ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ

Το πρόγραμμα
αγνοουμένων έχει
βαλτώσει μερικώς
Θέτοντας ως βασικό
του στόχο την ανεύρεση του συνόλου των
αγνοουμένων ο Λεωνίδας Παντελίδης εμφανίζεται αισιόδοξος για την πορεία του
προγράμματος της ΔΕΑ. Σε συνέντευξή του στην «Κ» το ε/κ μέλος στην
Επιτροπή για τους Αγνοουμένους περιγράφει το τι βρήκε αποδεχόμενος
τον διορισμό του. Παραδέχεται πως
τα τελευταία χρόνια το πρόγραμμα
της ΔΕΑ έχει βαλτώσει σε ένα βαθμό.
Εντοπίζει προβλήματα στη διαχείριση
και επεξεργασία παλαιότερων πληροφοριών ενώ απαντά με ευθύτητα
στο ερώτημα αν μπορεί να υπάρχουν
αγνοούμενοι εν ζωή. Σελ. 6
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Αναβρασμός στα κόμματα
ενόψει των βουλευτικών

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Στρατηγικές, σχέδια και δυναμικές των σχηματισμών ενόψει εκλογών του 2021

Αθήνα και Λευκωσία παρατηρούν ότι η Άγκυρα κινείται στους άξονες σχεδιασμού
της ΤΡΑΟ ομού με ΥΠΕΞ και ΥΠΑΜ της
Τουρκίας: Ο σχεδιασμός προβλέπει εντατικοποίηση παρουσίας του τουρκικού ναυτικού σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο,
διαρκείς έρευνες και γεωτρήσεις στην ΑΟΖ
της ΚΔ και άσκηση πιέσεων προς Κατάρ,
με στόχο αποχώρηση της Qatar Petroleum
από τη σύμπραξη με Exxon/Mobil και το
οικόπεδο 10. Σελ. 12

Η νέα χρονιά αποτελεί ορόσημο για το κάθε
κόμμα ξεχωριστά καθώς η στρατηγική που
θα χαράξουν οι αρχηγοί τους το 2020 θα
κρίνει κατά πόσο ενισχύονται ή αν διατηρούνται στη ζωή. Ο ΔΗΣΥ κάνει αλλαγές
σε πρόσωπα και επιχειρεί αλλαγή στο
προφίλ του με στόχο τον επαναπατρισμό

των προοδευτικών που απώλεσε στις ευρωεκλογές. Το ΑΚΕΛ δεν αλλάζει πρόσωπα
αλλά επιδιώκει την πρωτιά το 2021 εντείνοντας τους αντιπαραθετικούς τόνους. Το
ΔΗΚΟ ως κατεξοχήν κόμμα εξουσίας αντιλαμβάνεται πως θα πρέπει να ανοίξει παράθυρο συνεργασίας είτε με τη Δεξιά είτε

Τουρκικό σχέδιο
κινήσεων κατά
Κύπρου-Ελλάδας

με την Αριστερά. Τα μικρότερα κόμματα
δίνουν τον δικό τους αγώνα επιβίωσης,
χωρίς να αποκλείουν συνεργασίες. Η ΕΔΕΚ
μπαίνει στην εσωστρέφεια και η ΔΗΠΑ
διεκδικεί ποσοστό πέραν του 4% θέλοντας
να αποδείξει πως το ποσοστό των ευρωεκλογών δεν ήταν πυροτέχνημα. Σελ. 4-5

Η μαγεία του λευκού!

ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Ανοικτά μέτωπα
και νέα σχέδια

ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ

Λάθος υποψηφιότητα
από τον τρίτο πόλο

Την ώρα που συσσωρεύονται τα προβλήματα
στην οικονομία, στο εσωτερικό μέτωπο
και στην εξωτερική πολιτική, η κυβέρνηση
Ερντογάν βάζει πλώρη για νέα σχέδια. Ταυτόχρονα, στο επίπεδο της προπαγάνδας
στην Άγκυρα, διαρρέουν τρία σενάρια αντιποίνων που σχεδιάζονται από την Αθήνα
και τη Λευκωσία για τα ζητήματα που αφορούν την ΑΟΖ. Σελ. 10

Τη θέση πως ένας υποψήφιος του
τρίτου πόλου για τις προεδρικές είναι
καταδικασμένος να χάσει εκφράζει
στην «Κ» ο Μαρίνος Μουσιούττας,
στέλνοντας το μήνυμα στον Νικόλα
Παπαδόπουλο πως το 2023 θα πρέπει
να συνεργαστεί με ένα εκ των δύο μεγάλων κομμάτων. Σελ. 8

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

ΕΛΛΑΔΑ

Απολογισμός

Γεμάτη θεωρείται η ατζέντα για το
2020, καθώς στόχος της Αθήνας είναι η μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων και κρίσιμες πολιτικές επιλογές όπως η ανάδειξη του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σελ. 18

Το «Σχέδιο του Αιώνα»
Για Μέση Ανατολή με υπογραφή
Τραμπ. Σελ. 7

EastMed γεννάται εν Αθήναις
Οι όψεις ενός αμφιλεγόμενου
έργου. Σελ. 3

Η νάρκη της Λιβύης
Τι συνθέτει σήμερα την εστία
ανάφλεξης. Σελ. 9

Θερμές συμμαχίες
Τα συμφέροντα χωρών πέριξ
της κρίσης. Σελ. 20

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Μάχη για μικρότερα
πλεονάσματα

Πάει ο παλιός ο χρόνος αφήνοντας το λευκό του αποτύπωμα στις υπέροχες κορυφές του ζωογόνου Τροόδους. Το μήνυμα που συντίθεται από

τις νιφάδες του χιονιού καθώς πέφτουν απαλά στην επιφάνεια της καθημερινότητάς μας είναι κρυστάλλινο όπως του πάγου και διαφανές
όπως του γυαλιού: Το περιβάλλον είναι τόσο σημαντικό όσο και η ζωή μας. Διότι είναι η αναπνοή μας!

Βάρδια νυκτός
στο facebook
Αγωγή ψηφιακού καθαριστή
Η «Κ» παρουσιάζει τη 17σέλιδη αγωγή
που κατέθεσε πρώην «ψηφιακός καθαριστής» του μέσου κοινωνικής δικτύωσης
στην Ιρλανδία. Παρουσιάζονται οι απαιτήσεις της δουλειάς του και η τάση να
περιβάλλει με μυστικότητα την πολιτική
της διαγραφής περιεχομένου. Σελ. 24

Νέο ομόλογο φέρνει ο Ιανουάριος
Πιθανότατα στις 15 του μήνα για αποπληρωμή του ΔΝΤ
Στο πρώτο δεκαπενθήμερο του 2020, η
Κύπρος θα προχωρήσει στην έκδοση
νέου ομολόγου. Τα χρήματα που θα αντλήσει θα χρησιμοποιηθούν για εξόφληση
μέρους του δανείου από το ΔΝΤ. Το δάνειο
ανέρχεται στα 691 εκατομμύρια ευρώ.
Βάσει υπολογισμών της Δημοκρατίας, η
εξόφληση του δανείου θα μειώσει το δη-

μόσιο χρέος στο 91,1% το 2020. Για τη
διάρκεια του ομολόγου, το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους φαίνεται να
προσανατολίζεται προς τα 10 ή 15 έτη.
Πάντως, κατά την τελευταία έξοδο της
χώρας τον Απρίλιο με το 5ετές και το
30ετές, είχε αντλήσει συνδυαστικά 1,25
δισ. ευρώ. Οικονομική, σελ. 1

Ώρες πριν οι δείκτες του ρολογιού
σηματοδοτήσουν την έναρξη μιας
νέας χρονιάς αλλά και μιας νέας εικοσαετίας και η ανάγκη για έναν
αδρό έστω απολογισμό αναμετρείται
με της συνείδησης το τσαγανό. Ο
κάθε ένας έχει σε τούτη τη συγκυρία
να δοκιμάσει στη διελκυστίνδα της
ανθρωπιάς, πόσο οι βαθμοί που πήρε
επιτρέπουν στο αλάθητο της συνείδησης να τον στείλει στο 2020 χωρίς
μεγάλα βάρη. Δυστυχώς στον συνολικό απολογισμό παρατηρούμε
ότι, μετά από τους απροβίβαστους
βαθμούς των πολιτικών που στοιβάχτηκαν αυτή την εικοσαετία και
τους κρατούν δεμένους από τα πόδια
στην εκτίμηση του ανώνυμου πολίτη,
και ο θεσμός της Δικαιοσύνης πήρε
πλέον την κατιούσα, ιδιαίτερα το
2019. Στην πολιτεία θαύματα γίνονται μόνο διά της κάλπης. Το 2020
είναι χρόνος προεκλογικός και θα
δούμε ποιοι έχουν κάνει τον απολογισμό τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΔΙΗΓΗΜΑ

Πρωτοχρονιά με την Υπερνοημοσύνη
«Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2039, σήμερα, και όπως οι περισσότεροι συνάνθρωποι, έτσι κι εγώ, νιώθω να παραλύω απ’ την έξαψη, τον φόβο και τη σύγχυση». Πρωτοχρονιά με την Υπερνοημοσύνη, διήγημα του Μανώλη Ανδριωτάκη ειδικά για την «Κ», το οποίο μας μεταφέρει στο μέλλον... Ζωή, σελ. 1

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τι έχασε, τι κέρδισε ο πολιτισμός από την κρίση
Η «Κ» κάνει απολογισμό της δεκαετίας 2010-2019 στην Ελλάδα. Πώς ιδιωτικά ιδρύματα και οργανισμοί ανέλαβαν ρόλους που δεν μπορούσε να παίξει η Πολιτεία. Θέατρο, βιβλίο και μουσεία που πώς άλλαξαν τη δεκαετία
που πέρασε. Ζωή, σελ. 4-5

ΔΩΡΑ

Εκπαιδευτικά επιτραπέζια παιχνίδια... αλλιώς
Το παιχνίδι «Βιβλιοφάγος» είναι δίγλωσσο και αποτελείται από ένα ταμπλό
και κάρτες με 600 ερωτήσεις. «Οι άθλοι του Ηρακλή», που κυκλοφορεί στα
πωλητήρια μουσείων και στο Διαδίκτυο συμπλέκονται με γεωμετρικά μοτίβα,
μαθηματικές ακολουθίες και αλλάζουν τους όρους των άθλων. Ζωή, σελ. 9
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Γκρίζες προοπτικές για
την πράσινη συμφωνία της Ε.Ε.

ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Είκοσι χρόνια δίσεχτα
Ο τραγικός Ευριπίδης, μας
κληροδότησε το εξής περί
χρόνου απόφθεγμα: Ο
χρόνος άπαντα τοίσιν
ύστερον φράσει. Λάλος
γαρ ούτος ουκ ερωτώσιν
λέγει. (Ο χρόνος δίνει όλες τις απαντήσεις. Είναι πολύ ομιλητικός και δεν χρειάζεται καν τις ερωτήσεις). Ευρισκόμενοι
λοιπόν στο τέλος της πρώτης εικοσαετίας
του 21ου αιώνα ας δούμε τις απαντήσεις
για τα πεπραγμένα στην Κύπρο. Στις
23 Απριλίου του 2003, ο Ραούφ Ντενκτάς
για να εκτονώσει τη μεγάλη κοινωνική
πίεση που κορυφώθηκε με το ογκώδες
συλλαλητήριο των Τουρκοκυπρίων το
Φεβρουάριο, ήρε την απαγόρευση διέλευσης από τα οδοφράγματα. Η τ/κ
πλατφόρμα, «Αυτή η Χώρα είναι Δική
μας», εξέφραζε τη θέληση των ανθρώπων που για 29 χρόνια ήταν εγκλωβισμένοι στην πατρίδα τους και που είδαν,
στη λύση μέσω του Σχεδίου Ανάν, (το
πρώτο είχε παρουσιαστεί το Νοέμβριο
του 2002), ευκαιρία ένταξης της Κύπρου
στην Ε.Ε. και δικής τους απελευθέρωσης
από την κατοχή. Ο κόσμος έζησε μια
πρωτόγνωρη εμπειρία κυκλοφορώντας
σχεδόν ανεμπόδιστα σε όλο το νησί.
Η κυβέρνηση Τάσσου Παπαδόπουλου κατελήφθη εξαπίνης και τα πρώτα
24ωρα δεν ήξερε τι να πει. Συντόμως
εφευρέθηκε το πρόσχημα ότι η επίδειξη
διαβατηρίων στα οδοφράγματα συνιστούσε κίνδυνο αναγνώρισης του ψευδοκράτους. Από τότε άρχισε το ροκάνισμα των Σχεδίων Ανάν που στόχευαν
σε οριστική λύση που ήταν η άτυπη
προϋπόθεση για ένταξη της Κύπρου
στην Ε.Ε. Ωστόσο, η δυναμική της τ/κ
εξέγερσης, πέρασε ανεκμετάλλευτη και
η συγκυρία της πραγματικής απελευθέρωσης όχι μόνο χάθηκε αλλά δυναμιτίστηκε, κατά την αντίληψη του γράφοντος, με μια επίσημη δηλητηριώδη
προπαγάνδα.
Αποκορύφωμά της ήταν το «Όχι»
στο δημοψήφισμα του 2004 με 76%
των Ε/κ (και το «Ναι» με 63% των Τ/κ).
Έτσι τσιμεντώθηκε ατύπως η διχοτόμηση. Έτσι χάθηκαν μονίμως Βαρώσι,
Μόρφου και 51 ε/κ χωριά. Έτσι η οριστική αποχώρηση και του τελευταίου
Τούρκου στρατιώτη το 2019, ακυρώθηκε.
Από τότε όλες οι σημαντικές αποφάσεις
της ε/κ ηγεσίας χαρακτηρίζονταν από
ατζαμοσύνη και ήταν, όπως αποδεικνύεται, μαεστρικά επικοινωνιακά τε-

χνάσματα παραπλάνησης του κόσμου.
Παράδειγμα; Από την κυβέρνηση Τάσσου προβλήθηκε τότε σαν πανίσχυρο
όπλο αντίδρασης, «ένα κύμα προσφυγών
για τις περιουσίες, με ομαδικές αγωγές
κατά της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο», όπως έγραψε ο «Φιλελεύθερος». Όταν το κύμα προσφυγών έφτασε στο ΕΔΑΔ, η απόφασή του, κατέληξε
μπούμερανγκ για την ε/κ πλευρά η
οποία αιχμαλωτίστηκε στην Επιτροπή
Αποζημιώσεων της Τουρκίας στα Κατεχόμενα, δια της οποίας η Άγκυρα αγοράζει σε τιμές ευκαιρίας τις καλύτερες
ε/κ περιουσίες. Τα κακά μας όμως δεν
σταμάτησαν στην Επιτροπή Αποζημιώσεων ούτε στον Κανονισμό της Πράσινης Γραμμής ούτε στην κλίκα που
λυμαίνεται τα κονδύλια για τους αγνοούμενους (γράφω τώρα και 25 χρόνια
αλλά ουδείς ενδιαφέρεται). Τα κακά μας
έχουν άξονα το γεγονός ότι μόλις το
στάτους κβο έπαψε να αποτελεί χρυσοφόρα επιχείρηση για τον Ραούφ Ντενκτάς, που έχασε στις 20/02/2005 από
τον Μ.Α. Ταλάτ, άρχισε να γίνεται σταδιακά η μεγαλύτερη επένδυση για την
ε/κ πολιτική ελίτ, που ανεξέλεγκτη και
ελέγχοντας την ευρωπαϊκή πια ΚΔ, παράτησε τις μίζες κι άρχισε να στήνει
κόλπα εκατοντάδων εκατομμυρίων για
το φαύλο κύκλο κυβέρνησης-κομμάτων-τραπεζών-ελεγκτών-δικηγόρωνντιβέλοπερς. Η Ε.Ε. το 2013 μας επέβαλε
κούρεμα πρωτόγνωρο στα διεθνή χρονικά, με τη Γερμανία του Φερχόιγκεν
(!) σε ρόλο δημίου. Το μεγάλο βάρος
φορτώθηκε στους ώμους της ανώνυμης
πλειοψηφίας που έχασε οικονομίες και
το μισό του μισθού της και κολυμπά
από τότε σε κόκκινα δάνεια, η πώληση
των οποίων συνιστά άλλο ένα κόλπο
γκρόσο. Οι ημέτεροι είτε διέσωσαν τα
λεφτά τους «προλαβαίνοντας» να τα
βγάλουν στο εξωτερικό είτε αποκατέστησαν τη «ζημιά» μετέχοντας, κάποιοι,
στο κόλπο της πώλησης μιας τράπεζας
σε άλλη είτε στο άλλο κόλπο της πώλησης ευρωπαϊκών διαβατηρίων της
ΚΔ, σε πολλούς σεσημασμένους και μη
ξένους πολυεκατομμυριούχους ή και
στα δυο. Α! Ο τελευταίος ηττημένος
της 20ετίας είναι η κυπριακή δικαιοσύνη
καθότι όχι μόνο έν οίδε ότι ουδέν οίδε
αλλά και συνελήφθη κλέπτουσα οπώρας.
Καλή χρονιά.

paraschosa@kathimerini.com.cy

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ
Επιλογή και επιμέλεια:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρόνια πρίν στην «Κ»
29.XII.1939

Η ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ: Ολόκληρος η Ρώμη πανηγυρίζει σήμερον το ιστορικό γεγονός της επισκέψεως του
Ποντίφηκος εις το Κυρηνάλιον και της εξόδου του εκ
Βατικανού, καταργούντος
ούτω την από του 1870, εποχήν της καταλήψεως της
Ρώμης υπό των ιταλικών
στρατευμάτων, κρατούσαν
παράδοσιν της παραμονής
του Πάπα εις το Βατικανόν,
όπου έχει περιορισθή και το άλλοτε εκτεινόμενον εφ’
ολοκλήρου σχεδόν της Ιταλίας παπικόν κράτος.
ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ: Ολόκληρος η τουρκική
κοινή γνώμη διατελεί εν ζωηροτάτη συγκινήσει και βαθυτάτω πένθει διά την τρομακτικήν συμφοράν εκ των
σεισμών η οποία έπληξε τον πληθυσμόν ωρισμένης περιφερείας της χώρας. Κατά χιλιάδας αριθμούνται οι
νεκροί και οι τραυματίαι. To Ερζιντζάν έχει μεταβληθή
εις σωρόν καπνιζόντων ερειπίων, άλλαι κωμοπόλεις και
χωρία παρουσιάζουν οικτράν εικόνα, από τα ερείπια δε
εξακολουθούν να ανασύρωνται πτώματα. Καθ’ α μεταδίδει
το Πρακτορείον της Ανατολής εκ των σεισμικών δονήσεων,
αι οποίαι εσημειώθησαν χθες την πρωίαν επήλθον σοβαραί
καταστροφαί εις ωρισμένους νομούς και κυρίως εις το
Ερζιντζάν, το Σιβάς, την Ορντού, το Τοκάτ, την Αμάσειαν
και την Σαμψούντα.
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: Συνεπεία ενός νόμου απαγορεύεται η
πρόσληψις γυναικών εις την τελωνειακήν υπηρεσίαν.
Χωρίς να κινδυνεύσωμεν να κατηγορηθώμεν διά καθυστερημένον φεμινισμόν, διερωτώμεθα ποίοι άραγε λόγοι
κατέστησαν αναγκαίαν αυτήν την απαγόρευσιν.

Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2019

Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Μπορεί η Ευρώπη να ηγηθεί της πορείας
προς μία διεθνή οικονομία χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου; Διαθέτει
την απαραίτητη εσωτερική συνοχή στα
κρίσιμα και σύνθετα ζητήματα που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής; Και έχει το περιθώριο να κινηθεί
μονομερώς, όταν οι ΗΠΑ (σε ομοσπονδιακό
τουλάχιστον επίπεδο) κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση και η Κίνα εξακολουθεί
να επενδύει μαζικά στον άνθρακα;
Στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής (1213 Δεκεμβρίου), τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.
συμφώνησαν κατ’ αρχάς στον στόχο των
μηδενικών εκπομπών έως το 2050, αλλά
υπήρχε ένας αστερίσκος: «Ενα κράτοςμέλος, σε αυτό το στάδιο, δεν μπορεί να
δεσμευθεί στην εφαρμογή αυτού του στόχου
σε ό,τι το αφορά, και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επανέλθει σε αυτό τον Ιούνιο
του 2020». Το εν λόγω κράτος-μέλος είναι
η Πολωνία, η πέμπτη πολυπληθέστερη
χώρα των «27», το 80% της ηλεκτροπαραγωγής της οποίας προέρχεται από την καύση
λιγνίτη και άλλων μορφών άνθρακα. Η
στάση της πολωνικής κυβέρνησης σημαίνει
ότι ο ισχυρισμός του ανακοινωθέντος της
συνόδου πως «το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
εγκρίνει τον στόχο μιας κλιματικά ουδέτερης
Ε.Ε. ώς το 2050» είναι μάλλον αμφισβητήσιμος. Ακόμα και χωρίς την Πολωνία, η
συμφωνία μεταξύ των υπολοίπων δεν επετεύχθη καθόλου εύκολα. Χώρες της Ανατολικής Ευρώπης απαίτησαν χρηματοδοτικές και άλλες εγγυήσεις για να δεχθούν
να υιοθετήσουν τον στόχο. Η Τσεχία και
η Ουγγαρία πείστηκαν μόνο αφού ορίστηκε
ότι η πυρηνική ενέργεια θα μπορεί να αποτελεί μέρος του ενεργειακού μείγματος των
μηδενικών εκπομπών. Εν τω μεταξύ, η Κίνα,
με διαφορά η χώρα με τις μεγαλύτερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στον πλανήτη (πάνω από των συνολικών παγκόσμιων εκπομπών), φαίνεται ότι απέχει πολύ
από το να είναι έτοιμη να εγκαταλείψει τον
άνθρακα. Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε στα τέλη Νοεμβρίου από την οργάνωση Global Energy Monitor, η ασιατική
υπερδύναμη βρίσκεται στη διαδικασία κατασκευής εργοστασίων ηλεκτροπαραγωγής
με τη χρήση άνθρακα συνολικής ισχύος
148 GW – περισσότερο από το σύνολο της
εγκατεστημένης ισχύος σήμερα στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Η αύξηση εγκατεστημένης
ισχύος στην Κίνα είναι σημαντικά μεγα-

Στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής (12-13 Δεκεμβρίου), τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., πλην της Πο-

λωνίας, συμφώνησαν κατ’ αρχάς στον στόχο των μηδενικών εκπομπών έως το 2050.
λύτερη, σε ετήσια βάση, από τη μείωση
που καταγράφεται στον υπόλοιπο κόσμο
με το κλείσιμο τέτοιων εργοστασίων.
Παράλληλα, τον περασμένο Νοέμβριο
οι ΗΠΑ –η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή αερίων
του θερμοκηπίου– ειδοποίησαν τον ΟΗΕ
ότι ξεκινούν τη διαδικασία απόσυρσης από
τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.
Η κυβέρνηση Τραμπ, επικαλούμενη τα «άδικα οικονομικά βάρη» που η συμφωνία επιβάλλει στην αμερικανική οικονομία, έθεσε
και επισήμως τη χώρα σε διαδικασία εξόδου,
η οποία θα ολοκληρωθεί μία μέρα μετά τις
προεδρικές εκλογές του 2020.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της Διεθνούς
Υπηρεσίας Ενέργειας (IEA), οι παγκόσμιες
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αυξήθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το
2018, μετά μία περίοδο στασιμότητας λίγων
ετών. Αν δεν ληφθούν δραστικά μέτρα άμεσα, σημειώνεται στη σχετική έκθεση, οι
συνολικές εκπομπές της παγκόσμιας οικονομίας θα συνεχίσουν να αυξάνονται ώς
το 2040, ενώ ο στόχος των μηδενικών εκπομπών δεν θα επιτευχθεί πριν από το
2070. Αν τα πράγματα εξελιχθούν έτσι θα
είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να επιτευχθεί ο κεντρικός στόχος που τέθηκε στο
Παρίσι, του περιορισμού της αύξησης της
παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω από 2 βαθ-

μούς Κελσίου σε σύγκριση με την έναρξη
της Βιομηχανικής Επανάστασης.
Η Ευρώπη βρίσκεται ξεκάθαρα στην
πρωτοπορία της διεθνούς εκστρατείας κατά
της κλιματικής αλλαγής – και η νέα ελληνική
κυβέρνηση δείχνει διατεθειμένη να βρεθεί
στην πρώτη γραμμή του αγώνα, με τη δέσμευσή της για απολιγνιτοποίηση της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας ώς το 2023 (ο
αρμόδιος υπουργός Κ. Χατζηδάκης τόνισε
προ ημερών τη σημασία οι περιοχές που
θα πετύχουν τον στόχο αυτό να ανταμειφθούν από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης
της Ε.Ε.). Οι προκλήσεις, ωστόσο, στο εσωτερικό αλλά και από τρίτες χώρες που επιδιώκουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
από τη χρήση των ρυπογόνων ορυκτών
καυσίμων, είναι τεράστιες. Ενα μέτρο το
οποίο σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για
την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικά αθέμιτου ανταγωνισμού είναι η λεγόμενη «διασυνοριακή προσαρμογή άνθρακα» – ένας
φόρος που θα επιβάλλεται σε εισαγωγές
από χώρες με πιο χαλαρούς περιορισμούς
στην καύση άνθρακα. Ο νέος φόρος, ωστόσο,
που αναμένεται να επιβληθεί από το 2021,
πρόκειται να αντιμετωπίσει σωρεία νομικών,
οικονομικών και πολιτικών εμποδίων. Ο
δρόμος προς την πράσινη ουτοπία δεν είναι
στρωμένος με ροδοπέταλα.

Αντιδράσεις για φεστιβάλ στη Σαουδική Αραβία
Χωρίς αναστολές, διάσημοι από ολόκληρο
τον κόσμο επιχείρησαν να προωθήσουν
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την
«ανανεωμένη εικόνα» της Σαουδικής
Αραβίας, καθώς συμμετείχαν στο φεστιβάλ
MDL Beast. Σίγουρα, το φεστιβάλ είχε
όλα τα χαρακτηριστικά μιας σημαντικής
μουσικής εκδήλωσης, με διεθνείς συμμετοχές όπως εκείνες του μουσικού παραγωγού Νταβίντ Γκετά, του μουσικού
Στιβ Αόκι, πανέμορφων μοντέλων όπως
η Τζόαν Σμολς και η Αλεσάντρα Αμπρόζιο,
αλλά και διάσημων ηθοποιών, όπως ο
Αρμι Χάμερ και ο Εντ Γουέστγουικ.
Καθώς το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε
στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, πολλοί
από τους διάσημους που συμμετείχαν
κατηγορούνται σήμερα για την επιθυμία
τους να «αποκαταστήσουν» την εικόνα
της Σαουδικής Αραβίας, αποφεύγοντας
να αναφέρουν τις εκεί παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν είναι η
πρώτη φορά που Δυτικοί «ινφλουένσερς»
κατηγορούνται για προώθηση του βασιλείου ως τουριστικού προορισμού, ιδίως
μετά το «άνοιγμα» της χώρας στους επισκέπτες από το εξωτερικό.
Οι συμμετέχοντες, μηδενός εξαιρουμένου, αναφέρθηκαν στο φεστιβάλ εκτενώς και διθυραμβικά στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, χωρίς, ωστόσο, να κάνουν
μνεία στην παραβίαση σωρείας ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή στη δολοφονία του
δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι, στο
προξενείο της χώρας στην Κωνσταντινούπολη, ένα έγκλημα που αμέσως συνδέθηκε με τη βασιλική αυλή της Σαουδικής
Αραβίας. Ο Αρνι Χάμερ δεν δίστασε, μά-








Εντονη κριτική προς διασημότητες που προσεκλήθησαν
και έγραψαν διθυραμβικά
σχόλια για το βασίλειο.

To μοντέλο Αλεσάντρα Αμπρόζιο παραδέχθηκε ότι πληρώθηκε για να κάνει θε-

τική ανάρτηση.

λιστα, να χαρακτηρίσει στο Instagram
–όπου έχει χιλιάδες ακολούθους– το σαουδαραβικό φεστιβάλ ως «πολιτισμική
επανάσταση».
Η Σμολς, ο Χάμερ, ο Γουέστγουικ και
η Αμπρόζιο ανήρτησαν περιεχόμενο από
το φεστιβάλ, όπως και η Χαλίμα Αντεν,
το πρώτο μοντέλο που, φορώντας χιτζάμπ,
συνήψε συμβόλαιο με μεγάλο πρακτορείο.
Η Αμπρόζιο και η Αντεν αποκαλύψαν ότι
είχαν πληρωθεί για τις αναρτήσεις τους.
Οπως ήταν αναμενόμενο, οι πληρωμένες αναρτήσεις όλων των αστέρων
που συμμετείχαν στην προώθηση της
Σαουδικής Αραβίας κατακρίθηκαν έντονα
από πολλούς χρήστες. Ο Αμερικανός δημοσιογράφος Γιασάρ Αλί ρώτησε τον Χάμερ μήπως, ενόσω βρισκόταν στο βασίλειο, βρήκε το πτώμα του Τζαμάλ Κασόγκι.
Ενας άλλος Αμερικανός δημοσιογράφος,
ο Φίλιπ Πικάρντι, σχολίασε στο Instagram
ότι «νιώθει βαθιά απογοήτευση που βλέπει
αναρτήσεις από άτομα που ταξίδεψαν
στη Σαουδική Αραβία, για να συμμετάσχουν στην επιχείρηση αποκατάστασης
της εικόνας της χώρας. Οι αναρτήσεις
παρουσιάζουν ένα κράτος αλλαγμένο και
ανεκτικό. Δεν αναφέρουν, ωστόσο, ότι
η επίσκεψή τους είχε διοργανωθεί από
την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας».
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EastMed: Οι όψεις ενός αμφιλεγόμενου έργου
Από το όνειρο της εξαγγελίας έως την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ-Ιταλίας
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας για τον αγωγό EastMed,
στις 2 Ιανουαρίου στην Αθήνα,
αναμφίβολα αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη, με πολιτικές προεκτάσεις για την περιοχή της Μεσογείου,
ωστόσο μέχρι την έναρξη υλοποίησης του μεγαλεπήβολου έργου,
ο δρόμος είναι μακρύς και με εμπόδια. Εμπόδια που για να υπερπηδηθούν, θα απαιτηθεί η διαρκής
ισχυρή πολιτική στήριξη, των κρατών που το υποστηρίζουν και όχι
μόνο, και το κυριότερο να πεισθούν
οι αγορές πως το έργο είναι υλοποιήσιμο από τεχνικής απόψεως
αλλά και οικονομικά βιώσιμο, προκειμένου να εντοπισθούν τα 6 δισ.
ευρώ για την κατασκευή του. Οι
υπογραφές την μεθεπόμενη Πέμπτη στην Αθήνα και σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα της Ιταλίας, αποτελούν το πρώτο σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση
τού να πάρει σάρκα και οστά ο EastMed. Μια διακρατική που, ακόμα
και για αυτούς τους λιγότερο ένθερμους υποστηρικτές του έργου,
έχει πολιτική αξία. Χρήσιμα συμπεράσματα για το μέλλον του EastMed μπορούν να εξαχθούν εάν
γίνει μια προσεχτική μελέτη της
πορείας του έργου, από τότε που
γεννήθηκε ως ιδέα, έως και σήμερα.
Μια πορεία με διακυμάνσεις, άρρηκτα συνδεδεμένες με το μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον
της Ανατολικής Μεσογείου.

Η γένεση
Η ανάγκη για μια εναλλακτική
επιλογή των ευρωπαϊκών αγορών
στους ενεργειακούς πόρους, προέκυψε πολύ πριν εμφανισθούν και
ενδυναμωθούν τα σχήματα των
περιφερειακών συνεργασιών, οι
γνωστές τριμερείς συνεργασίες.
Η διερεύνηση για τη δυνατότητα
κατασκευής του EastMed, για μεταφορά των κοιτασμάτων της Λεβαντίνης στο Ευρωπαϊκό Σύστημα
Φυσικού Αερίου, ξεκίνησε τη διετία
2011-2012. Με βάση διερεύνηση
που έγινε, από τη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (ΔΕΠΑ) στην Ελλάδα, τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου θα μεταφέρονται
μέσω αγωγού στην Ελλάδα και από
εκεί, μέσω επίσης αγωγού, στην
Ιταλία και στα ευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα. Ένα χρόνο μετά τις
πρώτες διερευνητικές κινήσεις, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε
σε μια σημαντική κίνηση. Ενέταξε
τον EastMed στον κατάλογο των
Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (Projects of Common Interest – PCIs)
της ΕΕ. Το 2015 η συμμετοχή του
όλου έργου ανανεώθηκε. Την ίδια
χρονιά ξεκίνησε η συγχρηματοδότησή του από την ΕΕ. Για την υλοποίηση του έργου θα απαιτηθεί
πρώτον η κατασκευή ενός υποθαλάσσιου αγωγού 200 χλμ. από την

Η διακρατική συμφωνία για τον EastMed στην ουσία αποτελεί έκφραση ενάσκησης κυριαρχίας στις περιοχές διέλευσης του αγωγού από τα κράτη που θα την υπογράψουν καθώς και ανάγκη για την

κοινοπραξία του έργου να διασφαλίσει τη σταθερότητα του έργου.
ισραηλινή ΑΟΖ μέχρι το Βασιλικό,
δεύτερον η δημιουργία 700 χλμ.
υποθαλάσσιου αγωγού μέχρι την
Κρήτη, τρίτον η σύνδεση της Κρήτης με την Πελοπόννησο με αγωγό
μήκους 400 χλμ. και τέταρτον άλλα
600 χλμ. αγωγού προς την ηπειρωτική Ελλάδα και τη Θεσπρωτία.

Η διακρατική
Προπομπός της διακρατικής συμ-

φωνίας που θα υπογραφεί στην
Αθήνα, θεωρούνται οι δυο τριμερείς Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ σε
επίπεδο υπουργών Ενέργειας, η
πρώτη στο Τελ Αβίβ και η δεύτερη
στη Λευκωσία. Τον Δεκέμβριο του
2017 στην κυπριακή πρωτεύουσα
οι υπουργοί των τριών χωρών με
τη συμμετοχή της Ιταλίας αλλά και
της Κομισιόν, υπέγραψαν μνημόνιο συναντίληψης για τον EastMed. Η Ομάδα Εργασίας που συστάθηκε επεξεργάσθηκε το πλαίσιο συμφωνίας και ολοκλήρωσε το
έργο της στο τέλος του 2018. Από
τότε εκκρεμούσε η υπογραφή της
διακρατικής συμφωνίας, η οποία
πήγαινε από αναβολή σε αναβολή.

Το Ισραήλ
Αν επιχειρηθεί να γίνει μια κατάταξη των χωρών που υποστηρίζουν το έργο, το Ισραήλ φαίνεται
να είναι ο πιο ένθερμος υποστηρικτής του. Η πολιτική του Τελ
Αβίβ για τον EastMed μπορεί να
χωρισθεί σε τρεις περιόδους. Την
πρώτη (των διερευνητικών κινήσεων για τον αγωγό, όπου δεν είχε
επιδείξει έντονο ενδιαφέρον), τη
δεύτερη (της προοπτικής ενός αγωγού από το Ισραήλ προς την Τουρκία, όπου ο EastMed είχε πέσει στα
αζήτητα) και την τρίτη (της επιδείνωσης των σχέσεων ΤουρκίαςΙσραήλ). Το Τελ Αβίβ υπό το βάρος
του τουρκικού μεγαλοϊδεατισμού,
με εκφραστή τον Ταγίπ Ερντογάν
και του κινδύνου τα ισραηλινά κοιτάσματα να τεθούν υπό καθεστώς
τουρκικής ομηρίας, μπαίνει μπροστά βγάζοντας από τη ναφθαλίνη
τον αγωγό ΦΑ από την περιοχή,
ένα έργο το οποίο αφενός εξυπηρετεί την πάγια πολιτική επιδίωξη
του ζωτικού χώρου και της διεξόδου
προς το Αιγαίο και αφετέρου τη
σταθερότητα των ευρωπαϊκών αγορών, για τα εξαγώγιμα κοιτάσματα
των Ταμάρ και Λεβιάθαν. Αποκορύφωμα της ισραηλινής δραστηριότητας για τον EastMed, μπορεί








Η συμφωνία για τον αγωγό θα υπογραφεί στην
Αθήνα και θα είναι το
πρώτο βήμα δημιουργίας
του πλαισίου υλοποίησης του ενεργειακού έργου. Στη συνέχεια η κοινοπραξία του EastMed
θα υπογράψει ξεχωριστές συμφωνίες με τις
τέσσερις χώρες.

να θεωρηθεί η τριμερής του Ισραήλ
με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, παράγοντα που δίνει ώθηση στο έργο.

Η Ελλάδα
Μέχρι την αλλαγή πλεύσης από
πλευράς Ισραήλ, η Ελλάδα εμφανιζόταν ως η χώρα που διατηρούσε
ζωντανή την προοπτική του EastMed, επιδίωξη που είχε δημιουργήσει μουρμουρητά στη Λευκωσία,
όπως λεγόταν στο παρασκήνιο. Η
Ελλάδα από την εποχή των διερευνητικών κινήσεων για τον αγωγό
μέχρι και σήμερα, θεωρεί πως η μεταφορά των κοιτασμάτων της Ανατολικής Μεσογείου προς την Ευρώπη μέσω της ελληνικής επικρά-

τειας θα αναβαθμίσει τον γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας και θα ενισχύσει την ασφάλειά της, ενώ σε
συνδυασμό με τις υπάρχουσες υποδομές σε Αλεξανδρούπολη και Ρεβιθούσα θα ενδυναμώσει την οικονομία της χώρας. Μια πολιτική επιλογή που ενδυναμώθηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζεται από
την παρούσα κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Η Κύπρος
Για τη Λευκωσία, η προοπτική
του EastMed δεν ήταν η κυρίαρχη
επιλογή, παρά μια για τα κοιτάσματα,
τα κυπριακά αλλά και της περιοχής.
Μια πολιτική επιλογή που κυριάρ-

χησε το πρώτο διάστημα, αυτή του
εντοπισμού κοιτάσματος στο τεμάχιο 12 χωρίς ωστόσο να έρχεται σε
σύγκρουση με τον αγωγό και στη
λογική πως το πολιτικό στοιχείο με
το τεχνοοικονομικό είναι άρρηκτα
συνδεδεμένα. Εν αντιθέσει με Ισραήλ και Ελλάδα, η Λευκωσία δεν
έχει εγκαταλείψει την ιδέα δημιουργίας τερματικού υγροποίησης
ΦΑ στο Βασιλικό, τοποθετώντας
τον αγωγό EastMed ως μια επιπλέον
επιλογή, στο δίκτυο των ενεργειακών υποδομών που θα στηθούν
στην περιοχή. Θέμα το οποίο είχε
απασχολήσει Λευκωσία και Αθήνα
με την κυπριακή πλευρά, όπως λένε
οι πληροφορίες, να υποστηρίζει πως
το τερματικό LNG επί κυπριακού
εδάφους ουδόλως ακυρώνει τις φιλοδοξίες της Ελλάδας.

Οι τεχνοκράτες
Απέναντι στην πολιτική υφή
του EastMed, συνεχίζουν να βρίσκονται οι ζωηρές αντιδράσεις τεχνοκρατών της βιομηχανίας υδρογονανθράκων, οι οποίοι θεωρούν
πως το συγκεκριμένο έργο έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας υλοποίησης,
τόσο από τεχνικής όσο και οικονομικής απόψεως. Οι αντίθετες φωνές που υπάρχουν εστιάζουν στο
επενδυτικό κομμάτι κατασκευής
του αγωγού, αλλά και στη βιωσιμότητά του, σε συνάρτηση με τις
διεθνείς τιμές του ΦΑ. Με τα σημερινά δεδομένα θεωρούν πως ένα
έργο όπως αυτό του EastMed δεν
μπορεί να επιβιώσει οικονομικά,
τουτέστιν δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί.

