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ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

Πενταμερής τύπου
Κραν Μοντάνα
εντός Δεκεμβρίου
Το Κυπριακό, αλλά και
οι δυνατότητες στενότερης συνεργασίας
ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τη Λευκωσία
θα βρεθούν στο επίκεντρο των συνομιλιών που θα έχει αυτή την εβδομάδα με τον επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάικ Πομπέο, αναφέρει σε
συνέντευξή του στην «Κ» ο υπουργός
Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης.
Προβλέπει ότι εντός του Δεκεμβρίου
μπορεί να πραγματοποιηθεί πενταμερής Διάσκεψη στο πρότυπο του ΚρανΜοντανά, τονίζοντας, ωστόσο, ότι κάτι
τέτοιο δεν μπορεί να γίνει αν δεν πετύχει πρώτα η τριμερής συνάντηση
στο Βερολίνο μεταξύ Αναστασιάδη
και Ακιντζί με τον γ.γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. Σελ. 6
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Σε προεκλογικό μαραθώνιο οι αρχηγοί

Αβέρωφ και Νικόλας κατεβαίνουν στη βάση, ενώ ο Άντρος ψάχνει σοβαρή πρόταση στην οικονομία
Την ώρα που ο Αβέρωφ Νεοφύτου γύριζε τις
επαρχίες βλέποντας μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο Άντρος Κυπριανού έκανε διαβουλεύσεις και με τους πολιτικούς αρχηγούς του
Ενδιάμεσου και με τις ευρύτερες Νέες Δυνάμεις, ενώ ο Νικόλας Παπαδόπουλος άνοιγε

διάλογο με τους πολίτες σε κάθε δήμο και
κοινότητα. Κινήσεις που θυμίζουν περισσότερο καυτή προεκλογική περίοδο παρά ένα
συνηθισμένο φθινόπωρο. Οι τρεις πολιτικοί
αρχηγοί καταδεικνύουν πως μπήκαν σε προεκλογικό μαραθώνιο καθώς οι βουλευτικές

εκλογές του 2021 θα καθορίσουν ποια είναι
η θέση τους στην κομματική σκακιέρα. Ο
Αβέρωφ Νεοφύτου αντιλαμβάνεται πως
υπάρχει θέμα εικόνας για τον ίδιο και επιχειρεί
άνοιγμα στη βάση. Ο Άντρος Κυπριανού βρίσκεται σε συνεχή διαβούλευση με πολιτικούς

Μετατρέπουμε τον καρκίνο σε κάτι σαν τον διαβήτη

ΤΡΙΜΕΡΗΣ

Δύο δρόμοι
οδηγούν
στο Βερολίνο
Ενώ η Λευκωσία εξέφραζε βεβαιότητα για
την απροθυμία της Τουρκίας να πάει σε
άτυπη Πενταμερή πριν τις «εκλογές», πλέον
η κυβέρνηση αλλάζει ρητορική και επισημαίνει την ετοιμότητά της για πρόοδο. Ήδη
τα Ηνωμένα Έθνη έχουν χαμηλώσει τον
πήχη για το αποτέλεσμα. Σελ. 5

ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ

Ταυτοποιήθηκαν οστά
του Γιώργου Εικοσάρη

ΠΑΙΔΕΙΑ-ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ

Η αβεβαιότητα οδηγεί
στα φροντιστήρια
Αυξημένη παρουσιάζεται η ζήτηση
για ενισχυτική διδασκαλία από μαθητές της Α’ Λυκείου ήδη από την αρχή
της χρονιάς, μιας και η εφαρμογή του
νέου θεσμού των τετραμήνων φαίνεται να προκαλεί άγχος και πίεση
στους μαθητές. Οι ποιοτικές διαφορές με τα προηγούμενα χρόνια, το αίσθημα αβεβαιότητας που διακρίνουν
οι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων και η σημειολογία του Νοέμβρη. Σελ. 15

ΔΙΕΘΝΗ

Ο Ντόναλντ Τραμπ
κοντά στην καθαίρεση
Η κρίσιμη κατάθεση της πρώην πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ουκρανία,
Μαρίας Γιοβάνοβιτς, άναψε φωτιές
στον Λευκό Οίκο. Η Δημοκρατική
πρόεδρος της Βουλής Νάνσι Πελόσι
χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τη
λέξη «δωροδοκία» – αδίκημα που νομιμοποιεί ενδεχόμενη παραπομπή
του Ντόναλντ Τραμπ. Σελ. 21

ΑΓΚΥΡΑ

Ψάχνει συμμάχους
και συμβιβασμούς
EPA

Χρειάστηκε να περάσουν 55 χρόνια
μέχρι να επιστρέψει ο ήρωας Γιώργος Εικοσάρης στο Δάλι. Τα οστά του
ταυτοποιήθηκαν και ο Επίτροπος Προεδρίας ενημέρωσε τον αδελφό του
Παναγιώτη Εικοσάρη την περασμένη
εβδομάδα. Τα ρεπορτάζ της «Καθημερινής» και του Ανδρέα Παράσχου
ήταν ο καταλύτης για την απαρχή των
ερευνών. «Η μνήμη δεν έχει διακόπτη», λέει στην «Κ» ο αδελφός του
Παναγιώτης, ο οποίος τώρα θα μπορέσει να τελέσει την κηδεία που πρέπει στον αδελφό του. Σελ. 10

αρχηγούς, προσπαθώντας παράλληλα να
συγκεντρώσει την ευρύτερη Αριστερά κοντά
του, ενώ ο Νικόλας Παπαδόπουλος, αντιλαμβανόμενος πως η πολιτική του τρίτου
δρόμου δεν του βγήκε, επιχειρεί συνεννόηση
με το ΑΚΕΛ. Σελ. 9

Eχουμε καταλήξει ότι ο καρκίνος δεν είναι μία ασθένεια, αλλά πολλές επομένως δεν υπάρχει μια μαγική λύση για όλες. Eχουμε καταφέρει ώς
ένα βαθμό (όχι απολύτως, αλλά σε αρκετά μεγάλη έκταση) να μετατρέψουμε τον καρκίνο σε χρόνια νόσο, κάτι σαν τον διαβήτη. Αυτά και άλλα
πολύ σημαντικά λέει στη συνέντευξη του στην «Κ» ο Πρόεδρος του Ακτινολογικού Τμή- ματος στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Σχολής Stony Brook, της Νέας Υόρκης (SUNY) Μαρκ Σβάιτσερ, ένα από τα κορυφαία ονόματα της αμερικανικής ιατρικής στην ειδικότητά του. Σελ. 23

Aνώφελη επίσκεψη
Ερντογάν στις ΗΠΑ
Προβληματίζεται η Ουάσιγκτον
Με την επίσκεψη στον Λευκό Οίκο ο Τούρκος πρόεδρος και οι συνεργάτες του επιχείρησαν να προβάλουν στην αμερικανική
πλευρά τις θέσεις της Άφκυρας σε σειρά
ζητημάτων. Ο διεθνής Τύπος τονίζει ότι η
επίσκεψη Ερντογάν δεν έδωσε λύσεις στα
προβλήματα ΗΠΑ και Τουρκίας. Σελ. 22

Είμαστε το κόμμα
της μεσαίας τάξης
Η στρατηγική του Κ. Μητσοτάκη
Η στήριξη της μεσαίας τάξης και η στροφή
προς το Κέντρο είναι στρατηγικές επιλογές
που ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης είναι αποφασισμένος να
συνεχίσει και την οποία θα ακολουθήσει
και η Ν.Δ. Άνοιγμα της βεντάλιας και σε
πεδία όπως το περιβάλλον. Σελ. 19

Αδυναμία της Άγκυρας θεωρείται η περιφερειακή της απομόνωση στην Ανατολική Μεσόγειο. Γι΄ αυτό, Τούρκοι ερευνητές μελετούν
φόρμουλες που θα ικανοποιούν όλες τις
πλευρές. Δύο αναλύσεις εξηγούν πώς σκέφτεται η Άγκυρα σε μια περίοδο που η ένταση
στην περιοχή παραμένει ψηλή και το Κυπριακό έρχεται στο προσκήνιο. Σελ. 7

Φόβοι για αρνητικές αξιολογήσεις

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Το θέμα των διαβατηρίων στις εκθέσεις ΟΟΣΑ και Moneyval

Ακάμας

Ανησυχίες για το ενδεχόμενο οι εκθέσεις
του ΟΟΣΑ και της Moneyval να περιέχουν
αρνητικά στοιχεία λόγω του θέματος των
διαβατηρίων εκφράζουν οικονομικοί παράγοντες. Οι δύο εκθέσεις αναμένονται
μέσα στο επόμενο εικοσαήμερο. Και οι
δύο θεσμοί έχουν κρούσει πολλάκις τον
κώδωνα του κινδύνου αναφορικά με το

πρόγραμμα. «Το κλίμα είναι περίεργο και
τα μηνύματα που λαμβάνουμε είναι μικτά», ανέφερε στην «Κ» πηγή από την
επαγγελματική ομάδα των λογιστών.
«Ήδη ήταν βαρύ το κλίμα, αλλά τα τελευταία γεγονότα φαίνεται να έδωσαν
και τη χαριστική βολή», ανέφερε χαρακτηριστικά. Οικονομική, σελ. 5

Ο Ακάμας φλέγεται, εμείς άδουμε
Το Εθνικό Δασικό Πάρκο μοχλός ανάπτυξης για όλη την περιοχή
Η πρόσφατη πυρκαγιά στο Εθνικό Δασικό
Πάρκο του Ακάμα, που κατέκαψε 70 εκτάρια
πυκνής πευκόφυτης γης, έφερε στο προσκήνιο την ανάγκη προστασίας του. Ο
υπουργός Γεωργίας Κώστας Καδής λέει
στην «Κ» ότι τα σχέδια για τη δημιουργία
του Πάρκου προχωρούν βάσει σχεδιαγράμματος και ότι το Πάρκο θα ξεκινήσει

τη λειτουργία του το 2022. Μέχρι το τέλος
του έτους το Υπουργείο θα ενημερώσει
το Υπουργικό για όσα έχουν γίνει έως σήμερα, ώστε να δρομολογηθούν οι δράσεις
του 2020. Στη γη που κάηκε επειδή είναι
κρατική δεν υπάρχει καμία περίπτωση να
υπάρξει οποιαδήποτε ανάπτυξη, ούτε να
αλλάξει το καθεστώς ιδιοκτησίας. Σελ. 16

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η Κατερίνα Ευαγγελάτου στην «Κ»
Η νέα καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου μιλάει
στην «Κ» για το όραμά της, την ανάγκη μεγάλων χορηγών που ενδιαφέρονται για το ρηξικέλευθο, το πάντρεμα παράδοσης και νέας ματιάς και
σημειώνει ότι δεν έχουμε την τέχνη που μας αξίζει. Ζωή, σελ. 1

ΘΕΑΤΡΟ

«Το κουκλόσπιτο» του Ίψεν από την ΕΘΑΛ
Η Βασιλική Κυπραίου μιλάει στην «Κ» για το εμβληματικό έργο του Ερρίκου Ίψεν «Το κουκλόσπιτο» που ανεβάζει η Δεύτερη Σκηνή της ΕΘΑΛ. Η
Βασιλική υποδύεται τη Νόρα, μια γυναίκα που καταφέρνει να ξεφύγει από
τα δεσμά της κοινωνίας και να αναζητήσει την αλήθεια της. Ζωή, σελ. 3

ΜΟΥΣΕΙΑ

Η «Κ» επισκέφθηκε το ΜοΜΑ
Το ανακαινισμένο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης και τη
νέα συλλογή του επισκέφθηκε η «Κ». Το 30% των έργων θα αλλάζει τμηματικά, ώστε κάποια στιγμή να εκτεθούν τα περίπου 200.000 που έχει
στις αποθήκες του. Ζωή, σελ. 4

Η πυρκαγιά στο δάσος του Ακάμα έφερε
για ακόμη μία φορά στο προσκήνιο ένα
από τα διαχρονικά προβλήματα που
αντιμετωπίζει η Πολιτεία μας, τις προσωπικές ατζέντες, οι οποίες έχουν το
δεσμείν και λύειν σε πολλά ζητήματα
δημοσίου συμφέροντος. Οι φωνές που
θέλουν ιδιωτικά συμφέροντα να παρεμβαίνουν με τρόπο καταστροφικό
και να θέτουν σε κίνδυνο ακόμα και
τον δημόσιο περιβαλλοντικό μας πλούτο
πληθαίνουν και οι πολίτες αυτής της
χώρας μοιάζουν ανήμποροι να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Την πάθαμε
με την υπόθεση χαλλούμι, που δεν καταφέραμε να διασφαλίσουμε το σημαντικότερο εξαγώγιμο προϊόν μας,
γιατί τα λεφτά είναι πολλά, αλλά τα
διεκδικούν λίγοι, έτσι και με τον Ακάμα,
τα συμφέροντα των ολίγων απορροφούν
το οξυγόνο των πολλών, που η φύση
χάρισε απλόχερα σε όλους. Το νου μας,
οι καιροί ου μενετοί.
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Ο Μ Η Ρ Ο Υ & Σ Ε Β Ε Ρ Η / Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓΟΡΑΣ

Το κράτος είμαστε εσείς!

Ο απογοητευμένος Γκουτιέρες, το μπάχαλο
στην ΕΔΕΚ και ο Άης Φούλης

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Κράτος, από την αρχαιοελληνική του καταγωγή
σημαίνει ισχύς. Η έννοια
έγινε ταυτόσημη της οργανωμένης πολιτικής
οντότητας, η οποία μονοπωλεί τη χρήση νόμιμης εξουσίας
σε μια καθορισμένη γεωγραφικά περιοχή. Στις αστικές δημοκρατίες η πολιτική αυτή οντότητα αναδεικνύεται
κρατούσα μέσα από εκλογικές διαδικασίες σε καθορισμένα από το σύνταγμα πλαίσια. Η πολιτική οντότητα
που επιτυγχάνει, κυβερνά ύστερα από
λαϊκή εντολή και οι εκλογείς ευθύνονται
για τον ηγέτη που εξέλεξαν να τους
υπηρετεί. Αν αυτός και η κυβέρνησή
του δεν αίρονται στο ύψος των περιστάσεων, στην επόμενη εκλογική διαδικασία οι εκλογείς μπορούν να επιλέξουν άλλο. Στην προκειμένη περίπτωση, ο εκλεγμένος πρόεδρος της
Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης, έχει
λάβει για δεύτερη θητεία λαϊκή εντολή
να κυβερνήσει τον τόπο, γεγονός που
εξυπακούεται ότι η πλειοψηφία του
λαού (55,99%) θεώρησε τον Φεβρουάριο
του 2018 ότι είναι κατάλληλος να κυβερνήσει για άλλα πέντε χρόνια. Στις
κοινοβουλευτικές δημοκρατίες αν η
κυβέρνηση δεν ικανοποιεί με την απόδοση της την πλειοψηφία της Βουλής,
μπορεί το Σώμα να άρει την εμπιστοσύνη του και η κυβέρνηση είναι αναγκασμένη να καταφύγει στις κάλπες.
Στην προεδρευόμενη δημοκρατία της
Κύπρου κάτι τέτοιο δεν υπάρχει αλλά
ούτε και οτιδήποτε άλλο μπορεί να κατεβάσει τον πρόεδρο από την προεδρική
καρέκλα πλην του θανάτου του. Υπάρχει, όμως, η δημοκρατία που δίνει τη
δυνατότητα στον πολίτη να διαδηλώσει
δημόσια την αντίθεσή του με την πολιτική της κυβέρνησης ή της Βουλής.
Αυτά, με αφορμή αντιδράσεις από τους
πολίτες που καταλογίζουν στους δημοσιογράφους συλλήβδην ευθύνες
επειδή καλύπτουμε τάχατες την εξόφθαλμη πλέον διαφθορά κυβερνητικών
και πολιτικών αξιωματούχων. Έχω
πολλάκις γράψει ότι παρόλα τα «εκκωφαντικά» σκάνδαλα που ταλανίζουν
τη ζωή στη χώρα μας και που στις πλείστες περιπτώσεις πλήττουν την πλειοψηφία στην τσέπη της (βλ. ΧΑΚ, τραπεζικό σκάνδαλο, Κούρεμα) δεν είδαμε
την ισχύ εκείνη που εκλέγει προέδρους
και βουλευτές, να ξεχύνεται στους δρό-

μους και να διεκδικεί από το κράτος
το δίκιο του. Αντίθετα το κράτος, αντί
να προσπαθεί να αποκαθιστά τις ισορροπίες στην οικονομία, διοχετεύοντας
και ψωμί στην πραγματική οικονομία,
με το σύστημα «χρυσά διαβατήρια»,
αποδείχθηκε ότι στήριξε ντιβέλοπερ,
ελεγκτικά και δικηγορικά γραφεία και
άφησε ανοικτές μαύρες πόρτες για
Καμποτζιανούς, Μαλαισιανούς και άλλους φορείς αμφιβόλου ποιότητας χρήματος και τώρα που μας βγάλανε στη
σέντρα οι ξένοι, ποιεί τη νήσσαν. Όπως
παλιά (βλ. ΧΑΚ, Τραπεζικό σκάνδαλο,
Κούρεμα). Την περασμένη Τετάρτη,
ένας άνθρωπος 70 χρόνων, ο Παναγιώτης Εικοσάρης, που για 55 χρόνια
προσπαθούσε να βρει μια άκρη στην
τραγική ιστορία του αδελφού του που
σκοτώθηκε από τουρκική ναπάλμ στην
Τηλλυρία, δικαιώθηκε. Το κράτος που
για μισό αιώνα ήταν σε νάρκη ξύπνησε,
καθώς τώρα κινητοποιήθηκαν άνθρωποι με ευαισθησίες που βρίσκονται
στο πρόγραμμα εκταφών της ΚΔ και
μέσα σε διάστημα ενός έτους, έγινε η
έρευνα και η ανασκαφή και ταυτοποιήθηκε ο πρώτος πεσών, ο 20χρονος
ήρωας Γιώργος Εικοσάρης. Είναι και
ο Φώτης Φωτίου και ο Καλλής Ξενοφώντος κράτος και Κ.Δ., όπως είναι και
η Νομική Υπηρεσία Κ.Δ. η οποία βρίσκεται στο ΕΔΑΔ αντίδικος της οικογένειας του Χριστοφή Βασιλείου Πασσιά, από την Ξυλοφάγου, ο οποίος είχε
εκτελεστεί από τους εισβολείς στη
Λευκωσία. Ο Πασσιάς ήταν θαμμένος
στο Κοιμητήριο Λακατάμειας εν γνώσει
της Κ.Δ., η σύζυγος και τα τρία παιδιά
του είχαν κρατηθεί στο σκοτάδι και
τον θεωρούσαν για 26 χρόνια αγνοούμενο. Το επαρχιακό Δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση 50.000 ευρώ στη σύζυγο και 25.000 ευρώ σε κάθε ένα από
τα παιδιά του. Η ΚΔ έκανε έφεση, το
Ανώτατο αποφάνθηκε ότι το κράτος
είχε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του
και τώρα οι δύο πλευρές ευρίσκονται
ενώπιον του ΕΔΑΔ! Είναι να διερωτάται
κανείς ποιο από τα δύο είναι το δικό
μας κράτος; Διότι τελικά το κράτος είμαστε εμείς, εσείς, φτάνει να το θέλουμε,
φτάνει να μην ανεχόμαστε να εξευτελίζεται η οικογένεια του κάθε Βασίλη
Πασσιά που έδωσε τη ζωή του για την
αξιοπρέπεια αυτού του τόπου.

paraschosa@kathimerini.com.cy

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ
Επιλογή και επιμέλεια:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρόνια πρίν στην «Κ»
17.XI.1939

ΚΕΡΑΥΝΟΒΟΛΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: O εν Βερολίνω ανταποκριτής του Ηνωμένου Αμερικανικού Τύπου επιστέλλει
εις τας αμερικανικάς εφημερίδας συνέντευξιν μετ’ επισήμου
πολιτικής προσωπικότητος του γερμανικού υπουργείου
των Εξωτερικών, εις την οποίαν ο ομιλητής διεβεβαίωσεν
ότι ολόκληρος η Γερμανία δεν ζη αυτήν την στιγμήν παρά
με ένα και μόνον σκοπόν: την κατασυντριβήν της βρεταννικής αυτοκρατορίας. «Ο γερμανικός στρατός, πειθαρχών απολύτως εις τους αρχηγούς του, είναι έτοιμος
ομού μετά των εναερίων και κατά θάλασσαν δυνάμεων
του Γ΄ Ράιζ να φέρη μετά κεραυνοβόλου ταχύτητος και
αποτελεσματικότητος τας εντολάς αι οποίαι θα δοθούν
από το Ανώτατον Γερμανικόν Επιτελείον. Η μέλλουσα
να εξαπολυθή επίθεσις θα είναι άνευ προηγουμένου εις
την ιστορίαν των πολέμων. Το Ανώτατον Γερμανικόν
Επιτελείον ουδαμώς λαμβάνει υπ’ όψει ή επηρεάζεται
από τα δημοσιευόμενα σχετικώς εις τον εχθρικόν Τύπον.
Εχει τα σχέδιά του και θα τα φέρη εις πέρας μετά καταπλησσούσης δραστηριότητος». [...] Αι δηλώσεις αυταί
αποτελούν ίσως τον πρόλογον του «κεραυνοβόλου» πολέμου [φωτ. βομβαρδισμός Λονδίνου].

Λίγοι περίμεναν τόση απαισιοδοξία στην έκ-

θεση καλών υπηρεσιών του Γκουτιέρες. Όχι
ότι υπάρχει κάποιος που ατενίζει με αισιοδοξία το δείπνο της 25ης Νοεμβρίου στο Βερολίνο, αλλά από τον οικοδεσπότη αναμενόταν μια
κάποια περισσότερη αισιοδοξία. Μπας και είχε
απόλυτο δίκαιο τελικά ο Νίκαρος και θα μας
μείνουν μόνο τα έξοδα; Η συγκυρία πάντως είναι πλήρως αρνητική για επανέναρξη των συνομιλιών. Όπως μου έλεγε προχθές πηγή μου
που γνωρίζει: «Η Τουρκία δεν σταματάει να
κάνει επίδειξη δύναμης και να θέτει μαξιμαλιστικές επιδιώξεις εις βάρος ακόμα και των
Τουρκοκυπρίων στην εκμετάλλευση της ΑΟΖ.

Την ίδια ώρα στα κατεχόμενα, λόγω προεκλο-

γικού και επετειακών συγκυριών, γίνεται διαγωνισμός αδιαλλαξίας. Ο Ακιντζί, εξαρτώμενος από την Τουρκία, και να ήθελε δεν έχει και
πολλά περιθώρια ελιγμών. Άστε που κάποιοι
είναι πεπεισμένοι ότι πια «δεν θέλει».
Πάντως, η εγκατάλειψη από τη Λουτ των όρων
αναφοράς φανερώνει πως οι πλευρές αντί να
πλησιάζουν μάλλον απομακρύνονται, όπως
και ο Γκουτιέρες μαρτυρεί στην έκθεσή του.
Ό,τι και να τους ταΐσει στο Βερολίνο δύσκολα
θα καταφέρει να ξαναβρούν τους παλιούς, καλούς (κατά άλλους ρομαντικούς) εαυτούς
τους. Όταν ραγίσει το γυαλί...

Ο Άντρος όμως το ξεκαθάρισε: «Θα κρίνουμε

τον πρόεδρο από τα αποτελέσματα της Τριμερούς». Του υποδεικνύει πως πρέπει να πάει
επαρκώς προετοιμασμένος, έτοιμος για κάθε
ενδεχόμενο και προειδοποίησε πως μετά την
τριμερή «θα έχουμε πολλά να πούμε», σημειώνοντας πως δεν αναιρεί όσα είπε για πληροφορίες που φέρουν τον Νίκαρο να συζητάει
ακόμα λύση συνομοσπονδίας. Υπάρχουν άραγε και πιο σοβαρές κατηγορίες από αυτές; Τελικά θα αναμένουμε με διπλή αγωνία την ολοκλήρωση της Τριμερούς.

«Αργά, αργά, βαριά, βαριά...»

έχει ο Κωστής Ευσταθίου που ανέλαβε την
πειθαρχική έρευνα. Αν και κάποιοι αναμένουν
πως θα πρέπει και αυτός να τοποθετηθεί δημόσια για να ξεκαθαρίσει τη θέση του.
Τις πληροφορίες που ήθελαν το ΑΚΕΛ να έχει

Το μπάχαλο στην ΕΔΕΚ μετά την πειθαρχική

έρευνα κατά του Παπαδάκη καλά κρατεί. Ο ευρωβουλευτής κατήγγειλε δημόσια το κόμμα
του ότι δεν τον ενημέρωσε για τις εις βάρος
του κατηγορίες και πως έμαθε από δημοσιογράφους ότι βρίσκεται υπό πειθαρχικό έλεγχο. Δεν αποκλείεται μάλιστα το θέμα να καταλήξει στο δικαστήριο και να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Αληθεύει πως από τη βάση
του κόμματος έχουν αρχίσει έντονες αντιδράσεις για τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης
από τον Σιζό; Τον πιο άχαρο ρόλο φαίνεται πως

πρόβλημα με τον Τουρκοκύπριο ευρωβουλευτή του Νιαζί Κιλγίργιουρεκ για το ποσό που
οφείλει να καταθέτει στο κόμμα από τον μισθό
του, στη βάση συμφωνίας, διαψεύστηκαν από
τον Άντρο ως ανακριβείς. «Δεν έχουμε κανένα
πρόβλημα με τον Νιαζί, η συνεργασία προχωρεί μια χαρά» ανέφερε ο Άντρος αλλά κάποιοι
φαίνεται πως δεν έχουν πειστεί αφού τα σχόλια δίνουν και παίρνουν. Πάντως ο ίδιος ο ευρωβουλευτής, που δεν μασάει τα λόγια του,
δεν μίλησε ακόμα για το θέμα.

Ο Άης… Φούλης μόλις έκανε το νέο θαύμα

του. Μετά τη συνάντηση που είχε ο Αβέρωφ
με τον CEO της Τράπεζας Κύπρου, εκδόθηκε
επίσημη ανακοίνωση της τράπεζας με την
οποία αναστάλθηκαν οι νέες χρεώσεις προς
τους πελάτες της που κρίθηκαν από υπερβολικές μέχρι... μονοπωλιακές. Μπορεί ο Στεφάνου να τον χαρακτήρισε ειρωνικά Άη Γιώρκη

αλλά το θαύμα του το έκανε. Ως Άης Φούλης
όμως. Είχε δηλώσει με σιγουριά πως οι χρεώσεις θα αποσυρθούν και ως εκ θαύματος, με
μία και μόνο επίσκεψή του στον CEO, αποσύρθηκαν! Όπως μου έλεγε η μάνταμ του Φούλη:
«Πέτυχε με ένα σμπάρο δυο τρυγόνια: Την
απόσυρση των χρεώσεων, πείθοντας ταυτόχρονα και την τράπεζα ότι έτσι δείχνει το ανθρώπινο πρόσωπό της αλλά και να δείξει σε
όλους και ειδικά στο ΑΚΕΛ πως δεν είναι μόνο
με κατηγορητήρια που κάνεις πολιτική αλλά
και με πράξεις και επισκέψεις-κλειδιά».
Πάντως, την επομένη που ο Στεφάνου τον...

έχρισε Άη Γιώρκη ο Φούλης βγήκε στο Τρίτο
του ΡΙΚ. Ενώ μιλούσε στη Βρετού της ανέφερε: «Σας μιλάει ο Άης Γιώρκης», μετατρέποντας ατάκα κι επί τόπου το μειονέκτημα σε πλεονέκτημα...

KOYIZ: Σε ποιο κόμμα του Ενδιάμεσου ενδέ-

χεται να ξεσπάσει κρίση ίσως και πριν από τα
Χριστούγεννα; Ο πόλεμος μεταξύ δύο στελεχών χαρακτηρίζεται ως καζάνι που βράζει. Και
δεν αναφέρομαι στην ΕΔΕΚ...

Η κλιματική αλλαγή απειλεί την παιδική υγεία
Η κλιματική κρίση αποτελεί καθοριστικό
παράγοντα της υγείας των σημερινών
παιδιών που θα διαρκέσει για ολόκληρη
τη ζωή τους, προειδοποιούν 120 ειδικοί
από 35 οργανισμούς, μεταξύ των οποίων
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η
Παγκόσμια Τράπεζα, το πανεπιστήμιο
Γέιλ κ.ά. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η
υπερθέρμανση του πλανήτη ήδη προκαλεί βλάβες. Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα
ευάλωτα και η διεθνής ομάδα ειδικών
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι η παγκόσμια άνοδος
της θερμοκρασίας θα προκαλέσει αύξηση
των βακτηρίων που προξενούν θανατηφόρο διάρροια, ενώ οι χειρότερες αποδόσεις των καλλιεργειών θα προκαλέσουν υποσιτισμό.
Η ετήσια έκθεση «Αντίστροφη μέτρηση για την υγεία και την κλιματική
αλλαγή» (Countdown on Health and
Climate Change), που δημοσιεύει το ιατρικό περιοδικό Lance, αναλύει τις συνέπειες που έχει η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας στην ανθρώπινη
υγεία. Ευάλωτοι, εκτός από τα παιδιά,
είναι και οι ηλικιωμένοι, ιδιαίτερα όσον
αφορά τους καύσωνες, καθώς αδυνατούν
να ρυθμίσουν τη θερμοκρασία τους
αλλά και την ισορροπία των υγρών στον
οργανισμό τους.
Οι συντάκτες της μελέτης δια-πίστωσαν ότι, το 2018, 220 εκατομμύρια περισσότεροι άνθρωποι, μεγαλύτεροι των
65 ετών, έζησαν περιόδους καύσωνα,
συγκριτικά με το 2000. Σε ιδιαίτερα επισφαλή θέση, αναφέρει η έκθεση, βρέθηκε
η Ευρώπη, εξαιτίας της γήρανσης του

Καθώς το ανοσοποιητικό σύστημα και το σώμα των παιδιών ακόμη αναπτύσσονται, εί-

ναι πιο ευάλωτα στις ασθένειες και στους περιβαλλοντικούς ρύπους.

πληθυσμού της, αλλά κι επειδή οι περισσότεροι ηλικιωμένοι ζουν σε μεγάλα
και ζεστά αστικά κέντρα. Η έκθεση του
Lancet για το 2019, που συμπίπτει με
τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αυστραλία, διαπίστωσε ότι η ανθρώπινη
έκθεση στις φωτιές διπλασιάστηκε συγκριτικά με το 2000. Οι δασικές πυρκαγιές
δεν προκαλούν μόνον οικολογική καταστροφή και θανάτους, αλλά έχουν κι
εξαιρετικά δυσμενείς οικονομικές και
κοινωνικές επιπτώσεις.
Ο Νικ Ουάτς, διευθύνων σύμβουλος
του Lancet Countdown, επισημαίνει
πως «το ανοσοποιητικό σύστημα και το
σώμα των παιδιών ακόμη αναπτύσσονται, γεγονός που τα καθιστά πιο ευάλωτα
στις ασθένειες και στους περιβαλλοντικούς ρύπους. Οι βλάβες που προκαλούνται στα πρώτα έτη της παιδικής

ηλικίας διαρκούν μια ολόκληρη ζωή.
Χωρίς την άμεση δράση όλων των κρατών, η κλιματική αλλαγή θα είναι ο καθοριστικός παράγοντας της υγείας μιας
ολόκληρης γενιάς». Προκειμένου να καταλήξουν σε συμπεράσματα, οι ειδικοί
παρακολούθησαν 41 δείκτες, μεταξύ
των οποίων και η μετάδοση των λοιμωδών νόσων. Ετσι διαπίστωσαν ότι, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, η ικανότητα
του δάγκειου πυρετού να μεταδίδεται
με τα κουνούπια το 2017 ήταν στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδο που καταγράφηκε από το 1950 έως σήμερα. Τα εννιά
από τα δέκα ευνοϊκότερα χρόνια για τη
μετάδοση της επώδυνης λοίμωξης καταγράφηκαν μετά το 2000.
Η έκθεση διαπιστώνει ότι το 2018
ήταν η δεύτερη «ευνοϊκότερη» χρονιά
για τη μετάδοση των βακτηρίων της χο-

λέρας, που προκαλούν θανατηφόρες
διάρροιες, αλλά και μολύνσεις τραυμάτων
σε όλο τον κόσμο. Επίσης, ο Ουάτς επισήμανε ότι μόλις τον περασμένο Οκτώβριο καταγράφηκε το πρώτο εγχώριο
κρούσμα εγκεφαλίτιδας από κρότωνες
(τσιμπούρια) στη Βρετανία. Επιπλέον,
η έκθεση διαπιστώνει πως πολλές καλλιέργειες σιτηρών έχουν ελάχιστη απόδοση, λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας, με αποτέλεσμα άνθρωποι να υποσιτίζονται, κυρίως τα βρέφη.
Αυτή τη χρονιά οι ερευνητές, για πρώτη φορά, εξέτασαν και τις συνέπειες της
έκθεσης στις δασικές πυρκαγιές. «Σε
παγκόσμιο επίπεδο, αυτή η έκθεση αυξάνεται», δήλωσε η Ελίζαμπεθ Ρόμπινσον,
καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Ρέντινγκ και μεταξύ των συντακτών της έκθεσης, τονίζοντας ταυτόχρονα πως είναι
άμεση ανάγκη να περιοριστούν οι γεωργικές εκπομπές αερίων που ευθύνονται
για την υπερθέρμανση του πλανήτη,
κάτι που είναι εφικτό εφόσον οι άνθρωποι
επιλέξουν διατροφή με βάση τα εποχιακά
φυτικά προϊόντα. Τέλος, η Βρετανίδα
καθηγήτρια τόνισε ότι η υπάρχουσα τεχνολογία μπορεί να αντιμετωπίσει την
κλιματική αλλαγή και ότι αυτή η προσέγγιση έχει νόημα κυρίως από οικονομικής άποψης, έστω και αν γίνει μόνο
για λόγους υγείας, ιδίως καθώς η ατμοσφαιρική ρύπανση από την καύση ορυκτών καυσίμων κοστίζει τρισεκατομμύρια
δολάρια. Οι σημερινές επιλογές είναι
«ολοκληρωτικά πολιτικές», δήλωσε.

Ο Σπονδοφόρος απουσιάζει.

Διευθύνων Σύμβουλος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΤΤΙΔΗΣ • Διευθυντής: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Αρχισυντάκτης: ΑΛΚΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ • Υπεύθυνος Υλης: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ • Υπεύθυνος Ατελιέ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
Iδιοκτησία

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ»
Eκδίδεται σε συνεργασία και μετά από άδεια της εταιρείας
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
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•

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, διασκευή
ή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε
τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

Διεύθυνση συντάξεως: Κ ΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - Ν ΟΤΗΣ Π ΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Τι ζητούν
ΑναστασιάδηςΑκιντζί για
τις συνομιλίες
Τα θέλω των ηγετών για όρους αναφοράς
και την μεθοδολογία της διαδικασίας
Ηνωμένα Eθνη- Ανάλυση
του ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗ

Η συμπερίληψη των δύο ενημερωτικών σημειωμάτων των ηγετών,
με αναφορές στα όσα έκαναν για
την υλοποίηση των προνοιών του
ψηφίσματος 2483 του Σ.Α., είναι το
νέο στοιχείο της έκθεσης καλών
υπηρεσιών του γενικού γραμματέα
του ΟΗΕ, ανεπίσημο αντίγραφο της
οποίας δόθηκε στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και τα δύο σημειώματα είναι δεκασέλιδα και καλύπτουν τις εξελίξεις από το Κραν
Μοντάνα και μετά, με πολλές αναφορές την τελευταία προσπάθεια
για να υπάρξει συμφωνία στους
όρους αναφοράς.
Το γεγονός ότι τα σημειώματα
δημοσιεύονται στο σύνολό τους
προκαλεί φόβους ότι θα σηματοδοτήσουν την έναρξη ενός νέου γύρου
αλληλοεπίρριψης ευθυνών και μάλιστα στις παραμονές του δείπνου
των ηγετών με τον γ.γ. του ΟΗΕ στο
Βερολίνο, στις 25 Νοεμβρίου.
Από την άλλη, το γεγονός ότι περιέχονται αναλυτικά οι απόψεις των
δύο ηγετών για όλα τα θέματα, συμπεριλαμβανομένων και των προτάσεών τους για τους όρους αναφοράς
και τη μεθοδολογία, δίνει αφενός
τη δυνατότητα στον γενικό γραμματέα να επιχειρήσει συγκερασμό
των απόψεων και αφετέρου στο Σ.Α.
να έχει πλήρη εικόνα των θέσεων
των πλευρών κι αν το κρίνει σκόπιμο
να έχει αμεσότερη εμπλοκή.
Είναι, πάντως, χαρακτηριστικό
πως τόσο ο πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης, όσο κι ο Τουρκοκύπριος
ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί, χρησιμοποιούν μεγάλο αριθμό αποσπασμάτων εκθέσεων του γενικού γραμματέα, για να στηρίξουν την ορθότητα των θέσεών τους.

Πρόεδρος Αναστασιάδης
Το σημείωμα του προέδρου της
Δημοκρατίας χωρίζεται σε τρεις ενότητες:
1. Στις προσπάθειες για την επανέναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας, όπου παρατίθενται οι διάφορες
προτάσεις που υποβλήθηκαν από
τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων και ΜΟΕ.
2. Στους παράγοντες που εμποδίζουν την επανάληψη της ειρηνευτικής διαδικασίας, όπου υπάρχουν
αναφορές, α) στην εμμονή της τουρκικής πλευράς σε προτάσεις για τη
διακυβέρνηση οι οποίες θα οδηγήσουν σε μη λειτουργικό κράτος και
σε αδιέξοδα, β) στις τουρκικές προκλήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ, το Βαρώσι και σε περιοχές της ουδέτερης
ζώνης, και γ) στην αμφισβήτηση
από μέρους της Τουρκίας ότι μπορεί
να υπάρξει διευθέτηση στη βάση
των καθιερωμένων παραμέτρων.
3. Στην πορεία προς τα εμπρός.
Ο πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρει στο σημείωμά του πως από
τον διορισμό της Τζέιν Χολ Λουτ,
έχει δεσμευτεί εποικοδομητικά μαζί
της σε μια προσπάθεια να συμφω-

νηθούν όροι αναφοράς, βάσει των
οποίων θα επαναληφθεί η διαδικασία
και υπενθυμίζει τις εισηγήσεις του
που περιέχονται στην επιστολή προς
τον γ.γ. του ΟΗΕ, στις 14 Ιουνίου
2019:
G Nα διεξαχθεί τριμερής συνάντηση
μεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων και της Λουτ, προκειμένου
να συζητηθούν τρόποι αντιμετώπισης δυσκολιών όσον αφορά τη συμφωνία επί των όρων αναφοράς και
G Nα διεξαχθεί τριμερής συνάντηση
μεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων και του γ.γ. των Η.Ε., προκειμένου να αξιολογηθεί η τρέχουσα
κατάσταση και να διερευνηθούν οι
δυνατοί τρόποι για να προχωρήσουμε μπροστά.
Ο πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρεται στην συνάντηση της 9ης
Αυγούστου με τον Μουσταφά Ακιντζί, στη συναντίληψη που επιτεύχθηκε επί της αρχής, πως οι όροι αναφοράς εντολής πρέπει να συνίστανται από α) την κοινή δήλωση της
11ης Φεβρουαρίου 2014, 2) το πακέτο
πλαίσιο έξι σημείων που εκπονήθηκε
από τον γ.γ. του ΟΗΕ στο Κραν Μοντάνα και γ) τις συγκλίσεις που επιτεύχθηκαν μέχρι τη Διάσκεψη του
Κραν Μοντάνα.
Σημειώνει ότι συμφώνησε με τον
Τουρκοκύπριο ηγέτη ότι κανείς από
εμάς δεν θα επιμείνει στην ερμηνεία
των στοιχείων της δέσμης του γ.γ.
των Η.Ε., στους τους όρους αναφοράς
καθ’ αυτούς, ενώ υπογράμμισε την
αξία της αποδοχής γραπτών προτάσεων της τ/κ πλευράς σχετικά με
το πακέτο των έξι σημείων του
UNSG, παρόμοιο με εκείνο που υπέβαλε η ε/κ πλευρά στο Κραν Μοντάνα. «Δυστυχώς, αναφέρει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μετά από
διαβουλεύσεις με άλλους ενδιαφερομένους, δεν έγινε δεκτή αυτή η
κατανόηση και, κατά την επίσκεψη
της κ. Λουτ στην Κύπρο στις αρχές
Σεπτεμβρίου, η τ/κ πλευρά επέμεινε
να συμπεριλάβει μονομερείς ερμηνείες ενός στοιχείου της δέσμης του
ΟΗΕ, καθώς και άλλα στοιχεία που
προκαταλάμβαναν τόσο το δρόμο
προς τα εμπρός όσο και την ουσία
των διαπραγματεύσεων. Εξακολουθώ
να είμαι πεπεισμένος ότι το μινιμαλιστικό έγγραφο που ενσωματώνει
το πνεύμα του τι συμφωνήθηκε στις
9 Αυγούστου 2019 είναι ο μόνος
τρόπος να προχωρήσουμε».
Αποφεύγοντας να υπεισέλθει σε
λεπτομέρειες, σημειώνει πως θα
πρέπει να είναι σαφές ότι ο στόχος
της επίτευξης συμφωνίας σχετικά
με τους όρους αναφοράς είναι να
ανοίξει ο δρόμος προς την κατεύθυνση της επανέναρξης της διαπραγματευτικής διαδικασίας και ως
εκ τούτου πρέπει να αποφύγουμε:
G Την εισαγωγή διατάξεων που δεν
αποκλείουν πιθανές λύσεις του κυπριακού προβλήματος οι οποίες αντιβαίνουν στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών.
G Την επιμονή σε προϋποθέσεις ότι
θα πρέπει να επιλύσουμε επιλεκτικά

Εν όψει της επικείμενης επίσκεψης Λουτ στην Κύπρο και της συνάντησης των δύο ηγετών με τον γ.γ. των Η.Ε. στο Βερολίνο, ο πρόεδρος Αναστασιάδης επαναλαμβάνει την ισχυρή δέσμευσή του να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν συμφωνία σχετικά με τους όρους αναφοράς.
ένα από τα έξι συστατικά του πλαισίου του γ.γ. πριν από την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Αυτός
είναι ο λόγος για τον οποίο η πλευρά
μας δεν έθιξε ποτέ τις ανησυχίες
και προβληματισμούς που θα θέλαμε
να συμπεριλαμβάνονται στο κείμενο
των όρων - ειδικότερα όσον αφορά
την ασφάλεια και τις εγγυήσεις, τους
χάρτες των εδαφικών προσαρμογών
που απέσυραν οι Τουρκοκύπριοι,
το περιουσιακό, τις παραβιάσεις
στην αποκλειστική μας ζώνη και το
θέμα της Αμμοχώστου.
«Το προαναφερθέν είναι σύμφωνο με την αρχή και τη φιλοσοφία
του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ότι, ανεξαρτήτως της
διαφορετικής αντίληψης των μερών,
το πλαίσιο του θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για τη διεξαγωγή








Τόσο ο πρόεδρος Αναστασιάδης, όσο κι ο Μουσταφά Ακιντζί, χρησιμοποιούν μεγάλο αριθμό αποσπασμάτων εκθέσεων του
γενικού γραμματέα, για
να στηρίξουν την ορθότητα των θέσεών τους.
των συζητήσεων με ολοκληρωμένο
τρόπο και ως πακέτο και όχι με επιλεκτικό τρόπο από τα δύο μέρη,
οδηγώντας σε μια στρατηγική συμφωνία», γράφει ο πρόεδρος Αναστασιάδης.
Εν όψει της επικείμενης επίσκεψης Λουτ στην Κύπρο και της συνάντησης μεταξύ των ηγετών και
του γενικού γραμματέα στο Βερολίνο,
ο πρόεδρος Αναστασιάδης επαναλαμβάνει την ισχυρή δέσμευσή του
να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν συμφωνία σχετικά με τους
όρους αναφοράς, καθώς και την
ετοιμότητά του να οργανωθεί μια
άτυπη διάσκεψη σε μορφή Κραν
Μοντάνα, προκειμένου να συμφωνηθούν οι λεπτομέρειες μιας ενδεχόμενης ουσιαστικής συνάντησης
για ολοκληρωμένες διαπραγματεύσεις.
«Μια τέτοια σταδιακή προσέγγιση
θα επέτρεπε μια καλά προετοιμασμένη διαπραγμάτευση, η σημασία
της οποίας τονίστηκε και από τον
Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων
Εθνών στην έκθεσή του της 16ης
Απριλίου 2019», γράφει.
Αναφέρεται επίσης στην πρότασή
του για αποκέντρωση των εξουσιών,
καθώς και στην πιθανότητα το σύστημα από προεδρικό, να γίνει με
μη εκτελεστικούς πρόεδρο και αντιπρόεδρο και με πρωθυπουργό και
αντιπρόεδρο κυβέρνησης.
Τονίζει πως στη συμφωνία για

τους όρους αναφοράς παρουσιάστηκε ένα συγκεκριμένο εμπόδιο,
με τη μορφή της επιμονής να ερμηνευθεί η πολιτική ισότητα ως βέτο
της τουρκοκυπριακής κοινότητας
σε όλες τις αποφάσεις όλων των
ομοσπονδιακών θεσμών.
«Πέραν του γεγονότος ότι αυτή
η ερμηνεία δεν είναι και δεν θα μπορούσε να εξαχθεί από τον συμφωνημένο ορισμό της πολιτικής ισότητας, πρέπει να υπενθυμίσω ότι η
ύπαρξη ενός πολύ πιο περιορισμένου
παρόμοιου δικαιώματος αρνησικυρίας δημιούργησε την συνταγματική
κρίση στην Κύπρο στην αρχή. Πρέπει επίσης να τονίσω ότι μια τέτοια
διάταξη στον διακανονισμό όχι μόνο
θα καθιστούσε το κράτος δυσλειτουργικό, αλλά θα απέτρεπε εντελώς
τον σκοπό της επανένωσης. Είμαι
απόλυτα πεπεισμένος ότι η πρόταση
του γ.γ. του ΟΗΕ στο πακέτο των
έξι σημείων του, δηλαδή η θετική
ψηφοφορία σε συγκεκριμένους φορείς όπου τα ζωτικά συμφέροντα
κάθε κοινότητας ή κράτους μέλους
ενδέχεται να επηρεαστούν, υπό τον
όρο ότι υπάρχει αποτελεσματικός
μηχανισμός επίλυσης των αδιεξόδων,
είναι η μοναδική φόρμουλα που
μπορεί να μας οδηγήσει σε μια σημαντική ανακάλυψη σε αυτό το θέμα.
Είμαι, επίσης, πεπεισμένος ότι η ενσωμάτωση διαχωριστικών και αδιέξοδων μηχανισμών λήψης αποφάσεων στη διευθέτηση, θα την καταστήσει μη βιώσιμο. Οι συγκλίσεις
που έχουν ήδη επιτευχθεί στην αποτελεσματική συμμετοχή συνιστούν
τις πιο εκτεταμένες ρυθμίσεις κατανομής της εξουσίας που υπάρχουν
οπουδήποτε».
Τέλος, ξεκαθαρίζοντας ότι για να
ξεκινήσουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις χρειαζόμαστε ένα περιβάλλον που θα επιτρέψει την πραγματοποίηση εποικοδομητικών συζητήσεων, καλεί «τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, την αποστολή καλών
υπηρεσιών του στην Κύπρο και τα
Μόνιμα Μέλη του Γραμματειακού
Συμβουλίου, ως θεματοφύλακα του
διεθνούς δικαίου και των αξιών και
αρχών της οικογένειάς των Ηνωμένων Εθνών, να υιοθετήσουν μια
ισχυρή στάση ως προς την Τουρκία.
Αφενός για να τερματίσει τις παράνομες δραστηριότητές της και να
απέχει από κάθε προκλητική πράξη
και αφετέρου να τερματίσει τις αρνητικές παρεμβάσεις της όσον αφορά
τις δικοινοτικές πτυχές της διαπραγματευτικής διαδικασίας και να συγκεντρώσει τις προσπάθειές της και
να εργασθεί εποικοδομητικά για
την επίτευξη συνολικής διευθέτησης
του κυπριακού προβλήματος».

Μουσταφά Ακιντζί
Το σημείωμα του Τουρκοκύπριου
ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί επισυνάπτεται στην έκθεση υπό τον τίτλο

«Δράσεις της Τουρκοκυπριακής
πλευράς που αναλήφθηκαν σε υποστήριξη των σχετικών τμημάτων
του ψηφίσματος 2483 του Σ.Α., με
την άποψη της επίτευξης μιας βιώσιμης και συνολικής διευθέτησης».
Χωρίζεται επίσης σε τρεις ενότητες:
1. Δράσεις που αναλαμβάνονται
προς υποστήριξη της επίτευξης μιας
βιώσιμης και συνολικής διευθέτησης.
2. Δράσεις που αναλαμβάνονται
για την υποστήριξη της οικοδόμησης εμπιστοσύνης καθώς και για
την προώθηση της διακοινοτικής
συνεργασίας, όπου περιλαμβάνονται
αναφορές για α) επαφές και συμφιλίωση, β) μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, γ) Τεχνικές Επιτροπές,
δ) δημιουργία μηχανισμών για απευθείας επαφές και ε) εργασίες της
Επιτροπής για τους Αγνοούμενους.
3. Δράσεις που αναλαμβάνονται
για την αποφυγή των τάσεων σε
σχέση με τους υδρογονάνθρακες.
Αιτιολογώντας τη στάση του στις
διαβουλεύσεις για συνομολόγηση
των όρων αναφοράς, ο Μουσταφά
Ακιντζί αναφέρει πως λόγω των
αποτυχιών που σημειώθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια, η σαφήνεια
της διαδικασίας, τόσο από πλευράς
ουσίας όσο και μεθοδολογίας, έχει
αποκτήσει ύψιστη σημασία για την
τουρκοκυπριακή πλευρά.
«Ως εκ τούτου, οι όροι αναφοράς
θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά
τρόπο που να μην αφήνει αμφιβολίες
για τις πλευρές και να μην υπάρχει
περιθώριο για διαφορετικές ερμηνείες και αναστροφή. Για το σκοπό
αυτό, η τουρκοκυπριακή πλευρά
πρότεινε τα ακόλουθα κύρια στοιχεία που πρέπει να συμπεριληφθούν
σε συνάρτηση με τις απόψεις του
Γενικού Γραμματέα και των πρόσφατων ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας:
Επί της ουσίας: δέσμευση για
την κοινή δήλωση της 11ης Φεβρουαρίου 2014, τις προηγούμενες
συγκλίσεις συμπεριλαμβανομένων
των υποσημειώσεων και το πλαίσιο
των έξι σημείων που υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας στις 30 Ιουνίου
2017. Η ανανεωμένη δέσμευση για
την καθιερωμένη παράμετρο της
πολιτικής ισότητας στο σύνολό της
είναι επίσης εξαιρετικά σημαντική
για να δείξει την ειλικρίνεια των
πλευρών στη δέσμευσή τους σε
προηγούμενες συγκλίσεις, ιδίως
στην αρχή της αποτελεσματικής
συμμετοχής, η οποία κατοχυρώνεται
στον ορισμό του ΟΗΕ για την πολιτική ισότητα που υποστηρίζει το
Συμβούλιο Ασφαλείας. Ως εκ τούτου,
με το τελευταίο ψήφισμά του, το
Συμβούλιο Ασφαλείας κάλεσε τις
πλευρές ‘’να ανανεώσουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη μιας
διαρκούς, συνολικής και δίκαιης δι-

ευθέτησης βασισμένης σε δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται στις
σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου
Ασφαλείας, του ψηφίσματος του
716 (1991)’’».
Σε σχέση με την πρόταση Αναστασιάδη για αποκεντρωμένη ομοσπονδία, ο κ. Ακιντζί αναφέρει πως
δήλωσε πρόθυμος να εξετάσει το
θέμα, εάν οι δύο πλευρές είναι σε
θέση να συμφωνήσουν σε μια δέσμευση για τα τρία κύρια στοιχεία
σχετικά με ουσία ως αναφορά.
«Μέχρι στιγμής, γράφει, ο Ελληνοκύπριος ηγέτης αναφέρθηκε μόνο
στην αρχή της αποκέντρωσης, αλλά
απέφυγε να ονομάσει ποιες συγκεκριμένες αρμοδιότητες προτείνει
να παραμείνουν στην ομοσπονδιακή
κυβέρνηση, αφήνοντας ασαφή την
ουσία του θέματος, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Τουρκοκύπριου ηγέτη» .
Το δεύτερο κύριο στοιχείο που
θέτει ο κ. Ακιντζί αφορά στη μεθοδολογία, όπου εστιάζεται ιδιαίτερα
στην φράση «με χαρακτήρα επείγοντος» που συμπεριλαμβάνεται
σε πολλές αναφορές του γ.γ. για την
ολοκλήρωση της διαδικασίας, αλλά
και του Σ.Α.
«Σύμφωνα με αυτήν την αξιολόγηση, και αντλώντας επίσης από
τα διδάγματα της τελευταίας διαδικασίας, η οποία τελείωσε χωρίς
αποτέλεσμα, η τουρκοκυπριακή
πλευρά τόνισε με συνέπεια την
ανάγκη σχεδιασμού μιας σωστής
διαδικασίας προσανατολισμένης
στα αποτελέσματα. Αναμφισβήτητα,
αυτή η αναγκαιότητα απορρέει από
το γεγονός ότι η συνέχιση των διαπραγματεύσεων για χάρη των διαπραγματεύσεων εξυπηρετεί μόνο
τη συνέχιση του μη βιώσιμου status
quo, το οποίο πλήττει περισσότερο
τον τουρκοκυπριακό λαό και τον
αφήνει στο κενό».
Πάντως, δηλώνει ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά είναι επίσης έτοιμη, όπως εκφράζει διαρκώς, «για
την πραγματοποίηση ανεπίσημων
τριμερών και πενταμερών συναντήσεων που θα ζητήσει ο γενικός
γραμματέας στο εγγύς μέλλον».
Να σημειώσουμε, τέλος, ότι στο
κεφάλαιο των υδρογονανθράκων,
ο κ. Ακιντζί παραθέτει τις γνωστές
θέσεις του, καθώς και την πρόταση
που υπέβαλε στις 13 Ιουλίου 2019.
«Παρόλο που η ελληνοκυπριακή
πλευρά απέρριψε την πρόταση χωρίς
να ξεκινήσει διάλογο, γράφει ο Μουσταφά Ακιντζί, η τουρκοκυπριακή
πλευρά εξακολουθεί να είναι πεπεισμένη ότι αυτή η πρόταση, η
οποία εξακολουθεί να βρίσκεται
στο τραπέζι, έχει τη δυνατότητα
να προκαλέσει ευρύτερη συνεργασία
και αλληλεξάρτηση μεταξύ των αντιμαχομένων στην Ανατολική Μεσόγειο και πέραν αυτής».

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Οι δύο δρόμοι για το Βερολίνο
Χαμηλώνει ο πήχης των προσδοκιών για την Τριμερή, χωρίς να αποκλείεται ανάληψη πρωτοβουλιών από Ακιντζί
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Η συνάντηση με Δένδια
Την ίδια πληροφόρηση έστειλε
και η Αθήνα στη Λευκωσία μετά
και την συνάντηση του Έλληνα
ΥΠΕΞ Νίκου Δένδια με τον Τούρκο

Η δύναμη των δείπνων
ΚΥΠΕ

Oταν την περασμένη Κυριακή κυβερνητικοί κύκλοι διέρρεαν τις εκτιμήσεις τους στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι η Τουρκία δεν
είναι έτοιμη και δεν θέλει άτυπη
Πενταμερή πριν από τις «εκλογές»
στα Κατεχόμενα, πολλοί ήταν εκείνοι
που διερωτήθηκαν από πού πηγάζει
αυτή η σιγουριά για το ποια είναι η
θέση της Άγκυρας από πλευράς της
Λευκωσίας, δεδομένου ότι είναι καλά
γνωστός ο οδικός της χάρτης. Υπήρξαν και εκείνοι εντός της κυβέρνησης
που το είδαν ως επανάληψη προηγούμενων συνομιλιών, όταν η Λευκωσία πήγαινε στο τραπέζι των συνομιλιών με το δεδομένο και εν πολλοίς με τον εφησυχασμό ότι η Τουρκία θα είναι αδιάλλακτη και αρνητική.
Βεβαιότητα που στοίχισε αρκετές
φορές στην πλευρά μας και αυτό
ακριβώς ενεργοποίησε εκ των υστέρων την κυβέρνηση να αλλάξει ρητορική μετά το Εθνικό Συμβούλιο,
τονίζοντας την ετοιμότητα του προέδρου για συνομιλίες και αποφεύγοντας τις όποιες εκτιμήσεις για το
τι θα κάνει τελικώς η Άγκυρα.
Η πληροφορία για το ότι η Τουρκία δεν θέλει Πενταμερή σε αυτή
τη χρονική συγκυρία προήλθε πρώτα από τη Νέα Υόρκη μετά και τις
επαφές που έκανε ο Ε/κ διαπραγματευτής Ανδρέας Μαυρογιάννης,
με τον μόνιμο αντιπρόσωπο της
Τουρκίας στον ΟΗΕ Φεριντούν Σινιρλίογλου. Παρόμοια θέση εξέφρασε ο Ταγίπ Ερντογάν στον Αντόνιο
Γκουτιέρες σε πρόσφατη συνομιλία
που είχαν οι δύο.

Και ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Χριστοδουλίδης, όμως, επεσήμανε
στο Εθνικό Συμβούλιο πως η δική
μας πλευρά θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική και να μην πάει
στο Βερολίνο με το σκεπτικό ότι δεν
θα γίνει τίποτα. Έκρουσε τον κώδωνα πως αν η Λευκωσία πάει με
αυτή την προσέγγιση θα βρεθεί ενώπιον εκπλήξεων. Καθόλου τυχαίο
συνεπώς ότι μετά το Εθνικό Συμβούλιο, χαμήλωσαν οι τόνοι και οι
όποιες εκτιμήσεις για το τι θέλει η
Τουρκία και δόθηκε έμφαση στη
θέληση του προέδρου για πρόοδο.

Η Λευκωσία εξέφραζε αρχικά βεβαιότητα για την αρνητική στάση που θα τηρήσει η Τουρκία σε μία άτυπη Πενταμερή, ρη-

τορική που άλλαξε τις τελευταίες μέρες, ενθυμούμενη όλες τις φορές που η Τουρκία εξέπληξε τελικώς με τη στάση της.








Ο Γκουτιέρες έστειλε μήνυμα πως δεν επιδιώκεται απαραίτητα συνομολόγηση των όρων αναφοράς στην Τριμερή, αλλά
ευρεία συναντίληψη
για το πώς προχωράμε.
ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Η Αθήνα έχει διαμηνύσει εδώ
και καιρό πως δεν ευνοεί μία άτυπη
πενταμερή (προτεραιότητές της είναι το μεταναστευτικό και οι μεταρρυθμίσεις), με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μην είναι διατεθειμένος
να συρθεί σε μία Πενταμερή και να
βρεθεί προ εκπλήξεων είτε συζητώντας είτε υπογράφοντας τελικώς
άλλες μορφές λύσης. Επιφυλάξεις
που εξέφρασε και στον Νίκο Αναστασιάδη και όπως όλα δείχνουν
και στον γ.γ. του ΑΚΕΛ Άντρο Κυ-

πριανού, ο οποίος σε δηλώσεις του
εξέφραζε έντονες ανησυχίες για το
πού οδεύουν τα πράγματα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της Τριμερούς. Οι ανησυχίες της Αθήνας
φαίνεται πως τέθηκαν και στην πρόσφατη συνάντηση Δένδια - Τσαβούσογλου, όπου σύμφωνα με ανώτατες διπλωματικές πηγές και ο κ.
Τσαβούσογλου εξέφρασε τη θέση
ότι ίσως να είναι καλύτερα να καθυστερήσει η άτυπη Πενταμερής.
Η Άγκυρα φαίνεται πως δεν ευνοεί
εξελίξεις για τρεις βασικούς λόγους:
1) Όσο περνά ο χρόνος χωρίς διαπραγματεύσεις είναι πιο εύκολο να
προκαλέσει νέα δεδομένα στο Κυπριακό, τόσο σε ό,τι αφορά τις γεωτρήσεις όσο και στο κεφάλαιο της
Αμμοχώστου, 2) Προτιμά να μη βρίσκεται ο Μουσταφά Ακιντζί στο
τραπέζι των διαπραγματεύσεων,
αλλά κάποιος άλλος και γι’ αυτό
ακριβώς προτιμά οι όποιες εξελίξεις
να γίνουν μετά τις «εκλογές» και 3)
έχει άλλες προτεραιότητες τη δε-

δομένη στιγμή (π.χ. Συρία και δράση
στη νοτιοανατολική Μεσόγειο, ζητήματα εσωτερικής διακυβέρνησης).
Σε αυτό το πλαίσιο, όπως δηλώνουν
διπλωματικές πηγές της Λευκωσίας,
η Τζέιν Χολ Λουτ, έχει κατεβάσει
πολύ τον πήχη των προσδοκιών για
το τι αναμένεται να βγει από την
Τριμερή του Βερολίνου. Αυτό το
μήνυμα φαίνεται πως έστειλε και
στους δύο διαπραγματευτές κατά
την τηλεδιάσκεψη των προηγούμενων ημερών.

Αντικρουόμενες θέσεις
Μπορεί όμως να υπάρξει τέτοια
βεβαιότητα για το πώς θα κινηθεί
η Τουρκία δεδομένου ότι αρκετές
φορές αιφνιδίασε τελικώς με τη στάση της; Ο γ.γ. του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού κατά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου ανέφερε πως μετά
και από τις επαφές που είχε με το
Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα
δεν είχε την ενημέρωση πως η Άγκυρα δεν ευνοεί άτυπη Πενταμερή.

«Ακόμα κι αν ισχύει η απροθυμία
της Άγκυρας, αν ο Ακιντζί έρθει στο
Βερολίνο έτοιμος για ανακοινώσεις
εμείς τι θα πούμε; Πώς δεν θέλει η
Τουρκία;», διερωτούνται διπλωματικές πηγές, οι οποίες επισημαίνουν
πως και για λόγους ουσίας και για
λόγους τακτικής, η πλευρά μας θα
πρέπει να βρίσκεται ένα βήμα πιο
μπροστά. Σε αυτό το πλαίσιο αφήνεται ανοικτό και το ενδεχόμενο
να υπάρξουν εξελίξεις στην τριμερή
διάσκεψη του Βερολίνου. Ενδεικτικό
άλλωστε το δείπνο της 1ης Δεκεμβρίου του 2017 μεταξύ των δύο
ηγετών που οδήγησε στη Γενεύη
αλλά και η συνάντηση του κ. Γκουτιέρες στη Νέα Υόρκη με τους δύο
ηγέτες στις 4 Ιουνίου του 2017 που
οδήγησε στο Κραν Μοντάνα. Οι
ίδιες πηγές δεν αποκλείουν τον καταλυτικό ρόλο που μπορεί να παίξει
ο Τ/κ ηγέτης, ο οποίος μπορεί να
αναλάβει πρωτοβουλίες που θα ανοίξουν τον δρόμο και θα οδηγήσουν
σε συγκλίσεις. Η στάση του άλλωστε
στο Κυπριακό, θεωρείται και το κύριο προεκλογικό του όπλο που ενδεχομένως και να τον ενισχύσει
αλλά και να τον αναδείξει εκ νέου
στην ηγεσία της τ/κ πλευράς.
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Τα σενάρια για
το αποτέλεσμα
Ποιο μπορεί να είναι το αποτέ-

λεσμα της συνάντησης στο Βερολίνο; Οι τόνοι έχουν χαμηλώσει αρκετά από τα Ηνωμένα
Έθνη γύρω από το πού αναμένεται να οδηγηθεί η συνάντηση. Δεν πέρασε απαρατήρητο,
άλλωστε, πως στην έκθεση
Γκουτιέρες, η οποία δημοσιοποιείται δέκα μέρες πριν από
την τριμερή και στην οποία δεν
γίνεται ξεκάθαρη αναφορά
στην ημερομηνία της διάσκεψης, παρουσιάζεται ως μια
κοινή άτυπη συνάντηση που θα
αποτελέσει «ένα δυνητικά
εποικοδομητικό βήμα στην
προσπάθεια να βρεθεί ένας
αμοιβαία αποδεκτός τρόπος
προς τα εμπρός». Πιθανό σενάριο θεωρείται να μην υπάρξει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, κάτι που θα δυσκολέψει τα πράγματα στη συνέχεια. Είναι βεβαίως ένα σενάριο που θα πρέπει να θεωρείται απομακρυσμένο, καθώς τόσο τα Ηνωμένα Έθνη όσο και ο
ίδιος ο γ.γ. δεν θέλουν να βγει
προς τα έξω ότι η συνάντηση
δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μία
τρύπα στο νερό. Υπάρχει βεβαίως το σενάριο συνομολόγησης των όρων αναφοράς, κάτι
που επί του παρόντος δεν φαίνεται πολύ πιθανό βάσει και
της Έκθεσης. Το τρίτο σενάριο
επικεντρώνεται στην έκδοση
ενός κοινού ανακοινωθέντος
στο οποίο να εκφράζεται η ευρεία συναντίληψη των δύο
πλευρών για τους όρους αναφοράς και το πώς προχωρούμε, χωρίς ωστόσο να υπάρχει η
όποια συμφωνία. Δεν αποκλείεται βεβαίως και το σενάριο να
μην καταλήξουν οι δύο πλευρές σε συμφωνία στους όρους
αναφοράς αλλά σε οδικό χάρτη για τα επόμενα βήματα.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019

O ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΗΝ «Κ»

Εχει πολιτική
σημασία
για εμας
το εμπάργκο

Πενταμερή σε μοντέλο
Κραν Μοντάνα
εντός Δεκεμβρίου
Συνέντευξη στον ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟ

Το Κυπριακό, αλλά και οι δυνατότητες
στενότερης συνεργασίας ανάμεσα
στην Ουάσιγκτον και τη Λευκωσία
θα βρεθούν στο επίκεντρο των συνομιλιών που θα έχει αυτή την εβδομάδα με τον επικεφαλής του Στέιτ
Ντιπάρτμεντ Μάικ Πομπέο αναφέρει, μεταξύ άλλων, στη σημερινή
συνέντευξή του στην «Κ» ο υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.
Προβλέπει ότι εντός του Δεκεμβρίου
μπορεί να πραγματοποιηθεί πενταμερής Διάσκεψη στο πρότυπο
του Κραν Μοντάνα, τονίζοντας,
ωστόσο, ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί
να γίνει, αν δεν επιτύχει η τριμερής
συνάντηση του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη και του τουρκοκύπριου
ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί με τον
γ.γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτιέρες.
–Σε περίπου μία εβδομάδα θα
πραγματοποιηθεί τριμερής συνάντηση στο Βερολίνο. Τι ελπίζετε ότι μπορεί να φέρει αυτή
τη φορά;
–Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζητούμενο είναι η επανέναρξη συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο
Κραν Μοντάνα, ευχή και προσδοκία
μας, λαμβάνοντας υπόψη και το
αποτέλεσμα της τριμερούς συνάντησης της 9ης Αυγούστου, είναι
να ανοίξει τον δρόμο που θα οδηγήσει το συντομότερο στην επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών
από εκεί που διακόπηκαν τον Ιούλιο
του 2017. Από δικής μας πλευράς,
αυτή είναι η ξεκάθαρη προσδοκία
μας και με αυτό τον στόχο ο πρόεδρος θα προσέλθει στη συνάντηση. Θεωρώ, μάλιστα, ότι λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα
της συνάντησης των δύο ηγετών
στη Λευκωσία στις 9 Αυγούστου,
υπάρχει η αναγκαία υποδομή που
δύναται να οδηγήσει σε θετικά
αποτελέσματα.
–Πιστεύετε ότι οδεύουμε προς
Πενταμερή; Και αν ναι, πόσο
γρήγορα; Τι καινούργιο υπάρχει
στον ορίζοντα;
–Μια πετυχημένη Τριμερής μπορεί να οδηγήσει αμέσως, ακόμα
και εντός Δεκεμβρίου, ως θεωρώ
είναι και η επιθυμία του γ.γ. των
Η.Ε., σε μια άτυπη συνάντηση τύπου Κραν Μοντάνα. Άρα, μια τέτοια
συνάντηση εξαρτάται από τα αποτελέσματα της Τριμερούς, που όπως
προανέφερα θεωρώ ότι υπάρχει η

Λαμβάνοντας υπόψη
τα αποτελέσματα της
συνάντησης των δύο
ηγετών στη Λευκωσία
στις 9 Αυγούστου, υπάρχει η αναγκαία υποδομή
που δύναται να οδηγήσει
σε θετικά αποτελέσματα.

Σε μια άτυπου χαρακτήρα συνάντηση τύπου
Κραν Μοντάνα που στόχο
θα έχει να ανακοινωθεί η
επανέναρξη των συνομιλιών, θα πρέπει να υπάρχει και δέσμευση για δημιουργία του αναγκαίου
κλίματος χωρίς παραβιάσεις και προκλήσεις.
υποδομή από τις 9 Αυγούστου,
αλλά και τις μετέπειτα επαφές της
κας Λουτ στην Κύπρο, αλλά αναμφίβολα και την επιθυμία όλων των
εμπλεκομένων μερών για να συμμετάσχουν με εποικοδομητική διάθεση σε μια τέτοια συνάντηση.
Μια συνάντηση, αντικείμενο της
οποίας θα πρέπει να είναι σε γενικές
γραμμές η μεθοδολογία και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί στις
ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.
–Ποιες είναι οι πιθανότητες
πραγματοποίησης ενός νέου γύρου διαπραγματεύσεων, ενώ η
Τουρκία εξακολουθεί να παρανομεί, κάνοντας γεωτρήσεις και
έρευνες σε κυπριακά νερά και
υφαλοκρηπίδα;
–Καίριο το ερώτημά σας, αφού
όλοι αντιλαμβάνονται ότι για να
επαναρχίσουν οι ουσιαστικές συνομιλίες θα πρέπει να υπάρχει το
κατάλληλο περιβάλλον. Μάλιστα,

σε μια άτυπου χαρακτήρα συνάντηση τύπου Κραν Μοντάνα, που
στόχο θα έχει να ανακοινωθεί η
επανέναρξη των συνομιλιών, θα
πρέπει να υπάρχει και μια δέσμευση
για τη δημιουργία του αναγκαίου
κλίματος χωρίς παραβιάσεις και
προκλήσεις, που θα επιτρέπουν
στις συνομιλίες να έχουν πραγματική προοπτική θετικής κατάληξης.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, συμφωνώ
απόλυτα με τη δημόσια τοποθέτηση
του κ. Τσαβούσογλου ότι δεν μπορεί
να υπάρχει διαπραγμάτευση χάριν
της διαπραγμάτευσης. Και ακριβώς
μέσα από αυτή την ορθή προσέγγιση, αν θέλουμε να επαναρχίσουν
συνομιλίες, πάντα από εκεί που
έμειναν στο Κραν Μοντάνα, και
να έχουν πραγματική προοπτική
θετικής κατάληξης, θα πρέπει αναμφίβολα να επικρατεί και το κατάλληλο κλίμα που θα ενισχύει και τις
ουσιαστικές διαπραγματεύσεις
αλλά και τον επιδιωκόμενο στόχο.
–Είναι δυνατόν να λυθεί το Κυπριακό, χωρίς νωρίτερα να υπάρξει μια διευθέτηση στο ενεργειακό; Μια λύση στο Κυπριακό θα
σήμαινε, παράλληλα, την εξαγωγή του φυσικού αερίου της
Ανατ. Μεσογείου μέσω Τουρκίας;
–Είναι ακριβώς η επίλυση του
Κυπριακού που θα επιτρέψει να
εξεταστούν σοβαρά τέτοιου είδους
συνεργασίες αλλά και πολλά άλλα
δεδομένα που υφίστανται στην
Ανατολική Μεσόγειο και η Τουρκία,
με τη στάση και τη συμπεριφορά
της, επέλεξε να εξαιρέσει τον εαυτό
της. Είμαστε απόλυτα ρεαλιστές,
γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να
αλλάξουμε τη γεωγραφία και είναι
σαφώς πολύ περισσότερες οι προοπτικές και οι δυναμικές σε όλους
τους τομείς, αν συνεργαστούμε
όλα τα κράτη της περιοχής. Στην
πραγματικότητα αυτό είναι και το
όραμά μας για την Ανατολική Μεσόγειο. Συνεργασίες και συνέργειες
στη βάση μιας θετικής ατζέντας,
χωρίς αποκλεισμούς και εξαιρέσεις
που όταν καταστεί εφικτό, μάλιστα,
να θεσμοθετήσουμε με τη σύσταση
ενός περιφερειακού οργανισμού
ασφάλειας και συνεργασίας. Η συμμετοχή σε αυτή τη συνεργασία έχει
ως ελάχιστη προϋπόθεση, για ευνόητους λόγους, τον σεβασμό στο
διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις καλής
γειτονίας. Άρα, εναπόκειται αποκλειστικά και μόνο στην Τουρκία
να ανταποκριθεί και να συμμετάσχει μαζί μας σε αυτή την προσπά-

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Νοουμένου ότι θα πετύχει η τριμερής συνάντηση στο Βερολίνο

Δεν τίθεται θέμα αλλαγής της βάσης λύσης του Κυπριακού ή/και του επιδιω-

κόμενου στόχου. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι εκτός συζήτησης, λέει στη συνέντευξή του στην «Κ» ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης.
θεια. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, να
υπενθυμίσω κάτι που πολλές φορές
λησμονείται, ειδικότερα στον ελλαδικό και κυπριακό δημόσιο διάλογο. Δεν είναι η συμπεριφορά της
Τουρκίας έναντι της Κυπριακής
Δημοκρατίας μόνο που την οδηγεί
σε αυτοαποκλεισμό. Ρίξτε μια ματιά
στον χάρτη της ευρύτερης περιοχής
και πολύ εύκολα θα διαπιστώσετε
ποιος επιλέγει μια διαφορετική και
αποσταθεροποιητική συμπεριφορά
και πως το γνωστό δόγμα Νταβούτογλου για «μηδενικά προβλήματα
με τους γείτονες» έχει μετατραπεί
σε «προβλήματα με όλους τους γείτονες». Εάν, πάντως, η Τουρκία
επιλέξει να ευθυγραμμίσει τη συμπεριφορά της με αυτή των κρατών
της περιοχής, σίγουρα θα το καλωσορίσουμε και θα υπάρξει θετική
ανταπόκριση.
–Στην πρόσφατη συνάντησή
του με την κ. Λουτ, ο κ. Αναστασιάδης αποκόμισε την αίσθηση
ότι ο γ.γ. του ΟΗΕ επιθυμεί να
στηρίξει προσωπικά μια νέα διαδικασία, ή αυτή τη φορά θα ακολουθηθεί διαφορετικός δρόμος
σε σύγκριση με εκείνον του
Κραν-Μοντάνα;
–Σίγουρα ο γ.γ. στηρίζει την διαδικασία και το έχει αποδείξει κατ’
επανάληψη με πιο πρόσφατο θα
έλεγα την απόφασή του να καλέσει
και να συμμετάσχει ο ίδιος στη συνάντηση του Βερολίνου. Και ελπίζουμε η εκεί συνάντηση να ανοίξει
τον δρόμο για να πραγματοποιηθεί
αμέσως η άτυπη συνάντηση τύπου
Κραν Μοντάνα. Να σας θυμίσω μέσα σε αυτό το πλαίσιο ότι ήταν η
κοινή συνάντηση με τον γ.γ. των
Η.Ε. στις 4 Ιουνίου 2017 στη Νέα
Υόρκη και το ανακοινωθέν που
ακολούθησε, που άνοιξε τον δρόμο
για το Κραν Μοντάνα. Αυτή η νέα
προσπάθεια και προσωπική εμπλο-

κή του γ.γ. στηρίζεται θεωρώ και
στα όσα οι δύο ηγέτες ενημέρωσαν
την κα Λουτ σε σχέση με τα αποτελέσματα και την συναντίληψη
που επιτεύχθηκε στις 9 Αυγούστου.
Καθοριστικός και πρωταγωνιστικός
θα είναι ο ρόλος του γ.γ. και προς
την κατεύθυνση της Τουρκίας έτσι
ώστε να συμβάλει καθοριστικά και
για θετική κατάληξη της τριμερούς
συνάντησης στο Βερολίνο, την
άμεση σύγκληση της άτυπης συνάντησης στο πρότυπο του Κραν
Μοντάνα, αλλά και στη δημιουργία
ενισχυτικού προς την επανέναρξη
των συνομιλιών κλίματος που θα
συμβάλει στην προσπάθεια για θετική κατάληξη.
–Από την Άγκυρα εκπέμπεται,
ολοένα και συχνότερα, σήμα αλλαγής του τρόπου διαπραγμάτευσης του Κυπριακού. Η επίσημη θέση της Λευκωσίας παραμένει αυτή που οδηγεί σε μια
λύση διζωνικής, δικοινοτικής
ομοσπονδίας ή θα βλέπατε στο
εγγύς μέλλον μια διαφορετική
προσέγγιση;
–Δεν τίθεται θέμα αλλαγής της
βάσης λύσης του Κυπριακού ή/και
του επιδιωκόμενου στόχου. Ένα
τέτοιο ενδεχόμενο είναι εκτός συζήτησης και είναι ιδιαίτερα θετικό
και το γεγονός ότι και το Σ.Α. των
Η.Ε., και ειδικότερα τα πέντε Μόνιμα
Μέλη έχουν κοινή και ξεκάθαρη
προσέγγιση στο εν λόγω θέμα. Είναι
και αυτή η πτυχή μια από τους βασικούς λόγους που οι συνομιλίες θα
πρέπει να επαναρχίσουν από εκεί
που έμειναν στο Κραν Μοντάνα,
έχοντας ως βάση το Κοινό Ανακοινωθέν του Φεβρουαρίου 2014, όλες
τις συγκλίσεις που επιτεύχθηκαν
μέχρι πριν από τη συνάντηση του
Κραν Μοντάνα και φυσικά το Πλαίσιο του γ.γ. όπως το ανέπτυξε στις
30 Ιουλίου 2017.

Ενίσχυση των τριμερών συνεργασιών και σταδιακή θεσμοθέτησή τους
–Η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί τον ζωτικό, συνδετικό κρίκο
των τριμερών συνεργασιών με
Ελλάδα, Ισραήλ και Αίγυπτο. Προβλέπετε την ενίσχυση αυτών των
σχημάτων; Θα προχωρήσει τελικά το project του EastMed, ή
θα προκύψει εναλλακτικός τρόπος για την εξαγωγή του φυσικού
αερίου της Ανατολικής Μεσογείου προς την ευρωπαϊκή αγορά;

–Εργαζόμαστε για ενίσχυση
αυτών των συνεργασιών και για
σταδιακή θεσμοθέτησή τους, θέτοντας τις βάσεις, όπως προανέφερα, για ένα περιφερειακό οργανισμό συνεργασίας, όταν και εφόσον οι πολιτικές συνθήκες το επιτρέψουν. Το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση έχει γίνει με
την πολιτική απόφαση, στο υψηλότερο επίπεδο, για σύσταση στην

Κύπρο Μόνιμης Γραμματείας Τριμερών Σχηματισμών. Στόχος μέσα
από τη Γραμματεία, ανάμεσα σε
αλλά, είναι να ενισχυθεί η μεταξύ
μας συνεργασία και να υπάρχει ο
αναγκαίος συντονισμός τόσο για
πλήρη υλοποίηση των συμφωνηθέντων αλλά και για επεξεργασία
νέων πεδίων συνεργασίας. Παρόλο
που η Ενέργεια ήταν ο τομέας που
μας έφερε κοντά, σταδιακά η συ-

νεργασία μας διευρύνθηκε σε μια
πλειάδα θεμάτων, περιλαμβανομένων αυτών της Ασφάλειας, της
καταπολέμησης της Τρομοκρατίας,
της Τεχνολογίας, του Τουρισμού
και πολλών άλλων. Στην ουσία,
δηλαδή, οι υδρογονάνθρακες στην
περιοχή λειτούργησαν σε μια εμβρυακή μορφή όπως ο άνθρακας
και ο χάλυβας για την Ευρώπη:
Κίνητρο έναρξης περιφερειακής

συνεργασίας. Σε σχέση με τον καλύτερο τρόπο αξιοποίησης του
Φυσικού Αερίου στην περιοχή
όλες οι υλοποιήσιμες επιλογές είναι, αν θέλετε, στο τραπέζι. Εκείνο
που θα καθορίσει την επιλέξιμη
επιλογή πέραν πολιτικών, οικονομικών και γεωφυσικών δεδομένων είναι οι ποσότητες που θα
προκύψουν μέσα από τις έρευνες
που γίνονται.

–Προ περίπου ενός έτους υπογράψατε στην Ουάσιγκτον μια
«Δήλωση Προθέσεων» που αφορούσε την ενίσχυση της συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις ΗΠΑ. Σε ποια
φάση βρίσκεται η συνεργασία
αυτή και πόσο κοντά είμαστε
στην άρση της απαγόρευσης
πώλησης όπλων από τις ΗΠΑ
προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Πόσο κοντά είμαστε σε
κάτι τέτοιο;
–Όντως τον Νοέμβριο του 2018
υπογράψαμε με τις ΗΠΑ «Δήλωση
Προθέσεων» που αφορά τη θεσμοθέτηση, αν θέλετε, της συνεργασίας μας σε θέματα ασφάλειας, με την ευρύτερη έννοια του
όρου, πάντα στη βάση μιας θετικής
προσέγγισης και χωρίς αυτή η συνεργασία να στρέφεται ενάντια
σε οποιοδήποτε κράτος. Σε αυτή
τη συνεργασία εμπλέκονται πολλά
υπουργεία και υπηρεσίες των δύο
χωρών και έχουν αρχίσει να προκύπτουν απτά αποτελέσματα που
είναι αμοιβαία επωφελή. Να σας
αναφέρω ότι με αφορμή την ολοκλήρωση ενός έτους από την υπογραφή της εν λόγω Δήλωσης αλλά
και για συζήτηση γενικότερα των
διμερών μας σχέσεων, των εξελίξεων στην περιοχή αλλά και
των προοπτικών επανέναρξης
των συνομιλιών, θα μεταβώ σήμερα στην Ουάσιγκτον όπου θα
συναντηθώ με τον Αμερικανό
υπουργό Εξωτερικών και άλλους
αξιωματούχους της κυβέρνησης.
Όσον αφορά το θέμα του εμπάργκο, να σας αναφέρω ότι η πρόνοια
για την άρση του εμπάργκο όπλων
έναντι της Κύπρου έχει εισαχθεί
σε δύο νομοσχέδια, τα οποία τυγχάνουν επί του παρόντος επεξεργασίας στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Το νομοσχέδιο για τη συνεργασία στους τομείς ασφάλειας και
ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο υπεβλήθη τον
Απρίλιο 2019, καθώς και το νομοσχέδιο National Defense Authorization Act που αφορά τις
αμυντικές δαπάνες ΗΠΑ και υπεβλήθη τον Ιούνιο 2019, καλούν,
ανάμεσα σε άλλα, και για την
άρση του εμπάργκο όπλων κατά
της Κύπρου. Τυχόν υιοθέτηση
ενός εκ των δύο νομοσχεδίων τόσο από τη Βουλή όσο και από τη
Γερουσία, αρκεί για να καταστεί
νόμος και να επέλθει η άρση του
εμπάργκο. Σε ό,τι αφορά το πρώτο, έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Εξωτερικών της Γερουσίας
και αναμένεται συζήτησή του
στην ολομέλεια, ενώ στη Βουλή
εξετάζεται από τις αρμόδιες Επιτροπές. Το NDAA βρίσκεται ενώπιον της ολομέλειας έκαστου σώματος, εν αναμονή τελικής του
έγκρισης. Λόγω των πρόσφατων
εσωτερικών πολιτικών εξελίξεων
στις ΗΠΑ, παρατηρείται στασιμότητα στην εξέταση ή/και έγκριση νομοσχεδίων και, ως εκ
τούτου, είναι αβέβαιο πότε θα
προχωρήσουν τα δύο νομοσχέδια.
Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι για την
Κυπριακή Δημοκρατία η άρση
του εμπάργκο έχει κατά κύριο λόγο συμβολική σημασία, αφού η
ύπαρξή του δεν συμβαδίζει σε
καμία περίπτωση ούτε με το επίπεδο των διμερών μας σχέσεων,
ούτε με τον ρόλο της Κύπρου στην
περιοχή αλλά ούτε και με την ιδιότητα μας ως κράτους μέλους της
Ε.Ε. Έχει δηλαδή για μας περισσότερο πολιτική σημασία.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Εταίρους και συμβιβασμούς ψάχνει η Αγκυρα
Η σημαντικότερη αδυναμία της Τουρκίας αυτή την περίοδο αφορά την περιφερειακή της απομόνωση στην Ανατολική Μεσόγειο

«Η Τουρκία θα μπλοκάρει την πρόοδο στις συνομιλίες για το Κυπριακό,
τουλάχιστον μέχρι το τέλος των λεγόμενων προεδρικών εκλογών».
Την τελευταία περίοδο αυτή η πληροφορία κυκλοφορεί στους πολιτικούς και διπλωματικούς κύκλους
της Λευκωσίας. Αναλύοντας τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό
και το ζήτημα της ΑΟΖ, οι τουρκικές
πηγές με τις οποίες επικοινώνησε
η «Κ» εστιάζουν σε δύο σημεία.
Πρώτον, αποδέχονται ότι η Τουρκία
προτιμά να συνεχίσει την πορεία
της με μια τουρκοκυπριακή ηγεσία,
η οποία θα είναι πιο πρόθυμη για
διάλογο και δεν θα τρέχει πίσω από
«περιπέτειες», έτσι όπως αντιλαμβάνεται η Άγκυρα την υποστήριξη
του Μουσταφά Ακιντζί στο ομοσπονδιακό μοντέλο. Δεύτερον, οι
πηγές μας υπογραμμίζουν ότι «για
την Τουρκία τα μεγάλα εθνικά ζητήματα δεν αφορούν προσωπικότητες ή κόμματα. Στο Κυπριακό και
στην ΑΟΖ οι λύσεις που θα ικανοποιούν σε μεγάλο βαθμό όλες τις
εμπλεκόμενες πλευρές και θα ανοίγουν τον δρόμο για μια περιφερειακή ενεργειακή συνεργασία αποτελούν την προτεραιότητα του συνόλου της τουρκικής διπλωματίας».

Η απομόνωση κοστίζει
Πρόσφατες αναλύσεις δύο τουρκικών κέντρων στρατηγικών μελετών βρίσκονται σε συμφωνία με τα
σημεία που υπογραμμίζουν οι πηγές
της «Κ». Οι δύο αναλύσεις ρίχνουν
φως στο πώς σκέφτονται οι Τούρκοι
διπλωμάτες σε μια περίοδο που η
ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο
παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ενώ
όλα τα ενδεχόμενα και σενάρια στο
Κυπριακό έρχονται πλέον στο προσκήνιο. Πέρα από τον συνηθισμένο

εθνικιστικό τόνο της ανάλυσης του
φιλοκυβερνητικού think tank Orsam, που χαρακτηρίζει όλες τις πρόσφατες κινήσεις και επίσημες τοποθετήσεις της Άγκυρας στο ζήτημα
της Κύπρου και της ΑΟΖ, η σημαντικότερη αδυναμία της Τουρκίας
αυτή την περίοδο αφορά την περιφερειακή της απομόνωση στην
Ανατολική Μεσόγειο. «Η αντιπαράθεση στο ζήτημα της ενέργειας
στην Αν. Μεσόγειο συνεχίζεται με
όλη της την ένταση και ξεπέρασε
τα περιφερειακά πλαίσια, έχοντας
μετατραπεί σε ένα είδος παγκόσμιου
ανταγωνισμού. Το προηγούμενο
διάστημα, το στοιχείο που ξεχώρισε
ήταν η απομόνωση της Τουρκίας
στην περιοχή», τονίζει το Orsam.
Η τουρκική ανάλυση αφήνει να εννοηθεί ότι διάφοροι ισχυροί περιφερειακοί και διεθνείς παράγοντες
επιχειρούν να απομονώσουν την
Τουρκία, γεγονός που αδιαμφισβή-

Περιορισμός της
κυπριακής ΑΟΖ
Η αναφορά του UGSAM στον









Φόρμουλες που
μελλοντικά θα ικανοποιούν όλες τις πλευρές
στην Αν. Μεσόγειο μελετούν Τούρκοι ερευνητές
και διπλωμάτες.

Σε Κυπριακό και ΑΟΖ οι λύσεις που θα ικανοποιούν σε μεγάλο βαθμό όλες τις
πλευρές και θα ανοίγουν τον δρόμο για μια περιφερειακή ενεργειακή συνεργασία αποτελούν την προτεραιότητα της τουρκικής διπλωματίας.

τητα πλήττει την θέση της χώρας
στον ευρύτερο γεωστρατηγικό χάρτη της περιοχής. Παράλληλα, η ανάλυση υπενθυμίζει τους δύο βασικούς
στόχους της Τουρκίας: Τη μείωση
της ενεργειακής της εξάρτησης
από χώρες όπως η Ρωσία και το
Ιράν και τη μετεξέλιξή της σε ενεργειακό κέντρο της Αν. Μεσογείου.
Με ποιον τρόπο, λοιπόν, θα μπορούσε η Τουρκία να ξεπεράσει την
περιφερειακή απομόνωση και να

εμπλακεί ενεργά στα ενεργειακά
δρώμενα της Ανατολικής Μεσογείου; Για τη Λευκωσία, το Τελ Αβίβ,
το Κάιρο και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες η λύση στο συγκεκριμένο
πρόβλημα της Τουρκίας είναι σχετικά απλή. Η επίλυση του Κυπριακού θα μπορούσε να ανοίξει άμεσα
τον δρόμο για την εμπλοκή της
Τουρκίας στο περιφερειακό ενεργειακό πλαίσιο συνεργασίας. Στην
Άγκυρα, όμως, οι Τούρκοι διπλω-

EPA

Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

μάτες και το Orsam έχουν διαφορετική άποψη. Από τη δική τους
σκοπιά, την παρούσα στιγμή η
Τουρκία κρατά στα χέρια της δύο
σημαντικούς μοχλούς πίεσης, τη
στρατιωτική ισχύ και την ελκυστικότητα της τουρκικής πρότασης
για τη μεταφορά του φυσικού αερίου
στη Δύση. Σε ό,τι αφορά το πρώτο
πεδίο, το τουρκικό κέντρο μελετών
θεωρεί ότι η νέα τουρκική εισβολή
στη Συρία επηρεάζει τις εξελίξεις

άξονα Κρήτης-Αιγύπτου ως πιθανή φόρμουλα επίλυσης των
ελληνοτουρκικών προβλημάτων στην Αν. Μεσόγειο καθιστά
σαφές το γεγονός ότι οι χώρες
της περιοχής δεν μπορούν εύκολα να απορρίψουν τη συνεργασία, παρά τις εθνικιστικές και
μαξιμαλιστικές εξάρσεις της
τουρκικής πλευράς. Στο πλαίσιο της εν λόγω άποψης το UGSAM προβάλλει σχέδιο σύμφωνα με το οποίο η μελλοντική
συμφωνία Κύπρου-Τουρκίας
για το ζήτημα της ΑΟΖ είναι πιθανή εφόσον η Κύπρος περιορίσει την ΑΟΖ της με βάση τα
χωρικά της ύδατα. Το τουρκικό
κέντρο ερευνών βασίζει την
πρότασή του στο γεγονός ότι
πρώτον η Κύπρος έχει μικρότερα θαλάσσια σύνορα σε σχέση
με την Τουρκία, δεύτερον, με
βάση το διεθνές δίκαιο προηγείται η πρόσβαση μιας χώρας
στα λιμάνια της, και τρίτον η
Τουρκία έχει τη μεγαλύτερη
υφαλοκρηπίδα στην περιοχή.

στην κυπριακή ΑΟΖ. Με αυτήν τη
στρατιωτική επιχείρηση η Τουρκία
απέδειξε ότι όταν διακυβεύονται
ζωτικής σημασίας συμφέροντα η
χώρα είναι έτοιμη να εξαντλήσει
όλα τα περιθώρια και να χρησιμοποιήσει κάθε είδους μέσο για να
κατοχυρώσει τις τουρκικές θέσεις.
Στον απόηχο της συγκεκριμένης
επίδειξης αποφασιστικότητας, η
ιταλική εταιρία ΕΝΙ άλλαξε στάση
για το ζήτημα του οικοπέδου 7.

Παράλληλα, το Orsam προβάλλει
την άποψη ότι το κόστος του Σχεδίου East-Med είναι πολύ μεγάλο,
αν όχι απαγορευτικό για προτάσεις
που παρακάμπτουν τον ρόλο της
Τουρκίας. Αντιθέτως, η γεωγραφία,
οι σύγχρονες εγκαταστάσεις και ο
παράγοντας της ασφάλειας αναβαθμίζουν την τουρκική πρόταση
για το φυσικό αέριο.
Πώς θα μπορούσε να τεθεί άμεσα
σε εφαρμογή η τουρκική πρόταση
που προβλέπει τη μεταφορά του
φυσικού αερίου της Αν. Μεσογείου
στη Δύση μέσω της Τουρκίας, ακόμη
και χωρίς την λύση του Κυπριακού;
Η απάντηση στο συγκεκριμένο
ερώτημα έρχεται από ένα λιγότερο
γνωστό τουρκικό κέντρο μελετών,
το UGSAM. Σύμφωνα με το UGSAM,
με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, Τουρκία, Ελλάδα, Κύπρος, Συρία και Αίγυπτος θα πρέπει στο μέλλον να
καταλήξουν σε συμβιβαστικές λύσεις. Μια συμφωνία με την Ελλάδα
για την οριοθέτηση των θαλάσσιων
συνόρων στον άξονα Κρήτης-Αιγύπτου θα «απελευθέρωνε» την
Τουρκία από τον κόλπο της Αττάλειας και θα διαιώνιζε τις στρατηγικές σχέσεις της Άγκυρας με την
Κύπρο. Παρόμοιες συμβιβαστικές
φόρμουλες θα μπορούσαν να συμφωνηθούν και με τους άλλους παράγοντες της περιοχής, τους οποίους φυσικά η Τουρκία θα αντιμετωπίζει πλέον ως στρατηγικούς
εταίρους και όχι ανταγωνιστές.
Στο θέμα της αναζήτησης στρατηγικών εταίρων, το Orsam από
την πλευρά του υποστηρίζει ότι η
Ρωσία αναδύεται ως ένας στρατηγικός σύμμαχος της Τουρκίας. Το
τουρκικό κέντρο υπενθυμίζει ότι
η Μόσχα ζήτησε πρόσφατα την
άδεια της Άγκυρας και όχι της Αθήνας για τη διεξαγωγή ναυτικής
άσκησης στην περιοχή.
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Διαφωνούμε με αυτό
που κάνει η Τουρκία
στην ΑΟΖ της Κύπρου
Ο νέος Γερμανός πρέσβης στην Αθήνα μιλά στην «Κ»
Συνέντευξη στον ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟ

Η γερμανική ÑßÈÁØÔÎÙÎÙßÓÓËØÃàËÚÇÏÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝÇÖÄÉËÏÝÍÏÇÚÕ
ÖØÕÙÌßÍÏÑÄÚÕÔÃàËÏÙÚÎÙßÔÁÔÚËßÐÎÖÕßÖÇØÇÞ×ØÎÙËÙÚÎÔ ®Õ
ÔÁÕÝÖØÁÙÈÎÝÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÙÚÎÔ
ÛÂÔÇØÔÙÚª¦ÏÞËÒÖÏÙÎÓÇÃÔËÏ
ÄÚÏÚÕËØÕÒÃÔÕÚ¦ÙÙËÚÇÏßÖÁØÚÎÝ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝËÔÄÝÖßØÂÔÇÑØÇÚ×Ô
ÚÎÝÍÏÇÚÎÓËÚËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÖØÕÙÌÆÍÜÔÑÇÛ×ÝÄÖÜÝÒÁËÏÎ
ÔÜÙÎÙÚÕÙÆÔÕÒÄÚÎÝÇÖÁÚßÞË
ÔÇËÖÏÚÆÞËÏÖÒÂØÎÙÆÓÖÔÕÏÇÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÎÑÇÒÆÚËØÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎ
ÙÚÏÝÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÁÝÑØÃÙËÏÝÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÎÒÒ¦ÊÇÙÚÎÔËßØÆÚËØÎÖËØÏÕÞÂÚÎÝËÃÔÇÏÎÕÒÕÁÔÇÑÇÏ
ÙÚËÔÄÚËØÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÙËËßØÜÖÇáÑÄËÖÃÖËÊÕÔÇÌÕØÏÑ¦ÓËÚÎÙßàÂÚÎÙÎÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕÔÙÚÄÞÕÓËÃÜÙÎÝÖØÜÚÕÍËÔ×ÔÖÒËÕÔÇÙÓ¦ÚÜÔ
ÕÑª¦ÏÞËÒËÑÚÏÓ¦ÄÚÏÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇ
Ñ¦ÚÏÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÓËÚÇÑÏÔÎÛËÃÙË
ÓËÚÇÍËÔÁÙÚËØÎÞØÕÔÏÑÂÙÚÏÍÓÂ®
– Πώς μπορεί να εξελιχθεί η ελληνογερμανική σχέση υπό τις νέες
συνθήκες;
¶ÏÙÚËÆÜÄÚÏÎÒÒ¦ÊÇÑÇÏÎ
ËØÓÇÔÃÇËÃÞÇÔÓÏÇÖÕÒÆÙÚËÔÂ
ÙÞÁÙÎÂÊÎÖØÏÔÇÖÄÚÎÔÑØÃÙÎÎ
ÕÖÕÃÇÄÓÜÝÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝ
ÑØÃÙÎÝÊËÔÂÚÇÔÖ¦ÔÚÇÖÕÒÆËÆÑÕÒÎÏÙÛ¦ÔÕÓÇÏÚßÞËØÄÝÊÏÄÚÏÃÙÜÝ
ÁÞÜÁØÛËÏÙËÓÏÇÞØÕÔÏÑÂÙÚÏÍÓÂ
ÄÖÕßÑÇÔËÃÝÓÖÕØËÃÔÇÊÏËßØÆÔËÏ
ÚÎÔÖØÕÕÖÚÏÑÂÑÇÏÔÇÇÔÕÃÐËÏÕÒÄÑÒÎØÎÚÎÔÍÑ¦ÓÇÛËÓ¦ÚÜÔÖÕß
ÊÏÇÓÕØÌ×ÔÕßÔÚÎÔÖÕÒÆÙÚËÔÂ
ÙÞÁÙÎÖÕßËÃÞÇÓËÖ¦ÔÚÕÚËÃÚË
ËÃÔÇÏÕÏÒÒÎÔËÝÖÕßàÕßÔ
ÙÚÎËØÓÇÔÃÇËÃÚËÎËÖÏÙÚÂÓÎÕ
ÖÕÒÏÚÏÙÓÄÝÑÇÏÈÁÈÇÏÇÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÖÕßËÃÔÇÏÚÕÑÆØÏÕÛÁÓÇËÊ×
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÍËÔÏÑÂÏÊÁÇËÃÔÇÏ
ÔÇÓËÚÇÑÏÔÎÛÕÆÓËÒÃÍÕÇÖÄÚÎÓÕÔÄÖÒËßØÎÖØÕÙÂÒÜÙÎÙÚÕßÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÕÆÝÙÚÄÞÕßÝ×ÙÚËÔÇ

Αυτό που μπορούμε
και προσπαθούμε
να κάνουμε είναι
να διαμορφωθεί ένας
πυρήνας κρατών-μελών
της Ε.Ε. πρόθυμων
να δημιουργήσουν
ένα σύστημα
μετεγκατάστασης
μεταξύ τους.
ÇÖÕÑÚÂÙÕßÓËÁÔÇÖÕÒÆÖÏÕËßØÆ
ÖËÊÃÕÛË×ØÎÙÎÝÍÏÇÚÕÔÚØÄÖÕÓË
ÚÕÔÕÖÕÃÕÛÇÏÙÕØØÕÖÂÙÕßÓËÚÎ
ÙÞÁÙÎÓÇÝ
– Οι νέες συνθήκες συνδέονται
και με το μεταναστευτικό/προσφυγικό ζήτημα. Πώς μπορεί οι
μετανάστες και οι πρόσφυγες να
μεταφερθούν ανά την Ευρώπη ή
να προωθηθούν στις χώρες καταγωγής τους;
¶ÑßÈÁØÔÎÙÂÓÕßÙßÓÌÜÔËÃ
ÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÓËÚÏÝÈÇÙÏÑÁÝ
ÛÁÙËÏÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÙÚÕÛÁÓÇÇßÚÄÏÙÚËÆÕßÓËËÖÃÙÎÝÄÚÏßÖ¦ØÞËÏ
ÇÔ¦ÍÑÎÇÔÇÛË×ØÎÙÎÝÚÕßÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÚÕßÕßÈÒÃÔÕßÑÇÏÊÎÓË
ÚÁÚÕÏÕÔÚØÄÖÕ×ÙÚËÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏ
ßÖÄÉÎÚÏÝÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝÇÔ¦ÍÑËÝ
ÑÇÏÊßÙÑÕÒÃËÝÚÜÔÞÜØ×ÔÙÚÎÔÖËØÏÌÁØËÏÇÚÎÝÔÚÏÒÇÓÈÇÔÄÓÇÙÚËÖÒÂØÜÝÑÇÏÍÔÜØÃàÕßÓËÇÖÄ
ÚÎÔËÓÖËÏØÃÇÓÇÝÄÚÏÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÖÕßÌÛ¦ÔÕßÔÙÚÇÔÎÙÏ¦ËÊ×ÂÙË
¦ÒÒÇÓÁØÎÚÎÝ§ÄÚÏÇÝßØ×ÖÎÝ
ÚËÃÔÕßÔÚËÒÏÑ¦ÔÇËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏ

ÑÇÏÙÚÎËØÓÇÔÃÇ©ÖÄÚËËÃÔÇÏÐËÑ¦ÛÇØÕÄÚÏÖØÁÖËÏÔÇËÃÓÇÙÚËÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚËØÕÏÑÇÚ¦ÚÎÙÚÏÍÓÂ
ÚÎÝ¦ÌÏÐÎÝÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÇßÚ×Ô
ÙÚÎÔÓËÚËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÑÇÏÖØÕÙÌÆÍÜÔËÃÔÇÏ
Ñ¦ÚÏÊÏÇÌÏÒÕÔÏÑÕÆÓËÔÕÙÚÎÔ
ËØÓÇÔÃÇÁÞËÏßÖ¦ØÐËÏÎÑÆØÏÇ
ÙßÔÂÍÕØÕÝÚÎÝÓËÚËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝ
ÇÒÒ¦ÊËÔËÖÏÚÆÞÇÓËÊßÙÚßÞ×ÝÑÇÏ
ÊËÔËÃÓÇÏÑÇÛÄÒÕßÇÏÙÏÄÊÕÐÕÝÄÚÏ
ÛÇËÖÏÚÆÞÕßÓËÖÒÂØÎÙÆÓÖÔÕÏÇ
ÙÚÎÔÍÏÇÁÔÇÙÆÙÚÎÓÇÓËÚËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝßÚÄÖÕßÓÖÕØÕÆÓËÄÓÜÝÑÇÏÖØÕÙÖÇÛÕÆÓËÔÇÑ¦ÔÕßÓËËÃÔÇÏÔÇÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃÁÔÇÝ
ÖßØÂÔÇÝÑØÇÚ×ÔÓËÒ×ÔÚÎÝ
ÖØÄÛßÓÜÔÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔÁÔÇ
ÚÁÚÕÏÕÙÆÙÚÎÓÇÓËÚËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝ
ÓËÚÇÐÆÚÕßÝ
– Η Ελλάδα βρίσκεται στο σταυροδρόμι κρίσεων. Ποια είναι η
γερμανική αντίληψη γι’ αυτό;
¶§ÕÓÃàÜÄÚÏÄÖÜÝÑÇÏÙËÖÕÒÒ¦¦ÒÒÇÛÁÓÇÚÇÎÑÇÒÆÚËØÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂ
ÙßÔÕÞÂËÓÏÇÖËØÃÕÊÕÖÕßÈØÏÙÑÄÓÇÙÚËÖËØÏÑßÑÒÜÓÁÔÕÏÇÖÄÑØÃÙËÏÝÖÕßÇÓÌÏÙÈÎÚÕÆÔÚÇÏÂÇÖÇÐÏ×ÔÕÔÚÇÏÕÏÇÐÃËÝÖÕßÂÚÇÔÑÕÏÔÄÝ
ÚÄÖÕÝÍÏÇÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÕÞØÕÔÏÑÄ
ÊÏ¦ÙÚÎÓÇÙËÓÏÇÖËØÃÕÊÕÄÖÕß
ßÖ¦ØÞËÏËÙÜÚËØÏÑÂÇÔÇÙÌ¦ÒËÏÇ
ÍÏÇÄÚÏÙßÍÑØÇÚËÃÑÇÏËÔ×ÔËÏÚÏÝ
ÑÕÏÔÜÔÃËÝÓÇÝÙËÓÏÇÚÁÚÕÏÇÖËØÃÕÊÕÔÕÓÃàÜÄÚÏÊËÔÁÞÕßÓËÑÇÓÃÇ
¦ÒÒÎËÖÏÒÕÍÂ¶ÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕÑÏÇÖ»ÄÚÏÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔ¶ÇÖÄ
ÚÕÔÇËÃÓÇÙÚËËÔÜÓÁÔÕÏÜÝßØÜÖÇÃÕÏ§ÇÊËÃÞÔÕßÓËÇÒÒÎÒËÍÍÆÎ
ÜÝßØÜÖÇÃÕÏ§ÇÓÎÔÇÌÂÔÕßÓË
ÔÇÓÇÝÊÏÞ¦ÙÕßÔËÐÜÚËØÏÑÕÃÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝ©ÏËÏÊÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝÕÏÙÚØÇÚÎÍÏÑÁÝÙßÔËØÍÇÙÃËÝËÃÔÇÏÑÇÒÁÝ
Ñ¦ÛËÞ×ØÇÁÞËÏÚÁÚÕÏËÝÇÒÒ¦ÈÇÙÏÑÂÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÇÎÇÌÕÙÃÜÙÎÙÚÎÔ
ÑÇÏÚÏÝËßØÜÖÇáÑÁÝÇÐÃËÝÑÇÏÔÕÓÃ-

Ερνστ Ράιχελ: {¨ÑÇÌÐÑ³É³iÉËÚiiÌ³{ÙÉ¨ÓÉ{Ñ~ÜÉËÈÐÉ³×Ò~ÉÜ³É³ÑÂ{Ñ~ÈÐ{Ü{
ÐÉ³iÌ¨É{ÑÑ~ÉÙËÑ~Ñ{³iåÜKÑËÑVÑÜÜÒÑ³ËÚÉ³Ñ¨ÓÉ{Ñ~¨Ñ³ÊÈÐÉ³iÈÇÊ³iiÇ³ÑÊ
àÜÄÚÏÇÔÓÖÕØÕÆÓËÔÇÚÕÑÇÚÇÌÁØÕßÓËÇßÚÄÚÄÚËÛÇËÃÓÇÙÚËÑÇÏ
ÙËÖÕÒÆÑÇÒÆÚËØÎÛÁÙÎÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÓËÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚ¦ÓÇÝ
– Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη
πρέπει να κάνει περαιτέρω βήματα ενοποίησης στην εξωτερική
πολιτική και στην άμυνα;
¶ßÚÄËÃÔÇÏÓÁØÕÝÚÎÝÇÖ¦ÔÚÎÙÎÝÁØÇÇÖÄÇßÚÄßÖ¦ØÞËÏÚÕ
àÂÚÎÓÇÚÕßÖÔËÆÓÇÚÕÝÓËÚÕÕÖÕÃÕ
ÙßÔËØÍÇàÄÓÇÙÚËÑÇÛ×ÝÑÇÏË¦Ô
ÁÞÕßÓËËÔÏÇÃÇÇÔÚÃÒÎÉÎÚÎÝÁÔÔÕÏÇÝÇÒÒÎÒËÍÍÆÎ®ÎÒÇÊÂÄÚÏ
ÎÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÓÇÝÖØÁÖËÏÔÇÇÌÕØ¦ËÓ¦ÝÑÇÏÄÞÏËÐÜÚËØÏÑÕÆÝÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÖÕßÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÔÇÓÇÝ
ÞÜØÃÙÕßÔÑÇÏÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÊÏËÐ¦ÍÕßÔÁÔÇÔÖÄÒËÓÕÖÒÎØÕÌÕØÏ×Ô
ËÔÇÔÚÃÕÔÓÇÝ
– Στο ζήτημα των ενταξιακών συνομιλιών Βόρειας Μακεδονίας και
Αλβανίας, θεωρείτε ότι η Ελλάδα

και η Γερμανία μπορούν να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο στην
επανεκκίνηση της διαδικασίας;
¶§ÇÏËÃÓÇÏÖËÖËÏÙÓÁÔÕÝÍÏ»ÇßÚÄÒÒ¦ÊÇÁÞËÏÁÔÇÔÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÄØÄÒÕÔÇÊÏÇÊØÇÓÇÚÃÙËÏ
¡ÕÏØÇàÄÓÇÙÚËÚÎÔÖËÖÕÃÛÎÙÎÄÚÏ
ÊËÔÖØÁÖËÏÔÇÑÒËÃÙÕßÓËÚÕÔÌ¦ÑËÒÕÚÜÔËÔÚÇÐÏÇÑ×ÔÙßÔÕÓÏÒÏ×Ô
ÓËÚÎÄØËÏÇ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÑÇÏÚÎÔ
ÒÈÇÔÃÇÇÒÒ¦ÇÔÚÃÛËÚÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÑØÇÚÂÙÕßÓËÚÎÙßàÂÚÎÙÎàÜÔÚÇÔÂ
ÑÇÏÔÇËÖÏÙÚØÁÉÕßÓËÙËÇßÚÂÔÚÕ
ÙßÔÚÕÓÄÚËØÕËØÓÇÔÃÇÖÏÙÚËÆËÏ
ÄÚÏÂÚÇÔÖÕÒÆÇÚßÞÁÝÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏ
ÎÊËÔÑÇÚÄØÛÜÙËÔÇÑÇÚÇÒÂÐËÏ
ÙËÓÏÇÛËÚÏÑÂÇÖÄÌÇÙÎÙÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÙÆÔÕÊÕËÔÏÑ¦ÓÏÒ×ÔÚÇÝÄÒÕÏ
ÓÇÝÙÚÎÔÛÇÖØÁÖËÏÔÇÇÖÕÌÆÍÕßÓËÔÇÛÁÚÕßÓËÚÎÔËÙÜÚËØÏÑÂ
ÇÚàÁÔÚÇÚÜÔÞÜØ×ÔÓÇÝÂÊÏÓËØÂ
ÛÁÓÇÚÇÓË¦ÒÒËÝÞ×ØËÝÖ¦ÔÜÇÖÄ
ÚÎÔÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇÓÇÝÜÝÂÚÏÝ

ÙÚØÇÚÎÍÏÑÁÝÓÇÝËÖÏÊÏ×ÐËÏÝ
– Με ποιο τρόπο η Ευρώπη μπορεί να προστατεύσει τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών-μελών
της; Η Τουρκία παραβιάζει την
κυπριακή υφαλοκρηπίδα.
¶ÃÓÇÙÚËÐËÑ¦ÛÇØÕÏÙÚÎÔ¦ÖÕÉÂÓÇÝÄÚÏÊÏÇÌÜÔÕÆÓËÓËÇßÚÄÖÕß
Ñ¦ÔËÏÎ¬ÕßØÑÃÇÙÚÎÔ©ÚÎÝ ÆÖØÕßÑÇÏÙÚÎØÃàÕßÓËÑÇÚÎÍÕØÎÓÇÚÏÑ¦ÓÏÇÑÕÏÔÂËßØÜÖÇáÑÂÇÔÚÃÊØÇÙÎÙËÇßÚÄ¡ÄÒÏÝÖØÏÔÇÖÄÒÃÍÕÎ
ÙßÓÌ×ÔÎÙËÑßØ×ÙËÏÝÜÝÇÔÚÃÊØÇÙÎÙÚÏÝËÔÁØÍËÏËÝÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ
ÑÇÏÎËØÓÇÔÃÇÚÕÙÚÂØÏÐËÇßÚÄ
ÍÔ×ÓÎÖÕßÁÞËÏÎÒÒ¦ÊÇÍÏ»ÇßÚÄ
ÚÕÛÁÓÇËÃÔÇÏÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÂÍÏÇ
ËÓ¦Ý×ÙÚËÔÇÑÇÛÕØÃÙÕßÓËÚÏÖØÁÖËÏÔÇÑ¦ÔÕßÓËÏÄÚÏÁÞÕßÓËÌßÙÏÑ¦ÖÕÒÒ¦ÛÁÓÇÚÇÓËÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ
ÇßÚÄËÃÔÇÏÓÄÔÕÁÔÇÑÇÏÖØÁÖËÏÔÇ
ÚÇÚÕÖÕÛËÚÂÙÕßÓËÄÒÇÙËÓÏÇÙßÔÕÒÏÑÂÛË×ØÎÙÎÚÜÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔ

Οι Γερμανοί επενδυτές και η συνεργασία στον αμυντικό τομέα
– Ποια πρέπει να είναι η στάση
της Ευρώπης έναντι χωρών όπως
η Ρωσία ή η Κίνα;
¶§ÕÓÃàÜÄÚÏÕØËÇÒÏÙÚÏÑÄÝÚØÄÖÕÝÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÝÚÄÙÕÓËÍ¦ÒÜÔ
ÞÜØ×ÔÓËÚÏÝÕÖÕÃËÝÁÞÕßÓËÑ¦ÖÕÏËÝ
ÊßÙÑÕÒÃËÝËÃÔÇÏÔÇÊÏÇÚÎØÂÙÕßÓË
àÜÔÚÇÔÄÚÕÔÊÏ¦ÒÕÍÕÇÒÒ¦ËÖÃÙÎÝ
ÔÇÐËÑÇÛÇØÃÙÕßÓËÖÕÏËÝËÃÔÇÏÕÏÛÁÙËÏÝÓÇÝÑÇÏÔÇÛÁÙÕßÓËÄØÏÇÞËÏ
ÔÄÎÓÇÔÇÖØÕÙÌÁØÕßÓËÙËÇßÚÁÝ
ÚÏÝÞ×ØËÝÚÕÔÊÏ¦ÒÕÍÕÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÔÇÚÕßÝËÖÏÙÎÓ¦ÔÕßÓËÙËÖÕÏÇ
ÙÎÓËÃÇÚÕßÝàÎÚ¦ÓËÔÇÖØÕÙÇØÓÄÙÕßÔÚÏÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÚÕßÝËÇßÚÁÝ
ÚÏÝÙßÔÕÓÏÒÃËÝËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÔÇ
ÖÕÆÓËÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÓËÚÕÄÔÕÓ¦
ÚÕßÝÔÇÑÇÚÕÔÕÓ¦ÙÕßÓËÖÇØÇÈÏ¦ÙËÏÝÚÕßÊÏËÛÔÕÆÝÊÏÑÇÃÕßÖÇØÇÈÏ¦ÙËÏÝÇÔÛØÜÖÃÔÜÔÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÂ
ÚÎÔÇÔ¦ÓËÏÐÂÚÕßÝÙÚÏÝËÙÜÚËØÏÑÁÝ
ÓÇÝßÖÕÛÁÙËÏÝÄÖÜÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ
ÓÁÙÜÕØÍÇÔÜÓÁÔÜÔÑÇÏÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÕÆÓËÔÜÔÇÖÄÚÕÑØ¦ÚÕÝËÔËØÍËÏ×Ô
ÖÇØÇÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÝØÕÎÍÕßÓÁ-

ÔÜÝßÖÎØËÚÕÆÙÇÙÚÎÔ©ßÑØÇÔÃÇ
ÄÖÕßÎÑÇÚ¦ÒÎÉÎÚÎÝ ØÏÓÇÃÇÝÇÖÄ
ÚÎªÜÙÃÇÑÇÏÎÇÔ¦ÓËÏÐÎÚÎÝªÜÙÃÇÝÙÚÏÝÊÏÇÓ¦ÞËÝÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ
©ßÑØÇÔÃÇÇÖÕÚËÒÕÆÔÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ
ËÓÌÇÔÕÆÝÓËÍ¦ÒÎÝÑÒÃÓÇÑÇÝÑÇÏ
ÊÏÇØÑÕÆÝÖÇØÇÈÃÇÙÎÝÚÕßÊÏËÛÔÕÆÝ
ÊÏÑÇÃÕßËØÓÇÔÃÇÑÇÏÎÇÒÒÃÇ
ÁÞÕßÔËÓÖÒÇÑËÃÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄ
ÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇËÖÃÒßÙÎÝÇßÚÕÆ
ÚÕßàÎÚÂÓÇÚÕÝ
– Από πλευράς επενδύσεων, για
ποιες ενδιαφέρονται οι γερμανικές εταιρείες;
¶©ÚÇÔÖØÕÑÆÖÚÕßÔÔÁËÝÏÊÏÜÚÏÑÕÖÕÏÂÙËÏÝÄÖÜÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ
ÚÕËÖÏÖÒÁÕÔ ÚÕßÇËØÕÊØÕÓÃÕß
ÒËßÛÁØÏÕÝËÔÏàÁÒÕÝ®ÇßÚÄËÃÔÇÏ
Ñ¦ÚÏÖÕßËÔÊÏÇÌÁØËÏÚÕßÝËØÓÇÔÕÆÝ
ËÖËÔÊßÚÁÝ©ÚÕßØÏÙÓÄÝÖØÕÌÇÔ×Ý
ËÃÔÇÏÓÏÇÇÑÓÇÃÇÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÑÇÏÁÞËÏÇÑÄÓÇÖÕÒÒÁÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝ¡ÄÔÕÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕÞØÄÔÕ
ËÃÞÇÓËËÑÇÚËØÓÇÔÕÆÝÚÕßØÃÙÚËÝ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ§ÕÓÃàÜÄÚÏÕÏÇÒÒÇÍÁÝ

ÖÕßÙßÔÚËÒÁÙÚÎÑÇÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ËÃÔÇÏÙÞËÚÏÑ¦ÖØÄÙÌÇÚËÝÕÖÄÚËÕÏ
ËÖËÔÊßÚÁÝÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÒÃÍÕÞØÄÔÕ
ÍÏÇÔÇÇÖÕÑÚÂÙÕßÔËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÑÇÏ
ÔÇÖØÕÙÇØÓÕÙÚÕÆÔÙÚÎÔÁÇÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÙÚÏÝÔÁËÝÙßÔÛÂÑËÝ
– Ως προς τις νέες τεχνολογίες;
¶ËÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÛÇÊÏÕØÍÇÔ×ÙÕßÓËÁÔÇÌÄØÕßÓÑÇÏÔÕÚÕÓÃÇÝÙÚÎÔ
ÛÂÔÇÖÕßÛÇÌÁØËÏÙËËÖÇÌÂÓÏÑØÄÚËØËÝÑÇÏÓËÍÇÒÆÚËØËÝÍËØÓÇÔÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÓËËÒÒÎÔÏÑÁÝÑÇÏÔÕÚÄÓËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÓËÙÑÕÖÄÔÇ
ÇÔÇÊËÏÞÛÕÆÔÈÁÒÚÏÙÚËÝÖØÇÑÚÏÑÁÝ
ÑÇÏÑÇÒ¦ÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÇÒÒ¦ÊÇ
ÁÞËÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÕØÏÙÓÁÔËÝÖÕÒÆ
ËÔÚßÖÜÙÏÇÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÍËÍÕÔÄÝ
ÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÍÃÔËÏËßØÆÚËØÇÍÔÜÙÚÄÑÇÏÑÇÚÇÔÕÎÚÄÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ
ÚÏÝÇØÞÁÝÚÕßËÖÄÓËÔÕßÞØÄÔÕß
ÁÞÕßÓËÁÔÇÇÑÄÓÎÙßÔÁÊØÏÕÙÚÕ
ÕÖÕÃÕÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ ßØÏ¦ÑÕÝ
¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÑÇÏÎÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÝ
ÍÑËÒÇ¡ÁØÑËÒÙßÓÌ×ÔÎÙÇÔÙÚÕ
ËØÕÒÃÔÕÑÇÏÇÌÕØ¦ÚÎÔÖØ¦ÙÏÔÎ

ÇÔ¦ÖÚßÐÎÖÃÙÎÝÙËÇßÚÂÚÎÔÇÚàÁÔÚÇËÔÚ¦ÙÙËÚÇÏÑÇÏÎÖÇØÕßÙÃÇÚÎÝ
ËØÓÇÔÃÇÝÜÝÚÏÓ×ÓËÔÎÝÞ×ØÇÝ®
ÙÚÎÔËÖÄÓËÔÎÏËÛÔÂÑÛËÙÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝÍÏÇÚÎÔÕÖÕÃÇÎÖØËÙÈËÃÇ
ÑÇÏÖÕÒÆÝÑÄÙÓÕÝÙÚÎËØÓÇÔÃÇËØÍ¦àÕÔÚÇÏÂÊÎÖÕÒÆÙÑÒÎØ¦
– Υπάρχει γερμανική πρόταση
για το πώς Ελλάδα και Γερμανία
μπορούν να συνεργαστούν στην
άμυνα;
¶ËØÓÇÔÃÇËÃÔÇÏÌßÙÏÑ¦ÁÔÇÝ
ÖÕÒÆÖØÄÛßÓÕÝËÚÇÃØÕÝÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÕßÇÓßÔÚÏÑÕÆÚÕÓÁÇÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÃÓÇÙÚËÙÆÓÓÇÞÕÏÙÚÕ§¬©ÕÖÄÚËÊËÔßÖ¦ØÞËÏÑÇÔÁÔÇËÓÖÄÊÏÕÍÏÇÖØÕÙÌÕØÁÝÇÖÄËØÓÇÔÕÆÝ
ÖØÕÓÎÛËßÚÁÝ±Ö¦ØÞËÏËÖÃÙÎÝÞ×ØÕÝÍÏÇÙÚËÔÄÚËØÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÇÐÆÚÜÔÑßÈËØÔÂÙËÜÔ ÇÏÃÙÜÝ
ÓËÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂÖÕßËÖÂÒÛË
ÔÇßÖ¦ØÞÕßÔÑÇÒÆÚËØËÝÈ¦ÙËÏÝÍÏÇ
ÑÇÒÆÚËØÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÇÖÄÇßÚÂÖÕß
ËÃÞÇÓËÚÇÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇÞØÄÔÏÇÃÔÇÏÔÜØÃÝÇÑÄÓÇÑÇÏÛÇÊÕÆÓËÖ×Ý

ÛÇËÐËÒÏÞÛËÃÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÇÒÒ¦
ÔÕÓÃàÜÄÚÏÙÚÎËØÓÇÔÃÇßÖ¦ØÞËÏ
ÙÃÍÕßØÇÎÊÏ¦ÛËÙÎÍÏÇÈÕÂÛËÏÇÑÇÏ
ÙßÔËØÍÇÙÃÇ
– Υπάρχει μια συζήτηση για τους
δημοσιονομικούς στόχους της Ελλάδας και πώς μπορεί να αναθεωρηθούν ώστε να προωθηθεί ξανά
η ανάπτυξη. Τα κύρια προβλήματα είναι η υψηλή φορολόγηση και
τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Είναι εφικτή η επανεκτίμηση
αυτών των στόχων, πιθανώς τον
επόμενο χρόνο;
¶ÑÕÆÓËÖÕÒÆÖØÕÙËÑÚÏÑ¦ÄÚÏ
ÒÁËÏÎËÒÒÎÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÖ¦ÔÜ
ÙËÇßÚÄÁËÏÄÚÏÙÑÕÖËÆËÏÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏÚÕÔÊÏÇÛÁÙÏÓÕÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÞ×ØÕßÖÄÚÎÔÚØÁÞÕßÙÇÙßÓÌÜÔÃÇ×ÙÚËÔÇÓËÏ×ÙËÏÚÕ
ÌÕØÕÒÕÍÏÑÄÈ¦ØÕÝÙËÖÕÒÃÚËÝÑÇÏ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝßÓÌÜÔ×ÄÚÏÚÕÌÕØÕÒÕÍÏÑÄÌÕØÚÃÕËÃÔÇÏÖØ¦ÍÓÇÚÏÖÕÒÆÈÇØÆÑÇÏÇÖÕÚËÒËÃËÓÖÄÊÏÕÙÚÎÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÇÔ¦ÖÚßÐÎ¥ÙÚÄÙÕÙË

ÇßÚÄÚÕÞØÕÔÏÑÄÙÎÓËÃÕÚÕàÂÚÎÓÇ
ÚÎÝËÒ¦ÌØßÔÙÎÝÚÜÔÇÖÇÏÚÂÙËÜÔ
ÚÕßÖØÜÚÕÍËÔÕÆÝÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÕÝ
ÊËÔÈØÃÙÑËÚÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÙÚÎÔ
ÇÚàÁÔÚÇ¬ÕÑÒËÃÙÏÓÕÚÎÝÚØÁÞÕßÙÇÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÂÚÇÔÓÏÇÖÕÒÆÊÆÙÑÕÒÎÑÇÏËÖÃÖÕÔÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÑÇÏ
ÜÝËÑÚÕÆÚÕßßÖ¦ØÞËÏÓÏÇÌßÙÏÑÂ
Ú¦ÙÎÔÇÓÎÛÁÒËÏÑÇÔËÃÝÔÇÇÔÕÃÐËÏÚÄÙÕÙÆÔÚÕÓÇÐÇÔ¦ÚÕÛÁÓÇ
ÒÒ¦ÊÇÛÇÖØÁÖËÏÔÇÑËØÊÃÙËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÎÔËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÚÜÔ
ÖÏÙÚÜÚ×ÔÖØÕÚÕÆÓÖÕØÁÙËÏÔÇÛÁÙËÏÓËËÖÏÚßÞÃÇÁÔÇÚÁÚÕÏÕàÂÚÎÓÇ
ÄÖÜÝÚÎÔÇÒÒÇÍÂÚÜÔÙÚÄÞÜÔÚÕß
ÖØÜÚÕÍËÔÕÆÝÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÕÝßÚÄ
ÓÖÕØËÃÔÇÍÃÔËÏËÌÄÙÕÔÖØÕÞÜØÂÙÕßÔÕÏÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÍÏÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝ
ÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÖÕßÁÞËÏÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÎÔÁÇÑßÈÁØÔÎÙÎÖØ¦ÍÓÇÖÕß
ÇÖÇÏÚËÃÑ¦ÖÕÏÕÞØÄÔÕÏÇÚÕÔÒÄÍÕ
ÇßÚÄÎÇÃÙÛÎÙÂÓÕßËÃÔÇÏÄÚÏÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÙßàÂÚÎÙÎÛÇÁÖØËÖËÔÇ
ÊÏËÐÇÞÛËÃËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÙËÑ¦ÖÕÏÇ
ÓËÚÇÍËÔÁÙÚËØÎÞØÕÔÏÑÂÙÚÏÍÓÂ
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Αλλάζουν στρατηγική και αρχίζουν προεκλογικό
Αβέρωφ Νεοφύτου και Νικόλας Παπαδόπουλος έκαναν άνοιγμα στη βάση, ενώ ο Aντρος Κυπριανού φλερτάρει με την ευρύτερη Αριστερά
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Την ώρα που ο Αβέρωφ Νεοφύτου
γύριζε βουνά, θάλασσες και λαγκάδια, επισκεπτόμενος μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, ψαράδες και αγρότες,
ο Άντρος Κυπριανού έκανε διαβου-

λεύσεις και με τους πολιτικούς αρχηγούς του Ενδιάμεσου και με τις
ευρύτερες Νέες Δυνάμεις, ενώ ο Νικόλας Παπαδόπουλος άνοιγε διάλογο
με τους πολίτες σε κάθε δήμο και
κοινότητα. Κινήσεις που θυμίζουν
περισσότερο καυτή προεκλογική

περίοδο παρά ένα συνηθισμένο απομακρυσμένο από εκλογές φθινόπωρο
και καταδεικνύουν πως οι τρεις αρχηγοί μπήκαν σε προεκλογικό μαραθώνιο. Οι ευρωεκλογές, άλλωστε,
δεν ήταν για κανέναν από τους τρεις
νίκη, γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο μπή-

καν από νωρίς στη μάχη, αλλάζοντας
και επικοινωνιακή τακτική και στρατηγική. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου αντιλαμβάνεται πως υπάρχει θέμα εικόνας και για τον ίδιο και για την
κυβέρνηση και επιχειρεί άνοιγμα
στη βάση. Ο Άντρος Κυπριανού βρί-

σκεται σε συνεχή διαβούλευση με
όλα τα κόμματα του κεντρώου χώρου
και προσπαθεί να συγκεντρώσει
την ευρύτερη Αριστερά κοντά του,
ενώ ο Νικόλας Παπαδόπουλος, αντιλαμβανόμενος πως η πολιτική του
τρίτου δρόμου δεν του βγήκε, επι-

χειρεί συνεννόηση με το ΑΚΕΛ και
προσπαθεί να αποδομήσει την εικόνα του πρίγκιπα. Ποιος θα κερδίσει
από αυτή τη μακρά προεκλογική
μάχη, είναι άγνωστο, ωστόσο, το
σίγουρο είναι πως θα τους βρει πιο
προετοιμασμένους.

