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ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Συνομοσπονδία
δεν παίζει όσο
είμαστε στην Ε.Ε.
Η Τριμερής έσπασε το
αδιέξοδο που υπήρχε
στο Κυπριακό, αναφέρει ο πρώην πρόεδρος
της Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου, σημειώνοντας ότι κατά την περίοδο αδράνειας έγιναν
άτυπες έρευνες για άλλη μορφή λύσης. Στις ανησυχίες που εκφράζονται
ότι η πολιτική ισότητα μπορεί να οδηγήσει σε διάλυση του ομόσπονδου
κράτους σημειώνει πως τα ζητήματα
ουσίας είναι ήδη αποφασισμένα από
την Ε.Ε. και την ΕΚΤ. Σελ. 10
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Με ισραηλινά «μάτια»
στην Πράσινη Γραμμή

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ανασχηματισμός
διαρκείας
και επιπλοκών
«Ο ανασχηματισμός δεν εξαγγέλλεται, ανακοινώνεται», λένε όσοι γνωρίζουν τα υποτυπώδη στην πολιτική επικοινωνία, καθώς
η εξαγγελία προκαλεί όχι μόνο εσωστρέφεια
αλλά και περαιτέρω πληγές σε μία κυβέρνηση. Στο Προεδρικό, ο ανασχηματισμός
συζητείται πέραν των έξι μηνών, με τους
υπουργούς να διερωτούνται αν μένουν ή
αν φεύγουν. Ο πρόεδρος πήρε τελικά τις
αποφάσεις του, με τα ονόματα να ανακοινώνονται από βδομάδας. Σελ. 4

Το ηλεκτρονικό σύστημα επιτήρησης θα τοποθετηθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2020
Στη διαδικασία αναζήτησης και αγοράς συστήματος καμερών προς αποτελεσματικότερο έλεγχο της Πράσινης Γραμμής βρίσκεται το Υπουργείο Άμυνας. Σύμφωνα
με αξιόπιστες πηγές της «Κ», το ΥΠΑΜ
αναζητεί το ηλεκτρονικό σύστημα στο
Ισραήλ, έχοντας ενώπιόν του τέσσερις

εταιρείες με ειδίκευση στα προηγμένα
ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου περιοχών
όπως της Πράσινης Γραμμής. Η αγορά,
όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, θα
πραγματοποιηθεί με διακρατική σύμβαση
και η έλευση και τοποθέτησή του στη
γραμμή αντιπαράταξης υπολογίζεται για

το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου χρόνου.
Οι κάμερες θα τοποθετηθούν κατά μήκος
της Πράσινης Γραμμής από το νοτιότερο
έως το βορειότερο σημείο της προκειμένου
να αυξήσουν τα επίπεδα ελέγχου και αποτροπής παράνομων διελεύσεων από τα
κατεχόμενα. Σελ. 5

ΑΚΕΛ

Η ηλεκτροκίνηση είναι το μέλλον των μετακινήσεων

ΜΕΧΜΕΤ ΑΛΙ ΤΑΛΑΤ

Ο Άντρος μένει και
στήνει στρατηγική

Θέλουμε πρόεδρο
που θα ιδρύσει τη ΔΔΟ
Η τ/κ κοινότητα έχει ανάγκη από
έναν «πρόεδρο» που να μπορεί να δημιουργήσει μια ομοσπονδία και όχι
απλώς να την οραματίζεται, λέει ο
Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, σε τόνο σαφώς
προεκλογικό, διατυπώνοντας μομφή
κατά του Μ. Ακιντζί. Μιλάει, επίσης, και
για το Βερολίνο λέγοντας ότι πάγωσε
το Κυπριακό μέχρι τον Ιούνιο. Σελ. 8

Την απόφασή του να παραμείνει στην ηγεσία
του ΑΚΕΛ έλαβε ο Άντρος Κυπριανού. Η απόφασή του ανακοινώθηκε στη Γραμματεία
του κόμματος, η οποία και την ενέκρινε. Την
ίδια στιγμή στήνει στρατηγική συνεργασιών,
καθώς έχει ήδη συναντηθεί με τον πρόεδρο
του ΔΗΚΟ κ. Παπαδόπουλο. Σελ. 6

ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Μακρύς ο δρόμος
μέχρι την άνοιξη

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΤΟΥΡΚΙΑΣ-ΛΙΒΥΗΣ

Οι απαιτήσεις της Τουρκίας για οριοθέτηση ΑΟΖ με τη Λιβύη με τρόπο
απολύτως συμβατό με τις τουρκικές
απαιτήσεις ήταν ένα από τα ανταλλάγματα που ζήτησε η Άγκυρα για να στηρίξει το σημερινό καθεστώς που ελέγχει την Τρίπολη. Ο Πομπέο συνέστησε
στον Τσαβούσογλου να μην προχωρήσει σε υπογραφή μνημονίου. Σελ. 9

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Τα σημεία φωτιά
του πορίσματος

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ
Στρατηγική ασυμμετρία

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες αγκαλιάζουν την ηλεκτροκίνηση, υπό τη δαμόκλειο σπάθη των όλο και αυστηρότερων ορίων ρύπων που έχει θέ-

σει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το «κλειδί» για φθηνότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι στο κόστος των μπαταριών αυτών των οχημάτων και στην τιμή
των πρώτων υλών για την κατασκευή τους. Πολλά από τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα θα προσεγγίσουν σε κόστος τα βενζινοκίνητα εάν υπολογιστεί
η οικονομία στα καύσιμα και στη συντήρηση. Σελ. 21

Πάνω από 127 εκατ.
ακολουθούν τη Vogue
Η Αννα Γουίντουρ στην «Κ»

Καταπέλτης το πόρισμα της Επιτρόπου Διοικήσεως Μαρίας Στυλιανού
Λοττίδου για την τραγική κατάληξη
του 14χρονου Στυλιανού αναδεικνύει
τις διαχρονικές ελλείψεις της Πολιτείας. Η κα Λοττίδου επισημαίνει στο πόρισμά της ότι διαπιστώνεται απουσία
διαχείρισης των πληροφοριών που
λήφθηκαν και για τον επίμαχο χρόνο
της πρώτης απόπειρας αυτοκτονίας
υπήρξε παντελής αδιαφορία. Σελ. 16

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Το Βερολίνο

EPA

Θρυαλλίδα εντάσεων
στην Ανατ. Μεσόγειο

«Εάν μπορώ να μιλάω ανοιχτά για τα πράγματα για τα οποία νοιάζομαι, θα έλεγα ότι
οι πιο συναρπαστικές στιγμές δεν έχουν
έρθει ακόμη», λέει για τη διαδρομή της η
διευθύντρια της Vogue και Global Content
Advisor της Condé Nast, Αννα Γουίντουρ
στον Αλέξη Παπαχελά. Σελ. 20

Το παρασκήνιο
και οι νέοι δήμοι
Τα αγκάθια στις συνενώσεις

Σελ. 2
Σελ. 13

ΚΩΣΤΑΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
Σελ. 13
«Οραμα» και πραγματικότης

Πριν ο υπουργός Εσωτερικών παρουσιάσει
τα τελικά σχήματα για την τοπική αυτοδιοίκηση τη Δευτέρα, γίνονται προσπάθειες να μπουν παρασκηνιακά οι τελευταίες πινελιές. Τα σενάρια που έχουν δει
το φως της δημοσιότητας έχουν προκαλέσει κομματικές αντιδράσεις. Σελ. 16

Παιχνίδια με τη φωτιά στις ΑΟΖ
Κινήσεις αποκλεισμού της Ελλάδας από την Ανατ. Μεσόγειο
Η προσπάθεια επέκτασης των στρατηγικών
τουρκικών συμφερόντων της Αγκυρας
στην Ανατολική Μεσόγειο, με τον ισχυρισμό της ότι η περιοχή από τον 28ο έως
και τον 32ο μεσημβρινό είναι απαραβίαστη
τουρκική υφαλοκρηπίδα, μέσω αμφιλεγόμενων μνημονίων συνεργασίας με την κυβέρνηση της Τρίπολης εις βάρος της Ελ-

λάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας,
δεν ήταν άγνωστη στην Αθήνα. Οι τουρκικές κινήσεις επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα και περιπλέκουν έτι περαιτέρω την κατάσταση. Οι εξελίξεις της
περασμένης εβδομάδας εκθέτουν σαφέστατα την τουρκική βεντάλια ενεργών
πρωτοβουλιών στην Αν. Μεσόγειο. Σελ.17

Σταθερά τα βήματα του τουρισμού
Σάββας Περδίος: Στα ίδια με τα περσινά επίπεδα οι αφίξεις
Παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα
που παρουσιάστηκαν το 2019 στον τουρισμό, η Κύπρος κατάφερε να διατηρήσει
τις αφίξεις στα περυσινά επίπεδα, επισημαίνει στην «Κ» ο υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος. Διατυπώνει, επίσης, την εκτίμηση ότι η ίδια εικόνα αναμένεται και για το 2020. Τονίζει ότι έχουν

επουλωθεί οι πληγές από την κατάρρευση
της Thomas Cook και ότι πέντε εταιρείες
κάλυψαν το κενό που παρουσιάστηκε.
Αναφέρει ακόμα ότι το Υφυπουργείο στοχεύει στην ανάπτυξη νέων αγορών και
έχει βλέψεις και για Αμερική. Εσωτερικά,
προετοιμάζεται για τη νέα στρατηγική
για τον τουρισμό. Οικονομική, σελ. 6

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΠΡΟΣΩΠΟ

Ο Ν. Πορτοκάλογλου μιλάει στην «Κ»
«Μια προσγείωση στην πραγματικότητα. Αυτό μου λείπει σήμερα στο τραγούδι και στην τέχνη», λέει στην «Κ» ο τραγουδοποιός Νίκος Πορτοκάλογλου. Η παράσταση «Jukebox» στην οποία συμμετέχει στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο είναι αφιερωμένη στον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα. Ζωή, σελ. 1

ΣΙΝΕΜΑ

Η νικήτρια του βραβείου Lux στην «Κ»
Η σκηνοθέτρια Teona Mitkova, που βραβεύτηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το βραβείο κινηματογράφου LUX για την ταινία της «Στο «Υπάρχει
Θεός, το όνομα της είναι Πετρούνια», μιλάει στην «Κ». Σημειώνει πως η Πετρούνια είχε το θάρρος να αναζητήσει δικαιοσύνη και ισότητα. Ζωή, σελ. 3

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Ο πόλεμος στις τηλεοπτικές πλατφόρμες
Το τοπίο στην οικιακή ψυχαγωγία αλλάζει ταχύτατα και η «Κ» σκιαγραφεί
πώς διαμορφώνεται ο χάρτης της νέας διαδικτυακής τηλεόρασης, ποιοι
είναι οι βασικοί παίκτες και πώς θα επηρεαστεί το κοινό. Η αύξηση του ανταγωνισμού θα οδηγήσει και σε καλύτερα αποτελέσματα. Ζωή, σελ. 4

Οι εξελίξεις στο Kυπριακό μπαίνουν στον
πάγο μέχρι και τις «εκλογές» στα Κατεχόμενα,
όμως οι μήνες που μεσολαβούν μέχρι τότε
δεν μπορεί να θεωρούνται ακίνδυνοι. Μία
σειρά γεγονότων καταδεικνύουν πως μέχρι
την Πενταμερή ενδεχομένως δημιουργηθούν
νέα δεδομένα και τετελεσμένα. Σελ. 7

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Το κλειδί
Πίσω και αναμεσά στις λέξεις ανακοινωθέντων των Ηνωμένων Εθνών που
διατυπώνονται από τον γενικό γραμματέα και μάλιστα σε πρώτο πρόσωπο
είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα υπάρχει
το κλειδί της εξόδου κινδύνου, που
αφήνεται από τον ίδιο για τον ίδιο και
κυρίως για το κύρος του Οργανισμού
που εκπροσωπεί. Έτσι στο κείμενο του
Βερολίνου της συνάντησης της 25ης
Νοεμβρίου 2019, το κλειδί είναι χωρίς
άλλο η πρόταση: «Γίνεται αντιληπτό
ότι αυτή τη φορά πρέπει να είναι διαφορετική». Ο κ. Γκουτιέρες αναφέρεται
στην επόμενη άτυπη πενταμερή στην
παρουσία των Η.Ε., η οποία θα συγκληθεί στο κατάλληλο στάδιο. Όσοι
παροικούν την Ιερουσαλήμ του Κυπριακού αντιλαμβάνονται ότι το κλειδί
του Βερολίνου ανοίγει τις προοπτικές
λύσης από τη μία και το ερμάρι με τους
σκελετούς από την άλλη, με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ να εκπνέει.
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Ο Μ Η Ρ Ο Υ & Σ Ε Β Ε Ρ Η / Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓΟΡΑΣ

Το Βερολίνο

Η ανασύνταξη σε Λόφο και Πινδάρου
και ο ιπτάμενος Συλλούρης

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Στυλιανέ, πριν από λίγο
έμαθα πως έφυγες κι εσύ
και σκέφτηκα να σου
γράψω μια δημοσιογραφική ιστορία που θα σου
άρεσε, συνάδελφος γαρ.
Το βράδυ εκείνο στο Βερολίνο η νύχτα
κατέβαινε σαν το πνεύμα του Καλού.
Ήρεμη μεν φασαριόζικη δε, καλωσόριζε
θαρρείς το μισό εκατομμύριο τουριστών
που έσμιξε με άλλο μισό εκατομμύριο
Γερμανών μπροστά στο κτίριο του
Ράιχσταγκ, που είχε ντυθεί στα γιορτινά
του. Ήταν Τετάρτη, το ημερολόγιο
έδειχνε 3 Οκτωβρίου του 1990 και οι
δείκτες του μεγάλου ρολογιού κυλούσαν
προς τα μεσάνυχτα. Μόλις άγγιξαν τη
δωδεκάτη ώρα οι καμπάνες των εκκλησιών έπιασαν να χτυπούν καθώς
χαιρετούσαν την επίσημη ενοποίηση
των δύο Γερμανιών, μετά από 41 χρόνια
εθνικής διαίρεσης, συνεπεία ενός καταστροφικού παγκόσμιου πολέμου
που άφησε στη χώρα το μιαρό στίγμα
του ναζισμού, στρατόπεδα συγκέντρωσης και εκατομμύρια θύματα «χρεωμένα» στο μητρώο της. Κι ύστερα
ήταν εκείνο το ακατανόητο τείχος που
μοίρασε οικογένειες, αποξένωσε αδέλφια, χώρισε έρωτες. Το τείχος στα κράσπεδα του οποίου ξεψύχησαν δεκάδες
θαρραλέων που επιχείρησαν να το ματαιώσουν. Εκείνα τα μεσάνυχτα είχα
την τύχη να είμαι κι εγώ εκεί ως απεσταλμένος του Ράδιο Σούπερ, του πρώτου ιδιωτικού ραδιοσταθμού της Κύπρου. Μόλις χτύπησαν οι καμπάνες
έγινε έπαρση της γερμανικής σημαίας
υπό τους ήχους του εθνικού ύμνου και
ακολούθησε πανηγυρική συνεδρίαση
της νέας Μπούντεσταγκ, με τις 662
έδρες, 122 εκ των οποίων κατέλαβαν
οι βουλευτές της μέχρι πριν από μερικά
λεπτά Ανατολικής Γερμανίας. Εκείνες
τις ιστορικές στιγμές η Γηραιά Ήπειρος
αγκάλιασε ένα νέο κράτος 90 εκατ. ανθρώπων ενώπιον των οποίων ένα μεγάλο στοίχημα, μόλις εμφανιζόταν. Να
μαζέψουν 41 χρόνια κομμάτια, οικογενειών, ερώτων και τελικά ιστορίας
και να τα μεταποιήσουν σε ένα μεγάλο
μάθημα, που δεν θα άφηνε ποτέ ξανά
τη χώρα να ζήσει τόσο μεγάλες τραγωδίες. Άμα κανείς περπατήσει σήμερα
στους δρόμους του Βερολίνου αντιλαμβάνεται ότι το στοίχημα κερδίζεται.
Τώρα πια, 30 χρόνια μετά την πτώση
του τείχους (9/11/1989), οι ηγέτες της

δικής μου διαιρεμένης και ημικατεχόμενης χώρας, Νίκος Αναστασιάδης και
Μουσταφά Ακιντζί, με οικοδεσπότη
τον γ.γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτιέρες,
συναντήθηκαν στο Βερολίνο τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019, απέναντι από
την Πύλη του Βρανδεμβούργου, επιχειρώντας να ξαναπιάσουν το νήμα
για να καταργήσουν -ει δυνατόν- τον
παλιό δόλο των θεών, κατά πως λέει ο
Σεφέρης. Τι λέει όμως ο Γκουτιέρες γι’
αυτό συνοπτικά και τι εννοεί: «Οι δύο
ηγέτες χαιρέτισαν την εμπλοκή μου
και επαναβεβαίωσαν την προσήλωσή
τους να πετύχουν λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική
ισότητα όπως προνοείται στα ψηφίσματα του Σ.Α. περιλαμβανομένης της
παραγράφου 4 του ψηφίσματος 716
του 1991». Εννοεί: Ουδεμία λύση πλην
ΔΔΟ και πως η πολιτική ισότητα είναι
διασφαλισμένη και δεν αλλάζει. Λέει:
«με κίνητρο την αίσθηση του κατεπείγοντος, συμφώνησαν ότι η επίτευξη
συνολικής λύσης είναι ύψιστης σημασίας για τη μελλοντική ευημερία των
δύο κοινοτήτων και ότι το στάτους κβο
είναι μη βιώσιμο». Εννοεί ότι ο χρόνος
εκπνέει επικίνδυνα και το στάτους κβο
εξελίσσεται σε γάγγραινα. Λέει: «Υπό
το φως αυτών των συζητήσεων δεσμεύτηκα να διερευνήσω με τους δύο
ηγέτες και με τις εγγυήτριες δυνάμεις,
τη δυνατότητα να συγκληθεί μια άτυπη
πενταμερής συν τα Η.Ε., συνάντηση
στο κατάλληλο στάδιο. Γίνεται αντιληπτό ότι αυτή τη φορά πρέπει να είναι
διαφορετική». Εννοεί: Ξεχάστε αυτά
που ξέρατε μέχρι τώρα. Αυτή τη φορά
θα είναι διαφορετικά. Δεν θα αφεθεί
τίποτα στην τύχη. Εξάλλου μην ξεχνάτε
ότι εκπνέει και ο χρόνος της ΟΥΝΦΙΚΥΠ
και χωρίς λύση θα βρεθείτε ενώπιος
ενωπίω και οι δύο μαζί ενώπιον της
κατοχής. Άραγε, Στυλιανέ, θα χτυπήσει
και για μας το μεγάλο ρολόι τα μεσάνυχτα της ενοποίησης; Εγώ πάντως
θα δανειστώ μια χούφτα στίχους από
τον Μάνο Ελευθερίου που τόσο υπέροχα μελοποίησε ο Γιάννης Σπανός,
για να σε χαιρετίσω λέγοντας: «Αντίο
δρόμοι του Βερολίνου/θα κλάψετε
άραγε που σας αφήνω/θα κλάψετε άραγε αν χαθώ στη συννεφιά και στον καπνό;». Αντίο φίλε.

*Εις μνήμη Στέλιου Κρέουζου.
paraschosa@kathimerini.com.cy

Εβδομάδα εξελίξεων είναι αυτή που αρχίζει,

με τις αλλαγές στην κυβέρνηση και στον ΔΗΣΥ
να σχηματοποιούνται. Τόσο στον Λόφο όσο και
στην Πινδάρου οι νέες εξελίξεις και τα νέα
πρόσωπα αντικρίζονται ως θετική εξέλιξη, η
οποία ενδέχεται να επισκιάσει έστω και για λίγο τη σκανδαλολογία και να δώσει ανάσα για...
ανασύνταξη. Κι αυτό γιατί τα σκάνδαλα και τα
«σκάνδαλα» δεν πρόκειται να κοπάσουν, αντιθέτως μάλλον θα αυξηθούν όσο πλησιάζουμε
προς τον προεκλογικό.
Συζητήσεις προκάλεσε η αποκάλυψη ότι ο δι-

οικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κωνσταντίνος
Ηροδότου απέστειλε ξανά, πρόσφατα, επιστολή στον ιπτάμενο πρόεδρο της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη για τα κόκκινα δάνεια πολιτικών
και βουλευτών. Ο Ηροδότου ενημέρωσε ξανά
τον Συλλούρη ότι η Κεντρική είναι υποχρεωμένη εκ του νόμου αλλά και έτοιμη, αν της ζητηθούν στοιχεία από τη Βουλή και τις κοινοβουλευτικές επιτροπές για κόκκινα δάνεια πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων, να τα παραδώσει
πάραυτα.
Τον περασμένο Απρίλιο ο Συλλούρης επέ-

στρεψε θεατρικά στον Ηροδότου, μπροστά σε
δημοσιογράφους και κάμερες, τη λίστα που
του είχε αποστείλει η αλήστου μνήμης διοικήτρια Χρυστάλλα με ονόματα και ποσά κόκκινων δανείων πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων. Ο νεοδιορισθείς Ηροδότου είχε πάει να
τον δει σε μια εθιμοτυπική συνάντηση και έζησε την έκπληξη της ζωής του με Συλλούρη να
του επιστρέφει τις λίστες της Χρυστάλλας, ζητώντας του να τις ψάξει ξανά και να τις επικαιροποιήσει. Του είπε, μάλιστα, πάντα μπροστά
στις κάμερες και τα μικρόφωνα, ότι «πρέπει να
ελεγχθούν πρόσωπα από την πολιτική, νομοθετική και δικαστική εξουσία». «Να πάρουμε
τις κορυφές και εκεί να εγκύψουμε μάλιστα,
όνομα με όνομα, με πρώτο το όνομα του προέδρου της Βουλής» είχε πει κατά λέξη, αφήνοντας σαφή υπόσχεση ότι τα νέα, ορθά στοιχεία θα τα παρουσίαζε στον λαό ή τουλάχιστον
στις κοινοβουλευτικές επιτροπές για ευρύτερη διερεύνηση και ενημέρωση του λαού. Διότι
το μέγα θέμα συζήτησης και τότε, όπως και τώρα, είναι κατά πόσον βουλευτές που νομοθετούσαν για τα κόκκινα δάνεια είχαν και οι ίδιοι,
χωρίς να το δηλώσουν, μη εξυπηρετούμενα
δάνεια, άρα άμεσο προσωπικό συμφέρον,
όταν λάμβαναν αποφάσεις. Επίσης, άλλο μέγα
ζητούμενο, το κατά πόσον οι τράπεζες χάρισαν
δάνεια σε πολιτικούς, νομοθέτες, δικαστές,

ίσως και κόμματα. Κάτι που οι επηρεαζόμενοι
σίγουρα δεν θα το αποκαλύψουν... Ο λαός, μετά τις «σταράτες» δηλώσεις Συλλούρη ανέμενε από τον πρόεδρο της Βουλής τη συνέχεια.
Μια συνέχεια που χάθηκε κάπου μεταξύ Ερεβάν, Λουμπλιάνας και... Σαγκάης.
Από τον περασμένο Απρίλιο ο ιπτάμενος πρό-

εδρος της Βουλής δεν βρήκε χρόνο να ασχοληθεί ξανά με το θέμα. Ούτε μετά τις επιστολές του νέου διοικητή της Κεντρικής ότι ο άνθρωπος είναι έτοιμος να δώσει τα στοιχεία.
Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι ο Συλλούρης
έχει ξεχάσει το θέμα και την υπόσχεσή του.
Ίσως, όταν με το καλό αποχωρήσει από την
προεδρία της Βουλής, να αρχίσει να το ζητάει
με πάθος από τον διάδοχό του...
Νέα κόντρα Προεδρικού-ΑΚΕΛ αναμένεται να

ξεσπάσει, αυτή τη φορά για την εισαγωγή της
τουρκικής γλώσσας ως επίσημης γλώσσας της
Ε.Ε. Ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ Νιαζί Κιζίλγιουρεκ δεν έμεινε ευχαριστημένος από τις
απαντήσεις που έλαβε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης στην
ερώτησή του που βρίσκεται το θέμα εισαγωγής της τουρκικής, επίσημα στην Ε.Ε. Στηριζόμενος στην απάντηση του που του έδωσε το
Συμβούλιο, ότι το θέμα δεν τέθηκε ποτέ ενώπιόν του, κατηγόρησε ανοιχτά τον Νίκαρο ότι

δεν έχει πολιτική βούληση να προωθήσει την
τουρκική ως επίσημη γλώσσα στην Ε.Ε. Και
αναφέρεται ασφαλώς στην πρόταση του Νίκαρου το 2016 προς την Ε.Ε. ώστε να αρχίσουν οι
προετοιμασίες για εισαγωγή της τουρκικής
γλώσσας, ταυτόχρονα με την επίλυση του Κυπριακού.
Όπως μαθαίνω από πηγή μου που ανεβαίνει

συχνά προς τον Λόφο, ο Νίκαρος είναι ενοχλημένος με την επιμονή του Νιαζί και του ΑΚΕΛ
στο συγκεκριμένο θέμα. Κι αυτό γιατί η πρότασή του για εισαγωγή της τουρκικής έγινε με την
προοπτική λύσης του Κυπριακού και μόνον.
«Φαίνεται πως ο Νιαζί και το ΑΚΕΛ θεωρούν ότι
το Κυπριακό έχει λυθεί και ήρθε η ώρα να προωθηθεί η τουρκική ως επίσημη γλώσσα στην
Ε.Ε.» υποστήριξε και διερωτήθηκε: «Θα τοποθετηθεί επιτέλους σοβαρά επί του θέματος ο
Άντρος ή κάποιος άλλος αξιωματούχος του
ΑΚΕΛ; Ευνοούν όντως αυτή την περίοδο ανακίνηση του συγκεκριμένου θέματος;»
KOYIZ: Ποια βουλευτίνα φέρεται αποφασι-

σμένη «να ρωτά κάθε μέρα» και να ποστάρει
την ερώτησή της στα social media, μέχρι ο Νίκαρος να απαντήσει για να δοθεί η έκθεση του
Οδυσσέα-Τσακ Νόρις για τα προεδρικά ταξίδια, ειδικά με ένα, συγκεκριμένο τζετ;
Έτσι τουλάχιστον φέρεται να «υποσχέθηκε»...

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»
1.XII.1939

ΡΩΣΟΦΙΝΛΑΝΔΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Από της πρωίας
της σήμερον το ρωσσοφινλανδικόν πρόβλημα έλαβε την
αναμενομένην δραματικήν του τροπήν διά της εισβολής
σοβιετικών στρατευμάτων εις την Φινλανδίαν. Μετά την
ανταλλαγήν των διακοινώσεων των δύο χωρών, καθ’ ην
κατεδείχθη το ασυμβίβαστον των εκατέρωθεν απόψεων, την επακολουθήσασαν καταγγελίαν του συμφώνου μη επιθέσεως και
την διακοπήν των διπλωματικών σχέσεων, η προσπάθεια των Ηνωμένων
Πολιτειών προς διευθέτησιν του προβλήματος διά μεσολαβήσεως, ήτο επόμενον να αποβή άκαρπος και τα
πράγματα να εισέλθουν εις την μοιραίαν οδόν της ενόπλου
ρήξεως. Καίτοι οι επίσημοι κύκλοι της Μόσχας μέχρι
της μεσημβρίας εδήλουν ότι ουδέν εγνώριζον σχετικώς
με την έναρξιν των εχθροπραξιών ανεπίσημοι πληροφορίαι
εβεβαίουν ότι τα ρωσσικά στρατεύματα εισέβαλον εις το
φινλανδικόν έδαφος και μάχαι συνήπτοντο.
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ: Αγγέλλεται εκ Μπουένος Αϋρες ότι η
Κυβέρνησις της Αργεντινής προέβη εις παραστάσεις προς
τους πρεσβευτάς της Αγγλίας, Γαλλίας και Γερμανίας διά
την έντασιν του κατά θάλασσαν πολέμου. Η Κυβέρνησις
τονίζει εν τη διαμαρτυρία της ότι η τοποθέτησις ναρκών
άνευ προειδοποιήσεως των ναυτιλλομένων και η απόφασις
των Συμμάχων περί κατασχέσεως των εκ Γερμανίας εξαγωγών αποτελούν παραβίασιν του γράμματος και του
πνεύματος της Δηλώσεως των Παρισίων του 1856 και της
Δηλώσεως της Χάγης του 1907. Η Κυβέρνησις της Αργεντινής επιφυλάσσει εις εαυτόν το δικαίωμα να προστατεύση τα συμφέροντα της χώρας αν ταύτα ήθελον θιγή.

«Πάρτο και κάψτο!»

1

Στη συγκυρία. Έσκασε η βόμβα, η

«Καπνός» αναλαμβάνει το συμβόλαιο
για τις συγκοινωνίες. Μεταφορικά και
κυριολεκτικά.

2

Στο τουρ. Τώρα που επέστρεψες

πρόεδρε από τα ξένα και επειδή
«πιάνουν» τα χέρια σου, δεν κατεβαίνεις στη νέα πλατεία να δώσεις ένα χεράκι να προλάβουμε τις γιορτές; Ναι, θα
έχει και instagram.

3

Στο τρενάκι. Το λοιπόν, γράφετε για

να μη χαθείτε: Ο Χάρης πάει στο κόμμα, ο Πετρίδης στη θέση του Χάρη, ο
Νουρής φεύγει από το κόμμα και πάει
στη θέση του ο Χάρης και αυτός στη θέση του Πετρίδη. Κυκλική κομματική οικονομία.

4

Στον πάγκο. Την ίδια ώρα από τη

Βουλή φεύγει ο Κασσίνης και μπαίνει η Ξένια, φεύγει η Στέλλα και πηγαίνει η Σάβια, και πάει για υπουργός ο
Νουρής και φοράει κοστούμι ο Σοφοκλέους. Κάτι σαν την ανανέωση της
Μάντσεστερ Γουνάιτεντ μου φέρνει, με
κόουτς τον Σόλσκιερ - Φούλη να τα παίζει όλα για όλα για την παραμονή στον
πάγκο.

5

Στη Μελάνια. Και επειδή ο Healthy

ζήλεψε που η Αμερική έχει τη Μελά-

Δεν έχει σημασία αν η γάτα είναι άσπρη ή μαύρη, αρκεί να πιάνει ποντίκια. Ντενγκ Σιάο-Πινγκ.

νιά της και φτιάχνει την εικόνα του τρελο-Τραμπ, φέρνει το πυρηνικό όπλο της
Λεμεσού. Την Έμιλη Γιολίτη. Είναι σαν
να αγόρασε η κυβέρνηση το Instagram.
Κίνηση mat.

Στυλιανός, πάνε και τα θύματα του Μεταξά. Αυτή δεν είναι διακυβέρνηση, είναι
σειρά του netflix που κορυφώνεται η σεζόν με θεαματικό φινάλε. Θα δείξει αν
αυτό έχει happy end, χλωμό το βλέπω.

6

8

Στο κοινό σημείο. Αν κάτι ενώνει τις

τρεις νέες και όμορφες κυρίες της
δεξιάς είναι η αγάπη τους, σε σημείο εμμονής, με τα λευκά ρούχα. Περιστέρες.
Όχι κατ’ ανάγκη αθώες.

7

Στο σενάριο. Πάνε τα διαβατήρια,

πάει το βαν, πάει και o καημένος ο

Στον διάδοχο. Ο Άντρος το σκέφθη-

κε, το ξανασκέφθηκε, ρώτησε, ξαναρώτησε τη βάση, τελικά αποφάσισε
να μείνει αντί να φύγει. Να δώσει χρόνο
στον Χρίστο να προετοιμαστεί για να
αναλάβει απευθείας το μαγαζί. Δεν τους
χρειαζόμαστε τους μεταβατικούς γ.γ. Σε
πέντε χρόνια ο γιος του κόμματος να εί-

ναι έτοιμος. Ε, Μαρινάκι;

9

Στην ανακούφιση. Στο άκουσμα της

είδησης πως μένει ο Άντρος, ο Healthy πήρε το IQOS του, τράβηξε μια τζούρα, και ζήτησε ουίσκι. Θα το ξανασκεφθεί. Άλλωστε τον πιέζουν κι αυτόν για
να παραμείνει. Βολεύει και τον Φούλη.

10

Στο σύστημα. Ο Άντροκ μένει γιατί

τον θέλει το Τσέρι, ο Φούλης μένει
γιατί δεν τον θέλουν στας Ευρώπας, ο
Πρίγκιψ μένει γιατί έτσι θέλει αυτός. Όλα
αλλάζουν γύρω μας και όλα μένουν ίδια.

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
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•

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

Διεύθυνση συντάξεως: Κ ΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - Ν ΟΤΗΣ Π ΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Νεοφανής μακράς διάρκειας ανασχηματισμός
Ενα φρεσκάρισμα που συζητείται πέραν των έξι μηνών, κουράζοντας και φθείροντας υπουργούς πολιτικά πρόσωπα και κοινή γνώμη
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Ο ανασχηματισμός δεν εξαγγέλλεται,
ανακοινώνεται», λένε όσοι γνωρίζουν τα υποτυπώδη στην πολιτική
επικοινωνία. Και αυτό γιατί η εξαγγελία ανασχηματισμού ανοίγει αυτόματα το κουτί της Πανδώρας. Οι
μισοί υπουργοί διερωτούνται αν
μένουν ή αν φεύγουν, οι άλλοι φθείρονται και τα υπουργεία τους τελούν
υπό καθεστώς μετάβασης και ανυπακοής. Υπάρχουν βεβαίως και τα
πρόσωπα που πηγαινοέρχονται,
πιέζοντας για διορισμό και αυτοί
που δυσαρεστούνται επειδή μένουν
εκτός. Το τι συμβαίνει συνεπώς
τους τελευταίους μήνες στο Προεδρικό μπορεί εύκολα να αποτελέσει
μάθημα στα πανεπιστήμια για το
τι πρέπει να αποφύγει ένας πρόεδρος που επιχειρεί ανανέωση. Δεν
είναι βεβαίως η πρώτη φορά που
παρουσιάζεται το πρόβλημα ενός
ανασχηματισμού μακράς διαρκείας
και έντονης φημολογίας. Τον Δεκέμβριο του 2010 για παράδειγμα,
ο Δημήτρης Χριστόφιας δεχόταν
από κάποιους παραινέσεις, από άλλους πιέσεις στο να προχωρήσει
σε ανασχηματισμό του Υπουργικού
του Συμβουλίου καθώς κάτι τέτοιο
θα ανανέωνε και την εικόνα της
ήδη κουρασμένης κυβέρνησης και
θα βοηθούσε το ΑΚΕΛ στις βουλευτικές εκλογές που θα ακολουθούσαν.
Είχε προηγηθεί άλλωστε το ανεύρυσμα του τότε υπουργού Άμυνας
Κώστα Παπακώστα και η πολύμηνη
νοσηλεία του στο νοσοκομείο που
άνοιξαν αναγκαστικά τη φημολογία
αλλαγών στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Όμως, ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας, παρά τις όποιες αρχικές
σκέψεις περί ανασχηματισμού, αποφάσισε να αναβάλει λίγο ακόμα τις
αλλαγές και να κρατήσει όλους τους
υπουργούς στη θέση τους. Πέρασαν
έξι μήνες, συνέβη το Μαρί, αποχώρησε από το κυβερνητικό σχήμα
το ΔΗΚΟ ώστε ο ανασχηματισμός
να μην είναι ζήτημα διακριτικής
ευχέρειας του προέδρου αλλά αναγκαίος. Ένας ανασχηματισμός όμως
σε μία ήδη φθαρμένη κυβέρνηση
πόσο μπορεί να βοηθήσει; Κάπως
έτσι και σήμερα. Ένα δεύτερο Μαρί
δεν έγινε, όμως η δεύτερη θητεία
του Νίκου Αναστασιάδη απέδειξε
από νωρίς πως έχει ζητήματα. Έχει
πρόβλημα εικόνας, χημείας υπουργών, έμπνευσης αλλά κυρίως πολιτικών χειρισμών και απουσίας
στρατηγικής. Αυτό, σε συνδυασμό
με ένα ασπόνδυλο σε γενικές γραμμές Υπουργικό Συμβούλιο άνοιξε
από νωρίς το κεφάλαιο του ανασχηματισμού, με πρόσωπα να θεωρούνται από το καλοκαίρι ανεπιθύμητα για τον πρόεδρο. Παρέμειναν βεβαίως στη θέση τους, με την
εικόνα τους να φθείρεται μέρα με
τη μέρα περισσότερο και τα υπουργεία τους να βραχυκυκλώνονται.
Αν και το κεφάλαιο ανασχηματισμού κατάντησε λίγο πολύ το βιολί
του Γιαλέλη, οι αλλαγές θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα με τις διαβεβαιώσεις να γίνονται το πιθανότερο
την Τρίτη. Ο πρόεδρος έχει ήδη
επικοινωνήσει με τους υπουργούς
που θα αλλάξουν και αυτούς που
θα αναλάβουν. Το ερώτημα είναι
κατά πόσο αυτές οι αλλαγές είναι
αρκετές για να σώσουν την κατάσταση ή αν η συζήτηση μηνών προκάλεσε ανεπανόρθωτη ζημιά.

Στη μετριότητα
Την εβδομάδα που πέρασε, η
δημοσκόπηση που διενήργησε η
εταιρεία Cypronetwork για το κυβερνητικό έργο, θα έπρεπε να ση-

Ο Κωνσταντίνος Πετρίδης αναλαμβάνει τη θέση του υπουργού Οικονομικών ενώ ο Χάρης Γεωργιάδης επιστρέφει στην Πινδάρου.








Δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη βδομάδα κατέδειξε το κύριο πρόβλημα
της κυβέρνησης που δεν
είναι άλλο από την κακή
εικόνα και την έλλειψη
αποτελεσματικότητας.

Ο Παναγιώτης Σεντώνας φαίνεται να ανηφορίζει στον Λόφο αναλαμβάνοντας καθήκοντα στην επικοινωνιακή ομάδα.

μάνει κόκκινο συναγερμό στον Λόφο. Και λέμε συναγερμό, καθώς ο
εδώ και καιρό πρώτος σε δημοτικότητα υπουργός, Νίκος Χριστοδουλίδης, απολάμβανε το 40% της
θετικής ψήφου, την ίδια στιγμή
που 7 μήνες προηγουμένως, δημοσκόπηση της Symmetron Market
Research, τον έδειχνε να λαμβάνει
το ισχυρό 67%. Όμως ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν είναι το πρόβλημα
στη δημοσκόπηση. Είναι ίσως η
θετική εξαίρεση, αν λάβει κανείς
υπόψη πως το υπόλοιπο υπουργικό
σχήμα δείχνει να καταρρέει και σε
θέμα εικόνας και αποτελεσματικότητας.

Παιδείας Κώστας Χαμπιαούρης, η
υπουργός Συγκοινωνιών Βασιλική
Αναστασιάδου και ο υπουργός
Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης
δεν απέδιδαν όσο θα ήθελε ο πρόεδρος. Εκτιμούσαν ότι ο ανασχηματισμός θα πραγματοποιηθεί τον
Σεπτέμβριο, όταν οι υπουργοί θα
ολοκλήρωναν τους 18 μήνες και
θα μπορούσαν να λάβουν την
υπουργική σύνταξη.
Πέρασε ολόκληρο φθινόπωρο
βεβαίως χωρίς να προκύψει οποιαδήποτε αλλαγή. Η ολοκλήρωση
της τριμερούς όμως, η δήλωση του
Χάρη Γεωργιάδη ότι δεν θα παρουσιάσει ο ίδιος τον προϋπολογισμό

Τα χαστούκια και η αρχή
Η κακή εικόνα και το θέμα της
αναποτελεσματικότητας της δεύτερης θητείας Αναστασιάδη προβληματίζει εδώ και καιρό πολλούς
στην κυβέρνηση που νιώθουν να
συμπαρασύρονται αλλά προβληματίζει και τον ΔΗΣΥ. Καθόλου τυχαίο ότι οι στενοί συνεργάτες του
προέδρου του έχουν διαμηνύσει
πως ο ανασχηματισμός θα έπρεπε
να γίνει το συντομότερο. Όχι μόνο
για να βελτιωθεί η εικόνα της κυβέρνησης, αλλά και για να αλλάξει
η ατζέντα, καθώς το τελευταίο διάστημα, η κυβέρνηση δέχεται το
ένα χαστούκι μετά το άλλο.
Αυτή η συζήτηση ξεκίνησε τον
περασμένο Μάρτιο, όταν ο Χάρης
Γεωργιάδης, προανήγγειλε την παραίτησή του μέχρι το τέλος του
χρόνου. Εκείνη ακριβώς η εξαγγελία, ήταν αρκετή για να προκαλέσει
συζητήσεις για το ποιος θα τον διαδεχθεί. Άνοιξε παράλληλα συζήτηση για το κατά πόσο είναι καλή
ευκαιρία για φρεσκάρισμα του
Υπουργικού δεδομένου ότι συγκεκριμένοι υπουργοί όπως ο υπουργός

στη Βουλή αλλά ο προκάτοχός του,
καθώς και η επιστολή παραίτησης
της Στέλλας Κυριακίδου από την
αντιπροεδρία του ΔΗΣΥ και τη Βουλή άναψε το πράσινο φως για αλλαγές. Ο πρόεδρος άρχισε να βλέπει
πιθανούς διαδόχους από την Πέμπτη και να ενημερώνει αυτούς που
αποχωρούν.
Ο Κωνσταντίνος Πετρίδης θα
διαδεχθεί τον Χάρη Γεωργιάδη στο
Υπουργείο Οικονομικών, ενώ για
το Υπουργείο Εσωτερικών προετοιμάζεται ο βουλευτής Λευκωσίας
Νίκος Νουρής, ο οποίος γνωρίζει
καλά τα της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ο κ. Πετρίδης βεβαίως δεν ήταν η

Με αέρα ανανέωσης ο ΔΗΣΥ
Οι αλλαγές φαίνεται να προκαλούν σημαντική ανανέωση στον Δημο-

κρατικό Συναγερμό, καθώς μπαίνει σε θέσεις κλειδιά το νέο αίμα του
κόμματος. Ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης παραιτείται
και γυρίζει στην Πινδάρου. Με δεδομένη και την παραίτηση της Στέλλας Κυριακίδου από την αντιπροεδρία ο ΔΗΣΥ θα προχωρήσει σε σύγκληση του Ανωτάτου Συμβουλίου ούτως ώστε να πληρώσει τη θέση
του αντιπροέδρου. Δεν αποκλείεται να κενωθεί και η θέση του αναπληρωτή προέδρου που κατέχει ο ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ Λευτέρης Χριστοφόρου. Και αυτό γιατί η ηγεσία του κόμματος έχει στείλει το
μήνυμα πως την ώρα που το κόμμα πάει προς αναδιάταξη όλα τα κομματικά στελέχη πρέπει να συνδράμουν σε αυτή την αναδιάταξη. Τοποθέτηση που φωτογραφίζει τον Λευτέρη Χριστοφόρου. Σε αυτό το
πλαίσιο ο Χάρης Γεωργιάδης αναμένεται να διεκδικήσει είτε την αντιπροεδρία είτε τη θέση του αναπληρωτή προέδρου. Θα διεκδικήσει παράλληλα βουλευτική έδρα στις εκλογές του 2021, καθώς μετά τη μακρά παραμονή του στο Υπουργείο Οικονομικών θέλει να λάβει νομιμοποίηση της πολιτικής του καριέρας μέσω εκλογών. Όμως ο Χάρης Γεωργιάδης δεν θα αποτελεί τη μόνη αλλαγή. Οι βουλευτές Λευκωσίας
του ΔΗΣΥ ανανεώνονται πλήρως. Με την αποχώρηση της Στέλλας Κυριακίδου, την υπουργοποίηση του Νίκου Νουρή και την παραίτηση του
Σόλωνα Κασσίνη, ανοίγει ο δρόμος για το νέο αίμα του κόμματος, με
τους Σάβια Ορφανίδου, Ξένια Κωνσταντίνου και Μιχάλη Σοφοκλέους
να λαμβάνουν βουλευτική έδρα. Με αυτόν τον τρόπο ο ΔΗΣΥ κλειδώνει και το δικό του φρεσκάρισμα, βγάζοντας σε μία δύσκολη περίοδο
στο προσκήνιο πρόσωπα που δεν έχουν φθαρεί.

πρώτη επιλογή για το Υπουργείο
Οικονομικών όχι για λόγους έλλειψης ικανοτήτων όπως λένε κυβερνητικές πηγές, αλλά γιατί στο απαιτητικό Υπουργείο Εσωτερικών διαχειρίζεται ήδη τη δύσκολη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης
και το μεταναστευτικό. Για το
Υπουργείο Οικονομικών είχε ακουστεί το όνομα του διευθύνοντος
σύμβουλου της PWC Ευγένιου Ευγενίου, ενώ βολιδοσκοπήθηκε και
ο μέχρι πρότινος γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών
Χρίστος Πατσαλίδης.
Από το Υπουργείο Παιδείας αποχωρεί ο Κώστας Χαμπιαούρης, έστω
κι αν ο ίδιος μέχρι την Πέμπτη διαβεβαίωνε τους συνεργάτες του ότι
θα παραμείνει στο πηδάλιο του
Παιδείας. Όλο αυτό το διάστημα
ακούστηκαν διάφορα ονόματα,
ακόμα και το όνομα της Μαίρης
Κουτσελίνη, πρόσωπο που θεωρείται σκιώδης υπουργός Παιδείας
καθώς βρίσκεται σε όλες τις επιτροπές λήψης αποφάσεων για τα
της παιδείας. Όπως όμως και στο
παρελθόν, έτσι και σήμερα το εμπόδιο που την κρατά εκτός είναι
η συγγένεια που έχει με τη Ζέτα
Αιμιλιανίδου. Ακούστηκε βεβαίως
πως ο πρόεδρος ψάχνει κάποιον
από την ακαδημαϊκή κοινότητα
που θα εκπέμπει μετριοπάθεια και
θα μπορεί να μπει σε διάλογο με
τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Το
σενάριο διορισμού του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΔΗΣΥ
Νίκου Τορναρίτη έχει αποκλειστεί
εδώ και καιρό. Στο πλαίσιο διορισμού Τορναρίτη δεν θεωρείται τυχαία και η αποστολή επιστολής
από την ΠΑΔΕΔ Πρωτοπορία, που
τον φωτογραφίζει ως τον πιο κατάλληλο από τα ονόματα που ακούγονται για το Υπουργείο Παιδείας.

Κώστας Χαμπιαούρης και Βασιλική
Αναστασιάδου φαίνεται να αποχωρούν, ενώ η Κλέλια Βασιλείου μετακινείται σε θέση επιτρόπου.
Έχει μεσολαβήσει ακόμα και ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου,
με τον πρόεδρο να είναι ανένδοτος.
Πολύ πιθανή θεωρείται η μετακίνηση του Πρόδρομου Προδρόμου
στο Παιδείας. Ο ίδιος ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας και
έχει καλή γνώση του τι διαμείβεται,
ωστόσο ενδεχομένως να προκαλέσει αντιδράσεις εντός των εκπαιδευτικών οργανώσεων, που τον
θεωρούσαν εν μέρει υπεύθυνο για
την κρίση που ξέσπασε στην παιδεία το καλοκαίρι του 2018.
Το ερώτημα είναι τι θα γίνει
στο Προεδρικό, στο ενδεχόμενο
μετακίνησης του κ. Προδρόμου.
Ακούγεται το όνομα του προέδρου
του Οργανισμού Νεολαίας Παναγιώτη Σεντώνα ως επικρατέστερο
για τη θέση του αναπληρωτή κυβερνητικού εκπροσώπου χωρίς να
αποκλείεται και ως κυβερνητικός
εκπρόσωπος. Ο κ. Σεντώνας άλλωστε μετά και την καλή παρουσία
του στις ευρωεκλογές, θεωρείται
πρόσωπο που θα αξιοποιηθεί στην
κυβερνώσα παράταξη. Η Κλέλια
Βασιλείου προορίζεται είτε ως Επίτροπος Περιβάλλοντος είτε ως Επίτροπος Ορεινών Κοινοτήτων. Από
το Υπουργείο Συγκοινωνιών φεύγει
και η Βασιλική Αναστασιάδου, παρά το έργο που έχει επιδείξει το
τελευταίο διάστημα. Πιθανότερη
για τη θέση της θεωρείται η δικηγόρος Έμιλυ Γιολίτη. Ο υπουργός
Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης
δεν αποχωρεί σε αυτό τον ανασχηματισμό, ωστόσο, δηλώσεις
του υποδηλώνουν πως τους επόμενους μήνες ενδεχομένως να αντικατασταθεί. Οι σχέσεις του με
τον πρόεδρο της Δημοκρατίας είχαν ανέκαθεν σκαμπανεβάσματα,
που επιδεινώθηκαν μετά και το
κάζο με το χαλλούμι.

ΤΟ ΘΕΜΑ
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Με ισραηλινά μάτια η πράσινη γραμμή
Στην υλοποίηση της αγοράς συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης της γραμμής αντιπαράταξης προχωρά το υπουργείο Άμυνας
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί
με τις παράνομες διελεύσεις, από
τις κατεχόμενες προς τις ελεύθερες
περιοχές, πέρα από τις πρόσφατες
αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για τον Κανονισμό της Πράσινης
Γραμμής, οδηγεί τη Λευκωσία και
σε άλλα ριζοσπαστικά μέτρα τα οποία
δεν έχουν ανακοινωθεί. Λαμβάνοντας
υπόψη τα στατιστικά στοιχεία που
δείχνουν πως τα 2/3 των συνολικών
διελεύσεων, πραγματοποιούνται από
μη νόμιμα σημεία ελέγχου, η κυβέρνηση σπεύδει να θωρακίσει τη γραμμή αντιπαράταξης, κλείνοντας τα
τυφλά σημεία διέλευσης αλλά και
για αποτελεσματικότερη επιτήρησή
της. Σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές
της «Κ», ένα από τα μέτρα τα οποία
έχουν αποφασισθεί και βρίσκονται
στο στάδιο της υλοποίησης είναι και
η ηλεκτρονική επιτήρηση της πράσινης γραμμής, με σύγχρονο σύστημα καμερών. Μια ιδέα, η οποία είχε
πέσει στο τραπέζι, πολύ πριν από
το 2010 αλλά ουδέποτε πήρε σάρκα
και οστά. Την περίοδο εκείνη η προμήθεια καμερών από την Εθνική
Φρουρά είχε προκύψει ως ανάγκη,
κυρίως στις περιοχές εκείνες της νεκρής ζώνης, όπου τα φυλάκια της
Εθνικής Φρουράς και κατοχικών δυνάμεων είναι σε κοντινή απόσταση
και είχαν προκληθεί επεισόδια, όπου
εθνοφρουροί έχασαν τη ζωή τους.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι
πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν
πως το Υπουργείο Άμυνας είναι διατεθειμένο να καλύψει με ηλεκτρονικά
μάτια το σύνολο της πράσινης γραμμής, μήκους 300 χιλιομέτρων.

Από το Ισραήλ
Η σκέψη για αγορά ηλεκτρονικού συστήματος επιτήρησης τέ-








έργα επέκτασης της ναυτικής βάσης
στο Μαρί, η οποία στη νέα της μορφή θα αυξήσει κατακόρυφα τις επιχειρησιακές δυνατότητες τόσο των
πολεμικών μέσων της Εθνικής
Φρουράς όσο και πολεμικών μέσων
χωρών με τις οποίες η Κύπρος συνεργάζεται. Οι ίδιες πηγές μας ανέφεραν πως η εργασία που πραγματοποιείται στην παρούσα φάση
είναι η κοστολόγηση των έργων.

Οι κάμερες που θα τοποθετηθούν στην πράσινη
γραμμή αναμένεται να
ενισχύσουν τους ελέγχους και να κλείσουν τα
τυφλά σημεία απ’ όπου
πετυχαίνουν είσοδο, σε
εδάφη που ελέγχει η Δημοκρατία πρόσωπα που
περνούν παράνομα από
τα Kατεχόμενα.
θηκε στο τραπέζι όταν τα στατιστικά στοιχεία έδειχναν διόγκωση
του προβλήματος των παράνομων
διελεύσεων, από τα Κατεχόμενα.
Ο υπουργός Άμυνας Σάββας Αγγελίδης, έχοντας ενώπιόν του τις επίσημες εκτιμήσεις της στρατιωτικής
ηγεσίας πως ο παραδοσιακός τρόπος επιτήρησης δεν θα πατάξει το
πρόβλημα των παράνομων διελεύσεων, προχώρησε στο εναλλακτικό
σενάριο τοποθέτησης καμερών.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας,
το ΥΠΑΜ έχει ήδη ξεκινήσει τις
διαδικασίες αγοράς του ηλεκτρονικού συστήματος, στρεφόμενο
προς την πλευρά του Ισραήλ το
οποίο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
εμπειρογνωμόνων, διαθέτει εμπειρία και τεχνογνωσία. Στην παρούσα
φάση, η διαδικασία αγοράς βρίσκεται στο στάδιο εντοπισμού του
κατάλληλου συστήματος για την
πράσινη γραμμή. Οι πληροφορίες
μας αναφέρουν πως ενώπιον των
τεχνοκρατών του ΥΠΑΜ βρίσκονται τέσσερις ισραηλινές εταιρείες
και αναμένεται, μέχρι τον ερχόμενο
Ιανουάριο, να έχουν καταλήξει

Οι προδιαγραφές

Το σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης θα είναι ισραηλινής κατασκευής και προέλευσης, η αγορά του θα γίνει με διακρατική συμφωνία, η δε τοποθέτησή του υπολογίζεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2020.
στον προμηθευτή. Το ηλεκτρονικό
σύστημα σύμφωνα με τις αισιόδοξες εκτιμήσεις, θα έλθει στην Κύπρο
και θα τοποθετηθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2020.

Οι κάμερες
Τα ηλεκτρονικά μάτια θα ελέγχονται από κεντρική μονάδα από
την οποία θα επιτηρείται, σε 24ωρη
βάση, η πράσινη γραμμή από το
νοτιότερο έως το βορειότερο σημείο
της. Πέρα από τα τυφλά σημεία,
εντός κατοικημένων περιοχών, οι
κάμερες θα επιτηρούν δύσβατες
περιοχές που σήμερα είναι αφύλαχτες, προς τον Πύργο Τυλληρίας
αλλά και τη Δερύνεια. Η τοποθέτηση
καμερών εκ των πραγμάτων θα
προκαλέσει και αλλαγές στη δια-

χείριση του ανθρώπινου δυναμικού
της Εθνικής Φρουράς, στην πράσινη
γραμμή. Όπως πληροφορούμαστε
η αγορά του ηλεκτρονικού συστήματος θα γίνει με διακρατική συμφωνία με το Ισραήλ, όπως έγινε και
στην περίπτωση αγοράς του πλοίου
ανοιχτής θαλάσσης «Αρχιπλοίαρχος
Α. Ιωαννίδης».

Η βάση στο Μαρί
Παράλληλα με τις κάμερες επί
της πράσινης γραμμής, η Κύπρος
επεκτείνει το δίκτυο των αμυντικών
συνεργασιών και προς δυσμάς προχωρώντας με γοργά βήματα στην
υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής, όπως αυτό της αναβάθμισης
της ναυτικής βάσης στο Μαρί. Αναβάθμιση, η οποία θα μετατρέψει

την περιοχή σε ένα από τα κομβικά
σημεία της Ανατολικής Μεσογείου,
ενισχύοντας σημαντικά το κομμάτι
ασφάλειας της περιοχής. Η πρόθεση
και της Γαλλίας να χρησιμοποιεί
την Κύπρο για τα πολεμικά ναυτικά
της μέσα που κινούνται στην περιοχή δεν έχει μείνει στα χαρτιά.
Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από τις επαφές που έγιναν σε
πολιτικό επίπεδο αλλά και τις επισκέψεις Γάλλων στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων στην Κύπρο, όπως
είναι σε θέση να γνωρίζει η «Κ» οι
προεργασίες επέκτασης της ναυτικής βάσης στο Μαρί προχωρούν
με γοργούς ρυθμούς. Σύμφωνα με
αξιόπιστες πηγές μας, οι Γάλλοι ειδικοί εμπειρογνώμονες ετοίμασαν
και παρέδωσαν τα σχέδια για τα

Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, στη νέα ναυτική βάση θα
είναι σε θέση να αγκυροβολήσουν
πολεμικά πλοία έως και 200 μέτρα
μήκος. Όπως μας υποδείχθηκε χαρακτηριστικά εντός των νέων εγκαταστάσεων που θα δημιουργηθούν θα μπορούν να δέσουν και
πλοία όπως το αιγυπτιακό ελικοπτεροφόρο τύπου «Μιστράλ» που
συμμετέχει κάθε χρόνο στην πολυεθνική άσκηση Ελλάδας-Αιγύπτου- Κύπρου «Μέδουσα». Η νέα
βάση θα είναι 2.000 τετραγωνικών
μέτρων σχεδόν τριπλάσιας έκτασης
από την υφιστάμενη και θα είναι
επέκταση του σημερινού αγκυροβόλιου. Στους λιμενοβραχίονες που
θα κατασκευαστούν θα υπάρχουν
υποδομές διακίνησης οχημάτων
υποστήριξης καθώς και υπηρεσιών
για τα πλοία που θα δένουν. Με
βάση των σχεδιασμούς που έχουν
γίνει ο περιμετρικός κορμός θα
επεκταθεί νότια και η κατασκευή
του θα γίνει ενιαία. Σε φάσεις θα
δημιουργηθούν οι υπηρεσίες πάνω
στους βραχίονες. Στα σχέδια των
Γάλλων προβλέπεται και η δημιουργία ναυπηγείου δυτικά της βάσης προς την πλευρά της Ακτής
του Κυβερνήτη το οποίο θα στηρίζει
επισκευαστικές εργασίες των πολεμικών πλοίων.
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Παραμένει
στην ηγεσία
του ΑΚΕΛ
ο Aντρος
Το ενέκρινε ομόφωνα η Γραμματεία και
αναμένεται να ανακοινωθεί και στην Κ.Ε.
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Την απόφασή του να παραμείνει
στην ηγεσία του ΑΚΕΛ έλαβε ο Άντρος Κυπριανού. Η απόφασή του
ανακοινώθηκε στη Γραμματεία του
κόμματος, η οποία και το ενέκρινε
ομόφωνα. Στην Εζεκία Παπαϊωάννου έχουν αποφασίσει να μην ανακοινωθεί η απόφασή του επίσημα,
αλλά να αφήσει το όλο θέμα λίγο
πολύ να διαχυθεί. Καθόλου τυχαίο
και το γεγονός ότι το τελευταίο
διάστημα όταν ερωτάται για το αν
θα παραμείνει στην ηγεσία του
ΑΚΕΛ, αναφέρει πως αυτό θα το
αποφασίσει το συνέδριο του κόμματος. Κατά πόσο δηλαδή θα εγκρίνει δηλαδή την παραμονή του
ή αν θα εκλέξει άλλο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής εφόσον βεβαίως
υπάρξει ανθυποψήφιος.
Όπως ανέφερε από τις αρχές
του μήνα η «Κ», ο Άντρος Κυπριανού ήγειρε το θέμα του εσωκομματικού συνεδρίου στην Κεντρική
Γραμματεία, ζητώντας την άποψη
των μελών για το κατά πόσο θα
έπρεπε να παραμείνει ή να φύγει.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης
ο γ.γ. της ΠΕΟ Πάμπης Κυρίτσης
ήταν ιδιαίτερα ένθερμος υπέρ της
παραμονής του, ενώ και άλλα στελέχη υπογράμμισαν πως υπάρχουν
και θετικά αλλά και αρνητικά από
την παραμονή του. Κανείς βεβαίως
εντός της Κεντρικής Γραμματείας
δεν εκφράστηκε τουλάχιστον επίσημα αρνητικά σε ένα σενάριο
παραμονής του. Του ζητήθηκε,
ωστόσο, να λάβει ο ίδιος τις απο-

φάσεις του και να τους ενημερώσει. Απόφαση που λήφθηκε και
ανακοινώθηκε το περασμένο δεκαήμερο. Το όλο θέμα δεν έχει συζητηθεί στο Πολιτικό Γραφείο και
ούτε φαίνεται πως θα συζητηθεί.
Θα ανακοινωθεί, όπως όλα δείχνουν στην Κεντρική Επιτροπή
του ΑΚΕΛ, ενώ δικαίωμα εκλογής
θα έχει οποιοδήποτε μέλος της
Κεντρικής Επιτροπής το επιθυμεί.
Προφανώς, τόσο ο Στέφανος Στεφάνου όσο και ο Γιώργος Λουκαΐδης, τα δύο πρόσωπα των οποίων
το όνομα ακούστηκε για τη διαδοχή δεν προτίθενται να αμφισβητήσουν τον κ. Κυπριανού και
να διεκδικήσουν. Ωστόσο, δεν
αποκλείεται να υπάρξουν εκπλήξεις από άλλα στελέχη.

Οι αιτίες
Οι εξελίξεις στο Κυπριακό φαίνεται να είναι ο κύριος λόγος της
απόφασής του κ. Κυπριανού να
παραμείνει, καθώς πολλοί και από
το ΑΚΕΛ αλλά και από την ευρύτερη
Αριστερά τον πίεσαν να μείνει ενόψει των εξελίξεων αλλά και της ψιθυρολογίας ότι ο πρόεδρος φλερτάρει με άλλες μορφές λύσης. Υπάρχουν βεβαίως στελέχη του ΑΚΕΛ
που επισημαίνουν ότι το κόμμα
έχει μπει ήδη σε διαδικασία ανάκαμψης με τον Άντρο Κυπριανού
στο τιμόνι και τυχόν αλλαγή αυτή
την περίοδο θα προκαλέσει αστάθεια. Οι ίδιοι κύκλοι θεωρούν πως
κακώς ο κ. Κυπριανού έσπευσε να
προαναγγείλει αποχώρησή του σε
συνέντευξή του στην «Κ», καθώς

Ο Αντρος Κυπριανού συναντήθηκε με τον Νικόλα Παπαδόπουλο και επανέλαβαν τη θέλησή τους για συντονισμό και συνεργασία τόσο εντός Βουλής όσο και εκτός.








Οι Στέφανος Στεφάνου
και Γιώργος Λουκαΐδης
ενέκριναν την απόφαση
του Aντρου Κυπριανού,
στέλνοντας το μήνυμα
πως δεν θα τον αμφισβητήσουν, διεκδικώντας
υποψηφιότητα
στο εκλογικό συνέδριο.
για ένα μεγάλο διάστημα υπήρξε
ψιθυρολογία για την επόμενη μέρα
στο κόμμα, που προκάλεσε αναστάτωση στο κόμμα. Συζήτηση,
όπως λένε, αχρείαστη σε μία κρίσιμη καμπή για το κόμμα. Στην εξίσωση της παραμονής του ρόλο
έπαιξε και το μικρό διάστημα που

μεσολαβεί μέχρι και τις βουλευτικές
εκλογές. Όπως λένε στελέχη της
Αριστεράς, η διάδοχη κατάσταση
θα είχε να προσαρμοστεί και να
προετοιμαστεί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα για τις βουλευτικές
εκλογές που είναι το μεγάλο στοίχημα για το κατά πόσο το κόμμα
θα ανακάμψει.
Το ερώτημα που μένει αναπάντητο είναι κατά πόσο ο κ. Κυπριανού θα μείνει μέχρι και τις βουλευτικές εκλογές του 2021 και στη συνέχεια να παραιτηθεί, τηρώντας
το καταστατικό του κόμματος, που
λέει πως τα στελέχη αφυπηρετούν
στα 65 τους.

Τετ α τετ με Νικόλα
Το σίγουρο είναι πως ο Άντρος
Κυπριανού έχει ήδη αρχίσει και
επαφές και κινήσεις με ορίζοντα
και τις βουλευτικές εκλογές του

2021 και τις προεδρικές εκλογές
του 2023. Πραγματοποιήθηκε την
προηγούμενη εβδομάδα ακόμη μία
συνάντηση με τον πρόεδρο του
ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλο, στην
οποία επανέλαβαν τη θέλησή τους
να προχωρήσουν και σε συντονισμό, τόσο εντός της Βουλής όσο
και εκτός. Ανοικτό είναι αν θα δούμε πλέον σταύρωμα νομοσχεδίων
με την ψήφο ΔΗΚΟ – ΑΚΕΛ, ενώ
ερωτήματα εγείρονται για το πού
μπορεί να τα βρουν τα δύο κόμματα σε πολιτικές εκτός Κοινοβουλίου. Υπενθυμίζεται πως ο κ.
Κυπριανού είχε αναφέρει τον περασμένο Μάιο πως τα δύο κόμματα
στο Κυπριακό τα χωρίζει χάος. Το
τι άλλαξε είναι ένα ζήτημα σχετικό.
Σύμφωνα με πολιτικούς κύκλους,
η ψιθυρολογία ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης εξακολουθεί να σκέφτεται άλλες μορφές λύσης και δη

συνομοσπονδία έφερε κοντά τους
δύο πολιτικούς αρχηγούς.
Το κατά πόσο η εν λόγω συνάντηση προαναγγέλλει την απαρχή
της συνεργασίας των δύο κομμάτων
με γνώμονα το 2023 είναι λίγο πρόωρο να συζητηθεί. Σημειώνεται,
ωστόσο, πως ο Νικόλας Παπαδόπουλος έχει αμβλύνει κατά πολύ
τη ρητορική του απέναντι στο
ΑΚΕΛ, υπενθυμίζοντας συχνά την
καλή συνεργασία που είχαν τα δύο
κόμματα στο παρελθόν. Ο γ.γ. του
ΑΚΕΛ έχει ήδη διαμηνύσει σε συνέντευξή του στην «Κ» πως το
ΑΚΕΛ δεν πρόκειται να στηρίξει
υποψήφιο για την προεδρία είτε
τον Νικόλα Παπαδόπουλο είτε άλλο
δηκοϊκό στέλεχος. Υπάρχουν, ωστόσο, και στελέχη που υπογραμμίζουν
πως το ΑΚΕΛ δεν έχει πλέον την
ευχέρεια να χάσει σε ακόμη μία
εκλογική μάχη.

ΑΡΘΡΟ / Του ΓΙΑΝΝΑΚΗ Λ. ΟΜΗΡΟΥ
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σύμβαση της Γενεύης του
1949 καθόρισε ως έγκλημα
πολέμου τη μεταφορά πληθυσμού σε στρατιωτικά κατεχόμενα
εδάφη από την κατέχουσα δύναμη.
Καμιά, λοιπόν, παραμόρφωση της
αλήθειας, καμιά διαστροφή της
πραγματικότητας, καμιά στρεψόδικος συμπεριφορά της κατοχικής
Τουρκίας δεν είναι δυνατό να συσκοτίσουν την αδιαμφισβήτητη
πραγματικότητα, που κραυγάζει
ότι η μεταφορά Τούρκων από την
Τουρκία και η εγκατάστασή τους
στην κατεχόμενη περιοχή της Κύπρου εντάσσεται στο πλαίσιο της
πολιτικής της Άγκυρας για αλλοίωση της εθνολογικής σύστασης
του πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ο Τούρκος καθηγητής Νιχάτ
Ερίμ σε έκθεσή του για την Κύπρο
προς την τουρκική κυβέρνηση με
ημερομηνία 24 Νοεμβρίου 1956
αναφέρει: «Επειδή σε μια δεδομένη
στιγμή μέσα στη ροή της Ιστορίας
ένας πληθυσμός σε σύγκριση με
τον άλλο πληθυσμό έχει υπερτε-

Εποικισμός, δύο μέτρα και δύο σταθμά
ρήσει κατά εκατό ή διακόσιες χιλιάδες, δεν είναι επαρκής λόγος
να καθορίσει την αιώνια τύχη μιας
μεγαλονήσου όπως είναι η Κύπρος.
Δεν μπορεί να την καθορίσει. Και
μάλιστα αν λάβει κανείς υπόψη
του ότι ένα τέτοιο νησί μπορεί να
αποτελέσει ένα τρομακτικό κίνδυνο
για την ασφάλεια μιας χώρας 25 –
σ.σ. ήταν τότε– εκατομμυρίων όπως
είναι η Τουρκία. Για την ασφάλεια
της Τουρκίας η Κύπρος είναι ένα
γεωγραφικό δεδομένο το οποίο δεν
είναι δυνατό να παραγνωρισθεί».
Εισηγούμενος, λοιπόν, την προώθηση της λύσης της προσάρτησης
της Κύπρου στην Τουρκία, ο Νιχάτ
Ερίμ αναφέρει: «σαν προπαρασκευαστικό στάδιο θα πρέπει να
συλλεγούν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η πλειοψηφία της
ιδιοκτησίας της γης στην Κύπρο
ανήκει στους Τούρκους, ότι θα πρέπει να συνταχθεί δημογραφικός
χάρτης που να καθορίζει τον αριθμό
των Τούρκων του νησιού σε κάθε
πόλη και χωριό και ακόμα πως θα
πρέπει να συλλεγούν οι καλύτερες

δυνατές πληροφορίες για τους Κυπρίους της Τουρκίας και γενικά
όσους βρίσκονται εκτός Κύπρου
για την περίπτωση του εποικισμού».
Μετά το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή δεν υπήρχε βέβαια
ανάγκη για προσχήματα με επιστροφή δήθεν Τουρκοκυπρίων. Ο
εποικισμός μετά το 1974 πήρε τη
μορφή ενός καλά οργανωμένου
σχεδίου που αποβλέπει σταθερά
στη δημογραφική αλλοίωση των
πληθυσμιακών δεδομένων με τελικό στόχο την ανατροπή τους. Ο
«Economist» στις 4.9.1976 έγραφε:
«Ο προφανής στόχος της Τουρκίας
είναι να μετατρέψει τη Βόρεια Κύπρο σε μια επαρχία της Τουρκίας.
Ο δημογραφικός εκτουρκισμός του
Βορρά σύντομα θα είναι πλήρης.
Πόλεις και χωριά, όπως η Κερύνεια
και η Λάπηθος, που παρέμεναν κενά μέχρι πρόσφατα, είναι τώρα γεμάτα από εποίκους από την Τουρκία».
Ο Φαζίλ Κιουτσούκ πρώτος αντιπρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, έγραψε γράφει στη «Χαλ-

κίν Σεσί» το 1978 και τα εξής: «Αυτοί
οι έποικοι που δεν σεβάστηκαν
τον νόμο στα αρχικά τους χωριά
έκαναν τους για 400 χρόνια κατοίκους αυτού του νησιού να ξερνούν
αίμα. Όλοι αυτοί έχουν συγκεντρωθεί μαζί και πολλά ανατολίτικα
σουλτανάτα δημιουργήθηκαν σε
πολλά από τα χωριά μας. Καλούμε
την κυβέρνηση να μη μετατρέψει
αυτό το νησί σε τάφο».
Από τότε έχουν περάσει 41 ολόκληρα χρόνια. Ο εποικισμός εντάθηκε και μετεξελίχθηκε σε μια οργανωμένη επιχείρηση πλήρους
ανατροπής των πληθυσμιακών δεδομένων της Κύπρου. Είναι κατάδηλο ότι η Τουρκία παραβιάζει
κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση τη Σύμβαση της Γενεύης του
1949 που προβλέπει ρητά στο άρθρο 49 (6) ότι : «Η κατέχουσα δύναμις δεν δύναται να εξορίσει ή
να μεταφέρει μέρος του δικού της
άμαχου πληθυσμού εις το κατεχόμενο υπ’ αυτής έδαφος». Και είναι
φανερό από τα όσα έχουν αναφερθεί ότι ο εποικισμός αποτελεί στην

Κύπρο κραυγαλέα διεθνή παρανομία της Τουρκίας. Η άρνηση των
Τούρκων να αποδεχθούν τη σύσταση Ομάδας Εργασίας για τον
εποικισμό στο πλαίσιο των απευθείας διαπραγματεύσεων αποτέλεσε αδιαμφισβήτητη απόδειξη
των τουρκικών σχεδιασμών.
Παρόμοια πολιτική εποικισμού,
με αυτή της Τουρκίας, ακολουθεί
και το Ισραήλ. Πρόσφατα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ
Πομπέο προέβη σε επίσημη δήλωση με την οποία διαφοροποίησε
τη μέχρι τώρα αμερικανική πολιτική
στο θέμα του εποικισμού του Ισραήλ, με τη δημιουργία οικισμών
στη δυτική όχθη του Ιορδάνη.
Στους οικισμούς αυτούς έχουν εγκατασταθεί 600.000 Εβραίοι έποικοι. Σε κατάφωρη περιφρόνηση
του διεθνούς δικαίου και ψηφισμάτων του ΟΗΕ, οι ΗΠΑ θεωρούν πλέον τον εποικισμό του Ισραήλ ως
νόμιμο. Ωστόσο, η κυβέρνηση της
Κύπρου, η οποία πλήττεται από
τον εποικισμό της Τουρκίας, δεν
θεώρησε αναγκαίο να καταδικάσει

την εξόφθαλμα παράνομη αυτή
ενέργεια της αμερικανικής κυβέρνησης. Τήρησε αδήμονα σιωπή.
Την πολιτική, συχνά καταδικάζουμε
όταν άλλοι την υιοθετούν, αυτή
«των δύο μέτρων και δύο σταθμών»,
την ακολουθήσαμε και εμείς. Έχει
αντιληφθεί η κυπριακή κυβέρνηση
ότι, όταν θα διαμαρτυρόμαστε διεθνώς, για την εγκληματική πολιτική
του εποικισμού της Τουρκίας σε
βάρος της Κύπρου, θα μας δίνεται
η αποστομωτική απάντηση ότι
στην περίπτωση του εποικισμού
του Ισραήλ διά της σιωπής μας συναινούμε και ότι ως εκ τούτου δεν
δικαιούμαστε να τον καταγγέλλουμε στην περίπτωση της Τουρκίας;
Σημ.: Η δήλωση του γ.γ. του ΟΗΕ
μετά την τριμερή συνάντηση του
Βερολίνου επιβεβαίωσε τις χαμηλές
προσδοκίες. Βέβαια διατήρησε ζωντανή την προοπτική. Το σίγουρο
είναι ότι προς το παρόν όλα μπαίνουν σε «χειμερία νάρκη».

Ο κ. Γιαννάκης Λ. Ομήρου είναι τέως πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων.
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Μακρύς και
απρόβλεπτος
ο δρόμος μέχρι
την άνοιξη
Oταν την περασμένη Κυριακή ο
πρόεδρος αναχωρούσε για το Βερολίνο, οι προσδοκίες ήταν ήδη
πολύ χαμηλές για το τι θα έβγαινε
από το δείπνο. Φρόντισαν να ρίξουν
τους τόνους τα ίδια τα Ηνωμένα
Έθνη, όταν η Τζέιν Χολ Λουτ πραγματοποιούσε τηλεδιάσκεψη με τους







Η Πενταμερής μεταφέρεται μετά τις «εκλογές»,
ωστόσο, οι μήνες που μεσολαβούν μέχρι τότε δεν
θεωρούνται στάσιμοι γεγονότων και ειδήσεων.
δύο διαπραγματευτές μέρες πριν
από το δείπνο, αλλά και με την
απόφαση να απαγορεύσουν την
είσοδο φωτογράφων και κινηματογραφιστών στην αίθουσα του
δείπνου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης κυβερνητικές πηγές διέρρεαν, μάλιστα, πως δεν θα κλείδωνε
πενταμερής διάσκεψη, αλλά θα καταγραφόταν μία σχετική πρόοδος

μεταξύ των δύο πλευρών, στη δήλωση του γενικού γραμματέα των
Ηνωμένων Εθνών. Πρόοδος θεωρήθηκε βεβαίως το ότι κλείδωσε η
διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία,
η οποία βρισκόταν εδώ και καιρό
σε γκρίζα ζώνη και εν αμφιβόλω,
ενώ η Πενταμερής μετατίθεται μάλλον μετά τον Απρίλη του 2020,
όταν δηλαδή θα πραγματοποιηθούν
οι «εκλογές» στα Κατεχόμενα. Το
ερώτημα που εγείρεται είναι κατά
πόσο αυτοί οι μήνες που μεσολαβούν μέχρι και τις «εκλογές» είναι
ακίνδυνοι ή αν μέχρι την Πενταμερή θα δημιουργηθούν νέα δεδομένα και τετελεσμένα. Όπως όλα
δείχνουν ο δρόμος μέχρι και την
Πενταμερή δεν είναι στρωμένος
με ροδοπέταλα, καθώς μία σειρά
σταθμών ενδεχομένως να προκαλέσουν ανατροπές.

ΑΟΖ με νέα δεδομένα
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας
επανέλαβε τη θέση του μετά το
δείπνο πως οι διαπραγματεύσεις
θα επαναρχίσουν εφόσον η Τουρκία
σταματήσει τις προκλήσεις στην
κυπριακή ΑΟΖ. Χρειάστηκε να περάσουν λίγα εικοσιτετράωρα μετά
την Τριμερή για να δημοσιοποιηθεί
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Οι «εκλογές» δεν
είναι περίπατος
για τον Ακιντζί
Ο Τ/κ ηγέτης ανέφερε πως με

Οι κύριοι σταθμοί ως την άτυπη πενταμερή
δείχνουν πως τίποτα δεν είναι δεδομένο
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
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Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει διαμηνύσει πως οι διαπραγματεύσεις θα επαναρχίσουν εφόσον τερματιστούν οι

τουρκικές προκλήσεις, ωστόσο, το μνημόνιο συναντίληψης Τουρκίας-Λιβύης προκαλεί νέες εντάσεις.
το μνημόνιο συναντίληψης μεταξύ
Λιβύης - Τουρκίας, όπου στην ουσία
οι δύο χώρες αναγνωρίζουν τις
Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες
τους στον θαλάσσιο χώρο. Μνημόνιο που καταδεικνύει πως η Τουρκία υλοποιεί σιγά-σιγά τη στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας» και
που καταδεικνύει πως οι εντάσεις
όχι μόνο δεν θα κοπάσουν, αλλά
μάλλον θα ενταθούν το επόμενο
διάστημα. Κάτι τέτοιο προκαλεί
νέα δεδομένα καθώς στην περίπτωση υλοποίησης του αγωγού Eastmed ή καλωδίου, η Τουρκία θα
ισχυρίζεται πως αυτό περνά από
τη δική της ΑΟΖ. Αυτό μπορεί να
μην έχει την όποια νομιμότητα

αλλά θα χρησιμοποιείται ως επιχείρημα από την Τουρκία σε μία
προσπάθεια να γίνει μέρος των
ενεργειακών σχεδιασμών. Αναμένεται να υπάρξει σοβαρή αντίδραση
από την Ελλάδα καθώς παραβιάζει
τα κυριαρχικά δικαιώματά της στην
περιοχή και προκαλεί προστριβές
μεταξύ των δύο χωρών, ενώ αντίδραση αναμένεται και από την Κύπρο. Σε αυτό το περιβάλλον εντάσεων ερωτήματα εγείρονται για το
κατά πόσο θα μπορέσουν να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις
και σε ποιο κλίμα.

Με δυσκολίες οι κυρώσεις
Η απάντηση είναι η επιβολή κυ-

ρώσεων, λένε διπλωματικές πηγές,
όμως πόσο εύκολο εγχείρημα είναι
κάτι τέτοιο;
Οι υπουργοί Εξωτερικών της
Ε.Ε. μπορεί να αποφάσισαν την
επιβολή οικονομικών κυρώσεων
κατά της Τουρκίας για τις παράνομες ενέργειές της στην κυπριακή
ΑΟΖ, ωστόσο, το όλο εγχείρημα
επιβολής κυρώσεων θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς τα μέτρα
δεν έχουν τεθεί σε ισχύ. Και δεν
έχουν ενεργοποιηθεί, καθώς πολλές
είναι οι χώρες που αντιδρούν στην
επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία.
Κάποιες επειδή τα πρόστιμα αφορούν εταιρείες δικής τους προέλευσης και άλλες επειδή δεν θέλουν

την Τριμερή στο Βερολίνο, το
τρένο μπήκε ξανά στις ράγες και
πως έγινε ένα θετικό βήμα
μπροστά. Αν και τα «κόμματα»
της αντιπολίτευσης θεώρησαν
το Βερολίνο το προεκλογικό δώρο των Ηνωμένων Εθνών στον
Ακιντζί, προκαλεί ερωτήματα
για το κατά πόσο τα όσα διαμείφθηκαν στο δείπνο είναι αρκετά
ώστε να «επανεκλέξουν» τον
Τ/κ ηγέτη. Η Τουρκία έχει διαμηνύσει πως δεν επιθυμεί την
ανάδειξη του κ. Ακιντζί. Ερωτήματα εγείρονται για το πώς θα
κινηθεί ούτως ώστε να αποτρέψει κάτι τέτοιο. Αν και ο κ. Ακιντζί εξακολουθεί να προηγείται
των ανθυποψηφίων του, δεν
περνά απαρατήρητο ότι η ψαλίδα από τον δεύτερο μειώνεται.
Η παραμονή του κ. Ακιντζί στο
πηδάλιο της τ/κ πλευράς, όπως
εκτιμούν κυβερνητικές πηγές,
διασφαλίζει και την πρόοδο αλλά και ότι η μορφή λύσης δεν θα
αλλάξει. Κάτι το οποίο δεν θεωρείται δεδομένο στο ενδεχόμενο ανάδειξης άλλου Τ/κ ηγέτη.

να έρθουν σε μετωπική αντιπαράθεση με την Τουρκία.
Δεν είναι, όμως, μόνο οι ενέργειες στην ΑΟΖ. Τη δική του σημασία έχει το τι θα καταγράψει
στην έκθεση του ο γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και τη στάση
που θα τηρήσει απέναντι στην
Τουρκία. Σε ό,τι αφορά την παραμονή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, θεωρείται
πως δεν θα υπάρξουν εκπλήξεις,
ωστόσο το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο κατά πόσο ο Αντόνιο
Γκουτιέρες θα αναφερθεί στις εντάσεις της ΑΟΖ στις προκλήσεις
στην Πράσινη Γραμμή και στην
περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019

Ο ΜΕΧΜΕΤ ΑΛΙ ΤΑΛΑΤ ΣΤΗΝ «Κ»

Χρειαζόμαστε πρόεδρο που θα ιδρύσει
τη ΔΔΟ όχι απλώς να την οραματίζεται
Προετοιμασία και διευθέτηση όλων των ανοιχτών ζητημάτων και μετά τον Ιούνιο Πενταμερή μονάχα για τις εγγυήσεις
Συνέντευξη στον ΝΙΚΟ ΣΤΕΛΓΙΑ

Η τ/κ κοινότητα έχει ανάγκη από
έναν «πρόεδρο» που να μπορεί να
δημιουργήσει μια ομοσπονδία και
όχι απλώς να την οραματίζεται, λέει
ο Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, σε τόνο σαφώς
προεκλογικό στη συνέντευξή του
στην «Κ». Ο πρώην ηγέτης της τ/κ
κοινότητας και του κεντροαριστερού Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού
Κόμματος (ΡΤΚ) μιλάει επίσης για
το αποτέλεσμα της Τριμερούς του
Βερολίνου, η οποία εκτιμά ότι έγινε
για να διορθωθεί η στάση Αναστασιάδη ώστε να μπει ξανά στις ράγες
η ΔΔΟ και να επαναβεβαιώσει το
ψήφισμα 716 περί πολιτικής ισότητας και αποτελεσματικής συμμετοχής. Ο κ. Ταλάτ λέει τέλος ότι
στο Βερολίνο η διαδικασία λύσης
μπήκε στον πάγο μέχρι τον Ιούνιο,
με τον ρόλο Γκουτιέρες να αναβαθμίζεται ως προς την προετοιμασία
της τελικής διάσκεψης.
–Πώς ερμηνεύετε το αποτέλεσμα
της άτυπης τριμερούς στο Βερολίνο;
–Δεν υπήρχαν πολλές ελπίδες
στη διάσκεψη του Βερολίνου. Συνέβη το αναμενόμενο. Προσωπικά
εστιάζω σε δύο σημεία. Πρώτον, ο
κ. Ακιντζί αναφέρθηκε στο τρένο
που μπήκε εκ νέου στις ράγες του,
το οποίο ερμηνεύω ότι με τη συμβολή του γ.γ. του ΟΗΕ, απορρίφθηκαν οι προτάσεις που έφερε κατά
διαστήματα ο κ. Αναστασιάδης στο
προσκήνιο, περί δοκιμής διάφορων
λύσεων και λύσης δύο κρατών. Δεν
πιστεύω ότι η αναφορά στην διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία (ΔΔΟ)
έρχεται να διορθώσει τη στάση της
Τουρκίας ή της τ/κ κυβέρνησης.
Διότι η διάσκεψη δεν είχε μια τέτοιου είδους εξουσιοδότηση. Η διάσκεψη έγινε για να διορθωθεί η
στάση του κ. Αναστασιάδη, έτσι
ώστε το τρένο να μπει εκ νέου στις
ράγες. Δεύτερον, η αναφορά στο
Ψήφισμα 716 του Σ.Α., στο οποίο

περιλαμβάνονται η πολιτική ισότητα και η αποτελεσματική συμμετοχή. Πρόκειται για ζητήματα
επανειλημμένα είχαν έρθει στο
προσκήνιο στα παρελθόν και συμφωνήθηκαν στο 716.
–Το ζήτημα της πολιτικής ισότητας το γνωρίζετε πολύ καλά,
καθώς το διαπραγματευτήκατε
και εσείς, δεν είναι;
–Το όλο ζήτημα είναι μέρος των
συνομιλιών που είχαμε επί Τάσσου
Παπαδόπουλου και Δημήτρη Χριστόφια. Γι’ αυτό τον λόγο, αν μου
θέσετε το ερώτημα «έφερε κάτι νέο
η διάσκεψη» θα σας απαντήσω,
«όχι, δεν έφερε». Ωστόσο, ήλθε κάτι
στην επιφάνεια: πριν από τον Ιούνιο
δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα.

Το μόνο νέο που έφερε
στην επιφάνεια η
διάσκεψη του Βερολίνου
είναι ότι πριν από
τον Ιούνιο δεν πρόκειται
να συμβεί οτιδήποτε.

«Η Αγκυρα είτε θα τοποθετηθεί για το Βερολίνο μετά από μια πιο αναλυτική
μελέτη, είτε θα το αποφύγει. Προσωπικά δεν αναμένω αλλαγή στη γραμμή
της» , επισημαίνει ο Μεχμέτ Αλί Ταλάτ.

Δηλαδή, η διάσκεψη του Βερολίνου
σταμάτησε στην πραγματικότητα
ολόκληρη τη διαδικασία μέχρι το
τέλος της άνοιξης. Στο μεσοδιάστημα, ο γ.γ. του ΟΗΕ θα αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες. Επειδή στο τέλος της διάσκεψης δεν προέκυψε
κάτι αρνητικό αυτή η εξέλιξη ερμηνεύτηκε ως θετικό αποτέλεσμα.
Σέβομαι αυτή την άποψη. Ωστόσο,
προσωπικά για να μπορέσω να αναφερθώ σε μια θετική εξέλιξη θα πρέπει να δω φως στο τέλος του τούνελ.
–Την εμπλοκή του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ δεν τη θεωρείτε
μια θετική εξέλιξη;

–Ο γ.γ. του ΟΗΕ έδωσε κάποιες
υποσχέσεις. Θα συμβάλει στην
προετοιμασία για την πενταμερή
διάσκεψη. Ωστόσο και σε αυτό το
κομμάτι έχω ένα προβληματισμό,
καθώς εάν δεν υπάρξει καλή προετοιμασία, τότε θα προκύψουν ρίσκα. Αυτό το βιώσαμε παλαιότερα.
Ζήσαμε το Μον Πελεράν και το
Κραν Μοντάνα. Επειδή δεν υπήρξε
καλή προετοιμασία η διαδικασία
δεν προχώρησε. Και από τότε μέχρι
σήμερα, δεν αναβίωσε.
–Με τον όρο «καλή προετοιμασία»
υποθέτω ότι αναφέρεστε στη διευθέτηση όλων των πτυχών του

Κυπριακού όπως λ.χ. αυτή της
πολιτικής ισότητας, με εξαίρεση
τις εγγυήσεις;
–Σωστά. Εάν γίνει προηγουμένως
μια καλή προετοιμασία και κλείσουν
όλα τα ζητήματα και παραμείνει
μόνο η συζήτηση για την ασφάλεια
στην Πενταμερή, τότε μια τέτοια
διάσκεψη θα έφερνε αποτέλεσμα.
Την ίδια στιγμή, παρά το γεγονός
ότι δεν είμαι απολύτως σίγουρος,
θα ήθελα να επισημάνω το εξής:
Έχω την εντύπωση ότι η Τουρκία
δεν θέλησε να μονοπωλήσουν τη
διάσκεψη τα ζητήματα της ασφάλειας. Και αυτό διότι φοβήθηκε ότι

Αποκλείω αλλαγή τουρκικής στάσης στην ΑΟΖ
–Και μετά το Βερολίνο ο Νίκος
Αναστασιάδης ζήτησε από την
Τουρκία να τερματίσει τις ενέργειές της στην ΑΟΖ, πιστεύετε
ότι η Άγκυρα θα ανταποκριθεί;
–Εάν άνοιγε ο δρόμος της λύσης
δεν θα υπήρχε λόγος για τέτοιου
είδους απειλές και προϋποθέσεις.
Σε μια τέτοια περίπτωση η Τουρκία
και οι ξένες εταιρίες θα έκαναν πιο
προσεκτικά και αργά βήματα, πράγμα που σήμερα δεν συμβαίνει. Την
ίδια ώρα, οι συνομιλίες αναβλήθηκαν για έξι μήνες. Εν τω μεταξύ,
θα συνεχίσουν να τριγυρνούν την
Ανατολική Μεσόγειο τα γεωτρύπανα και τα πολεμικά πλοία. Υπό
αυτές τις συνθήκες ο γ.γ. του ΟΗΕ
καλείται να πραγματοποιήσει προετοιμασίες για Πενταμερή. Προσωπικά πιστεύω ότι η Τουρκία δεν
πρόκειται να σταματήσει εξαιτίας
δηλώσεων τύπου, «η Άγκυρα πρέπει
να τερματίσει τις παράνομες δραστηριότητές της». Ποιο νομίζετε

ότι αυτή τη στιγμή είναι το όφελος
της Τουρκίας από την Ε.Ε. έτσι
ώστε να λάβει υπόψη της τις κυρώσεις και να τερματίσει τις ενέργειές της ή να δείξει ευελιξία; Δεν
υπάρχει καμία πιθανότητα για κάτι
τέτοιο. Η Ε.Ε. έχει χάσει προ πολλού
τη δυνατότητα άσκησης πίεσης
στην Τουρκία. Προσωπικά, θεωρώ
ότι για αυτό φέρει ευθύνη η ε/κ
πλευρά. Τους είχα προειδοποιήσει.
Προειδοποίησα τον Χριστόφια και
τους άλλους Ε/κ ηγέτες. Τους έλεγα
«να κρατάτε στο χέρι ένα μέσο
επηρεασμού της Τουρκίας». Και
αυτό διότι και εγώ επιθυμώ να μπορεί η Ε.Ε. να επηρεάσει την Τουρκία. Η Ε.Ε. έχει κάποιες αξίες και
νόρμες. Το να ισχύουν αυτές οι
νόρμες στην Τουρκία εξυπηρετεί
τα συμφέροντα όλων των πλευρών.
Αντιθέτως, επιλέχθηκε να προκληθεί νέα ένταση με κυρώσεις που
δεν πρόκειται να φέρουν κανένα
αποτέλεσμα. Εν ολίγοις, τη στιγμή

που η Ε.Ε. δεν μπορεί να επηρεάσει
την Τουρκία, δεν πρέπει να αναμένουμε ότι οι όροι Αναστασιάδη
θα φέρουν κάποιο αποτέλεσμα.
Αντιθέτως, δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν πιο αυστηρά τουρκικά
αντίποινα στη λογική ότι «τα βήματα μας πλήττουν την ε/κ πλευρά».
–Αν υποθέσουμε ότι οι εξελίξεις
στην ΑΟΖ δεν θα εκτροχιαστούν
και ότι ο γ.γ. του ΟΗΕ θα πετύχει
την έναρξη της διαδικασίας τον
Ιούνιο, θεωρείτε εφικτή μια συμφωνία για την πολιτική ισότητα
και την ασφάλεια μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα;
–Θεωρώ ότι δεν είναι μια περίπλοκη διαδικασία. Έχουμε ήδη τις
συγκλίσεις του παρελθόντος. Με
βάση αυτές και τις αποφάσεις του
Σ.Α., ο ΟΗΕ μπορεί να δημιουργήσει
κοινές συνιστάμενες.
–Για ποιο λόγο ο ΟΗΕ δεν το
έπραξε μέχρι σήμερα;

–Ειλικρινά δεν το γνωρίζω. Μήπως ήταν απρόθυμος να εμπλακεί;
Από την άλλη, έχουμε τους όρους
αναφοράς, τους οποίους προσωπικά
ακόμη δεν έχω κατανοήσει. Δηλαδή
αυτοί οι όροι θα ξεπερνούσαν τα
όρια των προηγούμενων συγκλίσεων; Προσωπικά βλέπω το τρένο,
στο οποίο αναφέρεται ο κ. Ακιντζί,
να παραμένει στάσιμο πάνω στις
ράγες. Κάποιοι το ταρακουνούν
και οι επιβάτες έχουν την ψευδαίσθηση ότι κινείται. Παρόλα αυτά
εξακολουθώ να πιστεύω στην επιτυχία. Ωστόσο, χρειαζόμαστε την
εμπλοκή της Τουρκίας.
–Όμως όσο και αν ο ΟΗΕ επιμένει στη ΔΔΟ, από την στιγμή
που η Τουρκία δεν συμφωνεί
αυτονόητα δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα. Έτσι;
–Ακριβώς. Εφόσον δεν το κατορθώνει η τ/κ ηγεσία, τότε ο γ.γ.
του ΟΗΕ πρέπει να κρατήσει τη
σωστή γραμμή, αυτήν της ΔΔΟ.

θα μπορούσε να δεχθεί πιέσεις. Έτσι,
επέλεξε να μεταφέρει και τα άλλα
ζητήματα στη διάσκεψη. Γι’ αυτόν
άλλωστε τον λόγο, η διάσκεψη (Κραν
Μοντάνα) δεν απέτυχε αποκλειστικά
εξαιτίας του ζητήματος της ασφάλειας. Προσωπικά πιστεύω ότι αυτή
ήταν μια λανθασμένη επιλογή. Στη
νέα περίοδο, αν επαναληφθεί το
ίδιο λάθος τότε πολύ φοβάμαι ότι
δεν θα είμαστε πλέον σε θέση να
το διορθώσουμε.
–Στο Βερολίνο, μετά την ξεκάθαρη
αναφορά στη ΔΔΟ, πιστεύετε ότι
θα έχει συνέχεια η αναφορά της
Άγκυρας και κάποιων κύκλων
της κοινότητάς σας σε εναλλακτικές φόρμουλες;
–Ήδη έχουν γίνει αναφορές (μετά
το τέλος της τριμερούς). Τοποθετήθηκε για λογαριασμό της κυβέρνησης ο υπουργός Εξωτερικών (Όζερσαϊ) και έκανε λόγο για ένα πτώμα.
Και το Κόμμα Εθνικής Ενότητας
(ΚΕΕ) τοποθετήθηκε. Με λίγα λόγια
στη δική μας πλευρά δεν άλλαξε τίποτα. Η δε Τουρκία, μέχρι στιγμής,
τηρεί στάση σιωπής. Φυσικά, η Τουρκία είναι μια χώρα με διεθνείς υποχρεώσεις και σχέσεις και με συνεργασία με τον ΟΗΕ και την παγκόσμια
κοινότητα. Είτε θα τοποθετηθεί μετά
από μια πιο αναλυτική μελέτη, είτε
θα το αποφύγει. Προσωπικά δεν
αναμένω καμία αλλαγή στη γραμμή
της Τουρκίας.
–Τι σας οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα;
–Ο βασικότερος λόγος είναι ο
εξής: Η Τουρκία αντιμετωπίζει πολλά
προβλήματα. Έχει προβλήματα στις
σχέσεις της με τις ΗΠΑ και την Ε.Ε.
τα οποία προκαλούν εντάσεις. Την
ίδια στιγμή, ο δικός μας διάλογος
με την Τουρκία παραμένει προβληματικός. Καθώς συμβαίνουν όλα
αυτά γίνεται όλο και πιο δύσκολο
να επιστρέψει η Τουρκία στην ευθεία
της λύσης.
–Αναφέρεστε στα προβλήματα
που προκύπτουν το τελευταίο

διάστημα στην επικοινωνία και
το διάλογο της τ/κ ηγεσίας με την
Τουρκία, έτσι δεν είναι;
–Φυσικά, πρόκειται για ένα πολύ
σοβαρό πρόβλημα. Οι σχέσεις με
την τουρκική κυβέρνηση έχουν διακοπεί. Μπορεί αύριο να μας έρθει
ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών,
ο οποίος ενδεχομένως θα προβεί σε
κάποιες δηλώσεις. Κάποτε αυτές περιέχουν και αντιθέσεις. Αυτό όμως
δεν είναι διάλογος. Με τον όρο «διάλογος» αναφέρομαι στη συνεχή επικοινωνία. Χωρίς αυτή δεν είναι εύκολο να οδηγηθεί η πολιτική της
Τουρκίας για την Κύπρο στο σημείο
που θα επιθυμούσε η τ/κ πλευρά.
Για κάτι τέτοιο θα χρειαστεί μεγάλη
προσπάθεια και χρόνος.
–Δηλαδή λέτε ότι «για να κρατήσω
την Τουρκία στη βάση της ΔΔΟ
πρέπει να καταβάλλω προσπάθεια»;
–Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια.
Πρόκειται για ένα πολυδιάστατο
εγχείρημα. Δεν θα καταβάλλει μονάχα ένα άτομο αυτήν την προσπάθεια. Θα πρέπει να συνεργαστούν
τα δικά μας επιτελεία με αυτά της
Τουρκίας. Θα πρέπει το ένα να επιχειρήσει να πείσει το άλλο. Ο πρόεδρος θα πρέπει να αφήσει στην
άκρη το αξίωμά του, τις πολιτικές
του βλέψεις και να εργαστεί σαν
ένας τεχνίτης που αναλαμβάνει ένα
έργο. Δηλαδή, ο Τ/κ ηγέτης θα καθίσει στο τραπέζι και θα εξηγήσει
στον υπουργό Εξωτερικών και τους
διπλωμάτες της Τουρκίας τις θέσεις
του. Αυτές, στη συνέχεια, θα τις μεταβιβάσει στον πρόεδρο της Τουρκίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σήμερα αυτοί οι άνθρωποι δεν σκέφτονται σαν εμάς. Στο τουρκικό διπλωματικό σώμα υπάρχουν πολλοί
αξιωματούχοι που έχουν δηλητηριαστεί με το μικρόβιο του εθνικισμού. Άνθρωποι που δεν θα έπρεπε
να έχουν τέτοιου είδους κοσμοθεωρία και οι οποίοι βρίσκονται σήμερα σε τέτοιου είδους αξιώματα.

Οι «προεδρικές εκλογές»
και ο αποτυχημένος Ακιντζί
–Πιστεύετε ότι έχει ξεκινήσει
η «προεκλογική» περίοδος παρά το ότι ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί οι υποψηφιότητες;
–Η διάσκεψη του Βερολίνου
έδωσε εκκίνηση στην προεκλογική.
Πλέον μπορούμε να υποθέσουμε
ότι ο κ. Ακιντζί είναι υποψήφιος.
Τα πολιτικά κόμματα ακόμη συζητούν τις υποψηφιότητες. Το Ρεπουμπλικανικό μάλλον θα κατέλθει
με δικό του υποψήφιο. Ο Ερσίν
Τατάρ δεν επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα. Παλαιότερα η τ/κ Δεξιά
συζητούσε την κοινή υποψηφιότητα του Κουντρέτ Όζερσαϊ. Ωστόσο, το γόητρό του έχει δεχθεί πλήγμα και έτσι δεν αποκλείεται να
υπάρχουν δεύτερες σκέψεις. Μπορεί να μην ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες αλλά το προεκλογικό
τοπίο έχει αρχίσει να ξεκαθαρίζει.
–Ακιντζί, Έρχιουρμαν και ένας-

δύο υποψήφιοι από την τ/κ Δεξιά… Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της αναμέτρησης;
Η υποψηφιότητα του κ. Έρχιουρμαν δεν θα έπληττε το στρατόπεδο της λύσης;
–Με τα σημερινά δεδομένα, θεωρώ ότι το ΡΤΚ θα περάσει στον
δεύτερο γύρο. Την ίδια στιγμή θέλω
να επισημάνω ότι προσωπικά δεν
με ενδιαφέρει η προσπάθεια να
παραμείνει ζωντανό το όραμα της
ΔΔΟ. Αυτό που με ενδιαφέρει (στις
εκλογές) είναι η επιτυχία της ΔΔΟ.
Θα πρέπει να εκλέξουμε πρόεδρο,
ο οποίος θα ιδρύσει τη ΔΔΟ. Τα τελευταία πέντε χρόνια είδαμε ότι
αυτό δεν ήταν εφικτό. Εδώ και δέκα
χρόνια η φωνή μας δεν ακούγεται
στο εξωτερικό, ούτε και στις σχέσεις
μας με την Τουρκία τα τελευταία
πέντε χρόνια. Τι να την κάνω μια
τέτοιου είδους ομοσπονδία;
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Θρυαλλίδα το μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης
Νέος κύκλος εντάσεων στην περιοχή ενόψει, με εμπλοκή της Ελλάδας, της Αιγύπτου, της Κύπρου και των ΗΠΑ
Νέα Υόρκη - Ανάλυση του
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗ

Το μνημόνιο κατανόησης για την
οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών
το οποίο υπέγραψαν την Πέμπτη
Τουρκία και Λιβύη και συνδέει τα
όρια των δύο χωρών στα ανοιχτά
της Κρήτης αναμένεται να αποτελέσει τη θρυαλλίδα για νέο κύκλο
εντάσεων στην περιοχή, με εμπλοκή
της Ελλάδας, της Αιγύπτου, της Κύπρου και των ΗΠΑ. Όπως είναι σε
θέση να γνωρίζει η «Κ», τουλάχιστον
από τον Σεπτέμβριο υπάρχουν διαβουλεύσεις στο παρασκήνιο, ενώ
είναι ενδιαφέρον πώς θα αντιδράσει
η Ουάσιγκτον, καθώς το θέμα συζήτησαν στις 13 Νοεμβρίου Πομπέο
και Τσαβούσογλου, με τον πρώτο
να συστήνει στην Άγκυρα να μην
προχωρήσει σε υπογραφή μνημονίου.
Ενδιαφέρον έχει και αν η Ελλάδα
θα μπορούσε να προσφύγει για το
θέμα αυτό στο Διεθνές Δικαστήριο
της Χάγης, ζητώντας από τη Λιβύη
να πράξει το ίδιο, τη στιγμή που
δεν έχει ανακηρύξει ΑΟΖ. Η Λιβύη
είναι μία από τις χώρες που έχουν
υπογράψει τη Συμφωνία για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), χωρίς
να την έχουν κυρώσει. Μάλιστα,
το 1985 συμφώνησαν με τη Μάλτα
να προσφύγουν στο Διεθνές Δικαστήριο για την οριοθέτηση των ΑΟΖ
τους. Η απόφαση του δικαστηρίου
μπορεί να μην έδωσε στη Μάλτα
τη μέση γραμμή που ζητούσε, ωστόσο, επιβεβαίωσε το άρθρο 121 της
UNCLOS ότι τα νησιά έχουν ΑΟΖ.
Το «μνημόνιο κατανόησης» αποτελεί
την τελευταία πράξη της πολιτικής
που άσκησε η Άγκυρα την τελευταία
εξαετία, να υπονομεύσει τις ενεργειακές συμφωνίες Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ μέσω πιέσεων προς








Οι απαιτήσεις της Τουρκίας για οριοθέτηση ΑΟΖ
με τη Λιβύη με τρόπο
απολύτως συμβατό με τις
τουρκικές απαιτήσεις
ήταν ένα από τα ανταλλάγματα που ζήτησε η
Άγκυρα για να στηρίξει
το σημερινό καθεστώς
που ελέγχει την Τρίπολη.
μουσουλμανικές χώρες της περιοχής. Το 2013 – λόγου χάρη – μέσω
της στήριξης που παρείχε στην κυβέρνηση των αδελφών Μουσουλμάνων, είχε πείσει τον τότε πρόεδρο
Μόρσι να μην προχωρήσει στην
επικύρωση από την αιγυπτιακή Βουλή της συμφωνίας Αιγύπτου – Κύπρου, για οριοθέτηση ΑΟΖ. Κάτι
που έγινε με την ανάληψη της εξουσίας από τον πρόεδρο Αλ Σίσι. Ανάλογες πιέσεις άσκησε η Άγκυρα και
στον Λίβανο και μέχρι σήμερα δεν
έχει κυρώσει τη συμφωνία που υπεγράφη με την Κύπρο, για λόγους,
όμως, άσχετους με τις τουρκικές
πιέσεις.
Οι απαιτήσεις της Τουρκίας για
οριοθέτηση ΑΟΖ με τη Λιβύη με
τρόπο απολύτως συμβατό με τις
τουρκικές απαιτήσεις ήταν ένα από
τα ανταλλάγματα που ζήτησε η Άγκυρα για να στηρίξει το σημερινό
καθεστώς που ελέγχει την Τρίπολη.
Μάλιστα, στις επαφές που είχε τον
Σεπτέμβριο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Λίβυος
υπουργός Εξωτερικών είχε πει στους
ομολόγους του της Ελλάδας και της
Κύπρου, Νίκο Δένδια και Νίκο Χριστοδουλίδη, ότι η Τουρκία δίνει

Το θέμα συζήτησαν στις 13 Νοεμβρίου Πομπέο και Τσαβούσογλου, με τον

πρώτο να συστήνει στην Άγκυρα να μην προχωρήσει σε υπογραφή μνημονίου.
οπλισμό στη χώρα του και τους ζητάει ως αντάλλαγμα τα θαλάσσια
σύνορα. Τότε, η αντίδραση του Λίβυου αξιωματούχου ήταν πως «δεν
υπάρχουν θεσμοί στη χώρα του για
να υπογράψουν τέτοια συμφωνία».
Είχε, επίσης, ισχυριστεί πως δεν θα
μπορούσε να υπογράψει τέτοια συμφωνία με την Τουρκία, πριν υπάρξει
συμφωνία με την Αίγυπτο, για οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών τους.
«Και με την Αίγυπτο δεν μιλούμε»,
ήταν η απάντησή του.

