ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΝΟΥΡΗΣ

Η φιλοξενία τόσων
μεταναστών είναι
πρακτικά αδύνατη
Τη μετακίνηση περίπου πέντε χιλιάδων μεταναστών προς άλλα
κράτη μέλη της Ε.Ε. ζητάει η Λευκωσία ώστε
να μπορεί να διαχειριστεί τις μεταναστευτικές ροές, αναφέρει στην πρώτη
συνέντευξή του ο υπ. Εσωτερικών Νίκος Νουρής. Θεωρεί, δε, πως στην
παρούσα χρονική στιγμή η Κύπρος είναι μόνη της στο θέμα του μεταναστευτικού. Σχετικά με τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, τονίζει
πως στόχος είναι να ολοκληρωθεί η
συζήτηση και ψήφιση των νομοσχεδίων το συντομότερο δυνατόν. Σελ. 10

Ελληνο-ισραηλινή συμμαχία
άλλαξε πράγματα στις ΗΠΑ
Η Τουρκία βρίσκεται υπό πίεση, αλλά δεν έπαιξε ακόμη το τελευταίο της χαρτί
Ένα διαρκές, επίπονο και συνδυασμένο
ελληνο-ισραηλινό πολιτικό ροκ που είχε
κατά κύριο λόγο ως πεδίο εξέλιξής του
το αμερικανικό Κογκρέσο ήταν αυτό που
άλλαξε άρδην τα πράγματα για την Κύπρο
και την Ελλάδα στις ΗΠΑ, με την άρση
του αμερικανικού εμπάργκο όπλων στην

Κ.Δ. και τον Νόμο για την Ανατολική Μεσόγειο. Πίσω από τη συνεργασία στην
Ανατολική Μεσόγειο είναι η ιδέα που ανέπτυξε στην Ουάσιγκτον το 2013 ο τέως
υπουργός Εξωτερικών, Ιωάννης Κασουλίδης, να λειτουργήσει στην Ανατολική
Μεσόγειο η σύμπραξη για την ενέργεια

κατά τον ίδιο τρόπο που λειτούργησε για
το ατσάλι και τον άνθρακα στη δημιουργία
της Ε.Ε. Σε αυτόν τον άξονα δημιουργήθηκε μια ισχυρή συμμαχία αμερικανοεβραϊκών και ελληνο-αμερικανικών οργανώσεων που εργάστηκε για την υλοποίησή της. Σελ. 5

Η Έξοδος των χριστιανών από τη Μέση Ανατολή

«Προσαρμοζόμαστε
στην τεχνολογία»
Στη συνέντευξή του στην «Κ» ο «αντιπρόεδρος της κυβέρνησης» και
«υπ. Εξωτερικών» Κουντρέτ Όζερσαϊ
αναφέρεται στα νέα στρατιωτικά σχέδια στα Κατεχόμενα και προειδοποιεί
για τις επιπτώσεις των μέτρων που
σχεδιάζει η Κυπριακή Δημοκρατία για
το προσφυγικό ζήτημα και προβάλλει
μια εναλλακτική προσέγγιση για τη
λύση του Κυπριακού. Σελ. 16

Σελ. 9

Του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗ

Συμμόρφωση με
ευρωπαϊκά θέσμια
Στο άρθρο του ο πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου
σημειώνει ότι η ΚΔ δεν είναι πλέον ελεύθερη να διαφοροποιεί με
νομοθεσία τα των δήμων.

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα τουρκικά drones
που προσγειώνουν
και το Κυπριακό
Οι επενδύσεις της Άγκυρας στην οικοδόμηση
Αεροπορικής και Ναυτικής βάσης στην Κύπρο, στο πλαίσιο μιας λύσης του Κυπριακού
προφανώς θα ενταχθούν στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών που έχουν ήδη «συνομολογηθεί» με τη «ΤΔΒΚ». Σε μια τέτοια
εξέλιξη η Τουρκία θα μπορούσε να απεμπολήσει τα πολύκροτα εγγυητικά και επεμβατικά δικαιώματά της, τα οποία πλέον θα
στερούνται στρατηγικής σημασίας. Σελ. 6

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Αμετροεπείς
και νοικοκυραίοι
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Η ρευστή μεταπολεμική πραγματικότητα, με το ισλάμ σε πρωτοφανή θέση ισχύος και τα γεωπολιτικά παιχνίδια σε πλήρη εξέλιξη, το
μέλλον για τους δοκιμαζόμενους χριστιανικούς πληθυσμούς της Μέσης Ανατολής μόνο ευοίωνο δεν προοιωνίζεται. Παραμονές Χριστουγέννων, δύο πανεπιστημιακοί, ο καθηγητής των Αβρααμικών Σπουδών στο Κέμπριτζ της Μεγάλης Βρετανίας Γκαρθ Φόουντεν
και ο ομόλογός του (ομότιμος πλέον) των Ελληνοαραβικών Σπουδών στο Γέιλ των ΗΠΑ Δημήτρης Γούτας, μιλούν στην «Κ» για την τύχη των χριστιανικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή και στη Μεσοποταμία. Σελ. 16

ΔΗΣΥ

Πλάνο για το ’21
ετοιμάζει ο Αβέρωφ

Η παραπομπή
κρύβει βαρίδια

Ο Λευτέρης Χριστοφόρου υπέβαλε
παραίτηση και άνοιξε την πόρτα για
τη θέση του αναπληρωτή προέδρου
στον Χάρη Γεωργιάδη. Με τις ανακατατάξεις, ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ επιχειρεί να αλλάξει το προφίλ του κόμματος για τις βουλευτικές του 2021,
φέρνοντας κοντά τους φιλελεύθερους και προοδευτικούς. Σελ. 8

Ο Τραμπ σε τοξική ατμόσφαιρα
Ο Αμερικανός πρόεδρος θα επιχειρήσει
να εκμεταλλευτεί την παραπομπή του
για ψηφοθηρικούς σκοπούς, εμφανίζοντας
εαυτόν ως θύμα ενός κυνηγιού μαγισσών.
Οι δε Δημοκρατικοί εκφράζουν φόβους
για τις εκλογές του 2020 και τα διλήμματα
δεν αργούν να εμφανιστούν. Σελ. 19

Αρνητικά επιτόκια φέρνει το 2020
Οι τράπεζες θα χρεώνουν τους μεγάλους καταθέτες με 0,5%
Οι κυπριακές τράπεζες θα προχωρήσουν μέσα στο 2020 στην επιβολή
αρνητικών επιτοκίων, δηλαδή τις
χρεώσεις των μεγάλων καταθετών.
Η ΕΚΤ έχει ανακοινώσει ότι το επιτόκιο επί των καταθέσεων που «αποθηκεύονται» θα ανέλθει στο 0,5%.
Εκτιμάται ότι οι κυπριακές τράπεζες
θα εφαρμόσουν το μέτρο έως τον

Ιούνιο. Η χρονική καμπή δεν έχει
ιδιαίτερη σημασία, απλώς θα γίνει
περίπου τρεις μήνες μετά την προειδοποίηση μέσω PSD2, δηλαδή μέσω
της ρύθμισης των υπηρεσιών πληρωμών στην ευρωπαϊκή αγορά. Εκείνο
που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι το
ύψος της κατάθεσης, η οποία θα θεωρείται μεγάλη. Οικονομική, σελ. 5

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΒΙΒΛΙΟ

Αλλιώτικες χριστουγεννιάτικες ιστορίες
Οι παλιοί μύθοι επέστρεψαν μέσω της λογοτεχνίας του τρόμου. Οι παγανιστικές δοξασίες της υπαίθρου ενσωματώνονται σε καινούργιες ιστορίες. Με σημείο εκκίνησης το κλασικό έργο του Ντίκενς, «Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» σήμερα στην «Κ» δοκιμάζουμε ένα πέρασμα στο υπερφυσικό. Ζωή, σελ. 1

ΘΕΑΤΡΟ

Τραγωδία δωματίου από το ΜΙΤΟΣ
Το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ παρουσιάζει τη νέα θεατρική του παραγωγή, «Αντιγόνη», σε σκηνοθεσία Έλενας Αγαθοκλέους, η οποία λέει στην «Κ»
ότι είδε την παράσταση ως μια πολιτική συζήτηση, που βασίζεται στον Κ. Καστοριάδη, ο οποίος δεν ηθικολογεί, αλλά αναλύει πολιτικά το κείμενο. Ζωή, σελ. 3

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ο δημιουργικός παραβάτης των δεδομένων
Ο εικαστικός Κωστής Γεωργίου μιλάει στην «Κ» για το εμβληματικό γλυπτό
που θα κοσμεί τη Μαρίνα της Αγίας Νάπας αλλά και για τη δουλειά του. «Η δική
μου αλήθεια είναι η μανία και το πάθος μου να υπηρετώ με συνέπεια και χωρίς
δεύτερες σκέψεις αυτό που μου έχει ορίσει η μοίρα μου». Ζωή, σελ. 4

O Όμιλος Spp Media, στον οποίο ανήκει η Καθημερινή Κύπρου, ήταν πάντα συνεπής στις υποχρεώσεις του έναντι των τραπεζών και του κράτους,
χωρίς να ζητάει εκδουλεύσεις και χωρίς να διαπραγματεύεται την ανεξαρτησία του λόγου των
Μέσων του για οικονομικές ή άλλες διευκολύνσεις.
Στηρίξαμε όσο κανένας άλλος το τραπεζικό σύστημα
είτε απέναντι στη λαίλαπα Βγενόπουλου και των
επιθυμιών αυτού και των συνεταίρων του της τότε
Τράπεζας Πειραιώς που ήθελαν να «καταβροχθίσουν» την Τράπεζα Κύπρου, φτιάχνοντας την «Τράπεζα Πρωταθλητή» (τίτλος ημερήσιας εφημερίδας),
είτε τοποθετούμενοι ανοικτά –πολλές φορές μόνοι– υπέρ των σοφών πλην αντιλαϊκών ρυθμίσεων
που σκοπό είχαν τη διάσωση του τραπεζικού συστήματος και της οικονομίας (Λαϊκή – Συνεργατισμός). Θα θέλαμε, όμως, να μοιραστούμε με τους
επικεφαλής των τραπεζών και δη τους κ.κ. Νικολάου
και Μάτση και τους συν αυτοίς, πως η επιβράβευση
των ασυνεπών και αμετροεπών εις βάρος των νοικοκυραίων της κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας
με δέλεαρ το πρόσκαιρο λογιστικό κέρδος, είναι
στήριξη της παλιάς ηθικά χρεοκοπημένης Κύπρου
απέναντι στη νέα Κύπρο που θέλουμε. Φυσικά,
δεν αναφερόμαστε στον απλό πολίτη που τον επηρέασε η οικονομική κρίση και η ανεργία και δεν
μπορεί να ανταποκριθεί ως ήθελε στις υποχρεώσεις
του. Αναφερόμαστε στον επιχειρηματικά διαχρονικά
αποτυχημένο μεγαλοφειλέτη που η τράπεζα τον
προσεγγίζει κατά παράβαση οδηγιών του SSM «δημιουργικά» με κούρεμα οφειλών και νέες χρηματοδοτήσεις. Σ’ αυτές τις πρακτικές θα μας βρουν
απέναντί τους με την ίδια δύναμη που ήμασταν
για χρόνια δίπλα τους. Οι σημερινές μεγάλες
τράπεζες δεν είναι συνηθισμένες εταιρείες, αλλά
ιδρύματα που ζουν στην κυριολεξία από το αίμα
του Κύπριου πολίτη. Είναι καιρός οι τραπεζίτες να
αντιληφθούν τον ρόλο και να ζυγίσουν καλά το
βάρος της καρέκλας που καλούνται να γεμίσουν.
Πριν να είναι αργά για τη χώρα και για τους ίδιους.
Δημήτρης Θ. Λοττίδης
Εκδότης
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

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

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Το νέο τοπίο στην Πινδάρου, τα... μαχαιρώματα
στην ΕΔΕΚ και η διαπλοκή με τις τράπεζες

Γιατί δεν απαντά ο εισαγγελέας
μίλησε και την προηγούμενη μέρα:
«Αυτοί στους οποίους αναφερόμαστε,
ενεργούν με τόσο γελοίο και άτσαλο
τρόπο που αυτοαποκαλύπτονται καθημερινά». Ο κ. Κληρίδης ερωτήθηκε
επί του ιδίου ζητήματος και την Πέμπτη
από το ΚΥΠΕ και ανέφερε: «Είχα πει
ότι αυτές οι ίδιες οι εφημερίδες το
πράττουν με τόσο γελοίο και άτσαλο
τρόπο που αυτοαποκαλύπτονται καθημερινά. Προσθέτω ότι είναι ακόμα
πιο γελοίο να καμώνονται κάποιοι ότι
δεν γνωρίζουν ή δεν έχουν καταλάβει
ακόμα, ποιους εννοώ και γιατί το κάνουν». Στη δικαιοσύνη εκτός από τεκμήρια γίνονται δεχτά και καμώματα;
Πάντως, είναι σοβαρό σε μια χώρα μέλος της Ε.Ε. ο γενικός εισαγγελέας να
επιμένει να λοιδορεί συλλήβδην δημοσιογράφους και ΜΜΕ, αποφεύγοντας
να δώσει σοβαρή έστω εξήγηση. Ας
μας επιτραπεί λοιπόν να θέσουμε εμείς
σειρά ερωτημάτων που κατά την αντίληψή μας θα καταδεικνύουν γιατί
δεν απαντά στην ουσία των ερωτημάτων που του τίθενται, ο κ. Κληρίδη:
Κύριε ΓΕ της ΚΔ, δεν είναι από δημοσιογραφικά χέρια που πήρατε τα έγγραφα που αποκάλυπταν ποια πολιτικά
πρόσωπα και κόμματα χρηματοδοτήθηκαν από τη FOCUS; Γιατί οι υποθέσεις
εκείνες δεν κατέληξαν στο δικαστήριο;
Πού πήγαν εκείνα τα έγγραφα; Τι λέει
η σχετική αστυνομική έκθεση; Υπήρξε
αντίτιμο για να μην πάνε ενώπιον της
δικαιοσύνης; Θυμάστε που στις 17 Σεπτεμβρίου 2017 από αυτήν εδώ τη στήλη, με τίτλο «Όταν χωλαίνουν οι θεσμοί» σας ρωτούσαμε αν όντως ευσταθούσε δημοσίευμα της «Σημερινής»
για «πάρτι προσλήψεων φίλων και συγγενών στη Νομική Υπηρεσία». Τελικά
αποδείχθηκε ότι το «πάρτι» έγινε με
στοιχεία και ονόματα και με πρόεδρο
της επιτροπής προσλήψεων τον ΓΕ
αλλά ουδείς στη Νομική Υπηρεσία θεώρησε ως υποχρέωση να απαντήσει
στα όσα τους καταμαρτυρήθηκαν. Μήπως τέτοιες ενέργειες δεν είναι επιλήψιμες, αφού βολέψατε παιδιά φίλων
και συνεργατών σας; Δεν γίνεται να
είσαι υπέρ της δικαιοσύνης για κάποιους ανθρώπους και να μην είσαι υπέρ
της δικαιοσύνης για όλους τους ανθρώπους, είχε πει ο Μάρτιν Λούθερ
Κινγκ.

paraschosa@kathimerini.com.cy

«Καλημέρα και τα Φώτα και τις... υποψηφιό-

τητες πρώτα!» Κάπως έτσι θα μπορούσε να
προσαρμοστεί το γνωστό ποιηματάκι των
Θεοφανείων για τον ΔΗΣΥ, αφού μια μέρα
μετά τα Φώτα θα υποβληθούν οι υποψηφιότητες για τις ηγετικές θέσεις που χηρεύουν
και θα γνωρίσουν άπαντες τους ενδιαφερόμενους και θα μπορούν με σιγουριά πια να
κάνουν και σενάρια και σχόλια και συσχετισμούς δυνάμεων.
Η θέση του αναπληρωτή προέδρου και οι

δύο θέσεις αντιπροέδρου που άδειασαν μετά την παραίτηση του Λευτέρη Χριστοφόρου
και της Στέλλας Κυριακίδου που την έκαναν
για την Ευρώπη και του Νίκου Νουρή που
ανηφόρισε για Λόφο και Αρχιγραμματεία θα
πληρωθούν με εσωκομματικές εκλογές από
το Ανώτατο Συμβούλιο το Σάββατο 1η Φεβρουαρίου 2020. Τυπικά ο προεκλογικός
των υποψηφίων θα διαρκέσει για 24 μέρες
αλλά ακούω πως από κάποιους έχει ήδη αρχίσει... Η νέα χρονιά θα βρει τον ΔΗΣΥ με
νέο πρόσωπο και νέα πρόσωπα.
Το ενδιαφέρον βέβαια στρέφεται στον Χά-

ρη και τη μεγάλη επιστροφή του στην Πινδάρου. Όλες οι προβλέψεις λένε πως ο Χάρης
θα εκλεγεί στη θέση του αναπληρωτή προέδρου χωρίς ανθυποψήφιο και πλέον η κατάσταση στην Πινδάρου θα αλλάξει άρδην.
Το ίδιο και η σχέση της ισχυρής δυάδας της
Πινδάρου με τον Λόφο...
Για τις θέσεις των δύο αντιπροέδρων ακού-

γονται ήδη τρία ονόματα, των Ευθύμιου Δίπλαρου, της Αννίτας Δημητρίου και του
Ονούφριου Κουλλά. Η μάνταμ του Φούλη
μου έλεγε τις προάλλες πως «εάν ο μεγάλος
αρχηγός κάνει τα μαγικά του και τελικά είναι
δύο οι υποψήφιοι ίσως και να αποφευχθούν
οι εκλογές και όλοι να εκλεγούν χωρίς ανθυποψήφιους».
Αναταραχή προκάλεσε σε κάποια στελέχη

του ΑΚΕΛ μια πρόσφατη δήλωση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου για τα θέματα διαπλοκής
και διαφθοράς. Η βουλευτίνα του ΑΚΕΛ
έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
«Είναι άποψή μου, όταν συζητούνται θέματα
διαπλοκής και διαφθοράς, ότι δεν μπορεί να
αγνοείται ο ρόλος των τραπεζών. Τράπεζες
που συμμετείχαν στο ξέπλυμα βρώμικου
χρήματος, τράπεζες που έδιναν δάνεια σε
πολιτικούς για να τους έχουν στο χέρι και να

επηρεάζουν τα κέντρα απόφασης. Και όπως
έχω ξαναπεί η σύγκρουση συμφέροντος
έχει κυρίαρχη θέση στον πόλεμο κατά της
διαφθοράς».
Όπως μου αποκάλυψε η κυρία Γιαννούλα,

η οποία ως γνωστόν ακούει όλα όσα ψιθυρίζονται στους διαδρόμους του ΑΚΕΛ και
ακόμη περισσότερα, σε πηγαδάκι από στελέχη του κόμματος συζητήθηκε η ανάρτηση με κάποια δεικτικά σχόλια. Ένα από αυτό έλεγε: «Μα δεν γνωρίζει η Ειρήνη ότι
υπάρχουν και πολιτικοί από το κόμμα μας
που έλαβαν δάνεια από τράπεζες, ακόμα
και βουλευτές και τα οποία είναι κόκκινα,
κατακόκκινα; Μήπως εννοεί πως οι τράπεζες δάνεισαν και αυτούς για να τους έχουν
στο χέρι; Γιατί κάποιοι από αυτούς αποτελούν «κέντρα αποφάσεων». Βρίσκονται
στη Βουλή και ψηφίζουν για τις τράπεζες
και τα δάνεια»...
Βγήκαν τα μαχαίρια από τα θηκάρια στην

ΕΔΕΚ και δύσκολα θα... επιστρέψουν πίσω.
Η ανακοίνωση του Δημήτρη Παπαδάκη με
ευθείες βολές κατά του Σιζό λίγο πριν από
την εκπνοή του 2019 επιβεβαιώνει τους φό-

βους στελεχών του κόμματος για ένα δύσκολο και «διχαστικό» 2020.
Ο κ. Παπαδάκης, αφού καυτηριάζει «την κα-

κόπιστη στάση του κ. Σιζόπουλου, καθώς και
την αστήριχτη σε βάρος μου καταγγελία»
επιφυλάσσεται να δώσει στη δημοσιότητα
την απάντηση στις κατηγορίες εναντίον του.
Το ενδιαφέρον βρίσκεται στην αναφορά
του: «είναι δεδομένη η αποφασιστικότητά
μου να αντισταθώ με όλα τα νόμιμα μέσα
στις όποιες ανίερες ενέργειες εναντίον μου
και να υπερασπιστώ τις αρχές της δημοκρατίας και της διαφάνειας που οφείλει να υπερασπίζεται το κόμμα». Και να μην ξεχνάμε
και τη δηλωμένη πρόθεσή του να φτάσει μέχρι και στα δικαστήρια προκειμένου να δικαιωθεί. Κάτι όπως μαθαίνω το συζητά όλο
και πιο συχνά τελευταία...
ΚΟΥΙΖ: Ποιος υψηλός προσκεκλημένος του

Νίκαρου ενδέχεται να μας επισκεφθεί αρχές του νέου έτους; Η επίσκεψή του θα μπορούσε να ερμηνευθεί και ως απάντηση στις
έκνομες και προκλητικές ενέργειες της Άγκυρας και στα σίγουρα θα κάνει τον Ερντογάν να γίνει... Τούρκος...

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»
22.XII.1939

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ: [...] Η εν
Σουηδία φινλανδική Επιτροπή θα οργανώση σώμα
εθελοντών το οποίον θα
αποσταλή εις Φινλανδίαν
όπως μετάσχη του αγώνος.
Πολλοί Σουηδοί αξιωματικοί και υπαξιωματικοί
της εφεδρείας θα μετάσχουν του εθελοντικού αυτού σώματος. Οι εθελονταί [φωτ] οι οποίοι ανεχώρησαν σήμερον
εκ Στοκχόλμης διά Φινλανδίαν ήσαν άριστα εφωδιασμένοι
και προεπέμφθησαν από πολλού κόσμου [...].
ΕΥΧΕΣ: Οι κ.κ. Χίτλερ και Ρίμπεντροπ απέστειλαν
σήμερον θερμά συγχαρητήρια τηλεγραφήματα προς τον
κ. Στάλιν επί τη 60ή επετείω των γενεθλίων του, ευχόμενοι
μακροημέρευσιν [...]. Οι Ρώσσοι αεροπόροι απεπειράθησαν σήμερον να προσφέρουν ως δώρον εις τον κ.
Στάλιν την καταστροφήν του Ελσίνκι, αλλά τα αντιαεροπορικά πυροβολεία της πόλεως εματαίωσαν τας φιλόφρονας αυτάς προθέσεις. Εις τον κ. Στάλιν απενεμήθη
υπό του Ανωτάτου Σοβιέτ, επί τη σημερινή επετείω του,
το ανώτατο παράσημον του Λένιν.
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ: Δι’ αποφάσεως του υφυπουργείου Εργασίας, καθωρίσθησαν ως ακολούθως τα της διανομής
των επιδομάτων ανεργίας: Βοηθήματα δικαιούνται μόνον
οι άνεργοι ησφαλισμένοι εις τας Κοινωνικάς Ασφαλίσεις,
ως και εις κλαδικά ταμεία, αλλά μη τυχόντες ουδεμιάς,
κατ’ άλλον τρόπον, ενισχύσεως αυτών, επ’ ευκαιρία των
εορτών, εκ μέρους Ασφαλιστικού Οργανισμού. Ινα τύχουν
βοηθήματος οι άνεργοι ούτοι, πρέπει να διατελούν εν
ανεργία από 20ημέρου τουλάχιστον, εφ’ όσον πρόκειται
περί εργατοτεχνιτών, και επί 40 ημέρας, εφ’ όσον πρόκειται
περί υπαλλήλων...

«Εμείς με τον νέο χρόνο γυρίζουμε νέα σελίδα. Αν τολμούν, ας το κάνουν και άλλοι»

1

Στον κοριό. Μετά το αρχικό σοκ της

σύλληψης των στελεχών της εταιρείας του ισραηλινού Van καταλάβαμε τον
λόγο που τους μπαγλάρωσαν όταν παρουσιάστηκε η υπόθεση στα δικαστήρια: Είχαν στους σέρβερ τους χακαρισμένα 9 εκατ. κινητά. Η στήλη αποκαλύπτει 8 συνομιλίες που βρήκε η αστυνομία στους σέρβερ του ισραηλινού Van.

2

Στις συνομιλίες. Έλα Μαρία, έλα

αγάπη μου θα αργήσω απόψε με
φώναξε ο ακατονόμαστος να κάνουμε
ανασχηματισμό. Πάλι καλά που δεν μου
το έβαλε μεσημέρι και δεν θα εξηγιόμασταν. Φίλα μου τον Περικλή.

3

Στο χάζι. Νίκο, πιάσε τον κοντό και

θέλω να τον γ@#%&$ς να μην πάει
ξανά να δει τον Ακιντζί κρυφά από εμένα.

4

Στις εμμονές. Έλα Χρύσανθε, πολε-

μούν με οι καλαμαράδες για το 2023
ρε φίλε, εν καθαρό. Νομίζεις πως εν τα
ξέρουμε; Έχουμε κι άλλες πηγές εμείς.

5

EPA/OLIVIER HOSLET

Βγήκε τη Δευτέρα δημόσια ο γενικός εισαγγελέας
(ΓΕ) Κώστας Κληρίδης
και κατηγόρησε δύο εφημερίδες για διαφθορά,
χωρίς να τις κατονομάσει. Είπε: «Υπάρχει συγκεκριμένη εφημερίδα, μια-δύο εφημερίδες, οι οποίες
τα πρώτα χρόνια, ήταν ο μεγαλύτερος
υποστηρικτής του ΓΕ μέχρι παρεξηγήσεως. Παρεξηγήσεως από άλλα Μέσα
τα οποία έψεγαν αυτή την εφημερίδα
ότι συνεχώς υπερασπίζεται από κριτική
τον ΓΕ. Και όταν άρχισε η συγκεκριμένη
διερεύνηση σοβαρής ποινικής υπόθεσης είχα άμεση πληροφόρηση από
τους ίδιους ότι ‘ξέρετε, έχουμε οικονομικά προβλήματα ανυπέρβλητα και
θα τύχουμε κάποιας οικονομικής ενίσχυσης’ από συγκεκριμένο πρόσωπο,
το οποίο μου κατονόμασαν, και ‘θα
αλλάξει άρδην η γραμμή της εφημερίδας εναντίον σας. Θα αρχίσει ένας
ανελέητος πόλεμος’. Μου ελέχθη αυτό
ως προειδοποίηση. Και έγινε έργο από
την επόμενη ημέρα και συνεχίζει μέχρι
σήμερα». Δηλαδή, ο ΓΕ βγήκε και κατάγγειλε δημοσίως και ενώπιον μάλιστα
των αρχηγών όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, εκβιασμό από πλευράς μιας (;) εφημερίδας. Εκβιασμός
που ενδεχομένως και να επηρέασε και
τη διερεύνηση σοβαρής ποινικής υπόθεσης. Και το έκανε χωρίς να αποκαλύψει το έντυπο ή τα πρόσωπα που
ισχυρίζεται ότι του είπαν όσα αφηγήθηκε. Προφανώς, ο κ. Κληρίδης θεωρούσε ότι ο δείκτης ευφυΐας όλων ημών
των υπολοίπων είναι πολύ κατώτερος
του δικού του και πως τα όσα είπε θα
τα καταπίναμε αμάσητα. Μάλιστα,
παρ’ ολίγον να δικαιωνόταν μια αντίληψή του περί χαμηλού IQ ημών των
υπολοίπων, αφού αρχικά μεταδόθηκαν
οι δηλώσεις του, χωρίς να τεθούν τα
δύο κορυφαία ερωτήματα που προέκυπταν: Σε ποια έντυπα αναφερόταν;
Και γιατί δεν προέβη αμέσως σε δημόσια καταγγελία των όσων διαδραματίσθηκαν; Την επόμενη μέρα όμως
ο κ. Κληρίδης κλήθηκε να σχολιάσει
δημοσιεύματα αλλά και την ανακοίνωση του νομικού Κρις Τριανταφυλλίδη, που έθεταν τα ερωτήματα και
ζητούσαν να μάθουν από ποια ΜΜΕ
ο ΓΕ δέχεται «αήθη και ανελέητο πόλεμο»; Ο ΓΕ της Κυπριακής Δημοκρατίας απάντησε εξίσου σοβαρά, όπως
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Στα υπόγεια. Ρε σύντροφε, μα ο Αν-

τρος έννα μας μείνει αγγονί φαίνεται. Ακούεις έταξε του ο Φούλης Προεδρία της Βουλής, ρε πελλέ μου.

«Αν δεν μπορείς να απαλλαγείς από τους σκελετούς της ντουλάπας σου, καλά θα κάνεις να τους μάθεις να χορεύουν».
Τζωρτζ Μπέρναντ Σω.

6

Στα συμφέροντα. Άκου υπουργέ

μου, έτσι όπως πάτε θα μας κλείσετε. Σκοτώσατε το πρόγραμμα των διαβατηρίων και θα μείνουν χιλιάδες άνεργοι,
το ξέρει ο πρόεδρος, υπουργέ μου; Έχω
πάντως έτοιμες τις τροποποιήσεις και
σου τις στέλνω.

7

Στο στανταράκι. Άκου Αβέρωφ μου,

για να ψηφίσουμε τον νόμο σας για
τον Συνεργατισμό, θέλω εκείνες τις
προαγωγές στην αστυνομία που σου
έστειλα. Οκ;

8

Στο χρέος. Πρόεδρέ μου, στέλνω

σου μια λίστα από το κίνημα για καθαρίστριες στα νοσοκομεία. Κανόνισε,
όχι να κάνεις αυτούς του πρίγκιπα, εμείς
σε φκάλαμε.

9

Στην έκπληξη. Μα άκουσες, ο πρό-

εδρος θέλει να μας φέρει τη Γιολίτη
στο Υπουργικό. Αύριο θα του πω πως έννα φύγω.

10

φείς, είστε ψιλοαρχάριος από το Κυπριακό power game. Αντίστοιχα αν βρείτε από 3-6 σωστές είστε στις παρυφές
της εξουσίας. Έξι με επτά σωστές απαντήσεις τρώτε healthy σουβλάκια τουλάχιστον μία φορά το εξάμηνο. Αν βρήκατε
και τις 8 σωστές, είστε βαρόνος της
εξουσίας. Σας προσκυνούμε και σας φοβόμαστε.

Στο κουίζ. Αν πετύχατε από τις 8

ΥΓ. Οι σωστές απαντήσεις θα δημοσιευ-

απαντήσεις 3 σωστούς συγγρα-

θούν στην επόμενη έκδοση.

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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Η Τουρκία φλερτάρει
μέχρι και με το Ισραήλ
Κινήσεις για ενεργειακή απεξάρτησή της κάνει η Άγκυρα
στο μέτωπό που εκτείνεται από τη Λιβύη μέχρι και τη Συρία
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Η περίοδος αυτή που κλείνει το
2019 χαρακτηρίζεται από μια σειρά
σχεδιασμών της Άγκυρας στο μεγάλο μέτωπο, που απλώνεται από
την Λιβύη μέχρι τα παράλια της
Κύπρου και της Συρίας, με την Κύπρο και το Ισραήλ να είναι κάτω
από τον τουρκικό φακό. Συνοψίζοντας τους τουρκικούς στόχους,
πηγή που γνωρίζει τα τεκταινόμενα
στο προεδρικό στην Άγκυρα λέει
: «Το ζήτημα της ενεργειακής απεξάρτησης της Τουρκίας από ξένες
δυνάμεις όπως η Ρωσία και το Ιράν
είναι ύψιστης σημασίας, όπως είναι
και το εγχείρημα της καταπολέμησης διάφορων τρομοκρατικών οργανώσεων, όπως η ΦΕΤΟ, το ΡΚΚ
και το Ντάες (Ισλαμικό Κράτος).
Χρειαζόμαστε εναλλακτικές ενεργειακές πηγές και πρέπει να μετατρέψουμε την Τουρκία σε ενεργειακό κόμβο, αν και εφόσον φιλοδοξούμε να αναλάβουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο κατά τον 21ο αιώνα».
Τις τελευταίες εβδομάδες η
Τουρκία ανέλαβε πρωτοβουλίες,
οι οποίες σχετίζονται με τους νέους
ενεργειακούς σχεδιασμούς της: 1)
προχώρησε στην σύσφιξη των σχέσεων της με την Τρίπολη, 2) προσέγγισε με παρασκηνιακές κινήσεις
το Ισραήλ και 3) άνοιξε νέο δρόμο
για εντατικοποίηση της στρατιωτικής της παρουσίας στα Κατεχόμενα. Την ίδια ώρα το Υπουργείο
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της
Τουρκίας ανακοίνωνε τον νέο ενεργειακό οδικό χάρτη της Τουρκίας
και ο υπουργός Ενέργειας, Φατίχ
Ντονμέζ προανήγγειλε νέες τουρκικές γεωτρήσεις σε «νέες περιοχές», κατά τους πρώτους μήνες του
2020, με βάση το νέο «σύμφωνο»
Τουρκίας-Λιβύης.
Αναλύοντας τον νέο ενεργειακό
οδικό χάρτη της Άγκυρας, το τουρκικό κέντρο στρατηγικών ερευνών,
Seta, το οποίο διατηρεί στενές σχέσεις με την κυβέρνηση Ερντογάν,
σε σχετική ανάλυσή του τονίζει τα
εξής: «Για μια χώρα όπως η Τουρκία,
η οποία έχει υψηλή εξάρτηση από
το εξωτερικό για τους (αναγκαίους)
ενεργειακούς πόρους, η ανάπτυξη
εθνικών ενεργειακών πολιτικών
που δίνουν προτεραιότητα στη χρήση εγχώριων πόρων καθίσταται

απαραίτητη. Υπό αυτή την έννοια,
είναι χρήσιμο να εντατικοποιηθεί
η συνεργασία του δημόσιου και του
ιδιωτικού τομέα και να ενθαρρυνθεί
περισσότερο ο ιδιωτικός τομέας
στο πεδίο της ενέργειας. Με αυτόν
τον τρόπο, θα ήταν δυνατόν να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί
στο ενεργειακό πεδίο για το 2023
(την 100η επέτειο ίδρυσης της Τουρκικής Δημοκρατίας). Με μπούσουλα
λοιπόν, την ενεργειακή απεξάρτηση
της Τουρκίας από το εξωτερικό, το
Seta υποδεικνύει ότι ένας από τους
βασικούς στόχους της Τουρκίας στο
πεδίο της ενέργειας είναι «η αύξηση
της παραγωγής ενέργειας με εγχώριους πόρους».







Μετά το περιβόητο σύμφωνο με την Λιβύη, η Άγκυρα επιθυμεί μακροπρόθεσμα να πλαισιώσει
την κίνησή της αυτή με
παρόμοια σύμφωνα με
γειτονικές χώρες όπως η
Συρία και ο Λίβανος.







Η Τουρκία στοχεύει στην
εντατικοποίηση της παραγωγής ενέργειας με
πρώτη ύλη και κοιτάσματα τα οποία θα ελέγχει ή
θα διευθύνει η ίδια.
Με άλλα λόγια, η Τουρκία στοχεύει στην εντατικοποίηση της
παραγωγής ενέργειας με πρώτη
ύλη και κοιτάσματα τα οποία θα
ελέγχει ή θα διευθύνει η ίδια. Παράλληλα η Τουρκία επικεντρώνει
την προσοχή της στο εγχείρημα
της «βελτίωσης της ασφάλειας του
ενεργειακού εφοδιασμού», που
σχετίζεται με το νέο σχέδιο που
δρομολογεί η Άγκυρα στο πεδίο
της ενέργειας σε συνεργασία με
την Μόσχα: «Ανάπτυξη του εθνικού
ενεργειακού προφίλ μέσω της χρήσης εναλλακτικών πόρων, όπως η
πυρηνική ενέργεια». Τέλος, η κυβέρνηση Ερντογάν, στο πεδίο της

ενέργειας, στρέφει το βλέμμα της
σε δυο ακόμη σημαντικούς στόχους: «Εντατικοποίηση των ερευνών και των γεωτρήσεων τόσο στο
εσωτερικό της Τουρκίας όσο και
στο εξωτερικό» και «συνέχιση των
επενδύσεων σε υποδομές ώστε να
μετεξελιχθεί η Τουρκία σε ενεργειακό κόμβο της περιοχής».

Λιβύη και Ισραήλ
Τα προαναφερόμενα πέντε «θεμέλια» του νέου ενεργειακού χάρτη
της Τουρκίας αποτελούν το σημείο
εκκίνησης των σχεδιασμών της
Άγκυρας στην ευρύτερη περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου. Σύμφωνα με πληροφορίες μας από
πηγή που γνωρίζει τα του τουρκικού
Υπουργείου Άμυνας (ΥΕΑ), «στην
νέα περίοδο, το Προεδρικό, το ΥΕΑ
και το Υπουργείο Ενέργειας καθορίζουν από κοινού τις προτεραιότητες σε θέματα εθνικής ασφάλειας και ενεργειακής πολιτικής
ενώ τα υπόλοιπα υπουργεία, όπως
λ.χ. το Υπουργείο Εξωτερικών, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την
προβολή των τουρκικών θέσεων».
Γνωστόν ότι στο πλαίσιο της συγκεκριμένης στρατηγικής, η Τουρκία
υπέγραψε πρόσφατα το περιβόητο
σύμφωνο με την Λιβύη, επιθυμεί
δε μακροπρόθεσμα να πλαισιώσει
αυτή την κίνηση με παρόμοια σύμφωνα με γειτονικές χώρες όπως η
Συρία και ο Λίβανος.
Μέχρι όμως να επιλυθούν τα
προβλήματα στις διμερείς σχέσεις
με τις εν λόγω χώρες, η Άγκυρα ρίχνει το βάρος της στο μέτωπο της
Λιβύης. Έτσι, την προηγούμενη
εβδομάδα, ο Πρόεδρος της Τουρκίας
άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα
σε ό,τι αφορά την εμπλοκή της χώρας του στον εμφύλιο της Λιβύης,
τασσόμενος στο πλευρό της κυβέρνησης της Τρίπολης.
Αυτήν την στιγμή, η Άγκυρα
υποστηρίζει την διοίκηση της Τρίπολης με την αποστολή εμπειρογνωμόνων, στελεχών των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων και των
Τουρκικών Μυστικών Υπηρεσιών
και πολεμοφοδίων. Μελλοντικά,
τουρκικές χερσαίες δυνάμεις θα
μπορούσαν να αναπτυχθούν στην
πρωτεύουσα της Λιβύης. Παράλληλα, ο Υπουργός Ενέργειας κ.
Ντονμέζ προειδοποιεί ότι επίκεινται
καινούργιες έρευνες-γεωτρήσεις

Υψηλόβαθμο στέλεχος του τουρκικού Προεδρικού απευθυνόμενο στο Ισραήλ άφησε να νοηθεί ότι η Τουρκία είναι
πρόθυμη και έτοιμη για διαπραγματεύσεις με βάση την προοπτική της δημιουργίας ενός τουρκο-ισραηλινού αγωγού
φυσικού αερίου. Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, το Τελ Αβίβ χαρακτήρισε «συζητήσιμη» την τουρκική πρόταση, σε περίπτωση που φυσικά «η Τουρκία εννοεί αυτά που προτείνει» και εφόσον η ενδεχόμενη συνεργασία Τουρκίας-Ισραήλ δεν
θα επισκιάσει τα ξεχωριστά σχέδια του Ισραήλ με την Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία.

Στρατιωτικοί σχεδιασμοί της Αγκυρας για την Κύπρο
Οι προαναφερόμενες κρίσιμες

εξελίξεις ήρθαν στο προσκήνιο
την στιγμή που η Άγκυρα ανακοίνωνε την ανάπτυξη μη επανδρωμένων κατασκοπευτικών αεροσκαφών (drones) στο κατεχόμενο
αεροδρόμιο του Λευκονοίκου. Με
μια αιφνιδιαστική κίνηση, η Άγκυρα έστειλε στο νησί drones και
απαραίτητο εξοπλισμό ο οποίος
τέθηκε σε λειτουργία μέσα σε
σύντομο χρονικό διάστημα. Για
τον έμπειρο διπλωμάτη Κουντρέτ

της Τουρκίας στην Αν. Μεσόγειο
σε «νέες περιοχές», με βάση το νέο
σύμφωνο Τουρκίας-Λιβύης.
Άλλο ένα σημαντικό βήμα της
Άγκυρας, είναι η κίνηση προς το
Ισραήλ. ‘Οπως μεταδίδουν ισραηλινές δημοσιογραφικές πηγές που
διατηρούν σχέσεις με την απερχόμενη κυβέρνηση του Μπένζιαμιν
Νετανιάχου, πριν από λίγο καιρό
η Άγκυρα προσέγγισε μέσω του

Όζερσαϊ, η νέα κίνηση της Άγκυρας σχετίζεται με τους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Τουρκίας
στην περιοχή και τις νέες κινήσεις
της Λευκωσίας στο πεδίο της
ενέργειας. Μετά την σύσφιξη των
σχέσεων της Κύπρου με το Ισραήλ και την απόκτηση drones για
την ενίσχυση της ασφάλειας των
ερευνών και των γεωτρήσεων της
Κυπριακής Δημοκρατίας, η τουρκική πλευρά δεν είχε άλλη επιλογή παρά να «εξισορροπήσει» την

Ισραηλινού Επιτετραμμένου το Τελ
Αβίβ σχετικά με το ζήτημα του φυσικού αερίου. Υψηλόβαθμο στέλεχος του τουρκικού Προεδρικού
απευθυνόμενο στο Ισραήλ άφησε
να εννοηθεί ότι η Τουρκία είναι
πρόθυμη και έτοιμη για διαπραγματεύσεις με βάση την προοπτική
της δημιουργίας ενός τοΥρκο-ισραηλινού αγωγού φυσικού αερίου.
Η απάντηση του Ισραήλ στην πρό-

ενεργειακή συνάρτηση της περιοχής με τα δικά της ξεχωριστά σχέδια. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τελευταίες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες δείχνουν ότι το νέο βήμα
της Άγκυρας στην Κύπρο ενδέχεται να έχει συνέχεια. Όπως επεσήμανε προηγουμένως η «Κ»,
Τούρκοι αξιωματικοί και στρατιωτικοί μελετούν σχέδια που αφορούν την δημιουργία μιας μεγάλης ναυτικής βάσης στα περίχωρα
της Αμμοχώστου.

ταση της Άγκυρας δεν άργησε να
έρθει. Μέσω Ισραηλινών δημοσιογράφων, το Τελ Αβίβ χαρακτήρισε
ως «συζητήσιμη» την τουρκική
πρόταση, σε περίπτωση που φυσικά
«η Τουρκία εννοεί αυτά που προτείνει» και εφόσον η ενδεχόμενη
συνεργασία Τουρκίας-Ισραήλ δεν
θα επισκιάσει τα ξεχωριστά σχέδια
του Ισραήλ με την Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία.

ΑΡΘΡΟ / Του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΓΚΟΥ

Π

ιθανότατα να μην υπάρχει
πια άλλο ουσιαστικό να ειπωθεί και να γραφεί για την
αντιμετώπιση της τουρκικής μέγα-πρόκλησης σε αυτή τη φάση.
Η επόμενη φάση εξαρτάται από
τη βούληση και τις ορέξεις του Ταγίπ Ερντογάν και παραμένει ερώτημα πού και ποια είναι τα άκρα
στα οποία προτίθεται να φτάσει.
Και τότε βέβαια θα φανεί η νέα αντίδραση της ελληνικής πλευράς.
Εως τότε όμως μπορούν να προστεθούν στη σχετική φιλολογία
κάποιες παρατηρήσεις και ιδέες,
ενδεχομένως χρήσιμες για όσους

Καλές και κακές διαπιστώσεις
αναγνωρίζουν ότι η χώρα μας απειλείται θανάσιμα από την Τουρκία.
Η καλή διαπίστωση είναι ότι
φαίνεται να πληθαίνουν διεθνώς
όσοι ενοχλούνται τόσο από τις προκλήσεις, όσο και από την ακραία
επιθετική ρητορική του τουρκικού
καθεστώτος στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, στην οποία περιλαμβάνεται και η Ελλάδα. Ο ευρωπαϊκός Τύπος ανακαλύπτει τώρα
ότι ο Ερντογάν επιχειρεί την ανασύσταση μιας νεοοθωμανικής αυτοκρατορίας και δημοσιεύματα κατηγορούν την Τουρκία ότι πάει να
βάλει μπουρλότο σε ολόκληρη την

περιοχή με τα καμώματά της. Παράλληλα κάποιοι Ευρωπαίοι βλέπουν να απειλούνται συμφέροντά
τους και με αιχμή την ιταλική κυβέρνηση προσπαθούν να ομαλοποιήσουν την κατάσταση στη Λιβύη, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει
αναγκαστικά ότι το αποτέλεσμα θα
εξυπηρετεί πλήρως τις δικές μας
θέσεις. Ευτυχώς, φαίνεται ότι κάποια ισχυρά λόμπι, όπως το εβραϊκό
στις ΗΠΑ και το αρμενικό στη Γαλλία, λειτουργούν αντιτουρκικά.
Η κακή διαπίστωση είναι ότι ο
Ερντογάν καθοδηγεί προσωπικά
την προκλητική πολιτική και ο

ίδιος καθοδηγεί την επιθετική ρητορική της Αγκυρας. Αυτή η προκλητική πολιτική και η αντίστοιχη
επιθετική ρητορική έχουν αποδέκτες τόσο το διεθνές περιβάλλον,
όσο και το εσωτερικό της Τουρκίας,
άρα το εύλογο συμπέρασμα είναι
ότι πολύ δύσκολα και μόνο κάτω
από πολύ μεγάλη διεθνή πίεση ο
Τούρκος πρόεδρος θα βάλει νερό
στο κρασί του. Επιδίωξε και κατάφερε να είναι συνομιλητής των
ισχυρών του πλανήτη, δείχνοντας
πάντα έτοιμος για σύγκρουση ακόμη και μαζί τους και δεν θα θέλει
«να χάσει πρόσωπο». Αλλωστε έχει

αρκετούς άσους στο μανίκι του. Η
Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα σε
εξαιρετικά σημαντική γεωπολιτική
θέση με ισχυρές ένοπλες δυνάμεις
και έτοιμη να απορροφήσει ανθρώπινες απώλειες, δίχως να προκληθεί εσωτερική δυσαρέσκεια.
Είναι επίσης μεγάλη αγορά.
Επιπλέον, γίνεται όλο και πιο
σαφές ότι η σημερινή Αγκυρα χρησιμοποιεί σαν μοχλούς πίεσης απέναντι στη Δύση, πρώτον, την προσέγγισή της με τη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν, που λαμβάνει όλο και
πιο στρατηγικές διαστάσεις, δεύτερον, τους τουρκικούς πληθυ-

σμούς που έχουν μεταναστεύσει
και ζουν σε ευρωπαϊκές χώρες, τρίτον, τον μεγάλο αριθμό των προσφύγων που έχουν καταφύγει στην
Τουρκία. Τουλάχιστον για την Αγκελα Μέρκελ, αυτοί είναι τρεις βασικοί λόγοι για τους οποίους δείχνει
να ανέχεται τις προκλήσεις του
Ερντογάν. Κάτι ανάλογο ισχύει και
για τον Μπόικο Μπορίσοφ της
Βουλγαρίας. Η αναγνωρισμένη
τουρκική μειονότητα αποτελεί το
12% περίπου του βουλγαρικού πληθυσμού, αλλά η Σόφια χολώθηκε
επίσης που η Ελλάδα αναγνώρισε
τη μακεδονική γλώσσα...
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Σκληρό ελληνο-ισραηλινό ροκ στο Κογκρέσο
Πώς έφτασαν τα πράγματα στην άρση του αμερικανικού εμπάργκο όπλων στην Κ.Δ. καθώς και στο νόμο για την Ανατολική Μεσόγειο
Ουάσιγκτον - Ανάλυση
του ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗ

Υπογράφοντας ο πρόεδρος Τραμπ
την Παρασκευή δύο νόμους που
ενέκριναν Βουλή και Γερουσία,
για τον Προϋπολογισμό της Εθνικής Άμυνας και την Κατανομή
των Κονδυλίων του Προϋπολογισμού, αφενός ήρε το από το 1987
αμερικανικό εμπάργκο όπλων στην
Κυπριακή Δημοκρατία κι αφετέρου
ενέκρινε στο σύνολό του το νομοσχέδιο «Μενέντεζ – Ρούμπιο»
για την «εταιρική σχέση ασφάλειας
και ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο», στο οποίο περιλαμβάνεται
επίσης η άρση του εμπάργκο. Επί
της ουσίας, η μεν άρση του εμ-

πάργκο απλά επικυρώνει το πεπερασμένο της διατήρησής του,
τη στιγμή που οι ΗΠΑ, αφερνός,
θεωρούν την Κύπρο εδώ και λίγα
χρόνια στρατηγικό εταίρο κι αφετέρου με τη νομοθεσία τους «κυνηγούν» απειλώντας με κυρώσεις,
χώρες που προμηθεύονται ρωσικά
οπλικά συστήματα. Εκείνο ωστόσο
που αλλάζει τις παραμέτρους στην
περιοχή είναι ο Νόμος για την
Ανατολική Μεσόγειο, αφού βάζει
την αμερικανική σφραγίδα στις
συνεργασίες που βρίσκονται σε
εξέλιξη εδώ και τρία χρόνια, είτε
τις τριμερείς που πραγματοποιούν
Κύπρος και Ελλάδα με Ισραήλ και
Αίγυπτο (κυρίως, αλλά και άλλους),
είτε το Ενεργειακό Φόρουμ του

Καΐρου, κατά τρόπο που να λειτουργεί αποτρεπτικά σ’ αυτό που
οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν «κακόβουλες επιρροές», υπονοώντας κατά
πρώτο λόγο τη Ρωσία και στη συ







Εκείνο που αλλάζει τις
παραμέτρους είναι
ο Νόμος για την Ανατολική Μεσόγειο, αφού βάζει
την αμερικανική σφραγίδα στις συνεργασίες
που βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και τρία χρόνια.

νέχεια το Ιράν και οργανώσεις
που στηρίζει η Τεχεράνη.

Πώς γεννήθηκε η ιδέα
Πίσω από τη συνεργασία για την
Ανατολική Μεσόγειο βρίσκονται
πρώτα απ’ όλα οι ανακαλύψεις μεγάλων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην περιοχή, αλλά και η
ιδέα που πρωτοανέπτυξε δημόσια
σε ομιλία του στην Ουάσιγκτον (και
ιδιωτικά στις συναντήσεις του με
αμερικανούς επίσημους) τον Μάιο
του 2013 ο τέως υπουργός Εξωτερικών, Ιωάννης Κασουλίδης, προτάσσοντας το όραμα να λειτουργήσει στην Ανατολική Μεσόγειο η
συνεργασία για την ενέργεια κατά
τον ίδιο τρόπο που λειτούργησε η

συνεργασία για το ατσάλι και τον
άνθρακα στην δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Σ’ όλα αυτά
λειτούργησαν υποβοηθητικά και
οι βελτιωμένες σχέσεις Κύπρου –
Ισραήλ (το γεγονός ότι ο Δημήτρης
Χριστόφιας δεν επέτρεψε τον ελλιμενισμό του «Μαβί Μαρμαρά»
έσπασε τον πάγο), της Ελλάδας με
το Ισραήλ επί πρωθυπουργίας Γιώργου Παπανδρέου και η ραγδαία
αναβάθμιση της συνεργασίας των
Αμερικανοεβραϊκών και των Ελληναμερικανικών οργανώσεων. «Πριν
από 7 χρόνια, το Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC)
από κοινού με την Αμερικανοεβραϊκή Επιτροπή (AJC) δημιουργήσαμε
την Ελληνο-Ισραηλιτική Συμμαχία

Ηταν σκληρή μάχη
η ψήφιση των νόμων
Η στενή σχέση που αναπτύχθηκε
μεταξύ των Αμερικανοεβραϊκών
και Ελληνοαμερικανικών οργανώσεων πολλαπλασίασε τις δυνάμεις
του ελληνοαμερικανικού λόμπι
στην Ουάσιγκτον, όπου μετά το
2017 υπάρχουν κοινές λομπιστικές
δραστηριότητες για την προώθηση
νομοσχεδίων, από το HALC και την
AJC. Τον Ιούνιο του 2016, κατόπιν
τροπολογίας του δημοκρατικού γερουσιαστή Νέας Ιερσέης, Ρόμπερτ
Μπενέντεζ, ψηφίζεται πρόνοια
στον προϋπολογισμό Εθνικής Άμυνας να υποβληθούν εκθέσεις στο
Κογκρέσο από τους υπουργούς
Εξωτερικών και Άμυνας για τις επιπτώσεις του εμπάργκο όπλων που
υπάρχει στην Κύπρο, σημειώνοντας
ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη δεσμών της Κυπριακής Δημοκρατίας
με τη Ρωσία. Οι εκθέσεις των δύο
υπουργείων δεν έλεγαν σπουδαία
πράγματα, ωστόσο για πρώτη φορά
η πιθανότητα άρσης του εμπάργκο
άρχισε να συζητείται σοβαρά στην
Ουάσιγκτον, σε διασύνδεση με τις
αναβαθμιζόμενες σχέσεις Κύπρου
– ΗΠΑ, αλλά και τις εξελισσόμενες
τριμερείς Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ.
Μάιο του 2017 οι σωματοφύλακες του Ταγίπ Ερντογάν ξυλοκοπούν διαδηλωτές στο Πάρκο Λαφαγιέτ απέναντι από το Λευκό
Οίκο και εμπλέκονται σε επεισόδια
με άνδρες της Αμερικανικής Μυστικής Υπηρεσίας, προκαλώντας
κατακραυγή και ομόφωνη καταδίκη του Κογκρέσου. Αυτή ήταν
και η πρώτη σκληρή αντίδραση
κατά του Ερντογάν που επηρέασε
την αμερικανική κοινή γνώμη. Την
ίδια στιγμή η σύλληψη του Πάστορα Άντριου Μπράνσον (κυρίως)
και υπαλλήλων της αμερικανικής
πρεσβείας στην Τουρκία, προκάλεσαν σοβαρές τριβές με την κυβέρνηση Τραμπ, με τον αμερικανό
πρόεδρο να δέχεται έντονες πιέσεις
από τους πανίσχυρους προτεστάντες υποστηρικτές του. Τον Μάρτιο
του 2018, το Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας και η Εθνική
Επιτροπή Αρμενίων Αμερικής ξεκινούν εκστρατεία για την απαγόρευση των F-35, προβάλλοντας

Ιστορικής
σημασίας
το νομοσχέδιο
Ο διευθύνων σύμβουλος της

τις απειλές της Τουρκίας, την απόφαση της Άγκυρας να προμηθευτεί
ρωσικούς πυραύλους S-400 και την
υπόθεση του πάστορα Μπράνσον.
Οι πιέσεις του Κογκρέσου αυξάνονται και τον Αύγουστο του 2018,
μέσω του νόμου για τον Προϋπολογισμού Εθνικής Άμυνας, απαγορεύεται η μεταφορά στην Τουρκία των μαχητικών F-35 που της
είχαν ήδη παραδοθεί και στάθμευαν σε βάση της Αριζόνας για
την εκπαίδευση των Τούρκων πιλότων. Ήταν η πρώτη φορά μετά
το 1975 που το Κογκρέσο νομοθέτησε κάτι συγκεκριμένο σε βάρος








Η στενή σχέση μεταξύ
Αμερικανοεβραϊκών Ελληνοαμερικανικών οργανώσεων πολλαπλασίασε
τις δυνάμεις του ελληνοαμερικανικού λόμπι. Mετά
το 2017 υπάρχουν κοινές
δραστηριότητες για προώθηση νομοσχεδίων, από
το HALC και την AJC.
της Τουρκίας, μετά το εμπάργκο
όπλων για την εισβολή στην Κύπρο
και ακολούθησαν περισσότερα.
Στις 9 Απριλίου οι γερουσιαστές
Ρόμπερτ Μενέντεζ και Μάρκο Ρούμπιο καταθέτουν στη Γερουσία το
δικομματικό νομοσχέδιο για την
Ανατολική Μεσόγειο. Ακολουθεί
η κατάθεση αντίστοιχου νομοσχέδιου στη Βουλή από τους Κώστα
Μπιλιράκη, Τεντ Ντόιτς και Ντέιβιντ Σιτσιλίνε και στις 24 Μαΐου η
κατάθεση από το γερουσιαστή Μενέντεζ νομοσχεδίου για την άρση
του αμερικανικού εμπάργκο όπλων.
Ουσιαστικά όλα αυτά τα νομοθετήματα χτίστηκαν πάνω στα ψηφίσματα και προηγούμενα νομοθετήματα που προωθούσε η Ελληνο-Ισραηλιτική Συμμαχία στο Κογκρέσο, με την στήριξη του HALC
και της AJC.
«Όλη αυτή τη δουλειά, από τη

«Οι ΗΠΑ, το Ισραήλ, η Ελλάδα, η Κύπρος - και θα προσθέσω και την Αίγυπτο – είναι σημαντικό να σταθούν ως ένας απέ-

ναντι σ’ αυτόν τον περιφερειακό νταή, την Τουρκία. Αυτό δεν είναι το τέλος της στρατηγικής, αλλά η αρχή», τονίζει ο
ηγέτης της Αμερικανοεβραϊκής Επιτροπής Ντέιβιντ Χάρις (αριστερά), ο οποίος φωτογραφίζεται δίπλα στον ισχυρό σύμμαχό του εκτελεστικό διευθυντή του HALC, Έντι Ζεμενίδη.
στιγμή που ξεκινήσαμε πέρυσι να
εργαζόμαστε με τον γερουσιαστή
Μενέντεζ, τη βάλαμε μαζί και στην
αρχή του νέου Κογκρέσου μπορέσαμε να διασφαλίσουμε δικομματική υποστήριξη. Προχώρησε πολύ
πιο γρήγορα απ’ ότι οποιοσδήποτε

από μας θα ανέμενε και τμήματα
της νομοθεσίας – η άρση του εμπάργκο και η μόνιμη απαγόρευση
των F-35 μπήκαν στο νομοσχέδιο
του προϋπολογισμού Εθνικής Άμυνας», είπε ο εκτελεστικός διευθυντής του HALC, Έντι Ζεμενίδης. Ση-

μείωσε μάλιστα ότι το νομοσχέδιο
για την Ανατολική Μεσόγειο ήταν
η πρώτη προτεραιότητα στο Παγκόσμιο Φόρουμ του AJC τον Μάιο,
καθώς και της κοινής διάσκεψης
HALC – AJC στην Ουάσιγκτον, τον
περασμένο Οκτώβριο.

Η Τουρκία δεν έχει παίξει το τελευταίο της χαρτί
Μετά την ολοκλήρωση της δίκης
του Προέδρου Τραμπ στη Γερουσία,
αναμένεται να ασχοληθεί με το νομοσχέδιο για τις κυρώσεις στην
Τουρκία, που έχει ήδη περάσει από
τη Βουλή κι έχει παγώσει ο ηγέτης
της πλειοψηφίας Μιτς ΜακΚόνελ
κι αυτή τη φορά δεν θα το σταματήσει. Επίσης υπάρχουν κι άλλα
νομοσχέδια στη Βουλή, όπως αυτό
του Κώστα Μπιλιράκη για την απομάκρυνση των πυρηνικών από το
Ιντσιρλίκ. Ωστόσο, ο Ντέιβιντ Χάρις
δεν βιάζεται να βγάλει την Τουρκία
από το χάρτη. «Πολλά πρέπει να
γίνουν και η Τουρκία δεν έχει παίξει
το τελευταίο της χαρτί. Δεν ξέρω
ποιο θα είναι το τελευταίο χαρτί
της, αλλά ήδη είδαμε τους Τούρκους
να κάθονται και σχεδιάζουν στρα-

του Κογκρέσου (CHIA) υπό την προεδρία των βουλευτών Κώστα Μπιλιράκη και Τεντ Ντόιντς. Κι αρχίσαμε να οικοδομούμε πάνω σε επιστολές της «Συμμαχίας», καθώς και
άλλα νομοθετήματα και ψηφίσματα
που προωθούσε», δήλωσε ο εκτελεστικός Διευθυντής του HALC,
Έντι Ζεμενίδης. Στις 28 Ιανουαρίου
2016 πραγματοποιείται στη Λευκωσία η πρώτη τριμερής συνάντηση
κορυφής Κύπρου –Ελλάδας- Ισραήλ,
με συμμετοχή του προέδρου Νίκου
Αναστασιάδη και των πρωθυπουργών Αλέξη Τσίπρα και Μπενιαμίν
Νετανιάχου. Ακολούθησαν πέντε
τριμερείς με το Ισραήλ, ενώ ξεκίνησαν τριμερείς με την Αίγυπτο κι
άλλες χώρες.

τηγική με τη HAMAS. Κι αυτό δεν
είναι μόνο ένα μήνυμα προς το Ισραήλ, αυτό ένα πολύ σαφές μήνυμα
προς τις Ηνωμένες Πολιτείες».
Η Τουρκία κάθε άλλο παρά ασήμαντη χώρα είναι. Κι όταν ένας
νταής (ταραξίας, bully) μπει στη
γωνία, γίνεται και προβλέψιμος για
το ότι θα αντιδράσει, αλλά και απρόβλεπτος για το πώς θα αντιδράσει.
Στα χαρτιά του συμπεριλαμβάνονται η Ρωσία, το Ιράν, η Συρία, η Λιβύη, η Χαμάς, η Χεζμπολάχ, η τουρκική στρατιωτική μηχανή κι ο τουρκικός στόλος στην Ανατολική Μεσόγειο. «Από τη δική του οπτική
γωνία έχει τα χαρτιά του και δεν
υπάρχει αμφιβολία ότι θα τα παίξει.
Δεν μπορώ να σας πω με ποιο συνδυασμό και ποια σειρά, αλλά η πρώ-









Oταν ένας νταής μπει στη
γωνία, γίνεται προβλέψιμος για το ότι θα αντιδράσει, αλλά και απρόβλεπτος για το πώς θα αντιδράσει. Η πρώτη αρχή είναι να υπάρξει ένα ενωμένο μέτωπο που θα ξεκαθαρίσει ότι δεν θα ενδώσει, τονίζει ο Ντ. Χάρις.
τη αρχή είναι να υπάρξει ένα ενωμένο μέτωπο που θα σταθεί αταλάντευτο και θα ξεκαθαρίσει ότι

δεν θα ενδώσει». Ο Ντέιβιντ Χάρις
υπενθυμίζει την ιστορία των κυβερνήσεων Μπους, Ομπάμα και
την πρώτη περίοδο του προέδρου
Τραμπ, οι οποίες έδιναν ανάμικτα
μηνύματα και στο τέλος ο Ερντογάν
πίστευε ότι πάντα θα μπορούσε
να κάνει ελιγμούς, μασάζ και να
διαχειριστεί τον αμερικανικό πρόεδρο μέσα από ένα συνδυασμό δελεασμού και απειλής.
«Η Αμερική θα δοκιμαστεί ξανά
τώρα, με ένα ή περισσότερα από
αυτά τα χαρτιά της Τουρκίας που
μόλις ανέφερα, μέρος της δουλειάς
μας στην προσεχή περίοδο είναι
να ενθαρρύνουμε αυτούς τους ανθρώπους να κατανοήσουν την κατάσταση και να μην αρχίσουν ξαφνικά να διστάζουν ή να υποχω-

ρούν». Σε σχέση με την οργή που
βγάζει η Τουρκία, απειλώντας την
ΑΟΖ της Κύπρου, παραβιάζοντας
τον ελληνικό εναέριο χώρο και
κάνοντας συμφωνίες με τη Λιβύη,
το μήνυμα που ο Ντέιβιντ Χάρις
δίνει σε Ουάσιγκτον και Βρυξέλλες
είναι πως «οι νταήδες (ταραξίες bullies) καταλαβαίνουν τη δύναμη
κι όχι την αδυναμία, την αναποφασιστικότητα και τον κατευνασμό. Οι ΗΠΑ, το Ισραήλ, η Ελλάδα,
η Κύπρος - και θα προσθέσω και
την Αίγυπτο – είναι σημαντικό
να σταθούν ως ένας απέναντι σ’
αυτόν τον περιφερειακό νταή. Αυτό δεν είναι το τέλος της στρατηγικής, αλλά η αρχή», πρόσθεσε ο
ηγέτης της Αμερικανοεβραϊκής
Επιτροπής.

AJC, Ντέιβιντ Χάρις, χαρακτήρισε το νομοσχέδιο για την
Ανατολική Μεσόγειο «ιστορικό», σημειώνοντας ότι θα
συμβάλει στη μεταμόρφωση
της σχέσης των ΗΠΑ με την
Ελλάδα και την Κύπρο, στην
Ανατολική Μεσόγειο. «Δεν είναι απλώς ένα ακόμη γεγονός
στην Ουάσιγκτον, αλλά κάτι
για το οποίο πολλοί από μας
πάλεψαν κι ονειρεύτηκαν. Είναι ένα τεράστιο βήμα βαθιάς
στρατηγικής σημασίας για την
περιοχή», πρόσθεσε.
Η ουσία του νόμου είναι πως
θεσμοθετεί την εμπλοκή των
ΗΠΑ στην τριμερή συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου-Ισραήλ
(3+1) κι όπως αναφέρει ο Έντι
Ζεμενίδης, «την επισημοποιεί
ως θεσμό». «Από τις συνεχείς
εκθέσεις που πρόκειται να
υποβάλει ο Υπουργός Εξωτερικών και εντολή ο Υπουργός
Ενέργειας να συμμετέχει
στην ενεργειακή διπλωματία,
μέχρι τη θεμελιώδη αλλαγή
της αμυντικής μας πολιτικής
για την Κύπρο και την επανένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ μετά από περισσότερα από 20 χρόνια».
Ο Έντι Ζεμενίδης παρομοιάζει τα θέματα συνεργασίας
για την ενέργεια και την
ασφάλεια που εγείρονται στο
νόμο, με το ρόλο που έπαιξε
το ατσάλι κι ο άνθρακας για
την δημιουργία της ΕΟΚ. «Λέει πως οι ΗΠΑ υιοθετούν αυτά
που συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο. Λέει επίσης
πως θα βασίσουν την στρατηγική τους στους τρεις δημοκρατικούς εταίρους, χωρίς
πλέον να μας υποχρεώνουν
να συμμετέχει άλλη χώρα,
όπως γινόταν πριν λίγα χρόνια, όταν μας ζητούσαν να
συμπεριλαμβάνεται κι η
Τουρκία».
Για τον διευθύνοντα σύμβουλο της AJC Ντέιβιντ Χάρις, το
επόμενο βήμα πρέπει είναι η
διασφάλιση της εφαρμογής
των προνοιών του νομοσχεδίου, που δεν γίνεται εν μια νυκτί. Πέραν της θεσμοθέτησης
της σχέσης Ελλάδας – Κύπρου
– Ισραήλ μέσω του νόμου, αυτό που ο Ντέιβιντ Χάρις βλέπει είναι η επανατοποθέτηση
της αμερικανικής γεωστρατηγικής πολιτικής. Όπως σημειώνει, για πολλά χρόνια οι ΗΠΑ
βασίζονταν κυρίως στην Τουρκία για την Ανατολική Μεσόγειο. «Τώρα Δημοκρατικοί και
Ρεπουμπλικανοί έχουν εξ
ίσου αντιληφθεί πως δεν μπορούμε πλέον να βασιζόμαστε
στην Τουρκία. Τώρα η πρώτη
μας γραμμή είναι αυτό που για
χρόνια ήταν φανερό για το
HALC και την AJC, η Ελλάδα, η
Κύπρος και το Ισραήλ. Κι ελπίζουμε να δούμε αυξανόμενη
εμπλοκή αρκετών Αράβων
εταίρων, ξεκινώντας με την
Αίγυπτο και την Ιορδανία».
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Το UΑV που «προσγειώνει» και το Κυπριακό
Εγκαινίασε την αεροπορική βάση Λευκονοίκου που μαζί με τη ναυτική Τρικώμου εδραιώνουν την παρουσία της Τουρκίας στη Μεσόγειο







Του ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Με την πρόσφατη προσγείωση του
μη επανδρωμένου αεροσκάφους
BAYRACTAR TB2 στο «ξεχασμένο»
αεροδρόμιο Λευκονοίκου η Τουρκία
επιχειρεί να επιτύχει δύο στρατηγικούς στόχους : Πρώτον, την προώθηση της βάσης εξόρμησης των
UAV για συνεχή επιτήρηση των περιοχών, στις οποίες πραγματοποιεί
παράνομες και έκνομες έρευνες και
γεωτρήσεις με παράλληλη την εδραίωση της «ανώδυνης» παρουσίας
της στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Φαίνεται ότι η απογείωση
των UAV από τα νότια αεροδρόμιά
της αντιμετωπίζει προβλήματα εμβέλειας, αυτονομίας και ελέγχου
λόγω μεγάλης απόστασης των περιοχών που θέλει να καλύψει.
Δεύτερον, την επαναλειτουργία
και αναβάθμιση του αεροδρομίου
ώστε σταδιακά να αποκτήσει τις
αναγκαίες υποδομές μιας πλήρους
αεροπορικής βάσης για μόνιμη ή
προσωρινή στάθμευση μαχητικών
αεροσκαφών. Η εγκαθίδρυση μιας
μόνιμης Αεροπορικής Βάσης , μαζί
με την φημολογούμενη ή κυοφορούμενη Ναυτική Βάση στο Τρίκωμο, εδραιώνουν την Νεοθωμανική επεκτατική πολιτική της Τουρκίας στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Οι στρατιωτικές και μεγάλου κόστους επενδύσεις της
στην οικοδόμηση Αεροπορικής και
Ναυτικής βάσης προφανώς δεν θα
εγκαταλειφθούν με οποιαδήποτε
λύση του Κυπριακού προβλήματος,
αλλά θα ενταχθούν στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών που έχουν ήδη
συνομολογηθεί με το Τουρκοκυπριακό συνιστών κράτος.
Σε μια τέτοια εξέλιξη, η Τουρκία
θα μπορούσε να υποχωρήσει και
να απεμπολήσει τα πολύκροτα εγγυητικά και επεμβατικά δικαιώματά
της, τα οποία πλέον θα στερούνται
στρατηγικής σημασίας. Συγκεκριμένα, στις 16 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο παράνομο αεροδρόμιο Λευκονοίκου η πρώτη προσγείωση μη επανδρωμένου αεροσκάφους τύπου BAYRACTAR TB2
της Τουρκικής πολεμικής αεροπορίας. Μία ακόμα επεκτατική επίδειξη της Τουρκικής διπλωματίας
με την συναίνεση της «Τουρκοκυπριακής Διοίκησης», τηρουμένων

Η κίνηση αυτή και τα
επιχειρησιακά χαρακτηριστικά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών αυτής της κατηγορίας δεν
αποτελούν στρατιωτική
απειλή ούτε επιβαρύνεται το ισχύον ανισοζύγιο
δυνάμεων στην Κύπρο.
των προσχημάτων «διακρατικών»
συμφωνιών. Η κίνηση αυτή και τα
επιχειρησιακά χαρακτηριστικά των
μη επανδρωμένων αεροσκαφών
αυτής της κατηγορίας δεν αποτελούν στρατιωτική απειλή ούτε επιβαρύνεται το ισχύον ανισοζύγιο
δυνάμεων στην Κύπρο. Επιδίωξη
όμως είναι η επαναλειτουργία και
σταδιακή αναβάθμιση της αεροπορικής βάσης στο κατεχόμενο
Λευκόνοικο. Το αεροδρόμιο Λευκονοίκου (Gecit Kale) κατασκευάστηκε το 1990 με προοπτική να
αποτελέσει αεροπορική βάση της
Τουρκικής πολεμικής Αεροπορίας.
Διαθέτει υποδομές προσγείωσης
μαχητικών αεροσκαφών αλλά όχι
επανεξυπηρέτησης. Δηλαδή διαθέτει διάδρομο προσγείωσης μήκους 3 KM και πλάτους 45 Μ, τερματικό σταθμό επιβατών, πύργο
ελέγχου, πίστα στάθμευσης αεροσκαφών και ραδιοναυτιλιακά βοηθήματα.
Δεν διαθέτει καταφύγια ή υπόστεγα αεροσκαφών , αποθήκες καυσίμων και πυρομαχικών και άλλες
υποδομές που απαιτούνται για την
επανεξυπηρέτηση μαχητικών αεροσκαφών. Στην δεκαετία του 1990,
περίοδος διεξαγωγής των εκατέρωθεν μεγάλης κλίμακας διακλαδικών ασκήσεων «ΤΑΥΡΟΣ» και
«ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ-ΤΟΞΟΤΗΣ», χρησιμοποιήθηκε για την προσγείωση
και προσωρινή στάθμευση μαχητικών αεροσκαφών F-16. Η ενέργεια
αυτή αποτελούσε αντίδραση στην
προσγείωση Ελληνικών μαχητικών
αεροσκαφών στην αεροπορική βάση Πάφου.
Τελευταία στάθμευση μαχητικών
αεροσκαφών πραγματοποιήθηκε
το 2000 όταν στο πλαίσιο εφαρμο-

Οι επενδύσεις της Άγκυρας στην οικοδόμηση Αεροπορικής και Ναυτικής βάσης στην Κύπρο, στο πλαίσιο μιας λύσης
προφανώς θα ενταχθούν στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών που έχουν ήδη συνομολογηθεί με τη «ΤΔΒΚ». Σε μια τέτοια
εξέλιξη η Τουρκία θα μπορούσε να απεμπολήσει τα πολύκροτα εγγυητικά και επεμβατικά δικαιώματά της, τα οποία
γής Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) και οι δύο πλευρές
Ελλάδα-Τουρκία ανακοίνωναν ακύρωση των μεγάλης κλίμακας διακλαδικών ασκήσεων στην ευρύτερη
περιοχή της Κύπρου. Στην περίοδο
2002-2004 όταν στο πολιτικό αεροδρόμιο της Τύμπου γίνονταν
έργα ανακατασκευής και αναβάθμισης, λειτουργούσε ως αεροδρόμιο
εξυπηρέτησης επιβατών. Έκτοτε
εγκαταλείφθηκε και όπως είναι γνωστό όταν ένα αεροδρόμιο δεν λειτουργεί παραδίδεται στη φθορά
του χρόνου με πασιφανές παράδειγμα τη σημερινή κατάσταση του
αεροδρομίου Λευκωσίας .

Τεχνολογία αεροσκαφών
Η επιχειρησιακή ανάπτυξη των
μη επανδρωμένων αεροσκαφών
αποτελεί την τεχνολογία του μέλλοντος για την αεροδιαστημική
και εξελικτικά θα φτάσουμε σε ρομποτικές αερομαχίες. Εξοπλισμένα
με πυρομαχικά ή συστήματα έρευνας και επιτήρησης κατηγοροποιούνται σύμφωνα με την οροφή

πτήσης, ταχύτητα, ακτίνα δράσης
και αυτονομία σε μεγάλου ύψους
(HALE - High Altitude Long Endurance) , σε μεσαίου ύψους (MALEMedium Altitude Long Endurance)
και χαμηλού ύψους επιτήρησης
πεδίου μάχης (TACTICAL) .
Η Τουρκία ξεκίνησε την ανάπτυξη της τεχνολογίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών το 2000
και βρίσκεται εξελικτικά σε πολύ
προχωρημένο στάδιο . Στη βιομηχανία ανάπτυξης της τεχνολογίας
UAV πρωτοποριακή θέση κατέχει
η βιομηχανική μονάδα BAYKAR,
η οποία κατασκευάζει το MALEUAV BAYRACTAR TB2 που είδαμε
να προσγειώνεται στο αεροδρόμιο
Λευκονοίκου. Πρωτοποριακή θέση
στην τεχνολογία αλλά και προνομιακή στην αγορά καθότι η εταιρεία
αυτή ανήκει στην οικογένεια Μπαϊρακτάρ μέλος της οποίας ο Σελτζούκ
Μπαϊρακτάρ τυγχάνει γαμπρός του
Ερντογάν. Η BAYKAR λοιπόν δραστηριοποιείται με κρατικές χορηγίες
πολλών εκατομμυρίων για έρευνα
και ανάπτυξη τεχνολογίας.

Το UAV BAYRACTAR παραδόθηκε στην Τουρκική πολεμική αεροπορία το 2014 και χρησιμοποιήθηκε ευρέως στις επιχειρήσεις «
Ασπίδα του Ευφράτη» , « Κλάδος
Ελαίας» και « Πηγή Ειρήνης» στη
Συρία. Δεν είναι εξοπλισμένο με
πυρομαχικά αλλά με συστήματα
έρευνας και επιτήρησης, δηλαδή
Ραντάρ , ηλεκτροοπτική κάμερα
και θερμική κάμερα για αποστολή
ζωντανής εικόνας σε συγκεκριμένα
κέντρα ελέγχου χερσαία , εναέρια
ή πλωτά.
Επίσης φέρει συστήματα ανίχνευσης ή και παρεμβολής συχνοτήτων ασυρμάτων επικοινωνιών
και εκπομπών σταθμών Ραντάρ.
Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι με
τις ανάλογες πολιτικές εγγυήσεις
και στήριξη του Τούρκου προέδρου
το προϊόν της εταιρείας BAYKAR
έχει εξαχθεί ή συνομολογήθηκαν
συμβόλαια με την Ουκρανία, το
Κατάρ, το Κουβέιτ, το Αζερμπαϊτζάν
και τη Μαλαισία.
Στις 6 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη δοκιμαστική

πτήση του εξοπλισμένου με πυρομαχικά μη επανδρωμένου αεροχήματος του AKINCI που σημαίνει
«Επιδρομέας» . Πρόκειται για δικινητήριο μη επανδρωμένο αεροσκάφος με μεγάλη αυτονομία και
ακτίνα δράσης που θα δύναται να
μεταφέρει ένα τόνο εξωτερικά φορτία ρουκέτες , βόμβες και πύραυλο
πλεύσης ακτίνας 250 KM. Ακόμα
όμως βρίσκεται στο στάδιο δοκιμών
και η πλήρης ανάπτυξή του διαφημίζεται για τα τέλη του προσεχούς έτους.
Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε
στην Κωνσταντινούπολη η μεγάλη
έκθεση «Teknofest», μία τεχνολογική φιέστα που οργανώνει τα τελευταία δύο χρόνια ο γαμπρός του
Ερντογάν, Σελτσούκ Μπαϊρακτάρ,
προκειμένου να παρουσιάσει ό,τι
νεότερο έχει παράξει και αναπτύξει
η Τουρκική Αμυντική βιομηχανία.
Εκεί παρουσιάστηκε το νέο μη
επανδρωμένο εξοπλισμένο αεροσκάφος της Τουρκίας το AKINCI.
Η Τουρκία φιλοδοξεί, παρά την
οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει, να εντάξει στο οπλοστάσιο
της μεγάλου βεληνεκούς και βαριά
οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που θα έχουν την ικανότητα
ακόμη και για αεροπορικά χτυπήματα ακριβείας. Το εξοπλισμένο
Ak nc μπορεί κάλλιστα να αντικαταστήσει τα F-16 που επιχειρούν
στο βόρειο Ιράκ, στην βόρεια Συρία
καθώς και σε κάθε μέτωπο επιχειρήσεων της Τουρκικής πολεμικής
αεροπορίας.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση
του προγράμματος η Τουρκία θα
αποκτήσει την δυνατότητα με χαμηλού κόστους τεχνολογία να επιτηρεί καθόλο το 24ωρο την «Γαλάζια Πατρίδα» της, δηλαδή το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
Προς το παρόν, το πρόγραμμα βρίσκεται στο στάδιο δοκιμών και διαφήμισης . Η ολοκλήρωσή του αντιμετωπίζει προβλήματα προμήθειας του κατάλληλου κινητήρα
που δεν παράγεται στην Τουρκία
, της αεροπλοϊμότητας και αεροδυναμικής ευστάθειας με τα εξωτερικά φορτία και των συστημάτων
πλοήγησης.

Ο κ. Γαβριήλ Δημητρίου είναι Υποπτέραρχος ε.α. πρώην Διοικητής Αεροπορίας
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Τα τουρκικά drones προπομπός της άλλης λύσης

λείστοι αναλυτές και δημοσιογράφοι αλλά και πολιτικά
κόμματα σχολιάζουν την
άφιξη των τουρκικών drones στο
Λευκόνοικο, επισημαίνοντας ή τις
τεχνικές τους δυνατότητες ή τις
επιπτώσεις στην περιφερειακή
ασφάλεια. Αδυνατούν, όμως, να
δουν πώς τα drones και οι υπό δημιουργία υποδομές στο Λευκόνοικο
αποτελούν τμήμα ενός ευρύτερου
τουρκικού σχεδιασμού που ονομάζεται κυρίαρχη βάση. Αυτή περιλαμβάνει και ναυτικό τμήμα που
θα κατασκευαστεί στο παρακείμενο
Μπογάζι. Αυτή η βάση έχει να κάνει
με τον νέο τουρκικό στρατηγικό
σχεδιασμό για τη δημιουργία της
Γαλάζιας Πατρίδας. Όπως πολύ ξεκάθαρα εξήγησε ο πατέρας της Γαλάζιας Πατρίδας ναύαρχος Cem
Gurdeniz στο πλαίσιο της Γαλάζιας

Πατρίδας η «ΤΔΒΚ» δεν θα πρέπει
να αφεθεί να ενσωματωθεί σε μία
κυπριακή ομοσπονδία αλλά να χρησιμοποιηθεί ως εφαλτήριο για την
προβολή δύναμης σε Ανατολική
Μεσόγειο και Ερυθρά Θάλασσα και
ακόμα πιο πέρα.
Όπως παραδέχεται και ο τέως
τούρκος διπλωμάτης και ειδικός
στα θέματα δικαίου της θάλασσας
Yunus Emre Acikgonul η θαλάσσια
πολιτική της Τουρκίας αυτό το καιρό χαράσσεται όχι από διπλωμάτες
και νομικούς, αλλά από ναυάρχους
εν αποστρατεία, εννοώντας τόσο
τον Gurdeniz όσο και τoν Cihat
Yayci. Ο τελευταίος είναι ο δημιουργός και του χάρτη στον οποίο
βασίστηκε το μνημόνιο που η Τουρκία υπόγραψε με την κυβέρνηση
του Σάρατζ στην Τρίπολη της Λιβύης. Όπως φαίνεται η ιδέα για








Πέραν όμως από τον πολιτικό σχεδιασμό για την
κυρίαρχη βάση τα drones εξυπηρετούν και τακτικές ανάγκες των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και της ΜΙΤ.
χωριστό υπό τουρκική επιρροή τ/κ
κράτος έχει τύχει επεξεργασίας
από τα στρατηγικά μυαλά της Τουρκίας και από εκεί προέκυψε το σχέδιο για κυρίαρχη βάση. Κάτι τέτοιο
θα επιτρέπει τη διασφάλιση της
οιονεί παρουσίας της Τουρκίας
στην Κύπρο.
Ταυτόχρονα και παράλληλα θα
διασφαλίζεται και ο έλεγχος του

νότου και των Ε/κ μέσα από τις δομές ενός κοινού κράτους με ομοσπονδιακό ή και συνομοσπονδιακό
χαρακτήρα και τη συνένωση των
κατεχομένων με την Κ.Δ. Δεν είναι
καθόλου τυχαίο που την άφιξη των
drones ακολούθησαν οι πληροφορίες για τη ναυτική βάση στο Μπογάζι.
Πέραν, όμως από τον πολιτικό
σχεδιασμό για την κυρίαρχη βάση
τα drones εξυπηρετούν και τακτικές
ανάγκες των τουρκικών ενόπλων
δυνάμεων και της ΜΙΤ. Αυτές έχουν
να κάνουν πρωτίστως με τη συνεχή
και άνετη επιτήρηση των θαλάσσιων ζωνών μεταξύ της Κύπρου
και του Λιβάνου, του Ισραήλ και
της Αιγύπτου. Η περιορισμένη ακτίνα δράσης τους, μόλις 200 χιλιόμετρα, δεν επιτρέπει την επιτήρηση
από το Λευκόνοικο των γεωτρή-

σεων στα δυτικά της Κύπρου. Αυτή
γίνεται πολύ πιο άνετα από την
αντίστοιχη βάση drones του Dalaman (μία από τις συνολικά 9 που
διαθέτει σήμερα η Τουρκία) στις
τουρκικές ακτές απέναντι από τη
Ρόδο. Η δυνατότητα κάποιων τύπων τουρκικών drones να φέρουν
οπλισμό επιτρέπει και τη χρήση
τους σε στρατιωτικές επιχειρήσεις
σε βάρος της Εθνικής Φρουράς.
Ακόμα πιο επικίνδυνο είναι το ενδεχόμενο για χρήση τους σε περίοδο ειρηνική σε ειδικές επιχειρήσεις από τη ΜΙΤ κατά κυπριακών
υποδομών στο πρότυπο των επιθέσεων του Ιράν κατά των διυλιστηρίων της Aramco στη Σαουδική
Αραβία.
Έχω την αίσθηση ότι λειτουργούμε ως Επιμηθείς τη στιγμή που
το τουρκικό πρόγραμμα ανάπτυξης

και παραγωγής drones εξελίσσεται
εδώ και 12 χρόνια. Παράλληλα τα
τελευταία 2 χρόνια λαμβάνει χώρα
η επιχειρησιακή χρήση τους στα
πεδία των μαχών σε νοτιοανατολική Τουρκία, Συρία, Ιράκ και Λιβύη.
Όλα αυτά έστω και καθυστερημένα
θα πρέπει να θέσουν σε συναγερμό
την Κ.Δ. τόσο για τη στρατηγική
αξιολόγηση και παρακολούθηση
των τουρκικών κινήσεων όσο και
για την τακτική αντιμετώπιση των
drones με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς
και εξειδικευμένα αντιαεροπορικά
μέσα. Η επαναλειτουργία του Γεωστρατηγικού Συμβουλίου καθίσταται απαραίτητη όσο ποτέ.

Ο κ. Πέτρος Ζαρούνας είναι διεθνολόγος.
Διετέλεσε γραμματέας του Γεωστρατηγικού Συμβουλίου της Κ.Δ. την περίοδο
2014-2018.
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Κυρώσεις σε πρόσωπα, όχι σε εταιρείες
Έντονο παρασκήνιο στις Βρυξέλλες γύρω από τα στοχευμένα μέτρα με απομακρυσμένο και το σενάριο επιβολής ποινών σε TΡΑO
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Εντάσεις στην
Πράσινη Γραμμή

Όταν το περασμένο καλοκαίρι η
Τουρκία εισέβαλε στην κυπριακή
ΑΟΖ, η κυβέρνηση υποστήριζε πως
η Ε.Ε. θα λάβει μέτρα που θα «πονέσουν» την Τουρκία. Ακολούθησαν
το φθινόπωρο οι συζητήσεις στην
Ε.Ε. για «στοχευμένα» μέτρα, νομικές
κυρώσεις δηλαδή κατά εταιρειών
και φυσικών προσώπων εντός της
κυπριακής ΑΟΖ με το Συμβούλιο
των Κρατών Μελών της Ε.Ε. (σε σύνθεση Υπουργών Εξωτερικών) να υιοθετεί τον Νοέμβριο τα περιοριστικά

Από πλευράς της η κυβέρνηση

πάντως διαψεύδει πως υπάρχει
πρόβλημα στο θέμα των κυρώσεων. Κληθείς από την «Κ» να
τοποθετηθεί ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης σημείωσε πως η κυβέρνηση δεν
πρόκειται να τοποθετηθεί δημόσια γι’ αυτό το θέμα σε καμία
απολύτως περίπτωση. Διπλωματικοί κύκλοι υπογραμμίζουν πως
όποιες δημόσιες αναφορές επί
του συγκεκριμένου θέματος μόνο αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να έχουν. Στη Λευκωσία,
πάντως, ανησυχούν πως οι προκλήσεις δεν θα περιοριστούν
στη θάλασσα, αλλά εκτιμούν βάσει πληροφοριών πως θα υπάρξει κορύφωση των προκλήσεων
με επεισόδια στην Πράσινη
Γραμμή. Ήδη υπήρξε σειρά παραβιάσεων στην πράσινη γραμμή, με τη Λευκωσία να κρατά
ενήμερα τα Ηνωμένα Έθνη.








Η Κυπριακή Δημοκρατία
έδωσε το τελευταίο δεκαήμερο στοιχεία γύρω
από τα πρόσωπα και τις
εταιρείες που σχετίζονται
με την τουρκική εταιρεία
TPAO, κρατώντας πλήρως
ενήμερους τους Ευρωπαίους αξιωματούχους
για όσα διαμείβονται.

Τα μέτρα που θα είχαν κόστος την Τουρκία φαίνεται να επικεντρώνονται πλέον σε υπαλλήλους των εταιρειών, στους οποίους θα απαγορευθεί η είσοδος
στην Ε.Ε. και παγοποίηση –εάν έχουν– περιουσιών τους σε ευρωπαϊκό έδαφος.

μέτρα σε σχέση με τις παράνομες
δραστηριότητες γεώτρησης της
Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Το τελευταίο δεκαήμερο, ωστόσο,
καθώς γίνεται προεργασία γύρω από
τις κυρώσεις, παρατηρείται έντονο
παρασκήνιο, με κράτη μέλη της Ε.Ε.
να παρουσιάζονται απρόθυμα στο
να τα βάλουν με την Τουρκία, ενώ
σύμφωνα με την ενημέρωση που
έχει η «Κ», οι κυρώσεις θα περιοριστούν πλέον σε πρόσωπα και όχι
σε εταιρείες που συνεργάζονται με
την τουρκική Κρατική Εταιρεία Πετρελαίου (ΤΡΑΟ), δύσκολο θεωρείται
δε και το ενδεχόμενο κυρώσεων

ακόμα και στην TPAO. Όλα αυτά
ενώ η Λευκωσία αναμένει το επόμενο
διάστημα κορύφωση των τουρκικών
προκλήσεων με επεισόδια στην Πράσινη Γραμμή.
Τι μεσολάβησε από το καλοκαίρι,
όταν θεωρούσαμε δεδομένες τις
κυρώσεις που θα στοιχήσουν οικονομικά στην Τουρκία, μέχρι σήμερα,
είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητείται
εντόνως στις Βρυξέλλες αλλά και
στη Λευκωσία. Όπως αναφέρουν
ξένοι διπλωματικοί κύκλοι, η Λευκωσία το τελευταίο διάστημα κατέβαλε σοβαρές προσπάθειες για
να πετύχει συγκεκριμένες κυρώσεις

σε αρκετά πρόσωπα, αλλά και σε
εταιρείες που συνεργάζονται με την
TPAO. Μάλιστα, η Κυπριακή Δημοκρατία έδωσε λεπτομερή στοιχεία
για τη δράση προσώπων και εταιρειών που σχετίζονται με την TPAO,
με τους Ευρωπαίους να είναι πλήρως
ενήμεροι. Όπως αναφέρουν κύκλοι
των Βρυξελλών δύο κράτη μέλη, η
Φιλανδία και η Ουγγαρία, είχαν υποσχεθεί στην Τουρκία ότι δεν θα ληφθούν μέτρα και πως η σελίδα με
τις κυρώσεις που αφορούν πρόσωπα
και τις συγκεκριμένες εταιρείες θα
μείνει λευκή.
Η σελίδα των κυρώσεων βεβαίως

δεν θα παραμείνει λευκή, καθώς θα
ληφθούν μέτρα εναντίον προσώπων.
Πρόσωπα που σίγουρα δεν είναι
πολιτικά, όπως ανέμεναν κόμματα
της αντιπολίτευσης, αλλά μικρός
αριθμός υπαλλήλων των εταιρειών
(και χαμηλόβαθμοι αλλά υψηλόβαθμοι) που θα τους απαγορεύεται στην
ουσία η είσοδος στην Ε.Ε. και θα
παγοποιηθεί περιουσία στην Ε.Ε,
σε όσους διαθέτουν. Ένα από τα
ζητήματα που θα κρίνουν και την
αποτελεσματικότητα των μέτρων
είναι κατά πόσο τα πρόσωπα που
βρίσκονται στη λίστα των κυρώσεων
έχουν περιουσία στην Ε.Ε. Το σε-

νάριο πάντως πρόκλησης οικονομικού κόστους στις εταιρείες που
συνεργάστηκαν με την τουρκική
εταιρεία απομακρύνεται, καθώς διπλωματικοί κύκλοι θεωρούν πολύ
δύσκολη ακόμη και τη συμπερίληψη
της TPAO σε κυρώσεις, πόσο μάλλον
τη συμπερίληψη άλλων εταιρειών.

Συναντήσεις με Άγκυρα
Σημειώνεται πως στις προθέσεις
επιβολής κυρώσεων ήταν το πάγωμα των συναντήσεων κορυφής
Ε.Ε. – Τουρκίας και ο τερματισμός
των επαφών υψηλού επιπέδου των
28 με την Τουρκία. Μέτρα τα οποία

Οι «NAVTEX» και η τουρκική συμπεριφορά







Του ΚΥΡΙAΚΟΥ Ν. ΠΟΧAΝΗ

Με «ΑΝΤΙ- NAVTEX» αντέδρασε η Άγκυρα
στην κοινή άσκηση Κύπρου-Γερμανίας
που έγινε νότια της κυπριακής ΑΟΖ και
ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης.
Κατά τη διάρκεια της άσκησης ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε
«ΑΝΤΙ- NAVTEX» διά της οποίας χαρακτηρίζεται άκυρη η οδηγία που εξέδωσε το
ΚΣΕΔ δεσμεύοντας την περιοχή νότια της
Κύπρου. Ταυτόχρονα, προχώρησε στην
παράνομη δέσμευση περιοχών εντός της
Κυπριακής ΑΟΖ και της Ελληνικής υφαλοκρηπίδας για τη διεξαγωγή ασκήσεων από
το τουρκικό ναυτικό προσεχώς. Τι όμως
είναι οι «NAVTEX» και οι «ΑΝΤΙ- NAVTEX»,
οι οποίες μπήκαν αιφνιδίως στη ζωή μας;
Τα τελευταία χρόνια όχι μόνο μάθαμε για
αυτές, αλλά ακούμε και για τις «παράνομες
NAVTEX» η χρήση των οποίων, λίγο πολύ,
«απειλεί» και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
Το πλέον αδόκιμο από όσα έχουμε ακούσει,
είναι οι περιβόητες «ΑΝΤΙ- NAVTEX» οι
οποίες σκοπό έχουν την ακύρωση κάποιων
άλλων. Το «NAVTEX» είναι η συντετμημένη
ονομασία του διεθνούς συστήματος μετάδοσης πληροφοριών και οδηγιών που αφορούν στους ναυτιλλομένους, και που ονομάζεται NAVigational TEleX.
Είναι μία διεθνής, αυτοματοποιημένη,
μεσαίων συχνοτήτων και απευθείας εκτύπωσης Υπηρεσία, μέσω της οποίας μεταφέρονται οι λεγόμενες «Αγγελίες προς τους
Ναυτιλλομένους» (Notice to Mariners) που
σχετίζονται με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Αυτές οι Αγγελίες αφορούν κυρίως
σε μετεωρολογικά δελτία, ναυτιλιακούς
κινδύνους, καταστάσεις φάρων και άλλων
ναυτιλιακών βοηθημάτων, περιορισμούς
θαλάσσιας κυκλοφορίας, πεδία ναυτικών
ασκήσεων και ναυτικών πυρών όπως επίσης
σε περιπτώσεις ναυτικών αποκλεισμών
και σε χαρακτηρισμό θαλασσίων περιοχών
ως εμπόλεμων. Η Υπηρεσία NAVTEX είναι
εργαλείο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), του Διεθνούς Υδρογραφικού
Οργανισμού (ΙΗΟ) και της Παγκόσμιας
Υπηρεσίας Ναυτιλιακών Προειδοποιήσεων
(WWNWS). Είναι επίσης κύριο στοιχείο
του Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Συστήματος
Ασφάλειας Κινδύνων (GMDSS) και της Διεθνούς Συνθήκης για την Ασφάλεια της
Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS). Για την αποδοτικότερη χρησιμοποίηση της εν λόγω

Πρόκειται για Αγγελίες –
προειδοποιήσεις που
αφορούν στην εν γένει ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και
όχι σε δεσμεύσεις περιοχών

Η εκπομπή «ANTI-NAVTEX» όπως συχνά συμβαίνει από πλευράς Τουρκίας προκειμένου να

«καταργήσει» «NAVTEX» που εκδόθηκαν από το Κύπρος Ράδιο με σκοπό πολιτικό όφελος,
αποτελεί κατάχρηση του Συστήματος, κατάφωρη παραβίαση των θεσπισμένων κανονισμών
ασφαλείας, αλλά και επικίνδυνη ενέργεια σε μια περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται από «συνωστισμό» πολεμικών και εμπορικών πλοίων, ερευνητικών και εξεδρών γεώτρησης.
υπηρεσίας, οι ωκεανοί και οι θάλασσες
έχουν χωριστεί σε 21 περιοχές, οι οποίες
ονομάζονται Περιοχές Ναυσιπλοΐας (NAVAREAS – NAVigational AREAs) οι οποίες
αναγνωρίζονται με λατινικούς αριθμούς (I
– XXI) και περιλαμβάνουν Παράκτιους Ραδιοφωνικούς Σταθμούς (NAVTEXCRS – Coastal Radio Stations). Για κάθε NAVAREA,
έχει ορισθεί μία χώρα ως συντονιστής και
που είναι επιφορτισμένη με την ενοποίηση
και διανομή των Πληροφοριών Ασφάλειας
Ναυσιπλοΐας (MSI – Maritime Safety Information). Μέσα σε κάθε NAVAREA, έχουν
καθοριστεί οι λεγόμενες Περιοχές Εξυπηρέτησης (Service Area). Τα κράτη της Μεσογείου και Μαύρης Θάλασσας κι ως εκ
τούτου η Κύπρος, η Ελλάδα και η Τουρκία,
ανήκουν στην NAVAREA III, όπου συντονιστής είναι η Ισπανία. Η Κ.Δ., για την εξυπηρέτηση της περιοχής ευθύνης της έχει
συγκροτήσει τον Παράκτιο Σταθμό, το
γνωστό «Κύπρος Ράδιο». Ο Παράκτιος
Σταθμός «Κύπρος Ράδιο» με διακριτικό
κλήσεως 5ΒΑ άρχισε να εκπέμπει «Αγγελίες
προς Ναυτιλλομένους» το 1987 και από τις
30 Ιουνίου 2015 η παροχή υπηρεσιών του
έχει περιέλθει στις αρμοδιότητες του ΚΣΕΔ
Λάρνακας. Οι Αγγελίες εκπέμπονται με
βάση τα καθορισμένα πρότυπα και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο «Εγχειρίδιο
IMONAVTEX» και μπορούν να καλύψουν,
περιφερειακά τους σταθμούς εκπομπής,

μία περιοχή 250 ναυτικών μιλίων ή 450 χιλιομέτρων. Ο καθορισμός των περιοχών
εξυπηρέτησης του κάθε Παράκτιου μέσα
σε κάθε NAVAREA, έγινε από ειδική επιτροπή που συστάθηκε από το Διεθνή Υδρογραφικό Οργανισμό, με γνώμονα τη δημιουργία ενός συντονισμένου δικτύου εκπομπών για την παροχή των πληροφοριών
και για τις οποίες αναφερθήκαμε πιο πάνω.
Από την πιο πάνω συνοπτική ανάλυση εξάγεται το συμπέρασμα ότι η εκπομπή των
εν λόγω αγγελιών μέσα στις περιοχές εξυπηρέτησης των Παράκτιων Σταθμών, δεν
συνδέεται και δεν είναι συνυφασμένη με
κυριαρχία ή κυριαρχικό δικαίωμα σε αυτές
αλλά ούτε και δεσμεύει οτιδήποτε.
Οι «Αγγελίες προς Ναυτιλλομένους», ή
οι γνωστές «NAVTEX», αποτελούν προειδοποιήσεις που αφορούν στην εν γένει
ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και όχι σε δεσμεύσεις περιοχών. Με λίγα λόγια αποτελεί
μία αρμοδιότητα του παράκτιου κράτους
που την έχει αναλάβει μέσα στο πλαίσιο
διεθνών τεχνικών οδηγιών η οποία θα πρέπει να τυγχάνει της ανάλογης αποδοχής
και σεβασμού από τα λοιπά γειτνιάζοντα
κράτη προκειμένου να μην δημιουργούνται,
υπερκαλύψεις περιοχών (overlapping areas)
και ως εκ τούτου, σύγχυση από τους ναυτιλλομένους και το ενδεχόμενο ναυτικού
ατυχήματος. Το 2006, ο Συντονιστής της
NAVAREA III, κατέθεσε σχετικό χάρτη

στον οποίο καθορίστηκαν με σαφήνεια τα
όρια των περιοχών ευθύνης και εξυπηρέτησης κάθε Παράκτιου, χωρίς να υπάρχει
ένσταση από τα εμπλεκόμενα κράτη της
Αν. Μεσογείου. Το 2008, η Τουρκική Υδρογραφική Υπηρεσία ζήτησε από το Συντονιστή της NAVAREA ΙΙΙ, τον επανακαθορισμό των υπόψη περιοχών εξυπηρέτησης
κάτι που απορρίφθηκε από τον Γενικό Συντονιστή, με σχετική υπόδειξη ότι αλλαγές
των ορίων των υπόψη περιοχών θα μπορούν
να γίνουν αποδεκτές μετά από συμφωνία
όλων των εμπλεκομένων κρατών. Έτσι,
λοιπόν, η Τουρκία, μέσα πάντα στο πλαίσιο
των προσχεδιασμένων διεκδικήσεων της,
τόσο στο Αιγαίο όσον και στην Αν. Μεσόγειο, άρχισε μετά από το 2008, να εκπέμπει
σταδιακά δικές της αγγελίες σε περιοχές
εξυπηρέτησης του Κύπρος Ράδιο, αρχικά
κατόπιν αιτήσεως προς και μέσω της NAVAREA III (Ισπανία), και μετά με απευθείας
μετάδοση από τους δικούς της Παράκτιους
Σταθμούς, προκαλώντας σχετική σύγχυση
κυρίως στις περιοχές που βρίσκονται επίσημα στην ευθύνη της Κ.Δ. Η Τουρκία, διατηρώντας την ίδια προκλητική στάση, επανήλθε το 2017 με χάρτη απεικόνισης προτεινομένων Περιοχών Εξυπηρέτησης, στη
Μαύρη Θάλασσα, Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο,
που λίγο – πολύ ταυτίζονται με τις γνωστές
διεκδικήσεις της σε ΑΟΖ και Υφαλοκρηπίδα.
Εδώ όμως, θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι
οι υπόψη λειτουργικές θαλάσσιες ζώνες
όπως και οι ζώνες εθνικής κυριαρχίας,
καμία απολύτως σχέση έχουν με τις περιοχές
εξυπηρέτησης από τους Παράκτιους Σταθμούς.
Θα πρέπει επίσης να τονισθεί ότι οι παράτυπες ενέργειες της Τουρκίας, μέσα στο
πλαίσιο αυτής της ναυτιλιακής εξυπηρέτησης, δεν κατοχυρώνουν κάποια δικαιοδοσία στις περιοχές και πόσο μάλλον κυριαρχία ή παρόμοιο δικαίωμα.

Ο κ. Κυριάκος Ν. Ποχάνης είναι αρχιπλοίαρχος
(ε.α.) του Πολεμικού Ναυτικού.

απομακρύνονται, αν λάβουμε υπόψη τις τοποθετήσεις Ευρωπαίων
αξιωματούχων και κυβερνήσεων
κρατών μελών για την ανάγκη σύσφιξης της συνεργασίας Ε.Ε. με
την Τουρκία, δεδομένων και των
προκλήσεων που υπάρχουν στο
μεταναστευτικό. Φάνηκε και με
την πρόσφατη επίσκεψη του αντιπροέδρου της Κομισιόν Μαργαρίτη Σχοινά στην Άγκυρα για το
μεταναστευτικό, σε συνδυασμό με
τη συνέντευξή του στην «Κ», υποστηρίζοντας ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν κανάλια επικοινωνίας Ελλάδας –Τουρκίας.

Σε τι αποσκοπούν
οι παράτυπες
τουρκικές NΑVTEX
Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κ.Δ. και
ως εκ τούτου δεν συνεργάζεται με αυτή.
Αν δηλαδή ήθελε να εκδώσει κάποια Αγγελία μέσα στα πλαίσια της ασφάλειας
των ναυτιλλομένων, εντός της Περιοχής
Εξυπηρέτησης του Κύπρος Ράδιο, η ενδεδειγμένη ενέργεια θα ήταν η συνεργασία
και ο συντονισμός, όπως συμβαίνει σε παρόμοιες περιπτώσεις μεταξύ άλλων κρατών.
Είναι προφανές όμως ότι ο στόχος της
είναι η συνύφανση ενός πολιτικού προβλήματος με διεθνείς τεχνικές διαδικασίες
που καμία απολύτως σχέση έχουν μεταξύ
τους. Η εκπομπή Αγγελιών, από πλευράς
Τουρκίας, σε περιοχές αρμοδιότητας του
Κύπρος Ράδιο, αποτελεί παρατυπία τεχνικής φύσεως η οποία είναι αντίθετη προς
τους κανονισμούς ασφαλείας που έχουν
θεσπιστεί μέσα στο πλαίσιο του Διεθνούς
Ναυτιλιακού Οργανισμού και του Διεθνούς
Υδρογραφικού Οργανισμού. Παρατυπία
που δυνατόν να αντιμετωπισθεί αρμοδίως,
με συστάσεις για συμμόρφωση από την
πλευρά των Οργανισμών, διότι δημιουργεί
σύγχυση στους ναυτιλλομένους με πιθανό
κίνδυνο ατυχήματος, κάτι που σίγουρα
δεν επιθυμούν. Από την άλλη, αν το περιεχόμενο της Αγγελίας αφορά σε δραστηριότητες που σκοπό έχουν την αμφισβήτηση της δικαιοδοσίας της Κ.Δ. στην
επίσημα καθορισθείσα περιοχή ευθύνης
της, οι ενδεδειγμένες παραστάσεις είναι
σίγουρο ότι γίνονται από το Υπουργείο
Εξωτερικών σε διεθνές επίπεδο, όπως και
για κάθε άλλη παρόμοια ενέργεια. Η εκπομπή όμως «ANTI-NAVTEX» όπως συχνά
συμβαίνει από πλευράς Τουρκίας προκειμένου να «καταργήσει» «NAVTEX» που
εκδόθηκαν από το Κύπρος Ράδιο με σκοπό
πολιτικό όφελος, αποτελεί κατάχρηση του
Συστήματος, κατάφωρη παραβίαση των
θεσπισμένων κανονισμών ασφαλείας,
αλλά και επικίνδυνη ενέργεια. Οι ενέργειες
που γίνονται μέχρι σήμερα από τους αρμόδιους Οργανισμούς για αντιμετώπιση
του φαινομένου, εκτιμώνται ως αναποτελεσματικές και οι συστάσεις χλιαρές παρά
τις εντονότατες παραστάσεις από την
πλευρά μας, το δε ενδεχόμενο ναυτικού
ατυχήματος, είναι μεγάλο και κυρίως σε
μια περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται από
«συνωστισμό» πολεμικών και εμπορικών
πλοίων, ερευνητικών και εξεδρών γεώτρησης.
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Αλλαγές Αβέρωφ
με ορίζοντα το 2021
Δίνει έμφαση στο αστικό ακροατήριο με την επιστροφή Χάρη
και τις αλλαγές στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Η παραίτηση του Λευτέρη Χριστοφόρου από τη θέση του αναπληρωτή
προέδρου του ΔΗΣΥ δεν αποτέλεσε
κεραυνό εν αιθρία στην Πινδάρου,
αλλά ήταν η προδιαγεγραμμένη πορεία μετά και την περιρρέουσα που
είχε δημιουργηθεί για να θέσει εαυτόν στη διάθεση του κόμματος. Η
κίνησή του, αποτελεί την τελευταία
πράξη στη διαδικασία ανανέωσης
του κόμματος. Διαδικασία που ξεκίνησε με τον διορισμό της Στέλλας
Κυριακίδου στην Κομισιόν, τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης και τις
αλλαγές στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτές οι αλλαγές λένε εντός Πινδάρου ότι θα βοηθήσουν το κόμμα
να στείλει το μήνυμα ότι ο ΔΗΣΥ
ανανεώνεται και ίσως να ορθοποδήσει από τη φθορά που υπέστη,
όντας 7 χρόνια στη διακυβέρνηση
του τόπου, λαμβάνοντας ποσοστά
που θα του επιτρέψουν να διατηρήσει την πρωτιά. Για τη διατήρηση
της πρωτιάς, ο Αβέρωφ Νεοφύτου
στοχεύει στο να ενισχύσει με πρόσωπα τη φιλελεύθερη τάση του κόμματος την οποία απώλεσε τα τελευταία χρόνια.

Συμφωνία των τριών
Μετά και την προαναγγελθείσα
παραίτηση του Χάρη Γεωργιάδη από
το Υπουργείο Οικονομικών και τη
δήλωσή του στην «Κ» πως βλέπει
θετικά την επιστροφή στην Πινδάρου, άρχισαν πολλοί να μιλούν για
παραίτηση του Λευτέρη Χριστοφόρου από τη θέση του αναπληρωτή
και τη διεκδίκησή της από τον απερχόμενο υπουργό Οικονομικών. Και
δεν λέχθηκε τυχαία, καθώς υπήρξε,
όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η
«Κ», μία άτυπη συμφωνία μεταξύ Νίκου Αναστασιάδη, Αβέρωφ Νεοφύτου
και Χάρη Γεωργιάδη για μία τέτοια
διευθέτηση, καθώς ο πρόεδρος της
Δημοκρατίας θέλει τον κ. Γεωργιάδη
να αναλαμβάνει τα ηνία του κόμματος. Φάνηκε άλλωστε με την ανάρτησή του αμέσως μετά τον ανασχηματισμό, δίδοντάς του, σύμφωνα με
συναγερμικούς κύκλους, το δακτυλίδι
για το κόμμα. Υπενθυμίζεται ότι ο
Χάρης Γεωργιάδης, μέχρι και τις
εκλογές του 2018 και ιδιαίτερα πριν
από την κατάρρευση του Συνεργατισμού, θεωρείτο από πολλούς ως ο








Άτυπη συμφωνία μεταξύ
Αναστασιάδη, Αβέρωφ
και Χάρη για να διεκδικήσει τη θέση του αναπληρωτή προέδρου.
επόμενος πρόεδρος του ΔΗΣΥ και
ο κύριος εσωκομματικός αντίπαλος
του Αβέρωφ Νεοφύτου σε μία περίοδο
που οι σχέσεις του με τον πρόεδρο
της Δημοκρατίας δεν ήταν οι καλύτερες. Φιλοδοξία που για άλλους εγκαταλείφθηκε, ενώ για άλλους θεωρείται πως επί του παρόντος παίρνει
παράταση, διεκδικώντας τη θέση
του δεύτερου τη τάξει και προετοιμάζοντας το έδαφος για την προεδρία
στη συνέχεια.
Η διευθέτηση της τριανδρίας,
όμως, δεν περιλάμβανε τον κ. Χριστοφόρου και το τι σκέφτεται ο ίδιος
να κάνει. Καθόλου τυχαίο ότι το
πρώτο διάστημα, στον στενό του
περίγυρο υποστήριζε πως κανείς
δεν είχε συζητήσει μαζί του το ενδεχόμενο να παραιτηθεί, ενώ δημοσίως υπογράμμιζε με νόημα πως
μόλις πριν από έναν χρόνο επανεξελέγη χωρίς ανθυποψήφιο στη θέση. Οι θέσεις του διαφοροποιήθηκαν
μετά και το μήνυμα που έστειλε
προς τις Βρυξέλλες η Πινδάρου ότι
στη γενική συστράτευση του κόμματος, όλοι θα πρέπει να θέσουν
εαυτόν στη διάθεση του ΔΗΣΥ. Ο
Λευτέρης Χριστοφόρου, γνωστός
για τον κομματικό του πατριωτισμό,
ξεκαθάρισε, όπως και το 2014, όταν
τέθηκε ζήτημα παραίτησής του, πως
μπορεί να υπηρετήσει το κόμμα και
από τη θέση του απλού μέλους και
αυτό κλείδωσε μετά και την κίνηση
της περασμένης Παρασκευής. Ο
ίδιος, πάντως, διαψεύδει ότι υπήρξε
οποιαδήποτε συμφωνία για παραίτησή του ούτως ώστε να αναλάβει
ο Χάρης Γεωργιάδης, αν και εκφράζει
την ελπίδα πως οι αλλαγές θα βοηθήσουν το κόμμα.

Οι σκέψεις Αβέρωφ
Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ φαίνεται
να αντιλαμβάνεται πως οι χειρισμοί
της διακυβέρνησης Αναστασιάδη
δεν έχουν αφήσει ανεπηρέαστο το
κόμμα, ενώ και το αποτέλεσμα των
ευρωεκλογών έχει δείξει πως η σκλη-

ρή στροφή του ΔΗΣΥ στο Κυπριακό,
όχι μόνο δεν του έχει βγει, αλλά έχει
απομακρύνει την προοδευτική τάση
του κόμματος. Μία επανάληψη των
όσων διαμείφθηκαν στις ευρωεκλογές θεωρείται πως θα αποβεί μοιραία.
Όχι μόνο για τα ποσοστά του κόμματος αλλά και για τις ευγενείς φιλοδοξίες του Αβέρωφ Νεοφύτου.
Ένα κακό αποτέλεσμα θα θεωρηθεί
–έστω και αδίκως– εν πολλοίς δική
του ήττα και θα ανοίξει τον δρόμο
για την εξεύρεση άλλου υποψηφίου
για τις προεδρικές εκλογές του 2023.
Θα επαναληφθεί συνεπώς το σενάριο
του 2008, όταν ο Νίκος Αναστασιάδης έριξε στην προεκλογική μάχη
τον Ιωάννη Κασουλίδη. Αυτή τη φορά τη θέση του κ. Κασουλίδη λέγεται
πως θα λάβει ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος έχει σημαντικό έρεισμα
στο συναγερμικό ακροατήριο αλλά
και ευρύτερα. Νίκη στις βουλευτικές
εκλογές ιδιαίτερα μετά και το δύσκολο κλίμα που επικρατεί από τη
διακυβέρνηση Αναστασιάδη θα θεωρηθεί προσωπική του νίκη που θα
του προσδώσει τους κατάλληλους
πολιτικούς πόντους για να διεκδικήσει με αξιώσεις το 2023.
Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος είναι
ένα δυνατό ψηφοδέλτιο στη Λευκωσία που θα φέρει κοντά την αστική
Λευκωσία. Πέραν της επιστροφής
Χάρη και της παρουσίας του Δημήτρη Δημητρίου που «τσιμπά» από
όλο το συναγερμικό και ευρύτερο
ακροατήριο, η είσοδος των Ξένιας
Κωνσταντίνου, η οποία έχει ιδιαίτερο
έρεισμα στο προοδευτικό ακροατήριο και Μιχάλη Σοφοκλέους, με έρεισμα στη φιλελεύθερη αστική Λευκωσία, ενώ αμφότεροι έχουν διαφωνήσει ανοικτά με τον τρόπο που
κινήθηκε ο ΔΗΣΥ στις ευρωεκλογές,
αλλά και με τον πρόεδρο Αναστασιάδη, θεωρείται ως μήνυμα ότι ο
Αβέρωφ Νεοφύτου στοχεύει όχι
μόνο να φέρει κοντά τη φιλελεύθερη
τάση που απώλεσε τα προηγούμενα
χρόνια, αλλά και να την ενισχύσει,
αλλάζοντας το προφίλ του κόμματος,
το οποίο είχε καθαρά συντηρητικό
χρώμα τα τελευταία χρόνια. Το ερώτημα που εγείρεται είναι κατά πόσο
αυτές οι αλλαγές είναι αρκετές για
να διατηρήσουν τον ΔΗΣΥ στην
πρωτιά και να αποσείσουν την όποια
φθορά έχει υποστεί το τελευταίο
διάστημα.

Το να ξανακερδίσει την αστική Λευκωσία και τη φιλελεύθερη τάση που απομακρύνθηκε τα τελευταία χρόνια από τον
ΔΗΣΥ είναι το κύριο στοίχημα του συναγερμικού προέδρου.

Δύο αναγνώσεις για Γεωργιάδη
Είτε ισχύει είτε όχι η συμφωνία,
το σίγουρο είναι πως ο Χάρης Γεωργιάδης θα διεκδικήσει στο ανώτατο συμβούλιο του κόμματος τη
θέση του αναπληρωτή προέδρου,
με τις απόψεις να διχάζονται κατά
πόσο αυτή η κίνηση είναι ένδειξη
ανανέωσης. Το κατά πόσο τον
βοηθά στην εικόνα του για παράδειγμα η αίσθηση που δόθηκε ότι
προωθείται τόσο από τον πρόεδρο
της Δημοκρατίας όσο και από τον
πρόεδρο του ΔΗΣΥ είναι ένα ζήτημα που σηκώνει συζήτηση.
Ο τέως υπουργός Οικονομικών
έχει ακόμα σημαντικό έρεισμα
στους Συναγερμικούς με δεδομένο
ότι στη βάση πέρασε το αφήγημα
ότι ανεξαρτήτως της εξέλιξης του
Συνεργατισμού, ο ίδιος έβαλε πλάτη για να σώσει το καράβι που
ονομάζεται κυπριακή οικονομία.
Καθόλου τυχαία και η κίνηση των
πλείστων υποψηφίων βουλευτών
του 2016, να ζητήσουν από τον
Χάρη Γεωργιάδη να ανοίξει τον
προεκλογικό τους. Θεωρείται πως
ο ίδιος θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση
στην προεκλογική καμπάνια –κάτι
το οποίο δεν μπορούσε να κάνει

Στη Λευκωσία θα υπάρξει συνωστισμός νέων στελεχών που θα διεκδικήσουν εκλογή, ενώ για τον Χάρη
Γεωργιάδη αποτελεί την κρίσιμη
καμπή που θα καταδείξει αν η βάση
τον επιβραβεύει για τη θητεία του
στο Υπουργείο Οικονομικών ή όχι.
ο Λευτέρης Χριστοφόρου όντας
στις Βρυξέλλες– καθώς είναι το
χαρτί του για να αποδείξει ότι ο
Συνεργατισμός δεν έκαψε το πολιτικό του μέλλον και να εκλεγεί
βουλευτής Λευκωσίας το 2021.

Καταδεικνύει βεβαίως και ότι
ο Αβέρωφ Νεοφύτου έχει θέσει
ως στόχο να φέρει κοντά το αστικό
ακροατήριο και τη φιλελεύθερη
τάση. Τάση που απομακρύνθηκε
λόγω Κυπριακού αλλά και εξαιτίας
της προεκλογικής εκστρατείας
του κόμματος στις ευρωεκλογές.
Υπάρχουν, ωστόσο, και οι φωνές
εντός του ΔΗΣΥ που θεωρούν πως
η θέση που αναλαμβάνει ο Χάρης
Γεωργιάδης δεν στέλνει μήνυμα
ανανέωσης, καθώς είναι ήδη αρκετά λαβωμένος πολιτικά από την
παραμονή του στο Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό σε συνδυασμό
με την απομάκρυνση του Λευτέρη
Χριστοφόρου από την ηγεσία,
μπορεί να έχει αρκετές προεκτάσεις για τον Συναγερμό. Ο ίδιος
ξεκαθάρισε βεβαίως πως θα μείνει
κοντά στο κόμμα, δουλεύοντας
με τον ίδιο τρόπο, ωστόσο, ερώτημα είναι ποιος θα καλύψει τη
λαϊκή Δεξιά κατά τη διάρκεια της
προεκλογικής εκστρατείας. Ακροατήριο που έχει ως κύριο εκπρόσωπο τον Λευτέρη Χριστοφόρου
και αποτελεί τη σπονδυλική στήλη
του κόμματος.

