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Πολύ σημαντικό να
υπάρχουν κανάλια
με την Τουρκία
Ο Έλληνας αντιπρόεδρος της Κομισιόν στη
συνέντευξή του στον
Αλέξη Παπαχελά τονίζει πως θεωρεί πολύ
σημαντικό να υπάρχουν ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας με την Τουρκία,
πράγμα που όπως αποκαλύπτει συζήτησε την περασμένη Παρασκευή στη
συνάντησή του με τον πρόεδρο Ερντογάν στην Άγκυρα. Αποκαλύπτει
ακόμα ότι το βράδυ του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου και τα ξημερώματα της Συνόδου Κορυφής της 13
Ιουλίου φοβήθηκε ότι το Grexit μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Σελ. 19

ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Η Κύπρος δεν είναι
ενεργειακά μόνη
Το ξεκάθαρο μήνυμα πως η Κύπρος
δεν θα παραμείνει σε ενεργειακή
απομόνωση, στέλνει ο υπουργός
Ενέργειας της Ελλάδας. Σε συνέντευξή του στην «Κ» ο Κωστής Χατζηδάκης απορρίπτει τις επικρίσεις που
διατυπώνονται για επιπτώσεις στην
Κύπρο ένεκα της απόφασης η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής
να εκτελεστεί ως εθνικό έργο. Σελ. 6

ΟΓΟΥΖΧΑΝ ΧΑΣΙΠΟΓΛΟΥ

Να αναζητηθούν
νέες φόρμουλες
Ο Ογουζχάν Χασίπογλου, υπεύθυνος
για τις εξωτερικές σχέσεις του Κόμματος Εθνικής Ενότητας και πρώην
στέλεχος της τ/κ διαπραγματευτικής
ομάδας, στη συνέντευξή του στην
«Κ» λέει ότι ο ΟΗΕ είναι καλύτερα να
ανακοινώσει μια ώρα αρχύτερα το τέλος των συνομιλιών για την ομοσπονδία και την έναρξη αναζήτησης εναλλακτικής φόρμουλας λύσης. Σελ. 10

Δακτυλίδι στον Χάρη
από τον Αναστασιάδη

Άγχος και αγωνία
λόγω τετραμήνων
Με επιφύλαξη αντιμετωπίζουν τα
εμπλεκόμενα μέρη τις εξετάσεις τετραμήνων, που αρχίζουν αύριο με το
μάθημα των Νέων Ελληνικών. Μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και Υπουργείο Παιδείας, αναμένουν την εφαρμογή του νέου συστήματος, για να
διαπιστώσουν τυχόν προβλήματα, με
τους μαθητές να επιμένουν στην κατάργησή τους. Σελ. 7

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Σελ. 2
2002 αγιάτρευτες ιστορίες
ΠΑΝΟΣ ΛΟΪΖΟΥ ΠΑΡΡΑΣ Σελ. 14
Πόσα πάει άραγε το διαβατήριο;

Η κομματική χάρτα
της νέα τοπικής
αυτοδιοίκησης
Οι προτεινόμενες συνενώσεις δήμων και
κοινοτήτων εκτός από τις αλλαγές που θα
επιφέρουν στην καθημερινότητα των τοπικών κοινωνιών, θα δημιουργήσουν νέα
δεδομένα και στους κομματικούς συσχετισμούς που έχουν διαμορφωθεί. Με βάση τα
αποτελέσματα των δημοτικών και κοινοτικών
εκλογών του 2016, η «Κ» σκιαγραφεί τον
νέο χάρτη των κομμάτων σε δεκατέσσερις
μεγάλους νέους Δήμους, έτσι όπως αυτός
διαμορφώνεται με τη μεταρρύθμιση. Σελ. 7

Η επιστροφή του κ. Γεωργιάδη στην Πινδάρου σηματοδοτεί ανακατατάξεις στον ΔΗΣΥ
Μπορεί ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης
να πέρασε κάτω από τον πήχη των προσδοκιών που ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προκάλεσε, καθώς λίγα είναι τα ονόματα που άλλαξαν. Το ίδιο, όμως, δεν συμβαίνει στον ΔΗΣΥ. Ήδη το κυβερνών κόμμα

μπαίνει σε μια διαδικασία πρόωρου προεκλογικού, καθώς πολλοί είναι εκείνοι που
είδαν με ανησυχία και στην Πινδάρου και
στην κυβέρνηση την επιστροφή του Χάρη
Γεωργιάδη στο παιχνίδι και ιδιαίτερα με τη
διεκδίκηση θέσης στην ηγεσία του κόμματος,

υπό τις ευλογίες του προέδρου. Ο Λευτέρης
Χριστοφόρου εκτός απροόπτου θα υποβάλει
την παραίτησή του από τη θέση του αναπληρωτή, ενώ στελέχη του κόμματος βλέπουν
θετικά και διεκδικούν μία από τις δύο θέσεις
των αντιπροέδρων. Σελ. 4

Μια ανοικτή μπασκετική αγκαλιά για όλα τα παιδιά

ΑΚΕΛ

Παίρνει παράταση
το ζήτημα ανανέωση

Η «Ακαδημία Αντετο-

κούνμπο» αγκαλιάζει παιδιά από ευπαθείς ομάδες
και δομές μεταναστών και
προσφύγων. Η «Ακαδημία
Αντετοκούνμπο», που ιδρύθηκε φέτος και μετρά ήδη
μερικές εβδομάδες λειτουργίας, αποτελεί μια πιο
μόνιμη προέκταση των καλοκαιρινών μπασκετικών
γιορτών που διοργανώνει
τα τελευταία χρόνια ο Γιάννης και τα αδέλφια του σε
διάφορα μέρη της Ελλάδας, με τη συνεργασία του
Eurohoops. Τα 100 παιδιά
της Ακαδημίας, που θα προπονούνται μέχρι το καλοκαίρι στα γήπεδα της Λαμπρινής και των Αμπελοκήπων (το πρόγραμμα είναι
διετές), επιλέχθηκαν με
κοινωνικά κριτήρια και προέρχονται κατά κανόνα από
ευπαθείς ομάδες. Σελ. 22

Παράταση τουλάχιστον μέχρι και το 2021
παίρνει το κεφάλαιο ανανέωση στο ΑΚΕΛ.
Ο Άντρος Κυπριανού αποφάσισε να παραμείνει στη θέση του γ.γ. του κόμματος λόγω
των εξελίξεων στο Κυπριακό, κάνοντας
σχεδιασμό για τις βουλευτικές.Σελ. 5

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Νομικά λειτουργεί
περίεργα το κράτος

Στην τελική ευθεία
η παραπομπή Τραμπ
Στο Κογκρέσο πάει το ζήτημα
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H Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής,
Νάνσι Πελόσι, ξεπέρασε τους ενδοιασμούς
της και πείστηκε να θέσει στο Κογκρέσο
ζήτημα καθαίρεσης του προέδρου Τραμπ.
Αυτή την εβδομάδα συντάσσεται το κατηγορητήριο, η ψηφοφορία αναμένεται
για τις 20 Δεκεμβρίου. Σελ. 21

Είμαστε κοντά
στους στόχους μας
Συνέντευξη Πάμπου Χαριλάου
Στη συνέντευξή του στην «Κ» ο εκπρόσωπος του ΟΚΥπΥ Πάμπος Χαριλάου μιλάει για το έργο που έχει επιτελεσθεί και
λέει ότι έχουν φθάσει πολύ κοντά στον
στόχο που είχε τεθεί σχετικά με την πρωτοβάθμια και την εξωνοσοκομειακή φροντίδα. Σελ. 16

Εξετάζει όλα τα σενάρια η Αθήνα

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Η Τουρκία επιχειρεί, άγαρμπα μεν, να προβάλλει διεκδικήσεις
Προετοιμασμένη για εξελίξεις ακόμα και
μέσα στον Ιανουάριο είναι η Αθήνα, μετά
και την κύρωση του συμφώνου οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών ανάμεσα στην
Τουρκία και στη Λιβύη, που υπεγράφη
από την Άγκυρα και την απολύτως εξαρτώμενη από αυτήν κυβέρνηση της Τρίπολης. Τον Ιανουάριο του 2020 έχουν

προγραμματιστεί έρευνες σε μια έκταση
που ξεκινάει από τα νοτιοδυτικά της Κρήτης έως τα ανατολικά της Ρόδου. Ολες οι
κινήσεις της Άγκυρας γίνονται ώστε να
ισχυροποιήσει τη θέση της προκειμένου
να πιέσει και τη Λευκωσία για να διακόψει
το δικό της ερευνητικό πρόγραμμα στην
Ανατολική Μεσόγειο. Σελ. 18

Φουσκώνουν τον δημόσιο τομέα
Στα επίπεδα του 2009 ανήλθε ο αριθμός των υπαλλήλων
Αύξηση σημειώνει ο αριθμός των δημοσίων
υπαλλήλων, φθάνοντας σήμερα στα επίπεδα του 2009. Μάλιστα για πρώτη φορά
τον Οκτώβριο του 2019 ξεπέρασε τον αντίστοιχο Οκτώβριο του 2009. Συγκεκριμένα,
το σύνολο των απασχολούμενων στην Κυβέρνηση, τον Οκτώβριο του 2019 ανήλθε
στους 52.476, έναντι 52.424 που ήταν τον

Σε νομικό επίπεδο, ο τρόπος που λειτουργεί
το κράτος είναι περίεργος. Από τη μία δεν
υποστηρίζει αιτητές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπου οι πιθανότητες επιτυχίας είναι
μεγάλες και από την άλλη ανοίγει μέτωπο
στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, λέει
στην «Κ» ο Αχιλλέας Δημητριάδης. Σελ. 8

αντίστοιχο μήνα του 2009. Οι αποπαγοποιήσεις θέσεων έχουν ως αποτέλεσμα
να φουσκώνουν τον δημόσιο τομέα και
να φορτώνουν ξανά το δημόσιο μισθολόγιο.
Από το 2016 και μέχρι το 2018 η αύξηση
του αριθμού των εργαζομένων στο δημόσιο
τομέα οφείλεται κυρίως στις προσλήψεις
έκτακτων. Οικονομική σελ. 4

Τοπικές κοινωνίες
Επιχειρείται μεταρρύθμιση στην τοπική
αυτοδιοίκηση, τουτέστιν επιχειρείται λογικά η βελτίωση της ζωής των δημοτών,
η μείωση των εξόδων των δήμων διά της
συνένωσης δυνάμεων και γενικά η αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται σε κάθε αυτοδιοικούμενη περιοχή.
Την ίδια στιγμή για όσα έχουν ήδη δρομολογηθεί ακούγονται μομφές αλλά και
παράπονα από αξιωματούχους που αρέσκονται περισσότερο στα κομματικά οφίκια και βάζουν σε δεύτερη και ίσως τρίτη
μοίρα το καλώς νοούμενο δημόσιο συμφέρον και το βέλτιστο επίπεδο της ζωής
σε μια τοπική κοινωνία. Έχουμε την ταπεινή άποψη ότι πλέον η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών περιφρονεί όσους
θέτουν υπεράνω του ανθρώπου, κομματικά
μαγαζιά και οπαδικές νοοτροπίες και όταν
έρχεται η ώρα της κρίσης αποστρέφει το
πρόσωπό της από τους γκαουλάιτερ. Προσοχή, λοιπόν, διότι για τα πολιτικά σχήματα, όλα κρέμονται σε μια κλωστή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΟΠΕΡΑ

Η «Κ» στα παρασκήνια του «Ντον Κάρλο»
Οι συντελεστές της όπερας του Τζουζέπε Βέρντι, που παρουσιάζεται στην
Εθνική Λυρική Σκηνή της Αθήνας, μιλούν στην «Κ». Ο σκηνοθέτης είναι Άγγλος, ο διευθυντής ορχήστρας Γάλλος και με ιταλο-αργεντινο-ελληνο-ρωσικό
θίασο, άλλωστε η όπερα είναι μια διεθνής γλώσσα. Ζωή, σελ. 1

ΜΟΥΣΙΚΗ

Διεθνής διάκριση για τους Monsieur Doumani
Το Βραβείο «Καλύτερου γκρουπ» στους Monsieur Doumani από τα μουσικά
βραβεία Songlines 2019 για το άλμπουμ τους «Αγκάθθιν». Στη συνέντευξή τους
στην «Κ» οι Monsieur Doumani λένε πως ότι κάνουν είναι αποτέλεσμα σκληρής
δουλειάς και αγάπης για τη μουσική τους. Ζωή, σελ. 3

ΒΙΒΛΙΟ

«Κωδικός Γκάντερ», η πορεία ενός κατάσκοπου
Η Φωτεινή Τομαή μιλάει στην «Κ» για το βιβλίο της «Κωδικός Γκάντερ. Ο άνδρας
που σημάδεψε την πορεία του πολέμου». Σκιαγραφεί τη δράση του Αλέξανδρου
Γεωργιάδη, μετανάστη στην Αμερική, ο οποίος κατετάγη στις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ζωή, σελ. 4
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ
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ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Ο Μ Η Ρ Ο Υ & Σ Ε Β Ε Ρ Η / Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓΟΡΑΣ

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Η θητεία του Άντρου, του Νίκαρου
και η επιστροφή του Χάρη

2002 αγιάτρευτες ιστορίες
Αγνοούμενοι: Μία άλλη
τραγωδία μέσα στην τραγωδία των πολεμικών
αναμετρήσεων και των
εγκλημάτων μισαλλοδοξίας στην Κύπρο του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα. Η τραγωδία
καθαυτή είναι η απώλεια ζωών το 196367 και το 1974, ενώ η τραγωδία εντός
της τραγωδίας είναι τα 55 χρόνια αγωνίας
θανάτου για όσους περιμένουν τους
αγνοούμενούς τους. Σε αυτήν υπάρχουν
δύο πλευρές: οι θύτες και τα θύματα. Οι
θύτες είναι γνωστοί: Η Τουρκία, Τ/κ παραστρατιωτικοί (ΤΜΤ), η ελληνική Χούντα
που έκανε το πραξικόπημα, Ε/κ παραστρατιωτικοί (ΕΟΚΑ Β΄). Τα θύματα όμως
είναι πολλαπλάσια των 1510 Ε/κ και 492
Τ/κ αγνοουμένων. Κάθε αγνοούμενος
έχει πίσω του μία οικογένεια και μια
ιστορία τραγική. Οι 2002 αγνοούμενοι
–σκεφτείτε– ακολουθούνται από πατεράδες, μανάδες, αδέλφια αλλά και συζύγους και παιδιά. Σέρνουν πίσω από
τα σεπτά λείψανά τους ιστορίες μαχών,
εγκλημάτων και ορφάνιας. Κυρίως, όμως,
κουβαλάνε τις μόνιμα τραυματισμένες
ζωές των παιδιών, συζύγων και μανάδων
τους. Πίσω από τις 2002 μαυρόασπρες
φωτογραφίες υπάρχουν ισάριθμες αγιάτρευτες ιστορίες. Κάποιες κατέγραψα
στα 25 χρόνια που άρχισα να ασχολούμαι
με το ζήτημα και πολύ περισσότερες η
Τ/κ συνάδελφος Σεβγκιούλ Ουλουντάγ,
η οποία γράφει καθημερινώς μια ολόκληρη σελίδα στη Γενί Ντουζέν. Για τη
δουλειά μας αυτή –κι ευχαριστούμε ταπεινά– θα μας τιμήσει αύριο ο ΟΠΕΚ με
το βραβείο «Γιάννος Κρανιδιώτης». Όταν
άνοιξα τη βαριά πύλη του κεφαλαίου
αγνοούμενοι, ένιωσα αρχικά δέος, μετά
αγανάκτηση και τέλος απέχθεια. Δέος
έναντι εκείνου του «αγιοποιηθέντος»
αριθμού των 1619 –που τελικά δεν ήταν
τόσοι– τον οποίο η πολιτική ηγεσία μετέτρεψε σε επικοινωνιακό εργαλείο που
χρησιμοποιούσε σε διεθνή βήματα, με
έμφαση στους αδήλωτους αιχμαλώτους,
κάτι που καλλιεργούσε παράλληλα, φρούδες ελπίδες στους συγγενείς. Αγανάκτηση, γιατί η αυτουργός Τουρκία κατόρθωσε
τελικά να αποστασιοποιηθεί σε τέτοιο
βαθμό, που στην έκθεση του γ.γ. του
ΟΗΕ για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ (30/01/2019),
το μόνο ψήγμα ευθύνης επιμερίζεται ως
εξής: «Ελάχιστες αρχειακές πληροφορίες
σχετικά με τέτοιες τοποθεσίες –πιθανών
χώρων ταφής– έχουν μέχρι στιγμής, τα

άμεσα εμπλεκόμενα μέρη, μοιραστεί με
την Επιτροπή (ΔΕΑ)». Τα άμεσα εμπλεκόμενα μέρη νοείται ότι είναι οι δύο
πλευρές στην Κύπρο, Τουρκία και Ελλάδα.
Κι όμως δεν ακούστηκε η ελάχιστη φωνή
διαμαρτυρίας από τη Λευκωσία ή τα
κόμματα. Σήμερα στην ιστοσελίδα της
ΔΕΑ σημειώνεται: Άτομα που ταυτοποιήθηκαν και παραδόθηκαν στις οικογένειές τους: Ελληνοκύπριοι: 696. Τουρκοκύπριοι: 269. Σύνολο 965. Συνεπώς
1037 οικογένειες βρίσκονται ακόμα σε
αγωνιώδη αναμονή. Νιώθω τέλος απέχθεια γιατί οι πολιτικοί, συμπλέοντες με
εκείνους που έκτισαν καριέρες επί των
αγνοουμένων, αντί να οδηγήσουν τους
υπεύθυνους στο εδώλιο συμπράττουν
μαζί τους παρά τα όσα έχουμε αποκαλύψει για τα έργα και τις ημέρες τους,
που είχαν σαν αποτέλεσμα να καταστραφούν ή και να μη συγκεντρωθούν
μαρτυρίες που θα ήταν πολύτιμες σήμερα.
Το πλέον αδιανόητο και αισχρό ήταν
που κρατήθηκε άκρως απόρρητος, μέχρι
τον Δεκέμβριο του 2000, ο κατάλογος
των αγνοουμένων. Ποιος θα έδινε πληροφορίες για κάποιον που σκοτώθηκε,
αν δεν ήξερε ότι επισήμως θεωρείτο
αγνοούμενος; Τώρα κάνουν δραματικές
εκκλήσεις προς όσους έχουν πληροφορίες, να τις καταθέσουν. Μα αυτοί πέθαναν. Όταν έπρεπε, αντί να τους προσεγγίσουν επιδίδονταν σε προπαγανδιστικές εκστρατείες, για να μας επιστρέψει τάχα η Τουρκία τους αιχμαλώτους μας. Η ΔΕΑ, από την άλλη, τα τελευταία χρόνια, έκανε εκδρομές σε ΗΠΑ,
Βρετανία, Σκανδιναβία, ψάχνοντας πληροφορίες. Μάλιστα, τον Μάρτη, στη
Βρετανία έψαχναν στο Πανεπιστήμιο
της Οξφόρδης (!), στο Εθνικό Αρχείο (!)
και στο Πολεμικό Μουσείο (!) αναζητώντας αρχεία με στοιχεία, ενώ κρατούσαν κλειδωμένα στα γραφεία της ΔΕΑ
στο Λήδρα Πάλας, από το 2003 αρχεία
της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, με στοιχεία για χώρους
ταφής! Είναι και το τεράστιο κεφάλαιο
της εγκληματικής μετακίνησης τάφων
από τον τουρκικό στρατό. Τα αποκαλύψαμε, τα ξαναγράψαμε, απευθυνθήκαμε
μέχρι τον γ.γ. του ΟΗΕ. Φωνή βοώντος
εν τη ερήμω. Εμείς, όμως, αιωνίως ρομαντικοί και ξεροκέφαλοι, θα συνεχίσουμε να ψάχνουμε τις αλήθειες πίσω
από τις 2002 αγιάτρευτες ιστορίες. Άχρι
θανάτου.

paraschosa@kathimerini.com.cy

Την περασμένη Τετάρτη ο Νίκαρος συνεδρία-

σε για πρώτη φορά με το νέο του Υπουργικό
Συμβούλιο και την Παρασκευή αποχαιρέτησε
για πάντα την πιθανότητα να διεκδικήσει μια
τρίτη θητεία. Η Βουλή ψήφισε το νομοσχέδιο
για τον περιορισμό της προεδρικής θητείας για
μόνο δύο συνεχόμενες πενταετίες και σφράγισε την προεκλογική υπόσχεση του Νίκαρου.
Όχι ότι ο ίδιος φάνηκε να ετοιμάζεται για τρίτη
θητεία αλλά ψίθυροι ότι «εάν δικαιούται δεν
αποκλείεται να το σκεφτεί», ακούγονταν...

Υπάρχει και το πρόσφατο προηγούμενο με τον

Άντρο, που ενώ δήλωσε πως θα αποχωρούσε
από την ηγεσία του ΑΚΕΛ, τώρα θέτει ξανά τον
εαυτό του στη διάθεση του κόμματος. «Το Συνέδριο θα αποφασίσει, δεν θα αποφασίσω
εγώ» είπε για να δικαιολογήσει τη στροφή
του. Η κυρία Γιαννούλα, η οποία ως γνωστόν
ακούει όλα όσα ψιθυρίζονται στους διαδρόμους του ΑΚΕΛ και ακόμη περισσότερα, μου
έλεγε πως «σίγουρα κάποιοι απογοητεύτηκαν
γιατί τους έκοψε τη φόρα...» και πρόσθεσε:
«Αν και κάποιοι θεωρούν απίθανο να υπάρχει
ανθυποψήφιος του κυρίου Άντρου δεν είναι
κάτι που μπορεί από τώρα να αποκλειστεί.

Πάντως, ακόμα και η ύπαρξη ανθυποψηφίου

θα θεωρηθεί ήττα για τον κύριο Άντρο»...
Ωστόσο, εντός του ΑΚΕΛ βρίσκεται σε εξέλιξη
εδώ και καιρό η συζήτηση για τις επόμενες
βουλευτικές εκλογές και τα σενάρια που μπορούν να δώσουν την πρωτιά στο κόμμα. Κάποιοι το πάνε και πάρα πέρα, μέχρι τις προεδρικές, ώστε το ΑΚΕΛ να γίνει και πάλι κόμμα
εξουσίας.

Το ερώτημα που τίθεται από κάποιους είναι

κατά πόσον μπορεί το ΑΚΕΛ να πετύχει πρωτιές χωρίς να προηγηθεί ανανέωση προσώπων
και πολιτικών, κάτι που μόνο με το εκλογικό
συνέδριο θα μπορούσε να επιτευχθεί. Ενώ
υπάρχει και μία τάση που θα ήθελε συνεργασία με το ΔΗΚΟ αλλά αναγνωρίζει πως «με τον
Άντρο και τον Νικόλα στην ηγεσία δεν μπορεί
να γίνει σίγουρη δουλειά».

Ανάλογα διλήμματα, όχι σε επίπεδο ηγεσίας,

υπάρχουν και στον Δημοκρατικό Συναγερμό
όπου ήρθαν... τα πάνω κάτω. Το τρελό ανακάτεμα της τράπουλας από τον Νίκαρο και τον
Φούλη είχε ως αποτέλεσμα την υπουργοποίηση συναγερμικών στελεχών που οδήγησε σε
ανανέωση της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ
η επιστροφή του Χάρη «φέρνει και διλήμματα

«Τι εννοείς όταν λες κομματικές ευκαιρίες;»

και προκλήσεις», όπως έλεγε πρόσφατα συναγερμικός βουλευτής.
Τα πράγματα φαίνεται να γίνονται πιο σοβαρά

στον ΔΗΣΥ μετά τη δήλωση του Χάρη στο ΡΙΚ
πως θα αναμένει «τις κομματικές ευκαιρίες»
και πως δεν αποκλείει υποψηφιότητα για τις
βουλευτικές εκλογές και για μία από τις ηγετικές θέσεις στον ΔΗΣΥ. Η συνέχεια θα έχει σίγουρα ενδιαφέρον.

Πάντως ο Φούλης φαίνεται να τα πήρε στο

κρανίο με το κρυφό ειδύλλιο μεταξύ ΑΚΕΛ και
ΔΗΚΟ και ιδιαίτερα με τις επικρίσεις αξιωματούχων του ΔΗΚΟ προς το πρόσωπό του. Γι’
αυτό και η έντονη ανακοίνωση κατά του ΔΗΚΟ,
ύστερα από πολύ καιρό, με αφορμή τα σχόλια
για τη δήλωσή του για τον αγωγό προς Τουρκία. Φαίνεται πως ο πάγος μεταξύ Νικόλα και
Φούλη είναι πιο δύσκολο να σπάσει, απ’ όσο
θεωρούσαν κάποιοι. Και όσο περνάει ο καιρός
παγώνει περισσότερο.

Ένα τεστ ντράιβ του Υπουργικού Συμβουλίου

έγινε την περασμένη Τετάρτη στην παρθενική
συνεδρία του στο Προεδρικό. Απ’ όσα μαθαί-

νω ο Νίκαρος επέμεινε ξανά οι υπουργοί να
βγαίνουν από τα γραφεία τους και να παίρνουν
«τον παλμό του κόσμου». Επιπλέον σε κάποιους από αυτούς έβαλε και... homework που
κάποιος παρομοίασε με τις προεισαγωγικές.
Ελπίδες για δήλωση από το Συμβούλιο Εξωτε-

ρικών Υποθέσεων της Ε.Ε. έχει η Ελλάδα για
το θέμα της ΑΟΖ μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης.
Το Συμβούλιο συνέρχεται τη Δευτέρα και ο
Δένδιας θα θέσει το θέμα στοχεύοντας σε καταδικαστική δήλωση.

ΚΟΥΙΖ: Ο Άντρος Κυπριανού μιλώντας για την

προσφυγή στη Χάγη ανέφερε ότι δεν μπορεί
να γίνει μονομερής προσφυγή. Επεσήμανε
μάλιστα ότι το ΑΚΕΛ κατέθεσε γραπτώς πρόταση στο Εθνικό Συμβούλιο από το 1991 για να
ζητήσουμε γνωμοδότηση από το Διεθνές Δικαστήριο, αφού βεβαίως τεθεί αίτημα από την
κυβέρνηση και εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση ή το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Το
ερώτημα που έθεσε γνωστός πολιτικός μετά
τη δήλωση του Άντρου ήταν: Γιατί το ΑΚΕΛ
πέντε χρόνια στην κυβέρνηση δεν προώθησε
το δικό του αίτημα;

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»
8.XII.1939

ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΝΝΕΡΧΑΪΜ: Η ανακοίνωσις του φινλανδικού πρακτορείου καθ’ ην οι Ρώσσοι εχρησιμοποίησαν εις τον Ισθμόν της Καρελίας ασφυξιογόνα
αέρια ερμηνεύεται υπό των αγγλικών κύκλων ως ενδεικτική της δυσφορίας των σοβιετικών ηγετών διότι
απέτυχεν ο κεραυνοβόλος πόλεμος τον οποίον ανέλαβον
εν Φινλανδία. Οι
καλώς πληροφορημένοι κύκλοι,
απαντώντες εις
τον ρωσσικόν
ισχυρισμόν ότι
διέσπασαν την
γραμμήν Μάννερχαϊμ, τονίζουν ότι [είναι] δυνατόν τα σοβιετικά στρατεύματα να εσημείωσαν σειράν τοπικών επιτυχιών αλλ’
ότι η γραμμή Μάννερχαϊμ δεν είναι αδιαλείπτως περιχαρακωμένη γραμμή ήτις θα έχανε πάσαν στρατηγικήν
αξίαν αν ο εχθρός διήρχετο εξ ενός σημείου αυτής. Εις
την πραγματικότητα πρόκειται περί αμυντικού συστήματος πλάτους 30-35 χιλιομέτρων το οποίον χρησιμοποιεί
τα φυσικά οχυρά σημεία ως είναι τα δάση, αι λίμναι
και οι ποταμοί οι διαρρέοντες τον Ισθμόν της Καρελίας.
[...] 30.000 στρατιωτών χρησιμοποιούνται ήδη διά την
άμυναν της Φινλανδίας εξ ων αι 100.000 έχουν αποκλειστικώς διατεθή διά την γραμμήν αυτήν.
ΤΕΛΜΑΝ: Ο «Ημερήσιος Κήρυξ» δημοσιεύει ότι αι
εθνικοσοσιαλιστικαί αρχαί εφόνευσαν τον αρχηγόν του
γερμανικού κομμουνιστικού κόμματος Ερνστ Τέλμαν,
ολίγας ημέρας προ της υπογραφής του γερμανοσοβιετικού
συμφώνου. Η πληροφορία αύτη μετεδόθη εις επισήμους
κύκλους ουδετέρας χώρας [Φ.: Ο Τέλμαν εκτελέστηκε
το 1944].
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1

Στην προσμονή. Τα κορίτσια είναι χα-

ρούμενα και δεν θέλουν να το κρύψουν. Γιατί άλλωστε να το κρύψουν; Για
να γίνουν βουλευτίνες πλακώθηκαν με
τον Αβέρωφ, και υπέμεναν καρτερικά
για έναν χρόνο το καψόνι του προέδρου.
Το καψόνι της «Μούττης του Κόρακα»,
όπως τον ονομάζουν και στην όμορφη
Αργάκα.

2

Στην ταυτότητα. Η ανακοίνωση της

Ομόνοιας που καταδικάζει τις συλλήψεις αυτών που έριξαν αντικείμενα μου
θυμίζει την ανακοίνωση του ΑΚΕΛ μετά
την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναγκαίο κακό.

3

Στους νέους. Μια φιλική συμβουλή,

όταν σας λένε οι υπηρεσιακοί σας
«δεν γίνεται» μην το μεταφέρετε στο
Υπουργικό. Είναι οι φορολογούμενοι
που πληρώνουν τα σπασμένα τζάμια.

4

Στη σούπερ γούμαν. Εντάξει, το Ζε-

τάκι είναι σούπερ επειδή κρατά με
μαγικά κόλπα τα σουπερμάρκετ ανοικτά
τις Κυριακές. Μην τρελαίνεσαι όμως
αγαπητέ Κούσιο, γιατί πολύ εύκολα μπορείτε να γίνεται από Υπουργικό σε Ρουκ
- Ζουκ της άλλης Ζέτας.

5

Στο απολωλός. Η Κλέλια (who;) έγι-

νε Επίτροπος Περιβάλλοντος, γιατί

Σε στιγμές χαράς, όλοι μας ευχηθήκαμε να είχαμε μια ουρά για να κουνήσουμε. W.H. Auden, 1907-1973, Βρετανός ποιητής

έτσι κι αλλιώς στη θητεία της στο Προεδρικό ήταν το λουλούδι (φκιόρο) της
ομάδας. Ο Χαμπιαούρης έγινε επίτροπος Ορεινών Περιοχών, γιατί του λέγαμε
να φύγει από το Υπουργείο και να πιάσει
τα όρη. Η Βασιλική; Η τοσοδούλα; Μα
ούτε μια θεσούλα;

6

Στο ρεκόρ. Η Βασιλική πάντως κα-

τέχει πλέον το ρεκόρ της κυβέρνησης Αναστασιάδη: Είναι η μοναδική
υπουργός που την άλλαξε στη μέση
θητείας, χωρίς να τη βολέψει. Μάλλον
είναι η μοναδική που την άλλαξε και
είχε αυτή την αξιοπρέπεια να μη ζητήσει βόλεμα.

7

Στον φόβο. Αυτό με τις δύο θητείες

ως όριο για εκλογή Προέδρου της
Δημοκρατίας μπορεί άνετα να εκληφθεί
ως επιθετική κίνηση, κ. πρόεδρε. Τόσο
πολύ φοβούνται μην κατεβείτε ξανά και
τους πάρετε τα σώβρακα για τρίτη φορά;
Ο φόβος φέρνει κόλαση και ομοψυχία.

8

Στο παιχνίδι. Σου λέει ο Αντροκ, αν

κατέβει ξανά και είναι Healthy άσε
να ξεμπερδέψουμε απ’ αυτόν. Ο Νικόλας ένιωσε πως μπορεί να περιμένει
μέχρι τα 60 του για να έρθει η σειρά
του. Ο δε Φούλης με την ψήφιση της
αλλαγής του Συντάγματος από πρόεδρο της Δημοκρατίας τον μετέτρεψε

σε μέλλοντα συνταξιούχο.

9

Στη δουλειά. « Έχουμε προβλήματα

στα νοσηλευτήρια, αλλά δουλεύουμε για να τα λύσουμε» είπε ο ψηλός.
Με ένα δισ. επιπλέον που μας στοιχίζει
ήδη το ΓεΣΥ, το καλό που σας θέλω είναι να τα λύσετε.

10

Στην Πάχνη. Ο Healthy αποφάσι-

σε και έκανε Υπουργικό χωρίς να
είναι Χριστοδουλίδης, Αβέρωφ, Χατζηκυριάκος, στο γραφείο του. Ο Φούλης
παίρνει τα leftovers και κάνει νέα ομάδα
στον ΔΗΣΥ. Όλοι για όλους και ο καθένας μόνος του.

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

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

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

•

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

Διεύθυνση συντάξεως: Κ ΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - Ν ΟΤΗΣ Π ΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Ανασχημάτισε
τον ΔΗΣΥ
ο πρόεδρος
«Oταν τον ανακοινώσω θα δείτε και
την έκταση και το βάθος και τη σκοπιμότητα», έλεγε αποφασιστικά λίγο
πριν από την ανακοίνωση του ανασχηματισμού ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.
Χρειάστηκε να ανακοινωθεί λίγες
μέρες αργότερα για να αρχίσουν οι
ψίθυροι τόσο στην Πινδάρου όσο
και στα πηγαδάκια του Προεδρικού
ότι κάθε άλλο παρά έκταση και βάθος
είχε. Ώδινεν όρος και έτεκεν μυν,
είπαν, καθώς όπως υποστήριζαν
υπήρξε βόλεμα κάποιων, απουσία
ηχηρών ονομάτων, αλλά και εμφανής
απουσία γυναικών σε μία θητεία
που κατά τα άλλα υποσχόταν την
ενίσχυση των γυναικών στα κέντρα
λήψης αποφάσεων. Μόλις, όμως,
άρχισαν οι αναρτήσεις του προέδρου
στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, πολλοί ήταν εκείνοι που αναδιπλώθηκαν
και διάβασαν τη σκοπιμότητα στην
οποία αναφερόταν πίσω από τις
γραμμές. Αναρτώντας φωτογραφία
του με τον απερχόμενο υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη στο
Προεδρικό εξέφρασε τις ευχαριστίες
του για τον ρόλο του στο υπουργικό
σχήμα και τον πίστωσε για τη διάσωση της κυπριακής οικονομίας.
Μήνυμα αρκετό για να διαφανεί
πως ο κ. Γεωργιάδης πήρε το δακτυλίδι από τον πρόεδρο για τις ευγενείς φιλοδοξίες του στην ανώτατη
πυραμίδα της Πινδάρου και σηματοδοτούσε την απαρχή αλλαγών
στον Συναγερμό.
«Ήταν αναμενόμενο και το ελάχιστο που θα μπορούσε να κάνει ο
πρόεδρος για τον Χάρη», ανέφεραν
κομματικά στελέχη που το είδαν ως
πράσινο φως του Αναστασιάδη στον

απερχόμενο υπουργό Οικονομικών
κυρίως για τις βουλευτικές εκλογές
και όχι για τη θέση του αναπληρωτή
προέδρου. Και αυτό καθόλου τυχαία,
όπως λένε, δεδομένου ότι ο Χάρης
Γεωργιάδης ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Οικονομικών
μεσούσης της κρίσης τη στιγμή που
όλοι αρνούνταν να βραχούν, αλλά
και για το ότι ο ίδιος πήρε όλο το
βάρος της ευθύνης για την κατάληξη
του Συνεργατισμού.
Αυτή ακριβώς η κίνηση του προέδρου δεν πέρασε απαρατήρητη τόσο στην Πινδάρου όσο και στις Βρυ-

Πολύ κακό για το τίποτα ήταν η έκφραση που σιγοψιθύριζαν σε Πινδάρου και Προεδρικό μετά τις εξαγγελίες ονομάτων.









Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ανανεώνεται και
ξεκινά από νωρίς
τον προεκλογικό, καθώς
υφιστάμενοι βουλευτές
και κομματικά στελέχη
δεν βλέπουν με απάθεια
τις ανακατατάξεις.
ξέλλες. Στους διαδρόμους της Πινδάρου κάποιοι θυμήθηκαν πως ο
Χάρης Γεωργιάδης έβλεπε μέχρι και
τις προεδρικές εκλογές του 2018
την προεδρία και αυτό θα έπρεπε
να κτυπήσει κόκκινο καμπανάκι
στον πρόεδρο του ΔΗΣΥ. Κόκκινο
καμπανάκι μπορεί να μην κτύπησε
για τον Αβέρωφ Νεοφύτου, όπως
για αρκετά στελέχη, που βλέπουν
συνωστισμό στις επικείμενες εκλογές. Στις Βρυξέλλες πήγε βεβαίως
το μήνυμα για το τι επιθυμεί ο πρόεδρος και δρομολογούνται αλλαγές.
Όπως λέει στο στενό περιβάλλον
του ο Λευτέρης Χριστοφόρου, μπορεί

ΚΥΠΕ

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

ΚΥΠΕ

Οι αλλαγές κατώτερες των προσδοκιών, με
μήνυμα ανανέωσης όμως στην Πινδάρου

Ο Χάρης Γεωργιάδης πήρε το πράσι-

νο φως από τον πρόεδρο για τις φιλοδοξίες του και στην Πινδάρου και για
τις βουλευτικές εκλογές του 2021.
να υπηρετήσει το κόμμα και από τη
θέση του απλού μέλους. Είναι γνωστός άλλωστε για τον κομματικό
του πατριωτισμό και θεωρείται βέβαιο πως θα διευκολύνει καταστάσεις
ασχέτως αν δεν συμφωνεί με το πα-

ρασκήνιο που εκτυλίσσεται τόσο
καιρό για τη θέση. Τη θέση του θα
διεκδικήσει εκτός απροόπτου ο Χάρης Γεωργιάδης στο ανώτατο συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί.
Μαζί με τη θέση του αναπληρωτή
αναμένεται να πληρωθούν και οι
δύο κενές θέσεις των αντιπροέδρων
μετά και τις πρόσφατες παραιτήσεις
των Στέλλας Κυριακίδου και Νίκου
Νουρή. Για την αντιπροεδρία ακούγεται ήδη το όνομα της βουλευτίνας
Λάρνακας Αννίτας Δημητρίου, η
οποία θα διεκδικούσε και κατά την
περίοδο των εσωκομματικών εκλογών αλλά έκανε πίσω την υστάτη.
Σχεδόν βέβαιη θεωρείται η διεκδίκηση από πλευράς του βουλευτή
Λεμεσού Ευθύμιου Δίπλαρου που
ήταν υποψήφιος το 2019, ενώ φέρεται να ενδιαφέρεται και ο βουλευτής Αμμοχώστου Ονούφριος
Κουλλά. Σκέψεις για την αντιπροεδρία κάνει και ο εκπρόσωπος Τύπου
Δημήτρης Δημητρίου. Σε ένα τέτοιο
ενδεχόμενο βεβαίως αδειάζει η θέση
του εκπροσώπου Τύπου, για την
οποία κύριο λόγο έχει ο πρόεδρος
του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου.

Προσωπική υπόθεση η επιλογή προσώπων
Oσο όμως και αν στον ΔΗΣΥ άρχισε
από νωρίς ο προεκλογικός με τις
νέες ανακατατάξεις, αέρας ανανέωσης δεν έχει περάσει και στην
κυβέρνηση. Σε αντίθεση με τον
σχηματισμό της κυβέρνησης το
2018, όπου έντονη εμπλοκή είχαν
και στενοί συνεργάτες του προέδρου, όπως οι Αβέρωφ Νεοφύτου,
Νίκος Χριστοδουλίδης και ο σύμβουλος επικοινωνίας Αντρέας Χατζήκυριακος, ο πρόεδρος ανέλαβε
αυτή τη φορά προσωπικά το θέμα
του ανασχηματισμού και κράτησε
κλειστά τα χαρτιά του για το ποιοι
υπολογιζόταν να υπουργοποιηθούν
και ποιοι να αποχωρήσουν. Ενδεικτικό ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου βρισκόταν κατά την ανακοίνωση του
ανασχηματισμού στο εξωτερικό,
ενώ κανείς πλην του Νίκου Χριστοδουλίδη δεν γνώριζε τη μέρα
που θα ανακοινωνόταν ο ανασχηματισμός. Επαφές σε κλειστό κύκλο
και με τάση μυστικοπάθειας ούτως
ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο
να καούν μέσω των δημοσιευμάτων
οι νέοι υπουργοί.
Και λέμε να καούν οι νέοι, καθώς
μέρος του παλιού υπουργικού σχήματος είχε καεί προ πολλού από
την παρατεταμένη φημολογία απο-

χώρησης. Ενδεικτική της κατάστασης και η τοποθέτηση της μόνης
υπουργού που αποχώρησε τελικώς
Βασιλικής Αναστασιάδου, για το
πόσο ψυχοφθόρο είναι να επικρατεί
παρατεταμένα η φημολογία αποχώρησής της από το υπουργείο.
Φημολογία που εκτός από το ότι
αποδυνάμωσε πλήρως τους υπουργούς οδήγησε και σε βραχυκύκλωμα
των υπουργείων τους. Αυτό το είδαν
και οι στενοί συνεργάτες του προέδρου, που προειδοποιούσαν για
άμεσες αλλαγές. Και για την εύρυθμη λειτουργία της κυβέρνησης
αλλά και για να αλλάξει η ατζέντα,
καθώς η κυβέρνηση από την κατάρρευση του Συνεργατισμού και
εντεύθεν δεχόταν το ένα χαστούκι
μετά το άλλο.

Eνας φίλος από τα παλιά
Τα χαστούκια αναγνώρισε και
ο απερχόμενος υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης σε συνέντευξή του στον ALPHA παραδεχόμενος πως η κυβέρνηση δεν
εκπέμπει και την καλύτερη εικόνα.
«Όταν η εικόνα σου όπως υποστηρίζεις έχει πρόβλημα έχεις την ευχέρεια να πάρεις ρίσκα;» διερωτούνται πολιτικοί κύκλοι. Το αν το









Επαφές σε κλειστό
κύκλο και με τάση
μυστικοπάθειας ούτως
ώστε να αποφευχθεί
το ενδεχόμενο να καούν
μέσω των δημοσιευμάτων οι νέοι υπουργοί.
πρόβλημα είναι η εικόνα αλλά η
ουσία των πολιτικών θα απαντηθεί
μετά την περίοδο χάριτος. Εκεί θα
κριθεί η απόδοση της καινούργιας
επικοινωνιακής ομάδας που μετακόμισε από την περασμένη Τρίτη
στο Προεδρικό αλλά και το «ρίσκο»
του προέδρου. Ο πρόεδρος αποφάσισε να αλλάξει τη συνταγή και
να βάλει δύο νέα πρόσωπα στην
πολιτική μετακινώντας τον πολύπειρο στο πολιτικό παιχνίδι και
στην αντιπαράθεση Πρόδρομο
Προδρόμου στο Παιδείας. Οι λόγοι
ποικίλουν, με άλλους να διακρίνουν
εντάσεις στις σχέσεις των δύο και
άλλοι να εκτιμούν πως ο πρόεδρος
ήθελε να περάσει περισσότερη μετριοπάθεια. Μετριοπάθεια βεβαίως
σε μία περίοδο που έχει ενταθεί

κατά πολύ ο αντιπαραθετικός τόνος
ιδιαίτερα από πλευράς ΑΚΕΛ. Ο
Παναγιώτης Σεντώνας, μετά και
την παρουσία του στον προεκλογικό των ευρωεκλογών και το έρεισμα που φέρεται να έχει στη νεολαία, θεωρείται πως θα στείλει μήνυμα ανανέωσης, έστω κι αν αυτό
τον αφήνει εκτός των βουλευτικών
του 2021. Τα περισσότερα βλέμματα
βεβαίως στρέφονται στον νέο κυβερνητικό εκπρόσωπο Κυριάκο
Κούσιο. Ο πρόεδρος κράτησε ως
επτασφράγιστο μυστικό τον διορισμό του, αναφέροντας στους στενούς συνεργάτες του πως για τη
θέση προορίζεται ένας φίλος από
τα παλιά. Ο κ. Κούσιος είχε κλειδώσει για το Υπουργείο Δικαιοσύνης μετά και την παραίτηση του
Ιωνά Νικολάου, μαθαίνοντας από
τα ΜΜΕ, ότι τελικά θα διοριστεί ο
Γιώργος Σαββίδης. Το όνομά του
είχε μάλιστα ακουστεί και για τη
δημαρχία Αμμοχώστου το καλοκαίρι που πέρασε. Αν και νέος στο
πολιτικό παιχνίδι, θεωρείται στενός
φίλος του Νίκου Αναστασιάδη και
θα διαφανεί αν η καλή χημεία είναι
το απαραίτητο συστατικό για να
δουλέψει η ήδη τρωθείσα εικόνα
της κυβέρνησης.

Με την ίδια συνταγή;
Σε αντίθεση με την έκπληξη που
προκάλεσε η επικοινωνιακή ομάδα, η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Πετρίδη στο Υπουργείο Οικονομικών και ο διορισμός του
Νίκου Νουρή στο Υπουργείο Εσωτερικών θεωρούνταν αναμενόμενες. Ο Κωνσταντίνος Πετρίδης
θεωρείται πως θα συνεχίσει στην
ίδια γραμμή και φιλοσοφία με τον
προκάτοχό του και στενό του
φίλο Χάρη Γεωργιάδη. Προτού
βεβαίως αποχωρήσει φρόντισε
να παρουσιάσει τους χάρτες από
την ενοποίηση των δήμων. Κίνηση που εκλήφθηκε ως η πολιτική του παρακαταθήκη στο θέμα
της μεταρρύθμισης και ως διασφάλιση από πλευράς του πως η
μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν θα εκτροχιαστεί
από τον σχεδιασμό που είχε θέσει
ο ίδιος όσο ήταν στο Εσωτερικών.
Το ερώτημα είναι κατά πόσο τον
σχεδιασμό Πετρίδη θα ακολουθήσει και ο Νίκος Νουρής ή αν
θα βάλει νερό στο κρασί του δεδομένων και των αντιδράσεων
που επικρατούν από συγκεκριμένους δημάρχους και ιδιαίτερα
από τον χώρο της Δεξιάς. Ερώτημα εγείρεται και ποια θα είναι
η στάση που θα τηρήσει ο κ. Νουρής στο κεφάλαιο της Μετανάστευσης που τουλάχιστον επί θητείας Πετρίδη έχει αναχθεί ως
μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει
η Κυπριακή Δημοκρατία.
Η μεταρρύθμιση της τοπικής
αυτοδιοίκησης διαδραμάτισε τον
δικό της ρόλο βεβαίως και στην
υπουργοποίηση του δημάρχου
Αγίας Νάπας Γιάννη Καρούσου,
καθώς ο ίδιος είχε αντιδράσει έντονα στην ενοποίηση της Αγίας
Νάπας με το Παραλίμνι. Όπως
αναφέρουν κύκλοι του Προεδρικού ο κ. Καρούσος είχε αυτοπροταθεί και για τη θέση του υφυπουργού Τουρισμού, με τον πρόεδρο να επιλέγει την υστάτη για
την θέση τον Σάββα Περδίο. Με
την υπουργοποίησή του έκλεισε
συνεπώς δύο ανοικτά ζητήματα:
τα παράπονα μιας συναγερμικής
επαρχίας που πλέον φλερτάρει
με το ΕΛΑΜ, αλλά και τον θόρυβο
γύρω από τις συνενώσεις στην
εν λόγω επαρχία. Το πώς θα κινηθεί ο κ. Καρούσος στο Συγκοινωνιών θα διαφανεί το επόμενο

διάστημα. Υπάρχουν πολιτικοί
κύκλοι που θεωρούν πως ανήκει
στα πολιτικά πρόσωπα που υλοποιούν. Υπάρχουν και εκείνοι που
βλέπουν από νωρίς μία υπερβολή,
με δεδομένη την «αιφνίδια» επίσκεψή του στα κυπριακά ταχυδρομεία, αλλά και δυσφορία για
την αφοπλιστική ειλικρίνειά του
στα ΜΜΕ. Να αποκαλύψει δηλαδή
ότι ενημερώθηκε τηλεφωνικώς
από τον Πρόεδρο το πρωί της Κυριακής για την υπουργοποίησή
του.
Η είδηση πάντως ότι ο Γιάννης
Καρούσος έμαθε λίγες ώρες πριν
από την ανακοίνωση του ανασχηματισμού για την υπουργοποίησή του έχει το δικό της ενδιαφέρον. Και αυτό γιατί μέχρι
και το βράδυ του Σαββάτου κλειδωμένη για το Μεταφορών ήταν
η γνωστή δικηγόρος Έμιλυ Γιολίτη. Η είδηση υπουργοποίησής
της είχε προκαλέσει συζητήσεις
εντός του Προεδρικού με συνεργάτες του προέδρου να εκφράζουν
την άποψη πως κάτι τέτοιο θα
προκαλούσε αρνητικές αντιδράσεις, δεδομένης και της στενής
σχέσης που διατηρεί με τον οικογενειακό περίγυρο του Νίκου
Αναστασιάδη. Και αυτό δεδομένου του ότι οι θυγατέρες βρίσκονται το τελευταίο διάστημα στο
στόχαστρο για την υπερπροβολή
τους στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και
το πώς θα κινηθεί ο Πρόδρομος
Προδρόμου στο Υπουργείο Παιδείας. Ο ίδιος έχει την πείρα λόγω
και της Προεδρίας της Επιτροπής
Παιδείας, ωστόσο αναμένεται να
διαφανεί ποιος θα είναι ο σχεδιασμός του στη μεταρρύθμιση της
παιδείας, δεδομένου και του ότι
οι εκπαιδευτικές οργανώσεις τον
περιμένουν από το καλοκαίρι του
2018 στη γωνία. Αυτό που φαίνεται να προκάλεσε είναι οι διορισμοί στις επιτροπές που εκλήφθηκαν ως βολέματα από πλευράς
του προέδρου. Η Κλέλια Βασιλείου
αναλαμβάνει τη θέση Επιτρόπου
Περιβάλλοντος, ενώ ο Κώστας
Χαμπιαούρης μετακινείται στη
θέση του Επιτρόπου Ορεινών Κοινοτήτων. Κίνηση που επιβεβαιώνει τη δυσκολία του προέδρου
Αναστασιάδη και στο να στενοχωρεί πρώην συνεργάτες του και
να τους αποχωρίζεται.
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Παίρνει παράταση η ανανέωση στο ΑΚΕΛ
Εντός κόμματος κυριαρχούν δύο τάσεις για την απόφαση παραμονής του Άντρου Κυπριανού στην ηγεσία της γενικής γραμματείας
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Θέλουν ανανέωση, θα γίνει ανανέωση», έλεγε το 1985 ο Εζεκίας
Παπαϊωάννου όταν οι Δίγκλης,
Φάντης, Ζιαρτίδης, Παπαπέτρου
και άλλα πρωτοκλασάτα στελέχη
της λεγόμενης τότε φράξιας, τον
αμφισβητούσαν πλαγίως και ζητούσαν ανανέωση στο ΑΚΕΛ μετά
και τη συντριπτική ήττα που βίωσε
το κόμμα στις βουλευτικές εκλογές.
Κάπως έτσι άνοιξε το κεφάλαιο της
ριζικής αλλαγής στο κόμμα, επιστρατεύοντας για τη διαδοχή τον
γ.γ. της ΕΔΟΝ Δημήτρη Χριστόφια







Το Κυπριακό είναι
ένας από τους λόγους
που συνέβαλε στην
παραμονή του Άντρου
Κυπριανού, όμως, ρόλο
έπαιξε και το 2021.
και παρακάμπτοντας άλλα στελέχη
που «προηγούνταν».
Τι σχέση όμως έχουν οι αναδιατάξεις του ’80 με το σήμερα; Σε
πρώτη ανάγνωση καμία, αν λάβει
κάποιος υπόψη ότι κανένα στέλεχος
δεν κάνει δημοσίως λόγο για ανανέωση στο ΑΚΕΛ, ούτε αμφισβητεί
τον Άντρο Κυπριανού. Σε δεύτερο
επίπεδο, όμως, λέει πως η λέξη ανανέωση φέρνει ένα άσχημο ντεζαβού, καθώς τα περί ανανέωσης
άνοιξαν τότε το κουτί της Πανδώρας. Φανέρωσε τις διαφορετικές
φιλοσοφίες που υπήρχαν εντός του
κόμματος και οδήγησε στη μεγάλη
διάσπαση. Οι τότε αναταράξεις
αποτελούν τη διαχρονική φοβία
των στελεχών της Αριστεράς, ότι

δηλαδή η όποια αναφορά σε ανανέωση συνδέεται απαραιτήτως με
την εσωστρέφεια. Ο Άντρος Κυπριανού παραμένει στο πηδάλιο
του κόμματος μέχρι τις βουλευτικές
εκλογές, μαζί με μία σειρά άλλων
στελεχών που πλαισιώνουν τη
Γραμματεία, αφήνοντας την καυτή
πατάτα των ριζικών αλλαγών, που
ενδεχομένως να προκαλέσει και
την εσωστρέφεια που τόσο πολύ
φοβούνται για το μέλλον.

Παραμένω γιατί…
Την απόφαση παραμονής του
δημοσιοποίησε την περασμένη Τρίτη ο Άντρος Κυπριανού, κλείνοντας
έτσι και τα όποια σενάρια έδιναν
και έπαιρναν τον τελευταίο χρόνο
περί διαδοχής του. Τα σενάρια διαδοχής βεβαίως δεν ξεκίνησαν αδίκως, καθώς ο ίδιος με συνέντευξη
στην «Κ» λίγο μετά τις προεδρικές
εκλογές του 2018 ξεκαθάριζε ότι
δεν θα επαναδιεκδικήσει τη Γραμματεία του κόμματος, σεβόμενος
το καταστατικό του ΑΚΕΛ, το οποίο
προνοεί αποχώρηση των έμμισθων
στελεχών στα 65 τους χρόνια. Άνοιγε
με αυτό τον τρόπο παράλληλα τον
δρόμο εξόδου και για άλλα στελέχη
της γραμματείας. Τι μπορεί να άλλαξε όμως από τον Φεβρουάριο
μέχρι και σήμερα που οδήγησε τον
Άντρο Κυπριανού στο να αναδιπλωθεί και τελικά να μείνει στην
ηγεσία του ΑΚΕΛ; Όπως ανέφερε,
οι εξελίξεις στο Κυπριακό θα συμπέσουν με το εκλογικό συνέδριο,
ενώ σειρά φαινομένων διαφθοράς
και διαπλοκής από πλευράς της κυβέρνησης οδήγησαν τον ίδιο και
τη Γραμματεία να κρίνουν σοφή
την παραμονή του.
Θα μπορούσε, όμως, να αλλάξει
η στάση που τηρεί το κόμμα στο
Κυπριακό, αν ο Άντρος Κυπριανού

Ο Άντρος Κυπριανού μένει στο κόμμα, ξεκινά σχεδιασμό και για τις βουλευτικές εκλογές αλλά και για το ’23, καθώς,

όπως λέγεται, και ο τόπος και το ΑΚΕΛ δεν σηκώνουν τρίτη πενταετία με τον Συναγερμό στην εξουσία.
αποχωρούσε; Οι ίδιοι λένε, άλλωστε,
πως ο γενικός γραμματέας του κόμματος είναι ο πρώτος μεταξύ ίσων
και συνεπώς δεν καθορίζει την πολιτική του κόμματος. Όμως και αν
έτσι αποδειχθεί πως την πολιτική
την καθορίζει ο γραμματέας, τα δύο
επικρατέστερα πρόσωπα τα οποία
θα διεκδικούσαν, όπως όλα έδειχναν,
τη Γραμματεία του κόμματος, ο Στέφανος Στεφάνου και ο Γιώργος Λουκαΐδης, ανήκουν ήδη σε αυτή, όπου
λαμβάνονται και οι πολιτικές του
κόμματος. Με την παραμονή του
κ. Κυπριανού διαφαίνεται πως λίγα
πράγματα αλλάζουν. Ο επικεφαλής
του Κυπριακού Τουμάζος Τσελεπής
παραμένει, καθώς σε αυτή την κρίσιμη για το Κυπριακό περίοδο έχει
κριθεί αναγκαία η παρέμβαση και

η συμβολή του. Και ο γ.γ. της ΠΕΟ
Πάμπης Κυρίτσης, ο οποίος στα πηγαδάκια έλεγε ότι θα αποχωρήσει,
θεωρείται πως θα παραμείνει στη
Γραμματεία της ΠΕΟ και στην Κεντρική Γραμματεία του κόμματος. Ο
κ. Κυρίτσης ήταν μάλιστα ένθερμος
υποστηρικτής της παραμονής του
Άντρου Κυπριανού, ενώ υπενθυμίζεται πως το όνομά του ακουγόταν
εντόνως ως διάδοχη κατάσταση
του Δημήτρη Χριστόφια το 2008.
Ο μόνος ο οποίος φαίνεται να αποχωρεί από τη Γραμματεία είναι ο
κεντρικός οργανωτικός Χρίστος
Αλέκου. Η μόνη αλλαγή προς το παρόν αφορά τη θέση του κεντρικού
οργανωτικού, θέση που κάποιοι
βλέπουν θετικά να αναλάβει ο Νεοκλής Συλικιώτης και άλλοι ο στενός

συνεργάτης του κ. Αλέκου Χάρης
Καράμανος.
Με τα νέα δεδομένα άρχισαν
ήδη να διαγράφονται οι δύο σχολές
σκέψης στο κόμμα. Η επικρατούσα
τάση, λέει πως με την παραμονή
του Άντρου Κυπριανού διασφαλίζεται η σταθερότητα στο κόμμα
στην πιο κρίσιμη καμπή του. Ο κ.
Κυπριανού θεωρείται το αντίπαλο
δέος του Νίκου Αναστασιάδη στο
Κυπριακό. Και πρόσωπο που νομιμοποιείται να τον επικρίνει δεδομένου ότι στο παρελθόν πήρε τη
«γενναία» στάση «και με προσωπικό
πολιτικό κόστος» να στηρίξει τις
προσπάθειες που κατέβαλλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για επίλυση
του Κυπριακού. Καθόλου τυχαίο το
γεγονός ότι πολιτικά πρόσωπα της

ευρύτερης Αριστεράς είχαν εκφράσει από νωρίς στον κ. Κυπριανού
την εκτίμηση πως πρέπει να μείνει
στο πηδάλιο του κόμματος για τη
σωστή επίλυση του Κυπριακού.
Κομματικά στελέχη θεωρούν πως
η παραμονή του κ. Κυπριανού είναι
απαραίτητη δεδομένου του ότι σε
λιγότερο από έναν χρόνο θα πρέπει
να προετοιμαστεί το κόμμα για την
κρίσιμη μάχη των βουλευτικών. Η
συζήτηση για νέο γενικό γραμματέα
θα προκαλούσε αχρείαστη εσωστρέφεια σε μία περίοδο ιδιαίτερα
κρίσιμη για την ανάκαμψη του κόμματος. Σημειώνουν πως ο Άντρος
Κυπριανού, παρά τις δυσκολίες που
πέρασε, κατάφερε να βάλει το τρένο
που λέγεται ΑΚΕΛ πίσω στις ράγες
και δικαιούται να ολοκληρώσει την
προσπάθεια στις βουλευτικές εκλογές και να πιστωθεί την ανάκαμψη.
Υπάρχει βεβαίως και η τάση που
θεωρεί πως με δεδομένο ότι η σημερινή Γραμματεία κατέγραψε ήττα
σε δύο προεδρικές εκλογές και χαμηλά ποσοστά στις βουλευτικές
εκλογές του 2016, ίσως να ήταν
προτιμότερο οι κρίσιμες εκλογές
του 2021 να πραγματοποιηθούν με
άλλη συνταγή και συνεπώς με άλλα
πρόσωπα. «Η ανανέωση δεν σημαίνει απαραίτητα και εσωστρέφεια,
αλλά απαραίτητη κίνηση όταν η
ομάδα, δεν σημειώνει νίκες», λένε
οι ίδιοι κύκλοι. Το ποια τάση θα επιβεβαιωθεί, θα διαφανεί όταν ανοίξει
η κάλπη τον Μάιο του 2021. Το σίγουρο είναι πως ο Άντρος Κυπριανού
έχει ήδη ξεκινήσει σχεδιασμό για
την αναρρίχηση του ΑΚΕΛ στην
εξουσία, με συχνές επαφές με ηγέτες
του Κέντρου, καθώς όπως λέγεται
στην Εζεκία Παπαϊωάννου και ο τόπος και το ΑΚΕΛ δεν σηκώνουν τρίτη θητεία με τον Συναγερμό στην
εξουσία.
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Ο ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΣΤΗΝ «Κ»

Αλίμονο αν αφήναμε την Κύπρο
ενεργειακά απομονωμένη
«Δεν θα παραιτηθούμε των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων», τονίζει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας
Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΜΑΡΑ

Απαντήσεις σε όσους υποστηρίζουν
πως η Ελλάδα με την πολιτική της
στο θέμα του ηλεκτρικού καλωδίου
διατηρεί σε ενεργειακή απομόνωση
την Κύπρο δίνει ο Κωστής Χατζηδάκης την «Κ». Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας
αναφέρεται στις περιφερειακές συνεργασίες ως ένα όπλο προάσπισης
της διεθνούς νομιμότητας, στην
πρόσφατη συμφωνία Τουρκίας – Λιβύης καθώς και στις προτεραιότητες
τις Ελλάδας στα ενεργειακά σε Κρήτη
και Ιόνιο. Για την Ελλάδα ο αγωγός
Φυσικού Αερίου χαρακτηρίζεται ως
έργο στρατηγικής σημασίας και βέλτιστη επιλογή για Ισραήλ και ΗΠΑ.
Για τους ενεργειακούς σχεδιασμούς
της χώρας ο κ. Χατζηδάκης θεωρεί
πως υπάρχει προσδοκία να προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς. Αναφέρεται στα τεμάχια που έχουν παραχωρηθεί υποστηρίζοντας πως σε
δυο χρόνια θα διαφανεί εάν υπάρχουν κοιτάσματα υδρογονανθράκων.
Ο Έλληνας υπουργός πιστεύει πως
οι διαβουλεύσεις με την Αίγυπτο
για οριοθέτηση ΑΟΖ, μετά και τη
συμφωνία Τουρκίας – Λιβύης θα
επιταχυνθούν.
–Τι έχουν αποκομίσει Ελλάδα
και Κύπρος από το περιφερειακό
δίκτυο συνεργασιών στον ενεργειακό τομέα;
–Ο περιφερειακός ρόλος τόσο
της Ελλάδας όσο και της Κύπρου
έχουν αναβαθμιστεί και συνεχίζουν
να αναβαθμίζονται σημαντικά μέσα
από το περιφερειακό δίκτυο συνεργασιών. Αυτές έχουν συμβάλει στην
εδραίωση του στρατηγικού διαλόγου
και στην προτεραιοποίηση σχεδίων
εξαγωγής αερίου και ηλεκτρισμού.
Ο αγωγός East Med, το καλώδιο EuroΑsia Interconnector, ο αγωγός
από το πεδίο Αφροδίτη στο Ίντκου
αποτελούν απτά παραδείγματα αυτής της διαδικασίας.
–Οι συμμαχίες με Ισραήλ – Αίγυπτο – Ιορδανία και με τη συμμετοχή των ΗΠΑ μπορούν να
αποτελέσουν ανάχωμα στις παράνομες τουρκικές διεκδικήσεις
και προκλήσεις στην περιοχή;
–Οι εν λόγω συνεργασίες έχουν
πλέον τη δική τους αυτόφωτη δυναμική και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως συμμαχίες έναντι κανενός.

Επίσης, η δυναμική κάθε τριμερούς
είναι ξεχωριστή και επιτρέπει διαφορετικά επίπεδα εμβάθυνσης συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής
συνεργασίας που επιταχύνεται τόσο
με την Αίγυπτο όσο και με το Ισραήλ.
Οι συμμαχίες αυτές λειτουργούν
ωστόσο και ως συνασπισμοί υπεράσπισης της διεθνούς νομιμότητας
και είναι και ένα μήνυμα προς πάσα
κατεύθυνση ότι θα προασπίσουμε
αποφασιστικά και συντεταγμένα
τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας
και της Κύπρου.
–Έχοντας μπροστά μας την τουρκική επιθετικότητα απέναντι
στην Ελλάδα και την Κύπρο, πώς

Στα θαλάσσια τεμάχια
του Ιονίου και του
Λιβυκού Πελάγους
νοτίως της Κρήτης είμαστε δύο περίπου χρόνια
πριν από μια εξερευνητική γεώτρηση που θα
μας πει αν υπάρχουν
κοιτάσματα υδρογονανθράκων και πόσα είναι.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ξεκαθαρίζει στη συνέντευξή του
στην «Κ» πως η Ελλάδα και η Κύπρος δεν είναι διατεθειμένες να παραιτηθούν
των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων ένεκα των τουρκικών προκλήσεων.

πρέπει οι δύο χώρες να την αντιμετωπίσουν και πώς μπορεί να
προστατευθεί η Κύπρος; Τι σημαίνει η επέκταση της τουρκικής
δραστηριότητας δυτικά της Κύπρου και εντός της ελληνικής
υφαλοκρηπίδας για την ελληνική
κυβέρνηση;
–Πέρα από την άρρηκτα στενή
σχέση τους, Ελλάδα και Κύπρος διαθέτουν το στρατηγικό πλεονέκτημα
της στρατηγικής τους συνεργασίας
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή την κατεύθυνση, θα
είναι κρίσιμης σημασίας: Η αποφυγή
ενεργειών έμμεσης αναγνώρισης
του ψευδοκράτους. Η προσήλωση
μας σε μια λύση του Κυπριακού χωρίς κατοχικούς στρατούς και επεμβατικές εγγυήσεις. Η στενή συνεργασία στον αμυντικό τομέα που καταδείχτηκε και από την πρόσφατη

επιχείρηση «Ατσαλένιο Βέλος». H
Ελλάδα είναι φυσικά διατεθειμένη
να έχει μία ειρηνική συμβίωση με
την Τουρκία. Αυτός είναι ο στόχος
μας. Δεν είναι όμως διατεθειμένη
ούτε η Ελλάδα ούτε η ελληνική κυβέρνηση να παραιτηθούμε των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων ούτε
αυτών της Κύπρου. Και αυτό θέλουμε να είναι απολύτως σαφές.
–Ποιες είναι οι επιδιώξεις της
Ελλάδας στα ενεργειακά της Μεσογείου;
–Οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στην υποβοήθηση της
Κυπριακής Δημοκρατίας να ασκήσει
τα δικαιώματά της. Ακόμη και με
την επιβολή κυρώσεων, εφόσον
χρειαστεί. Σε αυτή την κατεύθυνση,
η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε
στα μέσα Νοεμβρίου ένα μηχανισμό
που κάνει δυνατή την επιβολή κυ-

ρώσεων σε όσους εμπλέκονται σε
παράνομες γεωτρήσεις. Υπενθυμίζουμε με αυτό τον τρόπο στην Τουρκία, ποια είναι τα όρια που επιβάλλονται από τη διεθνή νομιμότητα.
Πέραν αυτών, δίνουμε ιδιαίτερη
έμφαση στις διεθνείς μας συνεργασίες και την αξιοποίηση του φυσικού αερίου. Βασική μας επιδίωξη
είναι η υλοποίηση του αγωγού East
Med. Σε αυτή την κατεύθυνση, κρίσιμης σημασίας είναι και η περαιτέρω εμβάθυνση συνεργασίας της
Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ
με την υποστήριξη των ΗΠΑ. Παράλληλα, συνεχίζουμε τις συνεργασίες με τους γείτονές μας που είναι κράτη-μέλη της Ε.Ε., ιδιαίτερα
τη Βουλγαρία, με την οποία υπογράψαμε διακυβερνητική συμφωνία
για την κατασκευή του πολύπαθου
διασυνδετήριου αγωγού φυσικού

αερίου IGB αλλά και την Ιταλία.
Υπάρχει επίσης και το πρόγραμμα
εξερεύνησης υδρογονανθράκων
στις περιοχές νοτίως της Κρήτης
και στο Ιόνιο με το οποίο προχωράμε
κανονικά.
–Θεωρείτε ότι το ερευνητικό πρόγραμμα θα μπορούσε να τρέξει
με ταχύτερους ρυθμούς; Επίσης,
αληθεύει ότι έχουν εντοπιστεί
μεγάλα κοιτάσματα υδρογονανθράκων νοτιοδυτικά της Κρήτης
και στην Δυτική Ελλάδα; Και πότε
μπορεί η Ελλάδα να ξεκινήσει
την παραγωγή ενεργειακών πόρων;
–Υπήρχε μία προσδοκία για γρήγορους ρυθμούς. Σε ένα τμήμα της
ελληνικής κοινής γνώμης υπήρχαν
και υπάρχουν προσδοκίες για την
ανακάλυψη υδρογονανθράκων και
για αυτό ακριβώς το λόγο παρερμηνεύονται συχνά ανακοινώσεις
ειδικών όπως εκείνη που έκανε λόγο
για πιθανολογούμενες ανακαλύψεις
κοιτασμάτων. Ωστόσο, στα θαλάσσια τεμάχια του Ιονίου και του Λυβικού Πελάγους νοτίως της Κρήτης
είμαστε δυο περίπου χρόνια πριν
από μια εξερευνητική γεώτρηση
που θα μας πει αν υπάρχουν κοιτάσματα υδρογονανθράκων και πόσα είναι.
–Ο αγωγός φυσικού αερίου EastMed είναι στρατηγικής σημασίας έργο για την Ελλάδα
–Ο αγωγός Εast Μed είναι φυσικά
στρατηγικής σημασίας τόσο για την
Ελλάδα, όσο και για την Ε.Ε. και το
Ισραήλ και αποτελεί τη βέλτιστη
εμπορική επιλογή για την εξαγωγή
του κοιτάσματος «Γλαύκου». Ο αγωγός αυτός αναβαθμίζει το γεωπολιτικό ρόλο τόσο της Κύπρου όσο και
της Ελλάδας, προσφέροντας στις
δύο χώρες αλλά και στην Ε.Ε ταυτόχρονη διαφοροποίηση πηγών και
οδεύσεων εισαγωγής αερίου. Είναι
ένα δύσκολο έργο και τεχνικά και
οικονομικά. Αλλά οι ειδικοί πιστεύουν
ότι μπορεί να καταστεί εμπορικά
ελκυστικό. Το έργο ωριμάζει. Έχει
διασφαλιστεί χορηγία 34,5 εκατ. ευρώ από την Ε.Ε. και στις αρχές του
μήνα υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ Α.Ε
και του ισραηλινού διαχειριστή φυσικού αερίου INGL. Έως το
2022/2023 το έργο θα έχει φτάσει
σε επίπεδο ωρίμανσης για να ληφθεί
η τελική επενδυτική απόφαση.

–Η Ελλάδα βρίσκεται σε διαβούλευση με την Αίγυπτο για οριοθέτηση Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών. Υπάρχουν οι προοπτικές συμφωνίας και αν ναι
πότε;
–Η διαδικασία οριοθέτησης ΑΟΖ
είναι μια πολύπλοκη διεργασία.
Εκτιμώ ωστόσο ότι μετά την σαφή
πρόθεση της Τουρκίας και της κυβέρνησης Sarraj να ορίσουν θαλάσσιες ζώνες κατά παράβαση της γεωγραφίας και της κοινής λογικής η
διαδικασία πρέπει να επιταχυνθεί.
Ο υπουργός Εξωτερικών κ. Δένδιας
μετά την συνάντησή του με τον Αιγύπτιο ομόλογό του δήλωσε από το
Κάιρο την 1η Δεκεμβρίου ότι οι σχετικές διεργασίες επιταχύνονται. Σε
κάθε περίπτωση, εναπόκειται στην
ίδια την Αίγυπτο να εκφραστεί για
το συγκεκριμένο ζήτημα, όσο και
για τις επιλογές της Τουρκίας.
–Για το ηλεκτρικό καλώδιο από
Ισραήλ – Κύπρο – Ελλάδα έχουν
γραφτεί πολλά μετά την απόφαση
της Ελλάδας να προχωρήσει αυτόνομα το τμήμα Κρήτης ηπειρωτικής Ελλάδας. Η απόφαση
αυτή μπορεί να επηρεάσει το συνολικό έργο; Γιατί η Ελλάδα προχωρά μόνη της στο συγκεκριμένο
τμήμα;
–Καταβλήθηκε πολύ μεγάλη προσπάθεια από το καλοκαίρι και μετά
για να υλοποιηθεί το έργο ως ενιαίο
project. Όμως, οι προτάσεις που
κατατέθηκαν προς τον ΑΔΜΗΕ δεν
ήταν ώριμες και δεν μπορούσαν να
γίνουν αποδεκτές γιατί θα οδηγούταν το έργο σε περαιτέρω καθυστερήσεις. Αν γινόταν αυτό, θα έμενε
στον αέρα το θέμα της υποθαλάσσιας διασύνδεσης της Κρήτης που
είναι μεγάλης εθνικής σημασίας
και πρέπει να ολοκληρωθεί όσο το
δυνατόν συντομότερα έτσι ώστε
να υποστηριχθεί ενεργειακά η Κρήτη. Σε κάθε περίπτωση, η άρση της
ηλεκτρικής απομόνωσης της Κύπρου αποτελεί προτεραιότητα για
τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και για εμένα προσωπικά. Ο
Euroasia παραμένει στα έργα PCI
και η Ελλάδα θα συνεχίσει να το
στηρίζει, όπως άλλωστε έχουμε δεσμευθεί μαζί με την Κύπρο με κοινή
δήλωση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Οκτώβριο.
Αλίμονο αν αφήναμε την Κύπρο
ενεργειακά απομονωμένη!

εγκλωβισμένων κακοποιημένων γυναικών. Η ουσία όμως δεν είναι το
τι κάνει ή δεν κάνει το μέικ απ. Η
ουσία είναι το τι κάνουμε εμείς.
Εμείς ως άνθρωποι και, ειδικότερα,
εμείς ως άντρες, διότι άντρες είναι
οι εγκληματίες που ασκούν ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών.
Είμαστε άραγε ένα άλλο είδος μέικ
απ; Διότι, αν αδιαφορούμε ή αν ανεχόμαστε οποιασδήποτε μορφής βία
(λεκτική, ψυχολογική, σωματική,
σεξουαλική) κατά των γυναικών,
δεν διαφέρουμε καθόλου από αυτό.
Ως εκ τούτου, οφείλουμε να δράσουμε. Οφείλουμε να δούμε, κυριολεκτικώς και, πρωτίστως, μεταφο-

ρικώς, κάτω από το μέικ απ. Οφείλουμε να βρούμε τους τρόπους να
στηρίξουμε περισσότερο τις γυναίκες θύματα, να ξεσκεπάσουμε τους
άντρες θύτες, να εξαλείψουμε αυτό
το φαινόμενο. Η βία κατά των γυναικών είναι έγκλημα, όπως και η
βία εναντίον οποιουδήποτε. Η εναντίωσή μας σε αυτό το έγκλημα και
η συμβολή μας στην προσπάθεια
για εξάλειψή του, είναι μια ελάχιστη
ηθική υποχρέωση όλων μας.

ΑΡΘΡΟ / Του ΧΡΥΣΗ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ

Κάτω από το μέικ απ
Ο τίτλος είναι απολύτως
κυριολεκτικός. Και αναφέρεται στο πραγματικό μέικ απ, ένα καλλυντικό προϊόν ευρέως
διαδεδομένο στην καθημερινή ζωή των γυναικών. Γιατί
όμως αρθρογραφώ για αυτό;
Την περασμένη Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2019, η Γυναικεία Οργάνωση του Δημοκρατικού Κόμματος
(ΓΟΔΗΚ) και ο Σύνδεσμος για την
Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας
στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) συνδιοργάνωσαν μια άκρως ενδιαφέρουσα
εκδήλωση, με θέμα τη μάστιγα της
ενδοοικογενειακής βίας και τίτλο

«Οι άνδρες τάσσονται ενάντια στη
βία κατά των γυναικών».
Τα όσα ακούστηκαν γι’ αυτό το
έγκλημα που μαστίζει την κυπριακή
και παγκόσμια κοινωνία ήταν, τουλάχιστον για μένα, συγκλονιστικά.
Η παρουσίαση της Επιστημονικής
Διευθύντριας του ΣΠΑΒΟ, δρος Άντρης Ανδρονίκου, για το όλο πρόβλημα, καθώς και οι μαρτυρίες κυπρίων γυναικών, θυμάτων των εγκληματιών συζύγων ή συντρόφων
τους, συνθέτουν μια δυνατή γροθιά
στο στομάχι κάθε ανθρώπου με στοιχειώδη αντίληψη κι ευαισθησία.
Στέκομαι όμως στο μέικ απ, επηρεασμένος από την έμφαση που

έδωσε σε αυτό τo καθ’ όλα συνηθισμένο κομμάτι της καθημερινότητας
των γυναικών, η συντονίστρια της
εκδήλωσης, δημοσιογράφος Κάτια
Σάββα, η οποία ερευνά για αρκετό
καιρό το συγκεκριμένο πρόβλημα,
αναδεικνύοντας παράλληλα την
έκτασή του και ευαισθητοποιώντας
την κοινωνία.
Δεν είχα συνειδητοποιήσει ποτέ
ότι ένα τόσο συνηθισμένο, καθημερινό και διαδεδομένο καλλυντικό
των γυναικών, τις τελευταίες πολλές
δεκαετίες, μπορεί να κρύβει τόσο
αποτελεσματικά το τόσο τραγικό
και εκτεταμένο έγκλημα της ενδοοικογενειακής βίας. Θυμάμαι ασφα-

λώς διαφημιστικές εκστρατείες και
φωτογραφίες κακοποιημένων γυναικών με μώλωπες στο μισό πρόσωπο και άψογο μέικ απ στο άλλο
μισό, όμως ομολογώ, πως μέχρι τώρα
ερμήνευα αυτές τις φωτογραφίες
περισσότερο ως μια εύστοχη διαφημιστική εικόνα, με την οποία αναδεικνυόταν η συνύπαρξη της βίας
με τη φυσιολογική ζωή.
Όμως, δεν πρόκειται για απλή
συνύπαρξη. Πρόκειται για συγκάλυψη, με «εργαλείο» το μέικ απ, το
οποίο σκεπάζει αποτελεσματικά τα
σημάδια της σωματικής βίας και
της κακοποίησης στα πρόσωπα και
στα σώματα των φοβισμένων και

Ο κ. Χρύσης Παντελίδης είναι μέλος της
Γραμματείας του ΔΗΚΟ και διευθυντής
του Κέντρου Μελετών «Τάσσος Παπαδόπουλος».
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Το προφίλ της κάλπης των νέων Δήμων
Πώς η μεταρρύθμιση στην Αυτοδιοίκηση αφήνει το αποτύπωμά της στις ισορροπίες των κομμάτων με κυρίαρχους ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Το κλίμα που αφήνει πίσω της η
ολοκλήρωση και παρουσίαση της
νέας τοπικής αυτοδιοίκησης με
τριάντα νέα σχήματα δήμων, με
εξαίρεση τις αντιδράσεις τεσσάρων
τοπικών αρχόντων, ουσιαστικά
αποτυπώνει το συναινετικό κλίμα
που επιτεύχθηκε από πλευράς
Υπουργείου Εσωτερικών σε μεγάλο
βαθμό, σε κομματικό επίπεδο. Πέρα
από το κεφάλαιο συνενώσεων, το
οποίο είναι αυτό που πυροδοτεί
τις φωνές διαμαρτυρίας, σε κομματικό επίπεδο το συμπέρασμα
που εξάγεται από μια προσεχτική
μελέτη του νέου χάρτη, είναι η διατήρηση των ισορροπιών που έχουν
διαμορφωθεί. Στοιχείο το οποίο
έχει περιορίσει στο ελάχιστο τις
αντιδράσεις των κομμάτων, αλλά
και δίνει μια εικόνα για την τύχη
του νομοθετικού πακέτου όταν αυτό θα πάει ενώπιον της Βουλής για
συζήτηση και ψήφιση. Κάτι που
αναμένεται να γίνει μετά το πρώτο
δεκαπενθήμερο Ιανουαρίου. Το
ισοζύγιο των κομματικών δυνάμεων
σε 15 μεγαλύτερους νέους δήμους,
με βάση τα αποτελέσματα των τελευταίων δημοτικών και κοινοτικών
εκλογών, φαίνεται ισορροπημένο,
με τα δυο μεγαλύτερα κόμματα να
μοιράζονται τις πρωτιές. Ένα δεύτερο στοιχείο που έχει ενδιαφέρον
αφορά την κατηγορία «Άλλοι» που
αφορά συνδυασμούς χωρίς κομματική ομπρέλα, που ενισχύουν
σημαντικά την παρουσία τους
στους νέους δήμους, ενώ σε μια
περίπτωση, στον Δήμο Δυτικής
Λεμεσού, καταγράφουν πρωτιά.
Το Δημοκρατικό Κόμμα εμφανίζεται
να ισοψηφεί στην τρίτη θέση με
την κατηγορία «Άλλοι».

Ισορροπίες
Η διαμορφούμενη εικόνα της
μεταρρύθμισης σε ό,τι αφορά την
κομματική της πτυχή ουσιαστικά
έρχεται να επιβεβαιώσει τη δημόσια
θέση της προηγούμενης ηγεσίας
του ΥΠΕΣ για αποτροπή κάθε προσπάθειας κομματικοποίησης των
αλλαγών, παρά τις προσπάθειες
που φαίνεται να έγιναν στο παρασκήνιο. Θέση η οποία επικροτήθηκε
και από το ΑΚΕΛ πριν και μετά την
παρουσίαση του χάρτη της τοπικής

ήταν πρώτος από πλευράς ποσοστών στις δημοτικές εκλογές του
2016 και στους τέσσερις συνιστώντες δήμους. Το σκηνικό επαναλαμβάνεται στο Δήμο Δρομολαξιά –
Μενεού, αυτή τη φορά υπέρ του
ΑΚΕΛ με τα ποσοστά του κόμματος
στον νέο δήμο να ξεπερνούν το
48%. Στη δεύτερη θέση είναι η κατηγορία «Άλλοι» και στην τρίτη
θέση ο ΔΗΣΥ. Πρωτιά στα ποσοστά
καταγράφει ο ΔΗΣΥ στο Δήμο Αθηαίνου με δεύτερο το ΑΚΕΛ και τρίτη
την ΕΔΕΚ. Στο Δήμο Λευκάρων η
ΕΔΕΚ χάνει την πρωτοκαθεδρία
με τη συνένωση με όμορες κοινότητες, η οποία περνά τρίτη με το
ΑΚΕΛ πρώτο.

Λεμεσός

Στη Λευκωσία στο σύνολο των νέων δήμων κυριαρχεί το ΑΚΕΛ, στη Λάρνακα αμφότερα τα μεγάλα κόμματα λαμβά-

νουν από δύο δήμους έκαστο. Στη Λεμεσό το ΑΚΕΛ έχει πρωτιά σε δύο νέους Δήμους, ενώ σε Πάφο και ελεύθερη
Αμμόχωστο ο Συναγερμός εμφανίζεται πρώτος.








Στη βάση των ποσοστών
των δημοτικών εκλογών
του 2016 καθώς και
των προτεινόμενων
συνενώσεων, οι νέοι
συσχετισμοί δίνουν
απόλυτη ισοπαλία
σε ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ.
αυτοδιοίκησης και εν πολλοίς δεν
διατάραξε τις κομματικές ισορροπίες. Σε 15 μεγάλους νέους δήμους,
με βάση τα κομματικά ποσοστά
των τελευταίων δημοτικών εκλογών
του 2016, ο Δημοκρατικός Συναγερμός καταγράφει πρωτιά στους
εμβληματικούς δήμους κάθε επαρχίας και το ΑΚΕΛ στους υπόλοιπους.
Τέτοιες περιπτώσεις καταγράφονται
στην επαρχία Λευκωσίας. Ένα άλλο
στοιχείο που έχει αξία αφορά τα
κομματικά ποσοστά στους δήμους
που συνενώθηκαν, τα οποία δεν

διαφοροποιούνται σε αρκετές περιπτώσεις. Στην περίπτωση του
μητροπολιτικού Δήμου Λευκωσίας,
στους πέντε δήμους που συνενώνονται, ο Δημοκρατικός Συναγερμός
είχε πρωτιά στα ποσοστά κάτι που
αποτυπώνεται και στον νέο Δήμο.
Το ίδιο ισχύει και για το ΑΚΕΛ για
τον νέο Δήμο Λακατάμειας. Σε μια
περίπτωση (επαρχία Λάρνακας),
ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ μοιράζονται τις
πρωτιές στους τέσσερις νέους Δήμους. Ένα τρίτο στοιχείο αφορά
μικρότερα κόμματα, τα ποσοστά
των οποίων συμπιέζονται λόγω των
συνενώσεων. Μια τέτοια περίπτωση
είναι των Λευκάρων. Η ΕΔΕΚ, η
οποία ήταν πρώτη από πλευράς
ποσοστών, με το νέο σχήμα τα ποσοστά της υποχωρούν στην τρίτη
θέση. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και
στον νέο Δήμο Πάφου.

Λευκωσία
Μια χαρακτηριστική περίπτωση
των νέων δεδομένων της μεταρρύθμισης, είναι η επαρχία Λευκωσίας. Τα ποσοστά των ΔΗΣΥ – ΑΚΕΛ

και ΔΗΚΟ δεν παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις σε σχέσεις με τα
αντίστοιχα στους πέντε υπό συνένωση Δήμους. Ο Συναγερμός
διατηρεί την πρωτιά που είχε και
στους πέντε Δήμους. Παρόμοια είναι η εικόνα και στο νέο Δήμο Λακατάμειας. Η καθολική πρωτιά του
ΑΚΕΛ και στους τέσσερις Δήμους
αποτυπώνεται και στο νέο σχήμα.
Η οριακή διαφορά ΑΚΕΛ – ΔΗΣΥ
(29%) σε Λακατάμεια και Τσέρι λόγω προσθήκης της Ανθούπολης
άνοιξε την ψαλίδα των δυο κομμάτων στο νέο Δήμο με το ΑΚΕΛ
στο 31% και το ΔΗΣΥ στο 28%. Η
συνένωση των Λατσιών και του
Γερίου ευνόησε το ΑΚΕΛ με τον
νέο Δήμο Λατσιών να περνά από
τον Συναγερμό στο ΑΚΕΛ.

Λάρνακα
Η επαρχία Λάρνακας είναι η μοναδική περίπτωση που ο νέος χάρτης μοίρασε την κομματική τράπουλα, ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ, στα δύο.
Ο κεντρικός νέος Δήμος Λάρνακας
παραμένει στον ΔΗΣΥ, ο οποίος

Στην επαρχία Λεμεσού, εκτός
από τα δύο μεγάλα κόμματα, πρωτιά
στα ποσοστά καταγράφει συνδυασμός χωρίς κομματική χροιά, στον
Δήμο Δυτικής Λεμεσού. Στον κεντρικό νέο δήμο της Επαρχίας Λεμεσού, η προσθήκη της Μέσα Γειτονιάς και του Τσερκέζ Τσιφλίκ
δεν επηρέασαν την πρωτιά του
ΔΗΣΥ. Στον νέο Δήμο Πολεμιδιών,
το ΑΚΕΛ παραμένει κυρίαρχο όπως
και στα συνιστώντα μέλη, των Άνω
και Κάτω Πολεμιδίων. Το ΑΚΕΛ εμφανίζει τα μεγαλύτερα ποσοστά
στο Δήμο Ανατολικής Λεμεσού, με
τον ΔΗΣΥ και ανεξάρτητο συνδυασμό να ακολουθούν.

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ

36,3%
23,5%
17,8%
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15,6%
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ΔΗΚΟ

32%
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ΔΗΣΥ
ΑΚΕΛ
ΔΗΚΟ

48,2%
ΑΛΛΟΙ 20,4%
ΔΗΣΥ 18,6%
ΔΗΚΟ 10,4%

ΑΚΕΛ
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ΔΗΣΥ
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ΑΚΕΛ
ΕΔΕΚ
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37,4%
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17%

30,4%
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ΛΕΜΕΣΟΥ

ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

Πάφος – Αμμόχωστος
Επικράτηση του ΔΗΣΥ προκαλεί
ο νέος χάρτης Δήμων σε Πάφο και
Ελεύθερη Αμμόχωστο. Στο νέο Δήμο
Πάφου, ο Συναγερμός παρά την
υποχώρηση των ποσοστών του,
ένεκα συνενώσεων, διατηρεί πρωτιά
στα ποσοστά του. Το ΑΚΕΛ, που
ήταν πρώτο στο Δήμο Γεροσκήπου,
με το νέο σχήμα υποχωρεί στην τέταρτη θέση έχοντας μπροστά του,
ΕΔΕΚ και ΔΗΚΟ. Στην Αμμόχωστο
το ΑΚΕΛ χάνει την Δερύνεια η οποία
συμπεριλαμβάνεται στο Δήμο Αγίας
Νάπας – Πρωταρά, όπου ο ΔΗΣΥ
είναι κυρίαρχος με μεγάλη διαφορά
από το δεύτερο ΑΚΕΛ. Στο Δήμο
Κοκκινοχωρίων, η διαφορά των δυο
μεγάλων κομμάτων είναι σχεδόν
μια μονάδα, με τον Συναγερμό να
είναι πρώτος με ποσοστό 36,34%.

ΔΗΣΥ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΛΕΜΕΣΟΥ
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ΑΓIAΣ ΝΑΠΑΣΠΡΩΤΑΡΑ
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ΑΛΛΟΙ

48,1%
25,8%
14,8%
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45,9%
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16,9%
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ΑΚΕΛ
ΕΔΕΚ
ΑΛΛΟΙ
ΑΚΕΛ
ΔΗΚΟ
ΑΚΕΛ
ΑΛΛΟΙ

Αγωνία για την επίσημη πρώτη των τετραμήνων
Μαθητές και εκπαιδευτικοί εκφράζουν παράπονα, ενώ το Υπουργείο Παιδείας δηλώνει καθ’ όλα έτοιμo για τις εξετάσεις
Του ΓΙΑΝΝΟΥ ΛΥΤΡΑ

Σε χαμηλούς τόνους

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Επίσημη πρώτη ημέρα της εφαρμογής των εξετάσεων ανά τετράμηνο είναι η Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου
2019, με την αρχή να γίνεται με το
μάθημα των Νέων Ελληνικών, την
τρίτη διδακτική ώρα, σύμφωνα με
το πρόγραμμα. Μεγάλη αγωνία επικρατεί τόσο στο Υπουργείο Παιδείας όσο και ανάμεσα σε μαθητές,
γονείς και εκπαιδευτικούς. Την
ώρα που οι γονείς, μερικές ώρες
πριν από την έναρξη των εξετάσεων, τηρούν μια θετική στάση προς
την εφαρμογή του μέτρου αξιολόγησης, μαθητές και εκπαιδευτικοί
εκφράζουν για ακόμη μία φορά τις
αντιδράσεις τους, κρατώντας στάση
αναμονής. Την απόφαση να μην
προτρέψει τους μαθητές να απέχουν από τις εξετάσεις τετραμήνων
εξέφρασε στην «Κ» η Παγκύπρια
Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών
(ΠΣΕΜ), διά στόματος του προέδρου της, Γιάννη Λαπήθιου. Όπως
είπε ο κος Λαπήθιος, δεν θα προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια,
διότι δεν θέλουν να επηρεάσουν
αρνητικά το μέλλον των συμμαθητών τους.
Ευχή της ΠΣΕΜ είναι, υπογράμμισε, όλοι οι μαθητές να επιτύχουν
στις εξετάσεις, αφού το άγχος τούς
έχει κυριεύσει. Σε αυτό το σημείο,
ο κος Λαπήθιος αναφέρθηκε στην
ενίσχυση του φαινομένου της παραπαιδείας, γεγονός για το οποίο
η Επιτροπή προειδοποιούσε εδώ
και καιρό, όπως είπε. Δεν παρέλειψε
να κάνει λόγο ξανά για ένα σύστημα
το οποίο μετατρέπει τους μαθητές

εικόνα και ενδεχομένως να επανέλθει με συγκεκριμένες εισηγήσεις
για βελτίωση του συστήματος.

Την απόφαση να μην προτρέψει τους μαθητές να απέχουν από τις εξετάσεις τετραμήνων εξέφρασε στην «Κ» η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών (ΠΣΕΜ).








Με το πέρας των εξετάσεων του πρώτου τετραμήνου, ο υπουργός θα έχει
συναντήσεις με τα εμπλεκόμενα μέρη για αξιολόγηση των δεδομένων.
σε ρομπότ, τα οποία εκτελούν εντολές. Η εικόνα που έχει σχηματίσει
ο ίδιος ο πρόεδρος της ΠΣΕΜ, συνομιλώντας με συμμαθητές του
και παρατηρώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπε, είναι ότι
δεν φαίνεται πως οι εξετάσεις θα
έχουν υψηλό ποσοστό επιτυχίας,

ωστόσο, ευχήθηκε να διαψευστεί.
Τέλος, είπε ότι η ΠΣΕΜ έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον
νέο υπουργό Παιδείας, Πρόδρομο
Προδρόμου, στις 20 Δεκεμβρίου,
μετά το πέρας των εξετάσεων του
πρώτου τετραμήνου. Στη συνάντηση θα τεθεί ξανά το αίτημα της
Επιτροπής για κατάργηση των εξετάσεων, δήλωσε ο κος Λαπήθιος.
Την ανάγκη για μείωση της διδακτέας ύλης επεσήμανε στην «Κ» ο
Γιώργος Κρητικός, πρόεδρος του
Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων.
Εξήγησε ότι η ύλη θα έπρεπε να
μειωθεί τουλάχιστον κατά το 1/9,
καθώς χάνεται χρόνος, από την
ημέρα που σταματούν τα μαθήματα,
μέχρι και την ημερομηνία ολοκλή-

ρωσης των εξετάσεων. Πρόβλημα
αποτελεί και η επικέντρωση μαθητών και καθηγητών στις επικείμενες
εξετάσεις το διάστημα πριν από
αυτές. Όπως είπε ο κος Κρητικός,
ενώ στο διάστημα αυτό θα έπρεπε
να παραδιδόταν διδακτέα ύλη, όλοι
είναι προσηλωμένοι στις εξετάσεις.
Παράλληλα, έκανε λόγο για κατακόρυφη αύξηση της παραπαιδείας,
καθώς οι μαθητές και οι γονείς είναι
αγχωμένοι, χαρακτηρίζοντας το
σύστημα καθαρά γνωσιολογικό.
Δεν παρέλειψε, όμως, να αναφέρει
ότι είναι θετικό το ότι διαμοιράζεται
η ύλη για τους μαθητές.
Καταλήγοντας, ο κος Κρητικός
είπε ότι θα αναμένει το τέλος των
εξετάσεων, ώστε να διαμορφώσει

Στην αναμονή είναι και η ΟΕΛΜΕΚ, όπως δήλωσε στην «Κ» ο πρόεδρός της, Κώστας Χατζησάββας.
Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για ένα
σύστημα αξιολόγησης με πολλά προβλήματα, γι’ αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης θα περιμένει
να δει και αυτά που θα προκύψουν
κατά τη διάρκεια των εξετάσεων
των τετραμήνων τον Δεκέμβριο. Τότε, θα συνέλθει το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο για να υποβάλει
συγκεκριμένες εισηγήσεις, με στόχο
να βρεθεί ο σωστός τρόπος αξιολόγησης, πρωτίστως για το όφελος
των μαθητών. Επίσης, θα ακολουθήσουν συναντήσεις και με άλλες
οργανώσεις, όπως η ΟΛΤΕΚ, οι γονείς, αλλά και οι μαθητές, προκειμένου να συζητηθούν τα αποτελέσματα. Ερωτηθείς για την ανάγκη
μείωσης της ύλης, ο κος Χατζησάββας είπε ότι δεν έγινε σωστή δουλειά
εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας.
«Εξ αρχής έπρεπε να είχε μειωθεί
η ύλη», εξήγησε, «ώστε οι καθηγητές
να μπορούν να εξασκούν το διδακτικό και παιδαγωγικό τους έργο,
αλλά και να μπορούν και οι μαθητές
να αφομοιώνουν την ύλη». Από την
πλευρά του, ο πρόεδρος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Γονέων
Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης,
Κυριάκος Νικηφόρου, μιλώντας στην
«Κ» κράτησε χαμηλά τους τόνους.
Όπως είπε, το άγχος ανάμεσα σε
γονείς και μαθητές υπάρχει, κυρίως

λόγω νοοτροπίας. Ο κος Νικηφόρου
είπε ότι οι εξετάσεις τετραμήνων
πρέπει να αντιμετωπιστούν ως ένα
απλό διαγώνισμα με βαρύτητα 30%
στη γενική βαθμολογία των μαθητών. Παράλληλα, τις χαρακτήρισε
«ευεργετικές» για τους μαθητές, καθώς δεν θα έχουν το βάρος ολόκληρης της ύλης στο τέλος της χρονιάς.
Την ίδια ώρα, είπε ότι ως γονείς
έχουν επισημάνει ότι υπάρχουν προβλήματα, ωστόσο θα αναμένουν μέχρι τη Δευτέρα για να δουν πώς θα
λειτουργήσει το σύστημα, ώστε να
προβούν σε εισηγήσεις για βελτίωση.
Τα γραπτά έχουν παραδοθεί στο
Υπουργείο Παιδείας, ανέφερε στην
«Κ» ο προϊστάμενος των εξετάσεων
τετραμήνων, Σπύρος Αντωνέλλος.
Παράλληλα, εξέφρασε την αγωνία
και του Υπουργείου, το οποίο αναμένει να δει το σύστημα σε εφαρμογή
και να διαπιστώσει τα θετικά και τα
αρνητικά του. Με το πέρας των εξετάσεων για το πρώτο τετράμηνο,
είπε ο κος Αντωνέλλος, ο υπουργός
θα έχει συναντήσεις με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, προκειμένου να
ακούσει τις εισηγήσεις τους, ώστε
να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα
στο δεύτερο τετράμηνο. Είναι ένα
σύστημα καινούργιο, αλλά έχει μελετηθεί και η παραμικρή πτυχή του,
τόνισε. Ερωτηθείς για το τι θα συνεπάγεται αποτυχία των εξετάσεων
τετραμήνων, ανέφερε τις χαμηλές
επιδόσεις των μαθητών. Ωστόσο,
είπε, θα γίνει αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και από το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο, ώστε να αποφασιστούν
τα επόμενα βήματα.
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O ΑΧΙΛΛEΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙAΔΗΣ ΣΤΗΝ «Κ»

Νομικά λειτουργεί
περίεργα το κράτος
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Σε νομικό επίπεδο, ο τρόπος που
λειτουργεί το κράτος είναι περίεργος. Από τη μία δεν υποστηρίζει
ορισμένους αιτητές στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο στο Στρασβούργο (όπου
οι πιθανότητες επιτυχίας είναι πολύ
μεγάλες δεδομένης της 30χρονης
πορείας) και από την άλλη ανοίγει
μέτωπο στο Διεθνές Δικαστήριο
της Χάγης», λέει στη συνέντευξή
του στην «Κ» ο νομικός Αχιλλέας
Δημητριάδης. Όπως αναφέρει, το
κράτος –σε πέντε περιουσίες στην
Κώμα του Γιαλού– αποφάσισε να
μην υποστηρίξει την Κύπρια αιτήτρια εναντίον της Τουρκίας και
την εγκατέλειψε, ενώ αρχικά είπε
πως θα τη βοηθούσε. Το ίδιο, όπως
λέει, δεν ισχύει στην περίπτωση
αιτητών του Βαρωσίου. Μιλώντας
για τις τουρκικές προκλήσεις στο
Βαρώσι, υποστηρίζει πως διά της
νομικής οδού μπορούμε να εμποδίσουμε την τουρκική πλευρά από
το να ανοίξει την περιφραγμένη
πόλη της Αμμοχώστου και κατά
συνέπεια να αποτρέψουμε περιουσίες που ανήκουν σε Ε/κ να δοθούν σε τρίτους.
–Πώς σχολιάζετε την προσφυγή
της Κυπριακής Δημοκρατίας στο
Δικαστήριο της Χάγης;
–Σε νομικό επίπεδο, ο τρόπος
που λειτουργεί το κράτος είναι περίεργος. Από τη μία δεν υποστηρίζει
ορισμένους αιτητές στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο στο Στρασβούργο (όπου
οι πιθανότητες επιτυχίας είναι πολύ
μεγάλες δεδομένης της 30χρονης
πορείας) και από την άλλη ανοίγει
μέτωπο στο Διεθνές Δικαστήριο
της Χάγης.
–Δεν στέκει δηλαδή νομικά;
–Δεν είναι αυτό το θέμα, αλλά
ότι από τη στιγμή που έχουμε μία
πεπατημένη, γιατί επιχειρούμε
προς άλλες άγνωστες ατραπούς;
Θα ήθελα να δω το κείμενο της επιστολής που εστάλη στην Τουρκία.
Όταν μου δώσετε το κείμενο, τότε
ευχαρίστως να σας το σχολιάσω,
αλλά να συζητούμε εξ ακοής μαρτυρία και να τη σχολιάζουμε είναι
λίγο επικίνδυνο, τουλάχιστον στον
κλάδο της νομικής. Στην πολιτική,
όπως βλέπετε, συνηθίζεται.
–Έχετε εκφράσει ανησυχίες ότι
η περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου θα ανοίξει πριν από τη
λύση του Κυπριακού…
–Είτε λόγω της προεκλογικής
εκστρατείας είτε λόγω της αλλαγής
των συνθηκών στα Κατεχόμενα,
το άνοιγμα της περιφραγμένης πόλης της Αμμοχώστου έχει επιταχυνθεί. Και η ώρα που θα γίνει έρχεται πιο κοντά από ό,τι προηγουμένως. Αν και υπάρχουν πολιτικές
και κοινωνικές διαστάσεις, εγώ θα
τοποθετηθώ για τη νομική πτυχή
του ζητήματος και νομικά ομιλούντες πρέπει να βρούμε τρόπο να εμ-

ποδίσουμε την τουρκική πλευρά
από το να ανοίξει την περιφραγμένη πόλη της Αμμοχώστου (το
Βαρώσι) και κατά συνέπεια να αποτρέψουμε περιουσίες που ανήκουν
σε Ε/κ να δοθούν σε τρίτους.
–Πώς;
–Η Τουρκία θέλει εμφανώς το
παραλιακό μέτωπο του Βαρωσιού,
που αποτελείται από 425 τεμάχια
γης. Αν, λοιπόν, κάνουμε προσφυγή
γι’ αυτά τα 425 τεμάχια στην επιτροπή ακινήτων, κατά τον νόμο
της Τουρκίας στα Κατεχόμενα, δεν
θα μπορούν να δώσουν τις περιουσίες σε τρίτους. Και αυτό γιατί
ο Ε/κ ιδιοκτήτης έκανε αίτηση στην
επιτροπή ακίνητης ιδιοκτησίας και
ζήτησε αφενός να του επιστρέψουν

Δεν νοείται να πηγαίνει
Κύπριος πολίτης εναντίον της Τουρκίας και η
Κυπριακή Δημοκρατία
να σφυρίζει αδιάφορα,
ενώ απολαμβάνει τους
καρπούς των ατομικών
υποθέσεων.

Εγείρεται εύλογα το ερώτημα μεταξύ των εκτοπισμένων, για ποιο λόγο το
κράτος στηρίζει την ομάδα του Βαρωσιού και όχι
την ομάδα στην Τύμπου
ή Κώμα του Γιαλού.
την περιουσία και αφετέρου να
τον αποζημιώσουν για τα ενοίκια
που έχασε από το 1974 μέχρι και
σήμερα. Το ενδιαφέρον στην περίπτωση του Βαρωσιού είναι ότι
(σε αντίθεση με άλλες κατεχόμενες
περιοχές) δεν υπάρχει σύγκρουση
χρήστη/ «επεμβασία» και ιδιοκτήτη,
καθώς είναι χωρίς κατοίκους και
ο μόνος που απαιτεί είναι ο ιδιοκτήτης. Αν κάνουμε αυτή την κίνηση, θα μπορέσουμε να επεκταθούμε σε όλα τα 6082 τεμάχια στο
Βαρώσι.
–Υπάρχει τέτοια πρόθεση από
τους ιδιοκτήτες;
–Υπάρχουν αρκετοί που έκαναν
προσφυγή, άλλοι που το σκέφτονται
και άλλοι που δεν θέλουν. Όλοι

είναι σωστοί.
–Θα μπορούσε το κράτος να ξεκινήσει μία τέτοια εκστρατεία,
βασισμένο σε αυτή τη λογική;
–Προσωπικά δεν καταλαβαίνω
τις προθέσεις του κράτους γι’ αυτό
το θέμα.
–Ίσως να τεθεί η θέση πως το
κυπριακό πρόβλημα κινδυνεύει
να καταλήξει σε ένα νομικό ζήτημα;
–Γι’ αυτό κάναμε προσφυγή στη
Χάγη; Η βάση του κυπριακού προβλήματος είναι νομική. Αν μετά τη
νομική ανάλυση θέλει να μπει ένα
πολιτικό φίλτρο για το τι θα γίνει,
είναι δικαίωμα των πολιτικών να
το κάνουν. Αλλά αυτό δεν μπορεί
να στερήσει σε άτομα που κάνουν
νομική ανάλυση τον συλλογισμό
που σας έχω ήδη εξηγήσει.
–Αυτό κάνει η κυβέρνηση;
–Με απασχολεί η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας, γιατί ενώ
είχαμε μία λαμπρή πορεία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο,
πριν από δύο χρόνια το κράτος –
σε πέντε περιουσίες στην Κώμα
του Γιαλού– αποφάσισε να μην
υποστηρίξει την Κύπρια αιτήτρια
εναντίον της Τουρκίας και την εγκατέλειψε, ενώ αρχικά είπε πως
θα τη βοηθούσε. Παρόμοια στάση
φαίνεται πως θα τηρούσε και στην
υπόθεση του Βαρωσιού που είναι
ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και σε μιαν άλλη στην Τύμπου.
Μετά από τη δημοσιοποίηση του
θέματος, αναγκάστηκε η Κυπριακή
Δημοκρατία να βοηθήσει τους αιτητές στην υπόθεση του Βαρωσιού,
αλλά όχι αυτούς στην υπόθεση της
Τύμπου. Εγείρεται συνεπώς εύλογα
το ερώτημα μεταξύ των εκτοπισμένων, για ποιο λόγο το κράτος
στηρίζει την ομάδα του Βαρωσιού
και όχι την ομάδα στην Τύμπου ή
Κώμα του Γιαλού. Είναι καλό, οι
εκτοπισμένοι να ρωτήσουν το κράτος αν θα τους βοηθά στο ΕΔΑΔ
για να γνωρίζουν και να ξέρουν
πώς θα προχωρήσουν.
–Υπάρχει λοιπόν αμμοχωστοποίηση του Κυπριακού;
–Η νομική μου αντίληψη δεν αντιλαμβάνεται αυτούς τους όρους.
Αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχει νομική διαφορά στην υπόθεση του
Βαρωσιού από αυτή της Τύμπου ή
από αυτή της Κώμας του Γιαλού.
Δεν νοείται να πηγαίνει Κύπριος
πολίτης εναντίον της Τουρκίας και
η Κυπριακή Δημοκρατία να σφυρίζει
αδιάφορα, ενώ απολαμβάνει τους
καρπούς των ατομικών υποθέσεων,
μεταξύ άλλων, όπως στην περίπτωση της Λοϊζίδου όπου επιβεβαιώθηκε
ότι οι τίτλοι ιδιοκτησίας που καθορίζουν τον ιδιοκτήτη είναι αυτοί
της Κυπριακής Δημοκρατίας και η
Κυπριακή Δημοκρατία να μην μπαίνει στη διαδικασία να τους υποστηρίξει στο ΕΔΑΔ. Το ζητούμενο στο
ΕΔΑΔ είναι αποζημιώσεις από την
απώλεια χρήσης. Το ερώτημα είναι

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Ενώ δεν υποστηρίζει ορισμένους αιτητές στο Ευρ. Δικαστήριο,
την ίδια ώρα ανοίγει μέτωπο με το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης

«Θα ήθελα να δω το κείμενο της επιστολής που εστάλη στην Τουρκία. Όταν μου δώσετε το κείμενο, τότε ευχαρίστως

να σας το σχολιάσω αλλά να συζητούμε εξ ακοής μαρτυρία και να τη σχολιάζουμε είναι λίγο επικίνδυνο, τουλάχιστον
στον κλάδο της νομικής», λέει ο Αχιλλέας Δημητριάδης.

Η περίπτωση ΕΒΚΑΦ, οι αποζημιώσεις και ο Κουτσιούκ
–Στην περίπτωση της Αμμοχώστου
η τ/κ πλευρά προβάλλει ότι ανήκει
στο ΕΒΚΑΦ. Υπάρχει κίνδυνος να
στοιχειοθετηθεί υπόθεση;

–Το ΕΒΚΑΦ είναι το θρησκευτικό
ίδρυμα που διαχειρίζεται περιουσίες που ανήκαν αρχικά σε καταπιστεύματα των Οθωμανών ευγενών. Όπως και στην περίπτωση
των Άγγλων λόρδων οι Οθωμανοί
ευγενείς τότε δεν μοίραζαν τα
κτήματά τους με κληρονομική
διαδοχή στα παιδιά τους, αλλά τα
έβαζαν σε καταπίστευμα (Βάκφι)
και αυτά μεταφέρονταν αλώβητα
συνήθως στον πρωτότοκο γιο.
Βάσει αυτών των καταπιστευμάτων λοιπόν οι Τούρκοι θεωρούν
ότι τους ανήκουν τα 2/3 της περί-

πάνω σε ποιες αξίες θα επιδικαστεί
η απώλεια χρήσης. Του 1974, του
2019 των Κατεχομένων, των ελεύθερων περιοχών; Για παράδειγμα,
άλλη είναι η τιμή στην Αγία Τριάδα
στον Πρωταρά και άλλη στη Σαλαμίνα. Κανονικά μετά από 45 χρόνια
θα έπρεπε οι πολιτικοί αρχηγοί να
είχαν συμφωνήσει σε αυτό το θέμα.
Η δική μου αντίληψη είναι ότι ούτε
καν συζητήθηκε σοβαρά.

Το Κυπριακό
–Τα ψηφίσματα των Ηνωμένων
Εθνών δεν μας καλύπτουν στο
θέμα του εποικισμού της Αμμο-

κλειστης πόλης της Αμμοχώστου.
Προς υποστήριξη των ισχυρισμών
τους παρουσιάζουν διάφορα έγγραφα επί Αγγλοκρατίας που
αναφέρουν πως το Αγγλικό Στέμμα κακοδιαχειρίστηκε τις περιουσίες και τις πωλούσε στους Χριστιανούς. Η αγγλική, αποικιοκρατική κυβέρνηση κακοδιαχειρίστηκε όντως το ΕΒΚΑΦ και γι’ αυτό
τον λόγο αποφασίστηκε το 1944
όπως δίδει 2230 στερλίνες τον
χρόνο για πάντα ως αποζημίωση.
Όταν όμως το 1960 συζητείτο η
ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως φαίνεται στη Συνθήκη
Εγκαθίδρυσης, διευθετήθηκαν
έναντι 1,5 εκατομμυρίου στερλινών όλες οι απαιτήσεις των Τ/κ

χώστου;
–Ήταν αρκετά για να αποτρέψουν τις τουρκικές προκλητικότητες καθώς και τον πανικό που δημιουργήθηκε;
–Υπάρχει πανικός;
–Εγώ νομίζω υπάρχει. Αν μιλήσετε με κόσμο από το Βαρώσι που
ήταν σχεδόν βέβαιος ότι δεν θα
άνοιγε η πόλη υπό τουρκική διοίκηση τώρα έχει σοβαρές αμφιβολίες
και σκέφτεται τι να κάνει. Και οι
επιλογές είναι δύο: ή θα περιμένει
τη λύση του Κυπριακού (που περιλαμβάνει τα ψηφίσματα των Η.Ε.)
και είμαι βέβαιος ότι θα δικαιωθεί

περιλαμβανομένου του υψηλού
συμβουλίου του ΕΒΚΑΦ. Το σίγουρο είναι ότι ο δρ Κιουτσούκ
και ο κ. Ντενκτάς υπέγραψαν την
απόδειξη απαλλαγής και για το
ΕΒΚΑΦ. Άρα έχουμε καλή υπόθεση για να καταρρίψουμε το επιχείρημα και δεν είναι η πρώτη
φορά που γίνεται στο ΕΔΑΔ. Περιμένουμε να βάλει η Τουρκία
κάτω τις απόψεις της, μέχρι τις 16
Δεκεμβρίου, και φαντάζομαι η
Κυπριακή Δημοκρατία θα βάλει
τις δικές της απόψεις και εκτιμήσεις για το Βαρώσι. Για τους καημένους αιτητές από την Τύμπου
βεβαίως είναι διαφορετική η αντιμετώπιση γιατί δεν τους υποστηρίζει το Κράτος τους.

ή θα αναλάβει να διαχειριστεί την
περιουσία του και να τη διεκδικήσει
με τη λογική που περιγράψαμε.
–Δεν παίρνει χρόνο μία τέτοια
νομική διευθέτηση;
–Πάρα πολύ χρόνο πήρε το Κυπριακό. Πήρε 45 χρόνια να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε
σήμερα και δεν νομίζω να πάρει
πάρα πολύ χρόνο να τύχει διαχείρισης αυτό το θέμα. Η επιτροπή
ακίνητης ιδιοκτησίας είτε λυθεί το
Κυπριακό είτε όχι συνεχίζει να εργάζεται με προβλήματα βέβαια και
μάλιστα αν λυθεί το Κυπριακό θα
γίνει ομοσπονδιακή.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Η Αγκυρα κλιμακώνει συνεχώς την ένταση
Κυριαρχεί το δόγμα « Γαλάζια Πατρίδα» στην Ανατολική Μεσόγειο, προσδοκώντας κέρδη σε Κυπριακό και φυσικό αέριο
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Λίγο μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016, η «Κ» είχε ενημερώσει τους αναγνώστες της ότι
η Άγκυρα επέλεξε την πολιτική
της ελεγχόμενης έντασης στην
Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο
με απώτερο στόχο τα μακροπρόθεσμα οφέλη στο Κουρδικό, την
ενέργεια και τα ελληνοτουρκικά.
Είχε υπογραμμιστεί τότε από την
«Κ» ότι εξαιτίας μιας σειράς παραγόντων και κυρίως της οικονομικής
κρίσης στην Ελλάδα, η τουρκική
πλευρά θεωρούσε ότι έχει έλθει
πλέον η κατάλληλη στιγμή για να
ασκηθεί πίεση στην Αθήνα και στις
συμμαχικές δυνάμεις στην περιοχή.
Προσεκτικοί Τούρκοι αναλυτές,
στον απόηχο της νέας συμφωνίας
Τουρκίας-Λιβύης, εκτιμούν ότι
στους διπλωματικούς και στρατιωτικούς κύκλους της Άγκυρας επικρατεί η άποψη πως την παρούσα
στιγμή η κλιμάκωση των ενεργειών,
που εκλαμβάνονται από την Ελλάδα
και την Κύπρο ως «προκλητικές
κινήσεις», θα αποφέρουν κατά το
επόμενο διάστημα σημαντικά κέρδη στην τουρκική πλευρά όσον
αφορά το ενεργειακό πεδίο και το
Κυπριακό. Έχοντας ενισχύσει τη
θέση της στον ενεργειακό χάρτη
της Ανατολικής Μεσογείου και
έχοντας οδηγήσει το Κυπριακό στη
διαδικασία αναζήτησης εναλλακτικών λύσεων, η Τουρκία θα μπορεί να διαπραγματευτεί με την ελληνική πλευρά μια σειρά ζητημάτων από θέση ισχύος. Στο ίδιο πλαίσιο, οι Τούρκοι αναλυτές επιβεβαιώνουν ακόμη μία σημαντική πληροφορία την οποία έφερε στο προσκήνιο η «Κ» το προηγούμενο διάστημα. Ο έλεγχος σε μια σειρά εθνικών ζητημάτων περνά σταδιακά








στην αριστερή υπερεθνικιστική
εφημερίδα «Αϊντινλίκ». Είναι επίσης
επικεφαλής ενός ερευνητικού κέντρου, του KU Maritime Forum, στο
Πανεπιστήμιο Koc».

Στην Άγκυρα, ο έλεγχος
των ευαίσθητων εθνικών
ζητημάτων και σχετικών
χαρτοφυλακίων περνά
στα χέρια υπερεθνικιστών, οι οποίοι στοχεύουν
στην ελεγχόμενη κλιμάκωση της έντασης σε Αιγαίο και Ανατ. Μεσόγειο.

Νέα λάθη από ΑΚΡ

στα χέρια διπλωματών και στρατιωτικών, οι οποίοι ακολουθούν
μια εθνικιστική γραμμή. Πρόκειται
για την προειδοποίηση που έστειλε
την προηγούμενη εβδομάδα ο
πρώην ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας, Μεχμέτ Αλί Ταλάτ.

Bάσει «Γαλάζιας Πατρίδας»

Όλες οι πρόσφατες κινήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως η

«Το δόγμα του Mavi Vatan εισήχθη για πρώτη φορά τον Ιούνιο
του 2006 από τον ναύαρχο Ραμαζάν
Τζεμ Γκιούρντενιζ κατά τη διάρκεια
ενός συμποσίου στο επιχειρησιακό
κέντρο του τουρκικού Πολεμικού
Ναυτικού», λέει ο έμπειρος Τούρκος
καθηγητής Τζενγκίζ Ακτάρ, ο οποίος προσεγγίζει τη νέα συμφωνία
Τουρκίας-Λιβύης ως ένα στρατηγικής σημασίας βήμα της εν λόγω
στρατηγικής της Τουρκίας. «Ένας
κλασικός αντιδυτικός και υπερεθνικιστής, ο κ. Γκιούρντενιζ έχει
εμμονή με τη ναυτική υπεροχή της
Τουρκίας σε περιοχές που συμπεριλαμβάνονται στην υποτιθέμενη
Γαλάζια Πατρίδα», προσθέτει ο
Τούρκος ακαδημαϊκός, ο οποίος
δεν συμφωνεί με την απομάκρυνση
της Τουρκίας από τη δυτική τροχιά,
του εκδημοκρατισμού και εκδυτικισμού. Συνεχίζοντας επισημαίνει

ότι «η προσπάθεια της Τουρκίας
να ενισχύσει την επιρροή της στον
Αραβικό Κόλπο και την Ερυθρά
Θάλασσα με τις στρατιωτικές βάσεις
στο Κατάρ και τη Σομαλία, και με
μια προγραμματισμένη ναυτική
βάση στο νησί Σουάκιν του Σουδάν
είναι τα επόμενα βήματα αυτού
του δόγματος. Προς το παρόν, το
όραμα του Γκιούρντενιζ για τη θαλάσσια δικαιοδοσία της Τουρκίας
περιλαμβάνει εκτεταμένες περιοχές
της Μαύρης Θάλασσας, της Μεσογείου και του Αιγαίου».
Όπως μας αναφέρει ο κ. Ακτάρ,
ο Τούρκος εν αποστρατεία ναύαρχος, ο οποίος κατά την περίοδο της
εκδίκασης των Υποθέσεων Βαριοπούλα και Εργκενεκόν είχε οδη-

νέα συμφωνία με τη Λιβύη, αποτελούν κομμάτι του δόγματος «Γαλάζια Πατρίδα» (Mavi Vatan), το οποίο προωθεί μικρή ομάδα στελεχών του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού.
γηθεί μαζί με τους συνεργάτες τους
για σύντομο χρονικό διάστημα στη
φυλακή, διεκδικεί για λογαριασμό
της Τουρκίας μιας θαλάσσια περιοχή 462.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Επίσης, ο κ. Ακτάρ επισημαίνει ότι «o Γκιούρντενιζ και
οι υποστηρικτές του δόγματος Γαλάζια Πατρίδα θεωρούν το σημερινό στάτους κβο ως ‘δεύτερη συνθήκη των Σεβρών’». Για τον συνταξιούχο ναύαρχο, οι υπεύθυνοι
γι’ αυτή τη «δεύτερη συνθήκη των
Σεβρών» είναι η Ελλάδα και πρόσφατα η Κύπρος. Οι ιδέες του
Γκιούρντενιζ αναπτύχθηκαν σε
ένα βιβλίο 528 σελίδων με τίτλο
«Εργασίες για τη Γαλάζια Πατρίδα»,
καθώς και την τακτική του στήλη

Ένας άλλος έμπειρος Τούρκος
αναλυτής που προσεγγίζει τη σύγχρονη τουρκική εξωτερική πολιτική
με κριτική ματιά, ο Φεχίμ Τάστεκιν,
θεωρεί ότι τόσο το ίδιο το δόγμα
της Γαλάζιας Πατρίδας όσο και η
νέα συμφωνία της Τουρκίας με τη
Λιβύη αποτελούν ένα νέο κρίκο
στην αλυσίδα των μεγάλων λαθών
που εξακολουθεί να υποπίπτει η
Άγκυρα κατά την περίοδο της διακυβέρνησης του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ).
Ο κ. Τάστεκιν αμφισβητεί τα
αποτελέσματα και τον βαθμό επιτυχίας της νέας συμφωνίας με τη
Λιβύη, για δύο βασικούς λόγους.
Πρώτον, το μέλλον της κυβέρνησης
της Τρίπολης δεν είναι δεδομένο.
Μια αλλαγή στη σκυτάλη της εξουσίας στη Λιβύη θα μπορούσε να
σηματοδοτήσει την ανατροπή των
τουρκικών σχεδίων για την Ανατολική Μεσόγειο. Δεύτερον, ακόμη
και χωρίς την αλλαγή εξουσίας
στην Τρίπολη, η κυβέρνηση της
ανατολικής Λιβύης και η Βουλή
των Αντιπροσώπων δεν πρόκειται
ποτέ να αναγνωρίσουν την εν λόγω
συμφωνία. Για τους προαναφερόμενους λόγους, ο κ. Τάστεκιν παρομοιάζει τα νέα βήματα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο με
τα λάθη που διαπράχθηκαν στην
περίπτωση της Συρίας. Όπως στον
εμφύλιο της Συρίας έτσι και στην
περίπτωση της Ανατολικής Μεσογείου, η Τουρκία περιπλέκει τις
εξελίξεις, δυσχεραίνοντας όλες τις
προσπάθειες λύσης.