ΑΡΘΡΟ / Του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΕΛΛΗΝΑ*

Αγωγός ΦΑ EastMed και πραγματικότητες
Η διακρατική συμφωνία που θα υπογραφεί στις 2 Ιανουαρίου είναι πρώτιστα μια διπλωματική απάντηση
στις τουρκικές προκλήσεις. Το Ισραήλ, η Κύπρος και η Ελλάδα απαντούν στην προσπάθεια της Τουρκίας
να διεκδικήσει τη θαλάσσια περιοχή
μεταξύ Κύπρου και Κρήτης μέσω
της συμφωνίας με τη Λιβύη, η οποία
δεν είναι συμβατή με το διεθνώς
αναγνωρισμένο δίκαιο των θαλασσών UNCLOS. Η Ιταλία, όπου ο αγωγός θα καταλήξει αν κατασκευαστεί,
δεν θα συμμετάσχει προς το παρόν,
λόγω ενεργού αντίστασης από κοινότητες κοντά σε πιθανούς χώρους
κατάληξης του αγωγού και αυξανόμενης αντίστασης από περιβαλλοντικούς ακτιβιστές - όπως συνέβη
και με τον αγωγό TAP. Η διακρατική
συμφωνία σίγουρα ενδυναμώνει
τις σχέσεις μεταξύ των τριών χωρών
σε μια κρίσιμη περίοδο για την Ανατολική Μεσόγειο, προάγοντας στενότερη συνεργασία. Είναι κυρίως
πολιτικού χαρακτήρα και θέτει το
νομικό πλαίσιο για την ενδεχόμενη

κατασκευή και λειτουργία του αγωγού EastMed, εφόσον και αν υλοποιηθεί, αλλά όχι τη μετεξέλιξή
του σε έργο. Αυτό απαιτεί να βρεθούν ιδιωτικές εταιρείες να επενδύσουν στον αγωγό και να εξασφαλιστούν αγοραστές του φυσικού
αερίου στην Ευρώπη. Κανένα από
αυτά δεν υπάρχει ακόμα. Το κόστος
του αγωγού υπολογίζεται να υπερβαίνει τα $7 δισ. δολάρια - οι περισσότεροι ειδικοί θεωρούν ότι
αυτό είναι αισιόδοξο και προσδοκούν ότι θα είναι πιο κοντά στα
$8-10 δισ. Είναι επίσης ένα έργο
τεχνικά δύσκολο, αφού θα ποντισθεί σε βάθος νερού που ξεπερνά
τις 3000 μ., σε περιοχές που είναι
επίσης σεισμογενείς, αλλά εφικτό.
Με το κόστος του φυσικού αερίου
στο Ισραήλ, προτού εισέλθει στον
αγωγό, να είναι περισσότερο από
$4.50/mmbtu (ανά χίλια κυβικά
πόδια), η τιμή του φυσικού αερίου
στην Ευρώπη πρέπει να υπερβεί
τα $8/mmbtu - κάτι που δεν αναμένεται - πριν ο EastMed γίνει οι-

κονομικά βιώσιμος. Για παρόμοιους
λόγους ούτε και αγωγός στην Ευρώπη μέσω Τουρκίας είναι οικονομικά βιώσιμος. Η Ευρώπη έχει
πρόσβαση σε άφθονες προμήθειες
φθηνού φυσικού αερίου σε πολύ
χαμηλές τιμές, τις οποίες ο EastMed
δεν μπορεί να ανταγωνιστεί. Σήμερα η τιμή είναι γύρω στα
$4/mmbtu, παρόλο που είναι χειμώνας και θεωρητικά οι τιμές έπρεπε να είναι αρκετά ψηλότερες. Κάτι
που επιβεβαιώνει την πληθώρα.
Είναι επίσης και η πολιτική που
ακολουθεί η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή με έμφαση στην πράσινη
ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές.
Αυτή εδραιώνεται σε μια νέα στρατηγική, την European Green Deal,
που θα δημοσιευθεί από την ΕΕ
τον Μάρτιο, με πιο απαιτητικούς
κλιματικούς στόχους έως το 2030
και επίτευξη ουδετερότητας στον
άνθρακα έως το 2050. Ως αποτέλεσμα, μελέτες της ΕΕ δείχνουν
ότι η ζήτηση φυσικού αερίου στην
Ευρώπη αναμένεται να μειωθεί κα-

τά 20% μέχρι το 2030 και κατά
75%-85% μέχρι το 2050. Αν ο EastMed άρχιζε λειτουργία το 2025,
θα χρειαζόταν να κάνει εξαγωγές
για 20 χρόνια για να ανακτηθούν
οι επενδύσεις. Μια περίοδο κατά
τη διάρκεια της οποίας η χρήση
φυσικού αερίου στην Ευρώπη αναμένεται να μειωθεί σημαντικά. Αυτές οι εξελίξεις αποτελούν τεράστιες
προκλήσεις για νέα έργα φυσικού
αερίου. Μέσα σε αυτή τη νέα διαμορφούμενη ευρωπαϊκή στρατηγική
γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο για
τον EastMed να επιτύχει. Ένα αποτέλεσμα αυτής της νέας στρατηγικής είναι ότι και η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Αναπτύξεως μετά από το
2021 σταματά να επενδύει σε έργα
σχετιζόμενα με ορυκτά καύσιμα.
Ακούγεται μερικές φορές ότι η Ευρώπη υποστηρίζει την κατασκευή
του αγωγού για να ανεξαρτητοποιηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο. Με τη συμφωνία μεταξύ ΕΕ
και Gazprom το Μάιο 2018, οι διαφορές των δύο έχουν επιλυθεί.

Σύντομα θα συμπληρωθούν δύο
αγωγοί, ο Nord Stream 2 και ο Turk
Stream 2, που συνολικά θα μεταφέρουν περισσότερο από 70 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού
αερίου τον χρόνο στην Ευρώπη
σε χαμηλές τιμές, τις οποίες ο EastMed δεν μπορεί να ανταγωνιστεί.
Το ρωσικό φυσικό αέριο μπορεί
να είναι κερδοφόρο και όταν ακόμα
οι τιμές στην Ευρώπη μειώνονται
στα $4/mmbtu. Και να μην ξεχνάμε
ότι η Ευρώπη ούτε αγοράζει ούτε
πουλάει φυσικό αέριο. Αυτό γίνεται
από εταιρείες για κέρδος. Και οι
πιο μεγάλες από αυτές είναι συνεταίροι της Gazprom. Η ΕE δέχτηκε τον EastMed ως έργο κοινού
ενδιαφέροντος (PCI) και μέχρι σήμερα έχει χρηματοδοτήσει μερικώς
σχετικές μελέτες. Αλλά μέχρι στιγμής λιγότερο από 10% όλων των
PCI φυσικού αερίου έχουν προχωρήσει στο στάδιο κατασκευής. Επιπλέον, η ΕΕ έχει μετατοπίσει τώρα
το ενδιαφέρον για στήριξη PCI από
φυσικό αέριο σε έργα ηλεκτρικής

και ανανεώσιμης ενέργειας. Πριν
τελειώσω, θέλω να αναφέρω ότι η
Τουρκία – και αν ακόμα είχε δικαιώματα (που δεν έχει) - δεν θα
μπορούσε να σταματήσει τον αγωγό. Η Κύπρος, η Ελλάδα και η Τουρκία είναι μέλη και έχουν υπογράψει
τη συνθήκη Energy Charter. Βάσει
αυτής της συνθήκης, όποιος έχει
δικαιώματα ΑΟΖ στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κύπρου και Κρήτης,
μπορεί να προβάλει μόνο περιβαλλοντικές ενστάσεις και μπορεί να
ζητήσει την αλλαγή διαδρομής του
αγωγού, αλλά δεν μπορεί να τον
σταματήσει. Παρά την αναμφίβολη
πολιτική υποστήριξη που έχει ο
αγωγός, ακόμα και από τις ΗΠΑ,
για να προχωρήσει σε κατασκευή
χρειάζεται να είναι και οικονομικά
βιώσιμος και να εξασφαλίσει αγοραστές για το φυσικό αέριο που
θα μεταφέρει, κάτι που αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις.

*Ο κ. Χαράλαμπος Έλληνας είναι πρώην
πρόεδρος ΚΡΕΤΥΚ.
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ΤΟ ΘΕΜΑ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Ο Καρογιάν, τα εσωκομματικά
της ΕΔΕΚ και ο ρόλος των μικρών

Τα στοιχήματα
των κομμάτων
κατά το 2020

Ο νέος χρόνος θα καταδείξει τις δυναμικές που
θα αναπτυχθούν ενόψει των εκλογών του 2021
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Η νέα δεκαετία μπαίνει, και μαζί της
προκύπτουν νέες προκλήσεις για
τα πολιτικά κόμματα και τους αρχηγούς τους. Η δεκαετία που φεύγει
βεβαίως, δεν ήταν ούτε ανιαρή ούτε
όμως και γενναιόδωρη με τα παραδοσιακά κόμματα, καθώς κάποια
από αυτά βρέθηκαν να εμπλέκονται
σε σκάνδαλα, να βλέπουν στελέχη
τους να αποχωρούν ή να τα διαγράφουν, να αυξομειώνονται εκλογικά
ποσοστά και άλλα κόμματα να
ιδρύονται από το πουθενά αλλάζοντας την υπάρχουσα κομματική σκακιέρα. Το 2020, ωστόσο, είναι ιδανική
χρονιά για ανασυγκρότηση, διαχείριση των κρίσεων που προηγήθηκαν

και στήσιμο της στρατηγικής τους
ενόψει των βουλευτικών εκλογών
του 2021. ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ θα επιχειρήσουν να στήσουν το χαλί για
την πρωτιά των βουλευτικών εκλογών επιχειρώντας αλλαγές είτε εικόνας είτε ουσίας. Το ΔΗΚΟ επιχειρεί
να διατηρήσει τον ρυθμιστικό του
ρόλο δίδοντας προοπτική συνεργασιών την ίδια στιγμή που καλείται
να κλείσει εσωκομματικά ζητήματα
και διαρροές προς τη ΔΗΠΑ. Στην
ΕΔΕΚ αρχίζει η εσωκομματική αντιπαράθεση με άγνωστες τις προεκτάσεις ενώ ΔΗΠΑ, Συμμαχία Πολιτών, Οικολόγοι και Αλληλεγγύη
επιχειρούν να σταθούν άλλοι δυναμικά, άλλοι απλώς να επιβιώσουν
στην εσωκομματική σκακιέρα.

Η φιλελευθεροποίηση
του Συναγερμού
Στις ευρωεκλογές του 2019 ο Δημοκρατικός Συναγερμός επέλεξε να
πορευθεί συντηρητικά, κάνοντας
κάλεσμα κυρίως στη λαϊκή Δεξιά
που είναι η σπονδυλική στήλη του
κόμματος και φλέρταρε είτε με την
αποχή είτε με το ΕΛΑΜ. Φάνηκε
από την έμφαση που δόθηκε στον
κίνδυνο των μεταναστευτικών ροών,
στη σκλήρυνση θέσεων στο κυπριακό αλλά και στις προειδοποιήσεις
γύρω από την τ/κ ψήφο και την υποψηφιότητα του Νιαζί Κιζίλγιουρεκ.
Βεβαίως αυτή ήταν μία κοινή στρατηγική των κομμάτων που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα
για να επαναπατρίσουν τους ψηφοφόρους που έβλεπαν θετικά την
Ακροδεξιά. Η συνταγή φαίνεται πως
δεν βγήκε στον ΔΗΣΥ με δεδομένο
και το αποτέλεσμα. Σίγουρα τον δικό
της ρόλο για το αποτέλεσμα έπαιξε
η κυβερνητική φθορά αλλά και οι
κρίσεις που διαδέχονταν η μια την
άλλη (κατάρρευση του Συνεργατισμού, χειρισμός της υπόθεσης Μεταξά και τα «μηδενικά» του Προέδρου), ωστόσο σημαντικό ρόλο
έπαιξε και η συντηρητικοποίηση
του κόμματος, με το φιλελεύθερο
ακροατήριο είτε να απέχει είτε να
επιλέγει άλλα κόμματα (την ΕΔΕΚ
για την αποτροπή εισόδου του ΕΛΑΜ
στην Ευρωβουλή και το ΑΚΕΛ τόσο
ως ψήφο στήριξης στο κυπριακό
όσο και στον κ. Κιζίλγιουρεκ).
Αυτό ήταν αρκετό για να γίνει
ένα πολύωρο πολιτικό γραφείο μετά
τις εκλογές και να διαπιστωθεί απομάκρυνση της ηγεσίας από τη βάση
και ανάγκη επανακαθορισμού του
ιδεολογικοπολιτικού του στίγματος
μέσω συνεδρίου. Με δεδομένο ότι
το ΕΛΑΜ δεν θεωρείται πλέον κίνδυνος στην Πινδάρου, ο Πρόεδρος
του ΔΗΣΥ αντιλαμβάνεται σήμερα
πως περιθώριο άλλης πτώσης ποσοστών δεν έχει, και για τον ίδιο
προσωπικά αλλά και για το κόμμα
επιχειρεί να επαναπατρίσει τις χαμένες φιλελεύθερες ψήφους, με ανανέωση στην ηγεσία και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Λευτέρης
Χριστοφόρου, κύριος εκπρόσωπος
της Λαϊκής Δεξιάς, αποχαιρετά την

Πινδάρου ανοίγοντας ουσιαστικά
την πόρτα στον Χάρη Γεωργιάδη,
ενώ τις δύο θέσεις των αντιπροέδρων
διεκδικούν οι Αννίτα Δημητρίου,
Ευθύμιος Δίπλαρος και Ονούφριος
Κουλλά. Αν και οι τρεις που διεκδικούν την αντιπροεδρία δεν θεωρούνται εκπρόσωποι της φιλελεύθερης ή αστικής τάσης, θεωρούνται
ηλικιακή ανανέωση.

Στοίχημα η Λευκωσία
Έμφαση βεβαίως θα δοθεί στην
αστική Λευκωσία με κύριο στόχο
να μη χαθεί ούτε και μία ψήφος. Η
επιστροφή Χάρη αλλά και η ολική
αλλαγή της κοινοβουλευτικής ομάδας
στην Επαρχία Λευκωσίας έχει προκαλέσει από τώρα και τον ανταγωνισμό μεταξύ στελεχών και κατ’ επέκταση την έναρξη του προεκλογικού.
Πρώτο βήμα είναι η εκλογή Χάρη
Γεωργιάδη -χωρίς ανθυποψήφιο,
όπως όλα δείχνουν- στην ηγεσία
του κόμματος διεκδικώντας εκλογή
-με αξιώσεις- στη βουλή με το αφήγημα της διάσωσης της κυπριακής
οικονομίας. Στο ίδιο πλαίσιο έχουν
ξεκινήσει κι άλλα στελέχη προεκλογικό, όπως ο εκπρόσωπος τύπου του
κόμματος, Δημήτρης Δημητρίου, ο
οποίος μιλά για την ανάγκη βελτίωσης της πρωτεύουσας. Ερώτημα
είναι πώς θα κινηθούν οι νέοι βουλευτές. Τόσο η Ξένια Κωνσταντίνου
όσο και ο Μιχάλης Σοφοκλέους έχουν
εκφράσει τη διαφωνία τους για τον
τρόπο που κινήθηκε ο ΔΗΣΥ το τελευταίο διάστημα αλλά και για τις
πολιτικές της κυβέρνησης. Και οι
δύο έχουν το δικό τους ακροατήριο
που δεν θεωρείται πιστό συναγερμικό ακροατήριο. Είναι μάλλον εκείνο
το ακροατήριο που απομακρύνθηκε
από την κάλπη στις ευρωεκλογές
και αποτελεί στοίχημα και για το
κόμμα αλλά και για την επανεκλογή
των δύο, κατά πόσο θα μπορέσουν
να το επαναφέρουν.

Η στάση προς την κυβέρνηση
Όμως, ένα είναι η αίσθηση της
ανανέωσης και άλλο η πραγματική
αλλαγή στο κόμμα. Αυτό θα το κρίνει
μία σειρά παραγόντων. Το πρώτο
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Ο Αβέρωφ Νεοφύτου βάζει όλα του τα χαρτιά στις βουλευτικές εκλογές καθώς η πρωτιά θα τον καταστήσει νικητή του παιχνιδιού ενώ η ήττα ανοίγει τον
δρόμο για άλλες επιλογές.








Ο ΔΗΣΥ επιχειρεί
να επαναφέρει τους
φιλελεύθερους ψηφοφόρους και την αστική
Λευκωσία παρουσιάζοντας διαφορετικό προφίλ.
και κύριο ερώτημα που εγείρεται
αν το κόμμα θα εγκαταλείψει τη
γνωστή φοβία των τελευταίων χρόνων αποφυγής των εσωκομματικών
εκλογών και ριχτούν στη μάχη στελέχη τόσο για την αντιπροεδρία όσο
και για τη θέση αναπληρωτή προέδρου. Το δεύτερο θέμα που τίθεται
είναι ποια θα είναι η στάση του κόμματος απέναντι στην κυβέρνηση
και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Με τον Χάρη Γεωργιάδη στην ηγεσία
του κόμματος, θεωρείται πολύ απόμακρο σενάριο αυτό της αποστασιοποίησης ή σχετικής κριτικής στο
έργο της κυβέρνησης επειδή ο κ.
Γεωργιάδης υπήρξε όλο αυτό το διάστημα στο υπουργικό σχήμα και κύριος ενορχηστρωτής της οικονομικής
πολιτικής, με την όποια κριτική στην
κυβέρνηση να ερμηνεύεται ότι πυροβολεί τα πόδια του. Πέραν τούτου,
ένα τέτοιο σενάριο απομακρύνεται
και εξαιτίας των στενών σχέσεων
που διατηρεί με τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας. Δεν είναι τυχαίο ότι
μέρος των συναγερμικών θεωρεί
ότι η παρουσία Χάρη Γεωργιάδη
στην ηγεσία του κόμματος θεωρείται
και σχετικός έλεγχός του στο τι συμβαίνει εντός του κόμματος. Αυτό
μπορεί να ισχύει για τον Χάρη Γεωργιάδη, αλλά δεν σημαίνει πως
αφορά και τον Αβέρωφ Νεοφύτου.
Ο συναγερμικός πρόεδρος δεν θα
ήθελε να βρεθεί στη θέση του Άντρου Κυπριανού την περίοδο 2011-

2015, ο οποίος είχε αναλάβει όλο το
βάρος της διακυβέρνησης Χριστόφια.
Αντιλαμβάνεται πως μία ήττα θα
του κλείσει τον δρόμο για τις προεδρικές του 2023, ενώ δεν αποκλείεται με την επιστροφή Χάρη να τεθεί
και θέμα αμφισβήτησης. Μία νίκη
θα τον καταστήσει τον κύριο εκφραστή της Δεξιάς διεκδικώντας
την προεδρία για το 2023.
Το ερώτημα είναι αν αυτό θα το
κάνει ακολουθώντας τις πολιτικές
Αναστασιάδη ή ασκώντας σχετική
κριτική. Υπενθυμίζεται πως με τον
περιορισμό θητειών σε δύο, ο Νίκος
Αναστασιάδης δεν δικαιούται να
διεκδικήσει επανεκλογή για τρίτη
θητεία. Αυτό μπορεί να ανοίξει τον
δρόμο στον Αβέρωφ Νεοφύτου να
διαφοροποιηθεί από την κυβέρνηση,
τόσο σε ζητήματα που αφορούν το
κυπριακό όσο και την εσωτερική
διακυβέρνηση, όπως για παράδειγμα
τις μεταρρυθμίσεις, οι οποίες καθυστερούν. Κάτι τέτοιο ενδεχομένως
να φέρει πίσω και το καχύποπτο
πλέον συναγερμικό ακροατήριο το
οποίο απέχει από την κάλπη. Μπορεί,
όπως λένε συναγερμικά στελέχη,
να λειτουργήσει αντίθετα, δεδομένου
ότι ο Ν. Αναστασιάδης μπορεί να
συνταξιοδοτηθεί αλλά θα θέλει να
ελέγχει το κόμμα και θα χρίσει τον
δικό του εκλεκτό και για το κόμμα
αλλά και για τις επικείμενες εκλογές.
«Για να πηγαίνει καλά το κόμμα
θα πρέπει να πηγαίνει καλά η κυβέρνηση» αναφέρουν στελέχη του
κόμματος αποκλείοντας τα περί διαφοροποίησης του ΔΗΣΥ από την
κυβέρνηση και σημειώνουν πως κύριος στόχος του κόμματος θα πρέπει
να είναι το σπρώξιμο προς την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Κάτι
τέτοιο θα βοηθήσει και την κυβέρνηση αλλά και τον ΔΗΣΥ στο αφήγημά του προκειμένου να διεκδικήσει για τρίτη πενταετία την προεδρία.

Στόχος της Δημοκρατικής Παράταξης, σύμφωνα με τον Μάριο
Καρογιάν, είναι να λάβει ποσοστό
πάνω από το 4% στις βουλευτικές
εκλογές. Για να το κάνει αυτό θα
πρέπει να αποδείξει πως η ψήφος
στη ΔΗΠΑ δεν αποτελεί στρατηγική ψήφο εναντίον του ΔΗΚΟ
και κατ’ επέκταση φούσκα, αλλά
ότι μπορεί να σταθεί στην πολιτική σκακιέρα.
Το νεοϊδρυθέν κόμμα έκανε
την έκπληξη στις ευρωεκλογές
με το ποσοστό που έλαβε, καθώς
μέσα σε λίγους μήνες όχι μόνο
οργανώθηκε σε κόμμα με συλλογικά σώματα και μέλη αλλά κατάφερε να στήσει ψηφοδέλτιο.
Ο προεκλογικός, ωστόσο, δεν έχει
κοπάσει από τον Ιούνιο καθώς ο
Μάριος Καρογιάν εξακολουθεί
να πραγματοποιεί επαφές και συναντήσεις με τοπικούς παράγοντες και να γράφει μέλη. Εντός Ιανουαρίου αναμένεται να προχωρήσει σε οργανωτικό καταστατικό
συνέδριο και να εκλέξει συλλογικά
όργανα και θεματικές γραμματείες. Με αυτό τον τρόπο θα επιχειρήσει να αποσείσει την κριτική
πολλών στελεχών του ΔΗΚΟ πως
πρόκειται για κόμμα-φάντασμα,
ενώ τους πρώτους μήνες του 2020
αναμένεται να κλείσει και σε ένα
μεγάλο βαθμό το ψηφοδέλτιο.
Το ερώτημα που θα πρέπει να
απαντήσει η ΔΗΠΑ είναι κατά πόσο θα αποτελείται από νέα πρόσωπα ή αν θα είναι ανακύκλωση
ΔΗΚΟϊκών στελεχών που αποχώρησαν μετά τις μαζικές διαγραφές του 2018. Αυτό θα απαντηθεί από τα πρόσωπα που θα λάβουν θέση στα συλλογικά σώματα
του κόμματος αλλά και από τις
προτάσεις που θα παρουσιάσουν.

Εσωστρέφεια στην ΕΔΕΚ
Όσο και αν η ΔΗΠΑ επιχειρεί
να κάνει εμφανή την παρουσία
της στην κομματική σκακιέρα ως
το κόμμα του Κέντρου, η ΕΔΕΚ
αναμένεται να επικεντρωθεί στα
εσωκομματικά της ζητήματα. Η
ΕΔΕΚ κατάφερε να λάβει το καθόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό
της τάξεως του 10.58%, σε μία
περίοδο που ελλόχευε ο κίνδυνος
κατάληψης της έδρας από το
ΕΛΑΜ. Το ερώτημα είναι κατά
πόσο αυτό ποσοστό ήταν απόρροια των σωστών πολιτικών της
ΕΔΕΚ ή απόρροια των δημοκρατικών αντανακλαστικών μίας μερίδας της κοινωνίας ούτως ώστε
να αποκλείσει το ΕΛΑΜ.
Επί του παρόντος η ΕΔΕΚ δεν
έχει προσπαθήσει να οικειοποιηθεί την «αντιφασιστική» ψήφο,
καθώς μετά τις ευρωεκλογές έχει
σταματήσει και την όποια δημόσια αντιπαράθεση με το ΕΛΑΜ.
Αντιθέτως, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ
έχει επικεντρωθεί στη σύγκρουση
με τον ευρωβουλευτή της ΕΔΕΚ
Δημήτρη Παπαδάκη, καταγγέλλοντάς τον για αντικομματική
συμπεριφορά. Διένεξη που δεν
θα κλείσει ούτε εύκολα ούτε ανώδυνα τόσο για τα δύο στελέχη
όσο και για το ίδιο το κόμμα. Ο
ευρωβουλευτής της ΕΔΕΚ καταγγέλλεται για το γεγονός ότι αρνήθηκε να εργοδοτήσει υπαλλήλους στην ΕΔΕΚ με κονδύλι του
ευρωπαϊκού κοινοβουλίου καθώς
κάτι τέτοιο θεωρείται παράτυπο.
Είχε κατηγορηθεί και για προσπάθεια δημιουργίας δικής του
«υποομάδας» εντός του κόμματος,
το οποίο αρνήθηκε. Απάντησε
άλλωστε στις κατηγορίες μέσω
14σέλιδης επιστολής μέσω δικηγόρου. Με το νέο έτος, ο κ. Παπαδάκης αναμένεται να παραπεμφθεί στο πειθαρχικό συμβού-

Ο Μάριος Καρογιάν θα πρέπει να
αποδείξει πως το ποσοστό των
εκλογών δεν αποτελεί φούσκα.

Ο Μ. Σιζόπουλος αναμένεται να

επικεντρωθεί στην εσωκομματική
αντιπαράθεση με τον Δ. Παπαδάκη.









Η ΔΗΠΑ διεκδικεί
ποσοστό πάνω από 4%
απειλώντας τον ρυθμιστικό ρόλο του ΔΗΚΟ.
λιο για απαντήσει στις κατηγορίες
που του προσάπτουν. Η ποινή
μπορεί να είναι από απλή επίπληξη, μέχρι και προσωρινή αναστολή της κομματικής του ταυτότητας. Κάτι τέτοιο αναμένεται
να ανοίξει τον κύκλο της εσωστρέφειας σε μία περίοδο που η
ΕΔΕΚ δεν έχει την πολυτέλεια να
χάνει στελέχη.
Την ίδια ώρα που η ΕΔΕΚ μπαίνει σε νέο κύκλο εσωστρέφειας,
Συμμαχία Πολιτών και Αλληλεγγύη θα προσπαθήσουν να διατηρήσουν την παρουσία τους ζωντανή στο κομματικό σκηνικό. Στη
Συμμαχία Πολιτών, αντιλαμβάνονται, μετά και το κακό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, πως
βρίσκονται στην κόκκινη ζώνη,
ενώ και στην Αλληλεγγύη υπάρχουν στελέχη που ανησυχούν για
τη διατήρηση του κόμματος στη
ζωή. Στο παρασκήνιο συζητείται
το ενδεχόμενο συνεργασίας και
κοινής πορείας των δύο κομμάτων, όμως τίποτα δεν είναι ούτε
επίσημο ούτε δεδομένο. Ο Γιώργος Λιλλήκας, ο οποίος είχε πάρει
την απόφαση να αποχωρήσει από
την πολιτική, θα μείνει στην ηγεσία του κόμματος τουλάχιστον
μέχρι και τις βουλευτικές εκλογές
του 2021. Ήδη στις 25 Ιανουαρίου
πραγματοποιείται το εκλογικό
συνέδριο του κόμματος -χωρίς
εκπλήξεις- ενώ μέχρι σήμερα έχει
αλλάξει το 80% των επαρχιακών
συμβουλίων, της γυναικείας κίνησης και της νεολαίας. Όπως
λέγεται, μετά τις 25 Ιανουαρίου
αρχίζει μία μακρά προεκλογική
εκστρατεία, ούτως ώστε το κόμμα
να διατηρήσει την παραμονή του
στη βουλή. Οι Οικολόγοι από την
άλλη κλείνουν το όποιο παράθυρο
συνεργασίας με άλλα κόμματα.
Με δεδομένο ότι ο Γιώργος Περδίκης δεν θα διεκδικήσει άλλη
θητεία στο κοινοβούλιο, πολύ πιθανόν ούτε της προεδρίας των
Οικολόγων, ανοίγει πλέον ο δρόμος της διαδοχής και η εμφάνιση
νέων προσώπων.
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ΤΟ ΘΕΜΑ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Διεκδικεί πρωτιά
και εξουσία το ΑΚΕΛ
Με τη δήλωση του Άντρου Κυπριανού ότι παραμένει στο πηδάλιο του
ΑΚΕΛ, μειώνονται και οι πιθανότητες αισθητών αλλαγών, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα,
την επόμενη χρονιά. Ακελικά στελέχη σημειώνουν πως την προηγούμενη πενταετία έγινε ολική
ανανέωση προσώπων στα συλλογικά όργανα του κόμματος, η ηγεσία
θα πρέπει να απαντήσει για ποιους
λόγους, παρά τις αρχικές τοποθετήσεις περί αλλαγής σκυτάλης, συνεχίζει με την ίδια συνταγή. Στόχος,
όπως λέγεται, είναι η κατάλληλη
προετοιμασία για τις βουλευτικές
εκλογές του 2021 -χωρίς εσωστρέ







Σεμινάριο υπό τον τίτλο
«Κτίζοντας την οικονομία
της επόμενης δεκαετίας»
ετοιμάζει το ΑΚΕΛ
θέλοντας να απαντήσει
στην κριτική ότι
δεν έχει εναλλακτική
οικονομική πρόταση.
φεια- ούτως ώστε να καταφέρει να
λάβει την πρωτιά και να στείλει το
μήνυμα πως αποτελεί κόμμα εξουσίας. Οι όποιες αλλαγές προσώπων
μετατίθενται μετά τις βουλευτικές
εκλογές, όπου το πιο πιθανόν είναι
ότι ο Άντρος Κυπριανού θα παραδώσει τη σκυτάλη.
Στο κόμμα της Αριστεράς, θέλουν να καταρρίψουν δύο αφηγήματα που επικρατούν και κρατούν
μία μερίδα του εκλογικού ακροατηρίου μακριά:
G Το ΑΚΕΛ δεν μπορεί να κυβερνήσει λόγω των οικονομικών
πολιτικών του.
G H κυβέρνηση μπορεί να είναι
κακή αλλά η αντιπολίτευση είναι
χειρότερη.
Η «Κ» είχε αναφέρει εδώ και καιρό πως το ΑΚΕΛ αναμένεται να
προχωρήσει σε σεμινάριο οικονομίας και αυτό έχει δημοσιοποιηθεί

πως θα γίνει στις 14-15 Φεβρουαρίου, υπό τον τίτλο «Κτίζοντας την
οικονομία της επόμενης δεκαετίας».
Στο ΑΚΕΛ επικρατεί η άποψη πολλών στελεχών, ότι θα πρέπει να γίνει «Εργατικό Κόμμα» στα πρότυπα
του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ είχε
εκφραστεί η θέση μελέτης της οικονομικής πολιτικής των Εργατικών. Στους ομιλητές του συνεδρίου
θα είναι εκτός του Διοικητή της
Κεντρικής Τράπεζας, ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Οικονομικών, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας, Τάκης Κληρίδης, ο γενικός διευθυντής του ομίλου ΚΕΑΝ, Μάριος
Κασάπης, ο υποψήφιος του ΑΚΕΛ
για τη δημαρχία των Λατσιών και
Σύμβουλος Βιώσιμης Ανάπτυξης,
Κυριάκος Παρπούνας, η ιδρύτρια
της πλατφόρμας Τhe Mediterranean
Growth Initiative, Κλεοπάτρα Κιττή,
ο σύμβουλος του Ινστιτούτου Εργασίας της ΠΕΟ, Ηλίας Ιωακείμογλου, ο Βέλγος βουλευτής Samuel
Nemes, ο πρώην βουλευτής του
ΑΚΕΛ και καθηγητής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, Πάμπος
Παπαγεωργίου και ο οικονομολόγος
Mertkan Hamit. Το κατά πόσο το
συνέδριο, αλλά και οι ομιλητές που
έχουν επιλεχθεί θα φτάσουν τις
προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί εντός ΑΚΕΛ αλλά και ευρύτερα για μία ανασυγκρότηση οικονομικής-κοινωνικής πολιτικής
είναι κάτι που θα διαφανεί μετά
το συνέδριο.
Μαζί με την ενίσχυση ενός εναλλακτικού οικονομικού αφηγήματος,
το ΑΚΕΛ επιχειρεί να εντείνει και
τους αντιπολιτευτικούς τόνους γύρω από τα φαινόμενα διαπλοκής
και διαφθοράς. Ενδεικτικός ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκαν όλα
τα πρωτοκλασάτα στελέχη του κόμματος στις ομιλίες τους κατά τη
διάρκεια του προϋπολογισμού, θέτοντας θέμα κουμπαροκρατίας, βολέματος ημετέρων, διαπλοκής και
διαφθοράς. Πάνω στα ζητήματα
διαφθοράς αναμένεται να ενισχύσουν την πολεμική τους, τόσο μετά
τη δημοσιοποίηση της έκθεσης
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Οι επαφές
με το ΔΗΚΟ
Οι επαφές του Άντρου Κυ-

Ο Άντρος Κυπριανού παραμένει και στέλνει το μήνυμα προοπτικής για συνεργασία με το ΔΗΚΟ, τη στιγμή που εντείνει

τους αντιπαραθετικούς τόνους με την κυβέρνηση.
του γενικού ελεγκτή για το ιδιωτικό
τζετ με τον νέο χρόνο, αλλά και με
το κλείδωμα του Ιωνά Νικολάου
ως διαδόχου του Κώστα Κληρίδη
στη θέση του γενικού ελεγκτή.

Νέες δυνάμεις και Λευκωσία
Είναι, όμως, αυτά αρκετά για να
θέσουν το ΑΚΕΛ στην κορυφή; Αλλαγές εντός του κόμματος παίρνουν
παράταση μετά τις βουλευτικές
εκλογές και αυτό δημιουργεί το
ερώτημα κατά πόσο -χωρίς αλλαγές
προσώπων- μπορεί το κόμμα να
επαναπατρίσει όλο εκείνον τον κό-

σμο που έχει χάσει από το 2016
και μετά. Στην επαρχία Λευκωσίας,
ερώτημα παραμένει ποια θα είναι
τα καινούργια πρόσωπα που θα
δώσουν τη μάχη. Και το λέμε αυτό
δεδομένου ότι κανείς από τους υφιστάμενους βουλευτές δεν αποχωρεί,
υπάρχουν πρωτοκλασάτα στελέχη
που διεκδικούν με αξιώσεις εκλογή
και κατά συνέπεια μειώνονται έτσι
οι όποιες πιθανότητες κάποιου εντός της ομάδας των Νέων Δυνάμεων- να διεκδικήσει. Ζήτημα για
το ΑΚΕΛ δεν θα αποτελέσει μόνο
η Λευκωσία και η απουσία αντα-

γωνισμού αλλά η εμφανής αδυναμία
που υπάρχει στη Λάρνακα μετά
και την μετακίνηση του Γιώργου
Γεωργίου στις Βρυξέλλες και της
κακής σχέσης που φέρεται να έχει
πλέον με την ηγεσία. Πρόβλημα
σημαντικό στο τσίμπημα ψήφων
από την ευρύτερη Αριστερά αναμένεται να παρουσιαστεί και στη
Λεμεσό δεδομένου ότι ο Αδάμος
Αδάμου δεν θα διεκδικήσει, ενώ
σκέψεις για να μην επαναδιεκδικήσει κάνει και ο δημοφιλής στην
επαρχία Αμμοχώστου Χρίστος Τζιοβάννη.

πριανού με τον Νικόλα Παπαδόπουλο σχολιάστηκαν ποικιλοτρόπως τόσο εντός του ΔΗΚΟ όσο και εντός του ΑΚΕΛ. Η
αλήθεια είναι βεβαίως πως
έχουν δύο βασικές ερμηνείες. Τόσο ο Άντρος Κυπριανού
όσο και ο Νικόλας Παπαδόπουλος αντιλαμβάνονται πλέον πως για να φύγει ο ΔΗΣΥ
από την εξουσία τα δύο κόμματα θα πρέπει να συνεργαστούν. Είτε εντός είτε εκτός
βουλής. Όπως αναφέρουν
στελέχη του ΑΚΕΛ, η βασική
κριτική που δέχεται το κόμμα
της Αριστεράς είναι η απουσία συνεργασιών που κινδυνεύει να το καταστήσει κόμμα
απλής διαμαρτυρίας. Η συνάντηση των δύο αρχηγών
πάντως βολεύει και τους δύο.
Ο Άντρος Κυπριανού, για παράδειγμα, στέλνει το μήνυμα
ότι μπορεί ο ίδιος να συνεργαστεί με τον ενδιάμεσο χώρο, κάτι που δεν ίσχυε στο παρελθόν. Το ερώτημα είναι
πώς εκλαμβάνει αυτή την
προοπτική η πιο προοδευτική
μερίδα του ΑΚΕΛ, η οποία
βρίσκεται κοντά στο κόμμα
εξαιτίας της θέσης της στο κυπριακό. Το γεγονός ότι ο Άντρος Κυπριανού απέκλεισε το
ενδεχόμενο στήριξης Νικόλα
για τις προεδρικές εκλογές
θεωρείται από στελέχη πως
ικανοποιεί εκείνο το ακροατήριο, καθώς τις αντιδράσεις
τις προκαλεί όχι τόσο το κόμμα αλλά ο δηκοϊκός πρόεδρος, ως πρόσωπο, λόγω
της μετωπικής επίθεσης που
εξαπέλυσε στο παρελθόν και
στη διακυβέρνηση Χριστόφια
αλλά και στο ΑΚΕΛ για το κυπριακό. Άλλωστε, όπως αναφέρει η Εζεκία Παπαϊωάννου, για να αποχωρήσει ο ΔΗΣΥ από την εξουσία χρειάζεται μία ευρύτερη συνεργασία.
Και το ΔΗΚΟ είναι το όχημα
που θα φέρει τα υπόλοιπα
κόμματα κοντά.

ΔΗΚΟ και Νικόλας σε νέα διλήμματα
Μπορεί ο στόχος των δύο μεγάλων
κομμάτων να είναι ο καθορισμός
μίας στρατηγικής που θα οδηγήσει
στην πρωτιά το 2021, οι στοχεύσεις
ωστόσο διαφοροποιούνται για το
Δημοκρατικό Κόμμα, καθώς πρώτιστος στόχος είναι να διασφαλίσει
τον ρυθμιστικό του ρόλο και στη
συνέχεια να επαναπροσδιορίσει
τις συνεργασίες του κόμματος. Και
λέμε επαναπροσδιορισμός των συνεργασιών καθώς σε αντίθεση με
τα προηγούμενα χρόνια όπου το
εγχείρημα ήταν η δημιουργία του
τρίτου πόλου, εντός του ΔΗΚΟ έχει
πλέον καταστεί σαφές πως η πολιτική του τρίτου δρόμου δεν οδηγεί
στην εξουσία.
Οι συνεργασίες τις οποίες θα
επιχειρήσει ο δηκοϊκός πρόεδρος
θα παίξουν τον δικό τους ρόλο στις
δύο μεγάλες προκλήσεις που έχει
να αντιμετωπίσει το κόμμα:
G Τη δυναμική που αποκτά η
Δημοκρατική Παράταξη.
G Την εσωκομματική γκρίνια τόσο για πολιτικούς χειρισμούς όσο
και για παραγκωνισμό στελεχών.
Το δηκοϊκό ακροατήριο, αλλά
και τα στελέχη του κόμματος έχουν
στείλει το μήνυμα πως το κόμμα
του Κέντρου δεν μπορεί να μείνει
εκτός εξουσίας για μία ακόμη θητεία. Αυτό εντείνει και την εσωκομματική γκρίνια αλλά οδηγεί παράλληλα σε φυγόκεντρες τάσεις
προς τη Δημοκρατική Παράταξη,
της οποίας κύριο μέλημα είναι η
σύναψη συνεργασιών είτε με τη
Δεξιά είτε με την Αριστερά. Ενδεικτική άλλωστε και η τοποθέτηση
του βουλευτή του ΔΗΚΟ Μαρίνου
Μουσιούττα, ο οποίος σε συνέντευξή του στην «Κ» έστειλε το μήνυμα πως ένας υποψήφιος του τρίτου πόλου είναι καταδικασμένος
να χάσει υπογραμμίζοντας την
ανάγκη για συνεργασία είτε με τον
ΔΗΣΥ είτε με το ΑΚΕΛ. Αν και στελέχη του κόμματος υποστηρίζουν
πως οι όποιες συνεργασίες θα ξεκαθαρίσουν την επομένη των βουλευτικών εκλογών, όταν δηλαδή
θα διαφανεί και η δυναμική που

έχει το κάθε κόμμα, ο Νικόλας Παπαδόπουλος έχει ήδη ξεκινήσει
συχνές επαφές με το ΑΚΕΛ και δη
με τον γ.γ του κόμματος, Άντρο
Κυπριανού. Αυτή η προοπτική συνεργασίας βολεύει τον Νικόλα Παπαδόπουλο γιατί στέλνει το μήνυμα
στη βάση αλλά και στα στελέχη
της μετριοπαθούς τάσης, ότι είναι
ανοικτός σε συνεργασίες με ορίζοντα το 2023. Δεν σημαίνει βέβαια
πως αντιμετωπίζεται με την ίδια
θέρμη από όλους, δεδομένου ότι








Ανοίγει η εσωκομματική
αντιπαράθεση ενόψει
βουλευτικών εκλογών, με
τη Λευκωσία να αποτελεί
το κύριο ναρκοπέδιο.
εντός του κόμματος βρίσκονται
στελέχη με πιο σκληρή στάση στο
κυπριακό, όπως ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Παύλος Μυλωνάς, ή ο διευθυντής του γραφείου
Τύπου του ΔΗΚΟ, Γιώργος Γεωργίου. Πρόσωπα τα οποία σίγουρα
δεν βλέπουν ιδιαίτερα θετικά τη
σύμπλευση είτε με τον ΔΗΣΥ είτε
με το ΑΚΕΛ.