ΑΡΘΡΟ / Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Η

περιοδεία του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στην
περιοχή του Κόλπου ήταν
μια ανειλημμένη υποχρέωση που
η ελληνική διπλωματία είχε αναβάλει
για αρκετό καιρό για διάφορους λόγους. Το παράθυρο σοβαρής κρίσης
που άνοιξε στην Ανατολική Μεσόγειο, μετά το τουρκολιβυκό σύμφωνο
για τις θαλάσσιες ζώνες, υποχρεώνει
την Αθήνα να αναζητήσει διαύλους
με τις σουνιτικές μοναρχίες του

Ολοκληρωτική διπλωματία
αραβικού κόσμου, από τον Κόλπο
μέχρι το Μαγκρέμπ. Οι βλέψεις επέκτασης της επιρροής της Αγκυρας
στην περιοχή από τη βόρεια Συρία
και τη Λιβύη μέχρι το Κατάρ, το
Σουδάν και τη Σομαλία, όσες δόσεις
μεγαλομανίας και αν υποδηλώνουν,
αποτελούν ένα αγκάθι στο πλευρό
του αραβικού εθνικισμού και των
ιδιότυπων χαρακτηριστικών του.
Η Τουρκία του Ερντογάν ουσιαστικά «φλερτάρει» με δυνάμεις οι

οποίες απεργάζονται την ανατροπή
πολιτικών δεδομένων δεκαετιών
στον αραβικό κόσμο. Οι μοναρχίες
που αποτελούσαν την καρδιά του
Αραβικού Συνδέσμου αμφισβητούνται, οι δυνάμεις που αναδύονται
στη θέση τους είναι αμφίβολο αν
προοιωνίζονται θετικές εξελίξεις
για το σύνολο της Μεσογείου, περιλαμβανομένου του ανατολικού
μέρους της, που αφορά και την Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα

πρέπει να είναι ενεργή και, υπό
αυτή την έννοια τουλάχιστον, θα
πρέπει να υπάρξει μια μικρή διπλωματική επανάσταση.
Ο διπλωματικός μαραθώνιος του
κ. Δένδια είναι εξαιρετικά χρήσιμος,
ωστόσο θα πρέπει να εμπλακούν
ενεργά και οι κατά τόπους ελληνικές
αντιπροσωπείες. Οι πρεσβείες θα
πρέπει να μετατραπούν σε μικρές
αεικίνητες μονάδες εκπροσώπησης
των ελληνικών συμφερόντων, με

σκοπό τη μεταφορά της συζήτησης
στην ουσία. Η εποχή που οι διπλωμάτες αποτελούσαν καλοντυμένους
φορείς των εθνικών χρωμάτων οφείλει να περάσει ανεπιστρεπτί. Η Ελλάδα παραμένει μια χώρα βαθιά ριζωμένη στις ευρωατλαντικές δομές,
ωστόσο, σε μια περίοδο αναδόμησης
των ισορροπιών στην ευρύτερη περιοχή, δεν επιτρέπεται επανάπαυση
σε κανένα επίπεδο. Ο,τι ισχύει για
τον αραβικό κόσμο, ισχύει και για

τη Ρωσία. Η Αθήνα πρέπει να αποκαταστήσει ταχείς και αποτελεσματικούς διαύλους με τη Μόσχα, η
οποία αποτελεί σίγουρα έναν εταίρο
δίχως τη συγκατάθεση του οποίου
η Αγκυρα δύσκολα μπορεί να κινηθεί
στη βόρεια Συρία, αλλά και στη Λιβύη. Αυτή η εξαιρετικά δύσκολη
περίοδος που έχει ήδη ανοιχτεί
απαιτεί ένα ρεσιτάλ «ολοκληρωτικής» διπλωματίας από την πλευρά
της Αθήνας. Ιδωμεν.
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Οι νομικές αδυναμίες της συγχώνευσης δήμων

Η

προτεινόμενη μεταρρύθμιση
της τοπικής αυτοδιοίκησης,
με κύρια κατεύθυνση τη συγχώνευση δήμων και κοινοτήτων,
παρουσιάζεται ως δεδομένη ως να
αφορά μόνο την εξασφάλιση της
απαιτούμενης κοινοβουλευτικής
πλειοψηφίας. Καλό όμως είναι να
αντιλαμβανόμαστε ότι ενδέχεται
να υπάρχουν νομικές αδυναμίες
στη διαδικασία με την οποία επιδιώκεται η συγχώνευση και όρια
στη δυνατότητα της Βουλής να νομοθετήσει προς τούτο. Το άρθρο
αυτό δεν αφορά τα τεχνοκρατικά
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
της προτεινόμενης μεταρρύθμισης
ούτε τη σοφία οποιασδήποτε επί
μέρους συγχώνευσης, παρά μόνο
τη νομική διάσταση του πράγματος.
Κατ’ αρχάς, η δομή και η λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης
δεν είναι πλέον αποκλειστικά θέμα
που αφορά την κυπριακή νομοθεσία
ώστε να εμπίπτει στην απόλυτη
κρίση του Κυπρίου νομοθέτη. Από
το 1988 η Κυπριακή Δημοκρατία
έχει κυρώσει τον Ευρωπαϊκό Χάρτη
Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Συμβουλίου της Ευρώπης με τον Κυρωτικό Νόμο 27/1988. Ως εκ τούτου,
ο Χάρτης όχι απλώς αποτελεί μέρος
του Κυπριακού δικαίου, αλλά και
έχει αυξημένη ισχύ έναντι της κυπριακής νομοθεσίας δυνάμει του
Άρθρου 169 του Συντάγματος εφ’
όσον συνιστά διεθνή συμφωνία. Η
θεμελιακή αρχή του Χάρτη, όπως
διατυπώνεται στο προοίμιό του,
είναι η αρχή της δημοκρατικότητας
στην τοπική αυτοδιοίκηση, βάσει
της οποίας και αναγνωρίζεται ευθέως
το δικαίωμα των πολιτών να συμμετέχουν στη διαχείριση των αφορώντων την τοπική αυτοδιοίκηση.
Σε αυτό το πνεύμα, το Άρθρο 5 του
Χάρτη ορίζει συγκεκριμένα όσον
αφορά το θέμα μας, ότι: «Για κάθε
τροποποίηση των τοπικών εδαφικών
ορίων, πρέπει να διεξάγονται εκ

Του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗ







Η Κυπριακή Δημοκρατία
δεν είναι πλέον ελεύθερη
να διαφοροποιεί με νομοθεσία τα των δήμων
παρά μόνο ενεργώντας
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής
Αυτοδιοίκησης του Συμβουλίου της Ευρώπης
τον οποίο έχει ενσωματώσει στο δίκαιό της.
των προτέρων διαβουλεύσεις με
τους ενδιαφερομένους οργανισμούς
τοπικής αυτοδιοίκησης, ενδεχομένως μέσω δημοψηφίσματος εφόσον
επιτρέπεται από τον νόμο».
Εφαρμόζοντας την αρχή αυτή
του Χάρτη υπεράνω της δικής της
νομοθεσίας, η Κυπριακή Δημοκρατία
έχει τροποποιήσει αναλόγως τον
περί Δήμων νόμο ακόμα και πριν
από την κύρωση του Χάρτη. Συγκεκριμένα – Το άρθρο 5 του νόμου
προνοεί ότι συγχώνευση μονάδας
τοπικής αυτοδιοίκησης (όρος που
περιλαμβάνει και δήμο) με όμορο
δήμο μπορεί να γίνει με διάταγμα
του Υπουργικού Συμβουλίου εφ’
όσον υποβάλλεται αίτημα από την
εν λόγω μονάδα τοπικής αυτοδιοίκησης ή ο ίδιος κρίνει ότι είναι επιθυμητή η συγχώνευση και εφ’ όσον
συγκατατίθεται ο όμορος δήμος,
οπότε και διεξάγεται δημοψήφισμα
στην εν λόγω μονάδα το οποίο να
απολήγει στην έγκριση της συγχώνευσης για να καταστεί δυνατή η
έκδοση του διατάγματος.
Στο ίδιο πνεύμα είναι και το άρθρο 6, το οποίο αφορά την κατάργηση δήμου με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου και απαιτεί δημοψήφισμα εφ’ όσον τούτο ζητηθεί

από τον επηρεαζόμενο δήμο, το άρθρο 7, το οποίο αφορά την αλλαγή
ονόματος δήμου με διάταγμα του
Υπουργικού Συμβουλίου (την οποία
εμμέσως συνεπάγεται και η συγχώνευση δήμων) και απαιτεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
με πλειοψηφία τριών τετάρτων των
μελών του, και το άρθρο 8, το οποίο
αφορά τον επανακαθορισμό, τροποποίηση, επέκταση ή περιορισμό
των δημοτικών ορίων δήμου με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου
(τα οποία εμμέσως συνεπάγεται και
η συγχώνευση δήμων) και απαιτεί
προς τούτο αίτηση των ενδιαφερομένων αρχών. Στα άρθρα αυτά, λοιπόν, όπως και στο άρθρο 5, αναγνωρίζεται η αρχή της συμμετοχής
και συγκατάθεσης των δημοτών
και της τοπικής αρχής σε ενέργειες
της κεντρικής κυβέρνησης που την
επηρεάζουν, σύμφωνα με τη θεμελιακή αρχή του Χάρτη, και ειδικά
όσον αφορά τη συγχώνευση όμορων
δήμων σύμφωνα με τη ρητή επιταγή
του Άρθρου 5 αυτού για δημοψήφισμα.
Εφ’ όσον, λοιπόν, ισχύουν οι ως
άνω πρόνοιες του περί Δήμων Νόμου, δεν είναι νομικά δυνατή η συγχώνευση όμορων δήμων χωρίς δη-

μοψήφισμα σύμφωνα με το άρθρο
5, ούτε η επακόλουθη της συγχώνευσης αλλαγή του ονόματος δήμου
χωρίς απόφαση τριών τετάρτων
των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 7, ούτε
ο επακόλουθος της συγχώνευσης
επανακαθορισμός, τροποποίηση,
επέκταση ή περιορισμός των δημοτικών ορίων των επηρεαζόμενων
δήμων χωρίς προς τούτο αίτησή
τους σύμφωνα με το άρθρο 8. Η
συγκατάθεση του δήμου ή και των
δημοτών του είναι έτσι απαραίτητη
για κάθε μεταβολή που τον αφορά.
Περαιτέρω, η συγχώνευση βάσει
του άρθρου 5 επιτρέπεται μόνο μεταξύ όμορων δήμων, που δεν είναι
πάντοτε η περίπτωση στις προτεινόμενες συγχωνεύσεις, αφού, π.χ.
στην περίπτωση της Δερύνειας, αυτή δεν είναι όμορος με την Αγία Νάπα. Η πρόνοια για συγχώνευση μόνο
μεταξύ όμορων δήμων δεν είναι τυχαία αλλά πολύ λογική και πραγματιστική, βασιζόμενη στη γεωγραφική
συνάφεια των δήμων που καθορίζει
και τα ενδεχόμενα κοινά τους συμφέροντα.
Εξ άλλου, η διαδικασία την οποία
ο ίδιος ο νόμος καθορίζει στα άρθρα
5, 6, 7 και 8 είναι διά διατάγματος

του Υπουργικού Συμβουλίου. Ως εκ
τούτου, δεν είναι δυνατή η διά νόμου
μεταβολή της υπόστασης και των
δεδομένων των δήμων ως άνω παρά
μόνο μέσω της διαδικασίας που
προβλέπεται στα εν λόγω άρθρα.
Ενδεχόμενη δε κατάργηση των
άρθρων 5, 6, 7 και 8 και συγχώνευση
των δήμων με νόμο χωρίς την εμπλοκή και συγκατάθεση των δήμων
και των δημοτών θα αντιστρατεύεται τόσο τη γενική αρχή όσο και ειδικά το άρθρο 5 του Χάρτη, που
όπως ελέχθη δεν μπορεί να γίνει,
αφού ο Χάρτης υπερισχύει της κυπριακής νομοθεσίας, και θα συνιστά
καθολική αναίρεση της αρχής της
δημοκρατικότητας που διέπει τον
Χάρτη και το Άρθρο 5 αυτού αφού
θα αποκλείει εντελώς τους πολίτες
και τους επηρεαζόμενους δήμους
από το να έχουν δημοκρατικό λόγο
στη συγχώνευση. Συγχρόνως, θα
συνιστά κατάργηση κεκτημένων
δικαιωμάτων των δήμων και των
δημοτών που μόνο ως οπισθοδρόμηση της δημοκρατικής διακυβέρνησης θα μπορεί να χαρακτηρισθεί.
Σε τέτοια περίπτωση, ο επηρεαζόμενος δήμος και ενδεχομένως και
οι δημότες του θα μπορούν και οφείλουν να απευθυνθούν προς το Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών
Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο είναι επιφορτισμένο
με το καθήκον της παρακολούθησης
της εφαρμογής του Χάρτη και να
του ζητήσουν να εξετάσει κατά
πόσο η Δημοκρατία τηρεί τις υποχρεώσεις της βάσει του Χάρτη, ιδιαίτερα την αρχή της δημοκρατικότητας ως προς τη διαδικασία της
συγχώνευσης. Και εν πάση περιπτώσει βέβαια, οποιοσδήποτε επηρεαζόμενος δήμος ή δημότης θα
μπορεί να εγείρει θέμα παρανομίας
της συγχώνευσης και λειτουργίας
του νέου δήμου ως κατά παράβαση
του Χάρτη με προσφυγή ενώπιον
του Διοικητικού Δικαστηρίου, προ-

σβάλλοντας οποιαδήποτε απόφαση
του νέου δήμου που τους επηρεάζει,
οπότε το θέμα μπορεί τελικά να καταλήξει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ανατρέποντας όλη τη μεταρρύθμιση
και εκθέτοντας τη Δημοκρατία.
Η ουσία του θέματος είναι ότι η
Δημοκρατία δεν είναι πλέον ελεύθερη να διαφοροποιεί με νομοθεσία
τα των δήμων παρά μόνο ενεργώντας στο πλαίσιο του Χάρτη τον οποίο
έχει ενσωματώσει στο δίκαιό της
και ο οποίος, ως κυρωθείσα διεθνής
σύμβαση έχει αυξημένη ισχύ από
τους δικούς της νόμους. Υπάρχουν
αξίες, όπως είναι η δημοκρατική
συμμετοχή των πολιτών στα αφορώντα την τοπική αυτοδιοίκηση,
που έχουν τεθεί από τον Χάρτη και
τον ίδιο τον νόμο υπεράνω οποιωνδήποτε τεχνοκρατικών επιδιώξεων όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης
που λέγεται ότι διέπει τους σκοπούς
της προτεινόμενης μεταρρύθμισης.
Οι τελικές επιλογές που απευθύνονται στις αλλαγές στη δομή και
λειτουργία των δήμων ανήκουν
στους ίδιους τους δημότες, οι οποίοι
και επηρεάζονται ευθέως και όχι
στην οποιαδήποτε πατερναλιστική
πολιτική της κεντρικής κυβέρνησης
που προκαθορίζει μονομερώς τι
είναι για το καλό των δήμων. Ούτε
θα άρμοζε να ήταν διαφορετικά. Η
αναγκαστική διά νόμου συγχώνευση
δήμων την οποία έστω και ένας δήμος δεν επιθυμεί προσβάλλει όχι
μόνο την ιδέα της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και την ίδια την ιδέα
της τοπικής ταυτότητας ως συνισταμένης από ανθρώπους με συναισθήματα και όχι απρόσωπα οικονομολογικά και τεχνοκρατικά δεδομένα.

Ο κ. Δημήτρης Χατζηχαμπής
είναι πρώην πρόεδρος
του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
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Ο ΝΙΚΟΣ ΝΟΥΡΗΣ ΣΤΗΝ «Κ»

Εκ των πραγμάτων η Κύπρος
είναι μόνη της στο μεταναστευτικό
Οι παράνομες ροές από τα κατεχόμενα αλλά και η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ψηλά στην ατζέντα του νέου ΥΠΕΣ
Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΜΑΡΑ

Στην πρώτη του συνέντευξη ως
υπουργός Εσωτερικών ο Νίκος Νουρής παρουσιάζει το πλαίσιο των
ενεργειών του, καθορίζοντας την
ατζέντα και τις προτεραιότητές
του. Ο κ. Νουρής αξιολογεί ως το
πιο σοβαρό πρόβλημα που καλείται
να διαχειριστεί και να επιλύσει τις
παράνομες ροές από τα Κατεχόμενα. Για την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης ο υπουργός Εσωτερικών
εμφανίζεται ανοιχτός σε διάλογο
όχι όμως σε αλλαγές που αγγίζουν
τον πυρήνα των αλλαγών. Δεικτικός
είναι ο κ. Νουρής και για το επενδυτικό πρόγραμμα με τις υπηκοότητες.
–Είστε σε ένα υπουργείο, το μεγαλύτερο από πλευράς αρμοδιοτήτων. Υπάρχουν θέματα τα
οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης;
–Σαφέστατα υπάρχουν. Αυτή
τη στιγμή, ύψιστης προτεραιότητας
είναι η προώθηση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας για την τοπική αυτοδιοίκηση. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Το ένα νομοσχέδιο, το ένα από τα τρία, των
επαρχιακών συμπλεγμάτων, είναι
ήδη στη Βουλή και έχει τύχει επεξεργασίας, για το δεύτερο περί Δήμων είμαστε στην τελική φάση.
Ευελπιστώ αρχές Ιανουαρίου να
έχει ολοκληρωθεί, που είναι και το
δυσκολότερο και των περί κοινοτήτων το οποίο θεωρώ ότι θα είναι
έτοιμο για να προωθηθούν στη
Βουλή. Η μεταρρύθμιση θα αλλάξει
τη ζωή των πολιτών και θέλω να
ελπίζω ότι τα κοινοβουλευτικά κόμματα θα τη στηρίξουν. Είμαι έτοιμος
να παρακάθομαι στις συνεδρίες
της Επιτροπής Εσωτερικών και δύο
φορές την εβδομάδα για να ολοκληρώσουμε αυτή τη μεταρρύθμιση, το συντομότερο δυνατόν για
να πάει στην Ολομέλεια για ψήφιση.
Δεύτερη προτεραιότητα είναι το
μεταναστευτικό, το οποίο δεν επιδέχεται καμιάς καθυστέρησης στην
αντιμετώπισή του. Είναι ένα πρόβλημα που εάν δεν το αντιμετωπίσουμε σωστά, μπορεί να αποδειχθεί ότι αποτελεί κίνδυνο και
για τον κοινωνικό ιστό της χώρας.
–Όπως είναι δομημένο το
Υπουργείο Εσωτερικών μπορεί να
παράγει αποτελεσματικό έργο;
–Δεν πρόκειται να κρυφτώ. Η
κρατική μηχανή αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και έχει πολλές
δυσλειτουργίες, όμως αυτό που
έχω βιώσει τις πρώτες μέρες παρουσίας μου στο Υπουργείο είναι
πως μέσα σε αυτή τη δαιδαλώδη
κρατική μηχανή υπάρχει ένα πολύ
αξιόλογο στελεχιακό δυναμικό και
είναι πρόκληση για τον κάθε υπουργό να εντοπίσει, αυτό το προσωπικό
για να μπορέσουμε να μεγιστοποιήσουμε την παραγωγή έργου. Θεωρώ, και έτσι είναι το Υπουργείο
Εσωτερικών είναι Υπουργείο του
πολίτη και σε αυτή την κατεύθυνση
θα κινηθώ.
–Προκύπτει ανάγκη κάποιες

Aδικες οι βολές
για τα διαβατήρια
–Η έρευνα για τα διαβατήρια που
δόθηκαν στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος πού βρίσκεται;

Εάν η Ε.Ε. ανταποκριθεί
θετικά στο αίτημά μας,
για την επανεγκατάσταση
συγκεκριμένου αριθμού
προσφύγων, τότε η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί κάλλιστα από μόνης
της, να διαχειριστεί το
πρόβλημα στα υπόλοιπα.

–Η Κύπρος βρέθηκε στο στόχαστρο και θεωρώ άδικο, τον τρόπο διαχείρισης της Κυπριακής
Δημοκρατίας απ’ όλους, συμπεριλαμβανομένων και των βολών
που δέχθηκε το επενδυτικό πρόγραμμα, κυρίως από το εσωτερικό, από την αντιπολίτευση. Το
λέω αυτό γιατί οι αριθμοί μιλούν
από μόνοι τους. Έχουμε παραχωρήσει συνολικά γύρω στις 4
χιλιάδες υπηκοότητες και φαίνεται να υπάρχουν προβληματικές
γύρω στις 26 περιπτώσεις, που
έχουν προωθηθεί στην τριμελή
επιτροπή για έρευνα.

–Δεν έχουν αφαιρεθεί διαβατήρια;

Δεν στρατιωτικοποιούμε
το ζήτημα και ούτε θέλουμε να στείλουμε αυτό
το μήνυμα και γι’ αυτό
οι περιπολίες που γίνονται είναι διακριτικές,
έχει υπάρξει εκπαίδευση
των συγκεκριμένων
σωμάτων ασφαλείας.
υπηρεσίες να μετακινηθούν σε
άλλα Υπουργεία;
–Υπάρχει συνάφεια με αρκετά
Υπουργεία και θα μπορούσε να μετακινηθούν, κάποιες υπηρεσίες.
Όπως για παράδειγμα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπου υπάρχουν
κάποιες επικαλύψεις. Είναι θέματα
που μπορούμε να συζητήσουμε,
ενδεχόμενα δε να μπορούσε να
δημιουργηθεί ένα πρόσθετο Υπουργείο, το οποίο θα αναλάβει ευθύνες
του ΥΠΕΣ. Αφενός θα δώσω όλες
τις δυνάμεις για να τιμήσω και να
ικανοποιήσω την πρόταση του προέδρου της Δημοκρατίας και αφετέρου θεωρώ πρόκληση την παραγωγή έργου, υπέρ των πολιτών.
–Έχετε ενώπιόν σας δύο σοβαρά
ζητήματα. Το πρώτο αφορά το
μεταναστευτικό. Τι παραλάβατε
και τι πρέπει να γίνει;
–Ήδη έχουμε τεράστιους ρυθμούς ροών, ιδιαίτερα από τη γραμμή
αντιπαράταξης προς τις ελεύθερες
περιοχές, και είναι γι’ αυτό τον
λόγο που έχουμε αποφασίσει πολύ
συγκεκριμένα μέτρα με πρώτο τις
πεζές, μεικτές περιπολίες Αστυνομίας και Στρατού, ξεκινώντας από
τη Λευκωσία σε μια προσπάθεια
να αντιμετωπίσουμε τις παράνομες
εισροές και σε ένα δεύτερο στάδιο
να εμπεδώσουμε το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Τρέχουμε μια
διαδικασία σύντμησης του χρόνου
εξέτασης των αιτήσεων πολιτικού
ασύλου. Σήμερα ο χρόνος εξέτασης
είναι υπέρμετρα μεγάλος. Έχουμε
πολλές συνεργασίες, ανάμεσα σε

Το επενδυτικό πρόγραμμα των υπηκοοτήτων θα πρέπει να συνεχισθεί, ξεκαθαρίζει ο Νίκος Νουρής. Ο υπουργός Εσωτερικών θεωρεί πως τα ύποπτα περιστατικά είναι λίγα σε σχέση με το σύνολο των διαβατηρίων που παραχωρήθηκαν.
αυτές και με το Ανώτατο το Δικαστήριο, προκειμένου να ξεπεράσουμε κάποιας νομικής φύσεως
προβλήματα. Έχουμε συμφωνήσει
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην
αποστολή έτοιμων μονάδων γραφειακών και της επιχορήγησης
συγκεκριμένου αριθμού γραφειακού προσωπικού, ώστε να ενδυναμωθεί η εξεταστική υπηρεσία
της Υπηρεσίας Ασύλου. Ανάλογα
με τις εξελίξεις θα ακολουθήσουν
και άλλες πολλές συγκεκριμένες
κινήσεις για να μπορέσουμε να
ελέγξουμε τους αριθμούς, παραμονής μεταναστών στην Κύπρο.
–Για την Πράσινη Γραμμή ειδικότερα;
–Χρειάζονται λεπτοί χειρισμοί.
Έχει εκπονηθεί συγκεκριμένο σχέδιο για να μπορέσουμε να ελέγξουμε τις μεταναστευτικές ροές. Εάν
κάποιος αναλογισθεί πως το 80%
των μεταναστών που εισρέουν παράνομα στη Δημοκρατία προέρχεται από τα Κατεχόμενα και το υπόλοιπο από θαλάσσης, αντιλαμβάνεται πως το πρόβλημα είναι υπαρκτό.
–Εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα το Υπουργικό Συμβούλιο
ενίσχυσε τον κανονισμό διέλευσης από τα οδοφράγματα. Έχετε

στοιχεία που να δείχνουν ότι τα
μέτρα αποδίδουν;
–Είναι πρώιμο και πρόωρο να
εξάγονται συμπεράσματα. Είναι
μια αλληλουχία δράσεων που πρέπει να γίνουν με πολλά συναρμόδια
υπουργεία, όπως Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Άμυνας. Επί της πολιτικής και όχι επί
της στατιστικής, είναι ξεκάθαρη
η βούληση της κυβέρνησης και θα
προσπαθήσουμε άμεσα να υλοποιήσουμε τις εξαγγελίες.
–Μέχρι ποιο βαθμό η Κύπρος
από μόνη της μπορεί, αν μπορεί,
να διαχειριστεί τις μεταναστευτικές ροές;
– Εκ των πραγμάτων η Κύπρος
αυτή τη στιγμή είναι μόνη της. Η
προσδοκία και η προσπάθεια που
γίνεται είναι μόνο προς μια κατεύθυνση, τη μεγάλη μας οικογένεια,
την Ε.Ε. Εάν η Ε.Ε. ανταποκριθεί
θετικά στο αίτημά μας, για την επανεγκατάσταση συγκεκριμένου αριθμού προσφύγων, τότε η Κυπριακή
Δημοκρατία μπορεί κάλλιστα από
μόνη της να διαχειριστεί το πρόβλημα στα υπόλοιπα. Και στη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών
και στον τρόπο σίτισης και ενσωμάτωσης στον κοινωνικό ιστό. Υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί το

πρόβλημα, φθάνει να υπάρχει και
η συναίνεση και η διάθεση εκ μέρους της Ε.Ε. για να αντιληφθεί πως
δεν μπορεί η Κύπρος να φιλοξενεί
στα εδάφη της μετανάστες που το
ποσοστό τους ανέρχεται στο 3,5%
του πληθυσμού. Είναι ένας αριθμός
υπέρμετρα μεγάλος που πρέπει να
συγκρατηθεί και ο μοναδικός τρόπος
είναι να αποδεχθούν οι ευρωπαϊκές
χώρες μια ισότιμη και ισομερή κατανομή μεταναστών που εμείς τους
έχουμε υπολογίσει στις 5 χιλιάδες.
Η μοναδική βοήθεια που θέλουμε
είναι στην απορρόφηση αριθμού
μεταναστών .
–Ποια η ανάγκη για κοινές περιπολίες Αστυνομίας και Εθνικής
Φρουράς;
–Για αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, ξεκινώντας
από συγκεκριμένη περιοχή. Επίσης,
θέλουμε να στείλουμε το ξεκάθαρο
μήνυμα προς τους πολίτες και τους
επισκέπτες πως αυτή η χώρα έχει
σώματα ασφαλείας. Από την άλλη
είμαι κατηγορηματικός, δεν στρατιωτικοποιούμε το ζήτημα και ούτε
θέλουμε να στείλουμε αυτό το μήνυμα και γι’ αυτό οι περιπολίες που
γίνονται είναι διακριτικές, έχει
υπάρξει εκπαίδευση των συγκεκριμένων σωμάτων ασφαλείας.

–Όχι. Το ποσοστό είναι εξαιρετικά χαμηλό σε σχέση με τον συνολικό αριθμό και τα οφέλη τα
οποία έχει προσφέρει το πρόγραμμα, στη συγκεκριμένη δύσκολη στιγμή που βίωσε η Κύπρος. Την ίδια ώρα ξεκαθαρίζουμε. Επειδή τα κριτήρια ήταν
διαφορετικά και σαφώς πιο χαλαρά κατά την έναρξη του προγράμματος, ναι, ενδεχόμενα αρκετές υπηκοότητες που δόθηκαν τότε, εάν σήμερα υποβάλλονταν, οι αιτήσεις με τα νέα
κριτήρια που ισχύουν να μην εγκρίνονταν. Σήμερα έχουμε τα
πλέον αυστηρά κριτήρια, μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε.
Έχουμε βάλει οροφή στην παραχώρηση, μέχρι 700 διαβατήρια για κάθε χρόνο. Ήδη για φέτος δεν φθάνουν το ανώτερο
όριο. Έγινε υπέρμετρα φασαρία
και κριτική εναντίον της κυβέρνησης. Ωστόσο και σήμερα
υπάρχει λάθος στον τρόπο με
τον οποίο πολιτευόμαστε στο
πρόγραμμα. Θεωρώ πως τα νέα
κριτήρια μπορούσε να μην ήταν
τόσο αυστηρά, όπως ενδεχόμενα και το 2011 δεν υπήρχε η εμπειρία του προγράμματος να
μπορούσαν τα κριτήρια να ήταν
πιο αυστηρά.

–Μπορεί να συνεχισθεί το επενδυτικό πρόγραμμα ή πρέπει να τερματισθεί;

–Θα εκφράσω την προσωπική
μου θέση και θα πω ναι πρέπει
να συνεχισθεί. Είναι ένα εργαλείο που έχει βοηθήσει τα μέγιστα την Κύπρο. Αυτό δεν σημαίνει πως υποστηρίζω, πως θα
πρέπει να γίνουν λάθη ή να αφήσουμε να γίνονται λάθη. Θα στείλουμε λανθασμένο μήνυμα, κατά την εκτίμησή μου, εάν προχωρήσουμε σε αναστολή του προγράμματος, είναι ωσάν να ομολογούμε ότι φτιάξαμε μια μηχανή παραγωγής υπηκοοτήτων για
να υπηρετήσουμε κάποιους συγκεκριμένους σκοπούς.

Για την κυβέρνηση δεν είναι αυτοσκοπός οι συνενώσεις δήμων ή κοινοτήτων
–Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα
αφορά τη μεταρρύθμιση στην
τοπική αυτοδιοίκηση. Πότε θα
πάει το πακέτο νομοσχεδίων
στη Βουλή;
–Η προσδοκία μου είναι εντός
Ιανουαρίου. Κλείνουμε την τελική
προσπάθεια με την Ένωση Δήμων. Θέλω να ελπίζω πως τις επόμενες λίγες μέρες θα είναι ενώπιον
όλων μας και το τελικό κείμενο,
με τις προσθαφαιρέσεις που έχουν
γίνει.
–Με τους ρυθμούς που υπάρχουν
είναι εφικτό η μεταρρύθμιση να
είναι πραγματικότητα μέχρι τον
ερχόμενο Μάρτιο;
–Όπως και στο ΓεΣΥ έτσι και

στη μεταρρύθμιση, οι εμπλεκόμενοι
είναι πολλοί, τα κοινοβουλευτικά
κόμματα έχουν διαφορετικές απόψεις. Θα γίνουν πολλές συνεδρίες
για να καταλήξουμε σε ένα τελικό
αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να προεξοφλήσω τη στάση των κομμάτων,
αυτό που μπορώ να πω είναι πως
η πόρτα μου θα είναι ανοιχτή, ιδιαίτερα για τα κόμματα. Δεύτερον
είμαι έτοιμος να συζητήσω με οποιοδήποτε θα το ήθελε, επί των συγκεκριμένων νομοσχεδίων για να
λύσουμε απορίες. Η κυβέρνηση θα
υποστηρίξει τη συγκεκριμένη πρόταση, με επιχειρήματα και θέλω
να πιστεύω ότι θα είμαστε αρκούντως πειστικοί για να μπορέσουμε

να φέρουμε κοντά και συναινετικά
το κοινοβουλευτικά κόμματα για
να περάσουμε και να ψηφίσουμε
τη νομοθεσία.
–Επί της αρχής, η στάση του
ΑΚΕΛ είναι βοηθητική;
–Δεν θέλω να τοποθετηθώ για
το κάθε κόμμα. Σέβομαι τις θέσεις
του κάθε κόμματος. Θα έχω συναντήσεις μαζί τους. Η προσδοκία
μου είναι να επικρατήσει, εάν είναι
δυνατόν, μια ομόφωνη προσέγγιση
στη μεταρρύθμιση.
–Σε σχέση με το μέγεθος των
αλλαγών, οι αντιδράσεις που καταγράφονται είναι διαχειρίσιμες.
Οι αντιδράσεις αυτές μπορούν
να επιφέρουν αλλαγές;

–Οι αντιδράσεις είναι απόλυτα
κατανοητές και δικαιολογημένες.
Όταν προχωράς σε μια τόσο ριζοσπαστική μεταρρύθμιση θα ήταν
αφύσικο, αδιανόητο, να μην υπήρχαν αντιδράσεις. Από εκεί και μετά
με σεβασμό στην αντίθετη άποψη
δεν έχω ακούσει καμία από τις αντιδράσεις να εστιάζεται σε συγκεκριμένες διαφωνίες επί των νομοσχεδίων πέρα από τα τοπικιστικού
χαρακτήρα θέματα. Ο καθένας που
έχει διαφωνήσει είναι γιατί δεν θέλει να ενσωματωθεί με τον άλφα
ή τον βήτα, στα θέματα των συνενώσεων. Για την κυβέρνηση δεν
ήταν και δεν είναι αυτοσκοπός οι
συνενώσεις δήμων ή κοινοτήτων.

Είναι όμως αναγκαία προϋπόθεση
και το όχημα μετάβασης στη νέα
εποχή. Όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, έχουν συμφωνήσει ότι το υφιστάμενο μοντέλο τοπικής αυτοδιοίκησης έχει κλείσει τον κύκλο
του. Κρατώ την τελευταία απόφαση
της Ένωσης Δήμων που ήταν ομόφωνη. Το έχουν πει οι τοπικοί άρχοντες με τον πλέον δημοκρατικό
τρόπο. Για το θέμα των αλλαγών.
Εμείς έχουμε τη θέση μας, θα επιχειρηματολογήσουμε, δεν είμαστε
δογματικοί. Εμείς δεν θα έχουμε
ένσταση να συζητήσουμε κάποιες
διαφοροποιήσεις, αλλά το να αλλάξουμε δομικά συστατικά της μεταρρύθμισης αυτό δεν θα το πρά-

ξουμε. Δεν συζητούμε αλλαγές. Είμαστε ανοιχτοί σε συζήτηση.
–Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί
το σκηνικό, σε πολιτικό και τοπικό επίπεδο, πιστεύετε πως η
μεταρρύθμιση θα ολοκληρωθεί
αισίως;
–Οι πρώην συνάδελφοί μου,
στην τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί
από εκεί προέρχομαι, θα ακούσουν
τους πολίτες τους, τις ανάγκες τους
και είμαι σίγουρος πως στο τέλος
της ημέρας θα μπουν στην άκρη
όλα εκείνα τα προβλήματα οι πικρίες ή οι διαφωνίες που υπάρχουν,
μεταξύ τοπικών αξιωματούχων και
θα πρυτανεύσει αυτό που ο πολίτης
θέλει.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

l

11

Οι τρεις μάγοι της Βουλής και τα δώρα τους για το ΓεΣΥ
Κάτι τρέχει..

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Κάτι ψήνεται στον χώρο της υγείας που,
όπως πληροφορούμαι, θα εκτονώσει το
συγκρουσιακό κλίμα που υπάρχει για το ΓεΣΥ. Εμπλοκή έχουν τρία κόμματα τα οποία
βγαίνουν μπροστά για να σπάσει ο πάγος
μεταξύ ιδιωτικού τομέα υγείας και κυβέρνησης. Πρόσωπο που γνωρίζει από πρώτο χέρι
τα τεκταινόμενα, υποστηρίζει πως η προσπάθεια που καταβάλλεται έχει σοβαρές πιθανότητες να στεφθεί με επιτυχία, αρκεί και
ο Λόφος του Προεδρικού να πατήσει πάνω
στην πρόταση που έχει ετοιμασθεί. Η πρόταση με βάση τα όσα γνωρίζω δεν αλλάζει
τη φυσιογνωμία του ΓεΣΥ, αλλά βελτιώνει
σημαντικά προβλήματα του συστήματος, τα
οποία θα έπρεπε να είχαν επιλυθεί, πριν το
ΓεΣΥ μπει στη ζωή μας.

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

Ο εκ Πάφου υπουργός Εξωτερικών
έδωσε το άπαν των δυνάμεών του για
τις κυρώσεις στην Τουρκία, οι οποίες
όπως όλα δείχνουν θα είναι σαν αυτές
που εξαγγέλλει μέρα παρά μέρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα χαϊδεύουν τον σουλτάνο της Άγκυρας και τα αφτιά τα δικά μας.

••••
Ανοίγει ο δρόμος

Η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή στη Βουλή, μου έλεγε
πρόσωπο που συμμετείχε, ουσιαστικά άνοιξε
τον δρόμο για διορθωτικές κινήσεις στο ΓεΣΥ.
Ακόμα και κόμματα που στο παρελθόν δεν
ήθελαν να ακούσουν κουβέντα, φαίνεται να
κατανοούν πως χρειάζονται κάποιες αλλαγές
για να δουλέψει το σύστημα. Το μόνο κόμμα
που παραμένει αμετακίνητο είναι το ΑΚΕΛ, το
οποίο συνεχώς επαναλαμβάνει όχι σε αλλαγή
της φυσιογνωμίας του ΓεΣΥ, τη στιγμή που
και ο Δημοκρατικός Συναγερμός διαβεβαιώνει πως το ΓεΣΥ δεν αλλάζει. Ακόμα και αυτές οι ιδιωτικές κλινικές, λένε τώρα πως το
ΓεΣΥ ήλθε για να μείνει και πως η ένταξή τους
στο σύστημα είναι μονόδρομος.

••••
Οι κινέζοι της ΕΣΚ

••••
Οι φόβοι του ΥΠΕΣ
«Υπουργέ, σου ετοιμάζω μια πρόταση για το ΓεΣΥ με την οποία ο φίλος μου ο Άντρος θα κόβει κούρβες, τώρα τις γιορτές, στις Πάνω και Κάτω
Αρόδες».

Οι αναφορές του γενικού εισαγγελέα για
διεφθαρμένα μέσα και δημοσιογράφους,
στη τετριμμένη λογική κάποιος, κάπου, κάποτε δεν με εξέπληξε. Αυτό που προκαλεί
τεράστια έκπληξη είναι η απουσία του εκφραστικού οργάνου των δημοσιογράφων,
της Ένωσης Συντακτών Κύπρου. Ούτε μια
ανακοίνωση, όχι για υπεράσπιση των μελών
της, αλλά για να μπει επιτέλους ένα τέρμα
στην επικίνδυνη και προσβλητική τακτική
του τσουβαλιάσματος ενός επαγγελματικού
κλάδου. Στην ΕΣΚ το παίζουν Κινέζοι και δεν
βγήκαν να καλέσουν τους δύο γενικούς, εισαγγελέα και ελεγκτή, να πουν δημόσια τα
πράγματα με το όνομά τους. Και ύστερα
ενοχλεί που λένε πως είναι μόνο για χορούς
και πανηγύρια.

••••

ζεστό προεδρικό δώρο προς τη δύναμη της
ΕΛΔΥΚ για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Μια αγκαλιά και ένα ευχαριστώ διά
στόματος του Νίκου Αναστασιάδη. Η ΕΛΔΥΚ
που διαχρονικά και δικαιωματικά συνεχίζει να
έχει μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές όλων
μας. Άξιος πρεσβευτής της Ελλάδας στην Κύπρο. Όλα καλά και άγια. Καμία τετραήμερη
για Ελλάδα κ. πρόεδρε για τα παιδιά…

Έκλεισαν το μαγαζί

Και όμως συμβαίνει στην Κύπρο του πολιτισμού. Την περίοδο των γιορτών, Χριστουγέννων και νέου έτους, οι οργανισμοί που
παράγουν έργο πολιτισμού κατεβάζουν τα
ρολά και πάνε διακοπές. Εν αντιθέσει με άλλες χώρες όπου την περίοδο των γιορτών,
θεατρικά σχήματα και άλλα σύνολα είναι επί
σκηνής, στην Κύπρο η Συμφωνική Ορχήστρα
άφησε το φιλοθεάμον κοινό στα κρύα του
λουτρού. Σε άλλες χώρες το συγκεκριμένο
κομμάτι ψυχαγωγίας βρίσκεται επί ποδός
προσφέροντας πολλές προτάσεις στο κοινό.
Εδώ μάλλον λειτουργούν με δεδομένα δημόσιου τομέα. Κλείνουν το μαγαζί πριν από
τα Χριστούγεννα και το ανοίγουν μετά τα

Φώτα. Όχι θα κάτσουν να σκάσουν. Υπάρχουν μέρες και μετά τις γιορτές.

••••
« Έφυγε» κύριος

Η παραίτηση του Λευτέρη Χριστοφόρου,
από τη θέση του αναπληρωτή προέδρου του
ΔΗΣΥ δεν εξέπληξε. Αυτό που αφήνει πίσω
με τον τρόπο εξόδου του, αφορά τον ίδιο
πρώτα ως άνθρωπο και μετά ως πολιτικό. Η
παραίτηση δεν ήταν επιλογή του και όσα
επικαλέστηκε δημόσια τιμούν τον ίδιο. Βεβαίως ανοιχτά δεν πιέστηκε να παραιτηθεί
αλλά η περιρρέουσα ατμόσφαιρα ήταν αυτή
που οδήγησε τον Αμμοχωστιανό ευρωβου-

λευτή του ΔΗΣΥ να δώσει χώρο στην Πινδάρου για την επιστροφή του Χάρη Γεωργιάδη
στο κόμμα, βάζοντας στην άκρη για την ώρα,
τις όποιες κομματικές του φιλοδοξίες. Στάση
που καταγράφεται στα θετικά και που σίγουρα θα την εξαργυρώσει όταν θα έλθει το
πλήρωμα του χρόνου.

••••
Τα δώρα του προέδρου

«Και του χρόνου να είναι μια χρονιά με ευχάριστες προοπτικές για την Ελλάδα μας, αλλά και για την Κύπρο μας. Μπορεί να είστε
μακριά από τα σπίτια σας, αλλά πάλι είστε σε
δική σας πατρίδα, σε δικό σας χώμα». Το πιο

Στο Υπουργείο Εσωτερικών τρέχουν να
ολοκληρωθεί ο έλεγχος των νομοσχεδίων
για τη μεταρρύθμιση, της τοπικής αυτοδιοίκησης από τη Νομική Υπηρεσία, προκειμένου να ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή. Η
ανησυχία του νέου υπουργού είναι να έχει
ολοκληρωθεί η ψήφιση των νομοσχεδίων
πριν ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, για
τις βουλευτικές του 2021. Και οι λόγοι είναι
προφανείς. Οι μουχταραίοι που αντιδρούν
με τις συνενώσεις, ήδη έχουν διαμηνύσει
στη Λευκωσία πως τους περιμένουν στην
επόμενη κάλπη για να τους στολίσουν καταλλήλως. Προειδοποιήσεις που στρέφονται και προς το ΑΚΕΛ που έχει πει ναι. Ο Νίκος Νουρής με εμπειρία στα κοινοβουλευτικά, γνωρίζει από πρώτο χέρι πως λειτουργούν τα κόμματα σε προεκλογικές περιόδους, σε παντός είδους πιέσεις και εφαρμόζει το ρητό «Των φρονίμων τα παιδιά πριν
πεινάσουν μαγειρεύουν».
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Μέχρι εδώ ωραία
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

γεις εμμέσως στη συζήτηση διάφορα «ευαίσθητα» θέματα χωρίς να
χρειασθεί να διακινδυνεύσεις ενοχλήσεις και παρεξηγήσεις. Ας πούμε, δεν χρειάζεται να θέσεις ρητώς
το ζήτημα ότι και εμείς χρωστάμε
στους ξένους, δεν είναι μόνον εκείνοι που μονίμως μας χρωστάνε. Τίθεται από μόνο του, το υποβάλλει η
ίδια η αφήγηση.

Η Επιτροπή «Ελλάδα 2021», που

διοργανώνει τους εορτασμούς των
200 ετών της σύγχρονης Ελλάδας,
παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα το επιτελικό σχέδιό της για τη μεγάλη επέτειο. Λάθος, συγγνώμη! Για
να είμαι ακριβής, όταν λέω ότι η Επιτροπή παρουσίασε, εννοώ ότι η Γιάννα παρουσίασε. Η επιτροπή των 31
επιλέκτων παρίστατο βεβαίως, αφού
ήταν η πρώτη ολομέλειά της, και μάλιστα μίλησαν αργότερα. Το σχέδιο,
όμως, το παρουσίασε η Γιάννα.

Ο δεύτερος άξονας είναι «η δυναμι-

Το πρώτο που σημείωσα είναι ότι,

τόσο στην προετοιμασία όσο και
στις εκδηλώσεις του εορτασμού, η
Επιτροπή έχει αποφασίσει να
απλώσει τις δράσεις της σε ολόκληρη την επικράτεια, αλλά και στην
ομογένεια. Προφανώς, αυτό γίνεται
επειδή η πρόθεση της οργανωτικής
επιτροπής (και του πρωθυπουργού)
είναι να αξιοποιηθεί ο εορτασμός
για την τόνωση της εθνικής αυτοσυνειδησίας – κατά κάποιον τρόπο,
σαν φάρμακο στην κουλτούρα του
διχασμού. Ολο αυτό το ωραίο «ταρατατζούμ», εν πάση περιπτώσει,
να εξάψει έναν πατριωτισμό, του
είδους εκείνου που μας κάνει για
λίγο να υπερβαίνουμε τις γραμμές
του διχασμού. Ελπίζω, βέβαια, να
πρόκειται για έναν σύγχρονο πατριωτισμό, όχι για εκείνον της φουστανέλας· και θεωρώ τις ελπίδες
μου βάσιμες, διότι, αντικειμενικά,
στην Επιτροπή υπερτερούν αριθμητικά οι σοβαροί άνθρωποι.

Αν αυτός είναι ο σκοπός, δηλαδή ο

εορτασμός να τονώσει (και είθε να
εκσυγχρονίσει, θα προσέθετα) τον
πατριωτισμό όλων των Ελλήνων, τότε σωστά ανοίγεται η διοργάνωση
σε ολόκληρη την Ελλάδα. Θα ήταν
ανόητο να συγκεντρωθεί σε μεγα-

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

λειώδεις εκδηλώσεις που θα αφορούσαν μόνο τα μεγάλα αστικά κέντρα. Από την άλλη πλευρά, βέβαια,
η διεύρυνση είναι πάντα εχθρός της
εμβάθυνσης. Αν λοιπόν δεν υπάρχει τουλάχιστον κεντρική ιδέα, η
διοργάνωση κινδυνεύει να διασπαρεί σε ασημαντότητες, που δεν θα
αφήσουν κάτι ουσιαστικό (δηλαδή,
πνευματικό – γιατί ντρέπομαι να το
πω;), αλλά μόνο βρυσούλες, γεφυράκια και άλλα τέτοια, στην καλύτερη περίπτωση. Σωστά το θέτει η
Γιάννα, ότι η επιτυχία της διοργάνω-

σης θα εξαρτηθεί εντέλει από τη
συμμετοχή του κόσμου. Οταν όμως
προσθέτει ότι «αυτή η γιορτή είναι
από όλους για όλους χωρίς αποκλεισμούς και μπορεί να εκφραστεί
με τρόπους όσους η φαντασία και η
δημιουργικότητα επιτρέπουν», ένα
«ωχ!» σου περνά αστραπιαία από το
μυαλό. Στην Ελλάδα δεν είμαστε;
Οι δράσεις της διοργάνωσης θα

αναπτυχθούν επάνω σε τέσσερις
άξονες. Ο πρώτος, προσωπικά, με
ενθουσιάζει: είναι η σύνδεση της

Ελληνικής Επανάστασης με τον κύκλο των ευρωπαϊκών επαναστάσεων της περιόδου. Αυτό είναι ό,τι
ακριβώς μας λείπει και το χρειαζόμαστε, δηλαδή η κατανόηση της
Ιστορίας μας μέσα στην ευρύτερη
εικόνα του κόσμου. Δεν μας μικραίνει αυτό –ας το πούμε απώλεια της
ιστορικής μοναδικότητάς μας–,
όπως φοβούνται ορισμένοι. Αντιθέτως, μας μεγαλώνει στις σωστές
διαστάσεις μας, διότι από την αφήγηση προβάλλει η εικόνα μιας χώρας η οποία για τα μέτρα της συχνά

βρίσκεται στην πρωτοπορία των τάσεων της Ευρωπαϊκής Ιστορίας.
Η πολυτιμότερη προσφορά αυτής

της υπόθεσης θα ήταν αν μας άφηνε
μια εικόνα της ιστορικής διαδρομής
μας που επιτέλους θα περιέχει και
τον υπόλοιπο κόσμο. Θα ήταν ουσιώδης συμβολή στην αντιμετώπιση
αυτού που, καλώς ή κακώς, το λέμε
συχνά «εθνικό αυτισμό». Μάλιστα, η
σύνδεση της δικής μας Επανάστασης με την Ευρωπαϊκή Ιστορία είναι
ένας έξυπνος τρόπος για να εισαγά-

κή της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας», δηλαδή το σήμερα. Ομολογουμένως, εδώ υπάρχει ένα σημαντικό
χρονικό άλμα: πηδήξαμε δύο αιώνες, τι έγινε στο μεταξύ και φθάσαμε στο σήμερα; Σοφό το άλμα, όμως·
διότι αν καθίσεις να εμπλακείς με
τους κατά καιρούς διχασμούς που
σημάδεψαν την πορεία μας, εφαρμόζεις τη συνταγή της αυτοκαταστροφής. Η Επιτροπή θα κατέληγε
μια διαρκής αναπαράσταση των επικών εμφύλιων συγκρούσεων της
σύγχρονης Ιστορίας μας – σαν παραλλαγή του σκετς των Μόντι Πάιθον
με τις κυρίες. Αλλωστε, η δυναμική
που προκύπτει από την εικόνα των
200 ετών της ανεξαρτησίας είναι ευρωπαϊκή. Με παθογένειες, κουσούρια, σακατιλίκια, πείτε τα όπως θέλετε, πάντως σαφώς ευρωπαϊκή.

Τώρα, για τους άλλους δύο άξονες

δεν έχω χώρο να επεκταθώ. Θα είμαι σύντομος, λοιπόν. Ο ένας είναι
«οι προοπτικές για το μέλλον», και
η σύνδεσή του με τους δύο προηγούμενους είναι αυτονόητη. Ο άλλος είναι οι μεγάλοι Ελληνες των
200 ετών, αλλά δεν έχει σημασία:
με τη Γιάννα πρόεδρο, κανείς άλλος
δεν έχει πιθανότητες...
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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ΒΟΛΕΣ / Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

Υπάρχουν όρια
στον εμπαιγμό

Η χαρά
των Χριστουγέννων

Δυστυχώς (ή ευτυχώς) δεν πείθει κανέναν πολίτη ούτε το ξαφνικό ενδιαφέρον του προέδρου της Βουλής αλλά
ούτε και του προέδρου του ΔΗΣΥ για
τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει
το ΓΕΣΥ. Μπορεί η μνήμη μας σ’ αυτό
τον τόπο να συναγωνίζεται με κείνη του χρυσόψαρου
(και είναι γνωστό πλέον ότι σ’ αυτό το θλιβερό
δεδομένο ποντάρουν οι πολιτικοί μας αρχηγοί για
να μας εμπαίζουν) αλλά υπάρχει και ένα όριο, το
οποίο όταν το περάσουν, ξυπνά η χαμένη μας μνήμη.
Και αρχίζουμε να θυμόμαστε ποιοι πολέμησαν (κρυφά
και φανερά) το ΓΕΣΥ και ποιοι ακόμα και την υστάτη,
όταν ο πρώην υπουργός Υγείας κ. Παμπορίδης μιλούσε
για Ιούδες, προσπάθησαν να δυναμιτίσουν, για δικά
τους μικροκομματικά συμφέροντα, το μεγαλύτερο
καλό που είδε ποτέ ο τόπος. Και είναι κάτι περισσότερο
από τραγικό να εμφανίζονται σήμερα οι πολέμιοι
του ΓΕΣΥ ώς προστάτες του, έχοντας την εσφαλμένη
βεβαιότητα ότι θα μας πείσουν πως εκείνο για το
οποίο κόπτονται είναι να διορθώσουν τις όποιες
στρεβλώσεις του συστήματος υγείας.
Και μόνο που αποφασίζει ο κ. Συλλούρης όλως
«τυχαίως», την ώρα που βρίσκεται σε τελική ευθεία
ο διάλογος για την ένταξη των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, να συγκαλέσει σύσκεψη πολιτικών αρχηγών,
όχι μόνο δεν προκαλεί ανακούφιση η κίνησή του,
αλλά το ακριβώς αντίθετο. Δημιουργεί τις εύλογες
υποψίες πως και πάλι παίζονται «παιχνίδια» πίσω
από την πλάτη του κόσμου και πως «ομάδες πίεσης»
κινούν υπόγεια νήματα εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος. Πότε προηγουμένως και για ποιο σημαντικό
θέμα ο κ. Συλλούρης επέδειξε ενδιαφέρον να συγκαλέσει σύσκεψη πολιτικών αρχηγών; Και με ποια
αρμοδιότητα η Βουλή ανακατεύεται στη διαχείριση
των προβλημάτων του ΓΕΣΥ; Το έργο της Βουλής,
αν δεν απατώμαι, έχει τελειώσει με την ψήφιση των
σχετικών νομοσχεδίων, για τα οποία –θυμόμαστε
πολύ καλά– έπρεπε να δώσει μάχη ο πρώην υπουργός
Υγείας προκειμένου οι φίλτατοι βουλευτές να τα ψηφίσουν. Από πού και ώς πού τώρα συσκέπτονται για
να κάνουν και εισηγήσεις για την επίλυση των προβλημάτων; Δεν τους περνά καν από το μυαλό ότι ο
σκεπτόμενος πολίτης δεν είναι διατεθειμένος να
δεχτεί το παραμικρό κήρυγμα από αυτούς, εφόσον
πλέον γνωρίζει πως την ώρα που έπρεπε, είναι αυτοί
οι ίδιοι που προσπάθησαν υπογείως να δυναμιτίσουν
το σύστημα υγείας;
Μέσα σ’ αυτή τη σήψη και τη διαφθορά που πνίγει
τον δημόσιο βίο μας, αν κάτι έγινε προς το συμφέρον
του κόσμου είναι μόνο το ΓΕΣΥ. Κι’ αυτό χάρη στις
μάχες που έδωσε ο πρώην υπουργός Υγείας, ο οποίος
είχε το τσαγανό να τα βάλει με τα μεγαλοσυμφέροντα
και να μην πτοηθεί από τις μικροκομματικές μανούβρες
των πολιτικάντηδων μας. Αντιθέτως, τους ξεμπρόστιασε
όλους, υπογραμμίζοντας πως μέσα από το ΓΕΣΥ θα
κριθούν όλοι. Και είχε απόλυτο δίκαιο. Διότι κρίθηκαν
και απέτυχαν παταγωδώς να περάσουν το τεστ, δεδομένου ότι ο πολίτης εξακολουθεί να παρακολουθεί
τις συζητήσεις για το ΓΕΣΥ να επικεντρώνονται μόνο
στα συμφέροντα των γιατρών, των συνδικαλιστών
και των όποιων άλλων εμπλεκόμενων ομάδων δεν εννοούν να αντιληφθούν πως πρόκειται για τη μεγαλύτερη
μεταρρύθμιση που έγινε ποτέ και πως ως τέτοια
οφείλουν να τη σεβαστούν, παραμερίζοντας τα ιδιοτελή
τους συμφέροντα. Γι’ αυτό βέβαια χρειάζεται να έχει
κανείς συλλογική συνείδηση και όχι ατομική, κι αυτή
τη συνείδηση είναι που οφείλει κανείς να ξυπνήσει
σε όλους τους εμπλεκόμενους στο ΓΕΣΥ αν γνοιάζεται
πραγματικά για το συμφέρον του πολίτη. Αυτού του
πολίτη που για χρόνια σερνόταν σε ένα άθλιο σύστημα
δημόσιας υγείας, το οποίο εξευτέλιζε την αξιοπρέπειά
του, προκειμένου κάποιοι να συνεχίσουν απτόητοι
την ασυδοσία εις βάρος του. Ο πολίτης σήμερα είναι
διατεθειμένος να κάνει υπομονή ώστε να ξεπεραστούν
τα προβλήματα του ΓΕΣΥ. Εκείνο όμως το οποίο δεν
είναι διατεθειμένος να κάνει είναι να ανεχτεί τους
πάλαι ποτέ πολέμιους της αξιοπρέπειας του να παριστάνουν σήμερα, με απύθμενο θράσος, τους υπέρμαχους
της φιλοσοφίας που διέπει το ΓΕΣΥ.

νητες και οι διαρροές της κυβέρνησης ότι η
Ε.Ε. θα λάμβανε τα ίδια μέτρα εναντίον της
Τουρκίας, όπως αυτά που λήφθηκαν εναντίον
της Ρωσίας στο ζήτημα της Ουκρανίας.
Θλιβερές καταστάσεις, αν λάβουμε υπόψη
το σημερινό αποτέλεσμα. Και λέμε το σημερινό
αποτέλεσμα αν λάβουμε υπόψη πως στις Βρυξέλλες εξελίσσεται έντονο παρασκήνιο με τα
όποια μέτρα κυρώσεων εναντίον της Τουρκίας
για τις τουρκικές προκλήσεις να περιορίζονται
σε πρόσωπα και όχι σε εταιρείες που συνδέονται
με την TPAO. Κράτη μέλη προσπαθούν να αποφύγουν τα όποια δυναμικά μέτρα, άλλα πίσω
από κλειστές πόρτες υπόσχονται «λευκή» την
κόλλα των κυρώσεων προς την Τουρκία. Είτε
γιατί δεν θέλουν να τα βάλουν μαζί τους φοβούμενοι τις μεταναστευτικές ροές που απειλούν
τις χώρες τους είτε γιατί τη θεωρούν έναν καλό
σύμμαχο τον οποίο δεν θέλουν να χάσουν.
Ακόμα και η Ελλάδα και δεν το λέμε καταγγελτικά, διά του Ευρωπαίου επιτρόπου Μαργαρίτη
Σχοινά, διαμηνύει πως είναι πολύ σημαντικό
να υπάρχουν κανάλια επικοινωνίας Ελλάδας Τουρκίας. Καταρρίπτοντας το αφήγημα και τις
επιδιώξεις για πάγωμα υψηλών διαλόγων και
συναντήσεων.
Μεγαλοϊδεατισμοί και υπερφίαλες προσεγγίσεις που μόνο ζημιά μας έκαναν, αποτρέποντάς
μας από το να ακολουθήσουμε πολιτική με ψυχραιμία και ρεαλισμό. Οι υπεραπλουστεύσεις
και οι λεονταρισμοί υπήρξαν διαχρονικά μία
από τις μεγαλύτερες παθογένειες αυτού του τόπου. Από την αλαζονεία του Μακαρίου, τις διαβεβαιώσεις του Σπύρου Κυπριανού ότι δεν θα
ιδρυθεί το ψευδοκράτος, από την πολιτική του
ενεργού ηφαιστείου του Κληρίδη, τους παλληκαρισμούς του Τάσσου στα Ηνωμένα Έθνη
μέχρι και την πολιτική που ακολουθεί ο Νίκος
Αναστασιάδης σήμερα. Κοινός παρονομαστής
είναι η δημιουργία ψευδαισθήσεων για να διασωθεί το γόητρο και η εικόνα της διακυβέρνησης
στο εσωτερικό.
Η πολιτική όμως σήμερα ξεπερνά την όποια
επικοινωνιακή διαχείριση. Και με δεδομένο
ότι οι τουρκικές προκλήσεις δεν λένε να κοπάσουν, αλλά να ενταθούν, ίσως να είναι καιρός
να σκεφτούμε λίγο πιο ώριμα. Αφήνοντας κατά
μέρος τις μαγκιές ότι θα απομονώσουμε την
Τουρκία αλλά κυρίως τη δημιουργία ψευδαισθήσεων στο εσωτερικό. Γιατί είμαστε θλιβερά
μόνοι. Και κανείς δεν πρόκειται να έρθει να
μας σώσει.

Ξακουστός έλληνας ιερωμένος στις Ηνωμένες Πολιτείες, την ώρα κατά την οποία
χιλιάδες πιστοί προέπεμπαν για τον ουρανό
τον γέροντα της Αριζόνας, τον Εφραίμ τον
Φιλοθεΐτη, την ώρα της εξοδίου ακολουθίας,
παραδεχόταν την αποτυχία του δικού αγώνα, για να φέρει νέους –ομογενείς– στην Εκκλησία. Έλεγε
ότι εμείς πολεμούσαμε με πάρτι, με γιορτές, με παρελάσεις
και χίλιες δυο άλλες εκδηλώσεις, χωρίς αποτελέσματα
τις περισσότερες φορές. Ένας ταπεινός μοναχός, με λίγα
λόγια και πολλά θαύματα, κατάφερε για πρώτη φορά
στην ιστορία της Αμερικής, να ιδρυθούν πέραν των 20
ορθόδοξων μοναστηριών και πέτυχε να σχηματίζουν
ουρές, νέοι και νέες, για να πάρουν τις συμβουλές και
τις ευχές του. Για την ιστορία, ο άγιος ιερομόναχος
Εφραίμ, πνευματικοπαίδι του αγίου γέροντος Ιωσήφ του
Ησυχαστή, ήταν ηγούμενος στην Ιερά Μονή Φιλοθέου
του Αγίου Όρους και συνέβαλε στην ανασύσταση πολλών
μοναστηριών στο Άγιο Όρος και στην ίδρυση πολλών
μοναστηριών σε όλη την Ελλάδα.
Το μοναξιασμένο μελαγχολικό πλήθος των Χριστουγέννων πολεμά συνήθως στις μεγαλουπόλεις του κόσμου
για να περάσει καλά τα Χριστούγεννα, κάτω από φαντασμαγορικά δέντρα, αμέτρητα λαμπάκια και πελώρια
γεύματα και δείπνα. Ο Τζέρολντ Ροζενμπάουμ, καθηγητής
ψυχολογίας στο Χάρβαρντ λέει ότι: «οι άνθρωποι προσδοκούν να περάσουν τις πιο υπέροχες γιορτές, όμως η
πραγματικότητα τους απογοητεύει. Ευθύνονται και τα
Μέσα Ενημέρωσης. Η ιδανική εικόνα που προβάλλουν
δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική ζωή. Μόλις ανάβουν
τα πολύχρωμα λαμπάκια, αυτομάτως όλοι σκέπτονται
όσα πρέπει να κάνουν, όσα δεν πρόλαβαν πέρυσι, όσα
θα ήθελαν, πόσο ωραία περνούσαν μικροί... Το άγχος
στα ύψη. Ακόμη κι αν νιώθουν χάλια, πρέπει να δείχνουν
χαρούμενοι». Στο μικρό χωριό Καντού της επαρχίας Λεμεσού έφτιαξαν ένα διαφορετικό χριστουγεννιάτικο
δέντρο, με λάστιχα αυτοκινήτων. Τα μεγάλα κάτω και
τα μικρά πάνω. Τα έβαψαν με διάφορα χρώματα, τοποθέτησαν στην κορυφή ένα ξεχωριστό αστέρι και έβαλαν
γύρω-γύρω λαμπάκια. Πριν από μερικές μέρες, μαζεύτηκαν
τα παιδιά του χωριού, μαζί με τους γονείς και τους φίλους
τους, άναψαν τα λαμπάκια και τραγούδησαν γύρω από
το δέντρο. Η χαρά των παιδιών και των μεγάλων ήταν
απερίγραπτη. Οι πόλεις και τα χωριά της Κύπρου, αυτές
τις μέρες ανταγωνίζονται σε πανάκριβους εορταστικούς
στολισμούς. Κάθε πάσσαλος και εντυπωσιακή φωτιστική
σύνθεση και κάθε πλατεία πλαστικοί αηβασίλιδες και
ψεύτικα δεντράκια. Ακόμη χριστουγεννιάτικα χωριά και
πανηγυράκια, ώστε όλοι να γιορτάζουν, όπως οι συμπολίτες
μας, στις ψυχρές χώρες της βόρειας Ευρώπης.
Το μοναξιασμένος πλήθος κράζει και στην Κύπρο.
Αναζητά ένα χέρι για να αγγίξει και ένα αφτί για να
ακούσει τον πόνο του. Τρέχει, όπως τον Θανάση Βέγγο,
από ρεβεγιόν σε πάρτι και τα τανάπαλι. Στα μπαράκια
και τα νυκτερινά κέντρα, η δυνατή μουσική και τα εκτυφλωτικά φώτα, δεν σε αφήνουν να μιλήσεις και να συναντήσεις τον άλλο, τον διπλανό σου, τον αγαπημένο
σου. Έπρεπε να ασπρίσουν τα λιγοστά μαλλιά του αείμνηστου Βέγγου, για να πει: «έπρεπε να γεράσω αγόρι
μου, για να μάθω τι είναι «ευτυχία»! Τελικά ευτυχία είναι
ένα ζευγάρι χέρια, δύο χέρια σφιχτά δεμένα. Αυτά που
θα σε αγκαλιάσουν, θα σε κρατήσουν, θα σε κοιμίσουν,
θα σε περιποιηθούν, θα σου μαγειρέψουν, θα σε χαϊδέψουν
και στο τέλος θα σου κλείσουν τα μάτια. Τα πολλά χέρια
απλώς σε κατσιάζουν. Είναι μόνο χάσιμο χρόνου. Θα το
δεις κι εσύ όσο μεγαλώνεις».
Στο διάβα του χρόνου, ανάμεσα στους «Κύκλωπες
και τους Λαιστρυγόνες» της ζωής, εμφανίζεται εκεί που
δεν το περιμένεις το θαύμα. Αν είσαι «τυχερός», αν τολμήσεις, θα βρεις τον δρόμο για την πραγματική ειρήνη,
η οποία γεννάται στις ψυχές, μέσα από την αγάπη, προς
τον άλλο, προς τον αδελφό, ακόμη και προς τον εχθρό.
Ο Χριστός που γεννάται σήμερα, όπως ψάλλει η Εκκλησία,
γεννιέται και στις ψυχές όλων των ανθρώπων, οι οποίοι
δεν κρατούν την ομπρέλα του εγωισμού. Αρκεί ο άνθρωπος
να πει με την ψυχή του: «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί
γης ειρήνη...» Τότε το θαύμα φανερώνεται. Η χαρά έρχεται
στη γη. Ο άνθρωπος ανεβαίνει στον ουρανό. Ο φόβος
και η κόλαση διαλύονται και ο παράδεισος της αγάπης
και της ευτυχίας βασιλεύει.
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kaparispan@yahoo.gr
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Η Ταϊλανδή περφόρμερ «’Beea’» κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ (20 με 22 Δεκεμβρίου) Siam Street Festival 2019 στην Μπανγκόγκ. Στο φεστιβάλ διοργανώνονται 21 παραστάσεις από 10 διαφορετικές χώρες.

ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ / Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Θλιβερά μόνοι
Η πρόθεση έχει σημασία στον ποινικό κώδικα. Στην πολιτική, σημασία έχει το αποτέλεσμα. Γιατί
το λέμε όμως αυτό; Όταν η Τουρκία
απειλούσε με γεώτρηση στην κυπριακή ΑΟΖ, η κυβέρνηση διαβεβαίωνε μέσω διαρροών σε ΜΜΕ, πως κάτι τέτοιο
δεν πρόκειται να γίνει καθώς η Τουρκία δεν
έχει τέτοια τεχνογνωσία, δεν έχει τρυπάνια και
δεν πρόκειται να βρει τρυπάνια γιατί καμιά
εταιρεία δεν πρόκειται να συνεργαστεί σε μία
παράνομη γεώτρηση. Και ενώ από το 2016 διαμηνύαμε πως η κυβέρνηση θα μελετήσει νομικά
μέτρα στο ενδεχόμενο νέας πρόκλησης στην
κυπριακή ΑΟΖ, βρεθήκαμε για ακόμη μία φορά
προ εκπλήξεων. Χρειάστηκε δηλαδή, να περάσουν λίγοι μόνοι μήνες για να διαπιστωθεί πως
και τρυπάνια βρήκε η Τουρκία και με εταιρείες
μπορούσε εύκολα να συνεργαστεί παρά το παράνομο της γεώτρησης.
Ήταν τότε που ο πρόεδρος Αναστασιάδης
μέσα στην παραζάλη των αερίων, πετρελαίων,
τριμερών και της χειραψίας που αντάλλαξε με
τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο,
ο οποίος, ειρήσθω εν παρόδω, παρουσιάστηκε
στην τριμερή σύνοδο για να στηρίξει τον Νετανιάχου στον προεκλογικό του– διαμήνυσε
πως η ΑΟΖ είναι διασφαλισμένη. Υποστήριζε
μάλιστα πως οι δηλώσεις Πομπέο, ότι δηλαδή
δεν θα επιτρέψουν διενέργεια παράνομης γεώτρησης από την Τουρκία στην κυπριακή ΑΟΖ,
«είναι ένα ισχυρό μήνυμα» και «αποτέλεσμα
των συντονισμένων ενεργειών Κύπρου και Ελλάδας». Το ισχυρό μήνυμα των ΗΠΑ ακόμα το
περιμένουμε, ασφαλώς, ενώ το Ισραήλ, έστω
κι αν εμείς παίζαμε αφελώς το αντιτουρκικό
παιχνίδι - αφήγημα για την επανεκλογή Νετανιάχου, περιορίστηκε σε χλιαρές δηλώσεις εναντίον της Τουρκίας.
Όμως πέραν των Τριμερών που, όπως διαμηνύαμε, διασφαλίζουν την ΑΟΖ, δημιουργούν
τόξα που απομονώνουν στην ουσία την Τουρκία
και μετατρέπουν την Κύπρο σε αβύθιστο αεροπλανοφόρο η κυβέρνηση έστειλε στη συνέχεια
το μήνυμα πως η Ε.Ε. δεν πρόκειται να μείνει
άπραγη. Ενδεικτικά τα μέτρα που όπως λέγαμε
θα ληφθούν από τους Ευρωπαίους εταίρους μας
και θα πονέσουν την Τουρκία. Αρχίσαμε, μάλιστα,
να αναλαμβάνουμε ενέργειες, επιδίδοντας εντάλματα σύλληψης της τουρκικής εταιρείας
TPAO, ενώ μέχρι και πριν από λίγες μέρες στέλεχος της αντιπολίτευσης θεωρούσε πως στο
πλαίσιο των μέτρων της Ε.Ε. θα εντάσσονταν
και συλλήψεις πολιτικών προσώπων. Αλησμό-
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Η

ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσφατα τη χρηματοδότηση σειράς μέτρων για
την αντιμετώπιση του λεγόμενου
«brain drain». Παρόλο που αυτή η
απόφαση έχει πολλά θετικά σημεία,
διερωτώμαι μήπως αξίζει να σκεφτούμε διαφορετικά. Μήπως είναι
καλύτερα αντί για χρηματοδότηση
του επαναπατρισμού των Ελλήνων
με «υψηλή ειδίκευση και επιστημονική εμπειρία», να χρηματοδοτήσουμε ακριβώς το αντίθετο; Να στηρίξουμε, δηλαδή, τις σπουδές σε διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστημιακά κέντρα του εξωτερικού, των
αρίστων νέων μας, των κορυφαίων
εγκεφάλων της κάθε γενιάς, για να
αποκτήσουν υψηλή εξειδίκευση και
επιστημονική εμπειρία την οποία
μετά θα μεταφέρουν πίσω στη χώρα
μας. Η ιδέα είναι να θεσμοθετηθεί

Πώς το brain drain θα ωφελήσει την Ελλάδα
η διευκόλυνση των πιο λαμπρών
νέων Ελλήνων να εκπαιδευθούν και
να μετεκπαιδευθούν στο Χάρβαρντ,
στο MIT, στο Στάνφορντ, στο Κέμπριτζ, και σε όλα τα άλλα κορυφαία
πανεπιστήμια του κόσμου, με την
παράλληλη υποχρέωση της επιστροφής και εργασίας στην Ελλάδα μετά
το τέλος των σπουδών τους.
Ιστορικά, συνήθως οι πλούσιες
οικογένειες της χώρας μας και οι
απόφοιτοι των επώνυμων ιδιωτικών
σχολείων είχαν και έχουν αυτές τις
δυνατότητες. Αντίθετα, οι λιγότερο
εύπορες οικογένειες ή οι άριστοι μαθητές των δημόσιων σχολείων και
ειδικά εκείνων της επαρχίας δεν
έχουν τις δυνατότητες για προετοιμασία για τα IB certificates ή τις εξετάσεις για SAT 1 ή SAT2. Δεν γνωρίζουν τις πολύ διαφορετικές διαδικασίες που απαιτούνται για να γίνουν

Να διευκολύνεται η εκπαίδευση νέων Ελλήνων σε κορυφαία πανεπιστήμια

(στη φωτ. το Χάρβαρντ) με τον όρο της επιστροφής στην Ελλάδα.

δεκτοί στα μεγάλα πανεπιστήμια
του κόσμου, έστω και αν έχουν τα
ουσιαστικά προσόντα ή ακόμη περισσότερα από εκείνους που τελικά
γίνονται δεκτοί. Πόσο σημαντική γι’
αυτούς και για τη χώρα μας θα ήταν
η δημιουργία ενός κρατικού οργανισμού που θα διευκόλυνε την εκπαίδευση και μετεκπαίδευσή τους
στα κορυφαία ακαδημαϊκά κέντρα
διεθνώς, με την προϋπόθεση ότι θα
επιστρέψουν για να προσφέρουν
στη χώρα τους την «υψηλή ειδίκευση
και επιστημο-νική εμπειρία» που θα
αποκτήσουν στο εξωτερικό;
Αν κάποιος ισχυρισθεί ότι δεν θα
επιστρέψουν, υπάρχουν αντίθετα
επιχειρήματα. Οι χρηματοδοτούμενοι,
π.χ., με τις σημαντικές υποτροφίες
Fulbright νέοι Ελληνες επιστήμονες,
που έχουν μετεκπαιδευθεί στα καλύτερα αμερικανικά πανεπιστήμια,

υποχρεούνται νομικά να επιστρέψουν
και να εργαστούν στη χώρα τους για
τουλάχιστον δύο χρόνια πριν τους
δοθεί η άδεια να συνεχίσουν να εργάζονται στις ΗΠΑ σε περίπτωση
που το επιθυμούν. Μεγάλες και οικονομικά ισχυρές χώρες της Ασίας,
όπως π.χ. η Σιγκαπούρη, στηρίζουν
ουσιαστικά την εκπαίδευση των μελλοντικών δημοσίων λειτουργών τους
με μεγάλα ποσά τόσο για τη μετεκπαίδευσή τους στο εξωτερικό όσο
και τη μισθοδοσία τους (με εντυπωσιακά ποσά) όταν επιστρέφουν στη
χώρα τους. Μήπως είναι καλύτερα
να χρηματοδοτήσουμε ένα θεσμοθετημένο προσωρινό brain drain
ώστε να έχουμε ένα ποιοτικά καλύτερο και μονιμότερο brain gain;

Ο κ. Δημήτρης Λινός είναι καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
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Η «στιγμή της αλήθειας»
στα ελληνοτουρκικά
Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Οι πρώτοι μήνες του
2020 θα είναι δύσκολοι για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Ολα δείχνουν ότι θα
φτάσουμε στη «στιγμή της αλήθειας», καθώς ο Ερντογάν μοιάζει αποφασισμένος να θέλει να προχωρήσει και να βάλει
στο τραπέζι τις τουρκικές διεκδικήσεις τόσο στο Αιγαίο όσο και
στην Ανατολική Μεσόγειο. Το αν
αυτό θα γίνει έπειτα από μια μεγάλη
ένταση ή όχι, θα φανεί. Ο σχεδιασμός και οι προβλέψεις σε αυτά
τα θέματα είναι πολύ επικίνδυνα.







Πρέπει να ζυγίσουμε
τις συμμαχίες μας
χωρίς να περιμένουμε
κάποιο σωτήρα. Και
χωρίς κραυγές και
εσωτερικές έριδες.
Ο Αλέξης Τσίπρας είπε κάτι πολύ
σωστό πριν από λίγες ημέρες. Η
Ελλάδα και η Κύπρος είναι θύματα
της επιτυχίας τους. Διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις από το 2010
και μετά σφυρηλάτησαν την τριγωνική σχέση με το Ισραήλ και κατόπιν και με την Αίγυπτο και εν
μέρει με τις ΗΠΑ. Επαιξαν, επίσης,
σωστά το χαρτί της ενέργειας. Ο
στρατηγικός σχεδιασμός ήταν εξαιρετικός και έφερε αποτελέσματα.
Προειδοποιούσαν βεβαίως πολλοί, και από αυτήν εδώ τη στήλη,
ότι χρειάζεται αυτοσυγκράτηση
από την πλευρά μας, αλλά και ρεαλιστικές προσδοκίες. Οποιος Ελληνας αξιωματούχος συναντήθηκε

με ομολόγους του στο Ισραήλ άκουσε, για παράδειγμα, τη στερεότυπη
φράση «η συνεργασία είναι στενή
και θα βαθύνει και άλλο, αλλά σε
αυτή την περιοχή κανείς δεν πολεμάει τον πόλεμο κάποιου άλλου».
Εν τω μεταξύ, τα γεωπολιτικά
δεδομένα άλλαξαν. Ο Ερντογάν
παραμέρισε το υπουργείο Εξωτερικών του και είναι αγκαλιά με το
παλιό βαθύ κράτος και τους μηχανισμούς των Γκρίζων Λύκων. Εσωτερικά πιέζεται. Ο Τραμπ του έδωσε
το πράσινο φως για τη Συρία και
μαζί τη βεβαιότητα ότι μπορεί να
κάνει ό,τι θέλει, άσχετα με το τι
λέει το αμερικανικό βαθύ κράτος.
Η Μέρκελ τον αντιμετωπίζει με
τρόμο λόγω του προσφυγικού. Με
τη Μόσχα τα έχει καλά. Ο Νετανιάχου, που είχε πολύ ισχυρές απόψεις για τον Ερντογάν, βρίσκεται
σε πολύ δύσκολη θέση και δεν
είναι εκείνος που λαμβάνει τις αποφάσεις.
Ο Ερντογάν έβλεπε ότι το ελληνικό και κυπριακό παιχνίδι έβγαινε, γεγονός που σήμαινε ότι θα
είχε απέναντί του ζώνες επιρροής
και συμμαχίες που θα τον απέκλειαν ουσιαστικά από την Ανατολική
Μεσόγειο. Ζύγισε τα πράγματα,
εσωτερικά και εξωτερικά, και αποφάσισε να αντιδράσει δυναμικά.
Εδώ βρισκόμαστε σήμερα. Πρέπει να ζυγίσουμε τις δικές μας συμμαχίες χωρίς να περιμένουμε κάποιο σωτήρα. Και χωρίς κραυγές
και εσωτερικές έριδες.
Οσο για τη Δύση, είτε είναι οι
ΗΠΑ είτε η Ευρώπη, καλό είναι να
γνωρίζει ότι, όπως ξέραμε όλοι, η
στιγμή της αλήθειας για τις σχέσεις
με την Ελλάδα θα ερχόταν σε μία
κρίση με την Τουρκία. Εκεί όπου
μετράς συμμάχους και φίλους.

ΓΝΩΜΕΣ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Το 2019 επιταχύνθηκαν
οι πολιτικές εξελίξεις
και τα φυσικά φαινόμενα που επηρεάζουν
όλο τον πλανήτη. Οι
τρομακτικές συνέπειες
της κλιματικής κρίσης, οι σκιές πάνω
από την παγκόσμια οικονομία, τα
κύματα μεταναστών και προσφύγων,
η χαλάρωση των κανόνων της διεθνούς διακυβέρνησης που ενθαρρύνει
την επιθετικότητα ολοένα και περισσότερων ηγετών και χωρών, επηρεάζουν όλο τον πλανήτη. Πόσο μάλλον τη χώρα μας, που βρίσκεται στην
πρώτη γραμμή των εξελίξεων, που
είναι στο ευαίσθητο στάδιο της ανάκαμψης, που δεν έχει ξεφύγει από
την κρίση και τις συνέπειές της. Ο
χρόνος που κλείνει έδειξε ότι, όσο
και αν προσπαθεί η Ελλάδα να συνέλθει, το μέλλον της εξαρτάται από
εξελίξεις που η ίδια δεν μπορεί να
επηρεάσει. Αυτό που μπορεί και οφείλει να κάνει είναι να είναι έτοιμη, με
την κοινωνία ενημερωμένη και τον
πολιτικό κόσμο να επιχειρεί κάποια
συνεννόηση.
Με τις εθνικές εκλογές του Ιουλίου
έκλεισε ο κύκλος των κυβερνήσεων
συνεργασίας που άνοιξε με την κρίση,

όταν το ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου, παρότι κέρδισε το 43,9% των
ψήφων στις εκλογές του 2009, δεν
άντεξε μόνο του το βάρος της διαχείρισης της κρίσης. Τώρα, με αυτοδυναμία, η κυβέρνηση της Ν.Δ. είναι
σε θέση να κυβερνήσει όπως θέλει,
ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε αναζήτηση
νέας ταυτότητας και πορείας: θα επιχειρήσει να «ενσωματώσει» τους κεντροαριστερούς και κεντρώους ψηφοφόρους που τον στήριξαν ή θα
επιστρέψει στην εστία της ριζοσπαστικής αριστεράς; Το γεγονός ότι το
κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κέρδισε
31% τον Ιούλιο δίνει στον ίδιο την
πρωτοβουλία των κινήσεων για την
επόμενη ημέρα. Επιπλέον, όμως, τον
καθιστά υπεύθυνο να διαχειριστεί
αυτή τη δύναμη και προς όφελος της
χώρας. Για να αντιμετωπίσει η Ελλάδα
τα ιδιαίτερα προβλήματά της και για
να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις της
εποχής, πρέπει να αποφευχθούν οι
άνευ ουσίας διχασμοί που χαρακτηρίζουν την πολιτική μας. Ο Κυριάκος
Μητσοτάκης και ο Αλέξης Τσίπρας
είναι ικανοί να έρθουν σε τέτοια συνεννόηση, παρά τους «πολεμοχαρείς»
στους κόλπους των παρατάξεών τους.
Η τουρκική επιθετικότητα είναι

η πιο ορατή εκδήλωση των κινδύνων
που συσσωρεύονται. Μας αναγκάζει
να διαπιστώσουμε ότι, όσο και αν
βαυκαλιζόμαστε ότι είμαστε το κέντρο
του κόσμου και έχουμε πάντα δίκιο,
οι απειλές απαιτούν αίσθηση της
πραγματικότητας, νηφαλιότητα, αποφασιστικότητα και συνεργασίες. Οσο
εμείς ομφαλοσκοπούμε, τόσο η Τουρκία θα επιχειρεί να μας φέρει προ τετελεσμένων· όσο εμείς πιστεύουμε
ότι προτεραιότητα είναι οι μεταξύ
μας διαμάχες (και κάθε ημέρα υπάρχει
από μία για να φανατίζει τους οπαδούς), τόσο εμποδίζεται η εξέλιξη
της Ελλάδας σε μια σύγχρονη χώρα
όπου θα ήταν αυτονόητη η συνεργασία για τη λύση προβλημάτων και
για την εξάλειψη προβληματικών,
ακραίων συμπεριφορών (είτε συνδικαλιστών, είτε αστυνομικών, είτε αντιεξουσιαστών).
Το 2019 βρεθήκαμε, επίσης, με
νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με νέες
ηγεσίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι
μηχανισμοί αυτοί καλούνται να προωθήσουν τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών λαών και να τους προστατεύσουν μέσα σε έναν κόσμο ολοένα








Ηρθε η ώρα να αναλογισθούν οι ηγέτες μας
τις υστερήσεις του
Πύργου της Βαβέλ των
ημερών μας, που ανήγειραν με βαβυλώνεια
υπεροψία.
εκλογικό θρίαμβο του Μπόρις Τζόνσον. Από άποψη οικονομική, πολιτική και ευρυτέρων συνεπειών
της ευρωπαϊκής εικόνας στη διεθνή
σκηνή, η αποχώρηση της Βρετανίας είναι μια εξέλιξη, οι επιπτώσεις
της οποίας δεν είναι δυνατόν να
προσδιορισθούν με ακρίβεια, αν
και ασφαλώς θα είναι σοβαρότατες.
Ισως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά, εάν η πολιτική τάξη της
Γερμανίας δεν ενεφάνιζε συμπτώματα κοπώσεως και γηράνσεως
και αδυναμία πειστικής ανανεώσεως των δύο μεγαλυτέρων κομμάτων εξουσίας. Ισως να ήταν διαφορετικά, εάν δεν διαψεύδονταν
οι ελπίδες περί ενός ανανεωτικού
μετασχηματισμού της Γαλλίας αλλά
και της Ε.Ε. που είχε δημιουργήσει
η εκλογή του Εμανουέλ Μακρόν.
Παρέλκει φυσικά να αναφερθεί

πιο έντονου ανταγωνισμού και αυξανόμενης αστάθειας. Επίσης, πρέπει
να διαχειριστούν την υπονόμευση
του ΝΑΤΟ από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, καθώς και τις αντιδημοκρατικές συμπεριφορές που αναπτύσσονται σε χώρες που συνορεύουν
με την Ε.Ε. αλλά και σε κάποια από
τα μέλη της. Επικίνδυνη αδυναμία
της Ε.Ε. είναι η ασάφεια που επικρατεί
στην ισχυρότερη χώρα της, τη Γερμανία, καθώς βαίνει προς το τέλος
της η θητεία της Αγκελα Μέρκελ
στην καγκελαρία χωρίς να διαφαίνεται
η πορεία της χώρας τα επόμενα χρόνια. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ
Μακρόν διατυπώνει αναγκαίους προβληματισμούς και προτείνει λύσεις
για το μέλλον της Ε.Ε., όμως χωρίς
τη συνεργασία της Γερμανίας τίποτα
δεν μπορεί να γίνει. Μια ισχυρή Ευρώπη είναι προϋπόθεση για την ανάκαμψη και την επιβίωση της Ελλάδας.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να
προσπαθήσουμε κι εμείς, αλλά ότι
χωρίς την Ευρώπη, ό,τι και αν κάνουμε
δεν θα αρκεί. Γι’ αυτό, προτεραιότητα
είναι η σοβαρότητα, η εσωτερική συνοχή και συνεννόηση, η δραστική
συμμετοχή στην Ε.Ε. και η ανάπτυξη
αξιόπιστων συμμαχιών.

ΣΚIΤΣΟ ΤΟΥ HΛIΑ MΑΚΡΗ. imakris@kathimerini. gr

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

κανείς στις διαφοροποιήσεις των
κρατών της Ανατολικής Ευρώπης
και στο ιδιότυπο αντάρτικο του
Ιταλού Ματέο Σαλβίνι. Απέχουμε
πολύ βεβαίως από την αποσάθρωση
του ευρωπαϊκού οικοδομήματος,
αλλά οι αρρυθμίες είναι σαφείς και
σοβαρότατες.
Από την άλλη πλευρά και έπειτα
από μία μαρτυρική πρωθυπουργία
της Τερέζα Μέι, στη διάρκεια της
οποίας ένα ευρύτατο πλην όμως
αβαθές φιλοευρωπαϊκό βρετανικό
κατεστημένο σε συνεργασία με
«το καρτέλ» των Βρυξελλών προσπάθησε ανεπιτυχώς να ακυρώσει
το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε., ανεδείχθη ο κ.
Τζόνσον. Ακραία θεληματικός πρωθυπουργός, ριψοκίνδυνος, θα διοχετεύσει τη μαχητικότητά του για
να εξασφαλίσει όρους ευνοϊκότατους εμπορικής συνεργασίας.
Η Γερμανίδα καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ διαισθάνθηκε τον
κίνδυνο και στη δήλωσή της ευθύς
μετά το αποτέλεσμα των εκλογών
προειδοποίησε τους εταίρους της
ότι «έχουμε πλέον τον ανταγωνιστή
έξω από την πόρτα μας», τονίζοντας
την ανάγκη αλλαγών και «την ταχύτερη λήψη αποφάσεων» στην
Ε.Ε. Κάτι ανάλογο, με τη στομφώδη
γαλατική υπερβολή, είπε και ο πρόεδρος Μακρόν. Εύκολα διατυπώνονται ευχολόγια. Δύσκολη η εφαρμογή τους στον δεινοσαυρικό ευρωπαϊκό μηχανισμό.
Σε μία κρισιμότατη ιστορική
στιγμή, όπου κυριαρχεί διεθνώς
αστάθεια και τάσεις ισχυρές ανατροπής, η Βρετανία αποχώρησε
από τον ευρωπαϊκό επίγειο παράδεισο. Και ενώ όλοι προεξοφλούσαν
σκληρότατα επιτίμια, ανάλογα του
βιβλικού προπατορικού αμαρτήματος, ήρθε η ώρα να αναλογισθούν
οι ηγέτες μας τις υστερήσεις του
Πύργου της Βαβέλ των ημερών
μας, που ανήγειραν με βαβυλώνεια
υπεροψία. Ισως οι Ευρωπαίοι να
συνετισθούν και τελικώς να προχωρήσουν στις αναγκαίες προσαρμογές. Το βέβαιο είναι ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
έχει από πολλές απόψεις να αντιμετωπίσει μία δύσκολη χρονιά.
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Το 2019 σήμανε συναγερμό

Η Ευρώπη το 2020
Οταν ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας ανεδείχθη πρωθυπουργός τον Ιανουάριο του 2015, η
Ευρωπαϊκή Ενωση
ήταν ακόμη μία συγκροτημένη και
στέρεη οντότητα, θωρακισμένη
απόλυτα ώστε να εξουδετερώσει
τις ερασιτεχνικές, επαναστατικές
απόπειρες της νέας κυβερνήσεως,
εξαναγκάζοντάς την σε οδυνηρή
προσαρμογή στα ευρωπαϊκώς
ισχύοντα.
Αντίθετα, ο σημερινός πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
είναι αναγκασμένος να κινηθεί,
κατά το νέο έτος, σε μίαν Ευρώπη,
στην οποία από την 31η Ιανουαρίου
2020 δεν θα ανήκει πλέον το Ηνωμένο Βασίλειο, μετά τον πρόσφατο

l

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Λαθρεπιβάτες στη Γιορτή
Το «χριστουγεννιάτικο δέντρο» δεν
είναι ούτε δέντρο ούτε χριστουγεννιάτικο. Φυσικό κλαδί ή τεχνητή
απομίμηση, με τεχνουργημένη καλωδίωση και με λαμπιόνια, υπηρετεί
τη διακοσμητική εντύπωση. Στη
θέση του εόρτιου ευτρεπισμού το
απατηλό υποκατάστατο, η συναισθηματική ψιμυθίωση. Ευρηματικό
σύμβολο.
Συγκεφαλαιώνει τη θλιβερή
επαρχιωτίλα μας των Ελληνωνύμων.
Ιστορικοί συνεχιστές του αρχαιοελληνικού κάλλους και της «βυζαντινής» αυτοκρατορικής αρχοντιάς, έχουμε πνίξει την Ακρόπολη
στην πλουτομανιακή, θρασύτατη
πολυκατοικία. Απευθείας απόγονοι
του Αισχύλου και του Αριστοτέλη,
εθελούσια (δηλαδή αυτοκαταστροφικά) αποκοπήκαμε από τη γλώσσα
που μας ταύτιζε συνεχιστές τους.
Γεννήτορες της πολιτικής και της
δημοκρατίας, έχουμε υποκαταστήσει το κατόρθωμα με την ευτελή
μικρόνοια της παραποίησης και
του ευτελισμού τους. Κληρονόμοι
της μεγαλοσύνης των ελληνορθόδοξων Ρωμιών (Ρωμαίων), έχουμε
βυθίσει τις εκκλησιές μας στο κιτσαριό της τυποποιημένης παραποίησης, στην ψυχοπαθολογία της
θρησκοληψίας.
Ακόμα κι αν ο κάθε δήμαρχος
αρνιόταν να πιθηκίσει τις εισαγόμενες φιοριτούρες της τυποποιημένης «χριστουγεννιάτικης» διακόσμησης, αν στις πλατείες χωριών
και πόλεων, αντί για το αισθητικό
αλαλούμ της βαγδατικής ασυδοσίας,
στήναμε τα εγχώρια σύμβολα της
εόρτιας παραδοσιακής μας εκφραστικής, ο στόχος θα ήταν και πάλι
η ψευδαισθητική συναρπαγή. Γιατί;








Οι λέξεις αντιστέκονται
καρφωμένες στην εμπειρία που τις γέννησε.
Επειδή είναι συντελεσμένη η αποξένωση των μπροστάρηδων, δημοτικών και πολιτικών μας αρχόντων, αλλά και της συντριπτικής
πλειονότητας των επισκόπων μας,
από την έκρηξη της βιωματικής
ελπίδας που γεννάει τη Γιορτή.
Ο φορμαλισμός έχει νεκρώσει
ευαισθησίες και βιώματα. Μπαίνουμε στην άλλοτε Γιορτή, όπως
οι αγελαίοι τουρίστες στο άλλοτε
«ιερό» του Παρθενώνα. Οι ξεναγοί
φλυαρούν βαρετές αναλύσεις, στο
πλήθος αρκεί ο θησαυρισμός ενός
ακόμα τίτλου επίσκεψης σε κοινά
θαυμαζόμενο αξιοθέατο. Τι ακριβώς
θαυμάζουν στον Παρθενώνα οι αιώνες, ποια αλήθεια, ποιο «νόημα»
του κόσμου και της ζωής έχει αποτυπωθεί σε αυτό το αρχιτεκτόνημα,
γιατί αυτή η τέχνη ήταν «πολιτικό»
κατόρθωμα; Ερωτήματα που δεν
γεννιώνται σε αγελαίους τουρίστες.
Ο Παρθενώνας λειτουργεί, όπως
σήμερα το χριστουγεννιάτικο δέντρο: για συναισθηματική ψιμυθίωση
των πρωταρχικών ενδιαφερόντων,
που είναι η αργία, τα ψώνια, το
καλό φαΐ. Τα Χριστούγεννα είναι
ένα εμπορικό εφεύρημα για επιπλέον ικανοποίηση της καταναλωτικής μας βουλιμίας, όπως είναι
και ο Παρθενώνας κράχτης για επιπλέον εισροή τουριστικού συναλλάγματος.
Οι λέξεις όμως αντιστέκονται
καρφωμένες στην εμπειρία που τις

γέννησε: Θεάνθρωπος, λύτρωση,
νίκη καταπάνω στον θάνατο. Στεριώνουν το καράβι που περιφέρουν
τα παιδιά ψέλνοντας τα κάλαντα
και διαπλέοντας τους αιώνες. Οι
λαθρεπιβάτες στο καράβι, δηλαδή
στη Γιορτή, έρχονται και παρέρχονται. Οι αρμοί του νοήματος αντιστέκονται.
Πώς θα προσεγγίσει τους στέρεους αρμούς του νοήματος (αν
ποτέ το θελήσει) το σημερινό παιδί,
ο έφηβος, το κατ’ εξοχήν θύμα της
νεοελληνικής εξαχρείωσης; Με τη
νωχέλεια αραχτή στην καφετέρια,
τη μοναξιά ανατριχιαστική στο ορθάδικο, το κενό των ανέραστων
σχέσεων φαρμάκι στα σωθικά του;
Μια τηλεγραφική «κατήχηση»
για λαθρεπιβάτες στη Γιορτή θα
μπορούσε, ίσως, να συνοψισθεί
στο συνωμοτικό ψιθύρισμα: Η οδός
για την αλήθεια και τη ζωή, την
αλήθεια της ζωής και τη ζωή της
αλήθειας, είναι η αμηχανία, όχι η
βεβαιότητα. Οι βεβαιότητες μυρίζουν ιδεολόγημα, εγωτική ψυχολογική θωράκιση, άρνηση της διακινδύνευσης, δηλαδή της ενηλικίωσης. Η ταπεινή αμηχανία είναι
παραίτηση από κάθε πλασματική
αυτασφάλιση, άρα ετοιμότητα σχέσης, αγαπητικής αυτοπροσφοράς.
Η ζωτική και ζωοποιός αμηχανία
ξεκινάει με ερωτήματα: Αν το αδύναμο βρέφος στη φάτνη της Βηθλεέμ δεν είναι μια παραμυθένια
γραφικότητα, αν είναι ο Θεός που
έγινε άνθρωπος, τότε τι θα πει Θεός
και τι θα πει άνθρωπος; Κι αν μόνο
τον έρωτα (όποτε και αν μου χαριστεί) αληθινά τον γιορτάζω, πώς
θα γίνει να ψηλαφήσω εμπειρικά
τον Θεό εραστή και όχι χωροφύ-

λακα του ανθρώπου; Μέσα σε τόση
σκουριά, σε τόση αλλοτρίωση, ποια
είναι η άσκηση για να ξεχωρίζει
το αφτί «ήχο καθαρό εορταζόντων»;
Υπάρχει τρόπος να απορείς, ενώ
εμπιστεύεσαι. Οταν οικειωθείς αυτόν τον τρόπο (συνήθως μέσα από
απελπισμό για τις νοητικές και ψυχολογικές παρηγόριες), τότε τα
ερωτήματα της ταπεινής αμηχανίας
έχουν απαντηθεί δίχως απάντηση.
Τα σημαινόμενα γνωρίζονται δίχως
σημαίνοντα. Γίνονται απτά, στην
εγγύτητα της άμεσης σχέσης. Εγκαταλείπεσαι στον πόθο κι αυτός
σε βεβαιώνει αν ο Αλλος ποθεί τον
πόθο σου.
Το υπαρκτό και πραγματικό προσεγγίζεται στην απροσδιοριστία
της άμεσης σχέσης. Μεταγγίζει τη
μάθηση η ίδια η περιπέτεια της
σχέσης, όταν απελπιστεί ο άνθρωπος με συνέπεια από τις αντικειμενοποιημένες καταναλώσιμες βεβαιότητες.
Ο απελπισμός είναι εύκολος σε
πρώτο στάδιο: Αρκεί να σταθεί κανείς κάτω από το πλασματικό δέντρο της Δημαρχίας και να κοιτάξει
ολόγυρα την πλημμυρίδα της εμπορευματοποιημένης ψευτιάς: Εμπόριο οι γιορτινές ευχές, εμπόριο
τα δώρα, τα αισθήματα, η παιδική
τρυφεράδα της υπερβόρειας μουσικής, τα διαγγέλματα των αρχόντων, η ηθικολογική φλυαρία και τα
δογματικά στερεότυπα των θρησκευτικών αξιωματούχων.
Το δύσκολο είναι να απελπιστείς
με συνέπεια. Ο απελπισμός να συνδέσει για τον απελπισμένο, εμπειρικά, ψηλαφητά, τη σημασία Θεός
με τη σημασία έρωτας.
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Αυστηρές ποινές
ή θάνατος
Οι αριθμοί είναι
αδιαμφισβήτητοι.
Τα τελευταία πολλά
χρόνια, κάθε βδομάδα, ένας συμπολίτης
μας σκοτώνεται σε
τροχαίο δυστύχημα. Πολλοί περισσότεροι είναι οι συμπολίτες μας,
που είδαν τα όνειρά τους να θρυμματίζονται και τις ζωές τους να αλλάζουν δραματικά και οριστικά,
εξαιτίας ενός σοβαρού τραυματισμού, με αμετάβλητες συνέπειες.
Η σκληρή πραγματικότητα, λοιπόν,
είναι πως τα τροχαία δυστυχήματα
συνθέτουν μια μεγάλη, ίσως τη μεγαλύτερη, κοινωνική μάστιγα στην
Κύπρο. Δύο είναι οι πυλώνες αντιμετώπισης αυτής της μάστιγας, με
απώτερο στόχο ασφαλώς την ελαχιστοποίηση αυτού του τραγικού
φαινομένου και, κατ’ επέκταση,
την ελαχιστοποίηση του αριθμού
των συνανθρώπων μας που χάνουν
τις ζωές τους ή τραυματίζονται σε
τροχαία στη χώρα μας. Ο πρώτος
πυλώνας αφορά την ατομική ευθύνη. Αφορά δηλαδή το πώς ο κάθε
οδηγός, ο κάθε πεζός, ο κάθε ποδηλάτης, ο κάθε μοτοσικλετιστής








Να συνειδητοποιούμε
την ευθύνη απέναντι
στον εαυτό μας, στις οικογένειές μας, στους
γύρω μας, και να προστατεύουμε τους πάντες, λίγο περισσότερο.
ενεργεί με τρόπο, που να προστατεύει τον εαυτό του, τους συνεπιβάτες του και τους συνανθρώπους
του. Αφορά, με άλλα λόγια, το πώς
και σε ποιο βαθμό, ο καθένας και
η καθεμία από εμάς τηρούμε αυστηρά τον Νόμο και τον Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας. Η τήρηση
του ορίου ταχύτητας, η χρήση της
ζώνης ασφαλείας, τόσο από τον
οδηγό και τον συνοδηγό, όσο –το
τονίζουμε– και από τους επιβάτες
που κάθονται στα πίσω καθίσματα,
η οδήγηση με τα χέρια στο τιμόνι
και το βλέμμα στον δρόμο και όχι
με το ένα χέρι στο κινητό και το
μισό βλέμμα στην οθόνη του, η
χρήση κράνους, η μη οδήγηση
όταν έχουμε πιει, η χρήση φωσφορούχου γιλέκου όταν περπατάμε
βράδυ σε δρόμο ή όταν κατεβαίνουμε εκτάκτως από το αυτοκίνητο
και το μη παρκάρισμα πάνω στα
πεζοδρόμιο είναι απλές, αλλά θεμελιώδεις πρακτικές, οι οποίες, αν
τηρούνται από όλες και όλους, θα
μειώσουν δραστικά τα τροχαία δυστυχήματα και ακόμα πιο δραστικά
τα θύματά τους. Παρακαλώ, μην
με παρεξηγείτε: Δεν νουθετώ, ούτε
υποδύομαι τον αλάνθαστο κριτή.
Αντίθετα. Έτυχε και εγώ, όπως πι-

στεύω όλες και όλοι μας, να παραβιάσω κάποιες από αυτές τις σωστές
πρακτικές. Το θέμα είναι, καθώς
περνούν τα χρόνια, καθώς ωριμάζουμε και, κυρίως, καθώς ακούμε
καθημερινώς για τόσα και τόσα
τραγικά δυστυχήματα, να βελτιωνόμαστε. Να συνειδητοποιούμε
την ευθύνη απέναντι στον εαυτό
μας, στις οικογένειές μας, στους
γύρω μας, και να προστατεύουμε
τους πάντες, λίγο περισσότερο.
Ο δεύτερος πυλώνας αφορά τη
συλλογική ευθύνη. Αφορά δηλαδή
το πώς η Πολιτεία, το κράτος, οι
θεσμοί ενεργούν προκειμένου να
προστατεύσουν, άμεσα ή έμμεσα,
τους πολίτες που βρίσκονται διαρκώς στους δρόμους, κατά δεκάδες
χιλιάδες. Το οδικό δίκτυο, η ποιότητα του οδοστρώματος, η οδική
σήμανση, ο έλεγχος της κατάστασης των οχημάτων, ο οδικός φωτισμός, καθώς και η ποιότητα και
η προσβασιμότητα των πεζοδρομίων, είναι τα κυριότερα κεφάλαια,
για τα οποία το κράτος και η τοπική
αυτοδιοίκηση έχουν την ευθύνη,
προκειμένου όλα να είναι στο ψηλότερο δυνατό επίπεδο ποιότητας.
Και εμείς, ως πολίτες, έχουμε χρέος
και καθήκον να απαιτούμε από την
Πολιτεία να ανταποκρίνεται σε
αυτή της την ευθύνη, με αποτελεσματικότητα και συνέπεια, πάντα
και παντού. Όμως, το κλειδί της
επιτυχίας, κατά την άποψή μου,
στον αγώνα για μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων στην Κύπρο,
βρίσκεται ακριβώς στο σημείο που
οι δύο πιο πάνω πυλώνες συναντώνται: Στις ποινές. Στις ποινές,
που η συλλογική ευθύνη οφείλει
να επιβάλλει όταν η ατομική ευθύνη
είναι λειψή, ή εντελώς απούσα.
Στις ποινές, που το κράτος και οι
εντεταλμένοι θεσμοί του, δηλαδή
η Αστυνομία και το Δικαστήριο,
οφείλουν να επιβάλλουν στα άτομα
που ενεργούν ανεύθυνα, έναντι
του εαυτού τους και της κοινωνίας,
παραβιάζοντας τον Νόμο και τον
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Ακράδαντα πιστεύω, και απερίφραστα λέω, πως οι ποινές πρέπει
να είναι πολύ πιο αυστηρές. Και
να επιβάλλονται όσο το δυνατόν
πιο άμεσα. Μόνο όταν οι ποινές είναι αυστηρές και άμεσες, θα καταστούν αποτρεπτικές. Και μόνο
η αποτροπή μπορεί να μειώσει ή
να εξαλείψει, τις παραβάσεις που
οδηγούν στα τροχαία, στους θανάτους και τους τραυματισμούς.
Και πριν σπεύσει κάποιος να πει
ότι «εν μέσω οικονομικής κρίσης
δεν θα πρέπει να υπάρχουν ψηλά
πρόστιμα», υποδεικνύω το εξής:
Όποιος τηρεί τον Νόμο και τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, δεν πρόκειται να πληρώσει ποτέ του ούτε
ένα ευρώ. Τόσο απλά.

Ο κ. Χρύσης Παντελίδης είναι μέλος
της Γραμματείας του ΔΗΚΟ.

EPA/MARTIN DIVISEK

Του ΧΡΥΣΗ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ

Ο καθεδρικός Ναός του Αγίου Βίτου στην Πράγμα τυλιγμένος σε πέπλο ομίχλης…

Ερντογάν-Τουρκοκύπριοι συγκατοίκηση μετ’ εμπόδιων...
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Η

σχέση ανάμεσα στον Τ. Ερντογάν και την τ/κ κοινότητα
έχει παρελθόν, έχει παρόν
και ασφαλώς έχει θέματα και για
το 2020. Θέματα από το παρελθόν:
Με την ανάληψη της εξουσίας από
το ΚΑΔ στην Τουρκία (2002) ο Τ.
Ερντογάν μαζί με το συνιδρυτή
του κόμματος Α. Γκιουλ, έτρεξαν
ζητήματα. Συνοπτικά: πέταξαν τον
Ραούφ στο χρονοντούλαπο της
ιστορίας. Έδωσαν ανοικτή στήριξη
στις διαδηλώσεις των Τ/κ για επίλυση και ένταξη στην Ε.Ε. (2003).
Επέβαλαν το δεύτερο στην ιεραρχία
της τ/κ κοινότητας Μ. Α. Ταλάτ ως
διαπραγματευτή στις συνομιλίες
για επίλυση του Κυπριακού, αντί
του Ρ. Ντενκτάς. Στήριξαν το σχέδιο
λύσης του ΟΗΕ (2004), με ανανέωση
της ελπίδας για ένταξη της Τουρκίας
στην Ε.Ε.
Παρά την αρχική ευφορία που
προκάλεσε ανάμεσα στην πλειοψηφία της τ/κ κοινότητας η στάση
Ερντογάν στο Κυπριακό, σταδιακά
οι σχέσεις Ερντογάν –Τ/κ, άλλαξαν
περιεχόμενο. Η τ/κ οικονομία εξαρτάται από την οικονομική βοήθεια
της Τουρκίας (μισθοί, συντάξεις,
υποδομές, λειτουργία του μηχανισμού διοίκησης). Αυτό δεν άρεσε
στον Ερντογάν, ο οποίος ήδη πετύχαινε «κινέζικους» ρυθμούς ανάπτυξης στη χώρα του.
Οι συναντήσεις του με την τ/κ
ηγεσία δεν οδηγούσαν σε κάποιο
αποτέλεσμα. Γι’ αυτό είπε στους
Τ/κ δημόσια στις 17 Ιουλιου 2010
τα εξής: «Αν δεν αφήσετε τις παλιές
συνήθειες και συνεχίσεται να λέτε
όχι, εγώ δεν θέλω να ψαρέψω, θέλω

μόνο ψάρι, η κατάσταση αυτή θα
συνεχιστεί... Κάθε χρόνο δίνουμε
περισσότερα στην ΤΔΒΚ. Από τα
200 εκατ. δολάρια στα 600 φέτος...».
Εισηγήθηκε στην ίδια δήλωση και
τους τρόπους ανάπτυξης: «περισσότερες ιδιωτικοποιήσεις εταιρειών,
μεταρρύθμιση τραπεζικού τομέα,
μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας
με υποθαλάσσια καλώδια».
Έκτοτε κύλησε αρκετό νερό στο
αυλάκι. Η επιμονή Ερντογάν για
να αλλάξει η οικονομική πολιτική
των Τ/κ προκάλεσε αντιδράσεις,
και παρά την υπογραφή «μημονίων», τα αποτελέσματα δεν ήταν
ικανοποιητικά. Ο Ερντογάν έχανε
σε δημοτικότητα ανάμεσα στην
τ/κ κοινότητα. Κορυφαίο παράδειγμα, η διεξαγωγή του δημοψηφίσματος για τη συνταγματική αλλαγή
στην Τουρκία. Η πλειοψηφία των
κατόχων τουρκικής υπηκοότητας
ανάμεσα στους Τ/κ, ψήφισε κατά
της πρότασης Ερντογάν- «η ψηφοφορία που διεξήχθη από τις 5
έως τις 9 Απριλίου 2017 έδωσε
43,39% στο «ναι» και 56,61% στο
«όχι», (ΚΥΠΕ 16/4).
Παρόν: κομβικό σημείο για τις
μετέπειτα σχέσεις Ερντογάν - Τ/κ
υπήρξε το 2017 και η διάσκεψη
στο Κραν Μοντάνα. Παρά την εκτίμηση Ακιντζί ότι η λύση είναι εφικτή, ο Ερντογάν έκανε την αντίθετη
εκτίμηση. Θεωρούσε ότι ο Ν. Αναστασιάδης δεν ήθελε διαμοιρασμό
της εξουσίας με τους Τ/κ. Παρά
ταύτα έδωσε πλήρη κάλυψη στον
Μεβλούτ Τσαβούσογλου για να
αποδεχθεί τερματισμό των εγγυήσεων και των επεμβατικών δικαιω-

μάτων που προέκυπταν από το
Σύνταγμα του 1960, και αποδέχθηκε
την ταχεία αποχώρηση του τουρικού στρατού. Γι’ αυτό στις 30 Ιουνίου 2017 η μόνη εκκρεμότητα που
υπήρχε ήταν η σχετική με τα δύο
αγήματα, της ΕΛΔΥΚ και της ΤΟΥΡΔΥΚ-15ετής ρήτρα αποχώρησης ή
ανανέωσης, θέμα που θα το συζητούσαν οι πρωθυπουργοί των τριών
εγγυητριών δυνάμεων επί τόπου.
Ο Ν. Αναστασιάδης πήγε με απόφαση να οδηγήσει τη διαδικασία
σε ναυάγιο. Γι’ αυτό ο γ.γ. του ΟΗΕ
Α. Γκουτιέρες, που έζησε τα γεγονότα από πρώτο χέρι, δύο ημέρες
μετά, σε συνάντησή του με τον Τ.
Ερντογάν, επαίνεσε δημόσια την
Τουρκία για τη στάση της στο Κραν
Μοντάνα. Αυτή η αρνητική εξέλιξη,
οδήγησε τον Τ. Ερντογάν να αλλάξει τις προτεραιότητες της τουρκικής πολιτικής στο Κυπριακό. Ο
Μ. Τσαβούσογλου έναν χρόνο μετά
το ναυάγιο, σε σύσκεψη με τα τ/κ
κόμματα ζήτησε αλλαγή στην αξιολόγηση των προτεραιοτήτων της
τ/κ κοινότητας. Ζήτησε να μπει
στην ατζέντα και το ζήτημα των
«άλλων» λύσεων-δύο «κράτη», συνομοσπονδία, και η διζωνική/δικοινοτική ομοσπονδία με βάση τα
κείμενα του ΟΗΕ να παραμείνει
στο τραπέζ,ι αν η ε/κ ηγεσία το
επιθυμεί. Ο Μ. Ακιντζί διαφώνησε
πλήρως με την πρόταση Τσαβούσογλου, την ίδια στιγμή που ταλαντευόταν ακόμα και το παραδοσιακά φιλικό προς τη λύση ΡΤΚ.
Οι καλές σχέσεις Ερντογάν-Ακιντζί
ανήκουν πλέον στο παρελθόν.
2020: Σε τέσσερις μήνες οι Τ/κ

πάνε στις κάλπες για την εκλογή
του ηγέτη τους για τα επόμενα πέντε χρόνια. Οι σχέσεις της τουρκικής
ηγεσίας με τον Μ. Ακιντζί φαίνεται
να βρίσκονται στο ναδίρ, παρά ταύτα ο Μ. Ακιντζί στις δημοσκοπήσεις
προηγείται με μεγάλη διαφορά
έναντι κάθε άλλου υποψήφιου.
Πολλοί Ε/κ νομίζουν ότι οι Τ/κ είναι
πειθήνια όργανα της Τουρκίας.
Στην πράξη, όμως, στη μετακεμαλική περίοδο, όποιος έχει τη στήριξη της Τουρκίας χάνει τις εκλογές,
παράδειγμα η ανοικτή στήριξη
ΚΑΔ στον Μ. Α. Ταλάτ το 2010, με
τελικό νικητή τον Ν. Έρογλου.
Ακόμα και ο «ΥΠΕΞ» Κ. Όζερσαϊ
υποχρεώθηκε να διαφωνήσει σε
παρεμβάσεις της Άγκυρας στον
χώρο των ΜΜΕ.
Η μάχη για την «κοινοτική επιβίωση» ταυτίζεται με την μάχη για
τη διατήρηση της τ/κ ταυτότητας:
ούτε «εξάρτημα» της Τουρκίας,
ούτε επιστροφή κάτω από την ηγεμονία των Ε/κ (1964-74), κοσμική
παιδεία, φιλοευρωπαϊκός προσανατολισμός. Οι Τ/κ διεκδικούν μια
διακριτή ταυτότητα και αυτήν εκφράζει με τον πιο καθαρό τρόπο ο
μετριοπαθής σοσιαλδημοκράτης
πολιτικός Μ. Ακιντζί. Με εντυπωσιακή συνέπεια στηρίζει τον εφικτό
συμβιβασμό στο νησί. Ο ΟΗΕ καθόρισε τις βάσεις αυτού του συμβιβασμού, ενώ ο γ.γ. Α. Γκουτιέρες
προσδιόρισε το περιεχόμενό του:
«Λύση στη βάση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, με πολιτική
ισότητα», (Βερολίνο, 25/11/2019)

νομίας αλλά και εξωτερικών σχέσεων, το ερώτημά τους ήταν: Καλά,
ως Κυπριακή Δημοκρατία γιατί δεν
κάνετε διάλογο με την Τουρκία
όσο αφορά τα θέματα της ΑΟΖ; Και
η απάντησή μου ήταν, μα δεν είμαστε εμείς που αρνούμαστε να
έρθουμε σε διάλογο. Είναι η Τουρκία που από το 1964 αρνείται να
συνομιλήσει με την Κυπριακή Δημοκρατία γιατί κατά τη λανθασμένη
άποψή της, δεν την αναγνωρίζει.
Άρα ποια άλλη διέξοδο είχε η Κυπριακή Δημοκρατία, από το να προσφύγει στη Χάγη;». Λογικότατο
επιχείρημα. Όμως εξαρτάται με
ποιους συνομιλεί. Αν είναι ηλικιακά
νέοι οικονομολόγοι και πολιτικοί
σίγουρα με την προσφυγή στην
Χάγη θα τους αποστομώσει. Το
πρόβλημα είναι όταν συνομιλεί με
παλιούς πολιτικούς γνώστες του
Κυπριακού. Σε τέτοια περίπτωση
αυτό που θα πάρει, στο καλύτερο
σενάριο, θα είναι ένα ευγενικό μεν
αλλά ειρωνικό μειδίαμα.
Αφού, λοιπόν, θέλει να επιχειρηματολογήσει με βάση το πιο πάνω
σκεπτικό θα πρέπει να προετοιμα-

στεί για το τι θα απαντήσει για τις
άλλες δεκάδες διεξόδους που είχαμε
πριν να καταλήξουμε στη Χάγη.
Ειδικότερα θα πρέπει να απαντήσει για τη συμφωνία Κληρίδη –
Ντενκτάς του 1972, για το Αγγλοαμερικανο-καναδικό σχέδιο, τις
ιδέες αξιολόγησης Κουρτ Βάλντχαϊμ, τους δείκτες Ντε Κουεγιάρ,
τα σημεία εργασίας Ντε Κουεγιάρ,
το σχέδιο Ανάν και το πολύ πρόσφατο Κραν Μοντάνα. Ακόμα, καλό
θα ήταν να μην αναφέρεται σε χρονολογίες όπως το 1964. Καλυτέρα
να αποφύγει παλιές πονεμένες ιστορίες της περιόδου 1963-1964, όταν
ο εθνάρχης μας με τα 13 σημεία
ουσιαστικά διέλυσε την Κυπριακή
Δημοκρατία με επακόλουθο την
πρώτη διχοτόμηση της πατρίδας
μας. Στο σημείο αυτό το ρητό, «η
σιωπή είναι χρυσός», θα τον βοηθήσει τα μέγιστα. Ες Χάγην, λοιπόν,
τα σπουδαία. Έτσι και αλλιώς, κατά
τον Αβέρωφ Νεοφύτου, δεν έχουμε
άλλη διέξοδο.

www.larkoslarkou.org.cy

Ες Χάγην, λοιπόν, τα σπουδαία
Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Και ενώ όλα ήταν
μαύρα κι άραχνα σε
σχέση με την προοπτική επίλυσης του
Κυπριακού και ενώ
η Τουρκία κλιμακώνει την ένταση χωρίς να υπάρχουν
για μας τρόποι αποτροπής, αίφνης
παρουσιάζεται μια μεγάλη δυνατότητα. Αίφνης η κυβέρνηση αποφασίζει να προσφύγει στο Διεθνές
Δικαστήριο της Χάγης. Για να είμαστε σωστοί ήδη είχε προσφύγει
και αυτό διέρρευσε κατά τη διάρκεια του τελευταίου Εθνικού Συμβουλίου.
«Η απόφαση της Κυπριακής Δημοκρατίας να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για επίλυση των διαφορών με την Τουρκία
δεν είναι επικοινωνιακό ζήτημα,
αλλά μια ουσιαστική κίνηση», δήλωσε ο ΥΠΕΞ Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας παράλληλα πως
η Λευκωσία προβαίνει σε πολλές
κινήσεις αυτού του επιπέδου που
δεν δημοσιοποιούνται.
Το εσωτερικό μέτωπο υποδέχθηκε την κίνηση αυτή ποικιλοτρό-

πως. Οι «πατριωτικές» δυνάμεις,
δηλαδή οι του απορριπτικού μετώπου, τη χαιρέτησαν. Μάλιστα,
δήλωσαν ότι ήταν διαχρονικά δική
τους πρόταση. ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ
διεκδικούν την πατρότητα αυτής
της κίνησης. «Το ΔΗΚΟ ανέκαθεν
θεωρούσε ότι το διεθνές δίκαιο
αποτελεί το ισχυρότερο όπλο της
Κυπριακής Δημοκρατίας», δήλωσε
ο Νικόλας Παπαδόπουλος προσθέτοντας ότι αποτελεί μία απάντηση
στην προσπάθεια «γκριζαρίσματος»
που επιχειρεί η Τουρκία στην περιοχή μας. Οι δυνάμεις της «όποιας
λύσης» αντέδρασαν με προβληματισμό. Αν και δεν το δήλωσαν δημόσια, ουσιαστικά απογοητεύτηκαν
γιατί περίμεναν ότι οι «μυστικές»
κινήσεις, για τις οποίες περηφανευόταν ο ΥΠΕΞ, θα ήταν ουσιαστικά μέτρα αντίδρασης και όχι
προσφυγή στη Χάγη.
Από ό,τι φαίνεται αλλάζει η στρατηγική μας. Η φιλοσοφία του Τάσου
Παπαδόπουλου, ο οποίος πίστευε
ότι το Κυπριακό είναι νομικό θέμα,
εφαρμόζεται κατά γράμμα. Εμμέσως
πλην σαφώς αυτό διαμηνύει και ο

Νίκος Χριστοδουλίδης, όταν λέει
ότι η Λευκωσία προβαίνει και σε
πολλές άλλες κινήσεις του επιπέδου
της Χάγης.
Σίγουρα στο άμεσο μέλλον θα
διαφανεί σε πια άλλα διεθνή νομικά
σώματα, αν βέβαια έχουν απομείνει,
θα προσφύγουμε. Ίσως τέτοιες
ενέργειες να έχουν ήδη δρομολογηθεί και εμπίπτουν στα πολλά
που κατά τον ΥΠΕΞ γίνονται αλλά
δεν δημοσιοποιούνται.
Τελικά αυτό που ο Γλαύκος Κληρίδης έλεγε χαριτολογώντας και
με δόση ειρωνείας, «τι θα κάνουμε,
θα τους αγκαλέσουμε;», υπεραμυνόμενος της φιλοσοφίας ότι το Κυπριακό είναι πρωτίστως πολιτικό
και όχι νομικό θέμα, έγινε η επίσημή μας στρατηγική. Τώρα το
πώς κάποιοι ακολουθούν πιστά τις
παρακαταθήκες του πολιτικού τους
πατέρα, υιοθετώντας πολιτικές και
συνταγές Τάσσου Παπαδόπουλου
είναι πραγματικά άξιον απορίας,
το οποίο χρήζει ειδικής επιστημονικής ανάλυσης.
Αν και όλοι αντιλαμβάνονται
τις δυσκολίες αυτού του εγχειρή-

ματος, για τον λόγο ότι δεν υπάρχει
η συναίνεση της Άγκυρας, διάφοροι
διεθνολόγοι και πολιτικοί αναλυτές,
που τις τελευταίες μέρες έχουν εντυπωσιακά αυξηθεί και παρελαύνουν από τα ΜΜΕ, δηλώνουν ότι
η κίνηση αυτή είναι σωστή. Μάλιστα, οι πλέον «πονηροί» ισχυρίζονται ότι μόνο και μόνο η άρνηση
της Τουρκίας να αποδεχθεί εκδίκαση της υπόθεσης αποδεικνύει
την ένοχη της. Απλή αλλά ευρηματική λογική. Αφού φοβάται να
δικαστεί σημαίνει ότι παραδέχεται
ενοχή. Με μια κίνηση ματ εμμέσως
πλην σαφώς έχει καταδικαστεί.
Αυτό, όμως, που προκάλεσε αίσθηση είναι το σκεπτικό που ανέπτυξε ο Αβέρωφ Νεοφύτου. Με μια
αντιφατική δήλωση δύο ταχυτήτων,
δηλαδή κυβερνητική στήριξη και
παράλληλα πραγματισμό, αφού
υπεραμύνθηκε της απόφασης της
κυβέρνησης, γιατί όπως λέει ενισχύει τα πολιτικά μας επιχειρήματα,
αιτιολόγησε τη θέση του ως εξής:
«Με παρευρισκόμενους διπλωμάτες
και ανθρώπους που ασχολούνται
παγκόσμια και με τα θέματα οικο-

Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου είναι ειδικός
προγραμμάτων ηλεκτρ. υπολογιστών.
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O ΚΟΥΝΤΡΕΤ ΟΖΕΡΣΑΪ ΣΤΗΝ «Κ»

Οι τελευταίοι που θα μπορούσαν
να μας ασκήσουν κριτική είναι οι Ε/κ
Τα νέα μέτρα της Δημοκρατίας για το προσφυγικό και για τους τουρίστες θα επηρεάσουν αρνητικά τις σχέσεις των δύο κοινοτήτων
Συνέντευξη στον ΝΙΚΟ ΣΤΕΛΓΙΑ

–Θα ήθελα να ξεκινήσω ζητώντας την άποψή σας σχετικά με
την στάθμευση τουρκικών μη
επανδρωμένων αεροσκαφών
(drones) στο βόρειο τμήμα της
Κύπρου;
–Υπάρχουν δύο θεμελιώδη ζητήματα. Πρώτον, έτσι καθιστούμε
πιο αποτελεσματική μια επιχείρηση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.
–Σε τι αναφέρεστε με τον όρο
«επιχείρηση»;
–Η επιχείρηση των drones (σ.σ.
iha στα τούρκικα) βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και καιρό. Τα drones που
απογειώνονται από το Νταλάμαν
της Τουρκίας επιχειρούν στις περιοχές όπου διεξάγουμε έρευνες
και γεωτρήσεις. Στη νέα περίοδο
καθιστούμε πιο αποτελεσματική
αυτή την επιχείρηση. Στο παρελθόν, εξαιτίας του παράγοντα της
απόστασης, η παρακολούθηση σε
24ωρη βάση ήταν προβληματική.
Γι’ αυτό τον λόγο παραχωρήσαμε
άδεια για τη χρήση του αεροδρομίου της ΤΔΒΚ, ώστε η όλη επιχείρηση να είναι πιο αποτελεσματική
στη συνέχεια. Δεύτερον, δεν κάνουμε αυτό το βήμα μονάχα λόγω
του ότι κάτι παρόμοιο έπραξε και
η ε/κ πλευρά, αλλά διότι ο 21ος αιώνας συνοδεύεται από νέες ανάγκες
και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι
να ανταποκριθούμε σε αυτές. Την
ίδια ώρα, θα πρέπει να υπογραμμίσω ότι έτσι εξισορροπούμε την
κατάσταση με την ε/κ πλευρά στην
περιοχή.
–Μετά τα drones, ενδέχεται να
ακολουθήσει η ανάπτυξη των
τουρκικών F-16;
–Την παρούσα στιγμή η Τουρκική Δημοκρατία ήδη διαθέτει στο
Μπογάζι έναν αεροδιάδρομο, τον
οποίο χρησιμοποιεί για στρατιωτικές ανάγκες. Στρατιωτικά αεροσκάφη προσγειώθηκαν και στο παρελθόν στο αεροδρόμιο του Γκε-

«Ξεκινάμε με τρία θέματα, αυτά στην συνέχεια
γίνονται 13, αναπτύσσεται κλίμα εμπιστοσύνης
και σταδιακά μετατρέπεται σε συνεταιρισμό», εισηγείται ο κ. Όζερσαϊ.