Ο έλεγχος στους
υπερεθνικιστές
Οι έμπειροι Τούρκοι αναλυτές,

μελετώντας τις τελευταίες εξελίξεις, τονίζουν επίσης ότι την
παρούσα στιγμή ο έλεγχος των
ευαίσθητων εθνικών ζητημάτων και σχετικών χαρτοφυλακίων στην Άγκυρα περνά σταδιακά στα χέρια των υπερεθνικιστών, οι οποίοι βλέπουν τη
Δύση εχθρικά και ανταγωνιστικά. Η συγκεκριμένη ομάδα διπλωματών, αξιωματούχων και
στρατιωτικών, στο σύνολό της
δεν συμφωνεί με τη συντηρητική γραμμή της τουρκικής κυβέρνησης. Παρόλα αυτά, θεωρεί ζωτικής σημασίας τη συνεργασία της με αυτήν, για την προβολή των δικών της ιδιόρρυθμων θέσεων σε μια σειρά ζητημάτων. «Δεν είναι υπερβολή να
πούμε ότι η ναυτική πολιτική
της Τουρκίας «κατευθύνεται»
τώρα από ανεπίσημες, αλλά μεγάλη επιρροή, ομάδες ατόμων
με επικεφαλής τον Γκιούρντενιζ και τους ομοϊδεάτες του»,
προειδοποιεί ο κ. Ακτάρ. Ο
Τούρκος ακαδημαϊκός, ο οποίος
τάσσεται υπέρ της επανένωσης
και αποστρατικοποίησης της Κύπρου, στέλνει σε Αθήνα και
Λευκωσία την εξής προειδοποίηση: «Οι γείτονες της Τουρκίας
και οι σύμμαχοί τους στο ΝΑΤΟ,
αρχής γενομένης από την Ελλάδα, θα υποχρεωθούν να αντιμετωπίσουν αυτό το εξαιρετικά
επικίνδυνο στυλ εξωτερικών
σχέσεων/πολιτικής κατά τους
επόμενους μήνες».
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«Ο ΟΗΕ να ανακοινώσει την αποτυχία»
Ογουζχάν Χασίπογλου: Nα ξεκινήσουμε με μια συνομοσπονδιακή δομή χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες παραμέτρους του ΟΗΕ

Την άποψη ότι ο ΟΗΕ καλείται μια
ώρα αρχύτερα να ανακοινώσει το
τέλος των συνομιλιών για την ομοσπονδία και την έναρξη της αναζήτησης εναλλακτικής φόρμουλας λύσης, λέει στην «Κ» ο Ογουζχάν Χασίπογλου, ο οποίος είναι υπεύθυνος
για τις εξωτερικές σχέσεις του Κόμματος Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ) και
πρώην στέλεχος της τ/κ διαπραγματευτικής ομάδας. Στο εσωτερικό
του ΚΕΕ, το όνομα του κ. Χασίπογλου
συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των
υποψηφίων του κόμματος για τις
«προεδρικές», μαζί με τα ονόματα
του «πρωθυπουργού», Ερσίν Τατάρ
και του αντιπροέδρου της «Βουλής»,
Ζορλού Τορέ. Αναλύει την πρόταση
συνομοσπονδίας της τ/κ Δεξιάς και
εξηγεί τα σχέδια της τ/κ πλευράς
για τις εγγυήσεις, το εδαφικό, το Βαρώσι και την ΑΟΖ.
–Θα ήθελα να ξεκινήσω την συνέντευξή μας, ζητώντας την άποψή σας σχετικά με το αποτέλεσμα
της άτυπης τριμερούς διάσκεψης
του Βερολίνου.
–Το κόμμα μας αρχικά ζήτησε
από τον κ. Ακιντζί να μη συμμετάσχει
στη διάσκεψη του Βερολίνου. Στη
συνέχεια εγώ πρότεινα το εξής: Πρόκειται για μια άτυπη διάσκεψη. Η
ε/κ πλευρά δεν αναμένει πολλά από
αυτήν. Ας λάβει λοιπόν χώρα η διάσκεψη και ας προκύψει ένα απτό
αποτέλεσμα. Πριν από τη διάσκεψη
απευθύνθηκα στον κ. Ακιντζί και
του ζήτησα να θέσει κάποια ερωτήματα στον κ. Αναστασιάδη. Εφόσον διαπιστωνόταν ότι εξακολουθούμε να μη συμφωνούμε, τότε θα
έπρεπε ο ίδιος να απευθυνθεί στον
ΟΗΕ και να δηλώσει το εξής: «Δεν
συμφωνούμε σε πολλά ζητήματα.
Αντιμετωπίζουμε πρόβλημα σχετικά
με το κοινό όραμα (λύσης)». Με
αυτόν τον τρόπο θα ζητούσε από
τον ΟΗΕ να διαπιστώσει τη νέα κατάσταση στο Κυπριακό. Εφόσον δεν
υπάρχει επιτυχία τότε ο ΟΗΕ θα
έπρεπε να πει : «Κύριοι, συζητάτε
την ομοσπονδία, αλλά κατανοείτε
διαφορετικά πράγματα». Πρόκειται
για ένα εύλογο αίτημα, καθώς ο ίδιος
ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει την παρούσα
διαδικασία τελική.
–Από ό,τι κατανοώ στόχος σας
είναι ο ΟΗΕ να ανακοινώσει ότι
οι δύο πλευρές δεν συμφωνούν
για την ομοσπονδιακή φόρμουλα…
–Ακριβώς. Ο ΟΗΕ θα πρέπει να
το ανακοινώσει.
–Μετά από αυτήν την ανακοίνωση, θα ξεκινήσουμε να συζητάμε
εναλλακτικά σχέδια;
–Ναι. Όμως αυτήν τη στιγμή δεν
μπορώ να συζητήσω τα εναλλακτικά
σχέδια. Και αυτό διότι, παρά το γεγονός ότι δεν το εγκρίνω, οι δύο
ηγέτες στο τραπέζι συζητούν τη δι-















Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με δύο κράτη
και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στη διαδικασία της επανένωσης. Αυτό
άλλωστε επιβάλλει και το
υφιστάμενο στάτους κβο.

Εφόσον δεν υπάρχει επιτυχία τότε ο ΟΗΕ θα
έπρεπε να πει : «Κύριοι,
συζητάτε την ομοσπονδία, αλλά κατανοείτε διαφορετικά πράγματα».

κοινοτική, διζωνική ομοσπονδία.
Να ξεκαθαρίσω ότι η δική μας παράταξη πλέον δεν εγκρίνει αυτό το
μοντέλο. Κρατώντας αυτό το μοντέλο
στο τραπέζι χάνουμε πολύτιμο χρόνο. Μπορεί ο κ. Ακιντζί να θεωρεί
ότι κράτησε το τρένο στις ράγες,
ωστόσο εμείς θεωρούμε ότι αυτό το
τρένο εισήλθε σε ένα σκοτεινό τούνελ, δίχως τέλος.
–Έχουμε τον κ. Ακιντζί, που επιμένει στην ομοσπονδία και εσάς,
την «κυβέρνηση», που θεωρείται
ότι αυτό το μοντέλο έχει πάψει
να υφίσταται. Πώς θα ξεπεράσουμε αυτό το αδιέξοδο;
–Οι επικείμενες προεδρικές εκλογές θα έχουν τον χαρακτήρα μιας
ιδεολογικής αναμέτρησης των δυνάμεων που θεωρούν ότι δεν υπάρχει
άλλη εναλλακτική πέρα από την
ομοσπονδία και αυτών που θεωρούν
ότι ήρθε πλέον η ώρα για να συζητηθούν διαφορετικά μοντέλα.
–Στο Βερολίνο, στο ανακοινωθέν
του ΟΗΕ υπογραμμίστηκε η ομοσπονδία. Αυτό δεν προκαλεί εμπόδιο για την υλοποίηση του σχεδίου σας; Πόσο ρεαλιστική είναι
η εισήγηση για συζήτηση των
εναλλακτικών σχεδίων;
–Όσο υπάρχει στο τραπέζι η ομοσπονδία δεν είναι εύκολο να συζητήσουμε τις εναλλακτικές επιλογές.
Γιατί εισηγείται ο ΟΗΕ την ομο-

–Ποια είναι αυτά τα περίφημα
εναλλακτικά μοντέλα;
–Ο τελικός στόχος θα μπορούσε
να είναι και πάλι η ομοσπονδία.
–Αναφερόμαστε σε μία ενιαία,
μοναδική διεθνή σκέπη, έτσι δεν
είναι;
–Ναι. Υπάρχουν διάφορες φόρμουλες. Λ.χ. και οι Τσέχοι με τους
Σλοβάκους χώρισαν τους δρόμους
τους, αλλά δεν έκλεισαν την πόρτα
για την επανένωση στο μέλλον και
ξανασυναντήθηκαν υπό τη σκέπη
της Ε.Ε. Από την άλλη, να σας υπενθυμίσω ότι η διακυβέρνηση Ντερβίς
Έρογλου, στην οποία συμμετείχα,
ήταν αυτή που δημιούργησε το Κοινό Ανακοινωθέν του 2014. Οι δύο
ηγέτες ακόμη χρησιμοποιούν αυτό
το κείμενο.
–Ποιες είναι οι δικές σας εναλλακτικές για το Κυπριακό;
–Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε
με δύο κράτη και στη συνέχεια θα
προχωρήσουμε στη διαδικασία της
επανένωσης. Αυτό, άλλωστε επιβάλλει και το υφιστάμενο στάτους
κβο. Εμείς πιστεύουμε ότι ήδη υφίστανται δύο κράτη. Μετά από ένα
ορισμένο χρονικό διάστημα θα μπορούσαν να ξεκινήσουν συνομιλίες
αυτά τα δύο κράτη. Εναλλακτικά,
θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με
μια συνομοσπονδιακή δομή ή να
οδεύσουμε προς τη συνομοσπονδία,

Λύση δύο κρατών

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Συνέντευξη στον ΝΙΚΟ ΣΤΕΛΓΙΑ

Ο κ. Χασίπογλου είναι υπεύθυνος για τις εξωτερικές σχέσεις του Κόμματος

Εθνικής Ενότητας και πρώην στέλεχος της τ/κ διαπραγματευτικής ομάδας.
σπονδία; Διότι οι ηγέτες και των δύο
πλευρών επιμένουν στην ομοσπονδία. Αν όμως ζητήσουμε από τον
ΟΗΕ να προχωρήσει στην εξακρίβωση του τελικού αποτελέσματος
θα μπορούσε να έρθει στο προσκήνιο
μια «out of the box» συζήτηση.

–Δηλαδή, σε περίπτωση που
υπάρξει τον Μάιο αλλαγή σκυτάλης στην τ/κ ηγεσία και αυτή
απευθυνθεί στον ΟΗΕ, τότε θα
ξεκινήσουμε να συζητάμε εναλλακτικά πράγματα…
–Ακριβώς.

Φυσικό αέριο, Βαρώσι, εγγυήσεις και εδαφικό
–Σε ποια φάση βρίσκεται το
σχέδιό σας για το Βαρώσι;
–Θα ανοίξουμε την πόλη υπό
τ/κ διοίκηση. Παράλληλα, επιθυμούμε να καλέσουμε στην πόλη
τους προηγούμενους κατοίκους
(πριν από το 1974). Η συμφωνία
κορυφής του 1979 μας ζητά να
επιστρέψουμε την πόλη στους
κατοίκους της πριν από τη συνολική λύση. Τότε, οι Ντενκτάς και
Κυπριανού είδαν ότι η συνολική
λύση δεν πρόκειται να συμβεί,
και έτσι εστίασαν στο Βαρώσι.
Αυτό θα πράξουμε σήμερα. Η επιτροπή ακίνητης περιουσίας θα
λάβει κάποιες αποφάσεις υπό τη
σκέπη του ΕΔΑΔ. Πρόκειται για
μια δική μου πρόταση, την οποία
την περίοδο 2012-2015 κατέθεσα
στην «πρωθυπουργία» μας και
στην Τουρκία.

–Ποια είναι η άποψή σας για
το ζήτημα του φυσικού αερίου.
–Η Τουρκία υπέγραψε μια νέα
συμφωνία με τη Λιβύη. Πρόκειται
για μια αναμενόμενη εξέλιξη.
Όσο δεν καταλήγεις σε μια συμφωνία, οι δύο πλευρές θα τρυπούν
ταυτόχρονα. Το 2011 απευθυνθήκαμε στον Δημήτρη Χριστόφια
με μια πρόταση. Ο ίδιος την απέρριψε. Έτσι, στη συνέχεια, στη
Νέα Υόρκη οι κ.κ. Ερντογάν και
Έρογλου υπέγραψαν τη συμφωνία
για την οριοθέτηση των υφαλοκρηπίδων. Στην πορεία, προτείναμε τουλάχιστον τρεις φορές
την ίδρυση μιας (δικοινοτικής)
επιτροπής. Η ε/κ πλευρά δεν αποδέχθηκε αυτές τις προτάσεις. Εφόσον απορρίπτεις τις προτάσεις
μου, δεν είμαι μέρος της συμφωνίας του 1982 για το ναυτικό δί-

καιο, και θεωρώ ότι έχω πολύ μεγαλύτερή παραλιακή γραμμή από
την ε/κ πλευρά, τότε προχωρώ
στις δικές μου ξεχωριστές εργασίες. Εναλλακτικά, με βάση το
διεθνές ναυτικό πλαίσιο, οι πλευρές θα μπορούσαν να καθίσουν
στο τραπέζι και να συζητήσουν
το όλο ζήτημα. Ακόμη και αν δεν
καταλήξουμε σε συμφωνία, μπορούμε να μοιραστούμε τα οικόπεδα με βάση το συνομοσπονδιακό μοντέλο.
–Δηλαδή ο βορράς θα αρκεστεί
με τα οικόπεδα στο βόρειο κομμάτι του νησιού;
–Να δημιουργήσουμε μια γραμμή. Ο βορράς δικός μου, ο νότος
δικός σου. Εναλλακτικά το ανατολικό τμήμα δικό σου, το δυτικό
δικό μου.
–Προτείνετε να προσαρμο-

στούν και οι εγγυήσεις σε αυτό
το μοντέλο. Λ.χ. την παραμονή
της Τουρκίας ως εγγυήτριας
δύναμης του βορρά;
–Οπωσδήποτε. Στο συνομοσπονδιακό μοντέλο θα μπορούσε
να υπάρξει μια τέτοιου είδους ερμηνεία (σ.σ. των εγγυήσεων).
–Σε περίπτωση που θα συζητηθούν εναλλακτικά μοντέλα,
η τ/κ πλευρά είναι έτοιμη και
πρόθυμη να επιστρέψει περισσότερα εδάφη στην ε/κ πλευρά;
–Το ζήτημα της επιστροφής
περισσότερων εδαφών θα μπορούσε να εκληφθεί όχι ως μια συζήτηση με βάση τα ποσοστά γης
που χρησιμοποιούνται, αλλά σε
σχέση με την επιθυμία των Ε/κ
για επιστροφή, δηλαδή ως ένταξη
(περισσότερων) άδειων οικοπέδων
στον διακανονισμό για το εδαφικό.

χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες
παραμέτρους του ΟΗΕ. Στη συνομοσπονδία τα δεσμά των δύο κρατών μπορεί να μην έχουν συνταγματικό χαρακτήρα, να στηρίζονται
περισσότερο σε διμερείς συμφωνίες.
Και τα δύο κράτη θα έχουν ενισχυμένα κυριαρχικά δικαιώματα. Ωστόσο, προς τα έξω –τη διεθνή κοινότητα– θα μπορούν να έχουν και
πάλι κοινή εκπροσώπηση, ταυτότητα υπό τη σκέπη του ΟΗΕ και
της Ε.Ε. Σε αυτό το μοντέλο η κεντρική δομή θα έχει περιορισμένες
εξουσίες, ενδεχομένως αποκλειστικά
σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική. Για ζητήματα όπως η Ε.Ε. και
ΟΗΕ, οι δύο πλευρές θα αποφασίζουν από κοινού. Έτσι, θα αναφερόμαστε σε διζωνική, δικοινοτική
ομοσπονδία εκ νέου. Άλλωστε, ξεκινώντας από το δύσκολο, τη συνομοσπονδία, και γνωρίζοντας η
μία κοινότητα την άλλη καλύτερα
μέσα στον χρόνο, θα μπορούσαμε
σταδιακά να καταλήξουμε στη συνομοσπονδία.
–Σε κάθε περίπτωση, το όραμά
σας είναι ένα τουρκικό, από όλες
τις απόψεις, κράτος στον βορρά,
έτσι δεν είναι;
–Στην πραγματικότητα και στην
ομοσπονδία αυτό θα συμβεί. Υπάρχουν οι παράμετροι του ΟΗΕ που
το εισηγούνται αυτό.
–Στις συνομιλίες οι δύο πλευρές
δεν συμφωνούν σε αυτό το πεδίο…
–Το Συμβούλιο Ασφαλείας λέει
το εξής: Η ξεκάθαρη πλειοψηφία
(clear majority) πληθυσμού και ακινήτων στο βορρά θα είναι Τ/κ και
στον νότο Ε/κ. Και στη συνομοσπονδία θα επωφεληθούμε από αυτήν την αρχή, με τη μοναδική διαφορά ότι ο Ε/κ δεν θα μπορεί να
επεμβαίνει στην δική μου κυρίαρχη
διοίκηση.

Δεν στηρίζουμε Όζερσαϊ
–Όλα δείχνουν ότι οι επικείμενες
«προεδρικές» επιφυλάσσουν αντίκτυπο για το Κυπριακό. Ποια
είναι η άποψή σας για τις «εκλογές»;
–Το ορόσημο για την ανακοίνωση
της υποψηφιότητας του κόμματός
μας είναι ο Δεκέμβρης.
–Το Κόμμα Εθνικής Ενότητας θα
κατέβει στις «εκλογές» με τον
δικό του υποψήφιο;
–Οπωσδήποτε.
–Δεν υπάρχει πιθανότητα να υποστηρίξετε την κοινή υποψηφιότητα του Κουντρέτ Όζερσαϊ;
–Δεν τίθεται ένα τέτοιου είδους
ζήτημα. Η κομματική βάση ζητάει
έναν δικό μας υποψήφιο.
–Η συνομοσπονδία θα αποτελέσει το εκλογικό σας μανιφέστο;
–Ναι. Μαζί με τη συνομοσπονδία,
θα δώσουμε έμφαση στη λύση δύο
κρατών και στη συνεργασία των
δύο πλευρών.

ΑΡΘΡΟ / Του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Ένα κλασικό βιβλίο για το Κυπριακό

Π

ρόκειται για το δίτομο έργο
του Νιαζί Κιζίλγιουρεκ «Μια
ιστορία βίας και μνησικακίας, Η γένεση και η εξέλιξη της
εθνοτικής διένεξης στην Κύπρο»,
Ετεροτοπία, 2019. Είναι πράγματι
ένα κλασικό έργο που θα αποτελεί
βασικό εγχειρίδιο οποιουδήποτε
μελετητή του Κυπριακού, τόσο για
το εύρος της έρευνας και την επιστημονική αναλυτική προσέγγιση
όσο και για την ακαδημαϊκή επάρκεια και εντιμότητα του συγγραφέα.
Πιο πολύ όμως για το πρωτότυπο
θεωρητικό πλαίσιο. μέσα στο οποίο
εντάσσεται και το οποίο φωτίζει
ανυποψίαστες ώς τώρα πτυχές της
συλλογικής συμπεριφοράς των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων στη μακρά διάρκεια της
εθνοτικής διένεξης.
Αντλώντας από τη διεθνή βιβλιογραφία, ο Νιαζί Κιζίλγιουρεκ
χρησιμοποιεί τη «μνησικακία» ως
πολιτικό όρο που ερμηνεύει συλλογικές συμπεριφορές εθνοτικών
ή κοινωνικών ομάδων όταν αισθάνονται πως δεν έχουν το πολιτικό

ή το κοινωνικό στάτους που φρονούν πως τους αρμόζει, οπότε αναπτύσσουν αισθήματα εχθρότητας
έναντι των ομάδων που θεωρούν
ότι αποτελούν εμπόδιο για το στάτους που επιδιώκουν. Μεταφέροντας στην Κύπρο αυτό το θεωρητικό
πλαίσιο, βλέπει τους Τουρκοκυπρίους (Τ/κ) να εμφορούνται από αίσθημα μνησικακίας έναντι των Ελληνοκυπρίων (Ε/κ) στα πρώτα στάδια του εκσυγχρονισμού, καθώς,
από κυρίαρχη κοινότητα, καταλήγουν σε μια «υπανάπτυκτη» και
«αόρατη» μειονότητα σε σχέση με
την πλειοψηφούσα, οικονομικά
και κοινωνικά όσο και πολιτικά
ισχυρότερη ελληνική κοινότητα.
Αντίθετα, μετά την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας (Κ.Δ.), βλέπει
τους Ε/κ, έμφορτους μνησικακίας,
να στρέφονται με αισθήματα εκδίκησης κατά των Τ/κ, τους οποίους
θεωρούν υπαίτιους για τη ματαίωση
της Ένωσης και για το άδικο, στην
εκτίμησή τους, καθεστώς πολιτικής
ισότητας που απέκτησαν.
Αναδιφώντας εκτενή βιβλιογρα-









Αναδιφώντας εκτενή βιβλιογραφία, τεκμηριώνει
τη σύνδεση της βίας, στη
νεωτερική εποχή, με τον
εθνικισμό, καθώς και τη
δημιουργία εθνικών κρατών με πολιτικές αφομοίωσης, καταπίεσης, υποχρεωτικής μετανάστευσης ή και εξόντωσης μειονοτικών ομάδων.
φία, τεκμηριώνει τη σύνδεση της
βίας, στη νεωτερική εποχή, με τον
εθνικισμό, καθώς και τη δημιουργία
εθνικών κρατών με πολιτικές αφομοίωσης, καταπίεσης, υποχρεωτικής μετανάστευσης ή και εξόντωσης μειονοτικών ομάδων. Στην
ανάλυση των φαινομένων βίας και
μνησικακίας στην Κύπρο, αναζητεί
τα κίνητρα των συγκρούσεων όχι

στις πολιτισμικές διαφορές αλλά
στην ασυμβατότητα των επιδιωκόμενων στόχων των δύο κοινοτήτων, καθώς και στη διαμάχη για
πολιτικό στάτους.
Οι κινητοποιήσεις των Ε/κ για
την Ένωση προσλαμβάνονται ως
«υπαρξιακή απειλή» από τους Τ/κ
στη συνείδηση των οποίων λειτουργεί ως εμμονικός φόβος η μοίρα
των Τουρκοκρητικών. Η εμμονή
των Ε/κ στην Ένωση και η πλειοψηφική αντίληψη της δημοκρατίας τροφοδοτούν μέσα στην τουρκική κοινότητα τη μνησικακία και
την εχθρότητα. Αυτή η εχθρότητα
εξελίσσεται σε εθνοτική βία όταν,
κατά την περίοδο του ένοπλου ενωτικού αγώνα των Ε/κ, οι Τ/κ, σε
συμπόρευση με την Τουρκία, στρέφονται προς τη διχοτόμηση.
Σε ό,τι αφορά στην εμπλοκή της
Τουρκίας στο Κυπριακό, μετά το
1955, ο συγγραφέας αναδεικνύει
τον καθοριστικό της ρόλο στη ματαίωση της Ένωσης. Αναδεικνύει,
μέσα από τον ρόλο του Γραφείου
Ειδικού Πολέμου και της ΤΜΤ, την

ποδηγέτηση των Τ/κ στον εθνικιστικό παροξυσμό με αποκορύφωμα
τη σφαγή των Κοντεμενιωτών στο
Κιόνελι (Ιούνιος 1958). Τέλος, κλείνοντας τον 1ο τόμο, εξετάζει και
αναλύει εκτενώς τα γεγονότα που
οδήγησαν στην ίδρυση της Κ.Δ.
με τη στροφή του Μακαρίου προς
την ανεξαρτησία.
Ο 2ος τόμος καλύπτει την περίοδο από την ίδρυση της Κ.Δ. έως
την τουρκική εισβολή. Ενδιατρίβει
εκτενώς στα πρώτα τρία χρόνια
του κοινού κράτους κατά τα οποία
και οι δύο κοινότητες εξοπλίζονται,
οι μεν Ε/κ για να ανατρέψουν το
«άδικο» καθεστώς της Ζυρίχης και
να επανανοίξουν τον δρόμο προς
την Ένωση, οι δε Τ/κ για να ματαιώσουν οποιαδήποτε απόπειρα
των Ε/κ για την Ένωση και, μέσα
από τη σύγκρουση, να επιτύχουν
τη διχοτόμηση. Η ένοπλη σύρραξη
ανέμενε απλώς τον σπινθήρα της
21ης Δεκεμβρίου 1963 για να οδηγήσει τις δύο κοινότητες σε εξοντωτική αναμέτρηση και, παράλληλα, στην κατάρρευση του κοινού

κράτους. Ο συγγραφέας φέρνει τον
αναγνώστη αντιμέτωπο με τα γεγονότα παραθέτοντας στοιχεία και
αριθμούς που μιλούν από μόνα
τους για τις εκατέρωθεν ευθύνες.
Στη συνέχεια, με Θουκυδίδεια κριτική ματιά, εξετάζει τα γεγονότα
γύρω από την τουρκική εισβολή,
αναδεικνύοντας κρίσιμες πτυχές
του κυπριακού δράματος όπως η
εθνοκάθαρση, ο εποικισμός, οι βιασμοί, οι σφαγιασμοί αμάχων, οι
αγνοούμενοι, σε όλη τη δεκαετία
1964-1974.
Τέλος, στον επίλογο του βιβλίου,
ο Νιαζί Κιζίλγιουρεκ αναδεικνύει
την ανάγκη υπέρβασης, από την
κάθε κοινότητα, του εθνικού αφηγήματος που εστιάζει στην αυτοδικαίωση, την ευθεία αναμέτρηση
με το παρελθόν, και την αναγνώριση των εκατέρωθεν εγκλημάτων
ως προϋποθέσεις μιας «λύσης θεμελιωμένης στη συμφιλίωση και
στραμμένης στο μέλλον».

Ο κ. Χρυσόστομος Περικλέους είναι εκπαιδευτικός και πολιτικός συγγραφέας.
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Τα ψηλά τα παραθύρια της Πινδάρου
Το dress code

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

λετής διαβεβαίωσης στο Προεδρικό. Ο Νίκος Αναστασιάδης έχει μανία με την ενδυμασία των στενών του συνεργατών στο
Προεδρικό Μέγαρο. Μια πρώτη γεύση για
το κώλυμα του προέδρου της Δημοκρατίας με τον «Κώδικα ενδυμασίας» πήρε
νέο μέλος της κυβέρνησης ο οποίος δεν
γνώριζε προφανώς ότι για τον Νίκο Αναστασιάδη αποτελεί κόκκινο πανί όσοι εμφανίζονται ενώπιον του με στυλ «Αλέξη
Τσίπρα» δηλαδή χωρίς γραβάτα. Το νέο
κυβερνητικό μέλος λόγω άγνοιας προφανώς την προηγουμένη της τελετής διαβεβαίωσης πήγε στο Προεδρικό χωρίς λαιμοδέτη, παίρνοντας μια πρώτη γεύση για
τις νέες καθημερινές συνήθειες που πρέπει να αποκτήσει και μια πρώτη κρυάδα
εννοείται.

Βασιλική Αναστασιάδη

Ακούστηκε σε πηγαδάκι την ημέρα της τε-

Η τέως υπουργός Μεταφορών Επι-

κοινωνιών και Έργων Βασιλική Αναστασιάδη, διότι ήταν η μόνη που
έμεινε εκτός νυμφώνος, αλλά έφυγε
αξιοπρεπώς.

••••
Οι χαλαροί

προσεχτικός σε ό,τι αφορά το παίγνιο στα
ψηλά αξιώματα…

Ο τελευταίος αποχαιρετισμός όσων έφυ-

Τα τρία νέα πρόσωπα της Βουλής των Αντιπροσώπων είχαν την επίσημη πρώτη τους την Παρασκευή και όλα τα φώτα στράφηκαν πάνω

τους παρόλο που όλη η κυβέρνηση ήταν εκεί λόγω προϋπολογισμού.

Ευαγγελίδης θα συνέχιζε να είναι αόρατος. Το ότι υπήρξε παρασκήνιο δεν χρειάζεται ο δήμαρχος Αραδίππου να μας το
πει. Εκ των υστέρων όμως κ. δήμαρχε
επαναστάτης και πολέμιος της διαπλοκής,
κατά τα λεγόμενά σου, δεν γίνεται. Γιατί
όπως λένε για να είσαι πειστικός δεν φθάνει μόνο να είσαι αλλά πρέπει και να φαίνεσαι.

Οι σχέσεις του γ.γ. του ΑΚΕΛ με ανώτε-

οποίος απειλεί θεούς και δαίμονες με
αποκαλύψεις για το παρασκήνιο της μεταρρύθμισης θα είχαν αξία αν τις έβγαζε
στη φόρα όταν τον πλησίασαν, κατά τον
ίδιο, και του έταξαν λαγούς με πετραχήλια. Κάτι τέτοιο ο «αντάρτης» δήμαρχος
δεν έπραξε. Μέρος του παρασκηνίου που
κατακεραυνώνει σήμερα είναι και ο ίδιος
και αν του είχαν κάνει τα χατίρια, ο κ.

πρέσβης της γειτονικής χώρας δεν πρέπει
να ξεχνά τον ρόλο του, τι λέει δημόσια και
το κυριότερο να κρατά τις λεπτές ισορροπίες για να μην παρεξηγηθεί. Σε ό,τι αφορά το ΑΚΕΛ ο άξονας Λευκωσίας – Τελ
Αβίβ ισχυροποιήθηκε επί αριστερής διακυβέρνησης και με πρέσβη στην Ισραηλινή πρωτεύουσα τον Τάσο Τζιωνή. Ο νυν
πρόεδρος της Δημοκρατίας βρήκε έτοιμη
τη μαγιά και απλώς την απογείωσε.

ρους αξιωματούχους του Ισραήλ στην κυριολεξία είναι στα πατώματα. Η κόντρα
του με τον πρέσβη του Ισραήλ στη Λευκωσία είναι το κερασάκι στην τούρτα μετά τα
όσα είχε πει παλαιότερα για τις σχέσεις
του προέδρου της Δημοκρατίας με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και την επιρροή
του Βενιαμίν Νετανιάχου στον Νίκο Αναστασιάδη. Όποια και αν είναι τα αισθήματα
του Άντρου Κυπριανού για το Ισραήλ, ο

ρεί το καλοκαίρι να παρεπιδημεί ακόμη,
αλλά κάτσετε πρώτα και μετά να αρχίσετε
να κουνάτε τα πόδια σας. Εξάλλου ο Σοφοκλέους ήταν μέχρι προχθές στα κανάλια
εκ μέρους του ΔΗΣΥ. Για να είμαστε δίκαιοι.

Πιο όμορφη

Έγινε ακόμα πιο όμορφή η Κοινοβουλευτι-

κή μας Ομάδα, άκουσα να λέει την Παρασκευή βουλευτής του ΔΗΣΥ, απευθυνόμενος σε ομήγυρη που ήταν παρούσες τόσο
η Σάβια Ορφανίδου όσο και η Ξένια Κωνσταντίνου. Ένας τρίτος εισηγήθηκε να
φωνάξουν και τον Μιχάλη Σοφοκλέους
ωστόσο ο πρώτος δεν βρήκε καλή την
ιδέα, διότι δεν ήθελε όπως είπε να γίνει
πιο σοβαρό το κλίμα. Παίδες ήρεμα, μπο-

Λευτέρης Χριστοφόρου και αναπληρωτής
πρόεδρος του ΔΗΣΥ θα παραδώσει το
αξίωμα στο κόμμα και θα παραμείνει στα
ευρωβουλευτικά του καθήκοντα. Αυτό
ανοίγει τον δρόμο για τον Χάρη Γεωργιάδη, ο οποίος δόξη και τιμή απεχώρησε από
τον θώκο του Υπουργείου Οικονομικών, με
ένα θούριο από τον πρόεδρο Αναστασιάδη
για κατευόδιο, να ανεβεί στο δεύτερο
ύπατο αξίωμα του ΔΗΣΥ.

••••
Ο κολυμβητής

Ο άλλος ευρωβουλευτής και φίλος του Ια-

••••
Η κούρσα

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η

••••

Κρατάει η κολόνια

Τζάμπα μάγκας

Αναπληρωτής

Όπως επίσης μαθαίνω ό ευρωβουλευτής

••••

••••
Οι φωνές του δημάρχου Αραδίππου, ο

••••
ΓΤΠ

γαν από το Προεδρικό έγινε στο γραφείο
της Κλέλιας Βασιλείου. Εντός του γραφείου, εκτός από την οικοδέσποινα, ο Πρόδρομος Προδρόμου, ο Βίκτωρας Παπαδόπουλος η Μαρία Χαραλάμπους και ο Λοΐζος Αντωνίου. Τη συνάθροιση απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός. Ο πιο χαρούμενος με βάση τη γλώσσα του σώματος
ήταν ο Πρόδρομος Προδρόμου παρά το
γεγονός ότι πάει στο λάκκο των λεόντων
του Υπουργείου Παιδείας. Ο σοβαρός της
παρέας ήταν ο Βίκτωρας, ο οποίος σε στιγμές όπως αυτή είναι εκ φύσεως ανέκφραστος. Από το γραφείο της Κλέλιας πέρασε
και ο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο
οποίος φαίνεται πως είναι αρκετά επικοινωνιακός και ευγενικός με το γυναικείο
προσωπικό του Προεδρικού. Πάντως, ο
νέος υπουργός Παιδείας πρέπει να περάσει από την Αρχιεπισκοπή κατά το άγραφο
έθιμο για να πάρει την ευλογία του Μακαριότατου. Μην ξεχνιόμαστε..

μάχη για τις θέσεις των δύο αντιπροέδρων του ΔΗΣΥ. Οι πληροφορίες που ο
Ιανός έμαθε απευθείας από την Πινδάρου
λένε ότι η μία θέση θα πάει στην ωραία εκ
Λάρνακος βουλευτίνα Αννίτα Δημητρίου
και η άλλη στον εξ Αμμοχώστου Ονούφριο Κουλλά. Υπάρχουν λένε και αουτσάιντερ αλλά δεν έδειξαν μέχρι στιγμής
να κάνουν προθέρμανση για την κούρσα.
Όπως επίσης μαθαίνω ο πρόεδρος Αβέρωφ είναι πολύ ευχαριστημένος με την
ανανέωση που επήλθε στην κοινοβουλευτική ομάδα, όμως παρουσιάζεται πολύ

νού, ο Λουκάς Φουρλάς επέστρεψε από
τις Βρυξέλλες κι άρχισε προπόνηση στη
θάλασσα για να βγάλει τον κολυμβητικό
αγώνα με τους ΟΥΚ για τα παιδάκια του
Παιδογκολογικού στον δρόμο για την Ελπίδα στη ζωή. Σάββατο 21 Δεκεμβρίου όσοι
έχετε κότσια και θέληση πάτε να βρείτε
τον Λουκά και τους ΟΥΚ στη Λεμεσό για
έναν εξαιρετικό σκοπό. Παράλληλα μαθαίνω ότι ο Φουρλάς θα το παίζει πλέον δίδυμο με τη Στέλλα στη μάχη κατά του καρκίνου και ετοιμάζονται για μεγάλες εξαγγελίες. Μαζί και η νέα πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Νέα κατάσταση στα ελληνοτουρκικά
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

τεία δημοσίων σχέσεων που απευθύνεται στο εσωτερικό κοινό και
ενορχηστρώνεται από δύο πολιτικούς που συμπλέουν λόγω κοινών
συμφερόντων, αλλά συγχρόνως
υποβλέπουν ο ένας τον άλλον. Ο
μεν πρόεδρος Ν. Αναστασιάδης έχει
ανάγκη την ασπίδα προστασίας του
εθνικού θέματος από τα οικονομικά
σκάνδαλα με τα οποία συνδέεται η
κυβέρνησή του, ο δε υπ. Εξωτερικών Ν. Χριστοδουλίδης είναι ο υποψήφιος διάδοχός του. Για πρώτη
φορά, η δυσφορία που προκαλούν
οι πρόχειρες και επικίνδυνες πρωτοβουλίες της Λευκωσίας γίνεται
θέμα συζήτησης στην Αθήνα, ακόμη
και σε κυβερνητικούς κύκλους.

Για μια φορά συμβαίνει στη χώρα το

αντίθετο του συνήθους: η κατάσταση
είναι σοβαρή, αλλά δεν είναι κρίσιμη. Αναφέρομαι στα ελληνοτουρκικά και σπεύδω να εξηγήσω πώς το
εννοώ. Είναι σοβαρή, κατ’ αρχάς,
διότι οι Τούρκοι δεν παίζουν. Η πρωτοβουλία τους να προχωρήσουν στη
συμφωνία με τη Λιβύη δεν είναι
απλώς προληπτική κίνηση έναντι της
«τριμερούς». (Η Κύπρος μπροστά, η
Ελλάδα να ακολουθεί πειθήνια όπως
πάντα, τέλος, η Αίγυπτος, με μόνο το
ένα δάχτυλο του ενός ποδιού μέσα,
να αναρωτιέται αν πρέπει να μπλέξει
σε αυτή την επιπολαιότητα...). Η κίνηση αυτή είναι έκφραση της μεταμόρφωσης, που υφίσταται τα τελευταία χρόνια η Τουρκία, σε αναθεωρητική δύναμη της περιοχής. Εντούτοις, η κατάσταση δεν είναι κρίσιμη,
επί του παρόντος τουλάχιστον, επειδή το παράθυρο των συνομιλιών
υπάρχει και μένει ανοικτό.

Το τρίτο πρόβλημα είναι εντελώς

Η συνάντηση στο Λονδίνο ήταν χρή-

σιμη, διότι βοήθησε την ελληνική
πλευρά, κυβέρνηση και διπλωματική υπηρεσία, να καταλάβει τις προθέσεις των γειτόνων. Τώρα πια διάσταση ως προς την ερμηνεία της
τουρκικής προκλητικότητας δεν
υπάρχει. Είναι πια πλήρως αντιληπτό ότι απέναντί μας έχουμε μία διαφορετική Τουρκία, με αξιώσεις περιφερειακής δύναμης και τάσεις
προδήλως αναθεωρητικές. Χρησιμοποιεί τη δύναμή της με αποφασιστικότητα, χωρίς να δεσμεύεται από
τις διεθνείς συνθήκες – ούτε καν
από τον χάρτη της Γεωγραφίας...

Υπό αυτήν την έννοια είναι η κατά-

σταση περισσότερο σοβαρή από
όσο τις άλλες φορές. Ωστόσο, η δυνατότητα της συνεννόησης υπάρχει
–διαπιστώθηκε στο Λονδίνο– και, γι’

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

αυτό, μπορείς να πεις ότι δεν είναι
κρίσιμη, δεν πάμε δηλαδή για θερμό επεισόδιο. Η καινούργια δυσκολία, όμως, είναι ότι τη δυνατότητα
αυτή εμείς πρέπει να την αξιοποιήσουμε με μια νέα Τουρκία, τη νεοοθωμανική. Πάει εκείνη που είχαμε συνηθίσει, η κεμαλική – ξεχάστε
τη. Το υπ. Εξωτερικών της Τουρκίας
σήμερα δεν έχει πια την επιρροή
του παρελθόντος, είναι στο περιθώριο· και ο Τσαβούσογλου είναι
απλός κομπάρσος.
Τα προβλήματα που παρουσιάζει η

κατάσταση αυτή για τη χώρα είναι
τρία. Το πρώτο είναι η ατζέντα, τα

προς συζήτηση και διευθέτηση θέματα στις συζητήσεις. Αν αυτά αφορούν τις θαλάσσιες ζώνες και καταλήξουν σε παραπομπή των διαφορών στο Διεθνές Δικαστήριο, «θα
πρέπει να είμαστε ευγνώμονες
προς την Τουρκία», όπως το έθεσε
πρόσωπο με επιρροή στη διαμόρφωση της πολιτικής μας. Η Αθήνα,
δηλαδή, κάθε άλλο παρά φοβάται
τη δικαστική διευθέτηση στη Χάγη,
διότι η λύση που θα δώσει το δικαστήριο θα είναι μέσα στο πλαίσιο
του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συνθηκών. Αν, όμως, η Τουρκία επιδιώξει να περιλάβει στην
ατζέντα το θέμα της Λωζάννης (όχι

ευθέως, αλλά μέσω συγκεκριμένων ζητημάτων που αφορούν τη
Λωζάννη), εκεί έχουμε πρόβλημα.
Ούτε αμέσως ούτε εμμέσως είναι
διατεθειμένη η Αθήνα να δεχθεί
αμφισβήτηση της Λωζάννης.
Το δεύτερο πρόβλημα βρίσκεται

στη δική μας πλευρά και πρόκειται
για την Κύπρο. Για λόγους που δεν
χρειάζεται να θίξουμε τώρα, η Αθήνα σύρεται πίσω από τις επιπόλαιες
κινήσεις της Κύπρου, τις οποίες
υπαγορεύουν, αλίμονο, τα προσωπικά παιχνίδια των πολιτικών της. Η
τριμερής, κατ’ αρχάς, είναι μια επικίνδυνη επιπολαιότητα και αυτό

φαίνεται πια καθαρά. Γιατί η Αθήνα
μετείχε; Από υποχρέωση και αμηχανία. Να όμως τώρα, που η Τουρκία γυρίζει ανάποδα την επιπόλαια
«εξυπνάδα» της τριμερούς, κάνοντας ουσιαστικά τη δική της διμερή
με τη Λιβύη. Πού είναι τώρα η «θωράκιση» των εθνικών δικαίων, όπως
εκαυχώντο οι Κύπριοι πολιτικοί,
έπειτα από κάθε μηνιαία σύνοδο
της τριμερούς;
Οι πρωτοβουλίες που παίρνει η Κύ-

προς, συχνά χωρίς καν να ενημερώνει προηγουμένως την Αθήνα (όπως
πρόσφατα με την προσφυγή στη Χάγη για την ΑΟΖ), είναι μια εκστρα-

δικό μας. Επί 40 χρόνια η κοινή
γνώμη στην Ελλάδα τρέφεται με τις
ίδιες απαράλλακτες ρητορείες που
δημιούργησε το σοκ της ήττας στην
Κύπρο το 1974. Οι Τούρκοι έχουν
πάντα άδικο, εμείς έχουμε πάντα
δίκιο: αυτή η οπτική υφέρπει ακόμη
και στη γλώσσα που χρησιμοποιούμε (ασυνείδητα όπως πάντα) οι δημοσιογράφοι, όταν πρόκειται να μιλήσουμε για τα «εθνικά θέματα». Η
κοινή γνώμη, εν ολίγοις, δεν είναι
καθόλου προετοιμασμένη να δεχθεί ότι, βάσει του ίδιου διεθνούς δικαίου που εμείς επικαλούμαστε,
έχει και η Τουρκία κάποια δικαιώματα στις θαλάσσιες ζώνες. Αυτό
περιορίζει πολύ τα περιθώρια κινήσεων της κυβέρνησης ή, στην αντίθετη περίπτωση, επιβάλλει ρίσκα.

Το συμπέρασμά μου είναι ότι, ειλι-

κρινά, θα προτιμούσα η κατάσταση
να ήταν κρίσιμη και όχι σοβαρή...
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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Άλλαξε
ο Μανωλιός

Βασιλική επίσημη
αγαπημένη

Και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Κάπως
έτσι και ο ανασχηματισμός του Προέδρου μας. Μετά από φημολογίες μηνών
και σενάρια επί σεναρίων, τα οποία οι
πλείστοι από μας παρακολουθούσαμε
με ελάχιστο ή ακόμα και μηδενικό ενδιαφέρον, μάθαμε και το τελικό αποτέλεσμα. Ποιοι
φεύγουν, ποιοι μένουν και ποιοι έρχονται. Λες και
πρόκειται για ριάλιτι σόου, το οποίο απλά χαζεύαμε
μέχρι να αρχίσει η ταινία που πραγματικά μας ενδιαφέρει να δούμε. Κάπως έτσι και με τον ανασχηματισμό. Τον παρακολουθούμε από καθαρή περιέργεια
ή ακόμα και με διάθεση κουτσομπολιού και όχι γιατί
ευελπιστούμε ότι θα αλλάξει κάτι επί της ουσίας.
Και όσο κι αν δεν θέλουν οι πολιτικοί μας να το
εννοήσουν- είτε γιατί δεν τους βολεύει, είτε γιατί
δεν τους ενδιαφέρει καν- η πραγματικότητα είναι
δυστυχώς μία και μοναδική: Μας έχουν καταντήσει
να πιστεύουμε πως όλοι βράζουν στο ίδιο καζάνι και
πως ένας ακόμα ανασχηματισμός σημαίνει απλώς
πως «άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς». Τίποτα περισσότερο. Δηλαδή τίποτα περισσότερο από ένα ακόμα κομματικό παιγνίδι το οποίο
θα εξυπηρετήσει τις δικές τους κομματικές ανάγκες
και θα “βολέψει” όσους πρέπει να βολευτούν προκειμένου να κρατηθούν οι εσωκομματικές ισορροπίες.
Ούτε καν τα προσχήματα.
Και όσο για το ρόλο που καλείται ένας υπουργός
να παίξει αυτά είναι ψιλά γράμματα. Προέχει η εξυπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων και όχι του
δημόσιου, όπως άλλωστε συμβαίνει εδώ και χρόνια
με αποτέλεσμα ο πολίτης να αισθάνεται ο τελευταίος
τροχός της αμάξης. Και αυτό δεν υπογραμμίζει τίποτα
άλλο παρά την κατάντια της πολιτικής μας ζωής, την
οποία είναι απορίας άξιον γιατί οι πολιτικοί μας την
προσπερνούν σφυρίζοντας αδιάφορα και την θυμούνται μόνο όταν πλησιάζουν εκλογές παριστάνοντας
πως δήθεν στο ενδιάμεσο διάστημα τους προβλημάτιζε
τα μέγιστα. Ούτε τα μέγιστα, ούτε τα ελάχιστα τους
προβλημάτιζε. Το μόνο που τους προβληματίζει είναι
το πώς θα συνεχίσουν απτόητοι το δικό τους παιγνίδι,
δηλαδή να συγκρατούν τα ποσοστά τους, να διατηρούν
τις καρέκλες τους και τις λιμουζίνες τους και να εξαργυρώνουν χατίρια και χάρες και δεν ξέρω και εγώ τι
άλλο, ο ένας στον άλλο.
Διότι αν πραγματικά θέλαμε να μιλούμε για ανασχηματισμό τότε θα φρόντιζαν οι κυβερνώντες να
μας πείσουν πρώτα ότι εκείνο που προέχει είναι να
αλλάξουν νοοτροπίες και σαθρά στεγανά στην λειτουργία Υπουργείων και στο ρόλο Υπουργών και όχι
απλώς να αλλάξει τα ρούχα του ο Μανωλιός. Άν για
παράδειγμα ερχόταν ο Πρόεδρος (σενάριο επιστημονικής φαντασίας βέβαια) και έλεγε ότι θεωρεί σημαντικό να αλλάξει ο Υπουργός Παιδείας ώστε πλέον
να τεθεί ένας φραγμός στην παρέμβαση της Εκκλησίας
στο εν λόγω Υπουργείο, τότε, ναι, ο πολίτης θα αισθανόταν ότι επιτέλους αρχίζει κάτι να αλλάζει επί
της ουσίας και όχι για να έχουμε να λέμε. Και ειδικά
μετά από τα σημεία και τέρατα τα οποία έχει διαπράξει
ο Αρχιεπίσκοπός μας και στα οποία κανένας από
τους κυβερνώντες δεν έχει αντιδράσει, ούτε και έχει
τολμήσει να τον βάλει στην θέση του. Μια τέτοια
πολιτική απόφαση θα ήταν αρκετή για να κινήσει
τον ενδιαφέρον του πολίτη και να τον μετακινήσει
από την πεποίθησή του πως “όλοι στο ίδιο καζάνι
βράζουν” και πως δεν έχει οποιοδήποτε νόημα ένας
ανασχηματισμός.
Όταν λοιπόν μιλάμε για ανασχηματισμό αν αυτός
δεν συνοδεύεται και από ξεκάθαρες πολιτικές δηλώσεις
για αλλαγή νοοτροπιών (και όχι απλά προσώπων) και
σαθρών καταστάσεων, τότε προφανώς ο πολίτης αισθάνεται πως πρόκειται για ένα ακόμα πολιτικό
ελιγμό που εξυπηρετεί το “θεαθήναι”. Το φλέγον
ωστόσο ερώτημα είναι γιατί δεν το αντιλαμβάνονται
οι κυβερνώντες μας πως ο πολίτης εισπράττει πλέον
αυτές τις πολιτικές κινήσεις και μετακινήσεις με απάθεια διότι πιστεύει πως δεν αποσκοπούν στην βελτίωση
της ζωής και της καθημερινότητάς του; Και αν υποθέσουμε ότι το αντιλαμβάνονται τότε γιατί εξακολουθούν να συμπεριφέρονται λες και δεν τους πέρασε
καν από το μυαλό;

Hταν τελικά η «Επίσημη Αγαπημένη» του
Υπουργείου Μεταφορών η Βασιλική Αναστασιάδη. Με τον στίχο της Ελένης Λιάκου,
στο κλασικό πλέον τραγούδι του Γρηγόρη
Μπιθικώτση, για την «Επίσημη Αγαπημένη»,
αποχαιρέτησε την Βασιλική ο Σταύρος Μιχαήλ, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Μεταφορών
και πάλαι ποτέ, ο πιο δουλευταράς υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών, κατά τη μαρτυρία πρώην υπουργών.
Τα δάκρυα των στενών συνεργατών της Βασιλικής, οι
οποίοι εργάζονταν ατέλειωτες ώρες μαζί της, για 21
μήνες, σίγουρα πάνε με τους στοίχους του τραγουδιού:
«Ας ήτανε αληθινό το όνειρο τ’ αποψινό, το όνειρο τ’
αποψινό ας ήτανε αληθινό».
Η ιστορία της Βασιλικής Αναστασιάδου, στο Υπουργείο
Μεταφορών, θυμίζει το ανέκδοτο με τον σπουδαίο δικηγόρο, ο οποίος για 30 χρόνια «πολεμούσε» για μια
υπόθεση. Κάποια στιγμή ήρθε η ώρα και ανέλαβε τα
ηνία ο γιος του. Από τις πρώτες μέρες, έτρεξε χαρούμενος
στον πατέρα του για να του αναγγείλει ότι κατάφερε να
διευθετήσει την υπόθεση. Τότε έκπληκτος δέχθηκε την
κατσάδα του «σοφού» πατέρα του, ότι εγώ με αυτή την
υπόθεση σε ανάγιωσα και σε σπούδασα και εσύ σε μια
εβδομάδα σκότωσες την «κότα με τα χρυσά αβγά.» Η
Βασιλική στο γρήγορο διάβα της, από το πιο δύσκολο
και το πιο επικίνδυνο Υπουργείο, το οποίο διαχειρίζεται
έργα δισεκατομμυρίων ευρώ, κατάφερε για χάρη των
πολιτών να λύσει χρονίζοντα προβλήματα.
Η Βασιλική ανέλαβε τον υπουργικό θώκο, με όπλο τις
άριστες νομικές της γνώσεις, λόγω της πολύχρονης υπηρεσίας της στη Βουλή και ειδικότερα στο εξαιρετικά δύσκολο έργο της σύνταξης νομοσχεδίων και προτάσεων
νόμου. Με δύναμη, τη μακρά της πείρα, στο δύσκολο
έργο της εναρμόνισης της κυπριακής νομοθεσίας με το
ευρωπαϊκό κεκτημένο, κατά την ενταξιακή πορεία της
Κύπρου και τις συνεχείς επισκέψεις σε ευρωπαϊκά σώματα.
Με ασπίδα, τον μειλίχιο χαρακτήρα της και την εργασιομανία της. Και με δόρυ τη μοναδική ικανότητά της
να κερδίζει τον σεβασμό των συνεργατών της, όχι με
αγριοφωνάρες και άπρεπες χειρονομίες, όχι με τον φόβο
και τις απειλές, αλλά με σεβασμό στην αξιοπρέπεια των
υφισταμένων της και τις απίστευτες γνώσεις της.
Ακόμη η τέως υπουργός Μεταφορών δεν καταδέχθηκε
ποτέ την πρακτική της «ολίγον» παρανομίας και της
«ολίγον» αντισυνταγματικότητας, στα νομοσχέδια και
τις συμβάσεις, με αποτέλεσμα να κερδίσει αφενός μεν,
τον σεβασμό των «γνωστικών» δημοσίων υπαλλήλων
και αφετέρου δε να ανακόψει τα τερτίπια των κάθε λογής
απατεώνων του λευκού κολάρου, οι οποίοι απομυζούν,
σύμφωνα και με τις εκθέσεις του γενικού ελεγκτή, τα
χρήματα των φορολογουμένων. Το κόλπο του «ολίγον»
αποτελεί την κύρια αιτία, για την οποία δεν προχωρούν
τα έργα. Οι «χαμένοι» τρέχουν στην Αναθεωρητική Αρχή
και στα δικαστήρια, δικαίως ή αδίκως, και τότε αρχίζουν
τα παρασκηνιακά αλισβερίσια. Όταν υπάρχουν ξεκάθαροι
κανόνες, τότε μειώνονται οι ύποπτες συναλλαγές.
Η Βασιλική Αναστασιάδου, στους λίγους μήνες που
είχε τα ηνία στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών
και Έργων, κατάφερε να προχωρήσει έργα τα οποία για
πολλά χρόνια ή και δεκαετίες, βρίσκονταν στα συρτάρια.
Τα σημαντικότερα ίσως έργα, είναι η προώθηση της εγκατάστασης των καμερών φωτοεπισήμανσης και των
μεγάλων οδικών έργων, για τα οποία θα την ευχαριστούν
–χωρίς να το ξέρουν– χιλιάδες πολίτες, αφού με μαθηματική ακρίβεια, θα μειωθούν κάθετα, σύμφωνα με την
παγκόσμια πρακτική, τα θανατηφόρα και τα άλλα σοβαρά
δυστυχήματα. Έθεσε και τις βάσεις και για την λύση
του κυκλοφοριακού χάους στην Λευκωσία, χωρίς βεβαίως
να δούμε επανάληψη του δράματος με την πλατεία Ελευθερίας.
Η Βασιλική, η οποία πρώτη τραγούδησε σε δίσκο το
1974 το «Δεν Ξεχνώ» ατύχησε με το σοβαρό πρόβλημα
στις φωνητικές της χορδές. Ακόμη υποτίμησε και την αξία
της προβολής του έργου της, εκτιμώντας ότι έπρεπε να
μιλά με τα έργα της. Και πληγώθηκε σφόδρα, όπως η ίδια
αποκάλυψε, με τα ύποπτα δημοσιεύματα. Ουδείς αναντικατάστατος και βεβαίως ούτε και η Βασιλική Αναστασιάδου.
Ωστόσο, αυτό που θα μείνει, όπως ομολογούν όσοι συνεργάστηκαν μαζί της, είναι το νέο ήθος και οι νέες σύγχρονες
ευρωπαϊκές πρακτικές διακυβέρνησης, οι οποίες ανέδιναν
άρωμα γυναίκας, καλοσύνης και χαράς.

elenixenou11@gmail.com

EPA/BALAZS MOHAI

AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Άνδρας ντυμένος Άγιος Βασίλης σε τρίτροχο όχημα επισκέπτεται το νοσοκομείο Παίδων Pal Heim στη

Βουδαπέστη.

ΑΡΘΡΟ / Του ΒΙΚΤΩΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Aς μιλήσουμε για μεταρρυθμίσεις

Μ

ετά από μια μακρά περίοδο, κατά την
οποία η αντιπολίτευση του ΑΚΕΛ εξαντλήθηκε με μια στείρα και μηδενιστική
κριτική απέναντι στην κυβέρνηση και σε πολλές
μάλιστα περιπτώσεις και σε αήθεις προσωπικές
επιθέσεις κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας,
ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες το 2019.
Με τη νέα χρονιά η κυβέρνηση του προέδρου
Αναστασιάδη θα έχει άλλα τρία χρόνια στο πηδάλιο
της διακυβέρνησης της χώρας. Συνεπώς, το ενδιαφέρον των πολιτών είναι στραμμένο στον
τρόπο που θα πολιτευτούν κυβέρνηση και πολιτικές δυνάμεις κατά τη νέα χρονιά, ώστε να επιλυθούν τα προβλήματά τους, να εκσυγχρονιστεί
η χώρα και το κράτος, να διατηρηθεί η δημοσιονομική σταθερότητα (που επιτεύχθηκε με τις
πολλές θυσίες ολόκληρου το λαού) και να διευρυνθεί η ανάπτυξη των τελευταίων χρόνων.
Μετά την επανεκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας το 2018, η κυβέρνηση προχώρησε
στην εφαρμογή της μεγαλύτερης μεταρρύθμισης
στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας (μετά
την εισαγωγή του συστήματος των Κοινωνικών
Ασφαλίσεων) το ΓεΣΥ. Προχώρησε επίσης στη
δημιουργία των Υφυπουργείων Ναυτιλίας και
Τουρισμού που ήδη απέδωσαν και προσφέρουν
σημαντικά στη διατήρηση και διεύρυνση της
ανάπτυξης της οικονομίας μας.
Κατά την τελετή της διαβεβαίωσης των νέων
Υπουργών αυτή την εβδομάδα, ο πρόεδρος Αναστασιάδης, αφού υπενθύμισε τις δεκάδες μεγάλες
και μικρές μεταρρυθμίσεις που έκανε η κυβέρνησή
του από το 2013 και μέχρι σήμερα, έδωσε το
στίγμα και το πρόσταγμα, καθορίζοντας τις προτεραιότητες στο θέμα των μεταρρυθμίσεων για
τη νέα χρονιά που έρχεται και είναι οι ακόλουθες:
1. Η ολοκλήρωση του ΓεΣΥ, μέσω της εφαρμογής της δεύτερης φάσης και της αυτονόμησης
των δημόσιων νοσηλευτηρίων.
2. Η ενίσχυση της ευελιξίας, αποτελεσματικότητας και ταχύτητας λήψης αποφάσεων στο
σύστημα Δικαιοσύνης, μέσω της εφαρμογής
σειράς νομοσχεδίων που έχουν κατατεθεί με
παράλληλη εφαρμογή της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.
3. Τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Υπηρεσίας, μέσω των σχετικών επανακατατεθέντων
νομοσχεδίων και τα οποία αφορούν τη βέλτιστη
αξιοποίηση του αξιόλογου ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά
τις διαχρονικές αγκυλώσεις και αδυναμίες του
δημόσιου τομέα.
4. Την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με συγχωνεύσεις Δήμων
και τη συμπλεγματοποίηση Υπηρεσιών στη βάση
και της σχετικής πρότασης που κατατέθηκε,
ούτως ώστε να υπάρξει ποιοτική αναβάθμιση
στις υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες

και αφορούν την καθημερινότητά τους.
5. Τη συνολική μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, περιλαμβανομένου του συστήματος αξιολόγησης και της βέλτιστης αποδοτικότητας του εργασιακού χρόνου, με στόχο
την ενίσχυση της παρεχόμενης παιδείας.
6. Την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με στόχο την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας που θα ολοκληρωθεί με την ενοποίηση
όλων των συναφών αρμοδιοτήτων σε ένα Υφυπουργείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Έρευνας
και Καινοτομίας.
7. Τη νέα απλοποιημένη διαδικασία για την
αδειοδότηση έργων στη βάση του Επενδυτικού
Νόμου που ήδη κατατέθηκε στη Βουλή.
8. Την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής
για τον Τουρισμό, με βασική στόχευση την περαιτέρω ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού
προϊόντος, την επίλυση διαρθρωτικών αδυναμιών
και τη διείσδυσή μας σε νέες μεγάλες αγορές.
9. Την προώθηση και υλοποίηση των προνοιών
του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης των Ορεινών
Κοινοτήτων, όπως υιοθετήθηκε από το Υπουργικό
Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2019.
10. Τη μεταρρύθμιση και ενίσχυση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σύσταση νέας ανεξάρτητης Εποπτικής Αρχής για τον Ασφαλιστικό
Τομέα και τα Ταμεία Προνοίας.
11. Το άνοιγμα της ανταγωνιστικής αγοράς
ενέργειας, με στόχο τη μείωση του κόστους της
ηλεκτρικής ενέργειας.
12. Την υλοποίηση του σχεδίου αειφόρου ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού πάρκου Ακάμα, με
στόχο την ορθολογική διαχείριση της χερσονήσου,
με πλήρη σεβασμό στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις αλλά και την ανάγκη συμβατής ανάπτυξης
των κοινοτήτων.
13 Τη δημιουργία Υφυπουργείου Πολιτισμού
που θα συνενώσει όλες τις έως τώρα διάσπαρτες
Υπηρεσίες υπό έναν φορέα.
14. Την έναρξη διαλόγου με τους κοινωνικούς
εταίρους και τις επαγγελματικές οργανώσεις για
τη θεσμοθέτηση εθνικού κατώτατου μισθού όταν
επιτευχθούν συνθήκες πλήρους απασχόλησης.
15. Την υλοποίηση της νέας στεγαστικής πολιτικής.
Για την επιτυχία όλων αυτών των μεταρρυθμίσεων απαιτείται κοινωνική συναίνεση και συμμαχία. Πάνω από όλα, όμως, απαιτείται η μέγιστη
πολιτική συναίνεση και συνεργασία ώστε να
γίνουν πραγματικότητα. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης και η κυβέρνηση έχουν την πολιτική βούληση να τις προωθήσουν σε συνεργασία με όσες
πολιτικές δυνάμεις επιθυμούν τις αλλαγές και
τις μεταρρυθμίσεις στο κράτος και την κοινωνία.

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

kaparispan@yahoo.gr

ΑΡΘΡΟ / Του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΓΚΟΥ

Η Αγκυρα θέλει διμερή διαπραγμάτευση

Ε

υτυχώς σταμάτησε γρήγορα η ομφαλοσκόπηση μέσω συζήτησης κατά πόσον η ελληνική πλευρά έπρεπε ή δεν
έπρεπε να επιδιώξει συνάντηση με την τουρκική στο Λονδίνο, μετά την τελευταία κλιμάκωση των προκλήσεων του Ταγίπ Ερντογάν. Παρά τη φιλότιμη προσπάθεια του
Αλ. Τσίπρα, που για άλλη μία φορά επιβεβαίωσε τον εαυτό του. Την ίδια ώρα που ο
Ελληνας πρωθυπουργός συναντούσε τον
Τούρκο πρόεδρο, αυτός επέλεξε να εξαπολύσει αντιπολιτευτικούς μύδρους μπροστά
σε κομματικό ακροατήριο, επικρίνοντας ως
χλιαρή τη στάση της κυβέρνησης απέναντι
στην Αγκυρα. Εκ των υστέρων άλλαξε γραμμή, αν κρίνουμε από τη συγκρατημένη συμπεριφορά στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ σε δημόσιες
τοποθετήσεις τους. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία
το ερώτημα αν έπρεπε ή όχι να γίνει η συνάντηση. Η αλήθεια είναι ότι ο Ταγίπ Ερντογάν και η Τουρκία ούτε προσπαθούν ούτε

κρύβουν τις προθέσεις τους, και δεν μπλοφάρουν. Η πολιτική που ακολουθεί σήμερα
η Αγκυρα αποτελεί συνέχεια της πολιτικής
της στη δεκαετία του ’70. Πρόκειται για
εθνική πολιτική που εκδηλώνεται, κλιμακώνεται και υλοποιείται τώρα ανοικτά, γιατί
η τουρκική ηγεσία κρίνει ότι τη βοηθούν οι
διεθνείς συνθήκες. Η αστάθεια που επικρατεί
στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της
Ανατολικής Μεσογείου –και σε μεγάλο βαθμό
παγκοσμίως–, η παρουσία και η αναστάτωση
που προκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ (μαζί με
τη... γοητεία που ασκεί πάνω του ο Ταγίπ
Ερντογάν), η προσέγγιση Τουρκίας - Ρωσίας,
η αμηχανία της Ευρώπης και τα εθνικά συμφέροντα που απαγορεύουν ενιαία γραμμή,
η έλλειψη βούλησης της Γερμανίας να εμπλέκεται σε καυτά θέματα.
Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι ο Τούρκος
πρόεδρος θα προχωρούσε όπως προχωρεί,
είτε γινόταν η συνάντηση είτε όχι. Οσοι νό-

μιζαν ότι ίσως να προέκυπτε κάτι νέο από
την ελληνοτουρκική συνάντηση στο Λονδίνο
έπεσαν τραγικά έξω. Το ίδιο θα ισχύσει αν
πιστέψουν ότι η Τουρκία θα αλλάξει γραμμή
επειδή η Αθήνα και διάφορες άλλες πρωτεύουσες καταδικάζουν την προκλητικότητα
της Αγκυρας και κρίνουν άκυρο το μνημόνιο
συναντίληψης που υπέγραψε με την αμφισβητούμενη κυβέρνηση της Τρίπολης στη
Λιβύη. Μόνον αν αλλάξουν τα δεδομένα εκεί
και υπερισχύσει στον εμφύλιο η πλευρά που
υποστηρίζεται από την Αίγυπτο μπορεί να
αλλάξει κάτι. Με την υπενθύμιση πάντα ότι
η Τουρκία ακολουθεί πολιτική ισχύος στην
περιοχή και δεν νοιάζεται για διεθνείς νομιμότητες και άλλες τέτοιες «λεπτομέρειες»,
ούτε επιθυμεί να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής
Ενωσης, σενάριο εξαρχής φανταστικό. Οπως
εξελίχθηκαν τα πράγματα και απ’ όσα έγιναν
γνωστά λοιπόν, το «φανερό» μυστήριο της
ελληνοτουρκικής συνάντησης ήταν η πα-

ρουσία του Μπιναλί Γιλντιρίμ στο πλευρό
του Ερντογάν. Οι πληροφορίες μάλιστα λένε
ότι ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε διεύρυνση
του αριθμού των δύο αντιπροσωπειών για
να είναι και ο λεγάμενος παρών. Είναι τέως
πρωθυπουργός, τέως υποψήφιος του Ερντογάν για δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης
και απλός βουλευτής σήμερα, οπότε είναι
ερώτημα γιατί τον ήθελε δίπλα του ο... σουλτάνος. Για να στείλει ένα μήνυμα στο εσωτερικό της χώρας του ή για να υπονοήσει
κάτι στους δικούς μας; Το άλλο μυστήριο
είναι αν κατά τη συνάντηση έγινε λόγος,
τουλάχιστον από την ελληνική πλευρά, για
κοινή προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο
της Χάγης, και αν ναι, ποια ήταν η αντίδραση
των Τούρκων. Κατά τα άλλα, αυτά που γνωρίζαμε πριν από τη συνάντηση, τα ίδια ξέρουμε και σήμερα, με την προσθήκη του
περιεχομένου του τουρκολιβυκού μνημονίου
συναντίληψης. Πρώτον, η Τουρκία αντιμε-

τωπίζει ως ενιαίο σύνολο τα κυριαρχικά δικαιώματα Κύπρου και Ελλάδας, αλλά ίσως
δούμε διαφοροποιημένες τις τακτικές της
επί του πεδίου όσον αφορά τις ΑΟΖ των δύο
χωρών. Δεύτερον, είναι φανερό ότι θέλει
να αποκόψει πλήρως την Ελλάδα από τα κυριαρχικά δικαιώματα και τις εξελίξεις στην
Ανατολική Μεσόγειο. Τρίτον, η διακηρυγμένη
προτεραιότητά της είναι να σύρει την Ελλάδα
σε διμερείς διαπραγματεύσεις εφ’ όλης της
ύλης και δείχνει διατεθειμένη να φτάσει στα
άκρα για να το πετύχει. Τέταρτον, δεν πρέπει
να υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η λιβυκή
ηγεσία με έδρα την Τρίπολη είναι μαριονέτα
της Αγκυρας και θα την υπακούει όσο βρίσκεται στη ζωή. Πέμπτον, θα συνεχιστεί η
εργαλειοποίηση των προσφυγικών ροών,
ανάλογα και με τους παράδες που θα εξασφαλίζει από την Ευρώπη. Εκτον, ο καλός
Θεός της Ελλάδας βοηθός, εφόσον όμως διαμορφωθεί εθνική στρατηγική...
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Μόνος αποδέκτης
ο αναγνώστης
Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Δεν σταματάω να εκπλήσσομαι με το
πώς «διαβάζει» τα
ρεπορτάζ, τα άρθρα,
τα σκίτσα η αθηναϊκή πολιτική και δημοσιογραφική «πιάτσα». Πίσω από
κάθε ένα από αυτά βλέπει φαντάσματα ή απόκρυφα σχέδια. Ξυπνάς
ένα πρωί και παίρνεις μήνυμα από
έναν παλαίμαχο πολιτικό του τύπου «κατάλαβα πού το πάτε, πήρα
το μήνυμα». Αν και πολύ πρωί,
και μάλιστα πριν από τον καφέ,
θέλεις να του απαντήσεις: «Ανθρωπέ μου, δεν ήθελε κανείς να
σου στείλει κανένα μήνυμα. Ο
σκιτσογράφος ήταν όπως πάντα
καυστικός, ο αρθρογράφος δηκτικός –ίσως και στο όριο της εμπάθειας– αλλά απολαυστικός. Οσο
για την είδηση ή την κριτική που
σε δυσαρέστησε, πήγαινε λίγο πίσω και δες πόσες ανάλογες γκρίνιες
θα πρέπει να έχουμε ακούσει όλοι
από αντιπάλους σου».
Στην εποχή μας έχουμε και
ένα νέο είδος δημοσιογραφίας,
που ασχολείται –σχεδόν αποκλειστικά– με τα άλλα μέσα. Εκεί ανθούν κάθε λογής σενάρια, για επιχειρηματικές προτιμήσεις ή δυσαρέσκειες και άλλα πολλά που
καθορίζουν τη γραμμή μιας εφημερίδας. Τα διαβάζεις, είσαι σίγουρος ότι πίσω από αυτό που
γράφεται δεν υπήρχε τίποτα απολύτως, το ξέρεις καλά. Είναι σαν
να διαβάζεις κριτική θεάτρου από
κάποιον που σίγουρα δεν έχει δει
το έργο και θα έγραφε το ίδιο
άσχετα αν έβλεπε Τσέχοφ ή Αισχύλο.
Είναι φυσικό και υγιές σε αυτή

τη δουλειά να έρχεσαι αντιμέτωπος με τη δυσπιστία. Ειδικά μετά
την οικονομική κρίση και την άνθηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι πολίτες αμφισβητούν
τα πάντα και έχουν δίκιο. Αλλωστε
κανείς δεν θα τους πείσει ότι στη
χώρα μας δεν ανθεί σε κάποιες
σκοτεινές γωνιές η «συμβολαιακή
δημοσιογραφία», η επί πληρωμή
αποθέωση ή δολοφονία προσωπικοτήτων, και ούτω καθ’ εξής.
Τα τελευταία άλλωστε χρόνια
επικράτησε η μόδα του κανιβαλισμού, στην οποία επιδόθηκαν
πολιτικές δυνάμεις που μπέρδεψαν τον πολιτικό ακτιβισμό με
τον χυδαίο εκφασισμό του δημόσιου λόγου. Τους καρπούς τους
γεύονται και οι ίδιοι τώρα, αλλά
είναι αργά. Εφεραν τον «τραμπισμό» στον ελληνικό δημόσιο διάλογο πολύ πριν από τον Τραμπ.
Επειδή θα περάσουμε και άλλα
δύσκολα ως κοινωνία, η ανάγκη
για ψύχραιμη ενημέρωση και νηφάλιο διάλογο θα είναι μεγάλη.
Καμία χώρα δεν μπορεί να σταθεί
πραγματικά στα πόδια της χωρίς
σοβαρή και ανεξάρτητη ενημέρωση. Το προσφυγικό/μεταναστευτικό και η αργή εμπέδωση
μιας αίσθησης αισιοδοξίας για το
μέλλον σε όλη την κοινωνία θα
συντηρούν την καχυποψία και
θα κάνουν σαγηνευτικές τις τοξικές Σειρήνες των άκρων. Το καλύτερο αντίδοτο σε αυτό, όπως
έλεγε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, είναι ο ενημερωμένος πολίτης. Μόνο που στην εποχή μας
θέλει πολλή επιμονή και υπομονή
για να είσαι ενημερωμένος πολίτης.

ΓΝΩΜΕΣ
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Νατοϊκές εγγυήσεις και επιφυλάξεις
Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Διαβάζοντας τη διακήρυξη του Λονδίνου,
στην οποία το ΝΑΤΟ
πανηγυρίζει για «τα 70
χρόνια της ισχυρότερης και πιο επιτυχημένης Συμμαχίας στην Ιστορία, και
την 30ή επέτειο της πτώσης του Σιδηρού Παραπετάσματος», αναρωτιέται κανείς εάν οι ηγέτες των χωρών-μελών που συμμετείχαν στη σύνοδο κορυφής επιχειρούν να πείσουν
εαυτούς ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά απ’ ό,τι είναι. Δεν αμφισβητείται ο ρόλος του ΝΑΤΟ στη
διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, ούτε
ότι οι δεσμοί μεταξύ των χωρώνμελών αποτελούν κρίσιμη οχύρωση
εναντίον των απειλών της εποχής
μας. Αλλά όσοι παρακολουθούν τις
ενέργειες της Τουρκίας και τη συμπεριφορά του προέδρου των ΗΠΑ,
πρέπει να απορούν με όσα ισχυρίζεται
η Συμμαχία στη διακήρυξη της περασμένης Τετάρτης.
«Το ΝΑΤΟ εγγυάται την ασφάλεια
των εδαφών και του 1 δισ. πολιτών,
την ελευθερία, τις κοινές αξίες, μεταξύ
των οποίων η δημοκρατία, η ατομική
ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα
και το κράτος δικαίου. Η αλληλεγγύη,

η ενότητα και η συνοχή είναι θεμελιώδεις αρχές της Συμμαχίας μας»,
δηλώνει η Συμμαχία. Επιβεβαιώνει,
μάλιστα, τη δέσμευση του άρθρου 5
ότι «επίθεση εναντίον ενός συμμάχου
θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων
μας».
Προφανώς, η εκδήλωση καλών
προθέσεων είναι από μόνη της σημαντική, δείχνοντας ότι, παρά τα
γνωστά προβλήματα, η Συμμαχία
θέλει να προσποιείται ότι όλα είναι
εντάξει στους κόλπους της. Η ουσία,
όμως, είναι ότι όσο το ΝΑΤΟ εθελοτυφλεί, τόσο θα βρεθεί προ αδιεξόδου
– και αυτό θα συμβεί τη στιγμή της
κρίσης. Δεν χρειάζεται να προτρέχουμε σε κλιμάκωση της έντασης
μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας για να
το διαπιστώσουμε. Αρκεί να αναλογιστούμε τι συνέβη στα τέλη του
2015, όταν τουρκικά αεροσκάφη κατέρριψαν ρωσικό μαχητικό πάνω
από τη Συρία. Αντιμετωπίζοντας την
οργή του Πούτιν, που τον κατηγόρησε ως «συνεργάτη των τρομοκρατών», ο Ερντογάν απευθύνθηκε στο
ΝΑΤΟ, ζητώντας τη στήριξη των
συμμάχων. Ενώ οι ΗΠΑ και ο γ.γ.
του ΝΑΤΟ εξέφρασαν τη στήριξή
τους προς την Τουρκία, ουδείς ήταν

διατεθειμένος να απειλήσει με πόλεμο
τη Ρωσία λόγω της τουρκικής επιπολαιότητας. Οι επιφυλάξεις των
συμμάχων ήταν δικαιολογημένες:
όταν είδε ότι δεν θα τα έβγαζε πέρα
με τον Πούτιν, ο Ερντογάν αναδιπλώθηκε και επιδίωξε καλές σχέσεις
με τη Ρωσία. Αφού δεν προκάλεσε
παγκόσμιο πόλεμο, ο Τούρκος πρόεδρος συμμάχησε με τη χώρα που
υποτίθεται ότι απειλούσε τη δική
του και όλο το ΝΑΤΟ. Αυτό ήταν σοβαρό πλήγμα για την αξιοπιστία του
ΝΑΤΟ όσον αφορά τη δέσμευση του
άρθρου 5: όταν διακυβευόταν η δική
τους εμπλοκή σε πόλεμο, οι σύμμαχοι
είχαν τη σωφροσύνη να αξιολογήσουν εάν πράγματι απειλείτο ένας
σύμμαχος και πόσο ο ίδιος είχε προκαλέσει την κρίση.
Εκτοτε, όμως, το ΝΑΤΟ επέστρεψε
στις παλιές συνήθειές του, να δηλώνει
την ισχύ του άρθρου 5 και, την ίδια
ώρα, ότι δεν αναμειγνύεται σε διαφορές μεταξύ χωρών-μελών. Εάν είχε
το ένστικτο αυτοσυντήρησης να μην
παρασυρθεί από την τουρκική αφροσύνη το 2015, θα μπορούσε να επιδείξει την ίδια κριτική διάθεση στην
αντιμετώπιση της τουρκικής αυθαιρεσίας που απειλεί τα δικαιώματα

άλλης συμμάχου και, συνεπώς, την
ομαλότητα εντός της Συμμαχίας. Η
Ελλάδα δεν είναι τρίτη χώρα, ούτε
νεότερο μέλος του ΝΑΤΟ απ’ ό,τι η
Τουρκία. Ούτε είναι η Ελλάδα αυτή
που συνεχώς δοκιμάζει –ή παραβιάζει– τα όρια της διεθνούς νομιμότητας.
Η Τουρκία έχει δείξει (όπως το 2015)
ότι, όταν προσκρούει σε αδιέξοδο,
γνωρίζει πώς να αλλάξει κατεύθυνση.
Οσο το ΝΑΤΟ δεν θέτει όρια στη συμπεριφορά της, η Αγκυρα θα προκαλεί
ολοένα περισσότερα προβλήματα,
έως ότου δύσκολα θα συμμαζεύονται
οι συνέπειες.
Ο κίνδυνος αυτός είναι σαφέστατος στη «συμφωνία» της Τουρκίας
με τμήμα της διχοτομημένης Λιβύης.
Στην προσπάθειά της να δημιουργήσει τετελεσμένα, η Αγκυρα προκαλεί την Αθήνα να δραστηριοποιηθεί
διπλωματικά, να εμπλακεί στη Λιβύη
υπέρ της μιας πλευράς, να αναδείξει
διεθνώς την τουρκική επιθετικότητα.
Ισως αυτό το νέο μέτωπο της Τουρκίας
να αφυπνίσει και το ΝΑΤΟ και τον
υπόλοιπο κόσμο. Δεν δικαιολογείται
η ουδετερότητα, ούτε η επιλεκτική
επίκληση των «εγγυήσεων» της «ισχυρότερης και πιο επιτυχημένης Συμμαχίας στην Ιστορία».

Η κρίση κλιμακούμενη
Η Ελλάς είναι η μόνη
χώρα της Δύσεως
που όφειλε να έχει
την βαθυτέρα αντίληψη της φύσεως
και του χαρακτήρος
της τουρκικής πολιτικής ηγεσίας,
τουλάχιστον από την εποχή της
κατισχύσεως του Μουσταφά Κεμάλ, στην ανάδειξη του οποίου
σε «πατέρα των Τούρκων» συνέβαλε τα μέγιστα η χώρα μας διά
της ατυχούς μικρασιατικής εκστρατείας.
Αποτελεί ιστορικό παράδοξο,
ωστόσο, ότι ισχύει το ακριβώς
αντίθετο, καθώς οι Ελληνες πολιτικοί, ανεξαρτήτως παραταξιακής τοποθετήσεως, αγνοούν το
βασικό στοιχείο της ιδιοσυστασίας
των Τούρκων. Από τη φύση τους







Αφού η Αγκυρα επέτυχε
να εμπλακεί στο θέμα
της Συρίας χάρη στη
στήριξη των ΗΠΑ, η
πίεση θα εστιασθεί σε
δύο άλλα μέτωπα, στην
Κύπρο και στο Αιγαίο.
ένας βαθύτατα συντηρητικός λαός, οι Τούρκοι δεν αναλαμβάνουν
δράση παρά μόνον όταν ο αντίπαλός τους αναλαμβάνει πρωτοβουλία κατά των συμφερόντων
τους, όπως αυτοί τα ορίζουν. Και
τότε αντιδρούν με τρόπο δυσανάλογο, διότι το θηριώδες είναι
ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο
τους.
Η κρίση που σήμερα αντιμετωπίζουμε και την οποία η παρούσα κυβέρνηση εκ των πραγμάτων διαχειρίζεται ξεκίνησε με
τις έρευνες για τον εντοπισμό
υδρογονανθράκων από την Κυπριακή Δημοκρατία. Οπως ακριβώς είχε συμβεί επί δικτατορίας
με τα πετρέλαια του Αιγαίου. Η
Λευκωσία ενήργησε συμφώνως
απολύτως με τα διεθνώς ισχύοντα.
Αλλά η κίνησή της ήταν πολιτικώς
εσφαλμένη, διότι διενεργώντας
έρευνες στην ΑΟΖ της ελευθέρας
Κύπρου, άκουσα ασφαλώς, αλλά

εμμέσως ενήργησε στη βάση της
ενεργειακής διαιρέσεως της νήσου. Εδόθη η ευκαιρία στην κατοχική τουρκοκυπριακή διοίκηση
να απευθυνθεί στην Αγκυρα, που
ανταποκρίθηκε και απέστειλε
ερευνητικά σκάφη στην ΑΟΖ του
κατεχομένου τμήματος της νήσου.
Αμφίβολο βεβαίως εάν τα τουρκικά
ερευνητικά σκάφη είναι σε θέση
να διεξαγάγουν αξιόπιστες έρευνες, αλλά συμβολικώς ο στόχος
της Αγκυρας επετεύχθη.
Μετά την ολοκλήρωση της
ανωτέρω ενεργείας στην Κύπρο
και διεκδικώντας ρόλο ενεργειακό
στην Ανατολική Μεσόγειο, η
Τουρκία υπέγραψε μνημόνιο με
την αναγνωρισμένη διεθνώς κυβέρνηση της Λιβύης του Φαγέζ
αλ Σαράζ, που ελέγχει μόνον τμήμα της Τριπόλεως χάρις στη στήριξη της Αγκυρας. Η νομιμότητα
του εν λόγω μνημονίου, που δεν
αναγνωρίσθηκε από καμία άλλη
χώρα, περιλαμβάνει τις αξιώσεις
που ήγειρε κατά καιρούς η Αγκυρα. Δεν θα μείνει σε αυτό και πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι θα
υπάρξει κάποια «συμβολική» κίνηση της Τουρκίας, που θα σταθμίσει την όποια αντίδραση των
Αθηνών. Και από εκεί αρχίζουν
τα δύσκολα.
Θα πρέπει ωστόσο να ληφθεί
υπ’ όψιν ότι η Τουρκία πλέον διακατέχεται από αίσθημα περικυκλώσεως, απομονωθείσα σε σημαντικό βαθμό από την Ε.Ε. και
από την πλειονότητα των αραβικών κρατών, και ως εκ τούτου
οδηγήθηκε σε ιστορικώς ανορθόδοξες προσεγγίσεις με τη Ρωσία
και το Ιράν. Και αυτό είναι άκρως
επικίνδυνο. Διότι αφού η Αγκυρα
επέτυχε να εμπλακεί στο θέμα
της Συρίας χάρη στη στήριξη των
ΗΠΑ, η πίεση θα εστιασθεί σε
δύο άλλα μέτωπα. Στην Κύπρο,
όπου θα επιχειρήσει λύση στη
βάση της συνομοσπονδίας πλέον,
και στο Αιγαίο, σε λύση βάσει της
«ευθυδικίας» – λαμβάνοντας δηλαδή υπ’ όψιν τη γεωγραφική ιδιομορφία της περιοχής. Και επειδή
οι πάντες θέλουν την ησυχία τους,
θα οδηγηθούμε τελικώς σε διαπραγμάτευση, με το ενεργειακό
ως καταλύτη των εξελίξεων. Σαν
να μη μας έφταναν όλα τα άλλα.

ΣΚIΤΣΟ ΤΟΥ HΛIΑ MΑΚΡΗ. imakris@kathimerini. gr

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Μάλλον εθελούσιος ο βιασμός
Δύσκολο να πείσει η επιφυλλίδα, ή
έστω να προβληματίσει τον αναγνώστη, αν το πολιτικό προσωπικό
της χώρας είναι ικανό και ποιοτικά
επαρκές για να αντιμετωπίσει την
κρισιμότητα της καινούργιας τουρκικής απειλής. Προκαλεί η Τουρκία
απροσχημάτιστα την ακεραιότητα
του ελλαδικού κρατιδίου συνοδεύοντας τη θρασύτητα με επιδεικτική
υπεροπλία.
Και την ίδια ώρα στην Ελλάδα,
οι δημόσιες λειτουργίες πληροφόρησης των πολιτών (κυβερνητικές
και ιδιωτικές - εμπορικές) λειτουργούν μάλλον με τη λογική της διαφημιστικής προπαγάνδας και καθόλου ή παρεμπιπτόντως με τη λογική κοινωνικού λειτουργήματος.
Μεταφέρεται η λογική της εμπορικής
διαφήμισης στο πεδίο της πολιτικής,
μεταγγίζοντας στον πολίτη τη νοοτροπία πελάτη.
Τι σημαίνει «νοοτροπία πελάτη»:
Να μετασχηματίζεται, στη συνείδηση του πολίτη, η πολιτική σε εμπόρευμα. Να μετέχουμε στα κοινά
με κριτήρια χρηστικά, ωφελιμιστικά.
Να είμαστε πελάτες των κομμάτων
(που κυβερνούν ή αντιπολιτεύονται)
και ως πελάτες της εξουσίας (αφού
εμείς την εκλέγουμε) απαιτούμε
ιδιοτελείς «εξυπηρετήσεις». Η ίδια
η λογική του «συστήματος» μάς
θέλει πελάτες, όχι πολίτες, μας θέλει
μαντρωμένους σε κομματικά ποιμνιοστάσια, να μας δίνει ηδονή η
κομματική ετικέτα.
Η κομματική ετικέτα στρατεύει
το αδύναμο άτομο στην ισχυρή συλλογικότητα. Δεν είσαι μόνος, «ανήκεις», αντλείς κύρος, αυθεντία από
την ποσοτική ισχύ της ομάδας. Η
εμπορευματική λογική κομμάτων

και μέσων ενημέρωσης επιβάλλει
την ταύτιση της πολιτικής με ένα
παιχνίδι εντυπώσεων, στημένων
και κατευθυνόμενων «πεποιθήσεων»
– δεν επιτρέπονται ρωγμές ανησυχίας, αμφιβολίας ή άγνοιας. Ο πελάτης «έχει πάντα δίκιο» και ο πολίτης - πελάτης «ξέρει καλά», έχει
πάντα δίκιο στις εκτιμήσεις και κυρίως στις «πεποιθήσεις» του.
Ολοι τα ξέρουμε όλα στη σημερινή Ελλάδα, κατέχοντας την «πληροφορία» έχουμε την ψευδαισθητική
βεβαιότητα ότι μετέχουμε στην
εξουσία. Οπως ακριβώς και στην
ποδοσφαιρομανία. Εχοντας μάθει
τα ονόματα παικτών, παραγόντων,
διαιτητών, κεφαλαιούχων διακινητών της ραφιναρισμένης σωματεμπορίας, έχουμε και την ψευδαίσθηση
ότι αγαπάμε το άθλημα, είμαστε
«φίλαθλοι». Κι όταν αμφισβητηθεί
η πληροφόρησή μας, στο ποδόσφαιρο ή στην πολιτική, η τεκμηρίωση
θα στηριχτεί αυτονόητα και με ανεπίγνωστη θρασύτητα, σε απολύτως
υποκειμενικές εμπειρίες, μη επαληθεύσιμες: «Μια ξαδέλφη μου, που
έχει φίλη τη γραμματέα υπουργού,
με βεβαίωσε... Το παιδί μου που δουλεύει στην Ολλανδία, διάβασε ότι...»
– οι βεβαιότητες, σε κάθε παρακμιακή κοινωνία, δεν έχουν ούτε λογικό ειρμό ούτε στοιχειώδη προκαλύμματα σοβαρότητας.
Απέναντι σε μια Τουρκία που σαφώς βρίσκεται σε ανεξέλεγκτη διέγερση αχαλίνωτης υπερφροσύνης,
αγερωχίας, αλαζονείας, η Ελλάδα
εμφανίζεται να επιμένει, με παιδαριώδη επιπολαιότητα, στον αυτοκτονικό μικροκομματισμό της. Η
πολιτική στελέχωση του υπουργείου
Εξωτερικών κραυγάζει την ανυπαρ-

ξία εμπειρίας, ταλέντου και ειδικής
κατάρτισης – είναι πρόκληση εξωφρενικής επιπολαιότητας να συγκροτείς, απέναντι σε έναν δαιμόνιο
και αδίστακτο Ερντογάν, επιτελική
ηγεσία της διπλωματίας σου με κριτήριο τα οικογενειακά ονόματα ή
τις αρέσκειες ξένων πρεσβειών.
Είναι αδιανόητο, απέναντι στην
επιδεικτική και σκαιότατη υπεροπλία
της Τουρκίας, να μην έχει επισυναχθεί στο ΓΕΕΘΑ ό,τι ευφυέστερο
σε στρατηγική και τέχνη πολεμική
γνώρισαν στα επιτελεία τους οι Ενοπλες Δυνάμεις τις τελευταίες δεκαετίες.
Και, το σπουδαιότερο από όλα:
Φροντίζεις για τον εξοπλισμό και
για τις επιτελικές ιδιοφυΐες που θα
οργανώσουν την άμυνα, όταν ξέρεις
γιατί πολεμάς, όταν δεν θέλεις να
σου αρπάξουν κάτι, που χωρίς αυτό
η ζωή σου δεν έχει νόημα. Σήμερα
οι Ελληνώνυμοι δεν μοιάζει να έχουμε τίποτα που το λογαριάζουμε πολυτιμότερο από τη βιολογική μας
επιβίωση, την οικονομική άνεση
και τα ατομικά μας δικαιώματα. Το
ενδιαφέρον για τη γλώσσα και τον
πολιτισμό του παρελθόντος είναι
μειοψηφικό, η συντριπτική πλειονότητα δεν θα καταλάβαινε διαφορά στη ζωή της, αν υπουργός
Παιδείας ήταν κάποιος Σουλεϊμάν
ή Ισμέτ ή Αχμέτ, στη θέση του Γαβρόγλου, της Κεραμέως ή της Γιαννάκου. Δηλώνεις «προοδευτικός»,
της Αριστεράς, της Δεξιάς ή του
Κέντρου, όταν απαιτείς η Ελλάδα,
ταυτισμένη με «ιερά»-ναούς (Παρθενώνα, Αγια-Σοφιά) να αυτοπροσδιορίζεται συνταγματικά σαν άθρησκο κράτος. Και όταν οι μόνες «ηθικές» σκοπεύσεις που ανέχεσαι είναι

η ζωοφιλία, η οικολογία και η καταξίωση των σεξουαλικών διαστροφών.
Η «πατρίδα» δεν είναι χρηστική
συμβατική οριοθέτηση, δεν είναι
αποκύημα διεθνών συμφωνιών και
πρωτοκόλλων ούτε χρηστικός κρατικός οργανισμός. Η πατρίδα είναι
«αίσθηση» – και η αίσθηση, από
τον Ηράκλειτο κιόλας, τον Πρωταγόρα και τον Πλάτωνα, σήμαινε τη
γνώση που προκύπτει από τον συνδυασμό εντυπώσεων και φρόνησης,
από τη σύνθεση εμπειρίας και λογισμού. Τέτοια συνείδηση πατρίδας
δεν επιβιώνει στο σημερινό Ελλαδιστάν, η λέξη «πατρίδα» είναι ύποπτη εθνικισμού, επικίνδυνη υπονόμευση του ιστορικο-υλιστικού,
παγκοσμιοποιημένου ολοκληρωτισμού, προλεταριακού ή κεφαλαιοκρατικού.
Αυτές τις πιστοποιήσεις ο δαιμόνιος Ερντογάν δεν περιμένει να
τις πληροφορηθεί από περιθωριακές
επιφυλλίδες στον ελλαδικό Τύπο,
τις γνωρίζει καλά και τις έχει πυξίδα
για την εξωτερική του πολιτική. Αν
δεν εκμεταλλευτεί τον μηδενιστικό
διεθνισμό και τον ασφυκτικά κυρίαρχο αμοραλισμό του πολιτικού
μας προσωπικού, των ΜΜΕ και μάλλον της πλειονότητας των Ελληνωνύμων, θα είναι μόνο γιατί ξέρει να
περιμένει το αζημίωτο στη διεθνή
του στρατηγική. Αλλά, «κοντός ψαλμός», μέρα με τη μέρα χτίζει σταθερά
την οθωμανική Υπερδύναμη. Χωρίς
(ακόμα) κάποιον Σουλεϊμάν ή Ισμέτ
ή Αχμέτ στα εντόπια εδώ υπουργεία
Παιδείας και Εξωτερικών, η Οθωμανική Υπερδύναμη οικοδομείται,
από τον Τίγρη και τον Ευφράτη ώς
τη Λιβύη.
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Πόσα πάει άραγε
το διαβατήριο;
Του ΠΑΝΟΥ ΛΟΪΖΟΥ ΠΑΡΡΑ

Ο κ. Πάνος Λοΐζου Παρράς είναι οικονομολόγος.

EPA/MICK TSIKAS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Χ

άνουμε ζωές στην άσφαλτο λόγω ελλιπούς αστυνόμευσης,
ατιμωρησίας και ασυντήρητου δικτύου. Χάνουμε ζωές
σε εργοστάσια και εργοτάξια γιατί παραβιάζονται οι
κανόνες ασφαλείας την ώρα που οι αρμόδιες αρχές υποκλίνονται
εγκληματικά στη διαπλοκή. Χάνουμε αθώες ψυχές σε τριτοκοσμικές σχολικές εγκαταστάσεις. Χάνουμε έφηβους από την
ανεξέλεγκτη νεανική παραβατικότητα και την απουσία μέτρων
ομαλής επανένταξης.
Δολοφονούμε ανθρώπινες ζωές γιατί η Αστυνομία κι η νομοθεσία μας τους αφήνει απροστάτευτους στο έλεος του θύτη.
Χάνουμε αθώες ψυχές γιατί είμαστε ανήμποροι να στήσουμε
ένα αποτελεσματικό Γραφείο Ευημερίας, γιατί οι απόκληροι
για την κοινωνική πρόνοια, προσμετρούν στον προϋπολογισμό
για «πεταμένα λεφτά».Ζούμε σ’ έναν διαρκή κίνδυνο, σε μια
τρομακτική ανασφάλεια. Τα τραγικά παραδείγματα γύρω μας
είναι πολλά και καθημερινά. Δικαίως, όμως, θα διερωτηθεί
κάποιος πού βλέπω τον συσχετισμό μεταξύ των ατυχημάτων,
της ανασφάλειας και των διαβατηρίων. Οπότε οφείλω να διευκρινίσω αυτόν τον αλληγορικό παραλληλισμό. Υπηκοότητα
λαμβάνουν όσοι κάτοικοι της χώρας πληρούν τα κριτήρια, αλλά
επίσης και υπήκοοι τρίτων χωρών στις «πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις που θα παρέχουν –προς την Κυπριακή Δημοκρατία–
υψίστου επιπέδου υπηρεσίες» (Αρ. 111Α στον Περί Αρχείου
Πληθυσμού Νόμο). Η κυβέρνηση κοστολόγησε αυτές τις υψίστου
επιπέδου υπηρεσίες στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
Αν λοιπόν οι αιτούντες πολιτογράφηση δεν έψαχναν άμεση
διαφυγή από τις φορολογικές αρχές της χώρας τους ή την
πολύτιμη διέξοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για ποια ακριβώς
δικαιώματα ή πλεονεκτήματα θα επέλεγαν την Κύπρο έναντι
άλλης ευρωπαϊκής χώρας; Ας το σκεφτούμε λίγο. Θα την επέλεγαν
για τη δωρεάν ουμανιστική και πολυπολιτισμική της παιδεία
με τις σύγχρονες σχολικές εγκαταστάσεις; Για το σύγχρονο
οδικό δίκτυο και την ασφάλεια στους δρόμους; Για το μοναδικό
αίσθημα της ασφάλειας που παρέχουν οι αστυνομικές δυνάμεις
της ή για το εξαιρετικό σύστημα υγείας που ξεκίνησε να λειτουργεί
χωρίς γιατρούς, χωρίς ιδιωτικά νοσηλευτήρια και με ανέτοιμα
τα δημόσια; Συνεχίζω την καταγραφή των μοναδικών προτερημάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, με απόσπασμα από την
Έκθεση Στατιστικής Ανάλυσης Γνωστοποιηθέντων Εργατικών
Ατυχημάτων που εξέδωσε τις προάλλες το Τμήμα Επιθεώρησης
Εργασίας.
«Κατά την περίοδο 2017-2018 συνεχίσθηκε η αυξητική τάση
του αριθμού των ατυχημάτων που γνωστοποιήθηκαν στο Τμήμα
Επιθεώρησης Εργασίας (αύξηση 4,2%) σε συνέχεια της αύξησης
του αριθμού των ατυχημάτων που παρατηρήθηκε κατά την περίοδο 2015-2017 (αύξηση 29,7%). Η αυξητική αυτή τάση παρατηρείται σε αντίθεση με μία σταδιακή και συνεχή μείωση
που παρατηρήθηκε κατά την περίοδο 2008-2013 κατά τη διάρκεια
της οποίας υπήρξε μια συνολική μείωση της τάξης του 35%».
Αναρωτιέμαι λοιπόν: Με τόσες χαμένες ζωές, ποια θα ήταν
αξία του κυπριακού διαβατηρίου αν το κριτήριό μας ήταν η
ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει το κράτος στους πολίτες
του; Πόσα πάει άραγε το διαβατήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας,
μετρημένο σε χαμένες ψυχές;
Συχνά η ξενοδοχειακή και η οικοδομική βιομηχανία αναζητούν
κοινοτικούς εργάτες, για να καλύψουν τα κενά σε δυσεύρετες
ειδικότητες. Παρόλα αυτά μετά δυσκολίας εισάγουν εργατικό
δυναμικό και είναι ενδεικτικό της όλης κατάστασης. Πολύ απλά
δεν βρίσκει κανείς τον λόγο να επιλέξει τη χώρα μας, όταν με
το κοινοτικό του διαβατήριο μπορεί να βρεθεί σ’ οποιαδήποτε
άλλη με αξιοπρεπέστατες συνθήκες διαβίωσης. Εξαιρουμένης
της κατηγορίας των πλουσίων αλλοδαπών που στην ουσία αγοράζουν για ίδιον όφελος το κυπριακό διαβατήριο και δεν ξαναπατούν ποτέ εδώ το πόδι τους, ποιος άλλος θα επέλεγε μέσα σ’
αυτές τις ανασφαλείς συνθήκες ένα μικρό, μοιρασμένο κράτος
στην άκρη της Μεσογείου, για να ζήσει σε καθεστώς κατάπαυσης
του πυρός; Μα φυσικά κανείς άλλος, πέραν των ανθρώπων
που διαβιούν ήδη σε άθλιες συνθήκες. Άνθρωποι κατατρεγμένοι,
πρόσφυγες και μετανάστες, όπου στη χώρα τους το διαβατήριο
στοιχίζει –σε χαμένες ζωές– ακριβότερα από ό,τι το δικό μας.
Αλλά κι αυτοί δεν μας παρέχουν τίποτα «υψίστου επιπέδου»
υπηρεσίες, τις δικές μας ψάχνουν να «καταχραστούν». Αν καταφέρουν βέβαια μέχρι τότε να επιζήσουν από το επόμενο
εργατικό ατύχημα…

Οι πυρκαγιές στην Αυστραλία συνεχίζουν να μαίνονται. Στη φωτογραφία κάτοικος περιλούζει αυτοκίνητο με επιβραδυντικό υγρό.

Οι δήμοι έχουν κέφια...
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Η

πρόταση της κυβέρνησης για
τη συγκρότηση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης πάνω σε νέα
βάση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι ακραίος παραλογισμός μια χώρα με λιγότερο από 1
εκατ. πολίτες να διαθέτει 34 δήμους,
συνεπώς η μείωσή τους σε 17 είναι
ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός.
Ειδικότερα, κρίνω ότι η συνένωση
των μεγάλων δήμων, όπως συμβαίνει
με τη Λευκωσία και τον Στρόβολο,
προσθέτει την αναγκαία κρίσιμη μάζα δημοτών για έναν νέο και ισχυρό
δήμο της πρωτεύουσας. Επίσης, θεωρώ ότι η συνένωση Λάρνακας-Αραδίππου και Λειβαδιών αποτελεί μια
αυτονόητη πράξη ορθολογισμού,
καθώς και οι τρεις δήμοι «κάθονται»
στην ίδια γειτονιά. Αντιδράσεις υπάρχουν στην επαρχία Αμμοχώστου,
τις οποίες, θεωρώ ακατανόητες. Τρεις
δήμοι δίπλα-δίπλα, με κοινή γεωγραφική και οικονομική βάση (Αγία
Νάπα, Παραλίμνι, Δερύνεια) μπορούν
να αλλάξουν σελίδα μόνο αν ενωθούν
σε έναν δήμο. Το ίδιο συμβαίνει με
την κοινή πλεύση σε έναν δήμο,
όπως προνοεί το σχέδιο νόμου, για
εκείνους της Πάφου και της Γεροσκήπου. Βρίσκω αντιπαραγωγική
τη λύση που δόθηκε στη Λεμεσό,
με τα Πάνω και Κάτω Πολεμίδια μόνα
τους. Θα μπορούσε να αποτελέσουν
μέρος στον σχηματισμό ενός μεγαλύτερου δήμου, του Δήμου Λεμεσού.
Ενώ η πρόταση νόμου επιλύει
ορισμένα προβλήματα, ακολουθεί

σε άλλα στοιχεία του την πεπατημένη: οι περισσότερες κοινότητες
είναι εκτός σχεδίου, οι νυν δήμαρχοι
που αισθάνονται ότι κλείνει ο κύκλος
τους, αντιλαμβάνονται ότι κινείται
κάποιο δέλεαρ με κάποια αντιδημαρχία. Τα δύσκολα θέματα, που
συνδέονται απολύτως με τη νέα μορφή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ουδείς
τα ακουμπά. Ο εκσυγχρονισμός της
κοινωνίας μας χρειάζεται σχέδια για
το σύνολο της εξέλιξής της. Μια μεταρρύθμιση στον χώρο της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης θα αποδώσει ουσιώδη
αποτελέσματα μόνο αν εντάσσεται
σε ένα διαφορετικό σχέδιο που να
προωθεί τη σταδιακή και συστηματική αποκέντρωση των εξουσιών
στο τρίγωνο Προεδρικό Μέγαρο –
Υπουργεία – Επαρχιακές Διοικήσεις.
Απίστευτος αριθμός από θέματα
αφορούν τις αρμοδιότητες των τριών
πιο πάνω μορφών εξουσίας, που περιπλέκουν τις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων και προσθέτουν εμπόδια
στην αποτελεσματική λειτουργία
των θεσμών σε πιο σύγχρονη βάση.
Οι επαρχιακές διοικήσεις και οι ευθύνες που τους αναλογούν στην περίπτωση που μας ενδιαφέρει μια συνολική μεταρρύθμιση, θα μπορούσαν
να ενταχθούν σε μια νέα, με ισχυρή
μορφή Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως
είναι οι «Μητροπολιτικοί Δήμοι» και
οι έπαρχοι δεν θα έχουν κανένα
ρόλο. Θα καταργηθούν.
Οι δομές, οι πρακτικές, οι συνήθειες από την εποχή της Αγγλοκρα-

τίας εξάντλησαν τα όριά τους, εδώ
και δεκαετίες και ουδείς θέλει να
επεξεργαστεί μια πρόταση εκσυγχρονισμού τους. Καθένας που ελέγχει
έναν κύκλο από αρμοδιότητες επιδιώκει τη συγκέντρωση νέων εξουσιών, επιδιώκει να ελέγχει το σύστημα για να επηρεάσει, να ρυθμίσει,
και εν τέλει να ανέβει στην κομματική
επετηρίδα. Γι’ αυτό η Κύπρος από
μια χώρα με αξιόλογες διοικητικές
δομές στα παλαιότερα χρόνια, έμεινε
στάσιμη στα χρόνια που έπρεπε να
αλλάξει ταχύτητα. Η ενταξιακή διαδικασία και η ένταξη στην Ε.Ε., καθεαυτή, αποκαθήλωσαν το κυπριακό
«θαύμα», γιατί η τότε πολιτική ηγεσία
πίστευε ότι η ενασχόληση με το Κυπριακό «αντικαθιστούσε» όλα τα άλλα. Πρόσχημα. Το Κυπριακό ήταν
εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό της
κοινωνίας μας, όχι το άλλοθι για την
ακινησία της σε ένα συγκεντρωτικό
και ανασφαλές σύστημα εξουσίας.
Το κρίσιμο θέμα παραμένουν τα
ισχυρά και βιώσιμα οικονομικά, καθώς και οι (απούσες) σύγχρονες μορφές διοίκησης σε μικρές τοπικές κυβερνήσεις. Η νέα δομή στους ΟΤΑ
αφορά την καλύτερη εξυπηρέτηση
του πολίτη, την πιο άμεση επικοινωνία του πολίτη με την πιο κοντινή
σε εκείνο δομή εξουσίας, τη συμμετοχή των πολιτών σε σχήματα και
δράσεις που τον αφορούν άμεσα και
βρίσκονται δίπλα του. Συνένωση
σημαίνει ψηφιοποίηση και γενικότερη αξιοποίηση της νέας τεχνολο-

γίας για να επιλυθούν παλαιά προβλήματα υστέρησης στον τομέα της
γραφειοκρατίας και της εξυπηρέτησης των δημοτών.
Η πρόταση για τη συνένωση των
δήμων, παρά το ότι δεν είναι στις
προθέσεις του νομοθέτη, βεβαιώνει
ότι το ομοσπονδιακό μοντέλο μας
πάει τόσο στο Κυπριακό, όσο και
στην ευρύτερη διοικητική δομή.
Ένα σύγχρονο κράτος χρειάζεται
να είναι αποκεντρωμένο, να ενισχύει
τις διοικητικές δομές σε κάθε βαθμό,
να αναπτύσσει τις πολιτικές του
μέσα σε ένα ενωμένο, αποτελεσματικό, σύγχρονο πολιτικό περιβάλλον.
Η ομοσπονδιακή δομή είναι η καταλληλότερη μορφή οργάνωσης
εξουσίας στην Κύπρο. Η Ε.Ε. διαθέτει ορισμένα στοιχεία ατελούς
ομοσπονδίας.
Κάθε φορά που ενισχύει αυτή
τη μορφή της, ενισχύεται η πολιτική
της ενοποίησης και ωφελημένοι είναι οι ευρωπαίοι πολίτες. Ο φεντεραλισμός, αφορά τη δυνατότητα
μιας κοινωνίας να αντλεί μαθήματα
από τη διεθνή εμπειρία και να επεξεργάζεται λύσεις συμβατές με το
δικό της πολιτικό μέλλον. Το ένα
κράτος με αποκεντρωμένες εξουσίες, με ισχυρές αυτοδιοικητικές
δομές, με αξιοποίηση ενός πακέτου
από καλές πρακτικές που έχουν υιοθετήσει άλλα προηγμένα ομοσπονδιακά μοντέλα, μάς αφορά πλήρως.

www.larkoslarkou.org.cy

Οι εθνικοί στόχοι δεν μπορούν να εννοούνται και να παραλείπονται
Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Τ

ο Κυπριακό μπήκε και πάλι
στο ψυγείο. Είτε είναι κλινικά
νεκρό είτε έχει ήδη πεθάνει,
στο ψυγείο βρίσκεται μέχρι, στο
καλύτερο σενάριο, την ερχόμενη
άνοιξη ή αρχές του καλοκαιριού.
Είναι από τις μοναδικές φορές που
έχει δίκαιο ο «ΥΠΕΞ» του ψευδοκράτους. «Υπάρχει μια σορός, κανείς δεν τολμά να τη σηκώσει», δήλωσε για τα αποτελέσματα της Τριμερούς του Βερολίνου. Ή καλυτέρα,
υπάρχει μεν η σορός αλλά δεν βολεύει κανέναν να γίνει τώρα η ταφή.
Πέρασαν δύο εβδομάδες από την
περιβόητη άτυπη τριμερή του Βερολίνου και ακόμα να καταλάβουμε
τι πήραμε. Με μια πιο ψύχραιμη
ανάγνωση του ανακοινωθέντος
και των εκατέρωθεν δηλώσεων, το
συμπέρασμα που εξάγεται είναι
ότι δεν υπήρξε τίποτα το νέο που
να δημιουργεί προοπτική. Μηδέν
από μηδέν μηδέν. Αυτό είναι στην
ουσία το αποτέλεσμα της Τριμερούς
του Βερολίνου. Με μικρό καλάθι
πήγαμε, χωρίς καλάθι γυρίσαμε.
Μπορεί τη συνάντηση να τη βα-

φτίσαμε άτυπη για να ικανοποιηθεί
το δικό μας απορριπτικό μέτωπο
όμως, όπως συνάγεται από το ανακοινωθέν και από το ότι πριν από
το δείπνο υπήρξε ολοήμερη διαβούλευση της κ. Λουτ με τους διαπραγματευτές των δύο πλευρών,
έγινε ουσιαστική διαπραγμάτευση,
η οποία κατέληξε σε ναυάγιο. Ακόμα
αν συνυπολογίσουμε το γεγονός
ότι η διαπραγμάτευση σκοπό είχε
να καταλήξουμε στους όρους αναφοράς, δηλαδή στο περίγραμμα της
λύσης, το ναυάγιο του Βερολίνου
είναι τραγικότερο και από αυτό του
Κραν Μοντάνα. Είναι καιρός να
σταματήσουμε να στρουθοκαμηλίζουμε. Όταν δεν υπάρχει συναντίληψη στην προετοιμασία και στο
περίγραμμα μιας συμφωνίας, τότε
οι προοπτικές επιτυχίας είναι μηδενικές.
Αν όμως πάρουμε δεδομένο το
ότι η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, το ζητούμενο είναι τι κάνουμε
μέχρι τη νέα πρωτοβουλία, αν βέβαια υπάρξει. Δεν χρειάζονται ούτε
αναλύσεις ούτε στρατηγικές ούτε

μελέτες για να απαντηθεί το πιο
πάνω ερώτημα. Αν διαβάσουμε,
επιτέλους με σοβαρότητα, την τελευταία έκθεση του γ.γ. η απάντηση
βρίσκεται εκεί πεντακάθαρη.
«Ο κόσμος είναι σκεπτικός σχετικά με τις προοπτικές για επιτυχείς
συνομιλίες. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις προς τους δύο ηγέτες να ενημερώσουν καλύτερα τις
δύο κοινότητες σχετικά με τα περιγράμματα μιας διευθέτησης και
να βελτιώσουν τις γενικές συνθήκες
και την ατμόσφαιρα της διαδικασίας, το κλίμα επιδεινώθηκε περαιτέρω… Καμία από τις δύο πλευρές
δεν έχει καταβάλει επαρκείς προσπάθειες για να αποφύγει την περιττή ρητορική που έχει ενισχύσει
περαιτέρω τον σκεπτικισμό του
κοινού», αναφέρει χαρακτηριστικά
ο γ.γ. Η ανάγκη ενημέρωσης του
λαού και η εμπλοκή της κοινωνίας
των πολιτών είναι κάτι που επαναλαμβάνεται σε όλες τις εκθέσεις
του ΟΗΕ μετά το ναυάγιο του Κραν
Μοντάνα. Ο Αντόνιο Γκουτιέρες,
στο θέμα αυτό, με αντικειμενικό-

τητα λέει τα πράγματα με το όνομά
τους. Ούτε ίσες αποστάσεις ούτε
υπεκφυγές. Αν θέλουμε να είμαστε
αντικειμενικοί και να αφήσουμε
κατά μέρος την πολιτική για εσωτερική κατανάλωση, δυστυχώς εμάς
δαχτυλοδείχνει. Δεν θα είχε κανένα
πρόβλημα να αποδώσει τις ευθύνες
μόνο στην άλλη πλευρά.
Άλλωστε τα Η.Ε. απέδειξαν σε
αρκετές περιπτώσεις ότι όταν υπήρχαν ευθύνες δεν είχαν πρόβλημα
να τις αποδώσουν. «Διαπίστωσα
ότι οι θέσεις της τ/κπλευράς διαφέρουν θεμελιωδώς από τη Δέσμη
ιδεών κάτω από τρεις ευρείς τίτλους:
α) Την έννοια της ομοσπονδίας, β)
Τους πρόσφυγες, γ) τις εδαφικές
αναπροσαρμογές», αναφέρεται
στην παράγραφο 47 της έκθεσης
του Μπούτρος Γκάλι της 19ης Νοεμβρίου του 1992 (έγγραφο S 24830),
επιρρίπτοντας σαφέστατες ευθύνες
στον Ραούφ Ντενκτάς.
Δυστυχώς, για εμάς, αν γίνει
σύγκριση της ρητορικής που έχουμε
αναπτύξει τα τελευταία τρία χρόνια
με αυτήν του Μουσταφά Ακιντζί,

η πλάστιγγα γέρνει εις βάρος μας.
Μπορεί επίσημα, και πολύ σπάνια, να διακηρύττουμε ότι ο στόχος
μας είναι μια λύση ΔΔΟ αλλά με
όλη τη ρητορική που αναπτύσσουμε
έχουμε δαιμονοποιήσει στο μυαλό
του λαού αυτή τη μορφή λύσης.
Ένας λαός που το 2004 απέρριψε
μια συγκεκριμένη πρόταση λύσης,
το σχέδιο Ανάν, τώρα είναι έτοιμος
να απορρίψει οποιαδήποτε ομοσπονδιακή λύση. Δυστυχώς, όλοι
αυτοί οι προβληματισμοί περί πολιτικών ανισοτήτων, πλειοψηφίες
– μειοψηφίες, δημοκρατικών παραδοξοτήτων, έχουν δημιουργήσει
μια ίσως μη αναστρέψιμη κατάσταση.
Ούτε η φιλότιμη προσπάθεια
του ΥΠΕΞ Νίκου Χριστοδουλίδη, ο
οποίος συνεχώς αναφέρεται στην
ΔΔΟ, πολλές φορές μάλιστα κουραστικά, βοηθά. Ας μην ξεχνούμε
ότι το Κυπριακό ουδέποτε υπήρξε
αντικείμενο εξωτερικής πολιτικής.
Ο λαός έχει ανάγκη από τον ίδιο
τον ηγέτη του να ακούσει με απλά
λόγια τη μορφή λύσης που επιδιώ-

κουμε. Δυστυχώς, τα τελευταία δύο
και πλέον χρόνια οι αναφορές του
ΠτΔ σε ΔΔΟ είναι μετρημένες στα
δάκτυλα του ενός χεριού.
Ό ισχυρισμός ότι μπορεί να μην
αναφέρεται σε ΔΔΟ αλλά αυτό εννοεί, ουδόλως πείθει. Όταν αναφερόμαστε σε εθνικά θέματα η ρήση,
«τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται», δεν ισχύει. Ό λαός έχει
ανάγκη από απλό και καθαρό λόγο.
Δυστυχώς δεν μπορεί να συμπεράνει τα «ευκόλως εννοούμενα» τα
οποία επί τρία χρόνια, συστηματικά
και ίσως σκόπιμα, παραλείπονται.
Σίγουρα δεν εξαρτώνται τα πάντα από εμάς. Οι τουρκικές προκλήσεις δεν μας αφήνουν και πολλά
περιθώρια. Όμως, αν θέλουμε να
αποδείξουμε ότι επιδιώκουμε μια
ομοσπονδιακή λύση «ιδού πεδίον
δόξης λαμπρόν». Ας μιλήσουμε καθαρά και σταράτα στον λαό. Οι εθνικοί στόχοι δεν μπορούν να εννοούνται και να παραλείπονται.

Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου είναι ειδικός
προγραμμάτων ηλεκτρ. υπολογιστών.

Μ Ε Α Λ Λ Η Μ ΑΤ Ι Α
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Μαζί με τον 92χρονο σήμερα
Άλεξ Ευθυβούλου, δίπλα στον
οποίο ο Αντρέας πήρε το «βάπτισμα του πυρός», το 1976
στον εμφύλιο του Λιβάνου.
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Ο Αντρέας

περήφανος
μαζί με την οικογένειά του
άκουγε με χαμηλωμένα τα
μάτια να εκθειάζουν τη
δουλειά και το
ταλέντο του.
Και στο χειροκρότημα, οι
φακοί των συναδέλφων
του, ως έπρεπε, παρουσίαζαν όπλα!

Οι φωτογραφίες του Ανδρέα

Μανώλη «μιλούν». Είναι φωτογραφίες που θα πλαισιώσουν ένα δημοσιογραφικό
κείμενο, αποτελούν όμως και
την εικόνα που «ανακεφαλαιώνει τη στιγμή που μεταβάλλεται σε αιωνιότητα», είπε ο
Κώστας Βενιζέλος.

Πανταχού παρών και τα πάντα φωτογραφίζων
Αντρέας Μανώλης, ο κορυφαίος φωτορεπόρτερ κυκλοφόρησε το πρώτο του λεύκωμα με τίτλο, «Αυτόπτης μάρτυρας»
Tου ΑΝΤΡΕΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ

Χτύπησε με δύναμη το χέρι του στο
βήμα καθώς μιλούσε στην κατάμεστη αίθουσα της ΕΣΚ και συγκινημένος αλλά και οργισμένος
φώναξε: «Οι φωτογραφίες μου είναι
εδώ και φωνάζουν για το δίκιο της
Κύπρου! Αυτό το κράτος πού βρισκόταν τόσα χρόνια;». Αυτός είναι
ο Αντρέας Μανώλης, ο ανυποχώρητος φωτορεπόρτερ που από το
1975 καταγράφει με εικόνες τη νεότερη ιστορία της Κύπρου. Και δικαίως αγανακτεί, όπως αγανακτούν
όλοι όσοι ασχολούνται σοβαρά και
χωρίς σκοπιμότητες με την τραγωδία της Κύπρου.
Το βράδυ της Πέμπτης, που παρουσιαζόταν το λεύκωμα φωτογραφιών του με τίτλο, «Αυτόπτης
μάρτυρας» είμαι σίγουρος ότι στο
πρόσωπο του γιου του Τάσου, ο
Αντρέας έβλεπε και αυτό του αγνοούμενου αδελφού του Τάσου. Εξάλλου το κεφάλαιο «αγνοούμενοι»,
είναι το πρώτο του λευκώματος
αλλά και το πρώτο της βιωτής του
Αντρέα. Ακολουθούν οι εκταφές
των οστών, οι ταυτοποιήσεις, η
επιστροφή των αγνοουμένων στα
σπίτια τους και στους οικογενει-

Στην κατάμεστη αίθουσα της Ένωσης Συντακτών παρουσιάστηκε το λεύκωμα

Αντρέας Μανώλης «Αυτόπτης Μάρτυρας», το οποίο βασίζεται σε ιδέα του Στέλιου Γιωργαλλίδη, είναι γραμμένο στα ελληνικά, αγγλικά και ρωσικά και χορηγός έκδοσης είναι η Κεντρική Ασφαλιστική ΛΤΔ.
ακούς τους τάφους. Ο Αντρέας εκεί
με το φωτογραφικό του πολυβόλο
να μην αφήνει εικόνα να πάει χαμένη. Τον είδα στις πορείες των
γυναικών, στον Άρωνα, στα Λύμπια,
στην Άχνα. Στον Άγιο Κασσιανό
βγάλαμε μαζί από τα συρματοπλέγματα του σχολείου ένα μικρό κοριτσάκι που έχασε τη μάνα του και

την επόμενη μέρα γίναμε όλοι μάρτυρες της «μονομαχίας» που είχε
με έναν φωτογράφο της «αντίπερα
όχθης», τον οποίο και νίκησε! Πήγαμε μαζί σε πολλούς χώρους ταφής
αγνοουμένων, ψάχνοντας ίχνη κι
αναζητώντας πληροφορίες. Πανταχού παρών και τα πάντα φωτογραφίζων, ο Αντρέας Μανώλης! Το

βράδυ της Πέμπτης στην εκδήλωση
για τον Αντρέα ήταν όλοι οι φωτορεπόρτερ κάτι σαν τιμητική
φρουρά μου θύμισαν. Ήταν όμως
και ένα πρόσωπο εξαιρετικά σημαντικό για τον Αντρέα Μανώλη
και για όλη όμως τη δημοσιογραφική οικογένεια. Ο Άλεξ Ευθυβούλου! Ο πλέον μπαρουτοκαπνισμένος ρεπόρτερ της Κύπρου, που ο
Αντρέας θεωρεί δάσκαλό του. Ο
92 ετών σήμερα Άλεξ υπήρξε το
ίνδαλμα και η έμπνευση πολλών
από τους νεότερους του δημοσιογράφους. Ο άνθρωπος που κάλυψε
πολλά από τα συγκλονιστικότερα
γεγονότα της Κύπρου και της Μέσης Ανατολής βρέθηκε την Πέμπτη
εκεί για να συγχαρεί τον Αντρέα
και εκ μέρους όλων εκείνων της
γενιάς του που δεν είναι πια μαζί
μας και που υπήρξαν με τον ένα ή
τον άλλο τρόπο δάσκαλοι και συνεργάτες του Μανώλη, τους Φάνη
Παρπαΐρη, Τζωρτζ ντερ Παρτόγκ,
Φέλιξ Γιαξή και Μπάμπη Αβδελόπουλο. Για το λεύκωμα και τη δουλειά του Μανώλη μίλησαν ο συνάδελφος Κώστας Βενιζέλος, ο φιλόλογος Στέλιος Παπαντωνίου και ο
γραφίστας Πέτρος Παπαπέτρου
(ΠΙΝ).