Η προοπτική ΑΚΕΛ
Και σε αυτό το πλαίσιο, το ερώτημα που θα τεθεί σε βάθος χρόνου
είναι πάνω σε ποιες κοινές αρχές
και αξίες μπορούν να συνεργαστούν τα δύο κόμματα δεδομένου
του χάους που τα χωρίζει στο κυπριακό αλλά και στην οικονομία.
Κάποιοι απαντούν πως με δεδομένο
ότι δεν θα υπάρξουν εξελίξεις στο
κυπριακό, δεν φαίνεται να υπάρχει
και η όποια δυσκολία συνεργασίας.
Συνεργασία βεβαίως που επί του
παρόντος κλείνει την πόρτα διεκδίκησης της προεδρίας στον Νικόλα
Παπαδόπουλο, αν λάβουμε υπόψη
την τοποθέτηση του Άντρου Κυπριανού στην «Κ» πως το ΑΚΕΛ
δεν θα δεχτεί υποψήφιο για την
προεδρία τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ

ούτε άλλο δηκοϊκό στέλεχος. Αυτό
έχει το δικό του ενδιαφέρον, καθώς
μπορεί να φέρει κοντά μετριοπαθείς
κεντρώους, οι οποίοι θέλουν συνεργασία με το ΑΚΕΛ αλλά δεν ευνοούν την υποψηφιότητα Νικόλα
Παπαδόπουλου.
«Οι προεδρικές εκλογές είναι
πολύ μακριά και πολλά μπορούν
να αλλάξουν» λένε με νόημα στελέχη του ΔΗΚΟ και είναι γεγονός
ότι πολλά μπορούν να αλλάξουν
μέσα σε τρία χρόνια. Αυτό το διάστημα, ωστόσο, ο πρόεδρος του
ΔΗΚΟ θα κληθεί να απαντήσει
κατά πόσο εγκαταλείπει τον σχεδιασμό διεκδίκησης της προεδρίας
για το 2023, ή αν στοχεύει στην
προεδρία της Βουλής με τη συνεργασία ενός από τα δύο μεγάλα κόμματα. Η απάντησή του θα κρίνει
και τον σχεδιασμό που θα ακολουθήσει το κόμμα.

Τύμπανα πολέμου
Στο πλαίσιο των προκλήσεων,
ο Νικόλας Παπαδόπουλος θα πρέπει
να αντιμετωπίσει και την εσωστρέφεια. Ήδη ο δηκοϊκός πρόεδρος,
σε αντίθεση με το παρελθόν, έχει
κάνει άνοιγμα στη βάση και επιχειρεί μέσα από μία σειρά εκδηλώσεων όπως το «Συζητώ» να κρατήσει
κοντά στο κόμμα στελέχη και τοπικούς παράγοντες που είτε έχουν
απομακρυνθεί, είτε έχουν ιδιαίτερα
καλή σχέση με τον Μάριο Καρογιάν.
Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να
χειριστεί και τις διαφωνίες που προκύπτουν μεταξύ στελεχών που θα
ενταθούν εντός του χρόνου, όταν
δηλαδή θα ξεκινήσει και ο προεκλογικός για τις βουλευτικές. Η
Λευκωσία, για παράδειγμα, αποτελεί
ναρκοπέδιο για το ΔΗΚΟ, καθώς
μία σειρά στελεχών όπως οι Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Μαρίνος Μουσιούττας, Αλέκος Τρυφωνίδης, Χρύσης Παντελίδης και Χρίστος Τσίγκης
διεκδικούν εκλογή, με κάποιους εξ
αυτών να βρίσκονται ήδη σε αντιπαραθετικό κλίμα. Ο ανταγωνισμός
των εν λόγω στελεχών μπορεί να
λειτουργήσει θετικά για το κόμμα

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος θα πρέπει να αποφασίσει αν κλείνει το κεφάλαιο διεκδίκησης της προεδρίας για το 2023,

περιοριζόμενος στην ανάληψη της προεδρίας της βουλής.
σε ό,τι αφορά τη συσπείρωση ψήφων, μπορεί να προκαλέσει και ρήγματα, με κάποιους εξ αυτών να
φλερτάρουν με τη ΔΗΠΑ, δεδομένου ότι βλέπουν παραγκωνισμό
τους. Καθόλου τυχαίες οι τοποθετήσεις του Αλέκου Τρυφωνίδη περί
πραξικοπήματος και οι προειδοποιήσεις του ότι δεν θα ανεχτεί
σημαδεμένη τράπουλα. Ζήτημα
δεν θα προκύψει βεβαίως μόνο στη
Λευκωσία με τον συνωστισμό πρωτοκλασάτων στελεχών αλλά και
στη Λάρνακα με τον Γιώργο Προ-

κοπίου, ο οποίος δεν έχει και την
καλύτερη σχέση με την ηγεσία,
αλλά και στη Λεμεσό. Το ενδεχόμενο μη επαναδιεκδίκησης Βότση
θα προκαλέσει σίγουρα ένα πλήγμα
στο κόμμα, χωρίς να αποκλείεται
το ακροατήριό του να μετακινηθεί
προς τη ΔΗΠΑ. Πρόβλημα αναμένεται να προκύψει και μεταξύ των
κύριων υποψηφίων που διεκδικούν,
όπως οι Παύλος Μυλωνάς, Πανίκος
Λεωνίδου και Κατερίνα Χριστοφίδου. Όμως, δεν είναι μόνο οι βουλευτικές εκλογές αλλά και ζητήματα

πολιτικής τα οποία θα προκαλέσουν
ανοικτές διαφωνίες. Ενδεικτικό είναι ότι με τον νέο χρόνο θα ενταθούν οι εσωκομματικές διαφωνίες
για τη μεταρρύθμιση της τοπικής
αυτοδιοίκησης, καθώς μία μεγάλη
μερίδα στελεχών -και εντός της
ηγεσίας και εντός των επαρχιακών- δεν ευνοούν τις συνενώσεις
όπως διαμορφώνονται και θα επιμένουν σε αυτό. Θα υπάρξει ζήτημα
τόσο για τους ημικρατικούς όσο
και για τη στάση που θα τηρήσει
το κόμμα στο ΓεΣΥ.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2019

Σκοπός μου,
να βρω τους
υπόλοιπους
αγνοουμένους
Το πρόγραμμα είχε βαλτώσει αναφέρει το
Ε/κ μέλος της ΔΕΑ Λεωνίδας Παντελίδης
Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΜΑΡΑ

Αισιόδοξη νότα στο πρόγραμμα εντοπισμού των αγνοουμένων της
κυπριακής τραγωδίας δίνει ο Λεωνίδας Παντελίδης στη συνέντευξή
του στην «Κ». Το Ε/κ μέλος της
ΔΕΑ περιγράφει τι βρήκε στο θέμα
των αγνοουμένων αποδεχόμενος
τον διορισμό καθώς και τον στόχο
που έχει θέσει και που δεν είναι
άλλος ο εντοπισμός και του τελευταίου αγνοούμενου.
-Αναλάβατε τη θέση του Ε/κ μέλους της ΔΕΑ το 2019. Τι βρήκατε
και τι αλλάζει, εάν αλλάζει;
-Βρήκα 1.000 υποθέσεις που δεν
έχουν ολοκληρωθεί και οι οποίες
με την πάροδο του χρόνου γίνονται
δυσκολότερες. Βρήκα ένα τεράστιο
έργο το οποίο, κάθε μέρα που περνά,
επίσης γίνεται πιο δυσεπίλυτο. Βρήκα μια πολύ αξιόλογη ομάδα, 100
ίσως και περισσοτέρων, νέων επιστημόνων, Ε/κ και Τ/κ, που είναι
αφιερωμένοι σε αυτό το έργο, παιδιά
που ήλθαν εδώ με ενθουσιασμό.
Ναι, βρήκα κάποια κόπωση, βρήκα
κάποια απογοήτευση, διότι τα αποτελέσματά μας τα τελευταία δυο
με τρία χρόνια ήταν απογοητευτικά,
πράγματι. Βρήκα περισσότερο ενδιαφέρον από το κοινό απ’ ό,τι υποψιαζόμουνα. Ήξερα ότι το θέμα
των αγνοουμένων πάντοτε προκαλεί
ενδιαφέρον, αλλά δεν φαντάστηκα
ότι είναι σε τέτοιο βαθμό η ευαισθησία του κοινού. Βρήκα ετοιμότητα από το κράτος να μας βοηθήσει
σε ό,τι ζητήσουμε, όχι κατ’ ανάγκη
ότι είχαν καθαρή εικόνα του τι έπρεπε να γίνει. Το πρόγραμμα με την
πάροδο του χρόνου και τα φτωχά
αποτελέσματα των τελευταίων δυο
τριών χρονών έχει βαλτώσει σε ένα
βαθμό. Και για να πω τι άλλαξε, το
βλέπω από την πλευρά της αποτελεσματικότητας. Βρήκα ότι το βασικό αγαθό του οργανισμού, που
είναι οι πληροφορίες, δεν τύγχανε
της δέουσας αξιοποίησης. Σε μεγάλο
βαθμό, οι πληροφορίες εξυπηρετούσαν τον οργανισμό, αντί ο οργανισμός να εξυπηρετεί τις ανάγκες
των πληροφοριών. Από οργανωτικής απόψεως, εντός και εκτός, αυτό
ήταν η βασική μου προσπάθεια.
Πώς να καταστήσουμε και πάλι τις
πληροφορίες, το κεντρικό σημείο,
τον κεντρικό άξονα της όλης προσπάθειας.
-Το πρόγραμμα της ΔΕΑ ξεκίνησε
τέλος 2004 αρχές του 2005. Από
τους 2.000 συνολικά αγνοούμενους εντοπίσθηκαν λιγότεροι
από τους μισούς…
-Έχουν εντοπισθεί λίγο περισσότεροι από τους μισούς αλλά έχουν
ταυτοποιηθεί λιγότεροι από τους
μισούς, γιατί έχουμε έναν αριθμό
που δεν έχουμε καταφέρει να ταυτοποιήσουμε. Αλλά τα ευρήματα είναι λίγο περισσότερα από τα μισά.
-Είναι ικανοποιητικός αριθμός

σε σχέση με τον παράγοντα χρονικής διάρκειας του προγράμματος;
-Σε σχέση με το ιδανικό αποτέλεσμα σίγουρα δεν είναι. Εάν σου
λείπουν οι μισοί; Σίγουρα δεν είναι
ικανοποιητικό το αποτέλεσμα.
-Θα μπορούσε να είχε προχωρήσει με πιο γοργούς ρυθμούς;
-Δεν μπορώ να κρίνω, δεν θέλω
να κρίνω. Δεν κοιτάω πίσω, κοιτάω
μπροστά πώς μπορούμε να φθάσουμε στο στόχο μας.
-Ισχύει αυτό το οποίο υπάρχει
ως αίσθηση ή αντίληψη στον
κόσμο ότι η κατάσταση με το
πρόγραμμα είναι τελματωμένη;
-Δεν ήλθα ως ανακριτής, ελεγκτής ούτε ως δικαστής. Δεν κοιτάω
πίσω. Δεν έχω ασχοληθεί με το τι
έγινε πριν από την ημέρα που ήλθα
στην ΔΕΑ. Προσπάθησα να κάνω
μια διάγνωση , να δω πού εντοπίζονται αδυναμίες, πώς μπορούν
αυτές οι αδυναμίες να διορθωθούνβελτιωθούν, για να αυξήσουμε την
αποτελεσματικότητα του οργανισμού. Οι διάφορες εντυπώσεις που
υπάρχουν τις έχω ακούσει και εγώ
και όταν ήταν να αναλάβω αυτό
το πόστο, πολλοί μου είπαν πρόσεξε
το ένα πρόσεξε το άλλο. Ο σκοπός
μου είναι να βρω τους υπόλοιπους
αγνοουμένους, όχι να κρίνω τι έγινε
και δεν έγινε.
-Ποια είναι τα περιθώρια που
υπάρχουν για εντοπισμό νέων
χώρων όπου ενδεχομένως να
υπάρχουν τάφοι αγνοουμένων;
-Υπάρχουν περιθώρια. Ως θέμα
αρχής θεωρώ ότι θα εντοπιστούν
όλοι οι αγνοούμενοι. Δεν διαγράφω
από τον κατάλογο κανέναν, εκ των
προτέρων. Εάν σε 10 χρόνια εντατικών προσπαθειών έχουν μείνει
κάποιοι οι οποίοι, αντικειμενικά,
δεν μπορούν να εντοπισθούν τότε
αυτοί που θα είναι σε αυτή την καρέκλα, τότε, ας κρίνουν τι θα κάνουν. Να σας υπενθυμίσω όμως
πως σε άλλες χώρες δεν έχει σταματήσει η προσπάθεια. Οι Αμερικανοί ακόμα έχουν υπηρεσία αγνοουμένων που ψάχνει για την Κορέα,
ψάχνει για τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο, το ίδιο και άλλες χώρες. Είναι
ένα έργο που δεν κλείνει το κεφάλαιο αυτό ποτέ, εάν δεν έχεις εντοπίσει και τον τελευταίο.
-Τι κάνει η ΔΕΑ με το κομμάτι
πληροφοριών. Υπάρχει ροή ή
ανταπόκριση;
-Υπάρχει. Υπάρχει αύξηση θα
έλεγα. Να σας πω ότι έχουμε και
παλαιότερες πληροφορίες, οι οποίες
δεν έτυχαν πλήρους αξιοποίησης.
Θεωρώ πως πρέπει να δούμε όλες
τις πληροφορίες, ακόμα και σε περιπτώσεις που έχουμε σκάψει, διότι
υπάρχουν 200 περιπτώσεις που
σκάψαμε, με φαινομενικά καλές
πληροφορίες και δεν είχαμε αποτελέσματα.
-Άρα μπορεί να είναι σε κάποιο
άλλο κοντινό σημείο;

Ο Λεωνίδας Παντελίδης δεν αποκλείει το ενδεχόμενο Ε/κ αγνοούμενοι να είναι εν ζωή, ωστόσο όπως τονίζει τέτοια πληροφορία το γραφείο του δεν έχει.
-Να σας το πω απλά. Η πληροφορία δεν έτυχε του αναγκαίου σεβασμού, δεν έτυχε της αναγκαίας
επεξεργασίας, της αναγκαίας διαχείρισης που έπρεπε, ενδεχομένως.
Ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις να ήταν και λάθος οι πληροφορίες, αλλά δεν είναι δυνατόν να
είχαμε τόσες πολλές. Ορισμένες
δειγματοληπτικά που έχουμε κοιτάξει, μπορείς να σκεφτείς ότι δεν
βρήκαμε για τον άλφα ή βήτα λόγο.
Οι καλύτερες πληροφορίες για τους
δικούς μας αγνοουμένους προέρχονται από καταθέσεις του 74,75,76.
Αυτά πρέπει να τα κοιτάξουμε και
πάλι. Υπάρχουν περιπτώσεις που
δεν έχουν ολοκληρωθεί. Υπάρχουν
όμως και καινούργιες πληροφορίες
και εδώ το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν η δημιουργία δυο ομάδων.
Η μια κοιτάει τις παλαιές πληροφορίες και η άλλη που ασχολείται
με τις νέες.
-Ροή πληροφοριών υπάρχει από
ε/κ και τ/κ πλευράς;
-Υπάρχει. Έχουμε ενδυναμώσει
το ερευνητικό κομμάτι, έχουμε τριπλασιάσει το ανθρώπινο δυναμικό
τους τελευταίους έξι μήνες και στο
δικό μας το γραφείο και τώρα ακολουθεί και το τ/κ γραφείο, ενισχύει
τον ερευνητικό βραχίονα. Εάν έχεις
καλές πληροφορίες και τις σεβαστείς, θα έχεις αποτελέσματα.
-Υπάρχει φαντάζομαι και η πίεση
του βιολογικού παράγοντα των
προσώπων που ενδεχομένως να
έχουν τις πληροφορίες αυτές.
-Πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες. Εμείς έχουμε 15 άτομα
που ασχολούνται με πληροφορίες.
-Παίρνετε πρωτογενή πληροφόρηση, δηλαδή από πρόσωπα που
ήταν αυτόπτες μάρτυρες;
-Έχουμε όλων των ειδών, αλλά
σίγουρα σε αυτές που δίνουμε περισσότερη σημασία είναι αυτές
που προέρχονται από αυτόπτη μάρτυρα. Αλλά καμιά φορά και η δευτερογενής πληροφορία είναι σημαντική. Καμιά φορά μπορεί να
μην ζει ο αρχικός μάρτυρας, αλλά
να έχει αφήσει αρκετά καλές πληροφορίες είτε σε συγγενικά είτε
σε φιλικά πρόσωπα.

Ειδική διαχείριση για
τάφους που μετακινήθηκαν
Σε μεγάλο βαθμό, οι πληροφορίες εξυπηρετούσαν τον οργανισμό, αντί
ο οργανισμός να εξυπηρετεί τις ανάγκες των
πληροφοριών. Από οργανωτικής απόψεως, εντός
και εκτός, αυτό ήταν η
βασική μου προσπάθεια.

Το θέμα των καταλόγων
είναι κάπως συγχυσμένο
διότι γίνεται μια διάκριση,
κατ’ εμέ δεν είναι φυσιολογική, μεταξύ των πεσόντων και αγνοουμένων.
Κανονικά αγνοούμενος
είναι αυτός που την τελευταία φορά που θεάθηκε, ανάπνεε, ήταν εν ζωή.

-Πολλά έχουν λεχθεί και για τον
κατάλογο των 1619 Ε/κ αγνοουμένων. Το νούμερο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα
ή όχι;
-Το θέμα των καταλόγων είναι
κάπως συγχυσμένο διότι γίνεται
μια διάκριση, κατ’ εμέ δεν είναι
φυσιολογική, μεταξύ των πεσόντων και αγνοουμένων. Κανονικά
αγνοούμενος είναι αυτός που την
τελευταία φορά που θεάθηκε, ανάπνεε, ήταν εν ζωή. Πεσών είναι
αυτός που πρόσωπα που ήταν μαζί
του, πιστοποιούν πως ήταν νεκρός
όταν έφυγαν. Ο κατάλογος των
1619 δεν έγινε με βάση αυτό το
κριτήριο, έγινε με βάση κάποιες
διαδικασίες. Μπήκαν κάποια άτομα
που δεν έπρεπε και δεν έχουν μπει
κάποια άλλα, τα οποία έπρεπε να
μπουν. Για μένα δεν έχει ιδιαίτερη
σημασία. Μας ενδιαφέρει η πληροφορία. Εφόσον τον εντοπίσουμε,
θα δούμε τι είναι, ποιος είναι. Άρα
δεν πάμε από τον κατάλογο αλλά
αν βρούμε κάποιον από τον κατάλογο, διαγράφεται. Το 1/3 που
βρίσκουμε δεν είναι στον κατάλογο. Μπορεί να είναι πεσόντες,
μπορεί να είναι αδήλωτο άτομο.
-Διαπιστωμένα τάφοι αγνοουμένων στα κατεχόμενα έχουν
μετακινηθεί. Όταν αναλάβατε
τι σας είπαν, αν σας είπαν, τα
άλλα δυο μέλη της ΔΕΑ;
-Συζητάμε τουλάχιστον την περίπτωση των Ασσιωτών, οι οποίοι
φαίνεται ότι έχουν μετακινηθεί
από το Ορνίθι στο Δίκωμο. Η περίπτωση των μετακινήσεων είναι
πολύ πιο περίπλοκη από αυτή των
αρχικών σημείων ταφής. Θα το
δούμε και αυτό. Η διαφορά είναι
πως οι μετακινήσεις έγιναν 20 χρόνια μετά, έγιναν την δεκαετία του
90 και τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Θέλει ειδική διαχείριση το
θέμα των μετακινήσεων.
-Για το ευρύτερο θέμα των αγνοουμένων έχουν γραφτεί πολλά

για τη διαχείρισή του και καριέρες που χτίστηκαν στην πλάτη των αγνοουμένων. Εσείς τι
πιστεύετε;
-Δεν έχω άποψη. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι πως εγώ ήδη
τελείωσα με την καριέρα μου. Ήλθα εδώ για να βοηθήσω και δεν
το επιδίωξα. Μου τηλεφώνησε ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο
κινητό μου και μου είπε: «Ελα να
βοηθήσεις». Και ακριβώς επειδή
έχω την αίσθηση ότι ο χρόνος
πιέζει και τα προβλήματα έχουν
συσσωρευτεί, θεώρησα ότι έχω
υποχρέωση να βοηθήσω. Δεν ήλθα
εδώ να κάνω καριέρα και σας διαβεβαιώ πως χρειάστηκε να παρατήσω άλλα πράγματα που περίμενα
πολύ καιρό να βγω σε σύνταξη για
να ασχοληθώ.
-Μετά από 45 χρόνια πιστεύετε
ότι μπορούν να υπάρχουν αγνοούμενοι εν ζωή;
-Δεν το αποκλείω, αλλά πάλι
πάμε στις πληροφορίες. Εάν έχω
μια πληροφορία πως κάποιος είναι
ζωντανός, σας διαβεβαιώ ότι θα
την πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά.
Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε
τέτοια πληροφορία.
-Θέλετε να πείτε κάτι σε πρόσωπα που ενδεχομένως να ξέρουν για πρόσωπα και καταστάσεις;
-Θέλω να παρακαλέσω όσους
διαθέτουν πληροφορίες που μπορούν να οδηγήσουν στον εντοπισμό αγνοουμένων, παράκλησή
μου είναι να μας προσεγγίσουν.
Μπορούν να το κάνουν και ανώνυμα. Εμείς δεν κάνουμε αστυνομική έρευνα, δεν μας ενδιαφέρουν
οι συνθήκες εξαφάνισης κάποιου
ατόμου. Η δουλειά μας δεν είναι
να εντοπίσουμε ευθύνες, είναι να
εντοπίσουμε αγνοούμενους. Παράκληση, όποιος έχει πληροφορίες
ή στο παρελθόν είχε δώσει πληροφορίες και έχει κάτι ακόμη να
έλθει κοντά μας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Το «Σχέδιο
του Αιώνα»
με υπογραφή
Ντ. Τραμπ
Ενέργεια-οικονομία-κοινές προκλήσεις
φέρνουν κοντά χώρες της Μ. Ανατολής
Του ΝΊΚΟΥ ΣΤΈΛΓΙΑ

Λίγο πριν εκπνεύσει το 2019, δημοσιεύματα στον Τύπο της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης
Ανατολής ανέφεραν ότι η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται πλέον ένα
βήμα πριν την ανακοίνωση του
«Σχεδίου του Αιώνα». Σύμφωνα
με σχετικές πληροφορίες, στο
επίκεντρο του σχεδίου είναι η
λύση του παλαιστινιακού προβλήματος ενώ ταυτόχρονα θα
φέρει κοντά περιφερειακές δυνάμεις που επικεντρώνονται σε
κοινές προκλήσεις και κοινούς
κινδύνους. Το αμερικανικό σχέδιο
προβλέπει τη δημιουργία του νέου παλαιστινιακού κράτους, το







Η προσπάθεια της ένωσης των ενεργειακών κοιτασμάτων της περιοχής
και της μεταφοράς του
αερίου στις δυτικές αγορές χρονικά συμπίπτει
με την αναζήτηση από
τις χώρες του Αραβικού
Κόλπου εναλλακτικών
πηγών εσόδων, όπως
το εμπόριο με τη Δύση.
οποίο θα ευθυγραμμίζεται με τις
ανάγκες και επιταγές του Ισραήλ,
την κοινή διαχείριση της Ιερουσαλήμ και τη στροφή της προσοχής των περιφερειακών πρωταγωνιστών προς τις κοινές προκλήσεις. Σύμφωνα με ισραηλινές
πηγές, οι οποίες παρακολουθούν
από κοντά τις εξελίξεις στον άξονα ΗΠΑ-Ανατολικής Μεσογείου,
το νέο σχέδιο της ηγεσίας Τραμπ
δεν συνοδεύεται από νέα στοιχεία
και δεν υπόσχεται πολλά στο Ισραήλ και στις γειτονικές χώρες.
Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό
για το γεγονός ότι, πέρα από την
προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ, ρίχνει φως στις
ισορροπίες που αλλάζουν στην
ευρύτερη περιοχή, με γοργούς
ρυθμούς. «Οι ΗΠΑ χρειάζονται
ένα αφήγημα επιτυχίας στο πεδίο
της εξωτερικής πολιτικής. Το
«Σχέδιο του Αιώνα» εξυπηρετεί

τα συμφέροντα της αμερικανικής
ηγεσίας. Την ίδια στιγμή, αποτελεί μια από τις φόρμουλες-συστάσεις για τη σύσφιγξη των σχέσεων χωρών που παραδοσιακά
στρέφονται με ανταγωνιστικά
αντανακλαστικά η μια προς την
άλλη», λέει στην «Κ» ισραηλινή
πηγή.

Aραβοϊσραηλινή προσέγγιση
Το τέλος του 2019, εκτός από
κάποιες πτυχές του «Σχεδίου του
Αιώνα», έφερε στο προσκήνιο
της Ανατολικής Μεσογείου και
μια άλλη εξέλιξη. Οι μοναρχίες
του Αραβικού Κόλπου και το Ισραήλ συντονίζουν τα βήματα και
τις πολιτικές τους κινήσεις σε
σειρά ζητημάτων και στέλνουν
μηνύματα συνεργασίας και φιλίας
οι μεν στους δε. Λίγο μετά την
ιστορική επίσκεψη του πρωθυπουργού του Ισραήλ στο Ομάν,
η συμμαχία της οποίας ηγείται η
Σαουδική Αραβία αφήνει να νοηθεί ότι δεν αποκλείει την προοπτική της αποκατάστασης και
εξομάλυνσης των σχέσεων με το
εβραϊκό κράτος.
Πριν από λίγο καιρό, διαμέσου
του διαδικτύου και παραπέμποντας σε ένα άρθρο γνώμης για τις
λεπτές ισορροπίες που αλλάζουν
στην ευρύτερη περιοχή, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων
Αραβικών Εμιράτων, αναφέρθηκε
εμμέσως στην προοπτική της
εξομάλυνσης των σχέσεων της
χώρας του με το Ισραήλ. Παρόμοιες σκέψεις υπάρχουν και σε
άλλες αραβικές πρωτεύουσες, οι
οποίες διατηρούν διάλογο και
συνεργασία με το Τελ Αβίβ στην
ευρύτερη περιοχή. Στην πραγματικότητα, οι ΗΠΑ και ο στενότερος σύμμαχός τους στην περιοχή, το Ισραήλ, στα τέλη του
2019 συνεργάζονται με τις αραβικές μοναρχίες και χώρες σε
πληθώρα ζητημάτων. Οι ένοπλες
δυνάμεις και οι μυστικές υπηρεσίες των χωρών ενώνουν τις
δυνάμεις τους για να αντιμετωπιστούν «εχθρικοί παράγοντες»,
όπως η Ρωσία και το Ιράν. Την
ίδια στιγμή, ο άξονας ΗΠΑ-Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας-αραβικών
χωρών δρομολογεί κοινά ενεργειακά σχέδια και δεν βλέπει με
καλό μάτι τις κινήσεις της συμμαχίας Τουρκίας-Κατάρ.

Το «Σχέδιο του Αιώνα» προβλέπει τη δημιουργία του νέου παλαιστινιακού κράτους, το οποίο θα ευθυγραμμίζεται με τις ανάγκες και επιταγές του Ισραήλ, την

κοινή διαχείριση της Ιερουσαλήμ και τη στροφή της προσοχής των περιφερειακών πρωταγωνιστών προς τις κοινές προκλήσεις.

Το τρίπτυχο ενέργεια-οικονομία-κοινοί εχθροί
Το «φλερτ» των αραβικών χωρών
με τις ΗΠΑ και τους περιφερειακούς
συνεργάτες τους, έρχεται σε μια
στιγμή που η συμμαχία της οποίας
ηγείται η Σαουδική Αραβία εκπέμπει μηνύματα εκδημοκρατισμού
και επιδεικνύει σημάδια προσχώρησης στο δυτικό μοντέλο ζωής.
Επιχειρώντας να αφήσει πίσω της
το στίγμα της δολοφονίας του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι και
σκοτεινών πτυχών του «ένοχου»
παρελθόντος του, το βασίλειο της
Σαουδικής Αραβίας προχωρεί σε
σημαντικές μεταρρυθμίσεις, οι
οποίες ενισχύουν τα δικαιώματα
των πολιτών του. Μόλις πριν από
λίγες ημέρες, το βασίλειο περιόρισε
το δικαίωμα του γάμου μόνο σε
άτομα άνω των 18 ετών. Από τώρα
και στο εξής, στη Σαουδική Αραβία
οι πολίτες που δεν έχουν φτάσει
στο 18ο έτος της ζωής τους, θα
μπορούν να παντρεύονται μονάχα
σε περίπτωση που εξασφαλίζουν
τις σχετικές άδειες από τους κηδεμόνες και τις επίσημες αρχές της
χώρας. Για πολλούς αναλυτές, τέτοιου είδους βήματα αποτελούν
κομμάτι μιας μεγάλης «επανάστασης» σε μια χώρα που διοικείται
εδώ και αιώνες σύμφωνα με την
ιδιόρρυθμη ανάγνωση των αρχών
και των επιταγών του Ισλάμ.
Οι μεταρρυθμίσεις στη Σαουδική
Αραβία κάθε άλλο παρά τυχαίες θα
μπορούσαν να χαρακτηριστούν.
Η νέα ηγεσία του βασιλείου, στη
νέα περίοδο στρέφει την προσοχή
της προς τις μεγάλες απειλές και
προκλήσεις που αντιμετωπίζει ολόκληρη η περιοχή. Το Ιράν βρίσκεται
στην πρώτη θέση των προκλήσεων
που αντιμετωπίζουν η Σαουδική
Αραβία και οι συμμαχικές δυνάμεις.
Για τους εκπροσώπους του παλατιού της Σαουδικής Αραβίας, η συν-

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας περιόρισε

το δικαίωμα του γάμου μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, τερματίζοντας στην
ουσία κυρίως τους γάμους ανήλικων κοριτσιών.








Το «φλερτ» των αραβικών χωρών με τις ΗΠΑ
έρχεται σε μια στιγμή
που η συμμαχία της
οποίας ηγείται η Σαουδική Αραβία εκπέμπει
μηνύματα εκδημοκρατισμού και επιδεικνύει
σημάδια προσχώρησης
στο δυτικό μοντέλο ζωής.
τηρητική αντίδραση της χώρας και
των συμμαχικών δυνάμεων στις
επιπτώσεις της επανάστασης του
1979 ήταν μια λανθασμένη επιλογή,
η οποία οδήγησε τις μουσουλμανικές χώρες σε αδιέξοδο σε πολλά

μέτωπα. Η ενδυνάμωση των σουνιτικών συντηρητικών κινημάτων,
όπως αυτό των Μουσουλμάνων
Αδελφών, αντί να παρέχει λύσεις
σε διάφορα ζητήματα, οδήγησε
στα πρόθυρα μιας μεγάλης πολιτικής και κοινωνικής έκρηξης τις
κοινωνίες της περιοχής. Για χώρες
όπως η Σαουδική Αραβία, λοιπόν,
αν παράγοντες όπως το Ιράν συνιστούν ζωτικής σημασίας απειλές
για τις ντόπιες κοινωνίες, υπάρχουν
και σειρά νέων εξελίξεων και παραγόντων που επιβάλλουν στις
ντόπιες κυβερνήσεις αλλαγή πλεύσης σε διάφορα ζητήματα. Η ενέργεια και η οικονομία είναι πεδία,
στα οποία η Σαουδική Αραβία και
η συμμαχία της οποίας ηγείται το
βασίλειο της οικογένειας Αλ Σαούντ,
χρειάζονται νέα εργαλεία και νέες
στρατηγικές.
Ως γνωστόν, το φυσικό αέριο

της Ανατολικής Μεσογείου το τελευταίο διάστημα φέρνει κοντά
χώρες όπως το Ισραήλ, η Αίγυπτος,
η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ιταλία και
η Γαλλία. Η προσπάθεια της ένωσης
των ενεργειακών κοιτασμάτων της
περιοχής και της μεταφοράς του
αερίου στις δυτικές αγορές χρονικά
συμπίπτει με την αναζήτηση από
τις χώρες του Αραβικού Κόλπου
εναλλακτικών πηγών εσόδων, πέρα
από τα έσοδα από το πετρέλαιο.
«Το κυνήγι του μαύρου χρυσού
βρίσκεται πλέον στην τελική φάση
του, την ώρα που η περιοχή στρέφει
τα βλέμματά της προς νέα έσοδα
από «καθαρές»-οικολογικές πηγές
ενέργειας και νέες ευκαιρίες εμπορίου», αναφέρει στην «Κ» αραβική πηγή που τις τελευταίες δεκαετίες ασχολείται με θέματα άμυνας, ασφάλειας και συλλογής πληροφοριών.
Η ίδια πηγή προσθέτει τα εξής:
«Οι κοινωνίες μας επωφελούνται
σήμερα από το κερδοφόρο εμπόριο
με τη Δύση, τις ΗΠΑ, την ΕΕ και
το Ισραήλ. Σιγά-σιγά εξοικειώνονται με την ιδέα των εναλλακτικών
πηγών ενέργειας και τις δυτικού
τύπου πρακτικές και αρχές της δημοκρατίας και της σύγχρονης ζωής.
Φυσικά υπάρχουν πολλά εμπόδια
που θα πρέπει να ξεπεραστούν
στην πορεία. Αντιμετωπίζουμε
αβεβαιότητα σε πολλά πεδία. Πιθανή αλλαγή σκυτάλης στην εξουσία μιας μικρής μοναρχίας, όπως
λ.χ. αυτής του Ομάν, μπορεί να
ανατινάξει στον αέρα μεγαλόπνοα
σχέδια. Από την άλλη, δυνάμεις
όπως η Ρωσία, το Ιράν, η Τουρκία
και το Κατάρ προκαλούν νέα προβλήματα. Ωστόσο, η περιοχή εξακολουθεί να ελπίζει σε ένα καλύτερο αύριο το 2020 και στα χρόνια
που ακολουθούν».

ΑΡΘΡΟ / Του ΠΕΤΡΟΥ ΖΑΡΟΥΝΑ
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Σε νέα Συρία μετατρέπεται η Λιβύη με εμπλοκή και της Τουρκίας

ουρκικές ειδικές δυνάμεις,
πεζοναύτες και ΟΥΚ, ετοιμάζονται να μεταβούν στη Λιβύη
στα πλαίσια της υλοποίησης του
μνημονίου αμυντικής συνεργασίας
που υπέγραψε η κυβέρνηση της
Τρίπολης με τηΝ Τουρκία. Το μνημόνιο αυτό περιλαμβάνει αποστολή
πολεμικού υλικού κατά παράβαση
του εμπάργκο όπλων που ψήφισε
το Συμβούλιο Ασφαλείας. Η Τουρκία
έχει ήδη στρατιωτική παρουσία
στη Λιβύη με προσωπικό που χειρίζεται τα τουρκικής κατασκευής
drones. Επιπρόσθετα με τα drones,
τα εκεί αποσταλέντα τουρκικά τεθωρακισμένα βοήθησαν σημαντικά
τις δυνάμεις της κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας (GNA) να αποκρούσουν την εαρινή επίθεση του στρατάρχη Χαφτάρ και να ξαναπάρουν
τον έλεγχο της στρατηγικής πόλης
Γκαριάν. Η Τουρκία δεν είναι η μόνη χώρα που έχει εμπλακεί στον

λιβυκό εμφύλιο, αφού και το Κατάρ
ενισχύει τη κυβέρνηση της Τρίπολης, ενώ στο πολιτικό επίπεδο στήριξη στην GNA δίνουν η Ιταλία και
η Βρετανία. Αντίστοιχα, τον Χαφτάρ
και την κυβέρνηση της Βεγγάζης
στηρίζουν με υλικό και λογιστική
υποστήριξη η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία. Πολιτική υποστήριξη δίνει η Γαλλία, ενώ Ρωσία και
ΗΠΑ διατηρούν επαφές και με τις
δύο πλευρές. Να σημειωθεί ότι
μόλις πρόσφατα έφθασαν στη Λιβύη και πολεμούν στο πλευρό των
δυνάμεων του Χάφταρ Ρώσοι μισθοφόροι της ιδιωτικής εταιρείας
Wagner που ανήκει σε φίλο του κ.
Πούτιν. Οι δυνάμεις της κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας κατέχουν
μόλις το 15% του εδάφους της χώρας που περιλαμβάνει μεγάλες πόλεις όπως η Τρίπολη, η Σύρτη και
η Μισράτα. Από την πλευρά τους









Η εξέλιξη αυτή έρχεται
να προστεθεί στη
γενικότερη εμπλοκή της
Τουρκίας σε υποθέσεις,
σε αριθμό χωρών της
ευρύτερης περιοχής,
αναδεικνύοντάς την ως
περιφερειακή δύναμη.

οι δυνάμεις του Χάφταρ ελέγχουν
τόσο το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας όσο και την πλειοψηφία των
πετρελαϊκών εγκαταστάσεων. Στο
πεδίο των μαχών επικρατεί στασιμότητα με τις δυνάμεις του Χάφταρ να ευρίσκονται έξω από την
Τρίπολη. Στο διπλωματικό πεδίο
υπάρχει σχετική κινητικότητα με
τη Γερμανία να επιχειρεί να οργανώσει στο Βερολίνο με τη βοήθεια
του ΟΗΕ ακόμα μία διάσκεψη ειρήνης για τη Λιβύη. Τις προσπάθειες της Γερμανίας στηρίζει η Ρωσία ενώ πρόσφατα έχει προσκληθεί
να συμμετάσχει και η Τουρκία.
Η όποια στρατιωτική βοήθεια
της Τουρκίας δεν αναμένω να ξεπεράσει κάποια όρια, γιατί κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε αντιδράσεις
από άλλους εξωτερικούς παίκτες
και θα δημιουργούσε κίνδυνο κλιμάκωσης και άμεσης μεταξύ τους
αντιπαράθεσης. Εκτιμώ ότι αυτή

θα είναι λελογισμένη ώστε να επιτρέψει στην κυβέρνηση της Τρίπολης να επιβιώσει των επιθέσεων
των δυνάμεων του Χάφταρ. Ήδη
ο πρόεδρος Ερντογάν ευρίσκεται
σε συνεχή συνεννόηση με τη Ρωσία
και μιλά για τη Λιβύη απευθείας με
τον πρόεδρο Πούτιν, τον οποίο θα
συναντήσει στις 8 Ιανουαρίου 2020.
Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι δύο
χώρες να φτάσουν σε μία συνεννόηση ανάλογη με εκείνη που έκαναν και στην περίπτωση της Συρίας.
Σε κάθε περίπτωση τα δύο μνημόνια
και η αποστολή τουρκικής αμυντικής βοήθειας στη Λιβύη και ενδεχομένως τουρκικού στρατιωτικού
προσωπικού έχουν καταστήσει την
Τουρκία σημαντικό παίκτη στη λιβυκή εμφύλια σύγκρουση, κάτι που
αναγνωρίζεται πλέον από όλους.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί
στη γενικότερη εμπλοκή της Τουρκίας σε υποθέσεις σε αριθμό χωρών

της ευρύτερης περιοχής αναδεικνύοντάς την ως περιφερειακή δύναμη. Σήμερα, η Τουρκία αναγνωρίζεται από όλους ως χώρα με λόγο
και ρόλο στις λιβυκές υποθέσεις,
όπως και στις συριακές και για αυτό
συνομιλούν με αυτή. Όσοι ισχυρίζονται ότι θα της προκαλέσουν κόστος, για μία παγωμένη σύγκρουση
όπως το Κυπριακό, έχουν κατά τη
γνώμη μου ψευδαισθήσεις. Ανάλογα
σφάλλουν και αυτοί που νομίζουν
ότι μέσα από μία ομοσπονδιακή
λύση τύπου Κραν Μοντανά η Τουρκία θα δεχθεί να εγκαταλείψει τα
ηγεμονικά της όνειρα και σχεδιασμούς στην Κύπρο τη στιγμή που
αυτά φτάνουν μέχρι τη Λιβύη, τη
Σομαλία και τον Περσικό Κόλπο.

