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ΤΖΕΪΜΙ ΝΤΑΪΜΟΝ

Απρόσμενα καλό
επενδυτικό κλίμα
στην Ελλάδα
Για την παγκόσμια οικονομία, την ευρωπαϊκή και κυρίως την ελληνική, μιλάει στην «Κ» ο
σημαντικότερος Αμερικανός τραπεζίτης, Τζεϊμι Ντάιμον, διευθύνων σύμβουλος της αμερικανικής τράπεζας JP Morgan Chase. Ο Ελληνοαμερικανός κ. Ντάιμον θεωρεί
ότι η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται
σε περίοδο επιβράδυνσης λόγω της
αβεβαιότητας των επιχειρήσεων γύρω από το διεθνές εμπόριο. Πιστεύει
ότι η σημερινή κατάσταση δεν θα οδηγήσει σε παγκόσμια ύφεση αφού
ισχυρές οικονομίες, όπως η αμερικανική αλλά και οι ευρωπαϊκές αναπτύσσονται, ενώ ελπίζει ότι ο εμπορικός
πόλεμος ΗΠΑ - Κίνας θα κοπάσει και
θα φέρει δικαιότερες λύσεις. Σελ. 18
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Παιχνίδια ισορροπίας στο Βερολίνο

Μελετούν προθέσεις οι δύο πλευρές, τη στιγμή που Αθήνα και Άγκυρα έχουν άλλες προτεραιότητες
Το δείπνο στο Βερολίνο δεν θεωρείται τελειωμένη υπόθεση αλλά μία συνάντηση που
μπορεί να κρύβει τόσες εκπλήξεις ώστε να
οδηγήσει σε μία άτυπη πενταμερή ακόμη
και εντός Δεκεμβρίου. Όλα θα εξαρτηθούν

από το πώς θα κινηθεί η κάθε πλευρά σε
θέμα τακτικής ουσίας. Ο Νίκος Αναστασιάδης
υπογραμμίζει πως θέλει να υπάρξει η κατάλληλη πρόοδος για άτυπη πενταμερή διάσκεψη,
ρίχνοντας το βάρος στο ποιες θα είναι οι κι-

νήσεις του Μουσταφά Ακιντζί. Ο Τ/κ ηγέτης
από την άλλη υποστηρίζει πως τα πράγματα
θα εξαρτηθούν από τον Νίκο Αναστασιάδη
και το κατά πόσο είναι έτοιμος να δεχθεί την
πολιτική ισότητα. Σε αυτό το κάδρο η Αθήνα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βαν και βαλιτσάκια σαρώνουν τα πάντα

Η Πολιτεία
προσέκρουσε
στο βαν
Την ώρα που ο ΔΗΣΥ ταξίδευε στο Ζάγκρεμπ,
στη Λευκωσία άνοιγε ο φάκελος του βαν.
Υπόθεση για την οποία η ηγεσία του ΑΚΕΛ
επέμενε πως θα πρέπει να διαλευκανθεί
και υπογράμμιζε πως ξέρει περισσότερα
από όσα λέγονται, ανοίγοντας τον ασκό
του Αιόλου μεταξύ Αριστεράς και κυβερνώσας παράταξης. Σελ. 8

ΠΟΜΠΕΟ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

Τρεις συμφωνίες για
το εμπάργκο όπλων

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Σελ. 16

Του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗ

Η πολιτική
της «πώλησης»
υπηκοότητας
• Η πολιτική αυτή ενισχύει τη νοοτροπία ότι τα πάντα μπορούν
να αγοράζονται με χρήμα, πράγμα που πλήττει την ηθική αξιοπιστία του κράτους.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η αμπελουργία νέος
υποσχόμενος κλάδος
Η δημιουργία του κλάδου «Αμπελουργίας-Οινολογίας» στο Όμοδος
σηματοδοτεί μια νέα εποχή στα δρώμενα της Τεχνικής Εκπαίδευσης, καθώς τόσο το πλαίσιο μάθησης όσο και
οι πρακτικές μέθοδοι διδασκαλίας
παραπέμπουν στο δίπτυχο καινοτομία- αγορά εργασίας. Η πρώτη απόσταξη κρασιού από τους μαθητές
φέρνει χαμόγελα στο Υπουργείο,
ικανοποίηση εκφράζουν και οι επαγγελματικοί φορείς. Σελ. 16

ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ

Οι μισοί ακούνε
τους άλλους μισούς
EPA

Συμφωνία για ασφάλεια στις πληροφορίες, με πρόγραμμα που θα επιτρέπει συνεργασία της Ε.Φ. με Εθνοφρουρές αμερικανικών πολιτειών,
και Συμφωνία Acquisition and cross
servicing agreement, που αφορά σε
υποστήριξη για παροχή προϊόντων
και υπηρεσιών, ήταν μεταξύ αυτών
που συζήτησαν Πομπέο και Χριστοδουλίδης. Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ εξήγησε και το «δόγμα» του έναντι της
Τουρκίας. Σελ. 7

έχει υπογραμμίσει πως δεν είναι τόσο θερμή
για μία Πενταμερή δεδομένων των στοχεύσεων της Άγκυρας, αλλά και η Άγκυρα θέλει
να το καθυστερήσει, δεδομένου ότι έχει άλλες
προτεραιότητες. Σελ. 4, 5

Η υπόθεση του κατασκοπευτικού βαν, το οποίο «διαφήμιζε» ο βετεράνος των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών Ταλ Ντίλιαν μπορεί να ξεσήκωσε πολιτική θύελλα στη χώρα μας, ωστόσο, και στην Ελλάδα τα κατασκοπευτικά θρίλερ δεν λείπουν. Ο νέος πρόεδρος της ελληνικής Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) Χρήστος Ράμμος και ο αντιπρόεδρος Μιχάλης Σακκάς παραδέχτηκαν στη Βουλή ότι οι
επικοινωνίες στην Ελλάδα είναι διάτρητες και δήλωσαν αδυναμία να υπολογίσουν πόσες συσκευές παράνομων παρακολουθήσεων, τα
γνωστά «βαλιτσάκια», υπάρχουν στην Ελλάδα. Σελ. 9

Mία παραίτηση
με προεκτάσεις
Στο Ραδιοφωνικό Ιδρυμα Κύπρου
Η παραίτηση του Μιχάλη Μαραθεύτη δεν
αποτέλεσε κεραυνό εν αιθρία στο ΡΙΚ,
καθώς είναι ένα ζήτημα που συζητήθηκε
εντόνως στο παρασκήνιο, με την ονοματολογία διαδοχής του να δίνει και να παίρνει ήδη και να φανερώνει πως αναμένονται
ανακατατάξεις και αλλαγές. Σελ. 10

Στην τελική ευθεία
οι βρετανικές εκλογές
Τζόνσον και Κόρμπιν μονομαχούν
Υπολείπονται λιγότερο από τρεις εβδομάδες
μέχρι τις εκλογές της 12ης Δεκεμβρίου
στη Βρετανία και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις ευνοούν τους Συντηρητικούς, οι
οποίοι κυμαίνονται μεταξύ 42% και 45%
έναντι 27-32% των Εργατικών και 1316% των Φιλελευθέρων. Σελ. 20

Οι τρεις διεκδικητές για το Helix 2
Bain, Cerberus και Pimco θέλουν το πακέτο ΜΕΔ Τρ. Κύπρου
Bain Capital, Cerberus Capital και η Pimco
είναι τα τρία επενδυτικά ταμεία, τα οποία,
σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», διεκδικούν το δεύτερο μεγάλο πακέτο μη εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας
Κύπρου με την επωνυμία «Helix 2». Το
χαρτοφυλάκιο του «Helix 2» αφορά δάνεια
συμβατικών υπολοίπων 2,8 δισ. ευρώ.

Για τα πραγματικά οφειλόμενα έχουν εικόνα μόνο οι τρεις μνηστήρες για τα ΜΕΔ
της Τρ. Κύπρου. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει οικιστικά, επιχειρηματικά και
καταναλωτικά δάνεια. Οι τρεις μνηστήρες
προβαίνουν σε ελέγχους και θα τεκμηριώσουν τη μη δεσμευτική προσφορά
που έχουν ήδη δώσει. Οικονομική, σελ. 4

Πόκερ Τουρκίας στην Αν. Μεσόγειο
Άνοιγμα σε Λίβανο, Λιβύη, Παλαιστίνη θέλει να κάνει η Άγκυρα
Η κυβέρνηση Ερντογάν ασκεί έντονες διπλωματικές πιέσεις ως αντίδραση των Τριμερών της Αθήνας, με Αίγυπτο, Ισραήλ
και Κύπρο. Αναζητεί εναλλακτικό πλέγμα
περιφερειακών συμμαχιών, ανταγωνιστικών προς τα τριμερή σχήματα συνεργασίας
που έχει δημιουργήσει η Αθήνα στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια. Σύμ-

φωνα με καλά πληροφορημένες πηγές,
μετά τη Λιβύη και τον Λίβανο, η Άγκυρα
ασκεί έντονες διπλωματικές πιέσεις και
προς την παλαιστινιακή κυβέρνηση της
Γάζας προκειμένου να στηρίξει τις τουρκικές
απόψεις για τις θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο και να εισέλθει στον γεωπολιτικό ενεργειακό στίβο. Σελ. 19

Οι υπόγειες διαδρομές κρατικών και μη
υπηρεσιών πληροφοριών μέσα από τη
ματιά προσώπων που υπηρέτησαν σε θέσεις
κλειδιά στην Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών. Οι αθέατες συνεργασίες μακριά
από επίσημα πρωτοκόλλα και κρατικές
συμφωνίες, καθώς και ο «πόλεμος» της
πληροφορίας στον οικονομικό και επιχειρηματικό τομέα. Σελ. 6

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Ένας αιώνας
Καθημερινής
Το πρώτο φύλλο της Καθημερινής κυκλοφόρησε στις 15 Σεπτεμβρίου 1919.
Ήταν ο Γεώργιος Α. Βλάχος, γιος του
διπλωμάτη και συγγραφέα Άγγελου Βλάχου, αυτός που εξέδωσε τη νέα εφημερίδα στην Ελλάδα, μετά από διαβούλευση
με συνεξόριστούς του στη Σκόπελο. Το
πρώτο φύλλο κυκλοφόρησε σε 6.700
αντίτυπα. Στον αιώνα αυτό της ζωής
της η «Κ», άφησε ανεξίτηλο στίγμα προσήλωσης στη Δημοκρατία και έμπρακτα
έδωσε μέτρο πολιτικού και δημοσιογραφικού ήθους, με την αναστολή της
έκδοσης της το 1967. Ήταν με την επιβολή της Δικτατορίας στις 21 Απριλίου,
όταν η Ελένη Γ. Βλάχου διέκοψε την έκδοση. Η Καθημερινή επανακυκλοφόρησε
μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, στις 15 Σεπτεμβρίου 1974. Σήμερα
στην Αθήνα εορτάζεται ο χρυσός αυτός
αιώνας και συνακόλουθα ο ενόψει νέος!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΜΟΥΣΙΚΗ

Το σύγχρονο πρόσωπο της παράδοσης
Μια νέα γενιά μουσικών και ερμηνευτών άρχισε να αντιμετωπίζει την παραδοσιακή μουσική υπό διαφορετικό πρίσμα. Ως ένα είδος που δεν πρέπει να συντηρείται στη ναφθαλίνη αλλά να πάλλεται από ζωντάνια, να
εξελίσσεται και να ταξιδεύει. Ζωή, σελ. 1

ΘΕΑΤΡΟ

Ο Π. Λάρκου σκηνοθετεί το έργο «Μισά-μισά»
Ο Παναγιώτης Λάρκου μιλάει στην «Κ» για το έργο «μισά-μισά» που σκηνοθετεί, με πρωταγωνιστές τους Χάρη Αττώνη και Στέλιο Καλλιστράτη. «Δεν
υπάρχουν εύκολα έργα», λέει ο Παναγιώτης, αναζητώντας τα θέλω των
ηρώων του για να αποκτήσει το έργο έναν ενδιαφέροντα ρυθμό. Ζωή, σελ. 3

ΧΟΡΟΣ

Η γυναίκα στο επίκεντρο της τέχνης
Η χορογράφος και περφόρμερ Εύη Δημητρίου παρουσιάζει το έργο της
«Fountain of Mojitos» και μιλάει στην «Κ». Η παράσταση, όπως λέει, της
έδωσε τη δυνατότητα να κοιτάξει μέσα της και να συνειδητοποιήσει πώς
εξελίσσεται μια γυναίκα. Ζωή, σελ. 4
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Το μοντέλο Πομπέο

Η τριμερής του Βερολίνου στη σκιά του μαύρου βαν

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Κάθε φορά που το Κυπριακό τίθεται ξανά επί
τάπητος, γίνεται πλέον
διά γυμνού οφθαλμού
φανερό ότι ο χρόνος
που παρέρχεται κάνει
την προοπτική εξεύρεσης λύσης ακόμα
πιο δύσκολη. Αν και από αυτή τη στήλη έχουμε αναφερθεί σαφώς ότι το
ενδεχόμενο διχοτόμησης -μάλιστα
με το χειρότερο ίσως μοντέλο που
είναι η μη συμφωνημένη, είναι ενόψει,
δεν είναι δυνατό να στρουθοκαμηλίζουμε κάθε φορά που ξεκινούν νέες
συνομιλίες. Άτυπες ή επίσημες, δεν
έχει σημασία διότι ό,τι τίθεται επί τάπητος μένει επί τάπητος. Ας δούμε
τώρα, ενόψει του αυριανού δείπνου
στο Βερολίνο μεταξύ των ηγετών των
δύο πλευρών, Νίκου Αναστασιάδη
και Μουσταφά Ακιντζί, με οικοδεσπότη
τον γ.γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες
τι ζημιά έχει προκαλέσει το χρόνος
που παρήλθε. Την ώρα που σε μια
σειρά από χώρες του πλανήτη, ξεκινώντας από τη Χιλή και φτάνοντας
μέχρι το Ιράν ο κόσμος έχει εξεγερθεί
και καθημερινά έχουμε στους δρόμους
νεκρούς διαδηλωτές, ο υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών
Μάικ Πομπέο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν
θεωρούν πλέον ότι οι δεκάδες εβραϊκοί
οικισμοί που έχουν ιδρυθεί από το
Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη
αντίκεινται στο διεθνές δίκαιο. Πρόκειται για απόφαση που παρεκκλίνει
από τη νομική γνωμοδότηση του
υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ του
1978 που είχε αποφανθεί για τη μη
νομιμότητα των οικισμών, όπου σήμερα ζουν 600.000 Εβραίοι έποικοι.
Είναι γνωστό ότι τόσο τα Ηνωμένα
Έθνη όσο και η τεράστια πλειοψηφία
των μελών του οργανισμού θεωρούν
τους οικισμούς παράνομους. Σημειώνεται ότι στο διεθνές δίκαιο, τα τελευταία 70 και πλέον χρόνια, ο εποικισμός λογίζεται έγκλημα. Αυτή λοιπόν
η δήλωση της υπερδύναμης, που περιφρονεί εν πολλοίς το διεθνές δίκαιο
και πλήττει το γενικό του πλαίσιο, έρχεται να βάλει σε αρκετά δύσκολη
θέση και τη Λευκωσία. Κανονικώς
εχόντων των πραγμάτων η Λευκωσία
θα έπρεπε να είχε καταδικάσει με τον
πλέον έντονο τρόπο τη συγκεκριμένη
δήλωση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας καθότι αντιμε-

τωπίζει η ίδια-και η Κύπρος φυσικά,
το πρόβλημα των Τούρκων εποίκων
συνεπεία της εισβολής του ’74. Η κυβέρνηση τήρησε σιγήν ιχθύος για την
αμερικανική απόφαση διά της οποίας
καταπατείται σειρά ψηφισμάτων των
ΗΕ. Ωστόσο το να κρύβει κανείς το
κεφάλι του στην άμμο ώστε να μη
βλέπει τα διαδραματιζόμενα, δεν σημαίνει πως όσα γίνονται θα ξεγίνουν
ή θα εξαφανιστούν. Μάλιστα η Λευκωσία πιθανότατα να το βρει μπροστά
της το πρόβλημα καθώς όπως ορθά
υποδεικνύεται σε ανακοίνωση της
ΕΔΕΚ, «την ίδια στιγμή δημιουργείται
ένα μοντέλο νομιμοποίησης των προϊόντων πολέμου και συστηματικής
παραβίασης του διεθνούς δικαίου».
Πιθανότατα μέσω ενός τέτοιου μοντέλου να νομιμοποιηθούν και οι έποικοι από την Τουρκία που βρίσκονται
εδώ και τέσσερις δεκαετίες εδώ. Έτσι
έρχονται και μας βρίσκουν σχέδια λύσης που οι πρόθυμοι επικριτές χαρακτήριζαν μειοδοτικά, μιαρά προδοτικά
και άλλα, τα οποία ωστόσο πρόσφεραν
μια κάποια λύση υπό τας περιστάσεις,
παραδείγματος χάριν, με συμφωνημένο αριθμό εποίκων, που κάποτε
ήταν 40, 000. Σχέδια που ίσως τώρα
να μας θυμίζουν τη λαϊκή ρήση, «στερνή μου γνώση να σ’ είχα πρώτα» καθότι
το μαχαίρι κατά της κατοχής που θεωρούσαμε ότι είχαμε στο χέρι, αυτό
του διεθνούς δικαίου και των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών έγινε
αίφνης δίκοπο. Δεν χρειάζεται να ανατρέξουμε σε παλιά παραδείγματα.
Απλά ανακαλέστε στη μνήμη τις πολύ
πρόσφατες διακηρύξεις της Άγκυρας
αλλά και της λεγόμενης κυβέρνησης
των Κατεχομένων, του Τατάρ και του
Όζερσάι, για σχέδιο εποικισμού των
Βαρωσίων. Θυμηθείτε την σφοδρή
αντίδραση της Λευκωσίας και τα διαβήματα προς τα Η.Ε. και την Ε.Ε. για
την παραβίαση των ψηφισμάτων του
Σ.Α. για το Βαρώσι. Σκεφτείτε πόσο
μακριά είναι πλέον, μια δήλωση τύπου
Πομπέο για την αιχμάλωτη πόλη μας.
Το μοντέλο είναι ήδη στο τραπέζι και
καλό είναι να το έχουν υπόψη τους
οι δύο ηγέτες αύριο στο Βερολίνο,
αφού οι ισχυροί πλέον της γης, δεν
έχουν πρόβλημα να καταπατήσουν
ακόμα και διεθνείς τους δεσμεύσεις.

paraschosa@kathimerini.com.cy

Λίγες ώρες απομένουν για τη μεγάλη ώρα

του Βερολίνου. Για το δείπνο που θα κρίνει
πολλά, πολύ περισσότερα απ’ όσα μπορούμε
ίσως να υποθέσουμε, αφού αποκλειστικός
κριτής της Τριμερούς δεν θα είναι ούτε ο Νίκαρος, ούτε ο Μουσταφά, ούτε κανένας άλλος από τους συμμετέχοντες, εκτός από τον
Γκουτιέρες. Αυτός θα κρίνει και θα αποφασίσει εάν υπάρχει βάση για τη συνέχεια, εάν
μπορεί να προγραμματιστεί η άτυπη Πενταμερής, αν θα δώσει συνέχεια στη διαδικασία,
πότε και πώς.
Στη Λευκωσία έντονη ήταν η συζήτηση που

ακολούθησε την ανακοίνωση ότι η Σπέχαρ
και τα άλλα μέλη της ομάδας των Ηνωμένων
Εθνών που ασχολείται με το Κυπριακό στη
Λευκωσία δεν πρόκειται να εμφανιστούν στο
Βερολίνο. Μία ανάγνωση της εξέλιξης είναι
ότι οφείλεται στην επίγνωση του Γκουτιέρες
πως δεν πρόκειται να προχωρήσει αρκετά η
διαδικασία ώστε να χρειάζεται η παρουσία
της «ομάδας της Λευκωσίας». Μια άλλη ανάγνωση αναφέρεται στην απόφαση του Γκουτιέρες να μη δώσει ιδιαίτερη φόρτιση στο
δείπνο, ούτε και κόστος για να μην δημιουργηθούν υπέρμετρες ελπίδες. «Από τις προηγούμενες επαφές για το Κυπριακό και μετά
το Κραν Μοντάνα, έπαθε και έμαθε», σχολίαζε διπλωμάτης οποίος υποστήριξε πως «φαίνεται να ασπάζεται ως ένα βαθμό την άποψη
του Αναστασιάδη για το «τζάμπα τα έξοδα»
και ίσως έκρινε πως είναι καλύτερα να επιμείνει στο «λίγοι και καλοί».
Υπάρχει και μια άλλη φήμη που ακούστηκε

την Παρασκευή στη Λευκωσία και έλεγε πως
υπήρξε μία αντίδραση για το ρόλο της «ομάδας της Λευκωσίας» στην όλη διαδικασία, η
οποία όμως δεν αξιολογείται ως ιδιαίτερα σοβαρή. Αληθεύει ότι την Παρασκευή στο Προεδρικό Αναστασιάδης και Άντρος Κυπριανού
δεν συζήτησαν μόνο το θέμα του κατασκοπευτικού μαύρου βαν αλλά και την Τριμερή;
Πάντως, το μέγα θέμα των ημερών, το μαύρο
βαν, θα κυνηγάει τον Νίκαρο και στο Βερολίνο, αφού ο κουρνιαχτός όχι μόνο δεν έχει κοπάσει αλλά όσο δεν ξεκαθαρίζει η έρευνα,
αυξάνεται.
Από τον ΔΗΣΥ ακούω ότι ο Φούλης «μετά την

κατραπακιά με την ήττα του ως υποψήφιος
αντιπρόεδρος του ΕΛΚ και τα όσα του έχουν
σύρει σε ΜΜΕ και σόσιαλ μίντια, επιχειρεί
ανασύνταξη». Όπως μου έλεγε η μάνταμ του
Φούλη, «ο μεγάλος αρχηγός θεωρεί ότι η αντεπίθεση είναι η καλύτερη άμυνα και ότι το

plan A είναι να αποδείξει πως έχουν λεχθεί
υπερβολές εις βάρος του και να αποδείξει ότι
υπήρξαν στην όλη ιστορία και Fake news. Γι’
αυτό και βγήκαν και τα έγγραφα που οδήγησαν εν μέρει σε οπισθοχώρηση το ΑΚΕΛ.»
Ωστόσο, οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ,
σόρι την Πινδάρου, γνωρίζουν ότι ο Φούλης
έχει να αντιπαλέψει και την εσωτερική γκρίνια και αντίδραση για την πολυήμερη απουσία του που «έδωσε χρόνο και χώρο» στους
αντιπάλους.
Και στο ΑΚΕΛ όμως υπάρχει ανασύνταξη.

Όπως με ενημερώνει η κυρία Γιαννούλα, η
οποία ως γνωστόν ακούει όλα όσα ψιθυρίζονται στους διαδρόμους της Εζεκία Παπαϊωάννου και ακόμη περισσότερα, «ο κύριος
Άντρος έδωσε σήμα να επανεξεταστεί ο τρόπος χειρισμού του θέματος ώστε να αποφευχθούν τα λάθη και ο λαϊκισμός».
Την ίδια ώρα στο ΑΚΕΛ, σύμφωνα πάντα με

την κυρία Γιαννούλα, συζητείται έντονα η
ελάχιστη έως μηδαμινή αντίδραση άλλων πολιτικών δυνάμεων για το θέμα του κατασκοπευτικού βαν.
- Αληθεύει ότι υπήρξε προσπάθεια για από

κοινού αντίδραση με άλλα δύο κόμματα, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα; Ποιο κόμμα του
ενδιάμεσου ρίχνει ξανά δίχτυα στο ΑΚΕΛ,
«ύστερα από επαναξιολόγηση όλων των δεδομένων»; Αληθεύει ότι έγινε κρούση για
νέα «συνάντηση κορυφής» αλλά το θέμα
έμεινε να ξεκαθαρίσει μετά την τριμερή του
Βερολίνου;
KOYIZ: Αληθεύει ότι θα ζητηθούν από τον

Κωστή Ευσταθίου της ΕΔΕΚ εξηγήσεις για τη
δήλωσή του ότι «υπάρχουν υπόγεια κομματικά όπου υπάρχουν μηχανήματα παρακολούθησης» και πως ο ίδιος υπήρξε αυτήκοος
μάρτυρας; Ή μήπως του έχουν ήδη ζητηθεί;

Σ ΤΑΘ Ε ΡΑ Β Η Μ ΑΤΑ Μ Π Ρ ΟΣ ΤΑ / Γράφει Ο ΣΠΟΝΔΟΦOΡΟΣ

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ
Επιλογή και επιμέλεια:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

Με άριστα
το 10

80 χρόνια πρίν στην «Κ»
24.XI.1939

ΡΟΥΜΑΝΙΑ: «Ο πρωθυπουργός κ. Κ. Αρτζεντογίανο
υπέβαλεν εις την Α.Μ. τον Βασιλέα την παραίτησιν της
Κυβερνήσεως, ήτις εγένετο αποδεκτή. Οι σύμβουλοι του
Στέμματος συνήλθον την 16ην ώραν εις τα ανάκτορα
όπως συσκεφθούν μετά της Α.Μ. του Βασιλέως». [...]
μετά το πέρας της βασιλικής συσκέψεως η οποία
διήρκεσε μέχρι της 19.30΄,
ο Βασιλεύς ανέθεσεν εις
τον Σύμβουλον του Στέμματος και πρώην πρωθυπουργόν κ. Ταταρέσκο
[φωτ.], όστις ήτο τελευταίως πρεσβευτής της Ρουμανίας εν Παρισίοις, την εντολήν όπως σχηματίση την
νέαν Κυβέρνησιν. [...] Της παραιτήσεως της Κυβερνήσεως
προηγήθη η παραίτησις του υπουργού της Εθνικής Οικονομίας κ. Μποζόου οφειλομένη, ως λέγεται, εις το ότι
ο κ. Μποζόου δεν κατώρθωσε να εξεύρη συνδιαλλαγήν
μεταξύ των γερμανικών εμπορικών μεθόδων και αξιώσεων
και του σημερινού συστήματος, όπερ εφαρμόζει η Ρουμανία
εις το μετά του εξωτερικού εμπόριόν της.
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ: Εδημοσιεύθη αναγκαστικός νόμος
διά του οποίου τροποποιείται ο περί λαθρεμπορίας παλαιός τοιούτος και χαρακτηρίζεται η λαθρεμπορία ως
ποινικόν αδίκημα διά την επιβολήν των χρηματικών ποινών και εκλείπει ο παλαιός ιδιοφυής χαρακτήρ της ως
ποινικού αδικήματος και διοικητικής συγχρόνως παραβάσεως. Διά του νόμου δίδεται ο ακριβής ορισμός του
αδικήματος, καθορίζονται αι επιβαλλόμεναι ποιναί, ρυθμίζονται τα της διαδικασίας και ορίζεται ως αρμόδιον
δικαστήριον το Πλημμελειοδικείον της περιφερείας εις
την οποίαν ετελέσθη το αδίκημα.

«Ας αρχίσουμε από τα βασικά. Συμφωνούμε στο τι θα... φάμε;»
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ρώντας τον για διαφθορά. Κάτω τα χέρια
από τον BiBi.

7

που δεν δικαιούται να λαμβάνει διαφημίσεις. Αυτό που το πληρώνουμε 33
εκατ. λίρες. Ναι, αυτό. Γι’ αυτό σφάζονται παλικάρια. Σινιέ κυρίες παρακολουθούν από απόσταση μήπως και λερωθούν.

Στις κακοήθειες. Εντάξει, ο πρό-

εδρος ήρθε 12ος από τους 12 όμως
έπαιξε στο champions league της Δεξιάς
και προκρίθηκε στου Ομίλους. Την επόμενη φορά θα βάλει Κούμα και Πετρίδη
να αναλάβουν το μάνατζμεντ και θα πάμε στους 4.

2

9

Στην αμετροέπεια. Κυρ πρόεδρε,

9

Στην ουσία. Ενώ κυρ πρόεδρε, αν

10

Στο Βαν. Είχε και το σύστημα ένα

(κοινό) μυστικό και ο βλάκας ο
Εβραίος πήγε να το διαφημίσει στο Forbes. Δουλειές με φούντες.

5

Στο μέγα έθνος. Όλοι ξέραμε πως

τόσο ο μακαρίτης ο Χριστόφιας όσο
και ο πρόεδρος Φούλης αγαπούσαν και
αγαπούν του Εβραίους αδελφούς μας
και πού τους έχανες, πού τους έβρισκες
ήταν στη Holy Land. Τώρα παρακολου-

Στους κολλητούς. Άντε Μουστα-

φούιν μου, σου κάναμε και τριμερή
για να σε στηρίξουμε στον προεκλογικό
σου. Θα σου κάνουμε και πενταμερή, αν
θες. Να τα θυμάσαι αυτά όμως, όταν θα
έλθει η σειρά σου να ανταποδώσεις το
’23.

ήταν ο Ντάνος παραπληγικός (μη κακό του ανθρώπου); Ή αν ήταν ΑΜΕΑ κανένας που ήθελε διαβατήριο και θα ερχόταν να σας επισκεφθεί (κούφια η
ώρα); Χρυσές ράμπες θα στρώνατε.

4

Στην έκθεση. Τελικά τι λέει η Heal-

thy έκθεση για το προεδρικό Boeing;
Τέτοια by the way παράδοση έκθεσης
θα μπορούσε να γίνει και με κούριερ, να
μην κουράζεται και ο Οδυσσέας. Όχι τα
3 ευρώ του κούριερ να μην τα πλήρωνε
ο ίδιος. Το κράτος δεν δέχεται δωρεές
χωρίς άδεια.

ναι μεν δεν είναι παλάτι η Βουλή αλλά απ’ ό,τι φαίνεται είναι καρναβάλι, με
βάση την αντίδρασή σας. Και εσείς ο βασιλιάς καρνάβαλος.

3

Στο Ίδρυμα. Αυτό με τις γάτες. Αυτό

Στην πολιτική η βλακεία δεν είναι μειονέκτημα. Ναπολέων Βοναπάρτης

θούμε με αγωνία αν θα βγει δελτίο Τύπου στην επόμενη επίσκεψη Κύπριου
πολιτικού στο Τελ Αβίβ.

6

Στην ατυχία. Είχαμε και εμείς έναν

σύμμαχο, αγαπητέ Healthy πρόεδρε,
και θέλουν να μας τον φάνε, κατηγο-

Στα κεφάλια. Ο Άντρος λέει να

μείνει μέχρι να φύγει, αλλά μάλλον δεν φεύγει, ο Φούλης τώρα που δεν
θα έχει διεθνή καριέρα, πρέπει να πιάσει ποσοστό με τρία μπροστά για να μην
επιστρέψει μόνιμα στην Αρκάκα. Ο
Πρίγκιψ πρέπει να πιάσει το 15% για να
μπορεί να κατέβει ξανά για πρόεδρος.
Τα μεγάλα κεφάλια της πολιτικής μας είναι στην γκιλοτίνα και βλέπουν τον ελέφαντα να αποχωρεί...

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.

Νίκου Κρανιδιώτη 7Ε, 3ος όροφος, 2411 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος
e-mail: info@kathimerini.com.cy Τηλ.: 22472500 Fax: Σύνταξη +357 22472540
Fax: Διαφημιστικό Τμήμα - Μικρές Αγγελίες +357 22472550
Διευθυντής: Α ΛΕΞΗΣ Π ΑΠΑΧΕΛΑΣ

•

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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Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019

«Ομαδική
ψυχανάλυση
μετά δείπνου»
η Tριμερής
Θα διευκολύνει συμμετέχοντες και Σ.Α. να
αντιληφθούν πού είναι τοποθετημένος ο πήχης
Ηνωμένα Eθνη- Ανάλυση
του ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗ

Όταν στις 9 Αυγούστου οι δύο ηγέτες συμφωνούσαν ενώπιον της Ελίζαμπεθ Σπέχαρ να έχουν στην διάρκεια της εβδομάδας της Γενικής
Συνέλευσης του ΟΗΕ συνάντηση
με τον Γενικό Γραμματέα, η τριμερής αυτή συνάντηση θα ήταν το
επιστέγασμα της συμφωνίας τους
για τους όρους αναφοράς, τους
οποίους θα επικύρωνε μία άτυπη
διάσκεψη «τύπου Κραν Μοντάνα»,
για να ακολουθήσει η κανονική
Διάσκεψη για την Κύπρο.
Τα όσα επακολούθησαν διέψευσαν τις προσδοκίες πολλών εμπλεκομένων, με πρώτον το γενικό
γραμματέα και τη σύμβουλό του
Τζέιν Χολ Λουτ. Η ελληνοκυπριακή
πλευρά είναι απολύτως βέβαιη ότι
η παρέμβαση της Άγκυρας – κατόπιν προτροπής του Κουντρέτ
Οζερσάι – κατέστρεψε τη διαφαινόμενη βέβαιη συμφωνία επί των
όρων αναφοράς στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν επισκέφθηκε την Κύπρο η Τζέιν Χολ Λουτ. Ενώ τα επιχειρήματα που εξέφρασε στο δεκασέλιδο κείμενο που υπέβαλε ο
Μουσταφά Ακιντζί – ότι ζήτησε
πιο λεπτομερή θέση για την πολιτική ισότητα επειδή δεν εμπιστεύεται ότι οι Ε/κ δεν θα υπαναχωρήσουν και πάλι – δεν φαίνεται να
έπεισε τον γενικό γραμματέα. Έτσι,
καθώς τη Δευτέρα συναντώνται
σε άτυπο δείπνο στο Βερολίνο οι
δύο ηγέτες με τον γενικό γραμματέα, εξ αντικειμένου ο πήχης των
προσδοκιών έχει χαμηλώσει, όσο
κι αν ο πρόεδρος Αναστασιάδης,

ο Μουσταφά Ακιντζί και ακόμη και
μόνιμα μέλη του Σ.Α., για δικούς
τους λόγους ο καθένας, αφήνουν
ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη
και αυτό της μεγάλης έκπληξης.

Οι πρωταγωνιστές

Η Λευκωσία, για παράδειγμα,
μιλώντας τώρα πως «είναι ανοιχτά
όλα τα ενδεχόμενα καθώς κι άλλες
φορές που ο γ.γ. κάλεσε ανάλογα
δείπνα είχαμε σοβαρές εξελίξεις»,
μάλλον θέλει να απαλύνει τις εντυπώσεις των όσων ο Ταλάτ είπε
πως του ανέφερε ο πρόεδρος Αναστασιάδης (τζάμπα έξοδα θα κάνουμε πηγαίνοντας στο Βερολίνο).
Στην πραγματικότητα, δεν είναι
δυνατόν να περιμένεις την έκπληξη
(ακόμη κι ως μικρή πιθανότητα)
όταν δεν έχει ακόμη λάβει την
πραγματική ένδειξη για αλλαγή
της στάσης της Άγκυρας. Μάλιστα,
σύμφωνα με ελληνοκυπριακές πηγές, η Τουρκία δεν δείχνει κανένα
ενδιαφέρον για να γίνει τίποτε στο
Κυπριακό πριν τις εκλογές στα κατεχόμενα και πως «με το ζόρι» δεν
απαγόρεψε στον Ακιντζί να συμμετάσχει στην τριμερή.
Ο Μουσταφά Ακιντζί που δίνει
μάχη για την επανεκλογή του στην
ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας, στις πλέον πρόσφατες
δηλώσεις του την Τετάρτη – μία
μέρα πριν ενημερώσει τους αρχηγούς των κομμάτων – έριξε όλο το
βάρος στις σχέσεις του με την Τουρκία, προσπαθώντας να διατηρήσει
τις ισορροπίες, ότι θα διαβουλευτεί
μεν με την Άγκυρα, αλλά πως προτεραιότητά του είναι τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων. Είναι

Καθώς αύριο στο Βερολίνο συναντώνται οι δύο ηγέτες με τον γ.γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, εξ αντικειμένου ο πήχης των προσδοκιών έχει χαμηλώσει, όσο κι

αν Αναστασιάδης, Ακιντζί και μόνιμα μέλη του Σ.Α., για δικούς τους λόγους ο καθένας, αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη κι αυτό της μεγάλης έκπληξης.








Μεγάλη έκπληξη
στο Βερολίνο πιθανόν
να υπάρξει σε περίπτωση
που δεν επαληθευτεί
ότι η Τουρκία δεν επιθυμεί να συμβεί ο,τιδήποτε
προ των ψευδοεκλογών
κι ανοίξει έτσι η οδός
για άτυπη πενταμερή.
φανερό πως χωρίς καμία διεργασία
στο Κυπριακό, η θέση του γίνεται
περισσότερο επισφαλής.
Το Συμβούλιο Ασφαλείας, με
την τοποθέτηση των μελών του
την Πέμπτη, που «ενθάρρυναν τους
ηγέτες να στηριχτούν σε προηγούμενες συγκλίσεις και με πνεύμα
συμβιβασμού να χρησιμοποιήσουν
αυτή τη συνάντηση για να ανανεώσουν την πολιτική τους βούληση
και δέσμευση για μια συνολική διευθέτηση, βασισμένη σε μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με
πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται
στα σχετικά ψηφίσματα του Συμ-

βουλίου Ασφαλείας», δείχνει να
ανησυχεί για το γεγονός ότι η διαδικασία καταρρέει και χρειάζεται
κάποια επαναβεβαίωση, πριν όλα
όσα έχουν επιτευχθεί χαθούν. Πιο
πρακτικός, ο αντιπρόσωπος της
Βρετανίας, Τζόναθαν Άλλεν, που
στάθηκε στο θετικό γεγονός ότι οι
δύο ηγέτες θα συναντηθούν για
πρώτη φορά με τον Γενικό Γραμματέα στην ίδια αίθουσα μετά από
δύο χρόνια. «Ελπίζω πραγματικά
ότι μπορούν να βασιστούν σε αυτή
τη συζήτηση για να συμφωνήσουν
την πορεία προς τα εμπρός για να
επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις
και μπορέσουν τελικά να βρουν
μια διευθέτηση. Αυτή είναι η ελπίδα
μας». Κι απ’ εκεί και μετά, βλέπουμε
τι μπορεί να γίνει για την άτυπη
πενταμερή. Ωστόσο, με δεδομένο
ότι τον Ιανουάριο κι έπειτα από
δύο κλιμακούμενα αυστηρά ψηφίσματα, το Συμβούλιο Ασφαλείας
θα κληθεί να ανανεώσει για μια
ακόμη φορά την θητεία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ χωρίς να εκπληρώνεται ο
όρος του πως «οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις δεν υποκαθιστούν την
πολιτική διαδικασία», χρειάζεται
επειγόντως μία κινητικότητα για

να μην εμφανιστεί εκτεθειμένο.
Η ενημέρωση του Σ.Α. από τη
βοηθό γενική γραμματέα του ΟΗΕ,
Ρόζμαρι Ντι Κάρλο, ελάχιστα διαφώτισε τα μέλη για τις προσδοκίες
στο Βερολίνο, όπου η πρωτοβουλία
των κινήσεων φαίνεται να αφήνεται
στους ηγέτες, χωρίς να υπάρχει ένδειξη για κίνηση από μέρους του
Γενικού Γραμματέα. Πού, λοιπόν,
είναι τοποθετημένος ο «πήχης» της
τριμερούς; Σύμφωνα με διπλωματικές
πηγές, ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους ηγέτες να εκφραστούν με ειλικρίνεια και ανοιχτά
πάνω σ’ όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν, παρεξηγήσεις και παρερμηνείες για τις εκατέρωθεν θέσεις τους,
ή θέσεις των Ηνωμένων Εθνών.
Αυτό θα βοηθήσει να αντιληφθεί
πλήρως ο γενικός γραμματέας γιατί
δεν κατέληξαν μέχρι σήμερα πάνω
στους όρους αναφοράς και αν είναι
ρεαλιστική μία συμφωνία.
Αν αληθεύει πως όντως η Τουρκία δεν επιθυμεί να συμβεί οτιδήποτε προ των ψευδοεκλογών, ευλόγως δεν μπορεί να συγκληθεί
άτυπη πενταμερής, η οποία προϋποθέτει την συμμετοχή της. Αν
όμως αυτό δεν αληθεύει, τότε πι-

θανόν να φέρει την μεγάλη έκπληξη
στο Βερολίνο. Στην περίπτωση,
πάντως που το μόνο εμπόδιο είναι
η στάση της Άγκυρας, τότε θα μπορούσε να καταγραφεί κατά κάποιο
τρόπο η συναντίληψη των ηγετών,
η πρόθεσή τους να συνεχίσει η
διαδικασία και το πώς θα αξιοποιηθεί το διάστημα μέχρι τις ψευδοεκλογές. Όπως κι αν έχει το πράγμα,
στις συνομιλίες που είχε την περασμένη εβδομάδα στη Λευκωσία
η Τζέιν Χολ Λουτ, με τους κ.κ. Αναστασιάδη και Ακιντζί, συμφωνήθηκε να εκδοθεί ανακοινωθέν μετά
το δείπνο, που να καταγράφει το
κλίμα της συνάντησης και κάποια
από τα θέματα ουσίας, λειτουργώντας ως ένα «ενδιάμεσο κείμενο
όρων αναφοράς (ο όρος χρησιμοποιείται αυθαίρετα από τον συντάκτη του άρθρου). Με βάση τα
πιο πάνω, το Βερολίνο φαίνεται να
είναι μια χρήσιμη ομαδική ψυχανάλυση μετά δείπνου, που θα διευκολύνει άμεσα τους συμμετέχοντες και το Σ.Α. και αν έχει θετικά
αποτελέσματα, αυτά θα φανούν
μετά τον Απρίλιο. Διάστημα που
μάλλον είναι πολύ μεγάλο για τα
μέτρα του Κυπριακού.

Τουρκία και Τ/κ εθνικιστές ποντάρουν σε «αδιαλλαξία» Αναστασιάδη
Aγκυρα και Μουσταφά Ακιντζί πηγαίνουν στη διάσκεψη του Βερολίνου με διαφορετικές προσεγγίσεις σε μια σειρά από ζητήματα
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Λίγο πριν από την κρίσιμη άτυπη
διάσκεψη του Βερολίνου, η Τουρκία
επιμένει στις πάγιες θέσεις της για
το Κυπριακό. Ερμηνεύοντας την
προοπτική λύσης από πολύ διαφορετική οπτική γωνία, η Άγκυρα
προβάλλει θέσεις που αφορούν για
παράδειγμα τον «νέο ελληνοτουρκικό συνεταιρισμό στην Ανατολική
Μεσόγειο», την «τροποποίηση του
καθεστώτος εγγυήσεων και ασφάλειας» και τη «συζήτηση γύρω από
εναλλακτικά μοντέλα λύσης». Ο
Μουσταφά Ακιντζί μεταβαίνει στο
Βερολίνο με την ελπίδα της διάσωσης της διαδικασίας λύσης και αναμένοντας βήματα καλής θελήσεως
από την ε/κ πλευρά. Η προσοχή
του κ. Ακιντζί παραμένει στραμμένη
στο ζήτημα της πολιτικής ισότητας.
Στο ζήτημα της πολιτικής ισότητας στο σημείο που έχουν φτάσει

σήμερα οι εξελίξεις, ο Μ. Ακιντζί
και η Άγκυρα προβάλλουν διαφορετικές, αν όχι συγκρουόμενες θέσεις. Η τ/κ ηγεσία επιμένει ότι ακόμη
υπάρχουν περιθώρια συνεννόησης
με βάση το ομοσπονδιακό μοντέλο,
αρκεί να κατοχυρωθεί η αρχή της
πολιτικής ισότητας. Η δε Άγκυρα
προβάλλει την άποψη ότι η ε/κ πλευρά, η οποία ουδέποτε συμφιλιώθηκε
με την ιδέα της πολιτικής ισότητας
των Τ/κ, δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει θετικά βήματα στο συγκεκριμένο πεδίο.
Σε ό,τι αφορά την πιθανή φόρμουλα λύσης στο ζήτημα της πολιτικής ισότητας, η λογική της ηγεσίας του κ. Ακιντζί είναι σχετικά
απλή. Η τ/κ πλευρά δεν αποκλείει
τη συζήτηση του μοντέλου της αποκεντρωμένης ομοσπονδίας. Σε περίπτωση που προχωρήσει η συζήτηση για την αποκεντρωμένη ομοσπονδία, ανεξάρτητα από τον αριθ-








Στο ζήτημα της πολιτικής
ισότητας, στο σημείο που
έχουν φτάσει σήμερα οι
εξελίξεις, ο Μ. Ακιντζί και
η Aγκυρα προβάλλουν
διαφορετικές, αν όχι
συγκρουόμενες θέσεις.
μό των εξουσιών και αρμοδιοτήτων
που θα παραμείνουν στην κεντρική
εξουσία, ο Μ. Ακιντζί ζητάει την
πλήρη κατοχύρωση της αρχής της
πολιτικής ισότητας, δηλαδή της
αποτελεσματικής συμμετοχής και
της αρχής της μιας θετικής ψήφου
των Τ/κ σε όλες τις βαθμίδες της
νέας ομοσπονδίας.
Σχετικά με το ζήτημα της λειτουργικότητας της ομοσπονδίας,
στο οποίο εστιάζει η ε/κ πλευρά, ο

Τ/κ ηγέτης υπενθυμίζει ότι το ζητούμενο στη νέα ενδεχομένως αποκεντρωμένη ομοσπονδία δεν θα είναι η ομοφωνία όλων των Τ/κ πολιτικών και αξιωματούχων που θα
συμμετάσχουν στους μηχανισμούς
λήψης αποφάσεων. Η μία θετική
ψήφος, ενδεχομένως αυτή των προοδευτικών και υπέρ της ομοσπονδίας μερίδων της τ/κ κοινότητας,
θα είναι αρκετή για να συνεχίσει
η νέα ομοσπονδία την πορεία της
με ομαλό τρόπο. Η Άγκυρα διαφωνεί
με την παραπάνω άποψη και προβάλλει την άποψη ότι η ε/κ πλευρά
δεν πρόκειται ποτέ να δώσει τη
συγκατάθεσή της για την τελική
κατοχύρωση της πολιτικής ισότητας. Με άλλα λόγια, όπως οι εθνικιστικές πολιτικές δυνάμεις της τ/κ
κοινότητας, έτσι και η Άγκυρα «ποντάρει» στην πιθανή «αδιαλλαξία»
Νίκου Αναστασιάδη. Παράλληλα,
όπως είναι γνωστό, η τουρκική

πλευρά απορρίπτει την ιδέα της
συνέχισης των συνομιλιών από το
σημείο που διακόπηκαν στο Κραν
Μοντάνα.
Αδιαμφισβήτητα στο σημείο που
έχουν φτάσει σήμερα οι εξελίξεις
στο Κυπριακό, από την οπτική γωνία όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, ένα ζήτημα που έχει μεγάλη
σημασία είναι αυτό της ασφάλειας
και των εγγυήσεων. Αθήνα και Λευκωσία προειδοποιούν ότι η λύση
του Κυπριακού δεν είναι δυνατόν
να προχωρήσει με τη διατήρηση,
με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, του
συστήματος των εγγυήσεων. Η κοινή εισήγηση της Ελλάδας και της
Κυπριακής Δημοκρατίας, την παρούσα στιγμή σκοντάφτει πάνω
στο «βέτο» των Τ/κ και της Άγκυρας.
Η τουρκική πλευρά συζητά μόνο
την «τροποποίηση» και όχι τη συνολική τελική κατάργηση του συστήματος ασφάλειας και εγγυήσεων.

Γι’ αυτό το ζήτημα, την προηγούμενη εβδομάδα, καλά ενημερωμένη
πηγή της «Κ» σημείωνε τα εξής:
«Έχουμε τρεις εγγυήτριες δυνάμεις.
Για να αλλάξει κάτι στο σύστημα
εγγυήσεων, λοιπόν, χρειαζόμαστε
τρεις υπογραφές. Και εφόσον μία
πλευρά ασκεί το δικαίωμα του βέτο
στην πρόταση της κατάργησης του
συστήματος, δεν μπορούμε να χάνουμε πολύτιμο χρόνο σε άσκοπες
συζητήσεις. Αυτό, όμως, που μπορούμε να πράξουμε είναι απλό: Να
συζητήσουμε τροποποίηση του συστήματος σύμφωνα με τις νέες
ανάγκες και τις προϋποθέσεις του
νέου αιώνα. Η Τουρκία λέει ναι σε
μια τέτοια συζήτηση, αρκεί να προκύψει στο τέλος της ημέρας μια
φόρμουλα που θα μπορούσε να περάσει από τη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας, στην οποία
από το 2018 και μετά επικρατούν
νέες λεπτές ισορροπίες».

Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

l

5

Παίκτες και σκακιέρα έτοιμοι για Βερολίνο

Αρχίζουν οι τακτικισμοί των δύο πλευρών, με την Aγκυρα να μην ευνοεί Πενταμερή και την Αθήνα να παρουσιάζει χλιαρή στάση
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Όταν τον Δεκέμβριο του 2016, ο
πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος
Αναστασιάδης συναντούσε σε δείπνο τον Τ/κ ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί, κάποιοι στον Λόφο αλλά και
στην Πινδάρου εκτιμούσαν πως
θα ήταν μία συνάντηση περισσότερο για τους τύπους παρά συνάντηση ουσίας και έπεσαν για ύπνο
προτού τελειώσει. Χρειάστηκε να
ξυπνήσουν την επόμενη μέρα, για
να διαπιστώσουν πως όχι μόνο
υπήρξαν εξελίξεις, αλλά καταγράφηκε τόση πρόοδος που οδήγησε
στο κλείδωμα της διάσκεψης της
Γενεύης. Κάπως έτσι και σήμερα,
το δείπνο στο Βερολίνο δεν θεωρείται για πολλούς τελειωμένη υπόθεση αλλά μία συνάντηση που μπορεί να κρύβει τόσες εκπλήξεις ώστε
να οδηγήσει σε μία άτυπη πενταμερή ακόμη και εντός του Δεκέμβρη.
Όλα βεβαίως θα εξαρτηθούν από
το πώς θα κινηθεί η κάθε πλευρά
τόσο σε θέμα τακτικής όσο και σε
θέμα ουσίας. Ο Νίκος Αναστασιάδης
υπογραμμίζει πως θέλει να υπάρξει
η κατάλληλη πρόοδος ούτως ώστε
να οδηγήσει σε πενταμερή διάσκεψη, στρέφοντας στο βλέμμα στο
πώς θα κινηθεί ο Τ/κ ηγέτης. Αν δηλαδή θα πάρει εκείνες τις πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν σε συνομολόγηση των όρων αναφοράς,
ενώ ο Μουσταφά Ακιντζί δείχνει
προς τον Νίκο Αναστασιάδη κατά
πόσο είναι έτοιμος να δεχτεί την
πολιτική ισότητα. Σε αυτό το κάδρο
η Αθήνα έχει υπογραμμίσει πως δεν
είναι έτοιμη για μία πενταμερή δεδομένων των στοχεύσεων της Άγκυρας, αλλά και η Άγκυρα θέλει να
το καθυστερήσει, δεδομένου ότι
έχει άλλες προτεραιότητες. «Όλα
είναι ανοικτά» αναφέρουν διπλωματικές πηγές, υπογραμμίζοντας

αναφέρουν πως είμαστε έτοιμοι
για ένα σενάριο πενταμερούς και
σε θέμα τακτικής, αλλά σε θέμα
ουσίας δεδομένου ότι θα κλειδώσουν οι όροι αναφοράς. Αυτό το
μήνυμα λέγεται πως πέρασε και
στην ειδική απεσταλμένη των Ηνωμένων Εθνών Τζέιν Χολ Λουτ κατά
την επίσκεψή της το περασμένο
Σάββατο. Εκεί λέει το Προεδρικό
πως υπήρξε μικρή μεν, αλλά πρόοδος, με τους κυβερνητικούς κύκλους να εκτιμούν πως η συνομολόγηση των όρων αναφοράς είναι
πιθανό σενάριο στο δείπνο της
Δευτέρας. Όπως αναφέρουν ανώτατες διπλωματικές πηγές, μία πενταμερής με τον Μουσταφά Ακιντζί
στο πηδάλιο της τ/κ πλευράς είναι
πολύ καλύτερο σενάριο, παρά η
αναμονή μέχρι και την ολοκλήρωση
των «εκλογών», η κάλπη των οποίων μπορεί να βγάλει δυσάρεστες
για τη Λευκωσία εκπλήξεις.

πως τα σενάρια του δείπνου είναι
τέσσερα: 1) Συνομολόγηση των
όρων αναφοράς, 2) Ανακοινωθέν
ευρείας συναντίληψης που να διατηρεί την πόρτα ανοικτή, 3) Συμφωνία οδικού χάρτη για το πώς προχωρούν διαδικαστικά και 4) Ναυάγιο.
Σενάριο που θεωρείται από όλες τις
πλευρές απομακρυσμένο.

Η Πενταμερής

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Χριστοδουλίδης είχε εκφράσει την
εκτίμηση την περασμένη Κυριακή
σε συνέντευξή του στην «Κ» ότι
δεν αποκλείεται άτυπη πενταμερής
εντός του Δεκέμβρη νοουμένου
ότι θα υπάρξουν εξελίξεις. Κίνηση
που προκάλεσε έκπληξη στα πο







Ο Νίκος Αναστασιάδης
θα επιμείνει σε πρόοδο
που να οδηγήσει σε πενταμερή εντός Δεκεμβρίου
σε μία προσπάθεια
να εκθέσει την Aγκυρα.
λιτικά πηγαδάκια δεδομένου ότι
κυβερνητικές πηγές λίγες μέρες
προηγουμένως, διέρρεαν τη βεβαιότητά τους πως η Τουρκία δεν επιθυμεί εξελίξεις πριν από τις «εκλογές» στα Κατεχόμενα και χαμήλωναν τον πήχη των προσδοκιών για
το Βερολίνο. Στο πλαίσιο των δηλώσεων Χριστοδουλίδη λέγεται
πως θα κινηθεί τελικά και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο δείπνο
της Δευτέρας. Θα εκφράσει την
ετοιμότητά του για τη συνομολόγηση των όρων αναφοράς με στόχο
την άτυπη πενταμερή τον προσεχή
Δεκέμβριο. Κίνηση που σύμφωνα
με διπλωματικές πηγές σκοπό έχει
να αφήσει εκτεθειμένη την Τουρ-

Το όπλο Ακιντζί

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προσβλέπει σε μία επιπλέον κίνηση από τον
Μουσταφά Ακιντζί, καθώς εκτίμηση της Λευκωσίας είναι ότι πρόοδος στο Βερολίνο θα τον ενισχύσει προεκλογικά.
κία, η οποία δεν ευνοεί εξελίξεις.
Αυτό θεωρείται πως θα εκτονώσει
και την πίεση που δέχεται στο εσωτερικό για μία σειρά κυβερνητικών
χειρισμών, όπως τα χρυσά διαβα-

τήρια και η πρόσφατη ιστορία με
το βαν. Το ζήτημα είναι κατά πόσο,
πέρα από θέμα τακτικής, η Λευκωσία είναι έτοιμη για μία άτυπη
πενταμερή. Διπλωματικές πηγές

Τα βλέμματα στρέφονται προς
τον Μουσταφά Ακιντζί και το κατά
πόσο είναι έτοιμος να κάνει το μεγάλο βήμα διαφοροποίησης από
την Άγκυρα. Σημειώνεται πως ο
Τ/κ ηγέτης βρίσκεται ήδη πρώτος
στις δημοσκοπήσεις, ωστόσο, η
διαφορά με τον δεύτερο έχει μικρύνει κατά πολύ. Το χαρτί «επανεκλογής» Ακιντζί θεωρείται η προσήλωσή του προς την επανέναρξη
των συνομιλιών και η επιμονή του
σε λύση στο πλαίσιο διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας. Άλλωστε,
η κίνησή του να επικρίνει την εισβολή στη Συρία θεωρείται πως
του έδωσε τόσους πολιτικούς πόντους, ώστε να συζητά την κίνησή
του ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ
Μακρόν σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του.
Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο και για

λόγους πολιτικής επιβίωσης η Λευκωσία εκτιμά πως θα κάνει το επιπλέον βήμα που θα οδηγήσει σε
πρόοδο που να δικαιολογεί και την
άτυπη πενταμερή.
Είναι, όμως, όντως απρόθυμη η
Τουρκία για τις όποιες εξελίξεις
πριν από τις «εκλογές»; Οι ενδείξεις,
αλλά και οι πληροφορίες, τόσο από
πλευράς Μαυρογιάννη με τον Τούρκο ομόλογό του όσο και μετά τη
συνάντηση Τσαβούσογλου-Δένδια
δείχνουν πως η Άγκυρα δεν ευνοεί
εξελίξεις. Τα πάντα ρει ωστόσο και
ουδέν μένει σταθερό, και η Τουρκία
έχει δείξει πολλές φορές ότι μπορεί
άλλα να λέει και άλλα να κάνει στο
τραπέζι των συνομιλιών. Η μέχρι
τώρα ενημέρωση βεβαίως καταδεικνύει πως η Άγκυρα φαίνεται
πως δεν ευνοεί εξελίξεις γιατί 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, ευνοεί ένα σενάριο διαπραγματεύσεων με διαφορετικό
Τ/κ ηγέτη, ενώ παράλληλα έχει άλλες προτεραιότητες τη δεδομένη
στιγμή (π.χ. Συρία και δράση στη
νοτιοανατολική Μεσόγειο, ζητήματα εσωτερικής διακυβέρνησης).

Η Αθήνα

«Αν εμείς θέλουμε τότε και η
Αθήνα θα ακολουθήσει», λένε διπλωματικές πηγές, ωστόσο, η Αθήνα
έχει διαμηνύσει εδώ και καιρό πως
δεν ευνοεί μία άτυπη πενταμερή,
με δεδομένο και όσα διαμηνύει η
Άγκυρα αλλά και του οδικού χάρτη
που θέτει. Οι προτεραιότητές της,
άλλωστε, είναι το μεταναστευτικό
και οι μεταρρυθμίσεις, με τον Έλληνα πρωθυπουργό να μην είναι
διατεθειμένος να βρεθεί σε μία Πενταμερή με νέες μορφές λύσης.
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Η αθέατη πλευρά του πολέμου της πληροφορίας

Πρακτικές του χθες και του σήμερα στην απόκτηση και διαχείριση της πληροφορίας από κρατικές και μη υπηρεσίες ασφαλείας
Η δημοσιοποίηση ότι ένα ιδιωτικό
όχημα, τύπου βαν, ειδικά διαμορφωμένο με ηλεκτρονικό εξοπλισμό
παρακολούθησης τηλεπικοινωνιών
έχει ταράξει και πάλι τα νερά, φρεσκάροντας τις ανησυχίες για το
βαθμό προστασίας στοιχειωδών
δικαιωμάτων των πολιτών. Εν αντιθέσει με το παρελθόν, η συγκεκριμένη περίπτωση δημιουργεί
εύλογα ερωτηματικά για την αποτελεσματικότητα των ασφαλιστικών δικλείδων που έχουν τεθεί,
από το ίδιο το κράτος, για την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών. Αν ληφθούν, μάλιστα,
υπόψη οι φερόμενες δυνατότητες
του ηλεκτρονικού εξοπλισμού που
εντοπίστηκε δεν μπορεί να είναι
εκτός πραγματικότητας όσοι υποστηρίζουν πως η εποχή όπου φέρεται να υπήρχε μια στοιχειώδης
προστασία του ατόμου, έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. Λαμβάνοντας

το Αρχηγείο Αστυνομίας. Ιστορία
που είχε αποκαλύψει η ηλεκτρονική «Κ». Οι δύο συλληφθέντες,
όπως κατέθεσαν, είχαν επισκεφθεί
το γραφείο του τότε υπαρχηγού
της Ε.Φ. Ανδρέα Παπαπαύλου, μετά
από πρόσκληση του ιδίου, προκειμένου να πραγματοποιήσουν έλεγχο για κοριούς. Όπως αποκαλύφθηκε τα δύο πρόσωπα τα είχε συστήσει στον κ. Παπαπαύλου, Ε/κ
αστυνομικός που εργαζόταν σε
σημαντικό πόστο στις Βρετανικές
Βάσεις. Ο τότε υπαρχηγός της Ε.Φ.
υποψιαζόταν πως κάποιοι είχαν
παγιδεύσει το γραφείο του και αντί
να καλέσει για έλεγχο τις αρμόδιες
κρατικές υπηρεσίες (ΚΥΠ, ΟΑΣ)
φώναξε ιδιώτες. Η συγκεκριμένη
υπόθεση δημιούργησε μείζον θέμα
στο ΓΕΕΦ αφού ο τότε υπαρχηγός,
στην ουσία έσπασε το πρωτόκολλο
ασφάλειας του ΓΕΕΦ. Μάλιστα,
όπως εγκύρως πληροφορείται η
«Κ», η Αστυνομία κινήθηκε να κάνει και τρίτη σύλληψη εντός του

















Πρόσωπα που πέρασαν
από ευαίσθητα πόστα
κρατικών υπηρεσιών
ασφαλείας περιγράφουν
την σκοτεινή διαδρομή
στην αναζήτηση της πληροφορίας εντός και εκτός
πλαισίων και κανόνων.

Η παροχή εξελιγμένων
υπηρεσιών από ιδιώτες
στον τομέα των πληροφοριών στην Κύπρο καταδεικνύει πως το κλειστό περιβάλλον δράσης
των υπηρεσιών ασφαλείας μεταβάλλεται.

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

υπόψη τις λιγοστές πληροφορίες
που υπάρχουν για τις δυνατότητες
του συγκεκριμένου βαν, ο καθένας
θα μπορούσε να πέσει θύμα, κάποιων που θα ήθελαν να ρίξουν
μια ματιά π.χ. σε ευαίσθητα προσωπικά, οικογενειακά και οικονομικά δεδομένα. Μια δυνατότητα
που υπήρχε και στο παρελθόν πλην
όμως ήταν κάτω από κρατική ομπρέλα και αυστηρό νομοθετικό
πλαίσιο. Το άλλο ζήτημα που αφήνει πίσω της η υπόθεση με άρωμα
μυθοπλασίας, αφορά τον δημόσιο
βίο, πολιτικές, κομματικές και κρατικές δομές. Οι υποψίες που προκαλούνται, στην προκειμένη περίπτωση για κατοχή και χρήση
εξελιγμένης τεχνολογίας από τρίτους, δεν μπορεί παρά να είναι δικαιολογημένες. Βεβαίως υπάρχουν
και απόψεις από πρόσωπα που
υπηρέτησαν τον ευαίσθητο τομέα
των κρατικών πληροφοριών, που
δεν βλέπουν τεράστιες διαφορές
του χθες με το σήμερα, ως προς
τη μεγάλη εικόνα, υπό το πρίσμα
ότι διαχρονικά στην Κύπρο «όλοι
παρακολουθούσαν όλους».

Ο «μεγάλος αδελφός»

Πρόσωπα που πέρασαν από θέσεις κλειδιά, κρατικών υπηρεσιών
ασφαλείας και έδρασαν στο παρελθόν πίσω από τα φώτα, θεωρούν
πως η Κύπρος από συστάσεως της
Δημοκρατίας ήταν και είναι το αυτί
και μάτι της Μεσογείου για ξένες
χώρες, υπηρεσίες των οποίων δρούσαν στο έδαφός της, εντός ή εκτός
πλαισίου. Κάτι που καταμαρτυρούν,
εξάλλου, τα ουκ ολίγα περιστατικά
που αποκαλύφθηκαν από το 1960
και εντεύθεν όπου υπηρεσίες
ασφαλείας χρησιμοποιούσαν τον
κυπριακό χώρο για «ζέσταμα»,
όπως λέγεται χαρακτηριστικά. Μια
εικόνα που δεν εμφανίζει τεράστιες
διαφοροποιήσεις, πλην όμως σε
κάποιες περιπτώσεις βρίσκεται εντός ενός συμφωνημένου πλαισίου
συνεργασίας, όπως αυτό με το Ισ-

Η παρουσία ιδιωτικού βαν με εξοπλισμό για παρακολουθήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οι έρευνες που πραγματοποιεί η Αστυνομία αφήνουν πίσω τους
ένα ομιχλώδες σκηνικό που έχει κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές προεκτάσεις.

Κοριοί μεταξύ τυριού και αχλαδιού
Και αν στις περιπτώσεις συνερ-

Η ΚΥΠ από συστάσεώς της είναι δα-

κτυλοδεικτούμενη πως κατά διαστήματα ξέφυγε του πλαισίου λειτουργίας και αποστολής της ως όργανο
της εκάστοτε εξουσίας.
ραήλ για ανταλλαγή πληροφοριών.
Ωστόσο, αυτό που γίνεται παραδεχτό είναι πως στο παρασκήνιο
υπήρξαν περιπτώσεις όπου πρόσωπα κινήθηκαν εκτός θεσμοθετημένων πλαισίων και εν τη απουσία συμφωνιών συνεργασίας. Μια
τέτοια περίπτωση, όχι η μοναδική,
ήταν το περιστατικό με το ΓΕΕΦ
και τη σύλληψη δύο προσώπων,
έξω από το Αρχηγείο Αστυνομίας
στις 16 Ιουλίου 2014.

Στο εσωτερικό

Από το 1974 και μετά, την επικαιρότητα κατά διαστήματα, τροφοδότησαν υποθέσεις παρόμοιες
με το βαν με μια διαφορά. Στο επίκεντρο των σφοδρών επικρίσεων
βρισκόταν η Κυπριακή Υπηρεσία
Πληροφοριών (ΚΥΠ), κυρίως για
παρακολουθήσεις δραστηριοτήτων κομμάτων και πολιτικών προσώπων. Ένα σκηνικό που όπως
εξηγούν πρόσωπα με βαθιά γνώση,
στον πυρήνα του παρέμενε αμετάβλητο, ασχέτως πολιτικών αποχρώσεων. «Η ΚΥΠ δεν άλλαζε αυτές που άλλαζαν ήταν οι κυβερ-

γασιών με άλλα κράτη, η ύπαρξη
ενός πλαισίου περιορίζει την δημιουργία Γκρίζων Ζωνών, στο θέμα προστασίας του απορρήτου εκφράζονται βάσιμες αμφιβολίες
ότι δεν συμβαίνει το ίδιο με την
εμπλοκή ιδιωτών. Η συλλογή πληροφοριών δεν αποτελεί πλέον
άβατο για τις κρατικές υπηρεσίες
ασφαλείας. Η δραστηριότητα
ιδιωτών, όπως η περίπτωση του
επίμαχου βαν, καθώς και οι φερόμενες τεχνολογικές δυνατότητες,
ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο με τις
ανησυχίες που προκαλούνται να
είναι εύλογες. Ανησυχίες που
προσλαμβάνουν διαστάσεις σε

νήσεις». Το κύριο ζητούμενο για
τους πολιτικούς καβγάδες που ξεσπούσαν ήταν οι υποψίες ή η
ύπαρξη στοιχείων πως σε κάποιες
υποθέσεις του παρελθόντος, η
ΚΥΠ εξυπηρετούσε την εκάστοτε
πολιτική εξουσία έναντι των αντιπάλων της στο εσωτερικό, παρεκκλίνοντας από τη βασική της
αποστολή που είναι η κρατική
ασφάλεια από εξωτερικούς κινδύνους. Η δομή της υπηρεσίας από
συστάσεως, ενέτεινε τις υποψίες
που την ήθελαν να είναι ένας βραχίονας εξουσίας που λειτουργούσε
στο παρασκήνιο, σε κάποιες περιπτώσεις, εκτός ορίων. Το γεγονός
ότι η Υπηρεσία προκειμένου να
επιτελέσει την αποστολή, συλλογής πληροφοριών για αρκετά χρόνια στηριζόταν σε υπηρεσίες άλλων κρατικών δομών, θεωρείται
ως μια δικλείδα αποτροπής, όπως
έλεγε στην «Κ» πρόσωπο που υπηρέτησε σε υψηλό πόστο στην ΚΥΠ.
Ένας δεύτερος παράγοντας ήταν
το στοιχείο της έντονης κομματικοποίησης της Υπηρεσίας που δημιουργούσε υπόνοιες για τυχόν

πολιτικό, οικονομικό και επιχειρηματικό επίπεδο. Για την περίπτωση του βαν, από πλευράς Αστυνομίας δεν έχει γίνει γνωστό επίσημα το εύρος δυνατοτήτων του εξοπλισμού που εντοπίστηκε και το
είδος των προσφερόμενων υπηρεσιών, κάτι που συντηρεί τη φημολογία του «Μεγάλου Αδελφού»
που ακούει τα πάντα. Μια τέτοια
περίπτωση παρουσιάζεται να είναι ένα περιστατικό με πρωταγωνιστές τέσσερα πρόσωπα που εντοπίσθηκαν σε παραλιακή περιοχή της επαρχίας Λάρνακας, επί το
έργο. Οι αρχικές υποψίες ήθελαν
τους τέσσερις να δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για στρατιωτικές
διαρροές. Ο τρίτος και εκ των σημαντικών παραγόντων αποτροπής,
η θεσμοθέτηση διαδικασίας για
επιτέλεση του έργου της που είναι
η συλλογή πληροφοριών. Η ΚΥΠ
εισήλθε στην νέα εποχή, επί διακυβέρνησης Αναστασιάδη. Η ανάγκη εκσυγχρονισμού της Υπηρεσίας
προέκυψε με τις ανάγκες που δημιούργησε το νέο περιβάλλον της
ανατολικής Μεσογείου και η θέση
της Κύπρου που οδήγησε σε ενίσχυση των κρατικών δομών ασφαλείας, από πλευράς εξοπλισμού
αυξάνοντας τις επιχειρησιακές
δυνατότητες.

Οι παραφωνίες

Χωρίς να μειώνεται το έργο που
επιτελεί η ΚΥΠ και οι άλλες υπηρεσίες διαχρονικά, στον ευαίσθητο
τομέα της συλλογής πληροφοριών,
κάτω από δύσκολες συνθήκες και
σε πολλές περιπτώσεις με υψηλό
ρίσκο του προσωπικού της, η Υπηρεσία χρησιμοποιήθηκε και για
προσωπικά συμφέροντα, κάποιων
που υπηρετούσαν σε καίρια πόστα.
Η «Κ» γνωρίζει για τέσσερα πρό-

εγκαταστάσεις της περιοχής,
ωστόσο όπως μας ειπώθηκε από
πρόσωπα με γνώση του συμβάντος, ο στόχος ήταν γνωστός επιχειρηματίας και η παρέα του, σε
παραλιακό κέντρο. Τα τέσσερα
πρόσωπα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνέλεξε η «Κ», είχαν
«στήσει αφτί», προσπαθώντας να
υποκλέψουν το περιεχόμενο της
συζήτησης που αφορούσε τη
δράση και τα επαγγελματικά σχέδια του επιχειρηματία στην περιοχή. Οι πελάτες των τεσσάρων παραμένουν άγνωστοι, ενώ οι δράστες φέρεται να δρούσαν για λογαριασμό ιδιωτικής εταιρείας
ερευνών.
σωπα που πέρασαν από την ΚΥΠ
και χρησιμοποίησαν την υποδομή
της Υπηρεσίας για οικονομικό όφελος των ιδίων. Στη μια περίπτωση,
πρόσωπο που έχει αφυπηρετήσει,
παρακολουθούσε και έδινε πληροφορίες, με το αζημίωτο, σε ιδιώτες για υποθέσεις πολιτών (οικογενειακές, οικονομικές). Στην άλλη
και πιο σοβαρή, δύο πρόσωπα με
μεγάλη επιρροή στην Υπηρεσία
έδιναν πληροφορίες, επίσης με το
αζημίωτο, σε άνθρωπο του υποκόσμου για τις κινήσεις του βασικού αντιπάλου του. Σύμφωνα με
πηγή της «Κ» που γνωρίζει τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι εξωϋπηρεσιακές δραστηριότητες την
περίοδο εκείνη έφθασαν μέχρι το
Προεδρικό γραφείο με εισήγηση
την άμεση απομάκρυνσή τους. Εισήγηση η οποία δεν εισακούστηκε.
Συνολικά είχε ζητηθεί η απομάκρυνση πέντε προσώπων.

Το ΓΕΕΦ

Στις 16 Ιουλίου 2014 μέλη της
Αστυνομίας συνέλαβαν δύο πρόσωπα τα οποία αποχωρούσαν από

ΓΕΕΦ, προκαλώντας συναγερμό
και σε πολιτικό επίπεδο. Το όλο
θέμα έκλεισε με άνωθεν παρεμβάσεις και με το σκεπτικό αποφυγής διασυρμού της Ε.Φ. Στο πνεύμα
αυτό η Αστυνομία έκλεισε την
υπόθεση, για τα δε δύο πρόσωπα
που αφέθηκαν ελεύθερα υπήρχαν
πληροφορίες ότι είχαν σχέση με
ιδιωτική εταιρεία παροχής πληροφοριών. Η δημοσιοποίηση της
ιστορίας δεν πέρασε απαρατήρητη
από τις βρετανικές βάσεις, οι οποίες φέρεται να απέλυσαν το μέλος
της Αστυνομίας τους για την εμπλοκή του, σε μια τόσο σοβαρή
υπόθεση που ενείχε τον κίνδυνο
πρόκλησης επεισοδίου με τις κυπριακές αρχές.

Συνεργασίες

Ένα σημαντικό κομμάτι στο
τομέα των πληροφοριών και στην
κάλυψη των όποιων κενών υπήρχαν, είναι οι συνεργασίες της Κύπρου με άλλες χώρες, για την ασφάλεια και ανταλλαγή πληροφοριών,
με πιο πρόσφατη με τις ΗΠΑ. Η
συμφωνία με το Ισραήλ θεωρείται
από τις πιο σημαντικές, ιδιαίτερα
σε θέματα ασύμμετρων απειλών.
Ωστόσο, η ΚΥΠ φέρεται να συνεργάζεται και με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων χωρών, συνεργασία
που σε κάποιες περιπτώσεις περιλαμβάνει την παραχώρηση διευκολύνσεων με ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα τρομοκρατίας,
μεταναστών αλλά και μελών του
ISIS από τον ευρωπαϊκό χώρο. Ένα
τέτοιο μοντέλο φαίνεται να έχει
εγκαινιάσει, η κυβέρνηση με κράτος μέλος της Ε.Ε. συνεργασία πως
όπως μας ειπώθηκε χαρακτηριστικά είχε εξαιρετικά αποτελέσματα,
την πρώτη περίοδο της κρίσης με
τη Συρία. Οι πληροφορίες που δόθηκαν ήταν αυτές που βοήθησαν
τις κυπριακές αρχές να ανακόψουν
αρκετούς ευρωπαίους τζιχαντιστές,
οι οποίοι επιχείρησαν να μεταβούν
στη Συρία μέσω Κύπρου.
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Πίσω απ’ τη συνάντηση
Πομπέο-Χριστοδουλίδη
Υπό συζήτηση το επόμενο διάστημα συμφωνίες, που παρακάμπτουν εμπόδια που προκαλεί το αμερικανικό εμπάργκο όπλων
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ
Του ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗ

Η αναβάθμιση των διμερών σχέσεων
ΗΠΑ-Κύπρου, οι εξελίξεις στην
Ανατολική Μεσόγειο και η Τουρκία,
ήταν τα θέματα που κυριάρχησαν
στη συνάντηση της περασμένης
Δευτέρας στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ,
μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών,
Νίκου Χριστοδουλίδη και Μάικ
Πομπέο. Στα διμερή ζητήματα, ένα
χρόνο μετά την υπογραφή της «Δήλωσης Προθέσεων», για το επόμενο
διάστημα συζητούνται και αναμένεται να συζητηθούν τρεις συμφωνίες, που παρακάμπτουν εμπόδια που προκαλεί το αμερικανικό
εμπάργκο όπλων:
Συμφωνία για ασφάλεια στις
πληροφορίες, Πρόγραμμα που θα
επιτρέπει συνεργασία της Εθνικής
Φρουράς με Εθνοφρουρές αμερικανικών πολιτειών, και Συμφωνία
Acquisition and cross servicing
agreement, η οποία αφορά σε υποστήριξη για παροχή προϊόντων και
υπηρεσιών, ήταν μεταξύ αυτών
που ενδιέτριψαν οι δύο υπουργοί.
Στη συνάντηση ο Μάικ Πομπέο
ενδιαφέρθηκε να ενημερωθεί για
τις παράνομες τουρκικές δραστηριότητες στην κυπριακή ΑΟΖ. Είπε
πως έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στον
Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν τις παραβιάσεις, καθώς πέραν των συμφερόντων των ΗΠΑ στην κυπριακή ΑΟΖ,
η ένταση που προκαλεί η Τουρκία
καταστρέφει τις προοπτικές της








Ο Μάικ Πομπέο ρώτησε
τον Κύπριο ομόλογό του
για το Βερολίνο, ενώ του
είπε πως τόνισε στον Μεβλούτ Τσαβούσογλου ότι
οι ΗΠΑ δεν βλέπουν άλλη λύση από τη διζωνική
δικοινοτική ομοσπονδία.
ανατολικής Μεσογείου να αναπτυχθεί ως ενεργειακός διάδρομος
για την Ευρώπη.
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης μοιράστηκε με τον αμερικανό ομόλογό
του την ανησυχία πολλών στην
περιοχή, μετά τη συνάντηση Τραμπ
–Ερντογάν, ότι οι Αμερικανοί αποσύρονται, κάτι που από αμερικανικής πλευράς χαρακτηρίζεται «ρωσική προπαγάνδα». Όπως προκύπτει από τις δηλώσεις Χριστοδουλίδη, τη δήλωση της εκπροσώπου
του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αλλά και
τοποθετήσεις αμερικανών αξιωματούχων στο συνέδριο του Φόρουμ των Δελφών και της «Καθημερινής», που πραγματοποιήθηκε
την περασμένη εβδομάδα στην
Ουάσιγκτον, το ενδιαφέρον των
ΗΠΑ για την Ανατολική Μεσόγειο
και τις συνεργασίες που λαμβάνουν
χώρα για την ενέργεια και την
ασφάλεια, είναι πολύ υψηλό. Το
βασικό επιχείρημα που προτάσσεται από αμερικανικής πλευράς για
να καθησυχάσουν όσους ανησυ-

χούν είναι ότι βλέπουν την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή ως διαφορετικά ζητήματα.
«Στη Μέση Ανατολή το αμερικανικό
ενδιαφέρον ως προς την ενέργεια
έχει μειωθεί, λόγω της αυξημένης
παραγωγής στις ΗΠΑ σχιστολιθικού
φυσικού αερίου. Αυτό όμως δεν
ισχύει για την Ανατολική Μεσόγειο,
για την οποία οι ΗΠΑ είναι δεσμευμένες», είναι η αμερικανική θέση.
Η Ουάσιγκτον επίσης, ενδιαφέρεται έντονα τα θετικά μηνύματα της
σχέσης Κύπρου – ΗΠΑ να περάσουν στην κοινή γνώμη και για το
λόγο αυτό συμφώνησαν να ξεκινήσουν οι συνομιλίες για την αναβάθμιση και ανανέωση της συμφωνίας για την αποφυγή της διπλής
φορολογίας και για την άρση της
βίζας στους Κύπριους που επισκέπτονται για τουρισμό τις ΗΠΑ. Οι
Αμερικανοί επίσης δείχνουν ενδιαφέρον και προτίθενται να στηρίξουν κυπριακή πρωτοβουλία που
θα συμπεριλαμβάνει τις χώρες της
περιοχής σε ένα ανοιχτό φόρουμ
συνεργασίας.

Το «δόγμα Πομπέο»
Σε σχέση με την Τουρκία, παρά
τη στάση που τήρησε ο πρόεδρος
Τραμπ με το πράσινο φως για επέμβαση στη Συρία και αργότερα στην
συνάντηση της 13ης Νοεμβρίου
με τον Ταγίπ Ερντογάν, τα πράγματα δεν φαίνεται να προχωρούν.
Οι υπουργοί Εξωτερικών Πομπέο
και Τσαβούσογλου είχαν μία πρώτη
συνάντηση κατ’ εντολή των προέδρων τους, για να δουν πώς μπορεί

Πρόγραμμα που θα επιτρέπει συνεργασία της Εθνικής Φρουράς με Εθνοφρουρές αμερικανικών πολιτειών, και Συμφωνία Acquisition and cross servicing agreement, η οποία αφορά σε υποστήριξη για παροχή προϊόντων και υπηρεσιών,
ήταν μεταξύ αυτών που ενδιέτριψαν Πομπέο και Χριστοδουλίδης.
να διευθετηθεί το θέμα με τους
ρωσικούς πυραύλους S-400 και στη
συνέχεια παρέπεμψαν το θέμα σε
ομάδες εργασίας υπό τους συμβούλους Εθνικής Ασφαλείας Ο’Μπράιαν
και Καλίν.
Οι δηλώσεις Ερντογάν μετά την
επιστροφή του στην Άγκυρα δεν
γεννούν καμιά αισιοδοξία ότι τουλάχιστον θα αποδεχθεί την μη ενεργοποίηση του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος, αφήνοντας
περιορισμένες δυνατότητες.
Το «Δόγμα Πομπέο» για το θέμα
αυτό είναι πως αν δοθεί άφεση
αμαρτιών στην Τουρκία, τότε θα
ανοίξει ο δρόμος και για άλλες χώρες, όπως η Ινδία και η Αίγυπτος
να προχωρήσουν σε αγορά S-400.
Την Πέμπτη έγινε ανεπίσημη ενημέρωση στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ,
από ανώτερο αξιωματούχο, για τις
πωλήσεις στρατιωτικού υλικού από
την Ρωσία και την Κίνα, με αιχμή

την Τουρκία, την Αίγυπτο και την
Ινδία. Σε σχέση με την Ινδία, οι
διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς πηγαίνουν καλά, ενώ σε
σχέση με την Αίγυπτο είπε πως
τους τονίστηκε τι ακριβώς διακινδυνεύουν, καθώς δεν είναι μόνο
οι ΗΠΑ που ανησυχούν από την
απόκτηση S-400 ή αεροσκαφών
SU-35, υπονοώντας το Ισραήλ. Για
την Τουρκία, συνεχίζουν την προσπάθεια μήπως πεισθεί η Άγκυρα,
διατηρούν ζωντανή την απειλή
των κυρώσεων, όμως είναι συγκρατημένοι και ως προς τις απειλές,
καθώς και οι ίδιοι δεν είναι σίγουροι
πώς θα κινηθεί ο Αμερικανός πρόεδρος.
Αν και η στάση του Ερντογάν
έχει εξοργίσει και το Κογκρέσο και
τη γραφειοκρατία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και του Πενταγώνου, δεν
υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα ενεργοποιήσει τις

κυρώσεις CAATSA σε βάρος της
Τουρκίας. Καθώς μάλιστα υπάρχουν
πολλές κινήσεις στο Κογκρέσο για
να επιβληθούν τέτοιες κυρώσεις,
ο ανώτερος αξιωματούχος του Στέιτ
Ντιπάρτμεντ προσέγγισε το θέμα
περισσότερο νομικά, παρά πολιτικά.
«Η χρονολογική σειρά για τις
κυρώσεις CAATSA δεν έχει συνταγογραφηθεί ούτε είναι απόλυτη.
Υπάρχουν ακόμη πολλά περιθώρια
που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν ως προς το πού θα μπορούσαν να επιβληθούν στην Τουρκία
κυρώσεις και το εύρος και το βάθος
των κυρώσεων», ανέφερε ως αξιωματούχος. Ο Μάικ Πομπέο ρώτησε
τον Κύπριο υπουργό Εξωτερικών
για τη συνάντηση στο Βερολίνο,
ενώ του είπε πως τόνισε στον Μεβλούτ Τσαβούσογλου ότι οι ΗΠΑ
δεν βλέπουν άλλη λύση από την
διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία.
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Το πολιτικό
σύστημα
προσέκρουσε
στο βαν
Το θέμα κατασκοπείας οδήγησε στα άκρα
τις σχέσεις Συναγερμού και ΑΚΕΛ
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Την ώρα που η ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού ταξίδευε στο
Ζάγκρεμπ της Κροατίας για το συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματος και για να διεκδικήσει
την αντιπροεδρία, στη Λευκωσία
άνοιγε για τα καλά ο φάκελος του
περιβόητου κατασκοπευτικού βαν
που περιπλανιόταν στη Λάρνακα.
Υπόθεση για την οποία η ηγεσία
του ΑΚΕΛ επέμενε πως θα πρέπει
να διαλευκανθεί και υπογράμμιζε
με νόημα πως ξέρει πολύ περισσότερα από όσα λέγονται. Τι περισσότερα, όμως, γνώριζε το ΑΚΕΛ
και πόσο αυτή η ιστορία μπορεί
να εμπλέκει όλο το πολιτικό σύστημα; Πέραν της βόμβας του
πρώην αναπληρωτή προέδρου της








Το ΑΚΕΛ έστειλε από νωρίς το μήνυμα πως ξέρει
πολλά, με το Προεδρικό
να διερωτάται κατά πόσο
έχει όντως στοιχεία ή αν
προχωρά σε εκτιμήσεις.
ΕΔΕΚ και νυν βουλευτή Κωστή Ευσταθίου που ήρθε και έδεσε στην
όλη ιστορία, πως δηλαδή όλα τα
κόμματα κατασκοπεύουν, προέκυπταν ζητήματα για τη συγκεκριμένη
υπόθεση. Χρειάστηκε να αρχίσει
το συνέδριο του ΕΛΚ ούτως ώστε
να διαπιστώσουν η συναγερμική
ηγεσία και τα στελέχη πως στη
Λευκωσία δημοσιεύματα φωτογράφιζαν τον ίδιο τον Αβέρωφ Νεοφύτου, αλλά και πως το ίδιο το κόμμα
έχει σχέσεις με την όλη υπόθεση.
Δημοσιεύματα που, μετά το πρώτο
μούδιασμα και την αμηχανία, προκάλεσαν την οργίλη αντίδραση του
ΔΗΣΥ, κάνοντας λόγο για διασπορά
ψευδών και ξεκινώντας μετά από
καιρό μετωπική επίθεση εναντίον
του ΑΚΕΛ λίγο πριν από την τριμερή συνάντηση στο Βερολίνο.

Κατάσκοπος υπό διαφήμιση

Όταν στα μέσα του μήνα, έβγαινε στη δημοσιότητα η είδηση ότι
Ισραηλινός πρώην μυστικός πράκτορας διαφήμιζε στο διεθνές ειδησεογραφικό δίκτυο Forbes το
αξίας 9 εκατομμυρίων κατασκοπικό
βαν του, εξοπλισμένο με υπερσύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας που έχει τη δυνατότητα
παρακολούθησης κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών
συσκευών, από απόσταση 500 μέτρων, πολλοί ήταν εκείνοι που το
είδαν ως αστείο. Λίγο γιατί το εν
λόγω βαν πήρε άδεια για μετεωρολογικούς σκοπούς, λίγο γιατί έκοβε

βόλτες στους δρόμους της Λάρνακας, αλλά και για την κίνηση του
πρώην πράκτορα να διαφημίσει
τις κατασκοπευτικές του υπηρεσίες
σε διεθνές ειδησεογραφικό δίκτυο.
Χρειάστηκαν λίγες μόνο ώρες για
να κοπούν τα όποια γέλια και να
αρχίσουν οι απορίες. Το ΑΚΕΛ, για
παράδειγμα, άρχισε να θέτει αμέσως συγκεκριμένα ερωτήματα και
για την εταιρεία πίσω από το βαν
και για τις δραστηριότητές του,
αλλά και για το κατά πόσο όλο αυτό
ήταν εις γνώσιν της αστυνομίας.
Ερωτήματα τα οποία επαναλάμβανε
καθημερινά, στέλνοντας το μήνυμα
πως κάτι περισσότερο ξέρει. «Ξέρουμε αρκετά. Ξέρουμε πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία λέμε
δημόσια, αλλά θα αναμένουμε να
ακούσουμε από την κυβέρνηση.
Και όταν ακούσουμε από την κυβέρνηση τότε θα τοποθετηθούμε
και εμείς δημόσια» έλεγε ο Άντρος
Κυπριανού, στέλνοντας το σήμα
πως όλο αυτό δεν πρόκειται να
κουκουλωθεί.
Βεβαίως, η πρώτη αντίδραση
του Προεδρικού ήταν να παρουσιάσει τη νομοθεσία και να εξηγήσει πως το όλο θέμα διερευνάται
από την Αστυνομία. Όμως το τι
ακριβώς γνώριζε το ΑΚΕΛ και επέμενε στο κεφάλαιο βαν ήταν ένα
ζήτημα που τέθηκε εντόνως στα
πολιτικά πηγαδάκια, με κυβερνητικά στελέχη να διερωτούνται αν
πρόκειται για μπλόφα και απλές
εκτιμήσεις ή αν η Αριστερά έχει
συγκεκριμένα στοιχεία που ενοχοποιούν πρόσωπα και κόμματα.
«Αν όλο αυτό περιορίζεται σε εκτιμήσεις θα εκτεθούν», έλεγαν μεταξύ
τους κυβερνητικά στελέχη. Είχαν
προηγηθεί, όμως, δημοσιεύματα
που μιλούσαν για σχέσεις πολιτικού
αρχηγού και συγκεκριμένου κόμματος με την εν λόγω εταιρεία ενώ
την ίδια στιγμή στελέχη του ΑΚΕΛ,
που άρχισαν να εκφράζουν ανησυχίες ότι αυτό μπορεί να εξελιχθεί
ως το κυπριακό Watergate, επιβάρυναν το πολιτικό κλίμα.

Ανησυχίες και διαχείριση

Κάπως έτσι, όταν την περασμένη
Τρίτη δημοσίευμα της «Χαραυγής»
έδειχνε στέλεχος της εταιρείας να
έχει λάβει άδεια οπλοφορίας από
τον Ιωνά Νικολάου παρά την αντίθετη άποψη της αρμόδιας επιτροπής και παρουσίαζε πως το εν
λόγω στέλεχος είχε συναντήσει
τον Αβέρωφ Νεοφύτου στην Πινδάρου υπό τη συνοδεία αστυνομικών τα πράγματα άρχισαν να δυσκολεύουν στον Λόφο. Η είδηση
προκάλεσε τον πανικό του προέδρου, ο οποίος σπεύδοντας να τηλεφωνήσει στον Άντρο Κυπριανού
του ζήτησε συνάντηση και του εξέφρασε διά τηλεφώνου ανησυχίες

Η συνάντηση του ΑΚΕΛ με τον πρόεδρο εκτιμάται από το Προεδρικό πως οδήγησε στο ξεφούσκωμα της υπόθεσης, ενώ για το ΑΚΕΛ ότι όλα τώρα αρχίζουν.

Το βαν
κλείδωσε νωρίς;
«Η υπόθεση του βαν δεν θα

Συναγερμικοί κύκλοι θεωρούν πως το

Δεν ήταν μία εύκολη εβδομάδα για τον συναγερμικό πρόεδρο, καθώς ενόσω

μήπως παρακολουθείται και ο ίδιος.
Το κατά πόσο βεβαίως το τηλεφώνημα Αναστασιάδη είχε να κάνει
όντως με τη γνήσια ανησυχία του
μήπως είναι θύμα κατασκοπίας ή
αν ήταν μία προσπάθεια να εκτονώσει την κρίση, είναι λίγο θολό.
Όχι μόνο για την κίνηση να δημοσιοποιηθεί η συνάντηση αλλά και
γιατί στα πηγαδάκια του Προεδρικού άρχισαν να υποστηρίζουν πως
μόνο μέσω συνάντησης και απαίτησης στοιχείων από το ΑΚΕΛ θα
κλείσει το όλο ζήτημα.

τρου Κυπριανού και μετά από μία
παρατεταμένη σιωπή για τους λόγους που έδωσε άδεια οπλοφορίας
στον εν λόγω Ισραηλινό. Η σιωπή
του, άλλωστε, σύμφωνα με εκτιμήσεις συναγερμικών κύκλων, θα
έκαιγε το ενδεχόμενο διορισμού
του στη θέση του γενικού εισαγγελέα, για την οποία ράβει ήδη
κουστούμι.
Το αν ο κ. Νικολάου έχει καεί
πολιτικά είναι ένα ζήτημα που τυγχάνει πολλών ερμηνειών, το σίγουρο είναι πως ο δικός του ρόλος
στην ιστορία αποτελεί μία πτυχή
της όλης υπόθεσης. Η φωτογράφιση
του Αβέρωφ Νεοφύτου να έχει σχέσεις με τον εν λόγω Ισραηλινό ήταν
η άλλη πτυχή που σίγουρα άνοιξε
τον ασκό του Αιόλου και στην Πινδάρου αλλά και στην Κροατία σε
μία κακή συγκυρία όπου ο συναγερμικός πρόεδρος έκανε κατά τα
άλλα την προεκλογική του καμπάνια με στόχο την Αντιπροεδρία του
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
Και λέμε πως άνοιξε τον ασκό
του Αιόλου γιατί ενόσω στη Λευκωσία διερωτούνταν αμήχανα τα
στελέχη κατά πόσο ο Ισραηλινός
όντως πάτησε πόδι στην Πινδάρου
και έλεγαν δημοσίως πως δεν γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει, στελέχη στην Κροατία τον ρώτησαν
ευθέως για το κατά πόσο τα δημοσιεύματα είναι αληθή. Ο πρόεδρος
του ΔΗΣΥ εξήγησε πως συναντήθηκε, όχι με τον περιβόητο κατάσκοπο του βαν, αλλά με τον Σαχάκ
Αβνί υπό την ιδιότητά του ως πρό-

ΑΚΕΛ προσπαθεί να «κάψει» το σενάριο διορισμού του Ιωνά Νικολάου στην
Γενική Εισαγγελία.

Η επιστροφή Ιωνά

Μπορούσε βεβαίως να κλείσει
εύκολα το θέμα; Η εμπλοκή του
Ιωνά Νικολάου ήταν η μία πτυχή
που θεωρήθηκε αρχικά ανώδυνη
για την κυβέρνηση δεδομένου ότι
ο κ. Νικολάου έχει αποχωρήσει
από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η
δεύτερη ανάγνωση δείχνει πως
επηρεάζει πολύ και την κυβέρνηση
και τον ίδιο δεδομένου ότι το όνομά
του θεωρείται το επικρατέστερο
για τη θέση του γενικού εισαγγελέα.
Καθόλου τυχαίο, άλλωστε, ότι ο
Άντρος Κυπριανού σε συνέντευξή
του στο κρατικό κανάλι την περασμένη Πέμπτη έστειλε το μήνυμα
στην κυβέρνηση να προσέξει ποιον
θα βάλει στη θέση του γενικού εισαγγελέα, φωτογραφίζοντας τον
κ. Νικολάου ως μη αποδεκτή λύση.
Καθόλου τυχαία βεβαίως και η επίσημη διευκρίνιση που ακολούθησε
από τον Ιωνά Νικολάου ένα εικοσιτετράωρο μετά την δήλωση Άν-

έκανε προεκλογική στο Ζάγκρεμπ για την εκλογή του στην αντιπροεδρία του
ΕΛΚ, είχε να διαχειριστεί δημοσιεύματα που τον ενέπλεκαν με στέλεχος της
εταιρείας του κατασκοπευτικού βαν.

εδρου της Εβραϊκής Κοινότητας
και εξήγησε πως αυτό έγινε με τη
συνοδεία αστυνομικών, καθώς δεχόταν απειλές από τρομοκράτες.
Δημοσιεύματα που προκάλεσαν
αντιδράσεις και τηλεφωνήματα
υψηλών τόνων από το Ζάγκρεμπ
στην Κύπρο. Το νέο δημοσίευμα
της «Χαραυγής» που έδειχνε πως
άλλος είναι ο πρόεδρος της Εβραϊκής Κοινότητας και όχι αυτός που
ανακοίνωσε ο ΔΗΣΥ, προκάλεσαν
την οργίλη αντίδραση της Πινδάρου.
Ενδεικτική η μετωπική επίθεση,
απέναντι στη «Χαραυγή» αλλά και
στην Εζεκία Παπαϊωάννου με μετριοπαθή στελέχη, όπως ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ Δημήτρης
Δημητρίου αλλά και ο –γνωστός
για τις κοινές θέσεις του με το ΑΚΕΛ
στο Κυπριακό– Χαράλαμπος Σταυρίδης, να κάνουν λόγο για δολοφονία χαρακτήρων και προσπάθεια
να ρίξουν λάσπη στον συναγερμικό
πρόεδρο. Ο κ. Δημητρίου παρουσίασε, άλλωστε, επιστολή στην
οποία υπέγραφε μαζί με τον ραβίνο
Αρί Ζεβ Ράσκιν και ο κ. Αβνί ως
πρόεδρος της Εβραϊκής Κοινότητας.
Αναπάντητο βεβαίως έμεινε μέχρι
και το βράδυ της Παρασκευής το
κατά πόσο ο ΔΗΣΥ όντως συνεργαζόταν με την εν λόγω εταιρεία
για ζητήματα ασφάλειας, αλλά και
το επιχείρημα της «Χαραυγής» ότι
όταν το 2017 ο κ. Νεοφύτου βρέθηκε με τον Σαχάκ Αβνί, ο τελευταίος δεν ασκούσε χρέη προέδρου
της Εβραϊκής Κοινότητας.

κουκουλωθεί», έλεγαν μέχρι
και την Πέμπτη στελέχη του
ΑΚΕΛ αλλά και ο ίδιος ο γ.γ.
του κόμματος Άντρος Κυπριανού, ο οποίος έλεγε πως θα
ενημερώσει τον κόσμο για το
τι συμβαίνει. Το ερώτημα είναι κατά πόσο το κόμμα της
Αριστεράς υπερέβαλε για το
τι ακριβώς κρύβεται πίσω
από το βαν, αν ξεφούσκωσε
ήδη μετά τη συνάντηση με
τον πρόεδρο ή αν τα όσα
δουν το φως της δημοσιότητας με το που θα ανοίξει το
σύστημα του βαν θα το δικαιώσουν για την επιμονή
του. Το σίγουρο είναι πως
αποκαλύψεις δεν έγιναν. Στη
συνάντηση της Παρασκευής
ο πρόεδρος της Δημοκρατίας
εξέφρασε την ανησυχία του
για το ενδεχόμενο να είναι
και οι πολίτες και όλο το πολιτικό σύστημα εν δυνάμει υπό
παρακολούθηση, ενώ η
Αστυνομία εξέφρασε τη θέση πως η περίπτωση είναι σοβαρή με εξελίξεις να διαδραματίζονται τα επόμενα εικοσιτετράωρα. Αν και το κόμμα
της Αριστεράς χαμήλωσε
τους τόνους για το τι κρύβεται πίσω από το βαν στα μέσα
της εβδομάδας, μετά και από
τοποθετήσεις στελεχών που
προκάλεσαν αντιδράσεις, η
Εζεκία Παπαϊωάννου επικεντρώθηκε επικοινωνιακά στο
να περάσει το μήνυμα πως ο
κάθε πολίτης πρέπει να αισθάνεται ανασφαλής. Καθόλου τυχαία και η δήλωση του
προέδρου το βράδυ της Παρασκευής ότι δεν θα ανεχθεί
την παραβίαση απορρήτου
οποιουδήποτε πολίτη ή πολιτικού. Το κατά πόσο βεβαίως
το ΑΚΕΛ κέρδισε πολιτικούς
πόντους ή αν υπερέβη τα επιτρεπτά όρια των αντιπολιτευτικών τόνων είναι ένα ζήτημα
που θα ξεκαθαρίσει μετά και
τις έρευνες. Το σίγουρο, πάντως, είναι πως έθεσε μετά
από καιρό ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ
στα χαρακώματα.
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Τα ελληνικά ίχνη
στο κατασκοπευτικό
σκάνδαλο της Κύπρου

«Βαλιτσάκια» παρακολούθησης
της... διπλανής πόρτας
Ούτε η ΕΥΠ γνωρίζει πόσα κυκλοφορούν ανά την επικράτεια, παραδέχεται η ΑΔΑΕ
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ÚÎÔÙÚßÔÕÓÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔ
¬ÎÔÇÖÄØØÎÚÎßÖÕßØÍÏÑÂÇÖÄÌÇÙÎ
ÖÕßßÖËÍØ¦ÌÎÙÚÏÝÕßÒÃÕßÚÕß
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ÚÜÔËÏÊÏÑ×ÔÎÙßÙÑËßÂËÃÔÇÏÍÔÜÙÚÂÜÝÇÔÚÏÈÇÒÏÚÙ¦ÑÏ®
¬ÇÞÕØÎÍÕÆÓËÔÇÖÕÙ¦ÛÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛÕÆÔÍÏÇÚÎÔÑ¦ÒßÉÎÚÜÔ
Ö¦ÙÎÝÌÆÙËÜÝÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑ×Ô
ÇÔÇÍÑ×ÔÚÜÔÜÝ¦ÔÜßÖÎØËÙÏ×Ô
ÓËÙÚÄÞÕÚÎÔÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚËØÎ
¦ÙÑÎÙÎÚÜÔÇØÓÕÊÏÕÚÂÚÜÔÚÕßÝ®
ÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙÚÕÁÍÍØÇÌÕ±
ÑÇÏÎÏËÆÛßÔÙÎÔ¦ÒßÙÎÝÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÚÎÝÇÐÏÕÖÕÃÎÙÇÔ
ÚÕÑÕÔÊÆÒÏ©ÞÏÄÓÜÝÑÇÏÎ
ÖÕßÌÁÚÕÝÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕßÖÇÔÇÞ×ØÎÙËÇÖÄÚÎÔÇØÞÏÑÂÛÁÙÎÚÎÝ
ÑÇÏÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÇØÔÎÚÏÑ¦
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Πρόσφατα η ανεξάρτητη
αρχή αποφάσισε
ότι η προμήθεια
εξοπλισμού που
εντοπίζει παράνομες
συσκευές υποκλοπών
«δεν ήταν σκόπιμη».
¬ÇÍËÍÕÔÄÚÇÖÕßÓËÙÕÒ¦ÈÎÙÇÔÁÞÕßÔÜÝËÐÂÝ!¬ÕÔ¡¦ØÚÏÕ
ÚÕß ÎÕÒÕÓÁÒËÏÇÚÎÝ
ËÃÞËÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÕÓÄÌÜÔÇÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙÚÎÔÖØÕÓÂÛËÏÇÚÎÝÙßÙÑËßÂÝ©ÏËÏÙÎÍÂÙËÏÝÚÜÔÇØÓÄÊÏÜÔÊÏËßÛÆÔÙËÜÔÚÎÝØÞÂÝÂÚÇÔ
ÇÖÕÒÆÚÜÝÛËÚÏÑÁÝÑÇÛ×ÝÁÑØÏÔÇÔ
ÄÚÏÕËÐÕÖÒÏÙÓÄÝÛÇËÃÔÇÏÞØÂÙÏÓÕÝ
ÙËÄÒËÝÚÏÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝËÒÁÍÞÜÔ
¡ËÚÇÙßÙÚÂÓÇÚÇÇßÚ¦ÛÇÊÏËÔËØÍÕÆÔÚÇÏÁÒËÍÞÕÏÊÃÔÕÔÚÇÝÙÚÎÔ
ÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇËÔÚÕÖÃàËÏ
ÖÏÛÇÔÂÖÇØÇÈÃÇÙÎÚÕßÇÖÕØØÂÚÕß
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ÓÖËÏØÕÍÔ×ÓÕÔËÝÚÇÐÃÊËÉÇÔ
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Οι άρσεις απορρήτου
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ÕßÒÂÙÚÎÔÖØÄÙÌÇÚÎÁÑÛËÙÎÚÎÝ
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ËÑÊÄÛÎÑÇÔÇÖÄÚÏÝËÏÙÇÍÍËÒÏÑÁÝ
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ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÕÔÓËÍÇÒÆÚËØÕÇÖÄ
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Ελληνικά ÃÞÔÎ®ËÔÚÕÖÃàÕÔÚÇÏÙÚÎÔ
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«Κυπριακό Watergate»
ÊÎÓÕÙÏÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝßÖÄÛËÙÎÝÖØÕÑ¦ÒËÙËÖÕÒÏÚÏÑÄÙ¦ÒÕÙÚÎÔ
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ßÖØÏÇÔÕÆËÔ×ÊÎÒ×ÙËÏÝÍÏÇÚÎÔ
ßÖÄÛËÙÎÁÞÕßÔÑ¦ÔËÏÕßÖÕßØÍÄÝ
ÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÕÍËÔÏÑÄÝËÏÙÇÍÍËÒÁÇÝÚÎÝ ÆÖØÕßÑÇÏÕÇØÞÎÍÄÝÚÎÝ
ÙÚßÔÕÓÃÇÝ¬ÕÈÇÔÑÇÚÇÙÞÁÛÎÑË
ËÔ×ÙËÊÏËßÑØÏÔÏÙÚÏÑÂÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎßÖÕÞØË×ÛÎÑËÎÏÊÏÕÑÚÂÚØÏÇ
ËÚÇÏØËÃÇÚÕßßÖÕÙÚÎØÃàÕÔÚÇÝÄÚÏ
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÕÆÙËÓÄÔÕÊÕÑÏÓÁÝ
ÑÇÏÊËÔËÃÞËÑÇÚÇÙÑÕÖËßÚÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇ
¬ÕÖ¦ÔÚÜÝÎÖØ×ÚÎËÚÇÏØËÃÇÚÕß§ÚÃÒÏÇÔ*PYJSLZ®ÙßÍÞÜÔËÆÛÎÑËÓËÚÎ5:6ÎÕÖÕÃÇ

ÛËÜØËÃÚÇÏßÖËÆÛßÔÎÍÏÇÚÕÞÇÑ¦ØÏÙÓÇ®ÚÎÝËÌÇØÓÕÍÂÝ>OH[Z(WW
ÓÁÙÜÚÕßÒÕÍÏÙÓÏÑÕÆ7LNHZ\Z®
ÑÄÓÇÑÇÏÓËÓÏÇÇÔÇÖ¦ÔÚÎÚÎÑÒÂÙÎÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇËÍÑÇÛÏÙÚ¦ÏÕÆÝ
ÙÚÕÒËÏÚÕßØÍÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇP6:ÙÚÇ
ÑÏÔÎÚ¦ÚÎÒÁÌÜÔÇÚÎÝ(WWSLÑÇÏ
ÊÃÔËÏÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇßÖÕÑÒÕÖÂÝ
ÍØÇÖÚ×ÔÓÎÔßÓ¦ÚÜÔÑÜÊÏÑ×Ô
ÇÙÌÇÒËÃÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÍËÜËÔÚÕÖÏÙÓÕÆËÔÄÝÚÎÒËÌ×ÔÕß
,ØËßÔÇÚÕß*P[PaLU3HIËØÍÇÙÚÎØÃÕßÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßÚÕß
¬ÕØÄÔÚÕÖÕßËÏÊÏÑËÆËÚÇÏÙËÛÁÓÇÚÇ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÝËÃÞËÊËÃÐËÏ
ÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕËÖÚÁÓÈØÏÕÄÚÏÚÕ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÒÕÍÏÙÓÏÑÄÁÞËÏÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛËÃÑÇÏÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝ¡Ë-

Πρόσφατα αξιωματούχοι «ειδικών» υπηρεσιών ταξίδεψαν στο Ισραήλ και είχαν επαφές
με τα στελέχη της NSO
για την προμήθεια
του λογισμικού.
ÚÇÐÆßÍÕÆÙÚÕßÑÇÏßÍÕÆÙÚÕßÕÏ ÇÔÇÊÕÃËØËßÔÎÚÁÝ
ÇÔÇàÂÚÎÙÇÔÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÙÁØÈËØ
ÖÕßÙÞËÚÃàÕÔÚÇÔÓËÚÕ7LNHZ\Z®
ÇÚÁÒÎÐÇÔÙËÞ×ØËÝÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÛËÜØÕÆÔÄÚÏÍÃÔÕÔÚÇÏÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÝÓËÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÙÆÙÚÎÓÇ¡ËÚÇÐÆÇßÚ×ÔÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÑÇÏÎÒÒ¦ÊÇ
ÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÎÝ
 ®ÖØÄÙÌÇÚÇÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏËÏÊÏÑ×Ô®ßÖÎØËÙÏ×ÔÚÇÐÃÊËÉÇÔÙÚÕÙØÇÂÒÑÇÏËÃÞÇÔËÖÇÌÁÝÓËÚÇÙÚËÒÁÞÎÚÎÝ5:6ÍÏÇÚÎÔÖØÕÓÂÛËÏÇÚÕß
ÒÕÍÏÙÓÏÑÕÆÚÕÖÇØËÒÛÄÔËÐ¦ÒÒÕß
ÇÖÄÊÏÇØØÕÂÊÏÇÈÇÛÓÏÙÓÁÔÜÔËÍÍØ¦ÌÜÔÙÚÎÍÔÜÙÚÂÏÙÚÕÙËÒÃÊÇ
>PRP3LHRZËÃÞÇÔÇÖÕÑÇÒßÌÛËÃÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÒÒÂÔÜÔÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÜÔÓËÚÇÙÚËÒÁÞÎÚÎÝÏÚÇÒÏÑÂÝ
/HJRPUN;LHT®ÍÏÇÚÎÔÖØÕÓÂÛËÏÇÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕßÒÕÍÏÙÓÏÑÕÆÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÝZW`^HYLÆÓÌÜÔÇÓ¦ÒÏÙÚÇÓËÊÎÓÕÙÃËßÓÇÙÚÕÔ
¬ÆÖÕÚÎÝ ÆÖØÕßÇÖÄÚÎÔÏÚÇÒÏÑÂ
/HJRPUN;LHTËÃÞËÖØÕÓÎÛËßÚËÃ
ËÐÕÖÒÏÙÓÄÑÇÏÎËÚÇÏØËÃÇÚÕßÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÚÕßÑÇÚÇÙÑÕÖËßÚÏÑÕÆ
ÙÑÇÔÊ¦ÒÕß¬ÇÒ§ÚÃÒÏÇÔ

Η τύχη ενός «χάκερ» που αναζητούσε κενά ασφαλείας

Η ομάδα «Greek Electronic Army» και η απουσία πλαισίου υποστήριξης εφήβων που εμπλέκονται σε διαδικτυακές επιθέσεις
Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Δεν ήταν ËÆÑÕÒÕÔÇÈØËÛÕÆÓËÖØËÖËÔÇÞÜØÁÙËÏÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÂÓÇÝÙË
ÁÔÇÇÙÌßÑÚÏÑÄÖØÄÍØÇÓÓÇÖÄÚÏÝ
ËÖÚ¦ÚÕÖØÜÃÓÁÞØÏÇØÍ¦ÚÕÇÖÄÍËßÓÇÖÇØÇÊÃÊËÏÓËÚÕÓÎÞÇÔ¦ÑÏÚÕß
ÑÇÌÁÊËÝÑÇÏÁÖËÏÚÇÓÁÞØÏÚÇÓËÙ¦ÔßÞÚÇÓËÚÇÌÁØËÏÙÕßÈÒ¦ÑÏÇÆÕ
ÊÕßÒËÏÁÝÇÑÄÓÎÑÇÏÚÇÇÈÈÇÚÕÑÆØÏÇÑÇÍÏÇÔÇÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÞØÂÓÇÚÇ
ÑÇÏÔÇÓÎÙÑÁÌÚËÚÇÏÓÏÇÊÏÑÇÙÚÏÑÂ
ËÑÑØËÓÄÚÎÚÇÖÕßÚÕÔÇÑÕÒÕßÛËÃÚÇ
ÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇËÒÃÍÕÑÇÏØÄÕ
ÞØÕÔÕÝÔÚ×ÔÎÝÛÇÇÖÕÒÕÍÎÛËÃ
ÙÚÕ¡ÕÔÕÓËÒÁÝÏÑÇÙÚÂØÏÕÔÎÒÃÑÜÔÍÏÇÁÔÇÇÊÃÑÎÓÇÖÕßÌÁØËÚÇÏ
ÔÇÊÏÁÖØÇÐËÜÝÁÌÎÈÕÝÄÚÇÔÂÚÇÔ
ÍÔÜÙÚÄÝÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÓËÚÕÉËßÊ×ÔßÓÕ:OHKV^(UNLS®
¬ØÃÇÞØÄÔÏÇÖÃÙÜÙÚÏÝÇÔÕßÇØÃÕßÚÕÔËÔÎÓÁØÜÙÇÔÙËÁÔÇ
ÙÞÕÒÏÑÄÊÏ¦ÒËÏÓÓÇÄÚÏÚÕÔÖËØÃÓËÔË
ÕÖÇÚÁØÇÝÚÕßÁÐÜÇÖÄÚÕÍØÇÌËÃÕ
ÚÕßÊÏËßÛßÔÚÂÌßÍÇÔÍÏÇÚÕÙÖÃÚÏ
ÞÜØÃÝÖÕÒÒÁÝÑÕßÈÁÔÚËÝÚÕÙÇÒÄÔÏ
ÈØÂÑÇÔÁÔÇÔËÏÙÇÍÍËÒÁÇÑÇÏÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÆÝÚÎÝÃÜÐÎÝÒËÑÚØÕÔÏÑÕÆ
ÍÑÒÂÓÇÚÕÝ¬ÕßàÂÚÎÙÇÔÔÇÚÕßÝ
ÕÊÎÍÂÙËÏÙÚÕÔßÖÕÒÕÍÏÙÚÂÚÕßÔÇ
ÓÖËÏÙÚÕÖØÕÌÃÒÚÕßÙÚÕ-HJLIVVR
ÔÇÖÇØÇÊ×ÙËÏÁÔÇÔÙÑÒÎØÄÊÃÙÑÕ
ÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇËØÍÇÙÃÇÝËÔÚÄÖÏÙÇÔÁÔÇÇØÞËÃÕÓËÚÎÔÕÔÕÓÇÙÃÇ
]\SULYHISL^LIZP[LZ®©ÔËÇØÄÝ
ÇÖ¦ÔÚÎÙËÓËÖØÕÛßÓÃÇÙÚÏÝËØÜÚÂÙËÏÝÚÕßÝÐÂÍÎÙËÄÚÏÚÕÇØÞËÃÕ
ÖËØÏËÃÞËÏÙÚÕÙËÒÃÊËÝÙÚÏÝÕÖÕÃËÝËÃÞËÈØËÏËßÖ¦ÛËÏËÝÃÖËÄÚÏÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÙËÜÝÒËÏÚÕßØÍÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇ

ÚÕÒÕÍÏÙÓÏÑÄ2HSP3PU\_ÚÇÔÚÕ
ÚËÒËßÚÇÃÕÓÁÒÕÝÚÎÝÕÓ¦ÊÇÝ.YLLR
,SLJ[YVUPJ(YT`®ÚÕÔÕÖÕÃÕÚÇßÚÕÖÕÏÕÆÙÇÔÕÏØÞÁÝ
ÃÞÇÔ ÖØÕÎÍÎÛËÃ ÖÇØÄÓÕÏËÝ
ËÔÁØÍËÏËÝÙËËÙÙÇÒÕÔÃÑÎ¦ÚØÇ ÇØÊÃÚÙÇÏÊßÓÄÚËÏÞÕÑÇÏ
¦ÒÒÇÓÁØÎÚÎÝÚÚÏÑÂÝ ÇÚ¦ÚÎ
ÃÜÐÎÒËÑÚØÕÔÏÑÕÆÍÑÒÂÓÇÚÕÝ
ÕÏËÓÖÒËÑÄÓËÔÕÏÌÁØÕÔÚÇÏÔÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÕÆÙÇÔÑßÈËØÔÕËÖÏÛÁÙËÏÝÙË
ËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÏÙÚÕÙËÒÃÊËÝÊÎÓÕÙÃÜÔ
ÌÕØÁÜÔÑÇÏÏÊÏÜÚÏÑ×ÔËÚÇÏØËÏ×Ô
ÚÎÔÖÒËÏÕÔÄÚÎÚ¦ÚÕßÝÂÚÇÔÁÌÎÈÕÏËÑÚÄÝÇÖÄÁÔÇÔÞØÕÔÕÚÕÔ
ÓÕÔÇÊÏÑÄÖÕßÙßÔËÒÂÌÛÎÚÄÚËÙÚÕ
ÖÒÇÃÙÏÕÚÕßÇßÚÕÌ×ØÕß
©ÒÇËÃÞÇÔÐËÑÏÔÂÙËÏÇÖÄÓÏÇ
ÇÔ×ÔßÓÎÑÇÚÇÍÍËÒÃÇÖÕßÙÚ¦ÒÛÎÑËÓÁÙÜLTHPSÙÚÏÝßÍÕÆÙÚÕß

Ηταν μαθητής όταν
η Δίωξη Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος έφτασε στα
ίχνη του. «Από τα λάθη
μαθαίνεις», λέει σήμερα.