«Εάν διαπιστώσω ότι παραβιάζονται στην πράξη
τα δικαιώματά μου, θα
υποχρεωθώ να αντιδράσω. Γι’ αυτό τον λόγο
επιλέγω να προλάβω τη
στιγμή της αντίδρασης
και να εξασφαλίσω εκ
νέου την ισορροπία».
τσίτκαλε (σ.σ. Λευκονοίκου). Εφόσον υπάρξει ανάγκη η ΤΔΒΚ, εντός
των δυνατοτήτων της, θα συνεργαστεί με την Τουρκική Δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα.
Αν όμως αυτή προκύψει, θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι η Τουρκία είναι σύμμαχός μας και στρατηγικός μας εταίρος. Προσωπικά,
ελπίζω ότι δεν θα προκύψει κάτι
τέτοιο στο μέλλον. Παράλληλα,
υπενθυμίζω τις συνεργασίες της
ε/κ πλευράς με τις ΗΠΑ, τους Γάλλους και το ζήτημα της χρήσης των
λιμανιών, λ.χ. του Μαρί. Η ε/κ πολιτική ηγεσία παρέχει δικαιώματα
χρήσης (σ.σ. λιμανιών) στους συμμάχους της. Σε συνδυασμό με τις
προαναφερόμενες δύο επισημάνσεις θα ήθελα να αναφερθώ και σε
ένα τρίτο ζήτημα.
Εάν βρεθούμε σε κατάσταση
αναμονής (σ.σ. σε θέση θεατή)
στην εν λόγω περιοχή τότε θα χαλάσει η ισορροπία. Τότε θα προκύψει το ενδεχόμενο της σύγκρουσης. Και αυτό διότι, εάν διαπιστώσω
ότι παραβιάζονται στην πράξη τα
δικαιώματά μου, θα υποχρεωθώ
να αντιδράσω. Γι’ αυτό τον λόγο
επιλέγω να προλάβω τη στιγμή της
αντίδρασης και να εξασφαλίσω εκ
νέου την ισορροπία.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Λίγο μετά την άφιξη τουρκικών μη
επανδρωμένων αεροσκαφών στο
αεροδρόμιο του κατεχόμενου Λευκόνοικου, η «Κ» συνάντησε τον
«αντιπρόεδρο» της «κυβέρνησης»
και «υπουργό Εξωτερικών» Κουντρέτ Όζερσαϊ και συζήτησε τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή
και πώς αυτές επηρεάζουν τις σχέσεις των δύο κοινοτήτων. Ο κ. Όζερσαϊ μιλάει για τα νέα στρατιωτικά
σχέδια που έρχονται στο προσκήνιο
της τ/κ επικαιρότητας, προειδοποιεί
για τις επιπτώσεις των μέτρων που
σχεδιάζει η κυπριακή κυβέρνηση
για το προσφυγικό ζήτημα και προβάλλει μια εναλλακτική προσέγγιση
για τη λύση του Κυπριακού.

«Αν δηλώσουν ότι επιθυμούν να συνεργαστούμε για την αντιμετώπιση του προβλήματος της παράνομης διέλευσης

ατόμων, είμαστε έτοιμοι για αυτό, με τη διαμεσολάβηση του ΟΗΕ», λέει στην «Κ» ο Κουντρέτ Όζερσαϊ.
–Εδώ θα ήθελα να ζητήσω την
άποψή σας για τις φήμες που
αφορούν τη δημιουργία μιας
τουρκικής στρατιωτικής βάσης
στην περιοχή της Αμμοχώστου.
–Σε αυτήν την περιοχή διεξάγουμε έρευνες (σ.σ. για φυσικό αέριο) και γεωτρήσεις εδώ και καιρό.
Κατά διαστήματα, πολεμικά σκάφη
συνοδεύουν τα σκάφη που διεξάγουν τις έρευνες. Κάποια από αυτά
τα στρατιωτικά σκάφη επισκέπτονται το λιμάνι της Αμμοχώστου, για
στάση, αναμονή ή τροφοδοσία.
Με λίγα λόγια η συνεργασία μας
με την Τουρκία σε αυτό το πεδίο
βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Όπως
συμβαίνει μέχρι σήμερα έτσι και
στο μέλλον, εφόσον υπάρξει ανάγκη, θα συνεργαστούμε με την Τουρκία. Πρόκειται για μια χώρα που
έχει στρατεύματα στο νησί με βάση
τη συνθήκη των εγγυήσεων και η
οποία κατά διαστήματα μας ζητάει
άδεια για χρήση των λιμανιών μας.
Εμείς παραχωρούμε προσωρινές
άδειες. Εν συντομία, εμείς προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες και την
τεχνολογία που αλλάζουν. Την ίδια
στιγμή υπογραμμίζω ότι με βάση
τα πρόσφατα βήματά της, η τελευταία που θα μπορούσε να μας ασκήσει κριτική είναι η ε/κ πλευρά.

Nέα μέτρα για προσφυγικό

σουν να εκμεταλλευτούν αυτό το
ζήτημα, να εμποδίσουν τη μετάβαση των τουριστών που φτάνουν
στο νησί μέσω του αεροδρομίου
της Λάρνακας στον βορρά, δηλαδή
να επιβάλουν (σ.σ. οικονομική)
ασφυξία στους Τ/κ, οι σχέσεις των
δύο κοινοτήτων θα επηρεαστούν
αρνητικά. Τότε και εμείς θα ξεκινήσουμε να αναρωτιόμαστε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να πονέσει
η ε/κ πλευρά;

–Πρόσφατα ήρθαν στο προσκήνιο δηλώσεις σας που αφορούν
τα οδοφράγματα, αλλά και την
αντίδρασή σας στις σκέψεις και
τα σχέδια της ε/κ πλευράς σχετικά με το καθεστώς της Πράσινης Γραμμής. Θα ήθελα να μας
αναπτύξετε τη σκέψη σας.
–Ποια είναι η τελευταία κατάσταση σε αυτό το ζήτημα; Αυτό
πρέπει να το ρωτήσουμε στην ε/κ
πλευρά. Πρώτα από όλα, έχουμε
μια νομοθεσία (σ.σ. ένα καταστατικό) στο πλαίσιο της Ε.Ε. που εφαρμόζεται από το 2004. Όταν στο παρελθόν η ε/κ πλευρά επιχείρησε
να περιορίσει τη χρήση του, βρέθηκε αντιμέτωπη με την Ε.Ε. Επιχείρησαν να δικάσουν Ε/κ που χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο Έρτζαν
(σ.σ. Τύμβου). Το ε/κ δικαστήριο
αποφάνθηκε ότι ισχύει η ανωτερότητα του ευρωπαϊκού δικαίου.
Την ίδια ώρα, η Ε.Ε. παρέχει στην
ε/κ πλευρά τη δυνατότητα κάποιων
ρυθμίσεων με βάση ορισμένες
ανάγκες, όπως η δημόσια τάξη. Σήμερα βλέπουμε ότι η ε/κ πλευρά
διατηρεί το καταστατικό και προχωρεί στην τροποποίηση κάποιων
κωδίκων εφαρμογής (σ.σ. άρθρων).
Ακόμη δεν ξεκίνησαν αυτήν τη
διαδικασία. Ωστόσο, εάν επιχειρή-

–Αναφέρεστε σε πιθανά αντίποινα στο πεδίο της οικονομίας…
–Φυσικά. Εσύ πραγματοποιείς
βήματα για να πλήξεις την οικονομία μου. Τι σε ενοχλεί ο τουρίστας
που φτάνει στον βορρά μέσω Λάρνακας; Εάν επιχειρήσεις να εκμεταλλευτείς αυτό το ζήτημα για να
πλήξεις την οικονομία μου, τότε
και εγώ θα κάνω το ίδιο. Το περιεχόμενο αυτών των βημάτων δεν
έχει μεγάλη σημασία. Το σημαντικό
είναι το ότι η ε/κ πλευρά ισχυρίζεται
ότι επιδιώκει συνολική λύση. Με
τα νέα της βήματα μας δείχνει ότι
δεν είναι ειλικρινής. Σε μια περίοδο
που ο γ.γ. του ΟΗΕ ζητάει να πληροφορηθεί για τα μέτρα που λαμβάνονται για τη βελτίωση του κλίματος στις σχέσεις των δύο πλευ-

ρών, συναντιέστε λοιπόν στο Βερολίνο και ενώ δήθεν καταβάλλονται προσπάθειες για λύση, στην
πραγματικότητα, (σ.σ. η ε/κ πλευρά)
παίρνει το πιάτο από τον συνομιλητή της. Από το 2004 μέχρι σήμερα
περιμένουμε την ε/κ πλευρά να αλλάξει στάση, να προσεγγίσει πιο
θετικά την προοπτική του καταμερισμού. Ωστόσο, τα μηνύματα
που λαμβάνουμε είναι προς την
αντίθετη κατεύθυνση. Εν συντομία,
η ε/κ πλευρά πρέπει να ανακοινώσει
αυτό που επιχειρεί να κάνει με τη
νέα αλλαγή. Ποιος είναι ο στόχος
τους; Η παρεμπόδιση της παράνομης διέλευσης ατόμων; Γνωρίζουμε
πολύ καλά ότι αυτή δεν γίνεται
από τις συνοριακές πύλες, αλλά
από άλλες περιοχές. Αν δηλώσουν
ότι επιθυμούν να συνεργαστούμε
για την αντιμετώπιση αυτού του
προβλήματος, είμαστε έτοιμοι για
αυτό, με τη διαμεσολάβηση του
ΟΗΕ. Ελάτε να ανταλλάξουμε πληροφορίες, να αντιμετωπίσουμε από
κοινού το πρόβλημα της παράνομης
μετανάστευσης χωρίς να εισέλθουμε στο ζήτημα της αναγνώρισης. Σε γενικές γραμμές, λοιπόν,
ζητώ από την ε/κ πλευρά να ξεκαθαρίσει τον στόχο της με τις νέες
ρυθμίσεις, και την Ε.Ε. να υψώσει
το ανάστημά της. Δεν είναι δυνατόν
από τη μία η Ε.Ε. να τάσσεται υπέρ
της σύσφιξης των σχέσεων των
δύο κοινοτήτων και από την άλλη
να παραμένει σιωπηλή απέναντι
σε μια πλευρά που πλήττει το πνεύμα της συνεργασίας. Σε μια τέτοια
περίπτωση, η εικόνα της Ε.Ε. στην
ΤΔΒΚ θα δεχθεί ισχυρό πλήγμα.
–Ποια είναι η εικόνα που έχετε
για τις μη ελεγχόμενες μετακινήσεις ατόμων από την δική σας
πλευρά προς την άλλη; Υπάρχει
μεγάλη αύξηση στους αριθμούς;
–Όχι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα.
Πρόσφατα υποστηρίξαμε τις εργασίες της Ύπατης Αρμοστείας
του ΟΗΕ για αυτό το ζήτημα. Ουδέποτε επιτρέψαμε την παράνομη
διέλευση στις συνοριακές πύλες.
Μάλιστα, υπήρξαν περιπτώσεις
που προχωρήσαμε σε συλλήψεις
και ξεκινήσαμε αστυνομική έρευνα.
Επίσης, η ε/κ πλευρά ισχυρίστηκε
ότι κάποιοι αφρικανικής καταγωγής
φοιτητές στον βορρά, μεταβαίνουν
στη δική της πλευρά. Ως υπουργός
Εξωτερικών ζήτησα από την Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ να με ενημερώσει για τις λεπτομέρειες αυτών
των υποθέσεων. Και αυτό διότι δεν
εγκρίνω κάτι τέτοιο και είμαι έτοιμος να καταπολεμήσω το φαινόμενο. Αν μου δώσεις τις σχετικές
ελευθερίες θα μπορώ να εστιάσω
στην υπόθεση, να ερευνήσω αν
αφορά ένα πανεπιστήμιο ή μια συγκεκριμένη χώρα.

Η εξελικτική φόρμουλα για τη λύση του Κυπριακού
«Οι δύο πλευρές δεν
εμπιστεύονται η μία
την άλλη. Μία από τις
πλευρές δεν επιθυμεί να
μοιραστεί τη διοίκηση
και τον πλούτο. ».
κουλτούρα ομοσπονδίας. Βιώσαμε
μια ομοσπονδία για τρία χρόνια, μια
πικρή εμπειρία. Και σαν να μην
έφταναν όλα αυτά, μία από τις πλευρές δεν έχει τόσο μεγάλη ανάγκη
τη λύση όσο η άλλη. Εφόσον δεν
υφίστανται οι συνθήκες για ομο-

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

–Ποια είναι η άποψή σας για την
επόμενη περίοδο του Κυπριακού
και τις εξελίξεις που ακολουθούν
στο ζήτημα του φυσικού αερίου;
–Αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται
διαδικασία διαπραγματεύσεων. Εάν
δεν εξετάσουμε τους λόγους, τα root
causes, για τους οποίους δεν επιτεύχθηκε συνολική λύση τότε ούτε
σε έναν αιώνα δεν πρόκειται να φτάσουμε πουθενά. Προσωπικά πιστεύω
ότι το πρόβλημα δεν αφορά την ομοσπονδία. Πρόκειται για ένα σύστημα
που εφαρμόζεται σε διάφορες περιοχές. Θα μπορούσε να έχει θετικά
αποτελέσματα και για την Κύπρο.
Όμως δεν υφίστανται οι συνθήκες
της ομοσπονδίας στην Κύπρο. Οι
δύο πλευρές δεν εμπιστεύονται η
μία την άλλη. Μία από τις πλευρές
δεν επιθυμεί να μοιραστεί τη διοίκηση και τον πλούτο. Δεν υπάρχει

«Να οικοδομήσουμε τον συνεταιρισμό από κάτω προς τα πάνω. Λ.χ. ελάτε να

συνεργαστούμε για την παράνομη μετανάστευση, τη διεθνή τρομοκρατία» λέει ο κ. Όζερσαϊ στον συντάκτη της «Κ» Νίκο Στέλγια.

σπονδία, τότε ας ξεκινήσουμε με
βάση τις υφιστάμενες συνθήκες,
από ένα σημείο, τη συνεργασία. Να
οικοδομήσουμε τον συνεταιρισμό
από κάτω προς τα πάνω. Λ.χ. ελάτε
να συνεργαστούμε για την παράνομη
μετανάστευση, τη διεθνή τρομοκρατία. Εφόσον έχουμε συνεργασία
για την ανταλλαγή των ένοχων ατόμων τρίτων χωρών, γιατί να μη διευρύνουμε αυτή τη συνεργασία;
Αναφέρομαι στον συνεταιρισμό με
βάση τη συνεργασία. Υπογραμμίζω
τον όρο συνεταιρισμό. Προτείνω
μια εξελικτική προσέγγιση, από
κάτω προς τα πάνω, βήμα προς βήμα.
Ξεκινάμε με τρία θέματα, αυτά στη
συνέχεια γίνονται 13, αναπτύσσεται
κλίμα εμπιστοσύνης και σταδιακά
μετατρέπεται σε συνεταιρισμό. Ελάτε
να μην αποφασίσουμε σήμερα για
το τι θα είναι αυτός ο συνεταιρισμός

ύστερα από 10 ή 15 χρόνια, αν θα
είναι δηλαδή ομοσπονδία, συνομοσπονδία, δύο κράτη κ.ο.κ.
–Εν τω μεταξύ τι θα συμβεί στο
ζήτημα του αερίου;
–Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην
περιοχή μας οι μεγάλες δυνάμεις
παίζουν το δικό τους παιχνίδι. Ποιος
θα είναι ο δικός μας ο ρόλος; Το
βήμα των ΗΠΑ για το εμπάργκο
όπλων μας δείχνει ότι βρισκόμαστε
πλέον στο επίκεντρο μιας μεγάλης
σύγκρουσης. Αν δεν θέλουμε να γίνουμε πιόνια πρέπει να συνεργαστούμε. Διαφορετικά, επαναλαμβάνω
ότι θα μετατραπούμε σε κομπάρσους.
–Και ταυτοχρόνως, όπως είχατε
δηλώσει πιο πριν, θα χαιρετιόμαστε από τις πλατφόρμες, έτσι
δεν είναι;
–Φυσικά. Οι ξεχωριστές ενέργειες
θα συνεχιστούν.
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Η μεγάλη δοκιμασία των χριστιανών
Δύο καταξιωμένοι πανεπιστημιακοί μιλούν στην «Κ» για την τύχη των αποδεκατισμένων πληθυσμών στη Μέση Ανατολή
Μπορεί ÕÏÖÕÒËÓÏÑÁÝÙßÍÑØÕÆÙËÏÝ
ÙÚÎßØÃÇÑÇÏÙÚÕØ¦ÑÔÇÖËØÏÕØÃÙÚÎÑÇÔÑÇÏÎÇÖËÏÒÂÚÕßÙÒÇÓÏÑÕÆ
Ø¦ÚÕßÝÔÇÁÞËÏÇÓÈßÔÛËÃÄÓÜÝÙÚÎ
ØËßÙÚÂÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑÂÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÓËÚÕÏÙÒ¦ÓÙËÖØÜÚÕÌÇÔÂÛÁÙÎÏÙÞÆÕÝÑÇÏÚÇÍËÜÖÕÒÏÚÏÑ¦ÖÇÏÞÔÃÊÏÇÙËÖÒÂØÎËÐÁÒÏÐÎÚÕÓÁÒÒÕÔÍÏÇ
ÚÕßÝÊÕÑÏÓÇàÄÓËÔÕßÝÞØÏÙÚÏÇÔÏÑÕÆÝ
ÖÒÎÛßÙÓÕÆÝÚÎÝ¡ÁÙÎÝÔÇÚÕÒÂÝ
ÓÄÔÕËßÕÃÜÔÕÊËÔÖØÕÕÏÜÔÃàËÚÇÏ
ÇØÇÓÕÔÁÝ ²ØÏÙÚÕßÍÁÔÔÜÔ
¦ÍÏËÝÎÓÁØËÝÚÜÔÇÖÇÔÚÇÞÕÆÞØÏÙÚÏÇÔ×ÔÊÆÕÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑÕÃÕÑÇÛÎÍÎÚÂÝÚÜÔÈØÇÇÓÏÑ×ÔÖÕßÊ×Ô
ÙÚÕ ÁÓÖØÏÚàÚÎÝ¡ËÍ¦ÒÎÝØËÚÇÔÃÇÝÑÇØÛ¢ÄÕßÔÚËÔÑÇÏÕÕÓÄÒÕÍÄÝ
ÚÕßÕÓÄÚÏÓÕÝÖÒÁÕÔÚÜÔÒÒÎÔÕÇØÇÈÏÑ×ÔÖÕßÊ×ÔÙÚÕÁÏÒÚÜÔ
ÎÓÂÚØÎÝÕÆÚÇÝÓÏÒÕÆÔÙÚÎÔ
 ®ÍÏÇÚÎÔÚÆÞÎÚÜÔÞØÏÙÚÏÇÔÏÑ×Ô
ÑÕÏÔÕÚÂÚÜÔÙÚÎ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂÑÇÏ
ÙÚÎ¡ËÙÕÖÕÚÇÓÃÇ ÇÏÊËÔËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÇÏÙÏÄÊÕÐÕÏËÜØÕÆÔÚÕßÝ
ÞØÏÙÚÏÇÔÕÆÝÙÚÎÍÎÚÎÝÃÈÒÕßÇÑÕÆÙÏÇÖÏÄÔÏÇÙÚÎÓËÍ¦ÒÎÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÙÑÇÑÏÁØÇÑÇÏÚÎÞØÏÙÚÏÇÔÏÑÂÆÙÎ
ÑßØÃÜÝßÖÇÃÚÏÇÍÏÇÚÕÊØ¦ÓÇÚÕßÝ

– Πώς βλέπετε το μέλλον των χριστιανικών πληθυσμών στη μεταπολεμική Μέση Ανατολή; Το διαμορφούμενο στάτους εγγυάται
την ασφάλεια και τα θρησκευτικά
τους δικαιώματα;
Γκαρθ Φόουντεν: ËÔÔÕÓÃàÜÄÚÏÓÖÕØËÃÔÇßÖ¦ØÐÕßÔÍÏÇÚÕßÝÞØÏÙÚÏÇÔÕÆÝËÍÍßÂÙËÏÝ©ÒÇËÃÔÇÏÙÚÇÞÁØÏÇ
ÚÜÔÓËÍ¦ÒÜÔÊßÔ¦ÓËÜÔÚÜÔØÇÔ×ÔÇÖÄÚÎÓÏÇÑÇÏÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎ
ÚÜÔÓËØÏÑÇÔ×ÔËÃÔÇÏÑÇÏÎªÜÙÃÇÑÇÏÎ¬ÕßØÑÃÇÙÚÕÖÇÏÞÔÃÊÏ ÇÏ
ÄÒÕÏÑ¦ÔÕßÔÄÚÏÛÁÒÕßÔÙÚÎÈ¦ÙÎ
ÚÜÔÙßÓÌËØÄÔÚÜÔÚÕßÝÒÁÖÕßÓË
ÌÕÈËØÕÆÝÖÇØÇÒÒÎÒÏÙÓÕÆÝÓËÚÎÔ
ÇØÞÇÏÄÚÎÚÇÑÇÏËÏÊÏÑ¦ÓËÚÎÇÙÇÔÏÊÏÑÂËÖÕÞÂÚÕÔÕÑÇÏÚÕÔÕÇÏ×ÔÇÄÚÇÔÚÕØ¦ÔÖØÕÙÖÇÛÕÆÙËÔÇ
ËÖËÑÚÇÛËÃÙÚÎ¡ËÙÄÍËÏÕ¦ÒÇÙÙÇ
ÂÓËØÇÊÏÇÖÏÙÚ×ÔÕßÓËÄÚÏËÖÏÞËÏØËÃÚÇÏÑ¦ÚÏÖÇØÄÓÕÏÕÑÇÏÙÚÎÔØÇÈÃÇÑÇÏÙÚÕÔÃÈÇÔÕÙÚÎßØÃÇÙÚÕ
Ø¦Ñ©ÏØÇÔÏÑÄÝÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝËÃÔÇÏ
ÙËÖÕÒÆÏÙÞßØÂÛÁÙÎÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÑÇÏÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÌÚÏ¦ÐËÏÁÔÇ
ÏØÇÔÏÑÄÚÄÐÕÁÔÇÙÏÏÚÏÑÄÚÄÐÕËÑÓËÚÇÒÒËßÄÓËÔÕÚÏÝÙÏÏÚÏÑÁÝÑÕÏÔÄÚÎÚËÝÚÕßÏÈ¦ÔÕßÚÎÝ±ËÓÁÔÎÝÚÕß
Ø¦ÑÈËÈÇÃÜÝÑÇÏÚÎÝßØÃÇÝÑÒÖ
ßÚÄÊËÔÊÏÇÓÎÔÆËÏÑ¦ÚÏÇÏÙÏÄÊÕÐÕ
ÍÏÇÚÎÔËÖÏÈÃÜÙÎÚÜÔÞØÏÙÚÏÇÔ×Ô

– Εσείς, κ. Γούτα, είστε αισιόδοξος ότι ο χριστιανικός πολιτισμός
θ’ ανθίσει και πάλι;
Δημήτρης Γούτας: ¡¦ÒÒÕÔÄÞÏÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎËÃÔÇÏÖÕÒÆÇÙÚÇÛÂÝÑÇÏ
ÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÚÕÖÕÆ
ÌßÙ¦ËÏÕ¦ÔËÓÕÝ©ÏÊßÔ¦ÓËÏÝÚÜÔ
ÏÙÞßØ×ÔÖÇÏÑÚ×ÔÛÇÓËÚÇÞËÏØÏÙÚÕÆÔ
ÕÖÕÏÕÊÂÖÕÚËÓÁÙÕÓÖÕØÕÆÔÍÏÇÔÇ
Ö¦ØÕßÔÓÏÇÑÇÒÆÚËØÎÛÁÙÎÙÚÎÓËÍ¦ÒÎÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÂÙÑÇÑÏÁØÇÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂËÁÔÇÚÁÚÕÏÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÕÏ
ÞØÏÙÚÏÇÔÏÑÁÝÓËÏÕÔÄÚÎÚËÝËÃÔÇÏÑÇÏ
ÇßÚÁÝÁÔÇÇÖÄÚÇÙÚØÇÚÏÜÚ¦ÑÏÇ®
ÕÖÄÚËÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÁÞËÏÝÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÙÚÕÚÏÛÇÙßÓÈËÃ
Ñ¢!ÌßÍÂÚÜÔÞØÏÙÚÏÇÔ×ÔßÖÂØÐËÓËÍ¦ÒÎÐÄÙÜÔÍÔÜØÃàÕßÓËÊËÔ
ßÖ¦ØÞÕßÔÖÒÁÕÔÙÚÕ²ÇÒÁÖÏÙßÓÖÇ-

A.P. / HASSAN AMMAR

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΖΙΜΑ

Συριακές iÐÑËÉØÓTÈ³ÚÉ³iÚÉË³Ñ~¨³i¨{ÑÐÓ³ÑÈ¨ÌV³i~¨È×Ê~Ñ³É³¨ÑÐÐÓiØÉ~~ÜiËÑØÉ¨Ò³{³iØÛÑÐÑ~Ö${T¨{³{Ñ{~Ë
ÜiÚÈÐËÙ~{ÐÒÇ³Ñ{³{ØT¨ÉØ³iØÓiØåÑ³ÜÊØ~Ñ{³ÐÓÜÜ³ÈØVÖÐ×ÑÐÉ³ÈØÙÖ~ÑÚioi³ÓØÈÐ{ÜÖ³ituVÙÉÉËÑ{ÉÈË

«Οι χριστιανοί
της Δύσης, καθολικοί
και προτεστάντες,
δεν ενδιαφέρονται
για τους χριστιανούς
της Μέσης Ανατολής»,
λέει ο Δημήτρης Γούτας.

«Η φυγή των χριστιανών
υπήρξε μεγάλη.
Εξ όσων γνωρίζουμε
δεν υπάρχουν πλέον
στο Χαλέπι συμπαγείς
κοινότητες», αναφέρει
ο Γκαρθ Φόουντεν.

ÍËÃÝÞØÏÙÚÏÇÔÏÑÁÝÑÕÏÔÄÚÎÚËÝÁÞÕßÔ
ÌÆÍËÏÖØÕÝÚÎÔßØ×ÖÎÑÇÏÑßØÃÜÝ
ÖØÕÝÚÎÎØßÚÄËÏÑÄÔÇÖÇØÇÓÁÔËÏ
ÇÙÇÌÂÝÚÎßØÃÇÚÕÑØ¦ÚÕÝÁÞËÏ
ÊÏÇÒßÛËÃÑÇÏÕÏÙßÔÛÂÑËÝËÖÏÈÃÜÙÎÝ
ËÃÔÇÏÖ¦ØÇÖÕÒÆÇØÔÎÚÏÑÁÝ¬ÕØ¦Ñ
ÙÖÇØ¦ÙÙËÚÇÏÙÚÕÔÔÄÚÕÇÖÄÇÏÓÇÚÎØÁÝÚÇØÇÞÁÝÍÃÔÕÔÚÇÏÌÕÈÁØËÝ
ÌÇÙÇØÃËÝÑÇÏËÃÔÇÏÄÒÇØËßÙÚ¦¬Õ
ÓÄÔÕÓÁØÕÝÄÖÕßËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇ
ßÖ¦ØÞËÏÖÒÁÕÔÓÏÇÖ¦ØÇÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÎÑÇÏÙßÓÖÇÍÂÝÞØÏÙÚÏÇÔÏÑÂÓËÏÕÔÄÚÎÚÇËÃÔÇÏÎÃÍßÖÚÕÝÒÒ¦ÑÇÏ
ËÑËÃÎÏÙÞÆÝßÖËØÈ¦ÒÒËÚÇÏÇÖÄÚÕßÝ
ÃÊÏÕßÝÚÕßÝÞØÏÙÚÏÇÔÕÆÝÑÇÏßÖÕÈÇÛÓÃàËÚÇÏÇÖÄÚÎÔÑØÇÚÏÑÂËÐÕßÙÃÇ
ËÔÐÁØÕßÓËÊÎÒÇÊÂÖÄÙÕÏÇÑØÏÈ×ÝËÃÔÇÏÕÏÞØÏÙÚÏÇÔÕÃÃÔÇÏÊÁÑÇ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÖÕßÒÁÔËÕÏÑÄÖÚËÝÂ
ÖÁÔÚËËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÖÕßÏÙÞßØÃàËÚÇÏ
ÕÖØÄËÊØÕÝÃÙÏ"ËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÓÄÔÕÙÚÎÔÃÍßÖÚÕßÖ¦ØÞËÏÓÏÇ
ÖÕÒÆÙßÓÖÇÍÂÝÑÕÏÔÄÚÎÚÇÎÕÖÕÃÇ
ÊËÔÛÇÁÖØËÖËÔÇÑÏÔÊßÔËÆËÏÇÒÒ¦
ÈÒÁÖÕßÓËÄÚÏÑÇÏËÑËÃÕÏÞØÏÙÚÏÇÔÕÃ
ÊÏÇÑÇÚÁÞÕÔÚÇÏÑÇÏÊÏÑÇÃÜÝÇÖÄÓÏÇ
ÚØÕÓËØÂÇÔÇÙÌ¦ÒËÏÇ

– Η χριστιανική Δύση νομίζετε
ότι έκανε το χρέος της σε αυτή
τη δοκιμασία των αδελφών της
Ανατολής;
Δ. Γ.: ÇÛÄÒÕßÕ¡ÖÕßÝÁÊÜÙËÚÕ
Ø¦ÑÙÚÕßÝÙÏÃÚËÝÕÏÕÖÕÃÕÏÖØÕÙÖÇÛÕÆÙÇÔÔÇÁØÛÕßÔÙÚÎÔËÐÕßÙÃÇ
ÇÖÄÚÕÔÕÇÏ×ÔÇÑÇÏÊËÔÚÇÑÇÚ¦ÌËØÇÔÙÚÎÊÏÇÓ¦ÞÎÓËÚÕßÝÙÕßÔÃÚËÝ ÇÏÚ×ØÇÐÇÌÔÏÑ¦ÊÁÑÇÇÏ×-

ÖÄÔ"ÔÇÑÕÓÓ¦ÚÏÚÕßÙÕßÔÏÚÏÑÕÆ
ÙÚØÇÚÕÆÚÕßÇÔÚ¦ÓÁÌÚÏÇÐËÚÕ
0:0:ÑÇÏÁÔÇÑÕÓÓ¦ÚÏÚÕßÙÕßÔÏÚÏÑÕÆÖÒÎÛßÙÓÕÆÇÏÙÛ¦ÔÛÎÑËÚÎÔ
ÇÔ¦ÍÑÎÔÇÇÓßÔÛËÃÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎÔ
ËÖÁÒÇÙÎÚÜÔÓËØÏÑÇÔ×Ô¬ÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÍÔÜÙÚ¦ÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑË
ÎÛØÎÙÑËßÚÏÑÂÊÏÁÔËÐÎÙÕßÔÏÚ×Ô
ÙÏÏÚ×ÔÞÜØÃÝÔÇßÖ¦ØÞÕßÔÍÎÍËÔËÃÝÒÄÍÕÏÑÇÏÖØÕÑÒÂÛÎÑÇÔÙßÙÖËÏØ×ÙËÏÝÙËÛØÎÙÑËßÚÏÑÂÈ¦ÙÎ
©ÏØÇÔÕÃÙÏÃÚËÝÓÖÂÑÇÔÙÚÕØ¦Ñ
ËÔËÖÒ¦ÑÎÙÇÔÙÚÎÔ±ËÓÁÔÎÎ²ËàÓÖÕÒ¦ÞËÃÔÇÏÊÏÑÄÚÕßÝÖÇÏÊÃÙÚÎ
ßØÃÇÈÕÂÛÎÙÇÔÙÚØÇÚÏÜÚÏÑ¦ÚÕÔ
ÙÇÔÚÖÕßÑÇÏÇßÚÄÝËÃÔÇÏÙÏÃÚÎÝ
ÒËÈÃÚÎÝÖÄÚÕÚÃÖÕÚÇÎÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÇßÚÂÙÆØØÇÐÎÁÒÇÈËÑÇÏÛØÎÙÑËßÚÏÑ¦ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÚÇÔÕÓÄÔÕÝ
ÚØÄÖÕÝ¦ÓßÔÇÝÖÕßËÃÞÇÔÕÏÖÒÎÛßÙÓÕÃËÑËÃÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎÔËÖÁÒÇÙÎ
ÚÜÔÓËØÏÑÇÔ×Ô

– Από τους πρόσφατους πολέμους το σιιτικό Ισλάμ βγαίνει ενισχυμένο. Συνιστά αυτό επιπλέον απειλή για τους χριστιανικούς
πληθυσμούς ή μπορεί να έχουν
καλύτερη αντιμετώπιση από ό,τι
θα είχαν με σουνιτική κυριαρχία;
Γκ. Φ.: ÕÏÚ¦ÐÚËÙÚÕÙÏÏÚÏÑÄØ¦ÔÕÏ
ÞØÏÙÚÏÇÔÕÃËÃÔÇÏÙËÓÏÇÇÙÌÇÒÂÛÁÙÎËÔßÖÕÌÁØÕßÔÇÖÄÚÕÏØÇÔÏÑÄ
ÑÇÛËÙÚ×ÝÑÇÏÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËÑÇÒÆÚËØÎÛÁÙÎÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÇÖÄÚÕßÝ
àÜØÕ¦ÙÚØËÝÖÕßËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÕÒÃÍÕÏ
ÑÇÏÑÇÚÇÌØÕÔÕÆÔÚÇÏÇÖÄÚÕÙÒ¦Ó
ÍÏÇÚÃÊËÔÇÔÇÌÁØÕÔÚÇÏÙÚÕ ÕØ¦ÔÏ

Ο καθηγητής ÜÜiÑ¨ÑK{~.ÈÙ³Ó{ÜÛiÐÊ³¨iØÖ³ÑØ~Ñ{~ÑÚioi³ÊØåK¨ÑÑÐ{~.ÈÙ³ÓÐ¨{³Ç~Ñ¨Ú'ÌÈ³É
ÔËÝÓËÚ¦ÁØÞËÚÇÏÕ¡ÖÕßÝÊÏ×ÞÔËÏ
ÚÕßÝÙÕßÔÃÚËÝÑÇÏÊÃÔËÏÚÎÔËÐÕßÙÃÇ
ÙÙÍËÒ¦ËÏÙÚÕßÝÙÏÃÚËÝËÈÇÃÜÝÚÕØ¦ÔËÑÓËÚÇÒÒËÆÛÎÑËÇßÚÂ
ÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÑÇÏÁÌÛÇÙËÙËÛÁÙÎÏÙÞÆÕÝ©ÖÄÚËÕÏ¦ÒÒËÝÓËÏÕÔÄÚÎÚËÝËÑËÃÖÁØÇÛØÎÙÑËßÚÏÑÁÝÑÇÏ
ÓÎÁÖËÙÇÔÛÆÓÇÚÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔÑÇÏÛÇËÐÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔÔÇ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÜÝÖÏÄÔÏÇÙÚÎ
ÙÑÇÑÏÁØÇÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÚÕÖ×ÝÛÇ
Ö¦ËÏÚÕØËÆÓÇ
ÐËÚ¦àÕÔÚÇÝÍËÜÖÕÒÏÚÏÑ¦ÑÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÚÎÔÄÒÎßÖÄÛËÙÎÈÒÁÖÜ
ÄÚÏÕÏÞØÏÙÚÏÇÔÕÃÚÎÝÆÙÎÝÑÇÛÕÒÏÑÕÃÑÇÏÖØÕÚËÙÚ¦ÔÚËÝÊËÔËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÏÍÏÇÚÕßÝÞØÏÙÚÏÇÔÕÆÝÚÎÝ
¡ÁÙÎÝÔÇÚÕÒÂÝÑÇÛÄÒÕß ÇÔËÃÝ
ÊËÔÓÏÒ¦ËÏÍÏÇÚÎÙßØØÃÑÔÜÙÎÚÕß
ÞØÏÙÚÏÇÔÏÑÕÆÙÚÕÏÞËÃÕßÙÚÎÔÇÒÇÏÙÚÃÔÎÄÖÕßÕÞØÏÙÚÏÇÔÏÑÄÝÖÒÎÛßÙÓÄÝÕØÛÄÊÕÐÕÝÑßØÃÜÝÁÞËÏÓËÏÜÛËÃÑÇÚ¦ ÞÕßÓËÚÎÊØÇÓÇÚÏÑÂ
ÓËÃÜÙÎÚÜÔÖÒÎÛßÙÓ×ÔÙÚÕØ¦Ñ
ÙÚÎßØÃÇÄÒÇÇßÚ¦ÜÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÜÔÖÕÒÁÓÜÔÖÕßÐËÑÃÔÎÙÇÔ
ÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃËÔÑÇÃÍËÚÇÏÑÇØÌÃ
ÙÚÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝÄÚÏÞ¦ÔÕÔÚÇÏÇß-

ÚÕÃÕÏÞØÏÙÚÏÇÔÏÑÕÃÖÒÎÛßÙÓÕÃËÑËÃ
ÖÁØÇÇßÚÕÃÙßÔËÞÃàÕßÔÚÕÔÞÇÈ¦
ÚÕßÝ©ÖÄÚËËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÜÊËÔ
ÈÒÁÖÜÑÇÛÄÒÕßØÄÊÏÔÕÚÕÓÁÒÒÕÔ
ÇÒÒ¦ÇÝÓÎÔÙÚËÔÇÞÜØÏÄÓÇÙÚËÍÏÇÚÃ
ËÓËÃÝËÃÓÇÙÚËßÖÇÃÚÏÕÏÍÏ»ÇßÚÄÖÕÓÁÔÜÝÖØÁÖËÏÔÇÊÕÆÓËÑÇÏËÓËÃÝ
ÚÏÝËßÛÆÔËÝÓÇÝ©ÏßÚÏÑÕÃÖÕßÛÇ
ÁÖØËÖËÔÇËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÏÍÏÇÚÎÔ
ÚÆÞÎÚÕßÝÄÞÏÓÄÔÕÊËÔÚÕÑ¦ÔÕßÔ
ÇÒÒ¦ËÃÔÇÏÕÏÖØÇÍÓÇÚÏÑÕÃßÖÇÃÚÏÕÏ
ÑÇÏÍÏÇÚÇÊËÏÔ¦ÚÕßÝ

– Είχε θρησκευτικές διαστάσεις
αυτή η πολεμική σύγκρουση στη
Μέση Ανατολή;
Δ. Γ.: ÒÇÈËÑÇÏÛØÎÙÑËßÚÏÑÁÝÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝÑÇÛ×ÝÕÏÓÕßÙÕßÒÓ¦ÔÕÏ
ÖÕßÇÏÙÛ¦ÔÛÎÑÇÔÄÚÏÙÚÕØ¦ÑÈØÃÙÑÕÔÚÇÏßÖÄÑÇÚÕÞÂÖÒÁÕÔÜÝÖØÕÙÌÕØÄÚËØÕÚØÄÖÕÙßÙÖËÃØÜÙÎÝÑÇÏ
¦ÓßÔÇÝÈØÂÑÇÔÚÎÛØÎÙÑËÃÇÖÕÒÏÚÏÑÂÊÏÁÔËÐÎËÐËÒÃÞÛÎÑËÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑ¦ÙËÛØÎÙÑËßÚÏÑÂ©¡ÖÕßÝ
ÍÑØÁÓÏÙËÄÒÕÚÕÙÆÙÚÎÓÇÚÜÔÙÕßÔÏÚ×ÔÑÇÏÚÕßÇÔÚ¦ÓÑÇÚËÊ¦ÌÏÙË
ÚÕÔÙÚØÇÚÄÚÕßÝÁÊÜÙËÙÚÕßÝÙÏÃÚËÝÚÎÔËÐÕßÙÃÇ ÇÏÚÏÁÍÏÔËÒÕÏ-

ÜÝÒÇÄÝÚÎÝÃÈÒÕßËÇÔÚÃÛËÙÎ
ÓËÚÕßÝÞØÏÙÚÏÇÔÕÆÝÇÔÇÌÁØÕÔÚÇÏ
ÑÇÏÖØÕÙÚÇÚËÆÕÔÚÇÏÄÖÜÝÑÇÏÕÏ
ÈØÇÃÕÏ¦ÒÏÚÕÔÃàÜÄÚÏÓÏÒ¦ÜÛËÜØÎÚÏÑ¦ÇÒÒ¦ÊËÔÈÒÁÖÜÚÕÔÒÄÍÕ
ÔÇÑÏÔÊßÔËÆÕßÔÏÊÏÇÃÚËØÇÕÏÞØÏÙÚÏÇÔÕÃÇÖÄÇßÚÂÚÎÙÏÏÚÏÑÂÎÍËÓÕÔÃÇ
ÇÊÕÆÓËÄÓÜÝ
!©ÞÏÊËÔÔÕÓÃàÜÍÏÇÚÃÑÇÏÏÙÚÕØÏÑ¦ÊËÔÁÞÕßÓËÚÁÚÕÏËÝÇÖÕÊËÃÐËÏÝ
ÙËÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÕßÝÙÕßÔÃÚËÝÖÕß
ÖØÕÙÖÇÛÕÆÙÇÔÔÇÓËÏ×ÙÕßÔÚÎÛØÎÙÑËßÚÏÑÂÞØÏÙÚÏÇÔÏÑÂÖÇØÕßÙÃÇÙË
ÄÒÇÚÇËÖÃÖËÊÇÛØÎÙÑËßÚÏÑÄÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑÄÑÇ©ÏÙÏÃÚËÝÊËÔËÃÞÇÔÚÁÚÕÏËÝÚ¦ÙËÏÝËÃÔÇÏÖÏÕÇÔËÑÚÏÑÕÃÙ
ÇßÚ¦ÚÇÛÁÓÇÚÇÇÖÄÚÕßÝÙÕßÔÃÚËÝ
©ÖÜÝÚ×ØÇÙÚÕÔÃÈÇÔÕÄÖÕßÖÇÃàËÚÇÏÙÑÒÎØÄÖÇÏÞÔÃÊÏÇÖÄÚÎÓÏÇ
ÕÏÙÏÃÚËÝÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÕÏÙÕßÔÃÚËÝÑÇÏÑ¦ÖÕßÙÚÎÓÁÙÎÕÏÞØÏÙÚÏÇÔÕÃÖÕÒÒÁÝÞØÏÙÚÏÇÔÏÑÁÝÓËÏÕÔÄÚÎÚËÝßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÚÎ²ËàÓÖÕÒ¦Þ
©ÖÜÙÊÂÖÕÚËÕÏÕØÛÄÊÕÐÕÏÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÕÏÓÇØÜÔÃÚËÝÛÁÒÕÔÚÇÝÑÇÏÓÎÍÏÇÚÃ
Î²ËàÓÖÕÒ¦ÞÓ¦ÞËÚÇÏÍÏÇÚÎÔÇÔËÐÇØÚÎÙÃÇÚÕßÏÈ¦ÔÕßÍÏÇÔÇÓÎÔ
ÚËÛËÃßÖÄÏÙØÇÎÒÏÔÂÑÇÚÕÞÂ

– Eχουμε εικόνα για τις καταστροφές που υπέστησαν τα χριστιανικά μνημεία; Xάθηκαν κειμήλια;
Γκ. Φ.: ÃÞÇÓËÖØÕÈÒÁÉËÏÓËÚÎÔ
ÁÔÇØÐÎÚÕßÖÕÒÁÓÕßÄÚÏÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÓÖÕØËÃÔÇÍÃÔËÏÑÇÏËÃÞÇÓËÑÇÚÇÈ¦ÒËÏÓËÍ¦ÒÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇËÏÊÏÑ¦
ÙÚÕÈÄØËÏÕØ¦Ñ×ÙÚËÔÇÑÇÚÇÍØÇÌÕÆÔÞËÏØÄÍØÇÌÇ±Ö¦ØÞÕßÔÞËÏØÄÍØÇÌÇÖÕßÁÞÕßÔÙÑÇÔÇØÏÙÚËÃ
ÑÇÚÇÍØÇÌËÃÔÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄÑÕÓÓ¦ÚÏÇßÚÕÆÚÕßÖÒÕÆÚÕßÁÞËÏÙÜÛËÃ
ÓËÇßÚÂÚÎÓÕØÌÂÚÕ²ÇÒÁÖÏÙÚÎ
ßØÃÇÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇßÖÂØÞËÁÔÇ
ÓÕÔÇÊÏÑÄÞËÏØÄÍØÇÌÕÚÕß¡ÏÞÇÂÒ
ÚÕßÆØÕßÏÙÚÕØÏÑÕÆÞØÕÔÕÍØ¦ÌÕß
ÚÕßÕßÇÏ×ÔÇÚÕÕÖÕÃÕÂÚÇÔÓÃÇ
ÇÖÄÚÏÝÈÇÙÏÑÁÝÓÇÝÖÎÍÁÝÍÏÇÚÎÔ
ÏÙÚÕØÃÇÚÕßÞØÏÙÚÏÇÔÏÙÓÕÆÚÎÝ¡ÁÙÎÝÔÇÚÕÒÂÝÙÚÎÔÆÙÚËØÎÇØÞÇÏÄÚÎÚÇÑÇÏÚÎÔÖØÕÏÙÒ¦ÓËÖÕÞÂ
ÔÇÖÕÒÆÄÓÕØÌÕÞËÏØÄÍØÇÌÕÚÕ
ÕÖÕÃÕËÃÞÇÚÎÔÚÆÞÎÔÇÊÜÚÕ 
¬ÕËÃÞÇÔÙËÇÙÌÇÒÁÝÓÁØÕÝÙËÓÏÇ
ËÑÑÒÎÙÃÇÖÕßÇÔÕÃÍËÏÓËÚØÃÇÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÑÒËÏÊÏ¦ÄÖÜÝÙÚÏÝÛßØÃÊËÝÙÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝ¬ÕÞËÏØÄÍØÇÌÕ
ÇßÚÄÌÜÚÕÍØÇÌÂÛÎÑËÑÇÏËÑÊÄÛÎÑËÙÚÏÝßÚÄÙ×ÛÎÑËÓËÇßÚÂ
ÚÎÓÕØÌÂÚÕÚÏÁÍÏÔËÚÕÖØÜÚÄÚßÖÕ
ÊËÔÍÔÜØÃàÕßÓË
¡ÖÕØËÃÔÇÚÕÖÂÍÇÔÙÚÎÎØßÚÄ
ÃÙÜÝÑ¦ÖÕßÇÒÒÕÆÔÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ÑÕÓÓ¦ÚÏÇßÚÕÆÚÕßÖÒÕÆÚÕßÁÞËÏ
ÙÜÛËÃßÖÄÑ¦ÖÕÏÇÓÕØÌÂ¬Õ¦ÒÒÕ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÚÕÔÏÙÚËÃ
ËÃÔÇÏÄÚÏÖ¦ØÇÖÕÒÒÕÃ¦ÔÛØÜÖÕÏÞØÏÙÚÏÇÔÕÃÁÞÕßÔÌÆÍËÏÑÇÏÁÞÕßÔËÍÑÇÚÇÙÚÇÛËÃÙÚÎÔßØ×ÖÎÑÇÏÙÚÎÔ
ÓËØÏÑÂÄÖÕßÁÞÕßÔÌÚÏ¦ÐËÏËÑÑÒÎÙÃËÝÑÇÏÓÕÔÇÙÚÂØÏÇÚÎÔ©ÒÒÇÔÊÃÇ
ÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÃÊØßÙÇÔÓÕÔÇÙÚÂØÏ
ßØÕÕØÛÕÊÄÐÜÔßÔËÏÙÌÁØÕßÔÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÙÚÕËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÄËÖÃÖËÊÕ
ÄÖÕßÖÒÁÕÔÊËÔÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÏÓÄÔÕ
ßØÜÖÇÃÕÏÍÏÇÚÃÓÖÇÃÔÕßÔÙÚÎÔËÖÏÙÚÂÓÎÙÚÎÔÁØËßÔÇ¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕß
ÂØÛÇÔÇÖÄÚÎ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂÁÞÕßÔ
ÁÔÇßÖÄÈÇÛØÕÑÇÏÐÁØÕßÔÖ¦ØÇÖÕÒÆÑÇÒ¦ÚÏÝÍÒ×ÙÙËÝÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝ
¡ËÒËÚÕÆÔÚÎÊÏÑÂÚÕßÝÖÇØ¦ÊÕÙÎ
ÑÇÏËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÔÇÓÎÔËÃÞËÙßÓÈËÃÇßÚÄË¦ÔÕÏÑÕÏÔÄÚÎÚÁÝÚÕßÝÊËÔ
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÔßÖÄÖÃËÙÎ

Οι θαρραλέοι Ελληνες της Μοζαμβίκης που έσωσαν δύο εκκλησίες
Οταν ÓËÚ¦ÚÎÔÇÖÕÞ×ØÎÙÎÚÜÔÕØÚÕÍ¦ÒÜÔÚÕÓÇØÐÏÙÚÏÑÄÑÇÛËÙÚ×Ý
ÖÕßËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÛÎÑËÙÚÎÔÇÔËÐ¦ØÚÎÚÎÖÒÁÕÔ¡ÕàÇÓÈÃÑÎÑØÇÚÏÑÕÖÕÃÎÙËÚÇÖ¦ÔÚÇÙÚÎÞ×ØÇÙÚÕ
ÙÚÄÞÇÙÚØÄÚÕßÓÖÂÑÇÔÑÇÏÕÏËÒÒÎÔÕØÛÄÊÕÐËÝËÑÑÒÎÙÃËÝÚÎÓÇÑØÏÔÂÇßÚÂÞ×ØÇÚÎÝßÖÕÙÇÞ¦ØÏÇÝÌØÏÑÂÝÊËÔËÃÞÇÔÇÖÕÓËÃÔËÏ
ÖÇØ¦ÓÄÔÕËÒ¦ÞÏÙÚÕÏÒÒÎÔËÝÇÖÄ
ÚÏÝÖÕßàÕÆÙÇÔËÑËÃÇØÓÕÔÏÑ¦ÓËÚÕßÝÔÚÄÖÏÕßÝÖØÏÔÇÖÄÚÎÔ
ÇÔËÐÇØÚÎÙÃÇ¶ÓËÚÎÙßÔÚØÏÖÚÏÑÂ
ÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÔÇÚÎÔÁÞËÏËÍÑÇÚÇÒËÃÉËÏßÖÄÚÕÔÌÄÈÕËÓÌßÒÃÕßÖÕÒÁÓÕß¶ÑÇÏÖÕßÇÙÑÕÆÙÇÔÚÇÛØÎÙÑËßÚÏÑ¦ÚÕßÝÑÇÛÂÑÕÔÚÇÙËÊÆÕ
ÄÒËÝÑÏÄÒËÝËÑÑÒÎÙÃËÝ
ÞØÕÔÎÙÂÓËØÇ¡ÇØÃÇ¬ÙÏÖÒ¦ÑÎÑÇÏÕÙÆàßÍÄÝÚÎÝÏ×ØÍÕÝ
ÚÄÚËËÖÃÚÏÓÕÝÖØÄÐËÔÕÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝßÖËØÇÙÖÃÙÚÎÑÇÔÓËÇßÚÇÖ¦ØÔÎÙÎ¶ÑÇÏÚËÒÏÑ¦ÊÏÁÙÜÙÇÔ¶ÚÏÝÊÆÕ

ËÑÑÒÎÙÃËÝÚÏÝÕÖÕÃËÝËÖÏÞËÃØÎÙËÚÕ
ÑÇÛËÙÚ×ÝÔÇÑÒËÃÙËÏ
ÃÞÇÓËÊÆÕËÑÑÒÎÙÃËÝÙÚÎÔ
ÖØÜÚËÆÕßÙÇ¡ÇÖÕÆÚÕÚÜÔ¬ÇÐÏÇØÞ×ÔÑÇÏÚÎÝÍÃÇÝ¬ØÏ¦ÊÕÝÖÕß
ËÃÔÇÏÑÇÏÎÖÏÕÖÇÒÏ¦ËÒÒÎÔÕØÛÄÊÕ-

«Μια μέρα ήρθε η αστυνομία και επιχείρησε
να σπάσει τις πόρτες
της εκκλησίας. Ηθελαν
να την κάνουν σινεμά»,
λέει η κ. Τσιπλάκη.

Η κ. Μαρία Τσιπλάκη K¨ÑKÉÖÚi~É
¨Ì×Ñ³Ñ³iåÚÊÑÑÌ³iÉ{~Ê
¨ÑÐÐÑ³ÉËÑåÌÙiÐÈ ÜÜi{ÐÖ

ÐÎÙÚÎÔßÖÕÙÇÞ¦ØÏÇÌØÏÑÂÙÚÎÔ
ÖÄÒÎ¡ÖÇãØÇ¬ÏÝËÃÞÇÔÞÚÃÙËÏÒÒÎÔËÝÑÇÏÑÏÔÊßÔÁÉÇÓËÔÇÓÇÝÚÏÝ
Ö¦ØÕßÔ®ÇÌÎÍÂÛÎÑËÙÚÎÔ ®ÓË
ÇÌÕØÓÂÚÎÈØ¦ÈËßÙÂÚÎÝÖØÄÙÌÇÚÇ

ÙÚÎÔÛÂÔÇÇÖÄÚÎËÔÏÑÂØÇÓÓÇÚËÃÇÖÄÊÎÓÕßÒÒÎÔÏÙÓÕÆ
ÚÕ¡ÇÖÕÆÚÕÂÛËÒÇÔÔÇÚÎÔ
Ñ¦ÔÕßÔÙÏÔËÓ¦ÇÒÁÉÇÓËÒÒ¦
ÓÇÝÖÂØÇÔÚÕ¸ÛÂÔÇÏÕÔ¹ÖÕßÂÚÇÔ

ÎÒÁÙÞÎÚÜÔÒÒÂÔÜÔÑÇÏÚÕÕÔÄÓÇÙÇÔ¸ÖÇÒ¦ÚÏÚÜÔÍØÇÓÓ¦ÚÜÔ¹
¡ÏÇÓÁØÇÂØÛËÎÇÙÚßÔÕÓÃÇÑÇÏ
ËÖÏÞËÃØÎÙËÔÇÙÖ¦ÙËÏÚÏÝÖÄØÚËÝ
ÚÎÝËÑÑÒÎÙÃÇÝ¬ØÁÐÇÓËÓËÚÕÔÙÆàßÍÄÓÕßÔÇÚÕßÝËÓÖÕÊÃÙÕßÓË
ÑËÃÔÕÝÓÖÂÑËÓÖØÕÙÚ¦ÑÇÏÚÕßÝ
ËÃÖËÄÚÏÛÇÙÖ¦ÙÕßÔÚÎÔÖÄØÚÇ
ÓÄÔÕË¦ÔÚÕÔÙÑÕÚ×ÙÕßÔËÔÚÄÒÓÎÙÇÔÒÄÍÜÚÎÝÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÂÝÚÕß
ÏÊÏÄÚÎÚÇÝÑÕÉÇÔÄÓÜÝÚÕÎÒËÑÚØÏÑÄØËÆÓÇÑÇÏÚÕÔËØÄÌØ¦ÍÏÙÇÔÚÎÔÑËÔÚØÏÑÂÖÄØÚÇÑÇÏÊËÔ
ÓÇÝËÖÁÚØËÖÇÔÔÇËÑÑÒÎÙÏÇÙÚÕÆÓË
ÑÇÏÁÚÙÏÇÔÇÍÑÇàÄÓÇÙÚÇÔÔÇÓÖÇÃÔÕßÓËÇÖÄÓÏÇÓÏÑØÂ¦ÒÒÎÖÄØÚÇ
ÇÖÄÚÇÖÒ¦ÍÏÇÍÏÇÔ»ÇÔ¦ÉÕßÓËÁÔÇ
ÑËØÃÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÂÚÇÔÊÆÙÑÕÒÎ
ÚÎÔ¡ÖÇãØÇÚÎÔËÑÑÒÎÙÃÇßÖËØÇÙÖÃÙÚÎÑËÁÔÇÝ¦ÒÒÕÝÙÖÕßÊÇÃÕÝ
¦ÔÛØÜÖÕÝÕÑ¡ÇßØÂÝÕÕÖÕÃÕÝ
ÖÇØÄÚÏËÃÞËÁÔÇÖÄÊÏÖÂÍÇÏÔËÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ËÑËÃÙÚÎØÏàÄÓËÔÕÝÙËÊË-

ÑÇÔÃÑÏÇÑÇÏÚÎÌØÕßØÕÆÙË¬ËÒÏÑ¦
ÚÏÝÙ×ÙÇÓËÑÇÏËÃÓÇÙÚËÖËØÂÌÇÔÕÏ
ÜÝÞØÏÙÚÏÇÔÕÃÍÏ»ÇßÚÄ®
ÂÓËØÇÕÏÞØÏÙÚÏÇÔÕÃÇÙÑÕÆÔ
ÇÖØÄÙÑÕÖÚÇÚÇÛØÎÙÑËßÚÏÑ¦ÚÕßÝ
ÑÇÛÂÑÕÔÚÇÇÒÒ¦ÙÚÎÞ×ØÇÁÞÕßÔ
ÇØÞÃÙËÏÔÇÙßÙÙÜØËÆÕÔÚÇÏÙÆÔÔËÌÇÚÕßÏÙÒÇÓÏÑÕÆËÐÚØËÓÏÙÓÕÆÄÞÏ
¦ÙÞËÚÇÓËÚÕÖËÚØÁÒÇÏÕÑÇÏÚÇÊÏÇÓ¦ÔÚÏÇ©ÖÜÝÒÁËÏÎÑ¬ÙÏÖÒ¦ÑÎÎ
ÕÖÕÃÇËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇàËÏÙÚÕ¡ÇÖÕÆÚÕÙÚÎÈÄØËÏÇ¡ÕàÇÓÈÃÑÎÁÞÕßÔ
ÇØÞÃÙËÏÕÏÙßÍÑØÕÆÙËÏÝÚÕßÙÚØÇÚÕÆ
ÓËÊßÔ¦ÓËÏÝÚàÏÞÇÔÚÏÙÚ×ÔÖÕßËÖÏÊÃÊÕÔÚÇÏÙËÙÌÇÍÁÝ±Ö¦ØÞËÏÖØÄÈÒÎÓÇÙÚÏÝËÖÇØÞÃËÝÖÕßÙßÔÕØËÆÕßÔÓËÚÎÔ¬ÇÔàÇÔÃÇÄÖÕßÁÞÕßÓË
ÚàÏÞ¦ÔÚÖÄÚÄÚËÖÕßÈØÂÑÇÔÖËÚØÁÒÇÏÕÑÇÏÇÁØÏÕ¦ØÞÏÙÇÔÙßÍÑØÕÆÙËÏÝ¡ÁÞØÏÚÄÚËÂÚÇÔÂÙßÞÇ©Ï
ÓÕßÙÕßÒÓ¦ÔÕÏÙÚÕÑÁÔÚØÕÑÇÏÙÚÕÔ
ÔÄÚÕËÃÔÇÏÂÙßÞÕÏÍÃÔÕÔÚÇÏÇÑÄÓÇ
ÑÇÏÍ¦ÓÕÏÓËÚÇÐÆÞØÏÙÚÏÇÔ×ÔÑÇÏ

ÓÕßÙÕßÒÓ¦ÔÜÔ¬×ØÇÄÓÜÝÇØÞÃàÕßÔÑÇÏÇÍØÏËÆÕßÔÕÏÓÕßÙÕßÒÓ¦ÔÕÏÏÇÑßÈËÆÕÔÚÇÏÙßÓÌÁØÕÔÚÇ
±Ö¦ØÞÕßÔÖÕÒÒÕÃ ÏÔÁàÕÏÖÕß
ÁÞÕßÔÇÍÕØ¦ÙËÏÙÞËÊÄÔÚÎÓÏÙÂ¡ÕàÇÓÈÃÑÎÕÏª×ÙÕÏËÃÔÇÏËÑËÃÇÖÄÚÎÔ
ÇØÞÂÚÎÝÇÔËÐÇØÚÎÙÃÇÝÇÒÒ¦ÁÞÕßÔ
Þ¦ÙËÏÁÊÇÌÕÝÇÖÄÚÕßÝ ÏÔÁàÕßÝ
ÖÄÚÄÚËÖÕßÚÕÌßÙÏÑÄÇÁØÏÕÖÁØÇÙËÙÚÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝÑÇÏÈØÁÛÎÑÇÔ
ÑÇÏÊÏÇÓ¦ÔÚÏÇ¦ØÞÏÙËÚÕÚàÏÞ¦ÔÚ©Ï
ËÑÑÒÎÙÃËÝÓÇÝÖ¦ÔÚÜÝÒËÏÚÕßØÍÕÆÔ
ÑÇÔÕÔÏÑ¦ÒÒÎÔËÝÞØÏÙÚÏÇÔÕÃÇÖÄ
ÚÕßÝÖÇÒÏÕÆÝËÃÓÇÙÚËÍÆØÜÙÚÇËÐÂÔÚÇ¦ÚÕÓÇßÖ¦ØÞÕßÔÄÓÜÝÖÕÒÒÕÃ
ÔÚÄÖÏÕÏÞÕßÓËÊËÙÖÄÚÎÒÒÎÔÇÑÇÏ
ÏËØËÃÝ¡ÕàÇÓÈÏÑÇÔÕÆÝ±Ö¦ØÞËÏÌÚ×ÞËÏÇÑÇÏÖËÃÔÇËÔ×ÁÞÕßÔÇØÞÃÙËÏÑÇÏ
ËÖÏÛÁÙËÏÝËÔÇÔÚÃÕÔÚÜÔÞØÏÙÚÏÇÔ×Ô
Ú×ØÇÁÞËÏÍËÓÃÙËÏÎ¡ÕàÇÓÈÃÑÎÓË
ÚàÇÓÏ¦ÞÕßÔÓÖËÏÊßÔÇÚ¦Î¬ÕßØÑÃÇÖÕßÁÞËÏÞÚÃÙËÏÙÞÕÒËÃÇÑÇÏÎ
ÇÕßÊÏÑÂØÇÈÃÇ®

Το περιοδικό για το σπίτι, τον άνθρωπο και την καλή ζωή

ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ 2020

ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΧΙΛΙΕΤΙΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΚΑΙ
ΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ

+

ΒΑΖΑΑR
Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ
ΚΟΣΜΟΥ ΜΕΣΑ
ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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ΕΛΛΑΔΑ

 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019

Τέσσερις φορές
που «αγγίξαμε»
το θερμό
επεισόδιο
Οσα συνέβησαν κατά το θυελλώδες 2018
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Η κύρωση ÚÕßÙßÓÌ×ÔÕßÍÏÇÚÕÔ
ÕØÏÙÓÄÛÇÒ¦ÙÙÏÜÔàÜÔ×Ô¬ÕßØÑÃÇÝÏÈÆÎÝËÔËØÍÕÖÕÃÎÙËÇÓÁÙÜÝ
ÚÇÇÔÚÇÔÇÑÒÇÙÚÏÑ¦ÚÂÝÛÂÔÇÝ
ÎÕÖÕÃÇÑÇÏËÖËÐËØÍ¦àËÚÇÏÄÒÇÚÇ
ÙËÔ¦ØÏÇÖÕßßÖ¦ØÞÕßÔÙÚÕÚØÇÖÁàÏÄÖÜÝÇßÚ¦ÁÞÕßÔÚËÛËÃÙÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕßÑÇÏÙÚÕßÖÕßØÍËÃÕ
ÐÜÚËØÏÑ×ÔÇÖÄÚÕßÝËÖÏÚËÒËÃÝÚÕß
ÎÚÕÆÓËÔÕËÃÔÇÏÈËÈÇÃÜÝ
Ö×ÝÛÇÇÖÕÌËßÞÛËÃÚÕÛËØÓÄËÖËÏÙÄÊÏÕÑÇÏÇÔÄÞÏÖÕÏÕÏÛÇËÃÔÇÏÕÏ
ÚØÄÖÕÏÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÂÝÚÕß ÇÚ¦ÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÚÕÕÖÕÃÕÂÚÇÔ
ÑÇÏÚÕÖÒÁÕÔÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÑÄÙËËÖÏÞËÏØÎÙÏÇÑÄÖËÊÃÕÎÒÒ¦ÊÇÑÇÏÎ
¬ÕßØÑÃÇÁÌÛÇÙÇÔÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÚÁÙÙËØÏÝÌÕØÁÝÙÚÇÖØÄÛßØÇÛËØÓÕÆ
ËÖËÏÙÕÊÃÕß ®ÌÁØÔËÏÙÂÓËØÇ
ÙÚÕÌÜÝÕØÏÙÓÁÔËÝÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝ
ÇÖÄËÑËÃÔÇÚÇÚÁÙÙËØÇÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦
ÖÕßÒÃÍÕÁÒËÏÉËÔÇÕÊÎÍÂÙÕßÔÙË
ÍËÔÏÑËßÓÁÔÎÑØÃÙÎÙÚÕÏÍÇÃÕÑÇÏ
ÂÚÇÔÁÜÝÙÂÓËØÇ¦ÍÔÜÙÚËÝ

Περιστατικό 1
ÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑËÙÚÏÝ
ÇÔÕßÇØÃÕßÄÚÇÔÚÕßØÑÏÑÂ
ÇÑÚÇÏÜØÄÝËÖÏÞËÃØÎÙËÔÇÖÒËßØÃÙËÏ
ÚÎÔÑÇÔÕÔÏÕÌÄØÕ§ÏÑÎÌÄØÕÝ®ÚÕß
ÕÒËÓÏÑÕÆ§ÇßÚÏÑÕÆ§ÙÚÎÔËßØÆÚËØÎÖËØÏÕÞÂÚÜÔÓÃÜÔ©ÏÞËÏØÏÙÓÕÃÚÕßÑßÈËØÔÂÚÎÚÎÝÑÇÔÕÔÏÕÌÄØÕßÖÒÜÚ¦ØÞÎÏ×ØÍÕßÇá¦ÑÎÔßÔ
ßÖÇÙÖÏÙÚÂÝÚÕßßÖÕßØÍÕÆÛÔÏÑÂÝ
ÓßÔÇÝ§ÃÑÕßÇÔÇÍÏÜÚÄÖÕßÒÕß
ÕÊÂÍÎÙÇÔÙÚÎÔÇÖÕÚØÕÖÂÚÜÔÚÕßØÑÏÑ×ÔÙÞËÊÏÇÙÓ×ÔÔÙßÔËÞËÃÇÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÓÏÇÊÏÇÞËÃØÏÙÎÓËÙÑÕÖÄ
ÚÎÔÇÖÕÌßÍÂÚÎÝÁÔÚÇÙÎÝÑÇÛ×Ý
ÚÏÝÇÓÁÙÜÝËÖÄÓËÔËÝ×ØËÝßÖÂØÐË
ÚËØ¦ÙÚÏÇÑÏÔÎÚÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÚÕßØÑÏÑÕÆÙÚÄÒÕßÖÄÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÖÒËßØ¦ßÖÕÒÕÍÃÙÚÎÑËÄÚÏÙËÒÏÍÄÚËØÕÇÖÄ
ÊÆÕ×ØËÝÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÓÖÕØÕÆÙÇÔ
ÔÇÑÇÚÇÖÒËÆÙÕßÔÙßÔÕÒÏÑ¦ÚÕßØÑÏÑ¦ÖÒÕÃÇËÙßÔÚÕÔÏÙÓÄÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕßÙÚÕßÖÕßØÍËÃÕ
ÐÜÚËØÏÑ×ÔÑÇÏÙÚÕÇÖÕÌÇÙÃÙÚÎÑËÚÕ§ÔÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÓÄÒÏÝ
ÓËÁÔÇÖÒÕÃÕÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÓÎÊÕÛËÃÙÂÓÇÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÝ

Περιστατικό 2
ÚÇÔÇÖÕÒÆÚÜÝÙÇÌÁÝÄÚÏÕÏ
¬ÕÆØÑÕÏËÖÏÛßÓÕÆÙÇÔÑÒÏÓ¦ÑÜ-

ÙÎÑ¦ÚÏÖÕßÌ¦ÔÎÑËÒÃÍËÝÎÓÁØËÝ
ÓËÚ¦ÃÍÕÖØÏÔÇÖÄÚÇÓËÙ¦ÔßÞÚÇÚÎÝËßÚÁØÇÝ¢ËÈØÕßÇØÃÕßÎÚÕßØÑÏÑÂÇÑÚÇÏÜØÄÝ
<T\[®ËÓÈÄÒÏÙËÚÕÖËØÏÖÕÒÏÑÄ
ÇÔÕÏÑÚÂÝÛÇÒ¦ÙÙÎÝÚÕßÏÓËÔÏÑÕÆ
ÇÆÊÕÝ®Ö¦ÔÜÙÚÎÍØÇÓÓÂÚÜÔ
ÞÜØÏÑ×ÔßÊ¦ÚÜÔÒÒ¦ÊÇÝ¬ÕßØÑÃÇÝÙÚÇÓÏÇ ÇÏÚÄÚËÇÖÄÚÎÔÛÂÔÇÊÄÛÎÑËËÔÚÕÒÂÍÏÇÇÖÕÙÚÕÒÂ
ÚÎÝÑÇÔÕÔÏÕÌÄØÕßÕÒËÓÏÙÚÂÝ®
ÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÇÒÒ¦ÙËÕØÇÚÂÇÖÄÙÚÇÙÎÇÖÄÚÇÓÏÇËÇÖÄÙÚÇÙÎ
ÇÙÌÇÒËÃÇÝÁÓËÏÔÇÔÑÇÏÊÆÕÚÕßØÑÏÑÁÝÖßØÇßÒ¦ÑÇÚÕÏËÔ×ËÑËÃÔÎ
ÚÎÙÚÏÍÓÂËÃÞËÚËÛËÃÙËÒËÏÚÕßØÍÃÇÕÊÃÇßÒÕÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕßÝÊÆÕÇØÞÎÍÕÆÝß¦ÍÍËÒÕÖÕÙÚÕÒ¦ÑÎÑÇÏ²ÕßÒÕßÙÃ
Ñ¦Ø¬ÎÔËÖÄÓËÔÎÎÓÁØÇ¬ØÃÚÎËÔËØÍÕÖÕÏÂÛÎÑËÕÊÃÇßÒÕÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕßÝ
ÊÆÕÚÄÚËÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÝÒÁÐÎ
¬ÙÃÖØÇÑÇÏ¡ÖÏÔÇÒÃÏÒÔÚÏØÃÓ¬ÏÝ
ÊÆÕËÖÄÓËÔËÝÎÓÁØËÝÑÇÏ

Η «Κ» φέρνει στο φως
λεπτομέρειες από εκείνα
τα περιστατικά που λίγο
έλειψε να οδηγήσουν
σε γενικευμένη κρίση
στο Αιγαίο και ήταν
έως σήμερα άγνωστες.
ÑÇÏÖÇØ¦ÚÎÔËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇ¬ÙÃÖØÇ
ÏÒÔÚÏØÃÓßÖÂØÐÇÔÔÁËÝËÔÚ¦ÙËÏÝ
ÑÇÓÃÇËÑÚÜÔÕÖÕÃÜÔÊËÔÕÊÂÍÎÙË
ÙËÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÏÊÃÜÝÄÚÇÔÎÌØËÍ¦ÚÇ¡ÖÕßÍÏÕÆÑÇÔÚÇ®ÖÇØÇÈÃÇÙË
ÚÇÞÜØÏÑ¦ÆÊÇÚÇÙÚÏÝ©ÏÔÕÆÙÙËÝ

Περιστατικό 3
¡ÁÙÇÙËÇßÚÄÚÕËÐÇÏØËÚÏÑ¦
ËÆÛØÇßÙÚÕÑÒÃÓÇÙÚÕßÖÕßØÍËÃÕ
ÛÔÏÑÂÝÓßÔÇÝÁÌÛÇÔÇÔÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ØÚÎÙÎËÒÒÎÔÏÑ×ÔÙÎÓÇÏ×ÔÙÚÇÔÎÙÏ¦ÔÛØÜÖÕÌ¦ÍÕÏÙÚÕÙÆÓÖÒËÍÓÇÚÜÔ
¢ÕÆØÔÜÔÚÏÝÖØÏÒÃÕßÕ
¬ÕÆØÑÕÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ¡ÖÏÔÇÒÃ
ÏÒÔÚÏØÃÓÊÂÒÜÔËÊÎÓÄÙÏÇÄÚÏ¦ÔÊØËÝÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝÇÑÚÕÌßÒÇÑÂÝ
ÇÌÇÃØËÙÇÔËÒÒÎÔÏÑÁÝÙÎÓÇÃËÝÕÏ
ÕÖÕÃËÝËÃÞÇÔÇÔÇØÚÎÛËÃÙÚÕÔ¡Ë-

Τον Οκτώβριο ³È¸ÆdV³É¨ÉÈi³{~Ì~Ò×ØtÑ¨ÐÑ¨ÌØu~{ÊÚi~É³ÑÑ³Ü{~Ì³É¨Ò~¨³iØÉÜÜi{~ÊØÈ×ÑÜ~¨iËÙÑØÜÑ{{ÐÓÑÌ×¨ÉoÒw
³ÉØ³È³È¨~{~ÖÑÈ³{~ÖÑ¨{³É¨ÒÛÖÉÜÜi{~ÓØ×¨ÉoÒ³ÉØÉ{³Ê¨iÑÙ{ÑÙT{~Ò³³È¨~{~Ì~Ò×ØVÓØÌ³ÈÑÈ³ÌÑT¨iÉVÖ³É¨ÑÑÌliÐÓw
¨ÉØ ¨Ë³É¨ÑV³ÑÈÒ¨{³È¸ÆdV³È¨~{~ÊÑ~³Ñ{¨ÌØÉËTÉÉ{TÉ{¨ÊÉ{ÑÜÉÈ¨ËÉ{³i~Ñ{×Ì¨t {~i×Ì¨ØuÙÉÂ{Ò

Οι συζητήσεις για τα εξοπλιστικά
Το κλίμα Ó³ÑiØ³¨×Ù³ÉË~Ñ{³iÉ³Ñ³{~Ëii³ÈÇi³ÊÉ
o{Ñ³i¨ÚiiÉÂÜ{³{~¨o¨ÑÐÐÒ³ÌÜ{Ø¨{ÑÌÜËoÉØ
iÐÓ¨ÉØ³iÒ¨{ÑÓo{ÉÉËÙÉ{Âi³ÙÈÑ³³Ê³ÑÐÉ¨{~Ñ{~2Ý7
³ÖÈ*wº>¦Xx> Ì~T{³ÓTÉ{ÊÙiÂÉ~{ÊÉ{³{ØÉÑ×ÓØo{Ñ³i
{ÚÑÌ³i³Ñ¨ÚiiØ³w´lÉÉÖÚÉ³T¨ÌVÉÊÙiÓTÉ{ÑÑw
ÜÒKÉ{³É~ÈoT¨{ÐÌ³w®VÑÜÜÒ~Ñ{³ÑÉ¨~Ñ×ÑÈ³{w
~ÊØÈÉ¨oÑËÑØ&w´Ï³ÌV{ÜÓÉ³Ñ³{~ÓØÈÇi³ÊÉ{ØÑ×¨Ö
³iÑo¨ÒÙÖoÑÜÜ{~×¨ÉoÑ³_vG¦¦>V³~Ì³Ø³ËÐÉ
³Ü{ÐÌ³ÈØÑ³{ÑÉ¨¨{~Ý©²_¦´Æ~Ñ{È¨ÑÖÜ-R>>¿>
ÈÜoËÇÉ³Ñ{³Ñ¸V®Ù{ÉÈ¨0{Ù{ÑË³É¨ÑÈiÜÌ~Ì³Ø¨KÜiÐÑw
³ËÇÉ{³iÉÜÜi{~ÊÜÉÈ¨Òo{¤ÑÈ³Ì~Ñ{ÑÑÐÓÉ³Ñ{Ì³{³ÑÈÒ¨{{
ÒÜÜ{ÚÑÑ³{¨³ÉËÈ³iÙiÐ{È¨oËÑÉÌØt{~È³ÊÐÑ³ØuÈ
ÉKÒÚØT¨ÌÈÚÑÐÉ³Ñ×Ó¨É{iÐÑ³{~Ê³ÉToËÑ~Ñ{³ÉTÜoËÑV
ÐÉ³iÙiÐ{È¨oËÑÈÙÐÐÉÙ{Ò¨~É{ÑÇÊØÓ¨Ñ³È³ÑÙËÈ~Ñ³Ñw
~ÉÈÊØ³ÜË1Ñ¨³ÉËÈVÙiÜÑÙÊVÈÉ¨oÑËÑÉ³ÐÉËØÌØ
iÑÒ³ÈÂiÑÌ~{ÖÐÉÉÜÜi{~ÓØÉ{TÉ{¨ÊÉ{Ø³ÉTÜoËÑØÑ{TÐÊØV
ÙiÐ{È¨oËÑ~Ó³¨o{Ñ³iÉ~ÑËÙÉÈi¨{~ÖÉÓÑ¨ioÐÓw
ÑÈ³ÊÐÑ³ÑV³iÈÉ¨oÑËÑ³ÉÙË³iØÓ¨ÉÈÑØÐÉÑÉ{³iÐ{Ñ~Ò
{Ù¨ÖÐÑ³ÑÉ³ÐÉËØi×{Ñ~ÊØ³ÉTÜoËÑØÊ~Ñ{³ÉTi³ÊØiÐÖiØ
Í¦ÒÕÔÛØÜÖÕÌ¦ÍÕ¬ÇÚÕßØÑÏÑ¦¡¡ÊÎÓÕÙÃËßÙÇÔÓ¦ÒÏÙÚÇ
ÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÚÜÔÒÒÂÔÜÔÖÕß
ËÃÞÇÔÖØÕÞÜØÂÙËÏÙËÇßÚÂÚÎÔ
ËÔÁØÍËÏÇ©ÖÜÝÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏÙÂÓËØÇÎ ®ÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÕßÊÁÖÕÚËÇÔÁÈÎÑÇÔÙÚÕÔ¡ËÍ¦ÒÕ
ÔÛØÜÖÕÌ¦ÍÕÚÕßØÑÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝ
ÔÚÏÛÁÚÜÝÇÓÁÙÜÝÓËÚ¦ÚÎÍÔÜÙÚÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÍÏÇ
ÙÎÓÇÃËÝ®ÁÙÖËßÙËÙÚÕÔ¡ËÍ¦ÒÕ
ÔÛØÜÖÕÌ¦ÍÕÑÒÏÓ¦ÑÏÕÚÜÔËÏÊÏÑ×ÔÊßÔ¦ÓËÜÔÑËÃÈØÂÑÇÔÊËÑ¦ÊËÝÙÎÓÇÃËÝ¦ÒÒËÝÚÕÖÕÛËÚÎÓÁÔËÝ
ÓËÓÖËÚÄÈËØÍËÝ¦ÒÒËÝÙÖÇÙÓÁÔËÝ
ÇÖÄÚÕÔÇÁØÇÑÇÛ×ÝËÖÃÙÎÝÙÎÓ¦ÊÏÇÇÖÄÖÇÒÇÏÄÚËØËÝÚÕÖÕÛËÚÂÙËÏÝÌÕÆÊÏÇÙÚÇßØ×ÛÎÑÇÔÕÏ
ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÍÏÇÕØÏÙÓÁÔÕßÝÇÖÄ
ÄÙÕßÝËÃÞÇÔËÖÏÞËÏØÂÙËÏÔÇÚÕÖÕ-

ÛËÚÂÙÕßÔÙÎÓÇÃËÝËÑËÃÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÙÚÇÓÏÇÇÖÕÌÇÙÃÙÚÎÑËÔÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÓÏÑØÂÔÇßÚÏÑÂÊÆÔÇÓÎÍÆØÜ
ÇÖÄÚÕÙÆÓÖÒËÍÓÇÚÜÔÔÛØÜÖÕÌ¦ÍÜÔÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÇÖÕÌËßÞÛËÃÖÏÛÇÔÂÖØÕÈÕÑ¦ÚÙÏÇÆØÜ
ÇÖÄÚÇÔÎÙÏ¦ÁÑÇÔÇÔÖËØÏÖÕÒÃËÝ
ÍÏÇÙÞËÊÄÔÊÆÕÓÂÔËÝÙÑ¦ÌÎÚÕß
§ÑÇÏÚÕßÏÓËÔÏÑÕÆ

Περιστατικό 4
 ÚËÒËßÚÇÃÇ ÌÕØ¦ ÑÇÚ¦ ÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÒÒ¦ÊÇÑÇÏ¬ÕßØÑÃÇÁÌÛÇÙÇÔ
ÙÚÕÑÇÚ×ÌÒÏÚÕßÛËØÓÕÆËÖËÏÙÕÊÃÕß
ÂÚÇÔÑÇÏÎÙÕÈÇØÄÚËØÎÄÚÇÔÚÕÔ
©ÑÚ×ÈØÏÕÚÕßÚÕËØËßÔÎÚÏÑÄ
ÙÑ¦ÌÕÝ¡ÖÇØÓÖÇØÄÝ®ÑÏÔÂÛÎÑË
ÙÚÕÇÔÇÚÕÒÏÑÄÚËØÕ¦ÑØÕÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕß
ÔÇÊÏËÐÇÍ¦ÍËÏÙËÏÙÓÏÑÁÝÁØËßÔËÝ¬Õ

¡ÖÇØÓÖÇØÄÝ®ÁÖÒËßÙËÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÖÒÇÏÙÏÜÓÁÔÕÇÖÄÚØËÏÝÖ¦ÔÕÖÒËÝÌØËÍ¦ÚËÝÚÕßÚÕßØÑÏÑÕÆÔÇßÚÏÑÕÆÓËÈ¦ÙÎÖÇØ¦ÔÕÓÎ5(=;,?
ÖÕßËÃÞËËÑÊÕÛËÃÇÖÄÇÔÇØÓÄÊÏÕ
ÍÏÇÚÎÔÖËØÏÕÞÂÙÚÇÛÓÄÚÚ¦ÒËÏÇ
ÚÎÔÛÂÔÇËÐËÚ¦ÙÚÎÑÇÔÊÆÕ
ÙËÔ¦ØÏÇ!ÚÕÖØ×ÚÕÂÚÇÔÎÇÔÇÒÕÍÏÑÂÇÖ¦ÔÚÎÙÎÚÕÊËÆÚËØÕÂÚÇÔ
ËÑËÃÔÕÖÕßËÖËÒÁÍÎÊÎÒÇÊÂÎÇÖÕÙÚÕÒÂÌØËÍ¦ÚÇÝÎÕÖÕÃÇÇÔÁÒÇÈË
ÔÇÊËÃÐËÏÚÇÄØÏÇÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÓÁÙÜÖØÕÈÕÒÂÝÚÎÝÙÎÓÇÃÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÇÔ¦ÍÔÜÙÎÝÑËÏÓÁÔÕßÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕÔ
ÖÇØ¦ÔÕÓÕÞÇØÇÑÚÂØÇÚÜÔÚÕßØÑÏÑ×ÔËÔËØÍËÏ×ÔÏÇÎÓÁØËÝÁÜÝ
ÄÚÕßÚÕ¡ÖÇØÓÖÇØÄÝ®ÇÖÕÞÜØÂÙËÏÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÈØÏÙÑÄÚÇÔÇØÞÏÑ¦
ÎÌØËÍ¦ÚÇ§ÏÑÎÌÄØÕÝ¢ÜÑ¦Ý®ÑÇÏ
ËÔÙßÔËÞËÃÇÎÌØËÍ¦ÚÇÇÒÇÓÃÝ®
©ÏËÔÚÕÒÁÝÖÕßßÖÂØÞÇÔÇÖÄÚÎÔ
ÛÂÔÇÙÚÕßÝÑßÈËØÔÂÚËÝÚÜÔÊÆÕ
ÌØËÍÇÚ×ÔÂÚÇÔÔÇÓÎÓËÚÇÑÏÔÎÛÕÆÔÇÖÄÚÎÛÁÙÎÚÕßÝÑÇÏÔÇÓÎÔ
ËÖÏÚØÁÉÕßÔÙËÑÇÓÃÇÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÚÕÔÖÒÕßÚÕßÚÕßØÑÏÑÕÆËØËßÔÎÚÏÑÕÆÖÒÕÃÕßÖØÕÝÚÇÊßÚÏÑ¦ÚÎÔ
ÛÂÔÇßÖÂØÞËÙÇÌÂÝËÏÑÄÔÇÄÚÏÕÏ
¬ÕÆØÑÕÏÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ËÖÏÞËÏØÕÆÙÇÔ
ÔÇÑÏÔÎÛÕÆÔÇÑÄÓÇÖÏÕÊßÚÏÑ¦ËÍÍÆÚËØÇÙÚÕ ÇÙÚËÒÒÄØÏàÕ

Η Λιβύη
ÖÄÚÇÖÇØÇÖ¦ÔÜÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ÁÓÖËÏØÕÏËÖÏÚËÒËÃÝÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÕÃÑÇÏÊÏÖÒÜÓ¦ÚËÝÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÄÚÏÓËÚ¦ÚÕÔÕÆÒÏÕÚÕß
ÑÇÏÚÎÔÇÖÄÖËÏØÇÖØÇÐÏÑÕÖÂÓÇÚÕÝ
ÑÇÚ¦ÚÕßÖØÕÁÊØÕßªËÚàÁÖ¬ÇÍÃÖ
ØÔÚÕÍ¦ÔÚÕÙÆÔÕÒÕÚÜÔÚÕßØÑÏÑ×ÔËÔÄÖÒÜÔÊßÔ¦ÓËÜÔ¬
ÈØÃÙÑËÚÇÏÇÖÄÒßÚÇÙßÔÚÕÔÏÙÓÁÔÕ
ÓËÚÕÖØÕËÊØÏÑÄÖÇÒ¦ÚÏÖËØÏÙÚÇÙÏÇÑÂÇßÚÕÔÄÓÎÙÎÚÕßÚÕßØÑÏÑÕÆÔÇßÚÏÑÕÆÂÚÎÝÇËØÕÖÕØÃÇÝ

ÖÕßÙßÞÔ¦ÖßÑÔ¦ÖÇØÇÚÎØÕÆÙËÎ
ÛÂÔÇÁÖÇÉË±ÖÄÇßÚÂÚÎÔÁÔÔÕÏÇÕÏÊÎÒ×ÙËÏÝÚÕßÑØÔÚÕÍ¦Ô
ÍÏÇÁØËßÔËÝÙÚÇÔÄÚÏÇÚÎÝ ØÂÚÎÝ
ÓËÚ¦ÚÕÔÁÕÁÚÕÝÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÖÕÒÆÙÕÈÇØ¦ßÖÄÉÎÑÇÏÈ¦ÙËÏÇßÚ×Ô
ÍÃÔËÚÇÏÑÇÏÕÙÞËÚÏÑÄÝÙÞËÊÏÇÙÓÄÝ
©Ï¬ÕÆØÑÕÏÇÓÁÙÜÝÓËÚ¦ÚÕ
ÙÆÓÌÜÔÕÓËÚÎÔ¬ØÃÖÕÒÎÁÞÕßÔ
ÙÖËÆÙËÏ ÔÇ ÙÚØÇÍÍÇÒÃÙÕßÔ®
ÚÏÝÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÁÝÊÏËÐÄÊÕßÝÚÎÝ
ÛÂÔÇÝÔÊËÏÑÚÏÑÄÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ
ÕÏÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔ
ÎÓËØ×ÔÖËØÃÙÆÍÑÒÏÙÎÝÓËÚÕÙØÇÂÒÚÎÔÛÂÔÇÖ¦ÔÚÜÝÇØÓÄÊÏÕÏ
ÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÄÚÏÕÙØÇÎÒÏÔÄÝÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝËÃÔÇÏÙÚÎÔ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÖÕÒÆÑØÃÙÏÓÕÝ
ÙÚÎÔÖÇØÕÆÙÇÌ¦ÙÎÛÇÑÏÔÎÛËÃ
ßÖÁØÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÙËÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÁÔÚÇÙÎÝÖÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÎËØÕßÙÇÒÂÓÈØÃÙÑËÚÇÏÙËËÙÜÚËØÏÑÂ
ÑØÃÙÎÒÄÍÜÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÇÙÚ¦ÛËÏÇÝËÔÄÉËÏÚÜÔÔÁÜÔÚØÃÚÜÔËÑÒÕÍ×ÔÚÕÔËØÞÄÓËÔÕ¡¦ØÚÏÕ
ÛÂÔÇÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏËÖÃÙÎÝÄÚÏÎÃÍßÖÚÕÝÇÒÒ¦ÑÇÏÕÏ
ÙÕßÔÏÚÏÑÁÝÓÕÔÇØÞÃËÝÚÕßÇØÇÈÏÑÕÆÑÄÙÓÕßÒÕÍÃàÕßÔÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÃÎÙÎÜÝËßÛËÃÇ
ÇÖËÏÒÂÖØÕÝÚÇÑÇÛËÙÚ×ÚÇÚÕßÝ
ÑÇÏÊËÔÛÇÇÌÂÙÕßÔÚÎÔÍÑßØÇ
ÔÇËÖËÑÚËÃÔËÏÚÎÔËÖÏØØÕÂÚÎÝ
ÙÚÎÏÈÆÎÖÃÙÎÝÚÕÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÄÙÆÓÌÜÔÕÓËÚÎÔ¬ØÃÖÕÒÎÇÒÒ¦ÑÇÏÕÏÚÕßØÑÏÑÕÃÙÞËÊÏÇÙÓÕÃ
ÍÏÇÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÈ¦ÙÎÙÚÎÏÈÆÎ
ÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÁÞÕßÔËÔËØÍÕÖÕÏÂÙËÏ
ÚÇÇÔÚÇÔÇÑÒÇÙÚÏÑ¦ÙË¡ÄÙÞÇÑÇÏ
©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÑ¦ÚÏÖÕßÎÍÑßØÇ
ËÖÏÞËÏØÕÆÙËÔÇÇÖÕÌÆÍËÏÚÕßÝÚËÒËßÚÇÃÕßÝÓÂÔËÝÑÇÛ×ÝËÖÏÛßÓËÃ
ÔÇÁÞËÏÛÁÙÎÙÚÕÚØÇÖÁàÏÚÜÔÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔÚÎÝ
ÈÕØËÏÕÇÌØÏÑÇÔÏÑÂÝÞ×ØÇÝ

ΑΠΟΨΗ

Η ειδική σχέση Τουρκίας - Ε.Ε. και ο δρόμος προς τη Χάγη
Της ΝΤΟΡΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ*

Σήμερα ÊÏÇÔÆÕßÓË ÖËØÃÕÊÕËßØÆÚËØÎÝÇÔÇÙÚ¦ÚÜÙÎÝÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ
¡ËÙÄÍËÏÕ¡ËÚ¦ÚÎÔÇØÇÈÏÑÂ¦ÔÕÏÐÎ®ÂØÛËÎÙßØÏÇÑÂÑØÃÙÎÍÏÇÔÇ
ÇÔÇÚØÁÉËÏÚÎÔÏÙÕØØÕÖÃÇÊßÔ¦ÓËÜÔÚÇÊÏÇÑ¦ÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÓÏÇ
ÔÁÇÖËØÏÌËØËÏÇÑÂÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÖÕßÇÌÕØ¦ÚÎÔÒÒ¦ÊÇÄÞÏÓÄÔÕ
ÒÄÍÜÍËÜÍØÇÌÏÑÂÝÛÁÙÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÒÄÍÜÚÎÝÚÇÑÚÏÑÂÝÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ

ΠρωταρχικόÓÇÝ ÓÁÒÎÓÇÖØÁÖËÏÔÇ
ËÃÔÇÏÎÇÔÇÖØÕÙÇØÓÕÍÂÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÁÔÇÔÚÏÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÕØËßÚÂÑÇÓËËÖÃÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÚÕ
ÒÙÃÔÑÏÙÚÎÈ¦ÙÎÚÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝ
ÖØÕÕÖÚÏÑÂÝÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ©ÓÜÝ
ÇßÚÂÎÖØÕÕÖÚÏÑÂÙÂÓËØÇÊËÔßÌÃÙÚÇÚÇÏÝËÃÓÇÙÚËËÏÒÏÑØÏÔËÃÝ!
ÖÒÂØÎÝÁÔÚÇÐÎÚÜÔÍËÏÚÄÔÜÔÙÚÎÔ
ÊËÔÇÖÕÚËÒËÃÙÚÄÞÕÕÆÚËÍÏÇ
ÚÎÔßØ×ÖÎÕÆÚËÍÏÇÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÔÚ»ÇßÚÕÆÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÓË
ÔÇËÖÏÊÏ×ÐÕßÓËÓÏÇËÏÊÏÑÂÙÞÁÙÎ
ÓËÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÎÕÖÕÃÇÛÇÙßÓÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÑÇÏàÎÚÂÓÇÚÇ¦ÓßÔÇÝ
ÑÇÏÇÙÌ¦ÒËÏÇÝËÔÖØÁÖËÏÔÇËÖÏÚØÁÉÕßÓËÚÎÔÑÇÛÏÁØÜÙÎÓÏÇÝÙßÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÝÊÏÖÒÜÓÇÚÃÇÝ®ÓËÚÇÐÆ
ßØ×ÖÎÝÑÇÏ¬ÕßØÑÃÇÝÙÚÎÈ¦ÙÎ

Είμαστε έτοιμοι
να προσέλθουμε
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
με την Τουρκία, όμως
καταπάτηση της εθνικής μας κυριαρχίας
δεν θα δεχθούμε ποτέ.
ÚÕßÑßÔÏÙÓÕÆËÔÇØÑËÃÇÖÒ¦ÓÏÇ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇ²ØËÏÇàÄÓÇÙÚËÓÏÇÙßÓÌÜÔÃÇÖÕßÛÇÒÇÓÈ¦ÔËÏ
ßÖ»ÄÉÏÔÑÇÏÚÇÛÁÓÇÚÇÇÙÌ¦ÒËÏÇÝ
ÒÒ¦ÊÇÝÑÇÏ ÆÖØÕß¦ØÇÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔÙßÔÄØÜÔ

Οι ελληνοτουρκικές ÙÞÁÙËÏÝÂÊÎËÖÏÈÇØßÓÁÔËÝÇÖÄÚÏÝËÔÁØÍËÏËÝÚÎÝ
¬ÕßØÑÃÇÝÊÁÞÛÎÑÇÔÈÇØÆÖÒÂÍÓÇ
ÓËÚÎÔßÖÄÛËÙÎÚÎÝÏÈÆÎÝÏÇÚÕÔ
ÒÄÍÕÇßÚÄÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÑÇÏÚÕ
ßÖÕßØÍËÃÕÐÜÚËØÏÑ×ÔÓËËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕÔ§ÃÑÕÁÔÊÏÇÁÞÕßÔËÖÏÊÕÛËÃÙËÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÄÓÇØÇÛ×ÔÏÕÖÕß
ÁÞËÏËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÚÎÔÇÒÒÎÒËÍÍÆÎ
ÚÜÔßØÜÖÇÃÜÔËÚÇÃØÜÔÙßÓÌÜÔÃÇ®ÍÑßØÇÝ¬ØÃÖÕÒÎÝÊËÔËÃ-

ÔÇÏÑËÔÄÍØ¦ÓÓÇÃÔÇÏÓÏÇÙßÓÌÜÔÃÇÖÕßßÖËÍØ¦ÌÎÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔ
¬ÕßØÑÃÇÑÇÏÙËÓÏÇÇÔÇÍÔÜØÏÙÓÁÔÎ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÇÖÄÚÕÔ©©ÓÜÝËÃÔÇÏÇÙÆÓÈÇÚÎÓËÚÕÊÏËÛÔÁÝÊÃÑÇÏÕ
ÊËÔÖÇØ¦ÍËÏÁÔÔÕÓÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇ
ÑÇÏÊËÔÊËÙÓËÆËÏÚØÃÚÕßÝÖÕÚËÒËÃ
ÚÎÔÇÔÚÃÊØÇÙÎÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÙÚÇ
ÙÞÂÓÇÚÇÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÄÖÕßÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚËÃÎÒÒ¦ÊÇ

Η νέα ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÙÚÎ¡ËÙÄÍËÏÕ
ÖØÕÑÇÒËÃÇÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÙÚÕÔØÔÚÕÍ¦ÔÕÕÖÕÃÕÝÖÒÁÕÔÇÔÇÓËÚØËÃÚÇÏ
ÓËÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂÏÙÚÕØÃÇ©ØÇÓÇÚÃàËÚÇÏÔÇËÐËÒÏÞÛËÃÙËÔÁÕËÛÔÕÖÇÚÁØÇ
ÙÚÄÞÕÖÕßÛÇÂÛËÒËÔÇßÒÕÖÕÏÂÙËÏ
ÚÕÓÇàÃÓËÚÎÔÂËÖÁÚËÏÕ
ÚÎÝÇÔÇÑÂØßÐÎÝÚÎÝ¬ÕßØÑÏÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÚÙÏÕÃÊÏÕÝËÖÏÞËÏØËÃÔÇ
ÓÖËÏÙÚÕËÔËØÍËÏÇÑÄÖÇÏÞÔÃÊÏßÖÕÍØ¦ÌÕÔÚÇÝÙßÓÌÜÔÃÇÓËÓÏÇÞ×ØÇ
ÓËÇÙÚÇÛÂÑßÈÁØÔÎÙÎÖÕßÌÇÃÔËÚÇÏßÖÄÑÇÚ¦ØØËßÙÎ

Ορθώς Î ÒÒ¦ÊÇÖÏÁàËÏÓËÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÂÝÇÖÕÓÄÔÜÙÎÝ
ÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÎÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÚÜÔÑÇÏÚÎÝªÜÙÃÇÝ

Η Τουρκία ßÖÕÔÄÎÙËÄÚÏÛÇÇÔÇÓËÏÞÛËÃÙÚÕÔÒÏÈßÑÄËÓÌÆÒÏÕ©ÓÜÝÎ

ÊÏËÛÔÂÝÑÕÏÔÄÚÎÚÇÑÇÏÏÊÃÜÝÎÒÒ¦ÊÇÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÇÖÕÊËÞÛÕÆÔ
ÓÏÇÊËÆÚËØÎßØÃÇ®ÙÚÎ¡ËÙÄÍËÏÕ
ËÔËÃÓÇÙÚËÇÊÆÔÇÓÕÏÏÇÛÁÚÕßÓË
ËÔËØÍ¦ÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑ¦ËØÍÇÒËÃÇÑÇÏ
ËÔËØÍÕÆÝÙßÓÓÇÞÃËÝ

Σήμερα Î Þ×ØÇÓÇÝÕÌËÃÒËÏÔÇÇÊØ¦ÐËÏÚÏÝËßÑÇÏØÃËÝÑÇÏÔÇÕÒÕÑÒÎØ×ÙËÏÚÏÝÙßÓÌÜÔÃËÝÕØÏÕÛÁÚÎÙÎÝÛÇÒÇÙÙÃÜÔàÜÔ×ÔÓËÒÈÇÔÃÇÚÇÒÃÇ
ÑÇÏÃÍßÖÚÕ¡ËÚ¦ÚÎÔßÖÇÔÇÞ×ØÎÙÎÚÜÔ¬ÏØ¦ÔÜÔÑÇÏÚÎÔÇÑÆØÜÙÎÚÎÝßÖÕÊËÏÍÓÇÚÏÑÂÝÙßÓÌÜÔÃÇÝ
ÚÕß ÎÒÒ¦ÊÇÊÏÑÇÏÕÆÚÇÏÔÇ
ËÖËÑÚËÃÔËÏÚÎÔÇÏÍÏÇÒÃÚÏÊÇà×ÔÎ
ÙÚÇÔÓÖÏÖÒÁÕÔÕÌËÃÒËÏÔÇ
ËÖÇÔËÑÑÏÔÂÙËÏÚÎÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÓËÚÎÔÚÇÒÃÇÍÏÇÕØÏÕÛÁÚÎÙÎ
©ÖÕßÒÄÍÜÇÔÚÏÊØ¦ÙËÜÔÇÖÄ
ÚÇÒÕÆÝÇÒÏËÃÝËÃÞËÖÇÍ×ÙËÏ®ÙÚÕ
ÖÇØËÒÛÄÔØÁÖËÏÕÏÓÇÆØËÝÚØÆÖËÝ®ÚÜÔÕØÏÕÛËÚÂÙËÜÔÊßÚÏÑ¦ÑÇÏ
ÔÄÚÏÇÔÇÑÒËÃÙÕßÔÕØÏÙÚÏÑ¦

Παρά τις δυσκολίες,ÖÇØÇÓÁÔÜÕÖÇÊÄÝÚÎÝËÖÃÒßÙÎÝÚÜÔÊÏÇÌÕØ×Ô
ÍÏÇÚÕÑÇÒÄÑÇÏÚÜÔÊÆÕÒÇ×Ô
ÒÆÙÎÙÚÕÛÁÓÇÚÎÝßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÝÓËÊÏÓËØÂÙßÓÌÜÔÃÇÊËÔËÃÔÇÏ
ËÌÏÑÚÂÏ»ÇßÚÄÑÇÏÇÖÄÚÕÔ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕ ÇØÇÓÇÔÒÂÎÙÚÇÛËØ¦

ÚÎÝËÐÜÚËØÏÑÂÝÓÇÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÂÚÇÔ
ÎÇÖÄÑÕÏÔÕÆÖØÕÙÌßÍÂÙÚÕÏËÛÔÁÝÏÑÇÙÚÂØÏÕÚÎÝ²¦ÍÎÝÂÓËØÇÖØÁÖËÏÔÇËÖÇÔËÑÑÏÔÂÙÕßÓËÚÏÝ
ÙßàÎÚÂÙËÏÝÍÏÇßÖÕÍØÇÌÂÙßÔßÖÕÙÞËÚÏÑÕÆÖÕßÛÇÇÔÕÃÐËÏÚÕÔÊØÄÓÕ
ÖØÕÝÚÎ²¦ÍÎ
ÔÎ¬ÕßØÑÃÇÚÕßÖÕÍØ¦ÉËÏ
ÖÕßÊËÔÚÕÛËÜØ×ÇÊÆÔÇÚÕÓÏÇÝ
ÑÇÏËÃÞËËÖÏÚËßÞÛËÃÚÕ ÓËÚÇÐÆ ÇØÇÓÇÔÒÂÑÇÏ§ÚËÓÏØÁÒ
ÇÔÇÍÔÜØÃàËÏÚÎÊÏÑÇÏÕÊÕÙÃÇÚÕß
ÏÑÇÙÚÎØÃÕßÖÇØÄÚÏÊËÔÁÞËÏËÖÏÑßØ×ÙËÏÚÎÆÓÈÇÙÎÚÕß©ÍÏÇ
ÚÕÏËÛÔÁÝÃÑÇÏÕÚÎÝ¦ÒÇÙÙÇÝ
ÕÆÚËÚÎÆÓÈÇÙÎÚÎÝËÔËÆÎÝÍÏÇ
ÚÎÔßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÚÏÝÕÖÕÃËÝËÃÔÇÏÇÖÃÛÇÔÕÔÇßÖÕÍØ¦ÉËÏ

Για να το πετύχουμεÖØÁÖËÏÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÔÁÇÝËßØÜÚÕßØÑÏÑÂÝËÏÊÏÑÂÝÙÞÁÙÎÝÎ¬ÕßØÑÃÇÔÇÇÖÕÊËÞÛËÃÊÆÕÖØ¦ÍÓÇÚÇ!ÚÎÊÏÑÇÏÕÊÕÙÃÇ
ÚÎÝ²¦ÍÎÝÍÏÇÚÇÄØÏÇÚÜÔÛÇÒÇÙÙÃÜÔàÜÔ×ÔÚÎÝÓËÚÎÔßØ×ÖÎÑÇÏ
ÚÎÔËÖÃÒßÙÎÚÕß ßÖØÏÇÑÕÆÓÁÙÜ
ÊÏàÜÔÏÑÂÝÊÏÑÕÏÔÕÚÏÑÂÝÕÓÕÙÖÕÔÊÃÇÝ ÏÇÔÎÍÑßØÇÇØÔÎÛËÃÔÇ
ßÖÕÍØ¦ÉËÏÙßÔßÖÕÙÞËÚÏÑÄÚÄÚË
ÛÇËÑÚËÛËÃÊÏËÛÔ×ÝÄÚÏÊËÔËÖÏÛßÓËÃÚÕÔÊÏ¦ÒÕÍÕÑÏÄÚÏÊËÔÊÏÇÛÁÚËÏ
ËÖÏÞËÏØÂÓÇÚÇ

Μια χώρα ÞØËÏ¦àËÚÇÏÏÙÞßØÁÝÙßÓÓÇÞÃËÝÑÇÏÏÙÞßØÂ¦ÓßÔÇÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎÚÎÝÇÓßÔÚÏÑÂÝÛÜØ¦ÑÏÙÎÝ
ÑÏÔËÃÚÇÏÎËÔÃÙÞßÙÎÚÜÔÔÄÖÒÜÔ
ßÔ¦ÓËÜÔËÖÏÑËÃÓËÔÎÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÚÜÔ-ËÃÔÇÏÞØÂÙÏÓÎÄÓÜÝ
ÕÌËÃÒÕßÓËÔÇÇßÐÂÙÕßÓËÑÇÏÚÕ
ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÄÖØÕÙÜÖÏÑÄØÛËÎ
×ØÇÔÇÙßàÎÚÂÙÕßÓËËÃÚËÍÏÇÖØÄÙÒÎÉÎÔÁÜÔËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏ×ÔÕÖÒÏÚ×Ô
ËÃÚËÍÏÇËÖÏÓÂÑßÔÙÎÚÎÝÛÎÚËÃÇÝÑÇÏ
ßÖÕÞØËÜÚÏÑÂÙÚØ¦ÚËßÙÎÙÚÇ

Σήμερα ÙÚÎÔ ÒÒ¦ÊÇÞ¦ØÎÙÚÏÝ
ÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝÚÕß ßØÏ¦ÑÕß¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎßÖ¦ØÞËÏËÛÔÏÑÂÙßÔÇÃÔËÙÎÙÚÇËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑ¦ÑÇÏÇßÚÄËÃÔÇÏÚÕÏÙÞßØÄÚËØÕÄÖÒÕÓÇÝ
ÌÄÙÕÔÄÒÕÏÙÚØÇÚËßÛÕÆÓËÙÚÕÔ
ÃÊÏÕÙÚÄÞÕÛÇËÃÓÇÙÚËÖÏÕÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÕÃÙÚÎÊÆÙÑÕÒÎÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÂÓ¦ÞÎÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÊ×ÙÕßÓË
ÕÑÇÛÁÔÇÝÇÖÄÚÎÊÏÑÂÚÕßÛÁÙÎ
ÃÓÇÙÚËÁÚÕÏÓÕÏÔÇÖØÕÙÁÒÛÕßÓË
ÙÚÕÚØÇÖÁàÏÚÜÔÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔÓËÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÓËÑÇÛÇØÁÝ
ÑÕßÈÁÔÚËÝÑÇÏÑÇÒÂÖÃÙÚÎ©ÓÜÝ
ÑÇÚÇÖ¦ÚÎÙÎÚÎÝËÛÔÏÑÂÝÓÇÝÑßØÏÇØÞÃÇÝÊËÔÛÇÊËÞÛÕÆÓËÖÕÚÁ

* H κ. Ντόρα Μπακογιάννη είναι
βουλευτής της Ν.Δ., πρώην υπουργός.
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Παραπομπή του Τραμπ με... βαριά καρδιά
Η στρατηγική, οι φόβοι και τα διλήμματα των Δημοκρατικών στον δρόμο προς τις προεδρικές εκλογές του 2020
Της ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

Προειδοποίηση

REUTERS / MIKE BLAKE
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ÃÔÇÏÙÇÌÁÝÄÚÏÕÓËØÏÑÇÔÄÝ
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ÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÕß®ÖÇØ¦ÔÇÖØÕÞÜØÂÙÕßÓËÙÚÎÔÖÇØÇÖÕÓÖÂÚÕß
¬ÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÊÏÇÑÆÈËßÓÇÍÏÇÚÕ
ÑÄÓÓÇËÃÔÇÏÚÕÑËÔÚØ×ÕÓËÚØÏÕÖÇÛÁÝÑÕÓÓ¦ÚÏÚÜÔÉÎÌÕÌÄØÜÔ
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ÖÇØÇÖÁÓÌÛÎÑËÙÚÎÏÑÇÏÕÙÆÔÎÇÖÄ
ÚÎÕßÒÂÕÚØÃÚÕÝÓÄÒÏÝÖØÄËÊØÕÝ
ÚÜÔÔÜÓÁÔÜÔÕÒÏÚËÏ×ÔÑÇÔÇÔ
ÒÄÍÕÍÏÇÞØÁÕÝÖØÕÝÚÎÔÙÚÕØÃÇ
ËÔ×ÖØÕÙÖ¦ÛÎÙÇÔÔÇÕÏÑÕÊÕÓÂÙÕßÔÓÏÇÇÔÇÒßÚÏÑÂËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÕÒÕÍÃÇÓËÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÇÍÏÇÔÇ
ÙÚÕÏÞËÏÕÛËÚÂÙÕßÔÚÏÝÊÆÕÑÇÚÎÍÕØÃËÝËÏÝÈ¦ØÕÝÚÕß¬ØÇÓÖÚÄÞÕÝ
ÚÕßÝÂÚÇÔÔÇÖØÕÇÙÖÃÙÕßÔÚÎÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÂÚ¦ÐÎÑÇÏÚÕÆÔÚÇÍÓÇ
ËÔÚØÏÑÄØÄÒÕÙÚÎÔÖÇØÇÖÕÓÖÂ
ÁÖÇÏÐÇÔÕÏÔËÕÌËØÓÁÔÕÏÚÎÝÕßÒÂÝ
ÖÕßÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏÇÖÄÖËØÏÕÞÁÝÚÏÝ
ÕÖÕÃËÝËÃÞËÑËØÊÃÙËÏÕÓËØÏÑÇÔÄÝ
ÖØÄËÊØÕÝÚÕÇØ¦ÚÕÖØÕÙÜ-

ÔÁÕßÝÑ¦ÚÜÚÜÔËÚ×ÔÎÑßØÏÇØÞÃÇÚÕß¦ÔÚËØÝËÃÔÇÏÇÖÄÒßÚÎÓË
 ÁÔÇÔÚÏ ÚÕß¡Ö¦ÏÔÚËÔ¬Õ
ÙÚÕÏÞËÃÕÚÎÝÁØËßÔÇÝÖÕßÛÇÁÖØËÖËÔÇÒ¦ÈÕßÔßÖÄÉÎÚÕßÝÕÏÇØÏÙÚËØÕÃßÖÕÉÂÌÏÕÏÇÔÚÃÖÇÒÕÏÚÕß
¡Ö¦ÏÔÚËÔ©ßÄØËÔÑÇÏ¦ÔÚËØÝ
ËÃÔÇÏÖÜÝÎÈ¦ÙÎÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝ
ÊÏÉ¦ËÏÍÏÇÓÏÇÇÚàÁÔÚÇÓËÍ¦ÒÜÔ
ÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÜÔÇÑÄÓÎÑÇÏÇÔ
ÍÔÜØÃàÕßÔÖÜÝËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÎÎ
ËÌÇØÓÕÍÂÚÕßÝÄÖÜÝÎÁÔÚÇÐÎ
ÄÒÜÔÚÜÔÓËØÏÑÇÔ×ÔÙËÁÔÇËÔÏÇÃÕÙÆÙÚÎÓÇßÍËÃÇÝÑÇÏÕËÖÇÑÄÒÕßÛÕÝÖÇØÕÖÒÏÙÓÄÝÚÜÔÏÊÏÜÚÏÑ×Ô
ËÚÇÏØËÏ×ÔÇÙÌ¦ÒÏÙÎÝ

Οι συμμετέχοντες ³i³iÜÉÐÑTËÑ³Èi×Ëo{Ñ³T¨ËÐÑ³ÛiÐ~¨Ñ³{~V³Øå³ÇÉÜÉØåÌÑ¨{³É¨ÒVÉ{TÉ{¨iÐÑ³ËÑØå³¨{È{Ño~V
ÙÊÐÑ¨TØ³È.ÒÈÚÉ³³i³{ÒÑ({³Ò³{o~{o~VioÉ¨È{Ñ³ÊØ ÜËÇÑÐÉÚ$ÈÌ¨ÉV¨iÑ³{¨ÌÉÙ¨Ø0ÇÒ{³ÉVoÉ¨È{Ñ³ÊØÓ¨{
.Ò³É¨ØVioÉ¨È{Ñ³ÊØ ÍÐ{ÜÌÐÈ³Ñ¨~Ñ{Ù{É~Ñ³ÐÐÈ¨{ÖTØ{~ÜÌoØÑ~³{K{³ÊØ0Ð.³Ò{É¨

Το μεγαλύτερο
διακύβευμα
για το κόμμα είναι
το κεντρώο, μετριοπαθές
κομμάτι των
ψηφοφόρων.
ÖÏÑÄÑÄÙÚÕÝÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ÁÞËÏÎÇÖÄÌÇÙÂÚÕßÝÑÇÏÔÇÚÕßÝ
ÕÊÎÍÂÙËÏÙËÇÊßÔÇÓÃÇËÖÇÔËÑÒÕÍÂÝÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏËÐÇßÚ×ÔÚ¦ÞÛÎÑÇÔßÖÁØÚÎÝÙßÔÁÞÏÙÎÝÚÎÝ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÝ¬ÕÈÇÙÏÑÄÚÕßÝËÖÏÞËÃØÎÓÇÂÚÇÔÖÜÝÄÙÕÊÏÞÇÙÚÏÑÂÑÇÏ
ÚÕÐÏÑÂÑÏÇÔËÃÔÇÏÓÏÇÖÇØÇÖÕÓÖÂ
ÖØÕÁÊØÕßÕÏËÔÁØÍËÏËÝÚÕß¬ØÇÓÖ
ÊËÔÂÚÇÔÊßÔÇÚÄÔÔÇÖÇØÇÓËÃÔÕßÔ
ÇÚÏÓ×ØÎÚËÝÇØ¦ÚÎÊÆÙÑÕÒÎÉÎÌÕÌÕØÃÇÕÏÈÕßÒËßÚÁÝÓÖÕØÕÆÔ
Ú×ØÇÔÇËÖÏÙÚØÁÉÕßÔÙÚÏÝÖËØÏÌÁØËÏÁÝÚÕßÝÍÏÇÚÏÝÞØÏÙÚÕßÍËÔÔÏ¦-

ÚÏÑËÝÊÏÇÑÕÖÁÝÑÇÏÔÇËÐÎÍÂÙÕßÔ
ÙÚÕßÝÉÎÌÕÌÄØÕßÝÚÕßÝÄÞÏÓÄÔÕ
ÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÖÇØÇÖÕÓÖÂÝ¬ØÇÓÖ
ÍÏÇÚÎÊÏÇÌÆÒÇÐÎÚÕßßÔÚ¦ÍÓÇÚÕÝ
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ÇÔÇÓËÔÄÚÇÔÔÇËÍÑØÏÛËÃÎËÓÖÕØÏÑÂ
ÙßÓÌÜÔÃÇ¡ËÐÏÑÕÆ ÇÔÇÊ¦
ÇÖÄÚÏÝ¦ÓËÙËÝÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚËÝÚÜÔ
ÓËÚØÏÕÖÇÛ×ÔÈÕßÒËßÚ×Ô

Κούρσα για επτά
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ÎÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔßÖÕÉÎÌÃÜÔÍÏÇÚÕ
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ÕÏËÖÚ¦ÖÕßÇÖÁÓËÏÔÇÔÙÚÎÔÑÕÆØ-

ÙÇÛÁÒÎÙÇÔÔÇËÐÇÙÌÇÒÃÙÕßÔÑ¦ÖÕÏÇËÔÚßÖÜÙÏÇÑ¦ÙÚÏÍÓÏÄÚßÖÇ
ÖÕßÛÇÇÔÇÖÇØÇÞÛÕÆÔÓÇàÏÑ¦ÙÚÇ
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ÙÚÎÔÚÎÒËÓÇÞÃÇÚÕßÕÝÔÚàËÒËÝ
ÂÚÇÔÕÖØ×ÎÔÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝ¬àÕ
¡Ö¦ÏÔÚËÔÕÏÍËØÕßÙÏÇÙÚÁÝ¡ÖÁØÔÏ
¦ÔÚËØÝÑÇÏÒÃàÇÓÖËÛ©ßÄØËÔÕ
ÊÂÓÇØÞÕÝÚÕß¦ÕßÛ¡ÖËÔÚÙÚÎÔ
ÔÚÏ¦ÔÇÏÚ¡Ö¦ÚÏÍÑÏÍÑÎÍËØÕßÙÏÇÙÚÂÝáÓÏ ÒÄÓÖÕßÚÙÇØÕËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃÇÝÔÚØÏÕßÏÇÔÍÑÑÇÏ
ÕÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÏÕÆÞÕÝÕÏÑÕÒÄÍÕÝ
ÇÑÚÏÈÏÙÚÂÝ¬ÕÓÚ¦ÏËØÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÊÎÓÕÙÑÄÖÎÙÎÚÕß5)*
5L^ZÑÇÏÚÎÝ>HSS:[YLL[1V\YUHS
Õ¡Ö¦ÏÔÚËÔËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÖØÕÎÍËÃÚÇÏÓË ÁÔÇÔÚÏ ÍÏÇÚÕÔ
¦ÔÚËØÝÑÇÏ ÍÏÇÚÎÔ©ßÄØËÔ
ÁÐÏËÈÊÕÓ¦ÊËÝÖØÕÚÕÆÇØÞÃÙÕßÔÕÏ
ÖØÕÑØÏÓÇÚÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝ©ÖØ×ÎÔ
ÊÂÓÇØÞÕÝÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝ¡¦ÏÑÒ
¡ÖÒÕÆÓÖËØÍÑÕÕÖÕÃÕÝËÏÙÂÒÛË
ÇØÍ¦ÙÚÎÔËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÂÑÕÆØÙÇ
ÙßÍÑËÔÚØ×ÔËÏÓÄÒÏÝ ÑÇÏÚËØ-

ÓÇÚÃàËÏÚËÒËßÚÇÃÕÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ
ÚÎÝÇÔ¦ÊËÏÐÎÝÚÕßÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆ
ßÖÕÉÎÌÃÕßÍÏÇÚÕÞØÃÙÓÇÐËÑÏÔ¦ËÏ
ÙÚÏÝ¢ËÈØÕßÇØÃÕßÇÖÄÚÎÔáÄÈÇ
ÑÇÏÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÚÕ§ÏÕß²ÇÓÙ¦ÏØ
Î§ËÈ¦ÊÇÑÇÏÎ§ÄÚÏÇ ÇØÕÒÃÔÇ
ÙÕÆÖËØ¬ØÃÚÎÄÚÇÔÖÕÒÏÚËÃËÝÊÏÕØÍÇÔ×ÔÕßÔÖØÕÑØÏÓÇÚÏÑÁÝ
ËÑÒÕÍÁÝËÃÔÇÏÙÚÏÝ¡ÇØÚÃÕß
ÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÚÎÝÇÖÂÞÎÙÎÝÚÕß
¡Ö¦ÏÔÚËÔÁÞËÏÇÏÌÔÏÊÏ¦ÙËÏÚÕßÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÇÔÇÒßÚÁÝÚÜÔÕÏ
ÕÖÕÃÕÏÛËÜØÕÆÙÇÔÄÚÏÕËÖÏØØËÖÂÝ
ÙÚÏÝÍÑ¦ÌËÝÞØÕÔÕÝÖØ×ÎÔÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝÚÕß¡ÖÇØ¦Ñ©ÓÖ¦ÓÇÛÇ
ÁÞÇÔËÊÏÇØÑ×ÝßÖÕÙÚÎØÏÑÚÁÝÄÙÕ
ÖËØÔÕÆÙËÕÑÇÏØÄÝ¥ÙÚÄÙÕÎÃÊÏÇ
ÊÎÓÕÙÑÄÖÎÙÎÚÕÔËÓÌÇÔÃàËÏÔÇÙßÍÑØÇÚËÃÚÏÝÊßÔ¦ÓËÏÝÚÕßÑÇÏÙÚÕßÝ
ÑÄÒÖÕßÝÚÎÝÇÌØÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝ
ÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝÓËÚÕßÝÓÏÙÕÆÝÙÞËÊÄÔ
ÉÎÌÕÌÄØÕßÝÚÎÝÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÝ
ÕÓ¦ÊÇÝÔÇÚÕÔÖØÕÚÏÓÕÆÔ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÖØÕÎÍËÃÚÇÏÚÎÝ©ßÄØËÔÑÇÏÙÚÏÝÍßÔÇÃÑËÝÇÔÑÇÏÙÚÕßÝ