Ο κ. Πέτρος Ζαρούνας είναι διεθνολόγος.
Διετέλεσε Γραμματέας του Γεωστρατηγικού Συμβουλίου της ΚΔ την περίοδο
2014-2018.
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Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2019

Καταδικασμένος
να χάσει, υποψήφιος
του τρίτου πόλου
Θα έπρεπε να αποφευχθούν οι αιχμηρές ανακοινώσεις
του ΔΗΚΟ για το ΓεΣΥ, λέει ο Μαρίνος Μουσιούττας
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Την θέση πως ένας υποψήφιος του
τρίτου πόλου για τις προεδρικές
εκλογές είναι καταδικασμένος να
χάσει, εκφράζει σε συνέντευξή του
στην «Καθημερινή» ο βουλευτής
του ΔΗΚΟ Μαρίνος Μουσιούττας,
στέλνοντας το μήνυμα στον Νικόλα
Παπαδόπουλο πως το 2023 θα πρέπει να συνεργαστεί -με σωστά προγράμματα- με ένα εκ των δύο μεγάλων κομμάτων. Εκφράζει τους
προβληματισμούς του για τις συνενώσεις των δήμων υπογραμμίζοντας πως ο Στρόβολος, με 75.000
κατοίκους, θα μπορούσε να είναι
αυτόνομος. Μιλά και για τα περί
παραγκωνισμού κάποιων και προώθησης συγκεκριμένων στελεχών,
υποστηρίζοντας πως στο ΡΙΚ, την
περίοδο Ιουνίου-Νοεμβρίου, οι βουλευτές πλην ενός, έκαναν γύρω
στις εφτά εμφανίσεις, ο πρόεδρος
της επιτροπής Οικονομικών Άγγελος Βότσης μόλις δύο ενώ άλλα
στελέχη μη εκλελεγμένα γύρω στις
20 εμφανίσεις. «Κάποια πράγματα»,
προσθέτει, «βγάζουν μάτι».
-Εσείς και άλλα στελέχη του ΔΗΚΟ, έχετε εκφράσει κάποιες ανησυχίες για κάποιες από τις συνενώσεις. Πού στηρίζονται;
-Σε ό,τι αφορά τον τρόπο εκλογής των δημοτικών συμβούλων
στα διαμερίσματα θεωρούμε πως
θα είναι πιο δημοκρατικό και πιο
αναλογικό να χρησιμοποιηθεί η
φιλοσοφία που υπάρχει στο σύστημα των βουλευτικών εκλογών,
όπου κάθε κόμμα παίρνει αναλογικά
αυτό που του ανήκει με βάση την
εκλογική του δύναμη. Το δεύτερο
είναι για τις σχολικές εφορείες. Θα
πρέπει σίγουρα να μειωθεί ο αριθμός τους αλλά θα πρέπει να μείνουν
εκτός των δήμων. Το τρίτο σημείο
της διαφοράς μας εδράζεται στη
διοικητική μορφή των Επαρχιακών
Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (ΣΥΛ,
ΣΑΛ, ΟΕΔΑ) όπως εξελίχθηκαν και
το τέταρτο σημείο στις πολεοδομικές άδειες καθώς εισήγησή μας
είναι η δημιουργία μιας ανεξάρτη-

της αρχής που θα εκδίδει και πολεοδομικές και οικοδομικές άδειες.
Θα μπορούσε ως εναλλακτική πρόταση να τις αναλάβουν οι πέντε
μητροπολιτικοί δήμοι. Μας απασχολεί και μας ενδιαφέρει πολύ ο
μηχανισμός υλοποίησης της εφαρμογής της μεταρρύθμισης της ΤΑ.

Ο Στρόβολος... αυτόνομος

-Διαφωνείτε και με τη συνένωση
της Λευκωσίας με τον Στρόβολο;
-Μας προβληματίζει το γεγονός
ότι στον Δήμο Λευκωσίας θα εντάσσονται πέντε δήμοι με πληθυσμό
175.000 κατοίκων το 2011 και διερωτόμαστε κατά πόσο θα είναι λειτουργικό. Το ίδιο δεν φαίνεται να
εφαρμόζεται σε άλλους δήμους, όπως
στη Λεμεσό, που ο αριθμός φτάνει







Το ΔΗΚΟ και οι άλλες
δυνάμεις του ενδιάμεσου
χώρου θα πρέπει με σωστά προγράμματα, αφού
δεν μπορούν να εκλεγούν μόνοι, να συνεργαστούν με κάποιο από τα
δύο μεγάλα κόμματα.
τους 110.000. Είχαμε πρόσφατα σύσκεψη με τις τοπικές επιτροπές του
ΔΗΚΟ, όπως και τη Δημοτική Ομάδα
του ΔΗΚΟ Στροβόλου, και εξέφρασαν
κάθετα την αντίδρασή τους με την
ενσωμάτωση του Στροβόλου στον
Δήμο Λευκωσίας. Εκτιμώ, με τα δεδομένα όπως εξελίχθηκαν, ο Δήμος
Στροβόλου με 75.000 κατοίκους θα
μπορούσε να είναι αυτόνομος.
-Στις ευρωεκλογές είχατε πει
πως η εσωτερική αντιπαράθεση
που προκάλεσε το εκλογικό συνέδριο του ΔΗΚΟ ανήκει στο
παρελθόν. Διαφαίνεται ωστόσο
πως διαφωνείτε σε διάφορα ζητήματα και πολιτικές με την ηγεσία του κόμματος…
-Το να υπάρχει διαφορετική άποψη, το θεωρώ και υγιές και σωστό.
Σε ό,τι αφορά το πρόσφατο ζήτημα

στο οποίο προφανώς αναφέρεστε,
για τη δημιουργία της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεώρησης Εργασίας,
πρέπει να πω ότι είμαι μέλος της
επιτροπής εργασίας και χειριζόμουν
το όλο θέμα για τρία χρόνια. Είχα
συνεπώς αρκετή πληροφόρηση τόσο για τη φιλοσοφία όσο και για
τις λεπτομέρειες της σχετικής νομοθεσίας και γι’ αυτό το λόγο επέμεινα και επιμένω ότι αυτή θα
πρέπει να γίνει πιο αυστηρή, για
σκοπούς συμμόρφωσης έστω και
υπό τον φόβο των προστίμων. Άρα,
δεν έχω συμφωνήσει με το σκεπτικό της συγκεκριμένης τροπολογίας, εξού και η δική μου διαφωνία και του συναδέλφου Αγγελου
Βότση, αλλά και από άλλα οργανωμένα σύνολα.
-Στο θέμα του ΓεΣΥ;
-Δεν έχουμε διάσταση απόψεων
αλλά διαφορά στο πώς εκφράζουμε
την θέση μας.
-Η ηγεσία του ΔΗΚΟ έδωσε την
αίσθηση ότι έχει επιφυλάξεις…
-Μάλλον έχει περισσότερες επιφυλάξεις από ό,τι μπορεί να έχω
εγώ, ή άλλοι συνάδελφοι. Οι οποιεσδήποτε επιφυλάξεις θα πρέπει
να αφορούν τη λειτουργικότητα
και την αποδοτικότητα του ΓεΣΥ,
αλλά όχι την αλλαγή φιλοσοφίας
του. Θεωρώ πως ήταν πολύ αιχμηρές οι ανακοινώσεις μας για το
ΓεΣΥ και θα έπρεπε να αποφευχθούν. Στη σύσκεψη με τον Πρόεδρο
της Βουλής εκπροσώπησα εγώ το
κόμμα και εξέφρασα τη θέση μας
που είναι «κάτω τα χέρια από το
ΓεΣΥ». Προφανώς και έχει προβλήματα το ΓεΣΥ, όμως αντί να
υπερπροβάλλουμε τα κακώς έχοντα,
θα πρέπει να βοηθήσουμε ώστε να
βρεθούν και να λυθούν τα προβλήματα το συντομότερο. Ως κόμμα
στηρίξαμε και στηρίζουμε το ΓεΣΥ
και προσπαθούμε έτσι ώστε αυτό
που στηρίξαμε πριν δύο χρόνια
ομόφωνα στη Βουλή να γίνει πράξη.

Οι εμφανίσεις στο ΡΙΚ

-Αίσθηση έχουν προκαλέσει οι
τοποθετήσεις του αντιπροέδρου
του ΔΗΚΟ Αλέκου Τρυφωνίδη
για προώθηση κάποιων συγκε-

Προφανώς και έχει προβλήματα το ΓεΣΥ, όμως αντί να υπερπροβάλλουμε τα κακώς έχοντα, θα πρέπει να βοηθήσου-

με ώστε να βρεθούν και να λυθούν τα προβλήματα, αναφέρει σε συνέντευξή του στην «Κ» ο Μαρίνος Μουσιούττας.
κριμένων στελεχών και παραγκωνισμό άλλων. Ισχύει ή αποτελεί υπερβολή;
-Ο καθένας έχει το δικαίωμα να
εκφράζεται με τον δικό του τρόπο.
Η αλήθεια είναι πως η εκπροσώπηση στελεχών του ΔΗΚΟ στα
ΜΜΕ θα έπρεπε να γίνει πιο πλουραλιστική, όπως ανάφερε και ο συναγωνιστής Αλέκος Τρυφωνίδης.
Να ενταχθούν περισσότερα άτομα
σε αυτή την προσπάθεια γιατί ο
καθένας εκπροσωπεί μία άλλη μερίδα των πολιτών. Όσο πιο πολλοί
συμμετέχουν και εκπροσωπούν το
κόμμα, τόσο το καλύτερο για το
κόμμα. Σε αυτό υστερούμε και θα
πρέπει να το διορθώσουμε.
-Υπερπροβάλλονται πρόσωπα
ενόψει βουλευτικών εκλογών;
-Δεν μπορώ να πω ότι είναι μόνο
αυτός ο λόγος.
-Άρα είναι και αυτός ο λόγος.
-Μπορεί. Αυτό συμβαίνει και σε
περίοδο που δεν έχουμε εκλογές.
Το προηγούμενο διάστημα ζήτησα
από το ΡΙΚ, μέσα στο πλαίσιο του
κοινοβουλευτικού ελέγχου, να μου
στείλει τις εκπροσωπήσεις του ΔΗΚΟ και των άλλων κομμάτων για
να δούμε τι γίνεται. Από την περίοδο μετά τις ευρωεκλογές μέχρι
και τον Νοέμβρη υπάρχουν 4-5
στελέχη που έκαναν εμφάνιση στο
κανάλι 20 φορές και κάποιοι άλλοι
εμφανίστηκαν μόλις 7 φορές ή και
λιγότερες.
-Ίσως όμως να είναι επιλογή του
μέσου.
-Ρώτησα στο ΡΙΚ και μου είπαν

ότι ο παρουσιαστής αναλόγως του
θέματος και της διαθεσιμότητας
των διαφόρων αξιωματούχων του
κόμματος κρίνει και πράττει. Οι
βουλευτές του ΔΗΚΟ με εξαίρεση
έναν βουλευτή, έκαναν την περίοδο
που ανέφερα, γύρω στις 7 τηλεοπτικές εμφανίσεις. Αν μη τι άλλο
οι βουλευτές εκλέγηκαν από τον
λαό, μετέχουν σε κάποιες επιτροπές
όπως ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών
Άγγελος Βότσης, ο οποίος και γνώσεις έχει και θέματα επίκαιρα πολλά
να συζητήσει είχε παρουσιαστεί
στο ΡΙΚ μόλις δύο φορές. Κάποια
πράγματα βγάζουν μάτι.
-Η ΔΗΠΑ προκάλεσε ζημιά στο
ΔΗΚΟ λαμβάνοντας υπόψη τα
αποτελέσματα των ευρωεκλογών;
-Η ΔΗΠΑ πήρε ένα σεβαστό ποσοστό στις ευρωεκλογές. Η μεγάλη
δοκιμασία της παράταξης θα είναι
οι βουλευτικές εκλογές. Οι ψηφοφόροι δεν είναι κοτσιάνια κανενός
και εμάς δεν πρέπει να μας προβληματίζει τι κάνει η ΔΗΠΑ αλλά
εμείς τι κάνουμε ως ΔΗΚΟ και πόσο
σωστοί και σταθεροί είμαστε. Με
πιο μετριοπαθή και πιο συνετό πολιτικό λόγο μπορούμε να αγγίξουμε
εκείνες τις ομάδες θα έλεγα των
Κεντρώων και όχι μόνο που επιζητούν την σύνεση και τη συνεννόηση. Γενικά, όμως, ως πολιτικά
κόμματα χρειαζόμαστε να καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια γιατί
ο κόσμος αποστασιοποιείται και
απαξιώνει την πολιτική.

-Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ χαμήλωσε σε σχέση με τις προεδρικές
εκλογές τους αντιπολιτευτικούς
τόνους και πλέον προχωρά σε
επαφές με τον γ.γ. του ΑΚΕΛ.
Βλέπετε θετικά μία εκλογική συνεργασία των δύο κομμάτων;
-Είναι πολύ θετικό να υπάρχουν
συναντήσεις μεταξύ των κομμάτων.
Οι θέσεις των δύο κομμάτων αυτή
τη στιγμή απέχουν κατά πολύ. Πρώτα στο Κυπριακό αλλά και σε κοινοβουλευτικά ζητήματα. Χαρακτηριστικό ότι εμείς είμαστε επιθετικοί
με το ΓεΣΥ, καταψηφίζουμε κονδύλια για την επιθεώρηση εργασίας
που αποτελούν προμετωπίδα του
ΑΚΕΛ. Δεν ξέρω αν έτσι δείχνουμε
πως υπάρχει σύγκλιση απόψεων.
Το ίδιο και με τον ΔΗΣΥ. Δεν σημαίνει ότι επειδή ψηφίσαμε κάποια
νομοσχέδια μπορούμε να κάνουμε
συνεργασία με τον ΔΗΣΥ.
-Μπορεί να επιχειρήσετε να δημιουργήσετε εκ νέου τον τρίτο
πόλο στις προεδρικές;
-Ένας υποψήφιος του τρίτου
πόλου είναι καταδικασμένος να
αποτύχει. Φάνηκε πρώτα στην περίπτωση του Τάσσου Παπαδόπουλου αλλά και τώρα με τον Νικόλα
ως υποψήφιο. Είναι τέτοια η δυναμική των δύο μεγάλων κομμάτων
που μπορούν να πάνε στον δεύτερο
γύρο. Το ΔΗΚΟ και οι άλλες δυνάμεις του ενδιάμεσου χώρου θα πρέπει με σωστά προγράμματα, αφού
δεν μπορούν να εκλεγούν μόνοι,
να συνεργαστούν με κάποιο από
τα δύο μεγάλα κόμματα.

δωκας;». Αν είχε σκέψη αυτή η στενή λωρίδα γης που μας γέννησε,
αυτό θα σκεφτόταν. Αν είχε φωνή
ο μαγαρισμένος Πενταδάκτυλος,
αυτό απορημένος θα ρωτούσε. Αν
η βεβηλωμένη Κερύνεια μπορούσε
να κλάψει, αυτός θα ήταν ο κλαυθμός και ο οδυρμός της. Αν η εγκλωβισμένη ψαλμωδία της Μονής
του Αποστόλου Ανδρέα ακουγόταν,
αυτό θα αντιλαλούσαν οι τοίχοι
της. Και αν η Βασιλεύουσα Αμμόχωστος ρητόρευε, αυτός θα ήταν

ο λόγος της.Όμως, ας αντλήσουμε
δύναμη και αισιοδοξία. Ας υψωθούμε, πάνω από την σκληρή πραγματικότητα, με πίστη, όραμα και
αρετή. Η ελευθερία δεν χαρίζεται,
αλλά κερδίζεται με αγώνα και θυσίες. Γι’ αυτό κι εμείς, με το βλέμμα
στραμμένο στη γέννηση του Θεανθρώπου, ας ευχηθούμε αλλήλους,
Χρόνια Πολλά και Καλή Λευτεριά.
Κι ας μην ξεχνάμε πως σε λίγες μέρες ξημερώνει Πρωτοχρονιά· και
Πρωτοχρονιά σημαίνει Ελπίδα.

ΑΡΘΡΟ / Του ΧΡΥΣΗ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ

Πρωτοχρονιά σημαίνει ελπίδα
«Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης
ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία».
Πλούσιος σε αιώνων πείρα αιματηρή ο άνθρωπος, επαναλαμβάνει
τη λυγμική κραυγή του Προφήτη:
«…λέγοντες: ειρήνη, ειρήνη και
πού είσαι ειρήνη;». Όχι μόνο ειρήνη δεν υπάρχει, αλλά και η ίδια
η λαχτάρα για ειρήνη, γίνεται, ενίοτε, μέσο εξαπάτησης και εργαλείο
παγίδευσης των ανθρώπων που
αδημονούν γι’ αυτή.
Επιφανής μάρτυρας τέτοιας εξα-

πάτησης και ο κυπριακός λαός. Ο
οποίος βίωσε τη λεγόμενη «ειρηνευτική επιχείρηση» του Αττίλα
που σφαγίασε, βίασε, κούρσεψε
την πατρίδα μας και τους ανθρώπους της και βιώνει, καθημερινώς,
την κατοχή. Ο λαός, που ακούει
και διαβάζει για επικίνδυνα «σχέδια» που, εν ονόματι της ειρήνης,
προοιωνίζονταν και προοιωνίζονται
βίαιες συγκρούσεις και απατηλές
και παγιδευτικές ρυθμίσεις.
Ο προσγειωμένος και έμπειρος

Μπέρτολτ Μπρεχτ μαρτυρεί το
αληθινό όνομα αυτής της ειρήνης,
που ειρήνη δεν είναι: «Όταν αυτοί
που είναι ψηλά μιλάνε για ειρήνη,
ο απλός λαός ξέρει πως έρχεται ο
πόλεμος».
Και η Τουρκία, η χώρα που δίδαξε τις σφαγές και τις γενοκτονίες,
που αντί για Ιστορία έχει ποινικό
μητρώο, προάγει, λέει, την ειρήνη
και την ίδια στιγμή επιτίθεται στους
γείτονές της, σφαγιάζοντας και
ισοπεδώνοντας λαούς και πόλεις.

Τι περισσότερο μπορείς να πεις
για την ειρήνη, όταν οι σημερινές
ηγέτιδες χώρες του κόσμου, είναι
αυτές που προκάλεσαν ή πρωταγωνίστησαν σε δύο παγκοσμίους
πολέμους και δεκάδες άλλους περιφερειακούς, με εκατομμύρια νεκρούς και απόλυτη δυστυχία;
Κι εμείς εδώ, σ’ αυτό το πολύπαθο νησί της Μεσογείου, γιορτάσαμε και φέτος τα Χριστούγεννα
με τις πληγές ανοικτές. «Λαέ μου,
τι εποίησα σοι και τι μοι ανταπέ-
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Η Λιβύη ως νάρκη στην Ανατ. Μεσόγειο
Τι συνθέτει σήμερα τη μεγαλύτερη εστία κρίσης και ανάφλεξης στην περιοχή και πώς η Άγκυρα εμφανίζεται σαν περιφερειακή δύναμη
Του ΝΙΚOΛΑ ΒΩΝΙAΤΗ

Με τα γεγονότα να τρέχουν στη γειτονική χώρα των «λωτοφάγων»,
πολλοί απορούν ποιος είναι ο λόγος
που το διεθνές ενδιαφέρον στρέφεται ξανά στη Λιβύη, παρά το ότι
οι συγκρούσεις στα εδάφη της μαίνονται σχεδόν μια δεκαετία. Η
Τουρκία εντάσσεται στο «παιχνίδι»
του λιβυκού εμφυλίου, με σκοπό
τη διατάραξη των συσχετισμών
δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Η πτώση του Μουαμάρ αλ
Καντάφι μετά από 42 έτη στην
εξουσία έφερε τη χώρα σε εμφύλιο
σπαραγμό, κατά τη διάρκεια του
οποίου πολεμούσαν για την εξουσία
διάφορες φυλές μαζί με τις δυνάμεις
της συμμαχίας ΗΠΑ-ΒρετανίαςΓαλλίας. Η ταυτόχρονη αύξηση σε
αριθμούς των ακολούθων του σαλαφισμού και των υποστηρικτών
του Ισλαμικού Κράτους στην περιοχή, έφερε έναν ακόμη νέο αποσταθεροποιητικό παράγοντα στην
περιοχή. Στο τέλος της πρώτης εμφύλιας σύρραξης το 2014, δημιουργείται η Λιβυκή Εθνική Συνέλευση μετά από επιδιαιτησία συνομιλιών από τα Ηνωμένα Έθνη.
Όλα, όμως, καταρρέουν βυθίζοντας τη χώρα σε έναν εκ νέου
αιμοσταγή εμφύλιο πόλεμο, με τη
διεθνώς αναγνωρισμένη Κυβέρνηση της Τρίπολης να μάχεται εναντίον του συνασπισμού του Εθνικού
Στρατού της Λιβύης (LNA) του Στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ και της Λιβυκής Βουλής των Αντιπροσώπων.
Σύμφωνα με νέα δεδομένα, στο
πλευρό του στρατάρχη βρίσκονται
περίπου στις τρεις χιλιάδες Σουδανούς μισθοφόρους, μαζί με στρατιωτικό εξοπλισμό που ενίοτε φαίνεται να αποστέλλεται από συμμάχους από το Κάιρο, τα Εμιράτα








Ο Ιανουάριος είναι κρίσιμο διάστημα για τη Λιβύη καθώς εκτός από την
απόφαση του τουρκικού
κοινοβουλίου στις 8/1,
αναμένεται και η επίσκεψη Πούτιν στην Άγκυρα.
και τη Μόσχα. Ταυτόχρονα, στο
νότιο μέρος της χώρας, παρά την
ουσιαστική «εξολόθρευση» του Ισλαμικού Κράτους επί του εδάφους,
θύλακες τζιχαντιστών, διάφορες
φυλές και οπλαρχηγοί συνθέτουν
ένα «κενό εξουσίας», το οποίο επωφελείται από την άναρχη κατάσταση στη χώρα. Παράλληλα με την
αναγνώριση της κυβέρνησης της
Τρίπολης από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το 2014, χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Γαλλία, Ιταλία και η Μεγάλη Βρετανία
τάχθηκαν υπέρ της αναγνώρισης.
Μία από τις κύριες χώρες η οποία
διατηρούσε δεσμούς με την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας ήταν
η Ιταλία, στην οποία έφταναν και
τα μαζικά κύματα μετανάστευσης
από τις χώρες του Σαχέλ. Ταυτόχρονα, Ελλάδα και Κύπρος, ακολουθώντας τα βήματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, αναγνώρισαν
την κυβέρνηση της Τρίπολης.

Η Τουρκία στη Λιβύη
Η Λιβύη στις 15 Αυγούστου 1551
τίθεται υπό οθωμανική κυριαρχία
και ονομάζεται Τριπολίτιδα, έως
την ήττα των Οθωμανών μετά τον
Ιταλοτουρκικό πόλεμο το 1911 και
τη Συνθήκη του Ουσύ. Μετέπειτα
η χώρα μετατρέπεται σε ιταλική
αποικία έως την ανεξαρτησία της

Εξουδετερωμένα άρματα μάχης τύπου Τ-72, έξω από την πόλη Μισράτα, στα ανατολικά της Τρίπολης. Την Τρίτη ο Τα-

γίπ Ερντογάν έστειλε μήνυμα στη Μόσχα λέγοντας ότι στη Λιβύη επιχειρεί η εταιρεία ασφαλείας ή ιδιωτικός στρατός
με την ονομασία «Wagner».
το 1947. Η διεθνής σκακιέρα για
ακόμη μια φορά έρχεται να αποδείξει πως αν και εκατό χρόνια αργότερα, δεν ξεχνά αυτούς που άφησαν το στίγμα τους, όπως ούτε
αυτοί φαίνεται να ξεχνάνε. Το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας» όπως
αυτό παρουσιάζεται από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν,
δείχνει την Τουρκία στο επίκεντρο
των γεωπολιτικών εξελίξεων στην
περιοχή, και έρχεται να την παρουσιάσει ως ένα πυλώνα σταθερότητας και φάρο δημοκρατίας,
όπου με την έμμεση - ή άμεση εμπλοκή της οι κρίσεις που ταλανίζουν τη Μέση Ανατολή και τη
Βόρειο Αφρική μπορούν να επιλυθούν. Ακολουθώντας την ίδια στρατηγική, γίνεται η προσπάθεια για
καθιέρωση της Τουρκίας όχι μόνο
ως περιφερειακής, αλλά και παγ-

κόσμιας «δύναμης», μετά από την
εμπλοκή της στα εδάφη της Συρίας,
έρχεται σιγά-σιγά η εμπλοκή σε
αυτά της Λιβύης. Από τις αρχές του
έτους, μέσα ενημέρωσης τόσο από
τη Λιβύη, όσο και από τις γύρω χώρες, έκαναν λόγο για παρουσία
τουρκικού στρατιωτικού εξοπλισμού στα εδάφη της χώρας. Η παρουσία ξένων οπλικών συστημάτων
και εξοπλισμού στα πεδία των μαχών απασχολεί εδώ και χρόνια τον
ΟΗΕ, καθώς και οι δύο πλευρές
φαίνεται να λαμβάνουν κρυφή
στρατιωτική βοήθεια από τα κράτη
που τις υποστηρίζουν.

Συσχετισμοί δυνάμεων
Μετά την προσέγγιση της κυβέρνησης του Τομπρούκ από την
ελληνική κυβέρνηση μέσω της επίσκεψης του Έλληνα ΥΠΕΞ Νίκου

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

Ομ. Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου
Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου
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To Σύνταγμα της Kυπριακής Δημοκρατίας

Δένδια και τις αντιδράσεις από
πλευράς Άγκυρας και Τρίπολης, οι
συσχετισμοί δυνάμεων στη Μεσόγειο δείχνουν να περιπλέκονται
όλο και περισσότερο.
Σε κοινή γραμμή κατά της τουρκικής προκλητικότητας στα θέματα
εκμετάλλευσης των Αποκλειστικών
Οικονομικών Ζωνών βρίσκονται
Κύπρος και Ελλάδα, με Ισραήλ, Αίγυπτο και Ιταλία να καταδικάζουν
τις αυθαίρετες κινήσεις της Τουρκίας και το Σύμφωνό της με την
κυβέρνηση Σαράζ.
Στην αντίπερα όχθη η Άγκυρα
επιχειρεί να βρει συμμάχους στην
περιοχή. Πάντως η επίσκεψη του
προέδρου Ερντογάν στην πρωτεύουσα της γειτονικής Τυνησίας
τις προηγούμενες μέρες, έληξε σε
αδιέξοδο. Ο πρόεδρος της χώρας
Κάις Σαϊέντ, φαίνεται να ήταν αρ-

νητικός σε οποιαδήποτε πρόταση
για παραχώρηση λιμανιού για χρήση ως ναυτικής βάσης του Τουρκικού Ναυτικού, εάν υπερψηφιστεί
από το τουρκικό κοινοβούλιο η
στρατιωτική βοήθεια στη Λιβύη
στις 8 με 9 Ιανουαρίου.
Το νέο έτος φαίνεται να συνεχίζει να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον για την περιοχή της ανατολικής
Μεσογείου καθώς το πρώτο δεκαπενθήμερο Ιανουαρίου θα είναι
κρίσιμο για τα γεγονότα στη χώρα.
Εκτός από το ψήφισμα στο τουρκικό κοινοβούλιο στις 8 Ιανουαρίου,
αναμένεται και η επίσημη επίσκεψη
του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ
Πούτιν στην Άγκυρα, όπου τα κύρια
θέματα συζήτησης αναμένονται
να είναι οι εξελίξεις στη Συρία και
η περιοχή γύρω από την πόλη του
Ιντλίμπ, το αντιαεροπορικό πυραυλικό σύστημα S-400 και οι εξελίξεις
στη Λιβύη.
Τέλος, στις 15 Ιανουαρίου υπάρχει η ελπίδα για την επίλυση του
ζητήματος, κατά τη διάρκεια του
«3ου Συνεδρίου της Λιβύης» στο
Βερολίνο. Παρόλα αυτά, αρκετές
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
όπως Ιταλία, Γαλλία, Ελλάδα και
Κύπρος, παρά την επίσημη αναγνώριση της κυβέρνησης της Τρίπολης, μετά τα τελευταία γεγονότα,
έστρεψαν τα βλέμματα στο Τομπρούκ και στον στρατάρχη Χαφτάρ,
ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο εν μέσω
διαδικασιών για την αποχώρησή
του από την Ένωση, δεν έχει δείξει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αν και οι ελπίδες για αυτό το ενδεχόμενο είναι
λιγοστές, μετά από τις αποτυχίες
στα συνέδρια των Παρισίων και
του Παλέρμο, οι ΗΠΑ, Ρωσία και
ΕΕ συνεχίζουν να καλούν για διπλωματική επίλυση και τερματισμό
των εχθροπραξιών.
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Ανοικτά
μέτωπα και
νέα σχέδια
του Ερντογάν
Στην Aγκυρα βλέπουν τρία σενάρια
αντιποίνων από Αθήνα και Λευκωσία
Του ΝΊΚΟΥ ΣΤΈΛΓΙΑ

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα του
2019 βρίσκουν την τουρκική κοινωνία να έχει ενώπιόν της το νέο
και μεγαλόπνοο -όπως επισήμως
χαρακτηρίζεται- σχέδιο της κυβέρνησης Ερντογάν. Λίγους μήνες μετά
την αξιοσημείωτη ήττα στις δημοτικές εκλογές και με τις νέες σφυγμομετρήσεις να παρουσιάζουν το
κυβερνών ΑΚΡ με σημαντική πτώση
στα ποσοστά του, η τουρκική κυβέρνηση φέρνει στο προσκήνιο της
επικαιρότητας το σχέδιο της δημιουργίας μιας νέας διώρυγας στα δυτικά προάστια της Κωνσταντινούπολης, η οποία θα ενώσει τον Μαρμαρά με τη Μαύρη Θάλασσα. Με τη
νέα διώρυγα τα πλοία θα παρακάμπτουν τον Βόσπορο και θα έχουν
τη δυνατότητα να αποχωρούν ή να
φτάνουν στη Μαύρη Θάλασσα με
πιο ασφαλή τρόπο. Αυτό είναι το
επίσημο αφήγημα της τουρκικής
κυβέρνησης, η οποία έχει ήδη δρομολογήσει τα σχετικά σχέδια της
ανοικοδόμησης της διώρυγας και
έχει καταλήξει σε συμφωνίες με το
ξένο και εγχώριο κεφάλαιο για την
εμπορική εκμετάλλευση του νέου
εγχειρήματος. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η βασιλική
οικογένεια του Κατάρ σπεύδει να
αγοράσει οικόπεδα, τα οποία γειτνιάζουν με τη σχεδιαζόμενη διώρυγα
και μελλοντικά θα επιφέρουν σημαντικά οικονομικά κέρδη. Την ίδια
ώρα η τουρκική αντιπολίτευση αντιτίθεται στο νέο σχέδιο της κυβέρνησης του Κόμματος Δικαιοσύνης
και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) εξαιτίας του
μεγάλου οικονομικού βάρους, το
οποίο συνοδεύει το σχέδιο.

Εσωτερικές διαμάχες
Ο μητροπολιτικός δήμος της Κωνσταντινούπολης, τον οποίο από τον
Απρίλιο του 2019 ελέγχει η αξιωματική αντιπολίτευση, κατά τις τελευταίες ημέρες του 2019 ξεκίνησε μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης και
προβολής της λαϊκής αντίθεσης προς
το μεγαλόπνοο σχέδιο της κυβέρνησης Ερντογάν. Για τον δήμαρχο
Εκρέμ Ιμάμογλου και τους συνεργάτες του, το νέο σχέδιο δεν πρόκειται να φέρει στην Κωνσταντι-

νούπολη τίποτα αξιοσημείωτο πέρα
από μια τεράστια οικολογική και οικονομική καταστροφή. Με την παραπάνω άποψη συμφωνεί και το
επιτελείο του Ρεπουμπλικανικού
Λαϊκού Κόμματος (ΡΛΚ), το οποίο
τονίζει ότι στο νέο έτος, η Τουρκία
δεν έχει την πολυτέλεια να σπαταλά
πολύτιμη ενέργεια και περιορισμένους πόρους για «άσκοπες» συζητήσεις και εσωτερικές διαμάχες. Η
χώρα αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, με την οικονομική κρίση
πλέον να αγγίζει όλες τις πτυχές της
καθημερινότητας.
Με την άποψη της τουρκικής
αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως
έχουμε σημειώσει πρόσφατα, συμφωνούν και σημαντικοί Τούρκοι οικονομολόγοι που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την κοινωνική
ανισότητα, τα υψηλά ποσοστά πληθωρισμού και ανεργίας και την πτώση της αξίας του εθνικού νομίσματος.








Η εξαγγελία της διώρυγας που θα ενώσει τον
Μαρμαρά με τη Μαύρη
Θάλασσα κυκλοφόρησε
στη δημόσια σφαίρα ως
αντίδοτο στο φαρμάκι
της οικονομικής κρίσης.
Η κυβέρνηση Ερντογάν επιχειρεί
να αντιμετωπίσει αυτά τα φαινόμενα
με ιδιόρρυθμες οικονομικές συνταγές, όπως λ.χ. την πρακτική της μείωσης των επιτοκίων, τα αποτελέσματα των οποίων αμφισβητούν ξένοι και Τούρκοι αναλυτές.
Σαν να μην έφταναν τα προβλήματα που συσσωρεύονται στο μέτωπο της οικονομίας, η κυβέρνηση
Ερντογάν στο νέο έτος καλείται
να διαχειριστεί και τις επιπτώσεις
της τριχοτόμησης του ΑΚΡ. Λίγο
μετά την ίδρυση του Κόμματος του
Μέλλοντος (ΚΜ) του πρώην πρωθυπουργού Αχμέτ Νταβούτογλου,
ο πρώην αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης, Αλί Μπαμπατζάν, προχωρά στην ίδρυση του
δικού του πολιτικού φορέα. Αυτήν
την προσπάθεια υποστηρίζουν ο

Το σύμφωνο Τρίπολης-Άγκυρας έρχεται να εμποδίσει τις διεκδικήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου στη θάλασσα της Ανατ. Μεσογείου, να πλήξει τον «χάρτη

της Σεβίλλης» και να «απελευθερώσει» την Τουρκία από τα παράλιά της, δηλώνει ο εκ των εμπνευστών της Γαλάζιας Πατρίδας, υποναύαρχος Τζιχάντ Γιαϊτζί.

Εξωτερική πολιτική

Τα πιθανά «αντίποινα» της Ελλάδας και της
Κύπρου για το σύμφωνο Τρίπολης-Aγκυρας

Στη νέα περίοδο η Τουρκία έχει
απέναντί της και τις προκλήσεις
των πολλών ανοικτών μετώπων στο
διεθνές πεδίο. Λίγα εικοσιτετράωρα
μετά την Πρωτοχρονιά, η κυβέρνηση
θα στρέψει την προσοχή της στο
μέλλον της συνεργασίας και του διαλόγου με τη Μόσχα, με αφορμή την
επίσημη επίσκεψη του Βλαντίμιρ
Πούτιν. Πέραν των αμερικανικών
κυρώσεων, οι εξελίξεις στη βόρεια
Συρία και στη Λιβύη περιπλέκουν
τις ρωσοτουρκικές σχέσεις. Οι δυο
χώρες που το τελευταίο διάστημα
έχουν αναπτύξει αξιοσημείωτη συνεργασία στη Συρία και στο πεδίο
της άμυνας, σήμερα βρίσκονται σε
αντίπαλα στρατόπεδα στα μέτωπα
του Ιντλίμπ και της Λιβύης. Και στις
δυο περιοχές η Ρωσία υποστηρίζει
δυνάμεις, με τις οποίες αναμετρείται
η Τουρκία. Παρόμοια εικόνα και στις
αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Οι
αμερικανικές προεδρικές εκλογές
στα τέλη του 2020 θα κρίνουν το
μέλλον του αμερικανοτουρκικού
διαλόγου για την επίλυση σειρά ζητημάτων. Μπορεί ο πρόεδρος των
ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να επιμένει
στη σημασία του διαλόγου με τον
Τούρκο ομόλογό του, ωστόσο το
υπουργείο Εξωτερικών και το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ έχουν διαφορετική άποψη για τις επιλογές
της Τουρκίας σε διάφορα πεδία. Παρόμοια αρνητική είναι και η άποψη
των συμμάχων των ΗΠΑ στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.

Σε μια στιγμή που η Άγκυρα αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα
στις σχέσεις της με τις Μεγάλες
Δυνάμεις, την ΕΕ και τις γειτονικές
χώρες, η κυβέρνηση Ερντογάν σε
συνεργασία με το επιτελείο στρατού καταστρώνει νέα σχέδια για
την Ανατολική Μεσόγειο. Ένας
από τους εμπνευστές του δόγματος «Γαλάζια Πατρίδα», ο υποναύαρχος Τζιχάντ Γιαϊτζί, θέτει
επί τάπητος το μέλλον της διένεξης
για τα ενεργειακά κοιτάσματα της
Ανατολικής Μεσογείου υπό το
πρίσμα του νέου, λεγόμενου συμφώνου Τουρκίας-Λιβύης, σημειώνοντας ότι το Σύμφωνο «εκτός
από την κατοχύρωση των συμφερόντων της Τουρκίας στον νέο
ενεργειακό χάρτη της περιοχής,
περιορίζει τις διεκδικήσεις του
«διδύμου» Ελλάδας-Κύπρου στην
ευρύτερη περιοχή. Το σύμφωνο
Τρίπολης-Άγκυρας έρχεται να εμποδίσει τις διεκδικήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου στη θάλασσα της Ανατολικής Μεσογείου,
να πλήξει τον «χάρτη της Σεβίλλης» και να «απελευθερώσει» την
Τουρκία από τα παράλιά της.
Με βάση την προαναφερόμενη
ιδιόρρυθμη ανάγνωση των τελευταίων εξελίξεων, ο κ. Γιαϊτζί στρέφει την προσοχή του στα πιθανά
«αντίποινα» της Ελλάδας, της Κύπρου και των συμμαχικών δυνάμεων για το σύμφωνο Τρίπολης-

τέως Πρόεδρος της Τουρκίας, Αμπντουλάχ Γκιουλ, και πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του ΑΚΡ.









O υποναύαρχος Γιαϊτζί
σημειώνει ότι το Σύμφωνο, «εκτός από την
κατοχύρωση των συμφερόντων της Τουρκίας,
περιορίζει τις διεκδικήσεις του «διδύμου»
Ελλάδας-Κύπρου στην
ευρύτερη περιοχή.
Άγκυρας. Ο κ. Γιαϊτζί εστιάζει σε
τρία σενάρια: Καθορισμός ΑΟΖ
Ελλάδας-Αιγύπτου, Ελλάδας-Κύπρου και υποστήριξη των δυνάμεων της Ανατολικής Μεσογείου
από την Ελλάδα και την Κύπρο.
Σύμφωνα με τον κ. Γιαϊτζί, στην
πρώτη περίπτωση η Αίγυπτος θα
βρεθεί αντιμέτωπη με σημαντικές
απώλειες, εφόσον μια ενδεχόμενη
συμφωνία με την Ελλάδα θα σημαίνει την απώλεια του ελέγχου
μιας θαλάσσιας ζώνης 15.000 km2
για την Αίγυπτο. Σε περίπτωση
που η Ελλάδα υποχρεωθεί να καταλήξει με την Αίγυπτο σε συμβιβασμό για το ζήτημα των νησιών, τότε θα κληθεί να υιοθετήσει
τις τουρκικές θέσεις για το συγκεκριμένο επίμαχο ζήτημα. Κατά
τον κ. Γιαϊτζί, για τον οποίο η συμφωνία Ελλάδας-Κύπρου για το ζή-

τημα της ΑΟΖ δεν φέρει καμία
σημασία εφόσον δεν θα φέρει την
έγκριση της Τουρκίας, η μοναδική
επιλογή που φέρει αυτήν τη στιγμή
η Ελλάδα στο όλο ζήτημα είναι η
υποστήριξη των δυνάμεων του
στρατηγού Χαλίφα Μπιν Χάφταρ.
Σε ό,τι αφορά δε τα νέα μελλοντικά βήματα της Τουρκίας στο
ζήτημα της ΑΟΖ, μαζί με τις επικείμενες γεωτρήσεις στην Α. Μεσόγειο και τη στρατιωτική υποστήριξη της Τρίπολης, ο κ. Γιαϊτζί,
σε σχετική νέα, δημόσια τοποθέτησή του, επικεντρώνει την προσοχή του σε δυο πεδία. Ο Τούρκος
υποναύαρχος από τη μια, εισηγείται τον καθορισμό τουρκικής ΑΟΖ
στην Ανατολική Μεσόγειο και από
την άλλη προτείνει στην Άγκυρα
την άμεση συνεννόηση με τον Λίβανο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα
με τον κ. Γιαϊτζί, όπως στην περίπτωση της Αιγύπτου, έτσι και στην
περίπτωση του Ισραήλ, η Τουρκία
κρατά στο χέρι της ένα δυνατό
χαρτί. Υπόσχεται στο Τελ Αβίβ ότι
μια πιθανή συμφωνία με την Άγκυρα θα φέρει στο Ισραήλ τον απόλυτο έλεγχο του Οικοπέδου 12 καθώς τη μερική εκμετάλλευση των
οικοπέδων 1, 7, 8, 9, 10 και 11. Η
δε Τουρκία με βάση αυτήν τη συμφωνία θα εξασφαλίσει τον μερικό
έλεγχο των οικοπέδων 1, 5, 6 και
7 της Κύπρου.
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η χρονιά που μας πέρασε, μάθαμε πως όταν η Αστυνομία,
το Γραφείο Πρόληψης Βίας,
και οι λειτουργοί του Γραφείου
Ευημερίας επιδεικνύουν εγκληματική αμέλεια κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους, ένα παιδάκι κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του. Είχαν
προηγηθεί βεβαίως τα κατορθώματα των ίδιων υπηρεσιών, στην
υπόθεση του κατά συρροή δολοφόνου Νίκου Μεταξά. Σε μια πρωτοφανή υπόθεση για τα κυπριακά
δεδομένα, όπου δολοφονήθηκαν
πέντε αλλοδαπές γυναίκες και δύο
ανήλικα παιδιά, ο δράστης έφερε
αποκλειστική ευθύνη για το πρώτο
θύμα. Για τα υπόλοιπα έξι, την ευθύνη «μοιράστηκε» με τις αρμόδιες
Αρχές -καθ΄ υπερβολή- Ασφαλείας.
Το 2019, μάθαμε επιτέλους ότι
οι Ευρωπαίοι εταίροι δεν ζηλεύουν
τα χρυσά μας διαβατήρια, αλλά μας
πήραν χαμπάρι γιατί ανοίξαμε την
Ευρωπαϊκή κερκόπορτα σε απατεώνες διεθνούς εμβέλειας. Μάθαμε
ακόμα ότι οι μίζες ξεκινούσαν από
τα ψηλά δώματα της εξουσίας και
έφταναν μέχρι την Αρχιεπισκοπή.

Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι το 2020 θα είναι αλλιώς;
Πόσα χρέωνε άραγε το κατ’ όνομα
πρώην δικηγορικό του Προέδρου
Αναστασιάδη για μια φαστ τρακ
πολιτογράφηση, όταν η μίζα για
την μεσολάβηση του Αρχιεπισκόπου κόστιζε 300 χιλιάδες; Αλλά ποιος νοιάζεται; Άλλωστε και οι δείκτες
διαφθοράς της Παγκόσμιας Τράπεζας που μας χάρισαν φέτος αρκετά αρνητικά ρεκόρ, έπεσαν στα
αδιάβαστα.
Δεν πτοούμαστε όμως. Για να
χωρέσει η τόση ανάπτυξη, το 2019
ιδιωτικοποιήσαμε παραλίες, αδειοδοτήσαμε επίσημα τις θαλασσινές
σπηλιές όπου αναπαράγεται σπάνιο
είδος φώκιας, ενώ ανακαλύψαμε
ότι το μόνο αρκάτζι που προσελκύει
επενδύσεις σε ένα ολόκληρο ξερονήσι, είναι αυτό του Προέδρου
στο πευκόφυτο Πέρα Πεδί. Γι΄ αυτό
βεβαίως ο επενδυτής επανήλθε δυναμικά με αναθεωρημένη μελέτη.
Παράλληλα ετοιμάσαμε σχέδιο αειφόρου, λέει, ανάπτυξης του Ακάμα.
Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω πόσους έπεισε ο Αβέρωφ που δήλωνε
ότι ο Ακάμας είναι θησαυρός για
όλη την Κύπρο, αλλά τουλάχιστον









Αλλαγή θα βιώσουμε,
όταν η κοινή γνώμη πάψει
να λειτουργεί ως παράμετρος διαμόρφωσης της
ημερήσιας θεματολογίας
στις ειδήσεις των οκτώ και
αναλάβει επιτέλους τον
ρόλο που της αρμόζει ως
ο βασικός συντελεστής
παραγωγής πολιτικής.
από πράσινο χιούμορ τα πήγαμε
περίφημα φέτος. Η κυβέρνηση ανέλαβε λέει, πρωτοβουλία στη Μέση
Ανατολή, για να αντιστρέψει, λέει,
την κλιματική αλλαγή!
Το 2019 ήταν η χρονιά που τα
παγκάκια της Λεμεσού φιλοξένησαν
τριπλάσιο αριθμό αστέγων και φυσικά ο λόγος δεν ήταν το άβολο
των αντίστοιχων της πλατείας Ελευθερίας, αλλά το τεράστιο κόστος
στέγασης. Μέσα σε πέντε χρόνια

τα ενοίκια αυξήθηκαν από 58%
στην Λεμεσό και 45% στην Λευκωσία, μέχρι και 70% σε προνομιούχες περιοχές. Η απάντηση του
ΥΠΕΣ ήταν άμεση και καθηλωτική.
Παραχώρησε επιπλέον συντελεστές
δόμησης σε ιδιοκτήτες γης πέραν
των 3 χιλ τμ. Σε αυτούς δηλαδή
που δεν έχουν ανάγκη από στέγαση, ώστε να κτίσουν διαμερίσματα
τα οποία θα πουλήσουν σ’ αυτούς
που δεν διαθέτουν τα λεφτά να τα
αποκτήσουν.
Το 2019 ήρθε το πόρισμα για
την κατάρρευση του Συνεργατισμού, που μας επιβεβαίωσε ότι η
παρέα του Χ. Γεωργιάδη, όχι μόνο
δεν αναδιάρθρωσε τα ΣΠΙ, αλλά
τα κακοδιαχειρίστηκε και αφού
αδράνησε να λάβει διορθωτικά μέτρα, τα χάρισε στην Ελληνική Τράπεζα, φορτώνοντας το δημόσιο
χρέος με 5 δισ. επιπλέον.
Από τουρισμό τα πήγαμε περίφημα. Ενώ οι αφίξεις παρέμειναν
στα ίδια επίπεδα με πέρσι, η φοροδιαφυγή, τα παράνομα καταλύματα, ίσως και τα κατεχόμενα μείωσαν τα δηλωθέντα έσοδα. Εντός

του 2019 μειώθηκαν οι απευθείας
πτήσεις από και προς τη χώρα, ενώ
έκλεισαν δυο αεροπορικές εταιρίες
και ένας τεράστιος ταξιδιωτικός
πράκτορας. Μη σκιάζεστε όμως, η
δαιμόνια Υφυπουργός Ναυτιλίας
θα λύσει το πρόβλημα, με την ακτοπλοϊκή σύνδεση Λεμεσού-Πειραιά…
Κι ενώ θα πουλούσαμε το πρώτο
αέριο κυπριακής παραγωγής το
2015 (δηλώσεις Λακκοτρύπη), τελικά αγναντεύουμε με τα κιάλια το
εξορυκτικό πρόγραμμα της Τουρκίας που τρυπά ανενόχλητη στην
ΑΟΖ, που βεβαίως οχύρωσε νοερά
με τις τριμερείς ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Οι επιτυχίες μας όμως
δεν σταματάνε εδώ. Για όσους δεν
έχουν ιδίαν πείρα από το γνωστό
αξιόμαχο των στρατευμάτων μας,
το 2019, ένας αδέσποτος πύραυλος
που έπεσε κατά λάθος στη βόρεια
πλευρά της χώρας και του οποίου
ακόμα(!) αναζητούμε τη χαμένη
ταυτότητα, μας υπενθύμισε ότι με
ή χωρίς Εθνική Φρουρά, η ασφάλεια
του νησιού είναι στον αυτόματο
πιλότο.

Τέλος, μπορεί να μην βρέθηκαν
τα πρακτικά του Μαυρογιάννη από
το Κραν Μοντανά, αλλά μετά από
δύο χρόνια αναζητήσεων, βρήκαμε
φέτος το πλαίσιο Γκουτέρες της
30η Ιουνίου. Μη μπερδεύεστε με
αυτό της 4ης Ιουνίου, μας τελείωσε
και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε
από κει που μείναμε το 2017 και
που κανείς δεν κατάλαβε γιατί φύγαμε.
Δυστυχώς για εμάς και τη χώρα,
ούτε το 2019 βρέθηκε η μαγική
φόρμουλα που αλλάζει πολιτικούς
και πολιτικές. Αλλαγή θα βιώσουμε,
όταν η κοινή γνώμη πάψει να λειτουργεί ως παράμετρος διαμόρφωσης της ημερήσιας θεματολογίας
στις ειδήσεις των οκτώ και αναλάβει
επιτέλους τον ρόλο που της αρμόζει
ως ο βασικός συντελεστής παραγωγής πολιτικής. Σε αντίθετη περίπτωση, οι κάλπες θα συνεχίσουν
να μοιάζουν με τηλεκοντρόλ και
τα έτη να επαναλαμβάνονται επικίνδυνα μονότονα.

Ο κ. Πάνος Λοΐζου Παρράς είναι οικονομολόγος.

Ενας αιώνας
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Οι τρεις άξονες
του σχεδίου
της ΤΡΑΟ
στη Μεσόγειο
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ
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ËØÕÒÃÔÕß®ÍÏÇÚÎÔËÖÃÒßÙÎÚÎÝ
ÒÏÈßÑÂÝÑØÃÙÎÝÑÇÏÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇ
ÇßÐÂÙËÏÚÎÔËÖÏØØÕÂÚÎÝÙÚÎÊÏÇÏØËÓÁÔÎÈÕØËÏÕÇÌØÏÑÇÔÏÑÂÞ×ØÇ
ÓËÄÒÕßÝÚÕßÝÖÏÛÇÔÕÆÝÚØÄÖÕßÝ
¢ÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÕßØÑÏÑ×ÔÊßÔ¦ÓËÜÔÙÚÎÏÈÆÎÇÖÕÚËÒËÃÑÄÑÑÏÔÎÍØÇÓÓÂ®ÍÏÇÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÑÇÏÚÎ¡ÄÙÞÇÜÙÚÄÙÕ
ÎÖØÄÙÌÇÚÎËÓÖËÏØÃÇÚÎÝÚËÒÏÑÂÝ
ÙÚ¦ÙÎÝª×ÙÜÔÑÇÏÓËØÏÑÇÔ×Ô
ÙÚÎÈÄØËÏÇßØÃÇÖØÕáÊË¦àËÏÑÇÏ
ÍÏÇÖÏÛÇÔÂÇÒÒÇÍÂÖÒËÆÙÎÝÚÕßÝ
ËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÇÐÃàËÏÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÇßÚÂÚÎÌÕØ¦ÑÇÚÇÊÏÑÇÙÚÏÑÂÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÍÏÇÚÎÔ
ÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÇÖÕÙÚÕÒÂÝÚÕßØÑÏÑÕÆ
ÙÚØÇÚÕÆÙÚÎÏÈÆÎÊËÔËÐÁÊÜÙË
ÓÄÔÕÚÕÚÁÏÚ§ÚÏÖ¦ØÚÓËÔÚÇÒÒ¦
ÑÇÏÕËßÑÄÝ©ÃÑÕÝ

Προς ψήφιση
ÚÕßØÑÏÑÂÛÔÕÙßÔÁÒËßÙÎ
ÇÔÕÃÍËÏÓËÚ¦ÕÒÏÍÕÂÓËØÎÊÏÇÑÕÖÂÐÇÔ¦ÚÎÔËØÞÄÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÇÔÕßÇØÃÕßÑÇÏÚÄÚËÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÚËÛËÃÖØÕÝÉÂÌÏÙÎÎ
ÇÖÕÙÚÕÒÂÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÝÈÕÂÛËÏÇÝÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕß¢ÇÍÁàÇÒ
ÇØ¦àÙÚÎÔ¬ØÃÖÕÒÎÊÎÎÚÕßØÑÏÑÂÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÁÞËÏÑÇÚÇÉÎÌÃÙËÏÚÎÔÇÖÕÙÚÕÒÂÚÕßØÑÏÑ×Ô
ÓÕÔ¦ÊÜÔÙÚÎÏÈÆÎÜÙÚÄÙÕËÙÞ¦ÚÜÝÇÖÄÚÎÔÍÑßØÇÓËÚÇÊÃÊÕÔÚÇÏ
ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÍÏÇÚÎÞØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔÓÏÙÛÕÌÄØÜÔÖÕßÞØÎÙÏÓÕ-

REUTERS

Τουρκικές κινήσεις, ελληνική διπλωματία

Οι κινήσεις ³iØ0È¨~ËÑØ³iåÑ³Ü{~ÊÉÌoÉ{VÉË³ÉÐÓÉ¨ÉÈ~Ñ{oÉ³¨ÊÉÉË³ÉÐÓÐÑ¨ÒÇÑÉ¨¨{~Ñ¨ÑK{ÒÉ~Ñ{³ÊÉÒÑÌK¨ÑTiËÙÉØ~Ñ{~Ñ³{~iÐÓÑi{ÒVÈÙiÜÈ³i³È¨~{~Ê¨ÌÚÉiÑÙ{Ñ³i¨ÊÉ{³iËÉi¨ØÌÜÉØ³{Ø~Ñ³ÉÈÚÖÉ{Ø~Ñ{ÉÌÜÑ³ÑÐÓ³Ñ³iËÙ{Ñ³{oÐÊ

Εντατικοποίηση
της παρουσίας του τουρκικού ναυτικού, διαρκής
διεξαγωγή ερευνών
και γεωτρήσεων
εντός της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας
και άσκηση πιέσεων
προς το Κατάρ.
ÖÕÏËÃÎ¬ÕßØÑÃÇÙÚÕÓÁÚÜÖÕÚÎÝ
ÈÄØËÏÇÝßØÃÇÝÐÃàËÏÖ¦ÔÚÜÝ
ÔÇÚÕÔÏÙÚËÃÄÚÏÎ¬ÕßØÑÃÇËÃÔÇÏ
ÂÊÎÖÇØÕÆÙÇÙÚÎÏÈÆÎÓËÊÏ¦ÌÕØÕßÝÚØÄÖÕßÝÕÏÕÖÕÃÕÏÁÞÕßÔ
ÑÇÚÇÍØÇÌËÃÚËÛÜØÇÑÏÙÓÁÔÇ<(=
ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÕÆÝÙßÓÈÕÆÒÕßÝÑ¦
¬ÕÚÕßØÑÕÒÏÈßÑÄÙÆÓÌÜÔÕÁÞËÏ
ÇÑÄÓÎÜÝÖÇØ¦ÖÒËßØÎËÖÃÖÚÜÙÎ
ÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÓËÚÇÌÕØ¦ÝÑÇÏÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÕÖÕÃÎÙÎÝÚÎÝ
ÑØÃÙÎÝÙÚÕÏÍÇÃÕÇØ¦ÒÒÎÒÇÎ
ÛÂÔÇÖØÕËÚÕÏÓ¦àËÚÇÏÍÏÇÚÏÝÖÏÛÇÔÁÝÑÏÔÂÙËÏÝÚÎÝÍÑßØÇÝÙÚÎ
à×ÔÎÖÕßÈ¦ÙËÏÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝ
ÓËÚÎÏÈÆÎÊÎÓÏÕßØÍËÃÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÍÏÇÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÑÇÏÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝ¬ØÃÖÕÒÎÝÙËà×ÔËÝÕÏ
ÕÖÕÃËÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂ
©ÑÇÏßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇ¬ÕÓÖÇ-

Ø¦àÇËØÕÖÕØÏÑ×ÔÖÇØÇÈÏ¦ÙËÜÔ
ÑÇÏÖÚÂÙËÜÔÖ¦ÔÜÇÖÄÈØÇÞÕÔÎÙÃÊËÝÑÇÏÑÇÚÕÏÑÎÓÁÔÇÔÎÙÏ¦ÚÎÔ
ÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇ ÇÙÚËÒÒÄØÏàÕ©ÏÔÕÆÙÙËÝÍÇÛÕÔÂÙÏßÖÕÊÎÒ×ÔËÏÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂÖØÄÛËÙÎÔÇ
ÊÏÇÚÎØÂÙËÏÚÎÔÖÃËÙÎÖØÕÝÄÒËÝÚÏÝ
ÑÇÚËßÛÆÔÙËÏÝÑÇÏÙËÄÒÇÚÇÓÁÚÜÖÇÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇÒËÖÚÕÓÁØËÏÇÂÚÇÔÑÇÏÎÖÚÂÙÎ
ÚÕßÑØÔÚÕÍ¦ÔÖ¦ÔÜÇÖÄÚÕÔËÒÒÎÔÏÑÄËÔÇÁØÏÕÞ×ØÕÇÔÂÓËØÇÚÇ
²ØÏÙÚÕÆÍËÔÔÇÄÚÇÔÓËÚÁÈÎÙÚÎÔ
¬ßÔÎÙÃÇÖØÕÙÖÇÛ×ÔÚÇÝÔÇÚÎÔ
ÖØÕÙËÚÇÏØÏÙÚËÃÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ
ÇÆÐÎÙÎÝÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝËÖÏØØÕÂÝ
ÙÚÎÏÈÆÎ¦ÔÜÇÖÄÚÕÔËÒÒÎÔÏÑÄËÔÇÁØÏÕÞ×ØÕÖÁÚÇÐÇÔÊÆÕÖÇÔÕÓÕÏÄÚßÖÇÇËØÕÙÑ¦ÌÎÁÔÇËÑ
ÚÜÔÕÖÕÃÜÔÓËÚÁÌËØËÚÕÔ¬ÕÆØÑÕ
ÖØÄËÊØÕÁÔÊËÏÐÎÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔ
ÚÜÔÓÁÚØÜÔÇÙÌÇÒËÃÇÝÖÕßÑ¦ÛË
ÌÕØ¦ËÌÇØÓÄàÕÔÚÇÏÍÏÇÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÕßÑØÔÚÕÍ¦Ô
ËÄÒÎÇßÚÂÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂÑÏÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇÎÛÂÔÇÁÞËÏÇÔÇÖÚÆÐËÏ
ÓÏÇÁÔÚÕÔÎÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÚÄÙÕÓËÚÕßÝÖËØÏÌËØËÏÇÑÕÆÝÖÇÃÑÚËÝÄÙÕÑÇÏËßØÆÚËØÇ
ÆØÏÕÐËÑÏÔÕÆÔÕÏÚËÞÔÏÑÁÝÙßÔÕÓÏÒÃËÝÙÚÎª×ÓÎÍÏÇÚÎÔÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÕØÏÕÛÁÚÎÙÎÝ©ÒÒ¦ÊÇÝ
ÚÇÒÃÇÝÙÚÎÈ¦ÙÎÓËÚÇÚØÕÖÂÝ
ÚÎÝßÌÏÙÚ¦ÓËÔÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÚÕß
 ÍÏÇßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÚÏÝ

ÇÔÕßÇØÃÕßÛÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛËÃ
ÎÚØÏÓËØÂÝÒÒ¦ÊÇÝ ßÖØÏÇÑÂÝ
ÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÑÇÏÏÍÆÖÚÕßÓËÚÎÔ
ÖÇØÕßÙÃÇÑÇÏÙÚÂØÏÐÎÚÎÝÇÒÒÃÇÝÙÚÕ ¦ÏØÕÃÍÕÓËÚ¦ÙÚÏÝ
ÇÔÕßÇØÃÕßÛÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛËÃ
ÚÕÑØÃÙÏÓÕØÇÔÚËÈÕÆÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ ßØÏ¦ÑÕß¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÓË
ÚÕÔÖØÄËÊØÕÚÜÔ§ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ØÇÓÖÙÚÕÔËßÑÄ©ÃÑÕÚÇÓÁÙÇ
ÚÎÝËÖÄÓËÔÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÂ ÇÔÕßÇØÃÕßÁÞÕßÔÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÚËÃ
ÔÇÍÃÔÕßÔÚËÞÔÏÑÁÝÙßÔÕÓÏÒÃËÝÍÏÇ
ÚÎÔÕØÏÕÛÁÚÎÙÎ©ÑÇÏÓËÚÎÔ
ÃÍßÖÚÕËÔ×ÙÚÇÓÁÙÇÚÕßÓÂÔÇ
ÛÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛËÃÑÇÏÎËÖÄÓËÔÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÚÜÔÞÜØ×ÔÖÕßÛÇ
ÙßÓÓËÚ¦ÙÞÕßÔÙÚÕ,HZ[4LK.HZ
-VY\TÒÒ¦ÊÇ ÆÖØÕÝÙØÇÂÒ
ÃÍßÖÚÕÝÚÇÒÃÇÇÒÇÏÙÚÏÔÏÇÑÂ
ØÞÂÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÄÚÏÎÇÒÇÏÙÚÏÔÏÇÑÂØÞÂÎÕÖÕÃÇÊÁÞËÚÇÏ
ÏÙÞßØÁÝÖÏÁÙËÏÝÇÖÄÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ
ËÑÌØ¦àËÏÇÔÚÏØØÂÙËÏÝÍÏÇÚÕÔ,HZ[
4LKÚÇÓÁÙÇÚÕßÓÂÔÇÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÑ¦ÔËÏÑÇÏÚÕËÖÄÓËÔÕÚÇÐÃÊÏ
ÚÕßÙÚÕ¡ÇÍÑØÁÓÖÇßÚÂÚÎÌÕØ¦
ÙÚÕ¡ÇØÄÑÕÕßÖÕßØÍÄÝÐÜÚËØÏÑ×Ô§ÃÑÕÝÁÔÊÏÇÝÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕ
ÚÎÝÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÂÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÝ
ÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÝÄÒÜÔÚÜÔÖÇÏÑÚ×Ô
ÕÏÕÖÕÃÕÏÁÞÕßÔÒÄÍÕÓËÚÕÔÁÔÇÂ
ÚÕÔ¦ÒÒÕÚØÄÖÕÙÚÎÒÏÈßÑÂÑØÃÙÎ
ÚÏÝ ÇÔÕßÇØÃÕßÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÛÇÓËÚÇÈËÃÙÚÕÇØÃÙÏÄÖÕß

ÛÇÁÞËÏËÖÇÌÁÝÓËÚÕÔÖØÄËÊØÕÚÎÝ
ÇÒÒÏÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÓÇÔÕßÁÒ
¡ÇÑØÄÔÜÝÚÄÚËßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏ
ÄÚÏÛÇÁÞËÏÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛËÃÑÇÏ
ÎÊÏ¦ÙÑËÉÎÙÚÕËØÕÒÃÔÕÍÏÇÚÎ
ÏÈÆÎÄÖÕßÎÒÒ¦ÊÇÊËÔÁÞËÏÛÁÙÎÇÒÒ¦ÊÏÇÛÁÚËÏËÔËØÍÕÆÝÊÏÇÆÒÕßÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÓËÚÕßÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÙßÓÓËÚÁÞÕÔÚËÝÑÇÏÊÎÚÏÝ
ÚÎÔÃÍßÖÚÕÚÎÇÒÒÃÇÑÇÏÚÇ
ÔÜÓÁÔÇØÇÈÏÑ¦ÓÏØ¦ÚÇ

Δίαυλος επικοινωνίας
ÔÇÚËÒËßÚÇÃÕÇÒÒ¦ÙËÑÇÓÃÇ
ÖËØÃÖÚÜÙÎÁÙÞÇÚÕÑËÌ¦ÒÇÏÕÚÎÝ
ËÒÒÎÔÏÑÂÝÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÂÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÝÇßÚÂÚÎÔÖËØÃÕÊÕÇÌÕØ¦ÚÎÔ
ÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÓËÚÎ¡ÄÙÞÇÎÕÖÕÃÇ
ÛËÜØËÃÚÇÏÎÓÕÔÇÊÏÑÂÊÆÔÇÓÎÓË
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÊßÔÇÚÄÚÎÚÇ¦ÙÑÎÙÎÝ
ÖÃËÙÎÝÖ¦ÔÜÙÚÕÔÑØÔÚÕÍ¦Ô
ÖÄÚÎÔÛÂÔÇÍÃÔÕÔÚÇÏËØÍ×ÊËÏÝ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÙËÊÏ¦ÌÕØÇËÖÃÖËÊÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃ
ÁÔÇÝÊÃÇßÒÕÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÏÑÇÔÄÝ
ÍÏÇÇÓËÙÄÚËØÎËÖÇÌÂÑÇÏÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÎ¡ÄÙÞÇÍÏÇÚÇÖËØÏÌËØËÏÇÑ¦àÎÚÂÓÇÚÇÙÚÇÕÖÕÃÇÎªÜÙÏÑÂ©ÓÕÙÖÕÔÊÃÇÑÇÚÇÒÂÍËÏÔÇÁÞËÏ
ÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÎÛÁÙÎÇÖÄÚÎ
ÙßÔÚØÏÖÚÏÑÂÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔÞÜØ×ÔËßÖÎØËÙÏÇÑÄ
ËÖÃÖËÊÕÚÇßÖÕßØÍËÃÇÐÜÚËØÏÑ×Ô
ÒÒ¦ÊÇÝÑÇÏªÜÙÏÑÂÝ©ÓÕÙÖÕÔÊÃÇÝ
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËÊÏÇØÑÂËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇ

ΑΠΟΨΗ

Διαχείριση κρίσεων με την Τουρκία
Εχουν περάσει ÚØÏ¦ÔÚÇÊÆÕÞØÄÔÏÇ
ÇÖÄÚÎÔËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑÂÑØÃÙÎ
ÚÕß ÑÇÏËÃÑÕÙÏÚØÃÇÇÖÄËÑËÃÔÎÚÜÔÓÃÜÔÚÕ ¬×ØÇÖÕß
ÈØÏÙÑÄÓÇÙÚËÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÏÐÇÔ¦ÓË
ÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÓÏÇÝÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÝ
ÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÝÓËÚÎÍËÏÚÕÔÏÑÂ
Þ×ØÇÛÇÂÚÇÔÞØÂÙÏÓÕÔÇÛßÓÎÛÕÆÓËÚÇÓÇÛÂÓÇÚÇÖÕßÖÂØÇÓË
ÇÖÄÚÏÝÊÆÕÑØÃÙËÏÝ

Τον Μάρτιο ÚÕß ÎÁÐÕÊÕÝÚÕß
ÚÕßØÑÏÑÕÆÙÑ¦ÌÕßÝÏÙÓÃÑ®ÍÏÇ
ÙËÏÙÓÕÍØÇÌÏÑÁÝÁØËßÔËÝÙÚÕÏÍÇÃÕ
ÁÌËØËÚÏÝÊÆÕÞ×ØËÝÙÚÇÖØÄÛßØÇ
ÚÕßÖÕÒÁÓÕßÛÂÔÇÑÇÚÄØÛÜÙË
ÔÇßÖËØÇÙÖÏÙÚËÃÚÇÑßØÏÇØÞÏÑ¦ÚÎÝ
ÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÍÏÇÚÁÙÙËØÏÝÒÄÍÕßÝ
Ø×ÚÕÔÚÕÖØÕÙÜÖÕÖÇÍÁÝÙÆÙÚÎÓÇÒÂÉÎÝÇÖÕÌ¦ÙËÜÔÇÖÕÛ¦ØØßÔË
ÌÇÏÔÄÓËÔÇÊÏÍÒÜÙÙÃÇÝËÔÚÄÝÚÎÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝ©ÚÄÚËÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
ÁÙÚËÏÒËÁÔÇÐËÑ¦ÛÇØÕÓÂÔßÓÇÍÏÇ
ÚÏÝÑÄÑÑÏÔËÝÍØÇÓÓÁÝÚÎÝÞ×ØÇÝ¬Õ
ÚÇÐÃÊÏÚÕß ¦ØÕÒÕßÇÖÕÆÒÏÇÍÏÇ
ÊÏÇÈÕßÒËÆÙËÏÝÙÚÎÕßÒÍÇØÃÇÑÇÏ
ÚÕÑÒËÃÙÏÓÕÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÈ¦ÙÎÝÙÚÎ§ÁÇ¡¦ÑØÎÖØÕÑ¦ÒËÙÇÔ
ÇÔÎÙßÞÃËÝÙÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÍÏÇ
ØÂÍÓÇËÔÚÄÝÚÕß§¬©ÖÏÖÒÁÕÔ
ÎÖÏÛÇÔÂÊÎÓÏÕßØÍÃÇËÔÄÝÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÕÆ¦ÐÕÔÇÓËÚÇÐÆÛÂÔÇÝÑÇÏ
ÄÌÏÇÝÇÔÁÚØËÉËÚÕßÝÙÞËÊÏÇÙÓÕÆÝ
ÚÎÝÍÑßØÇÝ¬ÁÒÕÝÚÕÓÕÔÕÖ×ÒÏÕ
ÚÎÝÑØÇÚÏÑÂÝÚÎÒËÄØÇÙÎÝËÖÁÚØËÉËÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÎÍËÙÃÇÔÇÇÖÕÌÆÍËÏÚÏÝÊÏÇØØÕÁÝÑÇÏÔÇÙßÙÖËÏØ×ÙËÏÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÑÕÏÔÂÍÔ×ÓÎ

Αντιθέτως, ÚÃÖÕÚÇ ÊËÔÖÂÍËÑÇÒ¦
ÙÚÎÔÑØÃÙÎÚÜÔÓÃÜÔÍÏÇËÖÃÙÎÝ
ÚÁÙÙËØÏÝÒÄÍÕßÝ¡ËÚ¦ÚÎÔÇÖÕÞ×ØÎÙÎÚÕßÔÊØÁÇÇÖÇÔÊØÁÕßÇÖÄ
ÚÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÃÇÎËÔÊÕÑÕÓÓÇÚÏÑÂÙÆÍÑØÕßÙÎÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÁÔÇ
ÑÒÃÓÇÑÇÞßÖÕÉÃÇÝÎÓÇÃÔÕÔÚÇÓÁÒÎÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔ
ÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÁÝ¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÎÖÇÔÚÕÊßÔÇÓÃÇÚÜÔ
ÙÚÕÊÏËÛÔÁÝÙÆÙÚÎÓÇÓËÃÜÙËÊØÇÓÇÚÏÑ¦ÚÇÖËØÏÛ×ØÏÇËÒÏÍÓ×ÔÚÎÝ
ËÒÒÎÔÏÑÂÝÖÒËßØ¦ÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÒËÏÚÕÆØÍÎÙËÖËØÏÙÙÄÚËØÕÜÝÕßÊÁÚËØÕÝÊÏÇÓËÙÕÒÇÈÎÚÂÝ
ÖÇØ¦ÜÝßÖÁØÓÇÞÕÝÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×Ô

Τριάντα δύο χρόνια
από το «Σισμίκ» και
είκοσι τρία από τα Ιμια
– Πώς θα συμπεριφερθεί
η ελληνική πλευρά
στην επόμενη,
αν προκύψει, πρόκληση;

Η προσάραξη ÉÌØÜËÈ³{ØK¨ÑTiËÙÉØ³ÐËÓ×³ÑÉ³ÑÈÒ¨{³È®³iÓÜiÑÐ×{KÊ³ii³iØÉÜÜi{~ÊØÚÑÜÒ{ÑØ~È¨{Ñ¨TËÑØ
ÑÌ³i0È¨~ËÑ~Ñ{³to~¨{ÇÒ¨{ÐÑu³Èå{oÑËÈ

ÛÁÙËÜÔËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑÂÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÎÝÑØÃÙÎÝÂÚÇÔÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÑÂ
ÇÖÄÄÒËÝÚÏÝÇÖÄÉËÏÝ¬ÇÏÊÏÜÚÏÑ¦
¡¡ÁÙÖËÏØÇÔÚÕÔÖÇÔÏÑÄÙÚÕßÝ
ÖÕÒÃÚËÝÑÇÏÇÖÕÙßÔÚÄÔÏÙÇÔÚÕßÝ
ÒÂÖÚËÝÇÖÕÌ¦ÙËÜÔ

Σημειώνεται ÄÚÏÑÇÏÙÚÏÝÊÆÕÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÎËÒÒÎÔÏÑÂÖÒËßØ¦
ËÖËÊÃÜÐËÚÎÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎ/ÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇÚÎÝ

ÛÂÔÇÝÙÚÎÔÑØÃÙÎÚÕß ÇÏÌÔÏÊÃÇÙËÚÕÔÇÔÚÃÖÇÒÕÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÎËÑÑÁÔÜÙÎÖÒÎÛßÙÓÕÆ
ÇÖÄÚÕÔÄØËÏÕÈØÕÎÓËÚÇÑÃÔÎÙÎÙÚØÇÚËßÓ¦ÚÜÔÖØÕÝÚÇËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑ¦ÙÆÔÕØÇÑÇÏÎÓËØÏÑÂËÖÏÙÚØ¦ÚËßÙÎÙËÔÎÙÏ¦ÚÕß
ÔÇÚÕÒÏÑÕÆÏÍÇÃÕßÁÊËÏÞÔÇÔÄÚÏ
ÎÒÒ¦ÊÇÖØÕËÚÕÏÓÇàÄÚÇÔÙÕÈÇØ¦
ÍÏÇÖÄÒËÓÕÑÏÔÎÚÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔ
ÔÄÖÒÜÔßÔ¦ÓËÜÔÑØÃÔËÚÇÏÍËÔÏ-
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Ñ¦ÜÝÏÑÇÔÕÖÕÏÎÚÏÑÂÙÚÇÓÏÇÇÒÒ¦ÖÇØÕßÙÏ¦ÙÚÎÑÇÔËÒÒËÃÉËÏÝÑÇÏ
ÇÊßÔÇÓÃËÝÚÕÙÆÔÛËÚÕÇØÞÏÖËÒÇÍÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÎËÖÏÚßÞÎÓÁÔÎ
ÊÏËÐÇÍÜÍÂËÏÊÏÑ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ
ÍÏÇÚÎÔÇÔÇÑÇÚ¦ÒÎÉÎÈØÇÞÕÔÎÙÃÊÜÔÇÖÇÏÚËÃÓËÍ¦ÒÎÚÇÞßÑÏÔÎÙÃÇÑÇÏ¦ØÏÙÚÎÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎ
ÇÖÕßÙÃÇÇßÚ×ÔÚÜÔÊÆÕÙÚÕÏÞËÃÜÔßÖÕÔÄÓËßÙËÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂËÖÏÞËÃØÎÙÎÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÚÜÔÓÃÜÔ

Σε κάθε περίπτωση, ÖØÕÑÆÖÚÕßÔ
ÊÆÕËÆÒÕÍÇËØÜÚÂÓÇÚÇÖÕßÞØÂàÕßÔ¦ÓËÙÜÔÇÖÇÔÚÂÙËÜÔ¬Õ
ÖØ×ÚÕÇÌÕØ¦ÚÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÚÎÝËÖÄÓËÔÎÝËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑÂÝ
ÑØÃÙÎÝÂÓËØÇÎÚÕßØÑÏÑÂÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÁÞËÏßÏÕÛËÚÂÙËÏÕØÏÙÓÁÔÇ
ßÈØÏÊÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÚÎÔÑÇÛÏÙÚÕÆÔÖÏÕËÖÏÑÃÔÊßÔÎÇÖÄÖÕÚÁ
ÞØÂÙÎÓÎËÖÇÔÊØÜÓÁÔÜÔÇËØÕÙÑÇÌ×ÔÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÑØÆÉËÏÚÎÔ
ÚÇßÚÄÚÎÚÇÚÕßËÖÏÚÏÛÁÓËÔÕßÑÇÏ
ÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÙÆÍÞßÙÎÙÚÕÔ
ÇÓßÔÄÓËÔÕ¬ÕÃÊÏÕÙßÓÈÇÃÔËÏÑÇÏ
ÓËÚÎÊØ¦ÙÎÏÊÏÜÚÏÑ×ÔËÚÇÏØËÏ×Ô
ÓÏÙÛÕÌÄØÜÔËØÍÇÒËÏÕÖÕÃÎÙÎ
ÚÜÔÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑ×ÔØÕ×ÔÊÎÓÏÕßØÍËÃÁÔÇÙÕÈÇØÄÖØÄÈÒÎÓÇ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÖÒËßØ¦
ÖÕßÑÇÚÇÖÕÔËÃÚÏÝÔÕÖÒËÝßÔ¦ÓËÏÝ¡Ë¦ÒÒÇÒÄÍÏÇÎËÖÄÓËÔÎ
ÑØÃÙÎÖÕßÛÇÖØÕÑÆÉËÏÓÖÕØËÃÔÇ
ËÓÖÒÁÐËÏÓÎÑØÇÚÏÑÕÆÝÊØ×ÔÚËÝÂ
ÇßÚÄÔÕÓËÝÖÒÇÚÌÄØÓËÝÚËÒËßÚÇÃÇÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÖÕßÊËÔËÃÓÇÙÚË
ÇÑÄÓÇÙËÛÁÙÎÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÓËÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑ¦

Το δεύτερο ËØ×ÚÎÓÇÇÌÕØ¦ÚÕÔ
ÕØÏÙÓÄÚÎÝÔÃÑÎÝÑÇÏÚÎÝÂÚÚÇÝ
ËÖÏÙÚØÕÌÂÚÕßÏÙÓÃÑ®ÙÚÇ
ÚÕßØÑÏÑ¦ÞÜØÏÑ¦ÆÊÇÚÇÛËÜØÂÛÎÑËÔÃÑÎÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝËÔ×ÎÖØÕÙÜØÏÔÂÑÇÚ¦ÒÎÉÎÚÜÔÊßÚÏÑ×Ô
ÓÃÜÔÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÚÎÑËÜÝÂÚÚÇ
ÔÚÕÆÚÕÏÝÕÏÖÕÒÏÚÏÑÁÝÎÍËÙÃËÝ
ÇÔÚÁÊØÇÙÇÔÓËÚÕÃÊÏÕÚØÄÖÕÙÚÎ
ÓËÚ¦ÚÎÔÑØÃÙÎÖËØÃÕÊÕØÕÙÖ¦ÛÎÙÇÔÔÇÁØÛÕßÔÙËÙßÔËÔÔÄÎÙÎ
ÓËÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÍÏÇ

ÔÇÓËÏÜÛËÃÎÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÁÔÚÇÙÎ
ÑÇÏÔÇËÐÕÓÇÒßÔÛÕÆÔÕÏÊÏÓËØËÃÝ
ÙÞÁÙËÏÝÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÙÚÕ§ÚÇÈÄÝÚÕ ÑÇÏÚÕÇÔÇÑÕÏÔÜÛÁÔ
ÚÎÝ¡ÇÊØÃÚÎÝÚÕ ÙßÔÏÙÚÕÆÙÇÔÓÏÇÇÖÁÒÖÏÊÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ
ÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÖÒËßØ¦ÝÔÇËÔÏÙÞÆÙËÏÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÑÇÏÚÎÔËÏØÂÔÎ
ÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÒÁÕÔÄÓÜÝÓÔÎÓÕÔËÆÕÔÚÇÏÇÖÄÙÞËÊÄÔÄÒÕßÝÜÝ
ÚËÑÓÂØÏÇßÖÕÞÜØÎÚÏÑÄÚÎÚÇÝÑÇÏ
ÇÌËÒ×ÔÖØÕÙÊÕÑÏ×Ô

Εξάλλου, ÙÚÎÔ ÕÓÏÒÃÇÚÕßÖØÕÝÚÕ
ßÖÕßØÍÏÑÄÙßÓÈÕÆÒÏÕÙÚÇÚÁÒÎ
¡ÇØÚÃÕßÚÕß ÕÃÊÏÕÝÕÔÊØÁÇÝÇÖÇÔÊØÁÕßÖËØÏÁÍØÇÉËÓË
ÙÇÌÂÔËÏÇÚÇÄØÏÇÓÏÇÝÖÏÛÇÔÂÝÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÝÍÏÇÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂ
ÖÒËßØ¦!ÓËÃÝÁÞÕßÓËÑÇÒÁÙËÏÚÎÔ
¬ÕßØÑÃÇÙËÇÖÕÊÕÞÂÚÎÝÖØÄÚÇÙÂÝ
ÓÇÝÔÇÖ¦ÓËÙÚÎ²¦ÍÎÍÏÇÚÎÔßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÕÒÏÚÏÑÄÊÏ¦ÒÕÍÕÓË
ÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÍÏÇ¦ÒÒÇÛÁÓÇÚÇÊËÔ
ËÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÔÔÇÑ¦ÔÕßÓËÍÏÇÚÃ
ÇÌÕØÕÆÔÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÚÕÖÕÏÇÑßØÏÇØÞÏÑ¦ÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÎÒÒ¦ÊÇÛÇ
ÖÇØÇÞÜØÂÙËÏÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇßÚÄ
ÊËÔÒÁÍËÚÇÏÊÏ¦ÒÕÍÕÝÇßÚÄËÃÔÇÏ
ÓÂÔßÓÇÖØÕÝÎÚÚÎÓÁÔÕ©ÆÚËËÃÔÇÏ
ÎÚÚÎÓÁÔÎÎÒÒ¦ÊÇÕÆÚËÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇËÃÔÇÏÎÚÚÎÓÁÔÎÎÒÒ¦ÊÇ®
ËÔßÖ¦ØÞÕßÔÔÃÑËÝÞÜØÃÝÓ¦ÞËÝ
ÑÇÏÓ¦ÞËÝÞÜØÃÝÛßÙÃËÝ

* Ο κ. Μάνος Καραγιάννης είναι
αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα
Αμυντικών Σπουδών του King’s
College London και στο Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας.
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Ο κρίκος, το φλουρί του Χάρη και οι «καμπάνες»!
Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Επιμένει Ελληνικά

Στο πνεύμα των εορτών, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας ελέω διακρατικής συμφωνίας
για τον EastMed, θα γευτεί Πρωτοχρονιά
στην Ελλάδα. Ο Νίκος Αναστασιάδης πέρασε
τα Χριστούγεννα στην προεδρική κατοικία
του Τροόδους και Πρωτοχρονιά θα κάνει κάτω από τον Παρθενώνα, προκειμένου να είναι παρών στην υπογραφή της διακρατικής
συμφωνίας, στις 2 Ιανουαρίου. Τώρα, αν θα
μείνει Αθήνα ή θα πάρει, όπως και ο Κυριάκος, τα όρη τζαι τα παραρά θα το μάθουμε
άμα τη επιστροφή του. Όπως πληροφορούμαι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν προγραμματισμένο να περάσει τις εορτές στην
Κύπρο, αλλά το έκτακτο ραντεβού της Αθήνας τού ήρθε κουτί. Εκτός Κύπρου μεταφέρθηκε οικογενειακώς ο νεοφώτιστος υπουργός Μεταφορών, Γιάννης Καρούσος, ενώ τα
υπόλοιπα μέλη της κυβέρνησης φέτος ψήφισαν Κύπρο. Έτσι τουλάχιστον υποστηρίζουν κυβερνητικές πηγές.