Για την αστυνομία iÐÒÙÑTÒ~É¨t¦__} _R²¦xRÝ¦Ãu¨ÑoÐÑ³{ÖÉ~ÈKÉ¨É{ÚÓÉ{Ø~Ñ³Ò~ÈKÉ¨i³{~{³ÉÜËÙ~Ñ{{Ù{³{~É³Ñ{¨É{0ÑÐÓÜi³iØÊ³Ñ³iÜÉ{Ì³i³Ò³ÈØÓ×iK{

ÙÚÎÃÜÐÎÒËÑÚØÕÔÏÑÕÆ
ÍÑÒÂÓÇÚÕÝ ÏÔÕÆÔÚÇÏÕØÍÇÔÜÓÁÔÇÑÇÏÞÚßÖÕÆÔÊÏ¦ÌÕØÇZP[LZ
JVTTLYJPHSÑÇÏNV]LYUTLU[ÓË
ÙÑÕÖÄÔÇÓÇàÁÉÕßÔÖØÕÙÜÖÏÑ¦
ÙÚÕÏÞËÃÇÞØÎÙÚ×ÔÓÇÛÇÄÚÏ
ÙÑÕÖÄÝÚÕßÝËÃÔÇÏÚÏÝËÖÄÓËÔËÝ
ÓÁØËÝÔÇÚÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙÕßÔÙËÇßÚÕÆÝÇÖÄÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÚÇÖÂØÇÔ
ÑÇÏÔÇËÑÈÏ¦ÙÕßÔàÎÚ×ÔÚÇÝÓËÍ¦-

ÒÇÞØÎÓÇÚÏÑ¦ÖÕÙ¦®ßÖÕÙÚÂØÏàËÕ¦ÍÔÜÙÚÕÝÙßÔÚ¦ÑÚÎÝËÖÏÙßÔ¦ÖÚÕÔÚÇÝÓ¦ÒÏÙÚÇÖÁÔÚËÖØÕÌÃÒ
ÞØÎÙÚ×ÔÚÕß-HJLIVVRÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÑÇÚÁÊÏÊË ÇÔÁÔÇÝÇÖÄÇßÚÕÆÝ
ÚÕßÝÏÙÞßØÏÙÓÕÆÝÊËÔÇÖÕÊËÃÞÛÎÑËÇÒÎÛÂÝÖÄÚÎÔÇÙÚßÔÕÓÏÑÂ
ÁØËßÔÇÊËÔÖØÕÁÑßÉËËÑÈÏÇÙÓÄÝÂ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÕÌÁÒÕßÝ
©ÆÚËÑÇÔÑ¦ÖÕÏÇÇÒÒÕÃÜÙÎÏÙÚÕ-

ÙËÒÃÊÇÝÖÕßÛËÜØËÃÚÇÏÖØ¦ÐÎÉÎÌÏÇÑÕÆÈÇÔÊÇÒÏÙÓÕÆßÖÄÛËÙÎ
ÁÖËÏÚÇÇÖÄÞØÄÔÏÇÖÇÃØÔËÏÚËÒÏÑ¦
ÚÎÊÏÑÇÙÚÏÑÂÕÊÄ
©ÔÚ×ÔÎÝÎ ®ÊËÔÊÎÓÕÙÏËÆËÏÚÕÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÕßÄÔÕÓÇÍÏÇÚÃÂÚÇÔÇÑÄÓÎÓÇÛÎÚÂÝÒßÑËÃÕß
ÄÚÇÔÎÙÚßÔÕÓÃÇÁÌÚÇÙËÙÚÇÃÞÔÎ
ÚÕßÑÇÚÎÍÕØËÃÚÇÏÄÚÏÇÖÁÑÚÎÙË
ÖØÄÙÈÇÙÎÖÇØÇÈÏ¦àÕÔÚÇÝÓÁÚØÇ

ÇÙÌÇÒËÃÇÝÙËÑ¦ÖÕÏËÝÏÙÚÕÙËÒÃÊËÝ
ÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÇßÚÁÝ
ÚÕßßÖÕßØÍËÃÕß§ÇßÚÏÒÃÇÝÑÇÏÚÕß
ÇÔËÒÒÂÔÏÕßÞÕÒÏÑÕÆÏÑÚÆÕß
 ÇÓÃÇàÎÓÏ¦ÊËÔÁÑÇÔÇÓÖÇÏÔÇ
ÁÈÒËÖÇÚÎÔËßÖ¦ÛËÏÇÑÇÏÁÌËßÍÇ®
ÒÁËÏÕÃÊÏÕÝ¡¦ÒÏÙÚÇÖØÕÙÖÇÛÕÆÙË
ÔÇËÔÎÓËØ×ÙËÏÚÕßÝÊÏÇÞËÏØÏÙÚÁÝ
ÚÜÔÏÙÚÕÙËÒÃÊÜÔÍÏÇÚÇËß¦ÒÜÚÇ
ÙÎÓËÃÇÖÕßËÔÚÄÖÏàËÇÂÛËÒÇ
ÔÇÙÇÝËÔÎÓËØ×ÙÜÄÚÏÁÑÇÔÇÁÔÇ
ZJHUÙÚÎÔÏÙÚÕÙËÒÃÊÇÙÇÝÑÇÏÁÞËÏ
ÑËÔÄÇÙÌÇÒËÃÇÝÚÆÖÕß*YVZZ:P[L
:JYPW[PUNÃÔÇÏÁÔÇÝÚÆÖÕÝËßÖ¦ÛËÏÇÝÖÕÒÆÊÏÇÊËÊÕÓÁÔÕÝÑÇÏËÖÏÚØÁÖËÏ
ÙËÁÔÇÔÑÇÑÄÈÕßÒÕÞØÂÙÚÎÔÇËÏÙ¦ÍËÏÑ×ÊÏÑÇ®ËÃÞËÍØ¦ÉËÏÖÇÒÏÄÚËØÇÙÚÕßÝÊÏÇÞËÏØÏÙÚÁÝÏÙÚÕÙËÒÃÊÇÝ
ÍÔÜÙÚÕÆÓÕßÙËÃÕßÚÎÝÛÂÔÇÝ
ßÖËÆÛßÔÎÒÎØÕÌÕØÏÑÂÝÚÕßÓÕßÙËÃÕßËÖÏÈËÈÇÃÜÙËÚÕÙËÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕØËÖÕØÚ¦àÚÎÝ ®ÍÏÇÚÎÔ
ÕÓ¦ÊÇ.YLLR,SLJ[YVUPJ(YT`®ÚÕ
ÓÂÔßÓÇÚÕßÔÚ×ÔÎÖÏÑÕÏÔ×ÔÎÙËÓËËÓ¦ÝÑÇÒÕÖØÕÇÃØËÚÇÑÇÏÊËÔ
ÞØËÏ¦ÙÚÎÑËÔÇËÏÊÕÖÕÏÂÙÕßÓËÚÎ
ÃÜÐÎ ÇÚÇÙÑËß¦àÕßÓËÇßÚÄÚÕ
ÊÏ¦ÙÚÎÓÇÚÎÔÁÇÓÇÝÏÙÚÕÙËÒÃÊÇ
ÕÖÄÚËÊËÔÞØËÏ¦ÙÚÎÑËÔÇÇÒÒ¦ÐÕßÓËÑ¦ÚÏ®ËÃÖË©ÏÔÄÓÏÓÕÏÁÒËÍÞÕÏ
ÍÏÇÑËÔ¦ÇÙÌÇÒËÃÇÝÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÇÖÄÙÚËÒÁÞÎËÐËÏÊÏÑËßÓÁÔÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔÓËÚÎÙßÍÑÇÚ¦ÛËÙÎ
ÚÜÔÊÏÇÞËÏØÏÙÚ×ÔÓÏÇÝÏÙÚÕÙËÒÃÊÇÝ
ÚÎÔÖØ×ÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÂÓÇÝÚÕ
ÕÔÚ×ÔÎÝÁÒËÍËÄÚÏÂÛËÒËÔÇ
ÇÙÞÕÒÎÛËÃÓËÚÎÔÒÎØÕÌÕØÏÑÂ
ÑÚÕÚËÇÔÇÛË×ØÎÙËÃÞËÓÏÇÊÏÇØÑÂÇÍÜÔÃÇÍÏÇÚÕÖÄÚËÛÇÁÌÚÇÔË
ÎÓÁØÇÚÕßÊÏÑÇÙÚÎØÃÕß¦ÍÔÕÏÇ

ÍÏÇÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÑÇÏÚÎÔÁÑÈÇÙÎÚÎÝßÖÄÛËÙÎÝÚÕßÖØÕÑÇÒÕÆÙË¦ÍÞÕÝ¡ËÑÇÛßÙÚÁØÎÙËÖÕÒÆ
ÇßÚÂÎÏÙÚÕØÃÇÖÄÚÇÒ¦ÛÎÓÇÝ
ÓÇÛÇÃÔÕßÓË®ÒÁËÏ¡ËÚÇßÖÄÒÕÏÖÇ
ÖÇÏÊÏ¦ÚÎÝÕÓ¦ÊÇÝÊËÔËÃÞË¦ÒÒËÝ
ËÖÇÌÁÝ©ÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÁÙÈÎÙÇÔ
ÚÇÖØÕÌÃÒÚÕßÝÙÚÕ-HJLIVVRËÔ
ÁÊÜÙËÇÔËÒÒÂÔÏËÝÁÖÏÇÙËÊÆÕ
ÊÕßÒËÏÁÝÕÒÕÑÒÂØÜÙËÚÎÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÚÕßÛÎÚËÃÇ

Οι συνεδρίες
¥ÙÖÕßÚÕÔÆÍÕßÙÚÕÁÓÇÛËÚÎÔ
ÎÓËØÕÓÎÔÃÇÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÖÇØÕßÙÏÇÙÚËÃÙÚÕÊÏÑÇÙÚÂØÏÕ¬ÄÚËÕØÃÙÚÎÑËÄÚÏÖØÁÖËÏÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏ
ÙßÔËÊØÃËÝÓËËÖÏÓËÒÂÚØÏÇÇÔÎÒÃÑÜÔÚØÃÇÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÚÎÔÁØËßÔÇ
ÚÎÝÙÚßÔÕÓÃÇÝÇÌÕÆÖÒÁÕÔËÃÞË
ËÔÎÒÏÑÏÜÛËÃÑÇÏËÃÞËÑ¦ÔËÏÚÏÝËÖÏÒÕÍÁÝÚÕßËÖÏÓËÒÂÚØÏÇÖØÕÙÌÁØÛÎÑËÔÇÚÕÔÈÕÎÛÂÙËÏÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÁÖØËÖËÔÇÐËÑÏÔÂÙËÏÑ¦ÖÕÏÕ
ÌØÕÔÚÏÙÚÂØÏÕÍÏÇÔÇÊ×ÙËÏÇÔËÒÒÂÔÏËÝÚÕÔÙßÓÈÕÆÒËßÙËËÔÓË
ÁÑÇÔËÔÇÔÏ×ÙÜ¦ÈÕÒÇÕÆÚËÔÇÁÞÜ
ÚÆÉËÏÝÓËÖØÕÙÁÍÍÏÙË¦ÉÕÍÇ®ÒÁËÏÕÔÚ×ÔÎÝÒÖÏàËÔÇÚÎÔËÃÞË
ÙßÔÇÔÚÂÙËÏÔÜØÃÚËØÇ
ÔÇàÎÚ×ÔÚÇÝÚÏËÃÞËÙßÓÈËÃÙË
ÁÌÎÈÕßÝÞ¦ÑËØÓËÚ¦ÚÎÔËÔÎÒÏÑÃÜÙÂÚÕßÝÎ ®ËÃÞËÊÏÇÖÏÙÚ×ÙËÏËÐËÚ¦àÕÔÚÇÝÁÐÏÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÄÚÏÂÚÇÔ
ÛÁÓÇÚÆÞÎÝË¦ÔÛÇÇÐÏÕÖÕÏÕÆÙÇÔ
ÚËÒÏÑ¦ÚÎÔÑÒÃÙÎÚÕßÝ±ÖÂØÐÇÔÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÇÑ¦ÖÕÏÜÔÖÕßÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔÙÞËÚÏÑÁÝÙÖÕßÊÁÝÑÇÏ¦ÒÒÜÔ
ÖÕßÊËÔÚÕßÝÊÄÛÎÑËÎËßÑÇÏØÃÇÔÇ
ÈØÕßÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞËÝÊÏËÐÄÊÕßÝ
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019

Με καζάνι
που βράζει
μοιάζει το ΡΙΚ
Aρχισε ήδη η ονοματολογία διαδοχής του
Μ. Μαραθεύτη στη θέση του γεν. διευθυντή
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Την περασμένη Τρίτη, ο γενικός διευθυντής του ΡΙΚ Μιχάλης Μαραθεύτης, ενημέρωνε το Διοικητικό
Συμβούλιο του Ιδρύματος πως παραιτείται από τη διεύθυνση καθώς
έχει μια άλλη επαγγελματική πρόταση που τον αφήνει πλήρως ικανοποιημένο. Η παραίτησή του βεβαίως δεν αποτέλεσε κεραυνό εν
αιθρία ούτε για το Δ.Σ. του ΡΙΚ ούτε
για τους υπόλοιπους ενοίκους του
Ιδρύματος, καθώς είναι ένα ζήτημα
που συζητήθηκε εντόνως στο παρασκήνιο τις τελευταίες μέρες, με
την ονοματολογία διαδοχής του
να δίνει και να παίρνει ήδη και να
καταδεικνύει πως προμηνύονται
αρκετές αλλαγές.

Οι εντάσεις

Ο γενικός διευθυντής του Ιδρύματος είχε αναφέρει στην επιστολή
του πως είχε απορρίψει και στο παρελθόν πολύ ικανοποιητικές προτάσεις για να παραμείνει στη διεύθυνση του ΡΙΚ, ωστόσο, την εν λόγω
«εξαίρετη» θέση μεγάλου οργανισμού δεν μπορούσε να μην την αποδεχτεί. Ο ίδιος είχε εξομολογηθεί
πως νιώθει πως ολοκλήρωσε τον
κύκλο του στο ΡΙΚ, αφήνοντας το
κανάλι με αυξημένα νούμερα τηλεθέασης. Παραιτείται βεβαίως σε
μία περίοδο ανακατατάξεων, αναβρασμού και ανάγκης για λήψη αποφάσεων για το τι μέλλει γενέσθαι.
Οι ανακατατάξεις και ο αναβρασμός
αφορούν όχι μόνο όσα προηγήθηκαν, με το σταύρωμα του προϋπολογισμού του ΡΙΚ από το κυβερνών
κόμμα, την ψιθυρολογία για παρεμβάσεις και ενοχλήσεις της κυβέρνησης από εκπομπές του ΡΙΚ, αλλά
γιατί στο παρασκήνιο υπήρξαν αρκετές εσωτερικές εντάσεις το τελευταίο διάστημα. Ήταν το θέμα
που προέκυψε στην έκθεση του γενικού ελεγκτή με την κατ’ εξαίρεση
αύξηση μισθού δύο εκ των συνεργατών του ΡΙΚ, όμως αποκορύφωμα
ήταν η αιφνίδια μετακίνηση του
σκηνοθέτη του ΡΙΚ και προέδρου
της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης
ΕΥΡΙΚ Σάββα Αριστοδήμου.

Η αιφνίδια μετακίνηση

Αν και από το περιβάλλον του
Μιχάλη Μαραθεύτη διαψεύδεται

αναφανδόν πως η παραίτησή του
έχει να κάνει με τα όσα προηγήθηκαν, δημοσιογραφικοί κύκλοι
στο ΡΙΚ υπογραμμίζουν τη χρονική
συγκυρία της παραίτησης του γενικού διευθυντή, με την ένταση
που προκλήθηκε από την περίπτωση Σάββα Αριστοδήμου. Ο
πρόεδρος του ΕΥΡΙΚ, είχε εξάλλου
πολλές φορές εξαπολύσει δριμεία
κριτική στον Μιχάλη Μαραθεύτη
για χειρισμούς του. Ζήτημα που
ενοχλούσε τον ίδιο τον κ. Αριστοδήμου, ήταν το γεγονός ότι ο κ.
Μαραθεύτης εκτελούσε και καθήκοντα διευθυντή τηλεόρασης και
λάμβανε συνεπώς μεταξύ άλλων
και αποφάσεις πρόσληψης συνεργατών. Αρμοδιότητες, που σύμφωνα με κύκλους του ΡΙΚ, είχαν
αναληφθεί από τον Μιχάλη Μαραθεύτη, γιατί ο αναπληρωτής διευθυντής Γρηγόρης Μαλιώτης,
που ασκούσε καθήκοντα διευθυντή τηλεόρασης, είχε υποβάλει την
παραίτησή του.

Κόκκινες γραμμές

Στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια
σημειώνουν πως ο Σάββας Αριστοδήμου εξαπέλυε κριτική λόγω και
της συντεχνιακής του αρμοδιότητας, όμως οι πλείστοι σημειώνουν
πως η ρήξη ήταν αναμενόμενη,
καθώς είχε ξεπεράσει προ πολλού
την κόκκινη γραμμή. Μία περιήγηση, άλλωστε, στον προσωπικό
του λογαριασμό στο facebook είναι
αρκετή για να διαπιστώσει κανείς
υπονοούμενα και προσωπικές επιθέσεις που φωτογραφίζουν τη διεύθυνση του ΡΙΚ. Κινήσεις που δεν
πέρασαν σίγουρα απαρατήρητες,
τόσο από τους ενοίκους του ΡΙΚ
όσο και ευρύτερα, με αποτέλεσμα
να αποφασιστεί τον προηγούμενο
μήνα και ενόσω έλειπε σε αποστολή, η ξαφνική μετάθεσή του από
το ΡΙΚ στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
Θα μπορούσε βεβαίως να εκτονωθεί διαφορετικά η κρίση; Όπως
λένε συντεχνιακοί κύκλοι που παραδέχονται ότι ο Σάββας Αριστοδήμου είχε ξεπεράσει τα επιτρεπτά
όρια της κριτικής, η διεύθυνση θα
μπορούσε να κινηθεί είτε ποινικά
είτε να στείλει τον κ. Αριστοδήμου
στο πειθαρχικό για τη στάση του,
όμως η χωρίς προειδοποίηση με-

Στο Προεδρικό δεν έχουν αποκλείσει το όνομα του Χρύσανθου Τσουρούλλη, ωστόσο ο ίδιος, κληθείς να σχολιάσει το ενδεχόμενο μετακίνησής του, διαμηνύει
πως ο καπετάνιος εγκαταλείπει τελευταίος το καράβι που ονομάζεται ΔΙΑΣ.








Την επόμενη εβδομάδα
συνεδριάζει το Δ.Σ. του
ΡΙΚ για να αποφασίσει
αν η θέση θα πληρωθεί
από αναπληρωτή διευθυντή ή αν θα προκηρύξουν αμέσως τη θέση
του γενικού διευθυντή.
τακίνησή του στο Γραφείο Τύπου
και Πληροφοριών, θεωρείται παράνομη και παράτυπη. Απόφαση
που, όπως λέχθηκε, βεβαίως ήταν
εις γνώσιν δύο υπουργών. Ο ίδιος
ο Αριστοδήμου πάντως έχει κινηθεί
νομικά εναντίον της Επιτροπής
Δημόσιας Υπηρεσίας και σύμφωνα
με συντεχνιακούς κύκλους θεωρείται δεδομένη η επιστροφή του
στο ΡΙΚ, καθώς πέραν του παράτυπου της υπόθεσης, όπως λένε,
η ανησυχία είναι πως η ξαφνική
μετάθεση ενός συντεχνιακού θα
δημιουργήσει άσχημο προηγούμενο.

Οι συνεργάτες

Το σίγουρο είναι πως η όλη υπόθεση δεν θα κλείσει αναίμακτα για
κανέναν, καθώς δεν έχει ακόμη
εμφανιστεί στο Γραφείο Τύπου και
Πληροφοριών. Αναστάτωση βεβαίως, προκάλεσε και η έκθεση του
γενικού ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη, κατά την οποία υπογραμμίζεται ευνοϊκή μεταχείριση δύο δη-

μοσιογράφων αορίστου χρόνου
στο ΡΙΚ οι οποίοι αναβαθμίστηκαν
από την κλίμακα Α4 στην Α10. Αναβάθμιση που σύμφωνα με την έκθεση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, συνεπάγεται €600 περίπου αύξηση
στον ακαθάριστο μηνιαίο μισθό
τους. Σύμφωνα με τον Οδυσσέα
Μιχαηλίδη, οι εν λόγω μισθολογικές
αυξήσεις δόθηκαν κατά παράβαση
του εγκεκριμένου προϋπολογισμού
του ΡΙΚ και των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών, χωρίς καμία διαβούλευση ή
ενημέρωση των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών. Το όλο
ζήτημα δεν πέρασε απαρατήρητο
στο ΡΙΚ, με πολλούς από τους 100
και πλέον δημοσιογράφους αορίστου χρόνου να αντιδρούν καθώς
δικά τους αιτήματα που χρονολογούνται δεν λήφθηκαν υπόψη.

Η ονοματολογία

Με τον αναβρασμό που επικρατεί, το ερώτημα είναι ποιος θα αναλάβει την καυτή πατάτα και δη τη
διεύθυνση του ιδρύματος. Για τη
θέση του Μιχάλη Μαραθεύτη θα
συνεδριάσει το Δ.Σ. του ΡΙΚ την
προσεχή βδομάδα και εκεί θα αποφασιστεί κατά πόσο θα πληρωθεί
με διορισμό αναπληρωτή γενικού
διευθυντή ή αν θα προκηρυχθεί η
θέση άμεσα. Στο πρώτο σενάριο,
πολύ πιθανός θεωρείται ο μεταβατικός διορισμός του Γρηγόρη Μαλιώτη όπως άλλωστε έγινε και στο
παρελθόν. Υπενθυμίζεται πως ο κ.
Μαλιώτης διεκδικούσε τη θέση
του γενικού διευθυντή μαζί με τον

Μιχάλη Μαραθεύτη. Ήταν αναπληρωτής πρόεδρος του ΡΙΚ, μέχρι
και τον Απρίλιο του 2014, όταν παραιτήθηκε για λόγους δεοντολογίας,
καθώς όπως υποστήριζε γίνονταν
παρεμβάσεις στο δελτίο του κρατικού καναλιού.

Διαψεύδει ο Τσουρούλλης

Για τη θέση του γενικού διευθυντή του ΡΙΚ έχουν ήδη ακουστεί
τα ονόματα των Σάββα Αριστοδήμου και Χρύσανθου Τσουρούλλη.
Ο κ. Αριστοδήμου, εφόσον επιστρέψει στο κρατικό κανάλι, ίσως
να διεκδικήσει τη θέση του διευθυντή τηλεόρασης, στο ενδεχόμενο
βεβαίως που αυτή προκηρυχθεί.
Το όνομα του Χρύσανθου Τσουρούλλη ακούστηκε ιδιαίτερα το
τελευταίο δεκαήμερο, με κύκλους
τόσο από την κυβέρνηση όσο και
από τον ΔΗΣΥ, να θεωρούν πιθανό
έναν τέτοιο διορισμό. Κληθείς βεβαίως να σχολιάσει στην «Κ» το
ενδεχόμενο μετακίνησής του, ξεκαθάρισε πως η προσοχή του είναι
στραμμένη στον ΔΙΑ, του οποίου
είναι και μέτοχος και διευθυντής
ειδήσεων. Ο ίδιος, άλλωστε, έχει
διαμηνύσει στο στενό του περιβάλλον πως «ο καπετάνιος εγκαταλείπει τελευταίος το πλοίο». Άλλωστε, βάσει των σημερινών σχεδίων, ο γενικός διευθυντής του
ΡΙΚ θα πρέπει να είναι κάτοχος
μεταπτυχιακού τίτλου, που τόσο
ο κ. Τσουρούλλης όσο και ο κ. Αριστοδήμου δεν κατέχουν βάσει του
βιογραφικού που έχουν αναρτημένο. Για τη θέση λέγεται πως εν-

διαφέρεται ο πρώην πρόεδρος του
Δ.Σ. του ΡΙΚ και μέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ Θανάσης
Τσώκος.
Το πώς θα χειριστεί η κυβέρνηση
το όλο ζήτημα είναι ακόμη ανοικτό.
Υπενθυμίζεται πως ο κ. Μαραθεύτης ανήκει στο στενό περιβάλλον
του προέδρου Αναστασιάδη, ωστόσο εκπομπές, θεματολογία και εμφανίσεις καλεσμένων, έχουν πολλές
φορές προκαλέσει αντιδράσεις, άλλοτε στο Προεδρικό, άλλοτε στην
Πινδάρου η οποία βλέπει υπερπροβολή συγκεκριμένων υπουργών.

Στο κάδρο και οι ειδήσεις

Μαζί με τη γενική διεύθυνση
του ΡΙΚ θα πρέπει να ξεκαθαρίσει
και η θέση του διευθυντή ειδήσεων
του ΡΙΚ. Τη διεύθυνση ειδήσεων,
έχει αναλάβει ο Πανίκος Χατζήπαναγη, ωστόσο, ο δημοσιογράφος
Γιαννάκης Νικολάου, έχει ήδη εφεσιβάλει τον διορισμό λόγω των περισσότερων χρόνων υπηρεσίας
που έχει και της κατοχής μεταπτυχιακού. Η απόφαση θα λαμβανόταν
τον Οκτώβριο που πέρασε, ωστόσο,
δεν φαίνεται να ξεκαθαρίζει σύντομα. Τα σενάρια, θέλουν είτε να
πέφτει ο διορισμός Χατζήπαναγη
και να αναλαμβάνει τελικώς ο Γιαννάκης Νικολάου τη θέση διευθυντή
ειδήσεων, είτε να αποφασιστεί μία
εκ περιτροπής διεύθυνση όπως γινόταν και στο παρελθόν, με τους
Πανίκο Χατζήπαναγη, Γιαννάκη
Νικολάου και Πέτρο Κωνσταντίνου
να διευθύνουν τις ειδήσεις του ΡΙΚ,
εναλλάξ.

ΑΡΘΡΟ / Του ΠΕΤΡΟΥ ΖΑΡΟΥΝΑ

Από το έγκλημα πολέμου στη νομιμοποίηση του εποικισμού

Η

δήλωση Πομπέο για το μη
παράνομο των εβραϊκών οικισμών στη Δυτική Όχθη
έχει επαναφέρει και στη δική μας
δημόσια ατζέντα το θέμα του εποικισμού. Αρκετοί ήταν εκείνοι που
θυμήθηκαν ότι το διεθνές δίκαιο
διά της Τέταρτης Σύμβασης της Γενεύης του 1949 απαγορεύει τον
εποικισμό ξένων εδαφών από τις
όποιες κατοχικές δυνάμεις. Παράλληλα, έγινε και αναφορά στις αποφάσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου του 1994 όπου ο εποικισμός χαρακτηρίζεται έγκλημα πολέμου. Παρ’ όλα αυτά οι ΗΠΑ προχώρησαν σε αλλαγή της μέχρι σήμερα θέσης τους που στηριζόταν
σε μία ανάλογου περιεχομένου γνωμάτευση από τον κ. Χάνσεν του
1978. Μόλις πριν από τρία χρόνια
οι ΗΠΑ διά της αποχής τους είχαν
επιτρέψει την έγκριση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ψηφίσματος
2234. Με αυτό καλείτο το Ισραήλ
να παγώσει την κατασκευή νέων ή
την επέκταση των παλαιών οικισμών
στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει από
καιρό επιλέξει τη στήριξη των πιο
ακραίων θέσεων του Ισραήλ. Η κί-

νηση έχει να κάνει τόσο με τη στήριξη του Νετανιάχου όσο και την
διασφάλιση της υποστήριξης του
εβραϊκού λόμπυ και των συντηρητικών χριστιανών εντός των ΗΠΑ.
Το τελευταίο είναι απολύτως αναγκαίο αφού το 2020 θα διεξαχθούν
προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ. Έτσι
πέραν της δήλωσης για τους οικισμούς είχαμε την αναγνώριση της
Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του
Ισραήλ και την σε αυτή μεταφορά
της πρωτεύουσας της χώρας. Ακολούθησε η αναγνώριση της προσάρτησης των συριακών υψωμάτων
Γκολάν από το κράτος του Ισραήλ.
Η δήλωση για τους οικισμούς έγινε
και σε μία ιδιαίτερη εξωτερική συγκυρία καθώς η μεν Ε.Ε. με πρόσφατη
απόφαση της απαιτεί την σήμανση
των προϊόντων που παράγονται στα
κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη
με ανάλογες ετικέτες. Πέραν αυτού
αναμένονται στις επόμενες εβδομάδες αποφάσεις του διεθνούς ποινικού δικαστηρίου που έχουν να
κάνουν με τους εβραϊκούς οικισμούς.
Η κίνηση των ΗΠΑ ουδόλως αλλάζει
το διεθνές νομικό καθεστώς που
αφορά τον εποικισμό. Την ίδια,
όμως, στιγμή δημιουργεί νέα πολι-

Τυχόν νομιμοποίηση όλων των εβραϊκών οικισμών θα κάνει τη λύση των δύο κρατών στο Παλαιστινιακό ανέφικτη.








Η κίνηση των ΗΠΑ
δημιουργεί νέα
πολιτικά δεδομένα
που ευνοούν
το Ισραήλ σε μία
μελλοντική διαπραγμάτευση της πτυχής
των εβραϊκών οικισμών.

τικά δεδομένα που ευνοούν το Ισραήλ σε μία μελλοντική διαπραγμάτευση της πτυχής των εβραϊκών
οικισμών. Ήδη επί της αρχής οι Παλαιστίνιοι είχαν αποδεχθεί ότι κάποιοι από αυτούς τους οικισμούς
θα μπορούσαν να ενσωματώνονταν
στο κράτος του Ισραήλ με απόδοσης
ανάλογης έκτασης εδαφών στο μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος. Τυχόν νομιμοποίηση όλων των εβραϊκών οικισμών θα κάνει τη λύση των
δύο κρατών στο Παλαιστινιακό ανέ-

φικτη κάτι που επισήμανε και η Ε.Ε.
Ανάλογη στάση έχουμε ακολουθήσει και εμείς στην Κύπρο. Μετά
τις περί εγκλήματος πολέμου διακηρύξεις μας έχουμε σταδιακά οδηγηθεί στη νομιμοποίηση της παρουσίας 120.000 εποίκων με παραχώρηση σε αυτούς της ιθαγένειας της
μελλοντικής ομοσπονδίας, την παραμονή άλλων 60.000 Τούρκων πολιτών με το καθεστώς της άδειας εργασίας (βίζας) και τέλος παραμονή
άλλων 100,000 Τούρκων πολιτών με

το καθεστώς των φοιτητών. Επιπρόσθετα με την αποδοχή του προβληματικού πλαισίου Γκουτιέρες οι έποικοι θα αποκτήσουν τις Ε/κ περιουσίες
στις οποίες ζουν αφού θα έχουν το
πρώτο λόγο ως νυν χρήστες. Έτσι
η νέα αμερικανική πολιτική στο θέμα
του εποικισμού δεν αναμένεται να
μας κάνει κανένα κακό. Οι ίδιοι στα
πλαίσια των διαπραγματεύσεων
έχουμε από μόνοι μας εγκαταλείψει
τη βόρεια περιοχή, και ενδεχομένως
συνιστώσα πολιτεία, στο σχεδόν
απόλυτο και πολυεπίπεδο έλεγχο
των Τούρκων. Αναμένεται να έχουν
τη συντριπτική πλειοψηφία των περιουσιών, την αντίστοιχη του πληθυσμού, της πολιτικής διοίκησης
και των αστυνομικών δυνάμεων. Τα
κροκοδείλια δάκρυα κάποιων και οι
πύρινοι λόγοι στην περίπτωση της
Παλαιστίνης κατά των Αμερικανών
δεν μπορούν να κρύψουν τις δικές
μας ευθύνες που τείνουν να οδηγήσουν σε μία από τις χειρότερες μορφές λύσης 2 κρατών.

Ο κ. Πέτρος Ζαρούνας είναι διεθνολόγος.
Διετέλεσε γραμματέας του Γεωστρατηγικού Συμβουλίου της Κ.Δ. την περίοδο
2014-2018.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Η εκδρομή με το κατασκοπευτικό βαν «Πουαρό»
Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ούτε τουίτ

Ο Νίκαρος πήγε κι κάθισε δύο ώρες στο συνέδριο του ΕΛΚ για να ακούσει τον Αβέρωφ
και για να τον υποστηρίξει όπως μας είπε
άνθρωπος του Λόφου. Μόνο που η κουκουβάγια έκλεισε το ένα της μάτι και είπε, «και
μετά τον μαύρισε, κουκουβά!». Απόδειξη
τούτου είναι ότι δεν έστειλε ούτε μισό τουίτ
ο πρόεδρος για να πει π.χ. «Στηρίζουμε τον
πρόεδρο του ΔΗΣΥ @ΑverofCY για την αντιπροεδρία του ΕΛΚ. Ούτε καν στο στενό του
φίλο τον Ντόναλντ Τουσκ που εξελέγη στην
προεδρία του ΕΛΚ, είπε: «Βοήθα λίγο τον δικό μου τζιαι δεν θα μείνει πάνω μου». Κι
έτσι ο Φούλης πήρε την τιμητική 12η θέση
σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του
ΔΗΣΥ (σ.σ. έτρεχαν 12). Ερώτημα: Τα θέλετε
και τα λέτε ή σας ξεφεύγουν;

Δημήτρης Συλλούρης

Ο πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης

Συλλούρης σκόραρε αυτογκόλ εντός
του ναού της Δημοκρατίας με τη συμπεριφορά του έναντι του προέδρου των
παραπληγικών Δημήτρη Λαμπριανίδη.

••••
Μόνο μια φορά

••••
Επικοινωνία ντίζελ

Πριν αλέκτορα φωνήσαι, ήλθε το δημοσίευμα του «Πολίτη» να αποκαλύψει ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός αφού η εταιρεία CIS του
Shakak Avni, το 2016 προμήθευσε και εγκατέστησε το σύστημα ασφαλείας στα κτίρια
του κόμματος στην οδό Πινδάρου. Ο Φούλης
δεν απάντησε καθώς προφανέστατα εν οίδε, ότι ουδέν οίδε ή για όσους δεν διαβάζουν Greeklish, ένα γνωρίζει ότι δεν γνωρίζει τίποτα. Την ίδια μέρα ένας άλλος φίλος
της στήλης της δεξιάς όχθης του Σηκουάνα
μου έλεγε ότι όλη η υπόθεση είναι μούφα
και θα φανεί και από την ποινική έρευνα.
Από πού θα φανεί; Ρε παιδιά, ποιος είναι ο
επικοινωνιολόγος του ΔΗΣΥ; Αν για ένα τόσο
σημαντικό και άκρως επικοινωνιακό ζήτημα
λόγω κατασκοπίας διαψεύδονται οι δηλώ-

συχνά ως πεδίο εκπαίδευσης για τους νέους πράκτορές της.

••••
ΓΤΠ

Κρίμα στη χαρά/κάπου κοιταχτήκαμε, μετά
ερωτευτήκαμε κι ύστερα βρεθήκαμε άλλη
μία φορά. Αυτό το γνωστό τραγούδι του Μακεδόνα θα μπορούσε κανείς να το αφιερώσει στους κ.κ. Αβέρωφ και Άβνι, είπε στον
Ιανό κοινοβουλευτική πηγή που γνωρίζει
πολλά σχετικά με την υπόθεση. Μας υπέδειξε ότι, σύμφωνα με όσα επισήμως η Πινδάρου ανακοίνωσε, «ο πρόεδρος του κόμματος κ. Αβέρωφ Νεοφύτου δέχθηκε στο γραφείο του τον πρόεδρο της εβραϊκής κοινότητας της Κύπρου κ. Shahak Avni και η συνάντηση αφορούσε θέματα που σχετίζονται
με την εβραϊκή κοινότητα στην Κύπρο» και
πως αυτή ήταν η μόνη συνάντηση που είχαν.
Η πηγή μας ισχυρίζεται ότι όχι μόνο συναντήθηκαν επισήμως άπαξ στην Πινδάρου, αλλά έχουν φιλικές και οικογενειακές σχέσεις.

Πληροφορίες, που κυκλοφόρησαν στη Λευκωσία, ότι ο Νίκος Αναστασιάδης απέφυγε να ψηφίσει τον Αβέρωφ Νεοφύτου για μία από τις 10
θέσεις αντιπροέδρου του ΕΛΚ ελέγχονται ως αναληθείς έως κακόβουλες.

σεις της ηγεσίας πριν ξημερώσει, τότε πρέπει ως κόμμα να ζητήσετε αποζημίωση από
τους επικοινωνιολόγους σας. Όσο για τις
έρευνες, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκοινί. Για fake news γίνεται αλλά
για έρευνα δεν γίνεται.

••••
Το γάντι

Πάντως, έχει πλάκα, που άρχισαν τα κόμματα να παίζουν κατασκοπευτικά παιχνίδια. Θα
πει κανείς ότι το ΑΚΕΛ είχε παραδοσιακά
επαγρύπνηση, σε σημείο που ο Μακάριος
είχε κάποτε πει στον αρχηγό της ΚΥΠ, ότι
δεν πιάνουν ούτε τον καπνό της Ακελικής
κατασκοπίας. Φυσικά, τότε άλλα πράγματα
κατασκόπευαν κι όχι αυτά που τα κόμματα
σήμερα «κυνηγούν», όπως αποκάλυψε ο
φίλτατος Κωστής Ευσταθίου της ΕΔΕΚ. Μάλιστα, έριψε και το γάντι ο Κωστής, προκαλώντας τα κόμματα να ανοίξουν τα υπόγειά
τους!

••••

Μια παραγγελία

Στην απείρου αστοχίας ανακοίνωση του ΔΗΣΥ σημειώνεται ότι ο Αβέρωφ «ουδέποτε
είχε επαφή, ούτε και συναντήθηκε ποτέ,
ούτε γνωρίζει τον Tal Dilian, το όνομα του
οποίου φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση του κατασκοπευτικού βαν». Στη στήλη
μια άλλη πηγή έχει αφηγηθεί την ιστορία
εκείνη που το διαβόητο βαν είχε πάρει «θέση βολής» απέναντι από ένα εστιατόριο στο
Ζύγι και εκτελούσε μια παραγγελία που έλαβε από ένα μαγαζί στην Πινδάρου και αφορούσε το Βασιλικό.

••••
Τα βλήματα

Μαθαίνω ότι τα εφτά από τα δέκα βλήματα
που είχε στους εκτοξευτήρες του το ΑΚΕΛ
στη μάχη με το κατασκοπευτικό βαν έχουν
ήδη πυροδοτηθεί (βλ. είδαν το φως της δημοσιότητας) όμως τα τρία που έχουν εναπομείνει είναι η ασφαλιστική δικλίδα για την
Εζεκία Παπαϊωάννου. Μάλιστα, ο Άντρος,
όπως μας ελέχθη, δεν έχει διάθεση να βγά-

λει το φίδι από την τρύπα για την κυβέρνηση
εξ ονόματος μιας λανθάνουσας αντίληψης
για την εθνική ασφάλεια.

••••
Μοσάντ και Κύπρος

Πάντως, η Κύπρος είναι το σταυροδρόμι
των κατασκόπων της περιοχής και το γήπεδο προπόνησης των νεοσυλλέκτων των
υπηρεσιών εθνικής ασφάλειας διαφόρων
χωρών της ευρύτερης περιοχής και όχι μόνο. Αυτό ήταν και το συμπέρασμα έρευνας
που έκανε η εβδομαδιαία εφημερίδα «Χαρέτζ» στην Κύπρο, μετά την εδώ επ’ αυτοφώρω σύλληψη τεσσάρων Ισραηλινών
πρακτόρων. Συγκεκριμένα, το 1991 η Μοσάντ έκανε μία πολύ αποτυχημένη επιχείρηση. Τέσσερα στελέχη της συνελήφθησαν
από Κύπριο αστυνομικό καθώς προσπαθούσαν να παγιδεύσουν τις τηλεφωνικές γραμμές της ιρανικής πρεσβείας στη Λευκωσία.
Όπως αποκαλύφθηκε εκείνες τις μέρες, η
Κύπρος αποτελεί έναν από τους σημαντικούς σταθμούς της Μοσάντ και χρησιμεύει

Τα «χρυσά» διαβατήρια

Λάβαμε επιστολή από την κ. Εύα Παπακυριακού της ΜΟΚΑΣ, διά της οποίας αναφέρεται στον Ιανό της 10.11.19. με τίτλο, «Η αόρατη Εύα τα «χρυσά» διαβατήρια και ο ύπνος
του δικαίου». Σημειώνει μεταξύ άλλων ότι
αυτό «αποτελεί προσβολή του προσώπου
μου, ως Εισαγγελέα, που προΐσταμαι Υπηρεσίας η οποία επιτελεί σοβαρό έργο, τόσο στη
Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό. Οι αναφορές
στο δημοσίευμα σας είναι ανυπόστατες και
δεικνύουν άγνοια, τόσο των αρμοδιοτήτων
της Υπηρεσίας μας, όσο και στο κατά πόσον
έχουμε ή όχι αρμοδιότητες σε σχέση με τα
«χρυσά» διαβατήρια. Στην ιστοσελίδα μας
δεν «αυτοσυστηνόμαστε», αλλά γίνεται αναφορά στις αρμοδιότητες μας, όπως καθορίζονται στο Νόμο, σε Διεθνείς Συμβάσεις και
στο Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Η χορήγηση
υπηκοοτήτων σε αλλοδαπούς και ο σχετικός
έλεγχος προς τούτο, δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας, όμως είχαμε εκφράσει προς το αρμόδιο Υπουργείο τους
προβληματισμούς και τις ανησυχίες μας για
τους ελέγχους που γίνονται για τους Αιτητές». Αγαπητή κ. Παπακυριακού, η στήλη είναι παραπολιτική και δέον όπως το φίλτρο
διά του οποίου μας διαβάζετε έχει και ένα
ψήγμα χιούμορ. Καλή Κυριακή!
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Ο επίκαιρος Σπυρίδων Τρικούπης
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Στην εξαίρετη βιογραφία του Σπυ-

Προσφάτως, η δήλωση του προ-

ρίδωνος Τρικούπη από την ιστορικό
Λύντια Τρίχα, διαβάζουμε ότι ο Τρικούπης έφθασε για πρώτη φορά
στο Λονδίνο τη χρονιά (1817), κατά
την οποία το Βρετανικό Μουσείο
(Β.Μ.) άνοιξε την αίθουσα με τα
γλυπτά, που είχε αφαιρέσει με τόσο βάναυσο τρόπο από τον Παρθενώνα ο Ελγίνος. Στάθηκε μπροστά
τους για μία ώρα και τα αισθήματά
του ήταν ανάμεικτα. Στις σχετικές
επιστολές προς τον πατέρα του, η
βιογράφος του διαπιστώνει αμφιθυμία: «Από τη μια, σκεπτόταν το
κενό που είχαν αφήσει στον Παρθενώνα και θύμωνε για την καταστροφή που είχε γίνει· από την άλλη,
έβλεπε όλον αυτό τον κόσμο που
ερχόταν να τα δει και χαιρόταν για
τον θαυμασμό τους και για τη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού.
Μόλις που συγκρατιόταν για να μη
διαλαλήσει στους γύρω του, υπερήφανα, ότι είναι Ελληνας». Νομίζω
ότι, στη στάση αυτού του σπουδαίου
Ελληνα, βρίσκουμε τις βασικές παραμέτρους του ζητήματος που
ισχύουν και σήμερα.

έδρου της Κίνας, ότι η χώρα του θα
υποστηρίξει το ελληνικό αίτημα για
την επιστροφή των γλυπτών του
Παρθενώνα, επειδή και εκείνοι
διεκδικούν τα δικά τους, χαιρετίστηκε διά βοής από τους δημοσιογράφους ως «δώρο». Αγνοώ την
πραγματική πρόθεση του υψηλού
επισκέπτη μας και δεν αμφιβάλλω
ότι ήταν η καλύτερη. Ομως, δώρο
δεν είναι σε καμία περίπτωση. Αντιθέτως, η βοήθεια της Κίνας ή
όποιου άλλου κράτους με ανάλογα
θέματα ανοικτά είναι ο βέβαιος
τρόπος για να βλάψουμε την υπόθεσή μας. Η Ελλάδα πρέπει να βρει
έναν τρόπο να απεμπλέξει το θέμα
των γλυπτών του Παρθενώνα από
τη διεθνή πίεση για ανάλογα θέματα επιστροφής αρχαιοτήτων. Πρέπει να ξεχωρίσει την περίπτωσή
της ως ειδικής, με κατά το δυνατόν
λιγότερη επίδραση σε άλλες παρόμοιες.
Για να το πω ξανά με το παράδειγΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Η θέση του Β.Μ. –που, ασφαλώς,

δεν θέλει να αποχωριστεί τα γλυπτά– είναι σοβαρή, είναι σύγχρονη
και, επίσης, πολύ πιο εκλεπτυσμένη
από τη δική μας. Την εκθέτουν στο
φυλλάδιο που σου προσφέρουν
όταν μπαίνεις στην αίθουσα και, περιληπτικά, έχει ως εξής: Το Β.Μ. είναι ένα μουσείο του παγκόσμιου
πολιτισμού, σου λένε, και απευθύνεται στο παγκόσμιο κοινό. Τα γλυπτά είναι μέρος της πολιτιστικής
κληρονομιάς όλων και υπερβαίνουν
πολιτισμικά σύνορα. Εμείς, λένε
εκείνοι, τα εντάσσουμε σε ένα
αφήγημα παγκόσμιο και το προσφέρουμε αφιλοκερδώς στον κό-

σμο· εσείς, που τα ζητάτε πίσω, τα
εντάσσετε σε ένα αφήγημα εθνικό.
Και, σε τελευταία ανάλυση, προσθέτουν, η σημερινή θέση των γλυπτών στο Β.Μ. είναι και αυτό μέρος
της συνολικής ιστορίας του Παρθενώνα.
Το πρώτο επιχείρημά τους μας

στριμώχνει σε ένα δύσκολο δίλημμα. Διότι, μας λένε, εσείς τελικά
ποιον πιστεύετε ότι αφορούν περισσότερο τα γλυπτά του Παρθενώνα, εσάς, την περηφάνια σας και
την εθνική ταυτότητά σας ή τον παγκόσμιο πολιτισμό; (Το δίλημμα του

Τρικούπη μπροστά στα γλυπτά, αλλά με λόγια αντί για αισθήματα).
Σκληρό δίλημμα για έναν κόσμο
που έχει ανατραφεί με την πεποίθηση ότι αυτός –ο ίδιος, αυτοπροσώπως– έδωσε τα φώτα στην ανθρωπότητα. Φυσικά, δεν μας συμφέρει να απαντήσουμε. Για την
ακρίβεια, δεν έχουμε ακόμη την
αυτοπεποίθηση ως έθνος για να
απαντήσουμε. Γι’ αυτό και έχουμε
γαντζωθεί στο σοβαρό επιχείρημα
περί ακεραιότητας του μνημείου,
στο οποίο οι Βρετανοί απαντούν με
το δικό τους, εξίσου σοβαρό, επιχείρημα ότι, μετά δύο αιώνες, η θέ-

ση τους στο Β.Μ. είναι πια μέρος
της ιστορίας του μνημείου.
Και λοιπόν; Το επιχείρημα των Βρε-

τανών είναι σωστό, αλλά ισχύει και
αντιστρόφως: αφού η ιστορία του
μνημείου συνεχίζεται και θα συνεχίζεται, ποιος μπορεί να ορίσει το
τέλος της Ιστορίας; (Αλλωστε, ποιος
ξέρει τι θα γίνεται σε τρεις αιώνες
από τώρα; Μπορεί όλα αυτά, Β.Μ.
και Παρθενώνας, να ανήκουν στους
Κινέζους και το ζήτημα να μην υφίσταται…). Επομένως, κανείς δεν
μπορεί να μας εμποδίζει να ζητούμε επιστροφή των γλυπτών. Η δια-

δρομή της Ιστορίας είναι γεμάτη
στροφές και σπαρμένη με ειρωνείες. Είκοσι χρόνια μετά την πρώτη
φορά που είδε τα γλυπτά, ο ίδιος
Τρικούπης, ως πρεσβευτής στο
Λονδίνο, ήταν ο πρώτος Ελληνας διπλωμάτης που έθεσε στη βρετανική
κυβέρνηση το ζήτημα της επιστροφής τους στον Παρθενώνα. Μπροστά στην έντονη αντίδραση των Αγγλων, αποφάσισε να μην επανέλθει, ώστε να μη διακινδυνεύσει μια
γραπτή άρνηση. «Ισως και γιατί
μπορεί, κατά βάθος, να μη συμφωνούσε με το αίτημα», σημειώνει η
βιογράφος του.

μα του Τρικούπη, όπως εκείνος
προσπαθούσε, μέσω της πολιτικής
δράσης του, να δείξει στις μεγάλες
δυνάμεις της εποχής ότι η Ελληνική
Επανάσταση δεν είχε σχέση με την
ανατροπή του διεθνούς status quo,
αναλόγως να προωθήσουμε και
εμείς το αίτημα για την επιστροφή
των γλυπτών. Αυτό όμως σημαίνει
ότι οφείλουμε να αναζητήσουμε
νέους τρόπους συνεργασίας με
τους Βρετανούς και να τους πείσουμε ότι αξίζει τον κόπο να τους
δοκιμάσουμε, κάτι δηλαδή που θέλει γερή δουλειά και έχει πολλή
κούραση, οπότε μένουμε στην πεπατημένη...
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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ΒΟΛΕΣ / Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

Ξανά μανά
οι λιμουζίνες

Ο εχθρός
του αρχιεπισκόπου

Αρκετά ταλαιπωρήθηκαν οι άνθρωποι.
Έκαναν υπομονή, υπέστηκαν φοβερή
θυσία, αλλά ως εδώ και μη παρέκει. Διότι
έχει και η υπομονή τα όριά της. Όχι βέβαια η δική μας υπομονή. Αυτή, όπως
όλα συνηγορούν, παραμένει ανεξάντλητη. Διότι ακόμα τους ανεχόμαστε να μας δουλεύουν
ψιλό γαζί. Ας γίνω όμως πιο συγκεκριμένη. Θυμάστε
τις περιβόητες λιμουζίνες των αξιωματούχων μας; Αν
όχι, σας ρίχνω ένα φρεσκάρισμα. Το 2016 και μετά
από ένα κράξιμο από τα ΜΜΕ σχετικά με την αναισθησία
των αξιωματούχων μας να διατηρούν το προνόμιο της
λιμουζίνας, ενώ ο κόσμος έτρεχε στα ταμεία ανεργίας,
δεήθηκαν οι βουλευτές να ψηφίσουν ένα νόμο, ο
οποίος περιόριζε την χρήση της λιμουζίνας από 24ωρου
βάσεως σε μόνο υπηρεσιακές μετακινήσεις. Κι αυτό
για να περιοριστεί το τεράστιος κόστος το οποίο μας
φόρτωναν εξαιτίας της αλόγιστης χρήσης, την ίδια
ώρα που καλά-καλά δεν ξέραμε αν θα βγάζαμε το μήνα.
Και αφού είδαμε και πάθαμε (κυριολεκτικά) να πειστούν
τα σαΐνια της πολιτικής μας ότι η διατήρηση αυτού
του προνομίου συνιστά πρόκληση, αλλά και σοβαρή
ένδειξη ότι παρόλα όσα έχουν συμβεί, εκείνοι παραμένουν ερμητικά κλεισμένοι στην ματαιόδοξη καρακοσμάρα τους, αποφάσισε τώρα ο σούπερ success
Υπουργός Οικονομικών να επαναφέρει το θέμα.
Και να ζητήσει από την Βουλή την τροποποίηση
του σχετικού κανονισμού, ώστε να παραχωρηθεί και
πάλι σε ένα μεγάλο αριθμό αξιωματούχων το δικαίωμα
να μεταβαίνουν στο σπίτι τους με τις κρατικές λιμουζίνες. Κι αυτό γιατί, όπως είπε, υπάρχουν «πρακτικές δυσκολίες» λόγω των εκτός κανονικού ωραρίου
υπηρεσιακών και κοινωνικών τους υποχρεώσεων
(βλέπε μνημόσυνα, κηδείες, γάμοι, βαφτίσια και άλλες
κυριακάτικες εκδηλώσεις). Για τις οποίες δεν θέλουν
οι εν λόγω λιμουζινάτοι, να χρησιμοποιούν το ιδιωτικό
τους αυτοκίνητο, διότι, υποθέτω, δεν είναι διατεθειμένοι να βάλουν το χέρι στη δική τους τσέπη. Προτιμούν- όπως έχουν μάθει άλλωστε τόσα χρόνια- να
το βάζουν στη δική μας (ακόμα και όταν είναι χιλιομπαλωμένη). Και κάπως έτσι ο σούπερ success υπουργός,
αφού θεωρεί ότι η οικονομία μας βαίνει καλώς, αποφάσισε να «διευκολύνει» τους ταλαιπωρημένους λιμουζινάτους, προτείνοντας ελαφρά τη καρδία την
τροποποίηση του κανονισμού. Και προφανώς δεν
του έχει καν περάσει από το μυαλό ότι το προνόμιο
των λιμουζίνων θα έπρεπε να καταργηθεί μια και
έξω και να περιοριστούν πλέον όλοι οι αξιωματούχοι
στις δικές τους τσέπες. Όπως κάνει δηλαδή ο κοσμάκης
εδώ και χρόνια, προσπαθώντας να αντεπεξέλθει στις
παρενέργειες της αλόγιστης διοίκησης αυτού του
κράτους από τον κάθε ανεπαρκή πολιτικό και κρατικό
αξιωματούχο. Διότι δεν είναι θέμα μόνο αριθμών,
κύριε success Υπουργέ, δηλαδή αφού αποφασίσαμε
ότι οι εξισώσεις είναι πλέον μια χαρά, ας επανέλθουμε
στην αβάσταχτη ελαφρότητα με την οποία λειτουργούσε η κρατική μηχανή.
Το θέμα είναι πολύ πιο βαθύ και έχει να κάνει με
αλλαγή νοοτροπίας, πολιτικής σκέψης και πολιτικού
ήθους (κοινώς τσίπας). Διότι αυτή η κρίση δεν ήρθε
εξ ουρανού. Ήρθε και μας βρήκε γιατί οι εκάστοτε
κρατούντες κοίταζαν τη βολή τους, την διαπλοκή
τους, το συμφέρον τους (κτλ., κτλ.) με αποτέλεσμα
τα γνωστά (και άγνωστα ακόμα) σκάνδαλα που κυκλοφορούν ξεδιάντροπα. Άρα δεν είναι μόνο οι
αριθμοί, κ. υπουργέ. Διότι ο κάθε πολίτης αυτού του
κράτους που δεν είναι αξιωματούχος, έχει και μια
πραγματική (και όχι κατά φαντασία) ταλαιπωρημένη
ιστορία να διηγηθεί, η οποία είναι αποτέλεσμα αυτής
της νοοτροπίας, την οποία εσείς με τόσο σπεκτάκιουλαρ θράσος επιμένετε να συντηρείτε. Της νοοτροπίας που θεωρεί ότι ακόμα και ο τελευταίος
κρατικός αξιωματούχος είναι παιδί ανώτερου θεού,
και ως τέτοιο πρέπει να του προσφέρονται προνόμια,
την ίδια ώρα που υπάρχουν ακόμα οικογένειες που
δεινοπαθούν και παιδιά που καταγράφονται στις
στατιστικές ότι ζουν κάτω από το όριο της φτώχιας.
Με πιο απλά λόγια, κ. υπουργέ, μιλάμε για πολιτική
τσίπα, όπως λέμε στην κυπριακή, και συγχωρέστε
με αν δεν βρίσκω την ακριβή αγγλική μετάφραση
της λέξης για να σας διευκολύνω να καταλάβετε περί
τίνος πρόκειται.

Αλήθεια τι έκανε ο αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος και προκάλεσε τόση οργή και τόσο
μένος από διαδηλωτές έξω από την Αρχιεπισκοπή. Αλήθεια τι έπραξε ο προκαθήμενος
της Εκκλησίας και γέμισαν τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης βρισιές και κατηγορίες. Ο άνθρωπος
τήρησε τον νόμο του κράτους, έφερε επενδυτές στην Κύπρο
και στήριξε την παραπαίουσα οικονομία του τόπου. Λογικά
και σύμφωνα με τους κανόνες της Πολιτείας, έπρεπε ο αρχιεπίσκοπος να τιμηθεί για την προσφορά του και όχι να
μυκτηρίζεται από ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους
είναι κρατικοδίαιτοι. Αν δεν γέμιζαν τα δημόσια ταμεία
από τους αγοραστές διαβατηρίων, σίγουρα θα είχαμε και
νέα κουρέματα μισθών, τόσο στον δημόσιο, όσο και στον
ιδιωτικό τομέα. Το γεγονός ότι η Κύπρος, εδώ και δεκαετίες,
ουσιαστικά δεν παράγει τίποτα και ζει με τις λεγόμενες
υπηρεσίες, ελάχιστοι το θυμούνται. Στατιστικά, οι μισοί
συνταξιούχοι, ένα στα πέντε παιδιά και σίγουρα η πλειοψηφία
των νέων, ζουν στα όρια ή κάτω από το όριο της φτώχειας.
Η Κύπρος βουλιάζει από λεγόμενους παράτυπους μετανάστες,
οι αρμόδιοι φωνάζουν για τους εθνικούς και οικονομικούς
κινδύνους, φοβούνται για την ασφάλεια και τις μεταδοτικές
ασθένειες και όμως ακόμη οι κρατικοδίαιτοι και όχι μόνο,
συνεχίζουν να νομίζουν ότι είμαστε ο «εκλεκτός λαός του
Θεού». Θεωρούν ότι δικαίως πρέπει να είναι αφεντάδες και
να έχουν δούλες από ασιατικές χώρες. Άσχετο αν οι μισοί,
πρώην νεόπλουτοι, χρωστούν τον πλούτο και των εγγονιών
τους στις τράπεζες. Με άλλα λόγια έκλεψαν τις καταθέσεις,
των νοικοκυραίων, με τις ευλογίες των τραπεζιτών.
Οι ξένοι πολυεκατομμυριούχοι, οι οποίοι αγοράζουν κυπριακό διαβατήριο, γνωρίζουν πολύ καλά, την οικονομική
ισχύ της Εκκλησίας της Κύπρου και την πρόσβαση την
οποία έχει στα δώματα της εκάστοτε κυπριακής κυβέρνησης.
Σίγουρα αυτοί οι οποίοι αγοράζουν διαβατήριο δεν κέρδισαν
τα εκατομμύρια με τον ιδρώτα τους. Εξάλλου, δεν έρχονται
στο νησί, γιατί επικρατούν αρχές, νόμοι και ηθική τάξη.
Έρχονται στην Κύπρο, γιατί ξέρουν πολύ καλά την ιστορία
με τα δισεκατομμύρια δολάρια τα οποία ξεπλύθηκαν από
τις κυπριακές τράπεζες και τις κυπριακές αρχές, όταν διεξαγόταν πόλεμος στον Λίβανο, στο Ιράκ, στη Γιουγκοσλαβία,
όταν κατάρρευσε η Σοβιετική Ένωση και όταν κάθε εγκληματίας λευκού κολάρου έβρισκε καταφύγιο στο νησί
των Αγίων. Σήμερα, ευτυχώς ή δυστυχώς, οι κάνουλες των
αιματοβαμμένων δολαρίων έκλεισαν και θέλουμε να λένε
ότι είμαστε κράτος δικαίου.
Ο αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, με τον αυθορμητισμό
του, είπε τα πράγματα με το όνομά τους και σίγουρα προκάλεσε το δημόσιο αίσθημα. Όπως έλεγε και ένας καλός
δημοσιογράφος, ο μεγαλύτερος εχθρός του Αρχιεπισκόπου,
είναι ο ίδιος ο εαυτός του, αφού δεν μπορεί να κρύψει αυτά
τα οποία σκέφτεται. Ο Χριστός όταν περπάτησε στη γη,
έλεγε: «Αμήν λέγω υμίν ότι οι τελώναι και αι πόρναι προάγουσιν υμάς εις την βασιλείαν του Θεού... Ουαί υμίν γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί… Οδηγοί τυφλοί, οίτινες
διυλίζετε τον κώνωπα, την δε κάμηλον καταπίνετε... Απόδοτε
ουν τα Καίσαρος Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ». Στον
χώρο της Εκκλησίας η κρίση των ανθρώπων, δεν συνάδει
πάντα με την κρίση του Θεού και ο αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος θα κριθεί στο τέλος της ημέρας από τον Θεό, όπως
και όλοι οι άνθρωποι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες και τα λόγια του μακαριότατου,
όπως καταγγέλλουν διάφοροι πολίτες, δεν επηρεάζουν
τους πιστούς, οι οποίοι γεμίζουν τις εκκλησίες και ψάχνουν
καλούς πνευματικούς πατέρες για να αντιμετωπίσουν τα
βάσανα του βίου τους. Στην Εκκλησία λειτουργεί το θαύμα,
δηλαδή έρχεται η θεία δύναμη, εκεί όπου ο άνθρωπος
σηκώνει ψηλά τα χέρια. Άλλες οι βουλές των ανθρώπων
και άλλες του Θεού και φαίνεται ότι στη συγκεκριμένη
χρονική περίοδο, ο Θεός επέτρεψε να εκλεγεί ο καταλληλότερος άνθρωπος για να ποιμάνει την Εκκλησία της
Κύπρου. Ο αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος θα μείνει στην
ιστορία ως ο άνθρωπος ο οποίος αποκατάστησε ουσιαστικά
το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Κύπρου, ύστερα από
χίλια χρόνια. Δηλαδή σήμερα η Εκκλησία της Κύπρου, έχει
17 επισκόπους και μπορεί ακόμη να δικάζει ακόμη και αρχιερείς. Ο μακαριότατος ίδρυσε το κοινό εκκλησιαστικό
ταμείο για τους μισθούς των κληρικών, ενώ στηρίζει οικονομικά πολλά εκκλησιαστικά ιδρύματα και πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη. Ίδρυσε Θεολογική Σχολή,
ένα όνειρο αιώνων και πέτυχε την ειρήνευση στον χώρο
της ιεραρχίας, ίσως το μεγαλύτερο επίτευγμα στην αρχιερατεία του. Στο τέλος της ημέρας ο Θεός ξέρει καλύτερα.

elenixenou11@gmail.com

EPA/DEAN LEWINS

AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Καταιγίδες στην περιοχή του Σίδνεϋ.

ΑΡΘΡΟ / Του ΔΡΑ ΣΤΕΛΙΟΥ ΠΛΑΤΗ

Η οικονομική πτυχή του Κυπριακού

Ε

ν αναμονή της συνάντησης του Βερολίνου
μέσα στην εβδομάδα μεταξύ του προέδρου
της Δημοκρατίας και του Τουρκοκύπριου
ηγέτη, είναι χρήσιμο να τεθούν στο τραπέζι
επιτακτικά και τα θέματα της οικονομίας και
λειτουργίας της αγοράς σε μια ενδεχόμενη
λύση. Θέματα τα οποία είχαν τόσο άτσαλα
αγνοηθεί στο παρελθόν και έθεταν υπό έντονη
αμφισβήτηση τη βιωσιμότητα του τότε προτεινόμενου πολιτειακού μοντέλου. Της διζωνικής,
δικοινοτικής ομοσπονδίας, όπως συγκεκριμενοποιήθηκε στο Σχέδιο Ανάν το 2003-4.
Ξεκαθαρίζω εκ των προτέρων ότι σκοπός
εδώ δεν είναι η ανάλυση της μορφής της λύσης,
ούτε και της δομής του κράτους ή της πολιτειακής του μορφής. Σκοπός είναι να επισημανθούν
και να αναδειχθούν κάποια σημαντικά σημεία,
μακριά από τις όποιες πολιτικές σκοπιμότητες,
τα οποία είναι χρήσιμο η πλευρά μας να προσέξει
προτού είναι αργά. Αφού ό,τι κατατίθεται στο
τραπέζι των διαπραγματεύσεων φαίνεται να
μην μπορέσαμε μέχρι σήμερα να το απομακρύνουμε. Ενώ οι ασάφειες και τα κενά έτυχαν
πολιτικής εκμετάλλευσης από την τουρκική
πλευρά, η οποία φαίνεται καλύτερα προετοιμασμένη και με συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο. Δεδομένων των υφιστάμενων προβληματικών δομών στο ψευδοκράτος σήμερα και του
συγκεκριμένου τρόπου λειτουργίας τους, επιβάλλεται να διεκδικήσουμε τη μεταφορά των
υφιστάμενων δομών και θεσμών της Κυπριακής
Δημοκρατίας στη νέα κατάσταση πραγμάτων
ανεξαρτήτως πολιτειακού μοντέλου. Ιδιαίτερα
σε θέματα που αφορούν στο χρηματοπιστωτικό
σύστημα. Προς αυτή την κατεύθυνση επιβάλλεται να αντισταθούμε σθεναρά και πάση θυσία
σε επιχειρήματα ή/και προσπάθεια δημιουργίας
δομών τύπου «μέσου όρου» κατεχομένων-Κυπριακής Δημοκρατίας. Πόσο μάλλον στον βαθμό
που αυτά βρίσκονται εκτός του ευρωπαϊκού
κεκτημένου, όπως είναι σήμερα διαμορφωμένο
και δεν υφίσταται ευρωπαϊκό ή και διεθνές ενδεχομένως πρότυπο λειτουργίας τους.
Η τραπεζική κρίση, το αχρείαστο κούρεμα
καταθέσεων του 2013 και το κουτσούρεμα του
τραπεζικού μας συστήματος και της οικονομίας
μας ως αποτέλεσμα, αποβαίνουν τελικά σημαντικά προσκόμματα στη χρηματοδότηση
της λύσης. Αφού αυτό μειώνει τη δυνατότητα
ουσιαστικής αυτοχρηματοδότησης και εξεύρεσης εσωτερικά όλων των απαραίτητων πόρων
για χρηματοδότηση της επιστροφής. Αυτό με

τη σειρά του ανεβάζει σημαντικά το ποσοστό
ξένων επενδυτών ή δωρητών που θα απαιτηθεί
να συμμετέχουν στην προσπάθεια. Άρα, δίχως
την ουσιαστική συμβολή δωρητών αλλά και
της Τουρκίας (μέσα από διαγραφή χρεών και
χρηματοδότηση στα αρχικά στάδια) διαφαίνεται
η χρηματοδοτική πτυχή να είναι ιδιαίτερα προβληματική. Είναι προφανές ότι σε περίπτωση
που σε όποια μορφή λύσης επιβληθούν περιορισμοί στην ιδιοκτησία ή εγγυημένες πλειοψηφίες, αυτό θα δυσχεράνει τη λειτουργία της οικονομίας και τη σύγκλιση, αλλά πιο πολύ τη
βιωσιμότητα ενός «Ταμείου Αποζημιώσεων Περιουσιών». Ενδεικτικά, με βάση το Σχέδιο Ανάν,
οι αποζημιώσεις θα ανέρχονταν περίπου στο
65% του ΑΕΠ της Κ.Δ. Σήμερα αυτό μεταφράζεται
σε περίπου €13 δισ. Ακόμη και αν συνυπολογίσουμε τις πρόσφατες πωλήσεις ε/κ περιουσιών
στην Επιτροπή Αποζημιώσεων της Τουρκίας,
το ποσό αυτό δεν θα καταστεί πολύ χαμηλότερο
από €9-10 δισ. Και αυτός είναι ακόμη ένας λόγος
που ο αριθμός των εποίκων επιβάλλεται να περιοριστεί σε όσο το δυνατό χαμηλότερο σημείο,
αλλά και όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό
ελληνοκυπριακών περιουσιών να επιστραφεί
στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.
Βραχυπρόθεσμα ενδέχεται να υπάρξει ένα
σημαντικό αρνητικό δημοσιονομικό σοκ στην
οικονομία και σημαντική αβεβαιότητα, μέσα
από το συνδυασμό δυο παντελώς ανομοιογενών
οικονομιών σε σχεδόν κάθε τομέα. Αλλά και
των δημοσιονομικών δομών του ψευδοκράτους
σήμερα. Αυτό το σοκ, το οποίο αναμέναμε το
2004 να απορροφηθεί από την εύρωστη οικονομία των ελεύθερων περιοχών και το συγκριτικά μεγάλο τραπεζικό μας σύστημα τότε, σήμερα θα απαιτηθεί να τύχει σοβαρής, μελετημένης και ουσιαστικής διαχείρισης. Ενώ αυτό
ενδεχομένως να πρέπει να επισυμβεί μέσα από
μια σημαντική μεταβατική περίοδο. Εδώ, πολιτικά επιχειρήματα όπως για παράδειγμα περιορισμοί στις επενδύσεις, εγγυημένες πλειοψηφίες, εμπόδια στην υιοθέτηση ευρωπαϊκών
θεσμών ή παρεκκλίσεις από το ευρωπαϊκό κεκτημένο, ιδιαίτερα σε θέματα χρηματοοικονομικών, περιουσιών και δημοσιονομικά, θα
πρέπει να παραμεριστούν. Αλλιώς, ενδέχεται
το όλο οικοδόμημα να καταρρεύσει.

Ο κ. Στέλιος Πλατής είναι διδάκτορας Οικονομικών Πανεπιστημίου του Cambridge, επικεφαλής Κινήματος Πολιτών «Μήνυμα Ελπίδας».

kaparispan@yahoo.gr

ΑΡΘΡΟ / Του ΧΡΥΣΗ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ

Η υπονόμευση και η παρακμή των θεσμών
Δεν υπάρχει πολίτης που να
αμφισβητεί ότι ζούμε μια ιδιαιτέρως παρακμιακή, για τους
θεσμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας, περίοδο. Θεμελιώδεις θεσμοί του κράτους,
όπως ο θεσμός του προέδρου της Δημοκρατίας, ο θεσμός του Υπουργικού Συμβουλίου, ο θεσμός της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο θεσμός του κράτους, ο θεσμός
της Εθνικής Φρουράς, ακόμα και ο θεσμός
της δικαστικής εξουσίας και ο θεσμός του
προκαθήμενου της Εκκλησίας της Κύπρου,
διανύουν περίοδο αμφισβήτησης, ανυποληψίας, αρνητικής κοινωνικής απήχησης
και μειωμένου κύρους. Έστω και αν αυτά
τα αρνητικά στοιχεία κυμαίνονται σε ένταση,
αναλόγως του κάθε θεσμού, ουδείς αμφισβητεί ότι υπάρχουν. Όπως ουδείς αμφισβητεί ότι αυξάνουν την απόσταση των

θεσμών από τους πολίτες και μειώνουν,
παράλληλα, την εμπιστοσύνη των πολιτών
προς αυτούς.
Το αν αυτή η παρακμιακή περίοδος είναι
η χειρότερη όλων των εποχών δεν έχει
τόση σημασία, αυτή την ώρα τουλάχιστον,
γιατί το ζήτημα δεν είναι ιστορικό, ούτε
συγκριτικό. Το ζήτημα, ή ακριβέστερα, το
πρόβλημα, είναι υπαρκτό, είναι κάτι που
συμβαίνει σήμερα και είναι κάτι που οφείλουμε να σταματήσουμε, όσες και όσοι θέλουμε να προστατευθεί και να ενισχυθεί η
Κυπριακή Δημοκρατία.
Κατά την ταπεινή άποψή μου, η παρακμή
των θεσμών είναι το αποτέλεσμα της υπονόμευσής τους. Μιας υπονόμευσης, η οποία
κάποιες φορές είναι άμεση και στοχευμένη,
κάποιες φορές είναι έμμεση και ακούσια,
πάντοτε όμως είναι υπαρκτή και, τα τελευταία χρόνια, συνεχής.

Δύο είναι οι κύριοι τρόποι υπονόμευσης
των θεσμών, αν και θα πρέπει να τονιστεί
ότι οι δύο αυτοί τρόποι είναι άσχετοι και
ασύνδετοι μεταξύ τους: Η άσκηση εξουσίας
με αλαζονεία. Δηλαδή, το γεγονός ότι τα
πρόσωπα, τα οποία όφειλαν και οφείλουν
να υπηρετούν τους θεσμούς, συνήθως ως
οι επικεφαλής αυτών, έβλαψαν τελικά τους
θεσμούς αυτούς, είτε με τα έργα, τις αποφάσεις και τις παραλείψεις τους, είτε με τη
συμπεριφορά, τη νοοτροπία και το ύφος
τους. Κύρια αιτία αυτής της ζημιογόνας και
υπονομευτικής άσκησης της εξουσίας, είναι
ακριβώς η αλαζονεία. Μια αλαζονεία, η
οποία πηγάζει συνήθως από την αυξημένη
ισχύ που απέκτησαν ή αποκτούν αυτά τα
πρόσωπα με την πάροδο του χρόνου, από
τη μονιμότητα που σε κάποιες περιπτώσεις
απολαμβάνουν, αλλά και από την απροθυμία
της ίδιας της κοινωνίας να αντιδράσει δυ-

ναμικά και να επιβάλει την έμπρακτη ανάληψη της πολιτικής ευθύνης, τουλάχιστον
στις περιπτώσεις που αυτή τεκμηριώνεται
με τρόπο κραυγαλέο. Η απολύτως λανθασμένη θεώρηση της έννοιας του «καλού
κλίματος» στο Κυπριακό, η οποία επέβαλε
την επίσης λανθασμένη αντίληψη, ότι «κάποιοι θεσμοί μπορούν, ή πρέπει, να υποβαθμιστούν». Αυτή η λανθασμένη αντίληψη,
έπληξε κυρίως τον θεσμό του προέδρου
της Δημοκρατίας, αλλά και τον θεσμό του
κράτους, ως ένα σύνολο υπουργείων, υπηρεσιών και τμημάτων με συγκεκριμένες
εξουσίες και αρμοδιότητες, καθώς και τον
θεσμό της Εθνικής Φρουράς. Και έτσι, διαπιστώνουμε ότι σε αρκετές περιπτώσεις
(α) ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υποβαθμίζει
τον θεσμό του και δίνει την εντύπωση ότι
«συμπροεδρεύει» με τον κατοχικό ηγέτη,
(β) οι εντεταλμένες και αρμόδιες υπηρεσίες

και τμήματα παραγκωνίζονται προς όφελος
των δικοινοτικών επιτροπών, οι οποίες
όμως δεν έχουν την παραμικρή κρατική
υπόσταση ή αρμοδιότητα, (γ) θέματα που
αφορούν εξ ολοκλήρου την κρατική οντότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας προσεγγίζονται από κάποιους με κοινοτικό πρίσμα
και (δ) η Εθνική Φρουρά βρίσκεται σε επικίνδυνα όρια, τόσο από πλευράς εξοπλιστικών δαπανών, όσο και από πλευράς γενικότερης συντήρησης και εκσυγχρονισμού.
Επαναλαμβάνω το προφανές: Οι δύο τρόποι
υπονόμευσης των θεσμών, οι οποίοι αναφέρονται πιο πάνω, είναι άσχετοι και ασύνδετοι μεταξύ τους. Επιπρόσθετα, σημειώνω
ότι η ύπαρξη του ενός τρόπου δεν δικαιολογεί, ούτε και επηρεάζει, τον άλλο. Σε κάθε
περίπτωση όμως, η υπονόμευση συμβαίνει.
Και έχει οδηγήσει στην παρακμιακή περίοδο
την οποία διανύουμε.

Kυριακή 24 Νοεμβρίου 2019

Κολωνάκι, Βοστώνη,
Περιστέρι και Τέξας
Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Οι αμερικανικές προεδρικές εκλογές του
2020 θα έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Κανείς σοβαρός άνθρωπος δεν διακινδυνεύει μια πρόβλεψη αυτή τη στιγμή,
ούτε για το ποιος θα είναι ο υποψήφιος των Δημοκρατικών ούτε
για το αν θα επανεκλεγεί ο Τραμπ.
Μιλώντας με σημαντικούς παρατηρητές της αμερικανικής πολιτικής
σκηνής, ακούς τα πλέον αντιφατικά
πράγματα. «Τα νούμερα του Τραμπ







Ο Τραμπ χρησιμοποίησε τον διχασμό ως πολιτικό εργαλείο, χωρίς
κανένα όριο ή φραγμό.
Οποιος και αν κερδίσει
θα δυσκολευτεί πάρα
πολύ να ενώσει την αμερικανική κοινωνία.
είναι τραγικά, αλλά τα μέσα ενημέρωσης φοβούνται να το πουν
επειδή “κάηκαν” το 2016 και δεν
θέλουν να την ξαναπατήσουν» ή
«έχει χάσει τη μεσαία τάξη, ακόμη
και παραδοσιακές “κόκκινες” πολιτείες, όπως το Κεντάκι και η Λουιζιάνα», λένε οι μεν. «Συνεχίζει να
μιλάει στον μέσο Αμερικανό που
νιώθει ότι κάποιος νοιάζεται γι’ αυτόν. Κοιτάξτε το πάθος και τη σύνθεση του ακροατηρίου στις συγκεντρώσεις του», απαντούν οι δε.
Η αλήθεια είναι πως ανάμεσα

σε αυτούς που θέλουν να φύγει ο
Τραμπ επικρατεί μια ανησυχία ότι
αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Οι συζητήσεις τους θυμίζουν αθηναϊκές αντίστοιχες του 2017-18, όταν πολλοί
ισχυρίζονταν πως «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
θα φύγει ποτέ». Θυμάστε μάλιστα
και όσους μας έλεγαν: «Μην παρασύρεστε από το τι ακούτε στο Κολωνάκι ή στα βόρεια προάστια. Πηγαίνετε στο Περιστέρι ή στην Κοκκινιά και θα καταλάβετε τι σκέπτεται
ο κόσμος». Το ίδιο ακριβώς λένε
στα τραπέζια στην Ουάσιγκτον,
μόνο που αντί για τα βόρεια προάστια, κάνουν λόγο για τη γυάλα
της Νέας Υόρκης, της Βοστώνης
και της Καλιφόρνιας, σε αντιδιαστολή με τον «πραγματικό κόσμο»
του Τέξας ή του Μιζούρι. Σε έναν
χρόνο ακριβώς, θα ξέρουμε ποιος
είχε δίκιο.
Ανεξάρτητα από το εκλογικό
αποτέλεσμα, η ζημιά είναι μεγάλη
και βαθιά. Η Αμερική είναι μια
ακραίως πολωμένη χώρα. Ο Τραμπ
χρησιμοποίησε τον διχασμό ως πολιτικό εργαλείο, χωρίς κανένα όριο
ή φραγμό. Οποιος και αν κερδίσει
θα το βρει μπροστά του και θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να ενώσει
την αμερικανική κοινωνία. Βαθιά
όμως είναι η ζημιά που έχει προκληθεί και στους θεσμούς. Από τη
Δικαιοσύνη μέχρι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, γίνεται αισθητή η κατάρρευση παραδοσιακών θεσμών και
μηχανισμών λήψης αποφάσεων.
Η εργαλειοποίηση θεσμών και
διχαστικών πρακτικών θα αφήσει
το αποτύπωμά της, ακόμη και αν
ο Τραμπ δεν επανεκλεγεί. Οπως
ακριβώς και στη χώρα μας...

ΓΝΩΜΕΣ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η
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Παγίδες του χθες, προκλήσεις του μέλλοντος
Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Δεν ευθύνονται μόνο
τα δέκα χρόνια της κρίσης για το γεγονός ότι
η χώρα μας είναι παγιδευμένη σε νοοτροπίες και συμπεριφορές
του παρελθόντος, την ώρα που ο κόσμος αλλάζει με ιλιγγιώδη ταχύτητα
και, είτε το θέλουμε είτε όχι, θα μας
συμπαρασύρει. Και πριν από την
κρίση και σήμερα, το κύριο θέμα
των περισσότερων δημοσίων συζητήσεων ήταν οι συντάξεις και οι φόροι. Ασφαλώς, αυτό είναι αναπόφευκτο, από τη στιγμή που ένας στους
τέσσερις Ελληνες είναι πάνω από
60 χρόνων και πολλοί συνταξιοδοτήθηκαν πρόωρα, όταν το 60% των
μισθωτών βρίσκεται κάτω από το
φορολογικό όριο, με αποτέλεσμα
ελάχιστοι να σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος των φόρων. Δεν μπορούμε
να ξεφύγουμε από τα τραύματα της
δεκαετίας του ’70, με την ανάμνηση
της δικτατορίας και την πάντα απειλητική Τουρκία. Αυτό που οφείλουμε
να κάνουμε, όμως, είναι να σκεφτούμε
και το μέλλον, να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία για
να λύσουμε προβλήματα που σήμερα
μοιάζουν άλυτα, να εξασφαλίσουμε

χρήσιμες συμμαχίες στη ρευστή σκακιέρα της διεθνούς πολιτικής, να
φανταστούμε μια οικονομία διαφορετική από τη σημερινή.
Είναι ώρα να δούμε πώς θα εκμεταλλευθούμε τις προοπτικές που
ανοίγονται, παρά να εξαντλούμε τις
δυνάμεις μας στην προσπάθεια να
παραμείνουμε ακίνητοι. Το θέμα ξεπερνάει τη σημερινή πολιτική συγκυρία και δεν αφορά μόνο τους Ελληνες πολιτικούς. Είναι διεθνές φαινόμενο να μη βλέπουμε τι έρχεται,
σε κάποιες χώρες περισσότερο, σε
άλλες λιγότερο. Παρατηρώντας την
οπισθοδρόμηση της πολιτικής στις
ΗΠΑ και το επίπεδο της διαχείρισης
του Brexit, καταλαβαίνουμε ότι ουδεμία χώρα εξαιρείται από τον κίνδυνο η πολιτική της τάξη να παγιδεύεται σε ανώφελες, αναχρονιστικές
διενέξεις και να αγνοεί τις πραγματικές απειλές και το κόστος αυτής
της απερισκεψίας. Επίσης, και στις
ισχυρότερες ευρωπαϊκές χώρες οι
ηγεσίες προσπαθούν να διαχειριστούν την καθημερινότητα και δεν
φαίνεται να διαμορφώνουν στρατηγική για το μέλλον της Ε.Ε. Συμπεριφέρονται σαν να βρισκόμαστε ακόμη στην εποχή πριν από την εισβολή

της τεχνολογίας σε κάθε σπιθαμή
της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής.
Σαν να μην κινδυνεύουμε από δυνάμεις που ουδείς ελέγχει, είτε είναι
κράτη που επηρεάζουν την πολιτική
σε άλλες χώρες, είτε είναι εταιρείες
που αγοράζουν και πωλούν τους ίδιους τους πελάτες τους (μεταφορικώς,
τουλάχιστον) – τα προσωπικά τους
δεδομένα, την καταναλωτική τους
συμπεριφορά, κ.ά. Παθιαζόμαστε με
σημαίες την ώρα που υποσκάπτεται
το έδαφος στο οποίο στεκόμαστε. Η
τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό
με κάμερες και GPS παντού, έχουν
τη δυνατότητα να μας παρακολουθούν όλους όλη την ώρα. Ηδη, με τη
διασπορά ψεμάτων στα μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα,
βλέπουμε πόσο εύκολα οι άνθρωποι
πιστεύουν αυτά που θέλουν να πιστεύουν, χωρίς να τους ενδιαφέρει
η αλήθεια.
Η δημόσια συζήτηση, λοιπόν,
οφείλει να ξεφύγει από το ποιος σηκώνει τη σημαία στην παρέλαση,
ποιος συμμετέχει στην πορεία/διαδήλωση, πόσο θα κοπούν ή θα αυξηθούν οι συντάξεις, κ.λπ. Οχι ότι
αυτά τα ζητήματα δεν είναι σοβαρά,
αλλά δεν είναι τα μόνα που πρέπει

να μας απασχολούν. Πέρα από τους
αναδυόμενους κινδύνους που αναφέραμε, πρέπει να δούμε εάν οι αλλαγές μπορούν να μας βοηθήσουν.
Οταν το 2050 οι άνθρωποι άνω των
60 χρόνων στη χώρα μας θα αποτελούν το 41,6% του πληθυσμού (σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ του 2017),
για ποιες συντάξεις συζητάμε σήμερα; Ποιοι θα εργάζονται με τόσο
παραγωγικό τρόπο ώστε να σηκώνουν το βάρος των συντάξεων και
της φροντίδας αυτών των ανθρώπων;
Θα μένει τίποτα για τους ίδιους για
να ζήσουν, για να αναθρέψουν παιδιά
και να δημιουργήσουν πλούτο, για
να συνταξιοδοτηθούν; Μόνο μια ριζική αλλαγή νοοτροπίας μπορεί να
μας σώσει. Από τώρα έπρεπε να διαμορφώνουμε το εκπαιδευτικό, οικονομικό και θεσμικό πλαίσιο για
να μπορούν οι νέοι να εξοικειωθούν
με τα ρομπότ, την τεχνητή νοημοσύνη, τη σύνδεση των πάντων. Να
εκμεταλλευθούν τις ευκαιρίες εγκαίρως για να αναπληρωθούν οι εργαζόμενοι που δεν θα υπάρχουν,
για να λυθούν προβλήματα που σήμερα φαίνονται άλυτα. Για να μας
ευνοήσουν οι αλλαγές και οι προκλήσεις που σήμερα μας τρομάζουν.

Ο νέος πόλεμος των άστρων
Εχει μακρά προϊστορία το όλο θέμα. Ετέθη πρώτη φορά στις
23 Μαρτίου του
1983, όταν ο τότε
πρόεδρος των ΗΠΑ
Ρόναλντ Ρέιγκαν, με τη μοναδική
θεατρικότητα που τον διέκρινε,
είχε τηλεοπτικώς ανακοινώσει το
δόγμα της Στρατηγικής Αμυντικής
Πρωτοβουλίας [SDI], ή «Πόλεμο
των Αστρων», όπως ευρύτατα έγινε
γνωστό το πρόγραμμα εκείνο στη
διεθνή κοινή γνώμη.
Προ πενθημέρου, στις Βρυξέλλες κατά τη σύνοδο των υπουργών
Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, υιοθετήθη
απόφαση που ανακήρυσσε το Διάστημα σε νέο «πεδίο μάχης» της
Ατλαντικής Συμμαχίας για την
αντιμετώπιση των σημερινών







Οταν η ασυναρτησία
αρχίζει να προσλαμβάνει διαστάσεις επιδημικές και σε χώρες-πυλώνες της σταθερότητος
του δυτικού συστήματος, τότε διερωτάται
κανείς τι πράγματι
συμβαίνει.
προκλήσεων. Υπάρχουν ομοιότητες αλλά και ουσιαστικότατες διαφορές.
Στη δεκαετία του ’80, η απειλή
προερχόταν από την ΕΣΣΔ και οι
ανησυχίες της Ουάσιγκτον είχαν
κλιμακωθεί, όταν λίγους μήνες
νωρίτερα, στις 12 Νοεμβρίου 1982,
και έπειτα από κάποια χρόνια παρακμής επί της ηγεσίας του Λεονίντ Μπρέζνιεφ, ανεδείχθη ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου ο Γιούρι
Αντρόποφ. Επί έτη πολιτικός ηγέτης της KGB, με ενεργό ρόλο στη
βίαιη καταστολή της εξεγέρσεως
στην Ουγγαρία το 1954 και της
«Ανοίξεως της Πράγας» το 1968,
προωθούσε αλλαγές σαρωτικές
στο αποσαθρωθέν σοβιετικό σύστημα.
Λόγοι πολιτικοί ήταν εκείνοι
που ενέπνευσαν τον «Πόλεμο των
Αστρων», και όταν τον Φεβρουάριο
του 1984 ο Αντρόποφ πέθανε από

νεφρική ανεπάρκεια, το πρόγραμμα ατόνησε και τελικώς εγκατελείφθη. Σήμερα, η ανακήρυξη του
Διαστήματος ως νέου «πεδίου μάχης» δεν αφορά τη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά την οικονομική
γιγάντωση της Κίνας και στόχος
της νατοϊκής πρωτοβουλίας είναι
να παρακολουθεί την ανάπτυξη
των στρατιωτικών δυνατοτήτων
αυτής της χώρας, δίχως παράλληλη
ανάπτυξη ευφάνταστων συστημάτων.
Παράλληλα, εκείνη την περίοδο,
διάφορες παλινωδίες της Γερμανίας
στο θέμα της αναπτύξεως αμερικανικών πυρηνικών πυραύλων μέσου βεληνεκούς, που είχε τεθεί
αρχικώς από τη Βόννη για την εξισορρόπηση της απειλής που έθεταν τα αντίστοιχα σοβιετικά συστήματα SS-20, είχαν δημιουργήσει
μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις
στο ΝΑΤΟ από ιδρύσεώς του.
Σήμερα, ο «ταραξίας» είναι ο
πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ
Μακρόν, που μόλις πρόσφατα διέγνωσε τον «εγκεφαλικό θάνατο»
του ΝΑΤΟ, προκαλώντας αντιδράσεις πρωτίστως από τις χώρες
της πρώην Ανατολικής Ευρώπης
και τη σαφή διαφοροποίηση του
Βερολίνου. Ολα αυτά εν όψει των
πανηγυρικών εορτασμών των
εβδομήντα ετών από την υπογραφή του Βορειοατλαντικού Συμφώνου.
Κάτι δεν πάει προφανώς καλά.
Και εδώ στη χώρα μας, η ασυναρτησία έπαυσε από ετών να αποτελεί
εξαίρεση. Αλλά όταν αυτή η τάση
αρχίζει να προσλαμβάνει πλέον
διαστάσεις επιδημικές και σε χώρες-πυλώνες της σταθερότητος
του δυτικού συστήματος, τότε διερωτάται κανείς τι πράγματι συμβαίνει.
Και ωσάν αυτά να μην αρκούσαν, ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ
στην Αθήνα, Νίκολας Μπερνς,
έσπασε τη σιωπή του και μας προειδοποίησε ότι εάν, ο μη γένοιτο,
συμβεί κάποιο θερμό επεισόδιο
με την Τουρκία, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν πρόκειται να μας
βοηθήσει. Ευτυχώς που οι λέξεις
έχασαν πλέον κάθε περιεχόμενο
και ο καθείς λέει ό,τι θέλει. Μόνο
η Τουρκία εννοεί απολύτως ό,τι
λέει, δυστυχώς. Και ας τα λάβουμε
κάποτε υπ’ όψιν σοβαρά.

ΣΚIΤΣΟ ΤΟΥ HΛIΑ MΑΚΡΗ. imakris@kathimerini. gr

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Ο πρωτογονισμός του «ασύλου»
Ο Μπαμπινιώτης ορίζει: «Λειτουργικός
αναλφαβητισμός είναι η ελλιπής
γνώση της μητρικής γλώσσας (λεξιλογίου, γραμματικής κ.λπ.) που
μειώνει την ικανότητα και αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας.
Γενικότερα, είναι η άγνοια στοιχείων
που επιτρέπουν σε κάποιον να προσανατολίζεται σωστά στην κοινωνία,
να κατανοεί τον κόσμο και την εποχή του επαρκώς».
Το αντίστοιχο λήμμα στο Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής
Γλώσσας, της Ακαδημίας Αθηνών,
λέει για τον λειτουργικό αναλφαβητισμό: «Είναι η έλλειψη βασικών
δεξιοτήτων που σχετίζονται με το
διάβασμα, το γράψιμο και την αρίθμηση, προκειμένου να αντιμετωπίσει
κάποιος τα προβλήματα της καθημερινής ζωής». Και οι δυο αυτοί λεξικολογικοί ορισμοί παραπέμπουν
σε ένα κρίσιμο κοινωνικό σύμπτωμα:
Στην περίπτωση ατόμων ή περιθωριακών μειονοτικών ομάδων, που
αδυνατούν να κατανοήσουν τις λέξεις της καθημερινής γλώσσας με
το νόημα που τους αποδίδει η ετυμολογική τους σύσταση, η ιστορική
τους χρήση και η κοινωνική πρακτική. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η
ζωή δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κώδικα κοινής συνεννόησης, είναι αδύνατο να κοινωνηθούν οι
ανάγκες, να υπάρξει συλλογικός
βίος, αδύνατο να συνεννοηθούμε
για τα κοινά μας προβλήματα, χωρίς
επαρκή γλωσσική κατάρτιση.
Ομως η διδασκαλία των λεγόμενων «γλωσσικών μαθημάτων» στο
σχολείο υποβαθμίζεται θελημένα,
προγραμματικά και ακατάσχετα τα
τελευταία σαράντα χρόνια. Ωσάν
να μην έχει αντιληφθεί η ελλαδική

κοινωνία ότι άνθρωπος χωρίς γλώσσα είναι άνθρωπος χωρίς σκέψη,
άβουλος και αστόχαστος, έρμαιο
των ενστίκτων του και της κάθε
προπαγάνδας. Για να είναι αρεστή
μόνο και όχι οικοδομητική και καρποφόρα η εκπαιδευτική πολιτική
κάθε κυβέρνησης, ευτελίζονται τα
γλωσσικά μαθήματα – τα παιδιά
ασκούνται σε παιγνιώδεις εκφραστικές επιλογές, δεν μαθαίνουν πουθενά πώς χτίζεται μια αποδεικτική
σύνθεση, πώς συγκροτείται ένα επιχείρημα, πώς κρίνεται η γνωστική
βεβαιότητα και διαφέρει από την
απατηλή εντύπωση.
Τα κόμματα και η αγορά θέλουν
άσκεφτους καταναλωτές εντυπώσεων, με καταργημένη τη σκέψη,
την κρίση, τη θέληση. Διερωτηθήκαμε ποτέ, γιατί αυτό το αστρονομικό κόστος κάθε μέρα ενός δεύτερου, «αθλητικού» δελτίου ειδήσεων
σε κάθε κανάλι. Γιατί απλόχωρες
και λαμπρές εγκαταστάσεις γηπέδων
δίπλα σε τρισάθλια σχολικά κτίρια
ή σε υπερμεγέθη σχολεία - στρατώνες, εφιάλτες για την παιδική ψυχολογία. Δεν πονηρευόμαστε ότι
είναι για τους ίδιους λόγους, που
κάθε κυβέρνηση δίνει άδειες λειτουργίας σε περίπου τριάντα τηλεοπτικά κανάλια και σε πολλαπλάσια
ραδιόφωνα, μόνο για να πουλάνε
μικρο-πραμάτειες της συμφοράς
και της ντροπής – εικόνα όχι τριτοκοσμική, αλλά εσκεμμένης καφρίλας, συλλογικής ευτέλειας και
εκβαρβάρωσης.
Η εξηλιθίωση των «μαζών» ποιον
συμφέρει; Ολοφάνερα και αποκλειστικά: τους πολιτικούς και την αγορά.
Θέλουν και οι δυο τον οπαδό ή τον
καταναλωτή ηλίθιο, έρμαιο των εν-

τυπώσεων. Δίχως γλώσσα, δηλαδή
δίχως σκέψη και κρίση, να του υπαγορεύουν «πληροφόρηση» και «απόψεις» η προπαγάνδα και η διαφήμιση. Τόσο στη θεσμική συγκρότηση
όσο και στη λειτουργία της σχολικής
και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης θεωρείται «προοδευτικός» ο
μηδενισμός της συνεννόησης, η
ανυπαρξία σχέσεων κοινωνίας, αυτονόητη η βία επιβολής της ατομοκεντρικής ασυδοσίας. Και όχι απλώς
θεωρείται. Γίνεται όπλο μάχης ο
«λειτουργικός αναλφαβητισμός»,
μπαϊράκι για την επιθετική κατάργηση της κοινωνικής συνοχής, για
την έμπρακτη ακύρωση του οποιουδήποτε κώδικα συνεννόησης.
Τι σημαίνει η λέξη «δικαίωμα»,
με ποιο νόημα την προίκισε η ετυμολογική της σύσταση, η ιστορική
της χρήση, η κοινωνική πρακτική;
«Δικαίωμα» ονομάζουμε την ατομική
αξίωση που κατοχυρώνεται από κάποιο θεσμοθετημένο Δίκαιο. Ενας,
συμφωνημένος από όλους, Κώδικας
Δικαίου κατοχυρώνει τις ατομικές
απαιτήσεις, τις καθιστά «εξαναγκαστές κατά πάντων», περιορίζοντας
- οριοθετώντας όμως την αμετρία
της εγωκεντρικής αυθαιρεσίας.
Μεταφερθείτε τώρα στην τρέχουσα νεοελληνική καρικατούρα: Ο
εντεταλμένος θεσμός εφαρμογής
του κοινωνικού Δικαίου (η αστυνομία)
εντοπίζει μέσα σε χώρους ιδρύματος
κοινωνικού (σε πανεπιστήμιο) συγκεντρωμένο υλικό, προορισμένο για
την τέλεση κακουργημάτων (τραυματισμό ή και θανάτωση συνανθρώπων). Η στοιχειώδης λογική απαιτεί
ανίχνευση - έρευνα, αστυνομική και
διοικητική, η πρυτανεία κρίνει ότι
απαιτείται διακοπή της λειτουργίας

του πανεπιστημίου για μια εβδομάδα.
Κάποια ομάδα φοιτητών διαφωνεί
με την απόφαση της πρυτανείας.
Δεν διαδηλώνουν τη διαφωνία τους
ούτε την καταθέτουν με γραπτό κείμενο. Σπάζουν τις κλειδαριές και
προχωρούν σε «κατάληψη» του πανεπιστημιακού κτιρίου. Πώς δικαιολογούν την αυθαιρεσία τους; Μπήκε,
λένε, η αστυνομία στο πανεπιστήμιο,
επομένως παραβιάστηκε το ακαδημαϊκό «άσυλο»! Τι είναι το «άσυλο»;
Δεν έχουν ορισμό, δεν καταλαβαίνουν. Ο πρωτογονισμός τους προβάλλει την ενστικτώδη επιθυμία, όχι
τη λογική διασάφηση. «Ασυλο θα
πει, να μην μπαίνει ποτέ η αστυνομία
στο πανεπιστήμιο, ούτε για να αναχαιτίσει έγκλημα» – αυτό ορίζει ο
πρωτογονισμός.
Ποιος θα τους διδάξει, τώρα πια,
τη στοιχειώδη λογική των ορισμών;
Ασυλο λέμε την κατασφάλιση της
ελευθερίας του λόγου στα πανεπιστήμια: να είναι ανεμπόδιστη η διακίνηση οποιωνδήποτε απόψεων ιδεών - προτάσεων, όσων δεν καταργούν αυτή την ελευθερία. Είναι
πολύ αργά για να το καταλάβουν οι
λειτουργικώς αναλφάβητοι. Εξάλλου,
με το σπάσιμο της κλειδαριάς άρχισε
αμέσως το τηλεοπτικό σόου: Κατέφθασε σωρηδόν η θλιβερή πλεμπάγια
από ζήτουλες τηλεοπτικής δημοσιότητας, έστω και εξευτελιστικής. Είναι
χρέος ελπίδας να χαραχτούν τα ονόματα στη μνήμη των πολιτών – έχει
μνήμη η συλλογική αξιοπρέπεια: Θεανώ Φωτίου, Νίκος Φίλης, Σοφία Σακοράφα, και θλιβερός κομπάρσος
από τη Βουλή, ο Κώστας Μάρκου.
Ανεξάληπτη ντροπή και απύθμενη αχρειότητα ο βανδαλισμός της
λέξης άσυλο, ακαδημαϊκό.
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Μπόχα και δυσωδία
πάνω από
τη νότια Κύπρο
Του Δρα ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ

Ο δρ Κυριάκος Τζιαμπάζης είναι συγγραφέας, πολιτικός αναλυτής.

EPA/FAROOQ KHAN

Γ

ια να είμαι ειλικρινής προς τους αναγνώστες θα πρέπει
να τους πω ότι τον τελευταίο καιρό απέφευγα συνειδητά
να ασχοληθώ με την πολιτική ζωή της χώρας μου για
κάποιους συγκεκριμένους λόγους που θα αναφέρω πιο
κάτω. Όχι γιατί δεν με απασχολούσαν τα πολιτικά προβλήματα, αλλά γιατί θα έπρεπε να γράψω μια μελέτη με θέμα
με θέματα διαπλοκής και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Είναι γνωστό το τι λέγονται στα πολιτικά πηγαδάκια, τα
όσα αποκαλύπτει η εφημερίδα «Πολίτης» για τις διαπλοκές
και την κλεπταποδοχή τεράστιων ποσών από τον αρχιεπίσκοπο και από άλλους που οι στενοί τους συγγενείς κατέχουν
θεσμικά αξιώματα. Έγραψα για τα χρυσά διαβατήρια που
μοσχοπωλούνται σε κάθε τυχοδιώκτη και λήσταρχο, όπως
ο Τζο Λόου που κατασπάραξε το Ταμείο Οικονομικής Ανάπτυξης της Μαλαισίας.
Μια μπόχα και μια τεράστια δυσοσμία καλύπτει τη νότια
Κύπρο. Και διερωτώμαι: γι’ αυτό μήπως και δεν λύνεται το
Κυπριακό; Και πώς θα αυξηθεί το ποσοστό όσων υποστηρίζουν
τη λύση στη βόρεια Κύπρο, όταν στη νότια Κύπρο κυβερνά
μια διεφθαρμένη ελίτ; Κι αν θα επανενωθεί μ’ αυτούς, ποιο
θα είναι το μέλλον της; Αν δεν αγαπούσα την πατρίδα μου,
θα την απαρνιόμουν και θα σύστηνα στους Τουρκοκύπριους
να κάνουν υπομονή, μέχρι να απαλλαγούμε από αυτή τη
διεφθαρμένη ελίτ. Αλλά από την άλλη σκέφτομαι πως όσο
ο χρόνος περνά, νέα δεδομένα περιπλέκουν το Κυπριακό
και καθιστούν δυσκολότερη τη λύση του. Όμως, αυτή η
διεφθαρμένη ελίτ είναι αυτή που σήμερα αποφασίζει για
το μέλλον όλων των Κυπρίων, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Επειδή, είτε το θέλουμε είτε όχι οι αποφάσεις
της ηγεσίας της μιας κοινότητας επηρεάζουν άμεσα και το
μέλλον της άλλης κοινότητας.
Δεν είμαι μάντης να προβλέψω ότι στη συνάντηση του
Βερολίνου θα υπάρξει οιαδήποτε απόφαση που θα ανοίγει
έστω και μια χαραμάδα για το μέλλον, αλλά μπορώ να
διαβάζω πίσω από τις λέξεις. Και ο Ελληνοκύπριος ηγέτης
δήλωσε για «Δημοκρατική παραδοξότητα» και αναφερόταν
στην απαίτηση των Τουρκοκυπρίων για τη μία θετική ψήφο.
Υποστήριξε ότι δεν θα πρέπει να δοθούν προνόμια, επειδή
δεν θα είναι λειτουργικό το κράτος. Άρχισα να προβληματίζομαι για το πότε είχα ακούσει ξανά αυτή τη λέξη ως δικαιολογία για ανατροπή του συνταγματικού καθεστώτος
του 1960. Και το βρήκα σε μια δήλωση του Μακαρίου το
1963 που έγινε μια μέρα πριν από τα Δεκεμβριανά γεγονότα,
στην οποία είπε τα ακόλουθα: «Δεν νομίζω ότι η τροποποίησις
του συντάγματος πρέπει να εξαρτηθή απολύτως εκ της
συγκαταθέσεως των Τούρκων της Κύπρου και να παραγνωρισθή η θέλησις της τεραστίας πλειοψηφίας του κυπριακού
λαού». Η «δημοκρατική παραδοξότητα» είναι η απαίτηση
της τουρκοκυπριακής κοινότητας για αποτελεσματική συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Έτσι τη χαρακτηρίζει ο κ. Ν. Αναστασιάδης. Όμως,
θα ήταν πραγματική παραδοξότητα, η μειοψηφία από τις
εμπειρίες που έχει αποκτήσει από τα μέσα του περασμένου
αιώνα, να μην απαιτεί την εφαρμογή μέτρων που να κατοχυρώνουν τη συμμετοχή τους στη διακυβέρνηση και να
αφήνουν την πλειοψηφία να αποφασίζει για όλα τα θέματα
με απλή πλειοψηφία. Διότι εάν άφηνε την πλειοψηφία να
αποφασίζει από το 20% του πληθυσμού που αντιπροσώπευε
θα μετατρεπόταν σε ποσοστό 0.002 της χιλίοις με την ένωση
με την Ελλάδα, που απαιτούσε η ε/κ ηγεσία, με επακόλουθο
να εξαφανιζόταν από τον πληθυσμιακό χάρτη της Κύπρου.
Γι αυτό και το Σύνταγμα του 1960 προέβλεπε το veto το
Αντιπροέδρου σε αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου
και τώρα υποχωρεί στην αποτελεσματική ψήφο ενός Τ/κ
υπουργού και όταν υπάρξει αυτό το ενδεχόμενο έχει συμφωνηθεί η διαδικασία επίλυσης της διαφοράς.
«Αυτή η παραδοξότητα» είναι ένα νόμιμο δικαίωμα και
ανάχωμα στον ετσιθελισμό που εξ αντικειμένου εμπεριέχεται
στις αποφάσεις της πλειοψηφίας. Αν, λοιπόν, συμφωνηθεί
αυτό, ο δρόμος για επίλυση του Κυπριακού φωτίζεται
πραγματικά.

Άνδρας στη βάρκα του κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης στο Σριναγκάρ της Ινδίας.

Το τελευταίο χαρτί στο Βερολίνο...
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Ο

ι δηλώσεις Τσαβούσογλου στην
Επιτροπή Προϋπολογισμού
της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης στις 18 Νοεμβρίου ενδιαφέρουν
την αυριανή «τριμερή» συνάντηση
στο Βερολίνο. Αν προσέχει κάποιος
τις αποχρώσεις, θα φτάσει σε ρεαλιστικά συμπεράσματα. Και για έναν
ακόμη λόγο χρειάζεται να αναλύουμε
τις αποχρώσεις: ο Μ. Τσαβούσογλου
είναι, συγκριτικά, ο πιο φιλοδυτικός
τούρκος ΥΠΕΞ (μαζί με τον Α. Γκιουλ),
και, όποιος ενδιαφέρεται να δει τα
στοιχεία, μπορεί να διαβάσει δηλώσεις
και έργα τούρκων ΥΠΕΞ της κεμαλικής περιόδου.
Κατά τη δική μου κρίση, οι δηλώσεις Μ. Τσαβούσογλου χωρίζονται
σε τρία επίπεδα. Πρώτο, τα ευρωτουρκικά. Δήλωσε ότι «ότι παρά τα
προβλήματα με την Ε.Ε., η Τουρκία
βλέπει την ενταξιακή της διαδικασία
ως στρατηγικό στόχο. Ωστόσο, η στάση που τηρεί η Ε.Ε. έναντι της χώρας
μας είναι άδικη και απαράδεκτη». Ο
Μ. Τσαβούσογλου είπε επίσης «ότι
διατηρούν την πεποίθησή τους ότι
στην περίπτωση που η Ε.Ε. δει την
αξία που θα προσθέσει η ένταξη της
Τουρκίας στην Ένωση, θα δημιουργηθούν ωφέλιμες σχέσεις και για τις
δύο πλευρές και θα δημιουργηθεί
ξανά εμπιστοσύνη. Σε αυτό το πλαίσιο
δίνουμε σημασία ειδικά στην επικαιροποίηση της Τελωνειακής Ένωσης
και την ελευθεροποίηση της βίζας».
Η νέα Επιτροπή υπό την Ούρσουλα
φον ντερ Λάιεν έχει την ευθύνη της
διαμόρφωσης μιας πολιτικής στηριγμένης στα σημερινά δεδομένα, καθώς
ούτε η ασάφεια, ούτε οι διαπιστώσεις
συγκροτούν μια ρεαλιστική στρατηγική.