©ÖÜÝÙÎÓËÃÜÔÇÔÙËÖØÄÙÌÇÚÕ
¦ØÛØÕÚÕßÝÕÏ5L^@VYR;PTLZÕÏ
ÊÆÕÇØÏÙÚËØÕÃßÖÕÉÂÌÏÕÏÁÞÕßÔ
ÖØÕÝÚÕÖÇØÄÔÙÆÓÌÜÔÕÓÎËÖÃÛËÙÎÝÇÒÒ¦ÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÖØÄÈÒÎÓÇÍÏÇÚÕÔÑÇÛÁÔÇËÃÔÇÏÎÆÖÇØÐÎ
ÚÕß¦ÒÒÕßØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇËßÒÕÍÃÇ
ÑÇÏÑÇÚ¦ØÇßÖÕÍØÇÓÓÃàÕßÔÙÚÎÔ
ËÌÎÓËØÃÊÇÚÇÇØÏÙÚËØ¦ÙÚËÒÁÞÎ
ÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÑÇÛ×ÝÇÓÌÄÚËØÕÏ
ÕÏßÖÕÉÂÌÏÕÏÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÕÆÔÓÃÇ
ÑÇÒ¦ÕØÍÇÔÜÓÁÔÎÑÇÏ¦ØÚÏÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÕÆÓËÔÎËÑÙÚØÇÚËÃÇ¡ËÊËÊÕÓÁÔÎÚÎÔÏÊËÕÒÕÍÏÑÂÚÕßÝÙßÍÍÁÔËÏÇÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÛÇÓÖÕØÕÆÙË
ÔÇËÃÔÇÏÎÇÒÒÎÒÕËÐÄÔÚÜÙÂÚÕßÝ
ÑÇÏÎËÖÏÑØ¦ÚÎÙÎËÔÄÝÖÏÕÑËÔÚØ×ÕßßÖÕÉÎÌÃÕßÖØÕËÏÊÕÖÕÏÕÆÔ
¡ÏÇÖÏÛÇÔÂÙßÓÓÇÞÃÇÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÖØÕÈÒÁÖËÏÑÕÏÔÂßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚÇÚÜÔÊÆÕËÔ×ÓÏÇ¦ÒÒÎ
ËÑÊÕÞÂËÃÔÇÏÔÇËÖÏÞËÏØÂÙÕßÔÔÇ
ÓËÃÔÕßÔÑÇÏÕÏÊÆÕÙÚÎÓ¦ÞÎÍÏÇ
ÔÇÑÇÚÇÑÚÂÙÕßÔÚÕÔÓËÍÇÒÆÚËØÕ
ÊßÔÇÚÄÇØÏÛÓÄÇØÏÙÚËØ×ÔËÑÒËÑÚÄØÜÔÊËÆÚËØÎËÑÊÕÞÂÛËÜØËÃÚÇÏ
ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÖÏÛÇÔÂÑÇÛ×ÝÑÇÏÕ¦ÔÚËØÝÑÇÏÎ©ßÄØËÔÁÞÕßÔÓÇàÁÉËÏ
Ö¦ÔÜÇÖÄËÑÇÚÊÕÒ¦ØÏÇÑÇÏÊËÔ
ÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔÙÚÕ
ËÍÍÆÝÓÁÒÒÕÔÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÖØÄÈÒÎÓÇÖÕßËÐÜÛËÃÁÔÇÔßÖÕÉÂÌÏÕ
ÙÚÎÔÁÐÕÊÕ!ÚÎÔÁÒÒËÏÉÎÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÝÑØÏÈ×ÝÇßÚÂÎÊßÔÇÓÏÑÂÚÎÝËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÂÝØÏÙÚËØ¦Ý
ÂÚÇÔÖÕßÛÕØÆÈÎÙËÚÕÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÕÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÑÇÏÕÊÂÍÎÙË
ÙÚÏÝÊÆÕÑËÔÚØ×ËÝßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚËÝ
ÖÕßßÖÕÈÒÂÛÎÑÇÔÑÇÛßÙÚËØÎÓÁÔÇ!
ËÑËÃÔÎÚÕß¡ÖÒÕÆÓÖËØÍÑÑÇÏÚÕß
¦ÚØÏÑ§ÚËÈ¦ÒÖØ×ÎÔÑßÈËØÔÂÚÎ
ÚÎÝ¡ÇÙÇÞÕßÙÁÚÎÝ

H πλέον πολωτική φυσιογνωμία μιας χώρας με τοξική πολιτική σκηνή
Του PETER BAKER

THE NEW YORK TIMES

Ουδείς ËÐËÖÒ¦ÍÎÇÖÄÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎ
ÚÎÝÕßÒÂÝÚÜÔÔÚÏÖØÕÙ×ÖÜÔÔÇ
àÎÚÂÙËÏÚÎÔÑÇÛÇÃØËÙÎÚÕßÖØÕÁÊØÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÖÄÚÎÔ
ÖØ×ÚÎÎÓÁØÇÚÎÝÛÎÚËÃÇÝÚÕßÕ
¬ØÇÓÖÐËÑÇÛ¦ØÏÙËÄÚÏÊËÔÛÇÇÑÕÒÕßÛÕÆÙËÚÏÝÙßÓÈ¦ÙËÏÝÚÎÝÖØÕËÊØÃÇÝÖÇØÇÖÕÓÖÂÚÕßÂÚÇÔÁÚÙÏ
ÙÞËÊÄÔÇÔÇÖÄÌËßÑÚÎÁÞÕÔÚÇÝÇÔÇÊËÏÞÛËÃÙÚÎÔÖÒÁÕÔÖÕÒÜÚÏÑÂÌßÙÏÕÍÔÜÓÃÇÓÏÇÝÞ×ØÇÝÓËÚÕÐÏÑÂ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÙÑÎÔÂ
ÕÒÒÕÃßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÄÚÏÕ
¬ØÇÓÖ ßÖÁÙÑÇÉË ÚÕßÝ ÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆÝÛËÙÓÕÆÝÍÔÕ×ÔÚÇÝ
ÚÏÝÔÕßÛËÙÃËÝÖÏÕÙßÍÑØÇÚÎÓÁÔÜÔÖØÕÑÇÚÄÞÜÔÚÕßÕ¬ØÇÓÖ
ÊÏÇÚÂØÎÙËÖÇØ¦ÚßÖÇÚÏÝÓËÙÏÚÏÑÁÝÚÕßËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÑÇÚÁÈÇÒË
ÞØÎÓÇÚÏÑ¦ÖÕÙ¦ÙËÌËØÄÓËÔÎÜÝ
ËÐÜÙßàßÍÏÑÂÚÕßÙÆÔÚØÕÌÕÑÇÏ
ÖØÕÙÖ¦ÛÎÙËÔÇÖÇØËÓÖÕÊÃÙËÏ
ÁØËßÔËÝÖÕßÚÕÔÇÖËÏÒÕÆÙÇÔ
ÇÊÏ¦ÑÕÖÎØÕÂÉËßÊÕÒÕÍÃÇÝÄÖÜÝ
ÙËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÏÝÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÚÕß
ÓËÚÎÔ©ßÑØÇÔÃÇÊÏÁÒßÙÇÔÚÎÔ
ÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇÚÕßÖÇØ¦ÚÎÔÖËÖÕÃÛÎÙÎÚÜÔÕÖÇÊ×ÔÚÕßÖÜÝÇÖÕÚËÒËÃÖÕÒÁÓÏÕÚÕßÊÏËÌÛÇØÓÁÔÕß

ÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÑÇÏËÃÔÇÏÛÆÓÇÑÕÓÓÇÚÏÑÂÝÑÇÚÇÊÃÜÐÎÝ
©ÏÖÇØÇÖÕÓÖÁÝÖØÕÁÊØÜÔÍÃÔÕÔÚÇÏÙËÖËØÏÄÊÕßÝÇÔÇÚÇØÇÞÂÝ
ÄÚÇÔÎÖÕÒÏÚÏÑÂÖÃËÙÎÚËÃÔËÏÔÇ
ÖØÕÑÇÒÁÙËÏÑÕÏÔÜÔÏÑÂÁÑØÎÐÎÑÇÏ
ÚÕÓÁÒÒÕÔËÃÔÇÏÇÈÁÈÇÏÕ©ÏÓ¦ÞËÝ
ÖÇØÇÖÕÓÖÂÝÍÏÇÚÕßÝÖØÕÁÊØÕßÝ
ÔÚØÏÕß¬àÄÔÙÕÔªÃÚÙÇØÔÚ§ÃÐÕÔ
ÑÇÏ¡ÖÏÒ ÒÃÔÚÕÔÙÎÓËÏ×ÛÎÑÇÔÙË
ÑØÃÙÏÓËÝÙÚÏÍÓÁÝÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝ
ÏÙÚÕØÃÇÝ©¬ØÇÓÖÞ¦ØÎÙÚÎÔÏÑÇÔÄÚÎÚ¦ÚÕßÔÇÊÏÞ¦àËÏÇÖÕÚËÒËÃ
ÚÎÔÖØÕÙÜÖÕÖÕÃÎÙÎËÔÄÝÏÊËÕÒÕÍÏÑÕÆÑÇÚÇÑËØÓÇÚÏÙÓÕÆÚÕßÁÛÔÕßÝ
ÖÕßÛßÓÃàËÏÚÎÔËÖÕÞÂÓËÚ¦ÚÕÔ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄËÓÌÆÒÏÕÚÇÞØÄÔÏÇ
ÚÕßÏËÚÔ¦ÓÑÇÏÚÕÙÑ¦ÔÊÇÒÕÚÕß
©ßÄÚËØÍÑËáÚ©ÖÜÝÇÔÇÓËÔÄÚÇÔÎ
ÙßàÂÚÎÙÎÙÚÎÕßÒÂÚÜÔÔÚÏÖØÕÙ×ÖÜÔÂÚÇÔÒÏÍÄÚËØÕÊØÇÓÇÚÏÑÂ
ÓËÚÕßÝÈÕßÒËßÚÁÝÔÇÇÑÕÒÕßÛÕÆÔ
ÖÏÙÚ¦ÚÎÔÑÕÓÓÇÚÏÑÂÍØÇÓÓÂÑÌØ¦ÙËÏÝÄÖÜÝÕßÊËÃÝËÃÔÇÏßÖËØ¦ÔÜÚÕßÔÄÓÕß®ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÛÎÑË
ÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÖÄÌÕØÁÝÙÚÕÈÂÓÇÛÒÏÈËØÂÎÓÁØÇ®ÑÇÏÇÖ¦ÚÎ®
ÇÖÄ ÌÕØÁÝÎÑ¦ÛËÓÃÇÂÚÇÔÓËÚÇÐÆÚÜÔÖÒÁÕÔÊÎÓÕÌÏÒ×Ô
ÏÇÚÕßÝÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆÝÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÇÔÁÊÏÊËÇÃÙÛÎÙÎËÖËÃÍÕßÙÇÝÇÖÕÙÚÕÒÂÝÓËÙÚÄÞÕÚÕÔÖËØÏ-

ÕØÏÙÓÄÚÎÝÊØ¦ÙÎÝÈÕßÚÎÍÓÁÔÕß
ÙÚÎÔÇÔÕÓÃÇÖØÕÁÊØÕß©ÙÕÍÏÇ
ÚÕßÝªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÕÆÝÁÔÇÑÄÓÓÇÖÕßÑ¦ÖÕÚËÚÕÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏàË
ÓËÑÇÞßÖÕÉÃÇËÖÁÒËÐÇÔÔÇÚÕÔ
ÇÍÑÇÒÏ¦ÙÕßÔÑÇÏÔÇÚÇÞÛÕÆÔÙÚÕ
ÖÒËßØÄÚÕßÍÏÇÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕÆÔ
ÚÎÔÖÇØ¦ÔÕÓÎÑÇÏÇÔÚÏÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÂÇÖÄÖËÏØÇ®ÇÑÆØÜÙÎÝÚÎÝ
ÔÃÑÎÝÚÕßÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÚÕß
ÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕßÔÚØÏÕß
¬àÄÔÙÕÔÎÖÇØÇÖÕÓÖÂÚÕßÍÏÇ
ÑÇÛÇÃØËÙÎÚÕÊËÔÇÌÕØÕÆÙËÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÎÔÖÇØ¦ÔÕÓÎÇÖÄÒßÙÎÚÕßßÖÕßØÍÕÆ
ÕÒÁÓÕßÇÒÒ¦ÚÎÔÃÊÏÇÚÎÌÆÙÎ
ÚÎÝÞ×ØÇÝÓËÚ¦ÚÕÔÓÌÆÒÏÕ©
ÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝ¬àÄÔÙÕÔÍÔÜÙÚÄÝ
ÍÏÇÚÏÝØÇÚÙÏÙÚÏÑÁÝÛÁÙËÏÝÚÕßÊÏÇÊÁÞÛÎÑËÚÕÔÃÔÑÕÒÔÓËÚ¦ÚÎ
ÊÕÒÕÌÕÔÃÇÚÕßÑÇÏËÖËÊÃÜÐËÔÇ
ËÖÇÔÇÌÁØËÏÚÏÝÖÕÒÏÚËÃËÝÚÕß§ÄÚÕßÙÚÎÔÔÜÙÎÓËÚÏÝËÒ¦ÞÏÙÚËÝ
ÊßÔÇÚÁÝÇÒÒÇÍÁÝÚÎÔ×ØÇÖÕßÕÏ
ªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÕÃÇÔÚÃÖÇÒÕÃÚÕßÌÏÒÕÊÕÐÕÆÙÇÔÔÇËÖÏÈ¦ÒÕßÔÔÁÇÚ¦ÐÎÖØÇÍÓ¦ÚÜÔËÍÍß×ÓËÔÕÏÃÙÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÍÏÇÚÕßÝÇÖËÒËÆÛËØÕßÝ
ÓÇÆØÕßÝÙÑÒ¦ÈÕßÝ
ÔÇÔÇÏ×ÔÇÇØÍÄÚËØÇÎÖÇØ»
ÕÒÃÍÕÔÖÇØÇÖÕÓÖÂÚÕß§ÃÐÕÔÚÕ
 ÇÖÕÚÁÒËÙËÚÎÔÑÕØÆÌÜÙÎ

Οι παραπομπές
προέδρων γίνονται σε
περιόδους αναταραχής,
όταν η πολιτική πίεση
τείνει να προκαλέσει
κοινωνική έκρηξη.
ÓÏÇÝÊËÑÇËÚÃÇÝÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÇÔÇÚÇØÇÞÂÝÓËÙÎÓÇÊÏÇÑ¦ÍËÍÕÔÄÚÇ
ÚÎÊÕÒÕÌÕÔÃÇÚÕßÖØÕÁÊØÕß ÁÔËÔÚÏÑÇÏÚÕß¡¦ØÚÏÔÕÆÛËØ ÏÔÍÑ
ÚÕÑÃÔÎÓÇÍÏÇÚÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÚÜÔ
ÌØÕÇÓËØÏÑÇÔ×ÔÚÕÔÖÄÒËÓÕÙÚÕ
ÏËÚÔ¦ÓÚÎÔÇÖËÒËßÛÁØÜÙÎÚÜÔ
ÍßÔÇÏÑ×ÔÚÎÙËÐÕßÇÒÏÑÂËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÑÇÏÚËÒÏÑ¦ÚÕÙÑ¦ÔÊÇÒÕ©ßÄÚËØÍÑËáÚ¬ÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÎÞ×ØÇ
ÑÒßÊÜÔÏàÄÚÇÔÕ§ÃÐÕÔËÖÁÒËÐËÔÇ
ÖÇØÇÏÚÎÛËÃÖØÕÚÕÆÎÕßÒÂÉÎÌÃÙËÏÚÎÔÖÇØÇÖÕÓÖÂÚÕß
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÓËÙÚÄÞÕÚÎÔÑÇÛÇÃØËÙÎÚÕß ÒÃÔÚÕÔÚÕ ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑËÙËÖËØÃÕÊÕÖÕÒÏÚÏÑÂÝÔÎÔËÓÃÇÝÑÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝ
ËßÓ¦ØËÏÇÝ¦ÌÏÐÎÙÚÕÔËßÑÄ©ÃÑÕËÑÖØÕÙ×ÖÕßÚÎÝÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑÂÝ
ÍËÔÏ¦ÝÓËÏÙÚÕØÃÇËÐÜÙßàßÍÏÑ×Ô
ÙÞÁÙËÜÔÑÇÏÞØÂÙÎÝÔÇØÑÜÚÏÑ×Ô

ÖÕßÇÖÁÌßÍËÔÇßÖÎØËÚÂÙËÏÙÚÕÔ
ÙÚØÇÚÄÖØÕÙÁÈÇÒËÚÕßÝÕÖÇÊÕÆÝ
ÚÎÝÖÇØ¦ÊÕÙÎÝ¬ÎÔÃÊÏÇ×ØÇÎ
ÇÔ¦ÊËÏÐÎÚÕß§ÏÕßÚÑÃÔÍÑØÏÚÝÑÇÏ
ÚÜÔÇÏÓÕÙÚÇÍ×Ô®ªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔ×ÔÚÕßÙßÔÁÖËÙËÓËÚÎÔÇßÍÂ
ÚÎÝËÖÕÞÂÝÚÕßÔÚËØÔËÚÎÕÖÕÃÇ
ÕÒÕÑÒÂØÜÙËÚÎÈÇÒÑÇÔÕÖÕÃÎÙÎ®
ÚÎÝÓËØÏÑÂÝ
ÇÖØÕÙÊÄÑÎÚÎ¦ÔÕÊÕÝÚÕß
¬ØÇÓÖÙÚÎÔËÐÕßÙÃÇÇÔÚÏÑÇÚÕÖÚØÃàËÏÚÎÓËÚÇÓÄØÌÜÙÎÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÓËÊÏÇÑØÏÚÁÝ
ÇÌÎÍÂÙËÏÝÇÖÄÑ¦ÛËÁÔÇÇÖÄÚÇ
ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑ¦ÓÁÙÇËÔÎÓÁØÜÙÎÝ
ÏÇÑ¦ÖÕÏÕßÝÎËÑÒÕÍÂ¬ØÇÓÖÇÖÕÚËÒËÃÚÎÔËÐÁÍËØÙÎÚÜÔÑÇÛÎÓËØÏÔ×ÔÇÔÛØ×ÖÜÔÑÇÚ¦ÚÜÔÖØÕÔÕÓÏÕÆÞÜÔÙÚÎÔÇÔÇÚÕÒÏÑÂÑÇÏÚÎ
ÊßÚÏÑÂÇÑÚÂÚÎÝÞ×ØÇÝÙÚÂØÏÐÎ
ÙËÁÔÇÔËÆÖÕØÕÖÇØÕßÙÏÇÙÚÂÚÎÒËÕÖÚÏÑ×ÔËÑÖÕÓÖ×ÔÓËÙÚÄÞÕÚÎÔ
ÑÇÚÇÖÕÒÁÓÎÙÎÚÕßÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ
ÁÌËØËÙÚÕÔËßÑÄ©ÃÑÕÚÕÔÖØ×ÚÕ
ÖØÄËÊØÕÓËÓÎÊËÔÏÑÂËÓÖËÏØÃÇÙË
ÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÛÁÙÎÂÙÚÕÔÙÚØÇÚÄ

Σουρεαλισμός
¬ÎÔ×ØÇÖÕßÎÕßÒÂÉÂÌÏàËÚÎÔÖÇØÇÖÕÓÖÂÚÕßËÔ×ÖÏÕÔ
ÚÎÝËØÕßÙÃÇÝÕÖØÄËÊØÕÝ¬ØÇÓÖ
ÈØÏÙÑÄÚÇÔÙËÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÙßÍÑÁ-
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Η ατζέντα Μόντι
άναψε μεγάλες
φωτιές στην Ινδία

Ανατροπή εσωτερικών ισορροπιών, ενώ ο Τραμπ έχει κηρύξει οικονομικό πόλεμο

Ξεσηκώθηκαν οι μουσουλμάνοι

Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Της ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ ΜΠΕΡΣΗ
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Η δρομολογημένη
έξοδος της Βρετανίας
και οι αμερικανικές
εκλογές του Νοεμβρίου
καθιστούν το 2020
εξαιρετικά κρίσιμη
χρονιά.
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ÔÎËßØÜÇÚÒÇÔÚÏÑÂÙßÔÕÞÂ
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ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÓËÚÇÚØÁÉËÏÚÕ
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Δύσκολη η μετά Brexit
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ÌÕØ¦ÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÕÒÕÑÒÂØÜÙÎÝÓÏÇÞ×ØÇÓÁÒÕÝÛÇÖ¦ØËÏ
ÊÏÇàÆÍÏÕÇÖÄÚÕßÝËÚÇÃØÕßÝÚÎÝ
ÁÐÕÊÕÝËÔÄÝÚÄÙÕÙÎÓÇÔÚÏÑÕÆ
ÑØ¦ÚÕßÝÄÞÏÓÄÔÕÛÇËÐÇÙÛËÔÃÙËÏ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÚÎÔÔÜÙÎÎØËÚÇÔÃÇËÃÔÇÏÇÖÄÚÕßÝÓËÍÇÒÆÚËØÕßÝ
ÞØÎÓÇÚÕÊÄÚËÝÚÎÝÑÇÏÙÎÓÇ-

ÔÚÏÑÄÚÓÂÓÇÚÎÝËÔÏÇÃÇÝÇÍÕØ¦Ý
ÚÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÛÇÚØÕÖÕÖÕÏÂÙËÏ
ÇÏÙÛÎÚ¦ÚÕßÝËÙÜÚËØÏÑÕÆÝÙßÙÞËÚÏÙÓÕÆÝÚÎÝ
ÃÚËÓËÚÎ¦ÚÙËØËÃÚËÓËÚÕÔ
¡ÖÒËØËÃÚËÓËÚÕÔ¬àÄÔÙÕÔÎ
ØËÚÇÔÃÇÂÚÇÔÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÏÙÞßØÄÚËØÕßÝßÖÕÙÚÎØÏÑÚÁÝÚÕßÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÌÏÒËÒËßÛËØÏÙÓÕÆÓÁÙÇÙÚÎÔßØ×ÖÎÇÖÕÑØÕÆÕÔÚÇÝ
ÚÏÝÖÏÁÙËÏÝÚÎÝÇÒÒÃÇÝÑÇÏ¦ÒÒÜÔ
ÞÜØ×ÔßÖÁØÚÕßËßØÜÖÇáÑÕÆÖØÕÙÚÇÚËßÚÏÙÓÕÆÑÇÏÚÎÝÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝ
ÙßÔÕÞÂÝÖÄÚÎÔÎ¢ËÈØÕßÇØÃÕßÎËØÓÇÔÃÇÛÇÇÔÇÖÕÒËÃÁÔÇÔ
ÖÕÒÆÚÏÓÕÙËÇßÚÄÚÕÖËÊÃÕÙÆÓÓÇÞÕ

Η στρατιωτική ισχύς
¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÎÇÒÒÃÇÛÇËÃÔÇÏ
ÙÚÕËÐÂÝÎÓÄÔÎÞ×ØÇÓÁÒÕÝÚÎÝ
ÓËÙÚØÇÚÄÊÏËÛÔÕÆÝËÓÈÁÒËÏÇÝÖßØÎÔÏÑ¦ÄÖÒÇÑÇÏÊÏÑÇÃÜÓÇ
ÈÁÚÕÙÚÕßÓÈÕÆÒÏÕÙÌÇÒËÃÇÝ
ÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÚÎÔÇÔÇÊËÏÑÔÆÕßÔ
ÙÚÕÔÑÇÚËÐÕÞÂÔÖÕÒÏÚÏÑÕÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÄËÑÖØÄÙÜÖÕÚÎÝßØ×ÖÎÝ
¡ËÚÎÔËÖÃÙÎÓÎÁÐÕÊÕÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÇÖÄÚÎÔÔÜÙÎÛÇÇØÞÃ-

ÙÕßÔËÖÃÙÎÓÇÕÏÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÕÔÊÃÔÕßØßÐËÒÒ×ÔÍÏÇ
ÚÎ ÓËÒÒÕÔÚÏÑÂ ËÓÖÕØÏÑÂ ÚÕßÝ
ÙÞÁÙÎÏÙÚÄÝÙÚÎÔÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÚÕßÊÁÙÓËßÙÎÕ¬àÄÔÙÕÔÁÛËÙËÜÝÄØÏÕÍÏÇÚÎÔÕÒÕÑÒÂØÜÙÎ
ÚÜÔÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔÚÕÚÁÒÕÝ
ÚÕßÑÇÛ×ÝÊËÔÛÁÒËÏÔÇÖÇØÇÚÇÛËÃÎÓËÚÇÈÇÚÏÑÂÖËØÃÕÊÕÝ
ÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇÎÞ×ØÇÚÕßÛÇ
ËÃÔÇÏßÖÕÞØËÜÓÁÔÎÔÇßÖÇÑÕÆÙËÏÙËËßØÜÖÇáÑÕÆÝÑÇÔÄÔËÝÞÜØÃÝÔÇÁÞËÏÖÒÁÕÔÑÇÔÁÔÇÒÄÍÕÍÏ»
ÇßÚÕÆÝÑÖØÄÙÜÖÕÏÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔÁÑÇÔÇÔÒÄÍÕÍÏÇÇÙÌßÑÚÏÑÄ
ÞØÕÔÕÊÏ¦ÍØÇÓÓÇÇÓÌÏÙÈÎÚ×ÔÚÇÝ
ÑÇÚ¦ÖÄÙÕÇØÑÕÆÔÓÂÔËÝÍÏÇ
ÔÇËÖÏÚËßÞÛËÃÑÇÏÔÇËÖÏÑßØÜÛËÃ
ÙßÓÌÜÔÃÇÍÏÇÚÄÙÕÖÕÒÒ¦ÑÇÏÚÄÙÕ
ÙÆÔÛËÚÇàÎÚÂÓÇÚÇÇÖÄÚÏÝÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÁÝßÖÎØËÙÃËÝÓÁÞØÏ
ÚÎÔÇÒÏËÃÇ
¬ÇÚËÞÔÏÑ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÓÖÕØÕÆÔÜÙÚÄÙÕÔÇÐËÖËØÇÙÚÕÆÔ
Ë¦ÔßÖ¦ØÐËÏÖÕÒÏÚÏÑÂÈÕÆÒÎÙÎÏÇ
ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÙßÔÕÓÕÒÕÍÎÛËÃÓÏÇÓÃÔÏ®ËÓÖÕØÏÑÂ
ÙßÓÌÜÔÃÇÓÁÞØÏÚÕÚÁÒÕÝÚÕß
ÖÕßÛÇÑÇÒÆÖÚËÏÚÇÖÏÕÑÇÃØÏÇàÎÚÂÓÇÚÇÇÌÂÔÕÔÚÇÝÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝ
ÑÇÏÂÙÙÕÔÕÝÙÎÓÇÙÃÇÝÚÕÓËÃÝÚÎÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÍÏÇÇØÍÄÚËØÇ
¬ÕÊÃÒÎÓÓÇÍÏÇÚÕßÝ®ËÃÔÇÏ
ÖØÜÚÃÙÚÜÝÖÕÒÏÚÏÑÄ!ÛÇËÖÏÒÁÐÕßÔ
ÓÏÇÄÙÕÍÃÔËÚÇÏÖÏÕÙÚËÔÂÙÞÁÙÎ
ÓËÚÎØËÚÇÔÃÇÕ¡ÇÑØÄÔÁÞËÏ
ÖØÕÚËÃÔËÏÑÇÏßØÜÖÇáÑÄßÓÈÕÆÒÏÕÙÌÇÒËÃÇÝÓËÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂ
ÚÕßÔÜÓÁÔÕßÇÙÏÒËÃÕßÓËÑÃÔÊßÔÕÔÇËÔÛÇØØÆÔÕßÔÙÚÕÓÁÒÒÕÔ
ÓÏÓÎÚÁÝÚÎÝ"½ÛÇËÖÏÒÁÐÕßÔÓÏÇ
ÙÑÒÎØÂÍØÇÓÓÂÊÏÇÑÏÔÊßÔËÆÕÔÚÇÝÁÔÇ)YL_P[ÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇ
ÖÕßÛÇÈÒ¦ÉËÏÑÇÏÚÇÊÏÑ¦ÚÕßÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÙßÓÌÁØÕÔÚÇËÔ×ÛÇ
ÙÖØ×ÐËÏÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÎ
ØËÚÇÔÃÇÖØÕÝÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ
ÚØÕÞÏ¦"ÔÇÊÆÙÑÕÒÕÙÚÇßØÄÒËÐÕ
ÍÏÇÖÕÒÆÊßÔÇÚÕÆÝÒÆÚËÝ

ÚÎ¡ÏÇÔÓ¦ØÙÚÕÕÖÕÃÕàÎÚÂÛÎÑË
ÇÖÄÚÕßÝÖÕÒÃÚËÝÔÇÇÖÕÊËÃÐÕßÔ
ÄÚÏÎÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÚÕßÝàÕÆÙËÙÚÎÔ
ÔÊÃÇÖØÏÔÇÖÄÚÕ ÖÄÚÇ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÑÇÚÕÃÑÕßÝÚÕß
ÑØÇÚÏÊÃÕßÖËØÃÖÕßËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÙÚÎÔÖÒËÏÕÔÄÚÎÚ¦ÚÕßÝÓÕßÙÕßÒÓ¦ÔÕÏÊËÔÑÇÚÄØÛÜÙÇÔÔÇ
ÖØÕÙÑÕÓÃÙÕßÔÚÇÇÖÇÏÚÕÆÓËÔÇ
ÁÍÍØÇÌÇÑÇÏÁÓËÏÔÇÔÜÝËÑÚÕÆÚÕßÞÜØÃÝßÖÎÑÕÄÚÎÚÇ
©¡ÄÔÚÏÙÑÕÖËÆËÏÔÇËÖËÑÚËÃÔËÏÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÇÖÄÊËÏÐÎÝßÖÎÑÕÄÚÎÚÇÝÙËÄÒÎÚÎÞ×ØÇËÔ×ßÖÄÙÞËÚÇÏÙÚØÇÚÄÖËÊÇ
ÑØ¦ÚÎÙÎÝÍÏÇÄÙÕßÝÑÄÈÕÔÚÇÏ®
ÙÚÕÚËÙÚËÖÏÛËÚÏÑÂÓËÚÇÚØÕÖÂÚÎÝÔÊÃÇÝÙËËÐÕÒÕÑÒÂØÕß
ÏÔÊÕßÏÙÚÏÑÂÞ×ØÇÐËÑÏÔ¦ËÏÇÖÄ
ÚÇÙÞÕÒÏÑ¦ÈÏÈÒÃÇÇÖÄÚÇÕÖÕÃÇ
Õ¡ÄÔÚÏÇÌÇÃØËÙËÑ¦ÛËÇÔÇÌÕØ¦ÙËÓÕßÙÕßÒÓ¦ÔÕßÝÎÍËÓÄÔËÝÚÎÝÞ×ØÇÝÄÖÜÝV¡ÕÍÍÄ-

Εκφράζονται φόβοι
ότι ο πρωθυπουργός
επιχειρεί να ευνοήσει
τους ινδουιστές
έναντι των υπόλοιπων
θρησκευτικών ομάδων
της χώρας.
ÒÕÝÇßÚÕÑØ¦ÚÕØÇÝÇÞ¬àÇÞ¦Ô
ÖÕßÚÕÁÊÜÙËËÔÚÕÒÂÔÇ
ÞÚÏÙÚËÃÚÕÊÏÇÙÎÓÄÚËØÕÙÂÓËØÇÓÔÎÓËÃÕÚÎÝÔÊÃÇÝÚÕ¬Çà
¡ÇÞ¦ÒÖØÕÙÌßÍÂËÔÇÔÚÃÕÔ
ÚÕßÔÄÓÕßÖÕßÙßÔÊÁËÏÚÎÞÕØÂÍÎÙÎÚÎÝßÖÎÑÕÄÚÎÚÇÝÓËÚÕ
ÛØÂÙÑËßÓÇÛÇËÐËÚÇÙÚËÃÇÖÄ
ÚÕÇÔ×ÚÇÚÕÊÏÑÇÙÚÂØÏÕÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÇÒÒ¦ËÔÚÜÓËÚÇÐÆÕÏ
ÖÕÒÃÚËÝÁÞÕßÔÐËÙÎÑÜÛËÃÍÏÇ
ÚÎÔßÖËØ¦ÙÖÏÙÎÚÎÝÏÙÕÔÕÓÃÇÝÑÇÏÏÙÕÖÕÒÏÚËÃÇÝ©ÏÙÚÕØÏÑÄÝÑÕÆÞÇÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔËÃÞËËÑÚÏÓÂÙËÏÄÚÏÎÔÊÃÇËÃÔÇÏ
ÑÇÚ¦ÚÕ ÊÎÓÕÑØÇÚÃÇËÔ×
ÙÚÎÔÇØÞÂÚÎÝÞØÕÔÏ¦ÝÓÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÕÍËØÓÇÔÏÑÄÖËØÏÕÊÏÑÄ
:WPLNLSÁÒËÍËÄÚÏÎÖÒ¦ÙÚÏÍÍÇ
ÁÞËÏÍËÃØËÏÙÚÕ  ©ÒÇ
ÇßÚ¦ÖØÏÔÇÖÄÚÎÙÆÒÒÎÉÂÚÕß
ÙËÇÖËßÛËÃÇÝÙÆÔÊËÙÎ

Πληροφορίες ~ÒÈÜÌoo{Ñ³ÈÜÒT{³ÓÂ{É~¨ÖØ~Ñ{T{Ü{ÒÙÉØ
ÈÜÜÊÉ{ØVÐÉ{TÑ¨Ñ~³i¨{³{~ÊÑÈ³Ê³Èo³Ö{³¨{~Ö,ÑÐÑ³Ò³¨Ñ~ÖTÑ×³³iÌÜiÑo~ÑÜÌ¨VÈÓo{ÉÉÇ³ÑÊ
ÖÙÉiV³i¨ÑÈÓÙ{ÉÈÓ³ÉÈÂiÉ³iÜÉ³{~Ì³ÑÚÐÌ

Παράτυποι μετανάστες έχτισαν τα νέα αρχηγεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης
Την ενόχλησηÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝÖØÕÑ¦ÒËÙËÎÇÖÕÑ¦ÒßÉÎÚÎÝ
ËÌÎÓËØÃÊÇÝ;OL.\HYKPHUÄÚÏÚÕ
ÑÚÃØÏÕÚÜÔÔÁÜÔÇØÞÎÍËÃÜÔÚÎÝÔÜÙÎÝÍÔÜÙÚÄÑÕØÕáÊËßÚÏÑ¦ÜÝÑÚÃØÏÕÊÏÇÙÚÎÓÏÑÕÆÇßÍÕÆ®ÑÇÚÇÙÑËß¦ÙÚÎÑËÓËÚÎÈÕÂÛËÏÇÖÇØ¦ÚßÖÜÔ
ÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÕÏÕÖÕÃÕÏÁÓËÏÔÇÔÓ¦ÒÏÙÚÇÇÖÒÂØÜÚÕÏÙËÕØÏÙÓÁÔËÝÌ¦ÙËÏÝÚÎÝÑÇÚÇÙÑËßÂÝ
¬ÕÑÚÃØÏÕÚÕßßØÜÖÇáÑÕÆßÓÈÕßÒÃÕßÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÓËÑÄÙÚÕÝ
ËÑÇÚËßØ×ËÍÑÇÏÔÏ¦ÙÛÎÑËÚÕ
ÚÎÔÚËÒËÚÂËÍÑÇÏÔÃÜÔÎÎÍËÙÃÇÚÎÝßÖÕÍØ¦ÓÓÏÙËÄÚÏÚÕÊÏÇÙÚÎÓÏÑÄÇßÍÄ®ËÑÖØÕÙÜÖËÃÄÚÏÑÇ-

ÒÆÚËØÕÁÞËÏÔÇËÖÏÊËÃÐËÏÎÔÜÙÎ
ÈËÒÍÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇ+L:[HUKHHYK
ÄÓÜÝÇÖÕÑ¦ÒßÉËÚÏÝÖÇØ¦ÔÕÓËÝ
ÖØÇÑÚÏÑÁÝÕØÏÙÓÁÔÜÔßÖËØÍÕÒ¦ÈÜÔÔÇÝÇÖÄÇßÚÕÆÝÎËÚÇÏØËÃÇ
.YV\W+PHTVUK:LY]PJLZÖÕßÑÂØßÐËÖÚ×ÞËßÙÎÚÕÈØÁÛÎÑË
ÙÚÕËÖÃÑËÔÚØÕÊÏÑÇÙÚÏÑÂÝÁØËßÔÇÝ
ÓËÚ¦ÚÏÝÑÇÚÇÍÍËÒÃËÝÕßÒÍ¦ØÜÔ
ËØÍÇÚ×ÔÄÚÏÇÖÕÒÆÛÎÑÇÔÞÜØÃÝÔÇ
ÁÞÕßÔÖÒÎØÜÛËÃÚÕÙÆÔÕÒÕÚÜÔÇÖÕÊÕÞ×ÔÚÕßÝÁØËßÔÇÌÁØËÚÇÏÔÇ
ÚÁÛÎÑËÙÚÕÇØÞËÃÕËÐÇÏÚÃÇÝÁÒÒËÏÉÎÝ
ÙÚÕÏÞËÃÜÔÆÓÌÜÔÇÜÙÚÄÙÕÓËÚÎ
ÈËÒÍÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇÕÌ¦ÑËÒÕÝÞ¦ÛÎÑË®ÇÖÄÚÇÍØÇÌËÃÇÚÎÝËÏÙÇÍÍË-

Η αποκάλυψη
της Guardian για
το γνωστό, κοροϊδευτικά,
ως «κτίριο διαστημικού
αυγού» προκάλεσε
την ενόχληση της Ε.Ε.
ÒÃÇÝ©ÞØÕÔÕÝËØÍ¦ÚÎÝ¡ÖËáÞ¦Ô
¬àËÒÃÒÕÌËÖÏÑËÌÇÒÂÝÕÑÚÇÓËÒÕÆÝ
ÙßÔËØÍËÃÕßÎÒËÑÚØÕÙßÍÑÕÒÒÎÚ×Ô
ËÃÖËÓÏÒ×ÔÚÇÝÙËÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕ!
ÕÒÒ¦ÓÁÒÎÚÕßÙßÔËØÍËÃÕßÊËÔÊÏ-

ÁÛËÚÇÔ¦ÊËÏËÝËØÍÇÙÃÇÝÙÚÕÁÒÍÏÕ
ÇÔËÃÝÊËÔÊÏÁÛËÚËÙßÓÈÄÒÇÏÕÕÆÚË
ÇÙÌ¦ÒÏÙÎ®©ÏËÚÇÏØËÃËÝ0U[LYI\PSK
ÑÇÏ1HU+L5\SÖÕßËÐÇÙÌ¦ÒÏÙÇÔ
ÚÕÙßÓÈÄÒÇÏÕÑÇÚÇÙÑËßÂÝÚÕßÑÚÏØÃÕß,\YVWHÊÂÒÜÙÇÔÄÚÏÇÍÔÕÕÆÙÇÔÚÏÝÖÇØ¦ÔÕÓËÝÖØÇÑÚÏÑÁÝÚÕß
ßÖËØÍÕÒ¦ÈÕßÑÖØÄÙÜÖÕÝ¬ÆÖÕß
ÚÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔÊÂÒÜÙËÄÚÏÎËÚÇÏØËÃÇßÖËØÍÕÒ¦ÈÜÔ.+:ÁÞÇÙËÚÕ
ÙßÓÈÄÒÇÏÄÚÎÝËÐÇÏÚÃÇÝÖØÕÈÒÎÓ¦ÚÜÔÙÚÕÁØÍÕÑÇÏÑÇÑÕÚËÞÔÏ×Ô ¦ÛË
ËØÍÇàÄÓËÔÕÝÚÕßßÖËØÍÕÒ¦ÈÕßËÒÁÍÞÛÎÑËÁÚÙÏ×ÙÚËÔÇÈËÈÇÏÜÛËÃÄÚÏ
ÑÇÚËÃÞËÔÄÓÏÓÇÁÍÍØÇÌÇËØÍÇÙÃÇÝ®
ÚÕÓËÚÇÐÆÊÏÇÊÂÒÜÙÎÖØÇÍÓÇ-

ÚÕÖÕÃÎÙÇÔÚÎÔÇØÇÙÑËßÂÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝËØÍ¦ÚËÝÞÜØÃÝ¦ÊËÏËÝÖÇØÇÓÕÔÂÝÁÐÜÇÖÄÚÕÑÚÃØÏÕ¡ÖËØÒËÓÄÔ
ÚÎÝÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝàÎÚ×ÔÚÇÝ
ÚÎÔÕÓÏÓÕÖÕÃÎÙÂÚÕßÝËÇÌÃÙËÝ
ÖÕßÑØ¦ÊÇÏÔÇÔÕÏÙßÍÑËÔÚØÜÓÁÔÕÏÇÔÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÔÚÇÖÇØÇÑ¦ÚÜ
ÙßÔÛÂÓÇÚÇ!ÃÓÇÏÖÇØ¦ÚßÖÕÝÓËÚÇÔ¦ÙÚÎÝÇÒÒ¦ÊËÔËÃÓÇÏËÍÑÒÎÓÇÚÃÇÝ®ÁØÇÙÇÖ¦ÔÜÇÖÄÚÎÓÏÙÂ
àÜÂÓÕßÙÚÕÁÒÍÏÕÇÒÒ¦ÇÑÄÓÎ
ÊËÔÁÞÜÞÇØÚÏ¦®ÑÇÏ±ÙÚËØÇÇÖÄ
ÞØÄÔÏÇÞÜØÃÝÞÇØÚÏ¦ÙÚÕ
ÁÒÍÏÕÖÕÆËÃÔÇÏÕÙËÈÇÙÓÄÝÚÜÔ
ÔÄÓÜÔÑÇÏÚÜÔÇÔÛØÜÖÃÔÜÔÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔ"®¬ÕÙßÔÊÏÑ¦ÚÕÖÇØ¦ÚßÖÜÔ

ËØÍÇÚ×ÔßÖÕÍØ¦ÓÓÏÙËÄÚÏÚÕÙÆÙÚÎÓÇÇÒÒËÖ¦ÒÒÎÒÜÔßÖËØÍÕÒÇÈÏ×ÔÙÚÇÊÎÓÄÙÏÇÁØÍÇÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÚÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇËßØÜÖÇáÑ¦ÑÇÏ
ÈËÒÍÏÑ¦ÑßÈËØÔÎÚÏÑ¦ÑÚÃØÏÇÙÚÎÔ
ÖØÜÚËÆÕßÙÇÁÞÕßÔÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚËÃÓËËØÍÇÙÃÇÖÇØ¦ÚßÖÜÔÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÑßØÏÇØÞÃÇÚÜÔÇÌËÔÚÏÑ×ÔËÑÓËÚÇÒÒËßÚ×ÔÛÇÙßÔËÞÏÙÚËÃ
ÄÙÕÕÏËØÍÇàÄÓËÔÕÏÊËÔÁÞÕßÔÚÎ
ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÑÇÚÇÍÍÁÒÒÕßÔÚÏÝ
ÖÇØÇÔÕÓÃËÝËÏÝÈ¦ØÕÝÚÕßÝßÚÄ
ÊËÔËÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÙÂÓËØÇ®ßÖÕÍØÇÓÓÃàËÏËÑÖØÄÙÜÖÕÝÚÕßÙßÔÊÏÑ¦ÚÕß
REUTERS
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Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019

Προσεχώς η πυξίδα θα δείχνει Ρωσία
Η μετατόπιση του μαγνητικού Βορρά από τον Καναδά προς τη Σιβηρία προβληματίζει την επιστημονιική κοινότητα
ÙËÔÇÓÇÝËÑÛÁÙËÏÙËËÖÏÈÒÇÈËÃÝ
ÇÑÚÏÔÕÈÕÒÃËÝÖÕßÁØÞÕÔÚÇÏÇÖÄÚÕ
Ï¦ÙÚÎÓÇÓËÇÔßÖÕÒÄÍÏÙÚËÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÙÚÎÔßÍËÃÇÚÜÔà×ÔÚÜÔ
ÕØÍÇÔÏÙÓ×ÔÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÕÏÊÏÇÑßÓ¦ÔÙËÏÝÚÕßÍÂÏÔÕßÓÇÍÔÎÚÏÙÓÕÆÇÖÕÚËÒÕÆÔÁÔÇÔÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÄËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÄÍØÃÌÕÇÒÒ¦ÊËÔ
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÛÁÙÕßÔËÖÏÚÇÑÚÏÑÕÆÝ
ÑÏÔÊÆÔÕßÝÍÏÇÖÕÒÒÁÝÖÕÒÒÁÝÍËÔÏÁÝ
©ÖÜÝÑ¦ÛËÓÇÍÔÎÚÏÑÄÖËÊÃÕ
ÁÚÙÏÑÏËÑËÃÔÕÚÎÝÎÝÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÇÏÇÖÄÎÒËÑÚØÏÑ¦ØËÆÓÇÚÇØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÇØËÆÓÇÚÇÓËÚÇÌÕØ¦ÝÖÕß
ÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÚÇÏÙÚÕÔÖÒÕÆÙÏÕÙË
ÓÁÚÇÒÒÇÙÃÊÎØÕÑÇÏÔÏÑÁÒÏÕËÐÜÚËØÏÑÄÖßØÂÔÇÚÎÝÎÝÕÕÖÕÃÕÝ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÙËØËßÙÚÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÑÇÏ
ÖËØÏÈ¦ÒÒËÏÚÕÔÙÚËØËÄÑÇÏßÖÁØÛËØÓÕËÙÜÚËØÏÑÄÖßØÂÔÇÇÒÒÎÒËÖÃÊØÇÙÎÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆÖßØÂÔÇÓË
ÚÕÔËÙÜÚËØÏÑÄËÃÔÇÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÖËØÃÖÒÕÑÎÖØ¦ÍÓÇÖÕßËÐÎÍËÃÚÏÝÊÏÇÑßÓ¦ÔÙËÏÝÚÕßÍÂÏÔÕßÓÇÍÔÎÚÏÑÕÆ
ÖËÊÃÕßÖÄÚÕÓÁÞØÏÙÂÓËØÇ

Οι μεταβολές του γήινου μαγνητικού
πεδίου επηρεάζουν
τα συστήματα GPS και
την προστασία μας από
επιβλαβείς ακτινοβολίες.

ÕÓÇÍÔÎÚÏÑÄÝÕØØ¦ÝßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏ
ÄÚÏÁÞËÏÓËÚÇÚÕÖÏÙÚËÃÖËØÃÖÕßÑÇÚ¦ÞÏÒÏÄÓËÚØÇÔ×ÓÁÞØÏÚÎ
ÊËÑÇËÚÃÇÚÕß ÎÓËÚÇÚÄÖÏÙÎ
ËÃÞËØßÛÓÄÚÎÝÚ¦ÐÎÝÚÜÔÞÏÒÏÕÓÁÚØÜÔÚÕÔÞØÄÔÕÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇ
ÊËÑÇËÚÃÇÁÌÚÇÙËÚÇÞÏÒÏÄÓËÚØÇ
ÚÕÔÞØÄÔÕÑÇÚ¦ÓÁÙÕÔÄØÕ
©ÙÕÖÇØ¦ÐËÔÕÑÏÇÔÇÑÕÆÍËÚÇÏ
ËÃÔÇÏÖÏÕËÆÑÕÒÕÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈÕßÓËÚÏ
ÙßÓÈÇÃÔËÏÙÚÕßÝÓÇÑØÏÔÕÆÝÍÇÒÇÐÃËÝËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÁÚÎÌÜÚÄÝÓÇÑØÏ¦
ÓÇÝÖÇØ¦ÔÇËØËßÔÂÙÕßÓËÚÇÌÇÏÔÄÓËÔÇÖÕßËÐËÒÃÙÙÕÔÚÇÏÓËØÏÑÁÝ
ËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÂÒÃÍËÝÞÏÒÏ¦ÊËÝÞÏÒÏÄ-

ÓËÚØÇÑ¦ÚÜÇÖÄÚÇÖÄÊÏÇÓÇÝ©ÒÄÍÕÝËÃÔÇÏÇÖÒÄÝ!ÃÔÇÏÖÏÕËÆÑÕÒÕÔÇ
ÑÕÏÚ¦ÓËÚ»ÇÙÚÁØÏÇÓËÊÏÇÙÚÎÓÏÑ¦
ÚÎÒËÙÑÄÖÏÇÖÇØ¦ÔÇÑ¦ÔÕßÓËÚÕ
¬ÇÐÃÊÏÙÚÕÑÁÔÚØÕÚÎÝÎÝ®ÖÕß
ÕÔËÏØËÆÚÎÑËÕÕÆÒÏÕÝËØÔÂÁÙÚÜ
ÔÇÚØßÖÂÙÕßÓËÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÝÙË
È¦ÛÕÝÞÏÒÏ¦ÊÜÔÞÏÒÏÕÓÁÚØÜÔÖËØÔ×ÔÚÇÝÇÖÄÊÏ¦ÖßØÇÚÓÂÓÇÚÇÓË
ÛËØÓÕÑØÇÙÃÇÙßÍÑØÃÙÏÓÎÓËËÑËÃÔÎ
ÚÕßÒÃÕß¬ÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß 
ÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃËÃÞÇÔÖØÕÙÖÇÛÂÙËÏ
ÔÇÇÔÕÃÐÕßÔÓÏÇÖÕÒÆÈÇÛÏ¦ÚØÆÖÇÑ¦ÚÜÇÖÄÚÕÔÈßÛÄÚÕßÏØÎÔÏÑÕÆ¥ÑËÇÔÕÆÇÒÒ¦ÙÚÇÓ¦ÚÎÙÇÔ

ÙÚÇÓÁÚØÇÇÖÄÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇ
ÚÕßÖÒÇÔÂÚÎÇÖÕÍÕÎÚËßÓÁÔÕÏÇÖÄ
ÚÏÝÚËÞÔÏÑÁÝÊßÙÑÕÒÃËÝÚÕßËÍÞËÏØÂÓÇÚÕÝ¬ÏÝÊÆÕËÖÄÓËÔËÝÊËÑÇËÚÃËÝÕÏÕÈÏËÚÏÑÕÃÑÇÚ¦ÌËØÇÔÔÇ
ÌÚ¦ÙÕßÔÚÇÓÁÚØÇÇÔÕÃÍÕÔÚÇÝÚÎÈÇÛÆÚËØÎÚØÆÖÇÙÚÕÔÑÄÙÓÕÙÚÎÞËØÙÄÔÎÙÕ ÄÒÇÒÒ¦
ÑÇÏÚÇÊÆÕËÍÞËÏØÂÓÇÚÇÁÓËÏÔÇÔ
Ö¦ØÇÖÕÒÆÓÇÑØÏ¦ÄÞÏÓÄÔÕÔÇÖÄ
ÚÕÔËÐÜÚËØÏÑÄÖßØÂÔÇÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÇÖÄÚÕÔÓÇÔÊÆÇÚÕÙÚØ×ÓÇÖÕß
ÚÕÔÖËØÏÈ¦ÒÒËÏ

Τα βασαλτικά πετρώματα
ÏÇÑÇÒÂÓÇÝÚÆÞÎÓÖÕØÕÆÓË
ÔÇÇÔÚÒÂÙÕßÓËÖÕÒÆÚÏÓËÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÍÏÇÚÕÓÇÍÔÎÚÏÑÄÖÇØËÒÛÄÔ
ÚÕßÖÒÇÔÂÚÎÓÇÝÇÖÄÈÇÙÇÒÚÏÑ¦
ÖËÚØ×ÓÇÚÇÙÚÕÔÈßÛÄÚÜÔÜÑËÇÔ×ÔÑÇÏ¦ÒÒÇÎÌÇÏÙÚËÏÇÑÂÝÖØÕÁÒËßÙÎÝÖËÚØ×ÓÇÚÇÒ¦ÈÇÖËØÏÁÞËÏÓÇÍÔÎÚÏÑ¦ßÒÏÑ¦ÚÇÕÖÕÃÇÄÚÇÔ
ÖÇÍ×ÔÕßÔÖÇÍ×ÔÕßÔÓËÖÄÒÜÙÎ
ÖØÕÝÚÎÊÏËÆÛßÔÙÎÚÕßÓÇÍÔÎÚÏÑÕÆ
ÖËÊÃÕßÖÕßËÖÏÑØÇÚÕÆÙËËÑËÃÔÎÚÎ
ÙÚÏÍÓÂÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÊÎÒÇÊÂÙÇÔ
ÖØÕáÙÚÕØÏÑÁÝÖßÐÃÊËÝ©ÏÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÖÕßÇÖÕÑÕÓÃÙÇÓËÇÖÕÑ¦ÒßÉÇÔÑ¦ÚÏÚÕËÔÚßÖÜÙÏÇÑÄ!ËÑÚÄÝ
ÇÖÄÚÏÝÙßÔÂÛËÏÝÓÏÑØÂÝÑÒÃÓÇÑÇÝ
ÊÏÇÑßÓ¦ÔÙËÏÝÙßÓÈÇÃÔËÏÓÃÇÌÕØ¦
ÙËÞØÄÔÏÇÑÇÚ¦ÓÁÙÕÔÄØÕ
ÕÓÇÍÔÎÚÏÑÄÝÕØØ¦ÝÑÇÏÕÓÇÍÔÎÚÏÑÄÝ§ÄÚÕÝÔÇÇÔÚÏÙÚØÇÌÕÆÔÔ
ÙßÔÁÈÇÏÔËÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÇÆØÏÕÕÏÖß-

Φανταστικοί και πραγματικοί κίνδυνοι
Ακόμη ~Ñ{ÑK¨{~ÌÐÑ³É³ÂÉ~ËiÐÑÐ{ÑØÑ³{³¨×ÊØ³ÐÑoi³{~ÌÜV¨ÒoÐÑ~ÑÚÌÜÈËoÈ¨ViÉÜÌoÙ{ÑÙ{~ÑËÑÚÑ~¨Ñ³ÊÉ{T{Ü{ÒÙÉØT¨Ì{Ñg{³ÓÉ¨{Ø³ÉÜÉÈ³ÑËÉØÑ³{³¨×ÓØVo{Ñ³{ØËÉØ
Ù{ÑÚÓ³ÈÐÉÙÉÙÐÓÑVT¨É{Ò³i~ÑÉ¨ËÈ¬ÆÆÆT¨Ì{Ñi~ÑÚÉÐËÑ
0Ù{Ò³iÐÑÑÈ³ÌV{oÉ{ÓØÈÚÑÐÑØÑ~ÜÈÚÊÈÚÑÓTÈÑ¨~É³Ì
T¨Ìo{ÑÑ¨Ñ¨Ð³Ö0ÑÑo{ÖÐÉÑÌÊÐÉ¨Ño{Ñ³iÙÈi³{~ÊÑÖÂii³~¨ÈÐÒ³ÜÉÈTÑ{ÐËÑØ~Ñ{~Ñ¨~ËÑÌ³iÑÈÂiÐÓi~Ð{~ÊÑ~³{KÜËÑÌ³ÑÈÉTËÇÈÐÉÑ~Ñ³Ñ³¨Ó×ÈÐÉ³³¨ÐÑ
³ÈÌÇ³Ø~Ñ{ÑÚÓ³ÈÐÉÉ~ËÙÈÜÌ~Üi¨i³iK{Ì×Ñ{¨ÑÐÉ³i
~Ü{ÐÑ³{~ÊÑÜÜÑoÊVÙÉÉËÑ{ÙÑ~Ñ{i{¨ÚÜo{~Ê³ÒiåØÑ×ÊÈÐÉÈÐ{ÑÈo~¨Ñ³iÐÓiÉÂÑÚÓii³ÈoÊ{ÈÐÑoi³{~ÖÉÙËÈ
ÚÑÉËTÉ~Ñ{{¨ÐÑ³{~ÓØÈÓÉ{ÉØU$T{ÐÌ{Ü{o³Ë~Ò³{~{~Ñ{
É{~Ó³ÉØ³Èå¨~³{~ÖÖ~ÜÈVÑÜÜÒ~Ñ{Ì{ÚÑÓTÈ³i³ÖTiÑ
ÇÈÉÐ{~¨Ì³É¨ÑoÉo¨Ñ×{~ÒÜÒ³iVÚÑÐ¨ÖÑÑÜÑÖÈ³{Ø
ÐÑo{~ÓØÖT³ÉØÐÉ³Ü{~ÌÓÜÑØ

ÐÃÊËÝÛÇÁÊËÏÞÔÇÔÄÞÏÚÕÔÕØØ¦
ÇÒÒ¦ÚÕÔ§ÄÚÕ
Ê×ËÔÚÕÖÃàËÚÇÏÎÇÔÎÙßÞÃÇÖÕß
ÖØÕÑ¦ÒËÙËÙËÕØÏÙÓÁÔÕßÝÎÖØÄÙÌÇÚÎÖÇØÇÚÂØÎÙÎ!ËÖÏÚ¦ÞßÔÙÎÚÎÝÓËÚÇÚÄÖÏÙÎÝÚÕßÓÇÍÔÎÚÏÑÕÆÕØØ¦ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÃÔÇÏÚÕ
ÖØÕÕÃÓÏÕÚÎÝËÖÄÓËÔÎÝÇÔÚÏÙÚØÕÌÂÝ
ÎÚËÒËßÚÇÃÇÁÍÏÔËÖØÏÔÇÖÄ
ÞØÄÔÏÇËÖÕÓÁÔÜÝÁÞÕßÓËÇØÍÂÙËÏ
ÑÇÚ¦ÖÕÒÆÓËÈ¦ÙÎÚÏÝÙÚÇÚÏÙÚÏÑÁÝ
ÚÎÓËÚÇÈÇÚÏÑÂÖËØÃÕÊÕÖÕßÑØÇÚ¦ËÏÎÇÔÚÏÙÚØÕÌÂÄÓÜÝÎÁÔÚÇÙÎ
ÚÕßÍÂÏÔÕßÓÇÍÔÎÚÏÑÕÆÖËÊÃÕßÖÁÌÚËÏÇÏÙÛÎÚ¦©ÏËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÛÇÂÚÇÔ
ÙÕÈÇØÁÝÄÞÏÓÄÔÕÙÚÏÝÖÇÍÑÄÙÓÏËÝ
ÓËÚÇÌÕØÁÝÇßÚÄÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÓËÓË
ÇØÑËÚÂÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÔÇÚÕÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÓËÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÔÁÓÈÏÇÆÒÎ
ÕÒÒÕÃà×ÔÚËÝÕØÍÇÔÏÙÓÕÃÄÖÜÝ
ÚÇÇÖÕÊÎÓÎÚÏÑ¦ÖÚÎÔ¦ÕÙÕÒÕÓÄÝ
ÑÇÏÎÛÇÒ¦ÙÙÏÇÞËÒ×ÔÇÇÏÙÛ¦ÔÕÔÚÇÏ
ÑÇÏÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÕÔÍÂÏÔÕÓÇÍÔÎÚÏÙÓÄÍÏÇÔÇÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÏÙÚÕÆÔ¬Õ
ÑßØÏÄÚËØÕÚÕÍÂÏÔÕÓÇÍÔÎÚÏÑÄÖËÊÃÕÖÕßËÑÚËÃÔËÚÇÏÖÕÒÆÓÇÑØÆÚËØÇÇÖÄÚÎÔÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÓÁÙÇÙÚÕ
ÇÔÕÏÞÚÄÏ¦ÙÚÎÓÇÒËÏÚÕßØÍËÃÙÇÔ
ÖØÕÙÚÇÚËßÚÏÑÄÌÃÒÚØÕÌÕØÚÏÙÓÁÔÜÔÙÜÓÇÚÏÊÃÜÔÎÒÏÇÑÄÝ¦ÔËÓÕÝ
ÑÇÏÇÑÚÏÔÕÈÕÒÏ×ÔÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÑÇÚÇÙÚØÁÉÕßÔÚÕÙÚØ×ÓÇ
ÚÕßÄàÕÔÚÕÝÑÇÏÔÇÓÇÝÇÌÂÙÕßÔ
ÁÑÛËÚÕßÝÙÚÎÔËÖÏÈÒÇÈÂßÖËØÏ×ÊÎ
ÇÑÚÏÔÕÈÕÒÃÇ
Π.Γ.Π.

SHUTTERSTOCK

Ο Γαλάζιος ÒÇÔÂÚÎÝÈØÃÙÑËÚÇÏÙË
ÊÏÇØÑÂÑÃÔÎÙÎÑÇÏÓËÚÇÈÕÒÂÇÒÒ¦
Õ¦ÐÕÔÇÝÖËØÏÙÚØÕÌÂÝÚÕßÖÕßÑÇÛÕØÃàËÏÚÕÔÍËÜÍØÇÌÏÑÄÕØØ¦ÑÇÏ
§ÄÚÕÓÁÔËÏÖØÇÑÚÏÑ¦ÇÓËÚ¦ÈÒÎÚÕÝ
ËÔÙßÓÈÇÃÔËÏÄÓÜÝÚÕÃÊÏÕÓËÚÕÔ
ÓÇÍÔÎÚÏÑÄÕØØ¦ÕÕÖÕÃÕÝÄÖÜÝ
ÍÔÜØÃàÕßÓËÇÖÄÚÕÓËÚÇÚÕÖÃàËÚÇÏÊÏÇØÑ×ÝÇÔÇÍÑ¦àÕÔÚÇÝÚÕßÝ
ËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÔÇÇÔÇÛËÜØÕÆÔÇÔ¦
ÖËÔÚÇËÚÃÇÚÕÖÇÍÑÄÙÓÏÕÓÇÍÔÎÚÏÑÄÓÕÔÚÁÒÕ>4+È¦ÙËÏÚÕßÕÖÕÃÕßØßÛÓÃàÕÔÚÇÏÕÏÊÏËÛÔËÃÝÔÇßÚÏÑÁÝ
ÑÇÏÇËØÕÖÕØÏÑÁÝÓËÚÇÌÕØÁÝ
¬ÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎÞØÕÔÏ¦ÁÍÏÔË
ÍÔÜÙÚÄÄÚÏÕÏÇØÓÄÊÏËÝßÖÎØËÙÃËÝÇÔÇÍÑ¦ÙÚÎÑÇÔÔÇËÖÏÙÖËÆÙÕßÔ
ÑÇÚ¦ÁÔÇÞØÄÔÕÚÎÔÚÇÑÚÏÑÂÇÔÇÛË×ØÎÙÎÚÕß>4+ËÐÇÏÚÃÇÝÓÏÇÝ
ÇÖØÕÙÊÄÑÎÚÎÝÇÔÜÓÇÒÃÇÝÍÏÇÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÕÏËÏÊÏÑÕÃÊËÔÊÏÇÛÁÚÕßÔÇÑÄÓÎÏÑÇÔÕÖÕÏÎÚÏÑÂËÐÂÍÎÙÎ!©ÓÇÍÔÎÚÏÑÄÝÕØØ¦ÝÕÕÖÕÃÕÝÍÏÇÚÎÔ
×ØÇËÔÚÕÖÃàËÚÇÏÙÚÎÔÂÙÕÒÙÓËØ
ÚÕß ÇÔÇÊ¦ÙÚÕÔØÑÚÏÑÄ ÆÑÒÕ
ÓËÚÇÚÕÖÃàËÚÇÏÖØÕÝÊßÙÓ¦ÝÓËÚÇÞÆÚÎÚÇÓËÍÇÒÆÚËØÎÚÕßÖØÕÈÒËÖÕÓÁÔÕßÑÇÏÇÔÙßÔËÞÃÙËÏÓËÚÕßÝ
ÙÎÓËØÏÔÕÆÝØßÛÓÕÆÝÙËÑ¦ÖÕÏÇ
ÞØÄÔÏÇÛÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÏÈÎØÃÇ
ËÃÊÎÙÎÖØÕÑ¦ÒËÙËÇØÑËÚÄÛÄØßÈÕ
ÙÚÇÊÏËÛÔÂÓÃÔÚÏÇ ¦ÖÕÏËÝÏÙÚÕÙËÒÃÊËÝÓËØÕÖÂÙËÖØÕÌÎÚËÃËÝÖÕÑ¦ÒßÉÎÝÓÃÒÎÙÇÔÍÏÇÚÕÔÑÃÔÊßÔÕ
ËÐÇÙÛÁÔÎÙÎÝÚÕßÓÇÍÔÎÚÏÑÕÆÖËÊÃÕßÚÎÝÎÝÑ¦ÚÏÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆ-

Aποψη ³iØÊÈ ÜÐÉ¨³ÈÑÑÙÒV³å¨~³{~ÌÖ~ÜVÌÈÉ³ËÇÉ³Ñ{o{Ñ³i¨ÑÐÑoi³{~ÌØ¨¨ÒØËÑ×¨ÒÉ´ÆÆÆÆÆT¨Ì{ÑV~Ñ³ÒÐÓÌ¨VÐÑoi³{~ÌØ¨¨ÒØ~Ñ{ÐÑoi³{~ÌØ Ì³ØÑ³{³¨Ó×³Ñ{

Ο «Χέωψ» αναζητεί κατοικήσιμους πλανήτες
Απαντήσεις σε τέσσερα ερωτήματα για την αποστολή του δορυφόρου - τηλεσκοπίου της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας
THE NEW YORK TIMES
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Είναι ο «Χέωψ» διαφορετικός
από τους άλλους κυνηγούς εξωπλανητών;
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Του DENNIS OVERBYE

Η κάμερά του θα είναι
διαρκώς στραμμένη όχι
προς το φως του Ηλίου,
αλλά προς το σκοτάδι.
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Τι θα προσπαθήσει να επιτύχει η
αποστολή «Cheops»;
ÕÒÒÕÃÇÖÄÚÕßÝËÐÜÖÒÇÔÂÚËÝ
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Ποιοι είναι οι πρωταρχικοί στόχοι του διαστημικού τηλεσκοπίου
«Cheops»;
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Μπορούμε, άραγε, να αναζητήσουμε εξωπλανήτες από τη Γη;
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ËÖÃÚÕßÖÇØÄÔÚÕÝÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÁÞËÏ
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Ο χρόνος άσκησης για καύση θερμίδων κατά της παχυσαρκίας
Την επιδημία παχυσαρκίας που πλήττει τον δυτικό κόσμο θα μπορούσε
να αντιμετωπίσει η αναγραφή της
απόστασης που πρέπει να περπατήσει ή να τρέξει κάποιος, έτσι ώστε
να κάψει τις απαραίτητες θερμίδες
τροφίμων ή ποτών. Παρότι όλες οι
τυποποιημένες τροφές υποχρεούνται
να αναγράφουν τα διατροφικά στοιχεία τους στη συσκευασία –όπως
την περιεκτικότητα σε θερμίδες–, η
τακτική αυτή δεν φαίνεται να επηρεάζει τις αγοραστικές και διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών,
ενώ ο μέσος όρος βάρους του σύγχρονου ανθρώπου συνεχίζει να αυξάνεται. Μια νέα μελέτη, όμως, προτείνει τη χρήση συμβόλων στη συσκευασία, τα οποία θα δείχνουν πόση
φυσική άσκηση απαιτείται για την
καύση των θερμίδων του συγκεκριμένου προϊόντος. Ενα αναψυκτικό,
για παράδειγμα, που διαθέτει 138
θερμίδες, θα μπορούσε να συνοδεύε-








«Δεν ζητάμε την κατάργηση της υπάρχουσας
σήμανσης διατροφικών
προϊόντων, αλλά τον εμπλουτισμό της με νέες
πληροφορίες», λέει η
επικεφαλής της μελέτης.
ται από μικρό σύμβολο ανθρώπου
που βαδίζει για 26 λεπτά ή τρέχει για
13 λεπτά. Στον χρόνο αυτό, οι θερμίδες του αναψυκτικού θα έχουν
καεί.
Η επιστημονική ομάδα αναφέρει
ότι η προσέγγισή της θέτει στο προσκήνιο τις θερμίδες και βοηθά έτσι
στην πρόληψη των υπερβολών στο
τραπέζι, ωθώντας τους ανθρώπους
να κάψουν τις θερμίδες που κατανάλωσαν. «Η πρωτοβουλία αυτή θα

Οι καταναλωτές επιλέγουν τροφές με λιγότερες θερμίδες, όταν τα προϊόντα
αναγράφουν τον χρόνο άσκησης που χρειάζεται για την καύση τους.

είναι χρήσιμη. Δεν ζητάμε την κατάργηση της υπάρχουσας σήμανσης
διατροφικών προϊόντων, αλλά τον
εμπλουτισμό της με νέες πληροφορίες», λέει η επικεφαλής της μελέτης,
καθηγήτρια Αμάντα Ντέιλι, από το
Πανεπιστήμιο του Λάουμπορο, στη
Μ. Βρετανία. «Πρέπει να πείσουμε
τις εταιρείες να εντάξουν τις πληροφορίες αυτές στις συσκευασίες τους.
Πρέπει ο πολίτης να μπορεί να κατανοεί τα στοιχεία αυτά χωρίς να
διαθέτει διδακτορικό στα μαθηματικά
για να συνειδητοποιήσει τι σημαίνει
για το σώμα του η κατανάλωση μισής
πίτσας. Αν σας πω ότι κάποια τροφή
χρειάζεται 60 λεπτά βαδίσματος για
να καεί, θα συνειδητοποιήσετε αμέσως τι σημαίνει αυτό», σημειώνει η
δρ Ντέιλι. Στη δημοσίευσή τους στην
επιθεώρηση Journal of Epidemiology
& Community Health, η δρ Ντέιλι
και οι συνάδελφοί της προχώρησαν
στην ανάλυση στοιχείων από 14 πα-

λαιότερες μελέτες, εξετάζοντας τις
επιπτώσεις συστήματος αναγραφής
χρόνου άσκησης. Η ομάδα διαπίστωσε ότι οι καταναλωτές επιλέγουν
κατά μέσον όρο τροφές με λιγότερες
θερμίδες, όταν τα προϊόντα αναγράφουν τον χρόνο άσκησης που χρειάζεται για την καύση των θερμίδων.
Η δρ Φράνκι Φίλιπς, διατροφολόγος
και εκπρόσωπος της Βρετανικής
Εταιρίας Διαιτολογίας, υποστηρίζει
ότι η αναγραφή χρόνου άσκησης
μπορεί να προκαλέσει σύγχυση, όπως
και η αναγραφή των θερμίδων, καθώς
δεν προσφέρουν ενδείξεις για το αν
μια τροφή είναι υγιεινή. «Οι θερμίδες
ενός συσκευασμένου σάντουιτς είναι
400, ενώ αυτές μιας σοκολάτας 350.
Με αυτή τη λογική, θα μπορούσε
κάποιος να υποθέσει ότι η σοκολάτα
είναι καλύτερη επιλογή, παρότι το
σάντουιτς είναι σαφώς πιο θρεπτικό,
καθώς είναι πιο “πλούσιο” σε θερμίδες», εξηγεί η δρ Φίλιπς.

Υποσιτισμός
και παχυσαρκία
διπλή μάστιγα

Ο εφιάλτης
του κινητού
σε αεροπλάνα

Η κακή διατροφή μαστίζει τα νήπια
των φτωχών χωρών. Μωρά και τα παιδιά που εμφανίζουν καθυστέρηση
στην ανάπτυξή τους εξαιτίας του υποσιτισμού κινδυνεύουν και από την
παχυσαρκία, καθώς τα σακχαρούχα
ροφήματα και τα υψηλής επεξεργασίας
τρόφιμα υπάρχουν πλέον σε κάθε περιοχή του κόσμου.
Οι ειδικοί προειδοποιούν για μια
διπλή μάστιγα ακατάλληλης διατροφής
με λιποβαρή και υπέρβαρα παιδιά να
ζουν στις ίδιες κοινότητες, ακόμη και
στις ίδιες οικογένειες. Μία στις τρεις
οικογένειες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος επηρεάζεται από το φαινόμενο, σύμφωνα με ειδικούς του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).
Η αιτία και των δύο προβλημάτων
είναι η ίδια: η έλλειψη θρεπτικών τροφίμων. Κάποια παιδιά έχουν πολύ λίγο
φαγητό, ενώ κάποια άλλα καταναλώνουν υπερβολικά πολλές άχρηστες
θερμίδες.
Τα υψηλής περιεκτικότητας σε
λίπη, αλάτι και ζάχαρη σνακς που
υπάρχουν σε αφθονία στις πλούσιες
χώρες είναι διαθέσιμα σχεδόν σε κάθε
χωριό του κόσμου και έχουν ενταχθεί
σε μια σταθερή διατροφή ακόμη και
των φτωχότερων οικογενειών.
Πολλές εκθέσεις που δημοσιεύτηκαν στην ιατρική επιθεώρηση Lancet
από ειδικούς, περιλαμβανομένων και
επιστημόνων του ΠΟΥ, αναφέρουν
ότι πάνω από το ένα τρίτο των χωρών
χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος
επηρεάζεται από το πρόβλημα κακής
διατροφής. «Αντιμετωπίζουμε μια νέα
διατροφική πραγματικότητα», λέει ο
επικεφαλής συγγραφέας της έκθεσης,
ο δρ Φραντσέσκο Μπράνκα, διευθυντής του τμήματος διατροφής για την
υγεία και την ανάπτυξη του ΠΟΥ. «Δεν
μπορούμε πλέον να διακρίνουμε δύο
κατηγορίες χωρών, χαμηλού εισοδήματος και υποσιτιζόμενες ή υψηλού
εισοδήματος και αντιμέτωπες μόνο
με το πρόβλημα της παχυσαρκίας. Η
μία στις τρεις οικογένειες με ένα παιδί
με καθυστερημένη ανάπτυξη είχε
υπέρβαρη μητέρα.
Πρόκειται για ένα παράδοξο. Βλέπουμε ότι η ανεπάρκεια βιταμινών
και ιχνοστοιχείων αποτελεί όλο και
περισσότερο μια σταθερά παρά τις
έντονες προσπάθειές μας να την αντιμετωπίσουμε με πολλά διαφορετικά
προγράμματα».

Σίγουρα, τα αεροπορικά ταξίδια αυτή
την περίοδο του χρόνου είναι χαοτικά.
Φανταστείτε, όμως, να είστε στριμωγμένος μέσα στην άτρακτο ενός αεροπλάνου και, εκτός από τα άλλα δεινά,
να υφίστασθε μία παραπάνω ενόχληση: ταξιδιώτες που ουρλιάζουν στα
κινητά τους τηλέφωνα, ενώ πετάτε
στις 35.000 πόδια. Αυτό το εφιαλτικό
σενάριο μπορεί να αποδειχθεί πραγματικότητα σε ένα ή δύο χρόνια, σύμφωνα με τους ειδικούς. Η τεχνολογία
που επιτρέπει τις τηλεφωνικές κλήσεις
από κινητό, ενώ το αεροπλάνο πετά,
υπάρχει ήδη. Ωστόσο, τα στελέχη των
αεροπορικών εταιρειών δεν πρόκειται
να την εφαρμόσουν προτού νιώσουν
ότι αποτελεί επιτακτικό αίτημα των
επιβατών. Ακόμα και τότε, όμως, οι
αερομεταφορείς μπορεί να κωφεύσουν.
Τα πληρώματα των αεροσκαφών
επισημαίνουν ότι η χρήση κινητών
στις καμπίνες των αεροπλάνων ενδέχεται να οδηγήσει σε χάος, συγκρούσεις και γενικευμένη παραφροσύνη
εν ώρα πτήσης. Πιστεύουν ότι οι τηλεφωνικές κλήσεις θα προκαλέσουν
εντάσεις, καθώς οι ομιλούντες θα ενοχλούν τους διπλανούς τους με την
ηχηρή φωνή τους, πυροδοτώντας καβγάδες. Επίσης, οι αεροσυνοδοί φοβούνται ότι η ελεύθερη χρήση κινητών
θα αποσπά την προσοχή του επιβατικού κοινού από τις οδηγίες τους, σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης. «Στόχος
μας», εξηγεί η αεροσυνοδός Κασάντρα
Μισέλ Μπράουν της Frontier Airlines,
«είναι να εκκενώνουμε το αεροπλάνο
μέσα σε 90 δευτερόλεπτα. Οσο καλός
και αν είναι ένας επιβάτης στην ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών εργασιών,
είναι βέβαιο ότι δεν θα καταφέρει να
ακολουθήσει τις οδηγίες μου και να
εξέλθει του αεροσκάφους με ασφάλεια,
εφόσον η προσοχή του είναι εστιασμένη στο τηλέφωνό του».
Δεν είναι, όμως, μόνον οι αεροσυνοδοί που αντιτίθενται στα κινητά.
Είναι και πολλοί επιβάτες, οι οποίοι
επιμένουν ότι θα δημιουργείται μια
άκρως ενοχλητική κακοφωνία στους
αιθέρες, με αποτέλεσμα να ξεσπούν
διαρκώς καβγάδες σχετικά με την αρμόζουσα ένταση της φωνής. Για κάποιους, η προστασία της ιδιωτικότητας
του βίου αποτελεί έναν ακόμη λόγο
ανησυχίας. Οπως και να έχει, η χρήση
των νέας τεχνολογίας κινητών είναι
απολύτως ασφαλής για τα σύγχρονα
αεροπλάνα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί
έτσι ώστε να παραμένουν αλώβητα
από τις ηλεκτρονικές συσκευές που
μεταφέρουν οι επιβάτες.

H κακή διατροφή αποτελεί διττή απειλή
για τα παιδιά, ιδιαιτέρως των φτωχών
χωρών, καθώς κινδυνεύουν από υποσιτισμό, αλλά και παχυσαρκία.

Ατμισμα μαριχουάνας, η νέα «τρέλα» των εφήβων
Oι Αμερικανοί έφηβοι πίνουν λιγότερο οινόπνευμα, καπνίζουν λιγότερα συμβατικά τσιγάρα και πειραματίζονται λιγότερο με σκληρά
ναρκωτικά. Aυτή την ενθαρρυντική τάση
κατέγραψε μια νέα ομοσπονδιακή έρευνα.
Ωστόσο, τα ευεργετικά για την υγεία αποτελέσματα τούτων των πρακτικών φαίνεται
να εξανεμίζονται από μια δραματική αύξηση
του ατμίσματος μαριχουάνας και νικοτίνης.
Τα συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης
του Εθνικού Ινστιτούτου Κατάχρησης Εξαρτησιογόνων Ουσιών (NIDA), υπό τον τίτλο
«Monitoring the Future», δόθηκαν στη δημοσιότητα και καταγράφουν τις επικρατούσες
τάσεις μεταξύ μαθητών της Β΄ Γυμνασίου,
της Α΄ Λυκείου και της Γ΄ Λυκείου. Το πιο
ανησυχητικό στοιχείο της εφετινής έκθεσης,
όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, είναι η σημαντική αύξηση των εφήβων που ατμίζουν
μαριχουάνα. Μεταξύ των τελειοφοίτων του
Λυκείου, το 14% δήλωσε ότι είχε ατμίσει μαριχουάνα τον τελευταίο μήνα. Πριν από έναν
χρόνο, το ποσοστό αυτό δεν ξεπερνούσε το
7,5%. Το ποσοστό των εφήβων που δήλωσαν
ότι έχουν ατμίσει μαριχουάνα μία ή περισσότερες φορές τον τελευταίο χρόνο διπλασιάστηκε την τελευταία διετία και αυξήθηκε
κατά 7% μεταξύ των μαθητών της Β΄ Γυμνασίου, 19,4% για τους μαθητές της Α΄ Λυκείου
και 20,8% για τους τελειόφοιτους. Το 3,5%
των μαθητών της Γ΄ Λυκείου και το 3% των
μαθητών της Α΄ Λυκείου αναφέρουν ότι κάνουν καθημερινή χρήση.








«Οι έφηβοι έλαβαν ένα εξαιρετικά λανθασμένο μήνυμα για το
άτμισμα: ότι αυτό δεν βλάπτει».

Τουλάχιστον 52 άτομα έχουν χάσει τη ζωή
τους από αναπνευστικές λοιμώξεις που προκλήθηκαν από άτμισμα μαριχουάνας.
Η επικεφαλής του Εθνικού Ινστιτούτου
Κατάχρησης Εξαρτησιογόνων Ουσιών, δρ
Νόρα Βολκόφ, αναφερόμενη στην αύξηση
του ατμίσματος νικοτίνης και μαριχουάνας
επισημαίνει ότι «πρόκειται για μια εξαιρετικά
ανησυχητική τάση». Το άτμισμα μαριχουάνας,
άλλωστε, αποτέλεσε τη ρίζα της υγειονομικής
κρίσης του περασμένου καλοκαιριού, όταν
τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι, μεταξύ των
οποίων πολλοί έφηβοι και εικοσάρηδες, παρουσίασαν επικίνδυνες αναπνευστικές λοιμώξεις, με βαριά δύσπνοια. Σύμφωνα με τα
Κέντρα Ελέγχου Λοιμώξεων και Πρόληψης,
καταγράφηκαν 2.409 νοσηλείες λόγω ανα-

πνευστικών προβλημάτων που προκλήθηκαν
από το άτμισμα και 52 θάνατοι.
Παρότι τα αίτια των βλαβερών συνεπειών
του ατμίσματος παραμένουν ασαφή, οι ειδικοί
εκτιμούν ότι προκαλούνται από τον τρόπο
με τον οποίο οι πνεύμονες προσπαθούν να
επεξεργαστούν κάποια έλαια που χρησιμοποιούνται στη «μαύρη αγορά» των συσκευών
ατμίσματος μαριχουάνας. Ως πιθανό αίτιο
αναγνώρισαν το οξικό άλας της βιταμίνης
Ε. Ολες οι μορφές χρήσης μαριχουάνας (κάπνισμα, άτμισμα, βρώσιμα) παραμένουν δημοφιλείς μεταξύ των μαθητών λυκείου.
Η χρήση του συμβατικού τσιγάρου μειώνεται διαρκώς: το ποσοστό των τελειόφοιτων
που παραδέχθηκαν ότι καπνίζουν έπεσε στο
5,7%, ενώ πριν από πέντε χρόνια βρισκόταν
στο 13,6%. Οπως επισημαίνει η δρ Σίον Κιμ
Χάρις, παιδίατρος και επικεφαλής του Κέντρου
Κατάχρησης Ναρκωτικών Εφήβων του Παιδιατρικού Νοσοκομείου της Βοστώνης, «οι
έφηβοι έλαβαν ένα εξαιρετικά λανθασμένο
μήνυμα όσον αφορά το άτμισμα: ότι αυτό
δεν βλάπτει». Τέλος, η δρ Βολκόφ ευελπιστεί
ότι κάποια στιγμή οι έφηβοι θα ξυπνήσουν
και θα διαπιστώσουν ότι η μαριχουάνα είναι
επικίνδυνη.

Πολλοί αντιτίθενται στις κλήσεις από κινητά τηλέφωνα στη διάρκεια αεροπορικού ταξιδιού.
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Φέτος δεν το χάνει με τίποτα...
Ολα τα σημάδια που δείχνουν ότι η Λίβερπουλ θα κατακτήσει τον τίτλο, μετά από 30 χρόνια
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ

οι ανατροπές με τον Κλοπ να μεταδίδει
αυτό το πνεύμα σιγουριάς όταν το ματς
δεν κυλάει όπως θα ήθελε, όχι μόνο
στους ποδοσφαιριστές του αλλά και
στον ίδιο τον κόσμο. Θυμηθείτε μόνο
την πρώτη του δήλωση όταν ανέλαβε
τον Οκτώβρη του 2015 που έλεγε να
μετατρέψει τον κόσμο «from doubters
to believers». Κι αυτό ακριβώς έκανε!

Την τελευταία φορά που η Λίβερπουλ
κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Αγγλία, το όνομα της λίγκας ήταν Football
League. Οι Reds, τη σεζόν 1989-90
τερμάτισαν 9 βαθμούς πάνω από την...
Αστον Βίλα και οι ομάδες του Μάντσεστερ ήταν στο Νο13 και το Νο14
έχοντας από 48 βαθμούς. Ήταν όμως
μία άλλη, πολύ διαφορετική εποχή.
Τριάντα χρόνια είναι σίγουρα πάρα
πολλά, ειδικά όταν μιλάμε για την Λίβερπουλ, την ομάδα που έχει 18 πρωταθλήματα, 6 Κύπελλα Πρωταθλητριών/Championσ League και που βάσει τίτλων είναι η κορυφαία αγγλική.
Τριάντα χρόνια μετά, όλα δείχνουν
πως έχει έρθει η ώρα να πανηγυρίσει
ξανά και να κατακτήσει το πρώτο πρωτάθλημα από τότε που η λίγκα έγινε
Premier League. Θα αναλύσουμε τα
πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι οι
Reds δεν θα χάσουν αυτό το πρωτά-

Αλάνθαστη τον Σεπτέμβριο









Ο Γιούργκεν Κλοπ δημιούργησε ένα ταχυδυναμικό
σύνολο που πνίγει κάθε
αντίπαλο, με όπλα στο
κέντρο παίκτες που δεν
θα αποτελούσαν και τις
πρώτες επιλογές στις
λίστες των ανταγωνιστών.
θλημα. Με την ολοκλήρωση της 17ης
αγωνιστικής της Premier League, την
περασμένη Δευτέρα η Λίβερπουλ με
49 βαθμούς, έχει μια πολύ σημαντική
διαφορά από την άλλη βασική διεκδικήτρια, τη Μάντσεστερ Σίτι (35 βαθμούς). Πέρυσι η ομάδα του Γκουαρδιόλα έκανε το φινάλε που χρειαζόταν
για να κατακτήσει το πρωτάθλημα,
με 14 σερί νίκες! Φέτος, τα πράγματα
δεν έχουν καμία σχέση για τους Πολίτες που έπειτα από 17 αγωνιστικές
μετρούν πολλές απώλειες την ώρα
που όταν η Λίβερπουλ χάσει βαθμούς,
αποτελεί είδηση. Εκτός αυτού, ο Πεπ
φαίνεται να πληρώνει την απόφαση
να μην προσθέσει στο ρόστερ του
έναν 4ο κεντρικό αμυντικό.
Αντίθετα, η Λίβερπουλ δείχνει ότι
μπορεί να ανταπεξέλθει στους τραυματισμούς που έχει μέσα στην σεζόν

Πίστη στο πλάνο, επιβολή κυριαρχίας και κάθε ματς σαν τελικός, είναι τα στοιχεία

που χαρακτηρίζουν την Λίβερπουλ.

καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη ομάδα
βγάζοντας με απίστευτη άνεση ένα
πολύ δύσκολο πρόγραμμα.

Το αξίζει ο Κλοπ
Ο Γιούργκεν Κλοπ κάνει αξιοθαύμαστη δουλειά και όλοι συμφωνούν
ότι αξίζει να το πάρει. Δημιούργησε
ένα ταχυδυναμικό σύνολο που πνίγει
κάθε αντίπαλο με όπλα στο κέντρο
παίκτες όπως οι Χέντερσον, Μίλνερ,
Λαλάνα. Με ποδοσφαιριστές δηλαδή
που δεν θα αποτελούσαν και τις πρώτες επιλογές στις λίστες των ανταγωνιστών τους. Ενίσχυσε την ομάδα με
παίκτες που πέρυσι ήταν μόνιμα τραυματίες, αλλά το ρίσκο του βγήκε. Κατάφερε να μεταμορφώσει τη Λίβερπουλ και μετά το Champions League
είναι αποφασισμένος να της χαρίσει
και την Premier League.

Δεν είναι μυστικό ότι στις επιτυχίες
χρειάζεται και τύχη η οποία φέτος χαμογέλασε πολλές φορές στην Λίβερπουλ
που όλα της πάνε καλά.
Όλα ξεκίνησαν στις 9/8 όταν η Λίβερπουλ μπήκε με το δεξί στην φετινή
Premier League μιας και επικράτησε
της Νόριτς με 4-1 κι από τότε έχει μόλις
μία ισοπαλία στα 17 συνολικά παιχνίδια
που έδωσε μέχρι στιγμής. Ακολούθησαν
οι Σαουθάμπτον με 2-1, η άνετη νίκη
κόντρα στην Άρσεναλ με 3-1, ενώ τέλειωσε τον μήνα Αύγουστο με διπλό
ενάντια στην Μπέρνλι.
Μπορεί να είχαν χάσει τον Άλισον
με τραυματισμό και παρόλο που οι
Reds δέχονταν σχεδόν σε κάθε παιχνίδι
γκολ, εντούτοις μπορούμε να πούμε
πως ο Άντριαν κάλυψε επάξια το κενό
του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα.
Πλέον στο παιχνίδι είχαν μπει και

Η Λίβερπουλ είχε έναν αλάνθαστο
Σεπτέμβριο μιας και επικράτησε των
Νιούκαστλ (3-1), Τσέλσι (2-1), Σέφιλντ
(1-0) και Λέστερ (2-1) με ανατροπές,
με γκολ στις καθυστερήσεις και εκεί
άρχισε να μεγαλώνει την ψαλίδα από
τους συνδιεκδικητές της.
Μπορεί το σερί των οχτώ συνεχόμενων νικών να έσπασε κόντρα στην
αιώνιά της αντίπαλο, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ωστόσο το αήττητο παρέμεινε. Σε ένα ματς που ελάχιστα θα
έχουμε να θυμόμαστε από αυτό, ο Λαλάνα έσωσε στο τέλος τον πόντο για
την ομάδα του. Από τότε όμως η Λίβερπουλ δεν ξανακοίταξε πίσω κι αυτό
γιατί ακολούθησαν άλλες οχτώ σερί
νίκες, με αποτέλεσμα να μεγαλώσει κι
άλλο η διαφορά από τις Λέστερ και
Μάντσεστερ Σίτι στους 10 και 14 βαθμούς αντίστοιχα. Συγκεκριμένα οι Reds
κέρδισαν δύσκολα και μάλιστα με ανατροπή με 2-1 τις Τότεναμ και Άστον
Βίλα, έκαναν το καλύτερο τους παιχνίδι
κόντρα στην Σίτι, επικρατώντας άνετα
με 3-1 και έκλεισαν τον Νοέμβριο με
άλλες δυο νίκες με 2-1 κόντρα στις Πάλας και Μπράιτον.
Η αρμάδα του Κλοπ συνεχίζει απτόητη και ακόμη δυνατότερη τον τρέχοντα
μήνα. Διέλυσε με 5-2 την Έβερτον σε
ένα ματς μονόλογο (ποιο ντέρμπι;),
ενώ ούτε και οι Μπόρνμουθ-Γουότορντ
μπόρεσαν να σταθούν εμπόδιο.

Ενδεκάδα που κερδίζει ...
Άλισον κάτω από τα δοκάρια, δεξιά
ο Άρνολντ, αριστερά ο Ρόμπερτσον,
δίδυμο στην άμυνα οι Φαν ΝτάικΜάτιπ, στο κέντρο Χέντερσον, Φαμπίνιο, Βαϊνάλντουμ, μπροστά οι «δαίμονες» Σαλάχ, Μανέ, Φιρμίνο και έχετε
την καλύτερη ενδεκάδα της Λίβερπουλ.
Το αν θα πάει μέχρι τέλους το αήττητο
ασφαλώς και δεν το γνωρίζουμε, αν
θα κάνει ρεκόρ βαθμών επίσης δεν ξέρουμε, γνωρίζουμε όμως πολύ καλά
είτε το θέλουμε, είτε όχι πως φέτος
δύσκολα το χάνει!

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Το… άλλοθι της κάρτας

Εξακολουθούν όσοι «φανατικά» τάσ-

σονται εναντίον της κάρτας φιλάθλου,
να θεωρούν το συγκεκριμένο μέτρο ως
την κύρια αιτία για τις σχεδόν άδειες
κερκίδες στα γήπεδά μας. Κανείς,
ωστόσο, δεν αναφέρεται στη μη συχνή
προσέλευση φιλάθλων, οι οποίοι έχουν
εκδώσει την κάρτα ή στη μη προσέλευση αρκετών, σε πολλά παιγνίδια, οι
οποίοι είναι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας! Μπορεί το συγκεκριμένο μέτρο
να μην αποτελεί τον ιδανικό τρόπο για
την αντιμετώπιση της βίας, όπως εξελίσσεται όμως το θέμα, η κάρτα φιλάθλου δείχνει να αποτελεί το τέλειο άλλοθι για όσους αποφεύγουν εδώ και
χρόνια να αγγίξουν πολλά άλλα σοβαρά προβλήματα, τα οποία έχουν απομακρύνει τον φίλαθλο από το γήπεδο...

* * * * *

VAR και κόστος

Το μεγαλύτερο μέρος του ψηλού κό-

στους για την εφαρμογή του VAR στην
Κύπρο, του χρόνου, θα το αναλάβει η
ΚΟΠ. Στην πρόσφατη γενική συνέλευση τα σωματεία ενημερώθηκαν πως θα
επωμίζονται ετησίως ένα κόστος περίπου στις σαράντα χιλιάδες ευρώ. Οι
πληροφορίες λένε, πως το ποσό αναλογεί στις πληρωμές των διαιτητών σε
κάθε παιγνίδι από το γηπεδούχο σωματείο, πληρωμές τις οποίες τα τελευταία
χρόνια αναλάμβανε η ΚΟΠ, θέλοντας
να μην επιβαρύνει τα ήδη άσχημα οικο-

νομικά των σωματείων της, τα δεδομένα, ωστόσο, από του χρόνου αλλάζουν.
Ακόμη και έτσι όμως, οι σαράντα περίπου χιλιάδες ευρώ δεν θα πρέπει να
θεωρούνται μεγάλο ποσό, έναντι των
θετικών που μπορεί να προκύψουν
από τη χρήση του VAR.

* * * * *

Ασάνζ

Το γράψαμε και θα το ξαναγράψουμε

γιατί έχει την πλάκα του. Ο ερχομός του
νέου προπονητή του ΑΠΟΕΛ έχει λάβει
τέτοιες διαστάσεις, υπάρχει ένα τέτοιο
πέπλο μυστηρίου, τόσο σκοτάδι που
νομίζεις αντί για προπονητή θα φέρουν
τον Ασάνζ τον ιδρυτή των Wikileaks.

* * * * *

Από σκοτάδι… φως

Υπάρχει μια άτυπη συμφωνία μεταξύ

δημοσιογράφων και ομάδων που ρίχνει σκοτάδι σ’ ό,τι έχει να κάνει με το
μεταγραφικό κομμάτι έως ότου ολοκληρωθούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Όταν με το καλό ξυπνήσετε από
Δευτέρας ξεκινά άτυπα η μεταγραφική
περίοδος. Και ενώ όλα είναι σκοτεινά,
ρίχνεται άπλετο φως στο ποιοι έρχονται και ποιοι φεύγουν.

* * * * *

Θέλουμε γήπεδα

Αυτή είναι η κατάληξη των συζητήσεων

και η ουσία των όσων βγήκαν από τη συ-

νέλευση για το ποδόσφαιρό μας. Καλό
είναι το προπονητικό κέντρο της ΚΟΠ,
καλό το VAR και οι κουβέντες για κάρτα
φιλάθλου όμως κόσμο στο γήπεδο χωρίς βελτίωση των εγκαταστάσεων δεν
πρόκειται να δούμε. Αναφερόμαστε
στην generation X των Κυπρίων και όχι
τους παλιούς και παραδοσιακούς οπαδούς που επηρεάζεται από άλλες καταστάσεις η προσέλευσή τους. Όταν γεννήθηκες μες την τεχνολογία και τις ανέσεις που σου προσφέρει, δεν έχεις κανένα λόγο να πληρώνεις για να βλέπεις
ένα προϊόν που για πολλούς λόγους
σου σπάει τα νεύρα. Ειδικά όταν δεν
έχεις και το κίνητρο του ανήκειν στους
οργανωμένους αφού αυτοί ως γνωστό
απέχουν. Κακά τα ψέματα δημιουργούσαν γενιές οπαδών οι οργανωμένοι στα
πέταλα, κάτι που πλέον χάνεται. Ρίξτε
χρήμα να φτιάξουμε γήπεδα 21ου αιώνα γιατί σύντομα θα ψάχνουμε να
βρούμε το λάθος.

* * * * *

Ανακατατάξεις

Τελειώνει η χρονιά και αναμένονται

αρκετές εξελίξεις στην ΑΕΛ. Είναι η
στιγμή που πρέπει να παρθούν αποφάσεις για το πώς θα προχωρήσει η ομάδα από εδώ και πέρα. Έγιναν πολλά το
τελευταίο διάστημα που χάλασαν το
κλίμα και όταν δεν έρχονται και τα αποτελέσματα η γκρίνια μεγαλώνει. Τα
πράγματα είναι απλά: το καλοκαίρι τέθηκαν προς τους ποδοσφαιριστές τα
δεδομένα και πως όποιος δεν ήθελε

μπορούσε να αποχωρήσει. Κανείς δεν
έφυγε αλλά στην πράξη προκύπτει
πως κάποιοι το μετάνιωσαν. Ίσως αποχωρήσουν περισσότεροι από τους τέσσερις που μπορούν να έρθουν αλλά καλύτερα έτσι παρά να είναι με το ζόρι
κάποιοι στο βοηθητικό.

* * * * *

Ανταγωνισμός

Με την επέλαση του Απόλλωνα, που

από ότι φαίνεται θα κρατήσει, την
αγωνιστική συνέπεια της φετινής Ομόνοιας – που σημειωτέον παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο - την καλή πορεία
της Ανόρθωσης και την παραδοσιακή
ισχύ του ΑΠΟΕΛ όλα δείχνουν ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
Φέτος τα πράγματα δείχνουν - και είναι - πολύ ευχάριστα, στον αγωνιστικό
τομέα γατί βλέπουμε όμορφα παιχνίδια ενώ ο ανταγωνισμός είναι για την
ώρα στα ύψη.

* * * * *

Ασόβαροι

Το είπε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ο

πρόεδρος της Δημοκρατίας. «Δεν
υπάρχει περίπτωση να καταργηθεί η
κάρτα». Πάμε όμως για τροποποιήσεις
στη νομοθεσία σύμφωνα και με το λογικό αίτημα των σωματείων. Αίτημα
που εκφράστηκε στην πρόσφατη Γ.Σ.
της ΚΟΠ. Όσοι συνεχίζουν να μιλούν
για κατάργηση της κάρτας μόνο ασόβαροι μπορεί να χαρακτηριστούν.

ΑΠΟΨΕΙΣ

Δυσκολότερο
του κουλουρτζή
Τέτοιες που είναι οι μέρες, ας ανταλλάξουμε ευχές, δώρα, κάρτες και ειδήσεις.
Μιας και που δεν είμαστε και ζαχαροπλάστες, φουρνάρηδες ή κατάστημα
παιγνιδιών, ας μας παραγγείλουν μια
είδηση, όποια και αν θέλουν. Να βάλουμε
όλο μας το μεράκι, την τέχνη και να την
Του
παραδώσουμε φρέσκια και εύγευστη
ΧΡΙΣΤΟΥ
στον παραλήπτη. Να τη μοιράσει ανάΖΑΒΟΥ
λογα και να την φάνε όλοι μαζί, όπως
κάνουμε με τα μελομακάρονα ή τους κουραμπιέδες.
Έχουμε χάσει το μπούσουλα μες στο νησί, σε πολλά
θέματα και στη δημοσιογραφία δυστυχώς. Φτάσαμε
πλέον στο σημείο, αντί για την εξεύρεση είδησης, να
τη διαμορφώνουμε. Πώς δηλαδή ο ανθοπώλης περιποιείται
τα άνθη και τα φυτά του, πριν τα βγάλει προς πώληση;
Κάτι τέτοιο. Μας δίνουν το υλικό και κάποια μικρά
εργαλεία για να το χειριστούμε. Έτσι όπως διαμορφώθηκε
η κατάσταση, προ πολλών ετών, μάλλον και δεκαετιών,
στο εγγύς μέλλον δεν θα υπάρχουν δημοσιογράφοι αλλά
διεκπεραιωτές ειδήσεων και καταστάσεων.
Και καλά να συμβαίνουν όλα αυτά στο χώρο της αθλητικογραφίας, αναρωτιέμαι τι συμβαίνει σε πολύ σοβαρότερους τομείς, που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τη ζωή
μας και των παιδιών μας. Άμα δηλαδή υπάρχει απόλυτος
έλεγχος της εξουσίας στον δημοσιογράφο για ένα πέναλτι
ή οφ σάιτ, διερωτάσαι τι μπορεί να συμβαίνει σε θέματα
όπου διακυβεύονται κονδύλια και τεράστια κομματικά,
οικονομικά ή επιχειρηματικά συμφέροντα. Χωρίς υπερβολές, δεν μπορώ να το διανοηθώ. Γι’ αυτό και μάλλον
παραμένει συνειδητή η επιλογή μας να μην εισχωρήσουμε
ποτέ σε χωράφια που λέγονται πολιτικά, οικονομικά ή
αστυνομικά ρεπορτάζ. Φτου, μακριά από μας, πάνω απ’
όλα η υγεία. Καταντήσαμε ως δημοσιογραφικός κόσμος
να μοιάζουμε πλέον με φουρνάρηδες ή κουλουρτζήδες.
Να παραγγέλλουν και εμείς να παραδίνουμε.
Και καλά στην περίπτωση του κουλουρτζή ό,τι πραμάτεια πουλήσει, προκύπτει μέσα από τα χεράκια του
και τον ίδιό του τον ιδρώτα. Στο δικό μας το σινάφι δεν
είμαι σίγουρος. Ό,τι μας λεν, ακολουθούμε. Κρύβουμε,
κόβουμε, μορφοποιούμε και μετά ετοιμάζουμε την είδηση…. δεν είναι και τόσο δύσκολο. Του κουλουρτζή
είναι μακράν πιο δύσκολο και του ευχόμαστε καλές δουλειές ολόχρονα και όχι μονάχα στις γιορτές. Άντε καλή
καρδιά και καλά Χριστούγεννα… σε φίλους και «εχθρούς».

Κατανόηση
να υπάρχει...
Έτσι και αλλιώς, ελάχιστες ήταν από την
αρχή οι πιθανότητες για κάθοδο ξένων
διαιτητών. Δεν θα αποτελούσε λύση
στα προβλήματα της κυπριακής διαιτησίας, θα μας γλίτωνε όμως από πολλά
προβλήματα. Ίσως τα δεδομένα να ήταν
διαφορετικά, αν η συζήτηση για ένα τέτοιο ενδεχόμενο γινόταν το περασμένο
Του
καλοκαίρι, με άνεση χρόνου αλλά και
ΓΙΩΡΓΟΥ
δυνατότητα σωστής αξιολόγησης και
ΛΟΓΙΔΗ
κατάλληλου προγραμματισμού, για ένα
τόσο σοβαρό θέμα. Σε πολλά από τα σοβαρά προβλήματα
του κυπριακού ποδοσφαίρου θα μπορούσαν να εξευρεθούν
λύσεις αν αξιοποιούσαμε την καλοκαιρινή περίοδο, αν
γενικότερα λειτουργούσαμε εκ των προτέρων και όχι
εκ των υστέρων και αναλόγως…
Από την άλλη, η πρόσφατη ανακοίνωση της ΚΟΠ,
μετά την άτυπη γενική συνέλευση των σωματείων,
περισσότερο με παραδοχή μοιάζει, αντί για απόρριψη
με επιχειρήματα, της θέσης πως μόνο με ξένους διαιτητές
τελειώνει ομαλά το φετινό πρωτάθλημα. H ΚΟΠ ενημέρωσε πως ο πρόεδρός της Γιώργος Κούμας, ανέλυσε
στα σωματεία το πλάνο για τον «εμβολιασμό της διαιτησίας με νέους διαιτητές. Στην ουσία παραδοχή, πως
με το υφιστάμενο «ρόστερ» διαιτητών δύσκολα τελειώνει
ομαλά το φετινό πρωτάθλημα. Λες και το πρόβλημα
έχει να κάνει με γερασμένους διαιτητές, λες και οι πιο
νέοι που σφυρίζουν τα τελευταία χρόνια έχουν καλύτερη
απόδοση… Τη στιγμή που θα έπρεπε να συζητηθεί η
αναγκαιότητα ή όχι για ξένους διαιτητές, ο πρόεδρος
της ΚΟΠ ενημέρωνε για το πλάνο και τον σχεδιασμό
εφαρμογής του VAR τον επόμενο χρόνο. Κάτι σαν παραδοχή, πως μόνο με τη χρήση της τεχνολογίας μπορούμε να αποφύγουμε κάποια έστω από τα σοβαρά
λάθη των διαιτητών μας. Πιο απλά, σωπάστε να περάσουμε και φέτος και υπομονή μέχρι το VAR να έρθει…
Ζήτησε κατανόηση ο πρόεδρος της ΚΟΠ και συνεργασία, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ποδοσφαιρική
χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Υπάρχει κανείς
που πιστεύει πως θα επιδειχθεί κατανόηση απ’ όσους
θα βρεθούν στην πλευρά των αδικημένων από σοβαρά
διαιτητικά λάθη; Υπάρχει κανείς που μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα, γιατί τα σωματεία δεν αντιδρούν;
Μπορεί κάποιος να εξηγήσει, γιατί από τη στιγμή που
η συντριπτική πλειοψηφία των ομάδων θεωρεί πως
βρίσκεται στη πλευρά των αδικημένων, δεν προκύπτει
μια οργανωμένη προσπάθεια αλλαγής κάποιων δεδομένων και χρόνιων καταστάσεων στην κυπριακή διαιτησία;
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Αρνητικά επιτόκια φέρνει το 2020

Μέσα στο πρώτο εξάμηνο αναμένεται να γίνουν οι ανακοινώσεις από τις κυπριακές τράπεζες
Σε χρεώσεις των μεγάλων καταθετών αναμένεται να μπουν οι
κυπριακές τράπεζες μέσα στο
2020. Αν και στην αρχή όταν
πρωτοανακοινώθηκαν τα μέτρα
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την αύξηση του επιτο-

κίου επί των καταθέσεων που
«αποθηκεύονται» από 0,4% στο
0,5%, οι κυπριακές τράπεζες θα
το εφάρμοζαν από αρχές του
2020. Ωστόσο, αυτό αναμένεται
να γίνει έως τον Ιούνιο. Η χρονική
καμπή δεν έχει ιδιαίτερη σημα-

σία, απλώς θα γίνει περίπου τρεις
μήνες μετά την προειδοποίηση
μέσω PSD2, δηλαδή μέσω της
ρύθμισης των υπηρεσιών πληρωμών στην Ευρωπαϊκή αγορά.
Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία, είναι το ύψος της κατάθεσης,

η οποία θα θεωρείται μεγάλη. Το
βάρος πέφτει ουσιαστικά στην
Ελληνική Τράπεζα και στην Τράπεζα Κύπρου. Η πρώτη ανακοίνωσε επισήμως ότι θα προχωρήσει στην χρέωση των μεγάλων
της καταθετών, ενώ από την Αγία

Με ρομπότ καλύπτουν την έλλειψη προσωπικού

Παρασκευή «σκέφτηκαν απλώς
φωναχτά» πως εξετάζουν το ενδεχόμενο. Η πραγματικότητα
όμως είναι πως και οι δύο θα προχωρήσουν αναπόφευκτα στις
χρεώσεις των μεγάλων καταθετών. Σελ. 5

Προμηθευτές
γυρίζουν
την πλάτη
σε υπεραγορές
Λόγω μεγάλων απαιτήσεων
Ανησυχίες για υπερθέρμανση της
αγοράς από τον ανταγωνισμό των
υπεραγορών εκφράζονται από
διάφορες πλευρές. Ταυτόχρονα,
γίνεται λόγος για πιέσεις σε προμηθευτές και διανομείς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη μεγάλοι
προμηθευτές απέσυραν προϊόντα
τους από μεγάλες αλυσίδες υπεραγορών, λόγω των απαιτήσεων
και των όρων που θέλουν να βάλουν οι δεύτεροι στην συμφωνία
τους. Σελ. 4

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

Στα 55 τρισ. δολ. το χρέος
αναπτυσσόμενων χωρών
Στο επίπεδο ρεκόρ των 55 τρισ. δολαρίων

εκτινάχθηκε πέρυσι το χρέος των αναπτυσσόμενων χωρών. Από το 2010 μέχρι πέρυσι
το χρέος έχει αυξηθεί κατά 54%. Η Παγκόσμια Τράπεζα προειδοποιεί ότι αυξάνονται
οι πιθανότητες νέας κρίσης χρέους με επίκεντρο τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Σελ. 8

Με αργό ρυθμό
η μείωση ΜΕΔ
της ΚΕΔΙΠΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Ζεσταίνεται η αγορά
εξοχικών στα ορεινά

Μόλις 3,5% σε ένα χρόνο

H άνοιξη της εγχώριας κτηματαγοράς δεν

περιορίζεται στο κέντρο της Αθήνας, στα
νότια προάστια και στις Κυκλάδες, αλλά
πλέον επηρεάζει και τα χειμερινά εξοχικά
όπου οι τιμές των κατοικιών σε αυτά έχουν
αυξηθεί κατά 8% στη διάρκεια του 2019,
καθώς η ζήτηση είναι αυξημένη. Σελ. 12

Σε αναζήτηση εργαζομένων με συγκεκριμένες δεξιότητες βρίσκεται μεγάλο μέρος της Ευρώπης, από την ατμομηχανή της ευρωπαϊκής
οικονομίας, τη Γερμανία, μέχρι τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης του πάλαι ποτέ ανατολικού μπλοκ. Σε ορισμένες από αυτές το πρόβλημα είναι
τόσο οξύ, ώστε μεγάλο ποσοστό των βιομηχανιών τους προεξοφλεί επιπτώσεις στην παραγωγή τους. Σχετικό ρεπορτάζ των Financial Times
αναφέρεται, ειδικότερα, στην περίπτωση της Πολωνίας που αναγκάζεται να επιστρατεύσει τα ρομπότ για να καλύψει τις ανάγκες των
βιομηχανιών της σε εργατικά χέρια. Σελ. 9

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων

Στα μέσα της διαδικασίας επαναδιαπραγμάτευσης του συμβολαίου
της ΚΕΔΙΠΕΣ με την Altamira η
πρώτη ανακοίνωσε αποτελέσματα.
Η συνολική απομόχλευση των δανείων ανήλθε σε ένα χρόνο μόνο
στο 3,5%, αποδεικνύοντας πως το
χαρτοφυλάκιο της ΚΕΔΙΠΕΣ είναι
ιδιαίτερα δύσκολο να εξυγιανθεί.
Δεν έχει μεγάλα «tickets», αλλά δεν
έχει και εποπτική πίεση. Σελ. 3

Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Των FLORIAN HEIDER*, FARZAD SAIDI** και GLENN SCHEPENS***

Κύπρος

0,52%

0,00%

Γερμανία

-0,24%

-0,03%

Τραπεζικός δανεισμός στην εποχή των αρνητικών επιτοκίων

Γαλλία

0,06%

0,03%

Ιταλία

1,38%

0,05%

Ισπανία

0,44%

0,00%

Ιρλανδία

0,07%

0,04%

Ελλάδα

1,34%

0,01%

Ην. Βασίλειο

0,80%

-0,02%

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

Στις 5 Ιουνίου του 2014 η ΕΚΤ είχε
μειώσει το επιτόκιο δανεισμού για
τις καταθέσεις των τραπεζών στην
κεντρική τράπεζα στο -0,1%, υιοθετώντας για πρώτη φορά στην
ιστορία της αρνητικά επιτόκια δανεισμού. Ακολούθησαν ακόμη τέσσερις μειώσεις, η πιο πρόσφατη
στο -0,5%, στις 18 Σεπτεμβρίου
2019.
Αυτό που είναι ξεχωριστό με
τη μείωση των επιτοκίων δανεισμού σε αρνητικό έδαφος είναι
πως, σε αντίθεση με τις συνηθισμένες μειώσεις, δεν οδηγεί χαμηλότερα όλα τα επιτόκια βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Για παράδειγμα, η μείωση των μέσων του
2014 μεταδόθηκε στα βραχυχρόνια
δάνεια (Eonia, Euribor τριών μηνών) και δεν οδήγησε σε αρνητικά

επιτόκια στις τραπεζικές καταθέσεις. Γενικά, οι τράπεζες επιθυμούν
να χαμηλώνουν την απόδοση που
προσφέρουν οι τραπεζικές καταθέσεις, αλλά διστάζουν συχνά να
προσφέρουν αρνητικά επιτόκια
δανεισμού.
Μεταξύ τέλους 2013 και τέλους
2014 οι μεγάλες τράπεζες της Ευρωζώνης μείωσαν το επιτόκιο καταθέσεων, αλλά όχι κάτω από το
μηδέν τοις εκατό. Ως συνέπεια, οι
τράπεζες που έχουν υψηλές καταθέσεις δεν επωφελούνται από το
φθηνότερο κόστος χρηματοδότησης με τον τρόπο που το κάνουν
οι τράπεζες που χρηματοδοτούνται
σε μεγαλύτερο βαθμό από τις αγορές.
Σε σύγκριση με τις τελευταίες,
οι τράπεζες που χρηματοδοτούνται








Οι τράπεζες που
έχουν υψηλές καταθέσεις δεν επωφελούνται από το φθηνότερο κόστος χρηματοδότησης.
περισσότερο μέσω καταθέσεων
βλέπουν μικρότερη μείωση του
κόστους χρηματοδότησής τους
και συνεπώς μειώνεται η καθαρή
τους αξία.
Αυτή η μείωση περιορίζει το κίνητρό τους για χορήγηση δανείων
και ενδέχεται επίσης να τις ωθήσει
σε «κυνήγι αποδόσεων» σε σύγ-

ƮĮǊƿǐǄǈǎǏĲƿǐ
İǑĲǑǒǈıǋƿǌǎǐǎǌƿǎǐǒǏǗǌǎǐ
www.pwc.com.cy

κριση με τράπεζες που έχουν χαμηλότερες καταθέσεις. Σε μελέτη
του 2019 ο Johannes Bubeck της
Bundesbank παρατηρεί ότι οι τράπεζες με υψηλότερες καταθέσεις
αναδιαμορφώνουν το χαρτοφυλάκιο μετοχών και ομολόγων τους
όταν γίνονται αρνητικά τα επιτόκια
καταθέσεων και στρέφονται σε
επενδύσεις που έχουν υψηλότερη
απόδοση και υψηλότερο ρίσκο.
Και η αγορά αντιμετωπίζει αυτές
τις τράπεζες ως έχουσες υψηλότερο
ρίσκο, καθώς αυξάνεται η απόδοση
των CDS τους (ασφάλιστρα έναντι
κινδύνου χρεοκοπίας), ενώ θεωρεί
ότι υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να χρειαστούν κεφαλαιακή
ενίσχυση στην περίπτωση που ξεσπάσει χρηματοπιστωτική κρίση.
Η έρευνά μας αλλάζει επίσης την

άποψη που έχουμε για τον ρόλο
των καταθέσεων ως χαρακτηριστικό τραπεζικού επιχειρηματικού
μοντέλου. Συνήθως θεωρείς κανείς
ότι οι τράπεζες με υψηλές καταθέσεις είναι οι παραδοσιακοί ενδιάμεσοι που χορηγούν τα περισσότερα δάνεια και είναι οι πιο σταθερές. Δυνητικά, τα αρνητικά επιτόκια δανεισμού ενδέχεται να αλλάξουν τον ρόλο αυτών των τραπεζών ως βασικού δανειστή της
πραγματικής οικονομίας.

* Ο κ. Florian Heider είναι σύμβουλος
στη Γενική Διεύθυνση Ερευνών της
ΕΚΤ.
** Ο κ. Farzad Saidi είναι βοηθός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης.
*** Ο κ. Glenn Schepens είναι οικονομολόγος της ΕΚΤ.
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Ανοδική κίνηση και
το 2020 για τις αγορές
Τώρα που το αποτέλεσμα των βρετανικών εκλογών απομάκρυνε την
αβεβαιότητα γύρω από το Brexit,
ΗΠΑ και Κίνα τείνουν να συμφωνήσουν, έστω κι αν δεν έχουν υπογράψει, και η Federal Reserve καθιστά σαφές πως δεν πρόκειται να
αλλάξει στάση στο εγγύς μέλλον,
είναι πλέον ανοιχτός ο δρόμος για
να συνεχιστεί η άνοδος των αγορών
το 2020.
Οι διαχειριστές κεφαλαίων εκτιμούν, πάντως, πως παραμένουν σε
εκκρεμότητα ορισμένα ζητήματα
γύρω από το διεθνές εμπόριο και
οι εκλογές που θα γίνουν στις ΗΠΑ
τον Νοέμβριο ενδέχεται να επηρεάσουν την πορεία των μετοχών
το 2020. Η άνοδος των τιμών των
μετοχών θα είναι δώρο σε όσους
επενδυτές περίμεναν μάταια να
σημειώσουν άνοδο οι τομείς που
επηρεάζονται περισσότερο από
τον οικονομικό κύκλο, όπως η ενέργεια και ο χρηματοπιστωτικός κλάδος.
Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε
νέο ρεκόρ την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές γύρισαν την πλάτη στα ασφαλή καταφύγια των ομολόγων και
έδωσαν συνέχεια στην άνοδο που
τον έχει οδηγήσει σε κέρδη 28%
τους τελευταίους 12 μήνες. Η απομάκρυνση των κινδύνων που απειλούσαν την αγορά θα μπορούσε
να οδηγήσει σε υπερθέρμανσή της,
προειδοποιεί ο Τσαρλς Λεμονίδης,
διαχειριστής επενδύσεων χαρτοφυλακίου στο hedge fund ValueWorks LLC.
Οπως τονίζει ο ίδιος, «μπορεί
να δούμε να επικρατεί αισιοδοξία
στην αγορά και να καταγραφούν
αγορές που δεν εξαρτώνται από
τη χρηματιστηριακή αξία των εταιρειών». Ο εν λόγω διαχειριστής
επενδύσεων επικεντρώνεται περισσότερο στις χρηματιστηριακές
αξίες και έχει αγοράσει μετοχές
ενεργειακών εταιρειών όπως η
Tidewater και οι εταιρείες βιοτεχνολογίας Gilead Sciences Inc. Εκτιμά πως «οι εταιρείες βιοτεχνολογίας
έχουν πολύ χαμηλές τιμές τώρα
και είναι πολύ ελκυστικές για τους
επενδυτές, αν σκεφθεί κανείς τα
θεμελιώδη μακροοικονομικά μεγέθη τους».
Οπως επισημαίνει ο ίδιος αναλυτής, το ενδιαφέρον στρέφεται
όλο και περισσότερο στις προεδρικές εκλογές που θα γίνουν στις
ΗΠΑ το επόμενο έτος και οι οποίες
μπορεί να «παγώσουν» κάθε εν-

διαφέρον των επενδυτών. «Οι προεδρικές εκλογές “παγώνουν” τους
επενδυτές και στις δύο πλευρές
του πολιτικού φάσματος», τονίζει
και εξηγεί πως τα θεμελιώδη μακροοικονομικά μεγέθη της αγοράς
είναι πραγματικά καλά, αλλά το
κλίμα θα επηρεαστεί αρνητικά από
τις εκλογές. Σύμφωνα με τον Στιβ
Κιαβαρόνε, διαχειριστή επενδύσεων χαρτοφυλακίου στη Federated
Global Allocation Fund, αν υποχωρήσει η αμερικανική αγορά μετοχών μπορεί να προσφέρει μια ευκαιρία στις εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης, που έως τώρα είχαν
πολύ μικρότερη απόδοση σε σύγκριση με τη συνολική πορεία του
χρηματιστηρίου.
Ο ίδιος προειδοποιεί, όμως, πως
«η αγορά έχει σημειώσει τόσο ραγδαία άνοδο, ώστε ενδέχεται να
δούμε μια αιφνιδιαστική και απότομη υποχώρηση για καθαρά τεχνικούς λόγους». Δεν παύει, πάντως,
να προβλέπει πως θα σημειωθεί
περαιτέρω άνοδος στις μετοχές
εταιρειών που δεν έχουν ακολουθήσει έως τώρα τη συνολική άνοδο
της αγοράς.
Σύμφωνα με τη Λόρι Καλβαζίνα,
επικεφαλής του τομέα στρατηγικών
επενδύσεων της RBS Capital Markets, το γεγονός ότι ξεκαθαρίζει
το τοπίο γύρω από το Brexit θα
προσελκύσει ξανά τους επενδυτές
στις ευρωπαϊκές μετοχές, ενώ τα
προβλήματα του διεθνούς εμπορίου
θα τους προβληματίσουν όσον αφορά την Κίνα.
Η ίδια ανέφερε πως συνομίλησε
με επενδυτές που θεωρούν σημαντικό βήμα μπροστά την έκβαση
των βρετανικών εκλογών, αλλά όχι
και τις εξελίξεις στο σινοαμερικανικό μέτωπο. Ανάλογες είναι οι
εκτιμήσεις και του Μπράιαν Κέρσμανκ, διαχειριστή επενδύσεων
χαρτοφυλακίου στην GOG Partners
International Equity. Ο Κέρμσνακ
έχει στρέψει το χαρτοφυλάκιό του
κυρίως σε ευρωπαϊκές μετοχές,
όπως του ομίλου London Stock Exchange και της γαλλικής εταιρείας
αεροδιαστημικής Safran SA. Ενδιαφέρεται επίσης για τις μετοχές
ευρωπαϊκών εταιρειών ενέργειας,
που μέχρι τώρα έχουν πιεστεί εξαιτίας της ανησυχίας για την ισχύ
της ευρωπαϊκής οικονομίας. Οπως
τονίζει, «υπάρχουν πράγματι ενδιαφέρουσες ευκαιρίες σε εταιρείες
που έως τώρα δεν ήθελε κανείς να
πλησιάσει».
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Τα βρήκε και με ΚΕΔΙΠΕΣ
Την παραχώρηση Ετήσιας Προσαύξησης και

Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής
(ΑΤΑ) αναδρομικά από 1/1/2019 ως επίσης και
για το 2020, με κατώτατο όριο μηνιαίας προσαύξησης τα €75, αποφάσισε το Διοικητικό
Συμβούλιο και η Διεύθυνση της ΚΕΔΙΠΕΣ,
αναγνωρίζοντας την προσφορά του προσωπικού. Η πιο πάνω εξέλιξη, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΕΔΙΠΕΣ, «αποτελεί προσπάθεια
επίτευξης θετικού κλίματος συνεργασίας εν
αναμονή της ολοκλήρωσης των διαβουλεύσεων με όλες τις Συντεχνίες για κατάληξη σε
υπογραφή Ενιαίας Συλλογικής Σύμβασης».
Μετά την υπογραφή της σύμβασης και με την
Τράπεζα Κύπρου, ανανεώθηκε η συλλογική
σύμβαση με παραπάνω από τους μισούς τραπεζοϋπαλλήλους της Κύπρου. Υπενθυμίζεται
πως έχει υπογραφεί και με άλλες τράπεζες.

••••
Άνθρακας
Όπως εξηγεί η ΜΟΚΑΣ, η πλατφόρμα «Organi-

sed Crime and Corruption Reporting Project
(OCCRP)» που δημοσίευσε στην ιστοσελίδα
της στις 14/08/2019 άρθρο με τίτλο «Bank records Link President of Cyprus to “Troika Laundromat”» ήταν άνθρακας. Δικαιωμένο δήλωσε την Παρασκευή το δικηγορικό γραφείο
«Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι
Δ.Ε.Π.Ε». «Το εν λόγω πόρισμα αποκαθιστά
πλήρως τα πραγματικά γεγονότα και την αλήθεια, αναφέρει στην ανακοίνωσή του το εν
λόγω δικηγορικό γραφείο», την οποία υπογράφει ο Δικηγόρος/ Διευθύνων Συνέταιρος
Στάθης Α. Λεμής.