Η συμφωνία «καίει» ΗΠΑ
Στις συνομιλίες που είχαν στην
Ουάσιγκτον οι υπουργοί Εξωτερικών
των ΗΠΑ και της Τουρκίας, Μάικ
Πομπέο και Μεβλούτ Τσαβούσογλου
–στο περιθώριο της επίσκεψης Ερν-

τογάν– στις 13 Νοεμβρίου, ετέθη
από αμερικανικής πλευράς το ζήτημα των συμφωνιών που προωθούσε η Άγκυρα για οριοθέτηση ΑΟΖ
με τη Λιβύη. Η συμφωνία αυτή στόχο έχει να αποκόψει την Ελλάδα
από το ενεργειακό παιχνίδι στην
Ανατολική Μεσόγειο, αλλά εκείνο
που «καίει» τους Αμερικανούς είναι
αφενός το γεγονός ότι επηρεάζει
τα τεμάχια που έχει δώσει η Ελλάδα
στην αμερικανική εταιρεία EXXONMOBIL νότια της Κρήτης, αλλά και
η αμερικανική παρουσία στην Κρήτη μέσω της βάσης στη Σούδα.
Η κατάσταση στη Λιβύη και η
πιθανότητα να υπογράψει συμφωνία
με την Τουρκία είχε αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης του υπουργού
Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη,

με τον υφυπουργό Εξωτερικών Φίλιπ
Ρίκερ, στις 18 Νοεμβρίου, στην Ουάσιγκτον, όπου ο αξιωματούχος του
Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε ενημερώσει
τον Κύπριο υπουργό για τις συνομιλίες Πομπέο - Τσαβούσογλου.
Ο πρέσβης ε.τ. Ανδρέας Ιακωβίδης, ειδικός για θέματα Δικαίου της
Θάλασσας, επισήμανε στην «Κ» ότι
είναι η πρώτη φορά που η Τουρκία,
η οποία ανακήρυξε ΑΟΖ στη Μαύρη
Θάλασσα, μιλάει για ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ στις αντιπαραθέσεις της με την Ελλάδα και την
Κύπρο μιλούσε για υφαλοκρηπίδα.
Όπως προκύπτει από τις δηλώσεις
Τσαβούσογλου, την Πέμπτη, η Τουρκία στη διαδικασία που θα ακολουθήσει από δω και πέρα μπορεί να
το κάνει αυτό και με όλες τις χώρες
γύρω από τη Μεσόγειο. «Αυτή τη
στιγμή με κάποιες χώρες εξαιτίας
λόγων που είναι γνωστοί μπορεί να
μη φαίνεται δυνατόν να γίνει αλλά
στο μέλλον μπορεί να είναι δυνατόν.
Εμείς είμαστε υπέρ του δίκαιου διαμοιρασμού του πλούτου εδώ, είτε
είναι στην Ανατολική Μεσόγειο,
είτε είναι στο Αιγαίο, πάντοτε προστατεύοντας τα δικαιώματά μας
που πηγάζουν από το διεθνές δίκαιο.
Αυτό ισχύει και για τα αποθέματα
γύρω από την Κύπρο. Υποστηρίζουμε πάντοτε ότι πρέπει να τεθεί
υπό εγγύηση ο δίκαιος διαμοιρασμός
του πλούτου εδώ μεταξύ της ε/κ και
της τ/κ πλευράς στην Κύπρο και
στα πεδία πέραν της δική μας υφαλοκρηπίδας. Η δική μας θέση είναι
υπέρ του δίκαιου διαμοιρασμού συνεργαζόμενοι με όλους σχετικά με
την οριοθέτηση αυτών των θαλάσσιων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι χώρες που δεν προσεγγίζουν σε αυτό είναι δική τους υπόθεση. Από εδώ και πέρα θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτού του εί-

δους τις συνομιλίες και με άλλες
χώρες ενόσω υπάρχει κατάλληλο
έδαφος».
Η Αίγυπτος, που στον εμφύλιο
πόλεμο της Λιβύης στηρίζει τον
Εθνικό Στρατό του Χαφτάρ και βρίσκεται σε έντονη αντιπαράθεση με
την Τουρκία, κατήγγειλε τη συμφωνία σαν παράνομη, που δεν δεσμεύει ούτε τα δικαιώματα, ούτε
τα συμφέροντα τρίτων χωρών. Από
τα δημοσιεύματα του τουρκικού
Τύπου είναι προφανές ότι η συμφωνία στρέφεται σαφώς εναντίον
της Ελλάδας, με το ελληνικό ΥΠΕΞ
να χαρακτηρίζει τη συμφωνία ως
κατάφωρη παραβίαση του Δικαίου
της Θάλασσας. «Η υπογραφή μεταξύ
της Τουρκίας και της Λιβύης μνημονίου κατανόησης δεν μπορεί να
παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων χωρών. Μία τέτοια
ενέργεια θα παραβίαζε κατάφωρα
το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας
και δεν θα παρήγε έννομα αποτελέσματα», σημειώνει σε ανακοίνωσή
του ο εκπρόσωπος του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ελλάδας, Αλέξανδρος Γεννηματάς. «Επιπλέον μία
τέτοια ενέργεια δεν θα συμβάδιζε
με την αρχή της καλής γειτονίας
που θα πρέπει να διέπει τις σχέσεις
μεταξύ γειτονικών χωρών». Επίσης,
το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής ο υπουργός Εξωτερικών
της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, έστειλε
αυστηρό τελεσίγραφο στον πρέσβη
της Λιβύης με την έντονη ενόχληση
της Ελλάδας και του έδωσε προθεσμία μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη
να δώσει στην Αθήνα το περιεχόμενο του μνημονίου κατανόησης
που υπέγραψαν Τουρκία και Λιβύη.
Σε διαφορετική περίπτωση, ο πρέσβης θα αντιμετωπιστεί από τις ελληνικές Αρχές ως ανεπιθύμητος
στη χώρα.
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Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ «Κ»

Συνομοσπονδία δεν παίζει όσο
είμαστε στην Ευρωπαϊκή Eνωση
Δεν τίθεται διάλυση του ομόσπονδου κράτους διά της πολιτικής ισότητας καθώς τα ζητήματα ουσίας αποφασίζονται στις Βρυξέλλες
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

–Εξαρτάται πού συζητείται η συνομοσπονδία. Αν συζητείται στα καφενεία δεν
είναι κάτι που μπορούμε να αποτρέψουμε.
Αν θέλουμε να δούμε όμως αντικειμενικά
τι σημαίνει τότε η απάντηση είναι πολύ
απλή. Για να κάνεις συνομοσπονδία θα
πρέπει να έχεις δύο αναγνωρισμένα κράτη.
Στην περίπτωσή μας, το μόνο αναγνωρισμένο κράτος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία.
–Ο οδικός χάρτης της Τουρκίας, όμως,
θέτει άλλες μορφές λύσης στο τραπέζι
των διαπραγματεύσεων…
–Κατά την άποψή μου, η Τουρκία δεν
απαιτεί άλλες μορφές λύσης. Είπε ότι είναι
έτοιμοι να συζητήσουν οτιδήποτε, αλλά
στην ουσία ξέρουν ότι δεν γίνεται να
μπουν άλλες μορφές λύσης στο τραπέζι
πλην της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας και πολιτικής ισότητας.
–Δεν θεωρείτε δηλαδή πως υπάρχει
κίνδυνος κατάληξης σε λύση συνομο-

Η Τριμερής έσπασε το αδιέξοδο που υπήρχε
στο Κυπριακό μετά το ναυάγιο του Κραν
Μοντάνα και τα δυόμισι χρόνια αδράνειας,
αναφέρει στη συνέντευξή του στην «Κ»
ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου, σημειώνοντας ότι κατά
την περίοδο αδράνειας έγιναν άτυπες
έρευνες για άλλη μορφή λύσης και διαπίστωσαν ότι δεν έγιναν προσπάθειες μελέτης άλλων μορφών λύσης. Κληθείς να
σχολιάσει τη φημολογία συνομοσπονδίας,
ξεκαθαρίζει πως «για να κάνεις συνομοσπονδία θα πρέπει να έχεις δύο αναγνωρισμένα κράτη. Στην περίπτωσή μας, το
μόνο αναγνωρισμένο κράτος, είναι η Κυπριακή Δημοκρατία». Ξεκαθαρίζει πως
αν θέλουμε να κάνουμε συνομοσπονδία
θα πρέπει να βγούμε εκτός Ε.Ε. Στις ανησυχίες που εκφράζονται ότι η πολιτική
ισότητα μπορεί να οδηγήσει σε παράλυση

Μπορεί να μην αναγνωρίζουμε την «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου», αλλά σήμερα έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός κράτους.
Έχει Βουλή και εκλογές που
συζητούμε συνέχεια και δεν
τις αμφισβητούμε.
ή διάλυση του ομόσπονδου κράτους σημειώνει πως τα ζητήματα ουσίας είναι
ήδη αποφασισμένα από την Ε.Ε. και την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και δεν
πρόκειται να προκαλέσουν τριβές ή συγκρούσεις που ενδεχομένως να οδηγήσουν
και στη διάλυση της ομοσπονδίας.
–Μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι
από το αποτέλεσμα της Τριμερούς στο
Βερολίνο;
–Σίγουρα ναι, γιατί ο γ.γ. των Ηνωμένων
Εθνών υπογράμμισε στην ανακοίνωσή
του πως οι συζητήσεις στο δείπνο ήταν
στοχευμένες και ειλικρινείς και οδήγησαν
σε αποφάσεις. Λυπούμαστε βεβαίως από
το γεγονός ότι δεν συνομολογήθηκαν οι
όροι αναφοράς. Ωστόσο, είναι πολύ θετικό
το γεγονός ότι ο Αντόνιο Γκουτιέρες δεσμεύτηκε να συμβάλει στο να συνομολογηθούν. Μην ξεχνάτε ότι η Τριμερής έσπασε το αδιέξοδο που υπήρχε στο Κυπριακό

μην υπάρξει πρόοδος, τότε μας εγκαταλείπουν», αναφέρει στη συνέντευξή του στην «Κ» ο
Γιώργος Βασιλείου, σημειώνοντας πως πλέον υπάρχει ημερομηνία λήξης για τη λύση.

Τα ζητήματα ουσίας στο ενδεχόμενο λύσης είναι ήδη αποφασισμένα από την Ε.Ε. και
την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα και δεν πρόκειται να
προκαλέσουν τριβές ή συγκρούσεις που ενδεχομένως
να οδηγήσουν και στη διάλυση της ομοσπονδίας.

μετά το ναυάγιο του Κραν Μοντάνα και
τα δυόμισι χρόνια αδράνειας.
–Πάνω σε ποια βάση στηρίζεται η εκτίμησή σας για πρόοδο;
–Στο γεγονός ότι οι δύο ηγέτες αποδέχθηκαν το κοινό ανακοινωθέν του 2014,
αποδέχθηκαν όλες τις συγκλίσεις μέχρι
το Κραν Μοντάνα, τα έξι σημεία του πλαισίου Γκουτιέρες της 30ής Ιουνίου. Η ανακοίνωση του γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών
υπογραμμίζει παράλληλα επισήμως ότι η
ε/κ και η τ/κ πλευρά δέχονται διζωνική,
δικοινοτική ομοσπονδία και πολιτική ισότητα. Αυτό έχει τεράστια σημασία, γιατί
–όπως ξέρετε– δεν είχαμε πει ξεκάθαρα
τι υποστηρίζαμε. Αφήναμε να εννοηθεί
η στήριξή μας σε διζωνική, δικοινοτική
ομοσπονδία με γενικολογίες.
–Δηλαδή;
–Η διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία
δεν ήταν δεδομένη. Είχε αρχίσει να αμφισβητείται τα τελευταία χρόνια, ενώ

σπονδίας ή λύσης δύο κρατών;
–Είναι ζήτημα πραγματικοτήτων και
όχι το τι θεωρώ εγώ. Δεν μπορεί για παράδειγμα να αναγνωριστεί ποτέ ανεξάρτητο τουρκοκυπριακό κράτος. Δεν μπορεί
να αναγνωρίσει η Ευρώπη, η Κύπρος να
είναι δύο κράτη μέλη της Ε.Ε.
–Συνεπώς η Ε.Ε. δεν θα δεχτεί λύση
δύο κρατών;
–Όχι, δεν θα δεχτεί. Αλλά από εκεί και
πέρα υπάρχει ένας τρόπος να γίνουν δύο
κράτη. Να φύγουμε από την Ε.Ε. που τόσο
αγωνιστήκαμε να μπούμε, με δική μας
πρωτοβουλία. Αν τα καταφέρουμε να φύγουμε δηλαδή. Διότι όπως ξέρετε το να
βγεις από την Ε.Ε. είναι δύσκολο. Δεν βγάζεις μία ανακοίνωση και τίθεσαι αυτομάτως
εκτός Ε.Ε. Όμως αν υποθέσουμε ότι το
ζητούμε και το κάνουμε. Αν είμαστε δηλαδή μία χώρα εκτός της Ε.Ε., τότε δεν
μπορεί κανείς να σου πει οτιδήποτε. Μπορείς αν θέλεις, να γίνεις και 14 κράτη.

«Αν τα Ηνωμένα Έθνη αποφασίσουν πως δεν γίνεται τίποτα και εμείς αποδεχτούμε να

τώρα οι δύο ηγέτες συμφωνούν με τα όσα
ανέφερα προηγουμένως. Μην ξεχνάτε
πως ο γ.γ. απαιτεί να εξηγήσουν οι δύο
πλευρές τι σημαίνει ομοσπονδία για να
πάψει ο κόσμος να φοβάται αυτή τη λέξη.
Η κυβέρνησή μας πλέον είναι δεσμευμένη
και δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς με
τη διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία. Ως
κράτος την έχουμε δεχθεί ξεκάθαρα και
συνεπώς δεν δικαιούμαστε να αρχίσουμε
συζητήσεις και να θέτουμε υπό αμφισβήτηση αυτό που δεχθήκαμε. Υπό αυτή την
έννοια, δεν μπορεί να μείνει και ατιμώρητη
η ενδεχόμενη απόφαση απομάκρυνσης
από τη ΔΔΟ. Μπορεί σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, να επέμβουν τα Ηνωμένα Έθνη
και να σε πιέσουν με το να σου πουν ότι
εμείς δεν μπορούμε να μείνουμε εδώ να
διασφαλίζουμε αυτό που εσείς δεν θέλετε.
–Το τελευταίο διάστημα ακούμε τη
φημολογία για λύση συνομοσπονδίας.
Πώς σχολιάζετε ένα τέτοιο σενάριο;

Oσο περνά ο καιρός
είναι εις βάρος μας
–Θεωρείτε πως ο Νίκος Αναστασιάδης έχει
επιστρέψει στον ρεαλισμό μετά από την
περιπλάνηση;

–Δεν είναι ζήτημα τι θεωρώ εγώ. Πήγε
στο Βερολίνο και έβγαλαν αυτή την ανακοίνωση και έκαναν αυτή τη συμφωνία.
Υποχρέωση του πλέον είναι να εξηγήσει
στον κόσμο το τι είναι η διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία. Από τη στιγμή που
δέχτηκε όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση, τότε οφείλει να τα προωθήσει χωρίς να κάνει βήματα πίσω.
–Πώς δικαιολογείτε ότι πέρασαν δυόμισι
χρόνια αδράνειας;

–Δεν υπάρχει δικαιολογία για την αδράνεια. Ασχέτως αυτού, μπορεί ταυτόχρονα να γίνονταν και άτυπες έρευνες για
άλλη μορφή λύσης και να διαπίστωσαν
ότι δεν υπάρχουν. Χάνουμε άδικα χρόνο
και όσο περνά ο καιρός είναι εις βάρος
μας. Υπάρχει μία δέσμευση των δύο
πλευρών και είμαι βέβαιος πως η θέση
των Ηνωμένων Εθνών είναι αποδεχτή
και από την Τουρκία. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι στο Κραν Μοντάνα είχαμε διασφαλίσει όσα αναφέρονται σήμερα.
–Η ανακοίνωση Γκουτιέρες διασφαλίζει
την κατάργηση των εγγυήσεων;

–Εξ όσων αντιλαμβάνομαι, στα έξι σημεία
του πλαισίου Γκουτιέρες τίθεται θέμα κατάργησης των εγγυήσεων. Όμως αυτό είναι κάτι που πρέπει να καταλήξουν οριστικώς κατά τη διάρκεια της Πενταμερούς. Εκεί που δεν υπάρχει ξεκάθαρη
συμφωνία για το αν θα αποχωρήσουν ή
όχι, είναι για τα στρατεύματα της ΕΛΔΥΚ,
ΤΟΥΡΔΥΚ συν τα κατοχικά στρατεύματα.
Θέλω να ελπίζω ότι οι διαφορές μεταξύ
των δύο πλευρών σε αυτό το θέμα δεν
θα αποτελέσουν την αιτία αποτυχίας των
διαπραγματεύσεων. Προσωπικά θεωρώ
ότι δεν χρειάζεται ούτε ένας στρατιώτης.
Εξάλλου η εμπειρία μας δείχνει ότι αν
πράγματι η Τουρκία ήθελε να επέμβει
στρατιωτικά θα το έκανε είτε είχε εγγύηση είτε όχι. Θεωρώ ότι στην Τουρκία
συμφέρει η λύση του Κυπριακού γιατί
έτσι διασφαλίζει αυτό που η ίδια θεωρεί
πιο σημαντικό από όλα. Το να είναι μέρος
της εκμετάλλευσης του φυσικού πλούτου της Ανατολικής Μεσογείου.
–Μπορούν, όμως, να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις δεδομένων των τουρκικών
προκλήσεων στην ΑΟΖ;

–Σίγουρα οι τουρκικές προκλήσεις είναι
καταδικαστέες, αλλά από εκεί και πέρα
δεν πρέπει να δώσουμε το κλειδί των
διαπραγματεύσεων στην Τουρκία.

Η διχοτόμηση υπάρχει από τη μέρα της τουρκικής εισβολής
–Για πολλούς η παραμονή του
στάτους κβο δημιουργεί τετελεσμένα που οδηγούν στη διχοτόμηση. Συμφωνείτε;
–Η διχοτόμηση υπάρχει από τη
μέρα της τουρκικής εισβολής και
της κατάληψης του 37% του κυπριακού εδάφους. Αν δεν υπάρξει
συμφωνημένη λύση, τότε στην πράξη η τουρκική πλευρά θα έχει πετύχει αυτό που πάντα ζητούσε. Στην
πράξη, υπάρχει διχοτόμηση και ο
χρόνος που περνά λειτουργεί εναντίον μας. Σκεφτείτε πώς ήταν η κατάσταση το 1975, μετά την εισβολή,
όταν δεν υπήρχε τίποτα από την
άλλη μεριά. Μπορεί να μην αναγνωρίζουμε την «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου», αλλά
σήμερα έχει όλα τα χαρακτηριστικά
ενός κράτους. Έχει δικαστήρια,
Βουλή και εκλογές που συζητούμε
συνέχεια και δεν τις αμφισβητούμε.
Αν το 1975, 1976, 1977 προχωρούσαμε σε λύση, τίποτα από όλα αυτά
δεν θα τα βρίσκαμε μπροστά μας.
Η κατάσταση ως είχε το 1975 δεν
είναι η ίδια με την κατάσταση όπως
είχε το 1985 και ούτε το 1985 με
σήμερα. Εξελίσσεται πάντα και είναι
εις βάρος μας. Δυστυχώς, δεν έχουμε
συνειδητοποιήσει τη διαφορά με-

ταξύ του ευκταίου και του εφικτού.
–Ο γ.γ. έχει αναφέρει ότι τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά.
Πώς το ερμηνεύετε;
–Το λέει με την έννοια ότι δεν
θα δεχτούν επ’ άπειρον να μένει η
ΟΥΝΦΙΚΥΠ στην Κύπρο δίχως λύση
ή δίχως την υιοθέτηση των όσων
έχουν συμφωνηθεί και στα οποία
έχουμε αναφερθεί πιο πάνω. Τα
πράγματα δηλαδή δεν θα μείνουν
ως έχουν. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν
θα επιτρέψουν να συνεχιστεί αυτή
η κατάσταση της μη λύσης και με
αυτή την έννοια θα πρέπει να το
ερμηνεύσει η κάθε πλευρά.
–Θα υπάρχει ημερομηνία λήξης
στο ζήτημα των συνομιλιών;
–Θα υπάρχει ξεκάθαρα και μέσα
σε αυτά τα συγκεκριμένα πλαίσια
που θα συμφωνηθούν, πρέπει να
λειτουργήσουμε.
–Μιλάμε και για αποχώρηση της
ΟΥΝΦΙΚΥΠ;
–Αν τα Ηνωμένα Έθνη αποφασίσουν πως δεν γίνεται τίποτα και
εμείς αποδεχτούμε να μην υπάρξει
πρόοδος, τότε μας εγκαταλείπουν.
Αν μας εγκαταλείψουν, όμως, τι
υπονοεί η λέξη εγκατάλειψη; Σημαίνει ότι η πράσινη γραμμή, το
3,5% του εδάφους παύει να προ-

Το ευρωπαϊκό κεκτημένο
διασφαλίζει την ελεύθερη διακίνηση, το δικαίωμα περιουσίας και επενδύσεων και δικαίωμα διαμονής όπου επιθυμείς.
στατεύεται από τα Ηνωμένα Έθνη
και ανοίγει ο δρόμος ώστε ο ισχυρότερος να επιβάλει τη θέλησή του
στον πιο αδύναμο. Και σε αυτή την
περίπτωση ο αδύναμος είμαστε
εμείς. Εκτός αυτού είναι και το θέμα
των ανακοινώσεων της Ε.Ε. για τις
παράνομες γεωτρήσεις. Περηφανευόμαστε για παράδειγμα για τις
ανακοινώσεις της Ε.Ε. εναντίον των
παράνομων γεωτρήσεων. Αν μας
εγκαταλείψουν, ούτε αυτές τις ανακοινώσεις δεν θα έχουμε.
–Επειδή το τελευταίο διάστημα
υπήρξε αντιπαράθεση των δύο
πλευρών ως προς την ερμηνεία

της πολιτικής ισότητας. Η αναφορά στο ψήφισμα 716 από πλευράς του γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών
τι σημαίνει;
–Σημαίνει ότι από τη στιγμή που
επιδιώκεις ομοσπονδία, οι αποφάσεις σε ουσιώδη ζητήματα θα πρέπει
να είναι από κοινού. Μιλούμε για
ισότητα που δεν υπονοεί αριθμητική
ισότητα. Δηλαδή δεν έχει σημασία
αν είναι μία η ψήφος ή πέντε, αλλά
να υπάρξει συμφωνία και των δύο
πλευρών.
–Πολλοί ανησυχούν πως η διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία
με πολιτική ισότητα θα οδηγήσει
σε παράλυση και στη συνέχεια
στη διάλυση της ομόσπονδης
δημοκρατίας.
–Η λύση σημαίνει αποδοχή του
ευρωπαϊκού κεκτημένου και αυτό
είναι υπεραρκετό. Το ευρωπαϊκό
κεκτημένο διασφαλίζει δηλαδή την
ελεύθερη διακίνηση, το δικαίωμα
περιουσίας, το δικαίωμα επενδύσεων και δικαίωμα διαμονής όπου
επιθυμείς. Όσον αφορά το νόμισμα
δεν πρέπει να ξεχνούμε πως είμαστε
μέλος της Ευρωζώνης και όλες οι
αποφάσεις λαμβάνονται από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εσύ
είσαι υποχρεωμένος να εφαρμόζεις

τις αποφάσεις αυτές. Πέρα από
αυτά, υπάρχουν δεκάδες άλλα θέματα για τα οποία τις αποφάσεις
λαμβάνει η Ε.Ε. και εσύ καλείσαι
να εφαρμόσεις. Όπως για παράδειγμα τα περιβαλλοντικά ζητήματα.
Τα ζητήματα ουσίας συνεπώς στο
ενδεχόμενο λύσης είναι ήδη αποφασισμένα από την Ε.Ε. και την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και
δεν πρόκειται να προκαλέσουν τριβές ή συγκρούσεις που ενδεχομένως
να οδηγήσουν και στη διάλυση της
ομοσπονδίας.
–Δεν μας ανησυχεί η πάροδος
του χρόνου μέχρι και τις «εκλογές» στα Κατεχόμενα;
–Σίγουρα δεν είναι κάτι που επιθυμούμε γιατί τα τετελεσμένα θα
γίνονται συνέχεια. Ένα τετελεσμένο
θα είναι η ενίσχυση της «ΤΔΒΚ».
Οι θεσμοί τους θα καθιερώνονται.
–Δεν θα ήταν προτιμότερο συνεπώς να συμφωνηθεί η Πενταμερής προηγουμένως;
–Το προτιμότερο θα ήταν να κλείσει θετικά το Κραν Μοντάνα. Το
λάθος μας είναι ότι αφήσαμε να περάσουν δυόμισι χρόνια χωρίς να
κάνουμε τίποτα. Εμείς βεβαίως, δεν
κάναμε τίποτα αλλά τα πράγματα
εξελίσσονταν αρνητικά. Είδατε τις

παράνομες γεωτρήσεις που άρχισαν
ξαφνικά, τον κίνδυνο στην αλλαγή
πολιτικής στην Αμμόχωστο και
ποιος ξέρει τι άλλο θα κάνουν αύριο.
Σίγουρα το στάτους κβο δεν μας
συμφέρει και γι’ αυτό ακριβώς χαιρετώ την ανακοίνωση του γ.γ. των
Ηνωμένων Εθνών, διότι δείχνει τον
δρόμο και υπάρχει ξεκάθαρη τοποθέτηση ότι θα γίνει Πενταμερής.
Χάσαμε τόσα χρόνια άλλωστε. Δεν
είναι θέμα αν καθυστερήσει λίγους
μήνες τώρα λόγω των «εκλογών».
–Δεν θα είναι θέμα αν αλλάξει η
ηγεσία των Τ/κ;
–Θα είναι σίγουρα αρνητικό, αν
αναλάβει ένα πρόσωπο που δεν
συμφωνεί με όλα αυτά. Αλλά ας ελπίσουμε πως κάτι τέτοιο δεν θα
συμβεί. Βεβαίως, όταν ως οντότητα
η τ/κ πλευρά δέχτηκε την ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, όπως
το ίδιο και η Τουρκία, το θεωρώ
πολύ δύσκολο να κάνουν πίσω.
–Η Πολιτεία υπονόμευσε τη διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία
όλα αυτά τα χρόνια;
–Η μη λύση είναι που υπονόμευσε τη διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία και από εκεί και πέρα το
ποιος φταίει γι’ αυτό είναι θέμα των
πολιτών να το κρίνουν.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Η απροπαράσκευη Σκεύη και το σαρωτικό βαν
Το πόρισμα την πείραξε

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Απροπαράσκευη εμφανίστηκε η βουλευτής του ΑΚΕΛ Σκεύη Κουκουμά στο ζήτημα
του πορίσματος της Επιτρόπου Διοικήσεως
για τον αυτόχειρα έφηβο Στυλιανό. Και λέω
απροπαράσκευη διότι προφανώς πριν το
διαβάσει εξαπέλυσε επίθεση στην Επίτροπο
κατηγορώντας την για σύμπραξη με την
υπουργό Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου, δηλαδή σύμπραξη προς συγκάλυψη. Και λέω
πριν διαβάσει το πόρισμα, διότι αν το διάβαζε θα αντιλαμβανόταν προφανώς ότι πρόκειται ίσως για το μόνο από καταβολής της
Κυπριακής Δημοκρατίας που παραδόθηκε
εντός του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος, δεν ήταν έκθεση ιδεών ούτε ευχολόγιο, είχε καταληκτικά συμπεράσματα βασισμένα σε όγκο μαρτυρικού υλικού και έδειχνε συγκεκριμένους ύποπτους, με ονόματα
και διευθύνσεις.

Μαρία Στυλιανού Λοττίδη

Η Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μαρία Στυλιανού
Λοττίδη, για το πόρισμα που εξέδωσε
σχετικά με τον τραγικό θάνατο του
έφηβου Στυλιανού.

••••
Κακεντρέχεια

••••
Πολιτικές ευθύνες

Εγώ ο Ιανός, με χρόνια στο κουρμπέτι, λέω
πως δικαίως κυρία Κουκουμά μου αναζητείτε πολιτικές ευθύνες. Προσέξτε, όμως, διότι
ενδεχομένως να πρέπει να επωμισθείτε κι
εσείς μέρος τους. Κι εξηγούμαι: Πόσα χρόνια τώρα γνωρίζετε ότι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) αντιμετωπίζουν μύρια όσα προβλήματα; Δέκα; Είκοσι; Γιατί μένετε στα εφτά τελευταία; Αντιλαμβάνομαι
ότι τα εφτά τελευταία μετρούν 4 θύματα. Τα

τον δρόμο τους και να βρουν τους συνεργάτες τους.

••••
ΓΤΠ

Είστε στη Βουλή πολλά χρόνια κυρία Κουκουμά, είδατε ξανά προηγουμένως τέτοιο
πόρισμα; Και αν ναι πότε; Αυτό που κάνετε
δεν λογίζεται αντιπολίτευση φιλτάτη κυρία
Κουκουμά, λογίζεται κακεντρέχεια. Κι εξηγούμαι: Αν το πόρισμα δεν έδειχνε συγκεκριμένα πρόσωπα, θα επικρίνατε την Επίτροπο για ποντιοπιλατισμό, τώρα που έδειξε, την κατηγορείτε για σύμπραξη με την
πολιτική προϊσταμένη των Υπηρεσιών, τις
οποίες η έκθεση δείχνει σαφώς ότι ευθύνονται. Δηλαδή κατηγορείτε την Επίτροπο
για προσπάθεια συγκάλυψης της υπόθεσης
(Εγώ στη θέση της θα σας πήγαινα στο δικαστήριο και όσα επιδίκαζε θα τα έδινα στα
αδελφάκια του Στυλιανού). Συνεχίζω: αν η
υπουργός φέρει ευθύνη, δεν πρέπει να πυροβολείτε –πόσω μάλλον να κατηγορείτε–
την Επίτροπο. Απευθυνθείτε στον πρόεδρο
της Δημοκρατίας ή τουλάχιστον βρείτε κάτι
λογικό να πείτε. Η εμπάθεια ποτέ δεν υπήρξε καλή σύμβουλος, ενώ κάνει και τη γλώσσα κακεντρεχή.

Πληροφορίες του Ιανού αναφέρουν ότι τη λίστα του ανασχηματισμού της κυβέρνησης είχε προ πολλού έτοιμη ο πρόεδρος και την πήγε στο
Βατικανό, όπου την ευλόγησε κι ο ποντίφικας και εξ αυτού και η αναμνηστική φωτογραφία.

προηγούμενα 15, πόσα θύματα μετρούν;
Τουλάχιστον πριν από τη διακυβέρνηση Αναστασιάδη οι υπουργοί Εργασίας ήταν της
συγκυβέρνησης ΑΚΕΛ. Γιατί, λοιπόν, δεν
φροντίσατε να στελεχωθούν σωστά οι σχετικές Υπηρεσίες; Γιατί αφήσατε να συνεχίζεται το σαθρό παίγνιο της πρόσληψης κομματικών ημετέρων; Και γιατί ως Βουλή, που
έχουν περάσει από τα χέρια σας δεκάδες
περιπτώσεις μαύρων τρυπών στις ΥΚΕ, όχι
μόνο δεν φροντίσατε να λυθούν τα προβλήματα αλλά όπως φαίνεται και από την περίπτωση του τραγικού Στυλιανού, της Φραντζή
και του μικρού αδελφοκτόνου, από τη Λάρνακα σφυρίζατε αδιάφορα. Ίσως να έχετε
δίκαιο τελικά κ. Κουκουμα. Η Επίτροπος
αστόχησε στο πόρισμά της να αναδείξει το
σαθρό κομματικό παιχνίδι και να δείξει και
τους πραγματικούς αυτουργούς…

••••
Η αμεροληψία

Όταν ξεκίνησε το στόρι με το βαν, ο γενικός
εισαγγελέας είχε δηλώσει ότι δεν είχε πρόθεση ο ίδιος να διορίσει ποινικό ανακριτή ή
ανακριτική επιτροπή γιατί δεν υπήρχε θέμα

αμεροληψίας της Αστυνομίας η οποία είχε
αναλάβει τις έρευνες. Την περασμένη Πέμπτη ο κ. Κώσταw Κληρίδης ανακοίνωσε το
διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή, το
δικηγόρο Ηλία Στεφάνου, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της διερευνώμενης υπόθεσης, τις νομικές πτυχές που αυτή συνεχώς παρουσιάζει και σταθμίζοντας κάθε
σχετικό παράγοντα. Δηλαδή στην πορεία
των πραγμάτων ετέθη ζήτημα μεροληψίας
της Αστυνομίας; Και είστε σίγουρος, κ. γενικέ εισαγγελέα, ότι ο κ. Στεφάνου δεν έχει
σχέση με την Αστυνομία; Αυτός ο κόσμος ο
μικρός, ο μέγας…

••••
Μας σάρωσε όλους

Πάντως εγώ που δεν κοιμάμαι με αστυνομικό όργανο, αλλά έχω κολλητό χάκερ, έχω
μάθει ότι το περιλάλητο βαν με τον πανάκριβο εξοπλισμό, στο διάστημα που βρίσκεται
στην Κύπρο, είχε τη δυνατότητα να σαρώσει
τους πάντες και τα πάντα. Ιδιαίτερα κυβερνητικά κτίρια, ξένες διπλωματικές αποστολές, τράπεζες και επιχειρήσεις είχε τη δυνατότητα να τις κάνει φύλλο και φτερό.

Όπως γνωρίζετε, φίλοι μου, τη σήμερον
ημέρα η πληροφορία είναι ακριβό εμπόρευμα και σε κάποιες περιπτώσεις πολύ πιο
ακριβό και από τα διαμάντια. Έτσι υποψιάζομαι ότι αν ο ποινικός μας ανακριτής ανακαλύψει τι σόι πληροφορίες σάρωνε το βαν
του συγχωριανού μας Εβραίου, θα ξέρουμε
και σε ποιες τιμές πουλήθηκε το αλιευθέν
εμπόρευμα. Αλληλούια!

••••
Η Στέλλα και η ασφάλεια

Μετά την εκλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου η νέα Επίτροπος Υγείας στην Ε.Ε. Στέλλα Κυριακίδου, βγαίνοντας από την αίθουσα
της Ολομέλειας, μαζί με τον Σλοβένο Επίτροπο, χάθηκαν. Τι κι αν ήταν Επίτροποι, οι
υπεύθυνοι ασφαλείας, σε κάποιο σημείο
ελέγχου, τους απαγόρευσαν την είσοδο.
Μετά από σύντομη συζήτηση με την ασφάλεια, η κ. Κυριακίδου θυμήθηκε ότι έχει μαζί της την κάρτα εισόδου στο κτήριο και πέρασε τον έλεγχο. Μάλιστα, πιστοποίησε ότι
και ο άντρας δίπλα της ήταν επίσης Επίτροπος, και τότε τους επετράπη να συνεχίσουν

Αυτόπτης μάρτυρας

Ο Ανδρέας Μανώλης είναι ίσως ο πιο συνεπής «αυτόπτης μάρτυρας» της ζωής της Κύπρου. Ο φωτορεπόρτερ που κουβαλά με τη
φωτογραφική του μηχανή για μισό αιώνα
την ιστορία του λαού μας από τις πιο τραγικές μέχρι και τις πλέον εορταστικές στιγμές,
βάζει μερικές από τις πλέον σημαντικές
φωτογραφίες του σε ένα λεύκωμα που θα
παρουσιαστεί στην ΕΣΚ την προσεχή Πέμπτη στις 5 μ.μ.

••••
26 χρόνια στο ΥΠΑΜ

Το Υπουργείο Άμυνας και το γραφείο του
υπουργού Σάββα Αγγελιδή θα στερηθεί των
υπηρεσιών μιας εκ των παλαιοτέρων υπαλλήλων, της Φρόσως Στυλιανού η οποία αφυπηρετεί. Η κ. Στυλιανού από το 1993 υπηρέτησε στο πλευρό 17 υπουργών Άμυνας ως
ιδιαιτέρα γραμματέας. Ένα πρόσωπο ιδιαίτερα αγαπητό από τους συναδέλφους της
αλλά και τους πολιτικούς προϊσταμένους
της. Η αφυπηρέτησή της στερεί από το
ΥΠΑΜ ένα ικανότατο στέλεχος, που έχουν
όλοι να λένε ότι μόνο νοοτροπία δημόσιου
υπάλληλου δεν είχε. Αυτό φάνηκε και από
την εμπιστοσύνη που απολάμβανε από τους
υπουργούς Άμυνας, οι οποίοι τη διατήρησαν
στη θέση της.
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Μια χαμένη ευκαιρία για την Κεντροδεξιά
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Εχω παρατηρήσει ότι κάθε φορά

κρυνση των εστιών ανομίας και εγκληματικότητας από τα πανεπιστήμια, λ.χ., θα είναι ένας μακρύς πόλεμος, ο οποίος δεν θα κερδηθεί
από την πλευρά του κοινού συμφέροντος χωρίς τη νόμιμη βία του
κράτους. Αυταπατώνται όσοι νομίζουν ότι η ασυδοσία δεκαετιών ξεριζώνεται με νόμους, κανονισμούς
και ευγενείς προθέσεις. Στο μεταναστευτικό, επίσης, αν τα πράγματα
εξελιχθούν με το απλώς κακό σενάριο, όχι με το χειρότερο, είναι βέβαιο ότι η κυβέρνηση θα υποχρεωθεί να πάρει σκληρά μέτρα για να
προασπίσει την κοινωνική συνοχή.
Επομένως, είναι απαραίτητο να έχει
κερδίσει την έξωθεν καλή μαρτυρία
για τον κεντρώο χαρακτήρα της των
πολιτικών της και των διαθέσεών
της.

που πιάνεις μια συζήτηση με ένα
στέλεχος της κυβέρνησης και του
ζητάς τη γενική εκτίμησή του για τα
πράγματα, η ανάλυσή του ξεκινά
πάντα από τον ΣΥΡΙΖΑ και την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει
μετά την ήττα: πως οι ακραίες θέσεις τους οδηγούν στη συρρίκνωση,
πως τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ διαπράττουν τη μία γκάφα πάνω στην
άλλη, πως ο Τσίπρας παρουσιάζει
ξανά τα σημάδια της καταθλιπτικής
κρίσης –με τη γλώσσα του σώματος,
αλλά και με την πνευματική σύγχυση που επιδεικνύει κάθε φορά στη
Βουλή– κ.ο.κ.
Το φυσικότερο σε μια τέτοια συζή-

τηση θα ήταν, νομίζω, ο συνομιλητής σου να δίνει την προτεραιότητα
στα σπουδαία που κάνει ο ίδιος και
η κυβέρνηση στην οποία μετέχει,
όχι σε εκείνα που δεν κάνουν οι άλλοι ή τα κάνουν στραβά. Δεν παρεξηγώ την εμμονή με τον ΣΥΡΙΖΑ.
(Πώς να την παρεξηγήσω στους άλλους, αφού την έχω και εγώ;) Πέντε
χρόνια ΣΥΡΙΖΑ ήταν τραυματική εμπειρία. Δεν ξεπερνιέται με την απομάκρυνσή τους από την εξουσία. Σε
μεγάλο βαθμό, λοιπόν, η εμμονή
αυτή είναι κάτι ανάλογο με εκείνο
το οποίο, στην ορολογία των πιλότων στης Μάχη της Αγγλίας, έλεγαν
«σύνδρομο του Μέσερσμιτ». Η νεύρωση, δηλαδή, των πιλότων να
στρέφουν κάθε τόσο το κεφάλι
τους πίσω (σχεδόν όσο και το κοριτσάκι του «Εξορκιστή») για τον φόβο του γερμανικού καταδιωκτικού,
που μπορεί να εμφανιστεί πίσω
τους ανά πάσα στιγμή.
Αν είναι η εκδήλωση ενός φόβου

βαθιά ριζωμένου, το καταλαβαίνω
και συμπονώ. Σε ορισμένες περι-

Υπό το πρίσμα αυτό, στον κατάλογο

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

πτώσεις, όμως, υποψιάζομαι ότι η
έμφαση στη δεινή κατάσταση του
αντιπάλου γεννάει ένα επικίνδυνο
αίσθημα ασφάλειας, που αργά ή
γρήγορα φέρνει τη χαλαρότητα.
Οποιος παρασύρεται από την τρεχάλα του ΣΥΡΙΖΑ προς τις ρίζες του
ή από την εμφανώς ντεφορμέ κατάσταση του αρχηγού του και, με αυτά
τα δεδομένα, σπεύδει να ξεγράψει
από τώρα τον ΣΥΡΙΖΑ, κάνει μέγα
λάθος. Πέντε χρόνια στην κυβέρνηση είναι εμπειρία με μεγάλη συγκολλητική δύναμη για εκείνους που
την έζησαν· ο δε Τσίπρας δεν είναι

τυχαίος. Είναι αποδεδειγμένα ικανός στο παιγνίδι, είναι σκληρός –να
το πω σαιξπηρικά για τον Γιούκλιντ,
είναι «dog of war»– και, επίσης, είναι κακός και μοχθηρός. Θα επανέλθει. Οχι ante portas, ελπίζω, αλλά στο παιχνίδι θα επανέλθει.
Ολα αυτά είναι πλήρως αντιληπτά

στην κυβέρνηση, τουλάχιστον στον
στενότερο κύκλο περί τον πρωθυπουργό, γι’ αυτό και η στρατηγική
προτεραιότητα είναι η επέκταση
προς το Κέντρο. Τώρα, αυτό δεν είναι όσο εύκολο ακούγεται, επειδή η

έννοια του πολιτικού κέντρου μπορεί να σημαίνει σχεδόν οτιδήποτε.
Για τη λαϊκή Δεξιά, κατά τη νεοκαραμανλική φάση της, λ.χ., Κέντρο
ήταν το «πάρε, κόσμε», οι διορισμοί
και η προσπάθεια να προσεγγίσουν
την Αριστερά αντιγράφοντάς την.
Ακόμη και η φουκαριάρα η Κατερίνα Παπακώστα κεντροδεξιά έλεγε
ότι ήταν, ενώ την ίδια ώρα υπηρετούσε στην κυβέρνηση Τσίπρα ως
υφυπουργός της Ολγας Γεροβασίλη. Εν ολίγοις, η επέκταση προς το
Κέντρο δεν σημαίνει για όλους στην
κυβέρνηση το ίδιο πράγμα. Το πα-

ρατηρούμε, άλλωστε, στη διάσταση
μεταξύ εκείνων που θεωρούν ότι η
επέκταση γίνεται με επιδόματα και
κοινωνικά μερίσματα και των άλλων, που βλέπουν την επέκταση μέσω των μεταρρυθμίσεων.
Την ανάγκη να αποδείξει η Ν.Δ. με

την πολιτική της ότι δεν είναι το
«nasty party», κατά το στερεότυπο
των Εργατικών για τους Συντηρητικούς στη Βρετανία, την επιβάλλουν
οι βέβαιες προκλήσεις, που περιμένουν την κυβέρνηση στην πορεία
προς τους στόχους της. Η απομά-

των χαμένων ευκαιριών εξ αφορμής της αναθεώρησης του Συντάγματος, θα πρέπει να προστεθεί, νομίζω, το ότι η κυβέρνηση δεν υιοθέτησε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για
συνταγματική απαγόρευση των διακρίσεων βάσει του φύλου και του
σεξουαλικού προσανατολισμού.
Προτίμησε, αντιθέτως, να υιοθετήσει μια άλλη πρότασή τους, με την
οποία ο λαϊκισμός αποκτά μιας μορφής συνταγματική κατοχύρωση: τη
λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία με
συλλογή 500.000 υπογραφών.
Προφανώς, το πρώτο θα είχε πολιτικό κόστος στο εσωτερικό της κυβέρνησης, της Κ.Ο. και του κόμματος, ενώ το δεύτερο ήταν εύκολο
και ήταν τζάμπα. Φοβάμαι ότι το
τζάμπα η κυβέρνηση στο τέλος θα
το πληρώσει ακριβότερα.
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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Πλήρης αδράνεια
και αδιαφορία

Η άδεια ανακοίνωση
του Βερολίνου

Υπήρξε πλήρης αδιαφορία. Πλήρης αδράνεια. Καμία παρέμβαση που να αναχαιτίζει το θάνατο του 15χρονου παιδιού.
Σ’ αυτό καταλήγει το πόρισμα της Επιτρόπου Διοικήσεως για το θανάτου του
Στυλιανού. Και σ’ αυτό ακριβώς το συμπέρασμα συμπυκνώνεται η εγκληματική ανικανότητα
του κράτους να λειτουργήσει ως κράτος πρόνοιας.
Ούτε οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας ανταποκρίθηκαν ως όφειλαν, ούτε και η Αστυνομία η οποία
θεώρησε πως οι 22 αναφορές που έγιναν για τη συγκεκριμένη οικογένεια δεν ήταν αρκετές ώστε να
τεθεί η υπόθεση στα κατεπείγοντα.
Με αποτέλεσμα ένα παιδί να έχει πεθάνει. Και
εμείς να περιμένουμε τις εκ των υστέρων έρευνες
για να καταλήξουμε στις αιτίες θανάτου του. Με πορίσματα καταπέλτες και δηλώσεις αρμοδίων υπουργών
περί διαθεσιμότητας. Με συγκλονισμούς (διαδικτυακούς και μη) και με πολιτικούς καβγάδες από τηλεοράσεως για το ποιον βαραίνει η ευθύνη. Με ένα
δηλαδή εκ των υστέρων μπλα-μπλα που δεν αναιρεί
ούτε τον θάνατο του Στυλιανού, αλλά ούτε και τη
νοοτροπία πάνω στην οποία έχουμε χτίσει το λεγόμενο
κράτος πρόνοιας.
Διότι, όταν διαβάσει κανείς το πόρισμα της Επιτρόπου και ανιχνεύσει τι κρύβεται κάτω από τις παραγράφους του, τότε θα συνειδητοποιήσει για ακόμη
μία φορά πως το πρόβλημα είναι πολύ πιο βαθύ και
ουσιαστικό από τον καταμερισμό ευθυνών ή από τη
λήψη πειθαρχικών ή άλλων μέτρων. Και ο λόγος που
είναι πιο βαθύ είναι γιατί η δημιουργία ενός κράτους
πρόνοιας δεν υπήρξε ποτέ προτεραιότητα των εκάστοτε κυβερνώντων, δεν επένδυσε κανείς σ’ αυτό
και δεν έδωσε ποτέ κανείς τη δέουσα σημασία. Αν
ήταν προτεραιότητα τότε δεν ερχόμαστε κάθε φορά
στο εκ των υστέρων με έρευνες και πορίσματα και
με αναζήτηση ευθυνών.
Άρα αν πραγματικά μας ενδιαφέρει να εστιάσουμε
στο τι φταίει και όχι στο ποιοι φταίνε, τότε επιβάλλεται
να παραδεχτούμε πως δεν είμαστε ένα κράτος πρόνοιας
αλλά ένας κράτος στο οποίο η πρόνοια αντιμετωπίζεται
με την ίδια νοοτροπία που αντιμετωπίζεται κάθε τι
το οποίο προϋποθέτει μια ευρύτερη αντίληψη και
παιδεία. Δηλαδή με τσαπατσουλιά, προχειρότητα
και αδιαφορία. Και ο λόγος είναι γιατί αυτές οι ομάδες
πολιτών οι οποίες χρειάζονται στήριξη δεν είναι
«εξαργυρώσιμες» σε ψήφους, δεν λογαριάζονται σαν
ομάδες ισχύος, δεν έχουν τη δύναμη να ασκήσουν
πιέσεις κάτω από το τραπέζι, δεν έχουν κάποιο συνδικαλιστή να περιφέρει τα δικαιώματά τους προς ανταλλαγή ποσοστών, δεν έχουν καν δυνατότητα να
ακουστεί η φωνή τους. Με πιο απλά λόγια αντιμετωπίζονται σαν ομάδες «δευτέρας κατηγορίας» κι
αυτό όσο αφοριστικό κι αν ακούγεται άλλο τόσο είναι
πραγματικό γιατί με αυτή τη νοοτροπία πορεύονται
οι εκάστοτε πολιτικοί μας, οι οποίοι εστιάζουν μόνο
στις ομάδες πολιτών που εξυπηρετούν τα δικά τους
μικροκομματικά συμφέροντα. Γι’ αυτό δεν υπάρχει
κράτος πρόνοιας και γι’ αυτό ερχόμαστε πάντα εκ
των υστέρων να συγκλονιστούμε πάνω από πτώματα
παιδιών είτε αυτά είναι θύματα ενδοοικογενειακής
βίας είτε παιδιά αλλοδαπών που είχαν την κακή τύχη
να βρεθούν εδώ. Αυτοί οι πολίτες «δευτέρας κατηγορίας» προσπαθούν να βρουν διέξοδο είτε μέσω
της Αστυνομίας είτε μέσω της Κοινωνικής Ευημερίας,
με τους πρώτους να μην είναι καν σε θέση να διαγνώσουν τον κίνδυνο και τους δεύτερους να εστιάζουν
στην υποστελέχωσή τους, αντί στο καθήκον που καλούνται να επιτελέσουν.
Και είναι τουλάχιστον τραγικό να προβαίνουν σε
στάση εργασίας οι κοινωνικοί λειτουργοί για να υποστηρίξουν τους συναδέλφους τους που «θυματοποιήθηκαν» από το πόρισμα. Διότι τα μόνα θύματα αυτής
της ιστορίας είναι ο Στυλιανός και όλα τα παιδιά που
βιώνουν παρόμοιες καταστάσεις. Κι αν οι ίδιοι θεωρούν
πως δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους γιατί
δεν τους παρέχονται τα μέσα, θα έπρεπε εδώ και
χρόνια να είχαν κατεβεί στους δρόμους και να διεκδικήσουν ό,τι χρειάζεται να διεκδικηθεί. Γιατί δεν
το έκαναν; Άρα αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το
πρόβλημα στη ρίζα του τότε οφείλουμε να αρχίσουμε
με την πιο ουσιαστική παραδοχή: Πως ως κράτος
πρόνοιας είμαστε εγκληματικά ανεπαρκείς.

«Πάλαι επεριπαίξαν μας τούτοι οι αμπάλατοι»,
ήταν η πρώτη φράση ενός πρόσφυγα τρίτης
ηλικίας, μόλις έμαθε για τα αποτέλεσμα της
τριμερούς, του δείπνου στο Βερολίνο, μεταξύ
Αντόνιο Γκουτιέρες, Νίκου Αναστασιάδη
και Μουσταφά Ακιντζί. Ο πονεμένος άνθρωπος, ο οποίος απολάμβανε τον καφέ του, στον φθινοπωρινό ήλιο, συνέχισε με ακατανόμαστες φράσεις «γι’
αυτούς που μας τα κάναν και γι’ αυτούς που μας έφεραν
τους Τούρκους». Ο γραμματιζούμενος της παρέας του
καφενέ, πονεμένος πρόσφυγας και αυτός, άρχισε να μιλά
για τον παντοδύναμο Ταγίπ Ερντογάν, τον πρόεδρο της
Τουρκίας, ο οποίος κατάφερε να «παίζει στα δάκτυλά
του» τους Αμερικανούς, τους Ρώσους και τους Ευρωπαίους.
Και διερωτήθηκε τι μπορεί να απαιτήσει ο Ερντογάν, για
να συναινέσει στη λύση του Κυπριακού.
Μέσα σε όλα αυτά, ο Νίκαρος συνάντησε τον Μουσταφά, παρέα με τον Αντόνιο, στο πολυτελέστατο ξενοδοχείο του Βερολίνου, το οποίο έχει φόντο την πύλη
του Βρανδεμβούργου. Έφαγαν, ήπιαν, τα είπαν, χωρίς
να «σπάσει μύτη» και χωρίς να καταλάβει κανείς, γιατί
έγινε τόσος ντόρος, για μια «άδεια» ανακοίνωση. Ήταν
ένα απλό ευχολόγιο, χωρίς ουσία και χωρίς ούτε μια απόφαση, ούτε για ήσσονος σημασίας θέματα. Η μεγάλη
πλάκα ήταν στις έκτακτες και όχι μόνο, εκπομπές των
καναλιών, οι οποίες παρουσίαζαν το μεγάλο γεγονός,
δηλαδή μια άδεια ανακοίνωση, η οποία προαναγγέλθηκε
εδώ και πολλές βδομάδες. Πάντως, αυτός ο οποίος σκέφτηκε να απαγορεύσει τα τηλεοπτικά πλάνα της συνάντησης και έβαλε τους τρεις συνδαιτυμόνες να φωτογραφηθούν, καθήμενοι στον καναπέ και πίσω τους να αχνοφαίνεται η Πύλη του Βρανδεμβούργου, η οποία κάποτε
χώριζε μια πόλη και δύο κόσμους, ήταν σπουδαίος και
πολύ έξυπνος επικοινωνιολόγος. Περιέγραψε με τον καλύτερο τρόπο, την ιστορία του Κυπριακού. Όλοι «αραχτοί
και λάιτ» στο κάδρο και από πίσω να αχνοφαίνεται το
απατηλό όνειρο της λύσης του Κυπριακού. Για 45 χρόνια,
όλοι οι ταγοί του τόπου και από τις δύο πλευρές του οδοφράγματος, λένε ότι το Κυπριακό είναι το μεγαλύτερο
πρόβλημα στην Κύπρο, αλλά επί της ουσίας, όλοι προτιμούν
τον καναπέ της καλοπέρασης.
Το 1974, λίγους μήνες μετά την καταστροφή της Κύπρου, ο ταπεινωμένος Μακάριος, πριν επιστρέψει στην
Κύπρο, μετέβη στην Αθήνα, για να συναντήσει τον πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή. Τότε λέγεται, αποφασίστηκε η προώθηση της ομοσπονδίας, κάτι που
ήθελαν και οι Τούρκοι. Ακολούθησε η ανταλλαγή πληθυσμών και ο διασκορπισμός των προσφύγων σε διάφορους συνοικισμούς, ώστε να διαλυθούν οι κοινωνικοί
δεσμοί και τα πάθη μεταξύ Μακαριακών και Γριβικών.
Σε αυτή την καθοριστική συνάντηση λέγεται ότι αποφασίστηκε η απομάκρυνση του Κυπριακού από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ώστε να προχωρήσει ο διάλογος
με τους Τούρκους. Ο Καραμανλής συναντήθηκε με τους
διευθυντές των εφημερίδων, κάτι που φαίνεται ότι δεν
έγινε ποτέ στην Κύπρο. Ακολούθησαν οι συμφωνίες κορυφής, ακολούθησε η περίφημη πρωτοβουλία του Αμερικανού Κλαρκ Κλίφορντ, η εξαπάτηση και η επίδοση
του χάρτη, μόνο από ελληνοκυπριακής πλευράς και ο
θάνατος του Μακαρίου.
Από τότε το Κυπριακό πέρασε σε μια κατάσταση παρατεταμένου τέλματος και κινείται κυρίως σε επικοινωνιακό επίπεδο και ολιγότερο σε επίπεδο ουσίας. Δημιουργήθηκαν οι πολιτικοί του Κυπριακού, οι διπλωμάτες
του Κυπριακού, οι δημοσιογράφοι του Κυπριακού, τα
κανάλια και οι εφημερίδες του Κυπριακού και γενικά
επαγγελματίες του Κυπριακού, οι οποίοι συνήθως κάλυπταν
τη διαφθορά και τις οικονομικές απάτες, υπό πέπλο του
εθνικού ζητήματος. Τα χρόνια πέρασαν, η πλειοψηφία
των προσφύγων, οι οποίοι γεννήθηκαν στα Κατεχόμενα
πέθαναν και μοιραία οι νέοι πολιτικοί και οι νέες γενιές,
απελευθερωμένοι από τα πάθη του παρελθόντος, σκέφτονται με την λογική της «πούγκας», όπως κάθε «κανονικός» άνθρωπος. Οι νέοι δημοσιογράφοι σκέφτονται
με τη λογική των «φύλλων» της τηλεθέασης και των
«κλικ» στο διαδίκτυο και διαπιστώνουν ότι το πάθος του
Κυπριακού, πλέον δεν πουλά. Τώρα, αν θα οδηγηθούμε
σε νέες χαμένες πατρίδες ή σε μια λύση του Κυπριακού,
στη βάση των οικονομικών συμφερόντων του φυσικού
αερίου, είναι κάτι το οποίο θα δείξει ο χρόνος. Πάντως,
το μόνο σίγουρο είναι ότι πλέον οι πολίτες σκέφτονται
πολύ διαφορετικά από τους πολιτικούς. Και σίγουρα δεν
νοιάζονται για άδειες ανακοινώσεις.

elenixenou11@gmail.com
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AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Επισκέπτης περιεργάζεται έκθεμα της έκθεσης αφιερωμένης στην πολιτιστική κληρονομιά της Ινδίας,

που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Επαρχιακό Μουσείο της Γουαδαλαχάρης στο Μεξικό.

ΑΡΘΡΟ / Του ΑΡΙΣΤΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

Ε

Στον απόηχο της συνάντησης
στο Βερολίνο

ίναι -εν πολλοίς- αναμενόμενο, διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις, με διαφορετική
προσέγγιση στο Κυπριακό, να καταλήγουν
σε διαφορετικά συμπεράσματα και εκτιμήσεις
για τη συνάντηση των ηγετών των δύο κοινοτήτων με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στο
Βερολίνο. Για παράδειγμα, γιατί να εκφράσουν
ικανοποίηση για την επαναβεβαίωση της βάσης
λύσης τα κόμματα εκείνα που διαφωνούν με
τη λύση δικοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας;
Και γιατί να χαίρονται με την εκ νέου υιοθέτηση
του Πλαισίου Γκουτέρεζ δυνάμεις οι οποίες ουδέποτε αποδέχτηκαν ως βάση διαπραγμάτευσης
αυτό ή οποιοδήποτε Πλαίσιο, Ιδέες, Δείκτες ή
Σχέδιο λύσης προερχόμενο από τον ΟΗΕ;
Στο οριακό σημείο που βρίσκεται το Κυπριακό, πρέπει να μιλήσουμε με τη γλώσσα
της αλήθειας. Είτε παραμένουμε στοχοπροσηλωμένοι στη διεκδίκηση απελευθέρωσης και
επανένωσης στα πλαίσια δικοινοτικής διζωνικής
ομοσπονδίας είτε θα μάς μείνει η διχοτόμηση.
Διότι το διχοτομικό στάτους κβο δεν είναι στατικό. Παγιώνεται και μεταβάλλεται διεκδικώντας
στοιχεία νομιμοποίησης.
Προτάσσεται το επιχείρημα ότι με την Τουρκία του Ερντογάν είναι αδύνατο να βρεθεί
λύση. Αλλά την ίδια ώρα γίνεται παραδοχή ότι
η Τουρκία ενισχύει τον γεωπολιτικό της ρόλο
αποκτώντας αυξημένα ερείσματα στην ευρύτερη
περιοχή. Άρα τι προτείνουν οι δυνάμεις που
προτάσσουν το ανέφικτο της λύσης; Να κάτσουμε στον καναπέ και να αναμένουμε να
καταρρεύσει η Τουρκία για να μετατραπούμε
εμείς στον «γεωπολιτικό άρχοντα» της περιοχής
όπως αφελώς λέχθηκε;
Το ΑΚΕΛ γνωρίζει πολύ καλά ότι ακόμα και
μετά το Βερολίνο δεν έχουν υπερπηδηθεί τα
εμπόδια για να οδηγηθούμε σε επανέναρξη
ουσιαστικού διαλόγου. Ανέκαθεν το κλειδί της
λύσης βρισκόταν στην Άγκυρα. Είναι η Τουρκία
που καλείται να αποσύρει στρατεύματα κατοχής,
να επιστρέψει περιουσίες στους πρόσφυγες,
να εγκαταλείψει αμφιβόλου νομιμότητας μονομερή επεμβατικά δικαιώματα και να λειτουργήσει σε συνθήκες καλής γειτονίας ομαλοποιώντας τις σχέσεις της με την Κυπριακή Δημοκρατία. Αλλά για να γίνουν όλα αυτά πρέπει
να διεκδικήσουμε. Και για να διεκδικήσουμε
πρέπει να συνομιλήσουμε. Πάντα αναγνωρίζοντας το δύσκολο του εγχειρήματος ελέω

Τουρκίας. Δυστυχώς, με πειραματισμούς, παλινδρομήσεις και σκοπιμότητες του κ. Αναστασιάδη χάσαμε δυόμισι χρόνια μετά το ναυάγιο στο Κραν Μοντανά. Στα δυόμισι αυτά χρόνια
η Τουρκία σκληρύνει τη στάσης της προβαίνοντας σε παράνομες ενέργειες στις θαλάσσιες
ζώνες και στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας
και απειλώντας με εποικισμό των Βαρωσίων,
χωρίς να καταβάλλει ανάλογο κόστος όπως θα
έπρεπε.
Φαίνεται ότι δεν θα έχουμε ουσιαστικές εξελίξεις πριν από την ψηφοφορία στα κατεχόμενα.
Ωστόσο, η περίοδος που μεσολαβεί δεν πρέπει
να διαρρεύσει άγονη. Δεν πρέπει και αυτή τη
φορά να αφεθούμε ως κοινότητα σε παθητική
ενατένιση των εξελίξεων. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης όπως και ο κ. Ακιντζί οφείλουν να παραμείνουν σταθεροί σε όσα καταγράφηκαν στο
Βερολίνο χωρίς να προτάσσουν όρους πέραν
του Πλαισίου της 30ης Ιουνίου. Στο δε θέμα
της πολιτικής ισότητας και της αποτελεσματικής
συμμετοχής, η τουρκοκυπριακή πλευρά πρέπει
να εγκαταλείψει τη θέση για μια θετική ψήφο
παντού και εμείς, ως ελληνοκύπριοι, θα πρέπει
να αποδεκτούμε ότι δεν γίνεται να έχουμε δικοινοτισμό αλλά να αποφασίζουμε για τα σημαντικά ζητήματα του τόπου από μόνοι μας,
ερήμην των τουρκοκυπρίων. Η σχεδόν σύγκλιση
που είχε επιτευχθεί θα πρέπει να συμπληρωθεί,
υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι επί προεδρίας
Δημήτρη Χριστόφια είχαν επιπλέον συμφωνηθεί
κατ’ αρχήν μηχανισμοί επίλυσης αδιεξόδων,
βελτιώνοντας τη λειτουργικότητα του κράτους.
Εκλείπουν δε τα σκληρά βέτο που με βάση το
Συντάγματα του 1960 διαθέτουν σε τρεις τεράστιες ενότητες οι τουρκοκύπριοι στις εξωτερικές υποθέσεις, άμυνα και ασφάλεια.
Αναμένοντας την επίσημη ενημέρωση στο
Εθνικό Συμβούλιο, το ΑΚΕΛ εκτιμά ότι στο Βερολίνο έγινε ένα βήμα. Απέχουμε -ασφαλώςαπό την επανέναρξη ουσιαστικού διαλόγου
αλλά και από την προοπτική λύσης. Ωστόσο
απορρίπτουμε αναφανδόν τη ρητορική που
θέλει την Κύπρο καταδικασμένη σε μονιμοποίηση της διχοτόμησης και διεκδικούμε με
ρεαλισμό άρση της κατοχής, απελευθέρωση
του τόπου και επανένωση του λαού μας.

Ο κ. Αριστος Δαμιανού είναι βουλευτής, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ.

kaparispan@yahoo.gr

ΑΡΘΡΟ / Του ΠΕΤΡΟΥ ΖΑΡΟΥΝΑ

Η

Στο Βερολίνο βολεύτηκαν όλοι αλλά η Τουρκία περισσότερο

δήλωση του γ.γ. του ΟΗΕ στο Βερολίνο άφησε λίγο πολύ ευχαριστημένες όλες τις πλευρές, και τις παρούσες
και τις απούσες. Ο κ. Ακιντζί πήρε τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων που θα
έχουν ως στόχο την ΔΔΟ με πολιτική ισότητα. Αυτό ήθελε για να μπορέσει να πετύχει
τον Απρίλιο την επανεκλογή του στη θέση
του ηγέτη των Τ/κ. Μάλιστα η αίσθηση ότι
το πέτυχε, παρά τις διαφοροποιήσεις της
Τουρκίας στο είδος της λύσης, ενισχύει
όπως φάνηκε και από τις δημοσκοπήσεις
τη δημοτικότητά του. Δεν είναι τυχαίο που
και ο Οζερσάι επέλεξε μόλις πριν λίγες
μέρες να το παίξει υπερασπιστής των κοσμικών αξιών των Τ/κ σε αντιπαραβολή
με τις θρησκευτικές προσεγγίσεις της ισλαμικής Τουρκίας του Ερντογάν. Ο πρόεδρος
Αναστασιάδης επέλεξε να εγκαταλείψει

τις παλινδρομήσεις των τελευταίων ετών
ώστε να εξασφαλίσει τη δήλωση του γ.γ.
που τον βοηθάει να μειώσει την ανηλεή
κριτική του ΑΚΕΛ στα του Κυπριακού. Επίσης του επιτρέπει να διαχειριστεί εκείνη
όλων των άλλων κομμάτων στα της εσωτερικής διακυβέρνησης και των συνεχών
σκανδάλων. Πέραν αυτού ο πρόεδρος Αναστασιάδης είναι δυνατόν να τρέφει ελπίδες
ή καλύτερα ψευδαισθήσεις πως μετά την
εξέλιξη αυτή μπορεί η Τουρκία να μειώσει
ή και αναστείλει τις γεωτρητικές δραστηριότητες της στην κυπριακή ΑΟΖ. Ευχαριστημένη θα είναι και η Ελλάδα που δεν
ήθελε άμεσο ορισμό πενταμερούς.
Η Τουρκία πήρε το μερίδιο του λέοντος
με το μη ορισμό της πενταμερούς, τη μη
συνομολόγηση των όρων αναφοράς επί
των οποίων θέλει να διατηρήσει τον κυ-

ρίαρχο ρόλο καθώς επίσης και τον εξοστρακισμό της Ε.Ε. από την διαδικασία.
Οι δηλώσεις του Ιμπραήμ Καλίν που ακολούθησαν δείχνουν μία Τουρκία ξεκάθαρα
αποφασισμένη και έτοιμη να επιβάλει μία
συνομοσπονδιακή λύση στο Κυπριακό με
τους δικούς της όρους και προδιαγραφές.
Σε διαφορετική περίπτωση δηλώνει έτοιμη
να συνεχίσει να μας πιέζει ποικιλότροπα
σε ξηρά και θάλασσα. Μπορεί κάποιοι να
ελπίζουν ότι έτσι η Τουρκία θα φορτωθεί
τις ευθύνες ενός οριστικού ναυαγίου. Ενδεχομένως να τρέφουν ελπίδες και για ένα
Τατάρ στη θέση του ηγέτη των Τ/κ στη
θέση του Ακιντζί. Όμως η γεωπολιτική
συγκυρία δεν επιτρέπει να συμβεί κάτι τέτοιο. Όπως το ζήσαμε και στην περίπτωση
της Συρίας οι μεγάλοι γεωπολιτικοί παίκτες
είναι έτοιμοι ακόμα μία φορά να δείξουν

ανοχή και να ικανοποιήσουν μέρος των
τουρκικών ανησυχιών/απαιτήσεων και
στην Ανατολική Μεσόγειο. Η φιλόδοξη
και ισχυρή Τουρκία θα συνεχίσει να υλοποιεί το στρατηγικό της σχεδιασμό για τη
δημιουργία της Γαλάζιας Πατρίδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Τμήμα
αυτού του σχεδιασμού αποτελεί ο χερσαίος
χώρος της Κύπρου και οι θάλασσές της.
Εκτιμώ πως οι γεωτρήσεις στις θαλάσσιες
ζώνες που η Τουρκία θεωρεί δική της υφαλοκρηπίδα και εμπίπτουν ταυτόχρονα σε
τμήμα της μη οριοθετημένης κυπριακής
ΑΟΖ θα συνεχίσουν παρά την εξέλιξη του
Βερολίνου. Οι σχετικές αναφορές της επιστολής Σινιρλίογου ενισχύουν αυτή μου
την εκτίμηση. Εδώ θα κριθεί και η κοινοτική
αλληλεγγύη. Όχι τυχαία η Τουρκία συνδιαλέγεται με τους μεγάλους της ΕΕ και

όχι με τους θεσμούς της Ε.Ε. Οι προσεχείς
συναντήσεις στα περιθώρια του ΝΑΤΟ μιλούν από μόνες τους. Οι επόμενοι μήνες
θα είναι πολύ δύσκολοι τόσο για την Κ.Δ.
όσο και για την Ελλάδα. Η Τουρκία ετοιμάζεται να αξιοποιήσει την ευνοϊκή για
εκείνη γεωπολιτική συγκυρία. Εμείς παραμένουμε ανέτοιμοι σε όλα σχεδόν τα
επίπεδα να αντιδράσουμε στις τουρκικές
επιθετικές πρωτοβουλίες. Παρακολουθούμε
καθημερινά μία παραπαίουσα από τα σκάνδαλα και τη διαφορά κυβέρνηση. Δυστυχώς
δεν βλέπω να υπάρχει μία εναλλακτική
πρόταση διακυβέρνησης που θα μας οδηγήσει σε καλύτερες μέρες.

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

Η μεταρρύθμιση, αδιάκοπη διαδικασία

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Εχουμε μπει σε μια
δύσκολη φάση στις
ελληνοτουρκικές
σχέσεις. Η Ιστορία
έχει αποδείξει, πρώτα το 1974 και κατόπιν το 1987, πως η προοπτική
ανακάλυψης υδρογονανθράκων
οδηγεί σε ένταση με την Τουρκία.
Η Αγκυρα έχει παραθέσει τις δικές
της διεκδικήσεις και βρίσκει πάντοτε την κατάλληλη στιγμή να πετύχει τους στόχους της, όπως συνέβη με το πρακτικό της Βέρνης







Οι πολιτικές μας ηγεσίες ξέχασαν ίσως ότι η
Ελλάδα είναι κράτος
ναυτικό που πρέπει να
έχει ισχυρή παρουσία
στην ευρύτερη περιοχή.
(1976) και κατόπιν με τη συμφωνία
Παπανδρέου - Οζάλ. Η ανακάλυψη
κοιτασμάτων στην Κύπρο πυροδότησε το τελευταίο ντόμινο που
βρίσκεται σε εξέλιξη, με άγνωστη
τελική έκβαση. Η Τουρκία αμφισβητεί τώρα εμπράκτως τόσο την
κυριαρχία της Κύπρου όσο και
την ελληνική θέση για την υφαλοκρηπίδα που ανήκει στο Καστελλόριζο. Θέση την οποία Τούρκοι διπλωμάτες συχνά αποκαλούν
την «παγίδα θανάτου» για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Ο Ερντογάν νιώθει, εν τω μεταξύ, πανίσχυρος και αυτό είναι
ένα μεγάλο πρόβλημα. Μετά τη
συνάντησή του με τον Τραμπ στον

Λευκό Οίκο δείχνει αχαλίνωτος
στις κινήσεις του. Σημαντικοί Ευρωπαίοι ηγέτες εκτιμούν ότι ο
Τούρκος πρόεδρος «κόβει πλέον
τα σχοινιά» με τη Δύση. Η προοπτική όμως τους τρομάζει, γιατί
ξέρουν ότι η στρόφιγγα των προσφυγικών ροών μπορεί να τους
γίνει πολιτικός εφιάλτης.
Το σημαντικότερο, ωστόσο,
ζήτημα είναι η στρατηγική ασυμμετρία μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, και ειδικά στη θάλασσα. Ο
καθηγητής Δερτιλής έχει δείξει
τι σημαίνει αυτό ιστορικά. Οι πολιτικές μας ηγεσίες ξέχασαν ίσως
ότι η Ελλάδα είναι κράτος ναυτικό
που πρέπει να έχει ισχυρή παρουσία στην ευρύτερη περιοχή. Καμία
στρατηγική συνεργασία με άλλη
χώρα δεν μπορεί να αναπληρώσει
τα δικά μας κενά.
Στην εξίσωση αυτή πρέπει να
προσθέσουμε την απρόβλεπτη
Ουάσιγκτον του Τραμπ. Οι Αμερικανοί μάς συνιστούν να μη στρατιωτικοποιήσουμε εμείς μια κρίση
με την Τουρκία πρώτοι και εν
πάση περιπτώσει να τους ειδοποιήσουμε πριν. Πέραν τούτου
όμως, η Αθήνα δεν έχει καμία βεβαιότητα για το πώς θα χειριστούν
οι ΗΠΑ μια ελληνοτουρκική ένταση.
Οι χειριστές των ελληνοτουρκικών σχέσεων εκτιμούν πως η
Ελλάδα πρέπει να αποφύγει την
κλιμάκωση μιας κρίσης ή την «ΑΟΖοποίηση» της εξωτερικής μας
πολιτικής. Ασχετα από το αν έχουν
δίκιο ή όχι, καλό είναι οι ιθύνοντες
να επεξεργάζονται και διαφορετικά
σενάρια, γιατί τα γεγονότα σπανίως ακολουθούν τον σχεδιασμό...

Αποδεχόμενος την τιμητική πρόσκληση
του καθηγητή Κέβιν
Φέδερστοουν σε μια
δημόσια συζήτηση
στο London School of
Economics με θέμα εάν η Ελλάδα
μπορεί να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις, η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι
η σύντομη απάντηση είναι «όχι».
Εχουμε δει επανειλημμένως ότι η
αντίσταση στις μεταρρυθμίσεις στη
δημόσια διοίκηση, στην εκπαίδευση
και στην κοινωνία είναι τόσο μεγάλη,
που και όταν το 80% της Βουλής συναινεί σε κάτι (όπως στη μεταρρύθμιση των ΑΕΙ), οι δυνάμεις της αντίστασης, της αδράνειας υπερισχύουν. Ούτε η κρίση μπόρεσε να
αλλάξει αυτήν τη νοοτροπία: Παρά
τις μεταρρυθμίσεις που νομοθετήθηκαν, ελάχιστες εφαρμόστηκαν
και ακόμη λιγότερες είχαν θετικό,
απτό αποτέλεσμα. Ομως, όσο εξέταζα
το θέμα σε βάθος χρόνου, κατάλαβα
ότι εάν μετέθετα το πλαίσιο της συζήτησης από το σήμερα σε έναν ευρύτερο χρονικό ορίζοντα, μου επιτρεπόταν κάποια αισιοδοξία· μπορεί
η Ελλάδα να φαίνεται ότι μονίμως
αντιστέκεται στις αλλαγές, αλλά η

αλήθεια είναι ότι βρίσκεται σε μια
αέναη διαδικασία μεταρρύθμισης.
Παρά την απώλεια του δανεικού
πλούτου περασμένων δεκαετιών, η
Ελλάδα σήμερα δεν είναι η Ελλάδα
του 1974 ούτε του 1981. Μπορεί να
κάνουμε δύο βήματα πίσω για κάθε
ένα μπρος, αλλά όλο και κάτι μένει,
κάτι που θα είναι χρήσιμο αύριο αν
όχι σήμερα.
Η μεγάλη ελπίδα είναι οι νέοι.
Οχι μόνον επειδή διαθέτουν γνώσεις
και φρέσκα μυαλά, αλλά επειδή δεν
γνώρισαν τις υπερβολές του εύκολου
πλούτου, ούτε είχαν την πολυτέλεια
να σπαταλούν την ενέργειά τους σε
στείρες ιδεολογίες· αντιμετωπίζουν
την κοινωνία, την οικονομία και την
πολιτική όπως είναι, όχι όπως ήταν,
ούτε όπως θα ήθελαν να είναι. Και
για όσους αναγκάζονται να αναζητήσουν το μέλλον τους αλλού, όπως
και για όσους παραμένουν στην Ελλάδα και εργάζονται για αμοιβές που
δεν τους επιτρέπουν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, οι νέοι
έχουν ανάγκη από λύσεις, όχι παραμύθια.
Η πολιτική είναι υποχρεωμένη
να εστιάσει σε αυτό, όχι σε διχαστικά
διλήμματα, κιτρινισμό και δήθεν

ιδεολογικές αψιμαχίες. Ετσι, εκτός
από νέα μέτρα και θεσμούς, αδρανή
μέτρα και θεσμοί που υπολειτουργούν θα κληθούν να συμβάλουν
στον εκσυγχρονισμό της χώρας.
Συμβολικό παράδειγμα είναι ο αντικαπνιστικός νόμος. Ενώ υπήρχε
δεν εφαρμοζόταν, τώρα αρκετοί πολίτες απαιτούν την επιβολή του ώστε
η κυβέρνηση να τολμάει την εφαρμογή του. Το ίδιο πρέπει να ισχύσει
και σε κορυφαία ζητήματα, όπως ο
εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, η λειτουργία της Δικαιοσύνης, ο πόλεμος κατά της διαφθοράς, η εξασφάλιση της ισότητας και
της αξιοκρατίας, η προστασία της
δημόσιας ασφάλειας. Σε συνδυασμό
με πιο δίκαιο και αποτελεσματικό
φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα, αυτές οι αλλαγές θα αποτελέσουν επανάσταση. Μια επανάσταση που είναι ορατή και εφικτή,
εφόσον οι πολίτες τη θέλουν. Και
ολοένα περισσότεροι τη θέλουν.
Παρά τις δυσκολίες που εμφανίζονται όσον αφορά την Τουρκία, τη
διεθνή οικονομία, τη μετανάστευση,
την αντιπαλότητα μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων και την κλιματική
αλλαγή, η εσωτερική συγκυρία είναι
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θετική (τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα). Ο ΣΥΡΙΖΑ κληροδότησε στη
Νέα Δημοκρατία αλλαγές που η ίδια
δεν θα μπορούσε να πετύχει (όπως
η συμφωνία των Πρεσπών), αλλά,
με την ανοχή στην ανομία, με την
κακή διαχείριση σε πολλούς τομείς,
με την απογοήτευση για καθεστωτικές συμπεριφορές, προκάλεσε και
αγανάκτηση με τα κακώς κείμενα.
Αυτό βοηθάει τη σημερινή κυβέρνηση να κινείται αποφασιστικά για
να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις· την
ίδια ώρα, δεν έχει αποφύγει λάθη,
υπερβολές και πρακτικές που υπονομεύουν αυτή την εικόνα. Εδώ φάνηκε η δύναμη της συμμετοχής των
πολιτών στην πολιτική που την ανάγκασαν να κάνει πίσω. Η κριτική στα
κοινωνικά δίκτυα –και από φωνές
φιλικές προς την κυβέρνηση– μπορεί
να ελέγξει την εξουσία.
Αυτή είναι μεγάλη και απρόσμενη
μεταρρύθμιση, που εφαρμόζεται
είτε οι πολιτικοί τη θέλουν είτε όχι.
Αποδεικνύει ότι η Ελλάδα μεταρρυθμίζεται συνεχώς – όταν η ανάγκη
για αλλαγές και η ανοχή των πολιτών
συνδυάζονται με νέες ιδέες, νέες τεχνολογίες και πολιτική αποφασιστικότητα.

«Οραμα» και πραγματικότης
Η αναντιστοιχία των
προθέσεων ενός ηγέτη με το ανθρώπινο
υλικό που έχει στη
διάθεσή του για να
περάσει από το «όραμα» στην εφαρμογή, δημιουργώντας νέα πραγματικότητα, είναι ένα
πρόβλημα που ουδέποτε θα επιλυθεί. Διότι τα μεν «οράματα» διαμορφώνονται στον χώρο του ιδεατού και του ονείρου, αλλά στο
επίπεδο της καθημερινότητος –
αυτό που αποκαλείται γενικώς «πολιτική»– περιλαμβάνονται τα πάντα
αδιακρίτως, από το ευγενέστερο
έως το πλέον ποταπό.
Από την άποψη αυτή, το σκάνδαλο που ξέσπασε με την τοποθέτηση ενός υπερήλικα γυρολόγου
της πολιτικής στη θέση του διοι






Με την κυριαρχία επικοινωνιολόγων στην
πολιτική διαδικασία,
οι ηγέτες μετατρέπονται
σε ιδεατή εικόνα, που
αμαυρώνεται ταχύτατα
από συμβάντα δηλωτικά
των αδυναμιών του
ανθρώπου.
κητού νοσοκομείου της Καρδίτσας,
κατόπιν συναλλαγής του ήρωος
του δράματος αυτού με τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν ήταν κάτι
που δεν θα έπρεπε να προκαλέσει
έκπληξη. Οπως ο κ. Αλέξης Τρίπρας,
πριν από αυτόν, αγωνιζόταν ως
ηγέτης της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως να εξασφαλίσει την άνοδό
του στην εξουσία υποσχόμενος τα
πάντα, έτσι ακριβώς και ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε παντί τρόπω να προσελκύσει ψηφοφόρους
από τη μάζα των δυσαρεστημένων,
διότι αλλιώς απλούστατα δεν επρόκειτο να εκλεγεί.
Διάφοροι «καθαρολόγοι» της
πολιτικής εξανέστησαν από τη
«συναλλαγή» με έναν «μη προσοντούχο» διοικητή νοσοκομείου. Από
μιαν άποψη πολύ καλά κάνουν.
Μόνο που το ζητούμενό τους είναι
ανέφικτο. Πολλές διατριβές έχουν
γραφεί περί πολιτικής στη διάρκεια
των αιώνων. Με κορυφαία εξ αυτών
την «Πολιτεία» του Πλάτωνος, που

επρόκειτο επί της ουσίας περί αυταρχικότατου πολιτικού συστήματος. Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν
ήταν μόνον αυτό, αλλά ότι όταν
επιχειρήθηκε η εφαρμογή του, η
αποτυχία υπήρξε τραγική.
Κάποιοι υπέρμαχοι των αλλαγών, ένθερμοι υποστηρικτές του
κ. Μητσοτάκη, προτείνουν την
εξάρθρωση του πελατειακού κομματικού μηχανισμού, τον πλήρη
παραγκωνισμό του «παλαιού» συστήματος, την τοποθέτηση σε όλο
το φάσμα του κυβερνητικού μηχανισμού νέων προσοντούχων
ατόμων. Αναζητείται εν ολίγοις
«Φύρερ» και όχι κοινοβουλευτικός
πρωθυπουργός. Αλλά πολιτική
«υπέρβαση» αυτής της φύσεως είναι ανέφικτη επίσης.
Η κυριαρχία επικοινωνιολόγων
στην πολιτική διαδικασία οδήγησε
στη δημιουργία εικόνος εξωπραγματικού πολιτικού ηγέτη, αμέμπτου, αποφασιστικού και ικανότατου – συνέβη λ.χ. στην περίπτωση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ
Μακρόν. Το αποτέλεσμα είναι πως
οι ηγέτες χάνουν την ανθρώπινη
διάστασή τους. Μετατρέπονται σε
ιδεατή εικόνα που αμαυρώνεται
ταχύτατα από συμβάντα δηλωτικά
των αδυναμιών του ανθρώπου.
Οταν ο σημερινός ηγέτης των
Συντηρητικών της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον επισκέφθηκε τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ για να λάβει
εντολή για τον σχηματισμό κυβερνήσεως, η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄,
με το θανατηφόρο χιούμορ της,
έθεσε ένα κρίσιμο ερώτημα. «Αναρωτιέμαι ποιος θα ήθελε να αναλάβει τη δουλειά», δηλαδή του πρωθυπουργού. Ορθότατα, διότι απλώς
είναι αναξιοπρεπές να ασχολείται
κανείς με την πολιτική. Αλλά ευτυχώς υπάρχουν κάποιοι πρόθυμοι
να «σύρουν το κάρο». Διότι αλλιώς,
το χάος.
Ορθώς κάποιοι αντέδρασαν ή
αισθάνθηκαν αμηχανία με την τοποθέτηση του εν λόγω διοικητού
στο νοσοκομείο της Καρδίτσας.
Καλώς φιλοδοξεί ο κ. Μητσοτάκης
να αλλάξει τη φυσιογνωμία της Ελλάδος. Το ουσιώδες όμως είναι να
πραγματοποιήσει έστω και ένα
15% από το φιλόδοξο «όραμά» του.
Και θα το επιτύχει. Διότι απλούστατα έτσι πορεύεται η Ελλάς από
ιδρύσεώς της. Τα υπόλοιπα ανήκουν στον χώρο της εικονικής
πραγματικότητος.

ΣΚIΤΣΟ ΤΟΥ HΛIΑ MΑΚΡΗ. imakris@kathimerini. gr

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Η ασχετοσύνη σε πανήγυρι
Εγκαιρα κατατέθηκε από την κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη η
πρόταση: Να γιορτάσουμε, στο μεθεπόμενο έτος, οι θεσμοί και οι πολίτες, τα διακόσια χρόνια από την
Επανάσταση του 1821.
Η πρόταση δεν διευκρινίζει τι
ακριβώς θα γιορτάσουμε: Την επιτυχία των στόχων της Επανάστασης
ή απλώς τον ρομαντισμό του ξεσηκωμού; Θα είναι μια εθιμοτυπική
φιέστα ο εορτασμός ή θα αφορά
τη ζωή μας των Ελλήνων, σήμερα
και στο μέλλον; Θυσίασαν τη ζωή
τους χιλιάδες συμπατριώτες μας
για την «εθνεγερσία», ήταν, όλοι
όσοι πήραν τα όπλα, αποφασισμένοι
να πεθάνουν για κάτι, που χωρίς
αυτό η ζωή δεν έχει νόημα. Το πέτυχε αυτό το «κάτι» η Επανάσταση
του 1821;
Ξέρουμε με βεβαιότητα ότι οι λέξεις, στην ίδια την «καθομιλούμενη»
ελληνική μας γλώσσα, είχαν τότε
άλλο νόημα και έχουν άλλο σήμερα.
Παράδειγμα η λέξη «ελευθερία» ή
η λέξη «πατρίδα». Σήμερα λέμε
«ελευθερία» και εννοούμε θωράκιση
ατομικών δικαιωμάτων, νομοθετημένο «άσυλο» που αμνηστεύει ακόμα
και «κατά συρροήν», κάθε βράδυ,
απόπειρες δολοφονιών εκ προθέσεως. Λέμε «πατρίδα» (αν τολμήσει
κανείς τη λέξη) και εννοούμε το αντίπαλο του πολίτη, μισητό «κράτος».
Η «ελευθερία» παραπέμπει στην
αυτονόητη αντίσταση σε εξουσίες,
εκλεγμένες μεν, αλλά ιδιοτελέστατες,
και η «πατρίδα» σε κράτος συνώνυμο
με τη φαυλότητα, τη διαπλοκή χυδαίων συμφερόντων.
Να γιορτάσουμε λοιπόν την Επανάσταση του 1821, χωρίς να καταλαβαίνουμε, ούτε καν λεκτικά, τους








Είμαστε πια άλλος λαός.
Καμιά σχέση με το 1821.
στόχους της; Πραγματικά, εγγίζει
τα όρια του εμπαιγμού. Θα έχουμε
κληθεί με τον «εορτασμό» σε γιορτή
ή σε ξόδι, να γιορτάσουμε ή να
θρηνήσουμε; Θα μιλάμε για αγώνα,
τότε, ανεξαρτησίας, ζώντας σήμερα
την πιο ολοκληρωτική και ατιμωτική εξάρτηση στην οποία μπορεί
να εξαναγκαστεί ένας λαός. Είναι
σκέτη παράνοια. Θα τιμάμε, με
γιορτές και πανηγύρεις, εκείνους
που τότε αρνήθηκαν υποταγή και
υποτέλεια στους Τούρκους, ποιοι;
Εμείς σήμερα, οι ηδονικά υπόδουλοι
στους εξευτελιστικούς όρους δανεισμού από το ΔΝΤ και στη βάναυση σκαιότητα του όποιου κ.
Σόιμπλε;
Είμαστε πια άλλος λαός, καμιά
σχέση με τους επαναστάτες του
1821. Εκείνοι, σίγουρα, είχαν ελαττώματα, πάθη, μίση, στενοκεφαλιές,
ήταν αγράμματοι. Αλλά είχαν ταυτότητα, την αυτοσυνειδησία μιας
καταγωγικής αρχοντιάς. Εμείς σήμερα είμαστε μόνο εκτοπλάσματα
του μιμητισμού, ένας απρόσωπος
καταναλωτικός πολτός, καρικατούρα δήθεν Ευρωπαίων, δήθεν διεθνιστών ή δήθεν εθνικιστών – ένας
λαός που δεν ενοχλείται όταν τον
φτύνει προκλητικά ο Ερντογάν,
όταν τον εμπαίζει συγκαταβατικά
ο Ζάεφ, όταν τον ταπεινώνουν απροσχημάτιστα ακόμα και οι Αλβανοί.
Μας έχουν φορέσει, τα αφεντικά
μας, τη συνείδηση του «μικρού»
και «αδύναμου». Αντίθετα, οι επαναστατημένοι του ’21 έσωζαν τη

συνείδηση του κοσμοπολίτη, «ανάσαινε ο Ελληνας τον αέρα μιας περίπου αυτοκρατορίας». Οργωνε τη
Μεσόγειο καραβοκύρης, κυριαρχούσε έμπορος στις αγορές της Ευρώπης, διακριτός και σεβαστός στα
μεγάλα αστικά κέντρα της εποχής.
Και, για να συνεχίσω τον Ελύτη:
«οι δυνατότητες του Ελληνα να κινηθεί, χωρίς διαβατήριο γλώσσας,
καλύπτανε μεγάλα μέρη της Ιταλίας
και της Αυστρίας, ολόκληρη την
Αίγυπτο, τη νότια Βουλγαρία, τη
Ρουμανία, τη Ρωσία του Καυκάσου
και, φυσικά, την Κωνσταντινούπολη
με την ενδοχώρα της, ώς κάτω,
κατά μήκος του Αιγαίου, τη λεγόμενη στις μέρες μας νοτιοδυτική
Τουρκία».
Ο ίδιος αυτός κοσμοπολίτης Ελληνας, άρχοντας στο φρόνημα και
ο πιο φτωχός, με την κρατικοποίηση του Ελληνισμού μεταμορφώθηκε σε βαλκάνιο επαρχιώτη, λούμπεν στοιχείο του δυτικού «παραδείγματος». Να πλένει πιάτα στα
εστιατόρια της Αμερικής, να γδέρνει ψάρια στα μικροφαγάδικα της
Αυστραλίας, ευτελισμένος «γκάσταρμπάιτερ» αργότερα στη Γερμανία. Αλλά και στην έσχατη κατάπτωση, μετά την κρατικοποίηση,
καϋμός και νοσταλγία του Ελληνα
ήταν η πατρίδα: Και «πατρίδα» σήμαινε τη γλώσσα του, το χωριό
του, τη ζωντανή πνύκα του καφενείου, την εκκλησιά, ομφαλό του
«ιερού» στη ζωή του, τη Γιορτή,
το σταυροκόπημα. Ψάξτε αν υπάρχει χωριό στην Ελλάδα, που να
μην χρωστάει την πλατεία του, το
σχολειό του, την εκκλησιά του,
την ύδρευσή του σε απόδημους
ντόπιους «δωρητές» και «ευεργέ-

τες». Τους ίδιους που έχτισαν και
στην Αθήνα ό,τι κομψότερο και
ελληνικό σε αρχιτεκτονική.
Το πρόσωπο που επελέγη από
την κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη για να προεδρεύσει στην οργάνωση του εορτασμού για τα διακόσια χρόνια από την Επανάσταση,
είναι μια κατεξοχήν εύστοχη επιλογή. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει
ευστοχότερη. Συμβολική φιγούρα:
σαρκώνει αποκαλυπτικά όλους τους
λόγους που διαφοροποιούν και απομακρύνουν τελεσίδικα την ελλαδική
κοινωνία από το θαύμα του 1821.
Συλλογισθείτε το, είναι η συνεπέστερη έκφανση του «προοδευτικού»
μηδενισμού, του διπολικού (μαρξιστικού και καπιταλιστικού) Ιστορικού Υλισμού, που κυβερνάει πια,
μόνιμα και σταθερά, τη χώρα.
Με τον μαρξιστικό ιστορικο-υλιστικό μηδενισμό, οι προθέσεις είναι
ξεκάθαρες: Θέλουν την Ελλάδα κράτος διεθνικό, επιθετικά άθρησκο,
τον λαό άγλωσσο για να ’ναι και
άσκεφτος, μόνο οπαδός, όχι πολίτης,
χειραγωγούμενος λούμπεν συρφετός. Τα ίδια, για τους δικούς του
στόχους, θέλει και ο μηδενισμός,
ως ιδεολογία και πρακτική της διεθνικής ασυδοσίας των «Αγορών».
Αυτός δουλεύει ακόμα πιο ύπουλα,
υποκαθιστά την εμπειρία με τις εντυπώσεις, το πραγματικό με το φαντασιώδες. Η ιδεοληψία γίνεται «πεποίθηση», το χρήμα μέτρο κάθε
«επιτυχίας», η ευτυχία μόνο ηδονική
ανατριχίλα.
Τουλάχιστο, στις 25 Μαρτίου του
2021, κάποιος, οποιοσδήποτε, ας
οργανώσει ένα μικρό, αθόρυβο μνημόσυνο, για όσους θέλουν να θρηνήσουν την Ελλάδα που χάθηκε.
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Το αποτέλεσμα
στο Βερολίνο
Του ΒΙΚΤΩΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Ο κ. Βίκτωρ Παπαδόπουλος είναι
διευθυντής του Γραφείου Τύπου
του προέδρου της Δημοκρατίας.

EPA/KIM LUDBROOK

Μ

ετά από μια μακρά περίοδο απραξίας στο Κυπριακό, για την οποία
μόνο η ελληνοκυπριακή κοινότητα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας
δεν ευθύνονται, η διαδικασία για την
εξεύρεση λύσης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ
και στη βάση των καλών υπηρεσιών του
γ.γ. του διεθνούς οργανισμού κινήθηκε
κατά ένα θετικό βήμα προς τα εμπρός.
Το δείπνο που παρέθεσε ο Αντόνιο
Γκουτιέρες στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στο Βερολίνο είχε έναν και μοναδικό στόχο. Να καταγράψει και επίσημα και να δημοσιοποιήσει εκείνο που
πρόεδρος Αναστασιάδης και Μουσταφά
Ακιντζί συμφώνησαν ως όρους αναφοράς
στη συνάντησή τους στις 9 Αυγούστου
ώστε να καταστεί δυνατή η επανάληψη
των συνομιλίων, σύμφωνα με όσα ζήτησε
ο γ.γ. του ΟΗΕ, αλλά η Τουρκία ανέτρεψε,
απαιτώντας να εξασφαλίσει εκ των προτέρων αυτά που απαιτεί στο τραπέζι
των συνομιλιών.
Η συμφωνημένη δήλωση του γενικού
γραμματέα περιέχει ξανά τη συναντίληψη και θέληση των δύο ηγετών αναφορικά με την επιδιωκόμενη μορφή λύσης, παρά την αντίθετη επιδίωξη της
Άγκυρας. Περιέχει, επίσης, την παράγραφο 4 του ψηφίσματος 716 του 1991
όπου σαφώς καταγράφεται ο ορισμός
της πολιτικής ισότητας και η ερμηνεία
αυτής, καθώς και η βάση επί της οποίας
θα διεξαχθούν οι συνομιλίες, όταν και
εφόσον συγκληθεί νέα διάσκεψη για
την επίλυση του Κυπριακού. Δηλαδή
την κοινή δήλωση της 11ης Φεβρουαρίου
2014, τις επιτευχθείσες μέχρι το Κραν
Μοντάνα συγκλίσεις και το πλαίσιο Έξι
σημείων του γ.γ. του ΟΗΕ.
Με τη δήλωσή του ο γ.γ. διαβεβαιώνει,
επίσης, ότι θα συνεχίσει την προσπάθεια
με τις εγγυήτριες δυνάμεις για την επίτευξη συμφωνίας για τους όρους αναφοράς, καθώς και για τη σύγκληση άτυπης διάσκεψης για τον ίδιο λόγο. Από
τα πιο πάνω στοιχεία που προέκυψαν
ως αποτέλεσμα του δείπνου στο Βερολίνο
το συμπέρασμα για έναν αντικειμενικό
παρατηρητή είναι ένα: Η μπάλα, και
επισήμως πλέον, τόσο για τη σύγκληση
άτυπης διάσκεψης κατά την οποία στόχος θα είναι να συμφωνηθούν από όλους
οι όροι αναφοράς που ζητάει ο Αντόνιο
Γκουτιέρες για να ανοίξει ο δρόμος επανάληψη των συνομιλιών για επίλυση
του Κυπριακού, είναι στο γήπεδο της
Τουρκίας.
Ως εκ τούτου, τόσο ο γ.γ. του ΟΗΕ
όσο και η διεθνής κοινότητα ( Ε.Ε. και
άλλοι) θα πρέπει να στραφούν προς την
Άγκυρα ώστε να καμφθεί η αδιαλλαξία
της και να αποδεχθεί τη σύγκληση άτυπης διάσκεψης για την Κύπρο, καθώς
και να συναινέσει στους όρους αναφοράς
που οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων επικύρωσαν ενώπιον του Αντόνιο Γκουτιέρες ώστε να ανοίξει ο δρόμος για νέα
διάσκεψη τύπου Κραν Μοντάνα.
Επιπροσθέτως, η Τουρκία θα πρέπει
να σταματήσει όλες τις έκνομες ενέργειές
της εις βάρος της Κύπρου, τόσο στην
ΑΟΖ της όσο και επί του εδάφους στην
πράσινη γραμμή και την Αμμόχωστο.

Ακτιβιστές της ομάδας Extinction Rebellion διαμαρτύρονται για την κλιματική κρίση έξω από το Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ στο πλαίσιο της δράσης «Μαύρη Παρασκευή».

Στρατηγική συμφωνία; Εάν και εφόσον...

Τ

Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

ι έγινε στο Βερολίνο στις 25 Νοεμβρίου; Η απάντηση που θα δίνεται,
εξαρτάται από την οπτική γωνία
που βλέπει κανείς τα πράγματα. Στο ορθολογικό σενάριο, η δήλωση Γκουτιέρες
συνιστά την επιβεβαίωση ότι το Κυπριακό
κάνει κύκλους γύρω από τον εαυτό του,
γιατί ο Ε/κ ηγέτης επιθυμεί να εξαντλήσει
τη δεύτερη πενταετία του χωρίς «πονοκεφάλους». Στην κυνική όψη των πραγμάτων, κάποιος θα ισχυριστεί ότι εκεί
που όλα ήταν ένα διαρκές αλαλούμ αντιφατικών δηλώσεων, ο γ.γ. του ΟΗΕ ταξινόμησε το πλαίσιο αναζήτησης λύσης
και ζήτησε καθαρές προσεγγίσεις από
τους δύο ηγέτες. Ειδικότερα σχόλια, επί
σημείων της δήλωσης:
1. «Οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν
στον γ.γ. τη δέσμευσή τους και την αποφασιστικότητά τους να επιτύχουν μια
λύση στη βάση διζωνικής, δικοινοτικής
ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα όπως
προβλέπεται στα σχετικά ψηφίσματα του
Συμβουλίου Ασφαλείας, περιλαμβανομένης της παραγράφου 4 του ψηφίσματος
716 του 1991». Η παράγραφος αυτή αφορά
πλήρως τον Ν. Αναστασιάδη. Ο γ.γ. άδειασε τις επί δυόμισι έτη μανούβρες Αναστασιάδη, καθώς δεν είχε το σθένος να
πει στον γ.γ. τι είπε στον Τσαβούσογλου,
ή τι είπε στον Τσίπρα και σε διάφορους
συνομιλητές του στη Λευκωσία. Έτσι,
κατά κανόνα, συμβαίνει με τους μικρούς
πολιτικούς: μέσα παίζουν τους «ισχυρούς»,
και έξω, μπροστά στο ενδεχόμενο να καταγραφούν ως οι έχοντες την ευθύνη
ενός γενικευμένου αδιεξόδου, μέσα σε
20 λεπτά, αλλάζουν τακτική. Σήμερα με
περισσή ευκολία αποδέχεται τη «βάση»









Ο γ.γ. άδειασε τις επί δυόμισι
έτη μανούβρες Αναστασιάδη,
καθώς δεν είχε το σθένος να
πει στον γ.γ. τι είπε στον Τσαβούσογλου, ή τι είπε στον Τσίπρα και σε διάφορους συνομιλητές του στη Λευκωσία.
Γκουτιέρες που λέει ακριβώς τα αντίθετα
από εκείνα που έπραττε με μακρόν!
2. «Ο Τ/κ ηγέτης και ο Ε/κ ηγέτης, παρακινούμενοι από μια αίσθηση του κατεπείγοντος, συμφώνησαν ότι η επίτευξη
μιας συνολικής και διαρκούς λύσης του
Κυπριακού σε ένα προβλεπτό χρονικό
ορίζοντα είναι ύψιστης σημασίας για τη
ευημερία και των δύο κοινοτήτων στο
μέλλον και ότι το στάτους κβο δεν είναι
βιώσιμο». Σημαντική παράμετρος στις
προσπάθειες για αναζήτηση λύσης είναι
ο παράγοντας «χρόνος». Το στάτους κβο
δεν είναι βιώσιμο. Αίσθηση του κατεπείγοντος. Σε ένα προβλεπτό χρονικό ορίζοντα. Τι κρίμα που δεν τα λέει αυτά,
κάθε μέρα, ένας Ε/κ ηγέτης! Τι κρίμα που
τα ακούμε από τον γ.γ. του ΟΗΕ, και όχι
από τον ηγέτη της κοινότητας που υφίσταται την κατοχή για 45 χρόνια!
3. «Οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στην Κοινή Διακήρυξη της
11ης Φεβρουαρίου 2014, τις προηγούμενες
συγκλίσεις και στο πλαίσιο έξι σημείων
που παρουσίασε ο γ.γ. του ΟΗΕ στις 30
Ιουνίου 2017 με στόχο την επίτευξη στρατηγικής συμφωνίας που θα ανοίξει τον

δρόμο για μια συνολική διευθέτηση».
Κρίνω την παράγραφο αυτή ως την πιο
σημαντική: το υλικό αυτό (Διακήρυξη
11ης Φεβρουαρίου, προηγούμενες συγκλίσεις, Πλαίσιο Γκουτιέρες) να τύχει επεξεργασίας, ώστε να καταστεί «στρατηγική
συμφωνία», και αυτή η συμφωνία, «να
ανοίξει το δρόμο για τη συνολική επίλυση».
Με λίγα λόγια ο γ.γ. ζήτησε από τους δύο
ηγέτες να εργαστούν με ταχύτητα πάνω
στο υλικό αυτό για να συγκροτήσουν
«στρατηγική συμφωνία».
4. «Ενόψει αυτών των συζητήσεων,
δεσμεύτηκα να επεκτείνω τις προσπάθειές
μου για την επίτευξη των όρων αναφοράς
που θα χρησιμεύσουν ως σημείο εκκίνησης συναίνεσης για σταδιακές, ουσιαστικές και προσανατολισμένες στην επίτευξη αποτελεσμάτων διαπραγματεύσεις,
το συντομότερο δυνατόν». Προφανώς ο
γ.γ., γνωρίζοντας ότι έχει να κάνει με ένα
εξαιρετικό μεγάλο έλλειμμα εμπιστοσύνης
μεταξύ Αναστασιάδη – Ακιντζί, «δεσμεύτηκε να επεκτείνει τις προσπάθειές του»,
για «προσανατολισμένες στην επίτευξη
αποτελεσμάτων διαπραγματεύσεις, το
συντομότερο δυνατόν». Πέρασε ήδη μια
εβδομάδα από τη συνάντηση. Τι τους εμπόδιζε να συναντηθούν στη Λευκωσία
και να αξιολογήσουν τα επόμενα βήματα
υπό το φως της Δήλωσης Γκουτιέρες και
των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει;
Άλλωστε, ο γ.γ. σημείωσε ότι «αναγνωρίζεται ότι αυτή τη φορά πρέπει να είναι
διαφορετικά»...
5. «Από αυτή την άποψη, δεσμεύτηκα
να διερευνήσω μαζί με τον Τουρκοκύπριο
ηγέτη και τον Ελληνοκύπριο ηγέτη και
με τις εγγυήτριες δυνάμεις τη δυνατότητα

να συγκαλέσω μια άτυπη συνάντηση με
τη συμμετοχή των πέντε μερών συν τα
Ηνωμένα Έθνη σε κατάλληλη στιγμή».
Τα στοιχεία δείχνουν παραπομπή του θέματος, ίσως μετά την ολοκλήρωση της
ψηφοφορίας για την ανάδειξη ηγέτη της
τ/κ κοινότητας, Απρίλης, 2020.
Θυμίζω ότι ο ειδικός απεσταλμένος
του Α. Γκουτιέρες για το Κυπριακό, Εσπεν
Μπαρθ Αϊντε, δήλωσε ότι «χάθηκε μια
ιστορική ευκαιρία» καθώς, φτάσαμε στο
παρά ένα της επίλυσης το 2017. Μετά
από δυόμισι χρόνια περιπλάνησης στον
κόσμο των παραισθήσεων, η δήλωση
Γκουτιέρες δείχνει πλαίσιο κινήσεων για
το 2020. Δηλαδή γυρίσαμε εκεί που ήμασταν το 2017, και πιο πίσω ακόμα! Όσα
σενάρια προώθησε ο Ν. Αναστασιάδης
κατέρρευσαν πλήρως. Βολιδοσκόπησε
για δύο κράτη, αλλά αποδοκιμάστηκε
από το Σ.Α. του ΟΗΕ. Άνοιξε χορό με “τριμερείς”, αλλά ο πολυπράγμων Νετανιάχου
ετοιμάζεται για δίκη με κατηγορίες για
διαφθορά. Ζήτησε “ομπρέλα προστασίας”
πάνω από την «ΑΟΖ μας» και αυτή έγινε
κομμάτια και θρύψαλα.
Οι συνεχείς αλλαγές στις πολιτικές
συνθήκες γύρω από την Κύπρο (όπως το
εξαιρετικά δύσκολο και πιεστικό μεταναστευτικό), οδηγούν σε δέκα ημέρες
την νέα πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα
Φον Ντερ Λάιεν στην Άγκυρα, ενώ λίγες
μέρες ενωρίτερα θα πάει στην ίδια πόλη
ο Αντιπρόεδρος Μ. Σχοινάς. Οι μετατοπίσεις του ενδιαφέροντος σε άλλα πεδία,
είναι μια συνήθης περιπλοκή στην περιοχή
μας...

www.larkoslarkou.org.cy

Το τρένο της Κύπρου

Η

άτυπη τριμερής του Βερολίνου πέρασε στην ιστορία ως
ακόμη μία προσπάθεια του
ΟΗΕ για να βρεθεί μια διέξοδος που
να οδηγεί σε μια συνολική διευθέτηση του Κυπριακού. Προστέθηκε
στην λίστα των εκατοντάδων προσπαθειών του διεθνούς παράγοντα
για να βρεθεί επιτέλους η χρυσή
τομή που να ανοίγει μια προοπτική
επίλυσης του μακροβιότερου ίσως
προβλήματος με το οποίο ασχολείται
ο ΟΗΕ στο υψηλότερο μάλιστα επίπεδο. Κάνοντας, λοιπόν, «ταμείο»,
καλό θα ήταν μια ψύχραιμη και αντικειμενική αξιολόγηση των θετικών
και αρνητικών του Βερολίνου. Το
ανακοινωθέν συναντίληψης και
δέσμευσης των δύο ηγετών σίγουρα
περιέχει θετικά αλλά και αρνητικά
στοιχεία. Με μια δεύτερη ανάγνωση
το συμπέρασμα που εξάγεται είναι
ότι τα αρνητικά πολύ συγκεκριμένα,
ενώ τα θετικά είναι αόριστα και εν
πολλοίς ήταν δεδομένα πριν από
τη συνάντηση.

Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Πρωτίστως ο μη καθορισμός
οδικού χάρτη με συγκεκριμένες
ημερομηνίες αποτελεί την πλέον
αρνητική εξέλιξη που ίσως να αναιρεί τα όποια θετικά στοιχεία. Μπορεί η εξάμηνη παράταση του αδιέξοδου να μην είναι μεγάλο χρονικό
διάστημα μπροστά στον μισό αιώνα
ζωής του Κυπριακού αλλά δυστυχώς
πρόκειται για την πιο κρίσιμη περίοδο. Τα σημερινά δεδομένα μπορεί μέσα σε έξι μήνες να ανατραπούν εντελώς. Από τη μία οι εκλογές
στα Κατεχόμενα και από την άλλη
οι εξελίξεις στα ενεργειακά ίσως
να καταστήσουν οποιαδήποτε μελλοντική προσπάθεια ανέφικτη.
Σίγουρα στα γενικά θετικά περιλαμβάνεται η προσωπική εμπλοκή του γ.γ. και η αποφασιστικότητα
που δείχνει για συνέχιση της διαδικασίας. Όμως, αυτή του η στάση
θα πρέπει να αξιολογηθεί σε συνάρτηση με τη σαφέστατη προειδοποίηση ότι «αυτήν τη φορά τα
πράγματα θα είναι διαφορετικά».

Όσον αφορά τη δική μας πλευρά, θετική θα πρέπει να θεωρηθεί
η στάση που τήρησε ο ΠτΔ. Η επιστροφή του στις διαχρονικές θέσεις
Νίκου Αναστασιάδη, όσον αφορά
τη μορφή λύσης, είναι κάτι για το
οποίο θα πρέπει να πιστωθεί θετικά.
Ακόμα τα εύσημα θα πρέπει να
αποδοθούν και στον Αβέρωφ Νεοφύτου, που, αν και πολλές φορές
βρέθηκε σε δύσκολη θέση, βρήκε
τον τρόπο να συντηρήσει τη σωστή
ρητορική, όσον αφορά τις αρχές
και αξίες του κόμματος στο Κυπριακό, κάτι που σίγουρα συνέτεινε
στην εποικοδομητική στάση που
τήρησε ο ΠτΔ στο Βερολίνο.
Ίσως είναι η πρώτη φορά, μετά
το Μοντ Πελεράν 1, που οι θέσεις
του ΠτΔ είναι ευθυγραμμισμένες
με αυτές του κυβερνώντος κόμματος όσον αφορά το εθνικό θέμα.
Όμως, η θετική μας στάση στο Βερολίνο δεν είναι μόνο για εύσημα
αλλά δημιουργεί παράλληλα και
ευθύνες για την περαιτέρω πορεία.

Το Βερολίνο αποτελεί μόνο την αρχή. Χρειάζεται η απαραίτητη διαχείριση και συνέπεια για να πειστεί
πλέον η διεθνής κοινότητα ότι είμαστε η πλευρά που, ουσιαστικά
και όχι λεκτικά, θέλει λύση και επανένωση.
Προς τον σκοπό αυτό θα πρέπει
όλοι να συνδράμουν. Ο ΠτΔ θα
πρέπει να σταματήσει τη ρητορική
περί προβληματισμών για άλλους
δρόμους, σχέδια Β΄ και Γ΄, για πλειοψηφίες - μειοψηφίες, για πολιτικές
ανισότητες και δημοκρατικές παραδοξότητες. Ειδικότερα στο θέμα
της πολιτικής ισότητας η σαφέστατη αναφορά στο ψήφισμα 716
και η επαναβεβαίωση των υφιστάμενων συγκλίσεων, ξεκαθαρίζει
αυτό το μεγάλο θέμα. Είτε μας αρέσει είτε όχι, για να υπάρξει λύση
θα πρέπει η μία θετική ψήφος στο
Υπουργικό Συμβούλιο και στα όργανα υψηλής πολιτικής να θεωρείται δεδομένη.
Η αλλαγή της ρητορικής του

ΠτΔ είναι απαραίτητη όχι γιατί το
ζητούν οι επικριτές του αλλά γιατί
το ζητάει σαφέστατα ο ίδιος ο γ.γ.
με την τελευταία του έκθεση προς
το Συμβούλιο Ασφαλείας.
Στην αντίπερα όχθη οι επικριτές
του, εάν και εφόσον δεν υπάρξει
υπαναχώρηση από τις θέσεις που
κατέθεσε στο Βερολίνο, θα πρέπει
να στηρίξουν την όλη προσπάθεια.
Ειδικότερα το ΑΚΕΛ, ανεξάρτητα
αν έχει δίκαιο ή άδικο για την κριτική που ασκεί προς τον ΠτΔ, θα
πρέπει όλα αυτά, τα περί Μοντ Πελεράν και Κραν Μοντάνα, να τα
αφήσει πίσω. Άλλωστε, η ιστορία
τα έχει καταγράψει και θα αποδώσει
«Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι». Ας
μην ξεχνάμε ότι ο γ.γ. του κόμματος
της αριστεράς και παλαιότερα είχε
στηρίξει την προσπάθεια, αποσπώντας μάλιστα από τον ίδιο τον
ΠτΔ τον τιμητικό τίτλο της πατριωτικής δύναμης.
«Το τρένο μπήκε και πάλι στις
ράγες». Σωστή η διαπίστωση του

Τ/κ ηγέτη. Όμως, αυτό από μόνο
του δεν σημαίνει τίποτα. Το τρένο
θα πρέπει πρώτιστα να εκκινήσει
με προορισμό τον σταθμό της επανένωσης. Για να λειτουργήσει,
όμως, και πάλι χρειάζεται η απαραίτητη συντήρηση. Ένα τρένο
παραμελημένο και λεηλατημένο
που για δύο και πλέον χρόνια ήταν
έρμαιο στις ορέξεις του κάθε πολιτικάντη, ένθεν και ένθεν των
οδοφραγμάτων, δεν μπορεί να επανεκκινήσει χωρίς τις απαραίτητες
επισκευές.
Σίγουρα δεν εξαρτάται μόνο από
εμάς. Η αδιαλλαξία της Τουρκίας
είναι δεδομένη. Τουλάχιστον, όμως,
ας κάνουμε αυτό που μας αναλογεί
χωρίς παλινδρομήσεις, μεταλλάξεις
και υπαναχωρήσεις. Διαφορετικά
θα κατηγορηθούμε ως συνένοχοι
για την πλήρη και μόνιμη ακινητοποίηση του τρένου της Κύπρου.

Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου είναι ειδικός
προγραμμάτων ηλεκτρ. υπολογιστών.
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Sunglasses
Prescription glasses
Contact lenses
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DAILY AND MONTHLY
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Contact lens solution
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Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019

Τα σημεία
φωτιά του
πορίσματος

Ο πατέρας
το κλειδί
στην υπόθεση
Σε όλα τα στάδια της

Τα σημάδια που φανέρωναν την ανάγκη
στήριξης και οι εγκληματικές αμέλειες
Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Η ιστορία ενός παιδιού που «πέθαινε»
από τη μέρα γέννησής του θα μπορούσε να αποτελεί σενάριο χολιγουντιανής ταινίας ή ακόμη αποκύημα της πιο νοσηρής φαντασίας.
Στην προκειμένη περίπτωση παρόλα
αυτά δεν πρόκειται για κάποιο από
τα ανωτέρω, αλλά μια ιστορία γραμμένη με τα μελανότερα χρώματα
μιας βαριά νοσούσας Πολιτείας. Το
πόρισμα της Επιτρόπου Διοικήσεως
Μαρίας Στυλιανού Λοττίδου για την
τραγική κατάληξη του 14χρονου
Στυλιανού μοιάζει με χρονογράφημα, ακολουθώντας τον από τα πρώτα
του βήματα, από την προδημοτική
εκπαίδευση μέχρι τη διάπραξη του
απονενοημένου διαβήματος. Μια
ζωή γεμάτη εγκατάλειψη, σωματική
και ψυχολογική βία, εγκληματική
αμέλεια αυτών που ο Στυλιανός
χρειαζόταν όσο τίποτα άλλο. Τον
Σεπτέμβριο δεν πέθανε ο Στυλιανός,
αλλά η Πολιτεία.
Ήδη από την ηλικία των δύο
χρονών ο Στυλιανός «φώναζε» για
βοήθεια, όπως εντοπίζει στο πόρισμά της η κα Λοττίδου. «Από την
αρχή είχαν εντοπιστεί θέματα με
τη συμπεριφορά του, όπως πολλές
εκρήξεις θυμού και βία, ορισμένες
φορές προς τα άλλα παιδιά που φοιτούσαν στον Σταθμό. Για τον λόγο
αυτό, κάθε φορά που ο Στ. ήταν σε
ένταση, η διευθύντρια του Ιδρύματος κ. ΧΧΧ, τον έπαιρνε στο γραφείο της με το πρόσχημα ότι θα τη
βοηθούσε, προκειμένου ο Στ. να
ηρεμούσε».
Ο ίδιος δεν σιωπούσε, αντιθέτως
ενημέρωνε πως το οικογενειακό
του περιβάλλον νοσούσε βαριά. «Ο
Στ. ανέφερε συχνά πως ο πατέρας

του κτυπούσε τη μητέρα του και
γι’ αυτό δεν τον αγαπούσε, ότι όταν
μεγαλώσει θα τον σκοτώσει, καθώς
και ότι δεν τον ήθελε, ενώ οι δασκάλες του τον αγαπούσαν», σημειώνει στο πόρισμά της η κα Λοττίδου, η οποία μάλιστα εντοπίζει
πως «η μητέρα του Στ. επισκεπτόταν
συχνά το σχολείο και πολλές φορές
έκλαιγε και κατηγορούσε τον πατέρα». Ο Στυλιανός μέσα από τα
παιδικά του βιώματα έκρουε τον
κώδωνα του κινδύνου και το σχολείο
ήταν η μόνη του παρηγοριά. Η δασκάλα του, μάλιστα, αναφέρει πως
«συχνά δε, έβγαινε εκτός ελέγχου,
πολλές φορές γινόταν επιθετικός
και κτυπούσε τους συμμαθητές του
και έκρυβε μέσα του θυμό». Τα σημάδια ήταν εκεί, ο Στυλιανός «φώναζε» για βοήθεια. Η Πολιτεία όφειλε
να λάβει τα μηνύματα και να προστατεύσει ένα παιδί που ήταν ουσιαστικά εγκαταλελειμμένο.