Ο γ.γ. του ΟΗΕ Α. Γκουτιέρες φαίνεται να έχει πάρει ορισμένες αποφάσεις.
Είπε δημόσια στους Κυπρίους ότι «αξίζει να γνωρίζουν ότι αυτή η φορά θα
είναι διαφορετική».
Δεύτερο, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ο τούρκος ΥΠΕΞ δήλωσε ότι
«διατηρούν ανοιχτή την πόρτα του
διαλόγου με την Ελλάδα». Προφανώς
αυτό δεν αρκεί, γι’ αυτό, όποιος ενδιαφέρεται για τα μείζονα, αντιλαμβάνεται ότι σε αυτήν «την ανοικτή
πόρτα» έχουν θέση οι διμερείς διαβουλεύσεις για την από κοινού προσφυγή Ελλάδας και Τουρκίας στη Χάγη για το ζήτημα της οριοθέτησης
της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο, όπως
προέκυψε από το χρονοδιάγραμμα
και τις συνεννοήσεις του 2003.
Ο Κ. Μητσοτάκης, σε αυτή την
πολιτική φάση, εμφανίζεται μάλλον
απρόθυμος να πάρει κάποιο ρίσκο
στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.
Η «συντηρητική» επιλογή Δένδια,
βεβαιώνει την πιο πάνω διαπίστωση,
αλλά ο χρόνος θα δείξει τι και πότε
μπορεί να οργανωθεί σε μια σύγχρονη
κατεύθυνση.
Τρίτο, το Κυπριακό. Ενόψει της
συνάντησης στο Βερολίνο, ο Μ. Τσαβούσογλου δήλωσε ότι «δεν θα καθίσουμε ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μόνο για χάρη των
διαπραγματεύσεων. Η Τουρκία δεν
σκέφτεται να καθίσει στο τραπέζι
των διαπραγματεύσεων με τους πα-

ρόντες όρους για το Κυπριακό. Αν
θα ξεκινήσει μια νέα διαδικασία πρέπει να αρθούν οι ασάφειες για την
πολιτική ισότητα». Θεωρώ ότι η προσέγγιση αυτή συνιστά αρκετά σαφή
αναφορά στο κεκτημένο της 30ής
Ιουνίου 2017 στο Κραν Μοντάνα και
το συμφωνημένο μεταξύ Αναστασιάδη-Ακιντζί κεφάλαιο της διακυβέρνησης (εκ περιτροπής προεδρία με
διασταυρούμενη ψήφο και με στάθμιση της ψήφου στο 20%, αποτελεσματική συμμετοχή των Τ/κ στο
Υπουργικό Συμβούλιο σε ποσοστό 7
Ε/κ προς 4 Τ/κ, και με μία θετική τ/κ
ψήφο στα κύρια σώματα του ομοσπονδιακού κράτους, που έχουν ζωτική σημασία για την τ/κ κοινότητα,
όπως ήταν η εισήγηση Γκουτιέρες).
Αυτό το κεκτημένο υπονομεύτηκε
με συστηματικό τρόπο από τον Ν.
Αναστασιάδη.
Ο ίδιος βολιδοσκόπησε τον Τσαβούσογλου για λύση με «δύο κράτη»,
μίλησε για άλλη συνταγματική δομή
με τη δημιουργία θέσης πρωθυπουργού, και εκ των υστέρων ανακάλυψε
την «αποκεντρωμένη» ομοσπονδία.
Αν ο Ε/κ ηγέτης ενδιαφερόταν για
την πραγματική πρόοδο, γνώριζε τον
τρόπο και η προϋπόθεση που θέτει
τώρα ο Τσαβούσογλου θα ήταν χωρίς
νόημα εδώ και δυόμισι χρόνια.
Στα θέματα γύρω από την ΑΟΖ, ο
Μ. Τσαβούσογλου ανέφερε ότι «η
Τουρκία έχει νόμιμα δικαιώματα και
συμφέροντα στις θαλάσσιες περιοχές
που βρίσκονται δυτικά και βορείως
της Κύπρου». Παρά τις κυρώσεις που
αποφάσισε η Ε.Ε. κατά της Τουρκίας
για τις παραβιάσεις της κυπριακής
ΑΟΖ, ουδείς ενδιαφέρεται να κάνει
κάτι παραπάνω. Γι’ αυτό το σημείο η

ύπατη εκπρόσωπος της Ε.Ε. για θέματα
Εξωτερικής Πολιτικής, Φ. Μογκερίνι
ενημέρωσε όλους, και, κυρίως τους
αιθεροβάμονες στην ε/κ κοινότητα,
λέγοντας ότι «το πλαίσιο για κυρώσεις
είναι σε εφαρμογή. Θα δούμε εάν και
πότε θα υπάρξουν αυτές οι προτάσεις,
οι οποίες θα εξεταστούν από σχετικές
ομάδες εργασίας και ενδεχομένως
από το ίδιο το Συμβούλιο».
Η αυριανή Τριμερής στο Βερολίνο
έχει υποστεί κόπωση από την πολλή
«προετοιμασία». Ο γ.γ. του ΟΗΕ Α.
Γκουτιέρες φαίνεται να έχει πάρει
ορισμένες αποφάσεις. Είπε δημόσια
στους Κυπρίους ότι «αξίζει να γνωρίζουν ότι αυτή η φορά θα είναι διαφορετική». Η τακτική Αναστασιάδη
έφτασε στα ακραία της όρια και, όπως
φαίνεται, ο Α. Γκουτιέρες θα παίξει
το τελευταίο του χαρτί: ή επιστροφή
στο Πλαίσιο Γκουτιέρες της 30ής Ιουνίου 2017 ή θα ανακοινώσει τη λήξη
της συμμετοχής του ΟΗΕ στην 45χρονη προσπάθεια για αναζήτηση ομοσπονδιακής λύσης, με την ευθύνη
στο ναυάγιο να αποδίδεται, κυρίως,
στον Ν. Αναστασιάδη. Αυτό το ενδεχόμενο, ίσως, οδηγήσει την ε/κ
ηγεσία σε τακτική υποχώρηση γιατί
ο ΟΗΕ (γ.γ. και Σ.Α.) εννοούν «συνομιλίες με την αίσθηση του επείγοντος», και κοινή παραδοχή ότι «οι συνομιλίες αορίστου χρόνου ανήκουν
στο παρελθόν». Σε αυτό το ενδεχόμενο ο Αναστασιάδης θα επιχειρήσει
να κερδίσει λίγο χρόνο, και ίσως να
σκέφτεται ότι σε μια «Πενταμερή»,
μπορεί να εφεύρει κάποιο πρόσχημα
για να τραβήξει τα πράγματα στον
χρόνο...

www.larkoslarkou.org.cy

Δημοκρατικές και εθνικές παραδοξότητες
Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

«Τ

σάμπα τα έξοδα», φέρεται
να είπε ο ΠτΔ στον πρώην
Τ/κ ηγέτη Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, όταν συναντήθηκαν τις προάλλες σε κοινωνική εκδήλωση. Βέβαια ο ΠτΔ δεν το διέψευσε αλλά
διευκρίνισε ότι εννοούσε ότι λόγω
της Τουρκικής στάσης δεν μπορεί
να υπάρξει πρόοδος και συνεπώς η
Τριμερής του Βερολίνου είναι καταδικασμένη σε αποτυχία.
Το ΑΚΕΛ άδικα έσπευσε να επικρίνει τον ΠτΔ γι’ αυτή του την
αναφορά γιατί από ό,τι φαίνεται
δεν είναι ο μόνος που πιστεύει ότι
οι προσδοκίες για την αυριανή Τριμερή του Βερολίνου είναι μηδαμινές
μέχρι ανύπαρκτες. Η άποψη του
ΠτΔ, εμμέσως πλην σαφώς, ενισχύεται και από την έκθεση του
γ.γ. προς το Συμβούλιο Ασφαλείας
στην οποία παρουσιάζεται απαισιόδοξος για την προοπτική επίσημων συνομιλιών για το Κυπριακό.
«Οι προοπτικές για επανέναρξη
των συνομιλιών είναι αβέβαιες»,
αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αντόνιο
Γκουτιέρες.
Συνεπώς ως προς το ότι η Τρι-

μερής του Βερολίνου είναι «τσάμπα
κόπος» συμφωνούν σχεδόν όλοι οι
εμπλεκόμενοι συμπεριλαμβανομένου του οικοδεσπότη, δηλαδή του
γ.γ. των Η.Ε. Εκεί όμως που σαφέστατα διαφωνεί ο γ.γ. είναι ως προς
τους λόγους για τους οποίους η αυριανή συνάντηση του Βερολίνου
δεν έχει προοπτική επιτυχίας.
«Ο κόσμος είναι σκεπτικός σχετικά με τις προοπτικές για επιτυχείς
συνομιλίες. Παρά τις επανειλημμένες
εκκλήσεις προς τους δύο ηγέτες να
ενημερώσουν καλύτερα τις δύο κοινότητες σχετικά με τα περιγράμματα
μιας διευθέτησης και να βελτιώσουν
τις γενικές συνθήκες και την ατμόσφαιρα της διαδικασίας, το κλίμα
επιδεινώθηκε περαιτέρω λόγω των
αυξημένων εντάσεων εντός και γύρω
από την Κύπρο και λόγω του ότι οι
πλευρές διαφωνούν για τους όρους
αναφοράς, παρατείνοντας το αδιέξοδο. Καμία από τις δύο πλευρές
δεν έχει καταβάλει επαρκείς προσπάθειες για να αποφύγει την περιττή ρητορική που έχει ενισχύσει
περαιτέρω τον σκεπτικισμό του κοινού», αναφέρει μεταξύ άλλων ο γ.γ.

στην έκθεσή του προς το Συμβούλιο
Ασφαλείας. Σίγουρα εμείς, όπως διαχρονικά συνηθίζουμε, αποδίδουμε
τη στάση αυτή του ΟΗΕ στην πάγια
τους τακτική να κρατούν ίσες αποστάσεις. Βέβαια ξεχνούμε ότι στο
παρελθόν δεν δίστασαν να επιρρίψουν ευθύνες στην αδιάλλακτη
πλευρά με κλασσικό παράδειγμα
την περίπτωση του Ραούφ Ντενκτάς.
Είτε μας αρέσει είτε όχι «καμία από
τις δύο πλευρές δεν έχει καταβάλει
επαρκείς προσπάθειες», είναι η άποψη του γ.γ.
Οι παλινδρομήσεις, οι προβληματισμοί για άλλους δρόμους και
σχεδία Β΄ και Γ΄, η ρητορική των
κούφιων συνθημάτων και τα μεγάλα
λόγια για εσωτερική κατανάλωση,
αυτά τα αποτελέσματα έχουν. Τα
Η.Ε. εξισώνουν το θύμα με τον θύτη
ως προς τις ευθύνες. Δυστυχώς, φτάσαμε στο σημείο να μας ευνοεί η
πολιτική των ίσων αποστάσεων.
Όλα αυτά που καθημερινά, αναλόγως του ακροατηρίου, απερίσκεπτα
και επιπόλαια αμολάμε, εσκεμμένα
η όχι, καταγράφονται από τον διεθνή
οργανισμό και θεωρούνται ως ο βα-

σικός λόγος της ενίσχυσης του σκεπτικισμού του κοινού με αποτέλεσμα
την καλλιέργεια και εδραίωση της
κουλτούρας της μη λύσης και κατ’
επέκταση της οριστικοποίησης της
διχοτόμησης. Δυστυχώς πολλά τα
παραδείγματα της ρητορικής την
οποίαν επικρίνει ο γ.γ.
«Η εμμονή σε αξιώσεις που δημιουργούν προνόμια που δεν συναντώνται σε συντάγματα του όποιου άλλου κράτους μέλους των Ηνωμένων Εθνών ή και της Ε.Ε. είναι
«δημοκρατική παραδοξότητα», δήλωσε τις προάλλες ο ΠτΔ, λέγοντας
παράλληλα ότι θα οδηγηθούμε σε
μια μη λειτουργική και μη βιώσιμη
λύση.
Λογική διαπίστωση. Όμως, αυτή
είναι η μισή αλήθεια γιατί οι δημοκρατικές αυτές παραδοξότητες, οι
οποίες δεν συναντώνται σε συντάγματα του όποιου άλλου κράτους μέλους των Ηνωμένων Εθνών ή και
της Ε.Ε. υπάρχουν, είτε το θέλουμε
είτε όχι, στο σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας την οποία προσπαθούμε να διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού. Συνεπώς με αυτήν

τη λογική μήπως το σημερινό μας
κράτος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί δημοκρατικά παράδοξο; Αυτά
ακούει ο λαός και αποχαυνώνεται
εντελώς. Αυτά του λέμε και νομίζει
ότι μπορούμε να συνεχίσουμε χωρίς
λύση, υιοθετώντας έτσι το ότι η μη
λύση είναι η δεύτερη καλύτερη λύση.
Παρόμοια διακήρυττε και ο εμπνευστής του Όχι Τάσσος Παπαδόπουλος
το 2004 με αποτέλεσμα να οδηγηθεί
ο λαός στην μεγαλύτερη εθνική παραδοξότητα της παγκοσμίου ιστορίας, δηλαδή ένας λαός υπό κατοχή
σε μια διαιρεμένη πατρίδα να λέει
Όχι στην απαλλαγή από τα κατοχικά
στρατεύματα, να λέει Όχι στην επανένωση.
Καλό θα ήταν, λοιπόν, να αποφεύγουμε να αναφερόμαστε σε παραδοξότητες, γιατί όλη η ιστορία
του Κυπριακού αποτελεί μνημείο
παραδοξοτήτων.
Μήπως δεν ήταν εθνικά παράδοξο η πρόταση του Μακαρίου για
αναθεώρηση των 13 σημείων του
συντάγματος το 1963; Μήπως δεν
ήταν εθνικά παράδοξο η μη αποδοχή
από τον Μακάριο της συμφωνίας

Κληρίδη Ντενκτάς το 1972; Μήπως
δεν ήταν εθνικά παράδοξο η απόρριψη του Άγγλο-Αμερικανικο-Καναδικού σχεδίου το 1978;
Μπορεί η αυριανή Τριμερής του
Βερολίνου να είναι μια άτυπη συνάντηση με σκοπό την προετοιμασία ουσιαστικών συνομιλιών, είναι
όμως και η πλέον κρίσιμη. Αύριο
παίζονται πολλά. Ίσως και να παίζονται όλα. Ίσως αύριο να κριθεί
το μέλλον του ελληνισμού σε αυτήν
τη μαρτυρική γη. Ας σταματήσουμε,
λοιπόν, να μιλάμε για ενδεχόμενη
δημοκρατική παραδοξότητα, η
οποία θα μπορούσε να υπερπηδηθεί
με καλή θέληση, και ας προσπαθήσουμε, έστω και την υστάτη, να
αποφύγουμε την μεγάλη εθνική παραδοξότητα που δεν είναι τίποτε
άλλο από το να χάνεις οριστικά τη
μισή σου πατρίδα και παράλληλα
η διεθνής κοινότητα να σου επιρρίπτει εξ ίσου ευθύνες με αυτές του
κατακτητή και εισβολέα.

Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου είναι
ειδικός προγραμμάτων
ηλεκτρονικών υπολογιστών.
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Νέο κέντρο θεραπείας καρκίνου στην Κύπρο
Η μέθοδος έρχεται για πρώτη φορά στην Κύπρο και θα αναπτυχθεί σε συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα
Συνέντευξη στη ΜΑΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Σημαντική εξέλιξη ως προς την αντιμετώπιση μορφών καρκίνου θεωρείται η μέθοδος της Πρωτονοθεραπείας. Η μέθοδος έρχεται για πρώτη φορά στην Κύπρο με την ίδρυση
και εγκατάσταση Κέντρου Πρωτονοθεραπείας που θα δημιουργηθεί
σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και
ερευνητικά κέντρα. Πρόκειται για
επένδυση μερικών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ που θα προσφέρει
30 νέες θέσεις εργασίας. Το κέντρο
θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες
περίπου 350 ασθενών ετησίως. Η
πρωτονοθεραπεία αποτελεί την εξέλιξη της ακτινοθεραπείας και αναμένεται να αλλάξει ριζικά τα δεδομένα
στην αντιμετώπιση του παιδιατρικών
καρκίνων αλλά και του προστάτη,
του πνεύμονα και του μαστού. Σε
συνέντευξή του στην «Κ» ο Γιάννης
Πανταλός, Επιστημονικός υπεύθυνος
και Senior Project Manager του έργου
της Πρωτονοθεραπείας στον οργανισμό Κώστα Παπαέλληνα (Φαρμακευτική Οργάνωσις Κύπρου Λτδ),
εξηγεί ποια είναι η διαφορά της μεθόδου της Πρωτονοθεραπείας σε
σχέση με τις υφιστάμενες μεθόδους
και ποιες μορφές καρκίνου.
–Κατ΄ αρχάς εξηγήστε μας, τι
είναι η πρωτονοθεραπεία;
–Τρία είναι τα κύρια όπλα της
επιστήμης στη μάχη κατά του καρκίνου. Η χειρουργική αντιμετώπιση,
η ακτινοθεραπεία και η χημειοθεραπεία. Τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούνται συνδυασμοί των ανωτέρω. Η ακτινοθεραπεία γενικά στις
αναπτυγμένες χώρες, αντιμετωπίζει
είτε μόνη της είτε σε συνδυασμό με
τις άλλες δύο, το 50 % των ασθενών
που πάσχουν από καρκίνο. Η πρωτονοθεραπεία είναι η πλέον σύγχρονη εξέλιξη της ακτινοθεραπείας.

Το πρώτο Συμπόσιο Πρωτο-

νοθεραπείας διοργανώνεται
από τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑ (Φαρμακευτική Οργάνωσις Κύπρου Λτδ) με την υποστήριξη του Ιδρύματος Καινοτομίας και Έρευνας Κύπρου και την
Εταιρεία κατασκευής Μονάδων
Πρωτονοθεραπείας ΙΒΑ Ion Beam, στο ξενοδοχείο Landmark
στην Λευκωσία, την Πέμπτη 28
Νοεμβρίου 2019 από τις 10:00
έως τις 17:00. Τις εργασίες θα
ανοίξει ο υπουργός Υγείας κ. Κ.
Ιωάννου και διακεκριμένοι ομιλητές από την Αμερική, την Ευρώπη
και την Κύπρο θα αναλύσουν τα
σχετικά θέματα. Πληροφορίες
για το πρόγραμμα του Συμποσίου
και πλατφόρμα εγγραφής στον
ιστότοπο: https://cyprusprotontherapy.iba-events.com/

Ο μέγιστος αριθμός ασθενών που το

Κέντρο μπορεί να καλύψει ετησίως
είναι 350 συνολικά από την Κύπρο
αλλά και από γειτονικές χώρες αναφέρει ο κ. Πανταλός.
Η διαφορά της από την γνωστή σε
όλους μας ακτινοθεραπεία, είναι
πως χρησιμοποιεί δέσμη πρωτονίων.
Τα πρωτόνια είναι στοιχειώδη σωμάτια του πυρήνα των ατόμων με
χαρακτηριστικές φυσικές ιδιότητες
που τα καθιστούν εξαιρετικά κατάλληλα για την ακριβή στόχευση
των καρκινικών όγκων και την σχεδόν απόλυτη προστασία των γύρω
του όγκου υγιών ιστών και οργάνων
από την ανώφελη και επομένως επιβλαβή ακτινοβόληση.
–Πού χρησιμοποιείται η μέθοδος
και ποια είναι τα αποτελέσματα;
–Η χρήση των πρωτονίων άρχισε
με την θεραπεία κυρίως παιδιατρικών
καρκίνων και καρκίνου του οφθαλμού, λόγω της εξαιρετικής ικανότητας ακριβούς στόχευσης του όγκου
και μόνον. Έτσι αποφεύγονται όλες
οι δυσμενείς δευτερογενείς παρενέργειες της κλασικής ακτινοθερα-








Η έναρξη της κλινικής
λειτουργίας του Κέντρου
Πρωτονοθεραπείας θα γίνει περίπου 28 μήνες μετά την έναρξη των εργασιών προετοιμασίας του
χώρου εγκατάστασης.
πείας, όπως η ανάπτυξη δευτερογενούς νεοπλασίας μετά από χρόνια,
η διανοητική καθυστέρηση στις περιπτώσεις ακτινοβόλησης τμήματος
του εγκεφάλου σε παιδιά, οι καρδιοπάθειες λόγω ανωφελούς ακτινοβόλησης μέρους του μυοκαρδίου
στην κλασική ακτινοθεραπεία αριστερού μαστού κ.α. Τα αποτελέσματα
της πρωτονοθεραπείας είναι τόσο
ενθαρρυντικά, που η αύξηση των

κέντρων πρωτονοθεραπείας στην
Ευρώπη και την Αμερική ακολουθεί
γεωμετρική πρόοδο. Η βελτίωση
της ποιότητας ζωής των ακτινοβοληθέντων με πρωτόνια ασθενών μετά το πέρας της θεραπείας τους και
για πολλά χρόνια μετά, είναι ένα
από τα πιο θεαματικά αποτελέσματα
με ευεργετικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Ο καρκίνος
του προστάτη, του πνεύμονα και
του μαστού είναι οι επόμενοι στόχοι
της πρωτονοθεραπείας, αλλάζοντας
ριζικά τα δεδομένα στην αντιμετώπιση τους.
–Γιατί επιλέχθηκε η Κύπρος για
το πρώτο κέντρο πρωτονοθεραπείας στην περιοχή;
–Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί η
κυπριακή πολιτεία έχει εντάξει ήδη
στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον
καρκίνο, την πρωτονοθεραπεία ως
μία από τις νεότερες μεθόδους αν-

τιμετώπισης της νόσου, σεβόμενη
και φροντίζοντας στον μέγιστο βαθμό
τους καρκινοπαθείς συμπατριώτες
μας, ιδιαίτερα μέσα από το ΓεΣΥ.
Δεύτερον, γιατί με κέντρο την Κύπρο
και ακτίνα 2000 χιλιομέτρων τουλάχιστον, η Νοτιοανατολική Μεσόγειος
δεν διαθέτει κανένα Κέντρο Πρωτονοθεραπείας. Η πρώτη χώρα που θα
το εγκαταστήσει πρέπει να είναι η
Κύπρος για να αποκομίσει και τα
πολλαπλά οφέλη που θα προκύψουν.
–Πού και πότε θα λειτουργήσει;
–Ευτυχώς η Κύπρος είναι νησί
με μικρές σχετικά χιλιομετρικές αποστάσεις και διαθέτει σοβαρά Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα και
Ιδρύματα. Άρα επιλογές υπάρχουν
πολλές και πολύ καλές, θα πρέπει
όμως και οι αρμόδιες πολιτικές αρχές
να εκφράσουν γνώμη επ’ αυτού. Η
έναρξη της κλινικής λειτουργίας του
Κέντρου Πρωτονοθεραπείας θα γίνει

περίπου 28 μήνες μετά την έναρξη
των εργασιών προετοιμασίας του
χώρου εγκατάστασης. Προηγούνται
οι σχετικές μελέτες και αδειοδοτήσεις
από τις Αρχές και επομένως αυτός
είναι πάντα ένας αστάθμητος παράγοντας στον υπολογισμό της χρονικής στιγμής.
–Τι αριθμό ασθενών Κύπρου και
εξωτερικού θα μπορεί να εξυπηρετήσει το κέντρο;
–Ο μέγιστος αριθμός ασθενών
που το Κέντρο μπορεί να καλύψει
ετησίως είναι 350. Μπορεί να είναι
μόνον κάτοικοι Κύπρου, πολύ πιθανόν όμως να χρειαστεί να καλυφθούν και οι ανάγκες όμορων χωρών
και κυρίως της Ελλάδας.
–-Ποια η επένδυση για την δημιουργία του Κέντρου;
–Πρόκειται για μια καθαρά ιδιωτική επένδυση μερικών δεκάδων
εκατομμυρίων ευρώ. Το τελικό ποσό
θα διαμορφωθεί από πολλούς παράγοντες όπως ο τόπος εγκατάστασης,
οι συμπληρωματικές μελέτες και κατασκευές που θα απαιτηθούν στην
πορεία του έργου κτλ. Το ποσό θα
καλυφθεί από Ιδιωτικά κεφάλαια,
επομένως η εγκατάσταση του Κέντρου Πρωτονοθεραπείας δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.
–Ποιες οι ανάγκες σε προσωπικό;
Υπάρχει η απαραίτητη εξειδίκευση στην Κύπρο ώστε να στελεχωθεί το κέντρο;
–Το Κέντρο Πρωτονοθεραπείας
θα δημιουργήσει στην πρώτη φάση
λειτουργίας του, περίπου 30 νέες
θέσεις εργασίας, οι περισσότερες
υψηλών απαιτήσεων και ειδίκευσης.
Ευτυχώς η Κύπρος διαθέτει προσωπικό ασχολούμενο με την ακτινοθεραπεία, υψηλού επιπέδου το οποίο
θα επεκταθεί με τις διεθνείς συμμετοχές του σε μετεκπαιδεύσεις σε
λειτουργούντα κέντρα πρωτονοθεραπείας στο εξωτερικό.
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Η πολιτική της «πώλησης» υπηκοότητας
Του ΔΗΜΉΤΡΙΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΉ

Τ

α τελευταία χρόνια στην Κύπρο
έχει εφαρμοσθεί η πολιτική
της ‘πώλησης’ υπηκοότητας,
δηλαδή της κατ’ εξαίρεση δυνατότητας απόκτησης της κυπριακής
υπηκοότητας μέσω χρηματικής επένδυσης στην Κύπρο, πολιτική την
οποία εφαρμόζουν και άλλες χώρες.
Επιδίωξη, λέγεται, είναι η προσέλκυση επενδύσεων από πρόσωπα
υψηλής εισοδηματικής στάθμης
προς ενίσχυση της οικονομίας, ιδιαίτερα μετά από την κρίση του 2013.
Το απαιτούμενο ποσό της επένδυσης, που μπορεί να είναι σε ακίνητα
ή σε άλλες επενδύσεις, είναι μεγάλο,
ανερχόμενο στα €2.000.000, υπολογίζεται δε ότι δισεκατομμύρια
ευρώ έχουν επενδυθεί και χιλιάδες
υπηκοότητες έχουν παραχωρηθεί
μέχρι σήμερα.
Το παρόν άρθρο αποσκοπεί στην
επισήμανση ορισμένων ηθικών και
κοινωνικών μειονεκτημάτων της
πολιτικής αυτής, που δεν έχουν σχέση με τους συνήθεις φόβους περί
παραχώρησης διαβατηρίων σε “ανεπιθύμητα” πρόσωπα. Προηγουμένως, όμως, μπορεί να παρατηρηθεί
ότι η ίδια η δικαιολόγηση της πολιτικής είναι αμφίβολη επί των δικών
της όρων. Το οικονομικό έρεισμα
της ανάπτυξης δεν είναι δεδομένο,
αφού οι επενδύσεις που προνοούνται
και πραγματοποιούνται είναι κυρίως
κτηματικές ή χρηματοοικονομικές
ώστε να ωφελούν πρωτίστως τον
περιορισμένο ιδιωτικό τομέα στον
οποίο γίνονται και τους μεσάζοντες
επαγγελματίες χωρίς ουσιαστικό
όφελος για την ευρύτερη οικονομία,
ούτε είναι βέβαιο ότι τα χρήματα
παραμένουν καν στην Κύπρο. Θα
υπήρχε τουλάχιστον ισχυρότερο οικονομικό έρεισμα αν απαιτούντο
τέτοιες στοχευμένες επενδύσεις σε
παραγωγικούς τομείς ώστε αυτές
να έχουν πραγματικό, ευρύ και σταθερό όφελος για την ανάπτυξη της















Η ένεκα χρημάτων προνομιούχα παραχώρηση
της υπηκοότητας, διαφοροποιώντας στη βάση
ενός κριτηρίου που δεν
έχει θέση στα πολιτικά
δικαιώματα τα οποία
συναρτώνται προς την
ισοπολιτεία, αντανακλά
έτσι και στην ηθική
τάξη της πολιτείας.

Η πολιτική αυτή ενισχύει
τη νοοτροπία ότι τα πάντα μπορούν να αγοράζονται και να πωλούνται με
χρήμα, πράγμα που
πλήττει την ηθική αξιοπιστία του κράτους και
προωθεί φθοροποιές αντιλήψεις όσον αφορά την
κοινωνική αξιοπρέπεια.

οικονομίας. Εξάλλου, οι όποιες προβλεπόμενες σχετικές προϋποθέσεις
δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι, εν
πάση περιπτώσει μετά από την πάροδο του πολύ περιορισμένου χρονικού διαστήματος των τριών ετών
που απαιτείται για διατήρηση της
επένδυσης μετά από την πολιτογράφηση, η επένδυση χάριν της
οποίας παραχωρείται η υπηκοότητα
δεν θα απομακρυνθεί από την Κύπρο
ενώ η υπηκοότητα θα διατηρείται,
ελλείψει ειδικής πρόνοιας ότι η υπηκοότητα θα αφαιρείται σε τέτοια
περίπτωση.
Επί της ουσίας τώρα, η παραχώρηση υπηκοότητας, που ασφαλώς
συνάδει με την αντίληψη της κοσμοπολίτικης διεύρυνσης της κοινωνίας, σε όλες τις χώρες γίνεται
παραδοσιακά με φειδώ και δυνάμει
κριτηρίων τα οποία βεβαιώνουν τον
κατά κανόνα ουσιαστικό και μακρόχρονο δεσμό του αιτητή με τη χώρα
και την κοινωνική καταλληλόλητά
του. Τούτο, προς διασφάλιση όχι
μόνο της επιτυχούς προοπτικής ενσωμάτωσής του στη νέα του πατρίδα,
αλλά και του γνησίου του ενδιαφέροντός του προς τούτο. Η ιδέα είναι
ότι η υπηκοότητα, υποδηλώνουσα

Μετατρέπεται έτσι η Κύπρος σε ένα κράτος ακραίων καταστάσεων, χάσματος μεταξύ των πολύ πλουσίων και των άλλων, που είναι τεράστιο πλήγμα για την κοινωνική ισότητα και την κοινωνική συνοχή όπως εκφράζεται στην ιδέα της μεσαίας τάξης.
την ουσιαστική σχέση με τη χώρα,
δεν πωλείται αλλά παραχωρείται
στις πιο πάνω συνθήκες. Στην περίπτωση όμως της παραχώρησης
υπηκοότητας μέσω χρηματικής επένδυσης, οι παράγοντες αυτοί απουσιάζουν, αφού το βασικό κριτήριο
είναι το ύψος της χρηματικής επένδυσης και δεν υπάρχει καν απαίτηση
για οποιασδήποτε διάρκειας διαμονή,
όπως υπάρχει σε άλλες χώρες που
εφαρμόζουν ανάλογα σχέδια παρά
μόνο η εξασφάλιση άδειας παραμονής, εξ ου και στην πραγματικότητα
πρόκειται περί πώλησης. Δημιουργούνται έτσι πλασματικοί πολίτες
χωρίς ουσιαστική σχέση και συμμετοχή στην κοινωνική δομή και
λειτουργία παρά μόνο με το μοναδικό
επιδιωκόμενο όφελος του Ευρωπαίου
πολίτη. Η προϋπόθεση ότι ο πολιτογραφούμενος πρέπει να έχει μό-

νιμη ιδιόκτητη κατοικία στην Κύπρο
ελάχιστης αξίας (που μπορεί να περιλαμβάνεται στο ποσό της επένδυσης) δεν διαφοροποιεί τα πράγματα αφού η διάθεση τέτοιας κατοικίας ουδόλως εξυπακούει και παραμονή στην Κύπρο, παραμονή η
οποία κατά κανόνα και δεν υπάρχει.

Ακραίων καταστάσεων

Σημαντική είναι και μία άλλη
πτυχή της κοινωνικής ζημίας. Ιδιαίτερα όσον αφορά την αγορά ακινήτων, οι εκτεταμένες πωλήσεις σε
πολύ υψηλές τιμές λόγω της προϋπόθεσης για επένδυση εκατομμυρίων παραποιούν τεχνητά τις τιμές
εκτοξεύοντάς τις σε ύψη που ουδόλως ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα του μέτρου και που συνακόλουθα καθιστούν τη γη απρόσιτη για τον μέσο πολίτη. Μετατρέ-

πεται έτσι η Κύπρος σε ένα κράτος
ακραίων καταστάσεων, χάσματος
μεταξύ των πολύ πλουσίων και των
άλλων, που είναι τεράστιο πλήγμα
για την κοινωνική ισότητα και την
κοινωνική συνοχή όπως εκφράζεται
στην ιδέα της μεσαίας τάξης.
Ιδιαίτερα δε, η πολιτική αυτή ενισχύει τη νοοτροπία ότι τα πάντα
μπορούν να αγοράζονται και να πωλούνται με χρήμα, πράγμα που πλήττει την ηθική αξιοπιστία του κράτους
και προωθεί φθοροποιές αντιλήψεις
όσον αφορά την κοινωνική αξιοπρέπεια.Η δυνατότητα ενός ανθρώπου να ‘αγοράσει’ το όφελος της Κυπριακής-Ευρωπαϊκής υπηκοότητας
μόνο και μόνο διότι διαθέτει τα εκατομμύρια που απαιτούνται προς τούτο εισάγει ανισότητα μεταχείρισης
απέναντι στο νόμο στη βάση ενός
παράγοντα, του πλούτου, ο οποίος

Οίνος ευφραίνει Παιδεία στο Όμοδος
Ο νέος κλάδος Οινοποιίας-Αμπελουργίας στην Τεχνική Εκπαίδευση αντηχεί στις ανάγκες της αγοράς εργασίας
Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Μία από τις βασικότερες προκλήσεις
του εκπαιδευτικού συστήματος αποτελεί η καλύτερη δυνατή σύνδεση
του εκπαιδευτικού προϊόντος με τις
ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο
από τον φετινό Σεπτέμβριο τέθηκε
σε εφαρμογή η λειτουργία τεσσάρων
νέων σχολών, οι οποίες εντάχθηκαν







Τα οφέλη ενός τέτοιου
κλάδου επηρεάζουν παράλληλα και τους επαγγελματικούς φορείς, οι
οποίοι εκφράζουν την
πίστη τους σε αναβάθμιση του επιχειρηματικού
προϊόντος μέσα από τις
δομές της εκπαίδευσης.
στις δομές της τεχνικής εκπαίδευσης,
με τις οποίες το αρμόδιο Υπουργείο
Παιδείας ευελπιστεί να προσδώσει
νέα δυναμική στον σημαντικό αυτό
τομέα. Τα οφέλη από έναν τέτοιο
κλάδο παράλληλα επηρεάζουν θετικά
και τους επαγγελματικούς φορείς,
οι οποίοι εκφράζουν την πίστη τους
σε αναβάθμιση του επιχειρηματικού
προϊόντος μέσα από τις δομές της
εκπαίδευσης.
Την προηγούμενη Παρασκευή,
μάλιστα, οι μαθητές της τεχνικής
σχολής Ομόδους προχώρησαν στην
πρώτη τους εμφιάλωση ερυθρού και
λευκού οίνου, καθώς και της ζιβανίας
σε οινοποιείο της περιοχής, το οποίο
παραχώρησε αμπελώνα του για τις
ανάγκες λειτουργίας της σχολής. Το
εν λόγω γεγονός χαρακτηρίζεται ως
ορόσημο στην όλη λειτουργία και
φιλοσοφία του νεοσύστατου αυτού
προγράμματος. Ο νέος κλάδος της
«Αμπελουργίας – Οινοποιίας» αποφασίστηκε μόλις τον περασμένο
Ιούνιο σε συνεδρία του Υπουργικού

Το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας έχει προσαρμοστεί γύρω από δυο άξονες, αυτόν της πρακτικής κατάρτισης αλλά

και τις προκλήσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως επισημαίνει ο καθηγητής της σχολής Πάμπος Παπαδόπουλος.
Συμβουλίου και άρχισε τη λειτουργία
του με την αρχή της σχολικής χρονιάς τον Σεπτέμβριο.
Για να γίνει αυτό πραγματικότητα
το εξατάξιο γυμνάσιο του Ομόδους
μετατράπηκε πλέον σε μεικτό σχολείο, προσφέροντας προγράμματα
Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Τα μαθήματα των μαθητών προσφέρονται στις εγκαταστάσεις του
σχολείου, ενώ για την πρακτική τους
εξάσκηση αξιοποιούνται εγκαταστάσεις τοπικών οινοποιείων της
περιοχής, τα οποία σύμφωνα και με
τους καθηγητές της σχολής έχουν
αγκαλιάσει το όλο εγχείρημα.
«Φέτος οι μαθητές ζουν κάτι διαφορετικό και τους βλέπω χαρούμενους στον σχολικό χώρο», ανέφερε
χαρακτηριστικά, για να συνεχίσει
λέγοντας ότι « τα παιδιά που επέλεξαν να φοιτήσουν στον συγκεκριμένο κλάδο δεν είναι άπειροι ως
προς τους αμπελώνες λόγω κυρίως
της ενασχόλησης των οικογενειών

τους στον συγκεκριμένο τομέα». Ο
κ. Παπαδόπουλος χαρακτήρισε εξάλλου συγκινητική την ανταπόκριση
του συνόλου των οινοποιών της περιοχής οι οποίοι αγκάλιασαν το όλο
εγχείρημα, προσφέροντας τους χώρους τους για την εκπαίδευση των
μαθητών.

Νέο μοντέλο διδασκαλίας

Τα μαθήματα των μαθητών προσφέρονται στις εγκαταστάσεις του σχολείου, ενώ για την πρακτική τους εξάσκηση αξιοποιούνται εγκαταστάσεις
τοπικών οινοποιείων της περιοχής

Η φιλοσοφία γύρω από τη λειτουργία νέων κλάδων τεχνικής εκπαίδευσης έγκειται και στην προσαρμογή γύρω από τις ανάγκες της
αγοράς εργασίας, μια πραγματικότητα η οποία δεν πρέπει να περνά
απαρατήρητη όπως τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Παπαδόπουλος. Για
το λόγο αυτό το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας έχει προσαρμοστεί γύρω από δυο άξονες, αυτόν
της πρακτικής κατάρτισης αλλά
και τις ανάγκες της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης.
«Το ζητούμενο για να ανοίξει
ένας νέος κλάδος είναι ο συνδυα-

σμός της μάθησης με την αγορά
εργασίας», σημείωσε από την πλευρά του ο διευθυντής Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας
Ηλίας Μαρκάτζιης με δηλώσεις του
στην «Κ». Αναφορικά με τη λειτουργία του νέου αυτού κλάδου
στο Όμοδος, ο κ. Μαρκάτζιης εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή
του για το γεγονός πως παρόλο το
σύντομο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την εξαγγελία, η
σχολή κατάφερε να λειτουργήσει
λόγω του ενδιαφέροντος που επέδειξαν μαθητές της περιοχής. «Οι
σχεδιασμοί δούλεψαν και αυτό μας
αφήνει πλήρως ικανοποιημένους»,
σχολίασε ενδεικτικά.
Επεσήμανε παράλληλα πως είναι
η πρώτη φορά στην ιστορία της τεχνικής εκπαίδευσης της Κύπρου,
που τα μαθήματα διδασκαλίας πραγματοποιούνται στο χώρο εργασίας,
τονίζοντας πως « διδαχτήκαμε από
τα παραδείγματα ξένων χωρών, και
αξιολογώντας τα δικά τους μοντέλα
αποφασίσαμε να τα εφαρμόσουμε
στην Κύπρο». Συνέχισε μάλιστα με
το ότι « εμείς θέλουμε τους μαθητές
να μπορούν να εισέλθουν σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και να προοδεύσουν», τονίζοντας πως οι επιλογές των θεωρητικών μαθημάτων
είναι εναρμονισμένες με τις προκλήσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Αξίζει να σημειωθεί πως για τη
φετινή σχολική χρονιά λειτουργεί
μονάχα η Α’ τάξη του συγκεκριμένου κλάδου, και το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε μαθητές. Στόχος
τόσο του Υπουργείου αλλά και των
οινοποιών της περιοχής, είναι από
του χρόνου να τύχει ακόμη μεγαλύτερης ανταπόκρισης, για αυτό
το λόγο και εντός Δεκεμβρίου ετοιμάζεται ένα πρόγραμμα συστηματικής διαφώτισης γύρω από τον
κλάδο. Στόχος παράλληλα του
Υπουργείου είναι να προκύψει ενδιαφέρον και το δεύτερο κλάδο «Γαλακτοκομίας-Τυροκομίας» που θα
στεγάζεται επίσης στο Όμοδος.

δεν μπορεί να υπεισέρχεται στον
καθορισμό των δικαιωμάτων των
ανθρώπων με βάση τις αξίες τις οποίες δηλώνουμε ότι πρεσβεύουμε. Η
ένεκα χρημάτων προνομιούχα παραχώρηση της υπηκοότητας, διαφοροποιώντας στη βάση ενός κριτηρίου που δεν έχει θέση στα πολιτικά δικαιώματα τα οποία συναρτώνται προς την ισοπολιτεία, αντανακλά έτσι και στην ηθική τάξη της
πολιτείας.
Εξ άλλου, είναι γεγονός ότι η απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας
επιδιώκεται πρωτίστως λόγω του
ότι η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε έτσι να απολαμβάνονται όλα τα οφέλη του πολίτη του κράτους μέλους. Η παραχώρηση από την Κύπρο υπηκοότητας μέσω χρηματικής επένδυσης
λοιπόν, εφ’ όσον καθιστά τον αιτητή
πολίτη όχι μόνο της Κύπρου αλλά
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντανακλά και σε αυτήν ώστε να τίθεται θέμα και δικού της λόγου στο
θέμα, αναιρώντας τη θέση ότι η παραχώρηση υπηκοότητας αφορά μόνο
την Κύπρο στην άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της.

Ο κ. Δημήτριος Χατζηχαμπής είναι πρώην
πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Σημαντικές
επαγγελματικές
προοπτικές
Το γεγονός πως υπάρχει με-

γάλη ανάγκη τόσο σε επιστημονικό όσο και εργατικό
προσωπικό στον χώρο της
οινοποιίας επισημαίνει στην
«Κ» ο Στέφανος Βλασίδης
μέλος του Συνδέσμου Οινοποιών Κύπρου, ερωτηθείς
σχετικά με τις προοπτικές
του κλάδου στις ανάγκες της
σύγχρονης αγοράς εργασίας.
Ο κ. Βλασίδης θεωρεί με τη
σειρά του ως μια κίνηση
προς τη σωστή κατεύθυνση
τη δημιουργία του κλάδου
«Αμπελουργίας-Οινοποιίας»,
αρκεί βεβαίως η στόχευση
της εξειδίκευσης να βρίσκεται προσανατολισμένη στις
ανάγκες της αγοράς εργασίας. «Ο χώρος της οινοποιίας παρουσιάζει ανοδική μεταστροφή τα τελευταία χρόνια» σημειώνει ο κ. Βλασίδης, ο οποίος προβαίνει και
σε αριθμητική αποτίμηση
του κλάδου τα τελευταία 40
χρόνια. «Τη δεκαετία του
1970 η Κύπρος παρήγε γύρω
στα 160 εκατομμύρια σταφύλια ανά έτος, τη στιγμή που
σήμερα παράγεται ποσότητα
γύρω στα 16 εκατομμύρια.
Τα τελευταία χρόνια παρόλα
αυτά παρουσιάζεται μια θετική μεταστροφή, η οποία
μπορεί να οδηγήσει την παραγωγή γύρω στα 20-25 εκατομμύρια ετησίως, οπότε
όπου υπάρχει προοπτική
υπάρχει και ανάγκη» σημείωσε ενδεικτικά. Το γεγονός
παράλληλα πως με τα σημερινά δεδομένα ο κλάδος της
οινοποιίας προσελκύει ανεκπαίδευτο προσωπικό είναι
ένα γεγονός που πρέπει να
προσμετρηθεί όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Βλασίδης, υποστηρίζοντας πως
θα είναι προς όφελος του
κλάδου αν υπάρχει προσωπικό με κατάρτιση και επιστημονικό υπόβαθρο.
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Η Ελλάδα
βρίσκεται
σε καλό δρόμο

Χρειάζεστε περιορισμό
της γραφειοκρατίας,
εξορθολογισμό
των νόμων, εκλογίκευση
της φορολογίας και
δημιουργία κατάλληλων
συνθηκών για τη διαχείριση των ξένων
επενδύσεων.

Συνέντευξη στον ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Την εκτίμηση ÄÚÏÎÒÒ¦ÊÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕÔÙÜÙÚÄÊØÄÓÕÍÏÇÔÇÇÔÇÑ¦ÓÉËÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÔÇÍÃÔËÏÏÙÞßØÄÚËØÎÑÇÏÔÇÖØÕÙËÒÑÆÙËÏÐÁÔËÝ
ËÖËÔÊÆÙËÏÝËÐÁÌØÇÙËÙÚÎÔ ®Õ
ÒÒÎÔÕÇÓËØÏÑÇÔÄÝ¬àÁÏÓÏ§Ú¦ÏÓÕÔ
©Ñ§Ú¦ÏÓÕÔÛËÜØËÃÚÇÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕÝÚØÇÖËàÃÚÎÝÙÚÏÝßÔÕÓÏÒÎÚÂÝÖØÕÁÊØÜÔÖØÜÛßÖÕßØÍ×ÔÑÇÏÏÙÞßØ×ÔËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏ×ÔÙË
ÄÒÕÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎËÃÔÇÏÙÂÓËØÇÖØÄËÊØÕÝÑÇÏ*,6ÚÎÝÓËÍÇÒÆÚËØÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝÚÎÝ174VYNHU
*OHZLÃÔÇÏËÖÃÙÎÝÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝ
ËÔÄÝÑÒËÏÙÚÕÆÑÒÇÓÖÙÚÕÕÖÕÃÕÙßÓÓËÚÁÞÕßÔÓËÍ¦ÒÕÏËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝ
ÚÕß)\ZPULZZ9V\UK[HISLØÄÙÌÇÚÇ
ÙßÔÇÔÚÂÛÎÑËÓËÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄ
ßØÏ¦ÑÕ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÚÕÔÕÖÕÃÕÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏÖÕÒÆÇÐÏÄÒÕÍÕ®
¬ÕËÖËÔÊßÚÏÑÄÑÒÃÓÇËÃÔÇÏÇÖØÄÙÓËÔÇÑÇÒÄÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÖÇØÄÚÏ
ÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏËÖËÔÊßÚÁÝÇÍÔÕÕÆÔ
ÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÒÒ¦ÊÇÁÞËÏ
ÖËØ¦ÙËÏÇÖÄÖÕÒÒ¦ËÔ×ÙßÔÚËÒÁÙÚÎÑÇÔÖ¦ÓÖÕÒÒËÝÇÒÒÇÍÁÝÔÊËÃÚËÚÕÖÒËÄÔÇÙÓÇÑÇÏÚÕÌÕØÕÒÕÍÏÑÄ
ÛÇÊÏÇÖÏÙÚ×ÙËÚËÄÚÏÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ
ÇÒÒ¦àÕßÔÙÚÇÊÏÇÑ¦ÖØÕÝÚÕÑÇÒÆÚËØÕ©ßÖÄÒÕÏÖÕÝÑÄÙÓÕÝÇØÞÃàËÏ
ÔÇÚÕÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏËÃÑÏÇßÚÄÌÇÃÔËÚÇÏÂÊÎÇÖÄÚÇÞÇÓÎÒ¦ËÖÏÚÄÑÏÇ
ÊÇÔËÏÙÓÕÆ®ÒÁËÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦Õ
Ñ§Ú¦ÏÓÕÔÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝÄÚÏÇßÚ¦
ÖÕßÞØËÏ¦àËÚÇÏÚ×ØÇÎÞ×ØÇËÃÔÇÏÕ
ÖËØÏÕØÏÙÓÄÝÚÎÝÍØÇÌËÏÕÑØÇÚÃÇÝÕ
ËÐÕØÛÕÒÕÍÏÙÓÄÝÚÜÔÔÄÓÜÔÎËÑÒÕÍÃÑËßÙÎÚÎÝÌÕØÕÒÕÍÃÇÝÑÇÏÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÑÇÚ¦ÒÒÎÒÜÔÙßÔÛÎÑ×ÔÍÏÇ
ÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÐÁÔÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔ
©Ñ§Ú¦ÏÓÕÔÛËÜØËÃÄÚÏÎÖÇÍÑÄÙÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÓÃÇÖËØÃÕÊÕËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÝÒÄÍÜÚÎÝÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÝÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÍÆØÜ
ÇÖÄÚÕÊÏËÛÔÁÝËÓÖÄØÏÕÇÒÒ¦ÖÏÙÚËÆËÏÄÚÏÎÙÎÓËØÏÔÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÊËÔÛÇÕÊÎÍÂÙËÏÙËÖÇÍÑÄÙÓÏÇÆÌËÙÎÇÌÕÆÏÙÞßØÁÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÚÕß
ÖÒÇÔÂÚÎÄÖÜÝÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÇÒÒ¦
ÑÇÏÕÏËßØÜÖÇáÑÁÝÙßÔËÞÃàÕßÔÔÇ
ÇÔÇÖÚÆÙÙÕÔÚÇÏËÔ×ËÒÖÃàËÏÄÚÏÕ
ËÓÖÕØÏÑÄÝÖÄÒËÓÕÝ ÃÔÇÝÛÇ
ÑÕÖ¦ÙËÏÑÇÏÛÇÌÁØËÏÊÏÑÇÏÄÚËØËÝ
ÍÏÇÄÒÕßÝÒÆÙËÏÝ

– Ας ξεκινήσουμε από την Ελλάδα. Ξέρω ότι συναντηθήκατε
πρόσφατα με τον πρωθυπουργό.
Πώς βλέπετε το επενδυτικό κλίμα
αυτή τη στιγμή;
¶Ø¦ÍÓÇÚÏÙßÔÇÔÚÂÛÎÑÇÓË

ÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄ¬ÕËÖËÔÊßÚÏÑÄ
ÑÒÃÓÇËÃÔÇÏÇÖØÄÙÓËÔÇÑÇÒÄÖÇØÄÚÏ
ÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏËÖËÔÊßÚÁÝÇÍÔÕÕÆÔ
ÇßÚÂÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÒÒ¦ÊÇÁÞËÏÖËØ¦ÙËÏÇÖÄÖÕÒÒ¦ËÔ×
ÙßÔÚËÒÁÙÚÎÑÇÔÖ¦ÓÖÕÒÒËÝÇÒÒÇÍÁÝÔÊËÃÚËÚÕÖÒËÄÔÇÙÓÇÑÇÏÚÕ
ÌÕØÕÒÕÍÏÑÄÛÇÊÏÇÖÏÙÚ×ÙËÚËÄÚÏ
ÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÇÒÒ¦àÕßÔÙÚÇÊÏÇÑ¦
ÖØÕÝÚÕÑÇÒÆÚËØÕ©ßÖÄÒÕÏÖÕÝÑÄÙÓÕÝÇØÞÃàËÏÔÇÚÕÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏËÃ
ßÚÄÌÇÃÔËÚÇÏÂÊÎÙÚÇÞÇÓÎÒ¦
ËÖÏÚÄÑÏÇÊÇÔËÏÙÓÕÆÏÙÚËÆÜÄÚÏ
ÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÙÇÝËÃÔÇÏÖÕÒÆ
ÇÐÏÄÒÕÍÕÝÔÎÞ×ØÇÙÇÝÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÚÎÙÜÙÚÂÕÊÄÛÇÊËÃÚËÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÔÇÇÔÇÑ¦ÓÖÚËÏÑÇÏÔÇÍÃÔËÚÇÏÕÒÕÁÔÇÑÇÏÏÙÞßØÄÚËØÎØÃÙÑËÙÚËÂÊÎÙÚÕÔÊØÄÓÕÇßÚÄÖÕß
ËÃÔÇÏÚÕÊßÙÑÕÒÄÚËØÕÖØ¦ÍÓÇÙÚÎÔ
ÖÕÒÏÚÏÑÂ©ÏÖÕÒÃÚËÝÖØÁÖËÏÔÇÇÖÕÒÇÆÙÕßÔÚÕßÝÑÇØÖÕÆÝÚÜÔÖØÕÙÖÇÛËÏ×ÔÇßÚ×ÔÃÊÇÓËÖÕÒÒÕÆÝ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÝÔÇÖØ¦ÚÚÕßÔÚÕ
ÙÜÙÚÄÚÎÔ×ØÇÖÕßÕÏÖÕÒÃÚËÝÊËÔ
ÚÕÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÕÆÙÇÔÑÇÏÂÛËÒÇÔ
ÔÇÊÕÑÏÓ¦ÙÕßÔÑ¦ÚÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄ
ÔÇÍÑÇÃÇÑÇÛÃÙÚÇÔÚÇÏÚ×ØÇÕ
ÖËØÏÕØÏÙÓÄÝÚÎÝÍØÇÌËÏÕÑØÇÚÃÇÝ
ÕËÐÕØÛÕÒÕÍÏÙÓÄÝÚÜÔÔÄÓÜÔÎ
ËÑÒÕÍÃÑËßÙÎÚÎÝÌÕØÕÒÕÍÃÇÝÑÇÏ
ÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÑÇÚ¦ÒÒÎÒÜÔÙßÔÛÎÑ×ÔÍÏÇÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÜÔÐÁÔÜÔ
ËÖËÔÊÆÙËÜÔÑßÈÁØÔÎÙÎÇÖÄ
ÚÎÓËØÏ¦ÚÎÝÕÌËÃÒËÏÔÇÓÕÏØ¦ÙËÏ
ÚÇÕÌÁÒÎÇßÚ¦ÙÚÕßÝÒÒÎÔËÝÖÕÒÃÚËÝÑÄÓÎÑÇÏÎØÍËÔÚÏÔÂÎ
ÕÖÕÃÇÖÁØÇÙËÓËÍ¦ÒËÝÊßÙÑÕÒÃËÝ
ÌÏÒÕÐÁÔÎÙËÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÄÑÁÔÚØÕ
ÊßÔÇÓÏÑÄÚÎÚÇÝÇÔÛØ×ÖÜÔ
ÁØÜËÖÃÙÎÝÄÚÏÎÒÒ¦ÊÇËÑÖÇÏÊËÆËÏ¦ÐÏÕßÝËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝ¬ÁÚÕÏÇ
ÙÚËÒÁÞÎÓÖÕØÕÆÔÔÇÖØÕÙËÒÑÆÙÕßÔ
ÐÁÔËÝËÚÇÏØËÃËÝÖØÄÛßÓËÝÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔÚÁÚÕÏÇÚËÞÔÕÒÕÍÏÑ¦ÑÁÔÚØÇ¦ÔÚÇßÖ¦ØÞÕßÔËßÑÇÏØÃËÝ
ËÌÄÙÕÔÎÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÏÕÏÖÕÒÃÚËÝ
ÚÏÝËÑÓËÚÇÒÒËßÛÕÆÔ

– Πολιτική και κοινωνική αναταραχή συγκλονίζει τον σύγχρονο κόσμο. Από τη Χιλή μέχρι τη
Βρετανία και το Χονγκ Κονγκ.
Πώς εξηγείτε το φαινόμενο αυτό; Υπάρχουν κάποια βαθύτερα αίτια;
¶ÑÚÏÓ×ÖÜÝÔÇÏ©ÑÄÙÓÕÝÈÃÜÙËÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎËÔ×ÚÇ
ÑØÃÙÏÓÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÄÖÜÝÎËÏÙÕÊÎÓÇÚÏÑÂÇÔÏÙÄÚÎÚÇÖÇØÇÓÁÔÕßÔ
¦ÒßÚÇÚÎÔßØ×ÖÎÑÇÏÙÚÏÝ
ÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÑÇÛßÙÚÁØÎÙËËÔ×ÕÏ
ÜÌËÒÎÓÁÔÕÏÇÖÄÇßÚÂÊËÔÂÚÇÔ

REUTERS / JEENAH MOON

Ο σημαντικότερος τραπεζίτης στις ΗΠΑ,
Τζέιμι Ντάιμον, μιλάει στην «Κ»

«Πολύ ÚÑÊÚÉÜÑÑÇÖÉÑÖØÐÈo{ÑÑÙÉ{³ÉooÌ³ÈÑoËÉ³Ñ{¨ÌÉÙ¨Ø~Ñ{Ù{ÉÈÚÖÖÐKÈÜØ
³iØ&¦n>v>©_'Ñ³Ñ³ÉË³É³j$ÑÖØÐÈÊÜÚÉ³{Ø (åVÒ¨T{ÉÑÉ¨oÒÇÉ³Ñ{ÜÑ³ÇÓ¨iØ¨³Ö¨Üi×ÚÉËÉÐ{~¨Ê³¨ÒÉÇÑVo{ÑÑoËÉ{³ÉÜ{~ÒT¨iÐÑ³{³ÊØuVÜÓÉ{0ÇÓ{Ð{ ³Ò{Ð

Περήφανος για την καταγωγή μου
– Εχετε ελληνική καταγωγή, δεν είναι έτσι; Θα θέλατε να μας
μιλήσετε λίγο γι’ αυτό;

g ËÑ{ÑÜÊÚÉ{Ñ TÉÜÜi{~Ê~Ñ³ÑooÊ~Ñ{ÉËÐÑ{ÈÉ¨Ê×ÑØo{¤ÑÈ³Ì
0¨É{ØÑÌ³ÈØ¨oÌÈØÐÈÐÉ³ÑÒ³ÉÈÑ³{Ø (å³Ñ³ÓÜi³iØ
¨³iØÙÉ~ÑÉ³ËÑØ³È¸ÆÖÑ{Ñ
(ÜÖÚÑÊÚÉÜÑÑÇÖÉÑÖØÐÈo{ÑÑÙÉ{³ÉooÌ³È
ÑoËÉ³Ñ{¨ÌÉÙ¨Ø~Ñ{Ù{ÉÈÚÖÖÐKÈÜØ³iØ&¦n>v>©_
'Ñ³Ñ³ÉË³É³j$ÑÖØÐÈÊÜÚÉ³{Ø (åVÒ¨T{ÉÑÉ¨oÒÇÉ³Ñ{
ÜÑ³ÇÓ¨iØ¨³Ö¨Üi×ÚÉËÉÐ{~¨Ê³¨ÒÉÇÑVo{ÑÑoËÉ{³ÉÜ{~Ò
T¨iÐÑ³{³ÊØ {³¨ËÑ³iØ{~oÓÉ{ÒØÐÑØÙÉÉËÑ{Ñ¨ÒÐËÑÑÌ³{Ø
ÜÜÓØ³iT¨ÑÑÈ³Ê
1ÓÜÉËiØÑÈoTÑ¨³itÑÚiÐÉ¨{Êuo{Ñ³iÆÆÊÉÓ³É{ÑÌ
³i¨³i³iØ~È~Ü×¨ËÑ¨ËÇÌÓo~È¨iÉËÑ{iÉ×iÐÉ¨ËÙÑ
ÑØ~Ñ{ÌiÐÑ³{~ÊÉËÑ{iÉÜÉÈÚÉ¨ËÑ³È0ÖÈ
ÇØÑËÚÕÃßÚÄÁÊÜÙËÚØÕÌÂÙÚÕÔ
ËÛÔÏÑÏÙÚÏÑÄÑÇÏÙÚÕÔÇØÏÙÚËØÄÒÇáÑÏÙÓÄÖÕßßÖÕÙÞÁÛÎÑÇÔÔÇÖØÕÙÌÁØÕßÔÒÆÙËÏÝÙËÑ¦ÖÕÏÇÇÖÄÚÇ
ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÇßÚ¦
ÖËÆÊÕßÓËÒÕÏÖÄÔÔÇÑÇÚÎÍÕØÂÙÕßÓË¦ÒÒÕÚËÚÎÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎÑÇÏ¦ÒÒÕÚËÚÎÔÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÏÙÚËÆÜÄÓÜÝÄÚÏÚÕÖØÄÈÒÎÓÇËÃÔÇÏ
ÑÇÚËÐÕÞÂÔÖÕÒÏÚÏÑÄËÔ×ÕÏÑßÈËØÔÂÙËÏÝÓÇÝÛÇÁÖØËÖËÔÇËÑÖÕÔÕÆÔ
ÖÕÒÏÚÏÑÁÝËßÔÕáÑÄÚËØËÝÖØÕÝÚÕßÝ
ÖÕÒÃÚËÝÑÇÏÚÏÝÞ×ØËÝÓÇÝ
– Γνωρίζω ότι σας ενδιαφέρει η
πολιτική με την ευρεία έννοια.
Πιστεύετε ότι ο ιδιωτικός τομέας
μπορεί να συμβάλει στην αντιμε-

τώπιση των προβλημάτων αυτών;
¶ÏÙÚËÆÜÄÚÏÕÏÊÏÜÚÏÑÄÝÚÕÓÁÇÝÕÌËÃÒËÏÔÇÖØÕÙÖÇÛÂÙËÏÔÑÕÏÚ¦ÐËÚËÚÏÝÒÆÙËÏÝÛÇÊÏÇÖÏÙÚ×ÙËÚË
ÄÚÏÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÖØÕÁÒÛÕßÔÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÇÖÄÚÕÔÑØÇÚÏÑÄÚÕÓÁÇ
©ÏÊÏÜÚÏÑÄÝÚÕÓÁÇÝÖØÁÖËÏÔÇÈÕÎÛÂÙËÏÄÖÕßÓÖÕØËÃÙßÔËØÍÇàÄÓËÔÕÝÓËÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇÚÜÔÖÕÒÏÚ×Ô
ÚÇÙÞÕÒËÃÇÚÇÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÑÇÏÚÏÝ
ÓÎÑËØÊÕÙÑÕÖÏÑÁÝÕØÍÇÔ×ÙËÏÝßÚÄÖÕßÞØËÏÇàÄÓÇÙÚËÄÓÜÝËÖËÏÍÄÔÚÜÝËÃÔÇÏÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝ©Ï
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÚÕ 
ÚÜÔÛÁÙËÜÔËØÍÇÙÃÇÝÙÚÕÔÑÄÙÓÕ
ËÔ×ÊÏ¦ÌÕØÇÓÁØÎÚÕßÑÄÙÓÕßÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝËØÍÇÙÏÇÑÁÝ
ËÏÊÏÑÄÚÎÚËÝ

ßÚÁÝÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏÕÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÄÝßÖÕÒÕÍÏÙÚ×ÔÙË
ÁÔÇÓÁØÕÝÚÕßÑÄÙÓÕßÑÇÏÎÎÒËÑÚØÕÙßÍÑÄÒÒÎÙÎÙË¦ÒÒÕ©ÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÈÕÎÛÕÆÔÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇßÖÕÊÕÓ×ÔËÔ×ÓËÚÎÙßÓÈÕÒÂ
ÒÕÍÏÑ×ÔØßÛÓÏÙÚÏÑ×ÔÑÇÔÄÔÜÔ
ÑÇÛÃÙÚÇÚÇÏÊßÔÇÚÂÎÃÊØßÙÎÔÁÜÔÓÏÑØ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÞ¦ØÎ
ÙÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÇÐÆÏÊÏÜÚ×Ô
ÑÇÏÑØ¦ÚÕßÝ¬ÕÖØÄÚßÖÕÇßÚÄ
ÄÓÜÝÊËÔÒËÏÚÕßØÍËÃÙÜÙÚ¦ÄÚÇÔ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÑØ¦ÚÕÝÑÇÏÑÕÏÔÜÔÃÇ
ÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËÊÏÇØÑÂÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎ

– Μου έκαναν εντύπωση τα σχέδιά σας για επενδύσεις σε υποβαθμισμένες συνοικίες του Παρισιού. Πώς αποφασίσατε να τις
πραγματοποιήσετε;
¶±Ö¦ØÞÕßÔÖÇÔÚÕÆßÖÕÈÇÛÓÏÙÓÁÔËÝÇÙÚÏÑÁÝà×ÔËÝ©ÚÇÔÓÃÒÎÙÇ
ÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÍÏÇÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇ
ÙÚÏÝÌÚÜÞÕÍËÏÚÕÔÏÁÝÚÕßÇØÏÙÏÕÆ
ÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÙßÔÕÓÏÒÎÚÁÝÓÕß
ËÐÁÌØÇÙÇÔÚÎÔÁÑÖÒÎÐÂÚÕßÝÄÚÏ
ÚÕÇØÃÙÏÁÞËÏÚÁÚÕÏËÝÙßÔÕÏÑÃËÝ
¬ÇÖØÕÈÒÂÓÇÚ¦ÚÕßÝÄÓÜÝËÃÔÇÏ
ÚÇÃÊÏÇÄÖÜÝÑÇÏÇÒÒÕÆ¬ÇÖÇÏÊÏ¦
ÙÚÏÝÍËÏÚÕÔÏÁÝÇßÚÁÝÊËÔÊÏÇÛÁÚÕßÔ
ÚÇÇÔÇÍÑÇÃÇËÑÖÇÏÊËßÚÏÑ¦ËÌÄÊÏÇ
ÖÕßÛÇÚÕßÝËÖÁÚØËÖÇÔÔÇËÏÙÁÒÛÕßÔÙÚÎÔÇÍÕØ¦ËØÍÇÙÃÇÝ
ßÚÄÖÕßÑ¦ÔÕßÓËÙÚÕÇØÃÙÏ
ËÃÔÇÏÔÇËÑÖÇÏÊËÆÕßÓËÖÇÏÊÏ¦ÔÇ
ÑÇÚÇÙÑËß¦àÕßÔÖØ¦ÍÓÇÚÇÓËÚÇ

Στην Ευρώπη και
στις ΗΠΑ, η ανάπτυξη
καθυστέρησε, ενώ
οι ωφελημένοι από
αυτή δεν ήταν αρκετοί.
Αυτό έδωσε τροφή στον
εθνικιστικό και στον
αριστερό λαϊκισμό.
ÞÁØÏÇÚÕßÝÇÖÄÁÖÏÖÒÇÓÁÞØÏ¦ÒÒÇ
ÞØÎÙÚÏÑ¦ÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÖÇÏÊÏ¦ÇÖÕÌÕÏÚÕÆÔ
Ñ¦ÛËÞØÄÔÕËÔ×  ÇÖÄÇßÚ¦
ËÐÇÙÌÇÒÃàÕßÔÑÇÒ¦ÇÓËÏÈÄÓËÔËÝ
ÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝ¬ÕËØÞÄÓËÔÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÌÏÒÕÊÕÐÕÆÓËÕÏÇÖÄÌÕÏÚÕÃ
ÓÇÝÔÇÌÛ¦ÙÕßÔÚÏÝÚÕÔ
ÞØÄÔÕØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÑÇÒÄÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇËÙÚÏÇÙÓÁÔÎÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÝ
ÍÏÇÊÎÓÏÕßØÍÃÇÛÁÙËÜÔËØÍÇÙÃÇÝ
ÙËßÖÕÈÇÛÓÏÙÓÁÔÎÙßÔÕÏÑÃÇ

– Σκέφτεστε να δημιουργήσετε
κάτι στην Ελλάδα, όπως κάνατε
στη Γαλλία και αλλού;
¶©ÞÏÇÒÒ¦ÄÚÏÑ¦ÔÕßÓËÍÆØÜ
ÇÖÄÚÎÔÑÇÚ¦ØÚÏÙÎÑÇÏÚÎÔÇÙÚÏÑÂÇÔ¦ÖÒÇÙÎÍÃÔËÚÇÏÙËÄÒÕÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÃÓÇÏÒÕÏÖÄÔÙÃÍÕßØÕÝ
ÄÚÏÑ¦ÔÕßÓËÑ¦ÚÏÑÇÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÞÜØÃÝÔÇËÃÓÇÏÙÃÍÕßØÕÝÍÏÇÚÏÝ
ÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÒÖÃàÜÔÇÚÇÐÏÊÁÉÜ
ÙÆÔÚÕÓÇÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÍÏÇÔÇÈÕÎÛÂÙÜÓËÄÖÕÏÕÔÚØÄÖÕÓÖÕØ×
ÁØËÚËÓÁØÕÝÚÎÝÊÕßÒËÏ¦ÝÓÇÝ
ËÃÔÇÏÔÇËßÔÕÕÆÓËÚÎÔÇÔ¦ÑÇÓÉÎ
ÞÜØ×ÔÚÕßÑÄÙÓÕßÈÕÎÛ×ÔÚÇÝÚÏÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÚÕßÝÑÇÏËÔÎÓËØ×ÔÕÔÚÇÝÚÕÔÑÄÙÓÕÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇËßÔÕ×ÔÚÇÝÚÎÔËÏÙØÕÂÐÁÔÜÔ
ËÖËÔÊÆÙËÜÔÑÇÏÖØÕÜÛ×ÔÚÇÝÚÏÝ
ËÒÒÎÔÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÇßÖ¦ØÐÕßÔÖÕÒÒÁÝÚÁÚÕÏËÝ
ËßÑÇÏØÃËÝÑÇÏËÒÖÃàÜÄÚÏÛÇÓÖÕØÁÙÜÔÇÈÕÎÛÂÙÜÚÕßÝÒÒÎÔËÝ
ÓËÚÕÔÚØÄÖÕÇßÚÄ

Αναγκαία η ξεκάθαρη αμερικανική εξωτερική πολιτική
– Πολλά ακούγονται για επερχόμενη παγκόσμια ύφεση και
κυρίως αμερικανική ύφεση. Το
θεωρείτε πιθανό;
¶ËÔÚÕÖÏÙÚËÆÜÑÚÏÓ×ÄÚÏ
ÎËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÚÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝËÃÔÇÏßÖÇØÑÚÂ¬ÕÈÒÁÖÕßÓËÙÚÎÔ
ÃÔÇÖÇØÄÚÏÎÞ×ØÇÄÖÜÝÑÇÏÎ
ÔÊÃÇËÓÌÇÔÃàÕßÔÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÕÆÝ
ØßÛÓÕÆÝÚÎÝÚ¦ÐËÜÝÚÕß ©
ËßØÜÖÇáÑÄÝÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÄÝØßÛÓÄÝÐËÖËØÔ¦ËÒ¦ÞÏÙÚÇÚÕ 
ÇÖÜÔÃÇËÖÏÈØÇÊÆÔËÚÇÏÄÖÜÝÑÇÏ
ÎËØÓÇÔÃÇÇÔ¦ÖÚßÐÎÙÚÏÝ
ÑßÓÇÃÔËÚÇÏÙÚÕ ÖØ¦ÍÓÇÖÕß
ÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÑÇÏÕÏÈÏ×ÔÕßÔ
ËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÚÕßÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÕÆ
ÚÕßÝØßÛÓÕÆ©ÓËØÏÑÇÔÄÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÂÝÄÓÜÝÙßÔËÞÃàËÏÔÇ
ÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔËÏÙÎÓÇÔÚÏÑÂÇÍÕØÇÙÚÏÑÂÏÙÞÆ
¬ÇÒÕÍÏÙÚÏÑ¦ÓËÍÁÛÎÚÕßÝÖÇØÇÓÁÔÕßÔØÜÓÇÒÁÇÇÒÒ¦ÎËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÂËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎßÖÕÞÜØËÃ
ÄÖÜÝÑÇÏÕÏËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÁÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÙÚÏÝÏÙÚËÆÜÄÚÏÇßÚÄ
ÕÌËÃÒËÚÇÏÙÚÎÔÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÍÆØÜ
ÇÖÄÚÕÊÏËÛÔÁÝËÓÖÄØÏÕÎÕÖÕÃÇ
ÖØÕÑ¦ÒËÙËÙßØØÃÑÔÜÙÎÚÜÔËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ×ÔÊÇÖÇÔ×ÔÑÇÏÚÎÝ
ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÂÝËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝ
ÑÚÏÓ×ÄÓÜÝÄÚÏÖØÄÑËÏÚÇÏÇÖÒ×Ý

Η αβεβαιότητα γύρω
από το διεθνές εμπόριο
προκάλεσε συρρίκνωση
των επιχειρηματικών
δαπανών. Εκτιμώ, όμως,
ότι πρόκειται απλώς
για επιβράδυνση.
ÍÏÇËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎËÔÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏ
ÈØÏÙÑÄÓÇÙÚËÙËÑÇÛÕÊÏÑÂÖÕØËÃÇ
– Ανησυχείτε, όμως, για το ενδεχόμενο εμπορικού πολέμου;
¶ËÔÇÔÎÙßÞ×ÍÏÇÄÙÇÙßÓÈÇÃÔÕßÔÓËÚÎÔ ÃÔÇÇËÖÏÛßÓÕÆÙÇÓÏÇËÏØÎÔÏÑÂÁÑÈÇÙÎËÔ×
ÛËÜØ×ÄÚÏÖÕÒÒ¦ÇÖÄÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇËÃÔÇÏßÖÇØÑÚ¦ÑÇÏÖØÁÖËÏÔÇ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÛÕÆÔÓËÙÕÈÇØÄÚÎÚÇ
¬ÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÇßÚ¦ÙÚÕÓËÚÇÐÆ
ÊËÔÇÌÕØÕÆÔÓÄÔÕÚÎÔËÓÖÕØÏÑÂ
ÊÏÁÔËÐÎÓËÚÇÐÆ ÃÔÇÝÑÇÏ
©ØÏÙÓÁÔÇÇÖÄÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ
ÇßÚ¦ÇÌÕØÕÆÔÚÏÝÙÞÁÙËÏÝßØ×ÖÎÝ ÃÔÇÝÑÇÏÇÖÜÔÃÇÝ ÃÔÇÝ
×ÝÑÇÚÇÖÏ¦ÔËÚÇÏÄÓÜÝÑ¦ÖÕÏÕÝ
ÔÇÚÇÒÆÙËÏ" ¦ÖÕÏÕÝÓÖÕØËÃÔÇ
ßÖÕÙÚÎØÃÐËÏÄÚÏÕÏËÓÖÕØÏÑÕÃÊÇ-

«Δεν ανησυχώo{ÑÌÑÈÐKÑËÈÐÉ³iËÑuVÜÓÉ{0ÇÓ{Ð{ ³Ò{Ð
³åÜÓÂi(ÑÑTÉÜÒ
ÙÓÕÃËÃÔÇÏÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÕÃËÔ×
¦ÒÒÕÝÓÖÕØËÃÔÇÚÕÇÓÌÏÙÈÎÚÂÙËÏ
¬ÇàÎÚÂÓÇÚÇÇßÚ¦ÖØÁÖËÏÔÇÍÃÔÕßÔÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÝÑÇÏÔÇËÖÏÒßÛÕÆÔÙÆÔÚÕÓÇ
ßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÕÏÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝËßØËÃÇÝÙßÓÌÜÔÃÇÝËÃÔÇÏËÒ¦ÞÏÙÚËÝ±Ö¦ØÞËÏÄÓÜÝËÒÖÃÊÇÍÏÇ
ÓÏÑØÄÚËØËÝËÖÏÓÁØÕßÝÙßÓÌÜÔÃËÝ
ÇØÄÚÏÚÃÖÕÚÇÊËÔËÃÔÇÏÈÁÈÇÏÕËÒÖÃàÜÄÚÏÇßÚÄÛÇÙßÓÈËÃÑÇÛ×ÝÛÇ

ËÃÔÇÏÑÇÒÆÚËØÕÍÏÇÄÒÕÔÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÖØÏÔÚÎÔÇÔÇÓËÔÄÓËÔÎËÖÏÒËÑÚÏÑÂ
ÇÖÕÙÆÔÊËÙÎ©ÏÑÇÔÄÔËÝÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÄÚÇÔËÃÔÇÏÊÃÑÇÏÕÏÍÏÇÄÒÕßÝ
ÛÇÕÊÎÍÂÙÕßÔÙËÒÆÙÎËÔ×ÚÇ
ÑØ¦ÚÎÓÖÕØÕÆÔÑÇÏÇßÚ¦ÔÇËÖÏÈ¦ÒÒÕßÔÚÎÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎÙÚÏÝËÓÖÕØÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝ
– Η παρούσα πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ χαρακτηρίζεται από

οξεία πόλωση. Πιστεύετε ότι αυτό
θα επηρεάσει μακροπρόθεσμα το
κύρος των ΗΠΑ;
¶ÒÖÃàÜÖÜÝÄÞÏÔÖÇØÇÚÎØÂÙËÚËÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÙÑÎÔÂÇÒÒ¦ÑÇÏÚÏÝÊÏËÛÔËÃÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝËÐËÒÃÐËÏÝÛÇÊÏÇÖÏÙÚ×ÙËÚË
ÄÚÏÎÖÄÒÜÙÎÑÇÏÕÏËÔÇÒÒÇÍÁÝËÃÔÇÏÇÔÇÖÄÌËßÑÚËÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÛßÓÃàËÏÇÑÕØÔÚËÄÔÓËÖËØÏÕÊÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏËÚ×Ô
ÖÕÒÏÚÏÑÂÎÍËÙÃÇÙÚÏÝÖÇØÇÓÁÔËÏÄÓÜÝÑØÃÙÏÓÎÝÙÎÓÇÙÃÇÝ
ËÔ×ÇÏÙÛ¦ÔÕÓÇÏÄÚÏÁÞÕßÓËÖØÕÑÇÒÁÙËÏÙÆÍÞßÙÎÙËÖÕÒÒÕÆÝÙßÓÓ¦ÞÕßÝÓÇÝØÁÖËÏÚ×ØÇÔÇÊÏÇÒÆÙÕßÓËÚÎÙÆÍÞßÙÎÇßÚÂÑÇÏÔÇËÃÓÇÙÚË
ÐËÑ¦ÛÇØÕÏÕÒÒ¦ÇÖÄÚÇÖÇØ¦ÖÕÔÇËÃÔÇÏÇÖÕÒÆÚÜÝÊÏÑÇÏÕÒÕÍÎÓÁÔÇ
ÄÖÜÝÇßÚ¦ÓËÙÚÄÞÕÚÕÔÇÍÑÄÙÓÏÕ
©ØÍÇÔÏÙÓÄÓÖÕØÃÕßÑÇÏÚÕ§¬©
Ï»ÇßÚÄËÃÔÇÏÇÔÇÍÑÇÃÇÎÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÑÇÏÎÐËÑ¦ÛÇØÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ
ËÐÜÚËØÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂ

– Κάποια στιγμή εξετάσατε το
ενδεχόμενο να διεκδικήσετε την
προεδρία. Γιατί δεν το κάνατε; Γιατί οι άξιοι και ταλαντούχοι αποφεύγουν να εμπλακούν με την πολιτική στις μέρες μας;
¶ÃÞÇÖËÏÓÄÔÕÄÚÏÙÑËÌÚÄÓÕßÔ

ÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÃÞÇÓÏÇÙßàÂÚÎÙÎ
ÍÆØÜÇÖÄÚÕÛÁÓÇÑÇÏÇÖÕÌ¦ÙÏÙÇ
ÔÇËÍÑÇÚÇÒËÃÉÜÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ
ÏÙÚËÆÜÄÚÏÛÇÂÚÇÔÇÔÚ¦ÐÏÕ
ÚÕßÕÔ ÏÞ×ÚÎÔÇÖØÕÙÖÇÛÂÙÜ
Ñ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕ¡ÖÕØËÃÔÇÖÏÙÚËÆËÚËÄÚÏÁÔÇÝÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝ
ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÚÕÑ¦ÔËÏÑÇÛ×Ý
ßÖ¦ØÞÕßÔÑ¦ÖÕÏÇÑÕÏÔ¦ÙÚÕÏÞËÃÇ
ÓËÚÇÐÆËÔÄÝ*,6ÑÇÏËÔÄÝÖÕÒÏÚÏÑÕÆËÜØ×ÄÓÜÝÄÚÏÕÏÊÏÇÌÕØÁÝ
ÚÕßÝËÃÔÇÏÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØËÝ¬Ç
ÙÚËÒÁÞÎËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÊËÔËÃÔÇÏ
ÙßÔÎÛÏÙÓÁÔÇÔÇÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÕÔÚÇÏÓËÙßÔÊÏÑÇÒÏÙÚÁÝ
©ÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏËÖÏÚßÞÎÓÁÔÕÏ
ÖÕÒÏÚÏÑÕÃÁÞÕßÔÓÇÑØ¦ËÓÖËÏØÃÇ
ÙÚÕØÏÔÍÑ®ÑÇÏÁÞÕßÔÕÐÆÔËÏÚÏÝ
ÏÑÇÔÄÚÎÚÁÝÚÕßÝÇßÚÁÝËÔÖÏÙÚËÆÜÒÕÏÖÄÔÄÚÏÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÚÇÏØÏ¦àËÏÙËËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝ¬ÎÔÃÊÏÇ
×ØÇÑÇÚÇÙÚØÁÌÕßÓËÚÕßÝÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÓÇÝÑ¦ÔÕÔÚÇÝÇÌÄØÎÚÎÚÎ
àÜÂÚÕßÝÑÇÏÇßÚÄÄÞÏÓÄÔÕÙÚÏÝ
ÇÒÒ¦ÙËÄÒÕÔÚÕÔÑÄÙÓÕ©Ï
ÕÏÑÕÍÁÔËÏÁÝÚÕßÝßÖÕÌÁØÕßÔÜÝ
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÇßÚÕÆËÔÓÖÕØ×
ÒÕÏÖÄÔÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈÜÍÏÇÚÃÚÕÑ¦ÔÕßÔØÕÙÜÖÏÑ¦ÇÍÇÖ×ÖÕÒÆÇßÚÄ
ÖÕßÑ¦ÔÜÑÇÏÖÏÙÚËÆÜÄÚÏÓÖÕØ×
ÔÇÑ¦ÔÜÖÕÒÒ¦ÑÇÒ¦ÇÖÄÚÎÛÁÙÎ
ÙÚÎÔÕÖÕÃÇÈØÃÙÑÕÓÇÏ
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Οι κινήσεις
της Αγκυρας
στην Ανατολική
Μεσόγειο

Το προσφυγικό

Ανοιγμα σε Λίβανο, Λιβύη, Παλαιστίνη
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Εναλλακτικό ÖÒÁÍÓÇÖËØÏÌËØËÏÇÑ×Ô
ÙßÓÓÇÞÏ×ÔÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑ×ÔÖØÕÝ
ÚÇÚØÏÓËØÂÙÞÂÓÇÚÇÙßÔËØÍÇÙÃÇÝ
ÖÕßÁÞËÏÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÎÛÂÔÇ
ÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕÑÇÏÙÚÇ
ÇÒÑ¦ÔÏÇËÖÏÞËÏØËÃÔÇÇÔÇÖÚÆÐËÏÎ
(ÍÑßØÇÆÓÌÜÔÇÓËÑÇÒ¦ÖÒÎØÕÌÕØÎÓÁÔËÝÖÎÍÁÝÓËÚ¦ÚÎÏÈÆÎÑÇÏ
ÚÕÔÃÈÇÔÕÎÍÑßØÇÇÙÑËÃÁÔÚÕÔËÝÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÁÝÖÏÁÙËÏÝÑÇÏÖØÕÝ
ÚÎÔÖÇÒÇÏÙÚÏÔÏÇÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝ
¦àÇÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÇÌËÔÄÝÔÇÙÚÎØÃÐËÏÚÏÝÚÕßØÑÏÑÁÝÇÖÄÉËÏÝÍÏÇÚÏÝ
ÛÇÒ¦ÙÙÏËÝà×ÔËÝÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ
¡ËÙÄÍËÏÕÔÇËÏÙÁÒÛËÏËÔÕÒÃÍÕÏÝ
ÙÚÕÔÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÄËÔËØÍËÏÇÑÄÙÚÃÈÕÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇÖÇØÁÞËÏÖÏÕËÔËØÍÂ
ßÖÕÙÚÂØÏÐÎÙËàÎÚÂÓÇÚÇÖÕßÇÌÕØÕÆÔÚÏÝÊÏËÑÊÏÑÂÙËÏÝÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ¬ÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕ
ÕÆÔÏÕÇÒÇÏÙÚÃÔÏÕÝÖÇØÇÚÎØÎÚÂÝ
ÙßÓÓËÚËÃÞËÙË¦ÙÑÎÙÎØËßÔÇÝÑÇÏ
Ï¦ÙÜÙÎÝÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑË
ÙÚÇ ÇÚËÞÄÓËÔÇÇÖÄÊßÔ¦ÓËÏÝÚÎÝ
¬ÕßØÑÃÇÝÑÇÏÚÕßÉËßÊÕÑØ¦ÚÕßÝ
ÜÙÚÄÙÕÁÑÚÕÚËÊËÔÁÞËÏÑÇÚÇÍØÇÌËÃÑ¦ÖÕÏÇÔÁÇÑÃÔÎÙÎÚÕßØÑÏÑÂ
ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÕÒÕÍÃÇËÊØ¦àËÚÇÏÙÚÎÔ
ÕÒÕÁÔÇÑÇÏÙÚËÔÄÚËØÎÙÞÁÙÎÇÔ¦-

ÓËÙÇÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏÙÚÕÙØÇÂÒ
Ñ¦ÚÏÖÕßÁÞËÏßÖÕÖÁÙËÏÙÚÎÔÇÔÚÃÒÎÉÎÛÂÔÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏËßÑÜÙÃÇÝ
ÚÇÑÚÏÑÂÚÎÝÍÑßØÇÝÁÔÇÔÚÏÚÎÝ
ÇÒÇÏÙÚÃÔÎÝÊËÔÙßÔÏÙÚ¦ÑÇÏÔÕÚÕÓÃÇÙÚÎÔÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÚÕßØÑÏÑÂ
ÊÏÖÒÜÓÇÚÃÇßÖÕÍËÃÜÝËÖÏÞËÏØËÃÔÇ
ÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÖØÕÝÄÌËÒÄÝÚÎÝÚËÚËÒËÙÓÁÔÇÇÖÄÑßÈËØÔÂÙËÏÝÞÜØ×Ô
ÖÕßÚËÒÕÆÔßÖÄÇÔÇÚÇØÇÞÂÏÈÆÎËÃÔÇÏÙËËÓÖÄÒËÓÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÎÇÒÇÏÙÚÃÔÎÇÖÕÚËÒËÃÁÔÇÏÊÏÄÚßÖÕ
ÑØÇÚÏÑÄÓÄØÌÜÓÇÚÕÕÖÕÃÕÓ¦ÒÏÙÚÇ
ÊËÔËÃÔÇÏÑÇÔËÙÜÚËØÏÑ¦ÕÓÕÏÕÍËÔÁÝ
ËÔ×ÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇÚÕßÏÈ¦ÔÕßÈØÃÙÑËÚÇÏËÖÃÙÎÝÙÚÇÖØÄÛßØÇÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÑÇÚ¦ØØËßÙÎÝ©Ï
ÚÕßØÑÏÑÁÝËÖÏÒÕÍÁÝËÃÔÇÏÑÇÚ»ÇØÞ¦Ý
ÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑÁÝÑÇÛ×ÝÎÒÒ¦ÊÇÚÕ
ÙØÇÂÒÎ ÆÖØÕÝÑÇÏÎÃÍßÖÚÕÝ
ÖÕßÇÖÕÚËÒÕÆÔÊÏËÛÔ×ÝÇÔÇÍÔÜØÏÙÓÁÔÇÑÇÏÒËÏÚÕßØÍÏÑ¦ÑØ¦ÚÎÇßÚÂ
ÚÎÙÚÏÍÓÂÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÖÕÒÆÓÇÑØÏ¦
ÇÖÄÚÎÔÍÑßØÇ
©Ï¬ÕÆØÑÕÏÙÚÎØÃàÕßÔÙÚÎÏÈÆÎ
ÚÕÔÇÔÇÍÔÜØÏÙÓÁÔÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝ
ÚÕÖÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ¢ÇÍÏÁàÇÒÇØ¦àßËÒÖÏÙÚÕÆÔÄÚÏÕÇÒÇØ¦à
ÛÇßÖÕÑÆÉËÏÁÔÇÔÚÏÚÕßÙÚØÇÚÎÍÕÆ
²ÇÒÃÌÇ²ÇÌÚ¦ØÕÕÖÕÃÕÝËÒÁÍÞËÏÚÕ
ÓËÍÇÒÆÚËØÕÚÓÂÓÇÚÎÝÞ×ØÇÝÑÇÏ
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Ασκεί έντονες
διπλωματικές πιέσεις ως
αντίδραση των τριμερών
της Αθήνας, με Αίγυπτο,
Ισραήλ και Κύπρο.
ÛÇßÖÕÍØ¦ÉÕßÔÚÎÔÕØÏÕÛÁÚÎÙÎ
ÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝà×ÔÎÝ
©ÓËÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÙßÓÈ¦ÒÒÕÔÚÇÝÙÚÎÛËÜØÎÚÏÑÂÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ËÐÇÌ¦ÔÏÙÎ®ÚÎÝËÖÂØËÏÇÝÚÎÝ ØÂÚÎÝÁÔÇÔÚÏÚÎÝÏÈÆÎÝÑÇÏÚÎÝÏÍÆÖÚÕßÔÊËÏÐÎÚÎÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÖÕß
ËÖÏÑØÇÚËÃÙÚÎÏÈÆÎËÃÔÇÏÄÚÏÓÄÒÏÝ
ÚÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎÑÇÚÇØØÃÌÛÎÑËÇÖÄÚÏÝ
ËÓÖÄÒËÓËÝÊßÔ¦ÓËÏÝÁÔÇÓÎËÖÇÔÊØÜÓÁÔÕÇËØÄÞÎÓÇ<(=ÚÎÝÏÚÇÒÏÑÂÝÇËØÕÖÕØÃÇÝ
ÚÎÔÇÒÇÏÙÚÃÔÎÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ
ËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÕÇÖÒ¦ÑÇÛ×ÝÎÍÑß-

ØÇËÑÓËÚÇÒÒËßÄÓËÔÎÚÏÝ¦ÛÒÏËÝÙßÔÛÂÑËÝßÖÄÚÏÝÕÖÕÃËÝÊÏÇÈÏÕÆÔÕÏ
Ñ¦ÚÕÏÑÕÏÑßØÃÜÝÚÎÝ¦àÇÝÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÕÆÔÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÇÒÒ¦ÑÇÏËÖÏÊÕÚÕÆÔÚÎÔËÖÏÊÏÄØÛÜÙÎÂÚÎÔÇÔÁÍËØÙÎÚàÇÓÏ×Ô
ÙÞ¦ÚÜÝÁÞËÏÍÃÔËÏÏÊÏÇÃÚËØÇÕØÇÚÂ
ÑÇÏÓÃÇÇÑÄÓÇÖÕÒÆÙÚËÔÂÙÞÁÙÎ
ÖÕßÊÏÇÚÎØËÃÎ¬ÕßØÑÃÇÊÏÇÞØÕÔÏÑ¦¬ÕÖÇÑÏÙÚÇÔÏÑÄÔÇßÚÏÑÄÙßÓÓËÚËÃÞËÚÏÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝÎÓÁØËÝÓË
ÇËØÕÙÑ¦ÌÕÝÔÇßÚÏÑÂÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝ
ÌØËÍ¦ÚÇÇÒÒ¦ÑÇÏËÏÊÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝ
ÙËÙËÏØ¦ÇÙÑÂÙËÜÔÖÕßÊÏÕØÍÇÔ×ÛÎÑÇÔÇÖÄÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÙÚÕÏÍÇÃÕÑÇÏÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕ
ÓÖÇÃÔÕÔÚÇÝÓ¦ÒÏÙÚÇÙËÖËØÏÕÞÁÝÕÏ
ÕÖÕÃËÝËÃÞÇÔÊËÙÓËßÛËÃÖÇØ¦ÔÕÓÇ
ÇÖÄÚÎÔÍÑßØÇ±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏÄÚÏ
ÎÒÒ¦ÊÇÂÊÎÁÞËÏÖØÕÞÜØÂÙËÏÙË
ÊÏÇÈÂÓÇÚÇÖØÕÝÚÕÇÑÏÙÚ¦ÔÍÏÇ
ÚÎÊØ¦ÙÎÚÜÔËÔÄÖÒÜÔÊßÔ¦ÓËÜÔ
ÚÎÝÞ×ØÇÝÙÚÕÏÍÇÃÕÑÇÏÙÚÎÔÔÇ-

ÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕßÖÄÚÎÔÑÇÛÕÊÂÍÎÙÎÚÎÝÍÑßØÇÝ
©Ï¬ÕÆØÑÕÏÇÏÚÏÕÒÕÍÕÆÔÚÎÔÑÏÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇÖÕßÊËÃÞÔÕßÔÜÝÙÑÁÒÕÝÚÎÝÊÏÇÌÆÒÇÐÎÝÚÜÔÊÏÑ×ÔÚÕßÝ
ÙßÓÌËØÄÔÚÜÔÁÔÇÔÚÏÚÎÝÕÒÕÁÔÇÑÇÏ
ÖÏÕÙÚËÔÂÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÒÒ¦ÊÇÝ
ÑÇÏ ßÖØÏÇÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÓËÚÕ
ÙØÇÂÒÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔÃÍßÖÚÕ¡¦ÒÏÙÚÇÇØÔÂÛÎÑÇÔÔÇÒ¦ÈÕßÔÓÁØÕÝ
ÙÚÎÔËßØÏÙÑÄÓËÔÎÙËËÐÁÒÏÐÎÊÏËÛÔÂ
¦ÙÑÎÙÎÚÕßÕÒËÓÏÑÕÆ§ÇßÚÏÑÕÆ
§ßÖÄÚÎÔËÖÜÔßÓÃÇ§ÎØÎÃÊÇ
» ®ÓËÚÎÔÇÏÚÏÕÒÕÍÃÇÚÎÝÙßÓÓËÚÕÞÂÝÚÜÔÏÙØÇÎÒÏÔ×ÔÊßÔ¦ÓËÜÔ
ÇØ¦ÚÎÔÓ¦ÒÒÕÔÖËØÃÖÒÕÑÎ
ÖËØÏØØÁÕßÙÇÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÙÚÎÔ
ÛÂÔÇÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÓËËÔÊÏÇÌÁØÕÔ
ÕËÖÄÓËÔÕÝÍÆØÕÝÚÜÔÓÁÚØÜÔÕÏÑÕÊÄÓÎÙÎÝËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝ¡©
ÙËÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÄËÖÃÖËÊÕÑÇÏÓËÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÁÝÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÃËÝÇÖÄ
ÚÏÝÊÆÕÞ×ØËÝ

Η περιφερειακή ~{i³{~Ì³i³Ñ
³iØåo~È¨ÑØÑ¨Ñ³i¨ÉË³Ñ{ÑÌ
³iåÚÊÑÐÉÉÙ{Ñ×Ó¨V
³ÌÉ~ÉËÈÑiÈTÉË
ÜÓÑ~Ñ{É¨{Ì³É¨³i
~ÈKÓ¨iiVÉËÑ{iÉ¨oÑÜÉ{Ëii³È¨×Èo{~ÖÑÌ
³i0È¨~ËÑ$ØÉËTÉÑ~ÑÜÖÉ{itu´ ÉÐK¨ËÈV
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åÐÈÑØÈÜÈËå~Ò¨ÇÊ³iÉÑÌ³ÐÌÜoÌ³È Ë~
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å0$ ~³³ÉVÓTÉ{Ñ~ÜÈÚÊÉ{Ð{ÑÈ³iÐÑ³{~ÊÉ{TÉË¨ii³iØåo~È¨ÑØVÉË³ÉÐÓ
ÙiÜÉÑÂ{ÐÑ³ÖT
ÉKÜÖ³0ÑKÖoÜÈVÉË³ÉÐÓ¨É¨³ÒÇ~Ñ{Üi¨×¨{ÈÙ{ÑTÓ³Ñ{ÑÌ
³ÑÉÜÉoTÌÐÉÑ~¨Ñ³{~Ò V
ÌØ³¨Ñ~³¨ÉËåÑ³ÜÖÉ¨Ët~Ñ~ÐÉ³ÑTÉË¨{iØu
³ÐÉ³ÑÑ³ÈÉ¨Ö
ÑÌ³ÑÐ{~¨Ñ{Ñ³{~ÒÑ¨ÒÜ{Ñ
³ÑÉÜÜi{~Òi{ÒåÈ³Êi
¨i³¨{~ÊÈÙÉÖÉ³Ñ{ÑÌÐ{Ñ
È{Ñ³{~ÊÑÖÂii³ÐÉ³ÑÑ³ÉÈ³{~~Ñ{¨×Èo{~
¨V{ËÉØÉÜÜÓØ
É¨{³É{ØÑooËÇÈ~Ñ{³{Ø
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ËÉi³i ÜÜÒÙÑ åo~È¨ÑV
KÉKÑËØVÙÉÑÙÓTÉ³Ñ{Ì³{
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³È¨~{~ÊÜÉÈ¨ÒVÉ³{ØÈKÑÚÐËÇÉ{~Ò³ÑØÖo~¨{i
ÐÉ³{ØÉ~Ñ³³ÒÙÉØT{Ü{ÒÙÉØ
Ù{ÉÜÉÖÉ³È¸ÆlV~Ò³{
ÈÉËÑ{É~³¨ÑoÐÒ³
Ñ¨ÑÜÑi³{~ÌV~ÑÚØ³Ì³É{
¨Ì×ÈoÉØÈÓT{ÇÑ³³ÑÂËÙ{³ÈØ¨Ø³i È¨i

Η Ελλάδα δεν είναι πια το πρόβλημα, αλλά η λύση

Μιλάει στην «Κ» ο Φρανσουά Εζμπούρ, σύμβουλος για θέματα Ευρώπης στο Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (IISS)
Συνέντευξη στον ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟ

Η πίεση ÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÕØÔÚÕÍ¦ÔÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ
ÃÙÜÝÚÕÔÜÛÂÙËÏÔÇÑ¦ÔËÏÚÕÚÕÒÓÎØÄÈÂÓÇÓÇÑØÏ¦ÇÖÄÚÎÆÙÎ
ÒÁËÏÙÚÎÔ ®Õ¢ØÇÔÙÕß¦àÓÖÕÆØ
ÔßÔÙÆÓÈÕßÒÕÝÍÏÇÛÁÓÇÚÇßØ×ÖÎÝ
ÙÚÕÏËÛÔÁÝÔÙÚÏÚÕÆÚÕÚØÇÚÎÍÏÑ×Ô¡ËÒËÚ×Ô00::ÑÇÏËÖÃÙËÏØ¦Ô
ËÚ×ÔÙÚÁÒËÞÕÝÙÚÎÏËÆÛßÔÙÎÕÒÏÚÏÑÕÆÞËÊÏÇÙÓÕÆÚÕß ËÔÚ»©ØÙÁËÑÚÜÔÙßÍÍØÇÌÁÜÔÚÎÝËßÑÂÝ
ÃÈÒÕßÚÎÝÇÒÒÃÇÝÍÏÇÚÎÔËÛÔÏÑÂ
ÇÓßÔÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂßÖÄÚÕßÝÖØÕÁÊØÕßÝ§ÏÑÕÒ¦ÇØÑÕàÃ
ÑÇÏ¢ØÇÔÙÕß¦©Ò¦ÔÚËÔ×
ÇÙÞÕÒÂÛÎÑËÓËÇÔ¦ÒÕÍÇÛÁÓÇÚÇ
ÑÇÏÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÝ
ÑÇÓÖ¦ÔÏÇÝÚÕßÓÇÔÕßÁÒ¡ÇÑØÄÔ
ÚÕÔÕÖÕÃÕÑÇÏËÃÞËÙÚÎØÃÐËÏÊÎÓÄÙÏÇÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔÑàÓÖÕÆØÕ
ÕÖÕÃÕÝÈØÁÛÎÑËÙÚÎÔÛÂÔÇÍÏÇÚÕ
ÕßÔÁÊØÏÕ²ËØÙÇÃÜÔßÔ¦ÓËÜÔ
ßØ×ÖÎÑÇÏ§¬©ÊËÔÖØÁÖËÏÔÇ
ËÖÏÚØÁÉÕßÔÙÚÕÔÑØÔÚÕÍ¦ÔÔÇ
ÇÖÕÓÇÑØßÔÛËÃÇÖÄÚÎÆÙÎ
– Η Ευρώπη, στο επίκεντρο διαφόρων προκλήσεων, βρίσκεται
σε σταυροδρόμι;
¶ÃÔÇÏÇÒÒ¦ÄÞÏÓÄÔÕÒÄÍÜÚÜÔ
ÖØÕÑÒÂÙËÜÔÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÃÔÇÏÎÓËÍÇÒÆÚËØÎËÏÑÄÔÇÔÖØÕÚÏÓ¦ÚËÎÓÕßÙÏÑÂßÖÄÑØÕßÙÎ®ÄÚÏ
ÕÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÝÚÜÔÓËÍ¦ÒÜÔÊßÔ¦ÓËÜÔÁÞËÏËÖÏÙÚØÁÉËÏªÜÙÃÇ
ÁÞËÏÖØÕÌÇÔ×ÝËÖÏÙÚØÁÉËÏ ÃÔÇ
ÁÞËÏÍÃÔËÏßÖËØÊÆÔÇÓÎÑÇÏÇØÞÃàËÏ
ÙÚÇÊÏÇÑ¦ÔÇÌÁØËÚÇÏÜÝÚÁÚÕÏÇÑÇÏ

ÙÚÎÔËßØÆÚËØÎÖËØÏÕÞÂ ÇÏÕÏ
ÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÕÒÕÁÔÇÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÎÒÕÍÏÑÂÚÎÝÙßÔÇÒÒÇÍÂÝÙÚÏÝ
ÙÞÁÙËÏÝÚÕßÝÓËÚÕßÝßØÜÖÇÃÕßÝ
ÙßÓÓ¦ÞÕßÝÚÕßÝ
– Μπορεί να υπάρξει μια ενιαία
ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτή
την κατάσταση;
¶ÝËÃÓÇÙÚËÜÓÕÃÚÕÓÄÔÕËÔÏÇÃÕ
ËßØÜÖÇáÑÄÕÏÑÕÊÄÓÎÓÇÙËÄØÕßÝ
ÇÙÌÇÒËÃÇÝËÃÔÇÏÖØÕÝÚÕÖÇØÄÔÚÕ
§¬©©ÏÙßàÎÚÂÙËÏÝÙËËÖÃÖËÊÕ
ÊËÔÊËÃÞÔÕßÔÄÚÏÛÇßÖ¦ØÐËÏÙÆÔÚÕÓÇÁÔÇÝËßØÜÖÇáÑÄÝÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚ¦ÚÎÝ®ÚÕß§¬©Ë¦ÔÖÕÚÁÕÏ
ÇÖÕÌ¦ÙÏàÇÔÔÇÇÖÕÓÇÑØßÔÛÕÆÔ
ÇÖÄÚÏÝÊËÙÓËÆÙËÏÝÚÕßßÓÌ×ÔÕß
– Λέτε δηλαδή ότι οι ΗΠΑ υποχωρούν;
¶©ÏËÙÚÏ¦àÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙÚÎÔ ÃÔÇÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÔÊÃÇÝÏØÎÔÏÑÕÆ ÇÏËÃÔÇÏÒÕÍÏÑÄ
ÊÏÄÚÏÎÔÇÚÕÒÏÑÂÙÃÇËÃÔÇÏÎÖÏÕ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÖËØÏÕÞÂ
ÙÚÕÔÑÄÙÓÕÑÇÏÎ ÃÔÇËÃÔÇÏßÖËØÊÆÔÇÓÎ ÇÏÙÚÇÊÏÇÑ¦ÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÁÔÇÔÚÏÚÎÝßØ×ÖÎÝ
ÛÇÍÃÔËÏÕÒÕÁÔÇÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÓÁØÕÝÚÎÝÍËÔÏÑÄÚËØÎÝÇÔÚÃÒÎÉÎÝ
ÍÏÇÚÕÇÔÓÖÕØËÃÔÇÈÕÎÛÂÙËÏÂÔÇ
ßÖÕÔÕÓËÆÙËÏÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÙÚ¦ÙÎÁÔÇÔÚÏÚÎÝ ÃÔÇÝØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇ
ÓÏÇÔÁÇÖËØÃÕÊÕÎÕÖÕÃÇÇÔÕÃÍËÚÇÏ
ÑÇÏÇÑÕÒÕßÛËÃÚÎÔÓËÚÇÉßÞØÕÖÕÒËÓÏÑÂÖÕßÚËÒËÏ×ÔËÏ
– Θα λέγατε, δηλαδή, ότι η Ευρώπη είναι κάτι σαν σύνορο για
την Αμερική;
¶ÒÕÍÏÑÂÖÕßÛÇÑßØÏÇØÞÂÙËÏ

Ως μέλη του ΝΑΤΟ
και της Ε.Ε., πρέπει
να εργαστούμε θεωρώντας ότι το βασικό συμφέρον της Τουρκίας
είναι να παραμείνει
στη Συμμαχία.