Ο Αβέρωφ
της μεσαίας τάξης
Κατά το πολύωρο Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ το περασμένο καλοκαίρι όπου συζητήθηκαν οι λόγοι της
πτώσης, κύρια διαπίστωση ήταν ότι το κόμμα και ο
αρχηγός του έχουν χάσει επαφή με τη μεσαία τάξη
που ήταν ανέκαθεν η σπονδυλική στήλη του ΔΗΣΥ
και δίνει την αίσθηση πως εξυπηρετεί τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Μαζί με αυτό και η διαπίστωση
πως ο ΔΗΣΥ επηρεάζεται και συμπαρασύρεται από
την κυβερνητική φθορά. Το μήνυμα ελήφθη από
τον συναγερμικό πρόεδρο, ο οποίος άφησε τον
πέμπτο όροφο και κατηφόρισε στη βάση. Καθόλου
τυχαίο ότι την ίδια ώρα που παρουσιαζόταν το τετ
α τετ Χριστοδουλίδη-Τσαβούσογλου στη Νέα Υόρκη,
το οποίο δίχασε την κοινή γνώμη για τα περί συνομοσπονδίας, ο Αβέρωφ Νεοφύτου πήγαινε βαρκάδα
στο Ζύγι και άκουγε τις ανησυχίες των ψαράδων.
Έστελνε, μάλιστα, το μήνυμα προς τον υπουργό
Εξωτερικών και διαχώ






ριζε συνεπώς τη θέση
του πως δεν κερδίζουμε
Ο πρόεδρος του
«τη διεθνή σκηνή με το
ΔΗΣΥ επιχειρεί να να κρατούμε όλοι ένα
βελτιώσει την εικό- μικρόφωνο και να προσπαθούμε να καταγράνα του στη βάση και ψουμε πόντους για εσωτερική κατανάλωση».
τηρεί αποστάσεις
Στο ίδιο πλαίσιο και
όπου μπορεί από
όταν άνοιγε ο ασκός του
Αιόλου με τα χρυσά διατους χειρισμούς
βατήρια, ο πρόεδρος του
της κυβέρνησης.
ΔΗΣΥ επισκεπτόταν
τους γεωργούς, έβγαζε
φωτογραφίες πάνω στο γεωργικό μηχάνημα που μάζευε ελιές και στη συνέχεια φωτογραφίες σε καλλιέργειες στην ύπαιθρο. Στο ίδιο πλαίσιο άφηνε το
αυτοκίνητό του και διέσχιζε την Πινδάρου, περπατώντας, για να αποφύγει την κίνηση.
Απόδειξη της αλλαγής πλεύσης και μεγαλύτερη
αίσθηση έκανε η κίνησή του να εναντιωθεί στις
τραπεζικές χρεώσεις. Και έκανε αίσθηση δεδομένου
ότι ο συναγερμικός πρόεδρος θεωρείτο ταυτισμένος
με τα τραπεζικά συμφέροντα. Η συνάντησή του με
τον CEO της Τράπεζας Κύπρου και η απόσυρση της
πρότασης περί χρεώσεων από την τράπεζα θεωρήθηκε για κάποιους ένδειξη του ποιος κάνει πολιτικό
παιχνίδι και για άλλους ένα μικρό δώρο ευγνωμοσύνης
των τραπεζών απέναντι στον συναγερμικό πρόεδρο
που τους στήριξε πολλάκις. Το αν έπεισε είναι κάτι
σχετικό, το σίγουρο είναι πως καταγράφηκε και κατέδειξε πως στοχεύει προς ένα άλλο ακροατήριο
που δεν συνδέεται απαραίτητα με το άσπρο κολάρο.
Κατέδειξε πως άλλαξε και επικοινωνιακή τακτική,
χρησιμοποιώντας περισσότερο το instagram των
πολλών παρά το twitter των λίγων. Ενδεικτική και
η κίνησή του να επισκεφθεί τον Ακάμα αμέσως μετά
την πυρκαγιά, κίνηση που θύμισε την πολιτική
Νικολά Σαρκοζί όσο ήταν υπουργός Εσωτερικών
και προτού υποβάλει υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία.
Αναπόφευκτα ο ίδιος θέλει να αλλάξει την εικόνα
που έχει προς τα έξω και η περίοδος αυτή θεωρείται
κατάλληλη για αλλαγές. Αντιλαμβάνεται πως η κυβερνητική φθορά αλλά και οι αδυναμίες που παρουσιάζει το κυβερνών κόμμα με την έλλειψη στελεχών
και πολιτικών προτάσεων αντανακλούν απευθείας
πάνω του και μπορούν να αποβούν μοιραία για τις
βουλευτικές εκλογές του 2021. Ένα κακό αποτέλεσμα
και κυρίως η απώλεια της πρωτιάς θεωρείται πως θα
οδηγήσει τον κ. Νεοφύτου σε στενωπό, περιορίζοντας
τις όποιες ευγενείς φιλοδοξίες του, που έχουν ως
στόχο το 2023. Ήδη μετά και την πτώση ποσοστών
στις ευρωεκλογές δέχτηκε κριτική και αμφισβήτηση
από τον πρώην υπουργό Υγείας Γιώργο Παμπορίδη,
ο οποίος έχει το δικό του συναγερμικό έρεισμα στη
βάση. Ένα κακό αποτέλεσμα στις βουλευτικές θεωρείται ότι μειώνει τις όποιες πιθανότητες διεκδίκησης
με αξιώσεις της υποψηφιότητας για το 2023, βάζοντας
άλλους στο παιχνίδι από τον συναγερμικό χώρο.
Κύριος αντίπαλος επί του παρόντος θεωρείται ο Νίκος
Χριστοδουλίδης, ο οποίος χαίρει της εκτίμησης και
της στήριξης του προέδρου της Δημοκρατίας, ενώ
δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το έρεισμα των Γιώργου
Παμπορίδη και Χρήστου Στυλιανίδη.
Ένα καλό αποτέλεσμα προϋποθέτει και ένα καλό
ψηφοδέλτιο. Η επιστροφή του Χάρη Γεωργιάδη στο
κόμμα θεωρείται από κάποιους πως θα ενισχύσει
εκλογικά και πολιτικά το κόμμα σε μία περίοδο που
στερείται στελεχών, ωστόσο, πολλοί διερωτούνται
πώς θα καλυφθεί το κενό της Στέλλας Κυριακίδου
στην αστική Λευκωσία και του Νίκου Νουρή στη
λαϊκή δεξιά. Πολιτικοί κύκλοι εκτιμούν πως στο ενδεχόμενο εισόδου των Σάβιας Ορφανίδου, Ξένιας
Κωνσταντίνου και Μιχάλη Σοφοκλέους στη Βουλή
με τον ανασχηματισμό, θα δοθεί αέρας ανανέωσης.
Υπάρχουν, ωστόσο, και οι κύκλοι που θεωρούν πως
έτσι θα δοθεί στα εν λόγω στελέχη σημαντικό προβάδισμα για το 2021, τόσο που να αποτρέψει άλλους
να διεκδικήσουν.

Ο Aντρος Κυπριανού πραγματοποιεί επαφές με πολιτικούς
αρχηγούς και κτίζει τη στρατηγική του ΑΚΕΛ μέχρι και το 2023.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου εγκατέλειψε τον πέμπτο όροφο και κατέβηκε στην επαρχία, επιδιώκοντας να αναθερμάνει τη σχέση του κόμματος με τη λαϊκή Δεξιά, τον κύριο βραχίονα του Συναγερμού.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος εγκαταλείπει τη στρατηγική του
τρίτου πόλου, φλερτάροντας πλέον με το ΑΚΕΛ.

Μένει στο κάδρο ο Aντρος

Παίζει παραδοσιακά ο Νικόλας

Μπορεί βεβαίως ο Αβέρωφ Νεοφύτου να
επιχειρεί άνοιγμα στην μεσαία τάξη,
ωστόσο, ο Άντρος Κυπριανού επιχειρεί
μάλλον το αντίθετο. Ο ίδιος πραγματοποιεί
πλέον συναντήσεις με πρώην αξιωματούχους, δικηγόρους και οικονομικούς
κύκλους. Σε αυτές τις συναντήσεις τέθηκε
ζήτημα ότι μπορεί το ΑΚΕΛ να έχει κερδίσει μία μερίδα της κοινής γνώμης από
τη στάση που τηρεί στο Κυπριακό, ωστόσο, αν θέλει να γίνει κόμμα εξουσίας, θα
πρέπει να καταθέσει σοβαρή πρόταση
στην οικονομία. Κύριος στόχος για το
ΑΚΕΛ είναι να δημιουργηθούν εκείνες
οι προϋποθέσεις ώστε να διεκδικήσει τις
προεδρικές με αξιώσεις, καθώς στο κόμμα
αντιλαμβάνονται πως μία ακόμη εκλογική
ήττα θα ενισχύσει την εσωστρέφεια.
Σε αυτό το πλαίσιο προγραμματίζεται
οικονομικό φόρουμ που θα έχει διεθνή
υπόσταση, ούτως ώστε να απαλλαχθεί
το ΑΚΕΛ από τις επικρίσεις ότι δεν μπορεί
να κυβερνήσει. Όπως λέγεται το 2021
είναι η χρονιά που το ΑΚΕΛ θα πρέπει
να είναι πρώτο κόμμα ή τουλάχιστον
πολύ κοντά στον ΔΗΣΥ, επιδιώκοντας
αύξηση εδρών για να αλλάξουν και οι
ισορροπίες στη Βουλή. Αυτό θα δώσει
άλλον αέρα πρώτα για την προεδρία της
Βουλής και στη συνέχεια για την τις προεδρικές εκλογές.
Ο Άντρος Κυπριανού θεωρείται δεδομένο ότι μένει στο κάδρο και τη γενική
γραμματεία, αν και ακόμα δεν έχει δώσει
τελική απάντηση στην Κεντρική Γραμματεία. Δεν συμπεριφέρεται, βέβαια, ως
πολιτικό πρόσωπο που ετοιμάζεται για
συνταξιοδότηση αλλά το αντίθετο. Θεωρείται πως με τις κινήσεις του στο Κυπριακό έχει κερδίσει την αξιοπιστία της
ευρύτερης Αριστεράς, αλλά όχι απαραιτήτως και των κεντρώων ψηφοφόρων.
Οι εκτιμήσεις στο ΑΚΕΛ είναι πως θα
μείνει στη Γραμματεία μέχρι και τις βουλευτικές εκλογές χωρίς να αποκλείεται
να διεκδικήσει την προεδρία της Βουλής,
με τη στήριξη του ΔΗΚΟ ή τανάπαλιν.
Να είναι δηλαδή η απαρχή μιας νέας συνεργασίας με ορίζοντα το 2023. Δεν είναι
τυχαίο το γεγονός ότι ο ίδιος έχει ανοίξει
παράθυρο συχνής επικοινωνίας με τους
πολιτικούς αρχηγούς των άλλων κομμάτων
του ενδιάμεσου χώρου, θέλοντας αυτή
τη φορά να αποφύγει την απομόνωση
των τελευταίων ετών, υπογραμμίζοντας,

Όταν ο Νικόλας Παπαδόπουλος αναλάμβανε την προεδρία του ΔΗΚΟ
είχε ως στόχο να δημιουργήσει τον
τρίτο πόλο του Κέντρου, ο οποίος
θα μπορεί να διεκδικήσει την εξουσία χωρίς το δεκανίκι ούτε της Αριστεράς ούτε της Δεξιάς. Το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών,
ωστόσο, κατέδειξε πως κάτι τέτοιο
είναι πολύ δύσκολο και γι΄ αυτό
ακριβώς τον λόγο φαίνεται να επιστρέφει στην παραδοσιακή τακτική
του Κέντρου για σύναψη συνεργασιών με έναν από τους δύο πόλους
και δη με το ΑΚΕΛ. Την ίδια ώρα
επιχειρεί να «τσιμπήσει» το 10%
του εκλογικού σώματος που είχε
επιλέξει κατά τις βουλευτικές εκλογές
του 2016 τη Συμμαχία Πολιτών και
την Αλληλεγγύη.
Σε αυτό το πλαίσιο όταν ο Άντρος
Κυπριανού δήλωσε στην «Κ» πως
το ΑΚΕΛ δεν θα στηρίξει στις προεδρικές εκλογές τον Νικόλα Παπαδόπουλο ή άλλο ΔΗΚΟϊκό στέλεχος
ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, επέμεινε πως
μία από τις καλύτερες συνεργασίες
του ΔΗΚΟ ήταν με το ΑΚΕΛ. Κίνηση
που κατέδειξε την αλλαγή τακτικής
και συμπεριφοράς του κ. Παπαδόπουλου. Στο ίδιο πλαίσιο το κόμμα
του Κέντρου επιχειρεί να αλιεύσει
ψηφοφόρους από το πιο δεξί ακροατήριο και δη από τη Συμμαχία Πολιτών (με την παρουσία του Παύλου
Μυλωνά στην επαρχία Λεμεσού) και
χωρίς να αποκλείεται η προσάρτηση
στελεχών της Αλληλεγγύης μέχρι
και τότε.
Ένα σημαντικό ποσοστό θεωρείται πως θα διατηρήσει τον ρυθμιστικό ρόλο του ΔΗΚΟ, αλλά και τον
Νικόλα Παπαδόπουλο ως εν δυνάμει
υποψήφιο για την προεδρία. Γι’ αυτό
ακριβώς τον λόγο και με την αδυναμία που παρουσιάζουν τα άλλα
κόμματα του ενδιάμεσου χώρου, το
ΔΗΚΟ αναμένεται να στραφεί προς
το ΑΚΕΛ για συνεργασία, πρώτα για
την προεδρία της Βουλής και κατ’
επέκταση για τις προεδρικές εκλογές
του 2023.
Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ έχει ήδη
να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο της
Δημοκρατικής Παράταξης. Ένα κόμ-

ωστόσο, πως η συνεργασία με τα κόμματα
του Κέντρου είναι δύσκολη. Κάτι τέτοιο
άλλωστε ενδεχομένως να απομακρύνει
την ευρύτερη προοδευτική Αριστερά που
είναι υπέρ της λύσης και βλέπει θετικά
τον τρόπο που πολιτεύεται στο Κυπριακό.
Μερίδα της κοινωνίας που κέρδισε από
το Κραν Μοντάνα και μετά, με κορύφωση
τις ευρωεκλογές, όταν έβαλε στο ψηφοδέλτιο τον Νιαζί Κιζίγλιουρεκ.
Ήδη στο ΑΚΕΛ ξέφυγαν από τη συνεχή
κριτική στο Κυπριακό, διευρύνοντας το
πεδίο ιδιαίτερα μετά και τον φάκελο «χρυσά διαβατήρια» και σε αυτό το πλαίσιο
αναμένεται να συνεχίσει το ΑΚΕΛ, κτυπώντας την κυβέρνηση για διαφθορά και
ασυδοσία. Το αν θα τα καταφέρει θα φανεί
στη συνέχεια. Το σίγουρο βεβαίως είναι
πως το κόμμα της Αριστεράς θα πρέπει
να αρχίσει από τώρα την προεργασία για








Το ΑΚΕΛ θα επιχειρήσει
να κερδίσει έδαφος στην
οικονομία, προχωρώντας
στην πραγματοποίηση ενός
οικονομικού φόρουμ που
θα έχει διεθνή υπόσταση.
να βρει πρόσωπα που θα φέρουν κοντά
ένα ευρύτερο ακροατήριο της Αριστεράς.
Με την παραμονή του Άντρου Κυπριανού
στο παιχνίδι θεωρούνται κλειδωμένες οι
έδρες στην επαρχία Λευκωσίας και κατ’
επέκταση δύσκολο να διεκδικήσει πρόσωπο από τις Νέες Δυνάμεις με σοβαρές
αξιώσεις. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί
η επαρχία Λάρνακας δεδομένου ότι έχει
φύγει ο Γιώργος Γεωργίου, που έχει σημαντικό έρεισμα, ενώ πρόβλημα αναμένεται να προκύψει και στη Λεμεσό δεδομένου ότι ο Αδάμος Αδάμου που έχει
σημαντικό δύναμη στην ευρύτερη κοινωνία, δεν θα διεκδικήσει. Σε διαφορετικό
πλαίσιο, ανεπάρκεια αναμένεται να διαφανεί και στην Πάφο, καθώς ο επί σειρά
ετών βουλευτής Ανδρέας Φακοντής συμπληρώνει το όριο θητειών. Ένα κακό
αποτέλεσμα κλείνει τον δρόμο για τις
όποιες μετέπειτα ευγενείς φιλοδοξίες του
Άντρου Κυπριανού, ενώ δεν αποκλείεται
να υπάρξει εκ των έσω αμφισβήτηση.

μα με σημαντική οργανωτική δύναμη
που στοχεύει στο ίδιο ακροατήριο.
Ο Μάριος Καρογιάν έχει εφαρμόσει
από νωρίς την πολιτική του «από
πόρτα σε πόρτα» και «από επαρχία
σε επαρχία». Αυτό είναι γνωστό στον
πέμπτο όροφο και γι’ αυτό ακριβώς
τον λόγο, ο Νικόλας Παπαδόπουλος
έχει ξεκινήσει μία προσπάθεια να
αλλάξει την εικόνα του «απρόσιτου
πρίγκιπα» και να προσεγγίσει τη βάση με επικοινωνιακές καμπάνιες
όπως το «διάλογος» και το «συζητάμε».
Το αν θα καταφέρει να αποτινάξει
το γαλαζοαίματο προφίλ είναι βεβαίως ένα ζήτημα που θα διαφανεί
στην πορεία, το σίγουρο είναι πως
τα προβλήματα δεν τελειώνουν εδώ.
Έχει παράλληλα να αντιμετωπίσει








Το ΔΗΚΟ θέλει να κερδίσει το ακροατήριο Συμμαχίας Πολιτών και Αλληλεγγύης, ενώ επιχειρεί
να αποτρέψει τις όποιες
διαρροές προς τη ΔΗΠΑ.
και μερίδα στελεχών, η οποία νιώθει
πως επισκιάζεται και εν πολλοίς παραγκωνίζεται από στενούς συνεργάτες του κ. Παπαδόπουλου. Ενδεικτική η «σφαγή» που άρχισε ήδη
στην επαρχία Λευκωσίας, όταν το
μέλος της γραμματείας Χρύσης Παντελίδης εκδήλωσε ενδιαφέρον να
διεκδικήσει εκεί με στελέχη, όπως
ο Αλέκος Τρυφωνίδης να αντιδρούν
κάνοντας λόγο για πραξικόπημα εντός του ΔΗΚΟ, αλλά και προειδοποιώντας σε συνέντευξή του στον «Φιλελεύθερο» ότι δεν θα ανεχτεί «σημαδεμένη τράπουλα» στις βουλευτικές εκλογές. Και ο Μαρίνος Μουσιούττας αλλά και ο Χρίστος Τσίγκης
έχουν δείξει τη δυσφορία τους και
έχουν στείλει το μήνυμα ότι δεν θα
φέρνουν ψήφους οι ίδιοι από ένα
ευρύτερο ακροατήριο του Κέντρου
μπαίνοντας στο ψηφοδέλτιο για να
εκλέγονται άλλοι.
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Αποκαθιστώντας την ιστορία στην Τηλλυρία
Η ανασκαφή στον Παχύαμμο και το DNA αποκάλυψαν ήδη επιστημονικά την ταυτότητα του 20χρονου Γιώργου Εικοσάρη
νια και 96 μέρες μετά τον ηρωικό
θάνατό του!

Του ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ

Hταν Αύγουστος του 2018, όταν
πήγα στο ρολογάδικο του 70χρονου
Παναγιώτη Εικοσάρη στην οδό Ρηγαίνης, στην καρδιά της Λευκωσίας.
Αφορμή ήταν ένα βιβλίο που είχα
διαβάσει για τους τουρκικούς βομβαρδισμούς στην Τηλλυρία το 1964,
από το οποίο προέκυπτε ότι κάποιοι
από τους πεσόντες ούτε αναζητήθηκαν ούτε επιστράφηκαν στις οικογένειές τους προς ταφή. Ένας
από εκείνους ήταν ο 20χρονος Γιώργος Εικοσάρης, αδελφός του κυρίου
Παναγιώτη. Τα είπαμε και είδα έναν
άνθρωπο περήφανο για τον ήρωα
αδελφό του και συνάμα πικραμένο
διότι η πολιτεία δεν έκαμε την οποιαδήποτε προσπάθεια για να επιστρέψει στις οικογένειες τα λείψανα
των ανθρώπων τους.
Τις μέρες που ακολούθησαν
τρέξαμε μια δημοσιογραφική έρευνα σε δημοσιεύματα και βιβλία
που γράφτηκαν για τις τραγικές
μέρες του Αυγούστου του ’64, τα

Ραντεβού με την ιστορία

Ιούλιος 1964 στο νεοσύστατο ΚΕΝ στη Λάρνακα. Ο 20χρονoς Γιώργος Εικοσάρης, πρώτος από αριστερά, φωτογραφίζεται μαζί με άλλους νεοσύλλεκτους και μερικά παιδάκια. Μερικές μέρες μετά μεταφέρεται στην άγνωστη και μακρινή για τον ίδιο Τηλλυριά. Εκεί τραυματίστηκε στο λαιμό από σφαίρα τουμ-τουμ. Ο λοχαγός του διέταξε να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο Παχύαμμου παρόλο που ο Γιώργος δεν ήθελε. Η ναπάλμ που κατεδάφισε το νοσοκομείο
εξαφάνισε τα πάντα. Συνολικά, 55 χρόνια μετά, ο ήρωας Γιώργος Εικοσάρης επιστρέφει στο χωριό του, το Δάλι.

Στο Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας Φώτη Φωτίου, ήταν το μεσημέρι της Τετάρτης, ο ίδιος ο Επίτροπος, ο υπεύθυνος του προγράμματος εκταφών της Κυπριακής Δημοκρατίας Ξενοφών Καλλής και ο
γενετιστής δρ Μάριος Καρυόλου,
για τη συνάντηση με την οικογένεια
Εικοσάρη. Είχα προηγουμένως περάσει από το ρολογάδικο της οδού
Ρηγαίνης με το αυτοκίνητό μου και
πήρα μαζί μου τον Παναγιώτη Εικοσάρη και τη σύζυγό του Έλλη.
Τους είχαν φυσικά προϊδεάσει ότι
βγήκαν τα αποτελέσματα από την
εξέταση DNA και πήγαιναν για ενημέρωση, ενώ οι ίδιοι οι συγγενείς
είχαν ζητήσει να επιτραπεί και η
δική μου παρουσία. Ο κ. Φωτίου
μας υποδέχθηκε όλους θερμά κι
έδωσε το λόγο στον δρα Καρυόλου
ο οποίος εξήγησε ότι η εξέταση
DNA αποκάλυψε ότι τα οστά του















Φωτίου: «Ως Πολιτεία,
θα αποκαταστήσουμε
πλήρως την ιστορική
αλήθεια πράττοντας
υπεύθυνα το καθήκον
μας έναντι των ηρώων
μας και της ιστορίας».

Μέσα στον κρατήρα που
άνοιξε η τουρκική ναπάλμ ουδείς γνωρίζει
πόσοι θάφτηκαν. Οι
αριθμοί που προκύπτουν από μαρτυρίες
αναφέρονται σε 4
μέχρι 13 ανθρώπους.

οποία αποκάλυπταν ότι οι πληροφορίες ήταν συγκεχυμένες και τα
στοιχεία δεν διασταυρώνονταν.
Αμέσως μετά το πρώτο ρεπορτάζ
που δημοσιεύσαμε στις 19 Αυγούστου 2018, κινητοποιήθηκε το
Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας
Φώτη Φωτίου. Διεξήγαγε σχετική
έρευνα και ετοίμασε πρόταση για
εκταφές στην Τηλλυρία, στο πλαίσιο του προγράμματος εκταφών
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η
πρόταση εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και στις 9 Οκτωβρίου 2019 άρχισε η ανασκαφή
στο νοσοκομείο Παχυάμμου. Στις
4 Νοεμβρίου ο Παναγιώτης Εικοσάρης κλήθηκε στο Ινστιτούτο
Γενετικής (ΙΝΓΚ) για λήψη δείγματος DNA και στις 13 Νοεμβρίου
στο Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας όπου και ενημερώθηκε για
το αποτέλεσμα. Η επιστημονική
έρευνα έχει δείξει ότι τα οστά που
είχαν εντοπιστεί στα συντρίμμια
του νοσοκομείου ανήκαν στον
αδελφό του Γιώργο. Ήταν 55 χρό-

Οι ναπάλμ προκαλούν στα θύματα ασφυξία και καίνε σάρκες δεν καί-

νε όμως και τα οστά. Και η ανασκαφή έφερε στο φως τα άρβυλα και
οστά του ήρωα, Γιώργου Εικοσάρη.

Μάριος Καρυόλου, Ανδρέας Παράσχος, Φώτης Φωτίου, Παναγιώτης και Έλλη Εικοσάρη και Ξενοφών Καλλής, την

Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου, στο Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας όπου, 55 χρόνια και 96 μέρες μετά τον ηρωικό θάνατο του Γιώργου, ενημερώθηκαν οι οικείοι του ότι το αποτέλεσμα του DNA ήταν θετικό.

πεσόντα ταυτοποιούνταν κατά
99,99% με το DNA του κ. Παναγιώτη.
Ο Ξενοφών Καλλής εξήγησε την
ιδιαιτερότητα της εκταφής στον
Παχύαμμο καθώς κάτω από τα συντρίμμια του πρόχειρου νοσοκομείου
υπάρχουν ακόμα εκρηκτικά και πυρομαχικά που ήταν αποθηκευμένα
εκεί, έτσι το έργο των αρχαιολόγων
συνδράμουν και ναρκαλιευτές της
ΕΦ. Ο κ. Φωτίου είπε, μεταξύ άλλων,
ότι έχουν εντοπισθεί και οστά που
ανήκουν σε άλλους πεσόντες όμως
θα χρειαστεί, χρόνος και προσεκτική
δουλειά για να επιτευχθεί ο στόχος
που είναι να ταυτοποιηθούν επιστημονικά, κατά το δυνατόν όλοι
οι πεσόντες, που βρίσκονται θαμμένοι σε 4-5 χώρους και τόνισε:
«Έτσι ως Πολιτεία, θα αποκαταστήσουμε πλήρως την ιστορική
αλήθεια πράττοντας υπεύθυνα το
καθήκον μας έναντι των ηρώων
μας, των οικογενειών τους και της
ιστορίας της πατρίδας μας».

Ποιοι ήταν
στο νοσοκομείο
όταν βομβαρδίστηκε
Σύμφωνα με μαρτυρία του γιατρού του
Υγειονομικού Αντωνιάδη, την Κυριακή
9 Αυγούστου 1964, οι βομβαρδισμοί ξεκίνησαν από τις 10:30 π.μ.: «Το νοσοκομείο Παχυάμμου κατεδαφίζεται από
μια ναπάλμ. Ό,τι υπήρχε εξαφανίστηκε
και ο τόπος μεταβλήθηκε σε μια τάφρο
3-4 μέτρα βάθος και 4-5 μέτρα πλάτος.
Ούτε καν ξεχώριζε ότι εκεί προηγουμένως
ήταν μια καινούργια μονοκατοικία. Εκείνη την ώρα στο νοσοκομείο βρίσκονταν
ο εξάδελφός μου γιατρός Δημήτρης Μαυρογένης και οι τραυματιοφορείς μέλη
της Διμοιρίας Υγειονομικού: Πανίκος
Παστίδης, Χριστόδουλος Αργυρού, Κωστάκης Πενταλιώτης και Ανδρέας Χρυσοστόμου. Όλοι αυτοί βρήκαν ακαριαίο
θάνατο. Τα κορμιά τους είχαν σχεδόν
πολτοποιηθεί και είχαν καταστεί αγνώριστα». Ο Κωνσταντίνος Σωκράτους από
την Ξυλοτύμπου, ένας εκ των δύο διασωθέντων ως εκ θαύματος, λέει: «Στο
νοσοκομείο παρουσιάστηκα την Κυριακή, η ώρα 10 το πρωί, 9 Αυγούστου 1964.
Αυτό στην πραγματικότητα ήταν ένα
σπίτι που δεν πρόλαβε να τελειώσει.
Στην ταράτσα του υπήρχε ένας μεγάλος
κόκκινος σταυρός ενδεικτικό πως ήταν
νοσοκομείο και στην είσοδο ήταν σταθμευμένα δύο αυτοκίνητα με εμβλήματα
του Ερυθρού Σταυρού. Στο νοσοκομείο
γνώρισα το γιατρό Δημήτρη Μαυρογένη,
δύο νοσοκόμους και 9 τραυματισμένους
στρατιώτες. Ήμασταν δηλαδή συνολικά
13 άτομα. Ο μόνος τραυματίας που θυμάμαι ήταν ο στρατιώτης Εικοσάρης
από το Δάλι που υπηρετούσε κι αυτός
στο 216 Τάγμα Πεζικού. Είχε τραυματιστεί στο λαιμό και παρόλο που ήθελε
να μείνει στο Λόχο του, ο λοχαγός του
τον υποχρέωσε να παρουσιαστεί στο
νοσοκομείο για περίθαλψη».
Ο ανθυπολοχαγός Γεώργιος Τσίπας
από τα Τρίκαλα που βρέθηκε εκείνες
τις τραγικές στιγμές στο νοσοκομείο
αφηγείται: «Βρήκα δύο γιατρούς, δύο
νοσοκόμους κι ένα στρατιώτη. […] Βγαίνοντας από την πόρτα του αναρρωτηρίου, βλέπω ένα αεροπλάνο να εφορμά
εναντίον μας και πριν προλάβω να απομακρυνθώ περί τα 10 μέτρα έριξε μια
βόμβα που έπεσε στο κέντρο της ταράτσας του κτιρίου αυτού και κυριολεκτικά
το ισοπέδωσε. Καταλαβαίνετε τη λαχτάρα μου. Ευτυχώς, έπεσα δίπλα από
ένα τοίχο και γλίτωσα από βέβαιο θάνατο». Πάντως, σε επιτύμβια πλάκα που
βρίσκεται στο προαύλιο του ναού του
Αγίου Ραφαήλ στον Παχύαμμο αναγράφονται συνολικά 59 ονόματα πεσόντων
στην Τυλληρία το 1964.

«Η μνήμη δεν έχει διακόπτη», λέει ο Παναγιώτης Εικοσάρης
Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Συγκίνηση, ανακούφιση και ευγνωμοσύνη ήταν, όπως μας είπε, τα
συναισθήματα που κατέκλυσαν
τον αδελφό του ήρωα Γιώργου Εικοσάρη, Παναγιώτη, μετά την ενημέρωση της οποίας έτυχαν, ο ίδιος
και η σύζυγός του Έλλη, στο Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας,
την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου, για την
ταυτοποίηση των οστών του Γιώργου. Στη συνέντευξη που μας παραχώρησε μετά εξήγησε: «Είμαστε
συγκινημένοι, διότι μετά από 55
χρόνια, επιτέλους θα έχουμε τη
δυνατότητα να πάρουμε τα λείψανα
του Γιώργου στο χωριό μας, το Δάλι,
εκεί που γεννήθηκε και να τα εναποθέσουμε στο κοιμητήριο που
αναπαύονται οι γονείς μας. Θα κάνουμε την κηδεία που του χρωστούμε ως οικογένεια. Θα δακρύσουμε από αγάπη για τον αδελφό
μας αλλά και από ανακούφιση που
τέλειωσε η αγωνία και τα «γιατί»
των 55 χρόνων.
–Τι εννοείτε με τα «γιατί», των
55 χρόνων;
–Ξέραμε ότι ο Γιώργος ήταν
τραυματίας στο νοσοκομείο στον
Παχύαμμο, όταν το βομβάρδισαν.
Από τότε, όμως, κανένας δεν χτύπησε την πόρτα μας. Ούτε νοιάστηκαν για μας, για τους χαροκαμένους








Μετά από 55 χρόνια ταυτοποιήθηκαν τα οστά του
πεσόντος στον Παχύαμμο
Γιώργου Εικοσάρη. Τα
πράγματα πήραν τον δρόμο τους, μετά και τις ενέργειες του Ανδρέα Παράσχου, διευθυντή της «Κ».
γονείς μας. Φυσικά, δεν ζητήσαμε
οτιδήποτε ούτε ποτέ θα ζητούσαμε.
Όμως, θεωρώ ότι η Πολιτεία θα
έπρεπε να δείξει ενδιαφέρον από
οφειλόμενο σεβασμό.
–Όπως δηλαδή;
–Εννοώ ότι από τότε η Πολιτεία
ούτε κατέγραψε τα όσα έγιναν ούτε
φρόντισε να εξακριβώσει ποιος και
πώς χάθηκε. Ό,τι έγινε ήταν μετά
από προσπάθειες ιδιωτών, συμπολεμιστών και συγγενών. Εμείς κάθε
χρόνο, 55 χρόνια τώρα, πηγαίναμε
τον Αύγουστο στον Παχύαμμο για
το μνημόσυνο κι επιστρέφαμε πίσω
με την ίδια πίκρα στο στόμα και
το βασανιστικό ερώτημα: Είναι δυνατόν ο Γιώργος να «εξαφανίστηκε»
εντελώς από τη ναπάλμ που έρριψαν τα τουρκικά βομβαρδιστικά
εκείνο το τραγικό πρωινό της Κυριακής 9ης Αυγούστου 1964;
–Ελπίζατε σε κάποια απάντηση;

«Θα φέρουμε τον Γιώργο μας πίσω στο σπίτι του, στο χωριό του. Εκεί που γεννήθηκε. Εκεί που έζησε τα 20 χρόνια της ζωής του», λέει στην «Κ», ο αδελφός
του ήρωα Παναγιώτης Εικοσάρης, αφού μαζί με τη σύζυγο του Έλλη ενημερώθηκαν για την ταυτοποίηση .
–Για να είμαι ειλικρινής, όσο
έβλεπα τα τελευταία χρόνια να ταυτοποιούνται λείψανα αγνοουμένων
είχα την ελπίδα ότι κάποια μέρα
θα το έκαναν και για μας. Περνούσαν, όμως, τα χρόνια και κανένας
δεν χτυπούσε την πόρτα μας. Ωστόσο, μια μέρα πέρυσι τον Αύγουστο,
ήλθε στο κατάστημά μου ο δημοσιογράφος Ανδρέας Παράσχος της
«Καθημερινής». Ήξερα ποιος ήταν,
επειδή πολλά χρόνια γράφει για
τους αγνοούμενους.

–Τι προέκυψε από τη συνάντηση αυτή;
–Αφού μιλήσαμε αρκετά, ο κ.
Παράσχος με ρώτησε αν ποτέ δόθηκαν στην οικογένειάμας έστω
κάποια οστά για ταφή. Απάντησα
ότι τίποτα δεν μας έδωσαν, αν και
κάποιοι είπαν ότι στον κρατήρα
της έκρηξης βρέθηκαν οστά. Ποτέ,
όμως, δεν έγινε πραγματική έρευνα,
κάποια εκταφή για τους αγνοούμενούς μας, που εξαφανίστηκαν
από τις τουρκικές ναπάλμ. Διότι

είναι στην ουσία αγνοούμενοι,
αφού δεν βρέθηκε κάποιο στοιχείο
της ύπαρξής τους. Με ρώτησε αν
έστω και μετά από 54 χρόνια θα
ήθελα να γίνει εκταφή και του
απάντησα συγκεκριμένα, όπως
έγραψε και στην εφημερίδα: «Αφού
υπάρχει μαρτυρία ότι ήταν εκεί
και από τη μια στιγμή στην άλλη
εξαφανίστηκε, η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει και σε εμάς αλλά
και στον εαυτό της, στην ιστορία
του τόπου, να προβεί στις ανάλογες
ενέργειες. Είναι αδιανόητο να υπάρχουν αγνοούμενοι από την Τηλλυρία του 1964!
–Στη συνέχεια;
–Στη συνέχεια έγραψα και επιστολή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον παρακάλεσα να προχωρήσουν σε εκταφή. Μετά το
πρώτο δημοσίευμα της «Κ» δέχτηκα
τηλεφώνημα από τον κ. Ξενοφώντα
Καλλή από το Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας. Έτσι τα πράγματα
πήραν τον δρόμο τους, μέχρι σήμερα που μας ενημέρωσαν ότι ταυτοποιήθηκαν τα οστά του Γιώργου.
–Έχετε αποφασίσει τι θα κάνετε
τώρα;
–Θα φέρουμε τον Γιώργο μας
πίσω στο σπίτι του, στο χωριό του.
Εκεί που γεννήθηκε. Εκεί που έζησε
τα 20 χρόνια της ζωής του. Εκεί
που τον ανάγιωσαν οι γονείς του
Χαράλαμπος και Αναστασία, οι
οποίοι έφυγαν με τον καημό του,

ο ένας το 1967 και η άλλη το 1991.
Εκεί που τον περιμένουν με μεγάλη
αγάπη και περηφάνια τα παιδιά
μας που πότε δεν γνώρισε.
–Εδώ κλείνει για σας το κεφάλαιο
Παχύαμμος;
–Όχι. Είναι ένα κεφάλαιο που
ποτέ δεν θα κλείσει. Η μνήμη δεν
έχει διακόπτη. Εξάλλου, οι εκταφές
συνεχίζονται κι ελπίζω, όπως ελέχθη και από τον Επίτροπο κ. Φωτίου,
να γίνει μια συνολική δουλειά και
να γραφτεί σωστά εκείνο το τραγικό
για την Κύπρο κεφάλαιο με την
ταυτοποίηση όλων των πεσόντων,
παρόλο που όπως ακούσαμε κάποιοι
αντιδρούν. Πριν κλείσουμε, θέλω
στο τέλος αυτής της συνέντευξης
να ευχαριστήσω από τα βάθη της
ψυχής μου τον δημοσιογράφο Ανδρέα Παράσχο και την εφημερίδα
«Καθημερινή». Τα δημοσιεύματά
σας κινητοποίησαν το κράτος και
η οικογένειά μας έστω και μετά
από μισό αιώνα θα πάρει τα λείψανα
του ήρωά μας. Επίσης, ευχαριστώ
τον υπεύθυνο του προγράμματος
της εκταφής, χωριανό μας Ξενοφώντα Καλλή, ο οποίος και γνώριζε
τον αδελφό μου, για όλα όσα κάνει.
Ακόμα ευχαριστώ τον δρα Μάριο
Καρυόλου του Ινστιτούτου Γενετικής για την ενημέρωση και τον
Επίτροπο Προεδρίας Φώτη Φωτίου
για τη θέρμη με την οποία μας αγκάλιασε και τις προσπάθειες που
καταβάλλει.
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Η Βασιλική, ο Χαμπιαούρης και τα προεδρικά δώρα για νέο έτος
Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ιερές συμπάθειες
Ανήμερα των ονομαστηρίων του Μακαριοτάτου, ο Νίκος Αναστασιάδης το καθήκον
του το έκανε. Δώρο του αρχιεπισκόπου δεν
πήρε, όμως προτού ανέβει στα πάνω δώματα για τις καθιερωμένες ευχές και γεύμα,
άδειασε κανονικά όσους προηγουμένως τα
έψαλλαν κανονικά στον προκαθήμενο. Αργότερα αφού ευχήθηκε στον προκαθήμενο
της Εκκλησίας, ακούστηκε να του λέει με
δόση χιούμορ «πήρες τις ευχές σου το πρωί
από εκπαιδευτικούς». Πάντως, ο αρχιεπίσκοπος την ώρα που δεχόταν τις ευχές κλήρου και πιστών, είχε αγωνία για τον όγκο της
συγκέντρωσης. Ακούστηκε μάλιστα να ρωτά
δημοσιογράφους, που πήγαν να του πουν τα
«Εις πολλά έτη Δέσποτα», για τον αριθμό
των διαδηλωτών. Στη συνέχεια τους στόλισε
κανονικά.

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

••••

Ο εξ Αργάκας πρόεδρος του Συναγερμού ασχέτως προθέσεων, δικαίως δρέπει δάφνας για το θέμα των νέων χρεώσεων που εξήγγειλαν οι τράπεζες και
στη συνέχεια τις πήραν πίσω. Ωστόσο,
η απουσία του, όταν βοούσε το παγκύπριο με τα διαβατήρια ήταν εκκωφαντική και δικαίως παρεξηγήσιμη. «Εδώ
καράβια χάνονται, βαρκούλες αρμενίζουν», που λένε και στον Ακάμα.

Φάουλ του αρχιεπισκόπου

••••
Πανταχού παρούσα
Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε πως η
υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, το
τελευταίο διάστημα με τη δραστηριότητα
που αναπτύσσει, φαίνεται να ξεπερνά την
αρχική εσωστρέφεια σε ό,τι αφορά την δημόσια εικόνα της και το έργο της. Οι πληροφορίες ότι βρίσκεται στην έξοδο του Υπουργικού Συμβουλίου, φαίνεται πως ντοπάρισαν την υπουργό. Και δεν είναι μόνο οι δημόσιες παρουσίες. Πήρε το κράνος και πήγε

χνία των γιατρών του δημοσίου και θα μπορούσε να συμβιβάσει τη διαφορά, αν αυτό
λέει κάτι στον υπουργό Υγείας.
ΓΤΠ

Κάποιος θα πρέπει να πει στον Μακαριότατο πως ο δημόσιος λόγος που εκφέρει, κατά
καιρούς για όσους εκφράζουν, ακόμα και με
ακραίο τρόπο, τη διαφωνία τους με τα της
Εκκλησίας και του ιδίου, δεν συνάδει με το
σχήμα του. Οι χαρακτηρισμοί των διαδηλωτών ως κράχτες της αριστεράς και ότι είναι
πολύ μικροί για να σηκώσουν το αδύνατο
ανάστημα τους, έναντι της εκκλησίας, να
μου επιτρέψετε Μακαριότατε δεν είναι λόγος προκαθημένου Εκκλησίας που αγκαλιάζει πιστούς και «άπιστους», αλλά σημάδια
αλαζονείας. Ακόμα και αν ήταν πέντε ή πενήντα, η Εκκλησία δεν πρέπει να τους γυρίζει την πλάτη. Όπως άκομψο είναι να επαναλαμβάνετε τα περί τεμπέληδων εκπαιδευτικών, οι οποίοι χρειάζονται βίτσα. Πάντως, στο θέμα της αργίας των ονομαστηρίων, ο αρχιεπίσκοπος είχε δίκιο. Έχει ζητήσει εδώ και πολύ καιρό την κατάργησή της.
Αν κάπου υπάρχει ευθύνη αυτή βρίσκεται
στην πλευρά του Υπουργείου Παιδείας που
δεν ικανοποίησε την επιθυμία του αρχιεπισκόπου.

Τι σου κάνει η υπουργική καρέκλα. Μέχρι και επιβλέπουσα έργου έγινε η Βασιλική Αναστασιάδου για να βγει από τη λίστα του Νίκαρου. Εκτός
από το μυστρί και το πηλοφόρι η Βασιλική δεν έχει αφήσει εκδήλωση να πέσει χαμέ και να μην είναι παρούσα.

στη Λάρνακα για τα έργα στο Γενικό Νοσοκομείο, έβαλε βενζίνη στον περιφερειακό
της Λευκωσίας, πέρασε και από το Υπουργικό Συμβούλιο την απόσυρση οχημάτων παλαιάς τεχνολογίας για αγορά ηλεκτροκίνητων.

••••
Ως Αϊ Βασίλης
Να το δείτε ο πρόεδρος που θα κάνει κρόσσια τα νεύρα των υπουργών του, μέχρι να
ανακοινώσει τον ανασχηματισμό. Έτσι όπως
εξελίσσεται η όλη ιστορία κάποιοι μέσα
στην κυβέρνηση έχουν αρχίσει να πιστεύουν, ακόμα, πως ο πρόεδρος θα αφήσει
στα κρύα του λουτρού όσους αναμένουν τον

ανασχηματισμό. Υπάρχουν και άλλοι που λένε πως ο Νίκος Αναστασιάδης θα κινηθεί στο
πνεύμα των γιορτών και θα αφήσει το ραβασάκι για μετά την Πρωτοχρονιά. Πάντως,
όπως μαθαίνω, από τρίτους, ο Χάρης Γεωργιάδης θέλει να φύγει από το ΥΠΟΙΚ, πριν
από τη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού. Τελευταίες πληροφορίες του σήριαλ λένε ότι η Βασιλική, μάλλον, θα τη γλυτώσει τη λυπητερή, ο δε Χαμπιαούρης με τίποτα.

••••
Δεν ήξερε, δεν ρώταγε
Να το θυμηθείτε πως ο Αλέκος Σταμάτης
δεν θα είναι το τελευταίο «θύμα» του μινώ-

ταυρου που λέγεται ΟΚΥπΥ. Ό,τι και αν λέχθηκε, τον παραιτηθέντα πρόεδρο του διαχειριστή των δημοσίων νοσοκομείων τον τελείωσε η νοοτροπία του βαθέος κράτους,
στον δημόσιο τομέα. Πήγε ο χριστιανός να
μετατρέψει τα δημόσια νοσηλευτήρια σε
κλινικές και νόμιζε ότι θα κάνει περίπατο.
Δεν τον ενημέρωσε κάποιος πως τα κρατικά
νοσηλευτήρια δεν είναι Ογκολογικό της
Τράπεζας Κύπρου; Το κατεστημένο του Δημοσίου τον έφαγε με συνοπτικές διαδικασίες, λέει το παρασκήνιο. Δεν του συγχώρεσε που τόλμησε να πάρει πρόταση για τα κίνητρα που ήταν κοντά σε αυτά των γιατρών
του δημοσίου, λένε οι κακές γλώσσες. Πάντως, για την ιστορία ο Σταμάτης παρά τις διαφωνίες, είχε καλό όνομα μέσα στη συντε-

••••
Προς Υπ. Υγείας
Αν ισχύουν τα όσα λέγονται για τρικλοποδιές εκ των έσω στον Αλέκο Σταμάτη, θα είχε ενδιαφέρον η άποψη του υπουργού
Υγείας. Γνωρίζω πως ο Κωνσταντίνος Ιωάννου ήξερε εδώ και έναν μήνα, πως ο πρόεδρος του ΟΚΥπΥ ήταν στην πόρτα εξόδου
και προσπάθησε, τότε, να τον μεταπείσει.
Ενδεχομένως να γνώριζε και τους πραγματικούς λόγους, όχι αυτά περί προσωπικών. Αν
ήταν έτσι είναι άξιο απορίας να μας πει ο
υπουργός γιατί δεν έκοψε τον βήχα όσων
φαίνεται να έβαζαν τις τρικλοποδιές και
άφησε τα γεγονότα να πάρουν τον δρόμο
τους. Πάντως, λαλίστατοι γιατροί λένε πως ο
Κωνσταντίνος Ιωάννου ήταν ένας από αυτούς που δεν έβλεπαν με καλό μάτι τις συμπάθειες της ΠΑΣΥΚΙ προς τον παραιτηθέντα
πρόεδρο.
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Ο,τι γίνει τώρα
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

«Η διασφαλιση της ομαλης λει-

Μπορεί να τον κοροϊδεύουν για τα

τουργιας του πανεπιστημιου αποτελει αυτονοητη προυποθεση για την
ακαδημαικη προοδο και την
ελευθερη ανταλλαγη ιδεων και
ειναι ευθυνη ολων μας να
συνδραμουμε προς την κατευθυνση αυτη. Η βια σε οποιαδηποτε μορφη της, σωματικη η ψυχολογικη,
απο οποιονδηποτε και κατω απο
οποιεσδηποτε συνθηκες δεν εχει
καμια θεση στα πανεπιστημια μας».
Αυτή ήταν η λιτή ανακοίνωση της
Συνόδου των Πρυτάνεων, στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, με
αφορμή τα γεγονότα στο ΟΠΑ.

νευρικά ξεσπάσματα και τις αγριοφωνάρες, αλλά χάρη στην εγρήγορση του Χρυσοχοΐδη φέτος το καλοκαίρι λειτούργησαν σωστά η Πολιτική Προστασία και η Πυροσβεστική,
με αποτέλεσμα να έχουμε την καλύτερη χρονιά της δεκαετίας με
διαφορά. Εχει, επίσης, την αντιληπτική ικανότητα που χρειάζεται για
τη δουλειά: ήταν ο πρώτος, το
2009, που κατάλαβε τη σχέση τρομοκρατίας και κοινού εγκλήματος
και προσανατόλισε τις έρευνες
προς τα εκεί. Και παρότι δεν μιλάει
ξένες γλώσσες, η συμμετοχή του
στο Συμβούλιο Υπουργών στο Λουξεμβούργο, στις 8 Οκτωβρίου, και
οι επαφές που είχε εκεί, άφησαν
τις καλύτερες εντυπώσεις. Το παραθέτω όπως μου το είπαν, επειδή
ακούγεται ωραία: «Knows what he’s
doing, determined, operational».
Και κάτι ακόμη υπέρ του Χρυσοχοΐδη, που τον κάνει δυσάρεστο στους
συναδέλφους του: δεν κάνει ρουσφέτια, λ.χ. οι περίφημες «ενδιάμεσες μεταθέσεις» στην αστυνομία
φέτος δεν έγιναν.

Θα ζήλευε και ο ΣΥΡΙΖΑ την υψηλό-

φρονα διάθεση των πρυτάνεων, χάρη στην οποία αίρονται υπεράνω
των βρώμικων περιστάσεων της
πραγματικότητας και ατενίζουν το
θέμα της βίας φιλοσοφικά. Με το
ίδιο επιχείρημα τα βόλευαν και οι
συριζαίοι, όποτε καλούνταν να καταδικάσουν περιστατικά «δημοκρατικής» βίας: παντού και πάντα η βία
είναι κακό πράγμα! Ωραία θέση για
μια σύνοδο θεολόγων, όμως για τη
Σύνοδο των Πρυτάνεων είναι ντροπιαστική. Ιδίως, όταν έρχεται σε μια
στιγμή όπου η νομιμότητα αποφάσισε, επιτέλους, να συγκρουσθεί με
το παρακράτος των αναρχικών, που
δυναστεύει τα πανεπιστήμια επί δεκαετίες.
Το νόημα της θέσης των πρυτάνεων

θα μπορούσε να είχε διατυπωθεί με
περισσότερη ευθύτητα ως εξής:
Παιδιά, είτε εκπροσωπείτε τον νόμο
του κράτους είτε την «κανονικότητα» του Τζανακόπουλου, βρείτε τα
εσείς και μη μας μπλέκετε. Μετά,
εμείς θα πάμε με όποιον επικρατήσει. Αυτό που έκαναν πάντα δηλαδή.
Εμαθαν να κάνουν τη δουλειά τους

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

(πολλοί από αυτούς άψογα και με
αποτελέσματα λαμπρά) προσαρμοζόμενοι στις εκάστοτε κρατούσες
πολιτικές συνθήκες. Η κρατούσα
κατάσταση τις τελευταίες δεκαετίες
στα πανεπιστήμια είναι των λεγόμενων αναρχικών, με τις όποιες διακλαδώσεις τους στο κοινό έγκλημα.
Αυτούς έπρεπε οι καθηγητές να
ανεχθούν ή να χαϊδέψουν, για να
μπορούν οι ίδιοι να διαχειρίζονται
το υπόλοιπο ακαδημαϊκής ελευθερίας που τους απέμενε.

Καταλαβαίνω τους καθηγητές, τους

συμπονώ και ορισμένους τους θαυμάζω. Είναι δύσκολο να βρίσκεις
τρόπους να κάνεις το σωστό υπό
συνθήκες εκφοβισμού και τρομοκρατίας. Θυμηθείτε μόνο πόσα περιστατικά είχαμε επί ΣΥΡΙΖΑ βιαιοπραγιών και ξυλοδαρμών εις βάρος
καθηγητών, καθώς και καταστροφές γραφείων, βιβλιοθηκών, αρχείων, υπολογιστών κ.λπ. Ολα αυτά τα
καταλαβαίνω. Αυτή η κατάσταση,
όμως, υφίσταται επί σαράντα χρό-

νια και οι ρίζες της πια φθάνουν βαθιά. Αν θέλουμε να την αντιμετωπίσουμε, ας αρχίσουμε αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα: οι καθηγητές έχουν γίνει πια μέρος του προβλήματος της ανομίας στα πανεπιστήμια. Η θλιβερή στην ουδετερότητά της ανακοίνωση της Συνόδου
το αποδεικνύει.
Ετσι, όμως, δεν γίνεται τίποτε. Η

απαλλαγή του πανεπιστημίου από
τη σφηκοφωλιά του υπόκοσμου στα

υπόγειά του δεν είναι δυνατή αν οι
πανεπιστημιακές αρχές δεν κουνήσουν και αυτές τουλάχιστον το ένα
από τα πολλά δαχτυλάκια τους. Οι
συνθήκες τώρα είναι κατάλληλες
και η κοινωνία ώριμη. Ακόμη και ο
ΣΥΡΙΖΑ βοηθάει προς τον σκοπό
αυτό, όταν σπεύδει να υπερασπίζεται ως «κανονικότητα» την εγκληματικότητα. Επιπλέον, ο Μιχάλης
Χρυσοχοΐδης είναι ο κατάλληλος
άνθρωπος αυτή τη στιγμή για να αντιμετωπίσει το θέμα.

Επομένως, ό,τι γίνει τώρα. Ομως,

αν τα πανεπιστήμια πρόκειται να
ξεφορτωθούν τους θυλάκους ανομίας, οφείλουν και οι καθηγητές να
συμβάλουν, όχι να στέκονται στη
γωνία κρατώντας την ευαίσθητη μύτη τους με τα δάχτυλα. Μήπως έναν
ραδιοσταθμό για να μεταδίδουν
φλογερά μηνύματα υπέρ της ακαδημαϊκής ελευθερίας; Δεν είναι κακή ιδέα, δοκιμάστηκε και στο παρελθόν με επιτυχία. Τόση επιτυχία,
ώστε ακόμη την πληρώνουμε…
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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ΒΟΛΕΣ / Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

Ούτε ιερό,
ούτε όσιο

Χαλλούμι με
σωστό περιεχόμενο

«Αν είχαν λίγο σεβασμό προς την Εκκλησία δεν θα έρχονταν εδώ για να διαμαρτυρηθούν». Αυτή η εξωφρενική δήλωση του αρχιεπισκόπου υποδηλοί δύο
τινά: Είτε ο προκαθήμενος δεν είναι σε
θέση να αντιληφθεί ότι οι πράξεις του
ουδεμία σχέση έχουν με το τι σημαίνει σεβασμός,
ούτε με το τι θα έπρεπε να εκπροσωπεί η Εκκλησία,
είτε μας θεωρεί τόσο ανεγκέφαλους (κατά την κυπριακή
αμπάλατους) ώστε μας εμπαίζει κατάμουτρα. Δεν θα
εξετάσω τι από το δύο συμβαίνει (ενδέχεται αμφότερα),
αλλά το αποτέλεσμα στο οποίο οδηγούν και οι δύο
εκδοχές. Το οποίο είναι ότι ο συγκεκριμένος δεν θα
έπρεπε να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Και το κυριότερο ότι δεν θα έπρεπε να βρίσκει πρόσφορο
έδαφος να παρεμβαίνει στο Κράτος και να κάνει ό,τι
του καπνίσει, παραγνωρίζοντας νόμους και κανόνες
και καταπατώντας κάθε ηθική και θεσμική αξία με
τις ευλογίες των κυβερνώντων και της πλειοψηφίας
των πολιτικών αρχηγών.
Ο προκαθήμενος της Εκκλησίας έχει αποδείξει
πολλάκις ότι δεν σέβεται απολύτως τίποτα. Και το
να απαιτεί ο ίδιος τον σεβασμό προς την Εκκλησία
είναι μια ακόμα απόδειξη της ακαταλληλότητάς του
και της επείγουσας ανάγκης το κράτος να διαχωρίσει
τη θέση του, προστατεύοντας τους πολίτες, τις αρχές
και τις αξίες από την τοξικότητα του προκαθήμενου.
Θα μου πείτε (πολύ σωστά) πώς είναι δυνατόν να
συμβεί κάτι τέτοιο όταν το ίδιο το Κράτος αποδεικνύει
επίσης ότι πόρρω απέχει από τον σεβασμό των αρχών
και αξιών και κυρίως των πολιτών; Άρα; Ερχόμαστε
στην εξής ανησυχητική διαπίστωση: Έχουμε από
τη μία έναν προκαθήμενο, ο οποίος δεν σέβεται
τίποτα (ούτε ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε περιβάλλον,
ούτε την αποστολή της Εκκλησίας, ούτε πολιτισμό,
ούτε παιδεία) και από την άλλη ένα κράτος το οποίο
αποδεικνύεται ανίκανο να προστατεύει τους θεσμούς
και τις αξίες αφού δεν κάνει τίποτα άλλο τα τελευταία
χρόνια παρά να συμβάλλει στην έκπτωσή τους. Και
αυτό μας οδηγεί στην εύλογη (και όχι ευλογημένη)
υποψία ότι ο λόγος που καλά κρατεί η σχέση Εκκλησίας
και Κράτους, κατ’ αυτό τον πλέον ξεδιάντροπο τρόπο,
είναι ότι προφανώς διαμοιράζονται το ίδιο «όραμα».
Που βέβαια δεν είναι άλλο από το περιβόητο «όραμα»
της λεγόμενης «οικονομικής ανάπτυξης», δηλαδή
την αναγωγή της αρπαχτής και του θησαυρίζειν, σε
ύψιστη αξία.
Με αποτέλεσμα η διαφθορά και η διαπλοκή, ενώ
είχαμε την ψευδαίσθηση ότι στη μετά την κρίση
εποχή, θα περιορίζονταν, κυκλοφορούν απροκάλυπτα
και θρασύτατα μπροστά στα μάτια μας. Με μια Εκκλησία που παίρνει «μίζες», υποστηρίζοντας σθεναρά
ότι αυτή είναι η «αποστολή» της και όχι μόνο τα
«Κύριε Ελέησον» και ένα κράτος που συντηρεί τη
βρωμιά της διαφθοράς με μια σπεκτάκιουλαρ αναισθησία και μια εξίσου σπεκτάκιουλαρ απομάκρυνση
από τις δεσμεύσεις του περί διαφάνειας. Να θυμίσουμε
μάλιστα (είναι χρήσιμο να μην το ξεχνάμε) πως μόλις
πριν από έναν χρόνο και ενώ ο αρχιεπίσκοπος είχε
ήδη «αποκαλύψει» ποικιλοτρόπως τον αλαζονικό του
σκοταδισμό, δυσφημώντας επίσης ποικιλοτρόπως
το νόημα της Ορθοδοξίας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας
όχι μόνο δεν φρόντισε να δρομολογήσει τον διαχωρισμό Κράτους και Εκκλησίας (όπως ισχύει σε κάθε
ευρωπαϊκό κράτος), αλλά εξήρε την προσωπικότητα
του προκαθημένου λέγοντας πως (άκουσον-άκουσον)
«διαπνέεται από ευθυκρισία, σωφροσύνη και φιλοπατρία και πως εξάντλησε το χρέος του για την πνευματική ανύψωση του κλήρου και του λαού». Μέσα
σ’ αυτή την παράγραφο συμπυκνώνεται όλη η τραγικότητα της σημερινής πραγματικότητας που δεν
είναι άλλη από την ανικανότητα των ηγετών Κράτους
και Εκκλησίας, να κατανοήσουν τι σημαίνει σεβασμός,
αξίες και ήθος. Και το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί
δεν αντιδρούν αφενός οι υπόλοιποι εκπρόσωποι της
Εκκλησίας και αφετέρου οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές
της πολιτικής μας σκηνής; Είναι όλοι τους τόσο
χωμένοι μέσα στη βρομιά του συστήματος με αποτέλεσμα να μην έχει απομείνει κανένας να προστατεύσει εμάς, τους θεσμούς και τις αξίες; Και παραμένουμε έρμαια ηγετών που στην τελική δεν έχουν
ούτε ιερό ούτε όσιο;

Μπροστά σε όλα όσα έβλεπαν το φως της δημοσιότητας, τα δημοκρατικά αντανακλαστικά
της κυπριακής κοινωνίας ήταν τέτοια που απέτρεψαν την κάθοδο του ΕΛΑΜ στο ευρωπαϊκό
κοινοβούλιο με μεγάλη μερίδα της κοινωνίας
να δίνει μία δεύτερη ευκαιρία στην ΕΔΕΚ. Όμως,
μαζί με τον αποκλεισμό του ΕΛΑΜ ολοκληρώθηκε και ο όποιος αντιφασιστικός αγώνας. Τα
δάκρυα για την ξενοφοβία, τη φυγοστρατία και
τον ρατσισμό και την όποια άλλη δραστηριότητα
του ΕΛΑΜ στέγνωσαν πολύ γρήγορα. Και το
λέμε γιατί δύο μήνες αργότερα, όταν θα πραγματοποιούνταν εκλογές για τη δημαρχία Αμμοχώστου, η ΕΔΕΚ επέλεξε να μη στηρίξει κανέναν. Ασχέτως, αν μεταξύ των υποψηφίων
ήταν και ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Λίνος Παπαγιάννης. Όμως ας μην είμαστε άδικοι με την
ΕΔΕΚ. Ολόκληρο το πολιτικό σύστημα ξεπέρασε
την όποια ευαισθησία είχε προεκλογικώς απέναντι στον αγώνα του αντιφασισμού. Λες και
ο κίνδυνος έχει πλέον εκλείψει.
Υπήρξε κανένας που κινητοποιήθηκε για
παράδειγμα να διερευνήσει για ποιο λόγο
σπείρα από συγκεκριμένο σχολείο στη Λεμεσό
επιτίθεται σε αλλοδαπούς; Κανένας δεν σχολίασε
τις δηλώσεις του Χρίστου Χρίστου ότι πολιτικοί
πρόσφυγες θέλουν να ελέγχουν τη νυχτερινή
ζωή της παλιάς Λευκωσίας. Σάμπως και το πρόβλημα είναι ποιοι ελέγχουν τον υπόκοσμο. Ο
Χρίστος Χρίστου, ο οποίος μέχρι σήμερα δεν
απάντησε για τις συλλήψεις στελεχών του.
Ούτε κανένας αντέδρασε όταν ο πρόεδρος της
Δημοκρατίας κάλεσε τον πρόεδρο του ΕΛΑΜ
σε συνάντηση στο Προεδρικό για να συζητήσει
μαζί του ενδεχόμενη στήριξη στις μεταρρυθμίσεις. Λες και μιλούμε για κόμμα που βρίσκεται
στο δημοκρατικό τόξο. Ένα κόμμα που δήλωνε
μέχρι πρόσφατα πως αποτελεί τη Χρυσή Αυγή
της Κύπρου, της Χρυσής Αυγής της οποίας ο
πρόεδρος Νίκος Μιχαλολιάκος –του οποίου ο
Χρίστος Χρίστου υπήρξε φρουρός– δήλωνε περήφανα πως είναι η σπορά των νικημένων του
1945. Ένα κόμμα που απειλούσε με ανορθόδοξο
πόλεμο.
Το ΕΛΑΜ προφανώς έχασε τη μάχη των ευρωεκλογών, όμως ο φασισμός δεν νικήθηκε.
Για να νικηθεί θα έπρεπε να υπάρχει συναίσθηση του κινδύνου που κρύβει η Ακροδεξιά.
Η οποία δεν θα έπρεπε να κάμπτεται με συναισθηματικές εξάρσεις, όταν κινδυνεύει η
θέση μας και η καρέκλα μας.

Λύση με σωστό περιεχόμενο, α λα Τάσσου
Παπαδόπουλου, κατάντησε και η κατοχύρωση
του χαλλουμιού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
ως προϊόντος Προστατευόμενης Ονομασίας
Προέλευσης (ΠΟΠ). Για χάρη των Τουρκοκυπρίων «αδελφών» μας, για χάρη του λεγόμενου Κανονισμού για την Πράσινη Γραμμή, για χάρη της
δικής μας υποκρισίας, κινδυνεύουμε να χάσουμε και τον
«νέο χρυσό της Κύπρου», ο οποίος φέρνει στο νησί δεκάδες
εκατομμύρια ευρώ και δεκάδες θέσεις εργασίας. Εδώ και
πέντε χρόνια εκκρεμεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο φάκελος
του χαλλουμιού, την ώρα που άλλα παραδοσιακά προϊόντα
σε μερικούς μήνες αναγνωρίζονται ως ΠΟΠ. Ή στραβός
είναι ο γιαλός, ή στραβά αρμενίζουμε, αφού από το 1974,
δεν ξέρουμε, ούτε ποιοι είναι οι εχθροί μας, ούτε ποιο είναι
το συμφέρον μας. Όλα στα κουτουρού. Τα εμπλεκόμενα
συμφέροντα, α λα Βάσου Λυσσαρίδη, κατάντησαν διαπλεκόμενα και η «κότα με τα χρυσά αβγά» κινδυνεύει να
διαλυθεί «εις τα εξ ων συνετέθη».
Ο υπουργός Γεωργίας Κώστας Καδής παραδέχθηκε ότι
είναι πολιτικοί και νομικοί οι λόγοι για τη μη αναγνώριση
του χαλλουμιού, αφού θα πρέπει να ξεπεραστούν οι σκόπελοι
της παραγωγής και εμπορίας χαλλουμιών στα Κατεχόμενα.
Οι βουλευτές και οι γεωργικές οργανώσεις φωνάζουν, αλλά
φαίνεται ότι ρίχνουν αβγά στον τοίχο. Οι Γάλλοι διαφημίζουν
και πωλούν τυριά με το όνομα χαλλούμι σε αραβικές χώρες.
Η Κύπρος εισάγει λευκό τυρί από τη Βουλγαρία και το
βάζουν μερικοί φούρνοι στις χαλλουμόπιττες και το σερβίρουν
μερικά εστιατόρια ως παραδοσιακό χαλλούμι. Μερικοί τυροκόμοι έφεραν ειδικά μηχανήματα –ομοιοποιητές– βάζουν
γαλακτόσκονη και νερό και φτιάχνουν ως διά μαγείας κυπριακό γάλα, ειδικό για χαλλούμια. Στη Φιλανδία και σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες το κυπριακό χαλλούμι πωλείται
για 6 ευρώ το κιλό, ενώ στην Κύπρο η τιμή κυμαίνεται στα
13 ευρώ το κιλό. Οι τυροκόμοι φωνάζουν ότι θα κλείσουν
τα μισά τυροκομεία, αν εφαρμοστεί το πρότυπο του χαλλουμιού, δηλαδή αυτό το οποίο εδώ και χρόνια ζητούμε
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Κυπριακή Δημοκρατία
τρέχει σε πολλά ευρωπαϊκά δικαστήρια, παλεύει σε 100
και πλέον υποθέσεις, για να ανατρέψει τη χρήση του
ονόματος χαλλούμι ή παρεμφερών ονομάτων, από «έξυπνους»
επιχειρηματίες. Και ως εκ θαύματος, ο υπουργός Εμπορίου
Γιώργος Λακκοτρύπης ανακοίνωσε ότι αυξήθηκαν οι
εξαγωγές κατά 25%, τους πρώτες επτά μήνες του χρόνου.
Τα συμφέροντα είναι πολλά και οι κουτοπονηριές φαίνεται
ότι είναι πολύ περισσότερες. Ιστορικά το χαλλούμι παράγεται
μόνο από αιγινό γάλα, δηλαδή από ζώα, τα οποία υπήρχαν
ανά τους αιώνες στην Κύπρο. Τα πρόβατα μεταφέρθηκαν
στο νησί, αρχές του 20ού αιώνα, ενώ οι αγελάδες χρησιμοποιούνταν μόνο για το όργωμα των χωραφιών. Για να
ετοιμαστεί ο φάκελος του χαλλουμιού, ώστε να αναγνωριστεί
ως προϊόν ΠΟΠ, έγιναν ολόκληρες ιστορικές έρευνες και
βρέθηκαν γραπτές μαρτυρίες από σπουδαία ευρωπαϊκά
μουσεία. Το προϊόν ΠΟΠ στόχο έχει την κατοχύρωση ενός
παραδοσιακού τοπικού προϊόντος και ακολούθως την
εμπορία του προϊόντος. Σε όλη την Ευρώπη, «αντιγραφές»
προϊόντων ΠΟΠ, πέτυχαν σπουδαίες εμπορικές επιτυχίες,
ξεπερνώντας σε πωλήσεις τα αυθεντικά προϊόντα ΠΟΠ.
Τώρα γιατί στην Κύπρο κάνουμε τόση φασαρία εδώ και
πάρα πολλά χρόνια, γιατί τρώμε τις «σάρκες» μας και δεν
κατοχυρώνουμε το χαλλούμι με την παραδοσιακή του συνταγή, είναι να τρελαίνεσαι. Η απάντηση είναι πολύ απλή,
αφού το αγελαδινό γάλα παράγεται σε τεράστιες ποσότητες
ολόχρονα, ενώ η παραγωγή αιγοπρόβειου γάλακτος, είναι
εποχιακή και σε πολύ λιγότερες ποσότητες. Από εδώ ξεκινούν
τα επιχειρηματικά συμφέροντα και οι διάφοροι σύνδεσμοι
ξέρουν και άλλους δρόμους για να πετύχουν τον σκοπό
τους. Με άλλα λόγια και εδώ αρπαχτές.
Μηδέν κακό αμιγές καλού. Για την ιστορία να αναφέρουμε
ότι η ένταξη του χαλλουμιού στις γκουρμέ κουζίνες του
κόσμου ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια, από τον Κύπριο
βραβευμένο με αστέρι Μισελέν, σεφ Αντρέα Μαυρομμάτη,
ο οποίος από τα εστιατόρια του Παρισιού, ακολούθως από
τα πολυτελέστατα εστιατόρια της Ευρώπης, καθιέρωσε το
χαλλούμι ως γκουρμέ φαγητό. Φυσικά, το κυπριακό προϊόν
είχε τη δική του μεγάλη αξία, αφού είναι το μοναδικό τυρί
το οποίο μπορεί να ψηθεί στη σχάρα, γι’ αυτό και έγινε
επιλογή, όλων των πλουσίων της Ευρώπης. Από εκεί και
πέρα ήταν θέμα χρόνου να κατέβει και στους «κοινούς»
θνητούς και να φθάσει στις υπεραγορές. Άρα όσο και να
το πολεμούν οι «κουτοπόνηροι» νεοκύπριοι, αυτό θα επιβιώσει.

economidoum@kathimerini.com.cy

kaparispan@yahoo.gr

elenixenou11@gmail.com

EPA/ANDREA MEROLA

AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Η πλατεία του Αγίου Μάρκου στη Βενετία, λίγο πριν από το κλείσιμό της, την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου.

Η πόλη των Δόγηδων έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αφού πλήττεται από τις χειρότερες
πλημμυρίδες των τελευταίων δεκαετιών.

ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ / Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Η ασυνέπεια του αντιφασισμού
Πριν από έναν περίπου χρόνο, τα
τέσσερα μικρά κόμματα του ενδιάμεσου χώρου διαβουλεύονταν
μεταξύ τους για μία κοινή κάθοδο
στις ευρωεκλογές. Ήταν μία προσπάθεια, όπως έλεγαν, για να αποτρέψουν την επέλαση της Ακροδεξιάς και την
είσοδό της εντός της Ευρωβουλής.
Ήταν συνεπώς ο μεγάλος κίνδυνος των
εκλογών αλλά και της κυπριακής κοινωνίας
όπως έλεγαν. Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο, ήταν
διατεθειμένοι να μετριάσουν τις όποιες διαφωνίες τους για να αποφύγουν την ενίσχυση
του ΕΛΑΜ. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, δεν κατέστη
εφικτό, για διάφορους λόγους, κάθε άλλο από
πολιτικούς, και τράβηξε ο καθένας τον δρόμο
του. Η Ελένη Θεοχάρους διεκδίκησε επανεκλογή
με το ΔΗΚΟ, οι Οικολόγοι μαζί με τη Συμμαχία
Πολιτών και η ΕΔΕΚ μόνη της.
Η ΕΔΕΚ, ωστόσο, ήταν εκείνη που έδωσε
τη μεγάλη μάχη για την αποτροπή του ΕΛΑΜ
και έθεσε ως το μεγάλο διακύβευμα των εκλογών
τον αντιφασιστικό αγώνα. Καθόλου τυχαίο και
το μανιχαϊστικό δίλημμα που έθεσε ο Μαρίνος
Σιζόπουλος ή ΕΔΕΚ ή ΕΛΑΜ. Κάπως έτσι ήρθε
σε ευθεία αντιπαράθεση με το ΕΛΑΜ και την
ηγεσία του, ιδιαίτερα όταν αποκαλύφθηκε πως
ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου και
άλλα στελέχη δεν είχαν υπηρετήσει στην
Εθνική Φρουρά. Όπως έλεγε δηκτικά τότε ο
Μαρίνος Σιζόπουλος δεν υπηρέτησαν στην
Εθνική Φρουρά και το παριστάνουν μαχητές
της απελευθέρωσης. Στο ίδιο πλαίσιο και η
Ελένη Θεοχάρους τους χαρακτήριζε παλληκαράκια της φακής, ενώ ο Γιώργος Λιλλήκας, επικίνδυνους για τη δημοκρατία.
Αν μείνουμε, όμως, στον Μαρίνο Σιζόπουλο
που έθεσε ως στοίχημα των εκλογών την αποτροπή του φασισμού, θα δούμε πως άφηνε και
υπόνοιες και για τις υπόλοιπες δραστηριότητές
τους. Καλούσε τον πρόεδρο του ΕΛΑΜ και άλλα
στελέχη να δείξουν το ποινικό τους μητρώο
και τους ζητούσε να δώσουν απάντηση στα
δημοσιεύματα που μιλούσαν για σύλληψη στελέχους του ΕΛΑΜ για οπλοκατοχή και για παροχή προστασίας.
Ερωτήματα τα οποία δεν απαντήθηκαν ποτέ
από το ΕΛΑΜ. Ούτε διέψευσαν –παρά τις εκκλήσεις των κομμάτων του Ενδιάμεσου και του
ΑΚΕΛ– δημοσίευμα της «Καθημερινής» που
αποκάλυπτε πως το ακροδεξιό κόμμα της Κύπρου
έχει σχέσεις και δέχτηκε οικονομική εισφορά
από το νεοναζιστικό κόμμα της Γερμανίας NPD.

ΑΡΘΡΟ / Του ΠΕΤΡΟΥ ΖΑΡΟΥΝΑ

Δημοσκοπικά ευρήματα και υποκειμενικές ερμηνείες

O

πως και στις προεκλογικές δημοσκοπήσεις έτσι και στην περίπτωση
της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας, παρατηρήθηκε το φαινόμενο των διαφορετικών ερμηνειών των αποτελεσμάτων
τους από δημοσιογράφους, ακαδημαϊκούς
και διανοούμενους. Οι διάφορες αναλύσεις
εστιάστηκαν στο πώς τοποθετούνται οι
Ε/κ σε ό,τι αφορά το είδος της λύσης του
Κυπριακού. Οι υποστηρικτές της ΔΔΟ
άθροισαν στο ποσοστό 27% που υποστηρίζουν τη λύση αυτή και το ποσοστό 38,1%
που δηλώνουν ότι θα μπορούσε να ανεχθεί
αυτή τη λύση αν αυτό ήταν απαραίτητο.
Έτσι κατέληξαν στο αρεστό για αυτούς
συμπέρασμα ότι η πλειοψηφία θέλει λύση
ΔΔΟ και μία τέτοια λύση μπορεί να περάσει
σε ένα δημοψήφισμα. Ηθελημένα ή άθελα
ξέχασαν να μας πουν για το για ποια ΔΔΟ
τοποθετήθηκαν οι πολίτες. Άλλη είναι η

ΔΔΟ των ομόφωνων αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου του 1989 και άλλη εκείνη
του Κραν Μοντανά. Αντίστοιχα έκαναν
πως αγνοούν ότι ακόμα και η καλύτερη
ΔΔΟ απορρίπτεται από τους Ε/κ αν αυτή
συνοδεύεται με παραμονή τουρκικών στρατευμάτων ή συνέχιση των τουρκικών εγγυήσεων και των επεμβατικών δικαιωμάτων. Το τελευταίο έχουν καταδείξει στο
πρόσφατο παρελθόν σειρά δημοσκοπήσεων. Ξέχασαν επίσης η Τ/κ κοινότητα με
85,5% και 83,2% αντίστοιχα επιθυμεί την
παραμονή των τουρκικών στρατευμάτων
και των εγγυήσεων. Επιπρόσθετα η πλειοψηφία των Τ/κ με 78,6% επιλέγει πλέον
τη λύση δύο κρατών.
Από την άλλη οι διαφωνούντες με τη
λύση της ΔΔΟ πανηγυρίζουν για το μεγάλο
ποσοστό των Ε/κ που επιθυμεί λύση ενιαίου
κράτους. Παραβλέπουν το γεγονός ότι κάτι

τέτοιο δεν μπορεί καν να συζητηθεί στις
διαπραγματεύσεις αφού έχει από το 1974
ανατραπεί με τα τετελεσμένα της εισβολής.
Εδώ μία λειτουργική ομοσπονδία και δεν
έχουμε τη στήριξη του διεθνούς παράγοντα
για να υποχρεώσουμε την Τουρκία να δεχθεί και αυτοί ονειρεύονται ενιαίο κράτος
όπως παλαιότερα ο Νίκος Κουτσού. Ακόμα
μία φορά κάποιοι συνειδητά ή ασυνείδητα
μας ωθούν σε μία μη ρεαλιστική επιλογή.
Αυτή στην ουσία οδηγεί σε μη λύση και
εξελικτικά όπως ο Δούντας είχε υποστηρίξει
σε λύση δύο κρατών. Έτσι κρυβόμενοι
πίσω από τον πατριωτισμό και τον μαξιμαλισμό αποφεύγουν τη δημόσια κριτική
και το πολιτικό κόστος που συνεπάγεται
η ανοικτή υποστήριξη σήμερα είτε μίας
λύσης δύο κρατών είτε και της διατήρησης
του status quo.
Όπως έχω επισημάνει και στο παρελθόν

οι επιλογές που μας έχουν απομείνει είναι
μόνο τρεις. Η πρώτη είναι η λύση τύπου
Κραν Μοντανά που είναι μόνο κατ΄ επίφαση
ομοσπονδιακή λύση. Στην ουσία προσομοιάζει με συνομοσπονδία δύο κρατών
αφού με βάση το πλαίσιο Γκουτέρες και
το διαπραγματευτικό κεκτημένο η βόρεια
περιοχή θα είναι υπό το πλήρη και απόλυτο
έλεγχο των Τ/κ και των εποίκων. Συγκεκριμένα 120.000 έποικοι μένουν με καθεστώς πολιτών της Ενωμένης Κύπρου, άλλες
60.000 με βίζα και περί της 100,000 ως φοιτητές. Ελάχιστες περιουσίες Ε/κ θα επιστραφούν αφού πλέον οι χρήστες θα έχουν
τον πρώτο λόγο και κατά συνέπεια ελάχιστοι Ε/κ θα επανεγκατασταθούν στη βόρεια
περιοχή. Η δεύτερη λύση είναι εκείνη των
δύο χωριστών κρατών που η Τουρκία δηλώνει από το 2013 (επιστολή Νταβούτογλου
σε μόνιμα μέλη συμβουλίου ασφαλείας

και εγγυήτριες δυνάμεις) έτοιμη να συζητήσει. Αλλά και στην περίπτωση αυτή η
Τουρκία θέλει τα δύο αυτά κράτη να είναι
περιορισμένης κυριαρχίας καθώς δεν εμπιστεύεται ούτε τους Ε/κ αλλά ούτε και
τους Τ/κ. Η τρίτη είναι η συνέχιση της παρούσας κατάστασης (status quo). Αλλά
ούτε αυτή είναι σταθερή αφού η Τουρκία
έπαψε να είναι ικανοποιημένη και με νέα
τετελεσμένα σε ξηρά και θάλασσα επιδιώκει
να την τροποποιήσει. Μπροστά σε αυτό
το τρίλημμα τα πλείστα κόμματα αλλά και
ο ΠτΔ ανεξάρτητα από τη ρητορική τους
επιλέγουν στην πράξη την τρίτη επιλογή
παρά τους κινδύνους που συνεπάγεται ως
το μη χείρον βέλτιστο.

Ο κ. Πέτρος Ζαρούνας είναι διεθνολόγος. Διετέλεσε γραμματέας του Γεωστρατηγικού Συμβουλίου
της Κ.Δ. την περίοδο 2014-2018.
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Πάνω από πρόσωπα
και κυβερνήσεις
Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Μας έχω ικανούς,
αντί να γιορτάσουμε
όπως πρέπει και αξίζει τα 200 χρόνια
της εθνικής μας ανεξαρτησίας, να βρούμε μία ακόμη αφορμή για να διχαστούμε. Να αρχίσουμε να βριζόμαστε στα social media για το
αν ο αγώνας είχε ταξικά στοιχεία
ή όχι, για τον ρόλο της Εκκλησίας,
και όλα τα υπόλοιπα.
Είμαστε, δυστυχώς, πολύ επιρρεπείς στον διχασμό. Το αποδείξαμε ακόμη και μέσα στα χρόνια
της Επανάστασης. Υπήρξαν στιγμές που, ενώ παίζονταν όλα, κυριολεκτικά, εμείς βγάζαμε μόνοι







Να αποφύγουμε τον διχασμό που έθεσε σε κίνδυνο την ίδια μας την
ανεξαρτησία και που
τώρα μπορεί εύκολα να
μετατρέψει έναν σημαντικό εορτασμό σε μία
ακόμη μίζερη εμπειρία.
μας τα μάτια μας. Σήμερα δεν
έχουμε φαινομενικά τίποτα να
χάσουμε από ένα ακόμη διχαστικό
επεισόδιο. Ή έτσι θέλουμε να πιστεύουμε. Οι συνθήκες ευνοούν
έναν εμφύλιο για το 1821. Ο δημόσιος διάλογος είναι αφόρητα
τοξικός, με τις ακραίες φωνές να
κυριαρχούν και να δίνουν τον τόνο. Η κρίση και οι δημαγωγοί που

την εκμεταλλεύθηκαν έχουν ανοίξει βαθιές ρωγμές στην ελληνική
κοινωνία, που δεν λένε να κλείσουν. Οι «φωνακλάδες» έχουν πάρει θέση για το επικείμενο ματς.
Το ζητούμενο, όμως, είναι μια
γερή δόση αυτογνωσίας χωρίς
ύβρεις ή φαντασιακούς μύθους.
Το αντέχουμε; Ενα τεράστιο ποσοστό του ελληνικού λαού, και
ιδιαίτερα της νεολαίας, δεν έχει
ιδέα τι ακριβώς συνέβη στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας. Ξέρει τον
Κολοκοτρώνη και τον Κανάρη και
τίποτα παραπάνω.
Εχουμε, όμως, ανάγκη και από
μια ευκαιρία να ξεφύγουμε από
τη μιζέρια των τελευταίων ετών.
Από μια στιγμή ανάτασης, όπου
θα σκεφθούμε συλλογικά τη διαδρομή που έχουμε καλύψει και
το πού θέλουμε να πάμε. Χάσαμε
τους στόχους, τις φιλοδοξίες, τον
υγιή εγωισμό και την αυτοπεποίθησή μας ως έθνος.
Μετά, έχουμε μία ακόμη υποχρέωση: να φέρουμε πιο κοντά
τον ελληνισμό της διασποράς. Το
1821 «μιλάει» ακόμη σε αυτούς,
όπως ενδεχομένως και στα φιλελληνικά στοιχεία παντού.
Αυτή η υπόθεση είναι πολύ μεγαλύτερη από πρόσωπα και κυβερνήσεις. Μας αφορά όλους και
πρέπει να την πάρουμε στα σοβαρά. Αλλά πάνω και πριν απ’ όλα
να αποφύγουμε τον διχασμό που
έθεσε σε κίνδυνο την ίδια μας
την ανεξαρτησία και που τώρα
μπορεί εύκολα να μετατρέψει
έναν σημαντικό εορτασμό σε μία
ακόμη μίζερη εμπειρία. Δεν είναι
αυτό που έχουμε ανάγκη.

ΓΝΩΜΕΣ
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Ο ΣΥΡΙΖΑ περιμένει την Κεντροαριστερά
Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Η ισχυρή κριτική του
ΣΥΡΙΖΑ εναντίον της
κυβερνητικής προσπάθειας να επιβάλει την
τάξη στα πανεπιστήμια
και στους δρόμους
προκαλεί το ερώτημα εάν η αξιωματική αντιπολίτευση έχει επιλέξει συνειδητά να επενδύσει στη συνέχιση
της προηγούμενης κατάστασης ή
εάν απλώς δεν μπορεί να πράξει αλλιώς. Δηλαδή, την εποχή που η Ν.Δ.
κυριαρχεί στον κεντροδεξιό χώρο
και ο χώρος της Κεντροαριστεράς
δεν καλύπτεται από το ΚΙΝΑΛ, είναι
να απορεί κανείς πώς ο ΣΥΡΙΖΑ επιστρέφει σε εμμονές της εποχής πριν
η συγκυρία τον ωθήσει στην εξουσία.
Εάν πιστεύει ότι το 31,5% που έλαβε
στις εκλογές του Ιουλίου ήταν ψήφος
υπέρ της συνέχισης της ανοχής προς
την ανομία, καλό θα είναι να θυμάται
ότι η Ν.Δ., με τη σαφή δέσμευση του
Κυριάκου Μητσοτάκη «ο νόμος, το
καταφύγιο του αδυνάτου, να επιβάλλεται παντού», κέρδισε τις εκλογές
και διαθέτει άνετη πλειοψηφία στη
Βουλή.
Ο κεντρώος χώρος, που ορίζει τον
νικητή εκλογών, εξ ορισμού δεν αναζητεί ούτε κυβερνητικό αυταρχισμό

ούτε ανοχή στο μπάχαλο, ούτε αστυνομοκρατία αλλά ούτε ομάδες κρούσης «εξεγερμένων» νέων. Είναι ενδεικτικό της διαστρέβλωσης της δημόσιας ζωής στη χώρα μας ότι αυτονόητα πράγματα, όπως η εκδίωξη
καταληψιών από δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, γίνεται αφορμή να
κατηγορηθεί η κυβέρνηση για «το
δόγμα του αστυνομικού κράτους»,
όπως το έθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Τζανακόπουλος στη
Βουλή.
Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να προσπαθεί
να συλλέξει τη στήριξη όλων των
ομάδων που θα αντισταθούν στην
κυβέρνηση, αλλά μπορεί να είναι
επειδή απλώς δεν γνωρίζει τι άλλο
να κάνει. Και στις δύο περιπτώσεις,
το εγχείρημα είναι υψηλού ρίσκου:
ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να ξεχνάει αφενός ότι τον χώρο του σκληρού ακτιβισμού τον ελέγχουν άλλες ομάδες
–ομάδες που δεν σπιλώθηκαν από
την άσκηση εξουσίας– και αφετέρου
ότι η επιβίωσή του ως κόμμα που
μπορεί να κυβερνήσει εξαρτάται από
την προσέλκυση, όχι την απώλεια,
ψηφοφόρων. Οσο περνάει ο καιρός,
ή θα εντείνονται οι αντιδράσεις εναντίον της κυβερνητικής πολιτικής

στους δρόμους, στη Βουλή και αλλού,
ή αυτή θα πετύχει να επιβάλει τη
σταθερότητα, να εφαρμόσει το πρόγραμμά της και να κριθεί γι’ αυτό.
Και στις δύο περιπτώσεις είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει οτιδήποτε. Οσο και αν μια γενικευμένη ταραχή μπορεί να κοστίσει
στη Ν.Δ., ελάχιστοι θα ευγνωμονούν
τον ΣΥΡΙΖΑ εάν αυτό εμποδίσει την
οικονομική ανάπτυξη. Αυτοί που
προκαλούν την ταραχή δεν θα έχουν
κανένα λόγο να το πιστώνουν στον
ΣΥΡΙΖΑ, ενώ οι σοβαρότεροι ψηφοφόροι θα εξοργίζονται με τη συνέχιση
της ζημίας στην οικονομία.
Τα πολλά χρόνια αστάθειας και
ανασφάλειας οδήγησαν σε εκλογικό
αποτέλεσμα που δείχνει διάθεση για
σταθερότητα – με ισχυρή κυβέρνηση
και ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση.
Ούτε οι επίμονες προσπάθειες του
ΣΥΡΙΖΑ να παρουσιάσει τη Ν.Δ. ως
ακροδεξιά καρποφόρησαν, ούτε,
όμως, «έσβησε» ο ΣΥΡΙΖΑ, ώστε η
Ν.Δ. να παίζει χωρίς αντίπαλο. Επίσης,
αφού το Κίνημα Αλλαγής (το ΠΑΣΟΚ)
βρίσκεται σε περιδίνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ
θα μπορούσε να επικεντρωθεί στο
να αναδεικνύει κυβερνητικά λάθη,
να στηρίζει τους αδικημένους, να

παρουσιάζει εναλλακτικό πρόγραμμα
που θα μπορούσε να προσελκύσει
ανθρώπους που τον Ιούλιο ψήφισαν
ΚΙΝΑΛ ή και Ν.Δ. Ενώ, όμως, η προσπάθεια εγγραφής νέων μελών είχε
πενιχρό αποτέλεσμα, η ηγεσία του
ΣΥΡΙΖΑ δείχνει ανήμπορη να καταλάβει ότι παραμένει εγκλωβισμένη
σε μια αδιέξοδη πολιτική. Αναζητεί
την ανανέωση διά της οπισθοδρόμησης, την ώρα που η κοινωνία προχωρεί.
Μετά τις εκλογές φαινόταν ότι ο
κεντροαριστερός χώρος ήταν ανοικτός για επέλαση του ΣΥΡΙΖΑ, με το
ΚΙΝΑΛ να έχει κερδίσει μόνο 8,1%.
Ο Αλέξης Τσίπρας έχει στόχο το «πλειοψηφικό κοινωνικό ρεύμα» του «ΠΑΣΟΚ της πρώτης περιόδου», όπως το
θέτει. Εκείνο το νικηφόρο ΠΑΣΟΚ
δεν ήταν, βέβαια, παράδειγμα ορθολογισμού, σύνεσης και σοβαρότητας,
αλλά είχε σαφές σχέδιο για την κατάκτηση του κέντρου. Ο κ. Τσίπρας,
όμως, φαίνεται να πιστεύει ότι ενώ
αυτός θα περιφέρεται άσκοπα, το
κέντρο θα έλθει, νομοτελειακά, σε
αυτόν. Ετσι δίνει ευκαιρία είτε στο
ΚΙΝΑΛ είτε σε άλλες δυνάμεις να
ανασυνταχθούν και να καταλάβουν
τον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Αναθεωρητική δυναμική
Δεν έκρυψε τον
«θαυμασμό» του ο
πρόεδρος των ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ
προς τον Τούρκο
ομόλογό του Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν, αλλά επί της ουσίας δεν υπήρξε αξιόλογη προσέγγιση επί των προβλημάτων
που αντιμετωπίζουν σε διμερές
επίπεδο οι δύο χώρες. Αυτό, ωστόσο, δεν μειώνει τη σημασία της
συναντήσεως των δύο ηγετών,
την περασμένη εβδομάδα στην
Ουάσιγκτον.
Βεβαίως, στην Αθήνα, αρμόδιοι
κυβερνητικοί και υπηρεσιακοί
παράγοντες σταθμίζουν τις ενδεχόμενες συνέπειες του «θαυμασμού», που εξέφρασε ο κ. Τραμπ
στον Τούρκο πρόεδρο, στα ελλη






H Ελλάς, η χώρα μας,
δεν έχει άλλη δυνατότητα από το να εμμένει
σε μια πολιτική status
quo, αν και ευρίσκεται
γεωγραφικώς εγγύτατα
–εάν όχι μέσα– στο μάτι
ενός κυκλώνος.
νικά συμφέροντα. Ορθώς προβληματίζονται και ασχολούνται
στην Αθήνα. Αυτή είναι η δουλειά
τους, άλλωστε. Αλλά τα πράγματα
ίσως να είναι πιο περίπλοκα.
Πέρα από τα ελληνοτουρκικά,
λοιπόν, και τα διηνεκή προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κύπρος
μετά την τουρκική εισβολή, υπάρχει νέα κρίσιμος παράμετρος, που
αφορά τον επαναπροσδιορισμό
των προτεραιοτήτων οι οποίες είχαν διαμορφωθεί στη διάρκεια
του Ψυχρού Πολέμου ή μετά την
κατάρρευση των κομμουνιστικών
καθεστώτων στην Ευρώπη. Κοινό
στοιχείο της αναπροσαρμογής
αυτής, που κατά ορισμένους διέπεται από πνεύμα «αναθεωρητικό», είναι η πρόταξη των εθνικών
συμφερόντων έναντι της αντιλήψεως περί «συλλογικότητος» που
υποτίθεται ότι ίσχυε.
Η πολιτική που εφήρμοσε ο κ.
Τραμπ ευθύς μετά την είσοδό του

στο Λευκό Οίκο, «Πρώτα η Αμερική», και η δριμεία –αν και δικαία– κριτική του προς τη Γερμανία, αλλά και στη συντριπτική
πλειονότητα των Ευρωπαίων εταίρων των ΗΠΑ, εκλόνισε την αντίληψη «συλλογικότητος» της Συμμαχίας, η οποία εστηρίζετο υλικώς
πρωτίστως, εάν όχι περίπου αποκλειστικώς, στην Ουάσιγκτον.
Παράλληλα, η Τουρκία, μετά
τη θηριώδη οικονομική ανάπτυξή
της –αν και οι επιπτώσεις της κρίσεως έχουν αρχίσει να είναι πλέον
εμφανείς–, σε συνδυασμό με την
καταθλιπτική στρατιωτική υπεροχή της, διεκδικεί την αναγνώρισή της ως αδιαμφισβητήτου περιφεριακής δυνάμεως και στη θάλασσα, μετά την επίσημη διατύπωση του στρατιωτικού δόγματος
από τον υπουργό Αμύνης Χουλουσί Ακάρ περί «Γαλάζιας Πατρίδος», που πέραν του Αιγαίου
και της Κύπρου περιλαμβάνει την
Ανατολική Μεσόγειο και επεκτείνεται έως τη Λιβύη.
Τέλος, η Ρωσία, υπό τον «διαχρονικό» της πρόεδρο Βλαντιμίρ
Πούτιν, έχει επιτύχει κάθοδο θεαματική προς Νότο και εδραίωση
της στρατιωτικής της παρουσίας
έως τη Συρία, εν μέρει αναιρώντας
στην πράξη την αναγκαστική συρρίκνωση που υπέστη μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ενώσεως.
Σε αυτές τις όντως ανατρεπτικές αλλαγές που συντελούνται
και οι οποίες στηρίζονται στην
προβολή στρατιωτικής ισχύος, η
Ελλάς δεν έχει άλλη διέξοδο από
το να αναζητεί ερείσματα σε θεσμικές «συλλογικότητες» – το διεθνές δίκαιο, τον ΟΗΕ και την Ε.Ε.
Σε περιβάλλον όπου κυριαρχεί
πνεύμα αναθεωρητισμού, η χώρα
μας δεν έχει άλλη δυνατότητα
από το να εμμένει σε μία πολιτική
status quo, αν και ευρίσκεται γεωγραφικώς εγγύτατα –εάν όχι μέσα– στο μάτι ενός κυκλώνος.
Κάποιοι προβάλλουν το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με την
Τουρκία. Δεν πρόκειται περί αυτού. Ο κίνδυνος ευρίσκεται στην
περαιτέρω φινλανδοποίηση της
εξωτερικής πολιτικής της χώρας.
Τίθεται ως εκ τούτου το ερώτημα
εάν είναι αναστρέψιμη αυτή η
δυσάρεστη προοπτική και με ποια
μέσα.

ΣΚIΤΣΟ ΤΟΥ HΛIΑ MΑΚΡΗ. imakris@kathimerini. gr

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Διακινδυνεύουμε τα τιμαλφέστερα
Αλλεπάλληλες, ακατάπαυστες έφοδοι επιθετικής εισβολής παράνομων
μεταναστών. Η σπασμωδικότητα
των αντιδράσεων και η εξόφθαλμη
απουσία αμυντικής λογικής φοβίζουν, αν δεν γεννάνε πανικό.
Εχουμε υπουργείο Εθνικής Αμυνας, έχουμε και υπουργείο Εξωτερικών. Τα διαχειρίζονται, κατά κανόνα, υπουργοί πάσης χρήσεως ή
απόστρατοι στιγματισμένοι για τον
κομματισμό τους. Τόσο η οργάνωση-στελέχωση όσο και η λογική λειτουργίας των δύο υπουργείων δεν
φάνηκε ποτέ να προβλέπουν το ενδεχόμενο έκτακτης ανάγκης. Για το
«έκτακτο», οποιοδήποτε, είναι αυτονόητη η προσφυγή στο τηλέφωνο
συγκεκριμένης Πρεσβείας.
Ο τεράστιος, για το πληθυσμικό
μας μέγεθος, όγκος μεταναστών
ευνοήθηκε στην επιθετική εισβολή
του, επειδή η Ελλάδα ήταν παγιδευμένη στον υπερδανεισμό της,
στη συνακόλουθη απώλεια της
εθνικής της κυριαρχίας. Κάτω από
την μπότα (χωρίς υπερβολή) των
δανειστών «σωτήρων» της, ευτελισμένη στο έπακρο από την ειλωτική χαμέρπεια των αχυρανθρώπων
του κομματικού συστήματος, η Ελλάδα υποχρεώθηκε να λειτουργήσει
σαν χώρος εκτόνωσης της μεταναστευτικής έκρηξης. Ομως και το
πιο ολοφάνερο έγκλημα επιδέχεται
εξωραϊστικό καμουφλάρισμα, ιδεολογική καταξίωση.
Γι’ αυτόν τον ρόλο επελέγη ο
ΣΥΡΙΖΑ: Ακυρωμένος πολιτικά ύστερα από τη γελοιώδη κωλοτούμπα
προδοσίας του δικού του δημοψηφίσματος, δέχθηκε να παραστήσει
ότι διασώζει τη μαρξιστική του λεοντή προσλαμβάνοντας το προσω-








Μηχανιστικός οικονομισμός σε μονομαχία με
την ανθρωπιά μας.
πείο του διεθνιστή-αντιεθνικιστή
προστάτη της μεταναστευτικής
επέλασης. Μήπως και ξεγελάσει
ξανά όσους τον είχαν πιστέψει για
«ριζοσπάστη» της Αριστεράς. Σε
μια κοινωνία, όπως η ελλαδική, παγιδευμένη για σαράντα χρόνια στην
επιδίωξη του μεθοδικού αναλφαβητισμού για χάρη της καταναλωτικής εξηλιθίωσης, η αξιοποίηση
της μεταναστευτικής μάστιγας για
να κερδηθεί η εντύπωση αριστερού
διεθνισμού μπορεί να «πιάσει». Και
μάλλον «έπιασε».
Οι ασταμάτητες έφοδοι επιθετικής εισβολής παράνομων μεταναστών στη χώρα δεν ενισχύουν
τις πιθανότητες να εκτραπούν οι
πατριωτικές ευαισθησίες σε εθνικιστικές φοβίες ικανές να οδηγήσουν σε παραβιάσεις του Συντάγματος. Ετσι θα ήθελαν οι «προοδευτικοί» λυμεώνες του κρατικού κορβανά, αριστερής ή δεξιάς λεοντής.
Αλλά όταν ένας μανιοκαταθλιπτικός
κόβει, μπροστά στα μάτια μας, τις
φλέβες του, δεν συζητάμε την περιστασιακή αφορμή ούτε τα σφάλματα των γονέων του, του αρπάζουμε το ξυράφι από το χέρι.
Στην περίπτωση της πλημυριδικής εισβολής των μεταναστών
(όχι των φυγάδων από κολάσεις
πολέμου) το πρόβλημά μας δεν
είναι να τους προσφέρουμε «βελτιωμένες» κολάσεις προσφυγικής
εξαθλίωσης (για να φιγουράρουμε

«διεθνιστές» τύπου ΣΥΡΙΖΑ), αλλά
πώς θα αντισταθούμε στο στημένο
παιχνίδι της όποιας Μεγάλης Μαφίας που επισήμως προάγει τη «διακίνηση». Κατασφαλίζονται ανενόχλητοι οι δουλέμποροι, χρυσοπληρώνονται οι επιδέξιες μπίζνες των
ΜΗ.ΚΥ.Ο. και εκβιάζεται η διακομματική συναίνεση παρακμιακών
κοινοβουλίων, για να θριαμβεύει
ο ιστορικο-υλιστικός μηδενισμός
– δεξιός, αριστερός, κεντρώος: καμία διαφορά.
Ολοφάνερα πια, ευτυχώς, το
«σύστημα» καταρρέει σε διεθνή
κλίμακα, ο αμφιπρόσωπος Ιστορικός
Υλισμός αποδείχνεται συνταγή
απάτης για την αντιμετώπιση των
ανθρώπινων αναγκών. Κατέρρευσαν, σαν πύργοι από τραπουλόχαρτα, οι χιλιο-υμνημένοι μαρξιστικοί «παράδεισοι». Τώρα, με συμπτωματικά βραδύτερες διεργασίες,
αυτο-κατεδαφίζονται τα πιο αστραφτερά υποδείγματα της ελευθεροοικονομικής ασύδοτης απανθρωπίας. Οι κοσμοκράτειρες ΗΠΑ, καύχημα και σύμβολο της απόλυτης
προτεραιότητας του χρήματος σε
σχέση με οποιαδήποτε κοινωνική
κατάκτηση, ηγεμονεύονται σήμερα
από έναν προκλητικά άξεστο και
επιδεικτικά υπερφίαλο και τυφώδη
εγωπαθή Πρόεδρο, εικόνα της πιο
θλιβερής έκπτωσης ανθρώπου.
Η Αγγλία μοιάζει να έχει ιστορικά
εξουδετερωθεί από μια σχιζοφρενική αμφιταλάντευση ανάμεσα στη
βρετανική αυτοκρατορική nobilitas,
και στους όρους οικονομικής ηγεμονίας που επιβάλλει η γερμανική
σκαιότητα. Στη Γαλλία, τα «κίτρινα
γιλέκα» έδειξαν να καιροφυλαχτούν
σαν εφιαλτικό παλινδρομικό ενδε-

χόμενο – η καθολικότητα της εξέγερσής τους έδειξε το απειλητικό
κενό που παραλύει τη γαλλική κοινωνία: Την ιστορική ύπαρξη της
Γαλλίας τη δικαίωνε πάντοτε η πρωτοπορία στον στοχασμό και στη
διορατική ευαισθησία – μοιάζει να
το έχει ξεχάσει.
Η Ισπανία δεν είναι πια κοιτίδα
της ρωμαιοκαθολικής παραδοσιαρχίας – ούτε έχει ακόμα βρει καινούργιο ιστορικό βηματισμό. Η Ιταλία, επίσης μπάχαλο πολιτικής αμηχανίας, παρατείνει τεχνητά την ξιπασιά του παλιού και φθαρμένου,
ενώ σαφώς δεν μπορεί να λειτουργήσει με τον κοιναγοραίο βαρβαρικό «οικονομισμό».
Η Ευρώπη κοντολογίς πληρώνει
ακριβά και επώδυνα την άνευ όρων
παράδοσή της στον πρωτογονισμό
της «ελευθερίας των αγορών», στην
απομίμηση του αμερικανικού ομοσπονδιακού μοντέλου. Φοβάται τους
οικονομικά υπερφίαλους: την Κίνα,
τις ΗΠΑ, το φάντασμα της Σοβιετικής Ενωσης. Γι’ αυτό και μοιάζει να
μην μπορεί να διαγνώσει το καινούργιο που θα απαιτηθεί, όταν και
επίσημα καταρρεύσει και η δεύτερη
έκφανση του Ιστορικού Υλισμού: η
μονοκρατορία των Αγορών.
Το μη ακόμα εξαφανισμένο δυναμικό προνόμιο της Ευρώπης είναι
η μοναδικότητα-ανομοιότητα κάθε
ευρωπαϊκής χώρας-κοινωνίας. Πολύτιμο προτέρημα, ασυμβίβαστο
με την ιστορικο-υλιστική λογική
του μαρξιστικού στρατώνα και της
απάνθρωπης «ελευθερίας των αγορών». Θα επιβιώσει; Ο μηχανιστικός
οικονομισμός σε μονομαχία με τον
πολιτισμό – την ανθρώπινη καλλιέργεια.
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Το τείχος
και οι αλλαγές
Του ΓΙΑΝΝΗ ΑΡΜΕΥΤΗ

Ο κ. Γιάννης Αρμεύτης είναι αρχιτέκτονας και πρώην δημοτικός σύμβουλος Λεμεσού.

EPA/MARTIN DIVISEK

Η

επέτειος της πτώσης του τείχους στο Βερολίνο,
9 Νοεμβρίου 1989, αποτελεί ευκαιρία για να
δούμε τις εξελίξεις με διαφορετικό τρόπο. Η
πάροδος του χρόνου μάς παρέχει το αναγκαίο υλικό
για να δούμε τι εξέφραζε τότε και τι εκφράζουν
σήμερα τα τείχη της κάθε είδους διαίρεσης. Πρώτο,
θεωρώ ότι οι αφύσικες διαιρέσεις δεν διαρκούν για
πάντα. Μπορεί να ταλαιπωρούν τους πολίτες, αλλά
κάποια στιγμή θα τελειώσουν, γιατί δεν είχαν την
έγκριση των πολιτών και δεν συμβάδιζαν με τις
ανάγκες μιας εποχής. Ό,τι είναι αποτέλεσμα επιβολής
και αυθαιρεσίας, αργά ή γρήγορα, παίρνει τέλος.
Δεύτερο, κάθε «τείχος» εκφράζει μια στασιμότητα,
εκφράζει τη φοβία ορισμένων δυνάμεων απέναντι
στην αλλαγή και την κίνηση της ιστορίας. Όμως,
αν δεν κινείσαι μένει στάσιμος, αν μένεις στάσιμος
δεν πας παρακάτω και έτσι όλα οδηγούν σε έναν
«μαρμαρωμένο» κόσμο. Τρίτο, η στασιμότητα δεν
είναι μόνιμη, όταν οι ενεργοί πολίτες λαμβάνουν
τον λόγο και παρεμβαίνουν στις εξελίξεις. Οι πολίτες
είπαν ότι «είμαστε και εμείς εδώ, μην μας αγνοείτε».
Κατά συνέπεια οι αλλαγές δεν προκύπτουν ως μια
αυτόματη διαδικασία που θα τη συναντήσουμε
κάπου στον δρόμο. Προηγείται η ωρίμανση μιας
προσπάθειας, η συνειδητοποίηση της σημασίας
που έχει η παρουσία των πολιτών στην πρώτη σελίδα
των εξελίξεων.







Τέταρτο, ώριμη
παρέμβαση σημαίνει
Χώρες που πριν από να δούμε τις εξελίξεις
τριάντα χρόνια βρί- διαφορετικά και έτσι,
να εκφραστεί ειρηνισκονταν στη θέση
κά, διεκδικητικά και
του ουραγού στις ευ- στοχευμένα η ελεύρωπαϊκές εξελίξεις, θερη βούληση των
πολιτών. Η ελεύθερη,
σήμερα βρίσκονται
δημοκρατική έκφραση των πολιτών εκστην πρωτοπορία.
φράζεται ακέραια, γιατί ακέραιη είναι η αξία της, ως μιας αδιαπραγμάτευτης
πολιτικής και πνευματικής αξίας. Πέμπτο, οι πολίτες
παίρνουν τον λόγο, όταν εκφράζουν με τη δράση
τους τις μεγάλες οικουμενικές αξίες της ελευθερίας,
της δικαιοσύνης και της κοινωνικής ισότητας. Η
στασιμότητα ξεπερνιέται και τα τείχη θα πέφτουν,
όταν όλοι μας έχουμε αντίληψη των γύρω μας προκλήσεων και θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα
που μας αφήνουν στη στασιμότητα.
Τα πιο πάνω πέντε σημεία οδηγούν στο πιο ισχυρό
συμπέρασμα, ότι κάθε εποχή έχει τις δικές της προκλήσεις, τις οποίες καλούμαστε να εξηγήσουμε και
να αντιμετωπίσουμε. Χώρες που πριν από τριάντα
χρόνια βρίσκονταν στη θέση του ουραγού στις ευρωπαϊκές εξελίξεις, σήμερα βρίσκονται στην πρωτοπορία. Τα τείχη της περιχαράκωσης και της άγνοιας
κρατούσαν πολλές χώρες δεμένες με τη στασιμότητα.
Διάφορα «τείχη» κρατούσαν σφικτά τις εξελίξεις,
να μην ξεφύγουν από τον «έλεγχο» μιας ομάδας
εξουσίας. Οι πολίτες, όμως, άλλαξαν, και έτσι τα
πράγματα άλλαξαν. Η στασιμότητα έδωσε τη θέση
της στην πρόοδο, και η πρόοδος τη θέση της στην
περισσότερη ανάπτυξη, γιατί αυτή είναι η βάση για
να έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη και περισσότερες
ευκαιρίες για όλους. Η πρόοδος δεν προκύπτει από
το πουθενά, προκύπτει μόνο αν μια κοινωνία κινείται
με πυξίδα, με κατευθύνσεις που να υπηρετούν μεγάλους στόχους. Η ατομική και συλλογική δραστηριότητα χρειάζεται να μεγαλώνει τις δυνατότητές
μας για καλύτερες υποδομές, καλύτερη εκπαίδευση
και ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου μας με
την απόκτηση δεξιοτήτων που να ανταποκρίνονται
στις ανάγκες του σήμερα.

Μία κηπουρός στο Κέντρο Έρευνας Silva Arauca στην Πράγα με το χαρακτηριστικό χριστουγεννιάτικο λουλούδι poinsettia ή στα ελληνικά «αλεξανδρινό». Από το Κέντρο θα

διανεμηθούν σε οικίες και καταστήματα περίπου 20.000 φυτά.