Χάρης Γεωργιάδης

Ο Χάρης Γεωργιάδης, μόλις άδειασε
την καρέκλα του αναπληρωτή προέδρου του ΔΗΣΥ ο Λευτέρης Χριστοφόρου άρχισε, όπως έμαθα στον
φούρνο, τα τηλεφωνήματα για να μαζέψει ψήφους ενόψει των εσωκομματικών εκλογών. Άντε και το φλουρί,
Χαρούλη!

••••
Στην Πάφο

Ο Αρχιεπίσκοπος την Πάφο δεν την ξεχνά.
Αν δεν είχε και τη δοξολογία για την πρώτη
του έτους, στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου
Ιωάννη, πάω στοίχημα πως θα άλλαζε χρονιά εκτός Λευκωσίας. Ο Μακαριότατος,
όπως πληροφορούμαι, είχε αγωνία για την
ημέρα των Θεοφανίων μιας και είθισται να
είναι μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Ο Αρχιεπίσκοπος λέγεται πως τηλεφώνησε
στο Προεδρικό για να μάθει το πρόγραμμα
του Νίκου Αναστασιάδη πριν τα Χριστούγεννα. Τώρα, ποιος έπεισε ποιον για να πάνε
στην Πάφο για Θεοφάνια δεν το έμαθα, αλλά μπορώ να υποψιαστώ πως ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας, γνωρίζοντας την αδυναμία του Αρχιεπισκόπου για τη γενέτειρά του,
θα τον έβγαλε από τη δύσκολη θέση.

••••
Έρχονται καμπάνες

Μετά την Πρωτοχρονιά, όπως εγκύρως
μαθαίνω, θα σκάσει βόμβα για το θέμα πάταξης των παράνομων μεταναστευτικών ροών. Το υπουργείο Εσωτερικών ετοιμάζει
«μποναμά» για τρία κολλέγια. Πληροφορίες
που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση θέλουν
τα τρία κολλέγια να διευκολύνουν πρόσωπα
από τρίτες χώρες ώστε να εισέρχονται στην
Κυπριακή Δημοκρατία υπό τον μανδύα του
φοιτητή. Οι ίδιες πληροφορίες τα θέλουν να
κάνουν τα στραβά μάτια, όταν οι «φοιτητές»
τους εξαφανίζονται από προσώπου γης, μόλις πατήσουν το πόδι τους στο αεροδρόμιο
Λάρνακας. Η κατάσταση με τα συγκεκριμένα

Και όμως, φαίνεται αληθινό. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εγκαινιάζει νέο σύστημα αξιολόγησης των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Θα
τους στέλνει στον «Αδύναμο Κρίκο» του Τάσου Τρύφωνος. Ιδού και οι αποδείξεις παραμονές Πρωτοχρονιάς.

κολλέγια, μου έλεγε αρμόδια πηγή, έχει ξεφύγει με αποτέλεσμα το ΥΠΕΣ να ετοιμάζεται να ρίξει βαριές «καμπάνες». Και ύστερα
κατακεραυνώνουμε το ψευδοκράτος ότι βαφτίζει φοιτητή όποιον περνά έξω από πανεπιστήμια, στα Κατεχόμενα.

••••
Το βάπτισμα

Πάντως, για την ιστορία ανακοπής των παράνομων ροών από τα κατεχόμενα, αν και
δεν κυκλοφόρησε, τα μικτά περίπολα Αστυνομίας και Εθνικής Φρουράς έκαναν τις δυο
πρώτες συλλήψεις. Πρόκειται για άτομα
που εισήλθαν στις ελεύθερες περιοχές, από
κάποιο «τυφλό» σημείο της Πράσινης Γραμμής, στην παλαιά Λευκωσία και εντοπίσθηκαν από την περίπολο. Στα δυο συμβάντα
δεν δόθηκε δημοσιότητα, προκειμένου να
μην υπάρχουν παρενέργειες και φωνές για

στρατιωτικοποίηση των ελέγχων, εντός κατοικημένης περιοχής. Εκτός από τις περιπολίες αλλά και μέτρα κατά τριών κολλεγίων,
το ΥΠΕΣ παρασκηνιακά ετοιμάζεται να ενισχύσει τους ελέγχους κατά μήκος της γραμμής αντιπαράταξης και με άλλο ηλεκτρονικό
σύστημα, πέρα από τις κάμερες που θα προμηθευθεί η Εθνική Φρουρά.

••••
Πήρε ευλογία

Ως γνωστόν, ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας δεν επιθυμούσε την απομάκρυνση του
Κώστα Χαμπιαούρη από το υπουργείο Παιδείας, ο οποίος κάλυπτε τα κριτήρια του Μακαριοτάτου. Ωστόσο, και με τον Πρόδρομο Προδρόμου, φαίνεται ότι θα τα πάει καλά. Η πρώτη συνάντηση που έγινε στην Αρχιεπισκοπή
ήταν όντως καλή. Ως είθισται, ο νέος υπουργός Παιδείας πήγε να πάρει την ευλογία του

Αρχιεπισκόπου και αν κρίνω από τις φωτογραφίες, ο Πάφιος ιεράρχης του την έδωσε. Ο
Πρόδρομος Προδρόμου πήρε και εικόνα από
τον Αρχιεπίσκοπο, ως καλός χριστιανός. Δεν
θα αποκαλύψω την πηγή μου, αλλά ο Μακαριότατος λέγεται πως εκτός των άλλων ζήτησε
από τον Υπουργό Παιδείας να τηρεί ευλαβικά
το πρόγραμμα νηστειών της Εκκλησίας, να εκκλησιάζεται κάθε Κυριακή και κάθε Δευτέρα,
πρωινό καφέ από τηλεφώνου για να έχει
επαφή με τα της Εκκλησίας.

••••
Τα δύσκολα

Με το καλημέρα του νέου χρόνου, τρία κυβερνητικά μέλη θα πρέπει να είναι σε αυξημένη εγρήγορση. Ο υπουργός Ενέργειας,
Γιώργος Λακκοτρύπης, ένεκα της επανέναρξης των δραστηριοτήτων εντός της ΑΟΖ και
ο Νίκος Νουρής για το μεταναστευτικό αλλά

και τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου
αναμένεται ότι θα πάει στη Βουλή. Σε ό,τι
αφορά τον Γιώργο Λακκοτρύπη, λέγεται
πως η επιστροφή των εταιρειών στην ΑΟΖ
ενδεχομένως να είναι και το γκραν φινάλε
του. Υπάρχει και ο υπουργός Υγείας, ο οποίος έχει μπροστά του το μεγάλο στοίχημα της
Β’ φάσης του ΓεΣΥ. Ο Κωνσταντίνος Ιωάννου
θα ανακουφιστεί εάν πρώτα φέρει βόλτα
τους κυβερνητικούς ιατρούς, αλλά και τις
ιδιωτικές κλινικές χωρίς να υπάρξουν άνωθεν αλλαγές.

••••
Οι κλινικάρχες

Την περασμένη Παρασκευή, ο ΟΑΥ πήγε
στον ΠΑΣΙΝ (ιδιωτικές κλινικές) για να τους
λύσει τις όποιες απορίες έχουν, επί της προτάσεως που τους έδωσε. Απ’ ό,τι μαθαίνω οι
απαντήσεις που έδωσε, κομψά, δεν ικανοποίησαν κάποιες ιδιωτικές κλινικές. Όπως
μου είπε πρόσωπο που ήταν στην ενημέρωση, ο ΟΑΥ δεν ήταν σε θέση να απαντήσει αν
π.χ. η πρότασή του επιδέχεται αλλαγές. Κάποιοι εκ των παρισταμένων ήταν πυρ και μανία και με την ηγεσία του ΠΑΣΙΝ που κανόνισε χριστουγεννιάτικα την ενημερωτική συνάντηση χωρίς προετοιμασία, με αποτέλεσμα να χρειασθεί και νέα. Όσο για την απόφαση των κλινικαρχών, αυτή μετά τις 10 Ιανουαρίου.
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι δύο έννοιες του Κέντρου
Εξι μήνες μετά την άνετη εκλογική

ανεβεί επίπεδο διοικητικά και οικονομικά· και ο πιο παραδοσιακός πολιτικός, που κινείται υπερβολικά
προσεκτικά, κοιτώντας συνεχώς πίσω του, για να βεβαιωθεί ότι ο λαός
τον ακολουθεί. Η διαπάλη μεταξύ
των δύο χαρακτήρισε όλη την περίοδο της θητείας του ως ηγέτη της
αξιωματικής αντιπολίτευσης, και είναι ορατή και κατά την πρωθυπουργία του. Εχοντας καταλάβει το Κέντρο, είναι ορατός ο πειρασμός να
θεωρήσει τη διατήρηση της πρωτοκαθεδρίας του αυτοσκοπό – εις βάρος των πολιτικών που ξέρει ότι
πρέπει να προωθήσει.

του νίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
είναι ξεκάθαρα ο κυρίαρχος του πολιτικού παιχνιδιού. Οι διαδοχικές
φοροελαφρύνσεις (αυτές που έχει
ήδη εφαρμόσει συν αυτές που έχει
εξαγγείλει για το 2020), οι νομοθετικές ρυθμίσεις για την άρση εμποδίων στην επιχειρηματική δραστηριότητα και οι διακηρύξεις του, σε
ομολόγους του ανά τον κόσμο και
στις δημόσιες τοποθετήσεις του, ότι
η Ελλάδα είναι ανοιχτή για επενδύσεις, έχουν βελτιώσει θεαματικά το
επιχειρηματικό κλίμα.
Στο μέτωπο της ασφάλειας, παρά

την επίδειξη υπερβάλλοντος ζήλου
των αστυνομικών δυνάμεων σε κάποιες περιπτώσεις, η επιχείρηση
ανακατάληψης του δημόσιου χώρου, είτε πρόκειται για τα Εξάρχεια
είτε για τα πανεπιστήμια, αντιμετωπίζεται θετικά από την κοινή γνώμη.
Σύμφωνα με την πρόσφατη δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ
(συλλογή στοιχείων 16-18 Δεκεμβρίου), το 54% των ερωτηθέντων
θεωρεί ότι η κυβερνητική πολιτική
για τη δημόσια ασφάλεια είναι στη
σωστή κατεύθυνση (με το 29% να
είναι «σίγουροι» γι’ αυτό), έναντι
35% που την κρίνουν αρνητικά.
Τρίτον, σε δύο κρίσιμα πεδία, την
Παιδεία και το περιβάλλον, ο κ. Μητσοτάκης έχει υιοθετήσει μέτρα μακροπρόθεσμης πνοής που ταράζουν τα λιμνάζοντα νερά και ανταποκρίνονται σαφώς στις ανησυχίες
και στις επιθυμίες των πιο δυναμικών τμημάτων της κοινωνίας.
Η εισαγωγή της αξιολόγησης στη

χρηματοδότηση σε συνδυασμό με
μεγαλύτερη αυτονομία κινήσεων
για τα πανεπιστήμια, η νέα έμφαση
στα πρότυπα σχολεία, η σχεδιαζόμενη προσθήκη νέων θεματικών

Eως τις 7 Ιουλίου, ακούγαμε από τη

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

στο σχολικό πρόγραμμα (καταπολέμηση εξαρτήσεων, εθελοντισμός,
προαγωγή της επιχειρηματικότητας, προστασία του περιβάλλοντος),
όλα σηματοδοτούν μία φυγή προς
τα εμπρός, προς μία πιο σύγχρονη,
ανταγωνιστική, πολιτισμένη Ελλάδα. Στο περιβάλλον, οι ιδιαίτερα φιλόδοξοι στόχοι για την απολιγνιτοποίηση και για τον εκσυγχρονισμό
της διαχείρισης απορριμμάτων, δύο
μακροχρόνιες πληγές, ευθυγραμμίζουν τη χώρα με τις προτεραιότητες
της νέας ευρωπαϊκής ηγεσίας, αναδεικνύοντας ένα ακόμα ζήτημα στο
οποίο θεωρούμαστε πλέον μέρος

της λύσης, όχι του προβλήματος.
Είναι, φυσικά, πολύ νωρίς ακόμα: οι
μεταρρυθμίσεις μπορεί να μείνουν
στα χαρτιά, οι μεγαλεπήβολοι στόχοι να μην επιτευχθούν. Αλλοι παράγοντες, πέρα από τον έλεγχο της
κυβέρνησης –βλέπε Τουρκία, προσφυγικό– μπορεί να οδηγήσουν σε
πλήρη εκτροχιασμό του σχεδιασμού. Αλλά είναι αναμφίβολο ότι,
μέχρι στιγμής, ο πρωθυπουργός, με
τη βοήθεια και της μείζονος αντιπολίτευσης που ελάχιστα έχει καταλάβει για τους λόγους της εκλογικής
της ήττας, έχει πετύχει να καταλάβει το Κέντρο. Η επιτυχία αυτή, πα-

ραδόξως, δημιουργεί προϋποθέσεις μελλοντικής αποτυχίας.
Η έννοια του Κέντρου είναι αμφί-

σημη και παρεξηγήσιμη. Κεντρώα
πολιτική μπορεί να είναι αυτή που
αγνοεί ιδεολογικές αγκυλώσεις και
αναζητεί τις καλύτερες λύσεις σε
κάθε πεδίο, αδιαφορώντας για το
πολιτικό πρόσημο με το οποίο
έχουν συνδεθεί (οι πολιτικές στην
Παιδεία και στο περιβάλλον εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία).
Μπορεί όμως να είναι επίσης η πολιτική που έχει ως υπέρτατο γνώμονα τη διατήρηση της στήριξης από

την κοινή γνώμη και την αποφυγή
της μομφής του ριζοσπαστισμού
στη μία ή στην άλλη κατεύθυνση. Η
πολιτική της «ήπιας προσαρμογής»
του Κώστα Καραμανλή το 2004-9
ήταν χαρακτηριστικό παράδειγμα
της κατάληψης του Κέντρου με τη
δεύτερη έννοια. Οι συνέπειες ήταν
καταστροφικές.
Υπήρχαν πάντα δύο εκδοχές του

Κυριάκου Μητσοτάκη: ο πεπεισμένος φιλελεύθερος, που θεωρούσε
ότι δεν έχει νόημα να γίνει κάποιος
πρωθυπουργός αν δεν κάνει τις αλλαγές που χρειάζεται η χώρα για να

Νέα Δημοκρατία ότι η χώρα έχει
βαθιά δομικά προβλήματα, τα οποία
επιδεινώθηκαν στην τετραετία που
κυβέρνησε ο Αλέξης Τσίπρας – συνεπώς ήταν αναγκαίο ένα ριζοσπαστικό μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα,
που θα έθετε την Ελλάδα σε τροχιά
ευρωπαϊκής κανονικότητας.
Μετά τις εκλογές, η κανονικότητα
αυτή μοιάζει (αν δεχθεί κανείς το
κυβερνητικό αφήγημα) να κατακτήθηκε χωρίς ιδιαίτερες τριβές και
θυσίες – σαν να ήταν απλά θέμα ψυχολογίας. Η κυβερνητική πολιτική
τείνει να είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά πρόκειται εν πολλοίς
για μέτρα λαοφιλή, χωρίς πολιτικό
κόστος. Αναγκαίες τομές στο ασφαλιστικό, στη Δικαιοσύνη, στις ΔΕΚΟ,
στη δημόσια διοίκηση, έχουν μετατεθεί ή αραιωθεί, ενδεχομένως
υπό τον φόβο κραυγών περί «νεοφιλελεύθερης» πολιτικής και «ταξικής μεροληψίας».
Τελικά ήταν τόσο ήπια η προσαρμο-

γή που χρειαζόταν;
O κ. Στέφανος Κασιμάτης απουσιάζει.
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ΒΟΛΕΣ / Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

Ο χρόνος
πάλι

Η μοναξιά
της οθόνης

Επιλέγω συνειδητά να προσπεράσω
την επικαιρότητα. Γιατί όπου να ’ναι αλλάζει ο χρόνος. Και έρχεται ο χρόνος πάλι
να μας φέρει αντιμέτωπους με απολογισμούς και ευχές, προσωπικές και ευρύτερες και ίσως σε τέτοιες στιγμές είναι
καλύτερα να θυμόμαστε τα ουσιαστικά, τα οποία δυστυχώς πια δεν βρίσκονται στο επίκαιρο, αλλά σ’ εκείνο
που η επικαιρότητα συχνά επισκιάζει. Επιλέγω, λοιπόν,
να υπενθυμίσω και πάλι λόγια σπουδαίων ανθρώπων,
ανθρώπων που έχουν τη δύναμη να μας εμπνεύσουν
και να χρωματίσουν τον χρόνο και τα χρόνια μας με
καθαρά χρώματα και όχι νοθευμένα.
Ένας από αυτούς τους ανθρώπους ο ζωγράφος
και ποιητής Άντης Ιωαννίδης που πρόσφατα κέρδισε
το κρατικό βραβείο ποίησης. Τον είχα συναντήσει
πέρυσι, σε έναν όμορφο κήπο, να κάθεται σε μια σιδερένια καρέκλα και να αφουγκράζεται τους ήχους
της ζωής. «Είναι πιο όμορφο να μιλάμε για λουλούδια
κι ανθρώπους» είπε και είχε απόλυτο δίκιο. Γιατί εκεί
μέσα κρύβονται οι αλήθειες οι δικές μας και του ίδιου
του τόπου. Κι αυτές είναι που μας δυναμώνουν την
πίστη και όχι όσα συνθέτουν την επικαιρότητα, η
οποία στερείται κάθε έμπνευσης. «Θαυμάζω τους ανθρώπους που μένουν ανάλλαχτοι» μου είπε κάποια
στιγμή όπως χαζεύαμε τον κήπο και πίναμε κυπριακό
καφέ. «Τι εννοείτε;» τον ρώτησα με περιέργεια. «Δεν
εννοώ αυτούς που δεν αλλάζουν. Δεν εννοώ αυτούς
με τις παρωπίδες, αυτούς που δεν βλέπουν τι γίνεται
γύρω τους. Εννοώ αυτούς που, παρότι βλέπουν ξέρουν
ποιος είναι ο δικός τους δρόμος, ψάχνουν στο κήπο
των ανθρώπων και των ιδεών το δικό τους άνθος.
Δεν γίνονται μαϊντανοί. Δεν γίνονται εποχικοί, μάζα,
πολτός. Βρίσκουν το δικό τους άνθος». Έχω την αίσθηση πως έχουμε πάψει πια να ψάχνουμε το δικό
μας άνθος, σχολίασα ψιθυριστά. «Είναι γιατί έχουμε
ξεχάσει την μοίρα μας» μου είπε. «Μόνο όταν, όμως,
μένουμε πιστοί στο δικό μας άνθος μπορούμε να
προχωρήσουμε μπροστά, μπορούμε να πεθάνουμε
χωρίς την πίκρα του “επί ματαίω”». Αυτό είπε. Και
αυτό αισθάνεται. Ο ίδιος παραδέχτηκε πως έζησε
επ’ ιδίω κινδύνω, προς χάριν αυτού του ανοίγματος
ψυχής. Για να κρατήσει σχέση με την ουσία του.
Πόσοι από μας έχουμε αυτό το ζητούμενο, διερωτήθηκα. Πόσοι από μας αναμετριόμαστε από καιρού
εις καιρόν με την ουσία μας; Πόσοι από μας έχουμε
ως πυξίδα αυτή την αναζήτηση ώστε να τοποθετούμε
τον πήχη της σκέψης και της κρίσης μας εκεί όπου
θα ‘πρεπε να είναι, εκεί όπου «μιλά κανείς για ανθρώπους και λουλούδια» και αναγνωρίζει την αξία
«του δικού του άνθους». Κι αν δεν έχουμε αυτή την
πυξίδα, τότε γιατί δεν μας προβληματίζει το πότε
ακριβώς τη χάσαμε και το τι ευθύνεται που έχουμε
πάρει λάθος δρόμο, λάθος κατεύθυνση, λάθος προσανατολισμό; Τον ρωτάω πώς νιώθει που μεγαλώνει,
«όπως νιώθω τώρα, ένιωθα και όταν ήμουν παιδί»
μου απαντάει. «Αυτή τη μνήμη πρέπει να ‘χουμε»
συμπληρώνει. Γιατί «μόνο προς τα πίσω έχουμε να
πάμε, εκεί είναι ο κήπος όλων μας». «Και πώς κρατάει
κανείς αυτή τη μνήμη;» τον ρώτησα. «Η μνήμη φεύγει,
μένει όμως η αίσθησή της. Είναι μια άλλη παρουσία.
Μια άλλη βεβαιότητα» απάντησε ψιθυριστά. Και
ύστερα μου περιέγραψε ένα παιχνίδι παιδικό, όπου
το ένα παιδί χτυπάει στην πλάτη του αλλουνού και
κάνει την ερώτηση «σε ποιον χαρίζεσαι;». «Αυτό
είναι» είπε μετά. «Σε ποιον χαρίζεσαι. Γιατί αν δεν
ανοίξεις την ψυχή σου, τότε δεν μπορείς να διατηρήσεις τη σχέση σου με την ουσία σου». Κι αυτό
είναι μια γερή υπενθύμιση την οποία νιώθω την
ανάγκη να μοιραστώ μαζί σας ξανά, λίγο πριν αλλάξει
ο χρόνος, λίγο πριν έρθουν ξανά τα χρόνια να ζητήσουν
έναν απολογισμό. Γιατί είναι τώρα που πρέπει να το
θυμηθούμε, πως μόνο μια δοκιμασμένη ψυχή, που
έχει μάθει να χαρίζεται, μπορεί να ανιχνεύει το μυστήριο, αυτό που βρίσκεται πέρα από μας και που
κάνει το πέρασμά μας από τη ζωή ευλογημένο.

δους του στα ταχυδρομεία και στα λεωφορεία
για να διαπιστώσει την κακή τους κατάσταση.
Βάζει τους τεχνοκράτες του να τα λύσουν και ο
ίδιος χαράζει σιωπηρά μεν αλλά μεθοδικά τη
στρατηγική του. Όπως ούτε αισιόδοξοι μπορούμε
να είμαστε με τον υπουργό Εσωτερικών Νίκο
Νουρή του οποίου το πρώτο μέλημά με τον διορισμό του ήταν να τραπεζώσει τους δημοσιογράφους. Ένα πολιτικό πρόσωπο που έμεινε ως
τώρα γνωστό για το γεγονός ότι ηγείτο της πιο
ντροπιαστικής προεκλογικής εκστρατείας του
ΔΗΣΥ. Αυτός θα χειριστεί για παράδειγμα με
σοφία και μετριοπάθεια το μεταναστευτικό, όταν
ο ίδιος ήγειρε ερωτήματα για την τ/κ ψήφο και
άφηνε μπηχτές για την υποψηφιότητα Νιαζί; Θα
υψώσει άραγε το ανάστημά του στην πολιτική
των πολιτογραφήσεων, όταν υποδεικνύει στην
πρώτη του συνέντευξη πως τυχόν αναστολή του
επενδυτικού προγράμματος θα στείλει το λάθος
μήνυμα; Ή μήπως μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι
με την παρουσία του Κυριάκου Κούσιου στη θέση
του κυβερνητικού εκπροσώπου; Ο Πρόεδρος δεν
θέλει έναν κυβερνητικό εκπρόσωπο που να διαφημίζει δεξιά και αριστερά πως θα επιβάλει τον
πολιτικό πολιτισμό λες και μέχρι σήμερα επικρατούσε η πολιτική ανομία στο Προεδρικό. Θέλει
έναν συνεργάτη που να είναι σε θέση και να τον
συμβουλεύσει αλλά κυρίως να τον προστατεύσει
σε περιόδους κρίσης.
Όταν, λοιπόν, τελειώσει ο μήνας του μέλιτος
για το νέο υπουργικό σχήμα, θα είναι καλό να
καταστεί σαφές στους νέους υπουργούς πως δεν
έχουν μπει στη συγκεκριμένη θέση για να πουλήσουν τη δική τους εικόνα και να κτίσουν το
πολιτικό τους μέλλον. Αυτό θα κτιστεί αναλόγως
των πολιτικών που θα εφαρμόσουν. Γιατί, όσο
κακή κι αν είναι η επικοινωνιακή πολιτική της
κυβέρνησης, δεν πρόκειται να διορθωθεί με καφέδες, επαρχιώτικα σόου στις κάμερες και τραπεζώματα στα ΜΜΕ.
Η διακυβέρνηση θα διασωθεί, αν έστω και
τώρα γίνει ένας μακρόπνοος σχεδιασμός για το
τι θέλει να πετύχει η κυβέρνηση. Πώς θα διαμορφώσει ένα κανονικό κράτος και θα υλοποιήσει
τις μεταρρυθμίσεις. Οτιδήποτε άλλο αποτελεί
αχρείαστο θόρυβο. Που θυμίζει τον θόρυβο ενός
άδειου τενεκέ. Και δεν θέλουμε να πιστέψουμε
πως αυτό είναι το νέο υπουργικό σχήμα.

Η παρέα του καφενέ απολάμβανε τους
σκέτους κυπριακούς καφέδες και κάποιοι
τα φραπέ με γάλα. Τα χαζολογήματα εναλλάσσονταν με φιλοσοφικές ενατενίσεις
και όλα περιστρέφονταν γύρω από πραγματικές ιστορίες της ζωής, άλλοτε δραματικές, άλλοτε κωμικές και συνήθως αυτοβιογραφικές.
Το βλέμματα της παρέας μοιραία έπεσαν στο διπλανό
τραπέζι, με τους λεβέντες φοιτητές και τις λυγερόκορμες
φοιτήτριες. Πλάσματα όλο ζωή και ομορφιά. Αλλά στο
τραπέζι, επικρατούσε μια περίεργη σιγή και τα κεφάλια
όλων των νέων ήταν καρφωμένα στα κινητά τηλέφωνα.
Όλοι κινούσαν μανιακά τα δάχτυλα στην οθόνη και
κατά διαστήματα έγραφαν μηνύματα και με τα δύο
χέρια. Κανονική γραφομηχανή. Οι μεγαλύτεροι της
παρέας χαμογελούσαν, μάλλον με θλίψη και άρχισαν
να λένε ιστορίες από τη δική τους νιότη. Τότε που δεν
σταματούσε το γέλιο, τότε που δεν σταματούσαν τα
πειράγματα και τα ανέκδοτα, τότε που οι κοπέλες ήταν
«εικονίσματα», τότε που οι ανείπωτοι πόθοι ήταν ασίγαστα
πάθη. Αλλά τότε, ένα βλέμμα άξιζε έναν κόσμο και ένα
άγγιγμα κατέβαζε τα άστρα στη γη.
Σήμερα η γοητεία των ματιών και το χάδι της ευτυχίας
αντικαταστάθηκαν από τη γοητεία της τεχνολογίας και
τη μοναξιά της οθόνης. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης
Βαρθολομαίος ανέφερε πριν μερικές μέρες: «Η αγάπη
είναι πάντοτε μία συγκεκριμένη σχέσις με συγκεκριμένα
πρόσωπα, είναι ζώσα συνύπαρξις, συνομιλία, συνεργασία.
Δεν ευδοκιμεί ως μία αφηρημένη επικοινωνία εις τον
κυβερνοχώρον, ως ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων
και εικόνων. Το «αφηρημένον» και «διαδικτυακόν» ψύχει
την κοινωνίαν και την αγάπην».
Τι θα πει άραγε σήμερα ο σπουδαίος συνθέτης Μιχάλης
Γκανάς, ο οποίος έγραψε το περίφημο τραγούδι: «Χρώμα
δεν αλλάζουνε τα μάτια / που θυμάσαι και θυμάμαι /
τίποτα δεν χάθηκε ακόμα / όσο ζούμε και πονάμε / χρώμα
δεν αλλάζουνε τα μάτια / μόνο τρόπο να κοιτάνε…» Σίγουρα τίποτα δεν χάθηκε ακόμη, όσο και αν πολλαπλασιάζονται τα ψυχολογικά και τα ψυχιατρικά προβλήματα,
όσο και αν ο άνθρωπος πονά. Τελικά και ο πόνος είναι
σωτήριος, όχι μόνο για τον Θεό, αλλά και για τους ανθρώπους, οι οποίοι επιτέλους μπορούν και επικοινωνούν,
έστω και στα δύσκολα. Εξάλλου ευτυχία είναι το άγγιγμα
της ψυχής, η διασταύρωση των βλεμμάτων και το απαλό
χάδι. Όλα τα άλλα είναι εικονικά και ψεύτικα.
«Δυο πόρτες έχει η ζωή, άνοιξα μια και μπήκα, σεργιάνισα ένα πρωινό, κι ώσπου να ‘ρθει το δειλινό από
την άλλη βγήκα», λένε οι φοβεροί κλασικοί πλέον στίχοι
της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου. Αυτές τις μέρες, ο
χρόνος κάνει νοερά μια στάση, με το κομβικό νούμερο
2020 να μπαίνει στην καθημερινότητά μας. Μοιραία,
είτε το θέλουμε είτε όχι, στιγμιαία, κάνουμε και εμείς
μια στάση στη ζωή, μοιραία αναστοχαζόμαστε το χθες
και ονειρευόμαστε το αύριο. Όσο και όλα τριγυρίζουνε
γύρω από το facebook, το twitter και το instagram. Όσο
και αν «μια αστραπή η ζωή μας… μα προλαβαίνουμε»
όπως είχε πει και ο μέγας, αλλά και πολύ πονεμένος, ο
Νίκος Καζαντζάκης.
Οι ψυχές και τα κορμιά δεν ειρηνεύουν με τα «ναρκωτικά» της τεχνολογικής εικονικής φαντασίωσης, αλλά
ούτε και με την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία μετατρέπει
τη φαντασία σε πραγματικότητα. Τα κορμιά και οι ψυχές
χαίρονται και αγάλλονται μόνο όταν τα βλέμματα των
ανθρώπων διασταυρώνονται, όταν τα λόγια θερμαίνουν
τις ψυχές και όταν τα σώματα ενώνονται και μεταρσιώνουν
την αγάπη. Ένας καλός λόγος, μια όμορφη συνάντηση
και ένα γλυκό χαμόγελο αρκούν για να αναχθεί ο άνθρωπος
σε σφαίρες ευτυχίας. Ο σπουδαίος Διονύσης Τσακνής
έγραψε και τραγούδησε το μοναδικό: «Ώρες σιωπής και
χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου / Ας ήτανε να
κράταγες στιγμούλα μου στο χρόνο / Μα εμένα τη στιγμούλα μου πίσω ποιος θα μου φέρει / Εγώ ό,τι αγάπησα
σ’ εκείνη το χρωστώ...» Όλα αλλάζουμε και όλα ίδια μένουν, αν δεν τέμνονται και αν δεν ανάγονται στη συνάντηση, στο αντάμωμα, στο άγγιγμα των ψυχών και
των σωμάτων.

economidoum@kathimerini.com.cy

kaparispan@yahoo.gr

elenixenou11@gmail.com

EPA-EFE/MELANIE

AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Οι μασκότ Χιτς και Κούλι, κατά τη διάρκεια του αγώνα χόκεϊ στον πάγο μεταξύ TPS Turku και Salavat Yula-

ev Ufa, για το 93ο τουρνουά Spengler Cup, στο Νταβός της Ελβετίας, στις 27 Δεκεμβρίου.

ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ / Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Ο άδειος τενεκές
Όταν είχε ληφθεί η απόφαση του
κουρέματος, τον Μάρτιο του ‘13,
το υπουργικό είχε ανηφορίσει στον
προεδρικό λόφο για τη διαχείριση
της κρίσης. Τα μισά μέλη συζητούσαν στο γραφείο του τότε κυβερνητικού εκπροσώπου, Χρήστου Στυλιανίδη, για
την επόμενη μέρα και τη ζημιά που θα προκαλούσε
το όλο θέμα και οι άλλοι μισοί στο γραφείο του
τότε υφυπουργού παρά τω προέδρω, Κωνσταντίνου Πετρίδη. Με τον Πρόεδρο, όμως, δεν ήταν
κανείς. Ούτε για να τον συμβουλεύσει ούτε για
να συζητήσει μαζί του το πώς θα τύχει χειρισμού
η πρώτη μεγάλη κρίση της κυβέρνησης.
Η εικόνα μιλούσε από μόνη της. Ένας πρόεδρος
μόνος στο γραφείο του στην πρώτη μεγάλη πρόκληση της θητείας του, με τους στενούς του συνεργάτες να φοβούνται και να τον πλησιάσουν
αλλά κυρίως να τον συμβουλεύσουν.
Η αδυναμία αυτή φάνηκε από νωρίς, αν θυμηθούμε το μπάχαλο που προέκυψε με το συμβόλαιο της Διοικήτριας της Κεντρικής Τράπεζας,
Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, αλλά και τα ευτράπελα
του χαμένου εγγράφου Ντάουνερ, που… παρέπεσε
στο διπλωματικό του γραφείο. Ευτράπελα, κακοί
χειρισμοί και επικοινωνιακές αδυναμίες φάνηκαν
και κατά τη δεύτερη διακυβέρνηση. Από τον χειρισμό της κατάρρευσης του Συνεργατισμού στην
κρίση της παιδείας μέχρι και τις αποκαλύψεις
του OCCRP που χαρακτηρίζονταν ως λιβελογραφήματα και έδειχναν κυπριακούς δακτύλους πίσω
από αυτά. Και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο πέρασε
το μήνυμα πως ο Πρόεδρος θα πρέπει να προχωρήσει σε αλλαγές. Τέτοιες, που να στέλνει το
μήνυμα και της επανεκκίνησης και των διορθωτικών κινήσεων στην επιλογή λάθος προσώπων.
Αν θέλει βέβαια να βγάλει την πενταετία.
Έγινε, λοιπόν, η επανεκκίνηση με το νέο
σχήμα; Πολύ φοβάμαι πως όχι. Όχι γιατί η όποια
δυναμική ξεφούσκωσε κατά την επτάμηνη ψιθυρολογία του ανασχηματισμού, αλλά γιατί τα
όσα διαμείβονται μέχρι τώρα περνούν κάτω από
τον πήχη των προσδοκιών.
Η παρουσία του Γιάννη Καρούσου και οι κινήσεις του είναι ενδεικτικές της θλιβερής πραγματικότητας. Κινήσεις που θυμίζουν το ΠΑΣΟΚ
του ‘80. Και δεν θέλουμε να είμαστε ούτε άδικοι
ούτε εμπαθείς, αλλά ο πολίτης σήμερα δεν θα
θαμπωθεί με έναν υπουργό που τραβολογά τα
τηλεοπτικά συνεργεία στις «αιφνιδιαστικές» εφό-

ΑΡΘΡΟ / Του ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Η προσπάθεια για καταπολέμηση της διαφθοράς είναι διαρκής

Η

πρόσφατη υπερψήφιση του
Κρατικού Προϋπολογισμού
από τη Βουλή επιτρέπει στην
κυβέρνηση να συνεχίσει τη σταθερότητα, την ανάπτυξη και τη θωράκιση της οικονομίας. Ενός προϋπολογισμού με τα μεγαλύτερα πλεονάσματα στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος μας επιτρέπει αφενός να συνεχίσουμε τους
ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης της
κυπριακής οικονομίας και αφετέρου
να ενισχύουμε περαιτέρω το δίκτυ
προστασίας για τις ευάλωτες ομάδες
του πληθυσμού. Αλγεινή εντύπωση
προκάλεσε για πολλοστή φορά η
στάση του ΑΚΕΛ. Αντί να προβάλουν
τις δικές τους διαφωνίες και συνάμα
να καταθέσουν τις δικές τους εποικοδομητικές αντιπροτάσεις για τα
θέματα που αναδείχθηκαν στην
τριήμερη συζήτηση του προϋπολογισμού, προσπάθησαν να εκτρέψουν τη συζήτηση με ατεκμηρίωτες
και ισοπεδωτικές παρεμβάσεις και
κορώνες για διαφθορά. Υποβάθμισαν

τη θεσμικά σπουδαιότερη συζήτηση
στη Βουλή με ατεκμηρίωτες προσωπικές επιθέσεις εναντίον του
ΠτΔ και της οικογένειάς του.
Η αποδόμηση των ΑΚΕΛικών συκοφαντιών είναι αναγκαία γιατί το
οφείλουμε στον τρόπο που πρέπει
με αξιοπιστία και επιχειρήματα να
δομείται ο πολιτικός διάλογος. Ως
κυβέρνηση, αντιμετωπίζουμε το κεφάλαιο αυτό και τις επικρίσεις με
μεγάλη αυτοπεποίθηση γιατί έχουμε
παράξει για πρώτη φορά ένα τόσο
σημαντικό έργο για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση της λογοδοσίας. Τα χρόνια
της διακυβέρνησής μας είναι η μόνη
περίοδος στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά την οποία
σκάνδαλα διαπλοκής και διαφθοράς
οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη, ανεξάρτητα μάλιστα αν αφορούν «επώνυμους», από οποιοδήποτε κόμμα
και αν προέρχονται.
Ως αποτέλεσμα της διερεύνησης
των σκανδάλων, είχαμε σημαντικές

καταδίκες για υποθέσεις διαφθοράς
και δεκασμού. Ενδεικτικά, αναφέρω
τις καταδίκες που επικυρώθηκαν
σε σημαντικούς θεσμικούς αξιωματούχους όπως Υπουργούς, βουλευτές, δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, ανώτερους αξιωματούχους
και σε κομματικά στελέχη, οι οποίες
επέσυραν μεγάλες ποινές φυλάκισης.
Την μεγάλη πλειοψηφία των υπό
αναφορά περιπτώσεων αποτελούν
σκάνδαλα που διαπράχτηκαν κατά
την περασμένη δεκαετία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και σήμερα,
7 χρόνια μετά, ανακαλύπτουμε σκάνδαλα, όπως αυτό με τις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), για το
οποίο ο Γενικός Ελεγκτής ανέφερε
ότι εκ πρώτης όψεως υπάρχουν «ποινικά κολάσιμες πράξεις».
Είμαστε ακόμη εν αναμονή της
διερεύνησης του μεγάλου σκανδάλου για τον Συνεργατισμό και της
απόδοσης ευθυνών κυριότερα σε
αυτούς που δημιούργησαν €7,5 δισ.
Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια μέχρι

το 2013. Ευελπιστώ ότι ο πέλεκυς
της δικαιοσύνης θα είναι βαρύς γιατί
έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί, μέσα
από το πόρισμα Αρέστη, περιπτώσεις
δανείων σε νεκρούς ή ανύπαρκτα
πρόσωπα ή υπερήλικες. Η εν λόγω
πραγματικότητα δημιουργεί δύο
οξύμωρα σχήματα.
Το μεν πρώτο, όπου η κυβέρνηση
Αναστασιάδη ανακαλύπτει και επιδεικνύει μηδενική ανοχή για όλα
τα σκάνδαλα, η μεγάλη πλειοψηφία
των οποίων διαπράχτηκαν επί διακυβέρνησης Χριστόφια, και το ΑΚΕΛ
κατηγορεί την κυβέρνηση για διαφθορά και συγκάλυψη σκανδάλων.
Το δε δεύτερο οξύμωρο σχήμα, όπου,
ενώ η Κύπρος, με βάση την τελευταία έκθεση της αρμόδιας Ομάδας
Κρατών κατά της Διαφθοράς (GRECO) του Συμβουλίου της Ευρώπης,
από «συνολικά ανεπαρκής» που
ήταν, αγγίζει την πλήρη συμμόρφωση στην καταπολέμηση της διαφθοράς, την ίδια στιγμή οι
εκθέσεις/δημοσκοπήσεις αποτυπώ-

νουν την απογοήτευση και την οργή
των πολιτών για τα σκάνδαλα που
όντως υπάρχουν, αλλά και για τα
«σκάνδαλα» που βαφτίζει ως τέτοια
ο προπαγανδιστικός μηχανισμός
του ΑΚΕΛ.
Καθηκόντως, λοιπόν, θα πρέπει
να διευκρινιστεί ότι οι πολίτες ορθά
απογοητεύονται και οργίζονται για
τη διαφθορά που αποκαλύπτεται
και όχι γιατί την χρεώνουν στη διακυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη. Η
κυβέρνηση αντιλαμβάνεται το πρόβλημα και τα συναισθήματα των
πολιτών και ακολουθεί σταθερή πορεία καταπολέμησης της διαφθοράς
εκεί όπου υπάρχει, ανεξαρτήτως
μεγέθους. Μια σειρά μέτρων που
έχει υλοποιήσει η κυβέρνηση, όπως
η σύσταση παρατηρητηρίου κατά
τη διαφθοράς και της ανεξάρτητης
αρχής κατά της διαφθοράς, ο εκσυγχρονισμός των δικαστηρίων και
η επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, η θεσμοθέτηση ανωτάτων
ορίων θητείας του Προέδρου της

Δημοκρατίας, η συμμόρφωση της
Διοίκησης με τις αποφάσεις των δικαστηρίων και η ενίσχυση της δυνατότητας των αρχών να ανακτούν
τα οφέλη που αποκτήθηκαν με παράνομες δραστηριότητες, με τη δέσμευση και δήμευση περιουσιών
αποδεικνύει του λόγου το αληθές.
Ο αγώνας αυτός είναι ταυτισμένος με την ποιότητα της δημοκρατίας και γι’ αυτό η προσπάθεια είναι
διαρκής και ταυτίζεται με την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις στις δομές
του κράτους και των εξουσιών του.
Η ετοιμασία της Εθνικής Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς και η
σταδιακή υλοποίηση όλων αυτών
που έχουν αναφερθεί πιο πάνω και
άλλων πολλών που αναμένεται να
υλοποιηθούν αποτελεί την καλύτερη
απάντηση της κυβέρνησης Νίκου
Αναστασιάδη.