«Ο ΕρντογάνVÜÌo³iØËÉiØ³
É³É¨{~ÌVËØÐÉ{ÉÉ{¨ÑÐÌ
Ñ~ÒÉ{ÓÑÒÜÐÑ¨ØÐ{Ñ~Ñ³ÉÖÚÈiT¨ËØÑ~É×³ÉË³{ØÉ{³É{ØuVÜÓÉ{'¨ÑÈÒ ÇÐÖ¨
ÛÇÙßÔÊÁËÚÇÏÓËÚÎÙÞÁÙÎÇÓÕÏÈÇÏÄÚÎÚÇÝÇÔ¦ÓËÙÇÙË ÃÔÇÑÇÏ
©ÚÏÛÇÙßÓÈÇÃÔËÏÙÚÇÇÒÑ¦ÔÏÇ
ÙÚÎ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂÙÚÎ¡ÇÆØÎ
¦ÒÇÙÙÇÙËÂÞØÄÔÏÇÇÖÄ
ÙÂÓËØÇÛÇÇÌÕØ¦ÚÏÝÙÏÔÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝßÚÄÝËÃÔÇÏÁÔÇÝ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÝÑÄÙÓÕÝ ÇÏÎ ÃÔÇ
ÇØÞÃàËÏÔÇÓÇÛÇÃÔËÏÓÄÒÏÝÚ×ØÇÖ×Ý
ÔÇÒËÏÚÕßØÍËÃÜÝÊÏËÛÔÂÝÖÇÃÑÚÎÝ
ÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÊËÃÚËÚÎÔÃÔÇÏ
ÂÊÎÇÊÆÔÇÚÕÍÏÇÚÎÔÔÇÁÞËÏ
ÑÕÏÔÂÛÁÙÎÙËàÎÚÂÓÇÚÇÁÔÇÔÚÏÚÎÝ
ÃÔÇÝÄÖÜÝÎËÒËÆÛËØÎÔÇßÙÏÖÒÕãÇ

ÚÇÊÃÑÚßÇ.ÕÁÒËÍÞÕÝÚÜÔÐÁÔÜÔ
ËÖËÔÊÆÙËÜÔÑÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÚÜÔ
ÑÏÔËàÏÑ×ÔËÖËÔÊÆÙËÜÔ ÃÔÇÚÇ
ÑÇÚ¦ÌËØËÄÒÇÇßÚ¦ÞÜØÃÝÑÇÔËÃÝÔÇ
ÖÇØÇÚÎØÂÙËÏÚÃÖÕÚÇÚÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÞØÄÔÏÇ ÇÏÎÙÞÁÙÎÚÎÝ
ÓËÚÎªÜÙÃÇËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÂÒÒ¦
ËÖÏÚØÁÉÚËÓÕßÓÏÇÖÇØÕÓÕÃÜÙÎ
ªÜÙÃÇËÃÔÇÏÙÇÔÚÏÝÑÇÏØÏÑÁÝÙßÔÛÂÑËÝÙÂÓËØÇÇÆØÏÕÓËÛÇÆØÏÕ
ÃÔÇÊËÔËÃÔÇÏÇÖÒ¦ÓÏÇÑÇÚÇÏÍÃÊÇ
ÇÒÒ¦ÎÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂÖÕßÛÇ
ÌÇÔËÃÙËÞØÄÔÏÇ
– Πρόσφατα ο πρόεδρος Μακρόν
μίλησε για «εγκεφαλικό θάνατο»
του ΝΑΤΟ. Το σχολιάσατε δημόσια...
¶ÃÞÇÊÆÕÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÓËÚÏÝ
ÊÎÒ×ÙËÏÝÚÕß¡ÇÑØÄÔ¬ÕÖØ×ÚÕËÃÔÇÏÄÚÏÊËÔËÃÔÇÏÇÔÇÒßÚÂÝÙË[OPUR
[HURÇÒÒ¦ËÑÌØ¦ÙÚÎÑËÇÑØÏÈ×ÝÓË
ÇßÚÄÚÕÔÚØÄÖÕ ¦ÖÕÏÕÏÒÁÔËÄÚÏÚÕ

ËÃÖËÍÏÇÔÇÙÕÑ¦ØËÏÚÕßÝßØÜÖÇÃÕßÝÒÒ¦ÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÖËÚ¦ÝÓÏÇ
ÈÇØÆÍÊÕßÖÎÊÂÒÜÙÎÄÖÜÝÇßÚÂ
ÞÜØÃÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇ
Ó¦ÒÏÙÚÇÙËÓÏÇÖËØÃÕÊÕÖÕßÑ¦ÔËÏ
ÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÇÑÄÓÇÞËÏØÄÚËØÇ
ËØÓÇÔÃÇËÃÔÇÏÖÕÒÏÚÏÑ¦ÖÇØÇÒßÓÁÔÎ×ÝÚÕÎÙÖÇÔÃÇÁÑÇÔË
ËÑÒÕÍÁÝÎÕÒÜÔÃÇÁÞËÏÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÓËÚÎÇÒÒÃÇÎØËÚÇÔÃÇËÃÔÇÏÇÖÕØØÕÌÎÓÁÔÎÇÖÄÚÕ)YL_P[
ØÇÙËÖÕÏÕßÝÇÖËßÛßÔÄÚÇÔ"¬Õ
ÊËÆÚËØÕÖØÄÈÒÎÓ¦ÓÕßÂÚÇÔÇßÚÄ
ÖÕßËÃÖËÍÏÇÚÕ¦ØÛØÕÖÕßËÃÔÇÏ
ÎÑÇØÊÏ¦ÚÕß§¬©ÔÇØÞÃÙËÏÝÔÇ
ÇÓÌÏÙÈÎÚËÃÝÚÕ¦ØÛØÕÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÝÚÕØÃÙÑÕÓÏÇÝÇßÚÕËÑÖÒÎØÕÆÓËÔÎÝÖØÕÌÎÚËÃÇÝÏÊÏÇÃÚËØÇÄÚÇÔ
Õ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÒÁËÏÇÑØÏÈ×ÝÚÕ
ÃÊÏÕÖØ¦ÍÓÇ
– Αναφερθήκατε στην αλλαγή των
διεθνών συνθηκών. Πώς εκτιμάτε
ότι αντιμετωπίζει τη θέση της η
Τουρκία σε αυτό τον νέο κόσμο;
¶ÇÑ¦ÔÜÊÆÕÖÇØÇÚÎØÂÙËÏÝ
ÓÃÇÊËÔËÃÔÇÏ¦ÓËÙÇÙßÔÊËÊËÓÁÔÎ
ÓËÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÇÒÒ¦ÁÓÓËÙÇ ÇÏ
ÇßÚÂËÃÔÇÏÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÛÁÙÎÑÇÏ
ÕØÄÒÕÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕØÏÔÇÖÄÞØÄÔÏÇÎ
ÒÒ¦ÊÇÍÏÔÄÚÇÔÇÔÚÏÒÎÖÚÂÖÇÔÚÕÆ
ÙÚÎÔßØ×ÖÎÜÝÁÔÇÖØÄÈÒÎÓÇ
ÍÏÇÚÎÔËÖÃÒßÙÎÚÕßÕÖÕÃÕßÎÇÒÒÃÇÊÏÇÊØÇÓ¦ÚÏÙËÛËÚÏÑÄØÄÒÕ¬×ØÇÈØÏÙÑÄÓÇÙÚËÙË¦ÒÒÎÌ¦ÙÎ¬Õ
ÚÙÕßÔ¦ÓÏÖÁØÇÙËÑÇÏÎÒÒ¦ÊÇÊËÔ
ËÃÔÇÏÖÏÇÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÇÒÒ¦ËÃÔÇÏÎ
ÒÆÙÎßÚÂÎËÐÁÒÏÐÎÖÂØËÑ¦ÖÕÏÕ
ÑÇÏØÄÔÇÍÃÔËÏÇÔÚÏÒÎÖÚÂÇÖÄÚÎÔ

ßØ×ÖÎÒÒ¦ÖÒÁÕÔËÃÔÇÏÇÔÚÏÒÎÖÚÄÄÚÏÎÒÒ¦ÊÇÁÔÇÔÚÏÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝËÃÔÇÏËÚÇÃØÕÝÑÇÏÙÆÓÓÇÞÕÝ
¥ÝÖØÕÝÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÛÇÁÒËÍÇ
ÄÚÏÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÙËÄØÕßÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÎÚÕßØÑÏÑÂÛÁÙÎÊËÔÂÚÇÔ
ÖÇØ¦ÒÕÍÎÂÚÇÔÑÇÚÇÔÕÎÚÂ¬Õ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄËØ×ÚÎÓÇËÃÔÇÏÖÒÁÕÔ
ÇÔÎ¬ÕßØÑÃÇÛÇÖØÕÙÖÇÛÂÙËÏÔÇ
ÊÏÇÚÎØÂÙËÏÇßÚÂÚÎÛÁÙÎ¦ØÇÔÇ
ÖÇØÇÓËÃÔËÏÙÚÕ§¬©ÑÇÏÔÇÖËØÏÕØÃÙËÏÚÎÙÞÁÙÎÚÎÝÓËÚÎªÜÙÃÇ
ÙËËÖÃÖËÊÕËÚÇÏØÏÑÂÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÑÇÏÄÞÏÙßÓÓÇÞÃÇÝ±ÖÄÑÇÔÕÔÏÑÁÝÙßÔÛÂÑËÝÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎÛÇÂÚÇÔ
ÔÇÏ®¢ÇÃÔËÚÇÏÄÓÜÝÄÚÏÕØÔÚÕÍ¦ÔÇÏÙÛ¦ÔËÚÇÏÄÚÏÎËÐÕßÙÃÇÁÞËÏ
ÇØÞÃÙËÏÔÇÍÒÏÙÚØ¦ËÏÇÖÄÚÇÞÁØÏÇ
ÚÕßÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÑ¦ÚÏÖÕßÌ¦ÔÎÑËÑÇÏÙÚÏÝÊÎÓÕÚÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÚÎÝ
ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÝ©ÖÄÚËÒÄÍÜ
ÇßÚÂÝÚÎÝÖÃËÙÎÝÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄ
ÃÙÜÝÓÖËÏÙËÖËÏØÇÙÓÄÔÇÑ¦ÔËÏÇßÚÄ
ÖÕßÕÏËØÓÇÔÕÃÚÕ ÕÔÄÓÇàÇÔ
ÜÝMS\JO[UHJO]VYU®ÊÎÒÇÊÂÓÏÇ
ÖÚÂÙÎÖØÕÝÚÇËÓÖØÄÝ®ÁÔÇ¦ÒÓÇ
ÖØÕÝÓÏÇÑÇÚËÆÛßÔÙÎÞÜØÃÝÔÇÙÑËÌÚËÃÚÏÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝ
¥ÝÓÁÒÎÚÕß§¬©ÑÇÏÚÎÝ
ÖØÁÖËÏÔÇËØÍÇÙÚÕÆÓËÓËÈÇÙÏÑÄ
ÙËÔ¦ØÏÕËØÍÇÙÃÇÝÚÎÔßÖÄÛËÙÎÄÚÏ
ÚÕÈÇÙÏÑÄÙßÓÌÁØÕÔÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ
ËÃÔÇÏÔÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÙÚÎÙßÓÓÇÞÃÇ
§ÇÏÖØÁÖËÏÔÇÇÖÕÑÎØÆÙÙÕßÓËÚÎ
ÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÙÚÎßØÃÇÇÒÒ¦ÔÇËØÍÇàÄÓÇÙÚËÁÚÙÏ×ÙÚË
ÔÇÓÎÔËÔÛÇØØÆÔÕßÓËÚÎÔÚ¦ÙÎÚÕß
ØÔÚÕÍ¦ÔÔÇÑ¦ÔËÏÇßÚÄÚÕ¦ÒÓÇ
ÖØÕÝÚÇËÓÖØÄÝ
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Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019

Μονομαχία στον δρόμο της πόλωσης

Τζόνσον και Κόρμπιν στην τελική ευθεία των πιο κρίσιμων εκλογών στη μεταπολεμική Μεγάλη Βρετανία

Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ο Κάτων ο ΤιμητήςËÃÔÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÍÔÜÙÚÄÝÍÏÇÚÃÚËÒËÃÜÔËÑ¦ÛË
ÕÓÏÒÃÇÚÕßÇÔËÐÇØÚÂÚÜÝÛÁÓÇÚÕÝ
ÙÚÎØÜÓÇáÑÂÆÍÑÒÎÚÕÓËÓÏÇÙÚËØËÄÚßÖÎËÖÜÊÄÎÕÖÕÃÇÁÞËÏËÖÏÈÏ×ÙËÏÙÚÎÔÑÇÚ¦ÚÏÙßÔÚËÚÓÎÓÁÔÎÓÕØÌÂÚÎÝ!*HY[OHNVKLSLUKH
LZ[® ÇØÞÎÊÄÔÇÖØÁÖËÏÔÇÑÇÚÇÙÚØÇÌËÃËÓÓÕÔÂÚÕßÚËÒÏÑ¦ÊÏÑÇÏ×ÛÎÑËÑÇÛ×ÝÕÏªÜÓÇÃÕÏ
ÖËÃÙÚÎÑÇÔÔÇÐËÑÏÔÂÙÕßÔÚÕÔq
ÇØÞÎÊÕÔÏÇÑÄÄÒËÓÕÖÕßÑÇÚÁÒÎÐËÙÚÕÔÇÌÇÔÏÙÓÄÚÜÔÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚ×ÔÚÕßÝ
ÔÑÇÏÕÏÖÕÒËÓÕÞÇØËÃÝÊÏÇÛÁÙËÏÝÕÖÜÙÊÂÖÕÚËÊËÔËÃÔÇÏÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÇËÒÇÚÚ×ÓÇÚ¦ÚÕßÕ¡ÖÄØÏÝ
¬àÄÔÙÕÔËÃÞËÓÏÇÇÆØÇÓÕÔÕÓÇÔÃÇÝ
ÖÕßÛÆÓÏàËÑ¦ÚÏÇÖÄÚÕÔªÜÓÇÃÕ
ÖÕÒÏÚÏÑÄÙÚÕÚÎÒËÕÖÚÏÑÄÚÕßÔÚÏÓÖÁÏÚÓËÚÕÔ¬àÁØËÓÏ ÄØÓÖÏÔÚÕ
ÈØ¦ÊßÚÎÝ¬ØÃÚÎÝ©ÚÏÑÏÇÔØ×ÚÇÍËÎÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝÖÕßÙßÔÚÄÔÏàËÚÎÙßàÂÚÎÙÎÄÚÏÑÏÇÔÁÒËÍË
ÕÇØÞÎÍÄÝÚÜÔØÍÇÚÏÑ×ÔÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎÚÕßØËÚÇÔÕÆÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÛÇÑÇÚÁÒÎÍËÙÚÎÔÃÊÏÇÙÚËØËÄÚßÖÎËÖÜÊÄ!ÓËÃÝÛÇÌÁØÕßÓËÚÕ
)YL_P[ËÙËÃÝÚÏÛÇÑ¦ÔËÚË"
ÖØ×ÚÎÚÎÒËÕÖÚÏÑÂÓÕÔÕÓÇÞÃÇÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕßÝÊÆÕÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝÚÎÝÖÏÕÑØÃÙÏÓÎÝËÑÒÕÍÏÑÂÝ
ÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÝÙÚÇÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑ¦
ÞØÕÔÏÑ¦ÚÎÝ¡ËÍ¦ÒÎÝØËÚÇÔÃÇÝ
ÓÖÕØËÃÔÇÓÎÔÁÈÍÇÒËÔÏÑÎÚÂÇÒÒ¦
ÇÔÁÊËÏÐËÇÔ¦ÍÒßÌÇÚÏÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÁÝÚÕßÝ©¡ÖÄØÏÝ
¬àÄÔÙÕÔÖÇÙÞÃàËÏÔÇËÖÏÈ¦ÒËÏÜÝ
ÑËÔÚØÏÑÄàÂÚÎÓÇÚÎÝÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÝÚÎÔÚÆÞÎÚÕß)YL_P[ÑÏÁÞËÏ
ÑÇÒÕÆÝÒÄÍÕßÝÔÇÚÕËÖÏÞËÏØËÃ©Ï
ßÔÚÎØÎÚÏÑÕÃËÃÔÇÏÈÁÈÇÏÕÄÚÏÛÇ
ÙßÙÖËÏØ×ÙÕßÔÚÎÓËÍ¦ÒÎÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÜÔÕÖÇÊ×ÔÚÎÝËÐÄÊÕß
ÇÖÄÚÎÔÞ¦ØÎÑÇÏÙÚÕÔ§¦ÏÚàËÒ¢¦ØÇÚàÕÕÖÕÃÕÝÇÖÁÙßØË
ÚÕßÝßÖÕÉÂÌÏÕßÝÚÕß ÄÓÓÇÚÕÝ
)YL_P[ÇÖÄÚÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÊÏËÑÊÏÑÕÆÓËÔËÝÖËØÏÌÁØËÏËÝ
ÔÚÃÛËÚÇÕÏÕÖÇÊÕÃÚÎÝÖÇØÇÓÕÔÂÝËÃÔÇÏÊÏÇÙÖÇÙÓÁÔÕÏÓËÚÇÐÆØÍÇÚÏÑ×Ô¢ÏÒËÒËÆÛËØÜÔÑÇÏ
ÑÜÚÙÁàÜÔËÛÔÏÑÏÙÚ×ÔÖÏÖÒÁÕÔ
ÎÈ¦ÙÎÚÜÔØÍÇÚÏÑ×ÔËÃÔÇÏÙÕÈÇØ¦ÊÏÞÇÙÓÁÔÎÙÚÕËÖÃÓÇÞÕÛÁÓÇ
ÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄËÑËÃÔÎÚÜÔ
ßÔÚÎØÎÚÏÑ×ÔÑØÏÈ×ÝÍÏ»ÇßÚÄ
Õ¬àÁØËÓÏ ÄØÓÖÏÔÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇ
ÏÙÕØØÕÖÂÙËÏÙËÊÆÕÈ¦ØÑËÝÖÇØÇÖÁÓÖÕÔÚÇÝÚÎÔÚÆÞÎÚÕß)YL_P[ÙË
ÊËÆÚËØÕÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇÞÜØÃÝÔÇ

ÐËÑÇÛÇØÃàËÏÖÕÏÇÛÇËÃÔÇÏÎËÖÃÙÎÓÎÛÁÙÎÚÕßÑÄÓÓÇÚÄÝÚÕßÄÚÇÔ
ÁØÛËÏÎ×ØÇ
ÔÜØÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÚÕÛÁÓÇÖÕßÚÇÒÇÏÖÜØËÃËÖÃÚØÃÇÞØÄÔÏÇÑÇÏÁÞËÏ
ÑÕßØ¦ÙËÏÚÕßÝØËÚÇÔÕÆÝÇÖÕÚËÒËÃ
ÖØÕÔÕÓÏÇÑÄÖËÊÃÕÍÏÇÚÕßÝÇÔÚÏÖ¦ÒÕßÝÚÕßÕ ÄØÓÖÏÔÑÇÚÇÈ¦ÒÒËÏ
ÖËÏÙÓÇÚÏÑÁÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÚÕÁÑÇÔË
ÑÇÏÙÚÕÔÚÏÓÖÁÏÚÔÇÓËÚÇÚÕÖÃÙËÏ
ÚÕÔÑËÔÚØÏÑÄ¦ÐÕÔÇÚÎÝÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÝÙÚÕÑÕÏÔÜÔÏÑÄàÂÚÎÓÇÓË
ÖÕÒÏÕØÑÎÚÏÑÄÑØÏÄÚÕÛÔÏÑÄÆÙÚÎÓÇ±ÍËÃÇÝÑÇÚÎÍÕØ×ÔÚÇÝÚÕßÝ
ßÔÚÎØÎÚÏÑÕÆÝÄÚÏËÃÔÇÏÁÚÕÏÓÕÏÔÇ
ÚÕÐËÖÕßÒÂÙÕßÔÍÏÇÔÇÖËÚÆÞÕßÔ
ÙßÓÌÜÔÃÇËÒËÆÛËØÕßËÓÖÕØÃÕßÓË
ÚÏÝÖÄÚÕÇÔÑÇÚÇÌÁØËÏÂ
ÄÞÏÔÇÓËÚÇÌÁØËÏÚÎÙßàÂÚÎÙÎÙÚÇ

ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÊÜØË¦ÔËßØßàÜÔÏÑÂÙÆÔÊËÙÎÍÏÇÄÒÕßÝÇÑÄÓÎÑÇÏ
ËØÍ¦ÙÏÓÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÚËÙÙ¦ØÜÔÎÓËØ×ÔÞÜØÃÝÓËÃÜÙÎÓÏÙÛ×ÔÙËÈ¦ÛÕÝÊËÑÇËÚÃÇÝ
ÓËÚÇÚÄÖÏÙÎÚÜÔØÍÇÚÏÑ×Ô
ÖØÕÝÚÇÇØÏÙÚËØ¦ËÃÞËÚÎÔËÖÃÊØÇÙÂÚÎÝÑÇÏÙÚÎÔÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂËÑÙÚØÇÚËÃÇÚÕß¬àÄÔÙÕÔËÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÕÔÇØÞÎÍÄÚÜÔØÍÇÚÏÑ×Ô
ÖÕßÖÕÚÁÊËÔÁÑØßÉËÚÏÝÙÕÙÏÇÒÏÙÚÏÑÁÝÖËÖÕÏÛÂÙËÏÝÚÕßÕØËÚÇÔÄÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÊËÔËÃÔÇÏÏÊËÕÒÄÍÕÝÇÒÒ¦ÖØÇÍÓÇÚÏÙÚÂÝÏÑÇÔÄÝ
ÍÏÇÚÏÝÖÏÕÛËÇÓÇÚÏÑÁÝÖÏØÕßÁÚËÝ
ÇÔÑØÃÔËÏÄÚÏÚÕÔËÐßÖÎØËÚÕÆÔÖÕÒÏÚÏÑ¦
©ÏÇÔÚÃÖÇÒÕÃÚÕßÚÕÔÑÇÚÎÍÕØÕÆÔÄÚÏÛÁÒËÏÔÇÈÍ¦ÒËÏÚÎØËÚÇÔÃÇÇÖÄÚÎÔÍÏÇÔÇÚÎÓËÚÇÚØÁÉËÏÙËÖÇÍÑÄÙÓÏÇÖØÜÚÇÛÒÂÚØÏÇ
ÚÜÔÞÇÓÎÒ×ÔÌÄØÜÔÚÕßËÒËÆÛËØÕßËÓÖÕØÃÕßÑÇÏÚÕßÛÇÚÙËØÏÙÓÕÆÙÚÎÔÖÏÕÇÑØÇÃÇÓÕØÌÂ
ÚÕß¥ÙÚÄÙÕÕ¬àÄÔÙÕÔßÖÄÚÎÔ
ÖÃËÙÎÚÕß ÄØÓÖÏÔÇÑÆØÜÙËÚÎÔ
ßÖÄÙÞËÙÂÚÕßÄÚÏÛÇÓËÏ×ÙËÏÚÕÔ
ÌÄØÕÙÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝËÔ×¦ØÞÏÙËÔÇÖÒËÏÕÊÕÚËÃÑÇÏÇßÚÄÝÙË
ÇßÐÂÙËÏÝÚÜÔÑØÇÚÏÑ×ÔÊÇÖÇÔ×Ô
ÑÇÏÙËÄØÑÕßÝÖÃÙÚÎÝÙÚÕÊÎÓÄÙÏÕ
ÙÆÙÚÎÓÇßÍËÃÇÝ

Η έκβαση θα κριθεί
από το αν οι Συντηρητικοί θα επιβάλουν
ως κεντρικό δίλημμα
το Brexit ή αν οι Εργατικοί πετύχουν να φέρουν
στην πρώτη γραμμή
το κοινωνικό ζήτημα.

Η συνοχή της χώρας
ÌÒÁÍÕÔÚÇÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÛÁÓÇÚÇÛÇ
ËÐÇØÚÎÛËÃÙËÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄ
ÎÁÑÈÇÙÎÚÎÝÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÝ
Ô×ßÖÕÒËÃÖÕÔÚÇÏÒÏÍÄÚËØÕÇÖÄ
ÚØËÏÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÓÁÞØÏÚÏÝËÑÒÕÍÁÝ
ÚÎÝÎÝËÑËÓÈØÃÕßÕÏÚËÒËßÚÇÃËÝÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝËßÔÕÕÆÔÚÕßÝ
ßÔÚÎØÎÚÏÑÕÆÝÕÏÕÖÕÃÕÏÑßÓÇÃÔÕÔÚÇÏÓËÚÇÐÆ ÑÇÏ ÙÚÎÔ
ÖØÕÚÃÓÎÙÎÉÂÌÕßÁÔÇÔÚÏ 
ÚÜÔØÍÇÚÏÑ×ÔÑÇÏ ÚÜÔ
¢ÏÒËÒËßÛÁØÜÔ¥ÙÚÄÙÕÕÏÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝÙÚÎØËÚÇÔÃÇÌÎÓÃàÕÔÚÇÏÍÏÇÚÎÔÚ¦ÙÎÚÕßÝÔÇÖÁÌÚÕßÔ
ÁÐÜËÔ×ÊÏÇÌÁØÕßÔÖ¦ØÇÖÕÒÆÇÖÄ
ÓÁØÇÙËÓÁØÇÑÇÏÇÖÄËÚÇÏØËÃÇÙË
ËÚÇÏØËÃÇÔÖØÕÙÛÁÙËÏÑÇÔËÃÝÚÎ
ØÕÖÂÚÕß¬àÄÔÙÕÔÑÇÏÚÕßËÖÏÚËÒËÃÕßÚÕßÙÚÏÝÍÑ¦ÌËÝÓËÚËÒËßÚÇÃÕÊËÃÍÓÇÚÎÔÇÖÃÙÚËßÚÎÑÕÓÖÃÔÇÖÕßÁÑÇÔÇÔÙÚÕ;^P[[LYÍÏÇÔÇ
ËÓÌÇÔÃàÕßÔÊÏÑÁÝÚÕßÝËÖÏÛÁÙËÏÝ
ËÔÇÔÚÃÕÔÚÕß ÄØÓÖÏÔÜÝÙÞÄÒÏÇ
ÇÔËÐ¦ØÚÎÚÜÔÖÇØÇÚÎØÎÚ×ÔÚÃÖÕÚÇÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÑÒËÏÙÚËÃÒÒ¦
ÇÑÄÓÎÑÇÏÔÇÇÔÇÊËÏÞÛÕÆÔÖØ×ÚÕ
ÑÄÓÓÇÓËÇØÑËÚ¦ÓËÍ¦ÒÎÊÏÇÌÕØ¦
ÕÏßÔÚÎØÎÚÏÑÕÃÊËÔËÃÔÇÏÈÁÈÇÏÕ
ÄÚÏÛÇËÐÇÙÌÇÒÃÙÕßÔÑÕÏÔÕÈÕßÒËß-

ÚÏÑÂÖÒËÏÕÉÎÌÃÇËÍÕÔÄÝËÃÔÇÏÄÚÏ
ÕÏÈØËÚÇÔÏÑÁÝËÒÃÚÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÍÏÇ
ÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÙÚÇÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑ¦ÞØÄÔÏÇÙËÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÇÖÕÖÒÎÐÃÇÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÕÏÊÆÕßÖÕÉÂÌÏÕÏÖØÜÛßÖÕßØÍÕÃÚÕßÝËÃÔÇÏ
ÍÏÇÖÕÒÆÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÆÝÒÄÍÕßÝ
ÇÖÜÛÎÚÏÑÕÃ²ÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÂÂÚÇÔ
ÎÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÔËÑØÕÚÇÌËÃÕßÙÚÎ
Ï¦ÙÑËÉÎÚÜÔØËÚÇÔÏÑ×ÔÏÕÓÎÞÇÔÏ×ÔÚÎÝÖËØÇÙÓÁÔÎÝËßÚÁØÇÝ
ÄÚÇÔÓÏÒÕÆÙÇÔÊÏÇÊÕÞÏÑ¦Õ¬àÄÔ-

ÙÕÔÑÇÏÕ ÄØÓÖÏÔÓÄÔÎÖÕß
ÇÖÁÙÖÇÙËÛËØÓÄÞËÏØÕÑØÄÚÎÓÇ
ÂÚÇÔÎËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÜÔ¢ÏÒËÒËßÛÁØÜÔ¬àÕÕßÃÔÙÕÔÇÔÑÇÏÕÏÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝÖËØÏÕØÃàÕßÔÚÕÑÄÓÓÇ
ÚÎÝÙÚÇÄØÏÇÚÕß 
©ÇÙÚÏÑÄÝÑÄÙÓÕÝÇÖËÞÛ¦ÔËÚÇÏÚÕÔ¬àÄÔÙÕÔÍÏÇÚÃÕÊÎÍËÃÚÎ
ØËÚÇÔÃÇÙÚÕ)YL_P[Ñ¦ÚÏÖÕßÎ
ÙßÔÚØÏÖÚÏÑÂ ÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇ ÚÜÔ
ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏ×ÔÓËÓÄÔÎÇÐÏÕÙÎÓËÃÜÚÎËÐÇÃØËÙÎÚÇOLKNLM\UKZ

ÊËÔÛÇÂÛËÒËÔÇÊÏÇÔÕÎÛËÃÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕÄÓÜÝÌÕÈ¦ÚÇÏ
ÚÕÔ ÄØÓÖÏÔÕÕÖÕÃÕÝÑÇÚËÈÇÃÔËÏ
ÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÓËÚÕÖÏÕÇØÏÙÚËØÄ
ÖØÄÍØÇÓÓÇÖÕßÖÇØÕßÙÃÇÙÇÔÕÏ
ØÍÇÚÏÑÕÃËÊ×ÑÇÏÇØÑËÚÁÝÊËÑÇËÚÃËÝ!ËÛÔÏÑÕÖÕÏÂÙËÏÝÙÚÕÔËØÄÙÚÕÔ
ÎÒËÑÚØÏÙÓÄÙÚÕßÝÙÏÊÎØÕÊØÄÓÕßÝ
ÑÇÏÙÚÕÚÇÞßÊØÕÓËÃÕÙÎÓÇÔÚÏÑÂ
ÇÆÐÎÙÎÚÜÔÌÄØÜÔÑÇÏÚÜÔÑØÇÚÏÑ×ÔÊÇÖÇÔ×ÔÙßÓÓËÚÕÞÂÚÜÔ
ËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÙÚÎÊÏÕÃÑÎÙÎÚÜÔ

Η κατάθεση Σόντλαντ
για το Ουκρανικό
καίει τον Τραμπ

Το Ουότεργκεϊτ

ßÖÕÚÏÛÁÓËÔÎÕßÑØÇÔÏÑÂÖÇØÁÓÈÇÙÎ
ßÖÁØÚÎÝ²ÃÒÇØÏ ÒÃÔÚÕÔÙÚÏÝÖØÕËÊØÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÚÕßÑÇÏÎ¦ÒÒÎ
ÚÎÛØßÒÕÆÓËÔÎßÖÄÛËÙÎÊÏÇÌÛÕØ¦Ý
ÍÆØÜÇÖÄÚÕÔÎÓÕÑØÇÚÏÑÄÖØÕËÊØÏÑÄßÖÕÉÂÌÏÕ¬àÕ¡Ö¦ÏÔÚËÔÑÇÏ
ÚÕÔÍÏÕÚÕß²¦ÔÚËØ
ÖÄÚÇÖØ×ÚÇÒËÖÚ¦ÚÎÝÑÇÚ¦ÛËÙÂÝÚÕßÕÑÄÔÚÒÇÔÚÇÔÇÚÃÔÇÐËÚÏÝ
ÍØÇÓÓÁÝ¦ÓßÔÇÝÖÕßËÖÃÓÂÔËÝÁÞÚÏàÇÔÕÏªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÕÃ©ÖØÄËÊØÕÝ
¬ØÇÓÖËÖÏÓÁÔËÏÄÚÏÊËÔßÖÂØÐËX\PK
WYVX\V®ÊÕÆÔÇÏÑÇÏÒÇÈËÃÔÙÚÏÝ
ÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÚÕßÓËÚÕÔÑËÒÁÔÙÑÏ
ÚÎÔÑÇÚ¦ÛËÙÂÚÕßÕÑÄÔÚÒÇÔÚ
ËÃÖË!±ÖÂØÐËX\PKWYVX\V"©ÖÜÝ
ÂÊÎÁÞÜÑÇÚÇÛÁÙËÏÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎËÃÔÇÏÔÇÏ®©ÏßÖËØÇÙÖÏÙÚÁÝÚÕÆÖØÕÁÊØÕßÙÚÕ ÕÍÑØÁÙÕßÖÕÙÚÂØÏàÇÔ
ÄÚÏÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÝÚÕßÍØÇÓÓÇÚÁÇÝ
ªÕÆÔÚÏ¬àÕßÒÏ¦ÔÏÕÕÖÕÃÕÝÖØÕÙÖÇÛÕÆÙËÔÇÖËÃÙËÏÚÕßÝ©ßÑØÇÔÕÆÝÔÇ
ÇÔÕÃÐÕßÔÁØËßÔÇÍÏÇÚÕßÝ¡Ö¦ÏÔÚËÔ
ÑÏÔÕÆÔÚÇÔÓËÊÏÑÂÚÕßÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇ
©ÑÄÔÚÒÇÔÚÑÇÚÁÛËÙËÄÚÏÕÃÊÏÕÝ
ÕßÖÕßØÍÄÝÔÁØÍËÏÇÝªÏÑÁØÏÑÇÏ
¦ÒÒÕÏÑÕØßÌÇÃÕÏÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÖÕß
ÇÙÞÕÒÂÛÎÑÇÔÓËÚÕ©ßÑØÇÔÏÑÄßÖÕÞØË×ÛÎÑÇÔÔÇÙßÔÚÕÔÏÙÚÕÆÔÓËÚÕÔ
Ñ¬àÕßÒÏ¦ÔÏÑÇÚÄÖÏÔØÎÚÂÝËÔÚÕÒÂÝ
ÚÕßÖØÕÁÊØÕß
ÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦ÚÕßÝÔÇÕØÛ×ÙÕßÔÔÁËÝÇÓßÔÚÏÑÁÝÍØÇÓÓÁÝ
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Νέο σκηνικό στην πολύκροτη υπόθεση
«Ολοι τους ÂÚÇÔËÔÂÓËØÕÏËÔÂÚÇÔ
Ñ¦ÖÕÏÕÓßÙÚÏÑÄ®ßÚÁÝÂÚÇÔÕÏÈÇØÏÁÝÒÁÐËÏÝÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙËÕ
ÑÄØÔÚÕÔÄÔÚÒÇÔÚÊÏÕØÏÙÓÁÔÕÝ
ÇÖÄÚÕÔÖØÄËÊØÕ¬ØÇÓÖÜÝÖØËÙÈËßÚÂÝÚÜÔÙÚÎÔÙÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÑÇÚ¦ÛËÙÂÝÚÕßÙÚÎÔ
ÖÏÚØÕÖÂÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÚÎÝÕßÒÂÝ
ÚÜÔÔÚÏÖØÕÙ×ÖÜÔÚÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎ
ÇÚ»ÇßÚÄÔÚÕÔÚØÄÖÕÕÄÔÚÒÇÔÚ
ËÔÁÖÒËÐËÄÞÏÓÄÔÕÚÕÔ§ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ØÇÓÖÇÒÒ¦ÑÇÏÑÕØßÌÇÃÕßÝÙßÔËØÍ¦ÚËÝÚÕßÄÖÜÝÕÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝ
¡¦ÏÑËÔÝÑÇÏÕßÖÕßØÍÄÝÐÜÚËØÏÑ×Ô¡¦ÏÑÕÓÖÁÕÙÚÕÕßÑØÇÔÏÑÄÙÑ¦ÔÊÇÒÕÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÔ
ÑÇØÊÏ¦ÚÜÔËØËßÔ×ÔÍÏÇËÔÊËÞÄÓËÔÎÖÇØÇÖÕÓÖÂÚÕßÖØÕÁÊØÕßÓËÚÕ
ËØ×ÚÎÓÇÚÎÝÑÇÛÇÃØËÙÎÝ
©ÏÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÃÞÚÃàÕßÔÓËÛÕÊÏÑ¦ÚÕÑÇÚÎÍÕØÎÚÂØÏÕÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÕÕÖÕÃÕÕÑ¬ØÇÓÖÖØÕÙÖ¦ÛÎÙË
ÔÇÊÜØÕÊÕÑÂÙËÏÚÕÔÔÁÕÖØÄËÊØÕ
ÚÎÝ©ßÑØÇÔÃÇÝÕÒÕÔÚÃÓÏØËÒÁÔÙÑÏ
ÖØÕÙÌÁØÕÔÚ¦ÝÚÕßÊÆÕÖØ¦ÍÓÇÚÇ
ÖÕßÂÚÇÔàÜÚÏÑÂÝÙÎÓÇÙÃÇÝÍÏÇËÑËÃÔÕÔËÖÃÙÎÓÎËÖÃÙÑËÉÎÙÚÕÔËßÑÄ©ÃÑÕÑÇÏÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÈÕÂÛËÏÇ
ÆÉÕßÝÙÞËÊÄÔËÑÇÚÊÕÒÓË
ÚÎÔÖØÕâÖÄÛËÙÎÄÚÏÕÑËÒÁÔÙÑÏ
ÛÇÙßÓÌÜÔÕÆÙËÔÇÐËÑÏÔÂÙËÏÊÆÕ
ÁØËßÔËÝÖÕßËÔÊÏÁÌËØÇÔàÜÎØ¦ÚÕÔ
¬ØÇÓÖ¡ÃÇËÐÇßÚ×ÔÇÌÕØÕÆÙËÚÎÔ

ËÈÇÃÜÝÚÕÚÏÛÇÖØ¦ÐËÏÇÖÄÚÏÝ
ËÑËÓÈØÃÕßÑÇÏÓËÚ¦ÇÔËÑÒËÍËÃÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÕÆÚËÕÃÊÏÕÝ
ÚÕÍÔÜØÃàËÏËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÊËÔÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÕÏËÑÒÕÍÁÝÇßÚÁÝ
ÖÁØÇÇÖÄÚÕÔÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑÄØÄÒÕÚÕßÝÍÏÇÚÎÔÚÆÞÎÚÕß)YL_P[
ÔÇÙÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙÕßÔÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝ
ÌÏÒËÒËÆÛËØÎÝËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÝ®ÙÚÎ
Þ×ØÇÖÕßÚÎÔËÍÑÇÏÔÃÇÙËÖØÏÔÇÖÄ
ÚÁÙÙËØÏÝÊËÑÇËÚÃËÝÓËÚÎÔ¦ÔÕÊÕ
ÚÎÝÏÊÎØ¦Ý ßØÃÇÝ®ÙÚÎÔËÐÕßÙÃÇÖÏÖÒÁÕÔÄÖÕÏÕÝÑÏÇÖÄÚÕßÝ
ÊÆÕÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝÑÏÇÔÔÏÑÂÙËÏ
ÕÏËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÎÝÔÃÑÎÝÚÕßÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏÕÊßÔÎØÁÝÍÏÇÚÎÙßÔÕÞÂÚÕßÔÜÓÁÔÕßÇÙÏÒËÃÕß
ÙßÓÌÜÔÃÇÍÏÇÚÕ)YL_P[ÖÕßÖÁÚßÞËÕ¬àÄÔÙÕÔÕÊÎÍÕÆÔÚÎÄØËÏÇ
ØÒÇÔÊÃÇÖÏÕÑÕÔÚ¦ÙÚÕÕßÈÒÃÔÕ
ÑÇÏÖÏÕÓÇÑØÏ¦ÇÖÄÚÕÕÔÊÃÔÕËÔ×
Õ ÄØÓÖÏÔÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦ÚÕß
ÔÇÈØËÏÙßÓÓ¦ÞÕßÝÍÏÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÑßÈÁØÔÎÙÎÝÇÌÂÔËÏÇÔÕÏÞÚÄ
ÁÔÇÊËÆÚËØÕÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇÍÏÇÚÎ
ÑÜÚÃÇÄÖÕßÕÏÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝ
ÊËÃÞÔÕßÔÄÚÏÇßÚÂÚÎÌÕØ¦ÎÇÖÄÙÞÏÙÎËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÛÇÔÄÔÇËÖÏÑØÇÚÂÙËÏ

Στην Επιτροπή Πληροφοριών³iØÈÜÊØ³å³{¨~Ñ³ÓÚÉÉÙ{¨{ÐÓØÑÌ³¨ÌÉÙ¨0¨ÑÐ
¨ÉKÉÈ³ÊØ³ (å³i  V~Ì¨³.Ì³ÜÑ³t¨{ÇÑÌÜ{uVÑ¨ÑÙÓTÚi~É

Ενέπλεξε και τους Πενς,
Πομπέο και Πέρι,
οι οποίοι οφείλουν
τώρα να καταθέσουν
ενόρκως στο Κογκρέσο.
ÕÏªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÕÃßÖÕÙÚÎØÏÑÚÁÝ
ÚÕßÖØÕÁÊØÕßÙÚÕ ÕÍÑØÁÙÕÑÇÚ¦ÌËØÇÔÔÇËÑÓÇÏËÆÙÕßÔÑ¦ÖÕÏÇ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÇÖÄÚÕÔÄÔÚÒÇÔÚ©
ÖØËÙÈËßÚÂÝÑÇÚÁÛËÙËÄÚÏÙËÑ¦ÖÕÏÇÙßÔÕÓÏÒÃÇÚÕßÝÕÑ¬ØÇÓÖ
ÚÕßËÃÖËÊËÔÛÁÒÜÚÃÖÕÚÇ®ÇÖÄ
ÚÕ ÃËÈÕÑÇÏÊËÔßÖ¦ØÞËÏX\PK
WYVX\V®ÖÃÙÎÝÊÂÒÜÙËÄÚÏÖÕÚÁ
ÊËÔÇÔÁÌËØËØÎÚ¦ÚÕßÝ¡Ö¦ÏÔÚËÔ
ÕÆÚËÁÑÇÔËËßÛËÃÇÙÆÔÊËÙÎÚÜÔ
ÇÐÏ×ÙË×ÔÚÕßÇÖÄÚÕÔÑËÒÁÔÙÑÏ
ÓËÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂ

ÈÕÂÛËÏÇÁÈÇÏÇÚÕÔÇÊÎÒ×ÔËÏ
ÕÖØÄËÊØÕÝÄÚÏÊËÔÁÑÇÔËÚÃÖÕÚÇ
ÑÇÑÄÊËÔÇÖÕÊËÏÑÔÆËÏÄÚÏÊËÔÚÕ
ÁÑÇÔËÑÏÄÒÇÝ
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Νέο κύμα λαϊκών εξεγέρσεων στο Ιράν
Το ενδεχόμενο της άμεσης ανατροπής του καθεστώτος είναι απομακρυσμένο, χωρίς, ωστόσο, να αποκλείονται εκπλήξεις
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

«Καθώς η έξαρση των διαδηλώσεων
στο Ιράκ και τον Λίβανο είναι πλέον
γεγονός, το ιρανικό καθεστώς πλέον
πρέπει να ασχοληθεί και με το δικό
του κίνημα διαμαρτυρίας. Από τα
τέλη του 2017 υπάρχουν εκατοντάδες
διαμαρτυρίες στο Ιράν ανά μήνα,
σχετικά με ζητήματα όπως η επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών,
η υποβάθμιση του περιβάλλοντος
και τα πολιτικά σκάνδαλα. Ωστόσο,
αυτές οι διαμαρτυρίες δεν απειλούν
το καθεστώς, τουλάχιστον προς το
παρόν. Το ιρανικό κίνημα διαμαρτυρίας επί του παρόντος είναι υπερβολικά αποκεντρωμένο και οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας είναι αρκετά ισχυρές και σε θέση να εμποδίσουν την ανατροπή του καθεστώτος. Ωστόσο, το κύμα των παραπόνων
στο Ιράν υποδηλώνει ότι το καθεστώς
θα πρέπει να ασχοληθεί στο άμεσο
μέλλον με την επίμονη εγχώρια δυσαρέσκεια».
Η παραπάνω «ανάγνωση» ήρθε
την προηγούμενη εβδομάδα από το
Center for Strategic and International
Studies (CSIS) που παρακολουθεί
από κοντά τις εξελίξεις στην Μέση
Ανατολή. Τη στιγμή που στο Ιράν
χιλιάδες, αν όχι εκατομμύρια πολιτών,
ξεχύθηκαν στους δρόμους για να
διαμαρτυρηθούν κατά της εξωφρενικής αύξησης της τιμής των καυσίμων, σε μια χώρα που είναι πλούσια
σε ενεργειακά κοιτάσματα, το διεθνές
κέντρο στρατηγικών μελετών απέκλεισε το ενδεχόμενο της άμεσης
ανατροπής του ιρανικού καθεστώτος.
Ωστόσο, προειδοποιεί ότι τα δύσκολα
για το Ιράν και την ευρύτερη περιοχή
έχουν μόλις αρχίσει. Στο ίδιο μήκος
κύματος και οι αναλύσεις που αφορούν τον μεγάλο κοινωνικό και πολιτικό αναβρασμό σε Ιράκ και Λίβανο,








Ο Farid Mirbagheri είναι
ένας ιρανικής καταγωγής
ακαδημαϊκός, από το
Τμήμα Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας, προϊδεάζει
για την έναρξη μιας νέας
περιόδου στη σύγχρονη
ιστορία του Ιράν και της
ευρύτερης περιοχής.
δύο χώρες που παραδοσιακά διατηρούν στενές σχέσεις με το Ιράν. Όλα
δείχνουν ότι με τις νέες μαζικές κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις, στη
Μεσοποταμία και Μέση Ανατολή
ξεκινά μια νέα περίοδος που δεν
αποκλείεται να συνοδευτεί από πολλές «εκπλήξεις».

Mεγαλύτερες διαδηλώσεις
Ο Farid Mirbagheri είναι ένας
ιρανικής καταγωγής ακαδημαϊκός,
από το Τμήμα Διεθνών Σπουδών του
Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, ο
οποίος παρακολουθεί από κοντά τις
εξελίξεις στην πατρίδα του. Αναλύοντας στην «Κ» τις τελευταίες εξελίξεις, ο έμπειρος διεθνολόγος μάς
προϊδεάζει για την έναρξη μιας νέας
περιόδου στη σύγχρονη ιστορία του
Ιράν και της ευρύτερης περιοχής.
«Οι πρόσφατες διαδηλώσεις στο
Ιράν, οι οποίες έχουν μέχρι στιγμής
κοστίσει τη ζωή άνω των 100 διαδηλωτών (και ενδεχομένως περισσότερων) είναι η τελευταία και η πιο
σοβαρή εξέγερση κατά της Ισλαμικής
Δημοκρατίας από την ίδρυσή της
πριν από 40 χρόνια», τονίζει ο κ. Mirbagheri, ο οποίος προσθέτει τα εξής:

Σε αντίθεση με τις διαμαρτυρίες του 2017-18, όταν οι δυνάμεις ασφαλείας κα-

τάφεραν να περιορίσουν τις συγκρούσεις σε μικρότερες πόλεις, αυτή τη φορά
γύρω από όλες τις μεγάλες πόλεις έχουν δημιουργηθεί εστίες αντίστασης με
ανθρώπους που φωνάζουν «θάνατος στον δικτάτορα.
«Το νέο κύμα διαμαρτυρίας πυροδοτήθηκε από τον ξαφνικό τριπλασιασμό των τιμών των καυσίμων
στη διάρκεια μιας νύχτας.
Οι ταραχές ξεκίνησαν στο άκουσμα αυτής της είδησης και εξαπλώθηκαν σαν μια πυρκαγιά σε ολόκληρη τη χώρα. Σε αντίθεση με τις διαμαρτυρίες του 2017-18, όταν οι δυνάμεις ασφαλείας κατάφεραν να περιορίσουν τις συγκρούσεις σε μικρότερες πόλεις, αυτή τη φορά γύρω
από όλες τις μεγάλες πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας
Τεχεράνης, έχουν δημιουργηθεί
εστίες αντίστασης με ανθρώπους
που φωνάζουν «θάνατος στον δι-

κτάτορα». Το σύνθημα που αναφέρεται ο Ιρανός διεθνολόγος αφορά
τον Αλί Χαμάνεϊ θρησκευτικό ηγέτη
του Ιράν, ο οποίος την προηγούμενη
εβδομάδα βρέθηκε στο στόχαστρο
των διαδηλωτών. Ο κ. Χαμάνεϊ, ένας
υπερσυντηρητικός πολιτικός, πρώην
πρόεδρος του Ιράν, που έχει αναλάβει
το αξίωμα του θρησκευτικού ηγέτη
της χώρας, ένα πόστο που έχει κατοχυρωθεί συνταγματικά μαζί με
την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Η ιρανική κρίση
Ποια επεξήγηση μπορεί να δοθεί
στις τελευταίες, κρίσιμες εξελίξεις

στο Ιράν; Προς ποια κατεύθυνση
οδεύουν οι εξελίξεις; Απαντώντας
στα συγκεκριμένα κρίσιμα ερωτήματα ο καθηγητής Mirbagheri εστιάζει στις βασικές αδυναμίες που
φέρει σήμερα το θρησκευτικό καθεστώς του Ιράν. «Η διαιώνιση μιας
αυστηρής θεοκρατίας στο εσωτερικό του Ιράν και η προσπάθεια
εξαγωγής του πολιτικού Ισλάμ στις
γειτονικές χώρες έχει ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη πτώση του
Ιράν σχεδόν σε όλα τα πεδία, εγχώρια και διεθνή», προειδοποιεί ο
Ιρανός διεθνολόγος. Στη συνέχεια,
ο κ. Mirbagheri στρέφει την προσοχή του στα μεγάλα προβλήματα
που αντιμετωπίζει το σύγχρονο
Ιράν σε διάφορα πεδία: «Μετά από
τέσσερις δεκαετίες Ισλαμικής Δημοκρατίας, η οικονομία βρίσκεται
στα πρόθυρα της πλήρους πτώχευσης, η πολιτική απομόνωση έχει
κυριεύσει τη χώρα, ο εθισμός στα
ναρκωτικά και η διαφθορά υψηλού
επιπέδου βρίσκονται σε επίπεδα
ρεκόρ παγκοσμίως και οι Ιρανοί
στερούνται μερικά από τα πιο βασικά ανθρώπινα δικαιώματα».
Υπό τη σκιά, λοιπόν, αυτών των
μεγάλων προβλημάτων και τη νέα
εξέγερση που κόστισε τη ζωή εκατοντάδων πολιτών και οικονομική
απώλεια πολλών εκατομμυρίων
αμερικανικών δολαρίων, τι είδους
μέλλον αναμένει το Ιράν; «Η εξέγερση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετατοπίστηκε σταδιακά
από την επιδίωξη μεταρρύθμισης
στο πλαίσιο του καθεστώτος στην
ολοκληρωτική απόρριψη του συστήματος. Είναι το τελευταίο που
ώθησε τώρα το ισλαμικό κατεστημένο να διατάξει τη θανάτωση διαδηλωτών στους δρόμους», τονίζει
ο καθηγητής Mirbagheri, ο οποίος
προσθέτει τα εξής: «Ποιες είναι οι

προοπτικές για αλλαγή της σημερινής κατάστασης στο Ιράν; Αργά
ή γρήγορα, αν όχι με μια επαναστατική έκρηξη από τον λαό, σίγουρα με σειρά εσωτερικών αλλαγών θα κλείσει το θλιβερό κεφάλαιο
της Ισλαμικής Δημοκρατίας στην
ιστορία του Ιράν. Όπως ακριβώς
συνέβη στην πρώην Σοβιετική Ένωση τη δεκαετία του 1980, όταν όχι
μόνο οι άνθρωποι αλλά και οι ηγέτες
έχασαν την πίστη τους στη νομιμότητα της κυριαρχίας τους, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν βαδίζει
σε κοίλο έδαφος».
Το CSIS έρχεται να προσθέσει
σε αυτήν την ανάλυση, τη διεθνή
πτυχή, κυρίως την αμερικανική,
με την εξής επισήμανση: «Η επιμονή των διαδηλωτών στο Ιράν και
σε άλλες χώρες της περιοχής – όπως
ο Λίβανος και το Ιράκ – υποδηλώνει
ότι ένα σημαντικό στοιχείο του ανταγωνισμού των ΗΠΑ με το Ιράν
είναι αυτό της ιδεολογίας. Εξάλλου,
η προπαγανδιστική εκστρατεία των
ΗΠΑ κατά της Σοβιετικής Ένωσης,
η οποία περιελάβανε πλατφόρμες
και συστήματα όπως το Ράδιο Ελεύθερη Ευρώπη, το ράδιο Liberty, η
φωνή της Αμερικής και η υπηρεσία
πληροφοριών των ΗΠΑ, υπήρξε
κρίσιμη κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.
Τα δυνατά στοιχεία των Ηνωμένων Πολιτειών –η υποστήριξη
των δημοκρατικών αρχών, των
ανοικτών αγορών και του ελεύθερου
τύπου– είναι επίσης οι σημαντικότερες αδυναμίες του Ιράν. Το απολυταρχικό πολιτικό σύστημα του
Ιράν επιχειρεί να ελέγξει την πρόσβαση των πολιτών σε πληροφορίες.
Τέτοιου είδους πρακτικές καθιστούν
το ιρανικό καθεστώς ευάλωτο σε
εκστρατεία προπαγάνδας των ΗΠΑ
και της Δύσης».
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Σε κίνδυνο η ελευθερία του Τύπου

Ο Ντάνιελ Ελσμπεργκ, ο άνθρωπος που «διέρρευσε» τα περίφημα Pentagon Papers για τη φρίκη του Βιετνάμ, μιλάει στην «Κ»
Συνέντευξη στην ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΜΠΕΡΣΗ

Ανησυχία
για Τραμπ
Αν ο Τζούλιαν Ασάντζ
καταδικαστεί, τότε οι μόνοι δημοσιογράφοι που
θα μας ενημερώνουν για
το τι πραγματικά κάνει
η κυβέρνηση θα είναι
οι δημοσιογράφοι που
είναι διατεθειμένοι να
πάνε στη φυλακή.

Δημοκρατία δεν
είναι να καθορίζει
η κυβέρνηση τι επιτρέπεται να γνωρίζουν
οι πολίτες. Αυτό είναι
εκλεγμένη μοναρχία.
ÑÕßÔÄÓÜÝÕ§ÃÐÕÔËÃÞËÑÇÚÇÌÁØËÏÇßÚÄÖÕßÂÛËÒËÛÇÂÓÕßÔÙÚÎ
ÌßÒÇÑÂÍÏÇÞØÄÔÏÇÁÙÚÜÓË
ÑÇÒÂÙßÓÖËØÏÌÕØ¦©ÓÜÝÊËÔßÖÂØÞËÖËØÃÖÚÜÙÎÔÇÓËÈ¦ÒÕßÔÙÚÎÔ
ÇÖÕÓÄÔÜÙÎ©ÆÚËÖÕßÓÕßÖÁØÇÙË
ÇÖÄÚÕÓßÇÒÄÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕ
– Λέτε, δηλαδή, ότι τα πράγματα
έχουν χειροτερέψει πολύ από την
εποχή του Νίξον.
¶¦ØÇÖÕÒÆ¬ÎÔ¬ÙÁÒÙÏ¡¦ÔÏÔÍÑÚÎÔÇÔÇÒÆÚØÏÇÖÕßÁÊÜÙË
ÚÏÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÍÏÇÚÕßÝÖÕÒÁÓÕßÝ
ÙÚÕØ¦ÑÑÇÏÚÕÌÍÇÔÏÙÚ¦ÔÙÚÎ
>PRP3LHRZÚÎÔËÃÞÇÔÓÂÔËÝ
ÙÚÎÔÇÖÕÓÄÔÜÙÎÑÇÏÚÎÔÁÈÍÇÒÇÔ
ÓÄÔÕÑÇÏÓÄÔÕËÖËÏÊÂÁÍÏÔÇÔÓËÍ¦ÒËÝÊÏÇÓÇØÚßØÃËÝÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÙßÔËÒÂÌÛÎÔÑÇÏËÍ×ÓÏÇÊßÕÌÕØÁÝ
¬×ØÇËÃÔÇÏÖ¦ÒÏÙÚÎÔÇÖÕÓÄÔÜÙÎ
ÍÏÇÚÃÇØÔËÃÚÇÏÔÇÑÇÚÇÛÁÙËÏËÔÇÔÚÃÕÔÚÕßÙ¦ÔÚàËÔßÖ¦ØÞËÏÇÖÕÒÆÚÜÝÑÇÓÃÇÊÏÑÇÏÕÒÄÍÎÙÎ
– Βλέπετε ζητήματα αναφορικά με
την ελευθερία του Τύπου;
¶ÔÕ¬àÕÆÒÏÇÔÑÇÚÇÊÏÑÇÙÚËÃ
ÚÄÚËÕÏÓÄÔÕÏÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÏÖÕßÛÇ
ÓÇÝËÔÎÓËØ×ÔÕßÔÍÏÇÚÕÚÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦Ñ¦ÔËÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÛÇËÃÔÇÏÕÏ
ÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÏÖÕßËÃÔÇÏÊÏÇÚËÛËÏÓÁÔÕÏÔÇÖ¦ÔËÙÚÎÌßÒÇÑÂÞÕßÓË
ÚÁÚÕÏÕßÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÝÇÒÒ¦ÊËÔ
ËÃÔÇÏÖ¦ØÇÖÕÒÒÕÃ©ÔÄÓÕÝÖËØÃÑÇÚÇÙÑÕÖËÃÇÝÖØÁÖËÏÔÇÚØÕÖÕÖÕÏÎÛËÃ
ÍÏÇÔÇÖØÕÙÚËÛËÃÎßÖËØ¦ÙÖÏÙÎÚÕß

A.P. / PATRICK SEMANSKY

To 1971, ÕÏÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝÙßÔÁÞÏàÇÔÔÇÖÕÒËÓÕÆÔÍÏÇÁÑÚÕÞØÄÔÕ
ÙÚÕÏËÚÔ¦ÓÑØÇÚ×ÔÚÇÝÚÎÔÑÕÏÔÂ
ÍÔ×ÓÎÙÚÕÙÑÕÚ¦ÊÏÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÏÝ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÁÝÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝÚÕßÖÕÒÁÓÕßØÕÂÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝ¦ÒÒÇÐËÄÚÇÔ
ÕÏ5L^@VYR;PTLZÑÇÏÎ>HZOPUN[VU
7VZ[ÊÎÓÕÙÃËßÙÇÔÇÖÄØØÎÚÎÁÑÛËÙÎÚÕßËÔÚÇÍ×ÔÕßÚÇÒËÍÄÓËÔÇ
7LU[HNVU7HWLYZÖÕßÖËØÏÁÍØÇÌÇÔ
ÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÄÖÜÝÂÚÇÔ¬ÎÔÁÑÛËÙÎÁÊÜÙËÙÚÕÔ;ÆÖÕÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝ
ÙßÔÚ¦ÑÚËÝÚÎÝÕ§Ú¦ÔÏËÒÒÙÓÖËØÍÑ
ÇÔÇÒßÚÂÝÙÚÎÔËÚÇÏØËÃÇ9(5+ÑÇÏ
ÒÇÓÖØÄÝÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÕÕÖÕÃÕÝ
ÛßÙÃÇÙËÓÏÇËÐÇÏØËÚÏÑÂÙÚÇÊÏÕÊØÕÓÃÇÙÚÕÔÈÜÓÄÚÎÝÇÒÂÛËÏÇÝÂÓËØÇ
ÙÚÇÚÕßÞØÄÔÏÇÕÒÙÓÖËØÍÑÁÞËÏ
ÚÕÃÊÏÕÑÕÌÚËØÄÓßÇÒÄÑÇÏÑØÇÚ¦ÚÎÔ
ÃÊÏÇÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑÂÙÚ¦ÙÎÇÖÁÔÇÔÚÏ
ÙÚÎÔÇÊÏÇÌ¦ÔËÏÇÚÎÝËÐÕßÙÃÇÝÖÕß
ÕÊÂÍÎÙÇÔÚÇÈÂÓÇÚ¦ÚÕßÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß»
– Ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για
τα βασανιστήρια εκτίμησε ότι η
ζωή του ιδρυτή της WikiLeaks και
φίλου σας, Τζούλιαν Ασάντζ, που
είναι φυλακισμένος στην Αγγλία,
βρίσκεται σε κίνδυνο. Τι λέτε για
αυτή τη δήλωση;
¶©¬àÕÆÒÏÇÔÙ¦ÔÚàÑÏÔÊßÔËÆËÏ
ÇÖÄÓÎÇÔÇÙÚØÁÉÏÓËÝÈÒ¦ÈËÝÖÄ
ÚÎÔÖØÄÙÌÇÚÎËÓÌ¦ÔÏÙÂÚÕßÙÚÕÊÏÑÇÙÚÂØÏÕÌ¦ÔÎÑËÄÚÏËÃÔÇÏÙËÖÕÒÆ
ÑÇÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ¬ÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÚÕÔ
ÑØÇÚÕÆÔÙÚÎÔÇÖÕÓÄÔÜÙÎËÃÔÇÏÓÏÇ
ÓÕØÌÂÈÇÙÇÔÏÙÚÎØÃÕß©ÚÇÔÚÕÔËÃÊÇÙÚÎÔÖØËÙÈËÃÇÚÕßÑÕßÇÊÄØÙÚÕ
ÕÔÊÃÔÕÖØÏÔÇÖÄÁÔÇÊÆÕÞØÄÔÏÇ
ËÃÞÇÂÊÎÇÔÎÙßÞÂÙËÏÖÕÒÆÍÏÇÚÎÔ
ßÍËÃÇÚÕßÑÇÏÊËÔÔÕÓÃàÜÄÚÏÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÁÞÕßÔÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÚËÃÙÚÎ
ÌßÒÇÑÂÇÔÑÇÏÛÇÁÖØËÖË¬ÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÑØÇÚËÃÚÇÏÁÞËÏÑ¦ÖÕÏÇÒÕÍÏÑÂÇÔÇÖÕÊËÞÛËÃÑÇÔËÃÝÄÚÏßÖ¦ØÞËÏ
ÁÔÚÇÒÓÇÁÑÊÕÙÂÝÚÕßÙÚÏÝÇÔ
ÑÇÏËÍ×ÊËÔÚÕÇÖÕÊÁÞÕÓÇÏÍÏÇÚÃÚÕ
ÇÊÃÑÎÓÇÍÏÇÚÕÕÖÕÃÕÑÇÚÎÍÕØËÃÚÇÏ
ËÃÔÇÏÑÇÛÇØ¦ÖÕÒÏÚÏÑÄÒÒ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÔÇÖÕÓÄÔÜÙÎËÃÔÇÏËÔÚËÒ×ÝÇÙßÍÞ×ØÎÚÕÊËÔ
ÁÞËÏßÖ¦ØÐËÏÑÇÓÃÇËÖÃÙÎÓÎÊÏÑÇÏÕÒÄÍÎÙÎÏÇÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßàÕßÔ
ÑÇÏÇÔÇÖÔÁÕßÔÙÚÕÔÚËØÔËÚÄÖÜÝ
ÇßÚÄÝÚÕÈÇÙÇÔÏÙÚÂØÏÕËÃÔÇÏÇÑÄÓÎÓËÍÇÒÆÚËØÕ
– Στις ΗΠΑ πρόκειται να του απαγγείλουν κατηγορίες με βάση τον
νόμο περί κατασκοπείας.
¶ÓÕßÔÕÖØ×ÚÕÝ¦ÔÛØÜÖÕÝ
ÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÞ×ØÇÝÙÚÕÔÕÖÕÃÕ
ÇÖÇÍÍÁÒÛÎÑÇÔÑÇÚÎÍÕØÃËÝÍÏÇÊÎÓÕÙÃËßÙÎËÍÍØ¦ÌÜÔÓËÈ¦ÙÎÚÕÔÔÄÓÕ
ÇßÚÄ©ÏÑÇÚÎÍÕØÃËÝËÏÝÈ¦ØÕÝÓÕß
ÑÇÚÁÖËÙÇÔËÖËÏÊÂÇÖÕÊËÃÞÛÎÑËÄÚÏ
ÚÕÑØ¦ÚÕÝËÃÞËÖÇØÇÔÕÓÂÙËÏÙÚÕÔ
ÚØÄÖÕÖÕßÞËÏØÃÙÚÎÑËÚÎÔßÖÄÛËÙÎ
Ñ¦ÚÏÖÕßÕÊÂÍÎÙËÙÚÎÌßÒ¦ÑÏÙÎÑ¦ÖÕÏÜÔÙßÔËØÍÇÚ×ÔÚÕßËßÑÕÆ©Ã-

«O Τραμπ ~ÒÉ{ÌV³{Ð¨ÉËo{ÑÑ×Ó¨É{³i~Ü{ÐÑ³{~Ê~Ñ³Ñ³¨×ÊåÈ³Ì
¨ÓÉ{ÑÚÉ¨ÉË³Ñ{Óo~ÜiÐÑ~Ñ³Ò³iØÑÚ¨Ì³i³ÑØuVÜÓÉ{ ÜÐÉ¨o~
ÊÎÓÕÙÃÕßÙßÓÌÁØÕÔÚÕÝ×ÙÚËÔÇ
ÓÖÕØËÃÔÇËÐÎÍËÃÕÑÇÚÎÍÕØÕÆÓËÔÕÝÚÏÁÑÇÔËÑÇÏÍÏÇÚÃÓÁÔÇÊËÔ
ÓÕßËÖËÚØ¦ÖÎÑÇÔÔÇÇÖÇÔÚÂÙÜ
ÙÚÎÔËØ×ÚÎÙÎÍÏÇÚÃÌÜÚÕÚÆÖÎÙÇ
ÑÇÏÊÎÓÕÙÃËßÙÇÚÇ7LU[HNVU7HWLYZ
ÃÔÇÏËÑÚÄÝÛÁÓÇÚÕÝ®ËÃÖËÕÊÏÑÇÙÚÂÝËÔÁÞÜÐÇÔÇÊËÃßÖÄÛËÙÎ
ÙÚÎÔÕÖÕÃÇÕÑÇÚÎÍÕØÕÆÓËÔÕÝÔÇ
ÓÎÔÓÖÕØËÃÔÇËÐÎÍÂÙËÏÍÏÇÚÃÁÑÇÔËÄÚÏÁÑÇÔË®ËÃÖËÕÊÏÑÎÍÄØÕÝÓÕß
ÑÇÏÕÊÏÑÇÙÚÂÝÖÕßÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝ
ÊÃÑÎÝËÃÞËÖØÕÚÇÛËÃÇÖÄÚÕÔ§ÃÐÕÔ
ÜÝËÖÄÓËÔÕÝÊÏÕÏÑÎÚÂÝÚÕß-)0ËÃÖËÚ×ØÇÈÒÁÖËÚË®ÒÒ¦ËÍ×ÊËÔ
ÂÓÕßÔÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝÕÔÄÓÕÝÖËØÃÑÇÚÇÙÑÕÖËÃÇÝÊËÔÁÞËÏÖÕÚÁÁÜÝ
Ú×ØÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛËÃËÔÇÔÚÃÕÔÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÜÔËÖÕÞÂÚÎÝÌßÒÇÑÂÝÚÜÔÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÜÔÇØÞÃàËÏ
ÓËÚÕÔ¬àÕÆÒÏÇÔÙ¦ÔÚàØËÚÇÔÃÇÍÏÇÁÔÇÓÏÑØÄÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇËÃÞËÖËØÏÒ¦ÈËÏÙÚÕÔÔÄÓÕÖËØÃ
ÑØÇÚÏÑ×ÔÓßÙÚÏÑ×ÔÓÏÇËÐÇÃØËÙÎ
ÍÏÇÚÏÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÊÎÓÕÙÃÕßÙßÓÌÁØÕÔÚÕÝÚÙÏÄÚÇÔÕ Ò¦ÏÈ²¦ÔÚËØÇÖÕÑ¦ÒßÉËÄÚÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
¦ÚÙËØËÃÞËÖËÏÉÁÓÇÚÇÍÏÇÚÎÔßÖÄÛËÙÎÚÎÝÈÆÛÏÙÎÝÚÕßÇØÍËÔÚÃÔÏÑÕß
ÙÑ¦ÌÕßÝÚØÇÚÎÍÄÝ¡ÖËÒÍÑØ¦ÔÕ®
ÇÛÜ×ÛÎÑËÒÄÍÜÊÎÓÕÙÃÕßÙßÓÌÁØÕÔÚÕÝÕÒÆÙÆÔÚÕÓÇÎÈØËÚÇÔÏÑÂ

ÕßÒÂÇÌÇÃØËÙËÚÎÊÏ¦ÚÇÐÎÖËØÃ
ÊÎÓÕÙÃÕßÙßÓÌÁØÕÔÚÕÝÁÚÙÏÚ×ØÇ
Ë¦ÔÁÔÇÝÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÝÇÖÕÑÇÒÆÉËÏ
ÁÔÇÉÁÓÇÂÁÔÇÁÍÑÒÎÓÇÛÇÑÇÚÇÊÏÑÇÙÚËÃÇÔÎÇÖÕÑ¦ÒßÉÎÈÇÙÃàËÚÇÏ
ÙËÇÖÄØØÎÚÕÁÍÍØÇÌÕ ÇÏÁÍÍØÇÌÇ
ÖÕßÑÇÒÆÖÚÕßÔÉÁÓÇÚÇÂÇÊÏÑÂÓÇÚÇÛÇËÃÔÇÏÇÖÄØØÎÚÇÄÖÜÝÁÞÕßÓË
ÊËÏÙÚÎÔßÖÄÛËÙÎÚÎÝÖÇØÇÖÕÓÖÂÝ
ÚÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÙËÊÃÑÎ
– Τι εννοείτε;
¶ËÖÃÓÇÞÎÙßÔÕÓÏÒÃÇÚÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÓËÚÕÔ©ßÑØÇÔÄÖØÄËÊØÕÊËÔÇÌÕØÕÆÙËÚÎÔËÛÔÏÑÂÇÙÌ¦ÒËÏÇÇÒÒ¦ÇÊÃÑÎÓÇÖÕßÊÏÁÖØÇÐËÕ
ÖØÄËÊØÕÝÑÇÏÁÚÙÏÕÔÕÓÏÑÄÝÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÕßËßÑÕÆ©ÃÑÕßÚÎÔÁÈÇÒËÇÓÁÙÜÝÙÚÎÔßÉÎÒÄÚËØÎÑÇÚÎÍÕØÃÇÊÏÇÈ¦ÛÓÏÙÎÝÖ¦ÔÜÇÖÄÚÕ
¦ÑØÜÝÇÖÄØØÎÚÕÙÚÎÊÏÇÈ¦ÛÓÏÙÎ
ÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÇÏÍÏÇËßÇÃÙÛÎÚËÝÓßÙÚÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÄÖÜÝÕÏ
ÙÞËÊÏÇÙÓÕÃÊÕÒÕÌÕÔÏ×Ô¬ÕÔÇÞÇØÇÑÚÎØÃàÕÔÚÇÏÕÏËÔÕÞÕÖÕÏÎÚÏÑÁÝ
ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÜÝÇÖÄØØÎÚËÝÍÏÇÔÇ
ÓÎÔÖÁÙÕßÔÙÚÇÞÁØÏÇÚÕß¬ÆÖÕßÂ
ÚÜÔÊÏÑÇÙÚÎØÃÜÔËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÌßÙÏÕÒÕÍÏÑÄÍÏÇÚÕÙÆÙÚÎÓÇÊÏÇÈ¦ÛÓÏÙÎÝ
ÙËÑ¦ÛËÞ×ØÇ©ÏÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÏ
ÛÇÖØÁÖËÏÔÇÐÁØÕßÔÖÕÏÕÔÕÓÏÑÄ
ÑÇÛËÙÚ×ÝÊÏÁÖËÏÚÎÔÇÖÕÑ¦ÒßÉÎ
ÊÏÇÈÇÛÓÏÙÓÁÔÜÔÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÙÚÎ

Ο ΕλσμπεργκÉÑ{ÉË³i
ÙÓÐÉÈi³ÈÈi×ËÈ
o{Ñ³T¨ËÐÑ³ÛiÐ~¨Ñ³{~Ó¨{.Ò³É¨Ø
Ì³{ÙÉÚÑT¨i{Ð{ÊÉ{
³ÌÐÉ¨Ë~Ñ³Ñ~ÉËÑØÉÑ³ËÌÙ{TÉ³ÉÖÈÜi¨×¨ËÉØÈÉËÑ{
¨ØÌ×ÉÜØ³ÈÙiÐËÈ
ÈÐ×Ó¨³Ø(Ñ¨ÒÜÜiÜÑVÉ~×¨ÒÇÉ{³iÑiÈTËÑ
Ì³{ ³ÌÑÜ³0¨ÑÐÚÑ
ÉÑÉ~ÜÉoÉËV~Ò³{ÈÉËÑ{
t~Ñ~Ìo{Ñ³iÑÚ¨Ì³i³Ñut TÈÐÉÓÑ~ÌÐÐÑ
~Ñ{ÓÑ¨ÌÉÙ¨ÈioÉË³Ñ{³¨ÑÚÉ{o{Ñ
³iÐÉo{³Ëii³É~Ð¨ÖÑÌ¨È~³Ò
~ÑÖ{ÐÑÒÉ{ÌV³{Ð¨ÉË
o{ÑÑ×Ó¨É{³i~Ü{ÐÑ³{~Ê
~Ñ³Ñ³¨×ÊåÈ³Ì¨ÓÉ{
ÑÚÉ¨ÉË³Ñ{Óo~ÜiÐÑ~Ñ³Ò
³iØÑÚ¨Ì³i³ÑØ0Ñ
Ði{³ÉÖÉ{~ÑÉËØ³i
~Ü{ÐÑ³{~ÊÑÜÜÑoÊÙÉÉËÑ{
ÑÙË~iÐÑVÑÜÜÒÑÓÑØ¨ÌÉÙ¨ØÉ{ÜÓoÉ{ÑÑoÉË
~Ñ{³Ñ¨ËÐÑ³Ñ³Ù{~
³ÈÉ{³iÐÌÈÐ³ÉË~Ñ³Ò³iØÑÚ¨Ì³i³ÑØuVÜÓÉ{
Þ×ØÇÚÕßÝÇÒÒ¦ÙÞËÊÄÔÑÇÔÁÔÇÝ
ÊËÔÐÁØËÏÚÎÔÒÒ¦ÊÇËÃÙÚË¶ÐÁØËÚËÄÚÏÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÊËÔËÃÔÇÏÔÇ
ÑÇÛÕØÃàËÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÚÏËÖÏÚØÁÖËÚÇÏÔÇÍÔÜØÃàÕßÔÕÏÖÕÒÃÚËÝßÚÄ
ËÃÔÇÏËÑÒËÍÓÁÔÎÓÕÔÇØÞÃÇ ÇÏÈÁÈÇÏÇÁÔÇÝÓÕÔ¦ØÞÎÝÖÕßÓÖÕØËÃÔÇ
ÚÇÑÇÛÕØÃÙËÏÄÒÇÇßÚ¦ÁÞËÏÓËÍ¦ÒÎ
ËÖÏØØÕÂÙÚÏÝËÖÄÓËÔËÝËÑÒÕÍÁÝ¬Ï
ÙÎÓÇÃÔËÏÉÎÌÃàÜÑ¦ÖÕÏÕÔÇÔÊËÔ
ÐÁØÜÚÏÁÞËÏÑ¦ÔËÏ"
– Τι πιστεύετε για τον μάρτυρα
δημοσίου συμφέροντος που αποκάλυψε τη συνομιλία του Τραμπ;
¶¢ßÙÏÑ¦ÑÇÏßÖÕÙÚÎØÃàÜÚÏÝ
ËÔÁØÍËÏÁÝÚÕßÂÚÎÝ²ØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙËÁÔÇÑÇÔ¦ÒÏËÖÃÙÎÓÎÝÊÏÇÓÇØÚßØÃÇÝÚÕÕÖÕÃÕÊËÔÂÚÇÔÊÏÇÛÁÙÏÓÕ
ÙÚÎÊÏÑÂÓÕßËÖÕÞÂÒÒ¦ÚÕ¦ÚÕÓÕÇßÚÄÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÑÃÔÊßÔÕÄÖÜÝ
ÛÇÑÏÔÊÆÔËßËÑÇÏÕÔÚÕßÇØÔÚÔÄÕßÔÚËÔÇÔËÖÁÙÚØËÌËÙÚÏÝÑÇÏ
ÄÖÜÝÑÏÔÊÆÔËÉÇÑÇÏËÍ×ÚÄÚËÞÜØÃÝ
ÔÇÚÕÐÁØÜ
– Το τελευταίο σας βιβλίο αναφέρεται σε ένα θέμα που έχει φύγει
από την επικαιρότητα, τα πυρηνικά όπλα. Γιατί σας απασχολεί;
¶¬ÇÖÕÒËÓÏÑ¦ÙÞÁÊÏÇÖÕßßÖ¦ØÞÕßÔÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÙÚÏÝÍÏÇ
ÖÄÒËÓÕÓËÚÎªÜÙÃÇÑÇÏÙÚÎªÜÙÃÇ
ÍÏÇÖÄÒËÓÕÓËÚÏÝËÃÔÇÏÇØÑË-

Ú¦ÍÏÇÔÇÌÁØÕßÔÖßØÎÔÏÑÄÞËÏÓ×ÔÇÊÎÒÇÊÂÍÏÇÔÇÙÎÑ×ÙÕßÔÚÄÙÎÙÑÄÔÎÙÚÎÙÚØÇÚÄÙÌÇÏØÇÖÕß
ÔÇÓÖÒÕÑ¦ØËÏÚÕ ÚÎÝÎÒÏÇÑÂÝ
ÇÑÚÏÔÕÈÕÒÃÇÝËÖÃÞØÄÔÏÇßÚÄÛÇ
ÙÎÓ¦ÔËÏÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝÍËÜØÍÏÑÂÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÑÇÏÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÚÕß  
ÁÜÝ
ÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆÚÎÝÍÎÝ
¬ÄÙÕVÏÄÙÕÑÇÏÎªÜÙÃÇÇÖËÏÒÕÆÔßÖÄÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝÓËÖØ×ÚÎ
ÞØÂÙÎÖßØÎÔÏÑ×Ô©ÕÆÚÏÔÌØÕÔÚÃàËÏÔÇËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÄÚÏÎªÜÙÃÇÛÇßÖËØÇÙÖÏÙÚËÃÑ¦ÛËÙÖÏÛÇÓÂ
ÚÕßËÊ¦ÌÕßÝÚÎÝÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÕß
ÑÇÏÚÕß ÇÒÃÔÏÔÍÑØÇÔÚÓËÄÒÇÚÇ
ÇÖÇØÇÃÚÎÚÇÓÁÙÇËÔÓÖÕØËÃÄÓÜÝ
ÔÇßÖËØÇÙÖÏÙÚËÃÚÕÔÛÆÒÇÑÕÇßÚÄÔ
ÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕ§¬©ÞÜØÃÝÖßØÎÔÏÑ¦
ÄÖÒÇÄÖÜÝÕÏÊËÔÓÖÕØÕÆÙÇÔ
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Ο «Μωυσής», ύστατη ελπίδα για να σωθεί η Βενετία

Οι δυνατότητες του υποθαλάσσιου φρουρίου που θα αποτρέπει τη θάλασσα να πλημμυρίζει την πόλη και η κλιματική αλλαγή
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Ενα από τα πιο φιλόδοξα
έργα μηχανικής στη
μεταπολεμική Ιταλία,
που έπρεπε να είναι
έτοιμο από το 2011, έγινε
καταφύγιο... μυδιών.
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Η επώδυνη κουλτούρα της «ματαίωσης» στους Αμερικανούς εφήβους
Εξαιρετικά διαδεδομένη στους Αμερικανούς εφήβους φαίνεται πως
είναι η κουλτούρα της «ματαίωσης».
Για τι ακριβώς πρόκειται και πώς
την αντιλαμβάνονται τα παιδιά;
Πριν από μερικές εβδομάδες, η Νίλαμ, που φοιτά στην τελευταία
τάξη του λυκείου, καθόταν σε αίθουσα μαθήματος, στο Καθολικό
Σχολείο του Σικάγο. Οταν ο καθηγητής βγήκε έξω, ένας συμμαθητής
της άρχισε να παίζει ένα τραγούδι
του R. Kelly, το οποίο την ενόχλησε,
γιατί ένιωσε ότι την προσέβαλε ως
Αφροαμερικανή. Ετσι, ζήτησε από
τον συμμαθητή της να κλείσει τη
μουσική. Αυτός απλώς αδιαφόρησε.
«Είναι μόνο ένα τραγούδι», της
απάντησε. «Γνωρίζω ότι ο τραγουδιστής βρίσκεται στη φυλακή ως
παιδεραστής, αλλά η μουσική του
εξακολουθεί να μου αρέσει».
Η απάντηση προκάλεσε φρίκη
στη Νίλαμ, ιδίως επειδή είχαν μόλις

φάσισε ότι είχε έρθει το πλήρωμα
του χρόνου να τον «ματαιώσει». Η
απόφασή της έγινε σύντομα γνωστή, καθώς την αποκάλυψε σε μια
φίλη της, αλλά και στη μητέρα της.
«Ματαίωση» σήμαινε ότι θα απέφευγε με κάθε κόστος να απευθύνει
τον λόγο στο συγκεκριμένο αγόρι
ή να το συναναστρέφεται, καθώς
και ότι δεν την ενδιέφερε καθόλου
να ακούσει τι είχε να της πει. «Στην
κουλτούρα της ματαίωσης, κατ’ αυτόν τον τρόπο, αφαιρείς τη δύναμη
από κάποιον και του δείχνεις ταυτόχρονα ότι η συμπεριφορά του είναι προβληματική σε μια δεδομένη
κατάσταση», τονίζει η Νίλαμ.








Η «ματαίωση» αποστερεί
σε κάποια παιδιά την ευκαιρία να μάθουν από τα
λάθη τους και τα αποξενώνει από τον κοινωνικό
τους περίγυρο.
παρακολουθήσει το μάθημα της
Κοινωνικής Δικαιοσύνης. Είχαν
περάσει το απόγευμά τους συζητώντας για τον καθολικισμό, το
κοινό καλό και την ηθική. Βέβαια,
εκείνος ο συμμαθητής, επισημαίνει
η Νίλαμ, που είναι λευκός, είχε και
στο παρελθόν επιδείξει προβληματική συμπεριφορά. Συχνά, όταν
βρισκόταν με τους φίλους του, χρησιμοποιούσε ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς.
Μετά το μάθημα, η Νίλαμ απο-

Γέννημα του YouΤube

Πρόκειται για μια διαδικασία αποξένωσης εκείνου που τη δέχεται, χωρίς συ-

χνά ο ίδιος να γνωρίζει ή να μπορεί να φανταστεί τον λόγο.

«Ο όρος “ματαίωση” γεννήθηκε
μέσα από το ΥouTube», εξηγεί ο
δεκαπεντάχρονος Μπεν, που φοιτά
σε γυμνάσιο της Πρόβιντενς, του
Ρόουντ Αϊλαντ.

Ενα ημισφαίριο
αρκεί για να
λειτουργεί σωστά
ο εγκέφαλος
Η ολική αφαίρεση ενός ημισφαιρίου
του εγκεφάλου είναι μια ιατρική πράξη
που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1920,
ως θεραπεία κακοήθων νεοπλασμάτων
στο όργανο. Η επιτυχία της, όμως, σε
παιδιά που έπασχαν από εγκεφαλικές
δυσπλασίες, αδιάλειπτες επιληπτικές
κρίσεις ή εγκεφαλικές βλάβες περιορισμένες στο ένα ημισφαίριο, εξέπληξε
ακόμα και τους επιστήμονες. Μετά την
αφαίρεση, τα παιδιά περπατούσαν, μιλούσαν, διάβαζαν και έφερναν εις πέρας
τις καθημερινές τους δραστηριότητες.
Περίπου το 20% των ασθενών που υποβλήθηκαν στη διαδικασία κατάφερε
στην ενήλικη ζωή να εργαστεί κανονικά.
Ερευνα που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Cell Reports υποδεικνύει ότι
ορισμένοι ασθενείς αναρρώνουν τόσο
καλά μετά την εγχείρηση, χάρη στη ριζική αναδιοργάνωση του υπολειπόμενου
μισού εγκεφάλου. Οπως επισημαίνει ο
Ραλφ Αντολφς, γνωσιακός νευρολόγος
του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Καλιφόρνιας (CalTech), που συνυπογράφει
τη μελέτη, όταν υπέβαλαν τους ασθενείς
σε μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου,
αρχικά θεώρησαν πως αυτοί οι «μισοί»
εγκέφαλοι δεν θα έπρεπε να λειτουργούν.
«Αν λάβεις οποιοδήποτε άλλο οργανικό
σύστημα που αποτελείται από μέρη, η
λειτουργία των οποίων είναι αλληλοεξαρτώμενη, όπως η καρδιά, και του
αφαιρέσεις τα μισά, τότε σίγουρα δεν
θα λειτουργεί πια», εξηγεί ο δρ Αντολφς.
Τα περισσότερα εγκεφαλικά δίκτυα
χρησιμοποιούν και τα δύο ημισφαίρια
για να λειτουργήσουν, αλλά οι ερευνητές
ανακάλυψαν ότι, αν και οι συνάψεις
παρέμεναν ίδιες και στους ανθρώπους
που διέθεταν μόνο ένα εγκεφαλικό ημισφαίριο, διαφορετικές περιοχές που ευθύνονταν για την επεξεργασία των αισθητικοκινητικών πληροφοριών, της
όρασης, της προσοχής και των κοινωνικών σημάτων ενίσχυαν τις υπάρχουσες
συνδέσεις, με αποτέλεσμα να αλληλοεπικοινωνούν συχνότερα από ό,τι σε
έναν φυσιολογικό εγκέφαλο, αποκαθιστώντας έτσι τη λειτουργία του. Τα συμπεράσματα της έρευνας είναι εξαιρετικά
ενθαρρυντικά για τους ερευνητές αλλά
και για τις οικογένειες των ασθενών
που προσπαθούν να κατανοήσουν με
ποιον τρόπο προσαρμόζεται και λειτουργεί ο εγκέφαλος μετά την αφαίρεση
του ενός ημισφαιρίου. Ασφαλώς, η οκτάωρη χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης
ενός εγκεφαλικού ημισφαιρίου, που
ιδανικά πραγματοποιείται σε παιδιά
πολύ νεαρής ηλικίας, εγκυμονεί κινδύνους. Η αφαίρεση του εγκεφαλικού
ιστού πρέπει να γίνει σταδιακά και με
μεγάλη προσοχή. Εάν κάποιες ίνες παραμείνουν, ενδέχεται να προκαλέσουν
νέες επιληπτικές κρίσεις, επηρεάζοντας
δυσμενώς το υγιές ημισφαίριο. Επίσης,
υπάρχει κίνδυνος διαρκών ημικρανιών
ή και συγκέντρωσης υγρού στον εγκέφαλο. Μετά την επέμβαση, συνήθως
τα παιδιά γίνονται εμφανώς πιο αδύναμα
στα αντικριστά από την επέμβαση άνω
και κάτω άκρα. Πιθανώς να μη βλέπουν
από την πλευρά της επέμβασης και να
χάσουν την ικανότητα αναγνώρισης
της προέλευσης κάποιου ήχου. Ωστόσο,
στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, οι εγκεφαλικές βλάβες που
κατέστησαν αναγκαία την αφαίρεση
του ημισφαιρίου είχαν ήδη επηρεάσει
αυτές τις λειτoυργίες.

Ο Μπεν πιστεύει ότι η άνθρωποι
οφείλουν να λογοδοτούν για τις
πράξεις τους, είτε είναι διάσημοι
είτε είναι άσημοι. Ωστόσο, όπως
λέει, η «ματαίωση» τους αποστερεί
την ευκαιρία να μάθουν από τα λάθη τους και τους αποξενώνει από
τον κοινωνικό τους περίγυρο. Στο
σχολείο του δεν υπάρχουν πολλά
κρούσματα σχολικού εκφοβισμού
και έτσι ο όρος «ματαίωση», όταν
τον εκφέρει αστειευόμενος με τους
φίλους του, δεν προκαλεί ιδιαίτερο
τρόμο. Μια φορά, μάλιστα, που σε
κάποιο μάθημα συζητούσαν για
τους κινδύνους των ηλεκτρονικών
τσιγάρων και του ατμίσματος, κάποια παιδιά είπαν ότι η Juul, η εταιρεία που κατασκευάζει τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, «ματαιώθηκε». Για
πολλά παιδιά, ωστόσο, η εμπειρία
της «ματαίωσης» είναι σοκαριστική
και επώδυνη.
THE NEW YORK TIMES

Παπλώματα
επικίνδυνα για
το αναπνευστικό

Ορμόνες ευνοούν τον καρκίνο του προστάτη
Μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσουν
καρκίνο του προστάτη έχουν όσοι άνδρες
εμφανίζουν αυξημένα επίπεδα ελεύθερης
τεστοστερόνης και ινσουλινομιμητικού αυξητικού παράγοντα (IGF-I), σύμφωνα με νέα
ιατρική μελέτη. Η έρευνα, με δείγμα 200.000
άνδρες, είναι η πρώτη που κάνει την επιστημονική κοινότητα να πιστέψει ότι ο περιορισμός αυτών των δύο επιβαρυντικών
στοιχείων μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμό
της εμφάνισης της νόσου. Η δρ Ρουθ Τράβις,
από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, εξηγεί:
«Ο καρκίνος του προστάτη είναι η δεύτερη
πιο κοινή μορφή καρκίνου που διαγιγνώσκεται
σε άνδρες σε ολόκληρο τον κόσμο, μετά τον
καρκίνο του πνεύμονα. Μέχρι στιγμής δεν
υπήρχαν συγκεκριμένες συμβουλές που θα
μπορούσαν να οδηγήσουν στον περιορισμό
του κινδύνου εμφάνισής του. Ενδιαφερθήκαμε
για τη μελέτη των επιπέδων δύο ορμονών
που κυκλοφορούν στο αίμα, καθώς παλαιότερες μελέτες έδειξαν ότι ίσως να συνδέονται
με τον καρκίνο του προστάτη».
Οι ερευνητές μελέτησαν 200.452 άνδρες
που δεν έπασχαν από καρκίνο και δεν ελάμβαναν ορμονοθεραπεία. Δείγματα αίματός
τους εξετάστηκαν, ώστε να διαπιστωθούν
τα επίπεδα τεστοστερόνης και αυξητικής
ορμόνης IGF-I, ενώ υπολογίστηκαν τα επίπεδα
ελεύθερης τεστοστερόνης (τεστοστερόνης
που κυκλοφορεί στο αίμα και δεν έχει δεσμευθεί από άλλο μόριο). Οι συγκεκριμένοι
άνδρες παρακολουθούνταν ιατρικώς επί έξι-








Είναι η δεύτερη πιο κοινή παγκοσμίως μορφή καρκίνου που
διαγιγνώσκεται σε άνδρες, μετά
τον καρκίνο του πνεύμονα.
επτά χρόνια. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν,
λοιπόν, ότι 5.412 από αυτούς είχαν διαγνωσθεί
με καρκίνο του προστάτη, ενώ 296 είχαν πεθάνει από την ασθένεια. Σύμφωνα με την
ιατρική ομάδα της Οξφόρδης, όσοι άνδρες
εμφάνισαν υψηλότερη συγκέντρωση των
δύο ορμονών στο αίμα τους είχαν αυξημένες
πιθανότητες να διαγνωσθούν θετικοί σε καρκίνο του προστάτη.

Αγνωστος ο λόγος

Η πρόωρη διάγνωση επικίνδυνων ασθενειών

καθίσταται δυνατή χάρη στις νέες ερευνητικές
εργαστηριακές μεθόδους.

Η έρευνα απέδειξε ότι η αυξημένη συγκέντρωση των συγκεκριμένων ορμονών αντιστοιχεί σε 25% μεγαλύτερη πιθανότητα
εμφάνισης της ασθένειας. Η δρ Τράβις αναφέρει: «Μια τέτοιου είδους μελέτη δεν μπορεί
να μας αποκαλύψει τον λόγο που οι παράγοντες αυτοί είναι αλληλένδετοι. Γνωρίζουμε,
όμως, ότι η τεστοστερόνη παίζει ρόλο στην
κανονική ανάπτυξη και λειτουργία του προστάτη, ενώ η IGF-I επηρεάζει την ανάπτυξη
των κυττάρων. Αν συνδυαστούν με σωστή
διατροφή, υγιεινό τρόπο ζωής και σωματική
μάζα, οι δύο ορμόνες ενδέχεται να βοηθήσουν
στην πρόληψη της νόσου».

Ημερολογιακώς, ο χειμώνας έχει φθάσει.
Μαζί του αναμένεται και το δριμύ ψύχος.
Τι καλύτερο, λοιπόν, από να σκεπαστούμε με ένα παχύ πουπουλένιο πάπλωμα; Προσοχή, όμως, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτό μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία. Ειδικότερα,
Σκωτσέζοι γιατροί κατέγραψαν ένα
κρούσμα «πνεύμονα πουπουλένιου παπλώματος», δηλαδή μια αναπνευστική
φλεγμονή που προκαλείται από την εισπνοή σκόνης από τα φτερά του κλινοσκεπάσματος. Γι’ αυτό απηύθυναν
έκκληση στους συναδέλφους τους, να
επαγρυπνούν για την περίπτωση που
εμφανιστούν ασθενείς με ακατανόητη
δύσπνοια. Η επιστημονική ομάδα του
Βασιλικού Νοσοκομείου του Αμπερντίν,
που πραγματοποίησε την έρευνα, δημοσιεύοντας τα συμπεράσματά της
στην επιθεώρηση BMJ Case reports,
επισημαίνει ότι αυτή η μορφή «πνευμονίτιδος εξ υπερευαισθησίας», στην
πραγματικότητα είναι μια αντίδραση
του ανοσοποιητικού συστήματος. Τα
συμπτώματα της πάθησης περιλαμβάνουν νυχτερινή εφίδρωση, ξηρό βήχα
και δύσπνοια, και η επανειλημμένη έκθεση στα πούπουλα μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμες αλλοιώσεις στους
πνεύμονες. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το νόσημα είναι αρκετά
σπάνιο και ότι επ’ ουδενί ο κόσμος δεν
πρέπει να βιαστεί να πετάξει μαξιλάρια
και πουπουλένια παπλώματα. Πρέπει,
όμως, να παρακολουθήσει κατά πόσον
εμφανίζει συμπτώματα μετά τη χρήση
πουπουλένιων κλινοσκεπασμάτων.
Σύμφωνα με τη δημοσίευση, ο καθηγητής Οουεν Ντέμσι, πνευμονολόγος
και συντάκτης της μελέτης και οι συνεργάτες του διαπίστωσαν ότι ένας άνδρας που είχε διακομισθεί στο νοσοκομείο Βικτόρια και στο Βασιλικό Νοσοκομείο του Αμπερντίν, παρότι δεν
κάπνιζε, επί μήνες υπέφερε από δύσπνοια, κόπωση και γενικώς δεν ένιωθε
καλά. Αρχικά, διαγνώστηκε με λοίμωξη
του κατώτερου αναπνευστικού, αλλά
έπειτα από μια πρόσκαιρη βελτίωση τα
συμπτώματά του επιδεινώθηκαν. «Δύο
μήνες μετά την εμφάνιση των πρώτων
συμπτωμάτων, δεν μπορούσε να σταθεί
ή να περπατήσει για περισσότερο από
λίγα λεπτά και διαρκώς ένιωθε σαν να
επρόκειτο να λιποθυμήσει. Προκειμένου
να ανεβεί τις σκάλες για να πάει στο
κρεβάτι του χρειαζόταν 30 λεπτά, καθώς
κατάφερνε να ανεβεί μόνο δύο σκαλοπάτια τη φορά και αμέσως χρειαζόταν
ξεκούραση», αναφέρεται στην έκθεση.
Η αιματολογική εξέτασή του ήταν
φυσιολογική. Ο καθηγητής Ντέμσι ανησύχησε με την ακτινογραφία θώρακος
και έμαθε ότι πρόσφατα ο άνδρας είχε
αρχίσει να χρησιμοποιεί πουπουλένιο
πάπλωμα. Ετσι, του συνέστησε να πετάξει το πάπλωμα, να ελέγξει την καπνοδόχο και τη σοφίτα για πτηνά και
να απομακρύνει τη μούχλα. Οι νέες εξετάσεις του έδειξαν ότι είχε ασυνήθιστα
υψηλές συγκεντρώσεις αντισωμάτων
σε κάποιες πρωτεΐνες από πτηνά. Εναν
μήνα αφότου απαλλάχθηκε από το πουπουλένιο πάπλωμα, τα συμπτώματά
του παρουσίασαν ύφεση. Οπως επισημαίνει ο καθηγητής Ντέμσι, υπάρχουν
πολλές μορφές πνευμονίτιδας και οι
γιατροί οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη
τους με μεγάλη προσοχή το ιστορικό
κάθε ασθενούς, ρωτώντας τον σε ποιους
ακριβώς παράγοντες έχει εκτεθεί.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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Το μέλλον ανήκει
στον «δικό μας»
Στέφανο Τσιτσιπά

ΑΠΟΨΕΙΣ

Μόνοι τους...
χαριεντίζονται

Ο Eλληνας πρωταθλητής συνδυάζει ταλέντο
με πνευματική δύναμη και εργατικότητα
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ

Από το βράδυ της 17ης Νοεμβρίου οι
Έλληνες, όπου και αν ζουν, έχουμε
βρει έναν νέο «ήρωα». Αναφερόμαστε
βέβαια στον Στέφανο Τσιτσιπά ο οποίος,
κερδίζοντας το ATP Finals, εκτόξευσε
την καριέρα του που είναι μόλις στην
αρχή. Όλοι πιστεύουν ότι μια νέα εποχή
αρχίζει για το Τένις παγκόσμια, με τον
νεαρό Έλληνα πρωταθλητή να είναι
ένας από τους πολύ μεγάλους πρωταγωνιστές και γιατί όχι ο κορυφαίος ανάμεσα στους κορυφαίους του αθλήματος.
Όσοι είναι κοντά στον Στέφανο
αλλά και οι άνθρωποι που είναι στο
Τένις, πιστεύουν στην πολύ μεγάλη
προοπτική αυτού του τρομερού αθλητή.
Δεν ξεχωρίζει μόνο για το αναμφισβήτητο ταλέντο του αλλά και για την
πνευματική του δύναμη και την προσωπικότητά του. Είναι πολύ εργατικός
και αφιερώνει καθημερινά πολλές ώρες








Μέχρι τώρα αποδείχτηκε
άριστος μαθητής, βάζοντας
στο παιχνίδι του ό,τι καλύτερο από την «παλιά σχολή
των κορυφαίων» αλλά
και προσθέτοντας στοιχεία
στο παιχνίδι του που
του ταιριάζουν καλύτερα.
και στο γυμναστήριο αλλά κυρίως και
στα court προκειμένου να βελτιώσει
τις όποιες αδυναμίες του και να ενισχύσει τα αγωνιστικά πλεονεκτήματά
του ως παίκτης στο πιο ψηλό επίπεδο.

Διάδοχος του Φέντερερ
Όσον αφορά στο αγωνιστικό κομμάτι, οι «ειδικοί» του αθλήματος πιστεύουν ότι ο Στέφανος είναι ο πρώτος
κορυφαίος τενίστας, μετά τον Ρότζερ
Φέντερερ, που λανσάρει έναν πολύ
επιθετικό τρόπο παιχνιδιού, ένα πολύ
δυναμικό παιχνίδι που βασίζεται στα
χτυπήματα on the rise και προσπαθεί
ανά πάσα στιγμή να πάρει τη μεγάλη
πρωτοβουλία στα ράλι και να ελέγχει
αυτός την κατάσταση.
Έχει πάρα πολύ καλό, δυνατό, σερβίς
και μερικά από τα πιο δυνατά ground
strokes που τον θέτουν όσο πιο συχνά
γίνεται σε θέση ισχύος στα ράλι, προ-

καλώντας προβλήματα στους αντιπάλους του.Δείχνει να έχει πληρότητα
στη βασική γραμμή, αλλά προσεγγίζει
συχνά και το φιλέ, με τις ικανότητές
του και εκεί να είναι εντυπωσιακές.
Μέχρι τώρα αποδείχτηκε άριστος
μαθητής, βάζοντας στο παιχνίδι του
ό,τι καλύτερο από την «παλιά σχολή
των κορυφαίων» αλλά και προσθέτοντας
στοιχεία στο παιχνίδι του που του ταιριάζουν καλύτερα. Έχει το one-handed
backhand και τα συχνά ανεβάσματα
στο φιλέ που παραπέμπουν σε τένις
άλλων δεκαετιών αλλά έχει και τη φοβερή αθλητικότητα, τα τρομερά τρεξίματα για το ύψος του, την άριστη κάλυψη του γηπέδου και την άριστη φυσική κατάσταση που αποτελούν το
προαπαιτούμενο κάθε μοντέρνου τενίστα. Όλα τα πιο πάνω στοιχεία, συνδυάζονται με ένα πολύ προσεγμένο
και μελετημένο αγωνιστικό πλάνο.

Mελετημένο αγωνιστικό πλάνο
Πριν από κάθε αγώνα, πριν από
κάθε Τουρνουά, ο Στέφανος και η ομάδα
που έχει από πίσω του, μελετούν κάθε
αντίπαλο πολύ προσεκτικά. Έτσι ο Έλληνας πρωταθλητής ακολουθεί πιστά
μια βασική στρατηγική σε κάθε ματς,
προσαρμόζοντας διαρκώς πράγματα,
χάρη στον πλουραλισμό του παιχνιδιού
του και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά
του αντιπάλου του.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, εκτός από
το μεγάλο ταλέντο και τα σπουδαία
αθλητικά προσόντα, διαθέτει και την
πνευματική δύναμη και χτίζει ένα δυνατό χαρακτήρα, απαραίτητο στοιχείο
για ένα τόσο ψηλό επίπεδο, για την
κατάκτηση της κορυφής και την καθιέρωσή του.
Η πνευματική διαύγεια, το τρομακτικό κίνητρο και η ανυπέρβλητη θέληση για νίκη που έχει, τον οδηγούν
στο να παίζει το καλύτερό του τένις
εκεί που η μπάλα “καίει” και αυτό είναι
ένα τεράστιο πλεονέκτημα για τον
21χρονο αθλητή. Το έδειξε περίτρανα
στην πρώτη του συμμετοχή σε ATP Finals. Παρά την αφόρητη πίεση, ο Στέφανος συνέχιζε ξανά και ξανά, με την
ίδια μεθοδικότητα και το ίδιο πάθος,
να παλεύει για τη νίκη μέχρι να την
πάρει! Για τον Έλληνα πρωταθλητή,
δεν υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν
μόνο προκλήσεις που θα ξεπεραστούν
με δουλειά και απόλυτη συγκέντρωση
στον στόχο του.

O Στέφανος Τσιτσιπάς, κερδίζοντας το ATP Finals, εκτόξευσε την καριέρα του
που είναι μόλις στην αρχή.

Θέλει να κερδίζει και...
μια στρατιά φιλάθλων
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ελπίζει ότι
κάποια μέρα θα μπαίνει στο γήπεδο
και θα απολαμβάνει παρόμοια στήριξη με αυτή του Ρότζερ Φέντερερ.
Ο «Βασιλιάς» Ρότζερ Φέντερερ,
πάντα έχει το κοινό με το μέρος
του, σε όποιο γήπεδο, σε όποια
χώρα και με οποιονδήποτε αντίπαλο παίξει. Η αγάπη των φιλάθλων
του τένις προς το πρόσωπο του
Ελβετού, ξεπερνάει τα όρια της
απλής εκτίμησης και αναγνώρισης
των επιτευγμάτων του.
Αυτό το επίτευγμα θέλει να το
κατακτήσει και ο νέος πρωταθλητής με τις επιτυχίες του στα court
αλλά και την ζωή του έξω από τα
γήπεδα. Χαρακτηριστικές είναι οι
δηλώσεις του μετά τη νίκη του επί
του Ρότζερ Φέντερερ στα ημιτελικά
του ATP Finals:
«Ελπίζω να με συμπαθούν όταν
θα παίζω γιατί νιώθω ότι έχω να
προσφέρω πολλά στο τένις. Θα
ήθελα πολύ, μια μέρα, να έχω μια
μεγάλη βάση φιλάθλων που θα έρ-









«Θέλω να συνδέομαι
με τον κόσμο. Θέλω
να καθιερωθώ ως ένας
κορυφαίος παίκτης γιατί
αυτό θέλουν οι φίλαθλοι».
χονται στο γήπεδο όπως έρχονται
για τον Ρότζερ. Πρόκειται για έναν
στρατό φιλάθλων και το έχεις ανάγκη αυτό. Έχεις ανάγκη μια τέτοια
στρατιά.
Θέλω να συνδέομαι με τον κόσμο. Θέλω να καθιερωθώ ως ένας
κορυφαίος παίκτης γιατί αυτό θέλουν οι φίλαθλοι. Θέλουν να βλέπουν μια μεγάλη προσωπικότητα».
Με σκληρή δουλειά, μένοντας
σοβαρός και ταπεινός, σίγουρα θα
το πετύχει και αυτό. Είναι ήδη ο
πιο δημοφιλής Έλληνας αθλητής
και μέρα με την μέρα κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερη απήχηση στο
φίλαθλο κοινό και εκτός Ελλάδας.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Ανομοιομορφία γενικώς

Όταν πριν από δύο περίπου μήνες σω-

ματεία παραπέμφθηκαν ενώπιον του
Αθλητικού Δικαστή για ανακοινώσεις
συνδέσμων οργανωμένων φιλάθλων,
όταν σε προηγούμενα χρόνια, ποδοσφαιριστές ή παράγοντες τιμωρήθηκαν για αναρτήσεις σε προσωπικούς
τους λογαριασμούς στα ΜΚΔ, θα ανέμενε κάποιος πως η ανταλλαγή μηνυμάτων - αναρτήσεων μεταξύ δύο μεγάλων ομάδων του κυπριακού ποδοσφαίρου, ΑΠΟΕΛ και Ομόνοιας, περί διαιτησίας και με αφορμή ένα γκολ οφσάιντ
κάποια σχέση θα είχε με δηλώσεις ή
αναρτήσεις εκτός των πλαισίων αθλητοπρέπειας και/ή του τιμίου παιχνιδιού
και/ή που μπορούν να συμβάλουν σε
δυσπιστία κατά του αθλήματος και/ή
που μπορούν να συμβάλουν και/ή να
υποκινήσουν αντιαθλητικές ενέργειες
και/ή που γελοιοποιούν το άθλημα…

* * * * *

Ραν Μπεν Σιμόν

Με βάση τις πληροφορίες των τελευ-

ταίων ημερών, η ΚΟΠ προσανατολίζε-

ται και μάλλον εκεί καταλήξει, στην
υποβολή πρότασης στον Ραν Μπεν Σιμόν για ανανέωση της συνεργασίας
τους για άλλα δύο χρόνια με μειωμένες, ωστόσο, απολαβές. Εύλογα κάποια ερωτήματα, αν τελικά οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιωθούν. Το θέμα
για την ΚΟΠ είναι μόνο οικονομικής
φύσεως; Είναι ο Ραν Μπεν Σιμόν κατάλληλος για να συνεχίσει, με μόνο
πρόβλημα το μισθό του; Ήταν σωστή η
επιλογή του, πριν από τρία περίπου
χρόνια, αλλά λανθασμένη η εκτίμηση
για τις απολαβές του; Απαντήσεις λίαν
συντόμως…

* * * * *

Δε βαριέσαι αδελφέ

Το καλοκαίρι φτάσαμε μια ανάσα από

την αναστολή της κάρτας φιλάθλου,
αλλά έκτοτε όχι μόνο δεν έγινε αυτό
αλλά ούτε καν επανήλθε το θέμα προς
συζήτηση στη βουλή. Είναι φανερό
πως και πάλι προσεγγίζουμε τα ζητήματα στη λογική του άρπα-κόλα και
όπως ο καθένας μπορεί να καταλάβει
η κάρτα είναι το λιγότερο. Όσοι έμει-

ναν να φωνάζουν το κάνουν, οι υπόλοιποι είτε δεν ασχολούνται είτε βολεύονται και όλα καλά. Το ανησυχητικό
είναι που μαθαίνουμε συνεχώς πως
έτσι διαχειριζόμαστε και πολύ πιο σοβαρά θέματα

* * * * *

Ανεξιχνίαστα εγκλήματα

Θες δε θες όταν προκύπτουν ζητήματα

όπως αυτό με τον εκρηκτικό μηχανισμό
στο αυτοκίνητο του προπονητή της Κ15
της Κύπρου Αντριέν Χατζηαλεξάνδρου
πρέπει να το πας και στο αστυνομικό
ρεπορτάζ το πράγμα. Ένα σωρό υποθέσεις, φακέλων, βομβιστικών επιθέσεων, έχουν προκύψει και έχουν απασχολήσει τις αρχές σε σχέση με το ποδόσφαιρο αλλά μένουμε πάντα στο
«καταχωρήθηκε στο αρχείο».

* * * * *

Ηγέτης

Ο Ρούμπεν Ράγιος πήρε πάνω του το

κομμάτι της μεσοεπιθετικής λειτουργίας και τα οκτώ γκολ μαζί με τρεις ασ-

σίστ που μετρά το αποδεικνύουν. Η όλη
του παρουσία τον έχει μετατρέψει και
στον αγωνιστικό ηγέτη της ομάδας και
μέσα από τη στάση του στο ζήτημα του
τραυματισμού του το αποδεικνύει. Ο
Ισπανός από την πρώτη στιγμή έλεγε
δεξιά κι αριστερά πως θα κάνει τα πάντα για να μη χάσει τον αγώνα με τον
Εθνικό και ανεξάρτητα από το τι λεν οι
γιατροί, αυτό δείχνει πως νιώθει το βάρος της ευθύνης για τη φετινή ομάδα.
Ποιος θα το περίμενε μετά την περσινή
χρονιά που έκανε!

* * * * *

Δεν υπάρχει κάτι μαγικό

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για το…
όνειρο των Σαλαμιναίων. Αν όλα πάνε
καλά αρχές της νέας σεζόν οι ποδοσφαιριστές θα προπονούνται στο σύγχρονο αθλητικό κέντρο. Έχουν δίκιο να
είναι περήφανοι οι Σαλαμιναίοι. Πριν
από μερικά χρόνια χρωστούσαν παντού. Τώρα αποκτούν σύγχρονο αθλητικό κέντρο. Δεν έγινε κάτι μαγικό.
Απλώς κάποιοι άνθρωποι δούλεψαν
σκληρά.

Δύο είναι τα σοβαρά θέματα που απασχολούν το κυπριακό ποδόσφαιρο και
την επικαιρότητα γύρω απ’ αυτό. Το
ένα έχει να κάνει με την κάθοδο ξένων
διαιτητών και το ανέδειξε ο Απόλλωνας
αμέσως μετά τον αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ
και το δεύτερο είναι η «κάρτα οπαδού»,
μάχη κατά της οποίας δίνουν ΑΠΟΕΛ
Του
και ΑΕΛ.
ΧΡΙΣΤΟΥ
Στην πρώτη περίπτωση ο Απόλλωνας
ΖΑΒΟΥ
όντως βγήκε στο σεργιάνι μήπως και
βρει κάποιους συμπαραστάτες και δεν βρήκε ούτε και
ένα. Κάποιοι ελίχθηκαν διπλωματικά, κάποιοι συμπορεύτηκαν σθεναρά και κάποιοι απλά αποστασιοποιήθηκαν.
Στο δεύτερο μέτωπο, δύο μεγάλες ομάδες διά των
προέδρων τους χρησιμοποίησαν κάθε επικοινωνιακό
τους όπλο και όχι μόνο, μήπως και ταρακουνήσουν
τους αρμόδιους και, όπως δείχνει το πράγμα, η προσπάθειά τους δεν κρίνεται και επιτυχής.
Ακόμη όμως και σ’ αυτό το θέμα, στο οποίο συμφωνούν, δεν κάθισαν από κοινού να συμπράξουν και γιατί
όχι να προχωρήσουν και σε άλλα βήματα. Από δω το
ΑΠΟΕΛ από κει η ΑΕΛ, οι προσπάθειές τους μοιάζουν
μάταιες. Και ερωτώ: Η προσπάθειά τους δεν θα ήταν
πιο ηχηρή εάν έκαναν μια συνέντευξη τύπου από κοινού;
Απλά πράγματα… επικοινωνιακά.
Και στο θέμα των ξένων διαιτητών, είτε ακόμη και
στο θέμα της κάρτας οπαδού και κατ’ επέκταση της
μείωσης των φιλάθλων, αποδεικνύεται ξεκάθαρα ότι η
συλλογικότητα ανάμεσα στις ομάδες μας είναι τόσο
απούσα όσο και η αντηλιακή κρέμα στο ιγκλού ενός
Εσκιμώου. Πιο ξεκάθαρα δεν μπορεί ν’ αποδειχθεί. Ποτέ
μα ποτέ ακόμη και για θέματα που συμφωνούν πλήρως,
οι παράγοντές μας δεν είναι ικανοί να καθίσουν από
κοινού και να επιλύσουν προβλήματα.
Βλέπεις στην Ευρώπη, τους γίγαντες του ποδοσφαίρου
να συζητούν έχοντας ακόμη και την δική τους ένωση
και την Κύπρο, μια ώρα δρόμο ο ένας από τον άλλο και
δεν κάθονται μαζί ούτε για καφέ. Τούτη ακριβώς η διαπίστωση αποδεικνύει επίσης ότι η στάση τους είναι
αποκλειστικά επικεντρωμένη στο δικό τους συμφέρον
και όχι για το καλό του αθλήματος. Και κάθε φορά που
θυμούνται κάτι, ξελαρυγγιάζονται και στη συνέχεια χαριεντίζονται μόνοι τους… όπως τα μικρά παιδιά διασκορπισμένα στην αυλή του νηπιαγωγείου τους.

Αντιδράσεις
και προτάσεις...
Κατανοητές οι κατά καιρούς αντιδράσεις,
με επιστολές και αναρτήσεις προέδρων,
άλλων παραγόντων και γενικότερα επίσημων τοποθετήσεων από ποδοσφαιρικά σωματεία, σε σχέση με την κάρτα
φιλάθλου και το αίτημα για αναστολή
του συγκεκριμένου μέτρου ή έστω κάποιων αλλαγών και διαφοροποιήσεων
Του
στην εφαρμογή του. Αποδεδειγμένα,
ΓΙΩΡΓΟΥ
υπάρχουν επιχειρήματα, τα οποία αφήΛΟΓΙΔΗ
νουν σε μεγάλο βαθμό εκτεθειμένους
τους αρμόδιους και υπεύθυνους για την εφαρμογή του
συγκεκριμένου μέτρου και σε σχέση με τα υπόλοιπα
που θα έπρεπε παράλληλα να έχουν γίνει και να βρίσκονται σε ισχύ, μαζί με το συγκεκριμένο μέτρο.
Από την άλλη όμως, καλό θα ήταν οι πρωτοβουλίες,
οι επιστολές και γενικότερα οι θέσεις κατά της κάρτας
φιλάθλου, να συνδυάζονταν και με την υποβολή προτάσεων για το ποια μέτρα θα μπορούσαν είτε να αντικαταστήσουν την περιβόητη κάρτα, είτε να την καταστήσουν αχρείαστη. Σαφώς και η λύση, για να απομακρυνθούν οι… ταραξίες από τα γήπεδα, δεν είναι ο γενικότερος αποκλεισμός φιλάθλων.
Κανείς, ωστόσο, δεν μπορεί να αγνοήσει πως σοβαρά
προβλήματα και περιστατικά βίας έκαναν κατά καιρούς
την εμφάνισή τους στα κυπριακά γήπεδα, πριν την
εφαρμογή του μέτρου της κάρτας. Με ποιο τρόπο λοιπόν
προστατεύουμε το άθλημα αλλά και τους σωστούς φιλάθλους, αν αύριο ανακοινωθεί πως δεν χρειάζεται
κάρτα φιλάθλου για όποιον επιθυμεί είσοδο στο γήπεδο;
Γνωστές σε όλους οι απαντήσεις. Σωστός και αυστηρότερος έλεγχος στις εισόδους, καλύτερη δουλειά από
τους επιτηρητές, από την Αστυνομία εκεί και όπου
πρέπει να επεμβαίνει, αξιοποίηση των κλειστών κυκλωμάτων ασφαλείας και πιο αυστηρές ποινές για όσους
παρεκτρέπονται. Αυτά δηλαδή που συζητούσαμε και
πριν η κάρτα φιλάθλου μπει στη ζωή μας και κάποια
απ’ αυτά ακόμη τα συζητάμε…
Γιατί όμως το πρόβλημα της βίας δεν αντιμετωπίστηκε
αποτελεσματικά, με όλα τα πιο πάνω; Τι έφταιξε, τι δεν
λειτούργησε σωστά, πόση θέληση και αποφασιστικότητα
έδειξαν όλοι όσοι είχαν ρόλο σημαντικό να διαδραματίσουν; Με τους περισσότερους απ’ αυτούς, να βρίσκονται
σήμερα στην πλευρά αυτών που διαμαρτύρονται για
το συγκεκριμένο μέτρο. Με γήπεδα χωρίς καθίσματα
ή τα κατάλληλα κυκλώματα ασφαλείας, το μέτρο της
κάρτας μπορεί να μοιάζει με κάτι… ξεκάρφωτο, ούτε
όμως η κατάργησή του, χωρίς εναλλακτικό σχέδιο, δεν
μπορεί να αποτελεί τη λύση στο πρόβλημα…
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ΔΙΕΘΝΗ
Ψάχνουν
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χρυσού και
χρημάτων
Σελ. 10
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Οι τρεις μνηστήρες για το Helix 2
Bain, Cerberus και Pimco διεκδικούν το δεύτερο μεγάλο πακέτο ΜΕΔ της Τράπεζας Κύπρου
Τρία είναι τα επενδυτικά ταμεία
τα οποία διεκδικούν το δεύτερο
μεγάλο πακέτο μη εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας
Κύπρου με την επωνυμία «Helix
2». Συμφωνα με αποκλειστικές
πληροφορίες της «Κ», πρόκειται
για τις Bain Capital, Cerberus

Capital και ένας εκ των μεγαλομετόχων της Ελληνικής Τράπεζας, η Pimco. Η δεύτερη φάση
της διαδικασίας της πώλησης
άρχισε τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου
και αναμένεται να ολοκληρωθεί
στο επόμενο διάστημα. Το χαρτοφυλάκιο του «Helix 2» αφορά

δάνεια συμβατικών υπολοίπων
2,8 δισ. ευρώ. Για τα πραγματικά
οφειλόμενα έχουν εικόνα μόνο
οι τρεις μνηστήρες. Το χαρτοφυλάκιο που είναι προς διάθεση
πάντως, περιλαμβάνει οικιστικά,
επιχειρηματικά και καταναλωτικά δάνεια. Κατά τη δεύτερη

φάση που τρέχει αυτή την περίοδο, οι μνηστήρες έχουν μια
πιο λεπτομερή πληροφόρηση
αναφορικά με την ποιότητα των
δανείων και προχωρούν σε βαθύτερο έλεγχο δέουσας επιμέλειας (due diligence) των στοιχείων που προσφέρει προς πώ-

Το Πεκίνο επενδύει για τις πρώτες ύλες της Αφρικής

ληση η Τράπεζα. Στο αμέσως
επόμενο διάστημα θα τεκμηριώσουν τη μη δεσμευτική προσφορά που έχουν ήδη δώσει (nonbinding) ή θα τη διαφοροποιήσουν προς τα πάνω ή προς τα
κάτω μετά και τον έλεγχο του
χαρτοφυλακίου. Σελ.4

Κονδύλια
1,6 δισ. από
ΕΤΕπ πήρε
η Κύπρος
Μέσα σε έξι χρόνια
Η χρηματοδότηση που έχει λάβει
η Κύπρος από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) κατά
την περίοδο 2014 – 2019 ανήλθε
στα 1,6 δισ. ευρώ. Υπεγράφη καινούργια συμφωνία 40 εκατ. ευρώ
για τη σύσταση ταμείου εστιασμένου στην ενέργεια. Σελ. 6

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΔΙΕΘΝΗ

Εξυπνα ρολόγια μειώνουν
παθήσεις και ασφάλιστρα

Κίνητρα για
προσέλκυση
των πλούσιων

Παρακινώντας τους ασφαλισμένους να

ασκούνται καθημερινά, ορισμένες ασφαλιστικές προλαμβάνουν την εμφάνιση παθήσεων και μειώνουν το κόστος της περίθαλψης. Κι αυτό με τα εξυπνα ρολόγια που
υπενθυμίζουν στους εργαζομένους να κινούνται και να αθλούνται. Σελ. 10

Νέο σχέδιο στην Ελλάδα

ΕΛΛΑΔΑ

Υποπτες εταιρείες
απειλούν τη «Χρυσή βίζα»
Επιζήμια για την καλή «φήμη», αλλά και την

απόδοση του προγράμματος «Χρυσή βίζα»,
είναι η παρουσία εταιρειών αμφιβόλου προελεύσεως και φερεγγυότητος, που κινούνται στην Ελλάδα, χωρίς να έχουν τα απαιτούμενα κεφάλαια και συχνά εμπλέκονται σε
παράνομες δραστηριότητες. Σελ. 12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή
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Ισπανία
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Ιρλανδία

0,08%

0,02%

Ελλάδα

1,37%

-0,05%

Ην. Βασίλειο

0,75%

0,04%

Κύπρος

Ιταλία

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

Συνεχίζεται η επέλαση της Κίνας στις πρώτες ύλες της Αφρικής, μέσω συμφωνιών για χρηματοδότηση έργων υποδομής από κινεζικά κεφάλαια.
Αυτή τη φορά η συμφωνία αφορά πλουτοπαραγωγικές πηγές της Γκάνας και ειδικότερα τα μεγάλα αποθέματα βωξίτη της αφρικανικής χώρας. Ο
βωξίτης είναι η κυριότερη πρώτη ύλη για την παραγωγή αλουμινίου.Το Πεκίνο πρόκειται να χρηματοδοτήσει με 2 δισ. δολάρια σιδηροδρομικά
δίκτυα, οδικές αρτηρίες και γέφυρες στην Γκάνα, στο πλαίσιο συμφωνίας που διασφαλίζει στην Κίνα το 5% των αποθεμάτων της σε βωξίτη. Σελ. 9

Νέο εισόδημα από ξένους κυρίως,
αλλά και Ελληνες, φορολογουμένους στο εξωτερικό, που θα μεταφέρουν τη φορολογική τους
κατοικία εδώ, επιδιώκει να προσελκύσει η ελληνική κυβέρνηση
με το φορολογικό νομοσχέδιο
που εισάγει το καθεστώς nondom για την προσέλκυση νέων
φορολογικών κατοίκων υψηλού
εισοδήματος. Σελ.8

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Των ΑΝΔΡΕΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ και ΟΜΗΡΟΥ ΠΙΣΣΑΡΙΔΗ

Δημοσιονομικό πλαίσιο πολιτικής στην Ευρωζώνη - Αναγκαιότητα μεταρρυθμίσεων
Η αποτελεσματικότητα των χαμηλών
/ αρνητικών επιτοκίων και επεκτατικής νομισματικής πολιτικής
ακολουθεί, κατά γενική ομολογία,
φθίνουσα πορεία σε ό,τι αφορά τη
συνδρομή της στην ανάπτυξη.
Πολλοί αναλυτές επικεντρώνουν
την προσοχή τους στο άλλο παραδοσιακό εργαλείο στα χέρια των
κυβερνήσεων, αυτό της δημοσιονομικής πολιτικής, ως μέσο τόνωσης της ανάπτυξης.
Το δημοσιονομικό πλαίσιο στην
ΕΕ και Ευρωζώνη βασίζεταιστο
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης του 1997, εμπνευσμένο
από το Γερμανικό μοντέλο δημοσιονομικής πειθαρχίας. Παρόλο
ότι το πλαίσιο αναμορφώθηκεεπανειλημμένα, η καθολική σχεδόν
αντίληψη είναι ότι χρήζει περαιτέρω ριζικών μεταρρυθμίσεων λόγω περιπλοκότητας και αναποτελεσματικότητας. Η μη συμμόρφωση αριθμού χωρών με τους βασικούς κανόνες του πλαισίου αύξησε

τον ηθικό κίνδυνο μετάδοσης κακών πρακτικών.Επίσης η ύπαρξη
του πλαισίου δεν απέτρεψε τον
αποκλεισμό χωρών, περιλαμβανομένης και της Κύπρου, από τις
διεθνείς αγορές και την αναγκαστική προσφυγή τους στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.
H κριτική εστιάζεται στο γεγονός, ότι παρά την πρόοδο που επιτεύχθηκε, το δημόσιο χρέος παραμένει υψηλό, εξέλιξη που συνεπάγεται περιορισμένη ικανότητα
δημοσιονομικής αντίδρασης εάν
καταστεί αναγκαίο, π.χ.σε ενδεχόμενη ύφεση.Επιπρόσθετα, προβάλλεται το επιχείρημα ότι οι περίπλοκοι και περιοριστικοί κανόνες
του Συμφώνου τροφοδοτούν λαϊκή
δυσαρέσκεια και Ευρώ-σκεπτικισμό. Οποιαδήποτε προσπάθεια
μεταρρύθμισης θα πρέπει να στηρίζεται στους άξονες απλότητα,
προσαρμοστικότητα στις εκάστοτε
οικονομικές συνθήκες και ευελιξία
στην εφαρμογή.