Χρυσόστομος στο μάτι του κυκλώνα...
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Π

ρόσωπο της εβδομάδας είναι
αναμφίβολα ο αρχιεπίσκοπος
Χρυσόστομος. Η συμμετοχή του
ως μεσάζοντα στη βιομηχανία με τα
«χρυσά διαβατήρια» προκαλεί έντονες
συζητήσεις. Θα μπορούσαν τα πράγματα να ήταν αλλιώς; Μάλλον όχι. Ας
δούμε γιατί:
1. Στις αρχιεπισκοπικές εκλογές
έλαβε το 8% των ψήφων, συνεπώς
είναι θρησκευτική φυσιογνωμία με
περιορισμένη επιρροή στην κοινή
γνώμη. Επέδειξε, ωστόσο, άριστη γνώση του παρασκηνίου, έσπρωξε τους
δύο επικρατέστερους για τη θέση (Κύκκου Νικηφόρο και Λεμεσού Αθανάσιο)
σε μάχες αλληλοεξόντωσης και, τελικά,
το 8%, του έδωσε τον αρχιεπισκοπικό
θρόνο.
2. Καθ’ όλη τη διάρκεια της αρχιεπισκοπίας του, επέδειξε ιδιαίτερη προσήλωση στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εκκλησίας, είτε συμμετέχοντας αυτοπροσώπως στις Γ.Σ. των
μετόχων της Ελληνικής και της Τράπεζας Κύπρου, είτε επιδαψιλεύοντας
νουθεσίες στους εργαζόμενους στο
«Sun Hall» στη Λάρνακα για να τερματίσουν τα απεργιακά μέτρα. Ιδιαίτερο
χρόνο αφιερώνει στις ξενοδοχειακές
επενδύσεις, ζητώντας να ξεπερνιούνται
«προσκόμματα» που θέτει η ύπαρξη
αρχαιοτήτων στη Γεροσκήπου, ακόμα
και με την απειλή για χρήση τρακτέρ,
για να προχωρούν πιο γρήγορα οι δουλειές.
3. Τα πιο πάνω είναι λίγο-πολύ γνωστά. Αν και δεν είναι λίγοι εκείνοι που
προφήτευαν ότι θα ήταν ένας ενδιαφέρων επιχειρηματίας με ραβδί, η προφητεία τους απεδείχθη απολύτως
εσφαλμένη: οι επιστολές του Χρυσο-








Σε επιλεγμένες περιπτώσεις ο αρχιεπίσκοπος παρεμβαίνει στο Κυπριακό με
ένα κλικ πιο «μπροστά»
από τον Ν. Αναστασιάδη,
προετοιμάζοντας το έδαφος
και ύστερα ακολουθούν οι
δηλώσεις από τον δεύτερο.
στόμου σε κρατικές υπηρεσίες για να
λάβει ταχέως «χρυσό διαβατήριο» ένας
Μαλαισιανός μαφιόζος, έφερε στην
επιφάνεια επιταγές αξίας 310.000 ευρώ
που έλαβε ο ίδιος, ως Εκκλησία, από
τον Μαλαισιανό συμπατριώτη. Η ανάδειξη του θέματος σε σκάνδαλο με
πολλές διαστάσεις δεν έπεισε τον αρχιεπίσκοπο να κάνει τα αυτονόητα.
Αντίθετα, με τη δημόσια δήλωσή του
ότι «όποιου δεν αρέσει μπορεί να πέσει
χώρκα του», απέδειξε ότι έχει χάσει
επαφή με την πραγματικότητα.
4. Με την αποκάλυψη της υπόθεσης
Τζο Λόου, όλα έγιναν πιο καθαρά σε
σχέση με τις ντενκτασικής κοπής παρεμβάσεις του στο Κυπριακό. Με αταλάντευτη αμετροέπεια προπαγανδίζει
υπέρ της λύσης των δύο κρατών. Στη
χριστουγεννιάτικη εγκύκλιό του το
2017, σημειώνει ότι «οι διακοινοτικές
συνομιλίες, όπως γίνονταν μέχρι σήμερα, ήταν ο σχεδιασμός της Τουρκίας
για να μας επιβάλει τους όρους της»,
ενώ λίγο πριν δήλωνε ότι «όσοι είναι
κάτω των 50 ετών δεν πιστεύουν ότι
μπορεί να επιτευχθεί βιώσιμη λύση
ομοσπονδίας στο Κυπριακό και θα

ήταν προτιμότερο να πάμε σε λύση
δύο κρατών», («Πολίτης» 28/11/2017).
Η αδιαφορία του για τη συνέχιση
του στάτους κβο έχει πληρέστερη εξήγηση, καθώς οι ειδήσεις γύρω από τα
«χρυσά διαβατήρια» ενισχύουν τις
γνώσεις μας για τα βαθύτερα αίτια αυτής της αμετροέπειας. Ο Ν. Αναστασιάδης και ο αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ανέπτυξαν κοινές προσεγγίσεις
μέσα από τη διακωμώδηση της διαδικασίας στις διακοινοτικές συνομιλίες
και την ταυτόχρονη και συντονισμένη
αξιοποίηση της βιομηχανίας γύρω από
τα διαβατήρια. Ο Τζο Λόου ήταν μια
πάσα από τον ένα στον άλλο. Σε επιλεγμένες περιπτώσεις ο αρχιεπίσκοπος
παρεμβαίνει στο Κυπριακό με ένα κλικ
πιο «μπροστά» από τον Ν. Αναστασιάδη, προετοιμάζοντας το έδαφος και
ύστερα ακολουθούν οι δηλώσεις από
τον δεύτερο, καθώς και των εταίρων
τους στο παιχνίδι της παραπλάνησης.
Το 2016 στο Μοντ Πελεράν, μόλις ο
Ν. Αναστασιάδης παρέλαβε χάρτη για
το εδαφικό και διαπίστωσε την εγκυρότητα της στάσης Ακιντζί, αποχώρησε, κατά περίεργο τρόπο, από το
ελβετικό θέρετρο. Επέστρεψε στην
Κύπρο. Την επομένη, μετέβη στην αρχιεπισκοπή για συνάντηση με τον αρχιεπίσκοπο!
5. Δεν γνωρίζω, αν η κρίση των πολιτών είναι επιεικής ή αυστηρή με τον
αρχιεπίσκοπο. Σίγουρα, όμως, θα είναι
δίκαιη: σε κανένα στάδιο του βίου του
δεν επέδειξε στοιχειώδη πνευματικότητα, ή έστω, στοιχειώδη σεβασμό
στο σχήμα που υπηρετεί. Κυριολεκτικά
βρίσκεται στον αντίποδα σημαντικών
εκκλησιαστικών ηγετών, όπως λ.χ. ο
Αλβανίας Αναστάσιος. Μικρό το κακό,

θα έλεγε κάποιος, αν η Κύπρος ήταν
Μονακό. Ηγείται, ωστόσο, της Εκκλησίας σε μια χώρα με τα χαρακτηριστικά
μας. Η συμβολή του στην ανάπτυξη
του ανορθολογικού τρόπου σκέψης
υπήρξε ιδιαιτέρως καθοριστική, είτε
προτείνοντας «κατάλληλους» υπουργούς Παιδείας, είτε διανέμοντας εγκυκλίους σε κυριακάτικες λειτουργίες,
ώστε οι πιστοί να έχουν την ευκαιρία
να ακούσουν λόγους υπέρ της διατήρησης του στάτους κβο στο Κυπριακό.
Ο δημόσιος λόγος του έλκει την καταγωγή του από τον κόσμο του φανατισμού και των επιθέτων, «οι εκπαιδευτικοί είναι βίτσα που θέλουν». Πιθανώς να είναι μια σύμπτωση της ιστορίας: η ηγεσία της Εκκλησίας στο πρόσωπο του αρχιεπισκόπου έχει εξελιχθεί
σε πηγή διαρκούς αντιπαλότητας, μέσα
από τη χρήση βαρύτατων χαρακτηρισμών, κατά όσων δεν σκέφτονται με
τον τρόπο που ο ίδιος επιθυμεί. Διαθέτει
αποδεδειγμένο έλλειμμα ανοχής και
διαλλακτικότητας, και προφανώς καθόλου αντίληψη της θέσης του ως φορέα συνεννόησης, ή πολύ περισσότερο
ως φορέα προσέγγισης και διαλόγου
ανάμεσα στα χριστιανικά δόγματα, ή
και άλλες θρησκείες. Μια προσωπικότητα με αυτά χαρακτηριστικά θα ήταν,
μάλλον, έκπληξη, να ήταν σε επαφή
με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά ρεύματα
στον χώρο του πνεύματος, ή να τον
ενδιέφερε η επίλυση του Κυπριακού.
Ως συνήθης Κύπριος επιχειρηματίας
επιθυμεί να μπλοκάρει την εξέλιξη
της ιστορίας στο 60% της νήσου, παρά
να κοιτάξει τον χάρτη και να δει πέρα
από τις «αρχαιότητες»...

www.larkoslarkou.org.cy

Καλύτερα να μην ξέρει
Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Τ

ην περασμένη Παρασκευή 15
Νοεμβρίου συμπληρώθηκαν
έξι χρόνια από τον θάνατο
του Γλαύκου Κληρίδη. Έξι χρόνια
χωρίς τον άνθρωπο που έμεινε
στην ιστορία ως το σύμβολο της
επανένωσης της πατρίδας μας. Έξι
χρόνια από τον θάνατο του ανιδιοτελή ηγέτη, που αν και επικρίθηκε από πολιτικούς αντιπάλους
εκτιμήθηκε για το ήθος και την εντιμότητά του από όλους ανεξαιρέτως. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος διοργανώθηκαν εκδηλώσεις
προς τιμή του πολιτικού, που αγωνίστηκε όσο κανένας άλλος για τη
δικαίωση του κυπριακού ελληνισμού. Στο μνημόσυνό του, που
διοργανώθηκε την Κυριακή 3 Νοεμβρίου, ήταν όλοι παρόντες. Μπορεί πέρυσι να υπήρξαν σημαντικές
απουσίες όμως φέτος ήσαν όλοι
εκεί. Ο ΠτΔ, η ηγεσία του ΔΗΣΥ,
πολιτικοί από όλες τις παρατάξεις
και πολλοί εκτιμητές του έργου
του συγκεντρώθηκαν για να αποδώσουν τον πρέποντα φόρο τιμής.
Όπως είναι φυσικό, μνημονεύοντας έναν ηγέτη του εκτοπίσματος

του Γλαύκου Κληρίδη, αναπόφευκτα
ανατρέχεις στις αρχές και αξίες του
και γενικά στις πολιτικές του παρακαταθήκες. Ιδίως για τους συνεργάτες του, τα πολιτικά παιδιά
του, όπως πολλοί αρέσκονται να
αυτοαποκαλούνται, είναι μια ευκαιρία για αυτοκριτική για το αν
ακολουθούν την πολιτική κληρονομιά που τους άφησε ο πολιτικός
τους πατέρας. Ειδικότερα, όσον
αφορά το εθνικό θέμα, είναι άξιο
απορίας τι έχουν να του πουν σήμερα όλοι αυτοί που τον αποκαλούν
πολιτικό τους μέντορα και δηλώνουν
πιστοί στην κληριδική σχολή σκέψης. Μήπως θα του πουν ότι τώρα
που τα βιώνουμε προβληματιζόμαστε για άλλους δρόμους; Τώρα που
τα βιώνουμε σε εξισώσαμε με τον
Τάσσο Παπαδόπουλο ως προς τις
προθέσεις σου; Τώρα που τα βιώνουμε καταλάβαμε ότι εσύ και ο
Τάσσος Παπαδόπουλος είχατε κοινούς στόχους; Θα του πουν ότι σήμερα έχουμε απέναντί μας έναν κατοχικό ηγέτη, που ενώ τάσσεται
ενάντια στην κατοχή εμείς προσπαθούμε να τον αποδομήσουμε;








Ειδικότερα, όσον αφορά
το εθνικό θέμα, είναι άξιο
απορίας τι έχουν να του
πουν σήμερα όλοι αυτοί
που τον αποκαλούν πολιτικό τους μέντορα και δηλώνουν πιστοί στην κληριδική σχολή σκέψης.
Θα πουν στον άνθρωπο που κατάφερε να «δαμάσει» έναν Ραούφ
Ντενκτάς ότι τώρα αντιμετωπίζουμε
την αδιαλλαξία του Μουσταφά Ακιντζί; Τι έχουν να του πουν για το μέλλον του Κυπριακού; Μήπως ότι το
Κυπριακό «πέθανε» λόγω της τουρκικής αδιαλλαξίας και πάμε στην
πλέον κρίσιμη συνάντηση στο Βερολίνο με μαξιμαλιστικές θέσεις,
αδιαφορώντας αν θα εξασφαλίσουμε
το «πιστοποιητικό θανάτου»;
«Είμαι 85 χρόνων και προτιμώ
να αποδημήσω εις Κύριον, παρά
να δω αυτό το τέλος των αγώνων

του κυπριακού λαού», έλεγε στις
15 Απριλίου του 2004, σε μια δραματική παρέμβαση με τρεμάμενη
φωνή ο Γλαύκος Κληρίδης, καλώντας για στήριξη στο σχέδιο Ανάν.
Τι θα του πουν; Μήπως ότι τώρα
υιοθετήσαμε τις απόψεις του 76%
που τάχθηκε ενάντια στο σχέδιο
των Η.Ε. με αποτέλεσμα επί διακυβέρνησης της παράταξης της
λύσης το τέλος των αγώνων του
κυπριακού λαού να είναι ορατό
όσο ποτέ άλλοτε;
Τι έχουν να του απαντήσουν
στο δραματικό ερώτημα που ο αείμνηστος πρόεδρος έθετε στο τελευταίο του βιβλίο το 2007 για το
τέλος της διαδρομής; Μήπως θα
του απαντήσουν με τα δικά του
λόγια, ότι δηλαδή οι αγωνίες του
επαληθευτήκαν γιατί τώρα «Βαδίζουμε προς την οριστική διχοτόμηση που είχε επιδιώξει ο πρωθυπουργός της εισβολής Ετζεβίτ, ο
οποίος, για αυτό το λόγο, δεν βιαζόταν για λύση, εκτιμώντας ότι,
τελικά αυτή θα ήταν η λύση στο
τέρμα μιας μακροχρόνιας διαδρομής»; Μήπως θα έχουν την αναίδεια

και το θράσος να ορκιστούν «Την
πατρίδα ουκ ελάττω παραδώσω»
τη στιγμή που όπου νάνε η μίση
χάνεται οριστικά; Μήπως θα του
πουν ότι ξεπεράσαμε αυτούς που
ψήφισαν ΟΧΙ για να τσιμεντώσουν
το ΝΑΙ και τώρα προσπαθούμε να
τσιμεντώσουμε το ΟΧΙ;
Ειδικότερα ο σημερινός ηγέτης
του ΔΗΣΥ, τι έχει να πει στον ιδρυτή
της παράταξης; Σίγουρα θα του πει
ότι μίλησε για «τσουνάμι» και ότι
διοργάνωσε ημερίδα για τη ΔΔΟ.
Σίγουρα θα του πει ότι δηλώνει πιστός στις παρακαταθήκες του. Σωστά όλα αυτά. Μετά όμως τι; Μήπως
θα του πει ότι αν και διαφωνεί με
τις σημερινές μας θέσεις περιόρισε
τη ρητορική του πίσω από κλειστές
πόρτες και πολιτικά πηγαδάκια,
ενώ δημοσίως στηρίζει πλήρως τις
νεοφανείς μας ιδέες;
Τι έχει να του πει για το ότι σήμερα ο απορριπτισμός ανδρώθηκε
μέσα στο σπίτι της ρεαλιστικής
σχολής και τείνει να είναι η πλειοψηφούσα τάση; Τέλος, τι έχει να
του πει ο Αβέρωφ Νεοφύτου για
το ότι ο καθαρός και σταθερός

λόγος για το Κυπριακό, που όλα τα
στελέχη υιοθετούσαν, έδωσε τώρα
τη θέση του σε ήξεις αφήξεις θέσεις,
ασυναρτησίες και μισόλογα;
Πολλά και βασανιστικά τα ερωτήματα ως προς το τι έχουν να του
πουν. Στην ουσία δεν έχουν τίποτε
να του πουν. Στο εθνικό θέμα δεν
έχουν τίποτα το θετικό να του παραθέσουν. Αντίθετα το μόνο που
έχουν να του παρουσιάσουν είναι
η πολιτική της φουστανέλας, της
προσωπικής ατζέντας, των παλινδρομήσεων και των τακτικισμών.
Συνεπώς, καλύτερα να μην του
πουν τίποτε. Καλύτερα να μην ξέρει
ότι αποδείχθηκαν κατώτεροι των
προσδοκιών του. Ας τον αφήσουν
ήρεμο εκεί που βρίσκεται γιατί, αν
μας βλέπει, το ύφος του σίγουρα
θα είναι μελαγχολικό, γεμάτο απογοήτευση, πικρία και απορία για
το, «Quo vadis, patria mea», δηλαδή: «πού πας, πατρίδα μου». Καλύτερα να μην ξέρει, λοιπόν.
Αιωνία του η μνήμη.

Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου είναι ειδικός
προγραμμάτων ηλεκτρικών υπολογιστών.

ΠΑΙΔΕΙΑ

Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

l

15

Τα τετράμηνα οδηγούν στα φροντιστήρια
Το άγχος και η αβεβαιότητα προκαλούν αυξημένη ζήτηση για ενισχυτική διδασκαλία ήδη από την αρχή της σχολικής χρονιάς
Η εφαρμογή της νέας μορφής αξιολόγησης του Μαθητή στις Α΄ Τάξεις
Λυκείων και Τεχνικών Σχολών έχει
διχάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον
εκπαιδευτικό κόσμο, σε σημείο μάλιστα που αποτελεί το κατ’ εξοχήν
θέμα συζήτησης στο χώρο της Παιδείας ήδη από τον Ιούλιο. Στις 9 Δεκεμβρίου είναι προγραμματισμένες
οι κεντρικές εξετάσεις του πρώτου
τετραμήνου, και από αυτές το Υπουργείο αναμένει να εξαγάγει χρήσιμα
συμπεράσματα ως προς τις επιδόσεις
των μαθητών μέσω αυτού του νέου
συστήματος. Οι αντιδράσεις όμως
των μαθητών παραμένουν ιδιαίτερα
έντονες, μη αποκλείοντας κλιμάκωση
μέτρων ακόμη και αποχή από τις
εξετάσεις. Οι ίδιοι υποστηρίζουν
πως αυτό το μέτρο ενισχύει το άγχος
και την παραπαιδεία, γεγονός που
αποτελεί σημαντικό στοιχείο στην
ολιστική αξιοποίηση του θεσμού.
Με τα νέα δεδομένα και όπως
αυτά εφαρμόζονται, σε αρκετά σχολεία παρατηρείται το φαινόμενο καθημερινής διεξαγωγής 20λεπτων
και 45λεπτων διαγωνισμάτων, σε
τέτοιο βαθμό που όπως υποστηρίζουν και ορισμένοι καθηγητές, να
θέλουν αλλά να μη βρίσκουν «άνοιγμα» για να κάνουν τα δικά τους διαγωνίσματα. Αρκετοί μαθητές μάλιστα
αναρτούν τον τελευταίο μήνα τα
προγράμματα των διαγωνισμάτων
τους σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα
στο διαδίκτυο, δημιουργώντας μια
εικόνα έντονης αντίφασης ως προς
τις εξαγγελίες του υπουργείου και
την πραγματική εικόνα που επικρατεί στα σχολεία.
Από τη σειρά τους, αρκετοί είναι
και οι καθηγητές που διαμηνύουν
πως με τη διδακτέα ύλη να παραμένει αναλλοίωτη και με βάση τη
συρρίκνωση του διδακτικού χρό-

αναθεωρημένη εγκύκλιο που απέστειλε το Υπουργείο στις σχολικές
μονάδες στις 11 Οκτωβρίου, η 29η
Νοεμβρίου καθορίζεται ως η τελευταία μέρα διεξαγωγής των 45λεπτων
διαγωνισμάτων και η ανακοίνωση
της εξεταστέας ύλης στα εξεταζόμενα
μαθήματα. Από τις 2 μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου η κάθε σχολική μονάδα
θα αναπτύξει πρόγραμμα επαναλήψεων για κάλυψη αναγκών των μαθητών.
«Σύμφωνα πάντα με τις εκτιμήσεις και τη γενικότερη ατμόσφαιρα,
εκεί που οι μαθητές επέλεγαν τον
Απρίλη να γραφτούν σε φροντιστήριο, τώρα αυτό γίνεται από το Νοέμβριο» σημειώνει ο κ. Ψαράς, ο
οποίος κάνει λόγο και για τεράστιες
προκλήσεις και στους καθηγητές
που πρέπει να προσαρμοστούν άμεσα στα νέα δεδομένα.

νου που επιφέρει η νέα μορφή
αξιολόγησης, θεωρείται αδύνατο
να φέρουν εις πέρας την αποστολή
τους. Όλο αυτό το σύμπλεγμα δημιουργεί μια θολή εικόνα ως προς
το ποια θα είναι ακριβώς τα αποτελέσματα που θα προσφέρει ως
αξιολόγηση του θεσμού στο Υπουργείο, κυρίως όμως ποιες είναι οι
άμεσες του επιδράσεις.
Το ερώτημα που προκύπτει αφορά
το κατά πόσο οι μαθητές της Α΄ Λυκείου προσφεύγουν στην ενισχυτική
διδασκαλία (φροντιστήρια) για να
προετοιμαστούν κατάλληλα. Μέσα
από τις δηλώσεις και τοποθετήσεις








Αρκετοί μαθητές αναρτούν τα προγράμματα των
διαγωνισμάτων τους σε
ιστοσελίδα στο διαδίκτυο,
δημιουργώντας μια εικόνα έντονης αντίφασης ως
προς τις εξαγγελίες του
υπουργείου και την
πραγματική εικόνα που
επικρατεί στα σχολείa .
των άμεσα εμπλεκομένων στο συγκεκριμένο ζήτημα, προκύπτει το αποτέλεσμα πως τα τετράμηνα έχουν
αφήσει ήδη το στίγμα τους σε ό,τι
έχει να κάνει με την προσφυγή μαθητών σε φροντιστήρια.

«Σε διαρκή εξέταση»

«Η πίεση που βιώνουν οι μαθητές
αποτυπώνεται και στα φροντιστήρια» υποστηρίζει από την πλευρά
του στην «Κ» ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιωτικών Φροντιστηρίων
Κύπρου Απόστολος Ψαράς, προβαίνοντας παράλληλα στην επισήμανση

«Αυξημένη ζήτηση»

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

«Οι μαθητές βρίσκονται μέσα σε μια διαρκή εξέταση», υποστηρίζει ο πρόεδρος
του Συνδέσμου Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου Απόστολος Ψαράς, αφού η
διδακτέα ύλη δεν έχει μειωθεί, αλλά και λόγω των 20λεπτων διαγωνισμάτων.
πως και οι εκπαιδευτικοί από την
πλευρά τους βρίσκονται σε μια φάση
αβεβαιότητας.
«Οι μαθητές βρίσκονται μέσα σε
μια διαρκή εξέταση», υποστηρίζει
χαρακτηριστικά ο κος Ψαράς, και
αυτό όπως επεξηγεί είναι απόρροια
δυο βασικών συστατικών. Αρχικά
τα συνεχή 20λεπτα διαγωνίσματα
προκαλούν στον μαθητή το αίσθημα
πως βρίσκεται σε μια διαρκή εξέταση,
και δευτερευόντως το γεγονός πως
δεν αναθεωρήθηκε η διδακτέα ύλη
σε επίπεδα αντιπροσωπευτικά του
διαθέσιμου διδακτικού χρόνου, δη-

μιουργούν ένα ιδιαίτερα πιεστικό
πλαίσιο στους μαθητές.
Όσον αφορά τις ποσοτικές μεταβολές των μαθητών της Α΄ Λυκείου
που επιλέγουν την ενισχυτική διδασκαλία φέτος σε σχέση με άλλες
χρονιές, ο κ. Ψαράς υποστήριξε πως
μέχρι και τον Νοέμβριο, η όποια μεταβολή δεν ήταν ιδιαίτερα αισθητή,
αλλά η ζήτηση αναμένεται να παρουσιάσει άμεσα ιδιαίτερα αυξητική
τάση, λόγω του ότι ξεκινά η περίοδος
προετοιμασίας για τις κεντρικές εξετάσεις.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με την

«Εμφανής η αυξημένη ζήτηση
για ενισχυτική διδασκαλία από την
αρχή της χρονιάς» δηλώνει από την
πλευρά της στην «Κ» η Χριστιάνα
Θεοχαρίδου, ιδιοκτήτρια ιδιωτικού
φροντιστηρίου στη Λάρνακα. «Φέτος
παρατηρήθηκε έντονα το φαινόμενο
οι γονείς να οργανώθηκαν πολύ πιο
έγκαιρα σε σχέση με άλλες χρονιές»
επισημαίνει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως με βάση της δικές
της εμπειρίες ως εκπαιδευτικού, παρατηρείται και μια ποιοτική μεταβολή ως προς τους ενδιαφερόμενους
μαθητές.
Σε ό,τι έχει να κάνει με την Α΄
Λυκείου τις προηγούμενες χρονιές
όπως σημειώνει η κα Θεοχαρίδου,
οι μαθητές ανέμεναν το αποτέλεσμα
του πρώτου διαγωνίσματος τον
Οκτώβριο, το οποίο και καθόριζε το
κατά πόσο θα αποτείνονταν σε κάποιο φροντιστήριο. «Κατά βάση προσεγγίζαμε μαθητές οι οποίοι απο-

γοητεύονταν από την επίδοσή τους,
και ζητούσαν ουσιαστικά βοήθεια
για να μην βαθύνει το χάσμα ανάμεσα στους στόχους και τις επιδόσεις
τους» υποστηρίζει, για να προσθέσει
πως «από τον φετινό Σεπτέμβριο
κιόλας, αρκετοί καλοί μαθητές προέτρεξαν να εγγραφούν στο φροντιστήριο, κυρίως από το άγχος και
την αβεβαιότητα του τι θα έχουν
να αντιμετωπίσουν με την εφαρμογή
των τετραμήνων».
Η ίδια ως φιλόλογος έχει σαφώς
πιο καθαρή εικόνα για τα εξεταζόμενα μαθήματα τα οποία θα τύχουν
κεντρικής εξέτασης από το Υπουργείο στις αρχές Δεκεμβρίου. Σύμφωνα
με τα χρονοδιαγράμματα που καθορίζει η εγκύκλιος του Υπουργείου,
στις 9 Δεκεμβρίου οι μαθητές των
Α΄ Τάξεων Λυκείων και Τεχνικών
Σχολών θα εξεταστούν στο μάθημα
των Νέων Ελληνικών. Για το συγκεκριμένο μάθημα, το οποίο και διδάσκει, η κα Θεοχαρίδου επισημαίνει
πως «παρατηρώ σαφή αύξηση στα
ποσοστά μαθητών που επιλέγουν
τα εξεταζόμενα μαθήματα», προβαίνοντας ακολούθως σε ειδική αναφορά και στη σημειολογία που έχει
ο μήνας Νοέμβριος με τη νέα μορφή
αξιολόγησης.
Ως γνωστό και σε σχέση πάντα
με τις εγκυκλίους του Υπουργείου,
ο Νοέμβριος έχει οριστεί ως μήνας
προετοιμασίας για τις κεντρικές εξετάσεις του Δεκεμβρίου. «Εδώ και λίγες ημέρες, ειδικότερα το δεύτερο
δεκαήμερο Νοεμβρίου παρατηρείται
αύξηση της ζήτησης στα φροντιστήρια λόγω των επαναλήψεων επί
της εξεταζόμενης ύλης που αρχίζουν
στα σχολεία. Το φαινόμενο αυτό τα
προηγούμενα χρόνια παρατηρείτο
τον Απρίλιο, όταν έπρεπε οι μαθητές
να ετοιμαστούν για τις εξετάσεις
του Μαΐου», σημειώνει χαρακτηριστικά.
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Μείζον ζήτημα
η πλήρης
προστασία
του Ακάμα
Η πρόσφατη πυρκαγιά έφερε στην
επικαιρότητα διαχρονικά προβλήματα
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Την προηγούμενη εβδομάδα το Κρατικό Δάσος του Ακάμα κινδύνεψε
από κακόβουλη, όπως όλα δείχνουν,
πυρκαγιά. Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη και παραμένει μυστήριο για όλους γιατί
κάποιος να θέλει να κάψει κρατική
δασική γη, και δη τον Ακάμα, από
τη στιγμή που η οικοπεδοποίηση
ή η ανάπτυξή του είναι ουσιαστικά
αδύνατη. Σύμφωνα, λοιπόν, με
όλους τους εμπλεκόμενους η γη
που κάηκε επειδή ακριβώς είναι
κρατική δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υπάρξει οποιαδήποτε
ανάπτυξη, ούτε να αλλάξει το καθεστώς ιδιοκτησίας. Αυτό διαβεβαίωσε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με ανάρτησή του στο τουίτερ, στο οποίο τόνιζε χαρακτηριστικά «Καμία κακόβουλη ενέργεια
δεν θα αλλάξει το καθεστώς προστασίας του Ακάμα. Αντίθετα, μας
υποχρεώνει σε αυστηρότερους μηχανισμούς προστασίας αλλά και
αποκατάστασης. Η ανάπτυξη μπορεί και πρέπει να συνεργεί με την
περιβαλλοντική αξία της Χερσονήσου». Ο υπουργός Γεωργίας Κώστας Καδής τόνισε στην «Κ» ότι
εκείνοι που προέβησαν στον εμπρησμό ίσως να θεωρούν ότι
ασκούν πιέσεις, είναι όμως παράλογες και αχαρακτήριστες ενέργειες
και τόνισε ότι και οι κοινότητες είναι με το μέρος της Πολιτείας. «Δεν
υπάρχει περίπτωση να υποκύψουμε
σε πιέσεις για καμία παρέκκλιση
σε ευαίσθητες περιβαλλοντικές περιοχές και είμαι κάθετος σε αυτό».
Ο κ. Αλέξανδρος Αλεξάνδρου διευθυντής του Τμήματος Δασών
είπε στην «Κ» ότι δεν χωράει αμφιβολία ότι πρόκειται για κακόβουλη ενέργεια, αλλά δυστυχώς δεν
υπάρχουν περαιτέρω στοιχεία, για
το πώς τέθηκε η φωτιά «ξέσπασαν
πέντε με οκτώ εστίες, και αυτό
είναι ένα ασφαλές συμπέρασμα».
Μάλιστα, ο κ. Αλεξάνδρου σημείωσε
ότι υπήρξε μια πρώτη πυρκαγιά
στην περιοχής της Λάρας, εκτός
Δασικού Πάρκου την οποία θεωρούν ως αντιπερισπασμό. Ο κ. Αλεξάνδρου, επίσης, δεν βλέπει καμία
λογική πίσω από τον εμπρησμό,
αλλά ίσως να πρόκειται για άσκηση
πίεσης, όπως είπε στην εφημερίδα,
αφού ίσως κάποιοι να θεωρούν ότι
το Πάρκο τους περιορίζει, να θεωρείται το πάρκο υπαίτιο επειδή
δεν έχουν αναπτυξιακά δικαιώματα
οι ιδιωτικές περιουσίες: «Εμείς λέμε
ότι το Πάρκο θα προσθέσει αξία,
αφού αυτοί που θα επωφεληθούν
θα είναι οι τοπικές κοινωνίες.». Ο
Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης βουλευτής Πάφου του ΔΗΚΟ, ο οποίος
βρέθηκε από την πρώτη στιγμή
στην περιοχή του Ακάμα τόνισε

στην «Κ» ότι με την εκεί παρουσία
του ήθελε να δώσει το μήνυμα ότι
με αυτού του είδους τις εγκληματικές ενέργειες δεν πρόκειται να
επιβληθούν ή να προκαταλάβουν
οποιεσδήποτε καταστάσεις, σημειώνοντας παράλληλα ότι τα πεζοπόρα τμήματα του Τμήματος Δασών κυριολεκτικά λειτούργησαν
με αυτοθυσία και αυταπάρνηση
για να περιορίσουν τη ζημιά, «και
πρέπει να πούμε ότι σε δύο τρεις
περιπτώσεις υπήρξε και κίνδυνος








«Δεν υπάρχει περίπτωση
να υποκύψουμε σε πιέσεις για καμία παρέκκλιση σε ευαίσθητες περιβαλλοντικές περιοχές
και είμαι κάθετος σε αυτό», τόνισε ο υπουργός
Γεωργίας Κώστας Καδής.
για άντρες του Τμήματος Δασών»,
τόνισε ο κ. Πιττοκοπίτης. Ο κ. Πιττοκοπίτης μάλιστα είπε ότι οι πληροφορίες του, που προέρχονται
από ασφαλέστατες πηγές, κάνουν
λόγο για μία μόνο εστία, και όχι
για πέντε ή έξι, όπως ανέφεραν κάποιοι υπηρεσιακοί. «Αυτή η μία
εστία ήταν σε τόσο απόκρημνη περιοχή και εξαιτίας των ισχυρών
ανέμων η πυρκαγιά έλαβε τις διαστάσεις που πήρε και αυτό μπορεί
να δημιούργησε την εντύπωση
των περισσότερων εστιών». Κάλεσε
μάλιστα τους αρμοδίους να διερευνήσουν όλα τα ενδεχόμενα και θα
ήταν λάθος να επικεντρωθούν αποκλειστικά και μόνο στην περιοχή,
«Δεν πρέπει να αποκλειστεί τίποτα».
Τόνισε δε ότι όσοι λένε ότι η πυρκαγιά ετέθη ώστε να οικοπεδοποιηθεί η περιοχή είναι εκτός τόπου
και χρόνου και δεν έχει καμία σχέση
με την πραγματικότητα. Ο κ. Πιττοκοπίτης, μάλιστα, είπε σε αυτό
το πλαίσιο εκφράζει την απορία
του σε πρόταση νόμου που προωθεί
η ΕΔΕΚ για απαγόρευση Αλλαγής
Ζωνών. «Το θεωρώ ένα πυροτέχνημα, όλο αυτό, για να κερδηθούν
πρόσκαιρα οι εντυπώσεις, εξ αφορμής της πυρκαγιάς».

Το Εθνικό Πάρκο Ακάμα

Οι διαδικασίες για τη δημιουργία
του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα προχωράνε σύμφωνα με το εξαγγελθέν σχέδιο, όπως είπε ο κ. Καδής,
χωρίς να υπάρχουν σοβαρές αποκλίσεις και αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη κομβικής σημασίας δράσεις, οι οποίες προχωρούν κανονικά. Όπως είπε ο υπουργός έχουν συμφωνηθεί με ομοφω-

Kάηκαν 70 εκτάρια πυκνής πευκόφυτης έκτασης εντός του Κρατικού Δάσους του Ακάμα. Οι αρχές αναζητούν τους ενόχους ενός περιβαλλοντικού εγκλήματος.
νία τα σημεία εισόδου του Ακάμα,
όπως και οι θέσεις για τους 14 κόμβους, έχει οριστεί επίσης επιτροπή
για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό
και έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός
για τις υποδομές εντός του πάρκου,
σε εξέλιξη είναι και η διαδικασία
για την κατακύρωση της μελέτης
για τη βελτίωση του οδικού δικτύου
και έχει προκηρυχθεί και η μελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Παράλληλα με τα παραπάνω έχουν
ήδη γίνει συναντήσεις και για τη
διά θαλάσσης κίνηση των επισκεπτών και άλλα πολλά. Σημείωσε δε
ότι ιδιωτική εταιρεία έχει ανατεθεί
και μελέτη για τον επακριβή προσδιορισμό της επισκεψιμότητας στο
Πάρκο. Τόνισε δε ότι έχουν προχωρήσει και όλες οι διαδικασίες
για τις παράνομες εγκαταστάσεις
μέσα στον Ακάμα και έχουν κινηθεί
δικαστικά είτε το Τμήμα Δασών
είτε η επαρχιακή διοίκηση Πάφου
με αίτημα διαταγμάτων κατεδάφισης. Όλες οι δραστηριότητες έχουν
καταγγελθεί και τις χειρίζεται η
Νομική Υπηρεσία. Η δημιουργία
Εθνικού Πάρκου οπωσδήποτε θα
βοηθήσει στην καλύτερη προστασία του Ακάμα, αφού θα δημιουργηθεί η παρκοφυλακή και θα υπάρχουν ταυτόχρονα επτά παρκοφύλακες, σε συνεργασία με τα μέλη
του Τμήματος Δασών. Στον Ακάμα
σήμερα υπάρχει επανδρωμένο επί
24ωρου βάσεως πυροφυλάκιο και
εντός του υπάρχει αριθμός περιπόλων σε συνεργασία με την Αστυνομία και της Υπηρεσίας Θήρας.
Για όλα τα παραπάνω, όπως είπε
στην «Κ» θα ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο περί το τέλος του
χρόνου για να λάβουν και το πρά-

σινο φως για συνέχιση των δραστηριοτήτων που θα γίνουν το
2020. Σχετικά δε με το Τοπικό Σχέδιο Κοινοτήτων του Ακάμα ο κ. Καδής τόνισε ότι είναι ζήτημα του
Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά,
επειδή εκπρόσωπος του Υπουργείου συμμετέχει στο Πολεοδομικό
Συμβούλιο φαίνεται ότι το Σχέδιο
πάει για το τέλος του 2020.
Στόχος του Υπουργείο είναι ό,τι
έχει ανακοινωθεί να ολοκληρωθεί
μέχρι το 2022, οπότε και θα παραδοθεί το Πάρκο. Σχετικά με το μάκρος του χρόνου μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, ο κ. Καδής λέει
ότι δεν γίνεται να μην ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες ενέργειες:
«Τώρα μπήκε το νερό στ’ αυλάκι
και δεν έχει επιστροφή. Τρέχουν
22 μεγάλα πρότζεκτ, άρα δεν είναι
ένα εύκολο έργο», τόνισε ο κ. Καδής.
«Τα πράγματα κυλούν σύμφωνα με
τα χρονοδιαγράμματά μας». Ο κ.
Καδής τόνισε ότι ως Υπουργείο Γεωργίας κινούνται στο τρίπτυχο προστασία περιβάλλοντος, εξυπηρέτηση των επισκεπτών και στήριξη
των τοπικών κοινωνιών.

Υποστελέχωση ή όχι;

«Παγκύπρια το Τμήμα Δασών
είναι υποστελεχωμένο» είπε ο κ.
Πιττοκοπίτης και εξήγησε: «Ενώ
υπάρχουν κενές θέσεις 12-15 δασικών λειτουργών εδώ και χρόνια
και έχουν γίνει και εξετάσεις, και
το Υπουργείο Γεωργίας έχει κάνει
πρόταση πλήρωσης των θέσεων
στο Υπουργείο Οικονομικών, το
τελευταίο για ανεξήγητους λόγους
δεν συγκατατίθεται». Ο κ. Καδής
από την άλλη είπε σχετικά ότι δεν
ήλθε απολύτως κανένα αίτημα για

περαιτέρω στελέχωση από το Τμήμα. «Σίγουρα περιθώρια για βελτίωση υπάρχει. Αυτή την περίοδο
μάλιστα συζητάμε και για τη χρήση
νέων τεχνολογιών. Έχουμε και
προτάσεις ακόμα και για στήριξη
από εθελοντές.». Ο κ. Αλεξάνδρου
με τη σειρά του τόνισε ότι υπάρχουν ανάγκες που τις έχουν υποβάλει τόσο στο Υπουργείο Γεωργίας
όσο και στο Υπουργείο Οικονομικών, και αναμένουν «πάντοτε υπάρχει περιθώριο βελτίωσης». Όπως
λέγεται, μάλιστα, ήδη έχουν αρχίσει
οι δράσεις για τη λειτουργία του
Πάρκου και σε αυτές περιλαμβάνονται και πρόσθετα μέτρα προστασίας, όπως οι προσλήψεις παρκοφυλάκων. Αλλά θα πρέπει να
παρθούν και αποφάσεις και για
την υπόλοιπη έκταση της χερσονήσου του Ακάμα διότι είναι πολύ
σημαντικό γύρω από το Δασικό
Πάρκο του Ακάμα να υπάρχει ένα
φιλικό ανθρώπινο περιβάλλον.

Οι ζημιές

Ο κ. Αλεξάνδρου είπε ότι έχει
καεί κυρίως πευκοδάσος, έκτασης
70 εκταρίων, αλλά η καταστροφή
δεν είναι περιβαλλοντικά τόσο μεγάλη και το συντομότερο θα ετοιμαστεί σχέδιο μεταπυρικής διαχείρισης της περιοχής για να μπορέσουν να το θέσουν σε εφαρμογή,
«να ξέρετε, όμως, ότι αφήνουμε
περισσότερο τη φύση να εργάζεται». Σύμφωνα με τον κ. Πιττοκοπίτη η πευκόφυτη περιοχή που
κάηκε ήταν από τα πιο ζωτικά σημεία του πάρκου, και θεωρεί ότι ο
οικότοπος αυτός θα πρέπει να επανέλθει το συντομότερο στην προηγούμενη κατάσταση.

Να ψάξουν
παντού
Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χαρά-

λαμπος Πιττοκοπίτης σημείωσε δε πως οι πρώτες δηλώσεις του υπουργού Γεωργίας
κ. Κώστα Καδή ήταν το λιγότερο άστοχες, με τις οποίες φωτογράφιζε ή συνέδεε τον εμπρησμό με την περιοχή και τα
αιτήματα των κατοίκων των
κοινοτήτων του Ακάμα, και
όπως είπε: «Είναι αψυχολόγητες, ατυχείς και απαράδεκτες». Στα θέματα του Εθνικού
Δασικού Πάρκου οι τοπικές
αρχές είναι σύμφωνες, τόνισε
ο κ. Πιττοκοπίτης. Ως Παφίτης
βουλευτής θα πρέπει να επισημάνω και την εκκρεμότητα
από το 1988, και οι κοινότητες
του Ακάμα ακούν διαχρονικά
υποσχέσεις και δεσμεύσεις
που είναι ουσιαστικά κούφια
λόγια. «Δυστυχώς, μετά από
30 χρόνια μείναμε στις υποσχέσεις». Οι κοινότητες της
περιοχής, σύμφωνα με τον κ.
Πιττοκοπίτη έχουν γίνει σωστά
γηροκομεία, ενώ είχαν όλες
τις προϋποθέσεις για να ευημερήσουν, εξαιτίας της ατολμίας της Πολιτείας να λάβει
αποφάσεις που θα δικαιώνουν
εκείνον τον κόσμο. Εμείς λέμε
ότι δεν πρέπει με αφορμή την
πυρκαγιά στον Ακάμα, που σίγουρα είναι εγκληματική να
παρθούν αποφάσεις προς τη
λανθασμένη κατεύθυνση.
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Η βάση του 3%
δίνει «γραμμή»
στο κόμμα του 32%
Οι αντιφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ

EPA / OLIVIER HOSLET

Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
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Στο τραπέζι η επαναφορά
της λίστας στην ευρωκάλπη
Βεντάλια πρωτοβουλιών για τον «εξορθολογισμό» του πολιτικού συστήματος
Του Κ.Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Στο «τραπέζι» ÈØÃÙÑËÚÇÏÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÑÇÚ¦ØÍÎÙÎÝÚÕßÙÚÇßØÕÆÖØÕÚÃÓÎÙÎÝÑÇÏËÖÇÔÇÌÕØ¦ÝÚÎÝÒÃÙÚÇÝ
ÙÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÓÏÇÝ
ÈËÔÚ¦ÒÏÇÝ®ÑßÈËØÔÎÚÏÑ×ÔÖØÜÚÕÈÕßÒÏ×ÔÍÏÇÚÕÔËÐÕØÛÕÒÕÍÏÙÓÄ®
ÚÕßÖÕÒÏÚÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÓËÑÏÔÂÙËÏÝÄÖÜÝÎÇÖÕÙÆÔÊËÙÎÚÎÝÇÔ¦ÊËÏÐÎÝØÕÁÊØÕßÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÇÖÄÚÎÔÖØÄÜØÎÖØÕÙÌßÍÂÙÚÏÝ
Ñ¦ÒÖËÝÎÑÇÚÕÞÆØÜÙÎÚÎÝÉÂÌÕß
ÚÜÔÒÒÂÔÜÔÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆÑÇÏÎ
ÑÇÚ¦ØÍÎÙÎÚÎÝÇÖÒÂÝÇÔÇÒÕÍÏÑÂÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÕ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝËÃÞËÊ×ÙËÏÙÚÃÍÓÇÖØÕÛÁÙËÜÔÖØÏÔÇÖÄÚÏÝËÛÔÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÚÎÝ
ÎÝÕßÒÃÕßÏÊÏÑÄÚËØÇËÃÞËÞÇØÇÑÚÎØÃÙËÏ¦ÑØÜÝÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÑÄ®ÚÕ
ÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÙÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÏÙÞÆËÏ
ÕÙÚÇßØÄÝÖØÕÚÃÓÎÙÎÝÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇ
ÙËÓÏÇËÔÏÇÃÇËÛÔÏÑÂ®ÖËØÏÌÁØËÏÇ
¬ÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇËÃÔÇÏÄÚÏÖËØÏÛ×ØÏÕ
ËÑÒÕÍÂÝÁÞÕßÔÓÄÔÕÙÚËÒÁÞÎÓË
ÖÇÔËÒÒÇÊÏÑÂÇÔÇÍÔÜØÏÙÏÓÄÚÎÚÇ
ËÃÚËÒÄÍÜÓÇÑØ¦ÝÖÇØÕßÙÃÇÝÙÚÎÔ
ËÍÞ×ØÏÇÖÕÒÏÚÏÑÂÙÑÎÔÂËÃÚËÓÁÙÜ
ÚÎÝÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÝËßØËÃÇÝÚÎÒËÕÖÚÏÑÂÝÖØÕÈÕÒÂÝÔÚÏÛÁÚÜÝÑÇÚÇÊÏÑÇÙÓÁÔÇ®ÙËÇÖÕÚßÞÃÇËÃÔÇÏÏÊÏÇÏÚÁØÜÝÇÐÏÄÒÕÍÇÙÚËÒÁÞÎÖÕÒÒ¦ËÑ
ÚÜÔÕÖÕÃÜÔÓËÏÊÏÇÃÚËØÇÖØÕÙÄÔÚÇ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÈÇÛÏ¦ÍÔ×ÙÎÚÜÔÚËÑÚÇÏÔÕÓÁÔÜÔÙÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎ
¡¦ÒÏÙÚÇÚÕÌÇÏÔÄÓËÔÕÚÎÝËÑÒÕÍÂÝ
ÓÄÔÕËßØÁÜÝÇÔÇÍÔÜØÃÙÏÓÜÔßÖÕ-

ÉÎÌÃÜÔÊËÔÇÌÕØ¦ÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦
ÚÎ§ÇÒÒ¦ÊÏÇÚØÁÞËÏ®ÑÇÏÚÏÝ
ËßØÜÕÓ¦ÊËÝÚÄÙÕÚÕß±ªÄÙÕ
ÑÇÏÚÕß §
¦ÔÚÜÝË¦ÔÇÔÇÒÎÌÛËÃÎÙÞËÚÏÑÂÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÊËÔÛÇËÑÊÎÒÜÛËÃ¦ÓËÙÇÇÌÕÆÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇ
ËÃÔÇÏÎÛËÙÓÕÛÁÚÎÙÎÚÎÝÉÂÌÕß
ÚÜÔÒÒÂÔÜÔÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆÑÇÏ
ÓÏÇÙËÏØ¦¦ÒÒÜÔÖËØÏÌËØËÏÇÑ×Ô®

Προεκλογικά,
ο κ. Μητσοτάκης
είχε χαρακτηρίσει
άκρως προβληματικό
το υφιστάμενο σύστημα
με τον σταυρό
προτίμησης.
ÇÒÒÇÍ×ÔÙÚÎÔËÑÒÕÍÏÑÂÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ
¬ÕÖÏÛÇÔÄÚËØÕËÃÔÇÏÔÇÙßÔÊËÛËÃ
ÓËÚÎÔÇÒÒÇÍÂÚÕßËÑÒÕÍÏÑÕÆÔÄÓÕßÑÇÏÚÎÔÑÇÚ¦ØÍÎÙÎÚÎÝÇÖÒÂÝ
ÇÔÇÒÕÍÏÑÂÝÖÕßÚÕÖÕÛËÚËÃÚÇÏÙÚÏÝ
ÇØÞÁÝÚÕßËÖÄÓËÔÕßÞØÄÔÕßÐ¦ÒÒÕßÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÁÞËÏÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÙÇÌÁÝÄÚÏÊËÔËÖÏÛßÓËÃËÏÊÏÑ¦Î
ÉÂÌÕÝÚÜÔÇÖÕÊÂÓÜÔÔÇÙßÔÊËÛËÃ
ÓË¦ÒÒËÝÑÏÔÂÙËÏÝÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÖßØÕÊÕÚÂÙÕßÔÇÔÚÏÖÇØÇÛÁÙËÏÝÑÇÛ×ÝÙÚÄÞÕÝÚÕßËÃÔÇÏÔÇ
ÉÎÌÏÙÚËÃ¶Ë¦ÔËÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÔ¶ÑÇÏ
ÇÖÄÚÕßÝÚØÏÇÑÄÙÏÕßÝÚÎÝÕßÒÂÝ
ÇÖØÁÖËÏÔÇËÖÏÙÎÓÇÔÛËÃÖÜÝ

ÎÑÇÚ¦ØÍÎÙÎÚÕßÙÚÇßØÕÆÖØÕÚÃÓÎÙÎÝÑÇÏÎËÖÇÔÇÌÕØ¦ÚÎÝÒÃÙÚÇÝ
ÊËÔÇÖÇÏÚËÃÇßÐÎÓÁÔÎÖÒËÏÕÉÎÌÃÇ
ÙÚÎÕßÒÂÑÇÏË¦ÔÉÎÌÏÙÚËÃÇÖÄÚÎ
§ÛÇÏÙÞÆÙËÏÇÖÄÚÏÝÇÓÁÙÜÝËÖÄÓËÔËÝËÑÒÕÍÁÝÖÃÙÎÝËÖÃÚÎÝÕßÙÃÇÝÄÚÇÔÛËÙÖÃÙÚÎÑËÕÙÚÇßØÄÝ®
¶ÚÕ¶ÊËÔÇÖÕÚËÒÕÆÙËËÖÏÒÕÍÂ
ÚÕÆÚÄÚËÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÔÚ×ÔÎ
ÇÓÇØ¦ÇÒÒ¦ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇËÖÃÓÕÔÎÝËÏÙÂÍÎÙÎÝÚÕßÚÁÜÝÖØÕÁÊØÕß
ÚÕß© ß¦ÍÍËÒÕßËÔÏàÁÒÕß
©ÚËÒËßÚÇÃÕÝÂÚÇÔÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÝÓË
ÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÓÏÇÝÞÇÓÎÒÂÝÖÚÂÙÎÝ®ÙËËÑËÃÔËÝÚÎÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÑÇÏ
ËÃÞËÇÌÂÙËÏÇÔÕÏÑÚÄÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕ
ÇÖÕÞ×ØÎÙÎÝÇÖÄÚÎÙßÍÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÓËÚÎ§ÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÇØÔÎÚÏÑÕÆ
ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÕÝ©ÙÚÇßØÄÝÖØÕÚÃÓÎÙÎÝÙÚÏÝËßØÜÑ¦ÒÖËÝÊÏËßÑÄÒßÔËÚÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÚÕßÚÄÙÕËÖËÏÊÂ
ÛÇÇÖÁÌËßÍËËÙÜÚËØÏÑÁÝÇÔÚÏÖÇØÇÛÁÙËÏÝÍÏÇÚÎÙËÏØ¦ÑÇÚ¦ÚÇÐÎÝ
ÚÜÔßÖÕÉÎÌÃÜÔÙÚÎÒÃÙÚÇÄÙÕÑÇÏ
ËÖËÏÊÂÊÏÇÙÌ¦ÒÏàËÚÎÓÁÍÏÙÚÎÊßÔÇÚÂÚÕßÝÑÏÔÎÚÕÖÕÃÎÙÎÙÚÎÓ¦ÞÎ
ÚÕßÙÚÇßØÕÆÇÔ¦ÚÎÔËÖÏÑØ¦ÚËÏÇ
©Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÁÞËÏÖËØÏÛ×ØÏÇ
ÑÏÔÂÙËÜÔÑÇÛ×ÝÚÇÑÄÓÓÇÚÇÚÎÝ
ÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÊËÔÁÞÕßÔÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇÈØÕßÔÚÕÔÈÎÓÇÚÏÙÓÄÚÕßÝ
ÄÖÜÝÑÇÚÁÊËÏÐÇÔÑÇÏÕÏËÐËÒÃÐËÏÝÚÎÝ
ÖËØÇÙÓÁÔÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝ!ÙÚÕÓÁÚÜÖÕÚÎÝØÕÇÔÇÑØÏÚÏÑÂÝÚÎÝÕßÒÂÝ
ÍÏÇÚÕÔÎÓÂÚØÎÇÖÇÍÍËÒÄÖÕßÒÕ
Õ±ªßÖÕÞØË×ÛÎÑËÔÇÖØÕÈËÃ
ÙËÇÔÇÊÃÖÒÜÙÎÇÔÇÌÕØÏÑ¦ÓËÚÎÔ
ÖÇØÕßÙÃÇÚÜÔÎÓÂÚØÎ¬àÇÔÇÑÄ-

ÖÕßÒÕßÑÇÏÇÆÒÕßÕÒ¦ÑÎÙÚÏÝ
ËØÍÇÙÃËÝÚÎÝËÖÏÚØÕÖÂÝÖÃÙÎÝÎ
ÑÇÚ¦ÛËÙÎÚÕß ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕß¢ØÕßàÂÇÖÕÊÄÓÎÙËÚÎÔËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÕÒÕÍÃÇÚÎÝ ÕßÓÕßÔÊÕÆØÕßÖËØÃÖØÕÔÕÓÏÇÑ×ÔÙÞÁÙËÜÔÚÎÝ5V]HY[PZÓË
ÖÕÒÏÚÏÑ¦ÖØÄÙÜÖÇÇÖÄÚÎ§ÑÇÏ
ÚÕ© ÇØ¦ÒÒÎÒÇÕÏËÐËÒÃÐËÏÝÙÚÇÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÇÇÖÕÚÁÒËÙÇÔ
ÇÌÕØÓÂÍÏÇÔÇËÖÏÙÚØÁÉÕßÔÖÕÒÒ¦
ÙÚËÒÁÞÎÚÕß±ªÙÚÎØÎÚÕØÏÑÂ
ÚÕß ®ßÖÕÞØË×ÔÕÔÚÇÝÚÕÔÚÁÜÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÒÁÐÎ¬ÙÃÖØÇÔÇ
ÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÙÇÌÁÝÄÚÏÄÖÕßßÖ¦ØÞÕßÔËÙÚÃËÝÓÖÇÞÇÒ¦ÑÎÊÜÔÛÇÖØÁÖËÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÚÕÆÔ®
ÔÚÜÓËÚÇÐÆÕÑ¬ÙÃÖØÇÝÁÞËÏ
ÓÖØÕÙÚ¦ÚÕßÚÕÙßÔÁÊØÏÕÚÕß±ªÖÕßËÑÚÜÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔÛÇ
ÇÖÕÚËÒÁÙËÏÊÕÑÏÓÇÙÃÇÒÄÍÜÚÜÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑ×ÔÖØÕÙËÍÍÃÙËÜÔÍÏÇÚÕÔ
ÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÏÙÓÄÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÚÎÝ
ÇÐÏÜÓÇÚÏÑÂÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÇÒÒ¦
ÑÇÏËÖËÏÊÂÛÇÙßÔÕÊËßÚËÃÇÖÄÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇÚÇÑßÈËØÔÎÚÏÑ¦ÖËÖØÇÍÓÁÔÇÚÕß±ªÚÎÔÖËØÃÕÊÕÇÖÄ
ÚÕÁÜÝÚÕ 
ÖÃÙÎÝÇÔÁÌËÒÕÊËÔËÃÔÇÏÚÕ
ÚÕÖÃÕÕÆÚËÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÕß §Ñ¢×ÌÎËÔÎÓÇÚ¦ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÄÚÏÙÚÕËÖËØÞÄÓËÔÕÙßÔÁÊØÏÕÛÇËÖÏÈ¦ÒËÏÚÎÛÁÙÎÚÎÝÑÇÚ¦
ÚÎÝÊßÇØÞÃÇÝÎÒÇÊÂÕËÑ¦ÙÚÕÚË
ÖØÄËÊØÕÝÚÕß §ÛÇËÃÔÇÏÑÇÏ
ÖØÄËÊØÕÝÚÕß© ©ÓÜÝÚÕÞ¦ÙÓÇÓËÚÕßÝ§ÃÑÕÔÊØÕßÒ¦ÑÎÑÇÏ
ÇÆÒÕËØÕßÒ¦ÔÕÊËÔÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ
ÔÇÍËÌßØÜÛËÃ

Ενα δημόσιο ÓÂÔßÓÇÓËÇÖÕÊÁÑÚÎ
ÚÎÔËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÂÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÁÙÚËÏÒËËÔÚÄÝÚÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝ
ÕÒÁÐÎÝ¬ÙÃÖØÇÝËÖÏÈËÈÇÏ×ÔÕÔÚÇÝËÓÓÁÙÜÝÖÒÎÔÙÇÌ×ÝÚÎÔ
ËÙÜÚËØÏÑÂÙÆÍÑØÕßÙÎÖÕßÊÏËÐ¦ÍËÚÇÏÙÚÕÑÄÓÓÇÚÕß©ÚÁÜÝ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÓÏÒ×ÔÚÇÝÙËËÑÊÂÒÜÙÎÙÚÎÔ Õà¦ÔÎÞÇØÇÑÚÂØÏÙËÇÖÇØ¦ÊËÑÚÕ®ÁÔÇÑÄÓÓÇ
ÚÕß ÔÇÁÞËÏÕØÍÇÔÜÚÏÑÂ
ÊÕÓÂÖÕßÇÔÚÏÙÚÕÏÞËÃÙËÑÄÓÓÇ
ÚÕß ®ÑÇÒ×ÔÚÇÝÚÕßÝÖÕÒÃÚËÝ
ÔÇÍÃÔÕßÔÓÁÒÎ
ÆÓÌÜÔÇÓËÁÓÖËÏØÇÑÕÓÓÇÚÏÑ¦ÙÚËÒÁÞÎÕÑ¬ÙÃÖØÇÝÓËÚÎ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÇÖÕÙÚØÕÌÂÁÙÚËÏÒËÙÇÌÁÝÓÂÔßÓÇ×ÝËÊ×ÑÇÏÓÎ
ÖÇØÁÑËÏ®ÙÚÎÔËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÂ
ÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÖÕßÈ¦àËÏÊÏÇØÑ×ÝÚØÏÑÒÕÖÕÊÏÁÝÙÚÎÊÏËÆØßÔÙÎÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝ¬ÕÚËÒËßÚÇÃÕ
ÊÏ¦ÙÚÎÓÇ¦ÒÒÜÙÚËÎÒËÍÄÓËÔÎ
ÕÓ¦ÊÇÚÜÔ®ÑÏÔËÃÚÇÏËÑÔÁÕß¬ÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÙËÙßÍÑÁÔÚØÜÙÎÖÕßÁÑÇÔÇÔ
ÙßàÎÚÂÛÎÑÇÔÕÏËÖÄÓËÔËÝÑÏÔÂÙËÏÝÓËÚÎÔÑØÏÚÏÑÂÙÚÎÔÎÍËÚÏÑÂ
ÕÓ¦ÊÇÔÇËÙÚÏ¦àËÏÙËÊÆÕÈÇÙÏÑ¦
ÙÎÓËÃÇ!Ø×ÚÕÔÙÚÕËÃÊÕÝÚÎÝ
ÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÓËÖÕÒÒ¦ÙÚËÒÁÞÎÚÜÔ®ÔÇÛËÜØÕÆÔÖÜÝ
ÇßÚÂÖØÁÖËÏÔÇÁÞËÏÖÏÕÁÔÚÕÔÇ
ÇØÏÙÚËØ¦ÏÊËÕÒÕÍÏÑ¦ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ËÆÚËØÕÔËÖÇÔÂÒÛËÚÕ
ÛÁÓÇÚÜÔÓËÒ×ÔÄÖÕßËÑÌØ¦ÙÚÎÑÇÔÌÄÈÕÏÍÏÇÓÁÒÎÌÇÔÚ¦ÙÓÇÚÇ
ÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÇßÚÂÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦
ËÖÏÈËÈÇÏ×ÔËÏÚÏÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ
ÖÕßÛÁÒÕßÔÚÏÝÙÎÓËØÏÔÁÝÔÕÓÇØÞÏÇÑÁÝÔÇÓÖÒÕÑ¦ØÕßÔ®ÚÕÖÕÒßÖÄÛÎÚÕ¦ÔÕÏÍÓÇ
¬ÇÄÙÇÇÔÇÌÁØÛÎÑÇÔÖÇØÇÖ¦ÔÜÄÓÜÝÊËÃÞÔÕßÔÔÇÖØÕÙÑØÕÆÕßÔÙËÓÏÇÑËÔÚØÏÑÂÇÔÚÃÌÇÙÎÔ×ÙÚÇÒÄÍÏÇÕÒÁÐÎÝ
¬ÙÃÖØÇÝËÖÏÛßÓËÃÚÕ¦ÔÕÏÍÓÇ®
ÙÚÎÔÖØ¦ÐÎÇÑÕÒÕßÛËÃÓÏÇÖÕÒÏÚÏÑÂÖÕßÊËÃÞÔËÏÙÚÇÛËØ¦ÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÏÙÓÁÔÎÙÚÎÔÖÇÒÏ¦È¦ÙÎ
ÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÖÕßÛËÜØÎÚÏÑ¦
ËÃÔÇÏÎËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÂÚÕßÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÔÚÄÝÚÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝ
ËÓÌÇÔÃÙÚÎÑËËÑÔÁÕßÕ±ª
ÖØÕÚÕßÇÐÏÜÓÇÚÏÑÂÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÇÌËÔÄÝËÖÁÒËÐËÚÎÔ
ßÖÕÈ¦ÛÓÏÙÎÚÎÝÇÔÕÓÃÇÝÖÕß
ËÔÚÕÖÃÙÚÎÑËÙÚÇßÖÄÍËÏÇÚÎÝ
©ÐÆÒÏÔÇÑÕÔÚ¦ØÏÇßÒÏÑ¦
ÍÏÇÓÕÒÄÚÕÌÑØ¦ÔÎÙÌßØÏ¦ÖÁÚØËÝÊÏÇØØÎÑÚÏÑ¦ËØÍÇÒËÃÇÓË
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÂÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕÔ
ÚÁÜÝÑßÈËØÔÎÚÏÑÄËÑÖØÄÙÜÖÕ
ÎÓÂÚØÎ¬àÇÔÇÑÄÖÕßÒÕÖÕßËÃÖËÑÇÒ¦ÊËÔÈØÁÛÎÑÇÔÑÇÏÑÇ-

Ò¦ÙÔÏÑÕÌ®ÔÚÃÛËÚÇÁÑÇÔËÚÎÔ
ËÖÇÔËÓÌ¦ÔÏÙÂÚÕßÕ±ªÖÕß
ËÖÏÞËÏØËÃÔÇÚËÛËÃËÖÏÑËÌÇÒÂÝÙË
ÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÄÖÜÝ
ÇßÚÁÝÖÕßÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑÇÔÓËÚ¦ÚÎÞØÂÙÎÊÇÑØßÍÄÔÜÔÇÖÄ
ÊßÔ¦ÓËÏÝÚÜÔ¡¬ËÔÇÔÚÃÕÔÌÕÏÚÎÚ×ÔÙÚÕÖØÕÇÆÒÏÕÚÎÝ©
ÄÚÇÔÕÏÚËÒËßÚÇÃÕÏÙßÍÑËÔÚØ×ÛÎÑÇÔÍÏÇÔÇÊÏÇÓÇØÚßØÎÛÕÆÔÍÏÇ
ÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÚÎÝØßÚÇÔËÃÇÝÔÇ
ÑÒËÃÙËÏÎÙÞÕÒÂÓËÚ¦ÚÎÔÇÖÕÑ¦ÒßÉÎÚÎÝÍÏ¦ÌÑÇÝ®
ÒÒ¦ÊËÔÂÚÇÔÓÄÔÕÎÇÔÚÃÊØÇÙÎÙÚÇÍËÍÕÔÄÚÇÚÎÝ©ÖÕßÊËÃÞÔËÏÖÜÝÕ±ª
ËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÖÕÒÏÚËÆËÚÇÏÍÏÇ
ÚÎÔÏÑÇÔÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÖÇÒÏ¦ÝÚÕß
ËÑÒÕÍÏÑÂÝÈ¦ÙÎÝÑ§ÕÚÕÖÕÆ-

Ενώ στα λόγια ο Αλέξης
Τσίπρας επιθυμεί
το «άνοιγμα», στην
πράξη ακολουθεί μια
πολιτική που δείχνει
προσανατολισμένη
στην παλιά βάση
του κόμματος.
ÒÕßÑÕØßÌÇÃÕÙÚÁÒËÞÕÝÚÎÝÔÁÇÝ
ÍËÔÏ¦ÝËÔÚÄÝÚÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÞÇØÇÑÚÂØÏÙËÇÔÕÎÙÃËÝÔÇÈ¦àËÏÝ
ÄØÏÇÙÚÇÛÇÒ¦ÙÙÏÇÙÆÔÕØ¦ÙÕß
ÄÙÕÊÏÇØÑËÃÕÖÄÒËÓÕÝ®ÛßÓÃàÕÔÚÇÝÖÇÒÏÁÝÇÔÇÌÕØÁÝÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÖÕßËÃÞÇÔÖØÕÑÇÒÁÙËÏÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÚÎÝÑÕÏÔÂÝÍÔ×ÓÎÝ
¡ÁÙÇÙËÇßÚÄÚÕÇÔÚÏÌÇÚÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕÕ±ªÓËÚÇÛÁÚËÏ
ÍÏÇÇØÍÄÚËØÇÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÙßÔËÊØÃÕßËÖÇÔËÑÑÃÔÎÙÎÝÚÕÕÖÕÃÕÄÖÜÝÌÇÃÔËÚÇÏ
Ö¦ËÏÍÏÇÚÎÔËØÞÄÓËÔÎ¦ÔÕÏÐÎ
ÔÚÄÝÖ¦ÔÚÜÝÚÎÝËÖÄÓËÔÎÝ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÇÔÇÑÕÏÔÜÛËÃÎÑËÔÚØÏÑÂÕØÍÇÔÜÚÏÑÂËÖÏÚØÕÖÂÇÔÇÙßÍÑØÄÚÎÙÎÝ
ÖÕßÛÇÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÙÇÔËÛÔÏÑÄÙßÓÈÕÆÒÏÕÑÇÏ
ÛÇÁÞËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄ
ÓÁÒÎÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÇÕÖÕÃÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÎÍÁÝÊËÔÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏ
ÔÇßÖ¦ØÞÕßÔËÑÖÒÂÐËÏÝ®ÊÎÒÇÊÂÔÁËÝÖØÕÙÛÂÑËÝÇÖÄÚÕÔ
ËßØÆÚËØÕÖØÕÕÊËßÚÏÑÄÞ×ØÕ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝÃÊÏËÝÖÎÍÁÝ¦ÒÒÜÙÚËÎØÕÂ®ÙÚËÒËÞ×ÔÇÖÄ
ÚÎÈ¦ÙÎÚÕß §ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇËÔÚÇÛËÃÚÕËÖÄÓËÔÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÄÙÕÕÏÑßÈËØÔÎÚÏÑÁÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÁÝÛÇÇÔÇÊËÏÑÔÆÕßÔÚÎÔ
ÇÔ¦ÍÑÎËÔÃÙÞßÙÎÝÚÕßÁÚËØÕß
ÓËÍ¦ÒÕßÖÄÒÕß®

ΑΠΟΨΗ

Αναγκαίες τομές για την ανάταξη του παραγωγικού ιστού
Του ΑΚΗ ΣΚΕΡΤΣΟΥ*

Το στοκ ÚÜÔÑÄÑÑÏÔÜÔÊÇÔËÃÜÔ
ÆÉÕßÝÊÏÙËßØ×ÇÖÕÚËÒËÃÈÇØÃÊÏÍÏÇÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÏÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝ©ÙÕÑÇÛßÙÚËØÕÆÓËÚÎÔ
ÇÔÇÊÏ¦ØÛØÜÙÂÚÕßÝÚÄÙÕÖÇØÇÚËÃÔÕßÓËÚÎÔÕØÏÙÚÏÑÂÁÐÕÊÕÚÎÝ
Þ×ØÇÝÇÖÄÚÎÔÑØÃÙÎ¬ÇÈÂÓÇÚÇ
ÖÕßÁÞÕßÔÍÃÔËÏÁÜÝÚ×ØÇÙÚÕÖËÊÃÕÇßÚÄÊËÔËÃÔÇÏÏÑÇÔÕÖÕÏÎÚÏÑ¦¬ÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÄÞÏÍÏÇÓÏÇÞ×ØÇ
ÖÕßÊÏÇÛÁÚËÏÚÕÔßÉÎÒÄÚËØÕÊËÃÑÚÎ573ZÖÇÔËßØÜÖÇáÑ¦ÄÍÜ
ÄÓÜÝÇßÚÂÝÚÎÝÇÊÏÑÇÏÕÒÄÍÎÚÎÝ
ÇÊØ¦ÔËÏÇÝÙßÔÚÎØÕÆÓËÙËÕÓÎØÃÇÞÏÒÏ¦ÊËÝÊÇÔËÏÕÒÂÖÚËÝÇÒÒ¦
ÑÇÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝàÄÓÖÏ

Ειδικότερα ÙÚÕ ÓÁÚÜÖÕÚÜÔËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ×ÔÑÄÑÑÏÔÜÔÊÇÔËÃÜÔÚÃÛËÚÇÏ
ËÖÏÚÇÑÚÏÑ¦ÚÕàÂÚÎÓÇÚÎÝÊÏ¦ÙÜÙÎÝ
ÚÕßßÍÏÕÆÝÚÓÂÓÇÚÕÝÚÜÔßÖËØÞØËÜÓÁÔÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÑËÃÎÔÕÓÕÛËÙÃÇÊËÔËÖÏÚØÁÖËÏÙÂÓËØÇÚÎ
ÍØÂÍÕØÎÇÒÒÇÍÂÊÏÕÏÑÂÙËÜÔÚÙÏ
ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÖÇØÇÍÜÍÏÑ¦ÑËÌ¦ÒÇÏÇ
ÓÁÔÕßÔÇÊØÇÔÂÑÇÏÇÖÇÐÏ×ÔÕÔÚÇÏ
ÙËÑÇÛÎÓËØÏÔÂÈ¦ÙÎÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÞ¦ÔÕÔÚÇÏÑÇÏÚÕÚØÇÖËàÏÑÄ
ÙÆÙÚÎÓÇÑÇÛÎÒ×ÔËÚÇÏ

Με το φορολογικό
νομοσχέδιο, η διαδοχή
στην αλληλέγγυα ευθύνη καταργείται απολύτως
και εναρμονίζεται
με αντίστοιχες
ευρωπαϊκές πρακτικές.

Είναι βέβαιο ÄÚÏÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇÏÚÕÒÓÎØ¦ÈÂÓÇÚÇÑÇÏÚÕÓÁÝÍÏÇÔÇÈÍÕÆÓË
ÇÖÄÇßÚÄÚÕÚÁÒÓÇ ÇÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÇßÚÂËÃÔÇÏÇÖÕÌÇÙÏÙÓÁÔÎÔÇ
ÚÕÖØ¦ÐËÏÊÏ¦ÙÜÙÎÚÎÝÑËÌÇÒÇÏÕßÞÏÑÂÝÇÐÃÇÝÓÁÙÇÇÖÄÚÇÞËÃËÝÇÔÇÊÏÇØÛØ×ÙËÏÝÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÑ×Ô
ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÇÖÕÚËÒËÃÈÇÙÏÑÂÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÓÇÝÍÏÇ
ÔÇÖØÕÙËÒÑÆÙÕßÓËÔÁËÝËÖËÔÊÆÙËÏÝ
ÑÇÏÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÓËÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÊÕßÒËÏÁÝ

Εκεί στοχεύουν ÕÏÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÖÕß
ÍÃÔÕÔÚÇÏÇÖÄÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÚÄÙÕ
ÙÚÕÔÖÕÏÔÏÑÄÑ×ÊÏÑÇÍÏÇÚÏÝËßÛÆÔËÝÚÜÔÚØÇÖËàÏÑ×ÔÙÚËÒËÞ×ÔÄÙÕ
ÑÇÏÙÚÕÔÑ×ÊÏÑÇÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÝ§ÇÙÇØ×ÙÕßÓËËÓÖÄÊÏÇ

ÖÕßÑÇÛßÙÚËØÕÆÔÇÊÏÑÇÏÕÒÄÍÎÚÇ
ÚÎØÆÛÓÏÙÎÞØË×ÔÚÕÑÕÆØËÓÇ®
ÕÌËÏÒ×ÔÑÇÏÚÎÔËÖÇÔÇÖ×ÒÎÙÎ
ÑÇÛÇØ×ÔÖÒÁÕÔÇÖÄÖËØÏÚÚ¦È¦ØÎ
ÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÇßÚ×Ô

Το φορολογικό ÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕÖÕßÙÆÔÚÕÓÇÛÇËÏÙÇÞÛËÃÙÚÎÕßÒÂÖËØÏÁÞËÏÓÏÇÙÎÓÇÔÚÏÑÂÓËÚÇØØÆÛÓÏÙÎÖØÕÝÇßÚÂÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎ
ÖÕßÛÇÙßÓÈ¦ÒËÏÙÚÎÔËÆØßÛÓÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÙÚÎÔÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÑÒÃÓÇÚÕÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÚÜÔ
ÙßÔÇÒÒÇÍ×ÔÑÇÏÙÚÎÔËÓÖÁÊÜÙÎ
ÚÎÝÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇÝÙÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇ
ÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝËØÇÖËÆËÏÊËÓÏÇ
ÕÐËÃÇÙÚØÁÈÒÜÙÎÖÕßÖØÕâÖÂØÞË
ÖÕÒÆÖØÏÔÇÖÄÚÎÔÑØÃÙÎÑÇÏËÔÚÕÖÃàËÚÇÏÙÚÕ¦ØÛØÕÚÕß ×ÊÏÑÇ
¢ÕØÕÒÕÍÏÑÂÝÏÇÊÏÑÇÙÃÇÝ ¢

Το μέγεθος ÚÎÝÙÚØÁÈÒÜÙÎÝÑÇÏÚÕß
ÖÇØÇÒÕÍÏÙÓÕÆÖÕßÙßÔÊÁËÚÇÏÓËÚÕ
¦ØÛØÕÓÖÕØËÃÔÇÖÇØÇÒÒÎÒÏÙÚËÃ
ÓÄÔÕÓËÁÔÇÊÏÑÇÙÚÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇ
ÄÖÕßÕÙßÔÂÍÕØÕÝßÖËØ¦ÙÖÏÙÎÝ
ÓÕÏØ¦àËÚÇÏÚÎÔÃÊÏÇÖÕÏÔÂÓËÚÕÔ
ÑÇÚÎÍÕØÕÆÓËÔÕÂÓËÁÔÇÙÆÙÚÎÓÇßÍËÃÇÝÄÖÕßÕÞËÏØÕßØÍÄÝÓÕÏØ¦àËÚÇÏÚÎÔÚÆÞÎÚÕßÇÙÛËÔÕÆÝ
ÇÔÇÖÕÚÆÞËÏÎËÖÁÓÈÇÙÎÕÏÕÝÛÇ

ÁÈØÏÙÑËÊÏÑÎÍÄØÕÔÇÚÕÔßÖËØÇÙÖÏÙÚËÃÂÍÏÇÚØÄÔÇÚÕÔÞËÏØÕßØÍÂÙËÏ"

Αυτό συμβαίνει ÑÇÏÓËÚÎÔÏÙÞÆÕßÙÇ
ØÆÛÓÏÙÎÍÏÇÚÏÝßÖÕÞØË×ÙËÏÝÚÜÔ
ÔÕÓÏÑ×ÔÖØÕÙ×ÖÜÔÖØÕÝÚÕÒÒÎÔÏÑÄÎÓÄÙÏÕÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÁÔÇËÃÊÕÝÇÔÚÏÑËÏÓËÔÏÑÂÝËßÛÆÔÎÝ
ÊÏÇÞÁËÚÇÏËÏÝÈ¦ØÕÝÚÜÔÊÏÕÏÑÕÆÔÚÜÔÚÇÔÕÓÏÑ¦ÖØÄÙÜÖÇÇÔËÐÇØÚÂÚÜÝÚÕßÖÄÚËÑÇÏÇÖÄÖÕÏÕÔÊÏÇÖØ¦ÞÛÎÑËÎÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÖÇØ¦ÈÇÙÎ

Πρόκειται ÍÏÇ ¦ÒÒÎÓÃÇËÒÒÎÔÏÑÂÏÊÏÇÏÚËØÄÚÎÚÇÖÕßÊËÔÇÖÇÔÚ¦ÚÇÏÙË
ÑÇÓÃÇ¦ÒÒÎËßØÜÖÇáÑÂÔÕÓÕÛËÙÃÇ
ÔÚÏÛÁÚÜÝÙËÄÒËÝÚÏÝÊÏÑÇÏÕÊÕÙÃËÝÚÎÝÚÇÓÁÒÎÚÎÝÊÏÕÃÑÎÙÎÝ
ËßÛÆÔÕÔÚÇÏÓÄÔÕÍÏÇÕÌËÏÒÁÝÖÕß
ÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÚÇÏÑÇÚ¦ÚÕÔÞØÄÔÕ
ÚÎÝÛÎÚËÃÇÝÚÕßÝ

Είναι εύλογο ÇÔÕÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝ²ÊËÔÑÇÚÁÈÇÒËÚÕ¢ÂÚÕßÝ
ÖÇØÇÑØÇÚÕÆÓËÔÕßÝÌÄØÕßÝÖÕß
ÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑÇÔÜÝÌÕØÕÒÕÍÏÑÁÝ
ßÖÕÞØË×ÙËÏÝÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÛÎÚËÃÇÝÚÕßÔÇËßÛÆÔËÚÇÏÕÃÊÏÕÝÖØÕÙÜÖÏÑ¦©ÞÏÄÓÜÝÚÎÔÃÊÏÇÇÑØÏÈ×Ý
ËßÛÆÔÎÔÇÁÞÕßÔÑÇÏÚÇÖØÄÙÜÖÇ
ÖÕßÚÕÔÊÏÇÊÁÞÕÔÚÇÏÙÚÎÊÏÕÃÑÎ-

ÙÎÚÎÝËÖÏÞËÃØÎÙÎÝÖÒÎØ×ÔÕÔÚÇÝ
ÚÕÚÃÓÎÓÇÓËÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÂÚÕßÝ
ÖËØÏÕßÙÃÇÑÄÓÎÞËÏØÄÚËØÇÓË
ÚÕÏÙÞÆÕÔÑÇÛËÙÚ×ÝÚÎÔÃÊÏÇÇÒÒÎÒÁÍÍßÇËßÛÆÔÎÁÞÕßÔÇÑÄÓÎÑÇÏ
ÕÏËÑÑÇÛÇØÏÙÚÁÝÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ
ÖÕßËÃÞÇÔÚÎÔÇÚßÞÃÇÔÇÊÏÕØÏÙÚÕÆÔ
ÇÖÄÚÕÏÑÇÙÚÂØÏÕ

Συνέπεια ÚÎÝ ÊØÇÑÄÔÚËÏÇÝÇßÚÂÝÔÕÓÕÛËÙÃÇÝËÃÔÇÏÎÖÕÒÆÙßÔÎÛÏÙÓÁÔÎ¦ØÔÎÙÎÇÔ¦ÒÎÉÎÝÑÇÛÎÑÄÔÚÜÔ
ËÑÑÇÛÇØÏÙÚÂÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÕÓÏÑ¦ÖØÄÙÜÖÇÖÕßÚËÒÕÆÔßÖÄËÑÑÇÛ¦ØÏÙÎÔÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÍÏÇÞØÄÔÏÇ
ÙËÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÁÒÓÇÚÕÝÒÒ¦ÑÇÏ
ÖÕÒÒÁÝËÚÇÏØËÃËÝÚÕßÏÊÏÜÚÏÑÕÆÑÇÏ
ÊÎÓÄÙÏÕßÚÕÓÁÇÓËÒÎÐÏÖØÄÛËÙÓËÝ
ÕÌËÏÒÁÝÖØÕÝÚÕÎÓÄÙÏÕÖÕÒÆÙßÞÔ¦ÇÊßÔÇÚÕÆÔÔÇÇÖËßÛßÔÛÕÆÔÙË
ÁÓÖËÏØÇÙÚËÒÁÞÎÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÒÎÉÎ
ÊÏÇÞËÏØÏÙÚÏÑ×ÔÑÇÛÎÑÄÔÚÜÔÑÇÛ×Ý
ÎÇÒÒÎÒÁÍÍßÇËßÛÆÔÎËÃÔÇÏÇÖÕÒÆÚÜÝÇÖÕÚØËÖÚÏÑÂ

Με το φορολογικόÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕÒÕÏÖÄÔÎÊÏÇÊÕÞÂÙÚÎÔÇÒÒÎÒÁÍÍßÇ
ËßÛÆÔÎÑÇÚÇØÍËÃÚÇÏÇÖÕÒÆÚÜÝÑÇÏ
ËÔÇØÓÕÔÃàËÚÇÏÓËÇÔÚÃÙÚÕÏÞËÝËßØÜÖÇáÑÁÝÖØÇÑÚÏÑÁÝ ÇÏËÑÒÕÍÏÑËÆËÚÇÏÚÕÖÒÇÃÙÏÕËßÛÆÔÎÝÚÜÔ

ÊÏÕÏÑÕÆÔÚÜÔÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝ
ÛÎÚËÃÇÝÚÜÔÕÖÕÃÜÔÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑË
ÎÕÌËÏÒÂ¬ÃÛËÚÇÏÜÝÖØÕâÖÄÛËÙÎ
ÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÑÇÏÎßÖÇÏÚÏÄÚÎÚÇ
ÚÕßÊÏÕÏÑÕÆÔÚÕÝÄÖÜÝÙßÓÈÇÃÔËÏ
ÂÊÎÙÚÎÇÒÒÃÇÑÇÏÙÚÕÔÜÓÁÔÕ
ÇÙÃÒËÏÕÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÙÚÕÏÞËÏÕÛËÚÎÛËÃÇÒÒÎÒÁÍÍßÇËßÛÆÔÎÓËÚÕ
ÔÕÓÏÑÄÖØÄÙÜÖÕÍÏÇÞØÁÎÖÕßÕÊÏÕÏÑ×ÔÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÚÎÝÛÎÚËÃÇÝÚÕßÑÇÏÓÄÔÕ

Με το πλέγμα ÚÜÔÖÇØÇÖ¦ÔÜØßÛÓÃÙËÜÔÑÇÏÈËÈÇÃÜÝÓËÚÕÙÞÁÊÏÕ
ØÇÑÒÂÝ®ÖÕßÛÇÖÇØÁÞËÏËÍÍßÂÙËÏÝÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÎÓÕÙÃÕßÓË
ÚÎÔÁÍÑØÏÙÎÚÎÝÏËÆÛßÔÙÎÝÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔÍÏÇÓÇàÏÑÁÝ
ÚÏÚÒÕÖÕÏÂÙËÏÝÑÄÑÑÏÔÜÔÊÇÔËÃÜÔ
ÇÖÄÚÏÝÙßÙÚÎÓÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÌÏÒÕÊÕÐÕÆÓËÔÇÓËÏ×ÙÕßÓËÊØÇÙÚÏÑ¦
ÚÕÓÁÍËÛÕÝÚÜÔÑÄÑÑÏÔÜÔÊÇÔËÃÜÔ
ÁÜÝÚÕ ßØÃÜÝÄÓÜÝËØÞÄÓÇÙÚËÖÏÕÑÕÔÚ¦ÙÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÖÕßËÃÔÇÏÑÇÏÚÕ
ÊÏÇÞØÕÔÏÑÄàÎÚÕÆÓËÔÕÍÏÇÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÓËÁÔÇÖÏÕÌÏÒÏÑÄÖØÕÝ
ÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ

* Ο κ. Ακης Σκέρτσος είναι υφυπουργός
παρά τω Πρωθυπουργώ.
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Κωδικός
«μεσαία τάξη»
η στρατηγική
Μητσοτάκη
Με έμφαση στην οικονομική πολιτική
Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

«Εμείς ËÃÓÇÙÚË ÚÕÑÄÓÓÇÚÕßÏÊÏÜÚÏÑÕÆÚÕÓÁÇËÃÓÇÙÚËÚÕÑÄÓÓÇÚÎÝ
ÓËÙÇÃÇÝÚ¦ÐÎÝÛÇÚÎÙÚÎØÃÐÕßÓË
ÑÇÏÛÇÚÎÔËÑÌØ¦ÙÕßÓËÖÕÒÏÚÏÑ¦®
ËÃÞËÖËÏÕ ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
ÙÚÏÝÕßÔÃÕßÑÇÚ¦ÚÎÔËÖÃÙÎÓÎ
ÖÇØÕßÙÃÇÙÎÚÕßÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÆÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÚÎÝ§ÙÚÂØÏÐÎÚÎÝ
ÓËÙÇÃÇÝÚ¦ÐÎÝÑÇÏÎÙÚØÕÌÂÖØÕÝÚÕ
ÁÔÚØÕÙÚØÇÚÎÍÏÑÁÝËÖÏÒÕÍÁÝÚÕß
Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÙÚÕÔÊØÄÓÕÖØÕÝÚÏÝ
Ñ¦ÒÖËÝÚÎÝÎÝÕßÒÃÕßÊËÔÂÚÇÔ
ÒÁÔËÙÚÎÔËÏØÇÏ×ÝÓÄÔÕÓÏÇËÑÒÕÍÏÑÂÚÇÑÚÏÑÂÇÒÒ¦ÓÏÇÙÚØÇÚÎÍÏÑÂ
ÖÕßÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝËÃÔÇÏÇÖÕÌÇÙÏÙÓÁÔÕÝÔÇÙßÔËÞÃÙËÏÑÇÏÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÛÇÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÑÇÏÎ§
ËÖÏÒÕÍÂÇßÚÂÇÔÇÊËÏÑÔÆËÚÇÏ
ÑßØÃÜÝÇÖÄÚÎÔÇÒÒÇÍÂÚÕßÓËÃÍÓÇÚÕÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÑÇÏ
ÚÏÝÓËÏ×ÙËÏÝÌÄØÜÔÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÕÔÖßØÂÔÇÚÕßÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÆÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÄ
ÚÕ¦ÔÕÏÍÓÇÚÎÝÈËÔÚ¦ÒÏÇÝÚÎÝÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÝÇÚàÁÔÚÇÝÙËÖËÊÃÇÄÖÜÝ
ÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÖÕßÓÁÞØÏÖØÄÚÏÔÕÝÊËÔÛËÜØÕÆÔÚÇÔÍÂÖËÊÕ®ÚÎÝ
ËÔÚØÕÊËÐÏ¦Ý©ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
ÍÔÜØÃàËÏÄÚÏÎËÑÒÕÍÏÑÂÚÕßËÖÏÚßÞÃÇÕÌËÃÒËÚÇÏÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÙÚÎ
ÓËÙÇÃÇÚ¦ÐÎÐ¦ÒÒÕßÇÖÄÇßÚÂ¶
ÙÚËÔÕÃÙßÔËØÍ¦ÚËÝÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÚÎÔÇÖÕÑÇÒÕÆÙÇÔÙÚÕÔÊØÄÓÕ
ÖØÕÝÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÓÁÚÜÖÕÒÕÍÏÑÂÝ
ÑÇÏÓÁÚØÕß®¶ÖËØÔ¦ÕÊØÄÓÕÝÍÏÇ
ÚÎÔËÊØÇÃÜÙÎÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÑßØÏÇØÞÃÇÝÚÕßÑÇÏÙËÇßÚÂËÖÏÊÏ×ÑËÏ
ÔÇÊÏÇÚÎØÂÙËÏÑÇÏÔÇËÔÏÙÞÆÙËÏÚÇ
ËØËÃÙÓÇÚ¦ÚÕßÓÁÞØÏÚÎÔËÐ¦ÔÚÒÎÙÎ
ÚÎÝÖØ×ÚÎÝÚËÚØÇËÚÃÇÝ
ÚËÒËßÚÇÃÇËÐÇÍÍËÒÃÇÖÕßÁÑÇÔË
ÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÇÖÄÚÕÈÂÓÇÚÕß
;OLZZHSVUPRP:\TTP[ÑÇÏÇÌÕØÕÆÙË

ÚÕßÝËÒËÆÛËØÕßÝËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃËÝÑÇÏ
ÚÏÝßÖÁØÕÍÑËÝÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÁÝËÏÙÌÕØÁÝÓÄÔÕÚßÞÇÃÇÊËÔÂÚÇÔ±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏÄÚÏÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÄÚÏÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÕßÔÁÕß
ÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÕÆÛÇËÏÙÇÞÛËÃÁÔÇÔÁÕ
ÙÆÙÚÎÓÇÓËËÒËÆÛËØÎËÖÏÒÕÍÂËÏÙÌÕØ×ÔÚÕÕÖÕÃÕÛÇÇÖÕÙßÔÊÁËÏ
ÚÎÔÇÙÌ¦ÒÏÙÎÇÖÄÚÇÞØÄÔÏÇËØÍÇÙÃÇÝÑÇÏÚÕËÏÙÄÊÎÓÇËßËÒÏÐÃÇÚÕß
ÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÛÇÙßÔÃÙÚÇÚÇÏÙÚÎÔ
ÖÒÎØÜÓÂËÏÙÌÕØ×ÔËÔÄÝÓÃÔÏÓÕßÓ
ÖÕßÛÇÇÌÕØ¦ÚÕÔÑÇÚ×ÚÇÚÕÓÏÙÛÄ
ÑÇÏÙÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÖÕßÛÇÊÃÔËÚÇÏ
ÇÖÄËÑËÃÑÇÏÖ¦ÔÜÔÇÇÔÁÈËÏÑÇÔËÃÝ
ÑÒ¦ÙËÏÝ®ÎÒÇÊÂÇÔÛÁÒËÏÔÇÁÞËÏ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÙÆÔÚÇÐÎÔÇÖÒÎØ×ÔËÏ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎËÏÙÌÕØ¦ËÔ×ÛÇßÖ¦ØÞËÏÇÔ×ÚËØÎËÖÏÒÕÍÂÑÒ¦ÙÎÝÇÖÄ
Ñ¦ÖÕÏÇÞØÄÔÏÇËØÍÇÙÃÇÝÑÏÁÖËÏÚÇ

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται
το ασφαλιστικό να κατατεθεί ακόμα και
την ερχόμενη εβδομάδα
ως χωριστή ρύθμιση.
¡¦ÒÏÙÚÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÊËÔÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÚÕÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÄÔÇÑÇÚÇÚËÛËÃÇÑÄÓÇÑÇÏÚÎÔ
ËØÞÄÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÜÝÞÜØÏÙÚÂ
ØÆÛÓÏÙÎ×ÙÚËÔÇÉÎÌÏÙÚËÃÖËØÃÖÕßÓÇàÃÓËÚÕÌÕØÕÒÕÍÏÑÄÑÇÏÔÇ
ËÌÇØÓÕÙÚËÃÇÖÄÚÎÔÎÇÔÕßÇØÃÕßÓÇàÃÓËÚÎÔÁÇÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÑÒÃÓÇÑÇÔÙßÔßÖÕÒÕÍÏÙÚËÃÎ
¦ÓËÙÎÓËÃÜÙÎÚÕß§¢¶ÚÕÙÞËÚÏÑÄÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
ÚÕËÃÞËÞÇØÇÑÚÎØÃÙËÏÚÇßÚÄÚÎÚÇ®
ÚÎÝÔÁÇÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ¶ÑÇÏÎÓËÃ-

Ο πρωθυπουργόςÈ¨{Ò~Øi³³Ò~iØÉ{Ù{~É{Ñ~É×ÑÜÑ{{ÊÉ{³iÉ~Üo{~ÊË~i~Ñ{ÑÉÙ¨Ñ{É{³¨KÒÙ{ÐÒ³È³{ØÐÒÙÉØÈt³{Ð¨iÑu
³.4,=åV~ÑÚØVÖÐ×ÑÐÉioÓØÑÌ³ÑÂËÐÈVÚÉ¨ÉËÌ³{Ö³ÐÑ~Ñ{åÜÓÂiØ0Ë¨ÑØÚÑÉ{Ù{ÂÉ{ÑtÑ¨ÓÉ{uÑÌ³T¨³ÈÓ³¨È
ÙÚÄÚÕßÇÒÒ¦ÓËÁÔÇÑÄÓÓÇÚÎÝ
Ú¦ÐËÜÝÚÕß ÊËÔÂÚÇÔÚßÞÇÃÕ
ÚÎÔÃÊÏÇÙÚØÇÚÎÍÏÑÂËÔÚ¦ÙÙËÚÇÏÑÇÏÎØÎÚÕØÏÑÂÓËÚØÏÕÖ¦ÛËÏÇÝ
ÑÇÏÇÔÇàÂÚÎÙÎÝÙßÔÇÏÔÁÙËÜÔÖÕß
ÇÑÕÒÕßÛËÃÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÙßÔËÞÃàÕÔÚÇÝÓ¦ÒÏÙÚÇÚÎÔÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂ
ÚÇÑÚÏÑÂÚÕßÔÇÓÎÔÇÖËßÛÆÔËÚÇÏ
ÑÇÔÙÚÕÔÒÁÐÎ¬ÙÃÖØÇÐ¦ÒÒÕß
ÇÐÃàËÏÔÇÇÔÇÌËØÛËÃÄÚÏÄÚÇÔÖØÏÔ
ÇÖÄÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÙÎÓËÏ×ÛÎÑËÎ
ÁÔÚÕÔÎÖØÕÙÜÖÏÑÂÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎ
ÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÓËÚÕÔÑ¬ÙÃÖØÇ
ÙÚÎÕßÒÂÙÚÕ¡ÕÙÞ¦ÚÕËÃÞÇÔÞÚßÖÂÙËÏÊÎÓÕÙÑÕÖÏÑ¦ÑÇÓÖÇÔ¦ÑÏÇ®
ÄÚÏÚÕ ÁÔÚØÕÑÏÔÊÆÔËßËÔÇÞÇÛËÃ

Το «στοίχημα» της ασφάλειας
Η τάξη~Ñ{iÑ×ÒÜÉ{ÑÙÉÓTÈÜ{³{~Ì¨ÌiÐVÉÑÑÜÑÐKÒÉ{~
i³³Ò~iØ ~ÈKÓ¨iÊ³È³ÑÙÉ{~ÖÉ{ÉÐ¨Ò~³ØÐÉ³i¨³É¨Ñ{Ì³i³ÑÈÙËÉ{³tÑÉ{³¨ÓÈ³ÑÑÉ{³ÊÐ{Ñ~Ñ{{oÉ{³{ÓØ
³ÈØÌÐ{ÐÈØT¨Ê³ÉØ~Ñ{{Ù{~³Ê³ÉØ³ÈØuVÌØiÐÉËÉ~ÈKÉ¨i³{~ÌØÉ~¨ÌØVÙiÜ³ÑØ³iÑÌ×Ñi³iØ~ÈKÓ¨iiØÑÉ×Ñ¨ÐÌÉ{³iÐ{ÐÌ³i³Ñ Ñ×ÒÜÉ{ÑÑ³ÉÜÉË~¨Ë{ÐÇÊ³iÐÑo{Ñ³iÐÉÑËÑ
³ÒÂiVÉVÌØÙÉËTÈ~Ñ{{ÙiÐ~ÊÉ{ØVi~¨{{ÐÌ³i³Ò³ÈÙ{ÑÉ¨Ò³{Ø~ÐÐÑ³{~ÓØo¨ÑÐÐÓØ.³ÑÂËÐÈÚÉ¨ÖÌ³{i¨i³¨{~ÊÈ
È{ÚÓ³iÑ³ÉÜÓTi³È.4,=å³{Ø³ÉÜÉÈ³ÑËÉØÐÓ¨ÉØÜÉ{³È¨oÉËÈÓ¨³iØ
~ÈKÓ¨iiØV~ÑÚØÚÈÐËÇÉ{³{ØÉTÓØÈÊ³ÑÓÑ~ÌÐÐÑ³È´ÛÉ
ÉËÑ{iÐÌi~{ÙÈÜoËÑ³È.4,=åÉ¨ËtÑ~¨ÙÉÂ{ÒØ³Èi³³Ò~iu
È³i~ÈKÓ¨iiÚÉ¨ÖÌ³{ÑÙÉ{~ÖÉ³Ñ{~ÉÌo¨ÒÐÐÑ${ÐÉ³¨ÊÉ{ØÙÉËTÈÌ³{ÈÜ{~Ò³dVm³Ü{³>¦RÚÉ¨ÉËÌ³{i~ÈKÓ¨iiÚÑ³i¨ÊÉ{Ñ¨~É³ÓØ¯ÜÜÓØÊÌÜÉØ³{ØÙÉÐÉÖÉ{Ø³iØ
ÜÙÎÚÎÝÌÕØÕÒÕÍÃÇÝËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝ
ÍÏÇÓÏÙÛÜÚÕÆÝÙßÔÚÇÐÏÕÆÞÕßÝÑÇÏ
ËÒËÆÛËØÕßÝËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃËÝÎÙÖÕßÊÂÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÔÇËÌÇØÓÄÙËÏ
ËÓÖØÕÙÛÕÈÇØ×ÝÚÇÓÁÚØÇÇÔÇÑÕÆÌÏÙÎÝÚÎÝÓËÙÇÃÇÝÚ¦ÐÎÝÊËÔÙßÔÊÁËÚÇÏÓÄÔÕÓËÚÎÔÖËØÃÕÊÕÞ¦ØÏÚÕÝÖÕßÁÞËÏÜÝÔÁÇÑßÈÁØÔÎÙÎ
© ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ ÖØÕÌÇÔ×Ý
ËÖÏÊÏ×ÑËÏ ÔÇ ÑËÌÇÒÇÏÕÖÕÏÂÙËÏ
ÚÎÔËÑÒÕÍÏÑÂÔÃÑÎÑÇÏÔÇËÊØÇÏ×ÙËÏÚÕÖØÕÈ¦ÊÏÙÓ¦ÚÕßÙÚÏÝÕÓ¦ÊËÝÖÕßÚÏÓ×ØÎÙÇÔ®ÚÕÔ±ª

Το συνέδριο

ÑÇÏÑÇÛ×ÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÎÍÁÝÇÖÄ
ÚÕ¡ÇÐÃÓÕßÛËÜØËÃÄÚÏÙÆÔÚÕÓÇ
ÑÇÏÕÒÁÐÎÝ¬ÙÃÖØÇÝÛÇËÖÏÊÏ×ÐËÏ
ÔÇÉÇØÁÉËÏ®ÇÖÄÚÕÔÞ×ØÕÚÕß
ÁÔÚØÕßÔÇËÊØÇÏ×ÙËÏÚÎÔÑßØÏÇØÞÃÇÚÕßÖØÏÔÕ±ªÑÇÚÕØÛ×ÙËÏÔÇÈØËÏÚÇÇÔÚÏÖÕÒÏÚËßÚÏÑ¦
ÚÕßÈÂÓÇÚÇ¬ÕÓÂÔßÓÇÇÖÄËÖÃÙÎÓÇÑßÈËØÔÎÚÏÑ¦ÞËÃÒÎÄÚÏÕÚØÄÖÕÝÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÙßÓÖËØÏÌÁØËÚÇÏÕ±ªÚÇßÚÏàÄÓËÔÕÝÙÚÎÔ
ÕßÙÃÇÓËÚÕßÝÓÖÇÞÇÒ¦ÑÎÊËÝ®
ÊËÔÙßÔ¦ÊËÏÓËÚÕËÑÒÕÍÏÑÄÖÕÙÕ-

¬ÎÔÃÊÏÇ×ØÇÊËÔËÃÔÇÏÚßÞÇÃÕÚÕ
ÄÚÏÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝËÖÏÒÁÍËÏÕÃÊÏÕÝ
ÔÇÇÔÇÊËÏÑÔÆËÏÓÁÙÜÙßÔÇÔÚÂÙËÜÔ
ÓÏÇÇÚàÁÔÚÇÖÕßÊËÔÛßÓÃàËÏÊËÐÏÄ®
ÑÄÓÓÇÑÇÏÇßÚÂÇÌÕØ¦ÚÇÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑ¦ÛÁÓÇÚÇ¶ÖØÄÙÌÇÚÇÙßÔ¦ÔÚÎÙËÙÚÕ¡ÇÐÃÓÕßËÑÖØÕÙ×ÖÕßÝ
ÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑ×ÔÕØÍÇÔ×ÙËÜÔ¶ÚÇ
ÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÇßÚÂßÖÎØËÚËÃÚÇÏÑÇÏÇÔÇÊËÏÑÔÆËÚÇÏÐËÑ¦ÛÇØÇ
ÑÇÏÙÚÕËÖÏÑËÃÓËÔÕÙßÔÁÊØÏÕÚÎÝ
§ §ÕËÓÈØÃÕßËÑËÓÈØÃÕß
ÚÄÙÕÇÖÄÚÕßÝÙßÓÓËÚÁÞÕÔÚËÝÑÇÏ

ÈÇÙÏÑÕÆÝËÏÙÎÍÎÚÁÝÖÕßÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÊËÔÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏ
ÇÖÄÚÎ§ÄÙÕÑÇÏÇÖÄÚÏÝÛËÓÇÚÏÑÁÝ¡ÏÇÇÖÄÚÏÝÈÇÙÏÑÁÝÛËÓÇÚÏÑÁÝÚÕßÙßÔËÊØÃÕßÖÕßÖÇÚ¦ËÏ®
Ö¦ÔÜÙÚÎÔËÑÒÕÍÏÑÂÔÃÑÎÚÎÝ§
ÚÎÝÎÝÕßÒÃÕßËÃÔÇÏÎÔÃÑÎÑÇÚ¦
ÚÕßÒÇáÑÏÙÓÕÆÑÇÏÚÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ
ÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÇÙÏÑÄÇÌÂÍÎÓÇÖÕß
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÇÔÇÊËÏÞÛËÃËÃÔÇÏÄÚÏ
ÎÔÃÑÎÚÎÝ§ËÃÔÇÏÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÓÏÇÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝËÖÏÒÕÍÂÝÍÏÇ
ÙÚØÕÌÂÖØÕÝÚÕ ÁÔÚØÕÖÕßÑØÃÛÎÑËËÖÏÚßÞÎÓÁÔÎÑÇÏÛÇÙßÔËÞÏÙÚËÃ
ßÚÂÇÌÕØ¦ÚÄÙÕÚÇÖØÄÙÜÖÇ
ÄÙÕÑÇÏÚÏÝÛËÓÇÚÏÑÁÝÖÕßÛÇÇÔÇÊËÃÐËÏÙÚÕÙßÔÁÊØÏÕÑÇÏÁÞÕßÔÙÚÕ
ËÖÃÑËÔÚØÕÚÏÝÍßÔÇÃÑËÝÚÎÔÖØ¦ÙÏÔÎ®ÇÚàÁÔÚÇÑÇÏÚÎÔÉÎÌÏÇÑÂËÖÕÞÂÚÄÞÕÝËÃÔÇÏÑÇÚ¦ÚÎÔËÖÏÛßÓÃÇ
ÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÚÕÑÄÓÓÇÔÇ
ËÐÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÔÇËÃÔÇÏÖÇØÇÍÜÍÄÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝÑÇÏÔÇÓÎÔËÃÔÇÏÇÖÒ×Ý
ÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÓÇÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÇÏßÖÄÇßÚÄÚÕÖØÃÙÓÇÕÏËÖÏÚËÒËÃÝÚÎÝ§ÊËÔÑØÆÈÕßÔÄÚÏËÖÏÛßÓÃÇÚÕßÝËÃÔÇÏÓÁÙÜÚÎÝÇÔ¦ÊËÏÐÎÝÑÇÏËÑÒÇãÑËßÙÎÝÛËÓ¦ÚÜÔÖÕß
ÇÒÒ¦àÕßÔÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÚÕß
ÖÕÒÃÚÎÄÖÜÝÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÑÇÏÎ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÚÕÑÄÓÓÇÔÇÖÇÃÐËÏ
ÑÇÏÁÔÇÔÖÇÏÊËßÚÏÑÄØÄÒÕ

ΑΠΟΨΗ

Ιδεολογικές αντιφάσεις της Ν.Δ.
Οικογένεια
©ÏÙßÔÚÎØÎÚÏÑÁÝÖÇØÇÚ¦ÐËÏÝ
ßÖÕÚÃÛËÚÇÏÄÚÏÙÚÎØÃàÕßÔÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÃÚËÒÄÍÜÖÇØ¦ÊÕÙÎÝÑÇÏ
ÖÇÒÇÏÄÚËØÜÔÓÇÞ×ÔËÔ¦ÔÚÏÇÙÚÕÔ
ÌÏÒËÒËßÛËØÏÙÓÄËÃÚËÒÄÍÜÙÆÔÊËÙÎÝÓËÚÎÔÑÑÒÎÙÃÇÎÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÜÝÇÔ¦ÞÜÓÇ
ËÔ¦ÔÚÏÇÙËËÖÏÑÃÔÊßÔËÝÏÊÁËÝÑÇÏ
ÔËÜÚËØÏÙÓÕÆÝ¶ÜÝÈÇÙÏÑÄÛËÓÁÒÏÕ
ÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝÚÕßÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ

Η Ν.Δ. ÊËÔÇÖÕÚËÒËÃËÐÇÃØËÙÎ©ÏËÖÏÊÄÙËÏÝÚÎÝÙËÇßÚÄÚÕÖËÊÃÕÙÚÎÔ
ÖØÕÑØÃÙÎÝËÖÕÞÂÓÖÕØËÃÔÇÓÎÔ
ÂÚÇÔËÔÚßÖÜÙÏÇÑÁÝ¶ÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÖÕÚÁÊËÔËÃÞÇÓËÑÕÏÔÜÔÏÑÄÑØ¦ÚÕÝßÖÁØÚÕßÖÇÏÊÏÕÆÑÇÏÎÖÇÏÊÏÑÂ
ÌÚ×ÞËÏÇÂÚÇÔÖ¦ÔÚÇÙËßÉÎÒÄËÖÃÖËÊÕ¶ÇÒÒ¦Î§ËÃÞË¦ÒÒÕßÝÚØÄÖÕßÝÔÇÇÖËßÛÆÔËÚÇÏÙÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÑßØÃÜÝÓÁÙÜÚÕßÖËÒÇÚËÏÇÑÕÆ
ÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÑÇÏÚÜÔÓÏÑØÕËÐßÖÎØËÚÂÙËÜÔÄÒÜÔÚÜÔËÏÊ×Ô

Πόσο συμβατή ËÃÔÇÏÄÓÜÝÓÏÇÔËÕÌÏÒËÒËÆÛËØÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂ
ËÓÓÕÔÏÑÂÙÚÎÔÇÖËÒËßÛÁØÜÙÎÚÎÝ
ÇÍÕØ¦ÝËØÍÇÙÃÇÝÓËÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝ
ßÖÁØÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝ"ÕÏÑÕÍÁÔËÏÇ
ßÖÕÚÃÛËÚÇÏÄÚÏÈÇÙÃàËÚÇÏÙÚÏÝÇÐÃËÝÚÎÝÊÁÙÓËßÙÎÝÑÇÏÚÎÝËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÇÖËÒËßÛËØÜÓÁÔÎÇÍÕØ¦
ËØÍÇÙÃÇÝËÖÏÚ¦ÙÙËÏÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝ
ÊÆÕÊÕßÒËÏÁÝ¶ÇÔÈÁÈÇÏÇßÖ¦ØÞÕßÔ¶ÓËÍ¦ÒËÝÑÇÛÎÓËØÏÔÁÝÓËÚÇÑÏÔÂÙËÏÝÂÓËÚÇÚÕÖÃÙËÏÝÙË¦ÒÒËÝÖËØÏÕÞÁÝÔÚÃËÔÄÝÙÚÇÛËØÕÆ
ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝÕÔËÕÌÏÒËÒËßÛËØÏÙÓÄÝÕÊÎÍËÃÙÚÎÔÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÙÚÎÔÖÇØÕÊÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÙÚÎÔ
ÇÙÚ¦ÛËÏÇÔÇÔÁÕàËßÍ¦ØÏÖÕß
ÊËÔÁÞËÏÚÇÓÁÙÇÕÆÚËÚÎÔÇßÚÕ-

Μεσαία στρώματα

ÖËÖÕÃÛÎÙÎÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔ×ÙÚËÔÇ
ÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÇÖÕÚËÒËÃ
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÂËÏÑÄÔÇÚÎÝËÖÕÞÂÝ
ÓÇÝÔÁÇÚÇÏÔÃÇÚÕß ËÔÄÕßÚÝ
ÓÇÝÊÃÔËÏÓÏÇÚØÕÓÇÑÚÏÑÂÇÖËÏÑÄÔÏÙÎÇßÚÂÝÚÎÝÔÁÇÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝ

Οι οικογένειες, ÑÇÏÚÇÖÇÏÊÏ¦ÏÊÏÇÃÚËØÇßÖÁÙÚÎÙÇÔÓËÍ¦ÒÕÖÒÂÍÓÇÙÚÎÔÑØÃÙÎÑÇÏÙÚÎÔÖËØÃÕÊÕ
ÓËÚ¦¬ÕßÖÕßØÍËÃÕØÍÇÙÃÇÝËÖÃ
±ªËÃÞËÖÇØ¦ÚÏÝÊßÙÑÕÒÃËÝÓÏÇÙßÍÑØÕÚÎÓÁÔÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂ
ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÝÚÕßÖØÕÈÒÂÓÇÚÕÝ
©ÏÔËÕÌÏÒËÒËÆÛËØËÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÊËÔ
ÓÖÕØÕÆÔËÑÌÆÙËÜÝÔÇÖÇÚÂÙÕßÔ
Ö¦ÔÜÙËÇßÚ¦ÚÇËÖÏÚËÆÍÓÇÚÇ
ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΑΪΤΑΣ

Του ΕΥΚΛΕΙΔΗ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ*

Εκπαίδευση
ÏÊÁÇÚÜÔÃÙÜÔËßÑÇÏØÏ×ÔÚÎÝ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÑÏÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇÝËÖÃÙÎÝ
ËÃÔÇÏÓÁØÕÝÚÎÝÙßÔÚÎØÎÚÏÑÂÝÏÊËÕÒÕÍÃÇÝÖØÜÚÃÙÚÜÝÜÝÇÔÚÃÊÕÚÕ
ÙÚÎÔËÖÏÑÃÔÊßÔÎÏÊÁÇÚÎÝÏÙÄÚÎÚÇÝ
ÚÜÔÇÖÕÚËÒËÙÓ¦ÚÜÔÖÕßÛÁÚËÏÛÁÓÇÚÇÇÔÇÊÏÇÔÕÓÂÝÚÕßËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝÚÕßÖÒÕÆÚÕßÑÇÏÍËÔÏÑÄÚËØÇ
ÚÎÝÖØÄÙÈÇÙÎÝÙËÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÇÍÇÛ¦ÏÇÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÑÇÏËßØÜÖÇáÑÂËÐÏ¦ÎÓËÍ¦ÒÎËÒÖÃÊÇÍÏÇÚÏÝ
ÃÙËÝËßÑÇÏØÃËÝÑÇÏÚÎÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂ
ÑÏÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇÂÚÇÔÎËÑÖÇÃÊËßÙÎ
ÁÈÇÏÇÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÓËÒÁÚËÝ
ÇÔÇÊËÏÑÔÆÕßÔÄÚÏÕÏÞ×ØËÝÓËÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÏÙÄÚÎÚÇÇÖÕÚËÒËÙÓ¦ÚÜÔ
ËÃÔÇÏÇßÚÁÝÖÕßËÖÏÚßÍÞ¦ÔÕßÔÑÇÏ
ÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÏÙÄÚÎÚÇËßÑÇÏØÏ×Ô
ÑÇÏÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÑÕÏÔÜÔÏÑÂÑÏÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇÒÒ¦ÇßÚÄÖ¦ÔÚÇÃÙÞßË

Ομως ÙÚÕÔ ÙÆÍÞØÕÔÕÑÇÖÏÚÇÒÏÙÓÄ
ÕÏÇÔÏÙÄÚÎÚËÝÁÞÕßÔÇßÐÎÛËÃÑÇÏ
ÁÞÕßÔÇÒÒ¦ÐËÏÓÕØÌÂÚÇÖØ×ÚÇ
ÞØÄÔÏÇÚÕßÔËÕÌÏÒËÒËßÛËØÏÙÓÕÆ
ÕÏÇÔÏÙÄÚÎÚËÝÕÌËÃÒÕÔÚÇÔÑßØÃ-

«H πτώση³ÐÉÑË³¨ÐÒ³Óo{ÉÉÜÖÐÉoÒÜKÑÚÐÌ³iÉ¨ËÙ¸ÆÆw¸ÆmV~Ñ{³iÉ¨ËÙ³iØ~ÈKÓ¨iiØ³È.4,=åÉËTÑÐÉÐ{Ñ
Ð{~¨ÊÑÒ~ÑÐiu

Ο εθνικισμός και η ξενοφοβία, ο νόμος και η τάξη, αποτελούν παραδοσιακά όπλα για τις συντηρητικές δυνάμεις,
σε έλλειψη αναπτυξιακού και κοινωνικού
οράματος.
ÜÝÙÚÎÔÇÔÏÙÄÚÎÚÇÓÏÙÛ×Ô¬Ç
ÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÙÚÏÝÇÔËÖÚßÍÓÁÔËÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÁÞÕßÓËÑÇÏÓÏÇ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚÇÚÎÓËÃÜÙÎÚÕßÓËØÏ-

ÊÃÕßÚÎÝËØÍÇÙÃÇÝÙÚÕËÛÔÏÑÄËÏÙÄÊÎÓÇÓËÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÇÆÐÎÙÎÙÚÕ
ÓËØÃÊÏÕÚÕßÑËÌÇÒÇÃÕßÔÕÒÃÍÕÏÝ
Ú×ØÇÎÇÔÏÙÄÚÎÚÇÒÄÍÜÏÊÏÕÑÚÎÙÃÇÝÚÜÔÓÁÙÜÔÖÇØÇÍÜÍÂÝËÃÔÇÏ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÖÄÚÎÔÇÔÏÙÄÚÎÚÇ
ÖÒÕÆÚÕßÖÕßËÃÔÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÇÖÄÚÎÔÇÔÏÙÄÚÎÚÇËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝ

Σε αυτή ÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÎËÑÖÇÃÊËßÙÎÖÇÆËÏÔÇÇÖÕÚËÒËÃÊÏÁÐÕÊÕ
ÇÔÚÏÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎËØÍÇàÕÓÁÔÜÔ
ÓËÖÏÕËÑÖÇÏÊËßÓÁÔÕßÝËØÍÇàÄÓËÔÕßÝÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÇÒÒ¦ÐËÏÚÎÔ
Ú¦ÙÎÖØÕÝÚÎÔÇÔÏÙÄÚÎÚÇÄÚÇÔ
ÁÔÇÕÒÕÁÔÇÇßÐÇÔÄÓËÔÕÓËØÃÊÏÕ
ÚÕßËÛÔÏÑÕÆËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝÇÖÒ¦ÊËÔ
Ö¦ËÏÙÚÕßÝËØÍÇàÄÓËÔÕßÝ

¬ÇÓËÙÇÃÇÙÚØ×ÓÇÚÇÇÖÕÚËÒÕÆÔ
ÓÏÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÑÇÚÎÍÕØÃÇÇÒÒ¦ÍÏÇ
ÚÏÝÙßÔÚÎØÎÚÏÑÁÝÇÌÎÍÂÙËÏÝÇÖÕÚËÒÕÆÔÖØÜÚÃÙÚÜÝÓÏÇÏÊËÕÒÕÍÃÇ!
ÇÖÒÕÃÕÏÑÕÍËÔËÏ¦ØÞËÝÎØÇÞÕÑÕÑÇÒÏ¦ÚÕßÙßÙÚÂÓÇÚÕÝËÓÖÄÊÏÕ
ÙËÙßÒÒÕÍÏÑ¦ËÍÞËÏØÂÓÇÚÇ

Το πρόβλημα ÍÏÇÚÏÝÙßÔÚÎØÎÚÏÑÁÝ
ÊßÔ¦ÓËÏÝËÃÔÇÏÄÚÏÕÏÔËÕÌÏÒËÒËÆÛËØËÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÁÞÕßÔÊÏÇÚÇØ¦ÐËÏ
ÙÕÈÇØ¦ÇßÚÂÚÎÙÞÁÙÎÇÔÚÕÆ
ÚÇÓËÙÇÃÇÙÚØ×ÓÇÚÇÙÚØÏÓ×ÞÔÕÔÚÇÏ!ÇÖÄÚÕßÝÙÚ¦ÙÏÓÕßÝÓÏÙÛÕÆÝ
ÇÖÄÚÎÔÁÒÒËÏÉÎÛÁÙËÜÔËØÍÇÙÃÇÝÓËÖØÕÙÊÕÑÃÇËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÂÝ
ÇÔÄÊÕßÇÖÄÚÕÑÄÙÚÕÝÓËÚÇÌÕØ×Ô
ÏÊÏÇÃÚËØÇÙÚÎÔÖËØÏÌÁØËÏÇÂÙÚÁÍÇÙÎÝÏÊÏÇÃÚËØÇÙÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝÖÄÒËÏÝÇÖÄÖÕÒÏÚÏÑÁÝÇÖÕØØÆÛÓÏÙÎÝ
ÖÕßËßÔÕÕÆÔÓËÍ¦ÒËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÑÇÏÇÒßÙÃÊËÝÑÇÏÇÖÄÇÒÒ¦ÖÕÒÒ¦

Η Ν.Δ. ÙËÑ¦ÖÕÏÕÈÇÛÓÄÁÖËÏÙËÄÚÏÎ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕß±ªÂÚÇÔÇßÚÂ
ÖÕßÑÇÚÁÙÚØËÉËÇßÚ¦ÚÇÙÚØ×ÓÇÚÇßÚÄÊËÔÙÚÁÑËÏËÓÖËÏØÏÑ¦¶Î
ÖÚ×ÙÎÚÜÔÓËÙÇÃÜÔÙÚØÜÓ¦ÚÜÔ
ÁÍÏÔËÙËÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÙÚÎÔ
ÖËØÃÕÊÕÑÇÏÙÚÎÔÖËØÃÕÊÕÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÕß±ªËÃÞÇÓËÓÏÇÓÏÑØÂÇÔ¦ÑÇÓÉÎ

Αλλά τώρα ÑÇÒËÃÚÇÏÎ§ÔÇÊ×ÙËÏÕßÙÏÇÙÚÏÑÂÒÆÙÎÙÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÚÜÔÓËÙÇÃÜÔÙÚØÜÓ¦ÚÜÔ
ÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÍÏÇÚÕ
ÓÖÕØËÃÔÇÊ×ÙËÏÑ¦ÖÕÏËÝÇÔ¦ÙËÝ
ÙÚÕßÝÇßÚÕÇÖÇÙÞÕÒÕßÓÁÔÕßÝ¶ÇÔ
ÑÇÏËÃÓÇÙÚËËÔÇÔÇÓÕÔÂÚÜÔÇÒÒÇÍ×ÔÙÚÕÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÄ¶ÇÒÒ¦ÎËÒ¦ÌØßÔÙÎÍÏÇÚÕÔÓËÍ¦ÒÕÑÕØÓÄÚÜÔ
ÓÏÙÛÜÚ×ÔÑÇÏÙßÔÚÇÐÏÕÆÞÜÔÛÇËÃÔÇÏËÒ¦ÞÏÙÚÎ¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÖÇØËÓ-

È¦ÙËÏÝÙÚÎÒÕÍÏÑÂÚÎÝÌÏÒËÒËßÛËØÕÖÕÃÎÙÎÝÑÇÏÇÖÕØØÆÛÓÏÙÎÝÛÇ
ÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÍËÔÏÑÄÚËØÇÍÏÇÚÇÓËÙÇÃÇÙÚØ×ÓÇÚÇÑÇÛ×ÝËßÔÕÕÆÔÚÕÓËÍ¦ÒÕÉ¦ØÏ
ÁÔÇÔÚÏÚÕßÓÏÑØÕÆ

Ευθυγράμμιση με αυταρχικές πολιτικές γενικότερα
¬ØËÏÝÓËÍ¦ÒËÝÇÔÚÏÌ¦ÙËÏÝÙÚÕÔ
ÑÕØÓÄÚÎÝÏÊËÕÒÕÍÃÇÝÚÎÝ§ÑÇÏ
ÙÚÎÔÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÔÇÕÏÑÕÊÕÓÂÙËÏ
ÁÔÇÎÍËÓÕÔÏÑÄÙÞÁÊÏÕÍÏÇÚÇËÖÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇÆÙÑÕÒÇÔÇÖÏÙÚÁÉËÏ
ÑÇÔËÃÝÄÚÏÕÏÕÏÑÕÍÁÔËÏËÝÑÇÏÚÇÓËÙÇÃÇÙÚØ×ÓÇÚÇÛÇÊÕßÔÕßÙÏÇÙÚÏÑÂÈËÒÚÃÜÙÎ¶ÚÕÇÔÚÃÛËÚÕÓ¦ÒÒÕÔ
©ÆÚËÎËÑÖÇÃÊËßÙÎÛÇÁÞËÏÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÇÓÈÒÆÔËÏÚÕÑÕÏÔÜÔÏÑÄàÂÚÎÓÇÖÕßÖØÕÑÆÖÚËÏÇÖÄÚÎÔ
ÇßÐÇÔÄÓËÔÎÇÔÏÙÄÚÎÚÇ

Εκεί ÖÕß ÊËÔßÖ¦ØÞËÏÇÔÚÃÌÇÙÎËÃÔÇÏ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÖØÄÍØÇÓÓÇÑÇÏÙÚÎÔÇßÚÇØÞÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÙÚÕ
ÑØ¦ÚÕÝÙÚÏÝËØÍÇÙÏÇÑÁÝÙÞÁÙËÏÝ
ÙÚÕÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÄ¶ÖÇÔÚÕÆ©
ËÛÔÏÑÏÙÓÄÝÑÇÏÎÐËÔÕÌÕÈÃÇÕÔÄÓÕÝ
ÑÇÏÎÚ¦ÐÎÇÖÕÚËÒÕÆÔÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦
ÄÖÒÇÍÏÇÚÏÝÙßÔÚÎØÎÚÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝ
ÙËÁÒÒËÏÉÎÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÕÆÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑÕÆÕØ¦ÓÇÚÕÝÏÊÁÇËÃÔÇÏÔÇ
ÕÏÑÕÊÕÓÎÛËÃÎÎÍËÓÕÔÃÇÖ¦ÔÜÙË
ÓÏÇÔÁÇÖÏÕÇßÚÇØÞÏÑÂÑÇÏËÛÔÏÑÂ
ÙßÔËÃÊÎÙÎÑÇÏÚÇßÚÄÚÎÚÇ

Βέβαια ÑÇÏ ËÊ×ßÖ¦ØÞËÏÇÔÚÃÌÇÙÎ
ÒÒ¦ÙËÇßÚÂÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÓËÚÏÝ
ÌÏÒËÒËÆÛËØËÝÏÊÁËÝÚÎÝÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÚÎÝÏÙÕÔÕÓÃÇÝÑÇÏÚÜÔÇÚÕÓÏÑ×Ô
ÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔ

* Ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος
είναι βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ,
τέως υπουργός Οικονομικών.
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Το Τείχος, «θύμα» του ελληνικού μνημονίου
Η περιπέτεια τμήματός του, το οποίο βρέθηκε από το Βερολίνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά «εξαφανίστηκε» άρον άρον το 2015
«Πήγα ÙÚÎÓ¦ÔÚØÇÄÖÕßÌßÒ¦ÙÙÕÔÚÇÔÑÕÓÓ¦ÚÏÇÇÖÄÚÕ¬ËÃÞÕÝÑÇÏ
ÊÏ¦ÒËÐÇÁÔÇÙÚÕÕÖÕÃÕÑ¦ÖÕÏÕÝ
ÖÕßÛÇËÃÞËßÖÕÌÁØËÏÄÚÇÔÂÚÇÔ
ÄØÛÏÕÇÑÄÓÎËÃÞËàÜÍØÇÌÃÙËÏÙßÓÈÕÒÏÑ¦ÓÏÇÑÇÍÑËÒÄÌØÇÞÚÎÖÄØÚÇ
ÚÕÓßÇÒÄÓÕßÂØÛÇÔËÑËÃÔËÝVÏ
ÙÚÏÍÓÁÝÚÇÄÙÇßÖÁÌËØÇËÖÚ¦ÞØÄÔÏÇÙÚÇÞÁØÏÇÚÎÝÚ¦àÏÖÃÙÜÇÖÄ
ÇßÚÄÚÕ¬ËÃÞÕÝËÔÂÚÇÔËÆÑÕÒÕ
ÍÏÇÓÁÔÇ¬ÕÌÄØÚÜÙÇÙßÍÑÏÔÎÓÁÔÕÝÙËÓÏÇÔÚÇÒÃÑÇÓËÚÎÈÕÂÛËÏÇ
ÚÕßÕÊÎÍÕÆÚÎÝÑÇÏÁÌßÍËÍÏÇÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÕÆÔÇÌÇÔÚÇÙÚ×ÄÓÜÝ
ÄÚÏÛÇÁÌÚÇÔËÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÙÚÎÔ
ÖÇÚØÃÊÇÓÕßÛÇÚÕÍÆØÏàÇÔ¸ÑÇÚ¦ÓÕßÚØÇ¹ÖÃÙÜÙËÇßÚÕÆÝÖÕß
ÚÕßÝÚÕÊ×ØÏÙÇÔÚÇÔÆÈØÏÝÖØÕÝ
ÄÙÕßÝ¦ÌÎÙÇÔÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÚÕßÝ
ÖÔÕÂÖØÕÙÖÇÛ×ÔÚÇÝÔÇÊØÇÙÑËÒÃÙÕßÔÇßÚÄÚÕÚËÃÞÕÝ®ÇÌÎÍËÃÚÇÏ
ÙÚÎÔ ®ÕÒÒÎÔÇÝÓËÚÇÔ¦ÙÚÎÝ
ÙÚÕËØÕÒÃÔÕÏ×ØÍÕÝ¡ÖÇÑÇÒÏÄÝ
ÇÏÑ¦ÖÜÝÁÚÙÏÇØÞÃàËÏÎËÔÒÒ¦ÊÏÖËØÏÖÁÚËÏÇÚÕß¬ËÃÞÕßÝÚÕß
ËØÕÒÃÔÕßÖÕßËÐËÒÃÞÛÎÑËÙÚÇ
ÖËØÃÞÜØÇÚÎÝËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝÓË
ÓÏÇÊÏÄÒÕßÚÏÓÎÚÏÑÂÍÏÇËÓ¦ÝÍÏÇ
ÚÕßÝÒÒÎÔËÝÑÇÚ¦ÒÎÐÎ
ÚÇÔÚÕÄÚÇÔÕÚÄÚËÊÂÓÇØÞÕÝÇÍÑÇÊ¦ËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝ
Ï¦ÔÔÎÝÔÇÙÚÇÙÏ¦ÊÎÝËÖÏÙÑÁÌÛÎÑËÚÕÔÇÊËÒÌÄ®ÊÂÓÕÚÁ-

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΖΙΜΑ

Το ανεπιθύμητο ~ÐÐÒ³{³È0ÉËTÈØ³ÈÉ¨ÜËÈÐÉ³Ñ×Ó¨Úi~É³ÉÜ{~Ò³¨ÑÖÜ{³È³{³Ö³È~ÑË³ÉVÌÈÓ~³³É³Ó~É{t~Ñ³ÑT{ÑÐÓu

ÓËÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÏÙÚÕØÃÇÚÕÔÚÄÖÕ
ÓÇÝÑÇÏÜÝËÑÚÕÆÚÕßÊËÔßÖ¦ØÞËÏ
ÒÄÍÕÝÔÇÁÞËÏÛÁÙÎÙÚÕÔÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÇÞ×ØÕÚÜÔÕßÚØ×Ô®
ÚÇÔÁÔÇÝËÆÙÞÎÓÕÝÚØÄÖÕÝÔÇ
ÐËÌÕØÚÜÛËÃÎÊÎÓÕÚÏÑÂÇØÞÂÇßÚÄ
ÚÕËÖÏÑÃÔÊßÔÕÊ×ØÕ®ÌÕÈÕÆÓËÔÎ
ËÔÊÄÓßÞÇ¶ÓÕÒÕÔÄÚÏÕÊÂÓÇØÞÕÝÚÕ
ÖÇØÇÊÁÞÚÎÑËÓÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÎÔ ®¶
ÄÚÏÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÐËÒÏÞÛËÃÙËÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÄËÖËÏÙÄÊÏÕÓÏÇËÔÊËÞÄÓËÔÎÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÚÕßÚÏÝÓÁØËÝÚÕß
ÇÔÚÏÍËØÓÇÔÏÑÕÆÖÇØÕÐßÙÓÕÆÇÒÒ¦
ÑÇÏÛÇÖØÕÑÇÒÕÆÙËÚÎÔËÑÒÕÍÏÑÂ
ÓÂÔÏÚÜÔÖÕÒÁÓÏÜÔÚÎÝÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÝÖÄÓÏÇÔ¦ÖÕÉÎÂÚÇÔÑÇÏÚÕ
¬ËÃÞÕÝÓÏÇÖÇØ¦ÖÒËßØÎÇÖ×ÒËÏÇ®
ÚÜÔÓÔÎÓÕÔÃÜÔ
ÚÙÏÙËÙßÔËÔÔÄÎÙÎÓËÚÕÍËØÓÇÔÏÑÄÖØÕÐËÔËÃÕËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝ
ÚÕÇÔËÖÏÛÆÓÎÚÕÚÓÂÓÇÌÕØÚ×ÛÎÑË
Ö¦ÒÏÙËÔÚÇÒÃÑÇÑÇÏÓËÚÇÌÁØÛÎÑË
ÇßÚÂÚÎÌÕØ¦ÙÚÕÖØÕÇÆÒÏÕÚÕßÔÙÚÏÚÕÆÚÕßÑÇÃÚËÄÖÕßÁÑÚÕÚËÙÚÁÑËÏÑÇÚÇÞÜÔÏÇÙÓÁÔÕÓÇÑØÏ¦ÇÖÄÚÎ
ÑÕÏÔÂÛÁÇ×ÙÚËÔÇÓÎÔÖØÕÑÇÒËÃ®
ÏÇÚÕßÝÇÊËÒÌÕÆÝ®ËØÓÇÔÕÆÝ
ÚÕßËØÕÒÃÔÕßÑÇÏÚÕßÝËÑËÃÒÒÎÔËÝÖÕßËÃÞÇÔÖØÜÚÕÙÚÇÚÂÙËÏÙÚÎÔ
ËÔÊßÔ¦ÓÜÙÎÚÜÔÙÞÁÙËÜÔÓËÚÇÐÆ
ÚÜÔÊÆÕÊÂÓÜÔÎÇÖÄÌÇÙÎÂÚÇÔ
ÁÔÇÙÕÑ¬ÕËÐÁÒÇÈÇÔÜÝÓËÍ¦ÒÎ
ÖØÕÙÈÕÒÂÑÇÏÍÏÇËÓ¦ÝÄÒÕßÝÂÚÇÔ
ÓÏÇÔÚØÕÖÂÊËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏÚÕÑÕÓÓ¦ÚÏÇßÚÄÙßÓÈÄÒÏàËÚÎÔËÔÇÔÚÃÜ-

Υπό το σύνθημα
«οι Γερμανοί
ξανάρχονται», τις νύχτες,
άγνωστοι κατέβαζαν
τη γερμανική σημαία
και μουντζούρωναν το
μνημείο ζωγραφίζοντας
αγκυλωτούς σταυρούς!