«Δεν μπορώ να απουσιάζω από αυτό το γεγονός. Είναι ιστορία, πρέπει να κα-

ταγραφεί», είπε στην παρέμβαση του ο Κώστας Βενιζέλος και συνέχισε: Όταν
υπήρχαν μεγάλες σύνοδοι για την Κύπρο, διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό
ουδείς μπορούσε να τον πείσει να μην είναι εκεί. «Παθιασμένος για τη δουλειά, να τρέχει ακούραστος, κουβαλώντας τις φωτογραφικές του μηχανές, να
αλλάζει φακούς, να κάνει... επικίνδυνα ακροβατικά, για να έχει καλύτερο
οπτικό πεδίο. Αυτό το πλήρωσε και με τραυματισμούς. Αυτό το πλήρωσε και σε
μηχανές που έπεφταν στο... κενό.
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Οχι σε κίνητρα
που θα θέτουν
σε κίνδυνο
τον ΟΚΥπΥ

Σε εξέλιξη
ο διάλογος
–Ο ΟΚΥπΥ στο σενάριο που καταγράφει ζημιές μπορεί να δίνει κίνητρα στους γιατρούς;

–Ένας Οργανισμός που έχει ζημιές πρέπει να είναι πολύ προσεχτικός, στο οποιοδήποτε
σχέδιο δώσει στον οποιοδήποτε εργαζόμενο.

–Άρα τα κίνητρα είναι υπό την αίρεση του παράγοντα κερδοφορίας,
αυτό γίνεται αντιληπτό από τα λεγόμενά σας. Υπάρχει προοπτική
συμφωνίας με την ΠΑΣΥΚΙ;

–Υπάρχει προοπτική. Βρίσκεται
σε εξέλιξη ένας διάλογος.
Έχουν ενημερωθεί από την
προηγούμενη Τρίτη πως στις 12
Δεκεμβρίου (ερχόμενη Πέμπτη), θα συνεδριάσει το ΔΣ του
ΟΚΥπΥ για να δει το σχέδιο κινήτρων. Εδώ είναι που εκφράζουμε την έκπληξή μας για την
εξαγγελθείσα τρίωρη στάση
εργασίας, στις 13 του μήνα από
την ΠΑΣΥΚΙ.

Ο Πάμπος Χαριλάου θέτει το πλαίσιο
εντός του οποίου θα κινηθεί ο Οργανισμός
Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΜΑΡΑ

Ξεκάθαρος για το θέμα παραχώρησης οικονομικών κινήτρων στους
γιατρούς του δημοσίου είναι στη
συνέντευξή του στην «Κ» ο Πάμπος
Χαριλάου. Ο εκπρόσωπος του ΟΚΥπΥ χωρίς περιστροφές ξεκαθαρίζει
πως δεν θα δοθούν κίνητρα στους
γιατρούς που θα θέτουν σε κίνδυνο
τη βιωσημότητα των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Ο κ. Χαριλάου περιγράφει το έργο που έχει επιτελεσθεί
στον Οργανισμό αλλά και τα επόμενα βήματα μέχρι και την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ΓεΣΥ.
–Επτά μήνες μετά την εφαρμογή
της πρώτης φάσης του ΓεΣΥ ποια
είναι η αποτίμηση του βαθμού
προσαρμογής του ΟΚυΠΥ στο
νέο περιβάλλον;
–Αν προσπαθήσουμε να κάνουμε μια σύγκριση, θα δούμε ότι υπάρχει, σταδιακά μια πρόοδος τόσο
στην πρωτοβάθμια υγεία όσο και
στα δημόσια νοσηλευτήρια. Κυρίως
όμως υπάρχει μια αυξητική τάση
στα έσοδα του Οργανισμού. Στα
πρώτα βήματα του ΓεΣΥ, αντιμετωπίσαμε αρκετές δυσκολίες με το
λογισμικό, είχαμε αρκετή δυσκολία
προσαρμογής των γιατρών του δημοσίου, στη χρήση του λογισμικού
με αποτέλεσμα ο Οργανισμός να
μην έχει τα αναμενόμενα έσοδα
τα οποία μας αναλογούσαν, από
τις αποζημιώσεις του Οργανισμού
Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ).
–Η κατάσταση με τις εισπράξεις
από τον ΟΑΥ έχει εξομαλυνθεί;
–Εάν πάρουμε τις οικονομικές
εκθέσεις του Νοεμβρίου, θα δούμε
ότι υπάρχει μια μεγάλη αύξηση,
δηλαδή έχουμε φθάσει πολύ κοντά
στον στόχο που είχαμε θέσει, όσον
αφορά την πρωτοβάθμια και την
εξωνοσοκομειακή φροντίδα και το
μερίδιο που μας αναλογεί από τον
ΟΑΥ.
–Ποιος είναι ο στόχος;
–Ο στόχος είναι τα έξοδα για
εξωνοσοκομειακή και την πρωτοβάθμια υγεία να είναι πολύ κοντά
στα έσοδα του ΟΚΥπΥ. Θέλω να
υπενθυμίσω πως πέραν των υπη-

ρεσιών εντός ΓεΣΥ που προσφέρουμε ως Οργανισμός, προσφέρουμε και πολλές άλλες υπηρεσίες
εκτός ΓεΣΥ. Όπως υπηρεσίες υγείας
για αιτητές πολιτικού ασύλου, οι
οποίες δεν αποζημιώνονται από
τον ΟΑΥ. Είναι οι φυλακές, είναι
το κέντρο κράτησης στη Μενόγεια,
είναι το κέντρο αίματος, είναι οι
τράπεζες αίματος.
–Αδυναμίες του ΟΚΥπΥ κατά
την πρώτη φάση του ΓεΣΥ έχουν
εντοπιστεί;
–Έχουν εντοπιστεί αρκετές αδυναμίες. Προσπαθήσαμε και προσπαθούμε καθημερινά, ούτως ώστε
να προβαίνουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να αμβλύνουμε αυτές τις αδυναμίες. Να αναφερθώ στην πρωτοβάθμια φροντίδα
υγείας που δόθηκε τεράστια έμφαση και έγιναν τεράστιες αλλαγές.
Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
έχει αλλάξει πρόσωπο, στα κέντρα
υγείας του ΟΚΥπΥ. Έχουμε προσπαθήσει να λειτουργήσουμε στο
ίδιο πλαίσιο λειτουργίας του ιδιωτικού τομέα. Έχουμε επεκτείνει
τα ωράρια λειτουργίας των Κέντρων
Υγείας, στις αστικές περιοχές από
τις 7:30 το πρωί έως τις 6 το βράδυ.
Έχουμε δημιουργήσει την ηλεκτρονική καταχώρηση ραντεβού.
Έχουμε δώσει γραμματειακή υποστήριξη στους γιατρούς μας, για
το κενό που υπήρχε. Έχουμε αναβαθμίσει το ρόλο του υποστηρικτικού προσωπικού με καθορισμό
καθηκόντων, σύμφωνα με τις ανάγκες εφαρμογής του ΓεΣΥ. Έχουμε
αναβαθμίσει το τηλεφωνικό σύστημα. Έχει αγοραστεί σύγχρονος
εξοπλισμός, έχουν τύχει κτιριακής
αναβάθμισης αρκετά από τα κέντρα
μας και έχουμε δημιουργήσει, στην
αστική περιοχή της Λευκωσίας και
επεκτείνεται πολύ σύντομα και
στις άλλες επαρχίες, ο θεσμός των
κέντρων αιμοληψίας. Εν αντιθέσει
με το παρελθόν, σήμερα, το Κέντρο
Αίματος πραγματοποιεί αιμοληψία
από το πρωί μέχρι την ώρα που
κλείνει, χωρίς ραντεβού.
–Σε ό,τι αφορά το ΓεΣΥ μπορούσαν να είχαν γίνει εργασίες πριν
την εφαρμογή του συστήματος
υγείας και όχι μετά;

–Υπάρχει ανησυχία για τα οικονομικά του ΟΚΥπΥ σε περιβάλλον
ΓεΣΥ;

Αισιόδοξος για τον διάλογο με τους γιατρούς του δημοσίου στο θέμα παραχώρησης κινήτρων εμφανίζεται στη συνέν-

τευξή του στην «Κ» ο εκπρόσωπος του ΟΚΥπΥ Πάμπος Χαριλάου. Ωστόσο, με νόημα επισημαίνει πως εκτός από το οικονομικό κομμάτι τα κίνητρα περιλαμβάνουν και ζητήματα παραγωγικότητας.

Εάν πάρουμε τις οικονομικές εκθέσεις του
Νοεμβρίου, θα δούμε
ότι υπάρχει μια μεγάλη
αύξηση, δηλαδή έχουμε
φθάσει πολύ κοντά στον
στόχο που είχαμε θέσει,
όσον αφορά την πρωτοβάθμια και την εξωνοσοκομειακή φροντίδα
και το μερίδιο που μας
αναλογεί από τον ΟΑΥ.
–Αν εννοείτε την αυτονόμηση
των δημόσιων νοσηλευτηρίων θέλω
να πω πως είναι μια ευρεία έννοια
που περιλαμβάνει την διοικητική
αλλά και οικονομική αυτονομία. Ο
ΟΚΥπΥ έχει αναλάβει τα δημόσια

νοσηλευτήρια από 1 Ιανουαρίου
2019 και είχε ενώπιόν του, αρκετές
προκλήσεις. Η πρώτη ήταν να τρέξει την αυτονόμηση και η άλλη
ήταν να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να είναι
έτοιμος για την πρώτη φάση του
ΓεΣΥ από 1η Ιουνίου 2019. Έγιναν
αρκετά βήματα προς τα μπρος. Αν
δούμε τον προϋπολογισμό του 2019
καθώς και τον συμπληρωματικό,
σε σχέση με τον προϋπολογισμό
του 2020 τότε θα αντιληφθούμε
πως έχει δοθεί έμφαση στην πρόσληψη υποστηρικτικού, διοικητικού
και προσωπικού λογιστηρίων καθώς
και στην κτιριακή αναβάθμιση.
Υπενθυμίζω πως στο προϋπολογισμό του 2020 υπάρχουν 11 εκατ.
ευρώ για κτιριακές αναβαθμίσεις
και έχει τριπλασιαστεί το κονδύλι
για αγορά ιατρικού εξοπλισμού.
Άρα όλα εκείνα που δεν έγιναν τα
προηγούμενα χρόνια έχουν μπει
σε τροχιά υλοποίησης, όσο το δυνατό συντομότερα για να καταστούν τα δημόσια νοσηλευτήρια
ανταγωνιστικά με τα ιδιωτικά.
–Θεωρείτε πως είναι δίκαιο ένας
εργοδότης όπως ο ΟΚΥπΥ να

συζητά να δοθούν κίνητρα σε
μια κατηγορία υπαλλήλων του,
πέραν των ετήσιων απολαβών,
για να κάνουν τη δουλειά τους;
–Στο πλαίσιο της αγοράς, ο
ΟΚΥπΥ καλείται να αυτονομήσει
τα δημόσια νοσηλευτήρια και μέσα
σε μια πενταετία να καταφέρει να
υπάρχει ένας ισολογισμός εσόδων
και εξόδων. Ο ΟΚΥπΥ έχει κληρονομήσει πολλά βαρίδια από την
δημόσια υπηρεσία. Χαρακτηριστικά να πω ότι ο νόμος για τον
ΟΚΥπΥ του απαγορεύει να βγάλει
πλεονάζον προσωπικό, όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν αποσπαστεί ή μεταφερθεί στον Οργανισμό.
Άρα, τα πάγια έξοδα είναι εκεί και
η προσπάθεια αυτή τη στιγμή είναι
η συγκράτηση των δαπανών αλλά
και η αύξηση των εσόδων. Για να
είναι επιτυχές αυτό χρειάζεται να
προβείς σε κάποιες ενέργειες, ώστε
να έχεις σε λειτουργία όλες εκείνες
τις υποδομές που διαθέτεις αν
είναι δυνατόν, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο για να υπάρχουν έσοδα.
Ο ΟΚΥπΥ δεν είναι κερδοσκοπικός
Οργανισμός, αλλά πρέπει να είναι
οικονομικά βιώσιμος για να μπορεί

–Τα δημόσια νοσηλευτήρια
μπορούν να καλύψουν το 50%
έως το 60% του πληθυσμού
και το υπόλοιπο ποσοστό ο
ιδιωτικός τομέας. Θεωρούμε
πως η αγορά θα ρυθμίσει όλα
αυτά τα ζητήματα και ο ΟΚΥπΥ
θα πάρει το μερίδιο που του
αναλογεί, τόσο στην εξωνοσοκομειακή όσο και στην ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας.
Το στοίχημα είναι να γίνουν
όλες εκείνες οι ενέργειες, μέχρι την 1η Ιουνίου 2020, για να
είναι έτοιμα τα δημόσια νοσηλευτήρια.

να ανταπεξέλθει στο νέο περιβάλλον. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ο
Οργανισμός πρέπει να βρει όλους
εκείνους τους τρόπους για να αυξήσει την παραγωγικότητα των
δημόσιων νοσηλευτηρίων. Εν προκειμένω, μπαίνει και το θέμα παραχώρησης κινήτρων στους γιατρούς. Έχει ήδη παραχωρηθεί ένα
σχέδιο κινήτρων για τους προσωπικούς γιατρούς, το οποίο λειτούργησε πολύ καλά. Σήμερα συζητείται ένα νέο σχέδιο για τους ειδικούς γιατρούς, το οποίο δεν περιλαμβάνει μόνο οικονομικά κίνητρα. Περιλαμβάνει κίνητρα για
την εκπαίδευση των γιατρών και
το εργασιακό περιβάλλον. Αυτό
που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας είναι πως τα όποια κίνητρα δοθούν πρέπει να έχουν
την οικονομική σύνεση και πρωτίστως την οικονομική βιωσιμότητα των νοσηλευτηρίων. Άρα δεν
μπορούν να δοθούν κίνητρα που
θέτουν σε κίνδυνο τα νοσοκομεία.
Τα κίνητρα πρέπει να προάγουν
την παραγωγικότητα και από την
άλλη να καθιστούν βιώσιμο τον
ΟΚΥπΥ.

ΑΡΘΡΟ / Του ΠΕΤΡΟΥ ΖΑΡΟΥΝΑ

Η τουρκολυβική συμφωνία και η στρατηγική της Γαλάζιας Πατρίδας

Η

Τουρκία, εκμεταλλευόμενη
την αδυναμία της κυβέρνησης Εθνικής Συμφιλίωσης
(GNA) της Λιβύης, προχώρησε σε
υπογραφή δύο μνημονίων με τη
χώρα αυτή. Με το πρώτο υποσχέθηκε αμυντική στήριξη και με το
δεύτερο πήρε την οριοθέτηση των
θαλάσσιων ζωνών σύμφωνα με τις
δικές της επιθυμίες. Η οριοθέτηση
αυτή κινήθηκε στη βάση της τουρκικής θέσης ότι τα νησιά δεν έχουν
πλήρη επιρροή επί των θαλασσίων
ζωνών. Έτσι κατά την Τουρκία
Κύπρος, Κρήτη, Ρόδος, Κάρπαθος
και Καστελλόριζο ελάχιστα από
τις μεταξύ τους θάλασσες δικαιούνται. Να σημειώσουμε ότι ανάλογες
προτάσεις για νέα οριοθέτηση και
διαμοιρασμό των ΑΟΖ της Ελλάδας
και της Κύπρου στην Ανατολική
Μεσόγειο έχει ήδη κάνει η Τουρκία
και προς Αίγυπτο, Ισραήλ και Λίβανο. Οι προτάσεις αυτές καταγράφονται στους περίφημους χάρτες που η Τουρκία, διά του υπουργού Άμυνας Χουλουσί Ακαρ, παρουσίασε πριν από κάποιους μήνες.
Τα τουρκικά «δώρα» απέρριψαν
το Ισραήλ και η Αίγυπτος, οι οποίες
ως γεωπολιτικοί παίκτες προτιμούν
να έχουν θαλάσσια σύνορα με την









H Τουρκία με περισσή
αυτοπεποίθηση μετά
την ανοχή που επιδεικνύουν έναντι της οι μεγάλες δυνάμεις και στηριζόμενη στην ισχύ της
και στα όποια ερείσματα
της δίνει το διεθνές δίκαιο, θα προχωρήσει σε
ταχεία υλοποίηση των
σχεδιασμών της.
αδύναμη και φιλική Κ.Δ. αντί της
ισχυρής και ηγεμονικής Τουρκίας.
Η νέα κίνηση της Τουρκίας δεν
είναι παρά ακόμα ένα βήμα για
υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της Γαλάζιας Πατρίδας
τον οποίο διαμόρφωσε ο ναύαρχος
Τζεμ Γκιουρντενίζ. Σε αμυντικό
επίπεδο, μέρος του σχεδιασμού
είναι η ενίσχυση του τουρκικού
πολεμικού ναυτικού, η απόκτηση
ερευνητικών και γεωτρητικών
σκαφών, οι συνεχείς navtex και
ναυτική παρουσία στην Ανατολική

Ελλάδα και Κύπρος χρειάζεται να διαμορφώσουν και να υλοποιήσουν μία συνολική στρατηγική αντιμετώπισης του τουρκικού αναθεωρητισμού.
Μεσόγειο καθώς και τα σχέδια για
ναυτική βάση στο Μπογάζι της
κατεχόμενης Κύπρου. Στο πολιτικό
και διπλωματικό επίπεδο, έχουμε
την υποβολή συντεταγμένων στον
ΟΗΕ και διεκδίκηση των θαλάσσιων ζωνών μεταξύ του μεσημβρινού 32 16 18 (που εφάπτεται του

Ακάμα) και του 28ου μεσημβρινού
στο ύψος της Ρόδου. Επίσης, η
Τουρκία προχώρησε σε συμφωνία
οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας
της με τη «ΤΔΒΚ» και τώρα με τη
Λιβύη ώστε να ενισχύσει τα πολιτικά και νομικά της όπλα και να
προσδώσει νομιμοφάνεια στις

ενέργειές της. Ταυτόχρονα απειλεί
την Κ.Δ. και παραβιάζει τα δικαιώματά της με την διενέργεια ερευνών και γεωτρήσεων τόσο εντός
των χωρικών της υδάτων (Καρπασία) όσο και εντός της οριοθετημένης ΑΟΖ (Οικόπεδο 6). Έφτασε
μέχρι και το σημείο να παρεμποδίσει ενόπλως γεωτρύπανο που
ενεργούσε για λογαριασμό της ΕΝΙ
και προς όφελος της Κ.Δ. στο οικόπεδο 3.
Η Τουρκία προχωρεί ήδη σε μία
ταχεία επικύρωση και κατάθεση
του μνημονίου στον ΟΗΕ. Στην
επόμενη φάση αναμένεται και η
αποστολή ερευνητικών σκαφών
στην περιοχή ανατολικά της Κρήτης με ανάλογη προστασία από
τον τουρκικό στόλο όπου και θα
δοκιμαστούν οι ελληνικές αντοχές.
Είναι νομίζω φανερό πως η Τουρκία
με περισσή αυτοπεποίθηση μετά
την ανοχή που επιδεικνύουν έναντι
της οι ΗΠΑ, η Ρωσία και οι μεγάλες
ευρωπαϊκές δυνάμεις και στηριζόμενη στην ισχύ της και στα όποια
ερείσματα της δίνει το διεθνές δίκαιο και το δεδικασμένο στην υπόθεση Λιβύη vs. Μάλτα, αλλά και η
συμφωνία με τη Λιβύη θα προχωρήσει σε ταχεία υλοποίηση των

σχεδιασμών της για τη Γαλάζια
Πατρίδα. Ελλάδα και Κ.Δ. χρειάζεται
να διαμορφώσουν και να υλοποιήσουν μία συνολική στρατηγική
αντιμετώπισης του τουρκικού αναθεωρητισμού. Η στρατηγική αυτή
θα πρέπει να περιλαμβάνει δημιουργία συμμαχιών έναντι σοβαρών
ανταλλαγμάτων με χώρες όπως η
Αίγυπτος που θίγονται τα συμφέροντα τους από τη Γαλάζια Πατρίδα
και έχουν το μέγεθος και τις δυνατότητες να λειτουργήσουν αποτρεπτικά έναντι της Τουρκίας. Επιπρόσθετα, χρειάζονται μέτρα αμυντικής ενίσχυσης και επανενεργοποίησης με μία σύγχρονη μορφή
του ενιαίου αμυντικού χώρου. Πέραν αυτών, είναι απαραίτητες πολιτικές και διπλωματικές πρωτοβουλίες όπως η εξαγγελία ελληνικής
ΑΟΖ και η μερική τουλάχιστον
οριοθέτηση της ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Η αδράνεια
αλλά και οι μεμονωμένες σπασμωδικές ενέργειες είναι συνταγή αυτοκτονίας.

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

ΕΛΛΑΔΑ

Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019

Η Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  O

17

H απομόνωση
της Αγκυρας,
οι σχεδιασμοί
της Αθήνας
Του Κ.Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Σε διπλωματική ÇÖÕÓÄÔÜÙÎÖÕßÁÞËÏ
ÊßÙÇÔ¦ÒÕÍÕÑÄÙÚÕÝÙËÙÞÁÙÎÓË
ÚÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑ¦ÑÇÏÓÄÔÕËÖÃ
ÚÕßÖÇØÄÔÚÕÝÕÌÁÒÎÖÕßÇÖÕÑÄÓÏÙËÇÖÄÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÎÏÈÆÎËÑÚÏÓ¦ÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕß
ÖÜÝÕÊÎÍËÃÚÇÏÎÍÑßØÇ
ÚÕÔÇÖÄÎÞÕÚÎÝßÖÕÍØÇÌÂÝÚÎÝ
ÙßÓÌÜÔÃÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÝÖÕßËÃÞËÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ¬ËÚ¦ØÚÎÙÚÕÕÔÊÃÔÕÓËÚÕÔÖØÄËÊØÕÚÎÝ
¬ÕßØÑÃÇÝ¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦ÔÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÙËÙßÔËØÍ¦ÚËÝ
ÚÕßÄÚÏÎÑÃÔÎÙÎÚÎÝÍÑßØÇÝÑÇÏ
ÚÎÝÏÈÆÎÝÇÖÕÊÕÑÏÓ¦ÙÚÎÑËÇÖÄ
ÄÒÕßÝÚÕßÝÓËÍ¦ÒÕßÝÊÏËÛÔËÃÝÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÊÎÒÇÊÂÚÕÚÁÏÚ§ÚÏÖ¦ØÚÓËÔÚÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÑÇÏ
ÚÎ¡ÄÙÞÇËÔ×ÏÙÞßØÂÇÔÚÃÊØÇÙÎ
ßÖÂØÐËËÖÃÙÎÝÇÖÄÚÕÙØÇÂÒÑÇÏ
ÚÎÔÃÍßÖÚÕÊÏÇÃÚËØÎÈÇØÆÚÎÚÇÊÃÊËÚÇÏËÏÊÏÑ¦ÙÚÎÔÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎÚÕß
ßÖÕßØÍËÃÕßÐÜÚËØÏÑ×ÔÚÜÔ
ÖÕßÁÑÇÔËÒÄÍÕÍÏÇÖØÕÑÒÎÚÏÑÂ®
ÑÃÔÎÙÎÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÙÚ¦ÙÎÚÕß
¦ÒÒÕßÖØÕÁÊØÕßÓÇÔÕßÁÒ¡ÇÑØÄÔÕÕÖÕÃÕÝÑÇÚ¦ÚÎÙÆÔÕÊÕÚÕß
§¬©ßÖÕÍØ¦ÓÓÏÙËÖÜÝÛÁÒÜÔÇ
ßÖÕÙÚÎØÃÐÜÓËÓËÍ¦ÒÎÙÇÌÂÔËÏÇ
ÚÕßÝÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÕÆÝÚÎÝÒÒ¦-

ÊÇÝÜÝÖØÕÝÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÇÐÆ
ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÑÇÏ
ÚÎÝÏÈÆÎÝ®ÇØ¦ÒÒÎÒÇÙÚÎÔÃÊÏÇ
ÑÇÚËÆÛßÔÙÎÛÇßÖ¦ØÐÕßÔ¦ÓËÙÇ
ÑÇÏÔÁÇÈÂÓÇÚÇÑÇÛ×ÝÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
ÁÞËÏÊÏÇÙÌÇÒÃÙËÏÄÚÏÙÚÕÑËÃÓËÔÕ
ÙßÓÖËØÇÙÓ¦ÚÜÔÚÎÝËÖÏÑËÃÓËÔÎÝ
ßÔÄÊÕß ÕØßÌÂÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝÛÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏ
ÇßÙÚÎØÂÇÔÇÌÕØ¦ÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ
ÇØÄÚÏ ÁÞËÏ ÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃ Î
ÇÃÙÛÎÙÎÖÜÝÎÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÇÐÆ¬ÕßØÑÃÇÝÑÇÏÏÈÆÎÝÓÖÕØËÃÔÇ
ËÌÇØÓÕÙÚËÃ¦ÓËÙÇËÃÔÇÏ¦ÍÔÜÙÚÕ
Ë¦ÔÑ¦ÖÕÚËÛÇÇÖÕÑÚÂÙËÏÖØÇÑÚÏÑÂ
ÇÐÃÇ©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÚÇÏÕÃÊÏÕÝ
ÕÑØÔÚÕÍ¦ÔÁÞËÏËÑÌØ¦ÙËÏÇÓÌÏÈÕÒÃËÝÍÏÇÚÕÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÎÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝÏÈÆÎÝÎÕÖÕÃÇÕÆÚÜÝÂ
¦ÒÒÜÝËÒÁÍÞËÏÓÄÒÏÝÚÕÁÔÇÖÁÓÖÚÕ
ÚÎÝÞ×ØÇÝÛÇËÖÏÈÏ×ÙËÏÖÃÙÎÝÕ
ÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÕßÒÂÝÚÎÝÏÈÆÎÝ
ÖÕßÛÇÁÒÛËÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÎÔÚØÁÞÕßÙÇËÈÊÕÓ¦ÊÇÑÇÚ¦ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÎÝÛÂÔÇÝÁÞËÏÇÖÕÙÚËÃÒËÏÂÊÎ
ËÖÏÙÚÕÒÂÙÚÕÔ©ÙÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÚÕÔÃàËÏÄÚÏ¬ÕßØÑÃÇÑÇÏÏÈÆÎÊËÔ
ÁÞÕßÔÛÇÒ¦ÙÙÏÇÙÆÔÕØÇ¬ÁÒÕÝÑÇÏ
ÕßÖÕßØÍÄÝÔÁØÍËÏÇÝÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ
ÁÞËÏËÖÃÚÎÝÕßÙÃÇÝÇÔÇÍÔÜØÃÙËÏÖÜÝ
ÎÙßÓÌÜÔÃÇÍÏÇÔÇËÔËØÍÕÖÕÏÎÛËÃ

ΑΠΕ

Τα νέα δεδομένα μετά τη συνάντηση των
κ. Μητσοτάκη και Ερντογάν στο Λονδίνο
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Η Αθήνα αναμένει
ότι στο κείμενο συμπερασμάτων της επερχόμενης
Συνόδου Κορυφής
της Ε.Ε. θα υπάρχει
αναφορά στις τουρκικές
κινήσεις.
ÛÇÖØÁÖËÏÔÇÑßØÜÛËÃÇÖÄÚÕ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÚÎÝÏÈÆÎÝ¦ÔÚÜÝÄÖÜÝ
ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÚÇÏÎÙßÓÌÜÔÃÇÖÇØÄÚÏ
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ÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÇÐÆÚÎÝÍÑßØÇÝ
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ÇÔÁÌËØËËßÛÁÜÝÙÚÕÔÙßÔÕÓÏÒÎÚÂ
ÚÕßÖÜÝÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÊËÃÞÔÕßÔÄÚÏ
ßÖ¦ØÞËÏÇÒÒÇÍÂÙÚÕÔÚØÄÖÕÓËÚÕÔ
ÕÖÕÃÕÇÔÚÇÖÕÑØÃÔËÚÇÏÎÚÕßØÑÏÑÂ
ÇÑÚÕÌßÒÇÑÂ®ÇØ¦ÒÒÎÒÇÇÃÙÛÎÙÎ
ÖØÕÑ¦ÒËÙËÎÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎÚÕß¬ÕÆØÑÕßÖØÕÁÊØÕßÔÇØÃÐÕßÓËÚÕßÝÚÄÔÕßÝ® ÇÏÚÕÆÚÕÑÇÛ×ÝÒÃÍËÝ×ØËÝ
ÔÜØÃÚËØÇÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝËÃÞË
ÑÇÚÇÍÍËÃÒËÏÚÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÎÝ
ÍÑßØÇÝÙÚÎÙÆÔÕÊÕÚÕß§¬©
ÕÖÄÚËÕÑØÔÚÕÍÇÔËÃÞËÚÕÖØÄÙÞÎÓÇÍÏÇÔÇÚÕØÖÏÒÃÙËÏÚÎÙßàÂÚÎÙÎË¦ÔÚÕËÖÏÛßÓÕÆÙË
ÏÇÚÏÝËÐËÒÃÐËÏÝÙÚÇËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑ¦ÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÁÞËÏ
ÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÔÇßÖ¦ØÞËÏÇÔÇÒßÚÏÑÂËÔÎÓÁØÜÙÎÚÜÔÑÕÓÓ¦ÚÜÔÚÎÝ
ÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÃÔÇÏËÔÊËÏÑÚÏÑÄ

ÄÚÏÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÕ
ßÖÕßØÍÄÝÐÜÚËØÏÑ×Ô§ÃÑÕÝÁÔÊÏÇÝËÔÎÓÁØÜÙËÚÇÑÄÓÓÇÚÇËÔ×
ÇÆØÏÕËÃÔÇÏÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÁÔÕÔÇ
ÙßÔËÊØÏ¦ÙËÏÚÕßÓÈÕÆÒÏÕÐÜÚËØÏÑÂÝÕÒÏÚÏÑÂÝ
ÔÚÏÛÁÚÜÝÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
ÊËÔÖØÕÍØÇÓÓÇÚÃàËÏËÖÃÚÕßÖÇØÄÔÚÕÝÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝÓËÚÕßÝÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÇØÞÎÍÕÆÝÑÇÏÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙÆÍÑÒÎÙÎÚÕßÙßÓÈÕßÒÃÕß
ÚÜÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÇØÞÎÍ×ÔßÖÄÚÕÔ
ØÄËÊØÕÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝØÕÑÄÖÎÇßÒÄÖÕßÒÕ©ÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÙßÔËØÍ¦ÚÎÝÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÕÏÒÄÍÕÏËÃÔÇÏÊÆÕ!Ø×ÚÕÔ
ÓÏÇÚÁÚÕÏÇÑÃÔÎÙÎÛÇÙßÔÏÙÚÕÆÙË
ßÖËØÊØÇÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎÑÇÏÛÇÓËÚÁÊÏÊËÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎËÛÔÏÑÕÆÑÏÔÊÆÔÕßÖÕßÙËÑÇÓÃÇÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÊËÔÇÔÚÇÖÕÑØÃÔËÚÇÏÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇËÆÚËØÕÔÂÚÇÔÖÕÒÆÖÏÛÇÔÄÇÔÚÃÔÇËÑÖËÓÌÛËÃÁÔÇ
ÓÂÔßÓÇËÔÄÚÎÚÇÝÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄ
ÚÎÝÞ×ØÇÝÑÇÏÖØÕÝÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ
ÕÏÖÕÒÏÚÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝÔÇËÓÌÇÔÃ-

àÕÔÚÇÔÊÏÞÇÙÓÁÔËÝÙËÁÔÇÓËÃàÕÔ
ËÛÔÏÑÄàÂÚÎÓÇ

Προβληματισμός
ÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕßËÖÏÑØÇÚËÃÁÔÚÕÔÕÝÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄÝÑÇÏ
ÊßÙÌÕØÃÇÍÏÇÚÕßÝÁÜÝÚ×ØÇÞËÏØÏÙÓÕÆÝÚÕßÖØÕÁÊØÕßÚÕß±ª
ÒÁÐÎ¬ÙÃÖØÇ±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏÖÜÝ
ÚÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎÚÕÖØÜÃÇÖËßÛßÔÄÓËÔÕÝÙÚÎÔ ÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂ©Ó¦ÊÇ
ÚÕß±ªÕÚÁÜÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
¦ÙÑÎÙËÊØÏÓÆÚÇÚÎÑØÏÚÏÑÂÙÚÎÔ
ÑßÈÁØÔÎÙÎßÖÕÙÚÎØÃàÕÔÚÇÝÓË
ÇÌÕØÓÂÚÎÙßÓÌÜÔÃÇ¬ÕßØÑÃÇÝ
ÏÈÆÎÝÚÕÖËØÏËÞÄÓËÔÕÚÎÝÕÖÕÃÇÝÊËÔÂÚÇÔÑÇÔÍÔÜÙÚÄÚÄÚËÄÚÏ
ÇÑÕÒÕßÛËÃÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂ®ÁÔÇÔÚÏÚÎÝÍÑßØÇÝ ÇÏÚÕÆÚÕËÔ×ÒÃÍËÝ×ØËÝÇØÍÄÚËØÇÂÚÇÔ
ÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÁÔÎÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎ
ÚÜÔÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÑÇÏØÔÚÕÍ¦Ô
ÙÚÕÕÔÊÃÔÕÔÚÏÛÁÚÜÝÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÕßÊÁÖÕÚËËÃÞËßÏÕÛËÚÂÙËÏÇÔ¦ÒÕÍÎÚÇÑÚÏÑÂÜÝÖØÄËÊØÕÝ
ÚÎÝÇÐÏÜÓÇÚÏÑÂÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝ
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H Αγκυρα αναζητεί συνολική συζήτηση
Για έρευνες στην Κρήτη, σε ελληνική περιοχή όπου η Τουρκία επιχειρεί να προβάλει διεκδικήσεις, έρχεται γαλλικό πλοίο
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Προετοιμασμένη ÍÏÇËÐËÒÃÐËÏÝÇÑÄÓÇÑÇÏÓÁÙÇÙÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕËÃÔÇÏ
ÎÛÂÔÇÓËÚ¦ÑÇÏÚÎÔÑÆØÜÙÎÚÕß
ÙßÓÌ×ÔÕßÕØÏÕÛÁÚÎÙÎÝÛÇÒÇÙÙÃÜÔàÜÔ×ÔÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ
ÑÇÏÙÚÎÏÈÆÎÚÕÕÖÕÃÕßÖËÍØ¦ÌÎ
ÇÖÄÚÎÔÍÑßØÇÑÇÏÚÎÔÇÖÕÒÆÚÜÝ
ËÐÇØÚ×ÓËÔÎÇÖÄÇßÚÂÔÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝ¬ØÃÖÕÒÎÝ¬ÕÔÇÔÕß¦ØÏÕ
ÚÕßÁÞÕßÔÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÚËÃ
ÁØËßÔËÝÙËÓÏÇÁÑÚÇÙÎÖÕßÐËÑÏÔ¦ËÏ
ÇÖÄÚÇÔÕÚÏÕÊßÚÏÑ¦ÚÎÝ ØÂÚÎÝÁÜÝ
ÚÇÇÔÇÚÕÒÏÑ¦ÚÎÝªÄÊÕßÇÖÄËØËßÔÎÚÏÑÄÖÒÕÃÕßÖÄÍÇÒÒÏÑÂÙÎÓÇÃÇ
ÍÏÇÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÚØÃÚÎÝÞ×ØÇÝ¡Ë
ÊËÊÕÓÁÔÎÚÎÔÁÇÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÄÖÜÝÚÎÔÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÎÍÑßØÇ
ÚÕÚÕßØÑÏÑÄÔÇßÚÏÑÄÛÇÁÞËÏÊÏÑÇÃÜÓÇÔÇÖØÕÈËÃÙËÔÎÕÉÃÇÙÚÎà×ÔÎ
ÎÕÖÕÃÇÖØÕÑÆÖÚËÏÙËÓÏÇÖËØÏÕÞÂ
ÖÕßÐËÑÏÔ¦ËÏÇÖÄÚÇÔÕÚÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑ¦ÚÎÝ ØÂÚÎÝÓËÖÕØËÃÇÖØÕÝÚÇ
ÔÕÚÏÕÊßÚÏÑ¦ÖØÕÝÚÎÏÈÆÎ
ÚÎÔÛÂÔÇßÖ¦ØÞËÏÇÔÎÙßÞÃÇ
ÑÇÏÍÏÇÇÑÄÓÇÖÏÕËßÛËÃÇÖÇØÁÓÈÇÙÎÇÖÄÓÁØÕßÝÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÊÎÒÇÊÂÓÁÙÜÚÎÝÇÖÕÙÚÕÒÂÝËØËßÔÎÚÏÑÕÆÖÒÕÃÕßÚÎÝ¬ª©ÙËÖËØÏÕÞÂ
ÎÕÖÕÃÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎà×ÔÎÇÔÇÚÕÒÏÑ¦ÚÎÝ ØÂÚÎÝÔÄÚÏÇÚÎÝªÄÊÕßÂÔÄÚÏÇÚÕß ÇÙÚËÒÒÄØÏàÕß
Ñ¦ÚÏÖÕßÛÇÇÓÌÏÙÈÎÚÕÆÙËËßÛÁÜÝÚÇÑßØÏÇØÞÏÑ¦ÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÚÎÝ
ÒÒ¦ÊÇÝÙÚÎÔßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÚÎÝ
ÛÂÔÇËÐËÚ¦àËÏÄÒÇÇßÚ¦ÚÇ
ÙËÔ¦ØÏÇÜÙÚÄÙÕÊËÔßÖ¦ØÞËÏËÖÏÞËÏØÎÙÏÇÑÂËÖÏÌßÒÇÑÂÖÁØÇÇÖÄ
ÚÎÙßÔÂÛÎØÓÄÊÏËÝÖÎÍÁÝËÖÏÙÂÓÇÏÔÇÔÙÚÎÔ ®ÄÚÏÎÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÕÖÕÃÎÙÎÝÚÎÝÑØÃÙÎÝÖÕßËÑÖËÓÖÄÚÇÔÇÖÄÊÏ¦ÌÕØËÝ
ÖÒËßØÁÝÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÝÞ×ØÇÝÚÏÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝÎÓÁØËÝÊËÔ
ÁÞÕßÔÇÖÕÒÆÚÜÝÑÇÓÃÇËÖÇÌÂÓË
ÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÔÚÏÛÁÚÜÝ
ßÖÕÍØ¦ÓÓÏàÇÔÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎËÃÔÇÏ
ÇÑÄÓÎÑÇÏßÖÕÚÕÔÏÑÂÙËÙÆÍÑØÏÙÎ
ÓËÚÇÙßÔÂÛÎ ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÎÍÑßØÇÁÞËÏØÃÐËÏÚÕÈ¦ØÕÝÚÎÝÙÚÕÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÄÖËÊÃÕ
ÄÖÕßÑÇÏËÑÚÏÓ¦ÖÜÝÓÖÕØËÃÔÇ
ÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÇÔßÖÁØÈÒÎÚÇÍÏÇ
ÚÎÔÛÂÔÇÚËÚËÒËÙÓÁÔÇ
ÚÎÔÛÂÔÇËÃÔÇÏËÖÃÙÎÝÇÖÕÒÆÚÜÝÙÇÌÁÝÄÚÏÎËÖÏÒÕÍÂÚÎÝ
ÍÑßØÇÝÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÚÇÞÁÜÝ
ÙÚÎÔÑÆØÜÙÎÚÕßÙßÓÌ×ÔÕßÓË
ÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÇÔÊØËÃÑËÒÕÚÎÝ
¬ØÃÖÕÒÎÝÕÌËÃÒËÚÇÏÙËÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝ
ÒÄÍÕßÝ¡¦ÒÏÙÚÇÖØÕËÚÕÏÓ¦ÙÚÎÑËÓËÚÁÚÕÏÇÚÇÞÆÚÎÚÇÖÕßÁÞËÏ
ÕÊÎÍÂÙËÏÙÚÎÙÆÔÚÇÐÎËÔÄÝÑËÏÓÁÔÕßÚÕÕÖÕÃÕÈØÃÛËÏÇÔÇÑØÏÈËÏ×Ô
ÑÇÏÇßÛÇÃØËÚÜÔÑÇÚ¦ÚÕÊÕÑÕÆÔ
ËØÓÎÔËÏ×ÔÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÎÇÑÚÂ
ÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÔÇÑÇÚÕØÛ×ÙËÏÔÇ
ÇÖÕÚËÒÁÙËÏÈ¦ÙÎÁÔÇØÐÎÝÞ¦ØÇÐÎÝÍØÇÓÓ×ÔÍÏÇÚÎÔÕØÏÕÛÁÚÎÙÎ
ÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝà×ÔÎÝ
©ÓËÚÎÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÖÒËßØ¦
ÚÎÝÏÈÆÎÝ
ÚÏÝËÖËÐËØÍÇÙÃËÝÖÕßÍÃÔÕÔÚÇÏ

Ο χάρτηςÈÈÐÉ¨{ÉÜÊ×Úi³ÖÐ×¨{ÚÓ³iiØÚÑÜÒ{ÇÑÒÐÉÑ³i0È¨~ËÑ~Ñ{³i{KÖiV³ËÈÉo¨Ò×iÑÌ³iåo~È¨Ñ~Ñ{³i
ÑÌÜÈ³ÑÉÂÑ¨³ÐÉiÑÌÑÈ³Ê~ÈKÓ¨ii³iØ0¨ËÜiØÉÙÉÙÐÓi³iÓÑt¨ÑoÐÑ³{~Ì³i³ÑuVÌØ³iÑ³{ÜÑÐKÒÉ³Ñ{iåo~È¨ÑV³³È¨~{~ÌÑÈ³{~ÌÚÑ
Ð¨ÉËÑ¨KÉËÉiËÑ³iÇiiËÑ¨~Ö³É{ÉÐ{ÑÉ¨{TÊÈÂÉ~{ÒÑÌ³Ñ³{ÑÑ³Ü{~Ò³iØ¨Ê³iØÐÉ¨ÉËÑ³{ÙÈ³{~Ò¨Ø³i{KÖi
ÚÜÔÊÏÇÌÕØ×ÔÒÒ¦ÊÇÝ¬ÕßØÑÃÇÝÊÏÇÚÎØÕÆÙËßÉÎÒÄËÖÃÖËÊÕ
©ÒËÝÇßÚÁÝÕÏÑÏÔÂÙËÏÝÕÊÎÍÕÆÔ
ÁÓÖËÏØÕßÝÖÇØÇÚÎØÎÚÁÝÙÚÕÙßÓÖÁØÇÙÓÇÄÚÏÎÍÑßØÇËÖÏÞËÏØËÃ
ÔÇÏÙÞßØÕÖÕÏÂÙËÏÁÙÚÜÑÇÏ¦ÍÇØÓÖÇÓËÈ¦ÙÎÚÕÊÏËÛÔÁÝÊÃÑÇÏÕÚÎ
ÛÁÙÎÚÎÝÓËÙÑÕÖÄÔÇÇÔÇÍÑ¦ÙËÏ
ÚÎÔÛÂÔÇÔÇÑÇÛÃÙËÏÙÚÕÚØÇÖÁàÏ
ÚÜÔÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔÑÇÏÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÔÇÖÏÁÙËÏÚÎËßÑÜÙÃÇ×ÙÚË
ÔÇÊÏÇÑÄÉËÏÚÕÊÏÑÄÚÎÝËØËßÔÎÚÏÑÄÖØÄÍØÇÓÓÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ßÖ¦ØÐËÏÓÏÇÙßÔÕÒÏÑÂÙßàÂÚÎÙÎ
ÍÏÇÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕ

Με βάση το σύμφωνο
που υπέγραψε με τη
Λιβύη, το ναυτικό της
Αγκυρας θα μπορεί να
προβαίνει σε νηοψίες
στα νότια της Κρήτης!
ÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÜØÇÙÚÇßÖÕßØÍËÃÇ
ÐÜÚËØÏÑ×ÔÑÇÏÛÔÏÑÂÝÓßÔÇÝ
ÖØÕÑÆÖÚËÏÄÚÏÎÍÑßØÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÕÊÏËÛÔÁÝÊÃÑÇÏÕÚÎÝÛ¦ÒÇÙÙÇÝÄÚÇÔËÐßÖÎØËÚËÃÚÎÙÞËÊÃÇÙÎ
ÚÕßÞ¦ØÚÎËÔ×ÚÕÖÇØÇÈÏ¦àËÏÄÚÇÔ
ÙßÓÈÇÃÔËÏÚÕÇÔÚÃÛËÚÕØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÑÇÚÇÒÂÐÕßÔÜÝÍØÇÓÓÂÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÝÚÜÔßÖÕÚÏÛÁÓËÔÜÔÕØÃÜÔÛÇÒ¦ÙÙÏÇÝÊÏÑÇÏÕÊÕÙÃÇÝÓËÚÇÐÆ
ÏÈÆÎÝÑÇÏ¬ÕßØÑÃÇÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÜÝÙÎÓËÃÇÈ¦ÙÎÝÕÏÖÄÒËÏÝ
¡ÇØÓÇØÃÊÇ¢ËÚÏÍÁ ÇÝÙÚÎÔ
ÔÇÚÕÒÃÇÑÇÏ§ÚÁØÔÇ¬ÕÓÖØÕÆÑ
¡ÖÇØÔÚÃÍÏÇÙÚÎÔ ßØÎÔÇáÑÂÏÇ
ÔÇÍÃÔËÏËÌÏÑÚÄÇßÚÄÚÕÙËÔ¦ØÏÕ
ÕÏ¬ÕÆØÑÕÏÞÇØÚÕÍØ¦ÌÕÏËÑÓÎÊÁÔÏÙÇÔÚÎÔËÖÂØËÏÇÚÕß ÇÙÚËÒÒÄØÏàÕßËÔ×ÒÃÍÇÞÏÒÏÄÓËÚØÇÈÕØËÏÄÚËØÇÁÊÜÙÇÔÖÒÂØÎËÖÂØËÏÇÙË
ÇÑÇÚÕÃÑÎÚËÝÈØÇÞÕÔÎÙÃÊËÝÖÕß
ÇÔÂÑÕßÔÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÚÎÔÖØ×ÚÎÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕ ÇÙÚËÒÒÄØÏàÕËÃÔÇÏÁÔÇÔÎÙÃÖÕßÑÇÚÕÏÑËÃÚÇÏÑÇÏ

Ο κύριος στόχος
Ο χάρτης³iØtÑÜÒÇ{ÑØ(Ñ³¨ËÙÑØuÑ³ÉÜÉË³i¨ÑÑooÉÜËÑ³³È¨~{~
Ù{É~Ù{~ÊÉ³iåÑ³Ü{~ÊÉÌoÉ{~Ñ{³å{oÑË~Ñ{Ñ³{ÐÉ³ËÇÉ³Ñ{ÑÌ
³iåÚÊÑÐÉÑiÈTËÑVÑ¨Ò³oÉoÌØÌ³{TÉÙ{ÑÐÌØ³ÈTÒ¨³iÙÉÈÑ~ÖÉ{Ñ¨ÒÉÜÒT{³Ñ³ÈØ~ÑÌÉØ³ÈÛ{ÉÚÖØ1ÑÜÒ{ÈÛ{~ÑËÈ
ßÖÕÙÚÎØÃàËÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂàÜÂËÔ×
ÙÚÎÊËÆÚËØÎÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÈØÇÞÕÔÎÙÃÊËÝÖÕßÊËÔÁÞÕßÔÖÇØ¦ÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÓËÈ¦ÙÎÚÕ
ÊÏËÛÔÁÝÊÃÑÇÏÕ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÕÏ¬ÕÆØÑÕÏÑÒËÃÔÕßÔ®ÑÄÒÖÕßÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ÚÕßÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙÕßÔÜÝÙÎÓËÃÕ
ËÑÑÃÔÎÙÎÝÍÏÇÚÎÞ¦ØÇÐÎÍØÇÓÓ×ÔÔÕÒÃÍÕÏÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔ
ÑÄÒÖÕßÝÑÇÏÇÑÇÚÕÃÑÎÚËÝÈØÇÞÕÔÎÙÃÊËÝÍÏÇÔÇËÖËÑÚËÃÔÕßÔÚÎ

ÞÜØÏÑÂÛ¦ÒÇÙÙ¦ÚÕßÝÄÙÕÞØËÏ¦àËÚÇÏ×ÙÚËÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔÙÆÔÕØÇÓËÚÎÏÈÆÎÖØÕÞËÏØÄÚÎÚÇ
ÓËÚÎÔÕÖÕÃÇÁÞËÏÑÇÚÇØÚÏÙÚËÃÚÕ
ÑËÃÓËÔÕÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙÚÎÔÍÑßØÇÑÇÏÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÚÎÝ¬ØÃÖÕÒÎÝÍÏÇÚÎÔÕØÏÕÛÁÚÎÙÎ
àÜÔ×ÔÛÇÒ¦ÙÙÏÇÝÊÏÑÇÏÕÊÕÙÃÇÝ
ßÖÕÊÎÒ×ÔËÏÑÇÏÚÕËÆØÕÝÚÎÝßÖÎØËÙÏÇÑÂÝÊÏ¦ÈØÜÙÎÝÖÕßÁÞËÏßÖÕÙÚËÃÚÕÚÕßØÑÏÑÄßÖÕßØÍËÃÕÐÜÚËØÏÑ×ÔÚÕÕÖÕÃÕÇÔËÐÇØÚÂÚÜÝ

 ÒÕÍÏÑÂ ÚÎÝ ÇÓÕÏÈÇÏÄÚÎÚÇÝX\PKWYVX\VÂ¶ÇÍÍÒÏÙÚÃ¶
YLJPWYVJP[`ÄÖÜÝÇØÁÙÑÕÔÚÇÏÔÇ
ÚÎÞÇØÇÑÚÎØÃàÕßÔÕÏ¬ÕÆØÑÕÏÇÖÕÚËÒËÃÈÇÙÏÑÄÙÚÕÏÞËÃÕÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝËÐÜÚËØÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÜÙÚÄÙÕ
ÍÃÔËÚÇÏÙÇÌÁÝÄÚÏÙËÇßÚÂÚÎÌ¦ÙÎ
ÎÍÑßØÇÁÞËÏÛÁÙËÏÜÝÑÆØÏÕÙÚÄÞÕÚÎÔÖÒÂØÎÇÖÕÊÏ¦ØÛØÜÙÎÚÜÔ
ËÒÒÎÔÏÑ×ÔÑÇÏÑßÖØÏÇÑ×ÔÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕ
¬×ØÇÇÑÄÓÎÑÇÏÕÏÖÒÁÕÔÊÆÙÖÏÙÚÕÏÙÚÎÔÛÂÔÇÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÄÚÏÎÇÒ¦àÏÇÇÚØÃÊÇ®ÊËÔ
ËÃÔÇÏÁÔÇØÎÚÕØÏÑÄÙÞÂÓÇÇÒÒ¦
ÎÇÖÕÚÆÖÜÙÎÚÜÔÚÕßØÑÏÑ×ÔÊÏËÑÊÏÑÂÙËÜÔ

ËßÑÜÙÃÇÚÏÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝ
ÎÓÁØËÝËÑÑÃÔÎÙËÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ
ÖØÕÙÌßÍÂÝÙÚÕÏËÛÔÁÝÏÑÇÙÚÂØÏÕÚÎÝ²¦ÍÎÝÚÎÊÏÑÇÏÕÊÕÙÃÇÚÕß
ÕÖÕÃÕßÊËÔÇÔÇÍÔÜØÃàËÏÎÍÑßØÇ
ÑÇÛ×ÝÎÏÙÞßØÂÚÕßØÑÏÑÂÖÇØÕßÙÃÇÙÚÎÔÑßÖØÏÇÑÂßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇ
ÒËÏÚÕßØÍËÃÜÝÕßÙÏÇÙÚÏÑÂÚØÕÞÕÖÁÊÎÙÚÎÔÖØÕ×ÛÎÙÎÚÕßËÔËØÍËÏÇÑÕÆÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÚÎÝ ßÖØÏÇÑÂÝ
ÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ©ÒËÝÇßÚÁÝÕÏËÐËÒÃÐËÏÝÇÔÇÊËÏÑÔÆÕßÔÑÇÏÚÇÄØÏÇÚÎÝ
ÄÖÕÏÇÝÙßàÂÚÎÙÎÝÓÖÕØËÃÔÇÍÃÔËÏ
ÍÏÇÚÎÔËÖÃÒßÙÎÚÕß ßÖØÏÇÑÕÆ
ÙÚÎÔÖÇØÕÆÙÇÌ¦ÙÎ
 ÛÂÔÇ ÁÞËÏ ÇÖÕÊßÛËÃ ÑÇÏ
ÙËÁÔÇÔÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÄÓÇØÇÛ×ÔÏÕ
ÕÕÖÕÃÕÝÑØÆÈËÏËßÞ¦ØÏÙÚËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÊßÙ¦ØËÙÚËÝËÑÖÒÂÐËÏÝ©Ï
ÖÒÁÕÔÙÇÌËÃÝÑÇÏÕßÙÏÇÙÚÏÑÁÝÑÇÚÇÊÃÑËÝÑÇÏÊÎÒ×ÙËÏÝßÖÕÙÚÂØÏÐÎÝ
ÂÒÛÇÔÇÖÄÚÎÇÒÒÃÇÑÇÏÚÕÔÖØÄËÊØÕÓÇÔÕßÁÒ¡ÇÑØÄÔÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÇÖÄÚÕÙØÇÂÒ¬ÎÔÖÕÒÆÏÙÞßØÂ
ÊÂÒÜÙÎÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÚÁÏÚ
§ÚÏÖ¦ØÚÓËÔÚËÐÕßÊËÚÁØÜÙËÎÙÚ¦ÙÎÚÕßÖØÕÁÊØÕßÚÜÔ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÕÕÖÕÃÕÝËÓÌÇÔÃÙÚÎÑË
ÙÚÎÔËÖËÚËÏÇÑÂÙÆÔÕÊÕÚÕß§¬©
ÙÚÕÕÔÊÃÔÕÖËØÃÖÕßÜÝÚÕHS[LY
LNV®ÚÕßªËÚàÁÖ¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦Ô
¬ÕßØÑÃÇÁÞËÏÚÕÔÊËÆÚËØÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÙÚØÇÚÄÙÚÕ§¬©ÑÇÏÇßÚÂÎÈÇØÆÚÎÚÇÌ¦ÔÎÑËÇÔ¦ÍÒßÌÇ
ÑÇÏÙËÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÄËÖÃÖËÊÕÙÚÕ
ÕÔÊÃÔÕÇÖÄÌÇÙÎÚÎÝÛÂÔÇÝ
ÔÇÖÇØ¦ÙÞËÏÊÁÑÇÇËØÕÙÑ¦ÌÎÚÆÖÕß-ÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÔÇÚÕáÑÂÝ
ßÖÎØËÙÃÇÝËÖÏÌßÒÇÑÂÝÓËÕÔÕÓÇÙÃÇ0UP[PH[P]L9LHKPULZZ®ÄÖÜÝËÃÞËËÏÙÎÍÎÛËÃÑÇÏÕÇØÞÎÍÄÝ
²ØÂÙÚÕÝ²ØÏÙÚÕÊÕÆÒÕßÇÖÕÚËÒËÃ
ÁÔÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄÈÂÓÇÍÏÇÚÎÙßÔÂÛÜÝÖÏÕÊÏÙÚÇÑÚÏÑÂÒÒ¦ÊÇÜÙÚÄÙÕ
ÊËÔÇÔÚÏÙÚÇÛÓÃàËÏÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÂ
ÊÏÇÌÎÓÏÙÚÏÑÂÑÇÓÖ¦ÔÏÇ®ÖÕßÁÑÇÔËÎÍÑßØÇÙÚÕÕÔÊÃÔÕÙÞËÚÏÑ¦
ÓËÚÎÔÑÕÓÈÏÑÂÙÎÓÇÙÃÇÚÜÔÚÕßØÑÏÑ×ÔËÔÄÖÒÜÔÊßÔ¦ÓËÜÔ
ÙÚ¦ÙÎÚÎÝÂÚÇÔÏÑÇÔÕÖÕÏÎÚÏÑÂÍÏÇÚÎÔÛÂÔÇËÔ×ÙÚÎÔÖÇØÕÆÙÇÌ¦ÙÎËßÛßÍØÇÓÓÃàÕÔÚÇÏÑÇÏ
ÚÇÙßÓÌÁØÕÔÚ¦ÚÎÝÓËÚÎ¡ÄÙÞÇÎ
ÕÖÕÃÇÇÔÚÏÚÃÛËÚÇÏÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÚÕß¢ÇÍÁàÇÒÇØ¦àÙÚÎÔ¬ØÃÖÕÒÎ
ÑÇÛ×ÝßÖÕÙÚÎØÃàËÏÚÕÔÇÔÚÃÖÇÒÄ
ÚÕß²ÇÒÃÌÇ²ÇÌÚ¦ØÔÚÏÛÁÚÜÝ
ÙÚÎÔÛÂÔÇÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏÓËÑÇÞßÖÕÉÃÇÎßÖÕÚÕÔÏÑÄÚÎÚÇÓËÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙËÚÕÛÁÓÇÎÚÇÒÃÇÖÕßËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÔÇÊËÃÞÔËÏ
ÑÇÚÇÔÄÎÙÎÙÚÏÝÛÁÙËÏÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÕßÑÇØ¦àÙÚÎÔ¬ØÃÖÕÒÎ
ÑÇÏÑÇÚ»ËÖÁÑÚÇÙÎÙÚÏÝÚÕßØÑÏÑÁÝ¬ÎÔÇØÇÙÑËßÂÕ¬ÕÆØÑÕÝ
ßÖÕßØÍÄÝÐÜÚËØÏÑ×Ô¡ËÈÒÕÆÚ
¬ÙÇÈÕÆÙÕÍÒÕßÈØÁÛÎÑËÙÚÎª×ÓÎÄÖÕßÑÇÏÙßÔÇÔÚÂÛÎÑËÓËÚÕÔ
ÚÇÒÄÕÓÄÒÕÍÄÚÕß¡ÁÔËÏÔÇÌÇÔËÃ
ÇÔÕÑ¬ÙÇÈÕÆÙÕÍÒÕßÛÇÓËÚÇÈËÃ
ÑÇÏÙÚÎÔÛÂÔÇÚÏÝËÖÄÓËÔËÝÎÓÁØËÝÍÏÇÚÎÔßÖÕßØÍÏÑÂÙÆÔÕÊÕÚÕß
©ØÍÇÔÏÙÓÕÆ©ÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝßÔËØÍÇÙÃÇÝßÐËÃÔÕßÄÔÚÕß¯

ΑΠΟΨΗ

Ο φόβος είναι κακός σύμβουλος
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΝΟΥ*

Μερικές ÙÆÔÚÕÓËÝËÖÃÑÇÏØËÝÖÇØÇÚÎØÂÙËÏÝÊ×ÑÇÏÚØËÏÝÊËÑÇËÚÃËÝ
ßÖÕÙÚÎØÃàÜÄÚÏËÃÔÇÏÖØÕÝÚÕÙßÓÌÁØÕÔÓÇÝÔÇÇÖÕÚßÖ×ÙÕßÓËÙË
Þ¦ØÚÎÚÏÝÛÁÙËÏÝÓÇÝÍÏÇÚÎÔßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇ§ÇÖÇÆÙÕßÓËÔÇÇÔÇÌËØÄÓÇÙÚËÓÄÔÕÙÚÕÊÃÑÇÏÕÚÎÝ
Û¦ÒÇÙÙÇÝÚÇÓÃÒÏÇÚÏÝËßÛËÃËÝÍØÇÓÓÁÝÈ¦ÙËÜÝÚÕßÝÑÄÒÖÕßÝ
ÑÒÖÑÇÏÔÇÇÖÕÚßÖ×ÙÕßÓËÚÎÙßÔÏÙÚÇÓÁÔÎÚÜÔÇÖÄÉË×ÔÓÇÝÙË
Þ¦ØÚÎÚÎÊÏÑÂÓÇÝÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÖØÄÚÇÙÎÎ¬ÕßØÑÃÇÑÇÏ¦ÒÒËÝ
Þ×ØËÝÎÒÈÇÔÃÇÛÇËÓÌ¦ÔÏàÇÔÚÏÝ
ÊÏÑÁÝÚÕßÝÇÔÚÏÖØÕÚ¦ÙËÏÝ¡ËÞ¦ØÚËÝÑÇÏÄÞÏÓËËØÓÎÔËÃËÝÔÄÓÜÔÇÖÄ
ÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÜÔËÔÊÏÇÌËØÕÓÁÔÜÔ
ÚÕÏÑÇÙÚÂØÏÕÚÎÝ²¦ÍÎÝÛÇÓÖÕØÕÆÙËÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÔÇÇÖÕÌÇÙÃÙËÏ
ÙÞËÚÏÑ¦ËÆÑÕÒÇ

Επί των ημερώνÚÕßÑ ÕÚàÏ¦ßÖÕßØÍÕÆÚÜÔÐÜÚËØÏÑ×ÔÇÔÇÑÕÏÔ×ÛÎÑË
Ñ¦ÖÕÏÇÑÏÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇÙËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÎÔßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇ²ÇÏØÁÚÏÙÇ
ÚÕÍËÍÕÔÄÝ©ÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÄÓÜÝ

Προέχει να ετοιμαστούμε στοιχειωδώς να πολεμήσουμε (και αν ετοιμαστούμε, θα αυξηθούν οι
πιθανότητες να αποφύγουμε τον πόλεμο).
ÚÕÑÇÚÇÊÃÑÇÙÇÔ¬ÕÔÑ ÕÚàÏ¦ÊÏÇÊÁÞÛÎÑËÕÑ¬ÙÃÖØÇÝ¦ÍÜÙË®
ÚÏÝËÐËÒÃÐËÏÝ¬ÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÚÕÆÊËÔ
Ñ¦ÔÕßÓËÚÃÖÕÚËÍÏÇÚÕàÂÚÎÓÇÚÎÝ
ßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÝ®ÊÏÇÚÎØÕÆÓËÚÕ
Z[H[\ZX\VÙÚÕÏÍÇÃÕÖËØÏÁÍØÇÉË
ÇÔÇÒßÚÏÑ¦ÕÇÆÒÕÝÇÖÇÊÄÖÕßÒÕÝ
ÙÚÎÔ ®ÙÚÏÝÙËÙßÔÁÔÚËßÐÎÓËÁÓÖËÏØÕÊÏÖÒÜÓ¦ÚÎ
ÑÇØÇÓÇÔÒÏÑÂÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÇÖÁÔÇÔÚÏ
ÙÚÕÒÙÃÔÑÏ®ØÕÝÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝ
ÙßÔÁÔÚËßÐÎÝßÖ¦ØÞËÏÎÇÑÄÒÕßÛÎ
ÇÖÕÙÚØÕÌÂ!ÁÚÜÇÖÇÊÄÖÕßÒÕÝ
ÖØÕÝÊÏÖÒÜÓ¦ÚÎÁÔÇ¦ÒÒÕËÖÏÞËÃØÎÓÇÄÚÏÕÞØÄÔÕÝÒËÏÚÕßØÍËÃËÏÝÈ¦ØÕÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÑÇÛ×ÝÎ¬ÕßØÑÃÇ
ËÔÏÙÞÆËÚÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑ¦

ÑÇÏÖÒÎÛßÙÓÏÇÑ¦ÇÖ¦ÔÚÎÙÎËÃÔÇÏ
ÄÚÏÕÞØÄÔÕÝÓÖÕØËÃÇÔÚÏÛÁÚÜÝÔÇ
ÊØÇßÖÁØÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÚÕÑÕÔÚÏÔÄ
ÓÁÒÒÕÔÎ¬ÕßØÑÃÇÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÕÌÇÙÏÙÓÁÔÎÔÇÙßÍÑÒÃÔËÏÓËÚÎÔßØ×ÖÎÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇßÖÕÞÜØÂÙËÏÕÚÕßØÑÏÑÄÝ
ËÖËÑÚÇÚÏÙÓÄÝÒÒ¦ÇÑÄÓÇÑÇÏÙÚÎÔ
ÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÎ¬ÕßØÑÃÇÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÔÇÇÖÕÞÜØÂÙËÏÇÖÄÚÕÊßÚÏÑÄ
ÖÒÇÃÙÏÕÚÄÚËÇßÚÄÛÇÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÎ
ÒÒ¦ÊÇÛÇËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÚÎÓÁÍÏÙÚÎ
ÊßÚÏÑÂßÖÕÙÚÂØÏÐÎ®ÔÇØÜÚÏÁÓÇÏ
ÇÔÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÙÚÕÕÔÊÃÔÕ
ÍÏÇÚÇÍËÔÁÛÒÏÇÚÕß§¬©ÓÇàÃÓË
ÄÒÕßÝÚÕßÝÙßÓÓ¦ÞÕßÝÓÇÝÖÇØÄÔÚËÝÑÇÏÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇËÖÏÈËÈÇÃÜÙË
ÇßÚÂÚÎÔÇÏÙÏÄÊÕÐÎ¦ÖÕÉÎ

Είναι αυτονόητο, ÙËÓÁÔÇÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÄÚÏÚßÞÄÔÇÖÄÌÇÙÎÚÕßÏÑÇÙÚÎØÃÕßÚÎÝ²¦ÍÎÝÊËÔÛÇÓÇÝÇØÁÙËÏ ²¦ÍÎÊÎÒÇÊÂÓÖÕØËÃ
ÔÇÕÊÎÍÂÙËÏÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙÚÎÔ
ÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÑßØÏÇØÞÏÑ×ÔÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÙÚÕÏÍÇÃÕ
²¦ÍÎÄÓÜÝÓËÚÎÔÃÊÏÇÇÖÄÌÇÙÎ
ÛÇÑÇÚÕÞßØ×ÙËÏÑÇÏÚÇÊÏÑ¦ÓÇÝ

ÑßØÏÇØÞÏÑ¦ÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÖÕßÓÁÞØÏ
ÙÂÓËØÇÓÄÔÕÙÚÇÞÇØÚÏ¦ÁÞÕßÓË¬Ç
ËÖÏÑÇÒÕÆÓÇÙÚËÇÒÒ¦ÊËÔÚÕÒÓÕÆÓË
ÔÇÚÇÊÏËÑÊÏÑÂÙÕßÓË©ÆÚËÈËÈÇÃÜÝ
ÔÇÚÇËÖÏÈ¦ÒÒÕßÓËÏÇÏÜÔÃàËÚÇÏÓÏÇ
ÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÙÚÏÝÙÞÁÙËÏÝÓËÚÎÔ
¬ÕßØÑÃÇÖÕßÞÜØÃÝÇÓÌÏÈÕÒÃÇÑ¦ÔËÏÚÕßÝÙÕÈÇØÕÆÝÓÇÑØÕÞØÄÔÏÕßÝ
ËÖËÔÊßÚÁÝÊÏÙÚÇÑÚÏÑÕÆÝ¬ÁÚÕÏÕßÝ
ËÖËÔÊßÚÁÝÞØËÏÇàÄÓÇÙÚËÍÏÇÔÇËÐÇÙÌÇÒÃÙÕßÓËÈÏ×ÙÏÓÎÇÔ¦ÖÚßÐÎ

Είναι επίσης ÇßÚÕÔÄÎÚÕÙËÓÁÔÇÖ¦ÔÚÇÄÚÏÇÐÏÕÒÕÍ×ÔÚÇÝÚÕÔÚÕßØÑÏÑÄ
ÑÃÔÊßÔÕÖØÁÖËÏÔÇËÃÓÇÙÚËÁÚÕÏÓÕÏ
ÔÇÖÕÒËÓÂÙÕßÓËÍÏÇÔÇßÖËØÇÙÖÏÙÚÕÆÓËÚÎÔÖÇÚØÃÊÇÓÇÝ©ÖØÄËÊØÕÝ¡ÇÑØÄÔÙÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÙßÔ¦ÔÚÎÙÂÚÕßÓËÚÕÔÓËØÏÑÇÔÄ
ÖØÄËÊØÕ¬ØÇÓÖÇÔÇÌËØÄÓËÔÕÝ
ÙÚÎÔÚØÕÓÕÑØÇÚÃÇÚÕßÙßÔÁÙÚÎÙËÓËÓÎÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÄÚØÄÖÕÝ
ÙÕÈÇØËßÚÕÆÓË®¬ÕÃÊÏÕÇÑØÏÈ×Ý
ÛÇÁÒËÍÇÍÏÇÚÕÔÚÕßØÑÏÑÄÑÃÔÊßÔÕ!ÝÙÕÈÇØËßÚÕÆÓË¬Õ ÑÇÏ
ÖÒÁÕÔÚÜÔÊÇÖÇÔ×ÔÍÏÇÚÎÔ¦ÓßÔÇËÃÔÇÏÍÏÇÓÏÙÛÕÆÝÑÇÏÙßÔÚ¦ÐËÏÝ
©ÚÏÇÖÕÓÁÔËÏÓÕÏØ¦àËÚÇÏÍÏÇÚÎÔ

ËÐÄÌÒÎÙÎÖÇÒÇÏ×ÔßÖÕÞØË×ÙËÜÔ
ÑÇÏÓÄÒÏÝ ÇÌÏËØ×ÔËÚÇÏÙËÖÕÒËÓÏÑÁÝÊÇÖ¦ÔËÝÚÏÝ  
ÙÚÎÔ ®ÕËÌÕÖÒÏÙÚÂÝ¦ÔÕÝÇÙÑÇØÃÊÎÝÇÔÇØÜÚÂÛÎÑËÙËÁÔÇ¦ØÛØÕÑÇÚÇÖÁÒÚÎÇÔÙËÄÚÏÇÌÕØ¦
ÚÎÔ¦ÓßÔÇÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ
ËÃÓÇÙÚËÙÕÈÇØÕÃÇÖ¦ÔÚÎÙÂÓÕß
ËÃÔÇÏ!©ÞÏÊËÔËÃÓÇÙÚË

Το 1975 ÏÊØÆÛÎÑËÎÕÒÒ¦ßÖÕÙÞÄÓËÔÎÇÓÁÙÜÝÓËÚ¦ÚÎÔÑßÖØÏÇÑÂÚØÇÍÜÊÃÇÓËÚËÞÔÕÍÔÜÙÃÇÚÎÝ
ÖËØÃÌÎÓÎÝ3VJROLLK¡ËÚÇÞØÄÔÏÇËÐËÒÃÞÛÎÑËÙËÑÒÇÙÏÑÂ ©
ÇÚ¦ÚÎÍÔ×ÓÎÓÕßÛÇÁÖØËÖËÔÇ
ËÖÏÊÏÜÞÛËÃÎÑÇÚ¦ÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇ
ÏÊÏÜÚÏÑÕÖÕÃÎÙÂÚÎÝÓËÙÚÄÞÕÔÇ
ÍÃÔËÏÖßØÂÔÇÝßÉÎÒÂÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝËÐÇÍÜÍÏÑÕÆÇÓßÔÚÏÑÕÆßÒÏÑÕÆ

Η κυβέρνηση ÊËÙÓËÆÛÎÑËÖØÕËÑÒÕÍÏÑ¦ÄÚÏÊËÔÛÇÇÖÕÒÆÙËÏÊÁÙÓËßÙÎÇßÚÂÖÇØÇÒÆËÏÑ¦ÛËËÐßÍÃÇÔÙÎ
ÏÄÚÏÎÓËÃÜÙÎÚÎÝÊÇÖ¦ÔÎÝÍÏÇÓÏÙÛÕÆÝÙÚÏÝÔÕÖÒËÝßÔ¦ÓËÏÝÓÖÕØËÃÔÇÍÃÔËÏÓËÓËÃÜÙÎÚÕßÇØÏÛÓÕÆ
ÚÜÔÇÓËÏÈÕÓÁÔÜÔÎËÐßÍÃÇÔÙÎÚÎÝ

ÂÚÎÝª ©ÂÚÎÝÓËÓËÃÜÙÎÚÕßÖÒËÕÔ¦àÕÔÚÕÝÖØÕÙÜÖÏÑÕÆ
ÚÕÙÎÓËÃÕÇßÚÄËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÜÚÎÔ
ÖØÕÚØÕÖÂ!ÝÙÕÈÇØËßÚÕÆÓË®ØÕÁÞËÏÔÇËÚÕÏÓÇÙÚÕÆÓËÙÚÕÏÞËÏÜÊ×Ý
ÔÇÖÕÒËÓÂÙÕßÓËÑÇÏÇÔËÚÕÏÓÇÙÚÕÆÓËÛÇÇßÐÎÛÕÆÔÕÏÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝÔÇ
ÇÖÕÌÆÍÕßÓËÚÕÔÖÄÒËÓÕ

Δεν είναι μόνοÎÊÁÙÓËßÙÎÖËØÃÓÎ
ÇÖÄÒßÙÎÝÖÕßÖÇØÇÒÆËÏÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÃÔÇÏÑÇÏÎÇÊßÔÇÓÃÇÚÎÝÔÇ
ÊßÙÇØËÙÚÂÙËÏÚÕÖÏÑÁÝÑÕÏÔÜÔÃËÝ
ÏÇÚÎØËÃÙÚØÇÚÄÖËÊÇËÑËÃÄÖÕßÊËÔ
ÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏßÖÕÙÑ¦ÖÚÕÔÚÇÝÚÎÔ
ËÚÕÏÓÄÚÎÚÇÚÜÔ¡ËÚÎÔÃÊÏÇÓÎ
ÒÕÍÏÑÂÃÊØßÙÎÝÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑ×Ô
ÙÞÕÒ×ÔÙËÑ¦ÛËËÖÇØÞÏÇÑÂÖÄÒÎ

«Ας σοβαρευτούμε»! §ÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏ
ÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÙÚÕÔËÒÒÎÔÏÑÄÒÇÄÔÇÖËØÏÍØ¦ÉËÏ
ÚÕßÝÑÏÔÊÆÔÕßÝÑÇÏÔÇËÐÎÍÂÙËÏ
Ö×ÝÙÑÕÖËÆËÏÔÇÚÕßÝÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÇÚÕÔÙÚÎØÃÐÕßÓË

* Ο κ. Στέφανος Μάνος είναι πρώην
υπουργός.
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Ο ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ ΣΤΗΝ «Κ»

Πολύ σημαντικό να υπάρχουν ανοιχτά
κανάλια επικοινωνίας με την Τουρκία
Το βράδυ του δημοψηφίσματος και τα ξημερώματα της Συνόδου Κορυφής φοβήθηκα ότι το Grexit μπορεί να γίνει πραγματικότητα
Συνέντευξη στον ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

O Μαργαρίτης Σχοινάς ήταν μία αυτονόητη επιλογή για τη θέση του
Έλληνα Επιτρόπου. Πρόκειται
για άνθρωπο που έχει βρεθεί στην
καρδιά των ευρωπαϊκών μηχανισμών λήψης αποφάσεων χωρίς ποτέ να χάσει την επαφή του με την
ελληνική πραγματικότητα. Και μάλιστα όχι με την εικονική ελληνική
πραγματικότητα «πέριξ της πλατείας Κολωνακίου», όπως συχνά
λέει ο ίδιος, αλλά με την ελληνική
κοινωνία. Δεν είναι τυχαίο ότι η
πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά
την ανάληψη των καθηκόντων του
ως αντιπρόεδρος της Κομισιόν ήταν
μία ανοικτή συζήτηση με νέους
στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Σχοινάς
έχει ζήσει κρίσιμες στιγμές της
πρόσφατης ιστορίας μας, διαδραματίζοντας μάλιστα κρίσιμο ρόλο.
Στην συνέντευξή του στην «Κ» μιλάει για το πώς βίωσε τη διαπραγμάτευση μετά το δημοψήφισμα,
καθώς και το παρ’ ολίγον Grexit.
Δίνει απαντήσεις για τον τομέα
της αρμοδιότητάς του, που αφορά
το φλέγον και δυσεπίλυτο ζήτημα
του προσφυγικού/μεταναστευτικού.
Μιλάει ακόμη για τις σχέσεις με
τα Σκόπια, υπογραμμίζοντας την
ανάγκη να παίξει πρωταγωνιστικό
ρόλο η Ελλάδα στην περιοχή όντας
η «Ρεάλ των Βαλκανίων». Ο Έλληνας Επίτροπος θεωρεί πολύ σημαντικό να υπάρχουν ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας με την Τουρκία,
πράγμα που όπως αποκαλύπτει συζήτησε την περασμένη Παρασκευή
στη συνάντησή του με τον πρόεδρο
Ερντογάν στην Άγκυρα.
–Θέλω να σας ρωτήσω πρώτα
απ’ όλα πώς νιώθετε που είστε ο
πρώτος Ευρωπαίος αντιπρόεδρος
προερχόμενος από την Ελλάδα.
–Νιώθω ένα μείγμα περηφάνιας
αλλά και ευθύνης, γιατί όντως η
τιμή είναι μεγάλη και πρωτόγνωρη.
Είμαι σίγουρος ότι μπορώ να εξυπηρετήσω το περιεχόμενο της θέσης, αλλά ο τρόπος και η έκπληξη
με τον οποίο ανακοινώθηκε το πρόσωπό μου μου δημιουργεί μια επιπρόσθετη ευθύνη να πάω ακόμα
πιο μακριά από εκεί που ξέρω ότι
μπορώ να φτάσω. Και να δώσω ακόμα παραπάνω από όσα πρέπει.
–Από τη θέση του εκπροσώπου
ζήσατε από πολύ κοντά πολλές
στιγμές της ελληνικής κρίσης.
Αν ήταν μια στιγμή να ξεχωρίσετε, που είτε προβληματιστήκατε είτε φοβηθήκατε, ποια ήταν
αυτή; Ως Έλληνας εννοώ.
–Ναι, ήταν το Σαββατοκύριακο
μετά την ανακοίνωση του δημοψηφίσματος του Ιουλίου του 2015.
Η ανακοίνωση έγινε Παρασκευή

βράδυ, τα μεσάνυχτα, και περάσαμε
ένα Σαββατοκύριακο εφιαλτικό,
μαύρο, όπου είχαμε την πεποίθηση
ότι και η Ελλάδα και η Ευρωζώνη είναι στο χείλος της αβύσσου. Προβληματιστήκαμε πολύ για το μήνυμα και εκδώσαμε μια ανακοίνωση,
που θυμάμαι μέχρι σήμερα, που
ήταν μια οφειλόμενη εξήγηση στον
ελληνικό λαό, η οποία δημοσιεύθηκε
το πρωί της Κυριακής – η ανακοίνωση Τύπου που έχει το ρεκόρ αναγνωσιμότητας στα χρονικά. Εκείνη
τη στιγμή ξεχωρίζω και την επόμενη
Δευτέρα με την ανακοίνωση του
Γιούνκερ στην αίθουσα Τύπου που
κατέληξε με τη δραματική του έκκληση «Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και
η Ευρώπη είναι Ελλάδα».
–Υπήρξε κάποια στιγμή που πιστέψατε ότι το Grexit, μπορούσε
να γίνει πραγματικότητα;
–Ναι. Το βράδυ του δημοψηφίσματος μετά το αποτέλεσμα και μια
δεύτερη στιγμή ήταν την ημέρα
της Συνόδου Κορυφής της 13ης Ιουλίου όταν γύρω στις 04:30-05:00 τα
ξημερώματα είδα τον Γιούνκερ να
βγαίνει από την αίθουσα με θεοπράσινο χρώμα στο πρόσωπό του
και να μου λέει: «toujours rien» ακόμα τίποτα. Και εκεί πια σκέφτηκα
ότι δεν υπάρχει περιθώριο να ανατραπεί πια η υπόθεση, πάμε στα
χειρότερα.
–Έχετε ζήσει επίσης από πολύ
κοντά τον Γιούνκερ. Μπορείτε να
μας πείτε τελικά πόσο καταλυτικός ήταν στην ελληνική κρίση.
–Ναι, ήταν καταλυτικός κυρίως
στο να ανατρέψει την αντίληψη
που παγιωνόταν στο Βερολίνο και
στη Φρανκφούρτη ότι η έξοδος της
Ελλάδας από το ευρώ ήταν αναπόφευκτη και δεν επρόκειτο για τους
πειραματισμούς του Βαρουφάκη
αλλά υπήρχε μια δομική αντίληψη,
στη νέα κυβέρνηση, εξόδου. Ο Γιούνκερ αφιέρωσε πολύ καιρό στο
να ανατρέψει αυτήν την αντίληψη.
Ξεκίνησε με την περίφημη φωτογραφία που ουσιαστικά σέρνει τον
Έλληνα πρωθυπουργό στο Μπερλεμόν στην πρώτη του επίσκεψη,
δείχνοντας ότι θέλει να επενδύσει
επάνω του και κορυφώθηκε με πολλές παράλληλες συζητήσεις που
είχε μαζί του, οι οποίες έφεραν μάλιστα και εντονότατες γερμανικές
και φρανκφουρτικές αντιδράσεις, με
κάποιους να λένε «μην ασχολείσαι,
δεν έχεις ρόλο, δεν έχεις λεφτά εκεί,
δεν είναι δικιά σου δουλειά». Και
επέμενε, εκεί έγινε η διαφορά, μαζί
με τον Ολάντ και φυσικά στην τελική φάση με τον Ντράγκι. Όταν
ο Ντράγκι είχε πειστεί πως υπήρχε
αλλαγή κλίματος στην Ελλάδα.
–Υπήρξε ένα μεγάλο κόστος με
αυτή την ιστορία και υπάρχει η

Πρέπει να επενδύσουμε στην αποκατάσταση των ευρωτουρκικών σχέσεων και στο μεταναστευτικό και στα υπόλοιπα
θέματα, για τα οποία είχα την ευκαιρία να μιλήσω πολύ ανοιχτά με τον κ. Ερντογάν την Παρασκευή, λέει στην «Κ» αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς.

Υπάρχει μια αντίληψη
στην Ευρώπη, ότι η χώρα
πρέπει να αμειφθεί για
την προσπάθειά της και
οι Eλληνες για όσα συνειδητά αποδέχτηκαν.

Αν συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις πιστεύω ότι είναι εφικτή η αναθεώρηση των στόχων των πρωτογενών πλεονασμάτων.
προσδοκία ότι τώρα θα υπάρξει
μια χαλάρωση σε ό,τι αφορά τον
στόχο των πρωτογενών πλεονασμάτων. Και αυτός είναι ένας βασικός κυβερνητικός στόχος, εθνικός στόχος θα πει κανείς. Πόσο
πιθανό είναι να επιτευχθεί κάτι
τέτοιο;

–Υπάρχει μια αντίληψη αυτή τη
στιγμή στην Ευρώπη ότι η Ελλάδα
με τη συμβολή φυσικά των εταίρων
της, στάθηκε όρθια στα χρόνια της
κρίσης. Και ακόμα περισσότερο είναι ενισχυμένη η πεποίθηση ότι
αυτό που έκανε τη χώρα να σταθεί
όρθια είναι το γεγονός ότι οι Έλληνες ενσυνείδητα ενσωμάτωσαν
το κόστος της προσαρμογής δεχόμενοι πολιτικά την αξία της συμμετοχής της χώρας στην Ευρωζώνη.
Αυτό είναι ένα πολιτικό κεφάλαιο
που έχει τοκιστεί και σίγουρα θα
επιστρέψει στη χώρα. Υπάρχει μια
αντίληψη, λοιπόν, ότι η χώρα πρέπει
να αμειφθεί για την προσπάθειά
της και οι Έλληνες για όσα συνειδητά αποδέχτηκαν. Αυτό προϋποθέτει βέβαια να μην ανατραπεί η
ιδιοκτησία των μεταρρυθμίσεων,
κυρίως στο κράτος, στη δικαιοσύνη
και στη φορολογία. Αν, όλα αυτά
τα αν, απαντηθούν ικανοποιητικά
πιστεύω ότι είναι εφικτή η αναθεώρηση των στόχων που θα επιτρέψει στην Ελλάδα να συνεχίσει αναπτυξιακά χωρίς το άγχος των πληρωμών το οποίο, όπως ξέρετε, έχει
αφαιρεθεί από τη χώρα. Γιατί τα
επόμενα δέκα χρόνια η χώρα είναι
σε συνθήκες θερμοκηπίου, δεν έχει
πληρωμές, δεν έχει έγνοιες,
μπορεί λοιπόν να αφοσιωθεί στη
μεταρρυθμιστική προσπάθεια.
– Επειδή ξέρω ότι μιλάτε με πολίτες, με κανονικό κόσμο, που

δεν έχουν δηλαδή πολιτικό ρόλο,
υπάρχει μια αίσθηση πικρίας
απέναντι στην Ευρώπη, από μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης.
Αυτό εντείνεται από το μεταναστευτικό-προσφυγικό. Τι τους
απαντάτε; Πόσο δικαιολογημένη
είναι αυτή η πικρία;
– Απαντώ ότι στο μεταναστευτικό η Ευρώπη έχει κάνει πολλά,
αλλά δεν τα έχει κάνει ακόμα όλα.
Το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε,
εάν συγκριθεί με το σημείο στο
οποίο βρισκόταν η Ευρώπη, όταν
εξερράγη το μεταναστευτικό το καλοκαίρι του ’15, είναι σαφέστατα
καλύτερο. Έχουμε την ευρωπαϊκή
ακτοφυλακή, έχουμε σημαντικούς
πόρους, μπορούμε να διαχωρίζουμε
τους αιτούντες άσυλο από τους
υπολοίπους, έχουμε δώσει πάρα
πολλά λεφτά στις χώρες υποδοχής,
έχουμε σώσει 700.000 ζωές στη Μεσόγειο, όλα αυτά έχουν γίνει. Αλλά
δεν είναι όλα όσα πρέπει να γίνουν.
Αυτό που μένει είναι να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός αλληλεγγύης
που θα παίρνει τα βάρη από τις χώρες της πρώτης γραμμής και θα τα
επιμερίζει δίκαια στους υπόλοιπους.
Αυτό που λέμε «Δουβλίνο 2», η αλλαγή των κανόνων του Δουβλίνου.
Εδώ η Ευρώπη απέτυχε και πρέπει
να έχουμε το κουράγιο να το πούμε.
Έχουμε τώρα μια νέα ευκαιρία με
τη νέα επιτροπή. Είναι και ένα από
τα κεντρικά στοιχεία του χαρτο-

φυλακίου μου. Μαζί με την αρμόδια
Σουηδέζα Επίτροπο θα κάνουμε
μια νέα αρχή, μια επιθετική αρχή,
γιατί δεν μπορεί οι χώρες της πρώτης γραμμής να αφεθούν μόνες
τους. Όσο δεν διορθώνεται αυτή
η ασυμμετρία, καταλαβαίνω ότι ο
κόσμος θα έχει παράπονα και δικαίως από την Ευρώπη.
–Πολιτικά, όμως, είναι τα πράγματα έτοιμα στο Βορρά για να
υπάρξει κάτι απτό σε αυτόν τον
τομέα;
–Έχουμε κάποιες ενδείξεις, οι
οποίες μας κάνουν σχετικά αισιόδοξους αυτή τη φορά. Πρώτον, ότι
είναι η αλλαγή ενός νέου πολιτικού
κύκλου. Δεύτερον, ότι ο Σαλβίνι
δεν κυβερνάει πια στην Ιταλία, τρίτον ότι η Γερμανία και η Γαλλία για
πρώτη φορά δείχνουν αποφασισμένες να συμπλεύσουν σ’ αυτόν
τον τομέα, τέταρτον γιατί οι χώρες
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης έχουν μάθει πολλά από την
προηγούμενη εμπειρία και με τη
νέα πρόεδρο έχουν αποκαταστήσει
κάποια κανάλια επικοινωνίας. Όλα
αυτά είναι πρόδρομα αισιόδοξα
στοιχεία, αλλά την απάντηση θα
την ξέρουμε τον επόμενο χρόνο.
Η φιλοδοξία μας είναι να έχουμε
την πρόταση έτοιμη μέχρι τα τέλη
Φεβρουαρίου και να έχουμε
τελική συμφωνία επί γερμανικής
προεδρίας, τον επόμενο χρόνο το
2020.
–Η ελληνική κυβέρνηση μόλις
ανακοίνωσε ένα σχέδιο δράσης
για το μεταναστευτικό. Αυτό
πώς το βλέπετε σε πρώτη φάση;
–Ναι, πρόκειται για δράσεις που
είναι στη σωστή κατεύθυνση. Όποιος έχει λόγους να τεθεί κάτω από
την προστασία ασύλου, θα πρέπει
να έχει τη βεβαιότητα ότι θα το πετύχει στην Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη
θα συνεχίσει να είναι ένας προορισμός ασύλου, είναι κομμάτι αυτού
που αντιπροσωπεύει σήμερα η Ευρώπη στον κόσμο. Αλλά πρέπει εξίσου να ειπωθεί –και να υλοποιηθεί–
ότι όποιος δεν τυχαίνει προστασίας
ασύλου πρέπει να επιστρέφεται.
Τα μέτρα αυτής της κυβέρνησης
στοχεύουν στο να επιταχυνθεί αυτός ο διαχωρισμός. Η Ευρώπη θα
συνεχίσει να στηρίζει και με μέσα
και με πόρους. Και είναι και κάτι
άλλο που δεν είναι γνωστό, ότι σε
λίγους μήνες τα ευρωπαϊκά σύνορα
θα ελέγχονται από την ευρωπαϊκή
ακτοφυλακή, που θα είναι ο πρώτος
ευρωπαϊκός οργανισμός ο οποίος θα
οπλοφορεί και θα έχει δικά του
μέσα. Όλα αυτά ενισχύουν την αντίληψη ότι πάμε σε μια νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα στη μετανάστευση.

Πιο χρήσιμο να μιλάμε με τους Τούρκους παρά να τους αναλύουμε
–Υπάρχει μια συζήτηση για το
αν η Τουρκία χρησιμοποιεί διμερώς ως μοχλό πίεσης το μεταναστευτικό ή αν αυτό γίνεται
σε ένα πλαίσιο γενικότερης διαπραγμάτευσης με την Ευρώπη.
Η δική σας άποψη;
–Δεν είμαι τουρκολόγος, γνωρίζω ότι ενδημεί αυτό το είδος και
στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι η Τουρκία με συνέπεια και αξιοπρέπεια
φιλοξενεί πάνω από 3.500.000 Σύρους πρόσφυγες στο έδαφός της

και γι’ αυτό της χρωστάμε μια αναγνώριση την οποία δεν νομίζω ότι
λαμβάνει συχνά. Είναι σίγουρο ότι
όσο διαρκούν οι ασάφειες στις ευρύτερες ευρωτουρκικές σχέσεις,
το μεταναστευτικό θα είναι μια
βαλβίδα από την οποία θα περνάνε
εντάσεις παρά θα αφαιρούνται πιέσεις. Είναι, επίσης, αλήθεια ότι
υπάρχει στην Τουρκία μια αντίληψη
στρατηγικής ανασφάλειας με την
Ευρώπη, η οποία μεταφράζεται σε
κινήσεις και ρητορικές που δεν τιμούν τη συνεργασία που περιμέ-

H Τουρκία με συνέπεια
φιλοξενεί πάνω από
3.500.000 Σύρους πρόσφυγες στο έδαφός της
και γι’ αυτό της χρωστάμε μια αναγνώριση.

νουμε από την Τουρκία στο μεταναστευτικό. Προσωπική μου άποψη
είναι ότι πρέπει να επενδύσουμε
στην αποκατάσταση των ευρωτουρκικών σχέσεων και στο μεταναστευτικό και στα υπόλοιπα θέματα, για τα οποία είχα την ευκαιρία
να μιλήσω πολύ ανοιχτά με τον κ.
Ερντογάν την Παρασκευή. Νομίζω
ότι είναι πιο χρήσιμο να μιλάμε με
τους Τούρκους παρά να αναλύουμε
τους Τούρκους.
–Έχει δείξει βέβαια μια συμπεριφορά, προκλητική τη λένε κά-

ποιοι, σε σχέση με την Κύπρο.
Υπήρξε κάποια αντίδραση από
την Ευρώπη, πώς βλέπετε τα
πράγματα να εξελίσσονται εκεί;
–Δεν χωράει καμιά αμφιβολία
ότι αυτές οι πρακτικές της Τουρκίας δεν βοήθησαν ούτε την Τουρκία, ούτε τις ευρωτουρκικές σχέσεις, ούτε και πέτυχαν κάποιους
από τους στόχους που είχε εξαγγείλει η Τουρκία εκεί. Πρόκειται
περισσότερο για κινήσεις εντυπωσιασμού και πρόκλησης. Υπήρξε
ευρωπαϊκή αντίδραση, θα συνε-

χίσει να υπάρχει ευρωπαϊκή αντίδραση κάθε φορά που γίνονται
τέτοιου είδους «καουμποϊλίκια»
αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ομολογήσουμε ότι το ενεργειακό θέμα στην Κύπρο θα λυθεί οριστικά
μόνο όταν προχωρήσει και η επίλυση του κυπριακού προβλήματος.
Όσο δεν έχουμε τη βεβαιότητα
ότι βρισκόμαστε σε μια προοπτική
επίλυσης, αυτές οι μονομερείς τακτικές θα εντείνονται χωρίς να
συμβάλλουν και σε κάτι συγκεκριμένο.
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Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019

Η αργή μετάλλαξη του «σουλτάνου»

Πώς ο «φίλος της Ελλάδας» του 2002 έφτασε το 2019 να αμφισβητεί τo status quo στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο
Του ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Η μεταστροφή

EPA

ΗτανËÚ×ÔÄÚÇÔËÐËÒÁÍÎÊÂÓÇØÞÕÝÚÎÝ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÝÚÕ
 ÔËØÞÄÓËÔÕÙÚÁÒËÞÕÝÚÕß
ÑÄÓÓÇÚÕÝÚÜÔÏÙÒÇÓÏÙÚ×ÔÑÇÏÖÚßÞÏÕÆÞÕÝÙÚÎÏÕÃÑÎÙÎÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÇÖÄÚÕÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÚÕß
¡ÇØÓÇØ¦ÄÒÕÏÖØÕËÐÕÌÒÕÆÙÇÔ
ÄÚÏÛÇÂÚÇÔÕÊÏ¦ÊÕÞÕÝÚÕß§ËÙÓËÚÃÔØÓÖÇÑ¦ÔÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÚÎÔÖËØÃÕÊÕ  ÓËÚÕÔ
ÕÖÕÃÕÙßÔËØÍÇàÄÚÇÔÇÖÄÚÕ 
¬ÕÔÖØÃÒÏÕÚÕß ÕØÔÚÕÍ¦Ô
¶ÖÕßÄÚÇÔÂÚÇÔÁÌÎÈÕÝÖÇØÇÒÃÍÕ
ÔÇÍÃÔËÏÖÕÊÕÙÌÇÏØÏÙÚÂÝÇÔÊËÔ
ËÖËÔÁÈÇÏÔËÕÖÇÚÁØÇÝÚÕßÍÏÇÔÇ
ÚÕßÇÖÇÍÕØËÆÙËÏÔÇËÔÚÇÞÛËÃÙÚÎÔ
ÕÓ¦ÊÇÚÎÝÄÒÎÝ¢ËÔËØÓÖÇÞÚÙÁ
–ÑÇÚÇÊÏÑ¦ÙÚÎÑËÙËÌßÒ¦ÑÏÙÎ 10
ÓÎÔ×ÔÍÏÇÓÏÇÕÓÏÒÃÇÚÕßÙÚÎÆØÚÎÚÎÝÔÕÚÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑÂÝ¬ÕßØÑÃÇÝÚÕÔËÑÁÓÈØÏÕÚÕß ÖÕß
ÛËÜØÂÛÎÑËÄÚÏßÖÕÊÇÆÒÏàËÚÕÓÃÙÕÝ ÏÇßÚÄÍÏÇÚÃÇÖÂÍÍËÏÒËÁÔÇ
ÖÕÃÎÓÇÚÕßÏÍÏ¦ÑÕÑ¦ÒÖ!¬Ç
ÚàÇÓÏ¦ËÃÔÇÏÕÏÙÚØÇÚ×ÔËÝÓÇÝ
ÕÏÛÄÒÕÏËÃÔÇÏÚÇÑØ¦ÔÎÓÇÝÕÏ
ÓÏÔÇØÁÊËÝÕÏÐÏÌÕÒÄÍÞËÝÓÇÝÑÇÏ
ÕÏÖÏÙÚÕÃËÃÔÇÏÕÏÙÚØÇÚÏ×ÚËÝÓÇÝ®
¬ËÒÏÑ×ÝËÐÁÚÏÙËÖÕÏÔÂÚËÙÙ¦ØÜÔ
ÓÎÔ×ÔÚÕ
©ÚÄÚËÊÂÓÇØÞÕÝ
ÛÎÔÇÃÜÔÎÓÂÚØÎÝÈØÇÓÄÖÕßÒÕÝÙËÓÏÇÑÃÔÎÙÎÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÝ
ÓËÚÇÐÆÊÎÓ¦ØÞÜÔÓËÚÁÈÎÙÚÎÔ
ÄÒÎÑÇÏàÂÚÎÙËÔÇÚÕÔÙßÔÇÔÚÂÙËÏÙÚÏÝÌßÒÇÑÁÝÚÎÝÖÄÒÎÝ
ÏÔÇØÞÏÙ¦ØÞÚÏÙÓÁÔÎÝÙÚÎÛÁÙÎ
ÚÎÝÇØÞÇÏÕËÒÒÎÔÏÑÂÝØÆÙÏÝÚÕß
¡ÇØÓÇØ¦©ÏØÞÁÝÊËÔËÖÁÚØËÉÇÔÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÇÒÒ¦ÎÑÃÔÎÙÎÇßÚÂÇÖÕÚÁÒËÙËÚÎÔÇÌÕØÓÂ
ÍÏÇÔÇÇÔÇÖÚßÞÛËÃÓÏÇÑÇÒÂÙÞÁÙÎ
ÓËÚÇÐÆÚÕßÝÖÕßÊÏÇÚÎØËÃÚÇÏÓÁÞØÏ
ÙÂÓËØÇÚËÒËßÚÇÃÇÙßÔ¦ÔÚÎÙÂ
ÚÕßÝÁÍÏÔËÖØÏÔÇÖÄÒÃÍÕßÝÓÂÔËÝ
ÓËÇÌÕØÓÂÚÕÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÄ
ÃÑÕÙÏÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÙÚÏÝ¡ÇãÕß ÑÇÚÄÖÏÔÖÏÁÙËÜÔÚÕßÑÇÛËÙÚ×ÚÕÝØÔÚÕÍ¦ÔÚÕÇÔ×ÚÇÚÕ
ËÑÒÕÍÏÑÄÙßÓÈÕÆÒÏÕÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÇÑÆØÜÙËÚÏÝÊÎÓÕÚÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÙÚÎÔÄÒÎÖÕßÁÍÏÔÇÔÙÚÏÝ
¡ÇØÚÃÕßÑÇÏÕÊÂÍÎÙÇÔÙÚÎ
ÔÃÑÎÚÕßßÖÕÉÎÌÃÕßÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝ ÞØÕÔÕßÑØÁÓÓ¦ÓÕÍÒÕßÓËÓÄÒÏÝÉÂÌÕßÝÚÏÝ
ËÖÇÔÇÒÎÖÚÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÚÎÝÎÝ
ÕßÔÃÕßÕÓ¦ÓÕÍÒÕßÑÁØÊÏÙËÓË
 ØÄÙÌÇÚÎÊÎÓÕÙÑÄÖÎÙÎ
ÚÎÝ70(99LZLHYJO.YV\WÁÊËÏÐË
ÄÚÏÇÔÍÃÔÕÔÚÇÔÙÂÓËØÇÖØÕËÊØÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÕÓ¦ÓÕÍÒÕßÛÇÚÏÝ
ÑÁØÊÏàËÓË ÁÔÇÔÚÏ  
ÚÕßØÔÚÕÍ¦ÔÚÕÕØÔÚÕ-

ÚÃÇÂÚÇÔÄÚÏÞØËÏÇàÄÚÇÔÚÎÔÒÒ¦ÊÇÜÝÖØÕÐËÔÎÚÂ®ÑÇÏÑÕßÓÖ¦ØÕ®ÓËÚÎÔßØ×ÖÎÙÚÎÔÕÖÕÃÇÎ
¬ÕßØÑÃÇÂÛËÒËÚÄÚËÔÇËÔÚÇÞÛËÃ
ÏÛÇÔÁÝËÔÚ¦ÙËÏÝÙÚÕÏÍÇÃÕÛÇ
ÚÕÔÕÊÎÍÕÆÙÇÔÙËÇÖÕÓÄÔÜÙÎÙÚÕ
ËÐÜÚËØÏÑÄÑÇÏÛÇÚÕÔÑÇÛÏÙÚÕÆÙÇÔ
Ëß¦ÒÜÚÕÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÙÏÊËÔ
ÓÇÝÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν,ËØÚÓÜÉ{ÑÐÉËÉ{³i³¨ËÑØtÓØÉÐÒÜuV×ÑËÉ³Ñ{Ñ{³ÉÖÉ{Ì³{ÚÑÈÉ¨KÉË³iÜ{³{~Ê×Ú¨Ò~Ñ{ÚÑ~É¨ÙËÉ{³{Ø¨ÉÙ¨{~ÓØÉ~ÜoÓØ³È¸Æ¸´ÐÌÑÓTÉ{~Ñ³¨ÚÉ{ÑÉÑ{Ù¨ÖÉ{³i
0È¨~ËÑÐÉÓÑt×¨É~Ò¨{ÐÑu³iØ.ÈÚÊ~iØ³iØÇÒiØ

Ο Ερντογάν, έπειτα από
17 χρόνια στην εξουσία,
γνωρίζει ότι είναι τρωτός
και φαίνεται πως έχει
αποφασίσει να προβεί
σε πρωτοβουλίες.
Í¦ÔËÃÞËÑËØÊÃÙËÏÓË ©
ØÔÚÕÍ¦ÔÁÖËÏÚÇÇÖÄÞØÄÔÏÇ
ÙÚÎÔËÐÕßÙÃÇÍÔÜØÃàËÏÄÚÏËÃÔÇÏ
ÚØÜÚÄÝÑÇÏÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÁÞËÏÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÄÚÏÍÏÇÔÇßÖËØÈËÃÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÌÛÕØ¦ÖØÁÖËÏÔÇÖØÕÈËÃÙË
ÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝÖÕßÛÇÚÕßËÖÏÚØÁÉÕßÔÔÇËÖÏÈÒÎÛËÃÜÝÏÙÚÕØÏÑÄÝ
ÎÍÁÚÎÝÚÎÝÞ×ØÇÝÚÕß

Η ήρεμη δεκαετία
©ØÔÚÕÍ¦ÔÑÁØÊÏÙËÚÏÝÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÚÎÝÇÝ§ÕËÓÈØÃÕßÜÝËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕß
ÄÓÓÇÚÕÝÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÑÇÏÔ¦ÖÚßÐÎÝ(27ËÔÂÚÇÔßÖÕÉÂÌÏÕÝÈÕßÒËßÚÂÝÍÏÇÚÃÖÇØÁÓËÔËÙË
ÏÙÞÆÎÇÖÇÍÄØËßÙÎÚÕß
ÚÙÏ
ÙÚÏÝ§ÕËÓÈØÃÕßËÍÑÇÚÁÙÚÎÙË
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÚÕÔÓÖÔÚÕßÒ¦Þ
ÑÏÕßÒÕÕÖÕÃÕÝÖÇØÁÓËÏÔËÚÁÙÙËØÏÝÓÂÔËÝÓÁÞØÏÕØÔÚÕÍ¦ÔÚÕÔ
¡¦ØÚÏÕÚÕßÔÇËÑÒËÍËÃÙÚÕ

ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÙËËÖÇÔÇÒÎÖÚÏÑÁÝ
ËÑÒÕÍÁÝÙÚÎÆØÚÎÑÇÏÔÇÚÕÔÊÏÇÊËÞÛËÃÙÚÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÃÇ¡ÃÇ
ÓÁØÇÖØÏÔÕØÑÏÙÚËÃÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÕÑÏÕßÒÙÚÏÝ§ÕËÓÈØÃÕß
ÕØÔÚÕÍ¦ÔËÖÏÙÑÁÌÛÎÑË
ÚÎÔÛÂÔÇÑÇÏÙßÔÇÔÚÂÛÎÑËÓË
ÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄ ×ÙÚÇÎÓÃÚÎÚÇÔÎÖØ×ÚÎËÖÃÙÑËÉÂÚÕß
ÙËËßØÜÖÇáÑÂÞ×ØÇÓËÚ¦ÚÎÔÃÑÎ
©ÏÙßÔÕÓÏÒÃËÝÇÌÕØÕÆÙÇÔÚÏÝËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝÑÇÏÚÕ ßÖØÏÇÑÄÓËÁÓÌÇÙÎÙÚÕÙÞÁÊÏÕÔ¦Ô
©ÙÚÄÞÕÝÚÎÝËÖÃÙÑËÉÎÝÂÚÇÔÔÇ
ÊÏÇÙÑËÊ¦ÙËÏÚÕßÝÌÄÈÕßÝÚÎÝßØ×ÖÎÝÍÏÇÚÎÔÃÑÎÏÙÒÇÓÏÑÕÆÑÄÓÓÇÚÕÝÙËÓÏÇÞ×ØÇÖÕßËÖÏÊÃÜÑË
ÔÇÍÃÔËÏÓÁÒÕÝÚÎÝÔÜÙÎÝ©ÎÓÃÚÎÝÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇÚÕÔÈÕÎÛÂÙËÏ
ÙËÇßÚÄ¬ÕÇÔÚ¦ÒÒÇÍÓÇÖÕßËÖÏÊÃÜÑËÎÛÂÔÇÂÚÇÔÔÇÓÎÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÎÍÑßØÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ
ÙÚÎÔÖÕØËÃÇÁÔÚÇÐÎÝÚÎÝ ÆÖØÕß
ÙÚÎÔÔÜÙÎÞÜØÃÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎ
ËÖÃÒßÙÎÚÕß ßÖØÏÇÑÕÆÑ¦ÚÏÖÕß
ËÖÏÚËÆÞÛÎÑËÁÔÇÞØÄÔÕÓËÚ¦Î
ËÖÃÒßÙÎÚÕß ßÖØÏÇÑÕÆÓËÈ¦ÙÎ
ÚÕÙÞÁÊÏÕÔ¦ÔÖÕßÔÇß¦ÍÎÙË
ÚÕÑÇÏÎÊÏËßÛÁÚÎÙÎÚÜÔ
ËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑ×ÔÊÏÇÌÕØ×ÔÓË
ÖØÕÙÌßÍÂÙÚÕÏËÛÔÁÝÏÑÇÙÚÂØÏÕÚÎÝ²¦ÍÎÝÖÕßÓÇÚÇÏ×ÛÎÑË
ÓËÚ¦ÚÕ
ÚÏÝ  ÕßÒÃÕß  Õ Ø-

ÔÚÕÍ¦ÔÖ¦ÔÚØËÉËÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÑÄØÎÚÕßÙØ¦ÓËÚÕÔ¡ÖËØ¦ÚÒÓÖÇáØ¦ÑÖÕßÙÂÓËØÇËÃÔÇÏ
ßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ¡¦ØÚßØÇÝÙÚÕÔÖÕÒÏÚÏÑÄÍ¦ÓÕÂÚÇÔÕ ×ÙÚÇÝ ÇØÇÓÇÔÒÂÝ
ÊÃÖÒÇÙÚÕÔÎÍÁÚÎÚÕßÇÑÏÙÚ¦Ô
ÙÚØÇÚÎÍÄ¡ÕßÙ¦ØÇÌÚÕÔªÕßÓ¦ÔÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÔÚØÏ¦Ô§ÇÙÚ¦àËÑÇÏÚÕÔÈÇÙÏÒÏ¦ÚÎÝÕØÊÇÔÃÇÝ
ÓÖÔÚ¦ÒÇ
©ØÔÚÕÍ¦ÔÞÇØÇÑÚÂØÏÙËÚÕÔ
Í¦ÓÕ ÙßÔ¦ÔÚÎÙÎ ÚÜÔ ÖÕÒÏÚÏÙÓ×Ô®ÚÕÔÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÕÏÊÆÕÓ¦ØÚßØËÝÂÚÇÔÞØÏÙÚÏÇÔÕÃÑÇÏÕÏÊÆÕ
ÓÕßÙÕßÒÓ¦ÔÕÏ¬ÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎ
ÓÁØÇËÃÞËÞÇØÃÙËÏÙÚÕÔÑ ÇØÇÓÇÔÒÂÇÔÇÓÔÎÙÚÏÑÄÊÃÙÑÕÓËÚÎÔ
ËÏÑÄÔÇÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÕÓ¦ÊÇÝÖÕÊÕÙÌÇÃØÕßÖÕßËÃÞËÛØÏÇÓÈËÆÙËÏ
ÙÚÕ,\YV
ËÔßÖ¦ØÞËÏÇÓÌÏÈÕÒÃÇÄÚÏÚÎÔ
ÖØ×ÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÎÝËÐÕßÙÃÇÝÚÕß
ÕØÔÚÕÍ¦ÔËÖÏÊÃÜÑËÔÇÊÏÇÚÎØËÃÑÇÒÁÝÙÞÁÙËÏÝÓËÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÆÓÌÜÔÇÓËÍÔ×ÙÚËÝÚÜÔËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑ×ÔÎÑßØÏÄÚËØÎÇÏÚÃÇ
ÚÎÝÌÏÒÏÑÂÝÙÚ¦ÙÎÝÚÕßÂÚÇÔÄÚÏ
ÜÝÏÙÒÇÓÏÙÚÂÝÊËÔÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ËÒÁÍÐËÏÚÕÔÙÚØÇÚÄÑÇÏÚÕÈÇÛÆ
ÑØ¦ÚÕÝ¡ÏÇËÖÏÛËÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂ
ËÓÖËØÏËÃÞËØÃÙÑÇÖÕßÕÙÚØÇÚÄÝ
ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÇÐÏÕÖÕÏÂÙËÏÍÏÇ
ÔÇÚÕÔÇÔÇÚØÁÉËÏÊËÆÚËØÎÇÏ-

¬ÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ¦ØÞÏÙÇÔÓËÚ¦
ÚÕÇÖÕÚßÞÎÓÁÔÕÖØÇÐÏÑÄÖÎÓÇÚÎÝ
ÎÝÕßÒÃÕßÖÕßÕØÔÚÕÍ¦Ô
ÑÇÚÄØÛÜÙËÄÞÏÓÄÔÕÔÇÚÕÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇÚÕÓËÚÇÚØÁÉËÏ
ÙËËßÑÇÏØÃÇÍÏÇÔÇËÖÏÈÒÎÛËÃÖÒÂØÜÝÙÚÕÑØ¦ÚÕÝÑÇÏÙÚÕÔÙÚØÇÚÄ
ÓÁÙÇÇÖÄÌßÒÇÑÃÙËÏÝÇÖÕÓÇÑØÆÔÙËÏÝÑÇÏÇÖÕÒÆÙËÏÝÇÔÚÏÌØÕÔÕÆÔÚÜÔ©¬ÕÆØÑÕÝÎÍÁÚÎÝ
ÙßÓÖÁØÇÔËÄÚÏÎßØ×ÖÎÑÇÏÕÏ
ÙßÔÜÓÄÚÎÙÇÔËÔÇÔÚÃÕÔÚÕß
ÑÇÏÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÄÚÏÇÖÄÚÄÚËÑÇÏ
ÙÚÕËÐÂÝÎ¬ÕßØÑÃÇÊËÔÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÛËÜØËÃÚÇÏÊËÊÕÓÁÔÎÍÏÇÚÎÆÙÎ¶Ñ¦ÚÏÖÕßÁÙÖËßÙËÔÇÊÏËßÑÕÒÆÔËÏÕª×ÙÕÝÖØÄËÊØÕÝÕÆÚÏÔ
ÖÄÚÄÚËÎ¬ÕßØÑÃÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÚÇÏÜÝÖÕÒÆÌËØÔÎÔÆÌÎ®ÑÇÏ
ÇÖÁÑÚÎÙËÓËÍÇÒÆÚËØÎÇßÚÕÖËÖÕÃÛÎÙÎ¬ÕÄØÇÓÇÚÎÝÁÔÚÇÐÎÝÙÚÎÔ
ÔÜÙÎËÐÇÔËÓÃÙÚÎÑËÙÚÎÔÖÕØËÃÇ
ÑÇÏ¦ØÇÎÍÑßØÇÊËÔËÃÔÇÏÙßÍÑØÇÚÎÓÁÔÎÇÌÕÆÊËÔÖËØÏÓÁÔËÏÚÃÖÕÚÇÙÖÕßÊÇÃÕÇÖÄÚÎÔÛÂÔÇÂÚÏÝ
ØßÐÁÒÒËÝÇØ¦ÒÒÎÒÇÎÖØÄÕÊÕÝ
ÚÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎÝ
ßÊØÕÍÕÔÇÔÛØ¦ÑÜÔÖÕßËÖÏÚØÁÖËÏÖÒÁÕÔÍËÜÚØÂÙËÏÝÙËÈ¦ÛÕÝ
ÞÏÒÏ¦ÊÜÔÓÁÚØÜÔÑ¦ÚÏÖÕßÓÁÞØÏ
ÖØÄÚÏÔÕÝÂÚÇÔÚËÞÔÏÑ¦ÇÔÁÌÏÑÚÕ
ÖØÕÑ¦ÒËÙËÚÎØÇÍÊÇÃÇËÖÏÑÇÏØÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔÚÕßØÑÏÑ×ÔÊÏËÑÊÏÑÂÙËÜÔÙËÖÕÒÒÁÝÛÇÒ¦ÙÙÏËÝà×ÔËÝ
ÑØÏÈ×ÝÖØÏÔÇÖÄÊÆÕÞØÄÔÏÇÑÇÚ¦
ÚÎÔËÖÃÙÑËÉÂÚÕßÙÚÎÔÛÂÔÇÕ
ØÔÚÕÍ¦ÔÓÃÒÎÙËÙÚÕÔ ÙÚÕÔ
ÒÁÐÎÇÖÇÞËÒ¦ÑÇÏÇÔÇÌÁØÛÎÑËÙÚÎßÔÛÂÑÎÚÎÝÜà¦ÔÔÎÝ
¬ÎÔËÖÕÓÁÔÎËÑËÓÈØÃÕßËÖÏÙÑÁÌÛÎÑËÚÕØÕËÊØÏÑÄ¡ÁÍÇØÕ
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Ελληνική εξωτερική πολιτική και η συμφωνία Τουρκίας - Λιβύης
Του ΝΙΚΟΥ ΚΟΤΖΙΑ*

Η αναθεωρητική ÖÕÒÏÚÏÑÂÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÇÖÄÚÕ ßÒÕÖÕÏËÃÚÇÏÓÁÙÇÇÖÄÁÔÇËÖÇÔÇÒÇÓÈÇÔÄÓËÔÕ
ÙÞÂÓÇÚËÙÙ¦ØÜÔÌ¦ÙËÜÔ!ÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎÚÎÝÑßØÏÇØÞÃÇÝÑÇÏÚÜÔ
ÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÚÎÝÒÒÎÔÏÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÙËÛÇÒ¦ÙÙÏËÝÖËØÏÕÞÁÝÑÇÏÔÎÙÏ¦ÔÇÍÜÍÂÚÜÔÇÓÌÏÙÈÎÚÕÆÓËÔÜÔÙËÍÑØÃàËÝà×ÔËÝ®
ÇØËÓÖÄÊÏÙÎ¦ÙÑÎÙÎÝÚÜÔÔÄÓÏÓÜÔÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÙË
ÇßÚÁÝØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÁÒÕÝÔÇËÓÌÇÔÏÙÚÕÆÔÇßÚÁÝÕÏÖËØÏÕÞÁÝÄÚÏ
ÇÔÂÑÕßÔÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ®ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇËÖÏÒÕÍÁÝÊÏËÛÔÕÆÝÖËÏØÇÚËÃÇÝÑÇÚ¦ÌÜØÎÝÖÇØÇÈÃÇÙÎÝÚÕß
ÊÏËÛÔÕÆÝÊÏÑÇÃÕßÑÇÏÖØÕÑÒÂÙËÜÔ
ÖÕßÇÖÇÏÚÕÆÔËÑÓÁØÕßÝÓÇÝÇßÙÚÎØÁÝÇÖÇÔÚÂÙËÏÝÏÇÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÇßÚÂÝÚÎÝÓËÛÄÊËßÙÎÝ
ÜÝÖØÕÝÚÎÙßÓÌÜÔÃÇ¬ÕßØÑÃÇÝ
ÏÈÆÎÝÎÒÒ¦ÊÇÕÌËÃÒËÏÔÇÖØ¦ÐËÏ¦ÓËÙÇÚÇËÐÂÝ!
Πρώτον, ÔÇ ÑÒËÃÙËÏÚÕßÝÑÄÒÖÕßÝ
ÚÎÝÑÇÏÔÇÞÇØ¦ÐËÏÚÏÝÍØÇÓÓÁÝÈ¦ÙÎÝÖÕßÇÔÚÏÙÚÕÏÞÕÆÔÙËÇßÚÕÆÝ
¡ËÇßÚÄÔÚÕÔÚØÄÖÕÓËÚÇÑÏÔËÃÚÇÏ
ÎÈ¦ÙÎÇÖÄÚÎÔÕÖÕÃÇÐËÑÏÔ¦ËÏÎ
Þ¦ØÇÐÎÚÜÔàÜÔ×ÔÄÖÜÝÖØÕÈÒÁÖËÏÚÕÊÏËÛÔÁÝÊÃÑÇÏÕ¡ËÍÇÒ×ÔËÏ
ÊÎÒÇÊÂÎËÊÇÌÏÑÂÑßØÏÇØÞÃÇ®
ÚÎÝÞ×ØÇÝÑÄÓÇÑÇÏÎÒÈÇÔÃÇ
ÚÕÁÞËÏÑ¦ÔËÏÖØÏÔÇÖÄÞØÄÔÏÇ
¬ÕËØ×ÚÎÓÇËÃÔÇÏÍÏÇÚÃÊËÔÁÈÒËÖÇÔÇØÑÕÆÔÚÜÝÓÇÑØÏ¦ÑÇÏÊËÔÚÕ