Το υφιστάμενο πλαίσιο αποτελείται από πολυάριθμους, πολύπλοκους και συχνά αντιφατικούς
κανόνες που αφορούν το δημοσιονομικό έλλειμμα, το διαρθρωτικό
έλλειμμα και τις δημόσιες δαπάνες
και επενδύσεις. Απλοποίηση των
κανόνων (π.χ. εστίαση αποκλειστικά στημείωση του δημόσιου
χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ) θα
βελτίωνε την αποτελεσματικότητα
του μηχανισμού παρακολούθησης
και του βαθμού συμμόρφωσης των
χωρών μελών, ενώ το πλαίσιο θα
γινότανπιο ευέλικτο και κατανοητό
από τις Κυβερνήσεις και τους πολίτες. Η ενδυνάμωση του ρόλου
των εθνικών Κυβερνήσεων στην
εφαρμογή του απλοποιημένου Συμφώνου δεν είναι ασύμβατη με το
Ευρωπαϊκό πλαίσιο και το όραμα
για περαιτέρω εμβάθυνση της ΕΕ,
παρέχοντας στις Κυβερνήσεις αυξημένο βαθμό ευελιξίας στη διαμόρφωση της δημοσιονομικής πολιτικής, νοουμένου ότι θα συμμορ-
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φώνονται με τον κανόνα πτωτικής
τάσης του δημόσιου χρέους. Μια
διάσταση της ευελιξίας αφορά την
εισαγωγή ρήτρας κατ’ εξαίρεση
και προσωρινής απαλλαγής από
τους κανόνες του Συμφώνουσε περιόδους βαθιάς κρίσης μιας οικονομίας, περιορίζοντας τον κίνδυνο
παραβίασης και υπονόμευσης του
πλαισίου.
Επιπλέον, το μεταρρυθμισμένο
πλαίσιο πρέπει να διασφαλίζει τη
διαχρονική του εφαρμογή επιδιώκοντας τολμηρές αποφάσεις, με
μακροπρόθεσμο ορίζοντα, μιας
Κυβέρνησης να μην ανατρέπονται
από την επόμενη. Πολλοί οικονομολόγοι, όπως οCharlesWyplosz,
εισηγούνται την ενδυνάμωση των
εθνικών δημοσιονομικών συμβουλίων, ούτως ώστε να ασκούν εποπτικό ρόλο και να διασφαλίζουν
διαδοχική συνέπεια κυβερνητικών
αποφάσεων. Η λειτουργία ανεξαρτήτων δημοσιονομικών συμβουλίων έχει ήδη αποδείξει την θετική

συμβολή τους, ιδιαίτερα όταν είναι
επαρκώς στελεχωμένα και μη πολιτικοποιημένα. Η μεταρρύθμιση
με βάση τις πιο πάνω εισηγήσεις
θα βοηθούσε τη δημοσιονομική
πολιτική να επικεντρωθεί στο βασικό στόχο διασφάλισης μακροοικονομικής σταθερότητας, ενώ
θα ενδυνάμωνε την ευθύνη των
εθνικών Κυβερνήσεων όσον αφορά
την πρακτική εφαρμογή.Για την
Κύπρο, η ουσιαστική συνέπεια θα
ήταν η μετατόπιση της συζήτησης
από το δείκτη του δημοσιονομικού
ελλείμματος σε αυτόν του δημόσιου
χρέους που είναι πιο καίριας σημασίας για τη μακροχρόνια βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών.

Ο Ανδρέας Χαραλάμπους είναι οικονομολόγος και πρώην διευθυντής στο
Υπουργείο Οικονομικών.
Ο Όμηρος Πισσαρίδης είναι Γενικός Διευθυντής της επενδυτικής τράπεζας
AXIAVenturesGroup.
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Του ΑΝΤΩΝΗ ΖΑΪΡΗ*

Kατανάλωση
και δυναμική ανάπτυξης
Η κατανάλωση των νοικοκυριών συνιστά βασικό πυλώνα ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας και μεγέθυνσης
του ΑΕΠ της, αφού η τελευταία συμμετοχή της στο ΑΕΠ ανέρχεται σε
ποσοστό πάνω από 75%. Ως εκ τούτου, η στρατηγική που θα εκπονηθεί
από πλευράς πολιτείας αλλά και επιχειρήσεων είναι απαραίτητο όχι να
προκαλέσει φοβικές και κατασταλτικές παρεμβάσεις μείωσής της, αλλά
αντίθετα να ενισχύσει τους μηχανισμούς μεταστροφής της εσωστρεφούς
κατανάλωσης εισαγόμενων ειδών
σε προϊόντα κατανάλωσης εγχωρίως
παραγόμενα με υψηλή προστιθέμενη
αξία και πλεονεκτήματα ικανά να
αναμετρηθούν με αντίστοιχά τους
στις διεθνείς αγορές. Με άλλα λόγια,
ο εξαγωγικός προσανατολισμός της
οικονομίας στην πράξη προϋποθέτει
αγαθά και υπηρεσίες με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που συμμετέχουν
επί ίσοις όροις ποιοτικής και τιμολογιακής ανταγωνιστικότητας στον
διεθνή καταμερισμό προϊόντων και
εργασίας. Η πορεία της κατανάλωσης,
βεβαίως, συναρτάται με τη γενικότερη
εικόνα της διεθνούς οικονομίας, αλλά
και του επιπέδου των μισθών της.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέχρι
σήμερα δυναμική της ελληνικής οικονομίας δεν επιτρέπει, λόγω της
ισχνότητάς της, να επανέλθουμε σε
συνθήκες απασχόλησης και επίπεδα
αμοιβών που προϋπήρχαν της κρίσης.
Και απ’ ό,τι φαίνεται, θα πάρει αρκετό
χρόνο. Αν συγκρίνουμε, για παράδειγμα, την καταναλωτική δαπάνη
των ελληνικών και ισπανικών νοικοκυριών, μιας άλλης χώρας του Νότου, θα διαπιστώσουμε τόσο συγκλίσεις όσο και αποκλίσεις. Μία από τις
συγκλίσεις είναι ότι μεγάλο μέρος
των δαπανών τους προορίζεται σε
έξοδα για είδη διατροφής και στέγασης. Μία επίσης από τις αποκλίσεις
είναι ότι τα ισπανικά νοικοκυριά
έχουν επανέλθει σε επίπεδο δαπανών
στα προ κρίσης επίπεδα.
Προφανώς και στις δύο χώρες τυχόν κυβερνητικές αποφάσεις για αυξήσεις κατώτατου μισθού, μείωση
φορολογίας και ΦΠΑ σχετίζονται με
την ενδυνάμωση του αγοραστικού
διαθέσιμου εισοδήματος αλλά και με
το συνολικό επίπεδο κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας.
Στη χώρα μας, η μηνιαία δαπάνη νοικοκυριών για το 2018 ανήλθε σε πε-
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Αγία Ζώνη
Αυτές οι δημοσιογραφικές έρευνες μα πόσο

κακές είναι; Λέει, άκου, ότι 272 εταιρείες είχαν
ως κύρια διεύθυνση ένα συγκεκριμένο κτήριο
γραφείων στη Λεμεσό. Στην Αγία Ζώνη. Μα χωρούν 272 εταιρείες σε ένα κτήριο γραφείων;
Ούτε το mall στο Ζακάκι δεν θα μπορούσε να
στεγάζει τα γραφεία 272 εταιρειών. Τα στοιχεία
της έρευνας δημοσίευσε ο ιστότοπος Unicorn
Riot.

ρίπου 1.441 ευρώ, μικρή αύξηση της
τάξης του 2% σε σύγκριση με το 2017,
ενώ στην Ισπανία σε περίπου 2.490
ευρώ, που σημαίνει αύξηση 2,34%
σε σύγκριση με το 2017. Στα προ κρίσης επίπεδα, η μεν Ελλάδα εμφάνιζε
δαπάνη 2.120 ευρώ, ενώ η Ισπανία
2.648 ευρώ (Ιnstituto National de
Estadistica, πρεσβεία Μαδρίτης Γραφείο ΟΕΥ, ενημερωτικά σημειώματα). Οσον αφορά την κατανομή
στις τρεις βασικές κατηγορίες αυτής
της δαπάνης, για τα μεν ελληνικά
νοικοκυριά τα είδη διατροφής αντιπροσωπεύουν 20,2%, η στέγαση
14,1% και οι μεταφορές 13%, ξενοδοχεία, καφενεία και εστιατόρια
10,8% (Πηγή: Ελληνική Στατιστική
Υπηρεσία), ενώ αντίστοιχα για τα
ισπανικά νοικοκυριά τα τρόφιμα και
ποτά 14,4%, κατοικία, νερό, ηλεκτρισμός, αέριο 30,73%, μεταφορές
12,69% και ξενοδοχεία, καφενεία,
εστιατόρια 9,87%. Οσον αφορά τη
μακροοικονομική εξέλιξη των μεγεθών της οικονομίας μεταξύ των δύο
χωρών, έχουμε να παρατηρήσουμε
τα εξής: Με βάση επίσημα στοιχεία
του εννεαμήνου 2019, ο μέσος ετήσιος
ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας κυμάνθηκε στο 1,5%, ενώ
στο δεύτερο τρίμηνο άγγιξε το 1,9%
σε ετήσια βάση. Οι ακαθάριστες από
την άλλη επενδύσεις παγίου κεφαλαίου το δεύτερο τρίμηνο 2019 εμφάνισαν μείωση κατά 5,8%, συγκρινόμενες με το αντίστοιχο τρίμηνο
του 2018. Ενώ στις ίδιες συγκρίσεις
τριμήνων οι εξαγωγές βελτιώθηκαν
κατά 5,4%, ταυτόχρονα ωστόσο υπήρξε και αύξηση των εισαγωγών στο
3,9% των αγαθών και στο 2,8% των
υπηρεσιών. Από την άλλη, το Γενικό
Συμβούλιο Οικονομολόγων στην
Ισπανία επανατοποθετήθηκε σχετικά
με τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας από το 2,2% στο 1,9% για το
2019, αλλά και η ισπανική κεντρική
τράπεζα επαναπροσδιόρισε τη στάση
της με πρόβλεψη για την οικονομική
ανάπτυξη από το 2,4% στο 2%.
Ταυτόσημα με τη χώρα μας οι
ευεργετικές επιπτώσεις της ιδιωτικής
κατανάλωσης έχουν σημαντική συνδρομή στη μεγέθυνση του ΑΕΠ.
* Ο κ. Αντώνης Ζαΐρης είναι αναπληρωτής
αντιπρόεδρος ΣΕΛΠΕ, μέλος της Ενωσης
Αμερικανών Οικονομολόγων (AEA) και της
Αμερικανικής Φιλοσοφικής Εταιρείας
(ΑPΑ).

••••
Στα γρήγορα
Στο στάδιο της αξιολόγησης βρίσκεται ερωτη-

ματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το
Υφυπουργείο Ναυτιλίας όσον αφορά στη χρηματοδότηση της ναυτιλιακής σύνδεσης Ελλάδας
– Κύπρου, στη βάση της κρατικής ενίσχυσης. Είναι ακόμα Νοέμβριος, βρε λέτε να προλάβουμε
για να γίνει η σύνδεση πριν το καλοκαίρι;

••••
Προϋπολογισμός Κεντρικής
Αυτή την εβδομάδα είναι καλεσμένος ο Ηροδό-

του στη Βουλή για να συζητήσουν τον Προϋπολογισμό της Κεντρικής Τράπεζας. Να κάτσει κάποιος να μετρήσει πόσες φορές θα τον ρωτήσουν για το αν είναι έτοιμος ο μηχανισμός ελέγχου παραπόνων για τις εκποιήσεις και γιατί δεν
έχει πάει στη βουλή ακόμα με αυτό το μηχανισμό επ’ ώμου. Για την ιστορία, η ΚΤΚ τον έχει
έτοιμο, αναμένει απαντήσεις από τους από πάνω τους, την ΕΚΤ. Ετοιμάστε τις υπολογιστικές
σας.

••••
Σκέψεις για παραιτήσεις

Ούτε αυτό δεν θα χωρούσε 272 εταιρείες. Άκου εκεί 272 εταιρείες εγγεγραμμένες με την ίδια
διεύθυνση.

στον τομέα της τεχνολογίας, και όλα τα άλλα είναι ψιλά γράμματα.

και ντιβέλοπερ έκαναν χρυσές δουλειές, και μακριά από την ψαλίδα του φόρου.

••••
Τίτλοι τέλους

••••
Ταξιδιάρα ψυχή
ο Δημήτρης Συλλούρης

Τοποθέτηση και λήψη τελικής απόφασης για τα

τουριστικά καταλύματα Airbnb. Και μετά, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά και δεν υπάρξουν αντιδράσεις για μικρολεπτομέρειες την υστάτη,
τότε η πρόταση νόμου θα πάει ολομέλεια. Πάντως με τόση καθυστέρηση του θέματος στη
Βουλή, όσοι είχαν τέτοια καταλύματα, ιδιώτες

Θα απαντήσει μέσω δικηγόρου του ο Επίτροπος

Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων Γιαννάκης Παπαδούρης, μετά τα όσα ακούστηκαν στην επιτροπή Ελέγχου της Βουλής που τον θέλουν να
εμπλέκεται σε ποινικές υποθέσεις. Σύμφωνα
με πληροφορίες του Δήκτη, δεν αποκλείεται ο
Επίτροπος να θέσει την παραίτηση του ενώπιον
του Προέδρου της Δημοκρατίας με την επιστροφή του Προέδρου στην Κύπρο την ερχόμενη
εβδομάδα. Όπως και να καταλήξει το θέμα, το
σίγουρο είναι ότι το Τρόοδος θα πρέπει να περιμένει λίγο ακόμα την ανάπτυξή του.

••••
Στην Κίνα
Στην Κύπρο και την Ευρώπη ακόμα το συζητά-

με, στην Κίνα πάντως το 5G ευδοκιμεί. Κινητά
που υποστηρίζουν 5G δίκτυο, και κεραίες του δικτύου είναι παντού. Ούτε αν προκαλεί προβλήματα σε περιβάλλον και ανθρώπινη υγεία ούτε
τίποτα τους απασχολεί. Στην Κίνα αυτό που μετρά είναι να ξεπεράσουν τις ΗΠΑ στον πόλεμο

«Αόρατη» ρύπανση από τη θάλασσα
Τη δημιουργία μιας ζώνης «περιορισμένων εκπομπών ρύπων» από τα
πλοία στη Μεσόγειο, κατά το παράδειγμα της Βαλτικής, προωθούν επιστήμονες και περιβαλλοντικές οργανώσεις από πολλές ευρωπαϊκές
χώρες. Οπως υποστηρίζουν, η εφαρμογή περιορισμών σε όλα τα μεσογειακά λιμάνια της Ε.Ε. θα διατηρήσει
συνθήκες ίσου ανταγωνισμού, ενώ
θα έχει μεγάλο όφελος για την υγεία
των πολιτών των παράκτιων περιοχών και το περιβάλλον.
Οι διαστάσεις της πρότασης αυτής παρουσιάστηκαν στο συνέδριο
«Προς μια Μεσογειακή Περιοχή
Ελέγχου Περιοχών», που διοργανώθηκε χθες στον Πειραιά από έξι περιβαλλοντικές οργανώσεις από Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Μάλτα
και Ελλάδα (Ελληνική Ορνιθολογική
Εταιρεία). «Ο Διεθνής Ναυτιλιακός
Οργανισμός (ΙΜΟ) ενέκρινε τη μείωση του ανώτατου ορίου θείου στα
καύσιμα των πλοίων από 3,5% σε
0,5% από την 1η Ιανουαρίου 2020.
Ωστόσο, πρόκειται για πεντακόσιες
φορές υψηλότερο όριο από το αντίστοιχο στην ξηρά», εκτιμά ο Σένκε
Ντίζενερ, από τη γερμανική οργάνωση NABU. «Η ναυτιλία είναι ο μόνος τομέας μεταφορών που διατηρεί
το προνόμιο να ρυπαίνει τον αέρα:
τα πλοία καίνε το πιο βρώμικο καύσιμο, ενώ τα περισσότερα δεν έχουν
κανένα φίλτρο. Το μόνο που έχει
βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια είναι
η ποιότητα των καυσίμων».
Ετσι, τα πλοία εξακολουθούν να
παραμένουν μια σημαντική πηγή
τοξικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
«Οι περιοχές με πυκνή θαλάσσια
κυκλοφορία όπως η Μεσόγειος επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις επιβλαβείς αυτές εκπομπές των πλοίων,
όπως τα μικροσωματίδια, η αιθάλη,
τα οξείδια του αζώτου και τα οξείδια
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ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Τιμή Εξαγοράς
Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Τιμή Εξαγοράς Αμοιβαί-

ων Κεφαλαίων καλείται
η τιμή στην οποία ο
επενδυτής ρευστοποιεί
τα μερίδια Αμοιβαίων
Κεφαλαίων, και υπολογίζεται εάν αφαιρέσουμε
πιθανή προμήθεια εξαγοράς των Αμοιβαίων Κεφαλαίων από την καθαρή τιμή
των μεριδίων.
Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School

Δύο βδομάδες στην Κίνα έκανε ο δεύτερος τη

τάξει πολιτειακός αξιωματούχος. Έκανε τα κουμάντα του και έπεισε τους Κινέζους να προχωρήσουν σε απευθείας πτήσεις με την Κύπρο.
Από την ΚΙΝΑ στο ΚΙΝΑΛ και τον Συντονιστή
Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας του Κινήματος
τον οποίο είδε εντός Κύπρου. Μετά από δυο μέρες βρέθηκε και πάλι εκτός, στην Γενεύη για
την διάσκεψη των προέδρων Κοινοβουλίων. Ταξιδιάρα ψυχή ο κύριος Συλλούρης, και δύσκολα
τον πετυχαίνεις Κύπρο. Ελπίζουμε μόνο το επίπεδο των αγγλικών του, να είναι καλύτερο από
τις τελευταίες του κουβέντες στα ελληνικά και
εντός του Κοινοβουλίου για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες. Αλλά εκεί δεν είναι θέμα
γλωσσικής ικανότητας αλλά άλλης.

••••
Εκαστος στο είδος του
Συχνά συμβαίνει το εξής παράδοξο. Στελέχη

ιδιωτικών επιχειρήσεων αλλάζουν ρόλους και
το παίζουν αρχισυντάκτες στους δημοσιογράφους, υποδεικνύοντας τι και πώς να γράψουν,
τίτλους υπότιτλους, λεζάντες, ακόμα και τις
ερωτήσεις σε συνέντευξη... O καθείς εφ΄ ω
ετάχθη, δηλ. ο καθένας την δουλειά του κύριοι.
Εκτός κι αν ξαφνικά αποφασίσατε να δοκιμάσετε την τύχη σας στον χώρο των ΜΜΕ.

Η κλιματική αλλαγή διέψευσε
οδυνηρά τους επιστήμονες
Του EUGENE LINDEN
THE NEW YORK TIMES

Ερευνες δείχνουν ότι έως 50.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους ετησίως

στην Ε.Ε. εξαιτίας των ναυτιλιακών ρύπων.







Περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν να θεσπιστεί περιοχή ελέγχου
των ρύπων από τα πλοία
στη Μεσόγειο, όπως
έγινε στη Βαλτική.
του θείου. Αντίθετα, στη Βόρεια και
στη Βαλτική Θάλασσα έχουν τα τελευταία χρόνια δημιουργηθεί περιοχές ελέγχου εκπομπών θείου, με
τη συναίνεση του ΙΜΟ και έχουν
δει θεαματικά αποτελέσματα». Οπως
εξηγεί ο κ. Ντίζενερ, στις περιοχές
αυτές τα πλοία πρέπει να έχουν μηχανισμούς συγκράτησης των ρύπων
και να χρησιμοποιούν καλύτερης
ποιότητας καύσιμο, ειδάλλως πληρώνουν πρόστιμο στο πρώτο λιμάνι
που θα «δέσουν». «Πλέον κάποιες
χώρες προχωρούν περισσότερο, λ.χ.

οι δανέζικες αρχές κάνουν ελέγχους
με drones σε πλοία που περνούν
από τα ύδατά τους».
Η NABU έχει εκτιμήσει το κόστος
της δημιουργίας μιας περιοχής ελέγχου εκπομπών θείου στη Μεσόγειο
σε 4 δισ. ευρώ και το όφελος στην
υγεία των πολιτών και στο περιβάλλον σε 14 δισ. ευρώ. «Δεν θα υφίσταται θέμα μείωσης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών λιμανιών, εφόσον για την πρόσβαση
στην Ε.Ε. όλες οι χώρες θα θέτουν
τις ίδιες προϋποθέσεις», καταλήγει
ο κ. Ντίζενερ.
«Οι έρευνες δείχνουν ότι έως
50.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή
τους ετησίως στην Ε.Ε. εξαιτίας των
ναυτιλιακών ρύπων», λέει ο διευθυντής της Ορνιθολογικής Γιώργος
Σγούρος. «Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα,
ως χώρα με ισχυρή ναυτιλία, πρέπει
να υποστηρίξει αυτή την πρωτοβουλία, πρωτευόντως για λόγους
δημόσιας υγείας και αντιμετώπισης
της κλιματικής αλλαγής».

Επί δεκαετίες, οι περισσότεροι επιστήμονες θεωρούσαν ότι η κλιματική
αλλαγή είναι κάτι μακρινό. Τώρα
ξέρουμε ότι έκαναν λάθος. Παραδείγματος χάρη, το εφετινό κύμα
καύσωνα στην Ευρώπη έφθασε έως
την Αρκτική, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς, ακόμη
και στα πιο βορινά σημεία, λιώνοντας
40 δισ. τόνους πάγου από τη Γροιλανδία. Αν ένας επιστήμονας έλεγε
στις αρχές της δεκαετίας του 1990
ότι μέσα στα επόμενα 25 χρόνια,
ένα και μόνο κύμα καύσωνα θα μπορούσε να ανεβάσει σε μετρήσιμο
βαθμό τη στάθμη των ωκεανών, θα
τον αποκαλούσαμε κινδυνολόγο.
Αλλά τα χειρότερα σενάρια εκείνης
της περιόδου σήμερα είναι η πραγματικότητα. Πρόσφατη έκθεση υποστήριξε ότι οι επιστήμονες «τείνουν
να υποτιμούν τη σοβαρότητα των
απειλών και την ταχύτητα με την
οποία εξελίσσονται», γιατί «θεωρούν
ότι υπάρχει ανάγκη συναίνεσης».
Αυτό είχε σοβαρότατες συνέπειες,
μειώνοντας την αίσθηση του κατεπείγοντος και υποτιμώντας σε τεράστιο βαθμό το κόστος της προσαρμογής και το μέγεθος των προβλημάτων που προξενούνται από
την άνοδο της θερμοκρασίας.
Στην πρώτη έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), το 1990,
ομάδα επιστημόνων από 195 χώρες
είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι
αυτή θα συμβεί αργά, ότι το παγωμένο έδαφος της Αρκτικής, που περιέχει τεράστιες ποσότητες μεθανίου, δεν κινδύνευε να λιώσει και

Λίμνες λιωμένου πάγου στη Γροιλανδία. Οι επιστήμονες αναρωτιούνται

πλέον εάν όσα ζοφερά προβλέπονται για το μέλλον είναι υπερβολικά ήπια.
το παγοκάλυμμα της Ανταρκτικής
ήταν σταθερό. Σήμερα γνωρίζουμε
ότι όλες αυτές οι προβλέψεις ήταν
παντελώς λανθασμένες. Αυτό μας
κάνει να αναρωτιόμαστε αν όσα ζοφερά προβλέπονται για το μέλλον
είναι στην πραγματικότητα... υπερβολικά ήπια σε σχέση με αυτό που
έρχεται. Μέχρι στιγμής, η υποτίμηση
της κλιματικής αλλαγής έχει τεράστιο
οικονομικό κόστος. Ο υπόγειος της
Νέας Υόρκης δεν είχε πλημμυρίσει
ποτέ στα πρώτα 108 χρόνια λειτουργίας του, αλλά με τον τυφώνα
Σάντι, το 2012, οι ζημιές από τις
πλημμύρες στο δίκτυο έφθασαν τα
5 δισ. δολάρια και πολλές επισκευές
δεν έχουν γίνει ακόμη. Το 2017, ο
τυφώνας «Χάρβεϊ» έδωσε στο Χιούστον και στη γύρω περιοχή ένα
μάθημα ύψους 125 δισ. δολαρίων
για το τι σημαίνει να υποτιμά κανείς
τον πιθανό κίνδυνο πλημμύρας. Το
IPCC φαίνεται ότι έχει πια συνειδη-

τοποιήσει τη βαρύτητα της κλιματικής κρίσης. Στην περυσινή του
έκθεση περιέγραψε πόσο δύσκολο
είναι να περιοριστεί η άνοδος της
θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό Κελσίου και πόσο σοβαρές συνέπειες
θα έχει ακόμη και αυτό το αισιόδοξο
σενάριο.
To πιθανότερο, όπως κατέληξε
άλλη έκθεση του ΟΗΕ, είναι ότι
οδεύουμε σε άνοδο τουλάχιστον 3
βαθμών Κελσίου, με αδιανόητες συνέπειες για το περιβάλλον και την
οικονομία. Δυστυχώς, αυτή η δόση
πραγματικότητας γίνεται γνωστή
30 ολόκληρα χρόνια αφότου η κλιματική αλλαγή εισήλθε στη δημόσια
συζήτηση. Η συνειδητοποίηση ότι
το κλίμα μπορεί να αλλάξει σε διάστημα δεκαετιών ήταν ένα μεγάλο
σοκ για τους επιστήμονες, που θεωρούσαν ότι τέτοιες αλλαγές συμβαίνουν μόνο σε ορίζοντα εκατονταετιών ή χιλιετιών.
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Bain, Cerberus
και Pimco
για τα ΜΕΔ
της Τρ. Κύπρου
Η Apollo που αγόρασε το πρώτο πακέτο
δανείων «Helix 1» βρίσκεται εκτός διαδικασίας
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Στη δεύτερη φάση της διαδικασίας
πώλησης του μεγάλου πακέτου μη
εξυπηρετούμενων δανείων με την
επωνυμία «Helix 2» έχει εισέλθει
η Τράπεζα Κύπρου. Τα επενδυτικά
ταμεία που ενδιαφέρονται για την
αγορά του χαρτοφυλακίου «Helix
2» και που αποκλειστικά παρουσιάζει η «Κ», είναι τρία. Ο λόγος







Η Pimco συμμετείχε και
στο «Helix 1» της Τράπεζας Κύπρου, δανείζοντας περί τα 400 εκατ.
ευρώ στο επενδυτικό
ταμείο Apollo.
για τις Bain Capital, Cerberus Capital και ένας εκ των μεγαλομετόχων της Ελληνικής Τράπεζας, η
Pimco. Τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου
ξεκίνησε η δεύτερη φάση της διαδικασίας την πώλησης, η οποία και
αναμένεται να κλείσει στο επόμενο
διάστημα. Τα τρία μεγάλα επενδυτικά ταμεία έχουν διασταυρώσει
τα ξίφη τους για ένα χαρτοφυλάκιο
που είναι το μισό (50%) από αυτό
του «Helix 1», το οποίο ήταν 5,7
δισεκατομμύρια δάνεια συμβατικών
υπολοίπων (contractual amount).

Τα πραγματικά οφειλόμενα υπόλοιπα στα βιβλία της τράπεζας πριν
από τον σχηματισμό των προβλέψεων για το Helix 1 ήταν στα 2,7
δισ. ευρώ (gross book value). Άρα,
αναλογικά, το «Helix 2» αφορά δάνεια συμβατικών υπολοίπων 2,8
δισ. ευρώ. Για τα πραγματικά οφειλόμενα έχουν εικόνα μόνο οι τρεις
μνηστήρες για τα ΜΕΔ της Τρ. Κύπρου, Bain, Cerberus και Pimco.
Το χαρτοφυλάκιο, που είναι προς
διάθεση πάντως, εμπεριέχει οικιστικά, επιχειρηματικά και καταναλωτικά δάνεια. Κατά τη δεύτερη
φάση που τρέχει αυτή την περίοδο,
οι μνηστήρες έχουν μια πιο λεπτομερή πληροφόρηση αναφορικά με
την ποιότητα των δανείων και προχωρούν σε βαθύτερο έλεγχο δέουσας επιμέλειας (due diligence) των
στοιχείων που προσφέρει προς πώληση η Τράπεζα. Δηλαδή, εάν στην
πρώτη φάση οι επενδυτές προχώρησαν στην ανάλυση των 100 μεγαλύτερων δανειοληπτών του χαρτοφυλακίου, τώρα τα επενδυτικά
ταμεία προχωρούν σε έλεγχο σχεδόν όλου του φάσματος των δανειοληπτών. Το ίδιο και με τα ακίνητα, εάν για παράδειγμα εκτίμησαν τα 100 πρώτα ακίνητα, στη
δεύτερη φάση προχωρούν με εκτίμηση (evaluation) όλου του χαρτοφυλακίου (asset). Πλέον, οι τρεις
μνηστήρες θα τεκμηριώσουν στο
αμέσως επόμενο διάστημα τη μη
δεσμευτική προσφορά που έχουν

Η Bain Capital είναι το ταμείο που απέκτησε έναντι 430 εκατ. ευρώ το χαρτοφυλάκιο ΜΕΔ της Τράπεζας Πειραιώς με ονομασία «Amoeba» το 2018.
ήδη δώσει (non-biding) ή θα τη
διαφοροποιήσουν προς τα πάνω ή
προς τα κάτω μετά και τον έλεγχο
του χαρτοφυλακίου. Τελικώς, η μη
δεσμευτική τους προσφορά, θα γίνει πλέον δεσμευτική και θα αξιολογηθεί από την Τράπεζα Κύπρου
για τον προτιμητέο προσφοροδότη.
Όπως είχε καταγραφεί και σε παλαιότερο ρεπορτάζ της «Κ», η Τράπεζα Κύπρου θέλει να κλείσει το
«Helix 2» πριν το τέλος του έτους,
ώστε στα πρώτα της αποτελέσματα
στις αρχές του 2020 να προχωρήσει
στις ανάλογες ανακοινώσεις.

Τα ονόματα
Η Pimco είναι πλέον γνωστή
στο χάρτη της Τράπεζας Κύπρου,
αλλά και της Κύπρου γενικότερα.
Είναι ένας εκ των μεγαλομετόχων
της βασικής ανταγωνίστριας τράπεζας της Τρ. Κύπρου, της Ελλη-

ΑΡΘΡΟ

νικής Τράπεζας, η οποία είναι μέτοχος με το 17,3% τον μετοχών.
Πρωταγωνίστησε στην αύξηση κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας
με ιδιωτική τοποθέτηση 50 εκατ.
ευρώ κεφαλαίων, καθώς επίσης εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο με τον Kristofer Kraus. Η
Pimco, επίσης, συμμετείχε και στο
«Helix 1» της Τράπεζας Κύπρου,
δανείζοντας περί τα 400 εκατ. ευρώ
στο επενδυτικό ταμείο Apollo για
να πραγματοποιήσει την αγορά.
Υπενθυμίζεται πως η Apollo αγόρασε το «Helix 1» έναντι 1,4 δισ.
ευρώ.
Από την άλλη, βλέπουμε ότι στα
κυπριακά τραπεζικά δεδομένα κάνουν ποδαρικό δύο επενδυτικά ταμεία τα οποία έχουν κάνει ήδη
κρούσεις σε ελληνικά χαρτοφυλάκια, αλλά ποτέ ξανά σε κυπριακά.
Η Bain Capital είναι το ταμείο που

απέκτησε έναντι 430 εκατ. ευρώ
το χαρτοφυλάκιο ΜΕΔ της Τράπεζας Πειραιώς με ονομασία «Amoeba» το 2018. Η συνολική αξία του
χαρτοφυλακίου που αγόρασε η
Bain ανήλθε στα 1,9 δισ. ευρώ, με
τη λογιστική αξία του στα 1,4 δισ.
ευρώ). Ήταν και το πρώτο χαρτοφυλάκιο ΜΕΔ με εξασφαλίσεις ακίνητα που πώλησε τράπεζα από την
Ελλάδα. HBain Capital διαχειρίζεται
περιουσιακά στοιχεία περίπου 105
δισ. δολάρια. Ιδρύθηκε το 1984.
Η Cerberus έχει κυρίως συζητήσει την τελευταία χρονιά με πολλές τράπεζες για απόκτηση των
προβληματικών τους χαρτοφυλακίων, είτε είναι οικιστικά, είτε επιχειρηματικά, είτε λιανικής. Ωστόσο,
η Cerberus παρουσιάστηκε πρόθυμη να αποκτήσει και άλλα προϊόντα, όπως ναυτιλιακά ΜΕΔ τραπεζών, αλλά και έτοιμη «στημένη»

εταιρεία εξυπηρέτησης ΜΕΔ την
οποία στην ολότητά της και θα εξυπηρετούσε τα δάνεια που είχε αναλάβει.H Cerberus ιδρύθηκε το 1992
και διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία 42 δισ. δολαρίων.

Εκτός η Apollo
Ενώ εξ αρχής διέρρεε πως η
Apollo θα ήταν ο πιθανός αγοραστής και του «Helix 2», εντέλει δεν
ήταν μόνο φήμες. Μετά το «στήσιμο» της Gordian Holdings που
καλείται να διαχειριστεί τα δάνεια
που απέκτησε η Apollo, υπάρχει
μεγάλος όγκος δανείων που θα πρέπει να εξυπηρετήσει το εν λόγω
Ταμείο. Με την πιθανή απόκτηση
και του «Helix 2» η έκθεση αυτή
θα ήταν πολύ μεγάλη και σε πολύ
μικρό διάστημα, κάτι το οποίο τους
ανάγκασε να κάνουν δεύτερες σκέψεις.

/ Του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΑΜΟΥ*

Η κλιματική αλλαγή και τα έργα υποδομής
Ερευνητές από 24 χώρες της Ευρώπης κατέληξαν πρόσφατα στο
συμπέρασμα ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις πλημμύρες. Η
αύξηση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου προκαλεί την αύξηση
της θερμοκρασίας του αέρα, η οποία
«πυροδοτεί» ένα ντόμινο διεργασιών που κατά σειράν είναι η αύξηση της εξάτμισης των νερών, η
αύξηση της βροχόπτωσης και η
πρόκληση εντονότερων ακραίων
καιρικών φαινομένων (π.χ. καταιγίδων) που οδηγούν σε ισχυρότερες
και συχνότερες πλημμύρες.
Στην Ελλάδα, η καταστροφική
πλημμύρα στη Μάνδρα το 2017
αποδόθηκε κυρίως στην έλλειψη
έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, αλλά και στην πολύ έντονη
βροχόπτωση που σύμφωνα με ειδικούς επιστήμονες οφειλόταν
στην επίδραση της κλιματικής αλλαγής (Κ.Α.).
Θα αποφεύγαμε τα καταστροφικά αποτελέσματα στη Μάνδρα,
αν είχαμε κατασκευάσει τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα, συνδυάζοντάς τα με ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, και αν είχαμε λάβει υπόψη την επίδραση

της κλιματικής αλλαγής στον τρόπο
με τον οποίο σχεδιάζουμε τα έργα.
Είναι προφανές ότι πρέπει πλέον
οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής να παίζουν ρόλο στον σχεδιασμό. Επιπλέον, όταν επιθυμούμε
να χρηματοδοτηθεί ένα μεγάλο έργο υποδομής στην Ελλάδα από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής,
θα πρέπει να τεκμηριώνουμε αναλυτικά ότι το έργο έχει ανθεκτικότητα (resilience) στις επιπτώσεις
της κλιματικής αλλαγής στις οποίες
προσαρμόζεται· και ότι εκπέμπει
περιορισμένο όγκο αερίων του θερμοκηπίου.
Η τεκμηρίωση αυτή μπορεί να
γίνεται και στις τρεις φάσεις της
μελέτης ενός έργου υποδομής (προκαταρκτική μελέτη, προμελέτη και
οριστική μελέτη) ακολουθώντας
τους κανονισμούς σχεδιασμού του,
στους οποίους θα πρέπει να προδιαγράφεται επαρκώς η μεθοδολογία διερεύνησης των επιπτώσεων
της Κ.Α. Ενδεικτικά, για ένα έργο
αντιπλημμυρικής προστασίας με
τις επιμέρους συνιστώσες του (αγωγοί, δεξαμενές, αντλίες, υλικά κα-








Η συστηματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής παγκοσμίως, αλλά
και στην Ελλάδα, δίνει
το αισιόδοξο μήνυμα ότι
ο σχεδιασμός των έργων υποδομής είναι
απλώς θέμα χρόνου.
τασκευής κ.ά.), η μεθοδολογία αυτή
μπορεί να περιλαμβάνει τη διερεύνηση τουλάχιστον δύο σεναρίων
αύξησης θερμοκρασίας (π.χ. 2 και
3 βαθμών Κελσίου στον χρόνο ζωής
του έργου).
Επιπλέον, ενδείκνυται η εξέταση
σειράς εναλλακτικών λύσεων σχεδιασμού, για κάθε μια από τις οποίες
εκτιμούμε την αύξηση του κινδύνου
από την πλημμύρα εξαιτίας της
κλιματικής αλλαγής και τρόπους
μείωσής του με δομικά έργα (π.χ.
αγωγούς μεγάλης διατομής) ή άλλα

μέτρα (π.χ. συστήματα έγκαιρης
προειδοποίησης)· τις ποσότητες
των αερίων θερμοκηπίου που
εκλύονται από τις συνιστώσες του
έργου και τρόπους περιορισμού
τους (π.χ. με τη χρήση νέων και
καινοτόμων υλικών και τεχνολογιών)· και την επιλογή της βέλτιστης
λύσης χρησιμοποιώντας ανάλυση
κόστους - οφέλους, στην οποία
λαμβάνονται υπόψη χαρακτηριστικά που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.
Η ακαδημαϊκή κοινότητα μπορεί
να συμβάλει σε αυτήν την προσπάθεια με την εξειδικευμένη έρευνα που πραγματοποιεί για την επιστημονική τεκμηρίωση της εφαρμοζόμενης τεχνολογίας και με τη
σχετική εκπαίδευση των αρμόδιων
μηχανικών.
Οι υφιστάμενοι κανονισμοί και
προδιαγραφές σχεδιασμού των έργων υποδομής στην Ελλάδα αναφέρονται συνοπτικά στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ή δεν
τις εξετάζουν καθόλου. Επιπλέον,
τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα
έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες για την προσαρμογή στις επιπτώσεις του φαινομένου, όπως αυ-

τές της Τράπεζας της Ελλάδος, της
διαΝΕΟσις και του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ιδιαίτερη σημασία έχει το κείμενο της
Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή,
στο οποίο αναφέρεται ότι «οι διάφορες μελέτες που εκπονούνται
για μελλοντικά έργα (π.χ. μελέτες
περιβαλλοντικών επιπτώσεων) θα
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
στη βιοποικιλότητα».
Σήμερα, που η κλιματική αλλαγή
αποτελεί το σημαντικότερο παγκόσμιο πρόβλημα, είναι απολύτως
απαραίτητη η σύνταξη σύγχρονων
κανονισμών εκπόνησης μελετών
έργων υποδομής στη χώρα μας,
στους οποίους λαμβάνονται υπόψη
επαρκώς οι επιπτώσεις της. Επιπλέον, κρίνεται αναγκαία η συμμετοχή των εξειδικευμένων στον
σχεδιασμό των έργων υποδομής
μηχανικών (μελετητών και ερευνητών), στη διαμόρφωση της πολιτικής, των ενεργειών και των
δράσεων που αφορούν την επίδραση της Κ.Α. στα έργα υποδομής
της χώρας μας. Το θέμα αυτό αναδείχθηκε στο πρόσφατο διεθνές

συνέδριο «Οι μελετητικές-συμβουλευτικές επιχειρήσεις μπροστά
στις νέες απαιτήσεις και αγορές»,
το οποίο διεξήχθη στην Αθήνα στις
26 και 27 Σεπτεμβρίου 2019 και
κατά το οποίο αναλύθηκαν και συζητήθηκαν θέματα όπως οι δυνατότητες της εθνικής οικονομίας
για την υλοποίηση αναπτυξιακών
έργων και έργων υποδομής, τα νέα
χρηματοδοτικά μοντέλα, τα νέα
πεδία δραστηριοτήτων, η προσαρμογή των έργων στην Κ.Α., οι «έξυπνες πόλεις» κ.ά.
Η συστηματική αντιμετώπιση
των επιπτώσεων της Κ.Α. παγκοσμίως, αλλά και στην Ελλάδα, δίνει
το αισιόδοξο μήνυμα ότι ο σχεδιασμός των έργων υποδομής σε συνθήκες Κ.Α. στη χώρα μας είναι
απλώς θέμα χρόνου.

* Ο κ. Αναστάσιος Στάμου είναι
καθηγητής και διευθυντής του
Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης
Υδραυλικής του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, επισκέπτης καθηγητής
του Πολυτεχνείου Μονάχου και μέλος
του Συμβουλίου Δημοσίων Εργων
(Τμήμα Μελετών) του υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών.
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Χρηματοδότηση 1,6 δισ. ευρώ
τα τελευταία 6 χρόνια από ΕΤΕπ
Υπεγράφη νέα συμφωνία 40 εκατ. για τη σύσταση ταμείου εστιασμένου στην ενέργεια
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Στα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η χρηματοδότηση που έχει
λάβει η Κύπρος από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) κατά
την περίοδο 2014 – 2019. Στα μέσα
της εβδομάδας ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης υπέγραψε
συμφωνία δανείου ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ με την ΕΤΕπ για τη σύσταση ταμείου το οποίο θα χρηματοδοτεί επενδύσεις εκ μέρους νοικοκυριών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων
(ΜμΕ) και αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης στους τομείς των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας και της ενεργειακής
αποδοτικότητας. Επιπλέον χρηματοδοτική συνεισφορά 40 εκατ. ευρώ
προς το Ταμείο θα καταβληθεί από
το κράτος, μέσω του επιχειρησιακού
προγράμματος «ανταγωνιστικότητα
και αειφόρος ανάπτυξη», ενώ τράπεζες θα συνεισφέρουν επίσης ποσό
40 εκατ. ευρώ. Είναι η δεύτερη φορά
που μέσα σε τρεις μήνες έχει χρηματοδοτήσει η ΕΤΕπ την Κύπρο, καθώς
το Σεπτέμβριο υπογράφηκαν νέα δάνεια ύψους 170 εκατ. ευρώ. Έως τώρα,
οι επενδύσεις που έγιναν στην Κύπρο
μέσω του διεθνούς ταμείου ανέρχονται σε 550, που αφορούν ως επί το
πλείστον τον ιδιωτικό, αλλά 50 από
αυτές αφορούν και στο δημόσιο.
Όπως παρουσιάζει επίσημα στοιχεία
το υπουργείο Οικονομικών, οι χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ κατηγοριοποιούνται ως εξής: ενέργεια 18%,
ύδρευση και αποχέτευση 16%, δάνεια
για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και
εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης
29%, υγεία και εκπαίδευση 14%, σύνθετες υποδομές 12%, μεταφορές 6%,
αστικές υποδομές 3%, υπηρεσίες 2%.
Αναφορικά με την πιο πρόσφατη χρηματοδότηση που υπεγράφη, η χρηματοδότηση θα προσφέρεται με ευνοϊκούς όρους μέσω ενδιάμεσων τραπεζικών οργανισμών με σκοπό να
ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα
της οικονομίας και να συμβάλει στη
μείωση των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα μέσω παρεμβάσεων εξοι-

Ανοίγει ο δρόμος
για την κατασκευή
του EuroAsia
Interconnector
Το αρμόδιο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει εγκρίνει την πολεοδομική
άδεια, για την οποία είχε αιτηθεί η EuroAsia Interconnector
Limited, επίσημος φορέας υλοποίησης του Ευρωπαϊκού
Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος EuroAsia Interconnector
PCI 3.10 Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, ανοίγοντας τον δρόμο
για την κατασκευή του σταθμού μετατροπής HVDC στην
Κοφίνου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η πολεοδομική
άδεια αφορά τα κατασκευαστικά έργα για τον σταθμό
μετατροπής υψηλής τάσης (HVDC Converter Station)
με μέγιστη δυνατότητα μεταφοράς 2.000 μεγαβάτ, ως
επίσης και τα σημεία προσαιγιάλωσης του υποθαλάσσιου
καλωδίου που συνδέει τα δίκτυα ηλεκτρισμού του Ισ- 





ραήλ, της Κύπρου και της Ελλάδος.
Όπως αναφέρεται, ο επίσημος Φορέας Υλοποίησης
του ευρωπαϊκού έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης PCI 3.10
EuroAsia Interconnector παραμένει αφοσιωμένος και εργάζεται εντατικά για την έγκαιρη υλοποίηση του συνολικού έργου κοινού ενδιαφέροντος εντός του πλαισίου
του Κανονισμού TEN-E και
όπως αυτό εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
τα κράτη Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ.
Τον Ιούνιο υπογράφηκε στο Υπουργείο Ενέργειας,
Εμπορίου και Βιομηχανίας στη Λευκωσία, η σύμβαση
παραχώρησης γης για την κατασκευή του σταθμού μετατροπής HVDC στην Κοφίνου. Η διάρκεια της σύμβασης
είναι 33 χρόνια, με τον Φορέα Υλοποίησης του έργου
να έχει το δικαίωμα ανανέωσης της σύμβασης για άλλες
δύο περιόδους 33 χρόνων, ενώ έχουν ήδη εκπονηθεί οι
απαραίτητες περιβαλλοντικές, τεχνικές και άλλες μελέτες,
και παράλληλα έχουν εξασφαλισθεί οι αναγκαίες άδειες
από τις κυπριακές αρχές.
Το κόστος κατασκευής της πρώτης φάσης της διασύνδεσης Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδος με δυνατότητα μεταφοράς 1000MW, ανέρχεται σε 2,5 δισ. ευρώ, με σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη για τις εμπλεκόμενες
στο έργο χώρες. Η διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας PCI
3.10.1 αναμένεται να λειτουργήσει τον Δεκέμβριο του
2023 και παράλληλα μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023 αναμένεται να λειτουργήσει η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ PCI 3.10.2.
Ως κορυφαίο Ευρωπαϊκό Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος,
η ηλεκτρική διασύνδεση EuroAsia Interconnector PCI
3.10 Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας είναι επιλέξιμη για χορηγία
από το ταμείο ύψους €8,7 δισ. του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF).

Το αρμόδιο
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως της Κυπριακής
Δημοκρατίας
ενέκρινε την πολεοδομική άδεια.

Η ΕΤΕπ, αφού έχει πιστοληπτική ικανότητα (AAA), της επιτρέπει να δανείζεται κεφάλαια με ευνοϊκά επιτόκια από τις διεθνείς

κεφαλαιαγορές, μέσω της έκδοσης ομολόγων.
κονόμησης ενέργειας και βελτίωσης
της ενεργειακής απόδοσης. Αξίζει να
σημειωθεί πως εάν υπολογιστούν τα
ποσά που έχει παραχωρήσει η ΕΤΕπ
από το 1981 μέχρι και σήμερα, φτάνουν τα 4,3 δισ. ευρώ.

Η χρηματοδότηση σε μικρές
Τα δάνεια για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και σε εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης, όπως δείχνουν τα στοιχεία μέχρι και το τέλος
του 2018, ανέχονται κατά μέσο όρο
1,07 εκατ. ευρώ. Το μικρότερο δάνειο
που έχει παραχωρηθεί σε εταιρεία
από την «αποθήκη» της ΕΤΕπ στην
Κύπρο είναι 10 χιλιάδες ευρώ, ενώ
το μεγαλύτερο δάνειο 10,6 εκατ. ευρώ.
Τα ίδια στοιχεία δείχνουν πως 64 δάνεια που είχαν δοθεί μέχρι το 2018
σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω








Εάν υπολογιστούν
τα ποσά που έχει παραχωρήσει η ΕΤΕπ από
το 1981 μέχρι και σήμερα,
φτάνουν τα 4,3 δισ. ευρώ.
χρηματοδοτήσεως της ΕΤΕπ ήταν
κάτω από 100 χιλιάδες ευρώ, ενώ
έχουν δοθεί και 38 δάνεια αξίας άνω
των 2 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά στους
δανειολήπτες, το 30% μέχρι το 2018,
είχαν λάβει το 80% των παραπάνω
δανειοδοτήσεων.
Η ΕΤΕπ, αφού έχει πιστοληπτική
ικανότητα (AAA), της επιτρέπει να
δανείζεται κεφάλαια με ευνοϊκά επιτόκια από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές,

AΠΟΨΗ

μέσω της έκδοσης ομολόγων και το
όφελος αυτό μετακυλύεται στους πελάτες της.
Όπως αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών, το σχέδιο παραχώρησης
κυβερνητικών εγγυήσεων προς την
ΕΤΕπ για χορήγηση δανείων προς
τις κυπριακές τράπεζες για χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SMEs) και εταιρειών μεσαίας
κεφαλαιοποίησης (Mid-caps) στην
Κύπρο φαίνεται ότι επιτυγχάνει τον
στόχο της στήριξης των ΜμΕ. Και
αυτό διότι «δεν έχουν στη συντριπτική
τους πλειοψηφία εναλλακτικές μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες
επιλογές χρηματοδότησης για τη διατήρηση των δραστηριοτήτων τους,
ενώ θα πρέπει να τονισθεί ότι το Σχέδιο συνέβαλε επίσης σημαντικά στη
μείωση των δανειστικών επιτοκίων».

/ Του ΗΛΙΑ Ε. ΞΗΡΟΥΧΑΚΗ*

Οι τράπεζες αντιμέτωπες με την τέλεια καταιγίδα
Όταν τον περασμένο Σεπτέμβριο
ο απερχόμενος επικεφαλής της
ΕΚΤ μείωσε εκ νέου το βασικό επιτόκιο καταθέσεων στο -0,50%, πολλοί έσπευσαν να χαρακτηρίσουν
το κύκνειο άσμα ενός ομολογουμένως επιτυχημένου Ευρωπαίου
κεντρικού τραπεζίτη ως προάγγελο
νέων δεινών για τον τραπεζικό κλάδο πανευρωπαϊκά.
Αρνητικά επιτόκια σημαίνει,
υπεραπλουστευτικά, χαμηλότερα
επιτόκια έσοδα (τα έσοδα από τόκους αναλογούν μεσοσταθμικά στο







Το καθεστώς αρνητικών
επιτοκίων (που μάλλον
ήρθε για να μείνει) δεν
είναι η μοναδική σοβαρή απειλή για τα έσοδα
των ευρωπαϊκών
τραπεζών.
60%-65% των βασικών εσόδων και
επιδρούν καταλυτικά στην απόδοση ιδίων κεφαλαίων), άρα και μεταξύ άλλων, υψηλότερο δείκτη κόστους προς έσοδα (βασικού δείκτη
επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας). Όσο κι αν ακούγεται περίεργο, υπάρχουν εδώ και καιρό
τράπεζες στη Σκανδιναβία, προσφάτως στην Ελβετία, όμως και
αλλού, που προσφέρουν αρνητικά
επιτόκια δανεισμού. Η τράπεζα Jyske λ.χ. (η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της Δανίας) προσφέρει δεκαετή στεγαστικά δάνεια με -0,50%,
ήτοι σε πληρώνει 0,50% ετησίως
για να πάρεις δάνειο από αυτήν...
Βέβαια, το καθεστώς αρνητικών
επιτοκίων (που μάλλον δεν αποτελεί

σύντομη χρονική παρένθεση, αλλά
ήρθε για να μείνει) δεν είναι η μοναδική σοβαρή απειλή για τα έσοδα
των ευρωπαϊκών τραπεζών (των
εγχωρίων μη εξαιρουμένων). Οι
νέες κανονιστικές απαιτήσεις, οι
αποχρώσες ενδείξεις επερχόμενης
οικονομικής ύφεσης, ο επαπειλούμενος εμπορικός πόλεμος μεταξύ
Ανατολής και Δύσης, οι δυνάμεις
διατάραξης των εφαρμοζόμενων
επιχειρηματικών μοντέλων (disruption forces) επιτείνουν την αγωνία των διοικήσεων, των μετόχων
και των δυνητικών επενδυτών πως
τα χειρότερα είναι μπροστά μας.
Απόρροια όλων αυτών είναι το
γεγονός πως οι ευρωπαϊκές τράπεζες, που κυρίως πλήττονται από
τα παραπάνω, αποτιμώνται σημαντικά χαμηλότερα από τις αμερικανικές, αλλά και από πολλές αντίστοιχες, τόσο ανεπτυγμένων όσο
και αναδυόμενων αγορών (διάμεση
τιμή μετοχής προς λογιστική αξία
ευρωπαϊκών τραπεζών: 0,65, αμερικανικών: 1,35).
Στην ελληνική πραγματικότητα,
η αρνητική (για τα έσοδα) εξέλιξη
των χαμηλών επιτοκίων έρχεται
να συνοδεύσει την εκτεταμένη, τα
τελευταία έτη, απομόχλευση των
τραπεζικών ισολογισμών (πωλήσεις
και τιτλοποιησεις δανειακών χαρτοφυλακίων) που πραγματοποιήθηκε σε μια προσπάθεια να ξεπεραστεί το τεράστιο και δυσεπίλυτο πρόβλημα των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων, που απειλεί
ευθέως την κεφαλαιακή επάρκεια
των τραπεζών.
Είναι προφανές πως στη χώρα
μας, ο άνεμος των τεκτονικών αλλαγών στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων δεν έχει πνεύσει ακόμα ισχυρός. Οι αποδόσεις των ελληνικών
ομολόγων βρίσκονται σε ιστορικά

Οσο κι αν ακούγεται περίεργο, υπάρχουν εδώ και καιρό τράπεζες στη Σκανδι-

ναβία, προσφάτως στην Ελβετία, όμως και αλλού, που προσφέρουν αρνητικά
επιτόκια δανεισμού. Η Jyske λ.χ. (η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της Δανίας)
προσφέρει δεκαετή στεγαστικά δάνεια με -0,50%, ήτοι σε πληρώνει 0,50%
ετησίως για να πάρεις δάνειο από αυτήν...
χαμηλά, λόγω κυρίως της πολίτικης
σταθερότητας, σε συνέχεια των
εκλογών του Ιουλίου του 2019, άλλα
και πλειάδας ιδιαιτέρα θετικών εξελίξεων στον χώρο της οικονομίας
(αναβαθμίσεις πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας, το asset protection scheme, μείωση φορολογίας, εκκίνηση εμβληματικών επενδύσεων και αποκρατικοποιήσεων
κ.λπ.). Ανάλογη πτωτική πορεία
έχουν ακολουθήσει τα επιτόκιο
καταθέσεων (σήμερα μεσοσταθμικά στο 0,26%) όχι όμως και αυτά
των χορηγήσεων, που βρίσκονται
αισθητά υψηλοτέρα των ευρωπαϊκών. Ο βαρύτατα πληγωμένος, σε
διαδικασία ανάρρωσης, εγχώριος
τραπεζικός κλάδος επιχειρεί την
ανάκαμψή του μη ακολουθώντας
προς το παρόν τη διεθνή τάση στα
επιτόκια χορηγήσεων. Παράλληλα,
τα έσοδα από προμήθειες παραμένουν χαμηλά, όμως λύση στο
πρόβλημα δεν αποτελεί η οριζόντια

επιβολή χρεώσεων στις πάσης φύσεως συναλλαγές (που αντανακλά
αρνητικά και στην κοινωνική διάσταση του ρόλου τους), αλλά εξυπνότερες επιλογές, όπως αύξηση
εσόδων από προμήθειες, λ.χ., ανάπτυξης συμβουλευτικών υπηρεσιών, διαχείρισης περιούσιας, τραπεζοασφάλειες, υποστήριξης εμπορίου, έκδοσης/ πρακτόρευςης
αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων
δομημένων χρηματοοικονομικών
εργαλείων, χρηματιστηριακές δραστηριότητες, περαιτέρω δραστηριοποίηση στις αγορές συναλλάγματος κ.λπ.
Η εξίσωση όμως της βιώσιμης
και αειφόρου οργανικής ανάπτυξης
περιλαμβάνει δύο παράγοντες, τα
έσοδα και το κόστος. Στον τομέα
αυτό (κόστος), οι εγχώριες τράπεζες
έχουν ακόμη μεγάλη απόσταση να
διανύσουν έως το σημείο ισορροπίας. Οι δαπανηρές εθελούσιες έξοδοι προσωπικού έχουν εξαντλήσει

εν πολλοίς τη δυναμική τους και
οι διοικήσεις θα πρέπει πλέον να
χρησιμοποιήσουν ευρηματικότερους και αποτελεσματικότερους
τρόπους μείωσης του δυσανάλογα
υψηλού λειτουργικού κόστους των
τραπεζών.
Στη μάχη αυτή, η δημιουργία
και λειτουργία πλέγματος από κοινές πλατφόρμες (δίκτυα ΑΤΜs, υποδομές έκδοσης καρτών και αποδοχής συναλλαγών, contact centers,
κανονιστική συμμόρφωση και γενικά μη διαφοροποιητικών λειτουργιών που εκφεύγουν της βασικής
τους δραστηριότητας), η χρήση
αναδυόμενων τεχνολογιών και ο
ψηφιακός μετασχηματισμός (εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης
στην προηγμένη ανάλυση μέγαδεδομένων για την καλύτερη διαχείριση κινδύνων αλλά και σε άλλες
βασικές δραστηριότητες, της τεχνολογίας block chain, των υπηρεσιών cloud κ.λπ.) που αποτελούν
θεμελιώδη συστατικά των σύγχρονων επιχειρηματικών μοντέλων,
μπορούν να μειώσουν δραστικά
το λειτουργικό κόστος και να κάνουν τις τράπεζες ασύγκριτα αποτελεσματικότερες.
Σε ένα μακροοικονομικό περιβάλλον γεμάτο από απειλές και
ισχυρές προκλήσεις, οι τράπεζες
καλούνται να αντιμετωπίσουν πέραν όλων αυτών και επιπρόσθετους
εχθρούς προερχόμενους από το δικό τους οικοσύστημα.
Οι εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (γνωστές ως FinTechs), οι Big techs (Amazon, Facebook, Google, Apple κ.λπ.), οι
ψηφιακές τράπεζες και οι υπόλοιπες
challenger banks σχηματίζουν για
τις παραδοσιακές τράπεζες έναν
σθεναρό και επικίνδυνο εχθρό «εκ
των έσω». Δεδομένου δε των ισχυ-

ρών συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων (χαμηλό λειτουργικό κόστος,
πολύ ανταγωνιστικές χρεώσεις
προϊόντων και υπηρεσιών, αμεσότητα και ταχύτητα στην εξυπηρέτηση, ισχυρές τεχνολογικές υποδομές αιχμής, πρόσβαση σε τεράστιες βάσεις δεδομένων, ελευθερία
από τα βάρη μη εξυπηρετούμενων
δανείων και ανάγκες προβλέψεων
κ.λπ.) αποτελούν, χωρίς αμφιβολία,
παρούσα και ξεκάθαρη απειλή για
τη μελλοντική κερδοφορία, αλλά
μακροχρόνια ίσως και για τη βιωσιμότητα των παραδοσιακών τραπεζών υπό την παρούσα μορφή
τους.
Αδήριτη ανάγκη αλλά και στρατηγικό μονόδρομο αποτελεί η αναπροσαρμογή και ο ανασχηματισμός
των επιχειρηματικών μοντέλων
λειτουργίας και οργανικής ανάπτυξης των παραδοσιακών τραπεζών,
που πρέπει απαραίτητα να λάβουν
σοβαρά υπόψη, τις νέες, όσο και
τις υπό διαμόρφωση συνθήκες της
χρηματοπιστωτικής αγοράς διεθνώς. Με την απόδοση των ιδίων
κεφαλαίων (ROE) στο μόλις 2,89%
για το α΄ εξάμηνο 2019 (συγκριτικά
με το επίσης σχετικά χαμηλό 6,86%
πανευρωπαϊκά) το αδιέξοδο είναι
δεδομένο.
Με την τέλεια αυτή καταιγίδα
να είναι όχι απλώς ορατή αλλά σε
πλήρη εξέλιξη, η ρήση «ή αλλάζουμε τώρα ή βουλιάζουμε» δεν θα
μπορούσε να είναι περισσότερο
επίκαιρη.

Ο κ. Ηλίας Ε. Ξηρουχάκης είναι
αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος
του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας.
Οι απόψεις που εκφράζονται από τον
συγγραφέα στο παρόν άρθρο είναι
προσωπικές.
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Ενίσχυση ελληνικών τραπεζών
«βλέπουν» επενδυτικοί οίκοι

Αγορά μετοχών συστήνει η HSBC – Θετικές εκτιμήσεις από Morgan Stanley
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Με μπαράζ ËÑÛÁÙËÜÔÍÏÇÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÐËÑÃÔÎÙËÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÓËËÖÃÑËÔÚØÕÚÎÔÖÕØËÃÇÚÜÔ
ÓËÚÕÞ×ÔÚÕßÝÙÚÕ²ØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÍqÚØÏÓÂÔÕßÚÇÕÖÕÃÇÐËÑÏÔÕÆÔÙÂÓËØÇ
©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÎ/:)*ÚÕÑÒÃÓÇÍÆØÜÇÖÄÚÎÔÒÒ¦ÊÇÙßÔËÞÃàËÏ
ÔÇÈËÒÚÏ×ÔËÚÇÏÓËÚÎÔËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÚÜÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×ÔÑÇÏÚÕßÝ
ÊËÃÑÚËÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÑÒÃÓÇÚÕÝÔÇ
ÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏÚÇZWYLHKZÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔÔÇÙßØØÏÑÔ×ÔÕÔÚÇÏÑÇÏÚÏÝÚÏÓÁÝÚÜÔÇÑÏÔÂÚÜÔÔÇ
ÙÎÓËÏ×ÔÕßÔ¦ÔÕÊÕ¥ÙÚÄÙÕÖÇØ¦
ÚÕßÝÕÆØÏÕßÝÇÔÁÓÕßÝÙÚÕÓÇÑØÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÓÁÚÜÖÕÕÏÇÖÕÚÏÓÂÙËÏÝÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÚØÇÖËàÏÑ×Ô
ÓËÚÕÞ×ÔÊËÔÁÞÕßÔÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇ
ÑÏÔÎÛÕÆÔßÉÎÒÄÚËØÇÚÕßÝÚËÒËßÚÇÃÕßÝÓÂÔËÝÓËÚ¦ÚÕÏÙÞßØÄØ¦ÒÏ
ÖÕßÙÎÓËÃÜÙÇÔÁÜÝÑÇÏÚÏÝËÑÒÕÍÁÝ
ÚÎÝÎÝÕßÒÃÕßØÕÙÖÇÛ×ÔÚÇÝ
ÔÇËÔÚÕÖÃÙËÏÚÎÔÇÞÃÒÒËÏÕÖÚÁØÔÇ®ÙÚÎÔËÖËÔÊßÚÏÑÂÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔÎ/:)*
ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÊËÔßÖ¦ØÞËÏÑ¦ÖÕÏÇÙÎÓÇÔÚÏÑÂÁÔÊËÏÐÎÖÕßÔÇ
ßÖÕÙÚÎØÃàËÏÚÏÝÇÔÎÙßÞÃËÝÚÜÔ
ÇÖÇÏÙÏÄÊÕÐÜÔÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÖÕßÓÏÒÕÆÔÍÏÇÖØÕÑÒÂÙËÏÝÙÚÇÁÙÕÊÇ
ÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔ57,ZÑÇÏÚÎÔÖÕÏÄÚÎÚÇÚÜÔÑËÌÇÒÇÃÜÔÚÕßÑÒ¦ÊÕß
ÕÏÕÖÕÃËÝËÃÔÇÏÑÇÚ¦ÚÎÔ¦ÖÕÉÂ
ÚÎÝßÖËØÈÕÒÏÑÁÝ
ÚÙÏÖØÕÞÜØ¦ËÏÙËÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÚÎÝÙÆÙÚÇÙÂÝÚÎÝÍÏÇÚÎ
,\YVIHURÚÎÔÛÔÏÑÂ¬Ø¦ÖËàÇÑÇÏÚÎÔ¬Ø¦ÖËàÇËÏØÇÏ×ÝÙË
ÇÍÕØ¦®ÇÖÄÊÏÇÑØ¦ÚÎÙÎ®ÑÇÏ
ÊÏÇÚÎØËÃÚÎÙÆÙÚÇÙÎÇÍÕØ¦Ý®
ÖÕßËÃÞËÍÏÇÚÎÔ(SWOH)HURÚÕÔÃàÕÔÚÇÝÖÜÝÓÃÇÖÏÕÛËÚÏÑÂÙÚ¦-

Η HSBCÉ~³{ÐÒØiÑo¨ÒÚÑÈÉTËÉ{ÑÉ~ÜÊÉ³Ñ{ÚÉ³{~ÒÑÌ
³iÈÜËii³iØÐÉ³Ñ¨¨ÈÚÐ{³{~ÊØÑ³ÇÓ³ÑØ³iØ~ÈKÓ¨iiØVÐÉÚÉ³{~ÓØÑÑÚÉ¨ÊÉ{Ø³ÐÑ~¨{~Ð{~¨³{~~Ñ{³ÚÉÐÉÜ{ÙÐÉoÉÚ³³¨ÑÉÇ
ÙÎÍÏÇÚÏÝÚÁÙÙËØÏÝÙßÙÚÎÓÏÑÁÝ
ÚØ¦ÖËàËÝËÃÔÇÏÇÖÄÒßÚÇÊÏÑÇÏÕÒÕÍÎÓÁÔÎ
/:)*ËÑÚÏÓ¦ÖÜÝÎÇÍÕØ¦ÛÇ
ÙßÔËÞÃÙËÏÔÇËÑÖÒÂÙÙËÚÇÏÛËÚÏÑ¦
ÇÖÄÚÎÔßÒÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÓËÚÇØØßÛÓÏÙÚÏÑÂÝÇÚàÁÔÚÇÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÓËÛËÚÏÑÁÝÇÔÇÛËÜØÂÙËÏÝÚÜÔ
ÓÇÑØÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÖØÕÕÖÚÏÑ×Ô
ÑÇÏÚÜÔÛËÓËÒÏÜÊ×ÔÓËÍËÛ×ÔÚÜÔ
ÚØÇÖËà×ÔÖÏÖÒÁÕÔÛËÜØËÃÖÜÝ
ÕÏËÒÒÎÔÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÛÇÙßÔËÞÃÙÕßÔÔÇÁÞÕßÔÑÇÒÁÝËÖÏÊÄÙËÏÝÙË
ËÖÃÖËÊÕÑËØÊÕÌÕØÃÇÝÑÇÏÖÕÏÄÚÎÚÇÝÙÚÕÏÞËÃÜÔËÔËØÍÎÚÏÑÕÆËÔ×
ÕÏËÔÁØÍËÏËÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÛÇÖËØÏÕØÃÙÕßÔÚÏÝÇÔÎÙßÞÃËÝÚÎÝÇÍÕ-

Ø¦ÝÍÏÇÚÎÔÖÕÏÄÚÎÚÇÑËÌÇÒÇÃÕß
ÑÇÏÚÎÔÖÏÛÇÔÂËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÙÚÇ
ÙÞÁÊÏÇÍÏÇÚÇ57,Z

Αποτελέσματα τριμήνου
ËØÊÕÌÄØÕËÑÚÏÓ¦Î174VYNHU
ÖÜÝÛÇËÃÔÇÏÚÕÍqÚØÃÓÎÔÕÍÏÇÚÏÝ
ËÒÒÎÔÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÓËÚÎÔÚ¦ÙÎ
ÙÚÇÒËÏÚÕßØÍÏÑ¦ÖØÕÖØÕÈÒÁÉËÜÔ
ÑÁØÊÎÔÇÖÇØÇÓÁÔËÏÛËÚÏÑÂÑÇÛ×Ý
ÎÇÆÐÎÙÎÚÜÔÖØÕÓÎÛËÏ×Ô 
ÑÇÏÕÙßÔËÞÏàÄÓËÔÕÝÁÒËÍÞÕÝÚÕß
ÑÄÙÚÕßÝÛÇÇÔÚÏÙÚÇÛÓÃÙÕßÔÚÏÝ
ÄÖÕÏËÝÖÏÁÙËÏÝÙÚÇÑÇÛÇØ¦ÁÙÕÊÇÇÖÄÚÄÑÕßÝÇØ¦ÒÒÎÒÇËÑÚÏÓ¦ÖÜÝÎÖÕÏÄÚÎÚÇËÔËØÍÎÚÏÑÕÆ
ÛÇÙÎÓËÏ×ÙËÏÖËØÇÏÚÁØÜÕØÍÇÔÏÑÂ

ÈËÒÚÃÜÙÎËÔ×ÑÇÛ×ÝÐËÑÏÔ¦ËÏÚÕ
ËÖÄÓËÔÕÙÚ¦ÊÏÕÚÜÔ57,ZÓËÚÎÔ
ËÌÇØÓÕÍÂÚÕßÙÞËÊÃÕßØÇÑÒÂÝ®
ÎÇÍÕØ¦ÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÛÇËÖÏÑËÔÚØÜÛËÃÙÚÇÙÞÁÊÏÇÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÍÏÇ
ÚÕÊqÚØÃÓÎÔÕÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÕ
174VYNHUÇÔÇÓÁÔËÏÄÚÏÕÏ
ÊËÃÑÚËÝ57,ZÛÇÓËÏÜÛÕÆÔÑÇÚ¦
  ÙËÚØÏÓÎÔÏÇÃÇÈ¦ÙÎÓËÚÇ
ÑÄÙÚÎÔÇÑÏÔÕÆÔÚÇÏÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÏÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÜÔÊÏÕÏÑÂÙËÜÔ
ÙËÓÁÙÕÄØÕÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÎÝ
Î+L\[ZJOL)HURËÑÚÏÓ¦ÖÜÝÙË
ËÖÃÖËÊÕÚØÏÓÂÔÕßÎÓËÃÜÙÎÚÜÔ
57,ZÛÇÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃÙÚÕ 
ÑÇÏÙÚÕ ÙËËÖÃÖËÊÕÁÚÕßÝÍÏÇ
ÚÕÙÆÔÕÒÕÚÕßÑÒ¦ÊÕß©ÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÇËÖÇÔÇÒÇÓÈÇÔÄÓËÔÇÑÁØÊÎ
ÖØÕÖØÕÈÒÁÉËÜÔÛÇÓËÏÜÛÕÆÔ
ÑÇÚ¦ ÙËÚØÏÓÎÔÏÇÃÇÈ¦ÙÎÕÏ
ÖØÕÓÂÛËÏËÝÛÇÙÎÓËÏ×ÙÕßÔÇÆÐÎÙÎÑÇÚ¦ ÑÇÏÚÇÑÇÛÇØ¦ÁÙÕÊÇ
ÇÖÄÚÄÑÕßÝÛÇßÖÕÞÜØÂÙÕßÔÑÇÚ¦ 4VYNHU:[HUSL`ËÑÚÏÓ¦ÄÚÏÚÇÑÇÛÇØ¦ÑÁØÊÎÚÎÝ(SWOH
)HURÛÇÊÏÇÓÕØÌÜÛÕÆÔÙÚÇ
ËÑÇÚËßØ×ÚÇÑÇÛÇØ¦ÁÙÕÊÇÇÖÄ
ÚÄÑÕßÝÙÚÇËÑÇÚËßØ×ËÔ×Î
ÓËÃÜÙÎ57,ZÛÇÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃÙÚÕ
 ÏÇÚÎ,\YVIHURÚÇÑÇÛÇØ¦
ÑÁØÊÎÛÇÑÏÔÎÛÕÆÔÙÚÇËÑÇÚ
ËßØ×ÚÇÑÇÛÇØ¦ÁÙÕÊÇÇÖÄÚÄÑÕßÝ
ÛÇËÃÔÇÏÙÚÇÛËØ¦ÙÚÇËÑÇÚ
ËßØ×ÑÇÏÚÇ57,ZÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇ
ÙÎÓËÏ×ÙÕßÔÓËÃÜÙÎ ÏÇÚÎÔ
ÛÔÏÑÂÚÇÑÇÛÇØ¦ÑÁØÊÎÛÇÊÏÇÓÕØÌÜÛÕÆÔÙÚÇËÑÇÚËßØ×
¬ÇÑÇÛÇØ¦ÁÙÕÊÇÇÖÄÚÄÑÕßÝÙÚÇ
 ËÑÇÚËßØ×ÑÇÏÚÇ57,ZÛÇËÃÔÇÏÓËÏÜÓÁÔÇÑÇÚ¦ ¬ÁÒÕÝÍÏÇ
ÚÎÔËÏØÇÏ×ÝÇÔÇÓÁÔÕÔÚÇÏÑÇÛÇØ¦ÑÁØÊÎËÑÇÚËßØ×ÑÇÛÇØ¦
ÁÙÕÊÇÇÖÄÚÄÑÕßÝËÑÇÚËßØ×
ËÔ×ÎÓËÃÜÙÎÚÜÔ57,ZÚÕÖÕÛËÚËÃÚÇÏÙÚÕ 
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Μείωση επενδύσεων
προς startups για τρίτη
διαδοχική χρονιά
Σημαντική Ñ¦ÓÉÎ ÖÇØÕßÙÃÇÙÇÔ
ÌÁÚÕÝÕÏÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙËÏÝÚÆÖÕß
]LU[\YLJHWP[HSÖØÕÝÔËÕÌßËÃÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÚÕßÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÕÆÚÕÓÁÇ
ÖÄÚÏÝÇØÞÁÝÚÕßÁÚÕßÝÓÁÞØÏÙÂÓËØÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÏÙÚÕÙËÒÃÊÇKLHSYVVTJVßÒÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔ
ËÖËÔÊÆÙËÏÝÙßÔÕÒÏÑÕÆÆÉÕßÝÖËØÃÖÕßËÑÇÚËßØ×¬ÇÖØÕÇÔÇÌËØÄÓËÔÇÓËÍÁÛÎËÃÔÇÏÓËÏÜÓÁÔÇ
ÚÄÙÕÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕÄÙÕÑÇÏ
ÓËËÑËÃÔÇÚÕßÁØßÙÏßÒÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔÙßÓÌÜÔÃËÝÙßÔÕÒÏÑÂÝ
ÇÐÃÇÝËÑÇÚËßØ×ËÔ×ÚÕ
ËÃÞÇÔßÒÕÖÕÏÎÛËÃÙßÓÌÜÔÃËÝ
ÙßÔÕÒÏÑÂÝÇÐÃÇÝËÑÇÚËßØ×
ÚÙÏÌÁÚÕÝÕÏËÖËÔÊÆÙËÏÝÖØÕÝÔËÕÌßËÃÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕ
ÙÎÓËÃÜÙÇÔßÖÕÞ×ØÎÙÎÑÇÚ¦ 
ÙËÙÞÁÙÎÓËÖÁØßÙÏÑÇÏÑÇÚ¦ 
ÙËÙÞÁÙÎÓËÖØÄÖËØÙÏ
ÑÚÄÝ ÇÖÄ ÓËÏÜÓÁÔÕ ÇØÏÛÓÄ
ÙßÓÌÜÔÏ×ÔÌÁÚÕÝËÃÞÇÓËÑÇÏÞÇÓÎÒÄÚËØÕßÆÉÕßÝÙßÓÌÜÔÃËÝË
ÇÔÚÃÛËÙÎÊÎÒÇÊÂÓËÚÕÑÇÏ
ÚÕÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔÓËÍ¦ÒÕßÆÉÕßÝËÖËÔÊÆÙËÏÝ
ÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝÌÁÚÕÝÕÏÙßÓÌÜÔÃËÝ
ÖÕßËÖÏÚËÆÞÛÎÑÇÔÂÚÇÔÞÇÓÎÒÕÆ
ÆÉÕßÝÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÄÚÏÚÕ
ÑßØÏ¦ØÞÎÙËÎËÖÁÔÊßÙÎÚÎÝ+LJH
0U]LZ[TLU[ZÙÚÎ=P]H7H`TLU[Z
ÆÉÕßÝËÑÇÚËßØ×ËÔ×ÚÕ
ÎËÐÇÍÕØ¦ÚÎÝ2ÕØØÁÝ®ÇÖÄÚÎ
4VYNHU:[HUSL`ÇÔÚÃËÑÇÚËßØ×
¦ÔÚÜÝÖØÁÖËÏÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃ
ÄÚÏÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔÙÚÕÏÞËÃÇÍÏÇÄÒËÝ
ÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÖÕßÁÍÏÔÇÔÑÇÛ×Ý
ÍÏÇÑÇÛËÓÃÇÙßÓÌÜÔÃÇÖÕßÁÍÏÔË
ÓÁÙÇÙÚÎÞØÕÔÏ¦ÊËÔÊÎÓÕÙÏÕÖÕÏÂÛÎÑËÚÕÆÉÕÝÚÎÝÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÝÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝ
¥ÙÚÄÙÕÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÚÕÚËÒÏÑÄÓÁÍËÛÕÝÊËÔÊÏÇÌÕØÕÖÕÏËÃÚÇÏ
ÇÏÙÛÎÚ¦ÇÖÄÚÕÖØÕÇÔÇÌËØÄÓËÔÕÐ¦ÒÒÕßÑÇÏÙÚÇÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇÁÚÎßÖ¦ØÞÕßÔÍÆØÕÏÞØÎÓÇÚÕ-

ÊÄÚÎÙÎÝÔËÕÌß×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ
ÚÕÆÉÕÝÚÜÔÕÖÕÃÜÔÊËÔËÃÞËÍÔÜÙÚÕÖÕÏÎÛËÃ
¢ÁÚÕÝÎÓËÍÇÒÆÚËØÎËÖÁÔÊßÙÎ
ÙËÔËÕÌßÂËÖÏÞËÃØÎÙÎËÃÔÇÏËÑËÃÔÎ
ÖÕßÁÍÏÔËÇÖÄÚÎ=LU[\YL-YPLUKZ
ÙÚÎ:WV[H^OLLSËÖÁÔÊßÙÎÇßÚÂ
ÇÔÂÒÛËÙËËÑÇÚËßØ×ÑÇÏÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑËÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕÕÆÒÏÕ
:WV[H^OLLSËÃÔÇÏÁÔÇÝÊÏÑÚßÇÑÄÝÚÄÖÕÝÓÁÙÜÚÕßÕÖÕÃÕßÖÜÒÕÆÔÚÇÏÓËÚÇÞËÏØÏÙÓÁÔÇÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÚÎÔÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇÚÜÔÕÖÕÃÜÔ
ÁÞËÏËÐËÚ¦ÙËÏËÔÊËÒËÞ×ÝÎËÚÇÏØËÃÇ¡ËÚÎÔËÖÁÔÊßÙÎÇßÚÂÚÎÝ
=LU[\YL-YPLUKZÎÇÐÃÇÚÎÝËÖÏÞËÃØÎÙÎÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔKLHSYVVT
JVËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏÇÔÂÒÛËÙËÖËØÃÖÕßÁÜÝËÑÇÚËßØ×
ÊËÆÚËØÎÙËÓÁÍËÛÕÝËÖÁÔÊßÙÎÂÚÇÔËÑËÃÔÎÚÎÝ>LSJVTL
7PJR\WZÆÉÕßÝËÑÇÚËßØ×
ÖËÔÊßÚÁÝËÊ×ËÃÔÇÏÖÏÕÖÕÒÒÕÃ
ÑÇÏÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏÚÄÙÕÇÖÄÚÎÔÒÒ¦ÊÇ6WLUM\UK=LU[\YL-YPLUKZ
ÄÙÕÑÇÏÇÖÄÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ1HIIHY
0U[LYUL[.YV\W/6>A(;7HY[ULYZ
4HYRL[6UL*HWP[HS>LSJVTL
7PJR\WZÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏËÃÚÇÏÙÚÎÔ
Ñ¦ÒßÉÎÚÜÔÇÔÇÍÑ×ÔÚÜÔÚÕßØÏÙÚ×ÔÇÖÄÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÈÍÇÃÔÕßÔ
ÇÖÄÚÕÇËØÕÖÒ¦ÔÕÙÚÕÔÖØÕÕØÏÙÓÄ
ÚÕßÝÖÞÚÇÐÃËÑÊØÕÓÁÝÑÒÖ
(JJ\ZVU\ZËÃÔÇÏÎÚØÃÚÎËÚÇÏØËÃÇÖÕßÙßÍÑÁÔÚØÜÙËÚÎÔßÉÎÒÄÚËØÎÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÖÁØßÙÏ
ÆÉÕßÝËÑÇÚËßØ×
 ËÚÇÏØËÃÇ ÖÕß ÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏËÃÚÇÏÙÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÒÕÍÏÙÓÏÑÕÆÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑ×Ô
ÎÞÕÒÎÉÏ×ÔÁÒÇÈËÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÑßØÃÜÝÇÖÄÒÒÎÔËÝËÖËÔÊßÚÁÝ
71;LJO*H[HS`Z[-\UK08IPSP[`
=LU[\YL-YPLUKZ)PN7P=LU[\YLZ
4PJOHLS;aHUULZ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ
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Επαναπατρισμός
Το μέτροÑÉÈÚÖÉ³Ñ{É×È{~Ò¨ÌÑÈÐÉ³Ñ×Ó¨È³i×¨Üo{~Ê³ÈØ~Ñ³{~ËÑ³i ÜÜÒÙÑ~Ñ{ÌT{É
ÑÈ³ÖØÈÉËÑ{ÊÙi×¨Üo{~Ë~Ò³{~{³i ÜÜÒÙÑ
Ï³ÌÙËÉ{{TÈ¨Ì~Ëi³¨
~Ñ{É ÜÜiÉØÈÓTÈÐÉ³Ñ×Ó¨É{³i×¨Üo{~Ê³ÈØ
~Ñ³{~ËÑ³ÉÂ³É¨{~Ìo{Ñ
³ÈÜÒT{³É³ÒT¨Ì{ÑÑ
³iÉÑÑÑ³¨ËÈ

Το σχέδιο προσέλκυσης πλούσιων ξένων
Σε ποιο κοινό στοχεύει η ελληνική κυβέρνηση, τι ισχύει σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη και οι πρώτες ενστάσεις
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Η «χρυσή βίζα»
Δεδομένου Ì³{t³¨ÓTÉ{u³
¨Ìo¨ÑÐÐÑ³iØtT¨ÈÊØKËÇÑØuÐÉÉÜÒT{³iÉÓÙÈiÉ
Ñ~Ëi³Ñ³iØ³ÒÂiØ³¸lÆÆÆÆ
ÉÈ¨ÊÉT¨iÐÑ³{~Ð{~Ò¨ÍÌ³ÑÖÈØmÆÆÆÆÆ
ÉÈ¨VÑ¨ÓTÉ³Ñ{ËØ~Ëi³¨
ÉÌÈØ~Ó×³³Ñ{ÑÉ³ÑTÚÖÉÑÈ³ÌÑÑÈÂÊÈ
³Ì³iØÉÓÙÈÊØ³ÈØ
~Ñ{ÑÉ³ÑTÚÖ~Ñ{³~ÑÚÉ³Ø³ÈX

Νέο εισόδημαÇÖÄÐÁÔÕßÝÑßØÃÜÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÒÒÎÔËÝÌÕØÕÒÕÍÕßÓÁÔÕßÝÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÖÕßÛÇÓËÚÇÌÁØÕßÔÚÎÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÚÕßÝÑÇÚÕÏÑÃÇËÊ×ËÖÏÊÏ×ÑËÏÔÇÖØÕÙËÒÑÆÙËÏ
ÎÑßÈÁØÔÎÙÎÓËÚÕÌÕØÕÒÕÍÏÑÄÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕÖÕßËÏÙ¦ÍËÏÚÕÑÇÛËÙÚ×Ý
UVUKVTÍÏÇÚÎÔÖØÕÙÁÒÑßÙÎÔÁÜÔÌÕØÕÒÕÍÏÑ×ÔÑÇÚÕÃÑÜÔßÉÎÒÕÆ
ËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝ¬ÇÊÏËÛÔÂÚÕßÝËÏÙÕÊÂÓÇÚÇÛÇÌÕØÕÒÕÍÕÆÔÚÇÏËÊ×ÓË
ÁÔÇÑÇÚ»ÇÖÕÑÕÖÂËÚÂÙÏÕÙÚÇÛËØÄ
ÖÕÙÄS\TWZ\TËÔ×ÚÇËÏÙÕÊÂÓÇÚÇÖÕßÛÇÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÛÇÌÕØÕÒÕÍÕÆÔÚÇÏÑÇÔÕÔÏÑ¦ÓË
ÚÕßÝÃÊÏÕßÝÙßÔÚËÒËÙÚÁÝÑÇÏÑÇÔÄÔËÝÄÖÜÝÑÇÏÄÒÜÔÚÜÔ¦ÒÒÜÔÒÒÂÔÜÔÌÕØÕÒÕÍÕßÓÁÔÜÔ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÎÖÇØÇÓÕÔÂÚÕßÝ
ËÊ×ÙÎÓÇÃÔËÏÊÇÖ¦ÔËÝÍÏÇÙÚÁÍÇÙÎ
ÑÇÏÊÏÇÈÃÜÙÎÖÕßÛÇÖØÕÙÚËÛÕÆÔ
ÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇËÙßÔÊßÇÙÓÄÓË
ÚÏÝßÔÛÂÑËÝÖÕÌßÍÂÝÏÖÒÂÝ¢ÕØÕÒÄÍÎÙÎÝÖÕßÁÞËÏÎÒÒ¦ÊÇÇßÚÄ
ÙÎÓÇÃÔËÏÍÏÇÚÕßÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝ
ËÖÏÒÁÐÏÓÕßÝËÔÊÏÇÌËØÕÓÁÔÕßÝÓË
ÓËÍ¦ÒÎËÐÇÃØËÙÎÚÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝ
ßÖÎÑÄÕßÝÖÕßßÖÕÞØËÕÆÔÚÇÏÔÇÌÕØÕÒÕÍÕÆÔÚÇÏÙÚÏÝÄÙÕÁÞÕßÔ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÊÏÇÈÇÚÂØÏÕÖÜÝÓÖÕØÕÆÔÔÇÓËÏ×ÙÕßÔÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÚÎ
ÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÚÕßÝËÖÏÈ¦ØßÔÙÎÇÌÕÆ

ÊËÔÛÇÑÇÚÇÈ¦ÒÒÕßÔÌÄØÕßÝÇÒÒÕÆ
ÕÒÒ¦ÓÁÔÕßÔÔÇÊÏËßÑØÏÔÏÙÚÕÆÔ
ÍÏÇÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕ©ÓÜÝÕÏ
ÑÇÚ»ÇØÞÂÔÄØÕÏÑÇÏÕÏÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝÓËÚÇÕÖÕÃÇÑ¦ÖÕÏÕÝÓÖÕØËÃÔÇ
ËÔÚÇÞÛËÃÑÇÏÔÇÊÏÇÚÎØÂÙËÏÇßÚÄÚÕ
ÊÏÑÇÃÜÓÇÍÔÜÙÚÄÊÏËÛÔ×ÝÜÝUVU
KVTÊËÃÞÔÕßÔÔÇÖØÕÙÊÏÕØÃàÕßÔ
ÜÝÑÕÏÔÄÙÚÄÞÕÁÔÇÖÕÒÆÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÚÓÂÓÇÚÕßÊÏËÛÔÕÆÝÖÒÎÛßÙÓÕÆÚÕßÝÏÊÏÇÃÚËØÇÖÒÕÆÙÏÕßÝ
ÊÎÒÇÊÂÂÇÒÒÏ×Ý/PNO5L[>VY[O
0UKP]PK\HSZÞÜØÃÝÇÖÇØÇÃÚÎÚÇÔÇ
ÏÑÇÔÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÄÒËÝÕÏÇÐÏ×ÙËÏÝÖÕß
¦ÔÛØÜÖÕÏÙÇÔÑÇÏÇßÚÕÆÝÁÞÕßÔÑÇÏ
ÑßØÃÜÝÎÊÏÇÑØÏÚÏÑÄÚÎÚÇàÎÚËÃÚÇÏ
ÊÂÒÜÙÎ¢¡Þ×ØÇÝÖØÕÁÒËßÙÎÝ
ÑÇÏÎËÒËßÛËØÃÇÓËÚÇÑÃÔÎÙÎÝÖÕß
ÊËÃÞÔËÏÔÇÖËØÏÕØÃàËÚÇÏÇÖÄÚÏÝ
ÎÓÁØËÝßÖÕÞØËÜÚÏÑÂÝÖÇØÇÓÕÔÂÝ
ÔÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝÇÍÕØ¦ÝËÑÚÏÓ¦ÖÜÝÙÚÄÞÕÝÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇËÃÔÇÏÎÖØÕÙÁÒÑßÙÎËÔÄÝÓËÍ¦ÒÕßÇØÏÛÓÕÆÇÚÄÓÜÔÍÏÇÔÇËÔÏÙÞßÛËÃÎËÒÒÎÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÇÖÄÚÏÝÊÇÖ¦ÔËÝÚÕßÝ
ÜÙÚÄÙÕÚÕÆÉÕÝÚÕßËÚÂÙÏÕßÚÁÒÕßÝÑÇÏÚÜÔßÖÕÞØËÜÚÏÑ×ÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÊËÔÚÕËÖÏÚØÁÖËÏÇØ¦ÒÒÎÒÇÊÏÇÚßÖ×ÔÕÔÚÇÏÑÇÏÇÔÎÙßÞÃËÝ
ÍÏÇÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÎÒÒ¦ÊÇÔÇÛËÜØÎÛËÃÌÕØÕÒÕÍÏÑÄÝÖÇØ¦ÊËÏÙÕÝ
ÖÕßÖØÕÙËÒÑÆËÏÞØÂÓÇÚÇ¦ÍÔÜÙÚÎÝ
ÖØÕÁÒËßÙÎÝ©ÏÖØÕÚËÏÔÄÓËÔËÝÊÏÇ

Ú¦ÐËÏÝËÓÖÔÁÕÔÚÇÏ®ÇÖÄÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÑÇÛËÙÚ×ÝÚÎÝÚÇÒÃÇÝÖÕß
ËÏÙÂÞÛÎÚÕËÐÎÍËÃÙÚÎÔ ®
Î;H_+PYLJ[VYÚÎÝ7^*ÚÇßØÕÆÒÇ¡ÇØÕßÙ¦ÑÎÑÕÖÄÝÚÕßÝËÃÔÇÏ
ÎÖØÕÙÁÒÑßÙÎÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÌßÙÏÑ×ÔÖØÕÙ×ÖÜÔÖÕßÂÚÇÔÌÕØÕÒÕÍÏÑÕÃÑ¦ÚÕÏÑÕÏÇÒÒÕÊÇÖÂÝÚÇÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇÇÖÄÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÁÚÎ
ÌÕØ¦ÑßØÃÜÝÌÕØÕÒÕÍÕßÓÁÔÕßÝ
ÓËÙÎÓÇÔÚÏÑÂÖËØÏÕßÙÃÇÙÚÎÔÇÒ-

«Το ερώτημα είναι
τι πραγματικά θέλουμε.
Πολλούς που θα ξοδεύουν πολλά ή λίγους
που θα ξοδεύουν
λίγο περισσότερα;».
ÒÕÊÇÖÂÊÏËßÑØÏÔÃàËÏÎ7^*ÑÇÛ×Ý
ÇÖÇÏÚËÃÚÇÏËÖÁÔÊßÙÎÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔËßØ×ËÔ×Õ
ËÚÂÙÏÕÝÑÇÚ»ÇÖÕÑÕÖÂÌÄØÕÝMSH[
[H_ÇÔËÐÇØÚÂÚÜÝÚÕßÆÉÕßÝÚÕß
ËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝÇÒÒÕÊÇÖÂÝÇÔÁØÞËÚÇÏ
ÙËËßØ×ÑÇÏÖØÕÙÇßÐ¦ÔËÚÇÏ
ÑÇÚ¦ËßØ×ÍÏÇÑ¦ÛËÙßÍÍËÔÏÑÄÖØÄÙÜÖÕÕÙßÔÕÒÏÑÄÝÌÄØÕÝ
ÊÎÒÇÊÂÍÏÇÓÏÇÚËÚØÇÓËÒÂÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÛÇÇÔÁÒÛËÏÙËËßØ×

ÊÏÇÏÚÁØÜÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄÑÇÏÖØÕÝ
ÚÎÙÜÙÚÂÑÇÚËÆÛßÔÙÎËÃÔÇÏËÖÃÙÎÝ
ÄÚÏÚÇËÏÙÕÊÂÓÇÚÇÖÎÍÂÝÒÒ¦ÊÕÝ
ÌÕØÕÒÕÍÕÆÔÚÇÏÓËÚÏÝÍËÔÏÑÁÝÊÏÇÚ¦ÐËÏÝ¥ÙÚÄÙÕÚÕËßÔÕáÑÄÇßÚÄÑÇÛËÙÚ×ÝÁÞËÏÑÇÏÞØÕÔÏÑÄÖËØÏÕØÏÙÓÄ
ËÚ×ÔÞÜØÃÝÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÖÇØ¦ÚÇÙÎÝ®ÖØÕÙÛÁÚËÏÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÂ
ÑØÃÔËÚÇÏËÖÃÙÎÝÎÇÖÇÒÒÇÍÂÇÖÄ
ÚÕÔÌÄØÕÑÒÎØÕÔÕÓÏ×ÔÑÇÏÊÜØË×Ô
ÚÎÝÖËØÏÕßÙÃÇÝÇÒÒÕÊÇÖÂÝÏÊÃÜÝË¦Ô
ÒÎÌÛËÃßÖÄÉÎÄÚÏÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎ
ÌÕØÕÒÕÍÃÇÑÒÎØÕÔÕÓÏ×ÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎ
ÇÖÇÒÒÇÍÂÊÃÔËÚÇÏÙËÒÒÎÔËÝßÖÎÑÄÕßÝÓËÚÎÔÖØÕâÖÄÛËÙÎÄÚÏÂÚÇÔ
ËÍÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÕÏÙÚÎÔÇÒÒÕÊÇÖÂÍÏÇ
ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÙßÔÇÖÚ¦ÁÚÎßÖÕÍØÇÓÓÃàËÏÎ7^*
ËÏÚÕßØÍ×ÔÚÇÝÓËÇßÚÄÚÕÔÚØÄÖÕÄÓÜÝÕÏÖØÕÈÒÁÉËÏÝÚÕß¦ØÛØÕß
ÙÚÕÔÑ×ÊÏÑÇÌÕØÕÒÕÍÃÇÝËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝÍÏÇÚÎÔËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÌÕØÕÒÄÍÎÙÎËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝÖÕßÖØÕÑÆÖÚËÏ
ÙÚÎÔÇÒÒÕÊÇÖÂÌßÙÏÑ×ÔÖØÕÙ×ÖÜÔ
ÖÕßÓËÚÇÌÁØÕßÔÚÎÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÚÕßÝ
ÑÇÚÕÏÑÃÇÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ®ÊÁÞÕÔÚÇÏ
ÑØÏÚÏÑÂÑÇÏÜÝÖØÕÝÚÕÖËØÏÕØÏÙÚÏÑÄÚÕßÝÞÇØÇÑÚÂØÇ!ÄÚÏÊÎÒÇÊÂËÃÔÇÏÚÄÙÕÇßÙÚÎØÁÝÖÕßÇÖÕÑÒËÃÕßÔ
ÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÑÕÓÓ¦ÚÏÚÕßËßØÜÖÇáÑÕÆ
ÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕÔÖÒÎÛßÙÓÕÆÄÖÜÝÙßÔÚÇÐÏÕÆÞÕßÝÖÕßÛÇËÔÊÏÇÌËØÄÚÇÔ
ÔÇÁØÛËÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÔÇÖÒÎØ×ÔËÏ
ÞÇÓÎÒÄÚËØÕÌÄØÕÍÏÇÚÇÊÏËÛÔÂËÏÙÕ-

ÊÂÓÇÚÇÑÇÏÔÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏËÃÊÇÖ¦ÔËÝÑÇÚ¦ÚÎÔËÊ×ÊÏÇÓÕÔÂÚÕßÖØÕÝ
ÄÌËÒÕÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ¬ÕËØ×ÚÎÓÇ
ËÔÚÁÒËÏËÃÔÇÏÚÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÛÁÒÕßÓË!
ÖÕÒÒÕÆÝÖÕßÛÇÐÕÊËÆÕßÔÖÕÒÒ¦Â
ÒÃÍÕßÝÖÕßÛÇÐÕÊËÆÕßÔÒÃÍÕÖËØÏÙÙÄÚËØÇ"®ÇÔÇÌÁØËÏÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝ
ÖÕßÇÙÞÕÒËÃÚÇÏÓËÚÕÔÚÕÓÁÇ ÇÏÕÏ
ÊÆÕÑØÏÚÏÑÁÝÚÄÙÕÇßÚÂÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÎÔÕÖÕÃÇËÃÔÇÏÍÏÇÖÕÒÆÒÃÍÕßÝ
ÑÇÏÖÕÒÆÖÒÕÆÙÏÕßÝÞÜØÃÝÔÇÚÕßÝ
ÑÇÒÆÖÚËÏÄÓÜÝÚÏÝÇÖÇÏÚÂÙËÏÝÄÙÕ
ÑÇÏËÑËÃÔÎÖÕßÒÁËÏÖÜÝÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÑÇÛËÙÚ×ÝUVUKVTËÃÔÇÏÖÕÒÆ
ÇßÙÚÎØÄÍÏÇÔÇÖËØÏÒ¦ÈËÏËÔÊÏÇÌËØÕÓÁÔÕßÝÖÕßÊËÔÇÔÂÑÕßÔÇÖÇØÇÃÚÎÚÇÙÚÎÔÑÇÚÎÍÕØÃÇÚÜÔÖÕÒßËÑÇÚÕÓÓßØÏÕÆÞÜÔÊÏÇÚßÖ×ÔÕÔÚÇÏÙË
ÓÏÇÙßÍÑßØÃÇÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇÓËÍ¦ÒÕÝÇØÏÛÓÄÝ¦ÒÒÜÔËßØÜÖÇáÑ×Ô
ÞÜØ×ÔÑÇÏÙÞËÊÄÔÄÒÜÔÚÜÔÔÕÚÏÕËßØÜÖÇáÑ×ÔÁÞÕßÔÂÊÎËÏÙÇÍ¦ÍËÏ
ÚÁÚÕÏÕÖÒÇÃÙÏÕËÊ×ÑÇÏÞØÄÔÏÇÓË
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÊËÑ¦ÊËÝÞÏÒÏ¦ÊËÝËÔÊÏÇÌËØÄÓËÔÕÏÔÇÁÞÕßÔÂÊÎËÖÏÒÁÐËÏ
Ñ¦ÖÕÏÇÇÖÄÇßÚÁÝÜÝÌÕØÕÒÕÍÏÑÂ
ÑÇÚÕÏÑÃÇ§ÇÙÎÓËÏÜÛËÃËÖÃÙÎÝÖÜÝ
ÄÖÜÝËÐÎÍËÃÎ;H_KPYLJ[VYÚÎÝ7^*
ÚÇßØÕÆÒÇ¡ÇØÕßÙ¦ÑÎÎËÏÙÇÍÜÍÂ
ÚÕßÑÇÛËÙÚ×ÚÕÝUVUKVTÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÏÝÇÖÇÏÚÕÆÓËÔËÝÙßÔÛÂÑËÝÍÏÇ
ÔÇÍßØÃÙÕßÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏÒÒÎÔËÝÖÕßÓËÚÕÃÑÎÙÇÔ®ÖØÕËÖÚ¦
ËÚ×ÔÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÙÚÎÔÇÒÒÕÊÇÖÂ

Οι προσφορές άλλων χωρών και ο φόβος για νέο φορολογικό παράδεισο
Στην Κύπρο
Υπάρχει Ñ¨ÒÙÉ{oÐÑ¨È³ËØ×¨Üo{~ÌØ~Ò³{~Ø ÜÜÒÙØÐÉ
Ñ~ÜÉ{³{~ÒÉ{ÙÊÐÑ³ÑÑÌ
TÑ¨³×ÈÜÒ~{ÑÜÜÙÑÊØ³Ì~ÈØVÐÉ¨ËÐÑ³Ñ~Ü~ÜÊÚi~ÉÑÜi¨É{ÉÙ×Ì¨
~Ñ{É{×¨ÒÑÜÜiÜÉooÖiØ³iØ
³ÒÂiØ³¸lÆÆÆÆÉÈ¨~Ñ{
Ñ×Ò{ÉÑÐÉ³Ñ~ÐËÉ{
³iÖ¨X©²>²º©
ÐÉÑ³ÓÜÉÐÑÑÐiÜi¨É{~ÑÓÑ×Ì¨

ΙταλίαÑÇÏÕØÚÕÍÇÒÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏ ÆÖØÕÝØÒÇÔÊÃÇÑÇÏ¡¦ÒÚÇÑÇÏÈÁÈÇÏÇÚÕÔÜÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕÁÞÕßÔ
ÓÕÔÚÁÒÇUVUKVTËÔ×ÖÇØÄÓÕÏÇ
ÖÒÇÃÙÏÇÓËÙÎÓÇÔÚÏÑÂÇÖÕÊÕÚÏÑÄÚÎÚÇÊÏÇÛÁÚÕßÔÑÇÏ¦ÒÒËÝÞ×ØËÝ
ÄÖÜÝÚÕÁÒÍÏÕ ÇÛÃÙÚÇÚÇÏÁÚÙÏ
ÙÇÌÁÝÖÜÝÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÖØÕáÄÔ®
ÁÞËÏÔÇÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚËÃ¦ÒÒÇÖÕß
ËÃÔÇÏÃÙÜÝËÒÑßÙÚÏÑÄÚËØÇÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÚÕÖÕÏÕÝËÔÊÏÇÌÁØËÚÇÏ
ÔÇÇÖÕÑÚÂÙËÏUVUKVTZ[H[\Z
ÄÖÜÝÑÇÏÄÚÏÁØÞËÚÇÏÃÙÜÝÓËÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎÑ¦ÖÕÏÜÔËÚ×Ô
ÚÙÏÙÚÎÔÕØÚÕÍÇÒÃÇÖÕßÚÕ
UVUKVTÑÇÛËÙÚ×ÝÙÚÕÞËÆËÏÑÇÏ
ÙËÞÇÓÎÒÄÚËØÇËÏÙÕÊÂÓÇÚÇÞÜØÃÝ
ËÚÂÙÏÕÙÚÇÛËØÄÌÄØÕËÃÞËÂÊÎÚÕ

ÊÏÑÇÏÕÆÞÕßÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÊÏÇÛÁÙÏÓÇÙÚÕÏÞËÃÇÑÇÏÙË
ÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÕÑÇÛËÙÚ×ÝÞØßÙÂÝÈÃàÇÝ®ÁÌÚÇÙËÔÇÖØÕÙËÒÑÆÙËÏËÑËÃÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÇÖÄ
ÇÒÒÕÊÇÖÕÆÝÑÄÓÇÑÇÏÁÚÙÏÖ¦ÔÚÜÝÎÒÒ¦ÊÇÊÏÇÛÁÚËÏÙßÍÑØÏÚÏÑ¦ÖÒËÕÔËÑÚÂÓÇÚÇÑÇÏÑßØÃÜÝÚÎ
ÌßÙÏÑÂÕÓÕØÌÏ¦ÑÇÏÚÕÑÒÃÓÇÚÎÝ
ËÔ×ÚÕËÖÏÑËÃÓËÔÕ)YL_P[ÊÎÓÏÕßØÍËÃÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝÍÏÇÔÁÕÑÆÓÇ
ËÔÊÏÇÌËØÕÓÁÔÜÔÍÏÇÚÕUVUKVT
ÑÇÛËÙÚ×ÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÊÎÚÇ
ÙÚÕÏÞËÃÇÊËÃÞÔÕßÔÖÜÝÎÁÐÕÊÕÝ
ÚÜÔUVUKVTÇÖÄÚÎØËÚÇÔÃÇ
ÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÊÏËÚÃÇÁÞËÏØßÛÓÄ
ÚÎÝÚ¦ÐÎÝÚÕß ËÚÎÙÃÜÝÑÄÓÇÑÇÏÁÚÙÏÖ¦ÔÚÜÝßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏ

Περισσότεροι
από 20.000 αλλοδαποί
έχουν «μεταναστεύσει» φορολογικά
στην Πορτογαλία.
ÖÜÝßÖ¦ØÞÕßÔÖËØÃÚÕßÝ
UVUKVTÙÚÎØËÚÇÔÃÇÓÁØÕÝÚÜÔ
ÕÖÕÃÜÔÛÇÙßÔËÞÃÙËÏÔÇÇÔÇàÎÚËÃ
ËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÁÝÞ×ØËÝ
¬ÎÔÃÊÏÇ×ØÇÙÚÎÔÚÇÒÃÇÑÇÏ
ÇÑÄÓÇÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙÚÎÔÕØÚÕÍÇÒÃÇÕÏÇØÏÛÓÕÃÚÜÔUVUKVT
ÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏÒÒ¦ÊÇÄÓÜÝÁÞËÏ

ÑÇÏÇÔÚÏÑÃÔÎÚØÇËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔ
ÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÄÖÜÝÎÊÆÙÑÕÒÎ
ËÒÒÎÔÏÑÂÍÒ×ÙÙÇÙËÙÞÁÙÎÖÞ
ÓËÚÎÔÏÙÖÇÔÏÑÂÂÖÕØÚÕÍÇÒÏÑÂËÔ×ÕÏÇÔ¦ÍÑËÝÈËÒÚÃÜÙÎÝ
ÚÕßÑØ¦ÚÕßÝÑÇÏÚÜÔÊÎÓÄÙÏÜÔ
ßÖÎØËÙÏ×ÔËÃÔÇÏÇÑÄÓÇÖÕÒÒÁÝ
ÑÇÏÓÖÕØËÃÔÇÖØÕÈÒÎÓÇÚÃÙÕßÔ
ÚÕßÝßÖÕÉÎÌÃÕßÝËÔÒËÃÖÕßÔ
Ö¦ÔÚÜÝÑÇÏÕÏÇÔÎÙßÞÃËÝËÑËÃÔÜÔ
ÖÕßÓÏÒÕÆÔÍÏÇÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÎ
ÒÒ¦ÊÇÔÇÛËÜØÎÛËÃÌÕØÕÒÕÍÏÑÄÝÖÇØ¦ÊËÏÙÕÝÖÕßÖØÕÙËÒÑÆËÏ
ÞØÂÓÇÚÇ¦ÍÔÜÙÚÎÝÖØÕÁÒËßÙÎÝ
ÄÖÜÝÁÞÕßÔËÔÕÞÕÖÕÏÎÛËÃÙßÞÔ¦
ÆÖØÕÝÑÇÏ¡¦ÒÚÇ¬ÃÛËÚÇÏÊÎÒÇÊÂÚÕËØ×ÚÎÓÇÇÔÓÖÕØÕÆÔÔÇËÑÓËÚÇÒÒËßÚÕÆÔÚÇËßËØÍËÚÂÓÇÚÇ

ÚÕßËÔÒÄÍÜÓÁÚØÕßÖØÄÙÜÖÇÚÇ
ÕÖÕÃÇÁÞÕßÔÁÙÕÊÇÇÖÄÖÇØ¦ÔÕÓËÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÑÇÏËÖÏÛßÓÕÆÔÔÇÚÇÔÕÓÏÓÕÖÕÏÂÙÕßÔÁÚÙÏ
ÓÁÙÜÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÕÔ§ÃÑÕÏÇÑÇÔÚ¦ØÎ4HUHNPUN
7HY[ULYÚÎÝ(UKLYZLU;H_ÙË
Ñ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÚÇÖØÄÙÜÖÇ
ÇßÚ¦ÛÇÛËÜØÕÆÔÚÇÏÌÕØÕÒÕÍÏÑÕÃÑ¦ÚÕÏÑÕÏÚÎÝÞ×ØÇÝÓÇÝÑÇÏ
ÙßÔËÖ×ÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇÊÎÒ×ÔÕßÔ
ÚÇËÏÙÕÊÂÓÇÚÇÇßÚ¦ÚÇÕÖÕÃÇÕÏ
ËÒÒÎÔÏÑÁÝÌÕØÕÒÕÍÏÑÁÝÇØÞÁÝÛÇ
ÁÞÕßÔÊÏÑÇÃÜÓÇÔÇËÒÁÍÐÕßÔÇÔÇÌÕØÏÑ¦ÓËÚÎÔÖÎÍÂÖØÕÁÒËßÙÂÝ
ÚÕßÝÇÙÞÁÚÜÝË¦ÔËÖÃÇßÚ×ÔÛÇ
ÕÌËÃÒËÚÇÏÓÄÔÕÕÙÚÇÛËØÄÝÌÄØÕÝÚÜÔËßØ×®