ÍÑÒÏÚÝÁÒËÔÚÕØÌÚÕßËØÕÒÃÔÕß
ÖØÕÙÑËÑÒÎÓÁÔÕÝÚÕßÕÓÕÒÄÍÕß
ÚÕß§ÄØÓÖËØÚ ÕØÖÑÇÏÓÃÇÇÖÄ
ÚÏÝÐËÔÇÍÂÙËÏÝÖÕßÚÕßÁÍÏÔÇÔ
ÂÚÇÔÙÚÕÔÞ×ØÕÄÖÕßÌßÒ¦ÙÙÕÔÚÇÏÙßÔÚØÃÓÓÏÇÚÕßÖËØÏÈÄÎÚÕß
¬ËÃÞÕßÝ
©ÚÇÔÙÚÎÙÞËÚÏÑÂËÔÎÓÁØÜÙÎ
ÚÕßÇÔÇÌÁØÛÎÑËÄÚÏÖÄÒËÏÝÇÖ»ÄÒÕ
ÚÕÔÑÄÙÓÕÇÖÄÚÕÕÔÊÃÔÕÁÜÝÚÎ
ËÕÆÒÚÎ¡ÇÊØÃÚÎÓÁÞØÏÚÕ¡ÖÕßÁÔÕÝáØËÝÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÚÕ¡ËÐÏÑÄÚÎ²¦ÏÌÇÑ¦ËÌÕÊÏ¦ÙÚÎÑÇÔ
ÚÓÂÓÇÚ¦ÚÕßÑÇÏÚÇËÍÑÇÚÁÙÚÎÙÇÔÙËÊØÄÓÕßÝÑÇÏÖÒÇÚËÃËÝÍÏÇ
ÔÇÙßÓÈÕÒÃàÕßÔÚÕÏÊËÕÒÕÍÏÑÄÑÇÏ
ÖÕÒÏÚÏÑÄÞ¦ÙÓÇÚÕß¤ßÞØÕÆÕÒÁÓÕßÕÒÒÎÔÇÝÊÂÓÇØÞÕÝËÐÁÌØÇÙËÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÔÇËÍÑÇÚÇÙÚÂÙËÏ
ÑÇÏÇßÚÄÝÁÔÇÑÕÓÓ¦ÚÏÙÚÕÔÊÂÓÕ
ÚÕßÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÚÕÚÁÍÑÒÏÚÝÁÒËÔÚÕØÌËÃÞËÇÊËÒÌÕÖÕÏÎÛËÃÇÖÄ
ÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß»
¡ËÚ¦ÞÇØ¦ÝÕËØÓÇÔÄÝÙßÔ¦ÊËÒÌÄÝÚÕßÇÔÚÇÖÕÑØÃÛÎÑËÙÚÕÇÃÚÎÓÇÑÇÏÓËØÏÑÁÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÓËÚ¦
Ì×ÔÇÐËÚÕÔ¡ÖÇÑÇÒÏÄÕÕÖÕÃÕÝ

ÙÎÙÚÕÔÊÏÞÇÙÓÄ®ËÃÖËÙÚÎÔ ®Õ
Ñ¡ÖÇÑÇÒÏÄÝ¬ÎÔÕÖÕÃÇÃÙÜÝÐËÖÒÆÔËÏ®ÕÊÂÓÇØÞÕÝËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝ
ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝÁØÈÇÝÕÕÖÕÃÕÝÓË
ÊÂÒÜÙÂÚÕßÙÚÎÔ ®ËÐÁÌØÇÙËÚÎÔ
ÖØÄÛËÙÂÚÕßÔÇËÍÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÚÕ
ÇÔËÖÏÛÆÓÎÚÕ®ÑÕÓÓ¦ÚÏÚÕß¬ËÃÞÕßÝÚÕßËØÕÒÃÔÕßÙËÖËØÃÕÖÚÎ
ÛÁÙÎÙËÑ¦ÖÕÏÕÑËÔÚØÏÑÄÖ¦ØÑÕ
ÚÎÝÖÄÒÎÝ
ÇÚÕÇÔÇÊËÃÐÕßÓËÜÝÙÆÓÈÕÒÕËÔÄÚÎÚÇÝÑÇÏÇÖÁÞÛËÏÇÝËÔ¦ÔÚÏÇ
ÙËÑ¦ÛËÊÏÞÇÙÓÄ®ÇÔÁÌËØËÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÕÑÁØÈÇÝÕÕÖÕÃÕÝ
ÇÔÂÓËØÇÚÎÔÖÚ×ÙÎÚÕß¬ËÃÞÕßÝ
ÙßÓÓËÚËÃÞËÙËËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÖÕß
ÕØÍ¦ÔÜÙËÙÚÎ§ÁÇÇØÇÒÃÇÙÚÕ
¦ÍÇÒÓÇÚÕß¡ËÍ¦ÒÕßÒËÐ¦ÔÊØÕß
ÚÕÚÕÖÏÑÄÍËØÓÇÔÏÑÄÖØÕÐËÔËÃÕ
¡ÏÑØÕÃ ÓÇÛÎÚÁÝ ÑÇÚÇÙÑËÆÇÙÇÔÁÔÇÕÓÕÃÜÓÇÚÕß¬ËÃÞÕßÝÚÕ
ÕÖÕÃÕÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÍÑØÁÓÏÙÇÔÙË
ÓÏÇÙßÓÈÕÒÏÑÂËÔÁØÍËÏÇ¬ÕÐËÞÇÙÓÁÔÕÑÕÓÓ¦ÚÏÓÔÎÓËÃÕÚÕßÖØÇÍÓÇÚÏÑÕÆ¬ËÃÞÕßÝÙÚÎÔÇßÒÂÚÕß
ÑÇÃÚËÊËÔÚÕÛßÓÂÛÎÑËÑÇÔËÃÝ
ÙÚÎÔÚØÏÇÑÕÙÚÂËÖÁÚËÏÄÚÕß
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Στήθηκε, το 2012,
στην είσοδο του
πολυσύχναστου χώρου
των ιαματικών λουτρών
στον Λαγκαδά, για να
θυμίζει το ιδεολογικό
και πολιτικό χάσμα του
Ψυχρού Πολέμου.

Φέτος, ÑÊÐÉ¨Ñ³iØÉÉ³ÉËÈ³iØ³È0ÉËTÈØV³oÉ¨ÐÑ{~Ì¨ÂÉÉË Μικροί ÐÑÚi³ÓØ³iØ1ÉÑÜË~iØ~Ñ³Ñ~ÉÖÑÑÓÑÐËÐÑ³È0ÉËTÈØV
¨oÒÉÉ~ÙiÜÉ{Ø³i ÓÑ(Ñ¨ÑÜËÑV³ÒoÑÜÐÑ³ÈÉoÒÜÈåÜÉÂÒÙ¨È ³Ë³iÈÓTÉ{Ño~¨ÓÐ{ÑÉÐ{ÑÈÐKÜ{~ÊÉÓ¨oÉ{Ñ
ËÃÞËÖØÜÚÕÙÚÇÚÂÙËÏÙÚÎÔÇÊËÒÌÕÖÕÃÎÙÎÇØÞÏÑ¦ÕÍËØÓÇÔÏÑÄÝÊÂÓÕÝÇÊËÒÌÕÖÕÏÂÛÎÑËÓËÚÕÔÂÓÕ
ÕÞÕÆÕÕÖÕÃÕÝÓËÚÎÙßÔÁÔÜÙÎ
ËÔÚ¦ÞÛÎÑËÙÚÕÔÇÍÑÇÊ¦ÓËÚÇÌÁØÕÔÚÇÝÑÇÏÚÎÔÇÊËÒÌÕÖÕÃÎÙÎ
ÊÏ¦ÒËÐÇÔÁÔÇÚÓÂÓÇÑÇÏÚÕÌÄØÚÜÙÇÔÙËÔÚÇÒÃÑÇÓËÖØÕÕØÏÙÓÄ
ÚÕÔÇÍÑÇÊ¦
¬ÕÁÌËØÇÜÝÁÔÇÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÏÙÚÕØÃÇÝ®ÒÁËÏÙÚÎÔ
 ®ÕÖØ×ÎÔÊÂÓÇØÞÕÝÇÍÑÇÊ¦ÚÏÝ©ÑÚÜÈØÃÕßÚÕß

ËÔÓÁÙÜÒÇÓÖØÂÝÚËÒËÚÂÝÙÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÖÇØÁÙÚÎÙÇÔÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔ
ÕÇÊËÒÌÄÝ®ÊÂÓÇØÞÕÝ ÕØÖÑÇÏÕ
ÚÄÚËßÖÕßØÍÄÝ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÝØ¦ÑÎÝËÄÊÜØÕÝ ÇØ¦ÕÍÒÕßÚÕ¬ËÃÞÕÝÚÕßËØÕÒÃÔÕß®ÙÚÂÛÎÑËÓÁØÇ
ÓËÙÎÓÁØÏÙÚÎÔËÃÙÕÊÕÚÕßÖÕÒßÙÆÞÔÇÙÚÕßÞ×ØÕßÚÜÔÏÇÓÇÚÏÑ×Ô
ÒÕßÚØ×ÔÑÇÏÙÚÎÈ¦ÙÎÚÕßÚÕÖÕÛËÚÂÛÎÑËÏÙÚÄÝÓËÚÏÝÙÎÓÇÃËÝÚÜÔ
ÊÆÕÑØÇÚ×ÔÑÇÏËÑËÃÔÎÚÎÝ
ÚÇÔÄÓÜÝÎËÖÕÞÂÖÕßÎÒÒ¦ÊÇËÃÞËËÏÙÁÒÛËÏÙÚÕÔÇÙÚËØÏ-

ÙÓÄÚÜÔÓÔÎÓÕÔÃÜÔÕÏ¦ÔËÓÕÏÚÜÔ
ÇÔÚÏÍËØÓÇÔÏÑ×ÔÇÏÙÛÎÓ¦ÚÜÔÙ¦ØÜÔÇÔÑÇÏÎÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÚÕßÊÎÓ¦ØÞÕßËÐËÒÂÌÛÎÇÖÄÓËØÃÊÇÚÎÝ
ÚÕÖÏÑÂÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝ¶ÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕ¶
ÜÝÖØÄÑÒÎÙÎÙÚÕÖÇÚØÏÜÚÏÑÄÇÃÙÛÎÓÇ®ÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÒÇÕÆÚÕ
ÏÇÊÃÑÚßÕÐÁÙÖÇÙËÖÄÒËÓÕÝÑÇÚ¦
ÚÕß¬ËÃÞÕßÝ®ÖÕßÙÚÕÞÕÖÕÏÂÛÎÑËßÖÄÚÕÙÆÔÛÎÓÇÕÏËØÓÇÔÕÃ
ÐÇÔ¦ØÞÕÔÚÇÏ®ÚÏÝÔÆÞÚËÝ¦ÍÔÜÙÚÕÏÑÇÚÁÈÇàÇÔÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂÙÎÓÇÃÇÑÇÏÓÕßÔÚàÕÆØÜÔÇÔÚÕÓÔÎ-

ÓËÃÕàÜÍØÇÌÃàÕÔÚÇÝÇÍÑßÒÜÚÕÆÝ
ÙÚÇßØÕÆÝ
±ÖÄÇßÚÁÝÚÏÝÙßÔÛÂÑËÝÑÇÏÓË
ÚÎÔÇÔÚÏÓÔÎÓÕÔÏÇÑÂÑÇÚÇÏÍÃÊÇÔÇ
ÑÕØßÌ×ÔËÚÇÏÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÚÕß
ÚÕÔËÕËÑÒËÍÁÔÊÎÓÕÚÏÑÄÙßÓÈÕÆÒÏÕÚÕßÇÍÑÇÊ¦ÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÚÎÔ
ÇÖÕÓ¦ÑØßÔÙÎÚÕßÚÓÂÓÇÚÕÝÇÖÄ
ÚÎÔËÖÏÑØ¦ÚËÏ¦ÚÕßÓËÚÕÙÑËÖÚÏÑÄÄÖÜÝÚÄÔÏÙËÚÄÚËÕÔÁÕÝÊÂÓÇØÞÕÝÏ¦ÔÔÎÝ ÇØÇÍÏ¦ÔÔÎÝÄÚÏÇßÚÄ
ÇÖÕÚËÒËÃÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝ
ÏÙÚÕØÃÇÝÇÒÒ¦ÊËÔÁÞËÏÑÇÓÃÇÙÞÁÙÎ

Ο Ελληνας που βρέθηκε στο στόχαστρο της περιβόητης Στάζι
Στις 15 Μαΐου 1970ÕÏ×ØÍÕÝ¡ÖÇÑÇÒÏÄÝÖÁØÇÙËÑÇÔÕÔÏÑ¦ÚÕÌßÒ¦ÑÏÕÙÚÕÚËÃÞÕÝÖÕßÞ×ØÏàËÚÕËØÕÒÃÔÕÑÇÏÓÖÂÑËÙÚÕÔÇÔÇÚÕÒÏÑÄ
ÚÕÓÁÇÁÞÕÔÚÇÝÓÇàÃÚÕßÑÇÏÚÕÔ
ÖÇÚÁØÇÚÕßÚÇÔÓÏÇÙßÔÎÛÏÙÓÁÔÎÊÏÇÊØÕÓÂÍÏÇÚÕÔ¡ÖÇÑÇÒÏÄ
ÇÌÕÆËØÍÇàÄÓËÔÕÝÜÝÑÕÏÔÜÔÏÑÄÝ
ÒËÏÚÕßØÍÄÝÚÎÝßÇÍÍËÒÏÑÂÝÑÑÒÎÙÃÇÝËÖÏÌÕØÚÏÙÓÁÔÕÝÔÇÈÕÎÛ¦ËÏÚÕßÝÒÒÎÔËÝÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÙÚÕ
ßÚÏÑÄËØÕÒÃÔÕÖÕßÇØÏÛÓÕÆÙÇÔ
ÚÄÚËÍÆØÜÙÚÏÝÓÖÇÏÔÄÈÍÇÏÔËÇÖÄÚÕ ÙÞËÊÄÔÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÙÚÕÔÇÚÕÒÏÑÄ
©ÏÒÒÎÔËÝÊËÔÍÔ×ØÏàÇÔÑÇÒ¦
ÚÎÍÒ×ÙÙÇÑÇÏÂÚÇÔÖÕÒÆÊÆÙÑÕÒÕ
ÔÇÙßÔËÔÔÕÎÛÕÆÔÙÚÏÝÇØÓÄÊÏËÝ
ßÖÎØËÙÃËÝ¬ÎÔËÖÕÞÂËÑËÃÔÎÍÏÇ
ÔÇÚÇÐÏÊÁÉËÏÑ¦ÖÕÏÕÝÓËÇßÚÕÑÃÔÎÚÕÒËÜÌÕØËÃÕÂÚØÁÔÕÁÖØËÖË
ÔÇÁÞËÏÓÏÇËÏÊÏÑÂÈÃàÇÊÏÁÒËßÙÎÝ
ÄÖÜÝÚÎÔÕÔÄÓÇàÇÔÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÁÖÇÏØÔÇÔÙÚÕÔÇÚÕÒÏÑÄËØÕÒÃÔÕÒÎÔÚÜÔÔÇÚÕÒÏÑÕÍËØÓÇÔ×ÔÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÓÖÇÏÔÄÈÍÇÏÔÇÔ
ÙÞËÚÏÑ¦ËÆÑÕÒÇÙÚÕÔÇÚÕÒÏÑÄ
ËØÕÒÃÔÕÖÕÒÒÕÃÒÒÎÔËÝÖÂÍÇÏÔÇÔÍÏÇÊÏÇÙÑÁÊÇÙÎÇÒÒ¦ÑÇÏÁÑÇ-

Ο μετανάστης
Γιώργος Μπακαλιός
μιλάει στην «Κ»
για την περιπέτεια
και την επτάχρονη
φυλάκισή του στην
Ανατολική Γερμανία.
ÔÇÔÙÞÁÙËÏÝÓËÍßÔÇÃÑËÝÑ¦ÖÕÏÕÏ
Ó¦ÒÏÙÚÇËÃÞÇÔÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÑÇÏ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏËÝÒÒ¦ÑÇÏÙÚÕßÚÏÑÄ
ËØÕÒÃÔÕÖÂÍÇÏÔÇÙÚÇËØÍÕÙÚ¦ÙÏÇ
ÑÇÏÙÚÕßÝÐËÔ×ÔËÝÚÜÔÒÒÂÔÜÔ
ÑÇÏÈÕÎÛÕÆÙÇÄÖÕßßÖÂØÞËÖØÄÈÒÎÓÇ®ÇÌÎÍËÃÚÇÏÙÚÎÔ ®ÕÑ
¡ÖÇÑÇÒÏÄÝ
¡ÎÔÍÔÜØÃàÕÔÚÇÝÄÓÜÝÑÇÒ¦
ÚÎÍÒ×ÙÙÇÑÇÏÚÇÚÎÝÍØÇÌËÏÕÑØÇÚÃÇÝÖÕÒÒÕÃÖÕßÖÂÍÇÏÔÇÔÙÚÕ
ÔÇÚÕÒÏÑÄËØÕÒÃÔÕÞØËÏ¦àÕÔÚÇÔ
ÈÕÂÛËÏÇÑÇÏÚÕÙßÔÊÏÑ¦ÚÕÚÜÔËØÍÕÊÕÚ×ÔÚÕßßÚÏÑÕÆËØÕÒÃÔÕß
àÎÚÕÆÙËÚÎÙßÔÊØÕÓÂÚÎÝßÇÍÍËÒÏÑÂÝÑÑÒÎÙÃÇÝÖÕßÜÝßÖ¦ÒÒÎÒÄ
ÚÎÝÁÙÚËÒÔËËÓÁÔÇÍÏÇÚÎÊÏËÑÖË-

ØÇÃÜÙÎÎÍÇÏÔÕËØÞÄÓÕßÔÔÄÓÏÓÇ
ÑÇÏÊËÔËÃÞÇÑÇÔÁÔÇÖØÄÈÒÎÓÇÂ
ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÁÚÙÏÔÄÓÏàÇ®
Î¡ÇãÕßÚÕß ÄÓÜÝ
ÂÚÇÔÎÎÓÁØÇÖÕßÛÇÙÎÓ¦ÊËßË
ÚÎàÜÂÚÕßÇÌÕÆÚÕÔÁØÏÐËÙÚÇ
ÊÃÞÚßÇÚÎÝÊÏÇÈÄÎÚÎÝÚ¦àÏÖÕß
ÚÕÔÌÏÒÕÐÁÔÎÙË®ÍÏÇËÖÚ¦ÕÒÄÑÒÎØÇÞØÄÔÏÇÙÚÏÝÌßÒÇÑÁÝÚÎÝ
ÑËÃÔÎÚÎÔÎÓÁØÇËÃÞÇÖËØ¦ÙËÏ
ÓÁÙÇÓËÚÕÔÖÇÚÁØÇÓÕßÍÏÇÔÇ
ÈÍ¦ÒÜÙ»ËÑËÃÔÕÔÑÇÏÙÚÎÓÎÚÁØÇ
ÓÕßÈÃàÇÊÏÁÒËßÙÎÝÔÇÚÇÐÏÊÁÉÕßÔ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÂØÇÑÇÔÕÔÏÑ¦ÈÃàÇ
ÇÖÄÚÎÔÇØÓÄÊÏÇßÖÎØËÙÃÇÇÒÒ¦
ÓËÚÕÖÕßÈÍÂÑÇÇÖÄÚÕÍØÇÌËÃÕ
ÑÇÏËÖÏÈÏÈ¦ÙÚÎÑÇÙÚÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÕÓËÖÒËÆØÏÙÇÔÊÆÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÇ
ÑÇÏÞÜØÃÝÔÇÚÕÑÇÚÇÒ¦ÈÜÓËÁÙßØÇÔÁÐÜÑÇÏÓËËÖÏÈÃÈÇÙÇÔÙ»ÁÔÇ
ÊÏÑÄÚÕßÝÚÕÃÊÏÕÑÇÏÚÕÔÖÇÚÁØÇ
ÓÕß¡ÇÝÕÊÂÍÎÙÇÔÙËÁÔÇÇÖÄÚÇ
ÑÚÃØÏÇÚÎÝÚ¦àÏÑÇÏËÖÃÊÆÕÓËØÄÔßÞÚÇÓÇÝÇÔÁÑØÏÔÇÔÇÊÏ¦ÑÕÖÇ
ÞÜØÃÝÔËØÄÌÇÍÎÚÄÑÇÏÆÖÔÕ¡Ë
ØÜÚÕÆÙÇÔÇÖÃÙÚËßÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ
ÍÏÇÚÇÕÖÕÃÇÊËÔËÃÞÇÏÊÁÇ ÇÚÄÖÏÔÓÕßÇÖÂÍÍËÏÒÇÔÑÇÚÎÍÕØÃÇÍÏÇ
ÑÇÚÇÙÑÕÖËÃÇÑÇÏÓËÑÇÚÇÊÃÑÇÙÇÔ

ÙËÌßÒ¦ÑÏÙÎÊ×ÊËÑÇÞØÄÔÜÔ¬ÕÔ
ÖÇÚÁØÇÓÕßÚÕÔÑØ¦ÚÎÙÇÔÞÜØÃÝ
ÊÃÑÎËÖÚ¦ÓÂÔËÝÑÇÏÚÕÔ¦ÌÎÙÇÔ
ËÒËÆÛËØÕÁØÇÙÇÊÆÙÑÕÒÇÙËÊÆÕ
ÌßÒÇÑÁÝÚÎÝÚ¦àÏÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝ
ÙÚÎÔÇÖÕÓÄÔÜÙÎ¡ËÑÇÚÎÍÕØÕÆÙÇÔÄÚÏÊÕÆÒËßÇÍÏÇÚÏÝÓßÙÚÏÑÁÝ
ßÖÎØËÙÃËÝÚÎÝÆÙÎÝÑÇÏÖØ×ÚÇ
ÇÖ»ÄÒÇÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝ ±®
©¡ÖÇÑÇÒÏÄÝÛÇÇÖÕÌßÒÇÑÏÙÚËÃ
ÙÚÏÝ¡ÇãÕßÚÕß ÚÇÔÎ
ÖËØÃÕÊÕÝÖÕßÎÒÒ¦ÊÇËÃÞËÇÖÕÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝ
ÓËÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂËØÓÇÔÃÇÑÇÏÎ
ÖØËÙÈËÃÇÓÇÝÙÚÕÔÇÚÕÒÏÑÄËØÕÒÃÔÕËÔÂØÍÎÙË®

Ο φάκελος
ÇØ¦ÚÎÈËÒÚÃÜÙÎÚÜÔÊÏÓËØ×ÔÙÞÁÙËÜÔÊËÔÂÚÇÔÑÇÛÄÒÕß
ËÆÑÕÒÕÔÇÇÖÇÒÒÇÍËÃÑ¦ÖÕÏÕÝÇÖÄ
ÚÇÔÆÞÏÇÚÎÝÚ¦àÏÄÚÇÔÓ¦ÒÏÙÚÇ
ÇßÚÂÚÕÔËÃÞËÞÇØÇÑÚÎØÃÙËÏÑÇÏ
ÑÇÚÇÊÏÑ¦ÙËÏÜÝÑÇÚ¦ÙÑÕÖÕ¬ÎÔ
ËÖÕÞÂËÑËÃÔÎÎÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝ
ßÚÏÑÂÝËØÓÇÔÃÇÝËÐÇÍÄØÇàËÚÏÝ
ÖÕÏÔÁÝÑ¦ÖÕÏÜÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÑØÇÚÕßÓÁÔÜÔÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂÑÇÏÓËÚÇÐÆ
ÇßÚ×ÔÓËÖÇØÁÓÈÇÙÎÚÎÝßÇÍ-

ÍËÒÏÑÂÝÑÑÒÎÙÃÇÝÑÇÏÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÖØËÙÈËÃÇÝ¸ÇÍÄØÇÙË¹ÑÏËÓÁÔÇÁÔÇÔÚÏÓ¦ØÑÜÔ®©ÚÇÔ
ÁÖËÙËÚÕ¬ËÃÞÕÝ¶ËÑËÃÔÎÚÎÔÆÞÚÇ
ÊËÔÖÂÍÇÊËÔËÃÞÇÚÕÑÕßØ¦ÍÏÕ®¶
ÑÇÏÑÇÚÁØØËßÙËÚÕÑÇÛËÙÚ×ÝÕ
¡ÖÇÑÇÒÏÄÝÁÉÇÐËÚÎÔßÖÄÛËÙÂ
ÚÕßÙÚÇÇØÞËÃÇÚÎÝÚ¦àÏ
© Ì¦ÑËÒÄÝ ÓÕß ËÃÞË ÓÁÙÇ
ÙËÒÃÊËÝÇÖÄÚÏÝÕÖÕÃËÝÌÜÚÕÚÆÖÎÙÇÑÇÏÁÞÜÚÏÝËØÏËÃÞËÓËÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÚÕÚÏÁÑÇÔÇ
ÖÕÆÖÂÍÇÏÔÇÖÕÏÕÔÁÈØÏÙÑÇÚÏ
ÁÒËÍÇÑÇÏÚÏÙÑËÌÚÄÓÕßÔ¬ÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕ!ÃÞËÚÏÝËÑÛÁÙËÏÝÚÕß
ÖÒÎØÕÌÕØÏÕÊÄÚÎÖÕßÂÚÇÔÁÔÇÝ
ÒÒÎÔÇÝÞÇØÚÕÖÇÃÑÚÎÝÇÖÄÚÎÔ
ËÒÕÖÄÔÔÎÙÕÕÔÄÓÇÚÏÚÕÔ
ÕÖÕÃÕÈÕÎÛÕÆÙÇÙßÔËÞ×ÝËÔ
ÓÖÕØÕÆÙÇÔÇÌÇÔÚÇÙÚ×ÄÚÏÓËÑÇÚÁÊÏÊË²ÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÇÔÇÌÁØÜ
ÁÔÇÔÊÏ¦ÒÕÍÕÖÕßËÃÞÇÓËÑ¦ÔËÏÚÕ
 ÍÏÇÚÎÔËÖÁÓÈÇÙÎÚÜÔÕÈÏËÚÏÑ×ÔÙÚÎÔ¬ÙËÞÕÙÒÕÈÇÑÃÇÑÇÏ
ÚÕßËÃÞÇÖËÏÚÄÚËÄÚÏÇßÚÄÛÇÙÎÓ¦ÔËÏÚÎÔÇØÞÂÚÕßÚÁÒÕßÝÍÏÇÚÕ
ÇÔÇÚÕÒÏÑÄÓÖÒÕÑ¬ÕßÝËÃÞËËÔÎÓËØ×ÙËÏÇÑÄÓÇÑÇÏÍÏÇÚÕÄÚÏßÖÎØÁÚÎÙÇÜÝÁÌËÊØÕÝÙÚÕÔËÒÒÎÔÏ-

ÑÄÙÚØÇÚÄØÕÚÕÆÑÇÚÇØØËÆÙËÏ
ÚÕÑÇÛËÙÚ×ÝÇßÚÄÝÕ¦ÔÛØÜÖÕÝ
ÊÏÁÌßÍËÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂËØÓÇÔÃÇÑÇÏËÐÇÌÇÔÃÙÚÎÑË ÇÒÆÚËØÇ
Ö¦ÔÚÜÝÖÕßÊËÔÚÕÔÙßÔ¦ÔÚÎÙÇ
ÓÖØÕÙÚ¦ÓÕß®
©¡ÖÇÑÇÒÏÄÝËÖÏÙÚØÁÌÕÔÚÇÝ
ÙÚÕÔÊßÚÏÑÄÚÕÓÁÇÙßÔÁÞÏÙËÔÇ
ÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏËÃÚÇÏÈÕÎÛ×ÔÚÇÝ
ÚÕßÝÒÒÎÔËÝÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÞÜØÃÝ
ÖÒÁÕÔÔÇÓÖÕØËÃÔÇÓÖÇÏÔÕÈÍÇÃÔËÏ
ÙÚÕÔÇÔÇÚÕÒÏÑÄÓÁÞØÏÚÎÔÑÇÚ¦ØØËßÙÎÚÕßÑÇÛËÙÚ×ÚÕÝÑÇÏÖØÜÚÕÙÚ¦ÚÎÙËÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝ
ÚÕß»ÍÏÇÚÎÔÇÊËÒÌÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝ
ÍËÔÁÚËÏØ¦ÝÚÕßÚÕßÕÞÕÆËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝÓËÚÕÚÁÍÑÒÏÚÝÁÒËÔÚØÕØÌ
ßÚÁÝÚÏÝÇÔÇÓÔÂÙËÏÝÚÕßÖÃÙÜ
ÇÖÄÚÕ¬ËÃÞÕÝÚÕßËØÕÒÃÔÕßÑÇÏ
ÙÚÇÊÃÞÚßÇÚÎÝÚ¦àÏÚÏÝÕÖÕÃËÝ
ÓËÚÇÌÁØÕßÓËÓËÇßÚÕÔÄÎÚÎËÖÏÌÆÒÇÐÎÂÚÇÔÖÕßÚÕÔÌÄØÚÏÙÇÔ
ÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑ¦ÄÚÇÔÙÚÎÓ¦ÔÚØÇ
ÁÉÇÞÔËÁÔÇÑÕÓÓ¦ÚÏÚÕß¬ËÃÞÕßÝ
ÑÇÏÓÇàÃÚÕßÊÏÑÕÆÚÕßÊØ¦ÓÇÚÕÝ
ÔÇÚÕÙÚËÃÒËÏÖÃÙÜÙÚÎÔÖÇÚØÃÊÇ
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Εγγύτερα στην καθαίρεση ο πρόεδρος
Η κρίσιμη κατάθεση της πρώην πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ουκρανία, Μαρίας Γιοβάνοβιτς, άναψε φωτιές στον Λευκό Οίκο
Μόλις ÁÔÇ ÒËÖÚÄÖØÕÚÕÆÇØÞÃÙËÏÎ
ÑØÃÙÏÓÎÑÇÚ¦ÛËÙÎÚÎÝÖØ×ÎÔÖØÁÙÈËÏØÇÝÚÜÔÙÚÎÔ©ßÑØÇÔÃÇ
¡ÇØÃÇÝÏÕÈ¦ÔÕÈÏÚÝÚÎÔÇØÇÙÑËßÂÚÕÓËÙÎÓÁØÏ×ØÇÒÒ¦ÊÕÝ
ÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÊËÆÚËØÎÝÎÓÁØÇÝ
ÚÜÔÑÇÚÇÛÁÙËÜÔÓÇØÚÆØÜÔÙËËÖÏÚØÕÖÁÝÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÕßÒÂÝ
ÙËÓÏÇÁÑÊÎÒÎÁÔÊËÏÐÎÖÇÔÏÑÕÆÕ
ËßÑÄÝ©ÃÑÕÝÁÊÜÙËÙÚÎÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÚÎÔÇÖÕÓÇÍÔÎÚÕÌ×ÔÎÙÎÚÎÝ
ÖØ×ÚÎÝÑÇÏÓ¦ÒÒÕÔÇÔ×ÊßÔÎÝÚÎÒËÌÜÔÏÑÂÝÙßÔÕÓÏÒÃÇÝÚÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ØÇÓÖÓËÚÕÔ©ßÑØÇÔÄÕÓÄÒÕÍÄ
ÚÕßÕÒÕÔÚÃÓÏØËÒÁÔÙÑÏËßÍËÔÏÑÂÇÔÚÇÒÒÇÍÂÑÕÓÖÒÏÓÁÔÚÜÔÖÕß
ÊÎÓÕÙÏÕÖÕÏÂÛÎÑËÖØÕÞÛÁÝÁÞËÏ
ÙÚÄÞÕÔÇÊÏÇÙÑËÊ¦ÙËÏÚÎÔËÔÚÆÖÜÙÎÄÚÏÕ¬ØÇÓÖÖÃËÙËÚÎÔ©ßÑØÇÔÃÇÔÇËØËßÔÂÙËÏÚÕÔÖÏÛÇÔÄÚËØÕÇÔÚÃÖÇÒÄÚÕßÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÚÕß
¬àÕ¡Ö¦ÏÔÚËÔÓËÇÔÚ¦ÒÒÇÍÓÇÚÕÖØ¦ÙÏÔÕÌÜÝÍÏÇÚÎÔÖÇØÕÞÂ
ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÝÈÕÂÛËÏÇÝ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÜÔÎÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔÇÔÚÏÖ¦ÒÜÔÚÕß¬ØÇÓÖÁÍÑËÏÚÇÏÇÑØÏÈ×ÝÙËÇßÚÄÚÕÙÎÓËÃÕ!
ÔÇÇÖÕÊËÃÐÕßÔÄÚÏÕÓËØÏÑÇÔÄÝ
ÖØÄËÊØÕÝËÑÈÃÇÙËÑÇÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÊÜØÕÊÄÑÎÙË®ÚÕ ÃËÈÕÍÏÇ
ÔÇÐËÑÏÔÂÙËÏÎÙÞËÚÏÑÂÁØËßÔÇ
ÖÕßÛÇÊÏÇÖÄÓÖËßËÚÕÔ¡Ö¦ÏÔÚËÔ
ËÔËÃÔÇÏÚßÞÇÃÕÄÚÏÎÎÓÕÑØÇÚÏÑÂÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÕßÒÂÝ§¦ÔÙÏ
ËÒÄÙÏÞØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙËÍÏÇÖØ×ÚÎ
ÌÕØ¦ÚÎÒÁÐÎÊÜØÕÊÕÑÃÇ®ÇÌÕÆ
ÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇÇÊÃÑÎÓÇÖÕß
ÔÕÓÏÓÕÖÕÏËÃÚÎÔÖÇØÇÖÕÓÖÂËÔÄÝ
ÖØÕÁÊØÕßÚÜÔÓËÚÕËØ×ÚÎÓÇÚÎÝÑÇÛÇÃØËÙÎÝßÚÄÝËÃÔÇÏ
ËÖÃÙÎÝÕÒÄÍÕÝÖÕßÕ¬ØÇÓÖÐÆÖÔÎÙËÚÕÖØÜÃÚÎÝÇØÇÙÑËßÂÝ
ÁÖÏÇÙËÚÕZTHY[WOVULÑÏ¦ØÞÏÙË
ÔÇËÖÏÚÃÛËÚÇÏÒßÙÙÇÒÁÇÑÇÚ¦ÚÎÝ
ËÒÄÙÏÇÖÕÑÇÒ×ÔÚÇÝÚÎÔÖËØÏÌÁØËÏ¦ÚÎÝÚÕÇÔ¢ØÇÔÙÃÙÑÕÖÇØÇÍÑÕÆÖÕÒÎ®
©¬ØÇÓÖÑÇÏÕÏªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÕÃÁÞÕßÔÌØÕÔÚÃÙËÏËÍÑÇÃØÜÝÔÇ
ÇÖÇÐÏ×ÙÕßÔÚÎÔßÖÄÛËÙÎÜÝÉËßÚÕ©ßÄÚËØÍÑËáÚÑÇÏÕÓËØÏÑÇÔÄÝ
ÖØÄËÊØÕÝÚÕÔÃàËÏÓËÑ¦ÛËËßÑÇÏØÃÇ
ÄÚÏÊËÔÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÖÕßÓËÚÇÊÃÊËÚÇÏÓËÇÖËßÛËÃÇÝ
ÚÎÒËÕÖÚÏÑÂÑ¦ÒßÉÎ¬ÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎÑÇÚ¦ÚÎÔÖØ×ÚÎÎÓÁØÇÚÜÔ
ÑÇÚÇÛÁÙËÜÔÚÎÔÕÖÕÃÇÙÎÓËÏÜÚÁÕÔÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔËÑÇÚ
ÓËØÏÑÇÔÕÃÚÕÈÇÙÏÑÄÙßÓÖÁØÇ-
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Η πρώην¨ÓKÉ{¨Ñ³ (å³i$È~¨ÑËÑVÑ¨Ë{KÒK{³ØV¨~ËÇÉ³Ñ{ÜËo¨{ÂÉ~{ÊÉ{³i~Ñ³ÒÚÉÊ³iØÉÉ{³¨Ê³iØÑÐÉ¨{~Ñ{~ÊØÈÜÊØ

Η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής Νάνσι
Πελόσι χρησιμοποίησε
για πρώτη φορά τη λέξη
«δωροδοκία» – αδίκημα
που νομιμοποιεί ενδεχόμενη παραπομπή
του Ντόναλντ Τραμπ.
ÙÓÇÇÖÄÚÏÝÓÇØÚßØÃËÝÂÚÇÔÄÚÏÕ
¬ØÇÓÖËÔÊÏÇÌÁØÛÎÑËÙÚÎÔßÖÄÛËÙÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕÍÏÇÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÂÚÕßËÖÏÈÃÜÙÎÇÖÄÄÚÏÍÏÇÚÇ
ÙßÓÌÁØÕÔÚÇÚÜÔ¬ÎÔÇØÇÙÑËßÂÑÇÚ¦ÚÎÊËÆÚËØÎÎÓÁØÇ
ÑÇÚÁÛËÙËÎ¡ÇØÃÇÏÕÈ¦ÔÕÈÏÚÝ
ÖØ×ÎÔÖØÁÙÈËÏØÇÚÜÔÙÚÕ
ÃËÈÕÖÕßÇÖÕÓÇÑØÆÔÛÎÑËÄÚÇÔ
ÊÏÇÖÏÙÚ×ÛÎÑËÄÚÏÊËÔÙÑÕÖËÆËÏÔÇÙßÔÊØ¦ÓËÏÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ
¬ØÇÓÖÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦ÚÎÝÔÇ
ËÐÕÔÚ×ÙËÏÚÕÔ¡Ö¦ÏÔÚËÔÖØ×ÎÔÖØÁÙÈËÏØÇËÖÁÑØÏÔËÇÔÕÏÑÚ¦
ÄÙÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝËÓÌÇÔÃÙÚÎ-

Μπλούμπεργκ, Χίλαρι και Πάτρικ
Ο δισεκατομμυριούχος¨iÙÊÐÑ¨TØ³iØ ÓÑØ4Ì¨~iØÒ{~Ü
ÜÖÐÉ¨o~³~Ó×³É³Ñ{$ ³(Ò³¨{~V¨i~ÈKÉ¨Ê³iØ³iØÑÑTÈÓ³iØV³Ñ×Ò{ÉÊÙi~Ñ{~Ñ³ÓÚÉÉ³ÑÑÑ¨ÑË³i³ÑTÑ¨³{Òo{Ñ
³iÈÐÐÉ³TÊ³È³{Ø¨~¨{ÐÑ³{~ÓØÉ~ÜoÓØ³ÛiÐ~¨Ñ³{~ 
¨iÈÈ¨oÌØ Â³É¨{~ËÜÑ¨{ÜË³ÙÉ³ÑÓ~ÜÉ{É~Ñ{ÙÊÜÉÐÒÜ{³ÑÌ³{ÙÓTÉ³Ñ{Ñ×È~³{~ÓØ{ÓÉ{Ø0{ÚÉËÌÜÈØÑÈ³ÖØ
ÑÉÑÉÂÉ³ÒÈ³i¨ioÖÐÉiÒ¨iÊ³ÈØ~Ñ{Ñ³TÑ³Ö
É~ÓÈ³ÉÙÉTÌÐÉÐ{ÑØÈi×{Ì³i³ÑØ« ÙiÐ³{~Ì³i³Ñ³È³ÓØ
Ñ³{¨ÓÙ¨È0ÇÒ{³É~Ñ³Ñ¨¨ÓÉ{ÉÂÑ{³ËÑØ~Ñ{³È~ÑÙÒÜÈÐÉ
³i$È~¨ÑËÑV³ËÉÐÜÓ~É³Ñ{o{Ø³ÈVÉÉËÑ{{ÚÑÌ³~Ñ³É³iÐÓ³È~ÌÐÐÑ³ØÑ¨KÜiÐÑ³ËÇÉ{iÒÙØ³iØoÉ¨È{Ñ³Ö
ÜËÇÑÐÉÚÈÌ¨ÉVÐ{ÑØ{Ù{ÑË³É¨ÑÑ¨{³É¨ÊØ×ÊØVÈÙÖ~ÜÑÚÑ
Ð¨ÖÉÑÈÉ{¨É{³ÈØÛiÐ~¨Ñ³{~ÖØ~Ñ{ÑÉ{~¨Ñ³ÊÉ{³È
0¨ÑÐ0ËÙ{{TÖÉ{o{Ñ³ÈÒÙÉÜ×Ì³iØÓ¨{.Ò³É¨ØVËØ
Ð¨ÉËÑioÑËÉ{~ÑÜÒÉÉËÉÙT¨iÐÑ³ÙÌ³iiØVÑÜÜÒÙÉÓTÉ{
~Ñ³Ñ×Ó¨É{ÑÉËÉ{o{Ñ³ÑÙÖÐÉ{É~³ÊÐÑ³Ò³ÈU³iiÜ{~ËÑ~Ñ{³i
ÈoÉËÑ³ÈÑÌ³iÐ{Ñ~Ñ{³iÙÈÑ³Ì³i³Ò³ÈÑÉÐ×Ñ{³ÉËØÈÑ{É³{~ÌØÈÊ×{ØV{~ÑÌØÑ~É¨ÙËÉ{³¸Æ¸ÆVÑÌ³iÒÜÜi
ÑÇÔÖØÄÛßÓÕÏÔÇÙßÔËØÍÇÙÚÕÆÔ
ÓËÊÏËÌÛÇØÓÁÔÕßÝ©ßÑØÇÔÕÆÝÍÏÇ
ÔÇÖËÚÆÞÕßÔÚÎÔÇÖÕÖÕÓÖÂÚÎÝ
ÙËÓÏÇÇÏÞÓÂÖØÕÝÚÕÔÊÏÑÎÍÄØÕ
ÚÕß¬ØÇÓÖªÕÆÔÚÕÒÌ¬àÕßÒÏ¦ÔÏ
ßÚÕÆÚÕßËÃÊÕßÝÎÙßÓÖËØÏÌÕ-

Ø¦ßÖÕÔÕÓËÆËÏÚÏÝËÑÛÁÚËÏ
ÚÕßÝÌÃÒÕßÝÓÇÝÑÇÏÊÏËßØÆÔËÏÚÕ
ÖËÊÃÕÊØ¦ÙÎÝÇßÚÇØÞÏÑ×ÔÎÍËÚ×ÔÄÖÜÝÕÖØÄËÊØÕÝÕÆÚÏÔ®
ÇÔÁÌËØËÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÏÇÉËÆÊÕÔÚÇÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÖÕßËÃÞÇÔ

ÊÎÓÕÙÏËßÚËÃÙËÇÑØÕÊËÐÏÁÝÏÙÚÕÙËÒÃÊËÝÎÖØ×ÎÔÖØÁÙÈËÏØÇÚÜÔ
ËÃÖËÄÚÏÊËÔËÃÞËÊÏÇÔËÃÓËÏ
ÙÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÝÒÃÙÚÇÓËÕÔÄÓÇÚÇßÖËØ¦ÔÜÖÇØÇÖÕÓÖÂÝÕÆÚË
ËÃÞËÊ×ÙËÏËÔÚÕÒÂÙÚÕßÝßÖÇÒÒÂÒÕßÝÚÎÝÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÂÝÇÖÕÙÚÕÒÂÝÙÚÎÔ©ßÑØÇÔÃÇÔÇÇÍÔÕÂÙÕßÔ
ÚÏÝËÖÏÛßÓÃËÝÚÕß¬ØÇÓÖ©ÐÆÚÇÚÎÂÚÇÔÎÑØÏÚÏÑÂÖÕßËÖÏÌÆÒÇÐË
ÙÚÕÔ¬àÕßÒÏ¦ÔÏÇÔÇØÜÚ×ÓËÔÎÍÏÇ
ÚÇÑÃÔÎÚØ¦ÚÕßÔÇÊØÕÓÕÒÕÍÂÙËÏ
ÚÎÔÇÖÕÓ¦ÑØßÔÙÂÚÎÝ

Σοκ και απελπισία
ßÚÄÖÕßÐÁØÜËÃÔÇÏÖÜÝÕ
¬àÕßÒÏ¦ÔÏÛÇÁÖØËÖËÔÇÍÔÜØÃàËÏ
ÄÚÏÕÏÏÙÞßØÏÙÓÕÃÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝ
ÖØÕÜÛÕÆÙËËÏÝÈ¦ØÕÝÓÕßÂÚÇÔ
ÆÖÕÖÚÕÏÑÇÏÖØÕÁØÞÕÔÚÇÔÇÖÄ
¦ÚÕÓÇÓËÇÓÌÏÒËÍÄÓËÔÕßÝÙÑÕÖÕÆÝÖÕßÊËÔÁÞÕßÔÊÏÑÇÃÜÓÇÔÇ
ÖÏÙÚËÆÕßÔÄÚÏÕÏÖÕÒÏÚÏÑÁÝÑÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÌÏÒÕÊÕÐÃËÝÚÕßÝÊËÔÛÇ
ÇÔÇÞÇÏÚÏÙÚÕÆÔÇÖÄÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÓÇÝÑÇÚ¦ÚÎÝÊÏÇÌÛÕØ¦ÝÙÚÎÔ©ßÑØÇÔÃÇ®ÏÕÈ¦ÔÕÈÏÚÝÊÂÒÜÙË
ÙÕÑÇØÏÙÓÁÔÎÑÇÏÇÖËÒÖÏÙÓÁÔÎ
ÄÚÇÔÖØÜÚÕÊÏ¦ÈÇÙËÚÕÖËØÏËÞÄ-

ÓËÔÕÚÕßÚÎÒËÌÜÔÂÓÇÚÕÝ¬ØÇÓÖ
ËÒÁÔÙÑÏÙÚÕÕÖÕÃÕÇÖÕÑÇÒÕÆÙË
ÚÎÔÁÓÖËÏØÎÊÏÖÒÜÓ¦ÚÏÊÇÑÇÑ¦
ÓÇÔÚ¦ÚÇ®
©ÙÕÑÇÚÁÛËÚËÎÏÕÈ¦ÔÕÈÏÚÝÑÏ
ËÔ×Õ¬ØÇÓÖËÃÞËÊÏÇÑÎØÆÐËÏÄÚÏ
ÁÞËÏ¦ÒÒËÝÊÕßÒËÏÁÝÑÇÏÖÜÝÊËÔ
ÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÚÎ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ¦ØÞÏÙËÔÇÚÕßÏÚ¦ØËÏ
ÇØÔÎÚÏÑ¦ÙÞÄÒÏÇÍÏÇÚÎÔÑÇØÏÁØÇ
ÚÎÝ±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏÄÚÏÕ¬ØÇÓÖ
ËÃÞËËÑÚÕÐËÆÙËÏÇÖËÏÒÁÝËÔÇÔÚÃÕÔÚÎÝÙÚÎÙßÔÕÓÏÒÃÇÚÕßÓËÚÕÔ
ËÒÁÔÙÑÏÒÁÍÕÔÚ¦ÝÚÕßÄÚÏÎÏÕÈ¦ÔÕÈÏÚÝÛÇÖËØ¦ÙËÏÑ¦ÖÕÏËÝÊßÙÑÕÒÃËÝ®ÇÖÕÙÚØÕÌÂÖÕßÎÃÊÏÇ
ËÃÞËËÑÒ¦ÈËÏÜÝÇÖËÏÒÂ
©ÏÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÃÇÔÎÙßÞÕÆÔ
ÓÂÖÜÝÑÇÏÇßÚÂÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÇÖÕÊËÏÞÛËÃÞØÕÔÕÈÄØÇÑÇÏÙÆÔÛËÚÎ
ÞÜØÃÝÁÔÇÑËÔÚØÏÑÄÓÂÔßÓÇÖÕß
ÛÇÓÖÕØÁÙËÏÔÇÔÕÓÏÓÕÖÕÏÂÙËÏÚÎÔ
ÖÇØÇÖÕÓÖÂÑÇÏÙÚÇÓ¦ÚÏÇÚÎÝÑÕÏÔÂÝÍÔ×ÓÎÝ¡ËÚÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕ
ÚÎÝÇÚËÒÁÙÌÕØÎÝÁØËßÔÇÝÚÕßËÏÊÏÑÕÆÇÔÇÑØÏÚÂ¡ÏÕÆÒËØÍÏÇÚÎÔ
ÇÔ¦ÓËÏÐÎÚÎÝªÜÙÃÇÝÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝ
ÚÕßÚÕÑÄÓÓÇÌÏÒÕÊÕÐËÃÚ×ØÇÔÇËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏßÖÕÙÚÂØÏÐÎÑÇÏ
ÇÖÄÓÏÇÓËØÃÊÇÚÕßªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÏÑÕÆ ÄÓÓÇÚÕÝ
ÇÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏÄÚÏÕÏËÔÊÕÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÃÇÔÚÃÖÇÒÕÏÚÕß¬ØÇÓÖ
ÁÞÕßÔÇØÞÃÙËÏÔÇÖÒÎÛÇÃÔÕßÔÄÙÕ
ÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏÚÇÙÚËÒÁÞÎÖÕßÇÖÕÓÇÑØÆÔÕÔÚÇÏÇÖÄÑÕÔÚ¦ÚÕß©ÖÜÝ
ÖØÕÑÆÖÚËÏÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÇÖÄÚÕ
ÈÏÈÒÃÕÚÎÝ§ÃÑÏ²ÁÒËáÕªËÐ¬ÃÒËØÙÕÔÑÇÏÕ¬àÕÔ¡ÖÄÒÚÕÔÖØ×ÎÔ
ßÖÕßØÍÄÝÐÜÚËØÏÑ×ÔÑÇÏÙÆÓÈÕßÒÕÝÛÔÏÑÂÝÙÌÇÒËÃÇÝÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇËÃÞÇÔÙßÓÖÂÐËÏÓÁÚÜÖÕ
ÒÕÍÏÑÂÝÍÏÇÔÇÇÖÕÑØÕÆÕßÔÚÎ
ÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÂÖÇØÇÌØÕÙÆÔÎÚÕß
ÖØÕÁÊØÕß
©Ô×ÔßÓÕÝÓÁÒÕÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ¬ØÇÓÖÖÕßÁÍÏÔËÍÔÜÙÚÄÝ
ÇÖÄÖËØßÙÏÔÄËÖÏÑØÏÚÏÑÄ¦ØÛØÕ
ÙÚÕßÝ¬¦ÏÓÝÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝ®
ËÖÇÔÂÒÛËÚ×ØÇÊØÏÓÆÚËØÕÝÓËÕÒÄÑÒÎØÕÈÏÈÒÃÕÖÕßÙÑÏÇÍØÇÌËÃÓÏÇ
ÊÏÄÒÕßÑÕÒÇÑËßÚÏÑÂËÏÑÄÔÇÍÏÇÚÕÔ
ÖØÄËÊØÕÑÄÓÎÑÇÏÕ¬àÕßÒÏ¦ÔÏ
ØÜÚÂÛÎÑËÖØÄÙÌÇÚÇÇÔÌÕÈ¦ÚÇÏ
ÄÚÏÕ¬ØÇÓÖÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÚÕÔ
ËÍÑÇÚÇÒËÃÉËÏÑÏËÔ×ËÓÌÇÔÃÙÚÎÑËÙÃÍÕßØÕÝÄÚÏÇßÚÄÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÙßÓÈËÃÁÙÖËßÙËÔÇÊÏËßÑØÏÔÃÙËÏÄÚÏÁÞËÏÒ¦ÈËÏÚÇÓÁÚØÇ
ÚÕß×ÙÚËÔÇÇÖÕÚØÇÖËÃÓÏÇÚÁÚÕÏÇËÐÁÒÏÐÎ

Βολιβία, ο Μοράλες έφυγε, τα προβλήματα μένουν
Πώς εξαναγκάστηκε σε παραίτηση ο επί 13 χρόνια πρόεδρος της χώρας και ποια είναι η αντικαταστάτριά του Τζανίν Ανιέζ
Þ¦ØÚÎÚÎÝÇÚÏÔÏÑÂÝÓËØÏÑÂÝË
ÇÔÚÃÛËÙÎÓËÏÊËÕÒÕÍÏÑÕÆÝÙßÔÕÊÕÏÖÄØÕßÝÚÕßÙÚÎËÔËàÕßÁÒÇÑÇÏ
ÙÚÎÔ ÕÆÈÇÄÓÜÝÕÈÕ¡ÕØ¦ÒËÝ
ËÖÁÊËÏÐËÇÐÏÕÛÇÆÓÇÙÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄ
ØËÇÒÏÙÓÄÄÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÙË¦ØÛØÕÚÎÝÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÏÙÚÕÙËÒÃÊÇ
)SVVTILYNËÖÏÚßÍÞ¦ÔÕÔÚÇÝÖØÜÚÄÍÔÜØÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÇÔ¦ÖÚßÐÎ!¬Õ
ÑÇÚ¦ÑËÌÇÒÂÔÚÎÝÕÒÏÈÃÇÝÚØÏÖÒÇÙÏ¦ÙÚÎÑËÌÛ¦ÔÕÔÚÇÝÚÏÝ
ÊÕÒ¦ØÏÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇÚÕß

«Η πόλη δεν είναι κατάλληλη για τους αυτόχθονες. Ας επιστρέψουν
στα βουνά και στις πεδιάδες τους», έγραψε
στο Twitter η Ανιέζ.

O Eβο ΜοράλεςTÑ{¨É³ÒÜË³ÉØ~Ñ{ÙiÐ{o¨Ò×ÈØ³ÉÂ{~ÌVÌÈ³È¨×Ó¨Úi~ÉÜ{³{~ÌÒÈÜ
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Η επίσκεψη Ερντογάν δεν έδωσε λύσεις
Οι κινήσεις της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο εξακολουθούν να προβληματίζουν την αμερικανική πλευρά
Του ΝIΚΟΥ ΣΤEΛΓΙΑ

Την προηγούμενη εβδομάδα ο
πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν πραγματοποίησε
μια σύντομη, επίσημη επίσκεψη
στο Λευκό Οίκο. Λίγο πριν την
εν λόγω επίσκεψη, η Τουρκία
ήρθε σε συνεννόηση με τις ΗΠΑ
και τη Ρωσία για την τρίτη εισβολή στο βορειοανατολικό κομμάτι της Συρίας και τη νέα κατάπαυση του πυρός. Έπειτα, οι
πρόεδροι των ΗΠΑ και της Τουρκίας συνομίλησαν τηλεφωνικώς,
και στη συνέχεια «έκλεισε» η
επίσκεψη του κ. Ερντογάν στην
Ουάσιγκτον.
Έμπειροι αναλυτές που παρακολούθησαν την επίσκεψη
του κ. Ερντογάν στον Λευκό Οίκο
έκαναν λόγο για «επίσκεψηαστραπή». Περίπου σε 30 ώρες,
ο Τούρκος πρόεδρος και οι συνεργάτες του επιχείρησαν να
προβάλουν στην αμερικανική
πλευρά τις θέσεις της τουρκικής
κυβέρνησης σε σειρά ζητημάτων.
Σύμφωνα με τους αναλυτές, η
μικρή χρονική διάρκεια της επίσκεψης εξυπηρέτησε τα συμφέροντα της τουρκικής πλευράς,
η οποία απέφυγε τις επιμέρους
συζητήσεις, αλλά και τα ερωτήματα δημοσιογράφων σχετικά
με τα ευαίσθητα ζητήματα που
αφορούν την Άγκυρα. «Στο κάτω-κάτω της γραφής, ο κ. Ερντογάν πλέον δεν έχει άλλους φίλους στην Ουάσιγκτον πέρα από
τον Τραμπ και μια μικρή ομάδα
Αμερικανών αξιωματούχων.
Τριάντα ώρες ήταν αρκετές για
τις επαφές με αυτή τη μικρή ομάδα», συμπεραίνει ο Τούρκος δημοσιογράφος Ιλχάν Τανίρ, ο οποίος για πολλά χρόνια παρακολουθεί από κοντά τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Ο κ. Τανίρ
προσθέτει τα εξής: «Δεν άνοιξε
καμία νέα λευκή σελίδα στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, έτσι
όπως υποστηρίζει ο σύμβουλος
του προέδρου της Τουρκίας, Φα-

σχεση στις ΗΠΑ. Παρόμοια κατάσταση επικρατεί και στα άλλα
«μέτωπα» των αμερικανοτουρκικών σχέσεων, όπως το ζήτημα
της Συρίας, το Κουρδικό, ο αυταρχισμός της τουρκικής κυβέρνησης στο εσωτερικό της χώρας
και οι επιλογές της Άγκυρας στο
πεδίο της διπλωματίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι
τη στιγμή που γραφόταν το συγκεκριμένο δημοσίευμα δεν είχε
γίνει γνωστό αν στη συνάντηση
του Λευκού Οίκου ΗΠΑ και Τουρκία έθεσαν επί τάπητος και τους
φακέλους διαφθοράς που αγγίζουν την κορυφή της πολιτικής
και οικονομικής εξουσίας της
Τουρκίας.

Για την Αν. Μεσόγειο

Ο Ερντογάν πλέον δεν έχει πολλούς φίλους στην αμερικανική πρωτεύουσα. Ωστόσο, η συνάντηση της 13ης
Νοεμβρίου ήταν μια χρήσιμη συνάντηση κυρίως για τους εσωτερικούς πολιτικούς λόγους των δυο προέδρων.
χρετίν Αλτούν. Δεν επιλύθηκε
κανένα πρόβλημα στις διμερείς
σχέσεις. Όμως, ο Τραμπ αποτελεί
μια χρυσή ευκαιρία για τον Ερντογάν και ο Τούρκος πρόεδρος
επιθυμεί να επωφεληθεί από αυτήν στο έπακρον».

Προβλήματα παραμένουν
Τόσο ο κ. Τανίρ όσο και ο διεθνής Τύπος τονίζουν ότι η σύντομη επίσκεψη του κ. Ερντογάν
δεν έδωσε λύσεις σε κανένα από
τα μεγάλα προβλήματα στις διμερείς σχέσεις των ΗΠΑ και της
Τουρκίας. Στον Λευκό Οίκο, οι
δύο κυβερνήσεις συμφώνησαν
ότι διαφωνούν σε σειρά ζητημάτων, ενώ παράλληλα επιβε-








Όπως επισημαίνει ο Ιλχάν Τανίρ, ο οποίος
παρακολούθησε την
συνάντηση: «Παρά τα
προβλήματα που εξακολουθούν να βρίσκονται στο τραπέζι, από
την συνάντηση του
Λευκού Οίκου προκύπτει ότι στην Ουάσιγκτον ο Ερντογάν έχει
πλέον λίγους αλλά
ισχυρούς φίλους».

βαίωσαν αλλήλους ότι δεν στοχεύουν στην τελική ρήξη στις
μεταξύ τους σχέσεις.
Στο ζήτημα των ρωσικών πυραύλων S-400, οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τον πρόεδρο
Ντόναλντ Τραμπ να επιχείρησε
να προσεγγίσει την τουρκική
πλευρά, παραθέτοντας μια σειρά
ελκυστικών προτάσεων και κινήτρων. Η αμερικανική πλευρά
ζητάει από την Άγκυρα να παραμείνει απενεργοποιημένο το
νέο ρωσικό σύστημα, έτσι ώστε
οι εμπορικές σχέσεις ΤουρκίαςΗΠΑ να γνωρίσουν νέα άνθηση.
Η τουρκική πλευρά, αν και προσεγγίζει θετικά την εν λόγω προοπτική, δεν έδωσε καμία υπό-

Όσον αφορά το κατά πόσο οι
εξελίξεις της Ανατολικής Μεσογείου συζητήθηκαν στη σύντομη
επίσκεψη του Τούρκου προέδρου, καλά ενημερωμένες πηγές
της «Κ» αποφεύγουν να δώσουν
μια ξεκάθαρη απάντηση. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πηγές μας
οι κινήσεις της Άγκυρας στην
Αν. Μεσόγειο εξακολουθούν να
προβληματίζουν την αμερικανική πλευρά, η οποία θεωρεί ότι
μέσα από την επίδειξη ισχύος
στην περιοχή, η Τουρκία αποβλέπει σε κέρδη σε άλλα μέτωπα
των αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Με άλλα λόγια, η Τουρκία
πιέζει τις ΗΠΑ και με το «χαρτί»
της Αν. Μεσογείου. «Σε κάθε νέα
επαφή και συνομιλία η τουρκική
πλευρά λαμβάνει από την Ουάσιγκτον το μήνυμα ότι η ένταση
στην Αν. Μεσόγειο δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα καμιάς
πλευράς.
Όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές καλούνται άμεσα να εστιάσουν σε συμβιβαστικές φόρμουλες και στις κοινές προκλήσεις,
δηλαδή τη Ρωσία, το Ιράν, την
τρομοκρατία και τις ενεργειακές
ανάγκες της Δύσης», τονίζουν
οι πηγές της «Κ».

Οι διασυνδέσεις
κλειδιά του Ερντογάν
Όπως μας επισημαίνει ο κ. Τανίρ, ο οποίος
παρακολούθησε την συνάντηση των δύο
προέδρων στην Ουάσιγκτον: «Παρά τα προβλήματα που εξακολουθούν να βρίσκονται
στο τραπέζι, από την συνάντηση του Λευκού
Οίκου προκύπτει ότι στην Ουάσιγκτον ο Ερντογάν έχει πλέον λίγους αλλά ισχυρούς φίλους». Στο ίδιο μήκος κύματος ο διεθνής
Τύπος αναφέρθηκε στον ρόλο που διαδραματίζει μια μικρή ομάδα στον έλεγχο της έντασης στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Την
εν λόγω ομάδα απαρτίζουν οι γαμπροί και
στενοί συνεργάτες των δύο προέδρων, αλλά
και Τούρκοι και Αμερικανοί επιχειρηματίες
και αξιωματούχοι. Ο κ. Τανίρ μας επισημαίνει
ότι στη νέα περίοδο, οι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές στους κόλπους της προαναφερόμενης άτυπης ομάδας αμερικανοτουρκικής
φιλίας και συνεργασίας, αναλαμβάνουν ρόλο
του κυματοθραύστη στην αναχαίτιση του
κύματος αντιδράσεων που έχει ξεσηκωθεί
κατά της Τουρκίας στην αμερικανική πρωτεύουσα. Οι τελευταίες εξελίξεις επιβεβαιώνουν την παραπάνω επισήμανση, καθώς
λίγο μετά το τέλος της συνάντησης των δύο
προέδρων η προεδρία της αμερικανικής Γερουσίας αποφάσισε να μπλοκάρει την ψήφιση
απόφασης για την τελική αναγνώριση της
Αρμένικης Γενοκτονίας. Την ίδια στιγμή,
παρά τα μεγάλα προβλήματα στις σχέσεις
με την Άγκυρα, υψηλόβαθμοι Αμερικανοί
πολιτικοί τάχθηκαν υπέρ της διατήρησης
του κλίματος συνεργασίας με την Τουρκία.
Για τον κ. Τανίρ, τα προαναφερόμενα μηνύματα της αμερικανικής πλευράς μιλούν από
μόνα τους. Ο έμπειρος Τούρκος δημοσιογράφος τονίζει τα εξής: «Ο Τραμπ και ο αρχηγός
της Γερουσίας εμπόδισαν την προώθηση πακέτου εμπάργκο κατά του Ερντογάν. Μετά
από συνάντηση με τον Τραμπ, ο Lindsey
Graham μπλόκαρε την αναγνώριση της Αρμενικής Γενοκτονίας στη Γερουσία. Πρέπει
να τονιστεί ότι ο Ερντογάν βασίζεται πλέον
στον μοναδικό φίλο του στην Ουάσιγκτον,
στον Τραμπ. Ο Ερντογάν πλέον δεν έχει πολλούς φίλους στην αμερικανική πρωτεύουσα.
Σε κάθε περίπτωση, η συνάντηση της 13ης
Νοεμβρίου ήταν μια χρήσιμη συνάντηση
κυρίως για τους εσωτερικούς πολιτικούς λόγους των δύο προέδρων».

«Aιμορραγεί» το κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης
Η συμμαχία ΑΚΡ με το εθνικιστικό κίνημα φαίνεται να ευνοεί μονάχα το δεύτερο και οι αντίπαλοι σχηματισμοί να κλέβουν ποσοστά
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Ενδιαφέρουσες εξελίξεις έρχονται
στο πολιτικό προσκήνιο της Τουρκίας στον απόηχο των σαρωτικών
αλλαγών στην οικονομία. Νέες
σφυγμομετρήσεις δείχνουν ότι τα
ποσοστά του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης
(ΑΚΡ) καταγράφουν ελεύθερη πτώση. Η συμμαχία του ΑΚΡ με το εθνικιστικό κίνημα φαίνεται να ευνοεί
μονάχα το δεύτερο. Την ίδια στιγμή
από το εσωτερικό του ΑΚΡ αναδύονται δύο ανεξάρτητοι πολιτικοί
φορείς που έρχονται να «κλέψουν»
πολύτιμα ποσοστά από την κυβερνητική συμμαχία.
Οι Αλί Μπαμπατζάν και Αχμέτ
Νταβούτογλου προχωρούν με γοργό
βήμα στην ίδρυση των δικών τους
πολιτικών κομμάτων, τα οποία σύμφωνα με πρώτες μετρήσεις δεν
αποκλείεται να κλέψουν ένα σημαντικό ποσοστό της τάξεως του
15-20% από το ΑΚΡ και τους συμμάχους του. Την ίδια στιγμή, παρά
το κλίμα εθνικισμού και μιλιταρισμού που ευνοεί την συντηρητική
κυβερνητική συμμαχία, η οικονομική ύφεση και τα προβλήματα
στο εσωτερικό της Τουρκίας εξακολουθούν να επισκιάζουν το κυβερνητικό έργο.

Η πτώση των ποσοστών
Την προηγούμενη εβδομάδα μια
νέα δημοσκόπηση της εταιρείας
ORC τάραξε τα νερά στην πολιτική
σκηνή της Τουρκίας. Η σφυγμομέτρηση, την οποία εμπιστεύονται
οι πολιτικοί και οικονομικοί φορείς
της χώρας, πραγματοποιήθηκε σε
42 επαρχίες της Τουρκίας ταυτόχρονα. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση αυτή, το ΑΚΡ συγκεντρώνει








Οι Αλί Μπαμπατζάν και
Αχμέτ Νταβούτογλου
προχωρούν με γοργό βήμα στην ίδρυση των δικών τους πολιτικών κομμάτων, τα οποία σύμφωνα με πρώτες μετρήσεις
δεν αποκλείεται να κλέψουν ένα σημαντικό ποσοστό της τάξεως του 1520% από το ΑΚΡ.
αυτήν την περίοδο το 32,7% των
ψήφων και το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στις ψήφους που έλαβε το
ΑΚΡ στις εκλογές του 2002, όταν
άρχισε η ανοδική του πορεία προς
την εξουσία. Με άλλα λόγια, η έρευνα του ORC δείχνει ότι το κόμμα
του προέδρου Ερντογάν επιστρέφει
στο σημείο που ξεκίνησε.
Την ίδια περίοδο, στασιμότητα
έως και πτωτική πορεία, παρουσιάζουν τα κόμματα της παραδοσιακής αντιπολίτευσης, με εξαίρεση
το Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης
(ΜΗΡ), το οποίο υποστηρίζει την
κυβέρνηση Ερντογάν. Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (ΡΛΚ)
είναι 25,9%. Το Δημοκρατικό Κόμμα
των Λαών (ΔΚΛ), που υποστηρίζεται
από τους Κούρδους και την Αριστερά διατηρεί ένα ποσοστό της
τάξης του 8,5%. Το Καλό Κόμμα
(ΚΛ) της Μεράλ Άκσενερ παρουσιάζει αξιοσημείωτη πτώση, εξασφαλίζοντας ποσοστό της τάξης
3,5%. Στην τελευταία θέση της κατάταξης των τουρκικών κομμάτων

Στασιμότητα έως και πτωτική πορεία, παρουσιάζουν τα κόμματα της παραδο-

σιακής αντιπολίτευσης, με εξαίρεση το Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης, το οποίο
υποστηρίζει την κυβέρνηση Ερντογάν.
συναντάμε το συντηρητικό Κόμμα
Ευτυχίας (ΚΕ), το οποίο συνεργάζεται με το μέτωπο της αξιωματικής
αντιπολίτευσης, με ένα ποσοστό
της τάξης του 1,3%. Στην αντίπερα
όχθη βρίσκεται το ΜΗΡ το οποίο
σύμφωνα με την δημοσκόπηση
της ORC αυξάνει τα ποσοστά του
σε 15,4% και εξασφαλίζει τη θέση
του τρίτου μεγαλύτερου κόμματος
της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί επίσης, ότι σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση 7 στους 10 πολίτες δεν
εμπιστεύονται την τουρκική δικαιοσύνη, ενώ την ίδια στιγμή, πε-

ρίπου 6 στους 10 πολίτες δηλώνουν
ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει την καθημερινότητά τους.

Aνάγνωση αποτελεσμάτων
Τα αποτελέσματα της νέας δημοσκόπησης, τα οποία δεν διαφέρουν από άλλες, πρόσφατες σφυγμομετρήσεις, οδηγούν τους έμπειρους Τούρκους αναλυτές σε τέσσερα βασικά συμπεράσματα. Πρώτον, ανεξάρτητα από το μέγεθος
της πτώσης των ποσοστών του
ΑΚΡ (οι εκπρόσωποί του θεωρούν
ότι σήμερα το ποσοστό του κόμ-

ματος είναι περίπου 40%), το σίγουρο είναι ότι η πτωτική τάση
έχει πλέον καταστεί μια αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα για το
κόμμα του Ερντογάν. Η περίοδος
των υψηλών ποσοστών της τάξεως
του 45-49% ανήκει στο παρελθόν
και άρα το 2023 ο κ. Ερντογάν θα
χρειαστεί να επιστρατεύσει όλες
τις δυνάμεις του για να εξασφαλίσει
την παραμονή του στην εξουσία.
Δεύτερον, η συμμαχία του ΑΚΡ με
το εθνικιστικό κίνημα ευνοεί μονάχα το δεύτερο κόμμα. Αυτή την
άποψη είχε εκφράσει και ο κ. Νταβούτογλου λίγο πριν εγκαταλείψει
τους κόλπους του ΑΚΡ. Το κύμα
του εθνικισμού ενισχύει τη θέση
του ΜΗΡ στο πολιτικό προσκήνιο
της χώρας. Το κόμμα του Ντεβλέτ
Μπαχτσελί κλέβει πολύτιμα ποσοστά από το κόμμα της κ. Άσκενερ
και το ΑΚΡ, με αποτέλεσμα να σκαρφαλώνει στην κατάταξη των τουρκικών κομμάτων. Τρίτον, τα κόμματα της παραδοσιακής αντιπολίτευσης παρουσιάζουν στασιμότητα.
Παρά την οικονομική κρίση και τα
νέα προβλήματα που αντιμετωπίζει
η τουρκική κυβέρνηση (λ.χ. επτά
στους δέκα πολίτες δεν εμπιστεύονται το νομικό σύστημα της χώρας),
η αξιωματική αντιπολίτευση και
οι συμμαχικές δυνάμεις δεν κατορθώνουν να αυξήσουν τα ποσοστά τους.
Όλα τα προαναφερόμενα καθιστούν ακόμη πιο κρίσιμη την εμφάνιση στο πολιτικό προσκήνιο
της Τουρκίας των κομμάτων των
κ. Μπαμπατζάν και κ. Νταβούτογλου. Η εκλογική απόδοση αυτών
των κομμάτων δεν αποκλείεται να
τροποποιήσει ριζικά τις υφιστάμενες ισορροπίες στο τουρκικό πολιτικό προσκήνιο.

Εκλογές το 2023
Αυτή την περίοδο, οι Μπαμπα-

τζάν και Νταβούτογλου ολοκληρώνουν τις προετοιμασίες τους
σε ολόκληρη την Τουρκία για
την ανακοίνωση της ίδρυσης
των κομμάτων τους. Μπούσουλας στην νέα προσπάθεια των
δυο πρώην συνεργατών του
Ερντογάν είναι οι προεδρικές
και βουλευτικές εκλογές του
2023. Η οικονομική κρίση και η
συνεχιζόμενη συρρίκνωση των
ποσοστών του ΑΚΡ δεν αποκλείεται να πυροδοτήσουν εξελίξεις στην Τουρκία, ακόμη και
να οδηγήσουν τη χώρα σε πρόωρες εκλογές. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, τα επιτελεία των
Μπαμπατζάν και Νταβούτογλου
επιταχύνουν τις προετοιμασίες
τους. Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τα δύο νέα κόμματα να έχουν ολοκληρώσει την
οργάνωσή τους σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα της Τουρκίας.
Αυτή η εξέλιξη διευκολύνει το
έργο των ηγεσιών των κομμάτων, οι οποίες αναμένουν πλέον την κατάλληλη στιγμή, κυρίως την μείωση της έντασης
του κύματος του εθνικισμού και
μιλιταρισμού, για την ανακοίνωση της ίδρυσης των νέων πολιτικών φορέων. Σύμφωνα πάντα
με πληροφορίες από δημοσιογραφικούς κύκλους, ο πρόεδρος της Τουρκίας παρακολουθεί στενά τις προετοιμασίες
για την ίδρυση των εν λόγω
κομμάτων, πράγμα που φυσικά
οι Μπαμπατζάν και Νταβούτογλου γνωρίζουν πολύ καλά.
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Ερχονται μεγάλες ανατροπές στην Ιατρική
Ο Αμερικανός καθηγητής Μαρκ Σβάιτσερ μιλάει στην «Κ» για τα επιτεύγματα και τα ηθικά διλήμματα της επιστήμης του
Συνέντευξη στον

ΠΕΤΡΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Η υγεία σχετίζεται
και με σειρά κοινωνικών
και περιβαλλοντικών
προβλημάτων:
τι τρώμε, σε τι
συνθήκες διαμένουμε
και εργαζόμαστε,
τι αέρα αναπνέουμε.

Οφείλουμε να
συζητήσουμε πολύ
σοβαρά μέχρι ποιου
σημείου έχουμε τη
δυνατότητα να ενισχύουμε
τις φυσικές και
πνευματικές δυνατότητες
του ανθρώπου.
ÓÏÑÕÆÝÑÇÏÈÏÕÒÄÍÕßÝÙÚÎÔÑÕÏÔÂ
ÁØËßÔÇËÔÛÇÁÒËÍÇÒÕÏÖÄÔÄÚÏ
ÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÁÔÇÔÑÇÑÕÚØ¦ÞÇÒÕ
ÊØÄÓÕÇÒÒ¦ÓÏÇÌÜÚÏÙÓÁÔÎÒËÜÌÄØÕÖÕßÖØÕÙÌÁØËÏÓËÍ¦ÒÎÎÛÏÑÂÇÔÚÇÓÕÏÈÂ
– Είσθε ταυτόχρονα γιατρός, δάσκαλος και ερευνητής. Πόσο δύσκολος είναι ο συνδυασμός και
πού πέφτει το κύριο βάρος;
¶ ÇÒÂËØ×ÚÎÙÎÚÎÔÁÞÜÑ¦ÔËÏ
ÑÏËÍ×ÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÙË¦ÒÒÕßÝ
ÇÖ¦ÔÚÎÙÎÈÁÈÇÏÇËÐÇØÚ¦ÚÇÏÇÖÄ
ÖÕÏÕÔØÜÚ¦ÚËËÄÚÏÓËÇÌÕØ¦
ÂÓÕßÔËÃÓÇÏÑÇÏÛÇËÃÓÇÏÖ¦ÔÜÇÖ»
ÄÒÇÍÏÇÚØÄÝÍÏÇÚÃÇßÚÄËÃÔÇÏÚÕ
ÈÇÙÏÑÄÙÚÕÏÞËÃÕÚÎÝÚÇßÚÄÚÎÚ¦Ý
ÓÕßÑÇÏÊËÔÛÇÂÛËÒÇÔÇÑÕÏÚ¦ÐÜ
ÓÏÇÓÁØÇÚÕÔËÇßÚÄÓÕßÙÚÕÔÑÇÛØÁÌÚÎÑÇÏÔÇÊÜÑ¦ÖÕÏÕÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄ¦ÔÛØÜÖÕËÈÇÃÜÝÎÁØËßÔÇÑÇÏÎÊÏÊÇÙÑÇÒÃÇÓÕÆÊÃÔÕßÔ
ÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÙßÓÈ¦ÒÜÙÚÎ
ÛËØÇÖËÃÇÇÔÛØ×ÖÜÔÖÕßÊËÔÛÇ
ÊÜÑÇÏÊËÔÛÇÍÔÜØÃÙÜÖÕÚÁÓÁÙÜÚÜÔÑÇÏÔÕÆØÍÏÜÔÇÔÇÑÇÒÆÉËÜÔÖÕßÛÇÈØÕßÔÑÒÏÔÏÑÁÝËÌÇØÓÕÍÁÝÑÇÏÓÁÙÜÚÎÝÑÇÚ¦ØÚÏÙÎÝ
ÚÜÔÔÁÜÔÍËÔÏ×ÔÍÏÇÚØ×ÔÖÕßÛÇ
Ö¦ØÕßÔÚÎÛÁÙÎÓÇÝ©ÚÇÔÊÏÊ¦ÙÑÜÙÚÕÇÓÌÏÛÁÇÚØÕÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÜÍÏÇÚÃÕÏÑÇÒÕÃÎÛÕÖÕÏÕÃÁÞÕßÔ
ÏÊÏÇÃÚËØÎÇÊßÔÇÓÃÇÙÚÕÙÇÔÃÊÏ
ÖÕßÚÕßÝÖØÕÙÌÁØËÏÚÎÔ¦ÓËÙÎ
ËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÑÇÏÚÎÔÇÒÒÎÒËÖÃÊØÇÙÎÓËÚÕÑÕÏÔÄ
– Διαβάσαμε πρόσφατα στους

RICK WENNER

Πρόεδρος ÚÕßÑÚÏÔÕÒÕÍÏÑÕÆ¬ÓÂÓÇÚÕÝÙÚÕÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑÄÔÕÙÕÑÕÓËÃÕÚÎÝÞÕÒÂÝ:[VU`)YVVR
ÖÕßßÖ¦ÍËÚÇÏÙÚÕÕÒÏÚËÏÇÑÄÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝ:<5@
Õ¡ÇØÑÈ¦ÏÚÙËØËÃÔÇÏÁÔÇÇÖÄÚÇ
ÑÕØßÌÇÃÇÕÔÄÓÇÚÇÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÏÇÚØÏÑÂÝÙÚÎÔËÏÊÏÑÄÚÎÚ¦
ÚÕßÙÞÕÒÂÚÕßÈØÃÙÑËÚÇÏËÊ×
ÑÇÏÊËÑÇËÚÃËÝÙÚÎÔÖØÜÚÕÖÕØÃÇ
ÚÎÝÁØËßÔÇÝÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÜÔÊÏÇÍÔÜÙÚÏÑ×ÔÇÖËÏÑÕÔÃÙËÜÔÙËÖÇÍÑÄÙÓÏÇÑÒÃÓÇÑÇ¶ËÊ×ÓËÚÇÐÆ
¦ÒÒÜÔËÌËßØÁÛÎÑËÎÓÇÍÔÎÚÏÑÂ
ÚÕÓÕÍØÇÌÃÇßÔËÞÏÙÚÂÝÇßÚÂÝ
ÚÎÝÖÇØ¦ÊÕÙÎÝÕÈ¦ÏÚÙËØ¦ÔÕÏÐË
ÔÁÕßÝÊØÄÓÕßÝÙÚÎÊÏ¦ÍÔÜÙÎÑÇÏ
ÚÎÛËØÇÖËÃÇÙÕÈÇØÄÚÇÚÜÔÌÒËÍÓÕÔ×ÔÄÖÜÝÎÕÙÚËÕÓßËÒÃÚÏÊÇÑÇÏ
ÕÏÌÒËÍÓÕÔÁÝÙÚÕÊÏÇÈÎÚÏÑÄÖÄÊÏ
ÍËÍÕÔÄÝÖÕßËÖÁÚØËÉËÙËÖÕÒÒÕÆÝ
ÇÙÛËÔËÃÝÔÇÇÖÕÌÆÍÕßÔÇÑØÜÚÎØÏÇÙÓÕÆÝØÄÙÌÇÚÇËÖÏÙÑÁÌÛÎÑË
ÚÎÔÛÂÔÇÖØÕÙÑËÑÒÎÓÁÔÕÝÚÎÝ
ÒÒÎÔÏÑÂÝÑÚÏÔÕÒÕÍÏÑÂÝÚÇÏØËÃÇÝÚÕÖËØÏÛ×ØÏÕÚÜÔÊÏÇÒÁÐËÜÔ
ÖÕßÁÊÜÙËÙÚÕØËÚÇÃËÏÕÑÇÏÙÚÕ
¬ÓÇÝÖÇØÇÞ×ØÎÙËÚÎÙßÔÁÔÚËßÐÎÖÕßÇÑÕÒÕßÛËÃ
– Γιατί επιλέξατε τις ιατρικές
σπουδές και γιατί ακολουθήσατε τον λιγότερο επικερδή δρόμο
του δημόσιου τομέα;
¶§ÕÓÃàÜÖÜÝÄÙÕÏÙÚØÁÌÕÔÚÇÏ
ÖØÕÝÚÎÔÏÇÚØÏÑÂÚÕÑ¦ÔÕßÔÖØÜÚÃÙÚÜÝÍÏÇÚÃÖÏÙÚËÆÕßÔÄÚÏÓÖÕØÕÆÔÔÇÊÏÇÑØÏÛÕÆÔÖØÕÙÌÁØÕÔÚÇÝÙÚÕßÝÙßÔÇÔÛØ×ÖÕßÝÚÕßÝ
¡ÖÕØËÃÇØÑËÚÕÃÔÇÞ¦ÔÕßÔÚÕÔ
ÊØÄÓÕÚÕßÝÇÒÒ¦ÇßÚÄËÃÔÇÏÙÞËÊÄÔÖ¦ÔÚÇÚÕÖØ×ÚÕÑÃÔÎÚØÕØÕÙÜÖÏÑ¦ÖØÕÁØÞÕÓÇÏÇÖÄÓÏÇÒÇáÑÂ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÊËÔÛÇÁÒËÍÇÌÚÜÞÂ
ÇÒÒ¦ÓÎÖØÕÔÕÓÏÕÆÞÇÑÇÏÎÏÇÚØÏÑÂÓÕÆÖØÄÙÌËØËÚÎÔÑÇÒÆÚËØÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÊÏÇÑØÏÛ×ÓË
ÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÜÌÁÒÏÓÕÚØÄÖÕ©ÏÍÕÔËÃÝÓÕßÊËÔÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇ
ÑÇÒÆÉÕßÔÚÇÁÐÕÊÇÌÕÃÚÎÙÎÝÙË
ÏÊÏÜÚÏÑÄÑÕÒÁÍÏÕÑÏÁÚÙÏÂØÛÇÔÇ
ÙÖÕßÊ¦ÙÜÙÚÕÊÎÓÄÙÏÕÖÕÒÏÚËÏÇÑÄÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝ ÇÚ¦Ñ¦ÖÕÏÕÔÚØÄÖÕÁÔÏÜÙÇ
ßÖÕÞØËÜÓÁÔÕÝÇÌÕÆÇÖÕÌÕÃÚÎÙÇ
ÔÇÖØÕÙÌÁØÜÑÏËÍ×Ñ¦ÚÏÙËÇßÚÄÚÕÃÊØßÓÇÖÕßÚÄÙÇËÃÞËÊ×ÙËÏÙËÓÁÔÇ
ÞÕÒÂ:[VU`)YVVRÓÕß¦ÔÕÏÐË ÓËÍ¦ÒËÝ ÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝ Ê×
ËÌËßØÁÛÎÑËÎÓÇÍÔÎÚÏÑÂÚÕÓÕÍØÇÌÃÇÇÖÄÚÕÔÕÒÄÚËØÓÖÕßØ
ÕÕÖÕÃÕÝÚÏÓÂÛÎÑËÓËÚÕÈØÇÈËÃÕ
§ÕÓÖÁÒÞÕßÓËÇÑÄÓÎÙÚÎÔÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÕÆÖÕÒÎÚÕÔÖØ×ÚÕÓÇÍÔÎÚÏÑÄÚÕßÚÕÓÕÍØ¦ÌÕÊ×ËÖÃÙÎÝÁÍÏÔËÎÈÇÙÏÑÂËÌËÆØËÙÎÖÕß
ÕÊÂÍÎÙËÙÚÕ7,;:*(5ËÊ×ÍËÔÔÂÛÎÑËÎÚØÏÙÊÏ¦ÙÚÇÚÎÑÕÒÕÔÕÙÑÄÖÎÙÎÑÇÏÙËÏØ¦¦ÒÒÜÔËÖÇÔÇÙÚÇÚÏÑ×ÔÑÇÏÔÕÚÕÓÏ×ÔÃÓÇÙÚË
ÁÔÇÓÕÔÇÊÏÑÄÃÊØßÓÇÖÕßÙßÍÑËÔÚØ×ÔËÏÍÏÇÚØÕÆÝÓÎÞÇÔÏÑÕÆÝÞÎ-

«Τα πλεονεκτήματα gÉÜÜÓØÉ¨{³É{Øg³iØ¨ÌÙÈ³iØ¨Ð³{~ÊØÉËÑ{É³ÉÜØTÉ{¨{Ñ³Ò Ñ¨ÐÌ³
Ð¨ÉË{o¨Êo¨ÑÑÌ³ÒÚ¨ÑÉ³ËÉ{Ñ{Ð¨¨ÑoËÑÑooÉËÈ~Ñ{Ñ³iÑ³{ÐÉ³ËÉ{uVÜÓÉ{Ñ¨~.KÒ{³É¨

Μια λογική που οδηγεί στην ευγονική
– Πρόσφατα η εταιρεία Neuralink του ιδιοκτήτη της αυτοκινητοβιομηχανίας Tesla, Ελον Μασκ, ανακοίνωσε πρόγραμμα για ενίσχυση του
εγκεφάλου όχι μόνο ατόμων με αναπηρίες, αλλά και εντελώς υγιών
ατόμων μέσω ηλεκτρονικών εμφυτευμάτων. Σας προβληματίζουν
ανάλογες παρεμβάσεις;
– ËÑ{Ì³ØKÑ¨ÌÇÊ³iÐÑVÑÜÜÒÊÙiÓTÉ{oËÉ{~Ò³{ÑÒÜoÐÉ³Ñ
ÈT³¨ÌÑ×Ò¨ÐÑ~ÑÛÉÓTÉ{iÐÑËÑÑT¨i{Ð{ÖÐÉ³iTiÐÉËÑ
Ê³ÑiÜÉ~³¨ÌÙ{ÑV³Ñ³ÓÜÉÐÑÉËÑ{³ËÙ{{ÑÐÓÑÑ×ØÈÒ¨TÉ{
iÚ{~ÌÇÊ³iÐÑ$×ÉËÜÈÐÉÑÈÇi³ÊÈÐÉÜÖKÑ¨ÒÐÓT¨{{È
iÐÉËÈÓTÈÐÉ³iÙÈÑ³Ì³i³ÑÑÉ{TÖÈÐÉ³{Ø×È{~ÓØ~Ñ{ÉÈÐÑ³{~ÓØÙÈÑ³Ì³i³ÉØ³ÈÑÚ¨ÈVo{Ñ³Ë³Ò~¨ÑÈ³ÊØ³iØÜo{~ÊØ
K¨Ë~ÈÐÉ³iÚÉ¨ËÑ³iØoÉÉ³{~ÊØÉ{ÜoÊØV³iÉÈo{~Ê åÐÉ¨{~Ê
ÉËÑ{ÑÌ³{ØÉÜÒT{³ÉØT¨ÉØ³È~ÌÐÈÈÓTÉ{Ð{Ð{ÊÉ{³i
É{ÜoÊ×ÖÜÈ³ÈÉÐK¨ÖÈÐÉ³ÉTi³Êo{ÐËiiV~Ñ{ÑÈ³Ì³ÚÉ¨ÑÊÚ{~ Ù{×{ÜÌ×{ÓTÈ³ÒÙ{ÙÌÂiØÜÑÐ¨Ì
New York Times ότι, παρά τις
προόδους στην ιατρική, το
προσδόκιμο επιβίωσης στις
Ηνωμένες Πολιτείες όχι μόνο
δεν ανεβαίνει, αλλά πέφτει εδώ
και μερικά χρόνια. Σε τι οφείλεται αυτό;
¶ËØÏÍØ¦ÉÇÚËÓÏÇÖØÇÍÓÇÚÏÑÂ
Ú¦ÙÎÎÕÖÕÃÇÊËÔÁÞËÏÜÙÚÄÙÕÏÇ-

ÚØÏÑ¦ÇÒÒ¦ÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÇÃÚÏÇÇÙÏÑÕÃÙßÔÚËÒËÙÚÁÝËÃÔÇÏÎËÖÏÊÎÓÃÇ
ÚÜÔÕÖÏÕËÏÊ×ÔÑÇÏÕÏÇßÚÕÑÚÕÔÃËÝ
ÛÁÓÇÚÇÍÏÇÚÇÕÖÕÃÇÓÖÕØÕÆÓËÔÇ
ÙßàÎÚ¦ÓËËÖÃÓÇÑØÄÔÑÇÏÁÞÕßÔÐËÑ¦ÛÇØÇÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝØÃàËÝÃÊÇÓË
Ñ¦ÚÏÇÔ¦ÒÕÍÕÙËÖÕÒÆÓËÍÇÒÆÚËØÎÑÒÃÓÇÑÇÙÚÎªÜÙÃÇÓËÚ¦ÚÎ
ÊÏ¦ÒßÙÎÚÎÝÕÈÏËÚÏÑÂÝÔÜÙÎÝ

ÄÖÕßÎÇÖÕÊÄÓÎÙÎÚÕßÑÕÏÔÜÔÏÑÕÆÏÙÚÕÆÕÊÂÍÎÙËÙËÓËÍ¦ÒÎ
ÖÚ×ÙÎÚÕßÖØÕÙÊÄÑÏÓÕßËÖÏÈÃÜÙÎÝÏÊÃÜÝÚÜÔÇÔÊØ×ÔÓËÑÇÚÇÒßÚÏÑÄÚÕÔØÄÒÕÚÕßÇÒÑÕÕÒÏÙÓÕÆ
ÑÇÏÚÎÝÑÇÚ¦ÛÒÏÉÎÝÖÏÓÁÔÜÖ¦ÔÚÇÄÚÏÎÏÇÚØÏÑÂÊËÔÚÇßÚÃàËÚÇÏÓË
ÚÎÔßÍËÃÇßÍËÃÇÑÇÏÎÖÕÏÄÚÎÚÇ
àÜÂÝÓÇÝÊËÔÙÞËÚÃàÕÔÚÇÏÓÄÔÕÓË
ÚÎÔËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÖØÄÕÊÕÇÒÒ¦
ÑÇÏÓËÙËÏØ¦ÑÕÏÔÜÔÏÑ×ÔÑÇÏÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑ×ÔÖØÕÈÒÎÓ¦ÚÜÔ¶ÚÏ
ÚØ×ÓËÙËÚÏÙßÔÛÂÑËÝÊÏÇÓÁÔÕßÓËÑÇÏËØÍÇàÄÓÇÙÚËÚÏÇÁØÇÇÔÇÖÔÁÕßÓËÑÇÏÕÆÚÜÑÇÛËÐÂÝ¶ÖÕß
ÞØÂàÕßÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÝÑÇÒÆÚËØÎßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÖËØÃÛÇÒÉÎËÃÔÇÏËÑËÃÔÎÖÕßÊËÔÛÇÞØËÏÇÙÚËÃ
ÔÇÞÕØÎÍÎÛËÃÙËÑ¦ÖÕÏÕÔ
– Μια και αναφερθήκατε στην
περίθαλψη, ποια είναι η γνώμη σας για τη μεταρρύθμιση
Ομπάμα, τον περίφημο νόμο
Obamacare, που τόσες επικρίσεις δέχεται από την κυβέρνηση Τραμπ;
¶ÚÎÔÓËØÏÑÂËÃÞÇÓËÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÄÚÏËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ¦ÔÛØÜÖÕÏÊËÔÊÏÁÛËÚÇÔÑÇÓÃÇÇÙÌ¦ÒÏÙÎ

ßÍËÃÇÝÚÕÔ ÇÔÇÊ¦ÄÖÕßËÃÞÇ
ËØÍÇÙÚËÃÖØÕÎÍÕßÓÁÔÜÝÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇËÃÔÇÏÇÖÄÇßÚÂÚÎÔ¦ÖÕÉÎ
ÖÕÒÆÑÇÒÆÚËØÇ©ÏÊÆÕÍËÏÚÕÔÏÑÁÝ
Þ×ØËÝÁÞÕßÔÖ¦ØÇÖÕÒÒ¦ÑÕÏÔ¦
ÇÒÒ¦ÕÏ ÇÔÇÊÕÃËÃÔÇÏÖÏÕßÍÏËÃÝàÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÄÞÏÍÏÇÚÃ
ÁÞÕßÔÑÇÒÆÚËØÎÏÇÚØÏÑÂÇÖÄÚÏÝ
ÇÒÒ¦ÍÏÇÚÃÁÞÕßÔÑÇÒÆÚËØËÝ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÙßÔÛÂÑËÝÑÇÏÙÆÙÚÎÓÇßÍËÃÇÝ
ÓËÚÇØØÆÛÓÏÙÎ©ÓÖ¦ÓÇÊÁÞÚÎÑËÑØÏÚÏÑÂÇÖÄÚÇÇØÏÙÚËØ¦
ÇÖÄÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÖÃÙÚËßÇÔÄÚÏ
ÊËÔÂÚÇÔÇØÑÕÆÔÚÜÝØÏàÕÙÖÇÙÚÏÑÂÄÖÜÝÑÇÏÇÖÄÚÇÊËÐÏ¦ÇÖÄ
ËÑËÃÔÕßÝÖÕßÚÕÔÑÇÚÎÍÕØÕÆÙÇÔ
ÄÚÏËÔÃÙÞßÙËÖÕÒÆÚÕÔÑØÇÚÏÑÄÖÇØËÓÈÇÚÏÙÓÄÖÏÊÁÞËÚÇÏÙßàÂÚÎÙÎÑÇÏÈËÒÚÃÜÙÎ"ÙÌÇÒ×ÝÚÇÔ
ÁÔÇÝÙßÓÈÏÈÇÙÓÄÝÑÇÏÑ¦ÛËÙßÓÈÏÈÇÙÓÄÝÛÇÇÌÂÙËÏÊßÙÇØËÙÚÎÓÁÔÕßÝÑÇÏÇÖÄÚÏÝÊÆÕÖÒËßØÁÝ
ËÍÕÔÄÝËÃÔÇÏÄÓÜÝÄÚÏËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÇÔÇÙÌ¦ÒÏÙÚÕÏÇÖÁÑÚÎÙÇÔÍÏÇ
ÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÖØÄÙÈÇÙÎÙËßÖÎØËÙÃËÝßÍËÃÇÝÑÇÏÇßÚÄÊËÔËÃÔÇÏËßÑÇÚÇÌØÄÔÎÚÕ
– Ακούμε πολλά για εξατομικευμένες γονιδιακές θεραπείες και
άλλα πανάκριβα, φουτουριστικά σχέδια τη στιγμή που πάρα
πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν από
νόσους που θεωρούσαμε παρελθόν, όπως η ελονοσία και η φυματίωση. Μήπως έχουμε πάρει
λάθος δρόμο;
¶ÃÍËÚËÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÛÁÓÇÓ¦ÒÏÙÚÇÙÑÕÖËÆÜÔÇÓÏÒÂÙÜÍÏ»ÇßÚÄ
ÙÚÎÊÏ¦ÒËÐÂÓÕß©ÖÜÝËÃÖÇÑÇÏ
ÖØÏÔÏÇÚØÏÑÂÑÇÏßÍËÃÇÊËÔÙßÓÖÃÖÚÕßÔ©ÌËÃÒÕßÓËÔÇÊ×ÙÕßÓË
ÓËÍÇÒÆÚËØÕÈ¦ØÕÝÙÚÎÔÖØÄÒÎÉÎÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕÔÚÇÝÚÕßÝÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÚÎÝÔÕÙÎØÄÚÎÚÇÝÄÖÜÝ
ÎÓÄÒßÔÙÎÚÕßÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝÎ
ÌÚ×ÞËÏÇÕÏÙßÔÛÂÑËÝßÍÏËÏÔÂÝÚÕ
Ñ¦ÖÔÏÙÓÇÚÇÚØÕÞÇÃÇÑÒÖÊ×
ßÖ¦ÍÕÔÚÇÏÑÇÏÊßÔÎÚÏÑ¦ÌÕÔÏÑÁÝ
ÇÙÛÁÔËÏËÝÄÖÜÝÎËÒÕÔÕÙÃÇÑÇÏ
ÎÌßÓÇÚÃÜÙÎÖÕßÙÞËÚÃàÕÔÚÇÏÓË
ÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑÕÆÝÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑÕÆÝÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝßÚÄÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏÈÁÈÇÏÇÄÚÏÊËÔÖØÁÖËÏÔÇ
ÙßÔËÞÃÙÕßÓËÚÎÔÁØËßÔÇÍÏÇÚÕÔ
ÑÇØÑÃÔÕÂ¦ÒÒËÝÇÙÛÁÔËÏËÝÈ¦ÙËÏ
ÚÜÔÔËÄÚÇÚÜÔËÖÏÚËßÍÓ¦ÚÜÔÚÎÝ
ÈÏÕÒÕÍÃÇÝÑÇÏÚÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝ
– Πώς φαντάζεστε την πρόοδο της Ιατρικής έπειτα από 20
χρόνια;
¶ÏÇÓÁÔÇÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÖØÄÕÊÕÝÛÇÂÚÇÔÔÇÇÒÒ¦ÐÕßÓËÚØÄÖÕÙÑÁÉÎÝÑÇÏÔÇÇÌÏËØ×ÙÕßÓË
ÓËÍÇÒÆÚËØÕßÝÖÄØÕßÝÑÇÏÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÙÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝÊÎÓÄÙÏÇÝßÍËÃÇÝÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕÚÎÝÏÇÚØÏÑÂÝÖËØÃÛÇÒÉÎÝ¡ÏÒ¦ÜÍÏÇÚÎ
ÓËÚÇÚÄÖÏÙÎÚÕßÑÁÔÚØÕßÈ¦ØÕßÝ
ÙÚÏÝÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑÁÝÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝ
ÙßÔÛÂÑËÝÚÎÝÔÕÙÎØÄÚÎÚÇÝËÚÆÞÇÓËÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÓËÚÎÔËÑÙÚØÇÚËÃÇÑÇÚ¦ÚÕß
ÑÇÖÔÃÙÓÇÚÕÝÇÒÒ¦ÁÞÕßÓËÖÕÒÆ
ÊØÄÓÕÇÑÄÓÎ

Μετατρέπουμε τον καρκίνο σε χρόνια νόσο, κάτι σαν τον διαβήτη
– Συχνά πειράζουν όσους φυσικούς κάνουν έρευνα γύρω από τη
θερμοπυρηνική σύντηξη, λέγοντας ότι απέχουν μόνο 20 χρόνια
από το να την πετύχουν και ότι
πάντα θα απέχουν 20 χρόνια. Θα
μπορούσε να πει κανείς το ίδιο
για τη θεραπεία του καρκίνου;
¶ÚÕÖÇØËÒÛÄÔÙÑËÌÚÄÓÕßÔÑ¦ÖÜÝÁÚÙÏÑÏËÍ×ÇÒÒ¦ÙÂÓËØÇÊËÔ
ÙßÓÌÜÔ×ÓËÇßÚÂÚÎÛË×ØÎÙÎ
,ÞÕßÓËÑÇÚÇÒÂÐËÏÄÚÏÕÑÇØÑÃÔÕÝ
ÊËÔËÃÔÇÏÓÃÇÇÙÛÁÔËÏÇÇÒÒ¦ÖÕÒÒÁÝ¶¦ÒÒÕÖØ¦ÍÓÇËÃÔÇÏÕÑÇØÑÃÔÕÝ
ÚÕßÓÇÙÚÕÆ¦ÒÒÕÕÑÇØÑÃÔÕÝÚÕß
ÖÔËÆÓÕÔÇËÖÕÓÁÔÜÝÊËÔßÖ¦ØÞËÏ
ÓÏÇÓÇÍÏÑÂÒÆÙÎÍÏÇÄÒÕßÝ,ÞÕßÓËÑÇÚÇÌÁØËÏ×ÝÁÔÇÈÇÛÓÄÄÞÏ
ÇÖÕÒÆÚÜÝÇÒÒ¦ÙËÇØÑËÚ¦ÓËÍ¦ÒÎÁÑÚÇÙÎÔÇÓËÚÇÚØÁÉÕßÓËÚÕÔ
ÑÇØÑÃÔÕÙËÞØÄÔÏÇÔÄÙÕÑ¦ÚÏÙÇÔ
ÚÕÔÊÏÇÈÂÚÎØÏÔÇÖÄÞØÄÔÏÇ
ÇÔÎÊÏ¦ÍÔÜÙÂÙÇÝÂÚÇÔÑÇØÑÃÔÕÝ
ÛÇÖÁÌÚÇÚËÙËÓÃÇÇÖÄÚÏÝÊÆÕÑÇÚÎÍÕØÃËÝ!ËÃÚËÚÎÝÏ¦ÙÏÓÎÝÔÄÙÕßËÃÚËÚÎÝÛÇÔÇÚÏÑÂÝÑÇÚÇÊÃÑÎÝÁÖËÏÚÇ
ÇÖÄÑ¦ÖÕÏÕßÝÓÂÔËÝÂÓËØÇÖÕÒÆÝ
ÑÄÙÓÕÝàËÏÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÚÎÝàÜÂÝ
ÚÕßÓËÑÇÒÂÖÕÏÄÚÎÚÇàÜÂÝÙßÔßÖ¦ØÞÕÔÚÇÝÓËÚÕÔÑÇØÑÃÔÕÑÇÏÚËÒÏÑ¦ÓÖÕØËÃÔÇÖËÛ¦ÔËÏÙËÖØÕÞÜØÎ-

Ποιος θα φταίει
αν ο αλγόριθμος κάνει
λάθος στη διάγνωση και
στη θεραπεία; Ποιον
θα μηνύσει ο ασθενής
ή οι συγγενείς; Σοβαρά,
νέα προβλήματα
που καλούμαστε
να αντιμετωπίσουμε.
ÓÁÔÎÎÒÏÑÃÇÇÖÄÑ¦ÖÕÏÇ¦ÒÒÎÔÄÙÕ
ßÚÂËÃÔÇÏÎÍËÔÏÑÂÚ¦ÙÎÑÇÏÄÚÇÔ
ÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃÛÇÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÑ¦ÚÏ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÑÕÒÕÙÙÏÇÃÕ
– Ακούμε και διαβάζουμε πολλά
για την εισβολή της τεχνητής νοημοσύνης στην ιατρική, ειδικά δε
στην ακτινολογία. Πώς αποτιμάτε τις εξελίξεις σε αυτό το πεδίο;
¶ÚËÞÔÎÚÂÔÕÎÓÕÙÆÔÎÇÔÇÓ-

ÌÃÈÕÒÇÛÇËÖÎØË¦ÙËÏÙËÓËÍ¦ÒÎ
ÁÑÚÇÙÎÚÎÔÏÇÚØÏÑÂÄÖÜÝÑÇÏÑ¦ÛËÚÕÓÁÇÚÎÝÙÆÍÞØÕÔÎÝàÜÂÝ§ÕÓÃàÜÄÓÜÝÄÚÏÊËÔÓÖÕØÕÆÓËÔÇ
ÖØÕÈÒÁÉÕßÓËÓËÖÕÏÕÔÇÑØÏÈ×Ý
ÚØÄÖÕÛÇÓÇÝËÖÎØË¦ÙËÏªÜÚ¦Ü
ÙßÞÔ¦ÙßÔÇÊÁÒÌÕßÝÑÇÏÌÕÏÚÎÚÁÝ
ÖÕÏÕßÝÚÕÓËÃÝÚÎÝÏÇÚØÏÑÂÝÈÒÁÖÕßÔÔÇËÖÎØË¦àÕÔÚÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕ(ÒÒÕÏÒÁÔËÎÇÑÚÏÔÕÒÕÍÃÇ
¦ÒÒÕÏÎÕÌÛÇÒÓÕÒÕÍÃÇÑÏ¦ÒÒÕÏÎ
ÊËØÓÇÚÕÒÕÍÃÇÍ×ÖÏÙÚËÆÜÄÚÏÎ
ÖÏÕÓËÍ¦ÒÎËÖÃÊØÇÙÎÊËÔÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÔÇËÑÊÎÒÜÛËÃÙËÚÕÓËÃÝÖÕß
ÊËÔÌÇÔÚÇàÄÓÇÙÚËÄÖÜÝÕÏÓËÚÇÓÕÙÞËÆÙËÏÝÕØÍ¦ÔÜÔÏÇÚÃ"ÖÒÕÆÙÚÇÚÇÍÏÇÚÃÑÇÛ×ÝÚÇÇßÚÄÔÕÓÇ
²ÛÇÓËÏ×ÔÕßÔÚÇÇßÚÕÑÏÔÎÚÏÑ¦
ÊßÙÚßÞÂÓÇÚÇÛÇÁÞÕßÓËÒÏÍÄÚËØÕßÝÊÄÚËÝÑÇÏÛÇÇÔÇÍÑÇÙÚÕÆÓË
ÔÇËÖÏÔÕÂÙÕßÓË¦ÒÒËÝÓËÛÄÊÕßÝ
¬ÕÒÁÜËÔÚËÒ×ÝßÖÕÛËÚÏÑ¦ÍÏÇÔÇ
ÙÇÝÊËÃÐÜÍÏÇÚÃÕÏÖØÕÈÒÁÉËÏÝËÃÔÇÏ
ËÖÏÙÌÇÒËÃÝÖØÄÑÒÎÙÎÍÏÇËÓ¦Ý
ÚÕßÝÍÏÇÚØÕÆÝËÃÔÇÏÔÇÑÇÚÇÔÕÂÙÕßÓËÚÎÔÚËÞÔÎÚÂÔÕÎÓÕÙÆÔÎ
ÑÇÏÔÇÓÖÕØÕÆÓËÔÇÚÎÔËÔÚ¦ÐÕßÓËÙÚÕÕÖÒÕÙÚ¦ÙÏÄÓÇÝ
– Δεν υπάρχει όμως ένα πρόβλημα εμπιστοσύνης; Είναι εύκολο ο
ασθενής να κλείσει ραντεβού με

τον αλγόριθμό του και να ακούσει από αυτόν τη διάγνωση;
¶,ÞËÚËÊÃÑÏÕËÃÔÇÏÁÔÇÔÄÓÏÓÕ
ËØ×ÚÎÓÇÙÞÁÙÎÍÏÇÚØÕÆÇÙÛËÔÕÆÝÔÕÙÕÑÕÓËÃÕßÇÙÛËÔÕÆÝËÃÔÇÏ
Ö¦ØÇÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÂØÕÙÜÖÏÑ¦ÊËÔÖÏÙÚËÆÜÄÚÏÙÚÕÖØÕÈÒÁÉÏÓÕÓÁÒÒÕÔÑÏÔÊßÔËÆÕßÓËÔÇßÖÕÑÇÚÇÙÚÇÛÕÆÓËÇÖÄÇÒÍÄØÏÛÓÕßÝ
ÇÙßÔËØÍÇÙÚÕÆÓËÓÇàÃÚÕßÝÇÒÒ¦ÎÚËÒÏÑÂÇÖÄÌÇÙÎÍÏÇÚÎÊÏ¦ÍÔÜÙÎÑÇÏÚÎÛËØÇÖËÃÇÛÇËÃÔÇÏ
ÙÚÇÞÁØÏÇÓÇÝ±Ö¦ØÞËÏËÖÃÙÎÝÕ
ÑÃÔÊßÔÕÝÊÏÇØØÕÂÝÖØÕÙÜÖÏÑ×Ô
ÊËÊÕÓÁÔÜÔÙËÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝËØÍÕÊÄÚËÝÂÕÖÕßÊÂÖÕÚË
ÇÒÒÕÆßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÔÖØÜÚÕÖÕØÃÇÙËÇßÚÄ
ÚÕÔÚÕÓÁÇÑÇÛ×ÝÁÞËÏÛËÙÖÃÙËÏ
ÇßÙÚÎØÕÆÝÑÇÔÄÔËÝÖØÕÙÚÇÙÃÇÝ
ËÔ×ÙÚÏÝËÃÓÇÙÚËÖÏÕÖÃÙÜ
ÖÏÖÒÁÕÔÚÃÛËÚÇÏÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÚÎÝ
ÔÕÓÏÑÂÝËßÛÆÔÎÝ!ÖÕÏÕÝÛÇÌÚÇÃËÏ
ÇÔÕÇÒÍÄØÏÛÓÕÝÑ¦ÔËÏÒ¦ÛÕÝÙÚÎ
ÊÏ¦ÍÔÜÙÎÑÇÏÙÚÎÛËØÇÖËÃÇÑÇÏ
ÖÕÏÕÔÛÇÓÎÔÆÙËÏÕÇÙÛËÔÂÝÂÕÏ
ÙßÍÍËÔËÃÝ"ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÙÕÈÇØ¦
ÔÁÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÖÕßÑÇÒÕÆÓÇÙÚË
ÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÓË
– Σε πρόσφατο, εκτενές ρεπορτάζ για τη ρομποτική χειρουρ-

γική, το περιοδικό New Yorker
έγραψε ότι συχνά μοιάζει με
απάντηση σε αναζήτηση ερωτήματος. Δηλαδή, ότι μπορεί να
εντυπωσιάζει, αλλά η προστιθέμενη θεραπευτική αξία της είναι
σε πολλές περιπτώσεις μικρή ή
ανύπαρκτη. Ποια είναι η δική
σας εκτίμηση;
¶¬ÕÖØÄÈÒÎÓÇËÃÔÇÏÔÕÓÃàÜÄÚÏ
ËÃÓÇÙÚËÙÚÇÖØ×ÚÇÈÂÓÇÚÇÚÎÝØÕÓÖÕÚÏÑÂÝÙËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÏÝÏÇÚØÏÑÁÝ
ËÌÇØÓÕÍÁÝÚÎÝËÔÓÏÒ¦ÓËÇÑÄÓÎ
ÍÏÇÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÇßÚÄÔÕÓÇØÕÓÖÄÚ
ÇÒÒ¦ÓÄÔÕÍÏÇÖØÄÙÛËÚÇËØÍÇÒËÃÇ
ßÖÄÚÕÔ¦ÓËÙÕÁÒËÍÞÕÚÕßÞËÏØÕßØÍÕÆÃÔÇÏÑÇÒÆÚËØÇÇßÚ¦ÚÇËØÍÇÒËÃÇÇÖÄÄÙÇÊÏÇÛÁÚÇÓËÖØÏÔ"ÙÜÝ
ÙËÑ¦ÖÕÏËÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÔÇËÃÔÇÏ
ËÔ×ÙËÑ¦ÖÕÏËÝ¦ÒÒËÝÄÔÚÜÝÊËÔ
ÖØÕÙÌÁØÕßÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÖØÕÙÚÏÛÁÓËÔÎÇÐÃÇÏÙÚËÆÜÄÓÜÝÄÚÏÚÇ
ËÖÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇÛÇßÖ¦ØÐËÏÏÙÞßØÂ
ÇÒÒÎÒËÖÃÊØÇÙÎÓËÚÇÐÆØÕÓÖÕÚÏÑÂÝ
ÑÇÏÚËÞÔÎÚÂÝÔÕÎÓÕÙÆÔÎÝÑ¦ÚÏÖÕß
ÛÇÕÊÎÍÂÙËÏÙËÇßÚÄÔÕÓÇÏÇÚØÏÑ¦
ØÕÓÖÄÚÚÇÕÖÕÃÇÊËÔÛÇËÃÔÇÏÇÖÒ¦
ËØÍÇÒËÃÇÇÒÒ¦Ñ¦ÚÏÖÕÒÆÖÇØÇÖ¦ÔÜßÚÄÈÁÈÇÏÇÛÇÇÖÇÏÚÂÙËÏÇØÑËÚ¦ÞØÄÔÏÇ
– Πόσο εύκολα μπορούμε να συμ-

φιλιωθούμε με την ιδέα ότι θα
εμπιστευθούμε τη ζωή μας στους
μηχανικούς βραχίονες και στο
λογισμικό μιας μηχανής;
¶¡ÇËÓÖÏÙÚËßÄÓÇÙÚËÇßÚÄÓÇÚËÝÓÎÞÇÔÁÝÁÚÙÏÑÏÇÒÒÏ×ÝÚÇÇËØÕÖÒ¦ÔÇÕÇßÚÄÓÇÚÕÝÖÏÒÄÚÕÝÑßÈËØÔ¦ÚÕÙÑ¦ÌÕÝÙÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕ
ÊÏ¦ÙÚÎÓÇÚÎÝÖÚÂÙÎÝÓËËÐÇÃØËÙÎ
ÚÎÔÖØÕÙÍËÃÜÙÎÑÇÏÚÎÔÇÖÕÍËÃÜÙÎÆØÏÕÑ¦ÚÏÇÔ¦ÒÕÍÕÛÇÙßÓÈÇÃÔËÏÙÚÇÇßÚÄÔÕÓÇÂÎÓÏÇßÚÄÔÕÓÇ
ÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÔÏÇÚØÏÑÂÑ¦ÚÏÇÔ¦ÒÕÍÕÙßÓÈÇÃÔËÏËÊ×ÑÇÏ
ÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇ!ËÓÖÏÙÚËßÄÓÇÙÚËÚÕ
ÎÒËÑÚØÕÑÇØÊÏÕÍØ¦ÌÎÓÇÚÕÔÇÐÕÔÏÑÄÚÕÓÕÍØ¦ÌÕÑÇÏÙËÏØ¦¦ÒÒÜÔ
ÓÎÞÇÔ×Ô ÇÚÇÒÇÈÇÃÔÜÚÇÑÕÏÔÜÔÏÑ¦àÎÚÂÓÇÚÇÖÕßÛÁÚËÏÎÚËÞÔÎÚÂ
ÔÕÎÓÕÙÆÔÎÇÒÒ¦ÊËÔÈÒÁÖÜËÊ×
àÂÚÎÓÇÈÏÕÎÛÏÑÂÝ¬ÇÖÒËÕÔËÑÚÂÓÇÚÇÖÕßÖØÕÙÌÁØËÏÙËÖÕÒÒÁÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÎÖØÄÕÊÕÝÚÎÝØÕÓÖÕÚÏÑÂÝËÃÔÇÏËÔÚËÒ×ÝÞËÏØÕÖÏÇÙÚ¦ÏÇ
ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÁÔÇØÕÓÖÄÚÓÖÕØËÃÖÏÕ
ÍØÂÍÕØÇÇÖÄÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÔÇËÔÚÕÖÃÙËÏÇÏÓÕØØÇÍÃÇÇÍÍËÃÕßÑÇÏÔÇÚÎÔ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÒÒ¦ÊËÔÔÕÓÃàÜÄÚÏ
ÎØÕÓÖÕÚÏÑÂÞËÏØÕßØÍÏÑÂÓËÇßÚÄÔÕÓÇØÕÓÖÄÚÛÇÁÞËÏÍËÔÏÑËßÛËÃ
ÖØÕÚÕÆÖ¦ØÜÙÆÔÚÇÐÎ
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ΑΠΟΨΕΙΣ

Πρωτοβουλία
Σοφοκλέους
κατά της κάρτας
φιλάθλου

Μας λείπει
ο Τζίμης

Ο πρόεδρος της ΑΕΛ έστειλε επιστολή
στην ΚΟΠ και ζητά τροποποίηση του νόμου
Η ΑΕΛ είναι ίσως ο σύλλογος που επηρεάστηκε περισσότερο (όπως και ο
ΑΠΟΕΛ), από την εφαρμογή του μέτρου της κάρτας φιλάθλου. Οι «Λέοντες» εδώ και δύο χρόνια αγωνίζονται
με λίγους οπαδούς τους στην κερκίδα,
αφού η μεγάλη πλειοψηφία απέχει
από τα γήπεδα λόγω της κάρτας φιλάθλου.
Ο πρόεδρος της ΑΕΛ, Αντρέας Σοφοκλέους, ανέλαβε πρωτοβουλία για
το «καυτό» αυτό θέμα. Έστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Κυπριακής
Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Γιώργο
Κούμα, και την κοινοποίησε στους
προέδρους των ομάδων της πρώτης
κατηγορίας, στους οργανωμένους
όλων των ομάδων και στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΟΠ.
Ο διοικητικός ηγέτης των γαλαζοκιτρίνων της Λεμεσού, ζητά να συνταχθεί ένα κοινό μέτωπο για την κατάργηση ή την τροποποίηση του νόμου της κάρτας. Καλεί τον πρόεδρο
της ΚΟΠ να συγκαλέσει συνάντηση
των προέδρων των ομάδων για να συ-

ζητηθεί το θέμα και να αποφασιστούν
οι επόμενες ενέργειες για την επίλυση
του προβλήματος.
Στην επιστολή του ο κ. Σοφοκλέους
εκφράζει την άποψη πως με τα υφιστάμενα δεδομένα θα πτωχεύσουν
τα σωματεία, γι’ αυτό ζητά από την
ΚΟΠ δράση για τροποποίηση του σχετικού νόμου.
Απόσπασμα από την επιστολή του
Ανδρέα Σοφοκλέους:
«Πρόεδρε, εκτός από τον κίνδυνο
οικονομικής πτώχευσης των σωματείων λόγω της μικρής προσέλευσης
στα γήπεδα, αν συνεχιστεί αυτή η
κατάσταση με την αποχή από τη μία
και την αδιαφορία των παραγόντων
του ποδοσφαίρου σε αυτή την αποχή
από την άλλη, τότε και αυτό είναι και
το πιο σοβαρό θα πτωχεύσει και το
ίδιο το άθλημα, διότι τα αθλήματα
ζουν εφόσον προσφέρουν θέαμα στον
κόσμο και ο κόσμος από τη μεριά του
τα στηρίζει με την προσέλευσή του.
Αν νομίζετε ότι με το να συνεχιστεί
η παρακολούθηση από τον κόσμο

Στην επιστολή του ο κ. Σοφοκλέους εκφράζει την άποψη πως με τα υφιστάμενα
δεδομένα θα πτωχεύσουν τα σωματεία, γι’ αυτό ζητά από την ΚΟΠ δράση.
των αγώνων από την τηλεόραση και
όχι από το γήπεδο θα συνεχίσει το
άθλημα να είναι ζωντανό στην Κύπρο
απατάστε οικτρά. Αν ο φίλαθλος δεν
νιώσει τη ζέστη και την ομορφιά του
ποδοσφαίρου μέσα στο γήπεδο και
παρακολουθεί από την τηλεόραση
όπως οποιοδήποτε άλλο τηλεοπτικό
πρόγραμμα ενώ ταυτόχρονα θα έχει
τη δυνατότητα να παρακολουθήσει
και άλλους ποδοσφαιρικούς αγώνες
πιο προηγμένων πρωταθλημάτων,
αυτό απλά θα σημαίνει το τέλος του
κυπριακού ποδοσφαίρου.
Πρόεδρε, δυστυχώς εσύ και η εκτελεστική επιτροπή σφυρίζετε αδιάφορα,
παρά το γεγονός ότι το άθλημα κινδυνεύει. Ανάλαβε δράση εσύ και η

εκτελεστική άμεσα διότι τα περιθώρια
στενεύουν. Μην σας εξαπατά το γεγονός ότι περιστασιακά για αγώνες
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ή για αγώνες μεγάλης κρισιμότητας έκαναν
κάρτα φιλάθλου 90-100.000 κόσμου
την προσέλευση των φιλάθλων συνολικά στους αγώνες να εξετάσετε.
Σας καλώ όπως συγκαλέσετε συνάντηση προέδρων για να σχεδιάσουμε
και να συζητήσουμε περαιτέρω ενέργειες προς επίλυση αυτού του προβλήματος. Σίγουρα, δεν πρόκειται να
καταργηθεί η κάρτα φιλάθλου αλλά
πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες
κινήσεις για την τροποποίηση του
νόμου για να επιστρέψει πάλι ο κόσμος
πίσω στα γήπεδα».