Συνολικά, η Ελλάδα
χρειάζεται να αναλάβει
πρωτοβουλίες που
δεν θα είναι προς
μικροκομματική χρήση.
ÁÑÇÔÇÔËÖÃÊËÑÇËÚÃËÝÕÏËÒÒÎÔÏÑÁÝ
ÑßÈËØÔÂÙËÏÝ"½ÍÏÇÚÃÓËÚ¦ÚÎÔÖÇØÇÃÚÎÙÂÓÕßÇÖÄÚÕ±ÎÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÑßÈÁØÔÎÙÎÁÑÇÔËÖÃÙÜ
ÇÖÄÚÇÂÊÎÖØÕËÚÕÏÓÇÙÓÁÔÇÑÇÏ
ÙßÓÌÜÔÎÛÁÔÚÇ"ÙÜÝÍÏÇÚÃÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÑßØÏÇØÞËÃÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÎÌÕÈÏÑÂËÐÜÚËØÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÞÜØÃÝÄØÇÓÇÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎ
ÙËÚÇÑÚÏÑÏÙÓÕÆÝÔÚÃÛËÚÇÓËÇßÚÁÝÚÏÝÔÕÕÚØÕÖÃËÝÞØËÏ¦àËÚÇÏÓÏÇ
ËÔËØÍÎÚÏÑÂßÖËÆÛßÔÎËÐÜÚËØÏÑÂ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÓËÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÓÁÚØÕ
ÍÔ×ÙÎÑÇÏÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇ
Δεύτερον, ÖØÁÖËÏ ¦ÓËÙÇÔÇÇÔÕÃÐËÏ
ÎÖØËÙÈËÃÇÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÙÚÎÔ¬ØÃÖÕÒÎËÔ×ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÎÞ×ØÇÔÇ
ÙßÔËÞÃÙËÏÔÇÁÞËÏÑÇÒÁÝÙÞÁÙËÏÝÓË
ÚÎÕßÒÂÚÎÝÏÈÆÎÝÃÞÇÖ¦ËÏÕ
ÃÊÏÕÝÙÚÎÏÈÆÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÕß
ÑÚÏØÃÕßÚÎÝÖØËÙÈËÃÇÝËÃÔÇÏÖÕÒÆÑÇÒÂØÕÙÒ¦ÈÇÓËÈÕÎÛÎÚÏÑÄ
ÖØÕÙÜÖÏÑÄÖÕßÚÎÌØÕÔÚÃàËÏË
ßÖÎØËÙÏÇÑÄÙßÓÈÕÆÒÏÕËÃÞËÇÖÕÌÇÙÏÙÚËÃÖÕÏÕÝÊÏÖÒÜÓ¦ÚÎÝÛÇÚÎÔ
ÇÔÇÒ¦ÈËÏÖËÏÚÇÇÖÄÁØËßÔÇËÃÞÇÓËÑÇÚÇÒÂÐËÏÍÏÇÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÑÇÏ
ÚÇÓÁÙÇÇÙÌÇÒËÃÇÝÖÕßÛÇÞØËÏÇ-

ÙÚÕÆÔËÔ×ÁÍÏÔÇÔÙßÔËÔÔÕÂÙËÏÝ
ÓËÚÎÔÚÇÒÃÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÙßÔÚÕÔÏÙÚÕÆÓË©ÒËÝÇßÚÁÝÕÏËÔÁØÍËÏËÝÇÑßØ×ÛÎÑÇÔ ¦ÖÕÏÕÏÛËÜØÕÆÔÄÚÏÊËÔÖØÕÁÞÕßÔÚÇËÛÔÏÑ¦
ÙßÓÌÁØÕÔÚÇÑÇÏÎÇÙÌ¦ÒËÏÇÚÎÝ
ÖÇÚØÃÊÇÝ ÇÏØÄÝÔÇÙÕÈÇØËßÚÕÆÔ
Τρίτον, Î ÑßÈÁØÔÎÙÎÄÌËÏÒËÔÇ
ÖØÕÜÛÂÙËÏÓÁÚØÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
ÑÇÏÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑ×ÔÑßØ×ÙËÜÔÇÖÄ
ÚÎÔËÏÝÈ¦ØÕÝÚÎÝÏÈÆÎÝÓÁÞØÏÚÎÔÇÑÆØÜÙÎÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝ
ßÚÄÊÆÔÇÚÇÏÔÇÙÚÎØÏÞÛËÃÙÚÕÄÚÏ
ÖËÚÆÞÇÓËÖØÏÔÇÖÄÊÆÕÞØÄÔÏÇÚÎ
ÊÁÙÓËßÙÎÚÕßÙßÓÈÕßÒÃÕßÚÜÔ
±ÚÎÝÔÇÇÖÕÚËÒËÃÑØÏÚÂØÏÕÚÕÊÏËÛÔÁÝÊÃÑÇÏÕÚÎÝÛÇÒ¦ÙÙÎÝÁÔÇÔÚÏÚØÃÚÜÔ
Τέταρτον, ÔÇ ÙÚÇÓÇÚÂÙËÏ¦ÓËÙÇÎ
ÖÇØÕÆÙÇÑßÈÁØÔÎÙÎÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÚÎÔ ÆÖØÕÓËÄØÕßÝÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÝÖØÕÝÚØÃÚÕßÝ® ÆÖØÕÝËÃÔÇÏÑÕÓÓ¦ÚÏÚÕßËÒÒÎÔÏÙÓÕÆ
ÇÝÊÏÇÈ¦ÙÕßÔËÖÏÚÁÒÕßÝÑ¦ÖÕÏÕÏ
ÏÙÚÕØÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÖÕÃÎÙÎÄÖÜÝËÌÁØÎÑÇÏÒÆÚÎÖÁÔÇÔÚÃÚÎÝ
ÏÊÏÇÃÚËØÇÓËÚ¦ÚÇËÍÑÒÂÓÇÚÇÚÎÝ
ÞÕÆÔÚÇÝÚÕ ÁÞÕßÓËËÏÊÏÑÁÝ
ËßÛÆÔËÝÙÚÂØÏÐÎÝÚÎÝÇÙÌ¦ÒËÏ¦Ý
ÚÎÝÖÏÖÒÁÕÔËÔ×ÑÇÒ×ÝÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÕÆÓËÓËÚØÃÚÕßÝÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝÖØÕÝÑßÈÁØÔÎÙÎ®
ÄÖÜÝÓË¬ÕßØÑÃÇÙØÇÂÒÃÍßÖÚÕ
ÖØÁÖËÏËÖÏÚÁÒÕßÝÔÇÕØÍÇÔ×ÙÕßÓË
ÚÕÃÊÏÕÓËÚÎÔ ÆÖØÕÄÖÜÝÖØÕÚËÃÔÜËÊ×ÑÇÏÖÕÒÆÑÇÏØÄ

ÁÓÖÚÕÔÛÇ ÂÚÇÔÖÕÒÆÞØÂÙÏÓÕ
ÔÇÙÕÈÇØËßÚÕÆÔÕÏÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÃ
ÑÇÏÔÇÙÚÇÓÇÚÂÙÕßÔÔÇÞÇÙÑÕÍËÒÕÆÔÄÚÇÔÓÏÒÕÆÔÍÏÇÚÎÊÏÖÒÜÓÇÚÃÇÚÜÔÑÇÔÕÔÏÕÌÄØÜÔ®ÖÕß
ÖØÕÜÛËÃÎ¬ÕßØÑÃÇÙÚÎÔÑßÖØÏÇÑÂ©ÇÑÄÓÇÑÇÏÙÚÎÔÇÏÍÏÇÒÃÚÏÊÇà×ÔÎÚÎÝÔÊËÔÁÓÇÛÇÔ
ÚÃÖÕÚÇÇÖÄÚÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÎÝ
¬ÕßØÑÃÇÝÙÚÎßØÃÇÚÄÚËÓ¦ÒÒÕÔÊËÔÁÞÕßÔÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÕÆÚËÚÇ
ÙÚÕÏÞËÏ×ÊÎÖÕßÇÖÇÏÚËÃÎËÐÜÚËØÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÚÎÝÞ×ØÇÝÖÃÙÎÝ
ÑÇÒÄËÃÔÇÏÔÇÓÏÒ¦ÔËÒÃÍÕÑÇÏÔÇ
ÓËÒËÚÕÆÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕËÔÓÖÕØËÃËÖÃÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÏÕÒÒÎÔÇÝ
±ÔÇÊÎÒ×ÔËÏÊÎÓÄÙÏÇÄÚÏÊËÔ
ÍÔÜØÃàËÏÇÔÕÏÙËÏÙÓÏÑÁÝÁØËßÔËÝ
ÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÇÖÄ
ÚØÃÚÕßÝÙßÔÏÙÚÕÆÔËßÛËÃÇÖÇØÇÈÃÇÙÎÚÎÝÑßØÏÇØÞÃÇÝÓÇÝ©Ï¬ÕÆØÑÕÏÑÇÚÇÍØ¦ÌÕßÔÑÇÏÞËÏØÃàÕÔÚÇÏ®
ÚÎÔ¦ÍÔÕÏ¦ÚÕß

ÚÕßØÑÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝØÕÑËÏÓÁÔÕß
ÔÇÍÃÔËÏÇßÚÄÇÖÇÏÚËÃÚÇÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÚÕÆÔÓËÊÎÓÏÕßØÍÏÑÄÑÇÏ
ÖÇØÇÍÜÍÏÑÄÚØÄÖÕÚÇÄÖÕÏÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇßÖ¦ØÞÕßÔÓËÚÕßÝÈÄØËÏÕßÝÍËÃÚÕÔÁÝÓÇÝ§ÇÑÇÚÇÔÕÂÙËÏ
Î§ÖÄÙÕÇÖÇØÇÃÚÎÚÎÂÚÇÔÎ
ÙßÓÌÜÔÃÇÚÜÔØËÙÖ×ÔÑÇÏÇÖÄ
ÚÎÙÑÕÖÏ¦ÚÎÝÍËÜÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÑÇÏ
ÔÇÇÐÏÕÖÕÏÂÙËÏÚÎÙÎÓËØÏÔÂËßÑÇÏØÃÇÖØÕ×ÛÎÙÎÝÚÎÝÊÏÖÒÜÓÇÚÃÇÝ
ÚÜÔÙËÏÙÓ×Ô®ÓËÚÎÔÒÈÇÔÃÇ
Ογδοον, ÙÚÏÝ ÃÊÏËÝÚÏÝÞ¦ÙÇÓË
ÚÕ ÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÊÏÇÙßÔÊÁÙËÏÝ
ÓËÛËÙÓÕÆÝÑÇÏÖØÄÙÜÖÇÃÔÇÏ
ËÖËÃÍÕßÙÇÇÔ¦ÍÑÎÎÇÔÇÖÒÂØÜÙÎÚÕßÑËÔÕÆÖÃÙÎÝÞØËÏ¦àËÚÇÏ
ÔÇÓÏÒÂÙÕßÓËÇÔÇÒßÚÏÑÄÚËØÇÓË
ªÜÙÃÇÑÇÏ ÃÔÇÍÏÇÚÎÙÚ¦ÙÎÚÎÝ
¬ÕßØÑÃÇÝÑÇÏÔÇÇÔÇÊËÃÐÕßÓËÚÇ
ÚÎÝÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÝÚÎÝÚËÒËßÚÇÃÇÝÓËÚØÄÖÕÇÖÇÏÚÎÚÏÑÄÙÚÎÔÃÊÏÇ
ÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎ

ÇßÚÂÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔÑÇÏÚÇËØÍÇÒËÃÇÖÕßÖØÕÑÆÖÚÇÔÇÖÄÓÏÇÚÁÚÕÏÇÖØÕÕÖÚÏÑÂÙÞÁÙÎÖØÏÔÇÖÄ
ËÃÑÕÙÏÞØÄÔÏÇ±Ö¦ØÞÕßÔÄÓÜÝ
ÖØÕÝÇÐÏÕÖÕÃÎÙÎÕÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝ
ÙÞÁÙËÏÝÚÎÝÓÇàÃÚÎÝÏÊÏÇÃÚËØÇÎÚËÒÜÔËÏÇÑÂÁÔÜÙÎÖÕß
ÇÌÕØ¦ ÓÏÇ ÆÒÎ  ÊÏÙ ËßØ×
¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÞØËÏ¦àËÚÇÏÓÏÇËÏÊÏÑÂÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÚÜÔ
ÙÞÁÙËÜÔÓËÚÎÔÍÑßØÇ×ÙÚËÔÇ
ÙÚËØË×ÙÕßÓËÕØÏÙÓÁÔËÝÙßÔËØÍÇÙÃËÝ©ÓÜÝÎÄÖÕÏÇÙßÔËØÍÇÙÃÇ
ÖØÕâÖÕÛÁÚËÏËÖÃÊËÏÐÎÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇÝÑÇÏÏÙÞÆÕÝÙÚÂØÏÐÎ
ÙËÙßÓÓÇÞÃËÝ

Εκτον,ÔÇÙÚÎØÃÐÕßÓËÚÏÝÙÞÁÙËÏÝ
ÓÇÝÓËÚÎÔÃÍßÖÚÕ¬ÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÍÏÇÕØÏÕÛÁÚÎÙÎÑÇÏÇÔÇÑÂØßÐÎ©ÓÇàÃÚÎÝËÐÜÚËØÏÑÂ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÊËÔËÃÔÇÏËßÞ¦ØÏÙÚÕÝ
ÚÕßØÏÙÓÄÝ®ÇÒÒ¦ÁÔÇÖÕÒÆÙÑÒÎØÄÖËÊÃÕßÖËØ¦ÙÖÏÙÎÝÚÜÔÊÃÑÇÏÜÔÚÎÝÞ×ØÇÝÑÇÏÚÕßËÒÒÎÔÏÙÓÕÆ
ËÔÓÖÕØËÃÑ¦ÖÕÏÕÏÔÇÖÎÍÇÃÔÕßÔ
ÇßÚÂÚÎÔËÖÕÞÂÙÚÕ ¦ÏØÕÞÜØÃÝ
Þ¦ØÚËÝÑÇÏÙÞËÊÏÇÍØ¦ÓÓÇÚÇ

Τέλος, ÁÔÇÚÕÔÄÒÇÚÇÖÏÕÖ¦ÔÜ
ÖØÁÖËÏÔÇÍÃÔÕßÔÙËÙßÔÊßÇÙÓÄ
ÓËÓÁÚØÇÖÕßÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇËÏÖÜÛÕÆÔÊÎÓÄÙÏÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ÊÕÆÓËÚÏÝËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝÓËÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÙÌ¦ÒËÏÇÑÇÏ
ÎØËÓÃÇ©ÏÙÞÁÙËÏÝÓÇÝÓËÚÎÔËßØÏÑÂÑÇÏÇÔÇÛËÜØÎÚÏÑÂËÖÏÛËÚÏÑÂ
ÍËÃÚÕÔÇÖØÁÖËÏÑÇÏÖ¦ÒÏÔÇÇÖÕÑÚÂÙÕßÔÓÕÞÒÕÆÝÖÃËÙÎÝ

Συνολικά, ÎÒÒ¦ÊÇÞØËÏ¦àËÚÇÏÔÇ
ÇÔÇÒ¦ÈËÏÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝÖÕßÊËÔ
ÛÇËÃÔÇÏÖØÕÝÓÏÑØÕÑÕÓÓÇÚÏÑÂ
ÞØÂÙÎÄÖÜÝÖØÕÙÖ¦ÛÎÙÇÔÑ¦ÖÕÏÕÏÔÇÑ¦ÔÕßÔÓËÚÏÝÚËÚØÇÓËØËÃÝÇÓßÔÚÏÑÁÝÙßÓÌÜÔÃËÝÖÕß
ÚÏÝÈØÂÑÇÔÁÚÕÏÓËÝÇÖÄËÓÁÔÇÑÇÏ
ÍÏÇÚÏÝÕÖÕÃËÝÕßÊÁÖÕÚËÓÃÒÎÙÇ
ÊÎÓÄÙÏÇÙËÇÔÚÃÛËÙÎÓËÇßÚÕÆÝ
§ÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÓËÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÚÕÒÓÎØ¦ÑÇÏ
ØËÇÒÏÙÚÏÑ¦ÓËÚÕÈÒÁÓÓÇÙÚØÇÓÓÁÔÕÙÚÎÔÖËØÏÌËØËÏÇÑÂÑÇÏÊÏËÛÔÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇ
ÑÇÏÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÞÜØÃÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝ
ÏÇÞ×ÔÂÑÇÚËßÔÇÙÓÕÆÓÇÑØÏ¦ÇÖÄ
ÚÕÙÑËÖÚÏÑÄÕÖÕÏÇÙÊÂÖÕÚËËÑÒÕÍÏÑÂÝÙÚÇßØÕÊÕÙÃÇÝ®

Εβδομον,ÎÒÒ¦ÊÇÔÇÙßÍÑËÔÚØÜÛËÃÙÚÏÝÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÑÁÝËÒÒÎÔÕ-

Η προοπτική ÁÔÚÇÐÎÝÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ
ÙÚÎÔÊËÔßÖ¦ØÞËÏÑÇÏÓÇàÃÓË

* Ο κ. Νίκος Κοτζιάς είναι πρώην
υπουργός Εξωτερικών.
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Στην τελική ευθεία η παραπομπή Τραμπ

Πώς η Νάνσι Πελόσι ξεπέρασε τους ενδοιασμούς της και πείστηκε να θέσει στο Κογκρέσο ζήτημα καθαίρεσης του προέδρου
Tων SHERYL GAY STOLBERG
και NICHOLAS FANDOS

Εκείνο ÚÕ ÇÈÈÇÚÕÑÆØÏÇÑÕÚÕßËÖÚËÓÈØÃÕßÎÎÓÕÑØÇÚÏÑÂÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÕßÒÂÝÚÜÔÔÚÏÖØÕÙ×ÖÜÔ
§¦ÔÙÏËÒÄÙÏËÃÞËÖØÕÍØÇÓÓÇÚÃÙËÏ
ÔÇËÑÌÜÔÂÙËÏÊÆÕËÖÏÑÎÊËÃÕßÝÚÕÔ
ÖØ×ÚÕÙÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÖØÜÚËÆÕßÙÇÑÇÏÚÕÔÊËÆÚËØÕÙÚÎÔÕÒÏÚËÃÇ
ÚÎÝ§ÄÚÏÇÝ ÇØÕÒÃÔÇÝ ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕÈÇØßÌÕØÚÜÓÁÔÕ
ÖØÄÍØÇÓÓ¦ÚÎÝÎÓÇÚÏ¦ÚÎÝÁÖËÙË
ÙÚÕËÑØÎÑÚÏÑÄÖØÜÚÕÙÁÒÏÊÕÚÎÝ
ËÌÎÓËØÃÊÇÝ;OL>HSS:[YLL[1V\YUHS
ßÖÄÚÕÔÚÃÚÒÕ!©¬ØÇÓÖÖÃËàËÑÇÚ»
ËÖÇÔ¦ÒÎÉÏÔÚÕßÝ©ßÑØÇÔÕÆÝÔÇ
ÇÔÕÃÐÕßÔÁØËßÔÇÍÏÇÚÕÔÍÏÕÚÕß
¬àÕ¡Ö¦ÏÔÚËÔ®ÚÕßÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆ
ÚÁÜÝÇÔÚÏÖØÕÁÊØÕßÚÜÔÑÇÏ
ßÖÕÉÂÌÏÕßÍÏÇÚÕÖØÕËÊØÏÑÄÞØÃÙÓÇÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÚÕßßÚÂ

ÇßÚÄÝÖÕßÊÃÞÇÙËÚÎÞ×ØÇÓËÃÝ
ÚÏÓ¦ÓËÚÕÙÆÔÚÇÍÓÇÚÜÔÔÜÓÁÔÜÔÕÒÏÚËÏ×Ô®ßÖÕÙÚÂØÏÐË
ÚËÔÕÃÙßÔËØÍ¦ÚËÝÚÎÝËÑÓßÙÚÎØËÆÕÔÚÇÏÄÚÏÎÑËÒÄÙÏÊËÔ
ÂÚÇÔÖÕÚÁËÔÛÕßÙÏ×ÊÎÝÕÖÇÊÄÝ
ÚÎÝÖÇØÇÖÕÓÖÂÝÍÏÇÚÃÌÕÈÄÚÇÔÄÚÏ
ÕÏÓËÚØÏÕÖÇÛËÃÝÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÃÓÖÕØËÃÔÇÞ¦ÙÕßÔÚÏÝÁÊØËÝÚÕßÝÙÚÏÝ
ËÑÒÕÍÁÝÚÕßËÖÄÓËÔÕßÞØÄÔÕßÑÇÏ
ÄÚÏÎÖÄÒÜÙÎÓÖÕØËÃÔÇÖ¦ØËÏÇÖËÏÒÎÚÏÑÁÝÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝÙÚÎÞ×ØÇÖÏÖÒÁÕÔÛËÜØÕÆÙËÄÚÏÚÕÉßÞÄÊØÇÓÇ
ÚÎÝÖÇØÇÖÕÓÖÂÝÛÇÇÖÕÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÃÙËÏÇÖÄÚÎÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÇÚàÁÔÚÇ
ÚÜÔÎÓÕÑØÇÚÏÑ×Ô!ÚÎÓËÃÜÙÎÚÕß
ÑÄÙÚÕßÝÚÜÔÌÇØÓ¦ÑÜÔÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÕßÑÇÚ×ÚÇÚÕßÓÏÙÛÕÆÚÎÔ
ÑÇÚÇÖÕÒÁÓÎÙÎÚÎÝÊÏÇÌÛÕØ¦ÝÑÇÏ
ÚÎÔËÖÏÈÕÒÂÇßÙÚÎØÄÚËØÜÔÄØÜÔ
ÙÚÕÛÁÓÇÚÎÝÕÖÒÕÑÇÚÕÞÂÝ©ÚÇÔ
ÄÓÜÝÕÏËÔÊËÃÐËÏÝÍÏÇÚÎÔËÔÕÞÂ
ÚÕßÖØÕÁÊØÕßÙßÙÙÜØËÆÛÎÑÇÔ

Αυτή την εβδομάδα
συντάσσεται το κατηγορητήριο, ενώ η σχετική
ψηφοφορία στη Βουλή
των Αντιπροσώπων
αναμένεται
για τις 20 Δεκεμβρίου.

H Δημοκρατική¨ÌÉÙ¨Ø³iØÈÜÊØ³å³{¨V Ò{(ÉÜÌ{V³iTÉ³{~ÊÙÊÜÊ³iØÉÓÜÉÂÉÑÈ³i¨ÖØ³ÌÈØ

Στο ερώτημα
αν πρέπει να καθαιρεθεί ή όχι από το αξίωμά του, το εκλογικό
σώμα εμφανίζεται
διχασμένο
σε ισοδύναμα μέρη.

ÄÖÜÝËÐÕÓÕÒÕÍÕÆÔÚÇÏÙßÔËØÍ¦ÚËÝ
ÚÎÝÂÚÇÔÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÛÇ¦ÒÒÇàË
ØÏàÏÑ¦ÚÎÙÚ¦ÙÎÚÎÝÙÚÕÛÁÓÇÖÕß
ÑßØÏÇØÞËÃÙÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂàÜÂÚÕßÝÚËÒËßÚÇÃÕßÝÓÂÔËÝ
ÖÃÓÂÔËÝÎ§¦ÔÙÏËÒÄÙÏÇÔÚÏ
ÙÚËÑÄÚÇÔÙÚÏÝËÑÑÒÂÙËÏÝÚÜÔÖÏÕ
ØÏàÕÙÖÇÙÚÏÑ×ÔÙÚÕÏÞËÃÜÔÚÕßÑÄÓÓÇÚÄÝÚÎÝÍÏÇÖÇØÇÖÕÓÖÂÚÕßÖØÕÁÊØÕßÓËÚÕËØ×ÚÎÓÇÚÎÝÑÇÛÇÃØËÙÎÝÇÞØËÏÇàÄÚÇÔ¦ÒÒÎÓÃÇ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÓÁÞØÏÝÄÚÕßÊËÏÚÕÌÜÝ
ÚÎÝÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÝÎÑÇÚÇÍÍËÒÃÇ
ÚÕßÓ¦ØÚßØÇÊÎÓÕÙÃÕßÙßÓÌÁØÕÔÚÕÝÎÚÇßÚÄÚÎÚÇÚÕßÕÖÕÃÕßÊËÔ
ÁÞËÏÇÖÕÑÇÒßÌÛËÃÍÏÇÚÕËÖÃÓÇÞÕÚÎÒËÌ×ÔÎÓÇÚÕß¬ØÇÓÖÙÚÕÔ
©ßÑØÇÔÄÖØÄËÊØÕÕÒÕÔÚÃÓÏØËÒÁÔÙÑÏßÚÄÂÚÇÔÚÕÍËÍÕÔÄÝÖÕß
ÕÊÂÍÎÙËÚÕßÝÓÁÞØÏÚÄÚËÇÖØÄÛßÓÕßÝÈÕßÒËßÚÁÝÇÖÄÚÎÓËÚØÏÕÖÇÛÂÖÚÁØßÍÇÚÜÔÎÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔÔÇ

ÖÕßÔÙÚÎÔÖØÄËÊØÕÚÎÝÕßÒÂÝÄÚÏ
ËÃÞÇÔÐËÖËØ¦ÙËÏÚÕßÝËÔÊÕÏÇÙÓÕÆÝ
ÚÕßÝÑÇÏÂÚÇÔÁÚÕÏÓÕÏÔÇÉÎÌÃÙÕßÔ
ßÖÁØÚÎÝÖÇØÇÖÕÓÖÂÝ
¥ÙÚÄÙÕÎËÃÊÎÙÎÄÚÏÕÖØÄËÊØÕÝÖÃËàËÑÇÚ»ËÖÇÔ¦ÒÎÉÏÔÚÕßÝ
©ßÑØÇÔÕÆÝÔÇÇÔÕÃÐÕßÔÊÏÑÇÙÚÏÑÂ
ÁØËßÔÇÍÏÇÁÔÇÔÖÕÒÏÚÏÑÄÚÕßÇÔÚÃÖÇÒÕÂÚÇÔÎÙÚÇÍÄÔÇÖÕßÐËÞËÃÒÏÙË
ÚÕÖÕÚÂØÏÍÏÇÚÎ§¦ÔÙÏËÒÄÙÏ
ÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÕßÒÂÝÑÇÚÁÒÎÐËÙÚÕ
ÙßÓÖÁØÇÙÓÇÄÚÏÂÚÇÔÇÔÇÍÑÇÃÕ
ÔÇÛÁÙËÏÙËÑÃÔÎÙÎÚÏÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÖÕßÛÇÕÊÎÍÕÆÙÇÔÙÚÎÔÖÇØÇÖÕÓÖÂËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÊËÑÇÏÙÚÎÔ
ÑÇÛÇÃØËÙÎÚÕßÕßÖØÕÁÊØÕß
¬ÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÎÑ
ËÒÄÙÏÁÑÇÔË¦ÒÒÕÁÔÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ÈÂÓÇ¬ÎÔÁÓÖÚÎÇÔÇÑÕÃÔÜÙË
ÄÚÏÁÊÜÙËËÔÚÕÒÂÙÚÕÔÖØÄËÊØÕ
ÚÎÝÇØÓÄÊÏÇÝËÖÏÚØÕÖÂÝÚÎÝÕßÒÂÝÔÇÙßÔÚ¦ÐËÏÚÕÑÇÚÎÍÕØÎÚÂ-

ÎÑËÒÄÙÏÁÙÚÜÑÇÏÇÖØÄÛßÓÇ
ÖÁØÇÙËÚÕÔªÕßÈÃÑÜÔÇÑÇÏÇÌÏÁØÜÙËÄÒËÝÚÏÝÊßÔ¦ÓËÏÝÚÎÝÙÚÎ
ÊÏËÐÇÍÜÍÂÚÜÔËØËßÔ×ÔÍÏÇÚÎÔ
ÖÇØÇÖÕÓÖÂÓËÚÕÔÖÏÕÇÊÏ¦ÈÒÎÚÕ
ÑÇÏÁÔÚÏÓÕÚØÄÖÕ
©ÒÄÍÕÝÚ×ØÇÖËØÔ¦ËÏÙÚÎÔ
ÖÏÚØÕÖÂÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÎÕÖÕÃÇ
ÛÇÙßÍÑÒÎÛËÃÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÚÎËßÚÁØÇÍÏÇÔÇÙßÔÚ¦ÐËÏÚÕÑÇÚÎÍÕØÎÚÂØÏÕËÔÇÔÚÃÕÔÚÕßÖØÕÁÊØÕß©Ï
ÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÃÖØÁÖËÏÔÇÇÖÕÌÇÙÃÙÕßÔÇÔÛÇÖËØÏÕØÏÙÚÕÆÔÙÚÎÔ
ÕßÑØÇÔÏÑÂßÖÄÛËÙÎÂÛÇÖËØÏÒ¦ÈÕßÔÑÇÚÎÍÕØÃËÝÍÏÇÖÇØËÓÖÄÊÏÙÎ
ÚÎÝÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÙÚÎÔÁØËßÔÇÚÕß
ËÏÊÏÑÕÆÇÔÇÑØÏÚÂªÄÓÖËØÚ¡ÏÕÆÒËØÍÏÇÚÎØÜÙÏÑÂßÖÄÛËÙÎ¡ÏÇ
ÖØ×ÚÎÁÔÊËÏÐÎÂØÛËÇÖÄÚÎÔÃÊÏÇ
ÚÎ§¦ÔÙÏËÒÄÙÏÚÎÔÇØÇÙÑËßÂ
ÄÚÇÔÊÂÒÜÙËÙËÙßÔÁÔÚËßÐÎ¬ÆÖÕßÖÕßÁÊÜÙËÙÚÕ ÇÖÏÚ×ÒÏÕ
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THE NEW YORK TIMES

ØÏÕÈ¦ÙËÏÚÕßÕÖÕÃÕßÕ§ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ØÇÓÖÛÇÊÏÑÇÙÚËÃÇÖÄÚÎËØÕßÙÃÇËÌÄÙÕÔÄÖÜÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ
ÎÖÇØÇÖÕÓÖÂÚÕßËÍÑØÏÛËÃÇÖÄ
ÚÎÔÕÒÕÓÁÒËÏÇÚÕß×ÓÇÚÕÝÚÎ
ÊÂÒÜÙÂÚÎÝËÖÁÒËÐËÇßÙÚÎØÕÆÝ
ÚÄÔÕßÝÖÕßÑ¦ÖÕÏËÝÌÕØÁÝÊÏÇÑÄÖÚÕÔÚÇÔÇÖÄÙÚÏÍÓÁÝÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÂÝÌÄØÚÏÙÎÝ¶ÓÎÔÓÖÒÁÑËÏÝ
ÓÇàÃÓÕß®ËÃÖËÙËÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕ
ÖÕßÚÎØ×ÚÎÙËÇÔÓÏÙËÃÚÕÔÖØÄËÊØÕ¶ÌÇÔËØ×ÔÕÔÚÇÝÚÎÔÖÒÂØÎ
ÓËÚÇÓÄØÌÜÙÂÚÎÝÇÖÄÚÕÔÙÑËÖÚÏÑÏÙÓÄÙÚÎÓÇÞÎÚÏÑÂßÖËØ¦ÙÖÏÙÎÚÎÝÖÇØÇÖÕÓÖÂÝ
ØÏÔÇÖÄËÔÔÁÇÓÂÔËÝÎÑËÒÄÙÏËÃÞËÊÎÒ×ÙËÏÙËÙßÔÁÔÚËßÐÂ
ÚÎÝÙÚÎÔËÌÎÓËØÃÊÇ>HZOPUN[VU
7VZ[ÄÚÏÊËÔßÖÕÙÚÎØÃàËÏÚÎÔÖÇØÇÖÕÓÖÂ®ÍÏÇÚÃÓÏÇÚÁÚÕÏÇËÐÁÒÏÐÎÛÇÂÚÇÔÚÄÙÕÊÏÞÇÙÚÏÑÂÍÏÇ
ÚÎÞ×ØÇÖÕßÊËÔÔÕÓÃàÜÄÚÏÛÇ

ÁÖØËÖËÔÇÈÇÊÃÙÕßÓËÙ»ÇßÚÄÚÕ
ÓÕÔÕÖ¦ÚÏËÑÚÄÝÇÔÖØÕÁÑßÖÚËÑ¦ÚÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÙßÔÚØÏÖÚÏÑÄËÔ
ÇÐÃàËÏÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕ®ÖØÕÙÁÛËÙË
©ÏÎÍÁÚËÝÚÜÔªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔ×Ô
ÙÚÕ ÕÍÑØÁÙÕßÖËÔÛÆÓÏÙÇÔÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
ÇßÚÂÚÎÔÖÇÒÏÄÚËØÎÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎÚÎÝÖØÕÁÊØÕßÚÎÝÕßÒÂÝ¬ÎÔ
ÁÓÖÚÎÏÙÞßØÃÙÚÎÑÇÔÄÚÏÚËÒÏÑ¦
ßÖÁÑßÉËÙÚÎÔÖÃËÙÎÚÎÝÇØÏÙÚËØÂÝÖÚÁØßÍÇÝÚÕßÑÄÓÓÇÚÄÝÚÎÝ
ÏÙÚËÆÜÄÚÏÁÞÇÙËÚÕÔÁÒËÍÞÕ®ÊÂÒÜÙËÕÍËØÕßÙÏÇÙÚÂÝ¬àÕÔ
ÄØÔÏÔÇÖÄÚÕ¬ÁÐÇÝ¬ÕÔ¡¦ØÚÏÕ
ÁÒËÍËÄÚÏÎÖÇØÇÖÕÓÖÂÊËÔÛÇËÃÔÇÏ
ËÖÏÚßÞÂÝÇÔÊËÔÁÞËÏÊÏÑÕÓÓÇÚÏÑÂ
ßÖÕÙÚÂØÏÐÎÇÒÒ¦Ú×ØÇËÍÑÇÚÇÒËÃÖËÏÚËÒËÃÜÝÇßÚÂÚÎÍØÇÓÓÂ®
¥ÙÚÄÙÕÎÑËÒÄÙÏÇÖ¦ÔÚÎÙËÄÚÏ
ÕÖØÄËÊØÕÝÊËÔ¦ÌÎÙËÙÚÕßÝÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆÝ¦ÒÒÎËÖÏÒÕÍÂÃÔÇÏ

ÄÚÏÄÒÕÏÕÏÊØÄÓÕÏÕÊÎÍÕÆÔÙÚÕÔ
ÕÆÚÏÔ®¬ÕÖÄØÏÙÓÇÚÎÝÖÏÚØÕÖÂÝÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÚÎÝÕßÒÂÝ
ÖÕßÊÄÛÎÑËÙÚÎÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÇÖÄ
ÚÕÔÖØÄËÊØÄÚÎÝÔÚÇÓÏÌÙÑÏÇÍØÇÌËÃÁÔÇËßØÆÌ¦ÙÓÇÖÇØÇÈ¦ÙËÜÔÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÙßÓÖËØÏÒÎÌÛÕÆÔÙÚÕÑÇÚÎÍÕØÎÚÂØÏÕÍÏÇ
ÚÎÔÖÇØÇÖÕÓÖÂÚÕß©ÏÙÞËÚÏÑÁÝ
ÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÚÎÝÖÏÚØÕÖÂÝÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÇÔÇÓÁÔÕÔÚÇÏÙÚÇÚÁÒÎÚÎÝ
ËÖÄÓËÔÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÍÏÇÔÇÖËØ¦ÙËÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÎÙÑßÚ¦ÒÎÙÚÎÔ
ÕÒÕÓÁÒËÏÇÚÎÝÕßÒÂÝÎÕÖÕÃÇÛÇ
Ò¦ÈËÏÚÎÔÚËÒÏÑÂÇÖÄÌÇÙÎ

Αισιοδοξία
©ÏÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÃÖÕßËÒÁÍÞÕßÔ
ÚÎÕßÒÂÇÏÙÏÕÊÕÐÕÆÔÄÚÏÎÖÇØÇÖÕÓÖÂÚÕßÑ¬ØÇÓÖÛÇÖËØ¦ÙËÏ
ËÆÑÕÒÇÙÚÎÔÉÎÌÕÌÕØÃÇÖÕßÛÇ
ÍÃÔËÏÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÙÚÏÝËÑËÓÈØÃÕßÚËÒËßÚÇÃÇÎÓÁØÇÙßÔËÊØÏ¦ÙËÜÔÚÕß ÕÍÑØÁÙÕßÖØÏÔÇÖÄ
ÚÏÝÊÏÇÑÕÖÁÝÚÜÔ²ØÏÙÚÕßÍÁÔÔÜÔ
¥ÙÚÄÙÕÎÄÒÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÎÕÖÕÃÇ
ÊÏËÐ¦ÍËÚÇÏËÔ×ÎÞ×ØÇÁÞËÏÂÊÎ
ÓÖËÏÙËÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÚØÕÞÏ¦ËÔÄÉËÏÚÎÝÖØÕËÊØÏÑÂÝÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÝ
ÚÕßËÔÁÞËÏÑÏÔÊÆÔÕßÝÑÇÏÍÏÇ
ÚÇÊÆÕÑÄÓÓÇÚÇÄÖÜÝÈÁÈÇÏÇÑÇÏ
ÍÏÇÚÕÔÖØÄËÊØÕ
ÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÕßÕÖØÄËÊØÕÝ
¬ØÇÓÖËÖÏÓÁÔËÏÄÚÏÎÄÒÎÏÙÚÕØÃÇËÃÔÇÏÁÔÇÑßÔÂÍÏÓÇÍÏÙÙ×Ô®ÑÇÏÓÏÇ
Ì¦ØÙÇ®ÚÜÔÎÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔÖÕß
ÑÏÔÕÆÔÚÎÔßÖÄÛËÙÎÚÎÝÖÇØÇÖÕÓÖÂÝËÖËÏÊÂÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÚÕÔ
ÔÏÑÂÙÕßÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝ
ÚÕßÔËÃÔÇÏÔÇÓËÖÇØÇÖÁÓÉËÚËÑ¦ÔÚËÚÕÍØÂÍÕØÇ®ÊÂÒÜÙË
ÚÎÔÁÓÖÚÎÓËÚ¦ÚÏÝÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÝ
ËÒÄÙÏÈÁÈÇÏÕÝÄÚÏÎËÒËÍÞÄÓËÔÎ
ÇÖÄÚÕßÝªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÕÆÝËØÕßÙÃÇÎÕÖÕÃÇÛÇÑÒÎÛËÃÔÇÚÕÔÊÏÑ¦ÙËÏÚËÒÏÑ¦ÛÇÚÕÔÇÖÇÒÒ¦ÐËÏÇÖÄ
ÚÏÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝ
¬ÕÓËÍ¦ÒÕÇÔÇÖ¦ÔÚÎÚÕËØ×ÚÎÓÇ
ËÃÔÇÏÖ×ÝÛÇÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÚÎÝÖÇØÇÖÕÓÖÂÝÙÚÕËÑÒÕÍÏÑÄÙ×ÓÇÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝ
ÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝÓÏÇÓÏÑØÂÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÖÕÒÏÚ×ÔÚ¦ÙÙËÚÇÏßÖÁØÚÎÝÖÇØÇÖÕÓÖÂÝÚÕßÖØÕÁÊØÕßÇÒÒ¦ÙÚÕ
ËØ×ÚÎÓÇÇÔÖØÁÖËÏÔÇÑÇÛÇÏØËÛËÃ
ÂÄÞÏÇÖÄÚÕÇÐÃÜÓ¦ÚÕßÚÕËÑÒÕÍÏÑÄÙ×ÓÇËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÊÏÞÇÙÓÁÔÕ
ÙËÊÆÕÏÙÕÊÆÔÇÓÇÓÁØÎ

Όταν οι ευχές
γίνονται πράξεις
Το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ΑΝΑΔΑ – ΣΩΖΩ
δημιουργήθηκε το 2010 από την SPPMEDIA και την OΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ.
Μέχρι τώρα πραγματοποιήθηκαν 11 δεντροφυτεύσεις σε διάφορες
περιοχές της Κύπρου, ενώ για φέτος επιλέξαμε την Άλωνα,
στην επαρχία Λευκωσίας.
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Οι «ψηφιακές πλατείες»
αποτελούν το μέλλον
των social media
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σταδιακά αποσυντίθενται
THE NEW YORK TIMES
Τα μέσα ÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝ ÊÏÑÚÆÜÙÎÝ
ÁÞÕßÔÊÎÒÎÚÎØÏ¦ÙËÏÚÕÔÚØÄÖÕÓË
ÚÕÔÕÖÕÃÕËÖÏÑÕÏÔÜÔÕÆÓËÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÁÞÕßÔßÖÕÔÕÓËÆÙËÏÚÎÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÂÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÕÒÒÕÃÛÁÒÕßÓË
ÔÇÇÖÁÞÕßÓËÇÒÒ¦ÎÇÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏ
ÄÚÏÇÊßÔÇÚÕÆÓËÔÇÌÇÔÚÇÙÚÕÆÓË
ÚÕÔÑÄÙÓÕÞÜØÃÝÇßÚ¦¡ÖÕØËÃÔÇ
ÙßàÎÚÕÆÓËÍÏÇÚÎÔÇÔÇÊÏÇÓÄØÌÜÙÎ
ÑÇÏÚÎØÆÛÓÏÙÂÚÕßÝÚÎÔËÖÏÊÏÄØÛÜÙÂÚÕßÝ®
ÒÒÜÙÚËÄÙÕÏÓËÍÇÒ×ÙÇÓËÙÚÎÔ
ËÖÕÞÂÚÕßÏÇÊÏÑÚÆÕßÍÔÜØÃàÕßÓË
ÄÚÏÑÇÔÁÔÇÓÁÙÕÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÊËÔàËÏÍÏÇÖ¦ÔÚÇ¬Õ¬^P[[LY
ÑÇÏÚÕ-HJLIVVRÇÖÕÙßÔÚÃÛËÔÚÇÏÓË
ÇØÍÕÆÝØßÛÓÕÆÝ
¥ÙÚÄÙÕÖØÕÚÕÆËÑÖÔËÆÙÕßÔ
ÕÒÕÑÒÎØÜÚÏÑ¦ÖØÁÖËÏÔÇÇÔÇÒÕÍÏÙÚÕÆÓËÖ×ÝÛÇËÃÔÇÏÚÕÓÁÒÒÕÔÓËÚ¦ÚÇÓÁÙÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝ
×ÙÚËÔÇÖØÕËÚÕÏÓÇÙÚÕÆÓËÍÏ»ÇßÚÄ
ÖÕßÛÇÁØÛËÏ©ÌËÃÒÕßÓËÔÇËÃÓÇÙÚË
ÁÚÕÏÓÕÏÍÏÇÄÚÏÚÇßÖÕÑÇÚÇÙÚÂÙËÏ
ÄÖÜÝÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÇÔÚÏÑÇÚÁÙÚÎÙË
ÚÎÔÚÎÒËÄØÇÙÎÓËÚÇÓÕØÌ×ÔÕÔÚÇÝ
ÙßÔÕÒÏÑ¦ÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄÓÇÝ
©ÏËÖÇãÕÔÚËÝÚÎÝÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÂÝ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÄÚÏ
ÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÚØÇÍÜÊÃÇÚÕßÓÁÒÒÕÔÚÕÝÊËÔÛÇËÃÔÇÏÎÇÖ×ÒËÏÇÚÎÝ
ÏÊÏÜÚÏÑÄÚÎÚÇÝÚÕßÈÃÕßÓÇÝÇÒÒ¦
ÎÇÖ×ÒËÏÇÓÏÇÝÇÔÕÏÑÚÂÝÊÎÓÄÙÏÇÝÙÌÇÃØÇÝ
@Ö¦ØÞÕßÔÖÕÒÒ¦ÓÕÔÕÖ¦ÚÏÇÖÁØÇ
ÇÖÄÚÎÔÑÄÒÇÙÎÚÜÔÓÁÙÜÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝ©ÓÜÝÄÒÇÐËÑÏÔÕÆÔ
ÓËÚÕÄØÇÓÇÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝÊÎÓÕÙÃÜÔ
ÈÎÓ¦ÚÜÔÄÖÕßÄÒÕÏÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÛÇ
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÔÇàÎÚÂÙÕßÔÚÕÑÕÏÔÄÁÊÇÌÕÝ
,ÔÇÈÇÙÏÑÄËØ×ÚÎÓÇÚÕÕÖÕÃÕ
ÖØÕÙÖ¦ÛÎÙÇÔÇÇÖÇÔÚÂÙÜÂÚÇÔ
ÚÏÛÇÙßÔÁÈÇÏÔËÙÚÕÔÚËØÔËÚÚÕß

ÓÁÒÒÕÔÚÕÝÇÔÖÇØÇÊÃÊÇÓËÙÚÕßÝ
ÇÒÍÕØÃÛÓÕßÝÚÕÔÖÒÂØÎÁÒËÍÞÕÚÜÔ
ÓÁÙÜÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÏ»
ÇßÚÄËÖÏÑÕÏÔ×ÔÎÙÇÓËÚÎÔ¬àÇÔÁÒ
ÁÏÔÙÞËÊÏ¦ÙÚØÏÇÇÒÍÕØÃÛÓÜÔÖÕß
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÕÔÇÒÍÄØÏÛÓÕ.7;
ÁÔÇÔËßØÜÔÏÑÄÊÃÑÚßÕÖØÄÈÒËÉÎÝ
ÚÎÝËÖÄÓËÔÎÝÒÁÐÎÝÓÏÇÝÖØÄÚÇÙÎÝ
ÇÌÕÆÊÏÊ¦ÞÛÎÑË®ÇÖÄÕÑÚ×ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÏÙÚÕÙËÒÃÊËÝ¬ÎØ×ÚÎÙÇ
ÇÔÕÏÇÒÍÄØÏÛÓÕÃÚÎÝÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔ
ÔÇÓÇÝÊ×ÙÕßÔÓÃÇÏÊÁÇÚÕßÓÁÒÒÕÔÚÕÝÄÖÜÝÇßÚÄÛÇÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃ
ÓËÚ¦ÚÇÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÓÁÙÇÊÏÑÚÆÜÙÎÝ
ßÚÂËÏÙÂÍÇÍËÙÚÕÔÇÒÍÄØÏÛÓÕÊË-

Αλγόριθμος προέβλεψε
ότι τα μέσα που διοικούνται από αλγορίθμους
είναι καταδικασμένα
σε αποτυχία.
ÊÕÓÁÔÇÍÏÇÚÕßÝÄØÕßÝÞØÂÙÎÝÚÕß
:LJVUK3PMLËÔÄÝÑÕÏÔÜÔÏÑÕÆÊÏÑÚÆÕßËÏÑÕÔÏÑÂÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÑÇÏ
ÚÕÔËßØÜÔÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇÑÇÚÁÒÎÐË
ÙÚÕÙßÓÖÁØÇÙÓÇÄÚÏÇÑÄÓÇÑÇÏÙÚÕ
ÇÖ×ÚËØÕÓÁÒÒÕÔÛÇËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÓË
ÔÇÇÔÎÙßÞÕÆÓËÍÏÇÚÕÔÚØÄÖÕÓË
ÚÕÔÕÖÕÃÕÙßÓÖËØÏÌËØÄÓÇÙÚËÙÚÕßÝ
¦ÒÒÕßÝÙÚÎÊÎÓÄÙÏÇÙÌÇÃØÇÑÇÏ
ÛÇÙßÔËÞÃÙÕßÓËÔÇÊÎÓÏÕßØÍÕÆÓË
ÑÇÔÄÔËÝÖÕßÛÇÖØÕÙÚÇÚËÆÕßÔÚÇ
ÖÇÏÊÏ¦ÑÇÏÛÇÇÖÕÚØÁÖÕßÔÚÏÝÊßÙ¦ØËÙÚËÝÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝ
ÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÇÖÄÄÒÇÜÙÚÄÙÕËÃÔÇÏÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÚÕÔËßØÜÔÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇÚÎÝÁÏÔÑÇÛÏÙÚ¦
ÙÇÌÁÝÄÚÏÚÇÓÁÙÇÖÕßÊÏÕÏÑÕÆÔÚÇÏ
ÇÖÄÇÒÍÕØÃÛÓÕßÝËÃÔÇÏÑÇÚÇÊÏÑÇÙÓÁÔÇÙËÇÖÕÚßÞÃÇ²ØËÏÇàÄÓÇÙÚË
ÇÔÛØ×ÖÕßÝÔÇÙßÔÚÎØÕÆÔÑÇÏÔÇ
ÌØÕÔÚÃàÕßÔÚÎÔÉÎÌÏÇÑÂÊÎÓÄÙÏÇ
ÙÌÇÃØÇÖÕßÛÁÒÕßÓË

Το πρόβλημα
ÑÄÓÇÑÇÏÇÔÕÏÇÒÍÄØÏÛÓÕÏÇÖÕÑÚÂÙÕßÔßÖÁØÓËÚØÎËßÌßãÇÊËÔ
ÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÓÖÕØÁÙÕßÓËÔÇËÖÏÒÆÙÕßÓËÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÚÜÔÓÁÙÜÔ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÇÔÊËÔÇÒÒ¦ÐÕßÓËÚÏÝÇÔÇÞØÕÔÏÙÚÏÑÁÝÓËÚÇÌÕØÁÝÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÓËÄÚÇÔ
ÚÇÙÑËÖÚÄÓÇÙÚË
ËÔßÖ¦ØÞËÏÙÚÕÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÑÄÙÓÕÑ¦ÚÏÇÔ¦ÒÕÍÕÓËÚÇÓÁÙÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÑÇÏÇßÚÄÊßÙÞËØÇÃÔËÏÚÕßÝÞØÂÙÚËÝÔÇÑÇÚÇÔÕÂÙÕßÔ
ÇÖÄÖÕÆÖØÕÁØÞËÚÇÏÚÕÖÒÂÛÕÝÊÎÓÄÙÏÜÔÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÑÇÏÖÕÆÑÇÚÇÒÂÍÕßÔÚÇÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÚÕßÝÙÚÕÏÞËÃÇ
ÏÇÛÁÚÕßÓËËÓÖËÏØÃÇÇÏ×ÔÜÔ Στους ψηφιακούς ÙiÐÌ{ÈØT¨ÈØ³ÐÓÜÜ{ÒÚ¨{ÚÑÈÇi³ÖÑ¨ÑÐÓ³ÑØÑÈÐ{å³ÚÉÜÊÈV
ÙÚÕÔÙÞËÊÏÇÙÓÄÊÎÓÄÙÏÜÔÞ×ØÜÔ ÚÑÐ¨ÖÑÉËÑ{ÑÜÒ¨ÌÑÉÌØÜÊÚÈØ~Ñ{ÌT{ÖÜÑÙÉÙÐÓ~Ñ³Ò×¨³ÑÐÉ¨{~ÓØÜi¨×¨ËÉØ
ÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÂàÜÂÞ×ØÜÔÄÖÕß
ÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÙßÔÇÛØÕÃàÕÔÚÇÏÑÇÏ
ÖÕßÊÏÉ¦ÍÏÇÔÁÇËÃÊÎÊÎÓÄÙÏÜÔ
ÇÔÚÇÒÒ¦ÙÙÕßÔÇÖÄÉËÏÝÓËÇÙÌ¦ËÓÖËÏØÏ×ÔØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÕÏÑÕÒËÏÇ
ÊÕÓÂÙÕßÓËËÐÇØÞÂÝÚÎÊÎÓÄÙÏÇ
©ÚÇÔÖÇØÁÒÛËÏÎËÖÕÞÂÚÜÔÓÁΗ Ερικα Χολ,{Ù¨Ö³¨{Ñ³iØÉ³Ñ{¨ÉËÑØTÉÙ{Ñ³º_VÑÉ{¨ÒÚi~É
ÙÌÇÃØÇÕÌËÃÒÕßÓËÔÇËÌÇØÓÄàÕßÓË
ÑÐÈÑ~ÑÜÖÉ{³ÐÓÜÜ³ÈÛ{ÑÙ{~³ÖÈVÉÂio³ÑØÌ³{tÐ¨ÉË
ÙÜÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÛÇÁÞÕßÄÒËÝÚÏÝÍÔ×ÙËÏÝÖÕßÙßÍÑËÔÚØ×ÉÖ~ÜÑÑTÉÙ{ÒÉ{~ÑÉËØÉÑ×ÓØÈÙiÐ{È¨oÖ{Ñ×ÑÜÉËØ
ÓËÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇÕÏÑÕÊÕÓÂÙÕßÓË
ÙÇÓËÇÖÄÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÖËÏØ¦ÓÇÚÇÊÏT¨ÈØÑÜÜiÜÉËÙ¨ÑiØVÌØÑ~¨{KØo¨ËÇÈÐÉØÑTÉÙ{ÒËÑÔÁÕßÚÎÔÑÇÚËÙÚØÇÓÓÁÔÎÊÎÓÄÙËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÊÕÒÇØÃÜÔÄÖÜÝÚÕ
ÇÈÐÉÙ¨ÌÐÈØÈÉËÑ{Ñ×ÑÜÉËØu {ÊÐÑÉÌ³{ÊÐÉ¨Ñ³¨ÌKÜiÙÏÇÙÌÇÃØÇÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝÉÎÌÏ-HJLIVVRÇÒÒ¦ÑÇÏÖËØÏÛÜØÏÕÖÕÏÎÐÑ³©Rx>_Xx>ÙÉÉËÑ{³ÉTÜo{~ÌVÑÜÜÒÑ×¨Ò³³¨ÌÈ
ÇÑÕÆÝÊÎÓÄÙÏÕßÝÞ×ØÕßÝÖÕßÙÚÎÔ
ÓÁÔËÝÑÕÏÔÄÚÎÚËÝÄÖÜÝÚÕ¡ÇÆØÕ
ÜÉ{³È¨oÉËi.ËÜ{~ÒÜÉÍ/ÚÓÐÑVÉËÉVÉËÑ{Ì³{{³ÉTÜo{~Ë~ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÛÇÓÏÓÕÆÔÚÇÏÚÇ
;^P[[LYØÁÖËÏÔÇÕÏÑÕÊÕÓÂÙÕßÓË
ÜËÚÓÜÈÑÈo~É³¨ÈÑ¨ÒÜÜÒ¨{~Ò³{TÉËÑÑÌ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÊÎÓÇØÞËÃÇÂÚÏÝÖÒÇÑÇÏÏÊÏÜÚÏÑÕÆÝÞ×ØÕßÝÚÕßÝÕÖÕÃ³ÈØÉÜÒ³ÉØ³ÈØVT¨ËØÑ³ÈØÑ~ÑÜÖ³È³ÜÌo(¨Ì~É{³Ñ{
ÚËÃËÝÚÕßÝÞ×ØÕßÝÙßÔ¦ÛØÕÏÙÎÝ
ÕßÝÛÇËÖÏÓËÒÕÆÔÚÇÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕß
o{ÑÓÑTÉÙ{Ñ³{~ÌÜÒÚØÉ{ØKÒ¨Ø³T¨i³VÈ³ÈØÑ×ÊÉ{ÉÈÑÇÏÚÕßÝÖËàÄÊØÕÓÕßÝÑËÃÕÏ¦ÔÍÔÜØÃàÕßÓËÑÇÏËÓÖÏÙÚËßÄÓÇÙÚË
ÒÜ³ÈØÉÑ¨ÑK{ÒÉ{ØÌØ³~ÒÙÑÜ³iØ>H¦xXn_Ý>Ã²xR>
ÛØÜÖÕÏÛÇÇÔÇÖÚÆÙÙÕßÔÑÕÏÔÜÔÏÊÎÓÄÙÏÇÙÌÇÃØÇÓËÚÇÈÒÂÛÎÑË
ËiØÉ³Ñ{¨ÉËÉØVÌØ³/Àx²²_¦~Ñ{³>R_H}VÙÉÓTÈ~Ëi³¨
ÑÁÝÙßÔÇÔÇÙÚØÕÌÁÝÂÛÇÙßàÎÚÕÆÔ
ÇÓËÚ¦ÑÒÎÚÇÇÖÄÚÇÓÁÙÇÑÕÏÔÜÔÏÑÈÐKÒÜÈ³iÙiÐ{È¨oËÑ~ÑÜÖ³É¨TÓÉÐÉ³ÑÂÖ³T¨iÖÇØÇÓÁÔÕÔÚÇÝÜÙÚÄÙÕÇÔ×ÔßÓÕÏ
ÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÞËÏÄÓÜÝÁØÛËÏ
³~Ñ{Üi¨Ó³É¨iØ~Ñ³ÑÌiiØ³É{ÙÊÉtÉÉ{ÙÊ~É¨Ù~ÔÚÕÛËÒÂÙÕßÔÛÇÓÖÕØÕÆÔÔÇËÃÚÕÖÒÂØÜÓÇÚÕßÞØÄÔÕßÍÏÇÑ¦ÚÏ
ÖÑÌ³{Ø¨KÜÓØ~Ñ{³iÑ¨ÑÜÒiiuVÑ×ÖÉ~ÉËÉ³{ÒÇÉ³Ñ{i
ÔÇÏÇÖÒ¦ÖØÄÙÜÖÇËÔÄÝÖÒÂÛÕßÝÑÇÏ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄ
~ÓiÐÑØ~Ñ{ÑÈ³Ò³È³{ØÙ{Ñ×iÐËÉ{Ø
ÄÞÏÙÆÔÕÒÇÊËÊÕÓÁÔÜÔÑÇÚ¦ÌÕØÚÇ
©ÌËÃÒÕßÓËÔÇÖ¦ÉÕßÓËÔÇÓËÚÇÓËÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ
ÈÏÈ¦àÕßÓËÚÎÔËßÛÆÔÎÚÜÔÊÎÓÄÙÏÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÂàÜÂ¦ÒÒÜÜÔÞ×ØÜÔÙËÇÒÍÕØÃÛÓÕßÝÑÇÏËÖÏÙÚËËÒÁÍÞÕßÓËÑÇÒÆÚËØÇÖÕÏÕÝÛÇ ÔÜÔÃÇÝÙËÓÃÇÒËÏÚÕßØÍÏÑÂÊÎÓÕ- ÓÄÙÏÕßÝÞ×ØÕßÝÚÕßÓÁÒÒÕÔÚÕÝÇÖÄ ÞËÏØÂÙËÏÝÑÇÏÔÇÚÎÔËÖÜÓÏÙÚÕÆÔ
ÓÖËÏÙÚÎÔÏÊÏÜÚÏÑÂÓÇÝàÜÂÑÇÏ ÑØÇÚÏÑÂÑÕÏÔÜÔÃÇ
ÚÕÔÇÈØÃÛÕßÔÆÈØËÜÔÑÇÏÖÇØÇ- ÑÇÏÖ¦ÒÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÙÜÝÖØÁÖËÏ
ÖÕÏÕÝÛÇÓ¦ÛËÏÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÍÏÇ
©ÖÜÝ¦ÒÒÜÙÚËÊÏÊÇÞÛÂÑÇÓË ÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÝÑÇÏÚËÒÏÑ¦ÔÇÑÇ- ÔÇËÖÏÈØÇÊÆÔÕßÓËÒÃÍÕÚÏÝÖØÕÚÕÖØÄÙÜÖÄÓÇÝ¬ÇÓÁÙÇÖÕßÛÇ ÇÖÄÚÇÓÁÙÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜ- ÚÇÙÚÕÆÔÖÕÒÆÞËÏØÄÚËØÕÏÇÖÄÙÂ- ÙÖ¦ÛËÏÁÝÓÇÝÇÒÒ¦ÊËÔÛÇËÃÔÇÏ
ËÒÁÍÞÕÔÚÇÏÇÖÄÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÛÇ ÙÎÝÎÇÔ×ÔßÓÎËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÓÖÕ- ÓËØÇ"
ÎÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÖÕßÊÎÓÕÑØÇÚÃËÝ
ÇÔÚÏÑÇÚÕÖÚØÃàÕßÔÑÇÒÆÚËØÇÚÕßÝ ØËÃÔÇËÑÌßÒÏÙÚËÃËÆÑÕÒÇ¬ÏÄÓÜÝ
ÑÒÎØÕÔÕÓÃÇÚÜÔÓÁÙÜÔÑÕÏÔÜ- ÍËÔÔÂÛÎÑÇÔÇÖÄÚÕÞ¦ÕÝÃÍÕßÚØÄÖÕßÝÊÏÇÖØÕÙÜÖÏÑÂÝËÖÏÑÕÏ- ÛÇÇÖÕÚØÁÉËÏÚÕßÝÉÎÌÏÇÑÕÆÝÊÎ- ÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝËÃÔÇÏÁÔÇÝÑÄÙÓÕÝ ØÇÓÖÕØÕÆÓËÔÇÚÕÐÇÔÇÑ¦ÔÕßÓË

SHUTTERSTOCK

Της ANNALEE NEWITZ

Το πρόβλημα του Διαδικτύου σήμερα

Κάν’ το όπως ο Γιάννης Aντετοκούνμπο

Η ακαδημία του Ελληνα σταρ του ΝΒΑ, στην Αθήνα, αγκαλιάζει παιδιά από ευπαθείς ομάδες και δομές μεταναστών και προσφύγων
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

«Υπάρχει σεβασμός»

EUROHOOPS

Μεσημέρι Σαββάτου ÙÚÏÝÇÔÎÌÄØËÝ
ÚÎÝÇÓÖØÏÔÂÝ©ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÝÂÞÕÝÚÎÝÓÖ¦ÒÇÝÚÕßÓÖ¦ÙÑËÚ
ÖÕßÙÑ¦ËÏÊÏÇÑÄÖÚËÏÚÎÌÇÙÇØÃÇ
ÚÎÝÍËÏÚÕÔÏÑÂÝÒÇáÑÂÝÇÍÕØ¦ÝÑÇÏ
ÖØÕÙÑÇÒËÃÔÇÖÒÎÙÏ¦ÙËÏÝ¬ÇÊÆÕ
ÖËØÏÌØÇÍÓÁÔÇÍÂÖËÊÇËÃÔÇÏÍËÓ¦ÚÇÇÖÄÁÌÎÈÇÑÕØÃÚÙÏÇÖÕßÇÙÑÕÆÔÚÇÏÙÚÎÔÔÚØÃÖÒÇÑÇÏÙÚÕÓÖ¦ÙÏÓÕÙÚÕÑÇÒ¦ÛÏßÚÄÚÕÚËÒËßÚÇÃÕ
ËÃÔÇÏÊÏÇÑÕÙÓÎÓÁÔÕÙÚÕÚÇÓÖÒÄ
ÚÕßÓËÖÕÒÆÞØÜÓÇÇßÚÕÑÄÒÒÎÚÇÙÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÇÖÄÚÇÕÖÕÃÇ
ÊÏÇÈ¦àËÏÝ(U[L[VRV\UIYVZ®
ÃÊÏÇËÖÏÍØÇÌÂÓÇàÃÓËÊËÑ¦ÊËÝ
¦ÒÒËÝÖÕßÖØÕÚØÁÖÕßÔÊÕÆÒËÉËÙÑÒÎØ¦®ÔÇÕÔËÏØËÆËÙÇÏ®
ÓÎÔÚÇÖÇØÇÚ¦ÝÖÕÚÁ®ËÃÓÇÙÚËÄÒÕÏÇÊÁÒÌÏÇ®Ñ¦ËÃÔÇÏÙÚÇÓÖÇØÏÙÓÁÔÎÓËÍÑØ¦ÌÏÚÏÙËÄÒÕßÝ
ÚÕßÝÍÆØÜÚÕÃÞÕßÝÖÄÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÇÍÂÖËÊÇÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÞËÏØÄÚËØÎÝÖÕÏÄÚÎÚÇÝÐËÑÃÔÎÙËÖØÏÔÇÖÄ
ÓÃÇÊËÑÇËÚÃÇÑÇÏÕÏ¦ÔÔÎÝÔÚËÚÕÑÕÆÔÓÖÕÙÎÓËØÏÔÄÝ4=7ÙÚÕ
ÑÕØßÌÇÃÕÖØÜÚ¦ÛÒÎÓÇÓÖ¦ÙÑËÚ
ÚÕßÑÄÙÓÕß©ÖÜÝËÃÔÇÏÌÇÔËØÄ
ÚÄÙÕËÑËÃÔÕÝÄÙÕÑÇÏÎÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦
ÚÕßÊËÔÁÞÕßÔÐËÞ¦ÙËÏ
ÑÇÊÎÓÃÇÔÚËÚÕÑÕÆÔÓÖÕ®
ÖÕßÏÊØÆÛÎÑËÌÁÚÕÝÑÇÏÓËÚØ¦ÂÊÎ
ÓËØÏÑÁÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÒËÏÚÕßØÍÃÇÝ
ÇÖÕÚËÒËÃÓÏÇÖÏÕÓÄÔÏÓÎÖØÕÁÑÚÇÙÎÚÜÔÑÇÒÕÑÇÏØÏÔ×ÔÓÖÇÙÑËÚÏÑ×ÔÍÏÕØÚ×ÔÖÕßÊÏÕØÍÇÔ×ÔËÏÚÇ
ÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÕÏ¦ÔÔÎÝÑÇÏ
ÚÇÇÊÁÒÌÏÇÚÕßÙËÊÏ¦ÌÕØÇÓÁØÎÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÓËÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÚÕß,\YVOVVWZ¡ÖÇÙÑËÚÏÑÄÝÕØÍÇÔÏÙÓÄÝÓËÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦
ÖÇØÇÑÒ¦ÊÏÇËÔÎÓÁØÜÙÎÇÑÇÊÎÓÃÇÑ¦ÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÁÞËÏÇÔÇÒ¦ÈËÏÔÇÑ¦ÔËÏÖØ¦ÐÎÚÕÑÇÏÔÕÆØÍÏÕ
ÖØÄÚàËÑÚÊÎÓËÚÇÑÇÒÕÑÇÏØÏÔ¦

Ñ¦ÑÇÏÚÎÔÒÒ¦ÊÇÄÙÕËÆÑÕÒÕ
ËÃÔÇÏÄÓÜÝÔÇÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏÄÒÕ
ÇßÚÄÚÕÖÕÒßÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑÄÓËÃÍÓÇ"

Τα κορίτσια ÈÈÑ³ÊÑÐÉ³iÑÐ¨{Ê~Ñ³Òo³ÑÑÌT¨ÉØ³iØå×¨{~ÊØV³i.È¨ËÑV³¨ÒV×È{~Ò~Ñ{³i
ÜÜÒÙÑt.³ÌTØÉËÑ{ÑKiÚÊÈÐÉ³ÑÑ{Ù{ÒÑoËÈi~ÑÜÖ³É¨iÉ~ÙTÊ³ÈÉÑÈ³Ö³ÈØuVÜÓÉ{É{~É×ÑÜÊØ
³ÈÐÑ~É³{~Ö¨oÑ{ÐÖ º¦v©V Ë~ØÑ¨ÜÒØ
¸(U[L[VRV\UIYVZ¹ÁÞËÏÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÙÞÁÙÎËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÓËÚÇ
ÇÊÁÒÌÏÇËÔÏÑ×ÝÚÕßÝËÔÊÏÇÌÁØËÏ
ÕÚÏÊÂÖÕÚËÙßÔÊÁËÚÇÏÓËÚÕÄÔÕÓ¦
ÚÕßÝÔÇÍÃÔËÚÇÏÙÜÙÚ¦ÑÇÏÖØÕÙÚÇÚËßÓÁÔÇ
ÚÎÔÑÇÊÎÓÃÇÚÕÓÖ¦ÙÑËÚ
ÇÖÕÚËÒËÃÇÖÒ¦ÇÌÕØÓÂÚÄÞÕÝ
ËÃÔÇÏÔÇÈÕÎÛÂÙÕßÓËÚÇÖÇÏÊÏ¦
ÔÇÍÃÔÕßÔÎÑÇÒÆÚËØÎËÑÊÕÞÂÚÕß
ËÇßÚÕÆÚÕßÝ§ÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÂÙÕßÓË
ÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÓÇàÃÚÕßÝÑÇÏÔÇÈÍÕßÔ
ÄÒÇÑËØÊÏÙÓÁÔÇÄÞÏÙÚÕÓÖ¦ÙÑËÚ
ÇÒÒ¦ÙÚÎàÜÂ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏÕËÑ
ÚÜÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕß,\YVOVVWZ
§ÃÑÕÝÇØÒ¦Ý

«Για τον Γιάννη,
η κοινωνική κληρονομιά
που θα αφήσει
είναι πιο σημαντική
από την μπασκετική».
©ÃÊÏÕÝÊÏÇÚÎØËÃËÊ×ÑÇÏÞØÄÔÏÇÌÏÒÏÑÂÙÞÁÙÎÓËÚÕÔÏ¦ÔÔÎ
ÔÚËÚÕÑÕÆÔÓÖÕÑÇÏÓÕßËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÇßÚÄÖÕßÑÇÏÕÃÊÏÕÝÕ
ÒÒÎÔÇÝÙÚÇØÁÞËÏÊÎÒ×ÙËÏ!ÏÇ
ÚÕÔÏ¦ÔÔÎÎÑÕÏÔÜÔÏÑÂÑÒÎØÕÔÕ-

ÓÏ¦ÖÕßÛÇÇÌÂÙËÏËÃÔÇÏÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑÂÇÖÄÚÎÔÓÖÇÙÑËÚÏÑÂ®¬Ç
ÖÇÏÊÏ¦ÚÎÝÑÇÊÎÓÃÇÝÖÕßÛÇ
ÖØÕÖÕÔÕÆÔÚÇÏÓÁÞØÏÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÙÚÇÍÂÖËÊÇÚÎÝÇÓÖØÏÔÂÝÑÇÏ
ÚÜÔÓÖËÒÕÑÂÖÜÔÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇ
ËÃÔÇÏÊÏËÚÁÝËÖÏÒÁÞÛÎÑÇÔÓËÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÑØÏÚÂØÏÇÑÇÏÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏ
ÑÇÚ¦ÑÇÔÄÔÇÇÖÄËßÖÇÛËÃÝÕÓ¦ÊËÝ
¶ÇØÑËÚ¦ÌÚ¦ÔÕßÔÙÚÕÍÂÖËÊÕÓË
ÖÕÆÒÓÇÔÇÖÄÊÕÓÁÝÌÏÒÕÐËÔÃÇÝ
ÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÑÇÏÖØÕÙÌÆÍÜÔ¬Ç
ÑÕØÃÚÙÏÇÖÕßËÃÊÇÓËÇÖÄÑÕÔÚ¦ÚÕ
ÖËØÇÙÓÁÔÕ¦ÈÈÇÚÕÑÇÚ¦ÍÕÔÚÇÔ
ÇÖÄÞ×ØËÝÚÎÝÌØÏÑÂÝÚÎßØÃÇ
ÚÕØ¦ÔÚÎÔßÖÄÒÕÏÖÎÙÃÇÌßÙÏ-

ÏÇÔÇÖÜÚÎÔÇÒÂÛËÏÇÖËØÃÓËÔÇÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÊßÙÑÕÒÃËÝÒÄÍÜÍÒ×ÙÙÇÝÁÒÒËÏÉÎÝÖËÏÛÇØÞÃÇÝ
ÑÚÒÚÇÖÇÏÊÏ¦ÄÓÜÝËÃÔÇÏÖÕÒÆ
ÙßÍÑËÔÚØÜÓÁÔÇÑÇÏÑßØÃÜÝÞÇØÕÆÓËÔÇÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏËÊ×ÃÔÇÏÑ¦ÖÜÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÇÖÄÚÎÔ
ÖØÕÖÄÔÎÙÎÙËÙßÒÒÄÍÕßÝÊ×
ÈÒÁÖËÏÝÖÜÝßÖ¦ØÞËÏÖÕÒÆÝÙËÈÇÙÓÄÝÔÏ×ÛÕßÔÄÔÚÜÝÚßÞËØ¦
ÖÕßÚÕÑ¦ÔÕßÔÇßÚÄ®ÓÇÝÒÁËÏÎ
ÇØÞÏÖØÕÖÕÔÂÚØÏÇÚÎÝÑÇÊÎÓÃÇÝ
ÔÇÙÚÇÙÃÇ ÜÙÚ¦ÑÎÏÇÑËÑØÏÓÁÔÎÖØ×ÎÔÓÖÇÙÑËÚÓÖÕÒÃÙÚØÏÇÎ
ÜÙÚ¦ÑÎËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÚÕÖÏÕ
ÙÖÕßÊÇÃÇÍÏÇÇßÚ¦ÚÇÖÇÏÊÏ¦ÖÕß
ÁÞÕßÔÖËØ¦ÙËÏÊÆÙÑÕÒÇËÃÔÇÏÔÇ
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÕÔËÏØËÆÕÔÚÇÏÃÊÏÇ
ËÃÔÇÏËÖÃÙÎÝßÖËÆÛßÔÎÍÏÇÚÎÔ
ËÑÖÇÃÊËßÙÎÔÁÜÔÖØÕÖÕÔÎÚ×Ô
ÕÏÕÖÕÃÕÏÒÇÓÈ¦ÔÕßÔËÖÃÙÎÝÓÁØÕÝÙÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÏÇÚÇÑÕØÃÚÙÏÇÓËÍ¦ÒÎÙÎÓÇÙÃÇÁÞËÏÎÇßÚÕÖËÖÕÃÛÎÙÎ
ØÑËÚ¦ÇÖÄÇßÚ¦ÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏ
ÇÖÄÞ×ØËÝÄÖÕßÎÛÁÙÎÚÎÝÍßÔÇÃÑÇÝËÃÔÇÏÖÏÕÞÇÓÎÒÂÑÇÏÖØÁÖËÏ
ÔÇÓ¦ÛÕßÔÔÇÙÚÎØÃàÕÔÚÇÏÙÚÏÝ
ÊßÔ¦ÓËÏÝÚÕßÝ®ÓÕßÒÁËÏÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÓÏÇÔËÇØÂÖØÕÖÕÔÂÚØÏÇ
ÇÖÄÚÕØ¦ÔÎÕÖÕÃÇÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÓÄÒÏÝÁÔÇÔÞØÄÔÕÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝ
ÖÕÒßÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑÄÚÎÚÇÒÕÏÖÄÔÒËÏÚÕßØÍËÃÇØÑËÃÔÇßÖ¦ØÞÕßÔÇÍÇÛÁÝÖØÕÛÁÙËÏÝÇØ»ÄÒÇ
ÇßÚ¦ÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÊËÔÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛËÃÊÃÞÜÝ
ÚÎÙßÓÈÕÒÂÊÆÕÇÑÄÓÇÖßÒ×ÔÜÔ!
ÚÎÝ5PRLÑÇÏÚÕßÊØÆÓÇÚÕÝ¥Ô¦ÙÎËÚÇÏØËÃÇÇÛÒÎÚÏÑ×ÔËÏÊ×Ô
ËÃÔÇÏÌÇÔËØÄÖÜÝÁÞËÏÈØËÏÙÚÕ

ÖØÄÙÜÖÕÚÕßÏ¦ÔÔÎÚÕÔËÖÄÓËÔÕÓËÍ¦ÒÕÖØËÙÈËßÚÂÚÎÝÑÇÏÚÕÔ
ÙÚÎØÃàËÏÙËÑ¦ÛËÚÕßÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇ¬ÕÊØßÓÇÇÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦
ÚÕßÖÕßÊÏÇÚÎØËÃËÊ×ÑÇÏÞØÄÔÏÇ
ÙÚËÔÂÙÞÁÙÎÓËÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏÇ
ÔÚËÚÕÑÕÆÔÓÖÕÙßÓÈ¦ÒÒËÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦!
ÞÕßÓËÈØËÏÑÕÏÔÄÁÊÇÌÕÝÖ¦ÔÜÙËÇÐÃËÝÖÕßÖØËÙÈËÆÕßÓËÚÄÙÕËÓËÃÝÄÙÕÑÇÏÎÕÏÑÕÍÁÔËÏÇ©
ÊÏÑÄÝÓÇÝØÄÒÕÝËÃÔÇÏÖÁØÇÇÖÄ
ÚÕÓÖ¦ÙÑËÚÊÏÕØÍÇÔ×ÔÕßÓËÖÇØ¦ÒÒÎÒËÝËÑÊÎÒ×ÙËÏÝËØÍÇÙÚÂØÏÇÕÓÏÒÃËÝÖÕßÙÚÄÞÕÁÞÕßÔÔÇ
ËÐËÒÃÐÕßÔÚÇÖÇÏÊÏ¦ÑÇÏÔÇÚÕßÝ
Ê×ÙÕßÔËßÑÇÏØÃËÝÓÖØÇÑÚÇÓ¦ÒÏÙÚÇÇÌÕÆÚÕÊØßÓÇ¥Ô¦ÙÎÊÃÔËÏÚÁÙÙËØÏÝßÖÕÚØÕÌÃËÝÙËÖÇÏÊÏ¦
ÚÎÝÑÇÊÎÓÃÇÝ×ÙÚËÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔÑÇÒÕÑÇÏØÏÔ¦ÓÇÛÂÓÇÚÇÙÚÎÔÍÍÒÃÇ®ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÍÏÇ
ÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÚÕßÊØÆÓÇÚÕÝÕÎÓÂÚØÎÝËÕÊÜØÄÖÕßÒÕÝ

Τα επόμενα βήματα
±ÖÕÚØÕÌÃËÝÈÁÈÇÏÇßÖ¦ØÞÕßÔ
ÑÇÏÇÛÒÎÚÏÑÁÝÆÕËÚÂÙÏËÝÍÏÇÚÇ
ÖÇÏÊÏ¦ÑÇÛ×ÝÑÇÏÓÃÇÛÁÙÎËØÍÇÙÃÇÝÙÚÕÔ©ØÍÇÔÏÙÓÄ,\YVOVVWZ
ÍÏÇÚÕßÝËÑÖÇÏÊËßÄÓËÔÕßÝÖØÕÖÕÔÎÚÁÝ
¬ÇÖÇØÇÖ¦ÔÜÖ¦ÔÚÜÝÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝËÃÔÇÏÓÄÔÕÎÇØÞÂ©ÒÕÏ
ÕÏËÓÖÒËÑÄÓËÔÕÏÓËÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝ
ÓÏÒÂÙÇÓËÑÇÚÁÙÚÎÙÇÔÙÇÌÂÚÎÔ
ËÖÏÛßÓÃÇÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÔÚËÚÕÑÕÆÔÓÖÕÔÇÙßÔËÞÃÙËÏÔÇÖØÕÙÌÁØËÏÚÄÙÕÙËÇÛÒÎÚÏÑÄÄÙÕÑÇÏÙË
ÑÕÏÔÜÔÏÑÄËÖÃÖËÊÕÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÏÛÇÔÄÚÇÚÇÇÖÄÚÎÔÑÇÊÎÓÃÇ
ÊËÔÛÇÈÍËÏÑ¦ÖÕÏÕÝÔÁÕÝÖÇÏÑÚÇØ¦ÝÚÕß§ÄÓÜÝÇÔÑËØÊÃÙÕßÓË
ÓËØÏÑÕÆÝÙÜÙÚÕÆÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÑÇÏ
ÖÕÒÃÚËÝÎÜÌÁÒËÏÇÛÇËÃÔÇÏÃÙÜÝ
ÇÑÄÓÇÓËÍÇÒÆÚËØÎ
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Aπό τη βρεφική ηλικία ο εθισμός στις οθόνες
Ενα βρέφος ηλικίας ενός έτους περνά περίπου μία ώρα την ημέρα μπροστά από μια οθόνη τηλεόρασης, υπολογιστή ή κινητού
Ανησυχητικά είναι τα συμπεράσματα
αμερικανικής έρευνας, η οποία διαπιστώνει ότι η ενασχόληση των
παιδιών με την τηλεόραση ξεκινά
από τη βρεφική ηλικία, ακόμα και
τους πρώτους μήνες ζωής. Ενα βρέφος ηλικίας ενός έτους περνά κατά
μέσον όρο περίπου μία ώρα (53 λεπτά) μπροστά από την οθόνη της
τηλεόρασης, του υπολογιστή ή του
κινητού τηλεφώνου, ενώ στην ηλικία των τριών ετών ο χρόνος αυτός
αυξάνεται σε περίπου 2,5 ώρες (150
λεπτά).
Οι ερευνητές των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας των ΗΠΑ, καθώς και
των πανεπιστημίων της Νέας Υόρκης
και του Ολμπανι, που έκαναν τη
σχετική δημοσίευση στην επιθεώρηση JAMA Pediatrics, μελέτησαν
περίπου 4.000 παιδιά ηλικίας 12 έως

36 μηνών και στη συνέχεια, όταν
ήταν επτά έως οκτώ ετών.
Οπως διαπίστωσαν, περισσότερο
χρόνο περνούν μπροστά από οθόνες
τα πρωτότοκα παιδιά, όσα δεν πηγαίνουν σε βρεφονηπιακό σταθμό,
αλλά μένουν στο σπίτι υπό την επίβλεψη γονέος, συγγενούς ή μπέιμπι-σίτερ, καθώς και τα παιδιά γονέων
με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο.
Εως την ηλικία των οκτώ ετών, τα
παιδιά αυτά συνεχίζουν να περνούν
περισσότερο χρόνο μπροστά από
μια οθόνη από συνομηλίκους τους
με άλλα γνωρίσματα.
«Τα ευρήματα μας δείχνουν ότι
η προσκόλληση στις οθόνες ξεκινά
πολύ νωρίς. Γι’ αυτό, οι παρεμβάσεις
προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος
ενός παιδιού μπροστά από μια οθόνη θα έχουν μεγαλύτερη πιθανό-

Παιδιά που εγκαταλείπονται μπροστά σε αναμμένες οθόνες στερούνται εμπειρίες που είναι απαραίτητες για τη σωστή αναπτυξη του εγκεφάλου τους.
τητα επιτυχίας, εάν επίσης ξεκινήσουν νωρίς», σχολιάζει η ερευνήτρια Εντγουίνα Γιέουνγκ. Τα
συμπεράσματα αυτά είναι ανησυ-

χητικά σε συνδυασμό μιας άλλης
έρευνας, που εκπονήθηκε από το
Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Σινσινάτι και τα αποτελέσματά της

δημοσιεύθηκαν στην ίδια επιθεώρηση, η οποία διαπίστωσε άρρηκτη
σχέση μεταξύ του χρόνου που περνούν τα παιδιά καθισμένα μπροστά
σε αναμμένη τηλεόραση και της
ανάπτυξης του εγκεφάλου, ιδιαίτερα στις περιοχές που αφορούν
τις λεκτικές δεξιότητες.
Οι ερευνητές υπέβαλαν σε μαγνητική τομογραφία 47 υγιή παιδιά,
ηλικίας τριών έως πέντε ετών, ενώ
ρώτησαν τους γονείς τους πόσες
ώρες περνούσε κάθε παιδί μπροστά
από κάποια οθόνη. Οπως διαπίστωσαν, τα παιδιά με μεγαλύτερη έκθεση
σε οθόνες είχαν χειρότερες επιδόσεις
στη γλώσσα, αλλά και στην ταχύτητα
επεξεργασίας της. Η έρευνα διαπίστωσε απλώς τη σχέση – και όχι την
αιτιότητα. Οι ερευνητές τόνισαν ότι
τα συμπεράσματα της μελέτης τους

δεν πρέπει να «μεταφράζονται» σε
απλουστεύσεις, όπως ότι οι οθόνες
είναι «κακές» και οι συγκεκριμένοι
γονείς ανεπαρκείς, επεσήμαναν
όμως ότι τα παιδιά αυτής της ηλικίας
χρειάζεται να ζουν εμπειρίες προκειμένου να αναπτυχθεί ο εγκέφαλός
τους σωστά, άρα οι γονείς οφείλουν
να εξασφαλίζουν την πρόσβασή
τους στην ανθρώπινη αλληλεπίδραση που επιζητεί ο εγκέφαλός
τους. Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής συνιστά, παιδιά έως 18
μηνών να μην έρχονται καθόλου σε
επαφή με ψηφιακές συσκευές, η εισαγωγή των οθονών να γίνεται αργά
και με μέτρο στην ηλικία των 18
έως 24 μηνών, ενώ στις ηλικίες δύο
έως πέντε ετών, η παραμονή μπροστά από οποιαδήποτε οθόνη να μην
ξεπερνά τη μία ώρα την ημέρα.

H πρόωρη
εμμηνόπαυση
«ευνοεί» την
καρδιοπάθεια

Φοιτητής στη Νότια Καρολίνα μελετά τα
στοιχεία από τομογραφία εγκεφάλου.

Αξονική
τομογραφία
και εμφάνιση
καρκίνου
Αντιφατικά είναι τα επιστημονικά ευρήματα σχετικά με τους κινδύνους
από την έκθεση σε ακτινοβολία κατά
τη διάρκεια αξονικών τομογραφιών.
Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση JNCL Cancer Spectrum, η
έκθεση σε ακτινοβολία από αξονικές
τομογραφίες συνδέεται με αυξημένο
κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του θυρεοειδούς και λευχαιμία.
Οι ερευνητές παρακολούθησαν
22.853 πάσχοντες από καρκίνο του
θυρεοειδούς, 13.040 πάσχοντες από
λευχαιμία και 20.157 ασθενείς με μηHodgkin λέμφωμα, κατά το διάστημα
2000- 2013. Συνέλεξαν, επίσης, δημογραφικές πληροφορίες από τη βάση
δεδομένων του Εθνικού Συστήματος
Ασφάλειας Υγείας της Ταϊβάν. Τα ευρήματα έδειξαν ότι οι ασθενείς που
εμφάνισαν καρκίνο του θυρεοειδούς
και λευχαιμία είχαν σημαντικά υψηλότερη πιθανότητα να έχουν υποβληθεί
σε αξονικές τομογραφίες. Δεν εντοπίστηκε η ίδια σύνδεση μεταξύ αξονικών τομογραφιών και λεμφώματος
μη-Hodgkin σε πιο ηλικιωμένους ασθενείς. Ωστόσο, οι ασθενείς μεταξύ 36
και 45 ετών είχαν τριπλάσια πιθανότητα να εμφανίσουν μη- Hodgkin λέμφωμα που συνδέεται με αξονικές τομογραφίες. Διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε αξονικές
τομογραφίες είχαν γενικώς αυξημένο
κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του θυρεοειδούς και λευχαιμία. Ο κίνδυνος,
μάλιστα, αυτός αφορούσε κυρίως γυναίκες νεότερες των 45 ετών. «Η μελέτη μας διαπίστωσε ότι οι αξονικές
τομογραφίες σχετίστηκαν με αυξημένο
κίνδυνο καρκίνου του θυρεοειδούς
και λευχαιμίας σε ενήλικες όλων των
ηλικιών και με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης μη-Hodgkin λεμφώματος σε
νέους ενήλικες», δήλωσε η Γιου-Χσουάν
Γιόνι Σάο, μία εκ των συντακτών της
μελέτης, ενώ προσέθεσε ότι «σε όσο
περισσότερες αξονικές τομογραφίες
εκτιθέμεθα, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος.
Ο αυξημένος αριθμός ατόμων που υποβάλλονται σε αξονικές τομογραφίες
συνιστά πρόβλημα για τη δημόσια
υγεία». Ετερη έρευνα, ωστόσο, που
πραγματοποιήθηκε στο Νέο Δελχί,
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι συνέπειες από τις αξονικές τομογραφίες
είναι μηδαμινές.

Η οργή εξαιτίας της πείνας είναι
διαφορετική από τον συνήθη θυμό
Mόλις πρόσφατα οι επιστήμονες άρχισαν να
μελετούν τις ψυχολογικές και κοινωνικές
συνέπειες του έντονου συναισθήματος της
πείνας. Προφανώς, οι επιτροπές βιοηθικής
των πανεπιστημίων δεν έβλεπαν «με καλό
μάτι» πειράματα που θα υπέβαλλαν του συμμετέχοντες σε ασιτία επί ώρες, στο όνομα
της ψυχολογίας. Κάποιες, ωστόσο, από τις
μελέτες που εκπονήθηκαν έδειξαν ότι τα χαμηλά επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, όπως μεταφράζεται στον οργανισμό η πείνα, συνδέονται με την επιθετικότητα, γεννώντας
μια ψυχολογική κατάσταση που σήμερα ορίζεται ως «hangry (παιχνίδι ανάμεσα στις
λέξεις hungry/πεινασμένος και angry/θυμωμένος). Αυτή η ψυχική διάθεση περιλαμβάνει
μια σαφή αίσθηση επείγοντος και αύξηση
της ανυπομονησίας, ένα μείγμα που είναι
σίγουρα πολύ γνώριμο σε όσους αναγκάστηκαν να περιμένουν επί ώρα στη μακριά ουρά
ενός εστιατορίου. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές
εκφάνσεις οργής και, πλέον, οι ψυχολόγοι
προσπαθούν να διακρίνουν πού ακριβώς
ανήκει το «hangry».
Επειτα από σειρά πειραμάτων, η Τζένιφερ
Μακόρμακ, υποψήφια διδάκτωρ Ψυχολογίας
και Νευροεπιστημών στο Πανεπιστήμιο της
Βόρειας Καρολίνας, διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που πεινάνε λένε ότι νιώθουν πιο
ενοχλημένοι από ό,τι συνήθως και με μικρότερο έλεγχο των συναισθημάτων τους.

Ωστόσο, η επίπτωση αυτών των παραγόντων
στη συμπεριφορά εμφανίστηκε μόνον υπό
ειδικές συνθήκες και συγκριτικά με άλλους
που είχαν μόλις φάει.
Την ίδια στιγμή, πειράματα που εκπονήθηκαν από επιστήμονες των Πανεπιστημίων
του Γκίσεν και της Οξφόρδης απέδειξαν ότι
φοιτητές που είχαν παραμένει νηστικοί επί








«Η λαϊκή σοφία λέει ότι η πείνα μας κάνει ευερέθιστους, αλλά αυτό είναι εν μέρει αληθές»,
επισημαίνει Δανός ερευνητής.
14 ώρες και πεινούσαν τρομερά, όπως οι ίδιοι
παραδέχθηκαν –και απέδειξε η μέτρηση επιπέδων της γλυκόζης τους–, ήταν εξίσου γενναιόδωροι όσο και συμφοιτητές τους που
είχαν μόλις φάει και ήταν εντελώς χορτάτοι.
Οι ερευνητές που πραγματοποίησαν τα συγκεκριμένα πειράματα πιστεύουν ότι οι ρίζες
της γενναιοδωρίας είναι εξαιρετικά βαθιές
στην ανθρώπινη ύπαρξη και δεν μεταβάλλονται από την αίσθηση της πείνας, όσο
ισχυρή και αν είναι αυτή.
Ο Μάικλ Μπανγκ Πέτερσεν, πολιτικός
επιστήμονας από το Πανεπιστήμιο του Ααρχους, στην Κοπεγχάγη της Δανίας, διαπίστωσε,

H ανυπονησία και η έλλειψη αυτοελέγχου

όταν πεινάμε δεν φαίνονται ικανές να μεταβάλλουν ριζικά τη συμπεριφορά μας, όπως
υποστηρίζουν πρόσφατες μελέτες.

με τη σειρά του, ότι όσοι ταλαιπωρούνται
από έντονο συναίσθημα πείνας είναι εξίσου
πιθανό να προσυπογράψουν γενναιόδωρα
κοινωνικά προγράμματα όσο και άλλοι, που
έχουν φάει πρόσφατα και έχουν κορεστεί.
«Η λαϊκή σοφία μάς λέει ότι η πείνα μάς κάνει
ευερέθιστους και αυτό είναι εν μέρει αληθές»,
επισημαίνει ο δρ Πέτερσεν. «Το επιστημονικό
ερώτημα που γεννιέται σήμερα είναι πώς
μπορεί να νιώθουμε αυτή την έντονη ευερεθιστότητα και την απώλεια αυτοελέγχου
και συχνά να μη δρούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο;» αναρωτιέται ο Δανός ερευνητής.
THE NEW YORK TIMES

Οταν η εμμηνόπαυση εμφανίζεται σε
σχετικά νεαρή ηλικία, σε γυναίκες
που δεν έχουν κλείσει τα 40 χρόνια,
εγκυμονεί αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων. Στο
συμπέρασμα αυτό κατέληξε μια έρευνα, η οποία παρουσιάστηκε στο ετήσιο
συνέδριο της Αμερικανικής Καρδιολογικής Ενωσης, στη Φιλαδέλφεια.
Ο Μάικλ Χόνιγκμπεργκ, επικεφαλής
συντάκτης της μελέτης και καρδιολόγος στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, στη Βοστώνη, και στο Γενικό
Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης, επισήμανε ότι είναι κομβικής σημασίας
το να γνωρίζει ο γιατρός το ιστορικό
εμμηνόπαυσης κάθε γυναίκας, ιδιαίτερα μάλιστα όταν είναι πρόωρη (πριν
από τα 40), καθώς αυτό του επιτρέπει
να αξιολογήσει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων.
Για τη συγκεκριμένη έρευνα, οι
ερευνητές συνέλεξαν δεδομένα από
την τράπεζα γενετικών δεδομένων
UK Biobank και εξέτασαν 144.000 γυναίκες με εμμηνόπαυση (μέση ηλικία
τα 60 έτη), συμπεριλαμβανομένων
4.900 για τις οποίες η διαδικασία της
εμμηνόπαυσης υπήρξε φυσιολογική
μεν, αλλά πριν από την ηλικία των
40, και περίπου 640 που μπήκαν στην
εμμηνόπαυση πριν από τα 40, ύστερα
από χειρουργική αφαίρεση των ωοθηκών τους. Οι συμμετέχουσες κατέστησαν αντικείμενο παρακολούθησης
για τους ερευνητές επί περίπου επτά
χρόνια.
Διαπιστώθηκε, λοιπόν, ότι οι γυναίκες που είχαν πρόωρη εμμηνόπαυση ήταν πιθανότερο να εμφανίσουν
δείκτες που σχετίζονται με προβληματική καρδιακή λειτουργία (υπέρταση, υψηλά επίπεδα «κακής» χοληστερόλης, διαβήτης τύπου 2). Ακόμη
και όσες δεν εμφάνιζαν αυτούς τους
δείκτες, διέτρεχαν αυξημένο κίνδυνο
στεφανιαίας νόσου, καρδιακής ανεπάρκειας, στένωσης αορτικής βαλβίδας, κολπικής μαρμαρυγής και θρόμβων αίματος στα πόδια ή στους πνεύμονες.
Επιπροσθέτως, ο κίνδυνος εμφάνισης καρδιοαγγειακών νόσων ήταν
μεγαλύτερος για όσες γυναίκες είχαν
πρόωρη εμμηνόπαυση λόγω χειρουργικής επέμβασης στην οποία είχαν
υποβληθεί, συγκριτικά με εκείνες που
είχαν βιώσει με φυσικό τρόπο τη διαδικασία. Η χρήση ορμονών για την
αντιμετώπιση της εμμηνόπαυσης δεν
μετέβαλλε τον κίνδυνο που διέτρεχαν
οι συγκεκριμένες γυναίκες. Οσες είχαν
μπει στην εμμηνόπαυση πριν από τα
50 διέτρεχαν επίσης σχετικά αυξημένο
κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών
προβλημάτων. Γενικότερα, ο κίνδυνος
φάνηκε να ακολουθεί μια αντιστρόφως
ανάλογη σχέση: σε όσο μικρότερη
ηλικία είχε εμφανιστεί η εμμηνόπαυση,
τόσο μεγαλύτερος ήταν ο κίνδυνος
καρδιαγγειακών ασθενειών – ο οποίος,
μάλιστα, παραμένει αυξημένος ακόμη
και επί δεκαετίες μετά την εμμηνόπαυση.
Ο Χόνιγκμπεργκ τόνισε ότι η τήρηση ενός υγιούς προγράμματος διατροφής και η τακτική σωματική άσκηση είναι πολύ σημαντικά για γυναίκες
με πρόωρη εμμηνόπαυση.
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Η κλήρωση των «32» του Europa
Τα μεσάνυχτα της Πέμπτης θα ξέρει ο ΑΠΟΕΛ τους πιθανούς αντιπάλους του
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ

H κλήρωση της φάσης των «32» του Europa
League, στην οποία θα συμμετάσχει και
ο ΑΠΟΕΛ ο οποίος εξασφάλισε την πρόκρισή του ως δεύτερος στον Α’ όμιλο με
την ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής, θα
πραγματοποιηθεί στη Νιόν της Ελβετίας
την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου και θ’ αρχίσει
στις 13:00. Στην κλήρωση θα συμμετάσχουν
οι 24 ομάδες που θα προκριθούν από τη
φάση των ομίλων της διοργάνωσης και οι
οκτώ τρίτες των ομίλων του Champions
League.
Οι 32 ομάδες που θα μπουν στην κληρωτίδα θα χωριστούν σε δύο γκρουπ, 16
«δυνατοί» και 16 «αδύνατοι». Ο ΑΠΟΕΛ
που προκρίθηκε ως δεύτερος στον όμιλο
του (Α’), θα είναι στο γκρουπ των «αδύνατων». Αντίπαλος των «γαλαζοκιτρίνων» θα
είναι μια εκ των 11 ομάδων (εκτός της Σεβίλλης), που θα έχουν τερματίσει στην 1η
θέση του ομίλου τους στο Europa League,
είτε με μια από τις τέσσερις «καλύτερες»
τρίτες των ομίλων του Champions League.

Μόνο δύο «καθάρισαν»!
Με την 6η και τελευταία αγωνιστική
της φάσης των ομίλων του Europa League
(οι αγώνες θα διεξαχθούν σε μια εβδομάδα,
την Πέμπτη 12/12), μόνο δύο ομάδες έχουν
«κλειδώσει» την πρώτη θέση του ομίλου

τους κι αυτές είναι οι Σέλτικ και Εσπανιόλ,
πιθανοί αντίπαλοι του ΑΠΟΕΛ. Μετά τα
αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής των
ομίλων, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Βασιλεία,
Λασκ, Γάνδη, Σπόρτινγκ, Βόλφσμπουργκ,
Μπράγκα, Γουλβς και Αλκμάαρ έχουν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους, αλλά δεν
είναι ξεκάθαρη η θέση που θα τερματίσουν.

Δεν γίνεται ξανά με Σεβίλλη
Από τις 16 ομάδες που θα είναι στο

γκρουπ των δυνατών, αφαιρείται ως πιθανός
αντίπαλος του ΑΠΟΕΛ η Σεβίλλη, αφού οι
δύο ομάδες είναι στον ίδιο όμιλο και δεν
μπορούν να παίξουν ξανά στην επόμενη
φάση. Υπενθυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός
Πειραιώς δεν θα είναι ανάμεσα στους πιθανούς αντιπάλους του ΑΠΟΕΛ, καθώς και
να καταφέρει να περάσει κερδίζοντας τον
Ερ. Αστέρα, δε γίνεται να βρεθεί στους
πρώτους τέσσερις τρίτους από όλους τους
ομίλους.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Ζητούνται διαιτητές!

Το ακραίο της στήριξης

Πάει και ο Λούκας Σωτηρίου, κάθε άλλο

Η περίπτωση της ΑΕΚ και του τρόπου λει-

πλέον από πρώτη επιλογή μπορεί να αποτελεί, για παιγνίδια ψηλού βαθμού δυσκολίας
και μάλλον έπαψε να θεωρείται αποδεκτός
απ’ όλους. Δεδομένη και η… δυσαρέσκεια,
στην ούτως ή άλλως υπό αμφισβήτηση επιλογή του Τιμόθεου Χριστοφή και πριν το
ντέρμπι της περασμένης Δευτέρας. Μένει ο
Λεόντιος Τράττος, μακάρι να μην «καεί» νωρίς και το δικό του χαρτί, ακόμη και έτσι
όμως να εξελιχθούν τα πράγματα, το πρόγραμμα δεν βγαίνει και οι ανάγκες δεν καλύπτονται, ειδικά όσο πλησιάζουν τα μαζεμένα
ντέρμπι. Ζητούνται διαιτητές, λοιπόν, απ’ αυτούς που μέχρι τώρα δεν θεωρήθηκαν πρώτης επιλογής για τα… δύσκολα και έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πως θα χειριστούν
την κατάσταση οι αρμόδιοι.

τουργίας της είναι επιχείρημα ενάντια στην
κλασσική κυπριακή νοοτροπία σε πολλά θέματα και αυτό έχει αναγνωριστεί από όλους
στη διοίκησή της. Έχει όμως και τα κενά του
αυτός ο τρόπος αφού για να παρθούν αποφάσεις πρέπει το πράγμα να φτάσει στο
απροχώρητο. Εκεί πήγαν τα πράγματα πέρσι
μέχρι να αποφασίσουν την απομάκρυνση
του Άντονι Ιραόλα, προς τα εκεί οδηγούνται
και με τον Ιμανόλ Ιδιάκεθ που στηρίζεται ως
ικανός να ανατρέψει την κατάσταση αλλά
δεν το έχει καταφέρει. Απέναντι στον Απόλλωνα αν δεν έρθει το αποτέλεσμα θα κινδυνέψει σοβαρά και η έξοδος στην Ευρώπη
πέρα από τη διεκδίκηση της κορυφής που
πλέον μοιάζει άπιαστο όνειρο. Ξέρουν όλοι
πως δεν θα έχουν περιθώριο πια να το τραβήξουν άλλο. Για πολλούς, ήδη το πράγμα
έφτασε σε τέλμα. Έτσι είναι όταν διοικείς με
διαφορετική νοοτροπία, ζεις με τα σωστά
σου αλλά και με τα λάθη σου.

* * * * *

Η απορία για Μπεργκ
Έκανε την έκπληξη ο προπονητής της Ομό-

νοιας Χένρικ Μπεργκ ρίχνοντας στην αρχική
ενδεκάδα του ντέρμπι τον Τόμας Χούμποτσαν για πρώτη φορά. Η απορία όλων είναι
το αν θα τον διατηρήσει και στο σημερινό
ματς με τη Δόξα στο ΓΣΠ. Υπάρχει και γενικότερη απορία. Θα φρεσκάρει άραγε την ενδεκάδα της Ομόνοιας σήμερα o Νορβηγός
σε σχέση με το ματς κατά του ΑΠΟΕΛ;

* * * * *

Δεν ενηλικιωνόμαστε
«Μπάχαλο» έχει γίνει το πράγμα με όλα

όσα δυσάρεστα συνέβησαν με το ντέρμπι
Ομόνοιας - ΑΠΟΕΛ. Είναι όντως ντροπιαστικό το σκηνικό. Οι δηλώσεις του Διευθυντή
του ΓΣΠ Φοίβου Κωνσταντινίδη, η αναίρεςή

τους οι συλλήψεις της… πλάκας και ο παράλληλος διασυρμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Κρίμα που μένουμε συνεχώς στάσιμοι χωρίς να ενηλικιωνόμαστε.

* * * * *

Αντέχουν την πίεση;
Πώς τα καταφέρνουμε να συζητάμε μετά

από σημαντικούς αγώνες οτιδήποτε άλλο
εκτός από το ποδόσφαιρο είναι να απορείς
πραγματικά. Όλη αυτή η τοξικότητα που κυκλοφορεί μέσα στην εβδομάδα είναι αυτά
που μισούμε και θέλαμε να πιστέψουμε πως
τα είχαμε αφήσει πίσω μας. Το ΟμόνοιαΑΠΟΕΛ πέρασε στην ιστορία ως το ντέρμπι
της κάρτας και πλέον μένει να δούμε αν όλη
αυτή η πίεση που μπήκε στους αρμόδιους θα
φέρει σοβαρές ανακατατάξεις. Δύσκολα θα
πειστεί από εδώ και πέρα ο κόσμος πως του
παρέχει ασφάλεια, όχι από επεισόδια αλλά
από τις ίδιες τις αρχές, το νομοσχέδιο για τη
βία και όσοι το στηρίζουν το ξέρουν πως πρέπει να βρουν άλλα επιχειρήματα πια. Η προσέλευση της αγωνιστικής θα στείλει μηνύματα άνωθεν αφού ο τρόπος χειρισμού των
όσων συνέβησαν υπήρξε το λιγότερο άκομψος. Να περιμένετε εξελίξεις και σύντομα.

* * * * *

* * * * *

Δεύτερες σκέψεις…

ΑΠΟΨΕΙΣ

Κύριε Υπουργέ… four steps
Ο τίτλος του κειμένου
είναι προσαρμοσμένος
με τέτοιο τρόπο αφού
γνωρίζουμε καλά ότι ως
πολύ καλός γνώστης
που είστε στο εταιρικό
δίκαιο ( corporate), δραΤου
στηριοποιούμενος μάΧΡΙΣΤΟΥ
λιστα στην Κύπρο, μάλΖΑΒΟΥ
λον θα είστε και πολύ
εξοικειωμένος με την αγγλική γλώσσα.
Αγαπητέ Υπουργέ, οφείλω να ομολογήσω ότι ο τρόπος που εκτελείτε τα καθήκοντά σας ως προς την «κάρτα οπαδού», ή αν θέλετε καλύτερα για το Νόμο
περί της καταστολής της βίας, μοιάζει
δυστυχώς στάσιμος και πολύ φοβάμαι
ανούσιος. Ευθύς εξ αρχής παρουσιαστήκατε ως υπερασπιστής του νόμου
με μια επιδερμική όμως προσέγγιση επί
του θέματος, την οποία μάλιστα εξακολουθείτε να διατηρείτε ακόμη και μετά
το τελευταίο φιάσκο με τις συλλήψεις
και το μπάχαλο που όλοι πλέον ζήσαμε
μετά το ντέρμπι Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ.
Ενώ οι διωκτικές αρχές αποδεδειγμένα προέβησαν σ’ ένα σωρό λάθη,
ενώ αποδεικνύεται ότι η υλικοτεχνική
υποδομή ακόμη και στο καλύτερο γήπεδο της χώρας μοιάζει λειψή, ενώ μεγάλα σωματεία του νησιού επιχειρηματολογούν υπέρ ή κατά του μέτρου,
τ’ αντεπιχειρήματά σας είναι πανομοιότυπα και βασίζονται είτε σε αριθμούς
που ο καθένας ερμηνεύει όπως θέλει,
είτε αρκείστε στο συνηθισμένο πια εκ
μέρους σας « το μέτρο είναι επιτυχημένο». Συνολικά, δηλαδή οι δημόσιες
τοποθετήσεις σας ανεξαρτήτως των
γεγονότων ή των αντιδράσεων εκ μέρους των εμπλεκομένων μοιάζουν με
νερόβραστο φαγητό που ούτε ο ασθενής
δεν θέλει να τρώει… και φυσικά όλοι
εμείς ν’ ακούμε. Θα ήταν κατά την άποψή μου ευχής έργον να διαφοροποιήσετε
τη γενικότερη στάση σας και όχι απαραίτητα τι πιστεύετε.
Αυτό που σίγουρα θα συμμερίζεστε
ως άποψη αφού είστε κιόλας νομικός,
είναι ότι ο όποιος νόμος χρήζει βελτίωσης και καλό θα ήταν ν’ ακούσουμε
από σας την προσωπική ή πολύ καλύτερα προσωπική σας εκτίμηση. Assessment… εάν δεν απατώμαι από την
αγγλική γλώσσα.
Αυτό θα ήταν κατά την άποψή μας
το πρώτο βήμα, step, εκ μέρους σας.
Να πάψετε δηλαδή να είστε απλά συνεχιστής ή υπερασπιστής ενός νομικού
πλαισίου που σίγουρα χρήζει βελτίωσης
ανεξαρτήτως του τι πιστεύει ο καθένας.
Το δεύτερο βήμα, step, που θα έπρεπε
να γίνει είναι να προσπαθήσετε να εξασφαλίσετε υπό την αρμοδιότητά σας
ως Υπουργός, το οικονομικό κονδύλι
που θα εκσυγχρονίσει τα γήπεδα για

να καταστεί έτσι εφικτή η υλοποίηση
του νόμου που εφαρμόζεται εδώ και
καιρό χωρίς να υπάρχει η απαραίτητη
υποδομή.
Εάν συνεχιστεί να εφαρμόζεται ένας
νόμος χωρίς όμως τα γήπεδά μας να
πληρούν τις κατάλληλες συνθήκες απλά
συμμετέχετε σ’ ένα πανηγύρι που έστησε ο προκάτοχός σας και η Πολιτεία
με αποτέλεσμα να μένουν εκτεθειμένοι
ενώπιον των πολιτών.
Αφού προβείτε στις δύο πιο πάνω
απαραίτητες ενέργειες, θα ήταν ευχής
έργον να ξεκινήσετε μια εκστρατεία
ενημέρωσης του κοινού περί της κάρτας
φιλάθλου και του νομικού πλαισίου γενικότερα. Το μπέρδεμα και η σύγχυση
που επικρατεί ακόμη και ανάμεσα στους
φορείς της ενημέρωσης, τους δημοσιογράφους δηλαδή, έχουν δημιουργήσει
ένα ντόμινο παρερμηνειών σχηματίζοντας έτσι μια εικόνα μπάχαλο στο
μυαλό του καθενός. Εταιρείες που μπορούν ν’ αναλάβουν ένα τέτοιο έργο,
έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν αρκετές και οι συνεργάτες σας θα μπορούσαν να βοηθήσουν.
Ως τελευταίο βήμα, step, θα σας πρότεινα επιτέλους ως Υπουργός Δημόσιας
Τάξης να στρίψετε το τιμόνι της κάθαρσης προς άλλες κατευθύνσεις και
όχι μονάχα της βίας στα γήπεδα. Το
πρωτάθλημά μας, τα τελευταία χρόνια,
ολοένα και διατηρείται στα υψηλότερα
σκαλοπάτια της διαφθοράς όπως έγκυρα
μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού διαβεβαιώνουν αλλά και διάφορες εξιδεικευμένες έρευνες.
Όπως και σεις επαναλαμβάνετε, ο
λόγος αποχής του κόσμου από τα γήπεδα
δεν είναι αποκλειστικά η «κάρτα φιλάθλου», αλλά κυρίως η ανυποληψία που
δημιουργήθηκε όλα αυτά τα χρόνια και
την οποία ρίζωσαν στη συνείδηση των
πολιτών οι συνεχείς εγκληματικές ενέργειες στις οποίες προβαίνουν διάφοροι
καλοθελητές του χώρου. Κύριε Υπουργέ,
θα γνωρίζετε βέβαια ότι ποτέ, μα ποτέ,
σ’ ένα από τα πιο διεφθαρμένα πρωταθλήματα της Ευρώπης κανείς δεν προσήχθη ενώπιον της Δικαιοσύνης, ούτε
καν δεν παρευρέθηκε σε αστυνομικό
τμήμα για κατάθεση.
Όλα αυτά, αποδομούν το περί Δικαίου αίσθημα ανάμεσα στους πολίτες
στρέφοντας έτσι την πλάτη τους στο
πιο λαοφιλές άθλημα στο νησί απαξιώνοντας ταυτόχρονα θεσμούς και αρχές της Πολιτείας.
Εν κατακλείδι, θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή επιτυχία σ’ ό,τι και αν κάνετε
με την ελπίδα ότι όντως κόπτεστε και
πρόκειται να ενεργήσετε προς την σωστή κατεύθυνση, μήπως και βγούμε
από το αδιέξοδο που ο χώρος μας βρίσκεται εδώ και χρόνια.

Έτσι και αλλιώς το ανέμεναν το βαρυφορτω-

μένο αγωνιστικό πρόγραμμα στο ΑΠΟΕΛ. Ήρθε όμως, μετά την πρόκριση στο Γιουρόπα
Λιγκ και η κλήρωση του κυπέλλου και το βαρυφορτωμένο πρόγραμμα έχει πλέον και πολύ ψηλό βαθμό δυσκολίας. Και όλα αυτά, μέχρι και την ολοκλήρωση του μήνα Φεβρουαρίου και λίγο πριν τα μαζεμένα ντέρμπι της
δεύτερης φάσης του φετινού πρωταθλήματος. Θα έκαναν άραγε δεύτερες σκέψεις στο
ΑΠΟΕΛ το περασμένο καλοκαίρι, ως προς τα
αιτήματα αναβολών, αν μπορούσαν να υπολογίσουν, ως ένα τουλάχιστον βαθμό, το σκηνικό που διαμορφώνεται σήμερα;

Αποκλειστικότητες!
Προβλήματα σίγουρα
υπάρχουν και αλλού,
μόνο στην Κύπρο όμως
η Αστυνομία εξετάζει
για ώρες υλικό συστήματος ασφαλείας, υψηλής ευκρίνειας, εντοπίΤου
ζει μόλις τέσσερις από
ΓΙΩΡΓΟΥ
τους πολλούς που έριξαν
ΛΟΓΙΔΗ
αντικείμενα, και οι τρεις
από τις τέσσερις συλλήψεις που πραγματοποιεί, μετά τη σχετική ταυτοποίηση, είναι λάθος! Μόνο
στην Κύπρο και το ποδόσφαιρό της, καταδικάζουμε επεισόδια και πράξεις βίας,
αλλά ζητάμε παράλληλα την επιείκεια
του Νόμου για τους ταραξίες, όταν πρόκειται για οπαδούς της δικής μας ομάδας.
Μόνο στην Κύπρο, εδώ και χρόνια,
ποδοσφαιρικές διοικήσεις πλήρωναν
δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε πρόστιμα,
από ενέργειες οπαδών τους, ουδέποτε,
ωστόσο, δεν επέδειξαν πραγματική βούληση, για τον εντοπισμό και την απομάκρυνσή τους, σε συνεργασία βέβαια
με την Αστυνομία. Απεναντίας, πιο συχνά, από τις… πατροπαράδοτες καταδίκες, ακούγαμε για αυτό τον… υπέροχο
κόσμο. Υπάρχει άλλη χώρα, στην οποία
με άνεση και χωρίς επιπτώσεις προβαίνει
ένας αρμόδιος σε μια δημόσια καταγγελία, στιγματίζοντας ένα επαγγελματία
και μετά από δύο μέρες «καθαρίζει» ρίχνοντας το φταίξιμο σε μια λάθος πληροφορία;

Εδώ και χρόνια στη χώρα μας, ακούμε
για το παρασκήνιο, κανείς, ωστόσο, δεν
άκουσε μια σοβαρή και τεκμηριωμένη
καταγγελία, δεν διαπίστωσε μια σοβαρή
προσπάθεια να αλλάξει κάτι. Κλασσικό
παράδειγμα το σκηνικό, για δύο δεκαετίες περίπου, με την εκλογή προέδρου
της ΚΟΠ, πάντα άνευ ανθυποψηφίου!
Τι να πει κανείς και για το θέμα διαιτησίας; Όλοι συμφωνούν πως αποτελούν
οι κύπριοι διαιτητές τον πιο αδύναμο
κρίκο στο ποδόσφαιρο, όλοι κατά καιρούς
έχουν… ξεσκίσει τα ιμάτια τους, για
όλες τις (μεγάλες) ομάδες υπάρχουν
ανεπιθύμητοι διαιτητές, δεν είδαμε ποτέ
όμως μια σοβαρή κοινή προσπάθεια να
βελτιωθεί η κατάσταση. Οι ξένοι διαιτητές δεν αποτελούν λύση, ακόμη και
τώρα όμως, με αδιαμφισβήτητο το τεράστιο πρόβλημα που έχει ήδη δημιουργηθεί, από το ξεκίνημα του φετινού
πρωταθλήματος, δεν αναμένεται να
προκύψει σύμπνοια απόψεων…
Μόνο στην Κύπρο, είμαστε όλοι προπονητές, πρόεδροι, ιατροί, καθηγητές
διαιτησίας και ότι άλλο χρειαστεί, προκειμένου άποψη (ισχυρή) να έχουμε για
όλα και εύκολα να κρίνουμε, να κατακρίνουμε, να μηδενίζουμε και κάποτε
να αφορίζουμε.
Μόνο στην Κύπρο τέτοιο σκηνικό,
αφού ο συνδυασμός όλων των πιο πάνω… τρομάζει. Και, δυστυχώς, είμαστε
ακόμη περίπου στου δρόμου τα μισά
της φετινής περιόδου…
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Φουσκώνουν πάλι τον δημόσιο τομέα
Ξεπέρασε τα επίπεδα του 2009 ο αριθμός των κυβερνητικών υπαλλήλων – Κυρίως έκτακτοι
Στα επίπεδα του 2009 ανήλθε ο
αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων. Μάλιστα για πρώτη φορά
τον Οκτώβριο του 2019 ξεπέρασε
τον αντίστοιχο Οκτώβριο του
2009. Συγκεκριμένα, το γενικό
σύνολο των απασχολούμενων

στην Κυβέρνηση, τον Οκτώβριο
του 2019 ανήλθε στους 52.476
υπαλλήλους, έναντι 52.424 που
ήταν τον αντίστοιχο μήνα του
2009.
Οι αποπαγοποιήσεις των θέσεων έχουν ως αποτέλεσμα να

φουσκώνουν τον δημόσιο τομέα
και να φορτώνουν ξανά το δημόσιο μισθολόγιο. Όλες οι προσπάθειες της Τρόικα και των Ευρωπαίων σε γενικότερη βάση για
μείωση των δημοσίων υπαλλήλων
στην Κύπρο φαίνεται να έχουν

περάσει στο περιθώριο. Θα πρέπει
επίσης να σημειωθεί ότι από το
2016 και μέχρι το 2018 η αύξηση
του αριθμού των απασχολουμένων στο δημόσιο τομέα οφείλεται
κυρίως στις προσλήψεις έκτακτων υπαλλήλων. Επίσης, ο ρυθ-

Προς νέες εξαγορές οίκων ειδών πολυτελείας

μός αύξησης των δαπανών για
το 2019 είναι ψηλότερος για πρώτη φορά του αντίστοιχου των
εσόδων από το κρατικό μισθολόγιο, κάτι που ανησυχεί το δημοσιονομικό συμβούλιο της Κύπρου. Σελ. 3

Τουριστικά
«φτερά» για
τη Γαλλία
έως το 2021
Οι στόχοι του υφυπουργείου
Εντείνονται οι προσπάθειες του
υφυπουργείου Τουρισμού για επανένταξη της Κύπρου στις επιλογές
του γάλλου τουρίστα. Εκτιμάται
ότι οι προσπάθειες θα ευοδωθούν
μέσα στον επόμενο χρόνο. Με την
αύξηση του ενδιαφέροντος από τη
γαλλική αγορά αναμένεται ότι έως
το 2021 θα επιστρέψουν και οι πτήσεις από και προς το Παρίσι. Σελ.5

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Η ΠΟΝΕΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Στη Βουλή τον Ιανουάριο
το ηλιοθερμικό πάρκο
Ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών θα

τεθεί στις 13 Ιανουαρίου το θέμα της κυβερνητικής εγγύησης προς την Alfa Mediterranean για το ηλιοθερμικό πάρκο στην
Αλασσα. Στις 17 Ιανουαρίου θα πάει στην
ολομέλεια. Δεν αποκλείεται η εταιρεία να
αναζητήσει στέγη εκτός Κύπρου. Σελ.4

Διαχειριστής
ΜΕΔ αντίδοτο
για το ΕΣΤΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Τα σχέδια του ΟΧΣ

Αναζητούν ευκαιρίες
σε ακίνητα ιδιωτών
Στροφή στις εκτός αγοράς συναλλαγές,

δηλαδή σε ακίνητα τα οποία δεν πωλούνται
μέσω πλειοδοτικών διαγωνισμών ή πλειστηριασμών, πραγματοποιούν αρκετοί σημαντικοί εγχώριοι, αλλά και ξένοι θεσμικοί
επενδυτές, στην προσπάθειά τους να «αλιεύσουν» επενδυτικές ευκαιρίες. Σελ. 12

Εντονη κινητικότητα καταγράφεται στον κλάδο των ειδών πολυτελείας. Μετά την εξαγορά του Tiffany από τη LVMH, η Kering φέρεται να
συζητάει με Μoncler, η οποία επιβεβαίωσε τις επαφές, τονίζοντας όμως ότι δεν συζητείται συμφωνία εξαγοράς. Η τιμή μετοχής της Moncler, η
οποία έγινε διάσημη για τα επενδυμένα τζάκετ και τα ρούχα που χρησιμοποιούνται στην ορειβασία και σε άλλες αθλητικές χειμερινές
δραστηριότητες, είχε άνοδο έως και 8,5% μετά το σχετικό δημοσίευμα του Bloomberg. Σελ. 9

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

Κύπρος

0,52%

-0,04%

Γερμανία

-0,30%

0,06%

Γαλλία

0,02%

0,07%

Ιταλία

1,37%

0,15%

Ισπανία

0,48%

0,08%

Ιρλανδία

0,04%

0,00%

Ελλάδα

1,51%

0,12%

Ην. Βασίλειο

0,77%

0,10%

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

Η αποτυχία του σχεδίου ΕΣΤΙΑ
οδηγεί σε νέους σχεδιασμούς τον
Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως
Στέγης, προκειμένου να μειώσει
το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων του. Προς τούτο
θα προχωρήσει άμεσα, πριν από
το τέλος του 2019, σε διαδικασία
διαγωνισμού για διαχείριση των
μη εξυπηρετούμενων δανείων
του. Δηλώσεις της Προέδρου του
ΔΣ, Στέλλας Καμμίτση. Σελ. 4

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Του LIAM PROUD / REUTERS BREAKINGVIEWS

Το ροκφόρ, θύμα της μάχης του Μακρόν με τους κολοσσούς του Ιντερνετ
Οι τυροκομικές εταιρείες που παράγουν ροκφόρ είναι μόνον ένας
από τους τραυματίες στον επαπειλούμενο εμπορικό πόλεμο μεταξύ Γαλλίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Iσως το συνεχές και πιο
καταστρεπτικό αποτέλεσμα από
οικονομικής πλευράς αυτής της
λαίλαπας να είναι η κωλυσιεργία
στη θεσμοθέτηση μιας σειράς
αλλαγών, στον τρόπο με τον
οποίο οι χώρες στον πλανήτη φορολογούν τους μεγάλους ομίλους
της υψηλής τεχνολογίας. Το γραφείο του εμπορικού αντιπροσώπου των ΗΠΑ δήλωσε ότι υπάρχει
το ενδεχόμενο να επιβάλει 100%
δασμούς σε γαλλικής προέλευσης
αγαθά των οποίων η αξία ανέρχεται σε 2,4 δισ. δολάρια. Σε αυτά
συμπεριλαμβάνονται η σαμπάνια,
το ροκφόρ και ακόμα σχεδόν 20

είδη τυριών και συναφή προϊόντα.
Αφορμή της κίνησης αυτής ήταν
η απόφαση του Γάλλου προέδρου
Εμανουέλ Μακρόν τον Ιούλιο να
επιβάλει φόρο 3% στα έσοδα των
τεχνολογικών ομίλων που προέρχονται από τις δραστηριότητές
τους στη Γαλλία. Κατά τον Ντόναλντ Τραμπ, αυτός ο φόρος βάζει
στο στόχαστρο με τρόπο άδικο
τις αμερικανικές εταιρείες.
Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει
ένα δίκιο. Ο γαλλικός νόμος εφαρμόζεται επί των πωλήσεων που
σχετίζονται με υπηρεσίες «σε
ψηφιακό περιβάλλον» και με «στοχευμένη διαφήμιση». Φαίνεται
πιθανόν ότι η μητρική της Google,
η Αlphabet, η Facebook και άλλοι
αμερικανικοί τεχνολογικοί κολοσσοί θα καταβάλουν το μεγαλύτερο μέρος από τα 500 εκατ.