«Αγκάθι» η υποχρεωτική διαμονή των αλλοδαπών στην Ελλάδα για 183 ημέρες
Το προωθούμενο ÙÚÕÔÁÕÌÕØÕÒÕÍÏÑÄÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕÑÇÛËÙÚ×ÝUVU
KVTËÃÔÇÏÙÚÎÔÕßÙÃÇÁÔÇÌÕØÕÒÕÍÏÑÄÖØÕáÄÔ®ÓËÚÕÕÖÕÃÕËÖÏÞËÏØËÃÚÇÏÎÖØÕÙÁÒÑßÙÎÇÚÄÓÜÔ
ßÉÎÒÂÝÑÇÛÇØÂÝÛÁÙÎÝ®/5>0
PNO5L[>VY[O0UKP]PK\HSZÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇËÖÏÒÁÐÕßÔÚÎÊÏÇÓÕÔÂ
ÚÕßÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÍÏÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ÊÏ¦ÙÚÎÓÇÑ¦ÛËÎÓËØÕÒÕÍÏÇÑÄÁÚÕÝ
ÑÇÏÚÎÓËÚÇÌÕØ¦ÚÎÝÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÝ
ÚÕßÝÑÇÚÕÏÑÃÇÝËÐÎÍËÃVÎÓÂÚØÎÝ
¡ÜØÇÒÄÍÒÕß;H_(ZZVJPH[LÚÎÝ
(UKLYZLU;H_ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÇßÚÂÝÚÎÝÙÚÄÞËßÙÎÝÄÓÜÝÊËÔÏÑÇÔÕÖÕÏËÃÄÒËÝÚÏÝ
ÇÔ¦ÍÑËÝÙÞÕÒÏ¦àÕßÔÔÕÓÏÑÁÝÑÇÏ

¦ÒÒËÝÖÎÍÁÝËÐÕÏÑËÏÜÓÁÔËÝÓËÚÕ
Ö×ÝÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÇßÚ¦ÚÇÖØÄÙÜÖÇÂÄÖÜÝ¦ÒÒËÝÞ×ØËÝËÐÇÙÌÇÒÃàÕßÔ ÇÚ»ÇØÞÂÔÑØÃÔËÚÇÏÕØÛÄÚËØÕÍÏÇÇßÚÄÔÚÕÔÑÕÏÔÄÙÚÄÞÕÓÏÇ
ØÎÚÂÇÔÇÌÕØ¦ÙËÓÏÇËÒ¦ÞÏÙÚÎËÚÂÙÏÇÊÏÇÓÕÔÂÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÖÞ
ÎÓËØ×Ô×ÙÚËÔÇÓÎÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÇÏ
ÑÇÓÃÇÇÓÌÏÈÕÒÃÇÜÝÖØÕÝÚÕÛÁÓÇ
ÇßÚÄ¡ËÚÎÙÎÓËØÏÔÂÊÏÇÚÆÖÜÙÎ
ÚÕßÔÄÓÕßÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÇÏßÖÕÞØÁÜÙÎÍÏÇÑÇÚ»ËÒ¦ÞÏÙÚÕÔÊÏÇÓÕÔÂ
ÎÓËØ×ÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÕßÓËÚÇÌÁØÕÔÚÕÝÚÎÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÚÕßÑÇÚÕÏÑÃÇ
Ï¦ÙÚÎÓÇ ÖÕß ÑØÃÔËÚÇÏ ÓËÍ¦ÒÕ ÍÏÇ ÚÕßÝ PNO 5L[>VY[O
0UKP]PK\HSZÊËÊÕÓÁÔÎÝÚÎÝÙßÔË-

ÞÕÆÝÑÏÔÎÚÏÑÄÚÎÚ¦ÝÚÕßÝÇÔ¦ÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÑÇÏÚÏÝÙßÞÔ¦ÖÕÒÒÇÖÒÁÝÑÇÚÕÏÑÃËÝÖÕßÊÏÇÛÁÚÕßÔÑÇÏÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÙÎÓËÏ×ÔÕßÔÕÏÃÊÏËÝÖÎÍÁÝÇÁÖØËÖËËÖÃÙÎÝØÎÚ×ÝÔÇ
ÇÖÇÒÒ¦ÙÙËÚÇÏÇÖÄÑ¦ÛËßÖÕÞØÁÜÙÎÊÎÒ×ÙËÜÝÂÇÔÇÌÕØ¦ÝÚÜÔÖØÕÑßÖÚÄÔÚÜÔÙÚÎÔÇÒÒÕÊÇÖÂËÏÙÕÊÎÓ¦ÚÜÔÑÇÏÚÜÔÖÎÍ×ÔÚÕßÝÑÇÛ×Ý
ÕÏÇÖÇÏÚÂÙËÏÝÚÕßÝÍÏÇÊÏÇÑØÏÚÏÑÄÚÎÚÇÁÔËÑÇàÎÚÎÓ¦ÚÜÔÇÙÌÇÒËÃÇÝËÃÔÇÏßÉÎÒÄÚÇÚËÝÑÇÏÎÇÔÚÃÒÎÉÎÖÕß
ßÖ¦ØÞËÏËÖÃÚÕßÖÇØÄÔÚÕÝÖËØÃÚÎÝ
ËÞËÓÆÛËÏÇÝÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÇØÞ×Ô
ÊËÔËÃÔÇÏÎÈÁÒÚÏÙÚÎ©ÓÕÃÜÝÎßÖÕÞØÁÜÙÎÊÂÒÜÙÎÝÚÕßÑØ¦ÚÕßÝÙÚÕ
ÕÖÕÃÕÚÕÌßÙÏÑÄÖØÄÙÜÖÕËÃÞËÚÎÔ

Ο φόρος των 100.000
ευρώ θεωρείται
από κάποιους υψηλό
και αντικίνητρο για να
μεταβάλουν τη φορολογική τους κατοικία.
ÚËÒËßÚÇÃÇÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÚÕßÑÇÚÕÏÑÃÇ
ÊÎÓÏÕßØÍËÃÑÇÞßÖÕÉÃÇËÐÎÍÕÆÔÕÏ
ÃÊÏËÝÖÎÍÁÝÁÔÇÔÚÏÚÕßÈÇÙÏÑÕÆÑÏÔÂÚØÕßÚÕßÑÇÛËÙÚ×ÚÕÝÖÕßËÃÔÇÏ
ÄÚÏÎËÍÞ×ØÏÇÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÊÏÕÃÑÎÙÎ
ÊËÔÁÞËÏÑÇÓÃÇÙÞÁÙÎÓËÚÏÝÕÏÑÕÔÕ-

ÓÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝÚÕßÌßÙÏÑÕÆÖØÕÙ×ÖÕßÖÕßÓËÚÇÌÁØËÏÚÎÌÕØÕÒÕÍÏÑÂ
ÑÇÚÕÏÑÃÇÚÕßÙÚÎÔÇÒÒÕÊÇÖÂ
ÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÕßÕ§ÃÑÕÝÏÇÑÇÔÚ¦ØÎÝ4HUHNPUN7HY[ULYÚÎÝ
(UKLYZLU;H_ÙÞÕÒÏ¦àËÏÖÜÝÙË¦ÒÒËÝÞ×ØËÝÄÖÜÝÎ ÆÖØÕÝÂÎÕØÚÕÍÇÒÃÇÊËÔÇÖÇÏÚËÃÚÇÏÎÑÇÚÇÈÕÒÂ
Ñ¦ÖÕÏÕßÌÄØÕßÍÏÇÚÇËÏÙÕÊÂÓÇÚÇ
ÇÒÒÕÊÇÖÂÝÑÇÏÙßÔËÖ×ÝÚÕÖÕÙÄ
ÚÜÔËßØ×ÛËÜØËÃÚÇÏÇÖÄ
Ñ¦ÖÕÏÕßÝßÉÎÒÄÑÇÏÇÔÚÏÑÃÔÎÚØÕ
ÍÏÇÄÙÕßÝËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÏÔÇÓËÚÇÈ¦ÒÕßÔÚÎÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÚÕßÝÑÇÚÕÏÑÃÇ®¥ÙÚÄÙÕÇÌËÔÄÝÄÖÜÝÇÔÇÌÁØÛÎÑËÖØÕÎÍÕßÓÁÔÜÝÚÕÓÁÚØÕ
ÊËÔËÐËÚ¦àËÏÓÄÔÕÚÕÔÚÄÖÕÌÕØÕÒÕ-

ÍÏÑÂÝÑÇÚÕÏÑÃÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÔÚÄÖÕ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÝÊÏÇÓÕÔÂÝÇÌËÚÁØÕß
ÚÕÖÕÙÄÇßÚÄÛËÜØËÃÚÇÏÓÏÑØÄÙË
ÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÖÕÙÄÚÕßÌÄØÕß
ÖÕßÛÇÑÇÚÁÈÇÒËÕËÔÊÏÇÌËØÄÓËÔÕÝÙÚÎÞ×ØÇÚÕß®ÙßÓÖÒÎØ×ÔËÏ
ØÃÙÏÓÕËÖÃÙÎÝËÃÔÇÏÔÇÊÏÇÙÌÇÒÏÙÚËÃÄÚÏËÌÄÙÕÔÑ¦ÖÕÏÕÝËÖÏÒÁÐËÏ
ÔÇÓËÚÇÌÁØËÏÚÎÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÚÕß
ÑÇÚÕÏÑÃÇÊËÔÛÇÓËÚÇÈÒÎÛÕÆÔÕÏ
ÄØÕÏÊÏÇÚÂØÎÙÎÝÚÎÝÏÊÏÄÚÎÚÇÝÚÕß
UVUKVTÎÓÁØËÝÊÏÇÓÕÔÂÝÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÖÕÙÄËÖÁÔÊßÙÎÝÖÕÙÄMSH[
[H_ÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇÈØËÛËÃËÑÚÄÝ
ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÖÇØÄÚÏÚÎØËÃÚÕßÝ
ÄØÕßÝÖÕßËÃÞÇÔÇØÞÏÑ¦ÙßÓÌÜÔÎÛËÃËÐÎÍËÃÕ¡ÜØÇÒÄÍÒÕß
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Σε κινεζικά χέρια
η εκμετάλλευση
του υπεδάφους
της Αφρικής
Νέα συμφωνία του Πεκίνου με την
Γκάνα για το 5% του βωξίτη της χώρας
Συνεχίζεται ÎËÖÁÒÇÙÎÚÎÝ ÃÔÇÝ
ÙÚÏÝÖØ×ÚËÝÆÒËÝÚÎÝÌØÏÑÂÝÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÚÜÔÕÖÕÃÜÔÁÞËÏÖØÕ
ÖÕÒÒÕÆÖËØÏÁÒÛËÏÙÚÕÔÁÒËÍÞÄÚÎÝ
ÓÁÙÜÙßÓÌÜÔÏ×ÔÍÏÇÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÁØÍÜÔßÖÕÊÕÓÂÝÇÖÄÑÏÔËàÏÑ¦ÑËÌ¦ÒÇÏÇßÚÂÚÎÌÕØ¦Î
ÙßÓÌÜÔÃÇÖÕßÊÃÔËÏÙÚÎÊËÆÚËØÎ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÕßÑÄÙÓÕßÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇËÔÏÙÞÆÙËÏÚÏÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃ-

Η Κίνα έχει ήδη
συνάψει συμφωνίες
με Γουινέα για βωξίτη
και Δημοκρατία του
Κονγκό για κοβάλτιο.
ËÝÚÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔËÖÏØØÕÂÚÎÝ
ÇÔ¦ÚÕÔÑÄÙÓÕÇÌÕØ¦ÖÒÕßÚÕÖÇØÇÍÜÍÏÑÁÝÖÎÍÁÝÚÎÝÑ¦ÔÇÝÑÇÏ
ËÏÊÏÑÄÚËØÇÚÇÓËÍ¦ÒÇÇÖÕÛÁÓÇÚÇ
ÈÜÐÃÚÎÚÎÝÇÌØÏÑÇÔÏÑÂÝÞ×ØÇÝ©
ÈÜÐÃÚÎÝËÃÔÇÏÎÑßØÏÄÚËØÎÖØ×ÚÎ
ÆÒÎÍÏÇÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂÇÒÕßÓÏÔÃÕß
¬ÕËÑÃÔÕÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙËÏÓËÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÙÏÊÎØÕÊØÕÓÏÑ¦ÊÃÑÚßÇÕÊÏÑÁÝÇØÚÎØÃËÝÑÇÏÍÁÌßØËÝÙÚÎÔÑ¦ÔÇ
ÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÙßÓÌÜÔÃÇÝÖÕßÊÏÇÙÌÇÒÃàËÏÙÚÎÔ ÃÔÇÚÕ ÚÜÔ
ÇÖÕÛËÓ¦ÚÜÔÚÎÝÙËÈÜÐÃÚÎËÔ

ÒÄÍÜÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÇÖÕÚËÒËÃ
ÚÓÂÓÇÊÇÔËÃÕßÆÉÕßÝ ÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÖÕßÁÞËÏÙßÔ¦ÉËÏÓËÚÎÔ
ÇÌØÏÑÇÔÏÑÂÞ×ØÇÏ¦ÙÚÄÓÇÚÕÝ
ÚÕßÇÔÚÏÖØÕÁÊØÕßÚÎÝÑÏÔËàÏÑÂÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝÕßÔ¬ÙÕßÔÒ¦ÔÚÕ
ËÑÃÔÕÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÄÚÏËÍÑÇÏÔÏ¦àËÏ
ÚÎÔÖØ×ÚÎÌ¦ÙÎÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÝ
ßÖÕÊÕÓ×ÔÙÚÎÔÇÌØÏÑÇÔÏÑÂÞ×ØÇÑÇÏÛÇËÑÚÇÓÏËÆÙËÏ¦ÓËÙÇ 
ËÑÇÚÊÕÒ¦ØÏÇÃÔÇÏÎÖØ×ÚÎÊÄÙÎ
ÇÖÄÚÇÑËÌ¦ÒÇÏÇÖÕßÁÞËÏÊËÙÓËßÛËÃÔÇÊÏÇÛÁÙËÏÎ ÃÔÇÇÖÄÖÁØßÙÏÓËÚ¦ÚÎÔßÖÕÍØÇÌÂÙÞËÚÏÑÕÆ
ÓÔÎÓÕÔÃÕßÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÚÜÔÊÆÕ
ÞÜØ×ÔÚÙÏÎÑÏÔËàÏÑÂÑØÇÚÏÑÂ
ËÚÇÏØËÃÇßÊØÕÎÒËÑÚØÏÑÂÝËÔÁØÍËÏÇÝÑÇÏÑÇÚÇÙÑËß×Ô:PUVO`KYVÛÇ
ÇÖÕÑÚÂÙËÏÖØÄÙÈÇÙÎÙÚÎÈÇÙÏÑÂ
ÖØ×ÚÎÆÒÎÚÕßÈÜÐÃÚÎ
ÞËÏ¦ÒÒÜÙÚËÖØÕÎÍÎÛËÃÇÔ¦ÒÕÍÎÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÎÕßÏÔÁÇ
ÙÚÎÔÕÖÕÃÇÁÞËÏÊËÙÓËßÛËÃÔÇÞÕØÎÍÂÙËÏÊ¦ÔËÏÇÙßÔÕÒÏÑÕÆÆÉÕßÝ
ÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÙËÞØÕÔÏÑÄÕØÃàÕÔÚÇÊÆÕÊËÑÇËÚÏ×Ô
¬ÕÇÔÚ¦ÒÒÇÍÓÇÛÇËÃÔÇÏÑÇÏÖ¦ÒÏ
ÎÖØÄÙÈÇÙÎÖÕßÛÇÇÖÕÑÚÂÙÕßÔ
ÕÏÑÏÔËàÏÑÁÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÙÚÇÇÖÕÛÁÓÇÚÇÈÜÐÃÚÎÚÎÝÞ×ØÇÝ ÃÔÇ
ÁÞËÏËÐ¦ÒÒÕßÑßØÏÇØÞÂÙËÏÙÚÎÔ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÖÇØÇÍÜÍÂÓÖÇÚÇØÏ×Ô
ÍÏÇÎÒËÑÚØÕÑÃÔÎÚÇÇßÚÕÑÃÔÎÚÇ!
ÁÞËÏÓËÚÕÔÃÊÏÕÚØÄÖÕÑÇÚÕØÛ×ÙËÏÔÇÊÏÇÙÌÇÒÃÙËÏÍÏÇÚÏÝÈÏÕÓÎ-

H συμφωνία ÐÉ³i~ÒÑÉ{~¨ËÉ³Ñ{ÑÌ³iÈÐKÈÜÉÈ³{~Êo{ÑÚÓÐÑ³ÑÑÒÜiiØ¨Ë~È 99Ýk¦xR>VÈÙ{Ñ{³É{ÓÜÜÉ{iÙ{Ñ×ÒÉ{ÑØÑÜÜÒ~Ñ{ÐÉoÒÜÈØ~{ÙÖÈØo{ÑÈÉ¨T¨Ói³iØT¨ÑØÉÂÑ{³ËÑØ³ÙÑÑÈÈÉÒoÉ³Ñ{iÈÐÐÉ³TÊ³iØ³Ñ¨KÜÉÌÐÉÑÓ¨oÑÈÙÐÊØ
ÞÇÔÃËÝÚÎÝÚÎÓËØÃÊÇÚÕßÒÁÕÔÚÕÝ
ÙÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂÑÕÈÇÒÚÃÕßÙÚÎ
ÎÓÕÑØÇÚÃÇÚÕß ÕÔÍÑÄ
ÎÓËÏÜÚÁÕÔÄÚÏÙÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
ÇÖÄÚÕÁÜÝÑÇÏÚÕÎ
ÃÔÇÙßÓÌ×ÔÎÙËÔÇÞÕØÎÍÂÙËÏ
ÙßÔÕÒÏÑ¦Ê¦ÔËÏÇÆÉÕßÝÊÏÙ
ÊÕÒÇØÃÜÔÙËÊÏ¦ÌÕØËÝÇÌØÏÑÇÔÏÑÁÝÞ×ØËÝÍÏÇÚÎÔßÒÕÖÕÃÎÙÎÁØÍÜÔßÖÕÊÕÓÂÝ
ËÖÁÒÇÙÎÚÕßÇÙÏÇÚÏÑÕÆÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÍÃÍÇÔÚÇÙÚÕßÖÁÊÇÌÕÝÑÇÏ
ÙÚÏÝÖÒÕßÚÕÖÇØÇÍÜÍÏÑÁÝÖÎÍÁÝ
ÚÎÝ¡ÇÆØÎÝÖËÃØÕßËÃÔÇÏ¦ÒÒÜÙÚËÑÇÏÇÏÚÃÇÊØÏÓÆÚÇÚÜÔËÖÏÑØÃÙËÜÔËÑÓÁØÕßÝÚÜÔ¡ËÚÇÐÆ

¦ÒÒÜÔÎ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÁÞËÏÑÇÚ¦
ÑÇÏØÕÆÝÑÇÚÎÍÕØÂÙËÏÚÕËÑÃÔÕ
ÄÚÏËÖÏÊËÏÑÔÆËÏÇÔÕÞÂÙÚÏÝÖÇØÇÈÏ¦ÙËÏÝÚÜÔÇÔÛØÜÖÃÔÜÔÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÑÇÛ×ÝÙßÔËØÍ¦àËÚÇÏÓËÇßÚÇØÞÏÑ¦ÑÇÛËÙÚ×ÚÇÚÎÝÌØÏÑÂÝ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÄÓÜÝÕÏÙßÓÌÜÔÃËÝÖÕßÙßÔ¦ÖÚËÏÓËÚÏÝÞ×ØËÝ
ÇßÚÁÝÖØÕÑÇÒÕÆÔÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÑÇÏ
ÙÚÏÝÚÕÖÏÑÁÝÑÕÏÔÜÔÃËÝßÞÔ¦ÑÇÚÎÍÕØÕÆÔÚÕËÑÃÔÕÄÚÏËÍÑÒÜÈÃàËÏ
ÚÏÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÚÕßÝÙËÓÏÇÖÇÍÃÊÇ
ÞØÁÕßÝÑÇÏÚÏÝÑÏÔËàÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÄÚÏÌÁØÔÕßÔÖØÕÙÜÖÏÑÄÇÖÄ
ÚÎÔ ÃÔÇÑÇÏÊËÔÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÚÎÔÖØÕÑËÏÓÁÔÎ

ÖËØÃÖÚÜÙÎÖ¦ÔÚÜÝÎÙßÓÌÜÔÃÇ
ÓËÚÎÔÑ¦ÔÇËÖÏÑØÃÔËÚÇÏÇÖÄÚÎ
ÙßÓÈÕßÒËßÚÏÑÂÍÏÇÛÁÓÇÚÇÇÔ¦ÒÎÉÎÝØÃÙÑÕß,??(MYPJHÖÕß
ÊÏÇÖÏÙÚ×ÔËÏÁÒÒËÏÉÎÊÏÇÌ¦ÔËÏÇÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÓËÍ¦ÒÕßÝÑÏÔÊÆÔÕßÝÍÏÇ
ßÖËØÞØÁÜÙÎÚÎÝÑ¦ÔÇÝËÐÇÏÚÃÇÝ
ÚÜÔÊÇÖÇÔ×ÔÖÕßÙßÔËÖ¦ÍËÚÇÏÎ
ÙßÓÓËÚÕÞÂÚÎÝÙÚÇÖØÕÈÒËÖÄÓËÔÇÁØÍÇßÖÕÊÕÓÂÝ¬ÕËÃÔÇÏ
¦ÒÒÜÙÚËÁÚÕÝËÑÒÕÍ×ÔÍÏÇÚÎÔ
ÇÌØÏÑÇÔÏÑÂÞ×ØÇÖÕßÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÇßÐ¦ÔËÏÚÏÝÊÇÖ¦ÔËÝÄÚÇÔÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÖËØÃÕÊÕ
©ÏÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÙÚÎÙßÓÌÜÔÃÇ
ÓËÚÕËÑÃÔÕÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏÖ¦-

ÔÚÜÝÑÇÏÇÖÄÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑÁÝÕØÍÇÔ×ÙËÏÝÌÕØÕÆÔÚÕÔÇÔÚÃÑÚßÖÕ
ÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÁÞÕßÔÕÏËØÍÇÙÃËÝ
ËÐÄØßÐÎÝÈÜÐÃÚÎÙÚÕÊ¦ÙÕÝÚÁÈÇ
ÙÚÎÔÕÚÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑÂÑ¦ÔÇÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔ,??(MYPJHßÖ¦ØÞËÏ
ÑÃÔÊßÔÕÝÚÕÕØßÞËÃÕÚÕßÈÜÐÃÚÎ
ÙÚÎÔÕØËÏÔÂÖËØÏÕÞÂÚÎÝÚÁÈÇ
ÔÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏÓÄÒßÔÙÎÙËÚØËÏÝ
ÓËÍ¦ÒÕßÝÖÕÚÇÓÕÆÝÖÕßÁÞÕßÔÚÎÔ
ÑÕÃÚÎÚÕßÝËÑËÃÖÄÇßÚÕÆÝÖØÕÁØÞËÚÇÏÚÕÖÄÙÏÓÕÔËØÄÙËÚØËÏÝ
ÖËØÏÕÞÁÝÚÎÝÑ¦ÔÇÝÑÇÏÄÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÎ,??(MYPJHÊËÔÁÞÕßÔ
ÊÕÛËÃÙÚÎÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÕÏÇÔÇÍÑÇÃËÝÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑÁÝÓËÒÁÚËÝ
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Ανάρπαστα τα χρηματοκιβώτια
για φύλαξη ρευστού και χρυσού
EPA

Δισεκατομμυριούχοι επιλέγουν παλιούς τρόπους προστασίας της περιουσίας τους

Σύμφωνα ÐÉ³{ØÉ~³{ÐÊÉ{Ø³iØXÃ¤©ViÊÙi³¨ÚÉËÑ~É¨Ù×¨ËÑ³
oÉ¨ÐÑ{~³¨ÑÉÇÚÑÉ¨{¨{³ÉËÉ¨Ñ{³Ó¨ÐÓÑ³ÈØÉÌÐÉÈØ¸ÐÉ
dÐÊÉØV~ÑÚØÐÉ{³Ñ{Ù{Ñ¨~Ø³ÑÓÙÒ³ÈØÑÌ³ÈØ³Ì~ÈØ

Η Moody’s υποβάθμισε
τις γερμανικές τράπεζες
Μία ακόμη ÎÞÎØÂÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙÎ
ÍÏÇÚÕßÝÑÏÔÊÆÔÕßÝÖÕßËÍÑßÓÕÔËÃÎÓËÏÜÓÁÔÎÑËØÊÕÌÕØÃÇÚÜÔ
ËßØÜÖÇáÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔÂØÛËÑÇÏ
ÇßÚÂÚÎÌÕØ¦ÖØÕÁØÞËÚÇÏÇÖÄÚÎ
4VVK`»ZÑÇÏÇÌÕØ¦ÚÕÔÍËØÓÇÔÏÑÄ
ÚØÇÖËàÏÑÄÑÒ¦ÊÕ©ÕÃÑÕÝÖÏÙÚÕÒÎÖÚÏÑÂÝÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÝßÖÕÈ¦ÛÓÏÙËÚÎÔÖØÕÕÖÚÏÑÂÚÜÔÍËØÓÇÔÏÑ×Ô
ÚØÇÖËà×ÔÙËÇØÔÎÚÏÑÂ®ÇÖÄÙÚÇÛËØÂ®ËÖÏÑÇÒÕÆÓËÔÕÝÚÎÊÏÇØÑÂ
ÓËÃÜÙÎÚÎÝÑËØÊÕÌÕØÃÇÝÚÕßÝÑÇÏ
ÚÎÝÙßÔÕÒÏÑÂÝÌËØËÍÍßÄÚÎÚ¦ÝÚÕßÝ
ÙËÁÔÇÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÏÙÚÕØÏÑ¦ÞÇÓÎÒ×ÔËÖÏÚÕÑÃÜÔ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÎÝ
4VVK`»ZÎÂÊÎÚØÜÛËÃÙÇÑËØÊÕÌÕØÃÇÚÜÔÍËØÓÇÔÏÑ×ÔÚØÇÖËà×Ô
ÛÇÖËØÏÕØÏÙÚËÃÖËØÇÏÚÁØÜÓÁÙÇ
ÙÚÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝÓËÓÂÔËÝÑÇÛ×ÝÓËÏ×ÔÕÔÚÇÏÊÏÇØÑ×Ý
ÚÇÁÙÕÊ¦ÚÕßÝÇÖÄÚÕßÝÚÄÑÕßÝ
±ÖÕÍØ¦ÓÓÏÙËËÏÊÏÑÄÚËØÇÄÚÏÄÙËÝ
ÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÕÆÔÚÇÏÇÖÄÚÏÝÑÇÚÇÛÁÙËÏÝ
ÛÇÇÍÜÔÃàÕÔÚÇÏÔÇßÖËØÑÇÒÆÉÕßÔ
ÚÕÑÄÙÚÕÝÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÕßÝÑÇÏ
ÔÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙÕßÔÑÁØÊÎËÌÄÙÕÔ
ÓËÏ×ÔÕÔÚÇÏÊÏÇØÑ×ÝÚÇËÖÏÚÄÑÏÇ
ÇÑÄÓÎÑÏÇÔËÃÔÇÏÖÕÒÆÞÇÓÎÒÁÝ
ÕÏÖØÕÈÒÁÉËÏÝÍÏÇàÎÓÃËÝÇÖÄÓÎ
ËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÇÊ¦ÔËÏÇ®¬ÕÔÃàËÏËÖÏÖÒÁÕÔÄÚÏÚÕÖÒÂÍÓÇÛÇËÃÔÇÏÏÙÞßØÄÚËØÕÍÏÇÚÇÓÏÑØÄÚËØÇ
ÚÇÓÏËßÚÂØÏÇÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÖ¦ÔÚÜÝÑÇÏÚÏÝÛËÚÏÑÁÝ
ÖÇØËÔÁØÍËÏËÝÚÜÔÞÇÓÎÒ×ÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÄÖÜÝÚÕÄÚÏÕÏÊÇÔËÏÕÒÂÖÚËÝ
ÛÇÇÖÕÖÒÎØ×ÔÕßÔËßÑÕÒÄÚËØÇÚÇ
Ê¦ÔËÏ¦ÚÕßÝÊËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏÙßÔÎÍÕØÕÆÔÑÇÏÎÇßÐÎÓÁÔÎÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÙÚÎËØÓÇÔÃÇÑÇÏÎÇÆÐÎÙÎ
ÚÎÝËÍÞ×ØÏÇÝàÂÚÎÙÎÝ
ÃÞËÖØÕÎÍÎÛËÃÓÏÇÎÓÁØÇÔÜØÃÚËØÇÎÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝ ¬
ÄÚÏÎÓËÃÜÙÎÚÎÝÑËØÊÕÌÕØÃÇÝÚÜÔ
ËßØÜÖÇáÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔÇÖÕÚËÒËÃ
ÁÔÇÔÇÖÄÚÕßÝÓËÍÇÒÆÚËØÕßÝÑÏÔÊÆÔÕßÝÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝ
4VVK`»ZÙßÔÁÖËÙËÄÓÜÝÑÇÏÓË
ÇÔÎÙßÞÃËÝÖÕßËÐÁÌØÇÙËÞÛËÝÎ
)\UKLZIHURÍÏÇÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ
ÚÜÔÍËØÓÇÔÏÑ×ÔÚØÇÖËà×Ô¡ÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÊÃÑÚßÕ
*5)*Î ÒÄÔÚÏÇ¡ÖÕßÝÇÔÚÏÖØÄ-

ËÊØÕÝÚÎÝ)\UKLZIHURÚÄÔÏÙËÖÜÝ
ÁÞËÏßÖÕÚÏÓÎÛËÃÏÊÏÇÏÚÁØÜÝÕÖÏÙÚÜÚÏÑÄÝÑÃÔÊßÔÕÝÖÕßÇÖÕÚËÒËÃ
Ëß¦ÒÜÚÕÙÎÓËÃÕÚÜÔÍËØÓÇÔÏÑ×Ô
ÚØÇÖËà×Ô®ÖÏÑÇÒÁÙÚÎÑËÓ¦ÒÏÙÚÇÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÔÇËÖÏÊËÏÔÜÛËÃÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÊËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏ
ÁÞÕßÔÖØÕÎÍÎÛËÃÑÇÒ¦ÞØÄÔÏÇ
ÙÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ®©ÏÍËØÓÇÔÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÊßÙÑÕÒËÆÕÔÚÇÏ
ÄÔÚÜÝÔÇÈËÒÚÏ×ÙÕßÔÚÕÔÒÄÍÕ
ËÙÄÊÜÔÖØÕÝÑÄÙÚÕÝÖÕßÁÌÚÇÙË
ÙÚÕ ÚÕÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝ
ËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÎÝ)\UKLZIHURÊËÔ
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÈËÒÚÏÜÛËÃÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÕËÍÍÆÝÓÁÒÒÕÔÑÇÛ×Ý
ÓËÏ×ÔÕÔÚÇÏÚÇÁÙÕÊ¦ÚÕßÝ
ÃÔÇÏËÔÊËÏÑÚÏÑÁÝÕÏÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÚÜÔÊÆÕÓËÍÇÒÆÚËØÜÔÚØÇÖËà×ÔÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝ©ËÓÈÒÎÓÇÚÏÑÄÝÚØÇÖËàÏÑÄÝÑÕÒÕÙÙÄÝÚÎÝ
+L\[ZJOL)HURÁÞËÏÇÖÕÒÁÙËÏÖËØÏÕßÙÏÇÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÇÐÃÇÝÊÏÙ
ËßØ×ÑÇÏÁÞËÏÞ¦ÙËÏÚÕ ÚÎÝ
ÞØÎÓÇÚÏÙÚÎØÏÇÑÂÝÚÎÝÇÐÃÇÝÇÖÄ
ÚÕËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÎÊËÆÚËØÎÙËÓÁÍËÛÕÝÍËØÓÇÔÏÑÂÚØ¦ÖËàÇ
ÚÎÔ*VTTLYaIHURÁÞËÏÇßÐÂÙËÏ
ÚÎÔÇÐÃÇÚÜÔÖËØÏÕßÙÏÇÑ×ÔÚÎÝ
ÙÚÕÏÞËÃÜÔÑÇÚ¦ÖËØÃÖÕßÊÏÙ
ËßØ×ÇÒÒ¦ÁÞËÏÞ¦ÙËÏÖËØÃÖÕßÚÕ
 ÚÎÝÞØÎÓÇÚÏÙÚÎØÏÇÑÂÝÇÐÃÇÝÚÎÝ¬ÎÔÇÔÎÙßÞÃÇÚÕßÝÍÏÇÚÏÝ
ÖÇØËÔÁØÍËÏËÝÚÜÔÇØÔÎÚÏÑ×ÔËÖÏÚÕÑÃÜÔËÐÁÌØÇÙÇÔ¦ÒÒÜÙÚËÚÕÔ
ËÖÚÁÓÈØÏÕÕÏÊÏËßÛÆÔÕÔÚËÝÙÆÓÈÕßÒÕÏÚÎÝ+L\[ZJOL)HURÑÇÏÚÎÝ
*VTTLYaIHUR ØÃÙÚÏÇÔÏÕÆÏÔÍÑ
ÑÇÏ¡¦ØÚÏÔÃÒÑËÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦ÚÎÝÔÇÖËØÏÕØÃÙËÏÚÕÖÒÂÍÓÇ
ÖÕßÖØÕÑÇÒÕÆÔÙÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝÚÇ
ÇØÔÎÚÏÑ¦ËÖÏÚÄÑÏÇÎ ¬ËÏÙÂÍÇÍËÙÆÙÚÎÓÇÑÒÏÓÇÑÜÚ×ÔËÖÏÚÕÑÃÜÔ
ÖÕßËÐÇÏØËÃÓÁØÕÝÚÜÔÑÇÚÇÛÁÙËÜÔ
ÇÖÄÚÇÇØÔÎÚÏÑ¦ËÖÏÚÄÑÏÇ
¬ÕÚÓÂÓÇÇßÚÄÚÜÔÑÇÚÇÛÁÙËÜÔÁÞËÏÑÇÛÕØÏÙÚËÃÙÚÕËÐÇÖÒ¦ÙÏÕ
ÚÜÔÊÏÇÛËÙÃÓÜÔÖÕßËÃÔÇÏßÖÕÞØËÜÓÁÔËÝÔÇÊÏÇÚÎØÕÆÔÕÏÚØ¦ÖËàËÝÆÓÌÜÔÇÖ¦ÔÚÜÝÓËÚÎÔ
7PJ[L[>LHS[OTHUHNLTLU[ÚÕ
ÓÁÚØÕÊËÔÛÇÖØÕÙÌÁØËÏÙÚÕÙÆÔÕÒÕÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÖÇØ¦ÓÄÔÕÔÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇ
ÔÇËÐÕÏÑÕÔÕÓÂÙÕßÔÓÄÒÏÝÊÏÙ
ËßØ×ËÚÎÙÃÜÝ

Οταν ÚÇÙÆÔÔËÌÇÖ¦ÔÜÇÖÄÚÕÔ
ÕßØÇÔÄÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÖÒÎÛÇÃÔÕßÔÄÖÜÝÑÇÏÕÏÌÄÈÕÏ
ÍÏÇÌßÙÏÑÁÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÁÝÑÇÏÕÏ
Ö¦ÓÖÒÕßÚÕÏÇÔÎÙßÞÕÆÔÍÏÇÚÏÝÖËØÏÕßÙÃËÝÚÕßÝÚÄÚËÑÇÚÇÌËÆÍÕßÔ
ÙËÖÇÒÏÕÆÝÑÇÏÊÕÑÏÓÇÙÓÁÔÕßÝ
ÚØÄÖÕßÝÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÄÖÜÝÓÖÏàÕßÚÏÁØËÝÞØÎÓÇÚÕÑÏÈ×ÚÏÇÑÇÏ¯
ÑØÆÖÚËÝ©ÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÙËËÑÚËÔÁÝØËÖÕØÚ¦àÚÕ)SVVTILYNÑ¦ÔÕßÔÞØßÙÁÝÊÕßÒËÏÁÝÕÏËÚÇÏØËÃËÝ
ÖÕßÖØÕÙÌÁØÕßÔÞØÎÓÇÚÕÑÏÈ×ÚÏÇ
ÑÇÏËÏÊÏÑ¦ÛÜØÇÑÏÙÓÁÔÇÊÜÓ¦ÚÏÇ
ÌÆÒÇÐÎÝÍÏÇØËßÙÚÄÞØßÙÄÑÇÏ
ÖÕÒÆÚÏÓÕßÝÒÃÛÕßÝ¡ÃÇ¦ÒÒÎËÖÏÒÕÍÂÚÜÔÖÒÕßÙÃÜÔËÃÔÇÏÑÇÏÕÏ
ÇÖÕÛÂÑËÝÒÏÓÇÔÏ×ÔÖÕßßÖÄÙÞÕÔÚÇÏßÉÎÒÂÇÙÌ¦ÒËÏÇÒÒÜÙÚË
ÒÄÍÜÇØÔÎÚÏÑ×ÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÑÇÏ
ÞÇÓÎÒ×ÔÇÖÕÊÄÙËÜÔÕÓÕÒÄÍÜÔ
ÕÏÑÇÚÇÛÁÙËÏÝÙËÚØ¦ÖËàËÝÑÇÏÕÏ
ËÖËÔÊÆÙËÏÝÙËÕÓÕÒÕÍÏÇÑÁÝÇÍÕØÁÝ
ÊËÔÛËÜØÕÆÔÚÇÏÙßÓÌÁØÕßÙÇËÖÏÒÕÍÂÆÓÌÜÔÇÓËÕØÏÙÓÁÔËÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÙÚÏÝÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝ
ÑÇÏÓÄÔÕÔßÖ¦ØÞÕßÔÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂËÑÇÚÞØÎÓÇÚÕÑÏÈ×ÚÏÇÖÕß
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÖØÕÙÚÇÚËÆÙÕßÔÇÖÄ
ÇÖÒ¦ÞÇØÚÕÔÕÓÃÙÓÇÚÇÓÁÞØÏËÑÑËÔÚØÏÑ¦ÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÔÇÝÙßÒÒÁÑÚÎÝÒÄÍÕßÞ¦ØÏÔÙËÞØÎÓÇÚÕÑÏÈ×ÚÏÕÚÎÝ*P[PIHURÌÆÒÇÙÙË
ÓÁÞØÏÚÕÚÕÒËÍÄÓËÔÕÚÁÓÓÇÚÜÔÔÊËÜÔ®ÌÚÏÇÍÓÁÔÕÇÖÄ
ÙÞËÊÄÔÑÏÒ¦ÞØßÙÄÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÊÏÇÓ¦ÔÚÏÇÖØÕÚÕÆÚÕÖÕßÒÂÙËÏÙÚÕ¡ÎÚØÕÖÕÒÏÚÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝ
ÝÊÕÆÓËÚÏÍÃÔËÚÇÏÙÚÎÈØËÚÇÔÏÑÂÖØÜÚËÆÕßÙÇÒÄÍÕßÞ¦ØÏÔ
ÃÍÕÖÏÕÖÁØÇÇÖÄÚÎÔÖÒÇÚËÃÇ
ÑØÄÈËÔÕØÙÚÕ¡ËáÌÁÇØÙÚÎÔ
ÕÊÄÇØÑÁÏÔßÖ¦ØÞËÏÁÔÇ
ÕÃÑÎÓÇÖÕßÓÕÏ¦àËÏÓËÏÊÏÜÚÏÑÂ
ÒÁÙÞÎÁÞËÏÚÕÃÞÕßÝÓËÐÆÒÏÔÎ
ËÖÁÔÊßÙÎÑÇÏÈÇØÏ¦ÊÏÇÑÄÙÓÎÙÎÙÚÕÚà¦ÑÏÖÕßÞØÕÔÕÒÕÍËÃÚÇÏÇÖÄÚÎÈÏÑÚÜØÏÇÔÂËÖÕÞÂ
ÇÚËÈÇÃÔÕÔÚÇÝÄÓÜÝÚÏÝÙÑ¦ÒËÝ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÑÇÔËÃÝÙËÓÃÇÇÖÄÚÏÝ
ÇÙÌÇÒÁÙÚËØËÝÇÃÛÕßÙËÝÑØÆÖÚËÝÙÚÕÕÔÊÃÔÕÖÕßÑÇÚÇÙÑËß¦ÙÚÎÑËÇÖÄÚÎÔ0U[LYUH[PVUHS
=H\S[ZÑÇÏÌÁØËÏÞÇÒÆÈÊÏÔÎËÖÁÔÊßÙÎÙÚÕßÝÚÕÃÞÕßÝÇÇØÞÃÙËÏ
ÔÇÒËÏÚÕßØÍËÃÚÕÔËÑÁÓÈØÏÕÑÇÏ
ÇÖËßÛÆÔËÚÇÏÙËÛÕØßÈÎÓÁÔÕßÝÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÏÕÆÞÕßÝ ¦ÛËÈÊÕÓ¦ÊÇÊËÞÄÓÇÙÚËÑÒÂÙËÏÝÍÏÇÁÔÇ
ÛÜØÇÑÏÙÓÁÔÕÊÜÓ¦ÚÏÕÚÕÕÖÕÃÕ
ÛÇÁÞËÏËÔÕÃÑÏÕËÑÇÚÊÕÒ¦ØÏÇ
ÚÕÔÞØÄÔÕ®ÒÁËÏÕÕÔ²ÄÏÍËÔÏÑÄÝÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÎÝ=ÕÔÊÃÔÕß
ÊÎÙÚÕÕÃÑÎÓÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏ
ÛÎÙÇßØÕÌßÒ¦ÑÏÇÊÜÓ¦ÚÏÇÑÇÏ
ßÖ¦ØÞËÏÞ×ØÕÝÍÏÇËÖÏÖÒÁÕÔ
ËÔ×ÎËÚÇÏØËÃÇÇÐÏÕÖÕÏËÃÚÎÌÂÓÎ
ÚÕßÕÔÊÃÔÕßÜÝÇÙÌÇÒÕÆÝÑÇÚÇÌßÍÃÕßÇÔËÐÇØÚÂÚÜÝËÐÄÊÕßÚÎÝ

Σύμφωνα ÐÉÉ~³{ÐÊÉ{ØVÐÌ³{Ø ÐÓÉØ(Ü{³ÉËÉØÈÒ¨TÈÑÈ³Ê³i³{oÐÊ¸lÉ~Ñ³ÐÐÖ¨{ÑT¨iÐÑ³~{K³{ÑVÈÐ¨ÖÑ¨³Ñ³ÉÖÈTÑ¨³ÐËÐÑ³ÑVÐÒ¨ÉØT¨ÈÖVÜÖ³{ÐÈØÜËÚÈØ~Ò

Αυξήθηκαν
οι παραγγελίες
των εταιρειών
που προσφέρουν
χρηματοκιβώτια
αλλά και ειδικά
θωρακισμένα
δωμάτια φύλαξης.
ØËÚÇÔÃÇÝÇÖÄÚÎÔ¬ÕÕÃÑÎÓÇ
ÙÚÎÈØËÚÇÔÏÑÂÖØÜÚËÆÕßÙÇËÃÔÇÏÚÕÁÑÚÕÑÇÚ¦ÙËÏØ¦ÔÚÎÝ0)=
0U[LYUH[PVUHS=H\S[ZÑÇÏÇÌÕØ¦
ÓÃÇÇÖÄÚÏÝÖ¦ÓÖÕÒÒËÝËÖÏÒÕÍÁÝ
ÌÆÒÇÐÎÝÖÒÕÆÚÕßÙËÄÒËÝÚÏÝËÑÌ¦ÔÙËÏÝÚÕßÇÖÄÊÏÇÓ¦ÔÚÏÇÓÁÞØÏÉÎÌÏÇÑ¦ÑØßÖÚÕÔÕÓÃÙÓÇÚÇ
¬ÇËÖËÔÊßÚÏÑ¦ÑËÌ¦ÒÇÏÇÇÔÚÏÙÚ¦ÛÓÏÙÎÝÑÏÔÊÆÔÕßÚÕßªÁÏ§Ú¦ÒÏÕÚÕßÓËÍÏÙÚ¦ÔÇÚÕßÑÒ¦ÊÕß
ÇßÚÕÆÊÏÇÏÙÛ¦ÔÛÎÑÇÔÚÎÔÖËØÏØØÁÕßÙÇ ÇÚÓÄÙÌÇÏØÇ ÇÔÎÙßÞÃÇÝÑÇÏÚÎÔÇÖÕÚÆÖÜÙÇÔ©
ªÁÏ§Ú¦ÒÏÕÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙËÚÎÔ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÄÚÏÎ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇÊÁÞËÚÇÏ

ÇÖËÏÒÁÝÇÖÄÁÔÇÔÙßÔÊßÇÙÓÄ
ÖÇØÇÍÄÔÚÜÔÄÖÜÝÎÇÔÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÂÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÎÊÏËÆØßÔÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÇÔÏÙÄÚÎÚÇÝÑÇÏÎÑÒÏÓÇÚÏÑÂ
ÇÒÒÇÍÂÕÒÒÕÃÇÖÄÚÕßÝÖÒÕÆÙÏÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝÙÜØËÆÕßÔØËßÙÚÄÌÕÈÕÆÓËÔÕÏÊØÇÙÚÏÑÁÝÇÖ×ÒËÏËÝÙÚÕßÝÞØÎÓÇÚÏÙÚÎØÏÇÑÕÆÝ
ÊËÃÑÚËÝÖØÏÔÚËÒËÏ×ÙËÏÎÞØÕÔÏ¦ÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙËÊÎÓÕÙÑÄÖÎÙÎÚÎÝÇØÓÄÊÏÇÝÓÕÔ¦ÊÇÝ
ÚÎÝ<):ÚÎÝ<):.SVIHS>LHS[O
4HUHNLTLU[àÂÚÎÙÎÍÏÇ
ÞØÎÓÇÚÕÑÏÈ×ÚÏÇÁÞËÏËÑÚÏÔÇÞÛËÃ
ÇÌ»ÎÝÙÚÏÍÓÂÝÐËÑÏÔÂÙÇÓËÚÏÝ
ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÇßÚÁÝÚÕ
ÑÇÏËÏÊÏÑ¦ÇÖÄÚÇÚÁÒÎÚÕßÌËÚÏÔÕÆÑÇÒÕÑÇÏØÏÕÆÇßÐ¦ÔËÚÇÏÑÏ¦ÒÒÕ®ÚÕÔÃàËÏÕÕÆÔÚÈÏÞ ÇØÒËÑÖØÄÙÜÖÕÝÚÎÝ:^PZZ.VSK:HML
ÖÕßÊÏÇÞËÏØÃàËÚÇÏÞØÎÓÇÚÕÑÏÈ×ÚÏÇßÉÃÙÚÎÝÇÙÌÇÒËÃÇÝ©ÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÒÁÔËÖÜÝÖØÁÖËÏÔÇ
Ñ¦ÔÕßÔÖØÄÈÒËÉÎÍÏÇÊÆÙÑÕÒËÝ
ÓÁØËÝÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÁØÛÕßÔ®
¦ÚÏÇÔ¦ÒÕÍÕÁÞÕßÔÔÇËÐÏÙÚÕØÂÙÕßÔÑÇÏÚÇÙÚËÒÁÞÎÚÕß:PUJVUH
;YHKPUNËÔÄÝÕÃÑÕßÙßÔÇÒÒÇÍ×ÔÙËÖÕÒÆÚÏÓÕßÝÒÃÛÕßÝÙÚÎ
ßØÃÞÎÕÕÖÕÃÕÝÊÏÇÛÁÚËÏÖ¦ÔÜ

ÇÖÄÞØÎÓÇÚÕÑÏÈ×ÚÏÇ ÇÏ
ÄÚÇÔÐËÑÃÔÎÙËÔÇÚÇÊÏÇÛÁÚËÏÚÕ
ÖÕÒÒ¦ÂÚÇÔÙÚÇÇàÂÚÎÚÇ
ÇÒÒ¦ÙÂÓËØÇÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ¦ÒÒÇÐÇÔ©ÖÜÝÒÁËÏÕÍËÔÏÑÄÝÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÕß:PUJVUH;YHKPUN¡ÖËÔÕß¦ÁÔÏËÔÕÏÑÏ¦àÕÔÚÇÏÖÁÔÚË
ÚÎÔÎÓÁØÇÕÖÄÚËÙËÒÃÍÕÑÇÏØÄ
ÖÒÁÕÔÊËÔÛÇßÖ¦ØÞËÏ¦ÒÒÎÊÏÇÛËÙÏÓÄÚÎÚÇ
¡ÏÒ×ÔÚÇÝÍÏÇÞØÎÓÇÚÕÑÏÈ×ÚÏÇÑÇÒÄËÃÔÇÏÔÇËÖÏÙÎÓ¦ÔÕßÓËÖÜÝÖÕÏÑÃÒÒÕßÔÇÖÄÚÇÓÏÑØ¦
ÖÕßÁÞÕßÔÓÄÔÕÔÓËØÏÑ¦ËÑÇÚÕÙÚ¦ÆÉÕÝÑÇÏÖÒ¦ÚÕÝÁÜÝÑÇÏ
ÓËÍÇÒÆÚËØÇÚÕßÓËÍÁÛÕßÝËÔÄÝ
ÔÚÕßÒÇÖÏÕÆÑÕßàÃÔÇÝÒÒÎËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÌÆÒÇÐÎÝÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏËÔÑÇÚÇÑÒËÃÊÏÚÕËÏÊÎÙËÕÍØÇÌÏÑÄÖØÇÑÚÕØËÃÕSVVTILYN
ÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏÕÏ¦ÔËßÊÇÙÓ×Ô
ÒÏÓÁÔËÝÓËÚÏÝÇÖÕÛÂÑËÝÚÕßÝ
ÄÖÜÝËÃÔÇÏÎÏÍÑÇÖÕÆØÎÑÇÏ
ÚÕ§ÚËÒÇÍÕßÁÇØÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÕÛÂÑËÝÇÊÇÙÓÕÒÄÍÎÚËÝÙÚÎËÔËÆÎ¬Õ§ÚËÒÇÍÕßÁÇØËÏÊÏÑ¦
ËÃÔÇÏÖØÕÙÌÏÒÂÝÖØÕÕØÏÙÓÄÝÍÏÇ
ÇÖÕÛÂÑËßÙÎÇÑØÏÈ×ÔÁØÍÜÔÚÁÞÔÎÝÇÒÒ¦ÙßÔÂÛÜÝÛÁÚËÏÞØÕÔÏÑÄÖËØÏÕØÏÙÓÄÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÌÆÒÇÐÂÝÚÕßÝ

Εργαλεία για τις ασφαλιστικές εταιρείες τα έξυπνα ρολόγια
Παρακινώντας ÚÕßÝÇÙÌÇÒÏÙÓÁÔÕßÝ
ÔÇÇÙÑÕÆÔÚÇÏÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÕØÏÙÓÁÔËÝÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÄÞÏ
ÓÄÔÕÖØÕÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÚÎÔËÓÌ¦ÔÏÙÎÞØÄÔÏÜÔÖÇÛÂÙËÜÔÇÒÒ¦ÇÌÇÏØÕÆÔÑÇÏÁÔÇÚËØ¦ÙÚÏÕÈ¦ØÕÝÇÖÄ
ÚÕÙÆÙÚÎÓÇÏÇÚØÕÌÇØÓÇÑËßÚÏÑÂÝ
ÖËØÃÛÇÒÉÎÝÐßÖÔÇØÕÒÄÍÏÇÚÎÝ
(WWSLÂÚÎÝ-P[IP[ßÖËÔÛßÓÃàÕßÔ

Στόχος, να διατηρούν
τους ασφαλισμένους
τους σε καλή φυσική
κατάσταση, ώστε να
μειώσουν το κόστος
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
ÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÙÚÕßÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝ
ÔÇÙÎÑ×ÔÕÔÚÇÏÔÇÑÏÔÕÆÔÚÇÏÑÇÏ
ÔÇÇÛÒÕÆÔÚÇÏÇÔÔÇÖÇÃàÕßÔ
Ñ¦ÖÕÏÕÖÇÏÞÔÃÊÏÕÏËØÍÇàÄÓËÔÕÏ
ÁÞÕßÔÔÇÕÒÕÑÒÎØ×ÙÕßÔÙËÑÇÛÎÓËØÏÔÂÈ¦ÙÎÚØËÏÝÙÚÄÞÕßÝ!ÙßÞÔÂÑÃÔÎÙÎÁÔÚÇÙÎÑÇÏËÖÏÓÕÔÂ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ<UP[LK/LHS[OJHYL
ËÃÔÇÏÓÃÇÇÖÄÚÏÝÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÁÝ

ËÚÇÏØËÃËÝÖÕßÙßÔËØÍ¦àÕÔÚÇÏÓË
ÚÎ-P[IP[ÑÇÏÚÎÔ(WWSLÑÇÏÖØÕÙÌÁØÕßÔÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇ¦ÙÑÎÙÎÝ
ÙËËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÚÎÝÊÃÔÕÔÚÇÝ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÂÁÑÖÚÜÙÎÙÚÇËÚÂÙÏÇ
ÇÙÌ¦ÒÏÙÚØÇÙËÄÙÕßÝÖÏ¦ÔÕßÔ
ÚÕßÝÙÚÄÞÕßÝ©ÙÕÏÙßÓÓËÚÁÞÕßÔ
ÙÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÕÌËÃÒÕßÔÔÇÑÏÔÕÆÔÚÇÏÇÔ¦ÚÇÑÚ¦ÞØÕÔÏÑ¦ÊÏÇÙÚÂÓÇÚÇÊÎÒÇÊÂÔÇÙÎÑ×ÔÕÔÚÇÏ
ÇÖÄÚÕÍØÇÌËÃÕÚÕßÝÑÇÏÔÇÖËØÖÇÚÕÆÔÍÏÇÒÃÍÇÒËÖÚ¦ÖÃÙÎÝ
ÞØËÏ¦àËÚÇÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÓÃÇÌÕØ¦
ÚÎÔÎÓÁØÇÔÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÕÆÔ
ÈÂÓÇÚÇÙËÓÏÙÂ×ØÇÑÇÏÙßÔÕÒÏÑ¦ÕÒÄÑÒÎØÎÚÎÓÁØÇ
©ÖÕÏÕÝÕÒÕÑÒÎØ×ÔËÏÕÖÕÏÕÔÊÂÖÕÚËÇÖÄÚÕßÝÚØËÏÝÙÚÄÞÕßÝÄÞÏÓÄÔÕÔÑÇÚÇÚ¦ÙÙËÚÇÏßÉÎÒ¦ÓËÚÇÐÆ
ÚÜÔÙßÔÇÊÁÒÌÜÔÚÕßÙÚÕÔÖÃÔÇÑÇÇÖÕÚËÒËÙÓ¦ÚÜÔÇÒÒ¦ÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔËÏÑÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÎÁÑÖÚÜÙÎ
ÙÚÇÏÇÚØÏÑ¦ÁÐÕÊÇÑËØÊÃàÕÔÚÇÝ
ÓËÚÇÐÆËÔÄÝÑÇÏÚØÏ×ÔÊÕÒÇØÃÜÔ
ÚÎÔÎÓÁØÇ
¡ÁÙÜÚÎÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÚÕßÝ
ÓËÚÏÝËÚÇÏØËÃËÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÕÏ
ÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÁÝÇÖÕÙÑÕÖÕÆÔÙÚÎÔ
ÖØÄÒÎÉÎÚÜÔÞØÄÔÏÜÔÇÙÛËÔËÏ×ÔÑÇÏÚËÒÏÑ¦ÙÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔ
ËÐÄÊÜÔÍÏÇÚÎÔÖËØÃÛÇÒÉÎÖÇ-

Η αμερικανική 2x²_X_>²vR>¦_ÉËÑ{ÐËÑÑÌ³{ØÑ×ÑÜ{³{~ÓØÉ³Ñ{¨ÉËÉØÈÈÉ¨oÒÇ³Ñ{ÐÉ³ix²Hx²~Ñ{³iÝ_~Ñ{t³¨ÓTÉ{u³¨Ìo¨ÑÐÐÑÒ~iiØÉÉ¨oÑÇÐÓÈØ³iØV¨×Ó¨³ÑØiÐÑ³{~ÊÓ~³i³Ñ
É³Ê{ÑÑ×ÒÜ{³¨ÑÉÌÈØ{ÒÈ³ÈØ³ÌTÈØ${ÈÐÐÉ³ÓTÈ³
¨Ìo¨ÑÐÐÑ×ÉËÜÈÑ~{Ö³Ñ{ÑÒ³Ñ~³ÒT¨{~ÒÙ{Ñ³ÊÐÑ³ÑV³ÈÜÒT{³ÐËÑ×¨Ò³iiÐÓ¨ÑÑ¨ÑoÐÑ³{Ö´ÆÆÆKÊÐÑ³ÑÉÐ{Ê¨Ñ
~Ñ{ÈÜ{~ÒÆÆÆÆÜÌ~Üi¨i³iiÐÓ¨Ñ
ÞßÙÇØÑÃÇÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÕÝÞ¦ØÏÔ
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÝÑÇÛÏÙÚÏÑÂÝàÜÂÝ
ÑÇÏÊËÆÚËØÎÇÏÚÃÇÛÇÔ¦ÚÕßÓËÚ¦ÚÕ

Ñ¦ÖÔÏÙÓÇÙÚÏÝÑÄÙÚÏÙË
ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÚÕÙÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇßÍËÃÇÝÙÆÓÌÜÔÇ

ÓËÙÚÇÚÏÙÚÏÑ¦ÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆ
ÁÔÚØÕßÍÏÇÚÕÔÒËÍÞÕÑÇÏÚÎÔ
ØÄÒÎÉÎÙÛËÔËÏ×Ô*+*¬Ç
ÊÏÇÌßÍÄÔÚÇÑÁØÊÎÒÄÍÜÓËÃÜÙÎÝ
ÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÏÑÄÚÎÚÇÝÙËÕÒÄÑÒÎØÎÚÎÞ×ØÇÑßÓÇÃÔÕÔÚÇÏÓËÚÇÐÆ
ÊÏÙÁÜÝÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔ
ÊÎÓËÚÎÞØÂÙÎÚÜÔÁÐßÖÔÜÔ
ØÕÒÕÍÏ×ÔÎ<UP[LK/LHS[OJHYL
ËÐÕÏÑÕÔÕÓËÃÖËØÃÖÕßÊÕÒ¦ØÏÇ
ÇÔ¦ÇÙÌÇÒÏàÄÓËÔÕÙËÏÇÚØÏÑ¦ÁÐÕÊÇÄÖÜÝÊÂÒÜÙËÙÚÕßÝ-PUHUJPHS
;PTLZÕÕÒÚÁØÒÏÔÍÑßÖÕÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÕßÚÓÂÓÇÚÕÝÔÁÜÔÖØÕáÄÔÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÂ
ËÚÇÏØËÃÇÐËÑÃÔÎÙËÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÖØÄÍØÇÓÓÇÇÖÄÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕ
ÚÕßÏÇÚÎÙÆÍÞØÕÔÎÏÇÚØÏÑÂÎ¦ÙÑÎÙÎËÃÔÇÏÄÚÏÖÒÎÙÏÁÙÚËØÕßÖ¦ØÞËÏÙËÓÇÍÏÑÄÌÃÒÚØÕ
ÄÖÜÝÙÞÕÒÃÇÙËÙÚÕßÝ-PUHUJPHS
;PTLZÎ¬àÕÔ¡¦ÔÙÕÔßÉÎÒÄÈÇÛÓÕÙÚÁÒËÞÕÝÚÕß)YPNOHTHUK
>VTLU»Z/VZWP[HSÙÚÎÕÙÚ×ÔÎ
ÒÒËÝÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÖÕßËÖÃÙÎÝÙßÔËØÍ¦àÕÔÚÇÏÓË
ÚÎ-P[IP[ÂÑÇÏÚÎÔ(WWSLÖØÕÙÌÁØÕßÔÊÜØÕËÖÏÚÇÍÁÝÙËÄÙÕßÝ
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÕÆÔÚÕßÝÎÓËØÂÙÏÕßÝ
ÙÚÄÞÕßÝ¦ÙÑÎÙÎÝ
©ØÏÙÓÁÔËÝÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÁÝËÚÇÏ-

ØËÃËÝÖØÕÙÜÖÕÖÕÏÕÆÔÚÎÔßÖÎØËÙÃÇ ßÖËÔÛßÓÃàÕÔÚÇÝ ÙÚÕßÝ
ËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÖÄÚËÖØÁÖËÏÔÇ
ËÖÏÙÑËÌÛÕÆÔÚÕÔÍÏÇÚØÄÚÕßÝÂ
ÄÚÏÖØÁÖËÏÔÇÑ¦ÔÕßÔËÓÈÄÒÏÇ
 ÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÂ ËÚÇÏØËÃÇ
+PZJV]LY`ÙÚÎ§ÄÚÏÕÌØÏÑÂÖØÕÙÌÁØËÏÙÚÕßÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÁÔÇ
ÁÐßÖÔÕØÕÒÄÏÚÎÝ(WWSLÙËÓËÏÜÓÁÔÎÚÏÓÂÇÒÒ¦ÙËÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÖÕßÊËÔÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÕÆÔÚÕßÝ
ÎÓËØÂÙÏÕßÝÙÚÄÞÕßÝÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÖÒÎØ×ÙÕßÔÚÕÖÒÂØËÝÇÔÚÃÚÏÓÕ
ÖÄÓËÔÕÈÂÓÇÍÏÇÚÎ<UP[LK
/LHS[OJHYLËÃÔÇÏÔÇÖØÕÙÛÁÙËÏ
ÙÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÖËØÇÏÚÁØÜÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÖÁØÇÔÚÎÝÑÃÔÎÙÎÝ
ÑÇÏÚÕßÈÇÊÃÙÓÇÚÕÝÄÖÜÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÕÑÕÒÆÓÖÏÚÎÔÖÕÊÎÒÇÙÃÇÇÑÄÓÎÑÇÏÚÎÔÑÎÖÕßØÏÑÂ
×ÙÚËÔÇÖØÕÙËÒÑÆÙËÏÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝËÔÊÏÇÌËØÄÓËÔÕßÝ
ËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÑÇÏÄÙÕßÝÊËÔÁÞÕßÔ
ÇÙÑÎÛËÃ ÖÕÚÁ ¬ÏÝ ÚËÒËßÚÇÃËÝ
ËÈÊÕÓ¦ÊËÝÖÕÒÒÕÃÁÞÕßÔËÑÌØ¦ÙËÏÇÔÎÙßÞÃÇÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÇÁÐßÖÔÇØÕÒÄÍÏÇÚÎÝ-P[IP[ÎÕÖÕÃÇ
ËÐÇÍÕØ¦ÙÚÎÑËÇÖÄÚÎÔ.VVNSL
ÑÇÛ×ÝÌÕÈÕÆÔÚÇÏÍÏÇÖÇØÇÈÃÇÙÎ
ÚÜÔÖØÕÙÜÖÏÑ×ÔÚÕßÝÊËÊÕÓÁÔÜÔ
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Σε χαμηλό δεκαετίας ο ρυθμός
ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας
Ο ΟΟΣΑ καλεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να προχωρήσουν σε αύξηση επενδύσεων
Τον κώδωνα ÚÕßÑÏÔÊÆÔÕßÑØÕÆËÏÕ©ØÍÇÔÏÙÓÄÝÍÏÇÚÎÔ©ÏÑÕÔÕÓÏÑÂßÔËØÍÇÙÃÇ
ÑÇÏÔ¦ÖÚßÐÎ©©ËÖÏÙÎÓÇÃÔÕÔÚÇÝ
ÄÚÏÎÖÇÍÑÄÙÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇÇÔÇÖÚÆÙÙËÚÇÏÓËÚÕÔÖÏÕÈØÇÊÆØßÛÓÄÚÎÝÚËÒËßÚÇÃÇÝÊËÑÇËÚÃÇÝÊÎÒÇÊÂÇÖÄÚÎÊÏËÛÔÂ
ÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÑØÃÙÎÚÕß 
ÇÏÇßÚÄËÖËÏÊÂÕÏËÖÏÓÁØÕßÝËÛÔÏÑÁÝ
ÑßÈËØÔÂÙËÏÝËÖÏÊËÏÑÔÆÕßÔÇÔÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏËÖÇÌÃËÔÚÇÏÙÚÏÝÑËÔÚØÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÍÏÇÔÇÇÔÇÛËØÓÇÔÛÕÆÔÕÏ
ËÖËÔÊÆÙËÏÝÏÊÏÑÄÚËØÇÄÖÜÝÇÔÁÌËØË
ÙÚÏÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÚÕßÕ©©ÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÙËÊÏËÛÔÂÑÒÃÓÇÑÇÌÁÚÕÝÛÇÇÔÇÖÚßÞÛËÃÑÇÚ¦ ÄÖÜÝÑÇÏÚÎÔËÖÄÓËÔÎ
ÞØÕÔÏ¦ËÔ×ÓÄÒÏÝÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕËÃÞË
ÖØÕÈÒÁÉËÏÇÔ¦ÖÚßÐÎ ÚÕ¥ÙÚÄÙÕÊÃÔÕÔÚÇÝÑ¦ÖÕÏËÝÓÏÑØÁÝËÒÖÃÊËÝÕ
©©ËÑÚÏÓ¦ÄÚÏÛÇËÔÏÙÞßÛËÃÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÙÚÕ ÚÕÇØÑËÃÈÁÈÇÏÇÔÇ
ÓËÚØÏÇÙÚÕÆÔÕÏËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÇÖÄÁÔÇÔ
ÙßÔÊßÇÙÓÄÖÇØÇÍÄÔÚÜÔÖÕßÖÕÏÑÃÒÒÕßÔÑÇÏËÑÚËÃÔÕÔÚÇÏÇÖÄÚÕÔÙÏÔÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄËÓÖÕØÏÑÄÖÄÒËÓÕÓÁÞØÏÚÎÔ
ÇÖØÕÙÊÄÑÎÚÎËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÎÝ ÃÔÇÝ
ÙÜÝÚÕÙÕÈÇØÄÚËØÕÛÁÓÇÔÇËÃÔÇÏ
ÖÜÝÕÏÑßÈËØÔÂÙËÏÝÊËÔÑÇÚÕØÛ×ÔÕßÔ
ÔÇÇÔÚÇÖÕÑØÏÛÕÆÔÙÚÇÓËÍ¦ÒÇàÎÚÂÓÇÚÇ
ÚÕßÑÇÏØÕÆÓÇÝÄÖÜÝËÃÔÇÏÎÑÒÏÓÇÚÏÑÂ
ÇÒÒÇÍÂÎÉÎÌÏÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÕßÝÑÇÏÎÊÏ¦ÒßÙÎÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝ
ÏÙÕØØÕÖÃÇÝÚÎÝÈÇÙÏÙÓÁÔÎÝÙËÁÔÇÖÕÒßÓËØÁÝÙÆÙÚÎÓÇÙßÓÌÜÔÏ×ÔÄÖÜÝÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÓËÚ¦ÚÎÔÑÇÚ¦ØØËßÙÎÚÕß
ÑÕÓÓÕßÔÏÙÓÕÆÏÇÚÎÔÇÔ×ÚÇÚÎÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÚÕßÊÏËÛÔÕÆÝÕØÍÇÔÏÙÓÕÆÕØ¦ÔÝ¡ÖÕßÔÎÇÔÎÙßÞÃÇÁÍÑËÏÚÇÏÙÚÕ
ÄÚÏÕÑÄÙÓÕÝËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÔÇÙßÔËÞÃÙËÏ
ÔÇßÖÕÌÁØËÏÍÏÇÖÕÒÒÁÝÊËÑÇËÚÃËÝÇÑÄÓÇ
Ë¦ÔÕÏÏÛÆÔÕÔÚËÝÁÞÕßÔÔÇÖØÕÚËÃÔÕßÔ
ÓÄÔÕÔÈØÇÞßÖØÄÛËÙÓËÝÒÆÙËÏÝÙËËÖÃÖËÊÕÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ×ÔÓÁÚØÜÔÑÇÏÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ¬ÕÙÕÈÇØÄÚËØÕ
ÛÁÓÇËÃÔÇÏÖÜÝÕÏÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÙßÔËÞÃàÕßÔ
ÔÇËÖÏÊËÏÔ×ÔÕÔÚÇÏÓËÇÓËÃÜÚÎÁÔÚÇÙÎ
ÍËÍÕÔÄÝÖÕßÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏÑßØÃÜÝÚÎÔ
ÇÔ¦ÍÑÎÊÏÇØÛØÜÚÏÑ×ÔÇÒÒÇÍ×ÔÖÇØ¦
ÚÕßÝÑØÇÊÇÙÓÕÆÝÖÕßÖØÕÑÇÒÕÆÔÕÏÑÆÑÒÕÏÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÇÂÚÇÔÙÌ¦ÒÓÇ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝÔÇÛËÜØÂÙËÏÇßÚÁÝÚÏÝÇÒÒÇÍÁÝÖØÕÙÜØÏÔÁÝÖÕßÓÖÕØÕÆÔÔÇÚËÛÕÆÔ
ßÖÄÊÏÇÞËÃØÏÙÎÓËÓÁÚØÇÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝÑÇÏÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÝßÌÂÝ®
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Ενισχύθηκαν
οι γερμανικές εξαγωγές
στις Ηνωμένες Πολιτείες
Η σημαντική ËÔÃÙÞßÙÎÚÜÔÍËØÓÇÔÏÑ×ÔËÐÇÍÜÍ×ÔÖØÕÝ
ÚÏÝÚÕÚØÃÚÕÚØÃÓÎÔÕÈÕÂÛÎÙËÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝßØ×ÖÎÝÔÇÇÖÕÌÆÍËÏÚÎÔÆÌËÙÎ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÇÔ¦ÒßÙÎÚÜÔÊÏÇÛÁÙÏÓÜÔÙÚÕÏÞËÃÜÔ
ÖÕßÁÑÇÔËÚÕ9L\[LYZ
©ÏÍËØÓÇÔÏÑÁÝËÐÇÍÜÍÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝËßÔÕÂÛÎÑÇÔ
ÇÖÄÚÎÔßÖÕÞ×ØÎÙÎÚÕßËßØ×ÁÔÇÔÚÏÚÕßÊÕÒÇØÃÕß
ÑÇÏÇÖÄÚÏÝÇÒÒÇÍÁÝÙÚÏÝËÓÖÕØÏÑÁÝØÕÁÝÖÕßÖØÕÑÇÒËÃÕËÓÖÕØÏÑÄÝÖÄÒËÓÕÝ ÃÔÇÝ¬ÇÒËÖÚÕÓËØÂÙÚÕÏÞËÃÇÍÏÇÚÕËÓÖÄØÏÕÖÕßÙßÔÁÒËÐËÚÕ9L\[LYZ
ÇÖÄÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÙÚÇÚÏÙÚÏÑÂßÖÎØËÙÃÇÊËÃÞÔÕßÔ
ÄÚÏËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇËÃÔÇÏÏÙÞßØÂÎàÂÚÎÙÎÙÚÏÝ
ÍÏÇÍËØÓÇÔÏÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇÖÇØ¦ÚÏÝËÖÇÔËÏÒÎÓÓÁÔËÝ
ÇÖËÏÒÁÝÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÕÁÊØÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖ
ÄÚÏÛÇÇßÐÂÙËÏÚÕßÝÊÇÙÓÕÆÝÙÚÏÝËÏÙÇÍÜÍÁÝÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔ ÇÖÄ
ÚÎÔßØ×ÖÎ©Ï
ÍËØÓÇÔÏÑÁÝËÐÇÍÜÍÁÝ ÖØÕÝ ÚÏÝ
 ÇßÐÂÛÎÑÇÔ ÑÇÚ¦  
ÙËËÚÂÙÏÇÈ¦ÙÎ
ÚÕÚØÃÚÕÚØÃÓÎÔÕ
ÚÕß ËÔ×ËÃÞÇÔÇßÐÎÛËÃÑÇÚ¦ ÚÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÚØÃÓÎÔÕßÔÕÒÏÑ¦ÕÏÍËØÓÇÔÏÑÁÝËÐÇÍÜÍÁÝÇßÐÂÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ ÚÕÚØÃÚÕ
ÚØÃÓÎÔÕÚÕß ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÁÔÇÞØÄÔÕÖØÏÔ
ÃÞÇÔÙßØØÏÑÔÜÛËÃÑÇÚ¦ ÚÕÊËÆÚËØÕÚØÃÓÎÔÕ
ÚÕß ßØ×ÖÎËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇËßÔÕËÃÚÇÏÇÖÄ
ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÊËÔËÓÖÒÁÑËÚÇÏÇÑÄÓÎÙÚÎÔËÓÖÕØÏÑÂÊÏÇÓ¦ÞÎ ÃÔÇÝßÚÄÕÊÎÍËÃÙËÇÒÒÇÍÁÝ
ÙÚÏÝËÓÖÕØÏÑÁÝØÕÁÝÑÇÏÈÕÎÛ¦ËÏÚÕßÝßØÜÖÇÃÕßÝ
ËÐÇÍÜÍËÃÝ®ËÐÎÍËÃÕËÔÝÕÆËÔÚËÑÕßÓÚÕßÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕß/LPUYPJO/LPULÙÚÕ§ÚÃÙËÒÔÚÕØÌ ÇÚ¦ÚÕÔ
Ñ¦ÓÖØÏËÒ¢ËÒÓÖËØÓ¦ÍËØÖØÄËÊØÕÚÕßÔÙÚÏÚÕÆÚÕß
ÚÕß ÏÁÒÕßÍÏÇÚÎÔÇÍÑÄÙÓÏÇ©ÏÑÕÔÕÓÃÇÚÕËßØ×
ÁÞËÏßÖÕÞÜØÂÙËÏÑÇÚ¦ ÁÔÇÔÚÏÚÕßÊÕÒÇØÃÕß
ÇÖÄÚÎÔÇØÞÂÚÕß©ÖÜÝËÐÎÍËÃÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃÇÍÕØ¦àÕßÔÄÒÕÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÍÇÛ¦ÇÖÄÚÎÔ
ßØ×ÖÎÑÇÏÚÎËØÓÇÔÃÇÊÏÄÚÏÎËÖÏÈÕÒÂÊÇÙÓ×Ô
ÇÖÄÚÏÝÙËÑÏÔËàÏÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇÚÇÑÇÛÏÙÚ¦ÖÏÕ
ÇÑØÏÈ¦ØÕËÏÊÕÖÕÏËÃÜÙÚÄÙÕÄÚÏÓËÙÕÖØÄÛËÙÓÇ
ÕËÓÖÕØÏÑÄÝÖÄÒËÓÕÝÛÇÇÔÇÍÑ¦ÙËÏÖÕÒÒÁÝÍËØÓÇÔÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÔÇÇßÐÂÙÕßÔÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂÚÕßÝ
ÙÚÏÝÍËÍÕÔÄÝÖÕßÛÇÕÊÎÍÂÙËÏÙËÖËØÏÕØÏÙÓÄ
ÚÜÔËÐÇÍÜÍ×Ô
©ÏÑÇÏÎÇÒÒÃÇÖÇØÁÓËÏÔÇÔÕÏÓËÍÇÒÆÚËØËÝ
ËÐÇÍÜÍÏÑÁÝÇÍÕØÁÝÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÕßÒÃÕßËÖÚËÓÈØÃÕß©ÏÍËØÓÇÔÏÑÁÝËÐÇÍÜÍÁÝÖØÕÝ
ÚÎÇÒÒÃÇÇßÐÂÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ ÙËËÚÂÙÏÇÈ¦ÙÎÚÕ
ÚØÃÚÕÚØÃÓÎÔÕËÔ×ÂÚÇÔÙÚ¦ÙÏÓËÝÚÕÊËÆÚËØÕÚØÃÓÎÔÕÍËØÓÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÊÏÁÉËßÙËÚÏÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÜÔÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÝØßÛÓÄ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ ÚÕÚØÃÚÕÚØÃÓÎÔÕÞ¦ØÎÙÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÜÔÑØÇÚÏÑ×ÔÊÇÖÇÔ×ÔÚÜÔÑÇÚÇÙÑËß×ÔÇÒÒ¦
ÑÇÏÚÜÔËÐÇÍÜÍ×Ô¬ÕÊËÆÚËØÕÚØÃÓÎÔÕÚÕß Î
ÍËØÓÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇËÃÞËÙßØØÏÑÔÜÛËÃÑÇÚ¦ 
ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÇÔÕßÇØÃÕß¡ÇØÚÃÕß

Αυξήθηκαν κατά
7,6% σε ετήσια βάση
το τρίτο τρίμηνο του
τρέχοντος έτους.

Για την επανεκκίνηση³È¨o¨ÒÐÐÑ³ØÑo¨ÒØÐÜÌoÑÌ³i È¨ÑÍ~ÊÉ³¨{~Ê0¨ÒÉÇÑV$$.åÉ{ÊÐÑÉØ
ÚÑÓTÉ{É¨{¨{ÐÓÑ³Ë~³ÈVÉÒÙÉÙ¨ÒÈ{É{ÐÓ¨ÈØÉÚ{~ÓØ~ÈKÉ¨ÊÉ{ØVÜÑÐKÒ³ÑØÉÉ~³Ñ³{~ÒÐÓ³¨Ñ
ÇÏÄÖÜÝÖØÕÙÁÛËÙËÎÃÊÏÇÞÜØÃÝ
ÔÇÊÕÛËÃÙÇÌÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÑÇÚËÆÛßÔÙÎÎ
ÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÛÇËÔÚËÃÔËÚÇÏÑÇÏÕÏÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÚÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÛÇÊÏÇÈØ×ÔÕÔÚÇÏ®
¡ËÚÇÐÆÚÜÔÓËÍ¦ÒÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏ×ÔÕÏ

ÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝÌÁÚÕÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ
ÔÇÇÔÇÖÚßÞÛÕÆÔÑÇÚ¦ ÙËÙÆÍÑØÏÙÎ
ÓËÇØÞÏÑÂÖØÄÈÒËÉÎ ÑÇÏÓËØßÛÓÄ ÚÕÑÇÏÚÕ©ÛËÚÏÑÄÝ
ÇÔÚÃÑÚßÖÕÝÇÖÄÚÏÝÌÕØÕÇÖÇÒÒÇÍÁÝÚÕß

Η πηγή ανησυχίας
Για τον ΟΟΣΑßÖ¦ØÞËÏÕÑÃÔÊßÔÕÝÔÇ
ÑÒÏÓÇÑÜÛËÃÎÁÔÚÇÙÎÙÚÕÖËÊÃÕÚÕß
ÊÏËÛÔÕÆÝËÓÖÕØÃÕßÑÇÏÇßÚÄËÃÔÇÏ
ÖÎÍÂÇÔÎÙßÞÃÇÝ ÇÏÇÑÄÓÇÖÏÕÙÕÈÇØÄÍÏÇÚÕÔÊÏËÛÔÂÕØÍÇÔÏÙÓÄËÃÔÇÏ
ÚÕÄÚÏÎÍËÔÏÑËßÓÁÔÎÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÛÇ
ÖÇØÇÓËÃÔËÏÑÇÏÛÇËÖÏÑØÁÓÇÚÇÏÇÑÄÓÇÑÏÇÔÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇËÖÏÒßÛÕÆÔ
ÚÏÝÖØÕÎÍÓÁÔËÝÓËÍ¦ÒËÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝ
Õ©©ÇÔÇÓÁÔËÏÄÚÏÎÄÒÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎËÖÎØË¦àËÏÊßÙÓËÔ×ÝÚÎÔÇÆÐÎÙÎ
ÚÜÔËÚÇÏØÏÑ×ÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÎÕÖÕÃÇ
ÖÏÛÇÔ×ÝÔÇËÖÏÈØÇÊßÔÛËÃÙÚÕ 
ÙËËÚÂÙÏÇÈ¦ÙÎÇÖÄÙÞËÊÄÔ ÚÎÔ
ÖËØßÙÏÔÂÞØÕÔÏ¦©ÏÖØÕÑÒÂÙËÏÝÙÚÕ
ÖËÊÃÕÚÕßÊÏËÛÔÕÆÝËÓÖÕØÃÕßÑÇÏÚÜÔ
ËÖËÔÊÆÙËÜÔÇÖÇÏÚÕÆÔÇÖÄÚÏÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝÔÇÖØÕÞÜØÂÙÕßÔÙËÈÇÛÆÚËØËÝÇÒÒÇÍÁÝÖÁØÇÔÚÕßÔÇÇÖÕÙÆØÕßÔÊÇÙÓÕÆÝÖÕßËÖÏÈÒÂÛÎÑÇÔ
ËÑÇÚÁØÜÛËÔÓÁÙÇÙÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÊÆÕ
ÞØÄÔÏÇßÚÄÛÇÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÛÇÖØÁÖËÏÔÇËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÚËÃÚÕÖÇÍÑÄÙÓÏÕ

ÙÆÙÚÎÓÇËÓÖÕØÏÑ×ÔÑÇÔÄÔÜÔÑÇÏÔÇ
ÖËØÏÙÚÇÒÕÆÔÕÏËÖÏÊÕÚÂÙËÏÝÕÏÕÖÕÃËÝÈÒ¦ÖÚÕßÔÚÕËÓÖÄØÏÕÄÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÕ©©©ÊÏËÛÔÂÝÕØÍÇÔÏÙÓÄÝ
ÇÖËßÛÆÔËÏÁÑÑÒÎÙÎÕÏÑßÈËØÔÂÙËÏÝ
ÔÇËÖÏÊËÃÐÕßÔÇÔ¦ÒÕÍÎËÔÊËÒÁÞËÏÇ
ÑÇÏÙÚÕÖ×ÝÛÇÙÞËÊÏ¦ÙÕßÔÚÏÝÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑÁÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÚÕßÝÄÚÇÔÕÏ
ÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÁÝÖßØÑÇÍÏÁÝÙÚÎÔßÙÚØÇÒÃÇÓÇÃÔÕÔÚÇÏÑÇÏÕÏÖÒÎÓÓÆØËÝ
ÙÚÎËÔËÚÃÇÇÖËÏÒÕÆÔÁÔÇÓÔÎÓËÃÕ
ÚÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆ¶ÇÓÌÄÚËØÇÚÇÌÇÏÔÄÓËÔÇÕØÏÙÓÁÔÕÏÚÇÇÖÕÊÃÊÕßÔÙÚÎÔ
ÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂ ÇÏÙËÄÒÇÇßÚ¦
ÕÏÑßÈËØÔÂÙËÏÝÊËÔÁÞÕßÔÐËÑ¦ÛÇØÎ
¦ÖÕÉÎÇÔÛÇÖØÁÖËÏÖÞÔÇËÖÏÈ¦ÒÕßÔÌÄØÕÙÚÕßÝØÆÖÕßÝÃÔËÚÇÏ
ÓÏÇÓÕÔÇÊÏÑÂËßÑÇÏØÃÇÔÇÇÖÕÌËßÞÛËÃÎÙÚÇÙÏÓÄÚÎÚÇÖÕßÛÇÈÒ¦ÉËÏ
ÙÞËÊÄÔÚÕßÝÖ¦ÔÚËÝÔÇÓÎÔßÖ¦ØÞËÏ
ÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÑÇÏÔÇÍÃÔÕßÔÑÇÛÕÒÏÑ¦
ËÖÜÌËÒËÃÝËÖËÔÊÆÙËÏÝ®ßÖÕÍØÇÓÓÃàËÏ
ÎÕØ¦ÔÝ¡ÖÕßÔÚÕß©©

ËÐÇÙÛËÔËÃËÔ×ÕÏËÓÖÕØÏÑÕÃËÚÇÃØÕÏ
ÚÜÔÈÒÁÖÕßÔÚÏÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÚÕßÝ
ÔÇËÖÏÈØÇÊÆÔÕÔÚÇÏ ÇÚ¦ÚÕÔ©©
ÓÃÇËÖÏÖÒÁÕÔÓËÃÜÙÎËÖÏÚÕÑÃÜÔÛÇÂÚÇÔ
ÊÏÑÇÏÕÒÕÍÎÓÁÔÎË¦ÔËÓÌ¦ÔÏàËÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÇÖÕÊßÔ¦ÓÜÙÎÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÎÝ
ßØÜà×ÔÎÝÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇËÃÔÇÏÈËÒÚÏÜÓÁÔÇÌÁÚÕÝÇÔÇÓÁÔËÏÕ©©ØßÛÓÄ
 ÇÖÄ ÚÕ ÇÖÄ 
ÑÇÚ¦ÚÎÔÖØÄÈÒËÉÎËÖÚËÓÈØÃÕßËÔ×
ÛÇËÖÇÔÁÒÛËÏÙÚÕ ÚÕÔÇÌËØÄÓËÔÕÝÙÚÎÔËÖÇÔËÑÑÃÔÎÙÎÚÕß
ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÇÍÕØ¦ÝÕÓÕÒÄÍÜÔÇÖÄ
ÚÎÔßØÜÖÇáÑÂ ËÔÚØÏÑÂ¬Ø¦ÖËàÇÕ
ÊÏËÛÔÂÝÕØÍÇÔÏÙÓÄÝËÖÏÙÂÓÇÔËÖÜÝ
ÛÇÁÞËÏÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÕÇÔÚÃÑÚßÖÕË¦Ô
ÊËÔÊØ¦ÙÕßÔÕÏËÖÏÓÁØÕßÝËÛÔÏÑÁÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝËÔÏÙÞÆÕÔÚÇÝÚÏÝÊÎÓÄÙÏËÝ
ËÖËÔÊÆÙËÏÝ¬ÁÒÕÝÎ ÃÔÇÛÇÇÔÇÖÚßÞÛËÃËÒÇÌØ×ÝÚÇÞÆÚËØÇÙÚÕ ÇÖÄ
 ÓËÚÏÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝ
ÇÒÒ¦ÛÇÖËØÏÕØÏÙÚËÃÙÚÕ ÑÇÏ 
ÚÎÔËÖÄÓËÔÎÑÇÏÓËÛËÖÄÓËÔÎÞØÕÔÏ¦
ÔÑÇÏÎ ÃÔÇÊËÔÇÔÂÑËÏÚßÖÏÑ¦ÙÚÕÔ
©ØÍÇÔÏÙÓÄ©ÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝßÔËØÍÇÙÃÇÝ
ÑÇÏÔ¦ÖÚßÐÎÝÕÃÊÏÕÝÚÎÔÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÊËÖÜÝÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÚÎÝÛÇËÖÎØËÇÙÚËÃÇÖÄÚÏÝËÓÖÕØÏÑÁÝ
ÊÏËÔÁÐËÏÝÑÇÏÚÕÔÙÚÇÊÏÇÑÄÇÔÇÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÏÙÓÄÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÇÖÄÚÏÝËÐÇÍÜÍÁÝÙÚÎÔËÍÞ×ØÏÇàÂÚÎÙÎ
REUTERS, BLOOMBERG
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Στρεβλώσεις από
μεσίτες-μαϊμού
στην αγορά ακινήτων
Πώς λειτουργεί το κύκλωμα που εκμεταλλεύεται
το πρόγραμμα της «χρυσής βίζας»
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Επιζήμια για την καλή «φήμη», αλλά
και για την ίδια την απόδοση του
προγράμματος χορήγησης αδειών
παραμονής «Χρυσή βίζα», είναι η
παρουσία σειράς εταιρειών αμφιβόλου προελεύσεως και φερεγγυότητος, οι οποίες κινούνται την τελευταία διετία στην εγχώρια αγορά,
χωρίς να έχουν ούτε τα απαιτούμενα
κεφάλαια, αλλά –και αυτό είναι σημαντικότερο– συχνά εμπλέκονται
σε παράνομες δραστηριότητες,
όπως φοροδιαφυγή και «ξέπλυμα
βρώμικου χρήματος». Σύμφωνα με
ανθρώπους της αγοράς ακινήτων,
οι οποίοι ειδικεύονται στον τομέα
της «χρυσής βίζας», οι εν λόγω εταιρείες λειτουργούν εκτός των ορίων
του νόμου και προκαλούν σημαντικά
προβλήματα και στις υπόλοιπες,
καθώς η αρνητική εμπειρία που
έχουν αρκετοί επενδυτές τους στρέφει σε άλλες χώρες με ανταγωνιστικά
προβλήματα.
Οπως αναφέρει στην «Κ» ο κ.
Βαγγέλης Κτενιάδης, πρόεδρος της
εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων V2
Development, «υπολογίζουμε ότι
αυτή τη στιγμή, περίπου 700-800
ακίνητα δεν μπορούν να παραδοθούν στους νέους ιδιοκτήτες τους,
κυρίως Κινέζους, ακριβώς επειδή
οι εταιρείες που τους τα έχουν πουλήσει αδυνατούν να καταβάλουν
τα ποσά που έχουν συμφωνηθεί με
τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων». Κατά πληροφορίες αυτό συμβαίνει είτε επειδή οι λογαριασμοί
τους έχουν «παγώσει», κατόπιν εν-

τολής των φορολογικών υπηρεσιών,
είτε επειδή βρίσκονται στο στόχαστρο των διωκτικών αρχών για «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος».
Οι εταιρείες αυτές υπολογίζονται
σε μερικές δεκάδες και είναι κυρίως
κινεζικής, ή και κυπριακής προέλευσης, έχοντας δραστηριοποιηθεί
και σε άλλες χώρες, όπως Κύπρος,
Ισπανία και Πορτογαλία, πριν έρθουν στην Ελλάδα. Κατά κανόνα
έρχονται σε επαφή με άλλες εταιρείες που έχουν το απαιτούμενο
πελατολόγιο (δηλαδή ενδιαφερόμενους αγοραστές) και επιχειρούν
να προωθήσουν σε αυτές τα ακίνητά
τους. Το πρόβλημα έγκειται στο ότι
τα διαμερίσματα αυτά δεν είναι ιδιόκτητα, αλλά επιχειρούν να τα προμηθευτούν κυρίως μέσω προσυμφώνων με τους ιδιοκτήτες, ιδιώτες,
αλλά και με επαγγελματίες του κλάδου. Ουσιαστικά, δεσμεύουν ακίνητα
για μήνες, έναντι μικρών προκαταβολών. Δεδομένου όμως ότι πλέον
αρκετές βρίσκονται στο στόχαστρο
των φορολογικών αρχών, αδυνατούν
να αποκτήσουν τα ακίνητα αυτά,
παρότι έχουν ήδη εισπράξει σημαντικές προκαταβολές.
Σύμφωνα με μεσιτικά γραφεία,
με τη μέθοδο των προσυμφώνων,
αρκετά διαμερίσματα αφαιρούνται
από το «απόθεμα» της προσφοράς,
με αποτέλεσμα η αγορά να παρουσιάζει στρεβλώσεις, καθώς τα εν
λόγω ακίνητα δεν έχουν στην πραγματικότητα πωληθεί. Αν κάτι τέτοιο
ήταν μεμονωμένο, δεν θα υπήρχε
ίσως ζήτημα. Επειδή όμως οι παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι

έχει αρχίσει να γενικεύεται το φαινόμενο και ταυτόχρονα εστιάζεται
σε συγκεκριμένες περιοχές υψηλού
ενδιαφέροντος για ξένους αγοραστές, όπως το κέντρο της Αθήνας
και τα νότια προάστια, δημιουργείται
ζήτημα, καθώς προκαλεί τεχνητή
αύξηση των τιμών, δηλαδή μια νέα
«φούσκα».
Κατά τον κ. Κτενιάδη, μόλις ολοκληρωθεί ο «κύκλος ζωής» των εν
λόγω εταιρειών (κάτι που έγινε άλλωστε και στις υπόλοιπες χώρες με
αντίστοιχα προγράμματα), το πρόγραμμα των αδειών παραμονής θα
λειτουργήσει σαφώς καλύτερα και
κυρίως με την απαιτούμενη διαφάνεια και αξιοπιστία προς τη διεθνή
επενδυτική κοινότητα. Παράλληλα,
όμως, απαιτούνται κι άλλα βήματα,
όπως για παράδειγμα να εξομαλυνθεί
ακόμη περισσότερο η διαδικασία
χορήγησης των αδειών, καθώς σήμερα παρατηρούνται σημαντικές
καθυστερήσεις, παρότι η κατάσταση
έχει βελτιωθεί από τον Μάιο και μετά. Συγκεκριμένα, επετράπη η κατάθεση των σχετικών αιτημάτων
έκδοσης των αδειών παραμονής σε
όλες τις αποκεντρωμένες διοικήσεις
της επικράτειας. Με τον τρόπο αυτό
δόθηκε μια πρόσκαιρη λύση στο
πρόβλημα, δεδομένου ότι το 70%80% των αγορών ακινήτων γίνεται
εντός του λεκανοπεδίου Αττικής.
Ωστόσο, όσες αιτήσεις είχαν ήδη
κατατεθεί και έχουν ημερομηνίες
ακόμα και για το 2021, δεν μπορούν
να ακυρωθούν και να επανακατατεθούν κάπου αλλού, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία.

ΑΡΘΡΟ

Κινέζοι ιδιοκτήτες, Ελληνες ενοικιαστές
Η V2 Development αποτελεί τη μετεξέλιξη της εταιρείας Ergon Development, εταιρείας ανάπτυξης
κατοικιών με παρουσία δεκαετιών
στον κλάδο.
Από το 2013 επικεντρώθηκε
στη δημιουργία προϊόντος για
τους επενδυτές που θα ενδιαφέρονταν να αξιοποιήσουν το σχετικό πρόγραμμα χορήγησης αδειών παραμονής. Στο πλαίσιο αυτό,
έχει πουλήσει μέχρι σήμερα 400
ακίνητα, εστιάζοντας σχεδόν αποκλειστικά στην κινεζική αγορά.
Σύμφωνα με τον κ. Κτενιάδη,
επικεφαλής της εταιρείας, κατά
μέσον όρο οι Κινέζοι επενδυτές
αγοράζουν ακίνητα της τάξεως
των 330.000 ευρώ, δηλαδή αρκετά
υψηλότερης αξίας σε σχέση με
τα 250.000 ευρώ που είναι το ελάχιστο όριο του προγράμματος.
Επιπλέον, προτιμούν κατά κανόνα








Δεν έχουν τα απαιτούμενα κεφάλαια και
συχνά εμπλέκονται
σε παράνομες δραστηριότητες.
τα νότια προάστια, από το Παλαιό
Φάληρο μέχρι και τη Βάρκιζα,
όσο το δυνατόν εγγύτερα προς
τη θάλασσα.
Πρόκειται κυρίως για ανθρώπους μεσαίων και υψηλών κοινωνικών στρωμάτων, που ως επί
το πλείστον δραστηριοποιούνται
στον ιδιωτικό τομέα. Τα νότια
προάστια προτιμώνται κυρίως
για λόγους μελλοντικών υπεραξιών, αλλά και αξίας που προσφέρουν, παρότι ήδη οι τιμές πώλη-

σης είναι έως 30% υψηλότερες
συγκριτικά με ακίνητα αντίστοιχων προδιαγραφών στα βόρεια
προάστια.
Αλλο ένα χαρακτηριστικό είναι
ότι 95% των επενδυτών από την
Κίνα δεν χρησιμοποιούν το ακίνητό τους, ούτε μένουν σε αυτό.
Κατά κανόνα, τα εκμισθώνουν,
συνήθως με τη συνδρομή των ελληνικών εταιρειών που τα πωλούν.
Η V2 Development προτιμά, πάντως, τις συμβατικές μισθώσεις,
κυρίως σε ελληνικές οικογένειες.
Η εταιρεία προμηθεύεται ακίνητα
είτε απευθείας από άλλους κατασκευαστές που δεν έχουν ακόμη
ολοκληρώσει την κατασκευή είτε
μέσω ιδιωτών, φροντίζοντας να
έχει ανά πάσα στιγμή ένα απόθεμα προς πώληση της τάξεως
των 40-50 διαμερισμάτων και βιλών.

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Αρχισε να βρέχει;
Παρά το γεγονός ότι πριν από λίγες
μέρες μας αμόλησε εκείνες τις βροχές που μας έδωσαν να πιστέψουμε
ότι φέτος θα έχουμε βαρυχειμωνιά,
εντούτοις στην πορεία άνοιξε ο
καιρός και η θερμοκρασία επανήλθε σχεδόν σε ρυθμούς Ιουνίου. Τις
τελευταίες μέρες αν και αίθριος ο
καιρός, η πτώση της θερμοκρασίας
είναι αισθητή ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες, με τις προβλέψεις να
δείχνουν ένα μάλλον συννεφιασμένο σκηνικό με περιόδους ηλιοφάνειας, χωρίς να αποκλείονται
και ελαφριές βροχοπτώσεις.
Η πιο πάνω περιγραφή των και






Η δυναμική στην αγορά
υπάρχει και πρέπει
να την διαφυλάξουμε
πολλές φορές
λαμβάνοντας γενναίες
αποφάσεις.
ρικών συνθηκών, εντελώς συμπτωματικά, προσομοιάζει της γενικής εικόνας προβλέψεων που
επικρατεί στην αγορά ακινήτων.
Υπήρξε μια γρήγορη μετάβαση
από την άνοιξη στο καλοκαίρι όπου
ο τομέας μπήκε σε ρυθμούς έντονης δραστηριότητας και πλήρους
απασχόλησης – ίσως ακόμα και
έλλειψης εργατικού δυναμικού –
φέρνοντας παρατεταμένη λιακάδα
πάνω από τα κεφάλια μας και όση
ευεξία μπορεί να φέρει μαζί της
στον οργανισμό μας η δημιουργία

άφθονης βιταμίνης «D», ή η παρατεταμένη επιτυχία πωλήσεων.
Αυτό μέχρι που άρχισαν να παρουσιάζονται οι πρώτες αραιές νεφώσεις λόγω του επενδυτικού προγράμματος.
Αραιές νεφώσεις που ελάχιστοι
πήραν στα σοβαρά με αποτέλεσμα
όταν άνοιξαν πριν λίγες μέρες οι
κρουνοί του ουρανού λόγω των
διαφόρων τραμπαδόρων, τα όμβρια
ύδατα συμπαρέσυραν ό,τι βρήκαν
στο διάβα τους αφήνοντας σε πολλές περιπτώσεις πίσω τους μεγάλες
ζημιές.
Τώρα είμαστε σε μια κατάσταση
αξιολόγησης αυτών των ζημιών
και ευελπιστούμε πως το αμέσως
επόμενο διάστημα ο καιρός θα μας
φερθεί κάπως πιο ήπια, έτσι ώστε
να μπορέσουμε να πάρουμε κάποια
μέτρα προστασίας και καλύτερης
αντιμετώπισης του τι θα ακολουθήσει.
Μέσα στα πλαίσια αυτής της
αξιολόγησης, ο κόσμος διερωτάται:
μήπως άρχισε ήδη να βρέχει και
απλά δεν το πήραμε χαμπάρι; Εννοώντας φυσικά πως μήπως άρχισε
μια νέα κρίση και αυτή θα μας βρει
εντελώς απροετοίμαστους;
Κατ’ αρχήν ας ολοκληρώσουμε
τον παραλληλισμό του καιρού με
την αγορά ακινήτων ή την οικονομία γενικότερα. Οι τέσσερις
εποχές του χρόνου, υπάρχουν κατ’
αντιστοιχία και στην οικονομία.
Μπορεί να μην είναι (και δεν είναι)
της ίδιας χρονικής διάρκειας αλλά
υπάρχει μια ορατή μετάβαση από
τη μια κατάσταση πραγμάτων στην
επόμενη, όπως ακριβώς από την
άνοιξη στο καλοκαίρι, από το κα-

Υπήρξε μια γρήγορη μετάβαση της αγοράς ακινήτων από την άνοιξη στο καλοκαίρι με έντονη δραστηριότητα. Ακολούθως όμως φθινοπώριασε και άρχισαν να παρουσιάζονται οι πρώτες αραιές νεφώσεις λόγω του επενδυτικού
προγράμματος.
λοκαίρι στο φθινόπωρο, από το
φθινόπωρο στον χειμώνα και ξανά
μανά. Είναι ένας κύκλος. Όπως
δεν πρέπει να αναμένει κάποιος
ένα μόνιμο καλοκαίρι, δεν πρέπει
να αναμένει μόνιμη ανάπτυξη. Το
ίδιο ισχύει για την ύφεση και τον
χειμώνα και όλες τις άλλες μεταβατικές ενδιάμεσες περιόδους.
Πρέπει να ανησυχούμε λοιπόν;
Αν έπρεπε να απαντήσω μονολεκτικά, θα ήμουν αναγκασμένος
να πω, «όχι». Αλλά επειδή εδώ δεν
μας πιέζει ο (γελοίος) χρόνος των

διαφημίσεων για να πρέπει να
απαντούμε μονολεκτικά για ένα
τόσο σοβαρό θέμα, θα ήθελα να
επεκταθώ λίγο.
Και θα ήθελα να δούμε λίγο τις
μεταβιβάσεις ακινήτων, τόσο σε
αξία όσο και σε αριθμούς πωλήσεων. Ο λόγος; Πολύ απλά επειδή
στις μεταβιβάσεις, το ποσοστό των
πωλήσεων λόγω του επενδυτικού
προγράμματος είναι ελάχιστο καθώς εκεί που αγοράζουν αυτοί οι
αγοραστές, συνήθως δεν έχουν
εκδοθεί τίτλοι ιδιοκτησίας για να

γίνουν μεταβιβάσεις αφού τα έργα
είναι υπό εξέλιξη.
Είμαστε ακόμη στο τρίτο δεκαήμερο του Νοέμβρη και έχουμε στοιχεία μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.
Αυτοί οι δέκα μήνες μας δίνουν
μια ασφαλή εικόνα για το πώς θα
κλείσει ο χρόνος. Σε παγκύπρια
κλίμακα φέτος πουλήθηκαν 12.398
ακίνητα συνολικής αξίας €2,66δισ.
Πέρυσι ολόκληρο το έτος πουλήθηκαν 15.199 ακίνητα συνολικής
αξίας €3,37δισ. Δηλαδή σε αξία η
φετινή χρονιά κάλυψε το 79% της
περσινής και οι πωλήσεις κάλυψαν
το 82%. Έχοντας ακόμη δύο μήνες
μπροστά μας, είναι λογικό να αναμένεται πως συνολικά η χρονιά θα
κλείσει πολύ κοντά στην περσινή.
Αυτό υπό τις περιστάσεις κρίνεται
ως θετικό.
Κοντά στους πιο πάνω παγκύπριους μέσους όρους κινήθηκαν
οι επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού
και Πάφου. Η Αμμόχωστος είναι
πίσω αφού οι πωλήσεις σε αριθμό
είναι στο 72% του συνόλου του
2018 και η αξία μόλις στο 56% του
συνόλου του 2018. Καλύτερη επίδοση επικάλυψης έχει η Λάρνακα
όπου ο αριθμός πωλήσεων είναι
ήδη στο 89% του συνολικού περσινού και η αξία στο 87% της συνολικής περσινής. Είναι λογικά
αναμενόμενο η Λάρνακα να στεφθεί πρωταθλήτρια σε αυτό το μέτρο σύγκρισης.
Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος
φαίνεται η Λευκωσία με τη Λεμεσό
να δίνουν μάχη στήθος με στήθος
στον συνολικό αριθμό πωλήσεων.
Το 2018 η Λευκωσία σημείωσε
4.215 πωλήσεις και η Λεμεσός

4.280. Μέχρι τώρα φέτος, η Λευκωσία σημείωσε 3.426 πωλήσεις
και η Λεμεσός 3.411 πωλήσεις. Η
Λευκωσία είναι φυσικά χαμηλότερα
κατά 30% σε αξία πωλήσεων σε
σχέση με τη Λεμεσό (€690εκ έναντι
€980εκ αντίστοιχα).
Συνεπώς η εικόνα του 2019 κλείνει με παρόμοιο τρόπο όπως το
2018. Ήδη σημειώνονται πωλήσεις
μέσω πλειστηριασμών και ήδη πωλούνται πακέτα ακινήτων ή και
απομονωμένα από τις τράπεζες
και ο αρνητικός επηρεασμός είναι
μηδαμινός. Όμως υπάρχουν προβλήματα μπροστά μας, όπως τα
μη εξυπηρετούμενα δάνεια, οι χαμηλές νέες χρηματοδοτήσεις και
πολλοί αστάθμητοι εξωγενείς παράγοντες. Το πρόβλημα συνεπώς
δεν αρχίζει και δεν τελειώνει με
το όποιο επενδυτικό πρόγραμμα.
Οι προκλήσεις είναι πολλές και
γι’ αυτό χρειάζεται προσοχή. Άρα
αν ήταν να απαντήσω στο ερώτημα
αν πρέπει να ανησυχούμε με λίγες
λέξεις, τότε θα έλεγα πως «όχι,
αλλά χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί στο άμεσο μέλλον, έχοντας πλήρη επίγνωση των προκλήσεων και πως αυτές μπορούν να
μας επηρεάσουν. Χρειάζεται ορθή
πληροφόρηση και γνώση του τομέα
και τους είδους των ακινήτων που
θα θέλαμε να τοποθετηθούμε. Η
δυναμική στην αγορά υπάρχει και
πρέπει να την διαφυλάξουμε πολλές φορές λαμβάνοντας γενναίες
αποφάσεις».

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS,
CEO, APS Andreou Property Strategy
- Chartered Surveyors.
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Τα κορίτσια της παράδοσης
Το σύγχρονο πρόσωπο της λαϊκής μουσικής από τα νησιά του Αιγαίου έως την Κάτω Ιταλία και από τη Βόρεια Ελλάδα έως την Κύπρο
Της ΓΙΟΥΛΗΣ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

«Ο πλούτος των οργάνων»
ÚÎÙÖÕßÊÇÃÇÙßÔËÏÙÌÕØ¦ÚÜÔ
ÓÕßÙÏÑ×ÔÙÞÕÒËÃÜÔÙÚÁÑËÚÇÏÑÇÏ
ÎÌÏÍÁÔËÏÇÜ¦ÔÔÕßÃÊÏÇ¦ÒÒÜÙÚËÙÖÕÆÊÇÙËÙÚÕËÏØÇÓÇÚÏÑÄ
¡ÕßÙÏÑÄßÓÔ¦ÙÏÕÆÑËÏÕÇÒÒÂÔÎÝÑÏËÑËÃÂØÛËÙËËÖÇÌÂÓË
ÚÎÔÖÇØ¦ÊÕÙÎÑÇÏÚÎÒÇáÑÂÓÕßÙÏÑÂ¡ËËÔÚßÖÜÙÃÇÙËÕÖÒÕÆÚÕÝ
ÚÜÔÕØÍ¦ÔÜÔÑÕßÙÇÚÕÑÇÔÕÔ¦ÑÏ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΣ

«Μαγεύτηκα...»

Από αριστερά: Ò¨ÚÑÑÈ¨É{ÙÊVåÚiÒ0ÑÖÜÑVÑ³É¨ËÑ(ÑÑÙÖÜÈV×{oÓÉ{ÑÒÈ~Ñ{,ËÑ ÜÜiËÙÈ{ÑoÈÑ{~ÉËÑÈ³¨×{ÒÈÑoÑÒÉ{V
ÓKÉ³Ñ{VÉÂÉÜËÉ{³iÑ¨ÑÙ{Ñ~ÊÐÈ{~Ê

«Στην παραδοσιακή
μουσική βρήκα την
αλήθεια μου, τη νιώθω
πια ως προέκταση του
εαυτού μου και γι’ αυτό
αισθάνομαι ότι μπορώ
να την παραλλάξω».

ÑÇÏÓÇÍËÆÚÎÑÇÃÔÇÏÁÔÇßÖÁØÕÞÕÄØÍÇÔÕÑÇÏÓÖÕØËÃÔÇÖÇÃÐËÏ
ÓËÖÕÒÒÁÝÕØÞÂÙÚØËÝ®Ü¦ÔÔÕßËÖÃÙÎÝÚØÇÍÕßÊ¦ËÏËÃÔÇÏÊÇÙÑ¦ÒÇÓÕßÙÏÑÂÝÑÇÏÖÏÙÚËÆËÏÄÚÏ
ÎÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÂÓÕßÙÏÑÂÖØÁÖËÏ
ÔÇËÐËÒÏÞÛËÃÜÝÂÞÕÝÇÒÒ¦ÔÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÇÔÇÒÒÕÃÜÚÎÜÝÂÛÕÝÑÇÏ
ÆÌÕÝÚÕß¦ÒÏÔÕÛÇËÓÌÇÔÏÙÚËÃ
 ÑÇÏÓÇàÃÓËÚÕßÝÎÓÂÚØÎ¦ÖÖÇÏ×ÚÎ ÏÕßØÚÙÄÍÒÕß
ÑÇÏÚÁÌÇÔÕÎÓÎÚØÃÕßÙËÁÔÇ
ÖØÄÍØÇÓÓÇÖÕßÑßØÃÜÝÛÇÁÞËÏ
ØËÓÖÁÚÏÑÇÙÓßØÔÇÃÏÑÇÇÔ¦ÓËÙ¦ÚÕßÝÑÇÏÚØÇÍÕÆÊÏÇ¦ÍÔÜÙÚÜÔ
ÓßØÔÏ×ÔÙßÔÛËÚ×ÔÄÖÜÝÕÚÇÆØÕÝÇÔÚËÒÃÊÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÒÇáÑ¦
¬ÎÔËÐÁÒÏÐÎÚÎÝÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÂÝ

ÓÕßÙÏÑÂÈØÂÑÇÚÎÔÇÒÂÛËÏÇÓÕß
ÚÎÔÏ×ÛÜÖÏÇÙÇÔÖØÕÁÑÚÇÙÎÚÕß
ËÇßÚÕÆÓÕßÑÇÏÍÏ»ÇßÚÄÇÏÙÛ¦ÔÕÓÇÏ
ÄÚÏÓÖÕØ×ÔÇÚÎÔÖÇØÇÒÒ¦ÐÜ¥Ý
ÊÇÙÑ¦ÒÇÊÏÊ¦ÙÑÜÚÕÔÕØÛÄÚØÄÖÕ
ÇÒÒ¦ÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑ¦Ñ¦ÔÜÚÇÊÏÑ¦
ÓÕßÁØÜÄÚÏÑ¦ÖÕÏÕÏÓÖÕØËÃÔÇ
ÓÎÙßÓÌÜÔÕÆÔÓËÇßÚÄÇÒÒ¦ËÍ×
ÖÏÙÚËÆÜÄÚÏÑÇÏÁÔÇÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÄ
ÚÎÝ ÇÒÆÓÔÕßÒÞÖÇÏÍÓÁÔÕÓËÚÇ
ÃÊÏÇÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÄØÍÇÔÇÓÖÕØËÃ
ÔÇÊÏÇÛÁÚËÏÙÚÕÏÞËÃÇØÕÑ®
ÇÖÇÊÕÖÕÆÒÕßÛÇËÓÌÇÔÏÙÚËÃ
ÙÚÕß¦ÒÏÔÕÙÚÏÝÑÇÏÙÚÏÝÓË
ÚÕÙßÍÑØÄÚÎÓ¦ÚÎÝ§ÄÚÏÕÚÄÐÕ®ÙË
ÁÔÇÖØÄÍØÇÓÓÇÓËÚØÇÍÕÆÊÏÇÇÖÄ
ÚÇÖÇØ¦ÒÏÇÚÎÝ¡ÏÑØ¦ÝÙÃÇÝÚÏÝ
ßÑÒ¦ÊËÝÚÎÔ ÆÖØÕÑÇÏÚÇÜÊË-

ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΣ

«Οταν ήμουν 15 χρόνων
και έλεγα αυτά τα
τραγούδια, με κοίταζαν
σαν εξωγήινη, αλλά
τα τελευταία χρόνια τα
πράγματα έχουν αλλάξει
σε σημαντικό βαθμό».
ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΣ

«Δεν είμαστε ÓÕßÙËÃÕßÚÄÖÕßÓÇÝ
ÖÇØÇÊÄÛÎÑËÛÁÒÕßÓËÔÇÚÕÖ¦ÓË
ÖÇØÇÑ¦ÚÜ®ÒÁËÏÎªÃÇÒÒÎÔÃÊÕß
ÊÏÇÚßÖ×ÔÕÔÚÇÝÓËÇÑØÃÈËÏÇÚÕÖ×Ý
ÎÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÎÝÔÁÇÝÍËÔÏ¦ÝÓÕßÙÏÑ×ÔÑÇÏËØÓÎÔËßÚ×ÔÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÚÎÔÖÇØ¦ÊÕÙÎ¥ÝÁÔÇËÃÊÕÝ
ÖÕßÊËÔÖØÁÖËÏÔÇÙßÔÚÎØËÃÚÇÏ
ÙÚÎÔÇÌÛÇÒÃÔÎÇÒÒ¦ÔÇÖ¦ÒÒËÚÇÏ
ÇÖÄàÜÔÚ¦ÔÏÇÔÇËÐËÒÃÙÙËÚÇÏÑÇÏ
ÔÇÚÇÐÏÊËÆËÏÔËÇØÂËÙÙÇÒÕÔÏÑÏ¦ÓÕßÙÏÑÄÝËÃÔÇÏÁÔÇÇÖÄÚÇÑÕØÃÚÙÏÇÚÎÝÖÇØ¦ÊÕÙÎÝÖÕßÛÇËÓÌÇÔÏÙÚÕÆÔÚÕËÖÄÓËÔÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
ÙÚÕß¦ÒÏÔÕ<WZ[HNLÙËÁÔÇÇÌÏÁØÜÓÇÙÚÎÔÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÂÓÕßÙÏÑÂ
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ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

«Δόκτωρ Γκλας» του Γιάλμαρ Σέντερμπεργκ
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24.11.19 -30.11.19

Θεατρικό ανέβασμα ³iÖ¨o{Ñ³ÐÈÚ{³Ì-

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

ΕΚΘΕΣΗ

«Εναλλαγές Διάθεσης»
Η Ανδρονίκη ÑiÚ{³Ò~iÑ¨È{ÒÇÉ{³(ÜÈT¨tÌÐØ¨ËØ.Ö¨Ñu³iÓ~ÚÉiÓ¨o³iØ³ÙÖ
³ÉÜÉÈ³ÑËT¨ÌÐÉ³Ë³Üt ÑÜÜÑoÓØÛ{ÒÚÉiØ{~¨ÒÜÈ³Òu.³ÑÐ{~¨ÒoÜÈ³Ò³iØV³ÑËÑÉËÑ{~È¨ËØ
ÑÚ¨{ÉØ×{oÖ¨ÉØVÑ³ÈÉ³Ñ{
ÐÉ{Ù{ÑË³É¨iÉÈÑ{ÚiËÑiÜÈÐ¨×ËÑ~Ñ{iÉÑÜÜÑoÊ³ÑÚ¨{
Ù{ÑÚÓÉ0iÓ~ÚÉiÚÑ¨ÜoËÉ{
ÐÑÚiÐÑ³{~ÌØ{ÒiØÑÇÒ¨È(ÜÈT¨ØtÌÐØ¨ËØ.Ö¨ÑuVåÐÐT³È¸ÆVÑÌ¸¯ÓØÆ¯¸Τηλέφωνα 99352003, 99422855.