Ο κ. Πέτρος Δημητρίου είναι
διευθυντής του Γραφείου
του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Kυριακή 29 Δεκεμβρίου 2019

ΓΝΩΜΕΣ

Δύσκολα διλήμματα
στα ελληνοτουρκικά
Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Οι τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο
τέθηκαν για πρώτη
φορά στο τραπέζι το
1973, όταν ανακαλύφθηκαν τα πρώτα
κοιτάσματα πετρελαίου στον Πρίνο. Από τότε κλιμακώνονται, φτάνουν σε κάποιες «κορυφές» κάθε
10-15 χρόνια και πολλαπλασιάζονται.
Το περίφημο ζήτημα των γκρίζων ζωνών, για παράδειγμα, εμφανίσθηκε τη δεκαετία του 1990.
Θυμάμαι ακόμη χαρακτηριστικά
μία συνέντευξη με τον Γκιουνεν






Τις επόμενες εβδομάδες
θα διαπιστώσουμε εάν ο
Ερντογάν θέλει όντως
την προσφυγή στη Χάγη ή αν θα επιλέξει τη
λύση του τσαμπουκά.
σάι, υπουργό Εξωτερικών της
Τουρκίας για λίγους μήνες. Τον
ρώτησα ποια θέματα πρέπει να
συμπεριληφθούν σε μια διμερή
διαπραγμάτευση. Τα απαρίθμησε
χωρίς να αναφερθεί στις γκρίζες
ζώνες. Πίσω μου ήταν κάποιος
διπλωμάτης, ο οποίος σήκωσε
ένα χαρτί. Ο Γκιουνενσάι συμπλήρωσε αμέσως: «Να μην ξεχάσω
βέβαια τις γκρίζες ζώνες». Ηταν
σαφές ότι στη ζυγαριά της διαπραγμάτευσης είχε προστεθεί
ακόμη ένα ζήτημα. Πολλοί θεώρησαν ότι επρόκειτο για ένα διαπραγματευτικό χαρτί που θα
έπαιρναν πίσω οι Τούρκοι. Δεν

επαληθεύθηκαν οι προβλέψεις
τους.
Η διαπραγμάτευση με την
Τουρκία θα ήταν ίσως ευκολότερη
πριν από 20 ή 30 χρόνια. Ο Ερντογάν ήταν ισχυρός και δεν είχε
υιοθετήσει την εθνικιστική ατζέντα, ούτε ήταν όμηρος του βαθέος
κράτους. Η ισορροπία ανάμεσα
στις δύο χώρες ήταν αμφίρροπη
και η ευρωπαϊκή προοπτική της
Τουρκίας ζωντανή.
Τώρα τα διλήμματα είναι πολλά
και δύσκολα. Η πολιτική μας ηγεσία εμφανίζεται να θέλει την προσφυγή στη Χάγη. Θα χρειαστούν
δύο για να φτάσουμε εκεί, και το
κυριότερο θα πρέπει να συμφωνήσουμε ποιο είναι το διακύβευμα.
Οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Η
Τουρκία επιμένει στην αποσύνδεση της διαπραγμάτευσης για
το Αιγαίο από την Ανατολική Μεσόγειο.
Προφανώς θα θέσει θέμα γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο ζητώντας
από το Δικαστήριο να κρίνει την
κυριαρχία κάποιων νησίδων και
βραχονησίδων. Αγνωστο είναι αν
θα θελήσει να βάλει και το θέμα
της αποστρατιωτικοποίησης κάποιων νησιών. Αγνωστο και το
αν θα δεχθούν φόρμουλες που είχαν κατ’ αρχήν συμφωνήσει στο
παρελθόν.
Θα χρειαστεί χρόνος και μια
μακρά διαπραγμάτευση για να
φτάσουμε σε κάποιο αποτέλεσμα
ξεπερνώντας τα πολλά αγκάθια.
Τις επόμενες εβδομάδες θα διαπιστώσουμε άλλωστε εάν ο Ερντογάν θέλει όντως τη Χάγη ή αν
θα επιλέξει τη λύση του τσαμπουκά. Εως τότε, καλό είναι να κρατάμε εμείς τα χαρτιά μας κλειστά.

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Λίγο πριν από το ορόσημο των διακοσίων
χρόνων από το 1821,
οφείλουμε όχι μόνο να
επιχειρήσουμε μια
αποτίμηση της πορείας
και των επιτευγμάτων του ελληνισμού, ούτε απλώς να συστηθούμε
εκ νέου στην οικουμένη. Οφείλουμε
πρώτα να μάθουμε ποιοι είμαστε και
τι θέλουμε, ώστε να μπορούμε να χαράξουμε μια στρατηγική για να το
πετύχουμε. Πρέπει να κατανοήσουμε
τις δυνάμεις και τις αδυναμίες μας,
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε
και τα εφόδια που έχουμε στη διάθεσή
μας. Οφείλουμε να καταλάβουμε ότι
ο αγώνας για την ελευθερία δεν έχει
ολοκληρωθεί: έχουμε διανύσει πολύ
δρόμο, αλλά μεγάλες μάχες βρίσκονται
ακόμη μπροστά μας.
Πριν από εκατό χρόνια, οι Ελληνες
βρίσκονταν στη μέση της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Αυτή κατέληξε
στο τέλος της μακραίωνης παρουσίας
των Ελλήνων στη Μικρά Ασία και
στη συγκέντρωση μεγάλου μέρους
του ελληνισμού εντός των συνόρων
του ελληνικού κράτους. Η καταστροφή και το τέλος της Μεγάλης Ιδέας
–η συγκολλητική ουσία των διαφόρων

ομάδων Ελλήνων για το μεγαλύτερο
μέρος του πρώτου αιώνα της ανεξαρτησίας– υποχρέωσαν τους Ελληνες να στραφούν προς την εσωτερική
ανάπτυξη. Οπως η οδυνηρή ήττα
από τους Οθωμανούς στον πόλεμο
του 1897 ανάγκασε τους Ελληνες να
υιοθετήσουν μεταρρυθμίσεις που
ενίσχυσαν τη χώρα τους, ώστε να
βγει κερδισμένη από τους Βαλκανικούς Πολέμους, η πρόοδος μετά την
Μικρασιατική Καταστροφή ήταν και
αυτή εντυπωσιακή. Ομως, πολλά προβλήματα δεν λύθηκαν· και πολλά παραμένουν. Οι εναλλασσόμενες «καταστροφές και θρίαμβοι» (κατά την
εύστοχη διατύπωση του Στάθη Καλύβα) οφείλονταν αφενός στις διαχρονικές παθογένειες της χώρας,
αφετέρου σε πείσμα αυτών.
Σήμερα, διακόσια χρόνια από την
αρχή της Επανάστασης, είναι φανερό
ότι αιώνια πληγή των Ελλήνων είναι
η αδυναμία να διαμορφώσουμε μια
κοινωνία όπου θέτουμε ως προτεραιότητα το κοινό καλό, όχι το προσωπικό συμφέρον. Ετσι, διαμορφώσαμε ένα κράτος που δεν εμπνέει
εμπιστοσύνη, με αποτέλεσμα να αυτοσχεδιάζουμε και να αυθαιρετούμε.
Από την αρχή του ελληνικού κράτους

(αλλά και νωρίτερα), διαμορφώνονται
ομάδες που εκμεταλλεύονται την εγγύτητά τους με την εξουσία, με αποτέλεσμα ο διχασμός μεταξύ ομάδων
να είναι πάντα η ευκολότερη μέθοδος
να αποκτήσει ισχύ ένας πολιτικός
και να τη διατηρήσει. Η παθιασμένη
αντίληψη για τα «εθνικά θέματα»
ήταν απαραίτητη, είτε για να μπορεί
η μία ομάδα να κατηγορεί την άλλη
για έλλειψη πατριωτισμού είτε ως
καθολική ορμή που ένωνε το έθνος
και κάλυπτε τα ρήγματα στην κοινωνία και στην πολιτική. Βλέποντας
πόσο έχει στοιχίσει ο διχασμός, είναι
σαφές ότι πρωταρχικός στόχος της
Παιδείας μας θα έπρεπε να είναι η
καλλιέργεια της κατανόησης της
πραγματικότητας, καθώς και της συναίνεσης και της συνεργασίας.
Ομως, από τα αποτελέσματα του
διαγωνισμού PISA έως τα κοινωνικά
δίκτυα και την πολιτική, βλέπουμε
ότι όχι μόνο δεν αυξάνεται η ικανότητα των Ελλήνων να κατανοήσουν
κείμενα (άρα και την πραγματικότητα), όχι μόνο δεν αναπτύσσεται πνεύμα συνεργασίας, αλλά επενδύουμε
ακόμη στην ταραχή και στη ρήξη
και για τα πιο ασήμαντα θέματα. Πώς
θα διαμορφωθεί ένας πολιτικός πο-

λιτισμός όπου τα ασήμαντα δεν θα
ανάγονται σε σημαντικά και τα σημαντικά δεν θα αφήνονται στην τύχη
τους;
Μεταξύ των επιτευγμάτων των
τελευταίων διακοσίων χρόνων είναι
η οριστική επίλυση της μορφής του
πολιτεύματος, το τέλος του γλωσσικού
προβλήματος, η ένταξη της Ελλάδας
στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Επίσης, παρά τον ενδημικό διχασμό, διαμορφώθηκε ευρεία και βαθιά εκτίμηση
για τη δημοκρατία, την ισότητα, τη
δικαιοσύνη. Επειδή, όμως, πιστεύουμε
(δικαίως ενίοτε) ότι το «σύστημα»
ευνοεί άλλους εις βάρος μας, όταν
ευνοεί εμάς δεν αισθανόμαστε ότι
αδικούμε κάποιον. Ετσι, συμβάλλουμε
στην υπονόμευση των υπέρτατων
αυτών αγαθών, εις βάρος όλων.
Αμεση προτεραιότητα, πριν από
το 2021, θα έπρεπε να είναι η επανάσταση στη Δικαιοσύνη και στην
Παιδεία. Ο διαρκής αγώνας για την
ελευθερία απαιτεί πολίτες που κατανοούν την πραγματικότητα, που
εμπιστεύονται και σέβονται τον νόμο.
Πολίτες που σέβονται αλλήλους θα
συμβάλουν σε ένα κράτος που στηρίζει τις φιλοδοξίες τους αντί να τους
κρατάει ομήρους.

ΣΚIΤΣΟ ΤΟΥ HΛIΑ MΑΚΡΗ. imakris@kathimerini. gr

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ








Και η Ελλάς ως εκ της
θέσεώς της υφίσταται
και θα υφίσταται μονίμως τους κραδασμούς
των Βαλκανίων και της
Ανατολής.
Ισχύει το επιχείρημα αυτό, αλλά
δεν είναι η μοναδική αιτία της όλης
εμπλοκής. Διότι πέραν της οικονομικής παραμέτρου που καθορίζει
μέχρι βαναυσότητος την πορεία
της ιστορίας του ανθρώπου –κατά
τις αντιλήψεις πάντοτε φιλελευθέρων και μαρξιστών– υπάρχει και
κάτι άλλο, που ονομάζεται γεωγραφία. Και η Ελλάς ως εκ της θέσεώς
της υφίσταται και θα υφίσταται μονίμως τους κραδασμούς των Βαλκανίων και της Ανατολής.
Το γεγονός αυτό δεν ακυρώνει
βέβαια την προσπάθεια προσομοιώσεως της Ελλάδος με τα ισχύοντα
στον ευρωπαϊκό Βορρά. Διότι εάν
δεν υπήρχε αυτή η τάση, ούτε η
Επανάσταση θα είχε εκδηλωθεί το
1821. Ούτε το ελληνικό «πρότυπο
Βασίλειο της Δύσεως στην Ανατολή»
θα είχε προκύψει. Ούτε ένας Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος θα

είχε εμφανισθεί, για να επιχειρήσει
τον μοναδικό διανοητικό άθλο συνθέσεως σε μία ενότητα του έθνους
των Ελλήνων, που είχε εκ διαμέτρου
αντίθετες εκφάνσεις στη διάρκεια
των αιώνων.
Στα χρόνια της μεταπολιτεύσεως
εθεωρήθη ότι συνετελέσθη επιτέλους η οριστική αποκόλληση της
χώρας από το γεωγραφικό της περιβάλλον. Αλλά η κατάρρευση του
Σιδηρού Παραπετάσματος οδήγησε
στην ανεξέλεγκτη κάθοδο των Βαλκανίων γειτόνων μας στην Ελλάδα.
Ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού ευρέθη αντιμέτωπος της
νέας αυτής προκλήσεως. Και με τα
χρόνια σταδιακώς επετεύχθη μια
κάποια ισορροπία.
Οι άστοχες παρεμβάσεις των
ισχυρών της Δύσεως στη Μέση
Ανατολή, που είχαν ως στόχο τη
συντριβή των μπααθικών καθεστώτων, αποσταθεροποίησαν την περιοχή. Το κύμα των μουσουλμάνων
μεταναστών και των προσφύγων
προς τη Δύση έλαβε διαστάσεις
ανεξέλεγκτες και η Ελλάς υπέστη
για δεύτερη φορά μέσα σε ελάχιστες
δεκαετίες τις συνέπειες της γεωγραφικής της θέσεως. Τέλος η απομόνωση της Τουρκίας από την ενωμένη Ευρώπη, που μόνον εθελοτυφλούντες μπορεί να αποδώσουν
στον πρόεδρο αυτής της χώρας, Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν, και συνεργούντων και άλλων περιφερειακών
παραγόντων, έχει εκτινάξει σε επικίνδυνα επίπεδα την ένταση σε μία
περιοχή ζωτικών συμφερόντων για
την ασφάλεια της Ελλάδος.
Σε όλη την πορεία ενσωματώσεως της χώρας στην ενωμένη ούτως ειπείν Ευρώπη υπήρξε μία δραματική μετατόπιση του ενδιαφέροντος της ελληνικής εξωτερικής
πολιτικής με στόχο την ευρωπαϊκή
εναρμόνισή της. Μόνον που οι δαίμονες της γεωγραφίας όχι απλώς
δεν εξέλιπαν, αλλά επιβεβαιώνουν
με τρόπο καταθλιπτικό την ύπαρξή
τους. Το χάσμα της Ανατολής ατενίζει και προσπαθεί με κάθε τρόπο
να αντιμετωπίσει ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Καλή μας τύχη για τη νέα χρονιά.
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Η διαρκής επανάσταση

Οι δαίμονες
της γεωγραφίας
Είχαμε δεν είχαμε και
εν τέλει ενεπλάκημεν
στις υποθέσεις της
Εγγύς Ανατολής και
της Βορείου Αφρικής.
Με το δυσβάστακτο
αυτό φορτίο αρχίζουμε το νέο έτος
και μετά κόπου θα το φέρουμε καθ’
όλη τη διάρκειά του. Κάποιοι αποδίδουν τη νέα αυτή περιπλοκή στη
βουλιμική τάση κερδοφορίας των
αδελφών Κυπρίων, που έσπευσαν
να αξιοποιήσουν τα όποια κοιτάσματα αερίου της περιοχής, συνομολογώντας συμφωνίες καθορισμού
των Αποκλειστικών Οικονομικών
Ζωνών (ΑΟΖ) στην Ανατολική Μεσόγειο με το Ισραήλ, την Αίγυπτο
και αποκλείοντας τη μείζονα περιφερειακή δύναμη της περιοχής,
την Τουρκία.

l

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Ελπίδα μας η κριτική εγρήγορση
Παραμονές Πρωτοχρονιάς παροξύνεται η απορία: Πώς βιώνουν τη ροή
του χρόνου, την πιστοποίηση ότι η
ύπαρξη είναι περατή, έχει όρια χρονικά, πώς το αντιλαμβάνονται οι διαχειριστές της χρονικότητας του βίου
όλων μας, οι εξουσιαστές του τρόπου
της ύπαρξής μας στη συλλογικότητα;
Πρωθυπουργοί, κομματάρχες,
υπουργοί, βουλευτές, παρατρεχάμενοι
της εξουσιαστικής έπαρσης ή απλώς
λακέδες «δημοσιογράφοι», ραδιοτηλεοπτικοί «εκπομπάρχες» διαμορφωτές κοινής γνώμης, μεγαλοπλούσιοι
εξαγοραστές και ιδιοκτήτες του φυσικού πλούτου και του κοινωνικού
προϊόντος – πώς βιώνουν, όλοι αυτοί,
την προφανέστερη από τις εμπειρικές
βεβαιότητες: ότι «όλα γερνάνε με τον
χρόνο», όπως θύμιζε ο Αριστοτέλης,
«τίποτα δεν ξανάνιωσε ποτέ χάρη
στον χρόνο, μόνο φθοράς αίτιος είναι
ο χρόνος».
Οσοι στην Ελλάδα σήμερα διαχειρίζονται εξουσία (την οικονομία,
τους θεσμούς, τις διεθνείς σχέσεις
της χώρας – ή το ΠΡΟ-ΠΟ, το ΛΟΤΤΟ,
τα διόδια) εμφανίζονται παγερά αδιάφοροι ή με εξόφθαλμη άγνοια για κάποιες διακρίσεις, αυτονόητες μέχρι
χθες και με καταγωγή που χάνεται
στα βάθη της Προϊστορίας: Τη διάκριση της αλήθειας από το ψέμα, της
εντιμότητας από την ατιμία, της ευθύτητας από τη δολιότητα, της φιλαλληλίας από την εγωλαγνεία, της
ελευθερίας από την καταδυνάστευση.
Στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, μοιάζει
να έχει συντελεστεί ένας παλιμβαρβαρισμός, δίχως προσχήματα ή εξωραϊσμούς: παλινδρόμηση στην αλογία
του ενστίκτου, στη βουλιμία της αρπαγής.

Ισως να αποδείχνεται πιο καταστροφικός από όσο μπορούσαμε να
διανοηθούμε ο μηδενιστικός αμοραλισμός «δογμάτων» όπως: «Εναν πρωθυπουργό δεν τον παραπέμπεις να
δικαστεί, απλώς δεν τον επανεκλέγεις». Μια τέτοια διαστροφική λογική,
που αμνηστεύει οποιοδήποτε πολιτικό
- κοινωνικό έγκλημα προκειμένου
να μην προκληθεί «εθνικός διχασμός»,
παγίωσε και θεσμοποίησε κάτι πολύ
χειρότερο από έναν εμφύλιο πόλεμο:
Την ασυδοσία, που γεννιέται νομοτελειακά από την ατιμωρησία.
Ποια πολιτικά - κοινωνικά εγκλήματα ήταν ολοφάνερο ότι απαιτούσαν
δικαστική κρίση και επιβολή ποινικών
συνεπειών (μεταχείριση των «πρωταιτίων» ευθέως ανάλογη με αυτήν
που απαίτησε, και πέτυχε θριαμβικά,
ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος για τους
πραξικοπηματίες της επταετίας 19671974); Με τη λογική και τη γλώσσα
της επιφυλλίδας (δηλαδή του κοινού
νου, όχι των νομικών κειμένων) η
κατονομασία των εγκλημάτων θα ξεκινούσε με τις «πελατειακές σχέσεις»
κομμάτων - πολιτών:
Ενα κόμμα που εξαγοράζει την
ψήφο του πολίτη αντιπροσφέροντάς
του μόνιμο διορισμό στο Δημόσιο,
χωρίς κρίση - αξιολόγηση, η κοινωνική
λογική θα απαιτούσε: να χάνει την
άδεια λειτουργίας του το κόμμα και
οι φυσικοί αυτουργοί της συναλλαγής
να τιμωρούνται με απώλεια πολιτικών
δικαιωμάτων. Το ρουσφέτι είναι ειδεχθές κοινωνικό έγκλημα, καθήλωση
στην υπανάπτυξη.
Πρωθυπουργοί και υπουργοί Οικονομικών που συνομολογούν και
υπογράφουν δανεισμό της χώρας
καταφανώς υπέρτερο των δυνατοτήτων της να αποπληρώσει με συ-

νέπεια το χρέος, τιμωρούνται με ποινές εγκλήματος έσχατης προδοσίας.
Η «έσχατη προδοσία» δεν είναι έννοια
φορτισμένη με πατριωτικούς συναισθηματισμούς Μεγάλης Ιδέας, είναι
η ρεαλιστική ευθύνη για την αγωνία
επιβίωσης, για το μαρτύριο της ανεργίας, τον εξευτελισμό της ανέχειας,
κάποιων εκατομμυρίων συνανθρώπων. Εγκλημα κατάφωρης απανθρωπίας είναι και η εκχώρηση ραδιοτηλεοπτικών συχνοτήτων (πολύτιμης
κοινωνικής περιουσίας) στην αθλιότητα και στον πρωτογονισμό ενός
μικρεμπορίου που, σε εικοσιτετράωρη
βάση, ασελγεί αδιάντροπα στην αισθητική του πολίτη, στη νοημοσύνη
του και στη γλώσσα του. Είναι έγκλημα απανθρωπίας, γιατί μετασχηματίζει την πληροφόρηση - ενημέρωση - καλλιέργεια του πολίτη σε
βιασμό του από τη μικρονοϊκή εμπορολαγνεία. Φτάσαμε σε σημείο,
αυτή η εμπορία της ντροπής να γίνεται το εφαλτήριο για την ανάδυση
«κορυφαίων» στην πολιτική ηγεσία
του τόπου. Ο μηδενιστικός αμοραλισμός που σαρώνει, από άκρη σε
άκρη, σαράντα χρόνια τώρα, την κάποτε Ελλάδα, δεν μπορεί να αναχαιτιστεί με νομοθετήματα, καινούργια
διοικητικά σχήματα, εμπνεύσεις εκσυγχρονιστών. Η ελλαδική κοινωνία
έχει ανάγκη από πολιτικούς με νοοτροπία και τόλμη κοινωνικού μεταρρυθμιστή. Ποια η διαφορά; Ο πολιτικός
σχεδιάζει με τη λογική της αποτελεσματικότητας: «Θα μειώσω το παρασιτικό κράτος, για να επιδιώξω ορατή
βελτίωση του Συστήματος Υγείας».
Ο κοινωνικός μεταρρυθμιστής σχεδιάζει με τη λογική της έμβιας λειτουργικότητας, της σποράς - καρποφορίας: «Θα διδάξω Αρχαία Ελληνικά

στα σχολειά, για να έχω αύξηση της
παραγωγικότητας στα υπουργεία».
«Θα ξαναγυρίσω με εντιμότητα στην
τοπική αυτοδιοίκηση (στην Αυτοδιαχειριζόμενη Κοινότητα), για να
εξυγιάνω τη λειτουργία των Τραπεζών»!
Φυσικά, μια τέτοια λογική, για το
σημερινό κομματικό κατεστημένο
της «προοδευτικής» ολιγόνοιας και
του αποτελματωμένου «εκσυγχρονισμού», ηχεί «ωσεί λήρος» – επαγγελματίες εξουσιαστές είναι οι άνθρωποι, δεν μπορούν πια να δουν τίποτα πέρα από τη μύτη τους. Αντιλαμβάνονται τη δυναμική που έχει
ο Αρμαγεδώνας της σκόπιμης «μετανάστευσης» ή την εφιαλτική κλεψύδρα του «δημογραφικού» που μετράει τα χρόνια ως την οριστική μας
εξαφάνιση, βιώνουν την κλιματική
αλλαγή που σφίγγει σαν μέγγενη τον
πλανήτη. Ομως τίποτα δεν μπορεί
να τους μετακινήσει από το ρίζωμα
και την προσκόλλησή τους στη μονομανία της εξουσιαστικής ηδονής.
Γι’ αυτό και αυτονόητη η εμμονή
ολόκληρου του «πολιτικού φάσματος»
στην αμνήστευση κάθε κοινωνικού
εγκλήματος των εκάστοτε εξουσιαστών μας: Των αυτουργών του τερατώδους υπερδανεισμού της χώρας
(όλοι αδίκαστοι και μας κουνάνε το
δάχτυλο). Των κορυφαίων του οργίου
προσλήψεων στο Δημόσιο. Αμνήστευση όσων αθέτησαν μια λαϊκή
ετυμηγορία (2015). Αμνήστευση της
αδιάντροπης ψευδολογίας. Αμνήστευση κατάφωρης προδοσίας του
μακεδονικού ονόματος των Ελλήνων.
Η Πρωτοχρονιά είναι για να μας θυμίζει τη διαφορά της αχρονίας του
αληθινού από το εφήμερο της ευτέλειας.
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2019

Καθήκοντα της Ε.Ε.
στη νέα περίοδο

Ο

λοκληρώθηκαν οι διαδικασίες και
ανέλαβαν τα καθήκοντά τους οι
νέοι επικεφαλής και τα μέλη των
ευρωπαϊκών συλλογικών θεσμικών οργάνων : Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιτακτικό καθήκον είναι να
ωθήσουν την Ευρώπη μπροστά, προς
την πρόοδο, την ανάπτυξη και την κοινωνική αλληλεγγύη.
Τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολλά : η ειρήνη, η διεύρυνση,
η δημοκρατική σταθερότητα, η αύξηση
της ευημερίας, η συνοχή των κρατών –
μελών, η ελευθερία της διακίνησης, η
κοινή αγορά και το κοινό νόμισμα και η
προοδευτική κοινωνική και περιβαλλοντική νομοθεσία.Όμως, η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο. Αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις : τον παγκόσμιο οικονομικό ανταγωνισμό, τις διευρυνόμενες ανισότητες στην Ευρώπη
και τον κόσμο, τις κλιματολογικές αλλαγές
και τις ενεργειακές ανάγκες. Η Ευρώπη
αντιμετωπίζει επίσης κρίσιμα πολιτικά
διλήμματα ως προς το πώς θα διαχειριστεί
αυτές τις προκλήσεις.
Η Ευρώπη ποτέ δεν κέρδισε με το να
παραμένει ακίνητη και αμήχανη και θα
χάσει ολοκληρωτικά αν δεν αποδειχθεί
ικανή να απαντήσει αποτελεσματικά
στις ανάγκες και τις προκλήσεις ενός
ταχύτατα μεταβαλλόμενου κόσμου. Οι
αλλαγές είναι επιταγή. Οι προοδευτικές
δυνάμεις πρέπει να πρωταγωνιστήσουν
για την προώθηση των αλλαγών. Κι αυτό
γιατί πιστεύουν ότι η κοινωνική οικονομία
της αγοράς αποτελεί μια δυνατότητα
πάνω στην οποία μπορεί να οικοδομηθεί
το μέλλον. Τα κράτη πρόνοιας στην Ευρώπη αποτελούν ένα σημαντικό πλεονέκτημα και όχι βάρος από το οποίο πρέπει να απαλλαγούμε. Οι κοινές μας αξίες
της αλληλεγγύης, της ισότητας και του
σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας
αποτελούν τις ορθές αρχές για να αντιμετωπίσουμε το μέλλον. Η Ευρώπη είναι
μια δύναμη για την αντιμετώπιση των
προκλήσεων του μέλλοντος. Μια νέα
κοινωνική Ευρώπη πρέπει να αποτελέσει
την πολιτική φιλοδοξία της Ε.Ε. – μια
νέα εξόρμηση για μια κοινή προσπάθεια,
για ανανέωση και αναζωογόνηση του
ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου.
Η Ευρώπη χρειάζεται νέες πολιτικές
που θα κατοχυρώνουν τη δυνατότητα
συμμετοχής, συνεισφοράς και ωφελημάτων από το ευρωπαϊκό οικοδόμημα .
Χρειαζόμαστε οικονομική ανάπτυξη και
νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας, νέες και
καλύτερες μορφές κοινωνικής προστασίας
και δικαιωμάτων, ενεργητικές πολιτικές
αγοράς εργασίας, ίσες ευκαιρίες, προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης, νέους
τρόπους υποστήριξης της οικογένειας
και των εργαζομένων. Εάν επιτύχουμε
τις σωστές επιλογές μπορούμε να αποφύγουμε την αποτυχία και τα αδιέξοδα
και αντί αυτού να κερδίσουμε την αποδοχή των Ευρωπαίων πολιτών και να
δώσουμε ελπίδα στους πολίτες όλου του
κόσμου.
Για να οικοδομήσει την προοπτική η
Ε.Ε. πρέπει να εργαστεί περισσότερο εντατικά και αποτελεσματικά όσο ποτέ για
να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της,

τόσο στην Ευρώπη όσο και σε ολόκληρο
τον κόσμο.
• Για να επιτύχει την καταπολέμηση
της φτώχειας, βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, πλήρη απασχόληση, οικονομική,
κοινωνική και εδαφική συνοχή, περιλαμβανομένης ισχυρότερης οικονομικής
συνεργασίας και μεταρρυθμίσεων.
• Για τη διασφάλιση των θεμελιωδών
δικαιωμάτων και ελευθεριών.
• Για τη σταθερότητα, την ειρήνη
και την ευημερία με την υποδοχή περισσότερων Ευρωπαϊκών Εθνών στους
κόλπους της Ε.Ε. και με την προαγωγή
πιο στενών δεσμών με τις γειτονικές χώρες.
• Για την ανακοπή του φαινομένου
των αλλαγών των κλιματολογικών συνθηκών, για την προστασία του περιβάλλοντος και ταυτόχρονα για τη διασφάλιση
βιώσιμης και επαρκούς ενέργειας για
την Ευρώπη.
• Για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των αιτίων της, της παράνομης μετανάστευσης με πλήρη συμμόρφωση προς τα θεμελιώδη δικαιώματα.
• Με την προώθηση επιτυχούς ενσωμάτωσης των μεταναστών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.
• Με το να αναδειχθεί η Ε.Ε. δύναμη
ειρήνης, διαπολιτισμικού διαλόγου, ανάπτυξης και δημοκρατίας και με το να
μιλά με μία ισχυρή, ενιαία φωνή στις
διεθνείς υποθέσεις.
• Με την κατοχύρωση ασφάλειας
για τα μέλη της Ε.Ε. και των πολιτών
της.
Για την επίτευξη αυτών των στόχων
χρειαζόμαστε μια ισχυρότερη πολιτικά
Ευρώπη, όχι μια αδύνατη Ευρώπη. Με
κοινή φωνή στην εξωτερική πολιτική
και αξιόπιστη κοινή άμυνα.
Δεν μπορούμε να πετύχουμε χωρίς
μια καλύτερη Συνθήκη, χωρίς μια συμφωνία πάνω στα εκκρεμούντα συνταγματικά και θεσμικά ζητήματα. Να αγωνιστούμε για να προωθηθούν οι θεσμικές
αλλαγές που απαιτούνται στις Ευρωπαϊκές
Συνθήκες ως κατεπείγουσα προτεραιότητα.
Συνολικά, 61 χρόνια μετά τη Συνθήκη
της Ρώμης την 1.1.1958 και 26 χρόνια
από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ για την
Ε.Ε. θα πρέπει να προσβλέπουμε στην
κοινωνία των πολιτών, στους κοινωνικούς
εταίρους και σε όλες τις προοδευτικές
δυνάμεις για να εργαστούμε όλοι μαζί
για μια περισσότερο δημοκρατική, κοινωνική, ανοικτή και αποτελεσματική
Ε.Ε. για περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη, για το συμφέρον των Ευρωπαίων
πολιτών.

ΥΓ: Η απειλή για την ειρήνη στην Ανατολι-

κή Μεσόγειο εξαιτίας του αποσταθεροποιητικού ρόλου της Τουρκίας, του Brexit,
η αβεβαιότητα της ενταξιακής προοπτικής των Βαλκανικών χωρών και το Μεταναστευτικό, απαιτούν άμεσες δράσεις, κινήσεις, πρωτοβουλίες και συγκεκριμένες
πολιτικές για την Ένωση. Χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς παλινδρομήσεις.
Ο Γιαννάκης Λ. Ομήρου είναι τέως Πρόεδρος
της Βουλής των Αντιπροσώπων

EPA-EFE/JAVIER CEBOLLADA

Του ΓΙΑΝΝΑΚΑΗ Λ. ΟΜΗΡΟΥ

Ενας επισκέπτης παρατηρεί έργα τέχνης στην έκθεση «The expression of geometry, origami mix of media» στο Εκπαιδευτικό Μουσείο Οριγκά-

μι, στη Σαραγόσα της Ισπανίας, στις 27 Δεκεμβρίου. Η έκθεση αποτελείται από έργα τριών Ισραηλινών καλλιτεχνών, των Ilan Garibi, Ynon Toledano και Saadya Sternberl, που ειδικεύονται στην τεχνική οριγκάμι.

EAST DREAM με ρεσιτάλ από ανευθυνότητα!
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Κ

ατά κανόνα, στην ιστορία των σχέσεων
Αθήνας-Λευκωσίας, επικρατούσε
ανειλικρίνεια. Με εξαίρεση την περίοδο της μάχης για την ένταξη της νήσου
στην ΕΕ, οι σχέσεις ήταν σαν την παραγεμιστή γαλοπούλα. Γέμισμα εφάπαξ, πομπώδης εμφάνιση, τάση να αποφεύγουν το
«κρίσιμο». Το ίδιο και σήμερα: η Λευκωσία
για να αποφύγει τη διαδικασία επίλυσης
του Κυπριακού, υποκρίνεται ότι ενδιαφέρεται, ενώ στην πραγματικότητα ουδέν
πράττει για να προωθήσει οτιδήποτε. Ψελλίζει διάφορα και πίσω από τη σκηνή τα
ελεγχόμενα ΜΜΕ κάνουν την βρώμικη δουλειά, προωθούν χωριστικές πολιτικές κάτω
από το κάλυμμα της κυβέρνησης. Όλοι γνωρίζουν τι ακριβώς κάνει ο Ν. Αναστασιάδης,
πλην Μητσοτάκη.
Για ιδιοτελείς λόγους, ο Έλλην πρωθυπουργός δεν επιθυμεί να «φορτωθεί» μια
έντιμη συνεννόηση με τον Ν. Αναστασιάδη
γιατί αυτό θα τον έφερνε σε σύγκρουση με
την «παράταξη» του τυχοδιωκτισμού στις
δύο χώρες. Ενώ έχει πλήρη εικόνα της επικίνδυνης επιλογής Αναστασιάδη, τον καλύπτει επικαλούμενος φλυαρίες του τύπου
«μα, κοιτάξτε τι είπε στη ΓΣ του ΟΗΕ, άρα,
επιθυμεί λύση». Αρνείται, κατά συνέπεια,
να δεχθεί ότι περί άλλων τυρβάζει, όπως
είναι οι πύργοι στη Λεμεσό, τα διαβατήρια,
οι Σεϋχέλλες, και τα «δύο κράτη». Ο λόγος
της στάσης Μητσοτάκη, είναι πολύ διαυγής:
είναι νέος, έχει καριέρα μπροστά του, δεν
θα ρισκάρει να γίνει “κακός”, επειδή η Κύπρος θα μείνει, έτσι όπως είναι σήμερα.
Έτσι, από τον ένα με κοντόφθαλμους υπολογισμούς, πάνε τα πράγματα στον ανεύθυνο:
ο Κ. Καραμανλής το 2004 πήγε να διαπραγματευτεί λύση του Κυπριακού στον Μπούργκερστοκ και, αντί αυτού, κρυβόταν στο δωμάτιο του, βλέποντας καουμπόικες ταινίες.
Υπάκουσε στην «εγκύκλιο Μολυβιάτη»: «Είσαι φέρελπις, μην τσαλακώσεις την εικόνα
σου με κάτι ριψοκίνδυνο, άσε να περάσει
η μπόρα. Μην ξεχνάς τι επαθε ο θείος σου
με αφορμή τη Ζυρίχη». Έτσι, ενώ αυτός

κρυβόταν, ο Τ. Ερτογάν έκανε ρεσιτάλ επαφών και επίδειξης αποφασιστικότητας για
την επίλυση του Κυπριακού. Έκτοτε η Κύπρος οδηγείται στη σταδιακή διχοτόμηση,
αλλά κανείς δεν έχει ρωτήσει τον Κ. Καραμανλή αν αισθάνεται ότι έχει ευθύνες γιατί
η Κύπρος διχοτομείται και με τη δική του
συμβολή. Σήμερα επαναλαμβάνεται το ίδιο
έργο. Ο Κυρ. Μητσοτάκης δεν θέλει να φορτωθεί τα επίθετα, παίζει στο γήπεδο της
καταγγελίας την ίδια στιγμή που η πολιτική
Ν. Αναστασιάδη επηρεάζει αποφασιστικά
τις λεπτές ισορροπίες στις ελληνοτουρκικές
σχέσεις, φέροντας την πιθανότητα ενός
θερμού επεισοδίου ολοένα και πιο κοντά.
Βεβαίως, γνωρίζει ότι χωρίς την προηγούμενη
επίλυση του Κυπριακού το παιχνίδι με τις
ΑΟΖ, είναι ουσιαστικά χαμένο από χέρι.
Προσέχω ότι μέχρι στιγμής, ο Κυρ. Μητσοτάκης δεν έχει στηρίξει δημόσια το «Πλαίσιο
Γκουτέρες» ως μορφή λύσης του Κυπριακού,
ένα Πλαίσιο του ΟΗΕ που ενσωματώνει
όλες τις βασικές ανησυχίες των Ε/κ, με την
προηγηθείσα έγκρισή του από τον Μ. Τσαβούσογλου.
Οι φανφάρες και η παραπλάνηση της
κοινής γνώμης οδηγούν μόνο στην απώλεια
ερεισμάτων και στην περιχαράκωση. Πίσω
από την υπογραφή στις 2 Ιανουαρίου στην
Αθήνα για τον αγωγό Eastmed, βρίσκεται
το εβραϊκό λόμπι και η μάχη του για την
εκλογική στήριξη στον Β. Νετανιάχου. Όλα
στο βωμό των πρόσκαιρων εντυπώσεων:
Πρώτον, ουδείς γνωρίζει τι υπάρχει στο
βυθό της Ανατολικής Μεσογείου. Δεύτερο,
η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και οι
εμπορικές τράπεζες δεσμεύονται σε μηδενική
οικονομική στήριξη σε εξόρυξη ορυκτών
καυσίμων για να δώσουν ώθηση στις ΑΠΕ.
Τρίτο, το έργο Eastmed υπολογίστηκε σε
7 δισ. Τέταρτο, το ρωσικό φυσικό αέριο παραμένει ο αδιαμφισβήτητα κεντρικός παίκτης
στην Ευρώπη. Τέταρτο, Ισραήλ και Κύπρος
ερίζουν εδώ και 4 χρόνια για την οριοθέτηση
του βυθού στο ενδιάμεσό τους θαλάσσιο
οικόπεδο. Πέμπτο, τις αποφάσεις τις λαμ-

βάνουν οι εταιρείες, και καμμιά δεν θα επενδύσει για να πάρει φυσικό αέριο στην Ευρώπη χωρίς να έχει κέρδος, ένα προϊόν, το
οποίο στην περίπτωση αυτή, είναι αρκετά
πιο ακριβό από το ρωσικό. Έκτο, ο «Eastdream» εξυπηρετεί πρόσκαιρες πολιτικές
εντυπώσεις και οπωσδήποτε δίνει ένα εκλογικό επιχείρημα στον διεθνώς αποκλεισμένο
ισραηλινό πρωθυπουργό. Έβδομο, ο Β. Νετανιάχου παραμένει ένας πλήρης αντίπαλος
της επίλυσης του Κυπριακού, προτιμά μιαν
εκκρεμότητα-φορτίο στην εξωτερική πολιτική της Άγκυρας.
Ένα μήνα μετά την «τριμερή» του Βερολίνου μπορούμε να δούμε ευκρινέστερα
τον πολιτικό αμοραλισμό που χαρακτηρίζει
την πολιτική συμπεριφορά του Ν. Αναστασιάδη. Ο γ.γ. του ΟΗΕ, στις 25 Νοεμβρίου
2019, ανακοίνωσε πλαίσιο συμφωνημένων
κινήσεων για να φτάσουμε σε ολοκλήρωση
της προσπάθειας του ΟΗΕ, «με στόχο την
επίτευξη στρατηγικής συμφωνίας που θα
ανοίξει το δρόμο για μια συνολική διευθέτηση». Τίποτε από όσα συμφώνησε ο Ν.
Αναστασιάδης δεν έχει υλοποιήσει. Απολύτως τίποτε. Αντίθετα, επιδίδεται σε ασκήσεις επί χάρτου με τον υπόδικο Β.Νετανιάχου
και παίζει στο γήπεδο στο οποίο από χέρι
είναι “εκτός παιχνιδιού”. Έθεσε την ουσία
του Κυπριακού στο ράφι, νομίζοντας ότι θα
του βγούν «όλα τα άλλα», σκορπώτας σκόνη
σε μια κοινή γνώμη εκπαιδευμένη στην κατανάλωση ρητορείας.
Ενώ, στις δύο πρωτεύουσες, εμφανίζονται
δύο τακτικές, επί της ουσίας, είναι μία: η
Λευκωσία, αντί να εργαστεί δραστήρια με
βάση το Πλαίσιο Γκουτέρες, περί άλλων
τυρβάζει. Η Αθήνα, αντί να στηρίζει μια πολιτική διαδικασία που οδηγεί στη Χάγη,
προσέχει τους τυχοδιωκτισμούς «τύπου»
Συρίγου και στέλλει τον Ν. Δένδια, «κρυφίως»,
στην Κων/πολη για επαφές με τον Τσαβούσογλου - μήπως και προκύψει κάτι απρόοπτο
και τρέχει να σβήσει φωτιές...

www.larkoslarkou.org.cy

«Νενικήκαμεν η Κύπρος είναι ελευθέρα», 60 χρόνια μετά
Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Σε λίγες μέρες μπαίνουμε σε μια νέα
χρονιά. Φτάσαμε στο
2020. Ήδη διανύουμε το 20ον έτος του
νέου αιώνα. Είκοσι
χρόνια από τότε που μπήκαμε στη
νέα χιλιετηρίδα. Για εμάς, εδώ στην
μοιρασμένη μας πατρίδα, το 2020
έχει ιδιαίτερη σημασία. Η Κυπριακή
Δημοκρατία κλείνει 60 χρόνια ζωής.
Αν και στην πορεία κατέληξε μισή
πατρίδα, παραμένει ευτυχώς η
μόνη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Κύπρου.
«Είθε το 2020 να είναι η χρονιά
της επανένωσης», μας ευχήθηκαν
και πάλι οι πολιτικοί μας φωστήρες.
Ανεξάρτητα αν το πιστεύουν ή ακόμα αν το επιδιώκουν, οι ευχές οι
ίδιες εδώ και σχεδόν μισό αιώνα.
Ευχολόγια κενού περιεχομένου,
κούφια συνθήματα και μεγάλα λόγια που κατάντησαν «ήθη και έθιμα». Όπως λέμε το «Χρόνια Πολλά»
και το «Ευτυχές το νέο έτος», έτσι
ευχόμαστε και για την απαλλαγή
από την κατοχή.