Season’s Greetings &
a Happy New Year
www.pwc.com.cy








Η επιβολή φόρου 3%
στον τζίρο που πραγματοποιούν τεχνολογικές εταιρείες στη
Γαλλία οδηγεί σε νέο
εμπορικό πόλεμο.
ευρώ του ετήσιου τιμήματος που
ο κ. Μακρόν ευελπιστεί να συγκεντρώνει. Το γαλλικό υπουργείο
Οικονομικών μπορεί να ισχυριστεί πως και άλλοι όμιλοι, μη αμερικανικοί, επίσης θα πληγούν.
Εντούτοις, η θέση του αυτή κλονίζεται από το ίδιο το γεγονός
ότι ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Μπρινό Λε Μερ, έχει επα-

νειλημμένα χαρακτηρίσει το μέτρο ως φόρο επί των GAFA – και
αναφέρεται στις Google, Apple,
Facebook, Αmazon. Kαμία από
τις δύο πλευρές δεν αναμένεται
να οπισθοχωρήσει. Ο Τραμπ έχει
ιστορία στο να επιβάλει τιμωρητικούς δασμούς σε φαινομενικούς
συμμάχους, όπως συνέβη πέρυσι
με τους δασμούς επί των εισαγωγών αλουμινίου από τις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Το γραφείο του εμπορικού αντιπροσώπου των ΗΠΑ αναφέρεται στη
γαλλική νομοθεσία και θεωρεί
ότι κάνει διάκριση εις βάρος των
αμερικανικών εταιρειών. Οπότε
θα ήταν παράξενο να μην αντιδράσει ο κ. Τραμπ. Αντιστοίχως,
και οι κ. Μακρόν και Λε Μερ
έχουν αποκομίσει πολιτικά οφέλη
από την επίθεσή τους στους κο-

λοσσούς της τεχνολογίας. Δίνουν
την εντύπωση πως δεν κάμφθηκαν από τον εκφοβισμό του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στη Γαλλία
έχει διασυρθεί ευρέως. Ολα αυτά
λογίζονται ως μια κακή αρχή μιας
μεγαλόπνοης παγκόσμιας απόπειρας να εκσυγχρονισθούν οι
κανόνες φορολόγησης επιχειρήσεων για την ψηφιακή εποχή υπό
την αιγίδα του ΟΟΣΑ. Ο αρμόδιος
αξιωματούχος για τα φορολογικά
Πασκάλ Σεν-Αμάν είχε μέχρι σήμερα κατορθώσει να χαράξει μια
πορεία που δεν έφερε αντιμέτωπες Γαλλία και ΗΠΑ. Σχεδίαζε να
ενισχύσει τις κυβερνήσεις των
μεγάλων οικονομιών για να μπορούν να φορολογούν ορισμένα
κέρδη που επί του παρόντος φυλάσσονται σε φορολογικούς παραδείσους τύπου Ιρλανδίας.
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Α Ν Α ΛΥ Σ Η

ΔΗΚΤΗΣ

Του ΝΙΚΟΥ ΑΥΛΩΝΑ*

Χαμηλές οι κλιματικές
επιδόσεις της Ελλάδας
Παρά την ολοένα αυξανόμενη ευαισθητοποίηση για το σοβαρότατο θέμα
της κλιματικής αλλαγής, παρατηρείται,
ακόμη, σημαντικό έλλειμμα σε εθνικό
επίπεδο στην υιοθέτηση ολοκληρωμένων αλλά και πρακτικών στρατηγικών για την αντιμετώπισή της. Μέσα
από την επιτακτική ανάγκη για τον
περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής έχει προκύψει η δημιουργία σημαντικών συμφωνιών, νομοθεσιών, αλλά και πρωτοβουλιών και
εργαλείων για την παρακολούθηση
των επιδόσεων για την προστασία των
κλιματικών συνθηκών, τόσο σε εθνικό
επίπεδο όσο και σε επίπεδο εταιρειών.
Για παράδειγμα, σε επίπεδο εταιρειών
ο δείκτης CDP είναι από τους σημαντικότερους στον πλανήτη και παρακολουθεί την επίδοση κυρίως εισηγμένων εταιρειών που θέλουν να βελτιώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Ενα σπουδαίο εργαλείο σε
επίπεδο κρατών είναι και ο Δείκτης
Κλιματικής Επίδοσης CCPI (Climate
Change Performance Index), ο οποίος
έχει στόχο του την ενίσχυση της διαφάνειας σε διεθνές επίπεδο για τις εκάστοτε πολιτικές για το κλίμα, αλλά,
επίσης, αξιολογεί και συγκρίνει την
προσπάθεια μεμονωμένων χωρών για
την προστασία του περιβάλλοντος. Ο
CCPI εστιάζει στην παρακολούθηση
των επιδόσεων χωρών σε 4 κατηγορίες,
από τις οποίες προκύπτει ένα τελικό
αποτέλεσμα: 1. Εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα (GHG Emissions). 2. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). 3.
Ενεργειακή κατανάλωση. 4. Πολιτική
για την κλιματική αλλαγή. Βάσει του
τελικού αποτελέσματος δημιουργείται
μια ετήσια κατάταξη, αλλά και τέσσερις
επιμέρους για την κάθε κατηγορία.
Παρατηρώντας τη φετινή κατάταξη
(2019), βλέπουμε πως η Ελλάδα μόλις
«περνάει τη βάση» με συνολικό σκορ
50,86 και, σκαρφαλώνοντας 9 θέσεις
ψηλότερα από πέρυσι, βρίσκεται στην
30ή θέση από τις συνολικά 60. Οι θέσεις
καταλαμβάνονται από 56 χώρες και
την Ευρωπαϊκή Ενωση, ενώ οι τρεις
πρώτες θέσεις παραμένουν κενές υποδηλώνοντας πως καμία χώρα ακόμη
δεν πληροί τα κριτήρια κάλυψής τους
λόγω έλλειψης μέτρων για τον περιορισμό της ανόδου της παγκόσμιας θερμοκρασίας στους 2 βαθμούς Κελσίου.
Κι ενώ είναι αναμενόμενη η μέτρια
επίδοση της χώρας μας στην κατηγορία
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
(24η θέση) και στη χρήση ανανεώσιμων
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diktis@kathimerini.com.cy

Επίσημη πρώτη
για τον Πετρίδη

O Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος

πηγών ενέργειας (30ή θέση) παρά τις
προνομιακές συνθήκες ηλιοφάνειας
και ανέμου, εντύπωση κάνει η υψηλή
επίδοσή μας στην ενεργειακή κατανάλωση (12η θέση), αλλά και η εξαιρετικά χαμηλή απόδοσή μας στην πολιτική για την κλιματική αλλαγή (54η
θέση). Αυτό το τελευταίο, ωστόσο,
είναι και το πιο σοβαρό, καθώς η έλλειψη ολοκληρωμένης και πρακτικής
στρατηγικής για το περιβάλλον και
ενός πρακτικού πλάνου για τη βιώσιμη
ανάπτυξη όπως έχουν άλλα ευρωπαϊκά
κράτη, μόνο με μεμονωμένες εξαγγελίες
των πολιτικών μας δεν μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της τωρινής επιβαρυμένης κατάστασης. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, το γεγονός πως οι σκανδιναβικές χώρες, που έχουν τις καλύτερες επιδόσεις και τις υψηλότερες
θέσεις στην κατάταξη του CCPI, εμφανίζουν και πιο αξιόλογες πολιτικές
με κυβερνητικά μέτρα.
Φυσικά, δεν αρκεί μόνο τα κράτη
να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής, αλλά και ο
επιχειρηματικός μας κόσμος πρέπει
να αναλάβει το μερίδιο ευθύνης που
του αναλογεί. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τον ορισμό πιο «βιώσιμων» προσεγγίσεων και εφαρμογή πρακτικών,
όπως η μέτρηση και η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος σε όλες τις
μεσαίες και μεγάλες εταιρείες, αλλά
και η δημιουργία κινήτρων για τη μείωσή του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα,
στη σημερινή Ελλάδα των χωματερών,
το παράδειγμα της Νορβηγίας με το
καινοτομικό εργοστάσιό της που παράγει ενέργεια από σκουπίδια και τροφοδοτεί σχεδόν τη μισή ενέργεια που
απαιτεί το Οσλο, το οποίο και αναζητεί
όλο και περισσότερα εισαγόμενα σκουπίδια από γειτονικές χώρες. Μήπως
εκτός από απλοϊκές σκέψεις, όπως να
τους στείλουμε τα σκουπίδια μας, θα
πρέπει να κατασκευάσουμε ένα αντίστοιχο εργοστάσιο(α) εκεί όπου σήμερα
βρίσκονται οι χωματερές;
Οι επιστήμονες έχουν κρούσει τον
κώδωνα του κινδύνου και ο χρόνος
έχει αρχίσει να μετράει αντίστροφα
ήδη. Είναι σημαντικό, λοιπόν, πέρα
από εξαγγελίες, να οριστούν αυστηρές
νομοθεσίες, πρότυπα και κατευθύνσεις,
που θα θέσουν το νέο πλαίσιο για την
προστασία του περιβάλλοντος και τη
μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων.
* Ο κ. Νίκος Αυλώνας είναι πρόεδρος του
Κέντρου Αειφορίας (CSE), επισκέπτης καθηγητής Οικονομικού Παν. Αθηνών (IMBA).

Πετρίδης, μίλησε την Παρασκευή ενώπιον
της Ολομέλειας σηματοδοτώντας την έναρξη
της διαδικασίας συζήτησης και ψήφισης του
κρατικού προϋπολογισμού για το 2020. Ήταν
και η πρώτη επίσημη εκδήλωση για τον κ.
Πετρίδη μετά την ανάληψη των καθηκόντων
του σε αντικατάσταση του Χάρη Γεωργιάδη. Η
συζήτηση ενώπιον της Ολομέλειας θα
ξεκινήσει το απόγευμα της Δευτέρας με την
παρουσίαση της συνοπτικής αναφοράς της
κοινοβουλευτικής επιτροπής Οικονομικών. Θα
ακολουθήσουν οι ομιλίες των αρχηγών ή
εκπροσώπων των κομμάτων. Η συζήτηση θα
συνεχιστεί με τοποθετήσεις των βουλευτών
την Τρίτη και την Τετάρτη, οπόταν θα
πραγματοποιηθεί η ψήφιση επί του κειμένου
του προϋπολογισμού.

••••
Πουλάνε οι τράπεζες
Δύο οι διαδικασίες πώλησης δανείων. Της
Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής. Γι αυτό
και βρίσκονται τόσο ψηλά στα κεφάλαια και
οι δύο. Θα τα θυσιάσουν για να πωλήσουν.
Εποπτικές απαιτήσεις βλέπετε, αλλά είναι
προς τη σωστή κατεύθυνση.

••••
Απορία μισού εκατ.

«H ύπαρξη πλεονασμάτων δεν σημαίνει την ταυτόχρονη ικανοποίηση απαιτήσεων και πιέσεων
για αλόγιστη διόγκωση των δημοσίων δαπανών» είπε ο νέος ΥΠΟΙΚ. Αυτός θα έπρεπε να είναι
και ο τίτλος της ομιλίας.

Η Ολομέλεια ψήφισε τον Προϋπολογισμό της

CYTA για το 2020. Επίσης ψήφισε τον
συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το 2019
ύψους 25 εκατ. ευρώ για την κάλυψη μέρους
του αναλογιστικού ελλείμματος του Ταμείου
Συντάξεων της. Αλλά απέκοψε 0.5 εκατ. που
θα προοριζόταν σε μελέτη για τους
συμβούλους που θα βρουν στρατηγικό
επενδυτή. Οι βουλευτές κρατούν την Cyta
σαν το τελευταίο τους οχυρό.

••••
The stage is yours

Θυμίζουμε ότι μετά από δύο χρόνια
συζήτησης πήγε στην ολομέλεια για ψήφιση
και αντί ψήφισης πήρε αναβολή. Βέβαια την
αναβολή την ζήτησε η ΕΔΕΚ από την οποία

H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Αποταμίευση

Μήνες ολόκληρους είχαν να συζητήσουν στις

επιτροπές της Βουλής τους
προϋπολογισμούς των υπουργείων και
ημικρατικών οργανισμών. Είχαν την ευκαιρία
τους οι βουλευτές να παρελάσουν για
δηλώσεις διαφωνίες και τοποθετήσεις. Αλλά
δεν ήταν αρκετό. Έδωσαν ρέστα και στην
Ολομέλεια.

••••
Νέα αναβολή
Προχθές είδατε αγαπητοί ξενοδόχοι τί
προέβλεπε η πρόταση νόμου για τα Airbnb
και αποφασίσατε ότι έχετε ενστάσεις;

Αποταμίευση καλείται η

διαδικασία συσσώρευσης/φύλαξης/αποθήκευσης/εξοικονόμησης ρευστού για μελλοντική χρήση, είτε για κατανάλωση
(δαπάνη για απόκτηση και
άμεση χρήση αγαθών και υπηρεσιών) είτε για επένδυση (δέσμευση/δαπάνη κεφαλαίου για μελλοντική μεγιστοποίησή
του ή για δημιουργία νέων κεφαλαιουχικών αγαθών).
Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing, The Cyprus
Business School

προέρχεται και ο ένας εκ των εισηγητών της
πρότασης. Airbnb στην Βουλή και το 2020
λοιπόν.

••••
Νέα απαγόρευση
Σε συνέχεια της έκδοσης την προηγούμενη
Τρίτη, προσωρινού διατάγματος αναστολής
εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης
σε σχέση με την Σύμβαση Παροχής
Υπηρεσιών Δημόσιων Επιβατικών
Μεταφορών στην επαρχία Λευκωσίας, ο
Οργανισμός Συγκοινωνιών Επαρχίας
Λευκωσίας (ΟΣΕΛ) ΛΤΔ, στα πλαίσια νέας
Προσφυγής που καταχώρησε την
Παρασκευή, αυτή τη φορά σε σχέση με την
Σύμβαση που αφορά στις Δημόσιες
Επιβατικές Μεταφορές με Λεωφορεία για
την Επαρχία Λάρνακας, πέτυχε την έκδοση
νέου (δεύτερου) προσωρινού διατάγματος
αναστολής εκτέλεσης της απόφασης του
Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και
Έργων για κατακύρωση της προσφοράς της
Επιτυχούσας Κοινοπραξίας «Malta Lines Ltd
and Kapnos Airport Shuttle Limited
(MLKP)».

Του TIM ARANGO
THE NEW YORK TIMES

ΜΑΔΡΙΤΗ/ΓΕΝΕΥΗ. Ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην
ανθρώπινη υγεία, επισημαίνοντας
παράλληλα ότι τα μέτρα που απαιτούνται για την αντιμετώπισή της,
κυρίως η εγκατάλειψη των ορυκτών καυσίμων, έχουν θετικές επιπτώσεις στην υγεία.
«Ο ΠΟΥ θεωρεί ότι η κλιματική
αλλαγή μπορεί να αποτελέσει τη
μεγαλύτερη απειλή για την υγεία
τον 21ο αιώνα», δήλωσε ο εμπειρογνώμων του ΠΟΥ, Ντιάρμιντ Κάμπελ-Λέντρουμ. «Ο λόγος είναι ο εξής:
αν δεν περικόψουμε τις εκπομπές
ρύπων, θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε προβλήματα στην παραγωγή τροφίμων, στους υδάτινους
πόρους και στην ποιότητα του αέρα,
δηλαδή σε όλα αυτά που χρειαζόμαστε για να διατηρήσουμε την
καλή υγεία του πληθυσμού». Επιπλέον, όλο και περισσότεροι άνθρωποι υποφέρουν από θερμοπληξία
και από ασθένειες που μεταδίδονται
από τα κουνούπια, όπως η ελονοσία.
Από την άλλη πλευρά, η απεξάρτηση
από τα ορυκτά καύσιμα όχι μόνο
μετριάζει αυτούς τους κινδύνους,
αλλά και προβλέπεται να αποβεί
σωτήρια για τους 7 εκατ. ανθρώπους
που πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, αλλά
και της ρύπανσης από καύση σε
εσωτερικούς χώρους.
Tην δεύτερη ημέρα της συνόδου COP25 του ΟΗΕ για το κλίμα,
ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός
Οργανισμός έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία που επιβεβαιώνουν
ότι η τελευταία δεκαετία υπήρξε
η θερμότερη όλων των εποχών.
Σε μια δραματική υπενθύμιση των
αλλαγών που προξενούνται στη

Η σκιά αναδεικνύεται σταδιακά σε
ένα από τα μεγαλύτερα προνόμια
του Λος Αντζελες, με τον δήμο να
έχει εντοπίσει τα θερμότερα σημεία
της πόλης και να σχεδιάζει την τοποθέτηση 750 σκιάστρων. Η πόλη
προσέλαβε, μάλιστα, τον πρώτο
της ειδικευμένο γεωπόνο, ανακοινώνοντας τη φύτευση 90.000 σκιωδών δέντρων έως το 2021. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, μέρος
των εμβληματικών φοινίκων της
μεγαλούπολης ενδέχεται να αντικατασταθεί από πλατύφυλλα δέντρα. «Η σκιά είναι θέμα ισότητας.
Σκεφθείτε τους ηλικιωμένους κατοίκους, που εξαρτώνται από το
λεωφορείο για τη μετακίνησή τους
μέσα στον θερινό καύσωνα. Τους
αξίζει να ζουν άνετα, όπως και οι
συμπολίτες τους στις εύπορες συνοικίες», είπε ο δήμαρχος Ερικ
Γκαρκέτι. Στις ακριβές γειτονιές
του Μπέβερλι Χιλς και του Μπρέντγουντ, τα αειθαλή δέντρα προσφέρουν άφθονη σκιά, ενώ στις φτωχές
συνοικίες, όπως το Ανατολικό L.A.,
δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου
δέντρα. Η ηλιοφάνεια ήταν κάποτε
ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του Λος Αντζελες, προσελκύοντας κατοίκους από κάθε
σημείο των ΗΠΑ. Υπό την αιγίδα
του Εμπορικού Επιμελητηρίου, που
διένειμε φυλλάδια και βιβλία παρουσιάζοντας τη Νότια Καλιφόρνια
ως ηλιόλουστη ουτοπία, η εκστρατεία βοήθησε στη μεταμόρφωση
του Λος Αντζελες σε μεγαλούπολη.
Οι σύγχρονοι κάτοικοι της πόλης
σπανίως εγκαταλείπουν τον κλιματισμό, μετακινούμενοι σε κλιματιζόμενα αυτοκίνητα και αφή-

Κάτοικος του Λος Αντζελες
περιμένει το λεωφορείο κάτω από
τον καυτό ήλιο και με έναν φοίνικα
να προσφέρει μηδαμινή σκιά.







«Σκεφτείτε τους ηλικιωμένους, που εξαρτώνται από το λεωφορείο για τη μετακίνησή
τους μέσα στον καύσωνα. Τους αξίζει να ζουν
άνετα», λέει ο δήμαρχος Ερικ Γκαρκέτι.

νοντας τα λεωφορεία και τα πεζοδρόμια στους εισοδηματικά ασθενέστερους. «Η πόλη έγινε πιο εχθρική προς τους πεζούς τα τελευταία 15 χρόνια, ενώ η μέση θερμοκρασία αυξάνεται», λέει ο πρώην
κριτικός αρχιτεκτονικής των Los
Angeles Times, Κρίστοφερ Χόθορν.
Για τις υποβαθμισμένες συνοικίες της πόλης, η φύτευση δέντρων
δεν προκαλεί ενθουσιασμό. Η πόλη
είχε προχωρήσει και πριν από δύο
δεκαετίες σε μεγάλο πρόγραμμα
αναδάσωσης. Η αδιαφορία των αρχών, όμως, συνετέλεσε ώστε τα
δέντρα να μην κλαδεύονται όπως
θα έπρεπε, με αποτέλεσμα κινδύνους για τους περιοίκους. Δορυφορικές εικόνες του εύπορου Δυτικού Λος Αντζελες και της συνοικίας Λος Φελίζ δείχνουν κάλυψη
δέντρων σε ποσοστό 35% των συνοικιών, ενώ το ποσοστό αυτό δεν
υπερβαίνει το 10% με 12% στο υποβαθμισμένο Νότιο Λος Αντζελες.
Μελέτες δημόσιας υγείας κατέδειξαν ότι ο αριθμός δέντρων σε μια
γειτονιά είναι αντιστρόφως ανάλογος με το ποσοστό εμφάνισης
αναπνευστικών παθήσεων και το
ποσοστό εισαγωγών σε τοπικά νοσοκομεία κατά τη διάρκεια επεισοδίων καύσωνα. Ακόμη και τα
φοινικόδεντρα του Λος Αντζελες
ενδέχεται να υποστούν δραστική
μείωση, καθώς προσφέρουν ελάχιστη σκιά και στερούν από την
πόλη τούς λιγοστούς υδάτινους
πόρους της. «Τα φοινικόδεντρα
έχουν ξεχωριστή πολιτιστική αξία
και για τον λόγο αυτόν θα διατηρηθούν. Πρέπει, όμως, να προσελκύσουμε τους κατοίκους πίσω στον
δημόσιο χώρο και να τους αποθαρρύνουμε από τη χρήση του αυτοκινήτου», λέει ο Χόθορν.

EPA

Η κλιματική αλλαγή απειλεί και την υγεία

BETHANY MOLLENKO / THE NEW YORK TIMES

Στο Λος Αντζελες αναζητούν σκιά

Ορθια στο καταμαράν «La Vagabonde», η Γκρέτα Τούνμπεργκ χαιρετάει
τους υποστηρικτές της φθάνοντας στο λιμάνι της Λισσαβώνας.
σύσταση της ατμόσφαιρας από
τα ορυκτά καύσιμα, η έκθεση του
Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού ανέφερε ότι η συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα
έφθασε στο ρεκόρ των 407,8 μερών
ανά εκατομμύριο το 2018 και ανέβηκε περισσότερο το 2019, στα
υψηλότερα επίπεδα εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Κατά την έναρξη
της συνόδου, τη Δευτέρα, ο Γενικός
Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο
Γκουτέρες θύμισε ότι πριν από
λίγα χρόνια, τα 400 μέρη ανά εκατομμύριο αντιμετωπίζονταν ως

σημείο καμπής για το κλίμα. Εν
τω μεταξύ, έφθασε στο λιμάνι της
Λισσαβώνας, ύστερα από 21 ημέρες
στον Ατλαντικό, η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία
αρνείται να πετάξει λόγω του μεγάλου όγκου ρύπων που εκπέμπουν
τα αεροπλάνα. «Δεν ταξιδεύω κατ’
αυτόν τον τρόπο επειδή θέλω να
κάνουν όλοι το ίδιο», είπε. «Το κάνω
για να δείξω ότι είναι αδύνατον να
ζει κανείς με τρόπο περιβαλλοντικώς βιώσιμο σήμερα και αυτό πρέπει να αλλάξει».
REUTERS, A.P.
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Σε επίπεδα 2009 και πάλι το δημόσιο

«Φούσκωσε για τα καλά» ο αριθμός των υπαλλήλων που απασχολούνται στην Κυβέρνηση το 2019
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Παρά το ότι εκπνέει το 2019 και
μπαίνει η χώρα σε νέα δεκαετία,
με νέο υπουργό Oικονομικών και
περνώντας από τρία χρόνια μνημονίου μέχρι το 2016, αποδεικνύεται
πως τα του δημοσίου τομέα επέστρεψαν σε επίπεδα 2009. Ο λόγος,
για τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων, ο οποίος για πρώτη φορά
τον Οκτώβριο ξεπέρασε τον αντίστοιχο Οκτώβριο του 2009. Συγκεκριμένα, το γενικό σύνολο των απασχολούμενων στην Κυβέρνηση,
τον Οκτώβριο του 2019 ανήλθε
στους 52.476 υπαλλήλους, έναντι
52.424 που ήταν τον αντίστοιχο
μήνα του 2009. Και πώς να μην έχει
φουσκώσει, αφού στη Βουλή των
Αντιπροσώπων φθάνουν σωρεία
αιτημάτων για ξεπάγωμα θέσεων
στο δημόσιο τομέα; Οι αποπαγοποιήσεις των θέσεων έχουν ως αποτέλεσμα να φουσκώνουν τον δημόσιο τομέα και να φορτώνουν
ξανά το δημόσιο μισθολόγιο. Όλες
οι προσπάθειες της Τρόικα και των
Ευρωπαίων σε γενικότερη βάση
για μείωση των δημοσίων υπαλλήλων στην Κύπρο έχουν περάσει
στο περιθώριο ανεπιστρεπτί. Σύμφωνα με στοιχεία που είναι ευρέως
προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες
από την Στατιστική Υπηρεσία, τον
Οκτώβριο του 2015 το γενικό σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων
που περιλαμβάνει τη δημόσια υπηρεσία, την εκπαιδευτική υπηρεσία,
τις δυνάμεις ασφαλείας και το ωρομίσθιο προσωπικό, ανέρχονταν στα
48.553 πρόσωπα. Από τον Οκτώβριο
του 2015 έως και τον Οκτώβριο του
2019 δηλαδή, έχουν αυξηθεί οι δημόσιοι υπάλληλοι κατά 3.923 πρόσωπα. Είναι αντιληπτό επίσης πως
για να μειώνεται η ανεργία στην
Κύπρο και να έχει φτάσει κοντά

Σύνολο
των δημοσίων
υπαλλήλων
στην Κύπρο

* Δημόσια
υπηρεσία,

εκπαιδευτική
υπηρεσία,
δυνάμεις
ασφαλείας
και ωρομίσθιο
προσωπικό.
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Είναι αντιληπτό πως για
να έχει μειωθεί η ανεργία και να έχει φτάσει
κοντά στο 6,5% θα
έχουν αυξηθεί οι θέσεις
εργασίας, ωστόσο αυτό
δεν σημαίνει αυτομάτως
πως θα πρέπει να γίνεται στον δημόσιο τομέα.
στο 6,5% θα έχουν αυξηθεί και οι
θέσεις εργασίας, ωστόσο αυτό δεν
σημαίνει αυτομάτως πως θα πρέπει
να γίνεται στο δημόσιο τομέα. Για
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του λόγου το αληθές, τον Οκτώβριο
του 2009 το γενικό σύνολο των
απασχολούμενων στο δημόσιο ήταν
52.424, τον Οκτώβριο του 2010 ήταν
52.604 και τον ίδιο μήνα του 2011
έφτασαν οι δημόσιοι στο υψηλότερό
τους σημείο, 53.255. Από το 2012
παρατηρείται μείωση, με αποτέλεσμα τον Οκτώβριο να εργοδοτούνται 51.378 πρόσωπα. Από εκεί και
πέρα, εν μέσω μνημονίου, παρατηρείται ακόμα περισσότερη μείωση, φτάνοντας τον Οκτώβριο του
2013 στα 49.723 πρόσωπα, τον
Οκτώβριο του 2014 στα 49.063 πρόσωπα και τον Οκτώβριο του 2015
στα 48.553. Από το 2016 όμως και
εντεύθεν το σύνολο των δημοσίων
υπαλλήλων ξεκινά να ανεβαίνει ξανά. Συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο

2017

51.881

2018

52.476

2019

του 2016 αυξήθηκαν στους 48.625,
τον Οκτώβριο του 2017 στους 51.614
και τον Οκτώβριο του 2018 στους
51.881. Και όλα τα παραπάνω, δίχως
να προσμετράται η σταδιακή επαναφορά των αποκοπών στους μισθούς που είχαν υποστεί οι δημόσιοι
υπάλληλοι και που η Κυβέρνηση
θα επαναφέρει έως και το 2023, γεγονός που θα ανεβάσει το δημοσιονομικό κόστος. Και χωρίς να
προσμετράται το ότι αριθμός δημοσίων υπαλλήλων έχουν προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο έναντι
της ψήφισης του περί Μείωσης των
Απολαβών και Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και
Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου
Τομέα Νόμου (Ν.168/2012), ώστε

να τους επιστραφούν μονομιάς όλες
οι αποκοπές που υπέστησαν. Όπως
επίσης, και δίχως να αναφέρουμε
πως ο ρυθμός αύξησης των δαπανών για το 2019 είναι ψηλότερος
για πρώτη φορά του αντίστοιχου
των εσόδων από το κρατικό μισθολόγιο, κάτι που ανησυχεί δεόντως
το δημοσιονομικό συμβούλιο της
Κύπρου.

Με έκτακτους
Υπάρχει μια ποιοτική διαφορά
μέσα σε αυτά τα ποσοστά. Από το
2016 και μέχρι το 2018 οι αυξήσεις
του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων ως επί το πλείστον γίνεται
μέσω των έκτακτων. Βάσει επίσημων
στοιχείων της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, η απασχόληση στην
Κυβέρνηση τον Οκτώβριο του 2019
αυξήθηκε κατά 595 άτομα (1,1%) σε
σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του
2018 και έφτασε τα 52.476 άτομα.
Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 575 άτομα (2%), από 28.487 σε 27.912 άτομα.
Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση (8,4%) φθάνοντας
τις 15.971 σε σχέση με 14.731 άτομα
τον Οκτώβριο του 2018.Σε σχέση
με τον Οκτώβριο του 2018 υπάρχει
αύξηση σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση να παρατηρείται
στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής
Υπηρεσίας (3,3%) και πιο συγκεκριμένα στο έκτακτο προσωπικό
με ποσοστό 20,8% (712 άτομα). Σε
σχέση με το Σεπτέμβριο του 2019,
τόσο στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας όσο και των
Δυνάμεων Ασφαλείας παρατηρείται
αύξηση με την μεγαλύτερη στο
έκτακτο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (19,1%). Το Προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας
μειώθηκε κατά 36 άτομα (-0,2%).
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«Φόκους» στις
μεταρρυθμίσεις
Βάσει της ομιλίας του νέου

Υπουργού Οικονομικών Κωνσταντίνου Πετρίδη στη Βουλή
των Αντιπροσώπων την Παρασκευή (6/12/2019) που αφορούσε στον Προϋπολογισμό
του 2020, «η προώθηση μεταρρυθμίσεων και αλλαγών στις
δομές και διαδικασίες του κράτους και της οικονομίας πρέπει
να είναι εθνικός στόχος. Και
πρέπει να επιδιώξουμε την συνεννόηση κυβέρνησης και Βουλής, προκειμένου από κοινού
να στηρίξουμε μια φιλόδοξη
μεταρρυθμιστική προσπάθεια
που θα αλλάξει την χώρα. Πρέπει από κοινού να προωθήσουμε ένα πλαίσιο πολιτικής το
οποίο, μεταξύ άλλων, πρέπει
να περιλαμβάνει την προώθηση θεμάτων μεταρρύθμισης
του συστήματος διαχείρισης
ανθρώπινων πόρων στη δημόσια υπηρεσία που σχετίζεται με
τη διαδικασία πρόσληψης,
αξιολόγησης και ανέλιξης του
προσωπικού. Ενώ υπάρχουν
πολύ αξιόλογα στελέχη στη δημόσια υπηρεσία, πολίτες και
επιχειρήσεις ζουν τις συνέπειες της έλλειψης ενός συστήματος αξιολόγησης και ανέλιξης
που θα φέρει αξιοκρατία αλλά
και μεγαλύτερη αποδοτικότητα
τόσο του κράτους όσο και της
κυπριακής οικονομίας».
Όπως κατέληξε εξάλλου ο νέος
ΥΠΟΙΚ, «η προσπάθεια διόρθωσης διαχρονικών στρεβλώσεων
και παθογενειών στην οικονομία μας η οποία άρχισε τα τελευταία χρόνια θα πρέπει να
συνεχιστεί». Ωστόσο, αν το δημόσιο συνεχίσει να διογκώνεται με τους τωρινούς ρυθμούς,
τότε ο νέος ΥΠΟΙΚ θα μείνει
στην ιστορία ως ο ΥΠΟΙΚ που
επέτρεψε να φουσκώσει ξανά
ο δημόσιος τομέας.
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ΟΧΣ: Αντίμετρα στην αποτυχία του ΕΣΤΙΑ
Θα ξεκινήσει διαγωνισμό για συνεργασία με διαχειριστή δανείων στα πρότυπα που έχουν κάνει άλλες τράπεζες
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

τικές εγγυήσεις. Τα συνολικά δάνεια
που έχει παραχωρήσει ο ΟΧΣ φτάνουν τα 632,2 εκατ. ευρώ, όπως παρουσιάζεται στα αποτελέσματα του
2018. Τα 515,1 εκατ. ευρώ δανεισμού
είναι δάνεια με υποθήκες, τα 49,7
εκατ. ευρώ είναι δάνεια με εκχώρηση δικαιωμάτων επί κρατικών
οικοπέδων, τα 17 εκατ. είναι με κυβερνητικές εγγυήσεις και τα «άλλα
δάνεια» είναι στα 49,7 εκατ. ευρώ.

Το ότι το Σχέδιο ΕΣΤΙΑ δεν έχει την
αποδοχή που εξαρχής υπολογιζόταν, είναι πλέον γνωστό. Οι αριθμοί
εξάλλου του Συνδέσμου Τραπεζών
Κύπρου το επιβεβαιώνουν, με μόνο
1.300 αιτήσεις να έχουν γίνει μέχρι
στιγμής από τις συνολικά 10.000
που αναμένονταν. Και από αυτές,
λιγότερες από τις μισές είναι ολοκληρωμένες, με τις άλλες να υπολείπονται 2 – 3 δικαιολογητικά. Ο
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως
Στέγης (ΟΧΣ), η τράπεζα που βάσει
χαρτοφυλακίου είναι μια «μικρογραφία του πρώην Συνεργατισμού»,
έχει σχεδιασμό να αντιδράσει όσο

Με βοήθεια








Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του
Οργανισμού, Στέλλα
Καμμίτση, ανέφερε
στην «Κ» πως ο ΟΧΣ βρίσκεται στο στάδιο ετοιμασίας των εγγράφων
για να ξεκινήσει ο διαγωνισμός μέχρι το τέλος
του χρόνου.
το δυνατόν πιο γρήγορα για να μειώσει το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων του, παραχωρώντας τα προβληματικά του δάνεια σε διαχειριστή δανείων (servicer).Οι ελπίδες που είχε εναποθέσει στο Σχέδιο ΕΣΤΙΑ, αποδεικνύονται φρούδες, διότι η αλήθεια
είναι πως τα δάνεια του Οργανισμού
Χρηματοδοτήσεως Στέγης λόγω
του προφίλ του που είναι όλα οι-

Βάσει της οικονομικής πληροφόρησης του 2018, τα μη εξυπηρετούμενα δάνειά του ανέρχονται σε 296,3 εκατ. ευρώ.
κιστικά, βρίσκονται στο πιο δύσκολο τύπο δανείων που χρήζουν
ίασης. Γι’ αυτό, ο ΟΧΣ θα προχωρήσει άμεσα, πριν το τέλος του
2019, σε διαδικασία διαγωνισμού
για διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων του. Η Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου του
Οργανισμού, Στέλλα Καμμίτση,
ανέφερε στην «Κ» πως ο ΟΧΣ βρίσκεται στο στάδιο ετοιμασίας των
εγγράφων για να ξεκινήσει ο διαγωνισμός μέχρι το τέλος του χρόνου. Ερωτηθείσα σχετικά με τον
χρονικό ορίζοντα που έχει τεθεί

ώστε να αρχίσει η διαχείριση των
δανείων από τον επιτυχόντα προσφοροδότη σημείωσε πως ως Πρόεδρος, «θέλει να γίνει άμεσα». Όσον
αφορά στην μέχρι τώρα προσέλευση των δανειοληπτών του Οργανισμού για συμμετοχή στην ΕΣΤΙΑ
τόνισε πως είναι αντίστοιχη των
άλλων τραπεζών, δηλαδή είναι περιορισμένη. Εντούτοις, κάλεσε τους
δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν
πρόβλημα να προσέλθουν στον
Οργανισμό για να συμμετάσχουν
στην ΕΣΤΙΑ, διότι όπως είπε, δεν
θα υπάρξει άλλο αντίστοιχο πρό-

γραμμα όπως το ΕΣΤΙΑ. Όπως είναι
φυσικό από όλα τα πιο πάνω δεδομένα, το ποσό για το οποίο θα
κληθεί ο «servicer» να αναλάβει,
θα είναι αυτό που δεν θα εξυπηρετηθεί μέσω του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ.
Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως
Στέγης, βάσει των οικονομικών
του αποτελεσμάτων για το 2018,
έχει μη εξυπηρετούμενα δάνεια
που ανέρχονται στα 296,3 εκατ.
ευρώ. Το 2017 τα ΜΕΔ του ανέρχονταν στα 303,7 εκατ. ευρώ. Ως
ποσοστό του συνόλου του δανειακού χαρτοφυλακίου του Οργανι-

σμού αντιστοιχεί στο 46,67%, ενώ
οι προβλέψεις επί των δανείων για
το 2018 ανέρχονται στο 34,33%.
Το 2017 ήταν στο 32,84%. Κατά τη
διάρκεια του 2018, ο ΟΧΣ προχώρησε σε αναδιαρθρώσεις στεγαστικών δανείων ιδιωτών συνολικού
ύψους 19,3 εκατ. ευρώ, που δείχνει
επί της ουσίας τη δυσκολία που
έχει να αναδιαρθρωθεί ένα τέτοιο
χαρτοφυλάκιο. Το 83,43% των δανείων και άλλων χορηγήσεων στους
πελάτες του είναι εξασφαλισμένα
με υποθήκες ακινήτων, με δεσμεύσεις καταθέσεων και με κυβερνη-

Υπενθυμίζεται πως, όπως είχε
καταγράψει η «Κ» τον Οκτώβριο,
ο ΟΧΣ συμφώνησε να δανείσει το
κράτος 250 εκατομμύρια ευρώ. Βάσει της πληροφόρησης, το δάνειο
παραχωρήθηκε με σταθερό επιτόκιο 0,975% και αποπληρωμή σε
διάρκεια 7 ετών. Το ρίσκο του δανεισμού αυτού είναι μηδαμινό, ενώ
ο λόγος των καλών δανείων προς
τα προβληματικά δάνεια του Οργανισμού μειώθηκε. Ο Οργανισμός
Χρηματοδοτήσεως Στέγης ιδρύθηκε
από το Κράτος το 1980, στα πλαίσια
της ανάπτυξης στρατηγικών διευκόλυνσης του πληθυσμού για πρόσβαση σε στεγαστικά δάνεια. Το
2017, ο ρόλος το Οργανισμού διευρύνθηκε για να καλύψει και άλλους τομείς βασικών αναγκών της
οικογένειας, όπως είναι οι σπουδές
των παιδιών και για σκοπούς υγείας.
Το καλοκαίρι του 2019 τροποποιήθηκε ξανά ο νόμος του και διευρύνθηκε ξανά το φάσμα εργασιών
του. Σκοπός ήταν «να καλύπτονται
οι σημερινές ανάγκες του νοικοκυριού, πέραν του στεγαστικού
δανείου, όπως είναι η αγορά οικιστικού οικοπέδου, εξοπλισμός και
ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας,
σπουδές, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, όριο παρατραβήγματος,
χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες
και έκδοση εγγυητικών».

Αποφάσεις τον Ιανουάριο για το ηλιοθερμικό πάρκο
Χρονοβόρες διαδικασίες και χειρισμοί από τα Υπουργεία και η αναβολή στη Βουλή, στέλνει το θέμα το 2020
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Στις 17 Ιανουαρίου θα τεθεί ενώπιον
της Ολομέλειας το θέμα της παραχώρησης κυβερνητικής εγγύησης
προς την εταιρεία Alfa Mediterranean ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κατασκευή ηλιοθερμικού πάρκου δυναμικότητας
50 μεγαβάτ στην Άλασσα. Το θέμα







Στις 13 Ιανουαρίου η Επιτροπή Οικονομικών θα
ξαναδεί το θέμα της κυβερνητικής εγγύησης
και θα πάει ολομέλεια
στις 17 Ιανουαρίου.
επρόκειτο να κατατεθεί στην ολομέλεια της περασμένης Παρασκευής, ωστόσο αναβλήθηκε, λόγω
εκκρεμοτήτων και διευκρινήσεων
που ζητήθηκαν αναφορικά με την
απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης
Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Πηγές αναφέρουν στην
«Κ» ότι αν στις 17 Ιανουαρίου το
θέμα πάρει νέα παράταση, τότε το

σενάριο να προχωρήσει το ηλιοθερμικό πάρκο μέσα στα χρονοδιαγράμματα, είναι απομακρυσμένο, και η προσπάθεια θα ναυαγήσει.
Δεν αποκλείεται, σε μια τέτοια περίπτωση, οι επενδυτές να αναζητήσουν στέγη για την επένδυσή
τους, σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Σημειώνεται ότι βάσει
χρονοδιαγραμμάτων, τον Ιούνιο
του 2021 θα πρέπει να ολοκληρωθεί
το 1/3 του έργου ενώ μέχρι το 2026,
το ηλιοθερμικό πάρκο θα πρέπει
να είναι έτοιμο να παράγει και να
αποθηκεύει την ενέργεια αλλά και
να παρέχει στο δίκτυο ενέργειας
όταν του ζητηθεί από τον διαχειριστή δικτύου.
Φυσικά, η τελευταία αναβολή
του θέματος, αποτελεί απλά το κερασάκι στην τούρτα αφού ακολουθεί μια σειρά προβληματικών χειρισμών που έδιωξαν προηγουμένως
άλλους δύο δυνητικούς επενδυτές
στον τομέα των ΑΠΕ. Το ιδιωτικό
ενδιαφέρον είχε επιδειχθεί το 2015
και αφορούσε τη δημιουργία δύο
ηλιοθερμικών πάρκων δυναμικότητας 50 μεγαβάτ το καθένα, συνολικού κόστους 370 εκατομμυρίων
ευρώ. Στη συνέχεια το ένα από
αυτά ναυάγησε και απέμεινε η πρωτοβουλία της εταιρείας Alfa Mediterranean, μια επένδυση ύψους

χρονοδιαγράμματα της Βουλής για
το αν θα προχωρήσει.

Παραγωγή και αποθήκευση

Δεν αποκλείεται η εταιρεία να αναζητήσει στέγη εκτός Κύπρου ώστε να προχωρήσει με την επένδυσή της.
177 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά,
τα 60 εκατ. είναι το ποσό που πρόκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το
οποίο προκύπτει από την εξέταση
της τεχνολογίας του ηλιοθερμικού
πάρκου και διαπίστωσης ότι πρόκειται για έργο μεγάλης καινοτομίας.

Λόγω Υπουργείων
Οι καθυστερήσεις στους χειρισμούς των έργων για τα ηλιοθερ-

μικά πάρκα, αποδίδονται σε διαφωνίες μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας και Ενέργειας. Πηγές σχολιάζουν στην «Κ» ότι οι χειρισμοί
του Υπουργείου Ενέργειας πάνω
σε θέματα ΑΠΕ δεν ευνοούν την
προώθησή τους, κάτι που έχει ως
αποτέλεσμα την παρούσα εικόνα.
Επενδυτές όπως η Albright Stone
bridge Group να αποσύρονται και
η εναπομείνασα πρωτοβουλία να
εξαρτάται από την εξέλιξη και τα

Πάντως η ΡΑΕΚ, διά του προέδρου της Ανδρέα Πουλλικκά, έχει
υποστηρίξει το έργο στην Άλασσα
χαρακτηρίζοντας το καινοτόμο
έργο το οποίο δημιουργεί αίσθημα
ασφάλειας, ότι με την τεχνολογία
που θα εφαρμόσει θα σηματοδοτήσει μια μεγάλη αλλαγή στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σημειώνεται ότι ήδη στην
χώρα μας, τρέχουν πολλές πρωτοβουλίες για ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων, τα οποία επίσης αποτελούν αξιοποίηση της ηλιακής
ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Ωστόσο, η διαφορά με
τα ηλιοθερμικά πάρκα είναι ότι το
ηλιοθερμικό πάρκο έχει τη δυνατότητα παραγωγής και αποθήκευσης της ενέργειας και διοχέτευσή
της στην αγορά αναλόγως των
αναγκών.

Οι στόχοι για ΑΠΕ
Είναι γνωστός ο στόχος που έχει
καθορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση
για συμμετοχή των ΑΠΕ στην συνολική κατανάλωση ενέργειας στο
20%, μέχρι το 2020, με την Κύπρο
να βρίσκεται στο 14%. Στην περί-

πτωση δε της παραγωγής ηλιακής
και αιολικής ενέργειας, καθώς και
από βιομάζα, ο μέσος όρος της Ε.Ε.
για το 2016 κυμάνθηκε στο 29,6%
ενώ στην Κύπρο το αντίστοιχο ποσοστό βρίσκεται στο 8,4%. Ποσοστό
πολύ πίσω από τον εθνικό στόχο
του 13,8% με χρονικό ορίζοντα
υλοποίησης, το 2020.
Υπενθυμίζεται ότι η Κυβέρνηση
τρέχει για την ολοκλήρωση του
σχεδίου ενέργειας και κλιματικής
πολιτικής έως το 2030, το οποίο
πρέπει να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Εκφράζονται δε ανησυχίες ότι η επίτευξη των στόχων της
Κύπρου είναι σε πολύ χαμηλότερο
σημείο σε σχέση με τους στόχους,
κάτι που μεταφράζεται σε καμπάνα
πολλών δεκάδων εκατομμυρίων
για την Κύπρο. Σε μια άλλη εξέλιξη,
η οποία σχετίζεται με την προώθηση έργων για Ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων ανακοίνωσε ότι θα
πάψει να χρηματοδοτεί νέα έργα
που αφορούν τα ορυκτά καύσιμα
από το 2022. Από την απόφαση
δεν εξαιρείται και το φυσικό αέριο.
Πρόκειται για απόφαση η οποία
εκτιμάται ότι θα συμβάλει στις προσπάθειες αποτροπής της κλιματικής
αλλαγής.

ey.com #BetterQuestions

© 2019 EYGM Limited. All Rights Reserved. ED None.

If you don’t use technology
nology
siness,
to transform your business,
lete?
?
will it make you obsolete?

ΤΟΥ ΡΙΣ ΜΟΣ

Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

l

5

Επιστρέφουν από 2021 οι πτήσεις για Γαλλία
Ελλειψη ενδιαφέροντος από επιβατικό κοινό άλλαξε τα σχέδια για το πτητικό πρόγραμμα της Cyprus Airways
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Τον Οκτώβριο η εταιρεία Cyprus
Airways είχε αναφερθεί στις προθέσεις της να συνδέσει ξανά Κύπρο
και Γαλλία, μέσω των δρομολογίων
Λάρνακας- Παρισιού (αεροδρόμιο
Orly) στο πλαίσιο του καλοκαιρινού
της προγράμματος. Η πρόθεση της
εταιρείας να ξανακτίσει την απευθείας γέφυρα επικοινωνίας με την
γαλλική αγορά, η οποία διεκόπη
άδοξα με το κλείσιμο της Cobalt,
δεν ευοδώθηκε, αφού το ενδιαφέρον
στην αγορά δεν ήταν αρκετό για
να διασφαλίσει την κερδοφορία
του δρομολογίου. Έτσι η εταιρεία
άλλαξε πορεία και πλάνα εντάσσοντας στη θέση του Παρισιού την
Βερόνα και τη Γενεύη. Η συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί ένα μικρό
δείγμα της ευρύτερης εικόνας που
παρουσιάζει η γαλλική αγορά, η
οποία κινείται μάλλον μουδιασμένα,
και αναμένεται ότι θα κλείσει με
χαμηλότερα πρόσημα σε σχέση με
την περσινή. Πηγές από την τουριστική αγορά σχολιάζουν ότι η
απόφαση της ιδιωτικής εταιρείας
Cyprus Airways ήταν αναμενόμενη
εφόσον στην περίπτωση που υπήρχε απτό ενδιαφέρον για την γαλλική
αγορά, τότε θα υπήρχαν ήδη πτήσεις και τουριστικοί πράκτορες οι
οποίοι θα έφερναν Γάλλους τουρίστες στην Κύπρο.

Κρούσεις στο Παρίσι
Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν
τη δεδομένη στιγμή πτήσεις, σημαίνει ότι τουλάχιστον επί του πα-

ΑΠΟΨΗ

ρόντος, οι Γάλλοι δεν έχουν στο
πλάνο τους την Κύπρο όταν προγραμματίζουν είτε τις διακοπές
τους, είτε τα επαγγελματικά τους
ταξίδια. Αυτή είναι και η πρόκληση
για το Υφυπουργείο, το οποίο θα
προσπαθήσει την επόμενη διετία
να αλλάξει τα δεδομένα και να επανεντάξει την Κύπρο στις επιλογές
του Γάλλου τουρίστα. «Πρόκειται
εξάλλου για αγορά η οποία είναι

Περίπου 28 χιλιάδες
είναι οι Γάλλοι οι οποίοι
επισκέφθηκαν την
Κύπρο από τον Ιανουάριο μέχρι τον Οκτώβριο του 2019.
στην κατηγορία πρώτης προτεραιότητας για την Κύπρο και χρειάζεται
να γίνει πολλή δουλειά προκειμένου
να φέρουμε την ζήτηση στην Κύπρο», αναφέρει στην «Κ» ο υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος. Οι προσπάθειες για επανασύνδεση με την γαλλική αγορά θα
τεθούν πιο εντατικά στο επίκεντρο
του ενδιαφέροντος του Υφυπουργείου Τουρισμού τους επόμενους
μήνες αν και ήδη είναι σε διαβουλεύσεις με διοργανωτές ταξιδίων.
Αρχές του 2020 έχει προγραμματιστεί ταξίδι του Σάββα Περδίου
στην Γαλλία με σκοπό να σκιαγραφηθεί κατ΄αρχάς το προφίλ του
Γάλλου τουρίστα, και κατά δεύτερο

Εθνική στρατηγική
και στην παιδεία








Είναι αρκετοί διαχρονικά οι πολιτικοί που
στα βιογραφικά τους
«πούλησαν φύκια για
μεταξωτές κορδέλες»,
παρουσιάζοντας σαν
σπουδές σεμινάρια
που παρακολούθησαν
σε γνωστά ξένα πανεπιστήμια.
οι επιδόσεις των Ελληνοπαίδων
πάνε από το κακό στο χειρότερο
στην κατανόηση κειμένου, στα
μαθηματικά και στις φυσικές επιστήμες. Εννοώντας ότι το επίπεδο
των μαθητών μας βρίσκεται κατά
μέσον όρο στις τελευταίες θέσεις
σε σύγκριση με τους μαθητές των
χωρών του ΟΟΣΑ, αλλά και σε σύνολο 79 χωρών.
Κατά καιρούς έχουν ακουστεί
απερίγραπτες μπούρδες από συνδικαλιστές και στελέχη της δημόσιας εκπαίδευσης προκειμένου
να δικαιολογήσουν την κατρακύλα
των Ελλήνων μαθητών και την
ανεπάρκεια τόσο του συστήματος
όσο και των εκπαιδευτικών. Μιλάμε για μέσους όρους πάντα,
που όμως διαμορφώνονται από
σωρεία χαμηλών επιδόσεων. Οι
ευθύνες για την απαράδεκτη κατάσταση είναι εύκολο να αποδο-

Αριθμοί αφίξεων








/ Tου ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΓΚΟΥ

Οπως η αντιμετώπιση της τουρκικής απειλής και του προσφυγικού - μεταναστευτικού προβλήματος απαιτεί χάραξη / διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής ΤΩΡΑ,
το ίδιο ισχύει και για το πεδίο της
δημόσιας εκπαίδευσης ως αναγκαία προϋπόθεση βελτίωσης.
Εχει επισημανθεί και τονιστεί
επανειλημμένως, όχι μόνο για το
επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και για το επίπεδο
της δευτεροβάθμιας. Αλλωστε,
στη δεύτερη αναπτύσσονται σε
μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά
που υποβαθμίζουν την πρώτη.
Το επιβεβαιώνει ανά τριετία ο διεθνής διαγωνισμός της PISA, καθώς

πρου με την Γαλλία μπορεί να γίνει
μέσω της Βηρυτού (Λίβανος) αφού
οι δύο χώρες συνδέονται με σχεδόν
καθημερινές πτήσεις, ενώ και ο Λίβανος είναι σε απόσταση είκοσι
λεπτών από την Κύπρο.

θούν σε κόμματα και πολιτικές
ηγεσίες, όμως σημασία έχει ότι
το τελικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι εξαιρετικά ανησυχητικό.
Γιατί γίνεται σαφές ότι ταυτόχρονα με τη ραγδαία υποβάθμιση
της χώρας και την ανικανότητά
της να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις των καιρών, το χάσμα μεταξύ των κοινωνικών τάξεων μεγαλώνει εσωτερικά και στο πεδίο
της εκπαίδευσης. Αυτό προκύπτει
από τις επιδόσεις των Ελλήνων
μαθητών των ιδιωτικών σχολείων
που βρίσκονται πάνω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ.
Στο πώς και γιατί συμβαίνουν
αυτά, ενώ όλοι οι μαθητές σχεδόν
προβιβάζονται, παίρνουν απολυτήρια και μπαίνουν στα πανεπιστήμια, αρμόδιοι να δώσουν απάντηση είναι το υπουργείο, οι συνδικαλιστές, το διδακτικό προσωπικό, κυρίως της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, αλλά και εκείνοι
που παράγουν το συγκεκριμένο
προϊόν στα ΑΕΙ. Ισως και η κοινωνία που βολεύεται με ό,τι της
δίνουν. Πάνω σ’ αυτό το βόλεμα
και στην άγνοια πατάνε διάφοροι
που θέλουν να εντυπωσιάσουν
στον πολιτικό και στον επαγγελματικό στίβο, είτε κοτσάροντας
ανύπαρκτους τίτλους είτε παίρνοντας πτυχία χωρίς να το αξίζουν,
ακόμη και δίχως να περνούν από
εξετάσεις (γνωστό το σκάνδαλο
στην Ιατρική του ΑΠΘ). Πρόσφατο
παράδειγμα, ο υφυπουργός Εξωτερικών για τον απόδημο Ελληνισμό...
Δεν είναι ο μόνος, βέβαια.
Είναι αρκετοί διαχρονικά οι πολιτικοί που στα βιογραφικά τους
«πούλησαν φύκια για μεταξωτές
κορδέλες», παρουσιάζοντας σαν
σπουδές σεμινάρια που ενδεχομένως παρακολούθησαν σε γνωστά ξένα πανεπιστήμια, άλλοι,
και μαζί τους κομματικά στελέχη,
που παρουσίασαν διπλώματα μέσων επαγγελματικών σχολών ως
πτυχία ανωτάτων, μερικοί που
δηλώνουν αιώνιοι «υποψήφιοι διδάκτορες», εκείνοι που τελείωσαν
αγκομαχώντας, με καθυστέρηση
και με μέσα. Ονόματα δεν λέμε,
υπολήψεις δεν θίγουμε, αλλά ξέρουν αυτοί...

« Έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε στην γαλλική αγορά για να βάλου-

με την Κύπρο στις προτιμήσεις των Γάλλων τουριστών. Αυτός είναι ο λόγος που
έχουμε εντάξει την Γαλλία στις αγορές α’ προτεραιότητας για την Κύπρο».
να γίνει μια πιο στοχευμένη προσπάθεια προώθησης και προβολής
της χώρας μας στη γαλλική αγορά.
Οι εκτιμήσεις από πλευράς Υφυπουργείου θέτουν ως ρεαλιστικό
στόχο για ανάπτυξη της προσβασιμότητας στην γαλλική αγορά το
2021. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι
μέσα στο 2020 οι αρμόδιοι φορείς
θα προετοιμάσουν το έδαφος μέσα
από επαφές και επισκέψεις.

Τέλος Ιανουαρίου
Το κατά πόσο θα υπάρχει πρόσφορο έδαφος για επανασύνδεσή
μας με την Γαλλία είναι κάτι που
θα διαφανεί περί τα τέλη του Γενάρη,
μετά το τέλος του ταξιδιού του Υφυ-

πουργού στη Γαλλία. Τότε θα πρέπει
να αναμένονται επίσημα πια, τα
αποτελέσματα και τα επόμενα βήματα για την γαλλική αγορά.

Μέσω Βηρυτού
Σε παράλληλο επίπεδο, η συμφωνία για κοινά τουριστικά πακέτα
με Λίβανο, Ισραήλ και Ιορδανία και
Αίγυπτο τα οποία θα προωθούνται
σε κάποιες αγορές και θα προσφέρονται κοινές διαδρομές. Αυτά τα
πακέτα αναμένεται ότι θα αποτελέσουν, ελλείψει απευθείας αεροπορικής σύνδεσης, μια μεσοπρόθεσμη λύση για ενίσχυση του τουρισμού με την αγορά της Γαλλίας.
Για παράδειγμα, η σύνδεση της Κύ-

Διαχρονικά η ροή επισκεπτών
από την Γαλλία κυμαινόταν κατά
μέσο όρο γύρω στις 30-35 χιλιάδες
ετησίως. Από την περίοδο κατά την
οποία λειτουργούσαν ακόμα οι Κυπριακές Αερογραμμές, οι οποίες
πραγματοποιούσαν πτήσεις προς
το διεθνές αεροδρόμιο του Σαρλ
ντε Γκωλ στο Παρίσι (μέχρι το κλείσιμο τους το 2015), και τις πτήσεις
της Cobalt το 2016 μέχρι τον Οκτώβριο του 2018, οι ροές των Γάλλων
επισκεπτών μόλις μία φορά ξεπέρασαν το φράγμα των 50 χιλιάδων
προς την Κύπρο. Αυτό ήταν το 2005
με τον καταγραμμένο αριθμό επιβατών να ανέρχεται στις 52.783.
Έκτοτε υπήρξαν αυξομειώσεις
στους αριθμούς των Γάλλων τουριστών. Οι υψηλότερες επιδόσεις
από το 2005 και μετά καταγράφεται
το 2016 με την έναρξη των δρομολογίων της Cobalt για Παρίσι,
χρονιά κατά την οποία επισκέφθηκαν την Κύπρο 42.576 επισκέπτες
από την Γαλλία. Το 2017 ο αριθμός
έπεσε στις 35.931 ενώ και το 2018
κατέγραψε μικρή αύξηση και έφτασε τις 36.500. Για το 2019, σύμφωνα
με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι αφίξεις
επισκεπτών από την Γαλλία έφτασαν μέχρι τον Οκτώβριο τις 28 χιλιάδες.

Το προφίλ
Η γαλλική αγορά αποτελεί προτεραιότητα

για το Υφυπουργείο Τουρισμού και θεωρείται, μαζί με την γερμανική, μια από τις
αγορές στόχευσης για την Κύπρο. Πρόκειται για τουρίστες οι οποίοι αρέσκονται
στις ειδικές μορφές τουρισμού, πεδίο
στο οποίο τουλάχιστον ακόμα, η Κύπρος
υστερεί. Πρόσφατες έρευνες για τις ευρωπαϊκές τάσεις στον τομέα του τουρισμού σκιαγραφούν το προφίλ του Γάλλου
τουρίστα και δίνουν μια εικόνα για το πού
κινείται και τι προτιμά. Οι ίδιες έρευνες
αναφέρονται και στα χαρακτηριστικά των
Γερμανών τουριστών, αγορά η οποία επίσης αποτελεί προτεραιότητα για τους κυπριακούς φορείς του τουρισμού. Στις
προτεραιότητες των Γάλλων τουριστών
λοιπόν είναι οι προορισμοί οι οποίοι προσφέρονται για οικογενειακές διακοπές
σε αντίθεση με τους Γερμανούς, οι οποίοι
αρέσκονται στις δραστηριότητες και τις
εξορμήσεις. Επίσης οι Γάλλοι συνηθίζουν
να κλείνουν τα ταξίδια τους περίπου ένα
χρόνο πριν τις διακοπές τους, αρκετό περισσότερο χρόνο σε σχέση με τους Γερμανούς. Η μέση διάρκεια παραμονής των
Γάλλων τουριστών τόσο βάσει ερευνών,
όσο και βάσει των στοιχείων της κυπριακής στατιστικής υπηρεσίας, είναι περίπου
10,2 μέρες, ενώ η κατά κεφαλή δαπάνη
τους κυμαίνεται στα 840 ευρώ, κάτι λιγότερα σε σχέση με τους Γερμανούς τουρίστες. Συνηθίζουν να ταξιδεύουν περισσότερο σε σχέση με τους Βρετανούς και
τους Γερμανούς, όχι μόνο για σκοπούς
αναψυχής, αλλά επίσης και για επαγγελματικούς σκοπούς.
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Εσοδα άνω του 1 δισ. από βραχυχρόνιες μισθώσεις
Mέσω Airbnb και ΗomeAway το 10% του ετήσιου τζίρου στη διαμονή τουριστών – 170.542 καταλύματα στις δύο πλατφόρμες
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Μερίδιο ÚÎÝÚ¦ÐËÜÝÚÕß ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÚÕßÚàÃØÕßÙÚÎÊÏÇÓÕÔÂÚÕßØÏÙÚ×ÔÑÇÏÁÙÕÊÇ¦ÔÜÚÕß
ËÔÄÝÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÃÕßËßØ×ËÚÎÙÃÜÝÁÞÕßÔÕÏÈØÇÞßÞØÄÔÏËÝÓÏÙÛ×ÙËÏÝÇÖÄÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÁÝÖÒÇÚÌÄØÓËÝ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÄÖÕßÊÏÇÚÃÛËÔÚÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÇÑÃÔÎÚÇ
¬ÇÇÖÕÑÇÒßÖÚÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÖØÕÑÆÖÚÕßÔÇÖÄÓËÒÁÚÎÚÕßÔÙÚÏÚÕÆÚÕß
ÚÕßßÔÊÁÙÓÕßÒÒÎÔÏÑ×Ô¬ÕßØÏÙÚÏÑ×ÔÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ§¬Î
ÕÖÕÃÇÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÇÖÇÔÚ¦ËÓÓÁÙÜÝÖÒÎÔÙÇÌ×ÝÑÇÏÙËËØÜÚÂÓÇÚÇÄÖÜÝÚÕÖ×ÝÍÃÔËÚÇÏÔÇÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏÕÏÇÌÃÐËÏÝÙÚÎÔÛÂÔÇ
ÇÒÒ¦ÔÇßÖÕÞÜØÕÆÔÚÇÁÙÕÊÇÑÇÏ
ÕÏÖÒÎØÄÚÎÚËÝÚÜÔÐËÔÕÊÕÞËÃÜÔ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÓËÒÁÚÎ©ÏÑÕ-

Η Booking.com
διαθέτει στην αγορά
άλλα 90.000
ελληνικά ακίνητα.
ÔÕÓÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÈØÇÞßÞØÄÔÏÜÔÓÏÙÛ×ÙËÜÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÓÁÙÜÖÒÇÚÌÕØÓ×Ô(PYIUIÑÇÏVTL(^H`®
ÚÕß05¬ÎÕÖÕÃÇÁÞËÏÇÐÏÕÖÕÏÂÙËÏÙÚÕÏÞËÃÇÇÖÄÚÎÔ(PY+5(ÚÇ
ÙßÔÕÒÏÑ¦ÁÙÕÊÇÇÖÄÚÏÝÓÏÙÛ×ÙËÏÝÑÇÚÇÒßÓ¦ÚÜÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÓÁÙÜÚÜÔÖÒÇÚÌÕØÓ×Ô(PYIUIÑÇÏ
/VTL^H`ÑÇÚ¦ÚÕÓÎÔÕÕßÔÃÕß¡ÇãÕß ÁÌÛÇÙÇÔÚÕ
ÊÏÙËßØ×ÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÇßÚÄ
ÊÏÇÚÁÛÎÑÇÔÖØÕÝÓÃÙÛÜÙÎÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÇÖÄÚÏÝÊÆÕÖÒÇÚÌÄØÓËÝ
ÑÇÚÇÒÆÓÇÚÇËÑÚÜÔÕÖÕÃÜÔÕÏÊÎÒÇÊÂÚÕ ÓÏÙÛ×ÛÎÑÇÔÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÓÃÇÌÕØ¦
ÖÄÇßÚ¦ÕÏÂÚÇÔÇßÚÄÔÕÓÇÑÇÚÇÒÆÓÇÚÇËÔ×ÙÚÇßÖÄÒÕÏ-

ÖÇ ßÖÂØÞÇÔÑÕÏÔÄÞØÎÙÚÕÏ
Þ×ØÕÏËÔÚÄÝÚÕßËÔÕÏÑÏÇàÄÓËÔÕß
ÑÇÚÇÒÆÓÇÚÕÝÆÓÌÜÔÇÓË¦ÒÒËÝ
ÖÎÍÁÝÎ)VVRPUNJVTÊÏÇÛÁÚËÏ
ÙÚÎÔÇÍÕØ¦¦ÒÒÇÖËØÃÖÕß 
ËÒÒÎÔÏÑ¦ÇÑÃÔÎÚÇÁÔÇÓÁØÕÝËÑ
ÚÜÔÕÖÕÃÜÔÄÓÜÝÇÌÕØ¦ÊÏÖÒÁÝ
ÑÇÚÇÞÜØÃÙËÏÝÇÑÏÔÂÚÜÔÖÕßÊÏÇÚÃÛËÔÚÇÏÑÇÏÙÚÏÝ¦ÒÒËÝÊÆÕÖÒÇÚÌÄØÓËÝ¡ÏÇÇÙÌÇÒÂÝËÑÚÃÓÎÙÎ
Ö¦ÔÚÜÝËÃÔÇÏÖÜÝÚÇÊÏÇÚÏÛÁÓËÔÇÙßÔÕÒÏÑ¦ÓÕÔÇÊÏÑ¦ÇÑÃÔÎÚÇ
ßÖËØÈÇÃÔÕßÔÚÏÝÖÄÚÕ
ÊÏÙËßØ×ÙßÔÕÒÏÑ×ÔËÙÄÊÜÔ
ÚÜÔ(PYIUIÑÇÏVTL(^H`ÚÕ
ÊÏÙËßØ×ËÏÙÖØ¦ÞÛÎÑËÇÖÄ
ÚÇÇßÚÄÔÕÓÇÑÇÚÇÒÆÓÇÚÇÏÇÚÇ
ÑÇÚÇÒÆÓÇÚÇÇßÚ¦ÎÓÁÙÎÖÒÎØÄÚÎÚÇÇÔÂÒÛËÙË ÎÓÁÙÎÚÏÓÂ
ÑÇÚÇÒÆÓÇÚÕÝÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙÚÇ
ËßØ×ÚÕÎÓËØÂÙÏÕÁÙÕÊÕÇÔ¦
ÊÏÇÛÁÙÏÓÕÑÇÚ¦ÒßÓÇÙËËßØ×
ÑÇÏÚÕÓÁÙÕËÚÂÙÏÕÁÙÕÊÕÇÔ¦ÑÇÚ¦ÒßÓÇÙË ËßØ×

ÁÞËÏÖÕÒÒÇÖÒÁÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÄÙÕ
ËÔÚÄÝÚÕßÖÒÇÏÙÃÕßÚÎÝÚÕßØÏÙÚÏÑÂÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÓÁÙÜÚÕß
ËÔÃÕÚËÇÛÁÓÏÚÕßÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆ
ÖØÕÝÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝ
ÖØÕÙÁÒÑßÙÎÝÔÁÜÔÇÍÕØ×ÔÄÙÕ
ÑÇÏËÑÚÄÝÇßÚÂÝÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝ
ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÖÞÙËÖÕÒßÑÇÚÕÏÑÃËÝËÑÚÕÖÃàÕÔÚÇÝ®ÑÇÚÕÃÑÕßÝÇÖÄ
ÕÒÄÑÒÎØËÝÖËØÏÕÞÁÝÇÒÒ¦àÕÔÚÇÝ
ÚÎÌßÙÏÕÍÔÜÓÃÇÖËØÏÕÞ×ÔÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÝÚÇËÔÕÃÑÏÇÖØÕÑÇÒ×ÔÚÇÝ
ÁÒÒËÏÉÎÙÚÁÍÎÝÙËÚÕßØÏÙÚÏÑÕÆÝ
ÖØÕÕØÏÙÓÕÆÝÑ¦

Η ζήτηση

Σαντορίνη, Μύκονος
¬ÕßÉÎÒÄÚËØÕËÚÂÙÏÕÁÙÕÊÕ
ÇÔ¦ÑÇÚ¦ÒßÓÇËÓÌ¦ÔÏÙËÎÇÔÚÕØÃÔÎÓËËßØ×ÑÇÏÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÎ¡ÆÑÕÔÕÝÓËËßØ×Ý
ÙÎÓËÏÜÛËÃÖÜÝÕÏÖÒÇÚÌÄØÓËÝÇßÚÁÝÑÇÒÆÖÚÕßÔÓÄÔÕÁÔÇÓÁØÕÝÚÎÝ
ÇÍÕØ¦ÝÈØÇÞßÞØÄÔÏÜÔÓÏÙÛ×ÙËÜÔ
ËÔ×ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎ,\YVTVUP[VY
ÎÙßÔÕÒÏÑÂÊÇÖ¦ÔÎÍÏÇÊÏÇÓÕÔÂ
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 ÊÏÙËßØ×ÎÒÇÊÂÓÄÔÕÔÕÏ
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ÚÕ ÚÕßÚàÃØÕßÚÎÝÊÏÇÓÕÔÂÝ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÕÙÄÍÏÇÚÎÊÏÇÓÕÔÂÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÐËÖËØÔ¦ÇÑÄÓÇ
ÑÇÏÚÕÊÏÙÇÔÙßÔßÖÕÒÕÍÏÙÚÕÆÔÑÇÏÚÇËÑÚÏÓ×ÓËÔÇÁÙÕÊÇ
ÚÎÝ)VVRPUNJVT
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ§¬ÙÚÕ
ÓÎÔÕÕÆÔÏÕÝ¡¦ÏÕÝ 
ÍÏÇÚÇÇßÚÄÔÕÓÇÑÇÚÇÒÆÓÇÚÇÖÕß
ÓÏÙÛ×ÛÎÑÇÔÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÓÃÇÌÕ-

Ø¦ÕÏÓÏÙÛ×ÙËÏÝÓÁÙÜ(PYIUIÑÇÏ
/VTL(^H`ÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔÚÎÔ
ËÖÕÞÏÑÄÚÎÚÇÚÕßÚÕßØÏÙÓÕÆÇØÇÚÎØËÃÚÇÏÊÎÒÇÊÂÑÕØÆÌÜÙÎÚÕ
ÑÇÒÕÑÇÃØÏ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÖÒÎØÄÚÎÚÇÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏÚÕÔÆÍÕßÙÚÕÓË ÑÇÏ
ÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÕÕÆÒÏÕÝÓË ÑÇÏ
ÕËÖÚÁÓÈØÏÕÝÓË ¬ÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÓÁÙÎÚÏÓÂÑÇÚÇÒÆÓÇÚÕÝËÃÞË
ÕÕÆÒÏÕÝÙÚÇËßØ×ÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÕÆÍÕßÙÚÕÝÙÚÇËßØ×
ÑÇÏÕÕÆÔÏÕÝÓËËßØ×
ÔÊÏÇÌÁØÕÔÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÎÏÊÏÇÏÚËØÄÚÎÚÇÚÜÔËÖÏÓÁØÕßÝÖËØÏÕÞ×ÔÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÜÝÖØÕÝÚÎàÂÚÎÙÎÚÎÔÖÒÎØÄÚÎÚÇÚÎÓÁÙÎ
ÚÏÓÂÑÇÏÚÇÁÙÕÊÇÖÏÍØÇÓÓÇÚÏ-

Ñ¦ÎÇÔÚÕØÃÔÎËÓÌ¦ÔÏÙËÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÖÒÎØÄÚÎÚÇ ÙÚÇ
ËÔËØÍ¦ÇßÚÄÔÕÓÇÑÇÚÇÒÆÓÇÚÇÑÇÏ
ÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔÎÛÂÔÇÓË ÑÇÏ
Î ËÌÇÒÕÔÏ¦ÓË ÓÁÙÎÚÏÓÂ
ÑÇÚÇÒÆÓÇÚÕÝÚÎÝÇÔÚÕØÃÔÎÝÂÚÇÔ
ÙÚÇËßØ×ËÔ×ÚÎÔÖØ×ÚÎÛÁÙÎËÃÞËÎ¡ÆÑÕÔÕÝÓË ËßØ×
ÇØ¦ÚÎÔßÉÎÒÂÖÒÎØÄÚÎÚÇÎÓÁÙÎÚÏÓÂÑÇÚÇÒÆÓÇÚÕÝÙÚÎÔÛÂÔÇ
ËÃÔÇÏÞÇÓÎÒÂÓÄÒÏÝÙÚÇËßØ×
ËÔ×ÚÎÔÖÏÕÞÇÓÎÒÂÖÇØÕßÙÏ¦àËÏ
ÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÓËËßØ×
¬ÕÓÁÍËÛÕÝÑÇÏÓÄÔÕÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÚÜÔÈØÇÞßÞØÄÔÏÜÔÓÏÙÛ×ÙËÜÔËÖÏÈ¦ÒÒËÏÖÒÁÕÔÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎ
ØÆÛÓÏÙÂÝÚÎÝÄÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏ
V¬ÙËÑ¦ÛËËßÑÇÏØÃÇÚÇÚË-

H πολυπλοκότητά του και η ανεπιτυχής προσπάθεια αναθεώρησής του,
το 1963
Μία κριτική επισκόπηση του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας
«Εν αρχή ήν το ήθος. Και το ήθος του συγγραφέα αντανακλά στο περιεχόμενο και στον τρόπο της γραφής του βιβλίου.
Ύφος σεμνό, απέριττο, κατανοητό, αλλά παράλληλα αυστηρά επιστημονικό. Πρόκειται για κείμενο που σε πείθει σε
όλο το μήκος και πλάτος, ότι ο συγγραφέας με αφοσίωση και αγάπη για την πατρίδα, χωρίς οποιαδήποτε σκοπιμότητα
είναι ένας ασυμβίβαστος κυνηγός της επιστημονικής αλήθειας. Η επεξεργασία των θεμάτων υπόκειται σε επιστημονική
συνέπεια χωρίς εκλεκτικισμούς.»
Ανδρέας Δημητρόπουλος,

Ομ. Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου
Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου

Aθήνα: Ιπποκράτους 23 - T.K. 106 79 - Τηλ. 210 33 87 500 - Fax 210 33 90 075 - Θεσσαλονίκη: Φράγκων 1 - Τ.Κ. 546 26 - Τηλ. 2310 535 381 - Fax 2310 546 812
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To Σύνταγμα της Kυπριακής Δημοκρατίας

ÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÁÞÕÔÚÇÝÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÑÇÏÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÇ¦ÒÒÜÔ
ÖØÕÕØÏÙÓ×ÔÊÏËÛÔ×ÝÙËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÕßÝÚØÄÖÕßÝÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÝ
¬ÕÑØÃÙÏÓÕàÎÚÕÆÓËÔÕËÃÔÇÏÕÏ
ÈØÇÞßÞØÄÔÏËÝÓÏÙÛ×ÙËÏÝÔÇÓÎ
ÍÃÔÕÔÚÇÏÓËÚØÄÖÕÖÕßÙßÔÏÙÚ¦
ÇÛÁÓÏÚÕÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÍÏÇÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÕÏÕÖÕÃËÝÒËÏÚÕßØÍÕÆÔ
ÔÄÓÏÓÇÑÇÏÌßÙÏÑ¦ÔÇÓÎÊÎÓÏÕßØÍËÃÖÇØ¦ÖÒËßØÇÇÒÒ¦ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦
ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÙÚÎÔËÐËÆØËÙÎÑÇÚÕÏÑÃÇÝÙÚÏÝÚÏÓÁÝÚÜÔËÔÕÏÑÃÜÔÙÚÎÔ
ËÆØßÛÓÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÜÔÖÕÒßÑÇÚÕÏÑÏ×ÔÚÜÔÍËÏÚÕÔÏ×ÔÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÜÔÖÄÒËÜÔ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏÎÓËÒÁÚÎ
ÓÇàÏÑÂÓÃÙÛÜÙÎÑÇÚÇÒßÓ¦ÚÜÔ
ÇÖÄÚÕßØÃÙÚËÝÓÁÙÜÖÒÇÚÌÕØÓ×Ô

ÚÎÓËÒÁÚÎËÖÏÙÎÓÇÃÔËÚÇÏÑÇÏ
ÓÏÇÓËÍ¦ÒÎÊÏÇÌÕØ¦ÚÎÝÓÃÙÛÜÙÎÝÓÁÙÜ(PYIUIÑÇÏ/VTL(^H`
ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÇÐËÔÕÊÕÞËÃÇÑÇÏÚÏÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÑÇÚÇÒßÓ¦ÚÜÔ¬ÇÐËÔÕÊÕÞËÃÇÑÇÏÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÑÇÚÇÒßÓ¦ÚÜÔÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÓÁÙÇÙË
ÁÔÇÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÑÇÛÕØÏÙÓÁÔÕ
ÞØÕÔÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕÑ¦ÛËÞØÄÔÕÙßÞÔ¦ÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÚÎÍËÜÍØÇÌÏÑÂ
ÚÕßÝÛÁÙÎÔÚÃÛËÚÇÎÖØÕÙÌÕØ¦
ÑÇÚÇÒßÓ¦ÚÜÔÓÁÙÜÚÜÔÖÒÇÚÌÕØÓ×Ô(PYIUIÑÇÏ/VTL(^H`ËÃÔÇÏ
ÙßÔËÞ×ÝÓËÚÇÈÇÒÒÄÓËÔÎÇÔ¦ÒÕÍÇ
ÓËÚÎàÂÚÎÙÎ®
ÇØ¦ÒÒÎÒÇßÖÕÍØÇÓÓÃàËÚÇÏ
ÖÜÝÙÚÎÔÛÂÔÇßÖ¦ØÞËÏßÉÎÒÂ
àÂÚÎÙÎÍÏÇÚÁÚÕÏËÝÓÏÙÛ×ÙËÏÝÇÒÒ¦ÒÄÍÜÇßÐÎÓÁÔÎÝÖØÕÙÌÕØ¦ÝÕ
ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÇÑÇÚÇÒÆÓÇÚÇËÃÔÇÏÓËÍ¦ÒÕÝÕÊÎÍ×ÔÚÇÝÙËÞÇÓÎÒÁÝÖØÕÙÌËØÄÓËÔËÝ
ÚÏÓÁÝÔÚÃÛËÚÇÙËÔÎÙÏ¦ÄÖÜÝÎ
¡ÆÑÕÔÕÝÑÇÏÎÇÔÚÕØÃÔÎÄÖÕß
ÚÇÊÏÇÛÁÙÏÓÇÑÇÚÇÒÆÓÇÚÇËÃÔÇÏËÑ
ÚÜÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔÒÏÍÄÚËØÇËÐÇÏÚÃÇÝ
ÚÕßÕÏÑÕÊÕÓÏÑÕÆÑÕØËÙÓÕÆÑÇÏÚÕ
ÚÕßØÏÙÚÏÑÄIYHUKÚÕßÝÏÊÏÇÃÚËØÇ
ßÉÎÒÄÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÎ
ÖÒÎØÄÚÎÚÇ¥ÝËÖÇÑÄÒÕßÛÕÚÎÝËÔ
ÒÄÍÜËÐÁÒÏÐÎÝÕÏÚÏÓÁÝËÃÔÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇÇßÐÎÓÁÔËÝ
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Θεσπίζεται επίδομα γέννησης 2.000 ευρώ
Προϋπόθεση λήψης επιδόματος στέγασης και παιδιού για τους πολίτες τρίτων χωρών, η 10ετής παραμονή στη χώρα
Στη ΒουλήÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇËÏÙÇÞÛËÃ
ÚÕÇØÍÄÚËØÕÁÜÝÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÁÚÕßÝ
ÙÞÁÊÏÕÔÄÓÕßÚÕßßÖÕßØÍËÃÕßØÍÇÙÃÇÝÓËÚÕÕÖÕÃÕÛËÙÖÃàËÚÇÏÚÕËÖÃÊÕÓÇÍÁÔÔÇÝÇÔÇÖØÕÙÇØÓÄàÕÔÚÇÏ
ÚÇÑØÏÚÂØÏÇÊÏÇÓÕÔÂÝÙÚÎÞ×ØÇÍÏÇ
ÖÕÒÃÚËÝÚØÃÚÜÔÞÜØ×ÔÖÕßÊÏÑÇÏÕÆÔÚÇÏËÖÏÊÄÓÇÚÇÖÇÏÊÏÕÆÑÇÏÙÚÁÍÇÙÎÝÑÇÏÕØÃàËÚÇÏÜÝÇÌÕØÕÒÄÍÎÚÕ
ÑÇÏÇÑÇÚ¦ÙÞËÚÕÚÕËÖÃÊÕÓÇÕØËÏÔ×ÔÑÇÏÓËÏÕÔËÑÚÏÑ×ÔÖËØÏÕÞ×Ô
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÎÔÖØ×ÚÎÔÕÓÕÛËÚÏÑÂÖÇØÁÓÈÇÙÎÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÎÝÖØÄÔÕÏÇÝÓË
ÚÎÔÇØÓÄÊÏÇßÌßÖÕßØÍÄØÍÇÙÃÇÝ
ÄÓÔÇ¡ÏÞÇÎÒÃÊÕßÔÇÐËÑÇÛÇØÃàËÏ
ÄÚÏÇÌËÔÄÝÊËÔÑÄÈËÚÇÏÑÇÔÁÔÇËÖÃÊÕÓÇÇÌËÚÁØÕßÛËÙÓÕÛËÚËÃÚÇÏ ÚÕ
ËÖÃÊÕÓÇÍÁÔÔÇÝÍÏÇÑ¦ÛËÖÇÏÊÃÖÕß
ÛÇÍËÔÔÏÁÚÇÏÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝÇÖÄÚÎÔ
ÎÇÔÕßÇØÃÕßÑÇÏËÌËÐÂÝÜÝ
ÁÔÇÖØ×ÚÕÈÂÓÇÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ
ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÝÚÕßÁÔÚÕÔÕßÊÎÓÕÍØÇÌÏÑÕÆÖØÕÈÒÂÓÇÚÕÝÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÎÒÒ¦ÊÇÁÈÇÏÇÙÚÕÙÞÁÊÏÕÔÄÓÕßÖÕßÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÚËÛËÃ
ÙËÊÏÇÈÕÆÒËßÙÎÚÕÇÓÁÙÜÝËÖÄÓËÔÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇ ÇßÙÚÎØÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏ
ÚÇÑØÏÚÂØÏÇÞÕØÂÍÎÙÎÝÚÕßÔÁÕß
ËÖÏÊÄÓÇÚÕÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÜÔËÖÏÊÕÓ¦ÚÜÔÙÚÁÍÇÙÎÝÑÇÏÖÇÏÊÏÕÆÙÚÕßÝ
ÖÕÒÃÚËÝÚØÃÚÜÔÞÜØ×ÔÑÇÛ×ÝÖÒÁÕÔ
ÛÇÇÖÇÏÚËÃÚÇÏÎËÚÂÝÖÇØÇÓÕÔÂ
ÓÄÔÏÓÇÑÇÏÔÄÓÏÓÇÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
©ÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÕËÖÃÊÕÓÇÖÇÏÊÏÕÆ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÛÇÚËÛËÃ
ÜÝÖØÕâÖÄÛËÙÎÒÂÉÎÝÑÇÏÎÈËÈÇÃÜÙÎÄÚÏÚÇÖÇÏÊÏ¦ÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÔ
ÚÎÔßÖÕÞØËÜÚÏÑÂËÑÖÇÃÊËßÙÎ

ΑΠΕ

Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Για το επίδομα Ñ{Ù{ÖÚÑ³ÉÚÉËØ¨ÕÌÚÉiiÈKÜÊKÉKÑËiØÉÑ¨~ÖØ×Ë³iiØV³ÉÑÑÙÉ{~ÖÉ³Ñ{Ì³{³ÑÑ{Ù{ÒÑ¨Ñ~ÜÈÚÖ³iÈT¨É³{~ÊÉ~ÑËÙÉÈi
ÔÇÒßÚÏÑ¦ÙÚÕÖØ×ÚÕÓÁØÕÝ
ÚÕßÙÞËÊÃÕßÔÄÓÕßÛËÙÖÃàËÚÇÏÚÕ
ËÖÃÊÕÓÇÍÁÔÔÎÙÎÝÙÚÏÝËßØ×
ÍÏÇÑ¦ÛËÖÇÏÊÃÖÕßÛÇÍËÔÔÎÛËÃÇÖÄ
ÚÎÔÎÇÔÕßÇØÃÕßÑÇÏËÌËÐÂÝÖØ×ÚÎÊÄÙÎÆÉÕßÝ
ËßØ×ÛÇÑÇÚÇÈ¦ÒÒËÚÇÏÆÙÚËØÇÇÖÄ
ÇÃÚÎÙÎÙÚÕÔ© ÇÓÁÙÜÝÓËÚ¦
ÚÎÍÁÔÔÎÙÎËÔ×ÎÊËÆÚËØÎÊÄÙÎ
ÛÇÊÃÔËÚÇÏËÔÚÄÝËÐÇÓÂÔÕßÇÖÄÚÎ
ÍÁÔÔÎÙÎÚÕßÖÇÏÊÏÕÆ

Εκδόθηκαν 2.008
«χρυσές βίζες»
το εντεκάμηνο του 2019
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Αυξημένες ÑÇÚ¦ ËÃÔÇÏÂÊÎÓË
ÚÎÙßÓÖÒÂØÜÙÎÓÎÔ×ÔÇÖÄ
ÚÏÝÇØÞÁÝÚÕßÁÚÕßÝÕÏ¦ÊËÏËÝÖÇØÇÓÕÔÂÝÖÕßÁÞÕßÔÞÕØÎÍÎÛËÃÙË
ËÖËÔÊßÚÁÝÇÑÏÔÂÚÜÔÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÞØßÙÂ
ÈÃàÇ®ÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÙÚÕÏÞËÃÇ
ÖÕßÊÎÓÕÙÏÕÖÕÃÎÙËÚÕ,U[LYWYPZL
.YLLJLÁÜÝÚÎÔÎËÑËÓÈØÃÕß
ËÃÞÇÔËÑÊÕÛËÃÔÁËÝ¦ÊËÏËÝ
ÙßÍÑØÏÚÏÑ¦ÓËÚÕÚÁÒÕÝÚÕß
¬ÄÚËÕÇØÏÛÓÄÝÚÜÔÇÊËÏ×ÔÇÖÄ
ÚÎÔÁÔÇØÐÎÏÙÞÆÕÝÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝËÃÞËÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃÙË 
¡ËÚÎÔÖØÕÙÛÂÑÎÑÇÏÚÜÔÌËÚÏÔ×ÔÙÚÕÏÞËÃÜÔÖØÕÑÆÖÚËÏÖÜÝ
ÁÞÕßÔËÑÊÕÛËÃ¦ÊËÏËÝËÑ
ÚÜÔÕÖÕÃÜÔÙÞËÊÄÔÚÕ ÇÌÕØ¦
ÏÔÁàÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝ ¦ÊËÏËÝ
¥ÙÚÄÙÕÎÚ¦ÙÎÇßÚÂÖÒÁÕÔËÃÔÇÏ
ÇÑÄÓÎÖÏÕÁÔÚÕÔÎßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ
ÑÇÚ¦ÚÕßÝÚËÒËßÚÇÃÕßÝÚØËÏÝÓÂÔËÝÇÖÄÚÏÝÇØÞÁÝËÖÚËÓÈØÃÕß
ÓÁÞØÏÑÇÏÚÏÝÇØÞÁÝËÑËÓÈØÃÕß
ËÑÊÄÛÎÑÇÔÔÁËÝ¦ÊËÏËÝÖÇØÇÓÕÔÂÝÐÇßÚ×ÔÕÏÇÌÕØÕÆÙÇÔ ÏÔÁàÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝÂÚÕÏÖÕÙÕÙÚÄÚÎÝÚ¦ÐËÜÝÚÕß  
ÆÓÌÜÔÇÓËÙÚËÒÁÞÎÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÇÑÏÔÂÚÜÔÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔ
ÇÖÄÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÍÏÇÚÎÔÇÍÕØ¦ÇÑÏÔÂÚÜÔÁÞËÏÖÒÁÕÔÇÍÍÃÐËÏ
ÚÕßÉÎÒÄÚËØÕËÖÃÖËÊÕÇÖÄÚÎÔ
ÁÔÇØÐÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÑØÃÙÎÝ
ÓËÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÚÎÝÞØßÙÂÝ
ÈÃàÇÝ®ÔÇÊÏÇÊØÇÓÇÚÃàËÏÑÇÛÕØÏ-

ÙÚÏÑÄØÄÒÕÑÇÛ×ÝÇÖÕÚËÒËÃÙÎÓÇÔÚÏÑÄÊÁÒËÇØÄÔÚÇÝÃÙÜÝÚÕ
ËÒÑßÙÚÏÑÄÚËØÕÓËÚÇÐÆÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÚÜÔÞÜØ×ÔÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝ
ÔÜÙÎÝ¬ÕÍËÍÕÔÄÝÇßÚÄÇÖÕÚßÖ×ÔËÚÇÏÑÇÏÙÚÏÝËÏÙØÕÁÝÑËÌÇÒÇÃÜÔÇÖÄÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÑÇÛ×Ý
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÙÞËÚÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇ
ÚÎÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝÙÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÌËÚÏÔÕÆÖØ×ÚÕß
ËÐÇÓÂÔÕßÁÞÕßÔËÏÙØËÆÙËÏÙÚÎ
Þ×ØÇÐÁÔÇÑËÌ¦ÒÇÏÇÆÉÕßÝ
ËÑÇÚËßØ×ÇßÐÎÓÁÔÇÑÇÚ¦  
ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÚÕß±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏ
ÄÚÏÚÕÇÖÕÚÁÒËÙËÁÚÕÝÕØÄÙÎÓÕÍÏÇÚÏÝÐÁÔËÝËÖËÔÊÆÙËÏÝ
ÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÇÑÏÔÂÚÜÔÑÇÛ×Ý
ÚÕÙÞËÚÏÑÄÖÕÙÄËÑÚÏÔ¦ÞÛÎÑË
ÑÇÚ¦ ÙËÊÏÙËßØ×
ÇÖÄËÑÇÚËßØ×ÚÕ
ÄÚÇÔÑÇÏÖ¦ÒÏËÃÞËÑÇÚÇÍØÇÌËÃ
ÙÞËÊÄÔÊÏÖÒÇÙÏÇÙÓÄÝÇÖÄÚÇ
ËÑÇÚÚÕß
ÃÔÇÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÄÚÏÓÄÔÕÑÇÚ¦ÚÕÚÁÚÇØÚÕÚØÃÓÎÔÕÚÕß
 ËÏÙÁØØËßÙÇÔ ÙÚÎ Þ×ØÇ
ËÑÇÚËßØ×ÖÕÙÄßÉÎÒÄÚËØÕÇÖÄÚÏÝËÚÂÙÏËÝËÖÏÊÄÙËÏÝ
ÄÒÜÔÚÜÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÜÔËÚ×Ô
¦ÙËÏÚÜÔÙÚÕÏÞËÃÜÔÚÕß©©
ÚÕÙßÔÕÒÏÑÄÆÉÕÝÚÜÔ¦ÓËÙÜÔ
ÐÁÔÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÕÇÔÂÒÛË
ÙËÊÏÙËßØ×ÇÖÄÊÏÙ
ËßØ×ÚÕÐÇßÚ×ÔÚÕ
ÊÏÙËßØ×ÊÎÒÇÊÂÙÞËÊÄÔÚÕ
ÇÌÕØÕÆÙËÚÎÔÇÍÕØ¦ÇÑÏÔÂÚÜÔ

Βάσει των υπολογισμών, το επίδομα γέννας αναμένεται να λάβουν το 2020 περίπου
83.000 οικογένειες.

ÏÑÇÏÕÆÞÕÏÚÕßËÖÏÊÄÓÇÚÕÝËÃÔÇÏ
ÎÓÎÚÁØÇÚÕßÖÇÏÊÏÕÆÂÕÖÇÚÁØÇÝ
ÂÑ¦ÖÕÏÕÚØÃÚÕÖØÄÙÜÖÕÖÕßÁÞËÏ
ÚÎÔËÖÏÓÁÒËÏÇÚÕßÖÇÏÊÏÕÆÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÑ¡ÏÞÇÎÒÃÊÕßÖØÄÑËÏÚÇÏ
ÍÏÇÁÔÇÕØÏàÄÔÚÏÕ¶ÊÎÓÕÍØÇÌÏÑÄÑÇÏ
ÄÞÏÖØÕÔÕÏÇÑÄ¶ÓÁÚØÕÇÖÄÚÕÕÖÕÃÕ
ÛÇËÐÇÏØÕÆÔÚÇÏÍÏÇÒÄÍÕßÝÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÕÏÍÕÔËÃÝÓËÖÕÒÆ
ßÉÎÒ¦ËÏÙÕÊÂÓÇÚÇßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ
ÚÇËÏÙÕÊÎÓÇÚÏÑ¦ÑØÏÚÂØÏÇÍÏÇÚÎ

ÞÕØÂÍÎÙÎÚÕßËÖÏÊÄÓÇÚÕÝËÃÔÇÏÕÏ
ËßØ×ÚÕÔÞØÄÔÕÍÏÇÓÕÔÕÍÕÔËáÑÂÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÞÜØÃÝÖÇÏÊÃËÔ×
ÚÕÖÕÙÄÇßÐ¦ÔËÚÇÏÙÚÏÝËßØ×ÚÕÔÞØÄÔÕÍÏÇàËßÍ¦ØÏÑÇÏÌÛ¦ÔËÏÚÏÝËßØ×ÓËÏÑÚ¦ËÚÎÙÃÜÝ
ÍÏÇàËßÍ¦ØÏÓËÂÊÎÁÔÇÖÇÏÊÃ¬Õ
ËÖÃÊÕÓÇÍÁÔÔÎÙÎÝÊËÔÛÇßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÙÚÇËÏÙÕÊÎÓÇÚÏÑ¦ÄØÏÇÍÏÇ
ÚÎÔÑÇÚÇÈÕÒÂÕÖÕÏÇÙÊÂÖÕÚËÖÇØÕÞÂÝÑÕÏÔÜÔÏÑÕÆÂÖØÕÔÕÏÇÑÕÆ
ÞÇØÇÑÚÂØÇÛÇËÃÔÇÏÇÌÕØÕÒÄÍÎÚÕ
ÑÇÏÇÑÇÚ¦ÙÞËÚÕ¦ÙËÏÚÜÔßÖÕÒÕÍÏÙÓ×ÔÚÕßßÖÕßØÍËÃÕßØÍÇÙÃÇÝ
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÚÕÒ¦ÈÕßÔËÔÚÄÝÚÕß
ÖËØÃÖÕßÕÏÑÕÍÁÔËÏËÝ
ÒÒÇÍÁÝÖØÕÈÒÁÖÕÔÚÇÏÄÙÕÔ
ÇÌÕØ¦ÚÎÔÄÓÏÓÎÑÇÏÓÄÔÏÓÎÖÇØÇÓÕÔÂÚÜÔÊÏÑÇÏÕÆÞÜÔÚÄÙÕÚÕß
ÔÁÕßËÖÏÊÄÓÇÚÕÝÄÙÕÑÇÏÚÜÔËÖÏÊÕÓ¦ÚÜÔÙÚÁÍÇÙÎÝÑÇÏÖÇÏÊÏÕÆ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÎÔÖØ¦ÐÎÚÃÛËÚÇÏ
ÕØÏàÄÔÚÏÇÍÏÇÄÒÕßÝÚÕßÝÔÁÕßÝÊÏÑÇÏÕÆÞÕßÝÖÕÒÃÚËÝÚØÃÚÜÔÞÜØ×Ô
ÜÝÖØÕâÖÄÛËÙÎÒÂÉÎÝËÖÏÊÄÓÇÚÕÝÎËÚÂÝÖÇØÇÓÕÔÂÙÚÎÞ×ØÇ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕßÖÕßØÍËÃÕØÍÇÙÃÇÝÊËÔÇÒÒ¦àËÏÚÃÖÕÚÇÍÏÇÚÎ
ÒÂÉÎÚÕßËÖÏÊÄÓÇÚÕÝÙÚÁÍÇÙÎÝÑÇÏ
ÖÇÏÊÏÕÆÇÖÄÕÓÕÍËÔËÃÝßØÜÖÇÃÕßÝÖÕÒÃÚËÝÑÇÏÖÕÒÃÚËÝÚÕßßØÜÖÇáÑÕÆ©ÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆ²×ØÕß©²
ÊÏÑÇÏÕÆÞÕßÝÇÙÆÒÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÊÏÑÇÏÕÆÞÕßÝËÖÏÑÕßØÏÑÂÝÖØÕÙÚÇÙÃÇÝ®©ÏÇÒÒÇÍÁÝÇÌÕØÕÆÔÓÄÔÕÖÕÒÃÚËÝÚØÃÚÜÔÞÜØ×ÔÑÇÏÓÄÔÕÙÚÎÔ
ÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßËÃÔÇÏÔÁÕÏÊÏÑÇÏÕÆÞÕÏ©ÏÖÇÒÇÏÕÃÖÕßÁÒÇÈÇÔÚÕ
ËÖÃÊÕÓÇÙÚÁÍÇÙÎÝÂÖÇÏÊÏÕÆÑÇÛ×Ý
ËÃÞÇÔÙßÓÖÒÎØ×ÙËÏËÚÂÔÄÓÏÓÎ
ÖÇØÕßÙÃÇÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÛÇÙßÔËÞÃ-

ÙÕßÔÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÚÇËÖÏÊÄÓÇÚÇ
ÇÔËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇÖÒÎØÕÆÔÑÇÏ
ÚÏÝßÖÄÒÕÏÖËÝÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝÚÎÔ
ÖØ¦ÐÎÕÏÇÒÒÇÍÁÝÇÌÕØÕÆÔÄÙÕßÝ
ÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÁÞÕßÔÁØÛËÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÓËÚ¦ÚÕÑÇÏÖÒÁÕÔÇÖÇÏÚËÃÚÇÏÎËÚÂÝÔÄÓÏÓÎÖÇØÕßÙÃÇ
ÚÕßÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÑÇÚÇÙÚÕÆÔ
ÊÏÑÇÏÕÆÞÕÏÑ¦ÖÕÏÕßËÖÏÊÄÓÇÚÕÝ
ÇÛ×ÝÓ¦ÒÏÙÚÇÕÁÒËÍÞÕÝÊÏÇÓÕÔÂÝÚÕßÊÏÑÇÏÕÆÞÕßÍÃÔËÚÇÏÇÖÄ
ÚÎÔßÖÕÈÕÒÂÌÕØÕÒÕÍÏÑ×ÔÊÎÒ×ÙËÜÔÑÇÏÎÎÒËÑÚØÕÔÏÑÂßÖÕÈÕÒÂ
ÚÕßÝÐËÑÃÔÎÙËÇÖÄÚÕÑÇÏÓËÚ¦ÙÚÎÔÖØ¦ÐÎÍÏÇÚÕÇØÑËÃ
ÔÇÇÖÕÊËÏÑÔÆËÚÇÏÎËÚÂÝÖÇØÇÓÕÔÂÙÚÎÞ×ØÇËÚÃÇÛÇÓÖÕØËÃ
ÔÇËÒËÍÞÛËÃÇÖÄÚÕÑÇÏÓËÚ¦
ÏÊÏÑ¦ÍÏÇÚÕËÖÃÊÕÓÇÖÇÏÊÏÕÆÓË
ÙÚÄÞÕÚÎÔÁÔÚÇÐÎÚÜÔËÖÏÊÕÚÕÆÓËÔÜÔÚÁÑÔÜÔÓËÕÓÇÒÄÚØÄÖÕÙÚÎÔ
ÑÕÏÔÜÔÃÇÛÇÚËÛËÃÜÝÖØÕâÖÄÛËÙÎßÖÕÈÕÒÂÝÈËÈÇÃÜÙÎÝËÖÇØÑÕÆÝ
ÌÕÃÚÎÙÎÝ×ÙÚËÔÇÇÖÕÊËÏÑÔÆËÚÇÏ
ÄÚÏÚÇÖÇÏÊÏ¦ÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÚÎÔ
ßÖÕÞØËÜÚÏÑÂËÑÖÇÃÊËßÙÎ
¬ÕÁÍÍØÇÌÕÛÇÖÇØÁÞËÚÇÏÇÖÄ
ÚÕßÖÕßØÍËÃÕÇÏÊËÃÇÝÓËÙÚÄÞÕ
ÚÕÇÓÁÙÜÝËÖÄÓËÔÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÇßÚÄÔÇÍÃÔËÚÇÏÎÒËÑÚØÕÔÏÑ¦ÓÁÙÜ
ÚÎÝËÌÇØÓÕÍÂÝÚÕßLZJOVVS¡Ë
ÚÕÃÊÏÕÙÞÁÊÏÕÔÄÓÕßÛÇÓËÚÕÔÕÓÇÙÚËÃÚÕ ÕÏÔÜÔÏÑÄÏÙÄÊÎÓÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÝÙËÒ¦ÞÏÙÚÕÍÍßÎÓÁÔÕ
ÖÃÊÕÓÇÙËÙßÔÁÞËÏÇÚÎÝÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÂÝÑÇÚÕÞÆØÜÙÂÝÚÕßËÔ×ÛÇ
ÕØÏÙÚËÃÄÚÏÄÒÇÚÇËÖÏÊÄÓÇÚÇÛÇ
ÑÇÚÇÈ¦ÒÒÕÔÚÇÏÇÖÄÚÕÔ© 
ÚÎÔÃÊÏÇÎÓÁØÇÑÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇËØÍ¦ÙÏÓÎÎÓÁØÇ
Ñ¦ÛËÓÂÔÇ
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Νέες, καλές
θέσεις εργασίας
από ξένες
πολυεθνικές

Επενδύσεις 20 εκατ. ευρώ
από την British American
Tobacco στην Ελλάδα

Επενδύσεις στην τεχνολογία από PwC
και SIA μετά τις Deloitte και Cisco
Του ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ

ΚαθώςÈËÒÚÏ×ÔËÚÇÏÚÕÓÇÑØÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÑÒÃÓÇÎÞ×ØÇËÒÑÆËÏÄÒÕ
ÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝËÖËÔÊÆÙËÏÝ¬Õ
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÓ¦ÒÏÙÚÇÊËÔÖËØÏÕØÃàËÚÇÏÙÚÕßÝÚÕÓËÃÝÖÕßÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÖØÕÙËÒÑÆÕßÔÚÕßÝÐÁÔÕßÝ
ËÖËÔÊßÚÁÝÖÞÇÑÃÔÎÚÇÚÕßØÏÙÚÏÑÁÝÓÕÔ¦ÊËÝßÖÕÊÕÓÁÝÑÒÖ
ÇÒÒ¦ËÖËÑÚËÃÔËÚÇÏÑÇÏÙÚÕÔÚÕÓÁÇ
ÚÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝ
ÚÙÏÓËÚ¦ÚÎÔ+LSVP[[LÑÇÏÚÎ
*PZJVÖÕßËÖÁÒËÐÇÔÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÍÏÇÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔ
ÑÁÔÚØÇÑÇÏÔÕÚÕÓÃÇÝ¦ÒÒËÝÊÆÕ
ÖÕÒßËÛÔÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙÇÔÞÛËÝÙÞÁÊÏÇÖËØÇÏÚÁØÜ
ËÖÁÑÚÇÙÎÝÚÜÔÊØÇÙÚÎØÏÕÚÂÚÜÔ
ÚÕßÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÖØ×ÚÎËÖÁÔÊßÙÎÇÌÕØ¦ÚÎÔËÖÁÑÚÇÙÎÚÕß
ÑÁÔÚØÕßÙÞËÊÃÇÙÎÝÑÇÏßÖÕÙÚÂØÏÐÎÝËÌÇØÓÕÍ×Ô:(7ÚÎÝ7^*
;VÑÁÔÚØÕÇßÚÄÖÕßÕÔÕÓ¦àËÚÇÏ
:(7*LU[LYVM,_JLSSLUJLÙÂÓËØÇ
ÇÖÇÙÞÕÒËÃÖËØÃÚÕßÝÓÎÞÇÔÏÑÕÆÝÖÒÎØÕÌÕØÏÑÂÝÑÇÏßÖÕÙÚÎØÃàËÏÑßØÃÜÝÖËÒ¦ÚËÝÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÝÞ×ØÇÝÓÇÝ
ÖÏÊÃÜÐÎÓËÚÎÔÁÇËÖÁÔÊßÙÎ
ËÃÔÇÏÚÕÑÁÔÚØÕÒÕÍÏÙÓÏÑÕÆ:(7
ÚÎÝ7^*ÔÇÚØÏÖÒÇÙÏ¦ÙËÏÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÕßÙËÓÎÞÇÔÏÑÕÆÝ
ÑÇÏÔÇßÖÕÙÚÎØÃÐËÏÖËÒ¦ÚËÝËÑÚÄÝ
ÒÒ¦ÊÕÝÊÎÎËÚÇÏØËÃÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÖØÄÙÒÎÉÎÝ
ÓÎÞÇÔÏÑ×ÔÖÒÎØÕÌÕØÏÑÂÝÑÇÏ
ÓÁÞØÏÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÛÇÁÞËÏ
ÕÒÕÑÒÎØ×ÙËÏÚÏÝÙÞËÚÏÑÁÝÖØÕÙÒÂÉËÏÝÚÄÞÕÝ®ÇÔÁÌËØËÎ
ÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÚÎÝ7^*ËÃÔÇÏÎ
ßÒÕÖÕÃÎÙÎÖØÕÍØÇÓÓ¦ÚÜÔÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÕÆßÉÎÒÂÝÊßÔÇÓÏ-

ÑÂÝÖÕßÐËÖËØÔÕÆÔÚÇÄØÏÇÚÎÝ
ÒÒ¦ÊÇÝÑÇÏßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÚÏÝ
ÇÔ¦ÍÑËÝÚÜÔÖËÒÇÚ×ÔÚÕßÖÕÒßËÛÔÏÑÕÆÊÏÑÚÆÕßÚÎÝ7^*ÙË
ÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÖÄÞ×ØËÝÖÕß
ÇÔÂÑÕßÔÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂßØ×ÖÎÝ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂÝÌØÏÑÂÝ
¡®
ÊËÆÚËØÎÙÎÓÇÔÚÏÑÂËÖÁÔÊßÙÎÖÕßÇÔÇÑÕÏÔ×ÛÎÑËÇÌÕØ¦ÚÎÔ
ÖÕÒßËÛÔÏÑÂËÚÇÏØËÃÇÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×ÔÖÒÎØÜÓ×Ô:0(/ÚËÒËßÚÇÃÇ
ÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÞÛËÝÄÚÏÊÎÓÏÕßØÍËÃ
ÑÁÔÚØÕÇØÏÙÚËÃÇÝÙÚÎÔÛÂÔÇÓË
ÙÚÄÞÕÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝÖÒÇÚÌÄØÓÇÝ7V^LY*(9+Ö¦ÔÜÙÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÊÏËÔËØÍÕÆÔÚÇÏÎÒËÑÚØÕÔÏÑÁÝÙßÔÇÒÒÇÍÁÝËÚÇÏØËÃÇÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÚÎÝÓË
ÚÎÔËÚÇÏØËÃÇ/7:ÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕÕÆÒÏÕÇÒÒ¦Ú×ØÇÇßÚÂÇÔÇÈÇÛÓÃàËÚÇÏÓËÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÕß
ÑÁÔÚØÕßÇØÏÙÚËÃÇÝ
¡ËÚÕÔÁÕÑÁÔÚØÕÇØÏÙÚËÃÇÝ
ÖÕßÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÇÏÙÚÎÔÛÂÔÇ
Î:0(ÛÇÓÖÕØËÃÔÇËÖËÐËØÍÇÙÚËÃÄÒÕßÝÚÕßÝÚÆÖÕßÝÙßÔÇÒÒÇÍ×ÔÓËÑ¦ØÚËÝÍÏÇÚØ¦ÖËàËÝ
ÑÇÏÞØÎÓÇÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÝÖËÒ¦ÚËÝÇØ¦ÒÒÎÒÇÓËÚÎÔÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝÚÕßÑÁÔÚØÕß
ÇØÏÙÚËÃÇÝÑÇÒËÃßÖÕÉÎÌÃÕßÝÔÇ
ßÖÕÈ¦ÒÕßÔÚÇÞÇØÚÏ¦ÚÕßÝÍÏÇ
ÖØÄÙÒÎÉÎÑÇÏÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÙÚÕ
ÑÁÔÚØÕVWLUJHSS
ËÚÇÏØËÃÇÖØÕÚÃÛËÚÇÏÔÇÖØÕÙÒ¦ÈËÏÓÎÞÇÔÏÑÕÆÝÖÒÎØÕÌÕØÏÑÂÝÑÇÏÚÜÔßÖÕÊÕÓ×ÔÖÒÎØÕÌÕØÏÑÂÝÓËÁÓÌÇÙÎÙÚÕÔÚÕÓÁÇ
ÚÜÔÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×ÔÙßÔÇÒÒÇÍ×Ô
¡ËÇßÚÂÚÎÔÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÙÞËÚÏÑÂÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎ
Î:0(ËÔÏÙÞÆËÏÚÎÛÁÙÎÚÎÝÒ-

Με τη νέαÉÓÙÈiV³~Ó³¨Üo{Ð{~Ö-Ý&³iØ&ÀÚÑ³¨{ÜÑ{ÒÉ{³¨{~Ì³ÈVÉlÆÐiTÑ{~ÖØVÐÉ³ÌTÑÈ³i¨ËÂÉ{ÉÜÒ³ÉØÉ~³ÌØ ÜÜÒÙØ
ÚÕÙßÔÕÒÏÑÂÔÁÇÇßÚÂ
ËÖÁÔÊßÙÎÚÎÝ:0(ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÛÇÐËÖËØ¦ÙËÏÚÇËÑÇÚËßØ×

«Στόχος είναι
η υλοποίηση
προγραμμάτων
μετασχηματισμού
υψηλής δυναμικής
που ξεπερνούν τα
όρια της Ελλάδας.