¨iÐÑtÛÌ~³¨~ÜÑØuÓÑÑÌ³Ñ{¨~Üi³{~Ò~Ñ{ÉÐKÜiÐÑ³{~ÒÑ¨{³È¨oÊÐÑ³Ñ³iØ.~ÑÙ{ÑK{~ÊØÜo³ÉTËÑØVo¨ÑÐÐÓ³ÆlÐÉ³i
Ð¨×ÊiÐÉ¨ÜoËÈVÑÌ³ÈiÙÌÈoo¨Ñ×ÓÑ{ÒÜÐÑ¨.Ó³É¨ÐÉ¨o~$~iÚÓ³iØ~Ñ{
ÚÉÑ³¨{~ÌØÈoo¨Ñ×ÓÑØ.³¨Ñ³ÊØ(ÑÖ¨{ØÈÉÑ¨ÐÓØÑÌ³iiÚ{~ÊÙÖÑÐi³ÈK{KÜËÈ
ÙËÉ{Ò¨~Ñ~Ñ{³Ò³{Ù{ÌÐ¨×ÈTÜÌoÛÌ~³¨~ÜÑØÛ{Ñ~ÉÈÒÇÉ{~Ñ{~iÚÉ³ÉË
³ÈÙÑËÑÈ³ÌÓ¨oVÈÑ¨È{ÒÇÉ³Ñ{o{Ñ
¨³i×¨Ò³iÖ¨~Ñ{³i ÜÜÒÙÑV×Ó¨³ÒØÐÑØÑ³{ÐÓ³ÈØÐÉ³{Ø~³É{ÓØÜÉÈ¨ÓØ³ÈÊ¨ÑwÑ³{Ê¨ÑÛÖÈÓÑ¨ÌÑ
Ñ¨È{ÒÇ³Ñ{ÉË~iÊØÉÐ{ÑÑÑÇÊ³ii
o{Ñ³ÑÐÉoÒÜÑ~Ñ{ÑÑÒ³i³ÑÉ¨³ÊÐÑ³ÑÈ
¨~Ö³ÈÐÓÑÑÌ³ÐiÙÉ{ÐÌ~Ñ{³~È{ÐÌ³Èo{Ñ³¨Ö~ÜÑØÑÓÑ³{³iÇÊ Ñ
Ó¨oÈÑ³ÉÜÉËÒ~iio{Ñ³ÑÌ¨{Ñ³iØÑÚ¨{iØ~Ñ³ÑÌiiØ0o{Ñ³¨Ì~ÜÑØÉË~iÊØÉÑ¨~É{(ÑÑo{³iØÈo{Ö¨iØ~Ñ{
³iÉÑ¨ÊÓÜo~ÑVÑ³{~ÉËÐÉ³ÈÓ¨³Ñ³È~Ñ{
Ñ×¨ÐÊo{Ñ³iÑ³¨ÌÑ{Ñ¨ÒÂi³ÈVÈÙÖÉ³Ñ{iåooÓÜÑ.{Ùi¨ÖÜÈ1ÓÑ³¨Û 0,$V
Ì³i³ØmmV(ÑÜÜÈ¨{³{ÑVÉÈ~ËÑΠλη-

«Δρόμοι Νικόλα
Οικονόμου»

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Στο πλαίσιο ¨KÜÊØ³iØ~ÜÑ{~ÊØ
ÐÈ{~ÊØ³ÜÑÌ~Ñ{ÑÒÙÉ{ÂiØ³È
ÜÖiÐÑ³{~ÖÓ¨oÈ³È¨Ë
ÈÚÉ³V³(Ü{³{³{~Ì¨Ñ×ÉË³iØ
 ~Ñ{{ Ñ¨T{Ñ~ÓØ$¨oÑÉ{Ø³È
å VÙ{¨oÑÈÈÑÈÜËÉØÐÈ{~ÊØÙÐÑ³ËÈÐÉÓ¨oÑÖoT¨~È¨ËÈÚÉ³${ÈÑÈÜËÉØÓTÈ
³Ë³ÜtÛ¨ÌÐ{ {~ÌÜÑ${~ÌÐÈu~Ñ{
ÉËÑ{Ñ×{É¨ÐÓÉØ³iÐÊÐi³È
{ÑË³Ñ {~ÌÜÑ${~ÌÐÈ(Ñ¨È{ÒÇ³Ñ{Ó¨oÑ³ÈÚÉ³ Ë~ÈÊTÑV
{¨oÈÒ¨KÉÜÜÈVÈ¨{Ò~È³ÓÑVË~i³ÓÑ~Ñ{.ÒKKÑ.ÒKKÑ
¨ÐiÉÖÈ{ÐÈ{~ËÑÜiØ É×Ö³Èg{ÒV.ÒKKÑØ.ÒKKÑg{ÒV
Û¨Ø=Ê{ÐØg³ÓÜV ÖÑ.³ÑÖ¨È
gÒÜ³×ÜÒÈ³V(ÑÑo{³iØ0ÑÊØg
Ó{Λεμεσός, Τρίτη 26 Νοεμβρίου, 8:30

«Ο αρωματοποιός»
(Β΄ έκδοση: 2019)

Συναυλία «Ήχοι Κυπρίων»
Η 3η συναυλία tT{È¨ËuÉ³ÒÉ³Ñ{

³ÜÑË{³ÈdÈ'É³{KÒÜ ÓÑØÈ{~ÊØ³ÈÓ³¨ÈÈ¨Ë.ÈÚÉ³~Ñ{oËÉ³Ñ{ÉÈÉ¨oÑËÑÐÉ³Ó³¨È¨Ë
.ÈÚÉ³É¨{ÜÑÐKÒÉ{Ó¨oÑ³É¨oËÑØ¨{³×Ì¨ÈUtÃºH_x_¿_xk>x¦Ã
²>_©to{Ñ¨TÊ³¨ÑVÙ{Ñ~ÉÈÊo{Ñ³i.ÈÐ×{~Ê$¨TÊ³¨ÑÖ¨ÈV ÈÑoÌ¨ÑØÑ¨Ño{¨oiØUtÜÈ~Ì{~¨iåÒ³ÑiuV{¨oØ
(ÑÑoÉ¨oËÈUt0 iË³iØË¨~iØuVÑÌÑÐÑÑÌ³ÐÈÐÈÐ×{~ÌË-

iÐÑVÑËÜiØ'{ÜËÈUt ÜÒi³iØÉ{³¨×ÊØ¡.³iÐi³Ó¨ÑÐÈ¢uo{Ñ¨TÊ³¨ÑV
åÙ¨ÓÑØÈ³Ö~iØUt2X_¦²v_©²>¦©uV
{TÒÜiØåÙ¨Ë~ÈUt.ÈÐ×{~Ì~Ë³u
¸Æ~Ñ{ Ë~ØÊTÑØUt0¨ÓÂ³ÉÐÒ³{Ñu
ÙÉÖ³É¨ÐÓ¨ØÑÌ³Ó¨o Â{Ð{~¨ÓØÇo¨Ñ×{ÓØÑÓ³¨ØU{¨oØÈ³Ö¨iØ
1ÓÑ³¨(ÑÜÜÒØVoËÑ,ioÑËiØ~Ñ{å¨{ÌiØ(ÖÜi(Ò×ÈVÉÈ~ËÑ(Ñ¨Ñ~ÉÈÊ
¸ ÉÐK¨ËÈV¨ÑdU´ÆÐÐ
Πληροφορίες: 22 463144, www.cyso.org.cy

μ.μ. Θέατρο Ριάλτο. Λευκωσία, Πέμπτη
28 Νοεμβρίου, 8.00 μ.μ. Θέατρο Παλλάς. Λάρνακα-Αμμόχωστος, Παρασκευή 29 Νοεμβρίου, 8:00 μ.μ. Δημοτικό θέατρο Λάρνακας. Πάφος, Τρίτη 3
Δεκεμβρίου, 8:00 μ.μ. Τεχνόπολις 20.

O Όμιλος o³ÉTËÑØ~Ñ{

¨{³{~ÊØ~Ñ{(ÜÈT¨Ø
ÌoÈ~Ñ{0ÓTiØ,$ .Ù{¨oÑÈ³iÑ¨ÈËÑi³ÈÐÈÚ{³¨ÊÐÑ³Ø³iØ
°Ù¨iØ¨{³×ËÙÈå³{ÒÙÈt$Ñ¨ÐÑ³{ÌØu
0iÑ¨ÈËÑi³ÈK{KÜËÈ
ÚÑ~ÒÈÙ¨È¨{Ò~ØÒÈV×{ÜÌÜoØwÉÉÜÜi{³ÊØ~Ñ{Ù¨ÉËÙÑØÑÜÒÇiØV×{ÜÌÜoØw{i³ÊØ
Ñ{¨É³{ÐÌÚÑÑÉÈÚÖÉ{
iå³{oÌi(ÑÑÙÖÜÈV
¨iÉÈ¨KÈÜÉÈ³ÊØ1Ñ
oËÉ{ÑÒoiÑÑÐÒ³ÑÌ³ÐÈÚ{³Ì¨iÐÑ(ÜÈT¨ØÌoÈ~Ñ{0ÓTiØ
,$ .Vå¨T{É{~ÌÈÈ¨{ÑÖ¬åV.³¨ÌKÜØVÉÈ~ËÑΤετάρτη 27 Νοεμβρί-

ου, ώρα 7.30 μ.μ.

ΓΛΥΠΤΙΚΗ

ΘΕΑΤΡΟ

«Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ»
Συνεχίζονται οι Ñ¨Ñ³ÒÉ{Ø³ÈÉÐKÜiÐÑ³{~ÖÓ¨oÈt0iÐÉ¨ÜÌo{³iØ°ÑØ'¨Ñ~uÑÌ³ÚÓÑ³¨åÉÐÑ0t ÐÉ¨ÜÌo{³iØ°ÑØ'¨Ñ~uÑÉKÑËÉ{ÉÐÉ³Ò×¨Ñi~Ñ{Ù¨ÑÐÑ³È¨o{~ÊÉÉÂÉ¨oÑËÑ³ÈÑ¨ÒKÑÈ¨{ÑÇÊÑ{ÐÓ³
ÑËo³iÐÉ¨ÜÌo{³iØÓ×iKiØÉ¨ÐÑÉK¨ÑËÑØÑÌ³i'¨Ño~×Ö¨³iV³Ó¨o³~Ö³¨{T~Ñ{Ò~É³Ñ¨ÑÐÓÉ{ÓÑÓ¨oÙ{ÑT¨{~Ì
ÈÈo~{ÉË³~{Ì~ÒÚÉiÜ{~ËÑØ(ÑËÇÈ~Ñ³Ò
É{¨ÒÉÐ×Ò{iØUÑ¨ÒKÑØÈ¨{ÑÇÊØVÑ¨{ÜÓÑ
åT{ÜÜÓØV.³ÑÖ¨Ø(Ñ³{ÒØV ÜÉ¨ÑÑ{ÜÉËÈV
Ñ¨ËÑ{TÑÊÜV.³ÑÈ¨ÖÜÑ0É¨Ü{~ÒVÎÇØ(ÑÑoÉ¨oËÈVÑ¨ËØ:É×³ØVå³Ó¨È¨{ÑÖV{¨oØÊ×${Ñ¨Ñ³ÒÉ{ØÊ¨ÑÑ¨Ò³ÑiÐÓT¨{³i0¨Ë³i´ÛÉ~ÉÐK¨ËÈÛÉÈ³Ó¨Ñ¸¯¸~Ñ{0¨Ë³i´¯¸³{ØdU´ÆÐÐ(Ñ¨Ñ³ÒÉ{Ø³iÉÈ~ËÑ
~ÒÚÉ(Ñ¨Ñ~ÉÈÊ~Ñ{.ÒKKÑ³³{ØdU´ÆÐÐVÈ¨{Ñ~Ê³{Ø¬UÆÆÐÐ(É¨{ÙÉ{ÉØ
ÉÉÐÉÌV(Ò×~Ñ{Ò¨Ñ~ÑΚρατήσεις στο τηλέφωνο 70007721.

Έκθεση Γλυπτικής του Λεωνίδα Σπανού
Η Γκαλερί ~ÜÌ¨{ÑÑ¨È{ÒÇÉ{³iÓ~-

ÚÉioÜÈ³{~ÊØ³È~Ñ³ÑÂ{ÐÓÈÖ¨{ÈoÜÖ³iÉËÙÑ.ÑÖ(Ñ¨ÒÜÜiÜÑÐÉ³ioÜÈ³{~ÊÉËÙÑØ.ÑÌØ
ÑTÜÉË³Ñ{ÐÉ³i~Ñ³Ñ~ÉÈÊÑ¨ÑÙ{Ñ~ÜÑÍ~¨oÒV³iËÑÉËTÉ
Ñ×{ÚÉË³Ñ³ÉÜÉÈ³ÑËÑT¨Ì{ÑåÜÜÒ
ÐÉ³ÒÑÌÜÜÒT¨Ì{ÑÉ{³¨Ó×É{³
¨~Ê{o{ÑÑÐÑØÑ¨È{Ò88É{
³i³ÉÜÉÈ³ÑËÑ³ÈÙÈÜÉ{ÒÉÑ³Ð{~Ê
Ó~ÚÉiåÈ³ÊÉËÑ{iÆiÑ³Ð{~Ê³È
Ó~ÚÉi³i~ÑÜÉ¨Ë~ÜÌ¨{ÑVÉÓ¨oÑ
³ÈÓTÈÉ~³ÉÚÉË~Ñ{ÉÉ~ÚÓÉ{Ø³
ÉÂ³É¨{~Ì {¨Ì×Ñ³iÓ~ÚÉiÓo{É³0ÉÜÜÌoÜÉ{Ù¨ÈÐÑ0ÉTå(1
³i1ÉÑÜË~i³¸Æ®0ÑÉo~ÑË{Ñ
ÚÑoËÈ³i0¨Ë³i¸® ÉÐK¨ËÈ¸Æ

³{Ø¬´ÆÐÐ Ó~ÚÉiÚÑÑ¨ÑÐÉËÉ{
Ñ{~³ÊÐÓT¨{³{ØmÛÉ~ÉÐK¨ËÈ~ÑÜÉ¨Ë~ÜÌ¨{ÑV=ÊØ.ÇÈ´VÉÈ~ËÑ
Επικοινωνία τηλέφωνο 22762605.
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έρετε κάτι, ËÃÓÇÙÚËÚËÒÏÑ¦ÇßÚÕÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÕÃÂÄÖÜÝÒÁËÏÕÒÇÄÝ¶ÖÕß
ÊËÔËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÇÙÕÌÄÝÔÇËÐÎÍÕÆÓÇÙÚË¶ÓÕÏ¦àÕßÓËÓËÚÎÔÑÇÚÙÃÑÇÖÕßÇÖÄ
ÚÎÓÏÇÍËÓÃàËÏÚÎÔÑÇØÊ¦ØÇÑÇÏÇÖÄÚÎÔ
¦ÒÒÎÞØËÏ¦àËÚÇÏÓÄÔÕÓÃÇÑÃÔÎÙÎÍÏÇÔÇ
ÞÆÙËÏÚÕÍ¦ÒÇ ÇÏÚÏÛÁÒÜÔÇÖÜÓËÚÇ
ÛßÓÕÙÕÌÏÑ¦ÓÕßÇßÚ¦ ÇÚÇÌÁØÇÓËÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÓËÁÔÇ
ÖÕÒÆËÔÊÏÇÌÁØÕÔÛËÇÚØÏÑÄÚÕÖÃÕÕÒÒÕÃ
ÕÏÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÖÕßÈÕÂÛÎÙÇÔÖØÕÝÇßÚÂ
ÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎÛÇÇÔÇÌÁØÜÓÄÔÕÚÎÔ
ÁÒËßÙÎÇÖÄÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÖÕÒÒ×ÔÔÁÜÔ
ÎÛÕÖÕÏ×ÔÑÇÏÙÑÎÔÕÛËÚ×ÔÖÕßÁÌËØÇÔ
ÓÇàÃÓËÚÎÔÕÏÑÕÙÑËßÂÚÕßÝÓËØ¦ÑÏÑÇÏ
ÍÔ×ÙËÏÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔËÓÖËÏØÃÇÚÕßÝ
ÏÍ¦ÙÏÍ¦ÓÏÑØÁÝÛËÇÚØÏÑÁÝÕÓ¦ÊËÝ¦ØÞÏÙÇÔÔÇÙÞÎÓÇÚÃàÕÔÚÇÏÖÇØÁËÝÎÛÕÖÕÏ×ÔÔÇÌÚÏ¦ÞÔÕßÔÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÔÇÁÞÕßÓË
ÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇÈÒÁÖÕßÓËÙÆÍÞØÕÔÎÊØÇÓÇÚÕßØÍÃÇÔÇÙßàÎÚ¦ÓËÚÕÇØÞÇÃÕÊØ¦ÓÇ
ÑÇÏÚÎÙÆÍÞØÕÔÎÖØÄÙÒÎÉÂÚÕßÔÇÁØÞÕÔÚÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÕÃÛËÇÚØ¦ÔÛØÜÖÕÏÇÖÄÚÎÔ
ÙÖËØÃÇÑÇÏÚÎÔÔÇÚÕÒÂÇÌÔÏÑ¦ÒÕÏÖÄÔÖÇØÇÚÎØÂÛÎÑËÕØÍÇÙÓÄÝÛËÇÚØÏÑ×Ô
ÖÇØÇÍÜÍ×ÔÁØÍÇÇÔËÈÇÃÔÕßÔÑÇÏÑÇÚËÈÇÃ-

ΕΠΑ…νάληψη οσονούπω
ÔÕßÔÙßÔËØÍÇÙÃËÝÖÕÒÒÁÝËÔÏÑ¦¦ØÞÏÙË
ÚÕÓÇÍÑÇÔÕÖÂÍÇÊÕÔÇÐÇÔÇÈÍ¦àËÏÔËØÄ
ËÔÂÚÇÔÂËÃÔÇÏÄÒÇÑÇÒ¦ÇÒÒ¦ßÖÂØÐË
àÆÓÜÙÎÑÏÔËÃÚÇÏÚÕÖØ¦ÍÓÇ´ÒÇÓÕßÔÚË
ÖÕßÕÔËÇÔÏÑÄÝÕÃÙÚØÕÝÑÇÏÎÇÖÄÚÕÓÎÇÒÒÇÍÂÚÕßÑÒÃÓÇÚÕÝÓÇÝÁÖÏÇÙÇÔÇÖØÕËÚÕÃÓÇÙÚÕßÝ¯ÄÒÕßÝÓÎÊËÔÄÝËÐÇÏØÕßÓÁÔÕß
ÓËÃÝÕÏÖÇØÕÏÑÕÆÔÚËÝÚÇÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑ¦ÊËÔ
ÂÓÇÙÚÇÔÁÚÕÏÓÕÏÔÇÙßÒÒ¦ÈÕßÓËÚÎÔÇÒÒÇÍÂÔÇÑÇÒÒÏËØÍÂÙÕßÓËÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ
ÚÎÛËÇÚØÏÑÂÑØÏÚÏÑÂÎÕÖÕÃÇÛÇËÃÔÇÏÈÕÎÛÎÚÏÑÂÍÏÇÚÕÔÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÑÇÏÄÞÏËßÞÕÒÄÍÏÇÑÇÏÞ¦ØËÝ
ÏÍ¦ÙÏÍ¦Ñ¦ÚÏÑ¦ÔÇÓËÁÞÕßÓËÊØÄÓÕ
ÓÖØÕÙÚ¦ÓÇÝÈÁÈÇÏÇÖÃÙÎÝÕÏÃÊÏÕÏÕÏ
¦ÔÛØÜÖÕÏÚÕßÛË¦ÚØÕßÙßÔËÖÇØÓÁÔÕÏÇÖÄ
ÚÎÔÕØÓÎÚÏÑÄÚÎÚÇÚÕßÖØ¦ÍÓÇÚÕÝÃÙÜÝÔÇ
ÓÎÔËÃÊÇÔÄÚÏÚÕÖÕÚÂØÏÊËÔÞØËÏ¦àËÚÇÏÔÇ
ÚÕÍËÓÃàÕßÓËÓÁÞØÏÚÇÓÖÕÆÔÏÇÍÏÇÚÃÇÔÐËÞËÏÒÃÙËÏÛÇÈØÇÞÕÆÓËÄÒÕÏ¬ÕÓËÍÇÒÆÚËØÕ
ÄÓÜÝÓÁØÕÝÚÜÔËßÛßÔ×ÔÚÕÁÞËÏÎÕÒÏÚËÃÇÎÕÖÕÃÇÈØÁÛÎÑËÖØÕËÑÖÒÂÐËÜÝÑÇÏ
ÇÔÚÃÔÇÊËÏÚÏÛÇÑ¦ÔËÏÑÇÏÖ×ÝÛÇÑØÇÚÂÙËÏàÜÔÚÇÔÄÑÇÏÊÏÇØÑÂÚÕÔÛËÇÚØÏÑÄÕØÍÇÙÓÄ¦ÌÎÔËÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÔÇËÐËÒÃÙÙÕÔÚÇÏ¦ÚÇÑÚÇÓËÙÕÌÏÙÚËÃËÝÑÇÏËÔÖÕÒÒÕÃÝ

ÇÊÏÇÌÕØÃÇ´ÌÚÏÇÐËÚÕÞÁÊÏÕßÓÁÒÎÓË
ÞÃÒÏÇàÄØÏÇÌ¦ÔÎÑËÄÚÏÑ¦ÚÏÍÏÔÄÚÇÔÓË
ÍÑØÃÔÏËÝÓËÇÙÚÕÞÃËÝÓËÞÃÒÏÇÊßÕÖÄ
ÚÎÔÇØÞÂÚÎÝËÌÇØÓÕÍÂÝÚÕßÑ¦ÖÕÏÕÏÚÕ
ÖÕÒÁÓÎÙÇÔÑÇÏÎÕÒÏÚËÃÇÇÔÚÃÔÇÊËÏÖ×Ý
ÛÇÛËØÇÖËÆÙËÏÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÎÔ¦ÌÎÙË
ÔÇÙÁØÔËÚÇÏÙÚÇÊÏÑÇÙÚÂØÏÇÒÁÜÑØÃÙÎÝ
¦ÌÎÔËÑÇÏÚÕÖÕÙÄÚÜÔÞÕØÎÍÏ×ÔÚÕÃÊÏÕ
ÁÖØËÖËÇÖÄÚÎÔÖÃÚÇÖÕßÑ¦ÖÕÚËÁÚØÜÍÇÔÖÁÔÚËÚ×ØÇÔÇÚØ×ÔËÊËÑÇÖÁÔÚËÓÇ
ÁÒÇÖÕßÄÚÇÔÙßÔÎÛÃÙËÏÝÙÚÎÓËØÃÊÇÚÕß
ÒÁÕÔÚÕÝÄÚÇÔÙÚÎÒÏÍÕÙÚÁÉÕßÔËÚÙÏÔ¦Ý
ÇÏÎÕÒÏÚËÃÇÇÍØÄÔÇÍÄØÇàËÑÇÏ¦ÌÎÔË
ÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÔÇËÐËÒÃÙÙÕÔÚÇÏÑÇÏÔÇÑØÆÈËÚÇÏÖÃÙÜÚÕÔËÇÚØÏÑÄ©ØÍÇÔÏÙÓÄ©
© ÇÔÚÇÍÜÔÃàËÚÇÏÚÕËÒËÆÛËØÕÛÁÇÚØÕ
ÓÕÏØ¦àËÏÇßÚÄÝÚÇÒËÌÚ¦ÑÇÏÑØÇÚ¦ËÏÍÏÇ
ÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÚÕßÚÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇÑÇÏÞÃÒÏÇ
ÊßÕ¦ÒÒÇØÕÙÜÖÏÑ¦ÊËÔÁÞÜÖËÏÙÚËÃÖ×Ý
Õ© ÇÔÚÇÍÜÔÃàËÚÇÏÚÕËÒËÆÛËØÕÛÁÇÚØÕ
¬ÇÞØÂÓÇÚÇÖÕßÖÇÃØÔËÏÚÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÜÝ
ÎÓÏÑØÇÚÏÑÄÝÕØÍÇÔÏÙÓÄÝÚÇßÖÄÒÕÏÖÇËÃÔÇÏÚÕßÞËÊÃÕßßÓÁÒÎÖÕßÑ¦ÖÕÏÕÏÙÚÕÔ
©ØÍÇÔÏÙÓÄÁÞÕßÔËÐÕßÙÏÕÊÕÚÎÛËÃÔÇÚÇ
ÊÏÇÔËÃÓÕßÔÑÇÚ¦ÒÒÎÒÇÃÔÇÏ¦ÒÒÕÑÇÖÁÒÕÇÔÕ© ÜÝÙÑÎÔÁÝÛÇÁÖØËÖËÔÇ

Η μητέρα μίλησε
20 χρόνια μετά...

Α

ροφορίες – κρατήσεις τηλέφωνο 97906990.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

Ñ¦ÔËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇÑÇÏÖÏÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇ
ÑÇÏ¦ÒÒÕÄÚÏÇÔÚÇÍÜÔÃàËÚÇÏÚÕËÒËÆÛËØÕ
ÛÁÇÚØÕÎÒÇÊÂÕÏÏÊÏÜÚÏÑÁÝÍÑÇÒËØÃÑÇÏ
ÓÕßÙËÃÇÇÔÚÇÍÜÔÃàÕÔÚÇÏÚÇÑØÇÚÏÑ¦ÓÕßÙËÃÇÑÇÏÚÎÔ ØÇÚÏÑÂÏÔÇÑÕÛÂÑÎ"ËÔÔÕÓÃàÜØÕÙÕÞÂÊËÔËÃÓÇÏÇÖÕÒÕÍÎÚÂÝÚÕß
© ÁÞËÏÑÕßÙÕÆØÏÇÖÕÒÒ¦ÊËÔËÃÔÇÏÑÇÏ
ÄÚÏÖÏÕËßÁÒÏÑÚÕßÖ¦ØÞËÏÇÒÒ¦ÙÚÎÔÖØÕÑËÏÓÁÔÎÊËÔÌÚÇÃËÏÑÇÚ¦ÚÎÔ¦ÖÕÉÂÓÕß
³ÒÒÕÕ© ÑÇÏ¦ÒÒÕÕÏÑÎÔÁÝÚÕß© 
ÁÒÕßÓËÇÒÒÇÍÂÔÇÇÒÒ¦ÐÕßÓËÚÕÔÏÊØßÚÏÑÄ§ÄÓÕÚÕß ÑÇÏÔÇÖ¦ÓËÙË¦ÒÒÇ
ÙÞÂÓÇÚÇÇßÚ¦ÄÓÜÝÛÁÒÕßÔÊÕßÒËÏ¦ÑÇÏ
ÄØÇÓÇÑÇÏßÖÎØËÙÃËÝ
ÇÏËÊ×ÊËÔËÃÞÇÓËÖÕÚÁÕÆÚËÁÞÕßÓË
ÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÑÇÏÄØÇÓÇÜÝÕØÍÇÔÜÓÁÔÎÕÒÏÚËÃÇÕÒÏÚÏÑÕÖÕÏÕÆÓËÚÇÖ¦ÔÚÇÓÕÏØ¦àÕßÓËÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑ¦ÌÁÕßÊÇÑÇÏ
ÚÇÔÁÓÕÔÚÇÏÕØÏÙÓÁÔÕÏËÝÇËÃÂÁÚÙÏÛÁÒÕßÔ
ÔÇÑ¦ÔÕßÔÑÇÏÚÕÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÓÁÞØÏÚÁÒÕßÝ¬ÕÑØ¦ÚÕÝÈ¦àËÏÚØÏÑÒÕÖÕÊÏÁÝÙÚÕÔ
ÃÊÏÕÚÕßÚÕÔËÇßÚÄÊËÔÚÕÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔËÏ"
½ÓÂÖÜÝÚÕÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔËÏÑÇÏÖÇÃàËÏÚÇ
ØÁÙÚÇÚÕß"ÒÖÃàÜÚÕÔ¡¦ÏÕÚÕßÔÇ
ÓÎÈØËÛÕÆÓËÙÚÕÃÊÏÕÙÎÓËÃÕ¯ ÇÏÑ¦ÚÏ
ÚËÒËßÚÇÃÕ¯ÚÇÙÚËØÔ¦ÚÏÓÕÆÔÚÇÖØ×ÚÇ

κόμη και ÎÌØ¦ÙÎÖÕßÇÖËßÛÆÔËÏÕÓËÙÂÒÏÑÕÝÍÏÕÝÙÚÎÔÎÒÏÑÏÜÓÁÔÎÓÎÚÁØÇ
ÚÕßÒßÖ¦ÓÇÏÖÕÒÆÖÕßÊËÔÂÓÕßÔÕ
ÍÏÕÝÖÕßÂÛËÒËÝ®ËÔ×ÁÞËÏÑ¦ÚÏÙÖÇØÇÑÚÏÑÄÕÚÄÔÕÝÚÎÝËÃÔÇÏÍÒßÑÄÝÑÇÏÂØËÓÕÝ
¬ØßÌËØÄÝËÒÇÌØ×ÝÃÙÜÝÇÖÕÒÕÍÎÚÏÑÄÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÛÄÒÕßÊØÇÓÇÚÏÑÄÝ©ÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝ
ÇÒÈÇÊÄØ¡¦ÍÏÕÔÚÄÔÏÕ¡ÖÇÔÚÁØÇÝËÃÔÇÏ®ÕÁÊØÕÒÓÕÊÄÈÇØÚÕßÄÔÕÝÑÇÏ
ÊÄÐÇ®6ÞÏÓÄÔÕÍÏÇÚÃÎÚÇÏÔÃÇËÃÔÇÏÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÏÑÂÇÒÒ¦ÍÏÇÚÃÕËÐÇÏØËÚÏÑÄÝÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÝÚÇßÚÃàËÚÇÏÓËÚÕÔÙÑÎÔÕÛÁÚÎ
ËÔËÃÔÇÏÓÄÔÕÎËÖÏÚßÞÎÓÁÔÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ
ÚÎÝËÐÜÚËØÏÑÂÝÕÓÕÏÄÚÎÚÇÝËÃÔÇÏÎËÙÜÚËØÏÑÂÇÔ¦ÙÇÎÊÏÇÊØÕÓÂàÜÂÝÚÕßËÔÄÝ
ÖÕßÁÞËÏÍÃÔËÏÖØÕÁÑÚÇÙÎÚÎÝÊÏÇÊØÕÓÂÝ
àÜÂÝÚÕß¦ÒÒÕßÃÔÇÏÓÏÇËÖËÐËØÍÇÙÓÁÔÎ
ÞÜØÃÝÇÔÚÏÙÚ¦ÙËÏÝÙÚÕÔÞØÄÔÕÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÃÇÖÕßÕÇÌÎÍÎÚÂÝÚÎÝÓÕÏ¦àËÏÔÇÁÞËÏ
ÙßÓÌÏÒÏÜÛËÃÇÑÄÓÎÑÇÏÓËÚÕßÝÙÜÓÇÚÏÑÕÆÝ
ÖÄÔÕßÝÖÕßÁÞÕßÔÚÄÙËÝËÙÚÃËÝ×ÙÚËËÃÔÇÏ
ÔÇÇÖÕØËÃÑÇÔËÃÝÖ×ÝÇÔÚÁÞËÏ
ÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÑÏÄÒÇÝÙÑÎÔÂÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝÓËÚÕÔ¡ÖÇÔÚÁØÇÝÔÇÑ¦ÛËÚÇÏÙÚÕÔ
Ö¦ÚÕÓÏÇÝÖÏÙÃÔÇÝÑÇÏÔÇÇÔÇÊÆËÚÇÏÙÚÏÝ
ËßÚßÞÏÙÓÁÔËÝÙÚÏÍÓÁÝÚÎÝÖÇÏÊÏÑÂÝÎÒÏÑÃÇÝÚÕßÓËÚÎÓÎÚÁØÇÚÕßÑÇÏ¦ÒÒËÝÍßÔÇÃÑËÝÚÕßÞÜØÏÕÆÔÇÖÒÁÔÕßÔÚÇØÕÆÞÇ
ÙÚÕÖÕÚ¦ÓÏËÔ×ÚØÇÍÕßÊ¦ÔËÚÕÓÕÔÚ¦à
ËÓÌÇÔÃàËÏÚÏÝÇØËÚÁÝÚÕßÞÜØÃÝÔÇÌÜÔ¦àËÏ®¬ÕÖÇØËÒÛÄÔÖÇØÄÔËÃÔÇÏËÔÏÇÃÕÝ
ÞØÄÔÕÝ©ÞØÕÔÕÝÙÂÓËØÇÒÓÕÊÄÈÇØ
ÓÕÏ¦àËÏÔÇÖÇØÇÊÁÞËÚÇÏÄÚÏÊËÔÛÇÂÚÇÔ
ÇßÚÄÖÕßËÃÔÇÏÇÔÊËÔËÃÞÇÔÖØÕâÖ¦ØÐËÏ
ÎÓÎÚÁØÇÚÕß¢ØÇÔÙÃÙÑÇ ÇÓÖÇÒÁØÕÙË
ÔËÇØÂÎÒÏÑÃÇÚÎÔßÖÕÊÆËÚÇÏÎËÔÁÒÕÖË
ØÕßàÚÎÔÕÖÕÃÇÒ¦ÚØËßË×ÝÚÕÔÛ¦ÔÇÚÄ
ÚÎÝÚÕ
ÑÇÏÎÌÚ×ÞËÏÇÙÚÎÔ ÇÒÛ¦ÊÇÊË ÇÒÇÚØ¦ÈÇÚÎÝ¡¦ÔÚÙÇËÔËÃÔÇÏ
ÎÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÖÕßÕÁÊØÕÒÓÕÊÄÈÇØ
ÓËÚÇÚØÁÖËÏÙËÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÓßÛÕÖÒÇÙÃÇÚÎàÜÂÚÕßÃÔÇÏÄÓÜÝÎÖØ×ÚÎÖÕß
ÇÖÇØÔËÃÚÇÏÇßÚ¦ÚÇÖÇØ¦ÐËÔÇÑØÇßÍÇÒÁÇ
ÔÚËÑÄØÓËÚÇËÑØÎÑÚÏÑ¦ÞØ×ÓÇÚÇÙËÊÏÇØÑÂÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÓËÚÕÑÏÚÝ¬ÕÓÖÇØÄÑ
¶ÑÇÏÙÚÕÔÙßÔÜÙÚÏÙÓÄÇÔÚÏÑËÏÓÁÔÜÔ¶
ÙÖÃÚÏÚÕßÙÑÎÔÕÛÁÚÎËÃÔÇÏ®ÚÕÙÖÃÚÏÚÕß
ÒÓÕÊÄÈÇØßÖËØØËÇÒÏÙÚÏÑÄÙËÇÖÄÒßÚÎ
ÇØÓÕÔÃÇÓËÚÎÔÇÍ¦ÖÎÚÕßÍÏÇÚÎÔÚÁÞÔÎ
ÑÇÏÚÎÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÚÎÚÇ
©ÙÖÇÔÄÝÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÑ¦ÔËÏÇÔÇÑÜÞÂ
ÄÞÏÓÄÔÕÓËÚÕßÝÖÕÔÕÑËÌ¦ÒÕßÝÚÏÝËÓÈÕÁÝÚÎÔÏÙÞÏÇÒÍÃÇÚÕ¦ÙÛÓÇÚÏÝËÐÇØÚÂÙËÏÝ
ÚÕßÇÖÄÕßÙÃËÝÇÒÒ¦ÇÌÂÔËÏÑÇÏÖÃÙÜÚÕß
ÚÏÝX\LLYËÑÑËÔÚØÏÑÄÚÎÚËÝÌÛ¦ÔÕÔÚÇÝÄÞÏ
ÞÜØÃÝÑÄÖÕÑÇÏÓÖÄÒÏÑÎÇÌÇÃØËÙÎÙÚÎÔ
ÕßÙÃÇÚÎÝÆÖÇØÐÎÝÑËÃÛÇÙßÔÇÔÚÂÙËÏ
ÍÏÇ¦ÒÒÎÓÏÇÌÕØ¦ÚÎÓÎÚÁØÇÚÕßÑÇÏ
ÈÁÈÇÏÇÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÓÎÚÁØÇËÃÔÇÏÕ
ÖßØÂÔÇÝÙÚÕÇÒÓÕÊÕÈÇØÏÑÄÙÆÓÖÇÔÙÚÕ
ÕÖÕÃÕÕÆÚÜÝÂ¦ÒÒÜÝÊËÙÖÄàËÏÎßÔÇÃÑÇÓËÚÏÝÖÕÒÒÇÖÒÁÝÓËÚÇÓÕØÌ×ÙËÏÝÚÎÝ
ÒÒ¦ÙËÇßÚÂÔÚÎÔÚÇÏÔÃÇÎÓÎÚÁØÇÇÔÇÙßÔÚÃÛËÚÇÏÞÜØÃÝÖØÕÙÓËÃÐËÏÝÓËÚÇÓÌÏÁÙËÏÝÓËÚÇÌßÙÏÑÁÝÇÔÎÙßÞÃËÝÖÕÚËÒËÃ
ÊÕÓÏÑÄßÒÏÑÄÚÎÝØÇÞÕÑÕÑÇÒÏ¦ÝÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝ¡ÖÕØËÃÔÇÁÓÖÇÏÔËÑÇÏÔÇÁÈÍÇÏÔË
ÓËÚÕÔÁÔÇÔÂÚÕÔ¦ÒÒÕÚØÄÖÕËÖÃÞØÄÔÏÇ
ÙÚÕÁØÍÕÚÕßÔÇÚÕÔÇÖÇÙÞÕÒÕÆÙË¶ÖÕÚÁÊËÔÚÕÇØÔÂÛÎÑË¶ÞØËÏ¦ÙÚÎÑËÄÓÜÝ
ÔÇÖËØ¦ÙÕßÔÞØÄÔÏÇÇÖÄÚÕÔÛ¦ÔÇÚÄ
ÚÎÝÍÏÇÔÇÚÎÔÇÌÂÙËÏÔÇÓÏÒÂÙËÏÇÖÒ¦
ÑÇÏÑÇÚÇÔÕÎÚ¦ÔÇËÖÏÚØÁÉËÏÙÚÕÔËÇßÚÄ
ÚÕßÔÇÚÎÔÇÔÚÏÑØÃÙËÏÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑ¦
ÓËÓËÍ¦ÒÎÚØßÌËØÄÚÎÚÇÑÇÏÑÇÚÇÔÄÎÙÎ
ÔÇÙÆØÇÓËÁÔÇÑËÃÓËÔÄÚÕßÓËÚÃÚÒÕ
ÓÎÚÁØÇÓÕßÑÇÏÎ¡¦ÔÚÙÇ®ÓËÇÌÕØÓÂÚÎÔ
ÚÇÏÔÃÇ¬ÕÓßÙÚÏÑÄÓÕßÒÕßÒÕÆÊÏ® 
ÇÖÄÚÕËÐÇÏØËÚÏÑÄÇÌÏÁØÜÓÇÓÕÔÕÍØÇÌÃÇÙÚÕÔÒÓÕÊÄÈÇØÚÕßÕÆ¢ËÙÚÏÈ¦Ò
ËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÚÕß¡Ö¦ÓÖÎ
ÑÚÙÄÍÒÕßÑÇÏÚÕßÞÏÒÒÁÇ ßØÏÇÑÃÊÎ
ËÑÊÄÙËÏÝ ÇÙÚÇÔÏ×ÚÎ
!
Ê×ÑÇÏÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇÔÏ×ÛÜÚÕÔ
ÖËÏØÇÙÓÄÔÇÍßØÃÙÜÓÏÇÚÇÏÔÃÇÈÇÙÏÙÓÁÔÎÙÚÎÓÎÚÁØÇÓÕß®ÍØ¦ÌËÏÕÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÏÊÁÇÐËÖÂÊÎÙËÇÖ»ÚÎÙßàÂÚÎÙÎ
ÓËÓÏÇÇÖ»ÚÏÝÇÊËÒÌÁÝÓÕß!¸ÓÇÓ¦ÓÕÆ
àÂÚÎÙËÔÇÚÎÔÖ¦ÜÙËÉßÞÃÇÚØÕËÛÁÒËÏ
Ô»ÇÖÕÚØËÒÇÛËÃÙÇÔÚÏÝÛËÏ¦ÊËÝÚÎÝ¹ÓÕß
ËÃÖË¸ÓÇÓ¦ÊËÔËÃÔÇÏÚØËÒÂ¹ÇÖ¦ÔÚÎÙÇ
ËÍ×¸ÇÖÒ×ÝÇßÚÄÖÕßÞØËÏ¦àËÚÇÏËÃÔÇÏÔÇ
ÓÏÒÂÙËÏÙËÑ¦ÖÕÏÕÔ¹ÙßàÂÚÎÙÎÓËÚÎÔ
ÇÊËÒÌÂÓÕßÓÕÆÇÖÕÑ¦ÒßÉËÚÎÓÕÔÇÐÏ¦
ÚÎÝÞÂØÇÝÓÎÚÁØÇÝÓÇÝÑÇÏÚÎÔÁÓÓËÙÎ
ÇÔÇàÂÚÎÙÎÙßÔÕÓÏÒÎÚÂÙÑÁÌÚÎÑÇÖÜÝÓË
ÇßÚÂÚÎÔÇÌÕØÓÂÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÇÑ¦ÔÜ
Ñ¦ÚÏ!ÁÌÚÇÔËÔÇÑÇÛÃÙÜÓÖØÕÙÚ¦ÚÎÝÑÇÏ
ÔÇÚÎÝàÎÚÂÙÜÔÇÓÏÒÂÙÕßÓË®
ËÔÚÕÁÑÇÔËÚÄÚËÊËÔÁÈÇÒËÓÏÇÑ¦ÓËØÇÍÏÇÔÇÑÇÚÇÍØ¦ÉËÏÚÇÒÄÍÏÇÚÎÝ¡Ë
ËÓÖÕÊÃàËÏÑ¦ÚÏÖÏÕÖËØÃÖÒÕÑÕÇÖÄÚÎØÇÛßÓÃÇÓÕß®ÕÓÕÒÕÍËÃÙËÁÔÇÓÇÑØÆÑÇÏ
ËÐÕÓÕÒÕÍÎÚÏÑÄÑËÃÓËÔÕÏÊÁÇÖÎÍÇÏÔÕËØÞÄÚÇÔÑÇÛ×ÝÌÇÃÔËÚÇÏÓÁÞØÏÚÕ 
¬ËÒÏÑ¦ÊËÔÁÈÇÒËÊËÔÖØÄÒÇÈËÔÇÈ¦ÒËÏ
ÚÎÔÑ¦ÓËØÇÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎÓÎÚÁØÇÚÕßÇÒÒ¦ÙÚÎÔÇÔÚÇÔ¦ÑÒÇÙÂÚÎÝ ÇÏÓÁÙÇÚÎÝ
ÁÑÒËÏÙËÄÒÎÚÎàÜÂÚÕß
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Θ Ε ΑΤ Ρ Ο

Ας μη φορτώνουμε τα έργα με βαθιά νοήματα
Ο Παναγιώτης Λάρκου σκηνοθετεί την παράσταση «μισά-μισά» και λέει στην «Κ» ότι δεν υπάρχουν εύκολα έργα
Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Η μαύρη ÑÜÓÜÊÃÇ¡ÏÙ¦¡ÏÙ¦®
ÚÜÔ ÇÚÇÒÇÔ×ÔÙßÍÍØÇÌÁÜÔ¬àÄØ
ÔÚÏ¦ÔÚÙËÛÑÇÏËÖ³ÔÚÕÔÑÄ
ÓËÛÇÔËÈÇÃÔËÏËÊ×ÑÇÏÓËØÏÑÁÝ
ËÈÊÕÓ¦ÊËÝÇÖÄÚÎÛËÇÚØÏÑÂÕÓ¦
ÊÇ4PUPTPZ®ÓËÚÕßÝ²¦ØÎÚ
Ú×ÔÎÑÇÏÚÁÒÏÕ ÇÒÒÏÙÚØ¦ÚÎÙË
ÙÑÎÔÕÛËÙÃÇÇÔÇÍÏ×ÚÎ¦ØÑÕß
¬ÕÁØÍÕÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÍÏÇÖØ×
ÚÎÌÕØ¦ÙÚÎÔ ÆÖØÕÑÇÏÙÚÎÔ ®
ÓÃÒÎÙËÕÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÇÔÇÍÏ×ÚÎÝ
¦ØÑÕßÕÕÖÕÃÕÝÒÁËÏÄÚÏÑ¦ÖÕÏËÝ
ÌÕØÁÝÖØÁÖËÏÔÇÊËÞÄÓÇÙÚËÖÜÝÎ
ÏÙÚÕØÃÇÊÆÕÑÇÎÓÁÔÜÔËÃÔÇÏÙÎÓÇ
ÔÚÏÑÂÇÑØÏÈ×ÝÍÏ»ÇßÚÄÖÕßËÃÔÇÏ
²×ØÕÝÍÏÇÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄßÖ¦ØÞËÏ
Ö¦ÔÚÇÞÜØÃÝÔÇÞØËÏ¦àËÚÇÏÓËÚÕ
àÄØÏÔÇÌÕØÚ×ÔÕßÓËÄÒÇÚÇÁØÍÇ
ÓËÈÇÛÏ¦ÔÕÂÓÇÚÇ

–Παναγιώτη, πώς προέκυψε η
συνεργασία με τη Minimis;
¶©ÚÁÒÏÕÝËÃÞËÓÄÒÏÝÏÊØÆÙËÏ
ÚÎÔËÚÇÏØËÃÇÚÕßËÃÞËËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏ
ÚÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÑÇÏËÃÞËÑÒËÃÙËÏÚÎ
ÙßÓÓËÚÕÞÂÚÕß²¦ØÎ ¦ÖÕßËÑËÃ
ÙÚÕÚÁÒÕÝÕßÔÃÕß¦ØÞÏÙÇÔÔÇÉ¦
ÞÔÕßÔÙÑÎÔÕÛÁÚÎ¡ÕßÁÙÚËÏÒÇÔ
ÚÕÁØÍÕÌ¦ÍÇÓËÑÇÏÑ¦ÚÏÐÎØÕÆÝ
ÑÇØÖÕÆÝÑÇÏÇßÚÄÂÚÇÔË
–Τι σκέφτηκες όταν σου πρότειναν το «Μισά-Μισά»;
¶ÑÁÌÚÎÑÇÖÜÝÚÕÑËÃÓËÔÕÖÇ
ØÕßÙÃÇàËËÔÊÏÇÌÁØÕÔÑÁÌÚÎÑÇ
ÖÜÝËÃÔÇÏËÔÚßÖÜÙÏÇÑÄÖÜÝÁÔÇ
ÁØÍÕÍØÇÓÓÁÔÕÙÚÎÔ ÇÚÇÒÕÔÃÇ
ÓÖÕØËÃÓßØÃàËÏ®ÚÄÙÕÁÔÚÕÔÇ Æ
ÖØÕ ÇÚÄÖÏÔÙÑÁÌÚÎÑÇÖÜÝÇßÚÄ
ÖÕßÑ¦ÔËÏÕÚÁÒÏÕÝÓËÚÎÔÃÊØßÙÎ
ÚÎÝTPUPTPZÑÇÏÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÔÇ
ÖØÕÞÜØÂÙËÏÙËÖÇØÇÍÜÍÂÓËÓÎ
ÊÁÔËÖÏÞÕØÂÍÎÙÎËÃÔÇÏÚÄÙÕØÕÓÇ

Υπάρχει μια θεατρική
στροφή σε μία πιο στενά κοινωνική θεματολογία αλλά τη βρίσκω λογικά συνυφασμένη με το
τι συμβαίνει στον κόσμο
αυτή τη στιγμή.
ÔÚÏÑÄÖÕßÛÁÒÎÙÇÔÇËÃÓÇÏÓÁØÕÝ
ÚÕß¬ÕÄÚÏÛÇÈ¦ÌÇÓËÓÄÔÕÏÓÇÝ
ÚÕÛÁÇÚØÕÊËÔÓÕßÚÕËÃÞËÖËÏÓÇ
ÚÕÙßÍÑÇÚÇÒÁÍÜÙÚÏÝÖÏÕÊÏÇÙÑË
ÊÇÙÚÏÑÁÝÙÚÏÍÓÁÝÚÎÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝ
–Σύγχρονη δραματουργία, απλή
ιστορία, ήταν εύκολο τελικά το
«Μισά-Μισά»;
¶¿ÞÏ¡ÖÕØËÃÑ¦ÖÕÏÇÁØÍÇÔÇ
ËÃÔÇÏÇÖÒ¦§ÇÓÎÞÜØ¦ÔËÖÕÒÒÇ
ÖÒÁÝÇÔÇÍÔ×ÙËÏÝÆÑÕÒÇÁØÍÇ
ÄÓÜÝÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔ ¦ÛËÑËÃÓËÔÕ
ÖØÁÖËÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÚÇÏÓËÙË
ÈÇÙÓÄÔÑ¦ÖÕÏÕÝÊËÔËÃÔÇÏÖØÕ
ÙËÑÚÏÑÄÝÓÖÕØËÃÔÇÈ¦ÒËÏÌÜÚÏ¦
ÙÚÎÔÑÕßàÃÔÇÚÕßÈØ¦àÕÔÚÇÝÑÏ
ÁÔÇÇÈÍÄ
–Αντιμετώπισες το έργο ως κωμωδία ή είδες κάτι πιο κοινωνικό στην ιστορία του, άρα και στη
ματιά σου για τους ήρωες;
¶¬Õ ÁØÍÕ ÚÏÚÒÕÌÕØËÃÚÇÏ ÜÝ
ÓÇÆØÎÑÜÓÜÊÃÇÑÇÏÜÝÚÁÚÕÏÕÚÕ
ÊÏ¦ÈÇÙÇÑÏËÍ×ÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÕÏ
¦ÔÛØÜÖÕÏÚÎÝÊÕßÒËÏ¦ÝÓÇÝ¶Ùß
ÓÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÜÑÇÏÚÇÖËØÏÌËØËÏÇÑ¦
ÖÄÙÚÇ¶ÖÁÌÚÕßÔÙÚÎÔÖÇÍÃÊÇÑÇÏ
ÖØÕÙÊÃÊÕßÔÙÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÓËÍÇ
ÒÆÚËØÎÙÎÓÇÙÃÇÇÖÄÇßÚÂÔÖÕß
ÁÞÕßÔ¬ÕÈØÃÙÑÜÇÔÚÏÖÇØÇÍÜÍÏ
ÑÄ¬ÕÓÏÙ¦ÓÏÙ¦®ËÃÔÇÏÓÃÇÑÜ
ÓÜÊÃÇÖÕßÓÏÒ¦ËÏÍÏÇÊÆÕÇÊÁÒÌÏÇ
ÖÕßÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÔÇÐËÌÕØÚÜÛÕÆÔ

«Χώρος o{Ñ¨KÜiÐÑ³{ÐÌÈÒ¨TÉ{Ò³ÑT¨ËØÑT¨É{ÒÇÉ³Ñ{ÐÉ³ÇÌ¨{
Ñ×¨³ÈÐÉÌÜÑ³ÑÓ¨oÑÐÉKÑÚ{ÒÊÐÑ³ÑuVÜÓÉ{³itu~iÚÓ³iØ
³iØÑ¨Ò³ÑiØ(ÑÑo{³iØÒ¨~È
ÚÎÓ¦ÔÇÚÕßÝÑÇÏÓËÚÎÔÑÒÎØÕÔÕ
ÓÏ¦ÔÇàÂÙÕßÔÓÏÇÑÇÒÆÚËØÎàÜÂ
ÆÕÇÊÁØÌÏÇÖÕßÌÇÏÔÕÓËÔÏÑ¦ËÃ
ÔÇÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÚÎÝÊÏÖÒÇÔÂÝÖÄØ
ÚÇÝÇÒÒ¦ÎßÖËØÈÕÒÂÓËÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÚÕßÝÁÔÚßÙÇÔÕÏÙßÍÍØÇÌËÃÝÚÕßÝ
ÌÁØÔËÏÙÚÇÄØÏÇÚÕßÍÑØÕÚÁÙÑËÔ
ÁÞÕßÔßÉÎÒÁÝÙÑÁÉËÏÝÕÆÚËÑÕÏÔÜ
ÔÏÑÁÝÇÔÎÙßÞÃËÝ¬ÎÓ¦ÔÇÚÕßÝÛÁ
ÒÕßÔÔÇÙÑÕÚ×ÙÕßÔÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÇÏËÃÔÇÏÑÇÏÇØÑËÚ¦ÇÊÁÐÏÕÏ×ÙÚË
ÔÇÓÎÔÚÇÑÇÚÇÌÁØÔÕßÔ ¦ÖÕÏËÝ
ÌÕØÁÝÖØÁÖËÏÔÇÊËÞÄÓÇÙÚËÖÜÝÎ
ÏÙÚÕØÃÇÊÆÕÑÇÎÓÁÔÜÔËÃÔÇÏÙÎÓÇ
ÔÚÏÑÂÇÑØÏÈ×ÝÍÏ»ÇßÚÄÖÕßËÃÔÇÏ
²×ØÕÝÍÏÇÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄßÖ¦ØÞËÏ
Ö¦ÔÚÇÞÜØÃÝÔÇÞØËÏ¦àËÚÇÏÓËÚÕ
àÄØÏÔÇÌÕØÚ×ÔÕßÓËÄÒÇÚÇÁØÍÇ
ÓËÈÇÛÏ¦ÔÕÂÓÇÚÇ
–Τι σε δυσκόλεψε στους ρόλους

των δύο αδελφών; Τι έβγαλες
προς τα έξω;
¶¡ËÊßÙÑÄÒËÉËÇØÑËÚ¦ÚÕÍËÍÕ
ÔÄÝÖÜÝÑÇÏÕÏÊÆÕØÄÒÕÏÐËÊÏÖÒ×
ÔÕßÔÄÒÇÚÇÛÁÒÜÚÕßÝÓÁÞØÏÚÎÔ
ÎÙËÒÃÊÇÑÇÏÚÁÒÕÝÖÄËÑËÃÑÇÏ
ÖÁØÇÖÇØÕßÙÏ¦àÕßÔÓÏÇÖËÏÙÓÇ
ÚÏÑÂÒËÑÚÏÑÂËÖÇÔÇÒÎÖÚÏÑÄÚÎÚÇ
ËßØÏÙÑÄÓËÔÕÏÙßÔËÞ×ÝÙËÙßÔÇÏ
ÙÛÎÓÇÚÏÑÄÈØÇÙÓÄ¬ÕÓËÍÇÒÆÚË
ØÕÓÁØÕÝÚÎÝÖØÄÈÇÝÇÔÇÒ×ÛÎÑË
ÙÚÕÔÇÖËÚÆÞÕßÓËÇßÚÂÎÙßÔÛÂÑÎ
ÔÇÇÖÕÑÚÂÙËÏÁÔÇÔËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇ
ØßÛÓÄÑÇÏÇßÚÄÝÕÈØÇÙÓÄÝÔÇÖÇ
ØÇÓËÃÔËÏÙËÞÕØÕÍØÇÌÏÑÄÁÒËÍÞÕ
ÓÁÞØÏÚÎÔÇÖÕÑ¦ÒßÉÎÚÕßÌÏÔ¦ÒË
–Χάρης Αττώνης και Στέλιος
Καλλιστράτης, θέλω το σχόλιό
σου για τους δύο αυτούς ηθοποιούς, είδες χαρακτηριστικά τους

στους ρόλους τους;
¶¬ÕßÝÈÍ¦àÜÑÇÚÇØÞ¦ÝÚÕÑÇ
ÖÁÒÕÍÏÇÚÃÓÖÂÑÇÔÙËÓÏÇÖÕÒÆ
ÉßÞÕÌÛÄØÇÙßÔÛÂÑÎÖØÄÈÇÝÑÇÏ
¦ÔÚËÐÇÔÓÁÞØÏÚÁÒÕßÝ¡ÏÇÖØÄÈÇ
ÓËÊÆÕÓÄÔÕÎÛÕÖÕÏÕÆÝÓÖÕØËÃÔÇ
ÌÁØËÏÑ¦ÖÕÏÕÔÙÚÇÄØÏ¦ÚÕßËÔ
ßÖ¦ØÞËÏÕÆÚËÞ×ØÕÝÕÆÚËÞØÄÔÕÝ
ÍÏÇÔÇÑÒÁÉËÏÝÒÃÍÎÐËÑÕÆØÇÙÎ
ÖØÕÙÕÞÂËÃÔÇÏÙßÔËÞ×ÝÙÚØÇÓÓÁ
ÔÎÖ¦ÔÜÙÕß ÇÏÔÇÚÕßÝËßÞÇØÏ
ÙÚÂÙÜÍÏÇÚÎÔËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÚÕÔ
¦ÉÕÍÕËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÙÓÄÚÕßÝÑÇÏ
ÚÎÔÖÔËßÓÇÚÏÑÂÑÇÏÙÜÓÇÚÏÑÂÚÕßÝ
ËÚÕÏÓÄÚÎÚÇÆÞÕÓÇÏÑÇÏÙË¦ÒÒÕßÝ
ÙßÔÇÊÁÒÌÕßÝÔÇÁÞÕßÔÚÎÞÇØ¦
ÔÇÚÕßÝÁÞÕßÔÑ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÙË
ÓÏÇÊÏÇÔÕÓÂÚÕßÝ²ÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦
ÚÜÔØÄÒÜÔÁÞÕßÔÄÒÕÏÕÏÎÛÕÖÕÏ
ÕÃËÑÚÄÝÑÇÏÇÔÕØÄÒÕÝËÃÔÇÏÁÔÇÝ
ÕÓÏÒ×ÔÙÑÆÒÕÝ¬ÕÛÁÓÇËÃÔÇÏÔÇ
ÈÕÎÛÂÙËÏÝÚÕÔÎÛÕÖÕÏÄÔÇËÔÚÕÖÃ
ÙËÏÖÕÏÇÇÖÄÇßÚ¦ËÃÔÇÏÞØÂÙÏÓÇ
ÍÏÇÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ
–Η σύγχρονη δραματουργία
ασχολείται έχω την αίσθηση με
επί μέρους κοινωνικά ζητήματα,
σε αντίθεση με παλαιότερες εποχές όπου οι συγγραφείς έθεταν
γενικότερους προβληματισμούς,
πώς σχολιάζεις;
¶ËÍÕÔÄÝËÃÔÇÏÖÜÝÚÇÓËÍ¦ÒÇ
ËØÜÚÂÓÇÚÇÁÞÕßÔÂÊÎÚËÛËÃ ¦
ÖÕÏÇÓ¦ÒÏÙÚÇÖØÏÔÇÖÄÞÏÒÏËÚÃËÝ
ÇÏÇÖÄÚÄÚËÖØÕÙÖÇÛÕÆÓËÇÑÄ
ÓÎÔÇÚÇÇÖÇÔÚÂÙÕßÓË¡¦ÒÒÕÔ
ÖØÕÝÚÕÖÇØÄÔÓÇÝÑÇÒÆÖÚËÏÔÇ
ÖØÕÙÖÇÛÕÆÓËÔÇÇÔÇÍÔ×ÙÕßÓË
ÚÕßÝÑÒÇÙÏÑÕÆÝÓËÔÁÇÌÃÒÚØÇËÔ
ËÃÔÇÏÑÇÑÄÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎßÖ¦Ø
ÞËÏÄÔÚÜÝÓÏÇÛËÇÚØÏÑÂÙÚØÕÌÂ
ÙËÓÏÇÖÏÕÙÚËÔ¦ÑÕÏÔÜÔÏÑÂÛË
ÓÇÚÕÒÕÍÃÇÇÒÒ¦ÚÎÈØÃÙÑÜÒÕÍÏÑ¦
ÙßÔßÌÇÙÓÁÔÎÓËÚÕÚÏÙßÓÈÇÃÔËÏ
ÙÚÕÔÑÄÙÓÕÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂËÔ

ËÃÔÇÏÎÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÖÕßÏÙÚÕØÏÑ¦
ÙßÓÈÇÃÔËÏÇßÚÄÏÇÛßÓÎÛËÃÚËÚÎ
ÛËÓÇÚÕÒÕÍÃÇÚÕß¡ÖØËÞÚÍÏÇÔÇ
ÌÁØÜÓÄÔÕÁÔÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÏÕ
ÖÕÒÆÓËÌÕÈÃàÕßÔÕÏÑÕÏÔÜÔÏÑÕÃ
ÒÄÍÕÏÖÕßÙßÓÈÇÃÔËÏÇßÚÄÖÇØ¦Î
ÁÒÒËÏÉÎßÉÎÒÕÆÙÚÕÞÇÙÓÕÆËÔ
ÓÇÝÖ¦ËÏÑÇÒ¦ÚÕÖØ¦ÍÓÇÑÇÏÇÝ
ÌÕÈÄÓÇÙÚËÔÇÚÕÇÖÕÊËÞÚÕÆÓË
¬ÕÔËÄÔÎÙÚÏÑÄÝÊËÔÚÕÔÁÉÇÐË
ÖÕÚÁÑÇÔÁÔÇÝ
–Μετά τον «Βαπτιστικό», μια
ομολογουμένως μεγάλη και σύνθετη δουλειά, το «Μισά-Μισά» είναι συντήρηση δυνάμεων;
¶ÔÃÙÞßËÇßÚÄÓËÚ¦ÚÕÇÒÄÔÏ
ÚÜÔÁÔÜÔ®ÛÇÁÖØËÖËÔÇÖ¦ÜÙÚÕ
ÑÇÖÕÆÒÑÕÑÇÏÔÇÖÃÔÜÚËÑÃÒËÝÍÏÇ
ÁÔÇÊÃÓÎÔÕ¬ÕÓÏÙ¦ÓÏÙ¦®ËÃÔÇÏ
ÎÊÕßÒËÏ¦ÖÕßÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÚÎÝ
ÁÞÜÇÌÏËØ×ÙËÏÚÕ ÚÎÝËÔÁØ
ÍËÏ¦ÝÓÕßÄÖÜÝÑ¦ÔÜÑ¦ÛËÌÕØ¦
¿ÚÇÔËÖÏÛßÓ×ÙßÔÚÂØÎÙÎÊßÔ¦
ÓËÜÔÑ¦ÛÕÓÇÏÌØÄÔÏÓÕÝÙÚÕÙÖÃÚÏ
ÑÇÏÓÇÍËÏØËÆÜ
–Προκλήσεις για τον Παναγιώτη Λάρκου σκηνοθετικά ποιες
είναι; Ποιος είναι ο κώδικάς σου;
¶ÃÞÇÍØ¦ÉËÏÇÒÂÛËÏÇÑ¦ÚÏÖÕ
ÒÆÜØÇÃÕÑÇÏÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄÇÒÒ¦
ËÃÔÇÏ¬ËÚ¦ØÚÎ§ÕËÓÈØÃÕßÑÇÏ
×ØÇ !©© ÓÄÒÏÝËÐÇÔÇ
ÍÑ¦ÙÚÎÑËÔÕÓÏÑ¦ÔÇÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏ
ÖÇÍÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÙÞËÊÃÕßßÓÁ
ÒÎ§ÕÓÃàÜÖÜÝÁÞÜÑÇÒßÌÛËÃÇÖÄ
ÖØÕÑÒÂÙËÏÝÍÏÇÇßÚÂÚÎÈÊÕÓ¦ÊÇ
ÙËÃÝÙÚÕÙÖÃÚÏ"¿ÒÇÑÇÒ¦"

«Μισά-Μισά», É~iÚÉËÑ(ÑÑo{³iÒ¨~ÈÒÚÉ
(Ñ¨Ñ~ÉÈÊV.ÒKKÑ³~Ñ{È¨{Ñ~ÊV
ÐÓT¨{dÛÉ~ÉÐK¨ËÈÓ³¨0ÓTiØ
~Ñ{(Ü{³{ÐÖVåÙÑÐÒ³{È¨ÑÊ
VÉÈ~ËÑV¨ÑdU´ÆÐÐ(Üi¨×¨ËÉØ³³iÜÓ×Æ´l´¸
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ΧΟΡΟΣ

Ηταν μια ανοιχτή χορογραφική διαδικασία
Η Εύη Δημητρίου χορογραφεί την παράσταση «Fountains of Mojitos» και μας καλεί ν’ ακούσουμε τις συζητήσεις τους
Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Η ομάδα ÔÊØ¦ÙËÏÖÇØÕßÙÏ¦àËÏ
ÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ-V\U[HPUZVM
4VQP[VZ®ÙËÊÎÓÏÕßØÍÃÇÆÎÝÎÓÎÚØÃÕßÙÚÕÁÇÚØÕÁÔÚØÕÙÚÎ
ËßÑÜÙÃÇÑÇÏÙÚÕÁÇÚØÕªÏ¦ÒÚÕ
ÙÚÎËÓËÙÄßÓÓËÚÁÞÕßÔÕÏÞÕØËÆÚØÏËÝª¦ÔÏÇÒßÓÃÚÙÇ¡ÏÒÁÔÇ
©ÆÍÑØËÔ ÕÆÒÇÝ1\SPH)YLUKSLÑÇÏ
ÒËßÛËØÃÇÜÑØ¦ÚÕßÝ©ÏÖËØÌÄØÓËØÑÇÏÙßÔÊÎÓÏÕßØÍÕÃÚÎÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝÓÕÏØ¦àÕÔÚÇÏÚÕßÝÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÕÆÝÚÕßÝÍÏÇÚÎÍßÔÇÃÑÇÚÎ
ÛÎÒßÑÄÚÎÚÇÞÕØÕÍØ¦ÌÕÝÑÇÏ
ÖËØÌÄØÓËØÆÎÎÓÎÚØÃÕßÓÃÒÎÙËÙÚÎÔ ®ÑÇÏÖ×ÝÎÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÇßÚÂÚÎÝÁÊÜÙËÚÎÔËßÑÇÏØÃÇ
ÔÇÑÕÏÚ¦ÐËÏÓÁÙÇÚÎÝÑÇÏÔÇÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÂÙËÏÖ×ÝÓÏÇÍßÔÇÃÑÇ
ÓÖÕØËÃÔÇËÐËÒÏÞÛËÃÓËÚÎÔÖ¦ØÕÊÕÚÕßÞØÄÔÕß

Αρχίσαμε μια ανοιχτή
χορογραφική διαδικασία
με βάση τον αυτοσχεδιασμό που οδήγησε στην
παράσταση «Fountains
of Mojitos» και ανυπομονούμε να μοιραστούμε σύντομα με το κοινό.

Μου αρέσει Ñ³ÑÂ{ÙÉÖÐÉ³ÑÓ¨oÑÐÈ ËÑ{¨{~ÊÐÈÑÒo~iÑÉ¨{ÙÉÖ³ÑÓ¨oÑÐÈVÑ³ÑÑ×ÊÑÉÂÉÜË³Ñ{³iÙ{ÑÙ{~ÑËÑ³ÈØÑÉ{~{ÊÈÐÉÙ{Ñ×¨É³{~Ì~{ÌV~Ò³ÑÌÒÜÜÉØÈÚÊ~ÉØVÐÉÒÜÜÑÙÉÙÐÓÑ

–«Fountains of Mojitos», δηλαδή; Τι θα δούμε επί σκηνής;
¶¬ÁÙÙËØÏÝÞÕØËÆÚØÏËÝÚÁÙÙËØÏÝÊßÔÇÚÁÝÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚËÝÑÇÏ
ËÐÇÏØËÚÏÑÁÝWLYMVYTLYZÓËÓÃÇ
ÇÖÃÙÚËßÚÎÞÎÓËÃÇÌÁØÔÕßÔÙÚÎ
ÙÑÎÔÂÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇÑÇÏÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÕÆÝÖÕßÈÏ×ÔÕßÔÙÚÎÔ
ÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚ¦ÚÕßÝ¡ÁÙÜÚÎÝ
ÑÃÔÎÙÎÝÚÕßÒÄÍÕßÑÇÏÚÕßÞÏÕÆÓÕØÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÁÔÇÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ
ÓÁÙÇÙÚÕÕÖÕÃÕÕÛËÇÚÂÝÓÖÕØËÃ
ÔÇÚÇÐÏÊÁÉËÏ
–Κεντρικός άξονας η γυναίκα
και το σώμα τους, τι σε έκανε
να επικεντρωθείς σε αυτή τη
θεματική;
¶¬ÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÇÙÞÕÒÂÛÎÑÇÑßØÃÜÝÓËÚÎÙÄÒÕÊÎÓÏÕßØÍÃÇ¥ÝÞÕØÕÍØ¦ÌÕÝÇÒÒ¦ÑÇÏÜÝ
ÖËØÌÄØÓËØÓÕßÁÊÜÙËÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇÑÕÏÚ¦ÐÜÓÁÙÇÓÕßÑÇÏÔÇ
ÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÂÙÜÖ×ÝÓÏÇÍßÔÇÃÑÇ
ÓÖÕØËÃÔÇËÐËÒÏÞÛËÃÓËÚÎÔÖ¦ØÕÊÕ
ÚÕßÞØÄÔÕßÒÁÕÔ¦ØÞÏÙÇÔÇÊÃÔÜ
ÓËÍ¦ÒÎÙÎÓÇÙÃÇÖ×ÝÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÚÇÏÎÍßÔÇÃÑÇÑÇÏÚÏÖØÕÙÊÕÑÃËÝ
ÁÞËÏÎÑÕÏÔÜÔÃÇÇÖÄÇßÚÂÎÒÇÊÂ
ÓÁÙÇÙËÖÕÏÇÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÙÚËØËÄÚßÖÇÑÇÏÚÇÓÖÕÆÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏ
ÑÕÏÔÜÔÃÇÁÞËÏÚÎÔÚ¦ÙÎÔÇËÔÕÞÕÖÕÏËÃÑßØÃÜÝÚÏÝÍßÔÇÃÑËÝÇÖÄ
ÓÏÑØ¦ÖÇÏÊÏ¦ÃÔÇÏÇÖÃÙÚËßÚÕÖ×Ý
ÕÏÍßÔÇÃÑËÝÁÓÇÛÇÔÔÇÙÏÜÖÕÆÔ
©ÏÖËØÌÄØÓËØÑÇÏÙßÔÊÎÓÏÕßØÍÕÃÚÎÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝÓÕÏØ¦àÕÔÚÇÏ

ÚÕßÝÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÕÆÝÇßÚÕÆÝÑÇÏ
ÓÇàÃÇØÞÃÙÇÓËÓÏÇÇÔÕÏÞÚÂÞÕØÕÍØÇÌÏÑÂÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÓËÈ¦ÙÎÚÕÔ
ÇßÚÕÙÞËÊÏÇÙÓÄÖÕßÕÊÂÍÎÙËÙÚÎÔ
ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ-V\U[HPUZVM4VQP[VZ®
ÖÕßÇÔßÖÕÓÕÔÕÆÓËÔÇÓÕÏØÇÙÚÕÆÓËÙÆÔÚÕÓÇÓËÚÕÑÕÏÔÄ
–Μίλησέ μου για τη χορογραφική σου ομάδα.
¶ÖÁÒËÐÇÓÏÇÕÓ¦ÊÇÞÕØËßÚØÏ×ÔÖÕßÛÇßÓ¦àÜÚÄÙÕÜÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÄÙÕÑÇÏÜÝ¦ÚÕÓÇ¡ÏÇÕÓ¦ÊÇ
ÖÕßÓÕÏØ¦àËÚÇÏÚÕßÝÃÊÏÕßÝÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÕÆÝ¿ÒËÝÕÏÖËØÌÄØÓËØÁÞÕßÔÂÊÎÓÏÇÙÎÓÇÔÚÏÑÂÖÕØËÃÇÙÚÕÔÞÕØÄÁÞÕßÔÚÕÊÏÑÄÚÕßÝ
ÙÚÃÍÓÇÙÚÕÔÞ×ØÕÇßÚÄ
–Οι τέσσερις χορεύτριες έχουν
κάτι άλλο κοινό; Αναζήτησες κάποια άλλα κοινά σημεία τους,
εκτός από τη θηλυκότητά τους,
φυσικά;
¶´ÞÕßÔÄÒËÝÈÏ×ÙËÏÚÎÓÎÚØÄÚÎÚÇÑÇÏÄÒÇÇßÚ¦ÖÕßÙßÔËÖ¦ÍÕÔÚÇÏ!ÚÏÝÓËÚÇÈÕÒÁÝÚÕßÙ×ÓÇÚÕÝ
ÚÎÊÏ¦ÛËÙÎÚÕßÙ×ÓÇÚÄÝÙÕßÍÏÇ
ÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇàÜÂÝÚÎÔËßÛÆÔÎ
ÚÏÝÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÖØÕÙÊÕÑÃËÝÓÏÇÝ
ÓÎÚÁØÇÝÎÓÇÔÚÏÑÄËÃÔÇÏÄÚÏÄÒÎÎ
ÕÓ¦ÊÇËÃÔÇÏÇÔÕÏÞÚÂÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÏÑÂÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÖÕßÇÑÕÒÕßÛ×Î
ÕÖÕÃÇÖØÕâÖÕÛÁÚËÏÖÕÒÒÕÆÝÇßÚÕÙÞËÊÏÇÙÓÕÆÝÑÇÏÊÏ¦ÒÕÍÕÃÓÇÙÚË
ÙßÔÊÎÓÏÕßØÍÕÃÇßÚÕÆÚÕßÁØÍÕß
ÖÕßÓËÌÕÈËØÂÞÎÓËÃÇÇÔÇÖÚÆÐÇÓË
ÓÏÇÏÊÏÇÃÚËØÎÕÏÑËÏÄÚÎÚÇÑÇÏÇÍ¦-

ÖÎÃÔÇÏÇßÚÂÎÕÏÑËÏÄÚÎÚÇÖÕß
ÓËÚÇÌÁØËÚÇÏÙÚÎÙÑÎÔÂÑÇÏÊÎÓÏÕßØÍËÃÁÔÇÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÙÆÓÖÇÔ
ÄÖÕßÕÛËÇÚÂÝÖØÕÙÑÇÒËÃÚÇÏÔÇ
ÓÕÏØÇÙÚËÃÑÇÏÔÇÚÇÐÏÊÁÉËÏ
–Λες ότι βρέθηκε μια γλώσσα που
θα μας επιτρέψει να κρυφακούσουμε τις συζητήσεις τους, ενδιαφέρον, πες μου περισσότερα.
¶ÖÄÚÎÔÇØÞÂÚÎÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÝÄÖÜÝÇÔÁÌËØÇÑÇÏÖØÏÔÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑËÓÏÇÕÏÑËÏÄÚÎÚÇÓËÚÇÐÆ
ÚÎÝÕÓ¦ÊÇÝÁÍÏÔËÓÏÇÜØÇÃÇÖÇØÁÇÖÕßÓÖÕØÕÆÙÇÓËÇÔÕÏÞÚ¦ÔÇ
ÓÏÒ¦ÓËÍÏÇÚÇÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÛÁÓÇÚÇ
ËÔÁØÍËÏÇÇßÚÂÓËÚÇÌËØÄÚÇÔÑÇÏ
ÓÁÙÇÙÚÕÙÚÕÆÔÚÏÕÚÎÔ×ØÇÚÎÝ
ÖØÄÈÇÝËÔ×ÕÏÙßàÎÚÂÙËÏÝÙßÔËÞÃàÕÔÚÇÔÑÇÏÇØÍ¦ÚÕÈØ¦ÊßÓÁÙÇ
ÇÖÄÚÕJOH[NYV\WÚÎÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝ ¦ÚÏÓÇÝÓÇÍÔÂÚÏàËÙËÇßÚÂ
ÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ©ÊØÇÓÇÚÕßØÍÄÝ
ÚÎÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝ.\`*VVSZÖÕß
ÂÒÛËÖØÏÔÇÖÄÚØËÏÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝ
ÇÖÄÚÎÏÁÔÔÎÁÔÏÜÙËÇßÚÂÚÎÔ
ËÔÁØÍËÏÇÑÇÏÊÕÑÏÓ¦ÙÇÓËÖ×ÝÓÖÕØËÃÔÇÑØÇÚÎÛËÃÇßÚÂÎÕÏÑËÏÄÚÎÚÇ
ÚÎÝÖÇØÁÇÝÑÇÏÙÚÎÙÑÎÔÂ
–Πώς μιλάει το σώμα;
¶¬ÏÜØÇÃÇËØ×ÚÎÙÎ×ÝÓÖÕØÕÆÓËÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈÕßÓËÚÕßÝËØÜÚËßÓÁÔÕßÝÞÜØÃÝÔÇÓÇÝÓÏÒÂÙÕßÔ"
×ÝÇÔÚÏÒÇÓÈÇÔÄÓÇÙÚËÚÕÔÛßÓÜÓÁÔÕ¦ÔÛØÜÖÕÞÜØÃÝÔÇÚÕËÖÏÑÕÏÔÜÔÂÙËÏ"×ÝÙßÔËÔÔÕÕÆÔÚÇÏ
ÊÆÕÖÇÏÊÏ¦ÖÕßÊËÔÓÏÒÕÆÔÚÎÔ

ÃÊÏÇÍÒ×ÙÙÇ"×ÝÎËÔÁØÍËÏÇÓÏÇÝ
ÖÇØÁÇÝÓËÚÇÊÃÊËÚÇÏÙËÓÇÝÞÜØÃÝ
ÒÁÐËÏÝ"´ÚÙÏÚÕÙ×ÓÇÓÏÒ¦¥ÝÞÕØËßÚÁÝÁÞÕßÓËËÑÖÇÏÊËÆÙËÏÚÕÙ×ÓÇÓÇÝÔÇÓÖÕØËÃÔÇÇÔÚÇÖÕÑØÏÛËÃ
ÙÚÏÝÙÑÁÉËÏÝÑÇÏÚÇÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇ
ÔÇÓÖÕØÕÆÓËÔÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÕÆÓË
ÖÏÕËÆÑÕÒÇÚÇÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇÓÁÙÜ
ÚÕßÙ×ÓÇÚÕÝÚÎÝÑÃÔÎÙÎÝËÓÏÇ
ÃÙÜÝÖÏÕÇÌÇÏØËÚÏÑÂÓÕØÌÂÖÕß
ÇÌÂÔËÏÚÕÔÛËÇÚÂÔÇÇÔÇÖÇØÇÍ¦ÍËÏÚÕßÝÊÏÑÕÆÝÚÕßÙßÔËÏØÓÕÆÝ
–Τι σε ενδιαφέρει ως χορογράφος σήμερα;
¶ÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÍÏÇÓÁÔÇÔÇ
ËÐËÒÃÙÙÕÓÇÏÓÁÙÜÚÎÝÞÕØÕÍØÇÌÏÑÂÝÓÕßÁØËßÔÇÝÔÇÇÔÇÖÚÆÙÙÕÓÇÏÜÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÔÇÓÇÛÇÃÔÜ
ÊÏÇØÑ×Ý¡ËËÔÊÏÇÌÁØËÏÚÎÞÕØÕÍØÇÌÏÑÂÓÕßÊÕßÒËÏ¦ÔÇÓÖÕØ×ÔÇ
ÚÎÔËÖÏÑÕÏÔÜÔ×ÚÄÙÕÙÚÎÔ ÆÖØÕ
ÄÙÕÑÇÏÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ§ÇËÖÏÑÕÏÔÜÔËÃÚÕßÝÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÕÆÝÓÕß
ÚÕÙßÔÇÃÙÛÎÓÇËÜØ×ÖØÕâÖÄÛËÙÎÚÎÝÊÕßÒËÏ¦ÝÓÕßÚÎÔËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÓËÚÕÑÕÏÔÄÑÇÏÌÁØÜ
ÓËÍ¦ÒÕÙËÈÇÙÓÄÍÏÇÚÕÑÕÏÔÄÖÕß
ÇÑÕÒÕßÛËÃÚÎÞÕØÕÍØÇÌÏÑÂÓÇÝ
ÊÕßÒËÏ¦ÑÇÏËÐÁÒÏÐÎÊÇÔÏÑ¦ÓÁÙÜ
ÚÎÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝÔÇÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÇÏÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄÝÂÊÏ¦ÒÕÍÕÝ
¬ÁÒÕÝÓËÇÌÕØ¦Ö×ÝÓÖÕØËÃÎÚÁÞÔÎÓÇÝÔÇÇÔÇÖÚßÞÛËÃÔÇßÖ¦ØÞËÏËÆÌÕØÕÁÊÇÌÕÝÍÏÇÖËØÇÏÚÁØÜ
ËÐÁÒÏÐÎÓÁÙÜÚÎÝÙßÒÒÕÍÏÑÄÚÎÚÇÝ
ÑÇÏÚÎÝÖÇÏÊËÃÇÝ
–Ταξιδεύεις συχνά και συμμετέχεις σε πολλά φεστιβάλ, πώς αξιολογείς τα χορογραφικά πράγματα στην Κύπρο;
¶ ÆÖØÕÝÁÞËÏÁÔÇÖÕÒÆËÔÊÏÇÌÁØÕÔÞÕØËßÚÏÑÄÚÕÖÃÕ±Ö¦ØÞËÏ
ÓÏÇÙßÔËÞÂÝËÐÁÒÏÐÎÑÇÏÌØÁÙÑËÝ
ÖØÕÚ¦ÙËÏÝÃÔÇÏÎÚÁÞÔÎÖÕßÌÁØÔËÏÚÎÔÁÑÖÒÎÐÎÚÕÒÓ¦¡ËÓÃÇ
ÙÜÙÚÂÓÇÑØÕÞØÄÔÏÇÖÕÒÏÚÏÑÂÖÕß
ÔÇÈÕÎÛ¦ÚÕßÝÞÕØÕÍØ¦ÌÕßÝÔÇ
ËÐËÒÃÙÙÕÔÚÇÏÎÚÁÞÔÎÇßÚÂÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÇÖÕÍËÏÜÛËÃ ¦ÚÏÖÕßÓË
ÖØÕÈÒÎÓÇÚÃàËÏËÃÔÇÏÄÚÏÒÄÍÜÚÕß
ÓÏÑØÕÆÓËÍÁÛÕßÝÚÎÝ ÆÖØÕßÕÏ
ÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÞÕØÕÆÊËÔÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝßÚÄÁÞËÏËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÙÚÕÁØÍÕÖÕßÊËÔÇÌÂÔËÚÇÏÔÇËÐËÒÏÞÛËÃ
ÙÚÕÔÓÁÍÏÙÚÕÈÇÛÓÄÓÁÙÜÚÜÔÖÇØÇÙÚ¦ÙËÜÔÑÇÏÚÎÝËÖÇÌÂÝÚÕßÓË
ÚÕÑÕÏÔÄ ÇÏÍÏ»ÇßÚÄÓÕßÇØÁÙËÏ
ÔÇÚÇÐÏÊËÆÜÓËÚÇÁØÍÇÓÕßÃÔÇÏ
ÖØÕÙÜÖÏÑÂÓÕßÇÔ¦ÍÑÎÔÇÖËØÏÕÊËÆÜÚÇÁØÍÇÓÕßÔÇÚÇÇÌÂÔÜ
ÔÇËÐËÒÃÙÙÕÔÚÇÏÙÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ
ÚÕßÝÔÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÂÙÕßÔÓËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÑÕÏÔÄÑ¦ÚÜÇÖÄ¦ÒÒËÝ
ÙßÔÛÂÑËÝÓË¦ÒÒÇÊËÊÕÓÁÔÇ

«Fountains of Mojitos»,
ÐÒÙÑ Ù¨ÒÉ{(Ñ¨Ñ³ÒÉ{Ø³iÉÈ~ËÑ0É³Ò¨³iV¸¬
ÉÐK¨ËÈV1ÓÑ³¨ÛÓ³¨~Ñ{ÉÐÉÌ0É³Ò¨³imÛÉ~ÉÐK¨ËÈB(ÓÐ³ilÛÉ~ÉÐK¨ËÈV1ÓÑ³¨,{ÒÜ³
 Ë.~iÊØ

Γυναίκες μόνο (Women only) στο Εγκώμιο Πολιτιστικό Κέντρο
Παρουσιάζονται σήμερα ßØÏÇÑÂÚÇ
ÁØÍÇÖÕßÁÑÇÔÇÔÖØËÓÏÁØÇÙÚÎÔ
ÖÒÇÚÌÄØÓÇÞÕØÕÆ ÆÖØÕßÙÚÏÝ
§ÕËÓÈØÃÕßØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÇÁØÍÇ
ÙÆÍÞØÕÔÕßÞÕØÕÆ>LFTLU®ÇÖÄ
ÚÕÓÌÃÊØÕÓÕ²ÕØÕÛÁÇÚØÕÑÇÏÚÕ
ÖÃÚÜÔ±Ê¦ÚÜÔ®ÇÖÄÚÕ²ÕØÕÛÁÇÚØÕ©Ó¦ÊÇÁÔÚË¬ÇÊÆÕÁØÍÇÛÇÖÇØÕßÙÏÇÙÚÕÆÔÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕ
ÚÕß4V]PUN0THNLZ0U[LYUH[PVUHS
]PKLVKHUJLMLZ[P]HSÖÕßÁÍÏÔËÙÚÕ
ÍÑ×ÓÏÕÕÒÏÚÏÙÚÏÑÄ ÁÔÚØÕ/ÊÏËÛÔ×ÝÇÔËØÞÄÓËÔÎÚÁÞÔÎÚÕß]PKLV
KHUJLËÃÔÇÏÓÃÇÇÖÄÚÏÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØËÝÊØ¦ÙËÏÝÚÕß+HUJL3HIËÐ
ÕßÑÇÏÚÕÊÏËÛÔÁÝÌËÙÚÏÈ¦Ò4V]PUN
0THNLZÚßÍÞ¦ÔËÏÖÒÁÕÔÊÏËÛÔÕÆÝ
ÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÝ¡ÁÙÜÚÕß]PKLVKHUJL
ÚÕÑÕÏÔÄÁÞËÏÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇÍÔÜØÃÙËÏÔÁËÝÕÓ¦ÊËÝÑÇÏÔÁÕßÝÙßÔËØÍ¦ÚËÝÖÕßÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÙË
ÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕ

Τα δύο έργα
ÊØ¦ÙÎßÔÇÃÑËÝÓÄÔÕ>VTLU
VUS`ÙÚÕÍËÔÔÎÓÁÔÕÍÏÇÓßÙÚÇÍÜÍÃÇISHJRIV_ÛÁÇÚØÕÚÕßÍÑ×ÓÏÕß

ÕÒÏÚÏÙÚÏÑÕÆ ÁÔÚØÕßËÃÔÇÏÓÏÇÞÕØËßÚÏÑÂÈØÇÊÏ¦ÇÖÕÚËÒÕÆÓËÔÎÇÖÄ
ÊÆÕÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÓËÚÁÚÕÏÕÚØÄÖÕ
ÊÏÇØÛØÜÓÁÔËÝ×ÙÚËÔÇËÓÖÒÕßÚÃÙÕßÔ¶ÄÞÏÓËÇÔÄÎÚËÝÈËÈÇÏÄÚÎÚËÝ
ÊÕÙÓÁÔËÝÜÝÙÖÕßÊÇÃËÝÇÖÇÔÚÂÙËÏÝÇÒÒ¦ÓËÄÙÕÚÕÊßÔÇÚÄÔÍÃÔËÚÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇÕßÙÏ×ÊÎßÖÇØÐÏÇÑ¦ËØÜÚÂÓÇÚÇÑÑÏÔ×ÔÚÇÝÇÖÄÚÎÔ
ÏÊÏÇÃÚËØÎ¶ÓÌÃÊØÕÓÕ²ÕØÕÛÁÇÚØÕ
´ÒËÔÇ²ØÏÙÚÕÊÕßÒÃÊÕß¶ßÖÄÚÕÔ
ÚÃÚÒÕ>LFTLUÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÇÔ¦ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝÊÏÇÞØÕÔÏÑÂÝÍßÔÇÏÑËÃÇÝÇÔÇàÂÚÎÙÎÝÒÄÍÜÔÚÎÝÆÖÇØÐÎÝ
¿ÒÇÚÇËÔÊËÏÑÚÏÑ¦ËØÜÚÂÓÇÚÇËÖÃ
ÚÎÝÙÑÎÔÂÝÙËÓÏÇÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÂ
ËÔÇÒÒÇÍÂÖÒÎÓÓßØÏÙÓÁÔÎÇÖÄÄÒÜÔ
ÚÜÔËÏÊ×Ô¶ÈÃÇÏËÝÇÖÇÒÁÝÇÛ×ËÝ
ÁÔÕÞËÝ¶ÚÏÝÙßÍÑÏÔÂÙËÏÝ¬ÏÈÒÁÖÕßÓË"¬ÏÇÔÇÍÔÜØÃàÕßÓË"¬ÏÓÇÝËÃÖÇÔ"¬ÏÓÇÝÁÑØßÉÇÔ"ÄÙÕÏËÇßÚÕÃ
¶ÇÔÚØÏÑÕÃÑÇÏÍßÔÇÏÑËÃÕÏÞÜØÕÆÔÙË
ÓÏÇÇÔÛØ×ÖÏÔÎÆÖÇØÐÎ"´ØÜÚÇÝÙËÐÕßÇÒÏÑÄÚÎÚÇÓÎÚØÄÚÎÚÇÇÍ×ÔÇÝ
ÍÏÇËÖÏÈÃÜÙÎÑÕÏÔÜÔÏÑÂÇÊÏÑÃÇÖØÕÙÌßÍÏ¦ÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎÇÖ×ÒËÏÇÓÕÔÇÐÏ¦ÛßÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎÖÇØÇÃÚÎÙÎ

Στη δράση ÈÑË~ÉØÐÌ8_ÃÚÑÑ¨È{Ñ³Ö³ÑÓ¨oÑÖoT¨ÈT¨Öt Ë³ÈÙÒ³uÑÌ³¨ÚÓÑ³¨$ÐÒÙÑ(Ó³ÉVÜÌiÉÜËÙÈ~Ñ{t8_¾_uÑÌ³åÐ×ËÙ¨Ð¨ÚÓÑ³¨V ÜÉÑ¨{³ÙÈÜËÙÈ

ÍÇÒÂÔÎ¿ÞÏÊËÔÔÕÕÆÔÚÇÏ¦ØÇÑÇÏ
ÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇßÖ¦ØÐÕßÔÍßÔÇÏÑËÃËÝÇÖËÒËßÛËØÜÚÏÑÁÝÇÖÇÔÚÂÙËÏÝÙË
ÁÔÇÔÑÄÙÓÕÚÄÙÕÇÑØÇÃÇÑÇÚÇÖÏËÙÚÏÑÄÓÖÕØÕÆÔÔÇßÖ¦ØÐÕßÔÓÄÔÕ
¶ßÖÄÛËÙÎÚÎÝÚÁÞÔÎÝÑÏÄÞÏÓÄÔÕ
¶ÚÇÇÖËÒËßÛËØÜÚÏÑ¦ËØÜÚÂÓÇÚÇ
¬ÕÖÃÚÜÔßÊ¦ÚÜÔ®ÇÖÄÚÕ²ÕØÕÛÁÇÚØÕ©Ó¦ÊÇÁÔÚË²ÒÄÎ¡ËÒÃÊÕßÇßÚÕÖØÕÙÊÏÕØÃàËÚÇÏÜÝÚÕ
ÊÏÚÚÄÖÁØÇÙÓÇÇÖÄÚÎàÜÂÙÚÕÔ
Û¦ÔÇÚÕÑÇÏÂÇÖÄÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÙÚÎ
àÜÂ©ÏßÖÇØÐÏÇÑÁÝÇÌÕØÓÁÝËÃÔÇÏ
ÄÒËÝÊÏÇÞØÕÔÏÑ¦ÊÕÙÓÁÔËÝÖÇÔÛÕÓÕÒÕÍÕÆÓËÔÇÎËÃÇ ÜÓÜÊÃÇÚÕß
¦ÔÚÎÚÏÝÙßÓÖßÑÔ×ÔËÏÓËÙßÔÚÇØÇÑÚÏÑÄÚØÄÖÕÓËÇßÚÂÔÜÝÖÂÞÎ
ßÉÎÒÄÚÇÚÕÚÇËÖÃÚÜÔßÊ¦ÚÜÔ®
ÞÕØÕÍØÇÌÏÑ¦ÈÂÓÇÚÇËÖÏÞËÏØÕÆÔÚÕ
ÊÏÚÚÄÖÁØÇÙÓ¦ÚÕßÝ ¦ÛÇØÙÎÒÆÚØÜÙÎÇÒÒ¦ÑÇÏÑÇÚÇÙÚØÕÌÂØÞÂ
ÑÇÏÚÁÒÕÝÙÚÕÃÊÏÕÇÑØÏÈ×ÝÔÕÎÚÏÑÄÙÎÓËÃÕÕÏÕÙÎÓËÃÕ"ÑËÃÇÖÄ
ÄÖÕßÖÎÍ¦àÕßÔÚÎÝÆÖÇØÐÎÝÖÕß
ÍËÔÔ¦ÚÎàÜÂÚÎÝÍÁÔÕßÝÛÎÒßÑÕÆ
ÆÖÇØÐÎÝÚÇÖÏÕÈÇÛÏ¦ËØÜÚÂÓÇÚÇ
ÕÏÕ¦ÒÒÕ"

Συντελεστές
«We_men»: ²ÕØÕÍØÇÌÃÇ´ÒËÔÇ
²ØÏÙÚÕÊÕßÒÃÊÕß²ÕØËÆÚØÏËÝÚÁÌÇÔÎÇÖÇÊÕÖÕÆÒÕß§ÏÑÄÒÏ¦ÔÔÇÑÇ²ØÏÙÚÏ¦ÔÇßÚßÞÃÕß¡ÕßÙÏÑÂ
²¦ØÎÝÕÌÕÑÒÁÕßÝÑÇÏÑÕÙÚÕÆÓÏÇ
ªÁÇ©ÒßÓÖÃÕß©ÖÚÏÑÄßÒÏÑÄ ÒÃÚÙÇ
ÔÚÜÔÃÕßÞËÊÏÇÙÓÄÝÌÜÚÏÙÓÕÆ
³ÒËÐÏÄÚÕÈÏÚÝ
«Επί των Υδάτων»: ²ÕØÕÍØÇÌÃÇ
²ÒÄÎ¡ËÒÃÊÕß²ÕØËÆÚØÏËÝ¡¦ÍÊÇ
ØÍßØÃÊÕß¡ÇØÃËÜØÍÃÕß¡¦ØÏÕÔ
ßÙÚÇÛÃÕßÃÑß ¦ÒÒÇÆÎ ÇØÙËØ¦§¦ÚÇÒß¬ÙÃÍÑÎ¡ÕßÙÏÑÂËÖÏÓÁÒËÏÇÑÇÏËÖËÐËØÍÇÙÃÇÎÓÂÚØÎÝÇÞÇØÃÕßÞËÊÏÇÙÓÄÝÙÑÎÔÏÑÕÆ/HYK`
/HUULTHUU ÇÚÇÙÑËßÂÙÑÎÔÏÑÕÆ
Ï¦ÔÔÎÝÇÆÒÕß ÕÙÚÕÆÓÏÇ(ZL
ÞËÊÏÇÙÓÄÝÌÜÚÏÙÓÕÆÇÔÇÍÏ×ÚÎÝ
¡ÇÔÕÆÙÎÝ
Γυναίκες μόνο (Women only):
§ÕËÓÈØÃÕß×ØÇ!ÍÑ×ÓÏÕ
ÕÒÏÚÏÙÚÏÑÄ ÁÔÚØÕ§ÁÇÝ´ÍÑÜÓÎÝ´ÍÑÜÓÎ ØÇÚÂÙËÏÝÛÁÙËÜÔ!
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Τρόμος, ίλιγγος
και γαλήνη
στον Ρέμπραντ
Τα αισθήματα που μπορεί να προκαλεί
ένα έργο τέχνης στον θεατή

Το εξώφυλλο ³ÈK{KÜËÈÈ~È~Ü×¨ÉËÑÌ³{ØÉ~ÙÌÉ{Ø È¨ÑËÑ
ΝΑΥΣΙΚΑ ΛΙΤΣΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ
Τα συναισθήματα και το υψηλό.
Η αντίληψη της έκφρασής τους στην
ιστορική ζωγραφική του Rembrandt
εκδ. Ευρασία, 2019, σελ. 144
Του ΗΛΙΑ ΜΑΓΚΛΙΝΗ

Στις τελευταίες ÙËÒÃÊËÝÚÕßÈÏÈÒÃÕßÚÎÝÍÏÇÚÕÔªÁÓÖØÇÔÚÎ§ÇßÙÏÑ¦ÏÚÙÇØÊÕÖÕÆÒÕßËÖÃÑÕßØÎ
ÑÇÛÎÍÂÚØÏÇÙÚÕ¬ÓÂÓÇËÜØÃÇÝ
ÑÇÏÙÚÕØÃÇÝÚÎÝ¬ÁÞÔÎÝÚÎÝÔÜÚ¦ÚÎÝÞÕÒÂÝ ÇÒ×Ô¬ËÞÔ×ÔÖÇØÇÛÁÚËÏÁÔÇËÔÊÏÇÌÁØÕÔÇÔÁÑÊÕÚÕÖÕßÇÔÚÒËÃÇÖÄÚÕÔÙÖÕßÊÇÃÕ
ÌÏÒÄÒÕÍÕÑÇÏÓËÒËÚÎÚÂÚÕßÕß
ÇÏ×ÔÇÚÕÔ¢ØÇÔÚÙÃÙÑÕßÝ¬àÕÆÔÏÕßÝÚÕÔ§ËÄÚËØÕÕÕÖÕÃÕÝÓË
ÚÎÙËÏØ¦ÚÕßÚÕËÃÞËÇÒÏËÆÙËÏÇÖÄ
ÚÕÔËÔÁÑÇ!ÇÌÕÆàÜÍØ¦ÌÏÙËÚÎÔ
ÚÏÓÜØÃÇÚÕßØÕÓÎÛÁÇÕÇØÞÇÃÕÝ
àÜÍØ¦ÌÕÝÇØØ¦ÙÏÕÝÑÇÚÎÍÕØÂÛÎÑËÄÚÏËÃÞËÈÇÙÇÔÃÙËÏÚÕÔÙÑÒ¦ÈÕÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙËÜÝÓÕÔÚÁÒÕÚÕßÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÇÖÕÊ×ÙËÏ
ÚÎÙÑÒÎØÄÚÎÚÇÚÎÔÜÓÄÚÎÚÇÚÎ
ÌØÃÑÎÚÎÝÚÏÓÜØÃÇÝÚÕßØÕÓÎÛÁÇ
ÇÖÄÚÕßÝÛËÕÆÝ
¥ÙÚÄÙÕÎ§ÇßÙÏÑ¦ÏÚÙÇØÊÕÖÕÆÒÕßÊËÔÁÞËÏÜÝÇÔÚÏÑËÏÓËÔÏÑÄ
ÙÑÕÖÄËÊ×ÔÇÙßàÎÚÂÙËÏÖËØÃÚÎÝ
ØËÇÒÏÙÚÏÑÂÝÜÓÂÝÇÖÕÚÆÖÜÙÎÝ

ÚÎÝÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝÂÑÇÏÛËáÑÂÝÛÎØÏÜÊÃÇÝÙÚÎàÜÍØÇÌÏÑÂ©ÙÚÄÞÕÝ
ÚÎÝËÃÔÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÝÑÇÏÁÞËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÔÇÑ¦ÔËÏÓËÚÇÇÏÙÛÂÓÇÚÇÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÖØÕÑÇÒËÃÁÔÇ
ÁØÍÕÚÁÞÔÎÝÙÚÕÔÛËÇÚÂ
ÚÎÈ¦ÙÎÚÎÝÇÑØÄÚÎÚÇÝÚÕß
ÇÔËÑÊÄÚÕßÚÕß¬àÕÆÔÏÕßÝÑÇÏÚÎÝ
¸¬ÆÌÒÜÙÎÝÚÕßÇÓÉ×Ô¹ÚÕßªÁÓÖØÇÔÚ®ÍØ¦ÌËÏÕÛËÇÚÂÝÈÍÇÃÔËÏ
ËÑÚÄÝÕØÃÜÔËÑÙÚÇÙÏ¦àËÚÇÏÑÇÚÇÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÇÖÄÇßÚÄÖÕßÈÒÁÖËÏ
Þ¦ÔËÏÚÎÔÑßØÏÇØÞÃÇÚÕßÈØÃÙÑËÚÇÏPUL_[YLTPZ®
ÑÚÄÝÕØÃÜÔÁÑÙÚÇÙÎÑÇÚ¦ÒÎÉÎÇÖ×ÒËÏÇÇßÚÕÑßØÏÇØÞÃÇÝÁØÓÇÏÕÚÜÔ¦ÑØÜÔÕÛËÇÚÂÝ¡Ë¦ÒÒÇ
ÒÄÍÏÇÈØÏÙÑÄÓÇÙÚËÙÚÎÔÑÇØÊÏ¦
ÚÎÝÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÑÂÝÚÎÝÙßÍÍØÇÌÁÜÝÙÚÕÔÇÔ¦ÞËÃØÇÝÚÄÓÕÓÏÇ
ÏÊÏÄÚßÖÎÓÕÔÕÍØÇÌÃÇÖÕßËÙÚÏ¦àËÏÙËÚØÃÇÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÁØÍÇÚÕß
ªÁÓÖØÇÔÚÓËÙÑÕÖÄÔÇÚÇÑÇÏÔÇ
ÚÕÔÙßÔÊÁÙËÏÓËÚÎÔÁÔÔÕÏÇÚÕß
±ÉÎÒÕÆÁÚÙÏÄÖÜÝÚÎÔËÃÞËÊÏÇÚßÖ×ÙËÏÙÚÎÔÖËØÃÌÎÓÎÖØÇÍÓÇÚËÃÇ
ÚÕßÕÕÍÍÃÔÕÝ
©ÖÕßÄÓÜÝÚÕ±ÉÎÒÄÎÇÍÍÒÏÑÂÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÒÁÐÎËÃÔÇÏÓ¦ÒÒÕÔ
ÖÏÕËÆÙÚÕÞÎ![OLZ\ISPTLÊËÔËÃÔÇÏÑ¦ÖÕÏÕÑÇÛÇØÄÇÖÕÙÚËÏØÜÓÁÔÕÚËÚØ¦ÍÜÔÕÊËÃÍÓÇÚÎÝÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝËÑÌØÇÙÚÏÑÂÝÙÚÕ¦ÖÏÇÙÚÕ

«Ο Δίας και ο Ερμής επισκέπτονται τον Φιλήμονα και τη Βαυκίδα» ®ld ÑÑÌ³Ñ³¨ËÑÓ¨oÑ³È,ÓÐ¨Ñ³Ò³ËÉ{~É³¨É{³iÑÒÜÈÊ³iØi{³¨{~ÌØ³ÓTiØ ÑÈ{~Ò{³Ñ¨ÙÖÜÈ

Η συγγραφέας
επικεντρώνεται σε τρία
χαρακτηριστικά έργα
του Ρέμπραντ.
ËÖÃÖËÊÕÚÎÝßÉÎÒÂÝÑÕßÒÚÕÆØÇÝ
ÇÒÒ¦ÇÔÚÃÛËÚÇ!ËÃÔÇÏÚÕÇÖÁØÇÔÚÕ
ÖÕßËÃÔÇÏÑÇÏÍÇÒÂÔÏÕÇÒÒ¦ÚÎÔ
ÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÄÖÜÝÑ¦ÛËÇÖËØÇÔÚÕÙÆÔÎÖØÕÑÇÒËÃÑÇÏÇÔÇÙÚ¦ÚÜÙÎ
ÃÒÏÍÍÕÚØÄÓÕ
ÔÇ ÈÏÈÒÃÕ ÖØÁÖËÏ ÔÇ ËÃÔÇÏ
ÙÇÔÁÔÇÚÙËÑÕÆØÏÖÕßÛØßÓÓÇÚÃàËÏÚÎÔÖÇÍÜÓÁÔÎÛ¦ÒÇÙÙÇÓÁÙÇ
ÓÇÝ®ÁÍØÇÌËÑ¦ÖÕÚËÕ ¦ÌÑÇÑÇÏ
ÑÕÔÚ¦ÙËÇßÚÂÚÎÊÏÇÚÆÖÜÙÎË¦Ô

ÚÎÊÏËßØÆÔÕßÓËÑÇÏÙÚÇ¦ÒÒÇÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑ¦ÖËÊÃÇÔÕÓÃàÜÖÜÝÑÏÔËÃÚÇÏÕÏÚÙÇØÊÕÖÕÆÒÕßÓÏÒ×ÔÚÇÝ
ÍÏÇÚÎÊÆÔÇÓÎÑÇÏÚÎÊÏÇÖËØÇÙÚÏÑÂ
àÜÍØÇÌÏÑÂÚÕßÓËÍ¦ÒÕßªÁÓÖØÇÔÚ
ÇÏÚÕÑ¦ÔËÏÓËËÆÒÎÖÚÕÚØÄÖÕÓËÑÇÛÇØÂÙÑÁÉÎÑÇÏØÁÕßÙÇ
ÇÌÂÍÎÙÎÓËÇÔÇÒßÚÏÑÂÑÇÏÑØÏÚÏÑÂÓÇÚÏ¦ÊÏ¦ÌÇÔÎÔÎÌ¦ÒÏÇ¶ÓÕÒÕÔÄÚÏÙÚÕÈÏÈÒÃÕÇßÚÄÖËØÏÙÙÄÚËØÕÓÏÒ¦ËÏÍÏÇÚÎÔÇÔÎÙßÞÃÇÖÕß
ÓÖÕØËÃÔÇÌÁØËÏÎÚÁÞÔÎÖÇØ¦ÍÏÇ
ÔÎÌÇÒÏÄÚÎÚÇ
ÙßÍÍØÇÌÁÇÝËÖÏÑËÔÚØ×ÔËÚÇÏ
ÙËÚØÃÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÁØÍÇÚÕß
ªÁÓÖØÇÔÚ!ÚÕÁÔÇËÓÖÔÁËÚÇÏÇÖÄ
ÚÎÔÕÒÒÇÔÊÏÑÂÙÚÕØÃÇÚÕÊËÆÚËØÕ
ÇÖÄÚÎÔÍÃÇØÇÌÂÚÕÚØÃÚÕÇÖÄ
ÚÎÔÇØÞÇÃÇËÒÒÎÔÏÑÂÓßÛÕÒÕÍÃÇ

ÇÚ»ÇÔÚÏÙÚÕÏÞÃÇ!ÙßÔÜÓÕÙÃÇÚÜÔÇÚÇß×ÔßÖÄÚÕÔ*SH\KP\Z
*P]PSPZ®ÚÆÌÒÜÙÎ
ÚÕßÇÓÉ×Ô®ÑÇÏ©ÃÇÝ
ÑÇÏÕØÓÂÝËÖÏÙÑÁÖÚÕÔÚÇÏÚÕÔ¢ÏÒÂÓÕÔÇÑÇÏÚÎÇßÑÃÊÇ®

Το ερώτημα
ÏÇÚÃÚÇÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÁØÍÇÑÇÏ
ÄÞÏ¦ÒÒÇ"ÏÄÚÏÚÇÖØÕÙËÍÍÃàËÏÜÝ
ÖÏÕÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËßÚÏÑ¦ÑÇÏËÔÊËÏÑÚÏÑ¦ÓÏÇÝÚÁÞÔÎÝÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÇÌÕØ¦ÚÕÔÛËÇÚÂÚÕßÚÄÚËÚÎÝËÖÕÞÂÝ
ÚÕßªÁÓÖØÇÔÚÖÞÇÒÒ¦ËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÑÇÏÚÕßÙÂÓËØÇ
ÇÚ¦ÊËÆÚËØÕÔËÃÔÇÏÚØÃÇÁØÍÇ
ÄÖÕßÚÕÑÇÛÁÔÇÓËÚÕÔÊÏÑÄÚÕß
ÚØÄÖÕËÐ¦ÖÚËÏÓËÚÕÙÖÇÙÓÁÔÕ
ÞØ×ÓÇ®ÓËÚÎÔÇÁÔÇÎËØÜÚÕÚØÕ-