Ο Στυλιανός προειδοποίησε
«Το Σάββατο, 11 Μαΐου 2019, η
ΧΧΧ ενημέρωσε τηλεφωνικά την
κ. ΧΧΧ ότι ο Στ. αποπειράθηκε να
κάνει κακό στον εαυτό του και τη
Δευτέρα, 13 Μαΐου 2019 το πρωί η
κ. ΧΧΧ ενημέρωσε την κ. ΧΧΧ» σημειώνει στο Πόρισμα της η Επίτροπος, φανερώνοντας με τον πλέον
ξεκάθαρο τρόπο πως ο Στυλιανός
προσέγγιζε το σημείο μηδέν. Βρισκόταν αισίως στη Γ΄ τάξη του Γυμνασίου, και όπως επισημαίνεται
στο πόρισμα, εκείνη τη χρονιά «ο
Στ. ήθελε να συνεχίσει τη φοίτηση
του στην Τεχνική Σχολή, χρειαζόταν
ησυχία στο σπίτι για να συγκεντρωθεί, προσπαθούσε, αλλά χρειαζόταν στήριξη και διευκολύνσεις».
Η απόπειρα αυτοκτονίας του

Τα σημάδια ήταν εκεί, ο Στυλιανός «φώναζε» για βοήθεια. Η Πολιτεία όφειλε να λάβει τα μηνύματα και να προστατεύσει ένα παιδί που ήταν ουσιαστικά εγκαταλελειμμένο.








Η απόπειρα να κάνει
κακό στον εαυτό του τον
Μάιο του 2019 θα μπορούσε, αν τύγχανε συστηματικής επιμέλειας και
φροντίδας, να αποτρέψει
το τραγικό συμβάν τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους.
Στυλιανού θα μπορούσε να αποτραπεί αν τύγχανε της δέουσας
προσοχής και να αλλάξει ολόκληρο
τον ρου της ιστορίας. Διότι αν λαμβάνονταν όλα τα ενδεικνυόμενα
μέτρα στήριξης, τότε ενδεχομένως
το αποτέλεσμα να ήταν διαφορετικό. Όπως επισημαίνει η κα Λοττίδου στο πόρισμά της «διαπιστώνεται απουσία διαχείρισης των πληροφοριών που λήφθηκαν για απόπειρα αυτοκτονίας από τις ΥΚΕ και
ΚΑΜΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΔΥΝΟΥ ούτε
από την ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΧΧΧ ούτε
τη ΛΚΥ ΧΧΧ».
«Υπάρχει παραδοχή ότι η οικογένεια δεν υποβλήθηκε σε αξιολό-

γηση ούτε με βάση τα νέα εργαλεία
αξιολόγησης των περιπτώσεων
(μαρτυρία της προϊσταμένης ΓΚΥ
Λατσιών ΧΧΧ) αλλά ούτε και υποβλήθηκε και σε ΚΑΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» αναφέρει σε άλλο σημείο
του πορίσματος της η Επίτροπος,
αναδεικνύοντας με τον πλέον σαφή
τρόπο την εγκληματική απουσία
των υπευθύνων λειτουργών των
ΥΚΕ. «Υπάρχει πλήρης ΑΠΟΥΣΙΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ και καθόλου ενασχόληση με το τόσο σοβαρό
θέμα που αφορούσε το ΣΤΥΛΙΑΝΟ
τόσο από την Συντονίστρια όσο
και από την ΛΚΥ» τονίζει επιπρόσθετα η κα Λοττίδου.
Στα συμπεράσματά της η Επίτροπος επισημαίνει αυτολεξεί πως
«για τον επίμαχο χρόνο της απόπειρας αυτοκτονίας υπάρχει παντελής αδιαφορία και ΚΑΜΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥ με αποτέλεσμα καμία πράξη,
καμία αξιολόγηση, καμία εξειδικευμένη στήριξη και κανένα ενδιαφέρον να μην υπάρξει για το ζήτημα του Στυλιανού».
Δεν ήταν, όμως, μόνο οι ΥΚΕ
που φέρεται να γύρισαν την πλάτη
στον Στυλιανό, καθώς ευθύνες κα-

ταλογίζονται στο πόρισμα και εναντίον μελών της Αστυνομίας. Με βάση τις καταγραφές του πορίσματος,
« η Αστυνομία όφειλε, όπως και οι
ΥΚΕ, να διερευνήσει κατά πόσο τα
παιδιά ήταν παρόντα ή όχι στα περιστατικά βίας, ώστε να είναι δυνατή η παραπομπή της υπόθεσης
στις ΥΚΕ προς το σκοπό λήψης των
από μέρους τους απαραίτητων μέτρων για την προστασία των συμφερόντων των ανήλικων τέκνων,
ακόμα και χωρίς τη συγκατάθεση
των γονέων».
Συνολικά 20 αναφορές εναντίον
του πατέρα είχε ενώπιον της η
Αστυνομία, γεγονός που «από μόνο
του καταδεικνύει πιθανή ένδειξη
για τη σοβαρότητα της κατάστασης,
και ότι απαιτείτο η άμεση αξιολόγηση της επικινδυνότητας του δράστη» σημειώνει ενδεικτικά η κα
Λοττίδου.
«Η παράλειψη εκτέλεσης των
καθηκόντων από μέρους των μελών
του Αστ. Σταθμού ΧΧΧ…στέρησαν
από αυτές την αφύπνιση στη συγκεκριμένη περίπτωση για περαιτέρω
διερεύνηση και αξιολόγηση κινδύνου», επισημαίνεται χαρακτηριστικά εντός τους πορίσματος.

ζωής του Στυλιανού ρόλο-κλειδί διαδραμάτιζε η
φιγούρα του πατέρα. Ο
τελευταίος, μέσα από την
καταγραφή των συμπερασμάτων της Επιτρόπου,
φέρεται να καθόρισε την
όλη εξελικτική πορεία
του Στυλιανού μέχρι την
τραγική κατάληξη. Για
ύπαρξη ενός επαναλαμβανόμενου μοτίβου βίαιης συμπεριφοράς από
τον πατέρα προς τη μητέρα κάνει λόγο το πόρισμα
της Επιτρόπου, η οποία
αναφέρει πως σε περίπτωση κατά την οποία
δεν ανεστέλλετο η καταγγελία και η δυνατότητα ποινικής δίωξης του
πατέρα, η οποία αν γινόταν με τον συντονισμό
των ΥΚΕ και της Αστυνομίας θα είχε τη δυνατότητα να αποτρέψει το τραγικό συμβάν.
«Κανείς δεν μπορεί να
γνωρίζει το αποτέλεσμα
μιας εξατομικευμένης
παρέμβασης μετά από
εκτίμηση κινδύνου, παροχή ψυχολογικής στήριξης, απομάκρυνση του
πατέρα από το σπίτι ή την
απομάκρυνση του από
τον πατέρα» εντοπίζεται
παράλληλα στο πόρισμα,
προκαλώντας την αιώρηση ενός τεράστιου και
πλέον αναπάντητου ερωτήματος. Γιατί χάθηκε τόσο άδικα ένα νέο παιδί,
το οποίο εκλιπαρούσε για
βοήθεια, εις ώτα μη
ακουόντων.
Όπως τονίζει μάλιστα με
νόημα η Επίτροπος Διοικήσεως, κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα ποιο
θα ήταν το αποτέλεσμα
αν υπήρχε έγκαιρη και
εξατομικευμένη παρέμβαση, γνωρίζουμε, όμως,
ποιο είναι το τραγικό
αποτέλεσμα από την
απουσία της.

Κομματικές πιέσεις για τον νέο χάρτη των Δήμων
Αγκάθια στο παρά πέντε για τις συνενώσεις και πριν ο υπουργός Εσωτερικών παρουσιάσει τα τελικά σχήματα αυτοδιοίκησης
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ
Τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου, εκτός
συγκλονιστικού απροόπτου, ο
υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης θα παρουσιάσει την
τελική μορφή της κυβερνητικής νομοθετικής πρότασης για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Μια πρόταση που στο σύνολό της
είναι γνωστή και αποδεκτή, πλην
του χάρτη με τα νέα διοικητικά σχήματα που θα δημιουργηθούν και θα
σμικρύνουν τον αριθμό, δήμων και
κοινοτήτων. Στο παρά πέντε ολοκλήρωσης, μακροχρόνιων διεργασιών σε πολιτικό, τοπικό και τεχνοκρατικό επίπεδο, όλα δείχνουν πως
γίνεται προσπάθεια οι τελευταίες
πινελιές να μπουν στο παρασκήνιο.
Η αναμενόμενη, αυριανή παρουσίαση του νέου χάρτη της τοπικής
αυτοδιοίκησης, έχει σημάνει συναγερμό σε τοπικές κοινωνίες που
διαφωνούν με τις προτάσεις του
ΥΠΕΣ, στο κομμάτι των συνενώσεων
και ασκούν αφόρητες πιέσεις στις
κομματικές τους στέγες για αποτροπή τους. Ένα δεύτερο στοιχείο
που φαίνεται να ενισχύει τον παράγοντα παρασκηνίου έχει να κάνει
με τις ισορροπίες, σε τοπικό επίπεδο,
και το ενδεχόμενο μέσω των συνενώσεων κάποια κόμματα να αποκομίσουν πολιτικούς πόντους και
ερείσματα. Η προσοχή στρέφεται
κυρίως προς κάποιες περιπτώσεις
συνενώσεων με ειδικό ενδιαφέρον,
όπως η Λευκωσία, η Αμμόχωστος,
η Λάρνακα αλλά και η Πάφος. Πιο
βατή παρουσιάζεται η Λεμεσός όπου
τα νέα σχήματα αυτοδιοίκησης
έχουν κλειδώσει, με τις όποιες διαφορές να μην επηρεάζουν το κλίμα
συναίνεσης . Οι πιέσεις που φαίνεται

θειών που καταβάλλονταν για συναινετικές διεργασίες. Οι έντονες
τοπικιστικές διαφορές έχουν βάλει
στο χορό και τα κόμματα, με το κυβερνών κόμμα να δείχνει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για τις τοπικές ισορροπίες. Ένα ζήτημα που φαίνεται να
υπάρχει είναι με την Δερύνεια, όπου
εκδηλώνεται έντονο ενδιαφέρον
για συνένωση με κάποιον από τους
μεγάλους δήμους της περιοχής, προκειμένου ο Συναγερμός να μη χάσει
την πρωτοκαθεδρία αλλά και να τη
διευρύνει. Πέρα από την Δερύνεια,
κομματική χροιά έχει δοθεί και στην
κόντρα Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου όπου οι δημόσιες αντιδράσεις
υπήρχαν μέχρι και την προηγούμενη
εβδομάδα.

Ο Κωνσταντίνος Πετρίδης, ο οποίος αύριο Δευτέρα αναμένεται να παρουσιάσει και τον χάρτη με τις συνενώσεις, εμ-

φανίζεται έντονα προβληματισμένος από τις προσπάθειες που καταβάλλονται για κομματικοποίηση της μεταρρύθμισης.









Eντονες είναι οι πληροφορίες για ενδιαφέρον
από πλευράς ΔΗΣΥ
για κάποιες περιπτώσεις
συνενώσεων, όπως ο
Στρόβολος, η Λακατάμεια, η ελεύθερη Αμμόχωστος και τα Λειβάδια.
να ασκούνται στο παρασκήνιο προκαλούν δυσφορία στο Υπουργείο
Εσωτερικών.
Όπως σαφώς προκύπτει από μελέτη του υπουργείου Εσωτερικών,
στη βάση της οποίας πραγματοποιήθηκαν οι διαβουλεύσεις με κόμματα

και τοπικούς φορείς, η νέα τοπική
αυτοδιοίκηση θα διαμορφωθεί σε
13 νέα συμπλέγματα, δήμων και
κοινοτήτων, στο ένα σενάριο και
14 στο άλλο. Σενάρια που έχουν δει
το φως της δημοσιότητας και έχουν
προκαλέσει επιμέρους αντιδράσεις.
Οι μεγαλύτερες έχουν εκδηλωθεί
πρώτα στην ελεύθερη Αμμόχωστο
και μετά στην Πάφο. Ωστόσο, μικρότερες αντιδράσεις καταγράφονται και σε άλλες περιοχές που δεν
επηρεάζουν όμως το εγχείρημα. Το
τελευταίο διάστημα κινητικότητα
καταγράφεται και σε κομματικό επίπεδο, αναφέρουν πληροφορίες της
«Κ» από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιδεικνύοντας ενδιαφέρον για κάποιες συγκεκριμένες
περιοχές και συνενώσεις. Μια τέτοια
περίπτωση παρουσιάζεται ο Στρό-

βολος. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, στο χώρο του Δημοκρατικού Συναγερμού βρίσκει ένθερμους υποστηριχτές η προοπτική
συνένωσης του μεγαλύτερου δήμου
της Λευκωσίας με τη Λακατάμεια
προκειμένου το κόμμα να έχει έντονη παρουσία στο νέο σχήμα. Θέση
που έρχεται σε αντίθεση με τα όσα
έχει υποστηρίξει δημόσια ο δήμαρχος Ανδρέας Παπαχαραλάμπους,
για συνένωση του Στροβόλου με τη
Λευκωσία. Πρόταση που φαίνεται
να αντικρίζεται με καλό μάτι και
από τον Κωνσταντίνο Πετρίδη.

Η Αμμόχωστος
Από την αρχή που ξεκίνησαν οι
διεργασίες για καθορισμό των νέων
σχημάτων, η ελεύθερη Αμμόχωστος
αποτελούσε το αγκάθι των προσπα-

Λειβάδια-Γεροσκήπου
Για την Επαρχία Λάρνακας, τα
Λειβάδια εμφανίζονται να είναι η
ίδια περίπτωση με αυτή της Δερύνειας. Στην Πινδάρου δεν φαίνεται
να ευνοούν συνένωση του δήμου
Λάρνακας με τα Λειβάδια, προκειμένου να μην διαφοροποιηθεί το
ισοζύγιο των κομματικών δυνάμεων,
προς το ΑΚΕΛ. Πληροφορίες αναφέρουν πως καταβαλλόταν προσπάθεια, προκειμένου τα Λειβάδια
να συνενωθούν με την Αραδίππου
για την δημιουργία ενός κεντροδεξιού δήμου. Στην Πάφο επίκεντρο
των παρασκηνιακών ζυμώσεων
ήταν η Γεροσκήπου, όπου εδώ έντονο ενδιαφέρον για αυτονομία του
δήμου επιδεικνύεται από πλευράς
του Δημοκρατικού Κόμματος. Πηγές
του ΔΗΚΟ έλεγαν στην «Κ» πως η
στάση της τοπικής αρχής για μη
συνένωση με την Πάφο είναι ορθή,
υπό το πρίσμα πως ο Δήμος Γεροσκήπου είναι οικονομικά βιώσιμος

και πως μια συνένωση με την Πάφο
θα δημιουργούσε προβλήματα. Η
Λεμεσός παρουσιάζεται να είναι η
επαρχία όπου σε γενικές γραμμές
ο χάρτης που την αφορά έχει συμφωνηθεί και οι όποιες αντιδράσεις
φαίνονται να είναι διαχειρίσιμες.

Τα κόμματα
Η θέση του υπουργού Εσωτερικών στην προσπάθεια κομματικοποίησης είναι ξεκάθαρα αρνητική.
Κάτι που προκύπτει και από τις διαβουλεύσεις που προηγήθηκαν με
τα κόμματα. Για ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ η
προτεινόμενη μεταρρύθμιση στη
συντριπτική πλειοψηφία της είναι
αποδεκτή. Αυτό που απομένει είναι
οι χάρτες που θα παρουσιαστούν
τη Δευτέρα. Αλλά και εδώ τα δύο
κόμματα φαίνεται να μην έχουν ενστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα
σενάρια που τους παρουσιάστηκαν.
Το ΑΚΕΛ σε γενικές γραμμές τοποθετείται θετικά απέναντι στη μεταρρύθμιση και η μοναδική περίπτωση να αλλάξει στάση το κόμμα
είναι να εντοπισθεί προσπάθεια συνενώσεων με σκοπό τη διατάραξη
των σημερινών ισορροπιών. Όπως
μας έλεγαν πηγές από την Εζεκία
Παπαϊωάννου, το κόμμα έχει διαφωνίες και στη Λευκωσία αλλά και
στην ελεύθερη Αμμόχωστο. Και
στις δύο περιπτώσεις, όπως τονίζεται, υπάρχουν κόκκινες γραμμές,
οι οποίες αν θα ξεπεραστούν το
κόμμα θα επανεξετάσει τη στάση
του στη Βουλή. Με μικρές διαφοροποιήσεις θετικά τοποθετείται και
το ΔΗΚΟ, το οποίο επικεντρώνεται
κυρίως σε θέματα των σχολικών
εφορειών, τις αντιδημαρχίες, τις
χρεώσεις αλλά και τις υπηρεσίες
των νέων δήμων.

ΕΛΛΑΔΑ
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Τα επικίνδυνα παιχνίδια με τις ΑΟΖ
Η μεθοδική προσπάθεια της Τουρκίας να δημιουργήσει τετελεσμένα και η 40ετής αμηχανία των ελληνικών κυβερνήσεων
ÇÖÄÚÕ ÓËÚÎÔÃÍßÖÚÕÍÏÇÚÎÔ
ÕØÏÕÛÁÚÎÙÎ©ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÈÕØËÏÕÇÌØÏÑÇÔÏÑÂÇÑÚÂÑÇÏÙÚÇÜÊËÑ¦ÔÎÙÇÙÚÎÍØÇÓÓÂªÄÊÕß ÇØÖ¦ÛÕß ¦ÙÕß©ÏÙßàÎÚÂÙËÏÝÁÞÕßÔ
ÇÔÇÛËØÓÇÔÛËÃËÖÇÔËÏÒÎÓÓÁÔÜÝÚÇ
ÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÖÕÒÒÁÝÇÖÄÚÏÝ
ÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝÁÍÏÔÇÔÑ¦ÚÜÇÖÄÚÇ
ØÇÔÚ¦ØÚÎÝÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÝÜÙÚÄÙÕ
ÖÇØ¦ÚÏÝÛËØÓÁÝÊÏÇÈËÈÇÏ×ÙËÏÝÊËÔ
ßÖ¦ØÞËÏÑ¦ÖÕÏÇËÐÁÒÏÐÎØÕÌÇÔ×Ý
ÎÒÒ¦ÊÇÕßÊÁÖÕÚËÕØÏÕÛÁÚÎÙË©
ÓËÚÎÔ ßÖØÏÇÑÂÎÓÕÑØÇÚÃÇÑÇÛ×ÝÊËÔÁÞËÏÑÇÚÇÛÁÙËÏÙßÔÚËÚÇÍÓÁÔËÝÙÚÕÔ©ÄÖÜÝÁÞËÏÑ¦ÔËÏÎ
ËßÑÜÙÃÇÓËÚËÒËßÚÇÃÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ
ÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕÕÆÔÏÕÜÝÇÔÚÃÊØÇÙÎÙÚÎÔËÏÙÈÕÒÂÚÕßÖÒÜÚÕÆÍËÜÚØÆÖÇÔÕß¢ÇÚÃÞ®ÙÚÎÔÑßÖØÏÇÑÂ
ßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇ

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Η προσπάθεια ËÖÁÑÚÇÙÎÝÚÜÔÙÚØÇÚÎÍÏÑ×ÔÚÕßØÑÏÑ×ÔÙßÓÌËØÄÔÚÜÔ
ÚÎÝÍÑßØÇÝÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕÓÁÙÜÚÕß©ÑÇÏÇÓÌÏÒËÍÄÓËÔÜÔÓÔÎÓÕÔÃÜÔÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÓËÚÎÔ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝ¬ØÃÖÕÒÎÝËÏÝÈ¦ØÕÝ
ÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÑÇÏÚÎÝ ßÖØÏÇÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÊËÔÁÖËÙËÜÝÑËØÇßÔÄÝ
ËÔÇÏÛØÃÇÙÚÎÔÛÂÔÇÊÎßÖÂØÞÇÔËÔÊËÃÐËÏÝÇÌËÔÄÝÍÏÇÚÎÔßÏÕÛÁÚÎÙÎÚÎÝÇÒ¦àÏÇÝÇÚØÃÊÇÝ®ÑÇÏ
ÇÖÄÚÎÔËÖÃÙÎÓÎÚÕßØÑÏÑÂÊÏÖÒÜÓÇÚÃÇÇÌËÚÁØÕßÍÏÇÚÎÓËÚÇÚØÕÖÂ
ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝËÛÔÏÑÂÝËÔÄÚÎÚÇÝ
ÚÎÝ¬ØÃÖÕÒÎÝÙËÁÔÇÙ×ÓÇÇÖÕÒÆÚÜÝËÐÇØÚ×ÓËÔÕÇÖÄÚÎÔÍÑßØÇ©Ï
ÚÕßØÑÏÑÁÝÑÏÔÂÙËÏÝÜÙÚÄÙÕËÖÏÞËÏØÕÆÔÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔÚËÚËÒËÙÓÁÔÇÑÇÏÖËØÏÖÒÁÑÕßÔÁÚÏÖËØÇÏÚÁØÜ
ÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
¡ËÚÕÔÏÙÞßØÏÙÓÄÚÎÝÄÚÏÎÖËØÏÕÞÂÇÖÄÚÕÔÕÁÜÝÑÇÏÚÕÔÕ
ÓËÙÎÓÈØÏÔÄËÃÔÇÏÇÖÇØÇÈÃÇÙÚÎ
ÚÕßØÑÏÑÂßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÎÍÑßØÇÇÖÕÙÑÕÖËÃÙÚÕÔÇËÐÕßÊËÚËØ×ÙËÏ®ÚÎÔËÖÂØËÏÇÚÄÙÕÚÕß ÇÙÚËÒÒÄØÏàÕßÄÙÕÑÇÏÚÎÝ ÆÖØÕß
ËÔÄÙÜÎÒÒ¦ÊÇÊËÔÁÞËÏÕØÏÕÛËÚÂÙËÏ©ÓËÚÎÔ ßÖØÏÇÑÂÎÓÕÑØÇÚÃÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÚÕÓÔÎÓÄÔÏÕ
ÓËÚÎÏÈÆÎÍÏÇÚÕÔÑÇÛÕØÏÙÓÄÛÇ-

Το casus belli

Αποτελεί κοινό μυστικό
ότι τα Τίρανα
δέχονται πιέσεις
από την Αγκυρα, ώστε
να μην ολοκληρώσουν
μια συμφωνία
με την Αθήνα.
ÒÇÙÙÃÜÔÊÏÑÇÏÕÊÕÙÏ×Ô®ËÓÖËØÏÁÞËÏ
ÑÏÔÊÆÔÕßÝÍÏÇÚÎÔÕÓÇÒÂËÐÁÒÏÐÎ
ÚÎÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÝÚÜÔËØËßÔ×ÔÙÚÇ
ÚËÓ¦ÞÏÇÖÕßÁÞËÏÖÇØÇÞÜØÂÙËÏÎ
ÛÂÔÇÙËÊÏËÛÔÂÑÕÏÔÕÖØÇÐÃÇÔÕÚÃÜÝÚÎÝ ØÂÚÎÝ
©ÏËÐËÒÃÐËÏÝÚÎÝÖËØÇÙÓÁÔÎÝ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÝËÑÛÁÚÕßÔÙÇÌÁÙÚÇÚÇ
ÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂÈËÔÚ¦ÒÏÇËÔËØÍ×Ô
ÖØÜÚÕÈÕßÒÏ×ÔÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕ ßØÃÜÝÄÓÜÝÇÔÇÊËÏÑÔÆÕßÔÓÏÇÚËÙÙÇØÇÑÕÔÚÇËÚÂÇÓÎÞÇÔÃÇÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÑßÈËØÔÂÙËÜÔ
ÙÚÕÔÚÕÓÁÇÕØÏÕÛÁÚÎÙÎÝÛÇÒÇÙÙÃÜÔàÜÔ×ÔÖØÕÝÄÒËÝÚÏÝÑÇÚËßÛÆÔÙËÏÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÊËÔËÃÔÇÏ
ÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÑÂÓÄÔÕÁÔÇÔÚÏÚÎÝ
¬ÕßØÑÃÇÝÇÒÒ¦ÇÑÄÓÇÑÇÏÓËÞ×ØËÝ
ÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÚÕß ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏÙÚÎÔÚÇÒÃÇ
ÍÏÇÚÎÔÕØÏÕÛÁÚÎÙÎßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÝ
ÊËÔÁÞËÏËÖËÑÚÇÛËÃÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇ

ÚÎÝÛ¦ÒÇÙÙÇÝÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÕÏ
ÊÆÕÞ×ØËÝÔÇÓÎÔÊÏÇÛÁÚÕßÔÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂà×ÔÎ©
ª×ÓÎÇÖÕÌËÆÍËÏÚÎÓËÚÇÚØÕÖÂÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÍÏÇÚÎÔßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÙËÙßÓÌÜÔÃÇÍÏÇÚÎÔ©
ÇÖÕÚËÒËÃÖØÕÈÕÒÂÚÕßÈßÛÕÆÙÚÎ
ÙÚÂÒÎÆÊÇÚÕÝÖÕßÓËÙÕÒÇÈËÃÓÁÞØÏ
ÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÚÎÝÛ¦ÒÇÙÙÇÝÓËÈÇÙÏÑÄËÖÏÞËÃØÎÓÇÚÎÔÇÖÕßÙÃÇÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕßÔÕÓÏÑ¦ÊËÙÓËßÚÏÑÕÆÑËÏÓÁÔÕßÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏÙÚÎÔ
ÒÈÇÔÃÇ¬Õ ËÖÃÑßÈËØÔÂÙËÜÝ
×ÙÚÇ ÇØÇÓÇÔÒÂÎÛÂÔÇÁÌÛÇÙËÑÕÔÚ¦ÙÚÎÔÕØÏÙÚÏÑÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝ
ÙßÓÌÜÔÃÇÝÍÏÇÚÎÔ©ÑÇÏÚÇÛÇÒ¦ÙÙÏÇÙÆÔÕØÇÓËÚÇ¬ÃØÇÔÇÚÕÚÁÒÕÝÒÄÍÜÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑ×ÔËÓÖÕÊÃÜÔ
ÖÕßÖØÕÌÇÙÃÙÚÎÑËÎÇÒÈÇÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÎÙßÓÌÜÔÃÇÊËÔËÖÏÑßØ×ÛÎÑËËØÃÖÕßÚÇÃÊÏÇËÖÏÞËÏØÂÓÇÚÇ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÇÖÄÚÎÔÇÒÈÇÔÏÑÂ

Τουρκία νότια της Κρήτης
Ισως iÜÓÑiÈTi³{~ÊÙ{Ò³Ñi³ÈÐiÐËÈÈÈÓo¨ÑÑ
åo~È¨Ñ~Ñ{0¨ËÜiÉËÑ{³ÑÙ{~Ñ{ÐÑ³ÑÈÑ~³Òi0È¨~ËÑ³iÚÑÜÒ{ÑÉ¨{TÊKÌ¨É{Ñ³iØ{KÖiØÛiÐ{È¨oÖ³Ñ{¨ÕÚÓÉ{ØÑ~ÌÐÑ
~Ñ{o{ÑÑ¨ÑT¨iiÚÑÜÒ{³ÉÐÑTËÑÌ³i0¨ËÜi³i0È¨~{~Ê ³Ñ{¨ÉËÑ(É³¨ÉÜÑË0,å$V~Ò³{È¨Ñ~³{~ÒÚÑÐ¨ÖÉÑÙioÊÉ{Ñ~ÌÐÑ~Ñ{É³ÑÚÉ¨ÊÑÈ³{~ÊÑ¨ÈËÑ³iØåo~È¨ÑØ³ÑÌ³{Ñ³iØ
¨Ê³iØÒ³{³Ó³{ÚÑÐ¨ÖÉÑ~ÌÐi~Ñ{ÑÑ¨ÑT¨ÊÉ{³³È¨~{~ÌÑÈ³{~Ì³iÙÈÑ³Ì³i³ÑÑ~ÒÉ{iËÉØÉÉ¨{TÓØÈK¨Ë~³Ñ{
ÉÇÉØÈi ÜÜÒÙÑÚÉ¨ÉËØÉÈ¨{~ÌÐÉÉØÉ³ÌØ³¨ËÙ{~Ñ{ÙËÑØ³iØ(Ñ¨Ò³oÉoÌØÌ³{Ð{Ñ³Ó³{Ñ~ËiiÙÉÚÑÑ¨ÊoÑoÉÐ{~ÒÑ³ÉÜÓÐÑ³ÑÐÉKÒi³Ù{ÉÚÓØÙË~Ñ{VÚÑÑ³ÉÜÖÉÓÑÐ{Ð×ÑÓØÓ¨É{ÐÑo{Ñ³iåo~È¨ÑViËÑÖ³ØÊÒÜÜØÉ¨ÐiÉÖÉ{³
ÙË~Ñ{³iØÚÒÜÑÑØÐÉ³¨ÌÈÑÜÒÈÒÙÉ{ÐÉ³ÑÈÐ×Ó¨³Ò³iØ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÓÁÞØÏÑÇÏÙÂÓËØÇÚÕßÝ
ÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÕÆÝÑÆÑÒÕßÝÇÖÕÚËÒËÃ
ÑÕÏÔÄÓßÙÚÏÑÄÄÚÏÚÇ¬ÃØÇÔÇÊÁÞÕÔÚÇÏÖÏÁÙËÏÝÇÖÄÚÎÔÍÑßØÇ×ÙÚË

ÔÇÓÎÔÕÒÕÑÒÎØ×ÙÕßÔÓÏÇÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÎÔÛÂÔÇ
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÊËÔËÃÔÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÖØÕÝÚÇÔÄÚÏÇ¬ÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÙÚÎ

ÏÈÆÎÁÞÕßÔÖÇÍ×ÙËÏ®ÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇËÊ×ÑÇÏÞØÄÔÏÇÇÔ
ÑÇÏÚÕßÝÚËÒËßÚÇÃÕßÝÓÂÔËÝÍÃÔËÚÇÏ
ÇÖÕÒÆÚÜÝÙÇÌÁÝÄÚÏÎÛÂÔÇÖØÁÖËÏÔÇÇÖÕÑÚÂÙËÏÁØËÏÙÓÇÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕß²ÇÒÃÌÇ²ÇÌÚ¦ØÖÕß
ËÒÁÍÞËÏÚÎÊßÚÏÑÂÏÈÆÎÚÏÝÖËÚØËÒÇÏÕÖÎÍÁÝÚÎÝÞ×ØÇÝÑÇÏÚÕÔÒÏÈßÑÄ
ËÛÔÏÑÄÙÚØÇÚÄÕÕÖÕÃÕÝÇÖÕÚËÒËÃÚÎ
ÓÕÔÇÊÏÑÂÇÐÏÄÓÇÞÎÊÆÔÇÓÎÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ©ÏÃÊÏËÝÊßÙÑÕÒÃËÝßÖÂØÞÇÔ
ÑÇÏÖØÏÔÚÎÔKLMHJ[VÊÏ¦ÙÖÇÙÎÚÎÝ
ÒÏÈßÑÂÝËÖÏÑØ¦ÚËÏÇÝÑÇÛ×ÝÎ¬ØÃÖÕÒÎÊËÔÇÔÇÍÔ×ØÏàËÖÕÚÁÄÚÏÍÏÇ
ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÎÇÆÊÕÝÁÞËÏÑ¦ÖÕÏÇ
ËÖÂØËÏÇÙÚÎÔÕØÏÕÛÁÚÎÙÎÛÇÒÇÙÙÃÜÔàÜÔ×ÔÕÆÚËÄÓÜÝÑÇÏÚÎÔÖØÇÑÚÏÑÂÚÎÝÓÁÙÎÝÍØÇÓÓÂÝ
ÛÂÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÙÕÈÇØÄÚÇÚËÝÊßÙÑÕÒÃËÝÑÇÏÙÚÏÝÇØÍÄÙßØÚËÝ
ÑÇÏÑÇÚ¦ÑÇÏØÕÆÝÊÏÇÑÕÖÚÄÓËÔËÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÖÕßËÐËÒÃÙÙÕÔÚÇÏ

ÔÑÇÏÕÏÖØÄÙÌÇÚËÝËÐËÒÃÐËÏÝ
ÇÌÕØÕÆÔÑÇÚ¦ÑÆØÏÕÒÄÍÕÚÎÔßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÑÇÏÚÎÔ©ÎÒÒ¦ÊÇ
ÊËÔÁÞËÏÑ¦ÔËÏÞØÂÙÎÑÇÏÚÕßÓÕÔÕÓËØÕÆÝÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÕÝÖÕßÚÎÝÖÇØÁÞËÏÚÕÊÃÑÇÏÕÚÎÝÛ¦ÒÇÙÙÇÝÍÏÇ
ËÖÁÑÚÇÙÎÚÎÝÇÏÍÏÇÒÃÚÏÊÇÝà×ÔÎÝÂ
ÞÜØÏÑ¦ÆÊÇÚÇÚÎÝÇÖÄÚÇÙÚÇ
ÔÇßÚÏÑ¦ÓÃÒÏÇÇÙÏÑÂÇÏÚÃÇÇÖÕÚËÒËÃÚÕJHZ\ZILSSPÊÎÒÇÊÂÎÇÖÄÌÇÙÎÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝËÛÔÕÙßÔÁÒËßÙÎÝ
ÔÇÑÎØÆÐËÏÖÄÒËÓÕÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÙË
ÖËØÃÖÚÜÙÎËÖÁÑÚÇÙÎÝÚÜÔÞÜØÏÑ×Ô
ßÊ¦ÚÜÔÙËÔÇßÚÏÑ¦ÓÃÒÏÇÙÚÕÏÍÇÃÕÜÝÑÇÏÚÕËÃÞÇÔÍÃÔËÏÊËÑ¦ÊËÝÍÆØÕÏÊÏËØËßÔÎÚÏÑ×ÔËÖÇÌ×Ô
ÙËÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÄÚËÞÔÕÑØÇÚÏÑÄÑÇÏ
ËÔÃÕÚËÖÕÒÏÚÏÑÄËÖÃÖËÊÕÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙËÍÑßØÇÑÇÏÛÂÔÇÕÏÕÖÕÃËÝÑÇÚÁÒÎÐÇÔÙËÇÊÏÁÐÕÊÕÑßØÃÜÝÒÄÍÜ
ÚÎÝÖØÕáÕÆÙÇÝÚÄÚËÑÇÚ¦ØØËßÙÎÝ
ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÕßÏ×ØÍÕßÇÖÇÔÊØÁÕß
¬ÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕÚÕßÑÇÚ¦
ÚÎÔÚËÒËÚÂÖÇØ¦ÊÕÙÎÝÖÇØÇÒÇÈÂÝ
ÚÕßßÖÕßØÍËÃÕßÐÜÚËØÏÑ×ÔÕÖÇØÇÏÚÎÛËÃÝ§ÃÑÕÝ ÕÚàÏ¦ÝÇÔÂÍÍËÏÒË
ËÖÁÑÚÇÙÎÚÜÔÞÜØÏÑ×ÔßÊ¦ÚÜÔÙÚÕ
ÄÔÏÕÑÇÏÑÒËÃÙÏÓÕÚÜÔÑÄÒÖÜÔ×ÙÚË
ÔÇÓËÚÇÚØÇÖÕÆÔÙËÔËØ¦ÇÖÄÒßÚÎÝ
ÑßØÏÇØÞÃÇÝ¬ËÒÏÑ¦ÎÑÒßÊÜÔÏàÄÓËÔÎÑßÈÁØÔÎÙÎ±ª§ÊËÔ
ÖØÕÞ×ØÎÙËÙËÇßÚÂÚÎÔÑÃÔÎÙÎÕÆÚËÈËÈÇÃÜÝÑÇÏÎÔÁÇÓÕÔÕÑÕÓÓÇÚÏÑÂ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝ§ ÇÏÚÕÆÚÕÊÏÄÚÏ
ËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇßÖ¦ØÞÕßÔÙÕÈÇØÄÚÇÚËÝÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÑÇÛ×ÝÓÏÇÓËØÏÑÂËÖÁÑÚÇÙÎÞÜØÏÑ×ÔßÊ¦ÚÜÔÛÇ
ÒËÏÚÕßØÍÕÆÙËÜÝÁÓÓËÙÎÖÇØÇÊÕÞÂ
ÚÕßÚÕßØÑÏÑÕÆËÖÏÞËÏØÂÓÇÚÕÝÖËØÃ
ËÏÊÏÑ×ÔÙßÔÛÎÑ×ÔÙÚÕÏÍÇÃÕÔÚÏÙÚØÄÌÜÝßÖ¦ØÞËÏÚÕËÖÏÞËÃØÎÓÇÄÚÏ
ÎÒÒ¦ÊÇÇÊØÇÔËÃÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÎÔ
¦ÙÑÎÙÎÑßØÏÇØÞÏÑ×ÔÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔ
ÚÎÝÇÑÄÓÇÑÇÏËÑËÃÖÕßÓÖÕØËÃÊÎÒÇÊÂÙÚÕÄÔÏÕ
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Νέα κέντρα
ελεγχόμενης
διαμονής
στην ενδοχώρα

Με κανόνες
και barcode

Για να αποφορτιστούν τα νησιά
Της ΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

Στη δημιουργία ÖËØÏÙÙÄÚËØÜÔÑÁÔÚØÜÔ ËÒËÍÞÄÓËÔÎÝ ÊÏÇÓÕÔÂÝ
ÙÚÎÔËÔÊÕÞ×ØÇÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÃàËÚÇÏ
ÎÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÛ×ÝÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÍÏÇÚÎÌÏÒÕÐËÔÃÇÇÏÚÕÆÔÚÜÔ
¦ÙßÒÕÙÚÇÐËÔÕÊÕÞËÃÇÊËÃÞÔËÏÔÇ
ÁÞËÏÌÚ¦ÙËÏÙÚÇÄØÏ¦ÚÕßÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÇÔÎÙÏ¦ÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕ
ÞËÏØÄÚËØÕÙÎÓËÃÕÓËÚ¦ÚÎÔÑØÃÙÎÚÕßËÌÄÙÕÔÙÚÇÖÁÔÚË
±¬ÑÁÔÚØÇßÖÕÊÕÞÂÝÑÇÏÚÇßÚÕÖÕÃÎÙÎÝÂOV[ZWV[ZÙËÁÙÈÕ
¦ÓÕ²ÃÕ ÜÑÇÏÁØÕÖÇØÇÓÁÔÕßÔÇÏÚÕÆÔÚËÝ¦ÙßÒÕËÔ×
ÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÙÚÕßÝ ÑÇÚÇßÒÏÙÓÕÆÝÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÎÔËÔÊÕÞ×ØÇÊÏÇÓÁÔÕßÔÖËØÃÖÕß
¦ÚÕÓÇ
¡ËÚÇÁÜÝÚ×ØÇÊËÊÕÓÁÔÇÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÊÎÓÏÕßØÍÎÛÕÆÔÖËØÃÖÕß
ÔÁÕÏÞ×ØÕÏËÒËÍÞÄÓËÔÎÝÌÏÒÕÐËÔÃÇÝÙËÏÈÇÊËÏ¦ÇÓÃÇ¶ÚÕ
ßÖ¦ØÞÕÔÑÁÔÚØÕÙÚÏÝËØÓÕÖÆÒËÝ
ÙÞËÊÏ¦àËÚÇÏÔÇÑÒËÃÙËÏ¶Ü¦ÔÔÏÔÇØÚÇ¢ÜÑÃÊÇÆØÍÕÖ¦ØÚÎÚÎÔ ØÂÚÎËÖÃÙÎÝÙÞËÊÏ¦àËÚÇÏÔÇÊÎÓÏÕßØÍÎÛÕÆÔÊÆÕÂ
ÑÇÏÚØÃÇÔÁÇÑÁÔÚØÇËÔ×ÁÜÝÑÇÏ
ÚÁÙÙËØÇËÖÏÖÒÁÕÔÑÁÔÚØÇÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÍÃÔÕßÔÙÚÎÄØËÏÇÒÒ¦ÊÇ§ÁÕÏÞ×ØÕÏÇÔÇàÎÚÕÆÔÚÇÏÇÖÄ
ÚÏÝßÖÎØËÙÃËÝÚÜÔßÖÕßØÍËÃÜÔ
ØÕÙÚÇÙÃÇÝÚÕßÕÒÃÚÎÑÇÏÚÕß
ßÖÕßØÍËÃÕßÓßÔÇÝÊËÊÕÓÁÔÕß
ÄÚÏÕÏÇÔ¦ÍÑËÝÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏÊÏÇØÑ×ÝÄÙÕÙßÔËÞÃàÕÔÚÇÏÕÏÇÌÃÐËÏÝ
ÙÚÇÔÎÙÏ¦
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏËÖÏ-

ÖÒÁÕÔÛÁÙËÏÝ×ÙÚËÔÇÑÇÒßÌÛÕÆÔ
ÕÏÇÔ¦ÍÑËÝÚÕÔËÖÄÓËÔÕ¡¦ØÚÏÕ
ÕÖÄÚËÑÇÏÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÖÕßÇÌÕØ¦ÚÇÐËÔÕÊÕÞËÃÇÄÖÕßÇßÚÂÚÎ
ÙÚÏÍÓÂÊÏÇÓÁÔÕßÔÙÞËÊÄÔ
ÇÏÚÕÆÔÚËÝ¦ÙßÒÕ

Σε Λέσβο, Σάμο, Χίο, Κω
και Λέρο παραμένουν
περίπου 40.000 αιτούντες άσυλο, ενώ στους 29
καταυλισμούς που βρίσκονται στην υπόλοιπη
Ελλάδα 22.200.
ßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÙÚÇÔÎÙÏ¦
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙßÔÕÒÏÑ¦ ÙÙ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇËÖÃÙÎÓÇÙÚÕÏÞËÃÇ
ÚÎÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÝÇØÇÙÑËßÂÝ
ËÌÄÙÕÔßÖ¦ØÞÕßÔÑÇÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÖÕßÊÏÇÓÁÔÕßÔÙÚÇÔÎÙÏ¦ËÑÚÄÝ
OV[ZWV[ZÙÚÎÔËÔÊÕÞ×ØÇßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÄÚÏËÃÔÇÏÇÏÚÕÆÔÚËÝ¦ÙßÒÕÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÕßÓËÖÄÙÕ
¦ÔÏÙÎËÃÔÇÏÎÇÔÇÒÕÍÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÖÄÙËÝÔÁËÝÛÁÙËÏÝÖØÁÖËÏÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÓËÙÚÎÔÎÖËÏØÜÚÏÑÂ
ÒÒ¦ÊÇÍÏÇÔÇÇÖÕÙßÓÌÕØÂÙÕßÓËÚÇÔÎÙÏ¦®ÇÔÇÌÁØËÏÙÚÁÒËÞÕÝ
ÚÕßßÖÕßØÍËÃÕßØÕÙÚÇÙÃÇÝÚÕß
ÕÒÃÚÎÚÎÔËÔÊÕÞ×ØÇÖËØÃÖÕß
¦ÚÕÓÇÊÏÇÓÁÔÕßÔÙËÑÇÚÇßÒÏÙÓÕÆÝÙËÊÏÇÓËØÃÙÓÇÚÇ
ÑÇÏÖËØÃÖÕßßÖÕÒÕÍÃàÕÔÚÇÏ
ÄÙÕÏÊÏÇÓÁÔÕßÔÙËÐËÔÕÊÕÞËÃÇ

ÆÓÌÜÔÇ ÓË ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ
ÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÛÇÊÕÛËÃÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÊÕÓ×ÔÙÚÇÓÁØÎÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÖÕßÊËÔÌÏÒÕÐËÔÕÆÔÓÁÞØÏ
Ú×ØÇÓËÍ¦ÒÕÇØÏÛÓÄÇÏÚÕÆÔÚÜÔ
¦ÙßÒÕÄÖÜÝÙÚÎÔËÒÕÖÄÔÔÎÙÕÑÇÏÙÚÎÔ ØÂÚÎÑ¦ÛËÊÕÓÂ
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÌÏÒÕÐËÔÂÙËÏÇÖÄ
¦ÚÕÓÇËÔ×ÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÕÏØÕÁÝÙÚÇÔÎÙÏ¦ÙßÔËÞÏÙÚÕÆÔÓËÚÕÔÃÊÏÕØßÛÓÄÚÏÝ
ËÖÄÓËÔËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÚÕßÖÕßØÍËÃÕØÕÙÚÇÙÃÇÝÚÕßÕÒÃÚÎÊËÔ
ÇÖÕÑÒËÃËÏÚÎÔÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÔÇÐÇÔÇÊÕÆÓËÙÑÎÔÁÝÑÇÏÙÚÎÔËÔÊÕÞ×ØÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÈËÒÚÏÜÛËÃ
ÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÇÔÎÙÏ¦
¬ÕÖØÄÍØÇÓÓÇÚÜÔÐËÔÕÊÕÞËÃÜÔÙÚÕÕÖÕÃÕÇØÞÏÑ¦ÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
ËÃÞËËÖËÔÊÆÙËÏÓËÍ¦ÒËÝÖØÕÙÊÕÑÃ-

ËÝÍÏÇÚÎÔ¦ÓËÙÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÛÁÙËÜÔÌÏÒÕÐËÔÃÇÝÙÚÎÔËÔÊÕÞ×ØÇÊËÔ
ËÃÞËÚÎÔÇÔÇÓËÔÄÓËÔÎÇÔÚÇÖÄÑØÏÙÎßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÙÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇ
ÖØÄÙÑÒÎÙÎËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÝÖÕß
ÁÍÏÔËÓÁÙÜÚÕßÏËÛÔÕÆÝ©ØÍÇÔÏÙÓÕÆ¡ËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎÝ©¡ÑÇÏ
ÁÒÎÐËÙÚÏÝ§ÕËÓÈØÃÕßÓÄÔÕ
ÔÁËÝÛÁÙËÏÝÖØÕÙÌÁØÛÎÑÇÔ
ÙËÐËÔÕÊÕÞËÃÇÙÚÎÖ¦ØÚÎÙÚÎÔ
ËÔÚØÏÑÂÒÒ¦ÊÇÑÇÏÙËÖËØÏÕÞÁÝ
ÙÚÎÒÒ¦ÊÇÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝ
ÄÚÏßÖ¦ØÞËÏÊÏÇÛÁÙÏÓÎÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÍÏÇËÖÏÖÒÁÕÔÛÁÙËÏÝ
ÖØÕÝÚÕÖÇØÄÔÊËÔßÖ¦ØÞËÏÖØÄÛËÙÎÍÏÇÔÁÇÖØÕÑÂØßÐÎÊËÊÕÓÁÔÕß
Ó¦ÒÏÙÚÇÄÚÏÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÚßÖÏÑ¦ÒÂÍËÏÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕß
ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÁÜÝÚÕÚÁÒÕÝ¢Ë-

ÈØÕßÇØÃÕßßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÄÚÏÛÇ
ÖØÕÑÆÉÕßÔÖËØÃÖÕß
ÑËÔÁÝÛÁÙËÏÝÙËÊÏÇÓËØÃÙÓÇÚÇÑÇÛ×ÝÁÞËÏÐËÑÏÔÂÙËÏÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ
ÇÖÕÞ×ØÎÙÎÝÄÙÜÔÁÞÕßÔÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚËÃÖØÄÙÌßÍËÝÇÖÄÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇ¬©ÏÛÁÙËÏÝÇßÚÁÝ
ÖØÕÕØÃàÕÔÚÇÏÍÏÇÇÏÚÕÆÔÚËÝ¦ÙßÒÕËÔ×ÕÏÖØÄÙÌßÍËÝÛÇÖØÁÖËÏ
ÙÚÇÊÏÇÑ¦ÔÇÇÔÇàÎÚÂÙÕßÔÚØÄÖÕ
ÔÇÙßÔÚÎØÂÙÕßÔÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÝ
ÄÖÜÝ¦ÒÒÜÙÚËÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÑÇÏ
ÇÖÄÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎ®ÚÕÔÃàÕßÔÙÚËÒÁÞÎÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÇØÇÊÁÞÕÔÚÇÏÜÙÚÄÙÕÄÚÏÊËÔ
ÁÞÕßÔËÌÇØÓÕÙÚËÃÄÖÜÝÛÇÁÖØËÖË
ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÁÔÚÇÐÎÝÑÇÚÎÍÕØ×ÔÚÇÝÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÑßÈÁØÔÎÙÎÍÏÇÓËÍ¦ÒËÝÑÇÏÕÒÁÛØÏËÝÑÇÛßÙÚËØÂÙËÏÝÙËÇßÚÄÔÚÕÔÚÕÓÁÇ

Τα νέα ~Ó³¨ÑÈÚÑÙiÐ{È¨oiÚÖ³iÉÙT¨ÑÑÜÜÒ~Ñ{ÌÑÊÙi
ÜÉ{³È¨oÖV³ÑÙ{Ñ~ÒÚÑ
ÐÉ³Ñ³¨ÑÖÉ~Ó³¨Ñ
ÉÜÉoTÌÐÉiØÙ{ÑÐÊØV
ÖÐ×ÑÐÉ³i~ÈKÓ¨ii$³¨ÌØÐÉ³Ë
ÚÑÉÜÓoT³Ñ{{Ù{ÑÐÓ³ÉØÉÑÈ³ÒVÓ³{³É
ÑÈÒ¨TÉ{ÓÜÉoTØ~Ñ{Ñ
Ð¨ÖÑÉ³{³Ö
ÒÐÉÑÉ×Ì¨~ÖÉ{
ÑÒo~iÉÂÉ³ÒÇÉ³Ñ{ÑÌ
³i~ÈKÓ¨ii.ÖÐ×ÑÐÉÜi¨×¨ËÉØV³{ÚÑÌ³É¨ÉËÑ{Ì³{Ò
³ÑTÑ¨³{Ò³ÑÈ³ËiiØ
ÚÑ³ÚÉ³ÉË³Ñ{ÑÈ³~ÌÜÜi³ÐÉH>¦RX_VÈÚÑ
Ñ³ÉÜÉË³tÙ{ÑKÑ³Ê¨{u
É{ÌÙÈ~Ñ{ÉÂÌÙÈ³
~Ñ³ÑÈÜ{ÐÌ(Ñ¨ÒÜÜiÜÑV
³ÈØ~Ñ³ÑÈÜ{ÐÖØÚÑ
{TÖÈÈo~É~¨{ÐÓ{
~ÑÌÉØ{Ë{ÚÑ¨ÓÉ{Ñ³i¨Ö³Ñ{ÑÌ³ÈØ
Ù{ÑÐÓ³ÉØÐÉ{Ê³i
tÉ¨{~ÊÈÜ{~ÈÚi~ÈÙTÊØuÑÌ³i
ËÑgÉ¨{~ÊgÑ~ÜÉËÉ³Ñ{iË³{i.ÉÌÈØÑ{³Ö³ÉØÒÈÜÙÉ³i¨Ö
³ÈØ~ÑÌÉØÜÉ{³È¨oËÑØ
³~Ñ³ÑÈÜ{ÐÚÑÐ¨ÉËo{ÑÑ¨ÒÙÉ{oÐÑÑÉ{KÒÜÜÉ³Ñ{³{ÑËÑÉ¨{~Ê³T¨iÐÒ³È
ÜÑÐKÒÈØKÊÚiÐÑ
åÌ³iÒÜÜiVÉ³ÌØ³
~Ñ³ÑÈÜ{ÐÚÑÈÒ¨TÈ
Èo~É~¨{ÐÓÉØÑ¨TÓØ
Ó³{³É{Ñ{³Ö³ÉØÑ
Ð¨ÖÑÉÂÈi¨É³iÚÖÒÐÉÑå~ÌÐiÉ¨{Ì³É¨V~Ò{ÉØÑ¨TÓØ
ÚÑÈÒ¨TÈÉ³ÌØ³
~ÜÉ{³~Ó³¨³ÑËÑ
TÉÙ{ÒÇÉ³Ñ{ÑÙiÐ{È¨oiÚÖ³ÑÓ³Éi{Ò
ÌØo{ÑÑ¨ÒÙÉ{oÐÑ~ÈÜ{~ÉËÊ~Ñ{ÖÉ¨ÐÒ¨~É³
Ó³{³ÉÑ~ÑÜÖ³³Ñ{
{¨³ÉØÑÒo~ÉØ³Ù{ÑÐÉÌ³~È¨ËØÌ
Ñ×¨Ò³iÙ{Ñ³¨×Ê

«Εσύ Χριστό και εγώ Αλλάχ» μέσα στην ίδια βάρκα
Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΖΙΜΑ

«Μέσα ÙÚÕÖßÑÔÄÙÑÕÚ¦ÊÏÎÈ¦ØÑÇ
ÚÇÒÇÔÚËßÄÚÇÔÙßÔËÞ×ÝÙÚÇ¦ÍØÏÇ
ÑÆÓÇÚÇ ÇÔËÃÝÓÇÝÊËÔÍÔ×ØÏàËÖÄÙÕÛÇÊÏÇØÑÁÙËÏÇßÚÂÎËÌÏÇÒÚÏÑÂ
ÔÆÞÚÇÓÖÕØËÃÔÇÑØÇÚÕÆÙËÍÏÇÖ¦ÔÚÇ ØÇÚÕÆÙÇÙÌÏÞÚ¦ÙÚÕÙÚÂÛÕÝ
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Η κόλαση της Ερυθραίας

Οι συγκλονιστικές
μαρτυρίες για το
επικίνδυνο ταξίδι
των προσφύγων, χριστιανών και μουσουλμάνων, από την Αφρική
προς την Ευρώπη.
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ÙßÓÈÕÒÂÚÕßÙÚÎÔËÏØÂÔËßÙÎÓËÚÎ
ÍËÏÚÕÔÏÑÂØßÛØÇÃÇÓËÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÈØÏÙÑÄÚÇÔÙËÓÇÑØÕÞØÄÔÏÕÖÄÒËÓÕ
ÓËÞÏÒÏ¦ÊËÝÔËÑØÕÆÝÑÇÏËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÖØÄÙÌßÍËÝÕÒÒÕÃÄÖÜÝËÃÖËÕ
¢ÏÒÂÓÜÔ¦ÌÎÙÇÔÚÇÑÄÑÇÒ¦ÚÕßÝ
ÙÚÎÔÁØÎÓÕÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦ÚÕßÝ
ÔÇàÂÙÕßÔËÒËÆÛËØÕÏ
¡ÎÚØÄÖÕÒÎËØÓÇÔÃÇÝÓË
ËÍÑÆÑÒÏÕÚÕßËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝÑ
ßÍÕßÙÚÃÔÕßÖØÕÝÄÒËÝÚÏÝËÔÕØÃËÝÚÎÝÙßÓÓËÚËÃÞËÑÇÏÌÁÚÕÝÙÚÏÝ
ÊÏÇÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑÁÝËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÖÕß
ÕØÍÇÔ×ÔÕÔÚÇÏÙËÄÒÎÚÎÞ×ØÇÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÎÝÑÇÏÚÎÝÓÁØÇÝÚÕßØÄÙÌßÍÇßÖÄÚÕÙÆÔÛÎÓÇ¡ÇàÃÔÇàÕÆÓËÑÇÏÓÇàÃÔÇ
ÓËÍÇÒ×ÔÕßÓË®
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Oι διεκδικήσεις
της Αγκυρας
και οι χειρισμοί
της Αθήνας
Κρίσιμη η μορφή που έχει το μνημόνιο
μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης για την ΑΟΖ
Του Κ.Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Τη στρατηγική της, ÓËÚ¦ÚÏÝÊÏÇÊÕÞÏÑÁÝÑÏÔÂÙËÏÝÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎÝÚÎÝ
ËÛÔÏÑÂÝÑßØÏÇØÞÃÇÝÇÖÄÚÎÔÍÑßØÇÞÇØ¦ÙÙËÏÎÛÂÔÇÖÕßÑÏÔËÃÚÇÏ
ÁÚÙÏ×ÙÚËÔÇÏÙÕØØÕÖÂÙËÏÓËÚÇÐÆ
ÚÎÝÇÖÕÌßÍÂÝÚÎÝÖËØÇÏÚÁØÜÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÝÑÇÏÚÎÝÊÏÇÙÌ¦ÒÏÙÎÝÚÜÔ
ÙßÓÌËØÄÔÚÜÔÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÚÕßØÑÏÑÂÈËÔÚ¦ÒÏÇÚÜÔÊÏËÑÊÏÑÂÙËÜÔÐËÊÏÖÒ×ÛÎÑËÙËÊÆÕÌ¦ÙËÏÝÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ¬ËÚ¦ØÚÎÑÇÏ
ÁÓÖÚÎ!ÍÑßØÇÇØÞÏÑ¦ÓÁÙÜ
ËÖÏÙÚÕÒÂÝÖÕßÑÇÚÁÛËÙËÕÓÄÔÏÓÕÝ
ÇÔÚÏÖØÄÙÜÖÕÝÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÙÚÕÔ
©ÂÍËÏØËÇÐÏ×ÙËÏÝÍÏÇËÖÁÑÚÇÙÎ
ÚÎÝßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÝÚÎÝÑÇÏÊßÚÏÑ¦
ÚÎÝªÄÊÕßÚÎÙßÔÁÞËÏÇÍÔÜÙÚÕÖÕÃÎÙËÚÎÔßÖÕÍØÇÌÂÓÔÎÓÕÔÃÕß
ÑÇÚÇÔÄÎÙÎÝÓËÚÎÏÈÆÎÍÏÇÚÎÔ
ÕØÏÕÛÁÚÎÙÎ©ËÐÇÌÇÔÃàÕÔÚÇÝ®
ÚÎÔËÖÂØËÏÇÚÎÝ ØÂÚÎÝ
ÇÚ¦ÚÎÔÛÂÔÇÑÒËÏÊÃ®ÍÏÇÚÏÝ
ÖËØÇÏÚÁØÜËÐËÒÃÐËÏÝÑÇÏÚÕßÝÙßÔÇÑÄÒÕßÛÕßÝÞËÏØÏÙÓÕÆÝÚÎÝÇÖÕÚËÒËÃÚÕË¦ÔÚÕÓÔÎÓÄÔÏÕÇÖÕÚËÒËÃ
ÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÙßÓÌÜÔÃÇ
ÕÖÄÚËÙßÔÏÙÚ¦ËÖÏÛËÚÏÑÂÑÃÔÎÙÎ
ÇÖÄÖÒËßØ¦Ý(ÍÑßØÇÝÂË¦ÔÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÖØÕÙÆÓÌÜÔÕÖÕßÇÖÒ¦
ÛÁÚËÏÚÏÝÈ¦ÙËÏÝÍÏÇÓÏÇÓËÒÒÕÔÚÏÑÂÊÏËßÛÁÚÎÙÎÓËÚÇÐÆ¬ÕßØÑÃÇÝ
ÑÇÏÏÈÆÎÝÚÎÊËÆÚËØÎÖËØÃÖÚÜ-

ÙÎËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÖÜÝÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇ
ÓÃÇÇÑÄÓÎÉÎÌÃÊÇÙÚÎÙÚÇÛËØÂ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÎÝÍÑßØÇÝÍÏÇËÌ»
ÄÒÎÝÚÎÝÆÒÎÝÊÏ¦ÒÕÍÕÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÇÔÚÃÊØÇÙÎÙÚÏÝÚØÏÓËØËÃÝÙßÔËØÍÇÙÃËÝÖÕßÁÞÕßÔÇÔÇÖÚÆÐËÏÛÂÔÇÑÇÏËßÑÜÙÃÇÓËÚÕÙØÇÂÒÑÇÏ
ÚÎÔÃÍßÖÚÕ

Δυσφορία ΗΠΑ - Ε.Ε.
ËÒÒÎÔÏÑÂÖÒËßØ¦ÊËÔÁÞËÏÒ¦ÈËÏÍÔ×ÙÎÚÕÆÇÑØÏÈÕÆÝÖËØÏËÞÕÓÁÔÕßÚÕßÓÔÎÓÕÔÃÕß¬ÕßØÑÃÇÝÏÈÆÎÝËÔ×ÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ
ËÔÂÓËØÎÊËÔËÃÔÇÏÕÆÚËÎ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ¦ÔÚÜÝÑÇÚ¦ÚÏÝÃÊÏËÝÖÎÍÁÝ
ÚÄÙÕÙÚÏÝÄÙÕÑÇÏÙÚÎÔßØÜÖÇáÑÂ,ÔÜÙÎËÖÏÑØÇÚËÃÊßÙÌÕØÃÇ
ÍÏÇÚÎÔÑÃÔÎÙÎÚÎÝ(ÍÑßØÇÝÚÏÝ
ÊÏÄÚÏÛËÜØËÃÚÇÏÈÁÈÇÏÕÄÚÏÚÕ
ÓÔÎÓÄÔÏÕÙßÔÕÊËÆËÚÇÏÇÖÄÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÖØÕÝ
ÚÕÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ËÛÔÏÑÂÝËÔÄÚÎÚÇÝÙÚÎÔ¬ØÃÖÕÒÎÒ
ÇØ¦à ÇÏÙÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎ
ËÖËÏÊÂÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓÃÇÇÑÄÓÎÖÇØÇÈÃÇÙÎÚÕßÊÏËÛÔÕÆÝÊÏÑÇÃÕßÇÖÄ
ÚÎÔÍÑßØÇ
ÇÖØÁÖËÏÔÇËÖÏÙÎÓÇÔÛËÃÖÜÝÎ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÙËÙÚËÔ¦
ÚÕÓÁÚÜÖÕÚÜÔÙÞÁÙËÜÔ¬ÕßØÑÃÇÝ
ÏÈÆÎÝÑÇÏÛËÜØÕÆÙËÖÏÛÇÔÄÚÕ
ÙËÔ¦ØÏÕÚÎÝßÖÕÍØÇÌÂÝÚÕßÓÔÎÓÕÔÃÕßÂÊÎÇÖÄÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕÕÆ-

Μέγαρο Μαξίμου ~Ñ{È Â³É¨{~K¨Ë~³Ñ{ÉÉo¨Êo¨i0{Ø¨ioÖÐÉÉØiÐÓ¨ÉØV Ë~ØÛÓÙ{ÑØ~ÒÜÉÉ³0Ö¨~¨ÓKiÑÙÉ{ÉÂioÊÉ{ØVÉVÐÓT¨{~Ñ{³i(Ñ¨Ñ~ÉÈÊVåÚÊÑ~Ñ{åo~È¨ÑK¨Ë~³ÑÉÈÇi³ÊÉ{Øo{Ñ{ÚÑÊÈÒ³iii³³Ò~iw ¨³oÒ

Το επικρατέστερο
σενάριο είναι πως
ο Ερντογάν αντιδρά
στις τριμερείς
συνεργασίες Ελλάδας,
Κύπρου με Ισραήλ
και Αίγυπτο
και πιέζει για διάλογο.
ÒÏÕÃÔÇÏËÔÊËÏÑÚÏÑÄÄÚÏÕßÖÕßØÍÄÝ
ÐÜÚËØÏÑ×Ô§ÃÑÕÝÁÔÊÏÇÝËÃÞË
ÙßàÎÚÂÙËÏÚÕÛÁÓÇÓËÚÕÔ¦ÒÒÕ
ßÖÕßØÍÄßØ×ÖÎÝÑÇÏÐÜÚËØÏÑ×Ô
±ÖÕÛÁÙËÜÔÇÔÈË§ÚØÏ¦ÔÑÇÛ×ÝÑÇÏÓËÚÕÔÚÇÒÄÕÓÄÒÕÍÄÚÕß
ÖÃÙÎÝÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÛÁÓÇÇÖÇÙÞÄÒÎÙËÚÎÔÖØÄÙÌÇÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎ
ÚÕß ßØÏ¦ÑÕß¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÓËÚÕÔ
¬àÕßàÁÖË ÄÔÚËÑÇÛ×ÝÎª×ÓÎÁÞËÏ
ÏÙÞßØÄÊÃÇßÒÕËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÓËÚÎ
ÏÈÆÎÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔÖØÕÞÛËÙÏÔÂÚÎÒËÌÜÔÏÑÂËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÚÕßÖØÜÛß-

ÖÕßØÍÕÆÓËÚÕÔÓÇÔÕßÁÒ¡ÇÑØÄÔ
ËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÎÇÙ¦ÌËÏÇ
ÖÕßßÖ¦ØÞËÏÍÏÇÚÕÖËØÏËÞÄÓËÔÕÚÕß
ÓÔÎÓÕÔÃÕßÁÞËÏÕÊÎÍÂÙËÏÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕßÑÇÏÚÕßÖÕßØÍËÃÕÐÜÚËØÏÑ×ÔÙËÏÊÏÇÃÚËØÇÖØÕÙËÑÚÏÑÕÆÝ
ÞËÏØÏÙÓÕÆÝÑÇÛ×ÝßÖÂØÞËÕÑÃÔÊßÔÕÝßÖËØÇÔÚÃÊØÇÙÎÝßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÕ¬ÕÆØÑÕÝÖØÁÙÈÎÝÙÚÎÔÛÂÔÇ
ÑÒÂÛÎÑËÇÖÄÚÕÔÑÁÔÊÏÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÊ×ÙËÏËÐÎÍÂÙËÏÝÖÃÙÎÝ
ÕßÖÕßØÍÄÝÐÜÚËØÏÑ×Ô¶ÖÕßÁÑÇÔË
ÒÄÍÕÍÏÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÙÚÇÄØÏÇÚÎÝÌÇÏÊØÄÚÎÚÇÝ¶ËÖÏÑÕÏÔ×ÔÎÙËÓËÚÕßÝÕÓÕÒÄÍÕßÝÚÕß
ÚÎÝ ßÖØÏÇÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ§ÃÑÕ
²ØÏÙÚÕÊÕßÒÃÊÎÑÇÏÚÎÝÏÍÆÖÚÕß
ÇÓÁÞÒÕÆÑØÏËÔ×ËÔÎÓËØ×ÛÎÑËÑÇÏÎÚÙÏÚÄÙÕÚÕ ¦ÏØÕ
ÄÙÕÑÇÏÎËßÑÜÙÃÇÇÖÁØØÏÉÇÔÓË
ÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÝÚÕßÝÚÎÔÕÓÏÑÂÏÙÞÆ
ÚÕßÓÔÎÓÕÔÃÕß
¡¦ÒÏÙÚÇÑÇÚ¦ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÕÏ
ÁÜÝÚ×ØÇÞËÏØÏÙÓÕÃÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÈØÃÙÑÕßÔÙÆÓÌÜÔÕÑÇÏÚÕÑÄÓÓÇ
ÚÎÝÇÐÏÜÓÇÚÏÑÂÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝ
©ÖÜÝÒÁÍËÚÇÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦Î

¬ÕßØÑÃÇÖÇØ¦ÚÏÝÖÇØ¦ÔÕÓËÝÁØËßÔËÝÖÕßÊÏËÐ¦ÍËÏËÔÚÄÝÚÎÝÑßÖØÏÇÑÂÝÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝ
à×ÔÎÝÁÞËÏÇÖÕÌÆÍËÏÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇ
ÚÎÝÙËÖËØÏÕÞÁÝËÒÒÎÔÏÑÕÆËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÝÖÃÙÎÝÎËÒÒÎÔÏÑÂÖÒËßØ¦
ËÃÔÇÏÔÕÓÏÑ¦ÑÇÚÕÞßØÜÓÁÔÎÓËÚÕÔ
ÔÄÓÕÍÏÇÇÔÇàÂÚÎÙÎ
ÁØËßÔÇÑÇÏËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎßÊØÕÍÕÔÇÔÛØ¦ÑÜÔÑÇÏ¦ÒÒËÝÊÏÇÚ¦ÐËÏÝ®ÖÕß
ÁÞËÏÑÕÏÔÕÖÕÏÎÛËÃÙÚÕÔ©ÑÇÏÊËÔ
ÁÞËÏÒÄÍÕÙÚÎÔÖÇØÕÆÙÇÌ¦ÙÎÔÇ
ÖØÕÈËÃÙË¦ÒÒËÝËÔÁØÍËÏËÝ
¦ÔÚÜÝÕÏÔÁËÝÚÕßØÑÏÑÁÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝËÖÏÈÇØÆÔÕßÔÖËØÇÏÚÁØÜÚÕ
ÑÒÃÓÇÙÚÏÝËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝÖÕßÑÏÔÕÆÔÚÇÏÙÚÎÔÇØÔÎÚÏÑÂ
ÙÑÏ¦ÚÕßÖØÕÙÌßÍÏÑÕÆÛÂÔÇ
ËÑÚÏÓ¦ÖÜÝÎ¬ÕßØÑÃÇÖÁØÇÔÚÎÝ
ÖÃËÙÎÝÖÕßËÖÏÞËÏØËÃÔÇÇÙÑÂÙËÏ
ÙÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÓËÓÕÞÒÄ
ÚÕÖØÕÙÌßÍÏÑÄËÖÏÊÏ×ÑËÏÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÔÇÊÏÓËØÕÖÕÏÂÙËÏ®ÚÕÖØÄÈÒÎÓÇ!ÁÚÙÏÓÄÔÕÓÖÕØËÃÔÇËÐÎÍÎÛËÃ
ÄÚÏÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÕÏÚÕßØÑÏÑÁÝÇØÞÁÝÊËÔÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÇÑÄÓÎÑÇÏÄÚÇÔÁÞÕßÔËÔÎÓÁ-

ØÜÙÎÇÖÄÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÖÒËßØ¦ÍÏÇ
ÑÏÔÂÙËÏÝÇÖÄÚÇÚÕßØÑÏÑ¦ÖÇØ¦ÒÏÇ
ÖØÕÝÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÔÎÙÏ¦

Συνάντηση
±ÖÄÇßÚÄÚÕÖØÃÙÓÇÇÖÕÑÚ¦
ÖØÄÙÛËÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÖÏÛÇÔÂÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÓË
ÚÕÔÖØÄËÊØÕÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ¬ÇÍÃÖ
ØÔÚÕÍ¦ÔÙÚÕÖËØÏÛ×ØÏÕÚÎÝÙßÔÄÊÕßÑÕØßÌÂÝÚÕß§¬©ÙÚÕÕÔÊÃÔÕÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÊËÔËÃÞËÑÒËÏÊ×ÙËÏ®ÓÁÞØÏÚÎÔÇØÇÙÑËßÂÚÕ
ÇÖÄÍËßÓÇÑÇÛ×ÝÙÚÏÝÊÆÕÖØÜÚËÆÕßÙËÝßÖÂØÞËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÍÏÇÚÕÖÒÇÃÙÏÕËÔÚÄÝÚÕß
ÕÖÕÃÕßÛÇÁÖØËÖËÔÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛËÃ¦ÔÚÜÝÙÚÕÕÔÊÃÔÕÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÛÇËÃÔÇÏÇÖÄÚÕßÝÒÃÍÕßÝ
ÇØÞÎÍÕÆÝÑØÇÚ×ÔÑÇÏÑßÈËØÔÂÙËÜÔÖÕßÛÇÖÇØÇÑÇÛÂÙËÏÙÚÕÍËÆÓÇÖÕßÕØÍÇÔ×ÔËÏÕÖØÄËÊØÕÝÚÜÔ
§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÖØÕÝÚÏÓÂÔ
ÚÜÔÞÜØ×ÔÚÎÝßÓÓÇÞÃÇÝÖÕßÐÕÊËÆÕßÔÖ¦ÔÜÇÖÄÚÕ ÚÕß
ÚÕßÝÙËÇÓßÔÚÏÑÁÝÊÇÖ¦ÔËÝËÔÚÄÝ
ÚÎÝßÓÓÇÞÃÇÝ
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Η Ελλάδα
μπορεί να γίνει
παράδειγμα
για άλλες χώρες

Είμαι τυχερή
– Ποια θα λέγατε ότι ήταν
μια χαρακτηριστική στιγμή
στη δική σας καριέρα; Κάτι
που ξεχωρίζει;

Η Αννα Γουίντουρ μιλάει στην «Κ»
Συνέντευξη ΣΤΟΝ ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Μια συζήτηση ÓËÚÎÔÔÔÇÕßÃÔÚÕßØËÃÔÇÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦ËÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇ©ÓÕÒÄÍÎÙÇÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÙÚÏÍÓÂÄÚÏÊËÔÍÔÜØÃàÜÙÞËÊÄÔ
ÚÃÖÕÚÇÍÏÇÚÇÛÁÓÇÚÇÓÄÊÇÝ¡Ë
ÖÕÒÆÇÖÒÄÚØÄÖÕÓÕßÇÖ¦ÔÚÎÙËÄÚÏ
ËÒÖÃàËÏÖÜÝÊËÔÛÇÓÏÒÂÙÕßÓËÓÄÔÕ
ÍÏÇÚÎÓÄÊÇ®ÃÞÇÇÖÁÔÇÔÚÃÓÕßÍÏÇ
ÓÏÙÂ×ØÇÙÚÇÑÇÓÇØÃÔÏÇÚÕß¡ËÍ¦ØÕß¡ÕßÙÏÑÂÝÓÏÇÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇ®ÓËÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÓÖÕØËÃÑÇÔËÃÝÔÇÙßàÎÚÂÙËÏ
ÚÇÖ¦ÔÚÇ!ÚÎÔÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂ
ÚÏÝÖØÕËÊØÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÙÚÏÝ
ÑÇÏÚÕÓÁÒÒÕÔÚÕßÞÇØÚÏÕÆ®ÍÏÇÚÏÝ
ËÌÎÓËØÃÊËÝÑÇÏÚÇÖËØÏÕÊÏÑ¦ØÕÌÇÔ×ÝÊËÔËÃÔÇÏÚßÞÇÃÕÄÚÏÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÛÁÙÎÚÎÝÚÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÞØÄÔÏÇÖÜÝÁÞËÏÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÁÔÇ
ÊÏÑÄÚÎÝIYHUKÂÄÚÏÖØ×ÚÎÌÕØ¦
ÊËÞÛÂÑÇÓËÚÄÙÇÚÎÒËÌÜÔÂÓÇÚÇ
ÙÚÎÔ ®ÍÏÇÔÇÈØÕÆÓËËÏÙÏÚÂØÏÇ
ÖÕßÓÇÝàÎÚÕÆÙÇÔÍÏÇÚÎÔËÑÊÂÒÜÙÎÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝ=VN\LÓËËÑËÃÔÎ
ÜÝÈÇÙÏÑÂÕÓÏÒÂÚØÏÇ

– Η αμερικανική έκδοση της
Vogue έχει γίνει πολύ πιο πολιτικοποιημένη. Είναι κάτι πρόσφατο αυτό, πώς το δικαιολογείτε;
¶ÏÙÚËÆÜÇÑØ¦ÊÇÔÚÇÄÚÏÙË
ÓÏÇËÖÕÞÂÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇËÖÏÑØÇÚËÃÓËÍ¦ÒÎÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÑÇÏÖÕß
ÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÙÚÇÕÖÕÃÇÖÏÙÚËÆÕßÔÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙË
ÑÃÔÊßÔÕÊËÔÓÖÕØËÃÝÔÇÎÍÎÛËÃÝ
ÓËÚÕÔÇÈØÃÙÑËÙÇÏÑ¦ÖÕßÙÚÎÓÁÙÎÖØÁÖËÏÔÇËÑÌØ¦ÙËÏÝÚÎÔ¦ÖÕÉÂÙÕßÑÇÏÖØÕÌÇÔ×ÝÄÒÕÏËÓËÃÝ
ÖÕßËØÍÇàÄÓÇÙÚËÙÚÎÔ*VUKu5HZ[
ßÖÕÙÚÎØÃàÕßÓËÙÚÇÛËØ¦ÚÎÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÚÎÚÇÚÎÔËÔÙÜÓ¦ÚÜÙÎ
ßÖÕÙÚÎØÃàÕßÓËÄÚÏÓÖÕØÕÆÓËÔÇ
Ñ¦ÔÕßÓËÙËÙÞÁÙÎÓËÚÎÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚÇßÖÕÙÚÎØÃàÕßÓËÚÇÇÔÛØ×ÖÏÔÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÚÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÚÜÔ
ÍÑÁÏÚÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÚÜÔÍßÔÇÏÑ×Ô
ØÏÔÇÖÄÓËØÏÑ¦ÞØÄÔÏÇÂÓÇÙÚÇÔ
ÙßÔÚËÚØÏÓÓÁÔÕÏÄÚÇÔÇÔÇÑÇÒÆÉÇÓËÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕßÙßÔÁÈÎÙÇÔÓË
ÇÔÛØ×ÖÕßÝÓËÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÙßÔËØÍÇàÄÓÇÙÚÇÔÙËÙÚÇÛËØÂÈ¦ÙÎÖØ¦ÍÓÇÚÇËÔÚËÒ×ÝÇÖÇØ¦ÊËÑÚÇÖØËÖËÔÇÖ¦ØÕßÓËÙÑÒÎØÁÝ
ÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÑÇÏÔÇÙÚÇÓÇÚÂÙÕßÓË
ÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÓÇÝÓËÚÕßÝÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ×ÝÚÕÖØÕÙËÞÁÝÓÁÒÒÕÔÑËÃÔÕÖÕßÖÇØÇÚÎØ×ÙÂÓËØÇËÏÊÏÑ¦ÙÚÎÔÁÇÍËÔÏ¦
ËÃÔÇÏÄÚÏÛÁÒÕßÔÔÇÙßÔÊËÛÕÆÔÓË

ÓÏÇËÚÇÏØËÃÇÁÔÇÔÚÃÚÒÕÓËÚÎÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÃÇÖÕßßÖÕÙÚÎØÃàËÏÑ¦ÚÏ
ÏÙÚËÆÜËÖÃÙÎÝÄÚÏÄÚÇÔÈØÃÙÑËÙÇÏÑ¦ÖÕßÙÚÎÓÁÙÎÂÖØÕÙÖÇÛËÃÝ
ÔÇÑÇÒÆÉËÏÝÚÇÖ¦ÔÚÇËÔÚÁÒËÏÊËÔ
ßÖÕÙÚÎØÃàËÏÝÚÃÖÕÚÇ

– Μπορεί η μόδα να έχει πολιτική
χροιά; Είναι φυσιολογικό αυτό;
¶ÃÍÕßØÇÎÓÄÊÇÁÞËÏÖÕÒÏÚÏÑÕÖÕÏÎÛËÃÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
ÒÄÍÜÄÒÜÔÇßÚ×ÔÚÜÔÒÄÍÜÔÖÕß
ÓÄÒÏÝÙÇÝÇÔÁÌËØÇÑÇÏÔÕÓÃàÜÄÚÏ
ÄÒÕÇßÚÄÇÖÇÙÞÕÒËÃÁÔÚÕÔÇÖ¦ØÇ
ÖÕÒÒÕÆÝÕÃÑÕßÝÑÇÏÙÞËÊÏÇÙÚÁÝ
ÔÜØÃàÜÇÖÄÙßàÎÚÂÙËÏÝÖÕßÑ¦ÔÜ
ÓËÔÁÕßÝÙÞËÊÏÇÙÚÁÝÙÚÏÝÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝÄÚÏËÃÔÇÏßÖÁØÚÕßÔÇ
ÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÎÛÕÆÔÙÚÏÝÖØÕËÊØÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÚÕßÑÇÏÖÜÝÛÇ
ßÖÕÙÚÎØÃÐÕßÔÕÖÕÏÕÔÊÂÖÕÚËÇÖÄ
ÚÕßÝÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆÝßÖÕÉÎÌÃÕßÝ
ÓÄÔÕÑÇÏÓÄÔÕÍÏÇÔÇÇÒÒ¦ÐÕßÔÚÇ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÙÚÕÔËßÑÄ©ÃÑÕÞÕßÔ
ËÖÃÙÎÝÇÃÙÛÎÙÎÚÎÝËßÛÆÔÎÝÚÕßÝ
ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÎÔËÑÖØÕÙ×ÖÎÙÎÖ¦ÔÜÙÚÎÔÖÇÙÇØÁÒÇÙÚÏÝÑÇÓÖ¦ÔÏËÝ
ÚÕßÝÙÚÕßÝÞ×ØÕßÝËØÍÇÙÃÇÝÄÖÜÝ
ÑÇÏËÓËÃÝÄÚÏÞØËÏ¦àËÚÇÏÙÜÙÚÂËÑÖØÕÙ×ÖÎÙÎÑÇÏËÔÙÜÓ¦ÚÜÙÎ ÇÏ
ÙÃÍÕßØÇÖÏÙÚËÆÜÖÜÝÁÞÕßÓËÓËÃÔËÏÖÃÙÜËÃÓÇÙÚËÓÏÇÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇ
ÖÕßËÃÔÇÏÖÃÙÜËÃÓÇÙÚËÁÔÕÞÕÏÍÏÇ
ÖÕÒÒ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇÙËÙÞÁÙÎÓËÚÏÝ
ÖØÇÑÚÏÑÁÝÓÇÝÄÓÜÝÊËÔËÃÓÇÙÚË
ÙË¦ØÔÎÙÎ

– Γνωρίζετε αν ο πρόεδρος Τραμπ
και η Μελάνια διαβάζουν Vogue
και τι πιστεύουν για το περιοδικό;
¶¬ÕßÝÍÔÜØÃàÜÑÇÏÚÕßÝÊÆÕÑÇÏ
ÊËÔÙÇÝÑØÆÈÜÄÚÏÄÚÇÔÎ¡ËÒ¦ÔÏÇÂÚÇÔÇØØÇÈÜÔÏÇÙÓÁÔÎÓËÚÕÔ
§ÚÄÔÇÒÔÚÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ=VN\LÚÎ
ÈÕÂÛÎÙËÍÏÇÚÕÔßÌÏÑÄÚÎÝÑÇÏÚÎ
È¦ÒÇÓËÚÄÚËÙÚÕËÐ×ÌßÒÒÕÞÕßÓË
ÌÏÒÕÐËÔÂÙËÏÚÎÔÈ¦ÔÑÇÙÚÏÝÙËÒÃÊËÝÚÕßÖËØÏÕÊÏÑÕÆÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕ
ÖÕÆÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÙÂÓËØÇÇÒÇÏÄÚËØÇÕ¬ØÇÓÖÑÇÏÎ
¡ËÒ¦ÔÏÇÂÚÇÔÖÕÒÆÙßÔÊËÊËÓÁÔÕÏ
ÓËÚÎàÜÂÚÂÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝÕÖÄÚË
ÌÇÔÚ¦àÕÓÇÏÄÚÏÍÔ×ØÏàÇÔÚÎ=VN\L
ÑÇÏÌÇÔÚ¦àÕÓÇÏÄÚÏÚÕÃÊÏÕÏÙÞÆËÏ
ÑÇÏÙÂÓËØÇ¡ÖÕØËÃÔÇÓÎÙßÓÌÜÔÕÆÔÓËÄÒÇÇßÚ¦ÖÕßÍØ¦ÌÕßÓË
ÑÇÏÒÁÓËÇÒÒ¦ÊËÔßÖ¦ØÞËÏÇÓÌÏÈÕÒÃÇÄÚÏÚÎÍÔÜØÃàÕßÔ

– Οταν κοιτάτε τον κόσμο γύρω
σας, βλέπετε κάποια πρότυπα γυναίκων; Κάποιες ηγετικές γυναι-

«Εάν Ð¨ÑÐ{ÜÒÑ{T³Ò~Ñ{ÙÈÑ³Òo{Ñ³Ñ¨ÒoÐÑ³Ño{Ñ³ÑËÑ{ÒÇÐÑ{VÚÑÓÜÉoÑÌ³{{{ÈÑ¨Ñ³{~ÓØ
³{oÐÓØÙÉÓTÈÓ¨ÚÉ{Ñ~ÌÐiuVÜÓÉ{o{Ñ³iÙ{ÑÙ¨ÐÊ³iØiÙ{ÉÈÚÖ³¨{Ñ³iØÑÐÉ¨{~Ñ{~ÊØ7nº_~Ñ{H>²_²
ÝX¿x©¦³iØX`>©²VåÑÈË³È¨
κείες φυσιογνωμίες από διαφορετικούς χώρους;
¶ÏÙÚËÆÜÄÚÏÙÂÓËØÇÕÏÔÁÕÏËÃÔÇÏ¦ÌÕÈÕÏËÑËÃÔÕÏÖÕßÖÇÒËÆÕßÔ
ÖÕßËÑÌØ¦àÕßÔÚÎÔ¦ÖÕÉÂÚÕßÝ
ÖÕßÊÏÇÊÎÒ×ÔÕßÔÖÕßÑÇÚËÈÇÃÔÕßÔÙÚÕÔÊØÄÓÕÍÏÇÄÒÇÇßÚ¦ÖÕß
ÙßàÎÚ¦ÓËÑÇÏÍÏÇËÓÁÔÇËÃÔÇÏËÑËÃÔÕÏÙÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÖØÁÖËÏÔÇÙÚØÇÌÕÆÓËÍÏÇÔÇÕÊÎÍÎÛÕÆÓËÙÚÎÔ
ÇÒÒÇÍÂßÚÄÖÕßÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ËÆÞÕÓÇÏÍÏÇÚÏÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝ
ÚÕßËÃÔÇÏÄÚÏÄÒÕÏËÑËÃÔÕÏÕÏ
ÙÖÕßÊÇÙÚÁÝÖÕßÊËÔÓÖÄØËÙÇÔÔÇ
ÉÎÌÃÙÕßÔÚÕÖÕßÍÏÇÕÖÕÏÕÔÊÂÖÕÚËÒÄÍÕÊËÔÇÙÞÕÒÂÛÎÑÇÔ
ÃÙÜÝËÖËÏÊÂÂÓÇÙÚÇÔÄÒÕÏËÖÇÔÇÖÇßÓÁÔÕÏÑÇÏÖËÖËÏÙÓÁÔÕÏÖÜÝÚÕ
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÛÇÂÚÇÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄ
ÑÇÏÊËÔÇÏÙÛ¦ÔÛÎÑÇÔÄÚÏÞØËÏÇàÄÚÇÔÔÇÉÎÌÃÙÕßÔÂÊËÔËÃÞÇÔÄØËÐÎ
ÔÇÉÎÌÃÙÕßÔÖÏÙÚËÆÜÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÄÚÏÛÇÉÎÌÃÙÕßÔÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕ
ÚÕßÑÇÏÖÜÝÇßÚÄÛÇÑ¦ÔËÏ
ÚÎÊÏÇÌÕØ¦

– Θεωρείτε πως η Γκρέτα Τούνμπεργκ είναι πρότυπο;
¶§ÕÓÃàÜÄÚÏËÃÔÇÏÖØÄÚßÖÕÍÏÇ
ÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕÃÔÇÏËÔÚßÖÜÙÏÇÑÄÔÇÈÒÁÖËÏÝÚÏÁÞËÏÑÇÚÇÌÁØËÏÙË
ÁÔÇÚÄÙÕÓÏÑØÄÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
ÑÇÏÖÏÙÚËÆÜÖÜÝÇÖÕÚËÒËÃÁÓÖÔËßÙÎÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÄÞÏÙËÑ¦ÖÕÏÇÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÖËØÏÕÞÂÂÍÏÇÑ¦ÖÕÏÇ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ¦ÚÕÓÇËÜØ×ÄÚÏ
ÓÇÝÁÞËÏËÓÖÔËÆÙËÏÄÒÕßÝÙËÖÇÍÑÄÙÓÏÕËÖÃÖËÊÕ

– Ξεχωρίζετε κάποια γυναίκα πολιτικό, από τη Νέα Ζηλανδία μέχρι τη Γερμανία;
¶ÃÍÕßØÇÚÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄ
ÚÎÝ§ÁÇÝÎÒÇÔÊÃÇÝ¬àÇÙÃÔÚÇØÔÚËØÔÄÚÇÔÁÍÏÔËÎÌØÏÑÚÂËÑËÃÔÎ
ÊÕÒÕÌÕÔÏÑÂËÖÃÛËÙÎ©ÚØÄÖÕÝÓË

Δεν μπορείς να ηγηθείς
με το να βρίσκεσαι
κάπου στη μέση,
πρέπει να εκφράσεις
την άποψή σου.
ÚÕÔÕÖÕÃÕÇÓÁÙÜÝÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÂÛÎÑËÂÚÇÔÚÄÙÕÕØÇÚÄÝÇÔÚÏÒÂÌÛÎÑËÚÕÔÖÄÔÕÖÕßÁÔÏÜÛËÎÞ×ØÇÇÒÒ¦ÙßÍÞØÄÔÜÝÂÚÇÔÚÄÙÕ
ËÔÜÚÏÑÂÊËÔÁÑÇÔËÊÏÇÑØÃÙËÏÝÇÏÙÛ¦ÔÛÎÑÇÄÚÏÂÚÇÔÁÔÇÝÑÇÚÇÖÒÎÑÚÏÑÄÝÚØÄÖÕÝÍÏÇÔÇÞËÏØÏÙÚËÃÝÓÏÇ
Þ×ØÇÖÕßßÖÁÌËØËÑÇÏÂÚÇÔÙËÑØÃÙÎ¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÛÇÂÛËÒÇÚÄÙÕÖÕÒÆÔÇÖÏÙÚÁÉÜÄÚÏÙÚÏÝ
ÈØÏÙÑÄÓÇÙÚËÑÕÔÚ¦ÙËÑ¦ÖÕÏÕß
ÚÆÖÕßÁÒËÍÞÕÚÎÝÕÖÒÕÑÇÚÕÞÂÝ
ÍÏÇÚÃÄÖÜÝÙÃÍÕßØÇÛÇÍÔÜØÃàËÚË
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÓËÙßÔÁÞËÏÇÊØÇÓÇÚÏÑ¦ÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ÙËÊÎÓÄÙÏÕßÝÞ×ØÕßÝ ÇÏÇÔÊËÃÚËÚÇÙÚÇÚÏÙÚÏÑ¦
ÙÚÕÏÞËÃÇßÖ¦ØÞÕßÔÔÁÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÇÒÒ¦ÑÇÏÄÒÜÔÚÜÔÎÒÏÑÏ×Ô
ÖÕßÞ¦ÔÕßÔÑ¦ÛËÓÁØÇÚÎàÜÂÚÕßÝ
ÇÖÄÇßÚÕÚØÇßÓÇÚÏÙÓÕÆÝ¬ÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÊËÔÁÞÕßÓËÙÑÒÎØÄÚËØÕßÝ
ËÒÁÍÞÕßÝÙËÙÞÁÙÎÓËÚÎÔÕÖÒÕÑÇÚÕÞÂËÃÔÇÏÍÏÇËÓÁÔÇÇÙßÔËÃÊÎÚÕ
ÑÇÏÇÊÏÇÔÄÎÚÕ

– Τι συμβουλή θα δίνατε σε νέους σχεδιαστές μόδας σε όλο τον
κόσμο οι οποίοι θέλουν να πετύχουν στην παγκόσμια σκηνή;
Πού πιστεύετε ότι θα πρέπει να
εστιάσουν;
¶ËÜØ×ÄÚÏÖØÁÖËÏÔÇËÙÚÏ¦-

ÙËÏÝÙÚÕÓÂÔßÓÇÙÚÕÚÇÒÁÔÚÕÙÕß
ÑÇÏÙËÇßÚÄÖÕßÖØÕÙÖÇÛËÃÝÔÇ
ÖËÏÝÕÏÕËÃÔÇÏÚÕÄØÇÓ¦ÙÕßËÃÚËÑ¦ÔËÏÝÌÕØÁÓÇÚÇÖÇÖÕÆÚÙÏÇÂ
ÄÓÕØÌÇÑÕÒÏÁ¶ÄÖÕÏÕÑÇÏÔÇËÃÔÇÏ
ÇßÚÄÖØÁÖËÏÔÇÓËÃÔËÏÝÑÕÔÚ¦ÙË
ÇßÚÄ ÇÏÖÏÙÚËÆÜÖÜÝßÖ¦ØÞÕßÔ
ßÖÁØÕÞÇ ÖÒËÕÔËÑÚÂÓÇÚÇ ÙÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÙÚÕÔÕÖÕÃÕàÕÆÓËÙÂÓËØÇ
ÄÖÕßÓÖÕØËÃÝËÆÑÕÒÇÔÇÍÃÔËÏÝÍÔÜÙÚÄÝÇÖÄÚÇÓÁÙÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÄÖÜÝÛËÜØ×ËÖÃÙÎÝÄÚÏ
ÚÕÃÊÏÕÇÖÕÚËÒËÃÑÇÏÓËÏÕÔÁÑÚÎÓÇ
ÍÏÇÚÃËÃÔÇÏÖÇØÇÖÒÇÔÎÚÏÑÄÖËÏÊÂ
ÁÞËÏÝÁÔÇÔÇØÏÛÓÄÇÑÄÒÕßÛÜÔÙÚÕ
0UZ[HNYHTÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÚÕ753
ÙÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕÙÜÙÚÄÙÎÓËÃÕ
©ÖÄÚËÎÙßÓÈÕßÒÂÓÕßÖØÕÝ
ËÑËÃÔÕßÝÖÕßÐËÑÏÔÕÆÔÙÚÎÓÄÊÇ
ÙÂÓËØÇ¶ÑÇÏÖÏÙÚËÆÜÄÚÏÎÓÄÊÇ
ËÃÔÇÏÚ×ØÇÖÇÍÑÄÙÓÏÇÑÇÏÎËØ×ÚÎÙÂÙÇÝËÃÔÇÏËÖÃÑÇÏØÎÍÏÇÚÃËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕÔÇÖËÚÆÞËÏÝÙËÓÏÇ
ÓÄÔÕÖËØÏÕÞÂ¶ËÃÔÇÏÔÇËØÍÇÙÚÕÆÔ
ÙËÓÏÇËÚÇÏØËÃÇÖÕßËÑÚÏÓÕÆÔÚÎÝ
ÕÖÕÃÇÝÎÇÏÙÛÎÚÏÑÂËÃÔÇÏÑÕÔÚ¦
ÙÚÎÊÏÑÂÚÕßÝÔÇÓ¦ÛÕßÔÇÖÄ¦ÒÒÕßÝÙÞËÊÏÇÙÚÁÝÔÇÚÇÐÏÊÁÉÕßÔ
ÇÔ¦ÚÕÔÑÄÙÓÕÑÇÏÔÇÊÕßÒÁÉÕßÔ
ÙËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÞ×ØËÝ¡ÖÕØËÃÝ
ÔÇÖËÚÆÞËÏÝÙÚÇÊËÔËÃÔÇÏßÖÕÞØËÜÚÏÑÄÔÇÖËÚÆÞËÏÝÙÚÇÓÄÒÏÝ
ÁÞËÏÝÖ¦ØËÏÚÕÖÚßÞÃÕÙÕßÒÁÖÜ
ÚÄÙÕÙßÞÔ¦ÔÁÕßÝÙÞËÊÏÇÙÚÁÝÓË
ÖÕÒÆÚÇÒÁÔÚÕÑÇÏÖÕÒÒÁÝÏÊÁËÝÖÕß
ÐËÞ¦ÙÚÎÑÇÔÍÏÇÚÃÖØÕÙÖ¦ÛÎÙÇÔ
ÖÕÒÆÖÕÒÆÍØÂÍÕØÇ

– Γίνεται πολύς λόγος για τη βιωσιμότητα στη βιομηχανία της
μόδας. Είναι λίγο τέχνασμα του
μάρκετινγκ ή κρίνετε ότι είναι
μια πραγματική τάση που έχει
αλλάξει τη βιομηχανία;
¶ËÔÚÕÈÒÁÖÜÜÝÓÏÇÚ¦ÙÎÇÒÒ¦ÜÝÓÏÇÖÇÍÑÄÙÓÏÇÇÍÜÔÃÇÍÏÇÔÇ

– ÐËÇÌ³{Ò³ÑÓTÉ{Ñ~ÒÉ{ÐÉ³iÉÈ~Ñ{¨ËÑÈÈ
ÙËÉ³Ñ{o{ÑÑÑÜÜÒÂÉ{Ø~Ò³{~Ñ{
{³ÉÖÌ³{ÓT³ÑÚÉËÑË³ÉÈ³Ñ³ÈTÉ¨Ê³i~Ñ¨{Ó¨Ñ
ÐÈVÓT³ÑØÑÈ³Ê³i~Ñ³ÑÜi~³{~ÊÜÑ³×Ì¨ÐÑÈÐÈ
ÙËÉ{i7nº_o{ÑÑÙiÐ{È¨oÊÑÜÜÑoÓØ~Ñ{ÉÈ~Ñ{¨ËÉØ
É³ÐÉËØÈÐÉÉÙ{Ñ×Ó¨È
Ò¨ÑÜÖVÉË³ÉÑÈ³ÌÉËÑ{iÙ{Ñ×¨É³{~Ì³i³Ñ~Ñ{iÉÐÒ³iÊ³Ó¨oÈ~Ò³
i³¨Ü{³{~ÌÈÉË³iØ
ÓÑØ4Ì¨~iØVÊÑ~ÌÐÑÑÐ¨ÑKiÚÒÓÈØTÉÙ{Ñ³ÓØ~Ñ{ÉÓÑ{¨{~Ì
ÉËÉÙiÙÈÜÉ{ÒÈ~Ò
ÐÉÐ{~¨ÒÑ{Ù{ÒÈÒTÈ
ÑÌÒoTØÊ~Ñ³ÒÚÜ{i~Ñ{³i
TÉ{¨Ì³É¨i³É¨{³ÉV
ÑÌ³ÒÉ{ØÑÈ³~³ËÑØ Ò
Ð¨ÑÐ{ÜÒÑ{T³Ò~Ñ{
ÙÈÑ³Òo{Ñ³Ñ¨ÒoÐÑ³Ño{Ñ³Ñ
ËÑ{ÒÇÐÑ{VÚÑÓÜÉoÑÌ³{
iÑÒ³ii³iÉ¨³iÊÑØ
ÉËÑ{Ì³{{{ÈÑ¨Ñ³{~ÓØ
³{oÐÓØÙÉÓTÈÓ¨ÚÉ{Ñ~ÌÐÑ
ÇÒÒ¦ÐÕßÓËÚÏÝÖØÇÑÚÏÑÁÝÓÇÝÔÇÚÏÝ
ÊÏÕØÛ×ÙÕßÓËÔÇËÃÓÇÙÚËßÖËÆÛßÔÕÏÖÕÒÃÚËÝÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈÕßÓËÖÄÙÕ
ÑÕÔÚ¦ÈØÏÙÑÄÓÇÙÚËÙËÓÏÇÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÖÕßÊËÔÓÖÕØÕÆÓËÔÇÇÔÚÏÙÚØÁÉÕßÓËÑÇÏÙÚÎÔÕÖÕÃÇÑÇÚËßÛßÔÄÓÇÙÚËÓÁÙÜÝÓËÚ¦ÚÎÔÎ
ËÖÚËÓÈØÃÕßÐËÑÏÔÂÙÇÓËÓÏÇÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÙÚÏÝÎÕÖÕÃÇÂÚÇÔ
ÔÇÈÕÎÛÂÙËÏÚÕßÝÔÁÕßÝÙÞËÊÏÇÙÚÁÝÖÕßÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏßÖÕÙÚÂØÏÐÎ
ÑÇÏÑÇÛÕÊÂÍÎÙÎØÏÙÑÄÓÇÙÚÇÔÙË
ÚÁÚÕÏÇÑØÃÙÎËÑËÃÔÎÚÎÔÖËØÃÕÊÕ
ÚÕÒÏÇÔÏÑÄËÓÖÄØÏÕÂÚÇÔÙËÚÄÙÕ
ÑÇÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÑÇÏÎÏÊÁÇÓÇÝ
ÂÚÇÔÔÇËÔÏÙÞÆÙÕßÓËÔÁÕßÝÊÎÓÏÕßØÍÕÆÝÓÁÙÇÇÖÄÁÔÇÖÒÇÃÙÏÕ
TLU[VYPUNÑÇÏÞØÎÓÇÚÏÑ×ÔÊÜØË×ÔÞËÏÖÕÒÆËÔÊÏÇÌÁØÕÔÔÇÊËÏ
ÑÇÔËÃÝÚÕßÝÙÞËÊÏÇÙÚÁÝÖÕßÇÔÇÊËÃÞÛÎÑÇÔÓÁÙÇÇÖÄÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÇßÚÄÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇ
ÑÇÏÖÄÙÕÏÇÖÄÇßÚÕÆÝËÃÔÇÏÙÂÓËØÇ
ÖÕÒÆÍÔÜÙÚ¦ÕÔÄÓÇÚÇÙÚÏÝ
ÄÖÜÝÕÒËÐ¦ÔÚËØÕß¦ÔÍÑÑÇÏÕÏ
7YVLUaH:JOV\SLY
¦ÛËÞØÄÔÕËÖÏÒÁÍÕßÓËÊÁÑÇ
ÌÏÔÇÒÃÙÚÑÇÏÛÇÁÒËÍÇÄÚÏÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÙÞËÊÄÔÄÒÕÏÕÏ
ÔËÇØÕÃÌÏÔÇÒÃÙÚÓÇÝÁÞÕßÔÓÏÒÂÙËÏÍÏÇÈÏ×ÙÏÓËÝÖØÇÑÚÏÑÁÝÑÇÏÍÏÇ
ÚÕÖ×ÝËÖÏÛßÓÕÆÔÔÇÇÔÇÖÚÆÐÕßÔ
ÓÏÇÈÏ×ÙÏÓÎËÖÏÞËÃØÎÙÎ ¦ÚÏÇÔ¦ÒÕÍÕÊËÔÛÇËÃÞËÙßÓÈËÃÚÕ
ÄÚÇÔÚÕÐËÑÏÔÂÙÇÓËÏ»ÇßÚÄÑÇÏ
Ö¦ÒÏÇÏÙÛ¦ÔÕÓÇÏÄÚÏÓÇÝÕÊÎÍËÃÚÕ
ÔÁÕÚÇÒÁÔÚÕÎÔËÇØÂÙÑÁÉÎÖÄ
ÚÎÙÑÕÖÏ¦ÚÎÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÓÇÝ
ËÃÔÇÏÓÏÇÖÇÍÑÄÙÓÏÇËßÛÆÔÎÑÇÏ
ÖÏÙÚËÆÜÄÚÏËÒ¦ÞÏÙÚÕÏÇÖÄËÓ¦Ý
ÖÕßËÃÓÇÙÚËÙÚÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÊËÔ
ÖÇØÇÊÁÞÕÔÚÇÏÄÚÏÇØÍÂÙÇÓËÄÚÏÛÇ
ÁÖØËÖËÔÇÁÞÕßÓËÇÑÕÆÙËÏÖØÜÚÕÖÄØÕßÝÄÖÜÝÎÚÁÒÒÇ¡ÇÑ¦ØÚÔËá
ÑÇÏÖÜÝÙÂÓËØÇÁÞÕßÓËÊËÙÓËßÛËÃ
ÔÇÇÒÒ¦ÐÕßÓË

Το χαρτί είναι η πασαρέλα μας, η υπογραφή και η δύναμή μας
– Πώς καταφέρνετε να διαχειρίζεστε ένα διεθνές brand το οποίο
μπορεί και γίνεται πολύ τοπικό
όταν εκδίδεται σε διαφορετικές
χώρες; Ποιο είναι το μυστικό σε
αυτή την περίπτωση;
¶ÏÙÚËÆÜÄÚÏËÃÔÇÏÁÔÇÚËØ¦ÙÚÏÕÖÒËÕÔÁÑÚÎÓÇÑÇÏÓÏÇÑÇÚÇÖÒÎÑÚÏÑÂËßÑÇÏØÃÇ¡ËØÜÚÕÆÔÙßÞÔ¦ÍÏÇÚÕßÝ@V\;\ILPUMS\LUJLYZ
ÑÇÏÎÇÖ¦ÔÚÎÙÂÓÕßËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÇ
ÄÚÏÎ=VN\LËÃÔÇÏÎÓËÍÇÒÆÚËØÎ
PUMS\LUJLYÚÕßÑÄÙÓÕßÞÕßÓË
Ö¦ÔÜÇÖÄËÑÇÚÖÕßÓÇÝÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÙËÊÏËÛÔÁÝËÖÃÖËÊÕÓÁÙÇÇÖÄÄÒÇÚÇÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÓÇÝÊÃÑÚßÇÄÓÜÝÓÇàÃÓËÇßÚÄÌÁØÔÕßÓË
ÚÎÔËÍÑßØÄÚÎÚÇÚÎÔÖØÄÙÈÇÙÎ
ÚÎÊÏÑÂÓÇÝÁÔÔÕÏÇÚÕßÚÏËÃÔÇÏÎ
ÓÄÊÇ ÇÏÇÔÈÒÁÖÕßÓËÄÖÜÝËÃÓÇÙÚËÚ×ØÇÚÎ=VN\LÇÖÄÓÏÇ
ÊÏËÛÔÂÙÑÕÖÏ¦ÁÞÕßÓËÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇÊÕßÒÁÉÕßÓËÓÇàÃÖ¦ÔÜÙË
ÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝËÃÚËÇßÚÁÝÁÞÕßÔÔÇ
Ñ¦ÔÕßÔÓËÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚÇÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÚÎÚÇÂËÔÙÜÓ¦ÚÜÙÎËÃÚËÙË
ËÖÃÖËÊÕËÑÊÎÒ×ÙËÜÔËÃÚËÔÇÓÏÒÂÙÕßÓËÍÏÇÑ¦ÖÕÏÇÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ
ÛÁÓÇÚÇÓËÓÏÇÌÜÔÂÑÇÏÔÇÓÖÕØÕÆÓËÔÇÁÞÕßÓËÓÏÇÊßÔÇÚÄÚËØÎ

Η Vogue είναι
η μεγαλύτερη influencer
του κόσμου. Εχουμε
πάνω από 127 εκατ.
που μας ακολουθούν
σε διεθνές επίπεδο.
ÖÇØÕßÙÃÇÒÄÍÜÇßÚÕÆ©ÓÜÝÊËÔ
ßÖ¦ØÞËÏÇÓÌÏÈÕÒÃÇÄÚÏÄÒÕÏËÓËÃÝ
ÙÚÎÔËÚÇÏØËÃÇÖÏÙÚËÆÕßÓËÖÕÒÆ
ÙÚÎÙÎÓÇÙÃÇÚÕßÚÕÖÏÑÕÆÖËØÏËÞÕÓÁÔÕßÑÇÏÚÕßÖÄÙÕÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝ
ËÃÔÇÏÕÏÑÕßÒÚÕÆØËÝÄÖÜÝÑÇÏÚÕß
ÄÚÏÑ¦ÚÏÖÕßÓÖÕØËÃÔÇËÔÊÏÇÌÁØËÏ
ÑÇÏÔÇÁÞËÏËÏÊÎÙËÕÍØÇÌÏÑÂÇÐÃÇ
ÍÏÇÑ¦ÖÕÏÕÔÙÚÏÝÊËÔËÃÔÇÏ
ÚÕÃÊÏÕÍÏÇÑ¦ÖÕÏÕÔÖÕßàËÏÙÚÎ
ªÜÙÃÇÙÚÎÔÔÊÏÇÙÚÎÔßØ×ÖÎ
ÂÙÚÎÔ ÃÔÇ

– Και τι γίνεται με το χαρτί; Πιστεύετε ότι τα περιοδικά και οι
εφημερίδες έχουν μέλλον;
¶§ÕÓÃàÜÄÚÏÁÞÕßÓËÚÃÚÒÕßÝ
ÙÚÎÔËÚÇÏØËÃÇÓÇÝÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÑÇÒÆÚËØÇÜÝÉÎÌÏÇÑÁÝ

«Η Ελλάδα É{KËÉ³iØ³iØÐÉ³É¨Ò³{ÑÈÉ¨i×ÒÉ{Ñ TÉ³É³ÌÐÉoÒÜi{³¨ËÑ~Ñ{Ü{³{ÐÌV~Ò³{o{Ñ³ËÚÑ¨ÓÉ{ÑÉË³ÉÉÂÑ{¨É³{~Ò
É¨Ê×Ñ{uVÜÓÉ{iåÈË³È¨³åÜÓÂi(ÑÑTÉÜÒ
ÏÊÏÕÑÚÎÙÃËÝÑÇÏÛÇÙÇÝÁÊÏÔÇÚÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÕß:LSMÙÚÏÝÔÜÓÁÔËÝ
ÕÒÏÚËÃËÝËÑÃÔÎÙËÜÝÁÔÚßÖÕ
ÑÇÒÆÖÚÕÔÚÇÝÛÁÓÇÚÇßÍËÃÇÝÑÇÏ
ËßËÐÃÇÝÙÃÍÕßØÇÓÏÇÛËÓÇÚÕÒÕÍÃÇ
ÖÕßËÏÊÏÑ¦ÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇ

ÁÞËÏËÑÚÕÐËßÛËÃÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÇÖÄ
ÇÖÄÉËÜÝËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÝÁÑÊÕÙÎÁÍÏÔËÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÉÎÌÏÇÑÂ
ÖØÏÔÇÖÄÞØÄÔÏÇÑÇÏËÃÞÇÓË
ÚÕßÝËÖÏÑØÏÚÁÝÓÇÝÍÏÇÚÃÖ¦ÔÚÇ
ßÖ¦ØÞÕßÔÖÕÒÒÕÃÖÕßÛÇÖÕßÔ