••••
Περιμέναμε από εκθέσεις;

Και εγένετο Metropolis Mall με τις ευλογίες του Μητροπολίτη και τις ευχές του Προέδρου- απαραί-

τητα συστατικά μιας επιχειρηματικής επένδυσης.
οδηγική εμπειρία αυτές τις μέρες στην πρωτεύουσα. Το δράμα των οδηγών κορυφώνεται
και μπαίνουν σε mood μάλλον Μεγάλης Εβδομάδας, παρά των Χριστουγέννων. Και ας μην
μιλήσουμε καλύτερα για τα παρκινγκ. Τα καλά

Έπρεπε να φτάσουμε εδώ για να δούμε πως οι

γιατροί θα εκμεταλλεύονταν τα κενά του ΓεΣΥ; Αφού γιατροί έφτιαξαν το ΓεΣΥ, ο αρχιτέκτονας δεν ήξερε εξαρχής τα κενά του; Σπρώχνουν ολοένα και περισσότερο στην αποτυχία
του σχεδίου και την μετατροπή του σε πολυασφαλιστικό σύστημα. Επίσης περιμέναμε να
δούμε τις ατασθαλίες από εκθέσεις; Μία βόλτα στα φαρμακεία και θα αντιλαμβανόταν ο
οποιοσδήποτε πως οι πελάτες - ασθενείς
έφευγαν με γεμάτες τις τσάντες φάρμακα.

••••
Κορύφωση του δράματος
Η εμπειρία της κίνησης στους δρόμους της

πρωτεύουσας αποκτά άλλο νόημα αυτές τις
μέρες. Από χθες Σάββατο όσοι αποτολμήσαμε
να βγούμε για τα χριστουγεννιάτικα ψώνια,
αρχίσαμε να αναπολούμε τις παλιές καλές
στιγμές των προηγούμενων εβδομάδων που
για να διασχίσουμε για παράδειγμα την Τροόδους σε ώρα αιχμής θέλαμε μόνο μισή με μια
ώρα, αναλόγως της ώρας και της μέρας. Τι κυκλοφοριακό έμφραγμα, τι σημειωτόν, τι μποτιλιάρισμα. Καμιά λέξη δεν περιγράφει την
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Αγοραία Tιμή
Αγαθών/Υπηρεσιών
Με τον όρο αγοραία τιμή

ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας εννοούμε την τιμή
που διαμορφώνεται στην
αγορά από τις δυνάμεις
της ζήτησης και της προσφοράς, και εξισορροπεί
τη ζητούμενη και την προσφερόμενη ποσότητα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ονομάζεται και τιμή ισορροπίας,
και υποδηλώνει συμφωνία μεταξύ αγοραστών και προμηθευτών για συγκεκριμένη ποσότητα του αγαθού ή της υπηρεσίας σε μια δεδομένη χρονική στιγμή.
Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School

νέα στην προκειμένη, είναι ότι παραδίδεται η
Καλλιπόλεως.

••••
Ψάχνουν πάρκινγκ
και στην Λάρνακα

Με τόσα έργα σε εξέλιξη στο κέντρο της Λάρ-

νακας είναι λογικό οι Λαρνακείς να υποφέρουν από έλλειψη χώρου στάθμευσης, με το
δράμα τους να εντείνεται με τα Χριστούγεννα
εν όψει. Εδώ παρεμβαίνει ο δήμος, ο οποίος
παραχώρησε δημοτικό τεμάχιο στην οδό Ζήνωνος Κιτιέως και ζητά προσφορές για την κατασκευή και τη λειτουργία πολυώροφου χώρου στάθμευσης. Φυσικά η διαδικασία με τα
χρονοδιαγράμματα δεν είναι απλή υπόθεση,
έτσι η αποσυμφόρηση στους δρόμους της πόλης δεν αναμένεται σύντομα, αλλά τουλάχιστον υπάρχει η καλή θέληση.

••••
Μια γωνιά στο ράφι
Ο κούκος αηδόνι στοιχίζει στους προμηθευ-

τές η επιθυμία να βάλουν τα προϊόντα τους
σε περίοπτη θέση στο ράφι, προκειμένου να
μην μείνουν τελικά στο ράφι. Βέβαια τα ράφια είναι καινούργια και lux, και έγιναν μετά
από επενδύσεις εκατομμυρίων οι οποίες
πρέπει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να καλυφθούν.

Τεστ αντοχής στην κλιματική
αλλαγή για βρετανικές τράπεζες
Η Τράπεζα της Αγγλίας θα υποβάλει
τις μεγαλύτερες βρετανικές τράπεζες και τις ασφαλιστικές για πρώτη
φορά σε τεστ αντοχής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής καθώς
και της στροφής των επενδυτών
σε πράσινες επενδύσεις. Σύμφωνα
με σχετικό ρεπορτάζ των Financial
Times, θα συμμετάσχουν στη δοκιμασία οι επτά μεγαλύτερες τράπεζες που υποβάλλονται γενικότερα
στα τεστ αντοχής της Τράπεζας
της Αγγλίας. Πρόκειται για τις Barclays, HSBC, Standard Chartered,
Royal Bank of Scotland, Santander
UK, Lloyds Banking Group και Nationwide αλλά και 39 ασφαλιστικές
που ήδη διεξάγουν εμπιστευτικά
ανάλογα τεστ σχετικά με την κλιματική αλλαγή.
Με την πρωτοβουλία αυτή, απτή
απόδειξη ότι διεισδύει πλέον η κλιματική αλλαγή σε κάθε πτυχή της
οικονομίας, η Τράπεζα της Αγγλίας
θα αναγκάσει τράπεζες και ασφαλιστικές να αποκαλύψουν τον βαθμό
έκθεσής τους σε περιοχές απειλούμενες από ακραία καιρικά φαινόμενα αλλά και σε επενδυτικά χαρτοφυλάκια με ομόλογα εταιρειών
που θεωρούνται επιζήμιες για το
περιβάλλον. Στη συνέχεια θα αξιολογήσει τους ισολογισμούς των
τραπεζών και τη δυνατότητα κάθε
τράπεζας και κάθε ασφαλιστικής
να αντεπεξέλθει σε περίπτωση που
αυξηθούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι πλημμύρες και οι

κατολισθήσεις. Θα αξιολογήσει επίσης πόσο ευάλωτες είναι τράπεζες
και ασφαλιστικές εάν σημειωθεί
ξαφνικά κύμα μαζικών πωλήσεων
τίτλων εταιρειών οι οποίες θεωρούνται επιβλαβείς για το περιβάλλον. Σημειωτέον ότι στη Βρετανία
τα δάνεια που έχουν χορηγήσει οι
τράπεζες σε βιομηχανίες παραγωγής
ορυκτών καυσίμων και γενικότερα
σε εταιρείες που ρυπαίνουν το περιβάλλον, αντιπροσωπεύουν το







Η Τράπεζα της Αγγλίας
θα αξιολογήσει τις συνέπειες από πιθανή αύξηση ακραίων καιρικών
φαινομένων.
70% των βασικών ιδίων κεφαλαίων,
δηλαδή το τμήμα του ενεργητικού
τους που θεωρείται ασφαλέστερο.
Τέλος, η Τράπεζα της Αγγλίας
θα εξετάσει και κατά πόσον εγκυμονεί κινδύνους μετάδοσης στην
παγκόσμια οικονομία το όποιο πρόβλημα παρουσιάσουν τράπεζες και
ασφαλιστικές στα σενάρια στα
οποία θα δοκιμαστούν. Σύμφωνα
με τη σχετική ανακοίνωσή της, τα
συγκεκριμένα τεστ αντοχής δεν
στοχεύουν στο να οδηγήσουν σε
αυξήσεις κεφαλαίου, όπως συμβαίνει με τα συνήθη τεστ κοπώσεως, αλλά μόνον να εντοπίσουν

τυχόν κινδύνους στους ισολογισμούς των τραπεζών και των ασφαλιστικών. Τα τεστ θα γίνουν στη
βάση τριών σεναρίων με το ηπιότερο να προβλέπει την άνοδο της
θερμοκρασίας του πλανήτη κατά
λιγότερο από δύο βαθμούς Κελσίου,
καθώς θα έχουν μεσολαβήσει οι
αναγκαίες πολιτικές σε παγκόσμιο
επίπεδο. Το δεύτερο σενάριο αφορά
την περίπτωση στην οποία αναβάλλονται οι αναγκαίες πολιτικές
κατά μία δεκαετία και λαμβάνονται
καθυστερημένα πυροδοτώντας
έτσι μαζικές πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων. Το τρίτο και χειρότερο σενάριο προβλέπει πως οι
κυβερνήσεις δεν κατορθώνουν να
καταλήξουν σε συμφωνία για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με αποτέλεσμα την άνοδο
της θερμοκρασίας του πλανήτη
κατά 4 βαθμούς Κελσίου μέχρι το
2080, την άνοδο της επιφάνειας
της θάλασσας και πολύ συχνά
ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως
οι καταιγίδες και οι πλημμύρες.
Οι όμιλοι που θα υποβληθούν
στη δοκιμασία έχουν ήδη ειδοποιηθεί ότι πρέπει να αναθέσουν σε
ανώτερα στελέχη τους την ευθύνη
για τη διαχείριση όσων κινδύνων
απορρέουν από την κλιματική αλλαγή. Εχουν, επίσης, προειδοποιηθεί
ότι ενδέχεται να υποστούν κυρώσεις
αν η Τράπεζα της Αγγλίας κρίνει
ότι δεν διαχειρίζονται σωστά τον
κίνδυνο. Σε ό,τι αφορά, πάντως, τα

Η κεντρική τράπεζα της χώρας θα αναγκάσει τράπεζες και ασφαλιστικές να αποκαλύψουν τον βαθμό έκθεσής τους
σε περιοχές απειλούμενες από ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά και σε επενδυτικά χαρτοφυλάκια με ομόλογα
εταιρειών που θεωρούνται επιζήμιες για το περιβάλλον.
αποτελέσματα των τεστ αντοχής
θα δημοσιοποιηθούν το δεύτερο
εξάμηνο του 2021, στο πλαίσιο των
γενικότερων τεστ κοπώσεως που
διεξάγει η τράπεζα. Δεν πρόκειται,

πάντως, να αποκαλυφθούν οι συγκεκριμένες επωνυμίες τραπεζών
και ασφαλιστικών ούτε να ανακοινωθεί κατά πόσον πέρασαν επιτυχώς ή απέτυχαν στα τεστ. Δεν απο-

κλείεται, όμως, στο μέλλον η Τράπεζα της Αγγλίας να εκθέσει όσες
τράπεζες ή εταιρείες εκτιμά πως
δεν λαμβάνουν επαρκή μέτρα για
την αντιμετώπιση των κινδύνων.

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Α
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Πονοκέφαλος τα ΜΕΔ στην ΚΕΔΙΠΕΣ
Μόλις στο 3,5% μέσα σε ένα χρόνο από τον Φορέα και την συνεργαζόμενή του εταιρεία την Altamira
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Βρισκόμαστε στα μέσα της διαδικασίας επαναδιαπραγμάτευσης του
συμβολαίου που έχει συνάψει η Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων με την Altamira
Asset Management για την διαχείριση των δανείων της πρώτης. Το
αποτέλεσμα αυτής της διαπραγμάτευσης αναμένεται στο άμεσο μέλλον, καθώς είναι πολύ κοντά στο
να ολοκληρωθεί, ωστόσο είναι ήσσονος σημασίας. Και αυτό, διότι,
βάσει των αποτελεσμάτων που εξέδωσε εντός της εβδομάδας η ΚΕΔΙΠΕΣ, ο σημαντικότερος δείκτης
είναι ένας : ότι η συνολική απομόχλευση (recovery) των δανείων από
την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ έφτασε σε ένα χρόνο μόλις
στο 3,5%. Και υπάρχουν δύο σκέλη.
Το 3,5% έχει πολύ μεγάλη διαφορά
σε σχέση με τα ποσοστά προόδου
που είχε προβάλει η Altamira ενώπιον του πρώην Συνεργατισμού,
κατά τη συμφωνία που επετεύχθη
στο τέλος καλοκαιριού του 2017.
Τότε, βάσει των πλάνων που είχε
παρουσιάσει στον πρώην Συνεργατισμό και είναι εις θέση η «Κ» να
γνωρίζει, είχε αναφέρει ότι θα καταφέρει σε πέντε χρόνια τα ΜΕΔ
του Συνεργατισμού να εξαλειφθούν
σχεδόν εντελώς. Στη νυν ΚΕΔΙΠΕΣ
όμως, τα πράγματα είναι διαφορετικά και ο ρυθμός μείωσής τους κρίνεται ως «μη ικανοποιητικός» από
άτομα που γνωρίζουν τη συγκεκριμένη αγορά. Το ποσοστό της απομόχλευσης εξάλλου, όπως αναφέρουν τα ίδια πρόσωπα, είναι το σημαντικό στοιχείο, αφού εκεί αποτυπώνεται πως έγινε κατορθωτό
για ένα δάνειο που σταμάτησε να
πληρώνεται, να ανακτηθεί το ποσό
του. Βάσει των στοιχείων της ΚΕΔΙΠΕΣ που αφορούν το διάστημα

που καταφέρνει να εξυπηρετεί και
δίχως να λαμβάνει πάγια πληρωμή.
Σε αντίστοιχες συμφωνίες, όπως
για παράδειγμα με την APS και την
Ελληνική Τράπεζα, η συμφωνία
εκτός του ότι προέβλεπε την καταβολή ποσού από την τσεχική APS
στην Ελληνική Τράπεζα ύψους σχεδόν 20 εκατ., εάν δεν ικανοποιούσε
η απόδοσή της, θα πλήρωνε «πέναλντι» στην τράπεζα.

Δύσκολο εγχείρημα

Oι χορηγήσεις σε ονομαστική αξία διαμορφώθηκαν σε 7,11 δισ. ευρώ στο τέλος του τρίτου τριμήνου 2019.
από το Σεπτέμβριο του 2018 έως
και τον Σεπτέμβριο του 2019, «οι
χορηγήσεις σε ονομαστική αξία διαμορφώθηκαν σε 7,11 δισ. ευρώ στο
τέλος του τρίτου τριμήνου 2019,
από 7,23 δισ. στο προηγούμενο τρίμηνο, σημειώνοντας απομόχλευση
1,7% λόγω εισπράξεων και διαγραφών. Η συνολική απομόχλευση μέσα
στο χρόνο ανήλθε σε 3,5%. Δεδομένης λοιπόν της αξιολόγησης από
την BDO Κύπρου και Ιρλανδίας
πάνω στη συμφωνία που υπογράφηκε το καλοκαίρι του 2017, κατά
τη γνώμη των ειδικών του τραπεζικού και όχι μόνο κλάδου, δεν πρέπει να βασιστεί σε απόλυτα νούμερα
και σε μείωση ενδεχομένως της τιμής που θα λαμβάνει από κάθε αναδιαρθρωμένο δάνειο, πράξη υπέρ








Οι δαπάνες του Διαχειριστή - ALTAMIRA
μέσω του οποίου γίνεται η διαχείριση των
χορηγήσεων σε καθυστέρηση πέραν των 90
ημερών, ως επίσης και
οι πωλήσεις και ενοικιάσεις ακινήτων, ανήλθαν
για ένα έτος στα 42,8
εκατ. ευρώ.

της ΚΕΔΙΠΕΣ και όλα τα συναφή.
Αναφέρουν πως θα πρέπει να γίνει
ποιοτική η αναδιαπραγμάτευση της
απόδοσής τους πάνω στο ομολογουμένως προβληματικό χαρτοφυλάκιο του πρώην Συνεργατισμού
που διαχειρίζονται. Την ίδια ώρα,
αναφορά γίνεται και για το μεγάλο
προσωπικό στο οποίο έχει να διαχειριστεί το δανειακό χαρτοφυλάκιο
της τράπεζας, καθώς για τη διαχείριση των δανείων εκτός από τα 200
άτομα της Altamira, υπάρχουν και
350 εργαζόμενοι της ΚΕΔΙΠΕΣ.
Συν τοις άλλοις, επανέρχεται στο
προσκήνιο η αδυναμία της συμφωνίας που είχε συνάψει η πρώην ΣΚΤ
με την Altamira, που είναι ότι θα
πληρώνεται βάσει της απόδοσής
της, δηλαδή αναλόγως των δανείων

Η Κυβέρνηση εναπόθεσε τις ελπίδες της στο Σχέδιο ΕΣΤΙΑ για την
επανεκκίνηση πληρωμών των προβληματικών δανείων που είχαν σταματήσει χρόνια. Η ΕΣΤΙΑ όμως –εκ
του αποτελέσματος των συμμετοχών- δεν αναμένεται να βοηθήσει
τα μέγιστα για τα δάνεια του Φορέα.
Το χαρτοφυλάκιο που έχει να διαχειριστεί η ΚΕΔΙΠΕΣ και που εξυπηρετεί η Altamira δεν έχει μεγάλα
«tickets», όπως δηλαδή έχουν τα
τραπεζικά ιδρύματα στην Κύπρο.
Αυτό τι σημαίνει; Πως οι αναδιαρθρώσεις, ή ακόμα καλύτερα τα «recoveries» που έχει να κάνει η Altamira για λόγο της ΚΕΔΙΠΕΣ δεν
είναι ούτε εύκολα, ούτε έχουν μεγάλο μέγεθος ώστε να διαφοροποιούν σημαντικά τα δεδομένα στο
χαρτοφυλάκιό της. Ωστόσο, υπάρχει
ένας αντίλογος και στο ότι το χαρτοφυλάκιο είναι δύσκολο. Οι περιπτώσεις που χειρίστηκε θα ήταν οι
πιο «εύκολες» από τις –ομολογουμένως- δύσκολες περιπτώσεις του
δανειακού χαρτοφυλακίου.
Το καλό με όλη τη διαδικασία
της απομόχλευσης του χαρτοφυλακίου των δανείων της ΚΕΔΙΠΕΣ
είναι πως πλέον δεν έχει τους επόπτες να πιέζουν ασφυκτικά, όπως
συνέβαινε στην πρώην ΣΚΤ. Δεν
είναι τράπεζα από πέρυσι τον Οκτώβριο.
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Οι πληρωμές
Οι δαπάνες του Διαχειριστή - ALTAMIRA μέσω του οποίου γίνεται
η διαχείριση των χορηγήσεων σε
καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών,
ως επίσης και οι πωλήσεις και ενοικιάσεις ακινήτων, ανήλθαν για ένα
έτος στα 42,8 εκατ. ευρώ. Βάσει των
αποτελεσμάτων, οι δαπάνες του
δευτέρου τριμήνου του 2019 για την
Altamira ανήλθαν στα 11,1 εκατ.
ευρώ και για το τρίτο τρίμηνο στα
9,6 εκατ. ευρώ. Η αμοιβή αποτελείται
από σταθερή αμοιβή και μεταβλητή
αμοιβή στη βάση των λύσεων αναδιάρθρωσης ή ανάκτησης που υλοποιούνται και των εισπράξεων από
πωλήσεις και ενοικιάσεις.

Τα περιουσιακά
Υπενθυμίζεται ότι στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 ολοκληρώθηκε η συμφωνία μεταφοράς της ΣΚΤ στην Ελληνική. Με τη συναλλαγή μεταφέρθηκαν στην Ελληνική, μεταξύ άλλων, όλες οι καταθέσεις πελατών,
οι πλείστες εξυπηρετούμενες χορηγήσεις και τα ομόλογα που κατείχε
η πρώην Συνεργατική Κυπριακή
Τράπεζα. Στα πλαίσια της συμφωνίας
μεταφέρθηκαν στην Ελληνική Τράπεζα 1.100 υπάλληλοι, ενώ η Ελληνική ανέλαβε και το δίκτυο υποκαταστημάτων της πρώην τράπεζας.
Τα περιουσιακά στοιχεία που παρέμειναν στην ΚΕΔΙΠΕΣ είναι τα
εξής:
• Χορηγήσεις ονομαστικής αξίας
7,3 δισ. ευρώ.
• Ακίνητη περιουσία στις ελεύθερες περιοχές ύψους 681 εκατ.
ευρώ και όλη η ακίνητη περιουσία
στις κατεχόμενες περιοχές.
• Μετρητά και καταθέσεις σε
τράπεζες 81 εκατ. ευρώ.
• Συμμετοχές σε εταιρείες εμπορικού τομέα και άλλα περιουσιακά
στοιχεία 121 εκατ. ευρώ.
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Στρεβλώσεις φέρνει ο πόλεμος των υπεραγορών
Ανησυχίες για υπερθέρμανση του κλάδου που θα οδηγήσει σε συρρίκνωση των παικτών της αγοράς
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Μια σύντομη συζήτηση με παράγοντες του λιανικού εμπορίου δείχνει ξεκάθαρα την ανησυχία που
υπάρχει για πιθανή καταιγίδα, η
οποία υποβόσκει στον τομέα του
λιανικού τροφίμων ή πιο συγκεκριμένα, των υπεραγορών, η οποία
έρχεται σε αντίθεση με την σημερινή νηνεμία που παρουσιάζει ο
κλάδος. Όντως, από την στιγμή
που γίνονται επενδύσεις εκατομμυρίων για επέκταση της φυσικής
παρουσίας υπεραγορών, δίδεται
η αίσθηση της ευημερίας στον κλάδο. Ωστόσο, είναι αυτά τα ανοίγματα που δημιουργούν τον προβληματισμό σε όσους παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις. Οι
επεκτάσεις, όπως εξηγούν στην
«Κ» πηγές από το λιανικό εμπόριο
της Κύπρου, εντείνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των βασικών παικτών και έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις συνεργασίες με εταιρείες
προμηθευτών. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η αγορά δεν μπορεί να
απορροφήσει νέα ανοίγματα υπεραγορών, ενώ δίνουν πιο παραστατικά την εικόνα αναφέροντας
χαρακτηριστικά ότι η Κύπρος είναι
ίσως η χώρα με τα περισσότερα
τετραγωνικά μέτρα υπεραγοράς
ανά κάτοικο σε παγκόσμιο επίπεδο.
Διαπίστωση η οποία οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι ίσως ο ανταγωνισμός μεταξύ των υπεραγορών, ο
οποίος αποτελεί τον μοχλό για τις
επενδύσεις και τις νέες αναπτύξεις,
να έχει οδηγήσει τις εταιρείες σε
υπερβολές και παρακινδυνευμένα
βήματα.Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι
με αυτά τα δεδομένα το μέλλον
των υπεραγορών προδιαγράφεται
μάλλον δυσοίωνο. Περισσότερη
συγκέντρωση, δυσανάλογο εμβαδόν για τις ανάγκες της αγοράς και
περισσότερη πίεση στους προμηθευτές. Μάλιστα ως αποτέλεσμα
των πιο πάνω, δεν θεωρείται απομακρυσμένο σενάριο, τα επόμενα
πέντε χρόνια, ο αριθμός των παικτών του λιανικού να μειωθεί από

γραμματίζεται ακόμα ένα, 17 έχει
ο Σκλαβενίτης και 15 καταστήματα
η ΑΛΦΑΜΕΓΑ. Σε επίπεδο πληροφοριών αναφέρεται ότι ήδη υπάρχει
μεγάλη προσφορά καταστημάτων,
ενώ και αυτά που άνοιξαν εντός
του 2019 θα επιδράσουν στις ισορροπίες της αγοράς μέσα στο 2020.
Τότε εκτιμάται ότι θα αυξηθεί περισσότερο ο ανταγωνισμός, η πίεση
στις συνεργασίες, θα πέσουν τιμές
και αυτό μπορεί να οδηγήσει μακροχρόνια σε φαινόμενα του παρελθόντος. Υπεραγορές να μην
μπορούν να πληρώσουν, οι προμηθευτές να διακόψουν συνεργασίες κ.ο.κ.

Προβλήματα με προμηθευτές

Θεωρείται ότι το ελεύθερο ωράριο και η λειτουργία και την Κυριακή έχουν αυξήσει το εμβαδόν κατά 25%, ενώ σύμ-

φωνα με εκτιμήσεις οι Κύπριοι έχουν τη μεγαλύτερη αναλογία ανά κάτοικο και τετραγωνικού μέτρου υπεραγοράς.
τους σημερινούς έξι- επτά, στους
τρεις ή τέσσερις, είτε λόγω συγχωνεύσεων είτε λόγω λουκέτων.

Οι αριθμοί
Το 2011 οι αριθμοί των καταστημάτων του λιανικού τροφίμων
σε σουπερμάρκετ, σημείωνε ρεκόρ
και άγγιζε τα 202 παγκύπρια. Ακολούθησε το φιάσκο και η πτώχευση
της αλυσίδας υπεραγορών Ορφανίδης, κάτι που αναπόφευκτα είχε
ως αποτέλεσμα ένα μούδιασμα
στην αγορά. Δύο χρόνια αργότερα
ο αριθμός έπεσε στα 136. Από το
2017 ο αριθμός αυτός άρχισε πάλι
να ανεβαίνει και να φτάνει τα 143
το 2017, και τα 145 το 2018. Μέσα
στο 2019, ο αριθμός αυτός παρου-








Πληροφορίες αναφέρουν στην «Κ» ότι ήδη
μεγάλοι προμηθευτές
απέσυραν τα προϊόντα
τους από μεγάλες αλυσίδες υπεραγορών, λόγω των απαιτήσεων και
των όρων που θέλουν
να βάλουν οι δεύτεροι
στην συμφωνία τους.

σίασε εκ νέου αύξηση με τα νέα
ανοίγματα από τους μεγαλύτερους
παίκτες του κλάδου.Πλέον ο αριθμός των καταστημάτων των έξι μεγαλύτερων αλυσίδων υπεραγορών
ανέρχονται στα 69 σε όλη την ελεύθερη Κύπρο, ενώ αναμένεται ότι
θα αυξηθούν το 2020. Έξι υπεραγορές διατηρεί το ΜΕΤRΟ -ένα κατάστημα στην Αμμόχωστο, ένα
στην Λάρνακα, ένα στην Λεμεσό
όπου προγραμματίζεται και δεύτερο, και τρία στην Λευκωσία. Οι
υπεραγορές Παπαντωνίου, έχουν
πλέον εννέα- πέντε στην Πάφο,
τρία στην Λεμεσό και ένα στην
Λευκωσία. Ο Αθηαινίτης έχει δύο
υπεραγορές στην Λευκωσία, 17 καταστήματα έχει το Lidl και προ-

Το πιο πάνω σενάριο δεν έχει
ακόμα πρακτική εφαρμογή, αφού
όπως τονίζεται, δεν υπάρχουν επί
του παρόντος υπεραγορές- κακοπληρωτές. Αυτό που υπάρχει ωστόσο είναι η πίεση προς τους προμηθευτές. Στους κύκλους του λιανικού εμπορίου είναι γνωστές ήδη
τρεις- τέσσερις περιπτώσεις που
προμηθευτές δεν τα βρήκαν στις
συμφωνίες με αλυσίδα υπεραγορών
και απέσυραν από τα ράφια τους
τα προϊόντα τους. Σε επίπεδο συζητήσεων επανέρχεται η περίπτωση του Ορφανίδη, ο οποίος ενήργησε αλόγιστα και παρέσυρε με
την πτώχευση του σε οικονομική
καταστροφή αριθμό μικρών σε μέγεθος προμηθευτών οι οποίοι δεν
είχαν ισχυρό οικονομικό έρεισμα
πέραν των συμφωνιών με τα καταστήματα της πτωχεύσασας υπεραγοράς. Έχοντας λοιπόν πρόσφατες τις μνήμες προηγούμενων πρακτικών, προμηθευτές βλέπουν μάλλον με επιφυλακτικότητα την επεκτατική στρατηγική των υπεραγορών, καθώς βλέπουν σε αυτή, μια
τάση υπερβολής, ικανή να δημιουργήσει σε μακροπρόθεσμο επίπεδο στρεβλώσεις στην αγορά και
στο λιανικό εμπόριο της Κύπρου.
Εφόσον αυξάνεται η προσφορά,
και η ζήτηση παραμένει η ίδια,
τότε αναπόφευκτα δημιουργείται

η ανάγκη για μείωση των τιμών
μέσω εκπτώσεων και προσφορών.
Για να μπορέσει μια υπεραγορά να
προχωρήσει σε εκπτώσεις, πρέπει
προηγουμένως να έχει καταφέρει
να πείσει τον προμηθευτή σε μια
πιο συμφέρουσα συμφωνία. Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν
ότι αυτή η τακτική δεν μπορεί να
έχει θετικά αποτελέσματα και στο
τέλος θα αποβεί εις βάρος τόσο
των προμηθευτών όσο και των
ίδιων των υπεραγορών. Ίσως μαθαίνοντας από καταστάσεις του
παρελθόντος, υπάρχουν περιπτώσεις προμηθευτών οι οποίοι προχώρησαν στο άνοιγμα των δικών
τους καταστημάτων στα οποία τοποθετούν τα προϊόντα τους, μειώνοντας έτσι την έκθεση τους στις
υπεραγορές.

Κοινό μυστικό
Η εικόνα όπως περιγράφεται είναι κοινό μυστικό στους κύκλους
των προμηθευτών, ενώ συζητείται
και σε επίπεδο εμπορικών επιμελητηρίων. Πηγές αναφέρουν στην
«Κ», ωστόσο, ότι παραδοσιακά οι
σχέσεις μεταξύ προμηθευτών και
υπεραγορών είναι ευαίσθητες και
ότι με εξαίρεση τις μαύρες σελίδες
για το λιανικό, που προηγήθηκαν
των τελευταίων ημερών των υπεραγορών Ορφανίδη οι σχέσεις μεταξύ υπεραγορών και προμηθευτών
είναι καλές.
Σε συζητήσεις στους ίδιους κύκλους είναι γνωστή επίσης και η
ρήξη στις σχέσεις πρωταγωνιστών
και των δύο πλευρών, δηλαδή από
πλευράς των υπεραγορών και των
προμηθευτών, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αντικατάσταση κυπριακών προϊόντων από τα ράφια
των συγκεκριμένων υπεραγορών
και την αντικατάσταση τους με εισαγόμενα. Αυτή η εξέλιξη σύμφωνα
με τις εκτιμήσεις μπορεί να λειτουργήσει μόνο πρόσκαιρα, ενώ
θεωρείται ότι σε μακροπρόθεσμο
επίπεδο θα έχει αρνητικές συνέπειες τόσο για τον κλάδο, όσο και
για την οικονομία ευρύτερα.

Νέα σενάρια συγχωνεύσεων στις τηλεπικοινωνίες
Πώς η εξαγορά της μαλτέζικης Vodafone από την Monaco Telecom επηρεάζει την κυπριακή αγορά
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Έχει αναφερθεί στο πρόσφατο παρελθόν από παράγοντες των εταιρειών των τηλεπικοινωνιών ότι η
αγορά της Κύπρου είναι πολύ μικρή
για τον αριθμό των εταιρειών τηλεπικοινωνιών που δραστηριοποιούνται στην χώρα, ενώ έχει γίνει
λόγος κυρίως ανεπίσημα, για ενδεχόμενο συγχωνεύσεων μεταξύ
παικτών της αγοράς. Πρόκειται για
εκτίμηση η οποία βασίζεται και
στα αποτελέσματα της έρευνας
του Γραφείου Επιτρόπου Ρυθμίσεως
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και
Ταχυδρομείων, η οποία αποτυπώνει
τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία
των τεσσάρων παικτών στον τομέα
των τηλεπικοινωνιών. Για παράδειγμα η Cyta είναι πρώτη στους
συνδρομητές σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης, ακολουθεί η Cablenet και τρίτη η Primetel. Αυτό
είναι ακόμα και το αδύναμο χαρτί
της epic. Από την εταιρεία έχει τονιστεί ότι βρίσκεται στους στόχους

της η ενίσχυση της σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης. Στον τομέα
της κινητής τηλεφωνίας, το σκηνικό
διαμορφώνεται ως εξής. Την πρωτιά
διατηρεί η Cyta, ακολουθεί η epic,
η Primetel και στην τελευταία θέση
με πολύ χαμηλά ποσοστά είναι η
Cablenet. Θεωρείται λοιπόν έξυπνη
κίνηση για τους βασικούς παίκτες,
να κάνουν σκέψεις για συγχωνεύσεις ή εξαγορές, ειδικότερα από
την στιγμή που τα μερίδια δείχνουν
ότι κάποιοι είναι πιο δυνατοί στην
κινητή τηλεφωνία και κάποιοι άλλοι
στις υπηρεσίες σταθερού δικτύου.
Βάσει των δεδομένων, ένα από
τα σενάρια συγχώνευσης, ή συνεργασίας, θα ήταν αυτό μεταξύ
της epic και μικρότερων εταιρειών
όπως η Cablenet ή η Primetel. Αυτό
υπήρχε τουλάχιστον σε επίπεδο
σκέψεων μέχρι εσχάτως. Η κίνηση
της Monaco Telecom ωστόσο να
εξαγοράσει την Vodafone Μάλτας,
έχει ανατρέψει τις όποιες βλέψεις
και επιδιώξεις υπήρχαν για συνεργασία με την Cablenet εφόσον οι








Μετά την εξαγορά της
Vodafone στη Μάλτα, η
Monaco βάζει στην ουσία ταφόπλακα σε σενάρια συγχώνευσης epicCablenet.
ιδιοκτήτριες εταιρείες των δύο εταιρειών είναι ανταγωνιστές στην
αγορά της Μάλτας. Υπενθυμίζεται
ότι το 2014 η GO plc με έδρα την
Μάλτα ήρθε σε στρατηγική συμφωνία με την Cablenet μέσω της
οποίας εξασφάλισε μερίδιο της τάξης του 25% του μετοχικού κεφαλαίου της, ενώ η Monaco Telecom
προχώρησε τον Ιούλιο του 2018
στην εξαγορά της MTN Κύπρουνυν epic.

Το ποσό εξαγοράς έκλεισε στα 250 εκατομμυρίων ευρώ, ανεβάζοντας το

ύψος των επενδύσεων της Monaco Telecom στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,
σε πέραν του μισού δισ. σε περίοδο ενάμιση χρόνου.

Επενδύσεις μισού δισ. ευρώ
Η συμφωνία μεταξύ Monaco Te-

lecom και Vodafone Μάλτας ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ είναι ενώπιον της Εθνικής Αρχής Επικοινωνιών της Μάλτας για έγκριση. Το ποσό εξαγοράς
έκλεισε στα 250 εκατομμυρίων ευρώ, ανεβάζοντας το ύψος των επενδύσεων της Monaco Telecom στον
τομέα των τηλεπικοινωνιών, σε
πέραν του μισού δισ. σε περίοδο
ενάμιση χρόνου. Υπενθυμίζεται
ότι η επένδυση για εξαγορά της
epic τον περασμένο Ιούλιο ανήλθε
στα 260 εκατομμύρια ευρώ.
Όπως και στην περίπτωση της
εξαγοράς της κυπριακής MTN έτσι
και στην μαλτέζικη Vodafone, η
εταιρεία θα συνεχίσει να έχει την
ίδια επωνυμία για μια μεταβατική
περίοδο. Η συμφωνία είναι ενώπιον
της Εθνικής Αρχής Επικοινωνιών
της Μάλτας για έγκριση. Για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31
Μαρτίου 2019, η Vodafone Malta
είχε συνολικά έσοδα 82 εκατ. ευρώ,
και κέρδη προ φόρων ύψους 32
εκατ. ευρώ.
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Αρνητικά επιτόκια έρχονται μέσα στο 2020
Πρέπει να προειδοποιήσουν μέσω PSD2 οι τράπεζες ώστε να εφαρμόσουν χρεώσεις στους μεγάλους καταθέτες
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

κτικά και με χαμηλού ρίσκου επενδύσεις, με τις πιο συνήθεις να είναι
τα κοινοπρακτικά δάνεια σε πρότζεκτ του εξωτερικού.

Στο χορό της μετακύλησης χρεώσεων έναντι των μεγάλων καταθετών θα μπουν και οι κυπριακές τράπεζες με το νέο χρόνο. Αν και στην
αρχή όταν πρωτοανακοινώθηκαν
τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την αύξηση του
επιτοκίου επί των καταθέσεων που
«αποθηκεύονται» από 0,4% στο
0,5%, οι κυπριακές τράπεζες θα
άρχιζαν από αρχές του 2020, ενδεχομένως τελικά να αρχίσουν κοντά στα μέσα του καινούργιου χρόνου. Το βάρος πέφτει ουσιαστικά
στην Ελληνική Τράπεζα και στην

Εναλλακτικές επενδύσεις








Με την πορεία που
έχουν λάβει πλέον τα
επιτόκια, αφού είναι σε
ιστορικό χαμηλό, η ρευστότητα των τραπεζών
αποδείχτηκε βάρος.
Τράπεζα Κύπρου. Η πρώτη ανακοίνωσε επισήμως ότι θα προχωρήσει στην χρέωση των μεγάλων
της καταθετών, ενώ από την Αγία
Παρασκευή «σκέφτηκαν απλώς
φωναχτά» πως εξετάζουν το ενδεχόμενο. Η πραγματικότητα όμως
είναι πως και οι δύο θα προχωρήσουν αναπόφευκτα στις χρεώσεις
των μεγάλων καταθετών ανάμεσα
στο Μάρτη και Ιούνιο του 2020. Η
χρονική καμπή δεν έχει ιδιαίτερη
σημασία, απλώς θα γίνει περίπου
τρεις μήνες μετά την προειδοποίηση μέσω PSD2, δηλαδή μέσω της
ρύθμισης των υπηρεσιών πληρωμών στην Ευρωπαϊκή αγορά. Εκείνο
που έχει ιδιαίτερη σημασία, είναι

Η ΕΚΤ θέλει να ωθήσει τις τράπεζες να χρησιμοποιήσουν τη ρευστότητά τους για ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας

και να ενισχυθεί περεταίρω η αγορά κρατικών ομολόγων.
το ύψος της κατάθεσης, η οποία
θα θεωρείται μεγάλη. Δεν είναι θεμιτό, ωστόσο είναι πιθανό οι δύο
τράπεζες να ευθυγραμμίσουν το
όριο του «μεγάλου καταθέτη», ώστε
να είναι και ανταγωνιστικές σε
αυτό τον τομέα. Τραπεζικές πηγές
που δεν πρόσκεινται σε καμία από
τις δύο τράπεζες τόνισαν στην «Κ»
πως ενδεχομένως να υπάρξουν και
διαχωρισμοί ανάμεσα στους μεγάλους καταθέτες. Όπως είπαν, δεν
είναι τίποτα καθορισμένο ακόμα,
εντούτοις δεν έχουν όλοι οι μεγάλοι
καταθέτες το ίδιο προφίλ. Πρόβαλαν
το παράδειγμα ενός μεγάλου καταθέτη που απλώς έχει παρκαρισμένες τις καταθέσεις του στην

Η ΕΥ Κύπρου, εκ μέρους του πελάτη της, του Ιδρύματος
Έρευνας και Καινοτομίας, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΜΑΣ
Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) είναι ο
εθνικός φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και
καινοτομίας στην Κύπρο.
Ως εκτελεστικός βραχίονας του Συστήματος Διακυβέρνησης Έρευνας και Καινοτομίας, το ΙδΕΚ παρέχει
χρηματοδότηση και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας
προς την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα συνεισφέροντας στην επίτευξη του οράματος «να καταστεί
η Κύπρος μια δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία
με βασικούς πυρήνες ώθησης την έρευνα, την επιστημονική αριστεία, την καινοτομία, την τεχνολογική
ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα και να αποτελέσει
περιφερειακό κέντρο στους βασικούς αυτούς τομείς».
Η υλοποίηση της αποστολής του ΙδΕΚ επιτυγχάνεται
μέσα από τους βασικούς άξονες δραστηριοτήτων του
Ιδρύματος, οι οποίοι περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και
τη διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας, την υποστήριξη της
ένταξης κυπριακών ερευνητικών ομάδων και επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα και
πρωτοβουλίες, την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης
προς επιχειρήσεις και ερευνητικές ομάδες για ανάπτυξη
καινοτομίας, την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων,
τη μεταφορά γνώσης και τη διεθνή δικτύωση, καθώς
και την υλοποίηση δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης
του κοινού και ειδικών ομάδων – στόχων στα πιο πάνω
θέματα.

τράπεζα και ενός άλλου μεγάλου
καταθέτη που ναι μεν έχει πολλές
καταθέσεις στην εν λόγω τράπεζα,
αλλά έχει και άλλες συνεργασίες
με αυτήν. Όπως, εξυπηρετούμενο
δανεισμό, επενδύσεις σε ασφαλιστικά προϊόντα με εταιρεία θυγατρική της τράπεζας και άλλα επενδυτικά. Ο πρώτος όπως είπαν θα
τύχει ενός χειρισμού και ο δεύτερος
διαφορετικού. Με την πορεία που
έχουν λάβει πλέον τα επιτόκια, που
βρίσκονται σε ιστορικό χαμηλό,
όλη αυτή η ρευστότητα των τραπεζών αποδείχτηκε βάρος. Στοιχίζει
και δεν υπάρχουν πολλές εναλλακτικές για να τοποθετήσουν οι τράπεζες αυτή τη ρευστότητα, πόσω

μάλλον εάν αποδεικνύεται ιδιαιτέρως δύσκολο για να βρεθούν βιώσιμοι δανειολήπτες. Επιπρόσθετα,
μπορεί και για τις δύο τράπεζες να
ήταν μια καλή χρονιά φέτος και
να παρουσίασαν αρκετά κέρδη,
εντούτοις η ρευστότητα που υπάρχει στους ισολογισμούς τους στοιχίζει και πιέζει την κερδοφορία.
Άρα έχουμε το φαινόμενο ότι ενώ
η Ελληνική είναι μια μικρή Τράπεζα
για την Κύπρο, η Κύπρος είναι πολύ
μικρή για εμάς. Δεδομένου των παραπάνω, οι τράπεζες της Κύπρου,
γενικά και όχι μόνο αυτές οι δύο
μεγάλες, έχουν προχωρήσει στη
διοχέτευση αυτής της ρευστότητας
στο εξωτερικό. Ψάχνουν προσε-

Να στραφούν σε επενδύσεις
των καταθέσεών τους σε τραπεζικά
προϊόντα στοχεύουν οι εν λόγω
τράπεζες. Έχουν δομημένα επενδυτικά προϊόντα τα οποία είναι μετοχές, ξένο συνάλλαγμα, προϊόντα
σταθερού εισοδήματος και εμπορεύματα. Εκτός από τις χρεώσεις,
στην ουσία οι κυπριακές τράπεζες
υιοθετούν την πολιτική της ΕΚΤ.
Η ΕΚΤ θέλει να ωθήσει τις τράπεζες
να χρησιμοποιήσουν τη ρευστότητά τους για ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, ενώ την ίδια
ώρα να ενισχυθεί περαιτέρω η αγορά κρατικών ομολόγων. Σύμφωνα
με την πληροφόρηση που υπήρχε
μέχρι πρότινος, η Τράπεζα Κύπρου
ετοιμαζόταν να ανακοινώσει εναλλακτικά προϊόντα που εστιάζονται
σε δύο πυλώνες. Πρώτον, επενδυτικά πακέτα χαμηλού ρίσκου τα
οποία να απευθύνονται σε όλο το
φάσμα των πελατών, από μεσαίου
μεγέθους ιδιώτες μέχρι μεγάλες
επιχειρήσεις. Γι’ αυτό το σκοπό,
στην Αγία Παρασκευή σκέφτονταν
την αναβάθμιση συγκεκριμένων
μονάδων εντός της τράπεζας. Όσον
αφορά στους ιδιώτες, η Τράπεζα
Κύπρου είχε διαρρεύσει πως εξέταζε
επιλογές που σχετίζονται με ασφαλιστικά προϊόντα, ενώ τόνιζε και
το φορολογικό όφελος των πελατών
από τέτοιες επιλογές.
Η Ελληνική Τράπεζα από την
άλλη, παρουσιάζεται πιο έτοιμη
για τέτοια προϊόντα. Το Νοέμβριο
ανακοίνωσε συμφωνία με την Allianz Global Investors (AGI) για
την διάθεση επενδυτικών προϊόντων. Εκείνο το προϊόν, όπως πλη-

ροφορείται η «Κ», θα το λανσάρει
τον Ιανουάριο, το οποίο θα απευθύνεται σε ιδιώτες και σε ταμεία
προνοίας. Συμφώνησε για τη διάθεση, στην Κύπρο, μεριδίων (units)
οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες («ΟΣΕΚΑ»),
υπό τη διαχείριση της AGI.

Πολλές καταθέσεις
Τα τελευταία διαθέσιμα αποτελέσματα της Κεντρικής Τράπεζας
της Κύπρου αναφέρουν πως οι συνολικές καταθέσεις τον Οκτώβριο
του 2019 παρουσίασαν καθαρή μείωση 158,3 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση
με καθαρή αύξηση 304,1 εκατ. ευρώ
τον Σεπτέμβριο 2019. Ο ετήσιος
ρυθμός μεταβολής έφθασε στο
1,8%, σε σύγκριση με 2,7% τον Σεπτέμβριο 2019, ενώ το υπόλοιπο
των καταθέσεων τον Οκτώβριο
2019 έφθασε στα 48,6 δισ. ευρώ.
Τα συνολικά δάνεια τον Οκτώβριο 2019 παρουσίασαν καθαρή
μείωση 75 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση
με καθαρή αύξηση 27,6 εκατ. τον
Σεπτέμβριο 2019. Εντούτοις, ο
ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 1,3%, σε σύγκριση με 1,2% τον Σεπτέμβριο 2019, επειδή
η μείωση των δανείων ήταν κατά
πολύ μικρότερη από την αντίστοιχη
του περσινού Οκτωβρίου, η οποία
ανήλθε στο 1,1 δισ. ευρώ. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον
Οκτώβριο 2019 έφθασε στα 34,1
δισ. ευρώ.
Τέλος, για τον Οκτώβριο του
2019 το επιτόκιο για καταθέσεις
προθεσμίας έως ενός έτους από
νοικοκυριά παρουσίασε μείωση
στο 0,12%, σε σύγκριση με 0,16%
τον Σεπτέμβριο. Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοδοτικές εταιρείες σημείωσε
άνοδο στο 0,31%, σε σύγκριση με
0,13% τον Σεπτέμβρη του 2019.

Η ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ & ΠΑΚΕΤΟ ΑΠΟΛΑΒΩΝ

Ο Γενικός Διευθυντής είναι δυναμικός επαγγελματίας με ηγετικό εκτόπισμα, ο οποίος ευθύνεται
για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Ιδρύματος. Υποβάλλει προς το Δοικητικό
Συμβούλιο εισηγήσεις για τη διαμόρφωση της στρατηγικής και του προϋπολογισμού του Ιδρύματος
και μεριμνά για την ετοιμασία και την υλοποίηση του σχεδίου δράσης.
Αναπτύσσει αμφίδρομη επικοινωνία και συνεργασία με το σύνολο του οικοσυστήματος Έρευνας
και Καινοτομίας, καθώς και με συναφείς εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς και συνεισφέρει στην
ανάπτυξη και την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία.
Aναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή
της πολιτικής και των αποφάσεών του. Λαμβάνει στρατηγική καθοδήγηση από το Διοικητικό
Συμβούλιο και βρίσκεται συνεχώς σε στενή συνεργασία μαζί του.

• Παρέχονται πολύ ικανοποιητικές απολαβές και ωφελήματα, αναλόγως προσόντων.
• Το συμβόλαιο εργοδότησης είναι πενταετούς διάρκειας
με δικαίωμα ανανέωσης.
• Επιπρόσθετη ενθαρρυντική αμοιβή με βάση την απόδοση / επίτευξη των ετήσιων στόχων που θα τίθενται
από το Διοικητικό Συμβούλιο.
• Υπηρεσιακό αυτοκίνητο ή επίδομα αυτοκίνητου.

ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά
μέσω του πιο κάτω συνδέσμου, το αργότερο μέχρι 17
Ιανουαρίου, 2020.

• Τουλάχιστον 12 χρόνια εργασιακή εμπειρία, εκ των οποίων τουλάχιστον 7 σε υψηλόβαθμη
διευθυντική θέση με τεκμηριωμένη διοικητική και εκτελεστική εμπειρία. Ενδεικτικά, η εμπειρία
σε διευθυντική θέση δύναται να περιλαμβάνει τα πιο κάτω: εκπόνηση και υλοποίηση στρατηγικών
πλάνων και προϋπολογισμού, ανάπτυξη εργασιών και στρατηγικών συνεργειών, ευθύνη για
διαχείριση επιχειρησιακών μονάδων (businessunits), ευθύνη στη διαχείριση θεμάτων στο επίπεδο
του Διοικητικού Συμβουλίου ή και ανώτατης διοίκησης.
• Έχει εργαστεί στον τομέα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, επιχειρηματικότητας
ή/και διαχείρισης ερευνητικών κονδυλίων ή/και σε οργανισμό / επιχείρηση με τεχνολογικό /
ερευνητικό / καινοτόμο περιεχόμενο ή/και νεοφυή επιχείρηση.
• Πολύ καλή γνώση των κοινωνικο-οικονομικών δεδομένων, μέτρων και πολιτικών που επηρεάζουν
τον τομέα της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, σε
τοπικό και διεθνές επίπεδο.
• Έχει ηγετικό εκτόπισμα, με δυνατότητα να εμπνεύσει και να μετουσιώσει το όραμα του Ιδρύματος
σε στρατηγικό πλάνο και έχει εμπειρία στη διαχείριση αλλαγής σε επίπεδο οργανισμού και
κουλτούρας.
• Έχει άρτιες επικοινωνιακές δεξιότητες και κατέχει άριστη γνωση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
• Κατέχει πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν (Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα
ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
• Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ή επαγγελματικό τίτλο ή ισότιμο προσόν.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

https://eysurveytool.ey.com/wix/p5026785.aspx
Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής:
• Bιογραφικό σημείωμα.
• Συνοδευτική επιστολή (με φωτογραφία), η οποία να
περιλαμβάνει στοιχεία για το όραμα και τη φιλοδοξία
του υποψηφίου σχετικά με τη συγκεκριμένη θέση.
• Οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που να υποστηρίζουν
την αίτηση του υποψηφίου για τη συγκεκριμένη
θέση.
Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού
από την ομάδα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου
Δυναμικού της ΕΥ.
Σε συνεντεύξεις θα κληθούν μόνο οι επικρατέστεροι
υποψήφιοι και η όλη διαδικασία επιλογής και πρόσληψης
θα πραγματοποιηθεί με άκρα εχεμύθεια.
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Μια πολλά υποσχόμενη νέα αγορά

Οι επενδύσεις στη φαρμακευτική και βιομηχανική κάνναβη μπορούν να δημιουργήσουν χιλιάδες θέσεις
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ
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Σημαντικό ÓËØÃÊÏÕÇÖÄÓÏÇÇÍÕØ¦
ÎÇÐÃÇÚÎÝÕÖÕÃÇÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÚÇ
ËÖÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇÔÇÇÔÁÒÛËÏÙË
ÊËÑ¦ÊËÝÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËßØ×
ÓÄÔÕÙÚÎÔßØ×ÖÎÚÎÔÇÍÕØ¦
ÚÎÝÌÇØÓÇÑËßÚÏÑÂÝÑÇÏÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÝÑ¦ÔÔÇÈÎÝ ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÊÏËÑÊÏÑÂÙËÏÎÒÒ¦ÊÇ ÇÏ
ÍÏÇÚÃÒÁÓËÛÇÓÖÕØÕÆÙË"ÏÄÚÏ
ÇÔÑÇÏÚÕËÖËÔÊßÚÏÑÄËÔÊÏÇÌÁØÕÔÑÇÏÍÏÇÚÏÝÊÆÕÓÕØÌÁÝËÃÔÇÏ
ßÉÎÒÄÎßÒÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÙÚÎÓÃÇÑÇÚÎÍÕØÃÇÚÎ
ÌÇØÓÇÑËßÚÏÑÂÊËÔÁÞËÏÇÑÄÓÎ
ÐËÑÏÔÂÙËÏËÔ×ÙÚÎÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÑ¦ÔÔÇÈÎÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏ
ÂÊÎËÖËÔÊÆÙËÏÝÇÖÄÊËÑ¦ÊËÝÓËÙÇÃÕßÝÑÇÏÓÏÑØÕÆÝÖÇØÇÍÜÍÕÆÝ
ÓËÚÇÖØÕáÄÔÚÇÚÕßÝÄÓÜÝÔÇ
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏËÖÃÖÕÒÒÕÆÝÓÂÔËÝ
ÙËÍÑØÃàÇà×ÔÎ®
ÖÄÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕÚÕß
ÄÚÇÔÞÕØÎÍÂÛÎÑÇÔÕÏÖØ×ÚËÝ
¦ÊËÏËÝÁÍÑØÏÙÎÝËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝ

ÍÏÇÚÎÔÑÇÒÒÏÁØÍËÏÇÑÇÏÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂÚËÒÏÑ×ÔÖØÕáÄÔÚÜÔÌÇØÓÇÑËßÚÏÑÂÝÑ¦ÔÔÇÈÎÝÕÇØÏÛÓÄÝÚÜÔËÍÑØÃÙËÜÔÁÞËÏÌÚ¦ÙËÏ
ÚÏÝÙßÔÕÒÏÑÂÁÑÚÇÙÎÚÜÔ
ËÖËÔÊÆÙËÜÔÖÕßÁÞÕßÔËÍÑØÏÛËÃ
ËÃÔÇÏÙÚØÁÓÓÇÚÇËÔ×
ÎÑÇÒÒÏËØÍÕÆÓËÔÎÁÑÚÇÙÎÖÕß
ÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÙËÇßÚÁÝÄÒËÝÙË
ÑÒËÏÙÚÁÝËÑÚ¦ÙËÏÝÖÕßËÃÔÇÏÑÇÚ¦È¦ÙÎÛËØÓÕÑÂÖÏÇÌÚ¦ÔËÏÚÇ
 ÙÚØÁÓÓÇÚÇ
¬ÎÔÖØÜÚÕÑÇÛËÊØÃÇÁÞËÏÕ§ÕÓÄÝ ÏÒÑÃÝÄÖÕßÁÞÕßÔÞÕØÎÍÎÛËÃÇÖÄÚÏÝ¦ÊËÏËÝÁÍÑØÏÙÎÝ
ËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÇÑÕÒÕßÛËÃÕ§ÕÓÄÝÕÏÜÚÃÇÝÓË¦ÊËÏËÝÇÖÄ
¦ÊËÏËÝÁÞÕßÔÞÕØÎÍÎÛËÃÙËËÚÇÏØËÃËÝÖÕßËÖÏÛßÓÕÆÔÔÇËÖËÔÊÆÙÕßÔÙÚÕßÝÔÕÓÕÆÝ ÕØÏÔÛÃÇÝ
ÞÇãÇÝßÈÕÃÇÝÑÇÏÇØÃÙÎÝ
ËÔ×ÇÖÄÓÃÇ¦ÊËÏÇÁÞËÏÊÕÛËÃÙË
ËÖËÔÊÆÙËÏÝÙÚÕßÝÔÕÓÕÆÝ¡ÇÍÔÎÙÃÇÝÇÑÜÔÃÇÝËÙÖØÜÚÃÇÝÏÚÜÒÕÇÑÇØÔÇÔÃÇÝ¬ØÏÑ¦ÒÜÔËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝ²ÇÒÑÏÊÏÑÂÝ

«Αγκάθι» η
καθυστέρηση
μιας ΚΥΑ που αφορά
τα επίπεδα της
τετραϋδροκανναβινόλης στα τρόφιμα.
ÚÚÏÑÂÝ¢ÜÑÃÊÇÝÁÒÒÇÝ²ÇÔÃÜÔÑÇÏÒËÃÇÝ ©ÏÙßÔÕÒÏÑÁÝ
ËÖËÔÊÆÙËÏÝËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏÓÖÕØËÃ
ÔÇÇÔÁÒÛÕßÔÙËÖËØÃÖÕßÊÏÙ
ËßØ×ÑÇÏÔÇÊÎÓÏÕßØÍÎÛÕÆÔÁÜÝ
ÑÇÏÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝËÔÏÙÞÆÕÔÚÇÝÚÎÔÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÑÇÏ
ÊÃÔÕÔÚÇÝàÜÂÙÚÎÔÖËØÏÌÁØËÏÇ
¬ÇÖÇØÇÖ¦ÔÜËÃÔÇÏÇÔÇÓÌÃÈÕÒÇ
ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ËÔÛÇØØßÔÚÏÑ¦ÇÒÒ¦
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÇÑÄÓÎÙÚÕËÖÃÖËÊÕ
ÚÎÝÛËÜØÃÇÝßÖÄÚÎÔÁÔÔÕÏÇÄÚÏ
ÑÇÓÃÇÓÕÔ¦ÊÇÊËÔÁÞËÏßÒÕÖÕÏÎÛËÃÇßÚÄÛÇÖØÁÖËÏÔÇÍÃÔËÏËÔÚÄÝ
ËÚ×ÔÇÖÄÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÛÇÒ¦-

ÈÕßÔÚÎÙÞËÚÏÑÂÁÍÑØÏÙÎ©ÚÇÔ
ÍÃÔÕßÔÕÏÓÕÔ¦ÊËÝÛÇÖØÁÖËÏÙÚÎ
ÙßÔÁÞËÏÇÔÇßÖÕÈ¦ÒÕßÔÇÃÚÎÙÎ
ÁÍÑØÏÙÎÝÒËÏÚÕßØÍÃÇÝ
ÚÎÔÑÇÚÎÍÕØÃÇÚÎÝÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÝÑ¦ÔÔÇÈÎÝÎÕÖÕÃÇÖØÕÕØÃàËÚÇÏÑßØÃÜÝÍÏÇÚÎÔÖÇØÇÙÑËßÂ
ÚØÕÌÃÓÜÔÑÇÏÑÇÒÒßÔÚÏÑ×ÔÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏÚÕÇÔÚÃÛËÚÕÖØÄÈÒÎÓÇ!
±Ö¦ØÞËÏÓËÔÎÖÇØÇÍÜÍÂÎÖØ×ÚÎÆÒÎÍÏÇÚÇÖÇØÇÖ¦ÔÜÖØÕáÄÔÚÇÄÓÜÝËÑÑØËÓËÃËÊ×ÑÇÏÖÕÒÒÕÆÝÓÂÔËÝÎÁÑÊÕÙÎÚÎÝÑÕÏÔÂÝ
ßÖÕßØÍÏÑÂÝÇÖÄÌÇÙÎÝÍÏÇÚÇËÖÃÖËÊÇÚÎÝÚËÚØÇâÊØÕÑÇÔÔÇÈÏÔÄÒÎÝ;/*ÙÚÇÚØÄÌÏÓÇÙËËÌÇØÓÕÍÂÚÕßÙÞËÚÏÑÕÆÖÕØÃÙÓÇÚÕÝ
ÚÎÝËÖÏÚØÕÖÂÝÚÕßßÖÕßØÍËÃÕß
ÍØÕÚÏÑÂÝÔ¦ÖÚßÐÎÝÑÇÏ¬ØÕÌÃÓÜÔÚÕÕÖÕÃÕÁÞËÏÖÇØÇÊÕÛËÃ
ÇÖÄÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÚÕß 
ÓÎÁÑÊÕÙÎÚÎÝ ±ÁÞËÏÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÙÚØËÈÒ×ÙËÏÝÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÑÇÏËÓÖÄÊÏÇËÏÙÄÊÕßÑßØÃÜÝÙÚÕßÝËÍÞ×ØÏÕßÝ
ÖÇØÇÍÜÍÕÆÝÇÌÕÆÚÎÔÃÊÏÇ×ØÇ

ÚÇËÏÙÇÍÄÓËÔÇÖØÕáÄÔÚÇÑ¦ÔÔÇÈÎÝÓÖÕØÕÆÔÔÇÑßÑÒÕÌÕØÕÆÔ
ËÒËÆÛËØÇ¬ÏÝËÖÄÓËÔËÝÎÓÁØËÝ
ËÑÖØÄÙÜÖÕÏÚÎÝßÖÄÙÆÙÚÇÙÎ
ÇÔËÒÒÇÊÏÑÂÝÔÜÙÎÝÇØÇÍÜÍ×Ô ¦ÔÔÇÈÎÝÛÇËÖÏÊÏ×ÐÕßÔ
ÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝÓËÇØÓÄÊÏÕßÝÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÚÜÔßÖÕßØÍËÃÜÔÍØÕÚÏÑÂÝÔ¦ÖÚßÐÎÝÑÇÏ¬ØÕÌÃÓÜÔ
ÑÇÏÔ¦ÖÚßÐÎÝÑÇÏÖËÔÊÆÙËÜÔ
¦ÔÊËÔËßÕÊÜÛÕÆÔÇßÚÁÝÕÏÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÖ¦ÔÚÜÝËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÛÇÔÄÔÇÖØÕÙÌÆÍÕßÔÙÚÎÏÑÇÏÕÙÆÔÎÑÇÚ¦ÚÎÝÖÕÒÏÚËÃÇÝÑÇÛ×Ý
ÚÎÝËÖÏØØÃÖÚÕßÔËßÛÆÔÎÍÏÇÊÎÓÏÕßØÍÃÇÙßÔÛÎÑ×ÔÇÛÁÓÏÚÕßÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆÖÕßÁÞËÏÜÝÙßÔÁÖËÏÇ
ÊÏÇÌßÍÄÔÚÇÑÁØÊÎÍÏÇÚÕßÝËÍÞ×ØÏÕßÝÖÇØÇÍÜÍÕÆÝ
ÂÓËØÇ ÙÚÎÔ ÒÒ¦ÊÇ ÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÖËØÃÚÕßÝ
ÖÇØÇÍÜÍÕÆÝËÔ×ÎÙßÔÕÒÏÑÂÁÑÚÇÙÎÖÕßÑÇÒÒÏËØÍËÃÚÇÏÓË
ÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÑ¦ÔÔÇÈÎßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÙËÖËØÃÖÕß
ÙÚØÁÓÓÇÚÇ

Σε θέση μάχης οι πολυεθνικές για τα νέα προϊόντα σε τρόφιμα, καλλυντικά

Τα ποτά
Το 2018iÑÂËÑ³iØÑo¨ÒØ³ÐÉ~ÒÑKiÊ³ÑÑ~ÌÐi
TÉ³{~ÒTÑÐiÜÊV³ÑdlÉ~Ñ³
ÙÜÒ¨{ÑÑo~ÐËØ o³ÊÇÈÚ{ËÑÝv_º©_¦wº©Rv
Ñ¨ÒoÉ{³iºXÀ_x©_¦ÂÉ~ËiÉ³iÈÉ¨oÑËÑÐÉ³i
~ÑÑÙ{~ÊÉ³Ñ{¨ÉËÑ×Ñ¨ÐÑ~ÉÈ³{~ÊØ~ÒÑKiØ/x¦>Ão{Ñ³i
ÉÓÙÈiÆÆÉ~Ñ³ÙÜÑ¨Ë
³iÓ¨ÉÈÑ³ÈÉ¨{ÓTÈ³É³¨ÑÕÙ¨~ÑÑK{ÌÜi

Μπορεί ÙÚÎÔ ÒÒ¦ÊÇ ÔÇ ÁÞËÏ
ÊÕÛËÃÓÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝÏÊÏÇÃÚËØÎ
ÈÇØÆÚÎÚÇ ÙÚÎÔ ÖØÕÙÁÒÑßÙÎ
ËÖËÔÊÆÙËÜÔÙÚÎÌÇØÓÇÑËßÚÏÑÂ
Ñ¦ÔÔÇÈÎÄÓÜÝÚÎÔÃÊÏÇ×ØÇÙÚÕ
ËÐÜÚËØÏÑÄÕÏÓËÍ¦ÒËÝÖÕÒßËÛÔÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÕÆÔÔÇÒ¦ÈÕßÔÛÁÙÎ
ÍÏÇÔÇÓÎÔÞ¦ÙÕßÔÓËØÃÊÏÇÇÖÄ
ÚÇÖØÕáÄÔÚÇÑÇÒÒßÔÚÏÑ×ÔÑÇÏ
ÚØÕÌÃÓÜÔÖÕßÁÞÕßÔÜÝÈÇÙÏÑÄ
ÙßÙÚÇÚÏÑÄÚÎÔÑ¦ÔÔÇÈÎ
ÚÎÔÑÇÚÎÍÕØÃÇÚÜÔÑÇÒÒßÔÚÏÑ×ÔÎÑ¦ÔÔÇÈÎÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÜÝÚÕÌßÙÏÑÄÙÕÆÖËØÙßÙÚÇÚÏÑÄ®ÓËÞØÂÙÎÑßØÃÜÝÙÚÇ
ÖØÕáÄÔÚÇÖËØÏÖÕÃÎÙÎÝÊÁØÓÇÚÕÝ
ÇÔÑÇÏÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÇÏÇÑÄÓÎÑÇÏÙÚÎÔ
ÖÇØÇÙÑËßÂÇØÜÓ¦ÚÜÔ
ØÞÏÑ¦ÒÄÍÜÚÕßÌÄÈÕßÓÂ-

ÖÜÝÚÇÑÇÒÒßÔÚÏÑ¦ÓËÑ¦ÔÔÇÈÎ
ÙßÔÊËÛÕÆÔÙÚÎÙßÔËÃÊÎÙÎÚÜÔ
ÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×ÔÓËÚÎÔßÖÕÑÕßÒÚÕÆØÇÚÎÝÞØÂÙÎÝÑ¦ÔÔÇÈÎÝÜÝ
ÉßÞÇÍÜÍÏÑÕÆÓÁÙÕß®ÕÏÓËÍ¦ÒÕÏÖÇÃÑÚËÝ®ÊËÔËÔËÖÒ¦ÑÎÙÇÔ
ÙËÇßÚÂÚÎÔÇÍÕØ¦ÇÌÂÔÕÔÚÇÝ
Þ×ØÕÙËÓÏÑØÄÚËØËÝËÚÇÏØËÃËÝ
¬ÕÚËÒËßÚÇÃÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÜÙÚÄÙÕÕÏÓËÍ¦ÒËÝËÚÇÏØËÃËÝÚÕßÑÒ¦ÊÕßÊÏËØËßÔÕÆÔÚÏÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝ
ÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÃÎÙÎÝÙÚÇÑÇÒÒßÔÚÏÑ¦ÓËÑ¦ÔÔÇÈÎÓÁÙÜËÐÇÍÕØ×ÔÂÓÁÙÜÚÎÝÙÆÙÚÇÙÎÝ
ÑÕÏÔÕÖØÇÑÚÏÑ×ÔÙÞÎÓ¦ÚÜÔÓË
ÓÏÑØÄÚËØËÝËÚÇÏØËÃËÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÖÒÁÕÔÖØÄÙÌÇÚÎÁÑÛËÙÎÚÎÝ7YVOPIP[PVU
7HY[ULYZÎÖÇÍÑÄÙÓÏÇÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÖØÕáÄÔÚÜÔÕÓÕØÌÏ¦ÝÓË

Το 2024 η αξία της
παγκόσμιας αγοράς
τροφίμων με κάνναβη
θα φτάσει τα 4,7 δισ.
δολάρια.
Ñ¦ÔÔÇÈÎËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏÛÇÌÚ¦ÙËÏ
ÚÕÙÚÇ  ËÑÇÚÊÕÒ¦ØÏÇ
ÕÒÆÓËÍÇÒÆÚËØÎËÃÔÇÏÎÇÍÕØ¦ÚÜÔÚØÕÌÃÓÜÔÎÕÖÕÃÇÄÓÜÝ
ÑÏÔËÃÚÇÏÙËÍÑØÃàÇà×ÔÎ®ÄÞÏ
ÓÄÔÕÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÇÒÒ¦ÑÇÏÙË
¦ÒÒËÝÞ×ØËÝ ÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝ
ËÑÚÏÓÂÙËÏÝ ÚÎÝ ÁÑÛËÙÎÝ ÚÎÝ
7YVOPIP[PVU7HY[ULYZÎÖÇÍÑÄÙÓÏÇÇÍÕØ¦ÚØÕÌÃÓÜÔÓËÑ¦ÔÔÇ-

ÈÎËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏÌÁÚÕÝÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÙËÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÑÇÏ
ÁÜÝÚÕÎÇÐÃÇÚÎÝÛÇÌÚ¦ÙËÏ
ÚÇÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇ ÇÏÙËÇßÚÂÚÎÔÑÇÚÎÍÕØÃÇÖØÕáÄÔÚÜÔÕÏ
ÓËÍ¦ÒËÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÚØÕÌÃÓÜÔ
ËÓÌÇÔÃÙÚÎÑÇÔÊÏÙÚÇÑÚÏÑÁÝÇÌÂÔÕÔÚÇÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄÖËÊÃÕÊØ¦ÙÎÝÙËÔËÕÌßËÃÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÚÕßÑÒ¦ÊÕßÚÎÔßØ×ÖÎÚÇ
ÚØÄÌÏÓÇÖÕßÖËØÏÁÞÕßÔÑ¦ÔÔÇÈÎßÖ¦ÍÕÔÚÇÏÙÚÎÔÑÇÚÎÍÕØÃÇ
ÚÜÔÒËÍÄÓËÔÜÔÔÁÜÔÚØÕÌÃÓÜÔ®
UV]LSMVVKÑ¦ÚÏÖÕßÙÎÓÇÃÔËÏ
ÄÚÏÛÇÖØÁÖËÏÔÇÖËØÔÕÆÔÇÖÄ
ÇßÙÚÎØÁÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÁÍÑØÏÙÎÝ
ÑÇÏÇÊËÏÕÊÄÚÎÙÎÝ
©ÏÖÇØÇÍÜÍÕÃÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÝ
Ñ¦ÔÔÇÈÎÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇàÎÚÕÆÔ
ÔÇÛËÙÓÕÛËÚÎÛËÃÜÝÓÁÍÏÙÚÕËÖÏ-

ÚØËÖÄÓËÔÕÄØÏÕÖËØÏËÑÚÏÑÄÚÎÚÇÝ
ÙËÚËÚØÇâÊØÕÑÇÔÔÇÈÏÔÄÒÎÚÕ
 ÍÏÇÚÇÙßÙÚÇÚÏÑ¦ÚØÕÌÃÓÜÔÚÇËÒÇÏÕÆÞÇËÑÞßÒÃÙÓÇÚÇ
ÑÇÏÚÕÔÇÔÛÄÇÖÄÖÕÏÑÏÒÃËÝÑÇÚÇÒÄÍÕßßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝ
ÖÕßÌÚ¦ÔËÏÙÚÕÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚÂ
ÜÝÚËÒÏÑÄÖØÕáÄÔÖÞÜÝÇÌÁÉÎÓÇÚÙ¦Ï
ÖÃÙÎÝàÎÚÕÆÔÔÇÈËÒÚÏÜÛËÃÎ
ßÒÏÑÕÚËÞÔÏÑÂßÖÕÊÕÓÂÚÕßËÔÏÑÕÆ²ÎÓËÃÕßÚÕß Ø¦ÚÕßÝ×ÙÚË
ÔÇÓÖÕØËÃÔÇÑ¦ÔËÏÖÕÙÕÚÏÑÂ
ÇÔ¦ÒßÙÎÚÜÔÑÇÔÔÇÈÏÔÕËÏÊ×Ô
ÄÞÏÓÄÔÕÖÕÏÕÚÏÑÂÄÖÜÝÑ¦ÔËÏ
ÓÁÞØÏÙÂÓËØÇÑÇÏÔÇÓÖÕØËÃÔÇ
ÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏ¦ÓËÙÇÚÇÖØÕáÄÔÚÇ
ÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÝÑ¦ÔÔÇÈÎÝÓËÖËØÏËÑÚÏÑÄÚÎÚÇÙËÚËÚØÇâÊØÕÑÇÔÔÇÈÏÔÄÒÎÓÏÑØÄÚËØÎÇÖÄ 

Θετικοί οι Ευρωπαίοι καταναλωτές, αλλά ζητούν αυστηρό πλαίσιο ελέγχου
Οχι μόνοÍÏÇÚÕßÝÒÒÎÔËÝÇÒÒ¦
ÙßÔÕÒÏÑ¦ÍÏÇÚÕßÝßØÜÖÇÃÕßÝ
ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÎÞØÂÙÎÚÎÝÑ¦ÔÔÇÈÎÝÄÞÏÜÝÔÇØÑÜÚÏÑÕÆÇÒÒ¦ÜÝ
ÙßÙÚÇÚÏÑÕÆÙËÌ¦ØÓÇÑÇÚØÄÌÏÓÇÑÇÏÑÇÒÒßÔÚÏÑ¦ËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÔÁÕ
ßÚÄÝ¦ÒÒÜÙÚËËÃÔÇÏÑÇÏÁÔÇÝ
ÇÖÄÚÕßÝÈÇÙÏÑÕÆÝÒÄÍÕßÝÖÕßÎ
ËßØÜÖÇáÑÂÇÍÕØ¦ÓÏÇÇÍÕØ¦
ËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÛËÜØËÃÚÇÏÄÚÏÖÇØÕßÙÏ¦àËÏËÐÇÏØËÚÏÑÂÊßÔÇÓÏÑÂÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ
ÔÑÇÏÖ¦ÔÜÇÖÄÚÕßÝÓÏÙÕÆÝ
ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÙÚÎÔßØ×ÖÎÚÕ
 ÍÔÜØÃàÕßÔÍÏÇÚÏÝËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÁÝÚÏÝÔÄÓÏÓËÝ®ÞØÂÙËÏÝÚÎÝ
Ñ¦ÔÔÇÈÎÝÓÄÒÏÝÚÕ ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÖÇÔËßØÜÖÇáÑÂÁØËßÔÇ
ÚÎÝ5L^-YVU[PLY+H[HÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÎ ®ÁÞËÏÊÕÑÏÓ¦ÙËÏ

ÖØÕáÄÔÚÇÓËÑ¦ÔÔÇÈÎÒÒÜÙÚË
ÚÕ ÄÙÜÔÁÞÕßÔÊÕÑÏÓ¦ÙËÏ
ÖØÕáÄÔÚÇÓËÑ¦ÔÔÇÈÎÚÕÁÞÕßÔ
ÖØ¦ÐËÏÓÄÒÏÝÚÕßÝÚËÒËßÚÇÃÕßÝÁÐÏ
ÓÂÔËÝ¬Õ ÊÕÑÃÓÇÙËÖØÕáÄÔÚÇ
Ñ¦ÔÔÇÈÎÝÍÏÇÇÔÇÑÕÆÌÏÙÎÇÖÄ
ÚÕÔÖÄÔÕËÔ× ÍÏÇÓËÃÜÙÎ
ÚÕß¦ÍÞÕßÝ¬Õ ÄÙÜÔÁÞÕßÔ
ÊÕÑÏÓ¦ÙËÏÖØÕáÄÔÚÇÑ¦ÔÔÇÈÎÝÊÂÒÜÙËÄÚÏËÃÞÇÔÛËÚÏÑÄÇÔÚÃÑÚßÖÕ
ÙÚÎÔÖÕÏÄÚÎÚÇàÜÂÝÚÕßÝ
©ÏßØÜÖÇÃÕÏÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÔÇÁÞÕßÔÛËÚÏÑÂ¦ÖÕÉÎÍÏÇÚÇÖØÕáÄÔÚÇÑ¦ÔÔÇÈÎÝ
ÇØÑËÃÇßÚ¦¶ËÏÊÏÑ¦ÄÚÇÔÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÖØÕáÄÔÚÇÌÇØÓÇÑËßÚÏÑÂÝ
Ñ¦ÔÔÇÈÎÝÖÕßÁÞÕßÔÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÖËØÏËÑÚÏÑÄÚÎÚÇÙËÚËÚØÇâÊØÕÑÇÔÔÇÈÏÔÄÒÎ¶ÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏ
ÙËÇßÙÚÎØÄÖÒÇÃÙÏÕËÒÁÍÞÕßÏ-

ÊÏÑÄÚËØÇÚÕ ÊÎÒ×ÔËÏÄÚÏÛÇ
ÖØÁÖËÏÔÇÞÕØÎÍÕÆÔÚÇÏÑÇÚÄÖÏÔ
ÙßÔÚÇÍÂÝÏÇÚØÕÆËÔ×ÓÄÒÏÝÁÔÇ
 ÊÎÒ×ÔËÏÄÚÏÊËÔÖØÁÖËÏÇßÚ¦
ÚÇÖØÕáÄÔÚÇÔÇÔÕÓÏÓÕÖÕÏÎÛÕÆÔ
ÖÃÙÎÝÚÕ
ÊÎÒ×ÔËÏÄÚÏÚÇ
ÖØÕáÄÔÚÇÑ¦ÔÔÇÈÎÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ËÒÁÍÞÕÔÚÇÏÙÞÕÒÇÙÚÏÑ¦ÇÖÄËÏÊÏÑ¦ËØÍÇÙÚÂØÏÇ¬ÇÖÏÕÊÎÓÕÌÏÒÂ
ÖØÕáÄÔÚÇÑ¦ÔÔÇÈÎÝÓËÚÇÐÆÚÜÔ
ßØÜÖÇÃÜÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×ÔËÃÔÇÏÚÕ
ÁÒÇÏÕÑÇÏÈ¦ÓÓÇÑ¦ÔÔÇÈÎÝ 
ÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÚÇÞ¦ÖÏÇÑÇÏÕÏÑ¦ÉÕßÒËÝ ÕÇÔÛÄÝÑ¦ÔÔÇÈÎÝ
 ÑÇÏÚÇÙÚßÒÄÇÚÓÃÙÓÇÚÕÝ
 ÚÎÔÇÍÕØ¦ßÖ¦ØÞËÏÓËÍ¦ÒÎÖÕÏÑÏÒÃÇÖØÕáÄÔÚÜÔÇÑÄÓÎÑÇÏ
ÙÚÇÍÄÔËÝÍÏÇÚÇÓ¦ÚÏÇÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚØÕÌÁÝÍÏÇà×ÇÙßÔÚØÕÌÏ¦Ý©ÙÕ
ÎÇÍÕØ¦ÜØÏÓ¦àËÏÓÁÔËÏÔÇÊÕÆÓË

Η διαχείριση του πόνου
αλλά και η ανακούφιση
από αυτόν είναι
ο κύριος λόγος που
οι καταναλωτές αναζητούν φαρμακευτική
κάνναβη.
ÖÕÏËÝÇÖÄÚÏÝÇÔÇÊßÄÓËÔËÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝÛÇÓËÚÇÚØÇÖÕÆÔÙËÎÍÁÚËÝ
ÚÎÝÇÍÕØ¦Ý¦ÔÚÜÝÚÇÊËÊÕÓÁÔÇ
ÊËÃÞÔÕßÔÄÚÏÛÇßÖ¦ØÞËÏÙÎÓÇÔÚÏÑÂËßÑÇÏØÃÇÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎ
ËÏÊÏÑ×ÔÑÇÚÎÍÕØÏ×ÔÖØÕáÄÔÚÜÔ
ÖÕßÛÇÙÚÕÞËÆÕßÔÙßÍÑËÑØÏÓÁ-

ÔËÝÕÓ¦ÊËÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×ÔÑÇÏËÏÊÏÑÁÝÞØÂÙËÏÝ®ËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÕÏ
ÙßÍÍØÇÌËÃÝÚÎÝÁÑÛËÙÎÝ
ÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÕßÖÄÔÕßÑÇÏÎ
ÇÔÇÑÕÆÌÏÙÎÇÖÄÇßÚÄÔËÃÔÇÏÕ
ÑÆØÏÕÝÒÄÍÕÝÖÕßÕÏÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝ
ÇÖÕàÎÚÕÆÔÖØÕáÄÔÚÇÌÇØÓÇÑËßÚÏÑÂÝÑ¦ÔÔÇÈÎÝËÔ×ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÑÃÔÎÚØÕËÃÔÇÏÎÑÇÚÇÖÕÒÁÓÎÙÎÚÕß
¦ÍÞÕßÝËÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÚÇ
ÙÑËß¦ÙÓÇÚÇÑÇÚÇÔÇÒ×ÔÕÔÚÇÏÍÏÇ
ÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÙßÓÖÚÜÓ¦ÚÜÔ
ÞØÄÔÏÜÔÇÙÛËÔËÏ×Ô ËÔ×ÁÔÇ
 ÒÇÓÈ¦ÔËÏÌÇØÓÇÑËßÚÏÑÂÑ¦ÔÔÇÈÎÍÏÇÚÎÛËØÇÖËÃÇÇÙÛËÔËÏ×Ô
ÎÓÇÔÚÏÑÄËÃÔÇÏÚÕÖÕÙÕÙÚÄ 
ÑÇÏÄÙÜÔÖÇÃØÔÕßÔÌÇØÓÇÑËßÚÏÑÂ
Ñ¦ÔÔÇÈÎÜÝÖØÕÒÎÖÚÏÑÄÓÁÙÕÍÏÇ
Ñ¦ÖÕÏËÝÔÄÙÕßÝ
¡ËÚÇÐÆÄÙÜÔÑ¦ÔÕßÔÞØÂÙÎ

ÌÇØÓÇÑËßÚÏÑÂÝÑ¦ÔÔÇÈÎÝÍÏÇÏÇÚØÏÑÕÆÝÒÄÍÕßÝÚÕ ÂÚÇÔÍÏÇ
ÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÕßÒÚÙÞ¦ÏÓËØÚÕ ÍÏÇÚÎÔ(3:ÇÓßÕÚØÕÌÏÑÂÖÒ¦ÍÏÇÙÑÒÂØßÔÙÎÑÇÏ
ÚÕ ÍÏÇÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÎÝ
ËÖÏÒÎÉÃÇÝÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÊÏËØËßÔÂÛÎÑËÑÇÏÚÕÖÕÙÄ
ÖÕßÊÇÖÇÔÕÆÔÓÎÔÏÇÃÜÝÕÏßØÜÖÇÃÕÏÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÍÏÇÚÎÔÇÍÕØ¦
ÖØÕáÄÔÚÜÔÓËÑ¦ÔÔÇÈÎ¬Õ 
ÊÇÖÇÔ¦ÒÏÍÄÚËØÕÇÖÄËßØ×
ÚÕÔÓÂÔÇËÑÚÜÔÕÖÕÃÜÔÚÕ 
ÐÕÊËÆËÏÇÖÄÁÜÝ ËßØ×ÚÕ
 Ñ¦ÚÜÇÖÄËßØ×ÑÇÏÚÕ 
ÇÖÄÁÜÝ ËßØ×ÔÇßÉÎÒÄ
ÖÕÙÕÙÚÄÚÕ ÊÎÒ×ÔËÏÄÚÏÛÇ
ÊÇÖÇÔ¦ÖËØÏÙÙÄÚËØÇÞØÂÓÇÚÇÍÏÇ
ÚÎÔÇÍÕØ¦ÖØÕáÄÔÚÜÔÓËÑ¦ÔÔÇÈÎ
ÚÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝÁÐÏÓÂÔËÝ
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ΔΙΕΘΝΗ

9 στις 10 κενές
θέσεις εργασίας
καλύπτονται
σε ένα μήνα
ΣημαντικήÓËÃÜÙÎÙÚÕÔÞØÄÔÕÑ¦ÒßÉÎÝÓÏÇÝÑËÔÂÝÛÁÙÎÝÇÖÄÚÏÝ
ËÒÒÎÔÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÑÇÚÇÍØ¦ÌËÏÎËÚÂÙÏÇÁØËßÔÇÚÎÝ(KLJJV
ÖÕßÍÏÇÎÙßÔËÞÂÞØÕÔÏ¦ÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÚÏÝÇÖÄÉËÏÝËØÍÕÊÕÚ×ÔÇÒÒ¦ÑÇÏËØÍÇàÕÓÁÔÜÔ¬ÎÔ
ÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÈÁÈÇÏÇÎËÆØËÙÎ
ËØÍÇÙÃÇÝÍÏÇÇßÚÕÆÝÖÕßËÃÔÇÏ
¦ÔËØÍÕÏÑÇÛßÙÚËØËÃÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇØ¦ÒÒÎÒÇÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏ
Ú¦ÙÎßÖÕÞ×ØÎÙÎÝÙÚÇÖÕÙÕÙÚ¦
ÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÖÕßÇÔÇàÎÚÕÆÔ
ËØÍÇÙÃÇËÑÚÄÝÒÒ¦ÊÇÝÑÇÛ×Ý
ÑÇÏÓËÚÇÙÚØÕÌÂÙÚÎÔÉßÞÕÒÕÍÃÇÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÓËÓËÃÜÙÎÚÎÝ
ÊÏÙÚÇÑÚÏÑÄÚÎÚÇÝÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÍÏÇÚÎÔÑ¦ÒßÉÎÚÜÔÛÁÙËÜÔ¦ÔÚÜÝÁÔÇÝÙÚÕßÝÚÁÙÙËØÏÝ
ËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÑÇÏÇÔÁØÍÕßÝÇÔÇàÎÚÕÆÔËØÍÇÙÃÇÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ
ÔÇÒßÚÏÑ¦ÑÇÏÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇ
ÙßÓÖËØ¦ÙÓÇÚÇÚÎÝÁØËßÔÇÝÖÕß
ÖÇØÕßÙÏ¦ÙÚÎÑËÎÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇ
ÚÜÔËÚÇÏØËÏ×Ô ËÔÊÏÇÌËØÄÚÇÔÔÇÙÚËÒËÞ×ÙËÏÑ¦ÖÕÏÕÚÓÂÓÇ
ÚÎÝÑÇÚ¦ÚÎÔÖËØÃÕÊÕÚÎÝÊÏËÐÇÍÜÍÂÝÚÎÝÁØËßÔÇÝËÖÚÁÓÈØÏÕÝ
§ÕÁÓÈØÏÕÝ ¬ÕÖÕÙÕÙÚÄ
ËÃÔÇÏÖËØÃÖÕßÙÚÇÃÊÏÇËÖÃÖËÊÇ
ÓËÚÕ ÏÇÌÕØ¦ÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏÙÚÕÔÞØÄÔÕÇÔÇàÂÚÎÙÎÝÓÁÞØÏÚÎÔÑ¦ÒßÉÎÚÎÝÛÁÙÎÝ

ÕÕÖÕÃÕÝÁÞËÏÖËØÏÕØÏÙÚËÃÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ ÞËÊÄÔ ÙÚÏÝÛÁÙËÏÝ
 ÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÑÇÒÆÖÚÕÔÚÇÏ
ÙËÊÏ¦ÙÚÎÓÇËÔÄÝÓÎÔÄÝÄÚÇÔÚÕ
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÖÕÙÕÙÚÄÙÚÎÔÁØËßÔÇ
ÚÕßÊËÔÐËÖËØÔÕÆÙËÚÕ 
ÖÄ ÚÎÔ ÖÒËßØ¦ ÚÜÔ ËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏÓËÃÜÙÎ
ÙÚÕÖÕÙÕÙÚÄÚÜÔÙßÓÓËÚËÞÄÔÚÜÔ
ßÖÕÉÎÌÃÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÖÕß
ÇÖÇÔÚÕÆÔÖÜÝÁÞÕßÔÈØËÛËÃËÑÚÄÝ
ÇÍÕØ¦ÝËØÍÇÙÃÇÝÁÙÚÜÓÃÇÌÕØ¦
ÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÂÝÖÕØËÃÇÝÚÕßÝ²ÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÖÁØßÙÏÚÕÖÕÙÕÙÚÄÇßÚ×Ô
ÖÕßËÃÞÇÔÈØËÛËÃËÑÚÄÝÇÍÕØ¦ÝËØÍÇÙÃÇÝÑßÓ¦ÔÛÎÑËÙÚÕ ËÔ×
ÍÏÇÚÕ ÚÕÖÕÙÕÙÚÄÇßÚÄÓËÏ×ÛÎÑËÑÇÚ¦ ÙÚÕ ¥ÙÚÄÙÕÎËÖÇÔÁÔÚÇÐÎÍÏÇËÑËÃÔÕßÝ
ÖÕßÈØÁÛÎÑÇÔÂÈØÃÙÑÕÔÚÇÏËÑÚÄÝ
ÇÍÕØ¦ÝÙËÇØÑËÚÁÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝ
ÑÇÛßÙÚËØËÃÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ËØÃÖÕß
ÁÔÇÝÙÚÕßÝÚÁÙÙËØÏÝÞØËÏ¦àËÚÇÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÊÆÕÞØÄÔÏÇÍÏÇ
ÔÇÐÇÔÇÈØËÃËØÍÇÙÃÇÍËÍÕÔÄÝÖÕß
ÊËÃÞÔËÏÖÜÝÕÏËØÍÕÊÄÚËÝÚËÃÔÕßÔ
ÔÇÖØÕÚÏÓÕÆÔËÔËØÍÕÆÝßÖÕÉÎÌÃÕßÝÙÚÎÔÇÍÕØ¦ËØÍÇÙÃÇÝ
ÁØËßÔÇËÐÁÚÇÙËÑÇÏÌÁÚÕÝ
ÚÎÔÇÔÚÏÙÚÕÏÞÃÇÓËÚÇÐÆÚÜÔÊËÐÏÕÚÂÚÜÔÑÇÏÚÜÔÏÑÇÔÕÚÂÚÜÔ
ÖÕßÊÏÇÛÁÚÕßÔÕÏËØÍÇàÄÓËÔÕÏ
ÑÇÏÕÏßÖÕÉÂÌÏÕÏÑÇÏÇßÚ×ÔÖÕß
ÇÔÇàÎÚÕÆÔÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖÄ
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Να συνεχισθούν
οι μεταρρυθμίσεις
ζητούν οι επιχειρηματίες

Ταχύτερα προσλαμβάνουν
πλέον οι ελληνικές επιχειρήσεις
Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Η Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  O

Mειώνονται
οι εργαζόμενοι
που αναζητούν εργασία εκτός Ελλάδας.
ÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÜÔËØÍÕÊÕÚ×ÔÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑËÎÖËÖÕÃÛÎÙÎÄÚÏÕÏ
ÊËÐÏÄÚÎÚËÝÑÇÏÕÏÏÑÇÔÄÚÎÚËÝÚÜÔ
ßÖÕÉÎÌÃÜÔÑÇÏËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÊËÔ
ÇÔÚÇÖÕÑØÃÔÕÔÚÇÏÖÒÂØÜÝÇÒÒ¦
ÓÄÔÕÓËØÏÑ×ÝÙÚÏÝÙÎÓËØÏÔÁÝÇÔ¦ÍÑËÝÆÓÌÜÔÇÓËÚÕßÝßÖËÆÛßÔÕßÝÙÚËÒÁÞÜÙÎÝÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ ßÖ¦ØÞËÏ ÇÔÇÔÚÏÙÚÕÏÞÃÇ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙËÇßÚ¦ÖÕßÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇÖØÕÙÌÁØÕßÔÕÏßÖÕÉÂÌÏÕÏ
ÑÇÏÙËËÑËÃÔÇÖÕßÁÞËÏÇÔ¦ÍÑÎÎ
ÇÍÕØ¦ ÇÏÇßÚÄÍÏÇÚÃÕÏÊÇÔÏÑÄÝ
ßÖÕÉÂÌÏÕÝÖØÁÖËÏÔÇÊÏÇÛÁÚËÏ

ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÄÖÜÝËØÍÇÙÏÇÑÄ
ÂÛÕÝÖÕÙÕÙÚÄ  ÚÜÔËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏ×ÔÙßÓÌÜÔÕÆÔÄÚÏËÃÔÇÏÓÏÇ
ÇÖÇØÇÃÚÎÚÎÊËÐÏÄÚÎÚÇÏÑÇÔÄÚÎÚÇËØÍÇÙÃÇÝÙËÕÓ¦ÊÇÖÕÙÕÙÚÄ
 ËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑÁÝÏÑÇÔÄÚÎÚËÝÖÕÙÕÙÚÄ ÑÇÏËßËÒÏÐÃÇ
ÖØÕÙÇØÓÕÙÚÏÑÄÚÎÚÇÖÕÙÕÙÚÄ
 ©ÖÜÝÊÎÒ×ÔÕßÔÖÕÒÒÕÃÇÖÄ
ÚÕßÝÙßÓÓËÚÁÞÕÔÚËÝÙÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇËÖÏÒÕÍÂÝÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÍÏÇ
ÚÏÝËÚÇÏØËÃËÝÚÕßÝÚÇÖÇØÇÖ¦ÔÜ
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÊËÔÚÇÈØÂÑÇÔ
ÙËÏÑÇÔÕÖÕÏÎÚÏÑÄËÖÃÖËÊÕÙÚÕßÝ
ßÖÕÉÎÌÃÕßÝÖÕßÇÐÏÕÒÄÍÎÙÇÔ
ËÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÕÚÏÖÏÙÚËÆÕßÔÕÏËØÍÕÊÄÚËÝÕÏßÖÕÉÂÌÏÕÏ
ËØÍÇàÄÓËÔÕÏÙÚÎÔÖÒËÏÕÔÄÚÎÚ¦
ÚÕßÝÛËÜØÕÆÔÖÜÝÁÞÕßÔÙËÏÑÇÔÕÖÕÏÎÚÏÑÄÈÇÛÓÄÚÏÝÊËÐÏÄÚÎÚËÝ
ÖÕßÇÔÇÌÁØÛÎÑÇÔÖÇØÇÖ¦ÔÜÜÝ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝ

ΒελτίωσηÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙË×ÔÚÕßÝÊÏÇÖÏÙÚ×ÔÕßÔÚÕÚËÒËßÚÇÃÕËÐ¦ÓÎÔÕÇØÑËÚÕÃËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝÓÁÒÎ
ÚÕßßÔÊÁÙÓÕßÏÕÓÎÞÇÔÏ×ÔÒÒ¦ÊÕÝÑßØÃÜÝÄÙÕÔÇÌÕØ¦
ÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÕßÇØÏÛÓÕÆÚÜÔÖËÒÇÚ×ÔÚÕßÝÑÇÏÑÇÚ»ËÖÁÑÚÇÙÎÚÕß
ÑÆÑÒÕßËØÍÇÙÏ×ÔÚÕßÝ¬ÎÔÃÊÏÇ
×ØÇÖ¦ÔÚÜÝÕËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄÝ
ÑÄÙÓÕÝàÎÚËÃÇÖÄÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÔÇÙßÔËÞÃÙËÏÇÖÇØËÍÑÒÃÚÜÝ
ÚÎÓËÚÇØØßÛÓÏÙÚÏÑÂÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦
ÚÎÝÓËÈÇÙÏÑÁÝÑÇÚËßÛÆÔÙËÏÝÚÕÔ
ËÐÕØÛÕÒÕÍÏÙÓÄÚÕßÌÕØÕÒÕÍÏÑÕÆ
ÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÑÇÏÚÎÓËÃÜÙÎÚÄÙÕ
ÚÕßÓÏÙÛÕÒÕÍÏÑÕÆÄÙÕÑÇÏÚÕßÓÎ
ÓÏÙÛÕÒÕÍÏÑÕÆÑÄÙÚÕßÝ
¬ÇÖÇØÇÖ¦ÔÜÖØÕÑÆÖÚÕßÔÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÇÖÄÁØËßÔÇÍÔ×ÓÎÝ
ÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙËÕÍÏÇ
ÚÎÔÇÖÕÚÆÖÜÙÎÚÜÔÖØÕÙÊÕÑÏ×Ô
ÚÎÝÓËÚÇÖÕÃÎÙÎÝÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎ
ÚÎÔËÖÄÓËÔÎÚØÏËÚÃÇÚÎÔÁØËßÔÇ
ÙßÓÓËÚËÃÞÇÔÓËÚÇÖÕÏÎÚÏÑÁÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÇÖ»ÄÒÕßÝÚÕßÝÑÒ¦ÊÕßÝÚÎÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÓËÁÊØËÝÙË
ÕÒÄÑÒÎØÎÚÎÞ×ØÇ
©ÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÏÝÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚËÝÚÎÝÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ
ÇÖÄÚ×ØÇÑÇÏÍÏÇÚÇËÖÄÓËÔÇÚØÃÇ
ÞØÄÔÏÇÍÏÇÚÎÔÁÓÖØÇÑÚÎËÔÃÙÞßÙÎ
ÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÏÑÂÝÈ¦ÙÎÝÚÎÝÞ×ØÇÝÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÓÁÒÎÚÕß
ÛËÜØÕÆÔÄÚÏÛÇÖØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏÕÏ
ÇÑÄÒÕßÛËÝÑÇÚ¦ÙËÏØ¦ÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÝ!ÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚËØÎÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÎÝÌÕØÕÊÏÇÌßÍÂÝ  
ËÔÏÙÞÆÙËÏÝÑÇÏÑÃÔÎÚØÇÍÏÇÚÎÊÏÇÚÂØÎÙÎÚÜÔßÌÏÙÚ¦ÓËÔÜÔÛÁÙËÜÔËØÍÇÙÃÇÝ  ÓËÃÜÙÎÚÜÔ
ÙßÔÚËÒËÙÚ×ÔÌÕØÕÒÕÍÃÇÝ 
ÒÏÍÄÚËØÕÇßÙÚÎØÕÃÑÇÔÄÔËÝÊÇÔËÏÕÊÄÚÎÙÎÝËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ 
ÏÙÞßØÄÚËØÇÑÃÔÎÚØÇÍÏÇÚÎÔßÒÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔ 
ËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝØËßÙÚÄÚÎÚÇÝÚÜÔ

Προτεραιότητα ¨ÓÉ{ÑÙÚÉË
³iÑ³ÉÜÉÐÑ³{~Ì³É¨iÑ³{ÐÉ³{i³iØ×¨Ù{Ñ×ÈoÊØV³ËÇÉ{
. 

ΣΒΕ: Να δοθούν
ενισχύσεις και κίνητρα
για τη διατήρηση
των υφιστάμενων
θέσεων εργασίας.
ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ ÈËÒÚÃÜÙÎÚÎÝ
ÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÕßÚØÇÖËàÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ ÇÆÐÎÙÎÚÜÔÊÎÓÕÙÃÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔ ÖÒÎØÜÓÂ
ÚÜÔÕÌËÏÒ×ÔÚÕßÑØ¦ÚÕßÝÖØÕÝÚÏÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ ÑÇÏÓËÃÜÙÎÚÕß
ÑÄÙÚÕßÝËÔÁØÍËÏÇÝ 
¬Õ ÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÊÏÇÖÃÙÚÜÙËÚÕÚËÒËßÚÇÃÕËÐ¦ÓÎÔÕ
ÇÆÐÎÙÎÚÕßÑÆÑÒÕßËØÍÇÙÏ×ÔÚÕ
 ÇÆÐÎÙÎÚÜÔÑÇÛÇØ×ÔÑËØÊ×ÔÚÕ ÇÆÐÎÙÎÚÕßÇØÏÛÓÕÆ
ÚÜÔÖËÒÇÚ×Ô
ØËßÙÚÄÚÎÚÇÇßÐÂÛÎÑËÓÄÔÕ
ÍÏÇÚÕ ÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔËÔ×
ÍÏÇÚÕ ÖÇØÁÓËÏÔËÙÚÇÃÊÏÇËÖÃÖËÊÇÚÇÃÊÏÇËÖÃÖËÊÇËÖÃÙÎÝ
ÖÇØÁÓËÏÔËÚÕÑÄÙÚÕÝÊÇÔËÏÙÓÕÆ
ÍÏÇÚÎÔÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ ËÔ×ÏÊÏÇÃÚËØÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÁÞËÏÄÚÏÍÏÇÚÕ ÚÜÔ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÓËÏ×ÛÎÑÇÔÕÏÇÖÇÏÚÂÙËÏÝÇÖÄÚÕßÝÖËÒ¦ÚËÝ
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Χαλαρότερους
δημοσιονομικούς
κανόνες προωθεί
η Κομισιόν
Στόχος, οι χώρες με χαμηλό χρέος
να αυξήσουν τις κρατικές δαπάνες
Διατεθειμένος ÔÇ ÖÏÁÙËÏÍÏÇÇÔÇÖØÕÙÇØÓÕÍÂÚÕßÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÕÆÖÒÇÏÙÃÕßÚÎÝ×ÙÚËÇßÚÂÔÇÓÎÔÍÃÔËÏ
ÓÄÔÏÓÇÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇÓËÇÔ¦ÖÚßÐÎ
 ÌÇÃÔËÚÇÏÕÔÁÕÝËÖÃÚØÕÖÕÝ©ÏÑÕÔÕÓÃÇÝ¦ÕÒÕ¬àËÔÚÏÒÄÔÏ©ÚÇÒÄÝËÖÃÚØÕÖÕÝÊÂÒÜÙËÙÚÎ¢ØÇÔÑÌÕÆØÚÎÄÚÏËÖÏÛßÓËÃÚÎÔÁÔÇØÐÎ
ÊÏËÐÕÊÏÑÕÆÊÏÇÒÄÍÕß®ÍÏÇÚÎÓËÚÇØØÆÛÓÏÙÎÚÎÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝ
ÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÎÝÖØÄÛËÙÎ
ÖÕßÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÚÇÏ
ÓËÁÔÚÕÔÕÙÑËÖÚÏÑÏÙÓÄÇÖÄÚÕËØÕÒÃÔÕÑÇÏ¦ÒÒËÝÖØÜÚËÆÕßÙËÝÚÕß
ÕØØ¦ ÕÓÏÙÏÄÔÑÇÏÚÕßÓÈÕÆÒÏÕ
ÚÜÔÑØÇÚ×ÔÓËÒ×ÔÁÞÕßÔÚÎÔËÐÕßÙÃÇÔÇÇÖÇÏÚÂÙÕßÔÇÖÄÚÇÓÁÒÎÚÎÝ
ÔÜÙÎÝÏÊÏÇÃÚËØÇÇßÚ¦ÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÔÇÓËÏ×ÙÕßÔÚÕÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄ
ÚÕßÝÁÒÒËÏÓÓÇÇÑÄÓÎÑÇÏÔÇÇÒÒ¦ÐÕßÔÚÕÖØÕÙÞÁÊÏÕÚÕßÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÚÕßÝ¥ÙÚÄÙÕÊËÔÁÞÕßÔÚÎÔ
ËÐÕßÙÃÇÔÇÇÖÇÏÚÂÙÕßÔÇÖÄÚÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÔÇÞÇÒÇØ×ÙÕßÔÚÎÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÚÕßÝËÃÖËÞÛËÝÕ
Ñ¬àËÔÚÏÒÄÔÏÑÇÒ×ÔÚÇÝÚÇÑØ¦ÚÎ
ÓÁÒÎÔÇÙßÔÚÕÔÃÙÕßÔÖÏÕÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑ¦ÚÎÔËÔÒÄÍÜÖÕÒÏÚÏÑÂÚÕßÝ
 ¬ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕ§¬ÇÖËßÛÆÔËÏ
ËÊ×ÑÇÏÖÕÒÆÑÇÏØÄÁÑÑÒÎÙÎÍÏÇÞÇÒ¦ØÜÙÎÚÎÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÜÔÑØÇÚ×ÔÓËÒ×ÔËÖÏÙÎÓÇÃÔÕÔÚÇÝÄÚÏÎÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÁÞËÏËÐÇÔÚÒÂÙËÏÚÇÄØÏ¦ÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÖÏÚØÕÖÂÛÇÊÎÓÕÙÏËÆÙËÏ

ËÖÏÙÑÄÖÎÙÎÚÕßÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÕÆ
ÖÒÇÏÙÃÕßÚÎÝÔÜÙÎÝÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÕß
ËÖÄÓËÔÕßÁÚÕßÝÑÇÏÕÑ¬àËÔÚÏÒÄÔÏ
ÛÁÒËÏÔÇËÑÓËÚÇÒÒËßÚËÃÚÎÔËßÑÇÏØÃÇËÜØÎÚÏÑ¦ÕÏÙßÔÛÂÑËÝËÃÔÇÏ
ÓËÚÕÓÁØÕÝÚÕß ÕÓÏÙÏÄÔÖØÕÈÒÁÖËÏØßÛÓÄÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÚÕÑÇÏÚÕÓÄÒÏÝ
 ËÔ×ÚÕ ÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃÙÚÕ 
©ËÖÃÚØÕÖÕÝßÖÕÙÚÂØÏÐËÞÛËÝÖÜÝ
ÎËÖÃÊËÏÐÎÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝßÖËßÛßÔÄÚÎÚÇÝÇÖÄÚÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÓË
ßÉÎÒÄÊÎÓÄÙÏÕÞØÁÕÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÙßÔÕÊËÆËÚÇÏÇÖÄÚÎÔ¦ÙÑÎÙÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕËÖËÑÚÇÚÏÑÂÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÇÖÄÚÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎ
ÓËÞÇÓÎÒÄÊÎÓÄÙÏÕÞØÁÕÝÂÚÎÙË
ÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚËØÕÙßÔÚÕÔÏÙÓÄ
ÚÎÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÙË
ËÖÃÖËÊÕßØÜà×ÔÎÝËÖÏÓÁÔÕÔÚÇÝ
ÄÚÏÇßÚÄÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏÞÇÒÇØÄÚËØÎ
ÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂËÖÕÖÚËÃÇÚÜÔÑØÇÚ×ÔÓËÒ×Ô¥ÙÚÄÙÕÖÇØ¦ÚÎÔËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÎÝ
ÚÄÙÕÕÑ¬àËÔÚÏÒÄÔÏÄÙÕÑÇÏÙßÔÕÒÏÑ¦Î ÕÓÏÙÏÄÔÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏ
ÄÚÏÇÖÄÖÕÒÏÚÏÑÂÝ¦ÖÕÉÎÝÎÇÒÒÇÍÂ
ÚÜÔÑÇÔÄÔÜÔÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇËÃÔÇÏ
ËßÑÕÒÄÚËØÎÎ¦ÙÑÎÙÎÖÏÕËÖËÑÚÇÚÏÑÂÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÛÇ
ÇÖÇÏÚÂÙËÏÙÚÎÔÑÇÒÆÚËØÎÖËØÃÖÚÜÙÎÞØÄÔÏÇËÖÃÖÕÔÜÔÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔÙËËÖÃÖËÊÕ,\YVNYV\W©Ï
ßÖÕßØÍÕÃ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÚÎÝßØÜà×-

O νέος επίτροπος©ÏÑÕÔÕÓÃÇÝ¦ÕÒÕ¬àËÔÚÏÒÄÔÏÊÂÒÜÙËÄÚÏËÖÏÛßÓËÃÚÎÔÁÔÇØÐÎÊÏËÐÕÊÏÑÕÆÊÏÇÒÄÍÕß®ÍÏÇÚÎÓËÚÇØØÆÛÓÏÙÎÚÎÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝ
ÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÎÝÖØÄÛËÙÎÖÕßÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÚÇÏÓËÁÔÚÕÔÕÙÑËÖÚÏÑÏÙÓÄÇÖÄÚÕËØÕÒÃÔÕ

Στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή εκτιμούν ότι
είναι αναγκαία η λήψη
επεκτατικών μέτρων
για να αντιμετωπιστεί
η επιβράδυνση.
ÔÎÝÊÏÇÌÜÔÕÆÔÁÔÚÕÔÇÍÏÇÚÕÑÇÚ¦
ÖÄÙÕÔßÖ¦ØÞËÏÄÔÚÜÝÇÔ¦ÍÑÎÍÏÇÞÇÒ¦ØÜÙÎÚÎÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÎËØÓÇÔÃÇÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝ
ÕÖÕÃÇÝËÃÔÇÏÙÞËÊÄÔÙÚ¦ÙÏÓÎÇÖÄ
ÚÇÓÁÙÇÚÕßÕÏ²ØÏÙÚÏÇÔÕÊÎÓÕÑØ¦ÚËÝÚÎÝÑÇÍÑËÒÇØÃÕßÍÑËÒÇ
¡ÁØÑËÒËÖÏÓÁÔÕßÔÄÚÏÊËÔßÖ¦ØÞËÏ
ÒÄÍÕÝÍÏÇßÏÕÛÁÚÎÙÎÊÁÙÓÎÝÓÁÚØÜÔ
ËÔÃÙÞßÙÎÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÒÕÍÏÑÂÚÎÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝ
ÖËÏÛÇØÞÃÇÝÁÞËÏËÓÖÕÚÃÙËÏÑÇÏÚÎÔ
ßØÜÖÇáÑÂÖÏÚØÕÖÂÃÔÇÏËÔÊËÏÑÚÏÑÁÝÕÏÙßÙÚ¦ÙËÏÝÖÕßËÐÁÊÜÙËÎ
ÕÓÏÙÏÄÔÖØÕÝÚÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÚÎÝ
ßØÜà×ÔÎÝÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ¬ØÃÚÎ
ËÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÚÎÝßØÜà×ÔÎÝ

ÓËÁÒÒËÏÓÓÇÏÙÕàßÍÃÕßÚØËÞÕßÙ×Ô
ÙßÔÇÒÒÇÍ×ÔÑÇÏßÉÎÒÄËÐÜÚËØÏÑÄ
ÞØÁÕÝÙßÙÚÂÔËÚÇÏÔÇËÖÏÊÏ×ÐÕßÔ
ÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝ×ÙÚËÔÇËÔÏÙÞÆÙÕßÔÚÎÔÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏ
ÔÇÓËÏ×ÙÕßÔÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÞØÁÕÝ®
ÚÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÓËÓËÍ¦ÒÕÖÒËÄÔÇÙÓÇÙÚÕÏÙÕàÆÍÏÕÚØËÞÕßÙ×ÔÙßÔÇÒÒÇÍ×ÔÖØÜÚÃÙÚÜÝËØÓÇÔÃÇ
ÑÇÏ©ÒÒÇÔÊÃÇÙßÙÚÂÔËÚÇÏÔÇËÔÏÙÞÆÙÕßÔÚÏÝÙßÔÛÂÑËÝÖÕßßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÜÔÓÏÙÛ×Ô
ÑÇÏÔÇËÌÇØÓÄÙÕßÔÓÁÚØÇÖÕßÛÇ
ËÔÏÙÞÆÙÕßÔÚÏÝÊÎÓÄÙÏËÝÑÇÏÏÊÏÜÚÏÑÁÝËÖËÔÊÆÙËÏÝ®¬ÏÛÇÁÖØËÖËÔÇ
Ñ¦ÔÕßÔÚÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÖËØÇÏÚÁØÜËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÝ"
§ÇËÌÇØÓÄÙÕßÔßÖÕÙÚÎØÏÑÚÏÑÂ
ÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÙÚ¦ÙÎÙßÔÕÒÏÑ¦®
ËÔ×ÛÇËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇËÌÇØÓÄàÕßÔÚÕßÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÕÆÝÑÇÔÄÔËÝ©ÖÜÝÚÕÙßÔÄÉÏÙËÚËÚØÏÓÓÁÔÇ
ÕËÖÃÚØÕÖÕÝÍÏÇÚÕËßØ×¦ÒÔÚÏÝ
§ÚÕÓÖØÄÈÙÑÏÝÑÇÒ×ÚÏÝÞ×ØËÝ
ÓËÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÖËØÏÛ×ØÏÕÔÇ
ËÔÏÙÞÆÙÕßÔÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÑÇÏÇßÚÁÝÓËßÉÎÒÄËÖÃÖËÊÕÞØÁÕßÝÔÇÚÕ
ÓËÏ×ÙÕßÔ®

Χάκερ επιτέθηκαν στην Τράπεζα της Αγγλίας
ΕπιθέσειςÇÖÄÞ¦ÑËØÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝ
ÊÁÞÛÎÑËÎ¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝÍÍÒÃÇÝ
ÊÏÄÚÏÚÕÎÞÎÚÏÑÄßÒÏÑÄÕØÏÙÓÁÔÜÔ
ÙßÔËÔÚËÆÐËÜÔ¬ÆÖÕßÖÕßÁÊÜÙË
ÙÚÕÖØÄÙÌÇÚÕÖÇØËÒÛÄÔÊÏÁØØËßÙËÑÇÏÁÌÛÇÙËÚÇÞÆÚËØÇÙËÞÁØÏÇ
ÞØÎÓÇÚÏÙÚ×ÔÑÇÏËÖËÔÊßÚ×ÔÇÖ»
ÄÚÏÙËÄÒÕßÝÚÕßÝßÖÄÒÕÏÖÕßÝÇÖÕÊÁÑÚËÝ¶ÑÇÏÇßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝ
ÁÍÏÔËÑÇÚ¦ÞØÎÙÂÚÕßÊÃÔÕÔÚÇÝ
ÖÏÛÇÔ×ÝÙËÇßÚÕÆÝÁÔÇÇÛÁÓÏÚÕ
ÖÒËÕÔÁÑÚÎÓÇÙÚÏÝÖØ¦ÐËÏÝÙËÞØÎÓÇÚÇÍÕØÁÝÑÇÏÙÚÎÔÕÓÕÒÕÍÏÇÑÂ
ÇÍÕØ¦ÊÏÕÃÑÎÙÎÚÎÝÚØ¦ÖËàÇÝ
àÂÚÎÙËÇÖÄÚÏÝØßÛÓÏÙÚÏÑÁÝÇØÞÁÝ
ÚÜÔÑËÌÇÒÇÏÇÍÕØ×ÔÙÚÎØËÚÇÔÃÇÔÇÊÏËØËßÔÂÙÕßÔÖ×ÝÙßÔÁÈÎ
ÇßÚÄßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÃÙÜÝÕØÏÙÓÁÔÕÏÙßÔÇÒÒÇÙÙÄÓËÔÕÏÔÇ¦ÑÕßÙÇÔ
ÙÞÄÒÏÇÂÑÇÏÒÁÐËÏÝÇÖÄÚÏÝÊÎÒ×ÙËÏÝÚÕßÊÏÕÏÑÎÚÂÚÎÝÚØ¦ÖËàÇÝ
¡ÇØÑ ¦ØÔËáÇÑÄÓÇÑÇÏÊËßÚËØÄÒËÖÚÇÔÜØÃÚËØÇÇÖÄÚÕßÝßÖÄÒÕÏÖÕßÝÑÇÏÇßÚÄÔÇÚÕßÝÕÊÂÍÎÙËÙË
Ñ¦ÖÕÏÇÙßÔÇÒÒÇÍÂÙËÙÚËØÒÃÔËÝÂ
ÙËÈØËÚÇÔÏÑ¦ÕÓÄÒÕÍÇ
ÐÃàËÏÔÇËÖÏÙÎÓ¦ÔÕßÓËÄÚÏ
ÕÏÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÝÚÜÔÑËÔÚØÏÑ×Ô

Υπέκλεψαν ηχητικό
υλικό πριν από την επίσημη ανακοίνωσή του
και το άφησαν να διαρρεύσει σε χρηματιστές.
ÚØÇÖËà×ÔÙßÍÑÇÚÇÒÁÍÕÔÚÇÏÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝÖÏÕËßÇÃÙÛÎÚËÝËÏÊÂÙËÏÝÍÏÇÚÏÝÇÍÕØÁÝÙßÍÑØÏÚÏÑ¦ÓË
ÕÖÕÏËÙÊÂÖÕÚË¦ÒÒËÝÐÕßÑÇÏ
ÕÏÇØÓÄÊÏÕÏÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÁÞÕßÔ
ÕØÃÙËÏÖÕÒÆÇßÙÚÎØÕÆÝÑÇÔÄÔËÝ
ÑÇÏÊÏÇÆÒÕßÝÍÏÇÚÕÖ×ÝÎËÔÎÓÁØÜÙÎÑÇÏÎÖÒÎØÕÌÕØÃÇÇÖÄÚÇ
ÊÏÕÏÑÎÚÏÑ¦ÙßÓÈÕÆÒÏÇÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÛÇÊÏÕÞËÚËßÛÕÆÔÙÚÕÑÕÏÔÄ
©ÏÙßÔËÔÚËÆÐËÏÝ¬ÆÖÕßËÑÑÏÔÕÆÔ
ÓËÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÚÕßÊÏÕÏÑÎÚÂÑÇÏ
ÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÊÁÞËÚÇÏËØÜÚÂÙËÏÝ
ÇÖÄÚÕßÝÖÇØËßØÏÙÑÄÓËÔÕßÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÝÄÒÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ
ÓËÚÇÊÃÊËÚÇÏàÜÔÚÇÔ¦ËÔ×ÚÕÈÃÔÚËÕÚËÒËÃßÖÄÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÕß
)SVVTILYNÖÕßÚÕÊÏÕÞËÚËÆËÏ

H Τράπεζα της ΑγγλίαςÑÑ~ËÉÌ³{iÙ{TÓ³ÉÈi³ÈÈÜ{~Ö
Óo{ÉÉÑoËÑ³iØ
ÙË¦ÒÒÇ¡¡¬ÕÎÞÎÚÏÑÄßÒÏÑÄÚÕÕÖÕÃÕÊÏÁØØËßÙËËÃÞËÚÎ
ÛÁÙÎÇÔÚÏÍØ¦ÌÕßÇÙÌÇÒËÃÇÝË¦Ô
ÚÕÇØÞÏÑÄÈÃÔÚËÕÊËÔÂÚÇÔÊßÔÇÚÄÔÔÇÓËÚÇÊÕÛËÃ
¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝÍÍÒÃÇÝÊÏÇÖÃÙÚÜÙËÖÜÝÚØÃÚÕÓÁØÕÝËÐÇÙÌ¦ÒÏÙËÖØÄÙÈÇÙÎÙËËÌËÊØÏÑÄÎÞÎÚÏÑÄ
ßÒÏÑÄÚÎÝÚÕÕÖÕÃÕÑÇÏÖÕÆÒÎÙË

ËÖÃÛËÙÎÚÜÔÞ¦ÑËØÃÙÜÝÔÇÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÎÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇÛÇ
ÖØÁÖËÏÔÇÇÒÒ¦ÐËÏÚÎÓÁÛÕÊÕÚÎÝ
ÇÖËßÛËÃÇÝÓËÚ¦ÊÕÙÎÝÚÜÔÙßÔËÔÚËÆÐË×ÔÚÎÝÑÇÏÊÎÓÕÙÏÕÖÕÃÎÙÎÝ
ÚÕßßÒÏÑÕÆÏÛÇÔ×ÝÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÚÕËÏÊÎÙËÕÍØÇÌÏÑÄÖØÇÑÚÕØËÃÕ
)SVVTILYNÔÇÖØÁÖËÏÕÏÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÔÇËÖÏÒÁÐÕßÔÁÔÇÙÆÙÚÎÓÇ
ÄÖÕßÎÚ¦ÞÏÙÚÎÊÏÕÞÁÚËßÙÎßÒÏÑÕÆÛÇËÃÔÇÏ¦ÓËÙÇÖØÕÙÈ¦ÙÏÓÎ
ÙËÄÒÕßÝßÚÄÚÕÙÆÙÚÎÓÇÁÞËÏ
ÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÎßØÜÖÇáÑÂ ËÔÚØÏÑÂ¬Ø¦ÖËàÇßÚÂÎËÔÚËÒ×Ý
ÇÖÇØ¦ÊËÑÚÎÞØÂÙÎÚÕßÎÞÎÚÏÑÕÆ
ßÒÏÑÕÆÊÏËÑÖËØÇÏ×ÛÎÑËËÔÇÍÔÕÃÇ
ÚÎÝÚØ¦ÖËàÇÝÑÇÏÞÜØÃÝÚÎÙßÍÑÇÚ¦ÛËÙÂÚÎÝ®ÊÂÒÜÙËÎÚØ¦ÖËàÇ
¦ÔÚÜÝÎ¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝÍÍÒÃÇÝ
ÊËÔÑÇÚÕÔÄÓÇÙËÚÕÚØÃÚÕÓÁØÕÝ
ÖÕßÖÕÆÒÎÙËÚÕßÒÏÑÄ²ÛËÝÎ
:[H[PZTHÎÕÖÕÃÇÇßÚÕÞÇØÇÑÚÎØÃàËÚÇÏÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÂËÚÇÏØËÃÇÖÇØÕÞÂÝÎÞÎÚÏÑÕÆÖËØÏËÞÕÓÁÔÕßÊÎÓÕÙÃÜÝÊÏÇÛÁÙÏÓÕßÊÂÒÜÙËÙÚÎÔ
ÏÙÚÕÙËÒÃÊÇÚÎÝÖÜÝÊËÔÇÔÇÓËÚÁÊÜÙËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÔÙËÑÇÛËÙÚ×ÝËÓÖ¦ØÍÑÕ

Μηχανισμός για καταθέσεις
Η περιπέτεια ÚÎÝÕÒÕÑÒÂØÜÙÎÝÚÎÝ
ÒËÍÄÓËÔÎÝÚØÇÖËàÏÑÂÝÁÔÜÙÎÝÚÎÝ
ßØÜà×ÔÎÝÓËÚÎÔßÏÕÛÁÚÎÙÎÚÕß
ÚØÃÚÕßÖßÒ×ÔÇÊÎÒÇÊÂÚÎÝÑÕÏÔÂÝ
ËÍÍÆÎÙÎÝÚØÇÖËàÏÑ×ÔÑÇÚÇÛÁÙËÜÔÖÕßÖËØÏÒ¦ÓÈÇÔËÚÕÇØÞÏÑÄ
ÙÞÁÊÏÕÚÕßÇÖÕÚËÒËÃÁÔÊËÏÐÎ
ÚÕßÖÄÙÕÌÏÒÄÊÕÐÎËÃÔÇÏÎÖØÄÛËÙÎÚÕßÑ¬àËÔÚÏÒÄÔÏ
ÚÏÝÇØÞÁÝ §ÕËÓÈØÃÕßÕËØÓÇÔÄÝßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
©ÒÇÌÕÒÚÝËÃÞËÖØÕÚËÃÔËÏÓÁÙÜ¦ØÛØÕßÚÕßÙÚÕßÝ-PUHUJPHS
;PTLZÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆ
ËÍÍÆÎÙÎÝÚØÇÖËàÏÑ×ÔÑÇÚÇÛÁÙËÜÔÕÕÖÕÃÕÝÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕß
ËÐÇÔÚÒÎÛÕÆÔÚÇËÛÔÏÑ¦ÚÇÓËÃÇÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÊÇÔËÃàËÏÚÇÑØ¦ÚÎ
ÓÁÒÎÙËÇÔÚ¦ÒÒÇÍÓÇÍÏÇÙËÏØ¦
ÄØÜÔÖÕßÁÛËÙË©ÖÒÁÕÔÇÓÌÏÒËÍÄÓËÔÕÝÂÚÇÔÇßÚÄÝÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÕÏÑÇÔÕÔÏÙÚÏÑÁÝÇØÞÁÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇÇÔÇÍÔÜØÃàÕßÔ
ÄÚÏÚÇÑØÇÚÏÑ¦ÕÓÄÒÕÍÇËÔÁÞÕßÔ
ØÃÙÑÕÑÇÏÙßÔËÖ×ÝÕÏÚØ¦ÖËàËÝ