ÖÃÇÌÜÚÄÝÑÇÏÙÑÏ¦ÝÓËÚÏÝÇÊØÁÝ
ÓÇÑÇÏÛÕÒÁÝÓÕØÌÁÝÚÕßÚÕÔÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÄÑÄÙÓÕÚÕßÛËÇÚÂÚÕÔ
ÌÕØÚÃàËÏÚÕÔÚÇØÇÑÕßÔ¦ËÏ
ÇÏÚÁÒÕÝËÃÔÇÏÁØÍÇÖÕßÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÑ¦ÖÕÏÕÝÔÇÚÇÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÓÁÙÇÇÖÄÚÕÖØÃÙÓÇÚÎÝÁÔÔÕÏÇÝÚÕßÒÕÍÍÃÔËÏÕß±ÉÎÒÕÆÁÔÔÕÏÇÝ
ÖÕÒÆÏÊÏÇÃÚËØÎÝÑÇÏÒËÖÚÂÝØËßÙÚÂÝÇÑÄÓÇÑÇÏÇÓÌÏÒËÍÄÓËÔÎÝ
¥ÝÖØÕÝÚÕÖØÇÍÓÇÚÕÒÕÍÏÑÄßÖÄÈÇÛØÕÚÜÔÚØÏ×ÔÁØÍÜÔ!ÎßÔÜÓÕÙÃÇ®ÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙÚÎÔËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎ
ÚÜÔÇÚÇß×ÔÚÜÔÇØÞÇÃÜÔÑÇÚÕÃÑÜÔÚÎÝ©ÒÒÇÔÊÃÇÝËÔ¦ÔÚÏÇÙÚÕßÝ
ÊÏËÌÛÇØÓÁÔÕßÝªÜÓÇÃÕßÝÊÏÕÏÑÎÚÁÝ
ÚÕßÝÑÇÚ¦ÚÕÔÕÇÏÓ²ÓËÚÇÌÕØ¦ÃÙÜÝÍÏÇÚÎÔËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÚÜÔ
©ÒÒÇÔÊ×ÔËÔ¦ÔÚÏÇÙÚÎÔÏÙÖÇÔÏÑÂÑÇÚÇÑÚÎÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÑÇÚ¦ÚÕÔ
ÕÇÏ×ÔÇ
¬ÆÌÒÜÙÎÚÕßÇÓÉ×Ô®ÖÇØÇÖÁÓÖËÏÙÚÕÍÔÜÙÚÄÈÏÈÒÏÑÄÓÆÛÕÚÎÝÇÒÏÊ¦ÖÕßÓËÊÄÒÕÑÄÈËÏ
ÚÇÓÇÒÒÏ¦¶ÖÎÍÂÊÆÔÇÓÎÝ¶ÚÕß
ÇÓÉ×ÔÑÇÏÕÏÌØÕßØÕÃÈØÃÙÑÕßÔ
ÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇÚÕÔÚßÌÒ×ÙÕßÔ
ÚÕÁØÍÕÑÕÙÓËÃÚÕËÐ×ÌßÒÒÕÚÕß
ÈÏÈÒÃÕß
¬ÁÒÕÝ©ÃÇÝÑÇÏÕØÓÂÝ®ËÃÔÇÏ
ÓÏÇÙÑÎÔÂÛËáÑÂÝÓËÚÇÓÄØÌÜÙÎÝ
ÖÇØÓÁÔÕÇÖÄÚÏÝ¡ËÚÇÓÕØÌ×ÙËÏÝ®
ÚÕß©ÈÃÊÏÕß
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500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Της ΜΑΡΙΑΛΕΝΑΣ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΑΡΜΑΝΤΟ ΓΚΕΖΟ

Πένθος ή συνεχής μελαγχολία;

Ο

Ο Χρήστος Αρμάντο Γκέζος γεννήθηκε
το 1988 στη Χειμάρρα και μεγάλωσε
στη Σκάλα Λακωνίας. Είναι απόφοιτος
της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων
Μηχανικών του ΕΜΠ. Εχει εκδώσει
την ποιητική συλλογή «Ανεκπλήρωτοι Φόβοι» (Κρατικό Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Συγγραφέα 2013), το
μυθιστόρημα «Η λάσπη» και τη συλλογή διηγημάτων «Τραμπάλα», από τις
εκδόσεις Μελάνι. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το πρώτο του βιβλίο για παιδιά «Το Δέντρο που είχε μια μπάλα για
κεφάλι» (εικονογράφηση: Βασίλης Γαλάνης) από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
πλάι στο κρεβάτι σας;
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Λες και ήταν χθες...
ΔΗΜΗΤΡΑ Χ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Είκοσι τέσσερις χτύποι και σιωπή
εκδ. Μελάνι, σελ. 58
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ÓËÇßÚÄ"ßÔÛÎÓÇÚÏÑ¦ÛÇÒÁÍÇÓË!ÑÇÚÇÙÑËßÂÒËÏÚÕßØÍÏÑ×ÔËÏÑÄÔÜÔÓËÓÕßÙÏÑÄÚÎÚÇÖÕÏÂÚØÏÇÍÔÜØÃàËÏÚÇÓßÙÚÏÑ¦ÚÎÝ
ÖÇÓÖ¦ÒÇÏÎÝÚÁÞÔÎÝÑÇÏÙÞËÊÄÔ
Ñ¦ÛËÚßÞÇÃÕÊËÃÍÓÇÚÜÔÖÕÏÎÓ¦ÚÜÔÑÇÏÚÜÔÙÚÃÞÜÔÚÕßÈÏÈÒÃÕßÚÕËÖÏÈËÈÇÏ×ÔËÏËÃÚËÓÏÒ¦ÍÏÇ
ÚÎÔÖÄÒÎËÃÚËÍÏÇ
ÚÇÖÇÏÊÏ¦ËÃÚËÍÏÇ
ÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÄÖÜÝ
ÇÏÙÛ¦ÔËÚÇÏßÖÕÞØËÜÓÁÔÎÔÇËÐÎÍÂÙËÏÙËÁÔÇËÏÙÇÍÜÍÏÑÄÙÎÓËÃÜÓÇ
ÚÎÝ ÚËÒËßÚÇÃÇÝ
ÇßÚÂÝÙßÒÒÕÍÂÝ
ÚÎÝÛÇÖØÄÙÛËÚÇ
ÜÙÚÄÙÕÄÚÏÇßÚÂ
ÎËÖÏÓÕÔÂÖÕßËÑÌØ¦àËÚÇÏÙÚÎÔËØÓÎÔËßÚÏÑÂÖØÕÝ
ÚÕÔ ÇÔÇÍÔ×ÙÚÎ
ßÖÄÊËÏÐÎÈØÃÙÑËÚÇÏÕØÏÇÑ¦ÁÐÜ
ÇÖÄÚÕÔÖÕÏÎÚÏÑÄÚÎÝÁÒËÍÞÕ
ÃÔÇÏÍÔÜÙÚÂËÊ×ÑÇÏÊËÑÇËÚÃËÝÎÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇÚÎÙÆÍÞØÕÔÎ
ÇÖÇÐÃÜÙÎÚÎÝÖÕÃÎÙÎÝËÓÖËÊÜÓÁÔÎÇßÚÂÖËÖÕÃÛÎÙÎËÖÎØË¦àËÏÖÏÙÚËÆÜÓËÚÎÙËÏØ¦ÚÎÝ
ÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÚÎÝÙÎÓËØÏÔÂÝÖÕÏÎÚÏÑÂÝÍØÇÌÂÝÖÕßÖÕÏÑÏÒÕÚØÄÖÜÝËÖÏÞËÏØËÃÔÇÇÔÇÓËÚØÎÛËÃ

ÓÇàÃÚÎÝ²ØÏÙÚÕÊÕÆÒÕßÊËÔ
ÚÎÒÇÓÈ¦ÔËÏßÖÄÉÎßÚÄËÃÔÇÏ
ÁÑÊÎÒÕÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÙËÖÕÏÂÓÇÚÇÄÖÜÝ¬ÕÚØÃÚÕÛØÇÔÃÕ®
ËÓÌÇÔ×ÝÍØÇÓÓÁÔÕÓËÁÔÇßÙÓÇ
ÓÏÇÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÇÔÛØ×ÖÏÔÎÖËØÃÖÚÜÙÎÄÓÕÏÇÄÖÜÝÑÇÏÎØÕÑ
ÓÖÇÒ¦ÔÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÔËÄÚÎÝ®
 ÖÕÏÂÚØÏÇ ÄÞÏ
ÓÄÔÕÙßÔÛÁÚËÏÚÕ
ÖÕÃÎÓÇÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÕÞÇØÃàËÏØÎÚ¦
ÙÚÕÔ ¦ÔÛØÜÖÕ
ÖÕß ÇÖÕÚÁÒËÙË
ÚÎÔÇÌÕØÓÂÚÎÝ
ÁÓÖÔËßÙÂÝ ÚÎÝ
ØÄÑËÏÚÇÏ ÍÏÇ
ÞËÏØÕÔÕÓÃÇ ÓË
ßÉÎÒÂÖÕÏÎÚÏÑÂ
ÖÕÏÄÚÎÚÇ ÇÒÒ¦
ÑÇÏ ÓÏÇ ÙÞËÊÄÔ
ÇÊÏÑÇÏÕÒÄÍÎÚÎ
ÍÏÇÚÇÙÆÍÞØÕÔÇ
ÖÕÏÎÚÏÑ¦ÓÇÝÂÛÎ
ÌßÙÏÑÄÚÎÚÇ!ËÃÔÇÏ
ËÐÄÞÜÝÖÇÒÏÕÓÕÊÃÚÏÑÎ±ÖÄÇßÚÄ
ÚÕÖØÃÙÓÇÌÜÚÃàÕÔÚÇÏÑÇÏÚÇ¦ÒÒÇÖÕÏÂÓÇÚ¦ÚÎÝËÔËÔÔÕ×ÄÚÏ
Î²ØÏÙÚÕÊÕÆÒÕßËÔÊÕÙÑÕÖËÃÚÇÏ
ÔÇØÑÏÙÙÏÙÚÏÑ¦ËÑÚÄÝÚÄÖÕßÑÇÏ
ÞØÄÔÕß¶Ñ¦ÛË¦ÒÒÕ
ÚÇÖÕÏÂÓÇÚ¦ÚÎÝËÏÊÏÑ¦ÚÜÔ
ÚËÒËßÚÇÃÜÔËÚ×ÔÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÎÏÙÚÕØÃÇÕÊÎÓÄÙÏÕÝ
Þ×ØÕÝÑÇÚÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔËßØÆÞÜØÎ

ÛÁÙÎÏÊÜÓÁÔÇÖ¦ÔÚÕÚËßÖÄÚÎÔ
ÇßÙÚÎØ¦ÖØÕÙÜÖÏÑÂÑÇÏÏÊÏÕÙßÍÑØÇÙÏÇÑÂÚÎÝÕÖÚÏÑÂ¶ÇÝÊÏÇÈÇÙÚËÃÇÔÚÃ¦ÒÒÜÔÚÕÖÕÃÎÓÇÓË
ÚÕÔËÆÍÒÜÚÚÕÚÃÚÒÕªËÖÕØÚ¦à®
ÇÖÄÚÎÔßÖÄÙßàÂÚÎÙÎÙßÒÒÕÍÂÔÔÕ×ÄÚÏÓÕÏ¦àËÏÔÇÛËÜØËÃ
ÞÜØÃÝÖÕÏÎÚÏÑÂÇÍÜÔÃÇÌßÙÏÑÄ
ÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÎÖÕÃÎÙÎÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÇÔÁÑÇÛËÔÁÚÙÏÑÏÇÒÒÏ×ÝËÑÚÄÝ
ÚÄÖÕßÑÇÏÞØÄÔÕßØ¦ÌËÏÒÕÏÖÄÔÓËÑ¦ÛËÖØÄÙÌÕØÎÇÌÕØÓÂËÖÏÊËÏÑÔÆËÏÚÎÔËßÞÁØËÏ¦ÚÎÝ
ÞÇØÃàËÏÇÖÒÄÞËØÇÚÇÖÕÏÂÓÇÚ¦
ÚÎÝÓËÚÕÔÚØÄÖÕÚÜÔÖÇÒÇÏ×Ô
ÖÕÏÎÚ×ÔÙÇÔÔÇÓÎÔÇÖÕÚËÒËÃ
ÖØÕâÖÄÛËÙÎÍÏÇÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÚÕ
ÊÇÌÔÕÙÚÁÌÇÔÕÖÕßÖÒÁÕÔÊËÔ
ÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏ
 ÕÏÓ¦ÚÇÏÎÖÄÒÎ ¦ÖÕÏÕÝÁÞÇÙËÚÇØÁÙÚÇÚÕß ¦ÖÕÏÕÝ¦ÌÎÙË
ÚÕÙÖÃÚÏÔÎÙÚÏÑÄØÁÞËÏÇÙÚØÏÑÄ
ÇÒ¦ÚÏÑÏÇÙÈËÙÚ×ÔËÏØÕáÙÚÇÓÁÔÎÑÇÏÇÊËÒÌÁÝÙÚÏÝËÑÑÒÎÙÃËÝ
½ÈÂÞËÏÂÑÒÇÃËÏÁÔÇÝ¦ÍÍËÒÕÝ
ÕßÊËÔÚÕÔÖÏ¦ÔÕßÔËÚÇÇÔÚÏÈÏÕÚÏÑ¦ÆÔÔËÌÇÓÄÒÏÝÌÜÚÏÙÓÁÔÇ
ÇÔÛÃàÕßÔË¡ËÖÁÚÇÒÇÖÒÕÑ¦ÓÏÇ
ÙÚÕÔÌËÍÍÃÚÎ ÇÏÍÒÏÙÚØ¦ÇÖÄ
ÚÕÔÕßØÇÔÄÙÚÇÖÒÇÑ¦ÑÏÇÔÇ
ÊÏ¦ÌÇÔÕÌÕÈÏÙÓÁÔÕÞÚÇÖÄÊÏ®
ÓÏÇÈÏØÚÕßÄàÏÑÎÖËØÏÍØÇÌÂÇÖÄÚÕ
ªËÖÕØÚ¦à®ÑÏÇÝÓËÚØÏÕÆÔÚÇÏÖÏÇ
ÙËËÒ¦ÞÏÙÚÇÊ¦ÞÚßÒÇÄÙÕÏÓÖÕØÕÆÔÔÇÚÎÔÇÖÕÒÇÆÙÕßÔ

Û{ÑKÒÇ³ÑØ³ÑÙÖK{KÜËÑ³È
{ÈKÒÜ ÌÑÑ¨Ò¨{t->x_©u
~Ñ{t_º©uVÐËÇÌ³{ÓÐÑÚÑVÊÈo~ÜË³ÈÜÒT{³Ñ
ÑÑ³VØiÑÚÑÑËÑÙÉÚÑ
Ê³Ñ³ÉÜ{~Ò~Ñ{³Ì¨ÌÙ{iÌ
ÊÚÉÜÑÑ{³ÉÖ
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε πρόσφατα για πρώτη φορά;

0ÑtåÒÐÑ³Ñ³È ¨³{~ÖÌoÈu³ÈÑ¨³
Το βιβλίο που έχετε διαβάσει τις περισσότερες φορές;

t!ËØ~Ñ{i(Ü{³ÉËÑ³È.~¨È³Ç
Ñ~ ³Ñ~u³È ³,ÌÑ
Εχετε Facebook, Twitter κ.τ.λ..; Βοηθάει τη συγγραφή, την προώθηση
ενός συγγραφέα;

$ ³Ó{K{³³iØt$ÙÖÉ{ÑØ³È
Û{Ñ³ÊÐÑ³ØU¸ÆÆu³Èå¨ÚÈ¨
ÜÑ¨~Vo{ÑÑ³ÑÂ{ÙÓÐÓÑÑÌ
³ÑÒ³¨Ñ~Ñ{Ñ~Ñ³ÑÜÊÂÓÑÐ¨Ì
ÉÐÓoÉÚØÜÑÊ³i

/Àx²²_¦Ó×³{ÑÂÑ~ÒÐÉØ×¨ÓØ
~Ñ{³ÓKiÑo¨Êo¨ÑÉÉ{ÙÊÐÈ
×Òi~ÉÜÖKÑ¨É³Ì>R_H}
×È{~Ò~Ñ{ÓT~Ñ{VÑ¨ÌÜÈ
ËoÈ¨ÑKiÚÒÉ{V¨ÓÉ{ÑÑ¨ÑÙÉTÚÖÐÉØÑÑ{³ÉËT¨Ì~Ñ{
ÉÓ¨oÉ{ÑVÑ×Ñ{¨³ÑØ¨ÉØÑÌ³
Ù{ÒKÑÐÑ~Ñ{³o¨Ò{Ð

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

Υπάρχουν θέματα για τα οποία δεν
μπορούμε να μιλήσουμε στα παιδιά
με ένα βιβλίο;

0.ÑT³Ö¨iV³(ÌÉ~Ñ{³Ò×~ÑVo{Ñ³Ë³ÈØ{Ú{~oÓÉ{Ñ0
È~Ì×~{~Ñ{³Ò¨KÉ¨Vo{Ñ³Ë
ÚÑÉ¨ÖÑÐÉ×Ñ³Ñ³{~Ò

ÛÉÂÓ¨ÛÉÉËÐÑ{ËoÈ¨ØØ
Ð¨ÖÐÉÑ³ÈØÐ{ÜÊÈÐÉo{Ñ³Ñ
Ò³ÑÐÓÑÑÌ³i×Ñ³ÑËÑ

Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνίας θα
θέλατε να είστε και γιατί;

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

Γιατί επιλέξατε ένα δέντρο για πρωταγωνιστή στο βιβλίο σας;

0ÙÓ³¨ÉËÑ{ÓÑ~ÜÑ{~ÌÐ³ËK¯TÑ¨Ñ~³Ê¨ÑØ³iÑ{Ù{~ÊÜo³ÉTËÑVÑÜÜÒ~Ñ{³ÈÜÜo{~Ì
×Ñ³Ñ{Ñ~ÌoÉ{~Ì³É¨Ñ0Èo~É~¨{ÐÓK{KÜËÉËÑ{~Ñ³Ò~Ò{
³¨ÌÙ{Ñ~ÉÈÊÉÌØÑÌ³Ñ¨³Ñ
ÐÈÙ{ioÊÐÑ³ÑVÈÉËTÉ³Ë³Üt0
{KÖ¨{u~Ñ{ÚÑ³~Ñ³Ó³ÑÑ³i
~Ñ³io¨ËÑ³ÈÐÑo{~Ö¨ÉÑÜ{ÐÖ
0Ù{ÊoiÐÑÑÈ³Ì³ÑoÑÖÑÒ³ÑÜÖVÑÜÜÒÙÉK¨Ê~ÉÚÓi
³it0¨ÑÐÒÜÑuÜÌoÑÈÐ×ËÑØ³É¨{ÉTÌÐÉ~Ñ{³Ö×Ø
Ò{Ñ³{oÐÊ~Ó×³i~ÑÌ³{ÚÑ³È
³ÑË¨{ÑÇÉÜÖÑoËÉ{>x>²xÊ
Ñ{Ù{~ÌV~Ñ{ÓÉ{³ÑÑÌÜÜÊÙÈÜÉ{Ò~Ñ{¨Ñ¨ÐoÊÉ¨{Ì³É¨i
ÑÌÌÉ¨ËÐÉÑ~Ñ³ÑÜÊÂÑÐÉ³Èo~É~¨{ÐÓK{KÜËV³Ë³
KÜÓØÓÑÖoT¨Ñ¨ÑÐÖÚ{
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AP/LUCA BRUNO

EPA/DAVID FERNANDEZ

EPA/QUIQUE GARCIA

EPA/DANIEL DEME

ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

REUTERS/VINCENT KESSLER

Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α

ΛΟΝΔΙΝΟ

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΓΑΛΛΙΑ

ΜΑΔΡΙΤΗ

ΒΕΝΕΤΙΑ

Ο φωτογράφος Τέρι Ο’ Νιλ
Στα 81 του χρόνιαÇÖËÈÃÜÙËÕÌÜÚÕÍØ¦ÌÕÝ¬ÁØÏ©»§ÏÒÍÔÜÙÚÄÝÍÏÇ
ÚÇÖÕØÚØÁÚÇÚÕß¢ÜÚÕÍØÇÌÎÓÁÔÕÝÓÖØÕÙÚ¦ÙËÁÔÇÇÖÄÚÇÁØÍÇ
ÚÕßÓËÚÃÚÒÕ©§ÁÒÙÕÔ¡ÇÔÚÁÒÇ
ÙËÎÒÏÑÃÇ ËÚ×Ô®Õ¬ÁØÏ©»§ÏÒ
ÂÚÇÔÏÊÏÇÃÚËØÇÊØÇÙÚÂØÏÕÝÙÚÏÝ
ÊËÑÇËÚÃËÝÚÕß»ÑÇÏÚÕß»ÆàßÍÕÝÚÎÝÎÛÕÖÕÏÕÆ¢ÁÏ§Ú¦ÔÇÍÕßËáËÃÞËÌÜÚÕÍØÇÌÂÙËÏÄÒÕÚÕ
ÙÚÇØÙÃÙÚËÓ¡ÁÙÇÇÖÄËÑÛÁÙËÏÝ
ÑÇÏÚÏÝÊÎÓÕÙÏËÆÙËÏÝÙÚÇÖËØÏÕÊÏÑ¦ËÃÞËÙßÒÒ¦ÈËÏÄÒÕÚÕÖÔËÆÓÇ
ÚÎÝËÖÕÞÂÝ

Καταλανικός μοντερνισμός
Ενα περιβάλλον ÖÕßÇÔÇÑÇÒËÃÚÕØËÆÓÇÚÕßÓÕÔÚËØÔÏÙÓÕÆÁÚÙÏÄÖÜÝ
ËßÊÕÑÃÓÎÙËÙÚÎÇØÑËÒ×ÔÎÚÕß
 ÖØÕÚËÃÔËÏÎÁÑÛËÙÎÙÚÎÔÇÃÛÕßÙÇÚÁÞÔÎÝ.V[OZSHUKÚÎÝÇØÑËÒ×ÔÎÝÁÑÛËÙÎËÖÏÑËÔÚØ×ÔËÚÇÏ
ÙÚÎàÜÍØÇÌÏÑÂÚÕßÑÇÚÇÒÇÔÏÑÕÆ
ÓÕÔÚËØÔÏÙÓÕÆÖÕßÂÚÇÔÁÔÇÝÈØÇÞÃÕÔÇÝÚÕßÊÏËÛÔÕÆÝØËÆÓÇÚÕÝÚÎÝ
Ø§ÕßÈÄÇØÑËÒ×ÔÎÂÚÇÔÓÃÇ
ÇÖÄÚÏÝÖØÜÚËÆÕßÙËÝÇßÚÕÆÚÕß
ÏÊÏÇÃÚËØÕßÇÔÇÔËÜÚÏÑÕÆÇÏÙÛÎÚÏÑÕÆÑÏÔÂÓÇÚÕÝÚÕÕÖÕÃÕÙÚÎÔ ÇÚÇÒÜÔÃÇËÑÌØ¦ÙÚÎÑËËÔÚßÖÜÙÏÇÑ¦

Η τέχνη του γυαλιού
Η μεγάλη ÖÇØ¦ÊÕÙÎÚÎÝÑÇÚÇÙÑËßÂÝÍß¦ÒÏÔÜÔÞØÎÙÚÏÑ×ÔÑÇÏÊÏÇÑÕÙÓÎÚÏÑ×ÔÇÔÚÏÑËÏÓÁÔÜÔËÃÔÇÏÇÑÄÓÎ
ÏÙÞßØÂÙËÖÕÒÒ¦ÙÎÓËÃÇÚÎÝßÚÏÑÂÝÑÇÏ ËÔÚØÏÑÂÝßØ×ÖÎÝÇØÇÓÕÔÁÝÚÎÝÞØÏÙÚÕßÍËÔÔÏ¦ÚÏÑÎÝ
ÖËØÏÄÊÕßÕÏÞËÏØ×ÔÇÑÚËÝÊÎÓÏÕßØÍÕÃÙÖËÆÊÕßÔÔÇÏÑÇÔÕÖÕÏÂÙÕßÔÚÏÝ
ÇÔ¦ÍÑËÝÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÓËÍÏÕØÚÏÔ¦ÙÚÕÒÃÊÏÇÇÖÄÍßÇÒÃ¦ÞØÜÓÕÂÞØÜÓÇÚÏÙÚÄÚÎÔÇÔÇÚÕÒÏÑÂÇÒÒÃÇÙÚÎÔ
ÖËØÏÕÞÂ.YHUK,Z[ßÖ¦ØÞËÏÚÕÞÜØÏÄ4LPZLU[OHSÄÖÕßËÖÏàËÃÎÖÇÒÇÏÄÚÇÚÎÇßÚÂÚËÞÔÏÑÂÑÇÏÖÇØ¦ÊÕÙÎ

Τα σχέδια του Γκόγια
Η ανεξάντλητη ÖÇØÇÑÇÚÇÛÂÑÎÚÕß
¢ØÇÔÛÃÙÑÕÔÚËÑÄÍÏÇÇÏÓÕÊÕÚËÃ
ÊÏÇØÑ×ÝÚÕÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÄÖØÕÌÃÒÑÇÏ
ÇÖÕÚÆÖÜÓÇÚÎÝÙÖÇÔÃÇÝßÚÂÚÎ
ÌÕØ¦ÚÕ¡ÕßÙËÃÕØ¦ÊÕÙÚÎ¡ÇÊØÃÚÎÊÏÕØÍÇÔ×ÔËÏÔÁÇÁÑÛËÙÎÓË
ÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑÄÛÁÓÇÚÇÙÞÁÊÏÇÚÕß
ÑÄÍÏÇÚÇÕÖÕÃÇÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÙË
ËÔÏÇÃÇÛËÓÇÚÏÑÂËÔÄÚÎÚÇÍÏÇÖØ×ÚÎ
ÌÕØ¦ÃÔÇÏ¦ÔÜÚÜÔÑÇÏÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏÇÖÄÏÊÏÜÚÏÑÁÝÑÇÏÊÎÓÄÙÏËÝ
ÙßÒÒÕÍÁÝÙÎÓÇÚÕÊÕÚ×ÔÚÇÝÚÎÔËÖÁÚËÏÕÚÜÔÞØÄÔÜÔÇÖÄÚÎÔÃÊØßÙÎÚÕßÙÖÕßÊÇÃÕßÇßÚÕÆÓÕßÙËÃÕß

Η πόλις εάλω
Συμβολική ÊÏ¦ÙÚÇÙÎ ÁÒÇÈËÑÇÏÎ
ÖØÇÑÚÏÑÂÊßÙ¦ØËÙÚÎÖÒËßØ¦ÚÎÝ
ÖÒÎÓÓÆØÇÝÙÚÎËÔËÚÃÇÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÊËÃÞÔËÏÚÎÔÄÉÎËÔÄÝËØÍÇÙÚÎØÃÕßÖÕßÌÚÏ¦ÞÔËÏÑÕßÖÏ¦ÍÏÇ
ÍÄÔÊÕÒËÝ©ÏËÔËÚÙÏ¦ÔÕÏÔÏ×ÛÕßÔ
ÇÖÎßÊÏÙÓÁÔÕÏÇÖÄÚÎÙßÙÙ×ØËßÙÎ
ÚÜÔÖØÕÈÒÎÓ¦ÚÜÔÖÕßÊÏÕÍÑ×ÔÕÔÚÇÏÞÜØÃÝÔÇÊÏÇÌÇÃÔËÚÇÏÒÆÙÎ¬Ç
ÖÒÂÛÎÚÜÔÚÕßØÏÙÚ×ÔÕÏÖÒÎÓÓÆØËÝÎÑÃÔÎÙÎÚÜÔÒÁÓÈÜÔÎØÆÖÇÔÙÎÑÇÛÏÙÚÕÆÔÚÎàÜÂÊÆÙÑÕÒÎËÔ×
ÄÒÕÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÖÇÒÇÏÕÃÑ¦ÚÕÏÑÕÏËÖÏÒÁÍÕßÔÔÇÓËÚÇÑÕÓÃÙÕßÔ

NATIONAL GALLERY OF ART/ THE NY TIMES

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

$ ³Éo~Ò³i$É¨ÑVÐ{ÑÉÐÐÊÈÓo{É³ÓTi
ΠΑΡΙΣΙ
Ο πιο ΠαριζιάνοςÇÖÄÚÕßÝÇØÏàÏ¦ÔÕßÝÚÎÝËÖÕÞÂÝÚÕßÕÔÚÍÑ¦Ø
§ÚËÍÑ¦ àÕÆÙËÚÕÔÖÇÒÓÄÚÎÝÍÇÒÒÏÑÂÝÖØÜÚËÆÕßÙÇÝÄÙÕ
ÒÃÍÕÏ/©ÖËØÇÑÇØÔÏÁÖÕßÙÚÕÃÞËÏÜÙËÚÎàÜÂÚÕßËÍÑÇÏÔÏ¦ÙÚÎÑË
ÚÕÇÔÑÇÏËÃÞËÇØÞÃÙËÏÔÇÞÚÃàËÚÇÏÇÖÄÚÕÄÚÇÔÕ§ÚËÍÑ¦
ÂÚÇÔÁÔÇÝ¦ÔÊØÇÝËÚ×ÔÙÞÁÙÎ
ÚÕßÓËÚÎÓÕßÙÏÑÂÚÎÔÄÖËØÇÑÇÏ
ÚÕÔÞÕØÄÙÌØ¦ÍÏàËÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚ¦ÚÕßÓËÚØÄÖÕÇÖÄÒßÚÕÑÇÏ
ÑÇÛÕÒÏÑÄ©ÏÓÖÇÒÇØÃÔËÝÚÕßÖÕß
ËÃÔÇÏÍÔÜÙÚÁÝÙËÄÒÕÔÚÕÔÑÄÙÓÕ

ÑÇÏÇÖÕÚËÒÕÆÔÁÓÈÒÎÓÇÚÎÝÖÇØÏÙÏÔÂÝàÜÂÝÚÎÝÓÖËÒËÖÄÑÂÚÇÔ
ÁÔÇÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÝ
ÚÕß§ÚËÍÑ¦ÁÔÇÙÚÕÏÞËÃÕÖÕßÚÕÔ
ÇÏÓÕÊÕÚÕÆÙËÑÇÏÌÒÄÍÏàËÚÎÌÇÔÚÇÙÃÇÚÕßÚÕ¡ÕßÙËÃÕ©ØÙÁÚÕß
ÇØÏÙÏÕÆÛÇÊÏÇØÑÁÙËÏ×ÝÚÏÝ 
ÇÔÕßÇØÃÕßÎÓËÍ¦ÒÎÁÑÛËÙÎ©
§ÚËÍÑ¦ÙÚÎÔ©ÖËØÇ®ÓÏÇÓËÍ¦ÒÎ
ÖÇØÇÍÜÍÂÖÕßËÓÈÇÛÆÔËÏÄÞÏÓÄÔÕ
ÙÚÎÔÚÁÞÔÎÚÕß§ÚËÍÑ¦ÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÙÚÏÝÖØÕÙÜÖÏÑÁÝËÓÓÕÔÁÝÚÕßÙÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÚÎÝÓÕßÙÏÑÂÝÑÇÏÚÕßÞÕØÕÆ
ÑÇÏÙÚÕËÖÃÙÎÓÕÑÇÏÇÔËÖÃÙÎÓÕÇØÃÙÏÚÕßÑÇÏÚÕß ÙÎ-

ÓÇÔÚÏÑÂÇßÚÂÁÑÛËÙÎÛÇÓËÚÇÌËØÛËÃÇØÍÄÚËØÇÇÖÄÚÎÔÎ¡ÇØÚÃÕß
ÙÚÎÔÛÔÏÑÂÏÔÇÑÕÛÂÑÎÚÎÝ
©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÍËÍÕÔÄÝÖÕßÖØÕÑÇÒËÃÊÎÓÕÙÏËÆÓÇÚÇÙËÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦
ÁÔÚßÖÇ6¬àÁÏÙÕÔ¢¦ØÇÍÑÕÕÚËÞÔÕÑØÏÚÏÑÄÝÚÜÔ5L^@VYR;PTLZ
ÁÍØÇÉËÁÔÇÓÇÑØÕÙÑËÒÁÝÑÇÏËÓÈØÏÛÁÝ¦ØÛØÕÓËÇÌÕØÓÂÚÎÔÁÑÛËÙÎÇßÚÂÇÑÚÏÔÕÍØÇÌ×ÔÚÇÝÚÏÝËÓÓÕÔÁÝÚÕßÔÚÍÑ¦Ø§ÚËÍÑ¦¡ÄÔÕ
ÚÕÁÚÕÝÍØ¦ÌËÏÕ¢¦ØÇÍÑÕÕ
ÔÚÍÑ¦Ø§ÚËÍÑ¦ÖÂÍËÙÚÎÔ©ÖËØÇ
ÑÇØÔÏÁÖÕßÂÚÇÔÁÔÇÑÚÃØÏÕÙÞËÚÏÑ¦ÖØÄÙÌÇÚÕÇÑÄÓÎÌÕØÁÝ

ÇÒÒÏËØÍÕÆÙËÓÏÇÖØÇÍÓÇÚÏÑÂËÓÓÕÔÂÍÏÇÚÕÔÑÄÙÓÕÚÎÝÓÕßÙÏÑÂÝ
ÑÇÏÚÜÔÖÇØÇÙÑÎÔÃÜÔÍÏÇÚÇÙ×ÓÇÚÇÚÜÔÞÕØËßÚØÏ×ÔÍÏÇÚÎÔÏÊÁÇ
ÚÎÝÓÖÇÒÇØÃÔÇÝÚÇÔÁÔÇÝÑÄÙÓÕÝ
ËØÓÎÚÏÑÄÝÍÏÇÚÕÇÖÒÄÑÕÏÔÄÁÔÇÝ
ÑÄÙÓÕÝÓËÚÕßÝÊÏÑÕÆÝÚÕßÑ×ÊÏÑËÝ
ÑÇÏÚÏÝÊÏÑÁÝÚÕßÚËÒËÚÕßØÍÃËÝÁÔÇÝ
ÑÄÙÓÕÝÓËËØÜÚÏÙÓÄËÙÜÙÚØÁÌËÏÇ
ÑÇÏÓÕÔÕÑÇÒÒÏÁØÍËÏÇÑËÃÕ§ÚËÍÑ¦
ÜÝÖÇÛÏÇÙÓÁÔÕÝËØÇÙÏÚÁÞÔÎÝÓÕßÙÄÌÏÒÕÝËßÊÕÑÏÓÕÆÙËÑÇÏÇÔÇÖÚßÙÙÄÚÇÔÙÇÔßÊØÄÌÏÒÕÌßÚÄØ¦ÌËÏ
Õ¬àÁÏÙÕÔ¢¦ØÇÍÑÕÄÚÏÕ§ÚËÍÑ¦
ÍÔ×ØÏàËÚÎÔ©ÖËØÇÚÜÔÇØÏÙÃÜÔ

ÄÖÜÝÕ¡ÕÔÁÚÕßÝÑÂÖÕßÝÙÚÕÏÈËØÔÃ¡ËÚ¦ÚÕÓÖÕØÕÆÙËÕ
§ÚËÍÑ¦ÔÇÇÔÚÁÐËÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÚÎÔ
ÖÏÕÇÑØÏÈÂÙßÔÊØÕÓÂÙÚÎÔ©ÖËØÇ
ÄÖÕßÖÂÍÇÏÔËËßÚÁØÇ¬ËÚ¦ØÚÎ
ÇØÇÙÑËßÂÓÁÙÇÇÖÄËÏÊÏÑÂËÃÙÕÊÕ©ÏÙßÔÊØÕÓÎÚÁÝÇßÚÂÝÚÎÝ
ÑÇÚÎÍÕØÃÇÝÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÍÒÏÙÚØÂÙÕßÔÙÚÇÖÇØÇÙÑÂÔÏÇÇÑÄÓÎÑÇÏ
ÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÜÔÖÇØÇÙÚ¦ÙËÜÔ
©Ï¦ÔÊØËÝÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÊÕßÔÇÖÄ
ÑÕÔÚ¦ÚÏÝÔÚÃÈËÝÚÎÝÄÖËØÇÝÇÒÒ¦
ÑÇÏÚÏÝÓÖÇÒÇØÃÔËÝÙËÇÃÛÕßÙËÝÖÕß
ËÃÞÇÔÁÐßÖÔÇÙÞËÊÏÇÙÚËÃÔÇÇÔÚÇÔÇÑÒÕÆÔËÃÊÜÒÇÓÁÙÇÇÖÄÑÇÛØÁÌÚËÝ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Μικρή αλλόκοτη χειμωνιάτικη ιστορία
Τον παρατήρησε Ñ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÐÇÔÇÑÕÏÚ×ÔÚÇÝÖÇÒÏÁÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝ!
ÓÁÙÇÙÚÎÔÑÇÒËØÃÇÏÚÄØÏÕÓÇÔÕßÁÒËqÚÕß¡ÏÒ¦ÔÕßÓÁÙÇÙÚÎÔ
ÑÕÙÓÕÖÒÎÓÓÆØÇÚÕßÚÕßØÏÙÚÏÑÕÆÒÏÓÇÔÏÕÆÚÕß ÁÏÖ¬¦ÕßÔÁÐÜÇÖÄÚÕ
¢ÄÏÒÝ®ÚÕßÕÔÊÃÔÕßÙËÁÔÇÏÚÇÒÏÑÄËÙÚÏÇÚÄØÏÕÙÚÎÔØÃÔÙËÝÑÕßÁØ
ÚÎÝÒÇÙÑ×ÈÎÝÖÒ¦ÏÙÚÕÌØÕÔÚÏÙÓÁÔÕÖÕÒßÙÆÞÔÇÙÚÕØÁÓÇÚÕß¬ÙËÕÔÍÑÏËÚÙËÄÔÙÚÎÔÑÇØÊÏ¦ÚÎÝËÕÆÒ
ÙÚÎ§ ÕØÁÇ©ØÛÏÕÝÇÑÃÔÎÚÕÝÂ
ÖËØÇÙÚÏÑÄÝÊÏÇÈ¦ÚÎÝÑÇÛÏÙÚÄÝÙÚÕ
ÍØÇÙÃÊÏ¦ÒÒÕÚËÕ¦ÍÔÜÙÚÕÝ¦ÔÊØÇÝ
ËÃÔÇÏÖÇØ×ÔÙËÄÒËÝÇßÚÁÝÚÏÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÖÕßÚØÇÈ¦ËÏÙÚÇÚÇÐÃÊÏÇ
ÚÕßÕÑÆØÏÕÝÑØÏÏÇÑØÃÔËÚÇÏÙË
ÄÒÇÇßÚ¦ÚÇÍËÜÍØÇÌÏÑ¦ÙÎÓËÃÇÙË
ÊÎÓÄÙÏÕßÝÞ×ØÕßÝÓËÍÇÒÕßÖÄÒËÜÔ
ÇÌÂÔÕÔÚÇÝÚÕÙÚÃÍÓÇÚÕßÙËÊÏ¦ÌÕØÇÙÎÓËÃÇÚÕßÖÒÇÔÂÚÎ¡¦ÒÒÕÔ!ÚÕ
ÙÚÃÍÓÇÚÕßÇÖÕÓÁÔËÏÓÕÔ¦ÞÇÙÚÎÔ
Ñ¦ÓËØÇÚÕßÑßØÃÕßÑØÏÕßÛËÔ¦
ÇÒÒÕÆ©ÃÊÏÕÝËÃÔÇÏÈÁÈÇÏÕÝÖÜÝÚÎ

Από τη στιγμή
που βλέπει κάτι που
δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί, ο τρόμος
είναι εξασφαλισμένος.
ÙÚÏÍÓÂÖÕßÚØÇÈÕÆÙËÚÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÝ¦ÍÔÜÙÚÕÝ¦ÔÊØÇÝÊËÔÂÚÇÔËÑËÃ¢ÕØ×ÔÚÇÝÚÇ
ÃÊÏÇÖ¦ÔÚÕÚËØÕÆÞÇÓÏÇÌÛÇØÓÁÔÎ
ÇÔÕÏÞÚÄÞØÜÓÎÑÇÖÇØÔÚÃÔÇÑÇÏÓÏÇ
ÚØÁÔÚÏÚØÇÍÏ¦ÙÑÇÑÕÏÚ×ÔÚÇÝÖ¦ÔÚÕÚËÖØÕÝÚÕÔÌÇÑÄÓËÁÔÇÇÏÔÏÍÓÇÚÏÑÄÞÇÓÄÍËÒÕ¶ÖÕßÁÑØßÈËÑ¦ÚÏÙÇÔ
ËÏØÜÔËÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÁÔÇÖÇØ¦ÖÕÔÕ
ÖØÕÙÊÏÄØÏÙÚÎÝÎÒÏÑÃÇÝ¶ÖÕÚÁ
ÊËÔËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÑÕÔÚ¦ÙÚÕÔÌÇÑÄ¶
ÍÏÇÚÕÔÑÆØÏÕÑØÏËÃÔÇÏÁÔÇÖÒ¦ÙÓÇ
ÖÕßÊËÔÚÕÔÇÌÂÔËÏÙËÎÙßÞÃÇÄÖÕÚËÚÇÐÏÊËÆËÏÑÇÏÌÜÚÕÍØÇÌÃàËÏÊÎÓÄÙÏÕßÝÞ×ØÕßÝÇÔÔÇÛÁÒËÏÑ¦ÚÏÔÇ

«Κάθε φοράÈ³¨ÑKÒÜÈÖTÑ³ÑÐÓ¨iV³ÉÂ³É¨{~ÌVÑÑ¨³{ÓÐÑ{
ÐÉ³Ò³{ÑÑÓo{ÑÌÜÑÑÈ³Ò³Ñ¨ÌÑ0{ÇÓØÓÇiÑ«u

ÚÕßÖËÏÓÇÊËÔÚÕÔÖÒÎÙÏ¦àËÏÖÕÚÁ
ÊËÔÑ¦ÔËÏÑ¦ÖÕÏÇÞËÏØÕÔÕÓÃÇÚÃÖÕÚÇÁÐÇÒÒÕÂÚØÕÓÇÑÚÏÑÄ ÏÜÙÚÄÙÕ
ÇÖÄÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÈÒÁÖËÏÑ¦ÚÏÖÕß
ÊËÔÛÇÁÖØËÖËÔÇÈØÃÙÑËÚÇÏËÑËÃÕ
ÚØÄÓÕÝËÃÔÇÏËÐÇÙÌÇÒÏÙÓÁÔÕÝÓËÍ¦ÒÎÇÔÇÚØÏÞÃÒÇ
¬ÕÑÏÔÎÚÄÙÕßËÃÔÇÏÙÚÕÏÞËÏÜÓÁÔÕ®ÚÕßËÃÖÇÍËÒ×ÔÚÇÝÏÇÓÁÔÇ
ÄÒÕÇßÚÄÂÚÇÔÓÏÇÙÆÓÖÚÜÙÎÑ¦ÖÕÏÕÝÓËÚÄÙÕÑÕÏÔÂÌßÙÏÕÍÔÜÓÃÇ
ËÃÔÇÏÒÕÍÏÑÄÔÇÓÕÏ¦àËÏÙËÑ¦ÖÕÏÕÔ
¦ÒÒÕÇÖÄÁÔÇÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÙÎÓËÃÕ
ÚÕßÖÒÇÔÂÚÎ×ÝÚÕÔÖØÄÙËÐËÄÓÜÝ"
 ¦ÛËÌÕØ¦ÖÕßÚØÇÈ¦ÜÖÕÒßÙÆÞÔÇÙÚÇÓÁØÎÙËÊÎÓÄÙÏÕßÝÞ×ØÕßÝ
ÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÇÔÇØÜÚÏÁÓÇÏÓËÚ¦ÚÏ
ÔÇÇÖÁÍÏÔÇÔÄÒÇÇßÚ¦ÚÇÖØÄÙÜÖÇ
¬ÏàÜÁÝÁàÎÙÇÔ"¡ÖÕØËÃÑ¦ÖÕÏÕÝÇÖÄ
ÇßÚÕÆÝÔÇÖÁÛÇÔËÒÃÍÎ×ØÇÓËÚ¦
ÚÎÔÚßÞÇÃÇÇÊÏ¦ÌÕØÎ¶ËÏÊÏÑ¦ÖØÕÝ
ÇßÚÕÆÝ¶ÌÜÚÕÍØ¦ÌÏÙÎ"¡ÖÕØËÃÔÇ
ÁÑÇÔËËÑÖÒÎÑÚÏÑÄÁØÜÚÇÁÖËÏÚÇÇÖÄ
ÒÃÍÎ×ØÇ"§ÇÇÔÇÑ¦ÒßÉËÑ¦ÚÏÚØÕ-

ÓËØÄÍÏÇÚÎàÜÂÚÕß"§ÇÁÖËÙËÔÇ
ÑÕÏÓÎÛËÃÞÜØÃÝÔÇÐßÖÔÂÙËÏÖÕÚÁ
ÐÇÔ¦"ÕÏËÝËÃÔÇÏÄÒËÝÇßÚÁÝÕÏàÜÁÝÖÕßÚßÞÇÃÇÙÚÇÚßÌÒ¦ÙÞËÊÄÔ
ÇÏÞÓÇÒÜÚÃàÜ"ÕÏËÝËÃÔÇÏÕÏÏÙÚÕØÃËÝ
ÚÕßÝ" ÇÏÙÏÍ¦ÙÏÍ¦¦ØÞÏÙÇÔÇÚÕÔ
ÐËÞÜØÃàÜÓÁÙÇÙÚÕÖÒÂÛÕÝÍÏÔËÑ¦ÚÏÙÇÔÓßÙÚÏÑÄÝÖØ¦ÑÚÕØÇÝÚÎÝÙßÔËÃÊÎÙÂÝÓÕß¢¦ÔÚÇÙÓÇÖÕßÙÚÕÏÞËÏ×ÔËÏÄÞÏ¦ÊËÏÇÙÖÃÚÏÇÚÏÝÔÆÞÚËÝ
ÇÒÒ¦ÊÎÓÄÙÏÕßÝÞ×ØÕßÝÓÁÙÇÙÚÕ
ÌÜÝÚÎÝÎÓÁØÇÝ®
¡ÏÇÔÆÞÚÇÕÔËÏØËÆÚÎÑËÇßÚÄ
ÚÕÔ¦ÍÔÜÙÚÕ¦ÔÛØÜÖÕ¬ÕÔËÃÞË
ÖÒÎÙÏ¦ÙËÏ¡ÖÕØÕÆÙËÔÇÚÕÔÇÍÍÃÐËÏ ¦ÚÏÚÕßÛÆÓÏàË ÇÏÚ×ØÇÚÕß
ÓÏÒÕÆÙË!Ñ¦ÚÏÚÕßÁÒËÍËÓÁÙÇÙÚ»
ÄÔËÏØÕÓÇÊËÔÓÖÕØÕÆÙËÔÇÇÑÕÆÙËÏ
ÇÖÄÚÎÈÕßÂÚÕßÑÄÙÓÕßÕÒÄÍßØ¦
ÚÕßÝØÕÚÕÆÐßÖÔÂÙËÏÑ¦ÛÏÊØÕÝ
ÖÇØÇÚÂØÎÙËÙÚÇÓ¦ÚÏÇÚÕßÐÁÔÕß
ÚÇÃÊÏÇÖÇÏÊÏÑ¦Ê¦ÑØßÇÖÕßÁÞßÙË
ÑÇÏÕÃÊÏÕÝÑ¦ÖÕÚË¬ÇÊ¦ÑØßÇÍÏÇÚÇ
ÕÖÕÃÇÊËÔÓÃÒÎÙËÖÕÚÁÙËÑÇÔÁÔÇÔ
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ΒΙΒΛΙΟ

Ποιος μισεί τόσο πολύ τη λογοτεχνία;
Η διαχρονική μανία καταστροφής που διατρέχει τον ανθρώπινο πολιτισμό έναντι του γραπτού, ευφάνταστου, λοξού λόγου
ØÇÙÎÁÜÝÚÕÔßÖÕÒÕÍÏÙÚÂÑÇÏÚ×ØÇ
ÖÏÇÚÕÁÐßÖÔÕÑÏÔÎÚÄÁÔÇÔÚÏÚÎÝ
ÍØÇÖÚÂÝÙËÒÃÊÇÝ¢ÇÃÔËÚÇÏÄÓÜÝ
ÄÚÏÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕÔÎ
ÖËàÕÍØÇÌÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÎÖÕÃÎÙÎÚÕ
ÊÕÑÃÓÏÕÕÏÓËÒÁÚËÝ¶Ñ¦ÛËÍØÇÖÚÄ
ÑËÃÓËÔÕÖÕßÖØÕâÖÕÛÁÚËÏÓÏÇÙÕÈÇØÂÓÁØÏÓÔÇÑÇÏÌØÕÔÚÃÊÇÍÒ×ÙÙÇÝÑÇÏÊÕÓÂÝÊÕÑÏÓ¦àËÚÇÏÙÑÒÎ-

Ø¦ÇÖÄÖÕÒÆÖÏÕÖÇÒÏ¦©©ßÃÒÏÇÓ
¡ÇØÐÙÚÎÓËÒÁÚÎÚÕßÓËÚÕÔÖØÕÈÕÑÇÚÄØÏÑÕÚÃÚÒÕ¬ÕÓÃÙÕÝÍÏÇÚÎ
ÒÕÍÕÚËÞÔÃÇ®ÖÕßÑßÑÒÕÌÕØËÃÇÖÄ
ÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝÄÒÏÝÛÃÍËÏÇÑØÏÈ×Ý
ÇßÚÄÚÕÞØÕÔÏÑÄÂÇÒÒÏ×ÝÓÏÇÊÏÇÞØÕÔÏÑÂÓÇÔÃÇÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÝÖÕß
ÊÏÇÚØÁÞËÏÚÕÔÇÔÛØ×ÖÏÔÕÖÕÒÏÚÏÙÓÄ
ÁÔÇÔÚÏÚÕßÍØÇÖÚÕÆËßÌ¦ÔÚÇÙÚÕß

ÒÕÐÕÆÇÖÇÏÚÎÚÏÑÕÆÒÄÍÕß ÇÏÓË
ÚÕÔÚËÒËßÚÇÃÕÔÇÇÔÛÃÙÚÇÚÇÏÓË
ÚØÄÖÕÓÕÔÇÊÏÑÄËÔÚÁÒËÏ±ÖÄÇßÚÂÚÎÔÁÔÔÕÏÇÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕß¡ÇØÐ
ÊËÔÓÖÕØËÃÝÔÇÚÕÑÇÚÇÚ¦ÐËÏÝËÆÑÕÒÇÙËÑÇÚÎÍÕØÃÇËÃÔÇÏÁÔÇÓ¦ÒÒÕÔ
ßÈØÏÊÏÑÄÊÕÑÃÓÏÕÓË¦ÌÛÕÔÎÇÌÎÍÎÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÇÒÒ¦ÑÇÏÖØÕÙÜÖÏÑÄ
ÆÌÕÝÇÙÑËÃÓÏÇËßÍËÔÂÖÕÒËÓÏÑÂ

ÑßØÃÜÝÄÓÜÝËÑÌØ¦àËÏÑÇÏÓÏÇÈÇÛÏ¦ÇÍ¦ÖÎ¬ÎÔßÖËØÇÙÖÃàËÚÇÏÑÇÏ
ÚÎÔÖØÕÙÚÇÚËÆËÏÇÔÇÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÝ
ÄÒÕßÝÄÙÕÏÚÎÔÁÞÕßÔÑÇÚÇÊÏ×ÐËÏ
ÑÇÏÇÖÇÐÏ×ÙËÏ©ÏËÖÏÛÁÙËÏÝÇßÚÁÝ
ÖØÕÝÚÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÙßÞÔ¦ÂØÛÇÔ
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Ο Πλάτων, ο Ομηρος
και ο Ντ’ Αλαμπέρ

Aπό την αχανή αρχική επικράτεια
στη σταδιακή αποψίλωση

Της ΕΥΗΣ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ
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WILLIAM MARX
Το μίσος για τη λογοτεχνία
μτφρ. Αντώνης Αθανασόπουλος
εκδ. Πόλις

Ο Ουίλιαμ Μαρξ αναδεικνύει με λεπτή ειρωνεία
τα παράδοξα, ευτράπελα, «αντιλογοτεχνικά»
επιχειρήματα, διαιρώντας το βιβλίο του σε
τέσσερις δίκες στο όνομα του κύρους, της αλήθειας, της ηθικής
και της κοινωνίας.
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ÖÕßËÔÇÔÚÏ×ÔÕÔÚÇÏÙÚÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇ
ÇÔÚÏÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÔÇ
ÐËÞÜØÃÙËÏÇÖÄÚÕÇÊÏÇÚ¦ØÇÑÚÕÑÇÏ
ÙßÔËÞÁÝÙ×ÓÇÚÕßÒÄÍÕßÍØÇÖÚÄÂ
ÑÇÏÖØÕÌÕØÏÑÄÇßÚ¦ÖÕßÛÁÒËÏÔÇ
ÑÇØÖÜÛËÃÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÒÕÏÖÄÔÕØÃàËÚÇÏÇØÔÎÚÏÑ¦ÓÁÙÇÇÖÄÇßÚÄÚÕ
ÊËÔ®!ÊËÔËÃÔÇÏÇÒÂÛËÏÇÊËÔÁÞËÏ
ÑÆØÕÝÊËÔËÃÔÇÏÎÛÏÑÂÊËÔÇØÓÄàËÏÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇ
¬ÕÊÕÑÃÓÏÕÚÕß©ßÃÒÏÇÓ¡ÇØÐ
ÊËÔËÃÔÇÏÓÄÔÕÓÏÇÑØÏÚÏÑÂÖÇØ¦ÛËÙÎÚÜÔÈÇÙÏÑ×ÔËÖÏÞËÏØÎÓ¦ÚÜÔ
ÚÎÝÇÔÚÏÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÖÕßËÖÏÙÚØÇÚËÆÛÎÑÇÔÙÚÎÔÖÕØËÃÇÚÜÔÇÏ×ÔÜÔ
ÍÏÇÔÇÖÕÒËÓÂÙÕßÔÚÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇ
ËÔËÃÔÇÏÓÄÔÕÓÏÇËÐÇÏØËÚÏÑÂÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÔÇÇÔÇÊËÏÞÛËÃÎÖÕÒßÖÒÕÑÄÚÎÚÇÚÕßÚØÄÖÕßÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÎ
ÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÕØÃàËÚÇÏÚËÒÏÑ¦ÓÁÙÇ
ÇÖÄÚÎÔÇÔÚÏÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÃÔÇÏÑÇÏ
ÓÏÇÓÇÚÏ¦ÙËÖÕÒÒ¦ÙÎÓËÃÇÊÏËÏÙÊßÚÏÑÂÙÚÎÔÃÊÏÇÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝ
ÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÖÄÚÇÕÓÎØÏÑ¦ÁÖÎ
ÄÖÕßÕØÇÉÜÊÄÝÙÚÁÑËÏÙÚÕËÖÃÖËÊÕÚÕßÏËØÕÌ¦ÔÚÎÖÕßÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏ
ÚÏÝÓËÍÇÒÆÚËØËÝÇÒÂÛËÏËÝÙÚÇÞØÄÔÏÇÚÕßÒ¦ÚÜÔÇÄÖÕßÙÚÂÔËÚÇÏÚÕ
ÊÏÇÙÎÓÄÚËØÕÊÏÑÇÙÚÂØÏÕÍÏÇÚÎÔ
ÑÇÚÇÊÃÑÎÚÕÆÖÕÏÎÚÂÑÇÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÙÚÏÝÇÁÔÇËÝÓËÚÇÓÕØÌ×ÙËÏÝ
ÇßÚÕÆÚÕßÊÏÑÇÙÚÎØÃÕßÖÕßÖÇØÄÚÏ
ÇÔÇÑßÑÒ×ÔËÏÙÞËÊÄÔÚÇÃÊÏÇËÖÏÞËÏØÂÓÇÚÇËÐßÖÎØËÚËÃÙËÑ¦ÛËËÖÕÞÂ
ÑÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÇÚàÁÔÚÇ
ËÔßÖ¦ØÞÕßÔËÔÔÁÇ¡ÕÆÙËÝ

ËÖËÏÊÂËÔÔÁÇËÃÔÇÏÕÏÚÁÞÔËÝ¬Õ
ÇÔÚÃÙÚØÕÌÕÏÙÞÆËÏ!ßÖ¦ØÞÕßÔËÔÔÁÇ
ÚÁÞÔËÝËÖËÏÊÂËÔÔÁÇËÃÔÇÏÕÏ¡ÕÆÙËÝ®ÙËÒÍØ¦ÌËÏÕ¡ÇØÐÙÚÎÔ
ÇØÞÂÚÕßÑËÏÓÁÔÕßÍÏÇÔÇÍÃÔËÏÑÇÚÇÔÕÎÚÄÚÕÓËÚÇÌßÙÏÑÄÍÃÍÔËÙÛÇÏ
ÚÎÝËÖÕÞÂÝÚÜÔÕÓÎØÏÑ×ÔËÖ×Ô©
ÑÄÙÓÕÝÙÚÕÔÕÖÕÃÕÁÞËÏÚÏÝØÃàËÝÚÕß
ÎÊßÚÏÑÂÒÕÍÕÚËÞÔÃÇËÃÔÇÏÁÔÇÝÑÄÙÓÕÝÛÇßÓÇÙÚÂÝÏÙÕØØÕÖÃÇÝÑÇÏÙÆÓÖÔÕÏÇÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÑÇÏ
ÙÚÎÌÆÙÎÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕÇÔÛØ×ÖÏÔÕ
ÑÇÏÙÚÕÛËáÑÄÃÔÇÏÁÔÇÝÑÄÙÓÕÝ
ÖØÕÖÚÜÚÏÑÄÝÑ¦ÖÜÝÙÇÔÚÎÔÇÞÇÔÂËÖÏÑØ¦ÚËÏÇÚÕßÒÄÍÕßÖÕßÇÔÁÌËØÇÙÚÎÔÇØÞÂÄÖÕßÎÇÒÂÛËÏÇ
ÊËÔËÃÔÇÏÐÁÞÜØÎÇÖÄÚÎÔÕÓÕØÌÏ¦
ÕÆÚËÑÇÏÎËÖÏÙÚÂÓÎÇÖÄÚÎÔÖÕÃÎÙÎÑÇÏÚÎÓÕßÙÏÑÂ®ÙÔÇÝÑÄÙÓÕÝÄÖÕßÕÖÕÏÎÚÂÝÇÔÚÒËÃÇÖÄÚÕ
ÛËÃÕÚÎÊÆÔÇÓÎÔÇÊÏÇÚßÖ×ÔËÏÚÎÔ

Οι αέναες
μεταμορφώσεις ενός
δικαστηρίου που, παρότι
ανακυκλώνει σχεδόν
τα ίδια επιχειρήματα,
εξυπηρετεί σε κάθε
εποχή και διαφορετική
ατζέντα.
ÇÒÂÛËÏÇÙÞËÊÄÔÇÊÏÇÓËÙÕÒ¦ÈÎÚÇ
ÞÜØÃÝÚÕÔÙÑËÖÚÏÑÏÙÓÄÖÕßËÓËÃÝ
ÙÚÕÔÁÓÖÒËÕÌÜÚÄÝÔËÜÚËØÏÑÄÑÇÏ
ÓËÚÇÔËÜÚËØÏÑÄÑÄÙÓÕÛËÜØÕÆÓË
ÖÏÇÊËÊÕÓÁÔÕ¬ÕÊÏÑÇÙÚÂØÏÕÚÎÝ
ÕÒÏÚËÃÇÝ®ÚÕÆÒ¦ÚÜÔÇÖÕßÓË
ÚÎÔÑÇÚÇÊÏÑÇÙÚÏÑÂÚÕßÇÖÄÌÇÙÎ
ËÐÕØÃàËÏÚÕÔÖÕÏÎÚÂÇÖÄÚÎÔÖÄÒÎ
ÊËÔÞÇØÇÑÚÎØÃàËÚÇÏÓÄÔÕÍÏÇÚÎÔ
ÇßÙÚÎØÄÚÎÚÇÚÎÝÖÕÏÔÂÝÑÇÏÚÎÔ
ÇÊÏÇÓÌÏÙÈÂÚÎÚÎËÖÏÚßÞÃÇÚÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇÚÎÓËÚÇÌßÙÏÑÂÚËÒËÙÏÊÏÑÃÇÚÎÝÏÇÈ¦àÕÔÚÇÝÑ¦ÖÕÏÕÝÚÕÔ
Ò¦ÚÜÔÇÙÂÓËØÇÛÇØØËÃÃÙÜÝÄÚÏ
ÎÇÖÄÌÇÙÎÍÏÇÚÎÔËÐÕØÃÇÚÕßÖÕÏÎÚÂÇÖÄÚÎÔÖÄÒÎÚËÒÏÑ¦ÙËÑ¦ÖÕÏÇ
ÓËÚÇÍËÔÁÙÚËØÎËÖÕÞÂÇÔÇÑÒÂÛÎÑË
ÖËÏÊÂÎÖÕÃÎÙÎÑÇÏÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇ
ËÔÍÁÔËÏÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÚÎÔËÒËßÛËØÃÇÖÕßÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÙÂÓËØÇ
ÛÇØØËÃÕÇÊÇÂÝÄÚÏÚÕÊÏÑÇÙÚÂØÏÕ
ÚÕßÒ¦ÚÜÔÇÇÖÁÚßÞËÙÚÕÔÙÑÕÖÄÚÕß¬ÃÖÕÚÇÄÓÜÝÊËÔÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÇÖÁÞËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄ
ÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ¬ÕÖÒÇÚÜÔÏÑÄ
ÙÞÁÊÏÕÑÇÚÇÈÇØ¦ÛØÜÙËÚÎÔÖÕÃÎÙÎÑÇÏÚÎÓËÚËÐÁÒÏÐÂÚÎÝÚÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÖÕßÚËÒÏÑ¦ÇÖÕÍßÓÔÜÓÁÔÎ
ÇÖÄÑ¦ÛËÃÞÔÕÝÑÆØÕßÝÇÒÂÛËÏÇÝ
ÑÇÏÎÛÏÑÂÝÈÇØÆÚÎÚÇÝÓËÚÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙËÖ¦ØËØÍÕËÔ×ÕÃÊÏÕÝ

ÕÖÕÏÎÚÂÝÙËÖÇØÃÇßÚÂËÃÔÇÏÎ
ËÒËßÛËØÃÇÖÕßÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔËÏÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÙÂÓËØÇÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÖÕß
ÈØÃÙÑËÏÑÇÚÇÌÆÍÏÕÓÄÔÕÔËÑËÃÄÖÕß
ÊËÔÁÞÕßÔÇÐÏ×ÙËÏÝÎÌÏÒÕÙÕÌÃÇÑÇÏ
ÄÒËÝÕÏËÖÏÙÚÂÓËÝËÃÚËÛËÚÏÑÁÝËÃÚËÇÔÛØÜÖÏÙÚÏÑÁÝËÃÚËÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝ
©¡ÇØÐÓÁÙÇÇÖÄÚÁÙÙËØÏÝÊÃÑËÝ!
ÑÆØÕÝÇÒÂÛËÏÇÎÛÏÑÂÑÕÏÔÜÔÃÇ
ÛÇÓÇÝËÑÛÁÙËÏËÓÖËØÏÙÚÇÚÜÓÁÔÇ
ÙÑÇÔÊÇÒÏÙÚÏÑÁÝÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÖÕß
ÕØÍÇÔÏÑ¦ÛÇßÖÕÊËÃÐÕßÔÚÕÖÁØÇÙÓÇÙÚÕÑÃÔÎÓÇÚÕßØÕÓÇÔÚÏÙÓÕÆ!
ÚÎÔÖØ×ÚÎÙÕÈÇØÂÇÖÄÖËÏØÇÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÓËËÙÜÚËØÏÑÂÙßÔÕÞÂÑÇÏ
ÎÛÏÑÂÚÎÝÃÊÏÇÝÚÎÝÖÕÏÎÚÏÑÂÝÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝ®ÙËÒ©¡ÇØÐÙÚÎÔ
ÖÕØËÃÇÛÇÇÔÇÙÆØËÏÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÓËÍ¦ÒÕßÝÖÕÒÁÓÏÕßÝÚÎÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÄÖÜÝÚÕÔ*7:UV^ÓËÚÎ
ÊÏ¦ÙÎÓÎÊÏ¦ÒËÐÂÚÕß©ÏÆÕ ÕßÒÚÕÆØËÝ®ÚÕÔ;HUULN\`3L-u]YLÓË
ÚÕËØÃÚÎÝ¡ÇÚÇÏÕÙÖÕßÊÃÇÝÚÎÝ
ÕÃÎÙÎÝ®+LM\[PSP[H[LWVL[PJLZ
ÛÇÇÐÏÕÒÕÍÂÙËÏÚÇËÖÏÞËÏØÂÓÇÚ¦
ÚÕßÝÑÇÏÛÇÊÏËØËßÔÂÙËÏÑÇÏÚÇÑÃÔÎÚØ¦ÚÕßÝ!ÕÏÊÏÖÄÊËÏÇÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÁØÏÊËÝÕÓÕÌÕÈÃÇÛÇÁØÛÕßÔ
ÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÑÇÏÛÇÙÚÎÒÏÚËßÛÕÆÔÇØÑÕÆÔÚÜÝ
©¡ÇØÐÇÔÇÍÔÜØÃàËÏÄÚÏÕÓËÍ¦ÒÕÝÄÍÑÕÝÚÎÝÇÔÚÏÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝ
ÙßÔÃÙÚÇÚÇÏÙËÑËÃÓËÔÇÖÕßÁÞÕßÔ
ÞÇÛËÃÂÇÑÄÓÇÖÏÕÑÇÃØÏÇÖÕßÊËÔ
ÍØ¦ÌÚÎÑÇÔÖÕÚÁÍÏÇÚÃÕÏÊÎÓÏÕßØÍÕÃÚÕßÝÙÑÄÖÏÓÇÊÏÁÍÔÜÙÇÔÚÎÔ
ÏÊÏÕÓÕØÌÃÇÙËÇßÚÂÚÎÔËÖÃÛËÙÎ
ÙÚÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇ!ÄÚÏÑÇÏÕÃÊÏÕÝÕ
ÇÔÚÏÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÄÝÒÄÍÕÝÊÆÔÇÚÇÏ
ÔÇËÔÙÜÓÇÚÜÛËÃÙÚÕÙ×ÓÇÚÎÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÑÇÏÔÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏÒÕÍÕÚËÞÔÃÇ©ÇÞÄÝÚÕßÞØÄÔÕßÚËÒÏÑ¦
ËÃÔÇÏÇßÚÄÝÖÕßÙÑËÖ¦àËÏÖ¦ÔÚÇÚÎ
ÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÂÊÎÓÏÕßØÍÃÇ©ÓËÍ¦ÒÕÝËÞÛØÄÝÚÎÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝËÑÚÄÝ
ÇÖÄÚÎÔÇÔÚÏÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÊËÔËÃÔÇÏ
¦ÒÒÕÝÇÖÄÚÕÖÁÖÒÕÙÏÜÖÂÝÖÕß
ÖÁÌÚËÏÖ¦ÔÜÇÖÄÚÇÓËÍÇÒÆÚËØÇ
ÊÎÓÏÕßØÍÂÓÇÚÇËÃÚËÚÎÝÓÏÇÝËÃÚË
ÚÎÝ¦ÒÒÎÝÖÒËßØ¦ÝÏÇÁÔÇÖØ¦ÍÓÇÓÖÕØÕÆÓËÔÇËÃÓÇÙÚËÙÃÍÕßØÕÏ!
ÎÖÇØÕßÙÃÇÇÔÚÏÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝßÖÕÊÎÒ×ÔËÏÖ¦ÔÚÇÚÎÔÆÖÇØÐÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÏÑÇÔÂÝÔÇÙÚÇÛËÃÖ¦ÔÜÇÖÄ
ÚÎÔÇÖÒÂÎÊÕÔÂÚÎÝÇÔ¦ÍÔÜÙÎÝ
ÑÇÏÔÇÊÏËÑÊÏÑÂÙËÏËÔ¦ÔÚÏÇÙËÄÒËÝ
ÚÏÝÇÖÄÖËÏØËÝÇÑØÜÚÎØÏÇÙÓÕÆÑÇÏ
ÖËØÏÛÜØÏÕÖÕÃÎÙÂÝÚÎÝÇÐÏ×ÙËÏÝÙË
ÁÔÇÁÐÜÛËÜØÎÚÏÑÄÑÕÓÓ¦ÚÏÚÕÆ
ÑÆØÕßÝÚÎÝÇÒÂÛËÏÇÝÑÇÏÚÎÝÎÛÏÑÂÝÖÕßÖÇØÇÊÄÐÜÝÇÔÚÃÔÇÈÇÃÔËÏÓËÏÕÆÓËÔÕÊÏÇØÑ×ÝÓËÍÇÒ×ÔËÏÑÇÏÖØÕÙÕÓÕÏ×ÔËÏÚÎÔÇÞÇÔÂ
ËÖÏÑØ¦ÚËÏÇÚÎÝÇØÞÂÝÚÎÝÕÏÕÝ
ÐÁØËÏÚËÒÏÑ¦"0ÙÜÝÕÒÄÍÕÝÔÇÓÎÔ
ÂÚÇÔÓÄÔÕÎÇØÞÂÇÒÒ¦ÔÇËÃÔÇÏ
ÑÇÏÚÕÚÁÒÕÝ
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Πενήντα ποιητές
από 14 χώρες με
όχημα την ποίηση
Διοργανώνεται το 4o Διεθνές Λογοτεχνικό Φεστιβάλ
«ες γην εναλίαν Κύπρον» σε Λευκωσία, Λεμύθου και Πλάτρες
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Διοργανώνεται από ÚÕÊËÄÍØÇÓÓÇ
ÚÎÔËÖÄÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÕÕÏËÛÔÁÝÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÄÌËÙÚÏÈ¦ÒÓËÚÃÚÒÕ
ËÝÍÎÔËÔÇÒÃÇÔ ÆÖØÕÔ®ÚÕÕÖÕÃÕ
ÌÁÚÕÝÌÁØÔËÏÙÚÎÔ ÆÖØÕÊÎÓÏÕßØÍÕÆÝÖÕÏÎÚÁÝÖÕÏÎÚÁÝÙÒ¦ÓËØÝÖËØÌÄØÓËØÝÖËàÕÍØ¦ÌÕßÝ
ÚØÇÍÕßÊÕÖÕÏÕÆÝÑÇÏÓÕßÙÏÑÕÆÝÇÖÄ
Þ×ØËÝßÚÂËÃÔÇÏÕÖÜÙÊÂÖÕÚË
ÓÏÇÑÇÒÂËßÑÇÏØÃÇÍÏÇÄÙÕßÝËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÏÍÏÇÚÇÒÕÍÕÚËÞÔÏÑ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇÔÇÊÕßÔÚÏÙßÓÈÇÃÔËÏÖÁØÇÇÖÄ
ÚÎÍÎÚÎÊÏÑÂÓÇÝªÜÚÂÙÇÓËÚÎ
ÃÒÒÎ¡ÏÞÇÎÒÃÊÕßËÑÚÜÔÊÏÕØÍÇÔÜÚ×ÔÚÕßÌËÙÚÏÈ¦ÒÍÏÇÇßÚÂÚÎ
ÍÏÕØÚÂÚÎÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÑÇÏÎÇÖ¦ÔÚÎÙÂÚÎÝÊËÔÓÖÕØÕÆÙËÖÇØ¦ÔÇ
ËÃÔÇÏÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÂ!¿ÚÇÔØÜÚÂÛÎÑËÑ¦ÖÕÏÕÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝºÞØËÏÇàÄÓÇÙÚËÚÇÒÕÍÕÚËÞÔÏÑ¦¢ËÙÚÏÈ¦Ò»"
Ö¦ÔÚÎÙËÓËËØ×ÚÎÙÎ!ºÓËØÜÚ¦Ý
ÇÔÞØËÏ¦àÕÓÇÏÑÇÛÇØÄÇÁØÇ"»®ÑÇÏ
ÓÕßÚÄÔÏÙËÄÚÏÇßÚÄÒÁÔËÑÇÏËÑËÃÔÕÏ
ÙÚÕÊËÄÍØÇÓÓÇÚÕÔÃàÕÔÚÇÝ´ÔÇ
ÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÄÌËÙÚÏÈ¦ÒËÃÔÇÏÑÇÛÇØÄÝ
ÇÁØÇÝÑÇÏÙÚÎØÃàÕßÓËÓËËÔÛÕßÙÏÇÙÓÄÑÇÏÇÍ¦ÖÎÚÕÔØÄÒÕÚÎÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÙÚÎàÜÂÓÇÝ¿ÞÏÓÄÔÕ
ÍÏÇÚÃÓÇÝÙßÔÊÁËÏÓË¦ÒÒËÝÍÒ×ÙÙËÝÓÇÝÚÇÐÏÊËÆËÏÙË¦ÒÒËÝÑÕßÒÚÕÆØËÝÑÇÏÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÝÇÒÒ¦ÍÏÇÚÃÓÇÝ
ÖØÕÙÌÁØËÏÖÕÒÆÚÏÓËÝËßÑÇÏØÃËÝÔÇ

Στόχος είναι για
ακόμη μία χρονιά να
συμμετάσχουν αθρόα
νέοι και νέες, που
αγαπούν το βιβλίο, τη
γραφή, τη λογοτεχνία.
ËÖÏÑËÔÚØÜÛÕÆÓËÙ»ÇßÚÄÖÕßËÃÔÇÏ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÃÔÇÏÊÎÒÇÊÂÁÔÇÝÌ¦ØÕÝÖÕßÓÇÝÕÊÎÍËÃÙË
ÇßÚÕÍÔÜÙÃÇ®ÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÄÚÏ
ÚÄÙÕÏÖÕÒÒÕÃÒÕÍÕÚÁÞÔËÝÁØÞÕÔÚÇÏ
ÙÚÎÔ ÆÖØÕÍÏÇÚÃÄÖÜÝÚÕÔÃàËÏÑÇÏ
ÎÑÇ¡ÏÞÇÎÒÃÊÕßËÊ×ÑÇÏÞØÄÔÏÇ
ÑÚÃàËÚÇÏÓÏÇÊÏËÛÔÂÝÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÂ
ÖÒÇÚÌÄØÓÇÑÕÏÔÄÚÎÚÇÙÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÙßÓÓËÚÁÞÕßÔÑÇÚÇÐÏÜÓÁÔÕÏÇÒÒ¦
ÑÇÏÔÁÕÏÙßÍÍØÇÌËÃÝÔÁÕÑÕÏÔÄÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝÄÖÕßÙßÔÇÔÚÏÕÆÔÚÇÏÑÇÏ
ÓÕÏØ¦àÕÔÚÇÏÔÁËÝÏÊÁËÝÙßàÎÚÕÆÔ
ÒÁÐËÏÝÙßÍÍØÇÌÏÑ¦ÙÚßÒÑÇÏÓËÁÔÇ
ÖÕÚÂØÏÑØÇÙÃÞÇÒÇØ×ÔÕßÔÍÃÔÕÔÚÇÏ
ÖÏÕÊËÑÚÏÑÕÃÑÇÏÁØÞÕÔÚÇÏÖÏÕÑÕÔÚ¦
ÕÁÔÇÝÙÚÕÔ¦ÒÒÕ
¢ÁÚÕÝÙÚÕÌËÙÚÏÈ¦ÒÁÊÜÙÇÔÁÓÌÇÙÎÙÚÎàÜÔÚ¦ÔÏÇÚÜÔËÑÊÎÒ×ÙËÜÔÑÇÏÄÖÜÝÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ËÏÖ×ÛÎÑËÇÖÄÚÎÔÑÇ¡ÏÞÇÎÒÃÊÕßÎ
Ñ¦ÛËËÑÊÂÒÜÙÎÁÞËÏÔÇÑ¦ÔËÏÓËÚÏÝ
ÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÁÒÕßÓËÚÕÑÕÏÔÄÔÇ
ÑÇÚÇÔÕÂÙËÏÑÇÒÆÚËØÇÑÇÏÔÇÇÍÇ-

ÖÂÙËÏÚÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÏ»ÇßÚÄÄÒËÝ
ÕÏËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÚÕßÌËÙÚÏÈ¦ÒËÃÔÇÏ
ÊÏÇÊØÇÙÚÏÑÁÝ®ÚÕÌËÙÚÏÈ¦ÒËÃÔÇÏ
ÌßÙÏÑ¦ËßÖØÄÙÊËÑÚÕÏÄÒÕÏÑÇÏÎÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÂÚÕßËÃÔÇÏÓÏÇÖØÄÙÑÒÎÙÎÖØÄÑÒÎÙÎÍÏÇÚÕÔÙÎÓËØÏÔÄÖÕÒß¦ÙÞÕÒÕ¦ÔÛØÜÖÕÖÕßÒÄÍÜÚÎÝ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÑÇÏÄÒÜÔÚÜÔÖËØÏÙÖÇÙÓ×ÔÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÐÕÊËÆËÏÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÚÎÝàÜÂÝ
ÚÕßÙÚÎÔÕÛÄÔÎËÔÄÝËÏÑÕÔÏÑÕÆÑÄÙÓÕß¬ÕÔÑÇÒÕÆÓËÔÇÁØÛËÏÙÚÕ
ÌËÙÚÏÈ¦ÒÔÇÍÔÜØÃÙËÏÖØÕÙÜÖÏÑ¦
ÔÇÇÑÕÆÙËÏÔÇÓÏÒÂÙËÏÓËÚÕßÝÙßÍÍØÇÌËÃÝÑÇÏÇÔÛÁÒËÏÔÇÇÍÕØ¦ÙËÏÚÇ
ÈÏÈÒÃÇÚÕßÝÏÙÚËÆÕßÓËÖÜÝÓËÚÇ
ÌËÙÚÏÈ¦ÒÖÕßÕØÍÇÔ×ÔÕßÓËÖËÚßÞÇÃÔÕßÓËÔÇÑ¦ÔÕßÓËÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÔÇÊÏÇÈ¦àÕßÔÑÇÏ
ÔÇÚÕËßÞÇØÏÙÚÏÕÆÔÚÇÏ®ÒÁËÏÎÑ
¡ÏÞÇÎÒÃÊÕß

Το πρόγραμμα
¬ÕÌËÚÏÔÄÕÏËÛÔÁÝÕÍÕÚËÞÔÏÑÄ¢ËÙÚÏÈ¦ÒËÝÍÎÔËÔÇÒÃÇÔ
ÆÖØÕÔ®ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÖÕÒÆËÔÊÏÇÌÁØÕßÙËÝÑÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÑÇÏÙÚÄÞÕÝËÃÔÇÏ
ÍÏÇÇÑÄÓÎÓÃÇÞØÕÔÏ¦ÔÇÙßÓÓËÚ¦ÙÞÕßÔÇÛØÄÇÔÁÕÏÑÇÏÔÁËÝÖÕß
ÇÍÇÖÕÆÔÚÕÈÏÈÒÃÕÚÎÍØÇÌÂÚÎ
ÒÕÍÕÚËÞÔÃÇ³ÒÒÜÙÚËÕÏàßÓ×ÙËÏÝ
ÙÚÕÔÞ×ØÕÚÎÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÓÖÕØÕÆÔÔÇÌÁØÕßÔÖÕÒÆËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇ

Ένα Üo³ÉT{~Ì×É³{KÒÜÉËÑ{~ÑÚÑ¨ÌØÑÓ¨ÑØ~Ñ{³i¨ËÇÈÐÉÐÉÉÚÈ{ÑÐÌ~Ñ{ÑoÒi³¨ÌÜ³iØÜo³ÉTËÑØ³iÇÊÐÑØV
ÜÓÉ{³ituiËÜÜi{TÑiÜËÙÈVÑÌ³
ÙÉÌo¨ÑÐÐÑ

ÖØ¦ÍÓÇÚÇÑÇÏÔÇÖØÕÞÜØÂÙÕßÔÚÇ
ÒÕÍÕÚËÞÔÏÑ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇÁÔÇÈÂÓÇ
ÖÇØÇÑ¦ÚÜßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÏÝËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÒßÙÃÊÇÓËÚÃÞÕßÝÑÇÏ ËÃÓËÔÇ®ÙÚÕ:HYHO»Z1Haa*S\IÙÚÎ
ËßÑÜÙÃÇÚÕßÔÇÖ¦ÔÚÎÓÇ®ÙÚÇ
ÕÒÏÚÏÙÚÏÑ¦ ÁÔÚØÇÇØ¦ÑËÔÚØÕ
ÙÚÎËÓÆÛÕßÑÇÏÏ×ØÍÕÝËÌÁØÎÝ
ÙÚÏÝÒ¦ÚØËÝÄÖÕßÑ¦ÛËÖÕÏÎÚÂÝ
ÖËàÕÍØ¦ÌÕÝÛÇÇßÚÕÖÇØÕßÙÏÇÙÚËÃ
ËÔ×ÖÏÕÔÚÜÔßÖÕÒÕÃÖÜÔÕÒÆËÔÊÏÇÌÁØÕÔÁÞËÏÑÇÏÎËÑÊÂÒÜÙÎÏ¦ÒÕÍÕÏ®ÓËÚÇÐÆÚÜÔÙßÍÍØÇÌÁÜÔ
ÓËÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÑÇÏÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄ
ÚÎÝ ÆÖØÕß©ÏÙßÓÓËÚÁÞÕÔÚËÝÒÕÍÕÚÁÞÔËÝÖØÕÙÑÒÂÛÎÑÇÔÑÇÏËÖÏÙÑÁÌÛÎÑÇÔÊÏÇÊÏÑÚßÇÑ¦ÂÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÚÇÓÕßÙËÃÇÚÕßÕÒÏÚÏÙÚÏÑÕÆ
ÊØÆÓÇÚÕÝÚÎÝ¬Ø¦ÖËàÇÝ ÆÖØÕß
ËÖÁÒËÐÇÔËÃÚËÁÔÇÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕËÃÚË
ÁÔÇÔÞ¦ØÚÎÂÄÚÏÚÕßÝËÔÁÖÔËßÙËÑÇÏÁÍØÇÉÇÔÁÔÇÑËÃÓËÔÕÂÖÕÃÎÓÇÚÕÕÖÕÃÕÛÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙÕßÔ
ÙÚÎÔËÑÊÂÒÜÙÎÓÁÙÇÙÚÕÔÞ×ØÕ
ÚÕßØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÕÆ¡ÕßÙËÃÕßÚÕß
ÕÒÏÚÏÙÚÏÑÕÆÊØÆÓÇÚÕÝÚÎÝ¬Ø¦ÖËàÇÝ ÆÖØÕß¬ÇÖÕÏÂÓÇÚÇÑÇÏ

ÕÏÓËÚÇÌØ¦ÙËÏÝÚÕßÝÛÇÙßÓÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÙÚÎÔÔÛÕÒÕÍÃÇÚÕß
ÌËÙÚÏÈ¦ÒÖÕßÛÇËÑÊÕÛËÃ
ÖÃÙÎÝÁÞÕßÔÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÚËÃ
ÕÏÊØ¦ÙËÏÝÖÏÙÑÁÉËÏÝ®ËÇßÚÁÝ
ÕÏÖÕÏÎÚÁÝÛÇËÖÏÙÑËÌÛÕÆÔÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÇÑÇÏ¦ÒÒËÝÚØÏÚÕÈ¦ÛÓÏËÝÙÞÕÒÁÝÍÏÇÔÇÓÏÒÂÙÕßÔÍÏÇÚÎÊÕßÒËÏ¦
ÚÕßÝÚÎÔÖÕÃÎÙÎÑÇÏÚÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇ
ÍËÔÏÑÄÚËØÇÓËÚÕßÝÌÕÏÚÎÚÁÝ¡ËÙßÔÚÕÔÃÙÚØÏÇÚÎÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÕÌÃÇ
ÕØÊÇÔÃÊÕßÛÇÍÃÔÕßÔÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÝ
ÈÏÈÒÃÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏÎÖÇØÕßÙÃÇÙÎÚÕß
ÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÕÆÖËØÏÕÊÏÑÕÆÊËÑÇÚÇ
ÇÖÄÚÕßÝ§ÚÃÔÕÏ×ÚÎÑÇÏ ßØÏ¦ÑÕ
²ÇØÇÒÇÓÖÃÊÎÚÕ¾ÊØßÓÇ³ØÚÕÝ
ÛÇÒ¦ÈËÏÞ×ØÇÎÙßÔÇßÒÃÇÕÃÎÙÎ
¡ËÒÕÖÕÃÎÙÎ®ÓËÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄÊÏËßÛßÔÚÂÚÕÔÚØÇÍÕßÊÕÖÕÏÄËßÚÁØÎ
¡ÕßÓÚàÂÚÎÔÚØÇÍÕßÊÕÖÕÏÄÒÁÔÎ
´ØÇÑÇÏÚÕßÝÎÓÂÚØÎ¢ÄÑËÔÑÏÛ¦ØÇÌÜÔÎÚÏÑ¦ÇÙÃÒÎÒÇÞ¦ÑÕ
ÑÏÛ¦ØÇÌÜÔÎÚÏÑ¦©ØÁÙÚÎ¡ÖËÔÁÑÇ
ÖÒÂÑÚØÇÌÜÔÎÚÏÑ¦ÑÇÏÎÓÂÚØÎ
©ÏÑÕÔÄÓÕßÚÆÓÖÇÔÇÌÜÔÎÚÏÑ¦
Ô¦ÓËÙ¦ÚÕßÝÖÕÏÎÚÁÝZSHTTLYZ
ÇÖÄÚÎÔ ÆÖØÕÑÇÏÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÛÇ
Ñ¦ÔÕßÔWLYMVYTHUJL

Συμμετέχουν: Bjorn Kuhligk
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Θ Ε Α Μ ΑΤΑ

Η «συμμορία»
του Σκορσέζε
μεγαλουργεί
Ο Ιρλανδός ####½

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ (2019)

Σκηνοθεσία: Ò¨³{.~¨ÓÇÉ
Ερμηνείες: ,ÌÐÉ¨³³É Ë¨V

åÜ(Ñ³ËV0Ç(Ó{
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Τρία χρόνια ÓËÚ¦ÚÎÏÜÖÂ®Õ¡¦ØÚÏÔÑÕØÙÁàËËÖÏÙÚØÁÌËÏÙÚÎÓßÛÕÖÒÇÙÃÇÓËÓÏÇÚÇÏÔÃÇÖÕßÑÇÚ¦
ÖÕÒÒÕÆÝÇÖÕÚËÒËÃÚÕTHNU\TVW\Z
ÚÕßÙÖÕßÊÇÃÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÙÚÂÔËÐÇØÚÂÚÜÝÇÖÄÚÕ
ÇÔÏÙÞÆËÏÂÄÞÏÕØÒÇÔÊÄÝ®ËÃÔÇÏ
ÁÔÇÌÏÒÄÊÕÐÕÓËÍ¦ÒÕ®ÇÖÄÑ¦ÛË
¦ÖÕÉÎÌÏÒÓÚÕÕÖÕÃÕÊÏÇÈ¦àËÚÇÏ
ÙÞËÚÏÑ¦ËÆÑÕÒÇÑÇÏÜÝÙßÔËÏÊÎÚÄÝ
ÇÖÕÒÕÍÏÙÓÄÝÏÇÁÔÇÔÊÎÓÏÕßØÍÄ
¦ÒÒÜÙÚËÖÕßÁÞËÏÇÔÇÒÆÙËÏÄÙÕ
ÑÇÔÁÔÇÝÚÕÛÁÓÇÓÇÌÃÇßÖÄÑÕÙÓÕÝ
ËÃÔÇÏÚÇÏØÏÇÙÚÄÎÄÖÕÏÇÇÖÕÚÃÓÎÙÎ
¶ÑÇÏÄÞÏËÖÃÒÕÍÕÝ¶ÔÇÍÃÔËÏÓËÇßÚÄÔÚÕÔÚØÄÖÕÏÇÔÇÚÕÖËÚÆÞËÏ
ÊËÙÚÕÔÓÁÍÏÙÚÕÈÇÛÓÄÕÑÕØÙÁàËÑÇÒËÃÊÃÖÒÇÚÕßÚÎÔÖÇÒÏ¦ÙßÓÓÕØÃÇ!ªÄÓÖËØÚÔÚË§ÃØÕÒÇÚÙÃÔÕÑÇÏ¬àÕÁÙÏÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÕÔ
ÖßØÂÔÇÚÕßÑÇÙÚËÔ×ÚÕÙËÔ¦ØÏÕ
ÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÕÚÃÈËÔÁÒÏÇÔÚÎÝ
ÃÙÚÇÝÚÕßÃÔÚÒËØ®©ÚËÒËßÚÇÃÕÝ
ÈÇÙÃàËÚÇÏÙËÁÔÇÈÏÈÒÃÕÚÕß¬ÙÇØÒÝ
¡ÖØÇÔÚÚÕÕÖÕÃÕÇÑÕÒÕßÛËÃÚÎÔ
ÖÕØËÃÇÚÕß¢ØÇÔÑØÒÇÔÊÕÆ®ÃØÇÔ§ÚË§ÃØÕËÔÄÝÇÔÛØ×ÖÕßÍÏÇ
ÄÒËÝÚÏÝÊÕßÒËÏÁÝÕÕÖÕÃÕÝÙÚÇÊÏÇÑ¦ÁØÞËÚÇÏÑÕÔÚ¦ÓËÚÎÔÏÚÇÒÏÑÂ
ÓÇÌÃÇÌÕÆÇÖÕÊËÏÑÔÆËÏËÑËÃÚÎÔ
ÇÐÃÇÚÕß¶ÓËÚÕÔÚØÄÖÕÖÕßÌÇÔÚ¦àËÙÚË¶ÖÇÃØÔËÏÓËÚ¦ÛËÙÎÜÝÕØÔÚÏÔ¦ÔÚÙÇÚÕß¬àÃÓÏ²ÄÌÇÇÚÙÃÔÕ
ÛØßÒÏÑÕÆÎÍÁÚÎÚÕßÖÇÔÃÙÞßØÕß
ÙÜÓÇÚËÃÕß;LHTZ[LYZÚÜÔÌÕØÚÎÍÇ-

ΡΙΚ1

0U¸¸d®¸ÆÆÆ

ΡΙΚ2

ÚàÂÊÜÔ©ÏÊÆÕ¦ÔÊØËÝÙÆÔÚÕÓÇÛÇ
ÍÃÔÕßÔÌÃÒÕÏÓËÚÕÔ¢ØÇÔÑÔÇÈØÃÙÑËÚÇÏÚËÒÏÑ¦ÖØÕÊÏÒÂÓÓÇÚÕÝÄÚÇÔ
ÎÙÚ¦ÙÎÚÜÔÓÇÌÏÄàÜÔÇÖÁÔÇÔÚÏ
ÙÚÕÔ²ÄÌÇÛÇÇÒÒ¦ÐËÏÊØÇÓÇÚÏÑ¦
©ÑÕØÙÁàËÙÜØËÆËÏÁÔÇÔÚØÕÓËØÄÄÍÑÕÖÒÎØÕÌÕØÃÇÝÏÙÚÕØÏÑ×Ô
ÑÕÏÔÜÔÏÑ×ÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÙËÁÔÇÔÒËÖÚÕÓËØËÏÇÑÄÑÇÓÈ¦ÕÕÖÕÃÕÝÚÇßÚÄÞØÕÔÇËÃÔÇÏÖËÒ×ØÏÜÔÊÏÇÙÚ¦ÙËÜÔØ¦ÍÓÇÚÏÑ¦ÖÕÏËÝÇÖÄÇßÚÁÝÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙÇÔÑÇÏÔÇÖÇØÇÒËÏÌÛÕÆÔ
ÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÙßÔÇÑÄÒÕßÛÇÚÎÔÁÑÚÇÙÎÄÓÜÝËÃÔÇÏËÖÃÙÎÝÌÇÔËØÄÖÜÝÕ
ÑÕØÙÁàËÒÇÚØËÆËÏÑ¦ÛËËÑÇÚÕÙÚÄ
ÚÕßÌÏÒÓÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃËÁÔÇ
ÙÆÔÕÒÕÜØ×ÔÊÆÙÑÕÒÇÓÖÕØËÃ
ÔÇÈØËÏÑÇÔËÃÝÁÙÚÜÑÇÏÓÏÑØÂÑÕÏÒÏ¦®ÓËÚÕÔØßÛÓÄÔÇÊÃÔËÚÇÏÇÖÄ
ÚÕßÖÁØÕÞÕÙ¦ÕßÔÚØÇÑÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÕÓÖÄÒÏÑÕÞÏÕÆÓÕØËÔ×ÕÏÙÑÎÔÁÝ
ÇÔÛÕÒÕÍÃÇÝÓËÚØ×ÔÚÇÏÙÚÇÊ¦ÞÚßÒÇ
ÚÜÔÊÆÕÞËØÏ×Ô
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Μια προβληματική ταινία που λατρεύει το κοινό
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ÑØÏÚÂØÏÇÜÙÚÄÙÕÓËÑ¦ÖÕÏÕÚØÄÖÕÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÚÎÒÇÚØËÆÕßÔ©
ÔÚÏ¡ÁØÌÏÌßÙÏÑ¦ÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕ
ÙÚÕÏÞËÃÕÚÕßßÖÕÊßÄÓËÔÕÝÚÕÔËÐÚØÇÈÇÍÑ¦ÔÚÇÙÚÁØÇÓËÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÙÚßÒÑÇÏÚÏÝÇÔ¦ÒÕÍËÝÊÄÙËÏÝ
ßÖËØÈÕÒÂÝ

0U¸l¬l¸®

!nnÃB/v_R}¦>Rv_©
->H¦x>
Ýn_©¦x_X©
Heidi
xx_©
<xnÝX-v>¦}
²Ã
>Ã>/v___
Heidi
¦©_>X
+>HHxX©V
&ºÃÃ&R}_²
!nnÃB/v_R}¦>Rv_©
/v_!À
&_©
x²²_¦¦R_
xnxº©x

MOVIES BEST

21.00 Ý
08.00
10.00
12.00
13.30
18.00
20.00
21.00
22.50
00.30
02.15
03.45

05.30

-xn©
->©v
-x©²_¦x²x_©
&¦|_R²º_}
/v_2©xX_!kÝn_¦
>kx>!Ãx©
-º_¦V
Ý
/v_&_¦k_R²>ºnv²_¦
xk_!/v_x_
-º¦¦n>²_©
-_¦V>_&>Rx_Rx>
¦XVx¿__&>²x_R_
Ã_x_

GREEK CINEMA

22.00 0ÙÌÜÐÑ
06.15
08.15

10.05

11.45
13.40
15.20
17.00
18.30
20.10
22.00
23.45

01.25
03.20
04.35

{ÑÇÊ³iÓTÈÐÉ
ÉËÉ~³ÒÐÈV
ÑoÑiÐÓÉ
$~ÑÐÑ¨{Ó¨iØ³iØ
ÐÈÇÈÂÖØ
Ñ{{mÊ³ÑÈÓ¨T{
$³¨Ð~¨Ò³iØ
$~ÌÐØ³¨ÉÜÒÚi~É
iÉËÙÑ³É³(ÑÑÊ
%ÜoÑÑoÒiÐÈ
0ÚÖÐÑ
0ÙÌÜÐÑ
¨ÖÐÉ~Ñ{~Ò³
Ñ¤³ÑÚ¨ÑËÑ
o~ÜiÐÑ³ÜÒ~{
(ÜÖ{{T¨ËØÜÉ×³Ò
ÌÐØmÆÆÆ
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ΕΡΕΥΝΕΣ

Στο... ράφι οι Νεοελληνικές Σπουδές
Τι δείχνει η μελέτη της θέσης της νεοελληνικής λογοτεχνίας στις βιβλιοθήκες του εξωτερικού – Το αισιόδοξο σενάριο
Του ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΟΥΙΛΣΟΝ*

Η πρώτη θέση ανήκει
όχι σε εδραιωμένους
λογοτέχνες, αλλά στον
πρωτοεμφανιζόμενο
25χρονο συγγραφέα
Νίκο Τουμαρά.

Υπάρχει κενό
ακαδημαϊκού
ενδιαφέροντος
από την αρχαία
Ελλάδα προς
τη σύγχρονη περίοδο.

SHUTTERSTOCK

Ο αντίκτυπος ÚÎÝÔËÕËÒÒÎÔÏÑÂÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÚÎÝÚËÒËßÚÇÃÇÝÊËÑÇËÚÃÇÝÙÚÏÝÈÏÈÒÏÕÛÂÑËÝÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆ
ÇÖÕÚËÒËÃÁÔÇÏÊÏÇÃÚËØÕËØÍÇÒËÃÕ
ÍÏÇÚÎÓËÒÁÚÎÚÎÝËÖÃÊØÇÙÎÝÚÜÔ
§ËÕËÒÒÎÔÏÑ×ÔÖÕßÊ×ÔÊÏËÛÔ×Ý
©ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÝÖßÒ×ÔÇÝÁÍÏÔË
ÇÌÕØÓÂÍÏÇÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÖØÕÙÜÖÏÑÂ
ÁØËßÔÇËÖÏÑËÃÓËÔÎÊÎÓÕÙÃËßÙÎÙÚÕ
ÖËØÏÕÊÏÑÄ:SH]PJ ,HZ[,\YVWLHU
0UMVYTH[PVU9LZV\YJLZÇÐÏÕÒÕÍ×ÔÚÇÝÚÎÈÏÈÒÏÕÍØÇÌÏÑÂÇÖÂÞÎÙÎ
ÚÎÝÔÁÇÝÍËÔÏ¦ÝÒÕÍÕÚËÞÔ×ÔÄÖÜÝ
ÇÖÕÚßÖ×ÔËÚÇÏÇÖÄÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎ
ÚÜÔÙßÒÒÕÍ×ÔÈÏÈÒÃÜÔÑÇÏÙËÈÏÈÒÏÕÛÂÑËÝËÑÚÄÝÒÒ¦ÊÕÝ
ÏÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÇÔÇÒÆÕÔÚÇÝ
ÙÚÕÏÞËÃÇÍÏÇÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÈÏÈÒÃÇÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÑÇÚ¦ÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
ÓËÈ¦ÙÎÑßØÃÜÝÚÎÓËÍÇÒÆÚË-

ÒÜÔÇÖÄÚÕÖÏÑÁÝÊÎÓÕÚÏÑÁÝÈÏÈÒÏÕÛÂÑËÝÖÕßÇÖËßÛÆÔÕÔÚÇÏ¦ÓËÙÇ
ÙÚÕÔÇÖÄÊÎÓÕËÒÒÎÔÏÙÓÄÑÇÏÄÞÏ
ÍÏÇÇÑÇÊÎÓÇáÑÄËÔÊÏÇÌÁØÕÔ
ÚÙÏÎÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÂÒÕÍÕÚËÞÔÃÇ
ÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÇÔÛÃàËÏÓÁÙÇÙËÇßÚÄ
ÚÕÖÒÇÃÙÏÕÑÇÏÖÕÒÒÁÝÍßÔÇÃÑËÝÙßÍÍØÇÌËÃÝÁÔÇ¡ÇÔÚ¦ªÁÔÇª×ÙÙÎ
ÇãØÎËÃÔÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇÊÎÓÕÌÏÒËÃÝ
ÁÒÒËÏÉÎËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÝÇÖÄÚÏÝ
ËØËßÔÎÚÏÑÁÝÈÏÈÒÏÕÛÂÑËÝÚÜÔ
ÄÓÜÝËÐÎÍËÃÍÏÇÚÃßÖÕÒËÃÖÕÔÚÇÏ
ÇØÑËÚ¦ÇÖÄßÖÄÒÕÏÖÕßÝÚÃÚÒÕßÝ
ÑÇÏÚÁÚÕÏÇÒÕÍÕÚËÞÔÏÑ¦ËÃÊÎÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÓÇÑØÏ¦ÇÖÄÚÎÔÑÕØßÌÂ
Ñ¦ÖÕßÙÚÎÓÁÙÎÚÎÝÒÃÙÚÇÝ
©ÏÙßÒÒÕÍÁÝÔËÕËÒÒÎÔÏÑ×ÔÚÃÚÒÜÔÓÕÏ¦àÕßÔÔÇËÃÔÇÏÇÖÕÙßÔÊËÊËÓÁÔËÝÏÙÚÕØÏÑ¦ÑÇÛ×ÝßÖ¦ØÞËÏ
ÑËÔÄÇÑÇÊÎÓÇáÑÕÆËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÝ
ÇÖÄÚÎÔÇØÞÇÃÇÖØÕÝÚÎÙÆÍÞØÕÔÎ
ÖËØÃÕÊÕËÙÚÃÇÙÎÙÚÎÔÑÒÇÙÏÑÂ

Eκπαιδευτικά {Ù¨ÖÐÑ³Ñ³iØåÈ³¨ÑÜËÑØ~Ñ{³ (åÓTÈÑÑ³ÖÂÉ{³{ØÐÉoÑÜÖ³É¨ÉØÈÜÜoÓØVÑÜÜÒÐÉÙ{Ñ~¨{³ÖØ³ÌTÈØ~Ñ{¨ÑÑ³Ü{ÐÖØ

ØÎÈÏÈÒÏÕÍØÇÌÏÑÂÈ¦ÙÎÊËÊÕÓÁÔÜÔ
>VYSK*H[ÑÇÏ¦ÒÒËÝËÖÏÓÁØÕßÝßÖÎØËÙÃËÝ2HYSZY\OL=PY[\HS*H[HSVN
ÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑËÎÒÃÙÚÇÚÜÔÖÏÕ
ÊÏÇÊËÊÕÓÁÔÜÔÚÃÚÒÜÔÔËÕËÒÒÎÔÏÑÂÝ
ÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝ ØÏÚÂØÏÕÚÎÝÙßÔÕÒÏÑÂÝÇÖÂÞÎÙÎÝÇÖÕÚËÒËÃÕÇØÏÛÓÄÝ
ÚÜÔÈÏÈÒÏÕÛÎÑ×ÔÖÕßÊÏÇÛÁÚÕßÔ
ÇÔÚÃÚßÖÇÚÕßËÑ¦ÙÚÕÚËÚÃÚÒÕßËÔ×
ÖÇØÇÑ¦ÚÜÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÎÒÃÙÚÇ
ÚÜÔÖØ×ÚÜÔ
©ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÝÑÇÚ¦ÒÕÍÕÝÑÇÚÇÍØ¦ÌËÏÚÄÙÕÚÎÊÏËÛÔÂÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÎÔËÍÞ×ØÏÇÇÖÂÞÎÙÎÚÜÔÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÜÔÈÏÈÒÃÜÔÑÇÏÛÇÓÖÕØÕÆÙË
ÔÇÛËÜØÎÛËÃÇÔÚÏÑËÏÓËÔÏÑÄÓÁÚØÕ
ËÑÊÕÚÏÑÂÝËÖÏÚßÞÃÇÝËÏÊÏÑ¦ÍÏÇÚÎÔ
ËÒÒÎÔÏÑÂÇÍÕØ¦ÈÏÈÒÃÜÔÖÕßÊËÔ
ÊÏÇÛÁÚËÏÁÔÇÔÇÑØÏÈÂÇÔÚÏÑËÏÓËÔÏÑÄÚØÄÖÕÓÁÚØÎÙÎÝÚÜÔËÑÊÕÚÏÑ×Ô
ÖÜÒÂÙËÜÔ

Ανάλυση της κορυφής
¡ÕÒÕÔÄÚÏÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏËÊØÇÏÜÓÁÔÕÏÙßÍÍØÇÌËÃÝÓËÖÒÕÆÙÏÕËÑÊÕÚÏÑÄ
ÖÇØËÒÛÄÔÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÎÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÎÝÖØ×ÚÎÝÊËÑ¦ÊÇÝÎÖØ×ÚÎ
ÛÁÙÎÇÔÂÑËÏÙÚÕÈÏÈÒÃÕ¢ßÙÏÕÍÔÜÓÃÇ!ÒÒÕÏÜÓÁÔÎÇÒÂÛËÏÇ®ÚÕß
ÖØÜÚÕËÓÌÇÔÏàÄÓËÔÕßÞØÕÔÕß
ÙßÍÍØÇÌÁÇ§ÃÑÕß¬ÕßÓÇØ¦ÊßÔÇÓÏÑÂÑÇÏÎàÜÔÚ¦ÔÏÇÚÎÝÔËÇÔÏÑÂÝ
ÍØÇÌÂÝÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝËÑÚÏÓÂÛÎÑÇÔ
ÏÊÏÇÏÚÁØÜÝÙËÊÏËÛÔÁÝËÖÃÖËÊÕÐËÖËØÔ×ÔÚÇÝÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÑÇÚÇÐÏÜÓÁÔÕßÝÙßÍÍØÇÌËÃÝÄÖÜÝÕÁÚØÕÝ
¡¦ØÑÇØÎÝÕ²ØÂÙÚÕÝ²ÜÓËÔÃÊÎÝ

ÑÇÏÕÎÓÕÙÛÁÔÎÝ ÕÆØÚÕÈÏÑ
ÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕß§ÃÑÕß¬ÕßÓÇØ¦ÛËÜØËÃÚÇÏÓÕÔÇÊÏÑÂÙËËÖÃÖËÊÕÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÝÚÎÝÁØËßÔÇÝÑÇÛ×ÝÕ
ÙßÍÍØÇÌÁÇÝËÃÔÇÏÕÔËÄÚËØÕÝÚÎÝ
ÒÃÙÚÇÝÚÜÔÈÏÈÒÃÜÔÕÓÄÔÕÝ
ÍËÔÔÎÓÁÔÕÝÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß 
ÕÓÕÔÇÊÏÑÄÝÖÕßÁÞËÏÑßÑÒÕÌÕØÂÙËÏ
ÁÔÇÈÏÈÒÃÕÓËÚÕÄÔÕÓ¦ÚÕßËÔ×ÚÕ
ÈÏÈÒÃÕÚÕßÁÞËÏÑÇÏÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÍËÜÍØÇÌÏÑÂÊÏÇÙÖÕØ¦ÑÇÛ×ÝÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÈÏÈÒÏÕÛÂÑËÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑ×ÔÞÜØ×ÔÖÏÖÒÁÕÔÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÝÚÃÚÒÕÝÓÇàÃÓËÚÕÈÏÈÒÃÕ
ªÁÔÇ®ÚÕßÆÍÕßÙÚÕß ÕØÚ×ËÃÔÇÏÕÏÖÏÕÖØÄÙÌÇÚËÝÑßÑÒÕÌÕØÃËÝ
ÚÎÝÒÃÙÚÇÝÓÄÒÏÝÚÕÓËÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÖËØÇÏÚÁØÜÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÑÇÏ
ÖÇØÇÍÍËÒÏ×ÔÙËËÖÃÖËÊÕÙßÒÒÕÍ×Ô
ÈÏÈÒÏÕÛÎÑ×ÔÚÇËÖÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇ
ÐÏÕÙÎÓËÃÜÚÕÍËÍÕÔÄÝËÃÔÇÏÄÚÏ
ÙÚÎÒÃÙÚÇÚÜÔÖØ×ÚÜÔßÖ¦ØÞËÏ
ÓÄÒÏÝÓÃÇÍßÔÇÃÑÇÙßÍÍØÇÌÁÇÝÎ
¡¦ØÜÕÆÑÇÑÇÏÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÚËÒËßÚÇÃÇÎÛÁÙÎÓÏÇÚ¦ÙÎ¦ÔÏÙÎÝ
ÑÇÚÇÔÕÓÂÝÍßÔÇÏÑ×ÔÇÔÊØ×ÔÖÕß
ËÃÔÇÏÁÑÊÎÒÎÍËÔÏÑ×ÝÙËÕÒÄÑÒÎØÎ
ÚÎÒÃÙÚÇÚÜÔÖØ×ÚÜÔÈÏÈÒÃÜÔ
ËËÖÃÖËÊÕÞÜØ×ÔÏÊØÆÓÇÚÇÚÎÝ
ßÙÚØÇÒÃÇÝÑÇÏÚÜÔÌÇÃÔËÚÇÏ
ÖÜÝÁÞÕßÔÇÔÇÖÚÆÐËÏÚÏÝÓËÍÇÒÆÚËØËÝÙßÒÒÕÍÁÝÇÒÒ¦ÓËÊÏÇÑØÏÚÕÆÝ
ÙÚÄÞÕßÝÑÇÏÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÏÙÓÕÆÝ¬Õ
ÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÚÕß²¦ØÈÇØÔÚÊÏÇÛÁÚËÏÚÎÔÖÒÕßÙÏÄÚËØÎÙßÒÒÕÍÂÙË
ÚÃÚÒÕßÝÔËÕËÒÒÎÔÏÑÂÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝ
ÚÎÝÚËÒËßÚÇÃÇÝÊËÑÇËÚÃÇÝÓË

Οι 10 πιο δημοφιλείς τίτλοι νεοελληνικής λογοτεχνίας
της τελευταίας δεκαετίας (2008-2018)
Συγγραφέας/Τίτλος

Xρονιά

Aριθμός
βιβλιοθηκών



1 § ©¬©±¡ª
Ý×ÍÓËÒÚÑÁÅ ÐÐÓÍÚÑ¿ÒÌÅÐÀÙÉÍÅ



30



2 ¬ª©¡ª ª
ÅÐÍ¤ÔÓÐÄÔÅÐÍ¤



29




3 ¡¬©²§©
ÔÂØÌ¿×ÜÌ×ØÍÛÏÝÆ¿ÖÒÌØÉÛÓÐÍØÉÁÉÛ 

25



4 § ©¡
×ÝÑÊÚÒÁÅØÚÒUÒÉÁÖÚÒ




23



– ²ª¬©²¥¡§
¥ÁÏÌ



23



22

6 §¬§©
 'ÒÙÌØÌÛÆÄ××ÓÝ



– ¡©§ ©±ª¬© 
ªÍÞÌØÓÄÒÓÍÆ¤ÖÆÅÖÓÍ



22



– ±©±¬© ©ª¬¥
¨¿ÒÅ



22



– ¡ ¬¬
¤ÖØÝÛÑÓÝÓÉÂÛ



22



21

10¡ª¥©± 
 ªÓÈÁÏÍÓÉÁÒÅÍÞÂÖÍÏÓÔÓÐÄ

ÈÏÈÒÃÇËÔ×ËÃÔÇÏÇÖÄÚÇÒÃÍÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦ÏÊØÆÓÇÚÇÖÕßÊËÔÖËØÏÕØÃàËÚÇÏÙËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÒÕÍÕÚËÞÔÏÑ¦ËÃÊÎÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝÚÃÚÒÕßÝ
ËÒÇÌØÏ¦Ý®ÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÂÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÖÕßÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÇÍÔÕÕÆÔÚÇÏ
ÇÖÄÇÔÚÃÙÚÕÏÞËÝËØËßÔÎÚÏÑÂÝÙßÒÒÕÍÁÝÚÎÊËÆÚËØÎÛÁÙÎÈØÃÙÑËÚÇÏÎÙßÒÒÕÍÂÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕß
ÕÒÕÆÓÖÏÇÓËÚÃÚÒÕßÝÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕØÃÔÙÚÕÔÓËÑÇÏ
ÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÚÕß4ÃÚÙÏÍÑÇÔ
ÓËÖØÄÙÌÇÚÕßÝÚÃÚÒÕßÝÒÒËÝÙßÒÒÕÍÁÝÓËÊÏÇØÑÂÖØÕÙÛÂÑÎ
ÔÁÜÔÚÃÚÒÜÔËÃÔÇÏÎÙßÒÒÕÍÂÚÕß
ÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕß©Þ¦ÏÕ6OPV:[H[L
<UP]LYZP[`ÎÙßÒÒÕÍÂ;ZHRVWV\SVZ
/LSSLUPJ*VSSLJ[PVU*HSPMVYUPH:[H[L
<UP]LYZP[`ÑÇÛ×ÝÑÇÏÎÏÈÒÏÕÛÂÑÎÚÕß ÕÍÑØÁÙÕß

Μόνο για έρευνα
ÖÕÓÁÔÜÝÓËÖÏÛÇÔÂËÖÏÖØÄÙÛËÚÎËÐÇÃØËÙÎÑÇÏÚÎÊÎÓÕÚÏÑÂ
ÈÏÈÒÏÕÛÂÑÎÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝËÒÒÎÔÏÑ¦ÒÕÍÕÚËÞÔÏÑ¦ÈÏÈÒÃÇÇÖÕÑÚ×ÔÚÇÏÙÞËÊÄÔÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÍÏÇ
ËØËßÔÎÚÏÑÕÆÝÙÑÕÖÕÆÝÇÖÄÇÑÇÊÎÓÇáÑÁÝÈÏÈÒÏÕÛÂÑËÝÑÇÏÚÎÔÏÊØßÓÇÚÏÑÂÙÚËÒÁÞÜÙÎÚÜÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÜÔ
ÚÓÎÓ¦ÚÜÔ ÒÇÙÏÑ×ÔÂ§ËÕËÒÒÎÔÏÑ×ÔÖÕßÊ×Ô
ÔÚÏÛÁÚÜÝÕÏÇÔÚÃÙÚÕÏÞËÝÙßÒÒÕÍÁÝÙËÈÏÈÒÏÕÛÂÑËÝÚÎÝßÙÚØÇÒÃÇÝÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÓÏÇÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂ
ÖÕØËÃÇÑÇÛ×ÝÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏÓËÚÇÞÆÚËØÕßÝØßÛÓÕÆÝÕÏÇÍÕØÁÝÚÃÚ-

ËÖÕÞÂÊÏÑÇÏÕÒÕÍËÃÚÎÓËÓÕÔÜÓÁÔÎ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÖØÕÍØÇÓÓ¦ÚÜÔ§ËÕËÒÒÎÔÏÑ×ÔÖÕßÊ×ÔÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÎÔÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎÓÎÊÏÇÊËÊÕÓÁÔÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÖØÕÍØÇÓÓ¦ÚÜÔËÑÓ¦ÛÎÙÎÝ
ÚÎÝÔËÕËÒÒÎÔÏÑÂÝÍÒ×ÙÙÇÝÖÕßÛÇ
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