ÜÊËÔßÖ¦ØÞËÏÖËØÃÖÚÜÙÎÑ¦ÚÏ
ÚÁÚÕÏÕÔÇÖËÚÆÞËÏÛÇÇÖÕÚÆÞËÏ®
¬ËÒÏÑ¦ËÃÔÇÏÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÖÏÕ
ËÖÏÚßÞÎÓÁÔÕßÝÚÃÚÒÕßÝÓÇÝÜÝÉÎÌÏÇÑÂÏÊÏÕÑÚÎÙÃÇ
ßÍÞØÄÔÜÝÄÓÜÝÙÚÕÖÕØÚÌÄÒÏÄÓÇÝÁÞÕßÓËÚÃÚÒÕßÝÖÕßÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆÕßÔÚÎÔÖÕÏÄÚÎÚÇÑÇÏ
ÚÎÔÖÕÒßÚÁÒËÏÇÄÖÜÝÚÕ*VUKt
5HZ[;YH]LSSLYÚÕ=HUP[`-HPYÚÕ
.8ÚÎ=VN\LÌßÙÏÑ¦ÑÇÏÖÏÙÚËÆÜ
ÄÚÏÎÕßÙÃÇÇßÚÕÆÖÕßÑ¦ÔÕßÓËÙÚÕ
ÞÇØÚÃÑÇÏÓÏÒ×ÔÚÇÝËÏÊÏÑ¦ÇÖÄÚÎÔ
ÖÒËßØ¦ÚÎÝ=VN\LÄÖÜÝÒÁÜÖ¦ÔÚÇÄÚÇÔÓÕßÑ¦ÔÕßÔÇßÚÂÔÚÎÔ
ËØ×ÚÎÙÎËÃÔÇÏÄÚÏÚÕÞÇØÚÃËÃÔÇÏ
ÎÖÇÙÇØÁÒÇÓÇÝÖÄËÑËÃÙÚÁÒÔÕßÓËÚÕÓÂÔßÓ¦ÓÇÝÙÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÑÇÏÇÖÄËÑËÃÖÇÃØÔÕßÔÚÎÙÑßÚ¦ÒÎ
ÚÕÉÎÌÏÇÑÄÈÃÔÚËÕÕÏËÑÊÎÒ×ÙËÏÝ
ÑÇÏÄÒÇÚÇ¦ÒÒÇ©ÓÜÝÖÇØÇÓÁÔËÏ
ÚÕÙÂÓÇÑÇÚÇÚËÛÁÔÑÇÏÎÑÇØÊÏ¦
ÓÇÝÑÇÏÚÕÞØËÏÇàÄÓÇÙÚËÃÓÇÙÚËÎ
ÖÕÏÄÚÎÚÇÎÑÇÒÆÚËØÎÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÃÇÚÇÑÇÒÆÚËØÇÓßÇÒ¦ÙÚÎÊÕßÒËÏ¦ÖÕßÑ¦ÔÕßÓËÑÇÏÇÔÍÃÔÕßÓË
Ñ¦ÚÏÚÕÖÕÒÆÙÚÏÍÓÏÇÃÕÚÕÕÖÕÃÕ
ÄÒÕÏÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÍÏÇÁÔÇÒËÖÚÄ
ÖØÏÔËÐÇÌÇÔÏÙÚËÃÚÄÚËÊËÔËÃÓÇÙÚË
ÇßÚÄÖÕßËÓËÃÝÙÚÎÔ*VUKt5HZ[

ÖÏÙÚËÆÕßÓËÄÚÏËÃÓÇÙÚËÚÕÕÖÕÃÕ
ÁÞËÏÔÇÑ¦ÔËÏÓËÖÕÒÆËÐÇÏØËÚÏÑÂ
ÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÃÇÑÇÏÖÕÏÄÚÎÚÇ

– Και ποια είναι η άποψή σας για
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;
Υπάρχει ένας χαοτικός κόσμος
εκεί έξω...
¶¬ÇÓÁÙÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝËÃÔÇÏÁÔÇÑÇÚÇÖÒÎÑÚÏÑÄËØÍÇÒËÃÕÄÓÜÝÙßÍÞØÄÔÜÝßÖ¦ØÞËÏ
ÓËÍ¦ÒÕÝÙßÔÜÙÚÏÙÓÄÝÑÇÏÍÏ»ÇßÚÄ
ËÖÏÙÚØÁÌÜÙÚÎÔÑÇØÊÏ¦ËÑËÃÔÕß
ÖÕßÑ¦ÔÕßÓËÙÚÕßÝÚÃÚÒÕßÝÖÕß
ÙÇÝÇÔÁÌËØÇÖØÏÔÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÇßÚ×ÔÚÜÔÚÃÚÒÜÔÖÏÙÚËÆÜÄÚÏ
ÚÕÞÇØÚÃËÃÔÇÏÎßÖÕÍØÇÌÂÑÇÏÎ
ÊÆÔÇÓÂÓÇÝ

– Πώς βλέπετε την Ελλάδα;
¶ÒÒ¦ÊÇËÖÏÈÃÜÙËÚÎÝÖÚ×ÙÎÝÓËÚËØ¦ÙÚÏÇßÖËØÎÌ¦ÔËÏÇ
ÞËÚËÚÄÙÕÓËÍ¦ÒÎÏÙÚÕØÃÇÑÇÏÖÕÒÏÚÏÙÓÄÑ¦ÚÏÍÏÇÚÕÕÖÕÃÕÛÇÖØÁÖËÏÔÇËÃÙÚËËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÖËØÂÌÇÔÕÏ¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÇÏÙÛ¦ÔÕÓÇÏ
ÄÚÏÎÒÒ¦ÊÇÖØÕÞÜØ¦ËÏÓÖØÕÙÚ¦
ÓËÁÔÇÔÚØÄÖÕÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙË
ÃÙÜÝÔÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏÓ¦ÛÎÓÇÍÏÇ
¦ÒÒËÝÞ×ØËÝ
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Απαιτείται
επειγόντως
να μπει τάξη
στο Διαδίκτυο
Του TIM BERNERS - LEE*

THE NEW YORK TIMES
Οι γονείς ÓÕßÂÚÇÔÓÇÛÎÓÇÚÏÑÕÃ
ÓÎÚÁØÇÓÕßÙßÔÁÈÇÒËÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÕßÖØ×ÚÕßßÖÕÒÕÍÏÙÚÂ
ËÔÚÇÓÏËßÓÁÔÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÚÕß
4HUJOLZ[LY4HYR¡ÕßÊÃÊÇÐÇÔ
ÄÚÏÕÓÕÔÇÊÏÑÄÝÖËØÏÕØÏÙÓÄÝÖÕß
ÁÞËÏÝÄÚÇÔÖØÕÍØÇÓÓÇÚÃàËÏÝÁÔÇÔ
ÎÒËÑÚØÕÔÏÑÄßÖÕÒÕÍÏÙÚÂËÃÔÇÏÎ
ÌÇÔÚÇÙÃÇÙÕß©ËÔÛÕßÙÏÇÙÓÄÝÓÕß
ÍÏÇÚÕÔÖËÏØÇÓÇÚÏÙÓÄÑÇÏÚÎÔÇÒÒÇÍÂÓËÈÕÂÛÎÙËÔÇVÏÑÕÊÕÓÂÙÜÚÕÔ
ÇÍÑÄÙÓÏÕÙÚÄ>VYSK>PKL>LI
ÒÖÏàÇÄÚÏÚØÏ¦ÔÚÇÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÚÎÍÁÔÔÎÙÎÚÕßÏÇÊÏÑÚÆÕß
ÛÇÚÕÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÙÇÓËÍÏÇÔÇ
ßÖÎØËÚÂÙÕßÓËÚÎÔÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÒÖÏàÇÄÚÏÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÄÖÜÝ
Î>PRPWLKPHÚÕ6WLU:[YLL[4HW
ÑÇÏÕÑÄÙÓÕÝÚÕßÒÕÍÏÙÓÏÑÕÆÇÔÕÏÑÚÂÝÖÎÍÂÝÛÇÂÚÇÔÚÇÊÎÓÏÕßØÍÏÑ¦ËØÍÇÒËÃÇÖÕßÛÇÑÇÚÁÑÒßàÇÔ
ÚÕÔÚËØÔËÚ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÜÙÚÄÙÕ
ËÃÔÇÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÖÕÒßÖÒÕÑÄÚËØÎ
ÕÏÔÄÚÎÚËÝÙÖÇØ¦ÙÙÕÔÚÇÏÇÖÄÚÕ
ÓÃÙÕÝÚÎÔÖØÕÑÇÚ¦ÒÎÉÎÑÇÏÚÎÔ
ÖÇØÇÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÖÕßÇÌÛÕÔÕÆÔ
ÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕ ÇÑÕÖÕÏ¦ÙÚÕÏÞËÃÇ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÕÔÖÇÍÑÄÙÓÏÕÏÙÚÄ
ÍÏÇÔÇßÖÕÑÒÁÉÕßÔÚÇßÚÄÚÎÚËÝ
ÇÛÁÇÚÕÏÊÏ×ÑÚËÝÚÕÔÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÍÏÇÔÇÖÇØËÔÕÞÒÂÙÕßÔÑÇÏÔÇ
ÑÇÚÇÚØÕÓÕÑØÇÚÂÙÕßÔÚÇÛÆÓÇÚ¦ÚÕßÝËÔ×ÑÇÑÄÈÕßÒÕÏÖÇÃÑÚËÝ
ËÌÇØÓÄàÕÔÚÇÝÁÐßÖÔËÝÉÎÌÏÇÑÁÝ
ÚÇÑÚÏÑÁÝßÖÕÔÕÓËÆÕßÔÚÎÊÎÓÕÑØÇÚÃÇ
ØÏÙÑÄÓÇÙÚËÙËÁÔÇÙÎÓËÃÕÑÇÓÖÂÝÇÔÚÃÊØÇÙÂÓÇÝÙËÇßÚÂÔ
ÚÎÔÑÇÑÕÖÕÃÎÙÎÛÇÑÇÛÕØÃÙËÏÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÛÇÇÖÕÚË-

ÒÁÙËÏÓÃÇÖÇÍÑÄÙÓÏÇÊÆÔÇÓÎßÖÁØ
ÚÕß ÇÒÕÆÂÛÇÓÇÝÕÊÎÍÂÙËÏÙË
ÓÃÇÉÎÌÏÇÑÂÊßÙÚÕÖÃÇ
ÃÍÕßØÇÕÖÇÍÑÄÙÓÏÕÝÏÙÚÄÝ
ÁÞËÏÇÔ¦ÍÑÎ¦ÓËÙÎÝÖÇØÁÓÈÇÙÎÝ
ÇÖÄÄÒÕßÝËÑËÃÔÕßÝÖÕßÑØÇÚÕÆÔ
ÚÕÓÁÒÒÕÔÚÕßÙÚÇÞÁØÏÇÚÕßÝ!ÚÏÝ
ÑßÈËØÔÂÙËÏÝÖÕßÔÕÓÕÛËÚÕÆÔÑÇÏ
ØßÛÓÃàÕßÔÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖÕß
ÙÞËÊÏ¦àÕßÔÖØÕáÄÔÚÇÚÏÝÕØÍÇÔ×ÙËÏÝÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÑÇÏ
ÚÕßÝÇÑÚÏÈÏÙÚÁÝÖÕßÑ¦ÔÕßÔÚÕßÝ
ÏÙÞßØÕÆÝÔÇÒÕÍÕÊÕÚÕÆÔÇÑÄÓÇ
ÑÇÏÚÕßÝÇÖÒÕÆÝÞØÂÙÚËÝÚÕßÏÇÊÏÑÚÆÕßÖÕßÇÒÒÎÒËÖÏÊØÕÆÔÓË
¦ÒÒÕßÝÊÏÇÊÏÑÚßÇÑ¦
ÃÔÇÏËÖÏÚÇÑÚÏÑÄÔÇßÖËØÑËØ¦ÙÕßÓËÚÕÇÊÏÁÐÕÊÕÙÚÕÕÖÕÃÕÖËØÏÂÒÛÇÔÕÏÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝËÖÃÒßÙÎÝÚÜÔÖØÕÈÒÎÓ¦ÚÜÔÚÕß
ÏÇÊÏÑÚÆÕß©ÏÑßÈËØÔÂÙËÏÝÕÌËÃÒÕßÔÔÇÙÚÇÓÇÚÂÙÕßÔÔÇËÖÏØØÃÖÚÕßÔÚÏÝËßÛÆÔËÝÍÏÇÇÊØ¦ÔËÏÇÙÚÏÝ
ÖÒÇÚÌÄØÓËÝÑÇÏÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÖØÁÖËÏÔÇÍÃÔÕßÔÖÏÕÊÎÓÏÕßØÍÏÑÁÝ
ÙÚÎÊÏÇÓÄØÌÜÙÎÚÜÔÓËÒÒÕÔÚÏÑ×Ô
ÔÕÓÕÛËÚÏÑ×ÔØßÛÓÃÙËÜÔÑÇÏÄÞÏ
ÇÖÒ×ÝÔÇÚÏÝÇÖÕØØÃÖÚÕßÔ¬×ØÇ
ÛÇËÏÙ¦ÍÜÓÃÇÔÁÇÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÍÏÇ
ÔÇßÖËØÑËØ¦ÙÕßÓËÚÕÇÊÏÁÐÕÊÕ!¬Õ
ßÓÈÄÒÇÏÕÍÏÇÚÕÏÇÊÃÑÚßÕ

Παγκόσμιο σχέδιο
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇÖÇÍÑÄÙÓÏÕ
ÙÞÁÊÏÕÄÖÕßÖËØÏÍØ¦ÌÕÔÚÇÏÑ¦ÖÕÏÇ
ÈÂÓÇÚÇÍÏÇÚÎÔÇÖÕÚØÕÖÂÚÎÝËÑÕÆÙÏÇÝÑÇÑÂÝÞØÂÙÎÝÚÕßÔÚËØÔËÚÑÇÏ
ÚÜÔÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÓÇÝÇØÇÊËÃÍÓÇÚÕÝÞ¦ØÎÚÕßÓÈÄÒÇÏÕÑÇÒËÃÚÏÝ
ÑßÈËØÔÂÙËÏÝÔÇÊÎÓÕÙÏÕÖÕÏÕÆÔÚÇ
ÇØÞËÃÇÊËÊÕÓÁÔÜÔÖÕßÙßÍÑËÔÚØ×ÔÕßÔÁÚÙÏ×ÙÚËÔÇÓÎÔÓÖÕØÕÆÔÔÇ
ÇÖÕÑØÆÉÕßÔÇÖÄÚÕßÝÖÕÒÃÚËÝÚÕßÝ
ÓËÖÕÏÕÚØÄÖÕÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏ

EPA / FABRICE COFFRINI

Η ευθύνη κυβερνήσεων, επιχειρήσεων

Ο Βρετανός É{³ÊÐ³iØÜi¨×¨{~ÊØ~Ñ{É×ÉÈ¨Ó³iØ³ÈÑo~ÌÐ{È{³ÖÀÀÀ0{ÐÓ¨É¨Øw{~¨ÖÉ{³~ÙÑ³È~{ÙÖÈ

Κακοποιά στοιχεία το
χρησιμοποιούν για να
υποκλέψουν ταυτότητες, διώκτες για να τρομοκρατήσουν τα θύματά τους, ενώ κακόβουλοι
παίκτες, εφαρμόζοντας
έξυπνες ψηφιακές
τακτικές, υπονομεύουν
τη δημοκρατία.
ÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÕßÝÞÕßÓËÊÏÑÇÃÜÓÇ
ÔÇÍÔÜØÃàÕßÓËÑÇÏÔÇÇÔÇÒ¦ÈÕßÓË
ÊØ¦ÙÎÇÔÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÇßÚ¦ÚÇÓÕÏØ¦àÕÔÚÇÏÓËËÚÇÏØËÃËÝ
¬ÕßÓÈÄÒÇÏÕËÖÃÙÎÝÖØÕÚËÃÔËÏ
ÓÃÇÙËÏØ¦ÇÖÄÚØÄÖÕßÝÍÏÇÚÎÈËÒÚÃÜÙÎÚÕßÙÞËÊÏÇÙÓÕÆÚÜÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑ×ÔÏÙÚÕÙËÒÃÊÜÔÁÚÙÏ×ÙÚËÔÇ
ËÐÕßÊËÚËØÜÛÕÆÔÚÇÑÃÔÎÚØÇÖÕß
ËÖÏÈØÇÈËÆÕßÔÚÎÔÇÒÃËßÙÎÑÒÏÑ®
ÂÚÎÊÏ¦ÊÕÙÎÚÎÝÖÇØÇÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÝ©ÏÙÚÕÞËßÓÁÔËÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝ
ÊÏÇÌÎÓÃÙËÏÝËÖÏÚØÁÖÕßÔÙÚÇÖÕÒÏÚÏÑ¦ÑÄÓÓÇÚÇÔÇßÖÕÔÕÓËÆÙÕßÔ
ÚÕÔÊÏ¦ÒÕÍÕ²ØËÏÇàÄÓÇÙÚËÖÒÇÚÌÄØÓËÝÖÕßÛÇÇÔÕÃÐÕßÔÚÇÓÇÆØÇÑÕßÚÏ¦ÚÕßÝ®ÑÇÏÛÇËÐÎÍÂÙÕßÔ
ÓËÙÇÌÂÔËÏÇÖ×ÝËÒÇÞÏÙÚÕÖÕÏÕÆÔ
ÂËÐÕßÊËÚËØ×ÔÕßÔÚÕßÝÑÏÔÊÆÔÕßÝ

ÖÕßËÍÑßÓÕÔÕÆÔÚÇÖØÕáÄÔÚÇÚÕßÝ
ÍÏÇÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇÏÙÚËÆÜÄÚÏÕÏ
ÑßÈËØÔÂÙËÏÝÕÌËÃÒÕßÔÔÇËÖÏÈ¦ÒÕßÔ¦ÓËÙÎÇÖÇÍÄØËßÙÎÚÜÔÙÚÕÞËßÓÁÔÜÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÊÏÇÌÎÓÃÙËÜÔ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÇÔÇÑÚÂÙÕßÓËÚÎÔ
ËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÓÇÝÙÚÕÔÊÎÓÄÙÏÕ
ÊÏ¦ÒÕÍÕ
ÏÇÔÇÑ¦ÔÕßÓËÚÕÔÚËØÔËÚÁÔÇÔ
ÑÄÙÓÕÙÚÕÔÕÖÕÃÕÇÐÃàËÏÑÇÔËÃÝÔÇ
ÇÔÂÑËÏÖØÁÖËÏÄÒÕÏÔÇËÌÇØÓÄÙÕßÓËÚÕßÓÈÄÒÇÏÕÚÙÏÛÇÊ×ÙÕßÓË
ÚÎÓ¦ÞÎÓÇÝÍÏÇÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÖÕß
ÛÁÒÕßÓË
©ÏÑßÈËØÔÂÙËÏÝÕÌËÃÒÕßÔÔÇ
ÙÚÎØÃÐÕßÔÚÕßÝÖÕÒÃÚËÝÚÕßÝÙÚÕ
ÏÇÊÃÑÚßÕÊÏÇÙÌÇÒÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÚÇ
ÊÏÑÇÏ×ÓÇÚ¦ÚÕßÝÖØÕÙÚÇÚËÆÕÔÚÇÏ
©ÏËÚÇÏØËÃËÝÕÌËÃÒÕßÔÔÇÊÕßÔÖÁØÇÇÖÄÚÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÚÕßÝÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÑÇÏÔÇÑÇÚÇÔÕÂÙÕßÔÄÚÏÎ
ÓÇÑØÕÞØÄÔÏÇËÖÏÚßÞÃÇÖØÕâÖÕÛÁÚËÏ
ÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÖØÕáÄÔÚÜÔÖÕßËÃÔÇÏ
ÜÌÁÒÏÓÇÍÏÇÚÕÑÕÏÔÜÔÏÑÄÙÆÔÕÒÕ
ÖØÕáÄÔÚÇÖÕßÓÖÕØÕÆÔÔÇËÓÖÏÙÚËßÛÕÆÔÕÏÞØÂÙÚËÝ

Η αρχή έγινε
ÊÎÕÏÑßÈËØÔÂÙËÏÝÑ¦ÖÕÏÜÔ
ÑØÇÚ×ÔÇÒÒÃÇËØÓÇÔÃÇÑÇÏÑ¦ÔÇÙßÔßÖÁÍØÇÉÇÔÚÏÝÇØÞÁÝÚÕß
ßÓÈÕÒÇÃÕß¬ËÞÔÕÒÕÍÏÑÕÃÑÕÒÕÙÙÕÃÄÖÜÝÕÏ!.VVNSL-HJLIVVR
4PJYVZVM[ÑÇÏ9LKKP[ÊËÙÓËÆÛÎÑÇÔ
ÔÇÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÎÛÕÆÔÖÏÑßØ×ÔÕ-

ÔÚÇÝÚÕßÓÈÄÒÇÏÕÑßÈËØÔÂÙËÏÝÑÇÏ
ÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÕÃÑÕÒÕÙÙÕÃÊËÙÓËÆÕÔÚÇÏ
ÔÇÇÔÇÒ¦ÈÕßÔÊØ¦ÙÎÙËÁÔÇËßØÆ
Ì¦ÙÓÇÛËÓ¦ÚÜÔÃÍÕßØÇÑ¦ÖÕÏËÝ
ÇÒÒÇÍÁÝÓÖÕØËÃÔÇÞØËÏÇÙÚÕÆÔÖÕÒÆ
ÞØÄÔÕÓÁÞØÏÔÇßÒÕÖÕÏÎÛÕÆÔËÔ
ÖØÁÖËÏÑÇÔËÃÝÔÇÖØÕÙÊÕÑ¦ÄÚÏÕÏ
ÓËÍ¦ÒËÝÇÒÒÇÍÁÝÛÇÙßÓÈÕÆÔËÔÓÏÇ
ÔßÑÚÃ¥ÙÚÄÙÕÄÒÕÏÓÇÝÓÖÕØÕÆÓËÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÓËÚÎÔÖØÄÕÊÕÇßÚ×ÔÚÜÔÖØÕÙÖÇÛËÏ×ÔÑÇÏ
ÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÇÖÕÚÆÞÕßÔ
ÔÇÑÇÚÇÍØ¦ÉÕßÔÖØÄÕÊÕÚÄÚËÛÇ
ÖØÁÖËÏÇßÚÕÃÕÏÌÕØËÃÝÔÇÇÌÇÏØËÛÕÆÔÇÖÄÚÎÒÃÙÚÇÚÜÔßÖÕÙÚÎØÏÑÚ×ÔÚÕßßÓÈÕÒÇÃÕß
¥ÙÚÄÙÕÚÕßÓÈÄÒÇÏÕÇÖÄÓÄÔÕÚÕßÊËÔÇØÑËÃ¬ÕÊØßÓÇÇÍÑÄÙÓÏÕßÙÚÕÆ>VYSK>PKL>LI
-V\UKH[PVUÑÇÏÕÏÖÇÍÑÄÙÓÏÕÏËÚÇÃØÕÏÚÕßÙßÔËØÍ¦àÕÔÚÇÏÍÏÇÔÇÑÏÔÎÚÕÖÕÏÂÙÕßÔÚÕßÝÖÕÒÃÚËÝÄÒÕß
ÚÕßÑÄÙÓÕß ÇÛ×ÝÎËÑÒÕÍÏÑÂÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÙÚÏÝÖÒÎÙÏ¦àËÏÛÇ
ÖØÁÖËÏÄÒÕÏÓÇÝÔÇÛÁÙÕßÓËÇßÚ¦
ÚÇÛÁÓÇÚÇÙËÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝËÑÖØÕÙ×ÖÕßÝÑÇÏßÖÕÉÎÌÃÕßÝ
ÒÒÜÙÚËÕÑÇÒÆÚËØÕÝÚØÄÖÕÝ
ÍÏÇÔÇÓËÚÇÈÒÎÛÕÆÔÕÏÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚËÝÑÇÏÕÏÖØ¦ÐËÏÝÚÜÔÏÙÞßØ×Ô
ËÃÔÇÏÔÇÕØÛ×ÙÕßÔÕÏÖÕÒÃÚËÝÚÎ
ÌÜÔÂÚÕßÝ

* Ο Tim Berners-Lee είναι συνιδρυτής
του World Wide Web Foundation.

Ο κίνδυνος
Την ÑÌÜÈ³iÑÑo~Ñ{Ì³iw
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³ÈØÑ¨ÐÌÙ{ÈØ×¨ÉËØ
t0oÉoÌØÌ³{iÙÖÑw
ÐiÓTÉ{Èo~É³¨ÚÉË³Ñ
TÓ¨{Ñ³ÌÜËoÉ³Ñ{¨É{w
ÓTÉ{~Ñ³Ñ³ÊÉ{{ÚÑÊ
³iÐÉ³Ñ³¨Ê³È³É¨É³
ÉÌÜuVÉËTÉÉ{$ËÙ{Ø
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~Ñ³ÒÌ{É³Ñ{¨ÉËÉØÐÌw
ÉØ³ÈØÚÑ~Ñ³Ñ×Ó¨ÈÑ
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Το «κλειδί» για φθηνότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Το μυστικό βρίσκεται στο κόστος των μπαταριών αυτών των οχημάτων και στην τιμή των πρώτων υλών για την κατασκευή τους
¬ÕÑÄÙÚÕÝÚÜÔÓÖÇÚÇØÏ×ÔÒÏÛÃÕß
ÓËÏ×ÔËÚÇÏÑ¦ÛËÞØÄÔÕÄÒÕÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÒÒ¦ÚÕËØ×ÚÎÓÇËÃÔÇÏ
ÍÏÇÖÄÙÕÑÇÏØÄÛÇÙßÔËÞÏÙÚËÃÇßÚÂÎÖÚÜÚÏÑÂÚ¦ÙÎ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔØÜÚÕÈÕßÒÃÇÍÏÇÚÎÔÔÁØÍËÏÇÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕß¡¬ÎÖÚ×ÙÎÚÜÔÚÏÓ×ÔÛÇÌØËÔ¦ØËÏ®ËÐÇÏÚÃÇÝÚÕß
ÑÄÙÚÕßÝÚÜÔÖØ×ÚÜÔßÒ×Ô ¦ÖÕÏËÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÑÇÚÇÒÂÍÕßÔ
ÔÇÊËÃÞÔÕßÔÄÚÏÙÚÕÓÁÒÒÕÔÕÏ
ÓÖÇÚÇØÃËÝÛÇÑÕÙÚÃàÕßÔÒÏÍÄÚËØÕÇÖÄÄÚÏÚÇßÒÏÑ¦ÑÇÚÇÙÑËßÂÝ

Αυτό που θα μπορούσε
να ανατρέψει
τα δεδομένα θα ήταν
η μετάβαση σε μια νέα
τεχνολογία μπαταριών,
πέρα από τα ιόντα
λιθίου.

Στη É¨ÐÑËÑt³¨ÓTÉ{u¨Ìo¨ÑÐÐÑ´ÆÆÉ~Ñ³ÉÈ¨o{Ñ³i³ÚÓ³iilÆÆÆ³iÜ×Ì¨³{iØÉÌÜi³iT¨Ñ

ÚÕßÝ®ÙÎÓËÃÜÙËÕÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÎÝ
ÕÓ¦ÊÇÝ ÏÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇÝÚÕß¡¬
ª¦ÔÚÇÒ¢ÏÒÔÚ
ßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÕÏÓÖÇÚÇØÃËÝ
ÒÏÛÃÕßÑÕÙÚÃàÕßÔÇÖÄÁÜÝ
ÊÕÒ¦ØÏÇÇÔ¦ÑÏÒÕÈÇÚ×ØÇËÔ×ÙË
ÁÔÇÚßÖÏÑÄÎÒËÑÚØÕÑÃÔÎÚÕÄÞÎÓÇ
ÓËÙÇÃÇÝÑÇÚÎÍÕØÃÇÝÕÏÓÖÇÚÇØÃËÝ
ÇÖÕÊÃÊÕßÔÑÏÒÕÈÇÚ×ØËÝ ¦ÖÕÏËÝÁØËßÔËÝÇÖÄËÚÇÏØËÃËÝÑÇÏ
ÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÇÖØÕÈÒÁÖÕßÔÄÚÏÚÕ
ÑÄÙÚÕÝÚÎÝÑÏÒÕÈÇÚ×ØÇÝÛÇÖÁÙËÏ
ÙÚÇÊÕÒ¦ØÏÇÚÕÕÖÕÃÕÛËÜØËÃÚÇÏÚÕÓÇÍÏÑÄÔÕÆÓËØÕ®ÖÕß
ÛÇËÖÏÚØÁÉËÏÙÚÇÎÒËÑÚØÕÑÃÔÎÚÇ
ÕÞÂÓÇÚÇÔÇÁÞÕßÔÚÎÔÃÊÏÇÚÏÓÂ
ÇÍÕØ¦ÝÓËÚÇÙßÓÈÇÚÏÑ¦ÞÜØÃÝ

ËÖÏÊÕÚÂÙËÏÝ¶¦ØÇÔÇËÃÔÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÚËØÇÇÖÄÚÇÙßÓÈÇÚÏÑ¦ÙË
È¦ÛÕÝÞØÄÔÕß
ÁØËßÔÇ0UZPNO[ZPU[VM\[\YL
TVIPSP[`®ÚÕß¡¬ÖØÕÈÒÁÖËÏÄÚÏ
ÎÖÚ×ÙÎÚÎÝÚÏÓÂÝÛÇÙÚÇÓÇÚÂÙËÏ
ÙÚÇÊÕÒ¦ØÏÇÇÔ¦ÑÏÒÕÈÇÚ×ØÇÑÇÛ×ÝÎËÖÃÚËßÐÎÚÕßÙÚÄÞÕß
ÚÜÔÊÕÒÇØÃÜÔÛÇÇÖÇÏÚÕÆÙË
ÔÇÓËÃÔÕßÔÙÚ¦ÙÏÓËÝÕÏÚÏÓÁÝÚÜÔ
ÖØ×ÚÜÔßÒ×ÔÖØ¦ÍÓÇÊÆÙÑÕÒÕ
ÊËÊÕÓÁÔÎÝÚÎÝÖØÕÈÒËÖÄÓËÔÎÝ
ÓËÍ¦ÒÎÝÇÔÄÊÕßÚÎÝàÂÚÎÙÎÝ
¡ÏÇ¦ÒÒÎÖÇØ¦ÓËÚØÕÝÖÕßÓÖÕØËÃÔÇËÖÎØË¦ÙËÏÚÕÑÄÙÚÕÝËÃÔÇÏÚÕÖÄÙÕÈËÒÚÏ×ÔËÚÇÏÕÙÞËÊÏÇÙÓÄÝÚÜÔÓÖÇÚÇØÏ×Ô×ÙÚËÔÇ

REUTERS / FABRIZIO BENSCH

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες ÇÍÑÇÒÏ¦àÕßÔÚÎÔÎÒËÑÚØÕÑÃÔÎÙÎßÖÄÚÎ
ÊÇÓÄÑÒËÏÕÙÖ¦ÛÎÚÜÔÄÒÕÑÇÏÇßÙÚÎØÄÚËØÜÔÕØÃÜÔØÆÖÜÔÖÕßÁÞËÏ
ÛÁÙËÏÎßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÇÒÒ¦ÚÕ
ËØ×ÚÎÓÇÍÏÇÖÕÒÒÕÆÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝ
ËÃÔÇÏÖÄÚËÚÇÎÒËÑÚØÏÑ¦ÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÛÇÑÕÙÚÃàÕßÔÄÙÕÚÇÙßÓÈÇÚÏÑ¦
ÏÇÚÕßÝÕÊÎÍÕÆÝÖÕßÙßÔßÖÕÒÕÍÃàÕßÔÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÊËÔÛÇÞØËÏÇÙÚËÃÖÕÚÁÖÏÇÔÇËÖÏÙÑËÌÛÕÆÔ
ÈËÔàÏÔ¦ÊÏÑÕÑÇÏËÑÚÏÓÕÆÔÚÕÑÄÙÚÕÝÚÜÔÎÒËÑÚØÏÑ×ÔÕÞÎÓ¦ÚÜÔ
ÙËÄÒÎÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÞØÂÙÎÝÚÕßÝ
ÚÇÔÁÇËÃÔÇÏÑÇÒ¦
ÕÒÒ¦ÇÖÄÚÇÔÁÇÎÒËÑÚØÏÑ¦
ÓÕÔÚÁÒÇÛÇÖØÕÙËÍÍÃÙÕßÔÙËÑÄÙÚÕÝÚÇÈËÔàÏÔÕÑÃÔÎÚÇË¦ÔßÖÕÒÕÍÏÙÚËÃÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÙÚÇÑÇÆÙÏÓÇÑÇÏÙÚÎÙßÔÚÂØÎÙÎÚÕÙÁØÈÏÝ
ÚÜÔÎÒËÑÚØÏÑ×ÔÕÞÎÓ¦ÚÜÔÑÕÙÚÃàËÏ ÒÏÍÄÚËØÕ ÇÖÄ ÚÜÔ ÙßÓÈÇÚÏÑ×ÔÍÏÇÚÃÊËÔÁÞÕßÔÖÕÒÆÖÒÕÑÕßÝÑÏÔÎÚÂØËÝËÙÜÚËØÏÑÂÝ
ÑÇÆÙÎÝÎÓÇÔÚÏÑÂÖÇØ¦ÓËÚØÕÝ
ËÃÔÇÏÎÆÖÇØÐÎÂÄÞÏËÖÏÊÄÚÎÙÎÝ
ÍÏÇÚÎÔÇÍÕØ¦ÎÒËÑÚØÏÑ×ÔÕÞÎÓ¦ÚÜÔÎÕÖÕÃÇÙËÞ×ØËÝÄÖÜÝ
ÎËØÓÇÔÃÇÇÔÁØÞËÚÇÏÙË
ËßØ×ÖÃÙÎÝÕÏßÖÕÒÕÍÏÙÓÕÃÇÒÒ¦àÕßÔÄÙÕÇßÐ¦ÔËÚÇÏÚÕÑÄÙÚÕÝ
ÚÜÔÙßÓÈÇÚÏÑ×ÔÑÇßÙÃÓÜÔÑ¦ÚÏ
ÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÙßÓÈËÃÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕßÖËÚØËÒÇÃÕßÑÃÔÎÙÎÝ
ÚÕÕÖÕÃÕÊËÔËÃÔÇÏÙÇÌÁÝÍÏÇÖÄÙÕ
ÑÇÏØÄÇÑÄÓÎÛÇÖÇØÇÓÁÔËÏÌÛÎÔÄÚËØÕÇÖÄÚÎÈËÔàÃÔÎ
¬ÕÑÄÙÚÕÝÚÎÝÓÖÇÚÇØÃÇÝËßÛÆÔËÚÇÏÍÏÇÚÕÁÔÇÚØÃÚÕÚÎÝÚÏÓÂÝËÔÄÝÎÒËÑÚØÏÑÕÆÇßÚÕÑÏÔÂÚÕßËÔ×ÇÖÄÚÏÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÍÏÇÚÕ
ÓËÒÒÕÔÚÏÑÄÑÄÙÚÕÝÚÎÝÓÖÇÚÇØÃÇÝ
ËÐÇØÚ×ÔÚÇÏÕÏÖØÕÈÒÁÉËÏÝÍÏÇÚÕ
ÙßÔÕÒÏÑÄÑÄÙÚÕÝÚÜÔÕÞÎÓ¦ÚÜÔ

ÓÎÔÇÖÇÏÚËÃÚÇÏÎÞØÂÙÎÑÕÈÇÒÚÃÕßÖÕßÁÞËÏßÉÎÒÄÑÄÙÚÕÝÑÇÏ
Ö×ÝÓÖÕØËÃÔÇÈËÒÚÏÜÛËÃÎÖÇØÇÍÜÍÂÄÚÇÔÓËÍÇÒ×ÙËÏÎÑÒÃÓÇÑÇ
ÚÜÔËØÍÕÙÚÇÙÃÜÔ

Προϋπόθεση
ßÚÄÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙËÜÙÚÄÙÕÔÇÇÔÇÚØÁÉËÏÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÛÇ
ÂÚÇÔÎÓËÚ¦ÈÇÙÎÙËÓÏÇÔÁÇÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÓÖÇÚÇØÏ×ÔÖÁØÇÇÖÄÚÇ
ÏÄÔÚÇÒÏÛÃÕßÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÕÝÞ¦ØÎ
ÙËÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝÓËÚ¦ÒÒÕßÒÏÛÃÕß
ÙÚËØË×ÔÓÖÇÚÇØÏ×ÔÑÇÏÓÖÇÚÇØÏ×ÔÒÏÛÃÕßÛËÃÕß ¦ÛËÓÃÇÇÖÄ
ÚÏÝÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝÇßÚÁÝÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÙËÖÕÒÆÖÏÕÖØ×ÏÓÕÙÚ¦ÊÏÕÇÖÄ

ÚÎÔÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÚÜÔÏÄÔÚÜÔÒÏÛÃÕßÜÝËÑÚÕÆÚÕßÇÔÊËÔÍÃÔÕßÔ
ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÚËÞÔÕÒÕÍÏÑ¦¦ÒÓÇÚÇ
ÊËÔÛÇÓÖÕØÁÙÕßÔÔÇËÑÚÕÖÃÙÕßÔ
ÚÏÝÓÖÇÚÇØÃËÝÏÄÔÚÜÔÒÏÛÃÕßÁÜÝ
ÚÕ
ÕÒÒ¦ËÐÇØÚ×ÔÚÇÏÇÑÄÓÎÇÖÄ
ÚÕÖÄÙÇÞØÂÓÇÚÇÛÇÊÕÛÕÆÔÍÏÇ
ÚÎÔÁØËßÔÇÑÇÏÇÖÄÚÕÖÄÙÕÓËÍ¦ÒÎÛÇËÃÔÇÏÎàÂÚÎÙÎÍÏÇÎÒËÑÚØÕÑÃÔÎÚÇÕÞÂÓÇÚÇÎÕÖÕÃÇÛÇ
ÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏÜÝÑÃÔÎÚØÕÍÏÇÚÏÝ
ÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÚÎËØÓÇÔÃÇÎ=VSRZ^HNLUÁÞËÏÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÄÚÏÚÕ ÚÜÔÖÜÒÂÙË×Ô
ÚÎÝÚÕÛÇËÃÔÇÏÎÒËÑÚØÏÑ¦
ÕÞÂÓÇÚÇÑÇÏÚÕÖÕÙÕÙÚÄÛÇÇÔÁÈËÏ

ÙÚÕ ÚÕËÔ×ÖÇØÄÓÕÏÕÏ
ÇÔÑÇÏÑ¦ÖÜÝÒÏÍÄÚËØÕÌÏÒÄÊÕÐÕÏ
ËÃÔÇÏÕÏÙÚÄÞÕÏ¦ÒÒÜÔÍËØÓÇÔÏÑ×Ô
ÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÏ×Ô¬ÕÈÂÓÇ
ÇßÚÄÊËÔËÃÔÇÏÞÜØÃÝÑÏÔÊÆÔÕßÝ
ÑÇÛ×ÝÇÔÊËÔÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃÓËÏÑÇÔÂÚÇÞÆÚÎÚÇÎÑÇÚÇÙÑËßÂÊÏÑÚÆÕß
ÌÕØÚÏÙÚ×ÔÑÇÏÇÔÕÏÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝ
ÊËÔÊËÃÐÕßÔÚÎÔÖØÕÚÃÓÎÙÂÚÕßÝ
ÙÚÇÎÒËÑÚØÏÑ¦ÕÞÂÓÇÚÇÕÏÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÓÖÕØËÃÔÇ
ÑÇÚÇÒÂÐÕßÔÔÇÞ¦ÔÕßÔÞØÂÓÇÚÇ
ÇÔÇÊÏ¦ØÛØÜÙÎÙÚÕßÝÑÄÒÖÕßÝÚÎÝÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝ
ËÃÔÇÏÇÔÇÖÄÌËßÑÚÎÇÌÕÆÚÕÓÁÒÒÕÔÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÔÎÒËÑÚØÕÑÃÔÎÙÎÇÒÒ¦ÁÔÇÇÖÄÚÇËØÜÚÂÓÇÚÇ
ËÃÔÇÏÚÏÛÇÙÎÓ¦ÔËÏÍÏÇÚÏÝÛÁÙËÏÝ
ËØÍÇÙÃÇÝÕÔÚ¦ØÕÔÚÇÝÙÚÕÒ¦ÛÕÝ
¦ÒÕÍÕÊÎÒÇÊÂÙÚÎÔÚËÞÔÕÒÕÍÃÇ
ÚÎÝÖËÚØËÒÇÏÕÑÃÔÎÙÎÝÎÍËØÓÇÔÏÑÂÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÁÓËÏÔË
ÖÃÙÜÙËÙÞÁÙÎÓËÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝ
ÄÖÜÝÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ;LZSHËÔ×
Ú×ØÇÑÇÒÖ¦àËÏÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ÑÇÒÆÉËÏÚÕÞÇÓÁÔÕÁÊÇÌÕÝ©ÓÜÝ
ÕÏËÖËÔÊÆÙËÏÝÙÚÎÔÎÒËÑÚØÕÑÃÔÎÙÎÇÖÇÏÚÕÆÔÑËÌ¦ÒÇÏÇÚÇÕÖÕÃÇÎ
ËÚÇÏØËÃÇ(\KPÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇËÐÕÏÑÕÔÕÓÂÙËÏÇÖÕÒÆÕÔÚÇÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝ
¬ÕÎÍËØÓÇÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎËÃÞËÊËÙÓËßÛËÃÄÚÏÁÜÝÚÕ
ÛÇÑßÑÒÕÌÕØÕÆÔÁÔÇËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕ
ÎÒËÑÚØÏÑ¦ÂßÈØÏÊÏÑ¦ÕÞÂÓÇÚÇ
ÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝÚÎÝÞ×ØÇÝËÖÃÚËßÐÎÚÕßÙÚÄÞÕßÇßÚÕÆÓËÚÇÚÕÖÃÙÚÎÑËÍÏÇÚÕËÔ×ÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÙËËÐÁÒÏÐÎÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÑÄÙÚÕßÝ
ËÑÇÚËßØ×ÍÏÇÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎ
ÙÚÎÒ×ÔÌÄØÚÏÙÎÝÙËÄÒÎ
ÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂËÖÏÑØ¦ÚËÏÇ

ΜΙΤ, REUTERS, A.P.
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Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019

Δύο μεγιστάνες για τον Λευκό Οίκο
Ο 17 φορές πλουσιότερος από τον Ντόναλντ Τραμπ, Μάικλ Μπλούμπεργκ, θα διεκδικήσει το χρίσμα των Δημοκρατικών
ÓÕÑØÇÚÏÑÄÝÇÒÒ¦ÙÚÎÔÖÕØËÃÇÁÍÏÔË
ªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÄÝÍÏÇÔÇËÖÏÙÚØÁÉËÏ
ÚËÒÏÑ¦ÙÚÏÝÏÊËÕÒÕÍÏÑÁÝÚÕßØÃàËÝ
ÖÁØßÙÏÏ»ÇßÚÄÙßÞÔ¦ÁÞËÏÇÔÚÏÌÇÚÏÑÁÝÛÁÙËÏÝÙËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÆÝÚÕÓËÃÝ!ÙÚÎÔÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂÙÚÎÔ
ÕÖÒÕÑÇÚÕÞÂÙÚÎÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎ
ÑÇÏÙÚÏÝÇÓÈÒ×ÙËÏÝÖÞÁÞËÏÓ¦ÒÒÕÔÇØÏÙÚËØÁÝÇÖÄÉËÏÝËÔ×ÙÚÎÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÏÙÚÎÔÇÙÚßÔÄÓËßÙÎ
ËÃÔÇÏÙßÔÚÎØÎÚÏÑÄÝ
ØÞÏÑ¦ËÃÞËÊÏÇÑÎØÆÐËÏÄÚÏÊËÔ
ÛÇÛÁÙËÏßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚÇÚÕ
ÄÖÜÝÁÖØÇÐËÑÇÏÚÕÇÒÒ¦¦ÒÒÇÐËÍÔ×ÓÎÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËßÚÁØÇÇÖÄÚÕÔÌÄÈÕÄÚÏÕÏßÖ¦ØÞÕÔÚËÝßÖÕÉÂÌÏÕÏÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇ
ÑËØÊÃÙÕßÔÚÕÔ¬ØÇÓÖ

Της ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

A.P. / BRYNN ANDERSON

Μπροστά στον καθρέφτη

A.P. / BILL TIERNAN

Οι εκλογές ÚÕßÙÚÏÝÓÖÕØËÃ
ÔÇÇÖÕÚËÒÁÙÕßÔËÙÜÚËØÏÑÂßÖÄÛËÙÎÊÆÕÓËÍÏÙÚ¦ÔÜÔÙËÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÖÕßÕ¡¦ÏÑÒ¡ÖÒÕÆÓÖËØÍÑÑËØÊÃÙËÏÚÕÞØÃÙÓÇÚÜÔÎÓÕÑØÇÚÏÑ×Ô
ÔÑÇÏÓÖÂÑËÇØÍ¦ÙÚÎÔÑÕÆØÙÇÕ
¡ÖÒÕÆÓÖËØÍÑÑÇÚÁØØÏÉËÂÊÎÑ¦ÛË
ØËÑÄØÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÝÊÇÖ¦ÔÎÝÐÕÊËÆÕÔÚÇÝËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÊÕÒ¦ØÏÇ
ÙËÊÏÇÌÎÓÃÙËÏÝÍÏÇÚÎÔËÖÄÓËÔÎ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÁÔÇÔÚÏËÑÇÚÖÕßËÃÞË
ËÖËÔÊÆÙËÏÕ¡ÖÇØ¦Ñ©ÓÖ¦ÓÇÚÎÔ
ÚËÒËßÚÇÃÇËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÎÝËÑÙÚØÇÚËÃÇÝÚÕßÚÕ©¡ÖÒÕÆÓÖËØÍÑ
ÓÇàÃÓËÚÕÔÙÎÓËØÏÔÄÖØÄËÊØÕ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÁÞÕßÔÙßÔÕÒÏÑ¦ÖØÕËÑÒÕÍÏÑ¦ÁÐÕÊÇÖÕßÇÔÁØÞÕÔÚÇÏÙÚÇ
ÊÆÕÚØÃÚÇÚÎÝÙßÔÕÒÏÑÂÝÊÇÖ¦ÔÎÝ
ÚÜÔßÖÕÉÎÌÃÜÔ
ÖÇØÕßÙÃÇËÔÄÝÇÑÄÓÎÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÏÕÆÞÕßËÔÕÞÒËÃÚÇÓ¦ÒÇÚÕßÝ
ÇÔÚÏÖ¦ÒÕßÝÚÕß¡ÖÒÕÆÓÖËØÍÑÑÇÏ
ÊÎËÑËÃÔÕßÝÚÎÝÇØÏÙÚËØÂÝÖÚÁØßÍÇÝÖÕßÛËÜØÕÆÔÄÚÏÎËÐÇÍÕØ¦®
ÚÕßÇÔ×ÚÇÚÕßÇÐÏ×ÓÇÚÕÝÙÚÎÞ×ØÇßÖÕÔÕÓËÆËÏÚÏÝÃÊÏËÝÚÏÝÇØÞÁÝ
ÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝ©¡ÖÁØÔÏ¦ÔÚËØÝ
ÊÂÒÜÙËÇÎÊÏÇÙÓÁÔÕÝÑÇÏÎÒÃàÇÓÖËÛ©ßÄØËÔÚÕÔÑÇÒÜÙÄØÏÙËÙÚÎÔ
ÑÕÆØÙÇÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÊËÏÐÎÚÕßÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆÇÔÚÏÖ¦ÒÕßÚÕß¬ØÇÓÖ
ÜÝËÐÂÝ!ÔÉ¦ÞÔËÚËÍÏÇÖÕÒÏÚÏÑ¦
ÙÞÁÊÏÇÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÑ¦ÔÕßÔÚÎÊÏÇÌÕØ¦ÍÏÇÚÕßÝËØÍÇàÄÓËÔÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÑÇÏËÃÔÇÏÊÎÓÕÌÏÒÂÓÖÕØËÃÚËÔÇÐËÑÏÔÂÙËÚËÇÖÄ
ËÊ×®ÑÇÏÚÕÔÖÇØÁÖËÓÉËÙÚÕÔßÖÕÒÕÍÏÙÚÂÌÄØÜÔÍÏÇÖÒÕÆÙÏÕßÝÖÕß
ÁÞËÏËÑÖÕÔÂÙËÏÚÕËÖÏÚËÒËÃÕÚÎÝ¡Ë
È¦ÙÎÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕËØÍÇÒËÃÕÕ
¡ÖÒÕÆÓÖËØÍÑÛÇÑÇÒËÃÚÕÔÇÑÇÚÇÈ¦ÒËÏÚÕßÞØÄÔÕß ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇ
ÙËÌÕØÕÒÕÍÃÇËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝ
 ÇÒ¦ÔÁÇ¶ÛÇÙßÔËÞÃÙËÚËÔÇ
ËÃÙÚËßÖËØÈÕÒÏÑ¦ÖÒÕÆÙÏÕÝ®ËÃÔÇÏ
ÚÕÙßÓÖÁØÇÙÓÇÚÎÝËßØÎÓÇÚÏÑÂÝ
ÇØÏÛÓÕÓÎÞÇÔÂÝÚÎÝ©ßÄØËÔÓËÊËÊÕÓÁÔÕÚÕÔÖÒÕÆÚÕÆÉÕßÝÊÏÙ
ÊÕÒÇØÃÜÔÚÕßÏÊØßÚÂÚÕßÕÓ×ÔßÓÕß
ÖØÇÑÚÕØËÃÕßÑÇÏÖØ×ÎÔÊÎÓ¦ØÞÕß
ÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝ(ÐÃàËÏÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÕÖÒÕÆÚÕÝÚÕßËÃÔÇÏÌÕØÁÝ
ÓËÍÇÒÆÚËØÕÝÇÖÄÇßÚÄÔÚÕß¬ØÇÓÖ
ÔÇÒßÚÁÝÛËÜØÕÆÔÖ¦ÔÚÜÝÄÚÏ
ÇÖÄÚÎÔËÃÙÕÊÕÚÕß¡ÖÒÕÆÓÖËØÍÑ
ÙÚÎÔËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÂÇÔÇÓÁÚØÎÙÎ
ÖÒÂÚÚËÚÇÏÑßØÃÜÝÕ¬àÕ¡Ö¦ÏÔÚËÔ
ÚÕÌÇÈÕØÃÍÏÇÚÕÞØÃÙÓÇÇÌÕÆÊÏÇÙÖ¦ÚÇÏÎÑËÔÚØ×ÇÓËÚØÏÕÖÇÛÂÝ
ÉÂÌÕÝÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇËÔÏÙÞÆ-

Ο Μάικλ Μπλούμπεργκ ÓTÉ{É³È{Ñ~ÌK{o¨Ñ×{~ÌåÌ³¨ÑÉÇË³iØÉÂÉÜËTÚi~ÉÉÐÉo{³ÒÑÐÉÐ{ÑÉ~Ù³{~ÊÑÈ³~¨Ñ³¨ËÑ(Ñ¨ÒÜÜiÜÑVÉÂÉÜÓoio{Ñ
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Η απόφασή του
προκάλεσε
την αντίδραση
των συνυποψηφίων του,
Ελίζαμπεθ Ουόρεν
και Μπέρνι Σάντερς.
ËÚÇÏÎ©ßÄØËÔÜÝËÑÖØÄÙÜÖÕÝÚÎÝ
ÇØÏÙÚËØÂÝÖÚÁØßÍÇÝÇØ»ÄÒÕÖÕß
ÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÙÞÕÒÏÇÙÚÁÝÙßÓÌÜÔÕÆÔÄÚÏÕ¡ÖÒÕÆÓÖËØÍÑÊËÔÁÞËÏ
ÖÕÒÒÁÝÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝÔÇÑÇÚÇÑÚÂÙËÏÚÕÞØÃÙÓÇÛËÜØÕÆÔÄÚÏÓÖÕØËÃÔÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏÓËÍ¦ÒÎàÎÓÏ¦
ÙÚÕßÝÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆÝÑÇÚÇÑËØÓÇÚÃàÕÔÚÇÝÖËØÇÏÚÁØÜÚÕÂÊÎÊÏÇÙÖÇÙÓÁÔÕËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÄÖËÊÃÕ
ÑÇÏÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎ
ÓÏÇÝÙßÔÜÓÕÙÃÇÝÚÜÔÖÒÕßÙÃÜÔÖÕß
ÇÔÎÙßÞÕÆÔÄÚÏËÔÊËÞÄÓËÔÎËÖÏÑØ¦-

ÚÎÙÎÚÎÝ©ßÄØËÔÂÚÕß¦ÔÚËØÝÛÇ
ÁÈÒÇÖÚËÙÕÈÇØ¦ÚÏÝÌÕØÕÒÕÍÏÑÁÝ
ÚÕßÝÊÎÒ×ÙËÏÝ
ËÔËÃÔÇÏÎÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÖÕß
ÁÔÇÝÓËÍÏÙÚ¦ÔÇÝËÖËÔÊÆËÏÚÕÔÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÕßÖÒÕÆÚÕÙÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂËÑÙÚØÇÚËÃÇ
ÖÄÚÕÔªÕÝËØÄ  ÑÇÏ
ÚÕÔÚÏÈ¢ÕØÓÖÝ ÓÁÞØÏÚÕÔ¡ÏÚªÄÓÔËáßÖ¦ØÞËÏ
ÓÇÑØ¦ÖÇØ¦ÊÕÙÎÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÝ
ÚÕßÞØÂÓÇÚÕÝÜÝËÏÙÏÚÎØÃÕßÍÏÇÚÕÔ
ËßÑÄ©ÃÑÕ

Πολιτική δυστοπία
ÑÄÓÎÄÓÜÝÑÇÏÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÔ¬ØÇÓÖÎÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÚÕß¡ÖÒÕÆÓÖËØÍÑÐËÖËØÔ¦ËÏÑ¦ÛË
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÑÇÏÄÖÜÝßÖÕÍØÇÓÓÃàÕßÔÓËØÏÑÇÔÕÃÙÞÕÒÏÕÍØ¦ÌÕÏ
ÍËÔÔ¦ËÏÓÏÇÖÕÒÏÚÏÑÂÊßÙÚÕÖÃÇ
ÙÚÎÔÕÖÕÃÇÓÄÔÕÕÏÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÏÕÆÞÕÏÁÞÕßÔÖÒÁÕÔÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝËÑÒÕÍÏÑÂÝÔÃÑÎÝÕÒÒÕÃÇÔÇ-

ØÜÚÏÕÆÔÚÇÏÍÏÇÚÃÕ¡ÖÒÕÆÓÖËØÍÑ
ÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇÛÁÙËÏßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚÇÖÇØÄÒÕÖÕßÕÏÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝ
ÊËÃÞÔÕßÔÔÇÁÞËÏÏÙÞÔÂËÖÏØØÕÂ
ÙÚÕËÑÒÕÍÏÑÄÙ×ÓÇ¬ÕËÖÏÑØÇÚÁÙÚËØÕÙËÔ¦ØÏÕËÃÔÇÏÖÜÝÖÏÙÚËÆËÏ
ÄÚÏÓÖÕØËÃÔÇÑËØÊÃÙËÏ
¡ÏÇÙÚØÇÚÏ¦ÇÖÄÙßÓÈÕÆÒÕßÝ
ÚÕßËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÔÇÚÕÔËÔÛ¦ØØßÔÇÔÔÇÑÇÚÁÈËÏËÑÚÏÓ×ÔÚÇÝÄÚÏÚÕ
ÖËÊÃÕÇÑÄÓÎÑÇÏÙËÇßÚÄÚÕÖØÕÞÜØÎÓÁÔÕÙÚ¦ÊÏÕËÃÔÇÏËßÓËÚ¦ÈÒÎÚÕ±Ö¦ØÞÕßÔÓËÔÚØËÏÝÚÁÙÙËØÏÝßÖÕÉÂÌÏÕÏÖÕßÖØÕÎÍÕÆÔÚÇÏÕ
¡Ö¦ÏÔÚËÔÎ©ßÄØËÔÕ¦ÔÚËØÝÑÇÏ
ÕÇÔÕÏÞÚ¦ÕÓÕÌßÒÄÌÏÒÕÝÊÂÓÇØÞÕÝÚÕß¦ÕßÛ¡ÖËÔÚÚÎÝÔÚÏ¦ÔÇ
ÏÚ¡ÖÕÆÚÏÚàËÍÑÄÒÕÏÚÕßÝÄÓÜÝ
ÁÞÕßÔÖØÕÌÇÔÂÓËÏÕÔËÑÚÂÓÇÚÇ©
ÞØÕÔÕÝ¡Ö¦ÏÔÚËÔÑÇÏÕÞØÕÔÕÝ¦ÔÚËØÝÚÎÔÖØÕÞÜØÎÓÁÔÎ
ÎÒÏÑÃÇÎ©ßÄØËÔÚÕÔÇØÏÙÚËØÄÒÇáÑÏÙÓÄÑÇÏÕÚËÒËßÚÇÃÕÝÚÎÔÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎÇÔÇÍÔÜØÏÙÏÓÄÚÎÚÇÑÇÏ

Ο ίδιος δικαιολόγησε
την επιλογή του, λέγοντας ότι είναι ο μόνος
που μπορεί να αποτρέψει την επανεκλογή
του νυν προέδρου.
ÓÏÑØÂËÓÖËÏØÃÇÙËËÛÔÏÑÄËÖÃÖËÊÕ
©¡ÖÒÕÆÓÖËØÍÑÁÞËÏÁÔÇËÔÚßÖÜÙÏÇÑÄÈÏÕÍØÇÌÏÑÄÙÚÕÔÞ×ØÕ
ÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÇÌÕÆÇÖÄÚØÇÖËàÃÚÎÝËÐËÒÃÞÛÎÑËÙËÓËÍÏÙÚ¦ÔÇ
ÓËÓÏÇËÑÊÕÚÏÑÂÇßÚÕÑØÇÚÕØÃÇÇØ¦ÒÒÎÒÇËÐËÒÁÍÎÍÏÇÚØËÏÝÙßÔËÞÄÓËÔËÝÛÎÚËÃËÝÊÂÓÇØÞÕÝÚÎÝ§ÁÇÝ
±ÄØÑÎÝÇÖÄÚÕ×ÝÚÕ
¢ÏÒ¦ÔÛØÜÖÕÝÓËÇÊØÁÝÊÜØËÁÝÙË
ÖÕÏÑÃÒËÝÕØÍÇÔ×ÙËÏÝÑÇÏÙÑÕÖÕÆÝ
Õ¡ÖÒÕÆÓÖËØÍÑÐËÑÃÔÎÙËÚÎÙÚÇÊÏÕÊØÕÓÃÇÚÕßÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÜÝÎ-

Το αβέβαιο μέλλον
του κατηγορούμενου
Νετανιάχου

Οι διώξεις

àËÏÔÇÙßÍÑÃÔÎÙËÚÎÈ¦ÙÎÑÇÏÚÕßÝ
ÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆÝÚÕßÏÑÕÆÔÚÓËÚÎ
ÊÏÇÊÂÒÜÙÎÕÖÇÊ×ÔÚÕßÚÎÔ¬ØÃÚÎ
ÔÇËÃÔÇÏÖÕÒÆÓÏÑØÄÚËØÎÇÖÄÄÚÏ
ÕÃÊÏÕÝÛÇÂÛËÒË
¬ÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕÖÒËÕÔÁÑÚÎÓÇ
ÚÕß¡ÖÃÓÖÏ®ËÃÔÇÏÄÚÏÖÇØ¦ÚÕÊÏÞÇÙÚÏÑÄÚÕßÒÄÍÕÑÇÏÚÎÔËÓÖÒÕÑÂ
ÚÕßÓËÚÎÏÑÇÏÕÙÆÔÎÖÇØÇÓÁÔËÏ
ÕÓÄÔÕÝßÖÕÉÂÌÏÕÝÓËÙÇÌÂÖÕÒÏÚÏÑÂÖÒÇÚÌÄØÓÇÑ¦ÚÏÖÕßÊËÔ
ÏÙÞÆËÏÍÏÇÚÕßÝÇÔÚÏÖ¦ÒÕßÝÚÕß
ÌÂÓÎÚÎÝÖËØÇÙÓÁÔÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝ
ÄÚÏÕÎÍÁÚÎÝÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝ
¡ÖÁÔÏÑÇÔÚàÑÇÏÚÕ¦ÞØÜÓÕÑÄÓÓÇÚÕß¡ÖÒËÑÇÏÙÖØÕ®ÈØÃÙÑÕÔÚÇÔÙËÙßàÎÚÂÙËÏÝÓËÙÚÄÞÕÙÆÔÇÉÎÙßÓÓÇÞÃÇÝÓËÚÎÔ ÕÏÔÂÃÙÚÇ
ØÇÈÏÑ×Ô ÕÓÓ¦ÚÜÔÖØÕÑ¦ÒËÙË
ËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÓÃÙÕßÝÇÖÄÚÎÔËÛÔÏÑÏÙÚÏÑÂÓËØÃÊÇÚÎÝÏÙØÇÎÒÏÔÂÝÑÕÏÔÂÝÍÔ×ÓÎÝÑÇÏÇÖÄÚÕÔÃÊÏÕÚÕÔ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄ©§ËÚÇÔÏ¦ÞÕßÇÖÕÑ¦ÒËÙËÚÄÚËÚÎÔ ÕÏÔÂÃÙÚÇÖÁÓÖÚÎÌ¦ÒÇÍÍÇÖÕßÙÚÎØÃàËÏÚÎÔ
ÚØÕÓÕÑØÇÚÃÇ®ÞÇØÇÑÚÎØÃàÕÔÚÇÝ
Ñ¦ÛËÙßÓÓÇÞÃÇÓËÚÇÇØÇÈÏÑ¦ÑÄÓÓÇÚÇÖØÕÊÕÙÃÇ®
ÇÍÇÔ¦ÑÚÎÙÎÚÕßÑÇÔÚàÙÚÎÔ
¦ØÔÎÙÎÚÕß§ËÚÇÔÏ¦ÞÕßÔÇÙÞÎÓÇÚÃÙËÏÑßÈÁØÔÎÙÎÓËÚÕÑÄÓÓÇÚÕß
ÛÇÂÚÇÔÖÏÕÇÒÎÛÕÌÇÔÂÝÑÇÏÛÇÙßÍÑÏÔÕÆÙËÚÕßÝÉÎÌÕÌÄØÕßÝË¦ÔÕ
ÇÖÄÙÚØÇÚÕÝÙÚØÇÚÎÍÄÝÊËÔßÏÕÛË-
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Η μάχη να παραμείνει πρωθυπουργός
ΑβέβαιοËÃÔÇÏÚÕÓÁÒÒÕÔÚÕß¡ÖÁÔÚàÇÓÏÔ§ËÚÇÔÏ¦ÞÕßÍÔÜÙÚÕÆÑÇÏ
ÜÝ¡ÖÃÓÖÏ®ÕÕÖÕÃÕÝÖÇØÄÚÏÁÍÏÔËÕÓÇÑØÕÈÏÄÚËØÕÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
ÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÕßÙØÇÂÒÇÖÁÚßÞË
ÔÇËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂ
ÙÚÂØÏÐÎÑÇÏÇÖËÏÒËÃÚÇÏÇÖÄÚØËÏÝ
ÊÏ×ÐËÏÝÍÏÇÊÜØÕÊÕÑÃÇÇÖ¦ÚÎÑÇÏ
ÑÇÚ¦ÞØÎÙÎËÐÕßÙÃÇÝÃÔÇÏÍÔÜÙÚÄ
ÙËÄÒÕßÝÄÓÜÝÄÚÏÕ§ËÚÇÔÏ¦ÞÕß
ÛÇÑ¦ÔËÏÚÇÖ¦ÔÚÇÍÏÇÔÇÊÏÇÚÎØÎÛËÃÙÚÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÃÇÄÖÜÝ
ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÕÇØÛØÕÍØ¦ÌÕÝÚÎÝ
ËÌÎÓËØÃÊÇÝ;OL.\HYKPHU¦ÏÓÕÔ
¬ÃàÔÚÇÒËÖÏÒÕÍÂÚÕß§ËÚÇÔÏ¦ÞÕß
ÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏÇÔÕÏÑÚ¦ØÇÚÙÏÙÚÏÑÂÊÏÞÇÙÚÏÑÂÍÒ×ÙÙÇÑÇÏÔÇ
ËÖÏÈ¦ÒËÏÙÚÕÏÑÕÆÔÚÇÑØÕÊËÐÏ¦
ÍØÇÓÓÂÁÞËÏÂÊÎÑÇÚÇÌÁØËÏÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑÄÖÒÂÍÓÇÙÚÎÔÏÙØÇÎÒÏÔÂ
ÊÎÓÕÑØÇÚÃÇ
¬ÎÔÃÊÏÇ×ØÇÎÖØÕÙÜÖÏÑÂÚÕß
ÙßÓÓÇÞÃÇÓËÚÕÔ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖ
ÇÖÁÑÒËÏÙËÑ¦ÛËËÔÊËÞÄÓËÔÕËÏØÂÔËßÙÎÝÓËÚÕßÝÇÒÇÏÙÚÏÔÃÕßÝËÔ×
ÎÖÕÒËÓÕÞÇØÂÝÚÇÑÚÏÑÂÑÇÏØÎÚÕØÏÑÂÚÕßÓËÚÇÓÄØÌÜÙËÚÕÙØÇÂÒ
ÙËÖËØÏÌËØËÏÇÑÄÕÒÏ¦ÛÑÇÏÖÎÍÂ
ÇÔÇÚÇØÇÞÂÝÙÚÎ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂ
¬ÕÑÇÚÎÍÕØÎÚÂØÏÕÖÕßÚÕÔÈÇØÆÔËÏËÖÁÚØËÉËÙÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄ
ÔÇÓÏÒÂÙËÏÍÏÇÇÖÄÖËÏØÇÖØÇÐÏÑÕÖÂÓÇÚÕÝ®ÇØ¦ÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏÁÝ
ÚÕßÄÓÜÝÕ§ËÚÇÔÏ¦ÞÕßÊËÔÓÕÏ¦-

ÏÙÚËÆÜÄÚÏßÖ¦ØÞËÏÁÔÇÝÓËÍ¦ÒÕÝÑÃÔÊßÔÕÝËÖÇÔËÑÒÕÍÂÝÚÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÓËÍÇÒÆÚËØÕÝÇÖÄÖÕÚÁÑÇÏÍÏ»ÇßÚÄÙÚÕÚÁÒÕÝÑÕÏÚ¦ÞÚÎÑÇ
ÙÚÕÔÑÇÛØÁÌÚÎÑÇÏËÃÖÇ!¸ËÔÓÖÕØÕÆÓËÔÇÚÕËÖÏÚØÁÉÕßÓËÇßÚÄ¹®
ËÐÂÍÎÙËÙÚÕßÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÝ
ÙÚÕ§ÄØÌÕÒÑÚÎÝÏØÚàÃÔÏÇÑÇÚ¦
ÚÕÔÖØ×ÚÕÙÚÇÛÓÄÚÎÝÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÝÑÇÓÖ¦ÔÏÇÝÚÕßÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËßÚÁØÇ
ÇÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏÄÚÏÕÑßØÏÄÚËØÕÝ
ÇÔÚÃÖÇÒÕÝÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÕÁÊØÕßËÃÔÇÏÕÃÊÏÕÝÚÕßÕËÇßÚÄÝÑÇÏ
ÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÖÇØÇÖÕÓÖÂÝÚÕß
ÙÚÎÏÑÇÏÕÙÆÔÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÙÚÏÝ
ËÖÏÚØÕÖÁÝÚÎÝÕßÒÂÝÚÜÔÔÚÏÖØÕÙ×ÖÜÔÙßÔËÞÃàËÚÇÏÑÇÏÕ¬ØÇÓÖ
ÁÞËÏÊÏÕØÃÇÓÁÞØÏÙÂÓËØÇÔÇÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÇÔÛÇÑÇÚÇÛÁÙËÏ©ÃÊÏÕÝ
ÊÏÇÑÂØßÐËÙËÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÝÚÕß
-V_HUK-YPLUKZÄÚÏÛÁÒËÏÔÇÖ¦ËÏÙË
ÊÃÑÎÓËÚÎÔÑÇÚÎÍÕØÃÇÄÚÏËÑÈÃÇÙË
ÚÕ ÃËÈÕÓËÇÔÇÙÚÕÒÂÚÎÝÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÝÈÕÂÛËÏÇÝÖØÕÝÚÎÔ©ßÑØÇÔÃÇÓËÇÔÚ¦ÒÒÇÍÓÇÚÎÊÏËÔÁØÍËÏÇ
ÁØËßÔÇÝËÏÝÈ¦ØÕÝÚÕßÑßØÏÄÚËØÕß
ÇÔÚÏÖ¦ÒÕßÚÕß¬àÕ¡Ö¦ÏÔÚËÔÑÇÏ
ÚÕßÍÏÕßÚÕß²¦ÔÚËØ©ÖØÄËÊØÕÝ
ÁÞËÏÚÎÔËÖÏÒÕÍÂ!ÓÖÕØËÃÔÇÇÊØ¦ÐËÏ
ÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÑÇÏÔÇËÑÖØÕÙÜÖÎÛËÃ
ÙÚÏÝÇÑØÕ¦ÙËÏÝÂÔÇÙÚÇÓÇÚÂÙËÏ
ÔÇÊÏÇÓÇØÚÆØËÚÇÏÍÏÇÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ®ÇÔÁÌËØËÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦Õ
ÎÓÕÑØÇÚÏÑÄÝ¬àÁØÕÒÔÚ§¦ÔÚÒËØ
ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝËÖÏÚØÕÖÂÝÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÚÎÝÕßÒÂÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ
ÑÕÏÔÂÍÔ×ÓÎÖÇØÇÓÁÔËÏÊÏÞÇÙÓÁÔÎ
ÍÏÇÚÕàÂÚÎÓÇÓË ÔÇÚ¦ÙÙËÚÇÏ
ßÖÁØÚÎÝÖÇØÇÖÕÓÖÂÝÚÕß¬ØÇÓÖ
ÑÇÏÚÕ ÔÇßÏÕÛËÚËÃÚÎÔÇÔÚÃÛËÚÎ¦ÖÕÉÎ

Η διαδήλωση ÑÙ³È É³Ñ{ÒTÈ³0ÉÜåKËK³i0¨Ë³iÊ³ÑÜÖÐ{~¨Ì³É¨iÑÌÌV³{ËÙ{ØÚÑÊÚÉÜÉ

Παρά τον διχαστικό
του λόγο και την εμπλοκή του με τη Δικαιοσύνη, παραμένει ο μόνος
υποψήφιος με σαφή
πολιτική πλατφόρμα.
ÚÕÆÙËÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÚÜÔÖÕÒÏÚÏÑ×Ô
ÖØÜÚÕÈÕßÒÏ×ÔÚÕßÏÑÕÆÔÚ©ÖÜÝ
ÑÇÏÕ§ËÚÇÔÏ¦ÞÕßÕÑÇÔÚàÖØÕÜÛËÃÙÑÒÎØÂÍØÇÓÓÂÍÏÇÚÎ¦àÇ
ÑÇÏÚÇ ÇÚËÞÄÓËÔÇËÔ×ËÖÇÃÔËÙË
ÚÏÝÍÏÇÚÎÔÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÚÎÝ
ÔÕÓÏÓÄÚÎÚÇÝÚÜÔËÈØÇáÑ×ÔËÖÕÏÑÏÙÓ×ÔÖÇÚÇÍ×ÊÎÝÇÖÕÚßÞÃÇÚÎÝ
ÏÙØÇÎÒÏÔÂÝØÏÙÚËØ¦ÝÔÇËÑÖÕÔÂÙËÏÙÇÌÂÐËÞÜØÏÙÚÂÖØÕÕÊËßÚÏÑÂ
ÖØÕÕÖÚÏÑÂËßÔÄÎÙËÚÕÔ§ËÚÇÔÏ¦ÞÕß
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Κίνδυνος για εγκύους οι διατροφικές διαταραχές
Μια ανεπαρκής διατροφή, με τις συνεπακόλουθες ελλείψεις θρεπτικών συστατικών, εμποδίζει την εμβρυϊκή ανάπτυξη
Οι έγκυοι με διατροφικές διαταραχές
πρέπει να κάνουν περισσότερες
εξετάσεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, δεδομένου ότι παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών, σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε το σουηδικό Ινστιτούτο Karolinska. Τα ευρήματα της μελέτης,
που δημοσιεύθηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση JAMA Psychiatry, αποκαλύπτουν ότι τα παιδιά
μητέρων με διατροφικές διαταραχές
διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να
γεννηθούν πρόωρα και με μειωμένη
περίμετρο κεφαλής.
Οι διατροφικές διαταραχές πλήττουν εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως και ιδιαίτερα γυναίκες σε ηλικία τεκνοποίησης. Οι μελετητές επιχείρησαν να διερευνήσουν το σύνολο του 1,2 εκατ. γυναικών που

γέννησαν στη Σουηδία μεταξύ 2003
και 2014, από τις οποίες περίπου
2.800 είχαν ανορεξία, 1.400 βουλιμία
και 3.400 κάποια μη προσδιοριζόμενη αλλιώς (ΜΠΑ) διατροφική διαταραχή. Επίσης, έλαβαν υπόψη τους
αν η διατροφική διαταραχή ήταν
παρελθούσα ή ενεργή. Διαπιστώθηκε ότι όλα τα είδη διατροφικών
διαταραχών αύξαναν τον κίνδυνο
πρόωρου τοκετού, μικροκεφαλίας
και υπερέμεσης (ένας σοβαρός τύπος
ναυτίας και εμετού που προσβάλλει
τις μητέρες). Παράλληλα, ο κίνδυνος
αναιμίας ήταν δύο φορές υψηλότερος για τις γυναίκες με ανορεξία ή
ΜΠΑ διατροφική διαταραχή, συγκριτικά με τις μητέρες που δεν έπασχαν από διατροφικές διαταραχές.
Η ενεργή ανορεξία σχετίστηκε επίσης με αυξημένο κίνδυνο προγεν-

Οι μέλλουσες μητέρες που πάσχουν από κάθε τύπου διατροφικές διαταραχές

πρέπει να υποβάλλονται σε περισσότερες εξετάσεις.

νητικής αιμορραγίας. Ο κίνδυνος
αυξανόταν όταν η ασθένεια ήταν
ενεργή, ωστόσο οι γυναίκες που
δεν «θεραπεύθηκαν» από μια διατροφική διαταραχή που είχε εμφανιστεί περισσότερο από έναν χρόνο
πριν από τη σύλληψη, διέτρεχαν
επίσης αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών, συγκριτικά με εκείνες που δεν
είχαν διαγνωστεί ποτέ με τέτοιου
τύπου διαταραχή.
Οι έγκυοι με διατροφικές διαταραχές ανήκουν στις ομάδες υψηλού
κινδύνου όσον αφορά τις επιπλοκές.
«Από κλινικής απόψεως, αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται περισσότερες
και πιο συχνές εξετάσεις», εξηγεί
η Αγκελα Μάντελ, ερευνήτρια στο
τμήμα Ιατρικής του Ινστιτούτου
Karolinska, επικεφαλής ιατρός Μαιευτικής και Γυναικολογίας, και μία

εκ των συντακτών της μελέτης.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, υπάρχουν πολλές πιθανές εξηγήσεις.
Μια ανεπαρκής διατροφή, με τις
συνεπακόλουθες ελλείψεις θρεπτικών συστατικών, εμποδίζει την εμβρυϊκή ανάπτυξη. Η κορτιζόλη (ορμόνη του στρες) βρίσκεται σε υψηλά
επίπεδα σε γυναίκες με ανορεξία
και βουλιμία και έχει προηγουμένως
συσχετιστεί με μικροκεφαλία. Τόσο
το άγχος όσο και ορισμένες διατροφικές ελλείψεις έχουν συσχετιστεί
με πρόωρες γέννες. Οι ανεπάρκειες
των βιταμινών και των μετάλλων
έχουν επίσης συσχετιστεί με αποκόλληση του πλακούντα, γεγονός
που θα μπορούσε να εξηγήσει τον
αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας κατά
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
A.P.

Kατά την τρίτη ηλικία υπάρχει άμεση

σύνδεση της περιφέρειας της κοιλιάς
και της εμφάνισης της νόσου.

Το άτμισμα δεν καταστρέφει μόνο τις
κυψελίδες των πνευμόνων, αλλά και
τους αεραγωγούς.

Kοιλιακό λίπος
και εμφάνιση
άνοιας

Πνευμονική
βλάβη εξαιτίας
του ατμίσματος

Η μεγάλη κοιλιά, κατά την τρίτη ηλικία,
δεν είναι μόνο ακαλαίσθητη αλλά πιθανώς να υποδεικνύει αυξημένη προδιάθεση για την εμφάνιση γεροντικής
άνοιας. Μία νέα κορεατική μελέτη, η
πρώτη που εξετάζει την πιθανή σχέση
μεταξύ περιφέρειας της μέσης των ηλικιωμένων και της άνοιας, υποδεικνύει
ότι η περιφέρεια της μέσης «αποκαλύπτει» ακριβέστερα τα επίπεδα λίπους
του οργανισμού συγκριτικά με τον Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), ιδιαίτερα
μεταξύ των ηλικιωμένων. Η έρευνα
δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση «Obesity». «Για όλους τους
επιστήμονες που ασχολούνται με τη
γηριατρική, την παχυσαρκία και την
άνοια, η έρευνα αυτή δίνει έμφαση
στην περιφέρεια της μέσης ως παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση άνοιας
που σχετίζεται με την παχυσαρκία»,
είπε ο Χάι Τζιν Γιου, συντάκτης της μελέτης και αναπληρωτής καθηγητής
στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Γκούρο της Κορέας. Η νέα έρευνα συνέλεξε
στοιχεία για 872.082 ηλικίας 65 ετών
και άνω που συμμετείχαν σε διαγνωστικές εξετάσεις για άνοια το 2009. Οι
επιστήμονες πραγματοποίησαν συνεντεύξεις με τους συμμετέχοντες που φανέρωσαν την ηλικία τους και τις καθημερινές τους συνήθειες (το κάπνισμα,
την κατανάλωση αλκοόλ, τα επίπεδα
σωματικής άσκησης αλλά και την οικονομική τους κατάσταση).
Μετρήθηκαν επίσης ο ΔΜΣ, το βάρος
σε κιλά και η περίμετρος της μέσης στο
στενότερό της σημείο κατά την ελάχιστη αναπνοή. Επειδή ο ΔΜΣ στην ύστερη ενήλικη ζωή μπορεί να επηρεάζεται
από άλλες παθήσεις, οι ερευνητές ταξινόμησαν τους συμμετέχοντες χρησιμοποιώντας τον Δείκτη Συννοσηρότητας Charlson σε δύο ομάδες, ανάλογα
με το αν δεν είχαν καμία συννοσηρότητα ή αν είχαν από μια και πάνω συννοσηρότητες, αν δηλαδή, νοσούσαν
και από άλλες ασθένειες.
Διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχοντες
των οποίων η περίμετρος της μέσης
τους ήταν πάνω από 90 εκ. για τους άνδρες και πάνω από 85 για τις γυναίκες
παρουσίαζαν αυξημένο κίνδυνο άνοιας
ανεξαρτήτως των άλλων παραγόντων
(ΔΜΣ, αρτηριακή πίεση, χοληστερόλη,
λειτουργία του ήπατος και παράγοντες
που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής).
Παράλληλα φάνηκε ότι αυτοί που ήταν
λιποβαρείς διέτρεχαν αυξημένο κίνδυνο
άνοιας συγκριτικά με εκείνους που
είχαν φυσιολογικό βάρος.

Το μυστήριο μιας νέας μορφής πνευμονικής βλάβης εξαιτίας ατμίσματος
προσπαθούν να επιλύσουν Καναδοί
ερευνητές. Σήμερα, πιστεύουν ότι
συνδέεται με τα πρόσθετα αρωματικά
χημικά που υπάρχουν στα ηλεκτρονικά
τσιγάρα.
Η σχετική μελέτη, που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Canadian Medical Association Journal, εστιάστηκε
σε έναν 17χρονο, ο οποίος εμφάνισε
ένα είδος βρογχιολίτιδας, μια σοβαρή
και μη αναστρέψιμη πάθηση των πνευμόνων, που προκαλείται από την έκθεση σε χημικά και ειδικότερα στο
diacetyl, το οποίο αποτελεί γνωστή
αιτία της πάθησης.
Ο νεαρός Καναδός, που χρησιμοποιούσε τόσο ηλεκτρονικά τσιγάρα
με χημικά πρόσθετα και νικοτίνη,
όσο και THC (η ψυχοδραστική ουσία
στη μαριχουάνα), διακομίστηκε σε
νοσοκομείο του Οντάριο, με έντονο
βήχα, την περασμένη άνοιξη. Διαγνώστηκε με πνευμονία και του χορηγήθηκε αντιβίωση. Πέντε ημέρες
αργότερα, επέστρεψε με βαρύτερα
συμπτώματα και εισήχθη στο νοσοκομείο για ενδοφλέβια αντιβιοτικά.
Η κατάστασή του συνέχισε να επιδεινώνεται, οπότε οι γιατροί τού τοποθέτησαν ένα βοηθητικό μηχανικό
σύστημα αερισμού, το οποίο, ωστόσο,
δεν βελτίωσε την κατάστασή του.
Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Κέντρο Επιστημών Υγείας του Οντάριο,
όπου συνδέθηκε με τεχνητό πνεύμονα. Αυτό σταθεροποίησε την κατάστασή του, αλλά δεν την ανέστρεψε.
«Ανησυχούσα ότι οι πνεύμονές του
δεν θα επανέλθουν ποτέ, ώστε να τον
αποσυνδέσουμε από τον τεχνητό
πνεύμονα», δήλωσε η Κάρεν Μπόσμα,
επιστήμονας εντατικής φροντίδας
στο Κέντρο Επιστημών Υγείας και
συντάκτρια της μελέτης. Με τον φόβο
ότι θα χρειαζόταν μεταμόσχευση πνεύμονα, η ομάδα τον μετέφερε σε ένα
τοπικό κέντρο μεταμοσχεύσεων, στο
Τορόντο. Από τη στιγμή που διαπιστώθηκε η ύπαρξη κάποιας λοίμωξης,
οι γιατροί αποφάσισαν να του χορηγήσουν υψηλές δόσεις στεροειδών,
οι οποίες όντως βοήθησαν.
Η ιδιομορφία της περίπτωσης του
νεαρού έγκειται στο ότι το άτμισμα
δεν είχε καταστρέψει τις κυψελίδες
των πνευμόνων, αλλά τους αεραγωγούς, κάτι που, σύμφωνα με τους ειδικούς, προκλήθηκε από χημικές ουσίες.

Κατ’ οίκον εξέταση για καρκίνο τραχήλου της μήτρας
Μια απλή εξέταση ούρων ή κολπικού υγρού,
που μπορεί να συλλεχθεί στο σπίτι, πιθανώς
να επιτρέψει στις γυναίκες να διαπιστώσουν
κατά πόσον κινδυνεύουν από καρκίνο του
τραχήλου της μήτρας. Θεωρητικά η νέα μέθοδος θα μπορέσει να συμπληρώσει, αλλά
όχι να υποκαταστήσει, το συμβατικό τεστ
Παπανικολάου. Οι γυναίκες, μάλιστα, που
υποβάλλονται στην πρωτοποριακή εξέταση
δεν θα χρειάζεται να εγκαταλείψουν την
άνεση του σπιτιού τους και να επισκεφθούν
κάποιον ιατρό.
Επιστήμονες του πανεπιστημίου Κουίν
Μαίρη του Λονδίνου ζήτησαν από γυναίκες
να τους δώσουν δείγματα βιολογικού υγρού
που συνέλεξαν οι ίδιες, προκειμένου να τα
εξετάσουν. Αν και είναι αναγκαία η πραγματοποίηση ευρύτερων ερευνών στο αντικείμενο, πολλές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην πρόληψη και ενημέρωση
του γυναικείου καρκίνου χαρακτηρίζουν
την εργασία των επιστημόνων «ενθαρρυντική» και με δυνατότητες μεταβολής «των
κανόνων του παιχνιδιού».
Τα συμπεράσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στο συνέδριο του Βρετανικού
Εθνικού Ερευνητικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου που πραγματοποιήθηκε στη Γλασκώβη και υποδεικνύουν ότι η πρωτοποριακή
μέθοδος είναι εφικτή, αλλά και πολύ δημοφιλής. Παρ’ όλα αυτά, το βρετανικό Εθνικό
Σύστημα Υγείας (NHS) δεν πρόκειται να παράσχει την καινοτόμο μέθοδο στις γυναίκες

Mια νέα εξέταση, που θα μπορεί να κάνει η γυναίκα μόνη της στο σπίτι, θα ανιχνεύει προκαρκινικές αλλοιώσεις στον τράχηλο της μήτρας.
Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το νέο τεστ είναι
συμπληρωματικό του τεστ Παπανικολάου.
πριν από την ολοκλήρωση ευρύτερων ερευνών. Ακόμη και όταν συμβεί αυτό, όμως, η
νέα μέθοδος δεν θα είναι παρά μια εναλλακτική λύση για τις γυναίκες, καθώς οι Βρετανοί
ερευνητές πιστεύουν ότι το τεστ Παπανικολάου θα εξακολουθήσει να κατέχει πρωταρχική θέση στην πρόληψη του καρκίνου
του τραχήλου της μήτρας με τη σημερινή
του μορφή. Μελλοντικά, επισημαίνουν οι
ερευνητές, κάποιες γυναίκες θα μπορούν
να αγοράζουν το διαγνωστικό τεστ από το

Διαδίκτυο, να το χρησιμοποιούν στο σπίτι
τους και να αποστέλλουν ταχυδρομικά το
δείγμα τους στα εργαστήρια για ανάλυση.
Η εξέταση στοχεύει στη διάγνωση προκαρκινικών καταστάσεων που μπορούν να
αντιμετωπισθούν, αποτρέποντας την εμφάνιση καρκίνου. Ολες οι γυναίκες ηλικίας 25
έως 64 ετών καλούνται κάθε χρόνο από τις
βρετανικές υγειονομικές αρχές να υποβληθούν σε τεστ Παπανικολάου. Ωστόσο, όπως
δείχνουν πρόσφατα στατιστικά στοιχεία,
η μία στις τέσσερις Βρετανίδες δεν προσέρχεται να εξεταστεί, κάτι που, σύμφωνα με
τους επιστήμονες, αποδίδεται στην ντροπή
που νιώθουν οι γυναίκες, στην έλλειψη ενημέρωσης ή απλώς στην αναβλητικότητα.
Η νέα εξέταση (S5) μετρά τις χημικές μεταβολές που ανιχνεύονται στα ούρα ή στο
δείγμα κολπικού υγρού, που συγκεντρώνει
η ίδια η γυναίκα, προκειμένου να υπολογίσει
τον κίνδυνο καρκινογένεσης. To υψηλό αποτέλεσμα υποδεικνύει ότι η γυναίκα διατρέχει
αυξημένο κίνδυνο να έχει προκαρκινικές
αλλοιώσεις.
Οπως διαπιστώθηκε κατά τη μελέτη, το
νέο τεστ μπορούσε να διακρίνει τις γυναίκες
που είχαν προκαρκινικές αλλοιώσεις, οι
οποίες είχαν διαγνωστεί συμβατικά.
Η δρ Μπελίντα Νεντζάι, που συντόνισε
την έρευνα, τόνισε ότι η ακρίβεια της εξέτασης S5 θα ενισχυθεί στο μέλλον και δεν
αποκλείεται να κυκλοφορεί στο εμπόριο σε
πέντε χρόνια.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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ΑΠΟΨΕΙΣ

Απόκρυψη των γεγονότων

Η νίκη στο Λουξεμβούργο χάρισε στον ΑΠΟΕΛ 570.000. Το συνολικό ποσό από την φετινή ευρωπαϊκή πορεία, μέχρι τώρα, είναι 12.607.190.

Συνεχίζει το... βιολί του

Ο ΑΠΟΕΛ προκρίθηκε για 3η φορά στη νοκ άουτ φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης
Στην τελευταία δεκαετία, ο ΑΠΟΕΛ
κυριάρχησε στο κυπριακό ποδόσφαιρο (μετρά 7 συνεχόμενες κατακτήσεις του πρωταθλήματος)
ενώ φτάνει και σε πολύ μεγάλες
επιτυχίες στις δύο μεγάλες διοργανώσεις της UEFA, το χρυσοφόρο Champions League και το
αναβαθμισμένο Europa League.
Την περασμένη Πέμπτη (28
Νοεμβρίου), ο ΑΠΟΕΛ νίκησε
εκτός έδρας τη Ντουντελάντζ και
εξασφάλισε, μια αγωνιστική πριν
το τέλος της φάσης των ομίλων,
την πρόκρισή του στους «32»
του Europa League, για δεύτερη
φορά στην ιστορία του.
Αυτή θα είναι η τρίτη φορά
στα τελευταία εννιά χρόνια που
οι «γαλαζοκίτρινοι» θα παίξουν
Ευρώπη και από τον Φεβρουάριο,
παίρνοντας την πρόκριση από
την φάση των ομίλων. Το έκαναν
και το 2011 στο Champions League.
Ένα στοιχείο που δείχνει την
ευρωπαϊκή καταξίωση του θρύλου
είναι πως και τις τρεις φορές, κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση πριν το φινάλε του ομίλου
στον οποίο συμμετείχε. Τα πανηγύρια για όλο το οικοδόμημα
ξεκινούσαν πάντα στα τέλη Νοεμβρίου, μετά το τέλος της πέμπτης αγωνιστικής! Την πρώτη
φορά ο ΑΠΟΕΛ πανηγύρισε στη
Ρωσία με τη Ζενίτ το 2011. Η επόμενη πρόκρισή του στη νοκ άουτ
φάση ήρθε στο Καζακστάν με
την Αστάνα το 2016 και τώρα στο
Λουξεμβούργο με την Ντουντελάντζ το 2019. Πώς λοιπόν να μην
νιώθουν περήφανοι οι χιλιάδες
ΑΠΟΕΛίστες;
Αξίζει να αναφερθεί ότι στις
δυο προηγούμενες παρουσίες του

Φεβρουαρίου, ο ΑΠΟΕΛ δεν έμεινε
στο πρώτο νοκ άουτ και πήγε στο
δεύτερο. Το 2011 απέκλεισε την
Λιόν στην φάση των «16» του Champions League και το 2016 απέκλεισε την Αθλέτικ Μπιλπάο στους
«32» του Europa League. Για να
δούμε φέτος, πόσο μακριά μπορεί
να φτάσει ο καλύτερος εκπρόσωπος του ποδοσφαίρου μας στις ευρωπαϊκές, διασυλλογικές, διοργανώσεις.

Οι πιθανοί αντίπαλοί του
Στις 16 του Δεκέμβρη ο διευθυντής του ΑΠΟΕΛ θα βρεθεί
στην Νιόν, όπου θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για την φάση
των «32». Ο θρύλος των γηπέδων
μας, στη δεύτερη συμμετοχή του
στη νοκ-άουτ φάση της δεύτερης
τη τάξει διοργάνωσης της UEFA,
θα τοποθετηθεί στο γκρουπ των
αδύναμων μαζί με άλλες 15 ομάδες και ο αντίπαλός του στους
«32» της διοργάνωσης θα προκύψει από το γκρουπ των ισχυρών, όπου θα μπουν 16 ομάδες.
Οι 12 πρώτες των ομίλων του
Europa League και οι τέσσερις
πιο ισχυρές με βάση τη βαθμολογία της UEFA από τις οκτώ τρίτες των ομίλων του Champions
League. Από τις 16 ομάδες αφαιρείται ως πιθανός αντίπαλος η
Σεβίλλη με την οποία είναι στον
ίδιο όμιλο και δεν μπορεί να παίξει
στην επόμενη φάση.
Μέχρι στιγμής και μετά τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής
των ομίλων, πέραν της Σεβίλλης,
μόνο η Σέλτικ και η Εσπανιόλ
έχουν «κλειδώσει» την 1η θέση
στον όμιλό τoυς. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Βασιλεία, Λασκ, Γάνδη,
Σπόρτινγκ, Βόλφσμπουργκ,

Μπράγκα, Γουλβς και Αλκμάαρ
έχουν εξασφαλίσει πρόκριση, αλλά δεν είναι ξεκάθαρη η θέση
που θα τερματίσουν.
Πρέπει λοιπόν να κάνουμε
υπομονή μέχρι τη διεξαγωγή της
τελευταίας αγωνιστικής των ομίλων για να μάθουμε ποιοι θα είναι
οι υποψήφιοι αντίπαλοί του. Αξίζει
να σημειώσουμε πως ο Ολυμπιακός Πειραιώς δεν είναι ανάμεσα
στους πιθανούς αντιπάλους του
ΑΠΟΕΛ, καθώς και να καταφέρει








Eνα στοιχείο που
δείχνει την ευρωπαϊκή
καταξίωση του θρύλου
είναι πως και τις τρεις
φορές κατάφερε
να εξασφαλίσει
την πρόκριση πριν
το φινάλε του ομίλου.
να περάσει, κερδίζοντας τον Ερ.
Αστέρα, δε γίνεται να βρεθεί στους
πρώτους τέσσερις τρίτους, από
όλους τους ομίλους.
Το πρώτο παιχνίδι για την φάση των «32» θα λάβει χώρα στις
20 Φεβρουαρίου ενώ μια εβδομάδα αργότερα, στις 27 Φεβρουαρίου
δηλαδή θα πραγματοποιηθεί ο
επαναληπτικός.

Πολύ μεγάλα έσοδα
Μεγάλα οικονομικά οφέλη έφερε για τον ΑΠΟΕΛ η νίκη του με
2-0 στο Λουξεμβούργο επί της
Ντουντελάνζ και η πρόκρισή του
στους «32» του Europa League.
Η νίκη στο «Γιοσί Μπαρτέλ»
χαρίζει στον ΑΠΟΕΛ 570.000 ευρώ

έτσι οι «γαλαζοκίτρινοι» έφτασαν,
στις 5 αγωνιστικές του Α’ ομίλου
στα 1.330.000 ευρώ από την συγκομιδή βαθμών. Επίσης ο πρωταθλητής μας «κλείδωσε» το βράδυ της Πέμπτης, ακόμα 1.000.000
ευρώ, καθώς η ΟΥΕΦΑ ανταμείβει
τις ομάδες που προκρίνονται ως
δεύτερες από κάθε όμιλο με
500.000, ενώ η πρόκριση στη φάση των «32» αποφέρει σε κάθε
ομάδα επιπλέον μισό εκατομμύριο
ευρώ.
Ο ΑΠΟΕΛ έχει ήδη εξασφαλίσει
έσοδα 5.000.000 ευρώ από τη συμμετοχή στα πλέι οφ του Champions League, μπόνους 2.920.000
ευρώ από τη συμμετοχή στους
ομίλους του Europa League και
2.367.190 ευρώ (33 πακέτα) από
τη 10ετή κατάταξη της UEFA.
Το συνολικό ποσό μέχρι τώρα
για τους «γαλαζοκίτρινους» είναι
12.607.190 ευρώ! Αναλυτικά τα
έσοδα του ΑΠΟΕΛ από το φετινό
Ευρωπαϊκό του ταξίδι:
G Μπόνους από τη 10ετη κατάταξη της UEFA: 2.357.190 ευρώ
(33 πακέτα).
G Συμμετοχή στα πλέι οφ του
CL: 5.000.000 ευρώ
G Συμμετοχή στους ομίλους
του UEL: 2.920.000 ευρώ
G Βαθμολογική συγκομιδή:
1.330.000 ευρώ
Το πολύ μεγάλο αυτό ποσό θα
βοηθήσει την διοίκηση της εταιρείας «ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο» να
αντεπεξέλθει στις ανάγκες που
απαιτεί ο πολύ ψηλός προϋπολογισμός, προκειμένου η ομάδα
να παραμείνει ισχυρή και ικανή
να συνεχίσει την κυριαρχία της
στο νησί μας και να φέρνει παράλληλα, νέες διακρίσεις στην
Ευρώπη.

Είχαμε ασχοληθεί
κατά το παρελθόν
με την απόφαση
της Cytavision να
μην συμπεριλαμβάνει τις αμφισβητούμενες φάσεις
Του
στα στιγμιότυπα
ΧΡΙΣΤΟΥ
των αγώνων με
ΖΑΒΟΥ
σκοπό όπως επίσης
διαμηνύουν επίσημα, την προστασία
του αθλήματος και την αποτροπή
της όποιας δημόσιας συζήτησης.
Το σκεπτικό της εν λόγω απόφασης
ως προς το πρώτο σκέλος δεν μοιάζει
και πολύ λογικό νοουμένου ότι οι
άλλες δύο πλατφόρμες του ποδοσφαιρικού τηλεοπτικού χάρτη, μεταδίδουν όλες τις φάσεις χωρίς ομολογουμένως να προκαλούν και μεγάλη ζημιά στο ποδόσφαιρο.
Ως προς την ομαλοποίηση της
κουβέντας που συνήθως γίνεται
μετά τα ματς, μάλλον δεν πολύ- παρακολουθούν τις συζητήσεις μεταξύ
φιλάθλων αλλά και παραγόντων
γιατί ακριβώς η εν λόγω πολιτική
δεν αποτρέπει κανένα μα κανένα
από το να διεκδικήσει το δίκαιο της
ομάδας του ή την εύνοια των αντιπάλων. Ακριβώς δε, η αφαίρεση των
αμφισβητούμενων φάσεων δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερο χάος ή
μπάχαλο, αφού υπολείπεται κανείς
το τεκμήριο για να στοιχειοθετήσει
το όποιο ουσιώδες ή ανούσιο επιχείρημά του. Ως προς την επιπλέον

δικαιολογία που δίνουν σχετικά με
το ποιος καθορίζει ποια είναι ή δεν
είναι αμφισβητούμενη φάση, η εν
λόγω τηλεοπτική πλατφόρμα με τα
τόσα χρόνια εμπειρίας της στα ποδοσφαιρικά γήπεδα, όφειλε να διαθέτει το αντικειμενικό κριτήριο. Αν
όχι τότε η δημοσιογραφική της ομάδα θα μπορούσε να επιληφθεί του
θέματος. Επί τούτου θα μπορούσαν
να τεθούν κάποια κριτήρια για το
ποιες φάσεις αξίζουν ή όχι να περιληφθούν στα στιγμιότυπα.
Από την άλλη, δεν θα μπορούσε
να αγνοηθεί από την κουβέντα το
γεγονός ότι η ίδια η ΚΟΠ έχει ανάμειξη αφού είναι υπεύθυνη για τις
ζωντανές μεταδόσεις. Ακριβώς επί
τούτου, μπορεί κανείς εύκολα να
κάνει διάφορους συνειρμούς ως προς
το ότι η Ομοσπονδία επιθυμεί και
μόνο, να προστατεύσει τους διαιτητές ή οτιδήποτε άλλο σχετίζεται
με αυτούς και γενικότερα με το προϊόν της. Η πλατφόρμα όμως ως δημοσιογραφικός φορέας που είναι
μεταδίδοντας ζωντανά γεγονότα με
την βοήθεια μεγάλης δημοσιογραφικής ομάδας αντιτίθεται στην θεμελιώδη αρχή του επαγγέλματος,
που καθήκον έχει την προβολή των
γεγονότων και όχι στην απόκρυψη
της πραγματικότητας. Και μόνο απ’
αυτό έχει καθήκον να επαναπροσδιορίσει τη θέση της και να επιστρέψει στην μεριά της πραγματικότητας
και όχι στην απόκρυψή της.

Ντέρμπι ξανά!
Οποιο και να είναι
το αποτέλεσμα του
αυριανού ντέρμπι,
ακόμη και αν η παράδοση των τελευταίων χρόνων, θετική για την ομάδα
του ΑΠΟΕΛ, συνεΤου
χισθεί, το φετινό
ΓΙΩΡΓΟΥ
πρώτο ντέρμπι «αιΛΟΓΙΔΗ
ωνίων» καμία σχέση δεν έχει με αυτά των τελευταίων
χρόνων. Και η πρώτη σημαντική
διαφοροποίηση, έχει να κάνει με
το σκηνικό πριν το πρώτο σφύριγμα
του διαιτητή.
Πάει καιρός και πολλά τέτοια
ντέρμπι, με την αγωνία να μεγαλώνει όσο πλησιάζει η μέρα διεξαγωγής του. Έχουν διεξαχθεί πολλά
ντέρμπι Ομόνοιας – ΑΠΟΕΛ τα τελευταία χρόνια, για τα οποία η συντριπτική πλειοψηφία των φιλάθλων
και των δύο ομάδων, πολύ λίγο
ασχολήθηκε και μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας διεξαγωγής τους.
Και ίσως το πιο σημαντικό, για την
αίγλη της συγκεκριμένης αναμέτρησης, πάνε πολλά χρόνια από
την τελευταία φορά που… τόλμησαν κάποιοι να ποντάρουν σε επιτυχία της Ομόνοιας.
Αν αύριο βράδυ υπάρξει νικητής
και αυτός θα είναι η ομάδα του
ΑΠΟΕΛ, πολλοί θα μιλήσουν για…
μία από τα ίδια, για υπερβολικές
εκτιμήσεις, ως προς τη φετινή Ομόνοια, κάποιοι ίσως προχωρήσουν
και ένα βήμα παρακάτω, προεξοφλώντας μία ακόμη αποτυχημένη
χρονιά. Συμπέρασμα υπερβολικό

και λανθασμένο. Τίποτα δεν κρίνεται από ένα ντέρμπι και σαφώς
ένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να αλλάξει μια εκτίμηση, βασιζόμενη σ’
ένα δείγμα δέκα αγώνων, ως προς
τη φετινή Ομόνοια και το θετικό
πρόσημο της μέχρι τώρα παρουσίας, πάντα σε σχέση με τον ρεαλιστικό στόχο που έχει τεθεί και
σε σύγκριση με τα προηγούμενα
χρόνια.
Λάθος και ο ενδεχόμενος υπέρμετρος ενθουσιασμός σε περίπτωση
επιτυχίας της Ομόνοιας. Έχει δρόμο
ακόμη το φετινό πρωτάθλημα και
ντέρμπι πολλά θα ακολουθήσουν.
Και ζημιά μπορεί να προκληθεί από
ενδεχόμενη… παρέκκλιση από τον
αρχικό στόχο. Διαφορετικά τα δεδομένα στην περίπτωση του ΑΠΟΕΛ και αναλόγως του όποιου αποτελέσματος. Αυτό, ωστόσο, που
μπορεί να λεχθεί, είναι η διαφορετική και πολύ πιο μεγάλη σημασία
που θα δοθεί, στην αξιολόγηση του
όποιου αποτελέσματος και σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Τι κρατάμε και μάλιστα πριν
από την όποια εξέλιξη και αποτέλεσμα του αυριανού ντέρμπι; Πως
μετά από χρόνια έχει όλα εκείνα
τα στοιχεία που συνοδεύουν ένα
ντέρμπι, με τεράστια ιστορία στο
κυπριακό ποδόσφαιρο, πως μετά
από χρόνια προκαλεί τεράστιο ενδιαφέρον η παρακολούθηση ενός
ντέρμπι Ομόνοιας – ΑΠΟΕΛ, τόσο
από τους υποστηρικτές των δύο
ομάδων όσο και από ουδέτερους.
Τα υπόλοιπα από αύριο το βράδυ…
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Σταθερά τα νέα τουριστικά βήματα
Σ. Περδίος: Στα φετινά επίπεδα ο τουρισμός του 2020 - Στόχος η απεξάρτηση από παραδοσιακές αγορές
Την εκτίμηση ότι οι τουριστικές
αφίξεις το 2019 θα παραμείνουν
στα ίδια επίπεδα με τις περσινές
διατυπώνει ο υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος. Επισημαίνει ότι αυτό αποτιμάται θετικά
καθότι υπήρξαν πολλές αρνητι-

κές συγκυρίες. «Παρά τις δυσκολίες, η Κύπρος κατάφερε να διατηρήσει τα κεκτημένα που ήταν
ο στόχος της φετινής χρονιάς
του Υφυπουργείου», πρόσθεσε.
Σε συνέντευξη στην «Κ» ο κ.
Περδίος εκτιμά ότι η ίδια εικόνα

αναμένεται και για το 2020.
Έχοντας διασφαλίσει την αύξηση του 20% από την Γερμανία,
το Υφυπουργείο στοχεύει στην
ανάπτυξη νέων αγορών και έχει
βλέψεις και για Αμερική. Τονίζει
ακόμα ότι έχουν επουλωθεί οι

πληγές στον τουρισμό από την
κατάρρευση της Thomas Cook
και ότι πέντε εταιρείες κάλυψαν
ήδη το κενό που παρουσιάστηκε,
κυρίως για τις αφίξεις από τη
Βρετανία. Εσωτερικά, προετοιμάζεται για την νέα στρατηγική

Αυξήσεις μισθών εισηγούνται οι επενδυτικές του City

για τον τουρισμό, την οποία θα
παρουσιάσει τον Ιανουάριο και
για τις νέες αρμοδιότητες που
θα φέρει η νέα νομοθεσία για τα
AirBnb και τα κέντρα αναψυχής,
οι οποίες ανοίγουν θέμα στελέχωσής του. Σελ. 6

Στο 62,6%
το κόστος
προς τα έσοδα
των τραπεζών
Εβδομες στην Ευρώπη
Στο 62,2% ανέρχεται το κόστος
προς τα έσοδα των κυπριακών
τραπεζών, ποσοστό που τις κατατάσσει στην έβδομη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Το
χαμηλότερο κόστος προς τα έσοδα
έχει η Eurobank Κύπρου με ποσοστό 33%, ενώ το υψηλότερο
έχει η Alpha Bank Κύπρου με
80%. Πανευρωπαϊκά πρωταθλήτριες είναι οι γερμανικές τράπεζες
με 81,8%. Σελ. 7

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΕΛΛΑΔΑ

Κίνητρα για την αγορά
ηλεκτρικών οχημάτων
Κίνητρα για την απόκτηση ηλεκτρικών Ι.Χ.,

όπως επιδότηση αγοράς, ελεύθερη είσοδος στον δακτύλιο, δωρεάν χρήση χώρων
ελεγχόμενης στάθμευσης, ακόμα και μειωμένα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, εξετάζει η ελληνική κυβέρνηση, σύμφωνα με το εθνικό
σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα. Σελ. 8

Γιατί ανοίγουν
τα πορτοφόλια
την Black Friday

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ψυχολογικά τα αίτια

Το δικό τους κεραμίδι
αναζητούν οι Ελληνες
Το όνειρο απόκτησης νεόδμητης κατοικίας

απομακρύνεται, ξανά, για την πλειονότητα
των ελληνικών νοικοκυριών. Η αξία ενός νεόδμητου –ανεξαρτήτως περιοχής– προσεγγίζει τις 200.000 ευρώ. Ελπίδες από την
αύξηση των στεγαστικών δανείων, αλλά και
πάλι οι τιμές είναι πολύ υψηλές. Σελ. 12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

0,56%

-0,03%

Γερμανία

-0,36%

0,03%

Γαλλία

-0,05%

0,03%

1,23%

0,06%

Κύπρος

Ιταλία
Ισπανία

0,40%

0,04%

Ιρλανδία

0,04%

-0,04%

Ελλάδα

1,39%

0,02%

Ην. Βασίλειο

0,67%

-0,08%

Βαθμολογία
από οίκους αξιολόγησης
Οίκος
Αξιολόγησης

Μακροπρόθεσμο
Χρέος

Βραχυπρόθεσμο
Χρέος

DBRS
Fitch
Moody’s
S&P

ΒBB (low)
BΒΒBa2
BBΒ-

R-2 (middle)
F3
NP
Α-3

Τολμηρή παρέμβαση του κόσμου του κεφαλαίου υπέρ του κόσμου της εργασίας αποτελεί η πρωτοβουλία που έλαβαν μεγάλες επενδυτικές του

City του Λονδίνου με άθροισμα περιουσιακών στοιχείων ύψους 2 τρισ. στερλινών, ποσό αντίστοιχο των 2,345τρισ. ευρώ. Με επιστολή τους προς
τους διευθύνοντες συμβούλους των μεγαλύτερων εταιρειών της Βρετανίας, τις κάλεσαν να αμείβουν τους υπαλλήλους τους με μισθούς που
τους επιτρέπουν μια αξιοπρεπή ζωή και βέβαια είναι υψηλότεροι από τον εθνικό βασικό μισθό της χώρας. Σελ. 9

Κάτι από Αμερική θύμιζε την Παρασκευή η αγορά, λόγω Black Friday, με νέα ρεκόρ να καταγράφονται σε επισκεψιμότητα και αγορές.
Ψυχολογικοί και κοινωνιολογικοί
οι λόγοι για τους οποίους ο θεσμός
έχει κερδίσει τους Κύπριους καταναλωτές αναφέρει ο κοινωνιολόγος Α.Ράφτης ο οποίος αναλύει
και τον ρόλο που διαδραματίζουν
τα εμπορικά κέντρα. Σελ. 4

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Των FERGAL O’ BRIEN και ANDREW ATKINSON / BLOOMBERG

Ανεφάρμοστα τα προγράμματα Συντηρητικών και Εργατικών
Ενα από τα κορυφαία βρετανικά
think tanks ανέλυσε τις προεκλογικές υποσχέσεις των Συντηρητικών και των Εργατικών και κατέληξε σε καταδικαστικά συμπεράσματα, προειδοποιώντας τους
ψηφοφόρους να περιμένουν υψηλότερους φόρους απ’ αυτούς που
προβλέπει κάθε κόμμα. Προχωρώντας σε μια ωμή αξιολόγηση
των δύο προγραμμάτων, το Institute for Fiscal Studies αναφέρει
ότι «κανένα δεν παρουσιάζει αρκούντως αξιόπιστη προοπτική».
Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον
των Συντηρητικών και ο Τζέρεμι
Κόρμπιν των Εργατικών έχουν
παρουσιάσει τελείως διαφορετικά
προγράμματα στους ψηφοφόρους.
Ενώ ο Κόρμπιν υπόσχεται τη μεγαλύτερη αλλαγή στις δημόσιες
δαπάνες εδώ και μία γενιά μαζί

με σαρωτικά σχέδια εθνικοποιήσεων, το κυβερνών κόμμα παρουσίασε μια πιο συγκρατημένη
προσέγγιση, εμφανίζοντας εαυτόν
ως την υπεύθυνη εναλλακτική
επιλογή απέναντι στις ριζοσπαστικές ιδέες των Εργατικών. Το
IFS εντοπίζει προβλήματα και στα
δύο μανιφέστα. Κατά την αξιολόγησή του, οι Τόρις θα καταλήξουν να αυξήσουν τις δαπάνες
περισσότερο απ’ όσο έχουν σχεδιάσει, οπότε θα αναγκαστούν
να αυξήσουν τους φόρους ή να
αυξήσουν τον δανεισμό. Οι δε
Εργατικοί δεν θα καταφέρουν να
υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους
σχέδια στην κλίμακα που φαντάζονται. Μακροπρόθεσμα και
οι Εργατικοί θα χρειαστεί να αυξήσουν τον δανεισμό, ενώ κατά
το IFS θα αναγκαστούν να αυξή-








«Κανένα δεν παρουσιάζει αρκούντως
αξιόπιστη προοπτική»,
εκτιμά το Institutefor
Fiscal Studies.
σουν τη φορολογία πέραν του 5%
των φορολογουμένων με τα υψηλότερα εισοδήματα. Σχολιάζοντας
την ανάλυση του IFS, ο σκιώδης
υπουργός Οικονομικών των Εργατικών Τζον Μακ Ντόνελ είπε
ότι οι Εργατικοί είναι υπερήφανοι
που χαρακτηρίζεται το σχέδιό
τους υπερβολικά φιλόδοξο. «Είμαστε φιλόδοξοι για τη χώρα μας
και θα επενδύσουμε στην κλίμακα
που απαιτείται ώστε να δώσουμε
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τέλος στη λιτότητα, να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή
και να οικοδομήσουμε το μέλλον
της χώρας μας». Ο υπουργός Οικονομικών Σατζίντ Τζαβίντ είπε
πως έχει εμπιστοσύνη στις οικονομικές εκτιμήσεις που περιλαμβάνει το πρόγραμμα των Συντηρητικών.
Πολλά από όσα περιλαμβάνονται στα δύο προγράμματα και η
επίπτωση που θα έχουν στα δημόσια οικονομικά θα εξαρτηθούν
από την πορεία της βρετανικής
οικονομίας. Το Brexit αποτελεί
πολύ σημαντικό παράγοντα στην
εξίσωση και το IFS σημειώνει πως
αν διατηρηθούν οι Συντηρητικοί
στην εξουσία και προχωρήσουν
σε έξοδο από την Ε.Ε. στα τέλη
Ιανουαρίου, εξακολουθεί να υπάρχει το πολύ δύσκολο έργο της δια-

πραγμάτευσης μιας συμφωνίας
μέχρι το τέλος του 2020. Ενδεχόμενη αποτυχία θα μπορούσε να
οδηγήσει σε άνοδο του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 4% του
ΑΕΠ και ο λόγος του χρέους «θα
άρχιζε για ακόμη μία φορά να αυξάνεται έντονα». Κατά τον Καρλ
Εμερσον, υποδιευθυντή του IFS,
το πρόγραμμα των Συντηρητικών
θα οδηγήσει σε δανεισμό λίγο
πάνω από το 2% του ΑΕΠ, με το
δημόσιο χρέος να παραμένει σταθερό. Το μανιφέστο των Εργατικών θα οδηγήσει σε δανεισμό
ύψους 3,5% του ΑΕΠ και σε αύξηση του χρέους. Ωστόσο, οι Συντηρητικοί ενδέχεται να προκαλέσουν δυνητικά μεγαλύτερη ζημιά στα δημόσια οικονομικά, καθώς είναι πιο πιθανό να υπάρξει
Brexit χωρίς συμφωνία.
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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 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 στα
περίπου 1.441 ευρώ, μικρή αύξηση

της τάξης του 2% σε σχέση με το 2017,
ενώ στην Ισπανία στα περίπου 2.490
ευρώ, που σημαίνει αύξηση 2,34% σε
σχέση 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 μεν
τα 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%, η κατοικία, νερό, ηλεκτρισμός,
αέριο 30,73%, οι μεταφορές 12,69%
και τα 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 Κεντρική Ισπανική 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 ΦιλοσοφικήςΕταιρείας
(ΑPΑ).