ÊËÔÛÇÓÖÕØÕÆÔÔÇÚÇÊÏÇÑØÇÚÕÆÔËÒËÆÛËØÇÄÖÜÝÑ¦ÔÕßÔÓÁÞØÏÙÂÓËØÇÏÊÏÑ¦ÇßÚÄÝÕÄØÕÝ
ÖÕßÛÇÇÔ¦ÍÑÇàËÖÕÒÒÁÝÚØ¦ÖËàËÝ
ÙÚÕÔ§ÄÚÕÚÎÝßØÜà×ÔÎÝËÃÚËÔÇ
ÖÕßÒÂÙÕßÔÑØÇÚÏÑ¦ÕÓÄÒÕÍÇËÃÚË
ÔÇÇßÐÂÙÕßÔÚÇÑËÌ¦ÒÇÏ¦ÚÕßÝ
ÖØÕÑ¦ÒËÙËÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÓËÚÇÐÆËØÕÒÃÔÕßÑÇÏª×ÓÎÝØÁÖËÏÙßÒÒÕÍÏÑ¦ÔÇÊÏÇÈÕÆÓËÇßÚÁÝ
ÚÏÝÑÄÑÑÏÔËÝÍØÇÓÓÁÝÖÕßÁÞÕßÔ
ÖØÕÑÇÒÁÙËÏÇÊÏÁÐÕÊÕÙÚÎÔÕÒÕÑÒÂØÜÙÎÚÎÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÑÇÏ
§ÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÝÔÜÙÎÝ
ØÁÖËÏÔÇ ÇÔÇÒ¦ÈÕßÓËÚ×ØÇ
ÊØ¦ÙÎ×ÙÚËÔÇÁÞÕßÓËÕÒÕÑÒÎØ×ÙËÏÚÎÔ©§ÓÁÞØÏÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝ
ËÔÚÕÒÂÝÓÕß®ËÃÖËÞÛËÝÕËÖÃÚØÕÖÕÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô±ÖÕÛÁÙËÜÔ©
ÓÎÞÇÔÏÙÓÄÝËÍÍÆÎÙÎÝÑÇÚÇÛÁÙËÜÔÛÇËÔÃÙÞßËÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÚÎÔ
ßØÜà×ÔÎÊÃÔÕÔÚÇÝÚÁÒÕÝÙÚÎÔ
ÇÖËÏÒÂÍÏÇÓÇàÏÑÁÝÇÔÇÒÂÉËÏÝÑÇÚÇÛÁÙËÜÔÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÕÊÎÍÂÙÕßÔÚØ¦ÖËàËÝÙÚÎÞØËÕÑÕÖÃÇ

Σε ευρώ εκδίδουν ομόλογα
επιχειρήσεις των ΗΠΑ
Ομόλογα ÙË ËßØ×ÇÐÃÇÝ ÊÏÙ
ËßØ×ÁÞÕßÔËÑÊ×ÙËÏÇÖÄÚÎÔÇØÞÂÚÎÝÞØÕÔÏ¦ÝÑÇÏÓÁÞØÏÙÂÓËØÇ
ÏÙÞßØÁÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÕÏ
ÕÖÕÃËÝÁÞÕßÔßÉÎÒÂÑÇÚ¦ÚÇÐÎÜÝ
ÖØÕÝÚÎÔÖÏÙÚÕÒÎÖÚÏÑÂÚÕßÝÏÑÇÔÄÚÎÚÇ¬ÕÑËÌ¦ÒÇÏÕËÃÔÇÏßÖËØÊÏÖÒ¦ÙÏÕË¦ÔÙßÍÑØÏÛËÃÓËÚÕÇÔ¦ÒÕÍÕÚÕßÚÜÔÊÏÙËßØ×
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÜÔÊÏÙËßØ×ÚÕß
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ
+LHSVNPJÖÕßËÖÏÑÇÒËÃÚÇÏÙËÙÞËÚÏÑÄ¦ØÛØÕÚÎÝÎËÌÎÓËØÃÊÇÚÜÔ
-PUHUJPHS;PTLZ©ÒÄÍÕÝËÃÔÇÏÖÜÝ
ÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÇßÚÁÝÛÁÒÕßÔÔÇ
ËÖÜÌËÒÎÛÕÆÔÇÖÄÚÕÞÇÓÎÒÄÑÄÙÚÕÝÊÇÔËÏÙÓÕÆÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝ
ËÔÚØÏÑÂÝ¬Ø¦ÖËàÇÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÄÙÇÇÔÇÌÁØËÏ
Õ¡¦ØÑÕ¡ÖÇÒÔÚÃÔÏËÖÏÑËÌÇÒÂÝ
ÚÕßÚÓÂÓÇÚÕÝÑÕÏÔÕÖØÇÑÚÏÑ×Ô
ÕÓÕÒÄÍÜÔÚÎÝ)HYJSH`ZßÖ¦ØÞÕßÔÖÕÒÒÁÝËÚÇÏØËÃËÝÙÚÏÝ
ÖÕßÇÖÕÌÇÙÃàÕßÔÖÜÝßÖ¦ØÞÕßÔ
ÑÇÒÕÃÒÄÍÕÏÔÇÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÎ-

ÛÕÆÔÙË¦ÒÒÎÇÍÕØ¦ÖÒÎÔËÑËÃÔÎÝ
ÚÕßÊÕÒÇØÃÕß®ËÑÔÁÕßÊÁÙÓËßÙÎÚÎÝ ¬ÔÇÑ¦ÔËÏÇÍÕØÁÝÚÃÚÒÜÔÜÝÓÁØÕÝÚÎÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦Ý
ÚÎÝÔÇËÔÏÙÞÆÙËÏÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎ
ÙÚÎÔßØÜà×ÔÎÑÇÏÔÇÇÔÇÛËØÓ¦ÔËÏÚÕÔÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÇÔÇÑÄÖÚËÏÚÎÔ¦ÔÕÊÕÚÜÔÇÖÕÊÄÙËÜÔ
©ÏÇÖÕÊÄÙËÏÝËÏÊÏÑ¦ÚÜÔÍËØÓÇÔÏÑ×ÔÊËÑÇËÚ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔÖÕßÛËÜØÕÆÔÚÇÏÙÎÓËÃÕÇÔÇÌÕØ¦ÝÙÚÎÔ
ÇÍÕØ¦ÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÊÏÇÓÕØÌ×ÔÕÔÚÇÏÙÚÕ ËÔÙßÍÑØÃÙËÏÓËÚÕ ÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÕß
 ÑÇÏÚÕ ÚÜÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÜÔÊËÑÇËÚ×ÔÚÃÚÒÜÔÙÚÏÝ
ÖØÕÇÔÇÌËØÛËÃÙÇÊÏÇÌÕØ¦ÇÖÕÚËÒËÃÑÇÏÁÔÇÑÃÔÎÚØÕÍÏÇÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÙÚÏÝÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝ
ÖØÜÚÃÙÚÜÝÑÇÏÙÚÕÔ ÇÔÇÊ¦ÊËßÚËØËßÄÔÚÜÝÔÇÇßÐÂÙÕßÔÚÎÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÂÚÕßÝÙËËßØ×ËÔÚÜ
ÓËÚÇÐÆÖËØÏÕØÃàÕßÔÓËÚÕÔÚØÄÖÕ
ÇßÚÄÚÏÝÊÇÖ¦ÔËÝÚÕßÝÙßÔÕÒÏÑ¦
ÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÕÔÊÇÔËÏÙÓÄÚÕßÝ

Χωρίς φρένο η αύξηση του παγκόσμιου χρέους την τελευταία οκταετία
Στο ύψοςØËÑÄØÚÜÔÚØÏÙÊÕÒÇØÃÜÔËÑÚÏÔ¦ÞÛÎÑËÖÁØßÙÏÚÕÞØÁÕÝÚÜÔÇÔÇÖÚßÙÙÄÓËÔÜÔÞÜØ×Ô
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝÇÍÑÄÙÓÏÇÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÖÄÚÕÓÁÞØÏÖÁØßÙÏÚÕÞØÁÕÝÚÜÔÞÜØ×Ô
ÇßÚ×ÔÁÞËÏÇßÐÎÛËÃÑÇÚ¦ÖÕÙÕÙÚÏÇÃËÝÓÕÔ¦ÊËÝÑÇÏÇÔÁØÞËÚÇÏ
ÖÒÁÕÔÙÚÕ ÚÕßÚÕßÝ
ÇÍÑÄÙÓÏÇ¬Ø¦ÖËàÇÞÇØÇÑÚÂØÏÙËÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔÕÑÚ×ËÚ×ÔÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÚÇÞÆÚËØÎÑÇÏËßØÆÚËØÎÙËÙÞËÊÄÔ
ÖÁÔÚËÊËÑÇËÚÃËÝ®¬ÕÖÕÙÄÚÜÔ
ÚØÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÁÞÕßÔÊÇÔËÏÙÚËÃ
Þ×ØËÝÓËÚÎÔ ÃÔÇÔÇÁÞËÏ
Ò¦ÈËÏÚÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇËÇßÚÄ
ÚÕÖÕÙÄÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÄÒËÝ
ÕÏÓÕØÌÁÝÞØÁÕßÝ¶ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÄËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄÑÇÏÊÎÓÄÙÏÕ
ËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÕÏÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÏÚÎÝÇÍÑÄÙÓÏÇÝ¬Ø¦ÖËàÇÝ
ÇÔÇÌÁØÕßÔÙÚÎÓËÒÁÚÎÚÕßÝÄÚÏ
ÙÚÏÝÇÔÇÖÚßÙÙÄÓËÔËÝÞ×ØËÝÚÄ-

Το χρέος
των αναπτυσσόμενων
χωρών
εκτινάχθηκε
στα 55 τρισ. δολάρια.
ÙÕÕÊÎÓÄÙÏÕÝÄÙÕÑÇÏÕÏÊÏÜÚÏÑÄÝ
ÚÕÓÁÇÝËÓÌÇÔÃàÕßÔÄÒÕÑÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÎËÐ¦ØÚÎÙÎÇÖÄÊÇÔËÏÙÓÄ
¬ÕÙßÔÕÒÏÑÄÞØÁÕÝÚÜÔÞÜØ×ÔÇßÐÂÛÎÑËÑÇÚ¦ÓÁÙÕÔÄØÕ
ÑÇÚ¦ÖÕÙÕÙÚÏÇÃËÝÓÕÔ¦ÊËÝÚÕß
ÚÕßÝÚÕÔÞØÄÔÕÊÎÒÇÊÂÓË
ÚÇÞÆÚÎÚÇÙÞËÊÄÔÚØÏÖÒ¦ÙÏÇÇÖÄ
ÇßÚÂÖÕßÇßÐÇÔÄÚÇÔÚÕÞØÁÕÝ
ÚÜÔÞÜØ×ÔÚÎÝÇÚÏÔÏÑÂÝÓËØÏÑÂÝÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÑØÃÙÎÝÞØÁÕßÝÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß .
«ÙÚÕØÃÇÊËÃÞÔËÏÄÚÏÎÓËÍ¦ÒÎ
ÇÆÐÎÙÎÞØÁÕßÝÙßÓÖÃÖÚËÏÙßÞÔ¦

«Η ΙστορίαÙÉËTÉ{Ì³{iÐÉoÒÜiÑÖÂiiT¨ÓÈØÈÐË³É{ÈTÒÐÉT¨iÐÑ³{³³{~ÓØ~¨ËÉ{ØÉÑÑ³ÈÌÐÉÉØT¨ÉØVÐÉÐÉoÒÜ~Ì³Øo{Ñ³
ÜiÚÈÐÌuV¨É{Ù{ÉËi(Ño~ÌÐ{Ñ0¨ÒÉÇÑ

ÓËÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÁÝÑØÃÙËÏÝÙË
ÇÔÇÖÚßÙÙÄÓËÔËÝÞ×ØËÝÓËÓËÍ¦ÒÕÑÄÙÚÕÝÍÏÇÚÕÔÖÒÎÛßÙÓÄ
ÚÕßÝ®ËÐÂÍÎÙËÎÑËáÒ¦ÇàÇØÓÖÇÙÃÕÍÒÕßÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ
ÇÍÑÄÙÓÏÇÝ¬Ø¦ÖËàÇÝ©ÏÖÕÒÏÚÏÑÕÃÛÇÖØÁÖËÏÔÇÇÔÇÒ¦ÈÕßÔ
ÊØ¦ÙÎÇÓÁÙÜÝ×ÙÚËÔÇËÔÏÙÞÆÙÕßÔÚÎÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚÇÚÕßÞØÁÕßÝ
ÑÇÏÔÇÖËØÏÕØÃÙÕßÔÚÎÔÁÑÛËÙÎÙË
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÙÕÑ®ÙßÓÖÒÂØÜÙË
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÁÑÛËÙÎÎËßØËÃÇ
ÓËÃÜÙÎÚÜÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÊÇÔËÏÙÓÕÆ
ÇÖÄÚÏÝÑËÔÚØÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÓËÚ¦
ÚÎÔÑØÃÙÎÚÕßÖËØÏÕØÃàËÏ
ÚÕÔÑÃÔÊßÔÕËÑÊÂÒÜÙÎÝÑØÃÙÎÝ
ÖØÕÝÚÕÖÇØÄÔ®
©ÓÜÝÎÏÙÚÕØÃÇÚÜÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÜÔËÚ×ÔÊËÃÞÔËÏÄÚÏÊßÙÚßÞ×ÝÚÕÖØÕÝÚÕÖÇØÄÔ®ÊËÔÊÏÇØÑËÃÖÕÒÆ
ËØÃÖÕßÙÚÏÝÓÏÙÁÝÇÖÄÚÏÝ
ÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÚÇÞËÃÇÝÇÆÐÎÙÎÝÚÕß
ËÛÔÏÑÕÆÞØÁÕßÝÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÞØÎ-

ÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÑØÃÙÎÖÕßÓËÃÜÙËÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÚÕÑÇÚ¦ÑËÌÇÒÂÔ
ÑÇÏÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÓËÒÁÚÎÚÎÝÇÍÑÄÙÓÏÇÝ
¬Ø¦ÖËàÇÝ
¡ÏÇÇÑÄÓÎÇÔÎÙßÞÎÚÏÑÂÊÏÇÌÕØ¦ÚÕßÖØÄÙÌÇÚÕßÑÆÓÇÚÕÝÇÆÐÎÙÎÝÚÕßÞØÁÕßÝÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓË
ÚÇÚØÃÇÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇËÃÔÇÏÄÚÏÚÕ
ÖÇØÄÔÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÇßÚÄÞØÕÔÎ
ÇÆÐÎÙÎÚÄÙÕÚÕßÏÊÏÜÚÏÑÕÆÄÙÕ
ÑÇÏÚÕßÊÎÓÄÙÏÕßÞØÁÕßÝ
¬ÕÞØÁÕÝÚÎÝ ÃÔÇÝÜÝÖØÕÝÚÕ
ÚÎÝÇßÐÂÛÎÑËÑÇÚ¦ÖÕÙÕÙÚÏÇÃËÝÓÕÔ¦ÊËÝÇÖÄÚÕÓÁÞØÏ
ÖÁØßÙÏÕÖÄÚËÇÔÂÒÛËÙÚÕ 
¥ÙÚÄÙÕÚÕÞØÁÕÝÚÜÔÇÔÇÖÚßÙÙÄÓËÔÜÔÞÜØ×ÔËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦
ßÉÎÒÄÚËØÕÇÑÄÓÇÑÇÏÇÔËÐÇÏØÁÙÕßÓËÚÎÔ ÃÔÇ
ÃÔÇÏÊÏÖÒ¦ÙÏÕÚÕßÕÔÕÓÇÙÚÏÑÕÆÞØÁÕßÝÚÕ®ÖØÕËÏÊÕÖÕÏÕÆÔÕÏÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÏÚÎÝÇÍÑÄÙÓÏÇÝ¬Ø¦ÖËàÇÝ
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Επιστρατεύουν
ρομπότ λόγω
της έλλειψης
προσωπικού
Ανεπαρκές το εργατικό δυναμικό
σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη
Σε αναζήτηση ËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÓËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝÊËÐÏÄÚÎÚËÝÈØÃÙÑËÚÇÏÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÚÎÝßØ×ÖÎÝ
ÇÖÄÚÎÔÇÚÓÕÓÎÞÇÔÂÚÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÎËØÓÇÔÃÇ
ÓÁÞØÏÚÏÝÞ×ØËÝÚÎÝÔÇÚÕÒÏÑÂÝ
ßØ×ÖÎÝÚÕßÖ¦ÒÇÏÖÕÚÁÇÔÇÚÕÒÏÑÕÆÓÖÒÕÑËÕØÏÙÓÁÔËÝÇÖÄ
ÇßÚÁÝÚÕÖØÄÈÒÎÓÇËÃÔÇÏÚÄÙÕ
ÕÐÆ×ÙÚËÓËÍ¦ÒÕÖÕÙÕÙÚÄÚÜÔ
ÈÏÕÓÎÞÇÔÏ×ÔÚÕßÝÖØÕËÐÕÌÒËÃ
ËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÙÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂÚÕßÝ
 Þ Ë Ú Ï Ñ Ä  Ø Ë Ö Õ Ø Ú ¦ à  Ú Ü Ô
-PUHUJPHS;PTLZÇÔÇÌÁØËÚÇÏËÏÊÏÑÄÚËØÇÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÎÝ
ÕÒÜÔÃÇÝÖÕßÇÔÇÍÑ¦àËÚÇÏÔÇ
ËÖÏÙÚØÇÚËÆÙËÏÚÇØÕÓÖÄÚÍÏÇÔÇ
ÑÇÒÆÉËÏÚÏÝÇÔ¦ÍÑËÝÚÜÔÈÏÕÓÎÞÇÔÏ×ÔÚÎÝÙËËØÍÇÚÏÑ¦ÞÁØÏÇ
ÈØËÚÇÔÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇÖÇØÇÛÁÚËÏ
Ó¦ÒÏÙÚÇÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ,\YVZ[H[
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÕÖÕÃÇ ÚÜÔ
ÖÕÒÜÔÏÑ×ÔÈÏÕÓÎÞÇÔÏ×ÔÈÒÁÖÕßÔ
ÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂÚÕßÝÔÇÓËÏ×ÔËÚÇÏ
ÚÕËÖÄÓËÔÕÚØÃÓÎÔÕËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝ
ÁÒÒËÏÉÎÝÖØÕÙÜÖÏÑÕÆ¬ÎÔÃÊÏÇ
ÙÚÏÍÓÂ¦ÒÒÜÙÚËÙÚÎÍËÏÚÕÔÏÑÂ
©ßÍÍÇØÃÇÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÖÕÙÕÙÚÄ
ËÃÔÇÏËÖÃÙÎÝ ËÔ×ÙÚÎÎÓÕÑØÇÚÃÇÚÎÝ¬ÙËÞÃÇÝËÃÔÇÏ 
©ÖÜÝÚÕÔÃàÕßÔÕÏ-;ÙÚÎÔËßØÆÚËØÎÖËØÏÕÞÂÚÎÝ ËÔÚØÕÇÔÇÚÕÒÏÑÂÝßØ×ÖÎÝÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ËÃÔÇÏÎÃÊÏÇ!ßÉÎÒÕÃØßÛÓÕÃÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÕÐÆÊÎÓÕÍØÇÌÏÑÄÖØÄ-

ÈÒÎÓÇÑÇÏÖÇØËÔÁØÍËÏËÝÇÖÄÚÕ
ËÑÚËÚÇÓÁÔÕÑÆÓÇÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎÝÚÜÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÜÔÊËÑÇËÚÏ×ÔÖÕßÓËÃÜÙËÊØÇÓÇÚÏÑ¦ÚÎÔ
ÇÔËØÍÃÇÙËÇßÚÁÝÚÏÝÞ×ØËÝÇÒÒ¦ËÐ×ÛÎÙËÚÏÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÚÕßÝ
ÙËÁÔÇÔÛÎØÏ×ÊÎÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄ
ÍÏÇÔÇÊÏÇÙÌÇÒÃÙÕßÔÖØÕÙÜÖÏÑÄ
 ÈØËÚÇÔÏÑÂ ËÌÎÓËØÃÊÇ
ßÖÕÍØÇÓÓÃàËÏ Ó¦ÒÏÙÚÇ ÄÚÏ ÙË
ÕØÏÙÓÁÔÕßÝ ÚÕÓËÃÝ ÄÖÜÝ ÍÏÇ
ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÕÑÒ¦ÊÕÝÚÜÔÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÏÑ×ÔÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÇÖÄÚÎÔÇÔËÖ¦ØÑËÏÇËØÍÇÚÏÑ×ÔÞËØÏ×ÔËÃÔÇÏÚÄÙÕÓËÍ¦ÒÇ
×ÙÚËÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÚÎÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÖØÕËÏÊÕÖÕÏÕÆÔÖÜÝÓÖÕØËÃ
ÔÇÑÇÚÇØØËÆÙÕßÔÕÏÇÙÛËÔÁÙÚËØÕÏÑØÃÑÕÏØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÑÇÒÆÉÕßÔÓÁØÕÝÚÜÔËÒÒËÃÉËÜÔ
ÖÕÒÒÁÝÖÕÒÜÔÏÑÁÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝ
ËÖÏÙÚØÇÚËÆÕßÔØÕÓÖÄÚ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ©ÏÑÕÔÕÓÏÑÄ
ÔÙÚÏÚÕÆÚÕÚÎÝÕÒÜÔÃÇÝª
ÕÏÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÚÎÝÞ×ØÇÝÇÖÇÙÞÕÒÕÆÔØÕÓÖÄÚÇÔ¦
ËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÇÔÇÒÕÍÃÇÇßÚÂÜÞØÏ¦ÈËÈÇÃÜÝÓÖØÕÙÚ¦
ÙÚÕÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÇØÏÛÓÄÚÕßÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÍÃÍÇÔÚÇÚÎÝßØ×ÖÎÝ
ÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÕÏÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝ
ÚÎÝÕÖÕÃÇÝÇÖÇÙÞÕÒÕÆÔØÕÓÖÄÚÇÔ¦ËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝ
©ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÝÇØÏÛÓÄÝËÃÔÇÏ¦ÒÒÜÙÚËÙÇÌ×ÝßÉÎÒÄÚËØÕÝÇÑÄ-

Οι βιομηχανίες³iØ(ÜËÑØÑÑTÜÖm¸¨ÐÌ³ÑÒÆÆÆÆÉ¨oÑÇÐÓÈØV³ioÉ{³{~Ê$ÈooÑ¨ËÑiÑÑÜoËÑ×³ÒÉ{³Ñdm¨ÐÌ³~Ñ{³i0ÉTËÑ³Ñ
´l¨ÐÌ³ÑÒÆÆÆÆÉ¨oÑÇÐÓÈØ.³iÉ¨ÐÑËÑV{K{ÐiTÑËÉØÑÑTÜÖ´´d¨ÐÌ³ÑÒÆÆÆÆÉ¨oÑÇÐÓÈØ

Σε ποσοστό 49% οι βιομηχανίες σε Πολωνία
και Ουγγαρία αδυνατούν να βρουν προσωπικό και προβλέπουν
μείωση παραγωγής.
ÓÎÑÇÏÙÚÎÍËÏÚÕÔÏÑÂ©ßÍÍÇØÃÇ
ÄÖÕßÌÚ¦ÔËÏÙÚÇØÕÓÖÄÚÑÇÏ
ÙÚÎÔ¬ÙËÞÃÇÙÚÇØÕÓÖÄÚÇÔ¦
ËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝ
ÆÓÌÜÔÇÖ¦ÔÚÜÝÓËÚÕÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕßªÚÇØÕÓÖÄÚËÃÔÇÏÚÕÓÁÒÒÕÔÚÎÝÖÕÒÜÔÏÑÂÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÇÔÛÁÒËÏÔÇÊÏÇÚÎØÂÙËÏ
ÚÎÔÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄÚÎÚ¦ÚÎÝÚÇ
ËÖÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇ®
ÏËßÑÕÒÆÔÕßÔÄÞÏÓÄÔÕÔÚÎÔ
Ñ¦ÒßÉÎÚÜÔËÒÒËÃÉËÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÎÔÇÒÒÇÍÂÓÕÔÚÁÒÕßÚÎÝÖÕÒÜÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÎÔÇÖËÐ¦ØÚÎÙÂ
ÚÎÝÊÎÒÇÊÂÇÖÄÚÇÌÚÎÔ¦ËØÍÇÚÏÑ¦ÞÁØÏÇÑÇÏÚÎÙÚØÕÌÂÚÎÝÙË
ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÖØÕÙÚÏÛÁÓËÔÎÝ

ÇÐÃÇÝÖÕßÇÖÕÚËÒËÃÑÇÏÚÎÌÏÒÕÊÕÐÃÇÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÑÇÏÑÕÏÔÂÝÍÔ×ÓÎÝÙÚÎÞ×ØÇ
¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÖ¦ÔÚÜÝÖÕÒÒÁÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÚÎÝÕÒÜÔÃÇÝ
ÖØÕÚÏÓÕÆÔ ÚÎÔ ÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÂ
ÒÆÙÎÚÜÔÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÎÞ×ØÇËÐÁÊÜÙË¦ÊËÏËÝÖÇØÇÓÕÔÂÝ
ÙËÐÁÔÕßÝßÖËØÈÇÃÔÕÔÚÇÝÚÕÔ
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÇØÏÛÓÄÑ¦ÛË¦ÒÒÎÝ
Þ×ØÇÝÚÎÝÓËÍ¦ÒÎÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÜÔÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÖØÕÁØÞËÚÇÏÇÖÄÚÎÔ©ßÑØÇÔÃÇÚÎÝ
ÕÖÕÃÇÝÎÍÒ×ÙÙÇËÃÔÇÏÙßÍÍËÔÂÝ
ÓËÚÎÔÖÕÒÜÔÏÑÂ©ÏÊÆÕÞ×ØËÝ
ÙßÔÊÁÕÔÚÇÏ¦ÒÒÜÙÚËÓËÙÚËÔÕÆÝ
ÏÙÚÕØÏÑÕÆÝÊËÙÓÕÆÝÆÓÌÜÔÇ
ÄÓÜÝÓËÚÎÈØËÚÇÔÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇÖÕÒÒÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÁÞÕßÔ
ÇØÞÃÙËÏÔÇËÖÏÙÚØÇÚËÆÕßÔÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÇÖÄÚÎÔÙÃÇ
©ÒÄÍÕÝËÃÔÇÏÄÚÏÖÕÒÒÕÃËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝËÑÌØ¦àÕßÔÌÄÈÕßÝ
ÖÜÝÇÔÇÔÕÃÐËÏÖÒÂØÜÝÚÎÔÇÍÕØ¦
ÚÎÝÎËØÓÇÔÃÇÚÄÚËÖÕÒÒÕÃ©ßÑØÇÔÕÃÛÇÖØÕÚÏÓÂÙÕßÔÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂÇÍÕØ¦ËØÍÇÙÃÇÝ

Αύξηση του παγκόσμιου χρέους στα 188 τρισ. δολ.
Στα 188 ÚØÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÁÌÚÇÙËÚÕ
¦ÛØÕÏÙÓÇÚÕßÖÇÍÑÄÙÓÏÕßÊÎÓÄÙÏÕßÑÇÏÏÊÏÜÚÏÑÕÆÞØÁÕßÝÙÚÕÚÁÒÕÝ
ÚÕßÇßÐÎÓÁÔÕÑÇÚ¦ÚØÏÙ
ÊÕÒ¦ØÏÇÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕ
ËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÕÖÕÙÕÙÚÄÚÕßËÖÃ
ÚÕßÖÇÍÑÄÙÓÏÕßÁÌÚÇÙËÑÇÚ¦ÓÁÙÕÔÄØÕÙÚÕ ÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÇÆÐÎÙÎ ÙËÙÆÍÑØÏÙÎ
ÓËÚÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÁÚÕÝÚÎÔ
ÇÔÎÙßÞÎÚÏÑÂÇßÚÂÊÏÇÖÃÙÚÜÙÎ
ÑÇÚÇÒÂÍËÏÙÞËÚÏÑÂÁØËßÔÇÚÕß
§¬ÖÕßÊÎÓÕÙÏËÆÛÎÑËÞÛËÝÙÚÕ
ISVNÚÕß¬ÇÓËÃÕß©ÖÜÝÚÕÔÃàËÏ
ÚÕ¬ÇÓËÃÕÎÓËÃÜÙÎÚÕßÖÇÍÑÄÙÓÏÕßÞØÁÕßÝÖÕßÙÎÓËÏ×ÛÎÑËÚÕ
ÇÖÕÊËÃÞÛÎÑËÖÜÝÊËÔÇÖÕÚËÒÕÆÙËÚÎÔÇØÞÂÓÏÇÝÙÚÇÛËØÂÝ
ÖÚÜÚÏÑÂÝÖÕØËÃÇÝÚÕßËÌÄÙÕÔÚÕ
ÚÕÖÇÍÑÄÙÓÏÕÞØÁÕÝÇßÐÂÛÎÑËÐÇÔ¦ÙËËÖÃÖËÊÇËÒÇÌØ×Ý
Ö¦ÔÜÇÖÄËÑËÃÔÕÚÕßÚÏÝ
ÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÞ×ØËÝ¦ÒÒÜÙÚËÚÕ
ÊÎÓÄÙÏÕÞØÁÕÝÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÏÙÚÕØÏÑ¦ßÉÎÒ¦ËÖÃÖËÊÇ
ÚÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÔËÖÚßÍÓÁÔËÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝËÐÇÏØÕßÓÁÔÜÔ
ÕØÏÙÓÁÔÜÔÙÎÓÇÔÚÏÑ×ÔÞÜØ×Ô

Σύμφωνα
με τα στοιχεία
του ΔΝΤ ανήλθε
στο 226% του παγκόσμιου ΑΕΠ το 2018.
ÄÖÜÝÕÏÑÇÏÎÇÖÜÔÃÇÓËÏ×ÛÎÑËÚÄÙÕÚÕÞØÁÕÝÚÕßÊÎÓÕÙÃÕßÄÙÕÑÇÏÚÕßÏÊÏÜÚÏÑÕÆÚÕÓÁÇ
ÜÝÖÕÙÕÙÚÄËÖÃÚÕßÎÓËÏÜÚÁÕÔÄÚÏÕÏÓÏÙÁÝÇÖÄÚÏÝÇÔËÖÚßÍÓÁÔËÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÙÎÓËÃÜÙÇÔ
ÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ¦ÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÇÚÕ
 ÇÏÖ¦ÒÏÖ¦ÔÚÜÝÙÚÕ  
ÚÜÔÇÔËÖÚßÍÓÁÔÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏ×Ô
ÚÇÖÕÙÕÙÚ¦ÚÕßÊÎÓÕÙÃÕßÞØÁÕßÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËßÉÎÒÄÚËØÇ
ËÖÃÖËÊÇÇÖÄËÑËÃÔÇÖØÏÔÇÖÄÚÎÔ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂ
ÑØÃÙÎÚÕß¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂ
¦ÒÒÜÙÚËÚÕÞØÁÕÝÚÜÔÇÔÇÊßÄÓËÔÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏ×ÔÑÇÏÚÜÔÇÔÇÖÚßÙÙÄÓËÔÜÔÞÜØ×ÔÓËÞÇÓÎÒÄ
ËÏÙÄÊÎÓÇÖÇØÇÓÁÔËÏÙßÔÕÒÏÑ¦ÙË

Το Ταμείο~¨ÖÉ{³~ÙÑ³È~{ÙÖÈo{Ñ³T¨ÓØ³
É³Ñ{¨É{
ÇÔÕÊÏÑÂÖÕØËÃÇØÃÙÑËÚÇÏÙÂÓËØÇÙËËÖÃÖËÊÇÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇÓË
ËÑËÃÔÇÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÑØÃÙËÜÔÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß ÑÇÏ
ÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß 
ËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÕÞØÁÕÝÚÜÔ
ËÚÇÏØËÏ×ÔÚÕ¬ÇÓËÃÕÖØÕËÏÊÕÖÕÏ-

ËÃËÖÏÖÒÁÕÔÖÜÝÎÞØÂÙÎÏÊÏÜÚÏÑÕÆÞØÁÕßÝÓËÙÑÕÖÄÚÎÔÖÒÎØÜÓÂÓËØÏÙÓ¦ÚÜÔÚÎÔËÖÇÔÇÍÕØ¦
ÓËÚÕÞ×ÔÚÏÝÙßÍÞÜÔËÆÙËÏÝÑÇÏÚÏÝ
ËÐÇÍÕØÁÝÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÖÕÒÒÇÖÒÇÙÏ¦ÙËÏÚÇÖÒÂÍÓÇÚÇ®ÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÖÚ×ÞËßÙÎÝËÚÇÏØËÏ×ÔÂÙË
ÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÑ¦ÖÕÏËÝËÚÇÏØËÃËÝ
ÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÔÇÖËØÏÕØÃÙÕßÔØÇÍÊÇÃÇÚÕÞØÁÕÝÚÕßÝÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝ
ÊØÇÓÇÚÏÑ¦ÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÂÚÕ
ÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÕßÝ©ÖÜÝÚÕÔÃàËÏ
ÚÕÞØÁÕÝÚÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔÙÚÏÝÇÔËÖÚßÍÓÁÔËÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÇßÐ¦ÔËÚÇÏ
ÙÚÇÛËØ¦ÇÖÄÚÕÑÇÏÓËÚ¦ÑÇÏ
ÙÂÓËØÇÈØÃÙÑËÚÇÏÇÑØÏÈ×ÝÙÚÕ
ÃÊÏÕËÖÃÖËÊÕÙÚÕÕÖÕÃÕÈØÏÙÑÄÚÇÔÑÇÏÚÕÄÚÇÔÑÇÏÖ¦ÒÏ
ËÃÞËËÑÚÏÔÇÞÛËÃÙÚÇÆÉÎËÕØÏÙÓÁÔËÝÓËÍ¦ÒËÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÄÖÜÝ
ÎÙÖÇÔÃÇÑÇÏÎØËÚÇÔÃÇÁÞËÏ
ÓËÏÜÛËÃÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÚÕËÖÃÖËÊÕ
ÚÕßËÚÇÏØÏÑÕÆÞØÁÕßÝÚÕßÝ¬ÎÔ
ÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÄÓÜÝÙÚÏÝÚÕ
ÞØÁÕÝÚÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔÇßÐ¦ÔËÚÇÏ
ÙÚÇÛËØ¦ÇÖÄÚÕÑÇÏÓËÚ¦
ÑÇÏËÑÚÏÔ¦ÞÛÎÑËÙËËÖÃÖËÊÇØËÑÄØÙÚÇÚÁÒÎÚÕß

Το σχέδιο του Βερολίνου
Την ίδια στιγμήÖÕßÕÏÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝ
ÚÎÝÕÒÜÔÃÇÝËÖÏÙÚØÇÚËÆÕßÔØÕÓÖÄÚ©ßÑØÇÔÕÆÝÑÇÏÙÏ¦ÚËÝÍÏÇ
ÔÇÑÇÒÆÉÕßÔÚÏÝÇÔ¦ÍÑËÝÚÕßÝÙË
ËØÍÇÚÏÑ¦ÞÁØÏÇÎËØÓÇÔÃÇÇÔÇÍÑ¦àËÚÇÏÔÇÇÔÇàÎÚÂÙËÏÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÇÖÄÚØÃÚËÝÞ×ØËÝËÑÚÄÝ
ÊÎÒÇÊÂÑÇÛ×ÝÖ¦ÙÞËÏÇÖÄÁÒÒËÏÉÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÜÔËÏÊÏÑÕÚÂÚÜÔ
²ØËÏ¦àËÚÇÏËÖËÏÍÄÔÚÜÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÔÕÙÎÒËÆÚØÏËÝËÏÊÏÑÕÆÝ
ÙÚÎÔÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÚÎÝÖÒÎØÕÌÕØÃÇÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÓËÖÕÒÒÁÝÑÇÏÊÏ¦ÌÕØËÝ
¦ÒÒËÝÊËÐÏÄÚÎÚËÝ ßÈÁØÔÎÙÎÑÇÏ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÁÞÕßÔÙßÓÌÜÔÂÙËÏ
ÙËÁÔÇÙÞÁÊÏÕÖÕßÙÚÕÞËÆËÏÙÚÕ
ÔÇÊÏËßÑÕÒÆÔËÏÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ
ÖËÏÚÇ ÇÖÄ ÙßÔ¦ÔÚÎÙÎ ÓË
ËÑÖØÕÙ×ÖÕßÝÚÜÔÍËØÓÇÔÏÑ×Ô
ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÑÇÏÚÜÔËØÍÇÚÏÑ×Ô
ÙßÔÊÏÑ¦ÚÜÔÚÕËØÕÒÃÔÕßÏÕÛÁÚÎÙËÙÞÁÊÏÕÍÏÇÔÇÇÖÒÕßÙÚËÆÙËÏ
ÚÎÔÑÇÑÄÌÎÓÎÍËØÓÇÔÏÑÂÍØÇÌËÏÕÑØÇÚÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇÑÇÚÇÙÚÂÙËÏ
ÚÎÞ×ØÇÖÏÕËÒÑßÙÚÏÑÂÙÚÕßÝÐÁ-

ÔÕßÝËØÍÇàÄÓËÔÕßÝ¡ËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÚÕÙÞÁÊÏÕÖØÕÈÒÁÖËÏÖÜÝ
ÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÛÇÖØÕÙÌÁØÕßÔ
ÙÚÕßÝÔÁÕßÝËØÍÇàÄÓËÔÕßÝÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇËÑÓ¦ÛÎÙÎÝÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝÍÒ×ÙÙÇÝÑÇÏÛÇÚÕßÝÊÏËßÑÕÒÆÔVßÔÔÇÈØÕßÔÑÇÚÕÏÑÃÇÙÚÎ
ËØÓÇÔÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔÚÏÝÇÔÇÍÑÇÃËÝÍØÇÌËÏÕÑØÇÚÏÑÁÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝ
ÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÕßÚÕËØÕÒÃÔÕÛÇÓËØÏÓÔÂÙËÏ×ÙÚËÔÇËÖÏÙÖËßÙÛÕÆÔÕÏÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÍÏÇÚÎÔ
ÁÑÊÕÙÎÈÃàÇÝÍÏÇÔÇÊÏËßÑÕÒÆÔËÏ
ÚÕßÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÔÇÇØÞÃÙÕßÔ
ÔÇÊÕßÒËÆÕßÔÚÕÚÇÞÆÚËØÕÇ
ÇÖÒÕÖÕÏÂÙËÏ¦ÒÒÜÙÚËÚÏÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÖÏÙÚÕÖÕÃÎÙÎÝÚÜÔÚÃÚÒÜÔÙÖÕßÊ×ÔÇÖÄ¦ÒÒËÝÞ×ØËÝ
ÑÇÏÍËÔÏÑÄÚËØÇÚÜÔËÞÁÍÍßÜÔÚÜÔ
ËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÇÇÔÇÈÇÛÓÏÙÚËÃ
ËÖÃÙÎÝÕØÄÒÕÝÚÎÝÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÂÝ
ÖÆÒÎÝÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÓËÚÎÔÕÔÕÓÇÙÃÇ4HRLP[PU
.LYTHU`®

Νέους δασμούς στην Ε.Ε.
εξετάζει η Ουάσιγκτον
Οσο οι ΗΠΑËÖÏÊÏ×ÑÕßÔÓËÃÜÙÎÚÕß
ËÓÖÕØÏÑÕÆËÒÒËÃÓÓÇÚÕÝÓËÚÎÔ
ËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÇßÐÂÙÕßÔÚÕßÝÊÇÙÓÕÆÝÙÚÏÝËÏÙÇÍÜÍÁÝËßØÜÖÇáÑ×Ô
ÖØÕáÄÔÚÜÔÄÖÜÝÊÂÒÜÙËÞÛËÝÕ
ªÄÓÖËØÚÇáÚÞ¦ÏàËØËÑÖØÄÙÜÖÕÝ
ÓÖÕØÃÕßÚÜÔÙËÙßÔÁÔÚËßÐÎÖÕßÖÇØÇÞ×ØÎÙËÙÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÊÃÑÚßÕ-V_)\ZPULZZ5L[^VYR
ÚÄÞÕÝÓÇÝËÃÔÇÏÔÇÈØÕÆÓËÑ¦ÖÕÏÕßËÃÊÕßÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÚÏÑÂÒÆÙÎ®ÚÄÔÏÙËÕÇáÚÞ¦ÏàËØÇÔÇÌËØÄÓËÔÕÝÙÚÕßÝßÌÏÙÚ¦ÓËÔÕßÝÊÇÙÓÕÆÝ
ÙËËßØÜÖÇáÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇÇÐÃÇÝ
ÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔ©ÏËÔÒÄÍÜÚÏÓÜØÎÚÏÑÕÃÊÇÙÓÕÃËÖÏÈÒÂÛÎÑÇÔÖØÄÙÌÇÚÇÇÖÄÚÏÝÜÝÇÔÚÃÖÕÏÔÇÙÚÏÝ
ÇÓÌÏÙÈÎÚÕÆÓËÔËÝËÖÏÊÕÚÂÙËÏÝÖÕß
ÁÒÇÈËÎËßØÜÖÇáÑÂ(PYI\ZÒÒ¦
ÁÞÕßÓËÓÏÇÖÕÒÆÇÔÏÙÄØØÕÖÎÙÞÁÙÎÓËÚÎÔßØ×ÖÎ®ÙÎÓËÃÜÙËÕ
ÓËØÏÑÇÔÄÝËÑÖØÄÙÜÖÕÝÓÖÕØÃÕß
ÚÎÙßÔÁÔÚËßÐÂÚÕßÙÚÕ-V_
)\ZPULZZ5L[^VYRÕÇáÚÞ¦ÏàËØ
ÊËÔÙÞÕÒÃÇÙËË¦ÔÕÏÔÁÕÏÊÇÙÓÕÃ

ÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇËÖÏÈÒÎÛÕÆÔÙÚÇ
ËßØÜÖÇáÑ¦ÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÑÇÏËÐÇØÚÂÓÇÚÇÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔ¬ÄÔÏÙËÜÙÚÄÙÕÄÚÏÚÕËÓÖÕØÏÑÄÁÒÒËÏÓÓÇÓËÚÇÐÆÑÇÏßØ×ÖÎÝËÔÊÁÞËÚÇÏ
ÔÇÌÚ¦ÙËÏÚÇÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÌÁÚÕÝÇÖÄ ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÚÕ
ÑÇÏÄÚÏÕÏÕÌËÃÒÕßÔÔÇÈØÕßÔ
ÚØÄÖÕßÝÔÇÖÕßÒÂÙÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÇÖØÕáÄÔÚÇÙÚÎÔßØ×ÖÎËÔ
ÓÖÕØËÃÔÇÓËÏ×ÙËÏÑÇÔËÃÝÚÕÖÇÍÑÄÙÓÏÕËÓÖÕØÏÑÄÁÒÒËÏÓÓÇÞÜØÃÝ
ÔÇÓËÏ×ÙËÏÚÕËÓÖÕØÏÑÄÁÒÒËÏÓÓÇ
ÓËÚÎÔßØ×ÖÎÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÄÞÏ
ÙËÙÎÓÇÔÚÏÑÄÈÇÛÓÄ®ÇÔÁÌËØËÕ
ÇáÚÞ¦ÏàËØ
¬ÕËÓÖÕØÏÑÄÁÒÒËÏÓÓÇÙÚÕÕÖÕÃÕ
ÇÔÇÌÁØËÚÇÏÕÓËØÏÑÇÔÄÝËÑÖØÄÙÜÖÕÝÓÖÕØÃÕßÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÑÇÏÁÒÒËÏÓÓÇÖËØÃÖÕßÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔ
ÓËÚÎØËÚÇÔÃÇÏÇÚÏÝÇÖÕÚËÒËÃÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÎÙÆÔÇÉÎËÓÖÕØÏÑÂÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÓËÚÎØËÚÇÔÃÇ
ÄÚÇÔÎÚËÒËßÚÇÃÇÛÇÁÞËÏÓÏÇÙÇÌÂ
ËÏÑÄÔÇÍÏÇÚÕàÂÚÎÓÇÚÕß)YL_P[

Υψηλή φορολογία στους Αργεντίνους που φυγάδευσαν κεφάλαια στο εξωτερικό
Στους διαχειριστές ÑËÌÇÒÇÃÕßÙÚØÁÌËÚÇÏÚÕ ÚÜÔØÍËÔÚÃÔÜÔÕÏÖÒÕÆÙÏÕÏÊÎÒÇÊÂÚÎÝÞËÏÓÇàÄÓËÔÎÝÇÖÄ
ÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎÞ×ØÇÝàÎÚ×ÔÚÇÝÈÕÂÛËÏÇÍÏÇÔÇÖØÕÙÚÇÚËÆÙÕßÔÚÎÔÖËØÏÕßÙÃÇÖÕßÁÞÕßÔÙÚÕ
ËÐÜÚËØÏÑÄ¢ÕÈÕÆÔÚÇÏÖÜÝÎÔÁÇ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕßÖËØÕÔÏÙÚÂÒÓÖÁØÚÕ¢ËØÔ¦ÔÚËÝÖÕßÇÔÇÊËÃÞÛÎÑË
ÖØÕÙÌ¦ÚÜÝÔÏÑÎÚÂÝÚÜÔÖØÕËÊØÏÑ×ÔËÑÒÕÍ×ÔÛÇËÖÏÈ¦ÒËÏÙÑÒÎØÂ
ÌÕØÕÒÕÍÃÇÙÚÇÖËØÏÕßÙÏÇÑ¦ÚÕßÝ
ÙÚÕÏÞËÃÇÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ ÇÏÕÏÌÄÈÕÏÚÕßÝËÃÔÇÏÊÏÑÇÏÕÒÕÍÎÓÁÔÕÏ
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÑ¦ÛËËÃÊÕßÝÖËØÏÕßÙÏÇÑÄÙÚÕÏÞËÃÕÇÖÄÕÓÄÒÕÍÇ
ÙßÓÓËÚÕÞÁÝÙËÇÓÕÏÈÇÃÇÑËÌ¦ÒÇÏÇ
ËÖËÔÊÆÙËÏÝÙËÔÕÓÃÙÓÇÚÇÁÜÝÑÇÏ
ÇÖÒÁÝÑÇÚÇÛÁÙËÏÝÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ
ÞÕßÔÄÓÜÝÑ¦ÛËÒÄÍÕÔÇÇÔÎÙßÞÕÆÔÑÇÛ×ÝÕÔÁÕÝÖØÄËÊØÕÝÙÚÎÔ
ÖØ×ÚÎÑÏÄÒÇÝÊÎÓÄÙÏÇÕÓÏÒÃÇÚÕß
ÙÚÏÝËÑËÓÈØÃÕßÊËÙÓËÆÛÎÑËÔÇ
ÓËÏ×ÙËÏÚÎÔÖËÃÔÇÑÇÏÚÎÌÚ×ÞËÏÇ

Η στατιστική υπηρεσία
Indec αναφέρει
πως πάνω από 300 δισ.
δολ. έχουν βγει
εκτός Αργεντινής.
ÙÚÎÞ×ØÇÑÇÏËÐÁÌØÇÙËÚÎÔÖØÄÛËÙÎÔÇàÎÚÂÙËÏÖÕÒÆÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÇÖÄÄÙÕßÝÁÞÕßÔÚÎ
ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÚÎÔÖØÕÙÌÁØÕßÔ®
ËÔÞØËÏ¦ÙÚÎÑËÔÇÖËØÏÓÁÔÕßÔÖÕÒÆÍÏÇÔÇÊÕßÔÚÇÖØ×ÚÇÓÁÚØÇÖÕß
ÛÇÒ¦ÈËÏÎÔÁÇÑßÈÁØÔÎÙÎÚÏÝ
ËÑËÓÈØÃÕßÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕß
ßÖÕßØÍÏÑÕÆÙßÓÈÕßÒÃÕßÚÇÔÚÏ¦ÍÕ ÇÌÏÁØÕÊÂÒÜÙËÙÚÎÔËÌÎÓËØÃÊÇ3H5HJPVUÄÚÏÛÇÙÚÇÒËÃÙÆÔÚÕÓÇÙÚÕ ÕÍÑØÁÙÕÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕ
ÖÕßÛÇÖØÕÙÊÏÕØÃàËÏÚÎÔÁÇÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂ ÇÏÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔ

Ο νέος πρόεδροςåÜÐÓ¨³'É¨Ò³ÉØ³i¨³iÙiÐÌ{ÑÐ{ÜËÑ³È
ÉÂÓ×¨ÑÉ³i¨ÌÚÉiÑÇi³ÊÉ{ÜÖÐÉoÑÜÖ³É¨iÑÜÜiÜÉooÖitÑÌ
ÌÈØÓTÈ³iÙÈÑ³Ì³i³ÑÑ³i¨×Ó¨Èu

ÛÇÖØÕÈÒÁÖËÏÇÆÐÎÙÎÚÜÔÌÄØÜÔ
ÙÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÂÖËØÏÕßÙÃÇÑÇÏ
ßÉÎÒÄÚËØÎÌÕØÕÒÕÍÃÇÍÏÇÄÙÕßÝ
ÊÏÇÚÎØÕÆÔÖËØÏÕßÙÏÇÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇ
ÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ
Ð¦ÒÒÕßÕÏØÞÁÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙÇÔÄÚÏËÖÏÈ¦ÒÒËÚÇÏÙÆÔÚÕÓÇÌÄØÕÝÚÕßØÏÙÓÕÆ®ÆÉÕßÝ ÖÕß
ÛÇÑÇÚÇÈ¦ÒÒÕßÔÄÙÕÏÇÍÕØ¦àÕßÔ
ÇËØÕÖÕØÏÑ¦ËÏÙÏÚÂØÏÇËÃÔÇÏËÍÍËÍØÇÓÓÁÔÕÏÞØÂÙÚËÝÚÕß5L[MSP_Â
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÖÏÙÚÜÚÏÑÁÝÑ¦ØÚËÝ
ËÑÚÄÝÚÎÝÞ×ØÇÝ©ÏØÍËÔÚÃÔÕÏ
ÁÞÕßÔÖÇØ¦ÊÕÙÎÙÚÕÔÇÊÏÇÚÎØÕÆÔ
ÚÇÞØÂÓÇÚ¦ÚÕßÝÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÍÏÇ
ÔÇÚÇÖØÕÙÚÇÚËÆÙÕßÔÇÖÄÚÏÝÇÒÒËÖ¦ÒÒÎÒËÝÑØÃÙËÏÝÚÏÝËÖÇÔËÏÒÎÓÓÁÔËÝÖÚÜÞËÆÙËÏÝÚÎÝÞ×ØÇÝÚÕßÝÑÇÏ
ÚÎÔÏÒÏÍÍÏ×ÊÎÖÚ×ÙÎÚÕßÇØÍËÔÚÃÔÏÑÕßÔÕÓÃÙÓÇÚÕÝÚÕßÖÁÙÕ¡ËÚÇ
ÚËÒËßÚÇÃÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝÙÚÇÚÏÙÚÏÑÂÝ
ßÖÎØËÙÃÇÝ0UKLJÁÞÕßÔÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÇÖÕÚÇÓÏËÆÙËÏÝÆÉÕßÝÖ¦ÔÜÇÖÄÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇ¬ÕÖØÄ-

ÈÒÎÓÇÄÓÜÝÍÏÇÚÕßÝÖÒÕÆÙÏÕßÝ
ØÍËÔÚÃÔÕßÝÇßÚÂÚÎÌÕØ¦ËÃÔÇÏ
ÄÚÏÙËÓËÍ¦ÒÕÖÕÙÕÙÚÄÖËÃÙÚÎÑÇÔ
ÇÖÄÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÚÕßÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕßÖØÕÁÊØÕß¡ÇÕßØÃÙÏÕ¡¦ÑØÏ
ÑÇÏÊÁÞÛÎÑÇÔÔÇÙßÓÓËÚ¦ÙÞÕßÔ
ÙËÁÔÇÖØÄÍØÇÓÓÇÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÝ
ÇÓÔÎÙÚÃÇÝÚÕ
ÂÒÜÙÇÔÁÚÙÏÚÇÖËØÏÕßÙÏÇÑ¦
ÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÊÏÇÚÎØÕÆÔÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÑÇÏÊÁÞÛÎÑÇÔÔÇÑÇÚÇÈ¦ÒÕßÔ
ÁÔÇÔËÔÏÇÃÕÌÄØÕÆÉÕßÝ ÑÇÛ×ÝÎÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕßÝËÃÞËßÖÕÙÞËÛËÃÖÜÝÊËÔÛÇÁÞÕßÔÖËØÇÏÚÁØÜÌÕØÕÒÕÍÏÑÁÝËÖÏÈÇØÆÔÙËÏÝÙÚÕ
ÓÁÒÒÕÔ ÇÏÈÁÈÇÏÇÄÙÕÏÖËÃÙÚÎÑÇÔ
ÔÇËÖÇÔÇÖÇÚØÃÙÕßÔÞØÂÓÇÚÇÑÇÏ
ÖËØÏÕßÙÏÇÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÚ×ØÇÛÁÒÕßÔÔÇÚÇÌßÍÇÊËÆÙÕßÔÑÇÏÖ¦ÒÏ
ÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄØÍËÔÚÏÔÂÈØÃÙÑËÚÇÏÑÇÏÖ¦ÒÏÙÚÇÖØÄÛßØÇÔÁÇÝ
ÖÚ×ÞËßÙÎÝÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝËÃÔÇÏ
ÙËÆÌËÙÎÑÇÏÕÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÝÁÞËÏ
ËÑÚÏÔÇÞÛËÃÙÚÕ 
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Αναβάθμιση
Βρετανίας
από τους οίκους
S&P και Fitch
Εκτιμούν ότι εκμηδενίζονται πλέον
οι πιθανότητες άτακτης εξόδου
Σε αναβάθμιση ÚÜÔÖØÕÕÖÚÏÑ×ÔÚÎÝ
ØËÚÇÔÃÇÝÖØÕÞ×ØÎÙÇÔÕÏÕÃÑÕÏ
ÖÏÙÚÕÒÎÖÚÏÑÂÝÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÝ-P[JO
ÑÇÏ:[HUKHYKHUK7VVY»ZÓËÚ¦ÚÎ
ÛØÏÇÓÈËßÚÏÑÂÔÃÑÎÚÜÔßÔÚÎØÎÚÏÑ×ÔÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇ©ÏÇÐÏÕÒÕÍÂÙËÏÝÚÜÔÊÆÕÕÃÑÜÔ
ÊÎÓÕÙÏËÆÚÎÑÇÔÒÃÍËÝÓÄÒÏÝ×ØËÝ
ÇÌÄÚÕßÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝ¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÚÕÙÞÁÊÏÄÚÕßÍÏÇÒÂÐÎÚÎÝ
ÓËÚÇÈÇÚÏÑÂÝÖËØÏÄÊÕßÙÞËÚÏÑ¦
ÓËÚÕ)YL_P[ÙÚÕÚÁÒÕÝÚÕß
©: 7ÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙËÚÏÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÇÖÄÚÕËÖÃÖËÊÕÚÕßÇØÔÎÚÏÑÕÆÙËÙÚÇÛËØÄ
ÑÇÛ×ÝÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕËÔÄÝ)YL_P[
ÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇËÃÔÇÏÖÒÁÕÔÓÏÑØÄÚËØÕÄÖÜÝËÐÎÍÕÆÔÕÏÇÔÇÒßÚÁÝÚÕßÕÃÑÕßÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ
)SVVTILYN
©-P[JOÇÖÁÙßØËÚÏÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÖÕßÖØÕÓÂÔßÇÔßÉÎÒÄÑÃÔÊßÔÕßÖÕÈ¦ÛÓÏÙÎÝÇØ¦ÚÎÔÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÕÕÃÑÕÝ-P[JOÊÏÇÚÂØÎÙË
ÇØÔÎÚÏÑÁÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÍÏÇÚÎÈØËÚÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
 ÇÚ¦ÚÎÍÔ×ÓÎÓÇÝÎÏÙÞßØÂ
ËÔÚÕÒÂÚÎÝÔÁÇÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÔÇ
ÖØÕÞÜØÂÙËÏÙÚÕËÖÄÓËÔÕÙÚ¦ÊÏÕ
ÚÜÔÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔÍÏÇÚÕ
)YL_P[ÓËÏ×ÔËÏÚÎÔÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇ
ÓÏÇÝ¦ÚÇÑÚÎÝËÐÄÊÕßÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇ®ÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙËÁÑÛËÙÎ
ÚÜÔÇÔÇÒßÚ×ÔÚÎÝ: 7

ÇØ¦ÚÎÔÚØÁÞÕßÙÇÙÚ¦ÙÎ
ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÇÔÇÓÁÔÕßÓËÄÚÏ
ÚÕÔÜÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕÛÇËÖÏÊÏ×ÐËÏÑÇÏÎÛÇÞÕØÎÍÂÙËÏÖÇØ¦ÚÇÙÎÓËÚ¦ÚÕÔËÑÁÓÈØÏÕÚÕß
×ÙÚËÔÇÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÚËÃ
ÚÎÓËÒÒÕÔÚÏÑÂÙÞÁÙÎÓËÚÇÐÆÚÜÔ
ÊÆÕ®ÙÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÙÚÎÔÃÊÏÇÁÑÛËÙÎÙÆÓÌÜÔÇÓËÙÞËÚÏÑÄÊÎÓÕÙÃËßÓÇÚÕß)SVVTILYN
©ÏÇÔÇÈÇÛÓÃÙËÏÝÚÜÔ: 7ÑÇÏ
-P[JOÊËÔËÖÎØÁÇÙÇÔÚÎÈØËÚÇÔÏÑÂÒÃØÇÎÕÖÕÃÇËÃÞËÂÊÎÌÚ¦ÙËÏ
ÙÚÕÞÇÓÎÒÄÚËØÕËÖÃÖËÊÕÇÖÄÚÕÔ
§ÕÁÓÈØÏÕÚÕßÞ¦ØÎÙÚÎÔ
ÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÚÕß¬àÄÔÙÕÔÄÚÏÎ
ÓËÚÇÈÇÚÏÑÂÖËØÃÕÊÕÝÛÇÒÂÐËÏ
ÙÚÕÚÁÒÕÝÚÕß
ßÚÂËÃÔÇÏÎÊÏÄØÛÜÙÎÚÕß
ÑÒÃÓÇÚÕÝËßÌÕØÃÇÝÚÜÔËÑÒÕÍ×Ô
ÇØÍ¦ÇÒÒ¦ÙÚÇÛËØ¦ËÔ×ÑÇÛÃÙÚÇÚÇÏÙÇÌÁÝÖÜÝÚÕÛÁÓÇÚÎÝËÐÄÊÕßÚÎÝÞ×ØÇÝÊËÔÁÞËÏÒÂÐËÏÑÇÏ
ÄÚÏÇÑÄÓÇÓÃÇÖØÕÛËÙÓÃÇÙÑÒÎØÕÆ)YL_P[ÑÇØÇÊÕÑËÃÙÚÕÚÁÒÕÝ
ÚÕßÁÚÕßÝ®ÊÂÒÜÙËÙÚÕ9L\[LYZ
VÕßÇÔ§ÍÑÕßÍÏÁÔÙÚÁÒËÞÕÝ
ÚÎÝ*VTTLYaIHUR
ÞÕÔÚÇÝËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÚÎÔÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÚÜÔËÊØ×ÔÕ¬àÄÔÙÕÔÛÇ
ËÖÏÊÏ×ÐËÏÚÎÔÁÐÕÊÕÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÇÖÄÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÙÚÏÝ
ÇÔÕßÇØÃÕßÖËÏÚÇÛÇÐËÑÏÔÂÙËÏÎÓËÚÇÈÇÚÏÑÂÖËØÃÕÊÕÝÑÇÚ¦
ÚÎÔÕÖÕÃÇÕÏÊÆÕÖÒËßØÁÝÛÇÖØÕ-

O Μπ. ΤζόνσονÚÑÉ{Ù{ÂÉ{³iÓÂÙ³iØT¨ÑØÑÌ³i È¨ÑÍ~Ê i³{Ø´ÑÈÑ¨ËÈ~Ñ{³iÈÓTÉ{ÑÚÑÂÉ~{ÊÉ{iÐÉ³ÑKÑ³{~ÊÉ¨ËÙØV~Ñ³Ò
³iËÑ{ÙÖÜÉÈ¨ÓØÚÑ¨ÑÚÊÈÑÙ{ÑÐ¨×È³iTÓi³ÈØÐÉ³ÑÓÑÙÉÙÐÓÑ

Οι αξιολογήσεις
των οίκων δημοσιεύτηκαν λίγες ώρες μετά
τις ανακοινώσεις
Τζόνσον για τη μεταβατική περίοδο.
ÙÖÇÛÂÙÕßÔÔÇÊÏÇÓÕØÌ×ÙÕßÔÚÎ
ÙÞÁÙÎÚÕßÝÓËÚÇÔÁÇÊËÊÕÓÁÔÇ
©ÏÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÑÇÏÎËÓÖÕØÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇÖÕßÛÇÖØÕÑÆÉËÏ
ÛÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÓÏÇËßØÆÚÇÚÎ
ÍÑ¦ÓÇÛËÓ¦ÚÜÔÇÖÄÚÏÝÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÁÝßÖÎØËÙÃËÝÑÇÏÚÕßÝ
ÊÇÙÓÕÆÝÓÁÞØÏÚÎÔÇÒÏËÃÇ
ÕÒÒÕÃÇÔÇÒßÚÁÝÛËÜØÕÆÔÄÚÏ
ÕÕØÏÙÓÄÝÚÄÙÕÓÏÑØÂÝÖØÕÛËÙÓÃÇÝÙÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÛÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏÑÇÚÇÊÃÑÎÍÏÇÚÕÈØËÚÇÔÏÑÄ
ËÓÖÄØÏÕÑÇÛ×ÝËÔÏÙÞÆËÚÇÏÚÕÙËÔ¦ØÏÕËÖÏÈÕÒÂÝÊÇÙÓ×ÔÑÇÏÇÔÇÑÆÖÚÕßÔÇÑÄÓÎÖÕÒÒ¦ËÓÖÄÊÏÇ
¬ÕËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÕ

ÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÖÕßÊÃÔËÚÇÏ
ÙÚÏÝÊÆÕÖÒËßØÁÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕß
ÔÇÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÚÕÆÔÖØÕÊÏÑ¦àËÏÄÚÏÕØÏÙÓÁÔÇàÎÚÂÓÇÚÇÛÇ
ÇÌËÛÕÆÔËÑÚÄÝËÓÖÕØÏÑÂÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÄÖÜÝËÑÚÏÓ¦ÕÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔ¦ÒÔÚÏÝ§ÚÕÓÖØÄÈÙÑÏÝ
ÖÄ ÚÎÔ ¦ÒÒÎ ÖÒËßØ¦ Î
174VYNHUÖØÕÈÒÁÖËÏÄÚÏÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇÖØ¦ÍÓÇÚÏÎÖØÕÛËÙÓÃÇÒÂÐËÏÙÚÕÚÁÒÕÝ
ÚÕßÑÇÚ¦ ÎÞ×ØÇÛÇ
ÌÆÍËÏÇÖÄÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇ
¬ÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕÖØÏÔÇÖÄÚÎ
ÔÃÑÎ ÚÜÔ ßÔÚÎØÎÚÏÑ×Ô ÙÚÎ
ØËÚÇÔÃÇÕÕÃÑÕÝÖÏÙÚÕÒÎÖÚÏÑÂÝ ÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÝ 4VVK`»Z ËÃÞËßÖÕÈÇÛÓÃÙËÏÚÏÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝ
ÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÇÖÄ
ÙÚÇÛËØÁÝÙËÇØÔÎÚÏÑÁÝËÐÎÍ×ÔÚÇÝÄÚÏÚÕ)YL_P[ßÖÂØÐËÑÇÚÇÒÆÚÎÝÍÏÇÚÎÊÏ¦ÈØÜÙÎÚÎÝ
ÛËÙÓÏÑÂÝ ÏÙÞÆÕÝ ÚÎÝ Þ×ØÇÝ

BLOOMBERG, REUTERS

«Εκρηξη» δανεισμού σημειώθηκε στην Τουρκία
Οι βασικές ËÖÏÛßÓÃËÝÚÕß¬ÕÆØÑÕßÖØÕÁÊØÕß¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦Ô
ÍÏÇÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝÞ×ØÇÝÚÕß
ÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÍÃÔÕÔÚÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÛ×ÝÕÚØÇÖËàÏÑÄÝ
ÊÇÔËÏÙÓÄÝÇßÐ¦ÔËÚÇÏÓËßÉÎÒÄ
ØßÛÓÄÚÕßÝÚËÒËßÚÇÃÕßÝÓÂÔËÝ
©ÑØÔÚÕÍ¦ÔÖÏÁàËÏÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝÔÇÞÕØÎÍÕÆÔÊ¦ÔËÏÇ×ÙÚËÔÇ
ËÔÏÙÞÆÙËÏÚÕÔØßÛÓÄÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ
ÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÜÙÚÄÙÕÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÏÖØÕËÏÊÕÖÕÏÕÆÔÖÜÝÇßÐ¦ÔËÚÇÏÇÔÎÙßÞÎÚÏÑ¦ÚÕÆÉÕÝ
ÚÜÔÓÎËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÜÔÊÇÔËÃÜÔÑÇÏÖÇØ¦ÒÒÎÒÇËÖÏÊËÏÔ×ÔËÚÇÏÎÖÕÏÄÚÎÚÇÚÜÔËÍÍßÂÙËÜÔÖÕßÊÃÔÕßÔÕÏÊÇÔËÏÕÒÂÖÚËÝ
ÙÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝ
ÖËÏÚÇÇÖÄÚÁÙÙËØÏÝÊÏÇÊÕÞÏÑÁÝÓËÏ×ÙËÏÝÚÜÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÊÇÔËÏÙÓÕÆÇÖÄÚÇÓÁÙÇÚÕßÁÚÕßÝ
ÇÛØÕÏÙÚÏÑ¦ÑÇÚ¦ÓÕÔ¦ÊËÝ
È¦ÙÎÝÑÇÏÑÇÔÕÔÏÙÚÏÑ¦ÓÁÚØÇ
ÖÕßÕÊÂÍÎÙÇÔÙÚÎÔÇÖÕÊÁÙÓËßÙÎÑËÌÇÒÇÃÜÔÕÏÚØ¦ÖËàËÝ¦ØÞÏÙÇÔÔÇÊÇÔËÃàÕßÔ¬ÇÊ¦ÔËÏÇÙË
ÐÁÔÕÔÄÓÏÙÓÇÇßÐÂÛÎÑÇÔÑÇÚ¦
 ÓÁÞØÏÚÏÝËÑËÓÈØÃÕßÖÇ-

Τα καταναλωτικά
δάνεια αυξήθηκαν
κατά 45% μετά
τη μείωση
των επιτοκίων.
Ø¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏËÃÞÇÔÙßØØÏÑÔÜÛËÃÑÇÚ¦ ÙÚÎÔÇØÞÂÚÕß
ÁÚÕßÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ
ÚÕßØÑÏÑÂÝÑËÔÚØÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝ
ÖÕßËÖÏÑÇÒËÃÚÇÏÚÕ)SVVTILYN
¬ÇÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑ¦Ê¦ÔËÏÇÇßÐÂÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ ËÔ×ÚÇÊ¦ÔËÏÇÖØÕÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÇßÐÂÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ ÇÆÐÎÙÎÚÜÔ
ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑ×ÔÊÇÔËÃÜÔÕÌËÃÒËÚÇÏÙËàÂÚÎÙÎÖÕßÊËÔËÃÞË
ÏÑÇÔÕÖÕÏÎÛËÃÚÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕ
ÊÏ¦ÙÚÎÓÇÑÇÏÙÚÎÔÇÔÇÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÑÇÛ×ÝÕÏÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝ
ËÖÏÛßÓÕÆÔÔÇËÑÓËÚÇÒÒËßÛÕÆÔ
ÚÕÞÇÓÎÒÄÚËØÕÑÄÙÚÕÝÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÝ®ËÐÎÍËÃÙÚÕ)SVVTILYN
Õ¬àÇÍÑÔÚ¦Ý§ÚÕÍÑ¦ÔÇÔÇÒßÚÂÝ

Ο Ερντογάν{ÓÇÉ{³{Ø³¨ÒÉÇÉØ
ÑT¨ioÖÙÒÉ{Ñ³ÉÑÉ{TÈÚÉË¨ÈÚÐÌØÑÒ³ÈÂiØ
ÙÚÎÔ).*7HY[ULYZÙÚÎÔ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎ ØÕÙÛÁÚËÏ
ÜÙÚÄÙÕÄÚÏÛÇÖØÁÖËÏÔÇßÖ¦ØÐËÏÙßÔËÞÂÝÇÆÐÎÙÎÚÎÝàÂÚÎÙÎÝ
ÍÏÇËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ¦ÑÇÏËÖËÔÊßÚÏÑ¦Ê¦ÔËÏÇ×ÙÚËÔÇËÔÏÙÞßÛËÃÎ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇ©ÏÖØÕÚØÕÖÁÝÚÕßÑ

ØÔÚÕÍ¦ÔÖØÕÝÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝÔÇ
ÇßÐÂÙÕßÔÚÎÞÕØÂÍÎÙÎÊÇÔËÃÜÔ
ÈØÃÙÑËÏÇÔÚÇÖÄÑØÏÙÎÑßØÃÜÝÇÖÄ
ÚÏÝÑØÇÚÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝßÚÁÝÇÆÐÎÙÇÔÚÇÊ¦ÔËÏÇÖÕßÁÞÕßÔÞÕØÎÍÂÙËÏÇÖÄÚÎÔÇØÞÂÚÕßÁÚÕßÝ
ÓÁÞØÏÚÏÝÇØÞÁÝËÑËÓÈØÃÕßÑÇÚ¦
 ÙËËÚÂÙÏÇÈ¦ÙÎËÔ×ÕÏÏÊÏÜÚÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÚÎÔÁÞÕßÔÇßÐÂÙËÏÑÇÚ¦ ¬ÕÓÁÙÕËÖÏÚÄÑÏÕÚÜÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑ×ÔÊÇÔËÃÜÔ
ÁÞËÏÓËÏÜÛËÃÙÚÕ ÇÖÄ 
ÖØÏÔÇÖÄÁÔÇÞØÄÔÕ¥ÙÚÄÙÕÕ
Ñ§ÚÕÍÑ¦ÔËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÎ
ÚÕßØÑÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÍÔÜØÃàËÏ
ÖÜÝÊËÔÓÖÕØËÃÔÇËÖÏÚÆÞËÏØßÛÓÄÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ ÖÕßËÖÏÛßÓËÃ
ÕÑØÔÚÕÍ¦ÔÈÇÙÏàÄÓËÔÎÓÄÔÕ
ÙÚÇÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑ¦Ê¦ÔËÏÇ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÕ¬ÄÓÇÝ§ÄËÚàËÒ
ÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÚÎÝ)SVVTILYN
0U[LSSPNLUJLËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏËÖÃÙÎÝÄÚÏÚÕÆÉÕÝÚÜÔÑÄÑÑÏÔÜÔ
ÊÇÔËÃÜÔÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇßÖËØÈËÃ
ÚÕ ÚÕ ÑÇÏÖÜÝÕÏÚØ¦ÖËàËÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇÇÔÎÙßÞÕÆÔÍÏÇ
ÚÎÔÖÕÏÄÚÎÚÇÚÜÔÖËØÏÕßÙÏÇÑ×Ô
ÚÕßÝÙÚÕÏÞËÃÜÔ®

Απαιτητικό χρονοδιάγραμμα
ΜεγαλύτεροÑÃÔÊßÔÕ ÙËÙÞÁÙÎÓË
ÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÊÏÇÚØÁÞËÏ
ÎØËÚÇÔÃÇÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕß
ÕÏÊÆÕÖÒËßØÁÝÊËÔÑÇÚÇÌÁØÕßÔÔÇ
ÁØÛÕßÔÙËÙßÓÌÜÔÃÇÓÁÙÇÙÚÎÊËÊÕÓÁÔÎÖØÕÛËÙÓÃÇÄÖÜÝßÖÕÍØ¦ÓÓÏÙËÞÛËÝÎËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔ©ÆØÙÕßÒÇÌÕÔÔÚËØ¦ÏËÔ
¬ÕÞØÕÔÕÊÏ¦ÍØÇÓÓÇÖÕßÁÞÕßÓËÓÖØÕÙÚ¦ÓÇÝËÃÔÇÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦
ÇÖÇÏÚÎÚÏÑÄ®ÊÂÒÜÙËÎ¢ÕÔ§ÚËØ
¦ÏËÔÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ9L\[LYZ¬ËÒËÏ×ÔËÏÚÕÔËÑÁÓÈØÏÕÚÕß
¡ÇÝÇÌÂÔËÏÖÕÒÆÒÃÍÕÞØÄÔÕÚÎÔ
ÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÊËÔÓÖÕØÕÆÓËÔÇ
ÁØÛÕßÓËÙËÙßÓÌÜÔÃÇÓÁÞØÏÚÕ
ÚÁÒÕÝÚÕßÛÇÁØÛÕßÓËÐÇÔ¦
ÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÏÓËÓÃÇÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÕ
ÞËÃÒÕÝÚÕßÍÑØËÓÕÆ®ÙßÓÖÒÂØÜÙË
Î¢ÕÔ§ÚËØ¦ÏËÔ
¡ËÚÕÔÕØÏÙÓÄÚÎÝÙÆÔÚÕÓÎÝ
ÖØÕÛËÙÓÃÇÝÙÚÕÚÁÒÕÝÚÕßËØÞÄÓËÔÕßÁÚÕßÝÕØËÚÇÔÄÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔËÒÖÃàËÏ

ÄÚÏÕÏØßÐÁÒÒËÝÛÇÖØÕÞÜØÂÙÕßÔ
ÚÕàÂÚÎÓÇÚÕß)YL_P[ÑÇÏÕÏÊÆÕ
ÖÒËßØÁÝÛÇÌÚ¦ÙÕßÔÍØÎÍÕØÄÚËØÇÙËÙßÓÌÜÔÃÇ
ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔËÖËÙÂÓÇÔËÄÚÏÇßÚÄÛÇÓÖÕØÕÆÙË
ÙÇÌ×ÝÔÇÈÒ¦ÉËÏÚÇÙßÓÌÁØÕÔÚ¦
ÓÇÝÇÒÒ¦ÛÇËÖÎØÁÇàËÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÕÔÜÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕÖÇØ¦
ËÓ¦ÝÑÇÛ×ÝÎßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÛÇÙßÔËÞÃÙËÏÔÇËßÔÕËÃÚÇÏÇÖÄ
ÚÎÔËÔÏÇÃÇÇÍÕØ¦ÚÎÔÚËÒÜÔËÏÇÑÂ
ÁÔÜÙÎÑÇÏÚÏÝÊÏËÛÔËÃÝÙßÓÌÜÔÃËÝÖÕßÁÞÕßÓËÙßÔ¦ÉËÏÓËÚÕßÝ
ËÚÇÃØÕßÝÓÇÝ®
©ÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÏÝËÓÖÕØÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÓËÚÏÝÕ
ÓËØÏÑÇÔÄÝËÑÖØÄÙÜÖÕÝËÓÖÕØÃÕßªÄÓÖËØÚÇáÚÞ¦ÏàËØÊÂÒÜÙËÄÚÏ
ÇÖÕÚËÒÕÆÔÖØ×ÚÎÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇ
ÍÏÇÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ©ÏÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÛÇÐËÑÏÔÂÙÕßÔÓÄÒÏÝÎ
ØËÚÇÔÃÇÕØÃÙËÏÚÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝ
ÙÚÄÞÕßÝÚÎÝÍÏÇÓËÚ¦ÚÕ)YL_P[

Κατεβάζει ταχύτητα
η ολλανδική οικονομία
Η έντονη ËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÚÎÝÕÒÒÇÔÊÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÎÝÖÁÓÖÚÎÝÓËÍÇÒÆÚËØÎÝÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ
ÔÇÙßÔËÞÏÙÚËÃÑÇÏÚÕÖØÕÁÈÒËÉÇÔÕÏÇÔËÐ¦ØÚÎÚÕÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÃÙÆÓÈÕßÒÕÏÚÎÝÕÒÒÇÔÊÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÇÙÏÑ¦ÇÃÚÏÇÚÎÝÓËÍÇÒÆÚËØÎÝÇÖÄ
ÚÕÇÔÇÓËÔÄÓËÔÕËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÝÚÎÝ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÚÕËÃÔÇÏÎËÐÇÙÛÁÔÎÙÎÚÕßÊÏËÛÔÕÆÝËÓÖÕØÃÕßÑÇÏÎ
ËÌÇØÓÕÍÂÕØÏÙÓÁÔÜÔÑÇÔÄÔÜÔÍÏÇ
ÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÕßÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝ
©ØßÛÓÄÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ
ÔÇÓËÏÜÛËÃÁÔÚÕÔÇÙÚÕ ÌÁÚÕÝ
ÇÖÄ ÚÕÑÇÏÙÚÕ ÚÕ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝÔÁËÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÚÕßÇÔËÐ¦ØÚÎÚÕßØÇÌËÃÕß©ÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÔ¦ÒßÙÎÝ*7)ÚÕßÕÒÒÇÔÊÏÑÕÆßÖÕßØÍËÃÕß©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
ÕÒÒÇÔÊÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÚËÈ¦àËÏ
ÚÇÞÆÚÎÚÇÇÒÒ¦ËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÁÞËÏ
ÏÑÇÔÕÖÕÏÎÚÏÑÂÇÖÄÊÕÙÎÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓË¦ÒÒËÝÞ×ØËÝÚÎÝßØÜà×ÔÎÝ®
ÊÂÒÜÙËÞÛËÝÎÑ¦ÕßØÇÌÇÔ²ÁËÙÚÊÏËßÛÆÔÚØÏÇÚÕß*7)¬ÕÊÏËÛÔÁÝ

ËÓÖÄØÏÕÁÞËÏÖËØÏÕØÏÙÚËÃÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ËÐÇÏÚÃÇÝÚÕßËÓÖÕØÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕß
 ÃÔÇÝÑÇÏÚÎÝÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÝ
ÖÕßÁÞËÏÖØÕÑÇÒÁÙËÏÎËÖÏÑËÃÓËÔÎ
ÇÖÕÞ×ØÎÙÎÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÇÖÄÚÎÔ
ßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎËÐÁÒÏÐÎÖÕßËÃÞËÇØÔÎÚÏÑÂÙßÔÁÖËÏÇÍÏÇÚÎÔÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ËÐÇÍÜÍÏÑÂÕÒÒÇÔÊÏÑÂ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÇØ¦ÒÒÎÒÇÎËÌÇØÓÕÍÂÇßÙÚÎØÄÚËØÜÔÑÇÔÕÔÏÙÓ×ÔÍÏÇ
ÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÕßÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝ
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÖÒÂÐËÏÚÎÔÕÏÑÕÊÕÓÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÑÇÛ×ÝÞÏÒÏ¦ÊËÝÁØÍÇÁÞÕßÔÊÏÇÑÕÖËÃËÐÇÏÚÃÇÝ
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Αυξήθηκαν 8%
οι τιμές ακινήτων
στα χειμερινά
θέρετρα το 2019
Ενισχυμένη η ζήτηση για «σαλέ»
σε Τρίκαλα Κορινθίας και Αράχωβα
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Μετά τα διαμερίσματα στη Γλυφάδα
και στο κέντρο της Αθήνας και
ασφαλώς και τις πολυτελείς εξοχικές
βίλες των νησιών των Κυκλάδων,
σε τροχιά ανάκαμψης έχουν εισέλθει
πλέον και τα «σαλέ», τα χειμερινά
εξοχικά, τα οποία ήταν από τις πρώτες κατηγορίες ακινήτων που επλήγησαν από την οικονομική κρίση
και συνέχισαν να παραμένουν στα
«αζήτητα», τουλάχιστον μέχρι και
το 2017. Mε το πέρας του 2019, σύμφωνα με σχετική ετήσια έρευνα
της εταιρείας πιστοποιημένων εκτιμητών Geoaxis Property & Valua






Η μέση επιφάνεια
των πωλούμενων
εξοχικών κατοικιών
διαμορφώνεται σε
171 τετραγωνικά.
tions Services, υπολογίζεται ότι οι
τιμές πώλησης κατοικιών σε επιλεγμένους τουριστικούς χειμερινούς
προορισμούς έχουν καταγράψει μέση ετήσια αύξηση της τάξεως του
8%, η οποία είναι και η σημαντικότερη από το 2008.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Geoaxis, αυτό που διακρίνεται κατ’
αρχάς είναι μια γενική άνοδος των
τιμών σε όλες τις περιοχές της έρευνας, δηλαδή δεν ξεχωρίζει κάποια
έναντι της άλλης. Τη μεγαλύτερη
αύξηση με 9,6% καταγράφουν τα
ακίνητα στα Τρίκαλα Κορινθίας, τα
οποία, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, καθιερώθηκαν ως ένας
από τους αγαπημένους προορισμούς
του χειμώνα για τους Αθηναίους,
χάρις και στην εγγύτητα προς το
Λεκανοπέδιο. Εξίσου δυναμική, με
άνοδο κατά 9,5%, είναι βέβαια και
η αγορά της Αράχωβας, που ανέκαθεν αποτελούσε την πλέον ση-

μαντική μεταξύ των χειμερινών
προορισμών. Ακολουθεί το Καρπενήσι, με αύξηση της τάξεως του
8,5%, ενώ στον Αγ. Αθανάσιο Πέλλας, η αύξηση των ζητούμενων τιμών πώλησης διαμορφώθηκε σε
4%. Οπως προκύπτει από την έρευνα, η μέση επιφάνεια των πωλούμενων εξοχικών κατοικιών διαμορφώνεται σε 171 τ.μ., με τη μέση
ηλικία τους να είναι 11 χρόνια, ακριβώς όσο έχει διαρκέσει η κρίση στη
συγκεκριμένη αγορά. Πρόκειται
δηλαδή για ακίνητα τα οποία μόλις
είχαν κατασκευαστεί όταν ξέσπασε
η οικονομική κρίση και έκτοτε παρέμειναν «στο ράφι», αδυνατώντας
να βρουν αγοραστές, παρά τη μεγάλη μείωση των τιμών.
Σύμφωνα με τον κ. Γιάννη Ξυλά,
επικεφαλής της Geoaxis, «η άνοδος
των τελευταίων 12 μηνών, αντανακλά την παγίωση της επιστροφής
στην οικονομική και πολιτική κανονικότητα, την προσδοκία ανάκαμψης της αγοράς με καταγραφή
μελλοντικών υπεραξιών, την ενίσχυση της χειμερινής τουριστικής
κίνησης, καθώς και την έναρξη της
σταδιακής πρόσβασης σε εύκολο
δανεισμό». Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι
ήταν το πρώτο έτος, κατά το οποίο,
οι τιμές των εξοχικών του χειμώνα,
ουσιαστικά σταθεροποιήθηκαν,
καθώς κατέγραψαν, έστω και οριακά, την πρώτη ετήσια άνοδο από
το 2008, καθώς ενισχύθηκαν κατά
0,7%, έχοντας όμως καταγράψει
συνολική πτώση που άγγιξε ακόμα
και το 62% σε κάποιες περιοχές.
Ασφαλώς, δεν αρκεί μία ή δύο χρονιές με θετικό πρόσημο, προκειμένου να διαφοροποιηθούν άρδην τα
δεδομένα που έχει προκαλέσει η
πολυετής κρίση στη συγκεκριμένη
κατηγορία ακινήτων. Κατά την
έρευνα της Geoaxis, ακόμα και σήμερα, οι τιμές εξακολουθούν να
είναι μειωμένες σχεδόν στο μισό,
ή κατά 50,5%, συγκριτικά με το
υψηλότερο σημείο, στο οποίο είχαν
βρεθεί τα εν λόγω ακίνητα το 2008.

Στην Αράχωβα, οι τιμές σήμερα δεν ξεπερνούν τα 1.425 ευρώ/τ.μ. από 3.000 ευρώ/τ.μ. πριν από μία δεκαετία, έχοντας καταγράψει πτώση 53%.
Ειδικότερα, τη μεγαλύτερη μείωση
με 62% καταγράφει ο Αγιος Αθανάσιος, με τις σημερινές ζητούμενες
τιμές πώλησης να μην ξεπερνούν
τα 1.240 ευρώ/τ.μ., από 3.300
ευρώ/τ.μ. που ήταν το 2008.
Στην Αράχωβα, οι τιμές σήμερα
δεν ξεπερνούν τα 1.425 ευρώ/τ.μ.
από 3.000 ευρώ/τ.μ. πριν από μία
δεκαετία, έχοντας καταγράψει πτώση της τάξεως του 53%. Μικρότερη
μείωση κατά 44% εντοπίζεται στα
ακίνητα των Τρικάλων Κορινθίας,
όπου οι τιμές διαμορφώνονται σε
1.255 ευρώ/τ.μ. από 2.250 ευρώ/τ.μ.,
ενώ στο Καρπενήσι, η πτώση αγγίζει
το 43% σε 1.325 ευρώ/τ.μ. από 2.310
ευρώ/τ.μ. Οπως τονίζει ο κ. Ξυλάς,
παρά την αύξηση των τιμών τα τελευταία δύο χρόνια, υπάρχουν ακόμα αρκετοί κατασκευαστές οι οποίοι
έχουν επενδύσει στη συγκεκριμένη
αγορά, δανειζόμενοι, προκειμένου
να ανεγείρουν πολυτελείς κατοικίες,
με συνολικό κόστος κατασκευής
και αγοράς γης, άνω των 1.500 ευρώ/τ.μ., ήτοι πολύ υψηλότερο από
τις σημερινές ζητούμενες τιμές πώλησης. Πρόκειται δηλαδή για επαγγελματίες που έχουν εγκλωβιστεί,
καθώς ούτε και η πώληση κάτω του
κόστους, μοιάζει ικανή να ενεργοποιήσει την ζήτηση. «Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στο Λιβάδι της
Αράχωβας, όπου μετά το κατασκευαστικό αμόκ –σε σημείο που μεζονέτες κτίστηκαν σχεδόν και μέσα
στη λίμνη– δεκάδες συγκροτήματα
παραμένουν ολοκληρωμένα δίχως

ΑΡΘΡΟ

καμία προοπτική άμεσης διάθεσης».
Η εικόνα αυτή ενδέχεται να διαφοροποιηθεί, εφόσον αποδώσουν
καρπούς τα πρόσφατα βήματα που
έχουν γίνει από την κυβέρνηση
προς την κατεύθυνση της μείωσης
της φορολογίας, όπως επίσης και
η βελτίωση της πρόσβασης σε ευκολότερο και φτηνότερο δανεισμό.
Αν τα παραπάνω συνοδευθούν από
την περαιτέρω οικονομική ομαλοποίηση και την ενίσχυση του χειμερινού τουριστικού προϊόντος της
χώρας, το οποίο υπολείπεται κατά
πολύ του αντίστοιχου θερινού, η
απορρόφηση των παραπάνω ακινήτων ενδεχομένως να επιταχυνθεί,
ενισχύοντας παράλληλα και τις
αξίες. Σύμφωνα με τον κ. Ξυλά, η
πραγματική ανάκαμψη της συγκεκριμένης αγοράς απέχει ακόμα χρονικά, καθώς εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν ακόμα τουλάχιστον τρία
χρόνια, ή ακόμα και πέντε, έως ότου
αποκατασταθεί η ζήτηση σε ένα
επίπεδο που να κρίνεται βιώσιμο.
Αυτό συμβαίνει εξαιτίας του τρόπου
λειτουργίας της συγκεκριμένης αγοράς, καθώς έπεται των υπολοίπων
κατηγοριών ακινήτων. Δηλαδή,
πρώτα θα πρέπει να παγιωθεί η αύξηση των τιμών π.χ. στις κατοικίες
στα μεγάλα αστικά κέντρα, στα καταστήματα, στα γραφεία και στους
αποθηκευτικούς χώρους και στη
συνέχεια θα ακολουθήσουν και οι
πιο ειδικές κατηγορίες, όπως είναι
τα χειμερινά εξοχικά.

Υπερβολές πριν από την κρίση
δημιούργησαν «φούσκα»
Η αγορά των χειμερινών εξοχικών
αποτελεί κατεξοχήν δείγμα των
«υπερβολών» των ετών που προηγήθηκαν της οικονομικής κρίσης,
όταν η περιοχή της Αράχωβας έφτασε να χαρακτηρίζεται «Μύκονος
του χειμώνα», προσελκύοντας όλο
το ελληνικό «τζετ σετ» και πληθώρα
μεγαλογιατρών και δικηγόρων. Ηταν
η εποχή που η κατοχή ενός «σαλέ»
στο βουνό ήταν δείγμα κύρους και
πλούτου, μαζί φυσικά με το εξοχικό
στη Μύκονο ή στη Σαντορίνη.
Η τάση αυτή φαίνεται και από
το μέγεθος των κατοικιών που κατασκευάζονταν κατά εκατοντάδες
κάθε χρόνο (μέχρι και 200 ακίνητα
εκτιμάται ότι ανεγείρονταν σε ετήσια βάση), καθώς οι περισσότερες
εξ αυτών ξεπερνούσαν κατά πολύ
τα 250-300 τ.μ. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση των νεόδμητων χειμερινών εξοχικών εντοπίστηκε καταρχάς
στην Αράχωβα, με τον παραδοσιακό
οικισμό να φτάνει στα όριά του πολύ
γρήγορα, με αποτέλεσμα οι κατασκευαστές να στραφούν σε άλλες
γειτονικές περιοχές, με πιο χαρακτηριστική περίπτωση το Λιβάδι.
Κάπως έτσι, από το 2002 μέχρι
και το τέλος του 2005, οι τιμές πώλησης ακινήτων στην περιοχή της

Αράχωβας αυξήθηκαν ακόμα και
κατά 100% σε ορισμένα σημεία,
τόσο για κατοικίες όσο και για οικόπεδα. Ακριβότερα πωλούνταν τα
ακίνητα που βρίσκονται εγγύτερα
στο χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού. Μάλιστα, ήταν τέτοια η
ζήτηση, που για κάποια χρόνια ορισμένοι ιδιώτες προχωρούσαν σε
αγορές οικοπέδων εκτός σχεδίου,
με στόχο να κατασκευάσουν και να
πωλήσουν οι ίδιοι τρεις μεζονέτες,
αποσβένοντας με τον τρόπο αυτό
το κόστος της τέταρτης, την οποία
και κρατούσαν για ιδία χρήση. Ανάλογα δε με το σημείο του οικοπέδου,
οι τιμές ενδεχομένως και να ήταν
υψηλότερες, επιτρέποντάς τους να
καταγράψουν ακόμα και κέρδη. Ενα
πρόσθετο πλεονέκτημα της αγοράς
οικοπέδου, έναντι της απευθείας
αγοράς έτοιμου σπιτιού, ήταν ότι
ο μελλοντικός ιδιοκτήτης εξασφάλιζε
ουσιαστικά έναν πολύ μεγαλύτερο
χώρο πέριξ της οικίας του, ενώ επιπλέον όριζε ο ίδιος τις προδιαγραφές
του εξοχικού του. Αντιθέτως, όσοι
αγόραζαν έτοιμο σπίτι (εκτός φυσικά
από τον κυρίως οικισμό της Αράχωβας) αποκτούσαν ουσιαστικά εξ
αδιαιρέτου ιδιοκτησία σε κοινό οικόπεδο.

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Τα θετικά πρόσημα της αρνητικής εικόνας
Με θετικό πρόσημο κλείνει και η
φετινή χρονιά στην κτηματαγορά.
Θετικό πρόσημο σχεδόν σε όλες τις
κατηγορίες, όπως της κατασκευαστικής δραστηριότητας όπου περιλαμβάνονται νέα έργα, ανακαινίσεις,
έργα δημόσιας ωφελείας, αγοραπωλησιών και ενοικιάσεων. Ακόμα
και αυτός ο τομέας των αναδιαρθρώσεων προχώρησε, αλλά ως γνωστόν έχει φθάσει σε κάποιο όριο
όπου δύσκολα πλέον διακρίνεται
το αποτέλεσμα επειδή έμειναν πλέον
πολυάριθμες μικρές υποθέσεις που
δύσκολα προχωρούν.
Ψυχολογικά πολλά επενδύθηκαν
στο Σχέδιο ΕΣΤΙΑ, αλλά πρακτικά
αυτό δεν απέδωσε ούτε στο 15%
του αναμενόμενου αφού από τους
12.500 εν δυνάμει δικαιούχους μόλις
1.600 τόσες αιτήσεις έγιναν. Οι αιτίες της αποτυχίας είναι πολλές και
πριν λίγο καιρό τις αναλύσαμε. Η
παράταση στην ημερομηνία λήξης
υποβολής των αιτήσεων αλλά και
η κάποια απλοποίηση στα προαπαιτούμενα προς υποβολή έγγραφα,
βοήθησαν σε κάποιο βαθμό να αυξηθούν οι αιτήσεις από το πενιχρό
νούμερο των 200 περίπου αιτήσεων
στις 1.600, αλλά δεν ήταν αρκετό
για να αυξηθούν εκεί που έπρεπε.
Αν έδειξε κάποια πράγματα αυτό

το αποτέλεσμα είναι πως πρώτον,
ένα μέτρο είναι καταδικασμένο σε
αποτυχία όταν άτομα με ευχέρεια
επηρεασμού της μάζας του κόσμου,
το πολεμούν αραδιάζοντας μέχρι
και ψέματα για να πετύχουν κάτι
που μόνο αυτοί γνωρίζουν, και δεύτερον πως ένα τέτοιο σχέδιο φανέρωσε πολλούς στρατηγικούς κακοπληρωτές.
Δικαιούχοι ήταν όλων των τύπων.
Υπήρχαν άτομα που κινούνταν οριακά εντός του σχεδίου και είπαν θα
το κυνηγήσουμε και μακάρι να πετύχουμε. Άλλοι ήταν οριακά εκτός
σχεδίου και πάσκισαν να μπουν.
Ήταν και αυτοί που σίγουρα δικαιούνταν αλλά επέλεξαν να μην
αιτηθούν επειδή αν έχαναν μετά 12 δόσεις θα έχαναν με συνοπτικές
διαδικασίες και το σπίτι τους. Οπότε
προτίμησαν να πάνε με την πεπατημένη του ροκανίσματος του χρόνου. Άλλοι είπαν πως αν δεν είχαν
μικρά παιδιά, θα το έδιναν στην
τράπεζα, αλλά επειδή έχουν μικρά
παιδιά θα το παλέψουν όσο πάει με
το ΕΣΤΙΑ. Άλλοι άκουσαν αυτούς
που τους έλεγαν να μην αιτηθούν
και πως θα έρθει άλλο σχέδιο καλύτερο. Τώρα φυσικά ας πάνε να
βρουν αυτούς τους κυρίους να τους
ξοφλήσουν το δάνειο τους, αφού








Τώρα κοιτάζουμε κάτι
άλλο. Να κάνουμε ενοικιαστή τον οφειλέτη και
το ακίνητό του να περνά
στην ιδιοκτησία του
κράτους.

Με το ΕΣΤΙΑ χιλιάδες κόσμου θα μπορούσε να είχε γλυτώσει το σπίτι του, να
αποπληρώσει χαμηλότερο δάνειο και πιο λίγους τόκους. Την ίδια στιγμή να
διαγράφονταν δισεκατομμύρια μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων από τους
ισολογισμούς των τραπεζών.
καλύτερο σχέδιο με αυτή τη μορφή
δεν έρχεται. Και είναι φυσικά και
αυτοί που σιώπησαν επειδή θέλουν
να εκμεταλλευτούν όση καθυστέρηση μπορούν χωρίς να πληρώσουν
ούτε ένα ευρώ και το ίδιο θα πράξουν
αν έρθει ενώπιόν τους το οποιοδήποτε σχέδιο, όσο καλό και να είναι.
Από την άλλη είναι και οι τράπεζες οι οποίες έκαναν εκτιμήσεις
του κουτουρού και έχασαν την ευκαιρία να εντάξουν κόσμο στο σχέ-

διο επειδή οι εκτιμήσεις ήταν αδικαιολόγητα ψηλές. Το ίδιο ισχύει
και για εκείνες τις περιπτώσεις που
η προσπάθεια ήταν να μεγιστοποιηθεί το ύψος του νέου επιχορηγημένου δανείου έχοντας σαν βάση
ψηλές εκτιμήσεις ακινήτων.
Είμαστε λοιπόν εδώ και βλέπουμε
μια χρυσή ευκαιρία να φεύγει. Χρυσή επειδή χιλιάδες κόσμου θα μπορούσε να είχε γλυτώσει το σπίτι
του, να αποπληρώσει χαμηλότερο

δάνειο και πιο λίγους τόκους. Και
την ίδια στιγμή να διαγράφονταν
δισεκατομμύρια μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων από τους ισολογισμούς των τραπεζών.
Τώρα κοιτάζουμε κάτι άλλο. Να
κάνουμε ενοικιαστή τον οφειλέτη
και το ακίνητο του να περνά στην
ιδιοκτησία του κράτους. Μια πρόταση που εγώ έθεσα τον Μάρτιο
του 2013 τόσο δημοσίως όσο και
με προσωπικό τότε υπόμνημα στον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και σε
κάποιους αρχηγούς κομμάτων. Δηλαδή πριν σχεδόν επτά χρόνια.
Μην ρωτάτε γιατί δεν έγινε τόσο
καιρό, αλλά προφανώς ήταν κάτι
που πέρασε από διάφορα «ζαχαροπλαστεία» της πολιτικής σκηνής
και «τεχνοκρατών» και από ένα
σχέδιο «Α» εξελίχθηκε σε κάτι άλλο

εντελώς διαφορετικό και πολύ μικρότερης εμβέλειας. Και να τα αποτελέσματα.
Εγώ δεν έχω κολλήματα αν είναι
δική μου πρόταση ή όχι. Σίγουρα
δεν ανακάλυψα την λαχανόπιτα
δεδομένου ότι κάτι ανάλογο με
αυτό που εισηγήθηκα, έμαθα αργότερα πως το εφάρμοσε με επιτυχία η Ιρλανδία. Ε ωραία! Γιατί
δεν το κάναμε; Εγώ είχα πει πως
αν ο δανειολήπτης είναι ευάλωτος
και δεν μπορεί με τίποτε να αποπληρώσει την υποχρέωση του, τότε
να έρχεται το κράτος να λαμβάνει
την ιδιοκτησία της κατοικίας του
και να πληρώνει ένα ενοίκιο για
κάποια χρόνια σε ύψος που να μπορούσε να ανταπεξέλθει και μετά
αν του επέτρεπαν τα οικονομικά
του να το αγόραζε πίσω διαγράφοντας έτσι την υποχρέωση του
δανείου. Και ερχόμαστε να το εξετάζουμε σαν πιθανό σενάριο σήμερα. Μετά από επτά χρόνια όπου
οι τόκοι στην τράπεζα πήγαν στην
στρατόσφαιρα.
Ας είναι κύριοι κάνετε το έστω
και τώρα και ο Θεός βοηθός.

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, CEO,
APS Andreou Property Strategy Chartered Surveyors.
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Τρόμος στη σοφίτα
των Χριστουγέννων
Βιβλία που φλερτάρουν με το υπερφυσικό
και το αίσθημα του δέους απέναντι στο άγνωστο

Η αινιγματική Μέρικατ
ÇÔËÃÝÊËÔÖËØÏÍØ¦ÌËÏÑÇÒÆÚËØÇ
ÚÕÔÙßÔÊßÇÙÓÄÇÛÜÄÚÎÚÇÝÑÇÏÁÒÐÎÝÖØÕÝÚÕÓÇÑ¦ÈØÏÕÖÕßÑØÆÈËÚÇÏ

Οι παλιοί μύθοι
επέστρεψαν μέσω
της λογοτεχνίας
του τρόμου –
Οι παγανιστικές
δοξασίες της υπαίθρου
ενσωματώνονται
σε καινούργιες ιστορίες.
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ÑÇÏÚÇÍØÇÌÇÓËÚÕÔ¬ÄÒÑÏÔÑÇÏ
ÚÕÔ¦ÈÑØÇÌÚ

Σκόνη και σκιά
Στο τέλος ³iØt¨{³ÈoÉ{Ò³{~iØ{³¨ËÑØu³È ³Ë~ÉØÉËÑ{TÑ¨Ñ~³i¨{³{~ÊiÐÉ³Ñ³¨×Ê³È.~¨È³ÇTÒ¨i³{Ø×ÑÐÑ³{~ÓØÉ{~ÓÉ{ØÈÙÓTÉ³Ñ{VÐÉ
{³¨ÐÑ~³{~ÌÑ¤ÌÜÑ³×Ò³ÑÐÑ³ÈÐÓÜÜ³ØV³Ë³ÈÙÉËTÉ{~Ò³{È³¨{³{~ÌUÌ³{TÉÙÌ~ÑÓÑØÙÉÚÑÚÓÜÉ{Ñ³ÚÈÐÒ³Ñ{ÐÉ³Ò³ÚÒÑ³Ì³È
ÊÇÝÇÌÂÍÎÙÂÚÎÝÙËÖÇØÇÙÁØÔËÏ
ÙËÁÔÇÒÇÈÆØÏÔÛÕÍËÍÕÔÄÚÜÔÄÖÕß
ÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÓËÚÕÌÇÔÚÇÙÚÏÑÄÙßÍÞÁÕÔÚÇÏÏÍ¦ÙÏÍ¦ÈßÛÃàËÙÇÏ
Ñ¦ÚÜÇÖÄÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÚÜÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔÚÄÙÕÖÕßÖÒÁÕÔÊËÔÐÁØËÏÝ
ÇÔÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÙÇÏÚÎÔÇÒÂÛËÏÇÂ
ÚÎÔÇÔÚÇÔ¦ÑÒÇÙÂÚÎÝÖ¦ÔÜÙÚÕÚÇØÇÍÓÁÔÕÓßÇÒÄÚÎÝ¡ÁØÏÑÇÚ

Μια φορά κι έναν καιρό
ÔßÖ¦ØÞËÏÓÏÇÌØ¦ÙÎÖÕßÚÕÖÕÛËÚËÃÓÏÇÑÇÏÑÇÒÂÑ¦ÛËÏÙÚÕØÃÇ
ÙÚÕÔÞ×ØÕÚÕßÌÇÔÚÇÙÚÏÑÕÆËÃÔÇÏ
ÚÕ¡ÏÇÌÕØ¦ÑÏÁÔÇÔÑÇÏØÄ®ÚÜÔ
ÖÇØÇÓßÛÏ×Ô²¦ØÎÙËÇßÚÂÔÚÎÔ
ËÏÙÇÍÜÍÂÇÖÄÖÇÏÊÏ¦ËÃÓÇÙÚËËÐÕÏÑËÏÜÓÁÔÕÏÓËÚÕÇÔÕÃÑËÏÕÑÇÏÚÕÖÇØ¦ÒÕÍÕÖÕßÌÜÒÏ¦àËÏÙÚÎÌÆÙÎ

ÖÇØ¦ÊÕÙÎÚÜÔÒÇáÑ×ÔÖÇØÇÓßÛÏ×Ô
ÕßÊÁÖÕÚËßÖÂØÐËÙÆÔÚØÕÌÕÝÚÜÔ
ØÕàÖÇÏÊÏÑ×ÔÕÔËÃØÜÔÑÇÏÍÏÇÍËÔÏÁÝÁÙÖËÏØËÚÏÝÔÆÞÚËÝÙÚÇÈÕßÔ¦
ÑÇÏÚÕßÝÑ¦ÓÖÕßÝÓËÇÏÓÕÈÄØËÝÔËØ¦ÏÊËÝÒ¦ÓÏËÝÔËÑØÕÆÝÖÕßÊÏËÑÊÏÑÕÆÔÚÏÝàÜÁÝÚÜÔàÜÔÚÇÔ×ÔÑÇÏ
ÓÕÞÛÎØ¦ÖÔËÆÓÇÚÇÖÕßÑÇÚÇÈØÕÞÛÃàÕßÔÚÕßÝÇÌËÒËÃÝ

¥ÙÚÄÙÕÖÇØ¦ÚÕÔÖÒÕÆÚÕÚÕßÝ
¶ÛËÓÇÚÏÑÄÑÇÏÓÕØÌÕÒÕÍÏÑÄ¶ÕÏ
ÒÇáÑÁÝÇÌÎÍÂÙËÏÝÖÕßËÖÃÇÏ×ÔËÝ
ÁÛØËÉÇÔÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÌÇÔÚÇÙÏÇÑÄ
ÁÓËÏÔÇÔÙÚÇÇàÂÚÎÚÇ!ÚÇÖÇÏÊÏ¦ÑÇÏ
ÑßØÃÜÝÕÏÍÕÔËÃÝÚÕßÝÖØÕÚÏÓÕÆÔ
ÚÇÙÆÍÞØÕÔÇÔÇÔÕßØÃÙÓÇÚÇÇÖÄÚÇ
ÕÖÕÃÇÕÌÄÈÕÝËÑÒËÃÖËÏ¡ÁÞØÏÖÕß
ÕÏÖÇÒÏÕÃÓÆÛÕÏËÖÁÙÚØËÉÇÔÓÁÙÜ

¡ÄÒÏÝÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÓÃÇÇÑÄÓÎ
ÙßÒÒÕÍÂÊÏÎÍÎÓ¦ÚÜÔÖÕßÑÏÔËÃÚÇÏ
ÙÚÕÔÞ×ØÕÚÎÝÖËàÕÍØÇÌÃÇÝÚÕß
ÌÇÔÚÇÙÚÏÑÕÆÓËÚÃÚÒÕÑÄÔÎÑÇÏ
ÙÑÏ¦ÔÚËÑÇÏÙÚÕØÃËÝÍÏÇÚÕßÖËØÌßÙÏÑÄ®ËÑÊ ÕßÑÑÃÊÇÚÕß ×ÙÚÇ
ÇÖÇÊÄÖÕßÒÕß¡ËÚ¦ÚÎÔÖËÏØÕ
ÚÕßÑÕßØÕÍÏ¦ÔÔÎÑÇÏÚÎËÙÙÇÒÃÇÚÕß¬ÙÇÖØÇãÒÎÎËÒÕÖÄÔÔÎÙÕÝÑÇÏËÏÊÏÑ¦ÎØÑÇÊÃÇÑÇÏÚÇÞÜØÏ¦ÚÎÝÚØÕÌÕÊÕÚÕÆÔÓËËÏÑÄÔËÝÚÏÝ
ÏÙÚÕØÃËÝÚÕßÙßÍÍØÇÌÁÇÙËÇßÚÄÚÕ
ÖØ×ÚÕÚÕßÈÏÈÒÃÕ

Από τα φαντάσματα που στοίχειωναν τον Σκρουτζ στα... Πόλτεργκαϊστ
Του ΗΛΙΑ ΜΑΓΚΛΙΝΗ

Η «Χριστουγεννιάτικη ÏÙÚÕØÃÇ®ÚÕß
ÇØÄÒÕß§ÚÃÑËÔÝÇÍÇÖÂÛÎÑËÖÕÒÆ
ÓËÚÇÌÁØÛÎÑËÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÙÚÕÔÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕÙÚÎÔÚÎÒËÄØÇÙÎÙÚÕ
ÛÁÇÚØÕÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÔÄÖËØÇÙÚÎÔ
ÕßÙÃÇÚÎÝÄÓÜÝËÃÔÇÏÓÏÇÑÒÇÙÏÑÂ
ÈÏÑÚÜØÏÇÔÂÏÙÚÕØÃÇÌÇÔÚÇÙÓ¦ÚÜÔ
ÇÒÒ¦ÓËÑÇÒÄÚÁÒÕÝÖØ¦ÍÓÇÙÖ¦ÔÏÕÍÏÇÚÕËÃÊÕÝßÓ¦ÓÇÏÇÑÄÓÇ
ÄÚÇÔÖØÜÚÕËÃÊÇÓÏÑØÄÝÓÃÇÇÖÄÚÏÝ
¦ÖËÏØËÝÚÎÒËÕÖÚÏÑÁÝËÑÊÕÞÁÝÚÎÝ
ÖÄÙÕËÃÞÇÚØÕÓ¦ÐËÏÇÒÒ¦ÑÇÏÖÄÙÕ
ÓÕßÚÄÔÜÙËÚÎÓßÙÚÎØÏÇÑÂÇÃÙÛÎÙÎ
ÚÜÔ²ØÏÙÚÕßÍÁÔÔÜÔ!ËÃÔÇÏÓÏÇÍÏÕØÚÂÓÁÙÇÙÚÎÔÑÇØÊÏ¦ÚÕßÞËÏÓ×ÔÇ
ÚÎÝÔÆÞÚÇÝÓË¦ÒÒÇÒÄÍÏÇÄÖÕßÕÏ
ÙÑÏÁÝÑ¦ÖÕßÖÃÙÜÇÖÄÑÇÏÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙÚÇÌÜÚ¦ÑÏÇÖÇÃØÔÕßÔÊÏ¦ÌÕØËÝ
ÇÒÒÄÑÕÚËÝÓÕØÌÁÝÇßÚÕÔÕÓÕÆÔÚÇÏ
ÁØÖÕßÔÑ¦ÖÕßÖÃÙÜÓÇÝÉÏÛßØÃàÕßÔ
ÇÑÇÚ¦ÒÎÖÚÇÃÔÇÏÙÇÔÔÇÖÇÃØÔÕßÔ

àÜÂÇÖÄÓÄÔËÝÚÕßÝÚÕËßÚßÞÁÝÚÁÒÕÝÚÕßÈÏÈÒÃÕßËÃÔÇÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÂÎÓËÚÇÙÚØÕÌÂÚÕßÑØÕßÚàÞ¦ØÎÙÚÏÝÌÇÙÓÇÚÏÑÁÝËÖÏÙÑÁÉËÏÝÖÕß
ÊÁÞËÚÇÏÇØÞÂÝÍËÔÕÓÁÔÎÝÇÖÄÚÕ
Ì¦ÔÚÇÙÓÇÚÕßÖËÛÇÓÁÔÕßÙßÔËÚÇÃØÕßÚÕßÇÒÒ¦ÓËÖÏÕÚØÕÓÇÑÚÏÑÄÇÖ»
ÄÒÇÚÕÌ¦ÔÚÇÙÓÇÚÕßÓÁÒÒÕÔÚÕÝÚÕ
ÕÖÕÃÕÚÕßÊËÃÞÔËÏÑ¦ÚÏÙßÔÚØÏÖÚÏÑÄ!
ÄÚÏÙÞËÊÄÔÑÇÔÁÔÇÝÊËÔÛÇÛÁÒËÏÔÇ
ÚÕÔÛßÓ¦ÚÇÏÓËÚ¦ÚÕÔÛ¦ÔÇÚÄÚÕß
²ØÏÙÚÕßÍËÔÔÏ¦ÚÏÑÎÏÙÚÕØÃÇ®
ÚÕß§ÚÃÑËÔÝÖØÕÑÆÖÚËÏÙËÓÏÇËÖÕÞÂ
ÑÇÏÁÔÇÔÚÄÖÕÚÎØËÚÇÔÃÇÑÇÚ¦
ÚÎÔÕÖÕÃÇÕÏÏÙÚÕØÃËÝÌÇÔÚÇÙÓ¦ÚÜÔ
ÜÝÓßÛÕÖÒÇÙÃÇÂÜÝßÖÕÚÏÛÁÓËÔËÝ
ÇÒÎÛÏÔÁÝÊÏÎÍÂÙËÏÝÇÌÛÕÔÕÆÔÏÊÏÑ¦ÖØÕÝÚÇÚÁÒÎÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇÓË
ÚÏÝÔÁËÝÇÔÇÑÇÒÆÉËÏÝÙÚÕÔÎÒËÑÚØÕÓÇÍÔÎÚÏÙÓÄÇÖÄÚÕÔ¡¦ÐÍÕßËÒÑÇÏ
ÚÎÔÇÒÓÇÚ×ÊÎÖØÄÕÊÕÙÚÇÓÇÛÎÓÇÚÏÑ¦ÊÏÇÊÄÛÎÑÇÔÑÇÏÊÏÇÙÚØËÈÒ×ÛÎÑÇÔÕÏÊÏ¦ÌÕØËÝÔÁËÝÛËÜØÃËÝÖËØÃ

ËÖÏÖÒÁÕÔÑØßÌ×ÔÊÏÇÙÚ¦ÙËÜÔÙÚÕÔ
Þ×ØÕÓÓÁÙÜÝÎÔÁÇËÖÇÔÇÙÚÇÚÏÑÂÍËÜÓËÚØÃÇÖ¦ÔÜÙÚÕÔÑÇÓÖÆÒÕ
Þ×ØÕÚÕßÔÚØÕÖÇÒÕÆÇÒÒ¦ÏÊÏÕÌßÕÆÝËØÓÇÔÕÆªÃÓÇÔÙßÔËÚÁÒËÙËÙË
ÓÏÇÁÑØÎÐÎÚÕßÚÙÇØÒÇÚÇÔÏÙÓÕÆ!
ÚÏÓÖÕØËÃÔÇßÖ¦ØÞËÏÙÚÏÝËÖÏÖÒÁÕÔÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝ"¡ÇÚÇÖÔËÆÓÇÚÇÕÏ
ÉßÞÁÝÚÜÔÔËÑØ×ÔÇÌÔÏÑ¦ÈØÁÛÎÑËÓÏÇËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂ®ËÐÂÍÎÙÎÍÏÇ
ÚÎÔÕÓÏÓÕÖÕÃÎÙÎÚÕßßÖËØÌßÙÏÑÕÆ
ÚÙÏÕÏÙË¦ÔÝ®ÓËÓÁÔÚÏÕßÓÖÕß
ËÑÑØÃÔÕßÔËÑÚÕÖÒ¦ÙÓÇÚÇÁÊÏÔÇÔÑÏ
ÁÖÇÏØÔÇÔÙÚÎÈÏÑÚÜØÏÇÔÂÍÍÒÃÇ
ÖØ×ÚÕÝÑÇÏÑÇÒÆÚËØÕÝÙËÇßÚÁÝÕ
ØÛÕßØ ÄÔÇÔ§ÚÄÏÒ
ÚÎÓËÒÁÚÎÚÎÝÙÚÕØÃËÝÚÜÔ
ÇÔÂÙßÞÜÔÔËÑØ×Ô©ÏÏÙÚÕØÃËÝÌÇÔÚÇÙÓ¦ÚÜÔÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑÂÏÙÚÕØÃÇ®;HSLZVM[OL;YV\ISLK+LHK
.OVZ[:[VYPLZPU*\S[\YHS/PZ[VY`
ËÑÊ,KPUI\YNO<UP]LYZP[`7YLZZÎ
¦ÛØÏÔ¡ÖÁÒÙËáÇÔÇÌÁØËÏÄÚÏÙÚÎÔ

ÍÍÒÃÇÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÕÏÏÙÚÕØÃËÝÌÇÔÚÇÙÓ¦ÚÜÔ¦ØÞÏÙÇÔÔÇÁÞÕßÔÖÁØÇÙÎÚÕÔÕÇÏ×ÔÇÏÇÚÃ"Ê×ßÖ¦ØÞËÏ
ÓÏÇËÏØÜÔËÃÇ!ÎÍÍÒÏÑÇÔÏÑÂÑÑÒÎÙÃÇÈÕÂÛÎÙËÙÚÎÊÏ¦ÊÕÙÂÚÕßÝÇÖÄ
ÌÄÈÕÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÇÇÔÚÏÛØÎÙÑËßÚÏÑ¦
ÑÎØÆÍÓÇÚÇÚÕßÏÇÌÜÚÏÙÓÕÆ!Ë¦Ô
ÁÔÇÔÇÏ×ÔÇÖØÏÔÕÏÖØÕÚËÙÚ¦ÔÚËÝ
ÛËÜØÕÆÙÇÔÚÏÝËÓÌÇÔÃÙËÏÝÕÖÚÇÙÏ×Ô
ÁØÍÕÚÕßÏÇÈÄÒÕßÚ×ØÇÎÖÃÙÚÎÙË
ÇßÚÁÝÛÇÈÕÎÛÕÆÙËÙÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎ
ÚÎÝÖÃÙÚÎÝÙÚÕÔËÄÖÕßÇÖËÏÒÕÆÙÇÔÕÏ¦ÛËÕÏÏÇÌÜÚÏÙÚÁÝ
¦ÔÚÜÝÇÖÄËÖÕÞÂÙËËÖÕÞÂÎ
ÖØÄÙÒÎÉÎÚÜÔÌÇÔÚÇÙÓ¦ÚÜÔÓËÚÇÈ¦ÒÒËÚÇÏÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÙÂÓËØÇ
ÊËÔËÃÔÇÏÚÄÙÕÚÎÝÓÄÊÇÝ®ÕÏÇÖÇÛËÃÝÙÏÜÖÎØÁÝÕÖÚÇÙÃËÝÖÕßÚØÕÓ¦àÕßÔÓÄÔÕÓËÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÚÕßÝ
ÇÒÒ¦ÚÇÌØÏÑÏÇÙÚÏÑ¦ÛÕØßÈÕÖÕÏ¦
ÖÔËÆÓÇÚÇ®ÂÇÒÒÏ×ÝÄÒÚËØÍÑÇáÙÚ
¡¦ÒÏÙÚÇÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÕßËÏÑÕÙÚÕÆÕ
ËÑÑËÔÚØÏÑÄÝÑßÔÎÍÄÝÌÇÔÚÇÙÓ¦-

ÚÜÔ®²ÇÔÝ²ÄÒÚàËØÖØÕÙÁÊÜÙËÓÏÇ
ÉßÞÇÔÇÒßÚÏÑÂÖØÕÙÁÍÍÏÙÎ!ËÃÊËÚÇ
ÌÇÔÚ¦ÙÓÇÚÇÜÝÓÏÇÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÂÇÔ¦ÓÔÎÙÎÖÕßÁÞËÏËÖÏàÂÙËÏÚÕß
ÛÇÔ¦ÚÕß¬ÇÌÇÔÚ¦ÙÓÇÚÇÇÖÄÚÎ
ÌÆÙÎÚÕßÝÊËÔÊÏÇÌÁØÕßÔÇÖÄÚÕßÝ
ÉßÞÜÚÏÑÕÆÝÊßÔÇÚÕÆÔÔÇÑÇÚÇÔÕÂÙÕßÔÖÒÂØÜÝÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÂÚÕßÝ®
©ÖÜÝÑÇÏÔÇ»ÞËÏÎÙÆÔÊËÙÎÚÜÔ
²ØÏÙÚÕßÍÁÔÔÜÔÓËÚÕßÖËØÌßÙÏÑÄ
ÓÖÕØËÃÔÇÖßØÕÊÕÚÂÛÎÑËÇÖÄÚÕÔ
§ÚÃÑËÔÝÕÕÖÕÃÕÝÁÞËÏÍØ¦ÉËÏÑÇÏ
¦ÒÒÎÏÙÚÕØÃÇÌÇÔÚÇÙÓ¦ÚÜÔÓËÚÃÚÒÕ
ÃÙÚËÉÁÚÕÇÔÛËÝ®ÄÓÜÝËÃÔÇÏÖÏÕ
ÖÇÒÇÏ¦ÑÇÏÁÞËÏÑ¦ÚÏÇÝÖÕÆÓËÇØÞËÚßÖÏÑÄ¢ÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÖÃÙÜÇÖÄÓÏÇ
ÍÏÕØÚÂÚÎÝÇÍ¦ÖÎÝÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝ
ÖÃÙÜÇÖÄÚÕÔÛÄØßÈÕÚÎÝÍÏÕØÚÂÝÑÇÏ
ÚÎÔÇÌÛÕÔÃÇÚÜÔÊ×ØÜÔËÒÒÕÞËÆËÏ
Ö¦ÔÚÕÚËÎÇÃÙÛÎÙÎÄÚÏÑ¦ÚÏ¶ÂÓ¦ÒÒÕÔÑ¦ÖÕÏÕÝ¶ÒËÃÖËÏ¬ÁÚÕÏËÝÓÁØËÝ
ÑÇÏÔÆÞÚËÝÇßÚÄÝÕ¦ÌÇÚÕÝÑ¦ÖÕÏÕÝ
ÃÙÜÝÔÇÍÃÔËÚÇÏÑÇÚ¦ÚÏÖÏÕÕØÇÚÄÝ
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Κωστής Γεωργίου: Ζωγραφική - Γλυπτική

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

i=o¨Ñ×{~ÊØ'{³i³³iØ.TÜÊØ
(Ó³¨È(³TÌÈÜÈ.ÈÐÐÉ³ÓTÈUi
ÜÜiåÚÑÑËÈVi.ÑKKÖÜÑå³{ÒÙÈVi{ÖÜÑÑ~KÈViÛÑÒiw
Ñ¨ËÑÑÈTË³ÑVi.È¨ÖÜÑÌ{ÇÑVi
Ò¨(ÑÑoÉ¨oËÈViÑ¨ËÑ({É¨ËÙÈViÒ¨ÈÒw,ÑÈÒVÒ~iØ
.×~ÜÓÈØ~Ñ{iåÙ¨{ÑÊ¨Ë³È
Ó~ÚÉiÚÑÙ{Ñ¨~ÓÉ{ÐÓT¨{³.ÒKKÑ³mÑÈÑ¨ËÈ¸Æ¸ÆËÐØ¸V
ÉÈ~ËÑΠληροφορίες τηλέφωνο

Η γκαλερί ¨×Ê³iÉÐÉÌÑ¨È{ÒÇÉ{
³i³ÉÜÉÈ³ÑËÑÙÈÜÉ{Ò³È³ÊÉ¨oËÈ
$³ÊØÉ¨oËÈÉËÑ{ÑÌ³ÈØÜÓ
~Ñ³ÑÂ{ÐÓÈØÙ{ÉÚØ ÜÜiÉØÉ{~Ñ³{~ÖØ³iØÖoT¨iØoÉ{ÒØ ³ÑÈ³Ì³i³Ñ~Ñ{
³Ö×Ø³ÈÉËÑ{o³Ò~Ñ{ÑÙ{ÑÐ×{KÊ³i³Ñ {Ì³i³Ñ³iØÙÈÜÉ{ÒØ³ÈÉÂÑ{¨É³{~ÊåÉÂÒ³Üi³ØÙiÐ{È¨oÌØVÑ~Ö¨Ñ³Ø
É¨oÒ³iØ³iØ³ÓTiØ ÓÑ³ÈÙÈÜÉ{ÒVÒÜÜiÐ{ÑÓ~ÜiÂiÉÊÚi~É³i1ÉÑÜË~i³l® ËÑ{³ÈT{ÖTØ³iØå³Ñ³iØ
.TÜÊØÑÜ0ÉTåÚiÐÉÙÒ~ÑÜÈØ³È³Ñ¨Ò~Ñ{~~{ËÙiV~ÑÚØ~Ñ{
³È+Ã>_n_kx_Ý¦²©³ÙË
ÐÉÙÒ~ÑÜ³&_²_¦X_¦>Rx>=É{~Ñ{
É¨oÒÇÉ³Ñ{³iåÚÊÑ TÉ{¨ÑoÐÑ³{ÊÉ{É¨{Ì³É¨ÉØÑÌÆÑ³Ð{~ÓØÉ~ÚÓÉ{Ø
~Ñ{ÈÐÐÉ³ÉËTÉÉÉ¨{Ì³É¨ÉØÑÌ´ÆÆ
ÐÑÙ{~ÓØÉ~ÚÓÉ{ØÇo¨Ñ×{~ÊØ~Ñ{oÜÈ³{~ÊØÉÑo~ÌÐ{Ñ~ÜËÐÑ~Ñ$³ÊØÉ{³¨Ó×É{ÐÉÙÈÑÐ{~ÊÙÈÜÉ{Ò³io~ÑÜÉ¨Ë
¨×ÊVÐÉ³iËÑÈÉ¨oÒÇÉ³Ñ{~Ñ{i
ËÑ³É~¨ÉËÉ¨{Ì³É¨ÑÌÐËÑ
É{~ÑÉ³ËÑ³iÉÐÉÌ Ó~ÚÉiÚÑÙ{Ñ¨~ÓÉ{ÐÓT¨{³.ÒKKÑ³ÑÈÑ¨ËÈ¸Æ¸Æ
°o~È¨ÑØdmVÉÐÉÌØΠληροφορίες τηλέ-

22424983.