Τα έγραφε δυόμιση δεκαετίες πριν, ο
μέγας Τζίμης Πανούσης, επιβεβαιώνοντας το καλλιτεχνικό του μεγαλείο. Γιατί
ακριβώς, ένας μεγάλος καλλιτέχνης
ξεχωρίζει ανάμεσα στους άλλους λόγω
κυρίως της διορατικότητάς του. Επ’
αυτού, τα έργα του παραμένουν επίκαιρα και στο μέλλον, φλερτάροντας
Του
έτσι με την έννοια του κλασσικού.
ΧΡΙΣΤΟΥ
Ο αριστοφανικός Πανούσης, γράΖΑΒΟΥ
φοντας του στίχους του «Νεόλελληνα»
θέλοντας να σχολιάσει την τότε κατάσταση σχετικά
με την παιδεία που παρέχεται στα παιδιά άρα και στη
κοινωνία, προφήτεψε παράλληλα και τι θα προκύψει
στα χρόνια που ακολούθησαν.
Λίγο να δεις τους στίχους του τραγουδιού, μια ανατριχίλα διαπερνά τον ψυχικό σου κόσμο και όχι μόνο
αφού δεν αργεί να πάει το μυαλό στου στην σημερινή
κατάσταση στην Κύπρο.
«Καίω τα δέντρα χτίζω μεζονέτες, θα κάνω τα παιδιά
μου μαριονέτες»… γράφει ο Τζίμης και δυστυχώς η
τέχνη του βρήκε πλήρη εφαρμογή στο βάρβαρο, απολίτιστο λαό μας, που φτάνει σε σημείο να κάψει το μεγαλύτερο δώρο που του προσέφερε η ίδια μητέρα Φύση.
Να καίει δηλαδή την ίδιά του την γη για να πλουτίσει,
αφομοιώνοντας πλήρως την σαθρή αξία που του προσφέρει τούτη η κοινωνία και οι ηγέτες της, πνευματικοί
(εδώ γελάμε) και πολιτικοί (πάλι δυστυχώς γελάμε). Ότι
δηλαδή το χρήμα, δεν είναι απλά χρήσιμο αλλά η
ανώτερη αξία που μπορεί να έχει ο άνθρωπος για να
προκόψει. Και λίγο πολύ για τούτο σκοτώνει τη μάνα ή
καίει την γη που τον μεγάλωσε.
Και αυτά για να χτίσει μεζονέτες, βίλες και ξενοδοχεία,
στέλνοντας τα παιδιά στα καλύτερα σχολεία μήπως και
μπορέσουν να τα διοικήσουν, μήπως και οι επενδύσεις
τους αυγατίσουν.
Και άμα όχι ή ακόμη και αν ναι, το μίσος παραμένει
στον ψυχισμό του προσπαθώντας να δοξάσει τα θεία
για να βγάλει όλη του τη βλακεία, την εθνική μας μιζέρια
την μεταμορφώνει σε πατριωτικό μεγαλείο και τη σκατόψυχή του σε δήθεν λεβεντιά και παλικαριά.
Και έζησαν αυτοί καλά και όλοι εμείς χειρότερα αφού
μεταξύ άλλων μας λείπει και ο Τζίμης.

Αψογη διοργάνωση, πολύ ψηλού επιπέδου
Ολοκληρώθηκε το ITF Hellenic Bank Masters Tennis Academy U18

Στο τουρνουά συμμετείχαν 120 αθλη-

τές από 30 χώρες.

Την περασμένη εβδομάδα, από την
Δευτέρα 11 Νοεμβρίου, μέχρι και χθες
Σάββατο 16 Νοεμβρίου, έγινε στις εγκαταστάσεις της Masters Tennis Academy στον Στρόβολο, το «Hellenic
Bank Masters Tennis Academy» με
διοργανώτρια την ομώνυμη ακαδημία
στη Λευκωσία. Το πρωτάθλημα της
ITF είναι κατηγορίας 3, για ηλικίες 18
χρονών και κάτω για αγόρια και κορίτσια. Είναι το πιο σημαντικό τουρνουά που έγινε φέτος στην Κύπρο.
Συμμετείχαν 120 αθλητές (60 αγόρια
και 60 κορίτσια) από 30 χώρες! Από
τους ξένους αντισφαιριστές, οι πιο
γνωστοί από όσους συμμετείχαν είναι
οι Βρετανοί Χάρι Γουέντελκεν και
Τόμπι Σάμουελ και από τα κορίτσια
η Πολωνή Βερόνικα Μπάζακ (Νο71
στον κόσμο) και η Ιταλίδα Σάρα Ζιοντάτο (Νο92).

Ήταν τόσο ψηλό το επίπεδο και ο
ανταγωνισμός που δυστυχώς οι Κύπριοι αντισφαιριστές και αντισφαιρίστριες (Στέφανος Σάββα, Κωνσταντίνος Κοσιή, Φώτος Φωτιάδη, Σέργιος
Κύζα, Ματίας Μάτιτς, Παύλο Παρσών,
Στυλιανός Χριστοδούλου, Φλωρεντία
Χατζηγεωργίου, Κλειώ Μαρία Ιωάννου
και Μαρία Κωνσταντίνου) αποκλείστηκαν από τον Α’ γύρο.
Το τουρνουά ITF Hellenic Bank Masters Tennis Academy, ξεκίνησε το
διήμερο 10 - 11 Νοεμβρίου με τους
προκριματικούς και την Τρίτη 12 Νοεμβρίου άρχισαν οι αγώνες για το κυρίως ταμπλό. Την Τρίτη και την Τετάρτη (12 και 13 /11) οι αγώνες άρχιζαν
στις 9:00 το πρωί και οι τελευταίοι
τέλειωναν κοντά στα μεσάνυχτα.
Ο διευθυντής της Masters Tennis
Academy Γιάννος Χατζηγεωργίου

ήταν ο Tournament Director του Πρωταθλήματος ITF Hellenic Bank Masters
Tennis Academy. Μας μίλησε για τις
εντυπώσεις του από την διοργάνωση:
«Όπως το αναμέναμε, το επίπεδο
ήταν πάρα πολύ ψηλό. Κύλησαν όλα
ομαλά. Την Παρασκευή (15/11), μετά
τις πρωινές βροχές, στεγνώσαμε τα
γήπεδα σε ελάχιστο χρόνο και οι αγώνες συνεχίστηκαν απρόσκοπτα. Οι
αντισφαιριστές, οι αντισφαιρίστριες
και οι προπονητές – συνοδοί τους,
έμειναν κατενθουσιασμένοι από την
διοργάνωση και το επίπεδο του Τουρνουά καθώς επίσης και από τις εγκαταστάσεις της Masters Tennis Academy. Είναι πολλά και σημαντικά τα
οφέλη της Κυπριακής Αντισφαίρισης
με την διεξαγωγή τόσο μεγάλων διοργανώσεων».
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΤΙΧΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Τρέχει ο Κίρζης
Απόλλωνα μήπως και βρει συμμάχους
στην προσπάθειά του να περάσει το αίτημά του για ξένους διαιτητές. Κάποιοι
την ανοίγουν φοβισμένοι, κάποιοι μένουν κλειδαμπαρωμένοι ενώ κάποιοι
άλλοι υποκρίνονται πως τάχατες ενδιαφέρονται. Ένα είναι το σίγουρο. Το επιχείρημα του Λεμεσιανού παράγοντα
μοιάζει δύσκολο έως και ανέφικτο.

τερου επιπέδου, θα βοηθούσε και την
κυπριακή διαιτησία, αν στην ουσία ζητούσε από την ΚΟΠ να φέρει ξένους,
προκειμένου η κατάσταση να βελτιωθεί, αν μη τι άλλο θα κέρδιζε την εκτίμηση των φιλάθλων, ακόμη και από χώρους με έντονες αντιδράσεις για τα μέχρι τώρα λάθη. Όλα αυτά βέβαια, αν
στο ΣΔΚ συμμερίζονται τις απόψεις για
χτυπητές αδυναμίες των μελών τους,
ειδικά φέτος…

* * * * *

* * * * *

Στην γύρα βγήκε ο πρόεδρος του

Ξένοι διαιτητές - αντιδράσεις

Στου κουφού την πόρτα…

Για την ώρα είμαστε ακόμη στο στάδιο

Κάθε εβδομάδα τα ίδια. Κάθε φορά και

συζητήσεων. Δεδομένη, ωστόσο, πρέπει να θεωρείται η αντίδραση των κυπρίων διαιτητών και του Συνδέσμου
τους, σε περίπτωση που το θέμα καθόδου ξένων διαιτητών προχωρήσει, πολύ περισσότερο αν προκύψουν δεδομένα τα οποία θα καθιστούν εφικτό ένα
τέτοιο σενάριο. Αν ο ΣΔΚ δημοσιοποιούσε την παραδοχή του, για τα σοβαρά
και μαζεμένα λάθη των πρώτων αγωνιστικών, αν αποδεχόταν πως το ενδεχόμενο καθόδου ξένων διαιτητών, καλύ-

χειρότερα. Κλωτσιές εκτός φάσης,
γρονθοκοπήματα σε αντίπαλο, φτύσιμο, εξύβριση και απρεπείς χειρονομίες. Όλα όσα συμπεριλαμβάνονται
στις καταγγελίες και παραπομπές ενώπιον του Αθλητικού Δικαστή της ΚΟΠ,
για ποδοσφαιριστές πρωταθλημάτων
U16, U17 και U19 Νεαρά παιδιά δηλαδή,
νεαροί ποδοσφαιριστές, οι οποίοι πέρα από την ποδοσφαιρική τους εκπαίδευση, διαμορφώνουν και ποδοσφαιρικό χαρακτήρα. Πώς αντιδρούν οι

προπονητές τους, τι κάνουν οι αρμόδιοι – υπεύθυνοι Ακαδημιών ή μικρών
ηλικιακά ομάδων; Μάλλον λίγα πράγματα, ίσως και τίποτα, αν κρίνουμε από
τη συχνότητα με την οποία παρουσιάζονται, κάθε εβδομάδα, τέτοιου είδους
υποθέσεις ενώπιον του Αθλητικού Δικαστή.

* * * * *

Ξανά διακοπή
Ξανά διακοπή για τις Εθνικές ομάδες.

Οι αγώνες των Εθνικών ομάδων έχουν
χάσει εδώ και καιρό την αίγλη τους.
Και δεν πρόκειται να τη ξαναβρούν όσο
υπάρχει το Τσάμπιονς Λινγκ. Οι δε ποδοσφαιριστές (κυρίως οι πρωτοκλασάτοι), δείχνουν να έχουν κάνει τις επιλογές τους με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ματς των συλλόγων τους και
της Εθνικής τους ομάδας.

* * * * *

Κάτι ετοιμάζεται
Κάτι ετοιμάζεται γενικώς στο κυπριακό

ποδόσφαιρο μήπως και ανατραπούν

κάποια δεδομένα που λειτουργούν εις
βάρος του. Περισσότερα δεν μπορούμε ν’ αναφέρουμε ωστόσο θα πρέπει
να θεωρείται δεδομένη η κοινή προσπάθεια κάποιων μήπως και καταφέρουν να ρίξουν τον τοίχο. Οι προσπάθειες που γίνονται είναι προσεγμένες
και εκατό τοις εκατό μακριά από τα
φώτα της δημοσιότητας.

* * * * *

Παλαιότερη ανακοίνωση
Στις 16 Απριλίου του τρέχοντος έτους

το ΔΣ της ΚΟΠ εξέδωσε ανακοίνωση
που άρχιζε ως εξής: «Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει ενημέρωση από
την UEFA για ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα για ποδοσφαιρικό αγώνα
που αφορά μέχρι το Πρωτάθλημα Β’
Κατηγορίας (δηλαδή εκτός της Α’ Κατηγορίας), που διοργανώνεται από την
Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου
θα επιβάλλονται οι πιο κάτω ποινές».
Οι ποινές περιλαμβάνουν αποκοπή
χορηγιών, πρόστιμο, αφαίρεση βαθμών κλπ. Γιατί τα γράφουμε τώρα αυτά; Έλα ντε…

Ξένους διαιτητές,
χθες!
Όταν ακούς τον πρόεδρο του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου να λέει πως
δεν χρειάζεται να φέρουμε ξένους διαιτητές στο κυπριακό πρωτάθλημα,
γιατί σε λίγους μήνες θα έρθει το VAR
και η κατάσταση θα βελτιωθεί, λογικά
ανησυχείς περισσότερο για τη συνέχεια του φετινού πρωταθλήματος!
Του
Παλαιότερα και σε ανάλογες περιΓΙΩΡΓΟΥ
πτώσεις, όταν οι εκπρόσωποι των διΛΟΓΙΔΗ
αιτητών σχολίαζαν αντιδράσεις για
σοβαρά λάθη, ακούγαμε το… κλασσικό «λάθη γίνονται
παντού», ενώ παίρναμε και διαβεβαιώσεις για βελτίωση
της κατάστασης. Η πρόσφατη τοποθέτηση του κυρίου
Πάπουτσου, περί του VAR και της επικείμενης εφαρμογής του στο κυπριακό πρωτάθλημα, κάτι σαν παραδοχή μοιάζει, σε σχέση με τις αδυναμίες της κυπριακής διαιτησίας και των πολλών προβλημάτων
που παρουσιάζονται από το ξεκίνημα του φετινού
πρωταθλήματος.
Ίσως γιατί ποτέ και κανείς, από τους αρμοδίους, δεν
έκανε κάτι τα τελευταία χρόνια για να βελτιωθεί η κατάσταση στο χώρο της κυπριακής διαιτησίας, να βοηθηθούν οι κύπριοι διαιτητές. Ίσως γιατί δεν προνόησαν
οι υπεύθυνοι, δεν δουλέψαμε σωστά στην εκπαίδευση
αλλά και στην επιλογή νέων διαιτητών – ικανών να διαδεχθούν τους πιο παλιούς, οι οποίοι σταδιακά αποχωρούν.
Ό,τι και να φταίει, η ουσία δεν αλλάζει και χωρίς υπερβολή, κανείς μάλλον δεν πιστεύει πως βγαίνει η φετινή
χρονιά, έχοντας ήδη καταγράψει τόσα σημαντικά λάθη
σε εννέα αγωνιστικές, έχοντας ήδη δημιουργηθεί ένα
σκηνικό έντονης αμφισβήτησης, για όλους σχεδόν τους
διαιτητές, σκηνικό σε πολύ μεγάλο βαθμό δικαιολογημένο
και όχι απλά λόγω προκατάληψης.
Αντίστροφα λοιπόν θα πρέπει να ερμηνεύεται το
επιχείρημα του ΣΔΚ. Αντί για υπομονή, μέχρι το VAR
να βελτιώσει την κατάσταση, στην ουσία διορθώνοντας
πολλά από τα σοβαρά λάθη των κύπριων διαιτητών,
κάθοδος ξένων διαιτητών προκειμένου το πρόβλημα
να περιοριστεί και όσο το δυνατό με λιγότερες… αναταράξεις να ολοκληρωθεί η φετινή περίοδος, αναμένοντας
του χρόνου τη βοήθεια της τεχνολογίας.
Σαφώς και το θέμα καθόδου ξένων διαιτητών δεν
είναι απλό. Ποιοι και από πού, σε ποιους αγώνες και τι
γίνεται με τους κύπριους διαιτητές, γιατί οι ξένοι προσωρινή λύση αποτελούν και πολλά άλλα. Η ουσία,
ωστόσο, δεν αλλάζει. Εκτός και αν κάποιος πιστεύει,
πως από την ερχόμενη εβδομάδα, με την επανέναρξη
του πρωταθλήματος, τα σοβαρά λάθη θα μειωθούν στο
ελάχιστο και διαιτητές οι οποίοι αποδεδειγμένα σφυρίζουν
συχνά «φάλτσα», θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις...
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Μεταβολές εβδομάδας
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ΤΟ 2020
Προβλέπουν
κατάρρευση
της τιμής
του «μαυρου
χρυσού»
Σελ. 9

Πετρέλαιο

€/$

-0,44%

0,03%

Τα διαβατήρια κρίνουν τις αξιολογήσεις
Κίνδυνος να επηρεάσουν αρνητικά τις εκθέσεις του ΟΟΣΑ και της Moneyval το επόμενο εικοσαήμερο
Στη ζυγαριά των αξιολογήσεων
της κυπριακής οικονομίας από
τους θεσμούς μπαίνει το θέμα
των διαβατηρίων. Αυτή την εβδομάδα αναμένεται η έκθεση του
ΟΟΣΑ και την 1η Δεκεμβρίου η
έκθεση για την αξιολόγηση των

μέτρων κατά της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση
της τρομοκρατίας (MONEYVAL).
Και στις δύο εκθέσεις θα υπάρχει
αναφορά στο θέμα που δημιουργήθηκε με τα διαβατήρια και στις

αδυναμίες του προγράμματος.
Και οι δύο θεσμοί έχουν κρούσει
πολλάκις τον κώδωνα του κινδύνου αναφορικά με το πρόγραμμα
που εφαρμόζει η Κύπρος. «Το κλίμα είναι περίεργο και τα μηνύματα
που λαμβάνουμε είναι μικτά»,

ανέφερε πηγή από την επαγγελματική ομάδα των λογιστών στην
«Κ», σχετικά με τις δύο εκθέσεις.
Σημείωσε πως τα τελευταία δημοσιεύματα και η έκταση που έλαβε το θέμα των πολιτογραφήσεων
λειτούργησαν ιδιαιτέρως αρνητικά

Στους ακριβότερους εμπορικούς δρόμους η Ερμού

σε μία περίοδο που οριστικοποιούνταν οι δύο εκθέσεις. «Ήδη
ήταν βαρύ το κλίμα με το ζήτημα
των πολιτογραφήσεων, αλλά τα
τελευταία γεγονότα φαίνεται να
έδωσαν και τη χαριστική βολή»,
ανέφερε χαρακτηριστικά. Σελ. 5

Οι αρρυθμίες
στον ΟΚΥπΥ
πονοκέφαλος
για το ΓεΣΥ
Διαφωνίες για αμοιβές
Σοβαρές είναι οι επιπτώσεις στο
ΓεΣΥ από τη δεύτερη παραίτηση
προέδρου του ΟΚΥπΥ. Η φυγή
του Αλέκου Σταμάτη επιβεβαιώνει
την διοικητική αστάθεια στον
Οργανισμό, αλλά και τις διαφορετικές προσεγγίσεις στις αμοιβές
των γιατρών του δημοσίου. Η ΠΑΣΥΚΙ φέρεται να ζητούσε ποσοστό
30% από ιατρικές πράξεις και επισκέψεις, ενώ ο ΟΚΥπΥ δίνει 8%
και 20% αντίστοιχα. Σελ. 4

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΔΙΕΘΝΗ

Ενισχύθηκε οριακά
η γερμανική οικονομία
Ο κίνδυνος τεχνικής ύφεσης της γερμανι-

κής οικονομίας αποφεύχθηκε οριακά, δίνοντας ακόμη μία δικαιολογία στην κυβέρνηση να μη χαλαρώσει τη δημοσιονομική
της πολιτική, παρά τις πιέσεις. Η γερμανική
οικονομία ενισχύθηκε κατά 0,1% σε τριμηνιαία βάση και κατά 0,5% σε ετήσια. Σελ. 10

Πλειστηριασμοί
online από αύριο
και στην Κύπρο

ΕΛΛΑΔΑ

Μόνο εργάσιμες μέρες

Τα funds θα γεμίσουν
την αγορά με ακίνητα
Πάνω από 20.000 ακίνητα στην Ελλάδα θα

διατεθούν τα επόμενα χρόνια μέσω απευθείας πωλήσεων και πλειστηριασμών. Πρόκειται για ακίνητα που αποτελούν εγγυήσεις
των χαρτοφυλακίων κόκκινων δανείων, που
πωλήθηκαν ή πρόκειται να πωληθούν τους
επόμενους μήνες σε funds. Σελ. 12

Στη λίστα με τους ακριβότερους εμπορικούς δρόμους του κόσμου είναι για μία ακόμα χρονιά η Ερμού. Συγκεκριμένα, βρίσκεται πλέον στη 14η

θέση, καθώς το μέσο ετήσιο ενοίκιο αυξήθηκε κατά 14% τοντελευταίο χρόνο και διαμορφώνεται πλέον σε 3.420 ευρώ τ.μ., από 3.000 ευρώ /
τ.μ. πέρυσι. Σε σχέση μάλιστα με το 2017, όταν η Ερμού βρισκόταν στη 19η θέση, η αύξηση των ενοικίων προσεγγίζει το 30%. Σελ. 8

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Κύπρος

Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

0,60%

0,09%

Γερμανία

-0,35%

-0,11%

Γαλλία

-0,03%

-0,08%

1,32%

0,16%

Ιταλία
Ισπανία

0,45%

0,07%

Ιρλανδία

0,06%

-0,08%

Ελλάδα

1,42%

0,21%

Ην. Βασίλειο

0,71%

-0,08%

Βαθμολογία
από οίκους αξιολόγησης
Οίκος
Αξιολόγησης

Μακροπρόθεσμο
Χρέος

Βραχυπρόθεσμο
Χρέος

DBRS
Fitch
Moody’s
S&P

ΒBB (low)
BΒΒBa2
BBΒ-

R-2 (middle)
F3
NP
Α-3

Αρχίζουν από αύριο οι ηλεκτρονικοί
πλειστηριασμοί και στην Κύπρο.
Την ευθύνη για την πλατφόρμα
θα έχει ο Σύνδεσμος Τραπεζών
Κύπρου, ενώ την δημιουργία της
ανέλαβε η ελληνική εταιρεία η
οποία δημιούργησε και την ελληνική πλατφόρμα. Οι ηλεκτρονικοί
πλειστηριασμοί διενεργούνται μόνο εργάσιμη ημέρα από τις 10:00
π.μ. έως τις 12:00 μ.μ. Σελ. 6

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Του HOLGER SCHMIEDING*

Ελπιδοφόρες ενδείξεις για τη διεθνή οικονομία
Οι εμπορικές διενέξεις που προκάλεσε ο Αμερικανός πρόεδρος
Ντόναλντ Τραμπ, η επιβράδυνση
της οικονομίας της Κίνας και η
αβεβαιότητα σχετικά με την έξοδο
της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή
Ενωση προξενούν σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια μεταποίηση και στο εμπόριο. Αν και
και η τελική εγχώρια ζήτηση διατηρείται ζωηρή, αυτοί οι κραδασμοί υποχρέωσαν τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης στις χώρες
του προηγμένου κόσμου σε επίπεδα κάτω από τη μακροπρόθεσμη τάση. Οι οικονομίες δε που
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από
τις εξαγωγές, όπως η Γερμανία,
παραπαίουν στο χείλος της ύφεσης. Τα στοιχεία ερευνών από
τον κλάδο παροχής υπηρεσιών
και τα επίσημα από την αγορά

εργασίας φανερώνουν ότι η δυσπραγία στον κλάδο της μεταποίησης διαχέεται αργά σε άλλους
κλάδους της οικονομίας. Συνεπώς
το ερώτημα που εγείρεται για το
2020 είναι πια προφανές: μήπως
βαθύνει έτι περαιτέρω η εξασθένηση της μεταποίησης και τελικώς
ανακόψει τον βηματισμό σε άλλους τομείς, οι οποίοι μέχρι στιγμής έχουν φανεί ανθεκτικοί, ή η
μεταποίηση θα ανακάμψει αρκετά
σύντομα, ώστε να αποτρέψει να
συμβεί κάτι τέτοιο; Σε αντιστάθμισμα, οι πρόσφατες εξελίξεις
αναθερμαίνουν την ελπίδα ότι
σε λίγους μήνες η παραγωγή της
μεταποίησης και το παγκόσμιο
εμπόριο θα σταθεροποιηθούν,
ανοίγοντας τον δρόμο για μια
σταδιακή επαναφορά του βηματισμού της διεθνούς οικονομίας








Σε λίγους μήνες η παραγωγή της μεταποίησης και το παγκόσμιο
εμπόριο θα σταθεροποιηθούν.
σε ορίζοντα δωδεκαμήνου. Ιδού
ορισμένες ελπιδοφόρες ενδείξεις.
Δεύτερη φορά μέσα στη χρονιά
ορισμένοι βασικοί δείκτες φανερώνουν ότι η μεταποίηση και το
εμπόριο συντόμως θα ανακάμψουν. Εάν ο Αμερικανός πρόεδρος
Ντόναλντ Τραμπ δεν ταράξει τη
διεθνή οικονομία, οξύνοντας τις
εμπορικές διενέξεις, όπως τον
Μάιο, τα χειρότερα θα έχουν σύντομα περάσει. Κατόπιν, οι χρη-

ματιστηριακοί δείκτες προοικονομούν μια πιθανή ανάκαμψη
εδώ και πολύ καιρό. Εντούτοις,
οι κεφαλαιαγορές είναι άστατες.
Aλλοτε μπορούν και άλλοτε όχι
να προαναγγείλουν τα σημεία
καμπής της οικονομίας. Εάν, όμως,
τα αληθινά δεδομένα, όπως οι
προσδοκίες των εταιρειών, αρχίσουν να επιβεβαιώνουν το μήνυμα
των αγορών, μπορούμε να είμαστε
βέβαιοι σε λογικά πλαίσια ότι έρχονται καλύτερες ημέρες. Τα οικονομικά στοιχεία, βέβαια, συνεχίζουν να δείχνουν αποδυνάμωση. Αλλά, ορισμένα στοιχεία,
όπως το ΑΕΠ των ΗΠΑ και της
Ευρωζώνης, δεν προκαλούν έκπληξη με το να φανερώνουν κάμψη. Οι προσδοκίες γίνονται πιο
ρεαλιστικές. Κι αν τα νοικοκυριά
και οι επιχειρήσεις δεν χρειάζον-

ĬĮǇƿǊĮĲİǌĮǋƾǇİĲİȺİǏǈııǗĲİǏĮǄǈĮĲĮ)XQGV"
ǼȖȖȡĮĳİȓĲİİįȫȖȚĮʌİȡȚııȩĲİȡİȢʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ
www.pwc.com.cy/funds

ται πλέον να περιορίσουν περισσότερο τις δαπάνες τους, η αύξηση της παραγωγής μπορεί να
σταθεροποιηθεί.
Στην περίπτωση της εξαγωγικής οικονομίας της Γερμανίας,
τέλος, αυτή έχει πληγεί από τους
εμπορικούς πολέμους, την επικείμενη αποχώρηση της Βρετανίας
από την Ε.Ε. και την επιβράδυνση
της οικονομίας της Κίνας – και
μάλιστα, τα πλήγματα είναι βαρύτερα από κάθε άλλη προηγμένη
οικονομία. Παρά ταύτα, οι προσδοκίες των επιχειρήσεων στη μεταποίηση το καλοκαίρι σταθεροποιήθηκαν και βελτιώθηκαν κατά
τι τον Οκτώβριο, φθάνοντας στα
υψηλότερα τετραμήνου.

* Aνώτατος οικονομολόγος της Berenberg Bank.
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Ανάπτυξη και
«αναπτυξιακός»
βολονταρισμός
Πώς θα έρθει η ανάπτυξη; Ας μην
έχουμε αυταπάτες. Η ανάπτυξη
δεν θα έρθει επειδή θα μειωθούν
κάποιοι φορολογικοί συντελεστές,
επειδή θα γίνει κάποια έστω πολύ
μεγάλη επένδυση, επειδή θα δανειστούμε (όπως σχεδόν όλα τα
κράτη…) με μικρό επιτόκιο. Ούτε,
πάλι, η ανάπτυξη θα πέσει ως μάννα εξ ουρανού, με κάποιο «δώρο»
από έναν θείο από την Κίνα, από
τις ΗΠΑ ή από τη Γερμανία.
Η ανάπτυξη προϋποθέτει ότι
κάνουμε μεταρρυθμίσεις. Προϋπο






Αν εμείς δεν κάνουμε
τις μεταρρυθμίσεις,
δεν θα γίνουν, κανείς
δεν θα τις κάνει για
λογαριασμό μας.
θέτει βαθιές τομές στη δημόσια
διοίκηση, στην ίδια την αρχιτεκτονική και στις δομές του κράτους,
στο σύστημα απονομής Δικαιοσύνης (που έχει καταστεί αγαθό που
σπανίζει εξαιτίας της απίστευτης
καθυστέρησης…), στα συστήματα
των κρατικών προμηθειών, στην
αποτελεσματική αντιμετώπιση της
διαφθοράς και της διαπλοκής
(απεχθή φαινόμενα που η κρίση
δεν φαίνεται να έθιξε, αντιθέτως
ίσως είναι από τα λίγα που βγήκαν
ενισχυμένα μέσα από την κρίση...),
ριζικά μέτρα για την αποκατάσταση
ισονομίας, αξιοκρατίας, ασφάλειας,
αλληλεγγύης.
Προϋποθέτει, επίσης, ότι η κοινωνία μας θα πάψει να είναι θλιβερό
υπόδειγμα της «τραγωδίας των θεσμών», θα πάψει να είναι φοβική
και κλειστή και θα αποκτήσει την
ικανότητα να δημιουργήσει ένα
νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας,
να δημιουργήσει θεσμούς ισχυρούς,
ασφαλείς και ευπροσάρμοστους
στις μεταβαλλόμενες συνθήκες τόσο με την έννοια των νομοθετημένων οργάνων της πολιτείας όσο
και με την ευρύτερη έννοια των
«κανόνων του παιχνιδιού».
Ας θυμηθούμε ότι οι Ρόμπιν-

σον-Ατζέμογλου άρχιζαν το γνωστό
bestseller τους (Why Nations Fail,
2012) με το παράδειγμα της πόλης
Νογκάλες, που κόβεται στη μέση
από έναν φράκτη.
Μισή ανήκει στην Αριζόνα
(ΗΠΑ) και είναι πλούσια, η άλλη
μισή ανήκει στη Σονόρα (Μεξικό)
και είναι φτωχή. Γιατί, ενώ είχαν
ξεκινήσει χωρίς καμία διαφορά
πλούτου, η μεν αναπτύχθηκε, η
δε υστέρησε; Για τον ίδιο λόγο που
οι πάμπλουτες σε πρώτες ύλες πάλαι ποτέ αποικίες στη Νότια Αμερική παρέμειναν φτωχές, ενώ οι
πάμπτωχες σε πρώτες ύλες πάλαι
ποτέ αποικίες στη Βόρεια Αμερική
έγιναν πάμπλουτες: Η διαφορά
οφείλεται στους διαφορετικούς θεσμούς που οικοδομήθηκαν στη
μία και στην άλλη περίπτωση.
Καταλήγω: Συχνά πυκνά λέγεται
ότι η ανάπτυξη δεν διατάσσεται,
δεν έρχεται κατόπιν σχετικής εντολής. Σωστά. Να συμπληρώσουμε
κάτι επίσης σωστό, ότι η ανάπτυξη
δεν πρόκειται να έρθει επειδή κάποιος της λέει λόγια λατρείας, επειδή πίνει νερό στο όνομά της και
της ορκίζεται αιώνια πίστη και
αφοσίωση. Με άλλα λόγια, η ανάπτυξη ούτε διατάσσεται ούτε παραμυθιάζεται. Ούτε υπακούει σε
εντολές ούτε υποκύπτει στη γοητεία ενός «αναπτυξιακού» βολονταρισμού σαν κι αυτόν που κάνει
τη θορυβώδη παρουσία του μετεκλογικά (αφού θέλω ανάπτυξη, αρκεί να φωνάζω ότι θέλω επενδύσεις,
σηκώνω τα μανίκια, επιδίδομαι σε
έναν «αναπτυξιακό» ακτιβισμό κι
αυτά είναι, δήθεν, ικανά να κάνουν
την ανάπτυξη να εμφανιστεί από
τη γωνία!).
Για να έρθει η ανάπτυξη, χρειάζονται τομές και σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο. Αυτά εξαρτώνται
από εμάς. Αν εμείς δεν τα κάνουμε,
δεν θα γίνουν – κανείς δεν θα τα
κάνει για λογαριασμό μας. Αλλά,
προς το παρόν τουλάχιστον, (παρά
την ευνοϊκή συγκυρία, το εύκρατο
πολιτικό/κοινωνικό κλίμα…) δεν
φαίνεται να είναι στις κυβερνητικές
προτεραιότητες.

kallitsiskostas@yahoo.com

Καρκίνο προκαλεί
η ατμοσφαιρική ρύπανση
Τα νανοσωματίδια της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης συνδέονται με την εμφάνιση καρκινικών όγκων στον εγκέφαλο, σύμφωνα με νέα έρευνα, η
οποία δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Epidemiology. Ειδικότερα, η
αυξημένη έκθεση στα υπερλεπτά
σωματίδια (UFPs) που παράγονται
από την καύση των καυσίμων, ιδιαίτερα από τους ντιζελοκινητήρες
οχημάτων, αυξάνει σημαντικά τις
πιθανότητες εμφάνισης καρκινικών
όγκων στον εγκέφαλο.
Οπως επισημαίνουν οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου ΜακΓκιλ
του Καναδά, που εκπόνησαν τη μελέτη, οι καρκινικοί όγκοι στον εγκέφαλο είναι αρκετά σπάνιοι και η
αύξηση της έκθεσης σε ατμοσφαιρική ρύπανση που συνδέεται με μετεγκατάσταση από έναν ήσυχο δρόμο ενός αστικού κέντρου σε μια πολυσύχναστη λεωφόρο, καταλήγει
στην εμφάνιση ενός επιπλέον καρκίνου του εγκεφάλου ανά 100 χιλιάδες κατοίκους. Προκειμένου να καταλήξουν σε σαφή συμπεράσματα,
οι Καναδοί επιστήμονες ανέλυσαν
τα ιατρικά αρχεία και την έκθεση
στην ατμοσφαιρική ρύπανση 1,9
εκατ. ενήλικων συμπατριωτών τους,
κατά την περίοδο 1991-2016. Ετσι,
διαπίστωσαν ότι ο συσχετισμός ανάμεσα στον καρκίνο του εγκεφάλου
και στην έκθεση στα νανοσωματίδια
ήταν «εντυπωσιακά σταθερός». Διαπιστώθηκε ότι αύξηση της έκθεσης
στην ατμοσφαιρική ρύπανση 10 χιλιάδων νανοσωματιδίων ανά κυβικό
εκατοστό, διαφορά δηλαδή που καταγράφεται ανάμεσα σε έναν ήσυχο
δρόμο και σε μια πολυσύχναστη λεωφόρο, αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του εγκεφάλου κατά
10%. Ωστόσο οι ερευνητές επιση-
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Εντυπωσιασμοί
Ο Αβέρωφ δεν μπορούσε να πει μπροστά στις

κάμερες ότι έκανε πίσω με τις χρεώσεις η Τράπεζα Κύπρου, έπρεπε να φωνάξει τα media για
να τους δηλώνει ότι είναι ευχαριστημένος και
πόσο καλά πήγε η κουβέντα που είχε με τον Πανίκο Νικολάου. Συν τοις άλλοις, φάνηκε ήρωας ο
Αβέρωφ, λες και ο Βότσης για παράδειγμα, δεν
έβγαινε στα τηλεοπτικά παράθυρα από την
πρώτη στιγμή και να λέει πως αυτές οι χρεώσεις
είναι ένα σύγχρονο χαράτσι.

••••
Κρέμα αντιγήρανσης
Την απόσυρση και αντικατάσταση παλαιών οχη-

μάτων εξήγγειλε το Υπουργείο Οικονομικών, με
το ύψος της χορηγίας να ανέρχεται στα 2.000
ευρώ (1.250 χορηγίες). Το προς απόσυρση «παλαιό όχημα» πρέπει, μεταξύ άλλων, να είναι ηλικίας μεγαλύτερης ή ίσης των δεκαπέντε ετών,
κατηγορίας Μ1 (τύπου σαλούν) ή Ν1 (μεταφοράς εμπορευμάτων). Το καινούργιο όχημα που
θα εγγραφεί θα πρέπει να έχει κυβισμό μικρότερο ή ίσο των 1800 κυβικών εκατοστών, Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης με ένδειξη “Euro 6AD”
ή μεταγενέστερη και μάζα εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα μικρότερη ή ίση των 150
γραμμαρίων ανά χιλιόμετρο, μετρούμενη με τη
νέα μέθοδο μέτρησης, γνωστή ως «WLTP». Χαιρετίζει η στήλη τέτοια μέτρα, διότι έτσι θα μειωθούν έστω και 1.250 γηρασμένα αυτοκίνητα
από την Κύπρο.
Θα πέσει πολύ τεχνολογικός αλφαβητισμός τελευταία. Από τη μία θα πρέπει να μάθουν οι
καταναλωτές πώς να χρησιμοποιούν το app της Τράπεζας Κύπρου ώστε να μην χρεώνονται στο
μέλλον και από την άλλη πώς θα bid-άρουν για ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.

••••
Ούτε που ξέρουν
Ούτε που ξέρουν τι θα κάνουν οι τρεις διορι-

σθείσες για την επιτροπή ελέγχου των διαβατηρίων. Υπάρχει μία σύγχυση, μεταξύ Προεδρικού, Υπουργείου Εσωτερικών, Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Νομικής Υπηρεσίας και ΑΔΕΕΛΕΠ. Ο
λόγος; Το Προεδρικό θέλει να προχωρήσουν σε
επανέλεγχο όλων των διαβατηρίων που δόθηκαν από το 2013 έως και σήμερα, δίχως όμως να
έχουν καθορίσει το πώς θα γίνεται. Δηλαδή. Η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για παράδειγμα, έχει
ορισθεί ως μία οντότητα που θα ελέγχει τα διαβατήρια που έχουν δοθεί, δίχως όμως να ξέρει
πως, που, πότε. Όχι ότι δεν έχει την τεχνογνωσία η ΕΚΚ για παράδειγμα να ελέγξει περίεργους (αυτό κάνει με τις εταιρείες), αλλά εάν δεν
έχει μπροστά της αντικείμενο δεν μπορεί να κάνει κάτι. Και από το Προεδρικό θέλουν να γίνει η
διαδικασία «χθες». Ούτε σήμερα, ούτε αύριο.

••••
Για τις πλημμύρες τίποτα;
Το Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού δήλωσε

γραπτώς πως ο Προϋπολογισμός του 2020 για
την πόλη αντικατοπτρίζει ένα Δήμο νοικοκυρεμένο ο οποίος λειτουργεί στη βάση της χρη-

H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Φοροδιαφυγή
Φοροδιαφυγή καλείται

η παράνομη μείωση της
φορολογικής υποχρέωσης/επιβάρυνσης ή η
παράνομη εξαίρεση καταβολής φορολογίας.
Η παράνομη αυτή πράξη/πρακτική ΔΕΝ προκύπτει σε καμία
περίπτωση μέσα από νόμιμες διαδικασίες και κατάλληλο φορολογικό
σχεδιασμό (βάσει προτύπων και νομοθεσίας), όπως συμβαίνει με τη νόμιμη πράξη/πρακτική της φοροαποφυγής.
Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School

στής διοίκησης. Είναι ισοσκελισμένος και πλεονασματικός, με έσοδα €49,2 εκατομμύρια και
δαπάνες €43 εκατομμύρια. Οι αναπτυξιακές
δαπάνες είναι για ακόμα μια χρονιά σε ψηλό
επίπεδο και ανέρχονται στα €29,5 εκατομμύρια. Μέσα από το προϋπολογισμό του 2020
αναφέρεται πως προωθούνται τα εξής έργα:
1. Την επέκταση της ανάπτυξης στην περιφέρεια και στις συνοικίες της Λεμεσού μέσα στα
πλαίσια της φιλοσοφίας μας για μια ολοκληρωμένη και καθολική ανάπτυξη της πόλης.
2. Τον εκσυγχρονισμό της Δημοτικής Μηχανής
για καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών.
3. Την αναβάθμιση των σημείων αναφοράς της
πόλης μας όπως η Παλιά Αγορά, η Πλατεία
Ηρώων, το ΓΣΟ και ο Δημόσιος Κήπος.
4. Την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής του
Δήμου μέσα από προγράμματα για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού αλλά και την προώθηση σχεδίων για προσιτή και κοινωνική
στέγη.
5.Την αναβάθμιση των πολιτιστικών εκδηλώσεων και την στήριξη των συμπατριωτών μας
ανθρώπων της Τέχνης και του πολιτισμού. Για
τις πλημμύρες δεν θα κάνουμε κάτι;

Μείωση των ορίων ταχύτητας
Πιο «αργοί» οι αυτοκινητόδρομοι της Ολλανδίας εξαιτίας του οξειδίου του αζώτου
ΧΑΓΗ. Στα 100 χλμ./ώρα, από 130
που είναι σήμερα, θα μειωθεί το
όριο ταχύτητας στους αυτοκινητοδρόμους της Ολλανδίας, όπως
ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός
Μαρκ Ρούτε. Το Συντηρητικό Κόμμα
του Ρούτε ήταν ανέκαθεν αντίθετο
με μέτρα περιορισμού της αυτοκίνησης, αλλά αναγκάστηκε να λάβει
την απόφαση αυτή λόγω των εξαιρετικά υψηλών συγκεντρώσεων
οξειδίων του αζώτου στην ατμόσφαιρα. Η ελάττωση της ταχύτητας
μειώνει την κατανάλωση καυσίμου







Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

έχει χαρακτηρίσει την ατμοσφαιρική
ρύπανση «σιωπηρή κρίση της
δημόσιας υγείας».
μαίνουν ότι αυτή ήταν μόνο η πρώτη
έρευνα που συνδέει τα δύο και είναι
επιτακτικό να εκπονηθούν και μεγαλύτερες μελέτες.
Η τοξική ατμόσφαιρα έχει συνδεθεί και στο παρελθόν με άλλα προβλήματα του εγκεφάλου, όπως μειωμένη νοημοσύνη, άνοια και προβλήματα ψυχικής υγείας, τόσο σε
ενηλίκους όσο και σε παιδιά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει χαρακτηρίσει την ατμοσφαιρική ρύπανση «σιωπηρή κρίση της δημόσιας
υγείας».
Τέλος ο καθηγητής Τζορντί Σουνιέρ, του Ινστιτούτου Παγκόσμιας
Υγείας της Βαρκελώνης, χαρακτήρισε
σημαντικά τα συμπεράσματα των
Καναδών ερευνητών, ιδιαίτερα αφού
προηγούμενες μελέτες σε ζώα απέδειξαν ότι τα νανοσωματίδια είναι
πολύ περισσότερο τοξικά από τα
μεγαλύτερα.

Η χώρα έχει πρόβλημα
και με το άζωτο στα
ποτάμια και στα κανάλια της, λόγω της
εντατικής γεωργικής
και κτηνοτροφικής
δραστηριότητας.
για την ίδια απόσταση, πράγμα που
συνεπάγεται μείωση της ρύπανσης.
Τον Μάιο, το ανώτατο δικαστήριο
της χώρας αποφάσισε ότι οι διαδοχικές καταδίκες της Ολλανδίας από
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την
παράβαση των ορίων αζώτου οφείλουν να γίνουν σεβαστές. Το Δικαστήριο έδωσε εντολή να «παγώσουν» μια σειρά από κατασκευαστικά έργα, τα οποία χρησιμοποιούν
βαριά πετρελαιοκίνητα μηχανήματα, ώστε να περιοριστούν οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου. «Είναι
ένα άσχημο μέτρο, σε κανέναν δεν
αρέσει, αλλά εξυπηρετεί το ευρύτερο

Πινακίδες με το όριο ταχύτητας των 100 χλμ. την ώρα κατασκευάζονται στο Ασεν της Ολλανδίας.
συμφέρον», ανέφερε ο Ρούτε. «Το
χρειαζόμαστε για να μην παραλύσει
η χώρα και χαθούν δουλειές χωρίς
λόγο».
Ο βασικός ένοχος για την ατμοσφαιρική ρύπανση με οξείδια του
αζώτου είναι οι κινητήρες ντίζελ.
Παρότι το μερίδιο της ντιζελοκίνησης στους ολλανδικούς δρόμους
είναι μόλις 15% και παρότι τα νέα
ντιζελοκίνητα οχήματα διαφημίζονται ως καθαρότερα από τα παλιά,
η Ολλανδία πνίγεται στους ρύπους.
Επιπλέον, η χώρα έχει πρόβλημα
και με το άζωτο στα ποτάμια και
τα κανάλια της, εξαιτίας της εντατικής γεωργικής και κτηνοτροφικής
δραστηριότητας. Μεγάλες, πρόσφατες διαμαρτυρίες αγροτών που
κατέβηκαν με τρακτέρ στη Χάγη,
πυροδοτήθηκαν εν μέρει από τον
φόβο ότι τα μέτρα για τον περιο-

ρισμό της ρύπανσης από τα αζωτούχα λιπάσματα θα τους θίξουν.
Συνολικά, από τις μεταφορές, τις
κατασκευές και τη γεωργία, η πυκνοκατοικημένη Ολλανδία απορρίπτει στο περιβάλλον τέσσερις φορές περισσότερο άζωτο κατά κεφαλήν από τον ευρωπαϊκό μέσο
όρο.

«Ωραίο συναίσθημα»
«Ολα τα λογικά επιχειρήματα
υποδεικνύουν ότι χρειάζεται μείωση
της ταχύτητας», είπε ο Ολλανδός
ευρωβουλευτής των Πρασίνων,
Μπας Εϊκχάουτ. «Το μόνο επιχείρημα για τη γρήγορη οδήγηση είναι
ότι είναι ωραίο συναίσθημα. Βάζουμε λοιπόν τη λογική απέναντι
στο συναίσθημα και αυτό είναι πάντα μια δύσκολη συζήτηση».
Η ελάττωση του ορίου ταχύτητας

αναμένεται να μειώσει τα τροχαία
ατυχήματα και να εξομαλύνει τη
ροή των οχημάτων, εφόσον σε όλες
τις λωρίδες του αυτοκινητοδρόμου
τα οχήματα θα κινούνται σχεδόν
με την ίδια ταχύτητα. Αυτή τη στιγμή, η δεξιά και μερικές φορές και
η μεσαία λωρίδα των ολλανδικών
αυτοκινητοδρόμων είναι σχεδόν
παντού κατειλημμένη από βαρέα
οχήματα που κινούνται με μέγιστη
ταχύτητα 90 χλμ. την ώρα, αφήνοντας τον υπόλοιπο χώρο στα Ι.Χ.
που πασχίζουν να προσπεράσουν.
Ερευνα που είχε γίνει πριν από λίγα
χρόνια, έδειξε ότι οι μισοί Ολλανδοί
οδηγοί εκνευρίζονταν με αυτούς
που τους πίεζαν να τρέξουν παραπάνω από τα όρια ταχύτητας και
οι άλλοι μισοί με αυτούς που τηρούσαν τα όρια ταχύτητας.
REUTERS, A.P.
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Πονοκέφαλος
οι διοικητικές
αρρυθμίες
του ΟΚΥπΥ
Οι προεκτάσεις από την δεύτερη φυγή
προέδρου μέσα σε διάστημα δέκα μηνών
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η φυγή Αλέκου Σταμάτη από την
προεδρία του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ),
αφήνει πίσω της δυο κεφαλαιώδη
ζητήματα που άπτονται της εφαρμογής του ΓεΣΥ. Πρώτον ήλθε να
ενισχύσει τις απόψεις εκείνες που
θεωρούν πως ένας από τους βασικούς πυλώνες της δημόσιας υγείας
, ο ΟΚΥπΥ, πάσχει και δεύτερον
δημιουργεί βάσιμες ανησυχίες για
το χρόνο υπερπήδησης και κατά
συνέπεια ομαλοποίησης, της διοικητικής αστάθειας. Η δημόσια αίσθηση που προκάλεσε, η δεύτερη
αποχώρηση ηγετικού στελέχους
του ΟΚΥπΥ, προτού συμπληρωθεί
ένας χρόνος δεν ήταν κεραυνός εν
αιθρία εντός του Οργανισμού. Όπως
λένε χαρακτηριστικά πηγές κοντά
στο ΓεΣΥ, η παραίτηση Σταμάτη
αποκαλύπτει πως ο οργανισμός ουσιαστικά προσπαθεί να προσαρμοστεί και να λειτουργήσει στο
νέο περιβάλλον, πατώντας σε δυο
βάρκες. Μια τακτική που αφενός
σχετίζεται με το πλαίσιο, εντός του
οποίου καλείται να διαχειριστεί τα
δημόσια νοσηλευτήρια και αφετέρου με την προσπάθεια συνύπαρξης του παλαιού με το νέο, στο
χώρο της δημόσιας υγείας. Έξι μήνες μετά την εισαγωγή του ΓεΣΥ
και τα όποια προβλήματα εμφανίσθηκαν, ο ΟΚΥπΥ φαίνεται να
είναι το σοβαρότερο που εάν δεν

βρεθεί η χρυσή λύση άμεσα και σε
βάθος χρόνου, θα επιβεβαιώσει
πανηγυρικά όσους προέβλεπαν
πως το ΓεΣΥ υπό τις παρούσες συνθήκες θα βρεθεί λίαν συντόμως
ενώπιος ενωπίω με την πραγματικότητα.

Υπάρχει θέμα
Αν κάποιος αναζητήσει τους βαθύτερους λόγους που ώθησαν στην
έξοδο τον Αλέκο Σταμάτη, επτά
μήνες από τον διορισμό του στη
θέση του προέδρου του ΟΚΥπΥ,
θα πέσει πάνω στο μοντέλο μετάβασης των δημοσίων νοσηλευτηρίων σε περιβάλλον ΓεΣΥ. Ενώ ο
ΟΚΥπΥ θεωρείται αυτόνομος Οργανισμός, στην ουσία λειτουργεί
ως προέκταση του δημοσίου τόσο
σε επίπεδο αποφάσεων όσο και
προσωπικού. Κάτι που φάνηκε έντονα στην περίπτωση των διαβουλεύσεων με τον ΠΑΣΥΚΙ. Στο παρασκήνιο, η πρόθεση Σταμάτη να
εξέλθει, λένε οι πληροφορίες, ήταν
γνωστή εδώ και ένα μήνα και είχε
να κάνει με τα εμπόδια που συναντούσε σε λειτουργικά ζητήματα με
αποκορύφωμα το θέμα με τα κίνητρα στους γιατρούς του δημοσίου.
Ο παραιτηθείς πρόεδρος που ουσιαστικά εκτελούσε χρέη Εκτελεστικού, βίωσε λένε οι γνωρίζοντες,
την δυσκαμψία του Οργανισμού
που διαχειρίζεται τα κρατικά νοσηλευτήρια, ένεκα της οικονομικής
εξάρτησης από τα κρατικά ταμεία.

Η άμεση κάλυψη του κενού που δημιουργήθηκε από την παραίτηση του Αλέκου Σταμάτη δεν αναμένεται να προκαλέσει καθυστερήσεις στις διαβουλεύσεις του
ΟΚΥπΥ με τους γιατρούς του δημοσίου.
Στο πνεύμα αυτό, λένε οι πληροφορίες, το ποτήρι ξεχείλισε εκ των
έσω. Το Διοικητικό Συμβούλιο του
ΟΚΥπΥ φέρεται να μη συμμερίσθηκε τις απόψεις Σταμάτη για τα
κίνητρα στους γιατρούς του δημοσίου. Το άλλο, εξίσου σοβαρό ζήτημα που ευθύνεται για τις διοικητικές αρρυθμίες, είναι το εργασιακό στάτους δυο ταχυτήτων στα
δημόσια νοσηλευτήρια κάτι που
σχετίζεται με το θέμα της αυτονόμησης.

Τα κίνητρα
Πηγές από εντός του ΟΚΥπΥ αλλά και των γιατρών του δημοσίου,
υποστήριζαν πως ο παραιτηθείς
πρόεδρος αντιμετώπιζε τα θέλω
της ΠΑΣΥΚΙ με μια διαφορετική
προσέγγιση που απείχε από αυτή
του δημοσίου. Μάλιστα, όπως υποστηρίζουν οι ίδιες πηγές, ο κ. Σταμάτη είχε παραδεχθεί ενώπιον του
Προέδρου της Δημοκρατίας το βασικό επιχείρημα της ΠΑΣΥΚΙ, πώς
υπάρχει δηλαδή ψαλίδα, οικονομική, μεταξύ ιατρών του δημοσίου
και ιδιωτικού τομέα. Όταν η πρόταση της συντεχνίας των γιατρών
του δημοσίου πήγε στο ΔΣ του

ΑΡΘΡΟ








δημοσίου διεκδικούν ποσοστό 30%
τόσο για ιατρικές πράξεις και επισκέψεις. Αυτό που χώριζε τις δυο
πλευρές, πριν την παραίτηση Σταμάτη, δεν ήταν τόσο η διαφορά
των ποσοστών, λένε οι πληροφορίες, όσο η προσέγγιση να δίνονται
κίνητρα μόνο από τα κέρδη του
Οργανισμού.

έγινε για τον νέο πρόεδρο του Οργανισμού. Ο Μάριος Παναγίδης
προέρχεται από το ΔΣ του ΟΚΥπΥ
και μπορεί να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με την ΠΑΣΥΚΙ από
εκεί που έχουν μείνει, χωρίς να
υπάρξει κενό.

πως το κλίμα που έχει δημιουργηθεί
θα αφήσει το αποτύπωμά του στο
ΓεΣΥ και στις προετοιμασίες που
γίνονται ενόψει της δεύτερης φάσης. Από πλευράς ΠΑΣΥΚΙ ξεκαθαρίζεται πως οι γιατροί σε καμία
περίπτωση δεν θα συμμετάσχουν
σε ένα διάλογο που ενδεχομένως
να ξεκινούσε από την αρχή. Οι
ανησυχίες που εκφράζονται φαίνεται να προβλημάτισαν και τον
υπουργό Υγείας Κωνσταντίνο Ιωάννου και φάνηκαν στην επιλογή που

Υγείας, με εμπλοκή στους σχεδιασμούς του ΓεΣΥ από τη δεκαετία
του 1990, ενώ διετέλεσε Εκτελεστικός Διευθυντής του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου.
Μια τρίτη ηχηρή αποχώρηση από
τον ΟΚΥπΥ ήταν και αυτή του Νικόλαου Πολύζου, Γενικού Διευθυντή ο οποίος διορίσθηκε τον
Οκτώβριο του 2018 και παύτηκε
τον Μάιο του 2019, μετά από καταγγελίες της οικονομικής διευθύντριας του Οργανισμού.

Σύμφωνα με τα όσα
έχουν γίνει γνωστά το
χάσμα που χωρίζει τις
δυο πλευρές είναι μεγάλο. Οι γιατροί του δημοΑπό τον Νίκολσον
Ο Μάριος Παναγίδης είναι ο τρίσίου φέρονται να ζηΟι ανησυχίες
τος πρόεδρος του ΟΚΥπΥ από ιδρύτούν ποσοστό 30% από
Η διοικητική αναταραχή στον σεως του. Πρώτος πρόεδρος ήταν
ιατρικές πράξεις και επι- ΟΚΥπΥ εκ των πραγμάτων προκαλεί Sir David Nicholson ο οποίος υπέευρύτερες ανησυχίες στο χώρο της βαλε την παραίτησή του, τέλος Φεσκέψεις ενώ ο ΟΚΥπΥ
υγείας. Μια παράμετρος έχει να βρουαρίου του 2019 για θέμα ασυμκάνει και με τον διάλογο με τους βίβαστου. Στη θέση του προέδρου
δίνει 8% και 20% αντίγιατρούς του δημοσίου. Πηγές από διορίστηκε ο Αλέκος Σταμάτης με
στοιχα.
το χώρο της ΠΑΣΥΚΙ, υποστηρίζουν πολυετή πείρα στον τομέα της
ΟΚΥπΥ, φάνηκε πως η προσέγγιση
Σταμάτη δεν βρήκε υποστηριχτές.
Η απόσταση ανάμεσα σε αυτά που
ζητούσε η ΠΑΣΥΚΙ και όσα έδινε
ο ΟΚΥπΥ, ήταν τεράστια και ουσιαστικά οδήγησε στη σημερινή
κατάσταση.
Με βάση πληροφορίες από το
χώρο των ιατρών του δημοσίου, ο
ΟΚΥπΥ έδινε ένα ποσοστό 8% για
κάθε ιατρική πράξη και 20% για
ιατρικές επισκέψεις. Οι γιατροί του

/ Του ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΊΔΗ*

Κλιματική αλλαγή, οικονομία και επιχειρήσεις
Οι επιχειρήσεις στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη εποχή δεν ενδιαφέρονται μόνο για τη μεγιστοποίηση των κερδών τους. Σκοπός τους
αποτελεί και η κοινωνική τους συνεισφορά και προσφορά στην περιοχή και στη χώρα ή στις χώρες
που δραστηριοποιούνται, εάν, βέβαια, πρόκειται για πολυεθνικές
επιχειρήσεις. Η εταιρική κοινωνική
ευθύνη (ΕΚΕ) ανάγεται σε πρωταγωνιστικό παράγοντα αναγνώρισης
μιας επιχείρησης. Μία από τις πτυχές της ΕΚΕ συνιστά το έμπρακτο
ενδιαφέρον της εκάστοτε εταιρείας
για τις περιβαλλοντικές της επιδράσεις από την παραγωγή, διακίνηση και διανομή των προϊόντων
της ή την προσφορά των υπηρεσιών της, με άλλα λόγια και πιο
επιστημονικά για το κοινωνικό και
περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.
Το φαινόμενο της κλιματικής
αλλαγής, το οποίο λαμβάνει μεγάλες
διαστάσεις κατά τα τελευταία χρόνια, έχει επιδεινωθεί εξαιτίας της
υπερκατανάλωσης αγαθών και κυρίως καταναλωτικών προϊόντων
από τις δυτικές, βιομηχανικά και
τεχνολογικά προηγμένες κοινωνίες.
Oμως, πλέον, νέες οικονομικές δυ-

νάμεις έχουν αναδειχθεί κυρίως
στην Ασία (Κίνα, Ινδία, Ινδονησία,
Νότια Κορέα, Τουρκία κ.ά.), οι οποίες καταλαμβάνουν σημαντικό μερίδιο στον διεθνή καταμερισμό
της εργασίας και έχουν μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα λόγω των
πολυεπίπεδων και πολύμορφων
επιχειρηματικών δράσεων των οικονομιών τους. Εξάλλου την τελευταία δεκαετία το ΑΕΠ των κρατών αυτών ολοένα και αυξάνεται







Το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής έχει
επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της
υπερκατανάλωσης.
σε κάποιες περιπτώσεις αλματωδώς,
σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ανεπτυγμένες και αναδυόμενες οικονομίες ενισχύουν διαχρονικά την
ετήσια, συνολική τους παραγωγή
και παραγωγικότητα, παρά τις κατά
καιρούς βραχυχρόνιες πτωτικές

Μόνο αν μέχρι το 2030 μειωθούν οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα κατά 50% συγκριτικά με το 2010, θα συνεχίσει να βρίσκεται η γη στον +1,5 βαθμό Κελσίου (καλό σενάριο) και όχι στους +2 βαθμούς Κελσίου.
διακυμάνσεις του ΑΕΠ και της οικονομικής τους δραστηριότητας.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χειροτερεύουν οι επιδράσεις στο περιβάλλον (έδαφος, θάλασσα, αέρας
κτλ.) και τελικά αυτό να επιβαρύνεται με τις επιχειρηματικές δράσεις
που αναλαμβάνονται διεθνώς. Η

κατάσταση διαρκώς επιδεινώνεται
και χρόνο με τον χρόνο παρατηρούνται αλλαγές στο κλίμα, στην
ατμόσφαιρα, ειδικά στους πόλους
της Γης (Βόρειο και Νότιο) καθώς
το λιώσιμο των πάγων επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα στη στάθμη
της θάλασσας, οδηγεί σε πλημμυ-

ρικά φαινόμενα, τεράστιες μεταβολές στο μικροκλίμα και στο περιβάλλον πολλών χωρών και μεγάλων σε έκταση περιοχών.
Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις
που ασκούν εντατική παραγωγική
δραστηριότητα σε πολλές χώρες
του κόσμου οφείλουν να λάβουν
έγκαιρα τα μέτρα τους και να λειτουργήσουν προληπτικά ως προς
τις παρενέργειες της παραγωγικής
τους δράσης, δηλαδή των εργοστασίων, των ποικίλων εγκαταστάσεων - μονάδων τους, των μηχανημάτων - μηχανών και λοιπών
παγίων στοιχείων που χρησιμοποιούν για την παραγωγή ή τη διακίνηση - διανομή των προϊόντων
τους.
Ενας τρόπος είναι η ανακύκλωση
(recycling) των υλικών που δύνανται να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. Η χρήση βιοδιασπώμενων (biodegradable) υλικών βοηθάει στην εξοικονόμηση
κόστους, όπως και η ανακύκλωση,
καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος. Η χρήση κατάλληλων
φίλτρων όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο στις παραγωγικές μονάδες
και οι διαδικασίες απορρύπανσης

των οικοσυστημάτων χλωρίδας και
πανίδας (θαλασσών, δασών, λιμνών
κτλ.) συνιστούν υπεύθυνες λύσεις
στα συσσωρευμένα προβλήματα
του περιβάλλοντος, όπως π.χ. η
υπερθέρμανση του πλανήτη, η υπεραλίευση, η άνοδος της στάθμης
της θάλασσας κτλ.
Η πρόσφατη Συμφωνία 200 κρατών που υπογράφηκε στο Παρίσι
τον Δεκέμβριο του 2018 σχετικά
με το κλίμα του πλανήτη, έδωσε
στη διεθνή κοινότητα κάποια χρήσιμα εργαλεία, αλλά δεν οδήγησε
στην ανάληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων για την αντιμετώπιση
των σοβαρών περιβαλλοντικών
προβλημάτων που έχουν προκύψει,
ειδικά τα τελευταία χρόνια. Επιβάλλεται, λοιπόν, η λήψη αποτελεσματικών μέτρων και αποφάσεων. Ετσι, μόνο αν μέχρι το 2030
μειωθούν οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα κατά 50% συγκριτικά με το 2010, θα συνεχίσει
να βρίσκεται η γη στον +1,5 βαθμό
Κελσίου (καλό σενάριο) και όχι
στους +2 βαθμούς Κελσίου.
* Ο δρ Γιώργος Κωνσταντινίδης είναι
οικονομολόγος.
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«Βαρύ» 20ήμερο με αξιολογήσεις για την Κύπρο
ΟΟΣΑ και Moneyval θα δώσουν τις εκθέσεις τους μέχρι την 1η Δεκέμβρη υπό τη σκιά του σάλου με τα διαβατήρια
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Καθοριστικός
παράγων για
τη J.P. Morgan

«Βαρύ» θα είναι το επόμενο εικοσαήμερο για την κυπριακή οικονομία και συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους, αφού αναμένονται δύο αξιολογήσεις από θεσμούς. Την εβδομάδα που μπαίνει,
αναμένεται η έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας
και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), αλλά και
την 1η Δεκέμβρη η έκθεση για την
αξιολόγηση των μέτρων κατά της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
(MONEYVAL). Όλα τα παραπάνω
δε, στη σκιά των διαβατηρίων και

Οι προεκτάσεις των εκθέσε-








«Το κλίμα είναι περίεργο και τα μηνύματα
που λαμβάνουμε είναι
μικτά», ανέφερε στην
«Κ» πηγή από την
επαγγελματική ομάδα
των λογιστών σχετικά
με το περιεχόμενο.
του αποδεδειγμένου –μέχρι τώραμη επαρκούς ελέγχου που έφεραν
στην επιφάνεια τις αδυναμίες του
προγράμματος. Όχι όμως αδυναμίες
για τους συγκεκριμένους θεσμούς,
οι οποίοι έχουν κρούσει πολλάκις
τον κώδωνα του κινδύνου αναφορικά με το πρόγραμμα που εφαρμόζει η Κύπρος.

Προειδοποιήσεις
Ο ΟΟΣΑ είχε συμπεριλάβει από
το 2018 την Κύπρο στην «μαύρη
λίστα» μαζί με 20 άλλες χώρες όσον
αφορά το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων, το οποίο, όπως είχε αναφέρει ο Οργανισμός, αποτελεί απειλή για τις διεθνείς προσπάθειες
καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

Μέχρι τις 10 Ιανουαρίου έχει υποχρέωση να εφαρμόσει η Κύπρος και την 5η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμο-

ων για την Κύπρο από τους
δύο θεσμούς και η εφαρμογή της 5ης οδηγίας αναμένεται να λειτουργήσει καθοριστικά για την έλευση ή μη
της τρίτης κατά σειρά ανταποκρίτριας τράπεζας συναλλαγών σε δολάριο στην Κύπρο. Αν υιοθετήσει όλα τα
διεθνή πρότυπα και τις συστάσεις των θεσμών, ενδεχομένως να αποφασίσει να
συνεργαστεί η διεθνής τράπεζα με την χώρα, κίνηση η
οποία θα αποδεικνύει πως η
Κύπρος είναι συμμορφωμένη και «καθαρή». Πάντως
όλα όσα έχουν έρθει στο
φως της δημοσιότητας στο
τελευταίο διάστημα (και καλώς που βγήκαν) δεν λειτουργούν θετικά προς την
έλευση του αμερικανικού κολοσσού.

ποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Σύμφωνα με τον Οργανισμό, τα
προγράμματα πολιτογραφήσεων
παρέχουν πρόσβαση σε χαμηλό
συντελεστή φόρου εισοδήματος
φυσικών προσώπων σε υπεράκτια
χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία, ενώ την ίδια ώρα δεν
απαιτούν από το άτομο να ξοδεύει
σημαντικό χρονικό διάστημα διαμονής στην χώρα που παρέχει το
πρόγραμμα.
Στο ίδιο ύφος όμως είχε κινηθεί
και το κλιμάκιο της Moneyval κατά
την επίσκεψή τους στο νησί το
Μάιο. Στο πλαίσιο συλλογής στοιχείων για να συνθέσει την έκθεσή
της το κλιμάκιο, είχε διαρρεύσει
πως το Πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων και ο τρόπος που το δια-

χειρίζονται συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες, όπως λογιστές
και δικηγόροι, ενδεχομένως να
είναι προβληματικός. Κι αυτό πολύ
πριν από την έναρξη των αποκαλύψεων από διεθνή και εγχώρια
μέσα ενημέρωσης για διαβατήρια
που έχουν δοθεί κατά τη χρονική
διάρκεια που εφαρμόζει η χώρα το
Πρόγραμμα σε δικτάτορες και κατηγορούμενους για οικονομικά εγκλήματα.
Μην ξεχνάμε πως οι δύο θεσμοί
λαμβάνουν υπόψη πολύ σοβαρά
τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις έκθεσης που είχε
κυκλοφορήσει αρχές του 2019. Εν
προκειμένω, τονιζόταν πως τα διαβατήρια που δίδονται από τα κράτη

είναι ευρωπαϊκά και όχι του κάθε
κράτους μόνο. Και αναμένεται να
αναλάβει δράση μετά τις πρόσφατες
αποκαλύψεις, αφού θέση της Κομισιόν είναι να λαμβάνεται πάντα
το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
παρά το δικαίωμα του κάθε κράτους
να εφαρμόζει ό,τι πρόγραμμα θεωρεί το ίδιο πως λειτουργεί υπέρ
του.

Δυσκόλεψαν τα πράγματα
«Το κλίμα είναι περίεργο και τα
μηνύματα που λαμβάνουμε είναι
μικτά», ανέφερε πηγή από την
επαγγελματική ομάδα των λογιστών
στην «Κ», αναφορικά με τις δύο
εκθέσεις. Σημείωσε πως τα τελευταία δημοσιεύματα και η έκταση

που έλαβε το θέμα των πολιτογραφήσεων λειτούργησε ιδιαιτέρως
αρνητικά σε μία περίοδο που οριστικοποιούνταν οι δύο εκθέσεις.
«Ήδη ήταν βαρύ το κλίμα με το
ζήτημα των πολιτογραφήσεων, αλλά τα τελευταία ήταν η χαριστική
βολή για τα γραφόμενα των δύο
θεσμών και στοιχείων που θα εμπεριέχονται στις εκθέσεις», ανέφερε
χαρακτηριστικά.
Όπως τονίστηκε, δεν είναι στη
δικαιοδοσία των δύο θεσμών να
επιβάλουν κάποιο μέτρο, αλλά θα
είναι συστάσεις. Η Κομισιόν έχει
δικαιοδοσία να προχωρήσει σε κάτι
τέτοιο. Πάντως, το κλιμάκιο της
Moneyval συνεχίζει καθημερινώς
να ανταλλάσσει πληροφορίες με

τις κυπριακές αρχές λίγο πριν από
τη δημοσιοποίηση της τελικής τους
έκθεσης.

5η οδηγία από Ιανουάριο
Πέρα από τις –αυστηρές από
ότι φαίνεται- δύο εκθέσεις που θα
δημοσιοποιηθούν μέχρι το πρώτο
πενθήμερο του Δεκέμβρη, μέχρι
τις 10 Ιανουαρίου η Κύπρος έχει
υποχρέωση να εφαρμόσει και την
5η οδηγία για την καταπολέμηση
της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες. Οι
νέοι κανόνες εισάγουν αυστηρότερες απαιτήσεις διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους
πρόσβασης του κοινού στα μητρώα
δικαιούχων ιδιοκτησίας για τις επιχειρήσεις, της μεγαλύτερης διαφάνειας στα μητρώα πραγματικής
ιδιοκτησίας των καταπιστευμάτων
και της διασύνδεσης αυτών των
μητρώων. Η πέμπτη οδηγία για
την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αυξάνει επίσης τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών καταπολέμησης της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της εποπτικής αρχής,
μεταξύ άλλων με την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα. Οι βασικές αλλαγές που εισάγονται σε σύγκριση
με την 4η οδηγία που εφαρμόζει
ήδη η Κύπρος, περιλαμβάνει τον
περιορισμό της χρήσης ανώνυμων
πληρωμών μέσω προπληρωμένων
καρτών, συμπεριλαμβανομένων
των πλατφορμών ανταλλαγής εικονικών νομισμάτων υπό το πεδίο
εφαρμογής των κανόνων για την
καταπολέμηση της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Πρόσθετα, διευρύνονται
οι απαιτήσεις επαλήθευσης πελατών, απαιτώντας αυστηρότερους
ελέγχους στις τρίτες χώρες υψηλού
κινδύνου, καθώς και περισσότερες
εξουσίες για στενότερη συνεργασία
μεταξύ των εθνικών μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Σχέδιο εισόδου στην ελληνική
αγορά ενέργειας από την Italgas
Κοντά σε συμφωνία με την Εni Gas e Luce για το 49% της ΕΔΑ ΘΕΣΣ
Της ΧΡΎΣΑΣ ΛΙΆΓΓΟΥ

Προ των πυλών για την είσοδό της
στην ελληνική αγορά ενέργειας
βρίσκεται η Italgas. H μεγαλύτερη
εταιρεία διανομής φυσικού αερίου
της Ιταλίας και η τρίτη μεγαλύτερη
στην Ευρώπη βρίσκεται, σύμφωνα
με πληροφορίες, πολύ κοντά σε
συμφωνία με την επίσης ιταλική
Εni Gas e luce για την εξαγορά του
χαρτοφυλακίου που διαθέτει στα
δίκτυα διανομής φυσικού αερίου
στην Ελλάδα.
Η Εni Gas e luce, θυγατρική του
πετρελαϊκού κολοσσού ΕΝΙ, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στη
λιανική φυσικού αερίου και ρεύματος μέσω της ΖeniΘ (πρώην ΕΠΑ
Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας) και
στον τομέα της διανομής φυσικού
αερίου μέσω της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, στην
οποία συμμετέχει με ποσοστό 49%.
Ποσοστό 51% στην εταιρεία διανομής αερίου ελέγχει η ΔΕΠΑ. Το
ενδιαφέρον της Ιtalgas για την ΕΔΑ
ΘΕΣΣ συνδέεται με έναν στρατηγικό σχεδιασμό πλήρους ελέγχου
των δικτύων διανομής φυσικού αε-

ρίου στην Ελλάδα, ευκαιρία που
δίνεται με την αναμενόμενη διάθεση σε στρατηγικό επενδυτή της
συμμετοχής του Δημοσίου στη ΔΕΠΑ Υποδομών, την εταιρεία δηλαδή
που θα προκύψει από τη διάσπαση
της ΔΕΠΑ και στην οποία θα μεταφερθεί ο κλάδος των υποδομών
και οι συμμετοχές της ΔΕΠΑ στην







Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εταιρεία διανομής φυσικού αερίου της
Ιταλίας και την τρίτη μεγαλύτερη στην Ευρώπη.
ΕΔΑ Αττικής, την ΕΔΑ ΘΕΣΣ και
τη ΔΕΔΔΑ.
Πληροφορίες φέρουν τις δύο
ιταλικές εταιρείες να βρίσκονται
πολύ κοντά σε συμφωνία πώλησης
- εξαγοράς του 49% της ΕΔΑ ΘΕΣΣ,
η οποία μάλιστα δεν αποκλείεται
να προηγηθεί του διαγωνισμού για
την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Υπο-

δομών. Επαφές φαίνεται να έχουν
γίνει και με την πλευρά της ΔΕΠΑ
και του ΤΑΙΠΕΔ.
Σε αντίθεση με την Ιtalgas, η
στρατηγική της οποίας επικεντρώνεται στα δίκτυα, για την Εni Gas e
luce η δραστηριότητα της διανομής
δεν είναι ενταγμένη στη στρατηγική
της. Αλλωστε, η μοναδική αγορά
στην οποία διαχειρίζεται δίκτυο
είναι η ελληνική. Στελέχη της Εni
Gas e luce στα οποία απευθύνθηκε
η «Κ», αν και απέφυγαν να σχολιάσουν τα περί πώλησης του ποσοστού
τους στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ στην ομοεθνή
τους εταιρεία, επιβεβαιώνουν την
πρόθεσή τους για έξοδο από τη δραστηριότητα των δικτύων.
Η Εni Gas e luce είναι σε αναμονή των εξελίξεων στην Ελλάδα
και στη συνέχεια θα αξιολογήσει
τις επιλογές που έχει σχετικά με
το μερίδιό της στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ, χωρίς να αποκλείει ακόμα και το ενδεχόμενο παραχώρησής του, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Στόχος
της Εni Gas e luce τα επόμενα χρόνια είναι να γίνει μια ευρωπαϊκή
υπερδύναμη και στη λιανική εμ-

πορία αερίου και ρεύματος όπου
ήδη επιτυχημένα δραστηριοποιείται σε Ιταλία, Γαλλία, Ελλάδα (μέσω της ZeniΘ) και Σλοβενία. Με
την αποεπένδυση στα δίκτυα η ΖeniΘ θα επιδιώξει την ενίσχυση της
θέσης στην προμήθεια αερίου και
ρεύματος.
Η Εni Gas e luce έχει απόλυτη
εμπιστοσύνη στη διοίκηση της ZeniΘ και γι’ αυτό όχι μόνο της μεταφέρει καθημερινά την τεχνογνωσία της και τις βέλτιστες πρακτικές από τις ώριμες αγορές της
Ευρώπης, αλλά είναι και διατεθειμένη να την ενισχύσει περισσότερο
με επενδύσεις σε συστήματα, ανθρώπους και υπηρεσίες.
Η Εni Gas e luce δίνει μεγάλη
έμφαση στην εμπειρία του πελάτη
σε όλο το «ταξίδι» του, από την
επιλογή έως και τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών, παρέχοντας υπηρεσίες και προϊόντα
που βασίζονται στην καινοτομία,
προκειμένου να καλύψει κάθε επιπλέον ανάγκη ενός νοικοκυριού,
από ασφαλιστική κάλυψη έως και
οικιακές συσκευές.

Το ενδιαφέρον της Ιtalgas για την ΕΔΑ ΘΕΣΣ συνδέεται με έναν στρατηγικό

σχεδιασμό πλήρους ελέγχου των δικτύων διανομής φυσικού αερίου στην Ελλάδα.

Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ), το Γραφείο Επιτρόπου
Περιβάλλοντος και το Κυπριακό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR CYPRUS) σας προσκαλούν
στις ημερίδες με θέμα:

Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα

19 Νοεμβρίου 2019, ώρα 08.30 – Δημαρχείο Στροβόλου, Λευκωσία
19 Νοεμβρίου 2019, ώρα 17.30 – ΤΕΠΑΚ (Αίθουσα Τάσσος Παπαδόπουλος), Λεμεσός
Πληροφορίες: 22400190
www.dgepcd.gov.cy
Γραφείο Τύπου
και Πληροφοριών
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Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί από αύριο
Θα διενεργούνται μόνο εργάσιμη ημέρα Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 10:00 π.μ. έως τις 12:00 μ.μ.
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

ή γονέας του ή κατιόντας αυτού
μέχρι τρίτου βαθμού.
(β) Είστε λειτουργός, διευθυντής
ή εργαζόμενος του ενυπόθηκου
δανειστή που προωθεί τη διαδικασία του εν λόγω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.
(γ) Είστε ο Υπάλληλος Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού για τον εν
λόγω ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
ή λειτουργός, διευθυντής, αντιπρόσωπος ή συγγενής αυτού μέχρι
τετάρτου βαθμού.
(δ) Είστε ο εκτιμητής που ετοίμασε την έκθεση εκτίμησης για το
υπό πώληση ακίνητο στον εν λόγω
ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ή συγγενής αυτού μέχρι τετάρτου βαθμού
συγγένειας.
Κατά την υποβολή αίτησης συμμετοχής σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό θα σας ζητηθεί να δηλώστε
ότι δεν εμπίπτετε σε μία από αυτές
τις περιπτώσεις.

Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί
αρχίζουν και στην Κύπρο, με τον
πρώτο να διεξάγεται από τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου. Την ευθύνη
για την πλατφόρμα θα έχει ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου, ενώ την
δημιουργία της ανέλαβε η ελληνική
εταιρεία η οποία δημιούργησε και
την ελληνική πλατφόρμα. Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διενεργούνται μόνο εργάσιμη ημέρα Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις
10:00 π.μ. έως τις 12:00 μ.μ. και
εκτός από τις αργίες. Μπορεί να
καθυστέρησε περίπου ενάμιση
χρόνο μέχρι να λειτουργήσει (διότι
η νομοθεσία για τη δημιουργία τέτοιας πλατφόρμας ψηφίστηκε το
καλοκαίρι του 2018), ωστόσο αναμένεται πως θα έχει θετικά αποτε






Κατά την περίοδο
31.12.2014-30.6.2019
σημειώθηκε συνολική
μείωση στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις
ύψους €17,6 δισ. ή
64,5%.
λέσματα ως προς τη μείωση των
μη εξυπηρετούμενων δανείων. Και
αυτό, διότι δικαίωμα συμμετοχής
θα έχουν και πολίτες εκτός Κύπρου,
αλλά όπου και να εφαρμόστηκε,
είχε επιτυχία. Θετικό θεωρείται το
γεγονός ότι το «πεδίο δράσης» θα
διευρυνθεί, άρα και θα μεγαλώσουν
οι πιθανότητες πώλησης ενός ακινήτου.
Η έναρξη των ηλεκτρονικών
πλειστηριασμών γίνεται εν μέσω
δημιουργίας του μηχανισμού ελέγχου των εκποιήσεων από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ο οποίος θα είναι σε συνεννόηση με την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο
μηχανισμός αυτός δεν αναμένεται
να επηρεάσει τη διαδικασία, αφού
τα ακίνητα τα οποία θα διατίθενται
προς πώληση θα έχουν ήδη εκποιηθεί. Ωστόσο, οι βουλευτές της
Επιτροπής Οικονομικών αναμένουν
το μηχανισμό αυτό από την Κεντρική, από το τέλος Οκτωβρίου.

Πότε ξεκινούν

Η έναρξη των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών γίνεται εν μέσω δημιουργίας του μηχανισμού ελέγχου των εκποιήσεων από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ο
οποίος θα είναι σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Στο τέλος Ιουνίου 2019 μειώθηκε
κατά €436 εκατ. ή 4,3% το σύνολο
των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων σε σύγκριση με το τέλος
Μαρτίου 2019. Ως αποτέλεσμα, ο
δείκτης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων προς το σύνολο των χορηγήσεων μειώθηκε από 30,6%
στο τέλος Μαρτίου 2019 στο 29,8%
στο τέλος Ιουνίου 2019. Σημειώνεται ότι, κατά την περίοδο
31.12.2014-30.6.2019, σημειώθηκε
συνολική μείωση στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις ύψους 17,6
δισ. ευρώ ή 64,5%.

Οι λεπτομέρειες
Προς πλειστηριασμό θα διατίθενται όλων των ειδών τα ακίνητα,
όπως κατοικία, επαγγελματικός
χώρος, κατάστημα, γραφείο, θέση
στάθμευσης (parking), αποθήκη,
βιομηχανικός-βιοτεχνικός χώρος,
οικόπεδο, οικόπεδο με κτίσμα,
αγροτεμάχιο, αγροτεμάχιο με κτί-

σμα και ξενοδοχειακή μονάδα.
Κάθε επισκέπτης του ιστοτόπου
(εγγεγραμμένο μέλος ή μη), από
την αρχική σελίδα του συστήματος,
θα μπορεί να περιηγηθεί και ν’
αναζητήσει πληροφορίες πλειστηριασμών επιλέγοντας από τα ακόλουθα κριτήρια: Τύπος Ακινήτου,
Επαρχία, Δήμος/Ενορία/Κοινότητα.
Υπάρχουν επίσης και φίλτρα αναζήτησης εκάστου πλειστηριασμού,
τα οποία, είναι: Η τρέχουσα κατάσταση του πλειστηριασμού (αναρτημένος, ανοιχτός, έτοιμος προς
διενέργεια, ματαιωμένος, ολοκληρωμένος, οριστικοποιημένη λίστα
συμμετοχών, σε αναστολή). Η ημερομηνία και η ώρα διεξαγωγής του
πλειστηριασμού. Το ονοματεπώνυμο / επωνυμία του ενυπόθηκου
δανειστή. Το είδος του ακινήτου
το οποίο εκπλειστηριάζεται. Η επιφυλασσόμενη τιμή. Η ημερομηνία
ανάρτησης. Ο μοναδικός κωδικός
του πλειστηριασμού (αν πρόκειται

για μέρος πολλαπλού πλειστηριασμού, αποτυπώνεται και ο μοναδικός κωδικός του κύριου πλειστηριασμού από τον οποίο προκύπτει).

Οι συμμετοχές
Για να συμμετάσχει ο ενδιαφερόμενος σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς θα πρέπει να εγγραφεί
ως υποψήφιος προσφοροδότης,
οπότε μπορεί να λαμβάνει μέρος
για δικό του λογαριασμό ή ως εκπρόσωπος άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων. Πρέπει, δε, και οι
εκπροσωπούμενοι να είναι εγγεγραμμένα μέλη στο Σύστημα ως
υποψήφιοι προσφοροδότες. Εάν
ο ενδιαφερόμενος είναι φυσικό ή
νομικό πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Αρχείο Πληθυσμού
της Κυπριακής Δημοκρατίας ή στον
Έφορο Εταιρειών, αντίστοιχα, ταυτοποιείται μέσω των διαδικασιών
του συστήματος Αριάδνη. Σε περίπτωση επιτυχούς ταυτοποίησης,

εγκρίνεται η εγγραφή του προσώπου και ενεργοποιείται η διαδικασία
δημιουργίας στοιχείων εισόδου
(credentials) μέλους του Συστήματος. Στη συνέχεια και με κριτήριο
το εάν είναι ο ενδιαφερόμενος φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οδηγείται
στην αντίστοιχη σελίδα καταχώρησης στοιχείων εγγραφής. Για
φυσικά ή νομικά πρόσωπα τρίτων
χωρών, η διαδικασία διαφέρει.

Οι περιορισμοί
Με βάση το νομικό πλαίσιο, δεν
μπορούν να συμμετάσχουν όσοι
εμπίπτουν σε κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Είστε πρόσωπο που κατέχει
ποσοστό πέραν του δύο τοις εκατό
(2%) του μετοχικού κεφαλαίου του
ενυπόθηκου δανειστή που προωθεί
τη διαδικασία του εν λόγω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ή συνδεδεμένο με αυτό το πρόσωπο ή
αντιπρόσωπός του ή σύζυγός του

Όπως προαναφέρθηκε, όλοι οι
πλειστηριασμοί ξεκινούν στις 10:00
π.μ. και διαρκούν για δύο ώρες (μέχρι τις 12.00) καθώς και κατά τις
παρατάσεις του χρόνου εφόσον
προκύψουν (μέχρι ακόμα μία ώρα).
Αυτή είναι η πρώτη φάση του πλειστηριασμού. Μετά την ολοκλήρωση
της πρώτης φάσης, σε περίπτωση
που υπάρχει υποψήφιος(οι) προσφοροδότης(ες) με προνομιακό καθεστώς, ακολουθεί δεύτερη φάση
υποβολής προσφορών δεκαπέντε
(15) λεπτών μεταξύ υποψήφιων
προσφοροδοτών με προνομιακό
καθεστώς μόνο.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς κατά το τελευταίο λεπτό
του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού,
δηλαδή από ώρα 11:59:00 έως
11:59:59 δίδεται αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών. Για κάθε
προσφορά που υποβάλλεται κατά
το τελευταίο λεπτό της παράτασης,
δίδεται νέα αυτόματη παράταση
πέντε (5) λεπτών, εφόσον υποβληθεί
μεγαλύτερη προσφορά. Οι παρατάσεις μπορούν να συνεχισθούν
για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο της μίας (1) ώρας από την
ορισθείσα ώρα λήξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οπότε ολοκληρώνεται η πρώτη φάση της διαδικασίας υποβολής προσφορών το
αργότερο μέχρι τις 13.00.

Μισογεμάτο βλέπει το ποτήρι
για την Ελλάδα η Bank οf America
Αισιοδοξία για ομόλογα, πλεόνασμα, επιφυλάξεις για ανάπτυξη, τράπεζες
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Τη σημαντική πρόοδο που έχει πετύχει η ελληνική κυβέρνηση μέσα
σε μόλις τέσσερις μήνες αλλά και
τις προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται ακόμη αντιμέτωπη υπογραμμίζει σε έκθεσή της η Bank
of America, μετά και το πρόσφατο
ταξίδι στελεχών της στην Αθήνα,
όπου είχαν συναντήσεις με την
κυβέρνηση, τις τράπεζες, την ΤτΕ,
τους επίσημους πιστωτές και αναλυτές.
Παράλληλα αναφέρεται στις εντυπωσιακές επιδόσεις των ελληνικών ομολόγων, εκτιμώντας ότι
η θετική πορεία τους θα συνεχιστεί,
ενώ όσον τις τράπεζες η BofA επισημαίνει ότι το σχέδιο «Ηρακλής»
δεν αναμένεται να συνοδευτεί από
άλλα συστημικά μέτρα μέσα στο
επόμενο 12μηνο.
Οπως επισημαίνει η αμερικανική
τράπεζα, η ελληνική κυβέρνηση
θα πετύχει εύκολα τον στόχο για
πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% φέτος,
αν και το ΔΝΤ είναι πιο επιφυλακτικό για το 2020, ωστόσο οι ελληνικές αρχές είναι προσηλωμένες
στους στόχους.
Εχουν ήδη ανακοινώσει μειώσεις
φόρων, με την εφαρμογή τους να
είναι σταδιακή, χωρίς να διακινδυνεύει τη δημοσιονομική εξυγίανση. Παράλληλα, εξετάζονται οι δα-

πάνες προκειμένου να βρεθούν
επιπλέον εξοικονομήσεις. Η στρατηγική της κυβέρνησης, όπως σημειώνει η BofA, είναι να πετύχει
τους δημοσιονομικούς στόχους και
στη συνέχεια να διαπραγματευτεί
χαμηλότερο πλεόνασμα για το 2021.
Στο μέτωπο της ανάπτυξης, η
ελληνική κυβέρνηση έχει λάβει
διάφορα μέτρα, ενώ, σύμφωνα με
την BofA, η αλλαγή του μείγματος

οδος σε μεγάλα επενδυτικά έργα
και στις ιδιωτικοποιήσεις. Προς το
παρόν, η BofA προβλέπει ότι η ανάπτυξη θα κινηθεί στο 1,7% φέτος
και στο 2% το 2020.
Εάν υλοποιηθούν οι σχεδιαζόμενες μεταρρυθμίσεις, η προοπτική
της ελληνικής οικονομίας θα βελτιωθεί μεσοπρόθεσμα και αυτή είναι η πρόθεση της κυβέρνησης,
όπως φάνηκε από τις συναντήσεις.








Δύο προκλήσεις

Προβλέπει ότι η
ανάπτυξη θα κινηθεί
στο 1,7% φέτος και
στο 2% το 2020.
δημοσιονομικής πολιτικής για τη
σταδιακή μείωση του βάρους της
φορολογίας θα στηρίξει την ανάπτυξη, τόσο μεσοπρόθεσμα όσο
και μακροπρόθεσμα.
Ωστόσο, όπως εκτιμά, η Ελλάδα
θα παραμείνει μια οικονομία με
υψηλούς φόρους σε σχέση με τους
ανταγωνιστές, άρα είναι απίθανο
οι σχεδιαζόμενες μειώσεις φόρων
από μόνες τους να είναι αρκετές
για να φέρουν την Ελλάδα σε έναν
δρόμο πολύ υψηλότερης ανάπτυξης. Σε αυτό, μεσοπρόθεσμα, θα
βοηθήσει η αποφασιστικότερη πρό-

Η BofA θεωρεί, πάντως, πως
έχουν απομείνει δύο προκλήσεις
για την ελληνική κυβέρνηση. Η
πρώτη είναι οι κίνδυνοι για την
ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία, που θα μπορούσαν να
επηρεάσουν και την ελληνική οικονομία, και η δεύτερη είναι το
πώς θα αυξηθεί η μακροπρόθεσμη
δυνητική ανάπτυξη της χώρας, η
οποία παραμένει χαμηλή.
Οσον αφορά τα ομόλογα, η θετική πορεία τους αναμένεται να
συνεχιστεί χάρη σε τρεις παράγοντες:
1) στο συνεχιζόμενο κυνήγι αποδόσεων από τους επενδυτές, με τα
ελληνικά κρατικά ομόλογα να ωφελούνται από την αυξημένη ρευστότητα στις αγορές και τον ΟΔΔΗΧ να αναμένεται να αυξήσει τα
ομόλογα σε κυκλοφορία είτε με αντικατάσταση των εντόκων με ομό-

λογα είτε με την ανταλλαγή ομολόγων,
2) στην επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και στην αναγνώρισή
τους από τους οίκους αξιολόγησης
και
3) στις αυξημένες πιθανότητες
οι ελληνικές τράπεζες να μπορέσουν σύντομα να αυξήσουν τις θέσεις τους στα ελληνικά ομόλογα,
κάτι που θα ενισχύσει τη ρευστότητα της αγοράς και θα δημιουργήσει έναν αγοραστή «τελευταίου
καταφυγίου» για τα ελληνικά ομόλογα.

Ο τραπεζικός κλάδος
Για τον τραπεζικό κλάδο, η BofA
σημειώνει πως οι προοπτικές βελτιώνονται, αλλά παραμένει αρκετά
επιφυλακτική λόγω διαρθρωτικών
κινδύνων, οι οποίοι ενδέχεται να
μην υλοποιηθούν βραχυπρόθεσμα,
αλλά πρέπει να αποτελούν μέρος
της επενδυτικής απόφασης. Επιπλέον, οι αποτιμήσεις δεν δείχνουν
τόσο δελεαστικές μετά το έως σήμερα ράλι στις μετοχές. Οι εκπρόσωποι των ελληνικών τραπεζών
αποκάλυψαν στην BofA κατά τις
συναντήσεις που έγιναν στην Αθήνα ότι παραμένουν «προσεκτικά
αισιόδοξοι», καθώς οι μακροοικονομικοί δείκτες συνεχίζουν να κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ περιμένουν τις τελικές λε-

Είναι απίθανο οι σχεδιαζόμενες μειώσεις φόρων από μόνες τους να είναι αρ-

κετές για να φέρουν την Ελλάδα σε ένα δρόμο πολύ υψηλότερης ανάπτυξης,
αναφέρει στην έκθεσή της για την ελληνική οικονομία η Bank of America.
πτομέρειες του σχεδίου «Ηρακλής»
(αν θα είναι μηδενικού ρίσκου τα
senior ομόλογα). Επίσης, όπως επισημάνθηκε κατά τις συναντήσεις,
η εφαρμογή του «Ηρακλή» θα είναι
το βασικό σημείο εστίασης στους
επόμενους 12 μήνες και είναι απί-

θανο να συνοδευτεί από άλλα συστημικά μέτρα. Σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις της αμερικανικής τράπεζας, εάν το σχέδιο εφαρμοστεί
σωστά, το απόθεμα των NPLs θα
μπορούσε να μειωθεί έως και κατά
40 δισ. ευρώ.
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Κατά 15% αυξήθηκε η αξία συναλλαγών με κάρτες
Ανήλθε στα 11,42 δισ. το τρίτο τρίμηνο – Μεγάλη ώθηση από τον τουρισμό – Ανενεργά παραμένουν τα μισά POS
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ
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ÁÞËÏÓËÏÜÛËÃÑ¦ÚÜÇÖÄÚÇËßØ×
¬ÇÙÚÕÏÞËÃÇÍÏÇÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÚÎÝ
ÞØÂÙÎÝÚÕßÖÒÇÙÚÏÑÕÆÞØÂÓÇÚÕÝ®ÊËÃÞÔÕßÔÄÚÏÎÖÇØÇÚÎØÕÆÓËÔÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÇÔ¦ÑÇÓÉÎÙÚØÁÌËÏÐÇÔ¦ÚÕßÝÒÒÎÔËÝÙËÚÇÐÃÊÏÇ
ÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ
Ú¦ÙÎÇßÚÂÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏÐËÑ¦ÛÇØÇÙÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÍÏÇÚÏÝÊÇÖ¦ÔËÝÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÕÆÔÓË
ÞØËÜÙÚÏÑÁÝÂÖÏÙÚÜÚÏÑÁÝÑ¦ØÚËÝ
ÕÏÕÖÕÃËÝÑÇÚ¦ÚÕÍqÚØÃÓÎÔÕÚÕß
ÁÚÕßÝËÃÔÇÏÇßÐÎÓÁÔËÝÑÇÚ¦ 
ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÎÇÐÃÇÚÜÔÙßÔÇÒÒÇÍ×ÔÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙÇÔÕÏ
ÒÒÎÔËÝÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÓËÑ¦ØÚËÝ
ÖÕßÁÞÕßÔËÑÊÕÛËÃÇÖÄÚØ¦ÖËàÇ

Τα στοιχεία δείχνουν
ότι η ανάκαμψη
στρέφει ξανά τους
Ελληνες σε ταξίδια
στο εξωτερικό.
ÚÕßËÙÜÚËØÏÑÕÆÇÔÂÒÛËÙÚÇ
ËÑÇÚËßØ×
ÖÄÚÕÙÆÔÕÒÕÇßÚÂÝÚÎÝÊÇÖ¦ÔÎÝÚÇËÑÇÚËßØ×ÁÍÏÔÇÔ
ÓÁÙÜÞØËÜÙÚÏÑÂÝÑ¦ØÚÇÝÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÝ¦ÔÕÊÕÑÇÚ¦ ÙË
ÙÞÁÙÎÓËÖÁØßÙÏËÔ×ÕÏÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÓÁÙÜÖÏÙÚÜÚÏÑ×ÔÑÇØÚ×ÔÇß-

ÐÂÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ ÑÇÏÇÔÂÒÛÇÔ
ÙÚÇËÑÇÚËßØ×
§ÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÓÁÙÜÞØËÜÙÚÏÑ×ÔÑÇÏÖÏÙÚÜÚÏÑ×ÔÑÇØÚ×Ô
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏËÃÚÇÏÖÒÁÕÔÚÕ 
ÚÎÝÏÊÏÜÚÏÑÂÝÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÝÑÇÏ
ÖÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÚÕÖÕÙÕÙÚÄ
ÇßÚÄÁÞËÏÇßÐÎÛËÃÚÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÞØÄÔÏÇÇÖÁÞËÏÖÕÒÆÇÑÄÓÎÇÖÄ
×ØÏÓËÝËßØÜÖÇáÑÁÝÇÍÕØÁÝÖÕß
ÁÞÕßÔÖËØÏÕØÃÙËÏÑÇÚ¦ÖÕÒÆÚÎ
ÞØÂÙÎÓËÚØÎÚ×ÔÙÑÕÖÏÓÄÚÎÚÇÓÏÇÝÍËÔÏÑËßÓÁÔÎÝÞØÂÙÎÝÚÕß
ÖÒÇÙÚÏÑÕÆÞØÂÓÇÚÕÝ®ÙßÔÊÁËÚÇÏ
ÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝÓËÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÚÎÝÌÕØÕÊÏÇÌßÍÂÝÖÕß
ËÏÊÏÑ¦ÙËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÁÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝÇÔÛËÃ¬ÎÊÏÇ-

ÖÃÙÚÜÙÎÇßÚÂËÖÏÈËÈÇÏ×ÔÕßÔÚÇ
ÙÚÕÏÞËÃÇÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÖÕßÊËÃÞÔÕßÔÄÚÏÚÇÓÏÙ¦ÖËØÃÖÕßÇÖÄÚÇ
ÚËØÓÇÚÏÑ¦ÓÎÞÇÔÂÓÇÚÇ76:ÖÕß
ËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÛÎÑÇÔÚÇÊÆÕÚËÒËßÚÇÃÇ
ÞØÄÔÏÇÙÚÎÈ¦ÙÎÚÎÝßÖÕÞØËÜÚÏÑÄÚÎÚÇÝÚÕßÔÄÓÕßÖÇØÇÓÁÔÕßÔ
ÇÔËÔËØÍ¦

Τα σούπερ μάρκετ
©ÑÆØÏÕÝÄÍÑÕÝÚÜÔÙßÔÇÒÒÇÍ×ÔËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÖØÕÁØÞËÚÇÏ
ÇÖÄÚÇÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚÖÕßÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆÕßÔÚÕ ÚÕßÚàÃØÕß
ÖÕßÊÏËÔËØÍËÃÚÇÏÓËÑ¦ØÚËÝÚÇ
ÖØÇÚÂØÏÇÈËÔàÃÔÎÝÖÕßÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆÕßÔÚÕ ËÔ×ÇÑÕÒÕßÛÕÆÔ
ÚÇÌÇØÓÇÑËÃÇÓË ÚÇÓÃÔÏÓ¦Ø-

ÑËÚÑÇÏÚÇËÙÚÏÇÚÄØÏÇÓËÖÕÙÕÙÚÄ 
ÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÕÇØÏÛÓÄÝ
ÚÜÔËÍÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÜÔ76:ÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝËÃÔÇÏÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÝÙÚÎÔ
ßØ×ÖÎÐËÖËØÔ×ÔÚÇÝÚÇ
ÑÇÏÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÇÖÕÊÕÞÂÝÑÇØÚ×ÔËÃÔÇÏÑÇÛÕÒÏÑÂÙÚÎÔÇÍÕØ¦
ÎÞØÂÙÎÚÕßÖÒÇÙÚÏÑÕÆÞØÂÓÇÚÕÝ®ÙËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝ
ßÖÎØËÙÏ×ÔÄÖÜÝÖÞÚÇÑÕÓÓÜÚÂØÏÇÂÎÊÏÇÙÑÁÊÇÙÎËÃÔÇÏÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎËÔ×ËÐÃÙÕßÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎËÃÔÇÏÎÞØÂÙÎÚÎÝÑ¦ØÚÇÝ
ÍÏÇÚÎÔÖÒÎØÜÓÂËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏ×Ô
ÄÖÜÝÕÏßÊØÇßÒÏÑÕÃÕÏÎÒËÑÚØÕÒÄÍÕÏÕÏÉßÑÚÏÑÕÃÑÇÏÌßÙÏÑ¦ÕÏ
ÍÏÇÚØÕÃÕÏÊÏÑÎÍÄØÕÏÑ¦
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Εκτός αγοράς
εργασίας το 60%
των ατόμων
55 έως 64 ετών

Ανακαλείται η μεγάλη
αύξηση του φόρου
στις επενδυτικές ακινήτων
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Δεύτερη από το τέλος η Ελλάδα στην Ε.Ε.
στην απασχόληση μεγάλων σε ηλικία
Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Μόλις ÙÚÕßÝÒÒÎÔËÝÎÒÏÑÃÇÝÇÖÄÁÜÝHÑÇÏËÚ×Ô
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏËÔÚÄÝÇÍÕØ¦ÝËØÍÇÙÃÇÝÓËÚÕÖÕÙÕÙÚÄÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÇÔÊØ×ÔÑÇÏÍßÔÇÏÑ×ÔÙÚÎ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÎÒÏÑÏÇÑÂÕÓ¦ÊÇ
ÔÇËÃÔÇÏÚÕÞÇÓÎÒÄÚËØÕÖÒÎÔ
ÚÕßÕßÐËÓÈÕÆØÍÕßÓËÚÇÐÆÚÜÔ
ÑØÇÚ×ÔÓËÒ×ÔÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝ
¬ÇÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÊÎÓÕÙÏÕÖÕÃÎÙËÞÛËÝÎßØÜÖÇáÑÂÚÇÚÏÙÚÏÑÂ±ÖÎØËÙÃÇ,\YVZ[H[
ËÃÔÇÏ ÇÖÕÑÇÒßÖÚÏÑ¦ ÑÇÛ×Ý
ÊËÃÞÔÕßÔÖÜÝÙËËÖÃÖËÊÕ
ËÔÚÄÝÚÎÝÚËÒËßÚÇÃÇÝËÚÃÇÝ
ÙßÔÚËÒÕÆÔÚÇÏËÔÚßÖÜÙÏÇÑÁÝ
ÇÒÒÇÍÁÝÙÚÎÔÇÍÕØ¦ËØÍÇÙÃÇÝ
ÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÕßÝÓËÍÇÒÆÚËØÕßÝ
ÙËÎÒÏÑÃÇÖÕÒÃÚËÝ
ÚÙÏ ÚÕÔ ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕ
ÞØÄÔÕ ÚÇ ËßØÜÖÇáÑ¦ ÖÕÙÕÙÚ¦ÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÇÔÊØ×Ô
ÍßÔÇÏÑ×ÔÎÒÏÑÃÇÝÁÜÝ
ËÚ×ÔÂÚÇÔßÉÎÒÄÚËØÇÇÖÄÚÇ
ÓÁÙÇÖÕÙÕÙÚ¦ÍÏÇÄÒÕßÝÚÕßÝ
ËÔÎÒÃÑÕßÝ
ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ ÂÚÇÔ  
ÙÚÕßÝ ¦ÔÊØËÝ ÑÇÏ   ÙÚÏÝ
ÍßÔÇÃÑËÝÄÚÇÔÚÇÙßÔÕÒÏÑ¦
ÖÕÙÕÙÚ¦ÂÚÇÔ ÑÇÏ 
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇ
ßÚÄÈÁÈÇÏÇÊËÔÇÌÕØ¦ÚÎ
Þ×ØÇÓÇÝÄÖÕßÚÕÖÕÙÕÙÚÄ
ÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÚÜÔÇÚÄÓÜÔÎÒÏÑÃÇÝ ÓËÚÇÐÆ  ÑÇÏ  ËÚ×Ô
ÂÚÇÔÓÄÒÏÝ §ÇÙÎÓËÏÜÛËÃÈÁÈÇÏÇÄÚÏÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇ

ÞÇÓÎÒ¦ÙÚÕ
ÂÚÇÔÑÇÏ
ÚÕÍËÔÏÑÄÖÕÙÕÙÚÄÚÜÔËÔÎÒÃÑÜÔ¦ÔÜÚÜÔËÚ×ÔÇÔÊØ×Ô
ÑÇÏÍßÔÇÏÑ×ÔÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÔ
ÚÕÙÚÎÔÇÍÕØ¦ËØÍÇÙÃÇÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎ,\YVZ[H[
ÕØßÛÓÄÝÇÆÐÎÙÎÝÚÜÔÖÕÙÕÙÚ×ÔÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÍÏÇ¦ÚÕÓÇ
ÎÒÏÑÃÇÝÁÜÝËÚ×ÔÂÚÇÔ
ÓËÚÇÐÆÚÕßÑÇÏÚÕß
ËÔÚßÖÜÙÏÇÑÄÝÓËËÒ¦ÞÏÙÚËÝÂ
ÑÇÛÄÒÕßËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÇÖÄÚÎÔ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂ
ÑÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎ
¦ÚÏÖÕßÌÇÃÔËÚÇÏÑÇÏÇÖÄ
ÚÕÇßÐÇÔÄÓËÔÕÖÕÙÕÙÚÄÍßÔÇÏÑ×ÔÙÚÎÔËØÍÇÙÃÇÚÙÏÚÕ
ÚÇÖÕÙÕÙÚ¦ÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÓËÚÇÐÆÇÚÄÓÜÔÎÒÏÑÃÇÝ
ÁÜÝËÚ×ÔÂÚÇÔÖ¦ÔÜÇÖÄ
 ÙÚÎÕßÎÊÃÇÙÚÎËØÓÇÔÃÇÑÇÏÙÚÎÇÔÃÇ
ÔÚÃÛËÚÇ ßÖÂØÞÇÔ ËÖÚ¦
ÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÚÎÝ¶Î¡¦ÒÚÇÎÕÒÜÔÃÇÎÒÕÈËÔÃÇÎ
ªÕßÓÇÔÃÇÎ ØÕÇÚÃÇÎÒÒ¦ÊÇÑÇÏÚÕÕßÐËÓÈÕÆØÍÕ¶ÄÖÕß
ÚÇÖÕÙÕÙÚ¦ÍÏÇÇßÚÂÚÎÔÎÒÏÑÏÇÑÂÕÓ¦ÊÇÂÚÇÔÓÏÑØÄÚËØÇ
ÇÖÄ 
© Ö Ü Ý  Ë Ö Ï Ù Î Ó Ç Ã Ô Ë Ï  Î
,\YVZ[H[VÏÎÒÏÑÏÜÓÁÔÕÏÖÕß
ÑÇÛßÙÚËØÕÆÔÚÎÙßÔÚÇÐÏÕÊÄÚÎÙÂ ÚÕßÝ ÑËØÊÃàÕßÔ ÖËØÏÙÙÄÚËØÇÞØÂÓÇÚÇÙßÍÑËÔÚØ×ÔÕßÔÖØÄÙÛËÚÇÙßÔÚÇÐÏÕÊÕÚÏÑ¦
ÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÑÇÏËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇ
ËÃÔÇÏÙËÛÁÙÎÔÇËÐÕÏÑÕÔÕÓÂÙÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÇÂÔÇÓËÚÇÌÁØÕßÔÚÇÑÁØÊÎÚÕßÝÙËÑ¦ÖÕÏÕ

Η χώρα μας έχει
χαμηλή απόδοση και
όσον αφορά τη διάρκεια του εργασιακού
βίου, με 32,9 έτη.