Σε 50 χώρες

Ò¦ÊÇÝÙÚÕÙÚØÇÚÎÍÏÑÄÑÇÏÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÄÖÒ¦ÔÕÚÎÝÑÇÛ×ÝÚÕ
ÑÁÔÚØÕÇØÏÙÚËÃÇÝÛÇßÖÕÙÚÎØÃÐËÏ
ÚÎÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇËÖËÐËØÍÇÙÃÇÝ
ÑÇØÚ×ÔÕÒÄÑÒÎØÕßÚÕÕÓÃÒÕßÙË
ÄÒËÝÚÏÝËßØÜÖÇáÑÁÝÇÍÕØÁÝÙÚÏÝ
ÕÖÕÃËÝÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏËÃÚÇÏ®
¬ÏÝÖØÕÇÔÇÌËØÄÓËÔËÝÔÁËÝ
ÖØÕÙÒÂÉËÏÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔ¦ÒÒËÝÚÄÙËÝÓËÙÚÄÞÕÚÕÔ
ÊÏÖÒÇÙÏÇÙÓÄÚÜÔÇÖÇÙÞÕÒÕßÓÁÔÜÔÙÚÕÑÁÔÚØÕÇØÏÙÚËÃÇÝÁÜÝ

:0(ËÃÔÇÏÏÚÇÒÏÑ×ÔÙßÓÌËØÄÔÚÜÔËÖÏÞËÃØÎÙÎÓËÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÙËÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÖÄ
Þ×ØËÝÚÕßÑÄÙÓÕßÂÓËØÇ
ËÖËÐËØÍ¦àËÚÇÏÊÏÙÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÓËÑ¦ØÚËÝÑÇÏÊÏÇÞËÏØÃàËÚÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÖÄËÑÇÚ
Ñ¦ØÚËÝÖÒÎØÜÓ×ÔÙËËßØÜÖÇáÑÁÝÞ×ØËÝ
,ÒÁÍÞËÚÇÏÖÒËÏÕÉÎÌÏÑ¦ÇÖÄ
ÚÎÔ *+7 ,X\P[` ÁÔÇ ÏÚÇÒÏÑÄ
ËÖËÔÊßÚÏÑÄÑËÌ¦ÒÇÏÕßÖÄÑØÇÚÏÑÄÁÒËÍÞÕÑÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ
ÚÕßÏÚÇÒÏÑÕÆ¬ÇÓËÃÕßÇØÇÑÇÚÇÛÎÑ×ÔÑÇÏÇÔËÃÜÔËÚÇÏØËÃÇ
ËÏÙÂÒÛËÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÇÍÕØ¦
ÇÖÕÑÚ×ÔÚÇÝÚÎÛßÍÇÚØÏÑÂÚÎÝ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝ-PYZ[+H[HÖØ×ÎÔ
¬ÒÎØÕÌÕØÏÑÂÚÎÞ×ØÇ
ÓÇÝÎËÚÇÏØËÃÇÇÖÇÙÞÕÒËÃ 
¦ÚÕÓÇÖØÕÙÜÖÏÑÄ

Μονόδρομος η ψηφιακή κατάρτιση των εργαζομένων

SHUTTERSTOCK

Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Τη ριζική ÇÔÇÖØÕÙÇØÓÕÍÂÚÕßÙßÙÚÂÓÇÚÕÝËÔÊÕËÖÏÞËÏØÎÙÏÇÑÂÝÑÇÚ¦ØÚÏÙÎÝÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝÖØÕÚËÃÔËÏ
ÕÞÇØÇÑÚÎØÃàÕÔÚÇÝÓÕÔÄÊØÕÓÕÚÎÔÇÖÄÑÚÎÙÎÉÎÌÏÇÑ×ÔÊËÐÏÕÚÂÚÜÔËÔÚÄÝÚÎÝËÖÏÞËÃØÎÙÎÝ
ÍÏÇÚÕßÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÙÚÎÔËÖÕÞÂÚÎÝÎÝÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÝÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÝ¡¦ÒÏÙÚÇÕÆÔÊËÙÓÕÝ
ÙÚÎÔËÏÊÏÑÂÁÑÛËÙÂÚÕßÓËÚÃÚÒÕ!
ÑÖÇÃÊËßÙÎËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÍÏÇÚÎÔ
ÇÖÄÑÚÎÙÎÉÎÌÏÇÑ×ÔÊËÐÏÕÚÂÚÜÔ!
¡ÕÔÄÊØÕÓÕÝÙÚÎÔËÖÕÞÂÚÎÝÎÝ
ÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÝÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÝ®ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÎÞ×ØÇÓÇÝÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÚÎÞÇÓÎÒÄÚËØÎËÖÃÊÕÙÎÙÚÎÔ
ßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎ
ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ,\YVZ[H[Î
ÒÒ¦ÊÇÁÞËÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÊßÙÓËÔËÃÝ
ËÖÏÊÄÙËÏÝÚÕÞÇÓÎÒÄÚËØÕÖÕÙÕÙÚÄÙÚÎÔÙÚÎÔËÔÊÕËÖÏÞËÏØÎÙÏÇÑÂÑÇÚ¦ØÚÏÙÎÓËÓÄÒÏÝÚÕ
 ÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÔÇÖÇØÁÞÕßÔÙÚÕÇÔÛØ×ÖÏÔÕÊßÔÇÓÏÑÄ
ÚÕßÝÑÇÚ¦ØÚÏÙÎ©ËßØÜÖÇáÑÄÝ
ÓÁÙÕÝÄØÕÝËÃÔÇÏÖ¦ÔÜÇÖÄ 
¡¦ÒÏÙÚÇÎÁÒÒËÏÉÎËÃÔÇÏËÔÚÕÔÄÚËØÎÙÚÏÝÓÏÑØÕÓËÙÇÃËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝËÔ×ÚÇßÉÎÒÄÚËØÇÖÕÙÕÙÚ¦
ÑÇÚ¦ØÚÏÙÎÝÁÞÕßÔÕÏÓËÍÇÒÆÚËØËÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÇÒÒ¦ÑÇÏÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÁÔÚÇÙÎÝÍÔ×ÙÎÝ
©ÖØÕÚËÃÔËÏÚÎØÏàÏÑÂÇÔÇÖØÕÙÇØÓÕÍÂÚÕßÙßÙÚÂÓÇÚÕÝËÔÊÕËÖÏÞËÏØÎÙÏÇÑÂÝÑÇÚ¦ØÚÏÙÎÝÓË
ÚÎÙÚËÔÂÙßÔËØÍÇÙÃÇÄÒÜÔÚÜÔ
ÓËØ×ÔÍÏÇÊÏÇØÑÂËÑÖÇÃÊËßÙÎÙÚÕ
ÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝËØÍÇÙÃÇÝÑÇÏÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇËÑÖÇÏÊËßÚÏÑ×ÔÊÏÇÊØÕÓ×ÔÍÏÇÄÒÕßÝÚÕßÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝ
ÔÇÒßÚÏÑ¦ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝ
ÎÙËÏØÏÇÑÂ®ÒÕÍÏÑÂÖØ×ÚÇËÑÖÇÃÊËßÙÎÑÇÏÓËÚ¦ËØÍÇÙÃÇÚÜÔ
ËÑÖÇÏÊËßÚÏÑ×ÔÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔÚÎÝ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÝÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÝÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÝÊËÔÓÖÕØËÃÖÒÁÕÔÔÇ
ßÖÎØËÚÂÙËÏÚÏÝÇÔ¦ÍÑËÝËØÍÇàÕÓÁ-

Η ταχύτητα ³³ÉTÜo{~ÑÜÜÑo~Ñ{³¨ÌÉ¨oÑËÑØÑÑÂ{É{
o¨Êo¨Ñ³{ØÙÉÂ{Ì³i³ÉØ~Ñ{ÙiÐ{È¨oÉË³iÑÒo~iÙ{Ñ¨~ÖØÑÑÓÊØ
³ÈØVÑÑ×Ó¨É{. ÉÓ~ÚÉÊ³È

Η χώρα μας έχει
τη χαμηλότερη
επίδοση στην απόκτηση ψηφιακών
δεξιοτήτων στην
Ε.Ε., τονίζει ο ΣΕΒ.
ÔÜÔÑÇÏËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÚÇÞÆÚÎÚÇÚÜÔÚËÞÔÕÒÕÍÏÑ×ÔÇÒÒÇÍ×ÔÑÇÏ
ÚØÄÖÜÔËØÍÇÙÃÇÝÇÖÇÐÏ×ÔËÏÍØÂÍÕØÇÚÏÝÊËÐÏÄÚÎÚËÝÑÇÏÊÎÓÏÕßØÍËÃ
ÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÊÏÇØÑÕÆÝÇÔÇÔÁÜÙÂÝ
ÚÕßÝßÚÂÎÊÏÇØÑÂÝÖØÕÙÇØÓÕÍÂ
ÛËÜØËÃÚÇÏÖÒÁÕÔÇÖÇØÇÃÚÎÚÎÑÇÛ»
ÄÒÎÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßËØÍÇÙÏÇÑÕÆ
ÈÃÕß©ÏÉÎÌÏÇÑÁÝÊËÐÏÄÚÎÚËÝÑÇÏ
ËØÍÇÙÏÇÑÁÝÏÑÇÔÄÚÎÚËÝÇÖÕÚËÒÕÆÔ
ÚÎÔÁÇÕØÏàÄÔÚÏÇÓËÍ¦ÒÎÇÔ¦ÍÑÎ
ÍÏÇÚÕÔÖÇØÇÍÜÍÏÑÄÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
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ÒÒ¦ÊÇÇÑÄÓÇßÙÚËØËÃÙËÇßÚÄ
ÚÕÖËÊÃÕØÃÙÑËÚÇÏÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÕÔÊËÃÑÚÎ+,:0 ÓËÚÇÐÆÚÜÔ
ÞÜØ×ÔÄÖÕßÚÕÇÔÛØ×ÖÏÔÕÊßÔÇÓÏÑÄßÙÚËØËÃÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÄÙÕ
ÙËÊËÐÏÄÚÎÚËÝÞØÂÙÎÝÚÕßÏÇÊÏÑÚÆÕßÄÙÕÑÇÏÖØÕÎÍÓÁÔËÝÉÎÌÏÇÑÁÝÊËÐÏÄÚÎÚËÝËÔÊÕËÖÏÞËÏØÎÙÏÇÑÂÑÇÚ¦ØÚÏÙÎÇÔÇÍÔÜØÃàËÚÇÏ
ÜÝÑØÃÙÏÓÕÝÖßÒ×ÔÇÝÈËÒÚÃÜÙÎÝ
ÇßÚÂÝÚÎÝËÏÑÄÔÇÝ
ÏÇßÚÄÍÏÇÚÃÄÖÜÝÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÕÏÓËÒËÚÎÚÁÝÚÕßÊÃÔËÏÑÃÔÎÚØÕÙÚÕßÝ
ËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÇßÐ¦ÔËÏÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÏÑÄÚÎÚÇÈËÒÚÏ×ÔËÏÚÏÝÊËÐÏÄÚÎÚËÝÊÎÓÏÕßØÍËÃÇÓÕÏÈÇÃÇÕÌÁÒÎ
ÑÇÏËÔÚ¦ÙÙËÏÊÏÇØÑ×ÝÔÁËÝÏÊÁËÝ
ÙÚÕËØÍÇÙÏÇÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÈËÒÚÏ×ÔÕÔÚÇÝÚÏÝÏÑÇÔÄÚÎÚËÝÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÔÇÇÒÒ¦àÕßÔÑÇÏÔÇ
ÑÇÏÔÕÚÕÓÕÆÔÃÔÇÏ¦ØØÎÑÚÇÙßÔÊËÊËÓÁÔÎÓËÚÎÔÖØÕÕÖÚÏÑÂÚÕßÝ
ÑÇÏ¦ØÇÙÎÓÇÔÚÏÑÂÚÕßÝËßÛÆÔÎ

ÎÓÇÔÚÏÑÂÕÌËÃÒËÏÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÕÔÔÇËÃÔÇÏÙËÇßÚÂÔÚÎÔ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÑÇÏÎÙßÓÈÕÒÂÚÜÔ
ÑÕÏÔÜÔÏÑ×ÔËÚÇÃØÜÔ ØÃÙÏÓÎÝ
ÙÎÓÇÙÃÇÝÍÏÇÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÑÇÏ
ÚÕßÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÚÕßÝÛËÜØËÃÚÇÏ
ÁÚÙÏÎÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÜÔ
ÓÎÞÇÔÏÙÓ×ÔËÔÎÓÁØÜÙÎÝßÖÕÙÚÂØÏÐÎÝÑÇÏÑÇÛÕÊÂÍÎÙÎÝÚÜÔ
ÑÕÏÔÜÔÏÑ×ÔËÚÇÃØÜÔÑÇÛ×ÝÑÇÏÎ
ÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÚÜÔÓËÒ×ÔÚÕßÝÍÏÇ
ÇÔ¦ÍÑËÝÊÏÇÛÁÙÏÓÇÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇ
ÊØ¦ÙËÏÝÑÇÚ¦ØÚÏÙÎÝÑÇÏÚØÄÖÕßÝ
ÑÇÒÆÚËØÎÝÇÐÏÕÖÕÃÎÙÂÝÚÕßÝ
ÔÚÃÙÚÕÏÞÇÎÙßÓÓËÚÕÞÂÚÜÔ
ÑÕÏÔÜÔÏÑ×ÔËÚÇÃØÜÔËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÂÙËÄÒÇÚÇÙÚ¦ÊÏÇÙÞËÊÏÇÙÓÕÆÑÇÏËÑÖÄÔÎÙÎÝÖÕÒÏÚÏÑ×Ô
ÍÏÇÚÎÔËÑÖÇÃÊËßÙÎËÔÎÒÃÑÜÔ¡¦ÒÏÙÚÇÕËÑÚÏÓ¦ÄÚÏÎÑÇÚ¦
ÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÑ¦ÒßÉÎÚÜÔÔÁÜÔ
ÇÔÇÍÑ×ÔÍÏÇÚÕßÌÏÙÚ¦ÓËÔÕÞ¦ÙÓÇ
ÉÎÌÏÇÑ×ÔÊËÐÏÕÚÂÚÜÔÓÖÕØËÃÔÇ
ÇÖÕÚËÒÁÙËÏÕÊÎÍÄÍÏÇÚÎÔÓËÚÇØØÆÛÓÏÙÎÚÜÔßÌÏÙÚ¦ÓËÔÜÔÇÔÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑ×ÔÖÕÒÏÚÏÑ×Ô ØÃÔËÏ
ÊËÇÖÇØÇÃÚÎÚÕÔÇÇÐÏÕÒÕÍÎÛÕÆÔ
ÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÑÇÏÎÊÏ¦ØÛØÜÙÎÚÕß
ßÖ¦ØÞÕÔÚÕÝÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÝÑÇÛ×ÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏ
ÖÜÝÎÁÜÝÚ×ØÇÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÕß
ÕÍÇØÏÇÙÓÕÆÍÏÇÚÎÔÖÇÙÞÄÒÎÙÎÑÇÏÚÎÔÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÂ ÇÚ¦ØÚÏÙÎ ËÖÏÊËÏÑÔÆËÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÞÇÓÎÒÁÝËÖÏÊÄÙËÏÝ
¬ÕÃÊÏÕËÑÚÏÓ¦ÕÑÇÏÍÏÇ
ÚÕßÝËÛÔÏÑÕÆÝÑÇÏÚÕßÝÑÕÏÔÕÚÏÑÕÆÝÖÄØÕßÝÖÕßÊÏÇÚÃÛËÔÚÇÏÍÏÇ
ÚÎÔËÔÊÕËÖÏÞËÏØÎÙÏÇÑÂÑÇÚ¦ØÚÏÙÎ
¬ÁÒÕÝÕÆÔÊËÙÓÕÝÖØÕÚËÃÔËÏ
ÚÎÙÚËÔÄÚËØÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÚÜÔ
ËÓÖÒËÑÕÓÁÔÜÔËØÍÇàÄÓËÔÕÏÖÕÒÏÚËÃÇÑÇÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÓÁÙÇÇÖÄ
ÑÒÇÊÏÑ¦ÙßÓÈÕÆÒÏÇÊËÐÏÕÚÂÚÜÔ
ÇÔÇÓÄØÌÜÙÎÚÜÔÖØÕÍØÇÓÓ¦ÚÜÔ
ßÔËÞÏàÄÓËÔÎÝÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÂÝ
ÇÚ¦ØÚÏÙÎÝ ÑÇÏÙÆÔÊËÙÎ
ÚÜÔÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔËÑÖÇÃÊËßÙÎÝ
ÑÇÏÑÇÚ¦ØÚÏÙÎÝÓËÚÏÝÇÔ¦ÍÑËÝÚÎÝ
ÇÍÕØ¦ÝËØÍÇÙÃÇÝÙËÊËÐÏÄÚÎÚËÝ

Επενδύσεις ÆÉÕßÝËÑÇÚËßØ×
ÍÏÇÚÎÙÚÂØÏÐÎÚÕßÖØÕáÄÔÚÕÝ
ÛËØÓÇÏÔÄÓËÔÕßÑÇÖÔÕÆNSVÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÞÛËÝÎ)YP[PZO(TLYPJHU
;VIHJJV)(;ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
©ÏËÖËÔÊÆÙËÏÝÇÌÕØÕÆÔÑßØÃÜÝÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÑÇÏÚÎÙÚÂØÏÐÎ
ÚÕßÊÏÑÚÆÕßÖ×ÒÎÙÎÝÚÕßÔÁÕß
ÖØÕáÄÔÚÕÝÚÕÕÖÕÃÕÖØÏÔÇÖÄ
ÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÁÑÒËÏÙËÁÔÇÞØÄÔÕ
ÖÇØÕßÙÃÇÝÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÇÍÕØ¦
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÙÞËÚÏÑÂÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÚÕÖÕÙÄÚÜÔËÑÇÚ
ËßØ×ÛÇËÖËÔÊßÛËÃÚÎÔËÖÄÓËÔÎ
ÊÏËÚÃÇÚÄÞÕÝÛÇËÃÔÇÏÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇËÔÄÝËÑÚËÚÇÓÁÔÕßÊÏÑÚÆÕßÒÏÇÔÏÑÂÝÖ×ÒÎÙÎÝÚÕßÖØÕáÄÔÚÕÝNSVÙÚÕÕÖÕÃÕËÖËÔÊÆËÏ
ÙÚØÇÚÎÍÏÑ¦Î)(;ÑÇÛ×ÝÙßÔÏÙÚ¦ÁÔÇÖØÕáÄÔÓËÏÜÓÁÔÕßÊßÔÎÚÏÑ¦ÑÏÔÊÆÔÕß
4ËÚÎÔÁÇËÖÁÔÊßÙÎÙÚÄÞÕÝ
ËÃÔÇÏÕÏÙßÙÑËßÁÝNSVÇØÞÏÑ¦ÔÇ
ÍÃÔÕßÔÊÏÇÛÁÙÏÓËÝÙËÙÎÓËÃÇÒÏÇÔÏÑÂÝÖ×ÒÎÙÎÝÖËØÃÖÚËØÇÑÇÏÓÃÔÏÓ¦ØÑËÚÙËÄÒÎÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÄÚÏÙÂÓËØÇÎËÚÇÏØËÃÇÊÏÇÛÁÚËÏÚÇÖØÕáÄÔÚÇNSVÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÓÁÙÜÚÎÝ
5VIHJJV
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÇßÚÂÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÎÙÞËÚÏÑÂÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÛÇ
ÙßÔËÞÏÙÚËÃÑÇÏÛÇËÔÏÙÞßÛËÃÑÇÛ×ÝÕÏÙßÙÑËßÁÝÑÇÏÚÇULVZ[PJRZ
ØÇÈÊÕÏÑÇÖÔÕÆÛÇËÐÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔÔÇÊÏÇÚÃÛËÔÚÇÏÓÁÙÜÚÜÔ
ÙÎÓËÃÜÔÖ×ÒÎÙÎÝÚÎÝ5VIHJJV
ÚÕßÎÒËÑÚØÕÔÏÑÕÆÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÕÝ
UVIHJJVNYÑÇÏÞÏÒÏ¦ÊÜÔ¦ÒÒÜÔ
ÙÎÓËÃÜÔÖ×ÒÎÙÎÝÙËÄÒÎÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇ
ËÖÁÑÚÇÙÎÇßÚÂÚÕßÊÏÑÚÆÕß
ÊÏÇÔÕÓÂÝÚÎÝ)(;/LSSHZÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÎÝÓÏÑØÂÝÒÏÇÔÏÑÂÝÙßÓÖÃÖÚËÏÓËÚÎÔËÏÙÇÍÜÍÂÚÜÔÔÁÜÔ
ÖØÕáÄÔÚÜÔÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÇÍÕØ¦
ÚÕßNSVUHUVÑÇÏÚÕßNSVWYVÊÆÕ
ÔÁÜÔÓÕÔÚÁÒÜÔÙßÙÑËß×ÔÛÁØÓÇÔÙÎÝÑÇÖÔÕÆÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔ
ËÚÇÏØËÃÇÎÒÒ¦ÊÇËÃÔÇÏÓÃÇÇÖÄ

ÚÏÝÖØ×ÚËÝÞ×ØËÝÚÎÝßØ×ÖÎÝ
ÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÊÏÇÚÃÛËÔÚÇÏÕÏÔÁËÝ
ÙßÙÑËßÁÝ
ËÚÇÏØËÃÇÇÑÄÓÎÖÇØÇÊÁÞËÚÇÏÄÚÏÕÏËÖËÔÊÆÙËÏÝÚÎÝÛÇÙßÓÈ¦ÒÕßÔÛËÚÏÑ¦ÙÚÎÖÕØËÃÇÚÎÝ
ÓÏÑØÂÝÒÏÇÔÏÑÂÝÎÕÖÕÃÇÁÞËÏ
ÖÒÎÍËÃÏÊÏÇÃÚËØÇÇÖÄÚÎÔÑØÃÙÎ
¡ÁÞØÏÙÂÓËØÇÞÏÒÏ¦ÊËÝÙÎÓËÃÇ
Ö×ÒÎÙÎÝÁÞÕßÔÑÒËÃÙËÏËÏÊÏÑ¦
ÓÁÙÇÙÚÇÞØÄÔÏÇÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÑØÃÙÎÝ
¬ÇULVZ[PJRZËÃÔÇÏØ¦ÈÊÕÏÑÇÖÔÕÆÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÙÚÏÝ
ÙßÙÑËßÁÝNSVÑÇÏËÃÔÇÏÙÞËÊÏÇÙÓÁÔËÝÓËÔÁÕÌÃÒÚØÕÖÕßÈËÒ-

Αφορούν κυρίως
τη δημιουργία και
τη στήριξη του δικτύου
πώλησης του νέου
προϊόντος glo.
ÚÏ×ÔËÏÚÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÚÕß
ÖØÕáÄÔÚÕÝ¬ÇÔÁÇÇßÚ¦ÖØÕáÄÔÚÇULVZ[PJRZÛÇËÃÔÇÏÊÏÇÛÁÙÏÓÇ
ÑÇÏÙËÔÁËÝÍËßÙÚÏÑÁÝÖØÕÚ¦ÙËÏÝ
ÇÔÚÃËßØ×
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔËÚÇÏØËÃÇÕÏ
ÔÁËÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÚÎÝ¬ÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÇßÐÂÙÕßÔ
ÖËØÇÏÚÁØÜÚÎÔÑÃÔÎÙÎËÓÖÕØËßÓÇÚÕÑÏÈÜÚÃÜÔÙÚÕÏËÛÔÁÝÏÇÓËÚÇÑÕÓÏÙÚÏÑÄ ÁÔÚØÕÚÕßÕÓÃÒÕßÙÚÕÔËÏØÇÏ¦
¬ÕNSVËÃÔÇÏÓÏÇÙßÙÑËßÂÖÕß
ÛËØÓÇÃÔËÏÞÜØÃÝÔÇÑÇÃËÏËÏÊÏÑ¦
ÙÞËÊÏÇÙÓÁÔËÝØ¦ÈÊÕßÝÑÇÖÔÕÆ
¬ÕÇËØÄÒßÓÇÖÕßÙÞÎÓÇÚÃàËÚÇÏ
ÓËÚÎÛÁØÓÇÔÙÎÚÜÔËÏÊÏÑ×ÔØ¦ÈÊÜÔÑÇÖÔÕÆÖÇØ¦ÍËÏÓÏÇÌßÙÏÑÂÍËÆÙÎÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÓËÇßÚÂ
ÚÕßÚÙÏÍ¦ØÕßÓËÖËØÃÖÕß  
 ÒÏÍÄÚËØËÝÚÕÐÏÑÁÝÕßÙÃËÝ
ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÔÑÇÖÔÄÚÕß
ÚÙÏÍ¦ØÕß

Προειδοποιήσεις ΙΟΒΕ
παρά τη βελτίωση
του οικονομικού κλίματος
ΜικρήÇÔ¦ÑÇÓÉÎÖÇØÕßÙÃÇÙËÕ
ËÃÑÚÎÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆ ÒÃÓÇÚÕÝ
ÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕÚÕßÑÇÛ×Ý
ÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙÚÏÝÓÕÔ¦ÊËÝ
ÇÖÄÚÏÝÓÕÔ¦ÊËÝÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕÈËÒÚÃÜÙÎÇßÚÂÇÖÕÊÃÊËÚÇÏÑßØÃÜÝÙÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝ
ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÂÝËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝ
ÑÇÏÚÎÝÇÔÄÊÕßÚÜÔËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ×ÔÖØÕÙÊÕÑÏ×ÔÙÚÕÔÑÒ¦ÊÕ
ÚÜÔßÖÎØËÙÏ×Ô
ÇØ¦Ö¦ÔÚÜÝÚÎÍËÔÏÑÂËßÌÕØÃÇÖÕßËÖÏÑØÇÚËÃÚÕÊØßÓÇ
©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÑÇÏÏÕÓÎÞÇÔÏÑ×Ô
ØËßÔ×Ô©ÚÕÕÖÕÃÕÊÏËÔËØÍËÃÑ¦ÛËÓÂÔÇÚÎÔÁØËßÔÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÙßÍÑßØÃÇÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÚÕßÝÖÏÛÇÔÕÆÝÑÏÔÊÆÔÕßÝÍÏÇ
ÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÇÔÇÌÁØÕÔÚÇÝÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦!ÖÇØÇÍÜÍÏÑÂÈ¦ÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÖÇØÇÓÁÔËÏÇÙÛËÔÂÝÎÇÔËØÍÃÇ
ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ßÉÎÒÂÑÇÏÚÕËÖÃÖËÊÕËÖËÔÊÆÙËÜÔÖÕÒÆÞÇÓÎÒÄÚËØÕÇÖÄÇßÚÄÖÕßÛÇÙÚÎØÃÐËÏÓÏÇ
ÓËÙÕÖØÄÛËÙÓÇÏÙÞßØÂÇÔ¦ÖÚßÐÎ
ÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ©ÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÝÞ×ØÕÝËÃÔÇÏÖËÖËØÇÙÓÁÔÕÝ
ÑÇÏÚÕÊÎÓÄÙÏÕÞØÁÕÝÖÇØÇÓÁÔËÏ
ÏÊÏÇÃÚËØÇßÉÎÒÄ®
ÚÕÔÑÒ¦ÊÕÚÎÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝ
ÕÊËÃÑÚÎÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ×ÔÖØÕÙÊÕÑÏ×ÔßÖÕÞ×ØÎÙËÙÚÏÝ 
ÓÕÔ¦ÊËÝÇÖÄÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕËÔ×ÖÕÒÆËÔÚÕÔÄÚËØÎÂÚÇÔ
ÎÑ¦ÓÉÎÚÕßÙÞËÚÏÑÕÆÊËÃÑÚÎ
ÙÚÕÔÑÒ¦ÊÕÚÜÔÑÇÚÇÙÑËß×Ô
ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕ
ÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙÚÏÝÓÕÔ¦ÊËÝÇÖÄÚÏÝÓÕÔ¦ÊËÝÚÕÔ
©ÑÚ×ÈØÏÕÓËÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÖÚ×ÙÎÔÇÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏÙÚÎÔ
ÑÇÚÎÍÕØÃÇÚÜÔÏÊÏÜÚÏÑ×ÔÑÇÚÇÙÑËß×Ô
©ØÏÇÑÂÈËÒÚÃÜÙÎÖÇØÇÚÎØÂÛÎÑËÙÚÕÔÑÒ¦ÊÕÚÕßÒÏÇÔÏÑÕÆ
ËÓÖÕØÃÕßÄÖÕßÕÊËÃÑÚÎÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ×ÔÖØÕÙÊÕÑÏ×ÔÇÔÂÒÛË
ÙÚÏÝÓÕÔ¦ÊËÝÇÖÄÚÏÝ  
ÓÕÔ¦ÊËÝÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕËÔ×Õ
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÝÊËÃÑÚÎÝÙÚÕÔÑÒ¦-

ÊÕÚÜÔßÖÎØËÙÏ×ÔËÖÃÙÎÝËÔÏÙÞÆÛÎÑËÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕÑÇÛ×Ý
ÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙÚÏÝ ÓÕÔ¦ÊËÝÇÖÄÓÕÔ¦ÊËÝÚÕÔ
©ÑÚ×ÈØÏÕ
© ÊËÃÑÚÎÝ ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÂÝ
ËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝËÔÏÙÞÆÛÎÑËÂÖÏÇ
ÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕÑÇÏÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙÚÏÝÇÖÄÓÕÔ¦ÊËÝ
±ÙÚËØÇÇÖÄÚÎÔÁÇ¦ÔÕÊÕÕÏÒÒÎÔËÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÊËÔÙßÍÑÇÚÇÒÁÍÕÔÚÇÏÖÒÁÕÔÙÚÎÔÖËÔÚ¦ÊÇ
ÚÜÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÇÏÙÏÄÊÕÐÜÔ
ÙÚÎÔ¬ÎÔÖØ×ÚÎÛÁÙÎÙË
ÇßÚÂÔÚÎÔÑÇÚ¦ÚÇÐÎÑÇÚÁÞËÏÎ
ÕßÒÍÇØÃÇÓËÓÕÔ¦ÊËÝÇÖÄ
ÑÇÏÚÎÔÖÁÓÖÚÎÎÙÖÇÔÃÇ
ÇÖÄ ÒÒ¦ÊÇÈØÃ-

Η καταναλωτική
εμπιστοσύνη
ενισχύθηκε
τον Νοέμβριο.
ÙÑËÚÇÏÙÚÎÎÛÁÙÎÓÇàÃÓËÚÎ
ªÕßÓÇÔÃÇ
ËÇÔÚÃÛËÙÎÖ¦ÔÚÜÝÓËÚÕÔ
ÊËÃÑÚÎËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ×ÔÖØÕÙÊÕÑÏ×ÔÙÚÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÕÊËÃÑÚÎÝ
ßÖËßÛÆÔÜÔÖØÕÓÎÛËÏ×ÔÙÚÎÓËÚÇÖÕÃÎÙÎ740ÖÕßÑÇÚÇØÚÃàËÏ
Î0/:4HYRP[ÖØÕÑÇÒËÃÖÕÒÆÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇ
©ËÔÒÄÍÜÊËÃÑÚÎÝËÔÏÙÞÆÛÎÑËÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕÌÚ¦ÔÕÔÚÇÝÚÏÝ
ÓÕÔ¦ÊËÝÇÖÄÚÏÝÓÕÔ¦ÊËÝÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕ
ÈËÒÚÃÜÙÎÇßÚÂÕÌËÃÒËÚÇÏ
ÙÚÎÔ¦ÔÕÊÕÚÜÔÔÁÜÔÖÇØÇÍÍËÒÏ×ÔÍÏÇÚÏÝÇÍÕØÁÝÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÓËÚÕÔØßÛÓÄÇÆÐÎÙÎÝ
ÔÇÑÇÚÇÍØ¦ÌËÏßÉÎÒÄÁÐÏÓÎÔ×ÔÙÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÜÔÔÁÜÔ
ÖÇØÇÍÍËÒÏ×ÔÍÏÇÚÏÝËÍÞ×ØÏËÝ
ÇÍÕØÁÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÙÚÎÔÇÆÐÎÙÎ
ÚÕßÇØÏÛÓÕÆÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔ
ÙÚÎÓËÚÇÖÕÃÎÙÎ
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Εντονη κινητικότητα
μεταξύ των οίκων
ειδών πολυτελείας
Μετά την εξαγορά του Tiffany από τη LVMH,
η Kering φέρεται να συζητά με Μoncler
H αρχή ÁÍÏÔËÓËÚÎÔÑÃÔÎÙÎÚÕß
¡ÖËØÔ¦ØØÔÄÚÕßÏÊØßÚÂÚÕß
ÑÕÒÕÙÙÕÆÚÎÝ3V\PZ=\P[[VU4VL[
LUULZZ`ÕÕÖÕÃÕÝËÐÇÍÄØÇÙËÚÕÔ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄ ÕÃÑÕ ÑÕÙÓÎÓ¦ÚÜÔ
;PMMHU`ÑÇÏÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÎÑÃÔÎÙÎÇßÚÂÛÇÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏÜÝÑÇÚÇÒÆÚÎÝÍÏÇÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝËÐËÒÃÐËÏÝÙÚÕÔ
ÑÒ¦ÊÕÚÜÔËÏÊ×ÔÖÕÒßÚËÒËÃÇÝ©
ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄÝÚÕßÄÓÏÒÕÝ2LYPUN
ÙÚÕÔÕÖÕÃÕÇÔÂÑËÏÓÏÇÍÑ¦ÓÇËÓÖÕØÏÑ×ÔÙÎÓ¦ÚÜÔÙÚÇËÃÊÎÖÕÒßÚËÒËÃÇÝÑÇÏÙÚÎÔßÉÎÒÂØÇÖÚÏÑÂÄÖÜÝÕ
.\JJPÌÁØËÚÇÏÔÇËÔÊÏÇÌÁØËÚÇÏÍÏÇ
ËÐÇÍÕØ¦ÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÑÇÚÇÙÑËßÂÝ
ÞËÏÓÜÔÏ¦ÚÏÑÜÔØÕÆÞÜÔ¡VUJSLY
¦ÔÚÜÝÕªÁÓÕªÕßÌÃÔÏÊÏËßÛÆÔÜÔ
ÙÆÓÈÕßÒÕÝÑÇÏÓËÍÇÒÕÓÁÚÕÞÕÝÚÎÝ
4VUJSLYÚÕÊÏÁÉËßÙËËÖÏÙÎÓÇÃÔÕÔÚÇÝÄÚÏÇÖÒ×ÝÕÏÊÆÕËÚÇÏØËÃËÝËÃÞÇÔÓËØÏÑÁÝÙßàÎÚÂÙËÏÝÇÒÒ¦ÊËÔ
ÍÃÔËÚÇÏÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÍÏÇÑ¦ÖÕÏÇÙßÓÌÜÔÃÇÚÏÓÂÓËÚÕÞÂÝ
ÚÎÝ4VUJSLYÎÕÖÕÃÇÁÍÏÔËÊÏ¦ÙÎÓÎÍÏÇÚÇËÖËÔÊßÓÁÔÇÚà¦ÑËÚÑÇÏÚÇ
ØÕÆÞÇÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÙÚÎÔ
ÕØËÏÈÇÙÃÇÑÇÏÙË¦ÒÒËÝÇÛÒÎÚÏÑÁÝ
ÞËÏÓËØÏÔÁÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝËÃÞË
¦ÔÕÊÕÁÜÝÑÇÏ ÓËÚ¦ÚÕÙÞËÚÏÑÄÊÎÓÕÙÃËßÓÇÚÕß)SVVTILYN

ÖÕßÇÔÁÌËØËÄÚÏÕÏÊÆÕËÚÇÏØËÃËÝ
Ñ¦ÔÕßÔÊÏËØËßÔÎÚÏÑÁÝÙßàÎÚÂÙËÏÝ
ÓËÚÕÞÂÚÎÝ2LYPUNËÔÏÙÞÆÛÎÑË
 ¬ÕÊÎÓÕÙÃËßÓÇÇÔÇÛÁØÓÇÔË
ÚÏÝÌÂÓËÝÑÇÏÚÏÝÖØÕÙÊÕÑÃËÝÖÜÝ
ËÖÃÑËÏÔÚÇÏÔÁËÝÙßÓÌÜÔÃËÝÙÚÕÔ
ÑÒ¦ÊÕÕÕÖÕÃÕÝÑßØÏÇØÞËÃÚÇÏÇÖÄ

Ο επικεφαλής της
Moncler επιβεβαίωσε
τις επαφές με Kering,
τονίζοντας όμως
ότι δεν συζητείται
συμφωνία εξαγοράς.
ÑÕÒÕÙÙÕÆÝÇÔÑÇÏÕØÏÙÓÁÔËÝÖÎÍÁÝÇÖÄÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝÑÇÏÇÖÄÚÕÔ
ÃÊÏÕÚÕÔÑÒ¦ÊÕËÑÌØ¦àÕßÔÚÕÔÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄÚÕßÝÍÏÇÚÇÕÌÁÒÎÖÕß
ÖÏÛÇÔ×ÝÛÇÖØÕÁÑßÖÚÇÔÇÖÄÁÔÇ
ÙßÔÊßÇÙÓÄ2LYPUN4VUJSLY

Επαφές
6ªÁÓÕªÕßÌÃÔÏÕÕÖÕÃÕÝËÐÇÍÄØÇÙËÚÎ4VUJSLYÚÕÑÇÏÚÎÔ
ÇÔÇÔÁÜÙËÊßÔÇÓÏÑ¦ÊÂÒÜÙËÄÚÏ

Πιθανός αποκλεισμός
της Huawei από δίκτυα
5G της Ολλανδίας
Τουλάχιστον  ËÑÇÚËßØ×ÌÏÒÕÊÕÐËÃÔÇÇÖÕÑÕÓÃÙËÏÚÕÕÒÒÇÔÊÏÑÄ
ÊÎÓÄÙÏÕÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÊÎÓÕÖØ¦ÚÎÙÎÙßÞÔÕÚÂÚÜÔÍÏÇÊÃÑÚßÇÑÏÔÎÚÂÝÚÎÒËÌÜÔÃÇÝÎÝÍËÔÏ¦Ý.
¥ÙÚÄÙÕÎ²¦ÍÎ¦ÌÎÙËÇÔÕÏÞÚÄÚÕ
ËÔÊËÞÄÓËÔÕÔÇÇÖÕÑÒËÃÙËÏÕØÏÙÓÁÔÕßÝÖØÕÓÎÛËßÚÁÝÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑÕÆßÒÏÑÕÆË¦ÔÑØÃÔËÏÄÚÏËÍËÃØÕßÔ
ÇÔÎÙßÞÃËÝÍÏÇÚÎÔËÛÔÏÑÂÇÙÌ¦ÒËÏÇ
ÚÎÝÞ×ØÇÝ¡ËÚÇÐÆÇßÚ×ÔÎÑÏÔËàÏÑÂ/\H^LPÖÕßÁÞËÏÑÇÚÎÍÕØÎÛËÃ
ÇÖÄÚÏÝÄÚÏÕËÐÕÖÒÏÙÓÄÝÚÎÝ
ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÍÃÔËÏÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕ
ËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎÝÇÖÄÚÎÔÑÏÔËàÏÑÂ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÓËÙÚÄÞÕÚÎÔÑÇÚÇÙÑÕÖËÃÇÑ¦ÚÏÚÕÕÖÕÃÕÇØÔËÃÚÇÏÑÇÚÎÍÕØÎÓÇÚÏÑ¦Î/\H^LP©ÏÖØ×ÚËÝ
ÙßÞÔÄÚÎÚËÝÛÇÊÎÓÕÖØÇÚÎÛÕÆÔ
ÙÚÇÊÏÇÑ¦ÓÁÞØÏÚÏÝÕßÔÃÕßÊÂÒÜÙËÞÛËÝÎßÌßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô±ÖÕÛÁÙËÜÔÚÎÝ©ÒÒÇÔÊÃÇÝ

«Κρίσιμης σημασίας
εξαρτήματα του δικτύου θα παρέχονται
μόνο από αξιόπιστους
προμηθευτές», αναφέρει σχετική ανακοίνωση.
¡ÄÔÇ ÁÏàËØÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÖ¦ØÕßÔÓÁØÕÝÙËÇßÚÁÝÕÏÚØËÏÝÓËÍ¦ÒËÝÕÒÒÇÔÊÏÑÁÝÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑÁÝ
ËÚÇÏØËÃËÝ275=VKHMVULAPNNVÑÇÏ
;4VIPSL¥ÙÚÄÙÕÙËÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎ
ÖÕßËÐÁÊÜÙËÎÑ ÁÏàËØÇÔÇÌÁØËÚÇÏÖÜÝÑØÃÙÏÓÎÝÙÎÓÇÙÃÇÝËÐÇØÚÂÓÇÚÇÚÕßÊÏÑÚÆÕßÛÇÖÇØÁÞÕÔÚÇÏ
ÓÄÔÕÇÖÄÇÐÏÄÖÏÙÚÕßÝÖØÕÓÎÛËßÚÁÝ®²ÜØÃÝÔÇÍÃÔËÚÇÏÇÔÇÌÕØ¦ÙÚÎ
/\H^LPÙÚÎÊÂÒÜÙÎÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÎÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙÎÖÜÝÓÖÕØËÃ
ÔÇÇÖÕÑÒËÏÙÚËÃÁÔÇÝÇÔÇÐÏÄÖÏÙÚÕÝ
ÖØÕÓÎÛËßÚÂÝË¦ÔßÖ¦ØÞËÏÎßÖÕÉÃÇ
ÖÜÝÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÑÇÚÇÞØÇÙÚËÃ
ÂÔÇÇÖËÔËØÍÕÖÕÏÂÙËÏÚÎÔßÖÕÊÕÓÂÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×ÔÚÎÝ©ÒÒÇÔÊÃÇÝÂÇÔßÖ¦ØÞÕßÔÙÚËÔÕÃÊËÙÓÕÃ
ÓËÐÁÔËÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝÖÕßËÓÖÒÁÑÕÔÚÇÏÙËÑÇÚÇÙÑÕÖËÃÇ®²ÛËÝÕ
ÓËØÏÑÇÔÄÝßÖÕßØÍÄÝÐÜÚËØÏÑ×Ô
¡¦ÏÑÕÓÖÁÕÊÂÒÜÙËÇÖÄÚÎÏÙÙÇÈ×ÔÇÄÚÏÎ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔËØÍ¦àËÚÇÏÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇ×ÙÚËÔÇ

ÊÏÇÙÌÇÒÃÙËÏÖÜÝÕÏÙÆÓÓÇÞÕÃÚÎÝ
ÇÔ¦ÚÕÔÑÄÙÓÕÍÔÜØÃàÕßÔÖÕÏÕÏËÃÔÇÏÕÏÑÃÔÊßÔÕÏÖÕßßÖ¦ØÞÕßÔÄÚÇÔ
ÙßÔËØÍ¦àÕÔÚÇÏÓËËÚÇÏØËÃËÝÄÖÜÝÎ
/\H^LPËÔÇÔÇÌÁØÛÎÑËÕÔÕÓÇÙÚÏÑ¦ÙÚÎÔÑÏÔËàÏÑÂÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑÂËÚÇÏØËÃÇÇÒÒ¦ÞØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙËÚÕÔÄØVÊÃÑÚßÇÖÕßÊËÔËÃÔÇÏ
ËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝ®
ÊÎÓÕÖØ¦ÚÎÙÎÚÎÝÙßÞÔÄÚÎÚÇÝÚÜÔ.OaÖÕßÙßÔÂÛÜÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÇÏÍÏÇÚÇÔÁÇÊÃÑÚßÇ.
ÛÇÍÃÔËÏÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÕßÑÇÛ×Ý
ÎÕÒÒÇÔÊÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÓËÚÇÑÏÔËÃ
ÁÔÇËÖÃÍËÏÕÊÕØßÌÕØÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇ
ÖÕßÛÇÖØÕÑÇÒÕÆÙËÖÇØËÓÈÕÒÁÝ
¬ÕÔÖØÃÒÏÕÎÕÒÒÇÔÊÏÑÂßÖÎØËÙÃÇÖÒÎØÕÌÕØÏ×Ô(0=+ËÃÞË
ÖØÕËÏÊÕÖÕÏÂÙËÏÖÜÝÎÞ×ØÇÊËÔÛÇ
ÖØÁÖËÏÔÇËÐÇØÚ¦ÚÇÏÇÖÄÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑÄËÐÕÖÒÏÙÓÄÖÕßÖØÕÁØÞËÚÇÏ
ÇÖÄÞ×ØËÝÖÕßÁÞÕßÔËÖÏÛËÚÏÑÂ
ÑßÈËØÔÕÙÚØÇÚÎÍÏÑÂ®ÃÞËÇÔÇÌÁØËÏÖÜÝÎ ÃÔÇÇÖÕÚËÒËÃÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÖËÏÒÂÍÏÇÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÑÇÚÇÙÑÕÖËÃÇËÚÇÏØËÃÇ275ÙÑÕÖËÆËÏ
ÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏËÐÕÖÒÏÙÓÄÚÎÝ
/\H^LPÓÄÔÕÙËÑËØÇÃËÝØÇÊÏÕÙÎÓ¦ÚÜÔÚÏÝÕÖÕÃËÝÛËÜØËÃÖËØÏÌËØËÏÇÑÂÝ®ÙÎÓÇÙÃÇÝÙÚÇÊÃÑÚßÇ.
ËÔ×ÕÈÇÙÏÑÄÝËÐÕÖÒÏÙÓÄÚÎÝÛÇ
ÖØÕÁØÞËÚÇÏÇÖÄÊßÚÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝ
275ÁÞËÏÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏËÖÃÙÎÝÄÚÏ
ÙÑÕÖËÆËÏÔÇÇÖÕÓÇÑØÆÔËÏÙÚÇÊÏÇÑ¦ËÐÕÖÒÏÙÓÄÚÎÝ/\H^LPÇÖÄÖÇÒÇÏÄÚËØÇÊÃÑÚßÇÑÏÔÎÚÂÝÚÎÒËÌÜÔÃÇÝ¬ÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕÚÇÑÄÓÓÇÚÇÚÎÝ
ÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝËÃÞÇÔßÖÕÙÚÎØÃÐËÏ
ÙÞÁÊÏÕÔÄÓÕßÖÕßÛÇÇÖÁÑÒËÏËÚÎ
/\H^LPÇÖÄÚÇÕÒÒÇÔÊÏÑ¦ÊÃÑÚßÇ
.ÜÙÚÄÙÕËÃÞËÑÇÚÇÉÎÌÏÙÚËÃÇÖÄ
ÚÇÑÄÓÓÇÚÇÚÕßÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÆÙßÔÇÙÖÏÙÓÕÆÖÕßËÃÞÇÔßÖÕÙÚÎØÃÐËÏÄÚÏÊËÔÛÇÂÚÇÔÙÕÌÄÔÇÚËÛËÃ
ÙÚÕÙÚÄÞÇÙÚØÕÓÃÇÓÄÔÕÞ×ØÇÂ
ÓÃÇÓÄÔÕËÚÇÏØËÃÇ¬ÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎÕ
ØËÚÇÔÄÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ¡ÖÄØÏÝ
¬àÄÔÙÕÔ¦ÌÎÙËÔÇËÔÔÕÎÛËÃÄÚÏÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÚÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÜÔ§ÁÇÝÎÒÇÔÊÃÇÝ
ÑÇÏßÙÚØÇÒÃÇÝÑÇÏÔÇÖËØÏÕØÃÙËÏ
ÂÔÇÇÖÕÑÒËÃÙËÏÚÎ/\H^LPÇÖÄÚÇ
ÈØËÚÇÔÏÑ¦ÊÃÑÚßÇÖÁÓÖÚÎÝÍËÔÏ¦Ý
.ËÔÛÁÒÜÇßÚÂÎÞ×ØÇÔÇËÃÔÇÏËÞÛØÏÑÂÞÜØÃÝÒÄÍÕÇÖÁÔÇÔÚÏÙË
ËÖËÔÊÆÙËÏÝÇÖÄÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÖÄ
ÚÎÔ¦ÒÒÎÖÒËßØ¦ÊËÔÓÖÕØÕÆÓËÔÇ
àÎÓÏ×ÙÕßÓËÚÇàÜÚÏÑÂÝÙÎÓÇÙÃÇÝ
ËÛÔÏÑ¦ÓÇÝÙßÓÌÁØÕÔÚÇ®
REUTERS, BLOOMBERG

ÇÖÄÑÇÏØÕÆËÏÝÑÇÏØÄÔÊÏÇÚÎØËÃ
ËÖÇÌÁÝÑÇÏÙßÔÕÓÏÒÃËÝÓËËÖËÔÊßÚÁÝÑÇÏ¦ÒÒÕßÝÖÇÃÑÚËÝÙÚÕÔÑÒ¦ÊÕÓËÚÇÐÆÚÜÔÕÖÕÃÜÔÑÇÏÓËÚÕÔ
ÄÓÏÒÕ2LYPUN
ÚÄÞÕÝÚÕßÔÇÊÏËØËßÔÂÙËÏÚÏÝ
ÖÏÛÇÔÁÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÁÝËßÑÇÏØÃËÝÖÕß
ÇÔÇÑÆÖÚÕßÔ×ÙÚËÔÇËÔÏÙÞÆÙËÏ
ÖËØÇÏÚÁØÜÚÎÔËÖÏÚßÞÎÓÁÔÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝ4VUJSLY¥ÙÚÄÙÕËÖÃ
ÚÕßÖÇØÄÔÚÕÝÊËÔßÖ¦ØÞËÏÑ¦ÖÕÏÇ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÖØÄÚÇÙÎßÖÄËÐÁÚÇÙÎ®ÖØÕÙÁÛËÙËÕÑªÕßÌÃÔÏÏÇÚÎØËÃÓËØÃÊÏÕ ÙÚÎ4VUJSLYÎ
ÕÖÕÃÇÐËÑÃÔÎÙËÌÚÏ¦ÞÔÕÔÚÇÝßÖÔÄÙÇÑÕßÝÑÇÏÚà¦ÑËÚÞÏÕÔÏÕÆÇÒ¦
ËÐËÒÃÞÛÎÑËÙËÓÏÇËÚÇÏØËÃÇÖÕß
ÇÖËßÛÆÔËÚÇÏÙÚÕËßØÆÚËØÕÑÕÏÔÄ
ØÕÙÑ¦ÒËÙËÙÞËÊÏÇÙÚÁÝÍÏÇÔÇËÖÏÔÕÂÙÕßÔÖÏÕÞÇØÕÆÓËÔÇÑÇÏËßÌ¦ÔÚÇÙÚÇËÖËÔÊËÊßÓÁÔÇÚà¦ÑËÚÑÇÏ
ÓÖÕßÌ¦ÔÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕßÇÒÁÚËÝÖÕß
ÌÕØÕÆÔÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÕÃÇÙÚÁØËÝËÚÇÏØËÃÇÚÕßªÁÓÕªÕßÌÃÔÏÁÞËÏÞØÎÓÇÚÏÙÚÎØÏÇÑÂÇÐÃÇÚÎÝ
Ú¦ÐËÜÝÚÜÔÊÏÙËßØ×ÑÇÏËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏÙËÓÏÇßÖÕÛËÚÏÑÂÇÖÄÖËÏØÇËÐÇÍÕØ¦ÝÚÎÝÛÇàÎÚÕÆÙË
ÓËÍ¦ÒÎÖØÕÙÇÆÐÎÙÎÄÖÜÝÖØÕÈÒÁÖÕßÔÚØÇÖËàÏÑÁÝÖÎÍÁÝÖÏÖÒÁÕÔ

Η πρόσφατη ÉÂÑo¨Ò³È/xkk>ÃÑÌ³ÌÐ{Üºx©7ºx²²É~³{ÐÒ³Ñ{ÑÌ³ÈØÑÑÜÈ³ÓØÌ³{ÚÑÜÉ{³È¨oÊÉ{Ø
~Ñ³ÑÜÖ³iØo{ÑÓÉØÈÐ×ËÉØ³~ÜÒÙ³É{ÙÜÈ³ÉÜÉËÑØ
Ë¦ÔËÐÇÍÕØÇàÄÚÇÔÇÖÄÚÕÔÄÓÏÒÕ
2LYPUNÊËÔÛÇÖØÕÑÇÒÕÆÙËÇÔÏÙÕØØÕÖÃÇÙÚÕÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏÄÚÕß
ÚÕÕÖÕÃÕËÃÔÇÏÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄ
ËÐÇØÚÎÓÁÔÕÇÖÄËÓÖÕØÏÑ¦ÙÂÓÇÚÇÁÔÊßÙÎÝ
© ÓËÍÇÒÆÚËØÕÝ ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÂÝÚÕßÕÄÓÏÒÕÝ3V\PZ=\P[[VU
¡ÕL[ /LUULZZ` ÓÏÇ ÚËØ¦ÙÚÏÇ
ÓÖÕßÚÃÑÙÎÓ¦ÚÜÔÄÖÜÝÚÇËÃÊÎ
3V\PZ=\P[[VUÕÏÙÇÓÖ¦ÔÏËÝ4VL[
/LUULZZ`ÕÕÃÑÕÝßÉÎÒÂÝØÇÖÚÏÑÂÝ*OYPZ[PHU+PVYÚÇÇØ×ÓÇÚÇ
2LUaVÑÇÏÚÇÑÕÙÓÂÓÇÚÇ)\SNHYP

ÓËÚÇÐÆÖÕÒÒ×Ô¦ÒÒÜÔÖØÄÙÌÇÚÇ
ÇÖÁÑÚÎÙËÚÕÔ¬PMMHU`ÚÙÏËÔÃÙÞßÙËÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÚÕßÙËÓÃÇ
ÇÖÄÚÇÚÇÞÆÚËØÇÇÔÇÖÚßÙÙÄÓËÔËÝ
ßÖÕÇÍÕØÁÝÙÚÕÖËÊÃÕÚÜÔËÏÊ×Ô
ÖÕÒßÚËÒËÃÇÝÇØ¦ÚÇÆÚÇÎÌÎÓÕÒÕÍÃÇÍÆØÜÇÖÄÚÎÔÚÆÞÎÚÎÝ
4VUJSLYÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏËÔ×ÕÏÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÍÏÇÚÇËÓÖÕØÏÑ¦ÙÂÓËØÇ
ÖÕßÖÇØÇÓÁÔÕßÔÇßÚÄÔÕÓÇÛËÜØÕÆÔÚÇÏÊÆÙÑÕÒËÝ©ÏÓËÍ¦ÒÕÏ
ÖÇÃÑÚËÝÚÆÖÕß2LYPUNÑÇÏ3=4/
ÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÇÙÌßÑÚÏÑÁÝÙßÔÛÂÑËÝÍÏÇÚÕßÝÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝÊÏÄ-

ÚÏÐÕÊËÆÕßÔÖÕÒÒ¦ÍÏÇÚÎÔÖØÕ×ÛÎÙÂÚÕßÝÙÚÇÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÊÃÑÚßÇ
ÑÇÏÖØÕÙÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÊÏ¦ÙÎÓÕßÝ
ÙÞËÊÏÇÙÚÁÝ
ßÔÚÕÏÝ¦ÒÒÕÏÝÁÞÕßÔÖÕÒÆÑÇÒÆÚËØÕËÐVÖÒÏÙÓÄÍÏÇÔÇÓÖÕØÁÙÕßÔÔÇÇÖÕØØÕÌÂÙÕßÔÚÇÖÒÂÍÓÇÚÇ ÇÖÄ ÚÏÝ ÊÏÇÊÎÒ×ÙËÏÝ ÙÚÕ
²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑÑÇÏÔÇËÖËÔÊÆÙÕßÔ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙÚÎÔ ÃÔÇ¶ÑÇÏÇßÚÄÇÖÄÓÄÔÕÚÕßÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏÑÃÔÎÚØÕÍÏÇÓÏÑØÄÚËØÕßÝÕÃÑÕßÝÔÇÇÔÇàÎÚÂÙÕßÔÇÍÕØÇÙÚÁÝ
REUTERS
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Μεταναστεύουν
και οι Γερμανοί
για υψηλότερες
αποδοχές
Κάθε χρόνο αναζητούν την τύχη τους
εκτός συνόρων περίπου 180.000 άτομα
Συνηθισμένη ÁÜÝ ÑÇÏÌßÙÏÕÒÕÍÏÑÂ
ËÃÔÇÏÖÒÁÕÔÎÏÊÁÇÚÎÝÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎÝÍÏÇÚÕßÝÇÖÕÌÕÃÚÕßÝÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÜÔÕÏÕÖÕÃÕÏÇÔÇàÎÚÕÆÔ
ËÑÚÄÝÚÎÝÞ×ØÇÝÚÕßÝÑÇÒÆÚËØËÝ
ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÁÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÑÇÏ
ÓËÍÇÒÆÚËØËÝÇÖÕÒÇÈÁÝÐÕßÑÇÏ
ÒÒÎÔËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÔÁÕÏÇÖÄ¦ÒÒËÝ
Þ×ØËÝÚÕßËßØÜÖÇáÑÕÆ§ÄÚÕßÓËÚÇÔÇÙÚËÆÕßÔÓÇàÏÑ¦ÁÞÕÔÚÇÝÓ¦ÒÏÙÚÇÚÎËØÓÇÔÃÇÜÝÁÔÇÔÇÖÄÚÕßÝ
ÑÕØßÌÇÃÕßÝÖØÕÕØÏÙÓÕÆÝ
ÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝßÖ»ÄÉÏÔÇßÚÄ
ÓÖÕØËÃÇØÞÏÑ¦ÔÇËÃÔÇÏÖÇØ¦ÐËÔÕ
ÙÚÕ¦ÑÕßÙÓÇÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÇÑÄÓÎ
ÑÇÏÕÏËØÓÇÔÕÃÓËÚÇÔÇÙÚËÆÕßÔÍÏÇ
ÔÇÞÚÃÙÕßÔÓÃÇÑÇÒÆÚËØÎÑÇØÏÁØÇ
ÓËßÉÎÒÄÚËØÕßÝÓÏÙÛÕÆÝÇØ»ÄÒÇ
ÇßÚ¦ÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓÃÇÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÖÕßÖÇØÇÙÆØËÏÚÕßÝËØÓÇÔÕÆÝÇÖÕÌÕÃÚÕßÝÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÜÔ
ËÑÚÄÝÞ×ØÇÝÁÙÚÜÑÇÏÍÏÇÓÏÑØÄ
ÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÄÖÜÝÇÖÕÊËÏÑÔÆËÏÁÑÛËÙÎÚÕßÍËØÓÇÔÏÑÕÆÕÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÕÆÏÔÙÚÏÚÕÆÚÕßÍÏÇÚÎÔ
ÁØËßÔÇÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆ)P)ÙË
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕ
ÚÕß§ÚÕÆÏÙÓÖÕßØÍÑÙÚÕÙÙËÔ
¬ÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÖÕÙÕÙÚÄÚÜÔ
ËØÓÇÔ×ÔÓËÚÇÔÇÙÚËÆËÏÇÔÇàÎÚ×ÔÚÇÝÑÇÒÆÚËØÎÑÇØÏÁØÇÕÒÒÕÃ
ÜÙÚÄÙÕËÍÑÇÚÇÒËÃÖÕßÔÚÎÞ×ØÇ
ÊÏÄÚÏËÖÏÛßÓÕÆÔÔÇÇÒÒ¦ÐÕßÔÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÑÇÏÚØÄÖÕàÜÂÝÒÒÕÏ
ÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÚÕßÝÙßÔÚØÄÌÕßÝÚÕßÝ

ËÑÚÄÝÞ×ØÇÝËÔ×ÇÑÄÓÎÒÏÍÄÚËØÕÏ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÁÔÇÝÙÚÕßÝÖÁÔÚË
ÌËÆÍÕßÔÍÏÇÙÖÕßÊÁÝËÑÇÓÃÇÖËØÃÖÚÜÙÎÄÓÜÝÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚËÃÇßÚÂÎÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎ
ÓÄÔÏÓÎÇÖ×ÒËÏÇÊÏÄÚÏÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÕ
ÓÁØÕÝÇßÚ×ÔËÖÏÙÚØÁÌËÏÐÇÔ¦ÙÚÎ
ËØÓÇÔÃÇÁÖËÏÚÇÇÖÄÓËØÏÑ¦ÞØÄÔÏÇÆÓÌÜÔÇÓËÚÇËßØÂÓÇÚÇÚÎÝ
ÁØËßÔÇÝÑ¦ÛËÞØÄÔÕÓËÚÇÔÇÙÚËÆÕßÔÖËØÃÖÕßËØÓÇÔÕÃ
ËÔ×ËÖÏÙÚØÁÌÕßÔ¦ÒÒÕÏ
ËØÃÖÕßÚÕ ÚÜÔËØÓÇÔ×Ô
ÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÁÞËÏÖÚßÞÃÕÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕß
©ÙÕÏËØÓÇÔÕÃÓËÚÇÔÇÙÚËÆÕßÔ
ÇÖÕÑÚÕÆÔÑÇÚ¦ÓÁÙÕÔÄØÕ
ËßØ×ÖËØÏÙÙÄÚËØÇÙËÙÞÁÙÎÓË
ÚÕÔÓÏÙÛÄÖÕßÁÖÇÏØÔÇÔÙËÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÛÁÙÎÙÚÎËØÓÇÔÃÇËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄ ÚÜÔËØÜÚÎÛÁÔÚÜÔ
ÇÔÇÌÁØÕßÔÄÚÏÚÕËÏÙÄÊÎÓÇÚÕß
ÔÕÏÑÕÑßØÏÕÆÚÕßÝÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ
ÂÚÇÔ¸ÑÇÒÆÚËØÕ¹Â¸ÖÕÒÆÑÇÒÆÚËØÕ¹ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÁÚÕÝ®ÄÚÇÔÊÎÒÇÊÂÈØÃÙÑÕÔÚÇÔÙÚÎËØÓÇÔÃÇÄÖÜÝÊÂÒÜÙË
ÙÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂ+L\[ZJOL>LSSLV
ÔÚØÁÇÝÚËËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝËØËßÔÎÚÏÑÂÝÕÓ¦ÊÇÝÍÏÇÚÎÊÏËÛÔÂÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎÙÚÕÏÔÙÚÏÚÕÆÚÕ)P)
ËÚÂÙÏÇÊÏÇÌÕØ¦ÙÚÇËÏÙÕÊÂÓÇÚÇ
ÂÚÇÔÇÑÄÓÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÙËËØÓÇÔÕÆÝÓËÞÇÓÎÒÄÚËØÕËÖÃÖËÊÕËÑÖÇÃÊËßÙÎÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÙËÍßÔÇÃÑËÝ

Το εισόδημα όσων
μεταναστεύουν
είναι κατά μέσον
όρο 12.000 ευρώ
υψηλότερο σε σχέση
με τον μισθό τους
στη Γερμανία.
ÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÜÔÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔËÃÔÇÏÓËÚÇÐÆÑÇÏËÚ×Ô
ËÔ×ÎÓÁÙÎÎÒÏÑÃÇÇßÚ×ÔËÃÔÇÏÚÇ
ÁÚÎÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙÚÎÔ
ÁØËßÔÇÎÕÖÕÃÇËÖÏÑËÔÚØ×ÛÎÑË
ÙËËØÓÇÔÕÆÝÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÓËÚÇÐÆ
ÑÇÏËÚ×Ô±Ö¦ØÞÕßÔÈËÈÇÃÜÝÙßÔÚÇÐÏÕÆÞÕÏÕÏÕÖÕÃÕÏËÖÃÙÎÝ
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ÔÇËÐËÚ¦ÙÕßÔÖÏÛÇÔÕÆÝÑÇÔÄÔËÝÍÏÇ
ÔÇØßÛÓÃÙÕßÔÚÕÑÇÛËÙÚ×ÝÚÜÔÑØßÖÚÕÔÕÓÏÙÓ¦ÚÜÔÑÇÏÚÜÔÔÕÓÏÙÓ¦ÚÜÔ
ÖÕßÙßÔÊÁÕÔÚÇÏÓËÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦
ÔÕÓÃÙÓÇÚÇÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕËÔÄÝÖÇÍÑÄÙÓÏÕßÙÞËÊÃÕß¬ÁÒÕÝÕÇØÓÄÊÏÕÝÖËØÃÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑ×ÔßÖÕÛÁÙËÜÔ
ËÖÃÚØÕÖÕÝ¦ÒÔÚÏÝ§ÚÕÓÖØÄÈÙÑÏÝ
ÊÂÒÜÙËÙÚÕßÝßÖÕßØÍÕÆÝÄÚÏÎßØÜÖÇáÑÂÖÏÚØÕÖÂËÖËÐËØÍ¦àËÚÇÏ
ÑÇÔÄÔËÝÍÏÇÚÇÉÎÌÏÇÑ¦ÔÕÓÃÙÓÇÚÇ
REUTERS

Μέτρα 122 δισ. δολαρίων λαμβάνει η Ιαπωνία για να αποτρέψει την ύφεση
Δημοσιονομικά ÓÁÚØÇ ËÔÃÙÞßÙÎÝÚÎÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÆÉÕßÝÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÎÏÇÖÜÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÛ×ÝÎÞ×ØÇÁÞËÏÊËÞÛËÃ
ÖÒÂÍÓÇÇÖÄÚÎÙÎÓÇÔÚÏÑÂÓËÃÜÙÎ
ÚÜÔËÐÇÍÜÍ×ÔÇÖÄÌßÙÏÑÁÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÁÝËÔ×ÎÖØÄÙÌÇÚÎÇÆÐÎÙÎ
ÚÕßÌÄØÕßÖÜÒÂÙËÜÔÖØÕÑ¦ÒËÙË
ÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÎÙßØØÃÑÔÜÙÎÚÜÔÒÏÇÔÏÑ×ÔÖÜÒÂÙËÜÔ
ËÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÎÔßØÜà×ÔÎÖÕßÇÑÕÆËÏÇÙßÍÑÃÔÎÚÎÚÏÝËÑÑÒÂÙËÏÝÚÎÝ ¬ÔÇÒ¦ÈËÏÓÁÚØÇ
ÍÏÇÚÎÔÇÔÇÛÁØÓÇÔÙÎÚÎÝÙÞËÊÄÔÙÚ¦ÙÏÓÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÎÝÕ
¦ÖÜÔÇÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÑÃÔàÕ
ÓÖËÊÂÒÜÙËÄÚÏÊËÔÖØÁÖËÏÔÇ
Þ¦ÙÕßÓËÇßÚÂÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÇßÚÂ
ËÃÔÇÏÇÑØÏÈ×ÝÎÙÚÏÍÓÂÑÇÚ¦ÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÖØÁÖËÏÔÇßÖËØÔÏÑÂÙÕßÓË
ÚÏÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝ®ÃÖËÄÚÏÚÕÖÇÑÁÚÕÓÁÚØÜÔÁÞËÏÙÚÄÞÕÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÜÔßÖÕÊÕÓ×ÔÍÏÇÚÎÛÜØ¦ÑÏ-

Στόχος, να ενισχυθεί
το ΑΕΠ κατά 1,4%
μέχρι και τις αρχές
του 2022.
ÙÎÚÎÝÇÖÜÔÃÇÝÁÔÇÔÚÏÌßÙÏÑ×Ô
ÑÇÚÇÙÚØÕÌ×ÔÔÇÇÖÕÚØÁÉËÏÚÎÔ
ÆÌËÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÑÇÏÔÇÖØÕËÚÕÏÓ¦ÙËÏÚÎÞ×ØÇÍÏÇÚÎÔÖËØÃÕÊÕÓËÚ¦ÚÕßÝ©ÒßÓÖÏÇÑÕÆÝÚÕß
¬ÄÑÏÕÚÕ
¬ÇÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ¦ÓÁÚØÇÛÇËÔÏÙÞÆÙÕßÔÚÕÑÇÚ¦ ÓÁÞØÏ
ÑÇÏÚÏÝÇØÞÁÝÚÕßÖØÕÁÈÒËÉË
ÞÛËÝÎÏÇÖÜÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕÔÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÖØÁÖËÏÔÇÖ¦ØËÏÄÒÇÚÇ
ÊßÔÇÚ¦ÓÁÚØÇ×ÙÚËÔÇÇÖÕÚØÁÉËÏ
ÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÎËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÚÎÝ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÄÞÏÓÄÔÕ
ÔÇÓËÏ×ÙËÏÚÏÝËÐÇÍÜÍÁÝÇÒÒ¦ÑÇÏ

O Ιάπωνας¨ÚÈÈ¨oÌØ.ËÇåÐÉÙÊÜÉÌ³{³Ñ~Ó³ÐÓ³¨ÓTÉ{
³ÌT³iÉËTÈi³ÈÙÐ

ÚÏÝÑËÌÇÒÇÏÕßÞÏÑÁÝÊÇÖ¦ÔËÝÑÇÏ
ÚÎÔÏÊÏÜÚÏÑÂÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎ®¬ÕÙßÔÕÒÏÑÄÖÇÑÁÚÕÓÁÚØÜÔËÔÃÙÞßÙÎÝ
ÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÇÔÁØÞËÚÇÏÙË 
ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÓËÚÇÓÏÙ¦ÞØÂÓÇÚÇ
ÔÇÇÖÕÚËÒÕÆÔÑØÇÚÏÑÁÝËÍÍßÂÙËÏÝ
ÑØÇÚÏÑ¦Ê¦ÔËÏÇÑÇÏËÖËÔÊÆÙËÏÝÚÕß
ÏÊÏÜÚÏÑÕÆÚÕÓÁÇ¥ÙÚÄÙÕÕØÏÙÓÁÔÕÏÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÏÖØÕÈÒÁÖÕßÔÄÚÏ
ÚÕÖÇÑÁÚÕÓÁÚØÜÔÊËÔÛÇËÃÔÇÏÚÄÙÕÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÄÙÕËÒÖÃàËÏÚÕ
¬ÄÑÏÕ©ÑªÏÕßÚ¦ØÕ ÄÔÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÙÚÎÔ)57
7HYPIHZËÃÖËÙÚÕ9L\[LYZÄÚÏÚÕ
ÛÇËÔÏÙÞßÛËÃÑÇÚ¦ÓË
ÖÕÙÕÙÚÏÇÃËÝÓÕÔ¦ÊËÝÊÏÄÚÏÚÇÓÁÚØÇÛÇËÌÇØÓÕÙÚÕÆÔÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÇØÑËÚ×ÔÞØÄÔÜÔËÔ×ÚÇÊÎÓÄÙÏÇ
ÁØÍÇßÖÕÊÕÓÂÝÛÇËÑÚËÒËÙÚÕÆÔÓË
ÇØÍÄØßÛÓÄÒÄÍÜÚÎÝÁÒÒËÏÉÎÝËØÍÇÚÏÑÕÆÊßÔÇÓÏÑÕÆ
ÏÇÖÜÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÂÚÇÔ
ÙÞËÊÄÔÙÚ¦ÙÏÓÎÚÕÚØÃÚÕÚØÃÓÎÔÕ

ÚÕßÁÚÕßÝÑÇÏÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÄÚÏÛÇ
ÙßØØÏÑÔÜÛËÃÚÕÚÁÚÇØÚÕÚØÃÓÎÔÕ
ÃÚËÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÊÇÖ¦ÔËÝÍÏÇ
ßÖÕÊÕÓÁÝÂÍÏÇÚÎÔÖÇÏÊËÃÇÑÇÏ
ÚÎÔËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÂËÑÖÇÃÊËßÙÎ
ÔÁÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÂÍÏÇÚÎÊÏÇÚÂØÎÙÎÍÎØÇÏÄÚËØÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÍÏÇ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÞØÄÔÏÇÙÚÎÔÇÍÕØ¦
ËØÍÇÙÃÇÝ¶ÇßÚÁÝÕÏÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÛÇËÔÏÙÞÆÕßÔÈØÇÞßÖØÄÛËÙÓÇ
ÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÇÒÒ¦ËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄ
ÔÇÁÞÕßÔËÖÃÙÎÝÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÎ
ËÖÃÖÚÜÙÎ®ËÐÎÍËÃÙÚÕ9L\[LYZÕ
ÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÑÚÏÈ ÄÞØËáÔÚÎÝ
4VVK`»Z(UHS`[PJZ¥ÙÚÄÙÕÕÑ
ÄÏÇ¡ÏÍÏ¦ÓËÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÚÎÝ
:4)*5PRRV:LJ\YP[PLZËÖÏÙÂÓÇÔËÄÚÏÎÇÆÐÎÙÎÚÜÔÊÇÖÇÔ×ÔÛÇ
ÖÒÂÐËÏÚÇÊÎÓÄÙÏÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÑÇÏ
ÇÔÇØÜÚÂÛÎÑËÍÏÇÖÕÏÕÔÒÄÍÕÇÆÐÎÙËÎÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕ
ÚÕÔÌÄØÕÖÜÒÂÙËÜÔ
REUTERS
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Η μεγαλύτερη δημόσια
εγγραφή στην ιστορία
από την Aramco
Θα αντλήσει 25,6 δισ. δολ., υπερβαίνοντας εκείνη της
κινέζικης Alibaba που το 2014 άντλησε 25 δισ. δολ.
Στα 32 ριάλÇÕßÊÏÑÂÝØÇÈÃÇÝÖÕÙÄÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÚÜÔÊÕÒÇØÃÜÔ
ÄØÏÙËÕÖËÚØËÒÇáÑÄÝÑÕÒÕÙÙÄÝÚÎÝ
(YHTJVÚÎÔÚÏÓÂÚÎÝÓËÚÕÞÂÝÚÎÝ
ÎÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÚÎÝÕÖÕÃÇÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÇØÞÃÙËÏÙÚÕÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕÚÕßªÏ¦ÔÚÓÁÙÇÙÚÕÔËÑÁÓÈØÏÕ¦ÙËÏÇßÚÂÝÚÎÝÚÏÓÂÝ
ÚÎÝÇÔ×ÚÇÚÎÝÙÚÕÌ¦ÙÓÇÖÕßËÃÞË
ÕØÃÙËÏÎ(YHTJVÍÏÇÚÎÔÇØÞÏÑÂ
ÊÎÓÄÙÏÇËÍÍØÇÌÂÚÎÝÛÇÇÔÚÒÂÙËÏ
ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇßÖËØÈÇÃÔÕÔÚÇÝ
ËÑËÃÔÎÚÎÝÑÏÔËàÏÑÂÝ(SPIHIHÖÕß
ÚÕ¦ÔÚÒÎÙËÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇ
ÚÙÏÎÔÇßÇØÞÃÊÇÚÕßÖËÚØËÒÇáÑÕÆÑÒ¦ÊÕßÚÎÝÇÕßÊÏÑÂÝØÇÈÃÇÝÛÇÁÞËÏÞØÎÓÇÚÏÙÚÎØÏÇÑÂÇÐÃÇ
ÆÉÕßÝÚØÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÇÔ×ÚËØÎÚÎÝ(WWSLÖÕßËÃÞËÁÜÝÚ×ØÇ
ÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÑËÌÇÒÇÏÕÖÕÃÎÙÎ
ÙÚÕÔÑÄÙÓÕ±ÖÕÒËÃÖËÚÇÏÖ¦ÔÚÜÝ
ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÚÕßÌÏÒÄÊÕÐÕßÙÚÄÞÕß
ÍÏÇÞØÎÓÇÚÏÙÚÎØÏÇÑÂÇÐÃÇÆÉÕßÝ
ÚØÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÖÕßËÃÞËÛÁÙËÏÕ
ÇÕßÊ¦ØÇÈÇÝÖØÃÍÑÏÖÇÝ¡ÕÞ¦ÓËÔÚ
ÓÖÏÔÇÒÓ¦Ô
ËÃÊÎÙÎÙßÔÁÖËÙËÓËÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÇÐÆÞÜØ×ÔÓËÒ×ÔÚÕß
© ÑÇÏÚÎÝªÜÙÃÇÝÔÚËÌ¦ÑÚÕ
ÖÒÁÕÔËÚÇÃØÕßÚÕßÊÏËÛÔÕÆÝÑÇØÚÁÒÖËÚØËÒÇÃÕßÍÏÇÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÓËÃÜÙÎÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÖËÚØË-

ÒÇÃÕßÖÕßÁÞËÏÇÖÕÌÇÙÏÙÚËÃÚÎÔ
ÚËÒËßÚÇÃÇÊËÑÇËÚÃÇÙßÓÌÜÔÃÇ
ÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÖØÕáÄÔÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ×ÔÖÏÁÙËÜÔÚÎÝÇÕßÊÏÑÂÝ
ØÇÈÃÇÝÖØÕÈÒÁÖËÏÓËÃÜÙÎÚÎÝ
ÖÇØÇÍÜÍÂÝÑÇÚ¦ËÖÏÖÒÁÕÔ
ÈÇØÁÒÏÇÚÎÔÎÓÁØÇÖÁØÇÔÚÕß
ËÑÇÚÈÇØËÒÏ×ÔÖÕßÁÞÕßÔÓËÏ×ÙËÏÙÚÕÙÆÔÕÒÄÚÕßÝÚÇÓÁÒÎÚÕß
© ©ÏÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÖÕßÊÏÁØØËÇÔÍÏÇÚÏÝÖØÕÛÁÙËÏÝÚÜÔÓËÒ×Ô
ÚÕß© ÕÊÂÍÎÙÇÔÙË¦ÔÕÊÕÚÏÝ

Η χρηματιστηριακή
αξία της εταιρείας από
τη Σαουδική Αραβία θα
φθάσει το 1,7 τρισ. δολ.,
ξεπερνώντας την Apple.
ÚÏÓÁÝÚÕßÖËÚØËÒÇÃÕßÖØÕÚÕÆÇÑÄÓÎÇÔÇÑÕÏÔÜÛÕÆÔÕÏÖØ×ÚËÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝØÍ¦ÚÕÈØ¦ÊßÚÕÇØÍÄ
ÁÌÛÇÔËÙÚÇ ÊÕÒ¦ØÏÇ
ÚÕÈÇØÁÒÏÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝ¦ÔÕÊÕ
 ËÔ×ÚÕ)YLU[ÙÚÇÊÕÒ
ÓË¦ÔÕÊÕ 
¬ÕËÑÇÚÈÇØÁÒÏÇÚÎÔÎÓÁØÇ
ÖÕßÛËÜØÎÚÏÑ¦ÛÇÒËÃÖÕßÔÇÖÄÚÎÔ

ÇÍÕØ¦ÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆËÏÚÕ ÚÎÝ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÖØÕÙÌÕØ¦ÝÓÇÆØÕß
ÞØßÙÕÆ®ÇØÇÓÁÔËÏÇÑÄÓÎÙËËÑÑØËÓÄÚÎÚÇÑÇÏÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÙßàÎÚÎÛËÃÙÂÓËØÇÊËÆÚËØÎÎÓÁØÇ
ÚÎÝÙßÔÄÊÕßÚÕß© ÙÚÎÏÁÔÔÎÖÕÏÇÇÑØÏÈ×ÝÛÇËÃÔÇÏÎÞØÕÔÏÑÂÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÔÁÇÝÙßÓÌÜÔÃÇÝ
¡ÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÕ9L\[LYZÕª×ÙÕÝ
ßÖÕßØÍÄÝÔÁØÍËÏÇÝÒËÐ¦ÔÚËØ
§ÄÈÇÑÇÔÁÌËØËÖÜÝÎËÖÏÖÒÁÕÔ
ÓËÃÜÙÎÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÓÇÆØÕß
ÞØßÙÕÆ®ÂÚÇÔÎÖØÄÚÇÙÎÚÎÝÇÕßÊÏÑÂÝØÇÈÃÇÝÑÇÏÚÎÝªÜÙÃÇÝÑÇÏ
ÕØÏÙÓÁÔÜÔ¦ÒÒÜÔßÖÕßØÍ×ÔÔÁØÍËÏÇÝÙÎÓÇÔÚÏÑ×ÔÑØÇÚ×ÔÓËÒ×Ô
ÚÕß© ¬ÕªÏ¦ÔÚÁÞËÏÇÙÑÂÙËÏ
ÖÏÁÙËÏÝÙÚÕßÝËÚÇÃØÕßÝÚÕßÍÏÇÖËØÇÏÚÁØÜÓËÃÜÙÎÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÑÏÔÎÛÕÆÔÇÔÕÊÏÑ¦
ÕÏÚÏÓÁÝÚÕßÖËÚØËÒÇÃÕßÔÇÇÔÚÒÂÙËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇÁÙÕÊÇÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇ
ÖØÕÜÛÂÙËÏÓËÑÇÒÆÚËØËÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÚÎÔËÏÙÇÍÜÍÂÚÎÝ(YHTJVÙÚÕ
ÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕÁÒÒËÏÉÎÊÏÇÌ¦ÔËÏÇÝÙÚÎÙÇÕßÊÇØÇÈÏÑÂËÚÇÏØËÃÇ
ÎÖÕÒÏÚÏÑÂÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÙÚÎÇÕßÊÏÑÂØÇÈÃÇÓÁÞØÏÑÇÏÕÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄÝÍÏÇÚÎÔÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂ
ÁÞÕßÔÇÖÕÛÇØØÆÔËÏÚÕßÝÓËÍ¦ÒÕßÝ
ÐÁÔÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝÚÙÏÚÕÈÇÙÃÒËÏÕ
ÁÞËÏÇÔÇÍÑÇÙÚËÃÔÇËÍÑÇÚÇÒËÃÉËÏ

Επειτα ÑÌ{ÓÉ{Ø³iØ.ÑÈÙ{~ÊØå¨ÑKËÑØV{T¨ÉØ³È$( Ñ×Ò{ÑÑÑÈÂÊÈ³iÐÉËi³iØÑ¨ÑooÊØ
É³¨ÉÜÑËÈ³V¬É~Ñ³KÑ¨ÓÜ{Ñ³iiÐÓ¨Ñ¨~É{ÐÓÈÑ~{iÚÖÑÙ{~Ò{³{ÐÓØ~Ñ{Ñ¨ÚiÚÉËÐÉ~ÑÜÖ³É¨ÉØ¨³{~ÓØiÉ{ÑooÊ³iØÝ¦>R³T¨iÐÑ³{³Ê¨{
ÚÇÇØÞÏÑ¦ÌÏÒÄÊÕÐÇÙÞÁÊÏ¦ÚÕßÔÇ
ÇÔÚÒÂÙËÏÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇËÏÙ¦ÍÕÔÚÇÝÚÎÔ(YHTJVÙÚÇÓËÍÇÒÆÚËØÇ
ÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÇÚÕßÑÄÙÓÕßÑÇÏÖÕßÒ×ÔÚÇÝÓËÚÕÞÁÝÖÕßÇÔÚÏÙÚÕÏÞÕÆÔ
ÙËÓËØÃÊÏÕ ÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝ
ÔÕÒÃÍÕÏÝÎ(YHTJVÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÖØÕÝÚÕÖÇØÄÔÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÔÇ
ËÍÍØÇÌËÃÕÆÚËÙÚÕÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕ
ÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝÕÆÚËÙÚÕÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕÚÕßÕÔÊÃÔÕßÑÇÏÛÇÇØÑËÙÚËÃÔÇÖÕßÒÂÙËÏÓËØÃÊÏÕ 
ÑßØÃÜÝÙËÇÕßÊ¦ØÇÈËÝËÖËÔÊßÚÁÝ

ÑÇÏÓËÍÏÙÚ¦ÔËÝÇÖÄÚÏÝßÖÄÒÕÏÖËÝ
Þ×ØËÝÚÕß ÄÒÖÕßØÕÑËÏÓÁÔÕß
Ó¦ÒÏÙÚÇÔÇÖËÃÙËÏÚÕßÝÇÕßÊ¦ØÇÈËÝÚÕªÏ¦ÔÚÖÇØÕßÙÃÇÙËÚÎÔ
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Αναζητούν ευκαιρίες σε ακίνητα ιδιωτών
Αλλαγή πλεύσης από τις επενδυτικές ακινήτων εξαιτίας του σκληρού ανταγωνισμού από τα ξένα funds
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Στροφή στις εκτός αγοράς συναλλαγές,
δηλαδή σε ακίνητα που δεν πωλούνται
μέσω πλειοδοτικών διαγωνισμών ή
πλειστηριασμών, αναμένεται να πραγματοποιήσουν το προσεχές διάστημα
σημαντικοί εγχώριοι αλλά και ξένοι
θεσμικοί επενδυτές, στην προσπάθειά
τους να αλιεύσουν επενδυτικές ευκαιρίες. «Εχουμε αποφασίσει πλέον
να απέχουμε συνειδητά από διαγωνιστικές διαδικασίες, οι οποίες συχνά
οδηγούν σε υπερβολικές κατά την
άποψή μας αποτιμήσεις, μειώνοντας
εντέλει και την απόδοση του προς
απόκτηση ακινήτου. Πλέον κινούμαστε ιδιαίτερα επιλεκτικά στην αγορά».
Η φράση αυτή ανήκει σε ανώτατο
στέλεχος επενδυτικής εταιρείας ακινήτων και αποτυπώνει με τον πλέον
ξεκάθαρο τρόπο τη «μάχη» που δίνεται
αυτή την περίοδο μεταξύ των θεσμικών επενδυτών, στην προσπάθειά
τους να εξασφαλίσουν την καλύτερη
δυνατή συμφωνία, σε μια αγορά όπου
έχει αυξηθεί κατακόρυφα ο ανταγωνισμός, η οικονομία βελτιώνεται και
ως εκ τούτου οι αξίες των ποιοτικών
ακινήτων εισοδήματος έχουν αρχίσει
να ενισχύονται σημαντικά.
Σε πρόσφατη παρουσίασή της, η
Prodea Investments (πρώην Εθνική
Πανγαία) ανέφερε ότι το 90% των συναλλαγών της τελευταίας τριετίας
αφορούσε ακίνητα τα οποία πωλούσαν
κατά κύριο λόγο ιδιώτες, χωρίς να
βρίσκονται σε επίσημα κανάλια διάθεσης, π.χ. σε κάποιο μεγάλο γραφείο
προώθησης ακινήτων. Στο πλαίσιο
της μελλοντικής επέκτασής της, η εισηγμένη σχεδιάζει να ακολουθήσει
τη συγκεκριμένη οδό για το 90% των
νέων εξαγορών της. Οπως εξηγούν
στην «Κ» στελέχη της αγοράς, τέτοιες
συναλλαγές απαιτούν βαθιά γνώση
της αγοράς και μεγάλο δίκτυο επαφών
και διασυνδέσεων, κάτι που ευνοεί,
εκ των πραγμάτων, τις ΑΕΕΑΠ, που
διαθέτουν ήδη σημαντικό προσωπικό
και γνωρίζουν την ελληνική αγορά.
Συνήθως τα προς πώληση ακίνητα
«διαφημίζονται» άτυπα προς την εκάστoτε ΑΕΕΑΠ απευθείας από τον πωλητή ή κάποιον μεσάζοντα που γνωρίζει κάποιο στέλεχος της εταιρείας.
Εφόσον το ακίνητο και η αποτίμηση
καλύπτουν τις ανάγκες της ΑΕΕΑΠ,

η εταιρεία το δεσμεύει αποκλειστικά
για μια περίοδο δύο-τριών μηνών
προκειμένου να προχωρήσει στους
τελικούς ελέγχους πριν την απόκτησή
του. Ετσι, το «βγάζει εκτός αγοράς»
και εξασφαλίζει χαμηλότερο τίμημα,
καθώς με τον τρόπο αυτό αφαιρεί το
στοιχείο του ανταγωνισμού, δηλαδή
τη δυνατότητα σε κάποιον τρίτο επενδυτή να προχωρήσει σε αντιπροσφορά
και να ανεβάσει το τίμημα.
Η αλλαγή πλεύσης για τις εταιρείες
του κλάδου κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να μπορέσουν αφενός να
διατηρήσουν τις αποδόσεις του χαρτοφυλακίου τους σε όσο το δυνατόν
υψηλότερο επίπεδο, αφετέρου να συνεχίσουν να προσφέρουν ελκυστικά







Μάχη μεταξύ θεσμικών
επενδυτών για να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή συμφωνία.
μερίσματα στους μετόχους τους. Μέχρι
πριν από 1-2 χρόνια, οι ΑΕΕΑΠ ήταν
σχεδόν η μοναδική κινητήριος δύναμη
της αγοράς ακινήτων, καθώς δεν
υπήρχαν άλλοι θεσμικοί επενδυτές
για να αποκτήσουν τα ακίνητα που
ήθελαν να πωλήσουν τράπεζες και
εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων ή ακόμα και ιδιώτες. Εχοντας δαπανήσει
πάνω από 1,5 δισ. ευρώ κατά την περίοδο της κρίσης, οι ΑΕΕΑΠ δεν είχαν
αντίπαλο στην αγορά, με αποτέλεσμα
να είναι εκείνες που διαμόρφωναν
ουσιαστικά τις τιμές, καθώς ελάχιστες
ήταν οι φορές που οι ιδιοκτήτες είχαν
εναλλακτική λύση. Αυτό άλλαξε πρόσφατα με την έλευση όλο και περισσότερων ξένων funds, τα οποία υιοθέτησαν μια σαφώς επιθετικότερη
στρατηγική προκειμένου να εξασφαλίσουν ακίνητα για τους μετόχους
τους και άρχισαν να ανταγωνίζονται
ευθέως τις ΑΕΕΑΠ. Σύμφωνα με τον
Τάσο Κοτζαναστάση, πρόεδρο του
ULI Ελλάδος και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ακινήτων
8GCP Capital Partners, «το τελευταίο
διάστημα έχουμε δει πολλά επενδυτικά
κεφάλαια (private equity funds) να

κερδίζουν πολλούς διαγωνισμούς ακινήτων έναντι των ΑΕΕΑΠ. Υπάρχουν
διάφορες πιθανές εξηγήσεις, όπως
χαμηλότερο κόστος δανεισμού των
επενδυτικών κεφαλαίων από ξένες
τράπεζες, ενώ ενδεχομένως να είναι
και πιο επιθετικά όσον αφορά το
πλάνο τους, π.χ. υποθέτοντας υψηλές
μελλοντικές υπεραξίες», αναφέρει ο
κ. Κοτζαναστάσης.
Σημειωτέον ότι, κατά κανόνα, τα
επενδυτικά funds έχουν ορισμένη
διάρκεια ζωής (π.χ. πέντε χρόνια), με
το πέρας της οποίας υποχρεούνται
να πουλήσουν τα περιουσιακά στοιχεία τους και να αποδώσουν τα κέρδη
στους μετόχους τους. Ως εκ τούτου,
όταν υποβάλλουν προσφορές υπολογίζουν τόσο τις ανατιμήσεις των
ενοικίων, που σήμερα βρίσκονται
στην αρχή ενός νέου ανοδικού κύκλου,
όσο και πιθανές υπεραξίες. Κατά τον
κ. Κοτζαναστάση, οι ΑΕΕΑΠ αρνούνται
να ακολουθήσουν τα επενδυτικά
funds στο ανοδικό σπιράλ των τιμών
και αντ’ αυτού επιστρατεύουν ένα
άλλο συγκριτικό πλεονέκτημά τους,
τις επαφές τους στην αγορά και τη
δυνατότητα να «ξετρυπώνουν» ακίνητα.
Ενα πρόσφατο παράδειγμα που
κατέδειξε την ανάγκη διαφοροποίησης
της στρατηγικής είναι η επικράτηση
του επενδυτικού fund Brooklane Capital στον διαγωνισμό της Alpha Bank
για την απόκτηση χαρτοφυλακίου
πέντε κτιρίων γραφείων, τα περισσότερα εκ των οποίων ανήκαν στο
παρελθόν στην «Μπ. Βωβός». Στο αρχικό στάδιο του διαγωνισμού συμμετείχαν και ΑΕΕΑΠ, οι οποίες τελικά
δεν υπέβαλαν δεσμευτικές προσφορές,
εκτιμώντας ορθά ότι οι προσφορές
θα ήταν αρκετά υψηλότερες από το
ποσό που οι ίδιες ήταν διατεθειμένες
να δαπανήσουν. Το χαρτοφυλάκιο
είχε λογιστική αξία 75 εκατ. ευρώ και
τελικά πωλήθηκε αντί ποσού 95 εκατ.
ευρώ. Ενα χρόνο νωρίτερα, το GreCo
Fund της Dromeus Capital επικράτησε
σε διαγωνισμό της Εθνικής Leasing
αγοράζοντας συνολικά τρία κτίρια
γραφείων συνολικού κόστους 30 εκατ.
ευρώ. Το σημαντικότερο εξ αυτών,
κόστους 23,6 εκατ. ευρώ, ήταν το κτίριο όπου σήμερα στεγάζονται τα γραφεία της Wind στη λεωφόρο Κηφισίας
66 στο Μαρούσι.

ΑΡΘΡΟ

Η αυξημένη ζήτηση και η σταθερά χαμηλή προσφορά έχουν ενισχύσει τις τιμές των γραφείων στην πλ.
Συντάγματος στα 21 ευρώ/τ.μ., ενώ στον άξονα της Λ. Κηφισίας το κόστος ενοικίασης έχει αυξηθεί κατά 6% τον
τελευταίο χρόνο και ανέρχεται σε 17,5 ευρώ/τ.μ.

Εκτινάχθηκαν τα ενοίκια γραφείων
Τα ξένα επενδυτικά funds έχουν
βάλει στο στόχαστρό τους την
ελληνική αγορά ακινήτων, εντοπίζοντας σε αυτήν σημαντικές
ευκαιρίες, λόγω των ελκυστικών
αποτιμήσεων, αλλά κυρίως εξαιτίας των σοβαρών προοπτικών
για μελλοντικές υπεραξίες, τόσο
στις τιμές όσο κυρίως στα ενοίκια.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας παροχής υπηρεσιών ακινήτων Proprius για το τρίτο τρίμηνο, τα ενοίκια σύγχρονων γραφειακών χώρων στην Αθήνα αυξήθηκαν κατά 13,5% σε σχέση

με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Οπως αναφέρει η ανάλυση
της εταιρείας, η οποία εκπροσωπεί στην Ελλάδα και τον διεθνή
όμιλο Cushman & Wakefield, η
αυξημένη ζήτηση και η σταθερά
χαμηλή προσφορά έχουν ενισχύσει τις τιμές των γραφείων στην
πλ. Συντάγματος στα 21 ευρώ/τ.μ.,
ενώ στον άξονα της Λ. Κηφισίας
το κόστος ενοικίασης έχει αυξηθεί
κατά 6% τον τελευταίο χρόνο και
ανέρχεται σε 17,5 ευρώ/τ.μ.
Αντίστοιχα, οι τιμές πώλησης
φαίνεται πως αυξάνονται με ετή-

σιο ρυθμό της τάξεως του 1015%, κάτι που αποτυπώνεται και
στις αποδόσεις, οι οποίες συνεχίζουν να υποχωρούν, με αποτέλεσμα να διαμορφώνονται πλέον
σε 6,5% για ακίνητα πέριξ της
πλ. Συντάγματος, έναντι 7,5%
πριν από ένα χρόνο και σε περίπου 7% για ακίνητα στον άξονα
της Κηφισίας, συγκριτικά με
7,75% πέρυσι. Αξίζει μάλιστα να
σημειωθεί ότι οι σημερινές αποδόσεις στην αγορά γραφείων είναι
πλέον οι χαμηλότερες της τελευταίας δεκαετίας.

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Τεχνητή νοημοσύνη και ακίνητα
Τα πάντα εξελίσσονται. Σήμερα
μπορείς να στείλεις ένα SMS στην
υπεραγορά σου και τα ψώνια σου
να έρθουν να σε βρουν στο σπίτι
σου. Αυτό είναι ιδιαίτερα βολικό
με το ιδιαίτερα βαρυφορτωμένο
καθημερινό μας πρόγραμμα δουλειά, συναντήσεις, δραστηριότητες
των παιδιών, δραστηριότητες δικές
μας και δε συμμαζεύεται. Δε λέω,
οι πλείστοι είμαστε ακόμη πιο παραδοσιακοί. Θα προσπαθήσουμε
να ξεκλέψουμε καμιά ωρίτσα για
να πάμε για τα καθιερωμένα εβδομαδιαία ψώνια, αν μη τι άλλο ξεφεύγει το μυαλό από όλα τα άλλα
που το ταλανίζουν. Πιο εξελιγμένες
μεγαλουπόλεις εδώ και χρόνια εξέλιξαν άλλα συστήματα που είναι
προσαρμοσμένα στους δικούς τους
ρυθμούς στη σύγχρονη εποχή. Και
αναφέρομαι για τεχνολογικά συστήματα τα οποία, για παράδειγμα,
είναι ενσωματωμένα στην κουζίνα
σας και τα οποία παρέχουν άμεση
συνδεσιμότητα με την υπεραγορά
σας.
Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πληκτρολογήσετε
στην οθόνη αφής τι ακριβώς θέλετε
να αγοράσετε, την ποσότητα που
θέλετε και η υπεραγορά ενημερώνεται αμέσως. Σε λίγη ώρα, ή σε
ώρα που σας βολεύει, τα ψώνια σας
έρχονται στην πόρτα σας, πληρώνετε με την κάρτα σας και τέλος.
Καμία ανησυχία ούτε για την κίνηση που θα συναντήσετε, ούτε

για το αν θα βρείτε χώρο να σταθμεύσετε, ούτε αν θα έχει μεγάλες
ουρές στο ταμείο, τίποτα! Είναι αντιληπτό πως αυτή η εξοικονόμηση
ενός δίωρου σε μια μεγαλούπολη
είναι μεγάλη υπόθεση.
Όταν ερχόμαστε ενώπιον της
απόφασης να βρούμε ένα σπίτι να
αγοράσουμε ή ακόμα πιο σημαντικό, να ενοικιάσουμε, τότε είμαστε
πάρα πολύ παραδοσιακοί. Θα μπούμε σε εφημερίδες, θα μιλήσουμε
σε κάποιο γνωστό, θα γυρίσουμε
με το αυτοκίνητο μας μπας και δούμε κάποια πινακίδα … που να
ισχύει, ή θα πάμε σε κάποιο ή κάποιους κτηματομεσίτες. Με λίγα
λόγια, θα βασανιστούμε. Δεν θα
έχουμε ενώπιον μας πολλές επιλογές, ή αν έχουμε πολλές επιλογές
μάλλον οι περισσότερες δεν θα
είναι στα μέτρα μας για τον ένα ή
τον άλλο λόγο. Και όλο αυτό είναι
εξαιτίας παραμέτρων όπως, η ανακριβής παράθεση δεδομένων των
ακινήτων όπως βγαίνουν προς τα
έξω, ανακριβής ή ελλιπής παράθεση
αναγκών του ενοικιαστή/ αγοραστή
και της παντελούς έλλειψης διαφάνειας.
Σκεφτείτε για παράδειγμα δύο
διαμερίσματα στην ίδια πολυκατοικία να διαφημίζονται σε κάποιο
κτηματομεσίτη. Τα δύο διαμερίσματα είναι ίδιου εμβαδού, ίδιων
προδιαγραφών, ίδιας εσωτερικής
διάταξης χώρων. Προσφέρονται
με το ίδιο ενοίκιο. Λογικό δεν είναι;








Αλγόριθμοι εξελικτικά θα ενδυναμώνονται και στο τέλος της ημέρας, θα σου
παρουσιάζουν την καλύτερη δυνατή επιλογή η οποία θα είναι κομμένη – ραμμένη στα μέτρα σου.

Ο κτηματομεσίτης του
μέλλοντος θα είναι μια
εφαρμογή που ακούραστα θα εργάζεται σε
κλάσμα σημερινού χρονικού διαστήματος και
θα σου προσφέρει το
σπίτι που ζητάς, στην τιμή, στην περιοχή, στην
κατάσταση, με τις προδιαγραφές που εσύ βολεύεσαι.

Το τι φαίνεται ή ακούγεται λογικό
δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη πως είναι
κιόλας. Πάτε εκεί να τα δείτε και
εντοπίζετε τα εξής στοιχεία: το
ένα είναι βόρειο, ενώ το άλλο νότιο.
Το ένα έχει ένα πολύ εργονομικό
και βολικό πάρκιγκ, ενώ το άλλο
θέλει τρεις «πισινές» και τέσσερις
«μπροστινές» για να μπει μέσα αυτοκίνητο. Το ένα δείχνει να είναι
έντονα χρησιμοποιημένο το άλλο
πιο καλοδιατηρημένο. Είναι λογικό
το ενοίκιο να είναι το ίδιο; Όχι βέβαια. Εσείς θα κρίνετε επιτόπου
ποιο προτιμάτε και αν προτιμάτε
κάποιο από τα δύο θα το αντιπαραβάλετε με το ύψος τιμής που ζη-

τα άτομα στα οποία απευθυνθήκατε
δεν την είχαν υπόψη τους;
Όταν τα πράγματα είναι στην
θέση «manual», τότε είναι πολύ
δύσκολο να παντρευτεί η προσφορά με τη ζήτηση με τρόπο ώστε να
είναι όλα τα μέρη πλήρως ικανοποιημένα. Παρόλα αυτά, μέχρι
πριν καμιά δεκαπενταριά χρόνια
το πράγμα δούλευε. Μέχρι πριν
πέντε χρόνια είχαμε μια ημιαυτόματη κατάσταση: ιστοσελίδες φορτωμένες με χιλιάδες ακίνητα που
μέχρι να «τικκάρεις» τι ήθελες σου
έβγαινε το λάδι, για να βγει μετά
από 7 λεπτά μήνυμα «file not found»
ή «the search returned no match

τάνε και το πόσο ανοικτός είναι ο
κάθε ιδιοκτήτης σε διαπραγμάτευση κλπ.
Άλλο παράδειγμα είναι το εσείς
να ζητάτε εύκολη πρόσβαση στο
κέντρο επειδή εκεί είναι ο τόπος
εργασίας σας ή εύκολη πρόσβαση
στον αυτοκινητόδρομο επειδή ταξιδεύετε συχνά εκτός πόλης. Πάνε
και σας δείχνουν περιπτώσεις στου
διαόλου τη μάνα για τα δικά σας
δεδομένα. Δεν θα νευριάσετε; Ας
πούμε ότι κάνατε το συμβιβασμό
επειδή δεν βρίσκατε αυτό που γυρεύατε. Δεν θα βγείτε εκτός εαυτού
αν πέντε μέρες μετά μαθαίνατε πως
υπήρχε μια τέλεια περίπτωση απλά

for your request. Try something
different»… και τα παρατούσες
πηγαίνοντας πίσω στην «manual»
μέθοδο. Τα τελευταία πέντε χρόνια
έχουμε τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Για κάποιους πετυχαίνει,
για κάποιους όχι τόσο. Αλλά αναμφισβήτητα είναι ένας τρόπος να
προσεγγίσεις άτομα, αφού όλοι
είναι μέσα στο Facebook και στο
Instagram.
Η αγορά όμως στα επόμενα χρόνια θα αλλάξει. Και θα αλλάξει άρδην, αφού θα μπει στη ζωή μας η
τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence – AI). Εκεί, αλγόριθμοι
εξελικτικά θα ενδυναμώνονται και
στο τέλος της ημέρας, θα σου παρουσιάζουν την καλύτερη δυνατή
επιλογή η οποία θα είναι κομμένη
– ραμμένη στα μέτρα σου. Άρα ο
κτηματομεσίτης του μέλλοντος θα
είναι μια εφαρμογή που ακούραστα
θα εργάζεται σε κλάσμα σημερινού
χρονικού διαστήματος και θα σου
προσφέρει το σπίτι που εσύ ζητάς,
στην τιμή, στην περιοχή, στην κατάσταση, με τις προδιαγραφές και
την εγγύτητα στις υπηρεσίες που
εσύ βολεύεσαι. Αυτή την υπηρεσία
θα την έχεις 24/7 στην πολυτέλεια
του δικού σου χρόνου. Και οι επιλογές θα είναι πράγματι οι ιδανικότερες για εσένα.

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, CEO,
APS Andreou Property Strategy Chartered Surveyors.
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Ενας διεθνής «Ντον Κάρλο»
Μιλούν στην «Κ» οι συντελεστές της όπερας του Τζουζέπε Βέρντι, που παρουσιάζεται στην Εθνική Λυρική Σκηνή
Είναι ÞËÏÓ×ÔÇÝÙÚÕÊ¦ÙÕÝÚÕß¢ÕÔÚËÔËÓÖÒÄÇÒÒ¦ÚÕÞÏÄÔÏÁÔÇÒËßÑÄÚËØ¦ÙÚÏÕÙËÔÚÄÔÏÖÕßÇÖÒ×ÔËÚÇÏÙÚÎ
ÙÑÎÔÂÊËÔÒÁËÏÔÇÙÚØ×ÙËÏ¬ÙÇÒÇÑÜÓÁÔÕÓÖÒÁÑËÏÙÚÇÖÄÊÏÇÚÎÝ
ÞÕØÜÊÃÇÝÑÇÏÊßÙÑÕÒËÆËÏÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ¦ÔÜÙËÇßÚÄÚÕÌÇÏÔÕÓËÔÏÑ¦¦ÙÖÏÒÕÞÏÄÔÏÖØÁÖËÏÔÇØÃÐÕßÔ
ÕÏËßÍËÔËÃÝÚÇÍÕÆÔÏÔÇÖÇÔÜÌÄØÏÇ
ÚÕßÝÍÏÇÔÇÈÇÊÃÙËÏÎÒÏÙ¦ÈËÚÚÜÔ
ÇÒÕß¦ÑÄØÎÚÕßÈÇÙÏÒÏ¦ÚÎÝÇÒÒÃÇÝÑÇÏÓÁÒÒÕßÙÇÙÆàßÍÕÝÚÕß¢ÏÒÃÖÖÕßqÈÇÙÏÒÏ¦ÚÎÝÙÖÇÔÃÇÝ
ÒÒ¦ÙÚÎÔÚËÞÔÏÑÂÖØÄÈÇÖÕß
ÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÓË¶ÚÕÖØ×ÚÕÖÁØÇÙÓÇ®ÚÎÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝÓËÕÒÄÑÒÎØÕ
ÚÕÔÛÃÇÙÕËÖÃÙÑÎÔÂÝÓËÑÕÙÚÕÆÓÏÇÙÑÎÔÏÑ¦ÌÜÚÏÙÓÕÆÝÙËÇØÞÏÑÂ
ÊÕÑÏÓÇÙÃÇÖËØÃÖÕßÓÏÇËÈÊÕÓ¦ÊÇ
ÖØÏÔÇÖÄÚÎÔÖØËÓÏÁØÇ¶ÚÇÖÇÒÚ¦
ÊËÔÙÞÎÓÇÚÃàÕßÔÁÔÇÑÕÓÉÄÓÕÔÕÖ¦ÚÏÓ¦ÒÒÕÔÓÏÇ¦ÓÕØÌÎÙÚÕÃÈÇ©
§Ú¦ÔÏËÒ§ÚÕÆÔËØÖÕßÁÞËÏÇÔÇÒ¦ÈËÏÚÎÔÇÔÇÈÃÜÙÎÚÎÝÙÑÎÔÕÛËÙÃÇÝ
ÚÕßÙËØ§ÃÑÕÒÇÝ²¦ÏÚÔËØÖËÚ¦ÍËÚÇÏÇÖÄÚÎÛÁÙÎÚÕßÙÚÎÔÖÒÇÚËÃÇ
ÑÇÏÊÏÇÑÄÖÚËÏÚÎØÕÂÚÎÝÖØÄÈÇÝ
¬ÕÆÌÇÙÓÇÏÙÏ×ÔËÏÖ¦ÒÏÕÏÞÕØÜÊÕÃßÖÂÑÕÕÏËÖÏÙÚØÁÌÕßÔÙÚÏÝÛÁÙËÏÝÚÕßÝÎ¡Ö¦ØÓÖÇØÇ¢ØÃÚÕÒÏ
ÒÏÙ¦ÈËÚÇÒÕß¦ÇØÞÃàËÏÖ¦ÒÏÚÎÔ
¦ØÏÇ ÇÏÚÇÖÇÔÜÌÄØÏÇËÖÏÚÁÒÕßÝ
ÙÚØ×ÔÕÔÚÇÏÙÜÙÚ¦ÒÒ¦ÇßÚÂÚÎ
ÌÕØ¦ÊßÕÖÇÏÊÏ¦ÓËÑËØÏ¦ËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÖØÏÔÚÎÔ×ØÇÚÕßÝÙÚÕÖØÕÙÑÂÔÏÕÏÇÑÕÖÂ

Ο μαέστρος
ÖÄÚÕÔËÑÔËßØÏÙÓÄÚÜÔËÖÇÔÇÒÂÉËÜÔÓÄÔÕÔÕÓÇÁÙÚØÕÝ¢ÏÒÃÖ
¥ÍÑÁÔÓÕÏ¦àËÏÔÇÓÎÔËÖÎØË¦àËÚÇÏ
ÇØÇÓÁÔËÏÂØËÓÕÝÑÇÏÊÃÔËÏÚØÇÍÕßÊÏÙÚ¦ÚÕÙÎÓËÃÕÇÖÄÚÕÕÖÕÃÕÖØÁÖËÏÔÇÐËÑÏÔÂÙÕßÔÄÒÕÏÒÒÜÙÚË
ÙËÓÏÇÚËÞÔÏÑÂÖØÄÈÇÙÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÒËÃÖËÏÎÕØÞÂÙÚØÇÑÇÏÓÄÔÕÔÎÖÏÇÔÃÙÚÇÕÌÃÇ¬ÇÓÈÇÑÕÖÕÆÒÕßÙßÔÕÊËÆËÏÓÕßÙÏÑ¦ÚÕßÝÚØÇÍÕßÊÏÙÚÁÝ
ËÑËÃÔÕÝÊËÔÁÞËÏÒÄÍÕÔÇ¦ÍÞËÚÇÏ
ÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇÞØËÏ¦àËÚÇÏÇÑÄÓÎ
ÖÕÒÆÑÄÖÕÑÇÏÞØÄÔÕÓÁÞØÏÔÇÈØËÛËÃÎÏÙÕØØÕÖÃÇÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕßÝËØÓÎÔËßÚÁÝÔÇÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÕÇÖÇØÇÃÚÎÚÕÝÙÆÔÊËÙÓÕÝÓËÚÇÐÆÚÜÔ

ÙßÔÚËÒËÙÚ×ÔÑÇÏÄÒÇÔÇÙßÔÚÕÔÏÙÚÕÆÔÙÜÙÚ¦ÙÇÔÞÕØÕÍØÇÌÃÇ
ÓËÚÎÔËßÇÏÙÛÎÙÃÇÚÎÝÓÕßÙÏÑÂÝ
ßÚÂÚÎÊÎÓÏÕßØÍÏÑÂÇÔÇÙÚ¦ÚÜÙÎËÖÏÚËÃÔËÏÎÖÕÒßÍÒÜÙÙÃÇÚÜÔ
ÙßÔÚËÒËÙÚ×ÔÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝ©
§ÚÕÔ ¦ØÒÕ®ÎÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÎ
ÓËÍÇÒÄÖØËÖÎÄÖËØÇÚÕßÁØÔÚÏÖÕß
ÙÂÓËØÇÚÕÈØ¦ÊßÐËÑÏÔ¦ËÏÚÏÝÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÚÎÝÙÚÎÔÛÔÏÑÂßØÏÑÂÑÎÔÂÇÖÕÚËÒËÃÙßÓÖÇØÇÍÜÍÂ
ÚÎÝÇÙÏÒÏÑÂÝ©ÖËØÇÝÚÕßÕÔÊÃÔÕßÚÎÝ¡ËÚØÕÖÄÒÏÚÇÔ©ÖËØÇÝÚÎÝ

ÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÙÚÕÇØÃÙÏÑÇÏÙÚÕ
ËØÕÒÃÔÕ¢ÁÚÕÝÙßÓÖÒÎØ×ÔÜÚØÏ¦ÔÚÇÞØÄÔÏÇÑÇØÏÁØÇÝ®ÇÖÇÔÚ¦
ÞÜÊÕßÒÁÉËÏÙËÖÕÒÒÁÝÞ×ØËÝÓË
ÚØÇÍÕßÊÏÙÚÁÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑ×ÔËÛÔÏÑÕÚÂÚÜÔÑÇÏÇßÚÄÓÕßÇØÁÙËÏÖÕÒÆ
¡ÇÛÇÃÔÕßÓËÕÁÔÇÝÇÖÄÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄÚÕß¦ÒÒÕßÙßÍÑØÃÔÕßÓËÚÎ
ÍÒ×ÙÙÇÓÇÝÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÓÇÝÚÇ
ÇÙÚËÃÇÓÇÝÚÕÌÇÍÎÚÄÓÇÝ ÇÏÓËØÏÑÁÝÌÕØÁÝÊÎÓÏÕßØÍÕÆÓËÇÞ×ØÏÙÚËÝÌÏÒÃËÝËÇßÚÂÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂ
ÁÞÕßÓËÍÍÒÕÙÑÎÔÕÛÁÚÎ¦ÒÒÕÊÏ-

«Εχουμε Αγγλο
σκηνοθέτη, Γάλλο
διευθυντή ορχήστρας,
και ιταλο-αργεντινοελληνο-ρωσικό θίασο.
Η μουσική δίνει
το καλύτερο παράδειγμα
ειρηνικής συνύπαρξης».

«Η όπερα είναι μια
διεθνής γλώσσα, και
στις μέρες μας μια
διεθνής αγορά. Οσοι
κινούμαστε σε αυτόν
τον κόσμο, μοιραία
πρέπει να αντέξουμε
τη ζωή του ταξιδιώτη».

§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝÚÎÝÛÔÏÑÂÝ©ÖËØÇÝ
ÚÎÝ§ÕØÈÎÍÃÇÝÑÇÏÖØÜÚÕÖÇØÕßÙÏ¦ÙÚÎÑËÙÚÕ ÄÈËÔÚÑ¦ØÔÚËÔ
ÚÕÇÙÏÙÓÁÔÎÙÚÕÕÓ×ÔßÓÕ
ÁØÍÕÚÕß¢ØÃÔÚØÏÞÃÒËØËÃÔÇÏÍËÓ¦ÚÎËÔÚßÖÜÙÏÇÑÁÝ¦ØÏËÝÔÚÕßÁÚÇÑÇÏËÖÏÈÒÎÚÏÑ¦ÙÆÔÕÒÇËÔ×ÍÏÇ
ÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÙÂÚÎÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÁÞËÏËÐÇÙÌÇÒÏÙÚËÃÓÏÇÊÏÇÔÕÓÂÑÕØßÌÇÃÜÔÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚ×ÔÊÏËÛÔÕÆÝ
ËÖÏÖÁÊÕßØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓÏÇÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ßÉÎÒÂÓÕßÙÏÑÂÙßÔ¦ÔÚÎÙÎ
ÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏËÃÚÇÏÓÁÙÇÙÚÕÖÇÍÑÕÙÓÏÕÖÕÏÎÓÁÔÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÎÝ
ÄÖËØÇÝÙÚÕÕÖÕÃÕÖÒÁÕÔÎÞ×ØÇ
ÓÇÝÙßÓÓËÚÁÞËÏÓËÇÐÏ×ÙËÏÝ
©ÒÇËÚÕÆÚÇÚÇÏØÏ¦àÕßÔÇÖÄÒßÚÇ
ÓËÚÎÔÖÕÒßËÛÔÏÑÂÏÙÚÕØÃÇÚÕßÁØÍÕß!©¸§ÚÕÔ ¦ØÒÕ¹ËÃÔÇÏÄÖËØÇ
ËÔÄÝÚÇÒÕÆÙßÔÛÁÚÎÈÇÙÏÙÓÁÔÎ
ÙËÖÕÏÎÚÏÑÄÑËÃÓËÔÕÊÆÕ¦ÒÒÜÔÚÕ
ÕÖÕÃÕÙÚÎØÃàËÚÇÏÙÚÕÛËÇÚØÏÑÄÁØÍÕ
ËÔÄÝËØÓÇÔÕÆÖÕßËÃÔÇÏËÓÖÔËßÙÓÁÔÕÇÖÄÏÙÚÕØÏÑ¦ÍËÍÕÔÄÚÇÚÇ
ÕÖÕÃÇÇÌÕØÕÆÔÚÎÔÙÖÇÔÃÇ ÇÚ¦
ÓÃÇÁÔÔÕÏÇÒÕÏÖÄÔËÃÔÇÏÓÏÇÖÕÒßËÛÔÏÑÂÖËØÏÖÁÚËÏÇËÔÊËÏÑÚÏÑÂÚÕß
ÑÕÙÓÕÖÕÒÃÚÎÁØÔÚÏÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÕÒÆÚÜÝÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÂÚÕßÍÕÆÙÚÕß

ËßÛßÔÚÂÕØÞÂÙÚØÇÝÑÇÏÁÔÇÔÏÚÇÒÕÇØÍËÔÚÏÔÕËÒÒÎÔÕØÜÙÏÑÄÛÃÇÙÕ
ÓÕßÙÏÑÂÊÃÔËÏÚÕÑÇÒÆÚËØÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇËÏØÎÔÏÑÂÝÙßÔÆÖÇØÐÎÝ!ÓÏÇ
ÑÕÏÔÂÍÒ×ÙÙÇÖÕßËÔ×ÔËÏ®
ËÔËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÕÚËËÆÑÕÒÎÎ
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÙËÊÏËÛÔÁÝËÖÃÖËÊÕ
ÍÃÔËÚÇÏÄÓÜÝÖØÕÑÒÎÚÏÑÂ®ÙÞÕÒÏ¦àËÏÎÓÁÚàÕÙÕÖØ¦ÔÕÑÇÚËØÃÔÇ
ÑÕßÓÖ¦ÔÕÈÇÖÕßËØÓÎÔËÆËÏÙÚÎÔ
ÖØ×ÚÎÊÏÇÔÕÓÂÚÕÔØÄÒÕÚÎÝØÏÍÑÃÖÏÙÙÇÝÚÕßÓÖÕÒÏ¶ÚÕÔÖØÜÚÕÚØÇÍÕÆÊÎÙËÚÕÓËËÖÏÚßÞÃÇ
ÙÚÎÔÛÔÏÑÂ©ÖËØÇÚÜÔÇØÏÙÃÜÔ
ØÁÖËÏÔÇÚÇÐÏÊËÆËÏÝÖÕÒÆÔÇÙßÔÎÛÃÙËÏÝÚÏÝÇÒÒÇÍÁÝÚÎÝ×ØÇÝÑÇÏ
ÚÏÝÊÏÇÌÕØÁÝÙÚÕÑÒÃÓÇØÁÖËÏÔÇ
Ó¦ÛËÏÝÔÇÙßÔËÔÔÕËÃÙÇÏÙËÖÕÒÒÁÝ
ÍÒ×ÙÙËÝÑÇÏÑßØÃÜÝÔÇÇÔÚÁÞËÏÝÚÎ
àÜÂÓÇÑØÏ¦ÇÖÄÚÕÙÖÃÚÏÑÇÏÚÎÔ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÙÕß¦ÔÚÜÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÓÎÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÚÇÏÖÇØÇÔÕÂÙËÏÝÖØÏÔÚÇÐÏÊÁÉÜÙËÑ¦ÖÕÏËÝ
Þ×ØËÝÄÖÜÝÚÕËÐÜÚÏÑÄ ÇÚ¦ØÍÏÇ
ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÑ¦ÔÜÓÏÇÓÏÑØÂÁØËßÔÇÍÏÇÚÏÝÙßÔÂÛËÏÁÝÚÕßÝ½ÄÚÇÔ
ÈØÃÙÑÕÓÇÏÙÚÎÔÚÇÒÃÇÖËØÏÓÁÔÜ
ÁÔÇÔÖÏÕÞÇ×ÊÎÚØÄÖÕÕØÍ¦ÔÜÙÎÝ
ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÎËØÓÇÔÃÇÔÚÁ-
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Η υψίφωνος Ò¨ÐÑ¨Ñ'¨Ë³³Ü{É¨ÐiÉÖÉ{³¨ÌÜ³iØ Ü{ÒKÉ³
³ÑÜÈÒ
ÓÏÇÝÓÎÚØÄÖÕÒÎÝÄÖÜÝßÖÂØÐËÚÕ
ÇØÃÙÏÚÇÞØÄÔÏÇÖÕßÍØ¦ÌÎÑËÎ
ÄÖËØÇ®ÙÞÕÒÏ¦àËÏÕÓÕßÙÏÑÕÒÄÍÕÝ
§ÃÑÕÝÕÔÚ¦Ý
×ÝÇÏÙÛ¦ÔËÙÚËÜÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔÏÝ
ÊÕßÒËÆÕÔÚÇÝÙËÇÔ¦ÒÕÍËÝÊÏËÛÔËÃÝ
ÖÇØÇÍÜÍÁÝ®ØÜÚ¦ÓËÚÎÔ¡Ö¦ØÓÖÇ-

ØÇ¢ØÃÚÕÒÏÓÃÇÇÖÄÚÏÝÑÕØßÌÇÃËÝÚÇÒÃÊËÝÙÕÖØ¦ÔÕÎÕÖÕÃÇÁÞËÏ
ËÓÌÇÔÏÙÚËÃÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÖÄ
ÌÕØÁÝÙÚÎ¡ËÚØÕÖÄÒÏÚÇÔ©ÖËØÇ
ÁÞËÏÙßÔËØÍÇÙÚËÃÓËÓËÍ¦ÒÕßÝÓÇÁÙÚØÕßÝÑÇÏÁÞËÏËØÓÎÔËÆÙËÏÚÕÔ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕØÄÒÕÙÚÎÔÚÇÒÃÇ

ÒËÏÓÇÛÇÃÔËÏÝÔÇÚÕÖÇÃØÔËÏÝÖÏÕ
ÞÇÒÇØ¦®
¬ÕÔØÄÒÕÚÕßªÕÔÚØÃÍÑÕÖÇØÕßÙÏ¦àÕßÔÊÆÕÑÕØßÌÇÃÕÏÒÒÎÔËÝÈÇØÆÚÕÔÕÏÕÎÓÂÚØÎÝÒÇÚÇÔÏ¦Ý
ÖÕßÚÕÔÖØÜÚÕÚØÇÍÕÆÊÎÙËÙÚÎÏÙÙÇÈ×ÔÇÑÇÏÕ¬¦ÙÎÝ²ØÏÙÚÕÍÏÇÔÔÄÖÕßÒÕÝVÕÖÕÃÕÝÚÕÔÁÞËÏËØÓÎÔËÆÙËÏÙË¢ØÇÔÑÌÕÆØÚÎÚØÇÙÈÕÆØÍÕ
§ÚÃÙËÒÔÚÕØÌÑÇÏ¡ÖÕØÔÚÄÐÇÑÕÒÕßÛËÃÖÇØ¦ÚÎÔËÓÖËÏØÃÇÚÕßÙÚÕÔ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕØÄÒÕÔÇÓËÒËÚ¦ÍÏÇ
Ñ¦ÛËÔÁÇÖÇØÇÍÜÍÂØÜÚ¦ÓËÚÕÔ
ÑÆØÏÕ²ØÏÙÚÕÍÏÇÔÔÄÖÕßÒÕÃÓÇÏ
ÖÒÁÕÔÚØÏ¦ÔÚÇÞØÄÔÏÇÙÕÒÃÙÚÇÝÑÇÏ
ÄÓÜÝÙßÔËÞÃàÜÇÊÏÇÒËÃÖÚÜÝÚÎÓËÒÁÚÎ®ÇÖÇÔÚ¦ ÇÏÇßÚÄÊËÔÇÌÕØ¦ÓÄÔÕÔÚÕÔÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕØÄÒÕ
¡ËÒËÚ×ÔÚÇÝÓÕßÇÖÕÑÇÒÆÖÚÕÔÚÇÏ
Ñ¦ÛËÌÕØ¦ÔÁÇßÒÏÑ¦ÁÔÇÝÈÇÛÆÝ
ÖÒÕÆÚÕÝ²ÜØÃÝÚÎÔÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇ
ÛÇÁÞÇÔÇÇÖÄÚÎÔÃÊÏÇÚÎÞÇØ¦ÚÎÝ
ÓÕßÙÏÑÂÝ®
ßàÎÚ¦ÓËÍÏÇÚÎÙÎÓÇÙÃÇÚÜÔ
ÓËÚÇÑÒÂÙËÜÔÑÇÏÚÜÔÓËÚÇÑÏÔÂÙËÜÔÙÚÕÔÖÇÍÑÄÙÓÏÕÞ¦ØÚÎÖÕßÖÒÁÕÔÑÇÒÆÖÚËÏÎÄÖËØÇ©ÃÊÏÕÝÇÔÑÇÏ
ÖÕÒßÚÇÐÏÊËÓÁÔÕÝËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑ¦
ßÖÕÙÚÎØÃàËÏÄÚÏÓÏÇÊÏËÛÔÂÝÑÇØÏÁØÇÊËÔÇÖÕÚËÒËÃÇÖÄÊËÏÐÎÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÝÇÐÃÇÝÚÕÖÇØËÒÛÄÔÁÒËÏÖË
ÇÖÄÚÎÔÒÒ¦ÊÇÙÞËÊÄÔÊÁÑÇÓÂÔËÝÚÕÔÞØÄÔÕÒÁÕÔÓÕÏØ¦àËÏÚÏÝ
ËÓÌÇÔÃÙËÏÝÚÕßËÔÚÄÝÑÇÏËÑÚÄÝÚÎÝ
Þ×ØÇÝÑÇÛ×ÝÎÖÇØÕßÙÏ¦àËÏ
ÖÕÒÒÁÝÑÇÏÓËÍ¦ÒËÝÖÇØÇÍÜÍÁÝ
ÊÏËÛÔÂÝÖÇØÕßÙÃÇÇÖÕÚËÒËÃÑÇÚ¦
ÑÆØÏÕÒÄÍÕÇÖÄØØÕÏÇÖØÕÙÜÖÏÑ×Ô
ËÖÏÒÕÍ×Ô®ÚÕÔÃàËÏ¡ÏÇÙÚ¦ÙÎàÜÂÝÖÕßËÓÖËØÏÁÞËÏÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÞÇØÁÝÇÒÒ¦ËÖÃÙÎÝÑÕÆØÇÙÎÑÇÏÓÕÔÇÐÏ¦ÄÖËØÇËÃÔÇÏÓÏÇÊÏËÛÔÂÝ
ÍÒ×ÙÙÇÑÇÏÙÚÏÝÓÁØËÝÓÇÝÓÏÇÊÏËÛÔÂÝÇÍÕØ¦©ÙÕÏÑÏÔÕÆÓÇÙÚËÙË
ÇßÚÄÔÚÕÔÑÄÙÓÕÓÕÏØÇÃÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÇÔÚÁÐÕßÓËÚÎàÜÂÚÕßÚÇÐÏÊÏ×ÚÎÒÒ¦ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÓÇÛÇÃÔÕßÓË
ÇÖÄÚÏÝËÓÖËÏØÃËÝÓÇÝÑÇÏÈÍÇÃÔÕßÓË
ÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑ¦ÖÒÕßÙÏÄÚËØÕÏ®

«Ντον Κάρλο» του Τζουζέπε
Βέρντι. Παραστάσεις 8, 13,
15, 19, 21, 28/12 και 2, 5/1. Αίθουσα
Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής
Σκηνής, Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα
Σταύρος Νιάρχος.
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ατζέντα

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

ΧΟΡΟΣ

Νεανική ομάδα σύγχρονου χορού 14ΑΝΩ

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

8.12.19 -15.12.19
Eπιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ
art@kathimerini.com.cy
kouroupakisa@kathimerini.com.cy

Πρωτοπόρες του
κυπριακού θεάτρου
Η συνάντηση ÚÑÉ{TÉ{¨ÊÉ{Ð{ÑÈÜ{~Ê³ÚÓ³ii³ÈÚÓÐÑ³Ø³iØ
oÈÑ{~ÉËÑØÑ¨ÈËÑØ³ÉÜÜiÌ×ÚÓÑ³¨³iØÖ¨È1ÑÐ{ÜÊÈ{U
ÜÜÒÙÑ ÈÑooÓÜÈV ÜÓiåÑ³ÑËÈV
{~Êå¨oÈ¨Ö~Ñ{°³¨i³Ñ³ËÈ${Ð{ÜÊ³¨{ÉØÚÑÑ¨È{ÒÈ
³{Ø³ÜÐi¨ÓØÑÈ³ÓØ~ÑÜÜ{³ÓT{ÙÉØVÑÌ
³³ÓÜØ³ÈÈÑ{ÑÓØÊÐÉ¨ÑV
³Ó¨o³ÈØV³ØÙ{Ñ~¨ËÚi~Ñ³
ÉÙË³iØ³ÓTiØ³ÈÚÓÑ³¨È1ÓÑ³¨
¨ÑV¨ÑÊVÉÈ~ËÑ0¨Ë³iÆÛÉ~ÉÐK¨ËÈV¨Ñ®U´ÆÐÐΠληροφορί-

Αποτέλεσμα της È³iÐÑ³{~ÊØ¨É³{ÐÑËÑØÙ{Ò¨~É{ÑØT³ÐiÉËÑ{i
¨³iÑ¨ÈËÑi³iØÉÑ{~ÊØÐÒÙÑØ
ÐÉ³ÓÉ¨ÑÓ¨oÑ³~Ö¨{T¨o¨Ò× {~ÌÜ{ÒÑ~ÑV¨Ë³{Ñ({³{ÜÜËÙÈV
ÜÉÑØ¨{³ÙÈÜËÙÈ~Ñ{³È¨ÑiÜ{ÖT¨o¨Ò×È{ÌÑK~¨ËÐÉ¨o~
.³iÉÑ{~ÊÐÒÙÑÐÉ³ÓTÈÐÑÚi³ÓØ¯
ÐÑÚÊ³¨{ÉØT¨ÖiÜ{~ËÑØmwdT¨V
³ÈØÐÉÜÜ³{~ÖØ³ÌTÈØ³Ë

ÉËÑ{iÈÓT{i³ÈÙ³ÖoT¨T¨ÌÉÑ³É¨ÉËÉÙ ÙiÐ{È¨oËÑ³iØÉÑ{~ÊØÐÒÙÑØÖoT¨È
T¨Ö¨×Ó¨É{ÙÈÑ³Ì³i³ÉØÐ{ÑØÙ{Ñ×¨É³{~ÊØÑ¨Ñ³Ñ³{~ÊØÉÐÉ{¨ËÑØ~Ñ{
³iÙÈÑ³Ì³i³Ñ³ÈØÉÑ¨ÖØT¨ÉÈ³ÓØ
~Ñ{T¨ÉÖ³¨{ÉØÑÙÈÜÓÈÐÉÙ{Ñ×¨É³{~ÖØÙÑ~ÒÜÈØ~Ñ{T¨o¨Ò×ÈØ 
ÉÑ{~ÊÐÒÙÑÖoT¨ÈT¨Ömå Ï
Ñ³ÉÜÉË³Ñ{ÑÌ³{ØåÚiÒå³ÑÜ{ÑÜÊV

°³¨ÉÑÒ³iVåÜË~iÈ¨ÑoÌ¨ÑV³Ñ³Ë {ÖÜ{~V É×ÓÜi(ÑÑÜÈ~ÒV
{TÑÊÜ{ÑÈ~ÑËÙÈV ÜÉÑ.³i¨{ÒÙÈ
VÑ¨ËÑÍÇËÙÈ~Ñ{(ÑÑo{³Ñ(Ñ³ÉÜËÙÈ Ñ¨ÈËÑiÚÑoËÉ{³{Øm~Ñ{
lÛÉ~ÉÐK¨ËÈ³{Ø¬UÆÆÐÐ³ o~Ð{(Ü{³{³{~ÌÓ³¨V ÓÑØ o~ÐiØd
ÉÈ~ËÑ
Πληροφορίες τηλέφωνο 22781104
www.dancelabnicosia.com

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΘΕΑΤΡΟ

«Φωτογραφία 51» της Άννα Ζίγκλερ
Το θεατρικό Ó¨ot'³o¨Ñ×ËÑlu³iØ
°Ñ=Ëo~ÜÉ¨Ó~ÑÉÑo~ÌÐ{Ñ¨ÉÐ{Ó¨Ñ
³ÙË³¸ÆlÐÉ³i {~ÌÜË³ÐÑ
³¨ÌÜ³iØÈÙÑËÑØÉ{³ÊÐÑ,ÌÇÑÜ{³'¨Ò~Ü{0ÌÐÑ³iØ¨É³ÑËÙÑØÉ{³ÊÐÑÉÑÓ¨TÉ³Ñ{ÊÐÉ¨Ñ³i
É{~Ñ{¨Ì³i³ÑVÑ×ÖÚÑ³×Ó¨É{³¨ÌKÉ¨
³iØÉÈ¨¨{~ÊØÑ³ÜÊØ Á>¦©V
³ËÈÑ¨ÐÜoÉË³Ñ{³i¨É³ÑËÑ
~Ñ{ÚÑ³ÑÜÉË³ÜÑÊ³i°¨i³¸Æ¸ÆV
~Ñ{ÑÑÐÓÉ³Ñ{Ñ×³ÒÉ{³Ò¨³{³È
¸Æ¸ ÑÌ×Ñio{Ñ³iÐÑËÑÑÈ³Ê
KÑË³i~É³Ì³{tiÉÂÉ¨ÉÖiiÉËÑ{
³Ý³ÈÑÚ¨Èu.³iÖ¨³
Ó¨oÑÉKÑËÉ{ÉÐÉ³Ò×¨Ñi³iØåÚÊØ
=ÑTÑ¨{ÒÙÈ~Ñ{É~iÚÉËÑåÙ¨ÓÑ
å¨ÑÖÇÈ ¨ÐiÉÖÈ³È¨ÌÜÈØ{(ÑÑo{³Ñ(ÑÑoÉ¨oËÈVåÙ¨ÓÑØ0ÓÜÉØV'³iØå³ÜËÙiØV(ÒØÑ~¨ÊØV
¨ÌÙ³Ø{Ü³{ÒÙÈØ~Ñ{{ÒiØÑ¨ÑÖÜiØ.~i{~Ò~Ñ{~³ÖÐ{ÑTÉÙ{ÒÇÉ{

«Βοτσαλωτή»,
βιβλίο διηγημάτων
Ο συγγραφέας ³ÑØÈÐÈ¨ÊØ

i ÜÉÑÑ³Ö¨i~Ñ{³ÈØ×³{ÐÖØ
ÑËÜiØ(É³É{Ò¨iØÉÐÈ{~ÊÈÚÓ³É{{¨oØÜ{ÒØ ÑÓ¨oo{Ñ³i
×{ÜÙÂËÑV³iÑÐÌi~Ñ{³ÑoÑ
o{ÑÐÉoÑÜÉË1ÓÑ³¨ÛÓ³¨V Ì³i³Ø

mm(ÑÜÈ¨{³{ÑVÉÈ~ËÑÒÚÉ.ÒKKÑ³VdU´ÆÐÐ~Ñ{È¨{Ñ~Ê®U´ÆÐÐo{Ñ
³ÐÊÑÛÉ~ÓÐK¨{1ÑÑ~ÜÈÚÊÈ
Ñ¨Ñ³ÒÉ{ØÉÉÐÉÌ~Ñ{(Ò×

Ñ¨È{ÒÇÉ{³K{KÜË³Èt³ÑÜ³Êu~Ñ{~ÈKÉ³{ÒÇÉ{ÐÉ³ÈØ×ËÜÈØ
³È³ÚÓÐÑÖoT¨Ù{ioiÐÑ³{~
É~ÙTÑ{~Òo¨ËÐÑ³Ñ³iØÓÑØ³ÈÙÈÜÉ{ÒØÉËÑ{Ì³{Èo~É³¨É{Ù{ioÊÐÑ³Ò³ÈV³ÑËÑ×{ÜÂÉÊÚi~ÑÉÙ{Ò×¨ÑÜo³ÉT{~Ò
É¨{Ù{~ÒVÉÑ×{É¨ÐÑ³{~ÓØÉ~ÙÌÉ{Øo{Ñ³i~È¨{Ñ~ÊÜo³ÉTËÑV
~ÑÚØ~Ñ{ÉÙ{Ò×¨ÉØ{³ÉÜËÙÉØ
0iÈÇÊ³iiÚÑÈ³ËÉ{ÙiÐ{o¨Ò×Ø³iØÑÚiÐÉ¨{ÊØÖ¨È
åÌ³ÜØÈ¨ÈÒ~iØÑ{¨É³{ÐÌ³iÉ~ÙÊÜiÚÑÑÉÈÚÖÉ{
Ù{ÉÈÚÈ³ÊØ ~ÑËÙÉÈiØ³È4((å Ù¨È¨{ÑÌØÖiØ0É³Ò¨³i
ÛÉ~ÓÐK¨{ÈV¨Ñ¬U´ÆÐÐV³4×Ñ³È¨oÉËVÉÖ~Ø®¬w¬'ÑÉ¨ÐÓiVÉÈ~ËÑΠληροφορίες τηλέ-

Πληροφορίες τηλέφωνο 7777 7040.