Κλιματική αλλαγή το 630 π.Χ.
Η νεοασσυριακή αυτοκρατορία ήταν
η ισχυρή υπερδύναμη που διαφέντευε
τη Μέση Ανατολή επί 300 χρόνια, πριν
από τη δραματική κατάρρευσή της.
Αναδύθηκε περίπου το 912 π.Χ. και
επεκτάθηκε από τη Μεσόγειο Θάλασσα
μέχρι την Αίγυπτο και τον Περσικό
Κόλπο. Λίγο μετά τον θάνατο του βασιλιά Ασουρμπανιπάλ, περί το 630 π.Χ.,
η αυτοκρατορία άρχισε να κλυδωνίζεται
και να καταρρέει, ενώ η μεγάλη πόλη
της Νινευή καταστράφηκε το 612 π.Χ.
Στα τέλη του 7ου αιώνα π.Χ. η κατάρρευση της αυτοκρατορίας είχε ολοκληρωθεί. Τώρα, Αμερικανοί ερευνητές
προτείνουν μια νέα ερμηνεία για το
αδόκητο τέλος, που το αποδίδουν στη
δραματική αλλαγή των μετεωρολογικών συνθηκών, από το υγρό στο ξηρό
κλίμα. Προφανώς αυτή συνέβαλε στην
κατάρρευση μιας αυτοκρατορίας που
βασιζόταν κατά κύριο λόγο στις καλλιέργειές της. «Δύο αιώνες έντονων
βροχοπτώσεων και αυξημένης γεωργικής παραγωγής ενθάρρυναν την
αστυφιλία και την αυτοκρατορική επέκταση, η οποία, ωστόσο, δεν ήταν βιώσιμη μετά την αλλαγή του κλίματος
σε συνθήκες μεγάλης ξηρασίας, κατά
τον 7ο αιώνα π.Χ.», επισημαίνουν οι
συντάκτες της μελέτης.
Αυτό που θέλουν να πουν είναι ότι
αν και ο εμφύλιος πόλεμος, η υπερβολική επέκταση και οι στρατιωτικές
ήττες ασφαλώς διαδραμάτισαν κάποιο
ρόλο στην κατάρρευση της αυτοκρατορίας, η βασική αιτία της καταστροφής
ήταν οι ισχνές σοδειές που προκάλεσαν
την οικονομική της κατάρρευση και
επέφεραν πολιτικές ταραχές και συρράξεις.
Ο καθηγητής Νίκολας Πόστγκεϊτ,
ειδικός στην Ασσυρία, του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ, που δεν μετείχε
στη μελέτη, επισημαίνει ότι η κλιματική
αλλαγή πιθανώς να ήταν ο παράγοντας
που έδωσε το καίριο, τελειωτικό χτύπημα στην αυτοκρατορία. Προκειμένου
να καταλήξουν σε αυτό το συμπέρασμα,
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Τραπεζική διάκριση
Για δεύτερη θητεία στη θέση του αντιπροέδρου

της Επιτροπής Κοινωνικού Διαλόγου της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας, θα βρίσκεται
ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Τραπεζών
Κύπρου, Μιχάλης Καμμάς. Σε αρχαιρεσίες που
πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες την περασμένη Πέμπτη ο κ. Καμμάς έλαβε εκ νέου ψήφο εμπιστοσύνης για άλλη μια τριετή θητεία
στην Επιτροπή, της οποίας προεδρεύει ο Γερμανός Γενς Τάουν. Σημειώνεται παράλληλα ότι ο
ΓΔ του Συνδέσμου Τραπεζών έχει πολύχρονη
εμπειρία στο ευρωπαϊκό τραπεζικό πεδίο έχοντας μάλιστα την καθοριστικής σημασίας Προεδρία της Επιτροπής Ελέγχου της Ευρωπαϊκής
Τραπεζικής Ομοσπονδίας. Η δράση και οι θέσεις που υπηρετεί ο πρόεδρος του συνδέσμου
τραπεζών έχουν σημασία για την Κύπρο και τον
τραπεζικό τομέα της χώρας, αφού οι μεγάλες
χώρες καταλαμβάνουν συνήθως τις θέσεις προέδρου και αντιπροέδρου στις Επιτροπές του μεγαλύτερου εκφραστή του τραπεζικού τομέα σε
όλη την Ευρώπη. Για την ιστορία, η Επιτροπή είναι η «Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής
Τραπεζικής Ομοσπονδίας (ΕΤΟ)», η οποία μεταξύ άλλων βρίσκεται σε θεσμοθετημένο διάλογο
με σημαντική συνεργασία και αποτελέσματα με
τις μεγαλύτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις
εργαζομένων στον τραπεζικό τομέα της Ευρώπης.

••••
Μπαράζ αξιολογήσεων

Στα αζήτητα το Παρίσι
Άλλαξε γνώμη τελικά η Cyprus Airways για το

Τρεις αξιολογήσεις τραπεζών μεγάλων τραπε-

ζών την Παρασκευή. Στο «B+» επιβεβαίωσε ο
οίκος Fitch την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση
της Ελληνικής Τράπεζας, διατηρώντας σταθερές τις προοπτικές. Παράλληλα, ο οίκος διατήρησε στο «b+» την αξιολόγηση βιωσιμότητας
της τράπεζας. Στο «Β-» επιβεβαίωσε την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Τράπεζας Κύπρου ο οίκος Fitch Ratings, διατηρώντας σε θετικό ορίζοντα τις προοπτικές της τράπεζας. Παράλληλα, ο διεθνής οίκος επιβεβαίωσε την
αξιολόγηση βιωσιμότητας (VR) της τράπεζας
στο «b-». Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody`s δημοσιοποίησε την επικαιροποιημένη
ανάλυσή του για την RCB Bank, υπογραμμίζοντας την υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας και το χαμηλό δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων. Σύμφωνα με ανακοίνωση
της RCB Bank, η αξιολόγηση της Τράπεζας παρέμεινε αμετάβλητη σε Β1, με σταθερές προοπτικές, που αποτελεί την υψηλότερη αξιολόγηση μεταξύ των κυπριακών τραπεζών. Το 2017
ο Moody`s προχώρησε σε αναβάθμιση της
αξιολόγησης καταθέσεων της RCB Bank σε Β1
από Β3 και της βασικής πιστοληπτικής αξιολόγησης σε B2 από B3 (BCA).

••••

Οταν ο Καδής μιλούσε για προώθηση της έξυπνης γεωργίας, μάλλον το νέο διπλοκάμπινο της
TESLA θα σκεφτόταν.

δρομολόγιο από και προς το Παρίσι και ενώ
προγραμμάτιζε πτήσεις για το Orly, τελικά ανακοίνωσε πτητικό πρόγραμμα χωρίς αυτό. Όπως

H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Σταυροειδής
Ελαστικότητα Ζήτησης
Ο πιο πάνω οικονομικός

όρος αναφέρεται στο
βαθμό αντίδρασης/ανταπόκρινσης της ζήτησης
ενός αγαθού στις μεταβολές της τιμής άλλων συναφών αγαθών, δηλ. υποκατάστατων και συμπληρωματικών. Η
σταυροειδής ελαστικότητα ζήτησης υπολογίζεται συγκρίνοντας την ποσοστιαία
μεταβολή στη ζήτηση ενός αγαθού με
την ποσοστιαία μεταβολή στην τιμή ενός
υποκατάστατου ή συμπληρωματικού
αγαθού.
Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School

πληροφορείται ο ΔΗΚΤΗΣ, δεν υπήρχε αρκετό
ενδιαφέρον ούτε από τους Κύπριους ούτε από
Γάλλους και η ιδέα εγκαταλείφθηκε. Τελικά στη
θέση του Παρισιού μπήκε η Βερόνα και η Γενεύη.

••••
Η σκέψη που έγινε πράξη
Την προηγούμενη εβδομάδα η στήλη έγραφε

για σκέψεις του Επιτρόπου Ανάπτυξης των ορεινών κοινοτήτων για παραίτηση. Τελικά οι σκέψεις έγιναν πράξη για λόγους ευθιξίας και δηλώνει έτοιμος να παρουσιάσει τα αληθή στοιχεία σε όσα του καταλογίστηκαν το τελευταίο
διάστημα. Το θέμα που προκύπτει τώρα είναι
άλλο. Ποιος θα αναλάβει πλέον την θέση. Απαραίτητα προσόντα η γνώση των θεμάτων της περιοχής ενώ επιπρόσθετο προσόν θα θεωρηθεί
προηγούμενη εμπειρία.

••••
Black Friday α λα κυπριακά
Την είδαν Αμερικανάκια οι Κύπριοι και απο-

φάσισαν ότι αν δεν στηθούν έξω από το Public
και τον Stephanis πριν αλέκτορα φωνήσαι, και
αν δεν κάνουν πως τρέχουν για να πάρουν την
αγαπημένη τους Smart tv, Black Friday δεν μυρίζει. Τουλάχιστον δεν είχαμε φέτος εικόνες
με αντίσκηνα, αλλά ακόμα και χωρίς αυτά, η
μόδα της Black Friday φαίνεται ότι ήρθε για να
μείνει.

Νέο ρεκόρ στις τιμές αερίων το 2018

Ο,τι επιχειρείται, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κλιματική κρίση, δεν αποδίδει

Αμύθητους θησαυρούς άφησε πίσω

της η νεοασσυριακή αυτοκρατορία, η
οποία κατέρρευσε κυρίως λόγω της
μεγάλης ξηρασίας στην περιοχή.
οι ερευνητές ανέλυσαν δύο σταλαγμίτες
από το σπήλαιο Κούνα Μπα, του βορείου Ιράκ, μελετώντας στα ορυκτά
ιζήματα δύο διαφορετικούς τύπους
ατόμων οξυγόνου. Η αναλογία των
ατόμων δείχνει τα επίπεδα της βροχόπτωσης. Στη συνέχεια, χρονολόγησαν τα ευρήματα με θόριο -230 και
διαπίστωσαν ότι μεταξύ 925 π.Χ. και
550 π.Χ. υπήρξαν δύο διακριτές κλιματικές φάσεις. Η πρώτη, μέχρι το 725
π.Χ., χαρακτηρίστηκε από πιο υγρές
κλιματικές συνθήκες. Μάλιστα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για
την πιο υγρή περίοδο των 4 χιλιάδων
ετών, που μπόρεσαν να μελετήσουν
στον σταλαγμίτη. Αυτή η περίοδος
συνδέεται με την επέκταση και την
άνθηση της νεοασσυριακής αυτοκρατορίας. Η δεύτερη φάση, μεταξύ 675
π.Χ. και 550 π.Χ., χαρακτηρίζεται από
έντονη ξηρασία και συμπίπτει με την
κατάρρευση της αυτοκρατορίας. Οπως
οι Αμερικανοί επιστήμονες του πολιτειακού πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας γράφουν στη μελέτη τους στην
επιθεώρηση Science Advances, η κλιματική αλλαγή και η υπερβολική ξηρασία προφανώς είχαν καταστροφικές
συνέπειες για την κοινωνία της εποχής.

Kάθε προηγούμενο ρεκόρ έσπασαν
το 2018 oι συγκεντρώσεις των
αερίων που ευθύνονται για το
φαινόμενο του θερμοκηπίου και
την υπερθέρμανση του πλανήτη,
σύμφωνα με έρευνα που έδωσε
στη δημοσιότητα ο Παγκόσμιος
Μετεωρολογικός Οργανισμός του
ΟΗΕ.
Οι κατακόρυφες αυξήσεις των
βασικών αερίων, που μετρήθηκαν
το 2018, ήταν όλες πάνω από τον
μέσο όρο της προηγούμενης δεκαετίας, γεγονός που αποδεικνύει
πως ό,τι έχει γίνει μέχρι στιγμής,
προκειμένου να αντιμετωπιστεί
η κλιματική κρίση, δεν αποδίδει.
Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός
Οργανισμός του ΟΗΕ, μάλιστα,
επισημαίνει ότι το χάσμα ανάμεσα
στους στόχους και στην πραγματικότητα καθίσταται ευκρινέ-

ορίζονται από τη Συνθήκη του
Παρισιού. «Οφείλουμε να ενισχύσουμε το επίπεδο των φιλοδοξιών
μας για το καλό του μέλλοντος
της ανθρωπότητας», τόνισε ο Τααλάς, σημειώνοντας ότι «η τελευταία φορά που η Γη βίωσε παρόμοιες συγκεντρώσεις διοξειδίου
του άνθρακα ήταν πριν από 3-5
εκατομμύρια χρόνια. Τότε οι θερμοκρασίες ήταν αυξημένες κατά
2 ή 3 βαθμούς Κελσίου και η στάθμη των θαλάσσιων υδάτων 10
έως 20 μέτρα υψηλότερη».

Κάθε χρόνο και χειρότερα








Η τελευταία φορά που
η Γη βίωσε παρόμοιες
συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα ήταν
πριν από 3-5 εκατομμύρια χρόνια.
στερο και διαρκώς μεγαλώνει. Η
αύξηση των συγκεντρώσεων των
αερίων που ευθύνονται για το
φαινόμενο του θερμοκηπίου προκαλείται από τις διαρκώς αυξανόμενες παγκόσμιες εκπομπές,
πραγματικότητα που είχε χαρακτηριστεί «ζοφερή» το 2018. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων, οι εκπομπές αερίων

REUTERS
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Οι εκπομπές αερίων πρέπει να περιοριστούν κατά 50% έως το 2030,
προκειμένου να συγκρατηθεί η υπερθέρμανση του πλανήτη στον 1,5
βαθμό Κελσίου.
πρέπει να περιοριστούν κατά
50% μέχρι το 2030 προκειμένου
να συγκρατηθεί η υπερθέρμανση
του πλανήτη στον 1,5 βαθμό Κελσίου. Πάνω από αυτό το όριο,
εκατομμύρια άνθρωποι θα βρεθούν αντιμέτωποι με καύσωνες,
περιόδους ξηρασίας, πλημμύρες
και ένδεια.
Ο Πέτερι Τααλάς, γενικός γραμ-

ματέας του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού του ΟΗΕ,
δήλωσε ότι δεν υπάρχει κανένα
στοιχείο που να υποδεικνύει επιβράδυνση του φαινομένου, δηλαδή της αύξησης των αέριων
ρύπων, πολλώ δε μάλλον ύφεσή
του, παρά τις δεσμεύσεις των κυβερνήσεων για την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής, όπως

Σύμφωνα με την έκθεση του
Παγκόσμιου Μετεωρολογικού
Οργανισμού, η μέση παγκόσμια
συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα έφθασε το 2018 στα 407,8
μέρη ανά εκατομμύριο, ενώ, αντιστοίχως, την προηγούμενη χρονιά (2017) κυμάνθηκε στα 405,5
μέρη ανά εκατομμύριο. Σήμερα,
δηλαδή, έχει αυξηθεί κατά 50%
συγκριτικά με τα επίπεδα του
1750, πριν από τη βιομηχανική
επανάσταση, η οποία πυροδότησε
την ευρεία καύση άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Το 2018, επίσης, καταγράφηκαν σημαντικές αυξήσεις στις
συγκεντρώσεις μονοξειδίου του
αζώτου (κατά 23% υψηλότερες
συγκριτικά με το 1750).
Το μονοξείδιο του αζώτου γεννιέται από την αποτέφρωση των
δασών και την ευρεία χρήση λιπασμάτων. Οι συγκεντρώσεις μεθανίου επίσης αυξήθηκαν και είναι σήμερα διπλάσιες από εκείνες
του 1750, ενώ ευθύνονται κατά
17% για την υπερθέρμανση του
πλανήτη.
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Γιατί το Black Friday κέρδισε τους Κύπριους
Πέντε λόγοι που μετέτρεψαν τον ξενόφερτο θεσμό μέσα σε μερικά χρόνια σε συνήθεια για το κυπριακό κοινό
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

κενά, και τρόπους εκτόνωσης μέσω
των αγορών. Αν για παράδειγμα
κάποιος έχει ταυτίσει την καλή του
ψυχολογία με τα ψώνια, τότε μπορεί
να φτάσει στο σημείο να αγοράσει
προϊόντα τα οποία δεν έχει ανάγκη
και ίσως δεν θα χρησιμοποιήσει
ποτέ. «Συνήθως οι αγορές μπορούν
να προσφέρουν στον καταναλωτή
πρόσκαιρη αίσθηση ικανοποίησης.
Αυτή η ικανοποίηση όμως, δεν
διαρκεί πολύ και ο τρόπος εκτόνωσης συνήθως δεν είναι και ο πιο
υγιής», σχολιάζει ο κ. Ράφτης.
Άλλος παράγοντας θεωρείται
και ο καθολικός χαρακτήρας του
θεσμού της Black Friday. Μέσα
από τις προσφορές και τις εκπτώσεις σε ευρεία γκάμα προϊόντων
και brands, ο θεσμός απευθύνεται
σε όλες τις κοινωνικές τάξεις, σε
όλες τις ηλικίες αλλά και στα δύο
φύλα, κάτι που ενισχύει την αίσθηση του ανήκειν, αφού ο καθένας
στο δικό του μέτρο και τις δικές
του οικονομικές δυνατότητες μπορεί να συμμετέχει στο Black Friday.

Ο θεσμός του Black Friday έφτασε
στην Κύπρο την τελευταία πενταετία. Πολύ γρήγορα άρχισε να κερδίζει έδαφος στις τάξεις των καταναλωτών με αποκορύφωμα το 2017,
χρονιά κατά την οποία καταγράφηκε ρεκόρ επισκεψιμότητας, αγορών και τζίρου μετατρέποντας την
τελευταία Παρασκευή του Νοέμβρη, ως μια από τις πιο επικερδείς
μέρες του χρόνου για το λιανικό.
Ως αποκορύφωμα, βλέπουμε τα
δύο τελευταία χρόνια εικόνες πρωτόγνωρες για τα κυπριακά δεδομένα, με τις ουρές καταναλωτών
να περιμένουν καρτερικά έξω από
μεγάλα καταστήματα ειδών τεχνολογίας για μια τηλεόραση, ή να







Ο θεσμός του Black
Friday ενισχύει την
τάση των καταναλωτών
προς τα κλειστά εμπορικά κέντρα τα οποία
κάθε χρόνο τέτοια
μέρα καταγράφουν
νέα επίπεδα ρεκόρ.
τρέχουν μόλις ανοίξει η πόρτα του
καταστήματος για να προλάβουν
να αγοράσουν πρώτοι το είδος πολυτελείας όπως είναι η τηλεόραση
και που μετατράπηκε ως απαραίτητο στην συνείδηση τους. Πώς
όμως η Black Friday κατάφερε να
εισχωρήσει μέσα στο DNA των Κύπριων καταναλωτών; Τα αίτια έχουν
κοινωνιολογικές και ψυχολογικές
ρίζες υποστηρίζει ο κοινωνιολόγος
Αντώνης Ράφτης, ο οποίος επιχείρησε να εξηγήσει το φαινόμενο

Τα εμπορικά κέντρα

Οι εικόνες από την φετινή Black Friday στην Κύπρο ήταν οι αναμενόμενες. Περισσότεροι κατά 5% σε σχέση με το 2018 οι καταναλωτές που επισκέφθηκαν το

Mall της Λεμεσού, το οποίο αποτελεί βαρόμετρο για τις επιδόσεις του θεσμού κάθε χρόνο.
της φρενίτιδας των καταναλωτών
στην Κύπρο την συγκεκριμένη μέρα. Θεωρείται επίσης ότι η κατανάλωση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό
από την δυνατότητα πρόσβασης
στην πληροφόρηση που έχει ο καταναλωτής αλλά παράλληλα και
της τεχνολογίας. Η τεχνολογία έφερε πιο κοντά αυτό το έθιμο μετατρέποντας το πιο οικείο. Όσο περισσότερο εξελίσσεται η τεχνολογία, τόσες περισσότερες διαφημίσεις δέχεται ο καταναλωτής στο

κινητό, στον υπολογιστή, στην τηλεόραση στο τάμπλετ και στην ουσία δεν έχει τρόπο διαφυγής. Την
ίδια ώρα το μάρκετινγκ απευθυνόμενο στο σύνολο των καταναλωτών, μπορεί να μεταφέρει την
αίσθηση της ίσης συμμετοχής των
καταναλωτών, και του ανήκειν.
Από την άλλη η τεχνολογία επιτρέπει ψώνια χωρίς να απαιτείται
η φυσική επίσκεψη του καταναλωτή στο κατάστημα, ή έστω την
φυσική παρουσία ενός καταστή-

ματος, ενώ η αγορά προσωπικών
προϊόντων θεωρείται ότι δίνει την
ψευδαίσθηση της αυτοεκπλήρωσης.

Πέντε λόγοι
Ο θεσμός της Black Friday είναι
ξενόφερτος και αμερικανικής προέλευσης. Έχει παρατηρηθεί ότι είναι στον χαρακτήρα του μέσου καταναλωτή να υιοθετεί οτιδήποτε
ξενόφερτο το οποίο έχει υπερπροβολή, σχολιάζει ο κ. Ράφτης. Εν-

τοπίζει στην ουσία πέντε λόγους
οι οποίοι οδηγούν στον καταναλωτισμό και μπορούν να δικαιολογήσουν παράλληλα και την τάση
για το Black Friday. Ένας από τους
λόγους θεωρείται ο μιμητισμός, ή
αλλιώς η υιοθέτηση ξένης συμπεριφοράς που δεν είναι αποτέλεσμα
κριτικής επεξεργασίας. Αναφέρεται
επίσης σε σύνδρομα στέρησης προηγούμενων γενιών σε καταναλωτικά αγαθά τα οποία έχουν περάσει
στις πιο σύγχρονες, ψυχολογικά

Διπλάσιοι οι καταναλωτές

Περισσότερο ψυχολογικά και κοινωνιολογικά τα αίτια που οι καταναλωτές έχουν αγκαλιάσει τον θεσμό του Black Friday, και όχι τόσο η εμπορική χρησιμότητα του θεσμού σύμφωνα με τον κοινωνιολόγο
Αντώνη Ράφτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του My Mall
Limassol οι καταναλωτές οι οποίοι επισκέφθηκαν φέτος το εμπορικό κέντρο
ήταν 5% περισσότεροι σε σχέση με το
2018. Το 2018 ήταν αυξημένο κατά 4%
σε σχέση με το 2017, το οποίο με τη
σειρά του ήταν αυξημένο κατά 52% σε
σχέση με το 2016. Σε πραγματικούς
αριθμούς φέτος οι επισκέπτες του εμπορικού κέντρου της Λεμεσού ανήλθαν
στις 30 χιλιάδες. Ο αριθμός μπορεί να
μην λέει πολλά, αν δεν συγκριθεί με τα
επίπεδα επισκεπτών που προσελκύει
στο mall οποιαδήποτε άλλη Παρασκευή
του χρόνου. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία
πρόκειται για περίπου 9 χιλιάδες επισκέπτες. Αξίζει επίσης να αναφερθεί
ότι οι Παρασκευές δεν είναι παραδοσιακά

οι πιο δυνατές μέρες για τα εμπορικά
κέντρα, συγκρινόμενες με το Σάββατο
και την Κυριακή ωστόσο φαίνεται ότι
η εμπορικότητα της Black Friday, έχει
ξεπεράσει αυτά τα καταναλωτικά στερεότυπα. Φυσικά οι αριθμοί των επισκεπτών δεν μεταφράζονται αυτόματα
και σε αριθμό αγορών, δείχνουν ωστόσο
την δυναμική που αναπτύσσει ο θεσμός.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία
για τον φετινό τζίρο της Black Friday.
Οι μετρήσεις επισκεψιμότητας στα εμπορικά κέντρα προηγούμενων χρόνων
κάνουν λόγο για αύξηση 40% από το
2016 και 10,2 εκατομμύρια, σε σχέση
με τα 14 εκατομμύρια ευρώ της αξίας
των αγορών που έγιναν μέσω JCC την
Μαύρη Παρασκευή του 2017.

Τα τελευταία χρόνια οι καταναλωτές στρέφονται περισσότερο
προς τα κλειστά εμπορικά κέντρα,
στα οποία αναζητούν ευκαιρία και
για αγορές αλλά και για ψυχαγωγία.
Από την άλλη ο θεσμός του Black
Friday, φαίνεται ότι ενισχύει αυτή
την τάση, καθότι οι αριθμοί από
τους συνδέσμους λιανικού στην
Κύπρο αλλά και τα στοιχεία των
βασικών παικτών του εμπορίου,
δείχνουν ότι η Black Friday έχει
περισσότερη απήχηση στα πολυκαταστήματα και στα mall παρά
σε μεμονωμένα καταστήματα τα
οποία έχουν ίσως και πιο τοπικό
χαρακτήρα.
Θεωρείται ότι η μέρα του Black
Friday είναι γιορτή για τα εμπορικά
κέντρα αφού υπάρχει η εκτίμηση
από πλευράς καταναλωτών ότι εκεί
υπάρχει πληθώρα επιλογών και ο
καθένας ανάλογα με την οικονομική του δυνατότητα μπορεί να
επιλέξει το προϊόν για το οποίο
μπορεί να διαθέσει.
Από την άλλη τα εμπορικά κέντρα συγκεντρώνουν εκ των πραγμάτων περισσότερη μάζα καταναλωτών, κάτι που ενισχύει το σύνδρομο της μαζικότητας. «Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο πολύς κόσμος
υπάρχει τόσο πιο πολύ διασκεδαστικό γίνεται κάτι. Όσο περισσότερος είναι ο κόσμος, τόσες περισσότερες είναι και οι αγορές». Συχνά
οι αγορές την μέρα της Black Friday
είναι από κοινωνιολογικής ανάλυσης αποτέλεσμα της ανασφάλειας
του ατόμου, της έλξης προς την
δύναμη της μάζας, του brand και
του μιμητισμού.

Με 26 εμπορικά ακίνητα η εταιρεία Prodea στην Κύπρο
Συνολικά, 373 εμπορικά ακίνητα
έχει στην κατοχή της η Prodea
(πρώην Πανγαία) συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 1.317 χιλ.
τ.μ., με τα 26 εξ αυτών να βρίσκονται στην Κύπρο. Υπενθυμίζεται
πως 21 από τα 26 απέκτησε από
την Remu της Τράπεζας Κύπρου,
ως πακέτο, με την ονομασία Cyreit.
Οι συνολικές εισπράξεις από την
πώληση του Cyreit ανήλθαν σε 160
εκατ. ευρώ. Από τα 373 ακίνητα,

τα 329 βρίσκονται στην Ελλάδα,
14 ακίνητα στην Ιταλία, δύο στη
Βουλγαρία και 2 στη Ρουμανία. Η
εύλογη αξία των επενδύσεων σε
ακίνητα της Prodea στο εννεάμηνο
του 2019 ανερχόταν 2,17 δισ. ευρώ,
έναντι 349 εμπορικών ακινήτων
αξίας 1,77 δισ. ευρώ που είχε στα
τέλη του 2018. Η Εσωτερική Αξία
της Prodea στο εννιάμηνο ανήλθε
σε 1.328,6 εκατ. ή 5,20 ευρώ ανά
μετοχή, έναντι 1.286,6 εκατ. ευρώ








Τα κέρδη της εταιρείας
αυξήθηκαν κατά 60%
για το εννεάμηνο
του 2019 και ανήλθαν
σε 127,5 εκατ.

και 5,04 ευρώ ανά μετοχή στα τέλη
του 2018. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσίασε η εταιρεία, o κύκλος εργασιών της για
το εννεάμηνο του 2019 αυξήθηκε
κατά 44,2% και ανήλθε σε 131,1
εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 90,9
εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2018.
Η αύξηση, σύμφωνα με την εταιρεία
οφείλεται κυρίως στην αυξημένη
επενδυτική δραστηριότητά της κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018

και το εννεάμηνο του 2019. Τα κέρδη περιόδου της εταιρείας για το
εννεάμηνο του 2019 ανήλθαν σε
127,5 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών
79,5 εκατ. το εννεάμηνο του 2018,
καταγράφοντας δηλαδή αύξηση
60,3%.
Η Cyreit, η οποία είχε συσταθεί
ως Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), είχε στην κατοχή
της μέσω θυγατρικών εταιρειών,
21 εμπορικά ακίνητα (ενδεικτικά:

γραφεία, καταστήματα, bigboxes,
ξενοδοχειακή μονάδα), με συνολική
μεικτή επιφάνεια που ξεπερνά τα
120 χιλ. τ.μ., στην Κύπρο (Λευκωσία,
Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο). Η CYREIT εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και οι
επενδυτικές μετοχές της είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών
Κύπρου (στην Αγορά Μη Διαπραγματεύσιμων Επενδυτικών Σχεδίων).
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019

Στα φετινά επίπεδα ο τουρισμός του 2020

Επουλώθηκαν οι πληγές της Thomas Cook, το στοίχημα με την γερμανική αγορά, στο βάθος και η αμερικανική αγορά
Συνέντευξη στη ΜΑΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

επισκέψεων μας για προώθηση της
Κύπρου συμπεριλάμβαναν συναντήσεις με αεροπορικές εταιρείες.
Αυτή η εξέλιξη δείχνει ομαδική
δουλειά στο θέμα των εταιρειών
και θέλουμε να την κάνουμε.

Νέες εταιρείες κάλυψαν ήδη το
κενό της Thomas Cook, και κρατούν
σταθερές τις επιδόσεις της βρετανικής αγοράς τόσο για το 2019 όσο
και για το 2020, αναφέρει ο υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος. Στα ίδια επίπεδα θα παραμείνουν συνολικά οι τουριστικές αφίξεις, κάτι που αποτιμάται θετικά
εν μέσω σειράς αρνητικών συγκυριών. Έχοντας διασφαλίσει την
αύξηση του 20% από την Γερμανία,
το Υφυπουργείο στοχεύει στην
ανάπτυξη νέων αγορών και έχει
βλέψεις και για Αμερική. Εσωτερικά,
προετοιμάζεται για την νέα στρατηγική για τον τουρισμό, την οποία
θα παρουσιάσει τον Γενάρη και
για τις νέες αρμοδιότητες που θα
φέρει η νέα νομοθεσία για τα
AirBnb και τα κέντρα αναψυχής,
οι οποίες ανοίγουν θέμα στελέχωσης του.
-Μόλις επιστρέψατε από την
τουριστική έκθεση του Λονδίνου. Τι νέα φέρνετε μαζί σας;
- Κατ΄αρχάς μας ικανοποίησε

Πιο κοντά η Αμερική

-Σε ποιες αγορές θέλουμε να επικεντρωθούμε;
- Σε Ισραήλ, Γερμανία, Γαλλία,
Ολλανδία, Βέλγιο και Σκανδιναβικές
χώρες. Πέραν αυτών, η χώρα η
οποία είναι ώριμη και έτοιμη να
μας δεχτεί άμεσα είναι η Αμερική
μέσω του Ισραήλ. Οι επαφές μας
με το Ισραήλ σε πολιτικό επίπεδο
είναι σε προχωρημένο σημείο για
τα κοινά πακέτα. Το πιο σημαντικό
είναι ότι η αεροπορική εταιρεία
ElAl, επέδειξε τεράστιο ενδιαφέρον
για τα κοινά πακέτα τα οποία περιλαμβάνουν το Ισραήλ και για τις
περισσότερες πτήσεις μεταξύ Ισραήλ και Κύπρου τις οποίες θα βάλουν. Επίσης μας είπαν ότι προσφέρουν πενήντα πτήσεις την
εβδομάδα από την Αμερική. Άρα
την συνδεσιμότητα που ψάχνουμε








Το κόστος της εθνικής
στρατηγικής από το
2021 θα περάσει από
τον εξονυχιστικό έλεγχο της περιβαλλοντικής
μελέτης και της μελέτης
φέρουσας ικανότητας.
το γεγονός ότι το κενό της Thomas
Cookθα έχει καλυφθεί για του χρόνου. Είδαμε ότι έδρασε άμεσα ηTUI,
όπως και η JET2 και η Easyjet και
βλέπουμε επίσης με ικανοποίηση
να αναπτύσσονται δύο νέοι παίκτες,
η Love Holidays και η Onthe Beach.
Πρόκειται για εταιρείες οι οποίες
δεν είναι παραδοσιακός τουριστικός
πράκτορας, ωστόσο έχουν συμβάλει
στο να καλυφθεί το κενό της Thomas Cook. Αξιολογώντας τα δεδομένα από την βρετανική αγορά και
λαμβάνοντας υπόψη τον αστάθμητο παράγοντα του Brexit, αναμένουμε ότι το 2020 θα είμαστε
στα ίδια φετινά επίπεδα. Δεν αναμένουμε δηλαδή αύξηση από την
Βρετανία, την οποία ωστόσο είχαμε
τα τελευταία χρόνια έτσι ακόμα
και το να κρατήσουμε τα ίδια επίπεδα, το θεωρώ μεγάλη επιτυχία.
Δεν είναι εξάλλου το ευκολότερο
πράγμα να αναπτύξουμε περισσότερο τις βασικές μας αγορές, ειδικά
από την στιγμή που υπάρχει ανταγωνισμός από Τουρκία, Αίγυπτο
και Τυνησία. Αυτός είναι ο λόγος
που η στρατηγική μας επικεντρώνεται σε πιο στοχευμένο κοινό, σε
άλλες εθνικότητες, διαφορετικές
αγορές και ηλικίες. Τα αποτελέσματα θα ξεκινήσουν να φαίνονται
τον επόμενο χρόνο.
- Κλείνουμε όμως με θετικό πρόσημο το 2019;
-Είτε θετικό είτε αρνητικό, θα
είναι πολύ κοντά στο 0%, με από-








Πέντε εταιρείες κάλυψαν το κενό της Thomas Cook και η βρετανική αγορά θα παραμείνει φέτος σταθερή, αναφέρει ο υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος.

«Στην Ευρώπη υπάρχει
τάση για συγχώνευση
αεροπορικών εταιρειών
έτσι θεωρώ ότι
τα επόμενα χρόνια
θα μειωθεί αισθητά
ο αριθμός τους».

κλιση συν/πλην 0,5%, κάτι που δεν
έχει ουσιαστική σημασία. Εμείς
αυτό που κρατούμε είναι ότι σε μια
πολύ δύσκολη χρονιά για τον τουρισμό μας, η Κύπρος κατάφερε να
διατηρήσει τα κεκτημένα που ήταν
ο στόχος της φετινής χρονιάς του
Υφυπουργείου. Εξάλλου περάσαμε
από μια αρνητική σειρά γεγονότων
με την χρεωκοπία των Cobalt, Air
Berlin, Germania, Thomas Cook,
το Brexit, την πτώση του ρουβλιού,
τα προβλήματα της γερμανικής
αγοράς γενικότερα, αλλά και το
άνοιγμα της Τουρκίας, της Τυνησίας
και της Αιγύπτου. Όταν προσμετρήσεις όλα αυτά γίνεται αντιληπτό
το τρομερό επίτευγμα που πέτυχε
η Κύπρος ως τώρα. Ήδη η Hermes
μας ενημέρωσε ότι έχουμε αύξηση
σε διαθέσιμες αεροπορικές θέσεις
τον χειμώνα 300 χιλιάδες, κάτι που
σημαίνει ότι εδραιώνεται η Κύπρος
ως τουριστικός προορισμός και
ίσως ξεκίνησε γυρίζει ο τροχός γι΄
αυτό το στοίχημα που λέμε χειμερινός τουρισμός.
-Για το 2020 ποιος είναι ο στόχος
του Υφυπουργείου;
-Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν
αναμένουμε αύξηση από τις βασικές μας αγορές, Βρετανία και Ρωσία,
εγώ θεωρώ ότι και για του χρόνου
θα είναι πολύ καλό να είμαστε στα
ίδια φετινά επίπεδα, θα είναι επιτυχία. Αν και έχουμε ενδείξεις ότι
κάποιες καλές αγορές θα έχουν αύξηση του χρόνου. Όπως η Γερμανία

προς την Αμερική προτίθενται να
μας την παρέχουν αυτοί. Έχουν
ήδη επαφές με τουριστικούς πράκτορες στην Αμερική οπότε το προσφέρουν και αυτό.
-Τι θα κερδίσουν οι Ισραηλινοί
από αυτή την συνεργασία;
-Η οποιαδήποτε αεροπορική
εταιρεία έχει πρώτο γνώμονα το
κέρδος. Έτσι και η ElAl βλέπει στο
πρόσωπο της Κύπρου, ένα σύμμαχο
σταθερό ο οποίος θα την βοηθήσει
μέσω των κοινών πακέτων να απεξαρτηθεί από ενδεχόμενο σκαμπανέβασμα της ισραηλίτικης αγοράς.
-Με την αγορά της Κίνας τι γίνεται; Πώς θα αυξηθούν οι μηδαμινές τουριστικές ροές;
-Την Κίνα επίσης θα την δούμε
με τον ίδιο τρόπο που βλέπουμε την
Αμερική, απλά πρέπει να διαχωρίσουμε τις δύο αγορές ως εξής. Η
Αμερική επειδή είναι προηγμένη
χώρα, έχει περάσει ήδη από τα primary destinations, στα secondary
destinations και πλέον ανακαλύπτουν τα niche destinations. Εδώ
έρχεται η Κύπρος. Η Κίνα βρίσκεται
ακόμα στο δεύτερο στάδιο που θα
ταξιδεύσουν πλέον στην Ελλάδα
και τα επόμενα χρόνια θα ξεκινήσουν
το κομμάτι του niche τουρισμού για
να έρθουν στην Κύπρο. Άρα είναι
πολύ μεγαλύτερη η προοπτική της
Αμερικής από την Κίνα και το μειονέκτημα της Κίνας είναι ότι απαιτείται ακόμα η έκδοση βίζας.

από την οποία αναμένουμε μια αύξηση του 20% με τις οκτώ εβδομαδιαίες πτήσεις από την Condor
προς την Πάφο. Η Πάφος ως προορισμός μπορεί να προσελκύσει
τουρισμό και ολόχρονα άρα οι πτήσεις θα ισχύσουν μέχρι τέλος Νοεμβρίου του 2020 με πολύ ανοικτό
το ενδεχόμενο να τις συνεχίσουμε
από εκεί και πέρα.
-Καλύπτουμε λοιπόν τον στόχο
μας για την γερμανική αγορά;
-Το σίγουρο είναι ότι υπερκαλύπτουμε το τι χάσαμε από την
Germania. Για μένα αυτό είναι πάρα
πολύ σημαντικό. Το ότι κατάφερε
η Κύπρος μέσα σε ένα χρόνο να
ξαναβάλει αυτές τις πτήσεις ήταν
σημαντικό διότι σημαίνει ότι διατηρούμε το ενδιαφέρον της γερμανικής αγοράς για την Κύπρο και
ότι θα μπορέσουμε να κτίσουμε
και για το 2021-2022. Να αναφέρω
επίσης ότι δύο πτήσεις θα έχει το
καλοκαίρι η TUI. Από την πλευρά
μας εμείς θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας με την Lufthansa και
την Eurowings, άρα εκτιμούμε ότι
θα έχουμε αύξηση στην γερμανική
αγορά.
-Από ποιες αγορές σημειώνονται
αυξήσεις;
-Πολύ καλά πάει η ουκρανική
αγορά, αφού έχουμε ήδη 30% αύξηση και θεωρείται ανερχόμενη
δύναμη. Το ίδιο καλά πάει η αγορά
του Ισραήλ, που ήδη έχει καταγράψει αύξηση 25% και φαίνεται ότι

η στόχευσή μας είναι σωστή προς
αυτή την αγορά. Φυσικά πρόκειται
για αυξήσεις που σε αριθμούς δεν
θα κάνουν ακόμα την διαφορά. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία
είναι να ξεκινήσει σιγά σιγά να
φαίνεται η ανάπτυξη νέων αγορών,
και να μειώνεται η εξάρτηση από
τις δύο βασικές αγορές.
-Άρα θα έρθει η στιγμή που δεν
θα εξαρτιόμαστε από Ρωσία και
Βρετανία.
- Σίγουρα όχι από το 2020, αλλά
έχει ξεκινήσει να φαίνεται η δουλειά
για απεξάρτηση από τις δύο αγορές.
Εγώ θεωρώ ότι σε πέντε χρόνια
και σε πορεία δεκαετίας, όταν θα
έχει ολοκληρωθεί το στρατηγικό
μας πλάνο θα μπορούμε να μιλούμε
για επιτυχή απεξάρτηση της Κύπρου από αυτές τις αγορές.
-Βλέπουμε ότι τα δεδομένα για
τον τουρισμό μας είναι καλά.
Γιατί επιμένετε να κρατάτε μικρό
καλάθι;
- Διότι υπάρχουν αστάθμητοι
παράγοντες, όπως το Brexit. Δεν
μπορούμε επίσης να ελέγξουμε
πώς θα αντιδράσει η Τουρκία, η
Αίγυπτος ή η Ισπανία ή η Ελλάδα,
λόγω της Thomas Cook. Εμείς καλύψαμε το κενό μας από την Thomas Cook. Αν όμως αυτοί δεν έχουν
καλύψει το κενό τους και θα χρειαστεί να ρίξουν τις τιμές τους, τότε
αυτό σημαίνει άλλο ένα παράγοντα
τον οποίο δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Και είναι γι΄ αυτό που δεν

μπορούμε να εκφράσουμε εκτίμηση
με σιγουριά.
-Θα έχουμε άλλες εκπλήξεις ανάλογες της Thomas Cook;
-Για να είμαι ειλικρινής αυτή
την στιγμή δεν ακούγεται στην
αγορά κάτι για νέες πτωχεύσεις.
Ξέρουμε όμως ότι υπάρχει μεγάλος
ανταγωνισμός στον τομέα των αερομεταφορών. Δεν είναι τυχαία
που έκλεισαν 15 αεροπορικές εταιρείες την τελευταία διετία στην
Ευρώπη, ίσως και λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης των εταιρειών χαμηλού κόστους. Δεν θα με εξέπλησσε αν αυτός ο ανταγωνισμός αποδειχτεί ότι δυσκολεύει κι άλλες αεροπορικές εταιρείες, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις αυτή την στιγμή.
Υπάρχει όμως γενικά τάση στην
Ευρώπη για συγχώνευση αεροπορικών εταιρειών, έτσι θεωρώ ότι
τα επόμενα χρόνια θα μειωθεί ο
αριθμός τους.
-Πλέον ρωτάμε για αεροπορικές
το Υφυπουργείο σας. Υπάρχει
ενδεχόμενο μετάθεσης αρμοδιοτήτων;
- Όχι δεν υπάρχει μετάθεση αρμοδιοτήτων. Αυτό που υπάρχει
είναι η διυπουργική επιτροπή για
την ανάπτυξη τουριστικών πτήσεων προς την Κύπρο (Υπουργείο
Οικονομικών, Μεταφορών και Υφυπουργείο Τουρισμού) της οποίας
ζητήσαμε και εγκρίθηκε, να είμαστε
οι συντονιστές της. Το ζητήσαμε
διότι είδαμε φέτος ότι το 50% των

Παρουσιάζεται η νέα στρατηγική το 2020

Βασικός στόχος είναι οπωσδήποτε η αλλαγή της εικόνας της Κύπρου στο εξωτερικό ως προορισμός.

-Πότε θα είστε έτοιμοι για να
παρουσιάσετε την στρατηγική;
-Θα παρουσιαστεί στις 14 Ιανουαρίου αν και ήδη πολλά πράγματα έχουν ανακοινωθεί διότι επιλέξαμε σταδιακά να ενημερώνουμε
τον κόσμο για τις δράσεις μας όσον
αφορά την στρατηγική.
-Με ποια σειρά προτεραιότητας
θα ξεκινήσετε τις δράσεις σας;
-Ο βασικός στόχος είναι οπωσδήποτε η αλλαγή της εικόνας της
Κύπρου στο εξωτερικό ως προορισμός και σε αυτό στοχεύει το μάρκετινγκ μας. Το θέμα του branding
μας θα είναι έτοιμο τον Μάρτιο.
Κατά δεύτερο, θα επικεντρωθούμε
στο θέμα που είναι η συνδεσιμότητα της χώρας με το εξωτερικό
και τρίτο στην αναβάθμιση του εγχώριου τουριστικού προϊόντος,
όπως παραλίες, ναυαγοσώστες,
την πώληση αλκοόλ σε περίπτερα,
αέριο γέλιου, ηχορύπανσης. Όλα
αυτά είναι αναπόσπαστο κομμάτι








Οι αυξημένες αρμοδιότητες του Υφυπουργείου δικαιολογούν αποπαγοποίηση 14 θέσεων,
μέσα στο 2020.
της στρατηγικής μας και πρέπει
να τα λύσουμε.
-Ποια περιοχή μας είναι η πιο
ευαίσθητη σε αυτά τα ζητήματα;
-Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
Δεν φταίει η περιοχή, απλά τυγχάνει
να έχει τις πιο ωραίες παραλίες,
άρα προσελκύει τον περισσότερο
τουρισμό και Κύπριους τουρίστες
και αυτή η πολυκοσμία είναι αυτό
που κάνει την περιοχή ευαίσθητη
σε αυτά τα προβλήματα. Αναφέρομαι στην περιοχή της ελεύθερης
Αμμοχώστου. Αν άλλες περιοχές
δεν είναι επιρρεπείς σε αυτά τα

προβλήματα είναι διότι προσελκύουν λιγότερο κόσμο και νεαρούς.
-Θα έχει λοιπόν ειδική μεταχείριση η συγκεκριμένη περιοχή;
-Όχι, ό, τι κάνουμε θα είναι για
όλη την Κύπρο.
-Υπάρχει προϋπολογισμός για
την στρατηγική;
-Δεν έχουμε λάβει κάτι παραπάνω
απ ό,τι παίρναμε άλλες χρονιές, ο
προϋπολογισμός για το 2020 είναι
ο ίδιος με τον φετινό. Τον πρώτο
χρόνο υλοποίησης της στρατηγικής,
δηλαδή το 2020, οι δράσεις μας είναι
άυλες. Το κόστος της εθνικής στρατηγικής από το 2021 και μετά θα
περάσει κάτω από τον εξονυχιστικό
έλεγχο της περιβαλλοντικής μελέτης
και της μελέτης φέρουσας ικανότητας. Έτσι ο φορολογούμενος δεν
θα επηρεαστεί ακόμα κοστολογικά
από την εθνική στρατηγική.
- Οι νέες προτεραιότητες συνοδεύονται και με περισσότερες
ανάγκες σε προσωπικό;

-Η δεύτερη μελέτη με την οποία
θα ασχοληθούμε εντός του 2020
είναι η μελέτη στελέχωσης του
Υπουργείου. Έχοντας κάνει δομικές
αλλαγές εσωτερικά, και έχοντας χάσει 40 άτομα από το σχέδιο εθελούσιας αφυπηρέτησης, νιώθουμε ότι
υπάρχουν κάποιες ανάγκες επιπλέον
αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε
εμείς την απόφαση. Έχουμε όμως
το δικαίωμα να αποπαγοποιήσουμε
14 νέες θέσεις και προαγωγές λειτουργών το οποίο και θα γίνει. Το
έχουμε ζητήσει ήδη αφού οι αρμοδιότητες μας έχουν αυξηθεί. Τα μεγάλα έργα των μαρίνων και του καζίνο είναι υπό την δική μας εποπτεία,
τα Airbnb, η επικείμενη νομοθεσία
για τα κέντρα αναψυχής. Σίγουρα
στο κομμάτι των επιθεωρητών θα
θέλουμε οπωσδήποτε στελέχωση,
αλλά αν δεν προηγηθεί μελέτη στελέχωσης του Υφυπουργείου, δεν
μπορεί να γίνει τίποτα περισσότερο
από εμάς.
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Το έβδομο μεγαλύτερο
κόστος στην Ε.Ε. έχουν
οι κυπριακές τράπεζες
Στο 62,2% ο λόγος του κόστους προς τα έσοδα από
Τρ. Κύπρου, Ελληνική, Alpha , Astobank και Eurobank
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Το έβδομο μεγαλύτερο τραπεζικό
κόστος έχουν οι τράπεζες στην Κύπρο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές
χώρες. Λαμβάνοντας δείγμα από
πέντε τράπεζες του νησιού με τους
περισσότερους υπαλλήλους, προκύπτει πως το κόστος προς τα έσοδα
των κυπριακών τραπεζών ανέρχεται
στο 62,2%. Πρωταθλητής στο κόστος
προς τα έσοδα είναι οι γερμανικές
τράπεζες, με ποσοστό 81,8%, ακολουθούν οι γαλλικές με 73,4%, ενώ
την τριάδα συμπληρώνουν οι τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου, με
κόστος στο 64,8%. Την τέταρτη θέση
καταλαμβάνουν οι ιταλικές τράπεζες
με κόστος 64,2%, στην πέμπτη θέση
βρίσκουμε τις αυστριακές με ποσοστό 62,8% και στην έκτη θέση είναι
οι ιρλανδικές με ποσοστό 62,7%. Τα
στοιχεία σύγκρισης προέρχονται
από το statista.com, το οποίο και
παρουσιάζει το κόστος των ευρωπαϊκών τραπεζών σύμφωνα με τα
συγκεντρωτικά αποτελέσματα του
2018. Οι υπολογισμοί της «Κ» στηρίζονται στα τελευταία διαθέσιμα
οικονομικά αποτελέσματα των: Τράπεζα Κύπρου, Ελληνική Τράπεζα,
AlphaBank, Astrobank, Eurobank.
Οι συγκεκριμένες τράπεζες καλύπτουν τη μεγαλύτερη πίτα της κυπριακής αγοράς, συν τοις άλλοις
όμως έχουν τους περισσότερους

υπαλλήλους και καταστήματα που
επηρεάζουν αναπόφευκτα το κόστος
προς τα έσοδα. Ξεκινώντας με φθίνουσα σειρά, πρωταθλήτρια στο κόστος προς τα έσοδα είναι η Alpha
Bank Κύπρου, με κόστος προς έσοδα
στο 80% σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2018. Τη δεύτερη χειρότερη επίδοση έχει η Ελληνική Τράπεζα, με τα αποτελέσματα του εξα






Πολύ κοστοβόρες
αποδεικνύονται οι
γερμανικές τράπεζες,
με το δείκτη να φτάνει
στο 81,8%.
μήνου του 2019 να δείχνουν ποσοστό στο 65%. Στην τρίτη θέση βρίσκουμε την Astrobank, που αν και
έριξε κατά πολύ το κόστος προς τα
έσοδα από το 2018, στο εξάμηνο
του 2019 ανέρχονται στο 63,5%. Το
πρώτο εξάμηνο του 2018 ανερχόταν
στο 74% το κόστος προς τα έσοδα
της Astrobank. Πολύ κοντά είναι
και η Τράπεζα Κύπρου, αφού στο
εννιάμηνο του 2019 παρουσίασε
δείκτη κόστους προς τα έσοδα στο
62%. Τέλος, η Eurobank Κύπρου,
αν και έχει σεβαστό αριθμό καταστημάτων, όπως και υπαλλήλων,

παρουσίασε στο εξάμηνο του 2019
κόστος προς έσοδα στο χαμηλό 33%.
Είναι και η τράπεζα που «κατεβάζει»
το μέσο όρο.
Γιατί όμως επιλέχθηκαν αυτές οι
τράπεζες; Η Τράπεζα Κύπρου έχει
πάνω από 100 καταστήματα και μετά
το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης
γύρω στους 3.500 υπαλλήλους. Η
Ελληνική έχει και αυτή λίγο πάνω
από 100 καταστήματα και 2.800
υπαλλήλους. Όσον αφορά για την
Alpha Bank Κύπρου, στοιχεία που
απορρέουν από το Σύνδεσμο Τραπεζών παρουσιάζεται να έχει 22 καταστήματα και 682 υπαλλήλους και
η Eurobank Κύπρου να έχει 8 καταστήματα και 376 υπαλλήλους. Η
Astrobank από την άλλη, παρουσιάζεται να έχει 303 υπαλλήλους και 13
καταστήματα. Με την τελευταία εξέλιξη όμως της απόκτησης της Εθνικής
Τράπεζας οι υπάλληλοι θα αυξηθούν
κατά 242, αλλά θα λάβει και 9 καταστήματα.

Ποιες ακολουθούν
Οι ολλανδικές τράπεζες έχουν
κόστος προς έσοδα στο 59,5%, οι
πορτογαλικές στο 59% και οι δανικές
συμπληρώνουν την δεκάδα με ποσοστό στο 57,8%. Οι άλλες χώρες
ακολουθούν ως εξής: Ουγγαρία
(57,2%), Ελλάδα (53,9%), Φινλανδία
(53,1%), Ισπανία (52,4%), Πολωνία
(50,4%), Ρουμανία (49,9%), Τσεχία

Πάγια θέση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι πως η κερδοφορία του τραπεζικού τομέα εξακολουθεί να είναι
επίμονα χαμηλή και η Κύπρος δεν αποτελεί εξαίρεση.
(46,3%), Σουηδία (44,4%), Νορβηγία
(42,9%), Βέλγιο (38,1%).
Πάγια θέση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά συγχρόνως
και θέση που εκφράστηκε κατά την
συνέντευξη του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Antrea
Enria στην «Κ», στην Ευρώπη η κερδοφορία του τραπεζικού τομέα εξακολουθεί να είναι επίμονα χαμηλή
και η Κύπρος δεν αποτελεί εξαίρεση.
Είχε τονίσει πως οι κυπριακές τράπεζες έχουν ήδη καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να μειώσουν
το πλεονάζον προσωπικό και το μέγεθος του δικτύου των υποκαταστημάτων τους, χρειάζονται όμως
και άλλες προσπάθειες προκειμένου

να επιλυθεί πλήρως το ζήτημα του
πλεονάζοντος δυναμικού. «Η αντιμετώπιση των πιέσεων στα περιθώρια κέρδους θα απαιτήσει τη συνεχή
μείωση του κόστους (μεταξύ άλλων,
μέσω της προσαρμογής των επιχειρηματικών μοντέλων), την αναθεώρηση των οργανωτικών δομών και
την ταχεία υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Θα ήθελα να τονίσω ότι οι
πιο κερδοφόρες τράπεζες στην Ευρώπη έχουν δύο κοινά χαρακτηριστικά: πρώτον, υψηλή αποδοτικότητα ως προς το κόστος και δεύτερον,
εντατική χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Αν και δεν υπάρχει μία
στρατηγική που να ταιριάζει σε όλες
τις περιπτώσεις, αυτά τα χαρακτη-

ριστικά υποδεικνύουν τους παράγοντες που λειτουργούν ως καταλύτες αλλαγής», είχε σημειώσει χαρακτηριστικά.
Αναφορικά με την ψηφιοποίησή
τους, είχε υπογραμμίσει πως η ψηφιοποίηση θα μπορούσε να συμβάλει
σημαντικά τόσο στην ενίσχυση της
αποδοτικότητας και, συνεπώς, της
κερδοφορίας των τραπεζών όσο και
στη μείωση του πλεονάζοντος δυναμικού. «Οι επενδύσεις σε πληροφοριακά συστήματα και στην ψηφιοποίηση είναι αναγκαία για τη
βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών και την παροχή ευνοϊκότερου
περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης με
τους πελάτες», είχε καταλήξει.
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Ανεβαίνει ο πήχυς για την πράσινη ενέργεια
Στόχος να φθάσει στο 35% η συμμετοχή των ΑΠΕ στην ενεργειακή παραγωγή της χώρας έως τα τέλη του 2030
Το νέο, ÌÏÒÄÊÕÐÕËÛÔÏÑÄÙÞÁÊÏÕ
ÍÏÇÚÎÔËÔÁØÍËÏÇÑÇÏÚÕÑÒÃÓÇ
 ÖÇØÕßÙÃÇÙËÎÑßÈÁØÔÎÙÎ¬ÕÙÞÁÊÏÕÖØÕÈÒÁÖËÏÁÜÝÚÕ
ÇÑÄÓÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÙßÓÓËÚÕÞÂÚÜÔÇÔÇÔË×ÙÏÓÜÔÖÎÍ×Ô
ËÔÁØÍËÏÇÝÙÚÎÔËÔËØÍËÏÇÑÂ
ÖÇØÇÍÜÍÂÚÎÝÞ×ØÇÝÑÇÏÖËØÇÏÚÁØÜÓËÃÜÙÎÚÎÝÚËÒÏÑÂÝÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÝËÔÁØÍËÏÇÝÏÇÔÇÙßÓÈËÃÇßÚÄÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙÚÕ
ÇÔÇÛËÜØÎÓÁÔÕ ÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÓËÏÜÛËÃÚÕËÔËØÍËÏÇÑÄÇÖÕÚÆÖÜÓÇÑÚÏØÃÜÔÑÇÏÕÞÎÓ¦ÚÜÔ
ÖÃÙÎÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇÓËÚÇÈÒÎÛËÃ
ÊØÇÙÚÏÑ¦ÎÖÇØÇÍÜÍÂËÔÁØÍËÏÇÝÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÝÚÎÔÇÖÄÊÕÙÎÑÇÏ
ÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÚÕßÝØÆÖÕßÝ

4[VLÖÕßÖØÕÁÈÒËÖËÚÕÇØÞÏÑÄÙÞÁÊÏÕÔÇßÚÄËÖÏÚËßÞÛËÃ
ÎÞ×ØÇÛÇÈËÒÚÏ×ÙËÏÚÎÔËÔËØÍËÏÇÑÂÇÖÄÊÕÙÎÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÑÇÚ¦
 ÁÔÇÔÚÏ ÖÕßËÃÔÇÏÕ
ËßØÜÖÇáÑÄÝÑËÔÚØÏÑÄÝÙÚÄÞÕÝ
¬Õ ÓËØÃÊÏÕÚÕßÒÏÍÔÃÚÎÙÚÎÔ
ÎÒËÑÚØÕÖÇØÇÍÜÍÂÛÇÖËØÏÁÒÛËÏ
ÙÚÕ  ÇØÞÏÑ¦©ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÑÇÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÁÞÕßÔ
ÂÊÎÊËÙÓËßÛËÃÄÚÏÕÙÚÄÞÕÝÇßÚÄÝÛÇËÖÏÚËßÞÛËÃÖØÏÔÇÖÄÚÕ
ÑÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÚÕ
¬ÇÇÁØÏÇÚÕßÛËØÓÕÑÎÖÃÕßÛÇ
ÓËÏÜÛÕÆÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄ 
ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÏÝËÑÖÕÓÖÁÝÚÕß
 ÑÇÏÖ¦ÔÜÇÖÄ ÙËÙÞÁ-

Απολιγνιτοποίηση

Τι περιλαμβάνει
το εθνικό σχέδιο
για την ενέργεια
και το κλίμα —
Το ποσοστό
του λιγνίτη στην
ηλεκτροπαραγωγή
θα περιέλθει στο 0%
το 2028.

¬ÕÔÁÕÙÞÁÊÏÕÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦ÙÛÎÑËÙÚÕßÖÕßØÍÏÑÄÙßÓÈÕÆÒÏÕ
ÇÔÇÛËÜØËÃËÑËÃÔÕÖÕßËÃÞËÑÇÚÇÛÁÙËÏÎÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÚÕß 
ËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÖÏÕÌÏÒÄÊÕÐÕßÝ
ÙÚÄÞÕßÝËÔ×ÑËÔÚØÏÑÄÝ¦ÐÕÔ¦Ý
ÚÕßËÃÔÇÏÎÖØÜÛßÖÕßØÍÏÑÂÊÁÙÓËßÙÎÍÏÇÚÎÔÇÖÕÒÏÍÔÏÚÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝËÔÁØÍËÏÇÝÙÚÎ
Þ×ØÇÓÇÝßÚÄÄÖÜÝËÃÖËÞÛËÝ
ÕßÖÕßØÍÄÝËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝÑÇÏ
ÔÁØÍËÏÇÝ ÜÙÚÂÝ²ÇÚàÎÊ¦ÑÎÝ
ÛÇÍÃÔËÏÓËÑÕÏÔÜÔÏÑÂÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎÍÏÇÚÏÝÖËØÏÕÞÁÝÖÕßÛÇËÖÎØËÇÙÚÕÆÔÇÖÄÚÕÓÁÚØÕ
ÏÊÏÑÄÚËØÇÚÕÔÁÕ ÖØÕÈÒÁÖËÏÄÚÏÁÜÝÚÕÚÁÒÕÝÚÕß!
1. ¬Õ ÓËØÃÊÏÕÚÜÔÛÇÇÔÁÒÛËÏ
ÙËÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄ ÚÎÝÚËÒÏÑÂÝÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÝÚÎÝËÔÁØÍËÏÇÝ ÖØÕÈÒËÖÄÚÇÔÙÚÕÇØÞÏÑÄ
ÙÞÁÊÏÕ©ËÛÔÏÑÄÝÙÚÄÞÕÝÐËÖËØÔ¦ÇÑÄÓÎÑÇÏÚÕÔÑËÔÚØÏÑÄËßØÜÖÇáÑÄÖÕßÇÔÁØÞËÚÇÏÙÚÕ 
¬ÕÓËØÃÊÏÕÚÜÔÛÇÐËÖËØ¦ÙËÏÚÕ ÚÎÝÇÑÇÛ¦ØÏÙÚÎÝ
ÚËÒÏÑÂÝÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÝÎÒËÑÚØÏÑÂÝËÔÁØÍËÏÇÝ ÖØÕÈÒËÖÄÚÇÔÙÚÕÇØÞÏÑÄÙÞÁÊÏÕ
ÚËÒÏÑÂÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎËÔÁØÍËÏÇÝ ÛÇ ÇÔÁÒÛËÏ ÙË ÖËØÃÖÕß
ËÑÇÚÚÄÔÕßÝÏÙÕÊÆÔÇÓÕß
ÖËÚØËÒÇÃÕß4[VLÁÔÇÔÚÏ

ÙÎÓËÚÏÝËÑÖÕÓÖÁÝÚÕß©Ï
ÙÚÄÞÕÏÇßÚÕÃËÃÔÇÏßÉÎÒÄÚËØÕÏ
ÇÖÄÚÕÇØÞÏÑÄ ÓËÃÜÙÎ 
ÙßÍÑØÏÚÏÑ¦ÓËÚÕ ÑÇÏÑÇÚ¦
 ÙßÍÑØÏÚÏÑ¦ÓËÚÕÇÒÒ¦
ÚÇßÚÃàÕÔÚÇÏÓËÚÕßÝÑËÔÚØÏÑÕÆÝ
ÙÚÄÞÕßÝÚÎÝ
ÏÇÔÇËÖÏÚËßÞÛÕÆÔÚÇÖØÕÇÔÇÌËØÄÓËÔÇÎÞ×ØÇÛÇÖØÁÖËÏ
ÙÞËÊÄÔÔÇÊÏÖÒÇÙÏ¦ÙËÏÙÚÇËÖÄÓËÔÇÊÁÑÇÞØÄÔÏÇÚÎÔËÍÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÎÏÙÞÆÚÜÔÖÄ.>
ÙÂÓËØÇÖØÁÖËÏÔÇÇÔÁÒÛËÏÙÚÇ
 .>©ÊÏÖÒÇÙÏÇÙÓÄÝÇßÚÄÝÛÇÖØÕÁÒÛËÏÇÖÄÚÕÔßÖËØÊÏÖÒÇÙÏÇÙÓÄÚÎÝËÍÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÎÝ
ÏÙÞÆÕÝÚÜÔÇÏÕÒÏÑ×ÔÑÇÏÌÜÚÕÈÕÒÚÇáÑ×ÔÖ¦ØÑÜÔÖÄ.>
ÙÂÓËØÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕßÝÙÞËÊÏÇÙÓÕÆÝÎËÍÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÎÏÙÞÆÝ

ÛÇÐËÖËØ¦ÙËÏÚÇ.>ÙÚÕ
ÚÁÒÕÝÚÎÝËÖÄÓËÔÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝ
ÕÙÕÚÏÑÄÝÙÚÄÞÕÝÚÃÛËÚÇÏÇÑÄÓÎÑÇÏÙÚÇÙßÙÚÂÓÇÚÇÊÏËÙÖÇØÓÁÔÎÝÇßÚÕÖÇØÇÍÜÍÂÝËÔÁØÍËÏÇÝÄÖÕßÎËÍÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÎÏÙÞÆÝ
ÖØÁÖËÏÔÇÐËÖËØ¦ÙËÏÚÕ.>
ÑßÈÁØÔÎÙÎËÑÚÏÓ¦ÄÚÏÙÚÎÔ
ËÖÄÓËÔÎÊËÑÇËÚÃÇÛÇËÖËÔÊßÛÕÆÔÖËØÃÖÕßÊÏÙËßØ×ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇßÒÕÖÕÏÎÛËÃÚÕÔÁÕ
 ÖÄÇßÚ¦ÚÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇÛÇËÖËÔÊßÛÕÆÔÙÚÎÔËÔËØÍËÏÇÑÂÇÖÄÊÕÙÎÊÏÙËßØ×
ÙÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂËÔÁØÍËÏÇÝÇÖÄ
 ÊÏÙËßØ×ÙËßÖÕÊÕÓÁÝ
ÎÒËÑÚØÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÊÏÙ
ËßØ×Ñ¦
ÏÇÚÎÔßÒÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÔÁÕß
 ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔßÖÕßØÍÄ
ËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝÑ²ÇÚàÎÊ¦ÑÎÎ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÛÇÌÁØËÏÓÁÙÇÙÚÕ
ÔÁÕÛËÙÓÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕÍÏÇ
ÚÎÔÇÊËÏÕÊÄÚÎÙÎÖ¦ØÑÜÔÖÇØÇÍÜÍÂÝËÔÁØÍËÏÇÝÇÖÄÇÔÇÔË×ÙÏÓËÝÖÎÍÁÝÑÇÏÔÁÕÖÒÇÃÙÏÕÍÏÇÚÎÔ
ÇÖÕÛÂÑËßÙÎËÔÁØÍËÏÇÝÑßØÃÜÝ
ÓÁÙÜÚÎÝÇÔÚÒÎÙÏÕÚÇÓÃËßÙÎÝ
ÖÃÙÎÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÕßÚÇÓËÃÕßËÔËØÍËÏÇÑÂÝ
ÇÖÄÊÕÙÎÝÖØ¦ÙÏÔÕÚÇÓËÃÕÑÇÏ
ÙÞËÊÃÕßÇÔÇÑÕÆÌÏÙÎÝÚÜÔÖËØÏÕÞ×ÔÖÕßÛÇÖÒÎÍÕÆÔÇÖÄÚÕ
ÓÁÚØÕÚÎÝÇÖÕÒÏÍÔÏÚÕÖÕÃÎÙÎÝ
ÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝËÔÁØÍËÏÇÝßÚ
¡ÇÑËÊÕÔÃÇ¡ËÍÇÒÄÖÕÒÎ¬Õ
ÙÞÁÊÏÕÇßÚÄÎÑßÈÁØÔÎÙÎÕÔÕÓ¦àËÏÙÞÁÊÏÕÊÃÑÇÏÎÝÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÂÝ
ÓËÚ¦ÈÇÙÎÝÑÇÏÛÇÖÇØÕßÙÏÇÙÚËÃ
ÙÚÇÓÁÙÇÚÕßËÖÄÓËÔÕßÁÚÕßÝ

Μηχανισμός ελέγχου
¬ÁÒÕÝÎÑßÈÁØÔÎÙÎÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÃàËÚÇÏÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÕßÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÝÚÕß
 ÖÕßÛÇËÖÏÚØÁÖËÏÚÕÔÁÒËÍÞÕÑÇÏÑßØÃÜÝÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÜÔ
ÊÏÕØÛÜÚÏÑ×ÔÖÇØËÓÈ¦ÙËÜÔÖÕß
ÛÇÇÖÇÏÚÎÛÕÆÔÙÚÎÔßÒÕÖÕÃÎÙÎ
ÚÜÔÖØÕÇÔÇÌËØÄÓËÔÜÔÙÚÄÞÜÔ
ÁÜÝÚÕ
¬ÕÙÞÁÊÏÕÛÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÙË
ÊÎÓÄÙÏÇÊÏÇÈÕÆÒËßÙÎÓÁÞØÏÚÏÝ
ËÑËÓÈØÃÕß

Κίνητρα για αγορά ηλεκτροκίνητων Ι.Χ.
Επιδοτήσεις ÙÚÎÔÚÏÓÂÇÍÕØ¦ÝËÒËÆÛËØÎËÃÙÕÊÕÙÚÕÔÊÇÑÚÆÒÏÕÓËÏÜÓÁÔÇÊÏÄÊÏÇÇÑÄÓÎÑÇÏÊÜØË¦ÔÙÚ¦ÛÓËßÙÎÙÚÕßÝÞ×ØÕßÝËÒËÍÞÄÓËÔÎÝ
ÙÚ¦ÛÓËßÙÎÝËÃÔÇÏÓËØÏÑ¦ÇÖÄÚÇ
ÑÃÔÎÚØÇÖÕßÙÞËÊÏ¦àËÏÔÇÊ×ÙËÏÎ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÍÏÇÚÎÔÇÍÕØ¦ÎÒËÑÚØÕÑÃÔÎÚÜÔËÖÏÈÇÚÏÑ×ÔÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔ
ÖÏÖÒÁÕÔËÐËÚ¦àÕÔÚÇÏÚÕÓËÏÜÓÁÔÕ
ÚÁÒÕÝÚÇÐÏÔÄÓÎÙÎÝÚÇÓËÏÜÓÁÔÇ
ÇÙÌ¦ÒÏÙÚØÇÑÇÏÕÏËÑÖÚ×ÙËÏÝÙË
ÇÑÚÕÖÒÕáÑ¦ËÏÙÏÚÂØÏÇ¬ÇÑÃÔÎÚØÇ
ÇßÚ¦ÛÇÊÏÇÌÕØÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÇÔ¦ÒÕÍÇ
ÓËÚÕÇÔÖÇØÁÞÕÔÚÇÏÙËÏÊÏÜÚÏÑÂÝ
ÞØÂÙÎÝÕÞÂÓÇÚÇÚÇÐÃÂÑØÇÚÏÑ¦
ÕÞÂÓÇÚÇÚÄÞÕÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÄÖÜÝÇÔÇÌÁØÛÎÑËÞÛËÝÙÚÎÙßÔÁÔÚËßÐÎ¬ÆÖÕßËÃÔÇÏÓÁÞØÏÚÕ
Ö¦ÔÜÇÖÄÚÕ ÚÜÔÔÁÜÔÚÇÐÏÔÕÓÂÙËÜÔËÖÏÈÇÚÏÑ×ÔÕÞÎÓ¦ÚÜÔÔÇ
ÇÌÕØ¦ÙËÎÒËÑÚØÕÑÃÔÎÚÇÕÞÂÓÇÚÇ
¬ÕÓËØÃÊÏÕÇßÚÄËÃÔÇÏÌÕØÁÝÓË-

Ρεκόρ τουριστικών αφίξεων τον Οκτώβριο
στην Αθήνα, αλλά μείωση τιμών στα ξενοδοχεία

ÍÇÒÆÚËØÕÇÖÄÚÕßÌÏÙÚ¦ÓËÔÕÇÌÕÆ
ÙÂÓËØÇÓÄÒÏÝÚÕ ÚÜÔÚÇÐÏÔÕÓÂÙËÜÔÇÌÕØÕÆÔÙËÎÒËÑÚØÕÑÃÔÎÚÇÕÞÂÓÇÚÇÖÏÊÃÜÐÎÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÕÖËÔÏÞØÄÇßÚÄÓËØÃÊÏÕÔ»
ÇßÐÎÛËÃÙÚÇÊÏÇÑ¦ÙË ÓÁÞØÏÚÕ
ÑÇÏÔ»ÇÖÕÍËÏÜÛËÃ¶ÄÖÜÝÇÔÇÌÁØÛÎÑËÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦¶ÓËÚ¦ÚÕ
¬ÎÞØÕÔÏ¦ËÑËÃÔÎËÑÚÏÓ¦ÚÇÏ
ÄÚÏÛÇÚÇÐÏÔÕÓÎÛÕÆÔÕÞÂÓÇÚÇËÑÚÜÔÕÖÕÃÜÔÕÏÓË
ÓÎÊËÔÏÑÁÝËÑÖÕÓÖÁÝØÆÖÜÔ

Δίκτυα επαναφόρτισης
ÏÇÚÎÔÚËØ¦ÙÚÏÇÇßÚÂÊÏËÆØßÔÙÎÚÎÝÎÒËÑÚØÕÑÃÔÎÙÎÝÙÚÎÞ×ØÇ
ÓÇÝÎÑßÈÁØÔÎÙÎßÖÄÙÞËÚÇÏÄÚÏÛÇ
ßÖÕÙÚÎØÃÐËÏÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝÊÏÑÚÆÜÔËÖÇÔÇÌÄØÚÏÙÎÝÚÜÔ
ÓÖÇÚÇØÏ×ÔÚÜÔÕÞÎÓ¦ÚÜÔ
ÐÃÙÕßÙÎÓÇÔÚÏÑÄÝÖßÒ×ÔÇÝÙÚÕ
ÔÁÕ ËÃÔÇÏÎËÔËØÍËÏÇÑÂÇÖÄ-

ÊÕÙÎÚÜÔÑÚÏØÃÜÔØÕÝÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎÇßÚÂËÖÏÊÃÜÐÎÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝËÃÔÇÏÔÇßÖ¦ØÐËÏÙßÔÊßÇÙÓÄÝ
ÑÇÔÕÔÏÙÚÏÑ×ÔÖÇØËÓÈ¦ÙËÜÔÑÇÏ
ÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÏÑ×ÔËØÍÇÒËÃÜÔ×ÙÚËÎ
ÚËÒÏÑÂÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎËÔÁØÍËÏÇÝÚÕ
ÔÇÖËØÏÕØÏÙÚËÃÙÚÇËÖÃÖËÊÇ
ÚÕßÚÙÏÛÇËÖÏÚËßÞÛËÃÈËÒÚÃÜÙÎÚÎÝËÔËØÍËÏÇÑÂÝÇÖÄÊÕÙÎÝ
ÚÎÝÚ¦ÐËÜÝÚÕß ÏÇÔÇËÖÏÚËßÞÛËÃÇßÚÄÙÞËÊÏ¦àÕÔÚÇÏËÏÊÏÑ¦
ÓÁÚØÇÍÏÇÚÕÔÑÚÏØÏÇÑÄÚÕÓÁÇÚÄÙÕÍÏÇÚÇÊÎÓÄÙÏÇÑÚÃØÏÇÄÙÕÑÇÏ
ÍÏÇÚÇÏÊÏÜÚÏÑ¦ÇÙÏÑÂËÖÏÊÃÜÐÎ
ËÃÔÇÏÓÁÞØÏÚÕÎÇÔÇÑÇÃÔÏÙÎ
ÑÇÏÇÔÚÏÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÕß ÚÕß
ÇÖÕÛÁÓÇÚÕÝÚÜÔÑÚÏØÃÜÔÑÇÚÕÏÑÃÇÝ
ÓËÔÁÇÙÞËÊÄÔÓÎÊËÔÏÑÂÝËÔËØÍËÏÇÑÂÝÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÝÏÇÔÇËÖÏÚËßÞÛËÃ
ÇßÚÄÑ¦ÛËÞØÄÔÕÙÚÎÔËÖÄÓËÔÎÊËÑÇËÚÃÇÛÇÇÔÇÈÇÛÓÃàÕÔÚÇÏËÔËØÍËÏÇÑ¦ÑÇÚ¦ÓÁÙÕÔÄØÕÑÚÃØÏÇ

Στη διανομή μερίσματος
ύψους 65 εκατ. προχωρεί
ο Αερολιμένας Αθηνών

Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ
Του ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ

Συνεχίζεται ÓËØÇÍÊÇÃÕßÝØßÛÓÕÆÝ
ÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝÛÂÔÇÝÜÝÇßÚÕÚËÒÕÆÝÚÕßØÏÙÚÏÑÕÆÖØÕÕØÏÙÓÕÆ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÇßÐ¦ÔËÚÇÏÑÇÏÚÕÖÕÙÕÙÚÄÚÜÔÐÁÔÜÔÚÇÐÏÊÏÜÚ×ÔÖÕß
ÌÏÒÕÐËÔÕÆÔÚÇÏÙËÇÑÃÔÎÚÇÈØÇÞßÞØÄÔÏÜÔÓÏÙÛ×ÙËÜÔ
©ÏÊÏËÛÔËÃÝÇÌÃÐËÏÝÑÇÚÕÃÑÜÔ
ËÐÜÚËØÏÑÕÆÙÚÎÔÛÂÔÇÖÕßÑÇÚËÍØ¦ÌÎÙÇÔÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕÂÚÇÔ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÓÎÔÏÇÃÕÙÚÇÚÏÙÚÏÑÄ
ÊËÒÚÃÕÚÕßÔÙÚÏÚÕÆÚÕßÚÕßßÔÊÁÙÓÕßÒÒÎÔÏÑ×Ô¬ÕßØÏÙÚÏÑ×Ô
ÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ§¬ÇßÐÎÓÁÔËÝÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÔÖËØßÙÏÔÄ©ÑÚ×ÈØÏÕÑÇÚ¦  Â 
¦ÚÕÓÇÌÚ¦ÔÕÔÚÇÝÚÕßÝ
ÚÇÐÏÊÏ×ÚËÝËÖÃÖËÊÕÖÕßËÃÔÇÏÑÇÏ
ÚÕßÉÎÒÄÚËØÕÍÏ»ÇßÚÄÔÚÕÔÓÂÔÇ Στην εξαετία¸Æ¸w¸Æd{Ù{ÉÚÉËØÑÉ¨¨{~ÓØÑ×ËÂÉ{Ø³iåÚÊÑÈÉ¨Ù{ÜÑ{Ò³i~ÑÑÌ¸VlÉ~Ñ³³¸Æ¸
ÚÕÔÃàÕßÔÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÚÕßÑÒ¦ÊÕß ÉlV¬É~Ñ³³¸Æd${ (åÑ³ÉÜÖÐÑ~¨Ò³i~Ö¨{ÑÑo¨Ò¨ÓÜÉÈiØ³ÑÂ{Ù{³ÑÑÈTÊØ³iåÚÊÑ
ÇÔ¦ÊËÏÐÎÚÎÝÛÂÔÇÝÙËÑÕØßÌÇÃÕÖØÕÕØÏÙÓÄÍÏÇJP[`IYLHR
ª×ÓÎ¡ËÃÜÙÎÖÇØÕßÙÃÇÙËÓÄÔÕ  ËÔ×ÕÏÚÏÓÁÝÊÜÓÇÚÃÜÔÇßÓËÈÇÙÏÑ¦ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÚÕÔÑÇÎª×ÓÎÙÚÎÔÑÇÚÎÍÕØÃÇÇÙÚÁ- ÐÂÛÎÑÇÔÓÄÒÏÝÑÇÚ¦ ¬ÏÙßÓÒÄÑÇÏØÄÚÕßÝÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÕÆÝÞ×ØÜÔßÉÎÒÄÚËØÎÚÏÓÂÑØ¦ÚÎ- ÈÇÃÔËÏÒÕÏÖÄÔÑÇÏËÔ×ÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏ
ØÕßÝÑÇÏÚÇÓÕßÙËÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔ
ÙÎÝÙÚÇÐËÔÕÊÕÞËÃÇÇÙÚÁØÜÔ ÕÏÚÇÐÏÊÏ×ÚËÝÖÕßËÖÏÙÑÁÖÚÕÔÚÇÏ
¦ØÏÙÚÎÌÏÒÕÐËÔÃÇÄÖÜÝÊËÃÞÔÕßÔ
ÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑËÙÚÎÇØÑËÒ×ÔÎ ÚÎÔÛÂÔÇÊËÔÇÑÕÒÕßÛËÃÎÖÒÎÄÒËÝÕÏÙÚÇÚÏÙÚÏÑÁÝÏÑÇÔÕÖÕÃÎÙÎÝ
ÙÚÇËßØ×ÑÇÏÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÎ ØÄÚÎÚÇÚÜÔÐËÔÕÊÕÞËÃÜÔ"ÇÖ¦ÚÜÔËÖÏÙÑËÖÚ×ÔÚÎÔÁÞËÏÚÕÖÕÛËª×ÓÎÖÕßÑÇÚÁÍØÇÉËÓËÃÜÙÎÙÚÇ ÔÚÎÙÎËÃÔÇÏÇÖÒÂ!©ÏÖÒÇÚÌÄØÓËÝ
ÚÂÙËÏÓËÚÇÐÆÚÜÔÊÏÇÑËÑØÏÓÁÔÜÔ
ËßØ×ÚÎÔÛÂÔÇÎÚÏÓÂÓËÏ- ÈØÇÞßÞØÄÔÏÜÔÓÏÙÛ×ÙËÜÔÇÖÕÖÄÒËÜÔÚÎÝßØ×ÖÎÝÍÏÇÚÕßØÏÙÓÄ
×ÛÎÑËÙÚÇ ËßØ×ÇÖÄËß- ÙÖÕÆÔÕÒÕÁÔÇÑÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÕÓËÑÇÛ»ÄÒÎÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÞØÕÔÏ¦Ý
Ø×ËÔ×ÙÚÎÔ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎ ØÃÊÏÕÇÖÄÚÎÔÇÍÕØ¦ÌÏÒÕÐËÔÃÇÝ
ÖÄÚÇ ËÒÒÎÔÏÑ¦ÇÑÃÔÎÚÇ
ÇÔÇÌÁØÕßÔÕÏËÏÊÏÑÕÃ
ÎÚÏÓÂÇßÐÂÛÎÑËÙÚÇËßØ×
ËÇßÚÄÈÕÎÛ¦ÑÇÏÎÇÔÚÇÍÜÔÏ©ÏÇÖÕÚËÒÕÆÔÓÇÑØ¦Ô ÚÎÝ(PYIUIÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÕß ÕÏ
ÙÚÏÑÂÚÏÓÕÒÕÍÏÇÑ¦ÛÁÙÎÚÎÝÑÇÚÎÔÑÆØÏÇÇÍÕØ¦ÖØÕÁÒËßÙÎÝÚÇ- ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÎÔÛÂÔÇ
Û×ÝÖÇØÇÓÁÔËÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÌÛÎ- ÕÏÊÏËÛÔËÃÝÇËØÕÖÕØÏÑÁÝ ÐÏÊÏÜÚ×ÔÇÔÇÉßÞÂÝÙÚÎÔÛÂÔÇ
¡¦ÒÏÙÚÇ ÚÇ ÇÑÃÔÎÚÇ ÚÎÝ
ÔÄÚËØÎÇÖÄ¦ÒÒËÝÙßÍÑØÃÙÏÓËÝ ÇÌÃÐËÏÝÙÚÎÔÛÂÔÇßÖËØÊÏÖÒÇÙÏ- ÑÇÏÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÎËØÓÇÔÃÇÚÕ (PYIUIÙÚÎÔÖØÜÚËÆÕßÙÇËÓÌÇÖÄÒËÏÝÑÇÏËÏÊÏÑÄÚËØÇÚÎÇØÑË- ¦ÙÚÎÑÇÔÇÖÄËÑÇÚÚÕÙË ÔÜÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕÎÇÒÒÃÇÑÇÏ ÔÃàÕÔÚÇÏÇßÐÎÓÁÔÇÑÇÚ¦ ÁÔÇÒ×ÔÎÑÇÏÚÎª×ÓÎÏÇÕÒÄÑÒÎØÕ ËÑÇÚÚÕ
ÎÚÇÒÃÇÙÆÓÌÜÔÇÓË¦ÒÒÎÓËÒÁ- ÔÚÏÚÕßÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕßÁÚÕßÝË
ÚÕÊËÑ¦ÓÎÔÕÖËØÃÕÊÕÝÇÔÕßÇ¬ÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕÄÓÜÝÑÇÚÇÍØ¦- ÚÎÚÎÝÔÜÙÎÝËÔÕÊÄÞÜÔÛÎ- Ñ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÕÏËÖËÔÊÆÙËÏÝÙË
ØÃÕß©ÑÚÜÈØÃÕßÚÕß ÙÚÎÔ ÌÎÑËÓËÃÜÙÎÚÏÓ×ÔÙÚÎÔÛÂÔÇ Ô×ÔÚÚÏÑÂÝÑÇÏØÍÕÙÇØÜÔÏ- ÔÁÇÐËÔÕÊÕÞËÃÇÑÇÏÙËÇÍÕØÁÝÑÇÏ
ÛÂÔÇÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÏËÑÇÚ ÙËÄÒËÝÚÏÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝÐËÔÕÊÕÞËÃ- ÑÕÆ
ÇÔÇÑÇÏÔÃÙËÏÝÊÏÇÓËØÏÙÓ¦ÚÜÔÖÕß
©ÙßÔÕÒÏÑÄÝÇØÏÛÓÄÝÊÜÓÇÚÃ- ÖØÕÕØÃàÕÔÚÇÏÍÏÇÈØÇÞßÞØÄÔÏËÝ
ÊÏËÛÔËÃÝÇÌÃÐËÏÝÑÇÚÕÃÑÜÔËÐÜÚËØÏ- ÜÔËÐÇÏØ×ÔÚÇÝÚÎÔÑÇÚÎÍÕØÃÇ
ÑÕÆÊÎÒÇÊÂ ÙßÍÑØÏÚÏÑ¦ ÇÙÚÁØÜÔÚÎÔ×ØÇÖÕßÙÎÓËÏ×ÛÎ- ÜÔÑÇÏÇÙÚÁØÜÔÚÎÔÖËØÃÕÊÕ ÓÏÙÛ×ÙËÏÝÙßÔËÞÃàÕÔÚÇÏÑÇÛ×Ý
ÓËÚÎÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÖËØßÙÏÔÂÖËØÃ- ÑËÇÆÐÎÙÎÙËÄÒËÝÚÏÝÑÇÚÎÍÕØÃ-  ÙÚÎÔÛÂÔÇÇßÐÂÛÎÑË ÕÒÕÁÔÇÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏËÖÏÞËÏÕÊÕ ÚÇÐÏÊÏ×ÚËÝÃÔÇÏ ËÝÐËÔÕÊÕÞËÃÜÔÙÚÎÇØÑËÒ×ÔÎ ÑÇÚ¦ ÑÇÏ ÇÒÒ¦ÚÇËÖÃÖË- ØÕÆÔÔÇËÖÜÌËÒÎÛÕÆÔÇÖÄÚÎÔ
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÖÜÝÙÚÎÔËÐÇËÚÃÇ ÙÚÎÔ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÑÇÏÙÚÎ ÊÇÖÒÎØÄÚÎÚÇÝÓËÏ×ÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ ÚÕßØÏÙÚÏÑÂ¦ÔÛÎÙÎÚÎÝÛÂÔÇÝ

Ξεπέρασαν
τις 500.000
οι ταξιδιώτες –
Κερδίζουν έδαφος
οι βραχυχρόνιες
μισθώσεις,
τύπου Airbnb.

Στη διανομή ÓËØÃÙÓÇÚÕÝÆÉÕßÝ
ËÑÇÚËßØ×ÖØÕÞÜØËÃÕÏËÛÔÂÝËØÕÒÏÓÁÔÇÝÛÎÔ×ÔÊÏÇÔÕÓÂÇÌÕØ¦ÙËÑÁØÊÎÖÇØËÒÛÕßÙ×Ô
ÞØÂÙËÜÔÑÇÏÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇßÒÕÖÕÏÎÛËÃÚÏÝËÖÄÓËÔËÝÎÓÁØËÝÊËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏÎÙÞËÚÏÑÂÇÖÄÌÇÙÎ
ÁÞËÏÂÊÎËÍÑØÏÛËÃÇÖÄÚÕßÝÓËÚÄÞÕßÝÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ
ÚÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑË
ÎÁÑÚÇÑÚÎÍËÔÏÑÂÙßÔÁÒËßÙÎÚÜÔ
ÓËÚÄÞÜÔÎÕÖÕÃÇÑÇÏËÔÁÑØÏÔËÚÏÝ
ÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÚÎÝÊÏÕÃÑÎÙÎÝÙßÔÁÒËßÙÎÙßÍÑÒÂÛÎÑËÓËÓÕÔÇÊÏÑÄ
ÛÁÓÇÚÎÊÏÇÔÕÓÂÚÕßÓËØÃÙÓÇÚÕÝ
§ÇÙÎÓËÏÜÛËÃÖÜÝÕÊËÔ
ËÃÞËÊÏÇÔËÃÓËÏÓÁØÏÙÓÇÕÆÚËÚÕ
 ÍÏÇÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÚÎÝÞØÂÙÎÝÚÕßÄÙÕÑÇÏÖÁØßÙÏÍÏÇ
ÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝ
ÞØÂÙÎÝÚÕßÚËÒËßÚÇÃÇÌÕØ¦ÖÕßËÃÞËÊÏÇÔËÓÎÛËÃÓÁØÏÙÓÇ
ÆÉÕßÝËÑÇÚËßØ×ÂÚÇÔÚÎÔ
¦ÔÕÏÐÎÚÕßÍÏÇÚÇÑÁØÊÎÚÎÝ
ÞØÂÙÎÝÚÕß
ÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎÇßÚÂÓËØÏÙÓÇÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂËÖÏÈÒÂÛÎÑËÇÖÄÚÏÝ
ßÉÎÒÁÝÇÔ¦ÍÑËÝÙËØËßÙÚÄÚÎÚÇ
ÖÕßÛÇÞØÎÓÇÊÕÚÕÆÙËÚÎÔËÚÂ
ËÖÁÑÚÇÙÎÏÙÞÆÕÝÚÎÝÙÆÓÈÇÙÂÝ
ÖÇØÇÞ×ØÎÙÎÝ±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏÄÚÏ
ÖØÏÔÇÔÕÃÐËÏÚÕÛÁÓÇÚÎÝÖÇØ¦ÚÇÙÎÝÏÙÞÆÕÝÚÎÝÙÆÓÈÇÙÎÝÖÇØÇÞ×ØÎÙÎÝÚÕßÇËØÕÒÏÓÁÔÇÚÜÔ
Ö¦ÚÜÔÕÊÏÁÔËÏÓËÙÚÕßÝÓËÚÄÞÕßÝÚÕßÑ¦ÛËÞØÄÔÕÖËØÃÖÕß
ËÑÇÚËßØ×ÇÖÄÚÇËÚÂÙÏÇÑÁØÊÎÚÕß¬ÕÚÕÓÁØÏÙÓÇËÃÞË
ÇÔÁÒÛËÏÙËËÑÇÚËßØ×ËÔ×
ÁÔÇÞØÄÔÕÖÏÕÖØÏÔËÃÞËÊÏÇÔËÓÎÛËÃ
ÓÁØÏÙÓÇËÑÇÚËßØ×
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÖØÕÞÜØËÃÚÕÙÞÁÊÏÕ
ÊÇÔËÏÇÑÂÝÙÆÓÈÇÙÎÝÓËËÖÏÖÒÁÕÔ
ËÑÇÚËßØ×ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÎÛËÃÎÔÁÇËÖÁÑÚÇÙÎ

ÚÕßÇËØÕÒÏÓÁÔÇ©ÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÎÆÓÈÇÙÎÔ¦ÖÚßÐÎÝËØÕÊØÕÓÃÕßÚÕß ÁÞËÏßÖÕÈ¦ÒËÏ
ÚÇÙÞÁÊÏÇËÖÁÑÚÇÙÎÝÚÕßÇËØÕÒÏÓÁÔÇÙÚÎÔ±ÖÎØËÙÃÇÕÒÏÚÏÑÂÝ
ËØÕÖÕØÃÇÝ±ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÎ
ÚËÒËßÚÇÃÇÔÇÚÇËÍÑØÃÔËÏ
ÚÄÞÕÝÇßÚÂÚÎÌÕØ¦ÓËÊËÊÕÓÁÔÕÄÚÏËÖÏÚËÆÞÛÎÑËÚÕÕØÄÙÎÓÕ
ÚÜÔËÑÇÚËÖÏÈÇÚ×ÔËÃÔÇÏÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÜÔÙÞËÚÏÑ×ÔßÖÕÊÕÓ×Ô
ÖÕßÛÇÑÇÒÆÉÕßÔÚÏÝÇÔ¦ÍÑËÝÍÏÇ
ÚÕËÖÄÓËÔÕÕØÄÙÎÓÕËÖÏÈÇÚÏÑÂÝ
ÑÃÔÎÙÎÝÖÕßËÃÔÇÏÚÇËÑÇÚËÖÏÈ¦ÚËÝÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÄÚÏÕÁÞËÏ
ßÖÕÍØ¦ÉËÏÓÁÞØÏÙÂÓËØÇÊÇÔËÏÇÑÁÝ
ÙßÓÈ¦ÙËÏÝÆÉÕßÝËÑÇÚËßØ×
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÎÛËÃ
ÎËÚÂÝËÖÁÑÚÇÙÎÚÎÝÏÙÞÆÕÝÚÎÝ

Υλοποιείται το σχέδιο
δανειακής σύμβασης
600 εκατ. για να
χρηματοδοτηθεί η νέα
επέκταση του ΔΑΑ.
ÙÆÓÈÇÙÎÝÖÇØÇÞ×ØÎÙÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ËÖÏÓÁØÕßÝÁØÍÇËÖÁÑÚÇÙÎÝÚÕßÇËØÕÒÏÓÁÔÇZH[LSSP[L[LYTPUHSÑ¦
ËÖÏÞËÃØÎÙÎÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÕß
ÁÚÕßÝÁÒÇÈËÊ¦ÔËÏÇÆÉÕßÝ
ËÑÇÚËßØ×ËÔ×ÖØÄÙÌÇÚÇÕÒÕÑÒÎØ×ÛÎÑËËÖÁÑÚÇÙÎÚÕßÊÇÔËÏÙÓÕÆÓËËÖÏÖÒÁÕÔËÑÇÚËßØ×
©ÙÚÕßÝÖØ×ÚÕßÝÓÂÔËÝ
ÚÕßÁÚÕßÝÙÎÓËÃÜÙËËÖÏÈÇÚÏÑÂÑÃÔÎÙÎËÑÇÚËÖÏÈÇÚ×ÔËÔ×ÙË
ÓÎÔÎÈ¦ÙÎÚËÒËßÚÇÃÕÏÓÂÔËÝ
ÐËÖÁØÇÙËÚÇËÑÇÚËÖÏÈ¦ÚËÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÓÁÞØÏ
ÚÕÎËÖÏÈÇÚÏÑÂÑÃÔÎÙÎÛÇÐËÖËØ¦ÙËÏÚÇËÑÇÚËÖÏÈ¦ÚËÝÖÕß
ÛÇÖØÕÑÇÒÁÙÕßÔÚÕËÖÄÓËÔÕÑÆÓÇ
ËÖËÔÊÆÙËÜÔ
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Αυξήσεις μισθών
συστήνουν
οι επενδυτικές
του Λονδίνου

Ποιες εταιρείες
έλαβαν επιστολή

Εστειλαν επιστολή στους επικεφαλής
των ισχυρότερων εταιρειών της Βρετανίας
Τολμηρή ÖÇØÁÓÈÇÙÎÚÕßÑÄÙÓÕß
ÚÕßÑËÌÇÒÇÃÕßßÖÁØÚÕßÑÄÙÓÕß
ÚÎÝËØÍÇÙÃÇÝÇÖÕÚËÒËÃÎÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÖÕßÁÒÇÈÇÔÓËÍ¦ÒËÝËÖËÔÊßÚÏÑÁÝÚÕß*P[`ÚÕßÕÔÊÃÔÕßÓË
¦ÛØÕÏÙÓÇÖËØÏÕßÙÏÇÑ×ÔÙÚÕÏÞËÃÜÔÆÉÕßÝÚØÏÙÙÚËØÒÏÔ×ÔÖÕÙÄ
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÚÜÔÚØÏÙËßØ×
¡ËËÖÏÙÚÕÒÂÚÕßÝÖØÕÝÚÕßÝÊÏËßÛÆÔÕÔÚËÝÙßÓÈÕÆÒÕßÝÚÜÔÓËÍÇÒÆÚËØÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÚÏÝ

Προτείνουν αποδοχές
από 10 έως 12,6 ευρώ
την ώρα, όταν το βασικό ωρομίσθιο ανέρχεται σε 9,62 ευρώ.
Ñ¦ÒËÙÇÔÔÇÇÓËÃÈÕßÔÚÕßÝßÖÇÒÒÂÒÕßÝÚÕßÝÓËÓÏÙÛÕÆÝÖÕßÚÕßÝ
ËÖÏÚØÁÖÕßÔÓÏÇÇÐÏÕÖØËÖÂàÜÂÑÇÏ
ÈÁÈÇÏÇËÃÔÇÏßÉÎÒÄÚËØÕÏÇÖÄÚÕÔ
ËÛÔÏÑÄÈÇÙÏÑÄÓÏÙÛÄÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÙÞËÚÏÑÄØËÖÕØÚ¦à
ÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝËÌÎÓËØÃÊÇÝ;OL
.\HYKPHUÎÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÇÔÂÑËÏ
ÙÚÕßÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕßÝÊÏÇÞËÏØÏÙÚÁÝÑËÌÇÒÇÃÜÔÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÓËÚÇÐÆÚÜÔÕÖÕÃÜÔÕÏ3LNHS 
.LULYHS0U]LZ[TLU[4HUHNLTLU[
*HUKYPHT0U]LZ[VYZ.YV\W)46

.SVIHS(ZZL[4HUHNLTLU[ÑÇÏÎ
/LYTLZ,6:ÖÕßÖØÕÜÛËÃÚÏÝÒËÍÄÓËÔËÝßÖËÆÛßÔËÝËÖËÔÊÆÙËÏÝ
ÚÏÝ ÙßÙÚ¦ÙËÏÝ ÚÕßÝ ÖØÕÝ ÚÇ
ßÉÎÒÄÈÇÛÓÇÙÚËÒÁÞÎÕÏËÔÒÄÍÜËÖËÔÊßÚÏÑÁÝËÖÏÑÇÒÕÆÔÚÇÏÚÕ
ÆÉÕÝÓÏÙÛÕÆÖÕßÁÞËÏÕØÃÙËÏÚÕ
ÈØËÚÇÔÏÑÄÃÊØßÓÇÍÏÇÁÔÇÔÓÏÙÛÄ
ÇÐÏÕÖØËÖÕÆÝàÜÂÝ3P]PUN>HNL
-V\UKH[PVUÜÝÇÔÇÍÑÇÃÕÍÏÇÔÇ
ÑÇÒÆÉËÏÚÏÝÇÔ¦ÍÑËÝÊÏÇÈÃÜÙÎÝ
ÓÏÇÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝ®ßÚÄÇÔÁØÞËÚÇÏÙËÖËØÃÖÕßËßØ×ÚÎÔ×ØÇ
ÍÏÇÚÎÔËÖÏÑØ¦ÚËÏÇÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝ
ËÑÚÄÝÕÔÊÃÔÕßËÔ×ÍÏÇÚÕÇÑØÏÈÄÕÔÊÃÔÕÙËËßØ×ÚÎÔ×ØÇ
©ÖÜÝßÖÕÍØÇÓÓÃàËÏÎÈØËÚÇÔÏÑÂ
ËÌÎÓËØÃÊÇÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÇÖÕÊÕÞÁÝÙÇÌ×ÝßÉÎÒÄÚËØËÝÇÖÄËÑËÃÔËÝÚÕßÈÇÙÏÑÕÆÓÏÙÛÕÆÚÎØËÚÇÔÃÇÕÈÇÙÏÑÄÝÓÏÙÛÄÝÇÔÁØÞËÚÇÏ
ÙË ËßØ×ÚÎÔ×ØÇÍÏÇÄÙÕßÝ
ËÃÔÇÏ¦ÔÜÚÜÔËÚ×ÔËÔ×ËÃÔÇÏ
ÑÇÚ×ÚËØÕÝÕÈÇÙÏÑÄÝÓÏÙÛÄÝÍÏÇ
ÚÕßÝÑ¦ÚÜÚÜÔËÚ×ÔÑÇÏÊËÔ
ßÖËØÈÇÃÔËÏÚÇ ËßØ×ÚÎÔ×ØÇ
ÑÃÔÎÙÎÚÜÔËÖËÔÊßÚÏÑ×ÔÚÕß
*P[`ËÔÚ¦ÙÙËÚÇÏÙÚÕÔËßØÆÚËØÕ
ÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄÖÕßÁÞËÏËÑÊÎÒÜÛËÃÓËÚ¦ÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÑØÃÙÎÑÇÏÇÌÕØ¦ÚÏÝÞÇÓÎÒÁÝÇÖÕÊÕÞÁÝÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔ
ÑÇÏÚÎÊÏËÆØßÔÙÎÚÕßÞ¦ÙÓÇÚÕÝ
ÚÎÝËÏÙÕÊÎÓÇÚÏÑÂÝÇÔÏÙÄÚÎÚÇÝ Ï
ÇßÚÄÍÏÇÚÃÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÎÔÖØÇÍ-
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H πρωτοβουλία o{ÑÑÈÂÊÉ{ØÐ{ÚÑÊ~É{³ÈØiÐÑ³{~Ì³É¨ÈØÙ{ÑTÉ{¨{³ÓØ~É×ÑÜÑË³ÈÙËÈVÐÉ³ÑÂÖ
³Ë{_n>B__¦>¿_©²_²>>n__²V>X¦x>¿_©²¦©¦ºV!H>Ý©©_²>>n__²
~Ñ{_¦_© !-VÐÉÒÚ¨{ÐÑÉ¨{È{Ñ~³{TÉËÖÈØ¸³¨{³É¨Ü{
ÓÇÚÏÑÂÇÆÐÎÙÎÚÜÔÇÖÕÊÕÞ×ÔÚÜÔ
ØËÚÇÔ×ÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÎÚËÒËßÚÇÃÇÊËÑÇËÚÃÇÂÚÇÔÎÞËÏØÄÚËØÎ
ÇÖÄÚÎÔËÖÕÞÂÚÜÔ§ÇÖÕÒËÄÔÚËÏÜÔÕÒÁÓÜÔÑÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÚÕ
ÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÇÖÄÚÕÁÜÝ
ÚÕ ÇÏÈÁÈÇÏÇÙÚÕÃÊÏÕÞØÕ-

ÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÁÞÕßÔÇßÐÎÛËÃÛËÇÓÇÚÏÑ¦ÕÏÇÖÕÊÕÞÁÝÚÜÔßÉÎÒÄÈÇÛÓÜÔÙÚËÒËÞ×Ô
ÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÍËÔÏÑÄÚËØÎÝ
ËßÇÏÙÛÎÚÕÖÕÃÎÙÎÝÍÏÇÚÎÊÏËßØßÔÄÓËÔÎÇÔÏÙÄÚÎÚÇÑÇÏÚÏÝÞÇÓÎÒÁÝ
ÇÖÕÊÕÞÁÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÖÄ

ÈØËÚÇÔÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÁÞÕßÔÇßÐÂÙËÏÚÕßÝÓÏÙÛÕÆÝÑÇÏÁÞÕßÔÇÔÇÍÔÜØÏÙÚËÃÇÖÄÚÕÊØßÓÇÍÏÇÚÕÔ
ÇÙÏÑÄ¡ÏÙÛÄ
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÃÊØßÓÇÖÕßÇÙÑËÃ
ÖÏÁÙËÏÝÙÚÏÝÈØËÚÇÔÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÍÏÇÔÇÇÓËÃÈÕßÔÚÕÖØÕÙÜ-

Ανάμεσα ³{ØÉ³Ñ{¨ÉËÉØÈ
ÓÜÑKÑ³iTÉ³{~ÊÉ{³ÜÊÊ³Ñ~Ñ{i+Ã>>xV
³iØËÑØ{É¨oÑÇÌÐÉ{
ÓTÈ¨×ÖoÉ{³iÛ{~Ñ{Öio{ÑÑ~Ñ³TÈ¨È
³Ù{~ÑËÐÑÑÑÉ¨oÊÈ³iÉ¨ËÙ³¨{³ÈoÓ ~¨ÌÌØ
³iØÙÊÜÉØtiÐÉoÒÜi
ÜÉ{Ì³i³Ñu³ÈÑÜÜÊÜ³iØÑÐÉËKÉ³Ñ{ÐÉÑÙTÓØÈiÜÌ³É¨ÉØ³ÈKÑ{~ÖÐ{ÚÖÑ³io¨iÐÑ³{~Ê
Ê³Ñ~Ñ{i¦x²x©vÝx¦À>Ã©V
~ÑÚØÈ³Ê¨{ÂÉØÌÜ{
{ÈÒÜÜiÜË³iØÑÐÉËK³Ñ{
ÐÉÑÙTÓØÐÉoÑÜÖ³É¨ÉØ
³ÈKÑ{~ÖÐ{ÚÖVÌØ
ÉËiØ{2x²_X2²xx²x_©~Ñ{
º©² >² +_²}xÈ³Ê¨{ÂÉÌ³{ÐÌÐ{ÑÐ{~¨ÊÐÉ{Ì³i³Ñ³È¨{~Ö³iØ
Ì³ÑÑ¨TËÉ{ÑÉ¨oÒÇÉ³Ñ{
ÑÐÉËKÉ³Ñ{ÐÉÐ{ÚÌ~Ñ³³É¨É~ÉËÈÈ¨³ÉËÈ
{ÐÉoÒÜÉØÉÉÙÈ³{~ÓØÑ{
i~Ñ³Ñ~ÉÈÑ³{~Ê¦x²x©v
>X³Ì{ÉØÌ{ÉËÑ{
ÉÒÐÉiTÓiÉÂÑ¨³iÐÓiØÉ¨oÑËÑØ³Ð{ÚÜÌo{Ì³iØÑÐÉËK³Ñ{ÐÉ³
Ð{ÚÌÈÈÙÉ{~ÖÈ{
ÉÉÙÈ³{~ÓØ
(¨ÌÚÉÉVÒ³ØVØÙÉ
Ð¨ÉËÑÉooÈiÚÉË³{ÖØ
ÑÙTÙËÈ³¨{~Ì³ÈØ{ÈÉ¨oÜÒK{
ÈÑÑÜÑÐKÒÈÉ{ÐÓ¨ÈØ~ÑÚÊ~³ÑVÌØVo{Ñ
Ñ¨ÒÙÉ{oÐÑV³¨{~Ì
~ÑÚÑ¨{Ì³i³ÑØ
ÖÏÑÄÚÕßÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÄÙÕ
ÖØÕÈÒÁÖËÏÕÛËÙÓÕÛËÚÎÓÁÔÕÝÈÇÙÏÑÄÝÓÏÙÛÄÝÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖ¦ÔÚÜÝÙßÍÑÇÚÇÒÁÍÕÔÚÇÏÓÄÒÏÝËÚÇÏØËÃËÝÚÕßÊËÃÑÚÎ-;:,ÖÕßËÃÔÇÏÕÏÓËÍÇÒÆÚËØËÝÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝ
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Συνταξιοδοτικά
ταμεία σε κρίση
αναζητούν
θετικές αποδόσεις
Εχουν περιοριστεί οι επενδυτικές τους
επιλογές εξαιτίας των αρνητικών επιτοκίων
Ενα από τα μεγαλύτεραÙßÔÚÇÐÏÕÊÕÚÏÑ¦ÚÇÓËÃÇÚÎÝÑÇÔÊÏÔÇÈÃÇÝÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÚÏÝÙßÔÁÖËÏËÝÚÜÔÇØÔÎÚÏÑ×ÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÑÇÏËÑÌØ¦àËÏÁÔÚÕÔÕ
ÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄÍÏÇÚÕÚÏÁÖËÚÇÏÙÚÕ
ÓÁÒÒÕÔÊÏÇÏÚÁØÜÝÓËÚ¦ÚÎÔÖËØÇÏÚÁØÜÓËÃÜÙÎÚÜÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÚÕßËßØ×ÈÇÛÆÚËØÇÙËÇØÔÎÚÏÑÄÁÊÇÌÕÝ
ÕÏËÖËÔÊßÚÏÑÁÝËÖÏÒÕÍÁÝÚÕßÁÞÕßÔ
ÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑ¦ÖËØÏÕØÏÙÚËÃÙËÖËØÏÕßÙÏÇÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÓÖÕØËÃÔÇ
ÓÎØËßÙÚÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏËÆÑÕÒÇÄÚÇÔ
ÑØÏÛËÃÙÑÄÖÏÓÕ
ÆÓÌÜÔÇÓËÙÞËÚÏÑÄØËÖÕØÚ¦à
ÚÕß)SVVTILYNÕÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄÝ
ËÃÔÇÏÁÔÚÕÔÕÝÙÚÕÙßÔÚÇÐÏÕÊÕÚÏÑÄ
ÚÇÓËÃÕÚÎÝ¢ÏÔÒÇÔÊÃÇÝ0STHYPULU
4\[\HS7LUZPVU0UZ\YHUJLËÙßÔÁÔÚËßÐÎÖÕßÖÇØÇÞ×ØÎÙËÙÚÕÒÙÃÔÑÏÕ¡ÃÑÕ¡ÕßØÙÕÆÒÇßÖËÆÛßÔÕÝ
ËÖËÔÊÆÙËÜÔÚÕßËÔÒÄÍÜÚÇÓËÃÕß
ÚÄÔÏÙËÖÜÝÄÒÕÝÕÑÒ¦ÊÕÝÚÜÔÙßÔÚÇÐÏÕÊÕÚÏÑ×ÔÚÇÓËÃÜÔÓÄÒÏÝÖÕß
¦ØÞÏÙËÔÇÈÒÁÖËÏÚÏËÃÊÕßÝÔÁËÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝÛÇÖØÕÑÇÒÁÙÕßÔÚÇÇØÔÎÚÏÑ¦ËÖÏÚÄÑÏÇ®©ÖÜÝßÖÕÍØÇÓÓÃàËÏ
ÕÃÊÏÕÝÚÕÚÇÓËÃÕÓÄÒÏÝÖÕß¦ØÞÏÙË
ÔÇÑ¦ÔËÏÚÇÖØ×ÚÇÈÂÓÇÚÇÍÏÇÚÎÔ
ÑÇÚ¦ÒÒÎÒÎÖØÕÙÇØÓÕÍÂÚÕßÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÕßÚÕßÑÇÛ×Ý¦ØÞÏÙËÔÇ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÙÕÈÇØÄÖØÄÈÒÎÓÇ
ÓËÚ¦ÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÑÇÒÕÑÇÏØÏÕÆ©
ÒÄÍÕÝËÃÔÇÏÄÚÏÚÕßÝÚËÒËßÚÇÃÕßÝÓÂÔËÝËÃÔÇÏÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÇÊÆÔÇÚÕÔÔÇ
ÈØËÏÙËÄÒÎÚÎÔßØÜà×ÔÎÑØÇÚÏÑ¦