ÖÇáÑÄÝÓÁÙÕÝÄØÕÝËÃÔÇÏÙÚÕ
ÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦ÕÏÓËÍÇÒÆÚËØÕÏÙËÎÒÏÑÃÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÓÏÑØÄÚËØÕ
ÑÃÔÊßÔÕÌÚ×ÞËÏÇÝÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕßÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÑ¦ÚÏ
ÈÁÈÇÏÇÖÕßÏÙÞÆËÏÑÇÏÍÏÇÚÎÔ
ßÖÄÒÕÏÖÎßØ×ÖÎ

Κίνδυνος φτώχειας
ÏÊÏÜÚÏÑÄÙßÔÚÇÐÏÕÊÕÚÏÑÄÖØÄÍØÇÓÓÇÆÓÌÜÔÇÈÁÈÇÏÇÓË
ÚÇÖØÄÙÌÇÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ
ÖÕßÇÔÇÌÁØÕÔÚÇÏÙÚÎÔÁÑÛËÙÎ(NLPUN,\YVWL®ÎÒÒ¦ÊÇ
ÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÞÇÓÎÒÂÇÖÄÊÕÙÎ
ÑÇÏÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÎÙßÔÕÒÏÑÂ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßËØÍÇÙÏÇÑÕÆÈÃÕßÓË ÁÚÎÄÚÇÔÕËßØÜ-

ÚÙÏÈ¦ÙËÏÚÜÔÙÚÕÏÞËÃÜÔ
ÚÕßËÔ×ÚÕ ÚÜÔÒÒÂÔÜÔÎÒÏÑÃÇÝÁÜÝËÚ×Ô
ÂÚÇÔÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÓËÚÕÔÑÃÔÊßÔÕÚÎÝÌÚ×ÞËÏÇÝÑÇÏÚÕßÑÕÏÔÜÔÏÑÕÆÇÖÕÑÒËÏÙÓÕÆÚÕÖÕÙÕÙÚÄÇßÚÄÖËØÏÕØÃàËÚÇÏÙÚÕ
 ÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÕßÝÎÒÏÑÏÜÓÁÔÕßÝ¦ÔÜÚÜÔËÚ×Ô

Στους ακριβότερους δρόμους του κόσμου η Ερμού
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Ακόμα ÓÃÇ ÛÁÙÎÙÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇ
ÑÇÚ¦ÚÇÐÎÓËÚÕßÝÇÑØÏÈÄÚËØÕßÝ
ËÓÖÕØÏÑÕÆÝÊØÄÓÕßÝÇÔÇÌÕØÏÑ¦
ÓËÚÕÑÄÙÚÕÝËÔÕÏÑÃÇÙÎÝÇÔÇØØÏÞÂÛÎÑËÚÕÔÚËÒËßÚÇÃÕÞØÄÔÕ
ÎÕÊÄÝØÓÕÆ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÙÞËÚÏÑÂÒÃÙÚÇÖÕßËÖÏÓËÒËÃÚÇÏÙËËÚÂÙÏÇ
È¦ÙÎÕÊÏËÛÔÂÝÄÓÏÒÕÝÖÇØÕÞÂÝ
ßÖÎØËÙÏ×ÔÇÑÏÔÂÚÜÔ*\ZOTHU
>HRLMPLSKÎØÓÕÆÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÖÒÁÕÔÙÚÎÎÛÁÙÎÑÇÛ×ÝÚÕ
ÓÁÙÕËÚÂÙÏÕËÔÕÃÑÏÕÇßÐÂÛÎÑË
ÑÇÚ¦ ÚÕÔÚËÒËßÚÇÃÕÞØÄÔÕÑÇÏÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÖÒÁÕÔÙË
ËßØ×ÚÓÇÖÄËßØ×ÚÓËÚÎÙÃÜÝÙÚÎÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÁØËßÔÇÚÕßÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕß
ÁÚÕßÝËÙÞÁÙÎÓ¦ÒÏÙÚÇÓËÚÕ
ÄÚÇÔÎØÓÕÆÈØÏÙÑÄÚÇÔ
ÙÚÎ ÎÛÁÙÎÎÇÆÐÎÙÎÚÜÔ
ËÔÕÏÑÃÜÔÖØÕÙËÍÍÃàËÏÚÕ 
ÔÊËÏÑÚÏÑÄËÃÔÇÏÄÚÏÚÕ
ÎÕÊÄÝÙÚÕÑÁÔÚØÕÚÎÝÛÂÔÇÝ

Βρίσκεται στη 14η
θέση, καθώς το μέσο
ετήσιο ενοίκιο
αυξήθηκε κατά 14%,
στις 3.420 ευρώ/τ.μ.
ÊËÔÐËÖËØÔÕÆÙËÚÎÔÎÛÁÙÎ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÑ§ÃÑÎÆÓÖÕßØÇËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝ7YVWYP\ZÎ
ÕÖÕÃÇËÑÖØÕÙÜÖËÃÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÚÎÔ*\ZOTHU >HRLMPLSKÎ
ÙßÔËÞÂÝ¦ÔÕÊÕÝÚÜÔÚÏÓ×ÔËÔÕÏÑÃÇÙÎÝÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔÙÚÎÔØÓÕÆÕÌËÃÒËÚÇÏÙËÓÏÇÙËÏØ¦ÖÇØÇÍÄÔÚÜÔÇØÞÂÝÍËÔÕÓÁÔÎÝÇÖÄ
ÚÎÔÁÒÒËÏÉÎÑËÔ×ÔÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔÙËÙÞÁÙÎÓËÚÎàÂÚÎÙÎÖÕß
ßÖ¦ØÞËÏÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔÇÖÕßÙÃÇ
ÔÁÜÔËÓÖÕØÏÑ×ÔÑÁÔÚØÜÔÖÕß
ÜÛËÃÇØÑËÚÁÝÇÒßÙÃÊËÝÙÚÎÔÇÔÇ-

àÂÚÎÙÎÙÎÓËÃÜÔÙÚÎÔØÓÕÆÜÝ
ÁÔÇÇÖÄÚÇËÓÖÕØÏÑÄÚËØÇÙÎÓËÃÇ
ÚÎÝÛÂÔÇÝ®
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔ
ÑÆÓÖÕßØÇÙÎÓÇÔÚÏÑÂÚÄÔÜÙÎÁÞËÏÊ×ÙËÏÑÇÏÎÇÆÐÎÙÎÚÕß
ÚÕßØÏÙÚÏÑÕÆØËÆÓÇÚÕÝÙÚÏÝÙßÔÕÏÑÃËÝÖÁØÏÐÚÎÝØÓÕÆËÔÏÙÞÆÕÔÚÇÝÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÚÕÔÚàÃØÕÚÜÔ
ÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ÕÏÇÒßÙÃÊËÝÔÇËÃÔÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÖØÄÛßÓËÝÔÇÊÇÖÇÔÂÙÕßÔÚÇ
ÙÞËÚÏÑ¦ßÉÎÒ¦ÖÕÙ¦ËÔÕÏÑÃÇÙÎÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÇÖÕÑÚÂ-
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ÙÕßÔÙÎÓËÃÕÖ×ÒÎÙÎÝÙÚÎÔÕÊÄ
±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏÄÚÏÙÚÕÇÖÄÍËÏÕÚÎÝÑØÃÙÎÝÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÚÜÔ
ËÓÖÕØÏÑ×ÔÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔÚÕ
ÎÕÊÄÝØÓÕÆËÃÞËßÖÕÞÜØÂÙËÏÓÁÞØÏÑÇÏÚÎÔÎÛÁÙÎÙÚÎÙÞËÚÏÑÂÒÃÙÚÇÖØÕÚÕÆ
ÇØÞÃÙËÏÔÇÇÔÇØØÏÞ¦ÚÇÏÁÑÚÕÚË
ÚÕÔÇÔÚÃÖÕÊÇÑÇÚ¦ÚÎÔÖËØÃÕÊÕÖØÏÔÇÖÄÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎÎØÓÕÆËÃÞËÌÛ¦ÙËÏÓÁÞØÏ
ÑÇÏÚÎÔÖØ×ÚÎÊËÑ¦ÊÇÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÑÇÛ×ÝÚÕÓÁÙÕËÔÕÃÑÏÕ
ËÃÞËÇÔÁÒÛËÏÙËËßØ×ÚÓ

ÙËÓÎÔÏÇÃÇÈ¦ÙÎÖØÕÚÕÆßÖÕÞÜØÂÙËÏÓÁÞØÏÚÇËßØ×ÚÓ
©ÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÙÞËÚÏÑÂÇÔ¦ÒßÙÎÚÎÝ7YVWYP\ZÍÏÇÚÕÌËÚÏÔÄÚØÃÚÕÚØÃÓÎÔÕÚÕÓÎÔÏÇÃÕ
ËÔÕÃÑÏÕÙÚÎÔØÓÕÆÏÊÃÜÝÙË
ÇÑÃÔÎÚÇÖÒÎÙÃÕÔÚÎÝÖÒÇÚËÃÇÝ
ßÔÚ¦ÍÓÇÚÕÝÖÕßËÃÔÇÏÑÇÏÚÇ
ÇÑØÏÈÄÚËØÇÓÖÕØËÃÖÒÁÕÔÔÇ
ÇÔÁÒÛËÏÙËËßØ×ÚÓÓË
ÚÎÔÚ¦ÙÎÓ¦ÒÏÙÚÇÔÇÖÇØÇÓÁÔËÏÇÔÕÊÏÑÂÒÒÜÙÚËÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÌÕØËÃÝÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÇÑÏÔÂÚÜÔ
ÚÎÔËÖÇÔËÓÌ¦ÔÏÙÂÚÕßÙÚÎÔØÓÕÆÁÞËÏÑ¦ÔËÏÑÇÏÕÖËØÃÌÎÓÕÝ
ÇÁØÇÝ®
ÔÚÕÔÕ ÖÇØÇÓÁÔËÏ ÑÇÏ ÚÕ
ËÖËÔÊßÚÏÑÄ ËÔÊÏÇÌÁØÕÔ ÇÖÄ
ÛËÙÓÏÑÕÆÝËÖËÔÊßÚÁÝÄÖÜÝÎ
ÖÄÚÏÝÖÏÕÖØÄÙÌÇÚËÝÑÏÔÂÙËÏÝËÃÔÇÏÎÇÖÄÑÚÎÙÎËÓÖÕØÏÑÕÆÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÕÝ
ÙÚÎÔÕÊÄØÓÕÆÓÏÙÛÜÓÁÔÕÙÚÎÔÇÒßÙÃÊÇ*HSaLKVUPH
ÇÖÄÚÎÔ6YPSPUH7YVWLY[PLZÓÏÇÇÖÄÚÏÝÓÎËÏÙÎÍÓÁÔËÝ
ËÚÇÏØËÃËÝÚÕßÑÒ¦ÊÕß¬ÕÇÑÃÔÎÚÕÇÖÕÑÚÂÛÎÑËÚÕÔ¡¦ÏÕÑÇÏ
ËÃÔÇÏËÑÚÏÓ×ÓËÔÎÝÇÐÃÇÝ
ËÑÇÚËßØ×ÔÚÃÙÚÕÏÞÇÑÏÔÂÙËÏÝÍÏÇÇÖÄÑÚÎÙÎÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔÙÚÎÔØÓÕÆÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙÇÔÚÕÚÄÙÕÎ7YVKLH
0U]LZ[TLU[Z ÖØ×ÎÔ ÛÔÏÑÂ
ÇÔÍÇÃÇÄÙÕÑÇÏÎ;YHZ[VY
ÖØ×ÚÎÇÖÁÑÚÎÙËÁÔÇÑÚÃØÏÕÙÚÎÙßÓÈÕÒÂÚÜÔÕÊ×ÔØÓÕÆÑÇÏÍÏØÂÔÎÝÇÔÚÃ
ÖÕÙÕÆ  ËÑÇÚ ËßØ× ÔÚÃÙÚÕÏÞÇÎ;YHZ[VY(,,(ÖØÕÞ×ØÎÙËÙÚÎÔÇÖÄÑÚÎÙÎÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÕÝÑÕÔÚ¦ÙÚÎÔÖÒÇÚËÃÇ
ßÔÚ¦ÍÓÇÚÕÝÑÇÛ×ÝËÖÏÑØ¦ÚÎÙËÙËÊÎÓÄÙÏÕÖÒËÏÙÚÎØÏÇÙÓÄÍÏÇÇÑÃÔÎÚÕËÖÃÚÎÝØÓÕÆ

ØÄÑËÏÚÇÏ ÍÏÇ ÑÇÚ¦ÙÚÎÓÇ
ËÖÏÌ¦ÔËÏÇÝ ÚÓÍÏÇÚÕ
ÕÖÕÃÕ ÑÇÚÇÈÒÂÛÎÑË ÚÃÓÎÓÇ
ËÑÇÚËßØ×ÊÎÒÇÊÂÖËØÃÖÕßËßØ×ÚÓ

Ενα απροσδόκητοÊ×ØÕ®ÍÏÇÚÕÔ
ÑÒ¦ÊÕÚÜÔËÖËÔÊßÚÏÑ×ÔËÚÇÏØËÏ×Ô
ÇÑÏÔÂÚÜÔÁÑØßÈËÚÕÌÕØÕÒÕÍÏÑÄÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕÑÇÛ×ÝÇÔÇÑÒÂÛÎÑËÎÖØÕÚØÏËÚÃÇÝØÆÛÓÏÙÎ
ÓËÚÎÔÕÖÕÃÇËÖÚÇÖÒÇÙÏ¦àÕÔÚÇÔÎ
ÌÕØÕÒÄÍÎÙÎÚÕßËÔËØÍÎÚÏÑÕÆÚÜÔ
ËÚÇÏØËÏ×ÔÇÑÃÔÎÚÇÑÇÏÑÇÚÇÛÁÙËÏÝ
©ßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇËÖÇÔÇÌÕØ¦ÙÚÕÖØÕÍËÔÁÙÚËØÕÑÇÛËÙÚ×Ý
ÄÚÇÔÕÙÞËÚÏÑÄÝÌÄØÕÝÂÚÇÔÚÎÝ
Ú¦ÐËÜÝÚÕß ËÚÎÙÃÜÝÇÔÚÃ
ÍÏÇ ÖÕßÃÙÞßËÇÖÄÚÕ
ÓÁÞØÏÙÂÓËØÇ©ÖÜÝÇÔÇÌÁØËÚÇÏ
ÙÚÕÙÞËÚÏÑÄ¦ØÛØÕÕÏËÚÇÏØËÃËÝËÖËÔÊÆÙËÜÔÙËÇÑÃÔÎÚÎÖËØÏÕßÙÃÇßÖÕÞØËÕÆÔÚÇÏÙËÑÇÚÇÈÕÒÂ
ÌÄØÕßÕÙßÔÚËÒËÙÚÂÝÚÕßÕÖÕÃÕß
ÕØÃàËÚÇÏÙËÊÁÑÇÚÕÏÝËÑÇÚÄ 
ËÖÃÚÕßËÑ¦ÙÚÕÚËÏÙÞÆÕÔÚÕÝËÖÏÚÕÑÃÕßÖÇØÁÓÈÇÙÎÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝ
ËÔÚØÏÑÂÝ¬Ø¦ÖËàÇÝËÖÏÚÕÑÃÕßÇÔÇÌÕØ¦ÝÖØÕÙÇßÐÇÔÕÓÁÔÕßÑÇÚ¦ÓÃÇ
ÖÕÙÕÙÚÏÇÃÇÓÕÔ¦ÊÇÑÇÏßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏËÖÃÚÕßÓÁÙÕßÄØÕßÚÜÔËÖËÔÊÆÙË×ÔÚÕßÝÖÒÁÕÔÚÜÔÊÏÇÛËÙÃÓÜÔ
ÙËÚØÁÞÕßÙËÝÚÏÓÁÝÄÖÜÝÇÖËÏÑÕÔÃàÕÔÚÇÏÙÚÕßÝËÐÇÓÎÔÏÇÃÕßÝÖÃÔÇÑËÝ
ËÖËÔÊÆÙËÜÔ ÇÚ¦ÚÕÔßÖÕÒÕÍÏÙÓÄ
ÚÕßÖÇØÇÖ¦ÔÜÌÄØÕßÊËÔÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏßÖÄÉÎÚÇÇÑÃÔÎÚÇÖÕßÑÇÚÁÞÕßÔ¦ÓËÙÇÂÁÓÓËÙÇÛßÍÇÚØÏÑÁÝ
ÚÜÔËÌÄÙÕÔÇßÚ¦ÇÔÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÏÊÏÇÑËÑØÏÓÁÔÇÙÚÏÝÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝËÖËÔÊÆÙË×ÔÚÕßÝ®
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇËÖÇÔÇÌÕØ¦ÚÕß
ÖØÄÚËØÕßÑÇÛËÙÚ×ÚÕÝÍËÍÕÔÄÝÖÕß
ÛÇÈÕÎÛÂÙËÏÖÕÒÆÚÏÝËÚÇÏØËÃËÝÚÕß
ÑÒ¦ÊÕßÔÇÖØÕÙËÒÑÆÙÕßÔÑËÌ¦ÒÇÏÇ
ÇÖÄÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏÙÚÎÔ
 ®ÕÑØÏÝ ÇØßÚÏÔÄÝÊÏËßÛÆÔÜÔ
ÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÎÝ7YVKLH0U]LZ[TLU[Z
ÚÎÝÓËÍÇÒÆÚËØÎÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ ÇÚ¦ÚÕÔÃÊÏÕÎÇÆÐÎÙÎÖÕß
ÁÍÏÔËÚÕÁÖÒÎÐËÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÚÕ
ÑÆØÕÝÚÕßÛËÙÓÕÆËÑÚÄÝÒÒ¦ÊÇÝ
ÍËÔÔ×ÔÚÇÝÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÙËÖÕÒÒÕÆÝ
ËÖÃÊÕÐÕßÝÐÁÔÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝÒÄÍÜ
ÚÕßËÖÚÇÖÒÇÙÏÇÙÓÕÆÚÕßÙÞËÚÏÑÕÆ
ÌÕØÕÒÕÍÏÑÕÆÙßÔÚËÒËÙÚÂ¦ÔÚÜÝ
ÛÇÖØÁÖËÏÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÕÌÄØÕÝËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÑÏ
ËÖÃÚÜÔÑÇÚÇÛÁÙËÜÔÑ¦ÚÏÖÕßÊËÔ
ÃÙÞßËÖØÏÔÇÖÄÚÕËÔ×ÊÏÇÚÎØÕÆÔÚÇÏÑÇÏÕÏßÉÎÒÄÚËØÕÏÙßÔÚËÒËÙÚÁÝÙßÓÖÒÎØÜÓÇÚÏÑÕÆ§¢

ÚÕÏÝÞÏÒÃÕÏÝÇÖÄÚÕÏÝÞÏÒÃÕÏÝÖØÏÔ
ÇÖÄÚÕÖÇØÄÚÏßÖ¦ØÞËÏÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇÄÚÏËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÑÇÏÇßÚÕÃ
ÔÇÓËÏÜÛÕÆÔ
ÐÃàËÏÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÙÆÓÌÜÔÇÓËßÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÝÖÕßËÃÞÇÔÑ¦ÔËÏÙÚËÒÁÞÎÚÕßÑÒ¦ÊÕßÄÖÜÝÕÑ
Ï×ØÍÕÝ²ØßÙÏÑÄÝËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝ
.YP]HSPHÇÔÊËÔËÃÞËËÖÏÈÒÎÛËÃÕÌÄØÕÝÇßÚÄÝÕÑÒ¦ÊÕÝÚÜÔÛÇ
ËÃÞËÊÏÖÒÇÙÏÇÙÚËÃÜÝÓÁÍËÛÕÝÂÊÎ
ÇÖÄÚÕÑÇÛ×ÝßÖÂØÞÇÔÖÒ¦ÔÇÍÏÇÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÖÁÔÚËÔÁÜÔÂÊÎÇÖÄÚÎÔ
ÖËØÃÕÊÕÇØ¦ÒÒÎÒÇ
ÎÞ×ØÇÇÖ×ÒËÙËÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇ
ÖØÕÙËÒÑÆÙËÏÑËÌ¦ÒÇÏÇÚÎÝÚ¦ÐËÜÝ
ÚÜÔÊÏÙËßØ×ÙËÈ¦ÛÕÝÞØÄÔÕß
ÒÄÍÜÚÎÝÇÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÖÕßÖØÕÑÒÂÛÎÑËÙÚÕßÝÐÁÔÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝ
ÖÕßÓËÒËÚÕÆÙÇÔÚÎÔËÃÙÕÊÄÚÕßÝ

Επανέρχεται το προγενέστερο καθεστώς
για τις ΑΕΕΑΠ,
όταν ο σχετικός φόρος
ήταν της τάξεως
του 0,105% ετησίως.
ÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÇÍÕØ¦ÇÑÏÔÂÚÜÔ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇËÑÓËÚÇÒÒËßÛÕÆÔ
ÚÏÝËßÑÇÏØÃËÝÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÔ
ÁØÇÔÄÓÜÝÚÎÝËÖËÔÊßÚÏÑÂÝ
ÇÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÕÇßÐÎÓÁÔÕÝÌÄØÕÝ
ÖÕßËÖÏÈÒÂÛÎÑËÑÇÚÁÙÚÎÙËÚÏÝ
ËÒÒÎÔÏÑÁÝÜÝÚÏÝÒÏÍÄÚËØÕ
ËÒÑßÙÚÏÑÁÝÍÏÇËÖËÔÊÆÙËÏÝÙËÇÑÃÔÎÚÇÙßÍÑØÏÚÏÑ¦ÓËËÑËÃÔËÝÚÕß
ËÐÜÚËØÏÑÕÆÖÇØÄÚÏÎÒÒ¦ÊÇËÃÞËÖØÜÚÕÖÕØÂÙËÏÖÇÔËßØÜÖÇáÑ¦
ÄÚÇÔÚÕ
ÛËÙÖÃÙÚÎÑËÚÕÛËÙÓÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕÍÏÇÚÏÝÊËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏÙÞËÊÄÔÑÇÓÃÇ¦ÒÒÎÞ×ØÇ
ÊËÔÊÏÁÛËÚËÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÖØÄÈÒËÉÎ
ÂÓËØÇÈÁÈÇÏÇÄÖÜÝÙÎÓËÏ×ÔÕßÔ
ÙÚËÒÁÞÎÚÕßÑÒ¦ÊÕßÇÖÇÏÚËÃÚÇÏÁÔÇ
ËÐÕÒÕÑÒÂØÕßÔÁÕÖÒÇÃÙÏÕÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÑÇÏÌÕØÕÒÄÍÎÙÎÝÚÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔÖØÕÙÇØÓÕÙÓÁÔÕÙÚÏÝÙÆÍÞØÕÔËÝÇÔ¦ÍÑËÝÑÇÏÚÕÕÖÕÃÕÔÇÓÎÔ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÚÏÝÜÝÇÓÕÏÈÇÃÇÑËÌ¦ÒÇÏÇÄÖÜÝÙÎÓËÃÜÙËÙË
ÖØÄÙÌÇÚÎÊÎÓÄÙÏÇÚÕÖÕÛÁÚÎÙÂ
ÚÕßÕÑ ÇØßÚÏÔÄÝ

Βενζινοκίνητα οχήματα
και SUV κάθε μεγέθους
προτιμούν οι Ελληνες
Στη βενζίνη ËÖÏÙÚØÁÌÕßÔÕÏÒÒÎÔËÝ
ÕÊÎÍÕÃÑÇÛ×ÝÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÊËÃÞÔÕßÔ
ÕÒÕÁÔÇÑÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÎÓËÃÜÙÎÚÕß
ÓËØÏÊÃÕßÇÍÕØ¦ÝÚÜÔÖËÚØËÒÇÏÕÑÃÔÎÚÜÔÕÞÎÓ¦ÚÜÔ¡ËÚ¦ÚÎÔÑÇÚÇÑÄØßÌÎÇÆÐÎÙÎÖÕßÙÎÓËÏ×ÛÎÑËÚÇÖØ×ÚÇÞØÄÔÏÇÖÕßËÖËÚØ¦ÖÎ
ÎÖËÚØËÒÇÏÕÑÃÔÎÙÎÙËÛÂÔÇÑÇÏ
ËÙÙÇÒÕÔÃÑÎËÖÂÒÛËÊÏÄØÛÜÙÎ®
ÙÚÎÔÇÍÕØ¦ ÇÛÕØÏÙÚÏÑÄØÄÒÕÊÏÇÊØÇÓ¦ÚÏÙËÎÆÖÇØÐÎÙÆÍÞØÕÔÜÔ
ÑÏÔÎÚÂØÜÔÈËÔàÃÔÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÒÄÍÜÑØÃÙÎÝÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÕÊÎÍÕÃÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑ¦ÔÕßÔ
ÊÏÇÊØÕÓÁÝÑßØÃÜÝËÔÚÄÝÚÎÝÖÄÒÎÝ
ÑÇÏÄÞÏÓÇÑØÏÔÁÝËÑÊØÕÓÁÝÄÖÕß
ÁÔÇÖËÚØËÒÇÏÕÑÃÔÎÚÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÕ
ÛÇÂÚÇÔÖÏÕÙßÓÌÁØÕÔ
ÆÓÌÜÔÇÒÕÏÖÄÔÓËÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÕßßÔÊÁÙÓÕßÏÙÇÍÜÍÁÜÔ
ÔÚÏÖØÕÙ×ÖÜÔßÚÕÑÏÔÂÚÜÔÚÕ ÚÜÔÑÇÏÔÕÆØÍÏÜÔ
ËÖÏÈÇÚÏÑÜÔÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔÖÕßÖÜÒÂÛÎÑÇÔÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÇÔÕßÇØÃÕß
©ÑÚÜÈØÃÕß ÂÚÇÔÈËÔàÏÔÕÑÃÔÎÚÇÁÔÇÔÚÏ  ÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕ
ÊÏ¦ÙÚÎÓÇÚÕß¬ÎÔÃÊÏÇ×ØÇ
ÚÕÓËØÃÊÏÕÚÜÔÖËÚØËÒÇÏÕÑÃÔÎÚÜÔ
²ßÖÕÞ×ØÎÙËÚÕÊËÑ¦ÓÎÔÕÚÕß
 ÑÇÚ¦ ÖÕÙÕÙÚÏÇÃËÝÓÕÔ¦ÊËÝÑÇÏÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙÚÕ 
ÇÖÄ ÚÕÊËÑ¦ÓÎÔÕÚÕß
²ÇÓÎÒÄÇÒÒ¦ÓËÇÔÕÊÏÑÂÚ¦ÙÎËÃÔÇÏÚÕÓËØÃÊÏÕÚÜÔßÈØÏÊÏÑ×ÔÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔ
ÚÕÊËÑ¦ÓÎÔÕÚÕß ÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙË ÇÖÄ ÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÚÕßÚÕ
 ÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÚÕÓËØÃÊÏÕ
ÚÜÔ²ÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÌß-

ÙÏÑÄÇÁØÏÕËÔ× ËÃÔÇÏÚÕÓËØÃÊÏÕÚÜÔÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔßÍØÇÁØÏÕÑÇÏ ÚÕ
ÓËØÃÊÏÕÚÜÔÎÒËÑÚØÏÑ×ÔËÖÇÔÇÌÕØÚÏàÄÓËÔÜÔ
Ú¦ÙÎÍÏÇËÖÏÙÚØÕÌÂÙÚÇÈËÔàÏÔÕÑÃÔÎÚÇÕÞÂÓÇÚÇËÃÔÇÏÖÇÔËßØÜÖÇáÑÂÑÇÏÙËÕØÏÙÓÁÔËÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÕÌËÃÒËÚÇÏÑÇÏÙÚÕÍËÍÕÔÄÝ
ÄÚÏÙËÑ¦ÖÕÏËÝËßØÜÖÇáÑÁÝÖÄÒËÏÝ
ÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÒÎÌÛÕÆÔÓÁÚØÇÇÖÇÍÄØËßÙÎÝÚÎÝÑßÑÒÕÌÕØÃÇÝÖËÚØËÒÇÏÕÑÃÔÎÚÜÔÕÞÎÓ¦ÚÜÔ
©ÏÒÒÎÔËÝËÖÃÙÎÝÇÖÕÊËÏÑÔÆËÚÇÏÄÚÏËÃÔÇÏÕÖÇÊÕÃÚÜÔÒËÍÄÓËÔÜÔ
ÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔ:<=ÊÏÇÌÄØÜÔÑÇÚÎÍÕØÏ×Ô¬ÕÓËØÃÊÏÕÚÜÔ:<=ÙßÔÕÒÏÑ¦ÓÏÑØ×ÔÓËÙÇÃÜÔÑÇÏÓËÍ¦ÒÜÔÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÚÕÊËÑ¦ÓÎÔÕ
ÚÕß ÙË ÁÔÇÔÚÏÓËØÏÊÃÕß ÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÇÔÕßÇØÃÕß©ÑÚÜÈØÃÕß¡ËÍÇÒÆÚËØÕ
ÓËØÃÊÏÕÖ¦ÔÚÜÝÁÞËÏÎÑÇÚÎÍÕØÃÇ
ÚÜÔÙÕÆÖËØÓÃÔÏÓË ÁÔÇÔÚÏ
 ÙÚÕÊËÑ¦ÓÎÔÕÚÕß
ÑßØÏÇØÞÃÇÚÜÔÙÕÆÖËØÓÃÔÏÙÞËÚÃàËÚÇÏÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÓËÚÎÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎÑÇÛ×ÝÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÖÕßÓÖÕØÕÆÔ
ËÆÑÕÒÇÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛÕÆÔÍÏÇ
ÓËÚÇÑÏÔÂÙËÏÝËÔÚÄÝÑÇÏËÑÚÄÝÖÄÒÎÝÑÇÏËÃÔÇÏÖÏÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÇÖÄ
ÚÇÍÔÜÙÚ¦ÓÇÝÙËÔÚ¦Ô
ßÔÕÒÏÑ¦ÚÕÊËÑ¦ÓÎÔÕÇÔÕßÇØÃÕß©ÑÚÜÈØÃÕß ÖÜÒÂÛÎÑÇÔÑÇÏÔÕÆØÍÏÇËÖÏÈÇÚÏÑ¦
ÁÔÇÔÚÏ ÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÚÕßÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝ
ÇÆÐÎÙÎ  
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ
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Κατάρρευση τιμής πετρελαίου
το 2020 προβλέπουν οι τράπεζες
Αν δεν αποφασίσει ο OPEC νέα μείωση της παραγωγής στη σύνοδο του Δεκεμβρίου
ÚÏÓ×ÔÚÕÖØ×ÚÕËÐ¦ÓÎÔÕÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÓËÏ×ÙËÏÐÇÔ¦ÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂ®
ÖØÕÙÛÁÚËÏ¡ËÚÎÔ¦ÖÕÉÎÇßÚÂ
ÙßÓÌÜÔËÃÑÇÏÕÇÚØÃÑÕßÍÏ¦Ô
ÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÎÝÍÇÒÒÏÑÂÝÖËÚØËÒÇáÑÂÝËÚÇÏØËÃÇÝ;V[HS
ÏÙÛ¦ÔÕÓÇÏÖÜÝÛÇÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏ
Õ67,*ÑÇÛ×ÝÎÚÏÓÂÚÕßÖËÚØËÒÇÃÕßÛÇßÖÕÞÜØËÃÑ¦ÚÜÇÖÄÚÇ
ÊÕÒ¦ØÏÇÚÕÈÇØÁÒÏ®ÊÂÒÜÙËÚÎ
ËßÚÁØÇÇÖÄÚÕÓÖÕß§Ú¦ÓÖÏ

Αν τα κράτη-μέληÚÕß67,*ÊËÔ
ÇÖÕÌÇÙÃÙÕßÔÙËÒÏÍÄÚËØÕÇÖÄ
ÁÔÇÓÂÔÇÔÁÇÓËÃÜÙÎÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÖËÚØËÒÇÃÕßÍÏÇÚÕÚÄÚË
ÎßÖËØÖØÕÙÌÕØ¦ÛÇÕÊÎÍÂÙËÏÙË
ÑÇÚ¦ØØËßÙÎÚÎÝÚÏÓÂÝÚÕßÓÇÆØÕßÞØßÙÕÆ®ÖØÕÈÒÁÖÕßÔÕÏÇÔÇÒßÚÁÝÕØÏÙÓÁÔÜÔËÑÚÜÔÓËÍÇÒÆÚËØÜÔÚØÇÖËà×ÔÚÕßÑÄÙÓÕßßÚÂ
ÎËÐÁÒÏÐÎÛÇËßÔÕÕÆÙËÚÕßÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÇÒÒ¦ÄÞÏÞ×ØËÝÖÇØÇÍÜÍÕÆÝÄÖÜÝÚÕØ¦ÔÑÇÏÎÇÕßÊÏÑÂØÇÈÃÇÕÆÚËËÚÇÏØËÃËÝÄÖÜÝ
Î:H\KP(YHTJVÑÇÏÕÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÖËÚØËÒÇáÑÁÝÖÕßÖÇØ¦ÍÕßÔ
ÙÞÏÙÚÕÒÏÛÏÑÄÖËÚØÁÒÇÏÕ©ÏÚÏÓÁÝ
ÚÕßÇØÍÕÆÖËÚØËÒÇÃÕßÖÕßÙÂÓËØÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÇÊÕÒ¦ØÏÇÚÕ
ÈÇØÁÒÏËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÔÇßÖÕÞÜØÂ-

Απροθυμία

Η Διεθνής Υπηρεσία Ó¨oÉ{ÑØ ÝÉ~³{ÐÒØÊÐÉ¨Ñ³Ñ~¨Ò³iwÐÓÜi
³È!& Ñ¨ÒoÈVlÉ~Ñ³KÑ¨ÓÜ{ÑÉ³¨ÓÜÑ{³iiÐÓ¨ÑÉ¨{Ì³É¨
Ñ¤ÌT¨É{ÒÇÉ³Ñ{iÑo¨Ò

ÙÕßÔÓÁÞØÏÑÇÏÑÇÚ¦ ÙÚÇ
ÊÕÒ¦ØÏÇÚÕÈÇØÁÒÏË¦ÔÚÇÓÁÒÎÚÕß
67,*ÑÇÏÎªÜÙÃÇÊËÔÇÔÇÑÕÏÔ×ÙÕßÔÓËÍÇÒÆÚËØÎÓËÃÜÙÎÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÙÚÎÙÆÔÕÊÄÚÕßÝÙÚÎÏÁÔÔÎÖØÕËÏÊÕÖÕÏÕÆÔÇÔÇÒßÚÁÝÚÜÔ
4VYNHU:[HUSL`*P[PNYV\WÑÇÏ)57
7HYPIHZ©ÏÇÔÇÒßÚÁÝÚÎÝÖØ×ÚÎÝ
ÖØÕÈÒÁÖÕßÔÖÚ×ÙÎÚÎÝÚÏÓÂÝÚÕß
ÖËÚØËÒÇÃÕß)YLU[ÇÑÄÓÎÑÇÏÙÚÇ
ÊÕÒ¦ØÏÇÚÕÈÇØÁÒÏÑÇÏÚÜÔ¦ÒÒÜÔ
ÊÆÕÚØÇÖËà×ÔÖØÕÈÒÁÖÕßÔßÖÕÞ×ØÎÙÎÙÚÇÊÕÒ¦ØÏÇÚÕÈÇØÁÒÏÂ
ËÒ¦ÞÏÙÚÇßÉÎÒÄÚËØÇÖØÕÕÖÚÏÑÂ

ÚÎÝßÖËØÖØÕÙÌÕØ¦ÝËÖÏÙÑÏ¦àËÏÚÎÔ
ÇÍÕØ¦ÚÕ®ÒÁËÏÕ¡¦ØÚÏÔªÇÚÝ
ÇÔÇÒßÚÂÝÖÇÍÑÄÙÓÏÜÔÇÍÕØ×ÔÖËÚØËÒÇÃÕßÙÚÎ4VYNHU:[HUSL`ÃÚËÕ67,*ÛÇÓËÏ×ÙËÏÑÇÏ¦ÒÒÕÚÎÔ
ÖÇØÇÍÜÍÂËÃÚËÕÏÚÏÓÁÝÛÇßÖÕÞÜØÂÙÕßÔÍÆØÜÙÚÇÊÕÒ¦ØÏÇÚÕÈÇØÁÒÏÑÇÏÛÇÇÔÇÍÑ¦ÙÕßÔÚÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝÖÇØÇÍÜÍÕÆÝÙÞÏÙÚÕÒÏÛÏÑÕÆ
ÖËÚØËÒÇÃÕßÖÕßËÐÏÙÕØØÕÖÕÆÔÚÎÔ
ÇÍÕØ¦ÔÇÓËÏ×ÙÕßÔÑÇÏÇßÚÕÃÚÎÔ
ÖÇØÇÍÜÍÂÚÕßÝ®ËÐÎÍËÃ¡ËÚÎÔ
¦ÖÕÉÎÇßÚÂÙßÔÚ¦ÙÙËÚÇÏÑÇÏÎÏËÛÔÂÝ±ÖÎØËÙÃÇÔÁØÍËÏÇÝ0,(Î

REUTERS

Η αξία του βαρελιού
θα υποχωρήσει στα
45 με 50 δολάρια,
από 62 δολ. σήμερα,
εάν η υπερπροσφορά
διατηρηθεί.

ÕÖÕÃÇÙßÓÈÕßÒËÆËÏÚÏÝÞ×ØËÝÖÕß
ËÏÙ¦ÍÕßÔÖËÚØÁÒÇÏÕÑÇÛ×ÝÖØÕÈÒÁÖËÏÄÚÏÙÂÓËØÇÚÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎ
ÚÕß67,*ÖÇØ¦ÍÕßÔËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕÈÇØÁÒÏÇÖËÚØÁÒÇÏÕÚÎÔÎÓÁØÇ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖ»ÄÙÕÞØËÏ¦àËÚÇÏÎ
ÇÍÕØ¦¬ÕÖØ×ÚÕÓÏÙÄÚÕßËÖÄÓËÔÕßÁÚÕßÝÛÇÁÞÕßÓËÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÎßÖËØÖØÕÙÌÕØ¦®ÖØÕÈÒÁÖËÏ
Õ¡ÖÕÓÖ¡ÇÑ§¦ÒÏÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ
9HWPKHU,ULYN`.YV\WØÕÑËÏÓÁÔÕßÕ67,*ÔÇÇÖÕÚØÁÉËÏÚÎ
ÊÏÄÍÑÜÙÎÚÜÔÇÖÕÛËÓ¦ÚÜÔÑÇÏÔÇ
ÖËØÏÕØÃÙËÏÚÏÝÖÚÜÚÏÑÁÝÖÏÁÙËÏÝÚÜÔ

ÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦ÎÇÕßÊÏÑÂØÇÈÃÇÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÊËÔÁÞËÏÏÊÏÇÃÚËØÎÄØËÐÎÍÏÇÔÁËÝÛßÙÃËÝÑÇÛ×Ý
ÁÞËÏÓËÏ×ÙËÏÂÊÎÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂ
ÚÎÝÙËÊÏÖÒ¦ÙÏÕÈÇÛÓÄÇÖ»ÄÚÏ
ÖØÕÈÒËÖÄÚÇÔÇØÞÏÑ¦ÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕ¬ÇßÚÄÞØÕÔÇ¦ÒÒÇÓÁÒÎÚÕß
67,*ÄÖÜÝÚÕØ¦ÑÑÇÏÎ§ÏÍÎØÃÇ
ÊËÔÁÞÕßÔËÑÖÒÎØ×ÙËÏÚÏÝÊËÙÓËÆÙËÏÝÖÕßÁÞÕßÔÇÔÇÒ¦ÈËÏÍÏÇÖËØÏÕØÏÙÓÄÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÁÞËÏÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÚÕ)SVVTILYNÊËªÜÙÃÇÊËÔ
ÖÏÁàËÚÇÏÚÄÙÕÖÕÒÆÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ¦
ÄÖÜÝÕØÏÙÓÁÔÇÓÁÒÎÚÕß67,*ÙÇÔ
ÚÕØ¦ÔÑÇÏÚÎÇÕßÊÏÑÂØÇÈÃÇ
ÑÇÏÙßÔËÖ×ÝÊËÔÖÏÁàËÏ©ÒÄÍÕÝ
ÖÕßÕ67,*ÊËÔËÐËÚ¦àËÏÖØÕÝÚÕ
ÖÇØÄÔÔÁÇÓËÃÜÙÎÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝ
ËÃÔÇÏÖÜÝÖØÕÙÈÒÁÖËÏÙËÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÇÐÆÑÇÏ ÃÔÇÝÍÏÇÚËØÓÇÚÏÙÓÄÚÕßËÓÖÕØÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕß
ÔÇÒßÚÁÝÚÜÔÚØÇÖËà×Ô.VSKTHU
:HJOZ:[HUKHYK*OHY[LYLK+5)
ÑÇÏ:,)ÛËÜØÕÆÔËÖÃÙÎÝÖÜÝÕ
67,*ÑÇÏÎªÜÙÃÇÊËÔÞØËÏ¦àËÚÇÏ
ÔÇÓËÏ×ÙÕßÔËÑÔÁÕßÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂÖËÚØËÒÇÃÕßÑÇÏÖØÕÈÒÁÖÕßÔ
ÖÜÝÎÚÏÓÂÚÕß)YLU[ÚÕÛÇ
ÖÇØÇÓÁÔËÏÖ¦ÔÜÇÖÄÚÇÊÕÒ¦ØÏÇÚÕÈÇØÁÒÏ
BLOOMBERG

9

Χαμηλώνει τον πήχυ
για την Aramco το Ριάντ
Οσο πιο κοντάÖÒÎÙÏ¦àËÏÎÙÚÏÍÓÂ
ÚÎÝÇÒÂÛËÏÇÝÍÏÇÚÎÔ(YHTJVÄÚÇÔ
ÎÇÍÕØ¦ÛÇÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÖÕÏÇËÃÔÇÏ
ÎÇÖÕÚÃÓÎÙÂÚÎÝÚÄÙÕÌÇÃÔËÚÇÏ
ÔÇÇÖÕÓÇÑØÆÔËÚÇÏÕÇØÞÏÑÄÝÙÚÄÞÕÝÚÜÔÚØÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÖÕßËÃÞË
ÛÁÙËÏÕÖØÃÍÑÏÖÇÝÊÏ¦ÊÕÞÕÝ¡ÕÞ¦ÓËÔÚÓÖÏÔÇÒÓ¦Ô©ÓÜÝÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÕÏÐÁÔÕÏËÖËÔÊßÚÁÝÇÔÚÏÊØÕÆÔÇÓÌÏÙÈÎÚ×ÔÚÇÝÚÎÔßÉÎÒÂ
ÇÖÕÚÃÓÎÙÎÖÕßÛÁÒËÏÔÇÖËÚÆÞËÏÚÕ
ªÏ¦ÔÚÎÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝÇÕßÊÏÑÂÝ
ØÇÈÃÇÝÙÚØÁÌËÚÇÏÙËÖÒÕÆÙÏËÝ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏËÝÚÎÝÞ×ØÇÝàÎÚ×ÔÚÇÝ
ÚÕßÝÔÇËÖËÔÊÆÙÕßÔÙÚÎÓËÚÕÞÂ
ÚÎÝÖÏÕÑËØÊÕÌÄØÇÝËÚÇÏØËÃÇÝÚÕß
ÖÒÇÔÂÚÎ
©ÖØÃÍÑÏÖÇÝÊÏ¦ÊÕÞÕÝ¡ÕÞ¦ÓËÔÚÓÖÏÔÇÒÓ¦ÔÁÞËÏÓËÏ×ÙËÏ
ÚÕÔÙÚÄÞÕÍÏÇÚÎÔÇÖÕÚÃÓÎÙÎÚÎÝ
(YHTJVÙÚÕÚØÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÚÏÝ
ÚËÒËßÚÇÃËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÑÇÛ×ÝÎ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÖËÚØËÒÇáÑÂËÚÇÏØËÃÇ
ÚÕßÑÄÙÓÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÔÚËÒÏÑÂ
ËßÛËÃÇÍÏÇÚÎÔËÏÙÇÍÜÍÂÚÎÝÙÚÕ
ÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕÚÕßªÏ¦ÔÚ
¥ÙÚÄÙÕ ÓËÍ¦ÒÕÏ ÊÏÇÞËÏØÏÙÚÁÝ ÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÕß ÄÖÜÝ ÕÏ
(SSPHUJL)LYUZ[LPU ÑÇÏ <UPVU
0U]LZ[TLU[7YP]H[MVUKZÛËÜØÕÆÔ
ÄÚÏÎÇÐÃÇÚÎÝ(YHTJVÓËÑÁØÊÎ
ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÚÕËÃÔÇÏ
ÇÑÄÓÎÞÇÓÎÒÄÚËØÎ
©ØÏÙÓÁÔËÝÇÖÄÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝÚØ¦ÖËàËÝ)HURVM(TLYPJH.VSKTHU
:HJOZÖÕßÁÞÕßÔÇÔÇÒ¦ÈËÏÚÎÔËÏÙÇÍÜÍÂÚÎÝ(YHTJVÚÕÖÕÛËÚÕÆÔ
ÚÎÔÇÐÃÇÚÎÝÓËÚÇÐÆÚØÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÑÇÏÚØÏÙÊÕÒÇØÃÜÔ¥ÙÚÄÙÕÇÔËÐ¦ØÚÎÚÕÏÊÏÇÞËÏØÏÙÚÁÝÑÇÏ
ËÚÇÏØËÃËÝÙßÓÈÕÆÒÜÔÚËÃÔÕßÔÔÇ
ÖËØÏÕØÃàÕßÔÚÎÔÇÐÃÇÚÎÝ(YHTJV
ÙÚÕÞÇÓÎÒÄÚËØÕËÖÃÖËÊÕÚÕßÕÓÕÒÕÍÕßÓÁÔÜÝÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÕßËÆØÕßÝ
ÇÖÕÚÃÓÎÙÎÝ
ÇÙÏÑÁÝÇÔÎÙßÞÃËÝÚÕßÝËÃÔÇÏ
ÄÚÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝÇÕßÊÏÑÂÝ
ØÇÈÃÇÝ¶ÎÕÖÕÃÇËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇ
ÖÕßÒÂÙËÏÓÄÒÏÝÚÕ ÚÎÝ(YHTJV¶
ÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÖÇØÇÞÜØÂÙËÏ

ËÖÇØÑÂÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÙÚÕßÝÓËÚÄÞÕßÝÓËÏÕÉÎÌÃÇÝÖÃÙÎÝÄÚÏÎ
(YHTJVÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝ
ÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÁÝÇÖËÏÒÁÝÄÖÜÝÌ¦ÔÎÑËÄÚÇÔÁÍÏÔÇÔÕÏËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝ
ÚÎÝÙÚÄÞÕÝÖßØÇßÒÏÑÂÝËÖÃÛËÙÎÝ
ÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇ
ÓËÏÜÛËÃÎÖÇØÇÍÜÍÂÚÎÝÖËØÃÖÕß
ÑÇÚ¦ÚÕÂÓÏÙßÍÏÇÁÔÇÊËÑÇÂÓËØÕ
ÔÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÎ(YHTJVÔÇÓËÏ×ÙËÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÚÎÔßÖËØÈÕÒÏÑ¦
ÌÏÒÄÊÕÐÎÖØÕÙÊÕÑÃÇÇÖÕÚÃÓÎÙÎÝ
ÑÇÏÔÇÖÕßÒÂÙËÏÚÎÓËÚÕÞÂÙËÚÏÓÂÌÏÒÏÑÂÍÏÇÚÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝÇßÚÄÛÇÛËÜØÎÛËÃÁÔÊËÏÐÎÊÆÔÇÓÎÝ
ÑÇÏÙÕÌÃÇÝÄÞÏÁÔÊËÏÐÎÇÊßÔÇÓÃÇÝ®ÒÁËÏÙÚÕ)SVVTILYNVÒ¦ÈÇ
¡ÖØÕÆÙÕÈßÉÎÒÄÈÇÛÓÕÝÇÔÇÒßÚÂÝÚÎÝ(SSPHUJL)LYUZ[LPUÎÕÖÕÃÇ
ÊÏÇÞËÏØÃàËÚÇÏÑËÌ¦ÒÇÏÇÆÉÕßÝ
ÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔ¡ÏÇËÖÏÚßÞÎÓÁÔÎ
ÇØÞÏÑÂÊÎÓÄÙÏÇÖØÕÙÌÕØ¦ËÃÔÇÏ
ÇßÚÂÖÕßÇÖÕÌÁØËÏÑÁØÊÎÍÏÇÚÕßÝ
ËÖËÔÊßÚÁÝÄÞÏÇßÚÂÖÕßËÖÏÚßÍÞ¦ÔËÏÚÎÔßÉÎÒÄÚËØÎÇÖÕÚÃÓÎÙÎ®
ÙÎÓËÏ×ÔËÏ
©ÃÊÏÕÝÚÕÖÕÛËÚËÃÚÎÔÇÐÃÇÚÎÝ
ÖÕÒÆÑ¦ÚÜÇÖÄÚÕÚØÏÙÊÕÒ¦ØÏÇ®©§ÚÕß¦ÏÚÔÚËØÙÕÔÚÕß
OLKNLM\UK6ZWYHPL4HUHNLTLU[
ÖÇØÇÊÁÞËÚÇÏÄÚÏÚÇÖËØÏÕßÙÏÇÑ¦
ÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ(YHTJVÓËÈ¦ÙÎÚÎÔ
ÑÒÃÓÇÑÇÑÇÏÚÎÔÖÕÏÄÚÎÚÇËÃÔÇÏ
ÚÇÑÇÒÆÚËØÇÙÚÕÔÑÄÙÓÕÞÜØÃÝ
ËÐÇÃØËÙÎÇÒÒ¦ÕÏÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÖÕß
ÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÁÞÕßÔÙÚÄÞÕÚÎÔËÖÃÚËßÐÎÚÜÔÙÚÄÞÜÔÚÎÝÞ×ØÇÝÄÞÏ
ÚÜÔÊÏÑ×ÔÙÕßÜÝÓËÓÕÔÜÓÁÔÕß
ÓËÚÄÞÕß®:HUMVYK*)LYUZ[LPU
ÚÕÖÕÛËÚËÃÚÎÔÇÐÃÇÚÎÝ(YHTJV
ÓËÚÇÐÆÚØÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÑÇÏ
ÚØÏÙÏÇÚÕÔ¡¦ØÑÕßÝËÈËÔÃÐ
ÇÔÇÒßÚÂÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÇÔÇÒÆÙËÜÔ
;:3VTIHYKÎÇÐÃÇÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝ
ËÃÔÇÏÓËÚÇÐÆÑÇÏÚØÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÊÏÄÚÏÖØÜÚÇØÞÏÑÂÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚ¦ÚÎÝÊËÔËÃÔÇÏÕÓÁÚÕÞÕÝ
ÂÎËÚÇÏØÏÑÂÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÇÒÒ¦Î
ÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÚÕßÙÇÕßÊÇØÇÈÏÑÕÆÑØ¦ÚÕßÝ
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Απέφυγε
την ύφεση
η γερμανική
οικονομία
Το ΑΕΠ αυξήθηκε 0,1% στο β΄ τρίμηνο
παρά τις περί του αντιθέτου προβλέψεις
Ο κίνδυνος ÚËÞÔÏÑÂÝÆÌËÙÎÝÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÇÖÕÌËÆÞÛÎÑË
ÕØÏÇÑ¦ÊÃÔÕÔÚÇÝÇÑÄÓÎÓÃÇÊÏÑÇÏÕÒÕÍÃÇÙÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÔÇÓÎÞÇÒÇØ×ÙËÏÚÎÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÚÎÝÞ×ØÇÝÖÇØ¦ÚÏÝÙßÔÚÕÔÏÙÓÁÔËÝÖÏÁÙËÏÝÇÖÄÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÔÇÚØÁÖÕÔÚÇÝÚÏÝÕÓÄÌÜÔËÝ
ÖØÕÈÒÁÉËÏÝÖËØÃÚËÞÔÏÑÂÝÆÌËÙÎÝ
ÎÍËØÓÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇËÔÏÙÞÆÛÎÑË
ÑÇÚ¦ ÙËÚØÏÓÎÔÏÇÃÇÈ¦ÙÎÑÇÏ
ÑÇÚ¦ ÙËËÚÂÙÏÇÈ¦ÙÎ ÏÔÎÚÂØÏÕÝÊÆÔÇÓÎÚÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÂÚÇÔ
ÏÊÃÜÝÎÇÆÐÎÙÎÚÎÝÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÝ
ÑÇÏÚÜÔÑØÇÚÏÑ×ÔÊÇÖÇÔ×ÔËÔ×
ÈËÒÚÃÜÙÎÙÎÓËÏ×ÛÎÑËÙÚÕÔÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÏÑÄÑÒ¦ÊÕÑÇÏÙÚÏÝËÐÇÍÜÍÁÝ¡ÕÒÕÔÄÚÏÎËØÓÇÔÃÇÖÂØËÓÏÇ
ÓÏÑØÂÇÔ¦ÙÇÇÔÇÑÕÆÌÏÙÎÝÖÕÒÒÕÃ
ÖÇØÇÚÎØÕÆÔÊÏÙÚÇÑÚÏÑ¦ÚÎÔÕØÏÇÑÂÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÕÚØÃÚÕßÚØÏÓÂÔÕß
ÑÇÛ×ÝÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÊËÔÁÞËÏÐËÌÆÍËÏÖÒÂØÜÝÇÖÄÚÕÔ
ÑÃÔÊßÔÕÏÇÕØÏÙÓÁÔÕßÝÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕßÝËÃÔÇÏÓÄÔÕÛÁÓÇÞØÄÔÕßÚÕ
ÖÄÚËÛÇËÖËÑÚÇÛÕÆÔÚÇÖÒÂÍÓÇÚÇ
ÚÕßÖÕÒÆÖÇÛÕßÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÕÆÑÒ¦ÊÕßÙÚÕÔÑÒ¦ÊÕÚÜÔßÖÎØËÙÏ×ÔÑÇÏ
ÙÚÎÔÇÍÕØ¦ËØÍÇÙÃÇÝÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÕßÝ-PUHUJPHS;PTLZ
ÍËØÓÇÔÏÑÂÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÖÇØÇÍÜÍÂÈØÃÙÑËÚÇÏÙËËÒËÆÛËØÎÖÚ×ÙÎÚÕÔÚËÒËßÚÇÃÕËÔ¦ÓÏÙÎÞØÄÔÕ
ÇÌÕÆÊÁÞËÚÇÏÇÒÒËÖ¦ÒÒÎÒÇÞÚßÖÂÓÇÚÇÇÖÄÚÕÔËÓÖÕØÏÑÄÖÄÒËÓÕ

ÑÇÏÚÎÔÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕ
)YL_P[©ÑÒ¦ÊÕÝÚÎÝÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÑËÔÚØÏÑÂÇØÚÎØÃÇÚÎÝ
ÍËØÓÇÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÙßÔÏÙÚ¦
ÏÊÏ¦àÕßÙÇÖËØÃÖÚÜÙÎ©ÞÏÓÄÔÕÔ
ÊßÙÑÕÒËÆËÚÇÏÔÇÖØÕÙÇØÓÕÙÚËÃ
ÙÚÇÔÁÇÄØÏÇËÑÖÕÓÖ×ÔÇÁØÏÜÔØÆÖÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÓËÚ¦ÈÇÙÎÖØÕÝ
ÚÇÎÒËÑÚØÏÑ¦ÕÞÂÓÇÚÇ¬ÇßÚÄÞØÕÔÇËÒÒÕÞËÆËÏÇÑÄÓÎÕÑÃÔÊßÔÕÝ
ËÖÏÈÕÒÂÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÊÇÙÓ×Ô
ÙÚÇÍËØÓÇÔÏÑ¦ÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÍËÓÃàÕÔÚÇÝÚÕÔÑÒ¦ÊÕÓËÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇ
ÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÙÚÎÔÕÖÕÃÇÖÒÁÕÔÙÚÎØÃàËÚÇÏÎÇÔ¦ÖÚßÐÎËÖÃÙÎÝ
ÊÏÇÚØÁÞËÏÑÃÔÊßÔÕÊÏÄÚÏÖÇØÇÚÎØÕÆÔÚÇÏÙÎÓ¦ÊÏÇÇÙÚ¦ÛËÏÇÝÙÚÎÔ
ÇÍÕØ¦ËØÍÇÙÃÇÝ¡ÏÇÇÖÕÊßÔ¦ÓÜÙÎÙÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂÇÍÕØ¦ËØÍÇÙÃÇÝ
ÛÇÇØÞÃÙËÏÔÇËÖÏÈÇØÆÔËÏÚÎÊÏ¦ÛËÙÎÚÕßÑÇÚÇÔÇÒÜÚÂÕÕÖÕÃÕÝÇßÚÂ
ÚÎÙÚÏÍÓÂËÃÔÇÏÕÑËÔÚØÏÑÄÝÖßÒ×ÔÇÝÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÑÇÏ
ÖÏÙÚËÆÕßÓËÄÚÏÚÕßÞØÄÔÕßÇßÚÄÝÕ
ÖßÒ×ÔÇÝÛÇÇØÞÃÙËÏÔÇÑÒÕÔÃàËÚÇÏ
ÄÒÕÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕ®ËÐÎÍËÃÙÚÕßÝ
-PUHUJPHS;PTLZÎ ÇÛÇØÃÔÇ©ÆÚËØÓÕÒÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÙÚÎÔ(SSPHUa
ËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÇÖËÏÒËÃÚÇÏÎ
ÖØÜÚÕÑÇÛËÊØÃÇÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÙÚÎÔ
ßØÜà×ÔÎÆÓÌÜÔÇÓËÖØÕÈÒÁÉËÏÝ
ÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔÎÍËØÓÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÛÇÇÔÇÖÚßÞÛËÃÓËØßÛÓÄ 
ÚÕ ËÔ×ßÖÄÚÕß ÛÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÑÇÏÚÕÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏ

Η γερμανική~ÈKÓ¨iiÙÉ~ÉÖÉ{ÑÑ~ÜÈÚÊÉ{ÉÉ~³Ñ³{~ÊÜ{³{~ÊV~Ñ{ÓÚÉ¨ÐØÈ³i¨{~³ÊØ³iØÚÓiØÑÈ³ÊØÉËÑ{ÈÈ¨oÌØ${~Ð{~
$ÜÑ×.Ü³ØVËØÓTÉ{³ËÉ{Ì³{ÙÉT¨É{ÒÇÉ³Ñ{Ð{ÑtÉÉÈÐÓiuÉ{³¨Ò³ÉÈiÙiÐ{Ð{~ÐÓ³¨

Κινητήριος δύναμη
της οριακής ανάπτυξης
ήταν η αύξηση
της κατανάλωσης και
των κρατικών δαπανών.
ÚÕ9L\[LYZÖÃÙÎÝÇÔÇÛËÜØÂÛÎÑÇÔÚÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇ
ÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕßÚØÏÓÂÔÕßÑÇÚÇÒÂÍÕÔÚÇÝÙËÆÌËÙÎÚÎÝÚ¦ÐÎÝÚÕß
 ÇÖÄ ÚÕÔÇÔÚÃÖÕÊÇÈØÃÙÑËÚÇÏÎÇÒÒÃÇÄÖÕßÕÖØÄËÊØÕÝ
ÓÇÔÕßÁÒ¡ÇÑØÄÔÁÞËÏÊÏÕÞËÚËÆÙËÏ
ÊÏÙËßØ×ÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÍÏÇÚÎÔ
ËÒ¦ÌØßÔÙÎÚÜÔÞÇÓÎÒÄÓÏÙÛÜÔÑÇÏ
ÚÜÔÙßÔÚÇÐÏÕÆÞÜÔÇÖÇÔÚ×ÔÚÇÝ
ÙÚÏÝÇÖÇÏÚÂÙËÏÝÚÜÔ ÃÚØÏÔÜÔÏÒÁÑÜÔ®¦ÙËÏÚÜÔÖØÕÈÒÁÉËÜÔÚÎÝ
ÕÓÏÙÏÄÔÍÏÇÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝÍÇÒÒÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÙÚÕ ÚÕ 
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÖÜÝÎÇÒÒÃÇÛÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏÚÎÔÁÇÇÚÓÕÓÎÞÇÔÂÚÎÝ
ßØ×ÖÎÝ©ÏÙÞËÚÏÑÕÃÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÃ
ÊËÃÑÚËÝÊËÔËÃÔÇÏÇÑÄÓÎËÔÊËÏÑÚÏ-

ÑÕÃÑ¦ÖÕÏÇÝÛËÓËÒÏ×ÊÕßÝÇÒÒÇÍÂÝ
ÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÇÒÒ¦
ÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÎÔÖØ×ÚÎÇÞÚÃÊÇËÒÖÃÊÇÝ®ÙÞÕÒÃÇÙËÕËØÓÇÔÄÝßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÃÇÝÁÚËØÒÚÓÇÏËØ
ÓËÚ¦ÚÎÊÎÓÕÙÃËßÙÎÚÜÔÇÖÕÚËÒËÙÓ¦ÚÜÔ©ÃÊÏÕÝÙßÓÖÒÂØÜÙËÄÚÏ
ÎÇÔ¦ÖÚßÐÎËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇËÃÔÇÏ
ÇÔÇÏÓÏÑÂ® ÕÏÔÂÍØÇÓÓÂÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÖØÕÚÕÆÊÎÓÕÙÏËßÚÕÆÔÚÇÚØÏÓÎÔÏÇÃÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÂÚÇÔÎÇÖÕÌßÍÂÓÁÚØÜÔ
ËÖËÑÚÇÚÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÔÛËØÓÕÝ
ßÖÕÙÚÎØÏÑÚÂÝÚÎÝÇÖÄÌÇÙÎÝÇßÚÂÝ
ËÃÔÇÏÑÇÏÕËØÓÇÔÄÝßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô©ÒÇÌÕÒÚÝÕÕÖÕÃÕÝ
ËÃÞËÚÕÔÃÙËÏÚÕÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÓÂÔÇ
ÄÚÏÊËÔÞØËÏ¦àËÚÇÏÓÏÇËÙÖËßÙÓÁÔÎ®ËÖÏÙÚØ¦ÚËßÙÎÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ×Ô
ÓÁÚØÜÔÇØ¦ÚÏÝÁÔÚÕÔËÝÖÏÁÙËÏÝ
ÚÜÔËÚÇÃØÜÔÚÎÝÇÖÄÚÎÔÑÇÏ
ÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÎËØÓÇÔÃÇÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÖÜÝÛÇËÓÓËÃÔËÏÙÚÎÔÇØÞÏÑÂÚÎÝÛÁÙÎÁÞÕÔÚÇÝÖÒÁÕÔÚÕ
¦ÒÒÕÛÏÚÎÝÕØÏÇÑÂÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÑÇÚ¦ÚÕÚØÃÚÕÚØÃÓÎÔÕ
BLOOMBERG, FINANCIAL TIMES,
REUTERS

Σημάδια έντονης επιβράδυνσης σε Κίνα και Ιαπωνία
Ο εμπορικός ÖÄÒËÓÕÝÑÇÏÎÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÖÕßÖØÕÑÇÒËÃÊËÔÖÒÂÚÚÕßÔ
ÓÄÔÕÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÇÑÄÓÎÊÆÕÓËÍ¦ÒËÝËÐÇÍÜÍÏÑÁÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÚÎÔÑÏÔËàÏÑÂÑÇÏ
ÚÎÔÏÇÖÜÔÏÑÂÚÎÔ ÃÔÇÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÖÇØÇÍÜÍÂÒÏÇÔÏÑÁÝÖÜÒÂÙËÏÝÑÇÏËÖËÔÊÆÙËÏÝÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑÇÔÖÕÒÆÞÇÓÎÒÄÚËØÇÇÖÄÚÕ
ÖØÕÈÒËÖÄÓËÔÕßÖÕÊÎÒ×ÔÕÔÚÇÝ
ËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝËÔ×
ÙÚÎÔÇÖÜÔÃÇÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÂÚÇÔ
ÙÞËÊÄÔÙÚ¦ÙÏÓÎÚÕÚØÃÚÕÚØÃÓÎÔÕ
ÇÊÆÔÇÓÎËÐÜÚËØÏÑÂÑÇÏËÙÜÚËØÏÑÂàÂÚÎÙÎËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇ
ÖÒÂÚÚËÏÚÎÊËÆÚËØÎÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÕßÖÒÇÔÂÚÎÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÖÇØÇÍÜÍÂÙÚÎÔ ÃÔÇ
ËÖÏÈØÇÊÆÔÛÎÑËÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕ
ÙÚÕ ÙËËÚÂÙÏÇÈ¦ÙÎÇÖÄ
 ÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝÑÏÔËàÏÑÂÝÙÚÇÚÏÙÚÏÑÂÝßÖÎØËÙÃÇÝÇÐÃÇÚÜÔÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑ×ÔËÐÇÍÜÍ×ÔÓËÏ×ÛÎÑË
ÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕÑÇÚ¦ ÖÚ×ÙÎ
ÖÕßÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏÍÏÇÚØËÏÝÙßÔÇÖÚÕÆÝÓÂÔËÝ©ÏËÖËÔÊÆÙËÏÝ
ÈÇÙÏÑÄÝÑÏÔÎÚÂØÏÕÝÓÕÞÒÄÝÕÏÑÕ-

Οι επενδύσεις
στην Κίνα αυξήθηκαν
στο δεκάμηνο 5,2%,
ρυθμός που είναι
ο χαμηλότερος
από το 1996.
ÔÕÓÏÑÂÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÇßÐÂÛÎÑÇÔ
ÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÇÔÕßÇØÃÕß©ÑÚÜÈØÃÕßÓÄÒÏÝÑÇÚ¦ ØßÛÓÄÝ
ÖÕßËÃÔÇÏÕÞÇÓÎÒÄÚËØÕÝÇÖÄÚÕ
 ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ9L\[LYZ
©ÏÒÏÇÔÏÑÁÝÖÜÒÂÙËÏÝÇßÐÂÛÎÑÇÔ
ÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕÓÄÒÏÝÑÇÚ¦ ÙË
ËÚÂÙÏÇÈ¦ÙÎËÖÃÊÕÙÎÖÕßËÃÔÇÏ
ÎÞÇÓÎÒÄÚËØÎÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔ
ËÚ×Ô©Ï ÏÔÁàÕÏÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝËÃÔÇÏÚÕßÝÚËÒËßÚÇÃÕßÝÓÂÔËÝ
ÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÏÓËÇßÐÂÙËÏÝÙÚÏÝÚÏÓÁÝÚÜÔÚØÕÌÃÓÜÔËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝ
ÓËÍ¦ÒÎÝÇÆÐÎÙÎÝÚÜÔÚÏÓ×ÔÚÕß
ÞÕÏØÏÔÕÆÑÇÏ¦ÒÒÜÔËÏÊ×ÔÑØÁÇÚÕÝ©ÒÇÇßÚ¦ÚÇÊËÊÕÓÁÔÇßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÚÎÔËÑÚÃÓÎÙÂÓÇÝÄÚÏ

Η ανάπτυξη³iÑËÑÉ¨{¨Ë³i~É³³¨Ë³³¨ËÐi³ÆV¸
ÑÌVd³ÙÉÖ³É¨³¨ËÐi
ÎÇÔ¦ÖÚßÐÎËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÏÙÞßØÕÆÝËÔ¦ÔÚÏÕßÝ
ÇÔÁÓÕßÝÑÇÏÖÜÝÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÊË
ÁÞËÏÌÚ¦ÙËÏÇÑÄÓÎÙÚÕÑÇÚ×ÚÇ-

ÚÕÙÎÓËÃÕ®ÇÔÇÌÁØËÏÙËÙÎÓËÃÜÓÇÎÚØ¦ÖËàÇ5VT\YHËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝÚÎÔÖØÄÈÒËÉÎÍÏÇ
ËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÚÕßÑÏÔËàÏÑÕÆ
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Σημάδια ËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÝ ËÓÌÇÔÃàÕßÔ
ÑÇÏÕØÏÙÓÁÔËÝÞ×ØËÝÚÎÝ ËÔÚØÏÑÂÝ
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Σε ιστορικό υψηλό, στα 14 τρισ. δολάρια, το χρέος των νοικοκυριών στις ΗΠΑ
Στα 14 τρισ. δολάρια, ÙËËÖÃÖËÊÕØËÑÄØÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑÇÔÚÇÙßÔÕÒÏÑ¦
ÞØÁÎÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÔÕÏÑÕÑßØÏ×ÔÍÏÇÊ¦ÔËÏÇÞ¦ØÎÙÚÎÔÇÆÐÎÙÎ
ÚÜÔÙÚËÍÇÙÚÏÑ×ÔÊÇÔËÃÜÔÙÆÓÌÜÔÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ©ÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂÝ
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ÚÕß ÕÏÕÌËÏÒÁÝÍÏÇÙÚËÍÇÙÚÏÑ¦Ê¦ÔËÏÇÇßÐÂÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ÊÏÙ
ÊÕÒ¦ØÏÇÂÑÇÚ¦ ©ÙÕÔÇÌÕØ¦
ÚÇÌÕÏÚÎÚÏÑ¦Ê¦ÔËÏÇÊÏÕÍÑ×ÛÎÑÇÔ
ÑÇÚ¦ ÚÕÚØÃÚÕÚØÃÓÎÔÕÇÍÍÃàÕÔÚÇÝÚÕÚØÏÙÊÕÒ¦ØÏÇËÔ×
ÕÏÇÔËÐÄÌÒÎÚËÝÕÌËÏÒÁÝÍÏÇÖÏÙÚÜÚÏÑÁÝÑ¦ØÚËÝÇßÐÂÛÎÑÇÔÑÇÚ¦
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ÄÚÏÏÊÃÜÝÕÏÊÇÔËÏÕÒÂÖÚËÝÖÕßÑÇÚÕÏÑÕÆÔÙËÍËÏÚÕÔÏÁÝÓËÌØÕÇÓË-

Τα στεγαστικά δάνεια,
συνολικά 9,44 τρισ.
δολ., αποτελούν
το μεγαλύτερο
μέρος των οφειλών.
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ÚÎÝ-LKÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙËÄÚÏÚÕÞØÁÕÝÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÈØÃÙÑËÚÇÏÙË
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ËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝÓÖÕØËÃÔÇÙßÍÑØÏÛËÃ
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¬ÕÚØÃÓÎÔÕÕßÒÃÕßËÖÚËÓÈØÃÕßÇßÐÂÛÎÑËËÖÃÙÎÝÚÕÖÕÙÕÙÚÄ
ÚÜÔÔÕÏÑÕÑßØÏ×ÔÖÕßÑÇÛßÙÚËØÕÆÔÔÇÇÖÕÖÒÎØ×ÙÕßÔÚÏÝÕÌËÏÒÁÝÚÕßÝ©ÏÙßÔÕÒÏÑÁÝËÑÑØËÓÕÆÙËÝÕÌËÏÒÁÝÇßÐÂÛÎÑÇÔÙÚÕ 
ÇÖÄ ¡ËÍ¦ÒÎÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎ
ÂÚÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄ ÎÓÁØËÝ
ÙÎÓËÏ×ÛÎÑËÙÚÎÔÇÖÕÖÒÎØÜÓÂ
ÚÕß ÚÜÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑ×ÔÊÇÔËÃÜÔÑÇÚ¦ÑÆØÏÕÒÄÍÕÙËÌÕÏÚÎÚÏÑ¦
Ê¦ÔËÏÇËØÃÖÕßÚÕ ÚÜÔÌÕÏÚÎÚÏÑ×ÔÊÇÔËÃÜÔÇÖÕÖÒÎØ×ÛÎÑË
ÓËÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎÂÊËÔÁÞËÏÇÑÄÓÎ
ÇÖÕÖÒÎØÜÛËÃ
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Η Nike σταματάει τη διακίνηση
προϊόντων της μέσω της Amazon
Αλλαγές ÙÚÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÚÕßÑ¦ÔËÏ
ÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÝÑÕÒÕÙÙÄÝÇÛÒÎÚÏÑ×ÔØÕÆÞÜÔÑÇÏÖÇÖÕßÚÙÏ×Ô
§PRLÖÕßÖÒÁÕÔËÙÚÏ¦àËÏÓËÁÓÌÇÙÎÙÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÂÙÞÁÙÎÓË
ÚÎÔÖËÒÇÚËÃÇÚÕßÑÇÏËÖÇÔËÐËÚ¦àËÏÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÏÝÉÎÌÏÇÑÁÝÖÒÇÚÌÄØÓËÝÍËÔÏÑÕÆÒÏÇÔÏÑÕÆ
ËÓÖÕØÃÕßÓËÊÏËÛÔÂËÓÈÁÒËÏÇ Ï
ÇßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÛÇÖ¦ÉËÏÔÇ
ÊÏÇÑÏÔËÃÓÁÙÜÚÎÝÖÒÇÚÌÄØÓÇÝ
(THaVUÄÒÇÚÇËÃÊÎÚÕßÕÒÕÑÒÎØ×ÔÕÔÚÇÝÁÔÇÖÏÒÕÚÏÑÄÖØÄÍØÇÓÓÇ
ÚÕßÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝ5PRL
ÖÕßÖÕÒÆÇÖÒ¦ËÃÔÇÏÎÓËÚÇÍØÇÌÂÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÒÁÐÎÝÔÃÑÎ®ÙÚÇ
ÇÍÍÒÏÑ¦ÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÁÍÑËÏÚÇÏ
ÙÚÕÄÚÏÎÑÃÔÎÙÎÇßÚÂËÔÙÜÓÇÚ×ÔËÚÇÏÙËÓÏÇËßØÆÚËØÎÇÔÇÛË×ØÎÙÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕ
ÚÎÝÕÖÕÃÇÝÁÍÏÔËÑÇÏÎÖØÄÙÒÎÉÎ
ÚÕßÖØ×ÎÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝÉÎÌÏÇÑÂÝËÚÇÏØËÃÇÝÊÎÓÕÖØÇÙÏ×ÔL)H`
¬àÕÔ§ÚÄÔÇÞÕÙÚÎÛÁÙÎÚÕßÔÁÕß
ÊÏËßÛÆÔÕÔÚÕÝÙßÓÈÕÆÒÕßËÖÏÒÕÍÂÚÕß§ÚÄÔÇÞÕÊËÃÞÔËÏÑÏÄÒÇÝ
ÖÜÝÎ5PRLÑ¦ÔËÏÇÑÄÓÇÖÏÕËÖÏÛËÚÏÑÂÙÚØÕÌÂÙÚÏÝÎÒËÑÚØÕÔÏÑÁÝ
ÖÜÒÂÙËÏÝÇÒÒ¦ÞÜØÃÝÚÎÈÕÂÛËÏÇ
ÚÎÝ(THaVUËÇÔÇÑÕÃÔÜÙÂÚÎÝ
Î5PRLÇÔÇÌÁØËÏ!¦àÕßÓËÙÚÕ
ËÖÃÑËÔÚØÕÚÎÝÖØÕÙÕÞÂÝÓÇÝÚÕ
ÔÇÈËÒÚÏ×ÙÕßÓËÚÎÔËÓÖËÏØÃÇÇÍÕØ×ÔÚÜÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×ÔÓÇÝÁÞÕÔÚÇÝÓÏÇÖËØÏÙÙÄÚËØÕ¦ÓËÙÎÑÇÏ
ÇÖËßÛËÃÇÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÓÇàÃÚÕßÝ
ÑÇÏÄÞÏÓÁÙÜÚØÃÚÜÔ¶ÑÏÁÚÙÏÇÖÕÌÇÙÃÙÇÓËÔÇÚËØÓÇÚÃÙÕßÓËÚÕÖÏÒÕÚÏÑÄÖØÄÍØÇÓÓÇÓËÚÎÔ(THaVU
ÇÙßÔËÞÃÙÕßÓËÔÇËÖËÔÊÆÕßÓË
Ö¦ÔÚÜÝÙËÏÙÞßØÁÝÙßÔËØÍÇÙÃËÝ
ÓË¦ÒÒËÝÖÒÇÚÌÄØÓËÝÑÇÏÒÏÇÔËÓÖÄØÕßÝÍÏÇÚÎÔËÐßÖÎØÁÚÎÙÎÚÜÔ
ÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×ÔÓÇÝÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝ®
©ØÏÙÓÁÔÇÓËÍ¦ÒÇËÓÖÕØÏÑ¦

REUTERS

Η πιο προσωπική επαφή με τους πελάτες της στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής

«Βάζουμε ³ÉË~É³¨³iØ¨TÊØÐÑØ³ÑKÉÜ³{ÈÐÉ³i
ÉÐÉ{¨ËÑÑo¨³~Ñ³ÑÑÜ³ÐÑØVÓT³ÑØÐ{ÑÉ¨{Ì³É¨ÒÐÉi~Ñ{ÑÉÈÚÉËÑØÉ{~{ËÑÐÑÇË³ÈØ~Ñ{ÌT{ÐÓ³¨Ë³g~{Ó³{
Ñ×ÑËÑÐÉÑ³É¨ÐÑ³ËÈÐÉ³{Ü³{~Ì¨Ìo¨ÑÐÐÑÐÉ³iÝ>ÅuV
ÑÑ×Ó¨É{iÑÑ~Ëi³iØx}_
ÙÂÓÇÚÇÊËÔÙßÔËØÍ¦àÕÔÚÇÏÓË
ÚÎÔ(THaVUÄÖÕßÑßÑÒÕÌÕØÕÆÔ
ÖØÕáÄÔÚÇÓÇáÓÕÆÑÇÏÓÎËÐÕßÙÏÕÊÕÚÎÓÁÔÕÏÁÓÖÕØÕÏÓËÏ×ÔÕßÔ
ÊØÇÙÚÏÑ¦ÚÏÝÚÏÓÁÝ¦ØÇÖØÕÑÇÒÕÆÔÁÔÇËÃÊÕÝÇÛÁÓÏÚÕßÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆÖÕßÕÊÎÍËÃÙËßÖÕÚÃÓÎÙÎ
ÚÎÝÇÐÃÇÝÚÜÔÖÕÒÆÊÎÓÕÌÏÒ×Ô
ËÖ×ÔßÓÜÔËÏÊ×ÔÇÖÕÞ×ØÎÙÎ
ÚÎÝ5PRLÇÖÄÚÎÔ(THaVUÊÎÓÏÕßØÍËÃÇÔÎÙßÞÃËÝÙÚÕßÝËÓÖÄØÕßÝÖÕßÙßÔËØÍ¦àÕÔÚÇÏÓËÚÎ
ÊËÆÚËØÎÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÚÕßÝÎ§PRLÒËÏÚÕßØÍÕÆÙËÜÝÞÕÔÊØÁÓÖÕØÕÝÁÔÇÔÚÏÚÎÝ
(THaVUÇÔÚÃÇÖÒ×ÝÔÇËÖÏÚØÁÖËÏÙËÚØÃÚÕßÝÔÇÊÏÇÒÇÒÕÆÔ®

ËÑËÃÚÇÖØÕáÄÔÚÇÚÎÝ×ÝÇÑØÏÈ×ÝÄÓÜÝÒËÏÚÕßØÍËÃÎ(THaVU"
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓÏÇÉÎÌÏÇÑÂÇÍÕØ¦Ñ¦ÚÏÙÇÔÎÒËÑÚØÕÔÏÑÄËÓÖÕØÏÑÄÑÁÔÚØÕÄÖÕßÖÕÏÑÃÒÕÏÁÓÖÕØÕÏÊÏÇÛÁÚÕßÔÚÎÔÖØÇÓ¦ÚËÏÇ®
ÚÕßÝËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÚÕ 
ÄÒÜÔÚÜÔËÏÊ×ÔÙÚÎÔ(THaVU
ÖØÕÁØÞËÚÇÏÇÖÄÇÔËÐ¦ØÚÎÚÕßÝ
ËÓÖÄØÕßÝÖÕßÚÎÝÑÇÚÇÈ¦ÒÒÕßÔ
ÖØÕÓÂÛËÏÇÙËÑ¦ÛËÖ×ÒÎÙÎ¬ÇßÚÕÞØÄÔÜÝÎ(THaVUÊØÇÑÇÏÜÝ
ÁÓÖÕØÕÝÎÃÊÏÇÇÍÕØ¦àÕÔÚÇÝÇÖÄ
ÞÕÔÊØËÓÖÄØÕßÝÑÇÏÖØÕÜÛ×ÔÚÇÝ
ÚÇËÃÊÎÚÎÝÞËÊÄÔÚÕ ËÖÃ
ÚÜÔËÚÂÙÏÜÔÖÜÒÂÙËÜÔÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÑÕÒÕÙÙÕÆ§PRLÖØÕ-

ÁØÞËÚÇÏÇÖÄÚÕÞÕÔÊØËÓÖÄØÏÕ
ÄÚÇÔÚÕÚÕÖÕÙÕÙÚÄÂÚÇÔ
ÚÎÝÚ¦ÐËÜÝÚÕß 
ÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÚÕÞÕÔÊØËÓÖÄØÏÕËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÇÔÚÏÙÚÕÏÞËÃÙÚÎÔÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÜÔ
ÖÜÒÂÙËÜÔÚÎÝ5PRLÖÇØ¦ÒÒÎÒÇ
ÕÏ¦ÓËÙËÝÖÜÒÂÙËÏÝÁÞÕßÔÇÔÇÖÚßÞÛËÃÚØËÏÝÌÕØÁÝÍØÎÍÕØÄÚËØÇ;ÕÎ5PRLËÃÞËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÒÏÇÔËÓÖÄØÕßÝÙË
ÄÒÕÔÚÕÔÑÄÙÓÕ©ÚÄÚËÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÕßÚÓÂÓÇÚÕÝÓËÚÏÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×ÔÑÇÏÇÍÕØ¦ÝÒÏÕÚ²ÏÒËÖÏÙÂÓÇÔËÙÚÕßÝ
ËÖËÔÊßÚÁÝÄÚÏÎËÚÇÏØËÃÇÛÇËÙÚÃÇàËÚÏÝÓËÒÒÕÔÚÏÑÁÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏÁÝ
ÚÎÝÙËÙÞËÊÄÔÙßÔËÚÇÃØÕßÝ
²ÜØÃÝÔÇËÐÎÍÂÙËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇ
Î5PRLÚÄÔÏÙËÄÚÏÐËÞÜØÃàËÏÚÕßÝ
ÇÖÄÚÕßÝßÖÄÒÕÏÖÕßÝÓÎÊÏÇÌÕØÕÖÕÏÎÓÁÔÕßÝÒÏÇÔËÓÖÄØÕßÝ
©ÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÚÕ)SVVTILYN
Ë¦ÔÑ¦ÖÕÏÕÝÊÏÇÈ¦ÙËÏÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙÚÏÝÍØÇÓÓÁÝÛÇÇÔÚÏÒÎÌÛËÃÄÚÏ
Î5PRLÂÛËÒËÙßÔËØÍ¦ÚËÝÖÕßÛÇ
ÁÊÏÔÇÔÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÑÇÏÊÏÇÑØÏÚÄÞ×ØÕÙÚÕËÓÖÕØÏÑÄÙÂÓÇÚÎÝ
ÄÖÜÝÁÑÇÔËÚÕÎÒËÑÚØÕÔÏÑÄÑÇÚ¦ÙÚÎÓÇ5VYKZ[YVT_5PRL¬ÄÚËÚÕÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎ>HSS
:[YLL[1V\YUHSÎËÚÇÏØËÃÇÁÛËÚË
ÚÎÔ(THaVUÓËÚÇÐÆËÑËÃÔÜÔÚÜÔ
ÒÏÇÔËÓÖÄØÜÔÖÕßÛÇÁÈÇàËÙË
ÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÂÓËØÇÄÓÜÝ
ÇØÑËÚÁÝÓËÍ¦ÒËÝÌÃØÓËÝÁÞÕßÔ
ÖÒÁÕÔÇÖÕÍÕÎÚËßÛËÃÇÖÄËÑËÃÔÎ
ÊÏÄÚÏÊËÃÞÔËÏÙÞËÚÏÑ¦ÇÊØÇÔÂÝ
ÙÚÕÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÚÇÖØÕáÄÔÚÇÓÇáÓÕÆÖÏÖÒÁÕÔÌÕÈÕÆÔÚÇÏ
ÄÚÏËÖÏÚØÁÖÕÔÚÇÝÙÚÎÔ(THaVU
ÔÇÁÞËÏÓËÍ¦ÒÕÁÒËÍÞÕËÖÃÚÜÔÚÏÓ×ÔÛÇÇÖÇÐÏÜÛÕÆÔÚÇÃÊÏÇÚÇ
ÖØÕáÄÔÚÇÚÕßÝ
BLOOMBERG
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Πουλάει δραστηριότητες
ο όμιλος Τhyssenkrupp
Η αρχή ÚÕßÚÁÒÕßÝÙÎÓÇÚÕÊÕÚËÃÚÇÏÍÏÇ
ÚÕÔÍËØÓÇÔÏÑÄÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÄÑÕÒÕÙÙÄ
;O`ZZLURY\WWÕÕÖÕÃÕÝ¦ÒÒÕÚËÇÖÕÚËÒÕÆÙËÑËÔÚØÏÑÂÇØÚÎØÃÇÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÖÃÊÕÐÕÏÓÔÎÙÚÂØËÝÁÞÕßÔ
ËÔÊÏÇÌËØÛËÃÍÏÇÚÎÔËÐÇÍÕØ¦ÚÜÔËÖÏÓÁØÕßÝÚÓÎÓ¦ÚÜÔÚÕß;O`ZZLURY\WW
ÏÊÃÜÝÍÏÇÚÕÚÓÂÓÇÇÔËÒÑßÙÚÂØÜÔÚÕ
ÕÖÕÃÕËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇËÃÔÇÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦
ÑËØÊÕÌÄØÕ©ÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÄÝÄÓÏÒÕÝÄÞÏ
ÓÄÔÕÚØÕÌÕÊÄÚÎÙËÓËÞ¦ÒßÈÇÍÏÇÚÎÔ
ÑÇÚÇÙÑËßÂÚÕßËÓÈÒÎÓÇÚÏÑÕÆÑÚÏØÃÕß
*OY`ZSLYÖÕßÙÚÕÒÃàËÏÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÑÇÚÇÙÑËÆÇÙËÖÕÒËÓÏÑÁÝÓÎÞÇÔÁÝÚÜÔÔÇàÃÖÏÖÒÁÕÔÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÓÏÇÙËÏØ¦ÓÎÞÇÔÎÓ¦ÚÜÔÙÚÇÕÖÕÃÇ
Î ÃÔÇÕÌËÃÒËÏÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÚÎÝÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÝÚÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÙÚÏÝÇØÞÁÝ
ÚÕßÕÆÇÏ×ÔÇËÖÕÞÂÚÎÝÊÄÐÇÝÍÏÇ
ÚÕÔÍËØÓÇÔÏÑÄ;O`ZZLURY\WWÛËÜØËÃÚÇÏÜÙÚÄÙÕÖØÕÖÕÒÒÕÆÐËÖËØÇÙÓÁÔÎ
ÇÌÕÆÖÒÁÕÔÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÞØÂÓÇÚÇ×ÙÚËÔÇÓËÏ×ÙËÏÚÕÞØÁÕÝ
ÚÎÝÑÇÏÔÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙËÏÚÎÔÇÔÇÊÏ¦ØÛØÜÙÎÚÜÔÒËÏÚÕßØÍÏ×ÔÚÎÝÒÒÎÍÕØÏÑ¦ÎÑÇÚ¦ØØËßÙÎÚÕßÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÕÆ
ÍÃÍÇÔÚÇÑÇÏÚÎÝÊßÔÇÙÚËÃÇÝÖÕßËÑÖØÕÙÜÖËÃÖÇØÇÖÁÓÖËÏÙÚÎÔËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎ
ÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÎÕÖÕÃÇÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏËÃÄÚÏÊËÔÓÖÕØËÃÖÒÁÕÔÔÇ
ËÖÇÌÃËÚÇÏÙÚÏÝËÐÇÍÜÍÁÝ±ÉÎÒÄÈÇÛÓÇ
ÙÚËÒÁÞÎÚÕßÕÓÃÒÕßÁÞÕßÔÂÊÎÐËÑÏÔÂÙËÏÚÏÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÍÏÇÚÎÔÖ×ÒÎÙÎÚÕß
ÚÓÂÓÇÚÕÝÇÔËÒÑßÙÚÂØÜÔÇÐÃÇÚÕß
ËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÖÜÝÛÇÇÍÍÃÐËÏÁÜÝÑÇÏÚÇ
ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÜÔ-PUHUJPHS;PTLZ¡ËÚÇÐÆÚÜÔ
ËÖÃÊÕÐÜÔÓÔÎÙÚÂØÜÔÈØÃÙÑËÚÇÏÑÇÏÎ
ËÚÇÏØËÃÇËÖËÔÊÆÙËÜÔ.*HWP[HSÙÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÁÞÕßÔËÖËÔÊÆÙËÏÕØÏÙÓÁÔÕÏÇÖÄ
ÚÕßÝÖÒÕßÙÏÄÚËØÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÙÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÖÏÖÒÁÕÔÕ;O`ZZLURY\WWÇÔÇàÎÚËÃÇÍÕØÇÙÚÂÍÏÇÚÕÚÓÂÓÇÚÜÔËÐÇØÚÎÓ¦ÚÜÔÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔ¬ÇÑÁØÊÎÚÕßËÔ
ÒÄÍÜÚÓÂÓÇÚÕÝÓËÏ×ÔÕÔÚÇÏÓËÙÚÇÛËØÄ
ØßÛÓÄÑÇÛ×ÝÍËÔÏÑÄÚËØÇÕÍËØÓÇÔÏÑÄÝ
ÑÒ¦ÊÕÝÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔÊÏÇÚØÁÞËÏÚÇØÇÞ×ÊÎÖËØÃÕÊÕ¬ÁÒÕÝÇÔÇàÎÚËÃÚÇÏÇÍÕØÇÙÚÂÝÍÏÇÚÕÚÓÂÓÇÚÜÔÒÇÓÇØÏÔ×ÔÞ¦ÒßÈÇÞ¦ØÎÙÚÕÕÖÕÃÕÑÇÚÇÙÑËß¦ÙÚÎÑÇÔ

ÖÕÒÒ¦ÚÇÔÑÑÇÏÖÕÒËÓÏÑ¦ÖÒÕÃÇÑÇÚ¦
ÚÕÔqÇÍÑÄÙÓÏÕÄÒËÓÕ
ßÚÂËÃÔÇÏÎÙßÔÁÞËÏÇÓÏÇÝÖÚÜÚÏÑÂÝÚ¦ÙÎÝÎÕÖÕÃÇÐËÑÃÔÎÙËÓËÚ¦ÚÕÔ
qÇÍÑÄÙÓÏÕÄÒËÓÕ®ÄÖÜÝÊÂÒÜÙËÙÚÕ)SVVTILYNVÒÓÖØËÞÚªÏÚÙÒ
ÑÇÛÎÍÎÚÂÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÙÚÕØÃÇÝÙÚÕ
3VUKVU:JOVVSVM,JVUVTPJZÈÇØÏ¦
ÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÊËÔÂÚÇÔÖÕÚÁÖÒÂØÜÝÈÏ×ÙÏÓÎÙÚÏÝÙßÔÛÂÑËÝÚÎÝ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÇÍÕØ¦ÝÑÇÛ×ÝÁÞËÏÖÕÒÒ¦ÇÔÛØÇÑÜØßÞËÃÇÚÇÕÖÕÃÇÄÓÜÝÊËÔ
ÓÖÕØËÃÔÇËÑÓËÚÇÒÒËßÛËÃÓËËßÑÕÒÃÇ®
ÙßÓÖÒÂØÜÙËÕªÏÚÙÒ¬ÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÕ
;O`ZZLURY\WWÁÞÇÙËÚÎÛÁÙÎÚÕßÙÚÕÔ
ÊËÃÑÚÎÚÜÔÓËÍÇÒÆÚËØÜÔËÚÇÏØËÏ×Ô
ÙÚÕÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕÚÎÝ¢ØÇÔÑÌÕÆØÚÎÝ
ÑÇÏÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚ¦ÛÎÑËÓËÚÎÔËÚÇÏØËÃÇ
ÖÇØÇÍÜÍÂÝÓÎÞÇÔ×ÔÍÏÇÇËØÕÙÑ¦ÌÎ
4;<(LYV,UNPULZ¬ÕÍËÍÕÔÄÝÙÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙËÍÏÇÕØÏÙÓÁÔÕßÝÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝ
ÊßÔÇÙÚËÃÇÝÚÜÔÞÇÒßÈÕßØÍÏ×ÔÑÇÏÚÎÔ
ÇÔÚÏÑÇÚ¦ÙÚÇÙÂÚÕßÝÇÖÄÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÁÝ
ËÚÇÏØËÃËÝÑÚÄÝÇßÚÕÆÇÖÕÊËÏÑÔÆËÏ
ÄÚÏÚÕËÐÇÍÜÍÏÑÄÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÓÕÔÚÁÒÕÙÚÕÕÖÕÃÕÙÚÎØÃàËÚÇÏÎÍËØÓÇÔÏÑÂ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇËÃÔÇÏÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÑÄÇÌÕÆ
ÇÌÂÔËÏÚÎÞ×ØÇËÑÚËÛËÏÓÁÔÎÙÚÇÞÚßÖÂÓÇÚÇÚÕßËÓÖÕØÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕßÑÇÏ
ÙÚÕßÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÝÊÇÙÓÕÆÝÏÇÚÕÔ
ÑÇÚÇÑËØÓÇÚÏÙÓÄÑÇÏÚÎÔÖÚ×ÙÎÚÕß
;O`ZZLURY\WWËßÛÆÔÕÔÚÇÏËÔÓÁØËÏÑÇÏ
ÕÏÏÙÞßØÕÃÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝÚÕßÇÖÄÚÎÔ
ÃÔÇßØ×ÖÎÛÇÊßÙÑÕÒËßÛËÃÔÇ
ÖÇØÇÓËÃÔËÏÙÚÕÖÇÏÞÔÃÊÏËÔ¦ÔÚÏÇÙÚÕ
ÌÏÒÄÊÕÐÕÑÏÔËàÏÑÄÑØ¦ÚÕÝÚÕÕÖÕÃÕÛÇ
ÙßÔËÞÃÙËÏÔÇÈÕÎÛ¦ÚÏÝËÚÇÏØËÃËÝÚÕßÙË
ÈÇÙÏÑÕÆÝÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÕÆÝÑÒ¦ÊÕßÝ×ÙÚË
ÔÇÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÚÎÔ ÃÔÇÓÏÇÇÔËÖÚßÍÓÁÔÎËÑÒËÖÚßÙÓÁÔÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇ®ËÐÎÍËÃ
ÙÚÕ)SVVTILYNV¢ÏÒÃÖËÒË ÄØËËÏÊÏÑÄÝ
ÙÚÏÝÑÏÔËàÏÑÁÝÑÇÏËßØÜÖÇáÑÁÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝÙÚÎÔ*HYULNPL,UKV^TLU[
MVY0U[LYUH[PVUHS7LHJLÆÓÌÜÔÇÓË
ÁØËßÔÇÚÕßÑÏÔËàÏÑÕÆËÓÖÕØÏÑÕÆËÖÏÓËÒÎÚÎØÃÕßÕÏÑÏÔËàÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÙßÔÏÙÚÕÆÔÖÒÁÕÔÞ¦ØÎÙÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇ
4HKLPU*OPUHÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÖËÏÒÂ
ÍÏÇÚÕßÝËØÓÇÔÕÆÝÖÇØÇÍÜÍÕÆÝ
BLOOMBERG, FINANCIAL TIMES

H Boeing στέλνει στην Airbus την Air Arabia
Με την ευρωπαϊκή(PYI\ZËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÚËØÕÔÇÙßÔËØÍÇÙÚËÃÎÇËØÕÖÕØÏÑÂÞÇÓÎÒÕÆÑÄÙÚÕßÝ(PY
(YHIPHÖÇØÇÍÍÁÒÔÕÔÚÇÝÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÇËØÕÙÑ¦ÌÎÙÆÓÌÜÔÇÓËÇÔ×ÔßÓËÝÖÎÍÁÝÚÕß9L\[LYZ
(PY(YHIPHÎÕÖÕÃÇËÑÚÏÓ¦ÚÇÏ
ÖÜÝËÃÔÇÏÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÇËØÕÖÕØÏÑÂÞÇÓÎÒÕÆÑÄÙÚÕßÝÙÚÕÔËØÙÏÑÄÑÄÒÖÕÑÇÏÙÚÎÄØËÏÇÌØÏÑÂÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇËÖÏÒÁÐËÏÓËÚÇÐÆ
)VLPUNÑÇÏ(PYI\ZÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ßÖËØÊÏÖÒÇÙÏ¦ÙËÏÚÕÔÙÚÄÒÕÚÜÔ
ÇËØÕÙÑÇÌ×ÔÚÎÝËÔ×ÊÆÕÖÎÍÁÝ
ÚÕß9L\[LYZÇÔÇÌÁØÕßÔÖÜÝÎàßÍÇØÏ¦ÑÒÃÔËÏÖØÕÝÚÎÔ(PYI\ZßÚÂ
ÚÎÙÚÏÍÓÂÕÙÚÄÒÕÝÚÎÝÇÖÇØÚÃàËÚÇÏÇÖÄÇËØÕÙÑ¦ÌÎÚÎÝ(PYI\Z
ÚÆÖÕßÑÇÏÎÇËØÕÖÕØÏÑÂÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÇÍÕØ¦ÙËÏËÖÏÖÒÁÕÔ
ÇËØÕÙÑ¦ÌÎÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÕß9L\[LYZ¡ËÈ¦ÙÎÚÏÓÁÝ
ÚÏÓÕÑÇÚÇÒÄÍÕßÎÇÍÕØ¦ÚÜÔÇËØÕÙÑÇÌ×ÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÑÕÙÚÃÙËÏ
ÁÜÝÑÇÏÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙËÙÞËÚÏÑÄÊÎÓÕÙÃËßÓÇ
ÚÕß)SVVTILYN¬ÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕ
ÕÔÚËÒÒÃÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝ

ÚÎÝ(PY(YHIPHËÃÞËÊÎÒ×ÙËÏÙÚÕ
)SVVTILYNÄÚÏÙÑÁÌÚËÚÇÏÑÇÏÚÕ
ËÔÊËÞÄÓËÔÕÙßÓÌÜÔÃÇÝËÃÚËÓËÚÎÔ
)VLPUNËÃÚËÓËÚÎÔ(PYI\ZÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÊÏËßØÆÔËÏÚÕÊÃÑÚßÄÚÎÝ
ÓËËÖÏÖÒÁÕÔÖØÕÕØÏÙÓÕÆÝÙÚÎÔÕÚÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑÂÙÃÇÙÚÎÔßÙÚØÇÒÃÇÙÚÎÔÌØÏÑÂÑÇÏÙÚÎÔßØ×ÖÎØÕÝÚÕÖÇØÄÔÎÇËØÕÖÕØÏÑÂ
ÞÇÓÎÒÕÆÑÄÙÚÕßÝÁÞËÏÈ¦ÙËÏÝÙÚÕ
¡ÇØÄÑÕÑÇÏÙÚÎÔÃÍßÖÚÕÑÇÛ×Ý
ÑÇÏÙÚÇÇËØÕÊØÄÓÏÇªÇÝÇÒ ÇáÓ¦ÑÇÏ¦ØÚàÇÚÜÔÔÜÓÁÔÜÔ
ØÇÈÏÑ×ÔÓÏØ¦ÚÜÔÑÚÄÝÇÖÄ
ÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÕßÙÚÄÒÕßÚÎÝÎ
(PY(YHIPHÙÑÕÖËÆËÏÔÇÇÐÏÕÖÕÏÂÙËÏÚÇÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÇËØÕÙÑ¦ÌÎÍÏÇ
ÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÔÁÕßÇËØÕÓËÚÇÌÕØÁÇÓËÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÚÎÝ,[POHK
(PY^H`ZÊËÆÚËØÎÝÓËÍÇÒÆÚËØÎÝ
ÇËØÕÖÕØÏÑÂÝËÚÇÏØËÃÇÝÙÚÇÔÜÓÁÔÇØÇÈÏÑ¦ÓÏØ¦ÚÇÍÔÜÙÚÎ
ËÃÔÇÏÇÑÄÓÎÎÇÑØÏÈÂÝÎÓËØÕÓÎÔÃÇ
ÁÔÇØÐÎÝÚÜÔÒËÏÚÕßØÍÏ×ÔÚÎÝÔÁÇÝÇËØÕÖÕØÏÑÂÝÎÕÖÕÃÇÛÇÕÔÕÓ¦àËÚÇÏ(PY(YHIPH(I\+OHIP
,[POHK(PY^H`ZÖËØÏÕØÃàËÏÙÚÇÊÏÇÑ¦ÚÏÝÖÇØÇÍÍËÒÃËÝÇËØÕÖÒ¦ÔÜÔ

ÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÕÊÃÑÚßÕÚÜÔÖØÕÕØÏÙÓ×ÔÚÎÝÖØÕÙÖÇÛ×ÔÚÇÝÔÇ
ÇÔÚÏÙÚÇÛÓÃÙËÏÚÏÝàÎÓÃËÝÆÉÕßÝ
ÙÞËÊÄÔÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÖÕßÁÞËÏ
ßÖÕÙÚËÃÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÚØÃÇÞØÄÔÏÇ
¬ÇÇËØÕÙÑ¦ÌÎÚÆÖÕß4(?
ÚÎÝ)VLPUNÖÇØÇÓÁÔÕßÔËÑÚÄÝ
ÇÍÕØ¦ÝÆÙÚËØÇÇÖÄÚÇÊÆÕÖÕÒÆÔËÑØÇÊßÙÚßÞÂÓÇÚÇÚÇÕÖÕÃÇ
ÙßÔÁÈÎÙÇÔÙËÇÖÄÙÚÇÙÎÖÁÔÚË
ÓÎÔ×Ô¬Ç4(?ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ
ÖÜÝÛÇËÖÇÔÁÒÛÕßÔÙËÒËÏÚÕßØÍÃÇÇÖÄÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÚÕß
ÖÇØÄÚÏÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂËÚÇÏØËÃÇËÃÞËßÖÕÙÞËÛËÃÄÚÏÛÇËÖÏÙÚØÁÉÕßÔ
ÔÜØÃÚËØÇÙÚÕßÝÇÏÛÁØËÝÇÖÄÌÇÙÎÚÎÝ(PY(YHIPHÍÏÇÙßÔËØÍÇÙÃÇ
ÓËÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ)VLPUNÂÚÎÔ
ËßØÜÖÇáÑÂ(PYI\ZÛÇÇÔÇÑÕÏÔÜÛËÃ
ÓÁÞØÏÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÄÖÜÝÊÂÒÜÙËËÑÖØÄÙÜÖÕÝÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝßÍÑËÑØÏÓÁÔÇËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇßÖ¦ØÐËÏÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÇËØÕÔÇßÖÎÍÏÑÂÝÚÕß
§ÚÕßÓÖ¦ÏÖÕßÛÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛËÃÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÇÖÄÁÜÝ
§ÕËÓÈØÃÕß
BLOOMBERG, REUTERS
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Τα funds
πλημμυρίζουν
με ακίνητα
την αγορά
Πάνω από 20.000 προς διάθεση μέσω
άμεσης πώλησης ή πλειστηριασμών
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Πάνω από 20.000 ακίνητα κάθε είδους αναμένεται να διατεθούν στην
αγορά τα επόμενα χρόνια, είτε μέσω
απευθείας πωλήσεων είτε πλειστηριασμών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται
για την πορεία των τιμών. Πρόκειται
για τα ακίνητα που αποτελούν τις
εγγυήσεις των χαρτοφυλακίων κόκκινων δανείων, που πωλήθηκαν ή
πρόκειται να πωληθούν τους επόμενους μήνες σε επενδυτικά funds







Πρόκειται για τα ακίνητα που αποτελούν τις
εγγυήσεις των χαρτοφυλακίων κόκκινων
δανείων, που αγόρασαν ή θα αγοράσουν.
και ομίλους, όπως η Apollo Global
Management, η Bain Capital και η
Centerbridge Partners και τα οποία
έχουν ήδη ξεκινήσει να «πέφτουν»
στην αγορά.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα
αποτελεί η εντατικοποίηση της
σχετικής δραστηριότητας από την
Bain Capital, η οποία ξεκίνησε τις
πρώτες πωλήσεις ήδη από τον Ιούλιο, συγκεντρώνοντας κεφάλαια
άνω των 35 εκατ. ευρώ, μέσω της
πώλησης σημαντικών κτιρίων. Η
Bain έχει αποκτήσει το χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων
Amoeba, καταβάλλοντας ποσό της
τάξεως των 430 εκατ. ευρώ. Σε αυτό
εκτιμάται ότι βρίσκονταν περί τις
2.300 ακίνητα ως εξασφαλίσεις. Αυτήν την περίοδο, η Bain Capital

«τρέχει» τον δεύτερο κύκλο πωλήσεων ακινήτων σε ενδιαφερόμενους
θεσμικούς ή ιδιώτες επενδυτές.
Αντίστοιχα και η Apollo, η οποία
απέκτησε το πακέτο Jupiter αντί
ποσού 337 εκατ. ευρώ, κινείται
εσχάτως στην αγορά για να ξεκινήσει τις πρώτες πωλήσεις. Το εν
λόγω χαρτοφυλάκιο αφορούσε
απαιτήσεις ύψους 1 δισ. ευρώ και
εκτιμάται ότι περιελάμβανε πάνω
από 1.700 ακίνητα από υποθήκες,
εκτιμώμενης αξίας άνω του μισού
δισ. ευρώ. Μεγάλο μέρος των ακινήτων (περίπου το 40%) αφορά σε
κατοικίες, ένα μέρος αφορά σε
επαγγελματικά ακίνητα, ενώ στο
πακέτο απαντώνται και δεκάδες
ξενοδοχειακά ακίνητα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτήν την περίοδο «τρέχει» η διαδικασία για την ανάκτηση των οφειλών, με την πλειονότητα των δανειοληπτών, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, να επιλέγουν την οδό του
πλειστηριασμού. Στο πλαίσιο αυτό,
εκτιμάται ότι πάνω από 1.000 ακίνητα θα οδεύσουν προς πλειστηριασμό τους επόμενους μήνες. Η
αρχή αναμένεται να γίνει τον προσεχή Απρίλιο και Μάιο, όταν κι
έχουν ήδη προγραμματιστεί πλειστηριασμοί αρκετών εκατοντάδων
ακινήτων. Η άλλη επιλογή που
προσφέρεται στους δανειολήπτες
από τα funds αφορά τη συναινετική
πώληση. Σε αυτήν την περίπτωση,
ο οφειλέτης δέχεται να πωληθεί
το ακίνητό του, προκειμένου να
καλυφθεί το χρέος του. Η τρίτη
εναλλακτική αφορά την αποπληρωμή της οφειλής έπειτα από κάποιο «κούρεμα», κάτι που σημαίνει
ότι ο οφειλέτης διατηρεί το ακίνητο, στην κατοχή του.
Παράλληλα, παράγοντες της

αγοράς ακινήτων σημειώνουν ότι
αυτήν την περίοδο έχει ξεκινήσει
και η διαδικασία της πώλησης των
70 και πλέον ακινήτων της Alpha
Bank, που επίσης μεταβιβάστηκαν
στην Apollo, στο πλαίσιο του Project Jupiter. Πρόκειται για ακίνητα
που είχε ανακτήσει η ίδια η τράπεζα και ενέταξε στο πακέτο, προκειμένου αυτό να καταστεί δελεαστικότερο για τον επενδυτή. Τα
εν λόγω ακίνητα, εκτιμώμενης
αξίας άνω των 50 εκατ. ευρώ, έχουν
ήδη ανατεθεί προς πώληση στις
μεγάλες εταιρείες παροχής υπηρεσιών ακινήτων. Σημειωτέον ότι
δεν πρόκειται για μαζική πώληση,
καθώς κάθε ακίνητο πωλείται μεμονωμένα, όπως έγινε και στην
περίπτωση των ακινήτων που πούλησε η Bain Capital.
Η τελευταία, μαζί με την Apollo
Global Management, αλλά και τη
Fortress διεκδικεί το Project Neptune, το οποίο αφορά μη εξυπηρετούμενα δάνεια με εξασφαλίσεις
σε ακίνητα, επίσης της Alpha Bank.
Στο εν λόγω χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται 4.000 ακίνητα ως εξασφαλίσεις, με την εμπορική τους
αξία να υπολογίζεται σε περίπου
1,1 δισ. ευρώ. Το 30% των ακινήτων
είναι επαγγελματικά ακίνητα. To
20% αφορά σε βιομηχανικά ακίνητα,
ενώ υπάρχουν επίσης ξενοδοχεία,
οικόπεδα, και αποθήκες.

ΑΡΘΡΟ

Δύο μεγάλα χαρτοφυλάκια από την Εθνική
Το επόμενο διάστημα αναμένονται
και τα πρώτα ακίνητα από το πακέτο Symbol που πούλησε πριν
από λίγες εβδομάδες η Εθνική Τράπεζα στην κοινοπραξία των Centerbridge Partners, LLP και Elliott
Advisors (UK) Limited. Πρόκειται
για χαρτοφυλάκιο που διαθέτει
12.800 μη εξυπηρετούμενα δάνεια,
με 8.300 ακίνητα ως εγγυήσεις.
Το πακέτο πουλήθηκε αντί ποσού
250 εκατ. ευρώ. Οπως έχει ανακοινώσει η Εθνική Τράπεζα, η διαχείριση του χαρτοφυλακίου θα γίνει από την Cepal Hellas.
Παράλληλα, το επόμενο διάστημα, η Εθνική Τράπεζα θα αποφασίσει και για την πώληση του
έτερου «πακέτου» δανείων με εγγυήσεις σε ακίνητα, του Project
Icon, το οποίο διαθέτει περίπου
6.000 ακίνητα, εκτιμώμενης αξίας
1,1 δισ. ευρώ. Τα ακίνητα είναι
κυρίως επαγγελματικά (γραφεία,
καταστήματα, αποθήκες), όπως
επίσης και ξενοδοχειακά, αλλά
και βιομηχανικά. Το 27% των ακινήτων βρίσκεται στην Αθήνα και
το 23% στη Βόρεια Ελλάδα.
Το εν λόγω χαρτοφυλάκιο αφορά καταγγελμένα δάνεια ύψους
1,52 δισ. ευρώ (οφειλόμενο κεφά-








Περιλαμβάνουν πάνω
από 14.300 ακίνητα –
Το χαρτοφυλάκιο
Symbol έχει ήδη
πωληθεί και ακολουθεί το Project Icon.
λαιο), ενώ η συνολική απαίτηση
της τράπεζας ανέρχεται σε 2,52
δισ. ευρώ. Το προς πώληση χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 7.300
καταγγελμένα (σ.σ. το 83% του
συνόλου) ή σε βαθιά καθυστέρηση
δάνεια 1.500 μικρομεσαίων ως
πολύ μικρών επιχειρήσεων. Σημειωτέον δε ότι είναι χωρισμένο
σε δύο τμήματα.
Το πρώτο αφορά δάνεια 137
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με
οφειλόμενο κεφάλαιο 959 εκατ.
ευρώ και το άλλο δάνεια μικρών
και πολύ μικρών επιχειρήσεων,
με οφειλόμενο κεφάλαιο 564 εκατ.
ευρώ. Οι μη δεσμευτικές προσφορές υποβλήθηκαν στις 15 Οκτωβρίου και βάσει αυτών, στο τελικό
στάδιο της διαγωνιστικής διαδι-

κασίας προκρίθηκαν οι Apollo,
Centerbridge, Fortress, καθώς και
η κοινοπραξία Elliott-Bain. Βάσει
του χρονοδιαγράμματος, οι δεσμευτικές προσφορές θα υποβληθούν στα μέσα Δεκεμβρίου.
Πάντως, στελέχη της αγοράς
επισημαίνουν ότι για να απορροφηθεί ομαλά ο παραπάνω όγκος
ακινήτων, κρίνεται επιβεβλημένη
η διευκόλυνση της χρηματοδότησης από την πλευρά των τραπεζών.
Παράλληλα, θα πρέπει να ενισχυθεί και ο θεσμός των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, καθώς
κρίνεται ότι η σημερινή μορφή
της πλατφόρμας δεν είναι ιδιαίτερα
φιλική προς τον χρήστη. Ουσιαστικά, οι πλειστηριασμοί όπως γίνονται σήμερα, παρότι όντως η
διαδικασία είναι διαφανής, αποτρέπουν τους ιδιώτες από το να
αναζητήσουν ακίνητα, καθώς αφενός μεν πρέπει να έχουν εξασφαλίσει σημαντική ρευστότητα (κάτι
δύσκολο), αφετέρου η επιλογή
ακινήτου είναι ιδιαίτερα υψηλού
ρίσκου, καθώς οι ενδιαφερόμενοι
δεν έχουν καλή αντίληψη των χαρακτηριστικών του προς απόκτηση ακινήτου.

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Η επίθεση της Ιταλίας στην αστυφιλία
Η εγκατάλειψη της υπαίθρου λόγω
αστυφιλίας δεν ισχύει μόνο στη
χώρα μας. Παρατηρείται παντού.
Πολλές χώρες πασκίζουν να βρουν
τρόπους να επαναφέρουν τη ζωή
πίσω στην ύπαιθρο, εφαρμόζοντας
διάφορες πολιτικές που κάποιες
φορές πετυχαίνουν, αλλά που συνήθως αποτυγχάνουν.
Στην Ιταλία ίσχυσε κάτι παρόμοιο. Από νότια στη Σικελία μέχρι







Υπάρχουν και άλλου είδους επενδυτικά προγράμματα που μπορούν
να μας δίνουν καλή δημοσιότητα και να πετυχαίνουν κάποιους αντικειμενικούς σκοπούς.
βόρεια στις Άλπεις, ολόκληρα χωριά
έμειναν με ελάχιστους κατοίκους
ακολουθώντας μια φθίνουσα πορεία
επί σειρά δεκαετιών. Τα σπίτια
έμειναν ερειπωμένα αλλά στο μεταξύ όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις βάρυναν τους ιδιοκτήτες, οι
οποίοι όμως πλέον δεν έμεναν μέσα
αφού είτε μετανάστευσαν εκτός
Ιταλίας στις αρχές του προηγούμενου αιώνα ή μετακόμισαν στις

πόλεις.Αυτό το γεγονός προβλημάτιζε τους Ιταλούς, οι οποίοι σκεπτόμενοι «λλίον» «outside the box»
αποφάσισαν το εξής: να προσφέρουν προς πώληση σπίτια σε αυτά
τα χωριά προς €1 – ναι διαβάσατε
σωστά «ένα Ευρώ» και να προβούν
σε διεθνή καμπάνια για να ελκύσουν αγοραστές! Η ιδέα είναι πως
αν οι Ιταλοί δεν ήθελαν να πάνε
εκεί, σίγουρα θα βρίσκονταν αρκετές χιλιάδες ξένων που θα ερχόντουσαν με ένα τέτοιο κίνητρο
και ο σκοπός του να ξαναζωντανέψουν τα χωριά θα πετύχαινε.
Πήραν φωτιά οι διαφημίσεις σε
τηλεοπτικά κανάλια διεθνούς εμβέλειας και στο διαδίκτυο και τα
αιτήματα για πληροφόρηση έπεφταν βροχή. Οι πλείστοι στην αρχή
δύσπιστοι, ήθελαν να βεβαιωθούν
ότι δεν επρόκειτο για κάποια φάρσα. Και όμως οι επίσημες ιστοσελίδες ήταν ξεκάθαρες για το πώς
δουλεύει το σύστημα.
Πρόκειται για ερειπωμένα ή/
και εγκαταλειμμένα σπίτια τα οποία
χρειάζονται αναστύλωση ή τουλάχιστον εκτεταμένη ανακαίνιση. Οι
ιδιοκτήτες τους μη θέλοντας να
πληρώνουν τους όποιους φόρους,
να τα συντηρούν και να μην τα
χρησιμοποιούν, τα κάνουν δωρεά
στα δημαρχεία και τις κοινοτικές
αρχές οι οποίες με τη σειρά τους
μέσω δημόσιων διαδικασιών τα

Το ενδιαφέρον είναι τόσο που κάποιοι δήμοι δημοπρατούν κάποια ακίνητα τα
οποία μπορεί από το €1 να φθάσουν μέχρι και €20.000 το οποίο ποσό επίσης
θεωρείται χαμηλό αναλόγως κατάστασης του κτηρίου.
πουλούν για το συμβολικό ποσό
του ενός Ευρώ.
Από την πλευρά τους, οι αγοραστές αναλαμβάνουν κάποιες υποχρεώσεις ως ακολούθως:
Θα πρέπει εντός 365 ημερών
από την ημέρα που το αγοράζουν
να έρθουν με ένα σχέδιο ανακαίνισης που θα έχει προϋπολογισμό
της τάξης των €20.000 - €25.000.

Θα αναλάβουν το κόστος συμβολαιογραφικών και μεταβιβαστικών.
Μόλις εξασφαλιστούν όλες οι
άδειες οι κατασκευαστικές εργασίες
θα πρέπει να ξεκινήσουν εντός δύο
μηνών.
Για εξασφάλιση ότι η αγορά και
η διαδικασία είναι δίκαιη από πλευράς του αγοραστή, οι δημοτικές

αρχές ζητούν και παίρνουν μια εγγύηση €5.000 η οποία κατακρατείται για τρία χρόνια και μετά επιστρέφεται στον αγοραστή.
Κτηματομεσιτικά γραφεία αναλαμβάνουν την όλη διαδικασία
ετοιμασίας εγγράφων, μεταφράσεων κλπ και όλα κυλούν ομαλά.
Μάλιστα οι περισσότεροι αγοραστές εξεπλάγησαν για το πόσο ομαλά κύλησαν όλα από την αρχή μέχρι
το τέλος.
Το αποτέλεσμα αυτού του προγράμματος ήταν να σπεύσουν χιλιάδες ενδιαφερόμενοι από όλο
τον κόσμο και να αγοράσουν ακίνητο σε αυτές τις περιοχές. Πλείστοι από αυτούς το βλέπουν σαν
μια επένδυση που θα τους εξυπηρετεί για τις διακοπές τους, για ένα
short get-away μακριά από την καθημερινότητα τους κάποιο τριήμερο ή ακόμα και σαν τόπος αφυπηρέτησης τους. Δηλώνουν μαγεμένοι από την φυσική ομορφιά,
τον παραδοσιακό χαρακτήρα των
κτισμάτων και το πόσο φιλικοί είναι
οι κάτοικοι.
Το ενδιαφέρον είναι τόσο που
κάποιοι δήμοι δημοπρατούν κάποια
ακίνητα τα οποία μπορεί από το
€1 να φθάσουν μέχρι και €20.000
το οποίο ποσό επίσης θεωρείται
χαμηλό αναλόγως κατάστασης του
κτηρίου.
Αλλά το πράγμα δεν σταματά

εδώ. Η προβολή ώθησε όπως είπαμε πολλούς στο να το ψάξουν.
Κάποιοι ερωτεύτηκαν τις περιοχές
και προτίμησαν να αγοράσουν ακίνητα εκτός του σχεδίου επειδή δεν
ήθελαν να εμπλακούν στη διαδικασία κατασκευής, αναστύλωσης
και ανακαίνισης. Αυτοί επένδυσαν
περισσότερα χρήματα. Και έτσι
εκεί που τα χωριά ήταν ερειπωμένα
ή σχεδόν ερειπωμένα, ξαφνικά απέκτησαν ζωή.
Αυτό το παράδειγμα, θα έπρεπε
να μας ωθήσει και εμάς να σκεφτούμε «outside-the-box». Όλοι
διαπιστώνουμε πρόβλημα αστυφιλίας, όλοι λέμε πως θέλουμε να φέρουμε ξανά ζωή πίσω στην ύπαιθρο,
στα χωριά και στις ορεινές περιοχές,
κάνουμε μελέτες και τις βάζουμε
στο συρτάρι. Άστε που στην πορεία
θα βρεθούν και κάποιοι μονοστέφανοι που θα εντοπίζουν το κάθε
πρόβλημα σε κάθε λύση, αντί πιθανές λύσεις στο πολύ ορατό πρόβλημα.
Βλέπετε όμως πως μπορεί να
υπάρχουν και άλλου είδους επενδυτικά προγράμματα που μπορούν
να μας δίνουν καλή δημοσιότητα
και να πετυχαίνουν κάποιους αντικειμενικούς σκοπούς.

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, CEO,
APS Andreou Property Strategy Chartered Surveyors.
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Δεν έχουμε την τέχνη που μας αξίζει
Η νέα καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου Κατερίνα Ευαγγελάτου μιλάει στην «Κ»
Συνέντευξη στη ΓΙΩΤΑ ΣΥΚΚΑ

Η οικογένεια

Εχουμε ανάγκη από
μεγάλους χορηγούς,
που ενδιαφέρονται
για το ρηξικέλευθο,
το πάντρεμα παράδοσης
και νέας ματιάς.