φωνο 99409900.

ΕΚΘΕΣΗ

ΕΚΔΟΣΗ

Νέο τεύχος του περιοδικού «Διόραμα»

«Ατακάμα», ουδετερότητα στο χαρτί

Κυκλοφόρησε το ¸®³ÉÖTØ³ÈÉ¨{Ù{~ÖtÛ{Ì¨Ñ-

Μία ατομική Ó~ÚÉi³iØ {-

ÐÑu0tÛ{Ì¨ÑÐÑu³{ØÉÜËÙÉØ³ÈÉ¨{ÜÑÐKÒÉ{ÚÓÐÑ³ÑÈÑ×¨Ö³ÚÓÑ³¨V³iÐÈ{~ÊV³ÑÉ{~Ñ³{~ÒV³i
Üo³ÉTËÑ~Ñ{³i×³o¨Ñ×ËÑ.³{ØlÆ~Ñ{ÜÓÉÜËÙÉØ
³ÈÓÈ³ÉÖTÈØÑÑo³iØÐ¨ÉËÑÙ{ÑKÒÉ{ÐÉÜÓ³ÉØV~¨{³{~ÓØ~Ñ{Ñ¨È{ÒÉ{ØVÌØ³iÐÉÜÓ³i³È
{Ño~ÈÜÜÊo{Ñ³i~È¨{Ñ~ÊÙ{ÒÜÉ~³ÉËÑTÑ{¨Ò~Ñ{
³È (ÑÑo{³Èo{Ñ³iÜo~¨{ËÑÑÌ³ÈØ°ooÜÈØV
³Ñ~ÉËÐÉÑ³ÈÛÛÑ~ÑÜÌÈÜÈ~Ñ{³ÈÈÐÈ¨Ê
o{Ñ³ÑK{KÜËÑ³ ÜÓiØå³{ÒÙÈ~Ñ{åÙ¨ÓÑÑÜÌ¨i
ËiØV³ÉÙ{Ñ×Ó¨~ÉËÐÉ³È¨(ÈÐÈ¨Êo{Ñ³i
ÐÈ{~Ê³È.ÌÜÑ{TÑiÜËÙiV³ÈåÙ¨ÓÑÑ³ÇiÚÐÒ
o{Ñ³iÓ~ÚÉit${~ÉË~³ÊØu³ÈåÙ¨ÓÑ(Ñ¨Ñ~ÉÈÒ
~Ñ{ÑÜÜÒÜÜÒ0É¨{Ù{~ÌÙ{Ñ³ËÚÉ³Ñ{ÑÌ³ÑK{KÜ{ÜÉËÑ³iØÖ¨È~Ñ{ÙÓTÉ³Ñ{ÈÙ¨ÐÓØΠληροφορίες τη-

~ÐÒTiØÑ¨Ñ~³ÒoÜÈw
È³Ò¨i³i©²n>_¦Ã
${ÈÙÑ³o¨Ñ×ËÉØÑÌ³iå³Ñ~ÒÐÑÑ×ÈËÇÈ³ÉÖÐÑV
Ñ³È³ÑØÐ{ÑÈÙÉ³É¨Ì³i³ÑÒ³TÑ¨³ËåÌ
³iÑÈÚÉ³{~Ê³ÉT³¨ËÑ³iØ
Ñ¨ÑËiØ~Ñ{ÑÒÐ{ÂiØT¨ÐÒ³¨~Ö³É{Ð{ÑÑ¨Ù{¨{³ËÑÈÙ{Ñ{¨ÓÉ~Ñ{ÑT¨É ÐÉÈÐÓÑ
~Ñ³Ò³iÙ{Ò¨~É{Ñ³iØ¨Ì×Ñ³iØÈÙÊØ³iØÉ~ÉË0ÑÓ¨oÑÑ~Ù{~{Ö³i
ÐÈÚ{~ÊÑÉ¨Ñ³Öi³iØå³Ñ~ÒÐÑÐÓÑ
ÑÌ³ÑÐÒ³{Ñ³iØ {~ÐÒTiØ ~ÑÜÜ{³ÓT{ÙÑÑÑ×Ó¨É{TÑ¨Ñ~³i¨{³{~ÒUt Ó³¨ÉÑ
ÑÌ³iÓ¨iÐ³iØå³Ñ~ÒÐÑÐÉ³ÑÐÒ³{Ñ

λέφωνο 99653588 και eteandros@hotmail.com

ÐÈoÉÐÒ³ÑÑÌ³É~³È×Ü³{~Ì×Ø³Ñ³ÌÓ³~Ñ{
Ñ×Ì¨i³ÑÙÈÑ³ÌÈ³ÑÓ~ÜÉ{Ñ~{Ò¨T{ÑÑÑ³È³{Ø
ÙÊÉ{ØÈKËÑ³{Ø³ÉÜÉÈ³ÑËÉØ´ÆÐÓ¨ÉØ(¨ÒÚiÑ
ÑÉo~ÜKËÐÓÑ³É¨Ì
ÐÉ³ÑÙ{Ò×ÑÑÐÉÜÒ{ÑÐÈ³i
ÉÓ¨oÉ{Ñ³iØÙÖiØ³ÈiÜËÈ
ÌØ³iÑÜÒÐKÑÑ~ÒÚÉÖ¨È
³{ØUÉÑÑTÌÜiÉKÑÚ{Ò~{ÌØ
³ÌØÈ¨~Ö³É{Ì³ÑÈÑ³Ö³Ñ{{
ÉÓ¨oÉ{ÉØV{×Ì¨ÐÉØV³ÑT¨ÐÑ³Ñu Ó~ÚÉiÚÑÙ{Ñ¨~ÓÉ{ÐÓT¨{³{Ø®ÑÈÑ¨ËÈ
¸Æ¸Æ©²>_¦ÃV$ÙÈÓØVÉÈ~ËÑΠληροφορίες τηλέφωνο 22 343670,
www.isnotgallery.com

EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ | Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Άμα θέλει ο κουτσαγκάς…

Ν

έος υπουργός ÇÏÊËÃÇÝÕÒÏÚÏÙÓÕÆ
ÛÒÎÚÏÙÓÕÆÑÇÏ§ËÕÒÇÃÇÝÓÄÔÕÖÕß
ÚÕÒÁËÏÑ¦ÖÕÏÕÝÁÔÇÊÁÕÝÚÕÔÏ×ÛËÏÕ
ÑØÄÊØÕÓÕÝØÕÊØÄÓÕß©Ñ²ÇÓÖÏÇÕÆØÎÝÁÌßÍËÛÇÚÕÔÛßÓÄÓÇÙÚËÑßØÃÜÝ
ÍÏÇÚÕÄÚÏÁÈÍÇÒËÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝÞÏÒÏ¦ÊËÝ
ËÑÖÇÏÊËßÚÏÑÕÆÝÑÇÚÇÑÇÒÄÑÇÏØÕÑÇÏÍÏÇÚÇ
¬ËÚØ¦ÓÎÔÇÑÇÏ¦ÒÒÇÖËØÃÚÎÝÖÇÏÊËÃÇÝ
ÇßÚÄÝËÃÔÇÏÑÇÏÕÚÃÚÒÕÝÚÕßßÖÕßØÍÄÝ
ÇÏÊËÃÇÝÚÇßÖÄÒÕÏÖÇÓ¦ÒÒÕÔËÃÔÇÏÍÏÇ
ÍËÓÜÙÏ¦ÏÄÚÏÍÏÇÚÕÔÇÛÒÎÚÏÙÓÄÁÞÕßÓË
© ©ÑÇÏ¦ÊËÏÇÍÂÖËÊÇ¯ÍÏÇÚÎÔËÕÒÇÃÇÚÕÔ©ØÍÇÔÏÙÓÄ§ËÕÒÇÃÇÝÖÃÚØÕÖÕ
ÛËÒÕÔÚÏÙÓÕÆÑÇÏÍÏÇÚÕÔÕÒÏÚÏÙÓÄÚÏÝ
ÕÒÏÚÏÙÚÏÑÁÝ±ÖÎØËÙÃËÝ³ØÇÍÏÇÚÃÛÁÒÇÓËÔÇÑ¦ÔËÏÑ¦ÚÏÕÑ²ÇÓÖÏÇÕÆØÎÝÍÏÇ
ÚÕÔÕÒÏÚÏÙÓÄ"
¬ÕÇßÚÄÈÁÈÇÏÇÏÙÞÆËÏÑÇÏÍÏÇÚÕßÝ
ÖØÕÑÇÚÄÞÕßÝÚÕßÒÒ¦ÇÝÓÎÙÚÇÛÕÆÓËÙÚÇÖØÄÙÜÖÇÄÚÇÔÁÞËÏÝÑËÔÚØÏÑÂ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÍÏÇÑ¦ÚÏÓËÚÕÔÁÔÇÂÚÕÔ¦ÒÒÕ
ÚØÄÖÕÚÇËÌÇØÓÄàËÏÝÓËÃÝÊËÔÁÞÕßÓË
ÂÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÊËÔÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÁÞÕßÓË
ÝÖËØÏÓÁÔÕßÓËÔÇÊÕÆÓËÚÏÛÇÑÕÓÃÙËÏ
ÕÔÁÕÝßÖÕßØÍÄÝÖØÏÔÚÕÔÓËÚÇÌÁØÕßÓËÙÚÕÄØÕÝÑÇÏÖÁÙÕßÓËÔÇÚÕÔÌ¦ÓË

«Μη χαίρεσαι
ευτυχή, μη
λυπάσαι δυστυχή»

Ο

ΔΙΑΛΕΞΗ

ες τηλέφωνο 99602428 / 96500767,
https://project-season.org

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

ÁÈÇÏÇÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔÕÓÇÏÄÚÏÑÆØÏËÝ
ÁÍÔÕÏËÝÚÕßßÖÕßØÍÕÆÛÇËÃÔÇÏÚÇÚÎÝ
ÖÇÏÊËÃÇÝÚÇÕÖÕÃÇÜÝÙßÔÂÛÜÝÓÕÔÕÖÜÒÕÆÔÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÇÒÒ¦ÍÏÇÚÃÔÇ
ÓÎÔÑ¦ÔËÏÚÎÔÇÒÒÇÍÂ"ÏÇÚÃÔÇÓÎÍÃÔËÏ
ËÑËÃÔÕÝÎÇÒÒÇÍÂÖÕßÛÁÒÕßÓËÄÒÕÏ"¿ÞÏ
ÓÄÔÕÙÚÎÔÖÇÏÊËÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄÁØÜÄÚÏËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕÊÏÄÚÏ
ËÃÔÇÏÓÁØÕÝÓÏÇÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÖÕßÊÏÇÔÆËÏÚÎÊËÆÚËØÂÚÎÝÛÎÚËÃÇÑÇÏÓÕÏ¦àËÏÔÇ
ÁÞËÏÖÇØÇÊ×ÙËÏÚÇÄÖÒÇÇÒÒ¦ËÑËÃÔÕÝ
ÇÝÊËÏÚÎÔßÙÚËØÕÌÎÓÃÇÚÕß§ÇÖËÏÙË
ÊßÕÚØÃÇÞØÄÔÏÇÑÇÚ¦ÌËØÇÔÇÌÚÏ¦ÐÜÚÕ
¡ÕßÙËÃÕÚÕÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÄÔÚË!ÒÒ¦ÐÁÞÇÙÇÇßÚÄÖÕßËÃÔÇÏÇØÓÕÊÏÄÚÎÚÇÚÕß
±ÖÕßØÍËÃÕß´ØÍÜÔ¶ËÒÖÃàÜÓÄÔÕÕÑ
ÇØÕÆàÕÝÔÇÓÎÔÇÙÞÕÒÎÛËÃÓÄÔÕÓË
ÚÇÚÎÝËÖÇØÞÃÇÝÚÕßÛÁÒÜÔÇÖÜÓÎÔ
ÖÇØÇÙßØÛËÃÑÇÏÔÕÓÃàËÏÄÚÏËÃÔÇÏÇÑÄÓÇ
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ÙÖ¦ÙËÏÝÇÈÍ¦ÊËÔÍÃÔËÚÇÏÕÓËÒÁÚÇÇÝ
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ÇßÚÂÓÕßÌÇÃÔËÚÇÏÇÌÕÆÊËÔÑ¦ÔÕßÓË
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ΜΟΥΣΙΚΗ

Σκληρή δουλειά
και αγάπη για
τη μουσική τους

Μειωμένα κονδύλια
για τον Πολιτισμό
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Συνέντευξη στον
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4VUZPL\Y+V\THUPÖØÏÔÇÖÄÓËØÏÑÁÝÎÓÁØËÝÈØÇÈËÆÚÎÑËÜÝÚÕ ÇÒÆÚËØÕÍÑØÕßÖ®)LZ[.YV\WÙÚÇ
ÏËÛÔÂ¡ÕßÙÏÑ¦ØÇÈËÃÇ:VUNSPULZ
 ÚËÒËÚÂÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑËÚÕ¦ÈÈÇÚÕ§ÕËÓÈØÃÕßÙÚÕ
,(9;//HSSÙÚÕÕÔÊÃÔÕ¬ÇÈØÇÈËÃÇÚÕßÍÔÜÙÚÕÆØËÚÇÔÏÑÕÆÓÕßÙÏÑÕÆÖËØÏÕÊÏÑÕÆ:VUNSPULZÁÞÕßÔ
ÙÑÕÖÄÚÎÔÇÔ¦ÊËÏÐÎÓÕßÙÏÑ×ÔÚÇÒÁÔÚÜÔÇÖÄÄÒËÝÚÏÝÍÜÔÏÁÝÚÕßÖÒÇÔÂÚÎÑÇÏÇÖÄÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÓÕßÙÏÑÁÝÑÕßÒÚÕÆØËÝÑÇÏÇÖÕÚËÒÕÆÔÃÙÜÝ
ÚÎÔÑßØÏÄÚËØÎÊÏ¦ÑØÏÙÎÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÙÚÕÔÑÆÑÒÕÚÎÝ>VYSK4\ZPJ©Ï
4VUZPL\Y+V\THUPÕÏÕÖÕÃÕÏÂÚÇÔ
ßÖÕÉÂÌÏÕÏ¦ÒÒËÝÊÆÕÌÕØÁÝÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÑÇÏÌÁÚÕÝÖÂØÇÔÙÚÕÚÕßÝ
ÕÊÂÍÎÙËÕÚËÒËßÚÇÃÕÝÚÕßÝÊÃÙÑÕÝ
ÍÑ¦ÛÛÏÔ®¡ËÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÇßÚÂ
ÙßàÂÚÎÙÇÓÇàÃÚÕßÝÛËÜØ×ÔÚÇÝÄÚÏ
ËÃÔÇÏÇÖÄÚÏÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÑÇÒÂÝÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂÝÊÏÇÌÂÓÏÙÎÝ©Ï4VUZPL\Y
+V\THUPËÃÔÇÏÕÏÔÚ×ÔÎÝÔÚÜÔÃÕß
ÙÚÕÔÚàÕßØ¦Õ³ÍÍËÒÕÝÜÔ¦ÙÚÎÔ
ÑÏÛ¦ØÇÑÇÏÕÎÓÂÚØÎÝÏÇÙËÓÃÊÎÝ
ÙÚÇÖÔËßÙÚ¦

–Μία ακόμη επιτυχία για τους
Monsieur Doumani, και έξω λοιπόν πάμε καλά. Τι νομίζετε ότι

κάνει τον δίσκο «Αγκάθθιν» να
ξεχωρίζει, αλλά και το συγκρότημά σας;
¶§ÇÏÄÔÚÜÝÇßÚÂÂÚÇÔÓÏÇÖÕÒÆ
ÓËÍ¦ÒÎÊÏ¦ÑØÏÙÎÍÏÇÓÇÝÑÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ËÃÓÇÙÚËÖÕÒÆËßÍÔ×ÓÕÔËÝ
ÍÏÇÄÒÎÚÎÔÇÍ¦ÖÎÑÇÏÚÎÔÙÚÂØÏÐÎÖÕßÖÇÃØÔÕßÓËÇÖÄÄÒÕßÝÚÕßÝ
ÌÃÒÕßÝÓÇÝÙÚÎÔ ÆÖØÕÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ¬ÕÍÑ¦ÛÛÏÔ®ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÙßÍÑØÄÚÎÓÇÍËÔÏÑÄÚËØÇ
ÁÞËÏÓÏÇÇÐÏÄÒÕÍÎÖÕØËÃÇÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÑÇÏÕÏÊÏÇÑØÃÙËÏÝÇÒÒ¦ÑÇÏÎ
ÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÇÖÄÊÏ¦ÌÕØÇÓÁÙÇÓÇÝ
ÞÇØÕÖÕÏËÃÏÊÏÇÃÚËØÇËÔÓÖÕØÕÆÓË
ÔÇÇÖÇÔÚÂÙÕßÓËËÓËÃÝÙÚÎÔËØ×ÚÎÙÎÍÏÇÚÕÇÔÑÇÏÖ×ÝÐËÞÜØÃàÕßÓËßÚÄÖØÁÖËÏÔÇÇÖÇÔÚÎÛËÃÇÖÄ
ÚÕÔÑÄÙÓÕÖÕßÓÇÝÇÑÕÒÕßÛËÃÙÚÏÝ
ÙßÔÇßÒÃËÝÓÇÝßÚÄÖÕßÓÖÕØÕÆÓËÙÃÍÕßØÇÔÇÖÕÆÓËËÃÔÇÏÄÚÏÖÃÙÜ
ÇÖÄÇßÚÂÚÎÔËÖÏÚßÞÃÇßÖ¦ØÞÕßÔ
ÇÓÁÚØÎÚËÝ×ØËÝÙÑÒÎØÂÝÊÕßÒËÏ¦Ý
ÇÌÕÙÃÜÙÎÝÑÇÏÇÍ¦ÖÎÝÍÏÇÇßÚÄ
ÖÕßÑ¦ÔÕßÓË
–Πώς τα καταφέρνει ένα συγκρότημα να έχει τη δική σας απήχηση σε ένα διεθνές κοινό;
¶ËÔßÖ¦ØÞËÏÑ¦ÖÕÏÇÓßÙÚÏÑÂÙßÔÚÇÍÂÍÏÇÇßÚÂÚÎÔÇÖÂÞÎÙÎÖÕß
ÁÞÕßÓËÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄØÕÙÖÇÛÕÆÓËÄÙÕÓÖÕØÕÆÓËÔÇËÃÓÇÙÚËËÏÒÏÑØÏÔËÃÝÓËÇßÚÄÖÕßÑ¦ÔÕßÓËÔÇ
ËÓÖÒÕßÚÃàÕßÓËÚÎÓÕßÙÏÑÂÖÕßÌÚÏ¦ÞÔÕßÓËÓËÑÇÏÔÕÆØÍÏËÝÏÊÁËÝÔÇÇÔÇ-

Το κυπριακό ~{ÌÑ×ÑÜØ~Ñ³ÑÉË³³ËT~Ñ{ÌÜÑ³ÑÐiÖÐÑ³ÑÈ¨ÑÚÖÐÉÑÉ{~{ÊÈÐÉÐÉ
Ñ³ÓÜÉÐÑÜÜÓØ×¨ÓØiÐÈ{~ÊÑÉ¨ÒÑ~ÌÐÑ~Ñ{ÉÙÉÈ³É¨ÉÖ³Ñ¨ÌÜ

Το «Αγκάθθιν» αλλά
και το συγκρότημα γενικότερα έχει μια αξιόλογη πορεία στο εξωτερικό
και οι διακρίσεις αλλά
και η αναγνώριση από
διάφορα μέσα μας
χαροποιεί ιδιαίτερα.

ÔË×ÔÕßÓËÚÕÔÂÞÕÓÇÝÑÇÏÍËÔÏÑ¦ÔÇ
ÓÎÓÁÔÕßÓËÙÚ¦ÙÏÓÕÏÜÝÓÕßÙÏÑÕÃ
–Στο εσωτερικό τοπίο νομίζετε ότι
λειτουργεί περισσότερο η εντοπιότητα και ο κυπριακός στίχος,
από τη μουσική;
¶ÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÔÇÁÞËÏÝÊÃÑÇÏÕÓË
ÚÎÔÁÔÔÕÏÇÚÕßÄÚÏÚÕÑßÖØÏÇÑÄÑÕÏÔÄÇÙÌÇÒ×ÝÑÇÚÇÔÕËÃÚÕÔÙÚÃÞÕÑÇÏ
ÄÒÇÚÇÓÎÔÆÓÇÚÇÖÕßÖØÕÙÖÇÛÕÆÓË
ÔÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÂÙÕßÓËÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÎÓÕßÙÏÑÂÔÇÖËØÔ¦
ÇÑÄÓÇÑÇÏÙËÊËßÚËØËÆÕÔÚÇØÄÒÕ
ÖÃÙÎÝÑ¦ÚÏ¦ÒÒÕÖÕßÖÇØÇÚÎØÕÆÓË
ËÃÔÇÏÄÚÏÙßÞÔ¦ÙÚÏÝËÓÌÇÔÃÙËÏÝÓÇÝ
ÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÚÕÑÕÏÔÄËÃÔÇÏÑÇÚ¦
Ñ¦ÖÕÏÕÚØÄÖÕÖÏÕËÑÖÇÏÊËßÓÁÔÕÙÇÔ
ÇÑØÕÇÚÂØÏÕÑÇÏÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÁÞÕßÓËÖÕÒÆËÔÊÏÇÌÁØÕßÙËÝÙßàÎÚÂÙËÏÝ
ÓËÑÄÙÓÕÖÕßÓÇÝÖØÕÙËÍÍÃàËÏÍÏÇÔÇ
ÓÏÒÂÙÕßÓËÑÇÛÇØ¦ÓÕßÙÏÑ¦´ÞÕßÓËÙßÞÔ¦ÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎÄÚÏÖÇÃàÕßÓË
ÑÒÇÙÏÑÂÓÕßÙÏÑÂËÔ×ÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÙÚÎÔ ÆÖØÕÕÏËÓÌÇÔÃÙËÏÝÓÇÝ
ÁÞÕßÔÙÞËÊÄÔÖ¦ÔÚÕÚËÁÔÇÔÖÕÒÆ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÞÇØÇÑÚÂØÇÓËÚÕÔÑÄÙÓÕÔÇÞÕØËÆËÏÑÇÏÍËÔÏÑ¦ÔÇËÃÔÇÏ
ÏÊÏÇÃÚËØÇÛËØÓÄÝÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÚÎÝÙßÔÇßÒÃÇÝÓËÃÝÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔÕßÓËÑÇÏÚÏÝÊÆÕÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÝ

–Ξέρω ότι αυτό που κάνετε δεν
είναι παραδοσιακή μουσική, έχει
ταμπέλα;
¶ÃÔÇÏÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÖÕßÕÑÄÙÓÕÝàÎÚ¦ËÏÔÇÓ¦ÛËÏÚÏËÃÊÕÝÓÕßÙÏÑÂÝÖÇÃàÕßÓËËÔßÖ¦ØÞËÏÐËÑ¦ÛÇØÎ
ÇÖ¦ÔÚÎÙÎÙËÇßÚÄÚÕËØ×ÚÎÓÇÑÇÏ
ÙÃÍÕßØÇÊËÔÛÁÒÕßÓËÔÇÈ¦ÒÕßÓË
ÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÚÇÓÖÁÒÇÙÚÎÓÕßÙÏÑÂÖÕßÌÚÏ¦ÞÔÕßÓËÃÔÇÏÖÕÒÒÁÝ
ÕÏËÖÏØØÕÁÝÓÇÝÇÖÄÊÏ¦ÌÕØÇËÃÊÎ
ÓÕßÙÏÑÂÝÖÕßÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏÇÖÄÊÏ¦ÌÕØËÝÓËØÏÁÝÚÕßÖÒÇÔÂÚÎÕÖÄÚË
ÛÇÒÁÍÇÓËÄÚÏÎÓÕßÙÏÑÂÓÇÝËÃÔÇÏ
ÑÇÚ¦Ñ¦ÖÕÏÕÚØÄÖÕÁÔÇÑØ¦ÓÇÄÒÜÔ
ÇßÚ×ÔÚÜÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑ×ÔÙÚÕÏÞËÃÜÔ
ÁÞÕÔÚÇÝÖ¦ÔÚÇÜÝÈ¦ÙÎÚÎÔÑßÖØÏÇÑÂÓÕßÙÏÑÂÂÑÇÏÚÎÓÕßÙÏÑÂÍËÔÏÑÄÚËØÇÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝÓÇÝ
–Ετοιμάζετε κάτι καινούργιο;
¶§ÇÏÁÞÕßÓËÂÊÎÐËÑÏÔÂÙËÏÔÇ
ÊÕßÒËÆÕßÓËÖ¦ÔÜÙËÑÇÏÔÕÆØÍÏÕ
ßÒÏÑÄ¿ÖÜÝËÃÖÇÓËÑÇÏÖÏÕÖ¦ÔÜ
ÖØÕÙÖÇÛÕÆÓËÔÇÇÔÇÔË×ÙÕßÓËÚÕÔ
ÂÞÕÓÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÓÕßÙÏÑÂÓÇÝ
ÍËÔÏÑÄÚËØÇÁÚÙÏÇßÚÂÚÎÔÖËØÃÕÊÕ
ÖËÏØÇÓÇÚÏàÄÓÇÙÚËÇØÑËÚ¦©ÙÚÄÞÕÝËÃÔÇÏÔÇÎÞÕÍØÇÌÂÙÕßÓËÚÕÑÇÏÔÕÆØÍÏÕßÒÏÑÄÖÕßÛÇÁÞÕßÓËÙÚÕÚÁÒÕÝÖËØÃÖÕßÚÕßËÖÄÓËÔÕßÞØÄÔÕß

–Σε όλο αυτό το τρέξιμο, θεσμικά
έχετε κάποια βοήθεια;
g KÊÚÉ{ÑÑÌ³i(Ü{³ÉËÑÉËÑ{
Ñ×ØÑÑ¨ÑË³i³i0ÑÂ{ÙÉÖÈÐÉÜÖÈTÒ³ÉÂ³É¨{~Ì~Ñ{
ÈÐÐÉ³ÓTÈÐÉÉÜÖiÐÑ³{~ÒÙ{ÉÚÊ×É³{KÒÜÐÉT{Ü{ÒÙÉØ
É{~Ó³ÉØ ~ÉË{ÚÈÐÉÌ³{ÙÉ
Ñ³{¨ÉÖÈÐÉÐÌ³ÈØÉÑÈ³ÖØÐÑØÑÜÜÒ~Ñ{³iÖ¨oÉ{~Ì³É¨Ñ(ÜÜÓØ×¨ÓØ~ÌÐØ
Ó¨TÉ³Ñ{ÐÉ³Ò³³ÓÜØ³ÈÑÈÜ{~Ñ{ÚÓÜÉ{ÑÐÒÚÉ{É¨{Ì³É¨Ñ
o{Ñ³iÖ¨{Ü³ÑØÐÉ~ÑÜÜ{³ÓTÉØÑÌ³ÉÂ³É¨{~ÌKÜÓÈÐÉ
ÈTÒÌ³{³Ñ4È¨oÉËÑ(Ü{³{ÐÖ
³ÈØÓTÈ¨³É¨Ñ{Ì³i³Ò³ÈØ³i
³Ê¨{Âi~ÑÜÜ{³ÉTÈÑ³{¨ÉÖÈ³{ØT¨ÉØ³ÈØ³ÉÂ³É¨{~Ì0KÜÓÈÑÓÑÑÜÌ
~Ñ{È{Ñ³{~Ì³¨ÌÉÙÈÒÐiØTÓÉÊ~Ñ{¨ÚiiØÜ{³{~ÊØ.³iÖ¨{(Ü{³{³{~ÓØ
4i¨ÉËÉØ³È4((å ³i¨ËÇÈ
{~Ð{~Ò~Ò{ÉØÑÌ³{ØÉÐ×ÑËÉ{ØÐÑØ³ÉÂ³É¨{~Ì~Ñ{o{¤
ÑÈ³ÌÉËÐÑ³ÉÉÈoÐÉØVÑÜÜÒ
ËoÈ¨ÑÈÒ¨TÈ³É¨Ò³{ÑÉ¨{Ú¨{ÑKÉÜ³ËiØ~Ñ{{È{Ñ³{~ÊØ³Ê¨{ÂiØ³È¨Ë~ÑÜÜ{³ÉTåÈ³ÌKÉKÑËØioÒÇÉ{ÑÌ
³iÜ{³{~ÊÈTÑ¨ÒÉ{i~ÒÚÉ
~ÈKÓ¨ii~Ñ{ÌT{ÑÌ³ÈØÜÉ{³È¨oÖØ³(Ü{³{³{~4i¨É{ Ñ¨ÖÑ~ÈKÓ¨ii×ÑËÉ³Ñ{ÑÐiÙËÉ{{Ù{ÑË³É¨KÒ¨Ø
³Ü{³{ÐÌ~Ñ{³iÑÒ³ÈÂi
~Ñ{¨ÚiÊ³È ÙÉ{~³{~ÓØÉËÑ{{ÑÑ³ÓØÉ¨{~ÓØÉ{Ù{~Ò
ÐÉ³Ò³i{~Ð{~Ê~¨Ëi~Ñ{È
ÉÂÑ~ÜÈÚÖÑÈ×Ë³Ñ³Ñ{Ñ~ÌÐÑ~Ñ{³¨ÑÈÈ³ËÚÉ³Ñ{ÐÑØ
Ù{Ñ×iÐËÇÈÈÉTØÌ³{i~¨Ëi
ÓTÉ{Ñ¨ÓÜÚÉ{(Ñ¨¤ÌÜÑÑÈ³Ò³Ñ
³~ÙÖÜ{o{Ñ³(Ü{³{ÐÌÈÉTØÐÉ{É³Ñ{~Ñ{ÑÈ³ÌÉËÑ{
ËoÈ¨ÑÑ¨oÌØÚÒÑ³Øo{ÑÌV³{
ÓTÉ{~³{³ÉËÐÓT¨{ÊÐÉ¨ÑÐÉÖT{Ñ
~Ñ{ÐÉÙÌ³{Ñ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ (ΓΕΝΙΚΟΣ) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΩΔ: ΕΓΔΟΚΥΠΥ/11/2019, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ
Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Ο.Κ.Υπ.Υ.) στη Λευκωσία επιθυμεί
να προσλάβει άτομο στη θέση του Εκτελεστικού (Γενικού)
Διευθυντή. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού.

Απαιτούμενα Προσόντα:
Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν σε οποιοδήποτε θέμα
και Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση
Υπηρεσιών Υγείας, Δημόσια Υγεία ή σε άλλο θέμα σχετικό με τα καθήκοντα
και τις ευθύνες της θέσης.
Δεκαπενταετής (15) τουλάχιστον πείρα στη διοίκηση μεγάλου
οργανισμού με αυξημένα επίπεδα ευθύνης, από την οποία δεκαετής (10)
τουλάχιστον πείρα σε ανώτατη διευθυντική/διοικητική θέση που
να περιλαμβάνει προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και
έλεγχο εργασιών.
Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας ή/και της Αγγλικής γλώσσας.
Εκτεταμένη επαγγελματική κατάρτιση σχετική με τα καθήκοντα και τις ευθύνες
της θέσης ή/και πενταετής (5) τουλάχιστον πείρα σε εκτελεστική διοικητική
θέση παρόχου με ελάχιστο προϋπολογισμό €100 εκατομμύρια ή/και αριθμό
1000 υπαλλήλων, η οποία περιλαμβάνεται στη δεκαπενταετή πείρα που
απαιτείται στην παρ. (2) πιο πάνω, αποτελεί πλεονέκτημα.

Αμοιβή:
Ετήσιος πάγιος βασικός μισθός ύψους €70,685 πλέον 6,656% γενικές
αυξήσεις και το ισχύον τιμαριθμικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε
28,35%, ο οποίος θα αναθεωρείται με βάση τις εντεύθεν παραχωρούμενες στο
υπόλοιπο διευθυντικό προσωπικό γενικές και τιμαριθμικές αυξήσεις.
Επιπρόσθετα θα καταβάλλεται δέκατος τρίτος μισθός. Με τα σημερινά
δεδομένα ο ετήσιος ακαθάριστος μισθός, περιλαμβανομένων των εξόδων
παραστάσεως, ανέρχεται σε €122.826,54.

Περισσότερες πληροφορίες για τα καθήκοντα και τις
ευθύνες της θέσης καθώς και αίτηση:
στην ιστοσελίδα www.shso.org.cy ή στα τηλέφωνα +35722605670 και
+35722605734.
Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων η 20ή Δεκεμβρίου 2019.
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
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Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019

 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

ΒΙΒΛΙΟ

Η πορεία ενός γενναίου και έντιμου άντρα

Η Φωτεινή Τομαή μιλάει στην «Κ» για το βιβλίο της «Κωδικός Γκάντερ. Ο άνδρας που σημάδεψε την πορεία του πολέμου»
ΤΟΜΑΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
«Κωδικός Γκάντερ. Ο άνδρας που σημάδεψε την πορεία του πολέμου»
εκδ. Α.Α. Λιβάνη, 2018, σελ. 288

Ευρηματικός
όπως ο Οδυσσέας

Συνέντευξη στον

–Πώς θα χαρακτηρίζατε
τον ήρωά σας; Τι τον έκανε
να ξεχωρίσει;
g1Ñ¨¨ÑÜÓV³ÜÐi¨ÌVÉÈ¨iÐÑ³{~ÌÑ³$ÙÈÓÑ³È
$ÐÊ¨ÈVÉÈÑËÚi³VÐÓoÑ
Ñ³¨{³iVoÉÑË~Ñ{oÉÑ{ÌÙ¨ÐÑÇËVÓ³{Ð Ñ
ÈÓ¨TÒÚ¨jåÈ³ÓØ
{Ñ¨É³ÓØVÈo~É³¨ÐÓÉØ
ÉÓÑÐÌ¨ÌÑËÇÈÑ{³{ØÉËTÉÌÜÉØ
åÜÓÂÑÙ¨ØÈV¨{ÉÚÒÉ{VTÉÙËÑÇÉÑ~ÌÐÑ~Ñ{³
(ÑÑÙÌÈÜÑÉ~³ÉÜÓÉ{VÉ¨TÌÐÉØ³i ÜÜÒÙÑ
É{Ù{~Òo{Ñ³~ÌÑÈ³Ì
Ñ{ÑÐiÑ¨ÑÜÉËÑÈ³ÌU
ÑoÑÖÉ³iÖ¨~Ñ{ÖÉo{Ñ³ÑKÒÑÑ³È~È¨{Ñ~ÖÜÑÖÐÓT¨{³³ÓÜØ
³iØÇÊØ³È

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Στο πλαίσιο ÚÎÝÖÇØÕßÙÃÇÙÎÝÚÕßÈÏÈÒÃÕß ÜÊÏÑÄÝÑ¦ÔÚËØ©¦ÔÊØÇÝ
ÖÕßÙÎÓ¦ÊËÉËÚÎÔÖÕØËÃÇÚÕßÖÕÒÁÓÕß®ÚÎÝ¢ÜÚËÏÔÂÝ¬ÕÓÇÂÙÚÕÕÒÏÚÏÙÚÏÑÄ¾ÊØßÓÇ¬Ø¦ÖËàÇÝ ÆÖØÕß
ÚÕÕÖÕÃÕÖÇØÕßÙÃÇÙËÕÇÔÇÖÒÎØÜÚÂÝÑÇÛÎÍÎÚÂÝÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕß
ÆÖØÕßÑÁÚØÕÝÇÖÇÖÕÒßÈÃÕß
ÙßÔÕÓÏÒÂÙÇÓËÓËÚÎÙßÍÍØÇÌÁÇÍÏÇ
ÚÕÈÏÈÒÃÕÚÎÝÑ¬ÕÓÇÂÙÚÕÈÏÈÒÃÕ
ÚÎÝÙÑÏÇÍØÇÌËÃÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇ
ÑÇÏÚÎÔÊØ¦ÙÎÚÕßÒÁÐÇÔÊØÕßËÜØÍÏ¦ÊÎÓËÚÇÔ¦ÙÚÎÙÚÎÔÓËØÏÑÂ
ÕÕÖÕÃÕÝÑÇÚËÚ¦ÍÎÙÚÏÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝ
ÓßÙÚÏÑÁÝßÖÎØËÙÃËÝÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÚÕßqÇÍÑÕÙÓÃÕßÕÒÁÓÕßÕØÍÇÔ×ÔÕÔÚÇÝÖØ¦ÐËÏÝÊÕÒÏÕÌÛÕØ¦Ý
ÚÜÔßÓÓ¦ÞÜÔ¦ØÔÎÙÂÚÕßÔÇ
ÊÕßÒÁÉËÏÍÏÇÚÎ*0(ÓËÚ¦ÚÕÚÁÒÕÝ
ÚÕßÖÕÒÁÓÕßÑÇÏÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÚÕß
ÓËÚÕ¡ÑÇÏÚÕÔÚÕÔÁÌËØÇÔ
ÙÚÕÓ¦ÚÏÚÕßÑßÑÒ×ÔÇÄÚÇÔÙÚÎÔ
ÓËØÏÑÂÓËÙÕßØÇÔÕÆÙËÚÕ¦ÙÚØÕ
ÚÕß¡ÇÑ¦ØÛßÑ¬ÕÓÇÂÒÁËÏÄÚÏ
ÕÇÔËÉÏÄÝÚÕßÑÇÛÎÍÎÚÂÝÙÚÕÃÚÙÓÖÕßØÍÑÕ4PRL,WP[YVWV\SVZ
ÌÁØÔËÏÑ¦ÛËÞØÄÔÕÚÕßÝÌÕÏÚÎÚÁÝ
ÚÕßÙÚÎÔ ÆÖØÕÓËØÏÑÇÔ¦ÑÏÇÌÕÏÚÎÚÁÝ ÕÏÔÜÔÏÕÒÕÍÃÇÝÄÒÇÚÕßÝÖÕß
ÖÇÃØÔÕßÔÎÞÎØ¦ÓÇÛÂÓÇÚÇÚÏËÙÚÃ
ÔÇËÃÙÇÏ ÆÖØÏÕÝÑÇÏÔÇÑÇÚÕÏÑËÃÝ
ÙËÓÏÇÞ×ØÇÓÕÏØÇÙÓÁÔÎÙÚÇÊÆÕ
–Κυρία Τομαή, γιατί επιλέξατε να
ασχοληθείτε με τον Αλέξανδρο Γεωργιάδη και τη δράση του στον
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο;
¶ÌÕØÓÂÍÏÇÚÎÔÁØËßÔÇÑÇÏÚÎ
ÙßÍÍØÇÌÂÙÚ¦ÛÎÑËÎÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß»ÚÎÝÇËÃÓÔÎÙÚÎÝÈßàÇÔÚÏÔÕÒÄÍÕßÑÇÏ±¢±
ÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ ×ÙÚÇÎÓÃÚÎ
ÍÍËÒÏÑÂÝÇãÕßÙËÙßÔÁÊØÏÕÙÚÎÔ
ÓËØÏÑÂÚÎÝ4VKLYU.YLLR:[\KPLZ
(ZZVJPH[PVUËÔÍÔÜØÃàÜÍÏÇÖÕÏÕ

Η Φωτεινή ΤομαήÜÓÉ{Ì³{Ñ¤ÌÜÈØ³ÈØåÐÉ¨{~ÑÖØ¨Ò~³¨ÉØÈÊÜÚÑ³Ì³É³i ÜÜÒÙÑÐÌo{Ñ³É¨o{ÒÙi~Ñ{³iÙ¨Òi³ÈK¨ÓÚi~Ñ
Óoo¨Ñ×Ñ³Û{ÜÐÑ³{~Ìå¨TÉË~Ñ{ÐÒÜ{³ÑÉÉ³Ò×Ñ~ÓÜÈØ
ÒÄÍÕÓÏÇËÖÏÙÚÂÓÜÔÈßàÇÔÚÏÔÕÒÄÍÕÝÁÊËÏÐËËÔÊÏÇÌÁØÕÔÔÇÇÙÞÕÒÎÛËÃ
ËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ¦ÓËÁÔÇÏÙÚÕØÏÑÄÖØÄÙÜÖÕÚÎÝÔËÄÚËØÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÓÇÝÍÏÇ
ÚÕÕÖÕÃÕÚÄÚËËÒ¦ÞÏÙÚÕÏÍÔ×ØÏàÇÔ
¦ÔÚÜÝÁÑÇÔËÑÇÏÚÄÚËÇÃÙÛÎÙÎÎ
ÇÖÕÑ¦ÒßÉÎÚÎÝÊØ¦ÙÎÝÚÕßÒÒÎÔÕÇÓËØÏÑÇÔÕÆÓËÚÇÔ¦ÙÚÎÇÖÄÚÎÔ
¦ØÖÇÛÕÖÕßÙÖÕÆÊÇÙËÓÎÞÇÔÕÒÄÍÕÝÎÒËÑÚØÕÒÄÍÕÝÙÚÕÔÙÚÏÚÕÆÚÕ ¦ØÔËÍÑÏÍÏÇÔÇÙÚØÇÚÕÒÕÍÎÛËÃ
ÙÚÏÝÚ¦ÐËÏÝÚÎÝ(TLYPJHU(PY-VYJL
ÑÇÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÚÜÔÖØ×ÚÜÔ¡ßÙÚÏÑ×Ô±ÖÎØËÙÏ×ÔÚÜÔÚÎÔ
©::6MMPJLVM:[YH[LNPJ:LY]PJLZ
ÖØÏÔÙÚÇÒËÃÙÚÕ ¦ÏØÕÇØÞÏÑ¦ÑÇÏ
ÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÚÕÒÒÎÔÏÑÄÇÙÏÒÏÑÄØÕÐËÔËÃÕÊØÏÇÔÕßÖÄÒËÜÝÇÖ»
ÄÖÕßÕØÍ¦ÔÜÙËÓËÊÏËÏÙÊÆÙËÏÝÚÕß
ÙÚÎÔÑÇÚËÞÄÓËÔÎÒÒ¦ÊÇÚÕÔ´ÈØÕ
ÖØ¦ÐËÏÝÊÕÒÏÕÌÛÕØ¦ÝÑÇÚ¦ÚÕß³ÐÕÔÇÏÇÚÃÖØÁÖËÏÔÇÍÔÜØÃàËÚËÄÚÏ

ÇÖÄÚÕÔÑÇÚËÞÄÓËÔÕ´ÈØÕÑÇÏÚÏÝ
ÍÁÌßØËÝÚÎÝÒËÐÇÔÊØÕÆÖÕÒÎÝÑÇÏ
ÚÕßÈÃÒËÔÍÑØÇÔÚÂÚÇÔÖÕßÖËØÔÕÆÙÇÔÚÇÙÏÊÎØÕÊØÕÓÏÑ¦ÈÇÍÄÔÏÇÓË
ÚÏÝÖØ×ÚËÝÆÒËÝÓËÚÏÝÕÖÕÃËÝÎÑÇÚ¦
ÚÇ¦ÒÒÇÕßÊÁÚËØÎ®¬ÕßØÑÃÇÖØÕÓÂÛËßËÚÕÔ²ÃÚÒËØÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇ
ÙßÔËÞÃàËÚÇÏÕÖÄÒËÓÕÝ
–Το βιβλίο «Κωδικός Γκάντερ» είναι απλώς ένα ιστορικό αφήγημα
ή επέχει θέση και ιστορικού συγγράμματος;
¶ÙÌÇÒ×ÝÑÇÏÊËÔËÃÔÇÏÁÔÇÇÖÒÄ
ÏÙÚÕØÏÑÄÇÌÂÍÎÓÇÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇ
ÇØ¦ÍËÏÍÔ×ÙÎÑÇÏÌÁØËÏÙÚÕÌÜÝ
¦ÍÔÜÙÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÄÖÜÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÄÚÏÇÖÄÚÕ ÕªÕÆàÈËÒÚ
ÍÔ×ØÏàËÄÚÏÚÕÁÍÑÒÎÓÇÙÚÕ ÇÚÃÔ
ÚÕËÃÞÇÔÊÏÇÖØ¦ÐËÏÕÏÕÈÏËÚÏÑÕÃ
ÇÒÒ¦ÊÏÁÚÇÐËÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝÁØËßÔÇÝÖÕßÊÏËÐÂÍÇÍËÓËËÔÚÕÒÂÚÕßÕ
ØÒÔÇÖÇØÇÓËÃÔÕßÔÓßÙÚÏÑ¦ÓËÚÕ

–Έχετε εντοπίσει παρόμοιες ιστορίες;
gå×ÑÜØ~Ñ{Ð¨ÉËÑ
ÈÒ¨TÈÉ¨{³É{ØÈ
Ñ¨ÑÐÓÈÒo³ÉØÑ~ÌÐÑåÜÜÒV{³Ó³ÉÐÉVÑ
ÑÈ³Ê³ÈÉ¨o{ÒÙiVÑÙÖÑ³ÑK¨ÉÚÉË {ÜÓV
³Ù{ÒÜÉ{ÐÐÑÈÐÉÜÒKiÉgo{Ñ³Ë~Ñ³Ò³ioÐi
ÐÈ)ÈT¨ÌØ(ÌÜÉÐØÙÉ
ÓÜiÂÉegÊÜÚÑ³×Ø
Ñ¨~É³ÓØ{³¨ËÉØVÑÜÜÒÌT{
ÌÜÉØËÑÑÌÌÜÉØ¨Ì~É{³Ñ{Ö³ÐÑÑ×Ó¨³
×ØÐÉÒ¨Ú¨ÐÈ³iÉ¨ËÙÈT¨iiØ³É¨ÐÑÑÌ³iÑÜ~{Ù{~Ê~Ñ{
³Ò¨~Ñ×É{ÒÙiVÓÑ
Ê¨ÑÉËiØÑ³¨{³iÈ
ÓKÐÑ{ÜÖVÉÑ³ËÚÉiÐÉ³=ÑTÑ¨{ÒÙiV³¨Ño{~Ê×{oÖ¨Ñ~Ñ{ÐÉÒÙÂ
³ÓÜØ

Ο αναγνώστης θα
φρίξει κυριολεκτικά
με τον ύπουλο ρόλο
των Άγγλων όχι μόνο
στον ελληνικό Εμφύλιο
μετά το τέλος του
πολέμου, αλλά και
διαρκούντος αυτού σε
βάρος των Αμερικανών.
ËÖÏÞËÃØÎÓÇÄÚÏÊËÔÁÖØËÖËÔÇÊÏÇÙÖÇÙÛÕÆÔÕÏÆÓÓÇÞÕÏØËÚÇÔÃÇÙÚÕÔÇÍ×ÔÇÚÕßÝÑÇÚ¦
ÚÕß³ÐÕÔÇÑÇÏÚÕß²ÃÚÒËØ¢ßÙÏÑ¦
ÊËÔËÃÔÇÏÚÕÓÄÔÕ¦ÍÔÜÙÚÕÙÚÕÏÞËÃÕ
ÖÕßÁØÞËÚÇÏÙÚÕÌÜÝÓËÚÎÔÁÑÊÕÙÎÇßÚÂ©ÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÝÛÇÌØÃÐËÏ
ÑßØÏÕÒËÑÚÏÑ¦ÓËÚÕÔÆÖÕßÒÕØÄÒÕ
ÚÜÔ³ÍÍÒÜÔÄÞÏÓÄÔÕÙÚÕÔËÒÒÎÔÏÑÄÓÌÆÒÏÕÓËÚ¦ÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÖÕÒÁÓÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÊÏÇØÑÕÆÔÚÕÝÇßÚÕÆ
ÙËÈ¦ØÕÝÚÜÔÓËØÏÑÇÔ×Ô¿ÚÇÔÕ
ªÕÆàÈËÒÚÑÇÚ¦ÒÇÈËÚÕÔØÄÒÕÚÕß
¬Ù×ØÚÙÏÒÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇÌÚÏ¦ÐËÏÚÎÔ
ÖØ×ÚÎßÖËØ¦ÑÚÏÇ±ÖÎØËÙÃÇÒÎØÕÌÕØÏ×Ô¶ÓÁÞØÏÚÄÚËßÖÂØÞËÓÄÔÕÚÕ
-)0¶ÖÕßÇÓÁÙÜÝÓËÚ¦ÚÕÔÖÄÒËÓÕ
ÓËÚÕÔÕÓ¦ÙÚÎÑËÙË*0(
–Ποιες ήταν οι δυσκολίες στη συγγραφή του βιβλίου αυτού;
¶©ÈÇÙÏÑÄÝÒÄÍÕÝÍÏÇÚÕÔÕÖÕÃÕ
ÊßÙÑÕÒËÆÚÎÑÇÂÚÇÔÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏ

ÍÏÇÞØÄÔÏÇÚÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦ËÛÔÏÑ¦
ÇØÞËÃÇÑÇÏÚÇÇØÞËÃÇÚÎÝ*0(ÖÇØÁÓËÔÇÔÑÒËÏÙÚ¦ËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÝÚÕßÂØÜÇÑÇÏÚÜÔÊÏ×ÐËÜÔÖÕßßÖÁÙÚÎËÖÃ¡ÇÑÇØÛÏÙÓÕÆ
ÑÇÛ×ÝÑßÔÎÍÂÛÎÑËÇÔÎÒË×ÝÑÇÚÎÍÕØÎÛËÃÝÜÝÑÕÓÓÕßÔÏÙÚÂÝËÖËÏÊÂ
ÓËËÔÚÕÒÂÚÕßÚØÇÚÎÍÕÆ§ÚÄÔÕÈÇÔÊÏÕÏÑÎÚÂÚÎÝ6::ÑÇÏÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÌÃÒÕßÚÕßªÕÆàÈËÒÚÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÕßÃÊÏÕßÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÕÁÊØÕß
ÙßÔËØÍ¦ÙÚÎÑËÓËÚÕ¡ÑÇÏÚÕÔ
©ËÜØÍÏ¦ÊÎÝËÃÞËËÔÎÓËØ×ÙËÏÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÍÏÇÚÕÔ¦ÛÒÏÕØÄÒÕÚÜÔ³ÍÍÒÜÔ
ÑÇÏÚÎÝ0U[LSSPNLUJLÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ
ÖÕßËÐÄÖÒÏàÇÔÚÕßÝÈÇÙÏÒÄÌØÕÔËÝ
ÑÇÏÚÕßÝÕÖÇÊÕÆÝÚÕßÇÑØÕÊËÐÏÕÆ
¬ÙÇÕÆÝÔÚ×ÔÙÚÕÔ´ÈØÕÍÏÇÔÇ
ÖÕÒËÓÕÆÔÚÕÔÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÕÏËØÓÇÔÕÃÔÇÖÇØÇÓÁÔÕßÔ
ÇÔËÔÄÞÒÎÚÕÏÇÌÕÆÓÄÔÕÕ
ÁÑÇÔËÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÇÔÚÃÙÚÇÙÎÙÚÎ
ÍËØÓÇÔÏÑÂÑÇÚÕÞÂÒÒ¦ÑÇÏÚ×ØÇ
ÖÕßÇÖËÒËßÛËØ×ÛÎÑÇÔÚÇÁÍÍØÇÌÇ
ÙÚÎÊÎÓÄÙÏÇÁØËßÔÇÁÞÕßÔÙËÖÕÒÒ¦ÙÎÓËÃÇÚÕßÝÚÎÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÂ
ÓÇÆØÎÚÇÏÔÃÇÑ¦ÖÕÏÇÚÇÊÎÓÕÙÏËÆÜ
ÙÚÕÈÏÈÒÃÕÍÏÇÔÇÖØÕÙÚÇÚËÆÕßÔËßÇÃÙÛÎÚÇÊËÊÕÓÁÔÇ²ØËÏ¦ÙÚÎÑËÍÏÇ
ÚÕßÝÒÄÍÕßÝÇßÚÕÆÝÙÑÒÎØÂÁØËßÔÇ
ÖÕßÙßÓÖÒÎØ×ÛÎÑËÓËÊÏÇÙÚÇÆØÜÙÎÙÚÕÏÞËÃÜÔÙÚÕßÝÌÇÑÁÒÕßÝÚÕß
ËÒÒÎÔÏÑÕÆ±ÏÇÚÃÔÇÏÙßÔÁÈÎ
ÑÇÏÇßÚÄÖÄÄÒÕßÝÚÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝÖØ¦ÑÚÕØËÝÖÕßÂÒÛÇÔÚÄÚË
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏÁÌßÍÇÔÓËÚ¦ÚØÃÓÎÔÎÄÖÜÝÖØÕÈÒËÖÄÚÇÔÖÇØÇÓÕÔÂ
ÙÚÎÞ×ØÇÓÄÔÕÍÏÇÚÕÔËÜØÍÏ¦ÊÎ
ÑÇÏÚÎÊØ¦ÙÎÚÕßÈØÁÛÎÑÇÔÁÍÍØÇÌÇ
ÙÚÕÏÖÒÜÓÇÚÏÑÄØÞËÃÕÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÙËËÖÚ¦ÌÇÑÁÒÕßÝÐÃàËÏÊËÔÇ
ÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÕËÜØÍÏ¦ÊÎÝÁÓËÏÔË
ÙÞËÊÄÔËÔ¦ÓÏÙÎÞØÄÔÕÙÚÕÖËÊÃÕ
ÊØ¦ÙÎÝÑÏÄÚÇÔËÖÁÙÚØËÉËÙÚÎÔ
ÓËØÏÑÂÖÇØÕßÙÃÇÙËÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇ
ÊÏ¦ÒßÙÎÝÑÇÏËÐÕßÛÁÔÜÙÎÝÖÕßÚÕÔ
ÙßÔÄÊËßÇÔÙÚÕßÖÄÒÕÏÖÕÚÎÝàÜÂÝÚÕßÑÇÛ×ÝÙßÓÓËÚËÃÞËÉßÞÂÚË
ÑÇÏÙ×ÓÇÚÏÜÝÇÒÎÛÏÔÄÝÖÇÚØÏ×ÚÎÝ
ÁÞÕÔÚÇÝÑÏÔÊßÔËÆÙËÏ¦ÖËÏØËÝÌÕØÁÝ
ÚÎÔÃÊÏÇÚÕßÚÎàÜÂÙÚÕÔÇÍ×ÔÇÑÇÚ¦ÚÕß³ÐÕÔÇ

Δεν ήταν ένας κλασικός Ελληνας μετανάστης
–Ο Αλέξανδρος Γεωργιάδης είναι
το κλασικό παράδειγμα Έλληνα
μετανάστη στις ΗΠΑ, την Ελλάδα
πώς την έβλεπε;
¶ ÒÇÙÏÑÄÝ´ÒÒÎÔÇÝÓËÚÇÔ¦ÙÚÎÝ"
ËÔÛÇÚÕÁÒËÍÇ¯ÄÙÕÏ´ÒÒÎÔËÝ
ÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÇÔÙÚÎÔËÖÕÞÂÚÕß
ÍÏÇÔÇÙÖÕßÊ¦ÙÕßÔ"©ÒÁÐÇÔÊØÕÝ
ÊËÔÂÒÛËÙÚÎÔÓËØÏÑÂÍÏÇÔÇÑ¦ÔËÏ
ÖËØÏÕßÙÃÇÑÇÏÒËÌÚ¦´ÌßÍËÇÖÄÚÕ
ÔÎÙÃÚÕßÍÏÇÚÃÕÏÕØÃàÕÔÚËÝÙÚÁÔËßÇÔÑÇÏÎÚÇÒÕÑØÇÚÃÇÎÞÕÆÙË¶ÑÇÏ
ÇÖËÊËÃÞÛÎ¶ÌØÏÑÚÂÍÏÇÚÕÔÔÚÄÖÏÕ
ÖÒÎÛßÙÓÄ¿ÙÕÍÏÇÚÎÓÎÚÁØÇÖÇÚØÃÊÇÇßÚÂÖÕÚÁÊËÔÁÌßÍËÇÖÄÚÎÔ
ÑÇØÊÏ¦ÚÕß¡¦ÒÏÙÚÇÛÁÒÎÙËÔÇ
ÑÇÚÇÚÇÍËÃËÛËÒÕÔÚÂÝÑÇÏÔÇÁÒÛËÏ
ÔÇÖÕÒËÓÂÙËÏÙÚÕÔqÇÍÑÄÙÓÏÕ
ÇÒÒ¦ÚÕßÚÕÇÖÇÍÄØËßÙÇÔÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃÑÇÛ×ÝÖÇØÁÓËÔËÇÖÄÒ¦ÛÕÝ

ÚÕßÝÙÚÇÞÇØÚÏ¦¯©ÛÜÓÇÔÄÝßÖÂÑÕÕÝÚÇÜÊËÑ¦ÔÎÙÇÖÁØÇÙÇÔÇÖÄ
ÚÕßÝ©ÛÜÓÇÔÕÆÝÙÚÕßÝÚÇÒÕÆÝÚÎ
ÞØÕÔÏ¦ÖÕßÕÒÁÐÇÔÊØÕÝ¦ÌÎÙËÚÕ
ÔÎÙÃÚÕß¦ØÇËÞÛØÄÝÚÎÝÓËØÏÑÂÝ
–Στις ΗΠΑ διακρίθηκε αλλά και
πολεμήθηκε, στην Ελλάδα;
¶ÚÎÔÒÒ¦ÊÇËßÚßÞ×ÝÂÊßÙÚßÞ×ÝÖÇØÁÓËÏÔË¦ÍÔÜÙÚÕÝ¡ÄÒÏÝÚÇ
ÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÍÃÔËÚÇÏÒÄÍÕÝÍÏÇ
ÚÎÊØ¦ÙÎÚÕßÑÇÏÚÎÔÚÏÓÂÖÕßÖËØÏÈ¦ÒÒËÏÚÎÓÔÂÓÎÇßÚÕÆÚÕßÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÓÕÔÇÊÏÑÕÆÑÇÏÇÍÔÕÆÖÇÚØÏ×ÚÎ©ÇÔËÉÏÄÝÚÕßÑÇÛÎÍÎÚÂÝÙÚÕ
ÃÚÙÓÖÕßØÍÑÕ4PRL,WP[YVWV\SVZ
ÌÁØÔËÏÑ¦ÛËÞØÄÔÕÚÕßÝÌÕÏÚÎÚÁÝ
ÚÕßÙÚÎÔ ÆÖØÕÓËØÏÑÇÔ¦ÑÏÇÌÕÏÚÎÚÁÝ ÕÏÔÜÔÏÕÒÕÍÃÇÝÄÒÇÚÕßÝÖÕß
ÖÇÃØÔÕßÔÎÞÎØ¦ÓÇÛÂÓÇÚÇÚÏËÙÚÃ

ÔÇËÃÙÇÏ ÆÖØÏÕÝÑÇÏÔÇÑÇÚÕÏÑËÃÝÙË
ÓÏÇÞ×ØÇÓÕÏØÇÙÓÁÔÎÙÚÇÊÆÕÓÁÙÇ
ÙÚÕ¦ÊÏÑÕÓËÇÔÇÞ×ÓÇÚÇÑÇÏÙÚØÇÚÏÜÚÏÑ¦ÌßÒ¦ÑÏÇÑÇÏÚÕÔ¬ÕÆØÑÕÔÇ
ÙËÙÎÓÇÊËÆËÏÇÖÄÇÖÁÔÇÔÚÏ¯§Ç
àÎÚÂÙËÚËÔÇÙÇÝÓÏÒÂÙËÏÚÎÔËÖÄÓËÔÎÞØÕÔÏ¦ÖÕßÛÇÁÒÛËÏÙÚÕÔÎÙÃÙÇÝ
ÍÏÇÚÕÔÂØÜÇÛËÃÕÚÕßÖÕßÚÕÔÒÇÚØËÆËÏ ÇÏÊÏÑÇÃÜÝÛÇÖØÕÙÁÛËÚÇ
–Παρέμεινε για πολλά χρόνια στην
αφάνεια, γιατί;
¶¡ÇËÐÇÏÚÃÇÝÚÕß¤ßÞØÕÆÕÒÁÓÕßÁØËÚËÙÚÎÔÓËØÏÑÂÚÏÝÊËÑÇËÚÃËÝÓËÚ¦ÚÎÒÂÐÎÚÕß ËÖÏÑØÇÚÕÆÙËÓÏÇÇÊÏÇÔÄÎÚÎßÙÚËØÃÇ
ÞÛØÄÝÊËÔÂÚÇÔÖÏÇÕ²ÃÚÒËØÇÒÒ¦
ÕÑÕÓÓÕßÔÏÙÓÄÝ©ÏÖ¦ÔÚËÝßÖÕÉÏ¦àÕÔÚÇÔÚÕÔÊÏÖÒÇÔÄÚÕßÝÑÇÏßÖÂØÐÇÔ¦ÖËÏØËÝÏÙÚÕØÃËÝÑÇÚÇÊÕÚ×Ô

ÚÎÔÖËØÃÕÊÕÖÕßÓËÙÕßØÇÔÕÆÙËÚÕ
¦ÙÚØÕÚÕß²ÕÆÈËØÑÇÏÚÕß¡ÇÑ¦ØÛßËÔÛÇÂÚÇÔßÖËØÈÕÒÏÑÄÑÇÛÄÒÕßÔÇÙÇÝÖÜÄÚÏÇßÚ¦ÖÕßàÂÙÇÓË
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÓËÚ¦ÚÕÔÓÌÆÒÏÕÑÇÏ
ÚÎÔÇÖØÏÒÏÇÔÂÊÏÑÚÇÚÕØÃÇÇÔÇÌÕØÏÑ¦ÓËÚÕÊÏÑÇÃÜÓÇÙÚÎÔËÒËßÛËØÃÇ
ÚÕßÒÄÍÕßÑÇÏÚÕÔÙËÈÇÙÓÄÚÜÔÇÔÛØÜÖÃÔÜÔÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÂÚÇÔÖÕÒÆ
ÎÖÏÄÚËØÇËÑËÃÔÜÔÖÕßÈÃÜÙËÎÑÇÚ¦
ÚÇ¦ÒÒÇÌÏÒËÒËÆÛËØÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ
ÑÕÏÔÜÔÃÇÏÊÏÇÃÚËØÇÓËÚ¦ÚÕÔ ÄÒÖÕÚÜÔ²ÕÃØÜÔ¢ÄÈÕÝÑÇÏÚØÄÓÕÝ
ÈÇÙÃÒËßËÖÇÔÚÕÆËÓËØÏÑÁÝÚÇÏÔÃËÝÖØÄÙÌÇÚÇÍßØÏÙÓÁÔËÝÓËÚÕÔ
¬ÕÓ²ÇÔÑÝÓÖÕØËÃÚËÔÇÖ¦ØËÚËÓÏÇ
ÏÊÁÇÓÁÙÇÙËËÑËÃÔÕÚÕØËÆÓÇ
ÖÕßÏÙÕÖÁÊÜÔËÙßÔËÏÊÂÙËÏÝÕÒÁÐÇÔÊØÕÝËÜØÍÏ¦ÊÎÝÊËÔÂÚÇÔÖÇØ¦
ÁÔÇÌßÒÒÇØ¦ÑÏÖ¦ÔÜÙÚÕÑÆÓÇÖÕß

ÑÇÚ¦ÖÏÔËÇÔÛØ×ÖÕßÝÙÚÎÔÑßØÏÕÒËÐÃÇÃÞËÓËÙÕÒÇÈÂÙËÏÑÇÏÎ¦ØÔÎÙÂÚÕßÔÇËÔÚÇÞÛËÃËÖÏÙÚØÁÌÕÔÚÇÝ
ÙÚÏÝÚ¦ÐËÏÝÚÎÝ*0(ÚÕÔÛËÜØÕÆÙÇÔ
ÖÕÒÆÏÑÇÔÄÑÇÏÌËØÁÍÍßÕÇÐÃàËÏÔÇ
ÊÏÇÈ¦ÙËÚËÍÏÇÚÃÇØÔÂÛÎÑËÕÖÄÚË
ËÃÞËÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÖ¦ÔÜÚÕßÑ¦ÛË
ÒÄÍÕÖÕßßÖÇÍÄØËßËÚÎÔÑÇÚÇÊÃÜÐÂÚÕßËÔÑÇÏØ×ËÏØÂÔÎÝÑÏÇÝËÃÞËÈØÇÈËßÛËÃÜÝÂØÜÇÝÖÕÒÁÓÕß
ÑÇÏÓËÚÎËÍË×ÔÇÚÎÝ¬ÏÓÂÝÚÕß
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÙÚØÇÚÕÆÍÏÇÚÃÓËÚÎ
ÊØ¦ÙÎÚÕßÇÖÕÑ¦ÒßÉËÚÕÊÏÖÒÄÊÃÑÚßÕÖØÇÑÚÄØÜÔÓËÚÎÔÕÔÕÓÇÙÃÇ
+VN^VVKÑÇÏÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃÙÚÇÓ¦ÚÎÙÇÔÔÇÈÕÓÈÇØÊÃàÕßÔÒ¦ÛÕÝÙÚÄÞÕßÝ©¦ÔÛØÜÖÕÝÂÚÇÔÇßÚÄÖÕßÕÏ
ÍÍÒÕÙ¦ÐÕÔËÝÞÇØÇÑÚÎØÃàÕßÔÓËÚÎ
ÌØ¦ÙÎVULVMHRPUK
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Μετά την τραγωδία, καιρός για αιγωδία
ΦΟΙΒΗ ΓΙΑΝΝΙΣΗ
Χίμαιρα
εκδ. Καστανιώτη, σελ. 185

στεραÇÖÄÊÆÕ×ØÏÓËÝÖÕÏÎÚÏÑÁÝÙßÒÒÕÍÁÝÖÕßÊËÔÖÁØÇÙÇÔ
ÇÖÇØÇÚÂØÎÚËÝÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ
©ÓÎØÏÑ¦® ªÇÉÜÊÃÇ®
ÑÇÏÁÔÇßÈØÏÊÏÑÄÈÏÈÒÃÕ¬ÁÚÚÏÐ®
ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÖÇØÚÏÚÕÆØÇÍÏÇ
ËÖÏÚÁÒËÙÎÓËÒÁÚÎÌßÙÏÑÕÆÇÔÚÏÑËÏÓÁÔÕßËÏÑÇÙÚÏÑÄÖØÄÚàËÑÚÑÇÏ
ËØÍÇÙÃÇÖ¦ÔÜÙÚÏÝÇØÞÇÏÕËÒÒÎÔÏÑÁÝàÜÏÑÁÝÖÕÏÎÚÏÑÁÝÚÇßÚÄÚÎÚËÝ®
ÍÏÇÔÇÊÇÔËÏÙÚÕÆÓËÊßÕÒÄÍÏÇÇÖÄ
ÚÕÕÖÏÙÛÄÌßÒÒÕÚÎÝßÖÄÙßàÂÚÎÙÎÁÑÊÕÙÎÝÎ¢ÕÃÈÎÏÇÔÔÃÙÎÊËÔ
ÓÇÝËÏÙ¦ÍËÏÇÖÒ×ÝÇÒÒ¦ÓÇÝÓÖ¦àËÏÚ×ØÇÑÇÔÕÔÏÑ¦ÙÚÕÔÑÄÙÓÕÚÎÝ
ÑÇÚÙÃÑÇÝÚÎÝ²ÃÓÇÏØÇÝ®
ßÙÑÕÒËÆÕÓÇÏÔÇÊÜÚÕÈÏÈÒÃÕ
ÇßÚÄÜÝÑßØÃÜÝÖÕÏÎÚÏÑÄÑÏÇÝËÃ-

Υ

ÔÇÏÓÏÇÖÕÏÎÚÏÑÂÙÆÔÛËÙÎÕÑÕØÓÄÝÚÕß©ÆÚËÜÝÖÇØÚÏÚÕÆØÇÍÏÇ
ËÖÏÚÁÒËÙÎÚÕÐËÌßÒÒÃàÜÓÕÒÕÔÄÚÏ
ÇÔÂÑÜÙÚÕßÝÚßÞËØÕÆÝÖÕßÚÕ
ÇÖÄÒÇßÙÇÔÚÎÔÇÖÇÍÍËÒÃÇÑ¦ÖÕÏÜÔ
ÖÕÏÎÓ¦ÚÜÔÚÕßÙÚÎÔÁÑÛËÙÎF¥!¬ÇÚØÇÍÕÆÊÏÇ®ÙÚÕ¡ÕßÙËÃÕ
ÍÍËÒÏÑÂÝ²ÇÚàÎÓÏÞ¦ÒÎÙÚÎÔÒ¦ÑÇÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÎÔØÏÊÇßÑÕßØÏ×ÚÎ ÇÚÇÒÂÍÜÔÇÛËÜØÂÙÜ
ÄÚÏÎ²ÃÓÇÏØÇ®ÙßÍÑØÕÚËÃÁÔÇÔÞ×ØÕÓÁÙÇÙÚÕÔÕÖÕÃÕËÑÚÃÛËÔÚÇÏÖÕÏÂÓÇÚÇÇÒÒ¦ÑÇÏ¦ÒÒÇÑËÃÓËÔÇ¦ÒÒËÝ
ÌÜÔÁÝ®ÙÞÁÊÏÇÑÇÏÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝ
ØÄÑËÏÚÇÏÒÕÏÖÄÔÍÏÇÈÏÈÒÃÕÁÑÛËÙÎ"¬ÎÔËÑÊÕÞÂÇßÚÂÌÇÃÔËÚÇÏÔÇ
ßÖÕÙÚÎØÃàËÏÑÇÏÎÖÕÏÂÚØÏÇËÖÏÓËÒÂÚØÏÇÖÕßÙÚÕËÖÃÓËÚØÄÚÎÝ
ÓÇÝÑÇÚÇÚÕÖÃàËÏÙÞËÚÏÑ¦!¬ÕÁØÍÕ
¸²ÃÓÇÏØÇ¹ÖØÕÁØÞËÚÇÏÇÖÄÚØÏËÚÂ
ËÖÏÚÄÖÏÇÁØËßÔÇÙÚÎÔ
ÑÚÎÔÕÚØÕÌÃÇÇÏÍ×ÔÖÕßÖØÇÍÓÇ-

ÚÕÖÕÏÂÛÎÑË ÙÚÕ
ÓÇÔÚØÃÚÕßÓËÚÇÑÏÔÕÆÓËÔÕß ÑÚÎÔÕÚØÄÌÕßÏ¦ÔÔÎ
¡ÕÆØÚÕßÙÚÕ ÇÒÇÓ¦ÑÏ ÇØÃÙÎÝ
ÇØÕßÙÏ¦ÙÚÎÑËÚÕ
ßÖÄÚÎÓÕØÌÂÁÑÛËÙÎÝ®ÃÔÇÏÁÔÇÚÕÒÓÎØÄ
ÑÇÚÄØÛÜÓÇ ÖÕß
ÑÇÒÕÆÓÇÙÚËÔÇÚÕ
ÙËØÍÏÇÔÃÙÕßÓËÄÞÏ
ÇÖÒ×ÝÔÇÚÕÊÏÇÈ¦ÙÕßÓË¬ÇÖÕÏÂÓÇÚÇÖÕßÎÏÇÔÔÃÙÎÁÞËÏÙßÓÖËØÏÒ¦ÈËÏÙÚÎ²ÃÓÇÏØÇ®àËßÍÇØ×ÔÕßÔÓË
ÑÇÚÇÍØÇÓÓÁÔÇÒÄÍÏÇÑÚÎÔÕÚØÄÌÜÔÖÕßÎÖÕÏÂÚØÏÇÙßÔÁÒËÐËÜÝ
ËØËßÔÂÚØÏÇÓËÙÚÃÞÕßÝ¦ÒÒÜÔÖÕÏÎÚ×ÔÇØÞÇÃÜÔÑÇÏÔÁÜÔÓËÊÎÓÕÚÏÑ¦ÚØÇÍÕÆÊÏÇÇÒÒ¦ÑÇÏÓÇØÚßØÃËÝ

ÖËØÏÎÍÎÚ×ÔÇÖÄÚÎ
àÜÂÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂ
ÆÖÇÏÛØÕÑÇÚ¦ÚÕßÝ
ÖËØÇÙÓÁÔÕßÝÇÏ×ÔËÝÏÇÔÔÃÙÎÓÇÝ
ÖØÕÚËÃÔËÏÔÇÊÏÇÈ¦ÙÕßÓËÁÔÇÖÕÃÎÓÇ
ÑÇÏÔÇÙÚÇÛÕÆÓË
ÑÇÚÄÖÏÔÓÖØÕÙÚ¦
ÙË ÓÏÇ ÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÔÇÇÑÕÆÙÕßÓË®ÔÕËØ¦ÁÔÇÊÎÓÕÚÏÑÄ ÚØÇÍÕÆÊÏ
ÑÏ ÆÙÚËØÇ ÚÎ ÒÇÒÏ¦ÚÕßÑÚÎÔÕÚØÄÌÕßÖÕßÓËÙÕÑÇØÏÙÚÏÑÂÑ¦ÖÕÚË
ÌßÙÏÑÄÚÎÚÇÇÌÎÍËÃÚÇÏÚÎÙÞÁÙÎ
ÚÕßÓËÚÏÝÇÃÍËÝÆÙÚËØÇÖ¦ÒÏÖÃÙÜ
ÙÚÏÝÖÕÒÒÁÝÌÜÔÁÝÚÕßÖÕÏÂÓÇÚÕÝ
ÙÚÎÔÇÌÎÍÂÚØÏÇ®ÙÚÎÔÏÍ×®
¬ÇÖÕÏÂÓÇÚ¦ÚÎÝØÏÙÑ¦ØÕßÔ
ÁÚÙÏÔÇÇÑÕßÙÚÕÆÔÙËÊËÆÚËØÕÂ

ÚØÃÚÕÖÒ¦ÔÕÙËÙÞÁÙÎÓËÚÏÝÌÜÔÁÝ
ÈÕÙÑ×ÔÑÇÏÖËØÏÎÍÎÚ×ÔÚÇÑÕßÊÕÆÔÏÇÚÜÔÇÏÍ×ÔÚÇÚØÇÍÕÆÊÏÇ
ÖÕÏÎÚÏÑÂÌÜÔÂÑÇÛÇßÚÂËÔÕØÞÎÙÚØ×ÔËÚÇÏÓËÚØÄÖÕÖÕßÓÖÕØËÃ
ÑÇÏÔÇÖÇØÇÖÁÓÖËÏÙËÓÕßØÓÕßØÎÚÄËÔÓÖÕØ×ÔÇÓÎÔÚÕÖÇØÇÒÒÎÒÃÙÜÓËÚÕÑßÓÇÚÏÙÚÄÇØÞËÚßÖÏÑ¦ØËßÙÚÄÛÎÒßÑÄÙÚÕÏÞËÃÕËÔ
ÓÖÕØ×ÔÇÓÎÔÇÔÇØÜÚÎÛ×!ËÃÔÇÏ
ÚÇÐÁÔÇ®ÒÄÍÏÇÌÄÔÚÕÍÏÇÚÇÖÕÏÂÓÇÚÇÂÓÂÖÜÝÙßÓÈÇÃÔËÏÑÇÏÚÕ
ÇÔÚÃÙÚØÕÌÕ"
ÖÕÏÎÚÏÑÂÌÜÔÂÖÕÚÇÓÄÝÑßÒ¦ÙÇÔÑÕÖ¦ÊÏÓËÑÇÚÙÃÑËÝÙÚÕÔ
Ñ¦ÓÖÕÖÒ¦ÏÑÏÇÔ¦ÓËÙÇÙËÖÒÂÛÕÝÇØÙËÔÏÑ×ÔÙÚÎÔÖÒËÏÕÉÎÌÃÇ
ÚÕßÝÌÜÔ×ÔÇÔËÐÇÏØÁÙÕßÓËÚÎ
ÇÖÌ×ÚÎ¡¦ÚÙÎ²ÇÚàÎÒÇà¦ØÕß
ÚÎÌËÓÏÔÃÙÚØÏÇËÖÏÙÚÂÓÕÔÇ§ÚÄÔÇ
²¦ØÇÍÕßËáÑÇÏËÒ¦ÞÏÙÚËÝÇÑÄÓÇ
ßÔÚÕÔÃàËÚÇÏÓËÚÎÌÜÔÂÚÕßà×-

ÕßÍÃÔËÚÇÏÙßÔËÏÊÎÚ¦ÔÕÓÇÊÏÑÂ
ÊÏÇÙÞÃàÕÔÚÇÝÚÕÔÞØÄÔÕÛÎÒßÑÂÙËÐÕßÇÒÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÎÓÎÚØÏÑÂ
ÛÎÒßÑÄÚÎÚÇÖÕßÎÏÇÔÔÃÙÎÌÁØÔËÏÂÊÎÓËÚÇÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇÈÏÈÒÃÇ
ÚÎÝÓËÙÖ¦ÔÏÇÍÏÇÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÙßÓÌØÇàÄÓËÔÇÁÓÌÇÙÎÑÇÏÛÁØÓÎÙÚÕ
ÖØÕÙÑÂÔÏÕÍËÏ×ÔÕÔÚÇÏÓËÚÎÈÕÂÛËÏÇÚÕßà×Õß!ÓÇÏÄÓÕßÔÓÄÔÎ
ÓÇÑØÏ¦ÇÖÄÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝÍÏÇ×ØËÝ
ÚÕÔÇÁØÇÁÙÑÏàÇÓËÚÇÒßÖÎÚËØ¦
ÚÕßÃÓËØÕßÙÖÇØÇÞÚÏÑ¦ÈËÒ¦ÙÓÇÚ¦
ÓÕß®ÒËÆÛËØÎÓÇÑÇÏÇÔÂÑÕÔÚÇÝ
ÙÚÕÑÕÖ¦ÊÏÑÇÏÙÚÕÔÈÕÙÑÄÇßÚËÐÕÆÙÏÇÓÇÑÇÏÎÚÚÎÓÁÔÎÙÇÔÑ¦ÛË
Ó¦ÔÇÎÖÕÏÂÚØÏÇÔÁÓËÚÇÏÚÎàÜÂ
ÚÎÝÑÇÚÙÃÑÇÝÊÇÔËÃàËÚÇÏÇÖÄËÑËÃÔÎÔÚÎÌÆÙÎÖÕßÁÞÕßÓËÞ¦ÙËÏÚÎÝ
ÖØÕÙÛÁÚËÏÚÕÔÂÞÕÚÕßÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÕÝ!ÇÖÄÚÎÔÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÇßÚÂ
ÈÍÂÑÇÊÏÑÇÃÜÝÎÚÚÎÓÁÔÎÒÇÈÜÓÁÔÎÎÓ¦ÔÇËÃÔÇÏÖÒÎÍÂ®
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Η σωματική ύπαρξη ως δομικό υλικό
Ο καλλιτέχνης PASHIAS αποτυπώνει στην ατομική έκθεση «Carry me Home» το performance art σαν εικαστικό έργο
Συνέντευξη στη ΛΟΥΪΖΑ ΛΟΥΗ

Συνάντησα τον ËÏÑÇÙÚÏÑÄ7(:/0(
ÙÚÕ ÁÔÚØÕÆÍÞØÕÔÎÝ¬ÁÞÔÎÝÏ¦ÚÕÖÕÝÑÇÏÓËÓËÍ¦ÒÎÖØÕÛßÓÃÇÓË
ÐËÔ¦ÍÎÙËÙÚÎÔÁÑÛËÙÂÚÕß*HYY`
TL/VTL®©7(:/0(:Ó¦ÝÊËÃÞÔËÏ
ÓËÊÏ¦ÌÕØÕßÝÑÇÏÙßÍÞØÄÔÕßÝÚØÄÖÕßÝÖ×ÝÓÖÕØËÃÚÕÑÕÏÔÄÔÇÊËÏÚÕ
WLYMVYTHUJLHY[ÜÝËÏÑÇÙÚÏÑÂÖØÕÙÁÍÍÏÙÎ¡ËÚÎÈÕÂÛËÏÇÚÎÝÚØÏÙÊÏ¦ÙÚÇÚÎÝËÑÚÆÖÜÙÎÝÓËÚÇÌÁØËÏ
ÚÏÝàÜÔÚÇÔÁÝÚÕßÊÎÓÏÕßØÍÃËÝÙÇÔ
ÍÒßÖÚ¦¬ÕÙ×ÓÇÊØÇÙÇÔÓËÚÇÌÕØ¦ÍÏÇÚÎÔËÖËÐÂÍÎÙÎÑÕÏÔÜÔÏÑ×Ô
ÙÞÁÙËÜÔÑÄÓÎÑÇÏÄÚÇÔÊËÔÑ¦ÔËÏ
Ñ¦ÖÕÏÕßËÃÊÕßÝÖËØÌÄØÓÇÔÝÊÃÔËÏ
ÙÚÕÔÛËÇÚÂÚÎàÜÔÚÇÔÂÑÇÏËÔËØÍËÃÑÃÔÎÙÎÓÁÙÜ¦ÒÒÜÔËÏÑÇÙÚÏÑ×Ô
ÓÕØÌ×Ô¡ËËßÍÁÔËÏÇÑÇÏÙÏÍÕßØÏ¦
Õ7(:/0(:ÓÃÒÎÙËÙÚÎ2®ÍÏÇÚÎÔ
ÎÚÕßÇÚÕÓÏÑÂÁÑÛËÙÎÙÚÎÔ ÆÖØÕ

«Το σώμα ÉËÑ{³ÐÌ¨ÒoÐÑ³ËÐ¨ÑÉÜÓoÂVÑÜÜÒ³iËÙ{Ñ³{oÐÊVÓÑ~ÐÐÒ³{³ÈÉÜÓoTÈÒ³Ñi×ÖiViÇÊÚÑÈ³ÑË¨É{ÐÑ~¨{Òu

–«Carry me home» είναι ο τίτλος
της 5ης ατομικής σου έκθεσης
στην Κύπρο μίλησε μας λίγο γι’
αυτό.
¶ÃÔÇÏÎÏÊÁÇÚÕßÙ×ÓÇÚÕÝÙÚÕ
ÔÇÙßÓÈ¦ÒÒËÏÍÒßÖÚÏÑ¦ÓÇàÃÓËÓÏÇ
¦ÒÒÎÓÕØÌÂÍÏÇÔÇÐËÑÏÔÂÙÕßÔÓÏÇ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÖÏÕ¦ÓËÙÎËÑÊÕÞÂ
ÇßÚÂÝÚÎÝÍÒßÖÚÏÑÂÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÝ
ËÃÔÇÏÎÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÂÇÖËÏÑÄÔÏÙÎ
ÚÎÝ ÇØß¦ÚÏÊÇÝÑÇÏÚÕß³ÚÒÇÔÚÇ
ÎÕÖÕÃÇÖ¦ÔÚÇËÖÇÔÁØÞËÚÇÏÙÚÎÔ
ÖØÇÑÚÏÑÂÓÕßÙÇÔÙÑÁÉÎÑÇÏÙÇÔ
ËÏÑÄÔÇßÚÄÚÕÖØ¦ÍÓÇÚÕÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÙÇÔÓËÚÇÌÕØ¦ÙÇÔÖÇØÇÒÒÎÒÏÙÓÄÍÏÇÔÇËÖËÐÎÍÂÙÜÑÇÏËÍ×
ÓÏÇÙËÏØ¦ÇÖÄÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝ
ÁÔÔÕÏÇÚÕßÙÖÏÚÏÕÆÊËÔÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÙÚÎÔÁÑÛËÙÎÜÝËÙÚÃÇÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÜÝÑÚÂØÏÕÇÒÒ¦ÖÒÁÕÔ
ÁÞÕßÓËÚÎÔËÐÃÙÜÙÎÚÕßÙ×ÓÇÚÕÝ
ÓËÚÕÙÖÃÚÏ×ÝÇßÚÄÙ×ÓÇÓËÚÇÌÁØËÚÇÏÂÇÖÄÚÕÔÃÊÏÕÖÕßÑÇÚÁÞËÏÚÕ

Ù×ÓÇÂÇÖÄÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝÖÕßËÃÔÇÏ
ÍÆØÜÇÖÄÇßÚÄÚÕÙ×ÓÇÖÃÙÎÝ
ÁÞÕßÓËÚÎÔÁÔÔÕÏÇÚÎÝÓËÚÇÌÕØ¦Ý
ÍÏÇËÓÁÔÇÇÖÕÚËÒËÃÇßÚÂÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÚÕßÔÇÑÕßÈÇÒ×ÔÇÙÚÎØÃàÜÑ¦ÚÏ
ÔÇßÖÕÙÚÎØÃàÜÓÏÇÏÊÁÇÓÏÇÙÑÁÉÎ
ÑÇÏÇÖÄËÑËÃÑÇÏÖÁØÇÔÇÑÕßÈÇÒ×
ÓÏÇÇÐÃÇÑÇÏÇßÚÂÎÇÐÃÇÔÇËÖËÐÎÍËÃÚÇÏÜÝÈ¦ØÕÝÂÜÝÚÏÓÂ
–Πώς αποφάσισες να δουλέψεις
με αυτά τα υλικά;
¶¬ÕÓ¦ØÓÇØÕÇÖÕÚËÒËÃÑÇÏÁÔÇ
ÇÖÄÚÕÈÇÙÏÑ¦ßÒÏÑ¦ÓËÚÇÕÖÕÃÇ
ÊÎÓÏÕßØÍÕÆÙÇÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÙÚÎÔ
ÇØÞÇÏÄÚÎÚÇËÖÕÓÁÔÜÝÇÌÕÆÓËÚÇÌËØÄÓÇÙÚËËÔÔÕÏÕÒÕÍÏÑ¦ÙËËÏÑÄÔËÝÇÖÄÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÓßÛÕÒÕÍÃÇ
ÚÕßÒÏÑÄÇßÚÄÖÕßÚÕÕÖÕÃÕÖÒÁÕÔ
ÇÔÚÏÖÇØÇÈ¦ÒÒËÚÇÏÓËÙÆÍÞØÕÔÇßÒÏÑ¦ÄÖÜÝËÃÔÇÏÚÕÚËÞÔÎÚÄÓ¦ØÓÇØÕ
ÚÕÕÖÕÃÕÙßÓÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÙÚÎÔ
ÁÑÛËÙÎ¡ËÚ¦ÖØÕÞÜØ¦ÓËÙÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÚÎÝÚØÏÙÊÏ¦ÙÚÇÚÎÝÙ¦ØÜ-

«Αυτό που κέρδισα είναι η αντίληψη του πως
προβάλουμε τον εαυτό μας και το έργο μας
προς το ευρύ κοινό»
λέει PASHIAS για τη
συνεργασία του με τη
Marina Abramovic.
ÙÎÝÑÇÏËÑÚÆÖÜÙÎÝÖÕßËÃÔÇÏÁÔÇÝ
ËÔÊÏÇÌÁØÜÔÚØÄÖÕÝÔÇÓËÚÇÌÁØËÏÝ
ÙÚÏÍÓÁÝÑÇÏËÏÑÄÔËÝÇÖÄÚÎàÜÔÚÇÔÂ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÎÝÚÁÞÔÎÝÙÚÎÖÒÁÕÔ
ÚØÏÙÊÏ¦ÙÚÇÚÎÑÇÏÇÖÚÂÓÕØÌÂÚÎÝ
ÜÝËÏÑÇÙÚÏÑÄÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕ

Αποποίηση της ευθύνης
–Performance Art: Εξήγησέ μας
τι είναι για εσένα αυτή η μορφή

τέχνης και γιατί διάλεξες μια τόσο δύσκολη φόρμα;
¶ ÇÚ¦ÚÕßÝÞØÄÔÕßÝÚÜÔÙÖÕßÊ×ÔÓÕßÙÚÕ.VSKZTP[OZÄÔÚÜÝÖØÕÝ
ÚÕÚÁÒÕÝÑÇÚ¦ÒÇÈÇÄÚÏÊËÔÂÛËÒÇÔÇ
ÑØÆÈÕÓÇÏ®ÖÃÙÜÇÖÄÁÔÇÁØÍÕÃÍÕßØÇÚÇËÏÑÇÙÚÏÑ¦ÁØÍÇËÑÛÁÚÕßÔ
ÚÕÔÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÇÑÄÓÇÑÇÏÄÚÇÔÕ
ÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÊËÔËÃÔÇÏàÜÔÚÇÔ¦ÖÇØ×ÔÇÒÒ¦ßÖ¦ØÞËÏÖ¦ÔÚÇÁÔÇÙÚÕÏÞËÃÕÇÖÕÙÚÇÙÏÕÖÕÃÎÙÎÝ±Ö¦ØÞËÏÙË
ÁÔÇÈÇÛÓÄÎÇÖÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝËßÛÆÔÎÝÇÖÄÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÂÇÖÄÚÕÔ
ÊÏ¦ÒÕÍÕÚÕÔÇÖÚÄÖÒÁÕÔÊÏ¦ÒÕÍÕ
ÓËÚÕÔÛËÇÚÂÚÕWLYMVYTHUJLHY[
ÊËÔßÖ¦ØÞËÏÑÇÓÃÇÇÖÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝ
ËßÛÆÔÎÝÊÎÒÇÊÂËÖÏÚÄÖÕßÂÇÖÄ
ÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÙßÔÛÂÑÎÔÇÙßÔËÞÃÙËÏÝÔÇÊÎÓÏÕßØÍËÃÝÓÇàÃÓËÚÕÔÛËÇÚÂÃÔÇÏÙÃÍÕßØÇÓÃÇÖÏÕÊÆÙÑÕÒÎ®
ÓÕØÌÂÚÁÞÔÎÝÇÒÒ¦ÄÚÇÔÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛËÃÙÜÙÚ¦ÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏÑÇÏ
ÎÖÏÕÄÓÕØÌÎ®

–Τι είναι, τι σημαίνει για εσένα
το σώμα;
¶¬ÕÙ×ÓÇËÃÔÇÏÚÕÓÄÔÕÖØ¦ÍÓÇ
ÖÕßÕÑÇÛÁÔÇÝÓÇÝÁÞËÏÑÇÚÕÞÂËÒÁÍÞÕß¬ÕÓÄÔÕÖØ¦ÍÓÇÖÕßÓÖÕØËÃÝ
ÔÇËÒÁÍÐËÏÝÙËÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕËÃÔÇÏÕ
ËÇßÚÄÝÙÕßÑßØÏÕÒËÑÚÏÑ¦ÑÇÏÙÇÔÑÃÔÎÙÎÖØÇÑÚÏÑ¦ÇÒÒ¦ÑÇÏËÍÑËÌÇÒÏÑ¦
ÙÇÔÙÑÁÉÎÃÔÇÏÚÕÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ËØÍÇÒËÃÕËÃÔÇÏÚÕÓÄÔÕÖÕßÓÖÕØ×
ÔÇËÒÁÍÐÜÑÇÏÇßÚÄÌßÙÏÑ¦ÁØÞËÚÇÏ
ÙËÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÓËÚÕÄÚÏÙËÑ¦ÖÕÏÇÓÁØÎÓËÑ¦ÖÕÏÕßÝÚØÄÖÕßÝÊËÔ
ÁÞÕßÓËÁÒËÍÞÕÚÕßÙ×ÓÇÚÄÝÓÇÝÚÕ
ÖÁØÇÙÓÇÚÕßÞØÄÔÕßÎÇÔÏÑÇÔÄÚÎÚ¦ÓÇÝÔÇËÃÓÇÙÚËÖËÏÛÇØÞÎÓÁÔÕÏ
ÄÞÏÓËÚÎÔÁÔÔÕÏÇÚÎÝÇßÙÚÎØÄÚÎÚÇÝÇÒÒ¦ÓËÚÎÔÏÑÇÔÄÚÎÚÇÚÎÝÕØÍ¦ÔÜÙÎÝÚÎÝÙÑÁÉÎÝÃÔÇÏÚÕÓÄÔÕ
ÖØ¦ÍÓÇÚÕÕÖÕÃÕÓÖÕØ×ÔÇËÒÁÍÐÜ
ÇÒÒ¦ÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÁÔÇÑÕÓÓ¦ÚÏ
ÚÕßËÒÁÍÞÕßÖ¦ÔÚÇÎÌÆÙÎÎàÜÂ
ÛÇÙÕßÚÕÖÇÃØÔËÏÓÇÑØÏ¦

–Έχεις συνεργαστεί και με τη
Marina Abramovic. Πώς ήλθε αυτή η συνεργασία;
¶½ÚÇÔÙÚÕ¡ÕßÙËÃÕ¡ÖËÔ¦ÑÎ
ÚÕ4HYPUHËÃÔÇÏÁÔÇÝÖ¦ØÇ
ÖÕÒÆÍÒßÑÄÝÑÇÏÂØËÓÕÝ¦ÔÛØÜÖÕÝ
ÚÕÕÖÕÃÕÃÙÜÝÙÇÔÔÇËÏÑÄÔÇÔÇÓÎ
ÓËÚÇÌØ¦àËÚÇÏ¦ÓËÙÇÙÚÕÑÕÏÔÄÎÒÇÊÂÁÞËÏÓÏÇÇÏÞÓÎØÄÚÎÚÇÜÝÖÇØÕßÙÃÇÙÚÇÁØÍÇÚÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÔ
ÕÓÏÒÃÇÃÞÇÄÔÚÜÝËÔÚßÖÜÙÏÇÙÚËÃ
ÇÖÄÚÎÔÎØËÓÃÇÑÇÏÚÎÍÒßÑÆÚÎÚ¦
ÚÎÝÜÝÇÔÛØ×ÖÕßÑÇÏÜÝÊÎÓÏÕßØÍÕÆ¬ÕÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÖÕßÑÁØÊÏÙÇÇÖÄÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÓÕßÓËÚÎ
4HYPUHËÃÔÇÏÎÇÔÚÃÒÎÉÎÚÕßÖ×Ý
ÖØÕÈ¦ÒÕßÓËÚÕÔËÇßÚÄÓÇÝÑÇÏÚÕ
ÁØÍÕÓÇÝÖØÕÝÚÕËßØÆÑÕÏÔÄ

«Carry __uV³Èå
&Ý-ÝVÓ³¨.ÖoT¨iØ
0ÓTiØVÛ{Ò³ØVÉÈ~ËÑÑÌ®w¸
ÛÉ~ÓÐK¨{È¸Æ
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Μ ΑΤ Ι Ε Σ

500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Του ΔΙΟΝΥΣΗ

Π. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ*

Η προέλευση των χημικών στοιχείων

Σ

ε μια πρόσφατηÕÓÏÒÃÇÓÕßÇÔÁÌËØÇÄÚÏÙÚÕÙÆÓÖÇÔÈØÃÙÑÕßÓËÁÔÇÖËØÃÖÕßÚØÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕÍÇÒÇÐÃËÝÑÇÛÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝ
ÕÖÕÃÕßÝÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏÑÇÚ¦ÓÁÙÕÔ
ÄØÕÇÖÄÖËØÃÖÕßÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ¦ÙÚØÇÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝÕÓÏÒÃÇÝÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÇÑØÕÇÚÁÝÓËØ×ÚÎÙËÖÕÏÇËÃÔÇÏÚÇÙßÙÚÇÚÏÑ¦ÇÖÄ
ÚÇÕÖÕÃÇÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÇÏÄÒÇÇßÚ¦
ÚÇÚØÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÚÜÔÚØÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔ¦ÙÚØÜÔÑÇÏÖÒÇÔÎÚ×Ô
ÖÕßÇÔÁÌËØÇ ÇÏÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎËÃÔÇÏÇÖÒÂÍÏÇÚÃÄÒÇÇßÚ¦ÚÇ¦ÙÚØÇ
ÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÇÏÇÖÄÚÇ¦ÚÕÓÇÚÜÔ 
ÞÎÓÏÑ×ÔÙÚÕÏÞËÃÜÔÖÕßÈØÃÙÑÕßÓË
ËÒËÆÛËØÇÙÚÎÌÆÙÎÓËÑßØÏÄÚËØÕ
ÙßÙÚÇÚÏÑÄÚÕßÊØÕÍÄÔÕ
©ÒÕÚÕßÊØÕÍÄÔÕÖÕßßÖ¦ØÞËÏ
ÙÚÕÙÆÓÖÇÔÑÇÏÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕ
ÓÁØÕÝÚÕßÎÒÃÕßÍËÔÔÂÛÎÑÇÔÙÚÇ
ÖØ×ÚÇÒËÖÚ¦ÚÎÝÆÖÇØÐÎÝÚÕß
ÙÆÓÖÇÔÚÕÝÖØÏÔÇÖÄÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÞØÄÔÏÇÖßØÎÔÕÙÆÔÛËÙÎÇßÚÂ¦ØÞÏÙËÚØÃÇÒËÖÚ¦ÑÇÏ
ÊËßÚËØÄÒËÖÚÇÓËÚ¦ÚÎ¡ËÍ¦ÒÎ
ÑØÎÐÎÄÚÇÔÎÛËØÓÕÑØÇÙÃÇÚÕß
ÙÆÓÖÇÔÚÕÝËÃÞËÖÁÙËÏÙÚÕÁÔÇÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕÈÇÛÓÕÆÝÑÚÕÚËÊËÔ
ÁÞËÏÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃ¦ÒÒÕßÊØÕÍÄÔÕ
ÑÇÏÎÇÔÇÒÕÍÃÇÚÎÝÖßØÎÔÏÑÂÝÆÒÎÝ
ÖÕßßÖÂØÞËÚÄÚËÂÚÇÔ ÂÒÏÕ
ÑÇÏÚÕßÖÄÒÕÏÖÕ ßÊØÕÍÄÔÕ
ÚÕÚÁÒÕÝÄÓÜÝÚÜÔÊÁÑÇÖØ×ÚÜÔ
ÒËÖÚ×ÔÚÎÝÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝÎÛËØÓÕÖßØÎÔÏÑÂÓÎÞÇÔÂÚÕßÙÆÓÖÇÔÚÕÝ
ÙÚÇÓ¦ÚÎÙËÔÇÒËÏÚÕßØÍËÃÑÇÏÓÇàÃ
ÚÎÝÙÚÇÓ¦ÚÎÙËÑÇÏÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚË
ÙßÔÁÞËÏÇÚÎÝÖßØÎÔÕÙÆÔÛËÙÎÝ
©ÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÖËØÇÏÚÁØÜÊÎÓÏÕßØÍÃÇÔÁÜÔÖßØÂÔÜÔÚÜÔÞÎÓÏÑ×Ô
ÙÚÕÏÞËÃÜÔÚÎÝÌÆÙÎÝÁÖØËÖËÔÇÖËØÏÓÁÔËÏÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÜÔ¦ÙÚØÜÔ
ËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÞØÄÔÏÇ
ÇØÍÄÚËØÇÑÇÏÓÁÞØÏÙÂÓËØÇÙÚÎ
ÛËØÓÕÖßØÎÔÏÑÂÑÇØÊÏ¦ÚÜÔÕÖÕÃÜÔÚÕßÊØÕÍÄÔÕÓËÚÇÚØÁÖËÚÇÏÙË
ÈÇØÆÚËØÇÙÚÕÏÞËÃÇÓÁÞØÏÚÕÔÙÃÊÎØÕÑÇÛ×ÝËÖÃÙÎÝÑÇÏÙÚÏÝËÑØÂÐËÏÝ
ÚÜÔÙÕßÖËØÔÄÈÇÍÏÇÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇ
ÖÕÒÆÈÇØÁÜÔÙÚÕÏÞËÃÜÔÖ¦ÔÜÇÖÄ
ÚÕÔÙÃÊÎØÕÑÇÏÓÁÞØÏÚÕÕßØ¦ÔÏÕ
©ÏËÑØÂÐËÏÝÙÕßÖËØÔÄÈÇËÃÔÇÏ
ÇÔÇÖÄÌËßÑÚËÝÙË¦ÙÚØÇÖÕßÁÞÕßÔ
ßÒÏÑ¦ÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÕÑÚ×ÎÒÏÇÑÁÝÓ¦àËÝËÔ×ÒÃÍÕÖØÏÔÇÖÄÚÎÔ
ÁÑØÎÐÎÎÖËØÏËÑÚÏÑÄÚÎÚÇßÒÏÑ×Ô
ÙÚÇÊÏ¦ÌÕØÇÙÚØ×ÓÇÚÇÚÕß¦ÙÚØÕß
ËÐÇØÚ¦ÚÇÏÇÖÄÚÎÙßÔÕÒÏÑÂÓ¦àÇ
ÚÕßÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎËÔÄÝ¦ÙÚØÕß
ÓËßÒÏÑ¦ÌÕØÁÝÚÇßÒÏÑ¦ÖÕß
ÁÞËÏÕÒÏÕÝÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÊÏ¦-

Ο Βασίλης Ι. Μπενόπουλος γεννήθηκε
το 1998 στην Αθήνα. Σπουδάζει Πολιτικές Επιστήμες, Φιλοσοφία και Δίκαιο (LLB) στο King’s College London.
Εχει δημοσιεύσει κείμενα στην «Καθημερινή» και στο λογοτεχνικό περιοδικό «Νέα Εστία». Η συλλογή διηγημάτων «σε μια στιγμή» (εκδ. Αρμός)
είναι το πρώτο του βιβλίο.
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
δίπλα σας;

Υστερα ÑÌ~ÒÚÉÓ~¨iÂiÈÉ¨ÌKÑV³ÑÑÓ¨{ÑÈÉ~ÓÐ³Ñ{ÙiÐ{È¨oÖÑ¨ÒÂÉÈØÉ×ÉÜÙÉ{ØTiÐÑ³{ÐÖØVÈÉËÑ{ÉØÙ{Ñ³ÓÜÜ³Ñ{³Û{Ò³iÐÑÐÉ³É¨Ò³{ÉØ³ÑTÖ³i³ÉØ

Ολο το υδρογόνο που
υπάρχει στο σύμπαν
και το μεγαλύτερο μέρος
του ηλίου γεννήθηκαν
στα πρώτα 10 λεπτά
της ύπαρξής του,
πριν από 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια.
ÌÕØÇÙÚØ×ÓÇÚÇÖßØÎÔÏÑ×ÔÇÔÚÏÊØ¦ÙËÜÔ!ÁÔÇËÐÜÚËØÏÑÄÙÚØ×ÓÇ
ßÊØÕÍÄÔÕßÇÑÕÒÕßÛÕÆÓËÔÕÇÖÄ
ÁÔÇÙÚØ×ÓÇÎÒÃÕßÁÔÇ¦ÔÛØÇÑÇ
ÕÐßÍÄÔÕßÖßØÏÚÃÕßÑÇÏÙÚÕÑÁÔÚØÕÚÕß¦ÙÚØÕßÎÙÏÊËØÁÔÏÇÚÕß
ÑÇØÊÏ¦¬ÕÖÁØÇÙÓÇÄÓÜÝËÔÄÝ
ÑØÕßÙÚÏÑÕÆÑÆÓÇÚÕÝßÒÏÑ×ÔÖÕß
ÓËÚÇÑÏÔËÃÚÇÏÇÖÄÚÕÑÁÔÚØÕÖØÕÝ
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Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε πρόσφατα για πρώτη φορά;

0t/¦xRk>R_¦u³ÈÓ¨{ËÜÉ¨

0t>nxn>u³È.ÜÓÜÈV³itÓTiu³È.³¨Ñ³Ê0Ë¨~Ñ
~Ñ{³t©>X©x²v_-²¦_>u³È
ÓÐ{oÈÉÍ ËiØVÙ{ÑKÒÇÑÑÐÑ³{~Ò³K{KÜË³iØÝ¨É³o{Ñ
³iÙË~i³ÈåÍTÐÑ

Το βιβλίο που έχετε διαβάσει τις περισσότερες φορές;

Ποιος ήρωας λογοτεχνίας θα θέλατε
να είστε και γιατί;

«Σε μια στιγμή» τιτλοφορούνται τα
διηγήματά σας. Πώς γράφτηκαν, τι
αποτυπώνουν;

ÒÜÜºnvÀ>ÃÑÌ³t©²
¦xÅu³Èx²g¨É³ÑÌØÙ{ÜÐÒ³iØÈVÑ×Ö³ÑÉ¨ÜÒ
³ÈÈo~¨È³ÉËVK¨Ë~É{~Ñ³Ñ×Öo{
ÉÓÑÑÐÐÓÚ{KÉ³{ÑÌÐÑ³Ê¨{³ËT¨ÌØ~ÈÜÒÉ{
{Ñ¨oÒ
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους
συγγραφείς καλείτε, ζώντες και τεθνεώτες;

0Ñ ÐÓÜo³ÉTËÑØlÆVl´
~Ñ{lmUÓ¨³¨Ñ³,ÒÉÜV$ÈË³0¨³{ÜV ¨É³ÓÐ{oÈÉÍ
1ÑÒÐÉÉÑ¨ÑÙ{Ñ~Ê³ÑKÓ¨Ñ
o{Ñ~ËÙ{Ñ
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο
που μάθατε
πρόσφατα χάρη στην ανάγνωση ενός
βιβλίου;

0tx_-²¦x_©u³È0Ç ³.ÒÜ{³ÇÉ¨VÈÉ¨{ÓTÉ{~Ñ³Ò³ioÐi
ÐÈÐÉ¨{~ÒÑÌ³Ñ~¨È×ÑËÑÙ{ioÊÐÑ³Ñ³È¸ÆÖÑ{Ñ

ÉÐÜÖK{VÐÉo¨Ñ×ÐiTÑÊ~Ñ{
³ÈÜo{³ÊÐÉ³ÑÂÖÙËÈ
~Ñ{åÚÊÑØÜÓ³{Ø{³¨ËÉØÑ
Ñ~ÊÉ{ØÙ{ÑÜo{ÐÖgÑ¨Ñ³Ê¨iiØÙiÜÑÙÊg~Ñ{³ÌTØÐÈÊ³Ñ
Ñ¨Â³ÑÑo³iÐÓÑÉ
T¨ÈØ~Ñ{~Ñ³Ñ³ÒÉ{ØT¨ËØÜÜÓØÉÂioÊÉ{Ø~Ñ{Ñ³Ñ×ÊÑ
Ñ¨Ñ³i¨ÊÉ{~{ÑÈ³ÌØ É³Ñ³{~Ê
ÉÑTÌÜiÊÐÈÐÉ³iÑÑ³Ü{~Ê
×{Ü×ËÑ³³ÉÜÉÈ³ÑËT¨ÌÉi¨ÓÑÉ³{Ø~ÓÉ{ØÐÈ~Ñ{ÐÉÜÜÖØ³¨ÌÈØ³K{KÜËÉËÑ{¨ÍÌ
ÑÈ³ÊØ³iØÉ¨{ÌÙÈ
Πρώτο βιβλίο και σε πολύ νεαρή ηλικία: συναισθήματα και εντυπώσεις.

0o¨Ò{ÐÉËÑ{o{ÑÐÓÑÐ{ÑÑÑ¨ÑË³i³iÙ{ÑÙ{~ÑËÑV~È¨Ñ³{~ÊÑÜÜÒ
~ÑÚÑ¨³{~Ê Ó~ÙiÑÜÒiÐÑ³Ù³ÉË³iÜ~ÜÊ¨igÉÈT¨ÉÉ{Ñ³ÑÐÑ³ÊÉ{ØÑÙÈÜÉÖÉ{Ø
Ò³~ÉËÐÉ~Ñ{Ñ¨T¨ÊÉ{Ø³ÉÌÐÉ
Εχετε Facebook, Twitter κ.λπ.; Βοηθάει τη συγγραφή, την προώθηση
ενός συγγραφέα;

.ËoÈ¨ÑÙÉKiÚÒ³iÈoo¨Ñ×Êg
ËØÉËÑ{T¨Ê{Ðo{Ñ³i¨Úii ~³{Ð³&>²¦xR}Xx>V
ÈÙÉÓTÉ{~ÑÓÑÜoÑ¨{ÑÐÌ~Ñ{Ñ×ÊÉ{³ÑK{KÜËÑ³ÈÑÐ{ÜÖ
o{Ñ³ËÙ{ T
×È{~Ò>R_H}V
©²>n¦>
~ÜVÑÜÜÒ¨³{Ð
Ño¨Ò×
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MUSEES HAUTE-SAONE

LODZ KALISKA

ASHMOLEAN

THE NATIONAL GALLERY

ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

ANNA WATTS/ NY TIMES

Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α

ΛΟΝΔΙΝΟ

ΟΞΦΟΡΔΗ

ΒΑΡΣΟΒΙΑ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

Λαϊκός κουμπαράς
Ενα αριστούργημα ÚÕßÏÚÇÒÏÑÕÆÓÖÇØÄÑËÃÔÇÏÕÖÃÔÇÑÇÝËÆØËÙÎÚÕß
¡ÜßÙÂ®ÁØÍÕÚÕß©Ø¦ÚÏÕ¬àËÔÚÏÒÁÙÑÏÍÏÇÚÕÔÕÖÕÃÕÔÎÛÔÏÑÂÏÔÇÑÕÛÂÑÎÚÕßÕÔÊÃÔÕßÁÞËÏÇØÞÃÙËÏ
ËÑÙÚØÇÚËÃÇÙßÍÑÁÔÚØÜÙÎÝÞØÎÓ¦ÚÜÔÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÚÕÑØÇÚÂÙËÏ
ÙÚÏÝÙßÒÒÕÍÁÝÚÎÝ¬ÕÁØÍÕÌÏÒÕÚËÞÔÂÛÎÑËÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝ
ÚÕßÍÏÇÚÎÈÇÙÃÒÏÙÙÇÔØÏÁÚÚÇ
¡ÇØÃÇÒÃÍÇÞØÄÔÏÇÇÌÄÚÕßÕ¬àËÔÚÏÒÁÙÑÏËÃÞËÖØÕÙÑÒÎÛËÃÙÚÎÔÇßÒÂÚÕß ÇØÄÒÕßq4ÃÇÇÑÄÓÎËÑÊÕÞÂÚÕßÁØÍÕßßÖ¦ØÞËÏÙÚÕØ¦ÊÕ

Ο κόσμος του Φίλιπ Γκάστον
Το μεγάλο ÓÕßÙËÃÕÚÎÝ©ÐÌÄØÊÎÝÚÕ
(ZOTVSLHUÓÇÝÍÔÜØÃàËÏÚÎÔ¦ÒÒÎ
ÖÒËßØ¦ÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆàÜÍØ¦ÌÕß
¢ÃÒÏÖÑ¦ÙÚÕÔ  ÕÕÖÕÃÕÝÂÚÇÔÑÇÏÇßÚÄÝËÑÖØÄÙÜÖÕÝÚÕß
ÏÙÞßØÕÆÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑÕÆØËÆÓÇÚÕÝ
ÚÕßÇÌÎØÎÓÁÔÕßËÐÖØËÙÏÕÔÏÙÓÕÆ
ÁÑÛËÙÎÄÓÜÝÓÇÝÊËÃÞÔËÏÚÕÔÙÑÏÚÙÕÍØ¦ÌÕ¢ÃÒÏÖÑ¦ÙÚÕÔÓËÚÎÔÖÇØÇÙÚÇÚÏÑÂÑÇÏÙÇØÑÇÙÚÏÑÂÍØÇÌÂÚÕß
ÙÚØÕÌÂÇßÚÂÌÇÔËØ×ÔËÏÚÇÈÇÛÏ¦
ÖÔËßÓÇÚÏÑ¦ÚÕßËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÚÎÔ
ÇÍ¦ÖÎÚÕßÍÏÇÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÚÁÞÔÎÝÑÇÏÚÏÝÖÒÇÚÏÁÝËÖÏØØÕÁÝÚÕß

Σαράντα χρόνια τέχνης
Η καλλιτεχνική ÕÓ¦ÊÇ©ßÚà ÇÒÃÙÑÇ
3VKa2HSPZRHÍËÔÔÂÛÎÑËÚÕ  
ÓËÚÎÙÆÓÖØÇÐÎÓËØÏÑ×ÔÌÃÒÜÔËÏÑÇÙÚÏÑ×ÔÌÜÚÕÍØ¦ÌÜÔÖÕßÙÚÇÊÏÇÑ¦ÙÇÚÃØÏÙÇÔÖØÕÑ¦ÒËÙÇÔÑÇÏÇßÚÕÙÇØÑ¦ÙÚÎÑÇÔÓÁÙÇÇÖÄÊÏÇØÑËÃÝ
ËÖÇÔÇÍØÇÌÁÝÙßÓÈÄÒÜÔÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝÑÇÏÏËØ×ÔÁØÍÜÔÚÁÞÔÎÝßÚÂÔ
ÚÎÔÖËØÃÕÊÕÙÚÎÇØÙÕÈÃÇÙÚÎÔ
ÍÑÇÒËØÃ3LPJH_ÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏ
ÁÑÛËÙÎÇÌÏËØÜÓÁÔÎÙÚÎÞØÕÔÎ
ËÖÁÚËÏÕÚÎÝÕÓ¦ÊÇÝÓËÓËØÏÑ¦ÇÖÄ
ÚÇÖÏÕÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËßÚÏÑ¦ÁØÍÇÚÎÝ
Ï¦ØÑËÏÇÁÜÝ ÇÔÕßÇØÃÕß

Στα ίχνη του Χουντίνι
Διευθυντής ÚÕß ¡ÕßÙËÃÕß²ÕßÔÚÃÔÏÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎËÃÔÇÏÕªÁÏÚàÕÔ
ÏÔÚÝÕÕÖÕÃÕÝËÃÔÇÏÑÇÏÕÃÊÏÕÝÓ¦ÍÕÝÓËÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝËÓÖÔËÄÓËÔËÝ
ÇÖÄÚÕßÝÛØÆÒÕßÝÚÜÔÇØÞ×ÔÚÕß
ËÏÑÕÙÚÕÆÇÏ×ÔÇ¬ÕÓÕßÙËÃÕËÐÏÙÚÕØËÃÚÎÔËÑÖÒÎÑÚÏÑÂÖÕØËÃÇÚÕÆ
ÕßÍÍØÏÑÂÝÑÇÚÇÍÜÍÂÝÓ¦ÍÕß²¦ØÏ
²ÕßÔÚÃÔÏ ÖÕßÑÇÚÁÑÚÎÙËÚÕÖÇÍÑÄÙÓÏÕÑÕÏÔÄÓËÚÕÚÇÒÁÔÚÕÑÇÏÚÎÔËßÌßãÇÚÕßÂÓËØÇ
ÚÕ¡ÕßÙËÃÕ²ÕßÔÚÃÔÏËÃÔÇÏÚÄÖÕÝ
ËÖÃÙÑËÉÎÝÄÙÜÔÓÇÍËÆÕÔÚÇÏÇÑÄÓÎÇÖÄÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚ¦ÚÕß

Ειρηνικός Ωκεανός
Ως Μαορί ÚÎÝ§ÁÇÝÎÒÇÔÊÃÇÝÎ
ÞØÕÔÎÑÇÒÒÏÚÁÞÔÏÝÃàÇªËáÞ¦ÔÇ
ÖØÕÞÜØ¦ËÏÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÖØÄÚàËÑÚÍÏÇ
ÚÕÔÏØÎÔÏÑÄÔÇËÔÚßÖÜÙÏÇÑÄÈÃÔÚËÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÇßÚÕÆÚÕßÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÕÆÖØÕÈ¦ÒÒËÚÇÏÜÝÇßÚÄÔÕÓÕ
ÁØÍÕÚÁÞÔÎÝÙÚÕ¡ÕßÙËÃÕKL@V\UN
ÚÕßÇÔ¢ØÇÔÙÃÙÑÕÓÖÔÁËÚÇÏÇÖÄ
ÚÕÓËÃàÕÔÁØÍÕÚÜÔÇØÞ×ÔÚÕß Õß
ÇÏ×ÔÇÍÏÇÚÕßÝÏÛÇÍËÔËÃÝÚÜÔÔÂÙÜÔ
ÚÕßÏØÎÔÏÑÕÆÄÖÜÝÚÕËÃÞËÊËÏÕ¦ÒÒÕÝàÜÍØ¦ÌÕÝÇÔÑÇÓÖØÏÁÒÇØÈÁ
ËÓÖÔËÄÓËÔÕÝÓËÚÎÙËÏØ¦ÚÕßÇÖÄÚÇ
ÚÇÐÃÊÏÇÚÕß¬àÁÏÓÝ ÕßÑ

JOSEPH COSCIA JR.