φωνο 25378733, morfi@morfi.org

22.12.19 -29.12.19
Eπιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ
art@kathimerini.com.cy
kouroupakisa@kathimerini.com.cy

EΚΘΕΣΗ

Ζωγραφική Φοιτητών
Πέτρου Πτωχόπουλου
Η Γκαλερί !º©´Ñ¨È{ÒÇÉ{ ~ÚÉ-

ΕΧΙΤ ή Η Αλίκη στη Χώρα των Τεράτων
Ð{ÑÑ¨ÑÐ¨×ÐÓiÉ{~ÌÑ
³ÈÑ¨ÑÐÈÚ{ÖÈÑ³{~Ñ³³¨ËÇÉ{³ÐÈÑÜÌÐ{ÑØ¨ÑoÐÑ³{~ÊØåÜË~iØÐÉÐÑ{~Ñ³ÒÚÜ{i.È³ÉÜÉ³ÓØU.~iÚÉËÑ
ÈÑooÉÜËÑ$È×¨ËÈ(ÑËÇÈ
{ ÜÉ¨ÑÑ{ÜÉËÈV ÜÉÑ
ÛiÐi³¨ËÈV {~ÌÜÑØÛiÐi³¨ËÈ0iÈ¨{Ñ~Ê¸¸ÛÉ~ÉÐK¨ËÈ¸ÆVÐÉ³Ò³iÑ¨Ò³ÑiVÚÑÑ~ÜÈÚÊÉ{É{Êoii
~Ñ{ÈÇÊ³iiÑÌ³~°Ú
¨³~¨Ë³ÈV~Ü{{~ÌÈTÜÌoVÙ¨ÑÐÑ³ÚÉ¨ÑÉÈ³ÊVÉË³{Ð
~ÑÚioi³Ê)ÈTÚÉ¨ÑÉËÑØV {³iÐ{~Ì.ÖÐKÈÜ³iØÑ¨Ò³ÑiØ(Ñ¨Ñ³ÒÉ{ØÐÓT¨{³
.ÒKKÑ³mÑÈÑ¨ËÈ{TÑÊÜ
ÈÈÜËÙilVÉÈ~ËÑ

Εορταστική
Χριστουγεννιάτικη
Συναυλία Αγάπης
Οι «Φίλοι ³iØå¨ÐËÑØuÑØ¨~Ñ-

ÜÖ³iÉ¨³Ñ³{~ÊT¨{³ÈoÉ{Ò³{~iÈÑÈÜËÑåoÒiØ³iØ$¨TÊ³¨ÑØ
.ÈÑÈÜ{ÉÈ~ËÑØ~Ñ{³È¨Ù{Ñ~Ö.ÈÌÜÈtå¨ÐËÑuÈÌ³i
Û{ÉÖÚÈi³È.³ÑÖ¨È(ÑÑ³ËÈ³iÛÉÈ³Ó¨Ñ¸´ÛÉ~ÉÐK¨ËÈ¸Æ
~Ñ{¨Ñ¸ÆU´Æ³1ÓÑ³¨(åå.
³iÉÈ~ËÑ.ÜË³³{Ø¨ÒU
Ñ¨ËÇÑåÑ³Ñ{ÒÙiV ÜÜiÈ³ÖÜiV³³ÉÌ¨Ò¨{åÙ¨ÓÈV³
KÑÚÖ×å³¨ÓÑÑ~KËÙi0¨Ìo¨ÑÐÐÑÉ¨{ÜÑÐKÒÉ{T¨{³ÈoÉ{Ò³{~ÉØVKÈÇÑ³{ÓØ~Ñ{ÒÜÜÉØÉË~Ñ{¨ÉØ
ÈÚÓÉ{Ø³ÈÙ{ÉÚÖØ¨ÉÉ¨³¨ËÈ
ËÙØÉÜÉÖÚÉ¨i{iÐÑ³ÚÓÑ³¨
(ÑÜÜÒØV,ioÑËiØ~Ñ{å¨{ÌiØV(ÖÜi
(Ò×ÈVÉÈ~ËÑÛÉÈ³Ó¨Ñ¸´ÛÉ~ÓÐK¨{È¨ÑdU´ÆÐÐΠληροφορίες

Πληροφορίες και κρατήσεις τηλέφωνο 99122552, 99588103

99467346, drricos@gmail.com

ΘΕΑΤΡΟ

ΜΟΥΣΙΚΗ

«Αστέρι στο άπειρο» στο Θέατρο Ένα

Magic De Spell 40 Χρόνια Live
Μετά την ³É¨Ò³{ÑÉ{³ÈTËÑ³iØ.È-

ÑÈÜËÑØ³mÆT¨Ì³ÈÈo~¨³ÊÐÑ³Ø³iåÚÊÑV{>nxR_-_
É{ÜÓoÈ³iÖ¨o{ÑÑÉÑÑÜÒKÈÐÑÇËÐÑØ³ÐÉoÑÜÉËÉ~ÉËiØ³iØ
K¨ÑÙ{ÒØÑÇË³ÈØÑÈ³Ê³i×¨Ò~Ñ{
É~¨i~³{~ÌØËÐiØÑÜÑ³ÇÊØ³¨ÑoÈÙ{³ÊØ³0ÒÑ+>¿_0iÈÑÈÜËÑÚÑ
ÑËÂÈ{$ ,$å0 .³ÌÐÉ³{Ø
~ÑÜÖ³É¨ÉØÉ{ÜoÓØÑÌ³i ÜÜi{~Ê
,$Ì~Ñ{ÐÉÙ{~ÓØ³ÈØÉÂÑ{¨É³{~ÓØ
ÙiÐ{È¨oËÉØ:ÉT¨{³ÊÑ¨ÈËÑÚÑ
ÉËÑ{ÑÈ³Ê³È{i³ÊÒÑ.³ÑÈ¨Ò~i
ÐÉÙÖ{ÊÐÑ³Ò³È ÈÑÈÜËÑÚÑÉËÑ{³i(Ñ¨Ñ~ÉÈÊ¸¬ÛÉ~ÓÐK¨{È¸Æi
¨ÑÆUÆÆÐÐ³iÈ{~Ê.~iÊ+ ¸diØ$~³K¨ËÈmVÉÈ~ËÑ
Πληροφορίες τηλέφωνο 22767711, red@music.net.cy

Το θεατρικό Ó¨otå³Ó¨{³ÒÉ{¨u

ÈÙÈÒÇÉ{³i~ÐÙËÑ~Ñ{³~{{~ÌÙ¨ÒÐÑ ËÑ{ÓÑÑÐ{oØÉÑ{~Ì
Ó¨o~Ñ{ÑÉÈÚÖÉ³Ñ{³ÈØÉ×ÊKÈØ
å×ioÉË³Ñ{³i{³¨ËÑ³¨{~Ñ¨~{ÑÚÉ×ÊKVÈÐÓÑÑÌT{ÖÐ¨~Ñ{
ÑÈ³Ñ¨~ÑÐÌÙ{ÑTÉ{¨ËÇ³Ñ{³iÇÊ~Ñ{
³iÑÚÓÉ{Ò³ÈØ${ÑÑÇi³ÊÉ{Ø³ÈØV
{É{ÜoÓØ³ÈØVÑÈ³Ñ¨~ÑÐÌØV³
T{ÖÐ¨VÓ¨³ÑØViÑÜÉ{ÑViÉÈÚÖi~Ñ{iÑÒo~i.ÉÓÑ³ÑÂËÙ{É~ÉËÈ
ÙÉÈÒ¨TÉ{T¨ÌØV³tÒÉ{¨uVÉ~ÉË
È³Ë³ÑÙÉ³ÉÜÉ{É{{ÑÉÜÉÖÚÉ¨iÚÉÑ³¨{~ÊÙ{Ñ~ÉÈÊ³ÈK¨ÑKÉÈÐÓÈ
É×iK{~ÖK{KÜËÈt0ÜÒÚØÑ³Ó¨{u³È
v¦__.~iÚÉËÑÑÌ³i ¨ÐËÑ
È¨{ÑÇÊ(ÑËÇÈ{iÚ{ËUåÑ³ÑËÑ

=Ñ³ÊV¨ioÌ¨iØ(É³¨ÊV³Ñ³ËØ
.~¨Ò³ÈØVÒ¨iØ È¨{ËÙÈV°Ù¨ÉÑ
Ò{È~Ñ{ ¨ÐËÑÈ¨{ÑÇÊÛÉÈ³Ó¨Ñ¸´
ÛÉ~ÉÐK¨ËÈV¨ÑdU´ÆÐÐ1ÓÑ³¨ ÑV
ÛiÐ³{~Êåo¨ÒÉÐÉÌØΠληροφορίες τηλέφωνο 99395970.
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«Δως» μου το χέρι σου
ύχτα μαγική ÒÁÔËÖÜÝËÃÔÇÏÇßÚÂÚÜÔ
²ØÏÙÚÕßÍÁÔÔÜÔÓÖÕØËÃÑÇÏÔÇËÃÔÇÏÊËÔÐÁØÜÑÁÌÚÕÓÇÏÜÙÚÄÙÕ
Ö×ÝËÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÔÔÇàÕÆÓËÓÃÇÓÇÍÏÑÂ
ÔÆÞÚÇÄÚÇÔÚÕÇÓÁÙÜÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÁÞÕßÓËàÂÙËÏÎÓÁØËÝÑÄÒÇÙÎÝ
ÁÞÕßÓËËÖÏÈÏ×ÙËÏÄÔÚËÝÓ¦ØÚßØËÝÑÇÛÎÓËØÏÔÂÝÈÃÇÝÑÇÏÁÞÕßÓËÑÕÏÚ¦ÐËÏÓÄÔÕ
ÚÕÊÏÑÄÓÇÝÙßÓÌÁØÕÔÏÇÚÃÖËØÏÓÁÔÕßÓËËÐÆÉÕßÝÖÇØÎÍÕØÃÇÑÇÏËÖÃÍÎÝÊÎÓÏÕßØÍÕÆÓËÑÕÓÌÕÆàÏÕ"¬ÕÐÁØÜÊËÔËÃÔÇÏ
ËÕØÚÇÙÚÏÑÁÝÕÏÙÑÁÉËÏÝÓÕßÇÒÒ¦ÇßÚ¦
ÙÑÁÌÚÕÓÇÏÄÚÇÔÈÒÁÖÜÍÆØÜÓÕßÚÄÙÕ
ÌÜÝÚÄÙÇÙÚÕÒÃÊÏÇÚÄÙÎÖÒÎÙÓÕÔÂÑÇÏ
ÇÔÇØÜÚÏÁÓÇÏÍÏÇÚÃÌÚ¦ÔÕßÓËÙÚÎÔßÖËØÈÕÒÂÚÜÔ²ØÏÙÚÕßÍÁÔÔÜÔÚÏÓÇÝÑ¦ÔËÏÔÇ
ÚÇÛÁÒÕßÓËÄÒÇÍÏÇÓËØÏÑÁÝÓÄÔÕÎÓÁØËÝ
ÁÓÖÒËÕÏËßÚßÞÃÇÝÑÇÏÒÃÍÕÇØÍÄÚËØÇÔÇËÃÓÇÙÚËÑËÔÕÃÙßÔÇÏÙÛÎÓ¦ÚÜÔÑÇÏËÔÚËÒ×Ý
ÇÌÇÏØËÚÏÑÕÃÇÏÙÛÎÚÏÑ¦"
ËÔÓËËÔÕÞÒËÃÎËÓÖÕØËßÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎ
ÚÜÔ²ØÏÙÚÕßÍÁÔÔÜÔËÃÔÇÏÑÇÏÇßÚÄÓÁÙÇ
ÙÚÕÖÇÏÞÔÃÊÏÚÕßÇÔÛØ×ÖÕßËÊ×ÑÇÏÇÏ×ÔËÝÇßÚÄÄÓÜÝÖÕßÓËËÔÕÞÒËÃËÃÔÇÏÎ
ÑËÌÇÒÇÏÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÑÇÒÕÙÆÔÎÝÏÊÏÇÃÚËØÇÄÚÇÔÙßÔÚÎØËÃÚÇÏÓÁÙÜÚÕßáÇÙÃÒÎ

Ν

ÑÇÏÚÕßÊ×ØÕßÍÏÇÚÇÑÇÒ¦ÖÇÏÊÏ¦¯ÖÕß
ÚÕßÝÒÁÓËÔÇÍØ¦ÉÕßÔÇÔÂÚÇÔÑÇÒ¦ÖÇÏÊÏ¦ÇØÞÁÝËÑËÓÈØÃÕß¯ÇÔËÃÙÇÏÑÇÒÄÝ
ÖÇÃØÔËÏÝÊ×ØÕ¯ÊËÔÚÕßÝÁÞÕßÓËËÐÎÍÂÙËÏËÖÇØÑ×ÝÈÁÈÇÏÇÚÏÙÎÓÇÃÔËÏÑÇÒÄ
ÖÇÏÊÃ¯ÑÇÏÊËÔÓÇÝÙßÓÌÁØËÏÔÇÚÕÑ¦ÔÕßÓË ÇÒÄÖÇÏÊÃÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏßÖÇÑÕÂ
ÑÇÏÑÇÒÁÝÖØ¦ÐËÏÝÇÖÒ×ÝÍÏÇÔÇÖ¦ØËÏÝ
Ê×ØÕ¡ÇÍÃÔËÚÇÏÔÇßÖ¦ØÐËÏÑÇÒÄÖÇÏÊÃÇÔÊËÔÁÞËÏßÖ¦ØÐËÏÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ
ÁÔÇÝÑÇÒÄÝËÔÂÒÏÑÇÝÖÕßÛÇÚÕÔÖ¦ØËÏ
ÜÝÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ"ËÔËÖÏÈØÇÈËÆËÚÇÏÁÚÙÏ
ÇÖØÕÑ¦ÒßÖÚÇÎÑÇÒÕÙÆÔÎÊËÔÍÃÔËÙÇÏ
ÑÇÒÄÝÍÏÇÔÇÖ¦ØËÏÝÊ×ØÕÔÇØÜÚÏÁÓÇÏ
ÚÏÙÎÓÇÃÔËÏÖÔËÆÓÇÚÜÔ²ØÏÙÚÕßÍÁÔÔÜÔ
¦ÖÇÐÚÕßÞØÄÔÕßÕÆËÃÔÇÏÎÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÂÓÇÝÔÕÎÓÕÙÆÔÎÚÏÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝ
ÎÓÁØËÝÚÕßÞØÄÔÕß"ÕÆÑØÆÈËÚÇÏÎ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÂÓÇÝËßÇÏÙÛÎÙÃÇÎÇÒÒÎÒËÍÍÆÎ
ÓÇÝÙÚÕÔÖ¦ÙÞÕÔÚÇÙßÔ¦ÔÛØÜÖÕÏÇÚÃÛÁÒÕßÓËÔÇËÃÔÇÏÑÇÒ¦ÚÇÖÇÏÊÏ¦ÓÇÝ
ÄÚÇÔËÓËÃÝÕÏÃÊÏÕÏÊËÔÁÞÕßÓËÌØÕÔÚÃÙËÏ
ÔÇÚÕßÝÊÏÊ¦ÐÕßÓËÚÏËÃÔÇÏÄÓÕØÌÕÄÞÏÚÏ
ËÃÔÇÏÙÜÙÚÄÕÆÚËÚÏËÃÔÇÏÎÛÏÑÄ§ÇÌØÕÔÚÃÙÕßÓËÔÇÖÇØÕÓÕÏ¦ÙÕßÓËÚÇ²ØÏÙÚÕÆÍËÔÔÇÙÇÔÁÔÇÒÕßÒÕÆÊÏÖÕßÓÃÇÌÕØ¦

ÚÕÔÞØÄÔÕÊËÃÞÔËÏÚÎÔÕÓÕØÌÏ¦ÖÕßÚÎÔ
ÆÌÇÏÔËÄÒÕÔÚÕÔÞØÄÔÕ
ßÚÂÎÕÓÕØÌÏ¦Ó¦ÝÒËÃÖËÏÇßÚÂÚÎÔ
ÕÓÕØÌÏ¦ÊËÔÑÇÒÒÏËØÍÕÆÓËÑÇÏÄÚÇÔÖØÁÖËÏÔÇÊØÁÉÕßÓËÚÕßÝÑÇØÖÕÆÝÚÎÝÊËÔ
ÁÞÕßÓËÚÏÔÇÛËØÃÙÕßÓË¢ËßÕÆÚËÚÄÚËÄÓÜÝÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÕßÓËÚÏÑ¦ÔÇÓËÒ¦ÛÕÝÑÇÏËÖÏÓÁÔÕßÓËÔÇÓÎÔÇÔÇàÎÚ¦ÓË
ÚÕÄÓÕØÌÕÇÒÒ¦ÚÕÞØÂÙÏÓÕÚÎÔÃÊÏÇ
ËÐÃÙÜÙÎÈ¦àÜÑÇÏÚÎÔÇÍ¦ÖÎÇßÚÂÚÎÔ
ÇÍ¦ÖÎÖÕßàËÙÚÇÃÔËÏÖÕßÙËÑ¦ÔËÏÔÇÔÏ×ÛËÏÝÄÓÕØÌÇÚÕÇÓÁÙÜÝËÖÄÓËÔÕÊËßÚËØÄÒËÖÚÕÖÕßÚÎÔÁÊËÏÐËÝÄÖÜÝÕÑÇÛÁÔÇÝ
ÐÁØËÏÔÇÚÕÑ¦ÔËÏ
Í¦ÖÎÑÇÏÕÓÕØÌÏ¦ËÑËÃÔÎÎÕÓÕØÌÏ¦
ÚÎÝÉßÞÂÝÖÕßÚÎÔÑ¦ÔËÏÔÇÌÁÍÍËÏÙÇÔ
¦ÙÚØÕÞØÏÙÚÕßÍËÔÔÏ¦ÚÏÑÕËÑËÃÔÎÎÇÍ¦ÖÎ
ÖÕßÄØÎÓËÚÇÑÏÔËÃÑÇÏÑ¦ÔËÏÄÒÇÚÇ¦ÒÒÇ
ÔÇÇÑÕÆÍÕÔÚÇÏÑÆÓÈÇÒÇÇÒÇÒ¦àÕÔÚÇË
ÇßÚ¦ÔÕÓÃàÜÛÇÖØÁÖËÏÔÇÖØÕÖÕÔÎÛËÃ
Õ¦ÔÛØÜÖÕÝÔÇÓÖÕØËÃÔÇÚÇÐËÞÜØÃàËÏ
ÑÇÏÔÇÚÇÊÁÞËÚÇÏ¦ÔËßÄØÜÔ
§ÇÍÃÔËÏÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÖÒÂÓÔÎÑÇÒ×Ô
ÙßÔÇÏÙÛÎÓ¦ÚÜÔÔÇÑÏÔËÃÚÇÏÍÆØÜÇÖÄ
ÇßÚ¦ÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕÇÒÒ¦ÍÏÇÚÃÔÇÓÎÔ
ÖØÕÙÖÇÛÕÆÓËÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÔÇÖÒÎÙÏ¦-

O Nαρουφέλ
και το χέρι του
ιστορία είναι ÇÙßÔÂÛÏÙÚÎ©ÞÏÓÄÔÕÍÏÇÚÃ
ÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÙÑËÌÚËÃÑÇÔËÃÝÚÕÞÁØÏ
ÚÕßÇÖÕÑÕÓÓÁÔÕÔÇÁÞËÏÇÔËÐ¦ØÚÎÚÎ
àÜÂÇÖÄÚÕßÖÄÒÕÏÖÕÙ×ÓÇÚÕßÇÒÒ¦ÍÏÇÚÃÞØËÏ¦àËÚÇÏÏÙÞßØÂÊÄÙÎÌÇÔÚÇÙÃÇÝÑÇÏ
ËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝØÕÓÇÔÚÏÙÓÕÆÍÏÇÔÇÙßÔËÞÃÙËÏÔÇÖÕØËÆËÚÇÏÙÚÎàÜÂÓËÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÑÕßØ¦ÍÏÕÑÇÏÚÄÒÓÎÇÖÄÚÎÔËÖÕÞÂÖÕß
ÂÚÇÔÇØÚÏÓËÒÂÝ¬ÕÈØÇÈËßÓÁÔÕÍÇÒÒÏÑÄ
HUPTH[PVUÞÇÙÇÚÕÙ×ÓÇÓÕß®ÚÕßËØËÓÃ ÒÇÖÁÔÖÕßÖØÕÈ¦ÒÒËÚÇÏÙÚÕ5L[MSP_
ÁÞËÏÊÆÕÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝ!ÚÕÔÔËÇØÄ§ÇØÕßÌÁÒÑÇÏÚÕÑÕÓÓÁÔÕÙËËØÍÇÚÏÑÄÇÚÆÞÎÓÇ
ÞÁØÏÚÕß©§ÇØÕßÌÁÒÁÔÇÇÊÆÔÇÚÕÇÍÄØÏ
ÓËÓËÍ¦ÒÇÍßÇÒÏ¦ËßÇÃÙÛÎÚÕÑÇÏÄÓÕØÌÕ
ÖØÄÙÜÖÕÑÇÏÚÕÞÁØÏÚÕßÇÖÄÚÕÔÑÇØÖÄ
ÑÇÏÑ¦ÚÜÔÇÖËØÏÖÒÇÔÏÁÚÇÏÙÇÔÁÔÇ¦ÒÒÕÙ×ÓÇÞÇÓÁÔÕÑÇÏËÖÏÌßÒÇÑÚÏÑÄÙÚÕßÝ
ÊØÄÓÕßÝÚÕßÇØÏÙÏÕÆÇÙÏÙÓÁÔÕÙËÁÔÇ
ÈÏÈÒÃÕÚÕßÑÏÍÏÄÓÕØ¦ÔÙËÔÇØÏÕÍØ¦ÌÕß
ÚÕßÇÔÏËØËÔÁÙËÚÇÏÔÃËÝÄÖÜÝÖÄÒÎÚÜÔÞÇÓÁÔÜÔÖÇÏÊÏ×Ô®ÂÚÎÔÓËÒÃ®
ÚÕÌÏÒÓÚÕß ÒÇÖÁÔÐËÑÏÔ¦ËÏÓËÚÕÇÚÆÞÎÓÇÚÕß§ÇØÕßÌÁÒÓËÎÒËÑÚØÏÑÄÖØÏÄÔÏ
ÚÎÔ×ØÇÖÕßËÖËÐËØÍ¦àËÚÇÏÓÏÇÙÇÔÃÊÇÙË
ÐßÒÕßØÍËÃÕ¬ÕÑÕÓÓÁÔÕÚÕßÓÁÒÕÝÐßÖÔ¦ËÏÙÚÕÉßÍËÃÕËÔÄÝÔÕÙÕÑÕÓËÃÕßÇÖÕÌÇÙÏÙÓÁÔÕÔÇÍßØÃÙËÏÖÃÙÜÙÚÕÙÖÃÚÏÑÇÏÔÇ
ËÔÜÛËÃÓËÚÕßÖÄÒÕÏÖÕÙ×ÓÇÚÕß¡ÕÏ¦àËÏ
ÓÇÑ¦ÈØÏÕÇÒÒ¦ÊËÔËÃÔÇÏ
ÐÇØÞÂÝÚÕÞÁØÏÞÇØ¦ÙÙËÏÚÎÊÏÑÂÚÕß
ÊÏÇÊØÕÓÂËÖÏÛßÓÃÇÚÕßÔÇÌÚ¦ÙËÏËÑËÃ
ÄÖÕßÇÔÂÑËÏËÃÔÇÏÙÇÌÂÝÇÒÒ¦ÑÇÏÎÖËØÏÖÁÚËÏÇÖÕßÛÇàÂÙËÏËÃÔÇÏÙÞËÊÄÔÊËÊÕÓÁÔÎÇØ¦ÒÒÎÒÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÓËÑÇÏÚÎ
àÜÂÚÕß§ÇØÕßÌÁÒÓËÌÒÇÝÓÖÇÑÖÕßÌÚ¦ÔÕßÔÓÁÞØÏÚÎÔËßÚßÞÏÙÓÁÔÎÖÇÏÊÏÑÂÎÒÏÑÃÇ
ÚÕßÄÚÇÔàÕÆÙÇÔÕÏÍÕÔËÃÝÚÕßÎÓÎÚÁØÇ
ÓÕßÙÏÑÄÝ©ÔËÇØÄÝÇØÇÈÏÑÂÝÑÇÚÇÍÜÍÂÝÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇËÖÏÈÏ×ÙËÏÑ¦ÔÕÔÚÇÝÊÏ¦ÌÕØËÝÊÕßÒËÏÁÝÚÕßÖÕÊÇØÏÕÆËØÜÚËÆËÚÇÏ
ÓÏÇÑÕÖÁÒÇÖÕßËØÍ¦àËÚÇÏÙËÈÏÈÒÏÕÛÂÑÎ
ÎÙÞÁÙÎÚÕßÝÚØßÌËØÂËÌÎÈÏÑÂÖÇØÇÓÁÔËÏÖÒÇÚÜÔÏÑÂ
¬ÕÈÃÇÏÇÇÖÕÙÖÇÙÓÁÔÕ®ÓÁÒÕÝÁÞËÏ
ÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇ®¬ÎÔËßÌßãÇÔÇÇÖÕÌËÆÍËÏÚÕßÝÑÏÔÊÆÔÕßÝÙÚÕßÝßÖÕÔÄÓÕßÝÚÕß
ÇØÏÙÏÕÆÚÎÔÇÏÙÛÎÚÏÑÂÔÇÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔËÏ
ÚÎÛÁÇÇÖÄÚÏÝÚÇØ¦ÚÙËÝÚÕÙßÔÇÃÙÛÎÓÇÔÇ
ÇÖÕàÎÚ¦ÚÕ¦ÍÍÏÍÓÇËÔÄÝÓÜØÕÆ
©ÛËÇÚÂÝÊËÔÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÓÏÇÚØÇÍÏÑÂ
ÇÒÒ¦ÓÏÇÖÇØ¦ÊÕÐÎÙßÔÛÂÑÎ¬ÇßÚÃàËÚÇÏ®
ÓËÚÕÞÁØÏÛÁÒËÏÔÇÈØËÏÚÕÔÖØÕÕØÏÙÓÄÚÕß
ÇÔÎÙßÞËÃÍÏÇÚÕÔ§ÇØÕßÌÁÒÇßÚÄÝÕÇÖÕÞÜØÏÙÓÄÝËÃÔÇÏÛÒÏÈËØÄÝÇÒÒ¦ÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏ
ÇÑØÏÈ×ÝÍÏÇÇÖ×ÒËÏÇÏÍ¦ÙÏÍ¦ÙßÔÎÛÃàËÏ
ÕÛËÇÚÂÝÙÚÎÔÏÊÁÇÄÚÏÓÖÕØËÃÑÇÏÔÇÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÊßÕÇÔËÐ¦ØÚÎÚËÝàÜÁÝÖÕßÓÖÕØÕÆÔÔÇËÖÏÈÏ×ÙÕßÔÓÁÙÇÇÖÄÓÔÂÓËÝÑÇÏ
ËÖÏÛßÓÃËÝ©ÔËÇØÄÝÍÃÔËÚÇÏÖÇØ¦ÚÕÒÓÕÝ
ËÖÏÞËÏØËÃ¦ÒÓÇÚÇÖÕßÜÝÇØÚÏÓËÒÂÝÇÖÒ×Ý
ÚÇÕÔËÏØËßÄÚÇÔÒÒ¦ÄÚÇÔÞ¦ÔËÏÝÑ¦ÚÏÖÕÒÆÚÏÓÕÒËÝÑÇÏÕÏÇÔÚÏÙÚ¦ÙËÏÝÓËÏ×ÔÕÔÚÇÏ
ÎÇÔ¦ÍÑÎÇßÚÕÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÖËØÏÕØÃàËÚÇÏ©
Û¦ÔÇÚÕÝÑÇÏÎàÜÂÌÒËØÚ¦ØÕßÔÍÔÜØÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÇßÚÄÜÝËÏÊÆÒÒÏÕÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏ
ÖÕÚÁÔÇËßÕÊÜÛËÃ
¡ËÁÔÇÊÏÑÄÓÇÝÖÇØ¦ÚÕÒÓÕ¦ÒÓÇÇÌÂÔÕßÓËÚÕÔÑÄÙÓÕÚÎÝÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÝÚÁÞÔÎÝÖÕßÓÖÕØËÃËÑÚÕßÇÙÌÇÒÕÆÝÔÇÖØÕÙÌÁØËÏ¶ÑÇÏËßÚßÞ×Ý¶ÖÕÒÒÁÝËÖÏÒÕÍÁÝÑÇÏ
ÊÏÇÊØÕÓÁÝÑÇÏÙÚØËÌÄÓÇÙÚËÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇßÚÁÝÚÏÝÎÓÁØËÝÖØÕÈ¦ÒÒËÚÇÏÁÔÇ
ËÒÒÎÔÏÑÄÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØÚÕß¡ÇØÑÑÇÙÚÃÔ
ÓËÚÃÚÒÕ¡ÁÞØÏÚÎÛ¦ÒÇÙÙÇ®©ÁÓÖËÏØÕÝ
ÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÇÙÛËÔËÃÝÖÕßÔÕÙÎÒËÆÕÔÚÇÏÁÖËÏÚÇÇÖÄÙÕÈÇØ¦ÇÚßÞÂÓÇÚÇ
ÙÚÎÔÑÒÏÔÏÑÂ¢ßÙÏÑÂÝÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÚÕß
¬ÖØÕÙÖÇÛ×ÔÚÇÝÔÇÙÚÇÛÕÆÔÐÇÔ¦ÙÚÇ
ÖÄÊÏÇÚÕßÝÂÁÙÚÜÔÇËÖÇÔÇÑÚÂÙÕßÔÚÎÔ
ÇßÚÕÔÕÓÃÇÚÕßÝØÏÔÇÖÄÞØÄÔÏÇÈØÁÛÎÑÇÕÃÊÏÕÝÍÏÇÊßÕÓÂÔËÝÙ»ÁÔÇÛ¦ÒÇÓÕÚÕß
¬®ÇÔÇÌÁØËÏÙÚÕÙÎÓËÃÜÓ¦ÚÕßÕ¡ÇØÑ
ÑÇÙÚÃÔÚÇÔÓÃÇÇÖÄÚÏÝÖÏÕÁÔÚÕÔËÝÑÇÏ
ÊÏÊÇÑÚÏÑÁÝËÓÖËÏØÃËÝÖÕßÁàÎÙÇÖÕÚÁ® ÇÏ
ÛÁÒÎÙËÔÇÚÎÓÕÏØÇÙÚËÃÓËÚÕÔÛËÇÚÂÖÏÙÚËÆÕÔÚÇÝÄÚÏÓÁÙÇÇÖÄÓÏÇÖÇØÄÓÕÏÇÙßÔÛÂÑÎÑÇÛÁÔÇÝÔÏ×ÛËÏÑÇÏÓÇÛÇÃÔËÏÖÕÒÒ¦
ÍÏÇÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÍÏÇÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇÓÇÝÍÏÇ
ÚÎÔÇÔÛØ×ÖÏÔÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ¯®
ÚÕÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØÄÚÇÔÚÇÓÁÒÎÇÔËÐÇØÚÎÚÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏ®ÆÙÚËØÇÇÖÄÑ¦ÖÕÏÕÇÚÆÞÎÓÇÎÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÇÍÑÕÓÇÞ¦ËÏÓÇàÃÓË
ÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÇÔÂÑÕßÔÙÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕßÇÙÛËÔÕÆÝ©ÒÎÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇËÔÚÕÖÃàËÚÇÏÙÚÎÔËÖÇÔÇÌÕØ¦ÚÕßÇßÚÕÔÄÎÚÕß!
ÚÇÖÄÊÏÇÔÇÇÔÚÏÊØ¦ÙÕßÔÔÇÊßÔÇÓ×ÙÕßÔ
ÔÇÖËØÖÇÚÂÙÕßÔÂÚÇÞÁØÏÇÔÇÙÚÎØÃÐÕßÔ
ÔÇÑ¦ÔÕßÔÚÏÝÚÄÙÕÊËÊÕÓÁÔËÝ®ÇÖÕÒÆÚÜÝ
ÓÎÞÇÔÏÑÁÝÑÏÔÂÙËÏÝÚÎÝÎÓÁØÇÝ¬ÕÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØÚÕßÑÇÙÚÃÔÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÁÞËÏ
ÚÕÔÃÊÏÕÚÃÚÒÕÓËÚÕÍÇÒÒÏÑÄHUPTH[PVU!
ÞÇÙÇÚÕÙ×ÓÇÓÕß®ÙÚÜÑÇÏÖËØÏÙÚÇÙÏÇÑ¦ÍÏÇÓÏÑØÄÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÂÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÇ¬ÕÙÕÑÚÎÝÇÖ×ÒËÏÇÝÎÚÁÞÔÎÚÕ
ÞËÏØÃàËÚÇÏÇÖËÒËßÛËØÜÚÏÑ¦ÛËØÇÖËßÚÏÑ¦
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÛÎÒÜÚÏÑ¦©ÓÜÝÑÇÏÕÏ
ÊÆÕËÑÊÕÞÁÝÍÏÇÚÕÃÊÏÕÓÏÒ¦ÔË!ÚÎÔÚÁÞÔÎ
ÚÎÝËÖÏÈÃÜÙÎÝ
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Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

ÙÕßÓËÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÊÃÖÒÇÓÇÝÞÜØÃÝÏÊÏÕÚÁÒËÏÇÏÇÚÃÔÇÓÎÔÖØÕÙÖÇÛÕÆÓËÔÇ
ÑÇÚÇÒ¦ÈÕßÓËÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎàÜÂÝÚÕßÑ¦ÛË
ÁÓÈÏÕßÄÔÚÕÝ"§ÇÖØÕÙÖÇÛÕÆÓËÊËÔËÃÔÇÏ
ÇÓËÒÎÚÁÇÖØ¦ÐÎÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÓÎÔÚÎÔ
ßÖÕÚÏÓ¦ÓË ÇÔÁÔÇÛÇÆÓÇÊËÔÙßÔÚËÒËÃÚÇÏ
ÚÇ²ØÏÙÚÕÆÍËÔÔÇÑÇÔÁÔÇËÔÇÔÛØ×ÖÕÏÝ
ËßÊÕÑÃÇ®ÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÁÞËÏÇÔÚÃÑØÏÙÓÇ
ÇÔÊËÔÍÃÔËÏÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÌÏÒÄÐËÔÎÌ¦ÚÔÎ
ËÔÚÄÝÚÎÝÕÖÕÃÇÝÛÇÌÜÒÏ¦ÙËÏÕÊÏÖÒÇÔÄÝ
ÓÇÝÕÖÇØÃÇÝÕÐÁÔÕÝËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÜÓË
ÄÖÕÏÕÔÚØÄÖÕÐÁØËÏÕÑÇÛÁÔÇÝ
ßÓ¦ÓÇÏÙÂÓËØÇÓËÛÁØÓÎÚÎÔÑÇÒÂ
ÞÁØÇ®ÚÜÔÖÇÖÖÕÆÊÜÔÓÕßÖÕßÚÄÚËÈÁÈÇÏÇËÃÞËÑÇÏÇÔÚÃÑØÏÙÓÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÇÒÒ¦
ÊÏÔÄÚÇÔÇÔËÐÇØÚÂÚÜÝÊÏÇÍÜÍÂÝÄÖÜÝÇÐÁÞÇÙÚÕÓÕßÁÓËÏÔËÑÇÏÚÕÞØßÙÄÇÔÚÄÔÚÏ®
ÖÕßËÔÇÍÜÔÃÜÝØÜÚÕÆÙÇÚÕÔÖÇÖÖÕÆÓÕß
ÚÕÔ²ØÂÙÚÕÇÔÁÑÇÔÇÓËÚ¦ÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇ
ÚÜÔ²ØÏÙÚÕßÍÁÔÔÜÔÑÇÏËÑËÃÔÕÝÖ¦ÔÚÕÚË
ÓÕßÁÒËÍË ÏÇÓÁ®¡»ÇÍÇÖÕÆÙÇÔÑÇÏÊËÔ
ÛÇÁÑÇÔÇÔÚÃÖÕÚËÒÏÍÄÚËØÕÇÖÄÚÕÔÇÓË
Ñ¦ÔÕßÔËßÚßÞÏÙÓÁÔÕÑÇÏÙÇÝÖÒÎØÕÌÕØ×
ÂÚÇÔÄÓÕØÌÕÑÇÏÚÄÚËÑÇÏÙÂÓËØÇÇÑÄÓÎ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÖÕßÚÇÁÞÜÖÇØÇÑÇÚÇÛÂÑÎ
ÇÒÁÝÍÏÕØÚÁÝ
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Ας μάθουμε, αδελφέ μου, να κουβεντιάζουμε
Η Έλενα Αγαθοκλέους ανεβάζει στις Αποθήκες Παπαδάκη στη Λεμεσό μια διαφορετική «Αντιγόνη» και μιλάει στην «Κ»
Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Το Κέντρο ÇØÇÙÚÇÚÏÑ×Ô¬ËÞÔ×Ô
¡¬©ÖØÕÍØÇÓÓÇÚÃàËÏÚÎÔÖØËÓÏÁØÇÚÎÝÔÁÇÝÛËÇÚØÏÑÂÝÚÕßÖÇØÇÍÜÍÂÝÔÚÏÍÄÔÎ®ÚÕßÕÌÕÑÒÂÓÏÇ
ÚØÇÍÜÊÃÇÊÜÓÇÚÃÕßÙËÙÑÎÔÕÛËÙÃÇ
´ÒËÔÇÝÍÇÛÕÑÒÁÕßÝÎÕÖÕÃÇÒÁËÏ
ÙÚÎÙßÔÁÔÚËßÐÂÓÇÝÄÚÏËÃÊËÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÜÝÓÏÇÖÕÒÏÚÏÑÂÙßàÂÚÎÙÎ
ÖÕßÈÇÙÃàËÚÇÏÙÚÕÔ  ÇÙÚÕØÏ¦ÊÎÕ
ÕÖÕÃÕÝÊËÔÎÛÏÑÕÒÕÍËÃÇÒÒ¦ÇÔÇÒÆËÏ
ÖÕÒÏÚÏÑ¦ÚÕÑËÃÓËÔÕÑÇÏÒÁËÏÄÚÏÓËÚ¦
ÇÖÄÁÔÇÖÄÒËÓÕÎÖÄÒÎÊËÔÇÔÚÁÞËÏ
¦ÒÒÎÇÔÇÙÚ¦ÚÜÙÎ¯ÚÎÔ ÆÖØÕ
ÚÎÔÚÇÒÇÏÖÜØÎÓÁÔÎ¦ØÇÍËÓÏÇÚÁÚÕÏÇÙßàÂÚÎÙÎÖÄÚËÁÍÏÔË"³ØÇÁÞËÏ
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÔÇÊÕÆÓËÖ×ÝÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÎÝÍÇÛÕÑÒÁÕßÝÛÇÓÖÕØÁÙËÏ
ÔÇÓÇÝÌÁØËÏÄÒÕßÝËÔ×ÖÏÕÝËÔÜÖÃÜ
ÓËÚÎÔÇÔÚÃÛËÚÎ¦ÖÕÉÎ³ÒÒÜÙÚË
ÄÖÜÝÓÕßÒÁËÏÎ´ÒËÔÇÎÖÇØ¦ÙÚÇÙÂÚÎÝÊËÔËÙÚÏ¦àËÏÙÚÎÔÇÔÜÚËØÄÚÎÚÇÚÕßÛËÃÕßÔÄÓÕßÁÔÇÔÚÏÙÚÕÔ
ÇÔÛØ×ÖÏÔÕÇÒÒ¦ÙÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÔÇ
ÇÑÕÆËÏÕÁÔÇÝÚÕÔ¦ÒÒÕ
–Τι σημαίνει τραγωδία δωματίου;
Τι σε δυσκόλεψε στη διασκευή;
¶¬ÕÚØÇÍÜÊÃÇÊÜÓÇÚÃÕß®ÖÕß
ÙßÔÕÊËÆËÏÚÕÔÚÃÚÒÕÚÎÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ
ÓÇÝÁÞËÏÌßÙÏÑ¦ÇÔÇÌÕØ¦ÙÚÎ¡ÕßÙÏÑÂÜÓÇÚÃÕßÓÏÑØ¦ÊÎÒÇÊÂÓÕßÙÏÑ¦ÙÆÔÕÒÇÙËÓÏÑØÕÆÝÑÒËÏÙÚÕÆÝ
Þ×ØÕßÝÔÚÏÍÄÔÎ®ÚÕß¡¬©
ÛÇÖÇØÕßÙÏÇÙÚËÃÙËÞ×ØÕßÝÚÁÞÔÎÝ
ÄÖÜÝËÃÔÇÏÕÏÖÕÛÂÑËÝÇÖÇÊ¦ÑÎ
ÙÚÎËÓËÙÄÑÇÏÚÕÑÇØ¦àÙÚÎËßÑÜÙÃÇÓËÁÐÏÎÛÕÖÕÏÕÆÝÑÇÏÈÇÙÏÑÄ
ÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÚÕÑËÃÓËÔÕØÇÑÚÏÑ¦ÎÊÏÇÙÑËßÂÊËÔÓËÊßÙÑÄÒËÉË
ÑÇÛÄÒÕßÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÓÕßÓËÚÎ
ª¦ÔÏÇÇÑ×ÈÕßÖ¦ÔÜÙÚÕÑËÃÓËÔÕ
ËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÇÇÖÄÚÇËßÞ¦ØÏÙÚÇÓÁØÎ

«Δεν προσδοκώ ότι θα
φέρω κάτι καινούργιο
στα θεατρικά, δεν με
απασχολεί αυτό γιατί θα
γίνω ανταγωνιστική με
τρόπο που θα σκοτώσει
ό,τι δημιουργικό θέλω»,
λέει η Έλενα Αγαθοκλέους για την παράσταση.
ÚÎÝÊÕßÒËÏ¦ÝÍÏÇÚÃÑÇÏÕÏÊÆÕÇÍÇÖÕÆÓËÖÕÒÆÚÏÝÒÁÐËÏÝÑÇÏÚÕÔØßÛÓÄ
¿ÚÇÔÇÖÕÌ¦ÙÏÙÇÖÜÝÖØÕÞÜØ×ÓË
ÚÎÔÔÚÏÍÄÔÎ®ÎÏÊÁÇÂÚÇÔÖÕÒÆ
ÑÇÛÇØÂ!ÓÏÇÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÜÝÓÏÇÖÕÒÏÚÏÑÂÙßàÂÚÎÙÎÄÞÏÊÏÇÊØÇÙÚÏÑÂ
ÈÇÙÏÙÓÁÔÎÙÚÕÔ ÕØÔÂÒÏÕ ÇÙÚÕØÏ¦ÊÎÖÕßÊËÔÎÛÏÑÕÒÕÍËÃÇÒÒ¦ÇÔÇÒÆËÏ
ÖÕÒÏÚÏÑ¦ÚÕÑËÃÓËÔÕÑÇÏÒÁËÏÄÚÏÓËÚ¦
ÇÖÄÁÔÇÖÄÒËÓÕÎÖÄÒÎÊËÔÇÔÚÁÞËÏ
¦ÒÒÎÇÔÇÙÚ¦ÚÜÙÎÔÚÏÍÄÔÎÑÇÏ
Õ ØÁÕÔÚÇÝËÃÔÇÏÚÄÙÕÇÓËÚÇÑÃÔÎÚÕÏ
ÑÇÏÇÖÄÒßÚÕÏÖÕßÖØÕÑÇÒÕÆÔÔÁÕÑÆÑÒÕÇÃÓÇÚÕÝ³ÖÕÒËÏÝ®ÑÇÏÕÏÊÆÕ
ÊÎÒÇÊÂÄÞÏÞØÂÙÏÓÕÏÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÍÏÇÚÎÔÖÄÒÎ
–Δεν ξέρω αν πρόκειται για καινοτομία ακριβώς, αλλά δεν σε φοβίζει να πειραματίζεσαι με τέτοια
κείμενα;
¶¡ËÖØÕÈÒÎÓÇÚÃàËÏÇßÚÄÖÕßÒÁÚË¡ÕßÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÁÞÜÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÜÓÏÇÖØÕÑÇÚ¦ÒÎÉÎÍÏÇÚÕ
Ö×ÝÖØÁÖËÏÔÇÇÔËÈÇÃÔÕßÔÕÏÇØÞÇÃËÝ
ÚØÇÍÜÊÃËÝÃÔÇÏÎÁÈÊÕÓÎÌÕØ¦ÖÕß
ÇÙÞÕÒÕÆÓÇÏÙËÖÇØÇÙÚÇÚÏÑÄËÖÃÖËÊÕÓËÚÇÑËÃÓËÔÇÚÎÝÇØÞÇÃÇÝÊØÇÓÇÚÕßØÍÃÇÝÑÇÏËÖÏÙÚØÁÌÜÙÚÕËÐÂÝ
ÄÚÏËÃÔÇÏÓÁØÕÝÚÎÝÖÇØ¦ÊÕÙÂÝÓÇÝ
ÖÇØ¦ÊÕÙÎÛÇÖÇØÇÓËÃÔËÏàÜÔÚÇÔÂ

Το προφίλ³È{ÙÑ{~ÖÜË³iÐÑØ³ÙËÉ{ËÙ{Ø.×~ÜÊØ³å¶.³Ò{ÐVtÖ{Ü{ØuÉËÑ{ÑÈ³ÌØÈÓKÉ³Ñ{³ÈØÉ³Ì{ÈØÌÐÈØ~Ñ{³Ó¨~ÙË~Ñ{³ÚÉ.ÈÐÜi¨³ÑØÑ³¨{ÒÙiØVÚÉ¨ÉËT¨Ê{ÐÜË³i
³åËÐÑ³ËÈÙÖÉ³Ñ{ É~³Ò¨{Ø1ÉÙ¨È
ÑÇÏÄÞÏÙËÑ¦ÖÕÏÕÓÕßÙËÃÕÒÇÕÍØÇÌÃÇÝÓÄÔÕÇÔÕÏÙÎÓËØÏÔÕÃÊÎÓÏÕßØÍÕÃ
ÈØÕßÔÚØÄÖÕÔÇÇÔÇÓËÚØÎÛÕÆÔÓËÚÇ
ÑËÃÓËÔÇÌÜÚÃàÕÔÚÇÝÚÎÊÏÇÞØÕÔÏÑÄÚÎÚ¦ÚÕßÝÑÇÏÚÎÊÆÔÇÓÎÚÕßÓÆÛÕß
ÑÇÏËÖÏÑÕÏÔÜÔÂÙÕßÔÕØÍÇÔÏÑ¦ÓËÚÕ
ÑÕÏÔÄÖÃÙÎÝÔÇÓÎÔÐËÞÔ¦ÓËÖÜÝ
ÕÏÃÊÏÕÏÕÏÇØÞÇÃÕÏÖÕÏÎÚÁÝÂÚÇÔÖÕÒÆ
ÖÏÕÑÇÏÔÕÚÄÓÕÏÑÇÏÚÕÒÓÎØÕÃÇÖ»ÄÙÕ
ËÓËÃÝÛÁÒÕßÓËÔÇÔÕÓÃàÕßÓËÄÚÏËÃÓÇÙÚËÌÕßÍÑØÇàÄÓËÔÕÏÚÏÝÙßÔÛÂÑËÝ
ÑÇÏÍÏÇÔÇËÐßÖÎØËÚÎÛËÃÎÏÊÁÇÚÕßÝ
ÓÇÑÇÏÍÏÇÔÇÊÏÇÑØÏÛÕÆÔÖØÄÙÛËÙÇÔ
ÇØÏÛÓÄßÖÕÑØÏÚ×ÔÑÇÏÓÁÒÎÚÕßÞÕØÕÆ¦ÒÒÇÐÇÔÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÕßÞÕØÕÆÚÎÔÁÔÔÕÏÇÚÕßÚØÇÍÏÑÕÆÇÖÕÙÏÜÖÕÆÙÇÔÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÂÁÊÏÔÇÔ
ÓÏÇ¦ÒÒÎÕÖÚÏÑÂÙÚÕÔÃÊÏÕÚÕÔÓÆÛÕ
ÑÇÏÖÄÙÇ¦ÒÒÇ
–Τι καινούργιο προσδοκάς να φέρεις με αυτή την παράσταση στα
θεατρικά πράγματα;
¶ËÔÖØÕÙÊÕÑ×ÄÚÏÛÇÌÁØÜÑ¦ÚÏ
ÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÙÚÇÛËÇÚØÏÑ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇ

ÊËÔÓËÇÖÇÙÞÕÒËÃÇßÚÄÍÏÇÚÃÛÇÍÃÔÜ
ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÂÓËÚØÄÖÕÖÕßÛÇÙÑÕÚ×ÙËÏÄÚÏÊÎÓÏÕßØÍÏÑÄÛÁÒÜØÕÙÊÕÑ×ÔÇÁÞÜÙßÔÁÖËÏÇÙÚÎÔÏÊÁÇÔÇ
ËÃÔÇÏÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÎÑÇÛÇØÂÖØÄÚÇÙÎ§ÇÇÑÕßÙÚËÃÚÕÑËÃÓËÔÕÑ¦ÛË
ÒÁÐÎ§ÇÈÒÁÖÜàÜÔÚÇÔ¦ÕØÍÇÔÏÑ¦
Ù×ÓÇÚÇÖ¦ÔÜÙÚÎÙÑÎÔÂ§ÇÁÞÜ
ÖØÕÈ¦ÒËÏÚÕÑÇÒÆÚËØÕÇÖÄÚÕßÝÙßÔËØÍ¦ÚËÝÓÕß§ÇÈÒÁÖÜÑ¦ÛËÌÕØ¦
ÚÎÊÕßÒËÏ¦ÓÇÝÑÇÏÔÇÔÏ×ÛÜÄÚÏÓË
ÇÌÕØ¦§ÇÓÖÕØËÃÎÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝ
ÔÚÏÍÄÔÎÝ®ÔÇÖËÏÖÜÝÎÇÖÄÙÚÇÙÎ
ÚËÒÏÑ¦ÊËÔËÃÔÇÏÚÄÙÕÓËÍ¦ÒÎÑÇÏÔÇ
ÙßÔÇÔÚÂÙËÏÚÕÔÛËÇÚÂ
–Θα δούμε μια αποκαθήλωση της
«Αντιγόνης» και με άλλο μάτι τον
Κρέοντα;
¶ÃÔÇÏÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÄÚÕÍËÍÕÔÄÝ
ÄÚÏÚÕÑÕÏÔÄÐÁØËÏÚÎÔÏÙÚÕØÃÇßÚÄ
ËÃÔÇÏÁÔÇÊËÊÕÓÁÔÕÞØÂÙÏÓÕÓËÚÇÚÄÖÏÙÎÙÚÎÊÏÑÂÓÇÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎËÃÔÇÏ
ÄÚÏÊËÔÇÍÏÕÖÕÏËÃÚÇÏÎÖØ¦ÐÎÚÎÝÔÚÏÍÄÔÎÝÑÇÏÄÚÏÕ ØÁÕÔÚÇÝÊËÔÁÞËÏÄÒÇ

ÚÇ¦ÊÏÑÇÚÕßÑÄÙÓÕß¿ÒÕÏÁÞÕßÔÚÇ
ÊÃÑÏÇÚÕßÝ©ÏÇÓËÚÇÑÃÔÎÚËÝÇÖÄÉËÏÝ
ÚÕßÝËÃÔÇÏÖÕßÌÁØÕßÔÚÎÙÆÍÑØÕßÙÎ
ÑÇÏËÓËÃÝÓÁÔÕßÓËÙÚÎÙÆÍÑØÕßÙÎÑÇÏ
ËÐËÚ¦àÕßÓËÚÕÔÚØÄÖÕ×ÝÍÃÔËÚÇÏÕ
ÊÏ¦ÒÕÍÕÝÑÇÏÚÏÖØÕÑÇÒËÃÙÚÇÖØÄÙÜÖÇÖÕßÙßÓÓËÚÁÞÕßÔÓÇÑÇÏÙËÇßÚÄÔ
ÖÕßÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃ
–Έχεις σχηματίσει στο μυαλό σου
τον ιδανικό πολίτη;
¶¬ÕÖØÕÌÃÒÚÕßÏÊÇÔÏÑÕÆÖÕÒÃÚÎ
ÓÇÝÚÕÊÃÔËÏÕÃÊÏÕÝÕÕÌÕÑÒÂÝÙÚÕ
qÚ¦ÙÏÓÕÕÆÉÏÖÕÒÏÝ®ËÃÔÇÏÇßÚÄÝ
ÖÕßÙÁÈËÚÇÏÚÕßÝËÔÚÄÖÏÕßÝÔÄÓÕßÝ
ÑÇÏÚÕÁÔÕØÑÕÊÃÑÇÏÕÚÜÔÛË×ÔßÓÖÒÎØ×ÔÕÔÚÇÝÕ ÇÙÚÕØÏ¦ÊÎÝÛËÜØËÃÞØÂÙÏÓÕÖÕÒÃÚÎÚÕÔÃÓÕÔÇ
ÚÕÔÍÏÕÚÕß ØÁÕÔÚÇÑÇÏÇÍÇÖÎÓÁÔÕ
ÚÎÝÔÚÏÍÄÔÎÝÚÕÔÇÑÕÆÓËÒÕÏÖÄÔ
ÓÁÙÇÇÖÄÚÕÔËÐÇÏØËÚÏÑÄÎÛÕÖÕÏÄ
§ËÑÚ¦ØÏÕËÕÊ×ØÕßÔÇÒÁËÏÙÚÕÔ
ÖÇÚÁØÇÚÕß!¡ÎÔÁÞËÏÝÓÄÔÕÓÏÇ
ÍÔ×ÓÎÄÚÏÇßÚÄÖÕßÒËÝËÙÆËÃÔÇÏ
ÚÕÙÜÙÚÄÑÇÏÚÃÖÕÚÇ¦ÒÒÕ¿ÖÕÏÕÝ

ÔÕÓÃàËÏÖÜÝÓÄÔÕÇßÚÄÝÙÑÁÌÚËÚÇÏ
ÙÜÙÚ¦ÂÄÚÏÓÄÔÕÇßÚÄÝÁÞËÏÍÒ×ÙÙÇÑÇÏÚÄÒÓÎÇßÚÄÝÇÔÚÕÔÇÔÕÃÐËÏÝ
ÔÇÊËÏÝ¦ÊËÏÕÝÛÇËÃÔÇÏ®
–Η συμμετοχή του ποιητή Μάριου Αγαθοκλέους πώς προέκυψε;
¶©ÖÇÚÁØÇÝÓÕß¡¦ØÏÕÝÍÇÛÕÑÒÁÕßÝËÃÔÇÏÁÔÇÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÓËÓËÍ¦ÒÎÖËØÏÁØÍËÏÇÑÇÏËÔÛÕßÙÏÇÙÓÄ¡ÁÙÇÇÖÄÚÎÔÇÖÇÍÍËÒÃÇÚÎÝÊÏÑÂÝÚÕß
ÖÕÃÎÙÎÝÇÔÇÑ¦ÒßÉËÚÕWLYMVYTPUN
Ö×ÝÛÇÇÖÇÍÍËÃÒËÏÑÇÏÖ×ÝÛÇÑÏÔÎÛËÃÍÏÇÚÕÕÖÕÃÕÙßÞÔ¦ÙßàÎÚÕÆÓË
ØÕÙÜÖÏÑ¦ÞÇÃØÕÓÇÏÖÕßÊÁÞÚÎÑË
ÚÕÔØÄÒÕÚÕß¬ËÏØËÙÃÇÑÇÏÁÞÕßÓË
ÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇàÂÙÕßÓËÇßÚÂÚÎÔ
ËÓÖËÏØÃÇÓÇàÃ
–Έχουμε ακόμα να μάθουμε πολλά από τους αρχαίους τραγικούς,
έτσι δεν είναι;
¶ÁÈÇÏÇÃÔÇÏÇÔËÐ¦ÔÚÒÎÚÎÎÊÏÇÞØÕÔÏÑÄÚÎÚÇÚÎÝÇØÞÇÃÇÝÊØÇÓÇÚÕßØÍÃÇÝÑÇÏÖÕÒÆÍÕÎÚËßÚÏÑÄÖÜÝ
ÐÇÔÇÊÏÇÈ¦àÕÔÚÇÝÚÇÃÊÏÇÑËÃÓËÔÇÓË
ÚÇÞØÄÔÏÇÇÖÕÑÚÕÆÔÑÇÏ¦ÒÒÇËÖÃÖËÊÇ
ÇÔ¦ÍÔÜÙÎÝÊÏÇÃÚËØÇÙÚÕÛÁÓÇÚÎÝ
ÚØÇÍÏÑÄÚÎÚÇÝ¬ÇÖ¦ÛÎÕÏÙßÍÑØÕÆÙËÏÝÚÜÔÖØÕÙ×ÖÜÔÚÇÇÊÏÁÐÕÊÇ
ÚÇÊÏÒÂÓÓÇÚÇÎÓËÚ¦ÈÇÙÎÇÖÄÚÎÔ
¦ÍÔÕÏÇÙÚÎÍÔ×ÙÎËÃÔÇÏÓÕÔÕÖ¦ÚÏÇ
ÇÔÛØ×ÖÏÔÇÑÇÏÙßÍÑÏÔÎÚÏÑ¦

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: tå³{oÌiu
³È.×~ÜÊÑÌ³Ó³¨
(Ñ¨Ñ³Ñ³{~0ÉT0$.VÉ~iÚÉËÑ¯Ù¨ÑÐÑ³È¨oËÑg ÜÉÑåoÑÚ~ÜÓÈØÉ³ÈØ.³ÈÜ{ÒÑÒÈV
ÜÉÒÑåÜÉÂÒÙ¨ÈV{TÒÜiå{Ê~~ÑV
È¨{ËÙiÛË~Ñ{V É~³Ò¨{Ø1ÉÙ¨È~Ñ{³{i³ÊÒ¨{ØåoÑÚ~ÜÓÈØ(Ñ¨Ñ³ÒÉ{ØU¸¸V¸´dU´ÆÐÐV
¸dV¸ÛÉ~ÉÐK¨ËÈV´dU´ÆÐÐVm
ÑÈÑ¨ËÈV¨Ñ¬UÆÆÐÐÛiÐ³{~Ì
Ó³¨0ÉTÉÐÉÖgåÚÊ~ÉØ
(ÑÑÙÒ~iVÉÐÉÌØ
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ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ο δημιουργικός παραβάτης των δεδομένων
Ο εικαστικός Κωστής Γεωργίου μιλάει στην «Κ» για το εμβληματικό γλυπτό που θα κοσμεί τη Μαρίνα της Αγίας Νάπας
Συνέντευξη στη ΛΟΥΙΖΑ ΛΟΥΗ

Ο Κωστής ËÜØÍÃÕßËÃÔÇÏÁÔÇÝÇÖÄ
ÚÕßÝÖÏÕÖËÚßÞÎÓÁÔÕßÝ´ÒÒÎÔËÝ
ÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÚÎÝÍËÔÏ¦ÝÚÕß¡ËÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÖÄ ËÑÛÁÙËÏÝÇÔ¦
ÚÕÖÇÍÑÄÙÓÏÕÑÇÏÓËÁØÍÇÖÕß
ÖØÕÑÇÒÕÆÔÑÇÏÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÕ
ËÖÃÑËÔÚØÕÚÕßËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕß
ÑÕÏÔÕÆÇÂÛËÒÇÔÇÓ¦ÛÜÒÃÍÕ
ÑÇÒÆÚËØÇÍÏÇÚÕÔÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÖÕß
ÇÑÕÒÕßÛ×ÚÎÔÖÕØËÃÇÚÕßËÊ×ÑÇÏ
ÇØÑËÚ¦ÞØÄÔÏÇÚ×ØÇ´ÚÙÏÙÚÕ
¦ÑÕßÙÓÇÍÏÇÚÕÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÚÕß
ÖØÄÚàËÑÚÙÚÎ¡ÇØÃÔÇÚÎÝÍÃÇÝ
§¦ÖÇÝÊËÔÊÃÙÚÇÙÇÔÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÂÙÜÓÇàÃÚÕßÍÏÇÔÇÓÇÝÓÏÒÂÙËÏ
ÙÚÎÔ ®ÍÏ»ÇßÚÄÚÕÑÇÏÔÕÆØÍÏÕ
ÚÕßËÍÞËÃØÎÓÇÑÇÏÍÏÇÖÕÒÒ¦¦ÒÒÇ
¡ÕßÁÑÇÔËËßÞ¦ØÏÙÚÎËÔÚÆÖÜÙÎ
ÖÕßÖÇØÄÒÕÚÕÖÕÒß¦ÙÞÕÒÕÚÕß
ÖØÄÍØÇÓÓÇÂÚÇÔÚÄÙÕÖØÄÙÞÇØÕÝÑÇÏÖØÄÛßÓÕÝÔÇÇÖÇÔÚÂÙËÏ
ÙÚÏÝËØÜÚÂÙËÏÝÓÕß©ÑËÜØÍÃÕßËÃÔÇÏÁÔÇÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÖ¦ÔÜ
ÇÖÄÄÒÇÇÒÎÛÏÔÄÝÖÕßÇÍÇÖ¦ËÏÓË
Ö¦ÛÕÝÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÑÇÏÄÖÜÝ
ÊÎÒ×ÔËÏÑÇÏÕÃÊÏÕÝÙÚÎÔÙßÔÁÔÚËßÐÎÚÕßÙÚÎÔ ®!ÊÏÑÂÓÕß
ÇÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏÎÓÇÔÃÇÑÇÏÚÕÖ¦ÛÕÝÓÕßÔÇßÖÎØËÚ×ÓËÙßÔÁÖËÏÇ
ÑÇÏÞÜØÃÝÊËÆÚËØËÝÙÑÁÉËÏÝÇßÚÄ
ÖÕßÓÕßÁÞËÏÕØÃÙËÏÎÓÕÃØÇÓÕß
ÇÖÄÖÕÒÆÔËÇØÂÎÒÏÑÃÇÔÇÑ¦ÔÜ
ÊÃÑÎÓÕßÇÒÂÛËÏÇÖØÕÙÖËØÔ¦ËÏÚÕÊÂÛËÔ®ÑÇÏÇÔÇàÎÚËÃÚÎÔ
ÕßÙÃÇÓËÖ¦ÛÕÝÑÇÏÉßÞÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑÂÙÞËÊÄÔÓÇÔÃÇ ÇÏÓ¦ÒÒÕÔ
ËÃÔÇÏÇßÚÄÖÕßÓËÕÊÂÍÎÙËÙÚÎ
ÊÏËÛÔÂËÏÑÇÙÚÏÑÂÙÑÎÔÂ®
–Ποια είναι η σχέση σας με την
Κύπρο, η τελευταία σας έκθεση
έγινε στην γκαλερί Μορφή στη
Λεμεσό.
¶ ÆÖØÕÝËÃÔÇÏÍÏÇÓÁÔÇÄÚÏ
ÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÖÕßËÃÔÇÏÎÏÊÏÇÃÚËØÎÖÇÚØÃÊÇÓÕß¬ÏÝÇÍÇÖ×ÚÕ
ÃÊÏÕÃÔÇÏÖ¦ØÇÖÕÒÒ¦ÚÇÞØÄÔÏÇ
ÑÇÏËÐÃÙÕßÖ¦ØÇÖÕÒÒÕÃÕÏÇÊËÒÌÏÑÕÃÌÃÒÕÏÖÕßÓËÙßÔÊÁÕßÔÓËÚÎÔ
ÆÖØÕÚÎÊËÍÑÇÒËØÃ¡©ª¢
ÙÚÎËÓËÙÄËÑÛÁÚÜÍÏÇÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄËÏÑÕÙÏÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇÁÚÙÏ
ÑÇÏÚ×ØÇÓÁÞØÏÚÏÝÇÔÕßÇØÃÕß
ÕÏÌÃÒÕÏÓÕßÛÇÓÖÕØÕÆÔÔÇÊÕßÔ
ËÑËÃÚÎÔÁÇÓÕßÊÕßÒËÏ¦

Τα μνημειακά έργα

–Εκθέτετε έργα σε γκαλερί, σε
μουσεία αλλά και πολλά σε δημόσιους χώρους. Ποια είναι η
σχέση με τη δημόσια τέχνη; Και
γιατί είναι τόσο σημαντική για
εσάς;
¶¡ÏÇÁÑÛËÙÎÙËÁÔÇÓÕßÙËÃÕ
ÁÞËÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÛË×ØÎÙÎÇÖÄ
ÚÎÔËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎËÔÄÝÍÒßÖÚÕÆ
ÙËÊÎÓÄÙÏÇÛÁÇÙÎ´ÔÇÁØÍÕÍÒßÖÚÏÑÂÝÖÕßÒËÏÚÕßØÍËÃÙËÇÔÕÏÞÚÄÞ×ØÕÊÃÔËÏ¦ÒÒÎÊÏ¦ÙÚÇÙÎÑÇÏ
ÖØÕÕÖÚÏÑÂÙÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕß
ÑÇÏÖÇØ¦ÒÒÎÒÇËÃÔÇÏÁÔÇÙÚÕÏÞËÃÕ
ÚÁÞÔÎÝÖÕßÊËÔÞØËÏ¦àËÚÇÏÔÇËÖÏÙÑËÌÛËÃÝÁÔÇÓÕßÙËÃÕÍÏÇÔÇÚÕ
ÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝÑØÏÈ×ÝËÑËÃÁÍÑËÏÚÇÏÑÇÏÎÙÖÕßÊÇÏÄÚÎÚ¦ÚÕßÐÕÏÑËÏ×ÔËÏÚÕÛËÇÚÂÓËÚÎÔÚÁÞÔÎ
ÎÓÏÕßØÍËÃÇÔÚÎÞÂÙËÏÝÑÇÏÙßÔËÏØÓÕÆÝØÕÑÇÒËÃÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇØÔÎÚÏÑ¦ÂÛËÚÏÑ¦ÊËÔÁÞËÏÚÄÙÕÙÎÓÇÙÃÇÃÔÇÏÇßÚÂÑÇÛÇßÚÂ
ÎÊØ¦ÙÎÖÕßÖØÕÑÇÒËÃÚÇÏËÐÇÏÚÃÇÝ
ÚÕßßÙÚßÞ×ÝÚÄÙÕÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÄÙÕÑÇÏÙÚÎÔ ÆÖØÕßÖ¦ØÞËÏÌÄÈÕÝÑÇÏÑÇÞßÖÕÉÃÇÍÏÇÚÇÓÔÎÓËÏÇÑ¦ÁØÍÇÍËÍÕÔÄÝÖÕßÊËÔÏÙÞÆËÏ
ÙËÇÒÒ¦ÑØ¦ÚÎØÁÖËÏÔÇÊÕßÒÁÉÕßÓËÖ¦ÔÜÙËÇßÚÄ
–Γνωρίζω, επίσης, ότι είστε ένας
πολιτικοποιημένος καλλιτέχνης.
Τι ρόλο θεωρείτε ότι «πρέπει»
να έχει ο καλλιτέχνης στην κοινωνία;
¶©¦ÔÛØÜÖÕÝËÃÔÇÏËÑÌÆÙËÜÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÄÄÔØÑËÃÔÇÓÎÙßÍÞÁËÏ
ÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÕÖÕÃÎÙÎÓËÚÎÔÑÕÓÓÇÚÏÑÕÖÕÃÎÙÎÑÇÏÚÕÔÌÇÔÇÚÏÙÓÄ
ÖÕßÇÖÄÓÄÔÕÝÚÕßÛËÜØËÃÚÇÏÊËÃÍÓÇÈÒÇÑËÃÇÝ ¦ÛËÖØ¦ÐÎËÃÔÇÏÓÏÇ
ÖÕÒÏÚÏÑÂËÔÁØÍËÏÇ ÇÏÕÊÎÓÏÕßØÍÄÝÜÝÑÕÓÓ¦ÚÏÇßÚÕÆÚÕßÑÄÙÓÕß
ÁÞËÏÖØÕÕØÏÙÓÄÔÇÒËÏÚÕßØÍËÃÜÝ
ÖÇØÇÈ¦ÚÎÝ®ÑÇÏÇÔÇÛËÜØÎÚÂÝ
ÚÜÔÊËÊÕÓÁÔÜÔÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ÑÇÚÇÛÁÚËÏÔÁËÝÖØÕÚ¦ÙËÏÝÑÇÏÏÊÁËÝÑÇÏÔÇËÖÇÔÇÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆ-

ÑÇÏÚÕ9V`HS*VSSLNLÙÚÕÕÔÊÃÔÕ
ßÖÂØÐÇÔÙÃÍÕßØÇÙÚÇÛÓÕÃÙÚÎÔ
ÑÇØÏÁØÇÓÕß
–Ο Thomas Houseago (ένας από
τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες
της γενιάς του) είπε σε μια συνέντευξη: «Οι γλύπτες βρίσκονται
πάντα στην άκρη της καταστροφής. Βάζουν όλα τα χρήματα πίσω στο έργο. Οι ζωγράφοι είναι
αυτοί που αποκομίζουν τα κέρδη». Τι πιστεύετε εσείς για αυτό;
Κυμαίνεστε και στα δύο αλλά
και σε πολλά αλλά είδη τέχνης.
Πώς τα βλέπετε εσείς τα πράγματα όταν μπαίνει το θέμα του
χρήματος στην τέχνη;
¶ÍÒßÖÚÏÑÂËÃÔÇÏÁÔÇÖÕÒÆ
ÇÑØÏÈÄÙÖÕØ®¿ÒÕÏÄÙÕÏÇÙÞÕÒÕÆÓÇÙÚËÓËÚÎÍÒßÖÚÏÑÂÁÞÕßÓË
ÙßÔËÞÂÇÔÕÏÞÚÄÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÓË
ÚÇÞßÚÂØÏÇÒÒ¦ÇÔÛÁÒËÏÝÔÇ
Ñ¦ÔËÏÝÍÒßÖÚÏÑÂÇßÚÄËÃÔÇÏÇÔÇÍÑÇÃÕÑÇÑÄ®àÜÍØÇÌÏÑÂÊËÔ
ÁÞËÏÁÐÕÊÇÖÁØÇÔÚÜÔßÒÏÑ×ÔÑÇÏ
ÚÜÔÞØÜÓ¦ÚÜÔÖØ¦ÍÓÇÖÕßÊËÔ
ÏÙÞÆËÏÙÚÎÍÒßÖÚÏÑÂÃÔÇÏËßÒÕÍÃÇÍÏÇÚÕÔÊÎÓÏÕßØÍÄÎÖ×ÒÎÙÎ
ÚÕßÁØÍÕßÚÕßÍÏÇÚÃÚÕÔÈÕÎÛ¦ËÏ
ÔÇÙßÔËÞÃÙËÏÚÎÊÎÓÏÕßØÍÏÑÂÚÕß
ÖÕØËÃÇØÑËÃÎÖ×ÒÎÙÎÔÇËÃÔÇÏ
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÑÇÏÄÞÏÇßÚÕÙÑÕÖÄÝ
§ÇÖØÕÑÆÖÚËÏÇÒÒ¦ÔÇÓÎÔËÖÏÊÏ×ÑËÚÇÏ

«Το «εγκώμιον» oÜÈ³ÌÚÑÑ³ÉÜÓÉ{VÌØiÐÉ{É{ËÙ{Ø~ÑÜÜ{³ÓTiØVÓÑÑÌ³ÑÐÉoÑÜÖ³É¨ÑÓ¨oÑ~Ñ{ÌÜÓÜÂiØ³È¨{³~Ñ{×{Ü³ÓT
Ñ¤ÌÜ³~ÌÐ³iËu
ËÚÇÏÚÇßÖ¦ØÞÕÔÚÇÓËÙßÔÁÖËÏÇ
ÑÇÏÖÃÙÚÎÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÕß©ÌËÃÒËÏÖØÜÚÃÙÚÜÝÙÚÕÔËÇßÚÄÚÕß
ÔÇÒËÏÚÕßØÍËÃÜÝÖÇØÇÚÎØÎÚÂÝ
ÜÝÙÑËÖÚÄÓËÔÕÝÜÝÇÏØËÚÏÑÄÝ©
ÊÎÓÏÕßØÍÄÝÖØÕÚËÃÔËÏËÔÇÑÕÒÕßÛËÃÚÎÓÄÊÇÑÇÏÑÜÌËÆËÏÙÚÏÝ
ÙËÏØÂÔËÝÚÕßSPMLZ[`SLÎÓÏÕßØÍËÃ
ÓËÈ¦ÙÎÇßÚÄÖÕßÚÕÔÕØÃàËÏÑÇÏ
ÄÞÏÓËÈ¦ÙÎÇßÚÄÖÕßàÎÚ¦ËÏÔÇ
ÊËÏÕÑÄÙÓÕÝ¬ÄÚËÓÄÔÕËÃÔÇÏÙßÔËÖÂÝÓËÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÑÇÏÑÇÚ¦
ÙßÔÁÖËÏÇÑÇÏÓËÚÕÑÕÏÔÄ
–Έχετε επιρροές από τον
Francis Bacon. Ποιον ρολό στην
καλλιτεχνική σας καριέρα έπαιξε αυτός ο καλλιτέχνης;
¶ÇßÓ¦àÜÚÕÔ)HJVUÇÒÒ¦ÕÏ
ÈÇÛÏÁÝËÖÏØØÕÁÝÓÕßËÃÔÇÏÇÖÄÚÕÔ
ÖØ×ÚÕÓÕßÊ¦ÙÑÇÒÕ¦ÔÕ ÕßÙÕßÚàÃÊÎßÚÄÝßÖÂØÐËÍÏÇÓÁÔÇÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕßÓÕßÁÊÜÙËÚÕ
ÑÒËÏÊÃÚÎÝÈÇÛÏ¦ÝÍÔ×ÙÎÝÍÏÇÚÕ
ÚÏËÙÚÃÊÎÓÏÕßØÍÄÝ¿ÒÇÚÇßÖÄÒÕÏÖÇÖØÕÁÑßÉÇÔÙÚÎÔÖÕØËÃÇ
–Λέτε ότι τα έργα σας λένε αλήθειες. Ποιες είναι οι δίκες σας
αλήθειες ή η δική σας αλήθεια;
¶ ¦ÛËÁØÍÕÌÁØËÏÑÇÏÚÎÊÏÑÂ
ÚÕßÇÒÂÛËÏÇÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÑØßÓÓÁÔÎÙÚÕÔÖßØÂÔÇÚÕßØÑËÃÔÇ
ÐÁØËÏÝÖ×ÝÑÇÏÖÕÆÛÇÙÑ¦ÉËÏÝ
ÍÏÇÔÇÚÎÌÁØËÏÝÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇ
¿ÒÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËÓÏÇÇÄØÏÙÚÎ
ÑÇÏØËßÙÚÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÎÙÑÁÉÎÑÇÏÙÚÕÔËÙ×ÚËØÕÑÄÙÓÕÚÕß
ÊÎÓÏÕßØÍÕÆ
¡ÁÞØÏÔÇÇÔÁÈÕßÔÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÊËÔËÃÔÇÏÚÃÖÕÚÇ¦ÒÒÕÖÇØ¦
ÙÚÕÏÞËÏ¦ÑÇÏÌÇÔÚ¦ÙÓÇÚÇÞÜØÃÝ
ÙÞÂÓÇÑÇÏßÖÄÙÚÇÙÎÊÏÑÂÓÕß
ÇÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏÎÓÇÔÃÇÑÇÏÚÕÖ¦ÛÕÝÓÕßÔÇßÖÎØËÚ×ÓËÙßÔÁÖËÏÇ
ÑÇÏÞÜØÃÝÊËÆÚËØËÝÙÑÁÉËÏÝÇßÚÄ
ÖÕßÓÕßÁÞËÏÕØÃÙËÏÎÓÕÃØÇÓÕß
ÇÖÄÖÕÒÆÔËÇØÂÎÒÏÑÃÇÔÇÑ¦ÔÜ
ÊÃÑÎÓÕßÇÒÂÛËÏÇÖØÕÙÖËØÔ¦ËÏÚÕÊÂÛËÔ®ÑÇÏÇÔÇàÎÚËÃÚÎÔ
ÕßÙÃÇÓËÖ¦ÛÕÝÑÇÏÉßÞÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑÂÙÞËÊÄÔÓÇÔÃÇ ÇÏÓ¦ÒÒÕÔ
ËÃÔÇÏÇßÚÄÖÕßÓËÕÊÂÍÎÙËÙÚÎ
ÊÏËÛÔÂËÏÑÇÙÚÏÑÂÙÑÎÔÂ
–Υπήρχε στιγμή στην καλλιτεχνική σας καριέρα που θα τη
χαρακτηρίζατε σταθμό κάτι που
σας χάραξε, που δεν θα ξεχνούσατε ποτέ;
¶ÙÚÏÍÓÂÖÕßÙÚÇÊËÑÇÚÁÙÙËØÇÞØÄÔÏÇÓÕßÈØÂÑÇÚÕÔÈÎÓÇÚÏÙÓÄÓÕßÖÕßÓËÕÊÂÍÎÙËÙÚÎÔ
ÖËØÏÊÃÔÎÙÎÙËÇßÚÄÔÚÕÔÛÇßÓÇÙÚÄÑÄÙÓÕÚÎÝÚÁÞÔÎÝ ÇÏÎÇÏÚÃÇÄÖÜÝÙÇÝËÃÖÇÖØÏÔßÖÂØÐËÕ
ÖØ×ÚÕÝÑÇÏÕÖÒÁÕÔÕßÙÏÇÙÚÏÑÄÝ
Ê¦ÙÑÇÒÕÝ ÕßÙÕßÚàÃÊÎÝ
ÞÕÒÂ ÇÒ×Ô¬ËÞÔ×ÔÄÖÜÝ

«Οφείλει, πρωτίστως
στον εαυτό του, να λειτουργεί ως παρατηρητής, ως σκεπτόμενος,
ως αιρετικός! Ο δημιουργός προτείνει. Δεν
ακολουθεί τη μόδα και
κωφεύει στις σειρήνες
του lifestyle.»

–Εκτός από τα πλανά σας που
έχετε για την Κύπρο υπάρχει
κάποιο άλλο πρότζεκτ που θα
μπορούσατε να μοιραστείτε μαζί μας;
¶ÃÓÇÏÙËÇÔÇàÂÚÎÙÎÚÕßÑÇÚ¦ÒÒÎÒÕßÓÕßÙËÃÕßÙÚÎÔÛÂÔÇÍÏÇÔÇÓËÚÇÌÁØÜÚÎÔÁÑÛËÙÎ
ÍÑ×ÓÏÕÔ®ÖÕßËÑÚÁÛÎÑËÙÚÕ
¬ËÒÒÄÍÒËÏÕ¾ÊØßÓÇÙÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÑÇÏÓËÚÇÌÁØÛÎÑËÙÚÕÏÙÓÇÔÄÍÒËÏÕ¡ÁÍÇØÕÙÚÎÔ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÁÑÛËÙÎÇßÚÂ
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑËßÖÄÚÎÔÇÏÍÃÊÇ
ÑÇÏÕØÍ¦ÔÜÙÎÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÖØÕÐËÔËÃÕßÙÚÎÔ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎ

«Δυστυχώς, ³Ì³i ÜÜÒÙÑÌ~Ñ{³iÖ¨VÈÒ¨TÉ{×ÌKØ~Ñ{~ÑTÈËÑo{Ñ³ÑÐiÐÉ{Ñ~ÒÓ¨oÑVoÉoÌØÈÙÉ{TÖÉ{ÉÑÜÜÒ~¨Ò³iu

–Μιλήστε μου για την ταινία του
Αντώνη Ντούσια με τα έργα σας
με το τίτλο «Βίαιη Εξίσωση».
¶  Ø Ä Ñ Ë Ï Ú Ç Ï  Í Ï Ç  Á Ô Ç   +
HUPTH[PVUMPST ÒËÖÚ×ÔÖÕßÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑËÑÇÏÈÇÙÃÙÚÎÑËÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÙÚÇÁØÍÇÓÕßÏÑÄÔËÝ
ÍÒßÖÚ×ÔÑÇÏàÜÍØÇÌÏÑ×ÔÛËÓ¦ÚÜÔ
ÖÇÃØÔÕßÔàÜÂÑÇÏÍÃÔÕÔÚÇÏÓÏÇÓËÚÇÌßÙÏÑÂÓÇÍÏÑÂÚÇÏÔÃÇ

Πόλος έλξης φιλότεχνων

«Είναι ευλογία για τον
δημιουργό η πώληση του έργου του γιατί
τον βοηθάει να συνεχίσει τη δημιουργική του
πορεία. Αρκεί η πώληση να είναι αποτέλεσμα
και όχι αυτοσκοπός.
Να προκύπτει, αλλά να
μην επιδιώκεται.»
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–Μιλήστε μου ÍÏÇÚÕÍÑ×ÓÏÕÔ®ÚÕ
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ÍÃÇ§¦ÖÇ
¡ËÇßÚÄÚÕÁØÍÕÎ ÆÖØÕÝÛÇ
ËÃÞËÊÆÕÇÖÄÚÇÓËÍÇÒÆÚËØÇÍÒßÖÚ¦ÙÚÕÔÑÄÙÓÕßÙÚßÞ×ÝÓÕÒÕÔÄÚÏÚÕÁØÍÕËÃÞËËÔÛÕßÙÏ¦ÙËÏ
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ÇÔÚÃØØÎÙÎÒÄÍÜÚÎÝËÓÈÒÎÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÑÇÏÚÕßÆÉÕßÝÑÇÏÁÚÙÏÎ
ÖØÄÚÇÙÎÚØÕÖÕÖÕÏÂÛÎÑËÑÇÏ¦ÒÒÇÐËÇÖÄÊÆÕÙËÁÔÇÍÒßÖÚÄÚÜÔ
ÓÁÚØÜÔÑÇÏÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓÏÇ
ÓÕØÌÂÓËÙÎÑÜÓÁÔÕÚÕÞÁØÏÙË
ÙÚ¦ÙÎÞÇÏØËÚÏÙÓÕÆ¬ÕÍÒßÖÚÄÛÇ
ËÃÔÇÏÇÖÄWVSPZOLKTPYYVYPUV_
ÑÄÓÎÑÇÏÓÕÔÄÚÕÍÑ×ÓÏÕÔ®
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ÑÄÙÓÕÙÚÕÔÎÙÃ¢ÇÔÚÇÙÚËÃÚËÊË
ÚÎÔÇÖÂÞÎÙÎÑÇÏÚÕÔÇÔÚÃÑÚßÖÕ
ÖÕßÛÇËÃÞËÎÇØÞÏÑÂÏÊÁÇÓËÚÏÝ
ÊÆÕÓÕØÌÁÝ
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ΒΙΒΛΙΟ

Κομμάτι της Ιστορίας
και της γνώσης της
Η Μεταπολίτευση με τη ματιά του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη
ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης: Με τα
δικά του λόγια, τόμος Β΄: 1974-2016
εκδ. Παπαδόπουλος, σελ. 436
Του ΝΙΚΟΥ ΚΟΤΖΙΑ

ΜεγάλοØÄÒÕÙÚÕÔÖÒÕÆÚÕÚÎÝÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦ÝÓÇÝÖÇÃàÕßÔÕÏÈÏÕÍØÇÌÃËÝ
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ÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÖÕßËÖÎØÁÇÙÇÔÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÚÕÍÃÍÔËÙÛÇÏÙÚÎÞ×ØÇÔÇÚÁÚÕÏÕ
ÈÏÈÒÃÕßÖÕÊËÏÍÓÇÚÏÑ¦ÑÇÒÕÍØÇÓÓÁÔÕ
ÇÖÄÚÕÔÒÁÐÎÇÖÇÞËÒ¦ËÃÔÇÏÚÕ
 ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ!¡ËÚÇ
ÊÏÑ¦ÚÕßÒÄÍÏÇÚÄÓÕÝq! ®
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÇÒÄÍÏÇÚÕßËÔÄÝËÑ
ÚÜÔÚØÏ×ÔÓËÍ¦ÒÜÔÚÎÝÓËÚÇÞÕßÔÚÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÙÑÎÔÂÝ©Ï¦ÒÒÕÏÊÆÕ
ÂÚÇÔÕ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝ ÇØÇÓÇÔÒÂÝ
ÓÏÇÏÙÞßØÂÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÖÕßÁÒÇÈË
ÑÕÓÈÏÑÁÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÑÇÏÕÔÊØÁÇÝ
ÇÖÇÔÊØÁÕßÁÔÇÝÖÕÒÏÚÏÑÄÝÓËÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÇÔÚÃÒÎÉÎÚÜÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔ©
ÒÇÖÇÞËÒ¦ÝÊÏËßÑÕÒÆÔËÏÚÕÔ 
¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÔÇÓÏÒÂÙËÏÇÖËÒËßÛËØÜÓÁÔÕÝÇÖÄÚÇÊËÙÓ¦ÚÎÝÑÇÛÎÓËØÏÔÂÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝÓ¦ÞÎÝ¡ËÓÇËÙÚØÃÇÚÕß
ÇÖÕÙÖ¦ÙÑÁÉËÏÝÑÇÏÊÏÊ¦ÍÓÇÚÇàÜÂÝ
¡ÇÝÓËÚÇÒÇÓÖÇÊËÆËÏÚÎÔÖËÃØÇÚÕß
ÚÇÊÆÕÖØ×ÚÇÑËÌ¦ÒÇÏÇÇÖÄÚÇ
ÙßÔÕÒÏÑ¦ÁÔÚËÑÇÚÕßÈÏÈÒÃÕßÕ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÓËÚÇÊÏÑ¦ÚÕßÒÄÍÏÇ®ÊËÃÞÔËÏÖ×ÝÓÖÕØËÃÑÇÔËÃÝÔÇÑ¦ÔËÏÓÏÇ
ÔÁÇÇØÞÂÚÕ¦ØÞËÏÔ®ÄÖÜÝÒÁËÏÎ
²¦ÔÇØËÔÚ©ÚÏÕÖÕÒÏÚÏÑÄÝÊËÔËÃÔÇÏ
ÓÄÔÕÖØÕáÄÔÙßÔÛÎÑ×ÔÇÒÒ¦ÑÇÏÚÜÔ
ÊÏÑ×ÔÚÕßËÖÏÒÕÍ×ÔØÑËÃÔÇÚÏÝÖÇÒËÆËÏÓËËÖÏÓÕÔÂßÖÕÓÕÔÂÑÇÏÍÔ×ÙÎ
¬ÕÖØ×ÚÕÑËÌ¦ÒÇÏÕËÃÔÇÏÇÌÏËØÜÓÁÔÕÙÚÏÝÙÞÁÙËÏÝÚÕß¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÓËÚÕÔ

Ο Αλ. Παπαχελάς Ù{ÉÈ~ÜÖÉ{³
i³³Ò~iÑÐ{ÜÊÉ{ÑÉÜÉÈÚÉ¨ÐÓØÑÌ³ÑÙÉÐÒ³iØ~ÑÚiÐÉ¨{ÊØÜ{³{~ÊØÐÒTiØ
ÚÄÚËÖØÄËÊØÕÚÎÝ§ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕ
ÇØÇÓÇÔÒÂ¡ÇÝÚÇÐÏÊËÆËÏÙÚÕÇØÃÙÏ
ÚÎÝËÖÕÞÂÝÚÎÝÞÕÆÔÚÇÝÄÚÇÔ¦ØÞÏÙÇÔ
ÔÇËÓÖÏÙÚËÆÕÔÚÇÏÕÁÔÇÝÚÕÔ¦ÒÒÕÏ»
ÇßÚÄËÐ¦ÒÒÕßÄÖÜÝËÐÕÓÕÒÕÍËÃÚÇÏÕ
ÃÊÏÕÝÕ ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÄÚÇÔÁÖËÙËÎ
ÞÕÆÔÚÇÐÇÌÔÏ¦ÙÚÎÑË®ÖÕßÊËÔÙßÓÖËØÏËÒÂÌÛÎÙÚÕÔ¦ÓËÙÕÑÇØÇÓÇÔÒÏÑÄ®
ÕØÃàÕÔÚÇ©ÔÚÇÝÄÓÜÝÁÔÇÝ¦ÔÛØÜÖÕÝ
ÓËÓËÍ¦ÒÎËÓÖËÏØÃÇÑÇÏÇÔÚÕÞÁÝÛÇ
ÈØËÏÚÕÔÊØÄÓÕÁÔÚÇÐÎÝÙÚÎ§ÃÔÇÏ
ÎËÖÕÞÂÖÕßÛÇÙÚÎØÃÐËÏÚÎÔÖØ×ÚÎ
ËÑÒÕÍÂÚÕß ÇØÇÓÇÔÒÂÜÝØÕÁÊØÕß
ÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ¬ÄÚËÖÕßÛÇÑÇÚÇÌÁØËÏÚÕÇÑÇÚÄØÛÜÚÕ!ÇÖÄÇÖÕÖÇÃÊÏ®
ÚÎÝÖØÕÞÕßÔÚÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÙÑÎÔÂÝ
ÔÇÍÃÔËÏÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ§

Ο Ανδρέας Παπανδρέου
ÚÕÊËÆÚËØÕÑËÌ¦ÒÇÏÕÇÔÇÊËÏÑÔÆËÚÇÏÎÇÔÚÏÖÇÒÄÚÎÚÇÚÕß ÜÔÙÚÇÔÚÃ-

ÔÕß¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÓËÚÕÔÔÊØÁÇÇÖÇÔÊØÁÕßÖÕßËÃÞËÐËÑÏÔÂÙËÏÇÖÄÚÎ
ÊËÑÇËÚÃÇÚÕß»¥ÝÌÕØËÃÝÊÆÕÊÏÇÌÕØËÚÏÑ×ÔÙÞÕÒ×ÔÙÑÁÉÎÝÊÏÇÌ×ÔÎÙÇÔÇØÞÏÑ¦ÜÝÖØÕÝÚÕÚÏËÃÔÇÏÚÕÑÁÔÚØÕ®ØÍÄÚËØÇÇÔÚÏÖÇØÇÚ¦ÞÛÎÑÇÔ
ÍÏÇÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÏÚÕÓÁÒÒÕÔÚÎÝ
ÒÒ¦ÊÇÝÏÇÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇËÑËÃÔÎÝ
ÚÎÝÖËØÏÄÊÕßÓÏÒ¦ËÑÚËÔÁÙÚËØÇÙÚÕ
ÁÈÊÕÓÕÑËÌ¦ÒÇÏÕ
ÚÕÚÁÚÇØÚÕÑËÌ¦ÒÇÏÕÊÏÎÍËÃÚÇÏÕ
¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÚÎÓËÍ¦ÒÎÙÆÍÑØÕßÙÎ
ÖÕßÚÕÔÕÊÂÍÎÙËÙËÇßÚÄÖÕß¦ÒÒÕÏ
ÚÕÕÔÄÓÇÙÇÔÑ¦ÛÇØÙÎ®ÑÇÏ¦ÒÒÕÏ
ÜÝÚÕÈØ×ÓÏÑÕ» ®¡ÁÙÇÇÖÄÚÏÝ
ÊÏËÏÙÊßÚÏÑÁÝËØÜÚÂÙËÏÝÚÕßÒÇÖÇÞËÒ¦ÚÕÔÖØÕÚØÁÖËÏÔÇÖËØÏÍØ¦ÉËÏ
ÚÎÔÖÕÒÆÖÒËßØÎÙÞÁÙÎÚÕßÓËÚÕÔ
ÇÖÇÔÊØÁÕß©ÃÊÏÕÝÕ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
ËÃÔÇÏÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕÔÏÊØßÚÂÚÕß© ÇÔÚÏÌÇÚÏÑÄÝÏÇÚÎÊÃÑÎÚÕßÇÖÄ
ÚÎÓÏÇßÖÕÙÚÎØÃàËÏÄÚÏÊËÔÖÇØËÔÁÈÎ
ÙÚÎÏÑÇÏÕÙÆÔÎÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÇÌÂÔËÏÔÇßÖÕÔÕÎÛËÃÄÚÏËÑËÃÔÕÝÁÙÜÙË
ÚÕÔÇÔÚÃÖÇÒÄÚÕß
©¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÇßÚÄÝÕÇØÞÏÑ¦
ÑËÔÚØ×ÕÝÖÕßÊËÔÁÔÏÜÛËÇÖÄÒßÚÇ
ÜÝÊËÐÏÄÝÇÔÑÇÏÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÛÇØÄÇÏÓÕÝ®ÔËÕÌÏÒËÒËÆÛËØÕÝÂÚÇÔ
ÓËÁÔÇÔÏÊÏÇÃÚËØÕÚØÄÖÕÇÍÇÖÎÚÄÝ
ÙÚÕÔÑÄÙÓÕÚÎÝËÐÏ¦Ý¡ÇàÃÚÕßÛÇ
ÖÕÒËÓÂÙËÏÑÇÏÛÇÚÇÑÇÚÇÌÁØËÏ®ÔÇ
ÍÃÔËÏÇßÚÄÖÕßÖÃÙÚËßËÄÚÏÊÏÑÇÏÜÓÇÚÏÑ¦ÁÖØËÖËÔÇÍÃÔËÏ!ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
ÚÕÕÑÇÏÕÑËÌ¦ÒÇÏÕÚÕßÈÏÈÒÃÕß
ÓÇÝËÐÎÍËÃÖ×ÝËÃÊËÚÇÖÕÒßÚ¦ØÇÞÇ
ÞØÄÔÏÇÚÕß   ÚÄÚËÖÕßÂÚÇÔ
ÕÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÝÏÚÏÕÒÕÍËÃÚÕÔÒÄÍÕÖÕßÁÈÒËÖËÑØÏÚÏÑ¦ÚÕÔÇÔÇÖÕÌ¦ÙÏÙÚÕ® ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕ ÇØÇÓÇÔÒÂÚÏÝ
ÇÖÕÙÚ¦ÙËÏÝÖÕßÑØÇÚÕÆÙÇÔÓËÚÇÐÆ

Καλοκαίρι U$¨ÚÈÈ¨oÌØi³³Ò~iØÈÙÓTÉ³Ñ{³¨ÌÉÙ¨³ (å0ÇÈØÑ¨ÈËÑ³È(¨ÓÙ¨È³iØÛiÐ~¨Ñ³ËÑØÑ¨ÑÐÑÜÊ~Ñ{³ÈoÉ{~Öo¨ÑÐÐÑ³ÓÑ³iØ(¨ÉÙ¨ËÑØ³iØÛiÐ~¨Ñ³ËÑØ(ÜÈK{Ò³i
ÚÕßÝÖÇØ¦ÚÏÝÑÇÒÁÝÚÕßÝÙÞÁÙËÏÝ
©¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÊÏÑÇÏÕÒÕÍÎÓÁÔÇ
ÓÏÒ¦ÙÑÒÎØ¦ÍÏÇÚÕßÝËÖÏÖÄÒÇÏÕßÝ
ÞÜØÃÝÈ¦ÛÕÝÚÄÒÓÎÑÇÏÍÔ×ÙÎÊØ×ÔÚËÝ®ÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÁÚËÏÓËÈ¦ÙÎ
ÚÎÔÖËÃØÇÚÕßÙËÏØ¦ÑËÔÚØÏÑ×ÔËØÜÚÎÓ¦ÚÜÔÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÄÖÜÝÚÕÖÄÚËÑÇÏÙËÖÕÏËÝÙßÔÛÂÑËÝÖØÁÖËÏÔÇ
ÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÊÆÙÑÕÒÇÓÁÚØÇÔÇØÜÚÏÁÚÇÏÓÂÖÜÝÑÏÔÊßÔËÆËÏÔÇÕÊÎÍÎÛËÃ
ÓÏÇÕØÛ¦ËÖÏÒËÍÄÓËÔÎÖÕÒÏÚÏÑÂÙËÖÇØ¦ÒßÙÎÇÔÓËÈÏÇÙÆÔÎÊËÔÑØÇÚÎÛËÃ
ÚÕÓÁÚØÕ"½Ö¦ÒÏÓÂÖÜÝÇÔÚÃÛËÚÇ
ÇÔÊËÔËÌÇØÓÕÙÚËÃ¦ÓËÙÇ®ÛÇËÃÔÇÏËÚËØÕÞØÕÔÏÙÓÁÔÎÑÇÏÇÔÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÂ"ÚÇÑËÌ¦ÒÇÏÇËÔÔÁÇÑÇÏ
ÊÁÑÇÖËØÏÍØ¦ÌËÚÇÏÑÇÏÇÐÏÕÒÕÍËÃÚÇÏ
ÎÓ¦ÞÎÚÕß¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎËÔ¦ÔÚÏÇÙÚÇ
ÙßÓÌÁØÕÔÚÇÖÕßÖØ×ÚÕÝÕÔÄÓÇÙË
ÜÝÊÏÇÖÒÕÑÂ®ËÔ¦ÔÚÏÇÙÚÕÔ¦ÍÕÔÕ
ËÛÔÏÑÏÙÓÄÑÇÛ×ÝÑÇÏÙÚÎÔÖÚ×ÙÎÚÕß
ÇÖÄÚÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÃÇÖÄÚÎÔÖËÃØÇËÑËÃÔÜÔÚÜÔÞØÄÔÜÔÛÇÛÁÙËÏÁÔÇ
ÑËÔÚØÏÑÄËØ×ÚÎÓÇÖÕßÓËÁÞËÏÇÖÇÙÞÕÒÂÙËÏÑÇÏËÓÁÔÇÖÕÒÆ!ÏÑÇÏÕÆÚÇÏ
Ñ¦ÖÕÏÕÝÖÇØÇÃÚÎÙÎÝ" ÇÏÇÔÔÇÏßÖÄ
ÖÕÃËÝÙßÔÛÂÑËÝ"
ÚÕÓÏÑØÄÚËÒËßÚÇÃÕÑËÌ¦ÒÇÏÕÚÕß
ÈÏÈÒÃÕßÕÒÇÖÇÞËÒ¦ÝÇÖÕÙÖ¦®

ÇÖÄÚÕÔ ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÚÎÍÔ×ÓÎÚÕß
ÍÆØÜÇÖÄÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÖÕßÁÞËÏÎ
ÑÇÚ¦ÚÕÔÁÓÖËØÖÕÒÏÚÏÑÂÜÝËÖ¦ÍÍËÒÓÇ®ÄÚËÑÇÏÖ×ÝÓÖÕØËÃÑÇÔËÃÝ
ÔÇÖÔÏÍËÃ®ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝÏÑÇÔÄÚÎÚËÝ
ÖÕßÊÏÇÛÁÚËÏÑÇÏÙÚÎÔÁÒÒËÏÉÎÈÕÆÒÎÙÎÝÔÇÚÏÝÇÐÏÕÖÕÏÂÙËÏ¬ÕÓÁÍËÛÕÝÚÎÝËßÛÆÔÎÝÄÙÜÔÒÏÖÕÉßÞÕÆÔ
ÔÇÒ¦ÈÕßÔÇÔÇÍÑÇÃËÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝ©
ÃÊÏÕÝËßÛÇØÙ×ÝÊÎÒ×ÔËÏÄÚÏÊËÔÑÇÚÄØÛÜÙËÔÇÒÆÙËÏÚÕ¡ÇÑËÊÕÔÏÑÄ®
ÖÇØÄÒÕÖÕßÂÛËÒËÔÇËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÍÏÇ
ÚÎÍËÃÚÕÔÇ¶ÚÕËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÚØËÏÝ
ÌÕØÁÝÙÚÕÈÏÈÒÃÕ¶ÚÕÄÔÕÓÇÄØËÏÇ
¡ÇÑËÊÕÔÃÇ®

Το Σκοπιανό
¬ØÃÇÇÖÄÚÇÁÔÚËÑÇÑËÌ¦ÒÇÏÇÚÕß
ÈÏÈÒÃÕßÇÔÇÌÁØÕÔÚÇÏ¦ÓËÙÇÙÚÎÔËÐÜÚËØÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂ©Ï¦ÚÕÒÓÕÏÁÞÕßÔÔÇ
ÊÏÊÇÞÛÕÆÔÇÖÄÚÎÔÖËÃØÇÚÕß¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÁÔÇÔÖÕÒÆÇÖÒÄÑÇÔÄÔÇ!Î
ËÐÜÚËØÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÍÃÔËÚÇÏÓËÚÕÈÒÁÓÓÇÙÚØÇÓÓÁÔÕÙÚÎÔ
ËÙÜÚËØÏÑÂÇÚÓÄÙÌÇÏØÇ®ÑÇÏÙÚÎÔ
ÉÎÌÕÛÎØÃÇ© ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝËÃÔÇÏ
ÖËÖËÏÙÓÁÔÕÝÄÚÏÕÏÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÚÎÝ
ËÐÜÚËØÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝËÖÎØË¦àÕßÔ
ÚÎÓÕÃØÇÓÏÇÝÞ×ØÇÝÙËÖÕÒÆÓËÍÇ-

ÒÆÚËØÕÈÇÛÓÄÇÖÄÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ
ÖÕÒÏÚÏÑÂ®©ÚÏÙÚÎÔËÐÜÚËØÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÕÌËÃÒËÏÑÇÔËÃÝÔÇËÃÔÇÏÓËÒËÚÎÓÁÔÕÝÑÇÏÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑÄÝ§ÇÊÏÇÒÁÍËÚÇÏÇÑÄÓÇÑÇÏÓËÚÕÔËÞÛØÄ®ËÔ×
ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÜÝÍÔÂÙÏÕÝËÔÏàËÒÏÑÄÝ
ßÖÕÙÚÎØÃàËÏÚÎÔÇÔÇÍÑÇÏÄÚÎÚÇÚÎÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÜÔÙßÓÓÇÞÏ×Ô
ÖÃÓÕÔÇËÐÎÍËÃÚÕÍÏÇÚÃÓÏÇÛËÚÏÑÂ
ËÐÜÚËØÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂËÃÔÇÏÎÊÆÙÑÕÒÎ
ÇÒÒ¦ÕØÛÂËÔ×ÇÔÚÃÛËÚÇÓÏÇÇØÔÎÚÏÑÂÔÇÏÓËÔËÃÔÇÏÖÕÒÆËÆÑÕÒÎ®ÇÒÒ¦
ÙßÞÔ¦ÇÖÕÊËÏÑÔÆËÚÇÏÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÂ
ÖØ×ÚÎÇÖÇÏÚËÃÔÇÈÒÁÖËÏÑÇÔËÃÝÓÇÑØÏ¦ÄÖÜÝÓËÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÑÇÏ
ÒÆÙÎÚÕßÑÕÖÏÇÔÕÆÖÕßÊËÔÚÕÔ
¦ÌÎÙÇÔÕÏÈËØÓÖÇÒÏÙÚÁÝ®ÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏ
ÚÕÏÞËÃÕÇßÚÂÝÚÎÝÓÇÚÏ¦ÝÖØÕÝÚÇ
ÓÖØÕÝËÃÔÇÏÎÑÇÒÂÍÔ×ÙÎÚÕßÞÛËÝ
©ÖÜÝËÖÃÓÕÔÇßÖÕÙÚÎØÃàÜÎÙÚÕØÃÇÖØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏÙÞÕÒËÃÕÑÇÏÄÞÏ
ÌßÒÇÑÂ® ÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝÙÚÕØÃÇÝÑÇÏ
ÚÎÝÍÔ×ÙÎÝÚÎÝËÃÔÇÏÇßÚÄÚÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÈÏÈÒÃÕÚÕßÒÇÖÇÞËÒ¦¡Ë
ÚÇÄÍÏÇ®ÚÕß ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ

Ο κ. Νίκος Κοτζιάς είναι πρώην υπουργός
Εξωτερικών.
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Μ ΑΤ Ι Ε Σ

500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Των ΤΑΣΟΥ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ

ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΠΑΠΑΝΑ

«Με αφορμή» την προετοιμασία μιας έκθεσης για το 1821
επέτειος ÚÜÔÊÏÇÑÕÙÃÜÔËÚ×Ô
ÇÖÄÚÎÔÁÔÇØÐÎÚÎÝÒÒÎÔÏÑÂÝ
ÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÝÇÖÕÚËÒËÃÂÊÎ
ÄÖÜÝÑÇÏÛÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏÙÚÕÁÚÕÝ
ÖÕßÛÇÁØÛËÏÓÏÇÞØßÙÂËßÑÇÏØÃÇ®
ÍÏÇÚÕÖÒÂÛÕÝÚÜÔÌÕØÁÜÔÖÕßÛÇ
ÇÙÞÕÒÎÛÕÆÔÓËÚÎÔËÖÁÚËÏÕÖÕÚËÒËÃÓÏÇËßÑÇÏØÃÇÇÔÇÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎÝ
ÑÇÏËÐÁÒÏÐÎÝÍÏÇÚÇÏÊØÆÓÇÚÇÖÕß
ÛËØÇÖËÆÕßÔÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄÍÏÇÚÇ
ÏÊØÆÓÇÚÇÖÕßÊÕÓÕÆÔÖÕßÌØÕÔÚÃàÕßÔÑÇÏÊÏÇÞÁÕßÔÚÎÔÖÇÏÊËÃÇ
ÑÇÏÚÎÔËÑÖÇÃÊËßÙÎÍÏÇÚÎÔÑËÔÚØÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÙÑÎÔÂÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÏÚÎÔÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÇÒÒ¦
ÑÇÏÍÏÇÚÎÔ¬ÕÖÏÑÂßÚÕÊÏÕÃÑÎÙÎ
¡ÏÇÝÇÔÇÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎÝÚÎÝÓÔÂÓÎÝ
ÖÕßÛÇÇÌÕØ¦ÚÎÔÕßÙÏÇÙÚÏÑÄÚËØÎ
ÓÇÚÏ¦ÙÚÕÚÏÙßÔÁÈÎÚÄÚËÕßÛÇ
ÇÌÕØ¦ÚÎÔËßÇÏÙÛÎÙÃÇÍÏÇÚÎÔËßØÆÚËØÎÖËØÃÕÊÕÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕÔÚÎÔ
ÖØÕÈÕÒÂÚÕßÑËÔÚØÏÑÕÆÍËÍÕÔÄÚÕÝ
ÚÎÝÒÒÎÔÏÑÂÝÇÒÏÍÍËÔËÙÃÇÝ¡ÏÇÝ
ÇÔÇÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎÝÖÕßÛÇÇÌÕØ¦ÚÎ
ÈÇÛÆÚËØÎÑßØÃÜÝÇÔÇàÂÚÎÙÎÑÇÏ
ÇÔ¦ÊËÏÐÎÚÎÝÖÔËßÓÇÚÏÑÂÝÑÇÏÚÎÝ
ÎÛÏÑÂÝÙÑËßÂÝÄÙÜÔÒÒÂÔÜÔÑÇÏ
ÒÒÎÔÃÊÜÔÇÔÇàÂÚÎÙÇÔÖËÏÙÓÇÚÏÑ¦ÚÎÔËÒËßÛËØÃÇÚÕßÝ
ÕÔÚ¦ÙËÇßÚ¦ÛÇÞØËÏÇÙÚËÃÔÇ
ÇÔÇÊËÏÞÛËÃÚÕËßØÜÖÇáÑÄÖÒÇÃÙÏÕ
ÚÎÝÖËØÏÄÊÕßÖÕßËÐßÓÔÕÆÙËÑÇÏ
ÙßÔ¦ÓÇÑÇÚÇÊÃÜÑËËÖÇÔÇÙÚ¦ÙËÏÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÚÕÖÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕÚÕÕÏÑËÃÕÑÇÏÚÕÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÜÔÒÒÂÔÜÔËÑËÃÔÕÖÕßÇÌÕØÕÆÙËÚÎÔ
¦ÙÑÎÙÎÚÎÝËÐÕßÙÃÇÝÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÊßÙÖØÇÍÃÇÚÎÔÖÔËßÓÇÚÏÑÂÙÚÁØÎÙÎ§ÇÇÔÇÊËÏÞÛÕÆÔÕÏÊÏÇÌÕØÁÝ
ÓËÚÇÐÆÚÜÔÖËØÏÕÞ×ÔÖÕßàÕÆÙÇÔ
ÑßØÃÜÝÒÒÎÔËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÜÔÖËØÏÕÞ×ÔÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÔÖÒÎÙÏÁÙÚËØÇ
ÙÚÇÑÁÔÚØÇÊÏÕÃÑÎÙÎÝÚÎÝÕÛÜÓÇÔÏÑÂÝÇßÚÕÑØÇÚÕØÃÇÝËÑËÃÄÖÕßÕ
ÁÒËÍÞÕÝÚÎÝËÐÕßÙÃÇÝÂÚÇÔÇÓËÙÄÚËØÕÝÑÇÏÙÑÒÎØÄÚËØÕÝ
¡ÇÑØÏ¦ÇÖÄÚÕÙÎÓËÃÜÓÇÇßÚÄ
ÕÏßÖÕÊËÃÐËÏÝÖØÕÝÚÕßÝÌÕØËÃÝÖÕß
ÙÞËÊÏ¦àÕßÔÊØ¦ÙËÏÝÍÏÇÚÕÔËÕØÚÇÙÓÄÚÜÔÊÏÇÑÕÙÃÜÔËÚ×ÔÃÙÇÃÙÇ
ÊÎÎÇÔÇÍÍËÒÃÇÙËÏØ¦ÝËÑÊÄÙËÜÔ
ÙßÔËÊØÃÜÔÑÇÏËÑÛÁÙËÜÔÊÃÔÕßÔ
ÚÏÝËÍÍßÂÙËÏÝÄÚÏÕËÕØÚÇÙÓÄÝÛÇ
ËÃÔÇÏÖÒÕÆÙÏÕÝ
¬Õ¡ÕßÙËÃÕ¡ÖËÔ¦ÑÎÓÇàÃÓË
ÚÎÔ¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝÚÎÔÛÔÏÑÂ¬Ø¦ÖËàÇÑÇÏÚÎÔ(37/()(52
ÙßÔÊÏÕØÍÇÔ×ÔËÏËÊ×ÑÇÏÊÆÕÞØÄÔÏÇ
ÓÏÇÓËÍ¦ÒÎÁÑÛËÙÎÖÕßÛÇÇÌÕØ¦
ÚÇËÑÇÚÄÖØ×ÚÇ®ÞØÄÔÏÇÚÕß§ËÄÚËØÕßÒÒÎÔÏÙÓÕÆ¡ÏÇÁÑÛËÙÎÓË
ÚÃÚÒÕÖØÏÔÑÇÏÓËÚ¦®ÓÏÇÁÑÛËÙÎÖÕßÛÇÐËÊÏÖÒÜÛËÃÙÚÕÙÆÔÕÒÕ
ÚÕßÑÚÏØÃÕßÚÎÝÕÊÕÆËÏØÇÏ×ÝÑÇÏ

Ο Νίκος Παπάνας γεννήθηκε στη
Θεσσαλονίκη. Είναι καθηγητής
Ιατρικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Από το 1988 έχει
δημοσιεύσει ποιήματα, μεταφράσεις ποιημάτων και δοκίμια για
την ποίηση σε λογοτεχνικά περιοδικά. Το 2004 έλαβε τιμητική
διάκριση από τον Σύνδεσμο Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Πρόσφατα
κυκλοφόρησε η ποιητική συλλογή
του «Πρώτη δημοτικού και άλλα»
από τις εκδόσεις Ιωλκός.