Οι απώλειες είναι
τόσο παρέα με τη
ζωή μου από μικρή.
Ημουν πάντα δυνατός
άνθρωπος και φαίνεται
πως η ζωή δεν χάνει
ευκαιρία να με τεστάρει.
ÙÎÎËÖÚËÓÈØÃÕßÍÏÇÁÔÇÖØÄÍØÇÓÓÇÖÕßÑÇÒËÃÚÇÏÔÇÙÞËÊÏ¦ÙËÏ
ÑÇÏÔÇÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕ®¡ÖÂÑËÄÓÜÝÓËÌÄØÇËÖÏÊÏ×ÑÕÔÚÇÝÙßÔËØÍÇÙÃËÝÓËÖØËÙÈËÃËÝ
ÏÊØÆÓÇÚÇÌÕØËÃÝÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÑÇÏÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÑÇÏÛÇ
Ê×ÙËÏÒÁËÏÚÇÖØ×ÚÇÙÎÓ¦ÊÏÇ
ÇÖÄÌÁÚÕÝ®ÇÑ¦ÔËÏËÖÃÙÎÝÖÇØÇÍÍËÒÃËÝÔÁÜÔÁØÍÜÔ ÇÏÊÎÒ×ÔËÏËßÞÇØÏÙÚÎÓÁÔÎÄÚÏßÖÂØÞË
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎ
ÊÏËÆÛßÔÙÎÚÕÔÇÍÍÁÒÎËÕÊÜØÄÖÕßÒÕ ¦ÖÕÏÕÏÇÖÄÚÕßÝÙßÔËØÍ¦ÚËÝÚÕßÖÇØÇÓÁÔÕßÔÞËÏÙÎÓÇÙÃÇ
ÔÇßÖ¦ØÞËÏÙßÔÁÞËÏÇ®

– Η έλλειψη διοικητικής εμπειρίας σάς φοβίζει;
– ¦ÔÚÇÇÔÇÒ¦ÓÈÇÔÇÚÇËÍÞËÏØÂÓÇÚÇÓËÓËÍ¦ÒÕØÃÙÑÕÚÙÏËÃÔÇÏ
ÎÌÚÏÇÐÏ¦ÚÕßÞÇØÇÑÚÂØÇÓÕßÊËÔ
ÌÕÈ¦ÓÇÏÚÏÝËßÛÆÔËÝËÔËÃÔÇÏÛØ¦ÙÕÝÕÆÚËËÒÇÌØÄÚÎÚÇÇÒÒ¦ÖÃÙÚÎ
ÑÇÏËÔÛÕßÙÏÇÙÓÄÝÙÜÝÑÇÏÓÏÑØÂ
¦ÍÔÕÏÇÚÕßÑÏÔÊÆÔÕßÖÃÙÎÝÊËÔ
ÁÞÜÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂËßÛÆÔÎÚÕßÕØÍÇÔÏÙÓÕÆ±Ö¦ØÞÕßÔÍËÔÏÑÂÊÏËßÛÆÔÚØÏÇÑÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÝÊÏËßÛßÔÚÂÝ

– Ο κ. Θεοδωρόπουλος δήλωσε
πως είχε πλεονασματικό προϋπολογισμό, κάτι που, όπως είχε
πει, «μεταφράζεται στη μη χρή-

ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΣ

Το γραφείο ÚÎÝÙÚÕ¢ËÙÚÏÈ¦ÒÛÎÔ×ÔËÃÔÇÏÚÇÑÚÕÖÕÏÎÓÁÔÕÓËÌØÕÆÚÇÔËØÄÑÇÏÑÇÌÁÍÏÇÚÕÔËÖÏÙÑÁÖÚÎÑÇÏÇßÚÕÑÄÒÒÎÚÇÞÇØÚ¦ÑÏÇÔÇ
ÚÎÝÛßÓÃàÕßÔËÑÑØËÓÄÚÎÚËÝ²×ØÕÝ
ÌÜÚËÏÔÄÝÓËÌßÚ¦ÙÚÇÖÇØ¦ÛßØÇ
ÑÇÏÓÏÇÊÏ¦ÛËÙÎÎØËÓÃÇÝÖÕßÖØÕÑÇÒËÃÚÕÖÏÇÔÏÙÚÏÑÄÑÒÇÙÏÑÄÑÕÓÓ¦ÚÏ
ÖÕßÇÑÕÆÓËÙËÊÏÇÑØÏÚÏÑÂÁÔÚÇÙÎ
ÙÑÎÔÕÛÁÚÏÝ ÇÚËØÃÔÇßÇÍÍËÒ¦ÚÕßÔÁÇÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÊÏËßÛÆÔÚØÏÇ
ÚÕß¢ËÙÚÏÈ¦ÒÛÎÔ×ÔÑÇÏÖÏÊÇÆØÕßËÃÔÇÏËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂÙÚÕÈßÙÙÏÔÃ
ÚÎÝÌÄØËÓÇÑÇÏÙÚÇÚÇÑÕÆÔÏÇÖÕÖÔÁËÏÙÏÍÕßØÏ¦ÑÇÏÇßÚÕÖËÖÕÃÛÎÙÎ
ÖÇØÄÚÏÁÞËÏÚØÃÇÈÇØÏ¦ÌÕØÚÃÇ!ÚÎ
ÊÏËÆÛßÔÙÎÚÕßÖÏÕËÐÜÙÚØËÌÕÆÝ
ÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÕÆÛËÙÓÕÆÚÎÝÞ×ØÇÝÚÎ
ÙÑÎÔÕÛËÙÃÇÚÕßÓÒËÚ®ÙÚÕÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÄÛÁÇÚØÕÖÕßËÐÇÙÌ¦ÒÏÙË
ÁÜÝÚÕÔ¡¦ÏÕÑÇÏÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇ
ÚÎÝÓËÚÎßØÏÑÂÑÎÔÂÙÚÕÔªÏÍÑÕÒÁÚÚÕ®ÚÕßÁØÔÚÏÖÕßÛÇÊÕÆÓË
ÚÕÔÕÆÔÏÕ¬ÇÊÆÕÂÚÇÔÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÁÔÇÇÖÄÑÇÏØÄÚÕ¢ËÙÚÏÈ¦Ò
ËÃÔÇÏÚÕÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÙÚÕÃÞÎÓÇËÔ
ÑØÆÈËÏÄÚÏÇÖÄÚÎÔÁÇÚÎÝÛÁÙÎÙÑÁÌÚËÚÇÏÖÕÒÆÙßÞÔ¦ÚÕßÝÍÕÔËÃÝÚÎÝ
ÚÕÔÖÆØÕßÇÍÍËÒ¦ÚÕÑÇÏÚÎÂÊÇ¬ÇÙÕÖÕÆÒÕßÚÕÓÌÏÁÇÚØÕ
ÄÖÕßÑ¦ÔËÏÖØÄÈËÝÑ¦ÛËÍÜÔÃÇÁÞËÏ
ÚÎÔÖÔÕÂÚÕßÝÖÃÊÇßØÕÝÑÇÏÚÕ
Ø×ÊËÏÕËÖÃÙÎÝßØÏÑÂÑÎÔÂ
ÚÎÔÇÆØÇÚÕßÖÇÚÁØÇÚÎÝ§ÕÓÃàÜÄÚÏÛÇÂÚÇÔÖÕÒÆÞÇØÕÆÓËÔÕÏ®
ÒÁËÏÚØßÌËØ¦
ÚÕØ×ÊËÏÕÛÇÊÕÆÓËÓËÍ¦ÒËÝ
ÕØÞÂÙÚØËÝÖÇØÇÍÜÍÁÝÛË¦ÚØÕßÑÇÏ
ÞÕØÕÆÁÔÇ¦ÔÕÏÍÓÇÙËÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ËÃÊÎÓÕßÙÏÑÂÝÓËÍ¦ÒÕßÝËØÓÎÔËßÚÁÝÚÎÝÚàÇà¬àÇàÑÇÏÙÚÎ¡ÏÑØÂÖÃÊÇßØÕÖÕßÛÇÁÞËÏÓÕßÙÏÑÄ
ÞÇØÇÑÚÂØÇËÔ×ÎËÏØÇÏ×ÝÛÇ
ÊÏÇÚÎØÂÙËÏÚÎÌßÙÏÕÍÔÜÓÃÇÚÎÝ
ÃÍÕßØÇÊËÔÛÇÁÞÕßÓËÚÕÔÕÏÍÓÇÙÚÎÔÖÄÒÎ®¶ÖÇØÇÍÜÍÁÝ
ÙËÖÕÒÆÓÏÑØÕÆÝÞ×ØÕßÝÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÙÎÑ×ÙËÏÎÛÂÔÇÚÕÞËßÓÁÔÇÛÇßÖ¦ØÐÕßÔÑ¦ÖÕÏËÝËÑÚÄÝ
ÚÎÝËÏØÇÏ×Ý®
 ÞØÕÔÎÙÑÎÔÕÛÁÚÏÝ ÊËÔàÂÚÎÙËÊÏÇÞËÏØÏÙÚÏÑÄÁÒËÍÞÕÊËÔ
ÞØËÏ¦ÙÚÎÑË®ÇÖÇÔÚ¦ÏÙÚËÆËÏÙÚÎ
ÓÏÑØÄÚËØÎÞØÕÔÏÑÂÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕß
¢ËÙÚÏÈ¦ÒÙËÒÏÍÄÚËØËÝÖÇØÇÍÜÍÁÝÓËÑÇÒÆÚËØÕßÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÝ
ÄØÕßÝÍÏÇÚÕßÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝ®§Ç
Ñ¦ÚÏÖÕßÁÓÇÛËÙÖÕßÊ¦àÕÔÚÇÝÙÚÕ
ËÐÜÚËØÏÑÄÑßØÃÜÝÙÚÎªÜÙÃÇ!¬ÎÔ
ÇÍ¦ÖÎÍÏÇÚÕßÝÎÛÕÖÕÏÕÆÝÖ×ÝÔÇ
ÙßÔËØÍ¦àËÙÇÏÙËÁÔÇÄØÇÓÇÓÇàÃÓË
¦ÒÒÕßÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝ®
/ÖØ×ÚÎÇÔÚÃÊØÇÙÎÂÚÇÔÎÁÑÖÒÎÐÎÄÚÇÔÎßÖÕßØÍÄÝÕÒÏÚÏÙÓÕÆÃÔÇ¡ËÔÊ×ÔÎÚÂÝÁÑÇÔËÚÎÔ
ÖØÄÚÇÙÎÃÔÇÏÖÕÒÆÊÆÙÑÕÒÕÔÇ
ÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÑÇÔËÃÝÓÏÇÚÁÚÕÏÇÛÁ-

«Πάντα ÑÑÜÒÐKÑÑ³ÑÉoTÉ{¨ÊÐÑ³ÑÐÉÐÉoÒÜ¨Ë~ ³{ÉËÑ{i×³{ÑÂ{Ò³ÈTÑ¨Ñ~³Ê¨ÑÐÈVÙÉ×KÒÐÑ{³{ØÉÈÚÖÉØÛÉÉËÑ{Ú¨ÒØVÖ³ÉÉÜÑ×¨Ì³i³ÑVÑÜÜÒË³i~Ñ{ÉÚÈ{ÑÐÌØuVÜÓÉ{iÑ³É¨ËÑ ÈÑooÉÜÒ³È
ση έκτακτης επιχορήγησης για
πρώτη φορά στην ιστορία του
θεσμού».
– ±ÖÂØÐËÁÑÚÇÑÚÎËÖÏÞÕØÂÍÎÙÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÖÁØßÙÏÍÏÇÚÃ
ÓËÏ×ÛÎÑËÚÕÖÕÙÕÙÚÄÖÕßÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÕ¢ËÙÚÏÈ¦ÒÇÖÄÚÇÑÇàÃÔÕ
¶ÓÏÇËÏÊÏÑÂØÆÛÓÏÙÎÇÖÄÚÎÔËÖÕÞÂÚÕß©¬ÖËÏÊÂÇßÚÄ¦ÒÒÇÐË
ßÖÂØÐËÁÑÚÇÑÚÎËÖÏÞÕØÂÍÎÙÎÍÏÇ
ÔÇÑÇÒßÌÛËÃÎÊÏÇÌÕØ¦ÇØ»ÄÒÇ

ÇßÚ¦ËÃÔÇÏÁÔÇÝßÍÏÂÝÕØÍÇÔÏÙÓÄÝ
ÑÇÏÊËÔÁÞÜ¦ÍÞÕÝÔÇÑÇÒÆÉÜÑ¦ÖÕÏÇÚØÆÖÇ

– Με τι χρήματα ξεκινάτε το πρόγραμμα για το 2020;
– ¡ËÚÕÃÊÏÕÖÕÙÄÔËÒÖÃàÜÖÕß
ËÃÞËÙÚÎÊÏ¦ÛËÙÂÚÕßÖÁØßÙÏÕÖØÕÑ¦ÚÕÞÄÝÓÕßÖËØÃÖÕßËÑÇÚËßØ×ÍÏÇÚÇÇÔËÒÇÙÚÏÑ¦ÁÐÕÊÇÚÏÝ
ÓÏÙÛÕÊÕÙÃËÝÄÒÇÖ»ÇßÚ¦ÓÄÒÏÝ

ÚÇËÑÇÚËßØ×ÊÏÇÚÃÛËÔÚÇÏÍÏÇ
ÚÕÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄÓÁØÕÝÚËÙÙ¦ØÜÔ
ÙÚÎÔÕßÙÃÇÌËÙÚÏÈ¦Ò!ÖÏÊÇÆØÕß
ØÜÊËÃÕßËÏØÇÏ×ÝÑÇÏ¡ÏÑØÂÝ
ÖÏÊÇÆØÕß ¦ÔÕßÓËÓËÍ¦ÒÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÇÔËÆØËÙÎÝÞÕØÎÍ×ÔÙßÓÖØ¦ÐËÜÔÓË¦ÒÒÕßÝÕØÍÇÔÏÙÓÕÆÝ
ÏÊØÆÓÇÚÇÞÕßÓËÇÔ¦ÍÑÎÇÖÄÓËÍ¦ÒÕßÝÞÕØÎÍÕÆÝÔÇÙÚÇÛÕÆÔÙÚÕ
ÖÒËßØÄÓÇÝÖÕßËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÏÍÏÇ
ÚÕØÎÐÏÑÁÒËßÛÕÚÕÖ¦ÔÚØËÓÇÖÇ-

Ο θάνατος ÉËÑ{ÓÑ~ÐÐÒ³{³ÈÓ¨oÈ³È.ÑËÂi¨VÑÜÜÒ~Ñ{¨{~Ì
ÇÊ³iÐÑt.~Ó×³ÐÑ{Ø
³åÐ×{w1ÓÑ³¨Ê³Ñ~Ò³{
ÉË´®T¨Ì{Ñ ³ÑÐ{ÑÖÜiÈÂÑ×{~ÒÓÑÉÑ
ÈÒ¨TÉ{~Ñ{³¨Ñ³iÉ{~É³ÌÐÑ³ÉÒÜ{(ÜÜÒ
ÑÌ³Ñ~É³¨{~Ò¨ÌÑ
É~ÉËiØ³iØÑ¨Ò³ÑiØÙÉ
ÈÒ¨TÈ{ÑVÌØ~Ñ{³Ñ
Ó¨oÑÈÓÑ{ÂÑÉÑÑTÜÉË³{ÐÓÉ{ÑÌ³ÚÓÑ³¨VÈÉËÑ{³ÌÚi{oÉÊØ³ÓTiu ËÑ{ÙÖ~Ü
ÑÂÉT¨ËÉ{{Ñ³{TÉËÑ
³ÈTÑ¨Ñ~³Ê¨Ñ³iØÒÜÜÑÂÑÊÉÐ×ÑË³i~ÑÐÉ³{Ø
ÑÜÉ{ÉØ³iØÐi³Ó¨ÑØV³È
ÑÙÉÜ×Ö~Ñ{³ÈÑ³Ó¨Ñ
³iØtÜÓÉ³ÉV{ÑÜÉ{ÉØÉËÑ{³ÌÑ¨ÓÑÐÉ³i
ÇÊÐÈÑÌÐ{~¨Ê ÐÈ
Ò³ÑÙÈÑ³ÌØÒÚ¨Ø
~Ñ{×ÑËÉ³Ñ{ØiÇÊÙÉ
TÒÉ{ÉÈ~Ñ{¨ËÑÑÐÉ³É³Ò¨É{u${ÈÉ¨oÒ³ÉØ³iØ³i
É¨{o¨Ò×È³ÑÜÑ³ÖTÑV
{~ÑÊVÑoTÙiVÑÈ³i¨ÊV
~Ò{{~Ñ{~Üi¨Ê1É¨ÉË
ØtiÑÈ³i¨Ì³i³Ñ~Ñ{i
É{ÚÑ¨TËÑÉÓÑÒÙ¨Ñ
TÑ¨Ñ~³i¨ËÇÉ³Ñ{¨³Ó¨iÐÑV
³ioÈÑË~Ño{Ñ~Ò{ÜÌo
ÚÉ¨ÉË³Ñ{Ñ×Ö{~iuÛÙÉ~ÑT¨Ì{Ñ³T¨³iØ
~iÚÉËÑØVÜÓÉ{Ø³i
Ñ¨TÊtÈÊ¨TÉÑÈÂiÐÓi
ÉÑo¨ÖiiV¨Ù~ËÑV
ËØ~Ñ{ÙÈ{³ËÑVo{Ñ³
Ñ{ÙËÈÉ{ÜÓoÉ{³iÙÈÜÉ{Ò³o{³È ¨ÉËÑ~Ñ{{Ñ×ÒÉ{ØÐÈ
ÓÙÉ{ÂÑ³{ÉËÐÑ{ ËÐÑ{ÓÑØ
ÒÚ¨ØÈ¨ÊÜÚÉÑÌ
ÈÙÑËÑ{~oÓÉ{ÑVÈ
o{¤ÑÈ³ÌÑ~¨{KØÓ~ÑÑÙ{ÜÌÑoÑo{ÑÑÑÙÉËÂ
Ì³{ÙÉÒ³iÑÉÉÖ~Ü
ÓÙÑ×Ø:É~ËiÑÓT³ÑØ
ÓÑÜÖ{ÈÓÙÑ×ØVÑÜÜÒÑÈ³Ì³~Ñ¨×Ì¨iÑu
Ø¦ÊÕÙÎÝÑÇÏÔÁÇÝÓÇÚÏ¦ÝÚÏÝÙßÔÕÓÏÒÃËÝÓËÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ

– Εκτός από τον Πολωνό σκηνοθέτη Κριστόφ Βαρλικόφσκι,
υπάρχουν άλλες δεσμεύσεις στο
πρόγραμμα;
– ßÚÄÝÑÇÏÑ¦ÖÕÏËÝÕØÞÂÙÚØËÝ
ÍÏÇÚÕØ×ÊËÏÕÙßÓÖØ¦ÐËÏÝÖÕßËÃÞÇÔÐËÑÏÔÂÙËÏÖÁØßÙÏÑÇÏÚÏÝÕÒÕÑÒÎØ×ÔÕßÓË

Το θολό θεατρικό τοπίο και το άγχος επιβίωσης του ηθοποιού
– Γιατί αλλάζετε τον χαρακτήρα
της Μικρής Επιδαύρου σε καθαρά μουσικό;
– ËÜØ×ÄÚÏÎÓÕßÙÏÑÂÚÇÏØÏ¦àËÏÜØÇÃÇÙÚÕÔÞ×ØÕÛÇÊÕÑÏÓ¦ÙÕßÓËÛÇÊÕÆÓËÚÎÔÇÔÚÇÖÄÑØÏÙÎÃÙÜÝÊËÔËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÓÄÔÏÓÕ
ÛËÒÇËÖÃÙÎÝÔÇÊÕÛËÃÞ×ØÕÝÙË
ÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÚÜÔÕÖÕÃÜÔÚÕËÃÊÕÝ
ÖÕßßÖÎØËÚÕÆÔÊËÔÚÇÏØÏ¦àËÏÙÚÕ
Ø×ÊËÏÕÏ»ÇßÚÕÆÝÊËÔßÖÂØÞËÞ×ØÕÝÙÚÕ¢ËÙÚÏÈ¦ÒÔÊÏÇÌËØÄÓÇÙÚËÍÏÇÖÇØ¦ÐËÔËÝÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝ!ÓÖÇØÄÑÓËLSLJ[YVUPJZ
ÔÇÚÕÒÂÝÆÙÎÝÙßÔÇßÒÃËÝÙÆÍÞØÕÔÎÝÒÄÍÏÇÝ®ÓÕßÙÏÑÂÝÖÕß
ÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÍÃÔÕßÔÇÒÒÕÆ
ÙßÔÇßÒÃËÝÍÏÇÌÜÔÂÑÇÏÖÏ¦ÔÕ
ÑÕßÇØÚÁÚÇÚÎÔÖÒÕÆÙÏÇËÒÒÎÔÏÑÂÙÑÎÔÂÚÎÝÚàÇà

– Τι αλλαγές να περιμένουμε
γενικότερα;
– ÇÒÄÛÇÂÚÇÔÔÇÙßÔÚÕÓËßÛËÃ
ÚÕ¢ËÙÚÏÈ¦ÒÍÏÇÔÇËÃÔÇÏÖÏÕÊßÔÇÓÏÑÄÏÍÄÚËØËÝÖÇØÇÍÜÍÁÝÓË
ÑÇÒÆÚËØÕßÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÝÄØÕßÝ
ÍÏÇÚÕßÝÒÒÎÔËÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÓË
ÑÇÚ¦ÒÒÎÒËÝÙßÔÛÂÑËÝ×ÙÚËÔÇÓÖÕØÕÆÔÔÇÖÇØÇÍ¦ÍÕßÔÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄÁØÍÕßÉÎÒÕÆËÖÏÖÁÊÕß¬Õ¢ËÙÚÏÈ¦ÒÖØÁÖËÏÔÇÖØÕÙÌÁØËÏÑ¦ÚÏ
ÖÕßÊËÔÓÖÕØËÃÝÔÇÚÕÑ¦ÔËÏÝÓÄÔÕÝÙÕßÑÇÏÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÊÕßÒÁÉËÏÝÇÖØÄÙÑÕÖÚÇ¡ÕÏØ¦àÕÔÚÇÝ
ÖÕÒÆÒÃÍÇÞØÂÓÇÚÇÙËÖ¦ØÇÖÕÒÆ
ÑÄÙÓÕÍÏÇÓÁÔÇÊËÔËÃÔÇÏÌËÙÚÏÈ¦Ò
¬Õ¢ËÙÚÏÈ¦ÒÊËÔÁÞËÏÑÇÔÁÔÇÒÄÍÕ
ÔÇÙßÔËÞÃàËÏÚÇÚÙÕßØÕÆÚÏÑÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÊÎÚÕÛËÇÚØÏÑÄÚÕÖÃÕËÃÔÇÏ
ÛÕÒÄÑÇÏÛÁÒÕßÓËÔÇÈÕÎÛÂÙÕßÓË

Καλλιτέχνες υπάρχουν,
αλλά δεν τους δίνουμε
τη δυνατότητα να εργαστούν όπως πρέπει.
ÔÇÁÞÕßÔÕÏÙßÔ¦ÊËÒÌÕÃÓÕßÑÇÒÆÚËØÕßÝÄØÕßÝËØÍÇÙÃÇÝËÔËÃÔÇÏ
ÙÃÍÕßØÕÄÚÏÛÇÑ¦ÔÕßÔÑÇÒÆÚËØÎ
ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÇÒÒ¦ÊÎÓÏÕßØÍËÃÝÚÎÔ
ÖØÕâÖÄÛËÙÎ

– Σε ένα τέτοιο θαμπό τοπίο, πώς

δημιουργεί η καλλιτεχνική κοινότητα;
– ²ÜØÃÝÞØÂÓÇÚÇËÔßÖ¦ØÞËÏ
ÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÎÖÔÕÂÙÚÎÔËÖÁÔÊßÙÎ§ÇÙßÓÖÕØËßÛËÃÝÊÎÒÇÊÂ
ÓËÁÔÇÔÖÇØÇÍÜÍÄÌÚÏ¦ÞÔÕÔÚÇÝ
ÁÔÇÞ×ØÕÓËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕØËÖËØÚÄØÏÕÍÏÇÚÇËÖÄÓËÔÇÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇ
ÇÖÇÙÞÕÒ×ÔÚÇÝÎÛÕÖÕÏÕÆÝÃÔÇÏ
ÕÒÄÍÕÝÖÕßÊËÔÁÞÕßÓËÚÎÔÚÁÞÔÎ
ÖÕßÓÇÝÇÐÃàËÏÍÏÇÚÃÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝ
ßÖ¦ØÞÕßÔÇÒÒ¦ÊËÔÚÕßÝÊÃÔÕßÓË
ÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇËØÍÇÙÚÕÆÔÄÖÜÝ
ÖØÁÖËÏ±Ö¦ØÞËÏÚËØ¦ÙÚÏÕ¦ÍÞÕÝËÖÏÈÃÜÙÎÝÑÇÏÖËÔÏÞØÕÃÂÑÇÛÄÒÕßÓÏÙÛÕÃ©ÎÛÕÖÕÏÄÝÚÕÖØÜÃÖÇÃàËÏÙË
Ñ¦ÖÕÏÕÖÇÏÊÏÑÄÚÕÓËÙÎÓÁØÏÑ¦ÔËÏ
ÖØÄÈËÝÍÏÇ¦ÒÒÎÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÚÕÈØ¦ÊßÖÇÃàËÏÙËÚØÃÚÎÑÇÏËÔÊÏ¦ÓËÙÇÊÏÊ¦ÙÑËÏÙËÙÞÕÒÂØÁÖËÏÔÇÌÚÏÇÞÚËÃ

ÁÔÇÙÜÙÚÄÖÒÇÃÙÏÕÍÏÇÚÏÝËÖÏÞÕØÎÍÂÙËÏÝÓËÙÜÙÚÂÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÖÕÙ¦ÖÕßÔÇÇÔÚÇÖÕÑØÃÔÕÔÚÇÏÙÚÎÔ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÓËËÔÛ¦ØØßÔÙÎÚÜÔÞÕØÎÍ×ÔÑÇÏÌÕØÕÇÖÇÒÒÇÍÁÝÍÏÇÔÇÇÒÒ¦ÐËÏÚÕÚÕÖÃÕ

– Ο «Αμλετ» των γονιών σας
σφράγισε τόσο έντονα την εφηβεία σας ώστε να επιστρέψετε,
στο Αμφι-Θέατρο, που ανοίγει
ύστερα από οκτώ χρόνια, με τον
δικό σας «Αμλετ»;
– ÃÞÇÁÔÚÕÔËÝËÏÑÄÔËÝÇÖÄËÑËÃÔÎÚÎÊÕßÒËÏ¦ÖÕßËÃÊÇÁÐÏËÖÚ¦ÌÕØÁÝÙÚÇÓÕßÞØÄÔÏÇËÃÞÇÓÇÔÃÇ
ÓÇàÃÚÎÝÃÞËÚØÕÓËØÄÑÇÙÚÚÕÔ
Ï¦ÔÔÎ¢ÁØÚÎÚÎÓÇÓ¦ÓÕßÚÎÔ
ÒÁÔÎ²ÇÚàÎÇØÍÆØÎÚÕÔÏ×ØÍÕ
¡ÕÙÞÃÊÎÚÕÔ²ØÂÙÚÕ ÇÒÇÈØÕÆàÕ

ÚÕÔ ×ÙÚÇÛÇÔÇÙÄÖÕßÒÕÛËÒÇ
ÔÇËÖÏÙÑËÌÛ×ÇßÚÄÚÕÙÆÓÖÇÔÃÞÇ
ÇÔ¦ÍÑÎÔÇÓÎÍÃÔËÏÙËÁÔÇÑÇÔÕÔÏÑÄ
ÛÁÇÚØÕÛËÒÇÓÏÇÓËÍÇÒÆÚËØÎÙÞÁÙÎÚÕßÊØÇÓÇÚÕßØÍÏÑÕÆßÒÏÑÕÆÚÕß
ÁØÍÕßÇÃÐÖÎØÖÕßÁÞËÏÔÇÑ¦ÔËÏÓË
ÁÔÇÈÇÙÃÒËÏÕÖÕßÑ¦ÖÕÚËÂÚÇÔÇÒÒ¦Ú×ØÇÊËÔËÃÔÇÏÑÏÁÔÇÞ×ØÕÖÕß
ÂÚÇÔÑ¦ÖÕÚËÙÚÏÝÊÄÐËÝÚÕßÄÖÜÝ
ÚÕÓÌÏÛÁÇÚØÕÑÇÏÚ×ØÇÊËÔËÃÔÇÏ
ÃÔÕÔÚÇÏÇÔÇÌÕØÁÝÚÎÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝ
ÖÕßÙÑÎÔÕÛÁÚÎÙËÕÖÇÚÁØÇÝÓÕßÚÕ
 ÓÁÙÇÙÚÎÊÏÑÂÓÕßÖÄÚÎÔ
ÇØÞÂÙÑÁÌÚÎÑÇÚÕÓÌÏÛÁÇÚØÕ
ÇÒÒ¦ËÖØÄÑËÏÚÕÔÇÖÜÒÎÛËÃÔÇàÎÚÕÆÙÇÓËÓ¦ÚÇÏÇÞ×ØÕßÝ×ÙÖÕß
ÙÑÁÌÛÎÑÇÔÇÐÇÔÇØÜÚÂÙÜÚÕßÝ
ÏÊÏÕÑÚÂÚËÝÚÕßÙßÓÌÜÔÃÇÖ×ÒÎÙÎÝËÃÞËÙÖ¦ÙËÏÑÇÏÁÚÙÏÑÇØÓÏÑ¦
ÖÂØÇÓËÚÕÔÞ×ØÕÓÁÞØÏÚÕÔ¡¦ÏÕ
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Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ατζέντα

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

«Μισά - Μισά»

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

17.11.19 -23.11.19

Σκοτεινό δωμάτιο
μέσα στο δάσος

Η μαύρη ~ÐÙËÑt{Òw{Òu³~Ñw

Eπιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ
art@kathimerini.com.cy
kouroupakisa@kathimerini.com.cy

ΒΙΒΛΙΟ
Ο Όμιλος o³ÉTËÑØ~Ñ{¨{³{~ÊØ

$V{ ~ÙÌÉ{Ø ÜËÑ {×ÑËÈ~Ñ{
³{³{~Ì.ÈÐKÖÜ{ÈÚ¨ÙÌ³ÑÙ{w
¨oÑÈ³iÑ¨ÈËÑi³ÈÑ{Ù{w
~ÖK{KÜËÈ³ÈåÙ¨ÓÑ(ÒÐÈ~~Ñt0
¨ÜÌ{È~È¨Ò³i~Éu Ñ¨ÈËÑi
³ÈK{KÜËÈÚÑoËÉ{ÑÌ³iÉ~Ñ{ÙÉÈw
³{~ÌÑ¨{ÒÑ {~ÜÒÈÑ{¨É³{ÐÌÚÑ
ÑÉÈÚÖÈ~{³Ò¨TiØÈÚ¨ÙÌ³Ñ
ÒÐ¨ØÈ~ÒV¨ÌÉÙ¨Ø³È$
Ù¨ÉËÙÑØÑÜÒÇiØ~Ñ{É~ÙÌ³iØ ÜËw
ÑØ {×ÑËÈ{Ñ³ÈØÐ{~¨ÖØ×ËÜÈØ
ÚÑÑ~ÜÈÚÊÈ1ÉÑ³¨{~ÓØ(Ñ{T{Ùw
É¨{Ó³É{ÉØÐÉ³i ÜÉÒÑ(Ñ³ÉÜÜÒV
ÉÐÉÈÐÓÉØÑÌt0¨ÜÌ{È~Èw
¨Ò³i~ÉuΠαρασκευή 22 Νοεμβρίου,
ώρα 7:00 μ.μ., Αίθουσα Καστελλιώτισσα, Πύλη Πάφου, Λευκωσία.

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

ΘΕΑΤΡΟ

³ÑÂ{ÐÓÑ³ÑÜÑÈoo¨Ñ×Ó
0ÇÌ¨³{.Ò³ÉÚ~Ñ{(É°³~ÌÐÉÚV
ÐÉ³ÒÑÌÐ{ÑÜÖÉ{³ÈTiÐÓi¨ÉËÑ
³i È¨iVÚÑÑ¨È{Ñ³ÉËo{Ñ¨w
³i×¨Ò³iÖ¨É~iÚÉËÑ³È
(ÑÑo{³iÒ¨~È~Ñ{ÐÉ¨³Ño{³ÓØ
³ÈØÒ¨iå³³i~Ñ{.³ÓÜ{ÑÜÜ{³¨Ò³i
${³¨É{Ø³ÈØÉÈÂÑÒ³{ØÙÈÒÐÉ{Ø
~Ñ{³~Ó×{³ÈØVÐÉ³ÒÑÌ³i~ÑÜ~Ñ{w
¨{ÊÉ{³ÈTËÑ×{ÜÙÂ³ÑØÑÐÑØÑw
¨ÑÖ¨ÈÉÓÑ~ÌÐo{ÑÌÜÈØÌ{
³ÜÐÖÑÑ¨ÑÐÉ¨ËÈ³{Ø~{{~ÓØ
ÈÐKÒÉ{Ø~Ñ{ÑÑ¨ÑÙÉT³Ö³{ØÑÐÑ¨w
³ÜÓØ~¨È×ÓØ³ÈØÉ{ÚÈÐËÉØt ÑØÙÒw
~ÑÜØÉ~¨ËiÉÂÈÑÜ{~ÊØ³ÑÈ³Ì³i³ÑØV
ÐÉÓÑÉ³É¨ÚÑÜÊÑÙÉÜ×ÌÈÚÓÜÉ{Ñ
³È×ÒÉ{³iÐ{Ê~Üi¨Ð{Ò~Ñ{Ð{ÑÐÒw
ÑÈÙÉÜÓÉ{ÑÉÚÒÉ{ÐÉ³Ë³Ñju
(Ñ¨Ñ³ÒÉ{ØUÒÚÉ(Ñ¨Ñ~ÉÈÊV.ÒKKÑw
³~Ñ{È¨{Ñ~ÊåÌ³{Ø ÉÐK¨ËÈwd
ÛÉ~ÉÐK¨ËÈ¸ÆÓ³¨0ÓTiØ~Ñ{(w
Ü{³{ÐÖVåÙÑÐÒ³{È¨ÑÊVÉÈ~w
ËÑV¨ÑdU´ÆÐÐΠληροφορίες στο τη-

Ε

λέφωνο 99035132, Εισιτήρια στο www.
soldoutticketbox.com

ΧΟΡΟΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

«Δόκτωρ Γκλας» του Γιάλμαρ Σέντερμπεργκ
Θεατρικό ανέβασμα ³iÖ¨o{Ñ³

ÐÈÚ{³Ì¨iÐÑtÛÌ~³¨~ÜÑØuÓÑÑÌ
³Ñ{¨~Üi³{~Ò~Ñ{ÉÐKÜiÐÑ³{~ÒÑ¨{w
³È¨oÊÐÑ³Ñ³iØ.~ÑÙ{ÑK{~ÊØÜow
³ÉTËÑØVo¨ÑÐÐÓ³ÆlÐÉ³iÐ¨×Ê
iÐÉ¨ÜoËÈVÑÌ³ÈiÙÌÈoo¨Ñw
×ÓÑ{ÒÜÐÑ¨.Ó³É¨ÐÉ¨o~$~iÚÓw
³iØ~Ñ{ÚÉÑ³¨{~ÌØÈoo¨Ñ×ÓÑØ.³¨Ñ³ÊØ
(ÑÖ¨{ØÈÉÑ¨ÐÓØÑÌ³iiÚ{~Ê
ÙÖÑÐi³ÈK{KÜËÈÙËÉ{Ò¨~Ñ~Ñ{³Ò
³{Ù{ÌÐ¨×ÈTÜÌoÛÌ~³¨~ÜÑØ
Û{Ñ~ÉÈÒÇÉ{~Ñ{~iÚÉ³ÉË³ÈÙÑË
ÑÈ³ÌÓ¨oVÈÑ¨È{ÒÇÉ³Ñ{o{Ñ¨³i
×¨Ò³iÖ¨~Ñ{³i ÜÜÒÙÑV×Ó¨w
³ÒØÐÑØÑ³{ÐÓ³ÈØÐÉ³{Ø~³É{ÓØ
ÜÉÈ¨ÓØ³ÈÊ¨ÑwÑ³{Ê¨ÑÛÖÈ
ÓÑ¨ÌÑÑ¨È{ÒÇ³Ñ{ÉË~iw
ÊØÉÐ{ÑÑÑÇÊ³iio{Ñ³ÑÐÉoÒÜÑ~Ñ{
ÑÑÒ³i³ÑÉ¨³ÊÐÑ³ÑÈ¨~Ö³È
ÐÓÑÑÌ³ÐiÙÉ{ÐÌ~Ñ{³~È{ÐÌ
³Èo{Ñ³¨Ö~ÜÑØÑÓÑ³{³iÇÊ Ñ
Ó¨oÈÑ³ÉÜÉËÒ~iio{Ñ³ÑÌ¨{Ñ

³iØÑÚ¨{iØ~Ñ³ÑÌiiØ0o{Ñ³¨Ì
~ÜÑØÉË~iÊØÉÑ¨~É{(ÑÑo{w
³iØÈo{Ö¨iØ~Ñ{³iÉÑ¨ÊÓÜo~ÑV
Ñ³{~ÉËÐÉ³ÈÓ¨³Ñ³È~Ñ{Ñ×¨ÐÊ
o{Ñ³iÑ³¨ÌÑ{Ñ¨ÒÂi³ÈVÈÙÖÉ³Ñ{

iåooÓÜÑ.{Ùi¨ÖÜÈ{ÑÓÂ{Ñ¨Ñ³Òw
É{ØÓØ¸m ÉÐK¨ËÈ1ÓÑ³¨Û 0,$V
Ì³i³ØmmV(ÑÜÜÈ¨{³{ÑVÉÈ~w
ËÑΠληροφορίες – κρατήσεις τηλέφωνο
97906990

«Μια Ζωή Χωρίς Όρια»
Η παράσταση ÑÌ³Ýº¦>º¦xÝ²>©

&vÃ©xR>/v_>²¦_³iØåÐÉ¨{~ÊØÉËÑ{
ÉÐÉÈÐÓiÑÌ³Ó¨o³ÈÑ³¨×Èw
{~Ö-²_v_>À}xnÉÐÈ{~Ê³iØ
Ö¨{ÑØÈÚÓ³¨{ÑØ.×ËÑØ.Ó¨oiV~ÑÚiw
oÊ³¨{ÑØÈ{~ÊØÐÉÓÙ¨Ñ³{Ø (å.Èw
ÙÈÒÇÉ{T¨ÌVÚÓÑ³¨~Ñ{Ñ~¨KÑ³{~Ò~Ñw
ÚØÑ×ioÉË³Ñ{T¨ËØÜÌo{Ñ³ÒÚØ~Ñ{
³T{ÖÐ¨³ÈÙ{ÒiÐÈÑ³¨×È{~ÖV
ÈÂÉÉ¨Ò³iÌ{ÑÑÑi¨ËÑå~w
ÜÈÚÉË$ÉÜ³{ÌØ~Ñ{ÌÐØÈ
T¨o¨Ñ×ÉË³{Ù{ÌÐ¨×ÈÐKÜ{ÐÌ
³¸¸~Ñ¨³/>¦²VÉÇ³ÑÊÐÈ{w
~Ê{ÒÈÈÉ¨ÐiÉÖÉ{iÈÚÓ³¨{Ñ
.×ËÑ.Ó¨oiÛ{¨oÒiU(Ü{³{³{~ÓØ
4i¨ÉËÉØ³È4È¨oÉËÈ(Ñ{ÙÉËÑØÉ
ÈÉ¨oÑËÑÐÉ³¨oÑ{ÐÌº²xwÝ¦²©
¦©©xn©~Ñ{³i³Ê¨{Âi³iØ(¨ÉKÉËÑØ
³ (å1ÓÑ³¨,{ÒÜ³VåÙ¨ÓÑÛ¨Èw
{³iVÉÐÉÌØVÛÉÈ³Ó¨Ñ¸l ÉÐw
K¨ËÈV¨ÑdU´ÆÐÐ ËÙØ ÜÉÖÚÉ¨i
Απαραίτητη η εξασφάλιση θέσεων από το
ταμείο του θεάτρου, την ιστοσελίδα του, ή
την εφαρμογή Rialto Theatre App.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ομαδική έκθεση στην γκαλερί Στάθμη

Η ανθρώπινη φιγούρα

Η γκαλερί .³ÒÚÐiÙ{¨oÑÉ{ÓÑÐÑÙ{~ÊÓ~ÚÉiV³iËÑÈÐÐÉ³ÓTÈ{

Η Γκαλερί !º©´Ñ¨È{ÒÇÉ{®~Ñw

ÜÜÑÙË³ÉØ~ÑÜÜ{³ÓTÉØ{TÒÜiØÑ¨ÑÎ~ØVÈÎÇÑË{ÈVåÙ¨ÓÑØ(Ñ³¨Ò~iØV
³ÑØ.{Ñ×Ò~ÑØV {¨Êi0Ñw
³Ò~i~Ñ{åÌ³ÜØÑ³ÇÑw
¨ÒØ~É¨ÑÐ{~ÒVÌÜ{ÑÌw
×{³{³iØå³Ò³iØ.TÜÊØ
ÑÜ0ÉTåÚÊÑØ.³i
Ó~ÚÉiÚÑÑ¨È{Ñ³Ö¸Æ
ÈÜ{~ÒÓ¨oÑ¨o¨Ñw
×ËÉØV³ËÑVÉ³É¨{~ÒVÈw
ÚÓÉ{Ø Ó~ÚÉiÚÑÙ{Ñ¨~Ów
É{ÑÌ³{Ø¸ ÉÐK¨ËÈÓØ
³{ØmÛÉ~ÉÐK¨ËÈ0ÑÉo~ÑËw
{ÑÚÑoËÈ³i(Ñ¨Ñ~ÉÈÊ
¸ ÉÐK¨ËÈV¨ÑUÆÆÛÉÈ³Ó¨Ñw(Ñ¨Ñ~ÉÈÊU®U´ÆwUÆÆV.ÒKKÑ³UÆU´Æw
´U´ÆΠληροφορίες: www.stathmigallery.com, 22 260095.

³ÑÂ{ÐÓÈØ~ÑÜÜ{³ÓTÉØ{Ë{Ù{w
Ñ¨ÑoÐÑ³ÉÖ³Ñ{³ÚÓÐÑ³iØÑÚ¨w
{ÊØ×{oÖ¨ÑØÓÑÑÌ³i{³¨ËÑ
³iØ³ÓTiØiÑÚ¨{Ê×{oÖ¨ÑÈÊ¨w
ÂÉÓÑÚÓÐÑ³ËÓÜ~ÈÉÙ{ÑT¨{w
~Ò~ÑÜÜ{³ÓTÉØ~Ñ{~{Ì.ÉÑÈ³Ê³i
Ó~ÚÉiÚÉÑ³ÊØÚÑÓTÉ{³iÉÈ~Ñ{¨ËÑ
ÑÙÉ{³iÑÌÙi³iØ×{oÖ¨ÑØ³{Ø
Ù{Ñ×¨É³{~ÓØÉ~×ÒÉ{Ø³iØÐÓÑÑÌ
ÜÜÑÜÓØ³ÉT³¨ËÉØV³ÈÜ~Ñ{ÐÓÑ
ÌØÇo¨Ñ×{~ÊVTÓÙ{~Ñ{oÜÈ³{~Ê
.ÈÐÐÉ³ÓTÈ{~ÑÜÜ{³ÓTÉØ³Ñw
³ËØÈ¨³ÊØVi¨{³ËÑ¨{³×ÊV
³Ñ³ËØ(³TÌÈÜØV(ÑËw
~Ø0ÉÐ¨{³iØVÝXxÝ²>©©xVi>¦x>
-º©© Ó~ÚÉiÚÑÙ{Ñ¨~ÓÉ{ÑÌ³{Ø

dg´Æ ÉÐK¨ËÈ¸Æ0ÑÉo~ÑË{ÑÚÑ
o{Ö³iÛÉÈ³Ó¨Ñd ÉÐK¨ËÈi¨Ñ
U´ÆÛÉÈ³Ó¨Ñ¬UÆÆw¸ÆUÆÆV0¨Ë³ig(Ñw
¨Ñ~ÉÈÊÆU´Æw¸U´ÆB¬UÆÆw¸ÆUÆÆ~Ñ{
.ÒKKÑ³ÆU´Æg¸U´ÆΠληροφορίες τηλέφωνο 22 424983.
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«Βουλιμικοί» των social media
Υπάλληλος ÚØÇÖÁàÎÝÓËÇØÓÕÊÏÄÚÎÚÇÚÎÔ
ÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÙËÒÃÊÜÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÑÕÆÍËÚÇÏÑ¦ÖÜÝÚØËÒÄÇÒÒ¦Ó¦ÒÒÕÔÊËÔËÃÔÇÏ¬ÇËÖÇÍÍÁÒÓÇÚÇÚÇ
ÍËÔÔÕÆÔÕÏÇÔ¦ÍÑËÝÑÇÏÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÖÒÁÕÔËÃÔÇÏÇÖÇØÇÃÚÎÚÕ
ÙÚÇÚØÇÖËàÏÑ¦ÏÊØÆÓÇÚÇÖÕßÇÔÇàÎÚÕÆÔ
ÙÚØÇÚÎÍÏÑÕÆÝÑÇÑÕÖÒÎØÜÚÁÝ×ÝÚÕßÝ
ËÔÚÕÖÃàÕßÔ"ÃÔÇÏÖÕÒÆÇÖÒÄËÔËÃÔÇÏ
ÊßÔÇÚÄÔÔÇÚÇÐÏÊËÆËÏÝÙËÊÏ¦ÌÕØÇÓÁØÎ
ÚÕßÑÄÙÓÕßÔÇÚØÜÝÙËÑÇÒ¦ËÙÚÏÇÚÄØÏÇ
ÇÖ»ÄÖÕßÖÕÙÚ¦ØËÏÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÙÚÕ
0UZ[HNYHTÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÔÇÊÎÒ×ÔËÏÝ
ÄÚÏÊËÔÁÞËÏÝÑÇÔÁÔÇËÏÙÄÊÎÓÇ
ßÚÄÇÑØÏÈ×ÝÙßÔÁÈÎÓËÇÏÚÕÆÙÇÍÏÇ
ßÖÇÍÜÍÂÙÚÕÔÔÄÓÕ ÇÚÙÁÒÎÍÏÇÚÇßÖËØÞØËÜÓÁÔÇÔÕÏÑÕÑßØÏ¦©ÚÇÔÚÕÏØÎÔÕÊÏÑËÃÕÛÎÔ×ÔËÃÊËÚÏÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÇÖÄ
ÚÕÖØÕÌÃÒÚÎÝÙÚÕ-HJLIVVRÚÏÝÕÖÕÃËÝ
ÖØÕÙÑÄÓÏÙÇÔÙÚÕÊÏÑÇÙÚÂØÏÕÕÏÊÏÑÎÍÄØÕÏÚÎÝÚØ¦ÖËàÇÝÇÖÄÚÎÔÕÖÕÃÇËÃÞËÒ¦ÈËÏÙÚËÍÇÙÚÏÑÄÊ¦ÔËÏÕÁÑØÏÔËÖÜÝÎÊÂÒÜÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÚÎÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝ
ÂÚÇÔÇÔËÏÒÏÑØÏÔÂÝ¬ÕÌÜÚÕÍØÇÌÏÑÄßÒÏÑÄÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦ÙÚÎÑËÙÚÕÊÏÑÇÙÚÂØÏÕ
ÁÊËÏÞÔËÚÎÔÇÏÚÕÆÙÇÓËÚÕÔÙÆàßÍÄÚÎÝ

ÔÇàËÏÑÇÏÔÇËØÍ¦àËÚÇÏÙÚÕÕÔÊÃÔÕËÊ×
ÑÇÏÚÁÙÙËØÇÞØÄÔÏÇÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝ
ÓÏÇ¦ÔËÚÎàÜÂ ÕÏÔ×ÝÔÇÑÇÒÕÖËØÔ¦ËÏ
ÑÇÏÔÇÓÎÔÚÕÑØÆÈËÏ¡ÏÇÙÇÈÈÇÚÏ¦ÚÏÑÎ
ÁÐÕÊÕÍÏÇÙÕÆÙÏÙÚÕÄÞÕ¶ÑÕÔÚÏÔÄÑÇØÁ
ÙÚÕÙÇÙÃÓÏÑÇÚ¦ÒÒÎÒÇÚØÇÈÎÍÓÁÔÕÍÏÇ

0UZ[HNYHTÓÇàÃÓËÚÎÔÇÖÇØÇÃÚÎÚÎÑÕÏÔÕÖÕÃÎÙÎ¶ÙÁÒÌÏÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÚÕß2ÄÈËÔÚÑ¦ØÔÚËÔÃÙÜÝÑÇÏÑ¦ÖÕÏÕÙÞÄÒÏÕ
ÍÏÇÚÎÔÖÏÕÖÕÒßÙßàÎÚÎÓÁÔÎÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÙÚÕ¡ÖØÄÔÚÍÕßËáÔËÃÞËËÖÏÒÁÐËÏÕÏ
ÇÔÇØÚÂÙËÏÝÚÎÝÙÚÕÖØÕÌÃÒÚÎÝÔÇÓÎÔ

ËÃÔÇÏÊÎÓÄÙÏËÝÊËÔÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛÕÆÔÙÚÕÊÏÑÇÙÚÂØÏÕÖËÏÊÂ
ÄÓÜÝÊËÔÚÕÁÑÇÔËÖØÕÊÄÛÎÑË
ßÚÂËÃÔÇÏÎÏÙÚÕØÃÇÖÕßÁÞËÏÑ¦ÚÏ
ÇÙÚËÃÕÇÒÒ¦ÑÇÏÑ¦ÚÏÚØÇÍÏÑÄÙÚËÃÕËÃÔÇÏÚÕÄÚÏÑ¦ÔËÏÝÊÎÓÄÙÏÇÓÏÇÌÜÚÕÍØÇÌÃÇ
ÙÕßÄÖÕßÓÖÕØËÃÒÞÔÇÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔËÏÝ
ÁÔÇÇÑØÏÈÄ*HILYUL[ÙËÑÇÒÄËÙÚÏÇÚÄØÏÕ
ÚÕßÕÔÊÃÔÕßÑÇÏÚÎÔÃÊÏÇ×ØÇÊÎÒ×ÔËÏÝ
ÓÎÊËÔÏÑ¦ËÏÙÕÊÂÓÇÚÇßÓÃàËÏÑ¦ÖÜÝÙÑÎÔÂÇÖÄÚÇÏÔÃÇÚÕßÕÆÔÚÏÒËÔ¬ØÇÍÏÑÄ
ÚÕÄÚÏÊËÔÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔËÏÝÚÏÑ¦ÔËÏÝÑÇÛ×Ý
ÎÇÔ¦ÍÑÎÙÕßÔÇÖÕÙÚ¦ØËÏÝÔÇÚØÕÌÕÊÕÚËÃÝÊÏÇØÑ×ÝÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÜÔ
ZVJPHSTLKPHÓËÔÁÕßÒÏÑÄßÖËØÈÇÃÔËÏÚÎ
ÙÚÕÏÞËÏ×ÊÎÒÕÍÏÑÂ
ÞÕßÔÑßÑÒÕÌÕØÂÙËÏËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝ
ÃÙÜÝÑÇÏÞÏÒÏ¦ÊËÝÓËÒÁÚËÝÍÏÇÚÎÞØÂÙÎ
ÚÜÔZVJPHSTLKPHÚÕÔÈÇÛÓÄËÐ¦ØÚÎÙÂÝ
ÓÇÝÇÖÄÇßÚ¦ÚÕÖÄÙÕËÆÑÕÒÕËÃÔÇÏÔÇ
ËÛÏÙÚÕÆÓËÑÇÏÖÄÙÕÊÆÙÑÕÒÕÔÇÇÔÚÁÐÕßÓËÓÇÑØÏ¦ÚÕßÝ¡¦ÒÒÕÔÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏ
ÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÍÏÇÔÇÖËÏÙÚÕÆÓËÍÏÇ
ÚÏÝÖÇÍÃÊËÝÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÑßØÃÇÖÂØË
ÁÔÇÙÑÒÎØÄÓ¦ÛÎÓÇÙÃÍÕßØÇÛÇÚÕÌßÙ¦ËÏÑÇÏÊËÔÛÇÑØß×ÔËÏ®

ίναι ίσως ÎÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÖÕßÛÇÊßÙÑÕÒËßÄÓÕßÔÔÇÕØÃÙÜÑÇÏÔÇÖËØÏÍØ¦ÉÜÚÏÂÚÇÔÇßÚÄÚÕÕÖÕÃÕ¦ÑÕßÙÇÑÇÏËÃÊÇÙÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÕßÙÏÑÂÝÙÚÎÔ
ÇØÞÂÚÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÕÝÓËÚÎT\ZPJ(L[LYUH
ÑÇÏÚÕÔÓÇÁÙÚØÕËÄÊÜØÕ ÕßØËÔÚàÂ©
ÚÃÚÒÕÝ;YPZ[PH®ÁÔÛÏÓÇ¦ÙÓÇÚÇ®ÚÕß
ÙÆÍÞØÕÔÕß¦ÒÒÕßÙßÔÛÁÚÎ¢ÏÒÃÖØÙ¦Ô
ÍÏÇÓËÏÑÚÂÞÕØÜÊÃÇÑÇÏÕØÞÎÙÚØÏÑÄÙÆÔÕÒÕÙË¦ÌÎÔËËÑÚËÛËÏÓÁÔÕÙËÁÔÇÙÆÓÖÇÔ
ÇÑÇÚ¦ÚÇÑÚÕ
¡ËØÏÑÁÝÌÕØÁÝÎÓÕßÙÏÑÂÎÞÕÆÙËÙÇÔ
ÒßÚØÜÚÏÑÂÖØÕÙËßÞÂ¦ÒÒËÝÙÇÔÙÌßØÕÑÄÖÎÓÇÌÄÈÕßÑÇÏÇÍÜÔÃÇÝÚÕÙÑÕÚ¦ÊÏ
ÂÚÇÔÖßÑÔÄÕÇØÞÏÑÄÝÙÚÃÞÕÝÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙÚÕÓÇÆØÕÑÇÏÙÚÕÒËßÑÄ®ÊßÙÑÕÒËßÄÚÇÔ
ÔÇÖËÃÙËÏÍÏÇÚÕÖÁØÇÙÓÇÇÔÚÕÁÈÒËÖË
ÑÇÔËÃÝÓËÚÇÌÕØÏÑ¦ÖÕÃÎÙÎÈÇÙÃàËÚÇÏ
ÙËÙÚÃÞÕßÝÑØÇÚÕßÓÁÔÜÔÌßÒÇÑ×ÔÕÖÄÚË
ÚÕÒËßÑÄ®ÓÄÔÕÒËßÑÄÊËÔËÃÔÇÏ¬ÕÍÇÒÒÏÑÄÖØ×ÚÕÚÓÂÓÇÚÕßÁØÍÕßÇÖÇØÚÃàËÚÇÏ
ÇÖÄÖÕÏÂÓÇÚÇÑØÇÚÕßÓÁÔÜÔÖÕßÁàÎÙÇÔ
ÂàÕßÔÇÑÄÓÎÙÚÏÝÌßÒÇÑÁÝÚÕßÇÈÈÇËÃÕß
ÚÕß ÒËØÈÄËÔ×ÇÔÚÃÛËÚÇÚÕØÜÙÏÑÄ
ÊËÆÚËØÕÓÁØÕÝÇÖÄÖÕÏÂÓÇÚÇÍØÇÓÓÁÔÇ
ÙËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝËÖÕÞÁÝÇÖÄÙÎÓÇÃÔÕÔÚËÝ
ÙßÍÍØÇÌËÃÝÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÑØÇÚÕßÓÁÔÕßÝÂ
ÇÑÄÓÎÑÇÏÑÕÏÔÕÆÝËÍÑÒÎÓÇÚÃËÝÊ×ÊËÙÖÄàÕßÔÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÁØÍÇÊÆÕÓËÍ¦ÒÜÔ
ª×ÙÜÔÖÕÏÎÚ×ÔÚÕßÕÆÇÏ×ÔÇÚÕß©ÙÃÖ
¡ÇÔÚËÒÙÚ¦ÓÑÇÏÚÕßÇØÒ¦ÓÇÒ¦ÓÕÌÕÏ
ÕÖÕÃÕÏËÑÚÕÖÃÙÚÎÑÇÔÇÖÄÚÕÙÚÇÒÏÔÏÑÄÑÇÛËÙÚ×ÝÒÕÆÙÏËÝÑÇÏÕÏÇÔÇÌÕØÁÝÙÚÕÔ
©ÈÃÊÏÕÙÚÕÔ¦ÔÚÎÙÚÕÔ§ÚÕÙÚÕÍÏÁÌÙÑÏ
ÓÃÇÇÖÄÚÏÝÑËÔÚØÏÑÁÝÓÕØÌÁÝËÃÔÇÏÑ¦ÖÕÏÕÝ
ÓËÚÕÉËßÊ×ÔßÓÕ¬ÇÑÁàÕÚÇËÐÇÏØËÚÏÑ¦
ÖÕÏÂÓÇÚÇÚÕßÕÖÕÃÕßÙßÔÕÊËÆÕÔÚÇÏÇÖÄ
ÚÕÔÂÞÕÚÕßÌÇÍÑÄÚÕßØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇ¦ÒÒÕÑØÇÚÕÆÓËÔÕÕÕÖÕÃÕÝÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÚÎÝÖÕÏÔÂÝÚÕßÁÓÇÛËÏÇÖÜÔÏÑ¦ÓËÒÁÚÎÙË
ÚÎÔÏÇÖÜÔÏÑÂÖÕÃÎÙÎÑÇÏÁÍØÇÉËÚÇÊÏÑ¦
ÚÕßÞÇáÑÕÆÃÍËÝÒÁÐËÏÝØÏÍÓÁÔËÝÙÚÕ
ÞÇØÚÃÓÄÔÕÍÏÇÔÇÐËÞÇÙÚÕÆÔ®
©ÒÕÏÔÚßÓÁÔÕÏÙÚÇÓÇÆØÇËÖÃÙÑÎÔÂÝ
ÑÕÔÚ¦ËÐÂÔÚÇ¦ÚÕÓÇÌÜÚÏÙÓÄÝßÖÕÚßÖ×ÊÎÝÕÞØÕÔÕÝÊÏËÛÔÂÝÒÒÎÔÇÝÓÇÁÙÚØÕÝÑßÑÒÕÌÕØËÃÇÔ¦ÓËÙ¦ÚÕßÝÚÕßÝ
ÙßÔÕÊËÆËÏÚÕßÝÕÊÎÍËÃÊÏÇÍØ¦ÌÕßÔÑÆÑÒÕßÝËÍÑÒËÏÙÓÄÝÑÇÏÙÚØÕÈÃÒÏÙÓÇËÙÜÚËØÏÑÄàÜÁÝØÎÓÇÍÓÁÔËÝ®ÇÓÖÕØÕÆÙË
ÔÇËÃÔÇÏÕØÇÚÄØÏÕÇÒÒ¦ÄÞÏÍÏÇÚÃßÖ¦ØÞËÏÛËÇÚØÏÑÂÊØ¦ÙÎÁÙÚÜÑÇÏÞÜØÃÝÖÒÕÑÂÁÔÇÊØ¦ÓÇÙÏÜÖÎÒÄÍÏÇÚÃÕÏÙÚÃÞÕÏ
ÚÕËÖÏÚ¦ÙÙÕßÔ¡ÏÇÖÄØÚÇÑÒËÃÔËÏÓÏÇ
¦ÒÒÎÇÔÕÃÍËÏÖÏÕÓËÍ¦ÒÎÖÏÕÜØÇÃÇ®
ÍØ¦ÌËÏÕ¢ØÇÔÑ ÇÏÕ§ÚËÔÃÖØÕÙÛÁÚËÏ!
ØÄÓÕÝÞÜØÃÝÊÏÁÐÕÊÕÖÕØËÃÇÑßÑÒÏÑÂ
ÍÆØÜÍÆØÜÍÆØÜÞÏÒÏ¦ÊËÝÈÂÓÇÚÇÖÕß
ÊËÔÕÊÎÍÕÆÔÖÕßÛËÔ¦®
©ÏÙÚÃÞÕÏËÍÍØ¦ÌÕÔÚÇÏÙÇÔÙßÔÕÓÏÒÃÇ
ÙÚÕÔÛËÇÚÂÇÔÙÑÁÉËÏÝÖÕßÊÏÇÚßÖ×ÔÕÔÚÇÏÇÖÄ¦ÍÔÜÙÚÕßÝÓËÚÇÐÆÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÄÓÜÝÈÒÁÖÕßÔÚÕÔÑÄÙÓÕÓÁÙÇ
ÇÖÄÓÏÇÍÑØÃàÇà×ÔÎÇÖÁØÇÔÚÎÝÓËÒÇÍÞÕÒÃÇÝÓÕÏØ¦àÕÔÚÇÏÚÎÔÃÊÏÇàÜÂÖÕßÁÞËÏÚÎ
ÍËÆÙÎÈØËÍÓÁÔÕßÓÖÇÍÏ¦ÚÏÑÕßÉÜÓÏÕÆ®
ÇÃÛÕßÙÇ²ØÂÙÚÕÝÇÓÖØ¦ÑÎÝ®
ÇÙÌßÑÚÏÑ¦ÍËÓ¦ÚÎ×ÝÚÇÖÒÇáÔ¦ÛËÜØËÃÇ
ËÃÔÇÏÙÇÔÔÇÓÎÔÇÔÇÙÇÃÔËÏËØÃËØÍÎ
ÇÑÏÔÎÙÃÇÊËÔËÃÔÇÏÚÎÝÑÇÚ¦ÔßÐÎÝÕÆÚË
ÚÎÝÙßÍÑÃÔÎÙÎÝÃÔÇÏÙÇÔÔÇÖÒÁÕßÔÙË
ÁÔÇÙÆÓÖÇÔÞÜØÃÝÇØÞÂÑÇÏÚÁÒÕÝÓËÚÁÜØÕÏÙËÁÔÇÔÑÄÙÓÕÍÔÜÙÚÄÇÒÒ¦ÓËÁÔÇÔ
ÚØÄÖÕÇÔÕÃÑËÏÕ
ÏÇÚÕßÝ5L^@VYR;PTLZÕÄÊÜØÕÝ
ÕßØËÔÚàÂÝÖÕßËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÙËÒÃÍËÝ
ÎÓÁØËÝÙÚÕÔÁÕÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÄÑÁÔÚØÕÙÆÍÞØÕÔÎÝÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝ;OL:OLKÙÚÕ¡ÇÔÞ¦ÚÇÔËÃÔÇÏÁÔÇÌÇÏÔÄÓËÔÕ®ÁÔÇÝÇØÞÏÓÕßÙÏÑÄÝÇÔÇØÞÏÑÄÝÙÑÕÚËÏÔÄÝ®ÁÔÇ
ËÃÊÕÝÍÑÕßØÕÆ©ÙÕÏÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÓËÚÎÔ
ËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂÖÕØËÃÇÚÕßÇÖÄÚÎÔËÖÕÞÂ
ÖÕßÚÕÔÖØÜÚÕÁÌËØËÕÏ×ØÍÕÝÕÆÑÕÝ
ÙÚÕ¢ËÙÚÏÈ¦ÒÛÎÔ×ÔËÃÔÇÏÙÇÔÔÇÞÇØ¦àËÏÓÏÇÇÔÂÙßÞÎÑÇÏÇÖØÄÈÒËÖÚÎÓÕßÙÏÑÂÊÏÇÊØÕÓÂÞËÏÌÇÔÇÚÏÑÕÆÝÕÖÇÊÕÆÝ
ÑÇÏÇØÔÎÚÁÝÄÖÜÝÙßÓÈÇÃÔËÏÓËÄÒËÝÚÏÝ
ÞÇØÏÙÓÇÚÏÑÁÝÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚËÝÇÔÖÇÔÑ
ÑÕÙÓÕÑÇÒÄÍËØÕÝÄÙÕÇÑØÇÃÕÑÏÇÔÓÕÏ¦àËÏÙÞÕÏÔÕÈÇÚËÃÙËÁÔÇÓÕßÙÏÑÄÉßÞÏÙÓÄ
ÇÚÇÊÆËÚÇÏÑÇÏÇÔÇÊÆËÚÇÏÑØÇÚ×ÔÚÇÝÙÚÏÝ
ÖÇÒ¦ÓËÝÚÕßÞ×ÓÇÑÇÏÊ¦ÑØßÇ
©ÖÜÝÕÇØÒ¦ÓÇÒ¦ÓÕÌÕÊÎÍËÃÚÕÑÕÏÔÄÙËÁÔÇÓÕÔÕÖ¦ÚÏÖÕßËÃÔÇÏÓÄÔÕÊÏÑÄ
ÚÕß®!ÚÎÔÚ¦ÏÍÑÇËÃÞÇÁÔÇßÖÁØÕÞÕÓÕÔÕÖ¦ÚÏ¬ÕËÃÞÇÇÔÕÃÐËÏÓÄÔÕÝÓÕßÁÔÇÑÇÒÕÑÇÃØÏÄÚÇÔÓ¦àËßÇÐÆÒÇÍÏÇÚÕÔÞËÏÓ×ÔÇ
¬ÕÓÕÔÕÖ¦ÚÏÇßÚÄÖÕßÂÚÇÔÓÄÔÕÊÏÑÄ
ÓÕßÚÕÖËØÖÇÚÕÆÙÇÑÕÔÚ¦ÚØÃÇÞØÄÔÏÇ
ÑËÃÕÏÙÚÃÞÕÏÓÕÆÁØÞÕÔÚÇÔÇÈÃÇÙÚÇ
©ÚÇÔÐÇÔ¦ÈØÏÙÑÇÚÕÓÕÔÕÖ¦ÚÏÓÕßÖ¦ÒÏ
ÓËÚ¦ÇÖÄÑ¦ÖÕÏÇËÑÚÄÖÏÙÎÊËÔßÖÂØÞË
ÖËØÃÖÚÜÙÎÔÇÓÎÔÑÇÚÇÌÁØÜÔÇÍØ¦ÉÜ
ÓÏÇÁÙÚÜÙÚØÕÌÂÖËØÖÇÚ×ÔÚÇÝÚÕ¬Õ
ËÃÞÇÙßÔÎÛÃÙËÏÂÚÇÔÍÏÇÓÁÔÇÑ¦ÚÏÙÇÔ
ÁÔÇÍØÇÌËÃÕÓÁÙÇÙÚÕÊ¦ÙÕÝ®¬ÕÁØÍÕ
;YPZ[PH®ÂÚÇÔÇÑØÏÈ×ÝÇßÚÄ!ÁÔÇÙÑÕÚËÏÔÄÊÜÓ¦ÚÏÕÓÁÙÇÙËÊ¦ÙÕÝÓËÚÕÃÞÕßÝ
ÉÎÒÕÆÝÇÒÒ¦ÊÏ¦ÌÇÔÕßÝ
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H αλήθεια υπάρχει και γελάει σαν μικρό παιδί
Στη Δεύτερη Σκηνή της ΕΘΑΛ ανεβαίνει το έργο του Ε. Ίψεν «Το κουκλόσπιτο» και η Βασιλική Κυπραίου, μιλάει στην «Κ»
Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Η Δεύτερη ÑÎÔÂÚÎÝÇÔËÈ¦àËÏÚÕÁØÍÕÚÕßØØÃÑÕß¾ÉËÔ¬Õ
ÑÕßÑÒÄÙÖÏÚÕ®ÙËÓËÚ¦ÌØÇÙÎÑÇÏ
ÙÑÎÔÕÛËÙÃÇÆØÇÝÏÊÎØÕÖÕÆÒÕß
ÇÙÏÒÏÑÂ ßÖØÇÃÕßÓÃÒÎÙËÙÚÎÔ
 ®ÍÏÇÚÕÔØÄÒÕÚÎÝ§ÄØÇÝÓÏÇÝ
ÍßÔÇÃÑÇÝÖÕßÖÂÍËÇÔÚÃÛËÚÇÇÖÄ
ÚÏÝËÖÏÚÇÍÁÝÚÎÝËÖÕÞÂÝÚÎÝÖÕß
ÂÛËÒËÚÎÍßÔÇÃÑÇßÖÕÚÇÍÓÁÔÎÖ¦ÔÚÕÚËÙËÑ¦ÖÕÏÕÔ¦ÔÚØÇËÃÚËÚÕÔ
ÖÇÚÁØÇËÃÚËÚÕÔÙÆàßÍÕ©ØØÃÑÕÝ
¾ÉËÔËÃÔÇÏÇÖÄÚÕßÝÊØÇÓÇÚÕßØÍÕÆÝÕÕÖÕÃÕÝÁÛËÚËÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇ
ÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÕÆÝÖÕßÓÁÞØÏÚÄÚË
ÂÚÇÔÇÊÏÇÔÄÎÚÕÏÇÙÏÒÏÑÂÒÁËÏ
ÄÚÏÇÌÕÆÇÑÄÓÇÓÏÒ¦ÓËÍÏÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÚÜÔÍßÔÇÏÑ×ÔÑÇÏÞËÏØÇÌÁÚÎÙÎÇßÚÄÇÖÄÓÄÔÕÚÕßÊÎÒ×ÔËÏÚÕ
ÖØÄÈÒÎÓÇÙÚÕÔÖßØÂÔÇÚÕßËÔ
ÞØËÏ¦ÙÚÎÑËÖÕÚÁÔÇÓÏÒÂÙÕßÓËÍÏÇ
ºÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÚÜÔÇÔÚØ×Ô»®ÚÎËßÑÜÙÃÇÎÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÛÇÇÔÁÈËÏÙÚÕ
ÁÇÚØÕÖÕÛÂÑËÝ© ÙÚÏÝ
§ÕËÓÈØÃÕß
–Είναι δεδομένο, δυστυχώς, ότι
το «Κουκλόσπιτο» είναι επίκαιρο
και σήμερα, τι νέο φέρνει η παράστασή σας;
¶¬Õ ÕßÑÒÄÙÖÏÚÕ®ËÃÔÇÏËÖÃÑÇÏØÕÍÏÇÚÃÄÖÜÝÑ¦ÛËÑÒÇÙÏÑÄÁØÍÕÇÍÍÃàËÏÚÎàÜÂÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÚÕÔÁØÜÚÇ
ÑÇÚÄÔÙÇØ¦ÔÚÇÞØÄÔÏÇÖØÏÔÚÄÚË
ÖÕßÍØ¦ÌÚÎÑËÚÕÁØÍÕÙÂÓËØÇÑÏ
ËÑÇÚÄÙÇØ¦ÔÚÇÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÔÕÓÃàÜ
ÛÇÁÞÕßÓËÚÎÔÃÊÏÇÇÓÎÞÇÔÃÇÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÇÓËÍ¦ÒÇÇßÚ¦ËØÜÚÂÓÇÚÇ
ÚÎÔÃÊÏÇÒÇÞÚ¦ØÇÔÇÑÇÚÇÔÕÂÙÕßÓËÛÇÊÃÔÕßÓËÚÕÔÃÊÏÕÇÍ×ÔÇÓË
ÚÎÔÇÒÂÛËÏÇÓÇÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÊËÔ
ÌÁØÔËÏÑ¦ÚÏÔÁÕØÕÙÖÇÛËÃÓÄÔÕ
ÔÇÙßÓÈÇÃÔËÏËÊ×ÑÇÏÚ×ØÇÔÇÙË

«Ξέρετε, το ότι μιλάμε
ακόμα για δικαιώματα
των γυναικών και χειραφέτηση δηλώνει το πρόβλημα στον πυρήνα του.
Δεν χρειάστηκε ποτέ να
μιλήσουμε για ‘δικαιώματα των αντρών’», λέει
η Βασιλική Κυπραίου.
ÕÊÎÍÂÙËÏÓÁÙÇÇÖÄÚÇÖØÄÙÜÖÇÚÕß
ÁØÍÕßÑÇÏÚÏÝÙÞÁÙËÏÝÚÕßÝÔÇÊËÏÝ
ÚÕÔËÇßÚÄÙÕß ÇÚ¦ÓÇÚÇ
–Θα μπορούσε σήμερα να γραφτεί ένα «Κουκλόσπιτο»;
¶ÚÕÞÇØÚÃÊËÔßÖ¦ØÞËÏÑÇÔÁÔÇÝ
ÇÖÕÒÆÚÜÝÒÄÍÕÝ©¾ÉËÔÁÑÇÔËÖÕÒÆÑÇÒ¦ÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕß
ÑËÃÁÐÜËÒÖÃàÜÔÇÍØ¦ÌËÚÇÏ
ÁÔÇ ÕßÑÒÄÙÖÏÚÕ®Ú×ØÇÖÕßÓÏÒ¦ÓË¿ÙÕßÖ¦ØÞÕßÔ¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕß
ÁØÞÕÔÚÇÏÙËÓËÚÜÖÏÑÂÙÆÍÑØÕßÙÎ
ÓËÚÎÔÇÒÂÛËÏÇÚÕßÝÑÇÏÙÖ¦ÔËÚÇ
ÊËÙÓ¦ÚÕßÝÞÜØÃÝÔÇßÖÕÒÕÍÃàÕßÔ
ÚÕÚÃÓÎÓÇßÖ¦ØÞËÏËÒÖÃÊÇ
–Το έργο προχωράει πολύ πιο πέρα από τα δικαιώματα των γυναικών και τη χειραφέτηση, είναι έτσι;
¶ÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÓËÃÔËÏÑÏËÑËÃ
ÁØËÚËÚÕÄÚÏÓÏÒ¦ÓËÇÑÄÓÇÍÏÇ
ÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÚÜÔÍßÔÇÏÑ×ÔÑÇÏÞËÏØÇÌÁÚÎÙÎÊÎÒ×ÔËÏÚÕÖØÄÈÒÎÓÇ
ÙÚÕÔÖßØÂÔÇÚÕßËÔÞØËÏ¦ÙÚÎÑË
ÖÕÚÁÔÇÓÏÒÂÙÕßÓËÍÏÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÚÜÔÇÔÚØ×Ô®ËÔÍÏÕØÚ¦ÙÇÓË
ÖÕÚÁÚÎÍÏÕØÚÂÚÕß¦ÔÚØÇ®ØÕÌÇÔ×ÝÍÏÇÚÃÊËÔßÖ¦ØÞËÏÑÇÔÁÔÇÝ
ÒÄÍÕÝ§ÄØÇÒÃÍÕÖØÏÔÑÒËÃÙËÏ
ÚÎÔÖÄØÚÇÖÃÙÜÚÎÝÒÁËÏÖ¦ÔÜ

Η ΒασιλικήÈ¨ÑËÈÈÙÖÉ³Ñ{³i Ì¨ÑVÜÓÉ{³ituÌ³{ÉÈÚÓ³É{ÌÜÑ³Ñ¨ÌÑ³ÈÓ¨oÈÐÉÑÜÊÚÉ{ÉØ~¨È³ÑÜÜ{~ÓØåÜÊÚÉ{ÉØÈ~¨ÖK³Ñ{V×ÒÇÈV³¨ÐÒÇÈVÑo~ÑÜ{ÒÇÈVËoÈVÑËÈVÜÈ³¨È
ÇÖÄÄÒÇËÃÓÇÏ¦ÔÛØÜÖÕÝ®ÝÑØÇÚÂÙÕßÓËÇßÚÄ
–Ποιο ρόλο έχει η αλήθεια στο
έργο;
¶ßÚÄÔÖÕßÚÎÝÇÐÃàËÏ¬ÕÔÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄ©¾ÉËÔÙßÔÛÁÚËÏÄÒÇ
ÚÇÖØÄÙÜÖÇÚÕßÁØÍÕßÓËÇÒÂÛËÏËÝ
ÑØßÙÚÇÒÒÏÑÁÝÒÂÛËÏËÝÖÕßÑØÆÈÕÔÚÇÏÌÜÔ¦àÕßÔÚØÕÓ¦àÕßÔÇÍÑÇÒÏ¦àÕßÔÖÔÃÍÕßÔÙÜÖÇÃÔÕßÔÒßÚØ×ÔÕßÔ
–Οι άνθρωποι πολλές φορές δημιουργούν ζώνες ασφαλείας, είναι εύκολο να εγκλωβιστούμε και
σε αυτές...
¶©Ï à×ÔËÝ ÇÙÌÇÒËÃÇÝ ÑÇÒ×Ý
ßÖ¦ØÞÕßÔËÔÐÁØÜÖÕÏÕÝÇÖÄËÓ¦Ý
ÛÇ¦ÔÚËÞËÓÏÇàÜÂÞÜØÃÝÑÇÓÏ¦à×ÔÎÇÙÌÇÒËÃÇÝ¢ÇÔÚ¦àËÏÚØÕÓÇÑÚÏÑÄÒÏÍÍÏ×ÊËÝÇÔÇÖÁÌÚËÏÝÇÁÔÇÇ
ÇÖÄÁÔÇÍÑØËÓÄ½ÔÇÈßÛÃàËÙÇÏ
¬ÕÛÁÓÇËÃÔÇÏÄÓÜÝÖÄÙËÝÑÇÏÖÕÏËÝ

ÇÖÕÌÇÙÃàËÏÝÔÇÁÞËÏÝ ÇÏÄÚÇÔÔÏ×ÙËÏÝÄÚÏËÍÑÒÜÈÃàËÙÇÏÇÔÛÇÁÞËÏÝÚÎ
ÊÆÔÇÓÎÔÇÇÖÒ×ÙËÏÝÚÕÞÁØÏÙÕß
ÔÇÖÇÚÂÙËÏÝÚÕÑÕßÓÖÃÑÇÏÔÇÇÑÕÆÙËÏÝÚÕÔÂÞÕÚÎÝà×ÔÎÝÖÕßÒÆÔËÚÇÏ¡ÖÕØËÃÔÇÓÕÏ¦àËÏÓËÁÑØÎÐÎ
½ÑÇÏÓËÙËÙÏÜÖÂ
–Σήμερα ο γάμος και η οικογένεια
είναι το ίδιο μονολιθικά στο μυαλό των ανθρώπων;
¶©Í¦ÓÕÝÑÇÏÎÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÕØÃàÕÔÚÇÏÇÖÄÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕß
ÚÇÇÖÇØÚÃàÕßÔÚÇÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔ
¬ÕÑÇÚ¦ÖÄÙÕÙÂÓËØÇËÃÔÇÏÓÕÔÕÒÏÛÏÑ¦ËÃÔÇÏ¦ÓËÙÇÙßÔÊËÊËÓÁÔÕ
ÓËÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÖÕßÙßÔÇÔÚÏÕÆÔÚÇÏÓÁÙÇ
ÙÚÕÔÛËÙÓÄÚÕßÍ¦ÓÕßÑÇÏÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝ¡ÏÇÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝ
ÖÕßÇÒÒ¦àËÏÂÛÇÁÖØËÖËÔÇÇÒÒ¦àËÏ
Ñ¦ÛËÙÚÏÍÓÂÑÇÛ×ÝÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÖØÕÞÜØÕÆÔÂÛÇÁÖØËÖËÔÇÖØÕ-

ÞÜØÕÆÔÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÙÚËÒÕÏÖÄÔÄÚÏ
ÊßÙÑÕÒËÆÕÓÇÏÔÇÇÖÇÔÚÂÙÜÙÚÎÔ
ËØ×ÚÎÙÂÙÇÝ
–Ιερό χρέος για τη Νόρα η ζωή
της, για άλλους τα παιδιά της...
μπορεί να ζυγιστούν;
¶¿ÚÇÔÓÏÒ¦ÓËÍÏÇàÜÂÚÕàÆÍÏÙÓÇÌÇÔÚ¦àËÏ¦ÚÕÖÕÑÏ¦ÞØÕÔÕ
¥ÙÚÄÙÕÙÚÕÔÊÏÑÄÓÕßÑÄÙÓÕÁÔÇÝ
ÊßÙÚßÞÏÙÓÁÔÕÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÊËÔÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏÑÇÒÄÝÍÕÔÏÄÝ´ÞÕßÓË
ÇÑÕÆÙËÏÄÒÕÏÓÇÝÓ¦ÒÒÕÔÑ¦ÖÕÏÇ
ÙÚÏÍÓÂÙÚÎàÜÂÓÇÝÚÎÔÖÇØÕÏÓÏ×ÊÎÌØ¦ÙÎÁÞËÏÚËÒËÏ×ÙËÏÇÒÒ¦ÛÇ
ÓËÃÔÕßÓËÓÇàÃÍÏÇÚÇÖÇÏÊÏ¦®ÖÏÒÕÍÂÖÕßÇÊÏÑËÃËÔÂÒÏÑËÝÑÇÏÖÇÏÊÏ¦¬ÕßÝËÔÂÒÏÑËÝÍÏÇÚÃËÍÑÒÜÈÃàÕÔÚÇÏ ÇÏÚÇÖÇÏÊÏ¦ÍÏÇÚÃÕÏÍÕÔËÃÝ
ÚÕßÝÖÃÙÚËÉÇÔÖÜÝÊËÔÔÏ×ÛÕßÔ
ÊËÔÊÏÇÏÙÛ¦ÔÕÔÚÇÏÊËÔÇÙÌßÑÚÏÕÆÔÑ¦ÖÕÏËÝÌÕØÁÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÇÖÄÚÕßÝÃÊÏÕßÝÚÕßÝÍÕÔËÃÝÓÁÙÇ
ÙÚÎÔËÖÃÌÇÙÎÚÎÝËßÚßÞÏÙÓÁÔÎÝ®
ÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÏÇËÓÁÔÇÎÄÖÕÏÇÖØ¦ÐÎËÒËßÛËØÃÇÝËÃÔÇÏÎÕßÙÏÇÙÚÏÑÄÚËØÎÖÇØÇÑÇÚÇÛÂÑÎÚÕßÍÕÔÏÕÆÖØÕÝ
ÚÕÖÇÏÊÃÚÕß
–Η Νόρα σήμερα ποια θα ήταν;
¶§ÄØÇÙÂÓËØÇËÃÔÇÏÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÇßÚÄÝÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÓÁÙÇÙÚÕ
ÖÕÚ¦ÓÏ ÕÒßÓÖ¦ËÏÈßÛÃàËÚÇÏÇÔÇÙÇÃÔËÏÖÔÃÍËÚÇÏÖÏ¦ÔËÚÇÏÇÖÄÖÁÚØËÝÙßÔÇÔÚÏÁÚÇÏÓË¦ÒÒÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÓÁÙÇÙÚÕÖÕÚ¦ÓÏÑÇÏÚÕßÝ
ÇÔÇÍÔÜØÃàËÏÇÓÁÙÜÝ¦ÒÒÕßÝÁÐÜ
ÇÖÄÚÕÖÕÚ¦ÓÏÖÕßÚÕßÒÁÔËÖ×Ý
ÖØÁÖËÏÔÇÇÔÇÙÇÃÔËÏÚÏËÃÔÇÏÙÜÙÚÄ
ÑÇÏÚÏÒ¦ÛÕÝÈÕßÒÏ¦àËÏÖ¦ÒÏÑÒÇÃËÏ
ÍËÒ¦ËÏÇÍÜÔÃàËÚÇÏ ÇÏÙßÔËÞÃàËÏ
ßÚÄßÔËÞÃàËÏËÔÈÍÇÃÔËÏÇÖÄ
ÚÕÖÕÚ¦ÓÏÓËÚÃÖÕÚÇÜÂ

Οι γυναίκες χρωστάνε…

–Ποια κοινωνική συμπεριφορά
βρίσκεται αναλλοίωτη μέχρι τις

H Aθηνά Λοïζίδου προτείνει
)"ÕàéÜ
ÖêÛßáÔêí
ØëêìÞáéÞá

συνταγές
σπιτικές

20&:,0ÖÜ
ÓÞíÚìáâÜØáÜìÜ
ÓáÜâÜÕÞçëÜ
ìàÚàã&ëÜÚ

20 εύκολα-γευστικά πιάτα που μπορείτε
να τα απολαύσετε παρέα με παγωμένη Coca-Cola
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

μέρες μας, που μπορεί να σταθεί
τροχοπέδη για μια γυναίκα;
¶ßÚÂÎÁÓÌßÚÎÍËÔÔÇÏÕÊÜØÃÇ
ÚÎÝÍßÔÇÃÑÇÝ¶ÚÕÊÄÙÏÓÕ¶Ñ¦ÖÜÝ
ÖÇØÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÇÖÄÚÏÝÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÊÕÓÁÝ¡ËÚÇÚØ¦ÖÎÑËÖØ×ÚÇ
ÙËÑ¦ÚÏÇßÚÕÔÄÎÚÕ ÇÏÓËÚ¦ÁÍÏÔË
ÞØÁÕÝ©ÏÍßÔÇÃÑËÝÞØÜÙÚ¦ÔËÚÕÔ
¦ÔÚØÇÚÕßÝÙÚÕÔËØÍÕÊÄÚÎÚÕßÝ
ÙÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÚÕßÝÙÚÕßÝÍÕÔËÃÝ
ÚÕßÝ²ØÜÙÚ¦ÔËÖÇÔÚÕÆ ÇÏÚÕÞØÁÕÝËÃÔÇÏÙßÔ×ÔßÓÕÓËÚÎÙÑÒÇÈÏ¦
–Αυτογνωσία...πώς μπορεί να κατακτηθεί;
¶±Ö¦ØÞÕßÔÓÕÔÕÖ¦ÚÏÇÖØÕÝÚÎÔ
ÇßÚÕÍÔÜÙÃÇßÚßÞ×ÝÂÊßÙÚßÞ×Ý
ËÃÔÇÏÊÆÙÈÇÚÇßÞÔ¦ÙÑÕÚËÏÔ¦ ÇÏ
Ñ¦ÖÕÚËÚØÕÓÇÑÚÏÑ¦¬ÕÙÚÕÃÞÎÓÇ
ËÃÔÇÏÔÇËÐÇÒËÃÉËÏÝÄÙÕÓÖÕØËÃÝ
ÚÕÔÌÄÈÕÏÇÚÕ¦ÍÔÜÙÚÕÏÇÇßÚÄ
ÖÕßÛÇÇÔÚÏÑØÃÙËÏÝÖÒÎÙÏ¦àÕÔÚÇÝ
Ñ¦ÖÜÝÚÕÔËÇßÚÄÙÕßÃÔÇÏÓËÍ¦ÒÕ
ÚÕØÃÙÑÕ¡ÖÕØËÃÔÇÒßÚØÜÛËÃÝÂÔÇ
ÙÑÕØÖÃÙËÏÝÙËÞÃÒÏÇÑÕÓÓ¦ÚÏÇ´ÔÇÝ
ÖÏÛÇÔÄÝÊØÄÓÕÝÖØÕÝÚÎÔÇßÚÕÍÔÜÙÃÇÖÕßÙÑÁÌÚÕÓÇÏÚ×ØÇÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÃÔÇÏÁÔÇÝÁØÜÚÇÝÚÄÌÏÕÝÇÔÑ¦ÖÕÏÕÝÖÕßÙËÖÇÃØÔËÏ
ÇÖÄÚÕÞÁØÏÁÚÙÏÇÖÒ¦¶ÞÜØÃÝÈÏÇÙÆÔÎ¶ÑÇÏÙËÕÊÎÍËÃÙÚÎÔÇÒÂÛËÏÇ
ÙÕßÙÚÕÔÈÇÛÆÚËØÕËÇßÚÄÙÕßÒÒ¦ÔÇÖÕßÖ¦ÒÏËÖÏÙÚØÁÌÕßÓËÙÚÕÔ
ÌÄÈÕÏÇÚÃÖÄÚËÁØÜÚÇÝÑÇÏÌÄÈÕÝ
ÇÍÑÇÒÏ¦ÙÚÎÑÇÔ"
–Ποιο νομίζετε ότι είναι το πιο αισιόδοξο μήνυμα του έργου;
¶¿ÚÏÎÇÒÂÛËÏÇßÖ¦ØÞËÏ¡ÇÝ
ÑÕÏÚ¦àËÏ ÇÏÇÖÇÏÚËÃ ÇÏÄÖÕÏÕÝ
ÑÇÏÄÚÇÔÚÎÙßÔÇÔÚÂÙËÏÑÇÏÚÕÒÓÂÙËÏÔÇÚÎÔÑÕÏÚ¦ÐËÏÑÇÚ¦ÓÇÚÇÔÇ
ÇÔÚÁÐËÏÚÕÌÜÝÚÎÝÙÖ¦ËÏÊËÙÓ¦
ÍÑØËÓÃàËÏÛËÙÓÕÆÝÍËÒ¦ËÏÙÚÇÓÕÆÚØÇÚÕßÖØÁÖËÏÑÇÏÚÕßÓÎËÒ¦ËÏ
ÙÇÓÏÑØÄÖÇÏÊÃ
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ΜΟΥΣΕΙΑ

Η ηχητική Éo~Ñ³Ò³Ñit+>xk¦_©²7¿>¦x>²xu³È ³Ó{K{³0È³Ì¨¨Ð{ÒÇÉ{ÉÓÑ³¨{~ÌÙÒØÑÌÉËÙi~ÑÚiÐÉ¨{ÊØT¨ÊiØVÌØÓÑÐÉ³ÑÜÜ{~ÌKÑ¨ÓÜ{V~Üi¨ËÙË~{VÜÑ³{~ËÜÊÉØ

Το ΜοΜΑ είναι ένα έργο σε εξέλιξη
Η «Κ» επισκέφθηκε το ανακαινισμένο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης και τη νέα συλλογή του

Τα έργα ³iØÐÌ{ÐiØÈÜÜoÊØÚÑÑÜÜÒÇÈÑÒÓÂ{ÐÊÉØV³Ì¨{ÐÓÑt~ÜÑ{~ÒuVÌØ³Ñt Ö×Ñ¨Ñu³ÈÓVÙÉ¨Ì~É{³Ñ{ÑÒÉÈÚÉÒ

ÌßÙÏÑÄÌÜÝÔÇÓÖËÏÓÁÙÇÙÚÕÒÄÓÖÏÑÇÏÔÇÑ¦ÔËÏÕØÇÚÄÇÖÄÚÎÔÎ
ÕÊÄÚÕÁØÍÕÚÕß²¦ÏÓÚ¦ÏÔÓÖÇÞÓË
ÚÎÔÎÒËÑÚØÕÔÏÑÂÛÇÒÁÍÇÓËÌØ¦ÙÎ
/LSSV(NHPU®ÖÕßÑÇÒÆÖÚËÏÁÔÇÔ
ÕÒÄÑÒÎØÕÚÕÃÞÕ©ØÇÚ¦ËÃÔÇÏËÖÃÙÎÝÚÇÁØÍÇÙÚÏÝÔÁËÝÍÑÇÒËØÃÚÕß
ÏÙÕÍËÃÕßÖÕßËÃÔÇÏÊÜØË¦ÔÍÏÇÚÕ
ÑÕÏÔÄÙËÓÏÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÕÓÕßÙËÃÕÔÇÁØÛËÏÐÇÔ¦ÙËËÖÇÌÂÓËÚÕßÝ
ÔÚÄÖÏÕßÝÚÕß¡ÇÔÞ¦ÚÇÔÄÖÜÝÑÇÏ
ÚÕËÔÚßÖÜÙÏÇÑÄÑÇÚ¦ÙÚÎÓÇÓËÚÇ
ÔÚÏàÇáÔ¦ÚÇËÃÊÎÊ×ØÜÔÚÕßÓÕßÙËÃÕßÖÕßÇÖÒ×ÔËÚÇÏÙËÁÔÇÔÓËÍ¦ÒÕ
Þ×ØÕÙÚÕÚÕß4V4(
©ÙÞËÊÏÇÙÓÄÝÚÎÝËÖÁÑÚÇÙÎÝÊÏÇÚÂØÎÙËÚÏÝÒÏÚÁÝÍËÜÓËÚØÏÑÁÝÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÁÝÍØÇÓÓÁÝÚÕß¡Õ¡
ÑÇÏÙÚÎÔÁÇÖÚÁØßÍÇÖØÕÙÚÁÛÎÑË
ÓÏÇÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÑÒÃÓÇÑÇÎISHKL
Z[HPY®ÓÏÇÓÏÔÏÓÇÒÏÙÚÏÑÂÑÇÚÇÙÑËßÂ
ÙËÇÔÚÃÙÚÏÐÎÓËÚÎÍÔÜÙÚÂÙÑ¦ÒÇ
¡Ö¦ÕßÞÇÕßà®ÖÕßÓÕÏ¦àËÏÔÇÇÏÜØËÃÚÇÏÑÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ËÔÚßÖÜÙÏ¦àËÏ
ÚÕÈØ¦ÊßÄÚÇÔÌÜÚÃàËÚÇÏÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÕßÓÕßÙËÃÕß

Η σύνθεση t>X_©u³iØÉo~{Ño~Ñ³ÉÜÉË³Ñ{ÑÌ~{ÖÐÉÑoÜÈ³Ò
ÈÓTÈÜ{³{~ÓØV³ÉÜÉ³È¨o{~ÓØ~Ñ{×È³È¨{³{~ÓØÑÑ×¨ÓØ

ΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Εκπαιδευτικά προγράμματα

ΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Διάλογος ÐÉ³ÑÂÖ³iØÈËÇÈ¨ÇÈÒÐÉ³oÜÈ³Ìt*º>¦>²>x>VuÑÑÑ¨{³ÒÓ³ÉoÈÑË~ÉØ~Ñ{³È({~ÒtåoÌ¨{ÙioÉËÒÜou~Ñ{tÈÌÐÉiu

Το 30% των έργων
θα αλλάζει τμηματικά,
ώστε κάποια στιγμή
να εκτεθούν τα περίπου
200.000 που έχει
στις αποθήκες του.
ÓËÖØÏÔÇÖÄÁÔÇÞØÄÔÕËÔ×ÚÇÁØÍÇ
ÚÕßÝÇÖÕÚËÒÕÆÔÖËØÃÖÕßÚÕ ÚÜÔ
ÁØÍÜÔÖÕßÈÒÁÖÕßÓËÙÂÓËØÇÙÚÏÝ
ÇÃÛÕßÙÁÝÚÕßÏÇÌÕØËÚÏÑÄÚÎÚÇ®
ÂÚÇÔÎÒÁÐÎÖÕßÇÑÕÆÍÇÓËÔÇËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÙÇÔÎÞ×ÙÚÕßÝÁÐÏ
ÕØÄÌÕßÝÚÕß¡Õ¡
¬ÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÓËÚÎÙßÒÒÕÍÂËÃÔÇÏÄÚÏÚÕ¡Õ¡ÛÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏ
ÚÎÓÄÔÏÓÎÁÑÛËÙÂÚÕßÙÇÔÖËØÏÕÊÏÑÂËØÃÖÕßÚÕ ÚÜÔÁØÍÜÔÖÕß
ÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÙÂÓËØÇÙÚÏÝÇÃÛÕßÙËÝÛÇÇÒÒ¦ÐËÏÓÁÙÇÙÚÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝÁÐÏÓÂÔËÝÑÇÏÇßÚÄÛÇÍÃÔËÚÇÏ
ÚÓÎÓÇÚÏÑ¦×ÙÚËÚÕÓÕßÙËÃÕÔÇÓÖÕ-

IWAN BAAN / MOMA

Δεν το καταλαβαίνειςÇÔÊËÔÙÕßÚÕ
ÊËÃÐËÏÑ¦ÖÕÏÕÝ¡ÏÇÒËÖÚÂÓÇÆØÎ
ÓËÚÇÒÒÏÑÂÒÜØÃÊÇÙÚÕÑÇÚ¦ÒËßÑÕ
Ö¦ÚÜÓÇÖÕßÓÇÝÊËÃÞÔËÏÕÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÕß¡Õ¡ÑÒËÔ¦ÕßØÏ
ËÃÔÇÏÚÕÄØÏÕÖÕßÞÜØÃàËÏÚÕÖÇÒÏÄ
ÇÖÄÚÕÔÁÕ¡ÕßÙËÃÕ¡ÕÔÚÁØÔÇÝ
¬ÁÞÔÎÝÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝ
¡ÇàÃÓËÙßÔÇÊÁÒÌÕßÝÇÖÄËÌÎÓËØÃÊËÝÑÇÏÓÃÔÚÏÇÚÎÝÓËØÏÑÂÝÑÇÏ
ÚÎÝßØ×ÖÎÝÁÞÕßÓËÇÔÁÈËÏÙÚÕÔÕ
ÄØÕÌÕÖÕßÌÏÒÕÐËÔËÃÚÇÔËÄÚËØÇÁØÍÇÍÏÇÓÏÇÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÓËÚÕÔÑÒËÔ
¦ÕßØÏÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÖÕßËÃÔÇÏÙÚÕ
ÚÏÓÄÔÏÚÕß¡Õ¡ÇÖÄÚÕ ÑÇÏ
ÍÏÇÔÇØÃÐÕßÓËÓÏÇÖØ×ÚÎÓÇÚÏ¦ÙÚÎÔ
ÖÕÒßÙßàÎÚÎÓÁÔÎÇÔÇÑÇÃÔÏÙÎÚÕß
ÓÕßÙËÃÕßÖÕßÇÖÕÛË×ÔËÏÚÕÔÓÕÔÚËØÔÏÙÓÄÑÇÏÚÎÓÕÔÚÁØÔÇÚÁÞÔÎ
ËØÖÇÚ×ÔÚÇÝÖØÕÝÚÎÔÇÃÛÕßÙÇ
ÈÒÁÖÕßÓËÚÏÝËÏÑÄÔËÝÚÎÝÃÔÚÏÁØÓÇÔÓËÚÎÔÃÊÏÇÙËÖÄàËÝÖÕßÇÔÇÖÇØ¦ÍÕßÔÚÎÙÚËØËÕÚßÖÏÑÂËÏÑÄÔÇ
ÚÎÝÍßÔÇÃÑÇÝÚÕßÝÍËÓ¦ÚÕßÝÁÔÚÇÙÎ
ÖÃÔÇÑËÝÚÕßÇÔ¡ÏÙÁÒ¡ÖÇÙÑÏ¦
ÁÔÇÔªÕà¦ÔÛÎØÇÚÕß¬àËÌ ÕßÔÝ
ÇÍÑÇÒÏ¦ÓËÁÔÇWPU\WNPYS
ÚÇÓÇÚ¦ÓË ÓÖØÕÙÚ¦ ÙÚÕ
@HRZOP® ÚÎÝ ÔÊÂÝ ¡ØÏÔÇÒÃÔÏ
¡ÕÆÑËØÚàÏÁÔÇËÖÏÈÒÎÚÏÑÄÍÒßÖÚÄÌÚÏÇÍÓÁÔÕÇÖÄËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝ
ÑÄÓÖÕßÝÙÑÕßØÄÞØÜÓÎÝÑ¦ÔÔÇÈÎÝÖÕßÖØÕÙÕÓÕÏ¦àËÏÙÚÕÍßÔÇÏÑËÃÕÙ×ÓÇÑÇÏÓÕÏ¦àËÏÔÇÇÏÜØËÃÚÇÏ
ßÚÂÎÇÃÛÕßÙÇÙßÓÈÕÒÃàËÏÖÕÒÒÁÝ
ÇÖÄÚÏÝÏÊÁËÝÖÕßÊÎÓÏÕÆØÍÎÙÇÔÇßÚÄÚÕÖØÄÚàËÑÚÄÖÜÝÚÕÔÇÙÑËÌÚÄÓÇÙÚËÖÇÍÑÄÙÓÏÇÔÇÊÏËßØÆÔÕßÓË
ÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÕÈÒÁÓÓÇÓÇÝ
ÙËÔÁÇÍËÜÍØÇÌÏÑ¦ÓÂÑÎÑÇÏÖÒ¦ÚÎ®ÓÇÝÒÁËÏÕÑÒËÔ¦ÕßØÏÑÇÏ
ÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÚÇÁØÍÇÚÎÝÇÃÛÕßÙÇÝ
ÖÕßÁÞËÏÚÃÚÒÕ;YHUZMPN\YH[PVUZ®¶
ÄÒËÝÕÏÇÃÛÕßÙËÝÚÕßÓÕßÙËÃÕßËÃÔÇÏ
ÛËÓÇÚÏÑÁÝÃÖÒÇÑÇÏÍÆØÜÇÖÄÚÕ
ÍÒßÖÚÄÚÎÝ¡ÕÆÑËØÚàÏßÖ¦ØÞÕßÔ
ÖÃÔÇÑËÝÑÇÏËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÇÖÄ
ÁØÍÇÍßÔÇÏÑ×ÔÇÖÄÚÎªÕßÓÇÔÃÇ
ÚÎ§ÄÚÏÇÌØÏÑÂÚÎ²ÏÒÂÖÕßÛÃÍÕßÔÛÁÓÇÚÇÑÕÏÔÜÔÏÑ×ÔÊÏÇÑØÃÙËÜÔÑÇÏÇÖÕÚßÖ×ÔÕßÔÚÎÌÏÒÕÊÕÐÃÇ
ÚÕßÓÕßÙËÃÕßÔÇÊÏËÛÔÕÖÕÏÂÙËÏÚÇ
ÁØÍÇÚÁÞÔÎÝÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÑÇÏ
ÔÇÊÏËßØÆÔËÏÚÎÍßÔÇÏÑËÃÇÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂËÑÖØÕÙ×ÖÎÙÎ
¬ÕÊÃÒÎÓÓÇÍÏÇÚÕ¡Õ¡ÂÚÇÔ
ÄÚÏËÃÞËÍÃÔËÏÊÆÕÓÕßÙËÃÇÁÔÇÖÕß
ËÃÞËÚÏÝËÑÛÁÙËÏÝÖÕÒÆÓÏÑØÄÑÇÏ
ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ËÖËÐËØÍÇÙÓÁÔÕÑÇÏÁÔÇ
¦ÒÒÕÖÕßßÖÂØÞËÙÚÏÝÇÖÕÛÂÑËÝÚÕß
ÖÕßÂÚÇÔËßØÆÚËØÕÑÇÏÖÏÕÖÕÒÆÖÒÕÑÕÑÇÏÖËØÏËÃÞËÓÏÇÓËÍ¦ÒÎÖÕÏÑÏÒÃÇ
ÁØÍÜÔÚÁÞÔÎÝ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏÕÑ¦ÕßØÏ¬ÕÔÁÕÓÕßÙËÃÕÖÇØÕßÙÏ¦àËÏ
ÖØÕÙÛÁÚËÏÖÁÔÚËÌÕØÁÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÍßÔÇÃÑËÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔÏÊËÝÙËÙÞÁÙÎ

KURT HEUMILLER COURTESY OF MOMA

Του ΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Ο χώροςÓ~ÙiØÉ{{³i¨ËÐÉ~ÑÚËÐÑ³Ño{Ñ³ÈØÉ{~Ó³ÉØ~Ñ{³ÈÌoÉ{
³ÈåVÈÉËÑ{Ñ×{É¨ÐÓ³~Ñ³Ò³iÐÒ³È
ØÁÙËÏÑ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÔÇÊËÃÐËÏÚÇ
ÞÏÒÏ¦ÊËÝÁØÍÇÖËØÃÖÕßÍÏÇ
ÚÎÔÇÑØÃÈËÏÇÖÕßÁÞËÏÙÚÏÝÇÖÕÛÂÑËÝÚÕß¡ÎÔÇÔÎÙßÞËÃÚËÄÓÜÝ ¦ÖÕÏÇÓÔÎÓËÏÇÑ¦ÁØÍÇÄÖÜÝÎÔÇÙÚØÎÔÆÞÚÇ®ÚÕßÇÔÑÕÍÑÂÚÇ

§ÕÆÌÇØÇ®ÚÕß¡ÕÔÁÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÓËÚÇÑÏÔÎÛÕÆÔÙÜÝÄÓÜÝ
ÇÒÒ¦ÐÕßÔÚÇÁØÍÇÍÆØÜÚÕßÝÁÒÕßÓËÔÇÊËÃÐÕßÓËÙÚÕÑÕÏÔÄÓÇÝ
ÄÚÏÎÙßÒÒÕÍÂÓÇÝËÃÔÇÏÁÔÇÁØÍÕÙË
ËÐÁÒÏÐÎ®ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÕÑ¦ÕßØÏ

¬ÇÁØÍÇÚÎÝÇÔÇÑÇÃÔÏÙÎÝÐËÑÃÔÎÙÇÔÚÓÎÓÇÚÏÑ¦ÚÕÑÇÏÕÒÕÑÒÎØ×ÛÎÑÇÔ ÖØÏÔ ÇÖÄ ÓËØÏÑÁÝ
ËÈÊÕÓ¦ÊËÝÇÖÄÚÇÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑ¦
ÍØÇÌËÃÇ+PSSLY:JVMPKPV9LUMYV®
ÑÇÏ.LUZSLY®ËÖÁÑÚÇÙÎÙÂÓÇÏÔËÚÎÔÑÇÚËÊ¦ÌÏÙÎÚÕßÑÚÏØÃÕßÚÕß
ÖØ×ÎÔÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆ¡ÕßÙËÃÕßÇáÑÂÝ¬ÁÞÔÎÝÑÇÏÓÏÇËÖÁÔÊßÙÎÆÉÕßÝ
ËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÊÕÒÇØÃÜÔ¬ÕßÝ
ÚËÒËßÚÇÃÕßÝÓÂÔËÝÚÕÓÕßÙËÃÕÇÔÁÙÚËÏÒËÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÕßÑÇÏ¦ÔÕÏÐËÖ¦ÒÏÍÏÇÚÕßÝËÖÏÙÑÁÖÚËÝÙÚÏÝ
©ÑÚÜÈØÃÕß©ÏÁÐÏÄØÕÌÕÏÚÕß
.VVK^PU:[VUL)\PSKPUNËÖËÑÚ¦ÛÎÑÇÔÖØÕÝÊßÙÓ¦ÝÙÚÕÔÁÕÑÚÃØÏÕ
>®ÚÕßÇÔ§ÕßÈÁÒÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÚÓ
ÇÏÛÕßÙ×ÔÑÇÏÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÝÚÎÙßÔÕÒÏÑÂÁÑÚÇÙÎÚÜÔÊÏÇÛÁÙÏÓÜÔËÑÛËÙÏÇÑ×ÔÞ×ØÜÔÙËÚÓ
ÇÒÒÇÍÂÌÇÃÔËÚÇÏÇÖÄÚÕÔÚØÄÖÕÖÕßÚÕÓÕßÙËÃÕßÖÕÊÁÞËÚÇÏÚÕÔ
ËÖÏÙÑÁÖÚÎÖØÄÙÕÉÂÚÕßËÃÔÇÏ
ËÖËÔÊËÊßÓÁÔÎÓËÊÏ¦ÌÇÔÕÍßÇÒÃ
¦ÔËßÖÒÇÏÙÃÕßËÖÏÚØÁÖÕÔÚÇÝÙÚÕ

¬ËÒËÏ×ÔÕÔÚÇÝÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎ
ÓËÚÕÔÑÒËÔ¦ÕßØÏÑ¦ÔÕßÓËÓÏÇ
ÙÚ¦ÙÎÙÚÕÔÁÕ7H\SHHUK1HTLZ
*YV^U*YLH[P]P[`3HIÙÚÕÔÃÊÏÕÄØÕÌÕÁÔÇÔÔÁÕÞ×ØÕÖÕßÖØÕÕØÃàËÚÇÏ
ÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÍÏÇÚÇËÑÖÇÏÊËßÚÏÑ¦
ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÚÕßÓÕßÙËÃÕßÑÇÏËÃÔÇÏÇÔÕÏÞÚÄÝÙÚÕßÝËÖÏÙÑÁÖÚËÝÔÇ
ÊÕÑÏÓ¦ÙÕßÔÑÇÏÔÇÖËÏØÇÓÇÚÏÙÚÕÆÔ
ÓËÊÏ¦ÌÕØÇßÒÏÑ¦ÑÇÏÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔÚÇÊÏÑ¦ÚÕßÝÁØÍÇ©ÏÙßÍÑØÃÙËÏÝÓËÚÇÑÇÛ»ÎÓ¦ÝËÃÔÇÏÇÔÇÖÄÌËßÑÚËÝÏÕÉÎÒ¦ÙÚÕÔÕÑÇÏÕ
ÄØÕÌÕÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑËÚÕ4HYPL
1VZLLHUK/LUY`2YH]PZ:[\KPVÁÔÇÝ
Þ×ØÕÝÇÌÏËØÜÓÁÔÕÝÙÚÎÔÚÁÞÔÎÚÎÝ
ÖËØÌÄØÓÇÔÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝÍÑÇÒËØÃ
ÚÕßÓÕßÙËÃÕß
ÖËØÏÂÍÎÙÎÙÚÕÓÕßÙËÃÕÊËÔ
ÁÞËÏÇÒÒ¦ÐËÏÊØÇÓÇÚÏÑ¦¡ÖÇÃÔÕÔÚÇÝ
ÙÚÎÔßÖÕÊÕÞÂÑÇÏÙÚØÃÈÕÔÚÇÝÊËÐÏ¦
ÓÖÕØËÃÚËËÆÑÕÒÇÔÇÖ¦ÚËÙÚÕÔÕ
ÄØÕÌÕÑÇÏÔÇÇØÞÃÙËÚËÓÏÇÑ¦ÛÕÊÕ
ÙÚÏÝËÖÕÞÁÝÑÇÏÙÚÇÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑ¦
ØËÆÓÇÚÇÐËÑÏÔ×ÔÚÇÝÇÖÄÚÕßÝÖØÜÚÕÖÄØÕßÝÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇÔÇÒÒÇÑÚÏÑ¦ÇÔËÈËÃÚËÚÎÙÑ¦ÒÇÙÚÎÔÁÇ
ÖÚÁØßÍÇÑÇÏÛÇÈØËÛËÃÚËÓÁÙÇÙÚÇ
ÙÖÒ¦ÞÔÇÚÕßÑÇÏÔÕÆØÍÏÕß¡Õ¡
Ô¦ÓËÙÇÙËÍÔÜÙÚ¦ÁØÍÇÛÇÊËÃÚËÓËÍ¦ÒËÝÊÄÙËÏÝÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÝ
ÓËÙÞÁÊÏÇÑÇÏÓÇÑÁÚËÝÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇ
ÔÚÏà¦ÏÔÇÒÒ¦ÑÇÏËÔÊÏÇÌÁØÕßÙËÝËÑÖÒÂÐËÏÝ!ÚÎÔÇÃÛÕßÙÇÕÏËÙÖÕÏÔÃÊËÝÚÎÝÈÏÔÏÄÔ®ÚÕßÏÑ¦ÙÕ
ÙßÔßÖ¦ØÞÕßÔÓËÚÎÌßÒËÚÏÑÂÊÏÇÊÂÒÜÙÎÚÎÝ¢ÁÏÛªÃÔÍÑÕÒÔÚÖÕßÖÔÃÍËÚÇÏÙÚÕÇÃÓÇÙÚÕÔÖÃÔÇÑÇ(TLYPJHU
7LVWSL:LYPLZ !+PL®ØÕÒÇÈÇÃÔËÚËÓÁÞØÏÚÎÔËÖÄÓËÔÎÇÒÒÇÍÂ
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Τι θα γινόταν αν το παραμύθι τέλειωνε αλλιώς
Στο Artos Foundation η Μαρίνα Κατσαρή και ο Βαγγέλης Γέττος φιλοξενούν κάτι καλούς καλικάντζαρους
Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Έχετε σίγουρα ÐÇÔÇÑÕÆÙËÏÍÏÇÞØÏÙÚÕßÍËÔÔÏ¦ÚÏÑÇÖÇØÇÓÆÛÏÇÓËÕØÌÇÔ¦ÑÕØÃÚÙÏÇÖÕßÓÏÇÑÇÑÁÝÛËÃËÝ
ÊËÔÚÕßÝÌÁØÕÔÚÇÏÑÇÒ¦"ËÞ¦ÙÚËÚÏÝÄÓÜÝÍÏÇÒÃÍÕÇÌÕÆÎ
¡ÇØÃÔÇ ÇÚÙÇØÂÑÇÏÕÇÍÍÁÒÎÝ
ÁÚÚÕÝËÚÕÏÓ¦àÕÔÚÇÏÔÇÙÇÝÚÎÔ
ÖÕßÔÇÒÒÏ×ÝÞØÏÙÚÕßÍËÔÔÏ¦ÚÏÑÎÖÇØ¦ÙÚÇÙÂÚÕßÝ¬ÇÊ×ØÇ
ÚÜÔÑÇÒÏÑÇÔÚà¦ØÜÔ®ËÃÔÇÏÎÏÙÚÕØÃÇËÔÄÝÑÕØÏÚÙÏÕÆÖÕßÍÏÇÑÇÒÂ
ÚÕßÚÆÞÎ¯ÙßÔÇÔÚ¦ËÏÚÕßÝÑÇÒÏÑ¦ÔÚàÇØÕßÝ§ÇÏÑÇÒ¦ÊÏÇÈ¦ÙÇÚË¡ÇØÃÔÇÑÇÏÕÇÍÍÁÒÎÝ
ÓÕßÒÁÔËÄÚÏËÃÔÇÏÊÏÇÙÑËßÂËÔÄÝ
ÒÇáÑÕÆËÒÒÎÔÏÑÕÆÖÇØÇÓßÛÏÕÆ
ÇÒÒ¦ÓËÓÃÇÖÏÕÙÆÍÞØÕÔÎÖØÕÙÁÍÍÏÙÎ´ÞÕßÓËÈ¦ÒËÏÙÚÕÏÞËÃÇ
ÖÕßÓÖÕØËÃÑ¦ÖÕÏÕÝÔÇÙßÔÇÔÚÂÙËÏÙÚÕÙÂÓËØÇÓÃÇÇÖËØÍÃÇÂÓÃÇ
ÊÏÇÓ¦ÞÎÚÕßÊÃÑÇÏÕßÑÇÏ¦ÊÏÑÕß
ÚÎÝÕÓÕØÌÏ¦ÝÑÇÏÚÎÝÇÙÞÂÓÏÇÝ®
ÐËÑÏÔ¦ËÏÎ¡ÇØÃÔÇÚÎÔÑÕßÈÁÔÚÇ
ÓÇÝÑÇÏÕÇÍÍÁÒÎÝÙßÓÖÒÎØ×ÔËÏ!ÔÛËÝÎÑÒÇÙÏÑÂÏÙÚÕØÃÇ
ÚÎÝÕØÌÇÔÂÝÑÕÖÁÒÇÝÓÖÕØËÃÔÇ
ÌÇÃÔËÚÇÏÖÕÒÆÈÇØËÚÂÇÑÄÓÇÑÇÏ
ÍÏÇÚÇÃÊÏÇÚÇÖÇÏÊÏ¦ÔÓËÃÔËÏÝ
ÙÚÕÑÇÛÇØ¦ÒÇáÑÄÙÚÕÏÞËÃÕÚÕß
ÖÇØÇÓßÛÏÕÆÔÏ×ÛÕßÓËÄÚÏÓËÚÇ
ÙÎÓËØÏÔ¦ÖÇÏÊÏ¦ÚÕÞ¦ÙÇÓËËÓËÃÝ
Ö¦ÓËÔÇÈØÕÆÓËÑ¦ÚÏ¦ÒÒÕ¯ÑÇÏ
ÙÚÎÔÖØÕÑËÏÓÁÔÎÖ×ÝÛÇÐËÌÆÍËÏ
ÇÖÄÇßÚÂÚÎÓÃàËØÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ¯
ÑÇÏËÊ×ÓÖÇÃÔÕßÔÕÏÊÏÑÕÃÓÇÝÑÇÒÏÑ¦ÔÚàÇØÕÏ®¡ÇØÜÚ×ÄÒÕÇÖÕØÃÇÛÇÈÕÎÛÂÙÕßÔÕÏÑÇÒÏÑ¦ÚàÇØÕÏ"ÃÔÇÏ¦ÒÒÎÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÝ¯
ÃÍÕßØÇÚÎÒÆÙÎÊËÔÚÎÊÃÔËÏÕ
ÖØÃÍÑÏÖÇÝ¯ÇÒÒ¦ÕÏÑÇÒÏÑ¦ÔÚàÇØÕÏÕÏÕÖÕÃÕÏÑÇÏÇßÚÕÃÁÞÕßÔÉßÞÂ¬ÕßÝÁÞÕßÓËÙßÔÎÛÃÙËÏÙÚÕÔ
ØÄÒÕÚÕßÑÇÑÕÆÚÕßÚÇØÇÐÃÇ®Ë

Σε αυτή την παράσταση, όπως μου εξηγούν η
Μαρίνα και ο Βαγγέλης,
οι καλικάντζαροι έχουν
το ταλέντο να διακρίνουν
την καλοσύνη και να την
υποστηρίζουν, και να
την επιβραβεύσουν.
ÇßÚÂÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÄÖÜÝÓÕß
ËÐÎÍÕÆÔÎ¡ÇØÃÔÇÑÇÏÕÇÍÍÁÒÎÝ
ÕÏÑÇÒÏÑ¦ÔÚàÇØÕÏÁÞÕßÔÚÕÚÇÒÁÔÚÕ
ÔÇÊÏÇÑØÃÔÕßÔÚÎÔÑÇÒÕÙÆÔÎÑÇÏ
ÔÇÚÎÔßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÑÇÏÔÇÚÎÔ
ËÖÏÈØÇÈËÆÙÕßÔÏÇÚÃÈÒÁÖÕßÔÄÚÏ
ÖÃÙÜÇÖÄÚÎÔÎØÜÃÊÇÚÎÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝÊËÔÑØÆÈËÚÇÏÑ¦ÚÏ¦ÒÒÕ
ÖÁØÇÔÇÖÄÚÎÔÇÍÔÂÚÎÝÑÇØÊÏ¦Ý
¡ÇÁÞËÚËÙÞÁÊÏÕÚÕßÝØÜÚ×
ËÖËÏÊÂÕÏÑÇÏØÕÃËÃÔÇÏÖÕÔÎØÕÃÚÕ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÚÕÐÁÔÕÚÏÛÁÒËÚËÔÇ
ÓÇÝÖËÃÚË"ÚÄÞÕÝÓÇÝÊËÔËÃÔÇÏ
ÔÇÊÏÊ¦ÐÕßÓËÚÃÖÕÚÇÇÒÒ¦ÔÇÖÕÆÓËÓÏÇÏÙÚÕØÃÇÇÒÒÏ×ÝÑÇÏÖØÕÙÖÇÛÕÆÓËÔÇÚÎÌÁØÕßÓËÙÚÕÙÂÓËØÇ
È¦àÕÔÚÇÝÓÁÙÇÙÚÕÖÇØÇÓÆÛÏÚÎ
ÙÆÍÞØÕÔÎÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÇÒÒ¦
ÞÜØÃÝÔÇÍÃÔËÚÇÏËÖÏÛËÜØÎÙÏÇÑÄÂ
ËÖÏÑÇÏØÏÑÄ®ÑÇÏÙßÔËÞÃàÕßÔ!¬Ç
ÖÇÏÊÏ¦ÄÒÇÇßÚ¦ÚÇÈÒÁÖÕßÔÑÇÏÚÇ
àÕÆÔËÑÇÏÓÖÕØÕÆÓËÔÇÙÕßÖÕÆÓËÄÚÏÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙÚÇÓÇÚ¦ÓË
ÖØÄÈËÝÇÖÄÚÇÍÁÒÏÇ®
¡ÕßËÐÎÍÕÆÔÄÚÏÊËÔÐËÌËÆÍÕßÔ
ÚËÒËÃÜÝÇÖÄÚÎÔÑÒÇÙÏÑÂÞØÏÙÚÕßÍËÔÔÏ¦ÚÏÑÎÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÑÇÒÆÚËØÇ
ÛÇÚÎÔÕØÃàÇÓËÜÝÓÏÇÇÔÇÚØËÖÚÏÑÂÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÖÕßÇÖËßÛÆÔËÚÇÏ
ÙËÖÇÏÊÏ¦ÎÒÏÑÃÇÝÇÖÄÖÁÔÚËÑÇÏ
Ö¦ÔÜ¥ÙÚÄÙÕÁÞËÏÙÎÓÇÙÃÇÔÇ
ÖÕÆÓËÄÚÏÛÇÖØÁÖËÏÔÇÙßÔÕÊËÆ-

Τα «Δώρα ³~ÑÜ{~Ñ³ÇÒ¨uÉËÑ{i{³¨ËÑÉÌØ~¨{³{ÖÈo{Ñ~ÑÜÊ³È³ÖTieÈÑ³ÒÉ{³ÈØ~ÑÜ{~Ò³ÇÑ¨ÈØV~Ñ{ÌØÜÓÉiÑ¨ËÑ~Ñ{ÑooÓÜiØÉËÑ{Ð{ÑÑÑ³¨É³{~ÊÑ{Ù{~ÊÑ¨Ò³Ñi
ÕÔÚÇÏÇÖÄËÔÂÒÏÑËÝÊÏÄÚÏËÃÔÇÏ
ÁÔÇÛÁÇÚØÕÖÕßÛËÜØÕÆÓËÄÚÏÊËÔ
ÁÞËÏÐÇÔÇÖÇØÕßÙÏÇÙÚËÃÙÚÎÔ ÆÖØÕÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÇÖ»ÄÙÇÁÞÕßÓË
ÊËÏÔÇÇÔËÈÇÃÔÕßÔ®ÏÇÚÃÇÔÇÚØËÖÚÏÑÂØÜÚ×"ÔÇÚØËÖÚÏÑÂÚÄÙÕ
ÜÝÖØÕÝÚÕÖËØÏËÞÄÓËÔÄÚÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÎÌÄØÓÇÚÎÝËÃÔÇÏÏÊÏÇÃÚËØÎÑÇÏÑÇÏÔÕÆØÍÏÇ¿ÙÕÔÇÌÕØ¦
ËÓ¦ÝÜÝÕÓ¦ÊÇÐËÌËÆÍÕßÓËÇÖÄÚÕ
ÓÕßÙÏÑÕÇÌÎÍÎÓÇÚÏÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÑÇÏÚ×ØÇÖËØÔ¦ÓËÁÙÚÜÑÇÏÓËÚÕ
ÁÔÇÖÄÊÏÙÚÎÛËÇÚØÏÑÂÌÄØÓÇ®
ÓÕßËÐÎÍÕÆÔ©ÇÍÍÁÒÎÝÁÚÚÕÝ
ÖÒÁÕÔÊËÔÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÇÚÏÑ¦ËÖÃ

ÙÑÎÔÂÝÜÝÓÕßÙÏÑÄÝ!ÏÇÖØ×ÚÎ
ÇÌÂÔÜÚÇÄØÍÇÔÇÑÇÏÙßÓÓËÚÁÞÜÙÚÎÔÇÌÂÍÎÙÎÜÝÎÛÕÖÕÏÄÝ
±Ö¦ØÞËÏÖÕÒÒÂÑÃÔÎÙÎÑÇÏÍÏÇ
ÖØ×ÚÎÌÕØ¦ßÖ¦ØÞËÏÙÑÎÔÏÑÄÇÒÒ¦ÑÇÏÁÔÚÕÔÕÝÌÜÚÏÙÓÄÝ®ÖÃÙÎÝ
ÑÇÏÎ¡ÇØÃÔÇ ÇÚÙÇØÂÍÃÔËÚÇÏÍÏÇ
ÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÎÛÕÖÕÏÄÝÑÇÏÄÞÏÇÌÎÍÂÚØÏÇÇÒÒ¦ÓÕßÚÕÔÃàÕßÔ!ËÔ
ÊÏËÑÊÏÑÕÆÓËÚÕÔØÄÒÕÚÕßßÖÕÑØÏÚÂÈÁÈÇÏÇÑ¦ÔÕßÓËÁÔÇÖÕÒÆÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕËÃÊÕÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝÚÕ
ÕÖÕÃÕÙÚÎØÃàËÚÇÏÙÚÎÔÇÌÂÍÎÙÎ
ËÃÔÇÏÓËÚÕÁÔÇÖÄÊÏÙÚÕÇÌÎÍÎÓÇÚÏÑÄÛÁÇÚØÕ®