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

!Ó¨³ÑØ³iØÛÖiØo{Ñ³i¨ÉÜÒi
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Σε ένα ÇÖÄÚÇÜØÇÏÄÚËØÇÓÕßÙËÃÇ
ÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝÚÕ;OL-YPJR
*VSSLJ[PVUÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÓÏÇÁÑÛËÙÎÖÕßËÔ×ÓÕÏ¦àËÏÖÕÒÆËÏÊÏÑÂÁØÞËÚÇÏÔÇÓÇÝÓÏÒÂÙËÏÍÏÇÁÔÇ
ÖÕÒÆËÔÊÏÇÌÁØÕÔÑËÌ¦ÒÇÏÕÚÎÝÆÙÎÝ!ÚÕÔÁØÜÚÇÍÏÇÚÎÔÇÙÏÇÚÏÑÂ
ÖÕØÙËÒ¦ÔÎÑÇÏÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ
ÖÇØÇÍÜÍÂÝÖÕØÙËÒ¦ÔÎÝÙÚÎÔßØ×ÖÎÁÑÛËÙÎÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÚÎ
ÙßÒÒÕÍÂÚÕß²ÁÔØÏ²ØÔÞÕÒÔÚ
 ÕÕÖÕÃÕÝËÃÞËËÓÓÕÔÂÍÏÇÚÏÝÖËØÃÌÎÓËÝÍËØÓÇÔÏÑÁÝ
ÖÕØÙËÒ¦ÔËÝ4LPZZLUÑÇÏËÓÓÁÙÜÝ

ÇÑÕÒÕßÛÕÆÙËÚÎÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÓÇÔÃÇ
ÚÕßßÍÕÆÙÚÕßqÖØÃÍÑÏÖÇÚÎÝÇÐÕÔÃÇÝÑÇÏÓËÚÁÖËÏÚÇ
ÈÇÙÏÒÏ¦ÚÎÝÕÒÜÔÃÇÝÚÕÓÕßÙËÃÕ
ÁÞËÏÙÚÎÛËÃÇßÚÕÆÙÏÇÎÙßÒÒÕÍÂ
ÙÇÔÓÃÇËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÇÔÁÔÇÔÇßÛÆÖÇØÑÚÕÑÄÙÓÕÞÜØÏÙÓÁÔÕÑÇÚ¦
ÞØ×ÓÇÚÇÄÖÜÝÇÑØÏÈ×ÝËÃÞËËÖÏÛßÓÂÙËÏÚÎÔÁÑÛËÙÎÚÜÔÊÏÇÑÕÙÓÎÚÏÑ×ÔÑÇÏÞØÎÙÚÏÑ×ÔÇÔÚÏÑËÏÓÁÔÜÔÕ
ÃÊÏÕÝÕ²ÁÔØÏ²ØÔÞÕÒÔÚ ÇÏËÔ×
ÕËÖÏÙÑÁÖÚÎÝÖËØÏÎÍËÃÚÇÏÁÔÇÙÆÔÕÒÕÓÕÔÇÊÏÑ×ÔÁØÍÜÔÚÁÞÔÎÝÁØÞÕÔÚÇÏËÓÓÁÙÜÝÕÏÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÑÇÏ
ÍËÔÔ×ÔÚÇÏÕÏÙÑÁÉËÏÝÍÏÇÚÎÔÑÕÏ-

ÔÜÔÃÇÚÕßÙÚÎÔ ËÔÚØÏÑÂÑÇÏ
ßÚÏÑÂßØ×ÖÎÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÍÏÇÚÕÔ
ËÐÜÚÏÙÓÄÑÇÏÚÎÔ×ÛÎÙÎÖÕßÁÊÏÔË
ÙËÔÁÇÙßÒÒËÑÚÏÑ¦ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÎ
ÃÊÏÇÎÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÊÎÓÏÕßØÍÃÇÑßØÃÜÝÙÚÕÔÕÇÏ×ÔÇÚÇÔÓÏÇÑØÃÙÏÓÎÑÇÓÖÂÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÆÙÎÝ
ÑÇÛ×ÝÈ¦ÊÏàËÖØÕÝÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇ
ÚÎÝÇÙÚÏÑÂÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝÑÇÏÚÕßßÒÏÑÕÆÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÊÎÇÖÄÚÕÔÕ
ÇÏ×ÔÇÑÇÏÑßØÃÜÝÓÁÙÇÇÖÄÚÕßÝ
ËÓÖÕØÏÑÕÆÝÊØÄÓÕßÝÖÕß¦ÔÕÏÐÇÔÕÏ
©ÒÒÇÔÊÕÃÙÚÎÔÖÜÔÇÚÕÒÂËÃÞË
ËÑÖÇÏÊËßÛËÃÓÏÇÓËØÃÊÇÖÒÕßÙÃÜÔ

ÇÙÚ×ÔÑÇÏÎÍËÓÄÔÜÔÙÚÎÔÇÖÕÛÁÜÙÎÚÎÝÑÏÔËàÏÑÂÝÖÕØÙËÒ¦ÔÎÝ©Ï
ÖÕØÙËÒ¦ÔËÝ4LPZZLUÍËÔÔÂÛÎÑÇÔ
ÚÕÁÖËÏÚÇÇÖÄÞØÄÔÏÇÊÕÑÏÓ×ÔÑÇÏÖËÏØÇÓÇÚÏÙÓ×ÔÚÇÔËÖÏÛßÓÃÇÚÕßßÍÕÆÙÚÕßqÕÕÖÕÃÕÝ
ËÃÞËËØÜÚËßÛËÃÚÎÔÖÕØÙËÒ¦ÔÎÚÎÝ
ÔÇÚÕÒÂÝÑÇÏËÖËÊÃÜÑËÔÇÈØËÏÚÎÔ
ÚËÞÔÏÑÂÑÇÏÚÎÔÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÍÏÇÔÇ
ÇØÞÃÙËÏÎËßØÜÖÇáÑÂÖÇØÇÍÜÍÂ
©ÏÖÕØÙËÒ¦ÔËÝ4LPZZLUÓËÙÂÓÇ
ÚÕÊÏÖÒÄÐÃÌÕÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÇÑÄÓÎ
ÙÚÎÔÑÕØßÌÂÚÎÝÖÕÏÄÚÎÚÇÝÚÇÔ
ÑÇÏÚÕÙßÒÒËÑÚÏÑÄÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÚÕß
²ÁÔØÏ²ØÔÞÕÒÔÚÕÕÖÕÃÕÝÓÁÙÜ

ÚÕßÏÊØÆÓÇÚÄÝÚÕßÖØÏÔÇÖÄÊÁÑÇ
ÞØÄÔÏÇÊ×ØÏÙËÚÎÙßÒÒÕÍÂÚÕßÙÚÕ
-YPJRÁÑÛËÙÎÖØÕÞÜØ¦ËÏÙËÓÏÇ
ËÑÖÇØÇÒÒÂÒÕßÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÚÕß
ÍÕÆÙÚÕßÑÇÏÚÎÝÙßÒÒËÑÚÏÑÂÝÓÇÔÃÇÝÚÕßØÔÞÕÒÔÚÑÇÏÚÕßßÍÕÆÙÚÕßq©ÖØ×ÚÕÝÇÍÜÔÏàÄÚÇÔÔÇ
ËÔÚÕÖÃÙËÏÖØÜÚÄÚßÖÇÑÕÓÓ¦ÚÏÇÖÕß
ÕÃÊÏÕÝÕÓÕÔ¦ØÞÎÝËÃÞËÖÇØÇÍÍËÃÒËÏÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÕßÕßÇÏ×ÔÇ
ÊÜØË¦ÚÕß²ÁÔØÏ²ØÔÞÕÒÔÚÖËØÏËÒ¦ÓÈÇÔËËÑÚÄÝÇÖÄÚÇÁØÍÇÚÎÝ
ÙßÒÒÕÍÂÝÚÕßÑÇÏÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇ
ÚÎÝ7VY[PJV.HSSLY`ÄÖÕßÌÏÒÕÐËÔËÃÚÇÏÎÁÑÛËÙÎ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Κάπου ανάμεσα Κατερίνη και Θεσσαλονίκη
Nα οδηγείς ÔÜØÃÝÚÕÖØÜÃÙÚÎÔ¦ÊËÏÇ
ÍÔÇÚÃÇÓËÁÔÇÔÇÖØÄÙÓËÔÕÂÒÏÕ
ÓÂÔÇ§ÕÁÓÈØÏÕÁÞÕÔÚÇÝÇÌÂÙËÏ
ÖÃÙÜÙÕßÚÎÔ ÇÚËØÃÔÎÑÇÏÕÊËÆÕÔÚÇÝÐÇÔ¦ÖØÕÝÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎ
ÍÏÇÓÏÇÚËÒËßÚÇÃÇÈÄÒÚÇÖØÏÔÇÖÄ
ÚÎÔËÖÏÈÃÈÇÙÎÙÚÕÇËØÕÖÒ¦ÔÕÑÇÏ
ÚÎÔÚËÒÏÑÂÑ¦ÛÕÊÕÙÚÎÔÚÚÏÑÂ
ÓÖÕØËÃÑ¦ÖÕÚËÇßÚÂÎÇÖÒÂÑÇÛÎÓËØÏÔÂËÓÖËÏØÃÇÔÇÓÕÏ¦àËÏÓË
ËßÒÕÍÃÇ
ÏÊÏÑ¦ÄÚÇÔÙßÓÈÇÃÔËÏÙÚÕÔËØÎÓÏÑÄÊØÄÓÕÓËÚÇÇÁØÏÔÇÖÒÇÚÇÔÄÌßÒÒÇÔÇÇÏÜØÕÆÔÚÇÏÖ¦ÔÜÇÖ»ÚÕ
ÇßÚÕÑÃÔÎÚÕÙÇÔÒÁÐËÏÝÙÚÕÔÇÁØÇÙÇÔÓÏÇÕÓÕØÌÏ¦ÖÕßÇÍÇÖ¦ÔÇ
ÑØÆÈËÚÇÏÑÏÄÒÎÇßÚÂÚÎÔ×ØÇÔÇ
ÇÑÕÆÝÙÚÕ¬ØÃÚÕØÄÍØÇÓÓÇÓÕßÙÏÑÁÝËÓÖÔËßÙÓÁÔËÝÇÖÄÚÎÏØÚàÃÔÏÇÕßÒÌ
ÇÓÖÕØÕÆÙËÇßÚÄÝÔÇËÃÔÇÏÕ
ÕØÏÙÓÄÝÚÎÝÖØÜÏÔÂÝÍÇÒÂÔÎÝÚÎÝ
ÂØËÓÎÝÓÔÂÓÎÝÖÕßÙËËÖÏÙÚØÁÌËÏ
ËÑËÃÄÖÕßÛÇÂÛËÒËÝÔÇËÃÙÇÏ!ÙËÓÏÇ

Θα μπορούσε αυτός
να είναι ο ορισμός
της πρωινής γαλήνης,
που σε επιστρέφει
σε μια συνθήκη
πληρότητας.
Κι ωστόσο...
ÙßÔÛÂÑÎÖÒÎØÄÚÎÚÇÝ ÏÜÙÚÄÙÕ
ÂÓËØÇËÃÓÇÏÊËÑÇËÖÚ¦ÑÇÏÇÔÇØÜÚÏÁÓÇÏÇÔÄÚÇÔÌÚ¦ÙÜÚÇÖËÔÂÔÚÇËÖÚ¦ÛÇÓÖÕØ×ÔÇÊÏÇÞËÏØÏÙÚ×
ÚÎÔÇÖ×ÒËÏÇÏÄÚÏÚ×ØÇÔÏ×ÛÜÄÚÏ
ÊËÔÓÖÕØ×ÑÇÛÄÒÕß®ÇÖÕØÃÇÚÎÝ
ÔËÇØÂÝÑÕÖÁÒÇÝÇÖÄÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÈØÇÊÏ¦ÓËÚÕÈÒÁÓÓÇÚÎÝÌÃÒÎÝÚÎÝÊÃÖÒÇÔÇËÖÏÈËÈÇÏ×ÔËÏÚÎÔ
ÑÕÏÔÂÚÕßÝÇÍÜÔÃÇÙËÇÑÕÒÕßÛËÃ
ÑÇÏÇßÚÂÙÚÎÔ¦ÊËÏÇÍÔÇÚÃÇÓÇàÃÓËÚÏÝÓÕßÙÏÑÁÝÚÕß¬ØÃÚÕß!ÕÏ

«Σήμερα ÉËÐÑ{ÙÉ~ÑÉ³Ò~Ñ{ÑÑ¨³{ÓÐÑ{ÑVÌ³Ñ×³Ò³ÑÉÊ³ÑÉ³ÒVÚÑ
Ð¨ÑÙ{ÑTÉ{¨{³³iÑÜÉ{ÑÛ{Ì³{³¨Ñ{ÚÌ³{ÙÉÐ¨~ÑÚÌÜÈu

ÙßÔÛÁÙËÏÝÚÕß¡ÇÐªÃÞÚËØÍÏÇÚÎÔ
 ßØÃÇ§Ú¦ÒÕÍÕßËá®ÚÕÔÚÎÔ©ØÒ¦ÔÚÕ®ÑÇÏÚÇ ÆÓÇÚÇ®ÄÒÇÁØÍÇ
ÚÎÝÕßÒÌÇÑÕÆÍÕÔÚÇÔÚ×ØÇÙÇÔ
ÔÇËÃÞÇÔÍØÇÌËÃÍÏÇÚÎÔÇÍÜÔÃÇÚÎÝ
ÇÖ×ÒËÏÇÝÖÕßÓÕÏØ¦ÙÚÎÑÇÔÓÇàÃ
ÙÕßÚÇÑÕØÃÚÙÏÇÖÕßÚÕÓÄÔÕÖÕß
àÎÚÕÆÔËÃÔÇÏÔÇÓÎÔÖ¦ÉÕßÔÖÕÚÁ
ÔÇËÃÔÇÏÌÃÒËÝÙËÄÒÎÚÕßÝÚÎàÜÂ
ÇÏÔÇÑ¦ÔÕßÔÇßÚÄÖÕßÕÔËÏØËÆÕÔÚÇÏÎÒÇÊÂÔÇàÂÙÕßÔ
¡ËØÏÑÁÝÚÁÚÕÏËÝÙÚÏÍÓÁÝÓÄÔÜÙÎÝÙÏÜÖÂÝÑÇÏÓÕßÙÏÑÂÝÕÏÇÚÓÕÙÌÇÏØÏÑÁÝÇÔÇÍÔ×ÙËÏÝÚÎÝ¬àÃÒÏÇÔ
(ÔÚËØÙÕÔÖ¦ÔÜÙÚÕÖ×ÝÁÈÒËÖË
ÎÕßÒÌÚÎÓÔÂÓÎÖ¦ÔÜÙÚÕÖ×Ý
ÇÖÕÞÇÏØÁÚÏÙËÚÕÔ¦ÔÊØÇÚÎÝÍØ¦ÌÕÔÚ¦ÝÚÕßÍÏÇÓÏÇÔÁÇÑÇÚÇÈÆÛÏÙÎ
ÙÚÎÔÚØÁÒÇÕÏÛÒÏÓÓÁÔËÝÓÕßÙÏÑÁÝ
ÚÕßªÃÞÚËØÑÇÏÚÇÐËØ¦ÌÆÒÒÇÚÜÔ
ÖÒÇÚ¦ÔÜÔÚÎÝÈÄØËÏÇÝÒÒ¦ÊÇÝÔÇ
ÖËÚÕÆÔÕÒÄÍßØÇÄÒÇÊÁÔÕßÔÓÁÙÇ
ÙÚÎÈÕØËÏÕËÒÒÇÊÃÚÏÑÎÞËÏÓÜÔÏ¦ÚÏÑÎÒÏÇÑ¦ÊÇÓËÚÎÔÇÍÜÔÃÇÚÜÔÑÕ-

ØÏÚÙÏ×ÔÖÕßÖØÕÙÖ¦ÛÎÙËÝÔÇÑÇÚËßÔ¦ÙËÏÝ
¡ÄÔÕÔÚÄÚËÁÞËÏÝÖÏ¦ÙËÏÚÕÔÄÎÓÇÚÕßÑÄÙÓÕß®ÁÍØÇÌËÕÓÃÒÏÕØ¦ÔÄÚÇÔÖÏ¦ÔËÏÝÚÕÔËÇßÚÄÙÕß
ÔÇÑÒÇÃËÏÞÜØÃÝÒÄÍÕ®ÖÇÏÙÏÄÊÕÐÎÑÕßÈÁÔÚÇÜÙÚÄÙÕÕÇÌÕØÏÙÓÄÝ
ÚÕßÇÒÒÕØÕßÓ¦ÔÕßÁÞËÏÊÆÕÖÒËßØÁÝ!ÖÄÚÎÓÃÇÚÕÑÒ¦ÓÇÚÎÝÓÇÚÇÏÄÚÎÚÇÝÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÄÓÜÝÚÕ
ÑÒ¦ÓÇÍÏÇÚÎÔÕÓÕØÌÏ¦ÓÏÇÝàÜÂÝ
ÚÄÙÎÖÕßÓÖÕØËÃÑÇÏÔÇÙËÖÕÔ¦ËÏ
ÇÏÔÇÙËÇÌßÖÔÃàËÏ
¬ÎÓÇÚÇÏÄÚÎÚÇÓÖÕØËÃÝÔÇÚÎÔ
ÖØÕÙÖËØ¦ÙËÏÝÚÎÔÕÓÕØÌÏ¦ÄÞÏÑÇÏ
ÚÄÙÕËÆÑÕÒÇ ÏËßÚßÞ×Ý ÕÏÚ×ÔÚÇÝÚÇÇÏÜØÕÆÓËÔÇÖÒÇÚÇÔÄÌßÒÒÇÙÑÁÌÚËÙÇÏ!ÓÏÇÞÇØ¦ÛÇËÃÔÇÏÕÏ
ÑÕÖÁÒËÝÇàÂÙÕßÔÛÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔÙÜÝÑÇÓÏ¦ÌÕØ¦ÔÇÛßÓÕÆÔÚÇÏÑ¦ÚÏÖÕßÚÕßÝËÃÖËÝÌËÆÍÕÔÚÇÝ

ÚÎÔÒËßÛËØÃÇÑÇÏÚÎÔ ÇÒßÉ×
ÇÖÄÚÎÔ ÇÚËØÃÔÎ
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ΑΡΧΕΙΑ

Ενας θησαυρός
«θαμμένος»
στο Πρίνστον
Το Αγιον Ορος και τα Μετέωρα
όπως τα είδε το 1929 ο Φλόιντ Κρόσμπι
Της ΓΙΩΤΑΣ ΜΥΡΤΣΙΩΤΗ

Η ανακάλυψη ËÔÄÝÌÏÒÓÓËÖÒ¦ÔÇ
ÇÖÄÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÕß  ÙÚÏÝÓÁØËÝ
ÓÇÝÏÙÕÊßÔÇÓËÃÓËÖÕÒÆÚÏÓÕËÆØÎÓÇ
ÓÏÇÝÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÂÝÇÔÇÙÑÇÌÂÝÏÊÏÑ¦ÄÚÇÔÎÑÏÔÕÆÓËÔÎËÏÑÄÔÇÙßÔÕÊËÆËÚÇÏÇÖÄÁÔÇÖÒÕÆÙÏÕÌÜÚÕÍØÇÌÏÑÄÇØÞËÃÕÓËÙÖ¦ÔÏÇÔÚÕÑÕßÓÁÔÚÇ
ÍÏÇÚÕÔÚÄÖÕÓÇÝÖÕßÌÁØÕßÔÚÎÔ
ßÖÕÍØÇÌÂÚÕßÈØÇÈËßÓÁÔÕßÌÜÚÕÍØ¦ÌÕßÑÇÏÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÙÚÂ
¢ÒÄÏÔÚ ØÄÙÓÖÏ  
¬ÕÕÖÚÏÑÄßÒÏÑÄÛÇÓÓÁÔÕ®ËÖÃ
ÊËÑÇËÚÃËÝÈØÁÛÎÑËÖØÄÙÌÇÚÇÙÚÕ
ÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÚÕßØÃÔÙÚÕÔÑÇÏÚÇ
ÇØÞÏÑ¦ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÚÎÝÁØËßÔÇÝ
ËÖÏÙÚÎÓÄÔÜÔÚÕßËÑÖÇÏÊËßÚÏÑÕÆ
ÏÊØÆÓÇÚÕÝÑÇÏÚÎÝÍÏÕØËÏÚÏÑÂÝÙÚÃÇÝËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝÇÖÕÑÇÒÆÖÚÕßÔ
ÚÎÔÖØ×ÚÎÓÁÞØÏÙÂÓËØÇÍÔÜÙÚÂ
ÇÖÕÙÚÕÒÂÓËØÏÑÇÔ×ÔÖËØÏÎÍÎÚ×Ô
ÙÚÕÍÏÕÔ©ØÕÝÑÇÏÙÚÇ¡ËÚÁÜØÇ
ßÚÕÃÂÚÇÔÁÐÇÒÒÕßÕÏÖØÕÕØÏÙÓÕÃ
ÚØÏ×ÔÑÇÒÒÏÚËÞÔ×ÔÖÕßÚÇÐÃÊËÉÇÔ
ÖØÏÔÇÖÄ ÞØÄÔÏÇÙÚÎÔßØ×ÖÎ
ÍÏÇÔÇÑÇÚÇÍØ¦ÉÕßÔÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦
ÑÇÏÓÄÔÕÚÕßÝÊßÕÏËØÕÆÝÚÄÖÕßÝÚÎÝ
Þ×ØÇÝÓÇÝ¡ÏÇÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂ
ÚÇÏÔÃÇÊÏ¦ØÑËÏÇÝÒËÖÚ×ÔÑÇÏ
ÙßÔÕÒÏÑ¦ÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÊÏÇÙ×àÕÔÚÇÏ
ÇÖÄËÑËÃÔÕÚÕÓÇÑØÏÔÄÚÕßÝÚÇÐÃÊÏ

5V^VTHUZ»ZSHUK®ÚÏÚÒÕÌÄØÎÙÇÔ
ÚÎÔÇÖÕÙÚÕÒÂÚÕßÝÑÇÏÂÚÇÔÄÖÜÝ
ÌÇÃÔËÚÇÏÚÕÇØÞÏÑÄÑÃÔÎÚØÕ!ÔÇÓËÚÇÌÁØÕßÔÙÚÕÔÔÁÕÑÄÙÓÕËÏÑÄÔËÝ
ÇÖÄÓÏÇÞËØÙÄÔÎÙÕÖÕßÊËÔÓÕÏ¦àËÏ
ÓËÑÇÔÁÔÇ¦ÒÒÕÓÁØÕÝÚÕßÑÄÙÓÕß
ÔÇÔÚÄÖÕÄÖÕßÑÇÓÃÇÍßÔÇÃÑÇ¶ÕÆÚËÛÎÒßÑÄà×Õ¶ÊËÔÁÞËÏàÂÙËÏËÊ×
ÑÇÏËÖÚÇÑÄÙÏÇÞØÄÔÏÇ®ÄÖÜÝÖËØÏÁÍØÇÌËÓËËÔÛÕßÙÏÇÙÓÄÞØÄÔÏÇ
ÓËÚ¦ÚÕ Õ¢ÒÄÏÔÚ ØÄÙÓÖÏ
ÃÞËÇÖÕØØÃÉËÏÍÏ»ÇßÚÄÚÕÚÇÐÃÊÏ
ÖØÄÚÇÙÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÍÏÇÚÇÍßØÃÙÓÇÚÇÓÏÇÝÚÇÏÔÃÇÝÙÚÕÔÙÑÎÔÕÛÁÚÎªÄÓÖËØÚ¢Ò¦ÞËØÚÏÆÕÞØÄÔÏÇ
ÇØÍÄÚËØÇÑÁØÊÏàËÚÕ©ÙÑÇØ 
ÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÝÍÏÇÚÎÔÚÇÏÔÃÇ;HI\!
H:[VY`VM[OL:HV\[O:LHZ®ÚÕßËØÓÇÔÕÆÙÑÎÔÕÛÁÚÎ¡ÕßØÔ¦ÕßÑÇÏ
ÙÚÇÓÁÙÇÚÕßÇÏ×ÔÇÚÏÝÛËÚÏÑÁÝÑØÏÚÏÑÁÝÍÏÇÚÎÔËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂÇÙÖØÄÓÇßØÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÚÕßÙËÓÃÇÇÖÄ
ÚÏÝÑÇÒÆÚËØËÝÚÇÏÔÃËÝÄÒÜÔÚÜÔËÖÕÞ×Ô¬ÕÚØÁÔÕÛÇÙÌßØÃÐËÏÚØËÏÝ
ÌÕØÁÝ® ÙÚÕÊØÇÓÇÚÏÑÄÍÕßÁÙÚËØÔÚÕß¢ØËÔÚ¬ÙÃÔËÓÇÔ
ÚÇÔÚÁÒÎÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß»
ÕÂÞÕÝÙÚÎÔÑÏÔÕÆÓËÔÎËÏÑÄÔÇÈØÏÙÑÄÚÇÔÙËÖËÏØÇÓÇÚÏÑÄÙÚ¦ÊÏÕÄÚÇÔ
Õ ØÄÙÓÖÏÑÇÏÕÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÇÝÇÙÞÕÒÕÆÓËÔÕÝÓËÚÁÞÔËÝÑÄØÇÔ¡ÇÑ
ÄØÓÏÑ  ¶ÓÁÒÕÝÚÎÝÕÏÑÕ-

Από τον περίπλου³ÈåoËÈ$¨ÈØo{Ñ³i×³o¨Ò×{i.³iKÒ¨~Ñ¨³ØÑ¨{³É¨ÒÜÑ³{ÐË¨(É¨×ËÜ{É×.³KÒÚØViÊÛ{ÈËÈÛÉÂ{ÒV'ÜÌ{³
¨ÌÐ{ÐÉ³i~{iÐÑ³o¨Ñ×{~Ê³È~ÒÐÉ¨ÑV~Ñ³Ò³iÙ{Ò¨~É{Ñ³oÈ¨{ÐÒ³³iiÜ{Ò³ÈÐÑTÖ ÜËÑ

Ο βραβευμένος φωτογράφος και κινηματογραφιστής επισκέφθηκε
τους δύο ιερούς τόπους
μαζί με τον αρχιτέκτονα
Γκόραν Μακ Κόρμικ
και τον Ρώσο ζωγράφο
Βλαντιμίρ Περφίλιεφ.
ÍÁÔËÏÇÝ¡ÇÑ ÄØÓÏÑÖÕßÁÌËØËËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÙÚÎÍËÜØÍÏÑÂÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇ
ÇØÞÁÝÚÕß Õß¶ÖËÃÛÕÔÚÇÏÇÖÄÚÕÔ
ª×ÙÕËÓÏÍÑØÁàÜÍØ¦ÌÕÒÇÔÚÏÓÃØ
ËØÌÃÒÏËÌÔÇÊÏÕØÍÇÔ×ÙÕßÔÁÔÇ
ÚÇÐÃÊÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÍÏÇÔÇËÐËØËßÔÂÙÕßÔÚÏÝÊÆÕÓËÍ¦ÒËÝÓÕÔÇÙÚÏÑÁÝÖÕÒÏÚËÃËÝ²ØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÝÚÕßÚÇÐÏÊÏÕÆ
ËÃÔÇÏÕ¡ÇÑ ÄØÓÏÑÑÇÏÊÏÕØÍÇÔÜ-

Ολα ξεκίνησαν από... ένα βαρελάκι
ξεχασμένο πίσω από μια ντουλάπα
Το νήμα ÚÎÝÁØËßÔÇÝÍÏÇËÑËÃÔÎÚÎ
ÓÇÑØÏÔÂÇÖÕÙÚÕÒÂ¦ØÞÏÙËÔÇÐËÊÏÖÒ×ÔËÏÁÔÇÈÇØËÒ¦ÑÏØÁÛÎÑË
ÖÃÙÜÇÖÄÓÏÇÔÚÕßÒ¦ÖÇÚÕ
ÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÓËÚÇÑÄÓÏÙÎÝÚÕß
ÚÓÂÓÇÚÕÝ¬ÁÞÔÎÝÑÇÏØÞÇÏÕÒÕÍÃÇÝ¡ÁÙÇÚÕßÊÏÁÙÜàËÙËËÏÊÏÑ¦Ñ¦ÔÏÙÚØÇ®ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÄ
ÌÏÒÓÓËÖÒ¦ÔÇÇÖÄÚÕÍÏÕÔ©ØÕÝ
ÚÇ¡ËÚÁÜØÇÑÇÏÚÎÔ ÇÒÇÓÖ¦ÑÇ
¦ÖÕÏÇÇÖÄÇßÚ¦ÊÏÇÚÎØÕÆÔÚÇÔ
ÙËÙÞËÚÏÑ¦ÑÇÒÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ¦ÒÒÇËÃÞÇÔÑÇÚÇÙÚØÇÌËÃÉÎÌÏÕÖÕÃÎÙÂÚÕßÝ¦ÔÕÏÐËÚÇÓÕÔÕÖ¦ÚÏÇ
ÚÎÝÁØËßÔÇÝËÖÏÓËÒÂÚØÏÇÚÕß
ÚÓÂÓÇÚÕÝÌÜÚÕÍØÇÌÏÑ×ÔÇØÞËÃÜÔ
ÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßÚÕßØÃÔÙÚÕÔ
¬àÕÆÒÏÇÑÁØÞÇØÚÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇ
ÓËÚÎÔÓËÚÇÊÏÊÇÑÚÕØÏÑÂËØËßÔÂÚØÏÇÚÕßÚÓÂÓÇÚÕÝ¡ËÙÇÏÜÔÏÑÂÝ
¬ÁÞÔÎÝ¡ÇØÃÇÒÁÙÏÇªÄÙÏËÒÒÎÔÏÑÂÝÑÇÚÇÍÜÍÂÝÚÇßÚÕÖÕÃÎÙÇÔÚÕÖËØÏËÞÄÓËÔÕÚÕßÌÏÒÓÓË
ÁÔÇÌÜÚÕÍØÇÌÏÑÄ¦ÒÓÖÕßÓÖÕß
ßÖÂØÞËËÖÃÊËÑÇËÚÃËÝÇÔËÐËØËÆÔÎÚÕÙÚÇÇØÞËÃÇÚÕßÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕß
¬ÕÖÇàÒ¦ØÞÏÙËÔÇÙßÓÖÒÎØ×ÔËÏ
ÎËÔÊËÒËÞÂÝÁØËßÔÇÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏËÃÕÔÇÙÚ¦ÙÎÝ§ÚÕÆØÕÝ*ÓË
ÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÓÏÇÝÕÓ¦ÊÇÝËÖÏÙÚÎÓÄÔÜÔËØËßÔÎÚ×ÔÚÕßÍÃÕß
©ØÕßÝ¬ÕÌÜÚÕÍØÇÌÏÑÄÇØÞËÃÕ
ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÙË
Íß¦ÒÏÔËÝÖÒ¦ÑËÝËÑÚÜÔÕÖÕÃÜÔÕÏ
ËÖÏÞØÜÓÇÚÏÙÓÁÔËÝÑÇÏËÑÚßÖÜÓÁÔËÝÇÙÖØÄÓÇßØËÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÊÏÇÌÄØÜÔÊÏÇÙÚ¦ÙËÜÔ©Ï
ÇÖËÏÑÕÔÃàÕßÔÚÕÍÏÕÔ©ØÕÝÚÇ
¡ËÚÁÜØÇÑÇÏÚÎÔ ÇÒÇÓÖ¦ÑÇÚÎ
ËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÓÃÇÚÎÔÛÂÔÇÑÇÏ
¦ÍÔÜÙÚËÝÚÕÖÕÛËÙÃËÝ

Ο στόχος
ËÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÖÕÙÚÕÒÁÝÖÞ¡ÖÕßÇÙÕÔ¦
ÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃÊËÔÁÞÕßÔÙÚÄÞÕ
ÔÇÓËÚÇÌÁØÕßÔÚÎÛØÎÙÑËßÚÏÑÂ
ÑÇÚ¦ÔßÐÎÕÆÚËÔÇÑÇÚÇÍØ¦ÉÕßÔ
ÚÕßÝÑËÏÓÎÒÏÇÑÕÆÝÛÎÙÇßØÕÆÝÚÎÝ
ÛÜÔÏÑÂÝÕÒÏÚËÃÇÝÖÇÛÇÔÇÚÃàÕßÔÑßØÃÜÝÙÑÎÔÁÝÇÖÄÚÕÔÑÇÛÎÓËØÏÔÄÈÃÕÚÇÊÏÇÑÕÔÂÓÇÚÇÚÇ
ÓÕÔÇÙÚÎØÏÇÑ¦ÙßÍÑØÕÚÂÓÇÚÇÓË
ÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÕÆËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÝÑÇÏÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ
ÚÎÝÓÕÔÇÙÚÏÑÂÝÖÕÒÏÚËÃÇÝÚÏÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÚÕßÝÑßØÏÇØÞÕÆÔÖÕØ-

Μοναχός ÓÂÑÌ³ÉoÒÜÉ³Ó¨VÑ³ÉËÇ³ÑØ³iÊÑ¨ÜÑÒÐ {T¨ÐÑ³{ÐÓiÜÒ~Ñ

Παρουσιάζονται κυρίως
σκηνές από τον καθημερινό βίο, τα διακονήματα και τα μοναστηριακά συγκροτήματα
με λεπτομέρειες
αρχιτεκτονικού
ενδιαφέροντος.
ÚØÁÚÇÙßÒÒÕÍÏÑÁÝËØÍÇÙÃËÝÚØÆÍÕÝÓ¦àËÓÇÑÇØßÊÏ×ÔÌÏÒÕÐËÔÃÇ
Ñ¦ËÐÜÚËØÏÑÁÝÑÇÏËÙÜÚËØÏÑÁÝ
ËÏÑÄÔËÝÇÖÄÚÏÝ¡ÕÔÁÝ¡ËÍÃÙÚÎÝ
ÇÆØÇÝÍÃÕßÇÔÚËÒËÂÓÕÔÕÝ
²ÏÒÇÔÊÇØÃÕßÇÚÕÖËÊÃÕßÕÞËÏÇØÃÕßÙÌÏÍÓÁÔÕßÜÍØ¦ÌÕß
ËÔÕÌ×ÔÚÕÝÑÇÏËÐÜÚËØÏÑÁÝÒÂÉËÏÝÑÇÛÏÊØßÓ¦ÚÜÔÓËÚÕÔÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÇÞ×ØÕÇÖÄÚÏÝÓÕÔÁÝ
ÏÕÔßÙÃÕßÎØÕÖÕÚ¦ÓÕßÏÓÜÔÄÖËÚØÇÝÚÎÙÑÂÚÎÍÃÕßÔÊØÁÇ
ÚÇ ÇßÙÕÑÇÒÆÈÏÇÑÇÏÚÏÝ ÇØßÁÝÚÇ¡ËÚÁÜØÇËÑÚÄÝÇÖÄÚÇ
ÓÕÔÇÙÚÂØÏÇÑÇÏÚÏÝÙÑÂÚËÝÙÚÕßÝ
ÈØ¦ÞÕßÝÚÜÔ¡ËÚË×ØÜÔÑÇÚÇÍØ¦ÌÕßÔÕÓ¦ÊËÝÑÚÎÔÕÚØÄÌÜÔÖÕß
ÑÇÚËÈÇÃÔÕßÔÍÏÇÔÇÐËÞËÏÓÜÔÏ¦ÙÕßÔÙÚÕÔÛËÙÙÇÒÏÑÄÑ¦ÓÖÕ
ËÏÑÄÔÇÓËÚÏÝÐßÖÄÒßÚËÝÍßÔÇÃÑËÝ
ÔÇÊÏÇÙÞÃàÕßÔÖËàÂÚÇÕØÓÎÚÏÑ¦
ÔËØ¦ÚÕßÎÔËÏÕÆËÔ×ÕÏ¦ÔÊØËÝ
ÓËÚÇÑÏÔÕÆÔÚÇÏÑÇÈ¦ÒÇÙÚÇ¦ÒÕÍÇ
ÊËÔÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÇÌÂÙËÏÇÊÏ¦ÌÕØÕßÝÚÕßÝÚØËÏÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝ

ÕÒÒÁÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÑÇÛ×ÝÑÇÏ
ÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÚÕßÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÕÆÌÏÒÓËÃÔÇÏÇÌÏËØÜÓÁÔÇÙË
ÁÔÇÔª×ÙÕËØÎÓÃÚÎÇÔÇÞÜØÎÚÂ
ÖËØÃÖÚÜÙÂÚÕßÊËÔËÃÔÇÏÑÇÛÄÒÕßÇÖÒÂ®ËÐÎÍËÃÕÔÇÙÚ¦ÙÎÝ
§ÚÕÆØÕÝ¬ÄÙÕÎËÓÌ¦ÔÏÙÂÚÕß
ÑÕÔÚÂÍËÔËÏ¦ÊÇÑÇÏÞÜØÃÝØ¦ÙÕ
ÄÙÕÑÇÏÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÕßÍÁÔÔÎÙÇÔÇØÞÏÑ¦ÖÕÒÒ¦ËØÜÚÂÓÇÚÇ
ÍÏÇÚÎÔÆÖÇØÐÎÇßÚÕÆÚÕßÖØÕÙ×ÖÕßÜÝÓÕÔÇÞÕÆÖØ×ÚÎÙÑÁÉÎ
ÂÚÇÔÄÚÏÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÙÑÎÔÕÛËÚÎÓÁÔËÝËÏÑÄÔËÝÓËÁÔÇÔÎÛÕÖÕÏÄ
ÖÕßßÖÕÊÆËÚÇÏÚÕÔÓÕÔÇÞÄ®ÚÎÔ
ÖÕØËÃÇÚÎÝÁØËßÔÇÝÊÏÇÖÏÙÚ×ÛÎÑË
ÄÚÏÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÕÔ¡ËÍÇÒÄÙÞÎÓÕ¡ÕÔÇÞÄÒÃÇÓÃÔÙÑÏ©ÓÕÔÇÞÄÝÒÃÇÝÇÖÄÚÎÔËÖÇØÞÃÇÚÕß
ÇÓÔÁÚÝÕÔÚÄÒÙÑÚÕ ÊËÔ
ËÍÑÇÚÁÒËÏÉËÇÖÒ×ÝÚÇËÍÑÄÙÓÏÇ
ÑÇÏÓÏÇÙÎÓÇÔÚÏÑÂÛÁÙÎÙÚÇËØÍÕÙÚ¦ÙÏÇ¬ËØÁÙÚÙËÔÑÕÍÏÇÔÇÓÕÔ¦ÙËÏÙÚÕØÜÙÏÑÄÓÕÔÇÙÚÂØÏÇÒÒ¦
ÍÏÇÔÇàÂÙËÏÙÚÕÊ¦ÙÕÝÚÎÝ¡ÕÔÂÝ
ÇÔÚËÒËÂÓÕÔÕÝÓËÚÎÔËßÒÕÍÃÇ
ÚÕßÖÇÚÁØÇÍÇÛÄÊÜØÕß¡ÖÕßÔÚ¦ÔÕÌ©ÊÏ¦²ØÏÙÚÄÔÙÇÒÄÝ®
ÑÇÚÕÏÑÕÆÙËËÖÃÚØÏ¦ÔÚÇÞØÄÔÏÇ
ÙËÙÖÎÒÏ¦ÈØ¦ÞÕßÁÚØÜÍËÓÄÔÕ
ÞÄØÚÇÑÇÏÑÇØÖÕÆÝÊËÔÓÏÒÕÆÙË
ÊËÔÌÕØÕÆÙËØ¦ÙÕÑÇÏÚÇÑÕßØÁÒÏÇÓËÚ¦ÈÃÇÝÑ¦ÒßÖÚÇÔÚÕÙ×ÓÇ
ÚÕßÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕßÇÔÇÞÜØÎÚÂÓÕÔÇÞÕÆÒÃÇËÃÞËÊÎÓÕÙÏËßÛËÃ
ÙÚÕßÝ5L^@VYR;PTLZ
©ÏËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÁÝÒÂÉËÏÝ
ßÉÎÒÂÝÖÕÏÄÚÎÚÇÝËÏÊÏÑ¦ÚÕß
ØÄÙÓÖÏÌÁØÔÕßÔÙÚÏÝÓÁØËÝ
ÓÇÝÁÔÇÇÑÄÓÇÙÖÕßÊÇÃÕÛÎÙÇßØÄÓÇÑØÇÃÔÕÔÚÇÝÚÕÔÑÇÚ¦ÒÕÍÕ
ÚÜÔÇØÞËÃÜÔÐÁÔÜÔÌÜÚÕÍØ¦ÌÜÔ
ËÓÖÇÙÚÏ¦ÔÕÌªÃÒËá²ÇÓÃÊÒÃÇÓÃÁÎË ÕØÓÖßàÏÁ
ÔÚÕß¦Ô¡ÖÕÔ¢ØËÔÚ¡ÖÕßÇÙÕÔ¦Ñ¦ÖÕßÁÓËÏÔÇÔÙÚÎÔ
ÏÙÚÕØÃÇÍÏÇÚÏÝÇÖÕÙÚÕÒÁÝÚÕßÝ
ÙÚÎÔÛÜÔÏÑÂÕÒÏÚËÃÇ

* Το αρχείο του Πρίνστον παρουσιάζει
σήμερα ο Αναστάσης Ντούρος στο
4o Επιστημονικό Εργαστήριο της
Αγιορειτικής Εστίας (12 μ., αμφιθέατρο
«Στέφανος Δραγούμης» Μουσείου
Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης)
και σε έκθεση τον ερχόμενο Μάιο
στην Αγιορειτική Εστία Θεσσαλονίκης.

ÚÂÝÕËØÌÃÒÏËÌÍËÔÔÎÓÁÔÕÝÙÚÎÔ
ÇÔÇÚÕÒÏÑÂÏÈÎØÃÇÖÕßËÃÞËÑÇÚÇÌÆÍËÏÙÚÏÝÓËÚ¦ÚÎÔ©ÑÚÜÈØÏÇÔÂÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÇÌÕÆßÖÎØÁÚÎÙË
ÙÚÕÔqÇÍÑÄÙÓÏÕÄÒËÓÕÔ×ØÏàË
ÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÛÜÔÏÑÂÝÕÒÏÚËÃÇÝ
ÑÇÏËÃÞËÊÏÇÙßÔÊÁÙËÏÝÓËÓÕÔÇÞÕÆÝ
ÙßÓÖÇÚØÏ×ÚËÝÚÕßÙÚÕØÜÙÏÑÄÓÕÔÇÙÚÂØÏÚÕßÍÃÕßÇÔÚËÒËÂÓÕÔÇ

Πρώτος σταθμός: Πειραιάς
©ÏÚØËÏÝÔÁÕÏÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝËÐÕÖÒÏÙÓÁÔÕÏÓËÚÏÝÖÏÕÙÆÍÞØÕÔËÝÓÎÞÇÔÁÝÚÎÝËÖÕÞÂÝÍÏÇÌÜÚÕÍØÇÌÏÑÁÝ
ÑÇÏÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÁÝÒÂÉËÏÝÇÖÕÈÏÈ¦àÕÔÚÇÏÙÚÕÔËÏØÇÏ¦ÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÚÕÌÛÏÔÄÖÜØÕÚÕß  ÖÄÚÎ
ÙÆÔÚÕÔÎÊÏÇÓÕÔÂÚÕßÝÙÚÎÔÛÂÔÇÊÏÇÙ×àÕÔÚÇÏÓÏÇÌÜÚÕÍØÇÌÃÇ
ÑÇÏÊÆÕÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑ¦ÖÒ¦ÔÇÓË
ÚÎÔÑØÄÖÕÒÎÑÇÏÚÕÔßÑÇÈÎÚÚÄ
ÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÁÙÙËØÏÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝ
ÇÖÄÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÄÖÕßÁÑÇÔÇÔ

ÙÚ¦ÙÎÊÏÇÔßÑÚËØËÆÕÔÚÇÝÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÙÚÕ¡ËÔÚÏÚËØÇÔÁ®
¬ÕÚÇÐÃÊÏÚÕßÝÙÚÕÍÏÕÔ©ØÕÝÓË
ÙßÔÕÊÄÑÇÏÊÏËØÓÎÔÁÇÚÕÔÞØÕÔÕ
ÚÄÚËÔÇÙÚ¦ÙÏÕ²ÇÚàÎÓÂÚÙÕÓËÚÁÖËÏÚÇÑÇÛÎÍÎÚÂÇÍÍÒÏÑÂÝÍÒ×ÙÙÇÝ
ÒÕÍÕÚÁÞÔÎÑÇÏÖÕÏÎÚÂÑÇÏÙÚÇ¡ËÚÁÜØÇÊÏÇØÑËÃÓÂÔËÝËÔÊÏÇÙ×àËÚÇÏÎÓËØÕÒÄÍÏÕÂÑ¦ÖÕÏÇÁÍÍØÇÌÎÑÇÚÇÍØÇÌÂÑÇÏÊËÔËÃÔÇÏÍÔÜÙÚÁÝ
ÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÇÖÄÚÎÔÖËØÏÂÍÎÙÎ
ÚÏÝËÖÇÌÁÝÑÇÏÚÇÓÕÔÇÙÚÂØÏÇÖÕß
ËÖÏÙÑÁÌÚÎÑÇÔÔÇÝÖÃÔÇÑÇÝÖÕß
ÙßÔÁÚÇÐËÖÕÒÆÇØÍÄÚËØÇÕÑÄØÇÔ
¡ÇÑ ÄØÓÏÑ¶ËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÄÚÇÔÖÇØÁÊÜÙËÚÕßÒÏÑÄÙÚÕØÃÔÙÚÕÔÜÝ
ÇÖÄÌÕÏÚÕÝÚÕß¶ÙËÓÏÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ
ÔÇÚÇßÚÕÖÕÏÂÙËÏÚÏÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÓË
ÚÕßÝÚÄÖÕßÝÑÇÏÚÏÝÓÕÔÁÝÖÕßËÖÏÙÑÁÌÛÎÑÇÔÌÁØËÏÖÕÒÒ¦Ò¦ÛÎÑÇÏ
ßÖÕÊÎÒ×ÔËÏÄÚÏÊËÔÙßÓÖÒÎØ×ÛÎÑËÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÚÇÐÏÊÏÕÆ®
ËÐÎÍËÃÕÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÎÝÍÏÕØËÏÚÏÑÂÝ

ÙÚÃÇÝÔÇÙÚ¦ÙÎÝ§ÚÕÆØÕÝÓÕÔÇÊÏÑÂÖÎÍÂÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÍÏÇÚÕÚÇÐÃÊÏÖØÕÁØÞËÚÇÏÇÖÄÓÏÇÊÏÂÍÎÙÎÚÕß
ØÄÙÓÖÏÖØÕÝÚÕÔ5PJR7HZX\HYPLSV
ÎÕÖÕÃÇÌßÒ¦ÙÙËÚÇÏÜÝÖØÕÌÕØÏÑÂ
ÓÇØÚßØÃÇÙÚÕ(TLYPJHU-PST0UZ[P[\[
ÏÊÁÇÍÏÇÚÕÚÇÐÃÊÏÙÚÕÍÏÕÔ
©ØÕÝÂÚÇÔÔÇÑ¦ÔÜÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑ¦ÖÒ¦ÔÇÍÏÇÔÇÚÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏÙÚÏÝÊÏÇÒÁÐËÏÝÚÕßÕàÜÍØ¦ÌÕÝ
ÑÇÏÒÁÑÚÕØÇÝËØÌÃÒÏËÌ®ÇÔÇÌÁØËÏ
ÚÎÔÃÊÏÇÓÇØÚßØÃÇÖËØÏÍØ¦ÌËÏÚÕ
ÍÏÕÔ©ØÕÝÜÝÁÔÇÌÇÔÚÇÙÚÏÑÄÚÄÖÕ®ÑÇÏÚÕÚÇÐÃÊÏÚÕßÝÇÖÄÚÏÝÖÏÕ
ÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÁÝËÓÖËÏØÃËÝ®¯
ËÔÓÕÏ¦àËÏÓËÑÇÔÁÔÇ¦ÒÒÕÓÁØÕÝ
ÚÕßÑÄÙÓÕß¯ËÔßÖÂØÞÇÔÊØÄÓÕÏÓÄÔÕÓÕÔÕÖ¦ÚÏÇÑÇÏÍÏÇÔÇÓËÚÇÑÏÔÎÛËÃÝËÃÚËÖËØÖÇÚÕÆÙËÝËÃÚËÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÙËÝÍÇáÊÕÆØÏÇ
¬ÕÓÄÔÕÖÕß¦ÑÕßÍËÝÂÚÇÔÕÏÂÞÕÏ
ÇÖÄÚÏÝÑÇÓÖ¦ÔËÝÚÜÔËÑÑÒÎÙÏ×Ô
ÑÇÏÇÖÄÚÕÔÖËÒËÑÏÙÓÄÚÜÔÐÆÒÜÔ®
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Χορεύοντας με τον αμείλικτο χρόνο
Η «Κ» παρακολούθησε την παράσταση «Ο Μεγάλος Δαμαστής» του Δημήτρη Παπαϊωάννου και αναζητεί το βαθύτερο νόημα
Του ΑΝΤΩΝΗ ΠΑΓΚΡΑΤΗ

Ο μεγάλος δαμαστής
είναι η καλοσύνη
που δείχνει ο άνθρωπος
στον εαυτό του
για να μπορεί να ζήσει
δημιουργικά
έχοντας συνείδηση
της φθοράς του.
ÙÜÝÓËÚ¦ÚÕÔÐËÙÑËÖ¦àËÏÓËÚÁÚÕÏÇ
ËÖÏÊËÐÏÄÚÎÚÇÖÕßÊËÔÚÕÔÇÍÍÃàËÏ"
ÏÇÚÃÇßÚÂÎÑÃÔÎÙÎÓÕÏ¦àËÏÓËÚËÒËÚÂÓÁÙÜÓÏÇÝËÓÓÕÔÏÑÂÝËÖÇÔÇÒÂÉËÜÝ"ÏÇÚÃÔÚÆÔÕÔÚÇÏÑÇÏÍÊÆÔÕÔÚÇÏÙßÔËÞ×ÝßÖËÔÛßÓÃàÕÔÚÇÝ
ÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÂÇÙÞÕÒÃÇÑ¦ÛË
ÇÔÛØ×ÖÕßÓËÚÕÙ×ÓÇÚÕß"ÏÇÚÃ
ÍËÔÔÏÁÚÇÏÁÔÇÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÙËÁÔÇ
ËÞÛØÏÑÄÍÏÇËÑËÃÔÕÔÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ"
¬ÏÙÎÓÇÙÃÇÁÞËÏÎÙÑÎÔÂÚÎÝÇÔÛØÜÖÕÌÇÍÃÇÝ"ÏÇÚÃÑ¦ÖÕÏÕÝÖØÁÖËÏÔÇÐËØÏàÜÛËÃÇÔÇÚØÁÖÕÔÚÇÝ
ÚÕÔÑÄÙÓÕÚÕß"ÏÇÚÃÊÏÇÓËÒÃàËÚÇÏ
ËÖÇÔÇÙßÔÚÃÛËÚÇÏÑÇÏÇÔÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏ"©ÒÇÇßÚ¦ÓÄÔÕÇÔÏÊÜÛÕÆÔ
ÜÝÓÁØÎÓÏÇÝÑÇÛÕÊÎÍÎÚÏÑÂÝÏÊÁÇÝ
ÜÝÕØÍÇÔÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇËÔÄÝÄÒÕß
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÖÕÑÚÂÙÕßÔÚÎÛÁÙÎ
ÖÕßÚÕßÝÇÐÃàËÏÚÎÛÁÙÎÚÕßÝÙÚÎÔ
ÑÇÚÇÔÄÎÙÂÓÇÝÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇ
ÂÚÇÔÇÖÒ×ÝÜØÇÃËÝËÏÑÄÔËÝÑÇÏËÃÔÇÏÖØ¦ÍÓÇÚÏÇÏÙÛÎÚÏÑ¦ÛËÒÑÚÏÑÄÚÇÚËÝ©ÓÜÝÊËÔÚËÒËÏ×ÔËÏËÊ×©ÒËÝ
ÕÏÖÇØÇÖ¦ÔÜËØÜÚÂÙËÏÝÍÃÔÕÔÚÇÏ
ÓÃÇËØ×ÚÎÙÎÕÏÕÝËÃÔÇÏÇßÚÄÝÕ
ÇÓÇÙÚÂÝ"

Το ερώτημα
¡ËÚ¦ÚÕÛÁÇÚØÕÄÖÜÝÇØÓÄàËÏ
ÖÂÍÇÙËÁÔÇÊËÃÖÔÕ¢ßÙÏÑ¦ÄÒÕÏ

Ανάλαφρο πνεύμα
JULIAN MOMMERT

Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου ËÃÔÇÏÊÏ¦ÙÎÓÕÝ¬ÕÁØÍÕÚÕßËÃÔÇÏÇÔÇÍÔÜØÏÙÓÁÔÕÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÑÇÏÎÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÚÕßÇÐÃÇÁÞËÏÊÕÑÏÓÇÙÚËÃÙË
ÊÆÙÑÕÒÇÖËÊÃÇÓËËÖÏÚßÞÃÇ©ÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÙÞËÚÏÑÂÓËÁÔÇÁØÍÕÚÕß
ÑØÏÚÏÑÂÖØÕâÖÕÛÁÚËÏÓËÍ¦ÒÎÖØÕÙÕÞÂÑÇÏÍÔ×ÙÎÚÕßÇÔÚÏÑËÏÓÁÔÕß
ËÑÓÁØÕßÝÚÕßËÖÏÞËÏØÕÆÔÚÕÝËÔ
ÌÏÒÕÊÕÐ×ÔÇÑ¦ÔÜÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÍÏÇÚÃ
ÓÕßÒËÃÖËÏÎÍÔ×ÙÎÇÒÒ¦ÑÇÏÎËÖ¦ØÑËÏÇÛÁÇÙÎÝÙÞËÚÏÑ×ÔÖÇØÇÙÚ¦ÙËÜÔÙÚÕÏÞËÃÇÇÖÇØÇÃÚÎÚÇÍÏÇÚÎÔ
ÁÑÌØÇÙÎËÓÈØÏÛ×ÔÙÞÕÒÃÜÔÂÙÚÕÏÞËÏÜÊ×ÔÚËÞÔÏÑ×ÔÖÇØÇÚÎØÂÙËÜÔ
¥ÙÚÄÙÕÚÎÔÇØÇÙÑËßÂ §ÕËÓÈØÃÕßÈØÁÛÎÑÇÞ¦ØÏÝÙËÓÏÇÑÇÒÂ
ÌÃÒÎÙÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ©¡ËÍ¦ÒÕÝ
ÇÓÇÙÚÂÝ®;OL.YLH[;HTLY®ÙÚÕ
¡ÁÍÇØÕ¡ÕßÙÏÑÂÝÑÇÏÙËÖËØÃÕÖÚÎ
ÛÁÙÎÚÎÝÖÒÇÚËÃÇÝÁÒÜÔÇÖÜ
ÁÈÒËÖÇÑÇÒ¦ÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÚÎÔ
ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÓË¦ÔËÙÎÑÇÏÞÜØÃÝÊÏÇÙÖ¦ÙËÏÝÖØÕÙÕÞÂÝ!ÍËÍÕÔÄÚÇÖÕß
ÓÕßËÖÏÚØÁÖÕßÔËÑÚÜÔßÙÚÁØÜÔÔÇ
ÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÂÙÜÄÚÏÚÕÁØÍÕÖÕß
ÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÙÇÂÚÇÔ¦ØÚÏÇÊÕÓÎÓÁÔÕÜÝÖÒÕÑÂÙßÔÕÞÂÑÇÏÕ
ØßÛÓÄÝÚÕßËÖÁÈÇÒÒÇÔÞÜØÃÝÔÇ
ÖØÕÑÇÒÕÆÔËÑÔËßØÏÙÓÕÆÝÚÎÛËÇÚØÏÑÂÊØ¦ÙÎËÔÐÁØÜÇÔÂÚÇÔ
ÎÏÊÁÇÓÕßÇÒÒ¦ÙÖÇÔÃÜÝÇÑÕÆÍÕÔÚÇÔÚÇÍÔÜÙÚ¦ÈÎÞÇÒ¦ÑÏÇÑÇÏ
ÕÏÛÄØßÈÕÏÇÖÄÙÕßØÙÃÓÇÚÇÖ¦ÔÜ
ÙÚÏÝÖÕÒßÛØÄÔËÝ
©ÏÇÖÕØÃËÝÖÕßÊÎÓÏÕÆØÍÎÙÇÔ
ÕÏÇØÞÏÑÁÝÑÏÔÂÙËÏÝÚÜÔÞÕØËßÚ×ÔÙÏÍ¦ÙÏÍ¦ÇÔÇÖÚÆÙÙÕÔÚÇÔ
ÑÇÏÍÃÔÕÔÚÇÔÇÔÚÏÒÎÖÚÁÝÜÝÙÚÕÏÞËÃÇÒËÏÚÕßØÍÏÑ¦ÙÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÚÕß
ÁØÍÕßÏÇÚÃÁÔÇÝÍßÓÔÄÝ¦ÔÚØÇÝ
ÑËÃÚÇÏÇÔ¦ÙÑËÒÇÑÇÏËÔ×Ñ¦ÖÕÏÕÝ
ÚÕÔÙÑËÖ¦àËÏÑ¦ÖÕÏÕÝ¦ÒÒÕÝÇÓÁ-

ÇØÚÏÄÚÎÚÇÚÕßÁØÍÕß©ÓÜÝÖÕÒÆ
ÍØÂÍÕØÇÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÃÎÙÇÄÚÏÑÇÏ
ÕÏÚØËÏÝÖÏÛÇÔÁÝÑÇÚÇÒÂÐËÏÝËÃÞÇÔ
ÐËÞÜØÏÙÚÂÙÎÓÇÙÃÇÑÇÏÒËÏÚÕßØÍÕÆÙÇÔÓËÚÇØÙÏÜÚÏÑ¦¡Ë¦ÒÒÇ
ÒÄÍÏÇÑ¦ÛËÓÃÇÂÚÇÔÙÑÇÒÕÖ¦ÚÏ
ÍÏÇÚÎÔ¦ÒÒÎÇÒÒ¦àÕÔÚÇÝÖÕÏÕÚÏÑ¦ÓËÚÎÊÏÇÊÕÞÂÚÕßÝ
©ÇØÞÏÑÄÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÖÚ×ÓÇÖÕß
ÌßÙÏÑ¦Ñ¦ÖÕÚËËÃÞËÍËÔÔÎÛËÃÙË
ÁÔÇÔÐÁÔÕ¦ÍÔÜÙÚÕÑÄÙÓÕËÃÞËàÂÙËÏÓÏÇàÜÂØÕßÚÃÔÇÝÊÏÇÓËÒÏÙÓÕÆ
ÇÔÛØÜÖÕÌÇÍÃÇÝÑÇÏÑÇÚÁÒÎÐËÙÑËÒËÚÄÝÔÇÝÙÑËÒËÚÄÝÚÕßÕÖÕÃÕß
¶ÄÖÜÝÚÕÔÇÔÇÙÎÑ×ÔÕßÔÕÏÊÆÕ
ÞÕØËßÚÁÝ¶ØÏÖÃàÕÔÚÇÏÚÇËÔÇÖÕÓËÃÔÇÔÚÇÑÄÑÇÒÇ©ÓÜÝÚÎÔËÑØÕÑËÌÇÒÂÚÎÊÏÇÙ×àÕßÔÑÇÏÚÎÔÚÕÖÕÛËÚÕÆÔÙËÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÇÔÕÏÑÚÄÈÏÈÒÃÕ
ÑÜÊÃÑÜÔ"Ö¦ÔÜÙÚÕÕÖÕÃÕÕÔÁÕÝ
¦ÔÛØÜÖÕÝËÃÞËÇÌÂÙËÏÓÏÙÕÌÇÍÜÓÁÔÇÖÕØÚÕÑ¦ÒÏÇ©ßÖÇÏÔÏÍÓÄÝÍÏÇÓÏÇ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÖÕÏÄÚÎÚÇàÜÂÝËÃÔÇÏ
ÌÇÔËØÄÝ ¦ÚÏÁÞËÏÇÖÕÓËÃÔËÏÇÖÄ
ÇßÚÄÔÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕ¬ÕÁØÍÕÚÕß"
¬ÇÖÇÏÊÏ¦ÚÕß"ËÔÛÆÓÎÙÂÚÕß" ¦ÚÏÁÞËÏÇÖÕÓËÃÔËÏÙÚÎÓÔÂÓÎÓÇÝ
ÌÛÕØ¦ÊËÔËÃÔÇÏÇÖÕÒÆÚÜÝÔÏÑÂÚØÏÇ

Οι απορίες ÈÙiÐ{Ö¨oiÑ{Ñ¨T{~ÓØ~{ÊÉ{Ø³T¨ÉÈ³{oÒ{oÒÑÑ³Ö³Ñ~Ñ{oË³ÑÑ³{Üi³ÓØ
Ø³{TÉËÑÜÉ{³È¨o{~Ò³iÉÂÓÜ{Âi³ÈÓ¨oÈ{Ñ³ËÓÑØoÈÐÌØÒÙ¨ÑØ~ÉË³Ñ{ÑÒ~ÉÜÑ~Ñ{É~Ò{Ø³~ÉÒÇÉ{V~Ò{ØÒÜÜØÑÐÓØÐÉ³Ò³ÂÉ~ÉÒÇÉ{ÐÉ³Ó³{ÑÉ{ÙÉÂ{Ì³i³ÑÈÙÉ³ÑooËÇÉ{«
ËÃÞÇÔÔÇÖÕßÔÑ¦ÚÏÍÏÇÚÕÁØÍÕ
ÃÚËÚÕËÃÞÇÔÊËÏÖÇÒÇÏÄÚËØÇËÃÚË
ËÃÞÇÔÑ¦ÚÏÇÑÕÆÙËÏª×ÚÎÙÇÒÕÏÖÄÔÖÕÏÕÝËÃÔÇÏÕÓËÍ¦ÒÕÝÊÇÓÇÙÚÂÝ®©ÏËÖÏÒÕÍÁÝÂÚÇÔÊÆÕÑÇÏ
ÙßÍÍËÔËÃÝÒÒÕÏËÃÖÇÔÕÖÇÔÊÇÓ¦ÚÜØÞØÄÔÕÝ¦ÒÒÕÏÕ¦ÞØÕÔÕÝ

Û¦ÔÇÚÕÝ¦ÔÚÜÝÍÏÇÄÒÕßÝÔÏÑÎÚÂÝÂÚÇÔÎÌÛÕØ¦ÑÄÓÇÑÇÏÙÚÎÔ
ÖËØÃÖÚÜÙÎËÔÄÝÞØÄÔÕßÖÕßÙÚÕ
ÖÁØÇÙÓ¦ÚÕßÇÖÇÒÆÔËÏÚÕÔÖÄÔÕ
ÓÏÇÝÇÖ×ÒËÏÇÝÂÓÏÇÝÇÖÕÍÕÎÚËÆÙËÜÝÔÏÑÂÚØÏÇÇÔÇÊËÏÑÔÆËÚÇÏÎ
ÌÛÕØ¦ÓË¦ÒÒÇÒÄÍÏÇÎÛÔÎÚÄÚÎ-

ÚÇ¬ËÒÏÑ×ÝÚÇÖ¦ÔÚÇÖËÛÇÃÔÕßÔ
ÑÇÏÁÚÙÏÊÇÓ¦àÕÔÚÇÏ
ÝÐÇÔÇÍßØÃÙÕßÓËÙÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÑÇÏÇÝÖ¦ÓËÙÚÕÚÁÒÕÝ
ÚÎÝÞËÏÁÔÇÚÁÒÕÝ"Í×ÊÏÁÑØÏÔÇ
ÚØÃÇÌÏÔ¦ÒËÙÑÁÉÎÖÕßÇØÞÏÑ×Ý
ÓËÁÑÇÔËËÖÏÌßÒÇÑÚÏÑÄÍÏÇÚÎÔ

©ÓÜÝÚÕÚÁÒÕÝÊËÔËÃÔÇÏÇßÚÄ
¬ÕÚÁÒÕÝËÃÔÇÏÎÁÑÌØÇÙÎÓÏÇÝÏÊÏÄÚßÖÎÝÑÇÒÕÙÆÔÎÝ©ÞÕØËßÚÂÝ
ÌßÙ¦ËÏÁÔÇÓÏÑØÄÑÕÓÓ¦ÚÏÇÒÕßÓÏÔÃÕßÖÕßÊÃÔËÏÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎËÔÄÝ
ÇÔ¦ÒÇÌØÕßÖÔËÆÓÇÚÕÝËÔËÃÔÇÏ
ÙßÓÖÄÔÏÇÇÒÚØÕßÏÙÓÄÝÇÌÕÙÃÜÙÎÛßÙÃÇÏÊÇÔÏÑÄÌÏÒÃÇ¬ËÒÏÑ×Ý
ÕÓËÍ¦ÒÕÝÊÇÓÇÙÚÂÝËÃÔÇÏÎÑÇÒÕÙÆÔÎÖÕßÊËÃÞÔËÏÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÙÚÕÔ
ËÇßÚÄÚÕßÍÏÇÔÇÓÖÕØËÃÔÇàÂÙËÏ
ÊÎÓÏÕßØÍÏÑ¦ÁÞÕÔÚÇÝÙßÔËÃÊÎÙÎ
ÚÎÝÌÛÕØ¦ÝÚÕß©ÎÓÂÚØÎÝÇÖÇáÜ¦ÔÔÕßËÃÔÇÏÁÔÇÝÑÇÒÄÝ¦ÔÛØÜÖÕÝ
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Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019

 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Θ Ε Α Μ ΑΤΑ

Ωμή ματιά
στον «βούρκο»
του Αμβούργου
Το Χρυσό Γάντι ###
ΘΡΙΛΕΡ (2019)
Σκηνοθεσία: Φατίχ Ακίν
Ερμηνείες: {ÌÑØ ³ÒÜÉ¨V

Ñ¨o~Ñ¨Ó³É0ËÇÉÜV
åÙÒÐÈÙÖ~Ø
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Δεν ήταν ÒÃÍÕÏËÑËÃÔÕÏÖÕßÙÕÑÇØÃÙÚÎÑÇÔÈÒÁÖÕÔÚÇÝÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦
ÚÎÔÖÏÕÖØÄÙÌÇÚÎÚÇÏÔÃÇÚÕß¢ÇÚÃÞÑÃÔÎÕÖÕÃÇÁÑÇÔËÖØËÓÏÁØÇ
ÙÚÕÚËÒËßÚÇÃÕ¢ËÙÚÏÈ¦ÒËØÕÒÃÔÕß
¡ËØÏÑÕÃÓ¦ÒÏÙÚÇÇÖÕÞ×ØÎÙÇÔÑÇÏ
ÇÖÄÚÎÔÇÃÛÕßÙÇÓÎÔÇÔÚÁÞÕÔÚÇÝ
Ñ¦ÖÕÏËÝÙÑÎÔÁÝØ¦ÍÓÇÚÏÕ¬ÕßØÑÕÍËØÓÇÔÄÝÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÖÕßÓÇÝ
ÁÞËÏÊ×ÙËÏÓËØÏÑ¦ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÍÒßÑÄÖÏÑØÇÊØ¦ÓÇÚÇ¡ÇàÃÖÕÚÁ®
ÚÎÔ¦ÑØÎÚÕßÕßØÇÔÕÆ®ÖËØÔ¦
ÇßÚÂÚÎÌÕØ¦ÙÚÕËÃÊÕÝÚÕßÚØÄÓÕß
ÇÌÎÍÕÆÓËÔÕÝÚÎÔÇÒÎÛÏÔÂÏÙÚÕØÃÇ
ËÔÄÝÙÃØÏÇÒÑÃÒËØ©¢ØÏÚà²ÄÔÑÇ
¦ÔÛØÜÖÕÝÓÕÔÇÞÏÑÄÝÑÇÏËÐÇØÚÎÓÁÔÕÝÇÖÄÚÕÇÒÑÕÄÒÁÊØÇÙËÙÚÎ
ÙßÔÕÏÑÃÇÚÜÔÑÄÑÑÏÔÜÔÌÇÔÇØÏ×Ô®
ÚÕßÓÈÕÆØÍÕßÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß 
©ÑÃÔÓËÇßÚÄÚÕÌÏÒÓÖËØÔ¦
ÍÏÇÚÇÑÇÒ¦ÙÚÎÙÑÕÚËÏÔÂÖÒËßØ¦
ÚÎÝÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝÌÆÙÎÝÓËÚØÄÖÕ
Ó¦ÒÏÙÚÇÇØÑËÚ¦ÇÑØÇÃÕÑÇÏÓÏÇËÏÑÕÔÕÖÕÏÃÇÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚËÃÁÜÝÑÇÏËÖÏÚÎÊËßÓÁÔÇÙÑÒÎØÂ
©ÃÊÏÕÝÙËÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÖÕßËÃÞÇÓËÓËÚ¦ÚÎÔÖØËÓÏÁØÇÇÖ¦ÔÚÎÙË
ÜÝËÐÂÝ!¦ÔÚÇÓËËÔÊÏÁÌËØËÚÕ
ÙÑÕÚ¦ÊÏÑÇÏÂÛËÒÇÔÇËÐËØËßÔÂÙÜ
ÚÇÄØÏ¦ÓÕßÙÚÕÙÏÔËÓ¦Ñ¦ÔÕÔÚÇÝ
ÓÏÇÚÇÏÔÃÇÚØÄÓÕßÖÒ×ÝÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÖØÁÖËÏÔÇÖÏÙÚËÆÜÙËÇßÚÄ
ÖÕßÇÌÎÍÕÆÓÇÏÊËÔÍÃÔËÚÇÏÊÎÒÇÊÂ
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0U¸¸d®¸ÆÆÆ

21.30 åÈ³ÊiÖT³ÑÐÓÉ{
07.30
10.00

11.00

12.00

13.30
14.00
14.15

15.15

15.45

17.00

18.00
18.20



18.50


19.25



20.00
21.00

21.30


23.30
23.35
00.25
01.25

01.50
02.45
03.15

1ÉËÑÜÉ{³È¨oËÑ
ÑÐÐÑ³Ñ³Ç{Ñ¨ÐÑ³Ñ
È¨{Ñ~Ê~Ð{~ÊÉ{¨Ò
EU4U, II - (E)
{{~ÊÉ~ÐÊ
9ÒÜ~{ÑT¨Ì{ÑVw 
È¨{Ñ~ÊÉ{¨ÒÉTÊØ
åÐÖÉÚÑ{É¨ËÒ³¨iØ
EIΔHΣEIΣ
Ý¦²>k_Vw 
~ÐÊÜ{³{ÐÖ
.Ë³{³i×Öiw 
(É¨{KÑÜÜ³{~ÊÉ~ÐÊ
/É³wåw0É³w 
t.³ÓÜÜÑÈ¨{Ñ~ËÙÈu
ÑÇËwx¦x}²_
Û{~{³{~ÊÉ~ÐÊ
EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
(É³ÑÜÖÙÑw 
È¨{Ñ~ÊÉ{¨ÒÉTÊØ
ÐÉ³ÈØ.³'{Ü{ËÙiV
(ÒÐÑ¨ÑÜÒÐÈØ
$Ù¨ÌÐØÓTÉ{
³iÙ{~Ê{³¨ËÑw 
.É{¨Ò³~{ÐÑ³Ó¨
Ò³É³£dÆ
Ð{~ÊÉ{¨ÒVÐÉ³ÈØ
ÛÓ{Ñ¨ÈÒÚÈV
å{Ð{ÜËÑ.ÓÜÜiV~Ò
EIΔHΣEIΣ
åÚÜi³{~ÊÈ¨{Ñ~Ê
åÚÜi³{~ÊÉ~ÐÊ
åÈ³ÊiÖT³ÑÐÓÉ{
{{~ÊÑ{ÚiÐÑ³{~Ê
³Ñ{ËÑVÐÉ³ÈØ Ë~È¨ÊVåÚiÒÑÂËÐÈ
EIΔHΣEIΣ
0v_¦>v>¦²-vÀ
ÑÇËwx¦x}²_ 
$Ù¨ÌÐØÓTÉ{
³iÙ{~Ê{³¨ËÑw 
EIΔHΣEIΣ - (E)
åÚÜi³{~ÊÈ¨{Ñ~Êw 
.Ë³{³i×Öiw 

ΡΙΚ2

ÔÇÊËÃÐÜÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÁÔÇÙÚÕÏÞËÏÜÓÁÔÕÙÖÃÚÏÖÄËÑËÃÑÇÏÁÖËÏÚÇ
ÖØÕÌÇÔ×ÝßÖ¦ØÞËÏÑÇÏÁÔÇÙÚÕÏÞËÃÕ
¸ÎÊÕÔÕÈÒËÉÃÇÝ¹©ÒÕÏÚÕÁÞÕßÓË
ËÃÔÇÏÌßÙÏÑÄêÄÚÇÔÙßÓÈÇÃÔËÏÁÔÇ
ÇÚÆÞÎÓÇÑÕÏÚ¦àÕßÓË¦ÖÒÎÙÚÇÊÏÄÚÏÁÚÙÏÔÏ×ÛÕßÓËÖÏÕàÜÔÚÇÔÕÃ ÇÏ
ÈÁÈÇÏÇÇÔÑ¦ÔËÏÝÁÔÇÌÏÒÓÖ¦ÔÜ
ÙÚÎÈÃÇÚÄÚËÖØÁÖËÏÔÇÚÎÊËÃÐËÏÝ®
Ø¦ÍÓÇÚÏÚÕÌÏÒÓÚÕßÑÃÔÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÇØÑËÚÁÝÙÑÎÔÁÝÈÃÇÝ
ÖÕßÛÁÒÕßÔÓ¦ÒÒÕÔÍËØÄÙÚÕÓ¦ÞÏ
ÜÙÚÄÙÕÊËÔÖËØÏÕØÃàËÚÇÏËÑËÃ¡ÁÙÜÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÚÕß²ÄÔÑÇÙÞÎÓÇÚÃàËÚÇÏÁÔÇÕÒÄÑÒÎØÕÑÕÏÔÜÔÏÑÄ
ÖÕØÚØÁÚÕÚÕÕÖÕÃÕÙßÓÖßÑÔ×ÔËÚÇÏ
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÙÚÕ²ØßÙÄ¦ÔÚÏ®ÚÕÓÖÇØÙÚÁÑÏÚÕßÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÑËÃÓÕØÌÁÝÖÕßÖÒÎÙÏ¦àÕßÔ

21.45
21.55
22.05


23.00


00.45
01.05

Ο Φριτζ Χόνκα{ÌÑØ ³ÒÜÉ¨Ê³ÑÒÚ¨ØÐÑT{~ÌØ~Ñ{ÉÂÑ¨³iÐÓØÑÌ³ÑÜ~ÌÜt$Ì~ÑÑÑÇi³ÉË³iÑoÒiÏØÑ{ÙËK{Ò³i~É$ÐØVÐÈ
×Ñ{Ì³Ñ³¨ÐÉ¨Ò~Ü{ÓÑÈÐÉ¨{ÜÒK~Ò³{³Ó³{VÙÉiÐÑËÉ{Ì³{Ì{ØK{ÒÇÉ³Ñ{oËÉ³Ñ{ÙÜ×ÌØuVÜÓÉ{~iÚÓ³iØ

Μέσω της ιστορίας
του Χόνκα, σχηματίζεται
ένα ολόκληρο κοινωνικό
πορτρέτο, το οποίο συμπυκνώνεται χαρακτηριστικά στο «Χρυσό
Γάντι», το μπαρ-στέκι
του κεντρικού ήρωα.

Ο Τουρκογερμανός~iÚÓ³iØ
'Ñ³ËTå~Ë

ÙÚÇÄØÏÇÚÕßÍÑØÕÚÁÙÑÕßÓÕÏ¦àÕßÔ
ÈÍÇÒÓÁÔËÝÇÖÄÓÏÇËØÓÇÔÃÇÐËÈØÇÙÓÁÔÎÓËÚ¦ÚÎÔÚØÏÑßÓÃÇÚÕß
ÖÕÒÁÓÕßÄÖÜÝÙßÓÈÇÃÔËÏÑÇÏÙË
ÇØÑËÚÁÝÚÇÏÔÃËÝÚÕßª¦ÏÔËØÁØÔËØ
¢ÇÙÓÖÃÔÚËØ©¢ÇÙÓÖÃÔÚËØËÃÔÇÏ
Ö¦ÔÚÇÁÓÖÔËßÙÎÍÏÇÓÁÔÇÕÖÕÒÆ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÝÚØÄÖÕÝÓËÚÕÔÕÖÕÃÕ
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Η πραγματική ιστορία ενός σίριαλ κίλερ
το ’70 γίνεται ταινία από τον Φατίχ Ακίν
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Οι σχέσεις σήμερα είναι επιδερμικές
Ο ψυχίατρος Σάββας Σαββόπουλος μιλάει για τον ρόλο σοβαρών ψυχοσωματικών διαταραχών σε ασθένειες όπως ο καρκίνος
Συνέντευξη στη

ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Μακάριος
της Αιγύπτου έλεγε
ότι κόλαση είναι
να μη συναντάς
τα μάτια του άλλου.
Το εξώφυλλο³ÈK{KÜËÈVÈ~È~Ü×¨ÉËÑÌ³{ØÉ~ÙÌÉ{Øå¨ÐÌØ

Βλέπουμε σε μερικούς
ανθρώπους πολύ βαθιά
τραύματα, το μίσος ή ο
φόβος είναι τρομερός,
σαν να κινδυνεύουν από
μια καταστροφή.
ÇÌÕÆÊËÔÛÇÓÖÕØËÃÔÇÚÇËÖËÐËØÍÇÙÚËÃÉßÞÏÑ¦Ñ¦ÖÜÝÇÒÒÏ×ÝÇßÚ¦
ÚÇÌÕØÚÃÇÛÇÈØÕßÔÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÚÕßÝÑÌÕØÚÃàÕÔÚÇÏÙÚÕÔÞÇØÇÑÚÂØÇÑÇÏÙÚÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÑÇÏ
ÇÔÊËÔÌÚ¦ÔÕßÔÇßÚ¦ÛÇÕÊÎÍÎÛÕÆÓËÚÄÚËÙÚÕÙ×ÓÇ

– Ποια είναι τα δομικά ψυχικά
ελλείμματα που αναφέρετε;
¶¬ØÇßÓÇÚÏÑÁÝÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÙË
ÓÏÑØÁÝÎÒÏÑÃËÝÖØÕÑÇÒÕÆÔÖÕÒÒÇÖÒÁÝÊÏÞÕÚÕÓÂÙËÏÝÚÕËÍ×ÙÖ¦ËÏ
ÙËÑÕÓÓ¦ÚÏÇßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏ
ÄÚÇÔÛÇÁØÛËÏÓÏÇÑØÃÙÎÓÏÇÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÔÇÓËÚÇÈÕÒÃÙËÏÛÇÈØËÛËÃÙËÉßÞÏÑÂÊßÙÑÕÒÃÇ
ÎÒÇÊÂÊËÔÛÇÓÖÕØËÃÔÇÚÎÝÊ×ÙËÏÔÄÎÓÇÓÁÙÜÚÎÝÙÑÁÉÎÝÚÜÔ
ÇÔÇÖÇØÇÙÚ¦ÙËÜÔÚÜÔÌÇÔÚÇÙÏ×ÙËÜÔÃÔÇÏÙÇÔÔÇßÖ¦ØÞËÏÁÔÇ
ÑËÔÄËÑËÃÖÁØÇËÇßÚÄÚÕËÍ×
ßÖ¦ØÞÕßÔÚËØ¦ÙÚÏÇÞ¦ÙÓÇÚÇÑÇÏ
ÊËÔÓÖÕØËÃÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÔÇÑ¦ÔËÏ
ÍÁÌßØËÝÔÇÊ×ÙËÏÔÄÎÓÇÙËÇßÚÄ
ÖÕßÚÕßÙßÔÁÈÎÔÇÖ¦ËÏÇÖÄÚÕÇ
ÙÚÕÈÑÒÖ

– Μπορεί κάποιος να φαίνεται
καθ’ όλα λειτουργικός κοινωνικά,
επαγγελματικά, ακόμα και συναισθηματικά, αλλά να χρησιμοποιεί ψυχωσικές άμυνες.
¶§ÇÏÌßÙÏÑ¦ØÑËÚÕÃËÃÔÇÏÇßÚÕÃÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆÝ¦ÓßÔÇÝÄÖÜÝËÃÔÇÏÎÙÞ¦ÙÎ
ÎÊÏ¦ÉËßÙÎÎÇØÔÎÚÏÑÂÉËßÊÇÃÙÛÎÙÎÖÕßÖÇÍ×ÔËÏ®ÚÇÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇÑÇÏËÃÔÇÏÑÕÏÔÁÝ¦ÓßÔËÝ
ÙÚÏÝÙÜÓÇÚÕÖÕÏÂÙËÏÝÒÒÕÝÁÔÇÝ
ÙÕÈÇØÄÝÓÎÞÇÔÏÙÓÄÝËÃÔÇÏÎÑÇÚÇÙÚÕÒÂÑÇÚÇÙÚÁÒÒËÏÑ¦ÖÕÏÕÝÚÕ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΣ

Θυμάμαι ÖØÏÔÇÖÄÇØÑËÚ¦ÞØÄÔÏÇ
ÙËÁÔÇÙßÔÁÊØÏÕÉßÞÕÙÜÓÇÚÏÑÂÝ
ÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÓÏÇÝÑÇØÑÏÔÕÖÇÛÕÆÝÖÕßÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÕÆÙËÄÚÏÕ
ÑÇØÑÃÔÕÝÁÊÜÙËÁÔÇÔÙÑÕÖÄÙÚÎ
àÜÂÚÎÝ©¦ÈÈÇÝÇÈÈÄÖÕßÒÕÝ
ÉßÞÃÇÚØÕÝÑÇÏÉßÞÇÔÇÒßÚÂÝÁÌËØÔËÑÇÏÚÄÚËÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÇßÚÄÚÕ
ÑÒÏÔÏÑÄßÒÏÑÄ¬ÕÐÇÔÇÛßÓÂÛÎÑÇ
ÊÏÇÈ¦àÕÔÚÇÝÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕßËÑÊÄÙËÏÝØÓÄÝÖÚ¦ÖÇØÇÓÆÛÏÇàÜÂÝÃÔÇÏÂÔÄÙÕÝÁÔÇÇÓËÚ¦ÌØÇÙÚÕÓÂÔßÓÇ"®ßÔÇÔÚÎÛÂÑÇÓËÙÚÕ
ÍØÇÌËÃÕÚÕßÍÏÇÔÇÙßàÎÚÂÙÕßÓË
ÍÏÇÚÕÔÑÇØÑÃÔÕÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÇÒÒ¦
ÑßØÃÜÝÚÎàÜÂ

– Πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή
σας με τον καρκίνο;
¶ÖÄÔÜØÃÝÙÚÎàÜÂÓÕßÖØÏÔ
ÇÑÄÓÇÖ¦ÜÙÚÎÔÏÇÚØÏÑÂÂÐËØÇÄÚÏ
ÂÛËÒÇÔÇÑ¦ÔÜÑ¦ÚÏÙÞËÚÏÑÄÓËÚÎÔ
ÉßÞÏÇÚØÏÑÂÑÇÏÚÎÔÉßÞÇÔ¦ÒßÙÎ
¡ËËÃÞËËÖÎØË¦ÙËÏÎÇÔÚÏÉßÞÏÇÚØÏÑÂÚÇÔÖÕÒÆËÒÑßÙÚÏÑÄÙÚÎÔ
ËÖÕÞÂÓÕßÔÇÊËÏÑ¦ÖÕÏÕÝÇÒÒÏ×Ý
ÚÇÉßÞÏÑ¦ÌÇÏÔÄÓËÔÇÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÒÕÏÖÄÔÚÎÝÉßÞÏÇÚØÏÑÂÝÓË
ÇßÚÂÚÎÔÇÔÚÃÒÎÉÎÄÚÇÔÁÌÚÇÙÇ
ÙÚÎËÔËÆÎÔÇÑ¦ÔÜÚÎÔËÏÊÏÑÄÚÎÚ¦ÓÕßÁÚßÞËÔÇÁÞÜÊÇÙÑ¦ÒÕßÝ
ÙÚÎÔÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑÂÑÒÏÔÏÑÂÉßÞÇÔÇÒßÚÁÝÄÖÜÝÕ§ÃÑÕÝ§ÏÑÕÒÇãÊÎÝÚÇÙËÓÏÔ¦ØÏ¦ÚÕßËÃÞËÈ¦ÒËÏ
ÚÎÔÕÖÚÏÑÂÚÎÝÉßÞÕÙÜÓÇÚÏÑÂÝ
ÕÆÒËÉÇÍÏÇÓËØÏÑ¦ÞØÄÔÏÇÙÚÎ
ËÔËÆÎÑÇÏÄÚÇÔÍÆØÏÙÇÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÖÂØÇÓËÚÎÔÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇ
ÓËÚÎÔÔÔÇÕÚÇÓÏ¦ÔÕßÑÇÏÚÕÔ
ÇÔ¦ÙÎÒËÐÇÔÊØÃÊÎÔÇÙßÙÚÂÙÕßÓËÓÏÇÕÓ¦ÊÇÉßÞÕÙÜÓÇÚÏÑÂÝ
ÖÕßÓËÚÁÖËÏÚÇÓËÚËÐËÒÃÞÛÎÑËÙÚÎÔ
ËÒÒÎÔÏÑÂÉßÞÕÙÜÓÇÚÏÑÂËÚÇÏØËÃÇ
ÊÏÇÃÚËØÇÙÎÓÇÔÚÏÑÂÂÚÇÔÎËÓÖËÏØÃÇÓÕßÙÚÕÕÍÑÕÒÕÍÏÑÄÇÃÊÜÔ
ÍÒÇãÇ ßØÏÇÑÕÆ®

– Εχουν αυξηθεί οι καρκίνοι;
¶§ÇÏÞÕßÔÖ¦ØËÏËÖÏÊÎÓÏÑÄ
ÞÇØÇÑÚÂØÇÚÕÔÚËÒËßÚÇÃÕÑÇÏØÄ
ÑÇÏÑ¦ÖÕÏËÝÁØËßÔËÝÊËÃÞÔÕßÔÄÚÏ
ÕÑÇØÑÃÔÕÝÙÚÏÝÊßÚÏÑÁÝÞ×ØËÝÛÇ
ËÃÔÇÏÎÖØ×ÚÎÇÏÚÃÇÛÇÔ¦ÚÕß

– Παλιά συνέδεαν τον καρκίνο
με τον ανεκδήλωτο θυμό.
¶ÙÞÆËÏÃÞÇÔÓ¦ÒÏÙÚÇÌÚÏ¦ÐËÏ
Ñ¦ÖÕÚËÁÔÇÖØÕÌÃÒÚÕßÑÇØÑÏÔÕÖÇÛÕÆÝÑÇÏÁÔÇÇÖÄÚÇÈÇÙÏÑ¦ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÚÕßÂÚÇÔÕÛßÓÄÝÖÕß
ÊËÔËÑÚÕÔ×ÔËÚÇÏÎÖÇØÇÓÁÒÎÙÎ
ÂÇÑÄÓÇÕÏÖØ×ÏÓËÝÇÖ×ÒËÏËÝÂÕÏ
ÇÙÛËÔËÃÝÊËÙÓÕÃÓËÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ
ßÚ¦ÄÒÇËÃÔÇÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦Ñ¦ÛËÙÕÈÇØÂÝÉßÞÏÑÂÝÂÙÜÓÇÚÏÑÂÝ
ÊÏÇÚÇØÇÞÂÝ©ÚÇÔßÖ¦ØÞËÏÙÚÎÔ
ÇØÞÂÚÎÝàÜÂÝËÔÄÝÇÔÛØ×ÖÕßÁÔÇ
ÊÕÓÏÑÄÁÒÒËÏÓÓÇÙÚÕÔÉßÞÏÙÓÄÕ
ÉßÞÏÙÓÄÝÓÖÕØËÃÔÇÓÎÔÇÔÚÁÐËÏ
ÓËÍ¦ÒÇÚØÇßÓÇÚÏÑ¦ÌÕØÚÃÇ ÇÏ

«Ο καρκίνος ÉËÑ{ÑÑ¨ÑÚÉËÑÂÈÊÉ{³Ò³ÐÐÉ³³ÉÜÉÈ³ÑË
Ñ³{~ÉËÐÉÈÓTÉ{V³ÐÑ³ÈV¨KÒÜÜ³ÒØ³ÉÑ×¨ÐÊÐ{ÑÌV
ÑÑÇi³ÉË³Ñ{iÉÈ~Ñ{¨ËÑÑÚÉË~Ò³{uVÜÓÉ{.ÒKKÑØ.ÑKKÌÈÜØ
ÙßÔÇÃÙÛÎÓÇÖÕßÇÌÕØ¦ÁÔÇÇÖÇÍÕØËßÓÁÔÕÛÁÓÇÑÇÏÚÕÑÇÚÇÙÚÁÒÒËÏÚÄÙÕÖÕÒÆÖÕßÊËÔÇÔÇÑÇÒËÃÚÇÏÖÏÇÚÙÏÊËÔÁÞËÏÖØÄÙÈÇÙÎ
ÙËÇßÚÄÚÕÉßÞÏÑÄßÒÏÑÄÑÇÏÇÖÄ
ÇßÚÄÚÕÙÈÂÙÏÓÕË¦ÔÎËÔÁØÍËÏÇ
ÊËÔÓÖÕØËÃÔÇËÑÖØÕÙÜÖÎÛËÃÛÇ
Þ¦ÙËÏÚÎÔÖÕÏÄÚÎÚ¦ÚÎÝÑÇÏÛÇÍÃÔËÏÚËÒÏÑ¦ÓÏÇÞÕÔÊØÕËÏÊÂÝËÔÁØÍËÏÇÖÕßÛÇÖØÕÙÈ¦ÒÒËÏÚÕÙ×ÓÇ

– Βλέπουμε ολοένα και μικρότερες ηλικίες να νοσούν και να
πεθαίνουν.
¶ËÈÇÃÜÝ ¦ÛËÞØÄÔÕÓËØÏÑÁÝÊËÑ¦ÊËÝÖÇÏÊÏ×ÔÔÕÙÕÆÔÇÖÄ
ÑÇØÑÃÔÕËÎÒÏÑÃËÝÚÜÔÊÆÕÚØÏ×ÔÞØÄÔÜÔÁÒÜÔÇÖÜÄÓÜÝ
ÄÚÏÕÏÖÏÕÖÕÒÒÕÃÑÇØÑÃÔÕÏÙÂÓËØÇÛËØÇÖËÆÕÔÚÇÏ¦ÔÜÇÖÄÚÕ
 ÚÜÔÑÇØÑÃÔÜÔÛËØÇÖËÆËÚÇÏ
ÇÔÑÇÔËÃÝÙËÈÇÙÚËÃÚÇÖØÕÒÎÖÚÏÑ¦ÓÁÚØÇßÚ¦ËÃÔÇÏÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÇÖÄÄÒËÝÚÏÝÞÎÓËÏÕÛËØÇÖËÃËÝ

– Τι έχει ο ψυχισμός ενός τρίχρονου παιδιού;
¶ÑËÃßÖ¦ØÞËÏÎÍÕÔÏÊÏÇÑÂ
ÑÒÎØÕÔÕÓÏÑÂÖØÕÊÏ¦ÛËÙÎËÔÏÑ¦ÄÓÜÝÚÕÖÏÕÈÇÙÏÑÄÙÚÕÏÞËÃÕ
ÖÕßÛÇÖÇÃÐËÏØÄÒÕËÃÔÇÏÕÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑÄÝÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝÙÚÕÔÕÖÕÃÕ
ËÔÁÞËÚÇÏÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÔÛÇÑÇÖÔÃÙËÏË¦ÔÛÇÖÏËÏÚÏËÃÊÕßÝàÜÂ
ÛÇÑ¦ÔËÏ×ÝÛÇàÂÙËÏÚÕÔËÇßÚÄ

ÙÕßÚÏÙÚØËÝÛÇÁÞËÏÇßÚÄËÐÇØÚ¦ÚÇÏÇÖÄÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕ¬ÏÝÔÄÙÕßÝ
ÚÏÝÊÏÇÑØÃÔÕßÓËÙËÊÆÕÓÕØÌÁÝ!ÚÏÝ
ÇÙÛÁÔËÏËÝÖÕßËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÑÇÚ¦
ÑØÃÙÎ!ÖÕÔÕÑÁÌÇÒÕÝÏÙÞßÇÒÍÃÇ
ÇÒÒËØÍÃÇÇßÚÁÝÖÇÃàÕßÔÁÔÇÔÇÓßÔÚÏÑÄØÄÒÕÍÏÇÔÇÓÎÔÖØÕÑÆÉËÏ
ÎËÐËÒÏÑÚÏÑÂÔÄÙÕÝ ÇÏÔÇÓÎÔ
ßÖ¦ØÐËÏÉßÞÕÙÜÓÇÚÏÑÂÇÖÕÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎÚÏÝ¦ÒÒËÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝ
ÊËÔÈØÃÙÑËÏÁÔÇÙÎÓËÃÕÔÇÑÇÛÎÒÜÛËÃÑÇÏËÑËÃÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÚÇÏÕÏ
ËÐËÒÏÑÚÏÑÁÝÔÄÙÕÏ¡ÃÇÇÖÄÇßÚÁÝ
ËÃÔÇÏÕÑÇØÑÃÔÕÝ©ÖÄÚËÈÒÁÖÕßÓË
ÄÚÏÕÑÇØÑÃÔÕÝÙÇÔÔÇÖØÕÙÖÇÛËÃ
ÔÇÐßÖÔÂÙËÏÚÕ¦ÚÕÓÕÓËÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÖÕßÁÞËÏÚÕ
Ù×ÓÇÚÕßÖØÕÙÈ¦ÒÒÕÔÚ¦ÝÚÕ¡Ë
ÇÌÕØÓÂÓÏÇÔÄÙÕÇÔÇàÎÚËÃÚÇÏÎ
ËßÑÇÏØÃÇÔÇÙÜÛËÃÑ¦ÚÏ
– Γράφετε για την πρωτογενή
ενοχή σε σχέση με τον καρκίνο.
Πώς αντιλαμβάνεται το υποκείμενο τη βαθιά ενοχή σε σχέση
με τη μητέρα σε πολύ πρώιμο
στάδιο της ζωής του;
¶ÒÁÖÕßÓËÙËÓËØÏÑÕÆÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕÒÆÈÇÛÏ¦ÚØÇÆÓÇÚÇÚÕÓÃÙÕÝÂÕÌÄÈÕÝËÃÔÇÏÚØÕÓËØÄÝÙÇÔ
ÔÇÑÏÔÊßÔËÆÕßÔÇÖÄÓÏÇÑÇÚÇÙÚØÕÌÂ©ÚÇÔÖ¦ÓËÖÃÙÜÈÒÁÖÕßÓËÄÚÏ
ÙßÔÂÛÜÝßÖÂØÐËÖÕÒÆÊÆÙÑÕÒÎ
ÙÞÁÙÎÚÕßÇÙÛËÔÕÆÝÓËÚÕÖØ×ÚÕÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÈÒÓÎÚÁØÇÑÇÏ
ÄÚÏÙËÇßÚÂÔÚÎÙÞÁÙÎÚÕÖØ×ÚÕ

ÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÎÓÎÚÁØÇÊÎÒÇÊÂ
ÑÇÚ¦Ñ¦ÖÕÏÕÔÚØÄÖÕÖÇØÇÖÕÔÏÄÚÇÔÄÚÏÕÍÏÕÝÂÎÑÄØÎÚÎÔÁÈÒÇÉËÃÔÇÏÙßÞÔÁÝÇÔÇÌÕØÁÝÇÖÄ
ÖÒËßØ¦ÝÚÎÝÓÎÚÁØÇÝÚÕßÚÆÖÕß
ÛÇÓËÙÑÕÚ×ÙËÏÝÛÇÓËÚØËÒ¦ÔËÏÝ®ÑÇÏÓËÚ¦àÕßÔÚÇÖÇÏÊÏ¦ÄÒÎ
ÇßÚÂÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÇÔÔÇÚÎÔ
ÖØÕÑ¦ÒËÙÇÔ¬ÄÚËÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÇÏ
ÓÏÇÚÄÙÕÖØ×ÏÓÎËÔÕÞÂÑÇÏÁÔÇ
ÖËÖØÜÓÁÔÕÇßÚÂÝËÃÔÇÏÔÇÇØØÜÙÚÂÙËÏÇÔÔÇËÃÔÇÏÚÕÓÄÔÕÑÇÒÄ
ÖØ¦ÍÓÇÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÑ¦ÔËÏÙÚÎ
àÜÂÚÕßÑ¦ÖÕÏÕÝËÃÔÇÏÕÑÇØÑÃÔÕÝ

– Σκέφτομαι ότι ολοένα και περισσότερο συναντάμε τέτοιους
ανθρώπους. Τι ρόλο έχουν παίξει εκεί οι γονείς;
¶ÚÎÓÎÞÇÔÏÙÚÏÑÂÂÞØÎÙÚÏÑÂ
ÙÑÁÉÎÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÑ¦ÔÕßÔÓÇàÏÑÂÑÇÚÇÙÚÕÒÂÚÕßÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÕÝ
ÓÎÞÇÔÏÙÚÏÑÂÙÑÁÉÎÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÇÏÇÖÄÚÇÊÏ¦ÌÕØÇÞÚßÖÂÓÇÚÇ
ÎÒÇÊÂÂÓËÚÎÔßÖËØÈÕÒÏÑÂÊÏËÏÙÊßÚÏÑÂÙÑÁÉÎÚÎÝÓÎÚÁØÇÝÎ
ÕÖÕÃÇÓÎÚÁØÇÊËÔÇÌÂÔËÏÚÕÖÇÏÊÃ
ÔÇÇÔÇÖÚßÞÛËÃÇÒÒ¦ÚÕÖÇÏÊÃÔÏ×ÛËÏÄÚÏÎÓÎÚÁØÇËÏÙÈ¦ÒËÏÙßÔÁÞËÏÇ
ËÔÚÄÝÚÕßÙÚÎÙÑÁÉÎÚÕßØÕÙÖÇÛ×ÔÚÇÝÔÇÇÖÕÌÆÍËÏÇßÚÂÔÚÎÊÏËÃÙÊßÙÎÚÕÖÇÏÊÃÈ¦àËÏÙËÑÃÔÎÙÎ
ÁÔÇÔÓÎÞÇÔÏÙÓÄÔÇÚÎÔËÐÇÌÇÔÃàËÏ
ÚÎÓÎÚÁØÇÒÒ¦ÁÚÙÏËÐÇÌÇÔÃàËÏ
ÑÇÏÁÔÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄÊÏÑÄÚÕßÑÕÓÓ¦ÚÏ½ÇÔÚÕÑÇÑÕÖÕÏÂÙËÏÕÍÕÔÏÄÝ
ÂÑ¦ÖÕÏÕÝ¦ÒÒÕÝÚÕÖÇÏÊÃËÖËÏÊÂ
ÖØÁÖËÏÔÇÙ×ÙËÏÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÑÇÏ
ÔÇËÖÏÈÏ×ÙËÏÚÕÑÕÓÓ¦ÚÏÖÕßÚØÇßÓÇÚÃÙÚÎÑËÛÇÚÕÊÏÞÕÚÕÓÂÙËÏÛÇ
ÚÕÈÍ¦ÒËÏÇÖÄÚÎÓÁÙÎ ÇÏÁÚÙÏ
ÊËÔÛÇËÃÔÇÏÊÏÇÛÁÙÏÓÕÍÏÇÇßÚÄÔ
ÛÇÌÚÜÞÆÔËÏ ÇÏÓËÇßÚÄÚÕÔÚØÄÖÕÙÇÔÔÇÇßÚÕÇÑØÜÚÎØÏ¦àËÚÇÏ½
ÓÇÛÇÃÔÕßÔÔÇÙßÓÓÕØÌ×ÔÕÔÚÇÏ
ßÚÄÕÊÎÍËÃÙËÁÔÇÌÇÒÒÏÑÄÔÇØÑÏÙÙÏÙÓÄÄÖÕßÄÒÇÚÇÙÌ¦àÕßÔÄÒÇ
ÚÇÓÇÞÇÏØ×ÔÕßÔÇÒÒ¦ÊËÔÁÞÕßÔ
ÑÇÛÄÒÕßÑÇÏØÄÔÇàÂÙÕßÔ

– Είναι η εποχή μας αυτή που
περιγράφετε.
¶ÃÔÇÏÇÑØÏÈ×ÝÎËÖÕÞÂÓÇÝ
ÍÏÇÚÃÊËÔÁØÞËÚÇÏÕÁÔÇÝÙËËÖÇÌÂÓËÚÕÔ¦ÒÒÕÔ©ÑÇÛÁÔÇÝÛÁÒËÏ

ÔÇÊËÃÐËÏÖÄÙÕÙÖÕßÊÇÃÕÝËÃÔÇÏ
ÇÏÁÚÙÏÕÏËÖÇÌÁÝÓÇÝËÃÔÇÏËÖÏÊËØÓÏÑÁÝ
– Τα δύσκολα ξεκινούν αν πάει κάτι να βαθύνει, αν μας ξεφύγει από τον έλεγχο.
¶¬ÄÚËÍÃÔËÚÇÏÖÕÒÆÇÔÎÙßÞÎÚÏÑÄÑÇÏÑÒËÃÔÕßÓËÇÓÁÙÜÝÚÎÔÖÄØÚÇÍÏÇÔÇÖØÕÙÚÇÚËßÚÕÆÓËÏÇÚÃÇÔ
ÓÖÕÆÓËÈÇÛÆÚËØÇÚÄÚËÓÖÕØËÃÔÇ
ÇÔÇÙßØÛËÃÑ¦ÚÏÇÖÄÇßÚ¦ÖÕßÓÇÝ
ÖÒÂÍÜÙËÑÇÚ¦ÚÕÖÇØËÒÛÄÔÑÇÏ
ÔÇÇÔÇÚØÁÉËÏÚÎÔÏÙÕØØÕÖÃÇÓÇÝ

– Oλες αυτές οι επιδημικές νόσοι
θα μπορούσαν να λέγονται ερήμωση ή μοναξιά, διότι γι’ αυτό
συζητάμε.
¶ÞËÚËÇÖÄÒßÚÕÊÃÑÏÕ©ÑØÏÔ
ËÃÞËÍØ¦ÉËÏÍÏÇÚÕÔÔÇØÑÏÙÙÏÙÓÄ
ÛÇÔ¦ÚÕß©¦ÔÛØÜÖÕÝÑÒËÃÔËÚÇÏ
ÙËÁÔÇÏÊË×ÊËÝÑÇÏÒÁËÏÓÁÙÇÚÕß
ÂÇßÚÄÂÚÃÖÕÚÇÚÙÏÇÖÕÑÒËÃËÏÝ
ÚÕÔ¦ÒÒÕÔÚÎÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÚÕß¦ÒÒÕßÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÓËÚÏÝ
ÊßÙÑÕÒÃËÝÚÕßÚÕÍÁÒÏÕÚÕÔÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÚÎÔ¦ÓÏÒÒÇÇÝÔÇÚØÁÐËÏÝÓËÚÕÔ¦ÒÒÕÔÖØÁÖËÏÔÇÚÕÔ
ÖØÕÙÁÐËÏÝÔÇßÖ¦ØÞËÏÕ¦ÒÒÕÝÍÏÇ
ÔÇÚØÁÐËÏÝÊ×ÒÁÓËÖ¦ÓËÔÇÙÑÕÚ×ÙÕßÓËÓËÊÏ¦ÌÕØÕßÝÚØÄÖÕßÝ
ÚÕÔ¦ÒÒÕÔÔÇÚËÒËÏ×ÔÕßÓË ÇÏ
ÚÕÔÇÓÎÔßÖ¦ØÞËÏÕ¦ÒÒÕÝÔÇÓÎÔ
ÙÕßÇÖÕÑØÃÔËÚÇÏÏÙÕÊßÔÇÓËÃÓË
ÚÎÔÑÄÒÇÙÎ©¡ÇÑ¦ØÏÕÝÚÎÝÏÍÆÖÚÕßÁÒËÍËÄÚÏÑÄÒÇÙÎËÃÔÇÏÔÇ
ÓÎÙßÔÇÔÚ¦ÝÚÇÓ¦ÚÏÇÚÕß¦ÒÒÕß
ßÚÂËÃÔÇÏÎËÐÂÍÎÙÎÚÎÝÊÏ¦ÞßÚÎÝÙÚÎÔËÖÕÞÂÓÇÝÔÇØÑÏÙÙÏÙÚÏÑÂÝÊÏ¦ÙÚÇÙÎÝÖÕßÕØÃàËÏÄÚÏÇÖÄ
ÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÊËÔÓËËÔÊÏÇÌÁØËÏÝ
ÊËÔÓËËÐßÖÎØËÚËÃÝÊËÔÓÕßËÃÙÇÏ
ÞØÂÙÏÓÕÝÊËÔßÖ¦ØÞËÏÝÖÏÇÃÔÇÏ
ÁÔÇÝÌÄÔÕÝÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÕÑØÏÔ
ÁÒËÍËÄÚÏËÃÔÇÏËÔÉßÞØ×

– Πόσο δύσκολο είναι για έναν
θεραπευτή να δουλεύει με τον
θάνατο;
¶ÃÔÇÏÖÕÒÆÊÆÙÑÕÒÕÇÒÒ¦Ñ¦ÖÕßÇÔÛÁÒËÚËÖÏÙÚÁÉÚËÓËËÃÔÇÏ
ÑÇÏÓÏÇËßÑÇÏØÃÇÔÇÙßÓÌÏÒÏÜÛËÃÝ
ÑÇÏÓËÚÕÊÏÑÄÙÕß¦ÍÞÕÝÛÇÔ¦ÚÕß

– Το έχετε καταφέρει;
¶ÃÍÕÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚ×ØÇ²ØÜÙÚ¦ÜÖ¦ØÇÖÕÒÒ¦ÙÚÕßÝÇÙÛËÔËÃÝ
ÓÕßßÚÕÃÁÌÚÇÔÇÔÙÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕ
ÑÇÏËÓÁÔÇÓÕßÓ¦ÛÇÏÔÇÔÚÎàÜÂ
ÓÇÛÇÄÚÏÇÑÄÓÇÑÇÏÇÔÖØÕÙÈÒÎÛËÃÝÇÖÄÓÏÇÔÄÙÕÓÁÞØÏÔÇÖËÛ¦ÔËÏÝÁÞËÏÝÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇàËÏÝ

– Υπάρχει τρόπος να ζει κάποιος
την απώλεια;
¶¬ÕÖÏÕÊÆÙÑÕÒÕÖØ¦ÍÓÇËÃÔÇÏ
ÔÇÓÖÕØÁÙËÏÑ¦ÖÕÏÕÝÔÇÖËÔÛÂÙËÏ
§ÇàÂÙËÏÚÕÖÁÔÛÕÝÚÕß ÇÏÇßÚÄ
ËÐÇØÚ¦ÚÇÏÓËÚÕÇÔÓÖÄØËÙËÔÇàÂÙËÏÚÇÖØ×ÚÇÖØ×ÏÓÇÖÁÔÛÎÚÕß
¬ÕÖÁÔÛÕÝÚÕßÇÖÕÍÇÒÇÑÚÏÙÓÕÆ
ÚÕßÓÇÙÚÕÆÚÕÔÇÖÕÞÜØÏÙÓÄÓË
ÚÕßÝÍÕÔËÃÝÑÒÖ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Του ΝΙΚΟΥ

Α. ΔΟΝΤΑ

Ο Σκαλκώτας και η ευρωπαϊκη μουσική του Μεσοπολέμου
ÍÒ×ÙÙÇÝÖÕßËÖÏÞËÃØÎÙËÔÇÑÏÔÎÛËÃÙÚÕÔÇÔÚÃÖÕÊÇÚÕßÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÕÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝÖÇØ¦ÊÕÙÎÝ®
ÚÄÙÕÓËÚÎÔÁÔÔÕÏÇÚÎÝÙßÔÁÞËÏÇÝ
ÄÙÕÑÇÏÓËÇßÚÂÔÚÎÝÍËÜÍØÇÌÃÇÝ¡ÃÇÇÖÄÇßÚÁÝÎÇÙÇÑ¦ÒÏÇ®
ÁØÍÕÚÕßÔÚÕÔÁÓÖËØÔÖÕß
ÏÙÕØØÕÖËÃÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕÔÓÕßÙÏÑÄ
ÑÄÙÓÕÚÕßÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝ¡ÖØÇÓÝ
ÑÇÏÇßÚÄÔÚÎÝÚÄÚËÙÆÍÞØÕÔÂÝÚÎÝ
ËÖÕÞÂÝÁÔÓÖËØÍÑ¦ÔÕÏÐËÚÕ
ÖØÄÍØÇÓÓÇÚÎÝÈØÇÊÏ¦ÝÓËÚÕÔÑÇ-

Συναυλία με έργα
Βέμπερν, Χίντεμιτ,
Σμιτ και Σκαλκώτα
έπαιξε η Φιλαρμόνια
υπό τον Φιδετζή.

Οι πιανίστες ÉÒ³Ñ(Ë³É³{³Ø~Ñ{¨Ê³Ø.Ñ~ÉÜÜÑ¨ËÙiØÊ³ÑÜË³³
³É¨³Ëo{ÑÙÖ{ÒÑ³È Ë~È.~ÑÜ~³Ñ

ÒÆÚËØÕÚØÄÖÕ¢ÏÒÇØÓÄÔÏÇÌ¦ÔÎÑËÚËÞÔÏÑ¦ËÔÚßÖÜÙÏÇÑ¦ÁÚÕÏÓÎÍÏÇÚÕÔÙÆÔÛËÚÕÑÄÙÓÕÇßÚÂÝ
ÚÎÝÓÕßÙÏÑÂÝÑÇÏÕÊÎÍÂÛÎÑËÓË

ÇÑØÃÈËÏÇÇÖÄÚÕÔ¢ÏÊËÚàÂÐËÖËØÔ×ÔÚÇÝÚÏÝÊßÙÑÕÒÃËÝÚÎÝÖßÑÔÂÝ
ËÔÕØÞÂÙÚØÜÙÎÝ
ÚÎÙßÔÁÞËÏÇÇÑÕÆÙÚÎÑËÚÕ

Χ. ΑΚΡΙΒΙΑΔΗΣ

Ενα ενδιαφέρον ÖØÄÍØÇÓÓÇÖÇØÕßÙÃÇÙËÎ¢ÏÒÇØÓÄÔÏÇ©ØÞÂÙÚØÇ
ÛÎÔ×ÔßÖÄÚÕÔÆØÜÔÇ¢ÏÊËÚàÂ
ÙÚÏÝ§ÕËÓÈØÃÕßÙÚÎÔÖØ×ÎÔ
ÇÃÛÕßÙÇ¢ÃÒÜÔÚÎÝ¡ÕßÙÏÑÂÝÔ
ÑÇÏÙËÖØ×ÚÎÓÇÚÏ¦ÄÒÇÚÇÁØÍÇ
ÇÔÂÑÇÔÙËÙßÔÛÁÚËÝÚÎÝÃÊÏÇÝÍËÔÏ¦ÝÚÇÚØÏ¦ÔÚÇÞØÄÔÏÇÖÕßÞÜØÃàÕßÔÚÕÔßÙÚØÏÇÑÄ¢ØÇÔÚÝÓÏÚ
ÇÖÄÚÕÔ§ÃÑÕÑÇÒÑ×ÚÇÖËØÏÑÒËÃÕßÔÓÃÇÕÒÄÑÒÎØÎËÖÕÞÂÓÕßÙÏÑ×ÔÇÔÇàÎÚÂÙËÜÔÑÇÏÖËÏØÇÓÇÚÏÙÓ×Ô¬ÕÊÎÓÏÕßØÍÏÑÄÁØÍÕÚÕß
¦ÍÑÔËØÑÇÏÚÜÔÙßÔÛËÚ×ÔÙÚÎ
ÊÆÙÎÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇÈ¦ØÇÏÔË
ÙÞËÊÄÔÇÙÌßÑÚÏÑ¦ÙÚÎÔ ËÔÚØÏÑÂßØ×ÖÎÄÖÕßÙÖÕÆÊÇÙÇÔÑÇÏ
ÁàÎÙÇÔÕÔÚÕÔÁÓÖËØÔÕ¦ÕßÒ²ÃÔÚËÓÏÚÑÇÏÕÏÖØÕÇÔÇÌËØÛÁÔÚËÝÊÆÕ
ÚÙÏÇÔÇàÎÚÂÛÎÑÇÔÒÆÙËÏÝ
ÖØÕÝÊÏ¦ÌÕØËÝÑÇÚËßÛÆÔÙËÏÝÑÇÏ
ÓÃÇÇÖÄÇßÚÁÝÁÓÕÏÇàËÔÇÚÎÔÖØÕÙÌÁØËÏÕØÔÕÒÔÚÁÔÓÖËØÍÑ
Ø¦ÌÚÎÑÇÔËÔÊÏÇÌÁØÕßÙËÝÙßÔÛÁÙËÏÝÖØÏÔÌÇÔËÃÚÕÇÊÏÁÐÕÊÕÓÏÇÝ

ÕÔÚÙËØÚÃÔÕÍÏÇÊÆÕÖÏ¦ÔÇÖÕß
ÕÑÇÒÑ×ÚÇÝÙßÔÁÛËÙËÚÕ 
ÙÚÎÔÛÂÔÇÓËÚ¦ÚÎÔËÖÏÙÚØÕÌÂÚÕßÇÖÄÚÕËØÕÒÃÔÕ©ÏÖÏÇ-

ÔÃÙÚËÝ¡ÖË¦ÚÇÃÔÚÙËÚÏÚÝÑÇÏ
²ØÂÙÚÕÝÇÑËÒÒÇØÃÊÎÝÁÖÇÏÐÇÔ
ÓËÙÇÌÂÔËÏÇÇÒÒ¦ÎÕØÞÂÙÚØÇ
ÁÓÕÏÇàËÇÓÂÞÇÔÎÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎÔ
ËÍÑËÌÇÒÏÑÂÍØÇÌÂÚÄÙÕÙËÇßÚÄÚÕÁØÍÕÄÙÕÑÇÏÙÚÎ¡ÏÑØÂ
ÙÕßÃÚÇÍÏÇÕØÞÂÙÚØÇËÍÞÄØÊÜÔ®
ÚÕßÑÇÒÑ×ÚÇÙÆÔÛËÙÎÚÕß 
ÖÕßÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÚÎÝÇÚÕÔÏÑÂÝÓÕßÙÏÑÂÝÎÇÔ¦ÊËÏÐÎÚÎÝËÑÌØÇÙÚÏÑÄÚÎÚÇÝÁØÞËÚÇÏ
ÜÝÇÖÄØØÕÏÇÙßÙÚÎÓÇÚÏÑÂÝÑÇÏ
ÁÔÚÕÔÎÝËÔÇÙÞÄÒÎÙÎÝÓËÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕËÃÊÕÝ
ÕÒÆÖÏÕÖØÕÌÇÔÂËÃÔÇÏÚÇ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÙÚÕÔÚËØÓÁÚàÕ®ÖÕßÕ
¢ØÇÔÚÝÓÏÚÙßÔÁÛËÙËÇØÞÏÑ¦ÚÕ
 ÜÝÇßÚÄÔÕÓÎÓÕßÙÏÑÂÙËÒÃÊÇÑÇÏÚÕÕÖÕÃÕÇØÍÄÚËØÇËÔÁÚÇÐË
ÙÚÎÔÄÖËØ¦ÚÕßÇÔÇÍÃÇÚÜÔ
ÇØÏÙÃÜÔ®ÓÕßÙÏÑÂËÃÔÇÏÖØÄÊÎÒÇÓËÒÜÊÏÑÂÑÇÏÇÐÏÕÖÕÏÕÆÙË
ÄÒÇÚÇÙÚËØËÄÚßÖÇÚÎÝÍÒ×ÙÙÇÝ
ÚÕßÆÙÚËØÕßØÕÓÇÔÚÏÙÓÕÆÎÊË
ËØÓÎÔËÃÇÌÇÔÁØÜÙËÚÏÝÖÕÏÄÚÎÚËÝ
ÚÜÔËÍÞÄØÊÜÔÚÎÝ¢ÏÒÇØÓÄÔÏÇ

ÈØÇÊÏ¦ÁÑÒËÏÙËÓËÚÏÝßÓÌÜÔÏÑÁÝÓËÚÇÓÕØÌ×ÙËÏÝÛËÓ¦ÚÜÔ
ÚÕßÁÓÖËØ®ÚÕß¦ÕßÒ²ÃÔÚËÓÏÚ
ÖÕßÙÚÎÔÕßÙÃÇËÃÔÇÏÓÏÇÙÆÔÚÕÓÎ
ÚËÚØÇÓËØÂÝÙßÓÌÜÔÃÇÍÏÇÓËÍ¦ÒÎÙßÓÌÜÔÏÑÂÕØÞÂÙÚØÇ¬ÇÛÁÓÇÚÇÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏÇÖÄÚÎÙÑÎÔÏÑÂÓÕßÙÏÑÂÖÕßËÃÞËÙßÔÛÁÙËÏÕ
ÇØÒ¡ÇØÃÇÌÕÔÁÓÖËØÍÏÇÚÕ
ÛËÇÚØÏÑÄÁØÍÕ¬ÕßØÇÔÚÄÚ®ÚÕß
¦ØÒÕÑÄÚÙÏÇÖÄÚÕÕÖÕÃÕÇØÑËÚÁÝÊËÑÇËÚÃËÝÇØÍÄÚËØÇÕÕßÚÙÃÔÏËÓÖÔËÆÙÚÎÑËÚÎÔÕÓ×ÔßÓÎ
ÚËÒËßÚÇÃÇÄÖËØ¦ÚÕß
ÙÆÔÛËÙÎÚÕß²ÃÔÚËÓÏÚÐËÞÜØÃàËÏÍÏÇÚÕÔÒßØÏÙÓÄÙÚÇÇØÍ¦ÚÎÝ
ÓÁØÎÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇÚÎÊËÐÏÕÚËÞÔÏÑÂ
ËÔÕØÞÂÙÚØÜÙÎÎÕÖÕÃÇÊÃÔËÏÙÚÇ
àÜÎØ¦ÓÁØÎÐËÞÜØÏÙÚÂÒ¦ÓÉÎ¢ÏÒÇØÓÄÔÏÇÑÇÏ¢ÏÊËÚàÂÝÖØÄÈÇÒÇÔ
ÚÎÊÏÇÌ¦ÔËÏÇÑÇÏÚÎÔËÒÇÌØ¦ÊÇ
ÚÎÝÓÕßÙÏÑÂÝÇØÛØ×ÔÕÔÚÇÝÓË
ËßËÒÏÐÃÇÑÇÏÖÒÇÙÚÏÑÄÚÎÚÇÚÇÊÏÇÑØÏÚ¦ËÖËÏÙÄÊÏÇÑÇÛ×ÝËÖÃÙÎÝ
ÊËÃÞÔÕÔÚÇÝÚÎÔÃÊÏÇËßÇÏÙÛÎÙÃÇ
ÙÚÕÔÞËÏØÏÙÓÄÚÎÝÊßÔÇÓÏÑÂÝ

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΓΛΥΚΑ ΜΕ
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