Η

ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό πλάι στο κρεβάτι σας;

Διονύσιος Τσόκος, «Ορκος».$¨~ÐËÑ'{Ü{~ÖV{ÚÑÌ³È1ÉÙ¨ÈÜ~³¨i ÜÑ{o¨Ñ×ËÑÉÂÖÜVdm

Ο ρόλος όποιου
και όποιων αναλάβουν
την ευθύνη να «αναστήσουν» τις αξίες,
τα μηνύματα, τη γοητεία
και κυρίως τον ιστορικό
σφυγμό εκείνου
του παρελθόντος.
ÛÇÇÌÕØ¦ÚÕßÝÒÒÎÔËÝÑÇÏÚÎÔÒÒ¦ÊÇÇÖÄÚÕÁÜÝÚÕ¡ÏÇ
ÁÑÛËÙÎÖÕßÙÑÕÖËÆËÏÔÇÇÔÇÊËÃÐËÏ
ÙÚÕßÝËÖÏÙÑÁÖÚËÝÚÎÝÚÕßÝÒÄÍÕßÝ
ÖÕßÊËÔËÃÔÇÏÈÇØËÚÂÎÙÚÕØÃÇÓÏÇ
ÁÑÛËÙÎÖÕßÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÛÇÇÖÇÔÚÂÙËÏÙËÓÏÇÙßÔÎÛÏÙÓÁÔÎÑÕßÈÁÔÚÇÚÜÔÎÓËØ×ÔÓÇÝÖÕßÒÁËÏÄÚÏ
ÕÏËÕØÚÇÙÓÕÃÚÜÔÊÏÇÑÕÙÃÜÔËÚ×Ô
ÛÇËÃÔÇÏÈÇØËÚÕÃÑÇÏÐËÛßÓÇÙÓÁÔÕÏ
ÑÇÏÄÚÏÚÇËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÓÇÝÁÞÕßÔ
ÖÒÁÕÔÇÖÕÓÇÑØßÔÛËÃÇÖÄÚÏÝÇÌËÚÎØÃËÝÚÕß§ËÄÚËØÕßÒÒÎÔÏÙÓÕÆ
ÓÔÂÓÎÄÔÚÜÝËÃÔÇÏÇÊÆÔÇÚÕ
ÔÇÙÚÎØÏÞÛËÃÓÄÔÎÚÎÝÙËËÑËÃÔÕ
ÚÕÓÇÑØÏÔÄÖÇØËÒÛÄÔ©ÚÏÁÞËÏËÔ
ÚÜÓËÚÇÐÆÓËÙÕÒÇÈÂÙËÏÙÚÎÊÎÓÄÙÏÇÙÌÇÃØÇÑÇÏÇÌÕØ¦ÚÕÔËÒÒÎÔÏÑÄ
 ÕÇÏ×ÔÇÓÇÝËÃÔÇÏÇÖÄÓÇÑØÕÑÇÏ
ÎÍÔ×ÙÎÓÇÝÍÏ»ÇßÚÄËÖÃÖËÊÎ¬Ç
ÓÎÔÆÓÇÚÇÖÕßÁØÞÕÔÚÇÏÇÑÕÆÍÕÔÚÇÏ
ÇÔÕÆÙÏÇËÖÇÔÇÒÇÓÈÇÔÄÓËÔÇ¬Ç

ÓÔÎÓËÃÇÖÕßÚÕÇÌÕØÕÆÔÊËÔÙßÓÓËÚÁÞÕßÔËÔËØÍ¦ÓËÚÎÔÚÇßÚÄÚÎÚÇÚÕßÝÙÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚ¦ÓÇÝ
Ê×ÁØÞËÚÇÏÕØÄÒÕÝÄÖÕÏÕßÑÇÏ
ÄÖÕÏÜÔÇÔÇÒ¦ÈÕßÔÚÎÔËßÛÆÔÎÔÇ
ÇÔÇÙÚÂÙÕßÔ®ÚÏÝÇÐÃËÝÚÇÓÎÔÆÓÇÚÇÚÎÍÕÎÚËÃÇÑÇÏÑßØÃÜÝÚÕÔ
ÏÙÚÕØÏÑÄÙÌßÍÓÄËÑËÃÔÕßÚÕßÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝ¥ØÇÃÇÛÇËÃÔÇÏÔÇÇÖÕÊÕÛËÃÓËÚØÄÖÕÇÔÚÏÒÎÖÚÄÙÚÕËßØÆ
ÑÇÏÙÚÕËßÇÃÙÛÎÚÕÑÕÏÔÄÚÕÍÏÇÚÃ®
¦ÔÛØÜÖÕÏÑ¦ÛËÒÕÍÂÝÑÇÏËÃÊÕßÝ
ÙÚØÇÚËÆÛÎÑÇÔÙÚÕÄØÇÓÇÚÎÝÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝËÔÄÝËÒËÆÛËØÕßÑÇÏÇÔËÐ¦ØÚÎÚÕßÑØ¦ÚÕßÝ
ÚØÇÚËÆÛÎÑÇÔÙËÑÕÏÔÄÙÑÕÖÄ
ÇØÞÏÑ¦ÑÇÏÙËÑÕÏÔÂÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇ
ÄÚÇÔÜÝÒÇáÑÄÑÇÏËÛÔÏÑÄÙÆÔÕÒÕ
ÕÊÎÍÂÛÎÑÇÔÇÖÄÚÎ¢ÏÒÏÑÂÚÇÏØËÃÇÙËÓÏÇÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÙËÁÔÇÔ
ÇÍ×ÔÇÇÏÓÇÚÎØÄÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÄ
ÑÇÏÖÕÒÆÊÇÖÇÔÎØÄÖÕßËÔËØÍÕÖÕÃÎÙËÈÇÛÏ¦ÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÑÇÏËÛÔÏÑ¦àÎÚÂÓÇÚÇ
ËÁÔÇÔÇÍ×ÔÇÖÕßÖÇØ¦ÚÕßÝ
ÈÇÛÆÚÇÚÕßÝÊÏÞÇÙÓÕÆÝÖÕßÚÕÔÙßÔÄÊËßÙÇÔÑÇÚÁÒÎÐËËßÚßÞ×ÝÙÚÎ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÕßÔËÕËÒÒÎÔÏÑÕÆÑØ¦ÚÕßÝ¡ÇàÃÓËÚÎÍËÔÔÇÏÄÚÎÚÇÑÇÏ
ÚÎÔÇßÚÕÛßÙÃÇÇÝÚÕÔÏÙÚËÃÑÇÏÎ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÊÏ¦ÙÚÇÙÎÚÕßÍ×ÔÇ
ÕÏÊÇÔËÏÙÓÕÃÚÇÞØÁÎÕÏÖÒÎØÜÓÁÝÑÇÏÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÜÔÌÄØÜÔ
ÇÖÄÚÏÝËÖÇÔÇÙÚÇÚÏÑÁÝÇØÞÁÝÑÇÏ
ÛËÙÓÕÆÝÇÖÄØÞÁÝÑÇÏÛËÙÓÕÆÝ
ÖÕßÒËÏÚÕßØÍÕÆÙÇÔÓËÙÕÆÙÎÝÚÎÝ

ÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÝÙÚÎÈ¦ÙÎßÔÚÇÍÓ¦ÚÜÔÖÕßÚÇÉÂÌÏàÇÔÖÇØÇÙÚ¦ÚËÝ
ÇÔÚÏÖØÄÙÜÖÕÏËÖÇÔÇÙÚÇÚÎÓÁÔÜÔ
ÖËØÏÕÞ×ÔÂÖËØÏÕÞ×ÔÖÕßÎÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÊËÔÑÇÚ¦ÌËØËÔÇÇÔÚÁÐËÏ
ÇÛÕØÏÙÚÏÑÄÝÕØÄÒÕÝÑÇÏÎÙÚ¦ÙÎÚÜÔ¡ËÍ¦ÒÜÔßÔ¦ÓËÜÔÚÎÝ
ËÖÕÞÂÝ¡ËÍ¦ÒÎØËÚÇÔÃÇÇÒÒÃÇ
ªÜÙÃÇÖÕßÇÖÕÌ¦ÙÏÙÇÔÍÏÇÊÏÑÕÆÝ
ÚÕßÝÒÄÍÕßÝÇÒÒ¦ÚÄÙÕÜÌÁÒÏÓÕßÝ
ÙËËÓ¦ÝÔÇÙÚÎØÃÐÕßÔÚÎÔÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÓÁÞØÏÑÇÏÓËÚÎÔËÓÖÒÕÑÂ
ÚÕßÝÙÚÎ§ÇßÓÇÞÃÇÚÕß§ÇßÇØÃÔÕß
ÎÕÖÕÃÇËÖÏÚÇÞÆÔËÏÖÒÁÕÔÚÇÈÂÓÇÚÇÑÇÏÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÁÝ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÓÁÙÜÚÕßÖØ×ÚÕßÑßÈËØÔÂÚÎÜ¦ÔÔÎ ÇÖÕÊÃÙÚØÏÇÍÏÇ
ÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇËÔÄÝÇÔËÐ¦ØÚÎÚÕß
ÑØ¦ÚÕßÝÓËÙÆÔÕØÇÚËÒÏÑ¦ÙÚÎÔ
ÍØÇÓÓÂÓÈØÇÑÏÑÕÆÇÍÇÙÎÚÏÑÕÆÑÄÒÖÕß
ÔÄÒÇÚÇÖÇØÇÖ¦ÔÜÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏÓËÇÌÕØÓÂ®ÓÏÇÁÑÛËÙÎÍÏÇÚÕÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕÊËÔ
ËÃÔÇÏÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑ¦ËÃÔÇÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ¦ÑØÜÝËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÍÏÇÚÃÓÇÝÇÌÕØÕÆÔÙÞËÊÄÔ
ÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÄÞÏÓÄÔÕÍÏÇÚÃÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÎÔÇÌËÚÎØÃÇÓÇÝÇÒÒ¦ÍÏÇÚÃ
ÓÁÙÜÚÎÝÇÔ¦ÊËÏÐÂÝÚÕßÝÓÖÕØËÃ
ÔÇÌÜÚÏÙÚËÃÓËÚØÄÖÕÇÖÚÄÎÔËÄÚËØÎÙÚÕØÃÇÖÕßËÓÖËØÏÁÞËÏÑÇÏ
ÊÏÇÙ×àËÏÚÎÊÏÇÊÕÞÏÑÂÓËÚ¦ÈÇÙÎÙÚÕÙÂÓËØÇÑÇÏÙËÁÔÇÖÇØÄÔ
ÙßÞÔ¦ÑÇÛÎÒÜÚÏÑÄÑÇÏÙßÞÔ¦ÊßÙËØÓÂÔËßÚÕ

ΚΡΙΤΙΚΗ
Της ΜΑΡΙΑΣ

ΤΟΠΑΛΗ

Θεραπευτική συνταγή με λήψη Ορφέα και Μαντελστάμ
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Αίθουσα των χαμένων βημάτων
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Λένια Ζαφειροπούλου ÍËÔ
   ËÖÏÈËÈÇÏ×ÔËÏ ÓË ÚÕ
ÚØÃÚÕÇßÚÄÈÏÈÒÃÕÚÎÝÁÔÇ
ËÑÚÄÖÏÙÓÇÄÞÏÖÏÇÇÖÒ×ÝßÖÕÙÞÄÓËÔÕÇÒÒ¦ÂÊÎÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚÇ
ËÖÚ¦ÞØÄÔÏÇÖÕßÓËÙÕÒ¦ÈÎÙÇÔ
ÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÙßÒÒÕÍÂÚÎÝ
7H[LYUVZ[LY:X\HYL®ËÑÊÄÒÏÝ
¦ÙÑÎÙËÓËËÖÏÓÕÔÂÚÕÍÒÜÙÙÏÑÄ
ËØÍÇÒËÃÕÚÎÝÒÂÛÕÝÓËÚÇÌØ¦ÙËÜÔÇÖÄÚÕßÝÑÇÃÚË²¦ÏÔËÓÁÞØÏ
ÚÇÙÇÏÐÖÎØÏÑ¦ÙÕÔÁÚÇÑÇÏÇÖÄ
ÚÕÔÕÆÙÑÏÔÓÁÞØÏÚÕÔÁÓÖÇÒÔÚ
ÑÇÏÁÔÇÊËÆÚËØÕÖÕÏÎÚÏÑÄÈÏÈÒÃÕ
ÑÒÎØÄÔÇÙÑÕÔÚ¦ÌÚËÏÝÙË
ÖÁÚØËÝ®ËÑÊÇÚ¦ÑÎÙßÔÁÈÇÒÇÔ
×ÙÚËÎÇÑ¦ÓÇÚÎÓÕÔÜÊÄÝÓËÚÇÌØ¦ÙÚØÏÇÑÇÏÖÕÏÂÚØÏÇÔÇÇÖÕÑØßÙÚÇÒÒ×ÙËÏÆÌÕÝÑÇÏÚÄÔÕ¬Õ
ÓËÃÍÓÇÓÏÇÝÓÖÇØÄÑÏÊÏÕÙßÍÑØÇÙÃÇÝÓËÖÏÔËÒÏÁÝÇÌÎØÎÓÁÔÕßËÐÖØËÙÏÕÔÏÙÓÕÆËÃÔÇÏÙÚÎÇÌËÏØÕÖÕÆÒÕßÌßÙÏÑÄÚÄÙÕÖÕßÎÓËÚ¦ÍÍÏÙÂ
ÚÕßÙÚÎÙÆÍÞØÕÔÎËÒÒÎÔÏÑÂÍÒ×ÙÙÇÙÞËÊÄÔÐÇÌÔÏ¦àËÏÒÒ¦ÙÚÎÔ
ËÖÏÚßÞÂÓËÚ¦ÍÍÏÙÎÕÌËÃÒËÚÇÏÎ
ÌßÙÏÑÄÚÎÚÇÊÎÒÇÊÂÎÜØÏÓÄÚÎÚÇÑÇÏÄÞÏÖÒÁÕÔÎËÑàÂÚÎÙÎÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔÕßÓËÙÚÎÔÚØÃÚÎÇßÚÂÙßÒÒÕÍÂÖÕÚËÒËÃÓÇàÃ
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ÓËÓÏÇÖÒÕÆÙÏÇ¦ÒÒÕÚËÖËØÏÙÙÄÚËØÕÑÇÏ¦ÒÒÕÚËÒÏÍÄÚËØÕÁÑÚßÖÎ
ÊÏÇÑËÏÓËÔÏÑÄÚÎÚÇÃÊÏÕÔÄÞÏÓÄÔÕ
ÚÎÝÖÕÏÂÚØÏÇÝÇÒÒ¦ËÔÄÝÕÒÄÑÒÎØÕßÑÇÏÔÕÆØÍÏÕßØËÆÓÇÚÕÝÙÚÎÔ
ËÒÒÎÔÄÌÜÔÎÖÕÃÎÙÎÖÕßÓËËßÑÕÒÃÇÞÜÔËÆËÏÚÕÕÏÑÕßÓËÔÏÑÄÇÔÇÖÒ¦ÛÕÔÚ¦ÝÚÕÙËËÛÔÏÑÂÏÊÏÄÒËÑÚÕ
 ÇÌËÏØÕÖÕÆÒÕßÈÁÈÇÏÇÁÛËÙËËÐÇØÞÂÝÉÎÒ¦
ÚÕÔÖÂÞßÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝÄÍÑÕßÝ
ÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑÂÝÑØÏÚÏÑÂÝÑÇÏÛËÓËÒÏÜÊ×ÔßÖÇØÐÏÇÑ×Ô
ÙÚÕÏÞÎÓ¦ÚÜÔÔ
ÙÚÎÔÖØ×ÚÎÙßÒÒÕÍÂÚÎÝËÐÁÖËÓÉË
ÙÂÓÇÑÇÖÔÕÆÇÖÄ
ÚÕÌÏÒÄÊÕÐÕÇßÚÄ
ËÍÞËÃØÎÓÇ ÙÚÎ
ÊËÆÚËØÎÚØÁÑÒÏÙË
Ñ¦ÚÜÇÖÄÚÕÈ¦ØÕÝ
ÚÕßÚÎÔßÖÄÙßàÂÚÎÙÎÙßÒÒÕÍÂÑÇÚÇÌÁØÔËÏÔÇÚÕ
ÏÙÕØØÕÖÂÙËÏËÔÚßÖÜÙÏÇÑ¦
ÕÏÕÝÙÎÓËØÏÔÄÝËØÇÙÚÂÝÚÜÔ
ÙÚÃÞÜÔÊËÔÛÇßÖÕÑÒÏÛËÃÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÖÕÏÇÖÕÏÂÚØÏÇÂÖÕÏÎÚÂÝÊËÔÛÇ
àÎÒÁÉËÏÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÎÔßÈØÏÊÏÑÂ
ÓÕØÌÂÚÕß©ØÌÁÇ©ÙÏÖ¡ÇÔÚËÒÙÚ¦ÓÔÚßÓÁÔÕßÈÏÈÒÏÑÄÞÏÚ×ÔÇ
ÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÊÏÇØÑ×ÝÙßÔÕÓÏÒËÃ
ÁÔÇËØÓÇÌØÄÊÏÚÕËÏØÜÔÏÑÄÑÇÏ

ÇÖËÒÖÏÙÓÁÔÕÖÕÏÎÚÏÑÄËÍ×"¬Õ
ÕÇÖÄÚÇ¦ÚÏÚÒÇÇØÏÛÓÎÓÁÔÇ
ÖÕÏÂÓÇÚÇÚÎÝÙßÒÒÕÍÂÝÍÏÇ
ÚÎÔÑ¦ÛÕÊÕÙÚÕÔÊÎÚÕß©ØÌÁÇ¡ÇÔÚËÒÙÚ¦ÓÓËÚÎÈÕÂÛËÏÇ
ÚÕßÓËÍÇÒËÏÜÊ×ÝÇÖÕÒÏÛÜÓÁÔÕß
¡ÖÕØÃÝÇÙÚËØÔ¦ÑÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÝÇßÚÄÝÕÚËÒËßÚÇÃÕÝÙÚÕ
ÕÖÕÃÎÓÇÖÕß
ËßÌß×ÝÙßÔÊÁËÏ
ÚÕßÝÙÕÈÏËÚÏÑÕÆÝ
ÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÕÆÝ
ÙßÔÁÊØÕßÝÓËÚÕ
ÇÖØÄÙÜÖÕ ÖÒÂÛÕÝÚÎÝÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÂÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝ
ËÃÔÇÏ ÁÔÇ ÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÙßÍÑÒÕÔÏÙÚÏÑÄÖÕÃÎÓÇÚÎÝ
ÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÖÕÃÎÙÎÝ¬Õ
ËÆØÎÓÇÚÕß©ØÌÁÇÚÕßÇØÞËÚßÖÏÑÕÆÖÕÏÎÚÂÖÕß
ÓËÓÕÔÚËØÔÏÙÚÏÑÄ
ÊßÔÇÓÏÙÓÄÙÑÎÔÕÛÁÚÎÙËÕªÃÒÑËÚÎÔÑ¦ÛÕÊÄÚÕßÙÚÕÔÊÎÜÝ
ÚÕ®ÙÆÍÞØÕÔÕÊØ¦ÓÇÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙÚÕÔ¦ÔÚØÇÚÎÍßÔÇÃÑÇÑÇÏÚÕÔ
ËÄÍÕÔÏÓÕÖÕÏËÃÚÇÏÇÖÄÚÎÔÖÁÔÇ
ÚÎÝÇÌËÏØÕÖÕÆÒÕßÏÙÚÕØÏÑ¦ÑÇÏ
ÖÕÒÏÚÏÑ¦ÓËÚÎÈÕÂÛËÏÇÚÕßªÜÙÕËÈØÇÃÕßÖÕÏÎÚÂ¡ÇÔÚËÒÙÚ¦Ó
  ÖÕßÓÇØÚÆØÎÙËÙÚÇ
ÙÚÇÒÏÔÏÑ¦ÍÑÕßÒ¦ÍÑ¢ßÙÏÑ¦ÚÕ

ÄÚÏÓÏÇÔÁÇÒÒÎÔÃÊÇÖÕÏÂÚØÏÇ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃËÏÊÏÑ¦ÚÕßÝª×ÙÕßÝ
ÇÔÚÏÌØÕÔÕÆÔÚËÝÒÏÍ¦ÑÏÄÖÜÝÕ
ÇÈ¦ÌÎÝÚÕßÝªÜÓÇÃÕßÝÚÕßÊÏÑÇÏÕÆÓÇÙÚËÔÇÓÇÝßÖÕÉÏ¦àËÏÖÕÏÑÏÒÕÚØÄÖÜÝÓÁÙÇÙÚÎÙÆÍÞØÕÔÎ
ËÒÒÎÔÏÑÂÙßÔÛÂÑÎ
×Ý ÌÚÏ¦ÞÔÕßÔ ÚÎÔ ÕØÓÂ
ÙÚÏÝÓÇØÓÇØÁÔÏËÝÌÕÆÙÚËÝÄÚÇÔ
Ú»ÇÍ¦ÒÓÇÚÇÖØÁÖËÏÔÇÚØÁÐÕßÔ
ÌÏÍÁÔËÏÇÖÕßÚØÁÞËÏÔÇÍÒÏÚ×ÙËÏ
ÇÖ»ÚÎÛË¦ÂÖÚËØÕÝ§ÃÑÎØÄÙÌÇÚÇÓ¦àËÉÇÁÔÇÑÕÓÓ¦ÚÏÏÖÚ¦ÓËÔÕßÞÏÚ×ÔÇÇÖ»ÚÕÔÙÖÇÙÓÁÔÕ
¦ÍÍËÒÕÙÚÕÑÕÔÚÏÔÄÔËÑØÕÚÇÌËÃÕ
ÌÎÈÕÝÙÑÁÌÚÎÑÇËÃÞÇÑÏËÍ×
ÁÔÇÚÁÚÕÏÕØÕÆÞÕÔÇÝÓÇÝËÃÞË
ÚÎÔÕØÍÂ¦ÒÒÕÝÚÎÞÒËÆÎÕÚØÃÚÕÝÖÄÛÕËØÜÚÏÑÄÃÙÜÓÇÝÚÇ
ÌÕØÁÓÇÚ¦ÓÇÝÇÔÁÓÏàÇÔÇÑÃÔÎÚÇ
ÓËÖÁÚØÏÔËÝÖÚßÞ×ÙËÏÝ®ÖÕÃÎÓÇ
ßÖ»ÇØ ÇÏÖÏÕÑ¦ÚÜÙÚÕ!
×ÝÍÃÔËÚÇÏÔÇÇÍÔÕÕÆÓËÚÇÙÚÕÏÞËÏ×ÊÎÖÇØÄÒÕÖÕßÙÎÑ×ÛÎÑË
Õ¦àÇØÕÝ" ÇÔËÃÝÊËÔÙÑÁÌÚÎÑËÔÇÚÕÔØÜÚÂÙËÏ"®ÙÞÁÙÎÓË
ÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕËÃÔÇÏÎÒßÊÃÇÒÃÛÕÝÚÕß
ÊßÚÏÑÕÆÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÑÇÏÎÇÌËÏØÕÖÕÆÒÕßÛßÓÃàËÏÓËÖ¦ÛÕÝÇßÚÄ
ÖÕßÊËÔÛÇÁÖØËÖËÔÇÐËÞÔ¦ÓË!
ÚÎÔÖÕÃÎÙÎÑÇÏÚÎÔÚÁÞÔÎÜÝ
ÊÏÇØÑÂÍËÔÔÇÃÇÑÇÏÛËØÇÖËßÚÏÑÂÊÏÇÓËÙÕÒ¦ÈÎÙÎÇÔ¦ÓËÙÇÙË
ÓÇÝÑÇÏÙÚÎÔÚÇÖËÏÔÄÚÇÚÎÑÕÏÔÂ
ÓÇÝÓÕÃØÇ

0ÑtåÚi³ÈÑ~Öu³È.Ñ¨Ü
³ÜÓ¨V³ÑÒÑ³Ñ³È0Ç
{³ØV³ÑÒÑ³Ñ³È$ÈËÜ{ÑÐÒ¨³ÜÉ¨Ó{³ØV³ÑÒÑ³Ñ³iØ ÜÇÉÒ~É¨w.ËÜÉ¨
Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνίας θα θέλατε να είστε και γιατί;

TÈo~{iÚÉË~Ñ{ÉÐÓ¨É{³ÑÈ³{ÚÉËÐÉÙ{Ò×¨ÈØÊ¨ÉØ³iØ
~ÜÑ{~ÊØÜo³ÉTËÑØå¨ÓÉ{
ÌÐØÑÙ{ÑÜÓÂVi¨³iÐÈ
É{ÜoÊÚÑÉËÑ{'ÒÈ³VÉÉ{ÙÊ
ÉÑ¨~É{³iÙËÑo{ÑÇÊVoi~Ñ{Ñ{{Ñ{Ì³iåÙ{~Ñ{ÖÐÑ{
~Ñ{ÙÉÖ³É¨iÉ{ÜoÊVÚÑ¨ÚÓ³(¨ÌÉ¨ÑÌ³it0¨{~ÈÐËÑu³È$ÈËÜ{ÑÐ.ÑËÂi¨VÉÉ{ÙÊ
{ÐÑo{~ÓØÙÈÒÐÉ{Ø³ÈÈÙiÜÈ³iÑ³ÙÈÑÐËÑ~Ñ{³ioi³ÉËÑ³ÈÜÌoÈ
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους
ποιητές ή συγγραφείς καλείτε,
ζώντες και τεθνεώτες;

Ï¨ÑËÑ{ÙÓÑj1ÑÊÚÉÜÑVÑÐ¨ÖÑVÑ~ÑÜÓÑ¨~É³ÖØU.ÑËÂi¨V
{³ØVÓ{³ØVÓÜ³É¨Ü{V KÒÜ{ØV
Ò~É¨w.ËÜÉ¨V,ËÜ~ÉV³ÜÓ¨V,ÉÐÌV(ÌÉV ³Ë~{V
.ÜÐÌV ÜÖ³iV¨É³³Ò~V
É{KÑÙË³i ÜËÇÐÌÑ
T¨ÓÈÐÉj
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον
στοιχείο που μάθατε πρόσφατα χάρη στην ανάγνωση ενός βιβλίου;

0oÉoÌØ
Ì³{ ¨É³ÓÐ{oÈÉÍ

ÓÇiÉÑÌ~³Ò³i~Ñ³Ñ³¨×Ê
³iØ.ÐÖ¨iØ~Ñ{Óo¨ÑÉo{¤ÑÈ³Ê
ØÑ³Ñ~¨{³ÊØ~ÑÑÙ{~ÊØÉ×iÐÉ¨ËÙÑØ
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε
πρόσφατα για πρώτη φορά;

0t0ÉÉ~ÉÙÓ{³ÑÐÖ¨Üu³È
~Ë³É¨~¨ÑØ
Το βιβλίο που έχετε διαβάσει τις
περισσότερες φορές;

0ÑtåÚi³ÈÑ~Öu³È.Ñ¨Ü
³ÜÓ¨~Ñ{³ÑÒÑ³Ñ³È
$ÙÈÓÑ ÜÖ³i
Εχετε Facebook, Twitter κτλ.; Βοηθάει τη συγγραφή, την προώθηση ενός συγγραφέα;

T>R_H}({³ÉÖÌ³{Ð¨ÉËÑÈÐKÒÜÉ{³i¨Úii
ÉÌØK{KÜËÈ
Τι σηματοδοτεί η «πρώτη δημοτικού» στον τίτλο της ποιητικής
σας συλλογής;

0iÑÌÉ{¨ÑÉ{³¨×ÊØ³i
Ñ{Ù{~ÊÑÚÌ³i³Ñ~Ñ{³ÜÈ¨{ÐÌVÉ³t~Ñ{ÒÜÜÑuÑÈ³Ñ¨~Ñ³{~ÒÙÉËTÉ{³{ØÙÈ~ÜËÉØÑÈ³ÊØ³iØÑÌÉ{¨ÑØ
H ιδιότητα του ιατρού πώς συμβαδίζει με αυτήν του ποιητή;

0Ìi{Ñ³¨{~ÊÌ~Ñ{iËii
ÚÉ¨ÑÉÖÈ³ÑÚ¨{Ì ËiØV~Ñ{{ÙÖÉËÑ{ÑÑ{³i³{~ÓØ~Ñ{TÑ¨Ñ~³i¨ËÇ³Ñ{ÑÌ
ÉÐÐÊ³i³ÉÜÉ{Ì³i³ÑU ¨³i
KÑÙËÇÉ{³iÉÈÚÉËÑÙÌ³È¨ÚÜo{ÐÖVÉiÙÉÖ³É¨io{ÑÑ
T¨i{Ð{ÊÓÑ
³ËT³iØÈÜÜoÊØ
ÐÈÑËoÉ{ÓÑ
ÑÜÜ{³{~Ù¨ÌÐV
ËØ~Ñ³ÑÜÊoÉ{ØÜÈ³¨³{~ÌØtÑÒÙØ
ÈÜÜo{ÐÌØu
~Ñ{ÉÐÜÈ³ËÇÉ{
³iÈTÊÐÑØ
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Στις αυλές της Ευρώπης
Ανάμεσα ÚÕÑÇÏÙÚÕÇÓÆÛÎÚÕÏÛÎÙÇßØÕÃÑÇÏÁØÍÇÚÁÞÔÎÝÙßÍÑËÔÚØ×ÔÕÔÚÇÔÇÖÄÚÕßÝÓÕÔ¦ØÞËÝ
ÙÚÏÝÇßÒÁÝÚÎÝßØ×ÖÎÝÙËÁÔÇÔ
ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÍÕÂÚØÕßÖÕßÍÁÓÏÙË
ÚÇÖÇÒ¦ÚÏÇÓËÓÕÔÇÊÏÑ¦ÚËÑÓÂØÏÇ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝßÚÂÚÎÔÖÇØ¦ÓËÚØÕ
ÚÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝÏÙÚÕØÃÇÝÙÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÕÌËÃÒÕßÓËÇÔÇØÃÛÓÎÚÇÁØÍÇÚÁÞÔÎÝ
Þ¦ØÎÙËÇÔÇÛÁÙËÏÝÓÕÔÇØÞ×ÔÙË
ÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÌÜÚÃàËÏÎÁÑÛËÙÎÙÚÕ
¡ÎÚØÕÖÕÒÏÚÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕÚÎÝ§ÁÇÝ
±ÄØÑÎÝÓËÚÃÚÒÕÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝ
ÛÇÆÓÇÚÇ!ËÖÏÙÚÂÓÎÑÇÏÒ¦ÓÉÎÙÚÏÝ
ÇßÒÁÝÚÎÝßØ×ÖÎÝ®

ΑΝΝΟΒΕΡΟ

Ιγκορ Λέβιτ
Ανερχόμενος ÜÝ ÓÃÇÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÓËÍ¦ÒÎÝËÓÈÁÒËÏÇÝÕÖÏÇÔÃÙÚÇÝ
ÍÑVØÁÈÏÚÎÞÕÍØ¦ÌÎÙËÁÔÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄ¦ÒÓÖÕßÓÑÁØÊÏÙËËÑÖÇÏÊËßÚÏÑÂÛÁÙÎÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÚÕß
ÔÔÄÈËØÕßÑÇÏÁÞËÏÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÁÔÎÖËØÏÕÊËÃÇÙÚÏÝÍÏÇÚÏÝ
ÙÕÔ¦ÚËÝÍÏÇÖÏ¦ÔÕÚÕß¡ÖËÚÄÈËÔ
ÃÔÇÏÚÕÛÁÓÇÚÕßÚËÒËßÚÇÃÕßÚÕß
¦ÒÓÖÕßÓÖÕßÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÇÖÄÚÎ
:VU`©ÍÑÕØÁÈÏÚËÚ×ÔËÃÔÇÏ
ØÜÙÕÍËØÓÇÔÏÑÂÝÑÇÚÇÍÜÍÂÝÑÇÏÚÕ
ËÃÞËÖ¦ØËÏÚÕÈqÈØÇÈËÃÕÙÚÕÔ
ÏËÛÔÂÏÇÍÜÔÏÙÓÄ¡ÇØÃÇ ¦ÒÒÇÝ
ÙÚÎÔÛÂÔÇ

ΛΟΝΔΙΝΟ

Αρτεμισία
Η Εθνική Πινακοθήκη ÚÕßÕÔÊÃÔÕß
5H[PVUHS.HSSLY`ÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÚÎÔ
ÁÔÇØÐÎÖØÕÖ×ÒÎÙÎÝÍÏÇÚÎÔÁÇ
ÓËÍ¦ÒÎÁÑÛËÙÎÇÌÏËØÜÓÁÔÎÙÚÕ
ÁØÍÕÚÎÝØÚËÓÏÙÃÇÝ¬àËÔÚÏÒÁÙÑÏ
 ÚÎÝÓËÍ¦ÒÎÝàÜÍØ¦ÌÕßÇÖÄÚÎÔÚÇÒÃÇÖÕßÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÁØÞËÚÇÏÊÏÇØÑ×ÝÙÚÕ
ÖØÕÙÑÂÔÏÕÁÑÛËÙÎÙÚÕÕÔÊÃÔÕÛÇËÍÑÇÏÔÏÇÙÚËÃÙÚÏÝÖØÏÒÃÕß
ÑÇÏÇÔÇÍÍÁÒÒËÚÇÏÜÝÎÖØ×ÚÎÚÕß
ËÃÊÕßÝÙÚÕÔÜÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕÓË
ÁØÍÇÇÖÄÊÏ¦ÌÕØËÝÙßÒÒÕÍÁÝ
§ÁÇÁØÍÇÚÎÝÁÞÕßÔÚÇßÚÕÖÕÏÎÛËÃ
ÖØÄÙÌÇÚÇ

MAK

SONY

MET

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

THE NATIONAL GALLERY

ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

MUSEE AGEN

Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α

ΒΙΕΝΝΗ

Πρωτοπορία του 20ού αιώνα
Ενα από ÚÇÖËØÃÌÎÓÇÓÕßÙËÃÇÚÎÝ
ÏÁÔÔÎÝËÃÔÇÏÑÇÏÚÕ¡ ÚÕ¡ÕßÙËÃÕÌÇØÓÕÙÓÁÔÜÔ¬ËÞÔ×ÔÙÚËÍÇÙÓÁÔÕÙËÁÔÇËÐÇÃØËÚÕÕÏÑÕÊÄÓÎÓÇÄÖÕßÓÖÕØËÃÑÇÔËÃÝÔÇÊËÏ
ÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÚÕßÔÚÏà¦ÏÔÚÎÔËÖÕÞÂ
ÚÕß:LJLZZPVUÑÇÏÚÜÔËÖÏÊØ¦ÙË×Ô
ÚÎÝÇÖÄÚÕ ×ÝÚÕ ßÚÂÔ
ÚÎÔÖËØÃÕÊÕßÖ¦ØÞËÏÁÑÛËÙÎËÖÏÑËÔÚØÜÓÁÔÎÙËÁÔÇÇÖÄÚÇÊÎÓÏÕßØÍÏÑ¦ÖÔËÆÓÇÚÇÚÎÝÈÏËÔÔÁàÏÑÎÝ
ÖØÜÚÕÖÕØÃÇÝÚÕß©ÚÕØÕÆÚÙËØ
  ÕÕÖÕÃÕÝÂÚÇÔÇØÞÏÚÁÑÚÜÔÑÇÏÙÞËÊÏÇÙÚÂÝÓËÖÒÕÆÙÏÇ
ÖÇØÇÑÇÚÇÛÂÑÎ

ΑΖΑΝ

Εκθεση Γκόγια
Για όποιον ÚÇÐÏÊËÆËÏÙÚÎÔÕÚÏÕÊßÚÏÑÂÇÒÒÃÇÑÕÔÚ¦ÙÚÕ¡ÖÕØÔÚÄÑÇÏ
ÙÚÎÔ¬ÕßÒÕÆàÎÇÐÃàËÏÔÇÖ¦ËÏÙÚÎÔ
ÖÄÒÎà¦ÔÙÚÕ¡ÕßÙËÃÕ ÇÒ×Ô¬ËÞÔ×ÔÔÇÊËÏÚÎÔÖÕÒßÊÏÇÌÎÓÏÙÓÁÔÎÁÑÛËÙÎÓËÁØÍÇÑÄÍÏÇ¬ÕÓÕßÙËÃÕßÖÕÙÚÎØÃàËÏÄÚÏÖØÕÙÌÁØËÏÔÁÇ
ÕÖÚÏÑÂÙÚÕÔÙÖÇÔÄàÜÍØ¦ÌÕÓË 
ÁØÍÇÖØÕËØÞÄÓËÔÇÇÖÄÑÕØßÌÇÃÇ
ÓÕßÙËÃÇÑÇÏÙßÒÒÕÍÁÝÁÑÛËÙÎ
ßÖÕÙÚÎØÃàËÚÇÏÇÖÄÚÕßÖÕßØÍËÃÕ
ÕÒÏÚÏÙÓÕÆÚÎÝÇÒÒÃÇÝÑÇÏÊÏÕØÍÇÔ×ÛÎÑËÓËÚÎÔËÖÃÈÒËÉÎÚÎÝ1\SPL[
>PSZVU)HYLH\ÖÕßÛËÜØËÃÚÇÏËÏÊÂÓÜÔÖËØÃÚÕÔÑÄÍÏÇ

MUSTAFAH ABDULAZIZ / THE NEW YORK TIMES

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

tÑËÜ{Ñ³ÒouViÓÑÌÉ¨Ñ³ÈÑØåÐ¨ÑTÒÐÉ³ÌÑT
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Στα 67 ÚÕßÞØÄÔÏÇÕÇÔÄÝÙßÔÛÁÚÎÝ
²ÇÔÝÓÖØÇÞ¦ÓÙËÔÇÖÇÙÞÕÒËÃÑÇÏ
Ö¦ÒÏÚÎÔËÖÏÑÇÏØÄÚÎÚÇÑÇÛ×ÝÁÔÇ
ÔÁÕÁØÍÕÚÕßÓÏÇÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÄÖËØÇ
ÁÑÇÔËÖØËÓÏÁØÇÙÚÎÔ ØÇÚÏÑÂ©ÖËØÇÚÎÝÇßÇØÃÇÝÃÔÇÏÁÔÇÍËÍÕÔÄÝ
ÙÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂÄÖËØÇÖÕßÚÕßÖÕÊÁÞÛÎÑËÕÊÏËÛÔÂÝ¬ÆÖÕÝÓËÓËÍ¦ÒÕ
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÏÊÏÑ¦ÕÏ§ÏÕßÏÕØÑ
¬¦ÏÓÝÇÌÏÁØÜÙÇÔÓËÍ¦ÒÕÊÎÓÕÙÃËßÓÇÓËÚÎÔßÖÕÍØÇÌÂÚÕß¬àÄÙÕßÇ
¡ÖÇØÄÔËÙÚÏ¦àÕÔÚÇÝÙÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÚÕß²ÇÔÝÓÖØÇÞ¦ÓÙËÔ
ÐÇÃØËÚÎÎÓËÚÇÌÕØ¦ÍÏÇÚÎÓÕßÙÏ-

ÑÂÚÕß!ÚÕÊÎÓÕÙÃËßÓÇÚÎÙßÍÑØÃÔËÏÓËÓÏÇÞÏÕÔÕÔÏÌ¦ÊÇÔÇÌÕØÁÝ
ÙËÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇÁØÍÇÚÕßÄÖÜÝ
ÙÚÕÔÑÆÑÒÕÚØÇÍÕßÊÏ×Ô3L[TL[LSS
`V\®ÖËØÏÁÞÕßÔÖËØÏÍØÇÌÁÝÇÔÚÃÙÚÕÏÞËÝËÔÄÝÞËÏÓÜÔÏ¦ÚÏÑÕßÚÕÖÃÕß
ÙËÁØÍÕàÜÍØÇÌÏÑÂÝÚÕß¡ÖØÃÍÑËÒ
©ÒÕÝÇßÚÄÝÕÖÇÍÜÓÁÔÕÝÒËßÑÄÝ
ÑÄÙÓÕÝÚØÁÞËÏÙÇÔ3LP[TV[PMÙÚÕ
ÁØÍÕÚÕß²ÇÔÝÓÖØÇÞ¦ÓÙËÔÖÕß
ÓËÚ¦ÚÎÔÖØËÓÏÁØÇÚÎÝÔÁÇÝÚÕß
ÄÖËØÇÝÙÚÎÔÖÇÚØÃÊÇÚÕßÚÎÇÔÃÇÙÚÎÊÇÔÏÑÂÍÒ×ÙÙÇÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÚ×ØÇÙÚÕ¡ÄÔÇÞÕÚÎÔÇÍÍÒÏÑÂ
ÓËÚ¦ÌØÇÙÎÚÎÝÇÙÃÒÏÙÙÇÝÚÕß

ÞÏÕÔÏÕÆ®ÖÕßÐËÑÏÔ¦ËÏÚÎÊÏËÛÔÂ
àÜÂÚÎÝ¡ËÁÓÖÔËßÙÎÇÖÄÚÕÑÒÇÙÏÑÄÖÇØÇÓÆÛÏÚÕß²ÇÔÝ ØÃÙÚÏÇÔ
ÔÚËØÙËÔÕ²ÇÔÝÓÖØÇÞ¦ÓÙËÔ
ÊÎÓÏÕßØÍËÃÓÏÇÇÒÒÎÍÕØÃÇÚÕßÉÆÞÕßÝÚÜÔËÖÕÞ×ÔÑÇÏÚÕßÊÃÖÕÒÕß
ÑÇÒÕÆÑÇÑÕÆÇÍÍÒÄÌÜÔÎËÑÊÕÞÂ
ËÃÔÇÏÓÏÇÖÇØÇÍÜÍÂÚÎÝ ØÇÚÏÑÂÝ
©ÖËØÇÝÚÎÝÇßÇØÃÇÝËÔ×ÎÖØÜÚÄÚßÖÎËÑÊÕÞÂÂÚÇÔÖÇØÇÍÍËÒÃÇÚÎÝ
ÇÙÏÒÏÑÂÝ©ÖËØÇÝÚÎÝÇÔÃÇÝÙÚÎÔ
ÕÖËÍÞ¦ÍÎÖÇØÇÍÜÍÂÚÕß¡ÕÔ¦ÞÕßÌÁØÔËÏËÖÃÙÑÎÔÂÝÑÇÏÙÚÕÔ
ÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄØÄÒÕÚÎÝÑÁØÚÇ
ÚÎÔ ÇÔÇÊÂßÉÃÌÜÔÕ¡Ö¦ØÓÖÇØÇ

²¦ÔÏÍÑÇÔÎÕÖÕÃÇÓËÙÕßØÇÔËÃÙÚÎÔ
ËÖÕÞÂÓÇÝÙËËØÓÎÔËÃËÝÁØÍÜÔÙÆÍÞØÕÔÎÝÄÖËØÇÝ©ÞÇØÇÑÚÂØÇÝÚÎÝ
ÈÇÙÃÒÏÙÙÇÝÚÜÔÖ¦ÍÜÔÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÜÝÖÎÍÂÌßÙÏÑ×ÔÊßÔ¦ÓËÜÔ
ÓËÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÍÏÇÑ¦ÛËÑÇÚËÆÛßÔÙÎÏ»ÇßÚÄÑÇÏËØÓÎÔËÆËÚÇÏÇÖÄ
¦ÔÊØÇÚÕÔÓÖ¦ÙÕÃÚËØªÄÕßà
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÚÕß²ÇÔÝÓÖØÇÞ¦ÓÙËÔÑÇÏÚÎÝ¡Ö¦ØÓÖÇØÇ²¦ÔÏÍÑÇÔ
ËÃÔÇÏÖÇÒÏ¦ÏÇÚÎÌÜÔÂÚÎÝÕÇÔÄÝÙßÔÛÁÚÎÝÁÍØÇÉËÚÕÔÑÆÑÒÕ
ÚØÇÍÕßÊÏ×Ô3L[TL[LSS`V\®ÑÇÏ
ÇßÚÂÔËÃÞËËÐÇØÞÂÝÑÇÚ¦ÔÕßÄÚÇÔ
ÙßÔÁÛËÚËÚÎÇÙÃÒÏÙÙÇÚÜÔÖ¦-

ÍÜÔ®ÒÒ¦ÎÇÙÏÒÏÑÂ©ÖËØÇÚÎÝ
ÇÔÃÇÝËÖÁÓËÔËÚÕÁØÍÕÔÇÖÇÏÞÚËÃ
ÙÚÎÊÇÔÏÑÂÍÒ×ÙÙÇßÚÄÂÚÇÔÓÏÇ
ÓËÍ¦ÒÎÊßÙÑÕÒÃÇÍÏÇÚÎ²¦ÔÏÍÑÇÔ
ÄÖÜÝËÃÔÇÏÍÏÇÑ¦ÛËËØÓÎÔËßÚÂÖÕß
ÑÇÒËÃÚÇÏÔÇÚØÇÍÕßÊÂÙËÏÄÖËØÇÙË
ÓÃÇÇÖÄÚÏÝÒÏÍÄÚËØÕÊÏÇÊËÊÕÓÁÔËÝ
ÍÒ×ÙÙËÝ©ÖÜÝËÃÖËÎ²¦ÔÏÍÑÇÔÕ
ÑÄÙÓÕÝÊËÔÛÇÖØÄÙËÞËÖ×ÝÛÇÚØÇÍÕßÊÂÙÜÇÒÒ¦ÚÕÖ×ÝÚØÇÍÕßÊ¦Ü
ÙÚÇÊÇÔÏÑ¦ÚÙÏÖËØÃÓËÔËÁÜÝÚÎÔ
ÖØËÓÏÁØÇÚÎÝÇÍÍÒÄÌÜÔÎÝËÑÊÕÞÂÝ
ÖÕßßÏÕÛËÚÂÛÎÑËÖÒÂØÜÝÜÝËÐÇØÞÂÝÔÁÇÖÇØÇÍÜÍÂÇÖÄÚÎÔ ØÇÚÏÑÂ©ÖËØÇÚÎÝÇßÇØÃÇÝ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Ο υπέροχος εφιάλτης των Χριστουγέννων
Γεμάτος ÞÇØ¦ÕÑÆØÏÕÝÑØÏÑØÇÚ¦ËÏÙÚÇÞÁØÏÇÚÕßÚÕÕÒÕÑÇÃÔÕßØÍÕ
ÞØÏÙÚÕßÍËÔÔÏ¦ÚÏÑÕÚÕÓÃÊÏÕÚÜÔËÑÊÄÙËÜÔÍØÇÓËÚÕÊÏÂÍÎÓÇ¬ÕÓÇÍÇàÃÚÜÔÌÇÔÚÇÙÓ¦ÚÜÔ®ÚÕßÙÖÕßÊÇÃÕß¬à ¬ÙÁÙÚËØÚÕÔÓÚÌØ
ÇÒÓÆØÇÙÓßØÃÊÕßÑÇÏÒßÖ¦ÚÇÏ
ÖÕßÎÙÎÓËØÏÔÂÖØ×ÚÎÙËÒÃÊÇÚÕß
ËÔÛÁÚÕßÊËÔÊÏÇÛÁÚËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
Þ×ØÕÍÏÇÚÇÌÇÔÚ¦ÙÓÇÚÇÑÇÏÚÇ
²ØÏÙÚÕÆÍËÔÔÇ
¬ÏÁÞËÏÝÑÇÚ¦ÔÕß"®ÚÕÔØÜÚ¦Ü
Ñ¦ÖÜÝÇÔÂÙßÞÕÝ ÇÏÏÊÕÆÓÕßÖÇØÁÛËÙËÚÏÝÚÁÙÙËØÏÝÇÍÇÖÎÓÁÔËÝ
ÚÕßÑÒÇÙÏÑÁÝÏÙÚÕØÃËÝÌÇÔÚÇÙÓ¦ÚÜÔÚÏÝÕÖÕÃËÝÛËÜØËÃÏÊÇÔÏÑ¦ÇÔÇÍÔ×ÙÓÇÚÇÑÇÚÇÓËÙÂÝÚÜÔÍÏÕØÚ×Ô!
|©ßÄÒÚËØÑÕÚÑØËÈÇÚÕÑ¦ÓÇØÇÓËÚÕßÝÚ¦ÖÎÚËÝ®©ÖÕßÁÔÇÝÌÏÒÕÐËÔÕÆÓËÔÕÝÙËÙÑÜÚÙÁàÏÑÕÖÆØÍÕÇÉÎÌ¦ÚÏÝÖØÕËÏÊÕÖÕÏÂÙËÏÝÚÕß
ÕÏÑÕÊËÙÖÄÚÎÚÕßÑÇÏÑÕÏÓ¦ÚÇÏÙÚÕ
ÊÜÓ¦ÚÏÕÚÕßÚÃÚÒÕßßÚÄÖÕßÛÇ
ÊËÏ¶Ó¦ÒÒÕÔÚÕÇÖÄÑÕÙÓÕÖØÄÙÜÖÕ
ÖÕßÛÇÚÕÔÑÕÏÚ¦ÐËÏÓÁÙÇÙÚÎÔÆ-

«“Φαντάσματα
υπάρχουν;” ρώτησα.
“Κάποτε υπήρχαν”,
είπε σιγανά».
ÞÚÇ¶ÛÇÚÕßÙÚËØÂÙËÏÓËØÏÑ¦ÞØÄÔÏÇàÜÂÝ©ÏÙËÒÃÊËÝÄÖÕßÖËØÏÍØ¦ÌËÚÇÏÚÕÈÒÁÓÓÇÚÕßÌÇÔÚ¦ÙÓÇÚÕÝ
ËÃÔÇÏÇÖÄÚÏÝÖÏÕÚØÕÓÇÑÚÏÑÁÝÖÕß
ÍØ¦ÌÎÑÇÔÖÕÚÁ
•ÒÁÐÇÔÊØÕÝÕÆÙÑÏÔ§Ú¦ÓÇÖÃÑÇ®©ÖÕßÕ¦ÖÒÎÙÚÕÝÔËÇØÄÝÇÐÏÜÓÇÚÏÑÄÝ²ÁØÓÇÔÖÕßÒ¦ËÏ®ÁØÜÚÇ
ÙËÓÏÇËÍÍÕÔÂÓÄÔÕÑÇÏÓÄÔÕÍÏÇÔÇ
ÇÖÕÙÖ¦ÙËÏÚÕÓßÙÚÏÑÄÚÎÝÔÃÑÎÝ
ÑÇÏ¦ØÇÚÕßÑÁØÊÕßÝÙÚÎÞÇØÚÕÖÇÏÐÃÇÇÖÄÚÎÔÎÒÏÑÏÜÓÁÔÎÍÏÇÍÏ¦
ÚÎÝÙßÔ¦ÔÚÎÙÂÚÕßÝÛÇÕÊÎÍÂÙËÏ
ÚÎÍØÏ¦ÙÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕ¶ÑÇÏÙËÓÏÇ
ÖÇÔÕÆØÍÇËÑÊÃÑÎÙÎÖÕßÛÇÖ¦ØËÏ
ÖÒÁÕÔÜÝÌ¦ÔÚÇÙÓÇÙÑÎÔÂÖÕß
ÎÍØÏ¦ÇÔÕÃÍËÏÚÇÓ¦ÚÏÇÚÎÝÓÁÙÇ

Από τον Ουόλτερ Σκοτ ³(Ö~{~Ñ{³Ì¨Ù ³ÒÑ{V{~ÜÑ{~ÓØ
{³¨ËÉØ×Ñ³ÑÐÒ³Ñ~ÖÑ~ÌÐÑ³iÙ{~Ê³ÈØÑoÊi

ÇÖÄÚÕÌÁØËÚØÕÍÏÇÔÇÑÕÏÚ¦ÐËÏÚÕÔ
²ÁØÓÇÔËÃÔÇÏÙÑÎÔÂÇÔÛÕÒÕÍÃÇÝ
|ªÄÔÇÒÔÚ¬ÙÁÚÍÕßÏÔÚ²ÁÏÝÎÓÇÚÃàËÏÙÚÎÔÐËØÂÍÎ®©ÖÕßÓÏÇÑÕÖÁÒÇÚÎÔÕÖÕÃÇËÍÑÇÚÁÒËÏÉËÁÔÇÝ
ÔÇßÚÏÑÄÝÑÇÏÇßÚÕÑÚÄÔÎÙËÙÚÎÛ¦ÒÇÙÙÇÙÚÕÏÞËÏ×ÔËÏÚÎÔÇÑÚÂÚÕß
ÞÜØÏÕÆÄÖÕÏÕÝÚÎÔÑÕÏÚ¦ÐËÏÑÇÚ¦ÓÇÚÇÖËÛÇÃÔËÏÇÖÄÚÕÔÚØÄÓÕ©ÓÜÝ
ÍÏÇÚÕÔÇØÏÙÚÕÑØ¦ÚÎÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂ
ÇßÚÄÊËÔËÃÔÇÏÖÇØ¦ÓÏÇÖØÄÑÒÎÙÎ
ÎÍÇÃÔËÏÍßØËÆÕÔÚÇÝ×ÙÖÕßÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏËÃÄÚÏÍÏÇÔÇÍÒÏÚ×ÙËÏÇÖÒ×Ý
ÊËÔÖØÁÖËÏÔÇÇÔÕÃÐËÏÚÇÓ¦ÚÏÇÚÕß
¶ÄÙÕÑÏÇÔÚÕÛÁÒËÏ©ÏÙËÒÃÊËÝÇßÚÁÝÖÕßÖØÕÙÖÇÛËÃÙÚÇÚßÌÒ¦ÔÇ
ÇÖÕÓÇÑØßÔÛËÃÇÖÄÚÎÔÖÇØÇÒÃÇÓË
ÚÕÌ¦ÔÚÇÙÓÇÔÇÚÕÔÑÕÏÚ¦ÙËÇÖÄÙÚÇÙÎÇÔÇÖÔÕÂÝÑÇÏÇßÚÄÝÔÇÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÖÒÂØÜÝÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇ
ÚÕßÓËÄÒËÝÚÕßÚÏÝ¦ÒÒËÝÇÏÙÛÂÙËÏÝ
ÖÒÎÔÚÎÝÄØÇÙÎÝÊËÔÖËØÏÍØ¦ÌÕÔÚÇÏËÆÑÕÒÇ
|¬àÁÏÑÕÓÖÝ¬ÕÖÄÊÏÚÎÝÓÇáÓÕÆÝ®©ÖÕßÚÕÓÕßÓÏÕÖÕÏÎÓÁÔÕ

ÖÄÊÏÓÏÇÝÓÇáÓÕÆÝËÑÖÒÎØ×ÔËÏÚØËÏÝ
ËßÞÁÝÙËÓÏÇÚØÏÓËÒÂÕÏÑÕÍÁÔËÏÇ¶ÓË
ÚÏÌØÏÑÇÒÁÕÚÃÓÎÓÇÄÓÜÝÍÏÇÚÕßÝ
ÍÕÔËÃÝÚÙÏÚÕÌ¦ÔÚÇÙÓÇÚÕßÍÏÕß
ÖÕßÞÚßÖ¦ËÏÇÖËÏÒÎÚÏÑ¦ÚÎÔÖÄØÚÇ
ÍÏÇÔÇÓÖËÏÙÚÕÙÖÃÚÏÓÖÕØËÃÔÇËÐÇÌÇÔÏÙÚËÃÓÕÔ¦ÞÇÃÙÜÝÇÔÖØÕÒ¦ÈËÏ
ÕÁÔÚØÕÓÕÝÖÇÚÁØÇÝÑÇÏàÎÚÂÙËÏÓÏÇ
ÚËÒËßÚÇÃÇÚØÃÚÎËßÞÂÑÇÛ×ÝÇßÚÄ
ÚÕÕÔËÑËÃÁÐÜÊËÔËÃÔÇÏÖÏÇÕÍÏÕÝ
ÓÇÝËÃÔÇÏÑ¦ÚÏ¦ÒÒÕ®ÔÇÓÏÑØÄ
ÇØÏÙÚÕÆØÍÎÓÇ
•ÄØÊÕÝ§Ú¦ÔÙÇÔÏ¬ÕÌ¦ÔÚÇÙÓÇ
ÚÎÝÑÕÏÒ¦ÊÇÝ®©ÖÕßÕÖØÜÚÕÖØÄÙÜÖÕÝÇÌÎÍÎÚÂÝÈÒÁÖËÏÙËÓÏÇÑÕÏÒ¦ÊÇÁÔÇÙÆÔÔËÌÕÇÞÔ¦ÊÇÝ®¬Õ
Ì¦ÔÚÇÙÓÇÖÕßÙßÔÇÔÚ¦ÊËÔËÃÔÇÏ
ÚØÕÓÇÑÚÏÑÄÊÏÄÚÏËÃÔÇÏÖÕÒÆÛÒÏÓÓÁÔÕ©ÇÌÎÍÎÚÂÝÊßÙÑÕÒËÆËÚÇÏÔÇ
ÖÏÙÚÁÉËÏÇßÚÄÖÕßÚÕßÙßÓÈÇÃÔËÏ
©ÏÚËÒËßÚÇÃËÝÇØ¦ÊËÝÚÕßÊÏÎÍÂÓÇÚÕÝ!¸¢ÇÔÚ¦ÙÓÇÚÇßÖ¦ØÞÕßÔ"¹
Ø×ÚÎÙÇ¬ÄÚ»ÁÔÇÝÇÍÁØÇÝÌÆÙÎÐË
ÑÇÏÐÇÌÔÏÑ¦Þ¦ÛÎÑËÚÕÌ¦ÔÚÇÙÓÇ
¸ ¦ÖÕÚËßÖÂØÞÇÔ¹ËÃÖËÙÏÍÇÔ¦®
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ΜΟΥΣΙΚΗ

Χριστούγεννα
με Μότσαρτ
και «Σαλώμη»
Επιλογές από την πλούσια
δισκογραφία κλασικής μουσικής

Εκπληξη
ÚÙÏÄÖÜÝÁÞËÏÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃÚÕ
ÚÕÖÃÕÙÚÎÊÏÙÑÕÍØÇÌÃÇÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÕÏÖÕÒßËÛÔÏÑÁÝÖÇØ¦ÍÕßÔÑßØÃÜÝÓËÈ¦ÙÎÇßÚÄÖÕßÛÇ
ÓÖÕØËÃÔÇÑÇÚÇÔÇÒÜÛËÃÇÖÄÁÔÇ
ÑÇÚ¦ÚÕÊßÔÇÚÄËßØÆÑÇÏÄÞÏÇÖÇØÇÃÚÎÚÇÓÕßÙÏÑ¦ËÔÎÓËØÜÓÁÔÕÑÕÏÔÄÚÙÏÙÞËÊÄÔËÐÁÖÒÎÐËÎÑßÑÒÕÌÕØÃÇÓÕßÙÏÑÂÝÚÕß¡ÏËÚÙÏÙÒ¦Ì
¦ÏÔÓÖËØÍÑ ÇÖÄ ÚÎÔ +L\[ZJOL
.YHTTVWOVUÖØ×ÚÇÊÆÕßÓÌÜÔÏ×ÔÑÇÏÚ×ØÇÁØÍÜÔÓÕßÙÏÑÂÝ
ÊÜÓÇÚÃÕßÄÍÜÚÕßÑÆØÕßÝÚÎÝÑÇÏ

ÛËØÓÂÍËÓ¦ÚÎÞßÓÕÆÝÌÜÔÂ
ÚÎÝ¡ÇØÃ§ÏÑÄÒËÓÏÁËÃÔÇÏÑÕÏÔÄ
ÓßÙÚÏÑÄÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕßÝÌÏÒÄÓÕßÙÕßÝÙÞÁÙÎÚÎÝÓËÚÕÚØÇÍÕÆÊÏ
ËÃÔÇÏÓÇÍÏÑÂÑÇÛ×ÝÎ ÇÔÇÊÁàÇ
ÑÕÔÚØ¦ÒÚÕÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÖ×ÝÔÇ
ÖØÕÈ¦ÒËÏÚÕßÝÙÚÃÞÕßÝËÔÄÝÖÕÏÂÓÇÚÕÝÞÜØÃÝÔÇÊÏÇØØÂÐËÏÚÎÓËÒÜÊÏÑÂÍØÇÓÓÂÖÏÕÖØÄÙÌÇÚÎ
ÊÏÙÑÕÍØÇÌÏÑÂÑßÑÒÕÌÕØÃÇÚÎÝÓË
ÚÃÚÒÕ¦ÒÇÙÙËÝ®ÇÖÄÚÎÔËÚÇÏØËÃÇ

RUTH WALZ / SALZBURGER FESTSPIELE

Η Μαρί-Νικόλ Λεμιέ

Σκηνή ÑÌ³É¨³{~ÌÙ{ÒÜo³iØ.ÑÜÐiØÐÉ³~³É{ÌÒiwÑÐÒVÌØ³ÉËÙÉ,ÐÓÑ³ÉÜÖ³{

Οσο περνούν τα χρόνια
τόσο ξεδιπλώνεται
το ταλέντο του βαρύτονου Τάση Χριστογιαννόπουλου η Γαλλία
του έχει δώσει ευκαιρίες
να φανερώσει την τέχνη
του στο λυρικό θέατρο
αλλά και στο τραγούδι.
,YH[VÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÏÝÇÒÇÙÙÏÔÁÝËÏÑÄÔËÝ®ÚÕßÒÍÑÇØÚÕÕÃÎÓÇÚÕßÁØÜÚÇÑÇÏÚÎÝÛ¦ÒÇÙÙÇÝ®
ÚÕßÕÙÄÔÑÇÏÚÎ¦ÒÇÙÙÇ®ÚÕß
ÕÔÙÏÁØ±ÖÄÚÎÊÏËÆÛßÔÙÎÚÕßÕÒ
§Ú¦ÔÏËÒÎËÓÏÁÊËÔÁÞËÏÔÇÌÕÈÎÛËÃ
ÙßÍÑØÃÙËÏÝÓËÊÏ¦ÙÎÓËÝËØÓÎÔËÃËÝ
ÚÕßÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝÊÏÄÚÏÇÖÒ¦ÇÔÇÔË×ÔËÏÚÕÔÊÏ¦ÒÕÍÕÓËÚÇÁØÍÇÖÄ
ÓÄÔÎÚÎÝÎÇÖÃÙÚËßÚÎÖÇÒÁÚÇÚÜÔ
ÎÞÕÞØÜÓ¦ÚÜÔÚÎÝÌÜÔÂÝËÓÖÒÕßÚÃàËÏÚÕÔËÔÕØÞÎÙÚØÜÚÏÑÄÖÒÕÆÚÕ
ÖÕßÖØÕÈÒÁÖÕßÔÕÏÙßÔÛÁÚËÝËÔ×
ÎÓÕßÙÏÑÄÚÎÚÇÚÎÝÚØÇÍÕßÊÃÙÚØÏÇÝ
ÖØÕÙÌÁØËÏÇÓËÙÄÚÎÚÇÙÚÎÓÕßÙÏÑÂ
©ÙÕÖËØÔÕÆÔÚÇÞØÄÔÏÇÚÄÙÕ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÐËÊÏÖÒ×ÔËÚÇÏÚÕÚÇÒÁÔÚÕÚÕßÈÇØÆÚÕÔÕß¬¦ÙÎ²ØÏÙÚÕÍÏÇÔÔÄÖÕßÒÕßÇÒÒÃÇÚÕß
ÁÞËÏÊ×ÙËÏÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝËßÑÇÏØÃËÝ
ÔÇÌÇÔËØ×ÙËÏÚÎÔÚÁÞÔÎÚÕßÙÚÕ
ÒßØÏÑÄÛÁÇÚØÕÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÕÚØÇÍÕÆÊÏËÃÊÕÝÐËÞÜØÏÙÚÄÄÖÕßÕËØÓÎÔËßÚÂÝÑÇÒËÃÚÇÏÙËÖÕÒÆÙÆÔÚÕÓÕÞØÄÔÕÔÇÖÒ¦ÙËÏÁÔÇÔÕÒÄÑÒÎØÕ
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«Βουτιά» στον πυρήνα
μιας ηλιακής καταιγίδας
Το συναρπαστικό φαινόμενο στο μικροσκόπιο της επιστήμης
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
Διαστημικός καιρός
εκδ. Παπαδόπουλος, σελ. 112
Του ΛΟΥΚΑ ΒΛΑΧΟΥ
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ÍÏÇÔÇËÐÎÍÂÙÕßÓËÚÎÔËÐ¦ØÚÎÙÎ
ÚÎÝàÜÂÝÇÖÄÚÕÎÒÏÇÑÄÌÜÝ¡ÇàÃ
ÄÓÜÝÓËÚÇÌÜÚÄÔÏÇÇÖ»ÄÒÇÚÇÓÂÑÎ
ÚÕßÎÒËÑÚØÕÓÇÍÔÎÚÏÑÕÆÌ¦ÙÓÇÚÕÝ
ÕÒÏÕÝÓÇÝÙÚÁÒÔËÏËÖÃÙÎÝÓÇÍÔÎÚÏÑ¦ÖËÊÃÇÑÇÏÎÒËÑÚØÏÑ¦ÌÕØÚÏÙÓÁÔÇ
ÙÜÓÇÚÃÊÏÇÖÕßÊÏÇÌËÆÍÕßÔÇÖÄÚÕ
ÎÒÏÇÑÄÙÚÁÓÓÇÑÇÏÚÇÐÏÊËÆÕßÔÙË

Ενα πολύ ÉÙ{Ñ×Ó¨³{TÉË³È
K{KÜËÈÉËÑ{i¨{~ÊÙ{ÑÙ¨ÐÊ
³iØÉ¨ÉÈi³{~ÊØ¨ÉËÑØ³ÈÈoo¨Ñ×ÓÑ³iÐÉÜÓ³iÜÜ¨KÜiÐÒ³ÈÉ¨{o¨Ò×É{

Ο Μανώλης Γεωργούλης έχει δουλέψει πολλά
χρόνια και συνεχίζει να
δουλεύει ερευνητικά σε
θέματα που συνδέονται
με την πρόβλεψη
του διαστημικού καιρού.
ÕÒÄÑÒÎØÕÚÕÎÒÏÇÑÄÓÇÝÙÆÙÚÎÓÇ
ÃÔÇÏÕÒËÍÄÓËÔÕÝÎÒÏÇÑÄÝ¦ÔËÓÕÝ

Μετεωρολογικοί δορυφόροι
¬ÎÙÜÓÇÚÏÊÏÇÑÂÇÑÚÏÔÕÈÕÒÃÇÊËÔ
ÚÎÔÇÔÚÏÒÇÓÈÇÔÄÓÇÙÚËÙÚÎÔËÖÏÌ¦-

ÔËÏÇÚÎÝÎÝÍÏÇÚÃÚÕÓÇÍÔÎÚÏÑÄÚÎÝ
ÖËÊÃÕÚÎÊÏ×ÞÔËÏÓÇÑØÏ¦ÂÚÎÙÚÁÒÔËÏÙÚÕßÝÓÇÍÔÎÚÏÑÕÆÝÖÄÒÕßÝÚÕß
ÖÒÇÔÂÚÎÓÇÝÇÒÒÎÒËÖÃÊØÇÙÎÚÜÔ
ÌÜÚÕÔÃÜÔÚÕßÒÏÕßÓËÚÎÔÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÚÎÝÎÝÖØÕÑÇÒËÃÚÇÑÒÏÓÇÚÏÑ¦ÑÇÏÑÇÏØÏÑ¦ÌÇÏÔÄÓËÔÇÖÕß
ÍÔÜØÃàÕßÓËÓËÁÔÇÔÚØÄÖÕÄÓÜÝÚÄÙÕÖÕÒÆÖÒÕÑÕÖÕßÓÇÝÇÖÇÍÕØËÆËÏ
ÔÇÍÔÜØÃàÕßÓËÚÎÓËÙÕÖØÄÛËÙÓÎÂ
ÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÎËÐÁÒÏÐÂÚÕßÝ¡ËÚÎ
ÈÕÂÛËÏÇÚÜÔÓËÚËÜØÕÒÕÍÏÑ×ÔÊÕØßÌÄØÜÔÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÓËÓÄÔÕÚÎÔ
ÑÇÛÎÓËØÏÔÂÚÕßÝËÐÁÒÏÐÎ¬ÇÌÕØÚÏÙÓÁÔÇÙÜÓÇÚÃÊÏÇËÖÃÙÎÝÇÒÒÎÒËÖÏÊØÕÆÔÓËÚÕÓÇÍÔÎÚÏÑÄÖËÊÃÕÚÎÝ
ÎÝÑÇÏÚÕßÖØÕÑÇÒÕÆÔÊÏÇÚÇØÇÞÁÝ
ÖÕßÕÌËÃÒÕÔÚÇÏÙÚÏÝÓÏÑØÂÝÂÓËÍ¦ÒÎÝÑÒÃÓÇÑÇÝÎÒÏÇÑÁÝÑÇÚÇÏÍÃÊËÝ¬ÏÝ
ÊÏÇÚÇØÇÞÁÝÓËÍ¦ÒÎÝÞÜØÏÑÂÝÑÒÃÓÇÑÇÝÑÇÏÓÏÑØÕÆÞØÕÔÏÑÕÆËÆØÕßÝ
ÚÏÝÕÔÕÓ¦àÕßÓËÊÏÇÙÚÎÓÏÑÄÑÇÏØÄ
¬ÕÈÏÈÒÃÕÓ¦ÝËÐÎÍËÃÙÚÕÊËÆÚËØÕÑËÌ¦ÒÇÏÕÖ×ÝÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÚÇÏ
ÕÏÎÒÏÇÑÁÝÑÇÚÇÏÍÃÊËÝÐËÑÏÔ×ÔÚÇÝ
ÇÖÄÚÕÔÚØÄÖÕÖÕßÖÇØ¦ÍËÚÇÏÎ
ËÔÁØÍËÏÇÙÚÕßÝÇÙÚÁØËÝÑÇÏÊÏÇÊÃÊËÚÇÏÓÁÞØÏÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏ¦ÚÕßÝ
 ÒËÏÊÃ®ÙËÄÒÇÚÇËÑØÎÑÚÏÑ¦ÌÇÏÔÄÓËÔÇÙÚÕÔÒÏÕËÃÔÇÏÎËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÖÕÒÆÖÒÕÑÎÚßØÈ×ÊÎÝà×ÔÎ
ÓËÚÇÌÕØ¦ÝÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÕß
ÑËÃÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÚÇÏÚÇÓÇÍÔÎÚÏÑ¦
ÖËÊÃÇÑÇÏÕÏÈÃÇÏËÝËÑØÂÐËÏÝÙÚÕÔ
ÒÏÕËÃÔÇÏÓÏÇÖÕÒÆÖÒÕÑÎÇÒÒÎÒËÖÃÊØÇÙÎÚÜÔÓÇÍÔÎÚÏÑ×ÔÖËÊÃÜÔÇÖÄÚÎà×ÔÎÓËÚÇÌÕØ¦ÝÓËÚÕ
ÙÚÁÓÓÇÚÕßÒÏÕßÚÎÔÇÚÓÄÙÌÇÏØ¦ÚÕß¡ËÙÇÌÂÔËÏÇÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÙÚÕÊËÆÚËØÕÑÇÏ
ÚØÃÚÕÑËÌ¦ÒÇÏÕÔÇÓÇÝËÏÙÇÍ¦ÍËÏ

Το βιβλίο Ñ¨TËÇÉ{ÐÉ³iÙ{ÒiÐi×¨Òi³ÈÑ¨Ü.Ó{o~Ño{Ñ³iiÌ³Ñ³i~{³ÒÂÈÐÉÑÌÓÑÙ¨È×Ì¨U{Ñ
tÑTÊÐÜÉ~È~~ËÙÑuÐÓÑ³ÑTÑÓØÖÐÑÉËÑ{ÑÈ³ÌØÌÐ¨×ØÜÑÊ³iØÈÇÖÐÉ ÇÊKÓKÑ{ÑÉÑÈ³Ì
³ÌÐ¨×ÜÑÊ³i×ÉËÜÉ³Ñ{³i³ÑÚÉ¨ÊiÜÉ~³¨ÐÑoi³{~ÊÑ~³{KÜËÑV³×ØÈÐÑØ³ÓÜÉ{ Ü{Ø
ÙÚÕÔÑÄÙÓÕÚÜÔÎÒÏÇÑ×ÔËÑÒ¦ÓÉËÜÔÑÇÏÚÜÔÎÒÏÇÑ×ÔÑÇÚÇÏÍÃÊÜÔ
ÑÄÓÇÄÓÜÝÑÇÏÇÔÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÇÓË
ÖÒÂØÜÝÚÇÓÇÍÔÎÚÏÑ¦ÌÇÏÔÄÓËÔÇ
ÙÚÕÔÒÏÕÊËÔÛÇÐÁØÇÓËÚÃÖÕÚÇ
ÍÏÇÚÕ¦ÒÒÕÓËÍ¦ÒÕÑÕÓÓ¦ÚÏÖÕß
ÁÞËÏÔÇÑ¦ÔËÏÓËÚÎÔÇÒÒÎÒËÖÃÊØÇÙÎÓÏÇÝÎÒÏÇÑÂÝÊÏÇÚÇØÇÞÂÝÓËÚÕ
ÓÇÍÔÎÚÏÑÄÖËÊÃÕÚÎÝÎÝÑÇÏÚÏÝ
ÙßÔÁÖËÏËÝÇßÚÂÝÚÎÝÇÒÒÎÒËÖÃÊØÇÙÎÝÚÕÚØÃÚÕÑËÌ¦ÒÇÏÕÚÕß
ÈÏÈÒÃÕßÓÇÛÇÃÔÕßÓËÍÏÇÇßÚÁÝÚÏÝ
ÙßÔÁÖËÏËÝÙÚÎÔÇÞÔÂÓÖÒËÑÕßÑÑÃÊÇ®ÇÖÄÚÕßÝÇÙÚØÕÔÇÆÚËÝÙË
ÚØÕÞÏ¦ÜÝÚÏÝÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÁÝßÖÕÊÕÓÁÝÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÚÎÝÎÝ

Η πρόγνωση
¬ÕÚÁÚÇØÚÕÑËÌ¦ÒÇÏÕÚÕßÈÏÈÒÃÕßËÃÔÇÏÑÇÚ¦ÚÎÍÔ×ÓÎÓÕßÚÕÖÏÕ

ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÑÇÏÁÔÇÇÖÄÚÇÛÁÓÇÚÇ
ÖÕßÑÇÏÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÚÕßÁÞËÏÔÇ
ÖØÕÙÌÁØËÏÖ¦ØÇÖÕÒÒ¦¬ÕËØ×ÚÎÓÇ
ÇÌÕØ¦ÙÚÕÇÔËÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÔÑÇÏÓË
ÖÕÏÕßÝÚØÄÖÕßÝÓÖÕØÕÆÓËÔÇÖØÕÈÒÁÉÕßÓËÚÏÝÎÒÏÇÑÁÝÑÇÚÇÏÍÃÊËÝ©Ï
Ñ¦ÚÕÏÑÕÏÚÎÝÇÞÔÂÝÓÖÒËÑÕßÑÑÃÊÇÝ
ÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÙÚÇÓÇÚÂÙÕßÔÂÔÇ
ÇÖÕÌÆÍÕßÔÓÏÇÎÒÏÇÑÂÊÏÇÚÇØÇÞÂ
ÇÒÒ¦ÓÖÕØÕÆÔÔÇÖ¦ØÕßÔÚÇÓÁÚØÇ
ÚÕßÝÓËÖÕÒÒÕÆÝÚØÄÖÕßÝÖÕßÓÇÝ
ÖËØÏÍØ¦ÌËÏÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÙÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÑËÌ¦ÒÇÏÕÖØÄÍÔÜÙÎÒÕÏÖÄÔÑÇÏÎÓËÚØÃÇÙÎÚÜÔÙßÔËÖËÏ×Ô
ÚÜÔÎÒÏÇÑ×ÔÑÇÚÇÏÍÃÊÜÔËÃÔÇÏÁÔÇ
ÇÔÕÏÑÚÄÛÁÓÇÑÇÏÁÞËÏÄÓÕÏËÝÃÙÜÝ
ÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÊßÙÑÕÒÃËÝÓËÇßÚÁÝÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÕÏÓËÚËÜØÕÒÄÍÕÏÙÚÎÔÖØÄÈÒËÉÎÚÜÔÇÚÓÕÙÌÇÏØÏÑ×ÔÑÇÏØÏÑ×ÔÌÇÏÔÕÓÁÔÜÔ

¬ÕÚËÒËßÚÇÃÕÑËÌ¦ÒÇÏÕÚÕßÈÏÈÒÃÕß
ÇÔÇÖÚÆÙÙËÏÚÏÝÙÆÍÞØÕÔËÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÑÇÏÚÇÙßÙÚÂÓÇÚÇÖØÄÍÔÜÙÎÝ
ÚÕßÊÏÇÙÚÎÓÏÑÕÆÑÇÏØÕÆ¬ÕÖËØÏËÞÄÓËÔÕÇßÚÕÆÚÕßÑËÌÇÒÇÃÕßÍØ¦ÌËÚÇÏÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÑÇÛ×ÝÙßàÎÚ¦ÓË
ÔÇÖÕÒÆËÔÊÏÇÌÁØÕÔÙÚÕÏÞËÃÕ
ÖÕßËÓÖÒÕßÚÃàËÏÚÕÈÏÈÒÃÕËÃÔÇÏÎ
ÖØÕÙÜÖÏÑÂÊÏÇÊØÕÓÂÚÎÝËØËßÔÎÚÏÑÂÝÖÕØËÃÇÝÚÕßÙßÍÍØÇÌÁÇÙÚÎ
ÓËÒÁÚÎÖÕÒÒ×ÔÖØÕÈÒÎÓ¦ÚÜÔÖÕß
ÖËØÏÍØ¦ÌËÏÙÞÁÙÎÚÕßËØËßÔÎÚÂ
ÙßÍÍØÇÌÁÇÓËÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎËÔÄÝ
ËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÕÆÑÒ¦ÊÕßÊËÃÞÔËÏÚÕÔ
ÚØÄÖÕÖÕßÇÔÇÖÚÆÙÙËÚÇÏÎËÖÏÙÚÂÓÎÓÁÙÇÇÖÄÖÕÒÒ¦ÓÏÑØ¦ÇÒÒ¦ÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÈÂÓÇÚÇ

Ο κ. Λουκάς Βλάχος είναι καθηγητής
Αστροφυσικής στο ΑΠΘ.

¤£¢Ï¢¡Ï¡

¤£Ï£¤

Ï¡

É¹¿Áãº ...
£
Ä»äÏ¾®¿»äÏ¢·ÈÃÃ®Æä

££
ÈÂ¼´½¯ÏÏ

£¤
¸½¸åµÂ°ÀÈÏ

 Ï Ï Ï¥£ÏÃÄ¼äÏåÏÏååÏ
 Ï¤¢ÏÃÄ¼äÏåå
 Ï¥¤£ÏÃÄ¼äÏåå
¼ Â½¸¼´Ï´Â ÃÄ´Ã»äÏÏ¾¸Ä Ï½´¼Ï
Ï¾¸Ä Ïº¿ÆÂ¼å°´Ï½´¼Ï´¼Ç¿°·¼Ïå¸ÏÄÀÈäÏ»ÅÀÀ¼À³ä

¸¿¼½¯Ï°ÃÀ·ÀäÏÎÏ
¤£¢Ï¢¡Ï¡
º°ÀÈÏ»å»ÄÂ°ÀÈÏ Ï
ÄÂ±µÀ¾Àä Ï¸È½ÆÃ°´Ï

£¤ÏÄ»¾ Ï

½»¿ÀÅ¸Ã°´Ï¾®¿»Ï¢·ÈÃÃ®ÆäÏ´°ÉÀÈ¿ÏÀ¼Ï»ÅÀÀ¼À°ÏÆ¾°¿´Ï´ÄÅ´°ÀÈ Ï¸ÆÂº°´Ï¡¼½À¾ ÀÈ
¦ÀÂÀºÂ´¹°¸äÏ¼ÁÂºÀäÏ¢·ÈÃÃ®ÆäÏ½»¿¼½ Ï¡¼±µ»ÏÆ¿ÃÄ´¿Ä¼¿°·ÀÈÏÀÃÄÀ³å¼´Ï¡¼±µ»ÏÆ¿ÃÄ´¿Ä¼¿°·ÀÈ Ï¾®¿»Ï¢·ÈÃÃ®Æä
´®¾´ÏÏÀ³½¾¸äÏ¿·ÂÀ³¾´Ïå¸·À½¾®ÀÈäÏÀÈÃ¼½¯Ï¼å®¾¸¼´Ï¾®¿»Ï¢·ÈÃÃ®ÆäÏÇ¸·¼´Ãå±äÏÆÄ¼ÃåÀ³ÏÄ´³ÂÀäÏ¤ ÂÄ´Â»äÏ
¼·´Ã½´¾°´ÏÀÈÃ¼½À³Ï´¼Ç¿¼·¼À³Ï¦Â¼ÃÄ°¿´Ï¦´Â´¾´å°·ÀÈÏ¼¸Âå»¿®´äÏÈÂ¼´½¯äÏ¡À»å´Ä¼½¯äÏ¾ÁÃÃ´äÏ®½¾´Ï¾¸ÈÅ¸Â°ÀÈ
Η παράσταση έχει την επίσημη έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την Προδημοτική Εκπαίδευση,
και ταξιδεύει σε Νηπιαγωγεία. Την παράσταση έχει παρακολουθήσει και συνιστά ανεπιφύλακτα για τα παιδιά ηλικίας 2-8 ετών,
η Παιδοψυχολόγος Δρ Αριστονίκη Θεοδοσίου. Η παράσταση ταξιδεύει επίσης σε Οργανωμένους Φορείς και Σύνολα.

Χορηγοί:

Χορηγός Επικοινωνίας:
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Θ Ε Α Μ ΑΤΑ

Μικρή... ήττα
στον «Πόλεμο
των Αστρων»
Το τελευταίο μέρος της νέας τριλογίας
δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες
Star Wars: Skywalker
η άνοδος ##

ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ (2019)
Σκηνοθεσία: 0Ç0Ç ÍÐ¨ÑÐØ
Ερμηνείες: ³Ó{Ç{,Ë³ÜÉÍVå³ÑÐ

³¨Ò{KÉ¨V0Ço{Óo~ÑV
$~Ñ¨åÍÇÑ~
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Οταν ÚÕÖÂÍÇÓËÙÚÕÙÏÔËÓ¦ÔÇ
ÊÕÆÓËÚÕÖØ×ÚÕÓÁØÕÝÚÎÝÔÁÇÝÚØÏÒÕÍÃÇÝÚÕßÕÒÁÓÕßÚÜÔÙÚØÜÔ®
ÊÏ¦ÞËÏØÄÝ¬à¬àáÓÖØÇÓÝÕÏ
ÖØÕÙÊÕÑÃËÝÂÚÇÔÓËÍ¦ÒËÝËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄËÖÏÈËÈÇÏ×ÛÎÑÇÔÓË
ÚÕÔÓËØÏÑÇÔÄÙÑÎÔÕÛÁÚÎÔÇÑÇÚÇÌÁØÔËÏÔÇËÖÇÔÇÌÁØËÏÙÚÕÛØßÒÏÑÄ
MYHUJOPZLÑ¦ÚÏÇÖÄÚÕÔÕØÃÚàÏÔÇÒ
ÞÇØÇÑÚÂØÇÚÕßËÑËÃÔÕÔÚÕÔÇÛ×Õ
ØÕÓÇÔÚÏÙÓÄÚÜÔÌÇÔÚÇÙÚÏÑ×ÔÑÄÙÓÜÔÖÕßËÓÖÔËÆÙÚÎÑËÕ¬àÕØÚà
ÕÆÑÇÝÖÏÖÒÁÕÔÇÔÁÊËÏÐËÚÎÔ
§ÚÁÏàÏªÃÔÚÒËáÓÏÇÔÁÇÊßÔÇÓÏÑÂ
ÖØÜÚÇÍÜÔÃÙÚØÏÇÎÕÖÕÃÇÁÓÕÏÇàËÏÑÇÔÂÔÇÍÃÔËÏÕÊÎÍÄÝÚÕßÑÇÏÔÕÆØÍÏÕßÚÇÐÏÊÏÕÆÙÚÇÓÕÔÕÖ¦ÚÏÇ
ÚÎÝÆÔÇÓÎÝ¬ÕÊËÆÚËØÕÌÏÒÓÚÎÝ
ÙËÏØ¦Ý©ÏÚËÒËßÚÇÃÕÏ¬àËÔÚ¦Ï®
È¦ÊÏÙËÒÃÍÕÖÕÒÆÙÚÕÔÃÊÏÕÊØÄÓÕ
ÞÇØÃàÕÔÚÇÝÑÇÏÓËØÏÑÁÝßÖÁØÕÞËÝ
ÙÑÎÔÁÝËÏÊÏÑ¦ÖØÕÝÚÕÌÏÔ¦ÒËÚÕß
ÚØÏÒÕÍÃÇÕÒÕÑÒÎØ×ÔËÚÇÏÇßÚÂ
ÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÊßÙÚßÞ×ÝÄÞÏÓË
ÚÕÔÚØÄÖÕÖÕßÇØÓÄàËÏÙËÇßÚÄÚÕ
ÚÄÙÕÌÏÒÄÊÕÐÕÖØÄÚàËÑÚ
©áÓÖØÇÓÝÈØÃÙÑËÚÇÏÐÇÔ¦ÖÃÙÜÇÖÄÚÎÔÑ¦ÓËØÇËÔ×ÕÏÍÔÜÙÚÕÃÇÖÄÚÏÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝÚÇÏÔÃËÝÂØÜËÝÖÒÎÙÏ¦àÕßÔÙÚÎÔÚËÒÏÑÂ
ÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÖÕßÛÇÕÒÕÑÒÎØ×ÙËÏ
ÚÎÔÙ¦ÍÑÇÚÜÔÑ¦ÏÍÕßÕÑËØÁÞÕÔÚÇÝÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔÁÔÇÔÙÇ-

ΡΙΚ1

0U¸¸d®¸ÆÆÆ

ΡΙΚ2

ÚÇÔÏÑÄÇÔÚÃÖÇÒÕÖÕßÌÚ¦ÔËÏÇÖÄ
ÚÕÖÇØËÒÛÄÔÍÏÇÔÇÚÕßÝÙÚÕÏÞËÏ×ÙËÏ¬ÕÖØÄÈÒÎÓÇÜÙÚÄÙÕËÃÔÇÏ
ÖÜÝÇßÚÂÚÎÌÕØ¦ÔÏ×ÛËÏÑÇÔËÃÝ
ÖÜÝÈÒÁÖËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÁÔÇÇÖÄ
ÚÇÇÁÔÇÇÙÃÑÕßËÒÚÜÔÑÊÏÑÎÚ×Ô®¶ÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÄÞÏÚÇÑÇÒÆÚËØÇÇÖÄÇßÚ¦¶ÑÇÏÄÞÏÚÕÔÄÒËÓÕÚÜÔÙÚØÜÔ®¡ÕÏ¦àËÏÙÇÔÎ
§ÚÃÙÔËáÎÕÖÕÃÇÐÇÔÇàÜÔÚ¦ÔËÉË
ÚÕÙÆÓÖÇÔÚÕß:[HY>HYZ®ÓËÚ¦
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Ì~Ü{Ó{Ü{Ò³{
EIΔHΣEIΣ
¦>v>¦²-vÀ
v>²©vÀ
ÑÇË¯x¦x}²_w 
Û{~{³{~ÊÉ~ÐÊ
$Ù¨ÌÐØÓTÉ{
³iÙ{~Ê{³¨ËÑw 
EIΔHΣEIΣ - (E)
åÚÜi³{~ÊÈ¨{Ñ~Êw 

Ενα διαφορετικό ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ

${0Ò~~{w 
Ð{~ÊÉ{¨Ò
X¤¦x_X©
ÑoÉ{¨{~Ì©vÀ
ÑÇËÈ
)ÈTÑoo{~ÊÉ~ÐÊÐÉ
³i0Ñ³{ÒÑ.³É×ÑËÙÈ
1ÑoËÉ{³iØ
ÜÈ~Ñ³{~ËÑØw 
Ð{~ÊÉ{¨ÒVÐÉ³ÈØ
(ÑÖÜÑÍ~ÒÜiVÑ{Ü{~Ê
åÙ¨Ë³ÈV~Ò
È¨Ò³ÉoÉ{³Ì{w 
Ð{~ÊÉ{¨Ò
º_©©Ã>n_w 
0iÜÉÑ{TËÙ{
.³iÈoÉ{ÒÐÑØ¨ÉÑ{Ù{Òj
)ÈTÑoo{~ÊÉ~ÐÊÐÉ
³.Ö¨(ÑÑÙÌÈÜ
{Ñ³~ÑÜÌÈw 
Ñ³¨{~ÊÉ~ÐÊÐÉ³i
å×¨ÙË³iÉ¨oËÈ
Ã¦º© >²xnÝÀ>¦X© 
Û{Ñ×{ÐÌØ
/v_7xR_k¦__R_w 
È{~Ì²>_²©vÀ
Γεγονότα σε συντομία
/v_7xR_k¦__R_
.ÈÓTÉ{Ñ
Τομές στα γεγονότα
/v_7xR_k¦__R_V7
0ÉÜ{~ÌØ
È{~Ì²>_²©vÀ
Γεγονότα σε τίτλους
°ÜÜÑÜÌo{ÑÚ~É{ÉÑÒ
È¨{Ñ~Ê~Ð{~ÊÉ{¨Ò
ÑÇËÈw 
)ÈTÑoo{~ÊÉ~ÐÊÐÉ
³i0Ñ³{ÒÑ.³É×ÑËÙÈ
{³¨×Êw 
Û¨ÑÐÑ³{~ÊÉ{¨Ò
.É×Ì³~Ì~~{w 
{{~ÊÉ{¨Ò

CAPITAL
07.35
08.30
10.10
11.50
14.00
15.10

17.00
19.15

21.00
23.00
01.30


/iÜÉÑo¨Ò
¨{³ÈoÉ{Ò³{~i³Ñ{ËÑ
:Ói³Ñ{ËÑ
:Ói³Ñ{ËÑ
/iÜÉÑo¨Ò
¨{³ÈoÉ{Ò³{~iÉÈÜoËÑ
Û¨ÑÐÑ³{~Ê³Ñ{ËÑ
/iÜÉÑo¨Ò
¨{³ÖoÉÑ³Ë³{
å{ÚiÐÑ³{~Ê³Ñ{ËÑ
¨{³ÈoÉ{Ò³{~i³Ñ{ËÑ
:Ói³Ñ{ËÑ
¨{³ÈoÉ{Ò³{~i
~Ñ³Ñ³¨×Ê

TV PLUS
06.50
09.40
11.00
13.05
14.40
15.05
16.00
18.00
18.30
20.00
20.30
21.25
22.25
00.10
03.45

0U¸¸¸lÆÆÆ

(Ñ{Ù{~ÊÇi
} >²w 
0iÜÉÑo¨Ò
Ìo{ÑÓÑw 
/¦>¿_ºxX_
0ÑÂËÙ{oÉÖÉV
0iÜÉÑo¨Ò
EIΔHΣEIΣ
tx¿_u
EIΔHΣEIΣ
{ÑÒ³ÑÓ{w 
0³ÑÂËÙ{³iØÇÊØV
:Ói³Ñ{ËÑ
:ÓÉØÉ{¨ÓØ
7xX_x©

SMILE TV
12.00 
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00

0U¸ll¬¬l¬¬

0U¸l¬l¸®

!nnÃB/v_R}¦>Rv_©
->H¦x>
Ýn_©¦x_X©
_xXx
xx_©
<xnÝX-v>¦}
²Ã
>Ã>/v___
_xXx
Horseland
+>HHxX©V
&ºÃÃ&R}_²
!nnÃB/v_R}¦>Rv_©
The Owl
Popples
x²²_¦¦R_
xnxº©x

MOVIES BEST

21.00
08.45
10.25
12.10
13.40
15.15
17.20
19.05
21.00
23.00

00.45
02.20
03.55


Rv>²_X
+º/v_/xX_
-ÀxnÝÀ>Ã
_n_X!k->¦x>
xX>Å_
_n>_>¿_Ã
&ºRvxn_¦Ã
->©v
Rv>²_X
-_Rº_©²¦
Ãx©©xn
Ý_¦>xX¤©/>_
>¿_©²
xx>x¦_
Ã©ºH

GREEK CINEMA

20.05 $ÐÒo~ÑØÐÉ³³¨Ë~È~Ü
05.45
07.25
09.00
10.30

12.10
13.40
15.25
17.05
18.35
20.05
22.00

23.45
01.15

02.50

ÑÑ³ÉË~¨Ë³{
Ñ×³{³{~ÌØ
$ÉÚÉ¨ÌÜi~³Ø
å¨{³³ÓÜiØ
É{ÌÜÑ{Ø
¨ÑËÑ³åÚi
0Ñm~ÑÜÒ³{Ñ
$~ÌÐØ³¨ÉÜÒÚi~É
¬ÐÓ¨ÉØÓÐÑ³Ñ
(¨ÌÑÜiÐiÐÓÑ
$ÐÒo~ÑØÐÉ³³¨Ë~È~Ü
Ò³{~È¨ÑÐÓÑ
ÑÜ{~Ò¨{Ñ
0³ÉÐÉÜÌ~ÈÜ
0ÓÉ¨É{ØÖ×ÉØ
~Ñ{ÓÑØoÑÐ¨ÌØ
Ñ{ÙÉ{ÜÌØ~Ñ{³ÜÐi¨ÌØ
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ΙΔΕΕΣ

Συνεχίζοντας την παράδοση της «Κ»
Τέσσερις δημοσιογράφοι της εφημερίδας –και συγγραφείς ταυτόχρονα– κρίνουν ο ένας το βιβλίο του άλλου

Μ.Κ

ΤΑΣΟΥΛΑ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

Οι πόλεις μας
με άλλη ματιά
Πότε ÓÏÇÖÄÒÎËÃÔÇÏÄÓÕØÌÎÑÇÏÖÄÚË
¦ÙÞÎÓÎ"ÕÏËÝÙÚÇÛËØÁÝÂÓËÚÇÈÒÎÚÁÝÚÕÕØÃàÕßÔ" ÏÇÔÕÏÖÄÒËÏÝËÃÔÇÏ
ÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÃÚÕßÝÚÏÙÎÓÇÃÔËÏÚÕÁÔÇ
ÂÚÕ¦ÒÒÕÍÏÇÚÕßÝÑÇÚÕÃÑÕßÝÚÕßÝ"
ÑÁÌÚÕÓÇÏÇßÚ¦ÐËÌßÒÒÃàÕÔÚÇÝÚÕ
ÈÏÈÒÃÕÚÕß§ÃÑÕßÇÚÄÖÕßÒÕß©ÖÕß
ÑÇÏÔÇÚÇÐÏÊÁÉÜ!ËØÖÇÚ×ÔÚÇÝÙË
ÖÄÒËÏÝ®ËÑÊÄÙËÏÝ¡ËÚÇÃÞÓÏÕÑÇÏÚÕÔ
ÌÇÔÚ¦àÕÓÇÏÔÇÖËØÏÊÏÇÈÇÃÔËÏÚÕßÝ
ÊØÄÓÕßÝÚÎÝ¦ÚØÇÝÚÜÔ¬ØÏÑ¦ÒÜÔ
ÂÚÎÝ¢Ò×ØÏÔÇÝÓËÚÕÙÇÑÃÊÏÄÚÕß
ÖËØÇÙÓÁÔÕÙÚÕÔ×ÓÕÚÎÌÜÚÕÍØÇÌÏÑÂÓÎÞÇÔÂÚÕßÙÚÇÞÁØÏÇ¶¦ÕÑÔÕÝ
ÖËØÏÎÍÎÚÂÝÙÚÎÞ×ØÇÚÕß¬ÏÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÊËÏ¦ØÇÍË"¬ÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÄÖÜÝÚÎÔÖØÜÚÕÇÔÚÃÑØÏÙËÜÝÖÇÏÊÃ
ÇÖÄÚÎÔÖÃÙÜÛÁÙÎÚÕßÇßÚÕÑÏÔÂÚÕß
ÚÕßÖÇÚÁØÇÚÕß"©§ÃÑÕÝÙÚØÁÌËÏÚÕÔ
ÌÇÑÄÚÕßÙËÊØÄÓÕßÝÑÇÏÖÒÇÚËÃËÝ
ÙËËÚÕÏÓÄØØÕÖÇÙÖÃÚÏÇËÍÑÇÚÇÒËÒËÏÓÓÁÔÇËØÍÕÙÚ¦ÙÏÇÑÇÏÞÕØÚÇØÏÇÙÓÁÔËÝÇßÒÁÝÔÇÖÇÒÏÄÑÇÌËÔËÃÕ
ÁÔÇÓÖØÕÆÔÚàÏÔÕØÄÖÚØÕÁÔÇÖÒÎÍÜÓÁÔÕÇÑØÕÑÁØÇÓÕÍÃÔÕÔÚÇÏÇÌÕØÓÂÍÏÇÓÏÇÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÂÇÌÂÍÎÙÎ
ÄÖÕßÚÕÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÄÇÖÄÛËÓÇÚÎÝ
Þ×ØÇÝÙßÔÊÏÇÒÁÍËÚÇÏÓËÚÎÔÙßÞÔ¦
Ñ¦ÑÏÙÚÎÕÏÑÏÙÚÏÑÂËÐÁÒÏÐÎÎÇÙÚÏÑÂÇÔÇÍÁÔÔÎÙÎÚÕß¡ËÙÕÖÕÒÁÓÕß
ÓËÚÇËÍÑÒÂÓÇÚÇÚÎÝÇÔÚÏÖÇØÕÞÂÝ
¡ÁÙÇÇÖÄÇßÚÂÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎ
ÓËÚÕÖØÜÚÕÍËÔÁÝÚÕÜØÇÃÕÑÇÏÚÕ
¦ÙÞÎÓÕÍÃÔÕÔÚÇÏÇÔÚÏÒÎÖÚ¦ÜÝÈÃÜÓÇËÔÁÞËÏÙÎÓÇÙÃÇÇÔÕÏÖÄÒËÏÝ
ËÃÔÇÏÄÓÕØÌËÝÂÄÞÏ¬ÇÙÚËØËÄÚßÖÇ

ΞΕΝΙΑ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

ØÇÍÃàÕßÔÒÒÕÆÖÁÌÚËÏÚÕÈ¦ØÕÝ!
ÙÚÎÔÇÔ¦ÑÒÎÙÎÙÚÎÔËÖÇÔÇÙÆÔÊËÙÎÙÚÎÔËØÓÎÔËÃÇ©§ÃÑÕÝÓÇÝÊËÃÞÔËÏÚÎÔÕÓÕØÌÏ¦ÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÖÄÒËÜÔÞÜØÃÝÔÇÚÎÔÇÖÕÛË×ÔËÏÊËÔ
ÌÚÏ¦ÞÔËÏËÏÑÕÔÕÙÚ¦ÙÏ ÇÚÇÍØ¦ÌËÏ
ÚÎÔÇÙÞÂÓÏÇÚÕßÝÞÜØÃÝÔÇÚÎÔËÏØÜÔËÆËÚÇÏÇÒÒ¦ÖØÕÙÖÇÛ×ÔÚÇÝÔÇ
ÚÎÔÑÇÚÇÔÕÂÙËÏ¦àËÏÚØßÌËØ¦ÚÕ
ÞÁØÏÚÕßÖ¦ÔÜÙÚÇÙÎÓ¦ÊÏÇÚÕßÝ¶
ÇÖÄÚÕÔÞØÄÔÕÂÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ
 ÇÆÙÏÓÕ®ÙÚÕÚÇÐÃÊÏÚÕßËÃÔÇÏÎ
ÇÍ¦ÖÎÚÕßÍÏ»ÇßÚÄÔÚÕÔÚÄÖÕ

Αποκρυπτογραφώντας
τη σιωπή και το τραύμα

ΗΛΙΑΣ ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Με αφορμή έναν φίλο
που «έφυγε» νωρίς
Υπάρχει Ñ¦ÚÏÇÖÇÚÎÒ¦ËÒÇÌØÆÙÚÎÔ
ËÖÏÌ¦ÔËÏÇÚÜÔÄÙÜÔÙßÓÈÇÃÔÕßÔÙË
ÇßÚÄÚÕÖØ×ÚÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÖÕß
ÁÍØÇÉËÎÁÔÏÇ ÕßÔÇÒ¦ÑÎÁÈÇÏÇ
Ñ¦ÚÜÇÖÄÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÎÏÙÚÕØÃÇÙÚÕ©ÐßÍÄÔÕ®ËÑÊÄÙËÏÝÄÒÏÝËÑÑÏÔËÃÇÖÄÑ¦ÚÏÖÕÒÆÙÕÈÇØÄ!
ÓÏÇÇÖ×ÒËÏÇÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕËÔÄÝÌÃÒÕß
ÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÇßÚÕÆÖÕßßÖÕÚÃÛËÚÇÏÄÚÏËÃÔÇÏÚÕÇÖÇÆÍÇÙÓÇÚÎÝ
ËÒÒÎÔÏÑÂÝÎÊÕÔÂÝÑÇÒÕÖÁØÇÙÎÝ
ÑÇÏÌßÙÏÑ¦ËßÒÕÍÎÓÁÔÎÝËÒÇÌØÄÚÎÚÇÝ!ÚÜÔÔËÇÔÏÑ×ÔÑÇÒÕÑÇÏØÏÔ×Ô
ÊÏÇÑÕÖ×ÔÙËÔÎÙÃ ¦ÚÜÒÕÏÖÄÔÇÖÄ
ÇßÚÄÚÕÇÔ¦ÒÇÌØÕÇÔÁÓËÒÕÇËØ¦ÚÕ
ÙÑÎÔÏÑÄÁÞÕßÓËÓÏÇÇÖØÕÙÊÄÑÎÚÎ
È¦ÔÇßÙÎÓÆÎÙÎÙÚÎàÜÂÇÖÒ×ÝÕÏ
ÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝÊËÔÚÕÂÐËØÇÔÚÄÚËÖÇØÁÇÞ¦ÔËÏÁÔÇÔ¶ÑÇÚ¦ÚÇ
ÛØßÒÕÆÓËÔÇ¶ÞÇØÏÙÓÇÚÏÑÄÄÓÕØÌÕ
ÑßØÃÜÝÇÍÁØÇÙÚÕÌÃÒÕÕÕÖÕÃÕÝÊËÔ
ÛÇÉÎÛËÃÖÕÚÁÙÚÎàÜÂÊËÔÛÇÁÞËÏ
ÖÕÚÁÑÇÓÃÇÚØÏÈÂÊËÔÛÇÖ¦ØËÏËÆÙÚÕÞËÝÂ¦ÙÚÕÞËÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÊËÔÛÇ
ËÍÑÒÜÈÏÙÚËÃÑÇÏÊËÔÛÇÓËÃÔËÏÓÄÔÕÝ
ÂÇÊÏÑÇÃÜÚÕÝÇÒÒ¦ÛÇÖÇØÇÓËÃÔËÏ
ÍÏÇÖ¦ÔÚÇÔÁÕÝ¦ÌÛÇØÚÕÝÑÇÏÜØÇÃÕÝÙÚÏÝÓÔÂÓËÝÄÒÜÔ
ÃÑÕÙÏÖËØÃÖÕßÞØÄÔÏÇÇØÍÄÚËØÇÑÇÏËÔÄÉËÏËÔÄÝ¦ÚßÖÕßÓÔÎÓÕÙÆÔÕßÙÚÕÔÚÄÖÕÚÕßÊßÙÚßÞÂÓÇÚÕÝÕÏÖÇÒÇÏÕÃÌÃÒÕÏÓÇàÃÓËÚÇ
ÖÇÏÊÏ¦ÚÕßÝÖÒÁÕÔÑßØÃÜÝÄÓÜÝÓÇàÃ
ÓËÚÇÈÇØÃÊÏÇÚÕßÞØÄÔÕßÑÇÏÚÜÔ
ËÖÏÒÕÍ×ÔÂÓÎËÖÏÒÕÍ×ÔÚÕßÝÐÇÔÇàÕÆÔÚÕÖÇØÄÔÓÁÙÇÇÖÄËÑËÃÔÎ
ÚÎÔÑÕÓÈÏÑÂÖÇØËÒÛÕÔÚÏÑÂÙÚÏÍÓÂ
ÚÎÝÇÖÕÑÕÖÂÝÓËÚÎÔËÇÔÏÑÂÇÌÁÒËÏÇÑÇÏÇÔËÓËÒÏ¦ÏÇØÛØ×ÔÕÔÚÇÝ
ÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚÇÚÇÁÔÇÔÙßÔËÑÚÏÑÄÇÌÎÍÎÓÇÚÏÑÄÏÙÚÄÓÁÙÇÇÖÄÚÏÝ
ÕÖÚÏÑÁÝÍÜÔÃËÝÚÜÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑ×Ô
ÖØÕÙ×ÖÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏÚÜÔÇÖÕÍÄÔÜÔ
ÚÕßÝÑÇÛ×ÝÚÇÖÇÏÊÏ¦ÌÜÚÃàÕßÔÚÎÔ
ÚÇßÚÄÚÎÚÇÚÕßÍÕÔÏÕÆÓËÚÕÊÏÑÄ
ÚÕßÝÚØÄÖÕÎÁÔÏÇÇÖÕÖËÏØ¦ÚÇÏ
ÚÕÓËÍ¦ÒÕ¦ÒÓÇÖØÕÝÚÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÇÖÕÚßÖ×ÔÕÔÚÇÝÇÔ¦ÍÒßÌÇ
ÓÏÇÇÈ¦ÙÚÇÞÚÎËÒÇÌØÄÚÎÚÇÚÎÝ
ÆÖÇØÐÎÝ®ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÎÝÇÌÛÕÔÃÇÝÚÜÔ» ZÇÒÒ¦ÑÇÏÙËÇßÚÂÚÎÝ
ÑØÃÙÎÝÓÇÇÖÄÑ¦ÚÜËÒÒÕÞËÆËÏÊÏ-

ΓΙΟΥΛΗ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

Η πρώτη ÇÔÚÃÊØÇÙÎÚÕßÇÔÇÍÔ×ÙÚÎ
ÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏÓÏÇÍÑØÏÓ¦ÚÙÇÖÕß
ËØÓÎÔËÆËÚÇÏÜÝ! ÇÒ¦Ú×ØÇÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÏÙßÍÍØÇÌËÃÝßÒÕÍÕÆÔ
ÚÇÍÁÔÏÇÚÕßÝ®©ÓÜÝÙÚÇÑËÃÓËÔÇÖÕßÁÍØÇÉÇÔÕÏÚÁÙÙËØÏÝÙßÔ¦ÊËÒÌÕÏÙÚÎÔ ®ÕÁÔÇÝÍÏÇÚÕÔ¦ÒÒÕÔÕÁÔÇÝÍÏÇÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕß¦ÒÒÕß
ÈÒÁÖËÏÝËÏÒÏÑØÃÔËÏÇÙÚÎÔÇÖÕÚÃÓÎÙÎËÑÚÃÓÎÙÎÍÏÇÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
©§ÃÑÕÝÇÚÄÖÕßÒÕÝÎ¬ÇÙÕÆÒÇ
ÖÚÇÑÕÃÒÎÎÁÔÏÇ ÕßÔÇÒ¦ÑÎÑÇÏ
ÕÒÃÇÝ¡ÇÍÑÒÃÔÎÝÁÞÕßÔÁÔÇÑÕÏÔÄÓËÚÇÐÆÚÕßÝ!ÑÇÚÇÍØ¦ÌÕßÔ¡Ë
ÚÕÔÚØÄÖÕÚÕßÕÑÇÛÁÔÇÝÌßÙÏÑ¦
ÇØÇÚÎØÕÆÔËÖËÐËØÍ¦àÕÔÚÇÏÓËÚÇÈÕÒÃàÕßÔÚÇÍËÍÕÔÄÚÇÃÔÇÏÖØ×ÚÇ
ÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÏÖÕßÙßÔßÖ¦ØÞÕßÔ
Ñ¦ÚÜÇÖÄÚÎÔÃÊÏÇÙÚÁÍÎÚÎÝ ®
ÓÏÇÝËÌÎÓËØÃÊÇÝÓËÏÙÞßØÂÖÇØÕßÙÃÇÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÍØ¦ÓÓÇÚÇÖÕß
ÇÔÁÊËÏÐËÑÇÏÌÏÒÕÐÁÔÎÙËÙÎÓÇÔÚÏÑ¦
ÕÔÄÓÇÚÇÚÎÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝ¬ÎÔÖÇØ¦ÊÕÙÎÇßÚÂÙßÔËÞÃàÕßÔÕÏÚÁÙÙËØÏÝ
ËÑÒËÑÚÕÃÙßÔ¦ÊËÒÌÕÏ ÇÏÊËÔËÃÔÇÏ
ÕÏÓÄÔÕÏÒÒÕÏÁÞÕßÔÖØÕÎÍÎÛËÃÑ¦ÖÕÏÕÏÙßÓÖÕØËÆÕÔÚÇÏÑÇÏßÖ¦ØÞÕßÔ
ÑÏËÑËÃÔÕÏÖÕßÛÇÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔ

Τασούλα Επτακοίλη, ÜËÑØÑo~ÜËiØV Ë~ØÑ³ÌÈÜØ~Ñ{:Ó{ÑÈÑÜÒ~i³Ño¨Ñ×ÉËÑ³iØtu

Tα εξώφυλλα ³K{KÜËt$È~Ñ{Ñ³ÑÂ{ÙÓU(É¨Ñ³³ÑØÉ¸mÌÜÉ{Øu³È Ë~ÈÑ³ÌÈÜÈVt$ÂÈoÌu
³iØ:Ó{ÑØÈÑÜÒ~iVtÓ¨ÐÑ³ÑÓ¨Ñu³iØ0ÑÖÜÑØ ³Ñ~ËÜi~Ñ{t ËÐÑ{ÌÑÓTÂÉTÒÉ{u³È ÜËÑÑo~ÜËi
ÇØÑ×ÝÁÔÇÇÍÑ¦ÛÏ!ÖÕÏÕÝÁÞÇÙËÙÚ»
ÇÒÂÛËÏÇ" ÇÏÖÕÏÕÝÑÁØÊÏÙË"ßÚÄÝ
ÖÕßÞ¦ÛÎÑËÔÁÕÝÑÇÏÜØÇÃÕÝ"ßÚÄÝ
ÊÎÒÇÊÂÖÕßËÔÚÁÒËÏÊËÔÁàÎÙËÖÕÚÁ"
½ÄÒÕÏËÓËÃÝÖÕßàÂÙÇÓËÖÕßÖÒÎÍ×ÙÇÓËÑÇÏÓÇÝÖÒÂÍÜÙÇÔ"ßÔÇÓÏÑÄÖØ×ÚÕÈÂÓÇÇÖÄÓÏÇÙßÍÍØÇÌÁÇ
ÖÕßÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÍÔÜØÃàËÏÑÇÒ¦ÚÕ
ÓßÙÚÏÑÄÚÎÝØÁÕßÙÇÝÇÌÂÍÎÙÎÝÑÇÏ
ÚÎÝßÖÕÊÄØÏÇÝÙßÍÑÃÔÎÙÎÝ

ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ενα μη προβλέψιμο
μυθιστόρημα
Σαν μια ÞËÏØÕÔÕÓÃÇËÔÊÕÙÑÄÖÎÙÎÝÑÇÏ
ËÐÜÙÚØÁÌËÏÇÝÚÇßÚÄÞØÕÔÇÚÕ ÁØÓÇÙÚÕÔÇÁØÇ®ËÑÊÄÙËÏÝ ÇÙÚÇÔÏ×ÚÎËÃÔÇÏÁÔÇÝÇÔÛØÜÖÕÍËÔÂÝÞ¦ØÚÎÝ
ÖÕßÇÖÒ×ÔËÚÇÏÇØÍ¦ÙÇÔÓËÒ¦ÔÏÙË
ÞÇØÚÃÑÇÏÇÞÔÕÌÁÍÍËÏÙÚÕÌÜÝ¬ÕÔÁÕ
ÈÏÈÒÃÕÚÎÝ¬ÇÙÕÆÒÇÝÖÚÇÑÕÃÒÎËÃÔÇÏ

ÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÄÞÏÇÖÄÚÇÖØÕÈÒÁÉÏÓÇÄÞÏÇßÚÕÔÄÎÚÕÜÝÖØÕÝÚÎÊÕÓÂ
ÂÚÎÙÆÒÒÎÉÎÞËÏÙÖÕÔÊÆÒÕßÝÑÇÏ
ÇØÛØ×ÔËÚÇÏÍÆØÜÇÖÄÚÇÖØÄÙÜÖÇ
ÓÏÇÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÙËÈ¦ÛÕÝÞØÄÔÕß
ÊÏ¦ÓÁÙÕßÚÜÔÊËÑÇËÚÏ×ÔÖ¦ÔÜÙÚÕ
Ù×ÓÇÚÎÝÞ×ØÇÝÇÖÄÚÎ¦ÓÕ×ÝÚÕÔ
ËÏØÇÏ¦ÑÇÏÚÇÈÕßÔ¦ÚÎÝÒÈÇÔÃÇÝ
×ÝÚÇßÖËØÜÑË¦ÔÏÇÚÎÝÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎÝ¬ÇÙÕÆÒÇÖÚÇÑÕÃÒÎÓÇÝÊÃÔËÏ
ÓÃÇÏÓÖØËÙÏÕÔÏÙÚÏÑÂÙßÒÒÕÍÏÑÂÖØÕÙÜÖÕÍØÇÌÃÇÖÕÒÒÇÖÒ×ÔÇÔÇÍÔ×ÙËÜÔÓË¦ÐÕÔÇÚÎÔÉßÞÏÑÂÚÕÓÕÍØÇÌÃÇ
ÚÜÔÎØ×ÜÔÖØÄÙÜÖÇÓËÙ¦ØÑÇÑÇÏ
ÇÃÓÇÖØÄÙÜÖÇÖÕßÙßÔÇÔÚÏ×ÔÚÇÏÙË
ÑÕØßÌ×ÙËÏÝÓËÚÇÈÕÒÂÝ¬Õ ÁØÓÇ
ÙÚÕÔÇÁØÇ®ËÃÔÇÏÓÏÇÇØÓÕÒÕÍÎÓÁÔÎ
ËÐÕÓÕÒÄÍÎÙÎÓÏÇÙÖÕßÊÂÙÚÕÓÆÞÏÕ
ÑÇÏÓÏÇËÒËÍËÃÇÙÚÕ¦ØØÎÚÕÑËÃÙË
ÇßÚÄÚÕÙÎÓËÃÕÑÇÓÖÂÝÎ¬ÇÙÕÆÒÇ
ÖÚÇÑÕÃÒÎÓÏÒ¦ËÏÍÏÇÚÕÇÔÕÓÕÒÄÍÎÚÕÑÇÏÚÕÎÓÏÊÏ¦ÌÇÔÕËÓÈÇÛÆÔËÏ
ÙÚÕßÝÑØÇÊÇÙÓÕÆÝÚÎÝÓÏÇÝËÑËÃÔÎÝ

ÙÚÏÍÓÂÝÄÚÇÔÑ¦ÚÏÇÒÒ¦àËÏÙÞËÊÄÔ
ÚËÒËÙÃÊÏÑÇ
ÇØÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝÚÎÍØÇÌÂÚÎÝ
¬ÇÙÕÆÒÇÝÖÚÇÑÕÃÒÎËÊ×ÑÇÏÇØÑËÚ¦ÞØÄÔÏÇËÑÈ¦ÒÒÕÔÚÇÝÖÒÁÕÔÙÚÕ
 ÁØÓÇÙÚÕÔÇÁØÇ®ÙÚÁÑÕÓÇÏÓÖØÕÙÚ¦ÙËÓÏÇÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÙßÍÑÏÔÎÚÏÑÂÝËÔÚÏÓÄÚÎÚÇÝÇÌËÚÎØÃÇÚÎÝ
ÍØÇÌÂÝÇßÚÕÆÚÕßÈÏÈÒÃÕßÓÕÏ¦àËÏ
ÔÇËÃÔÇÏÓÏÇÇÔ¦ÍÑÎÓÁÙÇÇÖÄÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÚÕÈÃÜÓÇÎÓÇØÚßØÃÇÑÇÏÎ
ÓßÛÕÖÒÇÙÃÇÊÏÇÖÒÁÑÕÔÚÇÏÙËÓÏÇ
ËÔÏÇÃÇÇÌÂÍÎÙÎ©ÞØÄÔÕÝÕØÃàËÚÇÏ
ÓËÔÇÒÒ¦ÎÙÂÓÇÔÙÂÚÕßÊËÔÁÞËÏ
ÑÇÏÚÄÙÎÙÎÓÇÙÃÇ©ÏÂØÜËÝÙßÓÖÒÁÕßÔÖØÕÝÓÏÇÑÕÏÔÂÖØÕÙÜÖÕÍØÇÌÃÇ
¡ÁÙÇÇÖÄÚÎÔÖÕÒßÖÒÕÑÄÚÎÚÇÚÎ
ÓÕÔÇÊÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÚÎÔÖÕÏÑÏÒÃÇÎ
¬ÇÙÕÆÒÇÖÚÇÑÕÃÒÎÓÏÒ¦ËÏÍÏÇÚÎÔ
ÚØÇÍÜÊÃÇÑÇÏÚÕÓËÍÇÒËÃÕÚÕßÇÔÛØ×ÖÕßÚÎÝÙßÔÛÂÑÎÝÖÕßÞÜØÃÝ
ÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙÎÓËÚÇÈ¦ÒÒËÏÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÙËÓÂÚØÇÎØÜÏÙÓÕÆ

Οταν ÕÒÃÇÝ¡ÇÍÑÒÃÔÎÝÓÕÆËÃÖË
ÄÚÏÚÕÔÁÕÚÕßÈÏÈÒÃÕ¶ÃÓÇÏÄÙÇ
ÁÞÜÐËÞ¦ÙËÏ®ËÑÊÄÙËÏÝ¡ËÚÇÃÞÓÏÕ¶
ÇÌÕØ¦ÚÎÊÕÒÕÌÕÔÃÇÚÕßÖÇÖÖÕÆ
ÚÕßÇÖÄÚÎÔ©ÙÚÕÍØÃÔÏÕÙÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßËÓÌßÒÃÕßÖÕÒÁÓÕß
ÚØÄÓÇÐÇ¢ÕÈÂÛÎÑÇÄÚÏÛÇÊÏÞ¦ÙËÏ
ÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÑÕÏÔÄÑÇÏÛÇÊ×ÙËÏÚÎÔ
ËßÑÇÏØÃÇÙÚÎÔËÛÔÏÑÄÌØÕÔÇËÐÏ¦
ÔÇÖÇÔÎÍßØÃÙËÏÓÃÇÔÁÇÔÃÑÎÑÇÚ¦
ÚÎÝÓÕÔÕÖ×ÒÎÙÎÝÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÚÕß
ËÓÌßÒÃÕßÇÖÄÚÎÔØÏÙÚËØ¦©ÚÏÛÇ
ÇÔÇÒ¦ÈËÏÚÕÁØÍÕËÔÄÝÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÕÆÇÔÇÛËÜØÎÚÏÙÓÕÆ
©¡ÇÍÑÒÃÔÎÝÙÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕßÑ¦ÔËÏÇÑØÏÈ×ÝÚÕÇÔÚÃÛËÚÕËØÏÍØ¦ÌËÏÚÕÚØÇÆÓÇÄÞÏÓÄÔÕÓËÄØÕßÝ
ÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÝÄÖÕßÎÏÊËÕÒÕÍÃÇ
ÍÃÔËÚÇÏÙÞËÊÄÔÖØÄÙÞÎÓÇÍÏÇÚÕßÝ
ÓÏÑØÕÆÝÚÕÖÏÑÕÆÝËÓÌßÒÃÕßÝÇÒÒ¦ßÖÕÍØÇÓÓÃàËÏÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÑÇÏ
ÚÎÔÚßÞÇÃÇÊÏ¦ÙÚÇÙÎÚÜÔÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑ×ÔÚØÇÍÜÊÏ×Ô©ÖÇÖÖÕÆÝ
ÚÕßÒÃÇËÃÞËÇÖÕÞÜØÂÙËÏÇÖÄÚÕÔ
ÒÃÍÕÖØÕÚÕÆÊÕÒÕÌÕÔÎÛËÃ
ÙÜÝÚÕÖÏÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÙÚÕÏÞËÃÕ
ÚÕßÈÏÈÒÃÕßËÃÔÇÏÎÙÏÜÖÂÙÏÜÖÂÖÕßÑßØÏÇØÞËÃÙÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏÇ
ÍÆØÜÇÖÄÚÕÚØÇÆÓÇÚÕ¦ÌÇÚÕÙßÓÈ¦Ô¬ÕÙÞÂÓÇÇßÚÄÚÎÝÙÏÜÖÂÝ
ÚÎÔÕÖÕÃÇÑÇÒËÃÚÇÏÔÇÒÆÙËÏÕËÍÍÕÔÄÝÓÁÙÇÇÖÄÚÎÔÇßÚÕÙÞÁÊÏÇ
ÏÙÚÕØÏÑÂÁØËßÔÇÚÕÙßÔÇÔÚ¦ÓËÑÇÏ
ÙÚÕßÝ²ÇÓÁÔÕßÝ®ÚÕß§Ú¦ÔÏËÒ¡ÁÔÚËÒÙÕÔËÑÊÄÒÏÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÙÚÕ
ÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÏÑÄÁØÍÕÚÕßÏÙÚÕØÏÑÕÆ
¡ÇØÑ¡Çà¦ÕßËØ©ÙÇÊËÔËÃÖËÝ®
ËÑÊÍØÇ¡ÁÙÇÇÖÄÚÎÔÇÔÇàÂÚÎÙÎÇßÚÕÖÚ×ÔÓÇØÚÆØÜÔÑÇÏÔÚÕÑÕßÓÁÔÚÜÔÕ¡ÇÍÑÒÃÔÎÝÖØÕÙÖÇÛËÃ
ÔÇÇÖÕÑØßÖÚÕÍØÇÌÂÙËÏÚÎÙÏÜÖÂ
ÇßÚÂÑÇÏÔÇÇÖÕÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÁÚÙÏ
ÚÎÙÞÁÙÎÚÕßÓËÚÕÔÖÇÚÁØÇÑÇÏ
ËÑËÃÔÕßÓËÚÕÔÊÏÑÄÚÕßÓÖÇÓÖ¦
§ÇÈ¦ÒËÏÚÕÚØÇÆÓÇÙËÒÁÐËÏÝÍÏÇ
ÔÇÚÕÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÑÇÏÔÇÇÌÕÓÕÏ×ÙËÏÚÎÈÇØÏ¦ÖÇÚØÏÑÂÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦
¥ÝÏÔÚËØÓÁÊÏÇÖÇØËÓÈ¦ÒÒÕÔÚÇÏ
ÓÏÑØÁÝÇÙÚØÕÔÕÓÏÑÁÝÖÇØÇÚÎØÂÙËÏÝÇÌÏËØÜÓÁÔËÝÙÚÕÔÇÊËÒÌÄ
ÚÕßÒÃÇÖÕßËÃÔÇÏÕÖØ×ÚÕÝÖÕß
ËÏÙ¦ÍËÏÚÕÚÎÒËÙÑÄÖÏÕÙÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÚÕÊÏÑÄÚÕßËØÍÇÒËÃÕÍÏÇ
ÚÎÙÆÔÊËÙÎÓËÚÕÔÜÙËÃÇÖÄÔÚÇ
ÑÇÏÏÖÚ¦ÓËÔÕÑßØÏÕÒËÑÚÏÑ¦ÑÇÏÓËÚÇÌÕØÏÑ¦ÓÖÇÓÖ¦ÒÏÚÂÙßÞÔ¦
ÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÏÑÂÇÌÂÍÎÙÎÖÕßÊÏÇÚØÁÞËÏÙÚÎÔÇØÞÂÚÕÑËÃÓËÔÕÍÃÔËÚÇÏÙÖÇØÇÑÚÏÑÂÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÙÚÏÝ
ÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÙÚÏÍÓÁÝÑÇÏÙÚÕÞÇÙÚÏÑÂÙÚÕÚÁÒÕÝÜÝÁÔÇßÙÓÇÍÏÇÓÏÇ
ÇÖÕÚÃÓÎÙÎÚÎÝÙÞÁÙÎÝÚÕßÙßÍÍØÇÌÁÇÓËÚÎÔÒÒ¦ÊÇØÄÑËÏÚÇÏ¶ÑÇÚ¦ÚÎÍÔ×ÓÎÓÕß¶ÍÏÇÁÔÇÇÖÄÚÇ
ÑÇÒÆÚËØÇÒÕÍÕÚËÞÔÏÑ¦ÈÏÈÒÃÇÚÜÔ
ÚËÒËßÚÇÃÜÔËÚ×ÔÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Του ΝΙΚΟΥ

Α. ΔΟΝΤΑ

Η «Μαρία Αντωνιέττα» του Καρρέρ στο φως έπειτα από 135 χρόνια
ÚËÒËßÚÇÃËÝÎÓÁØËÝÚÕßÈÇÙÏÒÏÑÕÆ
àËÆÍÕßÝÚÎÝÇÒÒÃÇÝÚÕ ÚÎ
ÊÃÑÎÑÇÏÚÎÔËÑÚÁÒËÙÂÚÕß×Ý
ÛÇÂÚÇÔÊßÔÇÚÄÔËÐ¦ÒÒÕßÇÌÕÆÎ
¡ÇØÃÇÔÚÜÔÏÁÚÚÇ®ÚÕßÇÆÒÕß
ÇØØÁØÄÖÜÝÑÇÏÇØÑËÚÁÝÇÑÄÓÇ
ÄÖËØËÝÒÒÂÔÜÔÑßØÃÜÝÖÚÇÔÎÙÃÜÔÌßÒ¦ÙÙÕÔÚÇÏàÎÒÄÚßÖÇÙË
ÏÊØÆÓÇÚÇÑÇÏÈÏÈÒÏÕÛÂÑËÝÚÜÔÕÔÃÜÔÇÖÄÚÇØ¦ÌÏÇÚÜÔÕÖÕÃÜÔ

Η εξαιρετικά πλούσια
αυτή όπερα εντάσσεται
ομαλά στην ιταλική
παράδοση του 19ου
αιώνα.

Ο Χάρης Αδριανός, iÑÒÙ¨ÑÛiÐÖÜÈ~Ñ{i.×ËÑÈÑËÙÈÉ¨ÐÊÉÈÑ³¨É{ØÑÌ³ÈØKÑ{~ÖØ¨ÌÜÈØ

ÙÖ¦ÔÏÇÓÄÔÕÈÍÇÃÔÕßÔÑÇÏÇÑÄÓÇ
ÙÖÇÔÏÄÚËØÇÇÐÏÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÏÇÁÑÊÕÙÎÎÕÖÕÃÇÛÇËÖÁÚØËÖËÙÚÎÔÑ
²ÇØÓÝÑÇÏÙËÕÖÕÏÕÔÊÂÖÕÚË¦ÒÒÕ
ÇÖÄÚÎÔÙÖËØÃÇÔÇËÔÊÏÇÌËØÛËÃ

ÕÆÚËÒÄÍÕÝÏ»ÇßÚÄÊËÔÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÖÕÚÁÞØÂÓÇÚÇ
©ÆØÜÔ¢ÏÊËÚàÂÝÁÞËÏÓÁÞØÏ
ÙÂÓËØÇÇÔÇÙÚÂÙËÏÖÁÔÚËÄÖËØËÝ
ÚÕß ÇØØÁØ!ÚÕÔ¡¦ØÑÕÄÚàÇ-

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

Οταν πριν ÇÖÄÖËØÃÖÕßÓÃÇÊËÑÇËÚÃÇÎ ÃØÙÚËÔ²ÇØÓÝÊÏËßÛÆÔÚØÏÇ
ÚÎÝËØÓÇÔÏÑÂÝ©ÖËØÇÝÚÕßËØÕÒÃÔÕßËÚÕÃÓÇàËÇÌÏÁØÜÓÇÙÚÎÇÒÒÏÑÂÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÇÔÇàÂÚÎÙËÁØÍÇ
ÐËÞÇÙÓÁÔÇÚÇÕÖÕÃÇÛÇÓÖÕØÕÆÙË
ÔÇÚÕÖÕÛËÚÂÙËÏÏÙÄÚÏÓÇÖÒ¦ÏÙËÊÎÓÕÌÏÒËÃÝÚÃÚÒÕßÝÄÖÜÝÕÔÚØÁÇ
ËÔÏÁ®ÚÕß¬àÕØÔÚ¦ÔÕÉÇÐËÑÇÏ
ÈØÂÑËÒÄÍÕßÞ¦ØÏÔÚÎ¡ÇØÃÏÑÚÕß¦Ø®ÚÕßªËÙÖÃÍÑÏÄÖËØÇÖÕß
ÍØ¦ÌÚÎÑËÚÕ ÇÒÒ¦ÁàÎÙËÚÎÔ
ÑÇÛßÙÚËØÎÓÁÔÎÖÇÍÑÄÙÓÏÇÖØ×ÚÎ
ÚÎÝÚÕÙÚÎª×ÓÎ¬ÎÔÖØ×ÚÎ
ÖÇØÕßÙÃÇÙÎÙÚÕËØÕÒÃÔÕÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÎÞÕÍØ¦ÌÎÙÎÑÇÏÙÂÓËØÇÚÕ
ÁØÍÕÁÞËÏÈÍËÏÇÖÄÚÎÒÂÛÎ!ÓÖÕØËÃÑÇÔËÃÝÔÇÚÕËÑÚÏÓÂÙËÏÍÏ»ÇßÚÄÖÕßËÃÔÇÏÇÔËÐ¦ØÚÎÚÇÇÖÄÚÇ
ÙßÓÌØÇàÄÓËÔÇ
 ÃØÙÚËÔ²ÇØÓÝÇÙÌÇÒ×ÝÊËÔ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÌÇÔÚÇÙÚËÃÄÚÏßÖÂØÐËÒÒÎÔÇÝÙßÔÛÁÚÎÝÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇ
ÇÑßÔÛÏÔÄÝÕÕÖÕÃÕÝÚÕÔ ÕÇÏ×ÔÇÙßÔÁÛËÙËÄÖËØÇÓËÛÁÓÇÚÏÝ

ØÎ®ÚÎ¡ÇØÏ¦ÔÛÎ®ÚÎÔ ßØ¦
¢ØÕÙÆÔÎ®ÚÎÁÙÖÜ®ÚÕ¡ÇØÇÛ×ÔÇÒÇÓÃÝ®ÑÇÏÙÚÏÝËÑËÓÈØÃÕßÙÚÕÔÞ×ØÕÚÁÞÔÎÝØÚËÓÏÝ®ÚÎ¡ÇØÃÇÔÚÜÔÏÁÚÚÇ®ÖÕß

ÐÇÔÇÑÕÆÙÚÎÑËÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦
ÓËÚ¦ÚÕÇÖÄÚÎ¢ÏÒÇØÓÄÔÏÇ
©ØÞÂÙÚØÇÛÎÔ×ÔÚÎÔÑÇÊÎÓÇáÑÂ²ÕØÜÊÃÇ§ÁÜÔÛÎÔ×Ô
ÚÎ¡ËÏÑÚÂ²ÕØÜÊÃÇÚÕßÛÔÏÑÕÆ
¥ÊËÃÕßÑÇÏÍÔÜÙÚÕÆÝÒÒÎÔËÝÓÕÔÜÊÕÆÝ ßÇÔÃÊÕßÔÊØÏÇÔÄÝ
¡ÕÊÏÔÄÝÎÓÕÖÕÆÒÕßËÒÎÚÙÇÔÏ×ÚÎÝ ÇØÇÍÑÏÇÕÆØÎÝ¬ÙÇÔÚÃÔÎÝÑØÃÚàÇÒÎÝ
ØÃÓÇÑÏËßÚßÞ×Ý ØÃÓÇÊÏÄÚÏ
ÎÖÇØÚÏÚÕÆØÇÚÕß ÇØØÁØÓËÚÏÝ
ÓËÍ¦ÒËÝÓÕßÙÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝÖÕß
ÖØÕÈÒÁÖËÏÞØËÏ¦àËÚÇÏÙÇÌ×ÝÓËÍÇÒÆÚËØÕÞ×ØÕÙÚÕÔÕÖÕÃÕÕÂÞÕÝ
ÛÇÇÔÇÖÚÆÙÙËÚÇÏÄÖÜÝÖØÁÖËÏ
ÑÇÏËßÚßÞ×ÝËÖËÏÊÂÁÙÚÜÑÏÁÚÙÏ
ÇÑÕÆÙÚÎÑËÁÔÇËÔÊÏÇÌÁØÕÔÁØÍÕ
ÖÕßËÔÚ¦ÙÙËÚÇÏÕÓÇÒ¦ÙÚÎÔÏÚÇÒÏÑÂÖÇØ¦ÊÕÙÎÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇ¥Ý
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