ÕÓÄÒÕÍÇÖÕßÔÇÁÞÕßÔÛËÚÏÑÁÝÇÖÕÊÄÙËÏÝËÊÕÓÁÔÕß¦ÒÒÜÙÚËÄÚÏÎ
 ¬ËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÇÍÕØ¦ÙËÏÑÇÏÖ¦ÒÏÑØÇÚÏÑ¦ÕÓÄÒÕÍÇÚÜÔÞÜØ×ÔÚÎÝ
ßØÜà×ÔÎÝÕÑ¡ÕßØÙÕÆÒÇÊÏÇÈÒÁÖËÏÚÕÔÑÃÔÊßÔÕÔÇÓÎÔßÖ¦ØÞÕßÔ
ÖÒÁÕÔÇØÑËÚ¦ÕÓÄÒÕÍÇÚÕßÍËØÓÇÔÏÑÕÆÊÎÓÕÙÃÕßÊÏÇÛÁÙÏÓÇÍÏÇÔÇ
ÇÍÕØ¦ÙËÏÑÇÔËÃÝ®
¬ÕËÔÒÄÍÜÙßÔÚÇÐÏÕÊÕÚÏÑÄÚÇÓËÃÕÚÎÝ¢ÏÔÒÇÔÊÃÇÝÁÞËÏÇÔÇÍÑÇÙÚËÃÔÇËÍÑÇÚÇÒËÃÉËÏÚÇÑØÇÚÏÑ¦
ÕÓÄÒÕÍÇÇÒÒ¦ÑÇÏÚÇÕÓÄÒÕÍÇÓË
ßÉÎÒÁÝÈÇÛÓÕÒÕÍÃËÝÔÇàÎÚ×ÔÚÇÝ
ËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÁÝËÖËÔÊßÚÏÑÁÝËÖÏÒÕÍÁÝ
ÁÞËÏÙÚØÇÌËÃÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑ¦ÙËÖËØÏÕßÙÏÇÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÊËÔËÃÔÇÏËÆÑÕÒÕÔÇØËßÙÚÕÖÕÏÎÛÕÆÔÄÖÜÝÚÇ
ÇÑÃÔÎÚÇÑÇÏÕÏßÖÕÊÕÓÁÝØËßÙÚÄÚÎÚÇÓÕÏ¦àËÏÖÒÁÕÔÓËÖÕÒßÚÁÒËÏÇ
ÓÏÇÝ¦ÒÒÎÝËÖÕÞÂÝ¡ËÚÏÝÚÕÖÕÛËÚÂÙËÏÝÇßÚÁÝÑÇÚÕØÛ×ÔËÏÓËÔÔÇÊÏÇÙÌÇÒÃÙËÏÑ¦ÖÕÏËÝÇÖÕÊÄÙËÏÝÇÒÒ¦
ÓÖÕØËÃÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÓËÍ¦ÒËÝ
ÊßÙÑÕÒÃËÝÄÚÇÔÛÇÛËÒÂÙËÏÔÇØËßÙÚÕÖÕÏÂÙËÏ¬ÕÔÆÍÕßÙÚÕÎÇÐÃÇ
ÚÜÔÕÓÕÒÄÍÜÔÓËÇØÔÎÚÏÑ¦ËÖÏÚÄÑÏÇ
ÁÌÚÇÙËÙËÖÇÍÑÄÙÓÏÕËÖÃÖËÊÇÚÇ
ÚØÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÑÚÕÚËÁÞËÏÓËÏÜÛËÃ
ÙÚÇÚØÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÚÎ¢ÏÔÒÇÔÊÃÇËÏÊÏÑÄÚËØÇÙÚÏÝ§ÕËÓÈØÃÕß
ÚÇÕÓÄÒÕÍÇÓËÇØÔÎÚÏÑÁÝÇÖÕÊÄÙËÏÝÁÌÚÇÔÇÔÚÇÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇ
ÁÞÕÔÚÇÝßÖÕÞÜØÂÙËÏÇÖÄÚÇ 
ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÙÚÇÕÖÕÃÇËÃÞÇÔËÑÚÏ-

Οι διαχειριστές³Ñ×ÑÜ{³{~³ÑÐÉË³ÈØ³ÉÜÉÈ³ÑËÈØÐÊÉØÉËÑ{ÑÙÖÑ³ÑK¨È³i È¨Çi~¨Ñ³{~ÒÐÌÜoÑÐÉÚÉ³{~ÓØÑÙÌÉ{Ø

Σκανδιναβικά ταμεία
στράφηκαν σε
περιουσιακά στοιχεία
που δεν είναι εύκολο
να ρευστοποιηθούν,
όπως ακίνητα.
ÔÇÞÛËÃÚÕÔÆÍÕßÙÚÕÚÎÔÖÒËÏÕÔÄÚÎÚ¦ÚÕßÝËÃÔÇÏÕÓÄÒÕÍÇÖÕßÁÞËÏ
ËÑÊ×ÙËÏÎÌÏÔÒÇÔÊÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎ
©ÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄÝËÔÚËÃÔËÚÇÏ
ÄÓÜÝÑÇÛ×ÝÄÒÇÊËÃÞÔÕßÔÖÜÝÚÇ
ÇØÔÎÚÏÑ¦ËÖÏÚÄÑÏÇÇÖÕÚËÒÕÆÔÖÒÁÕÔÚÎÔÁÇÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇ¬ÕÇÔÚÏÙßÓÈÇÚÏÑÄÓÁÚØÕÚÜÔÇØÔÎÚÏÑ×Ô
ËÖÏÚÕÑÃÜÔÇÖÕÚËÒÕÆÙËÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÒÆÙÎËÑÚ¦ÑÚÕßÇÔ¦ÍÑÎÝÚÎÔ
ßØÜà×ÔÎÁÞÕßÔËÖÏÈÒÎÛËÃÇÖÄÚÕ
ÊÆÕÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÚÎÇÔÃÇÖÕß
ÁÞËÏÇØÔÎÚÏÑ¦ËÖÏÚÄÑÏÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇÞØÄÔÏÇÇÖÄÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚË¦ÒÒÎ
Þ×ØÇÕßÎÊÃÇÁÞËÏÇØÔÎÚÏÑ¦
ËÖÏÚÄÑÏÇÇÖÄÚÕÆÓÌÜÔÇ

ÊËÓËÚÎÔ ¬ËÃÔÇÏÇÑÄÓÎÇÔÇÍÑÇÃÇÎ¦ÑØÜÝÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÂÇßÚÂ
ÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÑÇÛ×ÝËÖÏÈØÇÊÆÔËÚÇÏÎÇÔ¦ÖÚßÐÎ
ÚÙÏÓËÚ¦ÓÏÇÖËÔÚÇËÚÃÇÇØÔÎÚÏÑ×ÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÇØÞÃàËÏÔÇËÖÏÑØÇÚËÃÄÒÕÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÎÖËÖÕÃÛÎÙÎÖÜÝËÃÔÇÏÖÕÒÆÓÇÑØÏ¦Î
ÎÓÁØÇÖÕßÎßØ×ÖÎÛÇÇÌÂÙËÏÖÃÙÜÚÎÔËÖÕÞÂÚÜÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÑ¦ÚÜ
ÚÕßÓÎÊËÔÄÝÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÑÇÒÕÑÇÏØÏÕÆ¦ÒÒÜÙÚËÚÕÖÒÕßÙÏÄÚËØÕÑØÇÚÏÑÄËÖËÔÊßÚÏÑÄÚÇÓËÃÕÚÕß
ÑÄÙÓÕßÚÕÔÕØÈÎÍÏÑÄ5VYNLZ)HUR
0U]LZ[TLU[4HUHNLTLU[ÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÄÚÏÊËÔÙÚÕÏÞÎÓÇÚÃàËÏÖÒÁÕÔ
ÙÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÜÔÇÖÕÊÄÙËÜÔÇÒÒ¦
ÙÚÎÔßÖÕÞ×ØÎÙÂÚÕßÝ©ÊÏÕÏÑÎÚÂÝÚÎÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÚÎÝÇÔÃÇÝÇØÝ
ªÄÔÚËËÑÚÏÓ¦ÖÜÝÚÇËÖÏÚÄÑÏÇÊËÔ
ÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÇßÐÎÛÕÆÔÍÏÇÇØÑËÚ¦
ÞØÄÔÏÇÇÑÄÓÎ¡ÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇ)VYZLUÕÑ
ªÄÔÚËÚÄÔÏÙËÖÜÝÚÃÖÕÚËÊËÔÊËÃÞÔËÏÖÜÝÛÇÇÒÒ¦ÐÕßÔÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÓÁÙÇÙËÞØÕÔÏÑÄÕØÃàÕÔÚÇÖÁÔÚË
ÓËÊÁÑÇËÚ×Ô®

Πρόβλεψη για ανάπτυξη 0,7% στη Γερμανία το 2020
Η βελτίωση ÚÎÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÂÝ
ËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÙÚÎËØÓÇÔÃÇÚÕÔ
§ÕÁÓÈØÏÕËÔÏÙÞÆËÏÚÏÝÖØÕÙÊÕÑÃËÝÄÚÏÖÒÎÙÏ¦àËÏÙÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝÎ
Ì¦ÙÎËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÝÚÎÝÓËÍÇÒÆÚËØÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÎÝßØ×ÖÎÝ
¥ÙÚÄÙÕÎÍËØÓÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÛÇÇÔÇÖÚßÞÛËÃÓËÇÔÇÏÓÏÑÄ
ØßÛÓÄÚÕÚÁÚÇØÚÕÚØÃÓÎÔÕÁÞÕÔÚÇÝÇÖÕÌÆÍËÏÓÄÒÏÝÓËÚ¦ÈÃÇÝ
ÚÎÔÚËÞÔÏÑÂÆÌËÙÎÚÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÚØÃÓÎÔÕ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔÊËÃÑÚÎËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÂÝËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÚÕß
ÍËØÓÇÔÏÑÕÆÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÏÔÙÚÏÚÕÆÚÕß0MVÕÏÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÚÜÔ
ÍËØÓÇÔÏÑ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔËÔÏÙÞÆÛÎÑÇÔÙÚÕßÉÎÒÄÚËØÕËÖÃÖËÊÕÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔÚËÙÙ¦ØÜÔ
ÓÎÔ×ÔÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕÇØ»ÄÒÇ
ÇßÚ¦ÎËÔÃÙÞßÙÎÂÚÇÔÞÇÓÎÒÄÚËØÎÇÖÄÚÎÓÁÙÎÖØÄÈÒËÉÎÚÜÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÜÔ
©ÏÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÏÚÕß0MVÖØÕÈÒÁÖÕßÔÄÚÏÓËÈ¦ÙÎÇßÚ¦ÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÎÍËØÓÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÛÇ
ÇÔÇÖÚßÞÛËÃÓËØßÛÓÄ ÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇ©ÑÚÜÈØÃÕßËÑËÓÈØÃÕß

Το ινστιτούτο Ifo
εκτιμά πως πλησιάζει
στο τέλος της
η επιβράδυνση
της γερμανικής
οικονομίας.
ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕ
ÚØÃÓÎÔÕÕÖÄÚËËÃÞËÇÔÇÖÚßÞÛËÃ
ÓËÚØÏÓÎÔÏÇÃÕØßÛÓÄ 
¬ÇÙÎÓËØÏÔ¦ÊËÊÕÓÁÔÇÚÕß
0MVËÔÏÙÞÆÕßÔÚÏÝËÔÊËÃÐËÏÝÄÚÏ
ÁÞËÏÌÚ¦ÙËÏÙÚÕÔÇÊÃØÚÎÝÎËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ©ÏÁØËßÔËÝÓËÚÇÐÆÚÜÔ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇ
ÊËÃÞÔÕßÔÄÚÏÚÕÛÇÇÔÇÖÚßÞÛËÃÓËÖÕÒÆßÖÕÚÕÔÏÑÄØßÛÓÄÚÕ
ÚÁÚÇØÚÕÚØÃÓÎÔÕÇÔÑÇÏÁÞÕßÔ
ÈËÒÚÏÜÛËÃÕÏÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÍÏÇÚÕ
ÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕÚÕß®ÙÞÕÒÏ¦àËÏÕ¬àÁÏÓÏªÇÝÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÚÕß)SVVTILYN0U[LSSPNLUJL
ÁÑÛËÙÎÚÕß0MVÊËÔËÔÛÕß-

Αύξηση ³ÈoÉ¨ÐÑ{~Öå (~Ñ³Ò
ÆV¸³Ù{Ò³iÐÑ$~³K¨ËÈwÛÉw
~ÉÐK¨ËÈ¨KÜÓÉ{³k
ÙÃÇÙËÚÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÕËßØ×ÔÇÞ¦ÙËÏÚÇÑÁØÊÎÖÕßÑÇÚÁÍØÇÌËÓÁÞØÏËÑËÃÔÎ
ÚÎÔ×ØÇÁÔÇÔÚÏÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏ-

ÑÕÆÊÕÒÇØÃÕß¬ÇßÉÎÒÄÈÇÛÓÇ
ÙÚËÒÁÞÎÚÜÔÍËØÓÇÔÏÑ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÖÕßÖÂØÇÔÓÁØÕÝÙÚÎÔ
ÁØËßÔÇÚÕß0MVÛËÜØÕÆÔÖÜÝÎ
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÎÔÕÖÕÃÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÚÕßÝÙÂÓËØÇ
ËÃÔÇÏËÒÇÌØ×ÝÈËÒÚÏÜÓÁÔÎËÔ×
ÕÏËÚÇÏØËÃËÝÒÏÇÔÏÑ×ÔÖÜÒÂÙËÜÔ
ÖØÕÈÒÁÖÕßÔÖÕÒÆÑÇÒÂËÕØÚÇÙÚÏÑÂÖËØÃÕÊÕ
©ÓÜÝÊËÔÖØÁÖËÏÔÇÐËÞÔ¦ËÏ
ÑÇÔËÃÝÄÚÏÙÚÕÔÍËØÓÇÔÏÑÄÑÒ¦ÊÕÚÎÝÓËÚÇÖÕÃÎÙÎÝËÐÇÑÕÒÕßÛËÃ
ÔÇÙßØØÏÑÔ×ÔËÚÇÏÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ
ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇ ÇÚ¦ÚÏÝÔÁËÝ
ÖØÕÈÒÁÉËÏÝÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÜÔ
ÚÕß0MVÚÕÎÍËØÓÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÄÚÏÛÇÑÇÚÇÍØ¦ÉËÏËÚÂÙÏÕØßÛÓÄÓËÚÇÈÕÒÂÝÓÄÒÏÝÑÇÚ¦ 
ÏÇÚÕÚØÁÞÕÔÁÚÕÝÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÔÇÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃ
ÇÑÄÓÎÞÇÓÎÒÄÚËØÇÙÚÕ ÍËÍÕÔÄÝÖÕßÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏËÌÄÙÕÔ
ËÖÏÈËÈÇÏÜÛËÃÛÇËÃÔÇÏÕÞÇÓÎÒÄÚËØÕÝØßÛÓÄÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÇÖÄÚÕ
BLOOMBERG

Κίνδυνος για καταθέτες
Τα αρνητικά ËÖÏÚÄÑÏÇÇÖÕÚËÒÕÆÔÖØÄÈÒÎÓÇÑÇÏÍÏÇÚÏÝÑÇÚÇÛÁÙËÏÝÚÜÔ
ßØÜÖÇÃÜÔ©ËßØÜÖÇáÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝ
ÇÖÁÌßÍÇÔÓÁÞØÏÖØÕÙÌ¦ÚÜÝÔÇÓËÚÇÈÏÈ¦ÙÕßÔÚÕÑÄÙÚÕÝÚÜÔÇØÔÎÚÏÑ×Ô
ËÖÏÚÕÑÃÜÔÙÚÕßÝÖËÒ¦ÚËÝÚÕßÝ¬ÕßÝ
ÚËÒËßÚÇÃÕßÝÓÂÔËÝÄÓÜÝ¦ØÞÏÙÇÔ
ÖÕÒÆÖØÕÙËÑÚÏÑ¦ÔÇËÖÏÈ¦ÒÒÕßÔÞØË×ÙËÏÝÙÚÏÝÖÕÒÆÓËÍ¦ÒËÝÑÇÚÇÛÁÙËÏÝ
ÑÇÏÙÚÕßÝÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÆÝÖÕßÊÏÇÚÎØÕÆÔËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÙÚÇÚÇÓËÃÇÚÕßÝ
ËÖØÄÙÌÇÚÎÁØËßÔÇÓËÚÇÐÆÍËØÓÇÔÏÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔÚÕ ÊÂÒÜÙË
ÄÚÏËÖÏÈ¦ÒÒËÏÇØÔÎÚÏÑ¦ËÖÏÚÄÑÏÇÙÚÏÝ
ÑÇÚÇÛÁÙËÏÝÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÑÇÏÚÕ
 ÄÚÏËÖÏÈ¦ÒÒËÏÑÇÏÙËÏÊÏ×ÚËÝÇÒÒ¦ÓÄÔÕÙËÓËÍ¦ÒÕßÝÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÆÝ
ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ¦ÔÜÚÜÔËßØ×
ÞÕßÔÖØÕÎÍÎÛËÃÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕß
ÑÇÒÕÑÇÏØÏÕÆÚØ¦ÖËàËÝÚÎÝÇÔÃÇÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝÒÈËÚÃÇÝÕØÏÙÓÁÔËÝ
ÇÖÄÚÏÝÕÖÕÃËÝËÖÏÈ¦ÒÒÕßÔÇØÔÎÚÏÑ¦
ËÖÏÚÄÑÏÇÙËÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÆÝÖÕßßÖËØÈÇÃÔÕßÔÚÕËÑÇÚËßØ×ÑÇÏ¦ÒÒËÝ

ÙËÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÆÝ¦ÔÜÚÜÔ
ËßØ×ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎ-PUHUZ>H[JO
ËÚÇÏØËÃÇËØËßÔ×ÔÍÏÇÚÕÔÚØÇÖËàÏÑÄ
ÑÒ¦ÊÕÇÔ¦ÓËÙ¦ÚÕßÝËÃÔÇÏÕÏÚØ¦ÖËàËÝ9PUNRQVIPUN3HUKVIHURÑÇÏ
:WHYLRHZZLU:QHLSSHUK-`UÖÕßÁÞÕßÔ
ÂÊÎËÖÏÈ¦ÒËÏÁÔÇËÃÊÕÝÌßÒ¦ÑÚØÜÔ
ÙËÄÙÕßÝÖËÒ¦ÚËÝÚÕßÝÁÞÕßÔÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÆÝÓËÓËÍ¦ÒÇÖÕÙ¦ÖÎÞ×ÔÚÇÝÚÕÔÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄÚÕßÑÒ¦ÊÕß
ÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝÁÔÜÙÎÝÚØÇÖËàÏÚ×Ô
ÚÎÝÇÔÃÇÝ©ÆØÒÏÑ§ÄÔÚÍÑÇÇØÔÚÚÄÔÏÙËÖØÕÙÌ¦ÚÜÝÖÜÝÄÙÕÕÏÚØ¦ÖËàËÝ
ÖØÕÙÚÇÚËÆÕßÔÚÕßÝÑÇÚÇÛÁÚËÝÇÖÄ
ÚÕÑÄÙÚÕÝÚÜÔÇØÔÎÚÏÑ×ÔËÖÏÚÕÑÃÜÔ
ÖÕßÒ¦ÔËÚÇÖØÕáÄÔÚÇÚÕßÝÙËÚÏÓÁÝ
Ñ¦ÚÜÚÕßÑÄÙÚÕßÝÑÇÏÇßÚÄÇÖÕÚËÒËÃÙÇÌ×ÝÖØÄÈÒÎÓÇ®¬ËÒËßÚÇÃÇÚÕ
ÚÇÓÖÕÆÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÙÖ¦ËÏÑÇÏÙÚÏÝ
ÏÙÖÇÔÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÓËÖØ×ÚÎÚÎÔ
)HUJV:HIHKLSSÖÕßÁÞËÏËÑÌØ¦ÙËÏ
ÚÎÔÖØÄÛËÙÎÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙÆÔÚÕÓÇÙÚÎÔËÖÏÈÕÒÂÇØÔÎÚÏÑ×ÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÙËÓËÍ¦ÒÕßÝÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÆÝ

Νέα μέτρα στήριξης
εξετάζει η Ιαπωνία
Το πράσινο φωςÁÊÜÙËÚÕ§¬ÙÚÎÔ
ÇÖÜÔÃÇÍÏÇÊÏÕÞÁÚËßÙÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÞØÂÓÇÚÕÝÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇËÔÏÙÞßÛÕÆÔÎÇÔ¦ÖÚßÐÎ
ÑÇÏÕÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÝÔÇÛËÜØ×ÔÚÇÝ
ÍÏÇÚØÃÚÎÌÕØ¦ËÖÃÚÇÞËÃØÜÚÏÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÚÕß ÍÏÇÚÎÔÏÇÖÜÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÕ§¬ÙßÔÁÙÚÎÙË
ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÙÚÎÔÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇ
ÚÎÝÇÖÜÔÃÇÝ)61ÔÇËÌÇØÓÄÙËÏÈÏ×ÙÏÓËÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÑÇÛ×ÝÕÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÝÖÇØÇÓÁÔËÏÓÇÑØÏ¦ÇÖÄÚÕÔ
ÙÚÄÞÕÚÕß 
¡ËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÖØÕÚËÃÔËÏÙÚÎÔ
)61ÔÇËÙÚÏ¦ÙËÏÙÚÇÕÓÄÒÕÍÇÓËÓÏÑØÄÚËØÎÊÏ¦ØÑËÏÇÑÇÏÖØÕÝÚÕÖÇØÄÔ
ÔÇÓÎÛÁÚËÏÜÝÙÚÄÞÕÚÎÔÇÖÄÊÕÙÎ
 ÚÜÔËÚ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÕ§¬ÕØÏÙÓÁÔÇÓÁÚØÇÄÖÜÝÕÏ
ËÑÖÚ×ÙËÏÝÙÚÏÝÇÍÕØÁÝÓÁÙÜÑÇØÚ×Ô
ÑÇÛ×ÝÑÇÏÕÏÌÕØÕÇÖÇÒÒÇÍÁÝÙÚÎÔ
ÇÍÕØ¦ÑÇÚÕÏÑÏ×ÔÑÇÏÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔ
ÁÞÕßÔÂÊÎËÔÏÙÞÆÙËÏÚÎÔËÍÞ×ØÏÇ
ÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎ©ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÚÎÝ
ÇÖÜÔÃÇÝÃÔàÕÓÖËÖØÕËÚÕÏÓ¦àË-

ÚÇÏÍÏÇÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂÔÁÜÔÓÁÚØÜÔ
ÙÚÂØÏÐÎÝÑÇÛ×ÝÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝÞ×ØÇÝÁÞËÏÖÒÎÍËÃÇÖÄÚÎÔÖØÄÙÌÇÚÎ
ÇÆÐÎÙÎÙÚÕÔÌÄØÕÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÝ
ÇÖÄÚÏÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÁÝÚÜÔËÖÏÑÃÔÊßÔÜÔÑÇÏØÏÑ×ÔÌÇÏÔÕÓÁÔÜÔÑÇÏÇÖÄ
ÚÎÍËÔÏÑÄÚËØÎËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇÕÌËÃÒËÏÔÇ
ÙßÔËÞÃÙËÏÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇËÖËÑÚÇÚÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÜÙÚÄÙÕÖØÁÖËÏÔÇ
ÈØËÏÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÚØÄÖÕßÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÓËÚØÏ¦ÙËÏÚÕÙßÔËÞ×ÝÇßÐÇÔÄÓËÔÕÑÄÙÚÕÝÖÕßÖØÕÑÆÖÚËÏÇÖÄ
ÚÇÖÇØÇÚËÚÇÓÁÔÎÝÊÏ¦ØÑËÏÇÝÓÁÚØÇ
ÙÚÂØÏÐÎÝÄÖÜÝßÖÕÍØ¦ÓÓÏÙËÚÕ§¬
ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕß§¬ ØÏÙÚÇÒÃÔÇ
ÑËÕØÍÑÃËÈÇÙÞÕÒÃÇÙËÄÚÏÇßÚÂÚÎ
ÙÚÏÍÓÂÎÇÖÜÔÃÇÁÞËÏËÖËÑÚËÃÔËÏ
ÙËÚÁÚÕÏÕÈÇÛÓÄÚÎÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂ
ÑÇÏÚÎÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂ×ÙÚË
ÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÙßÓÈËÃÑ¦ÖÕÏÕ
ÇÖØÄÈÒËÖÚÕÍËÍÕÔÄÝÎÞ×ØÇÛÇÁÞËÏ
ÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎËßËÒÏÐÃÇÑÇÏÊËÔÛÇ
ÓÖÕØËÃÔÇÇÔÚËÖËÐÁÒÛËÏ

Αυστηρές ποινές για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας επιβάλλει το Πεκίνο
Ωθηση ÙÚÏÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÚÎÝ
©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÓËÚÕËÑÃÔÕÍÏÇÚÎ
ÙÆÔÇÉÎËÓÖÕØÏÑÂÝÙßÓÌÜÔÃÇÝËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÊ×ÙËÏÎÇÖÄÌÇÙÎÚÎÝ
ÃÔÇÝÔÇËÖÏÈ¦ÒËÏÇßÙÚÎØÄÚËØÕßÝ
ÑÇÔÄÔËÝÍÏÇÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÎÝ
ÖÔËßÓÇÚÏÑÂÝÏÊÏÕÑÚÎÙÃÇÝØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇÇÖÄÚÇÖÒÁÕÔÇÑÇÔÛ×ÊÎàÎÚÂÓÇÚÇÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝÊÆÕ
ÓËÍÇÒÆÚËØËÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÓËÚÎÔ
©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÔÇÇÙÑËÃÊÏÇØÑ×ÝÖÏÁÙËÏÝÙÚÕËÑÃÔÕÍÏÇÚÕÛÁÓÇ
©ÖÜÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÚÕËÑÃÔÕ
ÖØÕÚÃÛËÚÇÏÔÇËÖÏÈ¦ÒËÏÙÑÒÎØÄÚËØËÝÑßØ×ÙËÏÝÙËÑ¦ÛËÖÇØÇÈÃÇÙÎÚÜÔÖÔËßÓÇÚÏÑ×ÔÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÑÇÏÙÚÎÔÑÒÕÖÂÖÔËßÓÇÚÏÑÂÝ
ÏÊÏÕÑÚÎÙÃÇÝ
ËÔÊÏËßÑØÃÔÏÙËÖ¦ÔÚÜÝÙË
ÖÕÏËÝÇÑØÏÈ×ÝÑÏÔÂÙËÏÝÛÇÖØÕÞÜØÂÙËÏ¦ÍÏÕÇÃÚÎÓÇÚÎÝ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔËÃÔÇÏÔÇÖÇÚ¦ÐËÏÚÕËÑÃÔÕ
ÚÎÔÑÒÕÖÂÖÔËßÓÇÚÏÑÂÝÏÊÏÕÑÚÎÙÃÇÝØÕÖÇÔÚÄÝÄÓÜÝÎ©ß¦-

Πρόκειται για κίνηση
καλής θελήσεως προς
τις ΗΠΑ, που πιέζουν
για την προστασία
της πνευματικής
ιδιοκτησίας.
ÙÏÍÑÚÕÔàÎÚ¦ËÏÇÖÄÚÎÔÑÏÔËàÏÑÂ
ÎÍËÙÃÇÔÇÓÎÔÇÔÇÍÑ¦àËÏÖÒÁÕÔ
ÚÏÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÔÇ
ËÑÞÜØÕÆÔÚËÞÔÕÍÔÜÙÃÇÑÇÏËÓÖÕØÏÑ¦ÓßÙÚÏÑ¦ÚÕßÝÙÚÏÝÑÏÔËàÏÑÁÝ
¬ÕÇÃÚÎÓÇÇÌÕØ¦ÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÚÕß
ËÑÃÔÕßÖÕßÍÏÇÔÇÊ×ÙËÏ¦ÊËÏÇ
ÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÙËÐÁÔÎËÖÏÞËÃØÎÙÎ
ÚÎÝÛÁÚËÏÄØÕÔÇÙßÔ¦ÉËÏÑÕÏÔÕÖØÇÐÃÇÓËËÍÞ×ØÏÇÕÓÄÒÕÍÂÚÎÝ
¡ËÚÕÔÚØÄÖÕÇßÚÄÔßÖÕÑÒÁÖÚËÏ
ÚËÞÔÕÍÔÜÙÃÇÑÇÏËÓÖÕØÏÑ¦ÓßÙÚÏÑ¦ÇÖÄÚÏÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝËÖÏÞËÏ-

Η κινεζική~ÈKÓ¨iiÙÉÐÉÖÚi~ÉÑÙ{ÉÈ~ÜÖÉ{³iÑÇiÐËiÌ
ÓTÈÜioÉËÑÌ~ÜÊÉÈÐÑ³{~ÊØ{Ù{~³iËÑØ

ØÂÙËÏÝÖÏÞËÏØ×ÔÚÇÝÁÚÙÏÔÇ
ÇÔÚÇÖÕÑØÏÛËÃÙÚÕÇÃÚÎÓÇÚÎÝ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÑÇÏÔÇÊÏËßÑÕÒÆÔËÏÚÎÔ
ÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝÊÆÕ
ÖÒËßØÁÝÚÕËÑÃÔÕÇÔÇÑÕÃÔÜÙË
ÄÚÏÛÇÁÞËÏÖËØÏÕØÃÙËÏÚÏÝÑÒÕÖÁÝ
ÖÔËßÓÇÚÏÑÂÝÏÊÏÕÑÚÎÙÃÇÝÓÁÞØÏÚÕ
ÑÇÏÄÚÏÛÇÊÏËßÑÕÒÆÔËÏÚÎÔ
ÇÖÕàÎÓÃÜÙÎÄÙÜÔÁÞÕßÔÖÒÎÍËÃ
ÇÖÄÑÒÕÖÂÖÔËßÓÇÚÏÑÂÝÚÕßÝÏÊÏÕÑÚÎÙÃÇÝ
ÞËÏÖØÕÎÍÎÛËÃÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÊÂÒÜÙÎÚÕßËÖÏÑËÌÇÒÂÝ
ÚÎÝÑÏÔËàÏÑÂÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÚÏÑÂÝ
ÕÓ¦ÊÇÝÍÏÇÚÕËÓÖÄØÏÕÄÚÏÚÕËÑÃÔÕÛÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙËÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÚÜÔÑØÇÚÏÑ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ
¬ÄÔÏÙËËÖÃÙÎÝÄÚÏÛÇÇÔÕÃÐËÏÚÕÔ
ÚÕÓÁÇÚÜÔÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑ×Ô
ßÖÎØËÙÏ×ÔÙÚÕÔÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÑÇÏ
ÛÇËÖÏÈ¦ÒËÏÙËÈÇÙÓÄÚÜÔÖÔËßÓÇÚÏÑ×ÔÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔ
¬ÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇ¦ÒÒÜÙÚËÕ ÏÔÁàÕÝÖØÄËÊØÕÝÏ¬àÏÔ-

ÖÃÔÍÑËÐÁÌØÇÙËÚÎÔÖØÄÛËÙÎÔÇ
ËØÍÇÙÚËÃÇÖÄÑÕÏÔÕÆÓËÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ×ÙÚËÕÏÊÆÕÖÒËßØÁÝÔÇÑÇÚÇÒÂÐÕßÔÙÚÎÔÖØ×ÚÎÌ¦ÙÎÓÏÇÝ
ËÓÖÕØÏÑÂÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÖÕßÛÇÈÇÙÃàËÚÇÏÓËØÏÑ×ÝÙÚÎÔÏÙÄÚÎÚÇ®
ÃÍËÝ×ØËÝÇØÍÄÚËØÇÖ¦ÔÚÜÝ
ÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝÊÂÒÜÙË
ÖÜÝÊËÔÙßÓÓËØÃàËÚÇÏÚÎÛÁÙÎÚÕß
ÏÔÁàÕßÕÓÕÒÄÍÕßÚÕßÑÇÛ×ÝÕÏ
ÐËÑÏÔÕÆÔÇÖÄÚÕÖ¦ÚÜÓÇËÔ×
Î ÃÔÇÈØÃÙÑËÚÇÏÂÊÎÙÚÕÚÇÈ¦ÔÏ®©ÏÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÚÏÑÁÝÕÓ¦ÊËÝÚÜÔÊÆÕÖÒËßØ×ÔÁÞÕßÔÚÇÑÚÏÑÁÝËÖÇÌÁÝÙËÓÏÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ
ÔÇÍËÌßØ×ÙÕßÔÚÏÝßÌÏÙÚ¦ÓËÔËÝ
ÊÏÇÌÕØÁÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝÕÖÕÃËÝ
ÙßÍÑÇÚÇÒÁÍÕÔÚÇÏÎÖÕÒÏÚÏÑÂÚÎÝ
ÃÔÇÝÙÚÕÛÁÓÇÚÜÔÖÔËßÓÇÚÏÑ×Ô
ÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÎÖØÄÙÈÇÙÎÚÜÔÐÁÔÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔÙÚÎÔÑÏÔËàÏÑÂÇÍÕØ¦ÑÇÏÎÊÁÙÓËßÙÂÚÎÝÔÇËÏÙ¦ÍËÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÍØÕÚÏÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇ
ÇÖÄÚÏÝ
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ΔΙΕΘΝΗ

Αύξηση ελάχιστης κεφαλαιακής
επάρκειας για UBS, Credit Suisse
Επιπλέον  ÊÏÙËßØ×ÊÏÙ
ËÒÈËÚÏÑ¦ÌØ¦ÍÑÇÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
È¦ÒÕßÔÙÚÎÔ¦ÑØÎÚÎÔËÖÄÓËÔÎ
ÖËÔÚÇËÚÃÇÕÏËÒÈËÚÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝ
<):ÑÇÏ*YLKP[:\PZZLÓËÚ¦ÚÎÔ
ÇÖÄÌÇÙÎÚÎÝËÒÈËÚÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÔÇÇßÐÂÙËÏÚÇËÒ¦ÞÏÙÚÇ
ÄØÏÇÑËÌÇÒÇÏÇÑÂÝËÖ¦ØÑËÏÇÝÍÏÇ
ÚÏÝÊÆÕÓËÍÇÒÆÚËØËÝÚØ¦ÖËàËÝÚÎÝ
Þ×ØÇÝØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÊÏËÛÔÂÚ¦ÙÎÖÕßÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇ
ÓËÚ¦ÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÑØÃÙÎÑÇÏÇÖÕÙÑÕÖËÃ
ÙÚÕÔÇÖËØÏÕØÏÙÚÕÆÔÕÏÊÏÇÙ×ÙËÏÝÚØÇÖËà×ÔÓËÞØÂÓÇÚÇÚÜÔ
ÌÕØÕÒÕÍÕßÓÁÔÜÔ
ËÒÈËÚÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÇÔÇÛË×ØÎÙËÚÕßÝÑÇÔÄÔËÝÍÏÇÚÎÔ
ÑËÌÇÒÇÏÇÑÂËÖ¦ØÑËÏÇ×ÙÚËÔÇ
ËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÄÚÏÕÏÓÎÚØÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÚÜÔÊÆÕÙßÙÚÎÓÏÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔÚÎÝËÃÔÇÏËÖÇØÑ×ÝÑËÌÇÒÇÏÕÖÕÏÎÓÁÔËÝÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÖÕßÐËÙÖ¦ÙËÏÔÁÇÑØÃÙÎÙÆÓÌÜÔÇÓËÊÂÒÜÙÎËÑÖØÕÙ×ÖÕß
¬ÆÖÕßÚÎÝËÒÈËÚÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÁØÔÎÖØÕÞ×ØÎÙËÙÚÎÔ
ÇÆÐÎÙÎÚÜÔËÒ¦ÞÏÙÚÜÔÕØÃÜÔ
ÑËÌÇÒÇÏÇÑÂÝËÖ¦ØÑËÏÇÝÍÏÇÚÏÝ
<):ÑÇÏ*YLKP[:\PZZLÊÏÄÚÏÇÔÎÙßÞËÃÄÚÏÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÔÁÇÝ
ÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÝÑØÃÙÎÝÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÚÜÔÑËÌÇÒÇÃÜÔÚÕßÝ
ËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÊËÙÓËßÛËÃÍÏÇÚÎÔ
Ñ¦ÒßÉÎàÎÓÏ×ÔÇÖÄÚÏÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÚÜÔÊÆÕÚØÇÖËà×ÔÙË
ÑÇÏØËÚÇÔÃÇ
ÑÖØÄÙÜÖÕÝ¬ÆÖÕßÚÎÝ<):
ÊÂÒÜÙËÄÚÏÎÚØ¦ÖËàÇÒÇÓÈ¦ÔËÏßÖÄÉÎÚÎÝÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÑÇÏ
ÄÚÏÇßÚÂÁÞËÏÂÊÎÖËØÏÒÎÌÛËÃ
ÙÚÇÙÞÁÊÏ¦ÚÎÝÍÏÇÇÆÐÎÙÎÚÜÔ
ÑËÌÇÒÇÃÜÔÚÎÝ*YLKP[:\PZZL
ÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÖÜÝÎËÐÁÒÏÐÎÍÏÇ
ÇÆÐÎÙÎÚÎÝËÒ¦ÞÏÙÚÎÝÑËÌÇÒÇÏ-

REUTERS

Θα πρέπει να «βάλουν στην άκρη» 21,8 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη πενταετία

Tόσο i2-Ì~Ñ{i¦_Xx²-ºx©©_ÐÉÑÑ~{É{Ø³ÈØ³ËÇÈÌ³{iÑÖÂii³iØÉÜÒT{³iØ~É×ÑÜÑ{Ñ~ÊØÉÒ¨~É{ÑØtÙÉÑ³ÓÜÉÉÓ~ÜiÂiu~Ñ{
Ì³{ÓTÉ{ÊÙiÉ¨{Üi×ÚÉË³TÉÙ{ÑÐÌ³ÈØ ~³{ÐÒ³Ñ{VÒ³ØVÌ³{iÉÂÓÜ{ÂiÚÑÑÈÂÊÉ{³~Ì³Ø³ÙÑÉË¨Ø{~~È¨{Ò~Ñ{É{TÉ{¨ÊÉ{Ø
ÇÑÂÝËÖ¦ØÑËÏÇÝÊËÔÇÖÕÚÁÒËÙË
ÁÑÖÒÎÐÎ®ÑÇÏÄÚÏÁÞËÏÂÊÎÖËØÏÒÎÌÛËÃÙÚÕÔÙÞËÊÏÇÙÓÄÚÎÝ

Η Βασιλεία ΙΙΙ
©ÏÚØ¦ÖËàËÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝ
ÔÜÙÎÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÞØËÏÇÙÚËÃ
ÔÇÙßÍÑËÔÚØ×ÙÕßÔËÖÏÖÒÁÕÔÑËÌ¦ÒÇÏÇÆÉÕßÝÊÏÙËßØ××ÙÚË
ÔÇÙßÓÓÕØÌÜÛÕÆÔÓËÚÕÔÔÁÕÑÇÔÕÔÏÙÓÄÇÙÏÒËÃÇÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÓËÒÁÚÎÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝ¬ØÇÖËàÏÑÂÝ©ÓÕÙÖÕÔÊÃÇÝ,)-ÖÕß
ËÃÞËÊÕÛËÃÙÚÎÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÙÚÏÝ
§ÕËÓÈØÃÕß¬ÕÔÁÕÑÇÔÕÔÏÙÚÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕÇÙÏÒËÃÇÚÕÕÖÕÃÕ
ÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÛÎÑËÎßØÜÖÇáÑÂ

Οι τράπεζες της Ε.Ε.
χρειάζεται να αυξήσουν τα κεφάλαιά
τους κατά 400 δισ.
ευρώ στο πλαίσιο
της Βασιλείας ΙΙΙ.
ÔÜÙÎÓËÚÏÝÁÞËÏÙÚÄÞÕÔÇ
ËÔÏÙÞÆÙËÏÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÚÜÔ
ÚØÇÖËà×ÔÔÇÇÖÕØØÕÌÕÆÔÊßÔÎÚÏÑÁÝàÎÓÃËÝÞÜØÃÝÔÇÇÖËÏÒÕÆÔ
ÚÎÔËßÙÚ¦ÛËÏÇÚÕßÖÇÍÑÄÙÓÏÕß
ÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ

¬ÕÔÕÆÒÏÕÎßØÜÖÇáÑÂ¬ØÇÖËàÏÑÂØÞÂËÃÞËÊÎÓÕÙÏËÆÙËÏ
ÓËÒÁÚÎÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÕÖÕÃÇÕÏ
ÓËÍÇÒÆÚËØËÝÚØ¦ÖËàËÝÚÎÝ
ÛÇÖØÁÖËÏÔÇÇßÐÂÙÕßÔÚÇÑËÌ¦ÒÇÏ¦ÚÕßÝÑÇÚ¦ÖËØÃÖÕß 
ÂÑÇÚ¦ÊÏÙËßØ×
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔ,)-ÎÇÆÐÎÙÎÚÜÔËÒ¦ÞÏÙÚÜÔÕØÃÜÔÑËÌÇÒÇÏÇÑÂÝËÖ¦ØÑËÏÇÝÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕ
ÚÕßÑÇÔÕÔÏÙÓÕÆÇÙÏÒËÃÇÛÇ
ÕÊÎÍÂÙËÏÙËÇÆÐÎÙÎÚÕßÑÄÙÚÕßÝ
ÊÇÔËÏÙÓÕÆÍÏÇÔÕÏÑÕÑßØÏ¦ÑÇÏ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎ
ÓËÒÁÚÎÇÑÄÓÎÑÇÏÇÔÒÎÌÛËÃ
ßÖÄÉÎÚÕÑÁØÊÕÝÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÒÄÍÜÚÎÝËÔÃÙÞßÙÎÝÚÎÝ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÚÕßÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÎØÆÛÓÏÙÎÛÇ
ÕÊÎÍÂÙËÏÙËÓËÃÜÙÎÚÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÑÇÏÚËÒÏÑ¦ÙËÇÖ×ÒËÏÇ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÃÙÎÓËÚÕ ÚÕËßØÜÖÇáÑÕÆ©ÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝ
ÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝÇØÓÄÊÏÕÝÍÏÇÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÁÝ
ßÖÎØËÙÃËÝ¦ÒÔÚÏÝ§ÚÕÓÖØÄÈÙÑÏÝËÃÞËÊÎÒ×ÙËÏÙÚÏÝ§ÕËÓÈØÃÕßÖÜÝÖÇØ»ÄÒÕÖÕßÕÏÔÁËÝ
ÇÖÇÏÚÂÙËÏÝËÖÏÈÇØÆÔÕßÔÏÊÏÇÃÚËØÇÚÏÝËßØÜÖÇáÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÎ
ÊËÙÓËÆËÚÇÏÔÇËÌÇØÓÄÙËÏ
ÖÏÙÚ¦ÚÏÝÚËÒÏÑÁÝÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝ
ÚÎÝÇÙÏÒËÃÇÝ® ÕÓÏÙÏÄÔÛÇ
ËÚÕÏÓ¦ÙËÏÔÕÓÕÛËÚÏÑÂÖØÄÚÇÙÎ
ÍÏÇÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂÚÎÝÓËÚÇØØÆÛÓÏÙÎÝÚÎÝÇÙÏÒËÃÇÝÓÁÞØÏÚÕ
ÚÁÒÕÝÚÕßËÃÞËÖËÏÕÑ§ÚÕÓÖØÄÈÙÑÏÝÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝÄÚÏÎ
ßØ×ÖÎÛÇËÐÇÔÚÒÂÙËÏÕÒÄÑÒÎØÎÚÎÓËÚÇÈÇÚÏÑÂÖËØÃÕÊÕÊÎÒÇÊÂÓÁÞØÏÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÖÕß
ÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÇÖÄÚÕÔÁÕÑÇÔÕÔÏÙÚÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕ
BLOOMBERG, REUTERS
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Πρόταση για «κούρεμα»
σε ομολογιούχους
από τον όμιλο Tewoo
Η Κίνα ÈØÃÙÑËÚÇÏÇÔÚÏÓÁÚÜÖÎÓË
ÚÎÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÎÞØËÕÑÕÖÃÇ
ÑØÇÚÏÑÂÝËÚÇÏØËÃÇÝÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔËÚ×ÔÙÎÓ¦ÊÏÄÚÏÚÕËÑÃÔÕËÃÔÇÏÊÏÇÚËÛËÏÓÁÔÕÔÇËÖÏÚØÁÉËÏÙÚÏÝÊßÔ¦ÓËÏÝÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÔÇ
ÒËÏÚÕßØÍÂÙÕßÔÇÑÄÓÎÑÇÏÙÚÎÔ
ÖËØÃÖÚÜÙÎÑØÇÚÏÑ×ÔËÚÇÏØËÏ×Ô
©ÄÓÏÒÕÝ;L^VVÖÕßÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏËÃÚÇÏÙÚÎÔËÓÖÕØÃÇÖØ×ÚÜÔ
ßÒ×ÔÑÇÏÙÚÏÝßÖÕÊÕÓÁÝÓËËÚÂÙÏÇÁÙÕÊÇÆÉÕßÝÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÁÞËÏÖØÕÚËÃÔËÏÙÚÕßÝÑÇÚÄÞÕßÝÕÓÕÒÄÍÜÔÖÕßÁÞËÏËÑÊ×ÙËÏ
ÙËÊÕÒ¦ØÏÕËÃÚËÔÇÇÖÕÊËÞÛÕÆÔ
ÓËÍ¦ÒÎÓËÃÜÙÎÚÕßÑËÌÇÒÇÃÕß
ÚÕßÝËÃÚËÔÇÚÇÇÔÚÇÒÒ¦ÐÕßÔÓË
ÔÁÇÕÓÄÒÕÍÇÖÕßÁÞÕßÔÖÕÒÆ
ÞÇÓÎÒÄÚËØÎÇÖÄÊÕÙÎ
©ÄÓÏÒÕÝ;L^VVÂÚÇÔÚÕ
Î Î ÓËÍÇÒÆÚËØÎ ËÚÇÏØËÃÇ
ÙÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔ
ÙÞËÚÏÑÄÑÇÚ¦ÒÕÍÕÚÕßÖËØÏÕÊÏÑÕÆ-VY[\UL¬ÕËÃÞËËÚÂÙÏÇ
ÁÙÕÊÇÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÑÁØÊÎ
ÖËØÃÖÕßËÑÇÚÊÕÒ¦ØÏÇÖËØÏÕßÙÏÇÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÆÉÕßÝ
ÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÑÇÏÇÖÇÙÞÕÒÕÆÙËÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÇÖÄ
ßÖÇÒÒÂÒÕßÝÚÕ
ØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏËÃÚÇÏÖÁØÇÔÚÎÝ
ËÓÖÕØÃÇÝÖØ×ÚÜÔßÒ×ÔÙËÁØÍÇßÖÕÊÕÓ×ÔÙÚÏÝÓËÚÇÌÕØÁÝ
ÙÚÎÔËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎÒÏÓÁÔÜÔÑ¦
ÞËÏËÖÃÙÎÝÖÇØÕßÙÃÇÙËÇØÑËÚÁÝÞ×ØËÝÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÜÔ
ÚÜÔËØÓÇÔÃÇÝÇÖÜÔÃÇÝ
ÑÇÏÏÍÑÇÖÕÆØÎÝ
© ÄÓÏÒÕÝ ;L^VV ËÃÔÇÏ ÖÕÒÆÖÏÛÇÔÄÔÇÓÎÔËÐßÖÎØËÚÂÙËÏÕÓÄÒÕÍÕÙËÊÕÒ¦ØÏÕÆÉÕßÝ
ËÑÇÚÚÕÕÖÕÃÕÜØÏÓ¦àËÏÙÚÏÝ
ËÑËÓÈØÃÕßÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ
)SVVTILYNÞËÏÖØÕÚËÃÔËÏÙÚÕßÝ
ÖÏÙÚÜÚÁÝÚÕßÇÔÚÇÒÒÇÍÂÂÖ×ÒÎÙÎÚØÏ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔÙËÊÕÒ¦ØÏÕÖÕßÜØÏÓ¦àÕßÔÚÎÔËÖÄÓË-

ÔÎÚØÏËÚÃÇÓËÚÇÐÆÚÜÔÕÖÕÃÜÔ
ÑÇÏÚÕÕÓÄÒÕÍÕÚÜÔËÑÇÚ
ÊÕÒÇØÃÜÔ
ÆÓÌÜÔÇ ÓË ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ
ÚÕß)SVVTILYNÕÏÖÏÙÚÜÚÁÝÚÕß
;L^VVÁÞÕßÔÖËØÏÛ×ØÏÕÒÃÍÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÚÜÔÊÆÕËÈÊÕÓ¦ÊÜÔ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÇÖÕÌÇÙÃÙÕßÔÇÔ
ÛÇÊËÞÛÕÆÔÑÕÆØËÓÇ®ÚÕßÑËÌÇÒÇÃÕßÚÕßÝÓÁÞØÏÑÇÏÑÇÚ¦ 
ËÆÚËØÎËÖÏÒÕÍÂÖÕßÚÕßÝ
ÖØÕÙÌÁØËÚÇÏËÃÔÇÏÔÇÇÔÚÇÒÒ¦ÐÕßÔÚÇÖÇÒÏ¦ÕÓÄÒÕÍÇÆÉÕßÝ
ÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÓËÔÁÇÖÕß
ÄÓÜÝÛÇÁÞÕßÔÓËÍÇÒÆÚËØÎÖËØÃÕÊÕÜØÃÓÇÔÙÎÝÑÇÏÖÕÒÆÞÇÓÎÒÄÚËØÕÑÕßÖÄÔÏ

Πρόκειται για τη
μεγαλύτερη κρατική
κινεζική εταιρεία στο
εμπόριο πρώτων υλών,
που εμφανίζει ετήσιο
τζίρο 66,6 δισ. δολ.
©ÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÊßÙÑÕÒÃËÝÖÕß
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÕÄÓÏÒÕÝ;L^VVËÃÞÇÔÇÖÕÑÇÒßÌÛËÃÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕ
ÖØÃÒÏÕÄÚÇÔËÃÞËàÎÚÂÙËÏÇÖÄ
ÚÕßÝÖÏÙÚÜÚÁÝÚÕßËÖÏÓÂÑßÔÙÎ
ÚÜÔÊÇÔËÃÜÔÚÕßÑÇÏËÃÞËÖÕßÒÂÙËÏÞÇÒÑÄÙËÚÏÓÁÝÞÇÓÎÒÄÚËØËÝ
ÇÖÄÇßÚÁÝÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÑÇÛ×Ý
ÈØÏÙÑÄÚÇÔÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÝÓËÕÐËÃÇ
ÁÒÒËÏÉÎØËßÙÚÄÚÎÚÇÝ
ÑËÃÔÕÚÕÔÓÂÔÇÕÕÃÑÕÝÖÏÙÚÕÒÎÖÚÏÑÂÝÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÝ-P[JO
ËÃÞËßÖÕÈÇÛÓÃÙËÏÚÎÔÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÚÕßÕÓÃÒÕß;L^VVÑÇÚ¦ÁÐÏ
ÈÇÛÓÃÊËÝÙË×ÙÚËÔÇÙßÓÈÇÊÃàËÏÓËÚÎÔÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎØËßÙÚÄÚÎÚÇÑÇÏÚÕÔßÉÎÒÄÚËØÕÇÖÄ
ÚÕÇÔÇÓËÔÄÓËÔÕÊÇÔËÏÙÓÄÚÕß
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Επιμένει στο δικό του κεραμίδι ο Ελληνας
Αναθερμαίνεται η αγορά στεγαστικών δανείων – Ακίνητο παλαιό έως 150.000 αναζητούν τα νοικοκυριά – Σε ποιες περιοχές αγοράζουν
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Κατοικίες αξίας έως 150.000 ευρώ
και ποσοστό τραπεζικής χρηματοδότησης της τάξεως του 70%-80%
είναι ο «χρυσός κανόνας» με τον
οποίο «βαδίζει» εν έτει 2019 η ελληνική αγορά ακινήτων. Ωστόσο,
σε αντίθεση με τα προηγούμενα
χρόνια, το αγοραστικό ενδιαφέρον
είναι σαφώς αυξημένο, έστω κι αν
επί του παρόντος, ο διαθέσιμος προϋπολογισμός των ενδιαφερομένων
είναι σαφώς χαμηλότερος σε σχέση
με τα χρόνια που προηγήθηκαν της
οικονομικής κρίσης, όταν μεγάλο
μέρος της ζήτησης αφορούσε νεόδμητες κατασκευές κόστους της
τάξεως των 250.000-300.000 ευρώ.
Με βάση τα στοιχεία της IMS (Individual Mortgage Solutions), εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στην
αγορά στεγαστικής πίστης, έχοντας
σημαντικό μερίδιο, κατά τη διάρκεια
του 2019, κατά μέσον όρο εκταμιεύονται 40-50 στεγαστικά δάνεια
μηνιαίως.
Σύμφωνα με τον κ. Γιώργο Γκιόκα,
διευθυντή πωλήσεων και συνιδρυτή
της IMS, «το 2018 εξασφαλίζαμε εγκρίσεις για περίπου 30-35 στεγαστικά
δάνεια μηνιαίως, ενώ το 2017 ακόμα
λιγότερα σχεδόν τα μισά απ’ ό,τι
σήμερα, επομένως είναι σαφές ότι
έχουν αυξηθεί οι αγοραστές ακινήτων».
Αντίστοιχα, η μέση αξία των στεγαστικών δανείων που εκταμιεύονται
για την αγορά κατοικίας ανήλθε σε
σχεδόν 100.000 ευρώ, σημειώνοντας
αύξηση της τάξεως του 20% σε σχέση με το 2018, όταν η αντίστοιχη
αξία ανά δάνειο δεν ξεπερνούσε τις
80.000 ευρώ. Οσον αφορά τα προς
χρηματοδότηση ακίνητα, η μέση
αξία τους διαμορφώνεται φέτος σε
140.000 ευρώ, από 118.000 ευρώ το
2018.
Κατά τον κ. Γκιόκα, «η αγορά ακινήτου είναι βαθιά ριζωμένη στην
ελληνική κουλτούρα, ακόμα και σήμερα. Αυτό όμως που έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με τα προηγούμενα
χρόνια, είναι το γεγονός ότι οι σημερινοί δανειολήπτες είναι συνειδητοποιημένοι και απαιτούν υψηλό
επίπεδο υπηρεσιών και σωστή ενημέρωση». Αυτό, πάντως, που απο-

τελεί βεβαιότητα είναι ότι η ζήτηση
είναι αυξημένη σε σχέση με πριν
από 1-2 χρόνια. Ωστόσο, εκ των
πραγμάτων, οι οικονομικές δυνατότητες των περισσότερων νοικοκυριών παραμένουν περιορισμένες
και σίγουρα καθιστούν πρακτικά
απαγορευτική την απόκτηση νεόδμητου ακινήτου, καθώς σε μια τέτοια
περίπτωση το κόστος ξεπερνά εύκολα τις 200.000 ευρώ, ανεξάρτητα
από την περιοχή.

Δόση 450 ευρώ
Για να λάβει κανείς (άγαμος 30
ετών) ένα στεγαστικό δάνειο κυμαινόμενου επιτοκίου, ύψους 100.000
ευρώ και διάρκειας 30 ετών (εφόσον
δεν έχει κάποιο άλλο δάνειο), χρειάζεται να διαθέτει ετήσιο καθαρό
εισόδημα της τάξεως των 15.000 ευρώ. Αν όμως διαθέτει παιδί/παιδιά,







Κατά τη διάρκεια του
2019, κατά μέσον όρο
εκταμιεύονται 40-50
στεγαστικά δάνεια
μηνιαίως.
το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό αυξάνεται. Πάντως, συνηθέστερα, σε
ένα στεγαστικό δάνειο εμπλέκονται
τουλάχιστον δύο φυσικά πρόσωπα
σήμερα, είτε ζευγάρι, είτε τέκνο με
εγγυητή τον γονιό. Ενα τέτοιο δάνειο
απαιτεί περίπου 450 ευρώ μηνιαίας
δόσης για να εξυπηρετηθεί, ποσό
που είναι αρκετά χαμηλότερο από
το ενοίκιο, που θα πλήρωνε ο ενδιαφερόμενος για ένα ακίνητο αντίστοιχων προδιαγραφών και στην
ίδια περιοχή, μετά την πρόσφατη
εκτίναξη των ζητούμενων ενοικίων.
Ασφαλώς, αυξήσεις έχουν σημειωθεί και στις τιμές πώλησης, με τον
κ. Γκιόκα να επισημαίνει ότι σε ορισμένες περιοχές, ιδίως στα νότια
προάστια, όπου εντοπίζεται μεγάλο
μέρος της ζήτησης, οι αξίες έχουν
αυξηθεί έως 30%-35% σε σχέση με
πριν από δύο χρόνια. Με δεδομένο,
μάλιστα, ότι οι αξίες των περισσότερων ακινήτων, π.χ. στη Γλυφάδα,
στο Ελληνικό, ή στη Βούλα κινούνται

εκτός του προϋπολογισμού των Ελλήνων αγοραστών, οι περισσότεροι
στρέφονται σε όμορες περιοχές,
όπως για παράδειγμα σε Ηλιούπολη,
Αργυρούπολη, Αγιο Δημήτριο, Μοσχάτο και Ν. Φάληρο. «Επίσης, παρατηρούμε ότι όλο και μεγαλύτερο
μέρος της ζήτησης στρέφεται στα
βόρεια προάστια, όπως σε Πεύκη,
Μαρούσι, Χαλάνδρι, Ν. Ψυχικό και
Βριλήσσια, όπου με το ίδιο κόστος,
είναι εφικτή η απόκτηση κατοικιών
μεγαλύτερης επιφάνειας, σε σχέση
με τα νότια προάστια», αναφέρει ο
κ. Γκιόκας. Σε κάθε περίπτωση, τα
νότια και τα βόρεια προάστια εξακολουθούν να αποτελούν τις περιοχές πρώτης προτίμησης για οικογένειες με παιδιά, που αναζητούν ακίνητα έως 100 τ.μ. και ηλικίας έως
20 ετών.
Ανάλογα όμως με την περιοχή,
το αγοραστικό ενδιαφέρον ενδέχεται
να στραφεί και σε νεόδμητες κατασκευές. Για παράδειγμα, σε ορισμένα
προάστια της Αττικής Ριβιέρας, λόγω
υψηλής ζήτησης από το εξωτερικό,
ένα ακίνητο 10ετίας δεν έχει μεγάλη
απόκλιση σε κόστος σε σχέση με
ένα νεόδμητο, με αποτέλεσμα, κάποιοι αγοραστές να προτιμούν ασφαλώς τη νέα κατοικία, ιδίως εφόσον
μπορούν να τη δεσμεύσουν από τα
αρχικά στάδια της κατασκευής, γεγονός που εξασφαλίζει και χαμηλότερο κόστος.

Η μέση αξία των στεγαστικών δανείων που εκταμιεύονται για την αγορά κατοικίας ανήλθε σε σχεδόν 100.000 ευρώ,

σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 20% σε σχέση με το 2018, όταν η αντίστοιχη αξία ανά δάνειο δεν ξεπερνούσε
τις 80.000 ευρώ.

Στο κέντρο

Σύμβουλοι για ενδιαφερόμενους δανειολήπτες

Αναφορικά με το κέντρο της Αθήνας, ένα μέρος της ζήτησης προέρχεται από ξένους επενδυτές, οι οποίοι
ούτως ή άλλως δεν δανειοδοτούνται
από εγχώριες τράπεζες, αλλά και
δεν αναζητούν κάποιον δανεισμό.
Ειδικότερα, τα ακίνητα που είναι
περισσότερο εμπορεύσιμα, είναι
κτίσματα άνω των 40 ετών, τα οποία
είναι συνήθως χαμηλής αξίας, με
αποτέλεσμα η πλειονότητα των συναλλαγών να γίνεται με μετρητά.
Εναλλακτικά, ενδιαφέρον μπορεί
να προκύψει και από Ελληνες, νεαρά
ζευγάρια ή εργένηδες, που όμως
αποφεύγουν τα ακίνητα που βρίσκονται κοντά σε τουριστικά αξιοθέατα και κινούνται σε γειτονικά
σημεία, π.χ. στον Νέο Κόσμο, αντί
για το Κουκάκι.

Η IMS λειτουργεί ως σύμβουλος
για τους ενδιαφερόμενους δανειολήπτες, αναλαμβάνοντας όλες
τις σχετικές διαδικασίες, έχοντας
συνάψει συνεργασίες με τις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας,
από τις οποίες και αμείβεται, εφόσον εγκριθεί το στεγαστικό δάνειο.
Μάλιστα, έχει κατορθώσει να κατέχει σημαντικό μερίδιο της αγοράς στεγαστικής πίστης, καθώς
μέσω αυτής εκταμιεύεται περίπου
το 10% της αξίας των στεγαστικών
δανείων πανελλαδικά.
Επιπλέον, σύμφωνα με τον κ.
Γκιόκα, «χάρη στη γνώση της πολιτικής έγκρισης της κάθε τράπεζας, το ποσοστό των αιτημάτων
που έχουν θετική κατάληξη ξε-

ΑΡΘΡΟ

περνά το 93%. Μέσω της επεξεργασίας του προφίλ του πελάτη βρίσκουμε την τράπεζα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στο προφίλ του, αλλά και για την κάθε τράπεζα γνωρίζουμε αντίστοιχα το
προφίλ των πελατών που αναζητά
και δύναται να χρηματοδοτήσει»,
σημειώνει χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, η εταιρεία προσφέρει και υπηρεσίες μετά την
πώληση, π.χ. σε περίπτωση που
ο πελάτης επιθυμεί να αλλάξει
τους όρους του δανείου του, ενώ
ανάλογα με την περίπτωση μπορεί
να προσφέρει και αποκλειστικά
τραπεζικά προϊόντα και εκπτώσεις
για ειδικές ομάδες δανειοληπτών
(π.χ. ένστολους), στο πλαίσιο ει-

δικών συνεργασιών με τις τράπεζες.
Επίσης είναι σημαντικό το γεγονός ότι πολλοί ενδιαφερόμενοι
πρώτα ενημερώνονται για το δάνειο που μπορούν να εξασφαλίσουν, ώστε να έχουν σαφή εικόνα
και του προϋπολογισμού τους και
στη συνέχεια προχωρούν σε αναζήτηση και εύρεση του ακινήτου
τους. Σε αυτήν την περίπτωση βέβαια συστήνεται να έχει γίνει μια
προεργασία, ώστε να έχει δοθεί
κάποια προέγκριση δανείου, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να
μπορέσουν να ενεργήσουν με ταχύτητα όταν εντοπίσουν το ακίνητο που καλύπτει τις ανάγκες
τους.

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Επιτέλους σύγχρονη αδειοδότηση
Είναι με ιδιαίτερη χαρά που διαβάσαμε πως αλλάζει άρδην το σκηνικό
του πλαισίου αδειοδότησης και ελέγχου στον κατασκευαστικό κλάδο.
Ένα καθολικό αίτημα, επί σειρά
ετών, όλων των επαγγελματιών του
κλάδου, καθώς και όλων όσοι ασχολούνται ευρύτερα με τον τομέα με
τελικό αποδέκτη τον αγοραστή και
επενδυτή.
Το μέχρι τώρα σύστημά μας προσομοιάζει της κατάστασης του να
θέλεις να τρέξεις σε ράλλυ σύγχρονου αγωνιστικού αυτοκινήτου κι
εσύ να συμμετέχεις με ένα Ford
Escort του 1970. Ακόμη χειρότερα,
να θέλεις να τρέξεις το τελευταίο
λογισμικό των Windows τηςMicrosoft με ένα κομπιούτερ Amiga του
1985. Απλά δεν γίνεται. Δεν μπορεί
να θέλεις να ανταγωνίζεσαι στο διεθνές real estate και να έχεις νομοθεσίες, κανονισμούς, υπουργικές
εντολές, διαδικασίες και δε συμμαζεύεται τι, που για να αδειοδοτήσεις
την κατοικία σου ή έστω και μια περίφραξη σε οικόπεδο να σου βγαίνει
το λάδι από την χαρτούρα, το πήγαινε – έλα και τον χρόνο που απαιτείται μέχρι να σου την εκδώσουν.
Για να μην επεκταθώ στα πιο
«σύνθετα» έργα εκείνα που τρως
κάποια χρόνια να βγάλεις πολεοδομική άδεια, μετά κάποια άλλα χρόνια
μέχρι να βγάλεις άδεια οικοδομής
και μέχρι να βγει η τελευταία, έχει
λήξει η πρώτη! Και που στο μεταξύ
τρέχουν δάνεια, αγοραστές μένουν

χωρίς τίτλους επειδή η «τελική έγκριση» είναι αδύνατο να εκδοθεί,
στο μεταξύ σε κατηγορούν όλοι στο
εξωτερικό, χρεοκοπείς σαν developer, μετατρέπεσαι σε εγκλωβισμένο
αγοραστή, πας σε μη εξυπηρετούμενο στάτους, αλλά και να μην είσαι
εσύ μη εξυπηρετούμενου στάτους,
ο developer είναι και το έχει όλο
υποθηκευμένο 3-4 φορές οπόταν η
τράπεζα πάει να σου το βγάλει στο
σφυρί ούτως ή άλλως. Τι να συζητάς;
Μέσα σε 30 χρόνια πρωταθλητισμού του κυπριακού real estate
στην οικονομία και τι δεν είδαμε.
Τα πιο πάνω αποτελούν σταγόνες
στον ωκεανό μιας πραγματικότητας
που είδαμε που κατέληξε σήμερα.
Λέμε πολλές φορές πως ο υπερδανεισμός έχει δημιουργήσει όλα
αυτά τα προβλήματα. Αν το ψάξει
κανείς στην ολότητά του αλλά έστω
και δειγματοληπτικά, θα διαπιστώσει
πως το σύστημα αδειοδότησης ίσως
έχει δημιουργήσει περισσότερο
κακό σε όλο αυτό παρά οτιδήποτε
άλλο. Σκεφτείτε μόνο το να είναι
δεδομένο για όλους τους συνδαιτυμόνες πως για να κτίσεις το οτιδήποτε χρειάζεσαι τουλάχιστον μια
περίοδο 18-24 μηνών να είσαι ΟΚ
με τις άδειες (πολεοδομική και άδεια
οικοδομής), ο νόμος και οι κανονισμοί
να είναι ξεκάθαροι πως απαγορεύεται
η έναρξη κατασκευαστικών εργασιών, αν δεν έχεις εξασφαλισμένες
όλες τις άδειες, αλλά παράλληλα να

Το νέο σύστημα πολεοδόμησης στο-

χεύει στο να συντμηθεί ο χρόνος
αδειοδότησης σε βαθμό που να εκδίδονται άδειες μέχρι και σε μια μέρα.







Οταν η ευθύνη βαραίνει
τους μελετητές και τους
ελεγκτές και επικρέμεται η άδεια εξασκήσεως
του επαγγέλματός τους
αλλά και η υστεροφημία
τους, και έργα θα σχεδιάζονται σωστά, αλλά
πιο σημαντικό, θα εκτελούνται σωστά.

γνωρίζουν και όλοι πως ο έλεγχος
επί εδάφους είναι σχεδόν ανύπαρκτος.
Σχεδιάζεις, υποβάλλεις σχέδια
για πολεοδομική άδεια και κάπου
εκεί στην αναμονή, πιεσμένος από
τον χρόνο καθώς τρέχουν οι τόκοι,
πιέζει η τράπεζα για πωλήσεις κλπ,
ξεκινάς να κτίζεις. Δεν υπάρχει κανένας να σε σταματήσει, στην πορεία
κάνεις και κάποιες αλλαγές επειδή
έχεις feedback από την αγορά και
λες, «ας το κάνω και παίρνω τροποποιητική καλυπτική άδεια στο τέλος»… Στον ένα χρόνο εκδίδεται
η πολεοδομική άδεια με τα αρχικά
σχέδια, επιτόπου όμως ήδη έκτισες
το 80% των αναθεωρημένων μη
αδειοδοτημένων σχεδίων. Υποβάλλεις τα στατικά και άλλα σχέδια που
απαιτούνται για την άδεια οικοδομής
τα οποία όμως βασίζονται πάνω στα
σχέδια της αρχικής πολεοδομικής
άδειας έτσι ώστε να μπορεί να εκδοθεί η άδεια οικοδομής, ενώ στο
εργοτάξιο κυκλοφορούν τροποποιημένα κατασκευαστικά σχέδια που
δεν πέρασαν ακόμη από κανένα επίσημο έλεγχο και μέχρι να εκδοθεί
η άδεια οικοδομής, εσύ έχεις ήδη
κτίσει και πωλήσει το συγκρότημα.
Όταν στο τέλος εξασφάλισες τις
άδειες, καμία δεν ισχύει επειδή έκτισες κάτι άλλο. Σε αυτή την φάση
υποβάλλεις ξανά τροποποιημένα
σχέδια και αναμένεις ξανά. Αν ανακαλυφθεί κάποιο πρόβλημα με τα
νέα σχέδια, τότε το πρόβλημα με-

γεθύνεται επειδή μπορεί να πάρει
κάποια χρόνια μέχρι να επιλυθεί –
αν επιλυθεί.
Στο μεταξύ, δεν μπορεί να εκδοθεί
Πιστοποιητικό Τελικής Έγκρισης
που αποτελεί την «απόδειξη» ότι
έκτισες όπως προνοούσαν οι άδειες
και αποτελεί τη βάση εκκίνησης της
τοπογραφικής εργασίας (οριζόντιου
και κάθετου διαχωρισμού) έτσι ώστε
να εκδοθούν οι ξεχωριστοί τίτλοι
ιδιοκτησίας και να γίνουν οι μεταβιβάσεις στους νόμιμους δικαιούχους.
Και όλοι αναμένουν και αναμένουν και αναμένουν και έρχεται η
στιγμή που το Κτηματολόγιο έχει
δεκάδες χιλιάδες τίτλους ιδιοκτησίας
να εκδώσει, οι καθυστερήσεις στην
έκδοση τίτλων αποτελούν σοβαρή
παθογένεια στο να δημιουργούνται
μεταξύ πολλών άλλων μη εξυπηρετούμενα δάνεια με αποτέλεσμα μια
γενετική δυσλειτουργία ενός πεπαλαιωμένου συστήματος πολεοδόμησης να καταλήγει σε τραπεζικό
και οικονομικό πρόβλημα μικροοικονομικών και μακροοικονομικών
μεγεθών, αλλά συνάμα και κοινωνικό
και εθνικό ζήτημα.
Το νέο σύστημα πολεοδόμησης
στοχεύει στο να συντμηθεί ο χρόνος
αδειοδότησης σε βαθμό που να εκδίδονται άδειες μέχρι και σε μια
μέρα. Και αυτό μέσω της μεταφοράς
της ευθύνης στους ιδιώτες μελετητές.
Επιπλέον, αυτοί θα υπόκεινται σε
συνεχή έλεγχο είτε τυχαία ή άλλως

πως τόσο από άλλους ιδιώτες ελεγκτές που θα είναι εξουσιοδοτημένοι
για κάτι τέτοιο, όσο και από τις Πολεοδομικές Αρχές. Το ωραίο με αυτό
το σύστημα, είναι πως όταν η ευθύνη
βαραίνει τους μελετητές και τους
ελεγκτές και επικρέμεται η άδεια
εξασκήσεως του επαγγέλματος τους
αλλά και η υστεροφημία τους, και
έργα θα σχεδιάζονται σωστά, αλλά
πιο σημαντικό, θα εκτελούνται σωστά.
Αντί δηλαδή να έχουμε ένα σύστημα όπου (θεωρητικά) δίνεται τεράστια σημασία σε τεχνικά θέματα
σχεδιασμού – που ο Θεός να τα κάνει
τέτοια – μέσα στα γραφεία των πολεοδομικών αρχών και σχεδόν μηδέν
εποπτικό έλεγχο στα εργοτάξια, θα
μεταβούμε σε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση όπου ο μελετητής
θα αυτοελέγχεται αλλά και θα ελέγχεται από τρίτους, τόσο στα σχέδια
του όσο και στα εργοτάξια του.
Η σύντμηση του χρόνου αδειοδότησης και η αλλαγή του τρόπου
έκδοσης Πιστοποιητικών Τελικής
Έγκρισης θα επιφέρει και σύντμηση
του χρόνου έκδοσης Τίτλων Ιδιοκτησίας. Αυτό με τη σειρά του θα
δημιουργήσει συνθήκες χαμηλότερου επενδυτικού ρίσκου στα ακίνητα
και πολλαπλασιαστή μεγεθών στην
οικονομία.

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, CEO,
APS Andreou Property Strategy Chartered Surveyors.
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Μου άρεσε να πηγαίνω
κόντρα στα στερεότυπα
Ο τραγουδοποιός Νίκος Πορτοκάλογλου μιλάει στην «Κ»
Συνέντευξη στη ΓΙΩΤΑ ΣΥΚΚΑ
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Συγχρονίστηκα
με την εποχή μου
στην έκρηξη του πανκ
και του νιου γουέιβ
με τους Clash και τους
Talking Heads. Σίγουρα,
δεν αντιμετώπιζα
τη μουσική
σαν ιδεολογικό εργαλείο.
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– Αυτή η ανάγκη να γνωρίζετε και
να αγαπάτε πράγματα σε διαφορετικές όχθες καθόρισε την ταυτότητά σας;
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– Το να μην ταυτίζεστε με κάποιο στερεότυπο είναι και κάτι
που πληρώσατε;
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– Από την Πάτρα της δεκαετίας του ’80 που σας πέταξαν αυγά σε μια συναυλία των «Φατμέ»
όταν παίξατε το «Μετρίως μετρημένος» μέχρι το 2015, που το τραγούδι σας «Θα περάσει κι αυτό»
θεωρήθηκε, ούτε λίγο ούτε πολύ,
δούρειος ίππος του μνημονίου,
τι άλλαξε;
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Μόνο το χιπ χοπ λέει κάτι
– Το ελληνικό τραγούδι πού βαδίζει σήμερα;
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ÁÞÜÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÖÕÒÆ©ÚÏÊÂÖÕÚË¦ÒÒÕÇÑÕÆÜÖÕßÓÕÏ¦àËÏÓËÚÎ
ÍÔÜÙÚÂÌÄØÓÇÚÕßÚØÇÍÕßÊÏÕÆÓÕß
ÌÇÃÔËÚÇÏÖÇÒÏÄÑÇÏÞÜØÃÝÌØËÙÑ¦ÊÇ
ÃÔÇÏÓÏÇÇÔÇÑÆÑÒÜÙÎÚÕßÁÔÚËÞÔÕß
ÇÑÄÓÎÖÏÕÛÒÏÈËØÂÖÕØ×ÍÏÇÚÃÊËÔ
ËÔÁÖÔËßÙËÎÑØÃÙÎÚÕßÝÊÎÓÏÕßØÍÕÆÝËÑ¦ÛËÔÁÇÊËÑÇËÚÃÇËÓÌÇÔÏàÄÚÇÔÓÏÇÔÁÇÌÕßØÔÏ¦ÊÎÓÏÕßØÍ×Ô
¬ÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÊËÑÇËÚÃÇÂÚÇÔÊÆÙÑÕÒÇÞØÄÔÏÇÓËÇÔÚÏÖÇÒÄÚÎÚËÝ
ÖÕßÔÄÓÏàÇÄÚÏÛÇËÓÖÔËÆÙÕßÔÓÏÇ
ÔÁÇÍËÔÏ¦ÔÇÚÎÊÏÎÍÎÛËÃ½ÊËÔÚÕ
ÁÞÜÇÔÚÏÒÎÌÛËÃÂÊËÔÁÞËÏÙßÓÈËÃ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÊËÔÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÜ

Ελπίζω ότι «νικητές και νικημένοι» θα κερδίσουμε όλοι μαζί
– Χάσατε φίλους;
¶§ÇÏÇÖÕÓÇÑØßÔÛÂÑÇÓËÓËÌÃÒÕßÝÑÇÏÚÕÛËÜØ×ÚËØ¦ÙÚÏÇÂÚÚÇ
ÖÄÚÕÔÖÇÚÁØÇÓÕßËÃÞÇÖÕÒÆÉÎÒ¦
ÚÎÔÁÔÔÕÏÇÚÎÝÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝËÜØ×ÆÉÏÙÚÕÇÍÇÛÄÔÇÓÖÕØËÃÝÔÇàËÏÝ
ÓËÇßÚÕÆÝÖÕßÊÏÇÌÜÔËÃÝËÑÌØ¦àÕÔÚÇÝÚÏÝÛÁÙËÏÝÙÕßÒÒÕÖØ¦ÍÓÇ
ÎÊÏÇÌÜÔÃÇÑÇÏ¦ÒÒÕÎÇÒÒÎÒÕËÐÄÔÚÜÙÎÁÔËÖÜÝßÖ¦ØÞÕßÔÚÁÙÙËØÏÝÌ¦ÙËÏÝÙÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÓÏÇÝ
ÙÕÈÇØÂÝÇØØ×ÙÚÏÇÝÂÙÚÕÖÁÔÛÕÝ
ÍÏÇÓÏÇÇÖ×ÒËÏÇ!ØÔÎÙÎÛßÓÄÝ
ÛÒÃÉÎÑÇÏÚÁÒÕÝÎÇÖÕÊÕÞÂ§ÕÓÃàÜÖÜÝÄÒÎÇßÚÂÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇ
ÊËÑÇËÚÃÇàÂÙÇÓËÄÒËÝÚÏÝÌ¦ÙËÏÝ
ÚÕßÖÁÔÛÕßÝÍÏÇÁÔÇËÃÊÕÝàÜÂÝÖÕß
Þ¦ÛÎÑËÇÔËÖÏÙÚØËÖÚÃÑËÃÓËÚÇÐÆ
ÔÕÓÃàÜÄÚÏÈØÏÙÑÄÓÇÙÚÇÔ
ÙÚÎÌ¦ÙÎÚÕßÛßÓÕÆÖÕßÁÌËØËÚÕÔ
ÊÏÞÇÙÓÄÑÇÏÚÎÓÏÙÇÒÒÕÊÕÐÃÇ¡ËÚ¦
ÂØÛËÎÇÔ×ÓÇÒÎÖØÕÙÍËÃÜÙÎ!ÎÊÏ¦ÉËßÙÎÑÇÏÎÕÓÕÒÕÍÃÇÚÎÝÇßÚÇÖ¦ÚÎÝÎÒÇÊÂÎÛÒÃÉÎ ÇÏÚ×ØÇ
ËÃÓÇÙÚËÙÚÎÔÇÖÕÊÕÞÂÏÙÛ¦ÔÕÓÇÏÖÜÝÎÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÎÝÑÕÏÔÜ-

Δεν μπορεί να μη μιλήσεις για τον αγώνα των
καθημερινών ανθρώπων,
που, για να έχουν μιαν
αξιοπρεπή ζωή, κάνουν
τη δουλειά τους καλά.
ÔÃÇÝÁÞËÏÑÕßØÇÙÚËÃÇÌÄØÎÚÇÇÖÄ
ÚÎÙÚËÃØÇÖÄÒÜÙÎÑÇÏÁÞËÏÇÒÒ¦ÐËÏ
ÖÃÙÚÇ ÕÏÚ¦àËÏÓÖØÕÙÚ¦ÑÇÏÑ¦ÔËÏ
ÐÇÔ¦ÙÞÁÊÏÇ¡ÁÙÇÙËÖÕÒÆÊÆÙÑÕÒËÝÙßÔÛÂÑËÝÈÁÈÇÏÇÇÑÄÓÎÇÒÒ¦
ÊËÔÚÕÈ¦àËÏÑ¦ÚÜÐ¦ÒÒÕßÑÇÒÄ
Ñ¦ÔËÏÔÇÛßÓÄÓÇÙÚËÑÇÏÒÃÍÕÚÕßÝ
ÍÕÔËÃÝÓÇÝÑÇÏÚÕßÝÖÇÖÖÕÆÊËÝÓÇÝ
ÔËÓËÃÝÖËØÔ¦ÓËÊÆÙÑÕÒÇÇßÚÕÃÚÏ
ÔÇÖÕßÔÖÕßÖÁØÇÙÇÔÓÌÆÒÏÕËÐÕØÃËÝÞÕÆÔÚÇÑÒÖ ÏÄÓÜÝÁàÎÙÇÔ

Ο Νίκος ΠορτοκάλογλουÐÉ³ÑÈ¨Ó³iÑTÑ{¨Ë³ÑV³iÐÊÐi³È
ËÈÉËÑ{Ñ×{É¨ÐÓiiÑ¨Ò³Ñitº}_HÁuVÈÂÉ~{ÒÉ{³{Ø¬ÛÉ~ÉÐK¨ËÈ³ÈÒÜ{È{~Ì1ÓÑ³¨
ÑÇÏÁÊÜÙÇÔÚÕÔÇÍ×ÔÇÚÕßÝÑÇÏÊÎÓÏÕÆØÍÎÙÇÔÑÇÏÓËÍ¦ÒÜÙÇÔÖÇÏÊÏ¦
ÑÇÏËÍÍÄÔÏÇ ÇÏÚÎÍÏÇÍÏ¦ÓÕßÚÎ
ÓßØÔÏ¦ÖÕßÚÇÖÁØÇÙËÄÒÇÇßÚ¦
ÊËÔÚÎÛßÓ¦ÓÇÏÔÇÍÑØÏÔÏ¦àËÏ¬Î

ÛßÓ¦ÓÇÏÖÇØÇÊÄÐÜÝÔÇÍËÒ¦ËÏÑÇÏ
ÔÇÚØÇÍÕßÊ¦ËÏ ÇÏÄÚÇÔËÍ×àÕØÏàÄÓÕßÔÑÇÏÚÇÁÈÇÌÇÓÇÆØÇÔÇÓÕß
ÒÁËÏÛÇÖËØ¦ÙËÏÑÇÏÇßÚÄ®
– Πιστεύετε ότι έκλεισε ο κύ-

κλος της εχθρότητας και από τις
δύο πλευρές;
¶§ÕÓÃàÜÄÚÏßÖ¦ØÞËÏÓÏÇÊÏ¦ÛËÙÎ
ÔÇÙßÔÛÁÙÕßÓËÑ¦ÖÜÝÚÏÝÊÏÇÌÜÔÃËÝ
ÓÇÝÚÕÚØÇÍÕÆÊÏÚÄÚËÁÒËÍÇÔÏÑÎÚÁÝÑÇÏÔÏÑÎÓÁÔÕÏ¶ÄÒÕÏÞ¦ÙÇÓËÓÇàÃ®ÒÖÃàÜÄÚÏÔÏÑÎÚÁÝÑÇÏÔÏÑÎÓÁÔÕÏ
ÛÇÑËØÊÃÙÕßÓËÄÒÕÏÓÇàÃ
– Στο μαγαζί θα καπνίζετε;
¶©ÞÏÇØÄÚÏËÃÓÇÏÑÇÖÔÏÙÚÂÝ
ËÃÓÇÏÖÇÔËßÚßÞÂÝÏÇËÓ¦ÝÖÕßÚØÇÍÕßÊ¦ÓËÚÕÔÑÄÙÓÕÖÕßÊÕßÒËÆËÏ
ÙÚÕÔÞ×ØÕÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕßÝÖËÒ¦ÚËÝ
ËÃÔÇÏÙÜÚÂØÏÕÖÄÚÇÙÜÚÂØÏÇÖÕß
ÏÙÞÆÕßÔÙËÄÒÎÚÎÔßØ×ÖÎÇÒÒ¦
ËÓËÃÝÛËÜØÕÆÓËÚÕÚÙÏÍ¦ØÕÓËÚËØÃàÏ
ÚÎÝËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÝ
– Οταν δεν τραγουδάτε, τι κάνετε;
¶ÒÁÖÜ5L[MSP_ÚÕ)YLHRPUN)HK®
ÓÁÞØÏÙËÏØÁÝÄÖÜÝÚÕ+HYLKL]PS®ÖÕß
ÓÕßÚÕÑÄÒÒÎÙËÕÍÏÕÝÓÕßÕÕÖÕÃÕÝ
ÁÞËÏÖ¦ÛÕÝÓËÚÕßÝßÖËØÂØÜËÝ¬×ØÇÈÒÁÖÜÓÏÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÑÕÏÔÜÔÏÑÂ
ÙËÏØ¦ÚÕU[PWPRHS®ÖÕßÊËÃÞÔËÏÚÕÔ
ÇÍ×ÔÇÚÜÔÇÖÒ×ÔÇÔÛØ×ÖÜÔ¡ËÙßÍÑÏÔËÃÇßÚÄÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÄÙÕÙÚÕ

ÙÏÔËÓ¦ÄÖÜÝÙÚÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÑÇÏÙÚÕ
ÚØÇÍÕÆÊÏÁÞÕßÓËÓÏÇÚ¦ÙÎÔÇÓÏÒ¦ÓË
ÂÍÏÇÂØÜËÝÂÍÏÇÛÆÓÇÚÇËÔÒÁÜ
ÄÚÏÊËÔËÃÔÇÏÙÖÕßÊÇÃÇÖØ¦ÍÓÇÚÇËÃÔÇÏÒÒ¦ÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÓÎÓÏÒÂÙËÏÝ
ÍÏÇÚÕÔÇÍ×ÔÇÚÜÔÑÇÛÎÓËØÏÔ×ÔÇÔÛØ×ÖÜÔÖÕßÍÏÇÔÇÁÞÕßÔÓÏÇÔÇÐÏÕÖØËÖÂàÜÂÑ¦ÔÕßÔÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÝ
ÑÇÒ¦ÔÊËÔÓÏÒÂÙËÏÝÑÇÏÍÏ»ÇßÚÕÆÝ
ÚÕßÝÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝÛÇËÃÔÇÏÒËÏÉÄ
ÚÕÁØÍÕ±Ö¦ØÞËÏÓÏÇÚ¦ÙÎÔÇÓÏÒ¦ÓË
ÍÏÇÖËØÏÛÜØÏÇÑÕÆÝÚÆÖÕßÝÍÏÇÚÃÓÁÙÇ
ÇÖ»ÇßÚÄÊËÃÞÔÕßÓËÖÄÙÕÖØÕÞÜØÎÓÁÔÕÏÑÇÏËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÕÃËÃÓÇÙÚË¬Ï
ÛÇÓÏÒÂÙÕßÓËÍÏÇÚÕßÝÔÕÏÑÕÑßØÇÃÕßÝÖÕßÓËÍÇÒ×ÔÕßÔÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÕßÝ"
©ÏÂØÜËÝÚÎÝÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÝÂÚÇÔ
Ö¦ÔÚÇÎÊÏÑÂÓÕßÁÓÖÔËßÙÎÚÕÓÂ
ÖÕßÁÌËØËÎÍËÔÏ¦ÓÕß ÇÚÙÏÓÏÞÇÃÕÏÇßØÁÔÚÎÝßÊ¦ÑÎÝªÇÙÕÆÒÎÝ
ËØÓÇÔÄÝÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß»ÂÚÇÔ
Ñ¦ÚÏÖÏÕÓÃÔÏÓÇÒÙÚÕÚØÇÍÕÆÊÏÏÇÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝ¡ÏÇÖØÕÙÍËÃÜÙÎÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇßÚÄÓÕß
ÒËÃÖËÏÙÂÓËØÇÙÚÕÚØÇÍÕÆÊÏÑÇÏÙÚÎÔ
ÚÁÞÔÎÍËÔÏÑÄÚËØÇ
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Ατζέντα

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

ΘΕΑΤΡΟ

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

«Αγαπητή Ελένα» από το Θέατρο Σκάλα

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ
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Σ

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

ΟΜΙΛΙΑ

Πρωτοπόρες του
κυπριακού θεάτρου
Η συνάντηση t(¨³Ì¨ÉØ³È~È-

¨{Ñ~ÖÚÉÒ³¨ÈuÚÑÉ{TÉ{¨ÊÉ{Ð{Ñ
ÈÜ{~Ê³ÚÓ³ii³ÈÚÓÐÑ³Ø³iØ
oÈÑ{~ÉËÑØÑ¨ÈËÑØ³ÉÜÜiÌ×
ÚÓÑ³¨³iØÖ¨È${Ð{ÜÊ³¨{ÉØ ÜÜÒÙÑ ÈÑooÓÜÈV ÜÓiåÑ³ÑËÈV{~Ê
å¨oÈ¨Ö~Ñ{°³¨i³Ñ³ËÈÚÑ
Ñ¨È{ÒÈ³{Ø³ÜÐi¨ÓØÑÈ³ÓØ~ÑÜÜ{³ÓT{ÙÉØVÑÌ³³ÓÜØ³ÈÈÑ{Ñ
ÓØÊÐÉ¨ÑV³Ó¨o³ÈØV³ØÙ{Ñ~¨ËÚi~Ñ³ÉÙË³iØ³ÓTiØ³ÈÚÓÑ³¨È1ÓÑ³¨¨ÑV0¨Ë³iÆÛÉ~ÉÐK¨ËÈV¨Ñ®U´ÆV¨ÑÊVÉÈ~ËÑ

Ένα έργο ÐÉ³{ØoÉ{ÓØÉÚÓiÖ-

Πληροφορίες τηλέφωνα 99602428,
96500767, https://project-season.org/

o~¨ÈiØVÉ~iÚÉËÑ Ë~È {~ÜÑÎÙiÑÌ³1 å0,$.~ÑÜÑ01ÓÑ³¨
.~ÒÜÑ~ÜÉËÉ{³¸ÆV¨³ÉË³ÑØ
ÓÑÑÌ³Ñ{ÙÈÑ³Ò~Ñ{ÖoT¨Ñ
~ÜÑ{~ÒÓ¨oÑV³tåoÑi³Ê ÜÓÑu³iØ
¨ËÙÑØÚÉÑ³¨{~ÊØÈoo¨Ñ×ÓØÈ³ÐËÜÑ,ÑÇÈÐÌK~Ño{Ñ(¨Ì~É{³Ñ{o{Ñ
ÓÑ¨ÉÑÜ{³{~ÌÓ¨o~{{~ÖVÜ{³{~Ö~Ñ{ÈÑ¨Â{Ñ~Ö¨KÜiÐÑ³{ÐÖV
ÐÉÉÖ³TTÉ{¨{ÐÌ³ÙÈÑ³³Ê³

³ÈÈTÜo{~ÖÚÉÒ³¨ÈVÐÉKÑ{~Ì
ÒÂÑ³TÒÐÑoÉÉ~Ñ{³iÈÉTÊÑÑ³¨Ê³{¨¨{³iÖo~¨Èi³i¨ ,ÑÇÈÐÌK~Ño{ÑÚËoÉ{ÚÓÐÑ³ÑÙ{ÑT¨{~ÒÌØÉËÑ{
iÖo~¨ÈiÑÜÑ{~Ñ{ÓÑÂ{V
¨ÌÜØ³ÈÉ~Ñ{ÙÉÈ³{~ÖÈ³ÊÐÑ³Ø
ØÐÓÈÉ~Ü{³{ÐÖViÉÈ{~¨Ñ³ËÑV
iKËÑViÙÈÑ³Ì³i³ÑÙ{Ò~¨{iØÐÉ³ÑÂÖ
iÚ{~ÊØ~Ñ{ÑiÚ{~Ì³i³ÑØ0ÈØ¨ÌÜÈØ
É¨ÐiÉÖÈUÌ{~ÑÉÜÓ~iV ÜËÑØå-

Ù¨ÓÈVå³¨ÓÑØÛÑ{ÊÜV Ü{ÒÑ {~ÜÑÎÙÈ~Ñ{'³iØ'³ËÈ(Ñ¨Ñ³ÒÉ{Ø
~ÒÚÉ(Ñ¨Ñ~ÉÈÊ~Ñ{.ÒKKÑ³V¨ÑdU´Æ
ÐÐ~Ñ{~ÒÚÉÈ¨{Ñ~ÊV¨Ñ®U´ÆÐÐV
ÐÓT¨{¸¸ÛÉ~ÉÐK¨ËÈ¸Æ³(Ñ³³ËTÉ{1ÓÑ³¨.~ÒÜÑVÈ¨{Ò~ÈÒ³ilV
Ò¨Ñ~ÑV0iÜÓ×¸m®l¸dÆÆ.³i
ÉÈ~ËÑÑÌ³{Ømw®ÛÉ~ÉÐK¨ËÈ³Ñ
dU´ÆÐÐ³1ÓÑ³¨ÛÓ³¨V Ì³i³Ø
mmVÉÈ~ËÑΠληροφορίες τηλέφωνο
99384606.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΧΟΡΟΣ

Fountains of Mojitos στο Θέατρο Δέντρο

«Hypersurfacing»
στο NIMAC

Η ομάδα Ù¨ÒÉ{Ñ¨È{ÒÇÉ{³iÑ¨Ò³Ñi
º²>x©k|x²©ÉÙiÐ{È¨oËÑ ÖiØÛiÐi³¨ËÈ³1ÓÑ³¨ÛÓ³¨V³iÉÈ~ËÑ~Ñ{³1ÓÑ³¨,{ÒÜ³V³iÉÐÉÌ.ÈÐÐÉ³ÓTÈ{T¨ÉÖ³¨{ÉØU,Ò{ÑÜÈÐË³ÑV{ÜÓÑ$Öo~¨ÉÖÜÑØVºx>
¦_X_~Ñ{ ÜÉÈÚÉ¨ËÑ.~¨Ò³ÈØ ÖiÛiÐi³¨ËÈ³iÓÑÐÑÙ{~ÊT¨o¨Ñ×{~ÊÙÈÜÉ{Ò³iØ
×Ó¨É{oÖ¨³iØ³ÓÉ¨É{ØT¨ÉÖ³¨{ÉØV³ÓÉ¨É{Ø
oÈÑË~ÉØV³ÓÉ¨É{Ø×ËÜÉØV³ÓÉ¨É{ØÐi³Ó¨ÉØ~Ñ{
ÐÓÑÑÌ³i{~É{Ì³i³ÑÈ¨~Ö³É{ÐÉ³ÑÂÖ
³ÈØÉÂÉ¨ÉÈÖ³ØK{È³iÉÂÈÑÜ{~Ì³i³Ñ³ÈØV³iÉo~ÈÐÖi³ÈØV³ÑÑÜÜÑoÐÓÑ
ÐÑ³Ò³ÈØ~Ñ{³ÑÙ{Ò×¨ÑÈÑ{ÚÊÐÑ³ÑÈ
ÙiÐ{È¨oÖ³Ñ{VÑÌ³i³¨ÊÐÓT¨{³iÉÈTÑ¨Ë³iiVÑÌ³i{iÜÊÑÐiTÑËÑ³ÑoÓÜ{ÑVÑÌ
³i³¨ÑÜÊÑÈ³wÉÂÉ¨ÉÖiiÑ{Úi{Ñ~ÊÙÈÑÐ{~ÈÑ³ÊÉÉÉÚÈ{ÙÉ{ØÈÑ³ÊÉ{ØÈÖÑ¨ÂiØ(Ñ¨Ñ³ÒÉ{ØU1ÓÑ³¨,{ÒÜ³V
åÙ¨ÓÑÛ¨È{³iVÉÐÉÌØ0É³Ò¨³imÛÉ~ÉÐK¨ËÈB(ÓÐ³ilÛÉ~ÉÐK¨ËÈ¸Æ³{ØdU´ÆÐÐ

Το NiMAC ÛiÐ³{~ÌÓ³¨0ÉT

Πληροφορίες τηλέφωνο 77777745.

Πληροφορίες τηλέφωνο 22 797400.