Ένα παραμύθι αλλιώς
ÏÊÁÇÚÕßÔÇÖËÏÝÁÔÇÖÇØÇÓÆÛÏ
ÓË¦ÒÒÕÔÚØÄÖÕËÃÔÇÏÇØÑËÚ¦ËÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇ³ÒÒÜÙÚËÑ¦ÖÕÏÇÇÖÄ
ÚÇÖÇØÇÓÆÛÏÇËÃÔÇÏÑÇÚ¦Ñ¦ÖÕÏÕÔ
ÚØÄÖÕÌÕØËÃÝÚÎÝËÖÕÞÂÝÚÕßÝÖÕß
ÙÂÓËØÇÕÂØÜÇÝÂÎÎØÜÃÊÇÔÇÙßÓÖËØÏÌËØÄÚÇÔÇÒÒÏ×Ý¯ÇÔÁÈÒËÖË
ÚÕÔÑÄÙÓÕÓÁÙÇÇÖÄÓÃÇÕÛÄÔÎÍÏÇ
ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ¯¡ÇØÃÔÇÑÇÏÕÇÍÍÁÒÎÝÓÕßÒÁÔËÄÚÏÈÇÙÃÙÚÎÑÇÔÙÚÎ
ÊÕßÒËÏ¦ÚÕß¬àÏ¦ÔÏªÕÔÚ¦ØÏÚÕß
ÊÏ¦ÙÎÓÕßÚÇÒÕÆÖÇØÇÓßÛ¦ÚÎÝ
ËÖÏÔÄÎÙÎÝÕÕÖÕÃÕÝÁÍØÇÉËÖ¦ØÇ
ÖÕÒÒ¦ÖÇØÇÓÆÛÏÇÓËËÔÇÒÒÇÑÚÏÑ¦

ÚÁÒÎÑÇÏÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÖÕÒÆ
ÙßÞÔ¦ÚÎÌØ¦ÙÎ!¬ÏÛÇÙßÔÁÈÇÏÔËÇÔ¯×ÝÄÓÜÝÛÇÊËÞÛÕÆÔÚÇ
ÖÇÏÊÏ¦ÓÏÇËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÏÙÚÕØÃÇ"
ÖÕÒÆÙßÞÔÂËÖÇÌÂÖÕßÁÞÕßÓËÓË
ÚÇÖÇÏÊÏ¦ÓÁÙÇÇÖÄÊÏ¦ÌÕØËÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÓ¦ÝÁÊÜÙËÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÏÊÁËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÖ×ÝÔÇÓÏÒ¦ÓËÚÎÍÒ×ÙÙÇÚÕßÝÔÇÓÏÒ¦ÓËÖÏÕ
ÇÒÎÛÏÔ¦®ÑÇÏÚÕÔÃàÕßÔÑÇÏÕÏÊÆÕ
ÓÇàÃ!¬ÇÖÇÏÊÏ¦ÁÍÏÔÇÔÚØÄÖÕÚÏÔ¦
ÑÇÏÇßÚ¦ÓÇàÃÓÇÝÙßÍÍØÇÌËÃÝÚÎÝ
ÊÏÇÙÑËßÂÓÇÝ®©ÇÍÍÁÒÎÝÖØ×ÚÎÖÕßÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÇÌÂÔËÏÚÇÄØÍÇÔ¦ÚÕßÓÕßÒÁËÏÄÚÏÇÍÞ×ÛÎÑË
ÄÞÏÚÄÙÕÍÏÇÚÎÔÏÊÁÇÇÒÒ¦ÍÏÇÚÎ
ÇÔÚÃÊØÇÙÎÚÜÔÖÇÏÊÏ×Ô!¿ÚÇÔËÃÖÇÙËÑ¦ÖÕÏÇÌÃÒÎÓÇÝÖÇÏÊÕÉßÞÕÛËØÇÖËÆÚØÏÇÄÚÏÓËÇÍÞ×ÔËÏÚÕÖ×Ý
ÛÇÇÔÚÏÊØ¦ÙÕßÔÚÇÖÇÏÊÏ¦ÄÚÇÔ
ÇÔÁÈÜËÍ×ÙÚÎÙÑÎÔÂÍÏÇÖØ×ÚÎ
ÌÕØ¦ÓÕÆËÃÖËºÁÞËßÖÄÉÎÙÕßÄÚÏ
ÊËÔÛÇÁÞËÏÝÂÙßÞÕßÝÇÑØÕÇÚÁÝ
ÇÔÖÏÙÚËÆËÏÝÄÚÏÛÇËÃÔÇÏÂÙßÞÕÏ
ÁÞËÏÝÞ¦ÙËÏÚÕÖÇÏÞÔÃÊÏÓÎÔÐËÞÔ¦Ý
ÄÚÏÚÇÖÇÏÊÏ¦ËÃÔÇÏÕÏÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝÇßÚÕÆÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇÇÑÕÆÝ®
ÑÇÏÎ¡ÇØÃÔÇÁÓÖËÏØÂÖÕÒÆÓËÚÇ
ÖÇÏÊÏ¦ËÑ¦ÛËÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÁÞËÏÝ
Ñ¦ÚÏ¦ÒÒÕÓÖØÕÙÚ¦ÙÕßÇßÚÄÄÓÜÝ
ÚÕ¦ÍÔÜÙÚÕËÃÔÇÏÖÕßÊÃÔËÏÓÏÇÖÏÕ
ËÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇÊÏ¦ÙÚÇÙÎÙÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇËÔËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÖÕßÐËÑÏÔ¦ËÏ
ÑÇÏÚËÒËÏ×ÔËÏÓËÚÕÔÃÊÏÕÚØÄÖÕÑÇÏ
ÇßÚÂËÃÔÇÏÎÓÇÍËÃÇÚÎÝÇÌÂÍÎÙÎÝ
ÁÞËÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÌÄØÓÇÇÒÒ¦ÚÕ
ÖÇÏÊÏÑÄÑÕÏÔÄËÃÔÇÏÇÖØÄÙÓËÔÕ®
ÙßÓÖÒÎØ×ÔËÏÎ¡ÇØÃÔÇ

Πληροφορίες: Artos
ºX>²xVÜÉ×åoË$ÐÜoi³®mVÉÈ~ËÑ(Ñ¨Ñ³ÒÉ{ØU.ÒKKÑ³Ñ~Ñ{È¨{Ñ~ÓØ¬VdVmV
lV¸V¸¸ÛÉ~ÉÐK¨ËÈ¸Æ#¨ÉØU
ÆÆB¬ÆÆÙ{ÜÓØÑ¨Ñ³ÒÉ{Ø
¨Ñ³ÊÉ{Ø®¬l´¸¬
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Μ ΑΤ Ι Ε Σ

500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Του ΝΤΙΝΟΥ

ΣΙΩΤΗ

ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟ ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟ

Γράμμα από την Καλιφόρνια

Σ

Ο Στέφανος Τσιτσόπουλος είναι
δημοσιογράφος στην Athens Voice
και ραδιοφωνικός παραγωγός στο
Athens Voice Radio 102,5. Το «Ροκ
σταρ», το πρώτο του μυθιστόρημα, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις
Μεταίχμιο.
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
πλάι στο κρεβάτι σας; Και ποιους
δίσκους;

0t${ÑÙ{Ò×¨{u³ÈåÜÐÓ¨³
¨ÒK{Ñ~Ñ{³Ñt'ÖÜÜÑTÜÌiØu³È
ÈÌÜ³ÈË³ÐÑÉÈÌ~¨Èi³
³ÉÜÉÈ³ÑË³-x_xX©Vt8>}
_²À__8¦X©u
Ποιος ήρωας λογοτεχνίας ή ποιος
ροκ σταρ θα θέλατε να είστε και
γιατί;

SHUTTERSTOCK

το Σαν Φρανσίσκο, ÄÖÕßÁàÎÙÇÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß»ËÃÞÇ
ÔÇÁØÛÜÇØÑËÚ¦ÞØÄÔÏÇ¡Ë
ÚÕÖÕßÖØÕÙÍËÏ×ÔÕÓÇÏÄÓÜÝÊËÔ
ÇØÍ×ÔÇÊÏÇÖÏÙÚ×ÙÜÄÚÏÎÖÄÒÎ
ÙÂÓËØÇËÃÔÇÏÓÏÇÖÇÔ¦ÑØÏÈÎÓÖÕßÚÃÑÊÆÕÖÕÚÂØÏÇÑØÇÙÃÙÚÕÑÇÛÜÙÖØÁÖËÏËÙÚÏÇÚÄØÏÕ(SL_HUKLY»Z
:[LHROV\ZLÊÕÒ¦ØÏÇÕÏÞÃÖÏÝËÃÊÕÝßÖÄËÐÇÌ¦ÔÏÙÎÕÏ¦ÙÚËÍÕÏÖÕÒÒÇÖÒÇÙÏÇÙÓÁÔÕÏËÔ×ÇÖÄ
ÚÕßÝÖÕÏÎÚÁÝ¦ÒÒÕÏÙÚÎÒÕÆÌÇÚÎÝ
ÕßÊËÚËØÄÚÎÚÇÝÑÇÏ¦ÒÒÕÏÙÚÎÔÖÇØÇÒÒÇÍÂÚÎÝÇÓÌÏÙÎÓÃÇÝÁØÇÙËÎÇÔÚÏÖÕÒËÓÏÑÂÊËÑÇËÚÃÇÚÎÝ
ÇÔÚÏÑÕßÒÚÕÆØÇÝÚÕß»ÄÖÕßÑÆØÏÕÙÆÔÛÎÓ¦ÓÇÝÂÚÇÔÚÕ+VU»[
4HUOH[HUPaL:HU-YHUJPZJV®ÂÓËØÇÚÕÑÁÔÚØÕÚÎÝÖÄÒÎÝËÃÔÇÏ
ÙÞËÊÄÔÍËÓ¦ÚÕÕßØÇÔÕÐÆÙÚËÝ
ËÍÄÚÇÔÚÄÚËÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß
»ÇÒÒ¦ÒÁÍËÚÇÏÑÇÏÙÂÓËØÇÄÚÏÎ
ÇÒÏÌÄØÔÏÇËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÇÊÁÑÇÞØÄÔÏÇÓÖØÕÙÚ¦ÇÖ»ÚÎÔÓËØÏÑÂÑÇÏ
ËÃÑÕÙÏÞØÄÔÏÇÓÖØÕÙÚ¦ÇÖ»ÚÕÔßÖÄÒÕÏÖÕÑÄÙÓÕ¬ÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÖÕß
ÖÇØÇÓÕÔËÆÕßÔÚÎÔ ÇÒÏÌÄØÔÏÇÙÂÓËØÇÛÇÈØÕßÔÚÎÔÓËØÏÑÂÇÆØÏÕ
¬ÇÑÆÓÇÚÇÚÕßÓÁÒÒÕÔÚÕÝÞÚßÖ¦ÔË
ÖØ×ÚÇÚÎÈØÇÞ×ÊÎÇÑÚÂÚÎÝ ÇÒÏÌÄØÔÏÇÝÕÏÇÒÒÇÍÁÝÁØÞÕÔÚÇÏÖÕÒÆ
ÍØÂÍÕØÇ ÇÒÏÌÄØÔÏÇËÃÔÇÏÓÕÔÇÊÏÑÂÙËÖÕÒÒ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇ®ÍØ¦ÌËÏ
ÕªÁÏÓÕÔÚ§Ú¦ÙÓÇÔÙÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕß
;OL+LZ[Y\J[PVUVM*HSPMVYUPH®
ÇÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏÄÚÏÎ ÇÒÏÌÄØÔÏÇ
ËÃÔÇÏÇÖÄÓÄÔÎÚÎÝÓÏÇ¦ÒÒÎÞ×ØÇ!ÍÑÇÏÔÃÇÙË¦ÔÕÏÐËÚÕÔÊØÄÓÕ
ÑÇÏÁÞËÏÓÖËÏÍÏÇÚÇÑÇÒ¦ÙÚÎÔÖÇÍÑÕÙÓÏÕÖÕÃÎÙÎÂÊÎÇÖÄÖÕÒÆÔÜØÃÝÑÇÏÇÖÄÚÄÚËÑØÇÚ¦ËÏÚÇÙÑÂÖÚØÇ6ÓÜÝÕÏÖÇÒÏÕÃÑ¦ÚÕÏÑÕÏÚÕß
ÇÔ¢ØÇÔÙÃÙÑÕÁÞÕßÔÐËÙÎÑÜÛËÃ
ËÊ×ÑÇÏÑÇÏØÄÒÄÍÜÚÎÝ¦ÌÏÐÎÝÚÜÔ
Z[HY[\WZÄÖÜÝÕÏ-HJLIVVR.VVNSL
3PURLKU<ILY7PU[LYLZ[(PYIUI
/HI/H\ZÑÇÏ:VUKLYÕÏÕÖÕÃËÝ
ÓËÁÊØÇÚÎÍËÏÚÕÔÏÑÂÃÒÏÑÕÔ¦ÒËáÜÝ¦ÒÒÎËÖÏÊÎÓÃÇÁÞÕßÔÖÇØÇÓÕØÌ×ÙËÏÚÕÔÞÇØÇÑÚÂØÇÚÎÝ
ÖÄÒÎÝËÑÚÏÔ¦ÙÙÕÔÚÇÝÙÚÇÆÉÎÚÇ
ËÔÕÃÑÏÇÑÇÏÚÎÔÇÐÃÇÚÜÔÇÑÏÔÂÚÜÔ!
¬ÕÓÁÙÕËÔÕÃÑÏÕÍÏÇÓÏÇÍÑÇØÙÕÔÏÁØÇËÃÔÇÏÊÕÒ¦ØÏÇËÔ×ÙÖÃÚÏ
ÖÕßÇÍÕØ¦ÙÚÎÑËÙËÑÇÒÂÖËØÏÕÞÂ
ÊÕÒ¦ØÏÇÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß»
Ú×ØÇÖÏ¦ÔËÏËÆÑÕÒÇÚÇ
ÊÕÒ¦ØÏÇ©ÏÔÁÕÏÏÊÏÕÑÚÂÚËÝËÃÔÇÏ
ÒËßÑÕÃÓËÓÄØÌÜÙÎÑÇÏßÉÎÒÄËÏÙÄÊÎÓÇÑÇÏËÑÚÕÖÃàÕßÔÙÚÇÊÏÇÑ¦
ËÑÚÄÝÇÔ¢ØÇÔÙÃÙÑÕÚÎÔËØÍÇÚÏÑÂ
Ú¦ÐÎÕßÛËÔ¦ÇÒÒÕÆÙÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÊËÔÁÞËÏßÖ¦ØÐËÏÚÄÙÕÑÇÚÇÑÄØßÌÎÇÆÐÎÙÎÚÎÝÇÐÃÇÝÚÎÝÇÑÃÔÎÚÎÝ

Πέρασε iÑ³{ÜÉÐ{~ÊÙÉ~ÑÉ³ËÑ³iØÑ³{~ÈÜ³Ö¨ÑØ³È¤¬ÆVÌÈ~Ö¨{ÖÚiÐÒÐÑØÊ³Ñ³t¤²
>v>²>xÅ_->¦>Rx©Ru.ÊÐÉ¨ÑV³~Ó³¨³iØÌÜiØÉËÑ{TÉÙÌoÉÐÒ³È¨ÑÂÖ³ÉØ

Eίναι εύκολη
η διαπίστωση:
το Σαν Φρανσίσκο
χάνει την ψυχή του,
με νικήτριες
τις πανίσχυρες
startups.
ÖËØÏÕßÙÃÇÝÇØÔÎÚÏÑÂÇÖÄØØÕÏÇ
ÇßÚÂÝÚÎÝÖØÜÚÕÌÇÔÕÆÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝËÃÔÇÏÚV ÚÜÔ
ÌÕÏÚÎÚ×ÔÚÕßÑÕÒËÍÏÇÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÚÎÝ ÇÒÏÌÄØÔÏÇÝÔÇËÃÔÇÏ
¦ÙÚËÍÕÖÕØÔËÃÇËÍÑÒÎÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÑÇÏÖÇØÇÔÕÓÃÇÔÇËÃÔÇÏÙËÁÐÇØÙÎ
ÕÏÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÕÃËØÍ¦ÚËÝÔÇÓËÏ×ÔÕÔÚÇÏÙßÔËÞ×ÝÑÇÏÚÕ ÚÜÔ
ËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÎÝßÉÎÒÂÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÖÇØ¦ÚÕÔßÉÎÒÄ
ÓÏÙÛÄÔÇÓÎÔÓÖÕØËÃÔÇÇÔÚËÖËÐÁÒÛËÏÙÚÇßÉÎÒ¦ËÔÕÃÑÏÇ¬ÕÇÔ
¢ØÇÔÙÃÙÑÕÎÑÇÚ¦ÒÎÐÎÚÎÝÍØÏÇÝ
ÆÙÎÝÂÚÇÔÑ¦ÖÕÚËÌßÚ×ØÏÕÊÏÇÌÄØÜÔËÛÔÕÚÂÚÜÔÖÕÒÏÚÏÙÓ×ÔÑÇÏ
ÏÊË×Ô¡ËÚÎÔ¦ÔÏÙÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ
ÑÇÚÇÔÕÓÂÚËÃÔËÏÔÇÑÇÚÇÙÚËÃÁÔÇ
ÓÕÔÄÚÕÔÕÓÜÙÇáÑÄÒËßÑ×ÔËÆÖÕØÜÔÚËÞÔÕÑØÇÚ×Ô
ÆÕËÃÔÇÏÚÇÇÐÏÕÛÁÇÚÇÓÔÎÓËÃÇ®ÚÎÝÖÄÒÎÝØ×ÚÕÎÖËØÃ-

ÌÎÓÎ.VSKLU.H[L)YPKNLÇßÚÄÝ
ÕÊËÏÔÄÙÇßØÕÝÖÕßÌËÍÍÕÈÕÒ¦ÑÇÏ
ÐËÛÜØÏ¦àËÏÙÚÇÑÇÔÕÔÏÑ¦ÊÏÇÙÚÂÓÇÚÇÖÕßÚÕÌÜÝÞÚßÖ¦ÚÏÝÇÚÙ¦ÒÏÔËÝÑÒÜÙÚÁÝÚÕß®ÄÖÜÝÍØ¦ÌËÏ
Õ¬ÙÁÙÒÇÌ¡ÃÒÕÝÙÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕß
=PZPVUZVM:HU-YHUJPZJV)H`®
ÖÄÚÕ ÁÜÝÚÕÇÖÄÚÎ
ÍÁÌßØÇÇßÚÂÁÞÕßÔÖÎÊÂÐËÏÍÏÇÔÇ
ÙßÔÇÔÚÂÙÕßÔÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕ
¦ÔÛØÜÖÕÏÕÇØÏÛÓÄÝÓËÏ×ÔËÚÇÏ
ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÓËÚ¦ÚÕÓËÚÎÔ
ÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎÊÏÞÚßÕÆËÆÚËØÕÇÐÏÕÛÁÇÚÕÚÕÈÏÈÒÏÕÖÜÒËÃÕËÑÊÕÚÏÑÄÝ
ÕÃÑÕÝ*P[`3PNO[ZÚÕßÄØËÔÝ¢ËØÒÏÔÍÑÁÚÏÄÖÕßÇÔ¦Ö¦ÙÇÙÚÏÍÓÂ
ÊËÔÖÁÌÚËÏÑÇØÌÃÚÙÇÑ¦ÚÏÙÇÔÚÕ
:OHRLZWLHYL *VTWHU`ÚÕßÇØÏÙÏÕÆ¬ÄÚËÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß»
ÙÚÕßÖÄÍËÏÕßÖÂØÞÇÔÓÄÔÕÈÏÈÒÃÇ
ÖÕÃÎÙÎÝÑÇÏÒÕÍÕÚËÞÔÏÑ¦ÖËØÏÕÊÏÑ¦ÂÓËØÇÚÇÈÏÈÒÃÇÖÕÃÎÙÎÝ
ÖÏ¦ÔÕßÔÓÄÔÕÓÏÇÙËÏØ¦ÇÖÄØ¦ÌÏÇËÔ×ÚÇÖËØÏÕÊÏÑ¦ÓËÚÇÑÄÓÏÙÇÔ
ÙÚÕÏÙÄÍËÏÕÑÇÏÇØÏÛÓÕÆÔÖËØÃÚÇ
ËÃÑÕÙÏ¬ÕÈÏÈÒÏÕÖÜÒËÃÕÊÏÇÚÎØËÃ
ÚÎÔÇÔÚÏÑÕÓÌÕØÓÏÙÚÏÑÂÇÆØÇÚÕß
ÄÞÏÓÄÔÕÓÁÙÜÚÜÔËÑÊÄÙËÜÔÑÇÏ
ÚÜÔÛËÓÇÚÏÑ×ÔÚÕßËÑÊÎÒ×ÙËÜÔ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÖÇØÇÑÏÔ×ÔÚÇÝÚÕßÝËÖÏÙÑÁÖÚËÝÓËÊÏ¦ÌÕØÇÚØÏÑÇßÚÕÑÄÒÒÎÚÇÑÕÔÑ¦ØÊËÝÑÇÏÑÇØÚÖÕÙÚ¦Ò
ÔÇËÃÔÇÏÖÕÒÏÚÏÑÕÖÕÏÎÓÁÔÕÏÕÏÑÕÒÄÍÕÏÇÔÚÏÑÇÖÏÚÇÒÏÙÚÁÝÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÚÕ*VYWVYH[PVUZHYLUV[

WLVWSL®ÓÎÙßÓÈÇÚÏÑÕÃÑÇÏÌßÙÏÑ¦ÇÔÚÏÚØÇÓÖÏÙÚÁÝÃÍÕÖÏÕÖÁØÇ
ËÖÃÚÎÝ)YVHK^H`ßÖ¦ØÞËÏÚÕLH[
4\ZL\TÖÕßËÃÔÇÏÖÏÕÖÕÒÆÑÇÚ¦ÙÚÎÓÇÓËÊÏ¦ÌÕØÇÖÇØÇÌËØÔ¦ÒÏÇ
ÚÜÔÖÕÏÎÚ×Ô¡ÖÏÚÖÇØ¦ÓÕßÙËÃÕ
ÚÕÑÇÌÁÚÎÝÇÖÕÈ¦ÛØÇÝÚÎÝ
ÖÄÒÎÝÚÕßÇÍÏÁÞÕÇÖÄÄÖÕßÇÖÕÖÒÁËÏÚÕÑÇÚÇÓÇØ¦ÔÍÏÇÚÕÇÔ
¢ØÇÔÙÃÙÑÕßÖ¦ØÞËÏØ¦ÌÏÓËÈÏÈÒÃÇÓËÚÎÔËÖÏÍØÇÌÂ[HRLVUL
SLH]LVUL®ªÃÞÔÜÓÏÇÓÇÚÏ¦¬Ç
ÖÏÕÖÕÒÒ¦ËÃÔÇÏÇÙÚßÔÕÓÏÑ¦ÂØÕà
ÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝ6ÓÜÝÈÒÁÖÜÑÇÏÁÔÇ
ÚÕßª¦ÙËÒ¡ÖÇÔÑÝ¬ÕÊËÃÞÔÜÙÚÎ
ÙßÔÕÊÄÓÕßÒÃÝ ÁØÏÊÏÑÎÍÄØÕ
ÖÕßÙÚÇÙÇØ¦ÔÚÇÚÎÝ¦ÌÎÙËÚÎ
ÊÏÑÎÍÕØÃÇÑÇÏ¦ØÞÏÙËÔÇÖÕßÒ¦ËÏ
ÙÖÃÚÏÇÚÄÚËÓËÚÕÓËÍ¦ÒÕÓÖÕßÓ
¬ÕÖÇÃØÔËÏÆØÏÕÛÇÚÕÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚÂÙÜÓËÊÆÕÊÏÑ¦ÓÕß®ÓÕßÒÁËÏ
ÊÏÇÊØÕÓÂÇÔ¢ØÇÔÙÃÙÑÕÇÍÏÁÞÕÊÏÇØÑËÃÓÃÇ×ØÇ ÇÏËÊ×Õ
ÑÄÙÓÕÝÙÑßÓÓÁÔÕÝËßÒÇÈÏÑ¦ÙÚÎÔ
ÑÏÔÎÚÂÉÎÌÏÇÑÂÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÂÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÓËËÒ¦ÞÏÙÚÕßÝËÖÏÈ¦ÚËÝ
ÔÇÑØÇÚ¦ÔËÓÏÇËÌÎÓËØÃÊÇÁÔÇÈÏÈÒÃÕÂÔÇÙßàÎÚÕÆÔ ÇÒÏÌÄØÔÏÇ
ÞÇØ¦ÙÙËÏÚÕÇÖ×ÚËØÕÓÁÒÒÕÔÑÇÛ×ÝÕÉÎÌÏÇÑÄÝ¦ÔËÓÕÝÐËÌÒÕßÊÃàËÏÚÇÑÆÓÇÚ¦ÚÎÝÙÚÇÈØ¦ÞÏÇÓÏÇÝ
ÁÜÒÎÝËßÓ¦ØËÏÇÝËÃÔÇÏËÆÑÕÒÎÎ
ÊÏÇÖÃÙÚÜÙÎ!ÚÕÇÔ¢ØÇÔÙÃÙÑÕ
Þ¦ÔËÏÚÎÔÉßÞÂÚÕßÓËÔÏÑÂÚØÏËÝ
ÚÏÝÖÇÔÃÙÞßØËÝZ[HY[\WZ

ΚΡΙΤΙΚΗ
Tης ΛΙΝΑΣ

ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ

Σόλο μες στη νύχτα
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ
Patriot
εκδ. Πόλις, σελ. 84

στερα ÇÖÄÁÔÚËÑÇÞØÄÔÏÇÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÁÔÇÝÔËÇØÄÝÒÈÇÔÄÝ
ÈÒÁÖËÏÚÎÔÚÆÞÎÔÇÚÕßÞÇÓÕÍËÒ¦ËÏ¡ÏÇÑÇÒÕÑÇÏØÏÔÂÓÁØÇÑÇÛ×ÝÖËØÏÌÁØËÚÇÏÙÚÎÔÛÂÔÇÖÇÃàÕÔÚÇÝÑÒÇØÃÔÕÚÕÔÖÒÎÙÏ¦àËÏÁÔÇÝ
ÙßÓÖÇÚØÏ×ÚÎÝÚÕßÑÇÏÚÕßËÐÇÙÌÇÒÃàËÏÊÕßÒËÏ¦ÙËÔßÞÚËØÏÔÄÑÁÔÚØÕ
ÓËÚÎÔÖØÕâÖÄÛËÙÎÄÚÏÇÖÄÍÑÃÓ
ÛÇÍÃÔËÏÏ¦ÔÔÎÝÇÖÄÚÇÏ¦ÔÔËÔÇ
©¦ØÚÏÍËÔÔÎÛËÃÝÏ¦ÔÔÎÝÈÒÁÖËÏ
ÓÁÙÇÇÖÄÚÇÙÑÕÚ¦ÊÏÇÑÇÏÚÕßÝÑÇÖÔÕÆÝÚÕßÐËÔßÞÚ¦ÊÏÑÕßÔÇÇÔÇÚÁÒÒËÏÓÏÇÑÇÏÔÕÆØÍÏÇËßÑÕÒÄÚËØÎ
àÜÂÚÎÔÖÃÙÚÇÈØÃÙÑËÏÁÔÇÙÚÁØËÕÁÊÇÌÕÝÖØÕÌßÒÇÍÓÁÔÕÚÄÙÕ
ÇÖÄÚÎÛÎÒÏ¦ÚÎÝÍËÔÁÚËÏØÇÝÄÙÕ
ÑÇÏÇÖÄÚÕÔÛßÓÄÚÎÝÓÎÚØÏ¦ÝÖÇÚØÃÊÇÝ¡ËÚÕÑÒÇØÃÔÕÔÇÞÕØËÆËÏ
ÙÚÇÞÁØÏÇÚÕßÑÇÏÚÕÙÚÁØÔÕÚÕß
ÚÇÔßÙÓÁÔÕÇÖÄÒÇáÑ¦ËÒÒÎÔÏÑÄÚÇÚÇÚØÇÍÕÆÊÏÇÚÕßÇÈ¦ÙÚÇÞÚÕß
ÔÚÇÒÑ¦ÙÕÒ¦ØËÏËÔÄÙÜÖÃÙÜÇÖÄ
ÚÇÑÒËÏÙÚ¦ÚÕßÈÒÁÌÇØÇÄÒÇÚÇ
Ì×ÚÇÚÕßÓÇÍÇàÏÕÆÇÙÚØ¦ÌÚÕßÔ
ÓÄÔÕÍÏÇËÑËÃÔÕÔÁÌÚÕßÔÚÇÌ×ÚÇÖ¦ÔÜÓÕßÑÇÏÚÇØÕßÌ¦ÜÄÒÇ®
ÚÕÖØ×ÚÕÚÕßÈÏÈÒÃÕÕ¡ÏÞ¦ÒÎÝ¡ÇÒÇÔÊØ¦ÑÎÝ²ÇÔÏ¦ 
ÇÖÕÌËÆÍËÏÚÕßÝßÉÎÒÕÆÝÚÄÔÕßÝ
ÔÚÏÛÁÚÜÝÐËÊÏÖÒ×ÔËÏÓ¦ÒÒÕÔ

Υ

ßÖÕÚÕÔÏÑ¦ÚÎÔÖËØÏÖÁÚËÏÇÚÕß
ÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÌØÕÔÚÃàÕÔÚÇÝÔÇ
ÇÌÂÔËÏßÖÄÔÕÏËÝÍÏÇÚÎÔÕÒÁÛØÏÇ
ÁÑÈÇÙÎÌÄØÚÏÙÎÚÎÝÍØÇÌÂÝ
ÇÔÚÎÞËÃßÖÄÑÜÌÇÇÌÎÍÎÓÇÚÏÑÂÙßÙÚÕÒÂÇÔÇÙÚÁÒÒËÚÇÏÙÚÎ
ÍÒ×ÙÙÇÏÊÃÜÝÄÚÇÔÇßÚÂÓËÚÇÍÒÜÚÚÃàËÏÚÕÔÖØÕÌÕØÏÑÄÒÄÍÕ
©ÍÑÃÓÖËØÏÈ¦ÒÒËÚÇÏÇÖÄÌÜÔÁÝ
ÙÑÒÎØÁÝÑÇÏÈÇØÏÁÝÙÇÔÙÌßØÏÁÝ
ÇÖÄÚÕÇÔÇÒÌ¦ÈÎÚÕ ÒËÐÏÒÄÍÏÕ
ÇÙÚÁØÜÔÚÎÝÖÃÙÚÇÝ ÙËÑÒËÚÏÙÓÁÔÜÔÑÇÏÒÕßÒÕßÊÕÆÊÜÔÑÇÏ
ÌßÙÏÑ¦ÇÖÄÚÏÝ
ÙÑÒÎØÏÁÝÓÖØ¦ÈÜÔÑÇÏÓÇÌÏÄàÜÔÚÎÝÔÆÞÚÇÝ
ÖÕß ßÖËØÇÙÖÃàÕßÔÙËÑÇÑ¦ËÒÒÎÔÏÑ¦ÚÎÔÚÃÍÑÇ
ÙÚÎÔÚËÙÚÕÙÚËØÄÔÎËÒÒÎÔÏÑÄÚÎÚ¦ÚÕßÝ©ÚÇÔÕ
ÍÑÃÓÓÏÒ¦ËÏßÏÕÛËÚËÃÑÇÏÇßÚÄÝ
ÚÕÏÊÏÄÒËÑÚÕÚÎÝÓÖÕßÞÚÏÙÓÁÔÎÝ
ÓÇÍÑÏ¦ÝÇÔÑÇÏÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÊßÙÑÕÒËÆËÚÇÏÙÚÎÔËÑÌÕØ¦ÚÕß©Ï
ÙÚÃÞÕÏÒÇáÑ×ÔÚØÇÍÕßÊÏ×ÔÄÖÕß
ÕÙËÈÔÚ¦ÝÐËÞËÏÒÃàËÏÓËÚÎÙßÓÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÚÕßÑÒÇØÃÔÕßÖÇØËÏÙÌØÁÕßÔÙÚÎÔÇÌÂÍÎÙÎËÔÏ-

ÙÞÆÕÔÚÇÝÚÕßÈØÏÊÏÑÄÎÞÄÞØÜÓÇ
ÚÎÝÍÒ×ÙÙÇÝ
ÔÎÍÒÜÙÙÏÑÂËÖËÐËØÍÇÙÃÇËÃÔÇÏÚÕÖÏÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÙÚÕÏÞËÃÕÚÎÝ
ÔÕßÈÁÒÇÝÚÕÃÊÏÕÏÙÞÆËÏÍÏÇÚÕÔÚÃÚÒÕ©¡ÇÒÇÔÊØ¦ÑÎÝËÖÏÒÁÍËÏÁÔÇÔ
ÖÇÚØÏ×ÚÎÍØÇÓÓÁÔÕÓËÒÇÚÏÔÏÑÕÆÝ
ÞÇØÇÑÚÂØËÝßÖÕÊÎÒ×ÔÕÔÚÇÝÚÎÔ
ÇÓÌÏÙÎÓÃÇÚÎÝÒÁÐÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÔ
ÞÇÓÇÏÒËÕÔÚÏÙÓÄ
ÚÎÝÇÔ¦ÒÕÍÇÓË
ÚÇÙßÓÌØÇàÄÓËÔÇ©ÍÑÃÓËÃÔÇÏ
ÖÇÚØÏ×ÚÎÝ ÍÏÇ
ÚÕßÝ ÒÈÇÔÕÆÝ
ÚÎÝÔÆÞÚÇÝÖÕß
ÄÓÜÝ ÚÕßÝ ÈÕÒËÆËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙÇÔÏ¦ÔÔÎÝ
©ÚÇÔ ÚÕÔ ßÖÕÞØË×ÔÕßÔÔÇÐËÞØË×ÙËÏÓËÇÃÓÇ
ÍÏÇÚÎÔÑÇÒÂËÒÒÎÔÏÑÂÚÕßÚÆÞÎ
ÐÇÔÇÍÃÔËÚÇÏÕÖÇÚØÏ×ÚÎÝÚÕÔÕÖÕÃÕÙÈËØÑ×ÔÕßÔÓÁÞØÏÔÇÚÕßÙÖ¦ÙÕßÔÚÕÔÒÇÏÓÄ©
¡ÇÒÇÔÊØ¦ÑÎÝÙßÙÚÂÔËÏËÆÙÚÕÞÇ
ÚÕÔÍÑÃÓÏ¦ÔÔÎÙÇÔÓÏÇÌÏÍÕÆØÇ
ÊÏÞÕÚÕÓÎÓÁÔÎÇÔ¦ÓËÙÇÙËÇÔÚÏÑØÕßÄÓËÔÇÖÇÚØÏÜÚÏÑ¦ÑÇÛÂÑÕÔÚÇÇÔ¦ÓËÙÇÙËÊÆÕÖÇÚØÃÊËÝÖÕß
ÛÁÒÕßÔÔÇÚÕÔÒÏÇÔÃÙÕßÔ
ÃÔÇÏÖØÕÌÇÔÁÝÄÚÏÙËÚÁÚÕÏËÝ

ÙßÔÛÂÑËÝÎÔÕÙÚÇÒÍÃÇÖËØÏÚÚËÆËÏ
©ÍÑÃÓÊËÔÕÔËÏØËÆËÚÇÏÔÇÙÑÕØÖ¦ËÏÚÕÖÇØÇÊ¦ÑÏÚÕßÙÚÕÒÓÖÇÙ¦Ô©ÚÇÔÙßÒÒÕÍÃàËÚÇÏÚÎÍËÔÁÚËÏØÇÚÎÈÒÁÖËÏÇÙ¦ÒËßÚÎÙËÁÔÇ
ÇËÏÛÇÒÁÝÑÇÒÕÑÇÃØÏËÔ×ËÑËÃÔÕÝ
ÖÇÃàËÏÑÒÇØÃÔÕÙËÍÇÓÂÒÏÇÍÒÁÔÚÏÇ
©ÚÏÂÐËØËÍÏÇÖÇÚØÃÊÇÂÚÇÔÚÇÖÇÔÎÍÆØÏÇÙÚÕßÝÍ¦ÓÕßÝÚÕßÞÜØÏÕÆ
¡ÄÔÕÚÇÑÇÒÕÑÇÃØÏÇËÖÁÙÚØËÌË
ËÑËÃ ¦ÛË¦ÒÒÎËÖÏÙÚØÕÌÂÛÇÂÚÇÔ
ÔÚØÕÖÂÃÍÕÖØÏÔÇÖÄÚÕÚÁÒÕÝ
ÄÚÇÔÖÏÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕÓÎÖËØÇÏÚÁØÜÕÍËÔÁÛÒÏÕÝÚÄÖÕÝÇÙÚØ¦ÌÚËÏ
ÐÇÔ¦ÙÚÕÔÔÕßÚÕß ÇÒÕÑÇÃØÏÙÚÎÔ
ÒÈÇÔÃÇÇÔÎÍßØÏ×ÚÏÑÎÕÞÒÕÈÕÂ
ÔÏÄÖÇÔÚØÕÏÁÔÇÝÑßÑÒÏÑÄÝÞÕØÄÝ
ÑÏËÑËÃÔÕÝÙÚÎÓÁÙÎÔÇÙÕÒ¦ØËÏ
ËÏÑÄÔÇËÑØÂÍÔßÚÇÏÙÚÕÓßÇÒÄ
ÙÇÔÛÇÔ¦ÙÏÓÎËÑÖßØÙÕÑØÄÚÎÙÎ
ÖËÏÊÂÇÑØÏÈ×ÝÕ¡ÇÒÇÔÊØ¦ÑÎÝ
ÊËÔËÖÏÌÕØÚÃàËÏÚÎÔÖØ×ÚÎÚÕßÖËàÕÍØÇÌÏÑÂËÓÌ¦ÔÏÙÎÓËßÖËØÈÕÒÏÑÁÝÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÁÝÇÐÏ×ÙËÏÝÑÇÚÇÌÁØÔËÏÔÇÚÎØËÃÖ¦ÔÚÕÚËÚÕÓÁÚØÕ
ÍÒÜÙÙÏÑ¦ÑÇÏÓßÛÕÖÒÇÙÚÏÑ¦
ÑÇÚÇÌÇÔÂÝÑ¦ÖÕÚËÇßÚÕÖËØÏÕØÏÙÚÏÑÂÙÆÔËÙÎÚÎÝÍØÇÌÂÝÑÇÏÎ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦ÚÎÝÔÇÖÇØÇÓËØÃÙËÏ
Ñ¦ÛËËÃÊÕßÝËÐ¦ØÙËÏÝÑÇÏÐËÙÖ¦ÙÓÇÚÇÓÇØÚßØÕÆÔÇÔÇÖÄÌËßÑÚÇ
ÙßÍÍØÇÌÏÑÂÇÚÕÒÓÃÇ¥ÙÚÄÙÕÁÔÇÝ
ÚÄÙÕÔÁÕÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝÁÞËÏÄÒÕÚÕÔ
ÞØÄÔÕÓÖØÕÙÚ¦ÚÕßÔÇÊÕÑÏÓ¦ÙËÏ
ÚÇÄØÏÇÚÎÝÚÄÒÓÎÝÚÕß

$ ³{{ÌÜ×{Ü³VÉÑ¨{o¨Ò×Ø³ÌÜ{oÈ³VÑÙÉÜ×ÌØ³È
ÌÜ³É~Ñ{³iØ'ËKiØ³t.³iË~ÑÜiV³Ñ³ÒT{ÑV{Ò³iØu$³Ñ
ÐÉ{ÒÈ{³ÑÜoËÉØÐÈo{Ñ
³ÑÑÙÉÜ×Ò~{ÑÐÈVÉ{³¨Ó×³
Ò¨~0ÑÐ{~¨ÒÉËÑ{É~ÉËV~ÑKÒÜÑ
³ÑÜoÒ~{³ÈÜÖÑÑ¨~ ËÐÑ{
×ÖÜÑ~ÒØ³ÈØåÌ¨~³Ñ¨V
~{ÚÑ¨Ë³ÑØ³Xx_V¨{Ø.³Ò{V
o{ÑÑÐ¤ÑoÑÒÉ{³¨ÉÜÒi ³ÓÐ{
Ò¨{Ñ{ÑÒÚ~Ò³{VÑ³ËÑÐÉ
ÑÜÜÒÂÉ{ÐÉÒÜÜVÑ¨³{ÐÊÉ{Ñ
Ù{ÑÜÖÉ{³iÐÒ³Ñ

βάσατε πρόσφατα για πρώτη φορά;

t0åÐÉ¨{~ÑÌ~ÌÐiu³ÈÑ¨~
0ÈÓ{
Ποιο είναι το τραγούδι ή ο δίσκος
που έχετε ακούσει τις περισσότερες φορές;

0t/__>n_xR}©u³
2X_¦²_©~Ñ{³itÑÒÑu³
7_¿_²2X_¦n¦ºX
Πώς είναι να ενηλικιώνεσαι παρέα
με αληθινούς και φανταστικούς
ροκ σταρ; Ή είναι καλύτερο να μην
ενηλικιώνεσαι;

0³ÉÜÉÈ³ÑËT¨ÌVÈÇÖÑ
ÐÓÑ³ÐÈÚ{³Ì¨iÐÑt,~³Ñ¨uV
Ê³Ñ¨ÑËÑV³ÑÜÓoÑÐÉ³ÑTÉ³{~Ò
ÐÉ³o~{0³Ó~Ñ¨ÑVÙÉÉ{¨ÒÇÉ{ÈÐÉoÒÜÉV³ÚÓÐÑVÜÓÉ{V
ÉËÑ{Ñ~ÒÉ{ØÒ³Ñ³È~É×ÑÜ{Ö
ÈVÉË³ÉÙÉ~Ñ³ÉÒ¨ÉË³ÉÉKÙÐÊ³Ñ³ÉÒ¨
Θα συναντήσουμε τον Τζ. Ντ. Σάλιντζερ τελικά στο βιβλίο σας;

åÌ³i¨³iØ~Ñ{³i³ÉÜÉÈ³ÑËÑÑÌ³{Ø´lÆÉÜËÙÉØj
$Üo{¤ÑÈ³ÌÐ{ÜÒÐÉÐÉ³iÈ{ÌÑ,Ò{³É¨V³,Ó³³È
t/¦>x©²²xnu~Ñ{Ð{Ñ×{ÜÌÜoV
³'{KÑKÑo{Ò~{VÈÉ{ÐÉ{
Ì³Ñ³iØÜÓØ.ÒÜ{³ÇÉ¨ÉËÑ{
ÑÌÜÈ³Ø¨~³Ñ¨.Ñ¨Ò³ÑT¨Ì{ÑÑ¨ÓÑ³ÑÜÓÐÉ

Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους
συγγραφείς και μουσικούς καλείτε, ζώντες και τεθνεώτες;

Εχετε Facebook, Twitter κ.τ.λ.;
Υπάρχει ωραία μουσική εκεί μέσα;

³{ÜËKÉ¨{ÉÉËØgÙÉÂÓ¨Ñ
×³{ÒTÖ³ÉÑÈoÒj0ÈØ¨Ê³
ÐÉËÙiV.³i0¨{Ñ³Ñ×ÖÜÜÈV
{¨o.~ÑÐÑ¨ÙiV³i{Ê³¨{Ñ
0ÇÓiÑ³¨Ò~i0¨ÑÈÉËÑ{
oÉ¨Ë~Ñ{ÐÉ³{ÐÖÐÉ³iÑoÒi
³ÈØå³ÑÙËÙ

ÌÉÜ×Ò¨ÉØjå×ÉÖoÑ³ÑÎÇÐÉÐÈ{~Ê³ÈØi×{Ñ~ÖØÜoÑ¨{ÑÐÖØÐÈ
0iÐÈ{~Ê
ÐÈ³iÑËÇ³¨ÑÙ{Ì×

Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που μάθατε πρόσφατα χάρη
στην ανάγνωση ενός βιβλίου;

t ÉÈ×ÈÎÑÙÉÉÉÐÙËÇÉ{Ñ
ÉËÑ{ÐÉoÒÜØÐGÜG~GØVÐ¨ÉËÐÒÜ{³ÑÑÈÐKÒÜÉ{ÉÑÈ³ÌV
KÒÇ³ÒØÈ~Ñ³ÒÈØÉËÑ{
~ÑÜÖ³É¨ØÑÌ³iÜÓÐÑu_>
¦>Rx©>¦xVt ÈTÜoËÑ
³ÈGÜG~GuVÉ~ÙÌÉ{Ø(ÑÑÙÌÈÜØ
Ποιο κλασικό
βιβλίο δια-
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EPA / NEIL HALL

EPA / HAYOUNG JEON

EPA / MARTIN DIVISEK

EPA / JAVIER CEBOLLADA

ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

EPA / SASCHA STEINBACH

Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α

ΣΑΡΑΓΟΣΑ

ΠΡΑΓΑ

ΒΕΡΟΛΙΝΟ

ΚΟΛΩΝΙΑ

ΛΟΝΔΙΝΟ

Ρούμπενς και Βαν Ντάικ
Ο Γερμανός ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃÇÝÑÇÏÙßÒÒÁÑÚÎÝÁØÍÜÔÚÁÞÔÎÝ²ÇÔÝªÕÆÔÚÕÒÌ
ÑËØÙÚËÓ¦ÏËØÓÏÒ¦ËÏÙÚÇ¡¡ÓË
ÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÚÎÝÖÇØÕßÙÃÇÙÎÝÚÎÝ
ÁÑÛËÙÎÝÓËÁØÍÇÇÖÄÚÎÓËÍ¦ÒÎÙßÒÒÕÍÂÚÕßÙÚÕ¡ÕßÙËÃÕÑÄÍÏÇÙÚÎ
ÇØÇÍÄÙÇÁÑÛËÙÎÁÞËÏÚÃÚÒÕÖÄ
ÚÕÔªÕÆÓÖËÔÝÙÚÕÔÇÔ§Ú¦ÏÑ¢ÒÇÓÇÔÊÏÑÂàÜÍØÇÌÏÑÂÇÖÄÚÎÙßÒÒÕÍÂ
ÑËØÙÚËÓ¦ÏËØ®ÑÇÏÖÇØÕßÙÏ¦àËÏ
ÁØÍÇÚÁÞÔÎÝ¢ÒÇÓÇÔÊ×ÔàÜÍØ¦ÌÜÔ
ÇÖÄÚÕÔÕÁÜÝÚÕÔÕÇÏ×ÔÇ
ÁÑÛËÙÎÛÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÇÔÕÏÑÚÂÁÜÝ
ÚÏÝ¢ËÈØÕßÇØÃÕß

Η βελούδινη επανάσταση
Μία πόρτα ÑÇÚÇÌßÍÃÕßÑÇÏÚÕÖÕØÚØÁÚÕÚÕß¬ÙËÞÕÙÒÕÈ¦ÑÕßÖØÕÁÊØÕßÔÚÕÔÃÔÇÖÕÚÄÚÙÑÏËÃÔÇÏÓÁØÕÝÚÎÝËÖËÚËÏÇÑÂÝÁÑÛËÙÎÝÍÏÇÚÇ
ÞØÄÔÏÇÚÎÝËÒÕÆÊÏÔÎÝÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÝ§ÕËÓÈØÃÕß  ÖÕß
ÙÂÓÇÔËÚÎÔÇÖËÒËßÛÁØÜÙÎÚÎÝÞ×ØÇÝÇÖÄÚÕÔÕÒÕÑÒÎØÜÚÏÙÓÄÑÇÏÚÎÔ
ÇÔ¦ÒÎÉÎÚÎÝËÐÕßÙÃÇÝÇÖÄÚÕÔ¦ÚÙÒÇÈ²¦ÈËÒÁÑÛËÙÎÙÚÕ¡ÕßÙËÃÕÚÕß¤ßÞØÕÆÕÒÁÓÕßÙÚÎÔ
Ø¦ÍÇÇÔÇÖÇØÏÙÚ¦ÚÕßÝÑÇÚÇÙÚÇÒÚÏÑÕÆÝÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆÝÚÕßÑÕÓÓÕßÔÏÙÚÏÑÕÆÑÇÛËÙÚ×ÚÕÝ

Ο «Κιχώτης» του Σάλμαν Ρούσντι

Το Ετος Ρέμπραντ
Ενας άνδρας ÙÚÁÑËÚÇÏÓÖØÕÙÚ¦ÙË
ÁÔÇÇÖÄÁØÍÇÚÕßªÁÓÖØÇÔÚÓË
ÚÃÚÒÕÔÇÝÒÄÍÏÕÝÙÚÕÍØÇÌËÃÕ
ÚÕß®ÃÔÇÏÙÑÎÔÂÇÖÄÚÕ¡ÕßÙËÃÕ>HSSYHM9PJOHY[aÚÎÝ ÕÒÜÔÃÇÝÄÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÎÁÑÛËÙÎ
ÚÕÔÑÄÙÓÕÚÕßªÁÓÖØÇÔÚ
 ®ÓËÇÌÕØÓÂÚÕÚÕÝªÁÓÖØÇÔÚ
ÑÇÏÚÎÔËÖÁÚËÏÕÚÜÔÞØÄÔÜÔ
ÇÖÄÚÕÔÛ¦ÔÇÚÄÚÕßÁÑÛËÙÎÛÇ
ÖÇØÇÓËÃÔËÏÇÔÕÏÑÚÂÁÜÝÚÎÔÎ
¡ÇØÚÃÕßÑÇÏËÃÔÇÏÓÃÇÇÖÄÚÏÝÖÕÒÒÁÝÊÏËÛÔ×ÝÖÕßËÙÚÏ¦àÕßÔÙÚÎÔ
ÚÁÞÔÎÚÕßªÁÓÖØÇÔÚ

Στιβ Μακ Κουίν στην Τate
Ο Βρετανός ÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÚÏÈ¡ÇÑ
ÕßÃÔÖÕà¦ØËÏÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÕÖÕÒßÙßàÎÚÎÓÁÔÕÁØÍÕÚÕßÓËÚÃÚÒÕ
@LHY®ÓËÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÙÚÎÔ;H[L)YP[HPUÙÚÕÕÔÊÃÔÕ
¬ÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÁØÍÕËÃÔÇÏËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÑÇÏÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÙÞÕÒÏÑÁÝ
ÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÇÖÄÄÒÕÚÕÕÔÊÃÔÕ
ÍÏÇÔÇÍËÔÔÂÙËÏÁÔÇËÔÏÇÃÕÁØÍÕÜÝ
ËÏÑÄÔÇÚÜÔÍËÔË×ÔÖÕßÛÇÁØÛÕßÔ
ÃÔÇÏÁÔÇÁØÍÕÖÕßÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÚÇÏÍËÔÔ¦ËÒÖÃÊÇÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔ
ÄÖÜÝÚÕËÑÌØ¦àÕßÔÕÏÍËÔÏÁÝÖÕß
ÓËÍÇÒ×ÔÕßÔÚ×ØÇÙÚÕÕÔÊÃÔÕ

Στο Βερολίνο K¨ÓÚi~ÉÙÌØÈoo¨Ñ×ÓÑØ.ÒÜÐÑ,Ö³{o{ÑÑ
Ñ¨Ñ³ÉËÉÐ{ÑK¨ÑÙ{ÒÑÒoiØÑ×{É¨ÐÓi³Ó³ÈÐÈÚ{³Ì¨iÐÑÐÉ³Ë³Üt*ºxRv²²_uV³
ËÊ³ÑÈÊ×{o{Ñ³K¨ÑKÉË
Ö~É¨¸Æ0K{KÜËÉËÑ{ÓÑ
ÐÉ³ÑwÐÈÚ{³Ì¨iÐÑÉÐÉÌÐÉÑÌ
³tÛ{T³iu ¨ÑØÉËÑ{ÓÑØ
ÙÑÐÉ¨{~ÑÌØÒÙ¨ÑØÈÙ{ÑTËÇÉ{³{Ø (å¨ØÑÑÇÊ³ii³È{ÙÒÜÐÑ³ÌØ³ÈVÐ{ÑØ³iÜÉÉ¨ÌÑØ~Ñ{
³Ñ¨³ÈÌÜ{oÈ³VÐÉ³iËÑ
ÓTÉ{ÒÚÉ{ÖTi

A.P. / MARY ALTAFFER

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

0ÑlÆT¨Ì{Ñ³Èi³¨Ü{³{~ÖÈÉËÈ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Το 2020, ÚÕ¡ÎÚØÕÖÕÒÏÚÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕ
ÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝÙßÓÖÒÎØ×ÔËÏ
ÞØÄÔÏÇàÜÂÝËÖÁÚËÏÕÝÇßÚÂÛÇËÖÏÙÌØÇÍÏÙÚËÃÓËÓÏÇÓËÍ¦ÒÎÁÑÛËÙÎÓË
ÚÃÚÒÕ4HRPUN[OL4L[®
ÙÚÎÔÕÖÕÃÇÛÇÖÇØÕßÙÏÇÙÚÕÆÔÖ¦ÔÜ
ÇÖÄÁØÍÇÚÁÞÔÎÝÇÖÄÚÏÝÙßÒÒÕÍÁÝÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÓËÓÏÇÇÔÇÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝÊÏÇÊØÕÓÂÝÚÕßÓÕßÙËÃÕßÄÒËÝ
ÇßÚÁÝÚÏÝÊËÑÇËÚÃËÝ¬ÕÛÇÇÔÕÃÐÕßÔËÖÃÙÎÝÕÏËÐÇØÞÂÝËÖÇÔÇÙÞËÊÏÇÙÓÁÔËÝÇÃÛÕßÙËÝÍÏÇÚÏÝÈØËÚÇÔÏÑÁÝ
ÊÏÇÑÕÙÓÎÚÏÑÁÝÚÁÞÔËÝÑÇÏÔÚÏà¦ÏÔ
ÖÕßÛÇÇÖÕÑÇÒÆÉÕßÔÙÆÓÌÜÔÇÓË

ÚÕÓÕßÙËÃÕÓÏÇËÔÚËÒ×ÝÔÁÇÓÕßÙËÏÕÍØÇÌÏÑÂÇÌÂÍÎÙÎ§ÁËÝÊÏËÛÔËÃÝ
ÙßÔËØÍÇÙÃËÝÑÇÏÊÏÇÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑ¦ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÛÇÞÇØÇÑÚÎØÃÙÕßÔËÖÃÙÎÝ
ÚÎÔÁÇÞØÕÔÏ¦ÖÕßÛËÜØËÃÚÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇËÐÜÙÚØËÌÂÝ©ÖßØÂÔÇÝÄÓÜÝ
ÚÜÔÖÕÒÒ×ÔËÖËÚËÏÇÑ×ÔËÑÊÎÒ×ÙËÜÔ
ÛÇËÃÔÇÏÎÁÑÛËÙÎ4HRPUN[OL4L[
®ÇËÍÑÇÏÔÏÇÙÚËÃÙÚÏÝ
¡ÇØÚÃÕßÑÇÏÛÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÁÜÝÚÏÝ
ßÍÕÆÙÚÕß©ÏÊÏÕØÍÇÔÜÚÁÝÌÏÒÕÊÕÐÕÆÔÔÇÖØÕÑÇÒÁÙÕßÔÏÊÁËÝÑÇÏ
ÙÑÁÉËÏÝÍÏÇÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÚÕßÓÕßÙËÃÕß
ÑÇÏÔÇÖØÕÈ¦ÒÕßÔÄÒËÝÚÏÝÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚËÝÖÕßÕØÇÓÇÚÃÙÚÎÑÇÔÁÔÇ

ÓÕßÙËÃÕÖÇÍÑÄÙÓÏÇÑÏÈÜÚÄÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÄÒËÝÚÏÝÊßÔ¦ÓËÏÝÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÖÕß
ÙßÔÁÈÇÒÇÔÖØÕÝÇßÚÄÔÚÕÔÙÑÕÖÄ
¬ÇËÑÛÁÓÇÚÇÛÇÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏÇÖÄ
ÄÒËÝÚÏÝÙßÒÒÕÍÁÝÑÇÏÑÇÚÎÍÕØÃËÝÚÕß
ÓÕßÙËÃÕßÑÇÏÛÇßÖ¦ØÞËÏÏÙÕØØÕÖÃÇ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙËÍÔÜÙÚ¦ÑÇÏÊÎÓÕÌÏÒÂ
ÁØÍÇÚÁÞÔÎÝÑÇÏÙËËßÇÃÙÛÎÚÇÁØÍÇÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏÙÚÕÑÕÏÔÄ
ÙÖÇÔÃÜÝÓÌÇÙÎÛÇÊÕÛËÃËÖÃÙÎÝ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙËÏÊÁËÝÖÇÚØÏÜÚÏÙÓÕÆÑÇÏ
ÔËÜÚËØÏÑÄÚÎÚÇÝÑÇÏÖ×ÝÇßÚÁÝËÖÎØÁÇÙÇÔÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÚÕßÓÕßÙËÃÕß
ÖÕßÕÊÂÍÎÙÇÔÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÎÝ
ÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÚÁØßÍÇÝ©ØÄÒÕÝÚÕß

ÓÕßÙËÃÕßÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÜÔÖÇÍÑÕÙÓÃÜÔÖÕÒÁÓÜÔÚÕßÕÆÇÏ×ÔÇÛÇ
ÁÞËÏËÏÊÏÑÂÛÁÙÎÄÖÜÝÑÇÏÕÚØÄÖÕÝ
ÖÕßÚÕÓÕßÙËÃÕÍÏÄØÚÇÙËÚÎÔËÑÇÚÕÔÚÇËÚÎØÃÊÇÚÕßÚÕ 
¡ÏÇ¦ÒÒÎÊÏ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝËÖËÚËÃÕß
ÚÜÔËÚ×ÔËÃÔÇÏÕÓËÍ¦ÒÕÝÇØÏÛÓÄÝÚÜÔÊÜØË×ÔÙËÁØÍÇÚÁÞÔÎÝÖÕß
ÁÞËÏÊËÞÛËÃÚÕ¡ËÚØÕÖÄÒÏÚÇÔ¬ÇÖÏÕ
ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÇÖÄÇßÚ¦ÛÇËÑÚËÛÕÆÔ
Ô¦ÓËÙÇÙÚÏÝËÑÛÁÙËÏÝÖÕßÛÇÙßÔËÞÏÙÚÕÆÔÂÛÇËÍÑÇÏÔÏÇÙÚÕÆÔÚÕ
ËÖËÚËÏÇÑÄÁÚÕÝÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÎÁÑÛËÙÎÖÕßËÍÑÇÏÔÏ¦àËÚÇÏÙË
ÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÙÚÕ*VZ[\TL0UZ[P[\[L

ÓËËÑÛÁÓÇÚÇÇÖÄÚÎÙßÒÒÕÍÂ:JOYLPLY
ÑÇÏÓÏÇÓËÍ¦ÒÎÁÑÛËÙÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÝÖÕßÛÇËÔÛÕßÙÏ¦ÙËÏÖÕÒÒÕÆÝÃÔÇÏÎÁÑÛËÙÎÇÖÄÏÊÏÜÚÏÑÂÙßÒÒÕÍÂ
ÖÕßËÐËØËßÔ¦ÓËÍ¦ÒËÝÙÚÏÍÓÁÝÚÎÝ
ÌÜÚÕÍØÇÌÏÑÂÝÚÁÞÔÎÝÚÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÞØÄÔÏÇÓËÁÓÌÇÙÎÑÇÏÙËÓËÍ¦ÒËÝÍßÔÇÃÑËÝÊÎÓÏÕßØÍÕÆÝÄÖÜÝÎ
§ÚÇá¦ÔØÓÖÕßÝÑÇÏÎÃÔÚÏÁØÓÇÔ
ÙÚÎ4L[)YL\LY¡ÏÇ¦ÒÒÎÁÑÛËÙÎ
ÖÕßÛÇËÃÔÇÏÊÎÓÕÌÏÒÂÝÖ¦ÒÏÇÖÄ
ÏÊÏÜÚÏÑÂÙßÒÒÕÍÂËÃÔÇÏÎÇßÚÂÖÕß
ÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÁØÍÇÇÖÄÚÎÇÒÒÃÇÚÕß
 ÕßÇÏ×ÔÇÙËÓÏÇÙßÔËÞÂÊÏÇÊØÕÓÂ
ÁÜÝÙÆÍÞØÕÔÇÁØÍÇÓËÓËÏÑÚ¦ßÒÏÑ¦

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Τι μουσική άκουγε ο πρώτος άνθρωπος;
Τι μουσική ÓÖÕØËÃÔÇ¦ÑÕßÍËÕÖØ×ÚÕÝ¦ÔÛØÜÖÕÝ"¡¦ÒÒÕÔÇßÚÂÚÎÝ
ÌÆÙÎÝÕÓÆÛÕÝÊËÔÓÇÝÒÁËÏÚÃÖÕÚÇÖËØÃÓÕßÙÏÑÂÝÙÚÎÔÊÁÓÙßÔËÖ×ÝÕÊ¦ÓÊËÔÖØÁÖËÏÔÇ¦ÑÕßÍË
ÓÕßÙÏÑÂÖÁØÇÇÖÄÚÏÚÏÈÃÙÓÇÚÇÑÇÏ
ÂÞÕßÝ¦ÒÒÜÔà×ÜÔ
¥ÙÚÄÙÕÚÕßÖÁØÕÞÕªÁÑÈÏËÓ®
ÚÕßÕ¦ÒÒÕÝÑÇÓÖØÏÁÒ¢ÕØÁÚÕ
ÑÒËÃÔËÏÓËÚÕÔÇÔÕßØÏÙÚÏÑÄÕÔËÏØ×ÊËÝ0U7HYHKPZ\T®¶ÖÇØÎÍÕØÏ¦
ÑÇÏÖÇØÇÓßÛÃÇÓÇàÃÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕÔ
ÚØÄÓÕÚÕßÚËÒËßÚÇÃÕßÓßÙÚÎØÃÕß®
ÇÓÖÕØÕÆÙËÑ¦ÒÒÏÙÚÇÔÇËÃÔÇÏÇßÚÂÓÏÇÓÕßÙÏÑÂÖÕß¦ÑÕßÙËÕÊ¦Ó
ÙÚÇÑØßÌ¦
ÇÏÚÏÓÕßÙÏÑÂÓÖÕØËÃÔÇ¦ÑÕßÍËÕÖØ×ÚÕÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕßÖ¦ÚÎÙË
ÙËÁÔÇÔ¦ÒÒÕÔÑÄÙÓÕ"©ÚÇÔÕ§ÏÒ
ØÓÙÚØÕÔÍÑÖËØÖ¦ÚÎÙËÖ¦ÔÜÙÚÎ
ËÒÂÔÎ"¬ÕËØ×ÚÎÓÇÊÏËÍËÃØËÏÚÕÔ
ÑÆØÏÕÑØÏÕÕÖÕÃÕÝËÃÞËÙßÍÑÏÔÎÛËÃ
ÓËÚÎÔÚÇÏÔÃÇÚÕß§Ú¦ÓÏËÔ¬ÙÇàÁÒ
©¸Ø×ÚÕÝ¦ÔÛØÜÖÕÝ¹ÂÚÇÔÑÇÏ
ÖÇÚÁØÇÝ®ÓËÛÁÓÇÚÎÔ
ÖØ×ÚÎÖØÕÙÙËÒÂÔÜÙÎÚÕß  ÑÇÏ

Το άλμπουμ
της μουσικής
υπόκρουσης
της ταινίας μοιάζει
στο μεγαλύτερο
μέρος του με ένα
διαρκές όνειρο.
ÑßØÃÜÝÚÕÔÃÊÏÕÚÕÔØÓÙÚØÕÔÍÑ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÜÝ¦ÔÛØÜÖÕÑÇÏÒÏÍÄÚËØÕÜÝÇÙÚØÕÔÇÆÚÎÑÇÏÉßÞØÄ
ÚËÞÔÕÑØ¦ÚÎ
ÁØÕßÓËÄÚÏÙÚÕÏ¦ÙÚÎÓÇÊËÔ
ÓËÚÇÊÃÊÕÔÚÇÏÕÏÂÞÕÏ ÇÏÚÏÝÊÆÕ
ÖËØÃÖÕß×ØËÝÖÕßÖËØÖ¦ÚÎÙÇÔ
Ö¦ÔÜÙÚÕÌËÍÍ¦ØÏÖØ×ÚÕÝÕØÓÙÚØÕÔÍÑÑÇÏÊËÆÚËØÕÝÕ¡ÖÇà©ÒÔÚØÏÔÓÕßÙÏÑÂÊËÔ¦ÑÕßÙÇÔ©ÆÚË
ÚÇÚÏÚÏÈÃÙÓÇÚÇÖÕß¦ÑÕßÙËÕÊ¦Ó
¶ÕÆÚËÑÇÏÚÎÌÜÔÂÚÕßËÕÆËÖÃÙÎÝ¡ÕÔ¦ÞÇÚÎÈÇØÏ¦ÇÔ¦ÙÇÚÕßÝ
ÓÁÙÇÙÚÎÙÚÕÒÂ

Το θαυμάσιο, ÈKÜi³{~Ì©ºX²¦>R}³iØ³Ñ{ËÑØt$¨³ØÒÚ¨Øu
Èo¨Ò×É{0ÇÒ³{Ö¨oÈ{³Ç
ÓÕßÙÏÑÂÄÓÜÝÖÕßÙßÔÁÛËÙËÕ
¬à¦ÙÚÏÔ²ÕÆØÍÕßÏÚÝÍÏÇÚÎÔÚÇÏÔÃÇ
ÚÕß¬ÙÇàÁÒÓÕÏ¦àËÏÔÇËÃÔÇÏÈÍÇÒÓÁÔÎÇÖÄÚÇÄÔËÏØÇÖÕßÓÖÕØËÃÔÇ

ÁÈÒËÖËÕØÓÙÚØÕÔÍÑÇÌÄÚÕßËÖÁÙÚØËÉËÙÚÎÎÑÇÏÕØÏÙÓÁÔËÝÔÆÞÚËÝÕÔËÏØËÆÚÎÑËÖÜÝÂÚÇÔÐÇÔ¦
ÑÇÏÖ¦ÒÏÖÃÙÜÙÚÎÙÚÇÞÚÏ¦ÙÏÜÖÂ

ÚÎÝËÒÂÔÎÝ½ÖÃÙÜÙÚÇÞØÄÔÏÇ
ÖÕßËÃÞËÙÚÎÔÇÍÑÇÒÏ¦ÚÕßÚÎÓÏÑØÂ
ÚÕßÑÄØÎÖØÕÚÕÆÖËÛ¦ÔËÏÖØÄÜØÇ
ÑÇÏÚØÇÍÏÑ¦ÇÖÄÖÇÏÊÏÑÄÑÇØÑÃÔÕ
ßÚÁÝÕÏÊÆÕÙÚÏÍÓÁÝÎÓÃÇÚÎÝÇÔ¦ÚÇÙÎÝÎ¦ÒÒÎÚÕßÖÁÔÛÕßÝÙÇÔÔÇ
ÁÍÏÔÇÔÁÔÇÓÁÙÇÚÕß
ÁØÇÇÖÄÚÎÒËÍÄÓËÔÎÖËØÏÙÚÇÙÏÇÑÂ®ÓÕßÙÏÑÂÚÕPUJPKLU[HS
T\ZPJÑÇÚ¦ÚÕßÝÇÍÍÒÄÌÜÔÕßÝÖÁØÇÇÖÄÚÏÝÓÕßÙÏÑÁÝËÖÕÞÂÝÖÁØÇ
ÑÇÏÇÖÄÚÕÕØÓÎÚÏÑÄËÔÚßÖÜÙÏÇÑÄ
ÓÕÚÃÈÕÖÕßËÑÌØ¦àËÏÚÎÊØÇÓÇÚÏÑÂ
ÁÔÚÇÙÎÚÕÊÁÕÝÑÇÏÚÎÔÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇÖÃÙÜÇÖÄÚÎÔÑÕÙÓÕáÙÚÕØÏÑÂÇßÚÂÇÖÕÙÚÕÒÂÚÕ¦ÒÓÖÕßÓ
ÚÎÝÓÕßÙÏÑÂÝßÖÄÑØÕßÙÎÝÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝÓÕÏ¦àËÏÖØ¦ÍÓÇÚÏÙÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÓÁØÕÝÚÕßÓËÁÔÇÊÏÇØÑÁÝÄÔËÏØÕÓÏÇÔÇÏ×ØÎÙÎÑ¦ÖÕßÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙÚÎÎÑÇÏÚÎËÒÂÔÎÑ¦ÖÕßÇÔ¦ÓËÙÇÙËÇßÚÄÔÚÕÔÑÄÙÓÕÑÇÏÙË
Ñ¦ÖÕÏÕÔ¦ÒÒÕÑ¦ÖÕßÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕ
ÄÔËÏØÕÑÇÏÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÚÕÇÏÛÁØÏÕ0U7HYHKPZ\T®
Õ¢ÕØÁÞØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙËÚÎÔÇÍ-

ÍËÒÏÑÂ¦ØÖÇ¬ÕÃÊÏÕÑ¦ÔËÏÑÇÏ
ËÊ×ÕÔËÄÚÇÚÕÝÙÚÇÚÕßÙÂÓËØÇ²ÕÆØÍÕßÏÚÝÕÕÖÕÃÕÝÁÞËÏ
ÙÚÕËÔËØÍÎÚÏÑÄÚÕßÊÆÕËÑØÎÑÚÏÑ¦
ZV\UK[YHJRÚÕ>OPWSHZO®ÑÇÏÚÕ
ÇØÏÙÚÕßØÍÎÓÇÚÏÑÄ3H3H3HUK®¶
ÑÇÏÕÏÊÆÕÚÇÏÔÃËÝÙÑÎÔÕÛËÚÎÓÁÔËÝ
ÇÖÄÚÕÔ¬ÙÇàÁÒ
ßÓ¦ÓÇÏÚÏÝÙÑÎÔÁÝÚÕßÖËØÃÖÇÚÕßÖ¦ÔÜÙÚÕÌËÍÍ¦ØÏ®ÒÁËÏÕ
ÑÆØÏÕÝÑØÏÇÑÕÆÍÕÔÚÇÝÚÎÔ¦ØÖÇ
ÔÇÚÕÔÚÏÔ¦àËÏÙÇÔÎÒËÑÚØÏÑÄØËÆÓÇ
ßÓ¦ÓÇÏÚ×ØÇÑÇÏÚÎÔÇÖÃÙÚËßÚÎ
ÓÕßÙÏÑÂÖÕßËÃÞËÍØ¦ÉËÏÕ¡ÖØ¦ÏÇÔÔÕÓÇàÃÓËÚÕßÝÇÊËÒÌÕÆÝÇÔÕß¦ÍÏÇÚÏÝÇÖÕÙÚÕÒÁÝÙÚÎËÒÂÔÎ
ÚÕ ÚÕ(WVSSV!([TVZWOLYLZ
HUK:V\UK[YHJRZ®ÏÇÙÚÎÓÏÑÁÝ®
ÓÕßÙÏÑÁÝ!ÓÕßÙÏÑÂÚÜÔØÜÚÄÖÒÇÙÚÜÔÚÕßÇÔÛØ×ÖÕßÖÕßÇÔÚÏÑØÃàËÏÁÔÇÔÑÄÙÓÕÁÔÇÖØÄÙÜÖÕ
ÁÔÇÈÒÁÓÓÇÁÔÇÔÕßØÇÔÄÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ËÔÚÕÐËÞÔ¦ÝÖÕÚÁÑ¦ÚÏ
ÚÁÚÕÏÕÏ»ÇßÚÄÑÇÏËÃÔÇÏÓÕßÙÏÑÂ
ÖÕßÇÏÜØËÃÚÇÏÑÏÇÌÕÆÁÞËÏÚËÒËÏ×ÙËÏÎÄÖÕÏÇÚÇÏÔÃÇ©ÖÜÝÚ×ØÇ®
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ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Εικαστική σύνθεση μεταξύ ζώου και ατόμου
Η γκαλερί Αποκάλυψη παρουσιάζει την ατομική έκθεση του ζωγράφου Ανδρέα Παρασκευά «Οικείο Κτήνος»
Της ΛΟΥΙΖΑΣ ΛΟΥΗ

Μετά από ÊÏ¦ÒËÏÓÓÇÁÐÏÞØÄÔÜÔÇÖÄ
ÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÚÕßÇÚÕÓÏÑÂÁÑÛËÙÎÕÔÊØÁÇÝÇØÇÙÑËß¦ËÑÛÁÚËÏ
ÚÎÔÁÇÚÕßÊÕßÒËÏ¦ÙÚÎÔÍÑÇÒËØÃ
ÖÕÑ¦ÒßÉÎßÖÄÚÕÔÚÃÚÒÕ©ÏÑËÃÕ
ÚÂÔÕÝ®ÑÇÏÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÖÃÔÇÑËÝÒ¦ÊÏÙËÑÇÓÈ¦©ÚÃÚÒÕÝ
ÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÚÕßÔÊØÁÇÇØÇÙÑËß¦¬ÕÕÏÑËÃÕÑÚÂÔÕÝ®ËÃÔÇÏ
ÁÔÇÝÚÃÚÒÕÝÖÕßÖØÕÈÒÎÓÇÚÃàËÏ
ÃÙÜÝÑÇÏÔÇÖØÕÑÇÒËÃ¡ÏÒ¦ËÏÍÏÇ
ÚÕÑÇÚÕÏÑÃÊÏÕÖÕßÁÞÕßÓËÙÚÕÙÖÃÚÏÓÇÝÂÓÂÖÜÝÍÏÇÚÕà×ÕÑÚÂÔÕÝ
ÖÕßÄÒÕÏÑØÆÈÕßÓËÓÁÙÇÓÇÝ"©Ï
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Η Ομαδική έκθεση χαρακτών είναι αφιερωμένη στα 25 χρόνια από
την ίδρυση του Πρότυπου Εργαστηρίου
Χαρακτικής Ε.ΚΑ.ΤΕ.
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ÖÕÆÊÇÙËËÖÃÙÎÝÑÎÔÕÍØÇÌÃÇ

ÙÚÕËØÍÇÙÚÂØÏÕÚÕßÇÙÏÒËÏ¦ÊÎÑÇÏÞÇØÇÑÚÏÑÂÙÚÕËØÍÇÙÚÂØÏÕ
ÚÕßÐÇØÞÄÖÕßÒÕßØÍ¦ÙÚÎÑË
ÍÏÇÚØÃÇÞØÄÔÏÇÙÚÎÔÛÔÏÑÂßØÏÑÂÙÑÎÔÂÛÎÔ×ÔÙÚÕÙÑÎÔÕÍØÇÌÏÑÄÚÓÂÓÇØÍ¦ÙÚÎÑËËÖÃÙÎÝÙÇÔÙÑÎÔÕÍØ¦ÌÕÝÍÏÇÖÕÒÒÁÝ
ÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÙÚÎÔ ÆÖØÕÑÇÏÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇ´ÞËÏÙÚÕËÔËØÍÎÚÏÑÄÚÕß
ÇÚÕÓÏÑÁÝÑÛÁÙËÏÝÙÚÎÔ ÆÖØÕ
ÑÇÏÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ´ÞËÏÒ¦ÈËÏÓÁØÕÝÙËÖÕÒÒÁÝÕÓÇÊÏÑÁÝËÑÛÁÙËÏÝ
ÙÚÎÔ ÆÖØÕÇÒÒ¦ÑÇÏÙßÓÓËÚÕÞÁÝÙËÏËÛÔÂÝËÑÛÁÙËÏÝÄÖÜÝ
ÎÎ¡ÖÏËÔ¦ÒËËÑÃÔÕß ÕßÈÁÏÚÑÇÏ¦ÒÒËÝÖÄÚÕ
àËÏÓÄÔÏÓÇÙÚÎ¦ØÔÇÑÇÑÇÏËØÍ¦àËÚÇÏ
ÙÇÔÑÇÛÎÍÎÚÂÝ¬ÁÞÔÎÝÙÚÎÓÁÙÎ
ËÑÖÇÃÊËßÙÎ

Πληροφορίες: t${~ÉË³ÊØuVåÙ¨ÓÑØ(Ñ¨Ñ~ÉÈÒØ
³io~ÑÜÉ¨Ëå~ÒÜÈiVÛ{Ò¨~É{Ñ
¸´ ÉÐK¨ËÈ¸Æ

MISE EN PLACE / ΤΗΣ ΓΙΟΥΛΗΣ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

Κάτι παλιό
Η ερώτηση ÓËÇÏÌÔÏÊÃÇÙËÕÆ
ÓÖÕØ×ÔÇÇÍÕØ¦ÙÜÓÏÇÚÕÆØÚÇ
ÖÇÒÏÇÑÏ¦ÐÁØËÏÝÄÖÜÝÇßÚÁÝÖÕß
ÁÌÚÏÇÞÔÇÔÕÏÓÎÚÁØËÝÓÇÝ"¡ÏÇ
ÚÕÆØÚÇÇÓßÍÊ¦ÒÕßÓÏÇÙËØ¦ÔÕ
ÑÒÇÙÏÑÂÖÒÕÆÙÏÇÙËÍËÆÙÎ®¡Ë
ÚÇÍÒßÑ¦ÊËÔÚÇÖÂÍÇÏÔÇÖÕÚÁÑÇÒ¦ÊËÔÌÚÏ¦ÞÔÜÙßÞÔ¦ÍÏÇÚÃÊËÔ
ÚÇÚØ×ÜÏÊÏÇÃÚËØÇËÑÚÄÝÇÔÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇàËÙÚÄÍÇÒÇÑÚÕÓÖÕÆØËÑÕÑËÃÕÓÕÒÕÍ×ÖÜÝÊÆÙÑÕÒÇ
ÇÔÚÏÙÚÁÑÕÓÇÏËÔÏÑÄÚËØÇÄÓÜÝ
ÊËÔÁÞÜ¦ÖÕÉÎÕÆÚËÍÔÜØÃàÜÖÕÒÒ¦ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÇÍÒßÑ¦©ÖÄÚË
ÊËÔËÃÞÇÇÖ¦ÔÚÎÙÎÙÚÎÔËØ×ÚÎÙÎ
ÚÎÝÌÃÒÎÝÙÃÍÕßØÇÄÓÜÝÓËÁÈÇÒË
ÙËÙÑÁÉËÏÝ
¬ÏËÔÔÕÕÆÓËÄÚÇÔÒÁÓËÖÇÒÏÇÑÄ" ÇÏÍÏÇÚÃÚÕÔÕÙÚÇÒÍÕÆÓËÚÄÙÕ
ÖÕÒÆÓËØÏÑÁÝÌÕØÁÝ"¡ÏÇÈÄÒÚÇÔÇ
Ñ¦ÔËÏÑ¦ÖÕÏÕÝÙËÑËÔÚØÏÑ¦ÂÙßÔÕÏÑÏÇÑ¦àÇÞÇØÕÖÒÇÙÚËÃÇÛÇÈØËÏ
ÚÇÖ¦ÔÚÇßÖÁØÕÞÇÍÒßÑ¦ÖØÜÚÄÚßÖÇÑÇÏÔÄÙÚÏÓÇ©ÚÏÒÇÞÚÇØ¦ËÏ
ÎÉßÞÂÚÕßÏÇÚÃÚÕÖÇÒÏÄ"¡ËÚ¦
ÛßÓÂÛÎÑÇÑ¦ÖÕÏÇ²ØÏÙÚÕÆÍËÔÔÇ
ÖÕßËÃÞÇÚÎÔÁÓÖÔËßÙÎÔÇÌÚÏ¦ÐÜ
ÓËÒÕÓÇÑ¦ØÕÔÇÂÍÇÙÚÇØ¦ÌÏÇ
ÚÎÝÈÏÈÒÏÕÛÂÑÎÝÓËÚÏÝÓÇÍËÏØÏÑÁÝ
ÑÇÏàÇÞÇØÕÖÒÇÙÚÏÑÁÝÑÇÏÑÇÚÁÈÇÙÇÑÇÓÏ¦ËÏÑÕÙÇØÏ¦ÈÏÈÒÃÇÓËÙßÔÚÇÍÁÝËÝÑÇÏÊËÔÂÚÇÔÇØÑËÚ¦
ÓÖÂÑÇÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÑÇÏÞ¦àËßÇ
ÙßÔÚÇÍÁÝÍÏÇ×ØËÝ
ÔÇàÎÚÕÆÙÇÚÇÖÏÕÚØÇÍÇÔ¦ÚÇ
ÖÏÕÍËßÙÚÏÑ¦ÚÇÖÏÕÖØÜÚÄÚßÖÇÚÇ
ÖÏÕÚÁÒËÏÇÓËÒÃÍÇÒÄÍÏÇ¶ÓÏÇÞÇÓÁÔÎÓ¦ÞÎÖØÕÌÇÔ×ÝÑÇÛ×ÝÊËÔ
ßÖ¦ØÞËÏÚÁÒËÏÕÙÚÎÍËÆÙÎÃÍËÝ
ÓÁØËÝÓËÚ¦ÖÁØÇÙÇÇÖÄÚÕÖÇÚØÏÑÄ
ÓÕßÑÇÏÚÕÈÒÁÓÓÇÓÕßÁÖËÙËÙÚÕ
ÞÏÒÏÕÌÛÇØÓÁÔÕÈÏÈÒÃÕÚÎÝ²ØÆÙÇÝ
ÇØÇÊËÃÙÎÚÎÝÍßÔÇÃÑÇÝÖÕßËÐÁÌØÇÙËÓÕÔÇÊÏÑ¦ÚÏÝÇÔ¦ÍÑËÝÚÎÝ
ËØÍÇàÄÓËÔÎÝÑÇÏÔÕÏÑÕÑßØ¦ÝÚÎÝ
ËÖÕÞÂÝÚÎÝÑËÃÙËÁÔÇÖÇÒÏÕÑÇÏ-

Η συνταγή o{Ñ³ÑÐÉÜÐÑ~Ò¨Ñ
ÙÉÉËTÉ³Ë³Ñ³¨³Ì³ÈVÑÜÜÒÊ³Ñ³iØÐÑÐÒØÒ{ÉØ×¨ÓØ
ÙÉÑÑÇi³ÒØ³~ÑÜÖ³É¨VÐÑ~Ò³{
{~ÉËV~Ò³{ÑÜ{Ì~Ñ{ÂÉTÑÐÓ
ØÏÙÓÁÔÕÞÇØÚ¦ÑÏÍËÓ¦ÚÕÒËÑÁÊËÝ
ÖÏÇÙÓÁÔÕÓËÙßÔÊËÚÂØÇÙÚÏÝÙËÒÃÊËÝÓËÚÏÝËÕØÚÇÙÚÏÑÁÝÙßÔÚÇÍÁÝ
ßÖÂØÞËÓÏÇÙßÔÚÇÍÂÍÏÇÓËÒÕÓÇÑ¦ØÕÔÇÖÕßÇÖÄÑ¦ÖÕßËÃÞËÇÔÚÏÍØ¦ÉËÏÎÓÎÚÁØÇÓÕß
ËÔËÃÞËÚÃÖÕÚÇÚÕÖØÜÚÄÚßÖÕ
ÇÒÒ¦ÂÚÇÔÚÎÝÓÇÓ¦Ý¬ÎÔÁÌÚÏÇÐÇÓËÓËÍ¦ÒÎÖËØÎÌ¦ÔÏÇÖÇØÄÒÕ
ÖÕßÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÊËÔÓÖÕØ×ÔÇ
ÖÜÄÚÏÂÚÇÔÏÊÏÇÃÚËØÇÑÇÒÄÒÒ¦Ñ¦ÖÕÏËÝÌÕØÁÝÊËÔÇÔÇàÎÚ¦Ý
ÚÕÑÇÒÆÚËØÕÓÇÑ¦ÚÏÕÏÑËÃÕÑ¦ÚÏ
ÖÇÒÏÄÑÇÏÐËÞÇÙÓÁÔÕ½ÇÖÒ×Ý
ÄÙÕÓËÍÇÒ×ÔËÏÝÁÞËÏÝÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÔ¦ÍÑÎÔÇÐÇÔÇÛßÓ¦ÙÇÏÖ×Ý
ÂÙÕßÔÔÇÙßÔÊÁËÙÇÏÐÇÔ¦ÓËÁÔÇ
ÑÕÓÓ¦ÚÏÙÕßÖÕßÇØÔËÃÙÇÏÔÇÊËÞÛËÃÝÄÚÏÖÒÁÕÔÇÔÂÑËÏÕØÏÙÚÏÑ¦
ÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔ©ÚÇÔÄÒÇÖØÕÞÜØ¦ÔËÓËÏÒÏÍÍÏ×ÊÎÚÇÞÆÚÎÚÇÄÚÇÔ
ÄÒÇËÃÔÇÏÊÏÇÛÁÙÏÓÇÙËÇÖÃÙÚËßÚÎÖÕÏÑÏÒÃÇÖÇÔÚÕÆÑÇÏÇÔ¦Ö¦ÙÇ
ÙÚÏÍÓÂßÖ¦ØÞÕßÔÓËØÏÑÁÝÌÕØÁÝ
ÖÕßÇÖÒ×ÝËÖÏÛßÓËÃÝÑ¦ÚÏÖÇÒÏÄ
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Η εξελικτική θεωρία των εξοπλισμών
Η «Κ» προδημοσιεύει απόσπασμα από το νέο βιβλίο του ιστορικού Ουίλιαμ Μακ Νιλ «Επιδιώκοντας την ισχύ»
Ο Αμερικανός ÏÙÚÕØÏÑÄÝ©ßÃÒÏÇÓ¡ÇÑ
§ÏÒ ËÃÔÇÏÍÔÜÙÚÄÝÙÚÕ
ËÒÒÎÔÏÑÄÑÕÏÔÄÇÖÄÚÕËÓÈÒÎÓÇÚÏ
ÑÄÈÏÈÒÃÕÚÕßÓËÚÇÓÄØÌÜÙÎÚÎÝ
ÒÒ¦ÊÇÝÓËÚ¦ÚÕÔqÇÍÑÄÙÓÏÕÄ
ÒËÓÕ®ÖÕßËÃÞËÑßÑÒÕÌÕØÂÙËÏÇÖÄ
ÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝÇÖÇÊÄÖÕßÒÕÝ¬×ØÇ
ÇÖÄÚÕÔÃÊÏÕËÑÊÕÚÏÑÄÕÃÑÕÖØÄÑËÏ
ÚÇÏÙËÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÔÇÑßÑÒÕÌÕØÂ
ÙËÏÁÔÇ¦ÒÒÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÁØÍÕÚÕß
ÓËÚÃÚÒÕÖÏÊÏ×ÑÕÔÚÇÝÚÎÔÏÙÞÆ®
ÑÑÏÔ×ÔÚÇÝÇÖÄÁÔÇÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕ
ÈÏÈÒÃÕÚÕßÓËÚÃÚÒÕÖÏÊÎÓÃËÝÑÇÏ
ÒÇÕÃ®Õ¡ÇÑ§ÏÒÓËÚÇÌÁØËÏÚÎÙÞÁÙÎ
ÇÒÒÎÒËÖÃÊØÇÙÎÝÇÔÛØ×ÖÏÔÜÔÖÒÎ
ÛßÙÓ×ÔÑÇÏÓÏÑØÕÖÇØÇÙÃÚÜÔÓËÒË
Ú×ÔÚÇÝÚ×ØÇÚÏÝÓËÚÇÈÕÒÁÝÙÚÕßÝ
ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÕÆÝËÐÕÖÒÏÙÓÕÆÝ©ÏÚË
ÒËßÚÇÃÕÏÓÕÏ¦àÕßÔÓËÚÏÝÍËÔËÚÏÑÁÝ
ÓËÚÇÒÒ¦ÐËÏÝÚÜÔÓÏÑØÕÕØÍÇÔÏÙÓ×Ô
ßÖÄÚÎÔÁÔÔÕÏÇÄÚÏËÔÊÁÞËÚÇÏÖËØÏ
ÙÚÇÙÏÇÑ¦ÔÇÇÔÕÃÐÕßÔÔÁËÝÍËÜÍØÇ
ÌÏÑÁÝà×ÔËÝÖØÕÝËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎÂÔÇ
ÑÇÚÇØØÃÉÕßÔÖÇÒÇÏÄÚËØÇÄØÏÇÙË
ÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÎÔ¦ÙÑÎÙÎÈÃÇÝËÔÚÄÝ
ÚÎÝÃÊÏÇÝÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝßÖÕÊÕÞÂÝ
ÂÓËØÇÎ ®ÖØÕÊÎÓÕÙÏËÆËÏÁÔÇ
ÇÖÄÙÖÇÙÓÇÇÖÄÚÕÈÏÈÒÃÕ
¡

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ


¬Õ  ÖÁÔÚËÓÂÔËÝÓË
Ú¦ÚÎÔÃÊØßÙÎÚÕß§¬©
ÎÖßØÕÊÄÚÎÙËÚÕÔ
ÖØ×ÚÕÖßØÎÔÏÑÄÓÎÞÇÔÏÙÓÄÚÎÝß
ÚÄÖØÕÑ¦ÒËÙËÁÑÖÒÎÐÎÑÇÏÚØÄÓÕÙÚÏÝ
ÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝÇÌÕÆÄÒÕÏÙÞË
ÊÄÔÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃÂÚÇÔÈÁÈÇÏÕÏÄÚÏ
ÛÇÖËØÔÕÆÙÇÔÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇÓÁÞØÏ
ÔÇÑÇÚÇÌÁØÕßÔÕÏª×ÙÕÏÔÇÍÃÔÕßÔ
ÍÔ×ÙÚËÝÚÜÔÖËØÃÖÒÕÑÜÔÒËÖÚÕÓËØËÏ
×ÔÚÎÝÇÚÕÓÏÑÂÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝØÜ
ÙÏÑÂÏÑÇÔÄÚÎÚÇÙÚÏÝËÖÏÙÚÂÓËÝÙÚÎ

ÓÎÞÇÔÏÑÂÑÇÏÙÚÕÔÙÞËÊÏÇÙÓÄÄÖÒÜÔ
ÁÍÏÔËÇÑÄÓÇÖÏÕÕØÇÚÂÓËÚÕÔËÖÄÓË
ÔÕÍÆØÕÚÎÝÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑÂÝÑÕÆØÙÇÝ
ËÐÕÖÒÏÙÓ×Ô¬Õ ÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÇÔÚÁÊØÇÙËÙÚÎÔÇÖ×ÒËÏÇ
ÚÕßÇÚÕÓÏÑÕÆÓÕÔÕÖÜÒÃÕßÚÎÝÇÖÕÌÇ
ÙÃàÕÔÚÇÝÇÖØÄÛßÓÇÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏ
ÙÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎËÔÄÝÖÕÒÆÖÏÕÚØÕÓË
ØÕÆÄÖÒÕßÚÎÝÈÄÓÈÇÝßÊØÕÍÄÔÕßÂ
ÙÆÔÚÎÐÎÝ©Ïª×ÙÕÏÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔÑÇ
Ú¦ÖÄÊÇÝÖßØÕÊÕÚ×ÔÚÇÝÚÎÔÖØ×ÚÎ
ÊÏÑÂÚÕßÝÈÄÓÈÇßÊØÕÍÄÔÕßÓÄÒÏÝ
ËÔÔÁÇÓÂÔËÝÓËÚ¦ÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕÚÕß
 ÄÚÇÔÕÏÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙÇÔÚÎÔÇÚÄÒÎÔËÍÕß
ÁÚÇÑÙÚÕÔÏØÎÔÏÑÄÍÏÇÚÎÔÖØ×ÚÎ
ÖËÏØÇÓÇÚÏÑÂÊÕÑÏÓÂÇÔÚÃÊØÇÙÎÝÖß
ØÎÔÏÑÂÝÙÆÔÚÎÐÎÝ
ÔÑÇÏÖËØÃÖÒÕÑËÝÇÖÄÖÒËßØ¦Ý
ÑÇÚÇÙÑËßÂÝÕÏËÑØÎÑÚÏÑÁÝÑËÌÇÒÁÝ
ßÊØÕÍÄÔÕßÓÖÕØÕÆÙÇÔ¦ÓËÙÇÔÇ
ÍÃÔÕßÔÖÕÒÆËÒÇÌØÆÚËØËÝÇÖÄÚÏÝ
ÖØ×ÚËÝÕÍÑ×ÊËÏÝÈÄÓÈËÝÕßØÇÔÃÕß
ÑÇÏÖÒÕßÚÜÔÃÕßÚÙÏÕÏÖÆØÇßÒÕÏ
ÁÍÏÔÇÔÕÇßÚÕÔÄÎÚÕÝÑÇÏÖØÕÚÏÓ×ÓË
ÔÕÝÌÕØÁÇÝØÃÉÎÝÚÕßÝËÔßÖÂØÞË
ÓÁÙÕÇÔÇÞÇÃÚÏÙÎÝËÔÄÝÖßØÇÆÒÕß
ÖÕßÑÏÔËÃÚÇÏÓËÓËÍ¦ÒÎÚÇÞÆÚÎÚÇÕ
ÊËÈÕÓÈÇØÊÏÙÓÄÝÚÎÝÍÍÒÃÇÝÇÖÄ
ÚÎËØÓÇÔÃÇÓËÖßØÇÆÒÕßÝ=ÚÕ
 ËÃÞËÇÖÕÊËÃÐËÏÖÄÙÕÇÖÕÚËÒË
ÙÓÇÚÏÑ¦ÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇËÃÔÇÏÇßÚ¦
ÚÇÄÖÒÇÚÙÏÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃÁÊÜÙÇÔ
ÇÑÄÓÇÖÏÕËÖËÃÍÕÔÚÇÞÇØÇÑÚÂØÇÙÚÎÔ
ÁØËßÔÇÑÇÏÇÔ¦ÖÚßÐÎÖßØÇÆÒÜÔÐË
ÑÏÔ×ÔÚÇÝÇÖÄÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝ
ÚÕß êÄÓÜÝÕÏª×ÙÕÏÐËÑÃÔÎÙÇÔ
ÖÕÒÆÔÜØÃÚËØÇÇÖÄÚÏÝÔÜÓÁÔËÝ
ÕÒÏÚËÃËÝÙËÓÏÇÖËØÃÕÊÕÑÇÚ¦ÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÕÏÈÇØÆÚËØËÝÇÚÕÓÏÑÁÝÑËÌÇÒÁÝ
ÇÖÇÏÚÕÆÙÇÔÓËÍÇÒÆÚËØÕßÝÑÇÏÏÙÞß
ØÄÚËØÕßÝÖßØÇÆÒÕßÝÍÏÇÔÇÇÖÕÍËÏÜ
ÛÕÆÔ¥ÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕ
ÚÕß ÕÏª×ÙÕÏËÑÚÄÐËßÙÇÔÁÔÇÔ
ÖÆØÇßÒÕÇØÑËÚ¦ÏÙÞßØÄ×ÙÚËÔÇ

Ατομική Ù~{ÐÊ³åÐÉ¨{~Ñ³i ÉKÒÙÑ³iÙÉ~ÑÉ³ËÑ³È¤lÆ0K{KÜË
³È$ÈËÜ{ÑÐÑ~ {ÜÙÉÂ{ÒÚÑ~È~Ü×¨ÊÉ{ÑÌ³{ØÉ~ÙÌÉ{Ø(ÑÑÙÌÈÜØ

Η νέα κυβέρνηση των
Δημοκρατικών, το 1961,
δεσμεύθηκε να ξεπεράσει τους Σοβιετικούς
σε ό,τι αφορούσε την τεχνολογία των πυραύλων.

ÛÁÙËÏÁÔÇÔÓÏÑØÄÊÕØßÌÄØÕ¶ÚÕÔ
ÖÕÆÚÔÏÑ¶ÙËÚØÕÞÏ¦ÍÆØÜÇÖÄÚÎ
ÎËÔ×ÚÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝÓÂÔËÝÁÙÚËÒ
ÔÇÔÄÒÕÑÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÇÌÕØÚÃÇÙÚÕ
Ï¦ÙÚÎÓÇ
¬ÇËÖÏÚËÆÍÓÇÚÇÚÜÔª×ÙÜÔÊËÔ
¦ÌÎÔÇÔÑÇÓÃÇÇÓÌÏÈÕÒÃÇÍÏÇÚÎÔÚË
ÞÔÏÑÂÏÑÇÔÄÚÎÚ¦ÚÕßÝÔÇÖÒÂÐÕßÔÓË
ÇÚÕÓÏÑÁÝÑËÌÇÒÁÝÕÖÕÏÕÊÂÖÕÚËÙÎ
ÓËÃÕËÖÃÚÎÝÎÝ¡ÁÞØÏÚÕ ÕÏ
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Τολμηροί
δεσμώτες
της ταχύτητας
Ματ Ντέιμον και Κρίστιαν Μπέιλ
«οδηγούν» τη Ford απέναντι στη Ferrari
Κόντρα σε όλα ###½
ΔΡΑΣΗΣ (2019)

Σκηνοθεσία: 0ÇÓ{ÐØÒo~Ü³
Ερμηνείες: ¨Ë³{ÑÓ{ÜV

Ñ³ ³Ó{ÐVÉÍ³¨{ÌÑÑÜ×Ó
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ
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ÙËÓÁÍÏÙÚÕÈÇÛÓÄ
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ΠΡΟΣ ΩΠΑ

Ποιοι λόγοι με έδιωξαν απ’ την Ελλάδα
Ο κορυφαίος βιολιστής και αρχιμουσικός Λεωνίδας Καβάκος μιλάει στην «Κ» για τον Μπετόβεν, τους πολιτικούς και την κρίση

ΤΑΣΟΥΛΑ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ
Ο Λεωνίδας Καβάκος,ÙÚÎÔ¦ÒÒÎ
¦ÑØÎ ÚÎÝ ÚÎÒËÌÜÔÏÑÂÝ ÍØÇÓÓÂÝÇÖÄÚÕÙÖÃÚÏÚÕßÁÐÜÇÖÄ
ÚÎßØÃÞÎÇÑÕÆÍËÚÇÏËßÊÏ¦ÛËÚÕÝÞËÏÚÕßÝÒÄÍÕßÝÚÕß!ÚÕÔÁÕ
ÚÕß¦ÒÓÖÕßÓ)LL[OV]LU=PVSPU
*VUJLY[V®ÓÄÒÏÝÑßÑÒÕÌÄØÎÙË
:VU`*SHZZPJHS7HUPR9LJVYKZ
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ÙßÔÎÛÃÙËÏÔÇàÜÒÕÏÖÄÔÓËÚÎÔ
ÇÃÙÛÎÙÎÄÞÏÚÕßÖÇØÄÔÚÕÝÇÒÒ¦ÚÕßÓËÚÇÚÕÖÏÙÓÁÔÕßÞØÄÔÕß®
ÙßÔ¦ÔÚÎÙÂ®ÚÕßÓËÚÕÔ
¡ÖËÚÄÈËÔÂÚÇÔÑ¦ÚÏÖÕßÞØÄÔÏÇ
ÙÑËÌÚÄÚÇÔ¬Õ ÕÔÙÁØÚÕÍÏÇÏÕÒÃ®ÚÕÖØÜÚÕÓËÒÁÚÎÙËÔÜØÃÝÙË
ÎÒÏÑÃÇËÚ×ÔÑÚÕÚËÚÕ¦ÑÕßÙËÑÇÏÙËÖÕÒÒÁÝÎÞÕÍØÇÌÂÙËÏÝ
©ÚÇÔÄÓÜÝÙÚÁÑËÙÇÏÓÖØÕÙÚ¦
ÙÚÎÔÖÇØÚÏÚÕÆØÇÑÇÏÇØÞÃàËÏÝÔÇ
ÖÇÃàËÏÝÄÒÇÇÒÒ¦àÕßÔÔ×ÁÞËÏÝ
ÚÎÊÃÉÇÚÎÝÑÇÚ¦ÑÚÎÙÎÝÑÇÏÚÎÔ
ËÔÚÆÖÜÙÎÄÚÏÄÒÕÝÕÑÄÙÓÕÝÙÕß
ÇÔÂÑËÏÓÖØÕÙÚ¦ÙËÚÁÚÕÏÇÁØÍÇ
ÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏËÃÝÄÚÏßÖ¦ØÞËÏÑ¦ÚÏ
ÓËÚÕÕÖÕÃÕÖÕÚÁÊËÔÛÇÓÖÕØÁÙËÏÝÔÇÙßÍÑØÏÛËÃÝÑ¦ÚÏÚËØ¦ÙÚÏÕ
ÖÕßÙËÐËÖËØÔ¦ËÏ ÇÏÊËÔÇÔÇÌÁØÕÓÇÏÙÚÕÚËÞÔÏÑÄÑÕÓÓ¦ÚÏ¶ÊËÔ
ËÃÔÇÏÄÚÏÖÏÕÊÆÙÑÕÒÕßÖ¦ØÞËÏ¶
ÇÒÒ¦ÙÚÎÙÕÌÃÇÖÕßÇßÚÄÚÕÁØÍÕÓËÚÇÌÁØËÏßÚßÞ×ÝËÃÞÇÙÜÙÚÂÑÇÛÕÊÂÍÎÙÎÇÖÄÚÕßÝÍÕÔËÃÝ
ÑÇÏÚÕÔÊ¦ÙÑÇÒÄÓÕßÓÇÛÇÄÚÏ
ÖØÁÖËÏÔÇÁÞÜÚÎÔËßÇÏÙÛÎÙÃÇÔÇ
ÖÇØÇÚÎØ×ÑÇÏÔÇÖÒÎÙÏ¦àÜÑ¦ÚÏ
ÚÄÙÕÙÖÕßÊÇÃÕÄÞÏÔÇÖØÕÙÖÇÛ×ÔÇÚÕÌÁØÜÙÚÇÓÁÚØÇÓÕß
¡ÄÔÕÁÚÙÏÇÔËÈÇÃÔÜËÖÃÖËÊÕÜÝ
¦ÔÛØÜÖÕÝÏÊ¦ÙÑÕÓÇÏÇÑÄÓÇ
ÐËÒÃÙÙÕÓÇÏ®
ÐÁÒÏÐÎ×ÝÔÇÞÜØÁÙÕßÔÙ»
ÇßÚÂÚÎÒÁÐÎÄÒÇÄÙÇÁÞËÏÖËÚÆÞËÏ
ÕÞØÕÔÕÝ ÇÈ¦ÑÕÝ" ÕØßÌÇÃÕÝ
ÈÏÕÒÏÙÚÂÝÑÇÏÇØÞÏÓÕßÙÏÑÄÝÓËÚËÞÔÏÑÂÇØÚÏÄÚÎÚÇÑÇÏÑÇÛÎÒÜÚÏÑÂ
ÊËÐÏÕÚËÞÔÃÇÇÖÄÒßÚÇÊÕÙÓÁÔÕÝ
ÙÚÎÔÚÁÞÔÎÚÕßÍËÓÃàËÏÇÃÛÕßÙËÝ

ÄÖÕßÑÏÇÔÖÇÃàËÏÒÒ¦ÊËÔÑÕÒÒ¦ËÏ®ÙÚÎÈÏØÚÕßÕàÏÚÁËÒÚÏ×ÔËÏ
ÊÏÇØÑ×ÝÚÎÔÚËÞÔÏÑÂÚÕßÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇßÖÎØËÚÂÙËÏÑÇÒÆÚËØÇÚÕ
ÓÕßÙÏÑÄÑËÃÓËÔÕÔÇÇÔÇÊËÃÐËÏÓË
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÙÇÌÂÔËÏÇÚÎÙÑÁÉÎ
ÚÕßÙßÔÛÁÚÎÞËÏÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇ
ÇÖÕÑÜÊÏÑÕÖÕÏÂÙËÏÚÎÙÑÁÉÎÚÕß
ÕÆÔÚÈÏÞÈÇÔ¡ÖËÚÄÈËÔ"
ÞÜÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÄÚÏËÔ×ËÃÞË
ÚÎÔÖÎÍÇÃÇ¦ÔËÙÎÔÇÍØ¦ÉËÏÕÚÏÊÂÖÕÚËÚÕÔÖÇÃÊËßËÎËßÛÆÔÎ
ÖÕßÁÔÏÜÛËÍÏÇÚÕÚÏÁÖØËÖËÔÇ
ÍØ¦ÉËÏÔÊËÃÚËÚÇÞËÏØÄÍØÇÌ¦
ÚÕßÚÎÔ×ØÇÖÕßÙßÔÛÁÚËÏËÃÔÇÏ
ÙÇÔÔÇÍÃÔËÚÇÏÖÄÒËÓÕÝÑÄÓÇ
ÑÇÏÚÕ¸ ÕÔÙÁØÚÕÍÏÇÏÕÒÃ¹ÓÕÏ¦àËÏÓËËÓÖÄÒËÓÎà×ÔÎ!ÊÏÕØÛ×-

ÚÕÑ¦ÔËÏ ÇÏÖØÕÝÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝ
àÜÂÝÚÕßÄÚÇÔÁÞÇÔËÚÎÔÇÑÕÂ
ÚÕßÓÕÒÕÔÄÚÏÓÖÕØÕÆÙËÔÇÙÚÇÓÇÚÂÙËÏÔÇÍØ¦ÌËÏ¶ÇÑÄÓÇÑÏÁÚÙÏ
ÛÇÂÚÇÔÕÙßÔÛÁÚÎÝÙÚÕÔÕÖÕÃÕ
ÙÂÓËØÇÄÒÕÏßÖÕÑÒÏÔÄÓÇÙÚË¶ÙßÔÁÞÏÙËÔÇÊÎÓÏÕßØÍËÃÇÖÕÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÝÚÎÔÇÐÃÇÚÎÝ¸ËÙÜÚËØÏÑÂÝ
ÓÇÝÇÑÕÂÝ¹¬ÇÑÕßÇØÚÁÚÇÖÕß
ÁÍØÇÉËËÑËÃÔÎÚÎÔÖËØÃÕÊÕËÃÔÇÏ
ÛÇßÓ¦ÙÏÇÖÄÚÁÚÕÏÕßÝ¸Ì¦ØÕßÝ¹
ÖØÕÙÖÇÛ×ÔÇÊÏÊ¦ÙÑÕÓÇÏÇÖÄÚÕ
Ö×ÝÊÏÇÞËÏØÃÙÚÎÑÇÔÚÏÝÙßÓÌÕØÁÝ
ÚÕßÝÍÏÇÚÃÇßÚÂÎÊÆÔÇÓÎßÖ¦ØÞËÏÙËÄÒÕßÝÓÇÝÙÚÕ+5(ÓÇÝ
ÇÖÒ×ÝÊËÔÐÁØÕßÓËÖ¦ÔÚÇÖ×ÝÔÇ
ÚÎÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙÕßÓË®
ÏÇÚÕÔËÜÔÃÊÇ ÇÈ¦ÑÕÕ
¡ÖËÚÄÈËÔËÃÔÇÏÕÖÒÁÕÔÙÆÍÞØÕÔÕÝÙßÔÛÁÚÎÝÓËÚÎÔÁÔÔÕÏÇÄÚÏ
ÑÇÏËÓËÃÝÙÚÎÔËÖÕÞÂÓÇÝÄÖÜÝ
ËÑËÃÔÕÝÙÚÎÊÏÑÂÚÕßÑÇÒÕÆÓÇÙÚËÄÞÏÓÄÔÕÔÇÊÏËÑÊÏÑÂÙÕßÓË
ÔÁËÝÑÇÚÇÑÚÂÙËÏÝÇÒÒ¦ÔÇËÑÚÏÓÂÙÕßÓËÑÇÏÔÇÊÏÇÚÎØÂÙÕßÓË
ÄÙÇÁÞÕßÓË

Ολοι λένε ότι εμείς δώσαμε τα φώτα μας στην
ανθρωπότητα. Σαχλαμάρες! Οχι γιατί δεν είναι αλήθεια, αλλά γιατί
βγαίνει από το στόμα ανθρώπων που δεν έχουν
μελετήσει ούτε μια στιγμή στη ζωή τους.
ÙËÏÝËÖÃÊÏÕØÛ×ÙËÜÔ¦ÒÒËÝÓË
ÑÄÑÑÏÔÕ¦ÒÒËÝÓËÓÇÆØÕÑÏ¦ÒÒËÝ
ÓËÓÖÒËÞØ×ÓÇÓÕßÔÚàÕÆØËÝÖÇÔÚÕÆÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÔÙÑÁÌÚËÙÇÏ
ÇßÚÂÎÛËÃÇÓÕßÙÏÑÂÖÕßØÁËÏÓ»
ÇßÚÄÔÚÕÔËÐÇÃÙÏÕØßÛÓÄÔÇÁÞËÏ
ÖØÕÑÆÉËÏÓÁÙÇÇÖÄÓÏÇÚÁÚÕÏÇ
ÇÍÜÔÃÇ"ØÕÑÇÒÕÆÙËÚÕßÝÖ¦ÔÚËÝ
ÑÇÏÚÇÖ¦ÔÚÇÇÓÌÏÙÈÎÚÕÆÙËÚÇ
ÄØÏÇÚÎÝÑÒÇÙÏÑÂÝÁÑÌØÇÙÎÝÑÇÏ
¦ÍÍÏàËÚÕÔØÕÓÇÔÚÏÙÓÄÓËÁÔÇÔ
ÚØÄÖÕÙÞËÊÄÔÈÃÇÏÕÓÕßÙÏÑÂ
ÚÕßÁÞËÏÁÔÇ¦ØËÏÕÙÚÕÏÞËÃÕÁØÇ
ÇÖÄÚÕÁØÍÕÚÕßÄÓÜÝÓËÙßÍÑÏÔËÃÑÇÏÕÚØÄÖÕÝÖÕßÖÕØËÆÚÎÑË
©¡ÖËÚÄÈËÔÊËÔ¦ÔÚËÞËÚÎÔßÖÕÑØÏÙÃÇÑÇÏÚÎÔÇÊÏÑÃÇßÔÁÛËÙË
ÚÎÔ¸ØÜÏÑÂßÓÌÜÔÃÇ¹ÍÏÇÔÇ
ßÓÔÂÙËÏÚÕÔ§ÇÖÕÒÁÕÔÚÇÇÒÒ¦
ÄÚÇÔÁÓÇÛËÄÚÏËÑËÃÔÕÝÇßÚÕÇÔÇÑÎØÆÞÛÎÑËÇßÚÕÑØ¦ÚÕØÇÝÖÂØË
ÖÃÙÜÚÎÔÇÌÏÁØÜÙÎÑËÌÚËÃÚË
ÖÄÙÕÛ¦ØØÕÝÞØËÏÇàÄÚÇÔÍÏÇÔÇ

Το δίλημμα του καιρού μας

JONAS HOLTHAUS

Συνέντευξη στην

«Σε μια τέτοια ÉTÊgÑÜÜÑoV¨~ÜÊÉ~Ñ{ÑÑ~Ñ³Ñ³ÒÂÉg{ÉÈ~ÜËÉØÉËÑ{ÑÈ³{~ÌTÒ{ÈÐÑØÑ×Ñ{¨ÉË³iÙÈÑ³Ì³i³Ñ~Ñ{³i³ÌÜÐiÑ
Ñ³{Ù¨ÒÈÐÉuVÜÓÉ{ÉËÙÑØÑKÒ~Ø

Πώς κοιμάται το αρκουδάκι
Οι άνθρωποι και τα ροζ , σαν κυκλάμινο, όνειρα των ζώων
KITTY CROWTHER
Μικρές νυχτερινές ιστορίες
μτφρ. Ξένια Καλογεροπούλου
σελ. 80, εκδ. Μάρτης
Toυ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Στις «Μικρές ÔßÞÚËØÏÔÁÝÏÙÚÕØÃËÝ®
ÚÎÝ ÃÚÏ Ø¦ÕßÛËØÎÔÆÞÚÇËÃÔÇÏ
ØÕàÁÞËÏÚÕÞØ×ÓÇÚÕßÑßÑÒ¦ÓÏÔÕßßÚÄÝËÃÔÇÏ¦ÒÒÜÙÚËÕÑÕÏÔÄÝ
ÚÄÖÕÝÚÕÓÕÚÃÈÕÖÕßËÖÇÔÁØÞËÚÇÏ
ÑÇÒÆÖÚÕÔÚÇÝÙÇÔÓÇÔÊÆÇÝÚÏÝ
ÚØËÏÝÏÙÚÕØÃËÝÖÕßÎÓÇÓ¦ÇØÑÕÆÊÇ
ÇÌÎÍËÃÚÇÏÙÚÕÇØÑÕßÊ¦ÑÏÚÎÝÖØÕÚÕÆÑÕÏÓÎÛËÃ!ÒËÝÑÇÏÚØÃÇÖÇÏÊÏ¦
ÁÞÕßÔÚÕÃÊÏÕÙÎÓ¦ÊÏÙÚÇÍÄÔÇÚ¦
ÚÕßÝÔÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇËÖÏÔÕÕÆÔÏÙÚÕØÃËÝÓËà×Ç
ÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÚÇà×ÇÕÔËÏØËÆÕÔÚÇÏ
ÓÆÛÕßÝÓËÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕÓÁÔÜÝ
ËÃÔÇÏÓ¦ÒÒÕÔÊÃÑÇÏÕÖÕßÚÕÆÚËÝÕÏ
ÖÕÒÆÞØÜÓËÝÈÏÔÏÁÚËÝÁÞÕßÔÍÏÇ
ÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝÓÃÇÔßÞÚÕÌÆÒÇÑÇ
ÖÕßØßÛÓÃàËÏÚÕÔÆÖÔÕÙÚÕÊ¦ÙÕÝ
ÁÔÇÑÕØÃÚÙÏÖÕßÞ¦ÔËÏÚÕÔÊØÄÓÕÚÕßÉ¦ÞÔÕÔÚÇÝÍÏÇÑÇØÖÕÆÝÑÏ
ÁÔÇÔÑÆØÏÕÖÕßÈÕßÚ¦ËÏÙÚÎÒÃÓÔÎ
ÌÕØ×ÔÚÇÝÚÕÖÇÒÚÄÚÕß¬ÇÙÞÁÊÏÇÚÎÝ Ø¦ÕßÛËØÓÕÏ¦àÕßÔÙÚÕßÝ
ÂØÜÁÝÚÎÝ!ËÃÔÇÏËÌÎÈÏÑ¦ÑÇÏÍÁØÏÑÇÄÖÜÝÚÕÖØÄÙÜÖÕÚÎÝÑßØÃÇÝ
ÖÕßËÖÏàÎÚ¦ÚÎÔÑÇÚ¦ÑÒÏÙÎÚÕß
àÜÏÑÕÆÈÇÙÏÒËÃÕßÞÚßÖ×ÔÚÇÝÚÕ

Το εξώφυλλο³ÈK{KÜËÈVÈ~È~Ü×¨ÉËÑÌ³{ØÉ~ÙÌÉ{ØÒ¨³iØ
ÍÑÕÔÍÑÚÎÝÁÞÕßÔÚÎÔÇÚØÄÓÎÚÎÇÌÁÒËÏÇÚÎÝÓÏÑØÂÝÄØÇËÃÔÇÏÇÒÒÄÑÕÚÇÑÇÏÚØßÌËØ¦ÄÖÜÝÕ
ÑÆØÏÕÝ¡ÖÕÕßÖÕÞÄÔÊØÏÕÝÓËÚÎ
àËÙÚÂÑÇØÊÏ¦ ßØÃÜÝÄÓÜÝËÃÔÇÏ
ÇÛ×ÇÑÇÏ¦ÍØÏÇÄÖÜÝÁÔÇØÕàÑßÑÒ¦ÓÏÔÕÖÕßÌßÚØ×ÔËÏÇÊÏ¦ÌÕØÇ
ÙÚÎÓÁÙÎËÔÄÝÑÇÓÁÔÕßÞÜØÇÌÏÕÆ
±Ö¦ØÞÕßÔÙÚÏÍÓÁÝÖÕßÚÕØÕà¶ÁÔÇ
ØÕàÙÇÔÔÇÁÞËÏÈÍËÏÇÖÄÁÔÇÔÐËÛßÓÇÙÓÁÔÕÌÜÙÌÕØÕÆÞÕÓÇØÑÇÊÄØÕ¶ÐËÑÕÒÒ¦ËÏÇÖÄÚÎÔÆÞÚÇÑÇÏ
ÇÖÒ×ÔËÚÇÏÙÚÎÔÇØÏÙÚËØÂÙËÒÃÊÇËÑËÃÄÖÕßÑÇÚÕÏÑËÃÚÕÑËÃÓËÔÕ

ÇÌÕÆÖØÕÎÍÕßÓÁÔÜÝÁÞËÏÖÕÚÃÙËÏ
ÚÇÖ¦ÔÚÇ¬ÄÚËÁØÞËÚÇÏÎ×ØÇÖÕß
ÎØÕàÔÆÞÚÇÊØÇÖËÚËÆËÏÇÖÄÚÕ
ÈÏÈÒÃÕÑÇÏÓÇÝÙßÔÇÔÚ¦ÎÇÔÚÇÆÍËÏÇÚÎÝ¬Çà×ÇÑÕÏÓÕÆÔÚÇÏÙÚÏÝ
ÌÜÒÏÁÝÚÕßÝÖÇØÁÇÓ»ËÓ¦Ý!ÄÒÕÏ
ÖØÕÙÖÇÛÕÆÓËÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÓË
ÚÕÔÍÒßÑÄÚØÄÓÕÚÕßÙÑÕÚÇÊÏÕÆ
¡ËØÏÑÁÝÌÕØÁÝÎ Ø¦ÕßÛËØÙÞËÊÏ¦àËÏÚÏÝÌÜÒÏÁÝÚÜÔà×ÜÔÒËÝÑÇÏ
ËÃÔÇÏËÙÜÚËØÏÑ¦ÙÖÏÚÏ×ÔËÖËÏÊÂ
ÃÙÜÝÙÚÏÝÏÙÚÕØÃËÝÚÎÝÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÁÞÕßÔÓËÚÇÓÕØÌÜÛËÃÙËà×Ç
ÚÙÏÊËÞÄÓÇÙÚËÚÎÔÇÔÚÏÙÚØÕÌÂ!
ËÖÏÚØÁÖÕßÓËÙÚÎÔÇØÑÕÆÊÇÔÇÓÇÝ
ÕÔËÏØËßÚËÃËÖËÏÊÂÓÁÙÇÙÚ»ÄÔËÏØÕÚÇà×ÇÁÞÕßÔÊÇÔËÏÙÚËÃÚÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÓÇÝ
©ÆÚÜÝÂ¦ÒÒÜÝÑÇÔËÃÝÊËÔÌÇÔÚ¦ÙÚÎÑËÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÄÖÜÝ
ËÃÔÇÏÏÛÇÔÄÚÇÚÇÁÔÇÖÇØÇÓÆÛÏÔÇÛßÓÃàËÏÚÕÔ¡ÖÕ¬ßÒÏÍÓÁÔÕÝÙÚÕÈÇØÆÖÇÒÚÄÚÕßÈÕßÚ¦ËÏ
ÙÚÎÒÃÓÔÎÑÇÏÑÕÒßÓÖ¦ÙÚÕÔÈßÛÄÔÏ×ÛÕÔÚÇÝÍÏÇÒÃÍÕÖÏÕËÒÇÌØÆÝÑÇÏÞÇØÕÆÓËÔÕÝ®Ô¦ÒÕÍÇ
ÑÏËÓËÃÝÈÕßÒÏ¦àÕßÓËÙÚÇÖÇØÇÓÆÛÏÇÇÑÄÓÎÑÏÇÔÊËÔÁÞÕßÓËÚÕÔ
Ñ¦ÙÚÕØÇÔÇÓÇÝÖØÕÚØÁÉËÏ¡ÄÔÕ
ÖÕßËÓËÃÝÈÍÇÃÔÕßÓËÙÚÎÔÄÞÛÎ
ÓËÓÕßÙÑËÓÁÔÇØÕÆÞÇ¬ÙÇÑÃàÕßÓËÙÚÕßÝØÕàÈØ¦ÞÕßÝÚÇÍÄÔÇÚ¦ÓÇÝ¬ÕØÕàËÃÔÇÏÚÕÞØ×ÓÇÚÕ
ÙÑÒÎØÄ!ÓÖØÄÝÂØÛËÎ×ØÇ®

§ÇÖØÕÙÚÇÚËÆÙÕßÓËÚÇÑËÑÚÎÓÁÔÇÓÇÝÑÇÏÔÇÓÎÔÇÖËÏÒÕÆÓËÕÏÃÊÏÕÏÚÕßÝËÇßÚÕÆÝÓÇÝ
ÞÕßÓËÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÂÙËÏÚÕÊÃÒÎÓÓÇÚÕßÑÇÏØÕÆÓÇÝ"ÖÄÚÎ
ÓÏÇÕÏÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÁÝÑÇÏËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÁÝËÐËÒÃÐËÏÝÓÇÝÖØÕÙÌÁØÕßÔÖÕÒÒ¦ ÇÏÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎ
ËÃÓÇÙÚËÖÕÒÆÑÕÔÚ¦ÙÚÎÔÑÇÚÇÙÚØÕÌÂØÏÙÑÄÓÇÙÚËÇÖÁÔÇÔÚÏ
ÙËÓÏÇÓËÍ¦ÒÎËßÛÆÔÎ!ÓÖÕØÕÆÓËÔÇÚÎÔÇÔÇÒ¦ÈÕßÓËÔÇÇÍÜÔÏÙÚÕÆÓËÇÑÄÓÇÑÇÏÔÇßÖÕÌÁØÕßÓËÍÏÇÔÇÚÎÙÎÑ×ÙÕßÓËÙÚÕßÝ
×ÓÕßÝÓÇÝ"ÞÕßÓËÚÎÊÏ¦ÛËÙÎ
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