ÉÈ~ËÑØV.ÈÉ¨oÑËÑU Ù¨ÈÐÑ({É¨ËÙi¨oÑÉ{~Ñ{Ñ¨È{ÒÇÉ{³
¨Ì³ÇÉ~³tvÃ¦_©º¦k>RxnuÉÉ{ÐÓÜÉ{Ñ³iØÑ¨ËÑØ¨{³ÙÈÜËÙÈ {Ù{~ÒTÉÙ{ÑÐÓo{Ñ³i¸liÉÓ³É{
³ÈxÝV³¨Ì³ÇÉ~³É{Ù{~É{Ñ
Ñ¨È{ÒÉ{³iÜiÚ¨Ñ³¨Ñ~³{~³ÖoT¨Ö¨{~ÑÜÜ{³ÉT~Ñ{ÚÑÉÂÉÜ{TÚÉËÐÓÑÑÌÙÖ
ÜÑ³×Ì¨ÐÉØUÐ{ÑØÓ~ÚÉiØ~Ñ{ÉÌØ
×Ì¨ÈÐÓ~ÚÉi¨ÑoÐÑ³ÉÖÉ³Ñ{³i
Ó{Ñ³iØÉ{×ÒÉ{ÑØVÌØÑÈ³ÊÉÈÒ¨TÉ{³ÑÓ¨oÑ³~ÑÜÜ{³ÉT ~ÚÉiÚÑÙ{Ñ¨~ÓÉ{ÑÌ³{Ø¸ ÓÐK¨{È¸Æg¸'ÉK¨ÈÒ¨{È¸Æ¸Æ
o~ÑË{Ñ(Ñ¨Ñ~ÉÈÊ¸ ÓÐK¨{ÈV
¨Ñ¬UÆÆÐÐ0¨Ë³ig.ÒKKÑ³VÆUÆÆ
ÐgUÆÆÐÐÛiÐ³{~ÌÓ³¨0ÉTV(ÑÜ{ÒØ ÜÉ~³¨{~ÊØVÉÈ~ËÑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΕΚΘΕΣΗ

«Applied Aesthetics» στην Alpha C.K. Art Gallery
Η Alpha Ý¦²>_¦ÃÑ¨È{ÒÇÉ{ÐËÑÙ{Ñ×¨É³{~Ê~Ñ{ÉÙ{Ñ×Ó¨ÈÑÓ~ÚÉi
TÉ{¨Ëi³ÑÜÐÒ³ºx²©³iØ ÈÑooÉÜËÑØ.{ÐÖÜÈ Ó~ÚÉiÐÉ³Ë³Ü
tÝx_XÝ_©²_²xR©u {³¨ËÑ³iØÈ¨¨Ñ×ËÑØÑ~ÜÈÚÉË³ÑoÉoÌ³Ñ³iØÉTÊØV³iØ³ÚÉËÑØ~Ñ{
³È³ÈÜÇÊØ³È~ÑÜÜ{³ÓTi~Ñ{Ñ~ÑÜÖ³É{Ð{Ñ
{³¨ËÑÈo¨Ò×É³Ñ{³ÑÉ¨{Ì³É¨ÑÐ³ËKÑÑÜÐÒ³Ê{ÑÙÊ³ÉÓ¨oÑÈ¨¨Ñ×ËÑØ{ÑÐÉoÒÜÐÓ¨Ø³iØ{³¨ËÑØ³ÈViÈ¨¨Ñ×ËÑØÊ³Ñ~È¨ËØÐ{Ñ¨Ñ~³{~Ê³ÉT{~Êo{Ñ³iÑ¨TÊ×È{~ÊØ
¨³ÑËÑØ~Ñ{ÐÌiØV³ÌVÓTÈÉÂÉÜ{TÚÉË
ÉÙ{Ñ~Ði³{~Ò³{TÉËÑV~Ñ{ÐÉ³ÑTÉ{¨Ëi³Ñ
ÑÜÐÑ³ÑÑÉËÑ{³¨Ñ~È¨ËØ~ÐÐÒ³{Ñ³ÓTiØ
o~ÑË{Ñ0É³Ò¨³imÛÉ~ÉÐK¨ËÈV¨Ñ¬UÆÆÐÐ Ó~ÚÉiÚÑÙ{Ñ¨~ÓÉ{ÓØ³{Ø¬ÛÉ~ÉÐK¨ËÈ0¨Ë³ig(Ñ¨Ñ~ÉÈÊÆUÆÆwUÆÆÐÐBmUÆÆÐÐg®U´ÆÐÐ~Ñ{.ÒKKÑ³
ÆUÆÆÐgUÆÆÐÐÝv>Ý¦²>_¦ÃV(ÑÑ{~ÜÊ´VÉÈ~ËÑΠληροφορίες τηλέφωνο 22 751325, www.ackgallery.com

«Carry me home»
Στην πέμπτη Ñ³Ð{~Ê³ÈÓ~ÚÉiVÉ{-

~Ñ³{~ÌØ&Ý-Ý-¨³ÉËÉ{o{Ñ¨³i
×¨Ò³Ó³¨.ÖoT¨iØ0ÓTiØÛ{Ò³ØÓÑÖÜoÜÈ³VKË³É~Ñ{
×³o¨Ñ×{~Ó¨oVÐÉ³ÒÑÌÙÓ~Ñ
T¨Ì{ÑÑÂ{ÌÜoÈÉ¨oÑ{~Ñ{Ñ¨È{ÒÉ³ÉÂ³É¨{~ÌÑ³Ñ×Ó¨³ÑØÑÉÂ{É{³ÌÐÒ³ÈÐÉ³i
³ÓTi³È_¦k¦>R_~Ñ{³i~Ñ³TÖ¨i³iØ¨Ñ~³{~ÊØÑÈ³ÊØØtÇ³ÑÊ
ÙiÐ{È¨oËÑuV&Ý-Ý-ÐÉ³Ñ×Ó¨É{³
~{Ì³ÈÐÓÑÑÌ³iÓ~ÚÉit>¦¦Ã
_v_uÉÓÑ³Ì~Ñ{T¨ÌÌÈ
iÑ¨ÈËÑ³È~ÒÚÉÐÑ³ØÓTÉ{Ñ~ÌÐiÑÂËÑViÐÑËÑ~Ñ{KÒ¨Ø0ÑÉo~ÑË{Ñ
ÚÑoËÈ³i(Ñ¨Ñ~ÉÈÊ®ÛÉ~ÉÐK¨ËÈ
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Αλλη χώρα

Λ

αδάδικα Θεσσαλονίκης ÙËØÕÑÓÖÇØ
ÖÕÚ¦ÊÏÑÕÖÇÒÇÏ¦ÝÑÕÖÂÝÖØÏÔÇÖÄ
ÒÃÍËÝÓÁØËÝ¥ØÇÃËÝÓÕßÙÏÑÁÝÇÔÑÇÏ
ÎÁÔÚÇÙÎÊËÔËÖÁÚØËÖËÖÕÒÒÁÝÙßàÎÚÂ
ÙËÏÝÜØÇÃÕÝÑÄÙÓÕÝÑÇÛÇØ¦ÖÕÚ¦¡ÖÂ
ÑÇÓËÍÆØÜÙÚÏÝÚÕÈØ¦ÊßÑÇÏÑÇÚ¦
ÚÏÝÑÇÏÇÖÕÞÜØÂÙÇÓË©ÒÎÇßÚÂÚÎÔ
×ØÇÊËÔËÃÊÇÑÇÔÁÔÇÔÔÇÑÇÖÔÃàËÏÚÇÔ
ÙÇÔÔÇÈØÏÙÑÄÓÕßÔÙË¦ÒÒÎÖÄÒÎÙË¦Ò
ÒÎÞ×ØÇÙË¦ÒÒÕÖÒÇÔÂÚÎ
¬ÕÖËØÇÙÓÁÔÕ¦ÈÈÇÚÕÙËÚÇÈÁØÔÇ
ÚÕßËÏØÇÏ¦ÞËÏÖËØ¦ÙËÏÎ×ØÇÑÇÏ
ÙÚÕÔËÐÜÚËØÏÑÄÑÒËÏÙÓÁÔÕÓËÖÒÇÙÚÏÑÄ
Þ×ØÕÁÞÕßÓËÓËÃÔËÏÊÆÕÖÇØÁËÝ ×
ÙÚÇÔ»ÇÔ¦ÉÜÁÔÇÚÙÏÍ¦ØÕ®ØÜÚ¦ËÏÚÕÔ
ÏÊÏÕÑÚÂÚÎÁÔÇÝÚÇÑÚÏÑÄÝÄÖÜÝÌ¦ÔÎÑË
ÖËÒ¦ÚÎÝ©ÞÏÕÆÚËÔÇÚÕÙßàÎÚ¦Ý®
ÂÚÇÔÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎÖÕßÖÂØËÙËÓÎÔ
ÁÞÜÚÃÖÕÚÇÚØËÞ¦ÓÇÚÇ®
ÑËÌÚÄÓÕßÔÇßÚÂÚÎÔËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂ
ÓËÚ¦ÒÒÇÐÎÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÔËÓËÃÝÕÏÛË
ØÏÇÑÒÂÊËÝÔÇÙßÓÓÕØÌÜÛÂÑÇÓËÓÁÙÇÙË
ÒÃÍËÝÓÁØËÝ"ÁÑÇÞØÄÔÏÇÏÙÞÆËÏÕÇÔÏÑÇ
ÖÔÏÙÚÏÑÄÝÔÄÓÕÝÑÇÏÕÏÖ¦ÔÚËÝÙÞËÊÄÔ
ÚÕÔÇÍÔÕÕÆÙÇÔÖÕÒ¦ÓÈÇÔËÝÚÕÊËÃÖÔÕ
ÙÕßÙ»ÁÔÇËÙÚÏÇÚÄØÏÕÑÇÏÐÇÌÔÏÑ¦ÕÊÏ

Οι «νέοι κόσμοι
που έρχονται»

Ακούω ÑÌÜÜÖØo{ÑÐÉ{ÐÓiÉÜÑ³ÉËÑÜÌo³ÈÑ³{~Ñ{³{~ÖÌÐÈå¨ÒoÐÑ³{{TÖÉ{VÉËÑ{Èo~È¨{Ñ~ÌÛÉÚÑ³ÑÐÑ³ÊÈÐÉÑKoÑËÈÐÉ~Ñ{ÑÙ{Ñ~ÉÙÒÇÈÐÉ1Ñ
¨Ñ¨Ð³ÖÐÉ
ÖÒÇÔÄÝÙÕß¦ÔÇÈËÚÙÏÍ¦ØÕÖÇÔÃÜÝÙË
ØÜÚÕÆÙÇÔÇÔÙËÖËÏØ¦àËÏÌÕÆÁÊÏÔËÚÕ
ÖØ¦ÙÏÔÕÌÜÝÕÏÊÏÕÑÚÂÚÎÝËÙÆÕ¦ÑÇ
ÖÔÕÝÖËÒ¦ÚÎÝÂÙÕßÔÇÄØÇÚÕÝÓÄÔÕÕÏ
ÑÇÖÔÃàÕÔÚËÝÂÚÇÔÕØÇÚÕÃ

ÒÒ¦Ú×ØÇÕÏÑÇÖÔÏÙÚÁÝÁÍÏÔÇÔÑÇ
ÖÔÄÝ¡ÄÒÏÝÖÕÒÃÚËÝÓËÚÙÏÍ¦ØÕÙÚÕ
ÞÁØÏÐËÚØÆÖÜÙÇÔÕÏËÒËÍÑÚÏÑÁÝÇØÞÁÝÙË
ßÍËÏÕÔÕÓÏÑÕÆËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÝÑÇÚÇ
ÙÚÂÓÇÚÇÖÕßËÖÏÙÑÁÌÛÎÑÇÔÙÚÎÔÛÂ

ÔÇÑÇÏÙÚÕÔËÏØÇÏ¦ÙÚÏÝÁØØËÝÙÚÎ
¦ØÏÙÇÙÚÎÔ¦ÚØÇÙÚÕªÁÛßÓÔÕÑÇÏ
ÙË¦ÒÒËÝÖÄÒËÏÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÃÔÇÏÚÇ
ßÉÎÒ¦ÖØÄÙÚÏÓÇÖÕßÌÕÈÕÆÔÚÇÏÖËÒ¦
ÚËÝÑÇÏÏÊÏÕÑÚÂÚËÝ"½ÓÂÖÜÝÎÖÕÏÔÂ
ÇÌÇÃØËÙÎÝ¦ÊËÏÇÝÙËÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝËÖÇ
ÔÇÒÇÓÈÇÔÄÓËÔÜÔÖÇØÇÈ¦ÙËÜÔ"ËÔËÃ
ÔÇÏÕÆÚËÚÕÁÔÇÕÆÚËÚÕ¦ÒÒÕËÔËÃÔÇÏ
ÕÆÚËÎÚÎÒËÌÜÔÏÑÂÍØÇÓÓÂÖÕßÒËÏÚÕßØ
ÍËÃÄÖÕßÑ¦ÖÕÏÕÝÓÖÕØËÃÔÇÑÇÚÇÍÍËÃÒËÏ
ÖÇØÇÈ¦ÙËÏÝ¬ÕÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÇÖ»ÄÒÇ
ÚÕÖÏÕÑØÃÙÏÓÕÍÏÇÚÎÓËÚÇÙÚØÕÌÂÖÕß
ÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏÙËÖÕÙÕÙÚÄÚÕÕÖÕÃÕÇÍ
ÍÃàËÏÙÞËÊÄÔÚÕ ÙÚÇÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇ
ËÃÔÇÏÄÚÏßÖÂØÐËÏÙÞßØÂÖÕÒÏÚÏÑÂÈÕÆÒÎ
ÙÎÎÕÖÕÃÇËÑÌØ¦ÙÚÎÑËÙËÄÒÕßÝÚÕßÝ
ÚÄÔÕßÝÑÇÏÞÜØÃÝÖÇØÇÌÜÔÃËÝÚÇÔÛÁ
ÓÇÑËÔÚØÏÑÂÝÇÖÄÌÇÙÎÝÑÇÏÍÏ»ÇßÚÄ
ÙßÓÓÕØÌÜÛÂÑÇÓË
ÑÕÆÜÇÖÄÖÕÒÒÕÆÝÍÏÇÖÚ×ÙÎÚÎÝ
ÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÝÑÇÏÓËÏÜÓÁÔÎÖËÒÇÚËÃÇ
ÒÄÍÜÚÕßÇÔÚÏÑÇÖÔÏÙÚÏÑÕÆÔÖØ¦ÍÓÇ
ÚÏÏÙÞÆËÏÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕËÃÔÇÏÙßÍÑßØÏÇÑÄ
ËÔÛÇÙÚÇÓÇÚÂÙÕßÓËÔÇÈÍÇÃÔÕßÓËÔÇ
ÊÏÇÙÑËÊ¦àÕßÓËÔÇÑÇÚÇÔÇÒ×ÔÕßÓËÇ
ÖØÕÙÇØÓÕÙÚÕÆÓË

το μακρύ ÚÇÐÃÊÏÚÎÝËÖÏÙÚØÕÌÂÝÇÖÄ
ÚÎÔÇÖÜÔÃÇËÑÚÄÝÇÖÄÚÏÝ×ØËÝÖÕß
ÑÕÏÓÄÓÕßÔÑÇÚ¦ÑÕÖÎÚÏÝßÖÄÒÕÏÖËÝ
ÞÇÓÕÍËÒÕÆÙÇÔÇÑÇÒÕÆÙÇÙÚÏÍÓÁÝÑÇÏ
ÊÏÇÒÄÍÕßÝÑÕÏÚÕÆÙÇÚÏÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÙÚÕ
ÑÏÔÎÚÄÓÕßÉÏÛÆØÏàÇÙÞÄÒÏÇÙÞËÊÄÔÓÕÔÕ
ÒÕÍÕÆÙÇÖÁÒËÐÇÔÇÐÇÔÇÊ×ÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÚÎÝÖÚÂÙÎÝÙÚÎÔÕÛÄÔÎÚÎÝÛÁÙÎÝÓÕß
ÚÎÔÚÇÏÔÃÇÚÎÝÕÌÃÇÝ ÄÖÕÒÇ²ÇÓÁÔÕÏ
ÙÚÎÓËÚ¦ÌØÇÙÎ®ÏÇÚÎÓËÚÇÓÕØÌÜÚÏ
ÑÂËÖÃÊØÇÙÎÚÎÝÇÖÜÔÃÇÝÖ¦ÔÜÙËÁÔÇÔ
ÓËÙÂÒÏÑÇÊÎÓÕÌÏÒÂÓËØÏÑÇÔÄÎÛÕÖÕÏÄ
¡ÖÏÒ¡¦ØËáÖÕßÍßØÃàËÏËÑËÃÁÔÇÊÏÇÌÎ
ÓÏÙÚÏÑÄÍÏÇÕßÃÙÑÏÑÇÏÙËÓÏÇÔÁÇÑÕÖÁÒÇ
Ñ¦ØÒËÚÏÄÞÇÔÙÕÔÖÕßÙßÔÕÊËÆËÏÚÕÔ
ËØÍÇÙÏÕÓÇÔÂÌÜÚÕÍØ¦ÌÕÙÆàßÍÄÚÎÝÙÚÕ
¬ÄÑÏÕËÔÂÚÇÔÓÄÔÕÙËÔ¦ØÏÕÓÏÇÝÞÏÕß
ÓÕØÏÙÚÏÑÂÝØÕÓÇÔÚÏÑÂÝÑÕÓËÔÚÃÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÎËÔÁØÍËÏÇÑÇÏÚÕÓßÙÚÂØÏÕÖÕßËÑÒÆËÚÇÏ
ÇÖÄÚÕ¦ÍÔÜÙÚÕÑÇÏÇÑÇÚÇÔÄÎÚÕÚÎÝÖÄ
ÒÎÝÍÏÇÚÕÔÊßÚÏÑÄËÖÏÙÑÁÖÚÎ
ÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÑÏÄÒÇÝËÖÇÌÂÕËÖÏÙÑÁ
ÖÚÎÝßÖÕÈ¦ÒÒËÚÇÏÙËÁÔÇÔÕÖÚÏÑÄÑÒÕÔÏ
ÙÓÄÇÖÄÓÏÇ¦ÍÔÜÙÚÎÍÒ×ÙÙÇ®ÇÖÄÚÎÔ
ÖÇÔÚÕÊßÔÇÓÃÇÚÜÔÑÜÊÃÑÜÔÖÕßßÖËØÏ
ÙÞÆÕßÔÚÎÝÙßÔÕÓÏÒÃÇÝÇÖÄÚÏÝÒËÖÚÁÝÑÏ
ÔÂÙËÏÝÑÇÏÇÖÕÞØ×ÙËÏÝÖÕßËÖÏÑßØ×ÔÕßÔ
ÚÏÝÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝÇØ¦ÊËÏÍÓÇ!ÊËÔÕËÃÚÇÏ
ØÇÔÚËÈÕÆÞÜØÃÝÕ¦ÖÜÔÇÝÔÇÊ×ÙËÏÚÎÔ
ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÂÑ¦ØÚÇÚÕßJHY[LKL]PZP[L
¬ÎÔÖÇØÇÊÃÊËÏÓ¦ÒÏÙÚÇÄÖÜÝÖØÄÙËÐÇ
ÑØÇÚ×ÔÚÇÝÚÎÓËÚÇÊ¦ÑÚßÒÇÑÇÏÚÜÔÊÆÕ
ÞËØÏ×ÔÚÕßÑÇÏÙßÔÕÊËÆÕÔÚÇÝÚÎÙÆÙÚÇÙÎ
ÇÖÄÚÎÔÇÖÇØÇÃÚÎÚÎßÖÄÑÒÏÙÎ±Ö¦ØÞËÏ
Ö¦ÔÚÇÑ¦ÚÏÇÊÏÇÖÁØÇÙÚÕÙÚÎÔËÖÏÑÕÏÔÜ
ÔÃÇÓÏÇÇÖÄÙÚÇÙÎÖÕßÊËÔÖØÁÖËÏÑÇÔËÃÝ
ÔÇÑÇÒÆÉËÏÔÇÄØÏÕÓÇàÃÓËÚÎÔÑÃÔÎ
ÙÎÖÕßÖÕÚÁÊËÔÇÔÕÃÍËÚÇÏ®ÖÇØÇÓÁÔËÏ
ÇÛÄØßÈÎÙÇÔÇÌÕØ¦ËÏÁÔÇÇÄØÇÚÕÍ¦ÔÚÏ
ËÇßÚÂÔÚÎÔÕÑÚÇÂÓËØÎÖÇØÇÓÕÔÂ
ÓÕßÙÚÕ¬ÄÑÏÕÑßØÃÜÝÒÃÍËÝ×ØËÝÙÚÕ ÏÄ
ÚÕÑÇÏÊÆÕÎÓÁØËÝÖËØÃÖÕßÙÚÎÔ©Ù¦ÑÇ
ÓËÖØÄÙÑÒÎÙÎÚÕßÏÇÖÜÔÏÑÕÆßÖÕßØÍËÃ
ÕßÐÜÚËØÏÑ×ÔÓÁÙÜÚÎÝÏÇÖÜÔÏÑÂÝÖØË
ÙÈËÃÇÝÙÚÎÔÛÂÔÇÇÔÚÏÒÂÌÛÎÑÇÖ×ÝÕ
ÙËÈÇÙÓÄÝÍÏÇÚÕÔÐÁÔÕ®ÌÏÒÕÐËÔÕÆÓËÔÕ
ÓÖÕØËÃÔÇËÑÌØ¦àËÚÇÏÞÇÓÎÒÄÚÕÔÇÞÜØÃÝ
ÓËÍÇÒÕÙÚÕÓÃËÝÄÚÏÍÏÇÚÎÍÔÜØÏÓÃÇÓËÚÕÔ
ËÒÒÎÔÏÑÄÖÕÒÏÚÏÙÓÄÚÕÔÕÖÕÃÕÕÏ¦ÖÜÔËÝ
ßÖÕÒÂÖÚÕÔÚÇÏÞØËÏ¦àËÚÇÏÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÑÇÏ
ÙßÓÓËÚÕÞÂÑÇÏÇÖÄÚÎÊÏÑÂÓÇÝÖÒËßØ¦
ËÇßÚÂÔÚÎÔËÖÇÌÂÓËÚÏÝÖÕÒÒÁÝÄÉËÏÝ
ÓÏÇÝÖÄÒÎÝÕÏÑÕÊÁÙÖÕÏÔÇÝÚÜÔ©ÒßÓÖÏ
ÇÑ×ÔÍ×ÔÜÔÚÕßÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎ
ÚÇËÓÌÇÔÃÙÚÎÑËÙÇÈËÔÚ¦ÒÏÇÖÕßÑËØÊÃàËÏ
ÚÕÈÒÁÓÓÇÓËÚÎÔÇØÚÏÄÚÎÚÇÚÜÔÙÞËÊÃÜÔ
ÑÇÏÚÎÝÚËÞÔÏÑÂÝÚÎÝËÔÑÇÒÆÖÚËÏÕÆÚË
ÖØÕÙÚÇÚËÆËÏ ÏÔËÃÚÇÏÓËÍÔ×ÙÎÖËÏÛÇØ
ÞÃÇ¦ÙÑÎÙÎÙËÁÔÇÔËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÙÓÄÖÕß
ÊÆÙÑÕÒÇÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÕÊßÚÏÑÄÝ¦ÔÛØÜ
ÖÕÝ©ÞÏÍÏÇÚÃÊËÔËØÍ¦àËÚÇÏÑÏËÑËÃÔÕÝÇÒ
Ò¦ÍÏÇÚÃÊËÔËØÍ¦àËÚÇÏÓËÚÕÔÃÊÏÕÚØÄÖÕ
ÚÎÔÕÑÚÇÂÓËØÎÊÏÑÂÓÇÝÖËØÏÖÒ¦ÔÎ
ÙÎÙËÖØÄÙÜÖÇÑÇÏÚÄÖÕßÝÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÄ
ØÄÒÕÁÖÇÏÐÇÔ!ÎÒËÖÚÄÚÎÚÇÑÇÏÎÑÇÒÒÏÁØ
ÍËÏÇÚÎÝÊÏËßÛÆÔÚØÏÇÝÚÕßÛÔÏÑÕÆ¡Õß
ÙËÃÕßßÚÏÑÂÝ¬ÁÞÔÎÝÑÃÑÕ¡ÇÓÖÕÆÚÙÏ
ÎÍËÔÔÇÏÕÊÜØÃÇÑÇÏÎÇÔËÐ¦ÔÚÒÎÚÎÇÍ¦
ÖÎÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÎÝÑÇÛÎÍÂÚØÏÇÝÚÕß
ÏÙÚÕØÃÇÝÚÎÝÚÁÞÔÎÝÑÇÏÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆ¡¦
ÙÇÑÕ ÃÔÚÕÕÏËÖÃÓÕÔËÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÚÜÔ
ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕßÙßÔÊÁÙÓÕßËÒÒÎÔÕáÇÖÜ
ÔÏÑÂÝÌÏÒÃÇÝÔÇËÔÊßÔÇÓ×ÙÕßÔÚÎÙÞÁÙÎ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝÊÆÕÞ×ØËÝÓËÓÏÑØÂÓ¦ÒÒÕÔ
ÇÔÚÇÖÄÑØÏÙÎÇÖÄÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÖÒËßØ¦
©ÒÕÏÑÇÏÄÒÇÙÚÇÕÖÕÃÇÛÇÇÔÇÌËØÛÕÆÓË
ËÑÚËÔ×ÝÙÚÕÖØÕÙËÞÁÝÊÏ¦ÙÚÎÓÇÂÚÇÔÑØÃ
ÑÕÏÙÚÎÔÇÒßÙÃÊÇÓÏÇÝÓÕÔÇÊÏÑÂÝËÓÖËÏ
ØÃÇÝ¡ËÓÃÇÇÖÄÚÏÝÑÕØßÌÇÃËÝÙÚÏÍÓÁÝ
ÚÎÝÚÎÔËÖÃÙÑËÉÎÙÚÕÊÎÓÕÚÏÑÄÙÞÕÒËÃÕ
ÑÇÏÙÚÕÊÎÓÇØÞËÃÕÚÎÝÖÄÒÎÝ¡ÏÙ¦ÚÕÎ
ÕÖÕÃÇÛÇÌÏÒÕÐËÔÂÙËÏÍÏÇÚÏÝÖØÕÖÕÔÂ
ÙËÏÝÚÎÝÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÕÒßÓÖÏÇÑÂÕÓ¦
ÊÇÑËÃÄÖÕßÖËØÃÖÕßÖÇÏÊ¦ÑÏÇÊÎ
ÓÕÚÏÑÕÆÓÇÝßÖÕÊÁÞÛÎÑÇÔÑØÇÚ×ÔÚÇÝ
ÑÇÏÇÔËÓÃàÕÔÚÇÝËÒÒÎÔÏÑÁÝÙÎÓÇÏÕÆÒËÝ
ÌÜÔ¦àÕÔÚÇÝËÔÞÕØ×ÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÒÁÐÎ
ÖÕßËÃÞÇÔÊÏÊÇÞÛËÃ!²ÇÏØÁÚË®¬ÎÔÚÄÔÏ
àÇÔÙÚÕË®ÑÇÏÚÎÔÖØÄÌËØÇÔÓËÓËÍ¦ÒÎ
ÞÇØ¦ÑÇÏËÔÛÕßÙÏÇÙÓÄ
ËÑ¦ÛËÈÂÓÇÇßÚÕÆÚÕßÚÇÐÏÊÏÕÆÂÚÇÔ
ÖÇØ×ÔÑÇÏÁÔÇÝÞÇØÏÙÓÇÚÏÑÄÝÙßÔÕÊÄÝÑÇÏ
ÓËÚÇÌØÇÙÚÂÝÇÖÄÚÇÏÇÖÜÔÏÑ¦ÙÚÇÇÍÍÒÏÑ¦
ÑÇÏÇÔÚÃÙÚØÕÌÇÕÚÙÕÆÙÏÖÕÒÆÍÒÜÙÙÕÝ
ËßØßÓÇÛÂÝÑÇÏÇÑÇÚÇÖÄÔÎÚÕÝ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÓÏÇÝÞ×ØÇÝÇØÑËÚ¦ÇÖÕ
ÓÕÔÜÓÁÔÎÝËÖÃÞØÄÔÏÇÔÇÇÔÕÃÐËÏÙÚÕÔÑÄ
ÙÓÕÓËÇÌÕØÓÂÑÇÏÚÕßÝ©ÒßÓÖÏÇÑÕÆÝ
ÓÕÏ¦àËÏÓËÚËÒËÚÕßØÍÃÇÚÙÇÍÏÕÆ!ÖØÕÙËÑÚÏ
ÑÂÓËÛÕÊËßÓÁÔÎÙÚÕÞËßÓÁÔÎÐËÊÏÖÒ×ÔËÏ
ÁÔÇÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄÇÏ×ÔÜÔÖÕßÚØÁÌËÏÓËÍ¦ÒÕ
ÙËÈÇÙÓÄÍÏÇÚÕÖÇØËÒÛÄÔÑÇÏÚÕßÝÖØÕÍÄ
ÔÕßÝÞÜØÃÝÔÇÌÕÈ¦ÚÇÏÚÕÓÁÒÒÕÔ©ÖÜÝ
ÙßÔÄÉÏàËÑÇÏÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÚÃÚÒÕßÝÚÜÔ
ÁØÍÜÔÙÚÎÓËÍ¦ÒÎÁÑÛËÙÎÍÏÇÚÕ¡ÁÒÒÕÔ
ÑÇÏÚÏÝÚÁÞÔËÝ®ÙÚÕ¡VYP(Y[4\ZL\T
ØÕÓÖÕÚÏÑÂÎÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÕÏËÖÏÙÚÂÓËÝ
ÑÇÏÕÏÖÄÒËÏÝÙßÔÁÛËÚÇÔÚÎÔËÏÑÄÔÇÚÜÔ
ÔÁÜÔÑÄÙÓÜÔÖÕßÁØÞÕÔÚÇÏ®
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Πετρούνια, θα μπορούσαμε να είμαστε όλοι
Η Teona Mitevska, σκηνοθέτρια της νικήτριας ταινίας «Υπάρχει Θεός, το όνομά της είναι Πετρούνια» των Lux μιλάει στην «Κ»
Συνέντευξη στον

Η ταινία ±Ö¦ØÞËÏËÄÝÚÕÄÔÕÓ¦
ÚÎÝËÃÔÇÏËÚØÕÆÔÏÇ®ÚÎÝ;LVUH
4P[L]ZRHÙßÓÖÇØÇÍÜÍÂÄØËÏÇÝ
¡ÇÑËÊÕÔÃÇÝËÒÍÃÕßÒÕÈËÔÃÇÝ
ØÕÇÚÃÇÝÑÇÏÇÒÒÃÇÝËÃÔÇÏÎÔÏÑÂÚØÏÇÚÇÏÔÃÇÚÜÔ ÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑ×Ô
ØÇÈËÃÜÔ3\_ÚÇÕÖÕÃÇÇÖÕÔÁÓÕÔÚÇÏÍÏÇÎÞØÕÔÏ¦ÇÖÄÚÕßØÜÖÇáÑÄ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÓËÚ¦ÇÖÄÉÎÌÕÌÕØÃÇÚÜÔËßØÜÈÕßÒËßÚ×Ô
ÚÇÏÔÃÇÇÌÎÍËÃÚÇÏÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÓÏÇÝ
ÔËÇØÂÝ¦ÔËØÍÎÝÖÕßÖÏ¦ÔËÏÖØ×ÚÎ
ÚÕÔÙÚÇßØÄÙÚÇËÕÌ¦ÔËÏÇÇÖÕÑÚ×ÔÚÇÝÐÇÌÔÏÑ¦ÖØÄÙÈÇÙÎÙËÓÏÇ
ÛØÎÙÑËßÚÏÑÂÖÇØ¦ÊÕÙÎÖÕßÇÌÕØÕÆÙËÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÚÕßÝ¦ÔÚØËÝ
ÙÑÎÔÕÛÁÚØÏÇÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝ;LVUH
4P[L]ZRHÚÎÔÕÖÕÃÇÙßÔ¦ÔÚÎÙÇ
ÙÚÕÚØÇÙÈÕÆØÍÕÓÕßËÃÖËÄÚÏÊßÙÚßÞ×ÝÁÞÕßÓËÒÃÍÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÙÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÄÖÜÝÎËÚØÕÆÔÏÇÎÕÖÕÃÇ
ÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇÖÇÒÁÉËÏÍÏÇÚÎÔÇÖËÒËßÛÁØÜÙÂÚÎÝÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÇÖÄÚÇ
ÊËÙÓ¦ÚÎÝßÖÕÚÏÛÁÓËÔÎÝÖÇØ¦ÊÕÙÎÝÙÑÎÔÕÛÁÚØÏÇÊÃÔËÏÓËÍ¦ÒÎ
ÙÎÓÇÙÃÇÙÚÎÔÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÑÇÏÚÕÔÃàËÏÄÚÏÇÖÄÚÕÑÃÔÎÓÇ 4L;VV
ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÓ¦ÛÇÓËÄÚÏÄÒÕÏÓÇàÃÓÖÕØÕÆÓËÔÇÚÇÑÇÚÇÌÁØÕßÓË
ÑÇÒÆÚËØÇ
Τα άλλα ÊÆÕßÖÕÉÂÌÏÇÌÏÒÓÖÕß
ÁÌÚÇÙÇÔÙÚÎÔÚËÒÏÑÂÌ¦ÙÎÚÕ 
ÂÚÇÔÚÕÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØ*VSK*HZL
/HTTHYZRQSK®ÚÕßÇÔÕÆÙÑÎÔÕÛÁÚÎ4HKZ)Y NNLYÙËÙßÓÖÇØÇÍÜÍÂÇÔÃÇÝ§ÕØÈÎÍÃÇÝÕßÎÊÃÇÝËÒÍÃÕßÑÇÏ©ÁÑÖÚÜÚÕÝ®
ÚÕß9VKYPNV:VYVNV`LUÓÏÇÍÇÒÒÕ
ÏÙÖÇÔÏÑÂÙßÓÖÇØÇÍÜÍÂ
–Υπάρχουν πολλές γυναίκες στην
πατρίδας σας, όπως η ηρωίδα της

Πολλοί δεν συμφωνούν
με το κίνημα #MeToo,
ίσως επειδή δεν είναι αρκετά φιλοσοφικό, αλλά
όλοι νομίζω ότι όλοι πρέπει να συμφωνήσουμε
ότι μάθαμε κάτι από αυτό και αυτό είναι ότι όλοι
μαζί είμαστε δυνατοί.
ταινίας σας, Πετρούνια;
¶ßÙÚßÞ×ÝÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔÖÕÒÒÁÝÁÈÇÏÇÊËÔÞØËÏ¦àËÚÇÏÔÇËÃÔÇÏÓÄÔÕÍßÔÇÃÑËÝÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏ
¦ÔÚØËÝÖÇÏÊÏ¦ËÔÏÑ¦ÕÖÕÏÕÙÊÂÖÕÚËÉ¦ÞÔËÏÍÏÇÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎÊÏÇÓÇØÚÆØËÚÇÏÍÏÇÚÎÔÇÊÏÑÃÇÖÕÒËÓ¦ËÏßÚÄÖÕßÇÏÙÛ¦ÔËÚÇÏÈÇÛÏ¦
ÎËÚØÕÆÔÏÇÊËÔËÃÔÇÏÚÃÖÕÚÇ¦ÒÒÕÇÖÄÚÕÇÃÙÛÎÓÇÚÎÝÇÊÏÑÃÇÝÑÇÏ
ÖÕÒËÓ¦ËÏÍÏÇÔÇÈØËÏÚÎÛÁÙÎÚÎÝ
ÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇ
–Η γυναικεία ανεργία και η πατριαρχεία, πώς επηρεάζει την κοινωνία σας;
¶ÕÒÆËÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇÎËØ×ÚÎÙÂÙÕßÚÎÔÚÇÏÔÃÇÓÕßßÖ¦ØÞËÏ
ÓÃÇÙÑÎÔÂÖÕßÖÇØÇÖÁÓÖËÏÙÚÕ
ÑÃÔÎÓÇ 4L;VVÇßÚÂÎÙÑÎÔÂ
ÖÕßÕßÖËÆÛßÔÕÝÚÕßËØÍÕÙÚÇÙÃÕß
ÛÜÖËÆËÏÚÎÔËÚØÕÆÔÏÇÖÕßÊËÃÞÔËÏÚÎÔÑÕßÒÚÕÆØÇÚÜÔÇÒÑÇÔÃÜÔÖ¦ÔÜÙÚÕàÂÚÎÓÇÚÎÝÙËÐÕßÇÒÏÑÂÝÖÇØËÔÄÞÒÎÙÎÝ¬ÕÓÂÔßÓÇ
ÚÎÝÙÑÎÔÂÝËÃÔÇÏÄÚÏÊËÔÖØÁÖËÏ
ÔÇßÖÕÑÆÉËÏÝÙÚÏÝÇÖÇÏÚÂÙËÏÝÚÕß
ÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÕßÍÏÇÔÇÖËÚÆÞËÏÝÑ¦ÚÏËÚØÕÆÔÏÇÑ¦ÔËÏÇßÚÄÖÕß
ÔÕÓÃàËÏÄÚÏÞØËÏ¦àËÚÇÏÔÇÍÃÔËÏÍÏÇ
ÔÇÖ¦ØËÏÚÎÊÕßÒËÏ¦ËÖÏÚØÁÖËÏ

&wxRv_+-/ 
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Πώς θα φτιάξουμε o{ÑÌÜÈØÓÑ~ÑÜÖ³É¨ÐÓÜÜÑÙÉo¨ËÇÈÐÉ
{{ÉËÐÑ³ÉVÑÌÖÉ¨TÌÐÑ³É~Ñ{ÖÚÓÜÈÐÉÑÒÐÉ«VÜÓÉ{i/_>
x²_¿©}>V~iÚÓ³¨{Ñ³iØ{~Ê³¨{ÑØ³Ñ{ËÑØ³ºÁ¸Æ³itu
ÊÎÒÇÊÂÙÚÕÔÖØÕáÙÚ¦ÓËÔÕÖØÕÝ
ÙÚÏÍÓÂÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÔÇÚÎÔÖÇØËÔÕÞÒÂÙËÏÁØËÏÝÇÑÄÓÇÑÇÏÇÔ
Ñ¦ÖÕÏÇÍßÔÇÃÑÇÈØËÏÊÕßÒËÏ¦ËÃÔÇÏÖÕÒÆÊÆÙÑÕÒÕÔÇËÐËÒÏÞÛËÃ
ÇÑÄÓÇÑÇÏÜÝÖÕÒÏÚÏÑÄÝÂÙÚÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÚÕßÙÏÔËÓ¦ßÚÄËÃÔÇÏ
ÁÔÇÊÏËÛÔÁÝÖØÄÈÒÎÓÇÑÇÏÌßÙÏÑ¦ßÖ¦ØÞËÏÑÇÏÙÚÎÞ×ØÇÓÕßÑÇÏ
Ó¦ÒÏÙÚÇÑßØÃÜÝÓËÚÇÐÆÚÜÔÔÁÜÔ
ÍËÔË×ÔÏÊÏÑ¦Ë¦ÔÁÞËÏÝÙÖÕßÊ¦ÙËÏÑ¦ÚÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÇÔËÐÇØÚÂÚÜÝÌÆÒÕßÖÁØÇÔÚÕßÓ¦ØÑËÚÏÔÍÑ
ÑÇÏÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
¦ÚÏÖÕßËÃÔÇÏÚØÕÓËØÄÑÇÏÊËÃÞÔËÏÚÕÔÑÄÙÓÕÖÕßàÕÆÓËÕÆ
ËÃÔÇÏÎÌÏÒÕÙÕÌÃÇÎÑÕÏÔÜÔÏÕÒÕÍÃÇÎÏÙÚÕØÃÇ×ÝÛÇÌÚÏ¦ÐÕßÓË

ÍÏÇÄÒÕßÝÁÔÇÑÇÒÆÚËØÕÓÁÒÒÕÔ
ÇÔÊËÔÍÔÜØÃàÕßÓËÖÕÏÕÏËÃÓÇÙÚË
ÇÖÄÖÕÆËØÞÄÓÇÙÚËÑÇÏÖÕÆÛÁÒÕßÓËÔÇÖ¦ÓË"
–Αντιμετωπίζεται;
¶ßÚÄËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÖÕßÖØÁÖËÏÔÇ
ÙßàÎÚÎÛËÃÇØÑËÚ¦ÊÏËÐÕÊÏÑ¦ÑÇÏ
ÖØÁÖËÏÔÇÚÕÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÓË
ÈÁÈÇÏÇßÙÚßÞ×ÝÎÇÔÛØ×ÖÏÔÎ
ÌÆÙÎÑÒÃÔËÏÖØÕÝÚÕÔÑÕÓÌÕØÓÏÙÓÄÊßÙÑÕÒËÆËÚÇÏÙÚÕÔÇËÖÇÔÇÙÚÇÚÂÙËÏÊßÙÑÕÒËßÄÓÇÙÚËÖÕÒÒÁÝ
ÌÕØÁÝÔÇÊÏÇÌÕØÕÖÕÏÎÛÕÆÓËÇÖÄ
ÇßÚÄÖÕßÓÇÝÁÓÇÛËÎÑÕÏÔÜÔÃÇ
ÔÇÛÁÒÕßÓË
–Στην ταινία σας είδα, εκτός από
την Πετρούνια ακόμη τρεις χαρακτήρες και μοιάζει με κοινωνιολογικό πείραμα η ταινία σας.
Σκιαγραφήσατε την κοινωνία της
Βόρειας Μακεδονίας;
¶ÃÔÇÏÁÚÙÏÔÇÏËÚØÕÆÔÏÇ
ÁÞÕÔÚÇÝÚÎÊÆÔÇÓÎÚÎÝÍÔ×ÙÎÝ
ÙÖÕÆÊÇÙËÏÙÚÕØÏÑÄÝÚÕÒÓ¦ËÏÑÇÏ
ÚÇÈ¦àËÏÓËÚÕÙÆÙÚÎÓÇÓÎÚÁØÇ
ÚÎÝËÚØÕÆÔÏÇËÃÔÇÏËÑËÃÔÎÎÍËÔÏ¦ÍßÔÇÏÑ×ÔÖÕßÁÓÇÛËÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÓËÁÔÇÔ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÚØÄÖÕÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÄÖÜÝÁÓÇÛËÊËÔÇÓÌÏÙÈÎÚËÃ
ÚÕÙÆÙÚÎÓÇ
ÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝÓÖÂÑËÙÚÎÔ
ÏÙÚÕØÃÇÖÕÒÆÙÑÄÖÏÓÇËÃÔÇÏÎÍßÔÇÃÑÇÖÕßÙßÔËÞ×ÝÙÚÎÔÚÇÏÔÃÇ
ÑÇÛÕÊÎÍËÃÚÎÔËÚØÕÆÔÏÇÍÏÇÚÕ
ÚÏÖØÁÖËÏÔÇÑ¦ÔËÏËÔÄÙÜÑØÇÚËÃÚÇÏÙÚÕÇÙÚßÔÕÓÏÑÄÚÓÂÓÇÛÁÒÜÔÇÊËÃÐÜÚÎÔÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÖÕß
ÖØÁÖËÏÔÇßÖ¦ØÞËÏÑÇÏÚÏÓÖÕØÕÆÓËÔÇÑ¦ÔÕßÓËÓÇàÃÁØËÏÝÕÒÒÕÃÊËÔÙßÓÌÜÔÕÆÔÓËÚÕÑÃÔÎÓÇ
4L;VVÃÙÜÝËÖËÏÊÂÊËÔËÃÔÇÏ
ÇØÑËÚ¦ÌÏÒÕÙÕÌÏÑÄÇÒÒ¦ÄÒÕÏÔÕÓÃàÜÄÚÏÄÒÕÏÖØÁÖËÏÔÇÙßÓÌÜÔÂÙÕßÓËÄÚÏÓ¦ÛÇÓËÑ¦ÚÏÇÖÄÇßÚÄ

ÑÇÏÇßÚÄËÃÔÇÏÄÚÏÄÒÕÏÓÇàÃËÃÓÇÙÚËÊßÔÇÚÕÃÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÁÞÕßÓË
ÑÇÏÚÎÌÃÒÎÚÎÝÖÕßÇÑÕÒÕßÛËÃÚÕ
ÙÆÙÚÎÓÇÍÏÇÚÃÚÎÈÕÒËÆËÏÃÔÇÏ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÍßÔÇÃÑËÝÓËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÏÙÚÕØÃËÝÑÇÏÈÒÁÉËÏÝ
–Ωστόσο, η οικογένεια της Πετρούνια, όπως τη δείχνετε στην
ταινία σας, δεν είναι η τυπική
βαλκανική πατριαρχική οικογένεια.
¶ÖÇÚØÏÇØÞÃÇßÖ¦ØÞËÏÄÞÏÓÄÔÕÍÏÇÚÃßÖ¦ØÞÕßÔÕÏ¦ÔÊØËÝÇÒÒ¦
ÊßÙÚßÞ×ÝÑÇÏÕÏÍßÔÇÃÑËÝÖÕÒÒÁÝ
ÌÕØÁÝÚÎÔÚØÕÌÕÊÕÚÕÆÔ ÇÏÎ
ËÖÏØØÕÂÚÕßÖÇÚÁØÇÚÎÝËÚØÕÆÔÏÇÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÚÎÈÕÎÛ¦ËÏÔÇ
ÇÖËÒËßÛËØÜÛËÃËÜØ×ÄÚÏÕÌËÓÏÔÏÙÓÄÝÊËÔÓÖÕØËÃÔÇßÖ¦ØÞËÏ
ÞÜØÃÝÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÑÇÏÚÜÔÇÔÊØ×Ô©ÌËÓÏÔÏÙÓÄÝËÃÔÇÏÍÏÇËÓÁÔÇÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎÑÇÏ
ÏÙÄÚÎÚÇÍÏÇÄÒÕßÝ´ÔÇÝÑÇÒÆÚËØÕÝÑÄÙÓÕÝÍÏÇÄÒÕßÝ
–Υπονοείται στην ταινία σας και
το ζήτημα του εθνικισμού…
¶§ÇÏÇßÚÄÚÕÁÑÇÔÇÍÏÇÚÃÚÇ
ÚËÒËßÚÇÃÇÊÁÑÇÞØÄÔÏÇÎÑßÈÁØÔÎÙÂÓÇÝÓÇÝÊÎÒÎÚÎØÃÇàËÓËÚÎÔ
ÏÙÚÕØÃÇÑÇÏÓËÊÏ¦ÌÕØËÝÏÙÚÕØÏÑÁÝ
ÇÔÕÎÙÃËÝÏÙÚÕØÃÇÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÇÏÄÞÏÜÝÖÕÒÏÚÏÑÄËØÍÇÒËÃÕÇÒÒ¦ÓËÖÇØÇÍÜÍÏÑÄ
ÚØÄÖÕËÔÑÇÚ¦ÒÇÈÇÖÕÚÁÍÏÇÚÃ
ÎÞ×ØÇÓÕßÑÇÏÎÒÒ¦ÊÇÁÞÇÙÇÔ
ÚÄÙÇÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇ§ÇÙÕßÖÜÄÚÏ
ÇÍÇÖ×Ö¦ØÇÖÕÒÆÚÎÔÏÙÚÕØÃÇ
–Είναι η Πετρούνια μία κατά τύχη ηρωίδα;
¶¬ÃÖÕÚËÊËÔÍÃÔËÚÇÏÚßÞÇÃÇ
ËÚØÕÆÔÏÇËÖÁÒËÐËÚÎÔÏÙÚÕØÃÇ
ÃÙÜÝÔÇÖËØÃÓËÔËÚÎÔËßÑÇÏØÃÇ
ÚÎÝÍÏÇÔÇÈØËÏÚÕÔÇÒÎÛÏÔÄËÇßÚÄ
ÚÎÝÔÇÖËÏÖÕÏÇËÃÔÇÏÑÇÏÔÇÇÔÇàÎÚÂÙËÏÚÎÔÇÒÂÛËÏÇÚÎÝ
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Ο «πόλεμος στις πλατφόρμες» μόλις άρχισε
Πώς διαμορφώνεται ο χάρτης της νέας διαδικτυακής τηλεόρασης, ποιοι είναι οι βασικοί παίκτες, πώς θα επηρεαστεί το κοινό
Των ΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ
και ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Τι κοινόÁÞÕßÔÕÏËÚÇÏØËÃËÝÖÕß
ËÓÖÕØËÆÕÔÚÇÏØÕÆÞÇÑÇÏÖÇÖÕÆÚÙÏÇÑÏÔÎÚ¦ÚÎÒÁÌÜÔÇÑÇÏÑÏÔÕÆÓËÔÇÙÞÁÊÏÇ"ÁÒÕßÔÄÒËÝÔÇÌÚÏ¦ÐÕßÔÚÇÏÔÃËÝÑÇÏÙËÏØÁÝ¡ÕÏ¦àËÏ
ÓËÇÔÁÑÊÕÚÕÇÒÒ¦ÚÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÖÁÔÚË ÞØÄÔÏÇ ÚÇ ÞØÂÓÇÚÇ ÖÕß
ÁÞÕßÔËÖËÔÊßÛËÃÙÚÎÔÓËØÏÑÂ
ÙËËÐÇÍÕØÁÝÑÇÏÖÇØÇÍÜÍÂÖËØÏËÞÕÓÁÔÕßÇÔÁØÞÕÔÚÇÏÙËÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÊÕÒ¦ØÏÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔ,JVUVTPZ[ ÇÔËÃÝÊËÔ
ÍËÒ¦ËÏÚ×ØÇ
ØÏÔ ÇÖÄ ÒÃÍËÝ ÎÓÁØËÝ Î
+PZUL`Ò¦ÔÙÇØËÚÎÔÁÇÚÎÝßÖÎ-

ØËÙÃÇÚÎÔÖÒÇÚÌÄØÓÇ+PZUL`
ÖÕßÓÁÙÜZ[YLHTPUNÖÇØÁÞËÏÖØÄÙÈÇÙÎÙÚÎÓËÍ¦ÒÎÉÎÌÏÇÑÂÈÏÈÒÏÕÛÂÑÎÚÎÝÇÖÄÚÕÔÇÙÏÒÏ¦
ÚÜÔÒÏÕÔÚÇØÏ×Ô®ÓÁÞØÏÚÕßÝ?
4LU®ÚÕßÝÃÓÖÙÕÔÝ®ÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÕ4HUKHSVYPHU®ÓÏÇÔÁÇÙËÏØ¦
ÇÖÄÚÎZHNHÚÕß:[HY>HYZ®©ÒÇ
ÇßÚ¦ÙÚÎÔÞÇÓÎÒÂÚÏÓÂÚÜÔ 
ÊÕÒÇØÃÜÔÓËÖÇØÕÞÁÝÕÏÕÖÕÃËÝ
ÇÔÚÇÍÜÔÃàÕÔÚÇÏËßÛÁÜÝÚÇÖÇÑÁÚÇ
ÖÕßÖØÕÙÌÁØËÏÚÕ5L[MSP_
¬ÎÔÖØÜÚÕÑÇÛËÊØÃÇÚÎÝÖÒÇÚÌÄØÓÇÝÖÕßÖØÕÑ¦ÒËÙËËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÚÕÇÖËÏÒËÃËÖÃÙÎÝÎßÖÎØËÙÃÇ(WWSL;=ËÔ×ÙÚÎÔÇØÁÔÇ
ÚÕßZ[YLHTPUNÁÞÕßÔÖ¦ØËÏÛÁÙÎÑÏ
¦ÒÒÕÏÖÇÃÑÚËÝÄÖÜÝÎ(; ;ÓËÚÕ
/)64H_¶ÚÎÔÇÑØÏÈÄÚËØÎÖÒÇÚÌÄØÓÇÓÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝ¶Î(THaVU
ÓËÚÕ7YPTLÑÇÏÚÕ*):ÓËÚÕ(SS

ÚÎÔÒÒ¦ÊÇÓÄÔÕÎ*VZTV[L
;= ËÚÕÏÓ¦àËÚÇÏ ÔÇ ÖØÕÙÌÁØËÏÖÇØÄÓÕÏËÝßÖÎØËÙÃËÝ ®
 ÓËÚÕÖØÜÚÄÚßÖÕÖËØÏËÞÄÓËÔÄÚÎÝÔÇÖÜÒËÃÚÇÏÓËÚÕÔ
ÓÂÔÇÚÎÔÎÓÁØÇÂÚÎÛÁÇÙÎÓÏÇÝ
ÙËÏØ¦ÝÂËÔÄÝÇÍ×ÔÇ
,ÃÔÇÏ Ó¦ÒÒÕÔ ÈÁÈÇÏÕ ÄÚÏ ÛÇ
ßÖ¦ØÐËÏÓÏÇÑÏÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇÙÚÕßÝ
ÙßÔÊØÕÓÎÚÁÝÖÕßËÃÔÇÏÚÕ¦ÍÏÕ
ÊÏÙÑÕÖÄÚÎØÕ®ÍÏÇÚÏÝÖÒÇÚÌÄØÓËÝ
ÄÙÕÏÄÓÜÝËÃÔÇÏÇßÚÕÃ"±Ö¦ØÞËÏ
ÁÔÇàÂÚÎÓÇËÊ×ÑÇÛ×ÝÕÏËÚÇÏØËÃËÝ
ÊËÔÚÇÖ¦ÔËÑÇÏÚÄÙÕÑÇÒ¦ÓËÚÎÊÎÓÕÙÃËßÙÎÙÚÕÏÞËÃÜÔÑÇÏÙÚÇÚÏÙÚÏÑ×ÔÄÖÜÝÛÇÊÏÇÈ¦ÙËÚËÖÇØÇÑ¦ÚÜ
¡ÁÞØÏÚ×ØÇÖ¦ÔÚÜÝÕÏÞØÂÙÚËÝÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÁÔÇÇØÑËÚ¦
ÑÇÒÄÖËØÏËÞÄÓËÔÕÓËÁÔÇÓÏÑØÄ
ÇÔÚÃÚÏÓÕ©ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÝÚÕÆÝ
ËßÔÕËÃÇÒÒ¦ÕÑÃÔÊßÔÕÝÖÇØÇÓÕ-

ÔËÆËÏ¬ÇËÖÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇÕÏÇÊÆÔÇÓÕÏÑØÃÑÕÏÛÇÇÖÕØØÕÌÎÛÕÆÔ
ÇÖÄÚÕßÝÖÏÕÊßÔÇÚÕÆÝÑÇÏÙßÔÂÛÜÝÚÄÚËÕÏÚÏÓÁÝÖÇÃØÔÕßÔÚÎÔ
ÇÔÏÕÆÙÇÇÓÖÕØÕÆÔÕÏÞØÂÙÚËÝ
ÔÇÊÏÇÑÄÖÚÕßÔÂÔÇÓËÚÇÑÏÔÕÆÔÚÇÏ
ËÆÑÕÒÇÂÛÇÊËÙÓËÆÕÔÚÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÄÖÜÝÍÃÔËÚÇÏÓËÚÏÝËÚÇÏØËÃËÝ
ÑÏÔÎÚÂÝÚÎÒËÌÜÔÃÇÝ"
ÁÓËÄÚÏÚÕÚÕÖÃÕÙÚÎÔÕÏÑÏÇÑÂÉßÞÇÍÜÍÃÇ¦ÒÒÇÐËÇÒÒ¦ÇßÚÄ
ÖÕßÖËØÏÍØ¦ÌÕßÓËËÃÔÇÏÓÄÔÕÎ
ÇØÞÂ©ÚÇÔÎÚÇÞÆÚÎÚÇÚÕßÔÚËØÔËÚÇßÐÎÛËÃÑÏ¦ÒÒÕÚÏËÓÖÕÊÃàËÏÚÇÙÖÕØÑÇÏÚÕßÝÇÛÒÎÚÏÑÕÆÝ
ÇÍ×ÔËÝÔÇÓËÚÇÖÎÊÂÙÕßÔÙËÓÏÇ
ÚÁÚÕÏÇÖÒÇÚÌÄØÓÇ"¬ÕÖÇÏÞÔÃÊÏ
Ú×ØÇÇØÞÃàËÏ

(JJLZZÕÏÕÝÛÇÇÔÚÁÐËÏ"
¡ÁÞØÏÚ×ØÇÚÕ5L[MSP_ÁÖÇÏàË
ÙËÊÏÖÒÄÚÇÓÖÒÄ!ÇÍÄØÇàËÚÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÊÎÓÕÌÏÒ×ÔÙËÏØ×ÔÑÇÏ
ÚÇÏÔÏ×ÔÑÇÏÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÕÆÙËÊÏÑÁÝ

ÚÕßÖÇØÇÍÜÍÁÝÚÇÊÏÇÑ¦ÄÓÜÝ
ÕÏÖÇØÇÍÜÍÁÝÓËÚÕÒÕÍÄÚßÖÄÚÕß
ÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏÍÃÔÕÔÚÇÏÊÏËÛÔËÃÝÑÇÏ
ÓËÕÙÑÇØÏÑÁÝÇÐÏ×ÙËÏÝÖÒÇÚÌÄØÓÇÐÕÊËÆËÏÑÇÚ¦ÓÁÙÕÔÄØÕ
ÖËØÃÖÕßÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÚÕÔÞØÄÔÕ
ÙËÖØÄÍØÇÓÓÇÑÇÏÇÔ¦ÖÚßÐÎÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÖØÕÙËÒÑÆËÏÙßÔÊØÕÓÎÚÁÝÍÔÜÙÚÕÆÝÎÛÕÖÕÏÕÆÝÑÇÏ
ÙÑÎÔÕÛÁÚËÝ
¥ÙÚÄÙÕ ÄÖÜÝ ÇÖÕÑ¦ÒßÉË
ÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕ©ÑÚ×ÈØÏÕÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÝÙÆÓÈÕßÒÕÝÑÇÏTLKPH
Z[YH[LNPZ[ÚÕß5LM[SP_ÑÕÚ¦àËØÙÕÔ ÙË ÙßÔÁÊØÏÕ ÚÎÝ >HSS
:[YLL[1V\YUHSÚÇÊÆÕÖÏÕÊÎÓÕÌÏÒÂÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÚÎÝÖÒÇÚÌÄØÓÇÝËÃÔÇÏ¬Ç¢ÏÒÇØ¦ÑÏÇ®ÑÇÏÚÕ
;OL6MMPJL®ÚÇÕÖÕÃÇÛÇËÖÏÙÚØÁÉÕßÔÙÚÕÙÖÃÚÏÚÕßÝÙÚÕ/)64H_
ÑÇÏÙÚÎZ[YLHTPUNßÖÎØËÙÃÇÚÕß
5)*¬ÕÃÊÏÕÁÍÏÔËÑÇÏÓËÚÇÏÔÃËÝ
ÖÕßÇÔÂÑÇÔÙÚÎÔ+PZUL`

Το Netflix ξοδεύει κατά
μέσον όρο 3 δισ. δολάρια
τον χρόνο για πρόγραμμα και παραγωγές προκειμένου να προσελκύει
συνδρομητές, ηθοποιούς
και σκηνοθέτες.

NETFLIX

AMAZON PRIME

ΗΒΟ ΜΑΧ

CBS ALL ACCESS

DISNEY+

APPLE TV+

Παραμένει
ο κυρίαρχος

Το μεγάλο
ποντάρισμα

Λίγα, αλλά
βαριά χαρτιά

Στροφή
στο μέλλον

Ποντάροντας
στη νοσταλγία

To πρώτο δείγμα
είναι θετικό

Η πρώτη ÑÇÏÇÖÄÒßÚÇÑßØÃÇØÞÎÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÂÖÒÇÚÌÄØÓÇËÃÔÇÏKLMHJ[V
ÚÕÈÇØÆÖßØÕÈÕÒÏÑÄÚÕßZ[YLHTPUN
ÖÕÒÁÓÕß¡ËËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÙßÔÊØÕÓÎÚÁÝÙËÕÒÄÑÒÎØÕ
ÚÕÔÑÄÙÓÕÑÇÏ¶ÚÕÑßØÏÄÚËØÕ¶ÓÏÇ
ÖËÒ×ØÏÇÈ¦ÙÎÖØÜÚÄÚßÖÕßßÒÏÑÕÆ
ÚÕ5L[MSP_ßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÖÜÝÊÆÙÑÕÒÇÛÇÞ¦ÙËÏÚÎÔÖØÜÚÕÑÇÛËÊØÃÇ
ÄÚÏÑÏÇÔÑ¦ÔÕßÔÕÏßÖÄÒÕÏÖÕÏßÚÄÈÁÈÇÏÇÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÛÇÓËÃÔËÏ¦ÖØÇÍÕÊÎÓÁÙÇÙÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕÓÂÔÇËÍÑÇÏÔÃÜÔÍÏÇ(WWSL
;=ÑÇÏ+PZUL`ÚÕ5L[MSP_ÇÖ¦ÔÚÎÙËÊÏÄÒÕßÚßÞÇÃÇÓËÓËØÏÑ¦ÊßÔÇÚ¦ÞÇØÚÏ¦ÄÖÜÝÎÔÁÇÙËàÄÔÚÕß
ÊÎÓÕÌÏÒÕÆÝ;OL*YV^U®ÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÕÖÕÒßÇÔÇÓËÔÄÓËÔÕÝØÒÇÔÊÄÝ®
ÚÕß¡¦ØÚÏÔÑÕØÙÁàËËÔÏÑÄÚËØÇ
ÇÖÄÄÙÇÖØÕÇÔÇÍÍÁÒÒÕÔÚÇÏÖËØÏÓÁÔÕßÓËÞÏÕÔÕÙÚÏÈ¦ÊÇÕØÃÚàÏÔÇÒ
ßÒÏÑÕÆÓÁÙÇÙÚÇËÖÄÓËÔÇÊÆÕÞØÄÔÏÇÓËÙÑÕÖÄÑßØÃÜÝÔÇÑÇÒßÌÛËÃ
ÎÇÖ×ÒËÏÇÊÎÓÕÌÏÒ×ÔÙËÏØ×ÔÖÞ
-YPLUKZ;OL6MMPJL®ÖÕßÌËÆÍÕßÔ
ÍÏÇ¦ÒÒËÝÖÕÒÏÚËÃËÝ
¬ÕÚÜØÏÔÄÓËÍ¦ÒÕÙÚÕÃÞÎÓÇÚÕß
5L[MSP_Ö¦ÔÚÜÝÊËÃÞÔËÏÔÇËÃÔÇÏÎ
ÑÇÚÇÐÃÜÙÎÙÚÕÔÞ×ØÕÚÎÝÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝÖÄÚÕÔÙÔÕÓÖÏÙÓÄÓËÚÕÔ
ÕÖÕÃÕÚÕÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÄÙÏÔËÓ¦ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙËÚÎÔÖÒÇÚÌÄØÓÇÚÇÖØ×ÚÇ
ÞØÄÔÏÇÖÁØßÙÏÓËÚÕ9VTH®ÁÌÚÇÙËÔÇÊÏËÑÊÏÑËÃÑÇÏÔÇÞ¦ÔËÏÙÚÕ
ÔÂÓÇÚÕ©ÙÑÇØ ÇÒÆÚËØÎÝ¬ÇÏÔÃÇÝ¬ÕÃÊÏÕÛÇËÖÏÞËÏØÂÙËÏÔÇÑ¦ÔËÏ
ÑÇÏÌÁÚÕÝÓËÚÕÔØÒÇÔÊÄ®ÍÏÇÚÕÔ
ÕÖÕÃÕÓ¦ÒÏÙÚÇÒÁÍËÚÇÏÖÜÝÊÏÁÛËÙË
ÁÔÇÖËÒ×ØÏÕÓÖ¦ÚàËÚÑÇÏÇÖÄÒßÚÎ
ËÒËßÛËØÃÇÙÚÕÔ¡ÑÕØÙÁàËË
Ñ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕ5L[MSP_ËÃÔÇÏ
ËÊ×ÍÏÇÔÇÓËÃÔËÏØÕÌÇÔ×ÝÕÏ
ÚËÒËßÚÇÃËÝËÐËÒÃÐËÏÝÛÇÚÕßÙÚËØÂÙÕßÔÚÕÙÞËÊÄÔÓÕÔÕÖ×ÒÏÕÖÕß
ÇÖÕÒ¦ÓÈÇÔËÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇ
ÄÓÜÝÚÕÖØÕÈ¦ÊÏÙÓÇÖÕßÇÖÁÑÚÎÙËÛÇÙßÔËÞÃÙËÏÔÇËÐÇØÍßØ×ÔËÚÇÏ
ÍÏÇÑÇÏØÄÇÑÄÓÎ

Ο δεύτεροςÖÇÃÑÚÎÝ®ÖÕßÇÔÚÏÒÂÌÛÎÑËËÖÃÙÎÝÔÜØÃÝÚÎÙÎÓÇÙÃÇ
ÚÕßZ[YLHTPUNÂÚÇÔÕÑÕÒÕÙÙÄÝ
ÚÎÝ(THaVUÊÏÑÂÚÎÝÖÒÇÚÌÄØÓÇÊËÔÇÖÁÑÚÎÙËÖÕÚÁÚÎÔÁÑÚÇÙÎÑÇÏÚÎÔÖÕÏÑÏÒÃÇÚÕßÓËÍ¦ÒÕß
ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÂÜÙÚÄÙÕÁÞËÏÇØÑËÚ¦
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÙßÔÊØÕÓÎÚ×ÔÑßØÃÜÝÙÚÎÔÓËØÏÑÂ¡ÁÙÇÙÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÖËÔÚÇËÚÃÇÁÞËÏÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙËÏÇÐÏÄÒÕÍËÝÚÇÏÔÃËÝÜÙÚÄÙÕ
ÖÒÁÕÔÚÕÇÔÇÓËÔÄÓËÔÕÖËØÏËÞÄÓËÔÄÚÎÝÓÖÕØËÃÔÇÙßÔÕÉÏÙÛËÃÙË
ÁÔÇÔÓÄÔÕÚÃÚÒÕ!;OL3VYKVM[OL
9PUNZ®©ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑ¦ËÖÏÚßÞÎÓÁÔÕÝÑÄÙÓÕÝÚÕß¬ÄÒÑÏÔÓËÚÇÌÁØËÚÇÏÙÚÎÔÚÎÒËÄØÇÙÎÓËÖÒÕßÙÏÄÚÇÚÎÖÇØÇÍÜÍÂÎÕÖÕÃÇÐËÑÏÔ¦
ÙÆÔÚÕÓÇÍßØÃÙÓÇÚÇÙÚÎ§ÁÇÎÒÇÔÊÃÇÏÙÚÕØÃÇÛÇËÐËÒÃÙÙËÚÇÏ
ÇÏ×ÔËÝÖØÏÔÇÖÄÚÇÍËÍÕÔÄÚÇÚÕß
ØÞÕÔÚÇ®ÓËÚÎÍÔ×ØÏÓÎÄÓÜÝ
ÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÑÇÏÚÕßÝÑ×ÊÏÑËÝÖÕß
ÇÍ¦ÖÎÙËÚÕÑÕÏÔÄ
©ÖÜÝÁÍÏÔËÖØÄÙÌÇÚÇÍÔÜÙÚÄ
Ó¦ÒÏÙÚÇÚÕ(THaVU7YPTLÁÊÜÙË
ÂÊÎÚÕÖØ¦ÙÏÔÕÌÜÝÍÏÇÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÑÇÏÊËÆÚËØÕßÑÆÑÒÕßÚÎÝ
ÙËÏØ¦ÝÕÕÖÕÃÕÝÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÛÇÐËÑÏÔÂÙËÏÔÇËÚÕÏÓ¦àËÚÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇ
ÓËÚÕÔÖØ×ÚÕÃÔÇÏËÓÌÇÔÁÝÖÜÝ
ÎÖÒÇÚÌÄØÓÇÁÞËÏÖÕÔÚ¦ØËÏÄÒËÝ
ÚÏÝÓ¦ØÑËÝÙËÁÔÇÓÄÔÕÙÄÕßÓË
ÙÑÕÖÄÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÁÔÇÌÇÏÔÄÓËÔÕÚÆÖÕß.HTLVM;OYVULZ®
ÖÕßÛÇÑßØÏÇØÞÂÙËÏÚÇËÖÄÓËÔÇ
ÞØÄÔÏÇÔÈÁÈÇÏÇÖÇØ»ËÒÖÃÊÇ
ÚÕÙÞÁÊÏÕÇÖÕÚÆÞËÏÚÄÚËÓ¦ÒÒÕÔ
Ö¦ÓËÍÏÇÌÕÆÔÚÕ

Το κανάλιÖÕßÓÇÝÁÞËÏÞÇØÃÙËÏÓËØÏÑ¦ÇÖÄÚÇÖÕÏÕÚÏÑÄÚËØÇÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔÊËÑÇËÚÏ×Ô
ÓÖÇÃÔËÏÙÚÎÓ¦ÞÎÓËÙÞËÚÏÑ¦ÒÃÍÇ
ÇÒÒ¦ÖÕÒÆÊßÔÇÚ¦ÄÖÒÇ
©§ÚËÔÃÏÒÔÁÈÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÔÇ
ÓËÚÇÌÁØËÏÙÚÎÔÕÛÄÔÎÚÕÛØßÒÏÑÄ
+\UL®ÁÔÇÖØÃÑÕßËÒÚÕß.HTL
VM;OYVULZ®/V\ZLVM+YHNVU®
ÈØÃÙÑËÚÇÏÂÊÎÙÚÇÙÑÇØÏ¦ËÔ×ÙË
Ñ¦ÖÕÏËÝÖÇØÇÍÜÍÁÝËÓÖÒÁÑËÚÇÏÑÇÏ
Õ¬à¬àÓÖØÇÓÝ
ßÚ¦ÓÄÔÕÍÏÇÚÕÕØÃÚàÏÔÇÒßÒÏÑÄÙÚÕÕÖÕÃÕÛÇÖØÁÖËÏÔÇÖØÕÙÚËÛËÃÑÇÏÕÙÖÕßÊÇÃÕÝÑÇÚ¦ÒÕÍÕÝ
ÖÕßÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÇ;OL>PYL®
)PN)HUN;OLVY`®¢ÏÒÇØ¦ÑÏÇ®
:V\[O7HYR®;OL:VWYHUVZ®Ñ¦
ÏÄÒÕßÇÖÃÛÇÔÕÚÕ©¡H_
ÔÇÊÏËÑÊÏÑÂÙËÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÓËÍ¦ÒÕÓËØÃÊÏÕÇÖÄÚÎÔÖÃÚÇÏÊÏÇÃÚËØÇ
ÙÚÎÔÓËØÏÑÂßÖÎØËÙÃÇÐËÑÏÔ¦
ÚÕÔÖØÕÙËÞÂ¡¦ÏÕ

Το πρώτο ÇÖÄÚÇÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦ÊÃÑÚßÇÖÕßÓÖÇÃÔËÏÙÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÚÎÝÏÔÚËØÔËÚÏÑÂÝÖÒÇÚÌÄØÓÇÝËÃÔÇÏÚÕ*): ÇÚÇÒÂÍÕÔÚÇÝ
ÖØÕÌÇÔ×ÝÖÜÝÚÕÓÁÒÒÕÔÚÎÝÕÏÑÏÇÑÂÝÉßÞÇÍÜÍÃÇÝËÔÎÓÁØÜÙÎÝ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÕÏßÖËÆÛßÔÕÏÚÕßÑÇÔÇÒÏÕÆÇÖÕÌ¦ÙÏÙÇÔÔÇ
Ñ¦ÔÕßÔÚÕ¦ÔÕÏÍÓÇÖØÕÙÌÁØÕÔÚÇÝ
ÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÄÒËÝÚÏÝÚÎÒËÕÖÚÏÑÁÝËÑÖÕÓÖÁÝÖÒÎÔÑ¦ÖÕÏÜÔÇÛÒÎÚÏÑ×Ô
ÍËÍÕÔÄÚÜÔÇÙÏÑÄÄÖÒÕÚÕß*):
(SS(JJLZZÛËÜØËÃÚÇÏÎÚÎÒËÕÖÚÏÑÂ
ÑÇÏÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÚÇÏÔÏÕÛÂÑÎ
ÚÕß:[HY;YLR®ÎÕÖÕÃÇÊÏÇÚÃÛËÚÇÏ
ÕÒÄÑÒÎØÎÓËÚÎÔÖØÕÙÛÂÑÎÑÇÏÚÕß
ÑÇÏÔÕÆØÍÏÕß:[HY;YLR!+PZJV]LY`®
ÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÍÏÇÚÎÔÖÒÇÚÌÄØÓÇ
¬Õ*):ÙËÇÔÚÃÛËÙÎÓË¦ÒÒÕßÝÁÞËÏ
ÙßÓÖËØÏÒ¦ÈËÏÑÇÏÊÏÇÌÎÓÃÙËÏÝÙÚÕ
ÈÇÙÏÑÄÚÕßÖÇÑÁÚÕÚÏÝÕÖÕÃËÝÓÖÕØËÃÝÈÁÈÇÏÇÔÇÐËÌÕØÚÜÛËÃÝÓËÚÕ
ÇÔ¦ÒÕÍÕÇÔÚÃÚÏÓÕ

Η πιο ισχυρή, ÓÇÑØ¦ÔÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÖÇØÇÍÜÍÄÝÚÕßÑÄÙÓÕß
ÌÏÒÕÊÕÐËÃÔÇÙÑÕØ¦ØËÏËÐÃÙÕßÑÇÏ
ÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÁÒÕÔÚÇÝÇØÞÏÑ¦
ÔÇÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚËÃÚÎÔËÖÃÙÎÝÔËÕÌËØÓÁÔÎ(WWSLÎ+PZUL`ÈÇÙÃàËÚÇÏÙÚÕÖØÕÌÇÔÁÝ!ÚÎÔÚËØ¦ÙÚÏÇ
È¦ÙÎßÒÏÑÕÆÖÕßÊÏÇÛÁÚËÏÁÖËÏÚÇ
ÇÖÄÊËÑÇËÚÃËÝÙÏÔËÓ¦ ÒÇÙÏÑ¦
ÑÏÔÕÆÓËÔÇÙÞÁÊÏÇÔÁÇØÏÓÁÏÑÇÒÒ¦ÑÇÏÎÓÇÍÏÑÂÚØÏÖÒÁÚÇ4HY]LS
7P_HY:[HY>HYZÇÖÕÚËÒÕÆÔÖËØÃÖÕßËÞÁÍÍßÇËÖÏÚßÞÃÇÝÓÏÇÝÑÇÏ
VÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÄÝÚÕßÝÊËÙÓÄÝ
ÓËÚÕÑÕÏÔÄËÃÔÇÏÂÊÎÖÕÒÆÍËØ¦
ÛËÓËÒÏÜÓÁÔÕÝ
ÏÊÏÑÄÚËØÇÍÏÇÚÕÔÄÒËÓÕÚÜÔ
ÙÚØÜÔ®ÎÖÒÇÚÌÄØÓÇÙßÓÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÑÇÏÚÎÔÕÒÕÑÇÃÔÕßØÏÇ
ÙËÏØ¦;OL4HUKHSVYPHU®ÎÕÖÕÃÇ
ÇÖÕÚËÒËÃÙßÔÊËÚÏÑÄÑØÃÑÕÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝÖÇÒÏÁÝÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÁÝ
ÚØÏÒÕÍÃËÝÑÇÏÙÚÎÔÖÏÕÖØÄÙÌÇÚÎ
ËÇßÚÂÕ¬àÕÔ¢ÇÈØÄËÌ®ÇÌÎÍËÃÚÇÏÚÎÔÏÙÚÕØÃÇËÔÄÝÑßÔÎÍÕÆ
ÑËÌÇÒ×ÔÓËÄÓÕØÌÇÔÕÙÚÇÒÍÏÑÄ
ÚØÄÖÕÖÕßÛßÓÃàËÏÁÔÚÕÔÇÚÏÝÖÏÕ
ÑÒÇÙÏÑÁÝÙÚÏÍÓÁÝÚÕßMYHUJOPZL
ÒÇÙÏÑÁÝ ËÃÔÇÏ ÌßÙÏÑ¦ ÑÇÏ
ÄÒËÝÕÏÙËàÄÔÚÜÔÇÍÇÖÎÓÁÔÜÔ
:PTWZVUZ®ÕÏÕÖÕÃÕÏËÃÔÇÏÓ¦ÒÒÕÔÑÇÏÄÚÏÖÏÕÇÑÇÚ¦ÒÒÎÒÕÙË
ÓÏÇÖÒÇÚÌÄØÓÇÖÕßÇÖËßÛÆÔËÚÇÏ
ÐËÑ¦ÛÇØÇÙÚÕÖÏÕÔËÇÔÏÑÄÑÕÏÔÄ
ßÚÄÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÖ¦ÔÚÜÝÖËØÏÓÁÔËÏÖ×ÝÑÇÏÖ×ÝÚÕÊËÆÚËØÕ
ÑÆÓÇÙËÏØ×ÔÖÕßÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕßÔ
ÖØÕÌÇÔ×ÝÔÁËÝßÖËØÎØÜÏÑÁÝÖËØÏÖÁÚËÏËÝ

Η τεχνολογικήßÖËØÊÆÔÇÓÎËÃÔÇÏ
ÃÙÜÝÎÖÏÕÇÔÇÖ¦ÔÚËÞÎÖØÕÙÛÂÑÎ
ÙÚÎÒÃÙÚÇÚÜÔÊÏÇÍÑÜÔÏàÄÓËÔÜÔ
ÍÏÇÚÎÔÖØÕÚÃÓÎÙÎÚÕßÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÕÆÑÕÏÔÕÆÃÞÜÝÔÇÁÞËÏÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÑÇÓÃÇËÓÖËÏØÃÇÙÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂ
ÖØÜÚÄÚßÖÕßÖËØÏËÞÕÓÁÔÕßÕÆÚË
ÂÊÎßÖ¦ØÞÕÔßÒÏÑÄÎ(WWSLÑÒÂÛÎÑËÔÇÇÍÕØ¦ÙËÏÚÇÖ¦ÔÚÇËÖÕÓÁÔÜÝ
ÞØËÏ¦ÙÚÎÑËÖØÕÙËÑÚÏÑÁÝËÖÏÒÕÍÁÝ
¡ÏÇÚÁÚÕÏÇÂÚÇÔÇÖÄÄÚÏÊËÃÞÔËÏ
ÇßÚÂÚÕß;OL4VYUPUN:OV^®ÚÎÝ
ÚÎÒËÕÖÚÏÑÂÝÙËÏØ¦ÝÓËÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝÚÕßÝ¬àÁÔÏÌËØÔÏÙÚÕÔªÏÝ
ÕßÃÊËØÙÖÕßÔÑÇÏÚÏÈ ÇØÁÒÎ
ÕÖÕÃÇÇÖÕÚËÒËÃÖØÕÓËÚÜÖÃÊÇÚÎÝ
ÔÁÇÝÖÒÇÚÌÄØÓÇÝ¬ÕÑÇÒÕÍØÇÓÓÁÔÕ
ÙËÔ¦ØÏÕÑÇÏÕÖÕÒÆÙÆÍÞØÕÔÕÝÞÇØÇÑÚÂØÇÝËÃÔÇÏÙÚÇßÖÁØËÔÄÝÙÄÕß
ÖÕßÓÇÝÐËÔÇÍËÃÙÚÕÔÖÕÒßÚ¦ØÇÞÕ
Þ×ØÕÚÜÔÓÃÔÚÏÇÇÒÒ¦ÑÇÏÚÜÔÑÕÏÔÜÔÏÑ×ÔËÐËÒÃÐËÜÔÚÕß 4L;VV
ÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝÑÕÑËÔ
ËÃÔÇÏÄÓÜÝÓÄÔÕÇßÚÄ¬ÕÒÏÍÄÚËØÕ
ÖØÕÈËÈÒÎÓÁÔÕÇÒÒ¦ÇØÑËÚ¦ËÔÊÏÇÌÁØÕÔ:LL®Ó¦ÝÚÇÐÏÊËÆËÏÙËÁÔÇ
ÌÇÔÚÇÙÚÏÑÄÓÁÒÒÕÔÄÖÕßÎÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÁÞËÏÇÖÕÊËÑÇÚÏÙÚËÃÒÄÍÜ
ËÔÄÝÚØÕÓÇÑÚÏÑÕÆÏÕÆÏ×ÔËÝÓËÚ¦
ÕÏÇÖÄÍÕÔÕÏÚÜÔËÖÏà×ÔÚÜÔËÃÔÇÏ
ÖÏÇÕÒÄÚËÒÇÚßÌÒÕÃËÔ×ÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑ¦ÁÞÕßÓËËÖÏÙÚØÁÉËÏÙËÈ¦ØÈÇØËÝ
ËÖÕÞÁÝ©¬àÁÏÙÕÔ¡ÕÓÄÇ.HTL
VM;OYVULZ®ÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚËÃÙËÓÏÇ
ßÖÕÙÞÄÓËÔÎÙËÏØ¦ÎÕÖÕÃÇÓÁÔËÏÔÇ
ÊÕÆÓËÚÏÓÕÔÕÖ¦ÚÏÇÛÇÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÁÓËÓÁÔËÏÊÏÄÚÏÚÄÙÕÚÕ(WWSL
;=ÄÙÕÑÇÏÚÕ+PZUL`ÓÕÏ¦àÕßÔ
ÔÇÓÎÔßÏÕÛËÚÕÆÔÚÎÔÚÇÑÚÏÑÂÚÕß
5L[MSP_ÓËÚÎÔÑßÑÒÕÌÕØÃÇÕÒÄÑÒÎØÜÔÚÎÒËÕÖÚÏÑ×ÔÑÆÑÒÜÔÓÕÔÕÓÏ¦Ý
ÔÚÏÛÁÚÜÝÖØÕÚÏÓÕÆÔÓÏÇËÔÊÏ¦ÓËÙÎÓÁÛÕÊÕÊÏÇÛÁÚÕÔÚÇÝÇØÞÏÑ¦
ÚÇÖØ×ÚÇËÖËÏÙÄÊÏÇÚÜÔÔÁÜÔ
ÙËÏØ×ÔÑÇÏÙßÔËÞÃàÕÔÚÇÝÓËÚÕÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÄÓÕÔÚÁÒÕÚÎÝËÈÊÕÓÇÊÏÇÃÇÝÑßÑÒÕÌÕØÃÇÝÖÕßÈÕÎÛ¦ÙÚÎ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÖËØÏÙÙÄÚËØÎÝÑÕßÈÁÔÚÇÝÍÆØÜÚÕßÝ

Τι σημαίνει για τον θεατή
Χρήσιμα ³Ñ{~Ð{~Ò³{TÉËÑVÌÐØÉ{Ù{~Òo{Ñ³³iÜÉÚÉÑ³Êw~Ñw
³ÑÑÜ³Ê³~Ì³ØÊ³~Ó¨ÙØ³ÓÙ{ÑÙ{~³ÈÑ~ÉÂÉÜËÂÉ
ÙÉÑ³{ÐÒ³Ñ{ÐÌÉT¨ÊÐÑ0{iÐÑËÉ{Vo{ÑÑ¨ÒÙÉ{oÐÑV{³{~Ò
ÑÈ³ÊiÐÉ³Ñ³¨×Êo{Ñ³iK{ÐiTÑËÑ³ÈÚÉÒÐÑ³Ø«0{ÉÐÒØ
ÚÑÑÑo~Ñ³ÉËÑÉÑÑ¨Ù{¨ËÉ{³ÉÑÈ³Ì³ÈÐÓÑÉÑÈ³Ì³
~Ñ{Ö¨o{³Ë«1É¨i³{~ÒiÑÖÂii³ÈÑ³Ño{ÐÖÚÑÙioÊw
É{~Ñ{É~ÑÜÖ³É¨ÑÑ³ÉÜÓÐÑ³ÑVÌT{ÌÐØÑÑ¨ÑË³i³Ñ.ÉÓ³É
T¨Ì{ÑÑÌ³¨ÑÉËÑ{ÜÖ{ÚÑÌÒÑÌ³{ØÐ{ÓØ³Ñ{ËÉØÈÑw
¨Òo³Ñ{Ño~ÐËØÑÙ{Ñ³ËÚÉ³Ñ{Ég~Ñ{ÈÉØÑÉËÑ{×³{Ñow
ÐÓÉØo{ÑgÜÑ³×Ì¨ÐÉØÑ{ÙÉÐ{ÜÒÐÉo{ÑÑ¨{³È¨oÊÐÑ³ÑÌØ³
t+>uÊt$¨ÜÑÙÌØuåÌ³iÒÜÜiVo{ÑÑÓÜÚÈÐÉ~Ñ{³{ØÉ{¨ÓØV
Ì³Ñ{Ò³ÉØÑ¨Ö³Ñ{ÑÙiÐ{{ÊÈKÑ¨Ò³{TÉËÑ³iÜÉw
ÚÓÑiØÉÙx©_Ã~Ñ{Ý_ÙÉËTÈÑÉÈÚÈo¨ÑÐÐËÇ³Ñ{ÐÉ³
_²kxÁVÌiÑÂ{{³ËÑÓTÉ{{ÙÊ³ÉtÚÌ¨ÈKØuoÖ¨³ÈØ«
{ÑoÉ¨ÊÙ{Ñ×iÐ{³{~Ê~ÑÐÒ{ÑVo{ÑÑ¨ÒÙÉ{oÐÑVÚÑÉËÑ{ËØ¨³{w
ÐÌ³É¨iÑÌÓÑ~ÑÜÌÉÒ¨{åØÐi¨³¨ÓTÈÐÉVÌÐØ${ÌÜÉÐ{
³iØÜÑ³×Ì¨ÐÑØÐÌÜ{ØÂÉ~ËiÑ~Ñ{³ÑÜÒ×È¨ÑÚÓÜÈÜÖÑ~ÌÐi
o{ÑÑÐ{¨Ñ³ÖåØÉÜËÈÐÉ³³ÓÜØÉÐÉËØVØ³iÜÉÚÉÑ³ÓØVÑ
ÉËÐÑ³ÉÑÒÐÉÑ³ÈØ~É¨Ù{ÐÓÈØ
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ΜΟΥΣΙΚΗ

Μουσική και χορός ξορκίζουν την ασκήμια
Ο Δημήτρης Φανής και μια επίλεκτη ομάδα μουσικών και χορευτών παρουσιάζουν την παράσταση «Το χαμόγελο της θλίψης»
Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Ο Δημήτρης ¢ÇÔÂÝÓËËÖÃÒËÑÚÎÕÓ¦ÊÇÓÕßÙÏÑ×ÔÑÇÏÞÕØËßÚ×ÔÖÇØÕßÙÏ¦àÕßÔÓÏÇÖØÜÚÄÚßÖÎÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÓË¬ÕÞÇÓÄÍËÒÕÚÎÝÛÒÃÉÎÝ®
ÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÕÎÓÂÚØÎÝÛÇ
ÌÁØËÏÑÕÔÚ¦ÊÆÕËÔÚËÒ×ÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ËÃÊÎÓÕßÙÏÑÂÝÖÕßËÓÌÇÔÃÙÚÎÑÇÔÙÞËÊÄÔÙßÍÞØÄÔÜÝÙÚÇ
ÚÁÒÎÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇÓËÊÆÕÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÕØÞÂÙÚØËÝÕÏÕÖÕÃËÝÛÇ
ÓÇÝÓËÚÇÌÁØÕßÔÔÕËØ¦ÙÚÕÔÞØÄÔÕ
ÑÇÏÚÕßÝÞ×ØÕßÝÖÕßÍËÔÔÂÛÎÑÇÔ
ÚÕØËÓÖÁÚÏÑÕÑÇÏÚÕÚÇÍÑÄ©ÎÓÂÚØÎÝÒÁËÏÍÏÇÚÇÊÆÕÇßÚ¦ËÃÊÎ
ÄÚÏÚÄÙÕÚÕØËÓÖÁÚÏÑÕÄÙÕÑÇÏÚÕ
ÚÇÍÑÄÍËÔÔÂÛÎÑÇÔÍÏÇÔÇËÑÌØ¦ÙÕßÔÚÇÇÖËÒÖÏÙÓÁÔÇÇÏÙÛÂÓÇÚÇ
ÚÜÔÇÖÄÑÒÎØÜÔÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝ
ÓÕßÙÏÑÂÑÇÏÕÞÕØÄÝÇÔÁÑÇÛËÔÇÖÕÚËÒÕÆÙËÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÏÇÃÇÇÔ¦ÙÇ
ËßÚßÞÃÇÝÕÓÕØÌÏ¦ÖÕßÐÕØÑÃàËÏ
ÚÎÔÇÙÑÂÓÏÇ®
–Δημήτρη, πώς συνταιριάζεις το
ταγκό με το ρεμπέτικο;
¶ÃÔÇÏÐËÑ¦ÛÇØÕÄÚÏÓÏÒ¦ÓËÍÏÇ
ÊÆÕËÚËØÄÑÒÏÚËÝÓÕßÙÏÑÁÝÕÏÕÖÕÃËÝÊËÔÁÞÕßÔÑÇÓÃÇÙÞÁÙÎÓËÚÇÐÆ
ÚÕßÝÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÓÕßÙÏÑÕÒÕÍÏÑ¦
ÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÓËÒËÚ×ÔÚÇÝÚÇÊÆÕ
ÇßÚ¦ÓÕßÙÏÑ¦ËÃÊÎÇÔÚÏÒÇÓÈÇÔÄÓÇÙÚËÄÚÏßÖ¦ØÞËÏÓÏÇÖÇÔÕÓÕÏÄÚßÖÎÑÕÏÔÜÔÏÕÒÕÍÏÑÂÈ¦ÙÎ¬Õ
ØËÓÖÁÚÏÑÕÑÇÏÚÕÚÇÍÑÄÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑÇÔÇÖÄÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÑÇÏÖØÄÙÌßÍËÝÕÏÕÖÕÃÕÏÑÇÚÕÏÑÕÆÙÇÔ
ÍÆØÜÇÖÄÚÇÊÆÕÓËÍ¦ÒÇÒÏÓ¦ÔÏÇ
ÚÕßËÏØÇÏ¦ÑÇÏÚÕß¡ÖÕßÁÔÕÝ³ÏØËÝÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇÇÔÇàÎÚ×ÔÚÇÝÓÏÇ
ÑÇÒÆÚËØÎÚÆÞÎËØÏÌØÕÔÎÓÁÔÕÏ
ÑßÔÎÍÎÓÁÔÕÏÌÚÜÞÕÃÇÑÇÊÎÓÇáÑ¦ÇÓÄØÌÜÚÕÏËÔÃÕÚËÖÇØ¦ÔÕÓÕÏ
¦ÔÛØÜÖÕÏÓÕÔÃÓÜÝÓÖÒËÍÓÁÔÕÏ

Στόχος σε κάθε περίπτωση είναι παρουσιάζουμε
παραστάσεις ολοκληρωμένες και καλαίσθητες χωρίς εκπτώσεις και
συμβιβασμούς.
ÓËÚÇÔÇØÑÜÚÏÑ¦ÚÇÙÚÕÏÞÂÓÇÚÇ
ÚÕßÝÌÄÔÕßÝÑÇÏÚÎÔÖÕØÔËÃÇÖÏÖÒÁÕÔÓÏÇÊÏÇÈÕÒÏÑÂÚÆÞÎÛÁÒËÏ
ÑÇÏÚÏÝÊÆÕÓÕßÙÏÑÁÝÔÇÐËÑÏÔÕÆÔ
ÚÎÔÃÊÏÇÞØÕÔÏÑÂÖËØÃÕÊÕ¡ÏÒ¦ÓËÊÎÒÇÊÂÍÏÇÚÇÚÁÒÎÚÕß Õß
ÇÏ×ÔÇ¿ÒÇÇßÚ¦ÇÖÕÚÁÒËÙÇÔÚÕ
ÑÃÔÎÚØÕÍÏÇÔÇÇÙÞÕÒÎÛ×ÑÇÏÔÇ
ÇÖÕÚÕÒÓÂÙÜÇßÚÄÚÕÖÕÒÆËÔÊÏÇÌÁØÕÔÓÕßÙÏÑÄÖ¦ÔÚØËÓÇ
–Το ταγκό μοιάζει να είναι κάτι
το εκλεπτυσμένο, σε αντίθεση με
τον τραχύ ήχο του ρεμπέτικου;
¶ßÚÄËÃÔÇÏÙÜÙÚÄÔÑÇÏÑÇÒÄËÃÔÇÏÔÇÍÔÜØÃàÕßÓËÄÚÏÚÕÚÇÍÑÄÙÚÎÔÖØ×ÚÎÚÕßÖËØÃÕÊÕÊËÔ
ËÃÞËÇßÚÄÔÚÕÔÁÔÚÕÔÕËØÜÚÏÙÓÄ
ÖÕßÄÒÕÏÍÔÜØÃàÕßÓËßÚÄÍÏÇÚÃ
ÞÕØËßÄÚÇÔÑßØÃÜÝÇÖÄàËßÍ¦ØÏÇ
ÇÔÚØ×Ô©ÏÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÙßÓÈ¦ÙËÏÝ
ÚÎÝËÖÕÞÂÝÇÒÒ¦ÑÇÏÕÇÔÚØÏÑÄÝ
ßÖËØÖÒÎÛßÙÓÄÝÊËÔËÖÁÚØËÖÇÔ
ÙÚÎÍßÔÇÃÑÇÔÇÙßÓÓËÚÁÞËÏÙÚÕÔ
ÞÕØÄÞÕØÕÍØÇÌÃÇÁÓÕÏÇàËÖËØÏÙÙÄÚËØÕÓËÓÕÔÕÓÇÞÃÇÓËÚÇÐÆ
ÊÆÕÇÔÚØ×ÔÎÕÖÕÃÇÙßÔÂÛÜÝÚËÒËÃÜÔËÓËÁÔÇÔÙßÓÈÕÒÏÑÄÛ¦ÔÇÚÕ
ÍÏÇÚÇÓ¦ÚÏÇÓÏÇÝÍßÔÇÃÑÇÝØÍÄÚËØÇÈËÈÇÃÜÝÇßÚÂÎÖÇØÇÐËÔÏ¦
ÊÏÕØÛ×ÛÎÑË
–«Το χαμόγελο της θλίψης», μοιάζει τίτλος ποιητικής συλλογής,
πώς τον εμπνεύστηκες;
¶¬ÄÙÕÚÕØËÓÖÁÚÏÑÕÄÙÕÑÇÏÚÕ
ÚÇÍÑÄÍËÔÔÂÛÎÑÇÔÍÏÇÔÇËÑÌØ¦-

«Η μουσική~Ñ{T¨ÌØÑÓ~ÑÚÉÑ³ÉÜÖÉÑÈ³Ê³i³{oÐ{ÑËÑÑÒÑÉÈ³ÈTËÑØ Ð¨×{ÒÈÂ¨~ËÇÉ{³iÑ~ÊÐ{ÑuVÜÓÉ{ÛiÐÊ³¨iØ'ÑÊØ
ÙÕßÔÚÇÇÖËÒÖÏÙÓÁÔÇÇÏÙÛÂÓÇÚÇ
ÚÜÔÇÖÄÑÒÎØÜÔÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝ
¡ÁÙÇÇÖ»ÇßÚÂÚÎÒßÚØÜÚÏÑÂÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÑÇÚ¦ÌËØÇÔ
ÔÇÖÇØÇÓËÃÔÕßÔÇÏÙÏÄÊÕÐÕÏÖÜÝ
ÎàÜÂÚÕßÝÛÇÍÃÔËÏÑÇÒÆÚËØÎ
ÓÕßÙÏÑÂÑÇÏÕÞÕØÄÝÇÔÁÑÇÛËÔ
ÇÖÕÚËÒÕÆÙËÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÏÇÃÇ
ÇÔ¦ÙÇËßÚßÞÃÇÝÕÓÕØÌÏ¦ÖÕß
ÐÕØÑÃàËÏÚÎÔÇÙÑÂÓÏÇ
–Στην παράσταση θα συνυπάρξουν δύο διαφορετικές ορχή-

στρες, για ακόμη μία φορά κυβερνάς μεγάλα καράβια. Δεν σε
φοβίζουν τέτοια ταξίδια;
¶©Ï ÔÇßÚÏÑÕÃ ÍÕÎÚËÆÕÔÚÇÏ
ÇÖÄÚÎÓÇÍËßÚÏÑÂÕÓÕØÌÏ¦ÑÇÏ
ÚÎÔÇÖËØÇÔÚÄÚÎÚÇÚÎÝÛ¦ÒÇÙÙÇÝ ËÔ ÓÖÕØËÃÝ ÔÇ ÚÎ ÊÇÓ¦ÙËÏÝÇÍÔÇÔÚËÆÕÔÚ¦ÝÚÎÔÇÖÄÚÎ
ÙÚËØÏ¦ØÁÖËÏÔÇÇÔÇÓËÚØÎÛËÃÝ
ÓÇàÃÚÎÝÔÇÖÇÒÁÉËÏÝÓËÚÇÛËØÏ¦
ÚÎÝ»ÇßÚÂÚÎÒÕÍÏÑÂÑÏÔÕÆÓÇÏ
ÑÇÏÒËÏÚÕßØÍ×ÚÄÞÕÝÙËÑ¦ÛË

ÖËØÃÖÚÜÙÎËÃÔÇÏÖÇØÕßÙÏ¦àÕßÓË
ÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔËÝÑÇÏ
ÑÇÒÇÃÙÛÎÚËÝÞÜØÃÝËÑÖÚ×ÙËÏÝÑÇÏ
ÙßÓÈÏÈÇÙÓÕÆÝ
–Γιατί νομίζεις ότι το ρεμπέτικο
σήμερα γοητεύει ακόμα;
¶¬ÏÔÇ»ÔÇÏ¦ØÇÍËÇßÚÄÖÕßÓËÚÇÓÕØÌ×ÔËÏÚÎÛÒÃÉÎÙËÞÇØ¦Ñ¦ÛËÌÕØ¦ÖÕßÇÔÚÏÒÇÒÕÆÔÍÒßÑÄÎÞÇ
ÚÕßÓÖÕßàÕßÑÏÕÆÚÇÚÁÒÏÇ"ÏÇÚÃÙÚÕÑ¦ÒËÙÓÇÚÕßÂÞÕßÇßÚÕÆ
Ù×ÓÇÚÇÑÇÏÉßÞÁÝÇÔÇØØÏÍÕÆÔ
ÑÇÏÙßÍÑÒÕÔÃàÕÔÚÇÏ"¬ÕØËÓÖÁÚÏÑÕ
ËÃÔÇÏÙßÍÞØÄÔÜÝÎÏÙÚÕØÃÇÑÇÏÚÕ
ÓÁÒÒÕÔÚÕßÒÇÕÆÓÇÝÃÔÇÏÚÕÏËØÄ
ÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝÉßÞÂÝÓÇÝ ÇÏÑ¦ÛËÌÕØ¦ÖÕßÌÁØÔÕßÓËÓÏÇÈÄÒÚÇ
ßÖÄÚÕßÝÂÞÕßÝËÔÄÝØËÓÖÁÚÏÑÕß
ÚØÇÍÕßÊÏÕÆÇÏÙÛÇÔÄÓÇÙÚËÄÚÏÐÇÔÇÍËÔÔÏÄÓÇÙÚËÉÎÌÕÆÓËÑ¦ÛË
ÙÆÓÈÇÙÎÑ¦ÛËÖËØÏÕØÏÙÓÄÑ¦ÛËÙßÔÛÂÑÎÃÓÇÙÚËËÒËÆÛËØÕÏ
–Συνεργάζεσαι και πάλι με νέους
καλλιτέχνες, τι παίρνεις από αυτές τις συνεργασίες;
¶¬ÕÈÁÈÇÏÕÔËÃÔÇÏÄÚÏÖØÄÑËÏÚÇÏ
ÍÏÇÓÏÇÙÞÁÙÎÊÕÆÔÇÏÑÇÏÒÇÈËÃÔ
¦ÚÏÛÇÑËØÊÃÙÜÇÖÄÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÓÕßÓ»ÇßÚÕÆÝÑÇÏÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇ
ÇßÚÕÃÑ¦ÚÏÛÇÇÖÕÑÕÓÃÙÕßÔÇÖÄ
ÚÎÔËÖÇÌÂÚÕßÝÓËÚÎÊÏÑÂÓÕß
ÊÕßÒËÏ¦ ßØÃÜÝÄÓÜÝÏÙÞÆËÏÄÚÏ
ÕÏÔËÄÚËØÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÑÕßÈÇÒÕÆÔ
ÁÔÇÔàÎÒËßÚÄÇßÛÕØÓÏÚÏÙÓÄÑÇÏ
ÓÏÇÊÏ¦ÛËÙÎÔÇÊÕÑÏÓ¦ÙÕßÔÑÇÏ
ÊÕÑÏÓÇÙÚÕÆÔÑÇÓÏ¦ÌÕØ¦ÇÉÎÌ×ÔÚÇÝÚÕØÃÙÑÕÖÕßÓÖÕØËÃÔÇ
ËÓÖËØÏÁÞËÚÇÏÙ»ÁÔÇËÍÞËÃØÎÓÇ
¦ÚÏÖÕßÕÏÓËÍÇÒÆÚËØÕÏÙËÎÒÏÑÃÇ
ÑÇÏÖÏÕÁÓÖËÏØÕÏÛÁÒÕßÔÂÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÔÇÇÖÕÌÆÍÕßÔÍ×ÒÕÏÖÄÔ
ÑØÇÚ×ÇßÚÄÇÖÄÚÏÝÙßÔËØÍÇÙÃËÝ
ÓÕßËÚÕÆÚÕÚÕÇÁÔÇÕÑßÔÂÍÏ
ÚÎÝÕßÚÕÖÃÇÝÞØËÏ¦àËÚÇÏÑÇÏÖØÁÖËÏÔÇÖÇØÇÓÁÔÕßÓËÇßÛÄØÓÎÚÕÏ
ÑÇÏÇÚØÄÓÎÚÕÏ¡ÄÔÕÁÚÙÏÓÖÕØËÃÝ

ÔÇÑËØÊÃÙËÏÝÚÏÝÓ¦ÞËÝÑÇÏÔÇÑÇÚÇÑÚÂÙËÏÝÑÇÏÔÕÆØÍÏËÝÑÕØßÌÁÝ

Έλλειψη οράματος
–Είναι το κοινό σήμερα μουσικά
διψασμένο ή αρκείται σε επανεκτελέσεις;
¶©ÑÄÙÓÕÝÙÂÓËØÇÊËÔÛÇÁÒËÍÇÄÚÏÊÏÉ¦®ÍÏÇÑ¦ÚÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÒÒ¦ÇÔßÖÕÛÁÙÕßÓËÄÚÏ
ÁÞÕßÓËÁÔÇÊÏÉÇÙÓÁÔÕÑÕÏÔÄÚÄÚËÙÃÍÕßØÇÚÕÔËØÄ®ÖÕßÛÇÚÕß
ÖØÕÙÌÁØÕßÓËÛÇÖØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏ
ÑÇÛÇØÄÑÇÏÑØßÙÚ¦ÒÒÏÔÕÑÇÏÄÞÏ
ÓÕÒßÙÓÁÔÕ§ËØÄÖÕßÛÇÚÕÔÇÔÇÔË×ÙËÏÑÇÏÛÇÚÕÔÈÕÎÛÂÙËÏÔÇ
ÇÔÇÖÚÆÐËÏÚÕÖÔËÆÓÇÚÕßÚÎÔÑØÃÙÎÚÕßÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄÚÕß
–Τι νιώθεις ότι λείπει σήμερα από
τη μουσική; Εγώ θα έλεγα η τόλμη για νέα πράγματα.
¶ÇÙßÓÌÜÔÂÙÜÑÇÏÛÇÖØÕÙÛÁÙÜÚÎÔÁÒÒËÏÉÎÕØ¦ÓÇÚÕÝ
ÔÄÝÙßÒÒÕÍÏÑÕÆÕØ¦ÓÇÚÕÝÕß
ÛÇÓÇÝÈÍ¦ÒËÏÁÐÜÇÖÄÚÎÔÙÚÇÙÏÓÄÚÎÚÇÚÎÔËÖÇÔ¦ÒÎÉÎÚÕÔ
ÙßÓÈÏÈÇÙÓÄÑÇÏÚÎÔÑÇÑÕÍÕßÙÚÏ¦
ßÚÄÖÕßÛÇÙÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙËÏÚÎÔ
ÖØÄÕÊÕÑÇÏÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÚÎÝÓÕßÙÏÑÂÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝÚÁÞÔÎÝÍËÔÏÑÄÚËØÇ
–Το τελευταίο διάστημα ασχολείσαι αρκετά με μουσικο-θεατρικές
παραστάσεις, γιατί;
¶ÃÔÇÏÓÏÇÖØÕÙÜÖÏÑÂÇÔ¦ÍÑÎ
ÔÇÖÇØÇÓËÃÔÜÊÎÓÏÕßØÍÏÑÄÝÓÁÙÇ
ÙÚÎÔÚÁÞÔÎÖÕßßÖÎØËÚ×ÃÔÇÏ
ÓÏÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÔÇÊÏËßØÆÔÜÚÎÔ
ÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÓÕßÙÑÁÉÎÑÇÏÊØ¦ÙÎÃÔÇÏËÔÖ¦ÙÎÖËØÏÖÚ×ÙËÏÓÏÇ
ËÐËÒÏÑÚÏÑÂÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÇÍÇÖ×ÍÏÇÚÃÓËÑ¦ÔËÏÑÇÒÆÚËØÕ

t0TÑÐÌoÉÜ³iØÚÜËiØuV
ÛiÐ³{~Ì1ÓÑ³¨Ñ³{
.ÒKKÑ³mÛÉ~ÉÐK¨ËÈVdU´ÆÐÐ
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Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019

Μ ΑΤ Ι Ε Σ

500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Του ΣΤΑΥΡΟΥ

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ

ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΚΟΤΑ

Μουσικός θησαυρός

Κ

Η Μαριάννα Κόκοτα γεννήθηκε και
ζει στην Αθήνα. Σπούδασε παιδαγωγικά στα Ιωάννινα και στο Λονδίνο. Εξειδικεύθηκε στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις κοινωνικές
διακρίσεις, καθώς και στο θεατρικό παιχνίδι. «Τα δεδομένα μου» είναι η πρώτη της ποιητική συλλογή
και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις
Μελάνι.
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
πλάι στο κρεβάτι σας;

SHUTTERSTOCK

υκλοφόρησε ÌÁÚÕÝÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕ ¶ÑÇÏÇÝÍØ¦ÌËÏ
ÙÚÕËÐ×ÌßÒÒÕ¶ÁÔÇÙÆÔÕÒÕÉÎÌÏÇÑ×ÔÊÃÙÑÜÔÓËÚÃÚÒÕÇÚØÏÇØÞÏÑ¦¡ÕßÙÏÑ¦ØÞËÃÇ
ÜÔÚÇÔÁÝÎÞÕÍØÇÌÂÙËÏÝ 
 ®ßÔÕÊËÆËÚÇÏÓËÖÕÒßÙÁÒÏÊÕÈÏÈÒÃÕÙËÒÚÕÕÖÕÃÕÖËØÏÁÞËÏÙßÔÕÖÚÏÑÄÏÙÚÕØÏÑÄÊÏ¦ÍØÇÓÓÇ
ÚÎÝÖÇÚØÏÇØÞÏÑÂÝËÑÑÒÎÙÏÇÙÚÏÑÂÝ
ÓÕßÙÏÑÂÝÓÇÝÇÖÄÚÕ×ÝÚÕÔ
ËÏÑÕÙÚÄÇÏ×ÔÇÖËØÏÍØÇÌÂÑÇÏÙÞÕÒÏÇÙÓÄÚÜÔÓËÒ×ÔÚÜÔJKÈÏÕÍØÇÌÏÑ¦ÚÜÔÉÇÒÚ×ÔÑÇÏÑßØÃÜÝÚÇ
ÃÊÏÇÚÇÓÕßÙÏÑ¦ÑËÃÓËÔÇÚÇÕÖÕÃÇ
É¦ÒÒÕßÔÕÏÖÇÚØÏÇØÞÏÑÕÃÉ¦ÒÚËÝ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÓËÚÎÔÖÒÂØÎÁÑÊÕÙÎ
ÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÑÇÏÑÒÕÍÂÙËÚÁÙÙËØÇJKÑÇÏÓÏÑØÄÚËØÕÙßÔÕÊËßÚÏÑÄÈÏÈÒÃÕËÔÄÚÎÚÇÇßÚÂÓËÚÕÔ
ßÖÁØÚÏÚÒÕØÞËÃÕÔÑÑÒÎÙÏÇÙÚÏÑÂÝ¡ÕßÙÏÑÂÝ®ÁØÞËÚÇÏÔÇÖØÕÙÚËÛËÃÙÚÏÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝÙßÒÒÕÍÁÝ
¡ÔÎÓËÃÇ®ÑÇÏÆÓÓËÏÑÚÇ®ÆÔÕÒÕÓÁÞØÏÚ×ØÇÉÎÌÏÇÑÕÃÊÃÙÑÕÏ
©ÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÝÖÕßÊËÔÍÔÜØÃàËÏÚÕ
ÁØÍÕÇßÚÄÚÕÕÖÕÃÕËÑÖÕÔËÃÚÇÏÑÇÏ
ËÑÊÃÊËÚÇÏËÖÃÊËÑÇËÚÃËÝÛÇÙÑËÌÚËÃ
ÃÙÜÝÄÚÏÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÕÔËØËßÔÎÚÏÑÄÑÇØÖÄÑ¦ÖÕÏÕßÊØÆÓÇÚÕÝÓË
ÓËÍ¦ÒÕßÝÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÝÑÇÏÑ¦ÓÖÕÙÕßÝËØËßÔÎÚÁÝÃÔÇÏÜÙÚÄÙÕ
ÁØÍÕËÔÄÝÓÄÔÕÇÔÛØ×ÖÕß!ÚÕß¡ÇÔÄÒÎ²ÇÚàÎÍÏÇÑÕßÓÂØÍÕËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ¦ÙÚÏÈÇØÄÞÚÏÙÓÁÔÕÖ¦ÔÜÙÚÎ
ÓËÒÁÚÎÚÎÝÞËÏØÄÍØÇÌÎÝÓÕßÙÏÑÂÝ
ÖÇØ¦ÊÕÙÎÝÑÇÚ¦ÚÇÑÚÕÝÑÇÏÇÚÇÐÏÔÄÓÎÚÕÝÒÄÍÏÕÝÕ²ÇÚàÎÍÏÇÑÕßÓÂÝ!
ÔËÕËÒÒÎÔÏÙÚÂÝÓËÇÖØÕÙÖÁØÇÙÚËÝ
ÓËÒÁÚËÝÓËÚÇÌØÇÙÚÂÝÚÎÝÕÓÎØÏÑÂÝ©ÊÆÙÙËÏÇÝ®ÏÙÚÕØÏÑÄÝÚÎÝ
ÓÕßÙÏÑÂÝËÏÊÏÑÄÝÙÚÎÔËÑÑÒÎÙÏÇÙÚÏÑÂÈßàÇÔÚÏÔÂ
ÔÁÇÓÕßÙÏÑÂÖØÕÙÌÕØ¦ÚÕß
ÁÞËÏÓÏÇÕßÙÏ×ÊÎÊÏÇÌÕØ¦ÇÖÄÚÏÝ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝ!ÙËËÑËÃÔËÝÑ¦ÒËÙËÓËÍ¦ÒÕßÝÉ¦ÒÚËÝÙÚÕÙÚÕÆÔÚÏÕ
ÑÇÏÚÕßÝÎÞÕÍØ¦ÌÎÙËËÊ×ÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÉ¦ÒÚËÝÖÕßÁÞÕßÔÎÞÕÍØÇÌÎÛËÃàÜÔÚÇÔ¦ÚÎÔ×ØÇÚÎÝÊÕßÒËÏ¦ÝÚÕßÝÑÇÚ¦ÚÎÔÇÑÕÒÕßÛÃÇ
ÓÁÙÇÙÚÎÔËÑÑÒÎÙÃÇ¤¦ÒÚËÝÑÇÏ
ÚÏÉ¦ÒÚËÝ!ØÃÍÍÕÝÚÇÔÃÚÙÇÝÇÔÏÎÒÃÊÎÝ§ÏÑÕÒÇãÊÎÝÖ¬ÙÏÔ¦ØÇÝ
¤¦ÒÒÕßÔÑßØÃÜÝÙÚÕÔÇÚØÏÇØÞÏÑÄ
ÔÇÄÙÚÕ¢ÇÔ¦ØÏÑÇÏÙËÕØÏÙÓÁÔÕßÝ
ËÔÕØÏÇÑÕÆÝÔÇÕÆÝÚÎÝÄÒÎÝÃÔÇÏ
ÖÇØ¦ÊÕÐÕÑÇÏËÔÚßÖÜÙÏÇÑÄ!ÓËÚ¦
ÚÇËÖÚËÓÈØÏÇÔ¦ ÑÇÏÚÕÖÕÍÑØÄÓÚÜÔªÜÓÏ×ÔÚÎÝÄÒÎÝÎ
ÖÇÚØÏÇØÞÏÑÂÉÇÒÚÏÑÂÖÇØ¦ÊÕÙÎ
ÇÔÚÃÔÇÑÇÚÇØØËÆÙËÏÍÔÜØÃàËÏÓÏÇ
ÒÇÓÖØÂÖËØÃÕÊÕÑÇÚ¦ÚÎÔÇÓÁÙÜÝ
ËÖÄÓËÔÎÊËÑÇËÚÃÇ  ÑÇÏ

Ενώ το γρηγοριανό ÐÓÜØÑ~ÖoÉ³Ñ{ÊÐÉ¨Ñ³i È¨iÐÌÉÐÉ³¨iÐÓÑ³ÑÙÒT³ÈÜÑ~ÑÚÜ{~ÒÐÑ³Êw
¨{ÑViKÈÇÑ³{ÊÐÈ{~ÊÑ³ËÚÉ³ÑÒÜÜÉ³Ñ{~ÑÚiÐÉ¨{Ò³ÈØ¨ÚÌÙÂÈØÑÖØ

«Πατριαρχικά Μουσικά
Αρχεία. Ζωντανές ηχογραφήσεις (1956-1966)»,
ένα εξαιρετικό έργο
15 ψηφιακών δίσκων.
ÙßÔËÞÃàËÚÇÏÇÊÏ¦ÑÕÖÎÓÁÞØÏÚÕÔ
ÚËÒËßÚÇÃÕªÜÓÏÄÖØÜÚÕÉ¦ÒÚÎÍÏÇ
ÚØÏ¦ÔÚÇÕÒÄÑÒÎØÇÞØÄÔÏÇËÜÔÃÊÇÙÚÁØÎ ÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÒÇÈÜÓÁÔÎÓÁÞØÏÙÂÓËØÇ
©ÔÕÓ¦àÕßÓËÄÒÕÏÚÎÔËÑÑÒÎÙÏÇÙÚÏÑÂÓÕßÙÏÑÂÓÇÝÈßàÇÔÚÏÔÂÑÇÏ
ÔÕÓÃàÕßÔÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÄÚÏÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÎÓÕßÙÏÑÂÖÕßÁÉËÒÔÇÔÙÚÎÔÍÃÇÕÌÃÇÒËÍÄÓËÔÎ
ÈßàÇÔÚÏÔÂÓÕßÙÏÑÂËÃÔÇÏÔËÕËÒÒÎÔÏÑÂÓÕßÙÏÑÂ¡ËÍ¦ÒÎÚÕÓÂÙÚÎÔ
ÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÂÚÇÔÎÓËÚÇØØÆÛÓÏÙÎ
ÚÕßÓËÚÎÔËÏÙÇÍÜÍÂÚÎÝÔÁÇÝÙÎÓËÏÕÍØÇÌÃÇÝÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇ
ÓËÛÄÊÕßÊÏÊÇÙÑÇÒÃÇÝÁØÍÕÚÜÔ¬ØÏ×ÔÇÙÑ¦ÒÜÔ²ØßÙ¦ÔÛÕßÚÕßËÑ
¡ÇÊÆÚÜÔØÎÍÕØÃÕßØÜÚÕÉ¦ÒÚÕß
ÑÇÏ²ÕßØÓÕßàÃÕß²ÇØÚÕÌÆÒÇÑÕÝ
²¦ØÏÝÙÚÕÁØÍÕÚÕßÝÓÖÕØÕÆÓËÑÇÏ
É¦ÒÒÕßÓËÙÂÓËØÇÙÚÕßÝÔÇÕÆÝÓÇÝ
ÄÙÇÉ¦ÒÒÕßÓËÆÕËÃÔÇÏÚÇÑËÔÚØÏÑ¦ÙÎÓËÃÇÄÖÜÝÚÕÔÃàËÏÕ¡ÇÔÄÒÎÝ
²ÇÚàÎÍÏÇÑÕßÓÂÝÚÎÝÓËÍ¦ÒÎÝÇßÚÂÝÓËÚÇØØÆÛÓÏÙÎÝ!ÚÕËÜØÎÚÏÑÄÔ¡ÁÍÇÚÎÝ¡ÕßÙÏÑÂÝ®ÚÕß²ØßÙ¦ÔÛÕßÍØ¦ÌÚÎÑËÓËÚÇÐÆÑÇÏ
ÇÒÒ¦ÚßÖ×ÛÎÑËÚÕÙÚÎÔ
¬ËØÍÁÙÚÎÑÇÏÕÏÓËÚÇÍØÇÌÁÝÚÜÔ
ÖÇÒÇÏ×ÔÓËÒ×ÔÚÜÔÍØÇÓÓÁÔÜÔ
ÊÎÒÇÊÂÙÚÎÔÖÇÒÇÏ¦ÍØÇÌÂÇÖÄ

ÚÕÔØÎÍÄØÏÕÑÇÏÑßØÃÜÝÇÖÄÚÕÔ
²ÕßØÓÕÆàÏÕÙÚÎÔÁÇÖÇØÇÙÎÓÇÔÚÏÑÂØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÞÏÒÏ¦ÊËÝÏÊÏÄÍØÇÌËÝÙËÒÃÊËÝÓËÚÇÍØÇÌ×ÔÙÚÎ§ÁÇ
¡ÁÛÕÊÕÄÒÜÔÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÚÜÔÓËÒ×ÔÖÕßËÃÞÇÔÊÏÇÙÜÛËÃÇÖÄÚÕßÝ
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Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους
ποιητές ή συγγραφείς καλείτε, ζώντες και τεθνεώτες;

00Ë³(Ñ³¨Ë~{V³³Ñ³Ëw
ÑKÒ×iV³iÑ¨ËÑ(ÜÈÙÖw
¨i~Ñ{³i.ËÜK{Ñ(ÜÑÚ$³TÑÐÌØ
~Ñ{iÉÂÐÜoi³{w
~Ê³ÈØo¨Ñ×Ê
ÓTÈ~Ñ³Ñw
¨ÑÔÉ{Üw
ÜÓØÑoËÉØ
ÐÈ0ÈØ
×ÉËÜ

ÓÑ¨ÑËÙÉËÉÓÑÊÈT
~Ê
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που μάθατε πρόσφατα χάρη
στην ανάγνωση ενός βιβλίου;

$Ü~Üi¨³ÑØ³i³¨{ÜoËÑ³È
1ÓÐÉÜiVÑÑ~ÑÜÖ³o{ÑÒÜÜiÐËÑ
×¨Ò³³¨ÌÈi³¨ËÑÈw
ÙÓÉ³Ñ{ÐÉ³{ØÑ³Ð{~ÓØÉ{ÜoÓØ
4Ò¨TÉ{ÜÊ¨iØÈÒ×É{Ñ~Ñ{ÑÈ³Ì
ËoÈ¨ÑÑ¨io¨ÉË³ÑtÐ{¨ÑËÑu
ÜÒÚiVÐÑ³Ñ{É{ÌÐØ³i¨w
{~Ê¨ÒÚÉ{Ñ
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε
πρόσφατα για πρώτη φορά;

0t È³ÈT{ÐÓÉØÐÓ¨ÉØu³ÈÓw
~É³ ¨ÑoÐÑ³{~Ì³i³Ñ³iØÈË{
ÉËÑ{É×{ÒÜ³iØÈÐÉ~{i³{w
ÉËÑÙ¨
Το βιβλίο που έχετε διαβάσει τις
περισσότερες φορές;

0itåÐ¨oÌu³È Ë~È~Ò³È
ÈÈÉÚÈÐËÇÉ{³i×ÉÈoÑÜÓÑ
ÌÐ¨×i~Ñ{ÐÑÙ{~ÊÐÑØÇÊ
Εχετε Facebook, Twitter κ.τ.λ.; Βοηθάει τη συγγραφή, την προώθηση
ενός συγγραφέα;

{Ñ³iÈoo¨Ñ×Ê¨×Ó¨È{ÙÓw
ÉØ~Ñ{ÈÜ{~ÌVÉÑ×Ñ{¨Ö³
T¨Ì~Ñ{³iÈo~Ó³¨i.ËoÈw
¨ÑKiÚÖ³i¨ÚiiÉÌØ
Èoo¨Ñ×ÓÑ~Ñ{ÑÈ³ÌÙ{~Ñ{É{³i
ÉÑTÌÜiÊÐÑØÐÉÑÈ³Ò
Τι θα βρει κανείς στα «Δεδομένα»
σας;

${~É{Ì³i³Ñ~Ñ{ÈÐÌ{Ño{ÑÌÑ
K{ÈÐÉ~Ñ{³¨ÉÌÐÑ³ÉÑÑw
¨ÑÙÉTÚÖÐÉåoËÑo{Ñ³ÑÙÉÙw
ÐÓÑ³iØÇÊØÐÑØVÈÜÓÙÉ
ÉËÑ{³ÑÚÉ¨ÒÉ~ÑÓÑÉËÉÙ
.ÈÐ×{ÜËiÐÉ³ÑÌÉ{¨ÒÐÑØVÈ
Ù{~Ñ{Ö³Ñ{ÑÈÒ¨TÈÉÌ{
Ñ³ÑÚÓØÉ¨{KÒÜÜ
Στο βιογραφικό σας αναφέρετε ότι
υποστηρίζετε «την ωραία εκδοχή
των ανθρώπων». Ποια είναι αυτή;

åÈ³ÊÈÑÑÙÖÉ³Ñ{~ÒÚÉ×¨Ò
È³ÐÑV³ÐÈÑÜÌ~Ñ{iÈTÊ
É{ÜÓoÈÙÈ~ÜÌ³É¨ÑÐÒ³{ÑU
¨³{ÐÖÑÑ~ÖÈÑÌ³Ñ
Ð{ÜÊÈV¨³{ÐÖÑÈÐ×Êw
ÈÉ{ÐÓ¨ÈØ~Ñ{ÑoÉ×È¨w
ÈÙiÐ{È¨o{~Ò³{ØÙ{Ñ×ËÉØV
¨³{ÐÖÑÈÑ{ÚÑÚÖÑÌ
³Ñ~¨ËÈ
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VIJA CELMINS

MUSEE D’ ORSAY

OLBRICHT COLLECTION

EPA / SERGEI CHIRIKOV

ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

YAGAZIE EMEZI / NYT

Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΒΕΡΟΛΙΝΟ

ΠΑΡΙΣΙ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΝΤΑΚΑΡ

Για την Τζέσι Νόρμαν
Στη Μετροπόλιταν ΟπεραÚÎÝ§ÁÇÝ
±ÄØÑÎÝÁÍÏÔËÚÕÓÕßÙÏÑÄÓÔÎÓÄÙßÔÕÍÏÇÚÎÔ¬àÁÙÏ§ÄØÓÇÔÓËÙßÓÓËÚÕÞÂÌÃÒÜÔÙßÍÍËÔ×ÔÑÇÏÙßÔÇÊÁÒÌÜÔÖÕßÇÌÎÍÂÛÎÑÇÔÇÔÇÓÔÂÙËÏÝ
ÚÕßÝ¬ÕÓÕßÙÏÑÄÓÔÎÓÄÙßÔÕËÃÞË
ÙÖÏØÃÚÙÕßÇÒÑÇÏÚØÇÍÕÆÊÏÇÚÕßÏÄÞÇÔÚØ¦ÕßÝÓÏÇÚËÒËÚÂÓÔÂÓÎÝÑÇÏ
ÇÍ¦ÖÎÝÒ¦ÞÏÙÚÕÏÚßÍÞ¦ÔÕßÔÓÏÇÝ
ÚÄÙÕÓËÍ¦ÒÎÝÚÏÓÂÝÚÕÖÇØËÒÛÄÔ
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇÓÕßÙÏÑ¦ÓÔÎÓÄÙßÔÇËÃÞÇÔÍÃÔËÏÍÏÇÚÕÔÔØÃÑÕ ÇØÕÆàÕ
ÚÕÔÕßÚÙ¦ÔÕÇÈÇØÄÚÏÑÇÏÚÎÔ
¡ÖÁÈËØÒÏÏÒÝ

Φωτογραφίες του Ρίχτερ
Η συλλογή ÚÕß¬ÄÓÇÝ©ÒÓÖØÏÞÚÙÚÕ
ËØÕÒÃÔÕËÃÔÇÏÇÖÄÚÏÝÓËÍÇÒÆÚËØËÝ
ÙÚÕÔÑÄÙÓÕÓËÁÓÌÇÙÎÙÚÎÙÆÍÞØÕÔÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÚËÍ¦àËÚÇÏÙË
ÁÔÇÔÙÞËÚÏÑ¦ÔÁÕÞ×ØÕÙÚÕ¡ÃÚË
ÚÕßËØÕÒÃÔÕßÙËÁÔÇÓÕßÙËÃÕÓË
ÒËßÑÕÆÝÚÕÃÞÕßÝÖÕßÁÞËÏÚÕÄÔÕÓÇ
TL*VSSLJ[VYZ9VVTÑËÃÑÇÏÁÜÝ
ÚÇÚÁÒÎÇÔÕßÇØÃÕßÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏ
ÓÏÇÓËÍ¦ÒÎÁÑÛËÙÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÝ
ÚÕßÑÕØßÌÇÃÕßËØÓÇÔÕÆÌÜÚÕÍØ¦ÌÕßÑÁØÞÇØÔÚªÃÞÚËØÚÎÙßÒÒÕÍÂ©ÒÓÖØÏÞÚßÖ¦ØÞËÏÚÕÁØÍÕÚÕß
ªÃÞÚËØÙÞËÊÄÔÖÒÂØËÝ

Το πέρασμα στη νέα τέχνη
ΑφιέρωμαÙÚÎÔËÖÃÊØÇÙÎÚÕßÒÕÍÕÚÁÞÔÎÑÇÏÚËÞÔÕÑØÏÚÏÑÕÆÓËÍ¦ÒÎÝ
ËÖÏØØÕÂÝÕØÃÝ ÇØÒÙÓ¦Ô
 ÕØÍÇÔ×ÔËÏÚÕ¡ÕßÙËÃÕ©ØÙÁ
ÙÚÕÇØÃÙÏÓËÁÑÛËÙÎÁØÍÜÔÚÁÞÔÎÝ
ÖÕßÙßÓÈÕÒÃàÕßÔÚÕÖÁØÇÙÓÇÇÖÄ
ÚÎÔÇÑÇÊÎÓÇáÑÂÙÚÎÔÁÇÚÁÞÔÎÓË
ÁÓÌÇÙÎÙÚÇÏÓÖØËÙÏÕÔÏÙÚÏÑ¦ÑÇÏÓËÚÇáÓÖØËÙÏÕÔÏÙÚÏÑ¦ØËÆÓÇÚÇ©ÙÓ¦Ô
ÂÚÇÔÖÕÒÁÓÏÕÝÚÎÝÇÑÇÊÎÓÇáÑÂÝÚÁÞÔÎÝÑÇÏÚÎÝËÐÕßÙÃÇÝÚÜÔ:HSVUZ
ÇÔÇÑ¦ÒßÉËÚÕÔ§ÚËÍÑ¦ÑÇÏßÖÕÙÚÂØÏÐËÖÕÒÒÕÆÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÙÚÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÁØÍÕÚÕß¬àÕÈ¦ÔÏ¡ÖÕÒÔÚÃÔÏ

Τα σχέδια της Vija Celmins
Στο εντυπωσιακό, ÓÕÔÚÁØÔÕ)YL\LY
)\PSKPUNÙÚÎÒËÜÌÄØÕ¡¦ÔÚÏÙÕÔÑÇÏÖØÕÚÕÆÚÕ¡ÎÚØÕÖÕÒÏÚÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕÚÕÖÇØÇÊ×ÙËÏÙÚÎ
-YPJR*VSSLJ[PVUßÖ¦ØÞËÏÚÕÊÁÒËÇØÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÁØÍÜÔÓÏÇÝÙÖÕßÊÇÃÇÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔÏÊÕÝÚÎÝËÚÕÔÂÝ
ÃÍÏÇ¬ÙÁÒÓÏÔ,ÃÔÇÏÇÔÇÊØÕÓÏÑÂÁÑÛËÙÎÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÕ
¡ÕßÙËÃÕ¡ÕÔÚÁØÔÇÝ¬ÁÞÔÎÝÚÕß
ÇÔ¢ØÇÔÙÃÙÑÕÖÕßÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏÚÇËÐÇÃØËÚÇÌÜÚÕØËÇÒÏÙÚÏÑ¦ÙÞÁÊÏÇÓËÓÕÒÆÈÏÓËÕßØÇÔÕÆÝ
ÑÇÏÑÆÓÇÚÇ

Τοιχογραφίες στη Σενεγάλη
Τρία αφρικανικά ÇÍÇÒÓÇÚÃÊÏÇËÃÔÇÏ
ÚÕÛÁÓÇÚÕßÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎØÔÁÙÚÕ
§ÄÈÕÕÕÖÕÃÕÝÇÑØÕÈ¦ÚÎÙËÙËÁÔÇ
Þ×ØÕÊÃÖÒÇÙÚÕÔÚÇÆØÕÚÕßÕÏÑÂÓÇÚÕÝÍÏÇÔÇàÜÍØÇÌÃÙËÏÚÕÔËÐÜÚËØÏÑÄÚÕÃÞÕÙÚÎ¡ÁÊÏÔÇÓÏÇÍËÏÚÕÔÏ¦
ÚÕß§ÚÇÑ¦ØÚÎÝÖØÜÚËÆÕßÙÇÝÚÎÝ
ËÔËÍ¦ÒÎÝËÇßÚÂÔÚÎÌÚÜÞÂÍËÏÚÕÔÏ¦ÑÕÔÚ¦ÙÚÕÑÁÔÚØÕÚÎÝÖÄÒÎÝ
ÖØÕÙÑÒÂÛÎÑÇÔÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÚÕßÊØÄÓÕßÇÖÄÊÏ¦ÌÕØËÝÞ×ØËÝÚÕßÑÄÙÓÕß
ÑÇÏÓËÊÏ¦ÌÕØËÝÚËÞÔÕÚØÕÖÃËÝÍÏÇ
ÔÇÙßÓÈ¦ÒÕßÔÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇËÔÄÝ
ËÌÂÓËØÕßÓÕßÙËÃÕßÚÕßÕßØÇÔÕÆ®

ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΚΟΣΜΑ

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ÖoT¨iÉÜÜi{~Ê~É¨ÑÐ{~Ê³(Ñ¨Ë{
ΓΑΛΛΙΑ
H άνθηση ÚÎÝÑËØÇÓÏÑÂÝÚÁÞÔÎÝÊÏËÛÔ×ÝËÃÔÇÏÁÔÇÌÇÏÔÄÓËÔÕÖÕß
ÌÁØÔËÏÙÚÕÖØÕÙÑÂÔÏÕÖÕÒÒÕÆÝÑÇÏ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÕÆÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÇÖÄÊÏ¦ÌÕØËÝÖÇØÇÊÄÙËÏÝ*OYPZ)VPJVZ
-PUL(Y[ZÓËÁÊØÇÚÕÇØÃÙÏÁÞËÏ
ËÔÚ¦ÐËÏÙÚÏÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÁÝÚÎÝ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ
ÚÎÙÚÂØÏÐÎÑÇÏÇÔ¦ÊËÏÐÎÚÎÝÙÆÍÞØÕÔÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÑËØÇÓÏÑÂÝÑÇÏ
ÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ ÇÚ¦ÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇ
ÚØÏËÚÃÇÁÞËÏÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦ËÙÚÏ¦ÙËÏ
ÙÚÎÔÑËØÇÓÏÑÂÑÇÏÁÞËÏÊÏÕØÍÇÔ×-

ÙËÏÙÚÕßÝÇÐÕÆÝÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓË
ÚÎÔÚÕÖÏÑÂÑÕÏÔÜÔÃÇËÑÛÁÙËÏÝÑÇÏ
ÊØ¦ÙËÏÝÖÕßÖØÕÇÙÖÃàÕßÔÑÇÏÖØÕÜÛÕÆÔÚÎÊÎÓÏÕßØÍÏÑÄÚÎÚÇÒÒÂÔÜÔ
ÑËØÇÓÏÙÚ×ÔÏ»ÇßÚÄÎÔÁÇÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÚÎÝ*OYPZ)VPJVZ-PUL(Y[Z
ÙÚÕÇØÃÙÏËÃÔÇÏÑÇÏÇßÚÂÖØÕáÄÔ
ÙßÙÚÎÓÇÚÏÑÂÝËÔÇÙÞÄÒÎÙÎÝÓËÚÎÔ
ÑËØÇÓÏÑÂÑÇÏÇÖÕÚËÒËÃÑÇØÖÄÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÝËÚ×ÔÖËÑÚËÃÔVÔÚÇÝÙßÔËÖ×ÝÚÎÔËÖÏÚßÞÃÇÚÜÔÊÏÕØÍÇÔ×ÙËÜÔÙÚÕßÝÇÐÕÆÝÎ*OYPZ)VPJVZ
-PUL(Y[ZÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÚ×ØÇÓÏÇÁÑÛËÙÎ¶ÁÔÚËÒÒÎÔËÝÑËØÇÓÃÙÚËÝ

ÙÚÕÇØÃÙÏ®¶ÖÁÔÚËËÑÚÜÔÖÏÕÇÔÇÍÔÜØÏÙÓÁÔÜÔÒÒÂÔÜÔÑËØÇÓÏÙÚ×Ô
ÖÕßÊØÕßÔÑÇÏËØÍ¦àÕÔÚÇÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÁÑÛËÙÎËÍÑÇÏÔÏ¦ÙÚÎÑËÚÎÔ
ÖËØÇÙÓÁÔÎÁÓÖÚÎÑÇÏÛÇÊÏÇØÑÁÙËÏÁÜÝÚÏÝËÑËÓÈØÃÕßÙÚÕ7L[P[
,ZWHJLÚÕßÕßÊÏÇÓËØÃÙÓÇÚÕÝÙÚÕ
ÇØÃÙÏ¬ÇÁØÍÇÚÜÔÏ×ØÍÕßÇÈ¦ÚÙÎ²ÇØÕÆÒÇÝ ÕØÕÖÕÆÒÎÜÙÎÌÃÔÇÝ ÕÙÓ¦ÙÚÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇ
ÍÍËÒÏÑÂÝÇÖÇÊÕÖÕÆÒÕßÑÇÏÒÃÇ
²ØÏÙÚÄÖÕßÒÕßÁÞÕßÔÑÇÚ¦ÑÇÏØÕÆÝ
ÖÇØÕßÙÏÇÙÚËÃÙËÖÕÒß¦ØÏÛÓËÝËÑÛÁÙËÏÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÇÒÒ¦ËÖÃÙÎÝ

ÑÇÏÙË¡ËÍ¦ÒÎØËÚÇÔÃÇÙÖÇÔÃÇ
¬ÕßØÑÃÇ ÕØÁÇ ÃÔÇÑÇÛ×ÝÑÇÏ
ÙËÖÕÒÒÁÝ¦ÒÒËÝÞ×ØËÝÇÒÒ¦ÙÞËÊÄÔÖÕÚÁÙÚÎÇÒÒÃÇÄÖÜÝÓÇÝËÔÎÓËØ×ÔËÏÕ²ØÏÙÚÄÌÕØÕÝ¡ÖÄÏÑÕÝ!
©ÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÏÖÁÔÚËÑËØÇÓÃÙÚËÝËÖÏÒÁÞÛÎÑÇÔÒÄÍÜÚÜÔÊÏÇÑØÏÚÏÑ×ÔÍÔÜØÏÙÓ¦ÚÜÔÑÇÏÚÕßÇÔÇÍÔÜØÃÙÏÓÕßÞÇØÇÑÚÂØÇÚÜÔÁØÍÜÔ
ÚÕßÝÚÕÙÆÔÕÒÄÚÕßÝÇÛØÕÏÙÚÏÑ¦
ÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆÕßÔÚÎÔÇßÛËÔÚÏÑÄÚÎÚÇÚÎÔÖØÜÚÕÚßÖÃÇÑÇÏÚÎÔÖÕÏÑÏÒÄÚÎÚÇÚÜÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑ×ÔßÌ×Ô
ÚËÞÔÕÚØÕÖÏ×ÔÑÇÏÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑ×Ô

ÖØÕÙËÍÍÃÙËÜÔÖÕßÙßÔßÖ¦ØÞÕßÔ
ÙÚÎÙÆÍÞØÕÔÎËÒÒÎÔÏÑÂÑËØÇÓÏÑÂ
ÕÏÔÄÚÕßÝÙÚÕÏÞËÃÕÜÙÚÄÙÕËÃÔÇÏ
ÕÙËÈÇÙÓÄÝÚÕßÝÙÚÏÝÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÁÝ
ÚËÞÔÏÑÁÝÚÕßÚØÕÞÕÆÑÇÏÚÎÝÞËÏØÕÖÕÃÎÚÎÝÌÄØÓÇÝÄÖÜÝÑÇÏÎÛËÓËÒÏ×ÊÎÝËÖÏÑÁÔÚØÜÙÎÙÚÎÌÆÙÎÑÇÏ
ÙÚÎÞØÂÙÎÚÕßÖÎÒÕÆÜÝÈÇÙÏÑÕÆ
ßÒÏÑÕÆÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝÖÏÖÒÁÕÔÓÕÏØ¦àÕÔÚÇÏÄÒÕÏÚÕßÝÚÎÔÃÊÏÇÇÍ¦ÖÎ
ÍÏÇÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÚÕÖÃÕÚÇÈÕßÔ¦ÚÎ
ÍÎÚÎÛ¦ÒÇÙÙÇÑÇÏÚÕÔÂÒÏÕ®ÁÔÚË
ÑËØÇÓÃÙÚËÝßÉÎÒÕÆËÖÏÖÁÊÕßÇÖÄ
ÚÎÔÒÒ¦ÊÇÙÚÕÇØÃÙÏ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Τα ονειρικά κορίτσια του κυρίου Αλμπέρτο Βάργκας
Ηταν ÓÏÇÁÑÌÇÔÙÎÚÎÝÞÇØ¦ÝÚÎÝàÜÂÝ¬ÎÝÇÖÄÒÇßÙÎÝÚÕßÔÇËÃÙÇÏàÜÔÚÇÔÄÝ§ÇÇÏÙÛ¦ÔËÙÇÏÔÇÈÒÁÖËÏÝ
§ÇÇÍÍÃàËÏÝÌßÙÏÑ¦¬ÕÑÇÚ¦ÒÇÈË
ËÑËÃÔÕÚÕÓËÙÎÓÁØÏÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÚÕß ÕÒÚ¦ØÏàËÙÚÎÔ¡ÖØÄÔÚÍÕßËáÑÇÏÚÎÎ©ÊÄÄÚÇÔÖËØÏÑßÑÒ×ÛÎÑËÇÖÄÑÕÓÉÁÝßÖÇÒÒÂÒÕßÝ
ÍØÇÌËÃÜÔÖÕßÐËÞÆÔÕÔÚÇÔÙÚÕßÝ
ÊØÄÓÕßÝÍÏÇÚÕÍËÆÓÇÚÕßÝ ÇÚÇÍÕÎÚËßÓÁÔÕÝÁÈÇÒËÙÑÕÖÄÚÎÝàÜÂÝÚÕßÔÇÇÖÕÛË×ÙËÏÚÎÔÕÓÕØÌÏ¦
ÚÎÝÓËØÏÑÇÔÃÊÇÝ
©ÃÊÏÕÝÊËÔÂÚÇÔÓËØÏÑÇÔÄÝ¬Õ
ÄÔÕÓ¦ÚÕßÂÚÇÔÒÓÖÁØÚÕ¦ØÍÑÇÝ
ÑÇÏËÃÞËÍËÔÔÎÛËÃÙÚÕËØÕÆÚÕ 
ÖÕÆÊÇÙËÙÞÁÊÏÕÙÚÎÔßØ×ÖÎÇÒÒ¦ÒÃÍÕÑÇÏØÄÓËÚ¦ÚÕÐÁÙÖÇÙÓÇÚÕß
Ø×ÚÕßÇÍÑÕÙÓÃÕßÕÒÁÓÕßÚÕÔ
©ÑÚ×ÈØÏÕÚÕß ÇÖÕÈÏÈ¦ÙÚÎÑËÍËÓ¦ÚÕÝÄÔËÏØÇÙÚÕÒÏÝáÒÇÔÚ
ÑËÃÔÕÚÕÓËÙÎÓÁØÏÙÚÎÒËÜÌÄØÕ
¡ÖØÄÔÚÍÕßËá¦ÒÒÇÐËÎàÜÂÚÕß!ÈØÁÛÎÑËÔÇÙÞËÊÏ¦àËÏÍÏÇÒÕÍÇØÏÇÙÓÄ

Περιτριγυρισμένος από
χορεύτριες και θεατρίνες,
αισθανόταν τον παλμό
της ζωής ολόγυρά του.
ÚÜÔAPNMPLSK-VSSPLZÑÇÏÖËØÏÚØÏÍßØÏÙÓÁÔÕÝÇÖÄÚÏÝÞÕØËÆÚØÏËÝÑÇÏÚÏÝ
ÛËÇÚØÃÔËÝÇÏÙÛÇÔÄÚÇÔÚÕÔÖÇÒÓÄÚÎÝ
àÜÂÝÕÒÄÍßØ¦ÚÕßÚÎÔËÔÁØÍËÏÇÚÎ
ÊÆÔÇÓÎÚÎÝÑÃÔÎÙÎÝ ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂ
ÐËÞ×ØÏÙËÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÇÑÕØÃÚÙÏÇÑÇÏ
ÚÕÔÁØÜÚÇÚÎÝàÜÂÝÚÕß¬ÎÔÁÒËÍÇÔ
ÔÔÇ¡ÁÏ ÒÏÌÑÇÏÓËÇßÚÂÔÖÁØÇÙË
ÄÒÎÚÕßÚÎàÜÂÙÚÕÖÒ¦ÏÚÎÝ©¦ØÍÑÇÝÁÍÏÔËÊÏ¦ÙÎÓÕÝÓËÚÇÏÔÇÖ
ÑËØÒÝ®ÖÕßÙÞËÊÃÇÙËÑÇÏàÜÍØ¦ÌÏÙË7PU<W.PYSZ!±ÖÇØÑÚ¦ÂÇÔÆÖÇØÑÚÇÊÏ¦ÙÎÓÇÂÇÔ×ÔßÓÇÑÕØÃÚÙÏÇ
ÓËÑÇÓÖÆÒËÝÇÖÄÇßÚ¦ÖÕßÙÂÓËØÇ
ÓÖÕØËÃÔÇÛËÜØÕÆÔÚÇÔßÖÁØÈÇØÇ®
ÂÇÑÄÓÎÞËÏØÄÚËØÇÖØÕÙÈÒÎÚÏÑ¦®

Ο Αλμπέρτο Βάργκας ÇÒ¨É{ÜÒ{ÉÓÑÑÌ³ÑÐ³ÓÜÑ³ÈÐÉ×Ì³
ÓÑiÐ{³ÉÜÓØTÓÙ{UiÑ¨TÊÉÌØÑ~ÌÐi&xw2x¦

ÍÏÇÚÇÊßÙÑÕÃÒÏÇÂÛÎÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ
ÕØÛÄÚÎÚÇÝ
¬ÕÍËÍÕÔÄÝÙÚÇÛÓÄÝÙÚÎàÜÂÚÕß
¦ØÍÑÇÝÂØÛËÚÕ ÄÚÇÔÚÕÔÖØÕÙÁÒÇÈËÚÕÖËØÏÕÊÏÑÄ,ZX\PYL¡ÁÙÇ
ÙÚÎÔËÖÄÓËÔÎÖËÔÚÇËÚÃÇÁÍÏÔËÖÇÍÑÄÙÓÏÇÍÔÜÙÚÄÝÑÇÏÖËØÏàÂÚÎÚÕÝ
ÑßØÃÜÝÍÏ»ÇßÚ¦ÚÇÓÕÔÇÊÏÑ¦ÙÞÁÊÏÇ
ÚÜÔÌÇÔÚÇÙÚÏÑ×ÔÑÕØÏÚÙÏ×ÔÚÕß¶
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÜÔÙÞËÊÃÜÔÌÎÓÏÙÓÁÔÜÔ
ÙÚÇØÚÕß²ÄÒÏÍÕßÔÚ
¬Õ ÕÏÊØÄÓÕÏÚÕß¦ØÍÑÇÝ
ÑÇÏÚÕß,ZX\PYLÞ×ØÏÙÇÔÕÖØ×ÚÕÝ
¦ØÞÏÙËÔÇÙÞËÊÏ¦àËÏÚÇÊÏÑ¦ÚÕß
ÎÓËØÕÒÄÍÏÇÙßÔËØÍ¦ÙÚÎÑËÓËÚÕ
7SH`IV`ÖÇØÁÓËÏÔËÇÑ¦ÓÇÚÕÝ¡ÄÔÕÔÄÚÇÔÁÞÇÙËÚÎÍßÔÇÃÑÇÚÕßÚÕ
 ÕàÂÒÕÝÚÕßËÐÇÚÓÃÙÚÎÑË©
ÃÊÏÕÝÁÌßÍËÇÖÄÚÎàÜÂÚÕ ¬Ç
ÓßØÏ¦ÊËÝÕÔËÏØÏÑ¦ÑÕØÃÚÙÏÇÚÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÂÓËØÇÙÚÎÔÖÒËÏÕÔÄÚÎÚ¦
ÚÕßÝÙÚÕ:WLUJLY4\ZL\TVM(Y[
ÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßÚÕß ¦ÔÙÇÝ
©¦ØÍÑÇÝÖÇØÎÍÄØÎÙËÖÕÒÆÑÄ-

ÙÓÕÑÇÏÙËÖÕÒÆÊÆÙÑÕÒËÝÙÚÏÍÓÁÝ
±Ö¦ØÞËÏÓÏÇÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÏÈÒÏÕÛÂÑÎÚÕß ÕÍÑØÁÙÕß!ÆÍÕßÙÚÕÝ ÑÇÏÓÁÙÇÙË
ÁÔÇÇÖÕÈÇÚÏÑÄÙÑ¦ÌÕÝÓËØÏÑÇÔÕÃ
ÖËàÕÔÇÆÚËÝÕÊËÆÕßÔÖØÕÝÚÎÔÇÚÄÒÎ¬¦ØÇÕßÇÚÎÔÕÖÕÃÇÑÇÚÁÞÕßÔ
ÕÏ¦ÖÜÔËÝÍÏÇÓÃÇÇÖÄÚÏÝÖÒÁÕÔ
ÇÏÓÇÚÎØÁÝÓ¦ÞËÝÚÕßËßÚÁØÕßÇÍÑÕÙÓÃÕßÕÒÁÓÕßÃÍÇÒËÖÚ¦ÓËÚ¦
ÚÎÒÂÉÎÚÎÝÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÝÖÕÒÒÕÃ
ÇÖÄÚÕßÝÙÚØÇÚÏ×ÚËÝÛÇËÃÔÇÏÔËÑØÕÃ
ÂÇÔ¦ÖÎØÕÏÑÄÓÎÑÇÏÙËÓÏÇÚÄÙÕ
ÕØÏÇÑÂÙÚÏÍÓÂÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎàÜÂÚÎ
ÙÌÆàÕßÙÇàÜÂÔÁÜÔßÍÏ×ÔÇÔÊØ×Ô
ÑÇÏÙÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÚÕÔÖØÄÜØÕÈÃÇÏÕ
Û¦ÔÇÚÕËÔÄÝÔÁÕß¦ÔÊØÇßÖ¦ØÞËÏ
Þ×ØÕÝÍÏÇÞÇÓÄÍËÒÕ!ÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝ
ÖËàÕÔÇÆÚËÝÊËÃÞÔËÏÖØÕÝÚÎÔÑ¦ÓËØÇ
ÚÕÑËÔÚØÏÑÄÊÏÙÁÒÏÊÕÚÕJLU[LYMVSK
ÚËÆÞÕßÝÚÕß,ZX\PYLËÃÔÇÏÎàÜÍØÇÌÏ¦ËÔÄÝÐÇÔÛÕÆÒÇÞÚÇØÏÙÚÕÆàÕßÓËØÕÆ7PU<W.PYS±ÖÕÍØÇÌÂ!ÒÓÖÁØÚÕ¦ØÍÑÇÝ
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ΒΙΒΛΙΟ

Η εποχή που θα χακάρουν τους ανθρώπους
Ο διάσημος Ισραηλινός στοχαστής και συγγραφέας Γιουβάλ-Νοά Χαράρι μιλάει στην «Κ» για το μέλλον που έρχεται
Συνέντευξη στον ΗΛΙΑ ΜΑΓΚΛΙΝΗ

Με τα «Είκοσι ένα ÓÇÛÂÓÇÚÇÍÏÇÚÕÔ
ËÏÑÕÙÚÄÖØ×ÚÕÇÏ×ÔÇ®ÚÕÚËÒËßÚÇÃÕ
ÈÏÈÒÃÕÚÕßÊÏ¦ÙÎÓÕßÙØÇÎÒÏÔÕÆ
ÙÚÕÞÇÙÚÂÑÇÏÙßÍÍØÇÌÁÇÏÕßÈ¦Ò
§Õ¦²ÇØ¦ØÏÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÑßÑÒÕÌÕ
ØËÃÇÖÄÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝÒËÐ¦ÔÊØËÏÇÙË
ÓËÚ¦ÌØÇÙÎÚÕß¡ÏÞ¦ÒÎÇÒÏ×ÚÎ
ÓÖÕØËÃÑ¦ÖÕÏÕÝÔÇÞ¦ÙËÏÚÕÔÆÖÔÕ
ÚÕß¡ËÚ¦ÚÎÔ¦ÚßÖÎÖÇÍÑÄÙÓÏÇ
ÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÝÑÇÏÚÕ
ÞØÕÔÏÑÄÚÕßÇÔÛØ×ÖÕßÚÕßÓÁÒÒÕ
ÔÚÕÝ/VTV:HWPLUZ®ÑÇÏ/VTV
+L\Z®ÇÓÌÄÚËØÇÇÖÄÚÏÝËÑÊÒË
Ð¦ÔÊØËÏÇÕÙÆÍÞØÕÔÕÝÙÕÆÖËØ
ÙÚÇØÚÎÝÊÏËÛÔÕÆÝÊÏÇÔÄÎÙÎÝÑÇ
ÚÇÖÏ¦ÔËÚÇÏÓËÖØÕÑÒÂÙËÏÝÖÕßÛÇ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÎÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÓÁ
ÙÇÙËÇßÚÄÚÕÔÇÏ×ÔÇ!ÇÖÄÚÎÔÚË
ÞÔÎÚÂÔÕÎÓÕÙÆÔÎÑÇÏÚÕßÝËßÌßËÃÝ
ÇÒÍÄØÏÛÓÕßÝÁÜÝÚÎÓËÚÇÓÄØÌÜÙÎ
ÚÕßÇÔÛØ×ÖÏÔÕßÙ×ÓÇÚÕÝÑÇÏÚÎÝ
ÇÍÕØ¦ÝËØÍÇÙÃÇÝÕ²ÇØ¦ØÏÓÕÏ¦àËÏ
ÔÇÖØÕËÏÊÕÖÕÏËÃÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇÖØÕË
ÚÕÏÓ¦àËÏÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂ
©ÖÜÝÁÍØÇÌËÎÃÙÙßÒÜÔÏÙÚÏ
×ÚÕßÙËÇßÚÁÝÚÏÝÙËÒÃÊËÝÓËÇÌÕØ
ÓÂÚÕ¦ÒÒÕÓËÒÒÕÔÚÕÒÕÍÏÑÄ®ÈÏ
ÈÒÃÕÚÕß²ÇØ¦ØÏÚÕ/VTV+L\Z®!
ÕÆÛÇÌÚ¦ÙËÏÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÑÇÏ
Ö×ÝÓÖÕØËÃÔÇÇÖËÏÒÂÙËÏÚÕÔÊÎ
ÓÏÕßØÍÄÚÕÃÊÏÕÚÕßÚÕËÖÃÚËßÍÓÇ"
ÕÏÇËÃÔÇÏÚÇÄÔËÏØÇÑÇÏÕÏËÌÏ¦Ò
ÚËÝÖÕßÖØÕÈÒÁÖÕÔÚÇÏÍÏÇÚÕÔÕ
ÇÏ×ÔÇÇÒÒ¦ÑÇÏÓËÚ¦"¬ÏØÄÒÕÛÇ
ÖÇÃÐËÏÕÎÚÕ+H[HPZTÊÎÒÇÊÂ
ÎÔÁÇ¸ÛØÎÙÑËÃÇÚÜÔËÊÕÓÁÔÜÔ¹
ÙÚÏÝËÖÏÒÕÍÁÝÑÇÏÙÚÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦
ÓÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÇÔËÐ¦ØÚÎÚÇ¶ÂÑßØÃÜÝ
ÇÔËÐ¦ØÚÎÚÇ¶ÇÖÄÇßÚÁÝ"ÖÕØËÃÇ
ÖØÕÝÚÎÔÛÇÔÇÙÃÇÑÇÏÚÎÛËáÑÂ
ÌÆÙÎÚÕßÇÔÛØ×ÖÕßÛÇÕÊÎÍÂÙËÏ
ÙËÇÑÄÓÇÓËÍÇÒÆÚËØËÝÇÔÏÙÄÚÎÚËÝ
ÓËÚÇÐÆÚÜÔÖÒÎÛßÙÓ×ÔÊÎÓÏÕßØ
Í×ÔÚÇÝÓÏÇÑØÃÙÏÓÎ¶¦ÞØÎÙÚÎ¶ÍÏÇ
ÚÎÔÖÕØËÃÇÚÎÝÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÝÓ¦àÇ
ÇÔÛØ×ÖÜÔ"®²ÇØÏÙÓÇÚÏÑÄÝÇÌÎÍÎ
ÚÂÝÕ²ÇØ¦ØÏÁÞËÏÙßÞÔ¦ÑÇÚÎÍÕØÎ
ÛËÃÍÏÇÊÏÇÔÕÎÚÏÑ¦ÖßØÕÚËÞÔÂÓÇÚÇ
ÑÇÏÍÏÇÚÎÔÖÇÍÃÊËßÙÂÚÕßÙÚÎÔËß
ÑÕÒÃÇÖÕßÁÞËÏÔÇÙÚÂÔËÏÖÏÛÇÔÄÚÎ
ÚËÝÑÇÏÙËÔ¦ØÏÇÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔË
ÁÔÇÊÏ¦ÒËÏÓÓÇÚÕßÊÏÇÒÕÍÏÙÓÕÆÑÇÏ
ÚÜÔÊÏÇÒÁÐË×ÔÚÕßËÃÞËÚÎÔÑÇÒÕÙÆ
ÔÎÔÇÓÇÝÇÖÇÔÚÂÙËÏÙËÕØÏÙÓÁÔËÝ
ÍØÇÖÚÁÝËØÜÚÂÙËÏÝÖÕßÚÕßËÃÞÇÓË
ÇÖÕÙÚËÃÒËÏ
– Η κόρη μου είναι τεσσάρων
ετών. Σε τι κόσμο θα ζει σε λίγες
δεκαετίες από σήμερα; Εάν έχει
με κάποιο τρόπο αντιμετωπιστεί
η κλιματική αλλαγή, θα έχει άραγε ξεπεραστεί και η φιλελεύθερη
δημοκρατία που τόσο υπονομεύεται σήμερα; Τι κόσμος μπορεί να
είναι αυτός;
¶ ÇÔÁÔÇÝÊËÔÐÁØËÏÖ×ÝÛÇËÃ
ÔÇÏÕÑÄÙÓÕÝÑÇÏÎÇÍÕØ¦ËØÍÇÙÃ
ÇÝÚÕÊËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏÑÇÔÁÔÇÝ
ÊËÔÐÁØËÏÖÕÏËÝËÃÔÇÏÕÏÊËÐÏÄÚÎÚËÝ
ÖÕßÛÇÖØÁÖËÏÔÇÊÏÊÇÞÛÕÆÔÙÂÓË
ØÇÕÏÔÁÕÏÑÇÒÆÚËØÎÙßÓÈÕßÒÂ
ÖÕßÓÖÕØ×ÔÇÊ×ÙÜËÃÔÇÏÔÇÊÕÛËÃ
ÁÓÌÇÙÎÙÚÎÔÖÔËßÓÇÚÏÑÂÊÏÇÆÍËÏÇ

Το εξώφυλλο ³È³ÉÜÉÈ³ÑËÈK{KÜËÈ³ÈVÈ~È~Ü×¨ÉË³ÑÉÜÜi{~ÒÑÌ³{ØÉ~ÙÌÉ{ØåÜÉÂÒÙ¨É{Ñ

«Στο παρελθόν, iÉ~ÑËÙÉÈiÓT³{ÇÉÑÚ¨{ÉØ³ÑÈ³Ì³i³ÉØÌØT³ËÇ³Ñ{³ÑË³{ÑgÐÉKÑÚ{ÒÚÉÐÓÜ{Ñ~Ñ{³Ó¨ÉÈØ³ËTÈØ0¨ÑT¨É{ÒÇÉ³Ñ{ÑT³ËÇÈÐÉ
ÑÚ¨{ÉØ³ÑÈ³Ì³i³ÉØÌØ³ÊÈÐÉÓÑÑ³Ë~iV~Ò³{ÈÐ¨ÉËØÑÒÒÑ³{oÐÊÑÂÉ³ÊÉ{Ø~Ñ{ÐÉ³ÒÑÂÑÑ³ÊÉ{ØÑÜÜ{ØVÑÜÜÖuVÜÓÉ{Ñ¨Ò¨{
ÑÇÏÙÚÎÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÂÔÕÎÓÕÙÆ
ÔÎÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÕÇÔÛØ×ÖÏÔÕÝÈÃ
ÕÝÞÜØÏàÄÚÇÔÙËÊÆÕÑÆØÏËÝËÔÄÚÎ
ÚËÝ!ÙÚÎÔÖËØÃÕÊÕÚÎÝËÑÓ¦ÛÎÙÎÝ
ÑÇÏÙÚÎÔÖËØÃÕÊÕÚÎÝËØÍÇÙÃÇÝÚÕ
ÖØ×ÚÕÓÁØÕÝÞÚÃàËÏÝÓÏÇÙÚÁØËÎ
ÚÇßÚÄÚÎÚÇÑÇÏÇÖÕÑÚ¦ÝÖØÕÙÜÖÏÑÂ
ÑÇÏËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÂÊËÐÏÄÚÎÚÇÚÕ
ÊËÆÚËØÕÓÁØÕÝÈÇÙÃàËÙÇÏÙËÇßÚÂ
ÚÎÔÚÇßÚÄÚÎÚÇÑÇÏÚÏÝÊËÐÏÄÚÎÚËÝ
ÍÏÇÔÇÑÏÔÎÛËÃÝÓÁÙÇÙÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÔÇÑËØÊÃàËÏÝÚÇÖØÕÝÚÕàÎÔÑÇÏÔÇ
ÙßÔËÏÙÌÁØËÏÝÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇ
ÆØÜÙÚÕÇßÚÄÚÕÖÇØÇÊÕ
ÙÏÇÑÄÓÕÔÚÁÒÕÛÇÁÞËÏËÑÒËÃÉËÏÑÇÏÕ
ÓÕÔÇÊÏÑÄÝÚØÄÖÕÝÍÏÇÔÇÓÖÕØÁÙËÏÕ
¦ÔÛØÜÖÕÝÔÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÙÚÕÖÇÏÞÔÃ
ÊÏÛÇËÃÔÇÏÔÇÙßÔËÞÃÙËÏÔÇÓÇÛÇÃÔËÏ
ÊÏ¦ÈÃÕßÑÇÏÔÇËÖÏÔÕËÃËÑÔÁÕßÚÕÔ
ËÇßÚÄÚÕßÐÇÔ¦ÑÇÏÐÇÔ¦ßÚÄÛÇ
ÁÞËÏÚËØ¦ÙÚÏËÝÉßÞÕÒÕÍÏÑÁÝÊßÙÑÕ
ÒÃËÝÇÒÒÇÍÂËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÕÚËÙÚØË
ÙÕÍÄÔÇÑÇÏÎËÖÏÔÄÎÙÎÚÕßËÇßÚÕÆ
ÙÚÇÙÕßÛÇËÃÔÇÏÖÕÒÆÈÇØÏ¦ÍÏÇ
ÚÕßÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÑÄÓÇÑÇÏÇÔ
ÚÕÑÇÚÇÌÁØËÏÝÛÇÓÖÕØÁÙËÏÝÔÇÚÕ
ÐÇÔÇÑ¦ÔËÏÝÙÚÇÙÕß" ÇÏÇÑÄÓÇ
ÓÃÇÌÕØ¦ÙÚÇÙÕß"¬ÇÖËØÏÙÙÄÚË
ØÇÇÖÄÚÇßÖ¦ØÞÕÔÚÇËÑÖÇÏÊËßÚÏÑ¦
ÙßÙÚÂÓÇÚÇÊËÖØÕËÚÕÏÓ¦àÕßÔÚÕßÝ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝÍÏÇÓÏÇØËßÙÚÂÑÇÏÇÍÞÜ
ÚÏÑÂàÜÂ¬ÕÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÙÚÕÏÞËÃÕ
ÓËÚÕÕÖÕÃÕÖØÁÖËÏÔÇÊÏÊ¦ÙÑÕßÓË
ÚÇÖÇÏÊÏ¦ÓÇÝËÃÔÇÏÔÇÞÚÃàÕßÔÚÎÔ
ÚÇßÚÄÚÎÚ¦ÚÕßÝÑÇÏÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÄ
ÚÎÚ¦ÚÕßÝÓËÚÁÚÕÏÕÚØÄÖÕ×ÙÚËÔÇ
ßÖÕÊÁÞÕÔÚÇÏÖÇØ¦ÔÇÇÔÚÏÙÚÁÑÕÔÚÇÏ

Καθώς οι υπολογιστές
και τα ρομπότ θα βελτιώνονται, μπορεί να ξεπεράσουν τους ανθρώπους
σε όλο και περισσότερα
καθήκοντα και να εξωθήσουν εκατομμύρια
εκτός αγοράς εργασίας.

Ορισμένα εξωτερικά συστήματα μπορεί να σε ξέρουν καλύτερα απ’ ό,τι
εσύ ξέρεις τον εαυτό σου.

ÙÚÏÝÓËÒÒÕÔÚÏÑÁÝÇÒÒÇÍÁÝ
ÚÕÖÇØËÒÛÄÔÎËÑÖÇÃÊËßÙÎ
ÁÞÚÏàËÇÔÛØ×ÖÏÔËÝÚÇßÚÄÚÎÚËÝÓË
ÚÕÔÚØÄÖÕÖÕßÞÚÃàÕÔÚÇÏÚÇÙÖÃ
ÚÏÇ¶ÓËÈÇÛÏ¦ÛËÓÁÒÏÇÑÇÏÙÚÁØË
ÕßÝÚÕÃÞÕßÝ¬×ØÇÞØËÏ¦àËÚÇÏÔÇ
ÞÚÃàÕßÓËÇÔÛØ×ÖÏÔËÝÚÇßÚÄÚÎÚËÝ
ÄÖÜÝÄÚÇÔÙÚÂÔÕßÓËÁÔÇÇÔÚÃÙÑÎ
ÔÕÑ¦ÚÏÖÕßÓÖÕØËÃÝÇÔ¦Ö¦ÙÇÙÚÏÍ
ÓÂÔÇÐËÙÚÂÙËÏÝÑÇÏÔÇÊÏÖÒ×ÙËÏÝ
ÑÇÏÓËÚ¦ÔÇÚÕÐÇÔÇÙÚÂÙËÏÝÇÒÒÏ×Ý
Ñ¦ÖÕßÇÒÒÕÆÖÏÖØÕÙÛÁÚÜÝÖØÁ
ÖËÏÔÇÍÔÜØÃàÕßÓËÙËÓËÍÇÒÆÚËØÕ
È¦ÛÕÝÚÕÔËÇßÚÄÓÇÝ¢ßÙÏÑ¦ÍÏÇ
ÞÏÒÏ¦ÊËÝÞØÄÔÏÇÙÕÌÏÙÚÁÝÑÇÏ¦ÍÏÕÏ
ËÖÇÔËÏÒÎÓÓÁÔÜÝÖØÕÁÚØËÖÇÔÚÕßÝ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝÔÇÍÔÜØÃàÕßÔÚÕÔËÇß
ÚÄÚÕßÝ®¥ÙÚÄÙÕÙÚÎÔËÖÕÞÂÚÕß
ÜÑØ¦ÚÎÊËÔßÖÂØÞËÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÝ
ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÝ¦ÔÖÇØÁÒËÏÖËÝÔÇ
ÍÔÜØÃÙËÏÝÚÕÔËÇßÚÄÙÕßÖÇØÁÓË
ÔËÝÁÔÇÓÇÆØÕÑÕßÚÃÍÏÇÚÎÔßÖÄÒÕÏ
ÖÎÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÔÚÃÛËÚÇÚ×ØÇ
ÁÞËÏÝÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄ ÇÛ×ÝÊÏÇÈ¦àË
ÚËÇßÚÁÝÚÏÝÍØÇÓÓÁÝÎ(THaVUÚÕ
-HJLIVVRÎØÜÙÏÑÂ©ÓÕÙÖÕÔÊÏÇ
ÑÂ±ÖÎØËÙÃÇÙÌÇÒËÃÇÝÑÇÏÚÕ Ï
ÔËàÏÑÄ ÕÓÓÕßÔÏÙÚÏÑÄ ÄÓÓÇÄÒÇ
ÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÔÇÙËÞÇÑ¦ØÕßÔ¦Ô
ÇßÚÕÃÙËÍÔÜØÃÙÕßÔÑÇÒÆÚËØÇÇÖ»
ÄÚÏËÙÆÐÁØËÏÝÚÕÔËÇßÚÄÙÕßÓÖÕ
ØÕÆÔÔÇÙÕßÖÕßÒÂÙÕßÔÄÒÇÄÙÇ
ÛÁÒËÏÝ¶ËÃÚËÇßÚÄËÃÔÇÏÁÔÇÖØÕá
ÄÔÂÁÔÇÝÖÕÒÏÚÏÑÄÝÃÔËÚÇÏÖÕÒÒÂ
ÙßàÂÚÎÙÎÇßÚÁÝÚÏÝÓÁØËÝÙÞËÚÏ
Ñ¦ÓËÚÕÞÇÑ¦ØÏÙÓÇßÖÕÒÕÍÏÙÚ×Ô
ÁÐßÖÔÜÔÑÏÔÎÚ×ÔÑÇÏÚØÇÖËàÏÑ×Ô

ÒÕÍÇØÏÇÙÓ×ÔÇÒÒ¦ÙÚÎÔÖØÇÍÓÇ
ÚÏÑÄÚÎÚÇÓÖÇÃÔÕßÓËÙËÓÏÇËÖÕÞÂ
ÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇÛÇËÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÔÇ
ÞÇÑ¦ØÕßÓËÇÔÛØ×ÖÕßÝ
ÚÕÖÇØËÒÛÄÔÑÇÔÁÔÇÝÊËÔËÃÞË
ÇØÑËÚÂÈÏÕÒÕÍÏÑÂÍÔ×ÙÎÑÇÏÇØÑË
ÚÂÏÙÞÆÙËßÖÕÒÕÍÏÙÚÁÝÍÏÇÔÇÞÇ
Ñ¦ØÕßÔÇÔÛØ×ÖÕßÝÑÄÓÇÑÇÏÎ Ç
ÑË¡ÖËÖÕßÙËÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÙË
ÄÒÎÓÁØÇÊËÔÂÐËØËÚÏÔÏ×ÛËÏÝÂÚÏ
ÙÑÁÌÚËÙÇÏÚÕÓÁÒÒÕÔÙßÔÊß¦àÕ
ÔÚÇÝÚÎÊÏÇØÑ×ÝÇßÐÇÔÄÓËÔÎÈÏÕÒÕ
ÍÏÑÂÍÔ×ÙÎÓËÖØÕÞÜØÎÓÁÔÎÚËÞÔÎ
ÚÂÔÕÎÓÕÙÆÔÎÕØÏÙÓÁÔÇËÐÜÚËØÏÑ¦
ÙßÙÚÂÓÇÚÇÓÖÕØËÃÔÇÙËÐÁØÕßÔÑÇ
ÒÆÚËØÇÇÖ»ÄÚÏËÙÆÐÁØËÏÝÚÕÔËÇßÚÄ
ÙÕß¬ÁÚÕÏÇÙßÙÚÂÓÇÚÇÛÇÓÖÕØÕÆ
ÙÇÔÓËÚ¦ÔÇËÒÁÍÞÕßÔÑÇÏÔÇÑÇ
ÛÕÊÎÍÕÆÔÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÓËÓÏÇ
ÖØÜÚÕÌÇÔÂÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÏÇÔÇÖØÕÙÚÇÚËßÛÕÆÓËÇÖÄÇß
ÚÂÚÎÔËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎÑÇÏÔÇÙ×
ÙÕßÓËÚÕÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇ
ÞØËÏ¦àËÚÇÏÔÇÓ¦ÛÕßÓËÑÇÒÆÚËØÇ
ÚÕßÝËÇßÚÕÆÝÓÇÝÑÇÏÔÇÓÎÔËÖÏ
ÚØÁÖÕßÓËÔÇÓÇÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔ
±Ö¦ØÞÕßÔÖÕÒÒÕÃÚØÄÖÕÏÔÇÓ¦ÛËÏÝ
ÑÇÒÆÚËØÇÚÕÔËÇßÚÄÙÕßØÕÙÜÖÏ
Ñ¦ÇÙÑ×ÚÕÔÊÏÇÒÕÍÏÙÓÄÏÖ¦ÙÇÔÇ
ÇÒÒ¦ßÖ¦ØÞÕßÔËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÚËÞÔÏ
ÑÁÝÊÏÇÒÕÍÏÙÓÕÆËÑËÃÁÐÜÑÇÏÖÕÒÒ¦
¦ÒÒÇÓÕÔÕÖ¦ÚÏÇÍÏÇÔÇËÐËØËßÔÂ
ÙËÏÝÚÎÔÇÒÂÛËÏÇÍÏÇÚÕÔËÇßÚÄÙÕß!
ÓÁÙÇÇÖÄÚÎÛËØÇÖËÃÇÚÎÔÚÁÞÔÎ
ÇÑÄÓÇÑÇÏÚÕÔÇÛÒÎÚÏÙÓÄÏÇÌÕ
ØËÚÏÑÁÝÓÁÛÕÊÕÏÚÇÏØÏ¦àÕßÔÙËÊÏ
ÇÌÕØËÚÏÑÕÆÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ¥ÙÚÄÙÕ

ÄÖÕÏÕÓÕÔÕÖ¦ÚÏÑÏÇÔÙÕßÚÇÏØÏ¦àËÏ
ÎÈÇÙÏÑÂÖØÕâÖÄÛËÙÎËÃÔÇÏÔÇÚÕ
ËÖÏÒÁÐËÏÝÑÇÏÔÇÚÕÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÝ
ÍØÂÍÕØÇ¦ÔÑÇÛßÙÚËØÂÙÕßÓËÕÏ
ÇÒÍÄØÏÛÓÕÏÛÇÓÇÝÓ¦ÛÕßÔÖØ×ÚÕÏ
ÇßÚÕÃÖØÕÚÕÆÑÇÚÇÔÕÂÙÕßÓËÚÕßÝ
ËÇßÚÕÆÝÓÇÝ¶ÑÇÏÚÄÚËÛÇÓÇÝÞØÎ
ÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÑÇÏÛÇÓÇÝËÒÁÍÞÕßÔÙÇ
ÔÇËÃÓÇÙÚËÇÖÒÁÝÓÇØÏÕÔÁÚËÝ
– Τι εννοείτε λέγοντας ότι σήμερα υποφέρουμε όχι από την
εκμετάλλευση αλλά από την περιθωριοποίηση;
¶ ÇÚ¦ÚÕÔËÏÑÕÙÚÄÇÏ×ÔÇÕÏ
¦ÔÛØÜÖÕÏÙßÞÔ¦ÁÖËÌÚÇÔÛÆÓÇÚÇ
ËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎÝÇÖÄËÚÇÏØËÃËÝÑÇÏ
ÑßÈËØÔÂÙËÏÝ©ÏËÚÇÏØËÃËÝÑÇÏÕÏÑß
ÈËØÔÂÙËÏÝÞØËÏ¦àÕÔÚÇÔÚÕÔÑÇÛÁÔÇ
ÍÏÇÔÇËØÍÇÙÚËÃÙÚÇËØÍÕÙÚ¦ÙÏ¦ÚÕßÝ
ÑÇÏÔÇÖÕÒËÓÂÙËÏÓËÚÕßÝÙÚØÇÚÕÆÝ
ÚÕßÝßÞÔ¦ÄÓÜÝÇÖÕÚÆÍÞÇÔÇÔÔÇ
ÇÖÕàÎÓÏ×ÙÕßÔÚÕßÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝ
ÑÇÏÚÕßÝÙÚØÇÚÏ×ÚËÝÍÏÇÚÏÝßÖÎØË
ÙÃËÝÚÕßÝÑÇÏÇÍÔÕÕÆÙÇÔÚÏÝÇÔ¦ÍÑËÝ
ÑÇÏÚÏÝÇÖÄÉËÏÝÚÜÔÇÖÒ×ÔÇÔÛØ×
ÖÜÔÚÕÔËÏÑÕÙÚÄÖØ×ÚÕÇÏ×ÔÇ
ÕÏÙÚØÇÚÕÃÈÇÙÃàÕÔÚÇÏÖ¦ÔÜÙËÁÔÇ
ÓÏÑØÄÇØÏÛÓÄËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏ×ÔÙÚØÇ
ÚÏÜÚ×ÔÑÇÏÖ¦ÔÜÙËÕÒÕÁÔÇÇßÐÇ
ÔÄÓËÔÇÖØÕÞÜØÎÓÁÔËÝÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝ
©ÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏËÃÔÇÏÂÊÎ
¦ÞØÎÙÚÕÏÙÚØÇÚÏÜÚÏÑ¦ÓÏÒ×ÔÚÇÝ¬Õ
ÃÊÏÕÓÖÕØËÃÔÇÙßÓÈËÃÑÇÏÙÚÎÔÕÏÑÕ
ÔÕÓÃÇ ÇÛ×ÝÕÏßÖÕÒÕÍÏÙÚÁÝÑÇÏÚÇ
ØÕÓÖÄÚÛÇÈËÒÚÏ×ÔÕÔÚÇÏÓÖÕØËÃÔÇ
ÐËÖËØ¦ÙÕßÔÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÙËÄÒÕ
ÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇÑÇÛÂÑÕÔÚÇÑÇÏÔÇ
ËÐÜÛÂÙÕßÔËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÇÔÛØ×ÖÕßÝ
ËÑÚÄÝÚÎÝÇÍÕØ¦ÝËØÍÇÙÃÇÝ ÇÛ×Ý
ÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÞ¦ÔÕßÔÚÎÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂ
ÑÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÚÕßÝÙÎÓÇÙÃÇÑÏÔ
ÊßÔËÆÕßÔÁÚÙÏÔÇÞ¦ÙÕßÔÑÇÏÚÎÔ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÚÕßÝÊÆÔÇÓÎ ÇÏÇÖÄÚÎ
ÙÚÏÍÓÂÖÕßÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÊËÔÁÞÕßÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÇÐÃÇÑÇÏÑÇÓÃÇÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÊÆÔÇÓÎÚÕÑØ¦ÚÕÝÑÇÏÕÏËÒÃÚÓÖÕ
ØËÃÔÇÞ¦ÙÕßÔÑ¦ÛËÑÃÔÎÚØÕÙÚÕÔÇ
ËÖËÔÊÆÙÕßÔÙÚÎÔËÑÖÇÃÊËßÙÂÚÕßÝ
ÙÚÎÔßÍËÃÇÑÇÏÙÚÎÔÖØÄÔÕÏÇ©ÖÄÚË
ÇÔÚÃÔÇÖÁÌÚÕßÔÛÆÓÇÚÇËÑÓËÚ¦Ò
ÒËßÙÎÝÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÓÖÕØËÃÔÇÚË
ÛÕÆÔËÑÚÄÝËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÝÙÚÕÖË
ØÏÛ×ØÏÕ ÇÏÇßÚÄËÃÔÇÏÇÑÄÓÇÖÏÕ
ÊÆÙÑÕÒÕÔÇÖÕÒËÓÂÙËÏÝÇÖÄÚÎÔ
ËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎ

Τεχνητή νοημοσύνη, όσοι μείνουν πίσω δεν θα καλύψουν το κενό
– Αποτελεί λύση στα προβλήματά μας η επιστροφή στα
έθνη-κράτη και σε πιο στέρεα
θρησκευτικά πιστεύω;
¶©ÆÚËÕËÛÔÏÑÏÙÓÄÝÕÆÚËÎ
ÛØÎÙÑËÃÇÖØÕÙÌÁØÕßÔÒÆÙËÏÝÙÚÇ
ÓËÍ¦ÒÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÚÕßÕßÇÏ
×ÔÇÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÚ×ØÇÇÔÚÏ
ÓËÚÜÖÃàËÏÚØËÏÝÓËÍ¦ÒËÝÖØÕÑÒÂ
ÙËÏÝ!ÖßØÎÔÏÑÄÖÄÒËÓÕÑÒÏÓÇÚÏÑÂ
ÇÒÒÇÍÂÑÇÏÎÇÔÇÚØÕÖÂÖÕßÓÖÕ
ØËÃÔÇÌÁØËÏÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇßÚÁÝ
ÕÏÖØÕÑÒÂÙËÏÝËÃÔÇÏÄÒËÝÕÏÑÕßÓË
ÔÏÑÁÝÇÖÄÚÎÌÆÙÎÚÕßÝÑÇÏÊËÔ
ÓÖÕØÕÆÔÔÇËÖÏÒßÛÕÆÔÇÖÄÁÔÇ
ÑÇÏÓÄÔÕÔÁÛÔÕÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÊËÔ
ÓÖÕØËÃÔÇÖØÕÙÚÇÚÁÉËÏÚÎÔÒÒ¦
ÊÇÑÇÚ¦ÚÕßÖßØÎÔÏÑÕÆÕÒÁÛØÕß
ÂÑÇÚ¦ÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝ
ËÑÚÄÝÑÇÏÇÔÙßÔËØÍÇÙÚËÃÓËÚÏÝ
ÑßÈËØÔÂÙËÏÝÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÚÎÝ
ÃÔÇÝÚÎÝÓËØÏÑÂÝÑÇÏ¦ÒÒËÝ
ÇÑÄÓÇÞ×ØËÝ
Ô¦ÒÕÍÇË¦ÔÙËÌÕÈÃàÕßÔÕÏ
ÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÖÕßÇÔÕÃÍÕÔÚÇÏÇÖÄ
ÚÎÔÚËÞÔÎÚÂÔÕÎÓÕÙÆÔÎÚÎÈÏÕ

Ούτε ο εθνικισμός ούτε
η θρησκεία προσφέρουν
λύσεις στα μεγάλα προβλήματα του 21ου αιώνα.

SHUTTERSTOCK

– Οι φιλελεύθεροι νιώθουν συχνά ότι έχουν όλες τις σωστές
απαντήσεις. Μήπως αυτό είναι
ένα είδος ύβρεως; Με τον τρόπο
που μια τέτοια αλαζονεία έχουν
και οι μαρξιστές;
¶©ÌÏÒËÒËßÛËØÏÙÓÄÝÖØ¦ÍÓÇÚÏ
ÊÏÁÖØÇÐËÓÏÇÆÈØÎÑÇÏÚ×ØÇÈØÃ
ÙÑËÚÇÏÙËÑØÃÙÎÇÒÒ¦ÓÖÕØËÃÔÇ
ËÖÏÔÕÂÙËÏËÑÔÁÕßÚÕÔËÇßÚÄÚÕß
ÑÇÏÔÇÖØÕÙÇØÓÕÙÚËÃÙÚÏÝÔÁËÝ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚËÝÚÕßËÏÑÕÙÚÕÆ
ÖØ×ÚÕßÇÏ×ÔÇ¬ÕÓËÍ¦ÒÕÖÒËÕÔÁ
ÑÚÎÓÇÚÕßÌÏÒËÒËßÛËØÏÙÓÕÆÖ¦ÔÜ
ÇÖÄ¦ÒÒËÝÏÊËÕÒÕÍÃËÝËÃÔÇÏÖÜÝËÃ
ÔÇÏËßÁÒÏÑÚÕÝÑÇÏÓÎÊÕÍÓÇÚÏÑÄÝ©
ÌÏÒËÒËßÛËØÏÙÓÄÝÁÞËÏÂÊÎÈÏ×ÙËÏ
Ñ¦ÓÖÕÙÕßÝÑÆÑÒÕßÝÑØÃÙËÜÔÑÇÏ
ÇÔÇÍËÔÔÂÙËÜÔÑÇÚ¦ÚÕÔÚËÒËßÚÇÃÕ
ÇÏ×ÔÇÞËÏËÖÏÈÏ×ÙËÏÇÖÄÚØËÏÝ
ÓËÍ¦ÒËÝÑØÃÙËÏÝ¶ÚÕÔØ×ÚÕÇ
ÍÑÄÙÓÏÕÄÒËÓÕÚÕÌÇÙÏÙÓÄÑÇÏ
ÚÕÔÑÕÓÓÕßÔÏÙÓÄ©ÖÄÚËÓÖÕØËÃ
ÔÇßÖ¦ØÞËÏÓÏÇÑÇÒÂËßÑÇÏØÃÇÕ
ÌÏÒËÒËßÛËØÏÙÓÄÝÔÇËÖÏÙÚØÁÉËÏ
ØÑËÃÔÇÐÁØËÏÖ×ÝÔÇËÖÏÔÕÂÙËÏ
ËÑÔÁÕßÚÕÔËÇßÚÄÚÕß

«Καθώς Ù{ÑKÒÇÉ³ÉÑÈ³ÓØ³{Øo¨ÑÐÐÓØViÝ>ÅV³>R_H}Vi¨{~Ê
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ÌÜÑ¨ÑÚÖÑÉTÑ~Ò¨ÈuV³ËÇÉ{o³ÌØÈoo¨Ñ×ÓÑØ

ÒÕÍÃÇÑÇÏÚÎÓÎÞÇÔÏÑÂÊËÔÓÖÕ
ØËÃÝÔÇÖËØÏÓÁÔËÏÝÇÖÄÚÎÔÑß
ÈÁØÔÎÙÎÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÔÇØßÛÓÃÙËÏ
ÙËÁÔÇÔÕÓÕÛËÚÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕÇßÚÁÝ
ÚÏÝÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝÇÖÄÓÄÔÎÚÎÝÝ
ßÖÕÛÁÙÕßÓËÄÚÏÎÒÒ¦ÊÇÇÖÇÍÕ
ØËÆËÏÚÇÍËÔËÚÏÑ¦ËÖËÐËØÍÇÙÓÁÔÇ
ÁÓÈØßÇ¬ÏÔÄÎÓÇÛÇÁÞËÏÑ¦ÚÏÚÁ
ÚÕÏÕËÌÄÙÕÔÖÞÎ ÃÔÇÖØÕÞÜ
ØÂÙËÏÙËÇßÚÄ"ÕÒÆÙÆÔÚÕÓÇ
ÇÑÄÓÇÑÇÏÎÒÒ¦ÊÇÛÇÓÖËÏÙÚÕÔ
ÖËÏØÇÙÓÄÔÇÚÕÑ¦ÔËÏÍÏÇÔÇÓÎ
ÓËÃÔËÏËÑÚÄÝ

– Ποιο είναι το μέλλον της Μεσογείου;
¶©ÑÄÙÓÕÝÚÎÝ¡ËÙÕÍËÃÕßÛÇ
ÁÖØËÖËÔÇÊÏÊÇÞÛËÃÇÖÄÚÇÓÇÛÂ
ÓÇÚÇÚÎÝÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÝÖÇÔ¦ÙÚÇ
ÙÎÝ¬ÕÔ ÕÇÏ×ÔÇÞ×ØËÝÄÖÜÝÎ
ØËÚÇÔÃÇÎËØÓÇÔÃÇÑÇÏÕÏ
ËÑÈÏÕÓÎÞÇÔÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔÖØ×ÚËÝ
ÑÇÏÖØÕÞ×ØÎÙÇÔÙÚÎÔËÑÓËÚ¦Ò
ÒËßÙÎÚÕßßÖÄÒÕÏÖÕßÑÄÙÓÕß
ÃÔÇÞØËÏ¦ÙÚÎÑËÞØÄÔÏÇÍÏÇÔÇ
ÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇÑÒËÃÙËÏÚÕÞ¦ÙÓÇÒ
ÒËÝÞ×ØËÝÊËÔÚÇÁÞÕßÔÑÇÚÇÌÁØËÏ
ÁÜÝÙÂÓËØÇ¦ÔÊËÔËÃÓÇÙÚËÖØÕ
ÙËÑÚÏÑÕÃÚÕÃÊÏÕÓÖÕØËÃÔÇÙßÓÈËÃ
ÑÇÏÓËÚÎÔÚËÞÔÎÚÂÔÕÎÓÕÙÆÔÎ
ÃÍËÝÞ×ØËÝ¶ÃÙÜÝÕÏÃÊÏËÝÄÖÜÝ
ÑÇÏÖØÕÎÍÕßÓÁÔÜÝ¶ÛÇÎÍÎÛÕÆÔ
ÙÚÎÔËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝÚËÞÔÎÚÂÝ
ÔÕÎÓÕÙÆÔÎÝÑÇÏÛÇËÃÔÇÏÙËÛÁÙÎ
ÔÇÑßØÏÇØÞÂÙÕßÔÖ¦ÔÜÙÚÏÝßÖÄ
ÒÕÏÖËÝ ÇÏÇßÚÂÚÎÌÕØ¦ÓÖÕØËÃ
ÔÇËÃÔÇÏÇÊÆÔÇÚÕÔÔÇÑÇÒßÌÛËÃ
ÚÕÞ¦ÙÓÇÊßÔÇÓÏÑÂÚÎÝÚËÞÔÎ
ÚÂÝÔÕÎÓÕÙÆÔÎÝËÃÔÇÏÚÄÙÕÓËÍ¦
ÒÎÖÕßÄÙÕÏÓËÃÔÕßÔÖÃÙÜÊËÔÛÇ
ÓÖÕØÁÙÕßÔÔÇÑÇÒÆÉÕßÔÚÕÑËÔÄ
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ΠΡΟΣ ΩΠΟ

Οπου ποπ μουσική και ο τόπος της
Ο Απόστολος Ζερβός μιλάει για την Akazoo, την ελληνική συνδρομητική πλατφόρμα μουσικής με παρουσία σε 25 χώρες
Συνέντευξη στον ΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Στην ερώτηση ÚÏÓÕßÙÏÑÂÇÑÕÆÚËÎ
ÇÖ¦ÔÚÎÙÎÊËÔËÃÔÇÏÖÕÚÁÇÖÒÂÄÙÕÓ¦ÒÒÕÔÄÚÇÔÁÞËÏÝÁÔÇÉÎÌÏÇÑÄ
ÙÚÕÑÓËÖËØÃÖÕßËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ
ÚØÇÍÕÆÊÏÇÚÄÞÕÝÓÕßËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÇ
ÎÇÔÇÑ¦ÒßÉÎÔÁÇÝÓÕßÙÏÑÂÝ®ÓÕß
ÒÁËÏÕÖÄÙÚÕÒÕÝËØÈÄÝÕÏÊØßÚÂÝÑÇÏÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÎÝ
(RHaVVÚÎÝZ[YLHTPUNËÌÇØÓÕÍÂÝ
ÖÕßÊÏÇÔÁÓËÏÓÕßÙÏÑÂÇÖÄÚÎÔÛÂÔÇÙËÞ×ØËÝÚÕßÑÄÙÓÕßÓÁÙÜ
ÑÏÔÎÚ×ÔÙßÙÑËß×ÔÑÇÏZTHY[ÚÎÒËÄØÇÙÎÝËØÔ×ÔÚÇÝÚÎÔËÃÙÕÊÕ
ÚÜÔÍØÇÌËÃÜÔÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÙÚÕÔ
ÕÄØÕÌÕËÔÄÝÍß¦ÒÏÔÕßÑÚÏØÃÕßÙÚÕ
§ÁÕ¤ßÞÏÑÄÙÑÁÌÚÕÓÇÏÄÚÏËÖÏÑØÇÚËÃÖÕÒÒÂÎÙßÞÃÇÍÏÇÓÏÇËÖÏÞËÃØÎÙÎ
ÖÕßÇÙÞÕÒËÃÚÇÏÓËÚÎÓÕßÙÏÑÂÚÙÏ
ÄÓÜÝËÃÔÇÏÑÇÏÕÖÄÙÚÕÒÕÝËØÈÄÝ
ÙÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÂÓÇÝÑÇÛ×ÝÓÏÒ¦ËÏ
ÓËÂØËÓÕÚÄÔÕÍÏÇÚÎÔËÚÇÏØËÃÇÖÕß
ÐËÑÃÔÎÙËÊÕÑÏÓÇÙÚÏÑ¦ÚÕÑÇÏ
ÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕËÖÚÁÓÈØÏÕËÏÙÂÞÛÎÖÇÔÎÍßØÏÑ¦ÙÚÕÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕ
5HZKHXÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝ¡ÖÇÃÔÕÔÚÇÝÙÚÕÍØÇÌËÃÕÚÕßÓËÖËØÏÓÁÔËÏ
ÓËÚÎÔÕÛÄÔÎÚÕßßÖÕÒÕÍÏÙÚÂÚÕß
ÇÔÕÏÞÚÂÑÇÏÓÕßÊËÃÞÔËÏÚÎÔÁÇÙßÔËØÍÇÙÃÇÚÕßÝÓËÚÎ=PILY
©ÏÊÆÕËÚÇÏØËÃËÝÛÇÙßÔËØÍÇÙÚÕÆÔÙËÞ×ØËÝÇÔ¦ÓËÙ¦ÚÕßÝ
ÑÇÏÎÒÒ¦ÊÇÑÇÏÕÏÞØÂÙÚËÝÚÕß
=PILYÛÇÁÞÕßÔ¦ÓËÙÎÖØÄÙÈÇÙÎÙÚÕÓÕßÙÏÑÄÖËØÏËÞÄÓËÔÕÚÎÝ
(RHaVVËÔ×ÛÇÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÔÚÇÒÒ¦ÙÙÕßÔ ÓÎÔÆÓÇÚÇ ÓË ÙÚÃÞÕßÝ
ÚØÇÍÕßÊÏ×ÔÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇÇÑÕÆÔÙË
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÞØÄÔÕÚÕÃÊÏÕÚØÇÍÕÆÊÏ
ßÚÄÖÕßÖØÕÙÖÇÛÕÆÓËÔÇÇÒÒ¦ÐÕßÓËÙÚÕÔÞ×ØÕÚÕßZ[YLHTPUNËÃÔÇÏÚÕÄÚÏÄÒÕÏÇÖÕÓÕÔ×ÔÕÔÚÇÏÙÚÎ
ÙßÙÑËßÂÚÕßÝÑÇÏÎÇÑØÄÇÙÎÚÎÝ
ÓÕßÙÏÑÂÝÁÞËÏÞ¦ÙËÏÚÎÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÚÎÝßÌÂÁÒÕßÓËÔÇËÏÙÇÍ¦ÍÕß-

Για να «εκπαιδευθεί»
το Sonic AI στα ελληνικά λαϊκά άσματα, άκουσε «Τα λιμάνια» από τον
Τόλη Βοσκόπουλο
και το «Νύχτα στάσου»
της Λίτσας Διαμάντη.
ÓËÚÎÔÏÊÁÇÚÕßYLHS[PTLSPZ[LUPUN
YVVTÄÖÜÝÍÏÔÄÚÇÔÑÇÏÖÇÒÏ¦ÇÒÒ¦
ÙËÁÔÇÉÎÌÏÇÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ®ËÔÔÎÓÁÔÕÝÙÚÕÔ ÇÔÇÊ¦ÓËÍÇÒÜÓÁÔÕÝ
ÙÚÎÔÓËØÏÑÂÑÇÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÕ
ÖÄÙÚÕÒÕÝËØÈÄÝÁàÎÙËÇÖÄÔÜØÃÝÙËÁÔÇÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝ©ÖÇÚÁØÇÝÓÕßËØÍÇàÄÚÇÔÍÏÇ
ÚÇ)LSS3HIZÚÎÝ(; ;ÑÇÏÓËÚÁÖËÏÚÇ3\JLU[ÇÔÇÖÚÆÙÙÕÔÚÇÝÚÎÔÚËÞÔÕÒÕÍÃÇ+:3ÇÒÒ¦ËÍ×ÊËÔËÃÓÇÏ
ÓÎÞÇÔÏÑÄÝÑÇÏÖÕÚÁÊËÔÛÁÒÎÙÇÔÇ
ÍÃÔÜ®¡ËÙÖÕßÊÁÝÌÏÒÕÙÕÌÃÇÝÑÇÏ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÚÕß
ÁÏÒ¦ØÞÏÙËÔÇÙÑÁÌÚËÚÇÏÚØÄÖÕßÝ
ÍÏÇÚÕÖ×ÝÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÓÖÕØËÃÔÇ
ÙßÔÊßÇÙÚËÃÓËÚÎÔÚÁÞÔÎÑÇÏÚÏÝÇÔÛØÜÖÏÙÚÏÑÁÝËÖÏÙÚÂÓËÝÚÇÖØ×ÚÇ
ÞØÄÔÏÇÚÕß:WV[PM`ÍÃÔËÚÇÏËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕß4VIPSL,U[LY[HPUTLU[
ÙÚÎÔËÚÇÏØËÃÇ0U[LYUL[8ÑÇÏÁÖËÏÚÇ
ÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÎÔ(RHaVVÓËÙÚÄÞÕÚÏÝ
ÇÔÇÖÚßÙÙÄÓËÔËÝÇÍÕØÁÝÚÏÝÕÖÕÃËÝ
ÕÏÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝÚÕßÖËØÏÍØ¦ÌÕßÔ
ÜÝ^VYSKT\ZPJ®ÆÕÒÁÐËÏÝÖÕß
ÞÜØ¦ÔËÖËØÃÖÕßÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝÃÊÇÓËÄÚÏÙÚÏÝÇÍÕØÁÝ
ÇßÚÁÝßÖÂØÞËàÂÚÎÙÎÍÏÇÚÕÖÏÑÄÖËØÏËÞÄÓËÔÕÑÇÏËÃÞÇÓËÚÎÌÂÓÎÄÚÏÜÝ
ËÚÇÏØËÃÇÓÖÕØÕÆÓËÔÇÖØÕÙÌÁØÕßÓËßÖÎØËÙÃËÝÑÇÏÔÇÊÎÓÏÕßØÍÕÆÓË
ÁÙÕÊÇÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕÍÏÇÚÃËÑËÃÕÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÊËÔÁÞÕßÔ
ÖÏÙÚÜÚÏÑÁÝÑ¦ØÚËÝÂÙßÓÈÄÒÇÏÇÓË

Η εφαρμογή ÓTÉ{ÊÙilV´É~Ñ³ÐÐÖ¨{ÑÈÙ¨Ði³ÓØ

«Δεν θεωρώÌ³{iÉËoÉ{ÑÙ{ÑÐÊV³¨ÑÙ{Ì×~Ñ{³i³iÜÉÌ¨ÑiV
ÓTÉ{ÐÓÜÜuVÜÓÉ{mÆT¨Ø !³iØÝ}>ÅVåÌ³ÜØ=É¨KÌØ
ÚÏÝËÚÇÏØËÃËÝÑÏÔÎÚÂÝÚÎÒËÌÜÔÃÇÝ
ÚÙÏÚÕÑËØÊÃÙÇÓËÁÔÇÊÏÇÍÜÔÏÙÓÄÍÏÇÖÇØÕÞÂßÖÎØËÙÏ×ÔÙÚÎ
5;5ÚÕÔÓËÍÇÒÆÚËØÕÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑÄÖ¦ØÕÞÕÚÎÝÌØÏÑÂÝ®ÒÁËÏÕÑ
ËØÈÄÝÑÇÏÇÖÄÚÄÚËÎ(RHaVVÁÞËÏ
ÓÏÇÙÚÇÛËØ¦ÇÔÕÊÏÑÂÖÕØËÃÇÁÓÌÇÙÎÙÚÎÔÚÕÖÏÑÄÚÎÚÇÊËÔÇÌÕØ¦
ÓÄÔÕÚÕßÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕ
Ö×ÝÖØÕÙÊÏÕØÃàÕßÔÕÏÞØÂÙÚËÝÑ¦ÛË
Þ×ØÇÝÁÔÇÓÕßÙÏÑÄËÃÊÕÝ¡Ë¦ÒÒÇ
ÒÄÍÏÇÕÏ3LKALWWLSPUËÃÔÇÏØÕÑÂ
ÞÇØÔÚØÕÑ"
ÏÇÑ¦ÛËÞ×ØÇÕÏÓÕßÙÏÑÕÒÄÍÕÏ
ÚÎÝ(RHaVVËÖÏÒÁÍÕßÔÁÔÇÊËÃÍÓÇ
ÖËØÃÖÕßÊÁÑÇÚØÇÍÕßÊÏ×ÔÍÏÇÔÇÞÇØÇÑÚÎØÃÙÕßÔÁÔÇÓÕßÙÏÑÄËÃÊÕÝÑÇÏ
ÔÇËÑÖÇÏÊËÆÙÕßÔ®ÚÕ:VUPJ(0ÓÏÇ
ÑÇÚÕÞßØÜÓÁÔÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÚËÞÔÎÚÂÝ
ÔÕÎÓÕÙÆÔÎÝÖÕßÙßÙÚÂÔËÏÚØÇÍÕÆ-

ÊÏÇÈÇÙÏÙÓÁÔÎÖ¦ÔÜÙÚÎÔÃÊÏÇÚÎ
ÓÕßÙÏÑÂÜÝ¦ÑÕßÙÓÇÑÇÏÄÞÏÙËÓÏÇ
ÖËØÏÍØÇÌÂÚÕßÚØÇÍÕßÊÏÕÆÖÕßÊÃÔËÏ
ÕJ\YH[VYÓÏÇÝÊÏÙÑÕÍØÇÌÏÑÂËÚÇÏØËÃÇÝÂÓÏÇÝÓÕßÙÏÑÂÝÖÒÇÚÌÄØÓÇÝ

Νέα μουσική
ÏÇÔÇËÑÖÇÏÊËßÛËÃ®ÚÕ:VUPJ(0
ÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÒÇáÑ¦¦ÙÓÇÚÇ¦ÑÕßÙËÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ¬ÇÒÏÓ¦ÔÏÇ®
ÇÖÄÚÕÔ¬ÄÒÎÕÙÑÄÖÕßÒÕÚÕ§ÆÞÚÇÙÚ¦ÙÕß®ÚÎÝÃÚÙÇÝÏÇÓ¦ÔÚÎ
ËÔ×ÁÓÇÛËÚÕÁÔÚËÞÔÕÓÁÙÇÇÖÄÚÏÝ
¢ÜÔÁÝ®ÚÕß§ÃÑÕßÕØÚÕÑ¦ÒÕÍÒÕß
ÑÇÏÚÕÔÆÍÕßÙÚÕ®ÚÕß§ÃÑÕßÇÖ¦àÕÍÒÕß
ÖÕÖÓÕßÙÏÑÂÄÓÜÝÊËÔÙßÙÞËÚÃàËÚÇÏÖÇÔÚÕÆÓËÚÕÔ¬à¦ÙÚÏÔ
¡ÖÃÓÖËØÑÇÏÚÎ¡ÇÔÚÄÔÇÏÇÚÎÔ
ÔÊÕÔÎÙÃÇÎÖÕÖÇÌÕØ¦ÁÔÇÚÕÖÏÑÄ

ËÃÊÕÝÓÕßÙÏÑÂÝÖÕßÒÁÍËÚÇÏ¸ÔÚ¦ÔÚÕßÔÚ¹ÑÇÏÁÞËÏÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃÇÖÄ
ÚÕÖÏÑÁÝÓÕßÙÏÑÁÝËÖÏØØÕÁÝÑÇÏÙÚÕÏÞËÃÇ¡ÖÄÒÏÍÕßÔÚ®ÒÁËÏÕÑËØÈÄÝ
Ñ¦ÚÏÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈËÏ®Î
(RHaVVÑÇÏÔÇÖØÕÚËÃÔËÏÙÚÕßÝÞØÂÙÚËÝÇÔ¦ÒÕÍÇÚØÇÍÕÆÊÏÇ
ÙÚÏ¦àÕßÓËÙÚÕÖ×ÝÎÓÕßÙÏÑÂ
ÑÇÚÇÔÇÒ×ÔËÚÇÏÇÖÄÚÕÔÞØÂÙÚÎÙË
ÖØÜÚÕÍËÔÁÝËÖÃÖËÊÕËÍÑËÌÇÒÏÑ¦
ÓÎÞÇÔÂÓÇÝ¸ÇÑÕÆËÏ¹ÚÕÚØÇÍÕÆÊÏÇÖÄÚÎÔÇØÞÂÓÁÞØÏÚÕÚÁÒÕÝÑÇÏ
ÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÖËØÃÖÕßÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÄÖÜÝÚÕÔ
ØßÛÓÄÚÎÞØÕÏ¦ÚÕßÝÚÄÔÕßÝÕØÏÙÓÁÔËÝÚÏÓÁÝÖÕßÞÇØÇÑÚÎØÃàÕßÔ
ÚÕÑÕÓÓ¦ÚÏÖ¦ÔÜÙÚÎÔÖÒÇÚÌÄØÓÇ
ÚÙÏÓÖÕØÕÆÓËÔÇÙßÙÞËÚÃÙÕßÓËÚÇ
ÚØÇÍÕÆÊÏÇÑÇÏÔÇÑ¦ÔÕßÓËÙßÙÚ¦ÙËÏÝÈ¦ÙËÏÇßÚ×ÔÚÜÔÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ×ÔÖÕßÛËÜØÕÆÓËÙÎÓÇÔÚÏÑ¦
ÍÏÇÚÎÔËÆØËÙÎÔÁÜÔÚØÇÍÕßÊÏ×Ô
ÂÓËØÇÚÕÓËÍ¦ÒÕÖØÄÈÒÎÓÇËÔÄÝ
ÞØÂÙÚÎËÃÔÇÏÎËÆØËÙÎÔÁÇÝÓÕßÙÏÑÂÝÖÕßËÃÔÇÏÙÞËÚÏÑÂÓËÚÕÓÕßÙÏÑÄÖØÕÌÃÒÚÕß®ÚÕÔÃàËÏÃÔÇÏËÔÊËÏÑÚÏÑÄÄÚÏÇÖÄÚÇËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ
ÚØÇÍÕÆÊÏÇÚÎÝËÌÇØÓÕÍÂÝÓÄÔÕÚÇ

ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËÃÔÇÏÇÍÍÒÄÌÜÔÇ
¡ÁÞØÏÚÕÕÇØÏÛÓÄÝÚÜÔËÔ
ÊßÔ¦ÓËÏÙßÔÊØÕÓÎÚ×ÔÛÇËÃÔÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÕÝÙÚÏÝÇÔÇÖÚßÙÙÄÓËÔËÝ
Þ×ØËÝÙËÙÞÁÙÎÓËÚÏÝÇÔËÖÚßÍÓÁÔËÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÓÕßÒÁËÏÕÖÄÙÚÕÒÕÝËØÈÄÝÕÕÖÕÃÕÝÑØÇÚ¦ËÏ
ÚÎZ[YLHTPUNßÖÎØËÙÃÇÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÁÐÜÇÖÄÚÏÝÇÍÕØÁÝÚÜÔ
ÑÇÏÚÎÝÈÄØËÏÇÝßØ×ÖÎÝ¬ÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÎ(RHaVV¦ÔÚÒÎÙËÔÁÇ
ÑËÌ¦ÒÇÏÇÆÉÕßÝËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔ
ÊÕÒÇØÃÜÔÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÂÚÎÝÑÇÏ
ÄØÏÙËÖØÄËÊØÕÚÕßÊÏÕÏÑÎÚÏÑÕÆÚÎÝ
ÙßÓÈÕßÒÃÕßÚÕÔÓËØÏÑÇÔÄËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃÇÑÇÏÈËÚËØ¦ÔÕÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆØÇÊÏÕÌ×ÔÕßÏÕß§ÚÃÑËá
ÆÔÚÕÓÇÎËÚÇÏØËÃÇÛÇÓËÚÇÌËØÛËÃ
ÙËÔÁÇÍØÇÌËÃÇÚÇÕÖÕÃÇÛÇËÃÔÇÏ
ËÐÕÖÒÏÙÓÁÔÇÓËÙÚÕÆÔÚÏÕÑÇÏÞ×ØÕ
ÍÏÇËÏÊÏÑÁÝÓÕßÙÏÑÁÝËÑÊÎÒ×ÙËÏÝ
¬ÕÓÁÒÒÕÔ¦ÒÒÜÙÚËÖÏÙÚËÆËÏÕÑ
ËØÈÄÝËÃÔÇÏÙÚÎÔÉÎÌÏÇÑÂÊÏÇÔÕÓÂÖËØÏËÞÕÓÁÔÕßËÔÛËÜØ×ÄÚÏ
ÎËÖÃÍËÏÇÊÏÇÔÕÓÂÙÚÕØÇÊÏÄÌÜÔÕ
ÑÇÏÙÚÎÔÚÎÒËÄØÇÙÎÁÞÕßÔÓËÍ¦ÒÕÓÁÒÒÕÔÏÙÚËÆÜÄÚÏÚÕËÖÏÞËÏØÎÙÏÇÑÄÚÕßÝÓÕÔÚÁÒÕÊËÔÁÞËÏÚÎÔ
ÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÎÝÉÎÌÏÇÑÂÝ
ÊÏÇÔÕÓÂÝÍÏÇÔÇÌÚ¦ÔËÏÙËÓËÍ¦ÒÇ
ÑÕÏÔ¦®ÙÎÓËÏ×ÔËÏÚÄÞÕÝÚÕßËÃÔÇÏ
ËÖÃÙÎÝÔÇËÔÏÙÞÆÙËÏÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇ
ÚÕßÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÄÖÕßÎ(RHaVV
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Γιώργος Χατζηνάσιος, συνθέτης – Αλέκα Κανελλίδου, ερμηνεύτρια

Σήμερα οι στίχοι εξυμνούν
την καψούρα, όχι τον έρωτα
Τραγούδια που εξιδανίκευαν την αγάπη ακούγονται σαν παρατράγουδα

Της ΓΙΩΤΑΣ ΣΥΚΚΑ

«Τι λέει ο άνθρωπος;»
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ÁÔÇÝ¦ÒÒÕÝÍÏÇÚÎÔÕÓÕØÌÏ¦ÑÇÏ
ÚÎÔÇÙÞÂÓÏÇÓÏÇÝÙÞÁÙÎÝ®ØÇÍËÎÇÍ¦ÖÎÓÖÕØËÃÔÇÚØÇÍÕßÊÎÛËÃÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦"¬ØÇÍÕÆÊÏÇÖÕß
ËÐÏÊÇÔÃÑËßÇÔÚÕÔÁØÜÚÇ®ÒÁËÏÕ
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¬Õ¸ÇÙ»ÇÍÇÖ×ÄÙÕÎÍÎÔÇÓÎ
ÍßØÃàËÏÖÏÇ¹ÖÕßËÃÖËÎÂÓÎÚØÇ
ÇÒ¦ÔÎÇÑÕÆÍËÚÇÏÇÌËÒÁÝÙËÓÏÇ
ËÖÕÞÂÖÕßÕÏÙÞÁÙËÏÝËÃÔÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÑÕÆÍÕÔÚ¦ÝÚÕÕÙÎÓËØÏÔÄÝ¦ØÎÝÛÇÙÕßÖËÏ¸ÚÏÒÁËÏÕ
¦ÔÛØÜÖÕÝ"¹®
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¦ÈÈÇÚÕÑÇÏ ßØÏÇÑÂÙÚÏÝØÇÓÓÁÝ®ÙÚÕÔ ËØÇÓËÏÑÄÄÓÜÝËÃÞÇÔ
ÖÇÃÐËÏÓÇàÃÑÇÏÜÝÖÏÚÙÏØÏÑ¦ÊËÝ

Η συνάντηση

ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΣ

Η Αλέκα ΚανελλίδουÁÌÚÇÙËÖØ×ÚÎÇÖÄÚÕ¡¦ÚÏÄÖÕßàËÏËÊ×ÑÇÏ
ÞØÄÔÏÇÙÚÕØÇÔÚËÈÕÆÙÚÕ¦ÒÙÕÝ
ÇÖ¦ÍÕß©ÙÕÖËØÏÓÁÔÕßÓËÚÕÔ
Ï×ØÍÕ²ÇÚàÎÔ¦ÙÏÕÛßÓ¦ÚÇÏÚÎ
ÌÕÔÏÑÂÖßØÑÇÍÏ¦ÚÕßÄÙÕßÝ
ÑÇÏÄÙÇÞ¦ÛÎÑÇÔÖËÏÚÇÎÙßÞ¦àËÏÓÏÒ×ÔÚÇÝÍÏÇÚÎÔËÍÍÕÔÂÚÎÝ
ÚÎÓÏÑØÂÒËÐ¦ÔÊØÇ¬ÎÝÁÞËÏÖ¦ØËÏÚÕÓßÇÒÄ
ÚÙÏÓÇÝÈØÂÑËÕÏ×ØÍÕÝ²ÇÚàÎÔ¦ÙÏÕÝÙÚÏÝÊÆÕÇÑØÏÈ×ÝÞÜ
ÚØÃÇÖÇÏÊÏ¦ÑÇÏÚØÃÇËÍÍÄÔÏÇÇÖÄ
ÚÏÝÑÄØËÝÓÕßÕÍÏÕÝÓÕßÄÓÜÝÊËÔ
ÈÒÁÖÜÔÇÖÇÔÚØËÆËÚÇÏ®ÖÇØÇÖÕÔÏÁÚÇÏÓËÃÝÖÇÔÚØËßÄÓÇÙÚÇÔÔÁÕÏÑÏËÍ×ÇÖÄÁØÜÚÇÓËÚÎ¡ÇØÃÇ
ÂÓËØÇÔÕÓÃàÜÊËÔÌÒËØÚ¦ØÕßÔ
ÕÏÔÁÕÏËÃÔÇÏÄÒÇÙÚÕÖ¦ÓË®ÃÔÇÏ
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ÑÇÛÎÍÎÚÂÜÊËÃÜÔÚÎÝËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝÑÇÏÇÖÄÚÕßÝÑÇÒÆÚËØÕßÝÙÇÐÕÌÜÔÃÙÚËÝÚÎÝËÖÕÞÂÝÚÕßËÓÏÇ
ËÖÕÞÂÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇÕÓÖÇÓÖ¦Ý
ÁÑÇÔËÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÕßÖÇÔÕÓÕÏÄÚßÖÇÙÚÕËÖ¦ÍÍËÒÓÇÊËÔßÖÂØÞÇÔ
ËÖÏÒÕÍÁÝÕÆÚËÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝ®ÒÁËÏ
ÕÙßÔÛÁÚÎÝÖÄÁÐÏÞØÄÔÜÔ¦ØÞÏÙËÓÇÛÂÓÇÚÇÖÏ¦ÔÕßÇØÞÏÑ¦ÙÚÕ
¡ÇÑËÊÕÔÏÑÄ¥ÊËÃÕËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝ
¡ÕßËÃÖËÓÏÇÓÁØÇÕÖÇÚÁØÇÝ!
¸Ï×ØÍÕÛÁÒÜÔÇÍÃÔËÏÝÓÕßÙÏÑÄÝ
ÁÞËÏÝÞ¦ØÏÙÓÇÇÒÒ¦ÚÏÄØÍÇÔÕÛÁÒËÏÝÔÇÓ¦ÛËÏÝÖÏ¦ÔÕÂÈÏÕÒÃ"¹
Ö¦ÔÚÎÙÇÇÓÁÙÜÝÖÏ¦ÔÕÏÇÚÃ
ÕÏÓÕßÙÏÑÕÃÖÕßÁÖÇÏàÇÔÈÏÕÒÃÑÇÏ
ÁØÞÕÔÚÇÔÙÚÕÙÖÃÚÏÓÇÝËÃÞÇÔÁÔÇ
ÚËØÇÚ×ÊËÝÙÚÇÖÇÏÊÏÑ¦ÓÕßÓ¦ÚÏÇ
ÙÎÓ¦ÊÏÙÚÕÒÇÏÓÄÑ¦ÚÏÙÇÔÓËÒ¦ÔÜÓÇ¡ËÚØÕÓÕÑØÇÚÕÆÙËÑÇÏ
ÓÄÔÕÖÕßÚÕÁÈÒËÖÇËÔÂÛËÒË
ÔÇÍÃÔÜÙÕÒÃÙÚÇÝÇßÚÄÙÂÓÇÏÔË
ÁÐÕÊÇÑÇÏÙÖÕßÊÁÝÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ
¡ËÖØÕÄØÏàËÍÏÇÓÕßÙÏÑÄÑßØÃÜÝ
ÚÎÝÚàÇàÍÏÇÚÃÓËÚÎÔÚàÇàÇÔÕÃÍËÏÚÕÓßÇÒÄ®
ÚÕ¥ÊËÃÕÈÁÈÇÏÇÎÊÇÙÑ¦ÒÇ
ÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙËÚÕÔÐÇÔÛÄÔËÇØÄ!
ÔÖÇÃàËÏÝÚàÇàÛÇÙËÊÏ×ÐÜ®
¬ÎÛËÜØÕÆÙÇÔÇÏØËÚÏÑÂÓÕßÙÏÑÂ®ÑËÃÔÕÝÁÈÇàËÚÕßÝÊÃÙÑÕßÝ

Στο Ωδείο η δασκάλα με
προειδοποίησε: «Αν παίζεις τζαζ , θα σε διώξω».
Τη θεωρούσαν αιρετική μουσική. Εβαζα τους
δίσκους 45 στροφών να
παίζουν στις 33 στροφές
για να αντιγράφω τις νότες στο πεντάγραμμο.

Το κοινό ανανεώνεται
με το Διαδίκτυο, αλλά μη
γελιόμαστε: μια καριέρα αναζωπυρώνεται όταν
υπάρχει δισκογραφία.

ÙÚØÕÌ×ÔÔÇÖÇÃàÕßÔÙÚÏÝ
ÙÚØÕÌÁÝÍÏÇÔÇÇÔÚÏÍØ¦ÌÜÚÏÝ
ÔÄÚËÝÙÚÕÖËÔÚ¦ÍØÇÓÓÕÚÙÏÓÖÂÑÇÙÚÎÙÞÕÒÂÚÎÝÚàÇàÑÏÇßÚÄ
ÓËÈÕÂÛÎÙËÔÇÙßÔËÞÃÙÜÓËÚÎ
ÙÆÔÛËÙÎ®
ÚÕÖÇÚØÏÑÄÚÎÝ ÇÔËÒÒÃÊÕß
ÙÚÎÔÒ¦ÑÇÄÖÕßÓËÍ¦ÒÜÙËÇÑÕßÍÄÚÇÔÑßØÃÜÝÑÒÇÙÏÑÂÑÇÏÄÚÏÁÖÇÏàÇÔÕÏÓÕßÙÏÑÕÃÌÃÒÕÏÚÕßÖÇÚÁØÇÚÎÝÖÕßÖÂÍÇÏÔÇÔÙÚÕÙÖÃÚÏ
ÒÁÑÇÖØÕÚÏÓÕÆÙËÚÎÓÕßÙÏÑÂÚÎÝ
ËÖÕÞÂÝÑÇÏÈÁÈÇÏÇÚÏÝÖØÜÚÇÍÜÔÃÙÚØÏËÝÚÎÝÚàÇà!ÒÇ¢ÏÚàÁØÇÒÔÚ
¦ØÇÕÔ¡ÖÃÒÏ²ÄÒÏÔÚËá§Ú¦ÏÔÇ
©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ©ÖÇÚÁØÇÝÓËÖÃËàË
¸Ó¦ÛËÁÔÇÄØÍÇÔÕ¹ÖÇØÇÖÕÔÏÄÚÇÔ
ÇÒÒ¦ÂÓÕßÔÚËÓÖÁÒÇ¢ÃÒÕÝÚÕß
ÓÕßÙÏÑÄÝÚÕßËÃÖËÄÚÏÉ¦ÞÔËÏÓÏÇ
ÑÕÖÁÒÇÔÇÚØÇÍÕßÊ¦ËÏÐÁÔÇÑÕÓÓ¦ÚÏÇ¸ÛÇÖÜÙÚÎÔÑÄØÎÓÕß¹ÚÕß
ÇÖ¦ÔÚÎÙËÑÇÏÁÚÙÏÇÖÄÚÇÛØÇÔÃÇ
ÈØÁÛÎÑÇÓËÁÔÇÓÏÑØÄÌÜÔÕÙÚÇ
ÓÕßÖÇØÄÚÏÕÔËÏØËßÄÓÕßÔÔÇ
ÙÖÕßÊ¦ÙÜÉßÞÕÒÕÍÃÇ®
¬ÇÑÇÚ¦ÌËØËÔÜØÃÝÄÙÕÏÍÔÜØÃàÕßÔÄÚÏÚÕ*YHa`.PYS®ÙÚÎÔ
ÚÇÏÔÃÇÚÕßÏ¦ÔÔÎÇÒÏÇÔÃÊÎ©Ï
ÛÇÒÇÙÙÏÁÝÕÏÞ¦ÔÚØËÝ®ÖÕßÇÖÕÍËÃÜÙËÚÎÔÑÇØÏÁØÇÚÎÝÜÂÝ¦ÙÑÇØÎÚÕÒÁËÏÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÎ ÇÔËÒÒÃÊÕß"

Το ’70 στο Παρίσι
¬ÕÇØÃÙÏÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß»
ËÃÔÇÏÁÔÇÇÑÄÓÎÑÕÏÔÄÙÎÓËÃÕ©
²ÇÚàÎÔ¦ÙÏÕÝÖÂÍËÔÇÙÖÕßÊ¦ÙËÏ
ÊÏËÆÛßÔÙÎÕØÞÂÙÚØÇÝÇÒÒ¦ÁÌßÍËÊÆÕÞØÄÔÏÇÇØÍÄÚËØÇÛÁÒÕÔÚÇÝ
ÔÇÈÕÎÛÂÙËÏÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÚÕß
ÑËÃÔÎÖÂÍËÍÏÇÚÕÔÇÍÍÁÒÎÇÖÇÛÇÔÇÙÃÕßÑÇÏ¦ÒÒÕßÝÌÃÒÕßÝÖÕß
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÔËÑËÃÛËÒÇÔÇ¸ÓßØÃÙÜ¹ÚÕÛÁÓÇÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆËÃÞÇ
¦ÒÒÜÙÚËÑ¦ÖÕÏÕßÝÙßÍÍËÔËÃÝÖÕß

ÓËÌÏÒÕÐËÔÕÆÙÇÔØÁÛÎÑËÑÇÏÁÔÇÝ
ÖÇØÇÍÜÍÄÝÓÕßËÃÖËÄÚÏÛÇÑ¦ÔÕßÓËÙßÔÇßÒÃËÝÙÚÎÔËÖÇØÞÃÇÓËÁÔÇ
ÓËÍ¦ÒÕÄÔÕÓÇÑÇÏÄÚÏÛÇËÓÌÇÔÃàÕÓÇÏÙÚÕÚÁÒÕÝÔÚ¦ÐËÏÛÇÖ¦Ü
ÁÔÇÙÆÔÚÕÓÕÚÇÐÃÊÏÙÚÎÔÛÂÔÇ
ÑÇÏÛÇËÖÏÙÚØÁÉÜÚÕßßÖÕÙÞÁÛÎÑÇËÔÍÆØÏÙÇÖÕÚÁ©ÒÇÇßÚ¦ÓÕß
ÌÇÃÔÕÔÚÇÔÈÇØËÚ¦ÓÕßÔÈÒÁÖËÚË
ËØÜÚËßÓÁÔÎÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÙÏÎ
ËÓÖËÏØÃÇÇØÃÙÏÑØ¦ÚÎÙËÍÏÇËÓÁÔÇÓÄÒÏÝÁÐÏÓÂÔËÝ®
¬ÕÚØÇÍÕÆÊÏÙËÓËÔÇÌÆÍÜ®
ÚÜÔ¡ÇÔÃÑÇÑÇÏ§ÒÒÎÔÇÃÕß
ÓËÚÕÕÖÕÃÕÊÏÇÑØÃÛÎÑËÚÕ ÙÚÕ
¢ËÙÚÏÈ¦Ò¬ØÇÍÕßÊÏÕÆÚÎÝËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝÂÚÇÔÚÕÊÏÇÈÇÚÂØÏÄÚÎÝ
ÍÏÇÚÕÔÞ×ØÕ©ÓÜÝÎÊÎÓÏÕßØÍÄÝ
ÖÕßÚÇßÚÃÙÚÎÑËÓËÚÕÇÃÙÛÎÓÇÚÎÝ
ÌÜÔÂÝÚÎÝÂÚÇÔÎ§ÏÔÂÇÞ¦
¬ØÇÍÕÆÊÎÙËÑÇÏ¦ÒÒÕßÝ!Ï¦ÔÔÎ
ÖÇÔÄ¡ÃÓÎÒÁÙÙÇßÛÇÍÄØÇ
ËßÚÁØÎÇÖÇÊÄÖÕßÒÕ¡¦ØÏÕ¬ÄÑÇÏ¦ÔÇ ÇÔÁÒÎÖÆØÕÒÇÙÙÄÖÕßÒÕ¬ÎÔËÖÕÞÂÖÕßËÃÞËÝÚÇ
ÓËÍ¦ÒÇÕÔÄÓÇÚÇÚÕßÚØÇÍÕßÊÏÕÆ
¦ØÍÎÙËÝÔÇÓÕßÖËÏÝ¸ÁÒÇÔÇÍØ¦ÉÕßÓËÚØÇÍÕÆÊÏÇ¹®ÚÕÔÚÙÏÍÑÒ¦ËÏËÔÛßÓ¦ÓÇÏ©ÓÜÝÖ¦ÔÚÇÙË
ËÑÚÏÓÕÆÙÇ®ÚÎÝÇÖÇÔÚ¦ÇÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏÄÚÏÎ ÇÔËÒÒÃÊÕßÊËÔ
ÑßÔÂÍÎÙËÖÕÚÁÚÎÔÑÇØÏÁØÇÚÎÝ
©ÏÊßÕÚÕßÝÊËÔÇÔÂÑÇÔÙËÁÔÇ
ØËÆÓÇÚÕßÚØÇÍÕßÊÏÕÆ©ÆÚËÒÇáÑÄ
ÕÆÚËÁÔÚËÞÔÕÕÆÚËÖÕÒÏÚÏÑÄ©ÆÚË
²ÇÚàÏÊÇÑÏÑÕÃÕÆÚËËÕÊÜØÇÑÏÑÕÃ
ÛËÒÇÔÇÇÏÙÛ¦ÔÕÓÇÏËÒËÆÛËØÕÝ
ÓÕßÙÏÑ¦ÔÇÖÇÃÐÜÙËÄÒÇÚÇÖËÊÃÇÑÏÇßÚÄÓËÈÕÂÛÎÙËÜÝÙßÔÛÁÚÎ®ËÖÕÏÕßÝÇÖËßÛÆÔÕÔÚÇÏÙÂÓËØÇ"¬ÕÑÕÏÔÄÇÔÇÔË×ÔËÚÇÏÓË
ÚÕÏÇÊÃÑÚßÕ®ÒÁËÏÎ ÇÔËÒÒÃÊÕß
ÒÒ¦ÓÎÍËÒÏÄÓÇÙÚË!ÓÏÇÑÇØÏÁØÇ
ÇÔÇàÜÖßØ×ÔËÚÇÏÄÚÇÔßÖ¦ØÞËÏÊÏÙÑÕÍØÇÌÃÇ®

Το πιάνο, οι ταινίες
και ο χρόνος
Η καθημερινότητα K¨Ë~É{
³{¨oÑ³ÇiÒ{Ñ
ÐÉÜÉ³ÒÉ{~ÒÚÉ¨Ë{ÒV
Ñ~ÜÈÚÉËiÒ~iiÒ
³Ù{ÒÙ¨ÐV~Ñ{³K¨ÒÙÈ
³Ñ{ËÉØ~Ñ{{³¨{~Ò³~{ÐÑ³Ó¨tåÙÉÊÐÈÐÈ{~ÌØVÚÑÊÚÉÜÑÑÉËÐÑ{Ñ¨TÑ{ÜÌoØÉÑÑ~Ñ×ÓØu
åÜÓ~ÑÑÉÜÜËÙÈÙÉÐÑoÉ{¨ÉÖÉ{ÈTÒÑ×ÖÉËÑ{
ÐÌiVtÉ~³ÌØÑÓ¨ÚÈ
o{Ø~Ñ{iÉooÊÐÈu
ÛÉÓTÉ{ÜÜÒÐÉ³~ÑÜÜ{³ÉT{~Ì~ÌÐVÜÑ³¨ÉÖÉ{
³ÑÚ¨ËÜÉ¨V{TÑËÉ³Ñ{³ÑÇÌÐ{VtÜÊ³³ÐÉ³{Ø¨ÐÑ³{~ÓØ³Ñ{ËÉØV³¨ÉÜÑËÐÑ{ÐÉ
³ÑÙ{ÑÜÑi³{~Ò.ÊÐÉ¨ÑÚÑ
ÒÑÙ³¡0ÇÌ~É¨¢u
$ÈÐ{Üi³ÊØÐÑØÉÚÈ{ÒÇÉ³Ñ{Ut1ÓÜÑ³ÙV
ÑÜÜÒioÈÑË~ÑÐÈÙÉ
Ñ³ÓTÉ{³{Ø~iÓØKËÑØu
t(ÒÐÉÐÑÇË«u³Ñ¨Ñ~{ÉË
iÑÉÜÜËÙÈ0ÉÌÐÉÉ³ÒÜÉ³Ù{Ñ×Ö
ÑÚÑÉËÑ{ÉÜÈ{ÉÐÒV
KÌ¨É{ÑVÊÉ~ÜÑ{~ÊÑËÚÈÑ³È~Ó³¨Èt Ñ
Ð{¨ÒÈÐÉ³iÑÌ³ÑiV
~Ñ{ËoÈ¨ÑÑÐiÒ¨É{Ø
ÑÈ³~Ëi³u³¨~ÑÜÉË
oÉÜ³ÑØt$T¨ÌØÒØ
×KËÇÉ{«uV³i¨³Ñ¨oÌ³É¨ÑV¨{ÑTÑ{¨É³{³ÖÐÉ
Ð¨³Ò³ÑÈ³~Ëi³Ì³iØU
tÉ¨ÒØÌ³ÑÉo~Ñ³ÑÜÉËÉ{Ø
~Ò³{VÌT{³Ñ³Ë³¨×u

Το κοινό μας δεν αναζητούσε την παρεκτροπή, την έξαλλη εκτόνωση
Στις δεκαετίες ÖÕßÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔ
ÚÇßÚÃÙÚÎÑÇÔÓËÙÚÁÑÏÇÑÇÏÓÏÑØÕÆÝÞ×ØÕßÝ©ÏÓËÍ¦ÒËÝÖÃÙÚËÝ
ÛßÓÃàÕßÔÙÚÎÔÒÁÑÇ ÇÔËÒÒÃÊÕß
ÚÇÙÎÓ¦ÊÏÇÖÕßÚÎÝÁÊËÏÐËÑ¦ÖÕÚË
ÎÕÆÑÏÙÙÇÙÚÇÖÄÊÏÇÚÎÝ¬ØÇÍÕßÊÕÆÙËÙËÓËÍ¦ÒÇÑÁÔÚØÇÑÇÏ
ÚÄÚËÚÇÖÏ¦ÚÇÖÕßÁÙÖÇÍÇÔÊËÔ
ÂÚÇÔ¸ÉËÆÚÏÑÇ¹ÁÑÕÈÇÔÚÇÖÄÊÏÇ
ÚÕßÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎ®
¬ÕÑÕÏÔÄÓÇÝËÐÎÍËÃÕÏ×ØÍÕÝ
²ÇÚàÎÔ¦ÙÏÕÝÁÞËÏÕÓÕÏÄÚÎÚËÝ!ÊËÔ
ÇÔÇàÎÚÕÆÙËÚÎÔÁÐÇÒÒÎËÑÚÄÔÜÙÎ
ËÔÂÓÇÙÚÇÔÚÎÝÖÇØËÑÚØÕÖÂÝ
ÚÕß¸4PJOLS¹ÙÚÎ¢ÏÒËÒÒÂÔÜÔ
ÛßÓ¦ÓÇÏËÃÞÇÔÁØÛËÏ ÇØÇÓÇÔÒÂÝ

ÇÖÇÔÊØÁÕß2.)*0(ÄÒÕÏ®
±ÖËØÎÌÇÔËÆËÚÇÏÄÚÏÑÇÛÏÁØÜÙË
ÚÕßÝÙßÔÛÁÚËÝÔÚÕßÁÚÇ¬ÄÚËÖÁØÇÇÖÄÚÕÔÇÓÖÁÚÇÊËÔÁÈÍÇÏÔÇÔ
ÙÚÇÑÁÔÚØÇÍ×ÐËÑÃÔÎÙÇÚÇÊÆÕ
ÖÏ¦ÔÇÚÕ ÓËÚÕÔÏ¦ÔÔÎÖÇÔÄÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔÖÕÒÒÕÃ®
ÔÍÏÇËÑËÃÔÕÔÁÒËÍÇÔÕÍÒßÑÄÝ®Î ÇÔËÒÒÃÊÕßÁÓÕÏÇàËÇÖÄÓÇÑØÎ® ØÄÙÌÇÚÇ ÓÕß ËÃÖË
Ñ¦ÖÕÏÕÝ¸ËÃÙÚËËÙÚÁÚ¹ÙÚÁÚÙÎÓÇÃÔËÏÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔÜÚÕÜØÇÃÕÍÏÇ
ÓÁÔÇÊËÔËÃÔÇÏÓÕÓÌÂ®
©ÙÕÏÚÎÍÔÜØÃàÕßÔÓÏÒÕÆÔÍÏÇ
ÞÇÓÎÒÄÖØÕÌÃÒÇÏÊÎÓÕÙÆÔÎ
ÓÕÆÊËÃÞÔËÏÙÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÖÕÏÄ-

Στου «Michel», στη
Φιλελλήνων θυμάμαι
είχαν έρθει Καραμανλής,
Παπανδρέου, KGB,
CIA, όλοι...

ÚÎÚÇÑÇÏÄÚÇÔÚÎÊÜÙËÑ¦ÖÕÏÕÔ
ÓÕßÇØÁÙËÏ®ÙßàÂÚÎÙÎÙÚØÁÌËÚÇÏÙÚÎÊÏÙÑÕÍØÇÌÃÇ©ÚËÒËßÚÇÃÕÝÚÎÝÊÃÙÑÕÝÂÚÇÔÚÕ
ÇÔÑÇÏÖØÄÙÌÇÚÇÐÇÔÇÓÖÂÑËÙÚÕ
ÙÚÕÆÔÚÏÕÍÏÇÁÔÇÓÄÔÕÚØÇÍÕÆÊÏ
ÚÕ©ÞÏ¦ÒÒËÝÛ¦ÒÇÙÙËÝ®ÖÕßÇÑÕÆÍËÚÇÏÙÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ¡ËÚ¦ÚÕÔ
ÈßÙÙÏÔÄÑÎÖÕ®ÚÎÊÏÙÑÕÍØÇÌÃÇ
ÙßÔÂÛÜÝÂÚÇÔÑ¦ÖÕÏÕÝÚØËÒÄÝÓÇàÃÙÕßÂÔÄÓÏàËÄÚÏÛÇÙËÑ¦ÔËÏ
ÄÖÜÝÇßÚÄÝÕÔËÏØËßÄÚÇÔÑÁÌÚÕÔÚÇÔ¸ÍÏÇÚÃÔÇØÃÐÜÞØÂÓÇÚÇËÖ¦ÔÜÚÎÝ"¹ßÚÂÒÁËÏÁÔÇËÃÊÕÝÊËÔ
ÖÎÍÇÃÔËÏÙÚÎÔÚÎÒËÄØÇÙÎÊËÔËÃÔÇÏËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑÂ®

¬ËÒËßÚÇÃÇÌÕØ¦®ÒÁËÏÕÏ×ØÍÕÝ²ÇÚàÎÔ¦ÙÏÕÝÎÞÕÍØ¦ÌÎÙÇ
ÚØÇÍÕÆÊÏÇÚÕ ÓËÚÕÔÏ¦ÔÔÎ
¦ØÏÕÚÇÔÚÄÚËÖÕßÓÕßËÃÖËÎ
ËÚÇÏØËÃÇ¸Ï×ØÍÕÊËÔÖØÁÖËÏÔÇ
È¦àÕßÓËÚÇÕÔÄÓÇÚ¦ÙÇÝÙÚÕËÐ×ÌßÒÒÕÇÒÒ¦ÙÚÕÕÖÏÙÛÄÌßÒÒÕ¹®
²ØÄÔÏÇÓÕßÙÏÑÄÝÂÚÇÔÕÓÕØÌÜÓÁÔÕÝ®ÖÕßÁÈØÏÙÑËËÏÙÇÍÜÍÁÝÙË
ÚØÇÍÕÆÊÏÇÙßÔÛËÚ×ÔÚÎÝËÖÕÞÂÝ

«Σε εκμεταλλεύονται»
¡ÏÇÓÁØÇÕÖÇØÇÍÜÍÄÝ²ØÂÙÚÕÝª¦ÒÒÎÝÚÕßËÃÖËÙËËÑÓËÚÇÒÒËÆÕÔÚÇÏÍÏÇÚÃÊËÔÍØ¦ÌËÏÝ
ÚÇÊÏÑ¦ÙÕß"®ÚÙÏÕÖÏÇÔÃÙÚÇÝ

ÇÖÕÑ¦ÒßÉËÚÕÔÙßÔÛÁÚÎÇÖÄÓÁÙÇ
ÚÕßËØÃÖÕßÊÃÙÑÕßÝÓËÚØ¦ËÏ
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