Μπορεί καθ όλη την διάρκεια
του χρόνου να αλληθωρίζουμε προς
άλλους δρόμους, να προβληματιζόμαστε για σχέδια Β και Γ, να παλινδρομούμε μεταξύ λύσης και διατήρησης του στάτους κβο, να φλερτάρουμε με την οριστική διχοτόμηση, αλλά οι ευχές είναι ευχές.
Άλλωστε όταν εύχεσαι κάτι για
σχεδόν 50 φορές στο τέλος το εμπεδώνεις και το χειρότερο, δίνεις
την εντύπωση στους άλλους ότι
σοβαρολογείς.
Αν και ο ερχομός ενός νέου έτους
είναι η ιδανική ευκαιρία για περισυλλογή και προβληματισμό, συνεχίζουμε τον ίδιο ακριβώς δρόμο
χωρίς καμία διάθεση να διδαχθούμε
από τα λάθη μας, τις παραλείψεις
και τα πάθη μας. Αντί να κάνουμε
ένα αντικειμενικό απολογισμό και
παράλληλα μια αυτοκριτική για το
από πού ξεκινήσαμε, το πώς πολιτευτήκαμε , το πού φτάσαμε και
το πού πάμε, συνεχίζουμε να «παίζουμε» με το μέλλον των επόμενων
γενεών σε αυτόν το τόπο. Αδιαφορούμε για το γεγονός ότι όπου να

΄ναι την πατρίδα την παραδίδουμε
μισή, ανεξάρτητα αν διακηρύττουμε τον όρκο των αθηναίων εφήβων,
«Την πατρίδα ουκ ελάττω παραδώσω».
Το από πού ξεκινήσαμε είναι
σαφέστατο. Ξεκινήσαμε από μια
Κύπρο ελευθέρα. «Νενικήκαμεν η
Κύπρος είναι ελευθέρα», βροντοφώναξε ο εθνάρχης μας την 1ην
Μαρτίου του 1959. Πριν από 60
χρόνια η Κύπρος ήταν πράγματι
ελευθέρα. Από αποικία του στέμματος κατέληξε ένα ανεξάρτητο
κράτος μέλος της διεθνούς κοινότητας. Σίγουρα με ένα δοτό σύνταγμα αλλά ένα ελεύθερο κράτος,
ένα κανονικό, υπό τας περιστάσεις,
κράτος. Αυτό που σήμερα επιδιώκουμε το είχαμε πριν 60 χρόνια
και δυστυχώς δεν το εκτιμήσαμε.
Το πώς πολιτευτήκαμε, όντως
καταστροφικό. Δυστυχώς κάναμε
το παν για να μην διατηρηθεί η
Κύπρος ελευθέρα. Το 1963 εισηγηθήκαμε τα 13 σημεία με αποτέλεσμα την πρώτη διχοτόμηση. Υιοθετήσαμε την μεγάλη ιδέα του ομ-

φαλού της γης και αγνοήσαμε ότι
σε αυτήν την μαρτυρική γη υπάρχει
και η Τ/κ κοινότητα. «Οι Τούρκοι
μέσα στους θύλακες δεν θα ανθέξουν πάνω από 10 μήνες και θα
παραδοθούν», δήλωνε, με περισσή
επιπολαιότητα και υπεροψία, ο
εθνάρχης μας τον Φεβρουάριο του
1967. Από τότε πέρασαν εκατοντάδες μήνες και τελικά αυτοί άνθεξαν και δεν παραδόθηκαν. Τουναντίον αυτοί που από ότι φαίνεται
δεν θα ανθέξουν είμαστε δυστυχώς
εμείς.
Επιδοθήκαμε στον αδελφοκτόνο
σπαραγμό με αποτέλεσμα την εισβολή και κατοχή. Στην συνέχεια
ούτε η καταστροφή του 1974 μας
συνέτισε. Με λάβαρο τους μακροχρόνιους αγώνες και την πολιτική
της πρόταξης απορρίψαμε όλα τα
σχέδια και προτάσεις για επανένωση με αποτέλεσμα την ανακήρυξη του ψευδοκράτους.
Και εκεί που όλα προδιαγράφονταν καταστροφικά, χωρίς πυξίδα
και στόχους, ήρθε η μεγάλη ευκαιρία του 2004. Παρ όλα αυτά και

πάλι ανένδοτοι. Είπαμε ένα βροντερό και δακρύβρεκτο OXI στο
μόνο σχέδιο λύσης που αποδέχθηκε
η άλλη πλευρά με αποτέλεσμα η
διεθνής κοινότητα, κουρασμένη
και απογοητευμένη με τα καμώματα
και τα καπρίτσια μας, να εξισώσει
το θύμα με τον θύτη.
Αντί να συνειδητοποιήσουμε
την καταστροφή του ΟΧΙ του 2004,
συνεχίσαμε την ίδια ακριβώς πορεία
μέχρι και το Κράνς Μοντανά όπου
μεταλλασσόμενοι ενδυθήκαμε την
φουστανέλα για να εξυπηρετήσουμε πολιτικές και άλλες ιδιοτελείς
φιλοδοξίες.Το πού φτάσαμε τραγικό. Ενώ οι εξελίξεις στην στεριά
ήσαν δραματικές, με τα τετελεσμένα της κατοχής να εδραιώνονται
και τον βορρά να τουρκοποείται,
ονειρευτήκαμε να καταστούμε οι
σύγχρονοι σεΐχηδες της Μεσογείου,
οι πάροχοι ασφάλειας και ο πυλώνας σταθερότητας αδιαφορώντας
ότι τώρα θέτουμε σε κίνδυνο ολόκληρο τον ελληνισμό.
Πραγματικά, ο πολιτικός βίος
και η πολιτεία μας στα 60 χρόνια

που πέρασαν είναι αξιοθαύμαστος.
Καταφέραμε τόσες καταστροφές
που άλλοι θα ήθελαν αιώνες για
να τις επιτύχουν.
Τέλος, το πού πάμε ακόμα τραγικότερο. Βασικά καμία ελπίδα για
λύση και απαλλαγή από την κατοχή.
Με την Τουρκία να εκμεταλλεύεται
στο έπακρο την εθνική μας ανεπάρκεια προσδοκούμε τώρα σε μια
νέα πρωτοβουλία, μετά τις εκλογές
στα κατεχόμενα, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε ότι σε έξι μήνες η
Κύπρος δεν θα είναι η ίδια.
Συνολικά, 60 χρόνια μετά το
«Νενικήκαμεν η Κύπρος είναι ελευθέρα» του 1960 και το «ηττηθήκαμεν» του 1974», με αποτέλεσμα μόνο η μισή Κύπρος να είναι πλέον
ελευθέρα, τα Είθε, τα Να, τα Θα
και τα Όταν, συνεχίζουν να είναι
οι απαντήσεις στα βασανιστικά
ερωτήματα για το μέλλον του κυπριακού ελληνισμού σε αυτήν την
μαρτυρική γη.

Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου είναι ειδικός
προγραμμάτων ηλεκτρον. υπολογιστών.
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For a sparklin g new year
2020: Η ΟΔΥ
ΟΔΥΣΣΕΙΑ
Δ ΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ — ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ —
Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΒΑΡΕΛΙ
ΒΑΡ
ΡΕΛΙ — FA
ADOS
DO
O ΚΑ
ΑΙ B
BACA
ACA
A
CALHAU
LHA
HAU —
FADOS
ΚΑΙ
BACALHAU
Υ ΗΜ
Η
ΕΡΟ
ΡΟ
ΟΛΟΓΙΟ
ΓΙΟ:: «Π
«
ΠΙΝΩ ΑΣΤ
ΑΣΤΕ
ΕΡΙΑ
ΙΑ
Α!»
!» —
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ:
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ΑΣΤΕΡΙΑ!»
WH SKY
WHI
SK ή WH
WHI
ISKEY; ΤΟ ΟΥ
ISK
Ο
ΥΙΙΣΚ
ΣΚΙ
ΚΙ ΣΕ
Σ 10 ΕΡ
ΕΡΩΤ
ΡΩΤ
ΩΤΗ
ΗΣΕΙΣ
ΣΕΙΣ — ΔΟ
ΣΕ
ΣΕΙ
ΔΟΚΙΜ
ΚΙΜΕ
ΚΙΜ
ΕΣ: ΛΗΜΝΙΩΝΑ,
ΛΗΜΝΙ
ΛΗΜ
ΝΙΩ
ΝΙ
ΩΝΑ
ΝΑ,
WHISKY
WHISKEY;
ΟΥΙΣΚΙ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΔΟΚΙΜΕΣ:
ΛΙΑ
ΛΙ
ΑΤΙΚ
ΤΙΚΟ
Ο, ΛΗΜΝΙΟ,
Ο,
ΛΗΜΝΙ
ΛΗΜ
ΝΙΟ, ΓΟΥΜ
ΝΙ
Γ
ΟΥΜΕ
ΟΥΜ
ΕΝΙΣ
ΝΙΣΣΑ
ΣΑ VS ΡΑΨ
ΡΑΨΑ
ΑΝΗ
ΝΗ, ΚΡ
ΚΡΑΣ
ΑΣΙΙ & ΣΟΚ
ΑΣ
ΚΟΛ
Ο ΑΤΑ
ΛΙΑΤΙΚΟ,
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ
ΡΑΨΑΝΗ,
ΚΡΑΣΙ
ΣΟΚΟΛΑΤΑ
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Aρχίζει η μάχη
για μικρότερα
πλεονάσματα

Η δύσκολη εξίσωση
της νέας χρονιάς
για τον Τσίπρα
Ενόψει συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ

Ο σχεδιασμός του πρωθυπουργού
και τα τέσσερα «όπλα» της Αθήνας

Μια γεμάτη ÇÚàÁÔÚÇ®ÙÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÑßØÏÇØÞÕÆÔÎÓËÃÜÙÎÚÜÔÖØÜÚÕÍËÔ×ÔÖÒËÕÔÇÙÓ¦ÚÜÔÖÕßÛÇÊ×ÙËÏÏÙÞßØÂÖËØÇÏÚÁØÜ×ÛÎÙÎÙÚÎÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÑØÃÙÏÓËÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝËÖÏÒÕÍÁÝÄÖÜÝÎÇÔ¦ÊËÏÐÎ
ØÕÁÊØÕßÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÑÇÏÕ
ÔÁÕÝËÑÒÕÍÏÑÄÝÔÄÓÕÝÁÞËÏÖØÕËÚÕÏÓ¦ÙËÏÍÏÇÚÕÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
©Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÇÔÇÌÁØÛÎÑË
ËÖÏÙÂÓÜÝÙÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÓËÃÜÙÎÝ
ÚÜÔÖØÜÚÕÍËÔ×ÔÖÒËÕÔÇÙÓ¦ÚÜÔ
ÚÕß ÇÖÄÚÕÂÊÎÙÚÎÔ
ÚËÒËßÚÇÃÇÆÔÕÊÕ ÕØßÌÂÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝËÔ×ÙßàÂÚÎÙË
ÚÕÛÁÓÇÑÇÏÙÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÓËÚÎ
ÔÁÇÖØÄËÊØÕÚÎÝ ¬ ØÏÙÚÃÔÇÍÑ¦ØÔÚÖÕßËÃÔÇÏßÖÕÙÚÎØÏÑÚÏÑÂ
ÖØÕÝÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝÛÁÙËÏÝÆÓÌÜÔÇÊËÓËÇÙÌÇÒËÃÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ
ÚÕÇÃÚÎÓÇÚÎÝÛÂÔÇÝÛÇÚËÛËÃÇØÓÕÊÃÜÝÙÚÕ,\YVNYV\WÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
ÓËÚ¦ÚÏÝÇØÞÁÝÖØÏÒÃÕßÑÇÏÙÃÍÕßØÇÖØÏÔÇÖÄÚÇÚÁÒÎ¡ÇãÕßÕÖÄÚË
ÎÑßÈÁØÔÎÙÎÛÇÖØÁÖËÏÔÇÁÞËÏÊÏÇÓÕØÌ×ÙËÏÚÕÔÁÕÓËÙÕÖØÄÛËÙÓÕ
ÖØÄÍØÇÓÓÇÁÒÚÏÙÚÕÝÙÚÄÞÕÝÚÕß
¡ËÍ¦ØÕß¡ÇÐÃÓÕßËÃÔÇÏÚÇÖØÜÚÕÍËÔÂÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÇÍÏÇÚÇËÖÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇÔÇÓËÏÜÛÕÆÔÙÚÕ ÚÕß
©ÓÜÝÓËÊËÊÕÓÁÔÕÄÚÏÙÚÏÝ
ØßÐÁÒÒËÝÕÏÙßÓÌÜÔÃËÝÇÖÕÚËÒÕÆÔ
ÖØÕáÄÔÚÇÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÝÖÏÛÇÔÄÚËØÕÝÛËÜØËÃÚÇÏÁÔÇÝÙßÓÈÏÈÇÙÓÄÝ
ÙËÖÕÙÕÙÚÄÒÃÍÕßÉÎÒÄÚËØÕËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÇÑÄÓÎÑÇÏÎÓËÃÜÙÎ
ÚÕßÖØÜÚÕÍËÔÕÆÝÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÕÝÙÚÕ
 ÊÎÒÇÊÂÑÇÚ¦ÓÃÇÖÕÙÕÙÚÏÇÃÇ
ÓÕÔ¦ÊÇÛÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÖØÄÙÛËÚÕÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÞ×ØÕÚÎÝÚ¦ÐËÜÝ
ÚÜÔÊÆÕÊÏÙËßØ×ÖËØÃÖÕßËÚÎÙÃÜÝ

Βιωσιμότητα χρέους
ÔÄÉËÏÚÜÔÊÏËØÍÇÙÏ×ÔÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÎÛÂÔÇÛÇÖØÕËÚÕÏÓ¦ÙËÏ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇËÔÏÙÞÆÙËÏÚÕÊÏÑÄ
ÚÎÝÕÖÒÕÙÚ¦ÙÏÕ®ÁÑÛËÙÎÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚÇÝÞØÁÕßÝÓÁÙÜÚÕß©²
ÖÁØÇÔËÑËÃÔÜÔÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔÑÇÏÚÎÝ
¬ÚËÔ×ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇËÖËÔÊÆËÏÙË
ÚÁÙÙËØÇÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÛÇÖÇÃÐÕßÔ
ÑØÃÙÏÓÕØÄÒÕÍÏÇÚÏÝÚËÒÏÑÁÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝØ×ÚÕÔÙÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÍÏÇ

ÚÕÔØßÛÓÄÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÚÕßËÖÄÓËÔÕß
ÞØÄÔÕß¦ÔÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÌÇÃÔËÚÇÏ
ÄÚÏÚÕÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕÚÕßÁÚÕßÝ
ÚØÁÞËÏ®ÓËØßÛÓÕÆÝÚÎÝÚ¦ÐËÜÝÚÕß
 ÄÖÜÝËÑÚÏÓ¦ÎÑßÈÁØÔÎÙÎÎ
ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÕÒÕÍÃÇÚÎÝÛÂÔÇÝÛÇ
ÑÇÚÇÙÚËÃÏÙÞßØÄÚËØÎËÆÚËØÕÔÚÕ
¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕßÛËÜØËÃÑØÃÙÏÓÕÔÇ

Καθοριστικό το 2020
για την κυβέρνηση,
ενώ ο χρόνος μετράει
αντίστροφα για Πρόεδρο
της Δημοκρατίας
και νέο εκλογικό νόμο
– Οι απαντήσεις
Μαξίμου στα μέτωπα
της καθημερινότητας.
ÖÇØÇÓËÃÔÕßÔÙÚÕßÌÏÙÚ¦ÓËÔÕÏÊÏÇÃÚËØÇÞÇÓÎÒÄËÖÃÖËÊÕÚÇËÖÏÚÄÑÏÇÊÇÔËÏÙÓÕÆÚÎÝÞ×ØÇÝ¬ØÃÚÕÔ
ÚÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝÓÂÔËÝÙÞËÊÏ¦àËÚÇÏ
ÔÇÍÃÔËÏÔÁÇÑÃÔÎÙÎÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÝ
ÚÜÔÇÑØÏÈ×ÔÊÇÔËÃÜÔÚÕß§¬
¬ÁÚÇØÚÕÔÛÇÁÞËÏÑÒËÃÙËÏÙËÖÕÏÇ
ÇÔÇÖÚßÐÏÇÑ¦ÖØÄÚàËÑÚÛÇÕÊÎÍÎÛÕÆÔÚÇÑÁØÊÎÇÖÄÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦
ÕÓÄÒÕÍÇ(5-(Z:57ZÖÕßËÃÔÇÏ
ÈÁÈÇÏÕÄÚÏÛÇÊ×ÙÕßÔÖËØÇÏÚÁØÜ
×ÛÎÙÎÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
©ÖÜÝÖØÕÇÔÇÌÁØÛÎÑËÚÕÔ¡¦ÏÕ
ÛÇÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃÚÕÔÁÕÓËÙÕÖØÄÛËÙÓÕÖÒÇÃÙÏÕÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÑÇÏÙÆÓÌÜÔÇÓËÙßÔÕÓÏÒÎÚÁÝ
ÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝËÖÏÛßÓËÃÙËÇßÚÄÔÇÙßÓÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÎÓËÃÜÙÎÚÜÔÖØÜÚÕÍËÔ×ÔÖÒËÕÔÇÙÓ¦ÚÜÔ®
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÙËÖÕÒÏÚÏÑÄËÖÃÖËÊÕÕÞØÄÔÕÝÓËÚØ¦ËÏÇÔÚÃÙÚØÕÌÇ
ÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÊËÏÐÎØÕÁÊØÕßÚÎÝ
ÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÑÇÏÚÕÔÔÁÕËÑÒÕÍÏÑÄ
ÔÄÓÕÏÇÚÕÔØÄËÊØÕÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÑØÇÚ¦ËÏ
ÑÒËÏÙÚ¦ÞÇØÚÏ¦®ÇÒÒ¦ÕÏËÐËÒÃÐËÏÝ
ÙÚÇËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑ¦ËÔÏÙÞÆÕßÔÚÕ
ÙËÔ¦ØÏÕÖËØÃËÖÏÒÕÍÂÝÖØÕÙ×ÖÕß
ÓËÖÕÒÏÚÏÑ¦ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦®ÖÃÙÎÝÕÏÇÔÇÌÕØÁÝÚÕß¡ËÍ¦ØÕß¡ÇÐÃÓÕßÄÚÏÎËÖÏÒÕÍÂÚÕßÖØÕÙ×ÖÕß
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Tου Κ. Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
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ÛÇÑÇÛÕØÃÙËÏÑÇÏÚÕÑßÈËØÔÎÚÏÑÄ
ÙÚÃÍÓÇ®ËÔÏÙÞÆÕßÔÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎ
ÖÜÝÛÇÇÔÇàÎÚÎÛËÃËßØÆÚËØÎÙßÔÇÃÔËÙÎÑÇÛ×ÝÑÇÏÄÚÏÎÖØÄÚÇÙÎÛÇËÓÖËØÏÁÞËÏÚÕÙÚÕÏÞËÃÕÚÎÝ
ÔËÜÚËØÏÑÄÚÎÚÇÝ®
ÔÇÌÕØÏÑ¦ÓËÚÕÔËÑÒÕÍÏÑÄÔÄÓÕÍÃÔËÚÇÏÒÄÍÕÝÍÏÇÙÆÙÚÎÓÇËÔÏÙÞßÓÁÔÎÝÇÔÇÒÕÍÏÑÂÝÖÕßÛÇÊÃÔËÏ
ÏÙÞßØÄIVU\ZÙÚÕÖØ×ÚÕÑÄÓÓÇÓË
ÙÚÄÞÕÔÇÖØÕÑÆÖÚËÏÑßÈËØÔÎÚÏÑÂ
ÒÆÙÎÙÚÏÝÊÏÖÒÁÝÑ¦ÒÖËÝÖÕßÛÇ
ÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔÇÌÕÆËÃÔÇÏÊËÊÕÓÁÔÕÖÜÝÎÇÓÁÙÜÝËÖÄÓËÔÎËÑÒÕÍÏÑÂ
ÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÛÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛËÃ
ÓËÙÆÙÚÎÓÇÇÖÒÂÝÇÔÇÒÕÍÏÑÂÝÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÕÓÖÄÔÕßÝ
ÛÇËÃÔÇÏÑÒÏÓÇÑÜÚÄÇÒÒ¦ÚÕÖØ×ÚÕ
ÑÄÓÓÇÛÇÊÏÇÙÌÇÒÃàËÏÚÎÔÇßÚÕÊßÔÇÓÃÇÓËÖÕÙÕÙÚÄ¦ÔÜÚÕß 

Τα ελληνοτουρκικά
ÑÄÓÎÊËÊÕÓÁÔÕËÃÔÇÏÄÚÏÖÕÒÆÉÎÒ¦ÙÚÎÔÇÚàÁÔÚÇÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÛÇÈØËÛÕÆÔÎÖÕØËÃÇÚÜÔ
ËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑ×ÔÙÞÁÙËÜÔÑÇÏÓÃÇ
ÊÁÙÓÎÓÁÚØÜÔÖÕßÓËÚÕÔÁÔÇÂÚÕÔ
¦ÒÒÕÚØÄÖÕ¦ÖÚÕÔÚÇÏÚÎÝÒËÍÄÓËÔÎÝ
ÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÝ®ÚÜÔÖÕÒÏÚ×Ô
ÚÏÝÇÔÕßÇØÃÕßßÖÕÍØ¦ÌËÚÇÏÎ
ÙßÓÌÜÔÃÇÍÏÇÚÕÔ,HZ[¡LKËÔ×
ÖÁÔÚËÎÓÁØËÝÇØÍÄÚËØÇÕÑ¡ÎÚÙÕ-

Ú¦ÑÎÝÛÇÙßÔÇÔÚÎÛËÃÙÚÕÔËßÑÄ
©ÃÑÕÓËÚÕÔ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÚÇ
ÚÁÒÎÚÕßÓÂÔÇÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÛÇ
ÁÞËÏÙÚÕÇØÃÙÏÙßÔÕÓÏÒÃËÝÓËÚÕÔ
ÓÇÔÕßÁÒ¡ÇÑØÄÔÖÕßËÃÔÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇßÖÕÙÚÎØÏÑÚÏÑÄÝÙÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝ
ÛÁÙËÏÝÁÔÇÔÚÏÚÎÝÍÑßØÇÝËÔ×ÚÎÔ
¦ÔÕÏÐÎÛÇËÖÏÙÑËÌÛËÃÚÕËÑÃÔÕÑÇÏ
ËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÚÎ¡ÄÙÞÇ
ÖÃÙÎÝÙÚÕÖËÊÃÕÚÎÝÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÝÕÞØÄÔÕÝÓËÚØ¦ËÏÇÔÚÃÙÚØÕÌÇÍÏÇÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝÄÖÜÝÎ
ÉÂÌÏÙÎÚÕßÔÕÓÕÙÞËÊÃÕßÍÏÇÚÏÝÖÕØËÃËÝÙÚÕÑÁÔÚØÕÚÕÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÄ
ÖÕßÛÇÇÃØËÏÚÏÝÇÊÏÑÃËÝÚÕßÔÄÓÕß
ÇÚØÕÆÍÑÇÒÕßÚÕÔÁÕÖÒÇÃÙÏÕÍÏÇ
ÚÎÊÎÓÄÙÏÇßÍËÃÇÚÕÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕ
ÍÏÇÚÇÖÕßÛÇÙßÔÊÁËÏÚÎÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÓËÚÎÔÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎ
ÑÇÏÕÏÔÁËÝÇÔÚÏÑËÏÓËÔÏÑÁÝÇÐÃËÝÙË
ÙßÔÊßÙÓÄÓËÚÎÔÖËØÇÏÚÁØÜÓËÃÜÙÎÚÕß§¢ÑÇÚ¦ ÓËÙÕÙÚÇÛÓÏÑ¦¬ÁÒÕÝËÔÚÄÝÚÕßÛÇÑØÏÛËÃÖÄÙÕÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑ¦ÂÚÇÔÚÇ
ÓÁÚØÇÖÕßÁÒÇÈËÎÑßÈÁØÔÎÙÎÍÏÇ
ÚÕÖØÕÙÌßÍÏÑÄ
ËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÙÚÕ¡ÁÍÇØÕ
¡ÇÐÃÓÕßÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÖÒÂØÜÝ
ÖÜÝÚÕÛÇËÃÔÇÏÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÄ
ÄÞÏÓÄÔÕÍÏÇÚÎÔÃÊÏÇÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇÚÎÔÖÕØËÃÇÚÎÝ
Þ×ØÇÝÚÇËÖÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇ

Χρονιά-ορόσημο ÛÇ ËÃÔÇÏÚÕ
ÍÏÇÚÕÔ±ªÑÇÛ×ÝÄÖÜÝ
ÁÞËÏÖËÏÕÒÁÐÎÝ¬ÙÃÖØÇÝÕÙÚÄÞÕÝËÃÔÇÏÔÇÖËØ¦ÙËÏÚÕÑÄÓÓÇ
ÙÚÎÔÚØÃÚÎÌ¦ÙÎ®ÚÕßÖØ×ÚÎ
ÂÚÇÔÚÕÄÚÇÔÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑËÕËÔÏÇÃÕÝ±ª®ÓËÚÎ
ÊÏ¦ÒßÙÎÚÜÔÙßÔÏÙÚÜÙ×ÔÑÇÏÖÁØÇÙËÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÚÕÔÖØ×ÚÕÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄ®ÚÕßÊËÆÚËØÎ
ÂÚÇÔÚÕÄÚÇÔÕÇÖØÕËÚÕÃÓÇÙÚÕÝ®±ª¶ÄÖÜÝÖÇØÇÊÁÞÛÎÑÇÔËÑÚÜÔßÙÚÁØÜÔÖÕÒÒ¦
ÙÚËÒÁÞÎÚÕß¶ÇÔÁÒÇÈËÚÎÔËßÛÆÔÎÚÎÝÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝÒÁÕÔÙÚÕÓßÇÒÄÚÕßÒÁÐÎ¬ÙÃÖØÇ
ÄÖÜÝÚÕÁÞËÏÊÎÒ×ÙËÏÑÇÏÕÃÊÏÕÝ
ÙÚÇÑÕÓÓÇÚÏÑ¦ÄØÍÇÔÇÕ±ªÑÇÒËÃÚÇÏÔÇÖËØ¦ÙËÏÙÚÎÔÚØÃÚÎÌ¦ÙÎÚÕßÊËÃÞÔÕÔÚÇÝÙÚÎÔ
ÖØ¦ÐÎÖÜÝËÃÔÇÏÁÔÇÑÄÓÓÇÙË
ÊÏÇØÑÂÑÃÔÎÙÎ®
ÚØÃÚÎÇßÚÂÌ¦ÙÎÇÖÇÏÚËÃ
ÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÓÏÇÝÖØÕÕÊËßÚÏÑÂÝÖÇØ¦ÚÇÐÎÝÄÖÜÝÚÕ© ÚÕß ÖÕßÛÇËÃÔÇÏÚÕ
ÇÔÚÃÖÇÒÕÔÊÁÕÝÚÎÝÙßÔÚÎØÎÚÏÑÂÝ®ÒÁËÏÙÚÎÔ ®ÙÚÁÒËÞÕÝ
ÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝ¬ÕÙßÔÁÊØÏÕÖÕß
ÁÞËÏÕØÏÙÚËÃÍÏÇÚÕÔËØÞÄÓËÔÕ
¡¦ÏÕÛÇÊËÃÐËÏÕØÏÙÚÏÑ¦ÑÇÏ
ÇÓËÚ¦ÑÒÎÚÇÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÓÖÕØËÃÕ±ªÔÇÖËÚÆÞËÏÑ¦ÚÏ
ÚÁÚÕÏÕÇÌÕÓÕÏ×ÔÕÔÚÇÝÙËÁÔÇ
ËÔÏÇÃÕÑÄÓÓÇÚÏÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝ
ÙßÔÏÙÚ×ÙËÝÖÕßËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔ
ÔÇÙßÔßÖ¦ØÞÕßÔÃÔÇÏÊËÊÕÓÁÔÕÖÜÝÕÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÝÖÕß
ËÖÏÛßÓËÃÕÑ¬ÙÃÖØÇÝËÃÔÇÏÓËÚ»
ËÓÖÕÊÃÜÔÓËÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕ
ÙÚÕÃÞÎÓÇÔÇËÃÔÇÏÔÇÓÎÔÇÌÂÙËÏÖÕÒÏÚÏÑ¦ÑËÔ¦ÚÎÔÖØ¦ÐÎ
ÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÇßÚÄÓÖÕØËÃÔÇËÓÌÇÔÏÙÚËÃÇÖÄÚÇÇØÏÙÚËØ¦ÑÇÛ×ÝÎÇÖÄÌÇÙÎÚÕßÑ¬ÙÃÖØÇ
ÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÕÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÝËÃÔÇÏÇÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÚÎ
Ñ¦ÚÏÖÕßÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÎÇØÏÙÚËØÂÖÚÁØßÍÇÛÇÓÖËÏÚÕËÖÄÓËÔÕ
ÊÏ¦ÙÚÎÓÇÙÚÕÓÏÑØÕÙÑÄÖÏÕ®

Το δίλημμα
ÔÊËÏÑÚÏÑÄÚÜÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑ×Ô
ÖØÕÙËÍÍÃÙËÜÔÓËÚÇÐÆÚÜÔÕÖÕÃÜÔÑÇÒËÃÚÇÏÔÇÏÙÕØØÕÖÂÙËÏÕÑ
¬ÙÃÖØÇÝËÃÔÇÏÖÜÝÚÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇßÖÂØÐËÙßàÂÚÎÙÎÇÑÄÓÇÑÇÏÍÏÇÚÕËÃÊÕÝ®ÚÕß
ÙßÔËÊØÃÕßÔÊÎÒÇÊÂÛÇÖØÁ-

ÖËÏÔÇÛËÜØÎÛËÃÏÊØßÚÏÑÄÖÕß
ÛÇÙÎÓÇÚÕÊÕÚËÃÁÔÇÔÔÁÕ±ª®ÂÛÇËÃÔÇÏÚÕÕÚÇÑÚÏÑÄ
ÖÕßÛÇÊËÃÞÔËÏÚÎÙßÔÁÞËÏÇÚÕß
ÑÄÓÓÇÚÕÝ¬ËÒÏÑ¦ÑÇÚ¦ÚÎÔÖ¦ÍÏÇÚÇÑÚÏÑÂÚÕßÖØÕÁÊØÕßÚÕß
ÑÄÓÓÇÚÕÝÔÇÖØÕÞÜØËÃÞÜØÃÝ
ØÂÐËÏÝÇÒÒ¦ÓËÂÖÏÇÈÂÓÇÚÇ
ËÖÏÑØ¦ÚÎÙËÎËÏÙÂÍÎÙÎÔÇËÃÔÇÏÚÇÑÚÏÑÄßÚÄÜÙÚÄÙÕÊËÔ
ÇÒÒ¦àËÏÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏ
ÚÕßÝÑ¦ÈÕßÝÖÕßÁÞËÏÔÇÖËØ¦ÙËÏÚÕÕÒÁÐÎÝ¬ÙÃÖØÇÝ
ÎÚÂÓÇÚÇÄÖÜÝËÖÃÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÏÚÕÄÔÕÓÇÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÛÇÚËÛÕÆÔËÖÃÚ¦ÖÎÚÕÝÑÇÏ
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÇÖÕÚËÒÁÙÕßÔÙÎ-

Ζητήματα όπως
το όνομα του κόμματος θα τεθούν επί
τάπητος και αναμένεται να αποτελέσουν
σημείο τριβής.
ÓËÃÕÚØÏÈÂÝÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÕÖÚÏÑÁÝßÖ¦ØÞÕßÔÇÑÄÓÇÑÇÏÙË¦ÒÒÇÑÕÓÈÏÑ¦àÎÚÂÓÇÚÇÄÖÜÝÙÚÕ
ÚÏÙÎÓÇÃÔËÏÑÇÏÓËÖÕÏÕÔÚØÄÖÕËÖÏÚßÍÞ¦ÔËÚÇÏÎËÖÏÙÚØÕÌÂ
ÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÊ×ßÖ¦ØÞÕßÔ
ÊÆÕÈÇÙÏÑÁÝÕÓ¦ÊËÝÓÃÇÒÁËÏ
ÖÜÝÕ±ªËÃÔÇÏÖÒÁÕÔÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÑÄÓÓÇÑÇÏÕÈÇÙÏÑÄÝ
ÙÚÄÞÕÝËÃÔÇÏÚÕÖ×ÝÛÇËÖÏÙÚØÁÉËÏÙÚÎÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÔÊËÏÑÚÏÑ¦ÚÇÄÙÇËÃÞËÖËÏÖØÏÔÇÖÄ
ÒÃÍÕÑÇÏØÄÕÒÁÑÕÝ¢ÒÇÓÖÕßØ¦ØÎÝÙÚÎÔ ÄÖÕßËÃÞËÑÇÒÁÙËÏÚÇÙÚËÒÁÞÎÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝ
ÔÇÙÚÇÓÇÚÂÙÕßÔÚÏÝÔÇØÑÏÙÙÏÙÚÏÑÁÝÇÔÚÏÖÇØÇÛÁÙËÏÝ®ÑÇÏ
ÔÇËÖÏÊÏ×ÐÕßÔÓËÑ¦ÛËÊßÔÇÚÄ
ÚØÄÖÕÔÇËÖÏÙÚØÁÉËÏÕ±ª
ÙÚÎÔËÐÕßÙÃÇ
¦ÒÒÎ¦ÖÕÉÎÇÖÕÊÁÞËÚÇÏ
ÚÕÔÙÚÄÞÕÚÎÝËÖÏÙÚØÕÌÂÝÙÚÎÔ
ËÐÕßÙÃÇÇÒÒ¦ÄÞÏÞÜØÃÝÑÇÔÄÔËÝÔÊËÏÑÚÏÑ¦ÄÙÇÙÎÓËÃÜÙË
ÕÑ¦ÓÖØÕßËÑÚÜÔ®ÓË
ÇÔ¦ØÚÎÙÂÚÕßÙÚÇÓÁÙÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝ!©ÈÇÙÏÑÄÝÓÇÝ
ÙÚÄÞÕÝËÃÔÇÏÕÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÝ
ÄÞÏÚÕßÑÄÓÓÇÚÄÝÓÇÝÇÒÒ¦ÚÎÝ
ÑÕÏÔÜÔÃÇÝ®ËÃÖËÑÇÒ×ÔÚÇÝÄÙÕßÝ
ÓÏÒÕÆÔÍÏÇÑßÈËØÔ×ÙÇ®ÔÇÓÎÔ
ÐËÞÔÕÆÔÚÎÔØÏÙÚËØ¦®

Το Κίνημα Αλλαγής μπροστά σε διπλή πρόκληση

Στόχος, να κερδίσει έδαφος σε επίπεδο εκλογικής επιρροής, καθώς και να εκπέμψει σταθερό μήνυμα σύμπνοιας εσωκομματικά

Από το «επανιδρυτικό»ÙßÔÁÊØÏÕÚÕß
¡ÇØÚÃÕßÑÇÏÚÎÊÏÖÒÂÑ¦ÒÖÎÚÕß
ÑÇÒÕÑÇÏØÏÕÆÓÁÞØÏÚÕÖØÄÙÌÇÚÕ
ÙßÔÁÊØÏÕÚÕß© ÎÞØÕÔÏ¦
ÖÕßÌËÆÍËÏÑ¦ÛË¦ÒÒÕÖÇØ¦ÖÒÎÑÚÏÑÂÂÚÇÔÍÏÇÚÕ ÃÔÎÓÇÒÒÇÍÂÝ
ÖÕßÑÒÂÛÎÑËÔÇÈØËÏÚÎÛÁÙÎÚÕß
ÙËÁÔÇÔÖÕÒÏÚÏÑÄÞ¦ØÚÎßÖÄÊÏÇÓÄØÌÜÙÎËÔÓÁÙÜËÙÜÚËØÏÑ×Ô
ÙßÍÑØÕÆÙËÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏÇÙÌßÑÚÏÑ×ÔÖÏÁÙËÜÔÇÖÄÚÕÊÃÖÕÒÕ§ÁÇÝ
ÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÑÇÏ±ª
ÇØÄÚÏÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÜÔËÛÔÏÑ×ÔËÑÒÕÍ×ÔÖßØÕÊÄÚÎÙËÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÑÇÏÁÛËÙËÍÏÇÓËÍ¦ÒÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
ÚÎÔÎÍËÙÃÇÙËÛÁÙÎ¦ÓßÔÇÝËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÖÜÝÙËÍËÔÏÑÁÝÍØÇÓÓÁÝÚÕ
ÚÁÒÕÝÚÕß ÈØÃÙÑËÏÚÎ¢×ÌÎ
ËÔÔÎÓÇÚ¦ÒÃÍÕÖÕÒÆËÑËÃÄÖÕß
ÙÚÄÞËßË!ÇÔÇÔË×ÔÕÔÚÇÝÇÚÆÖÜÝÚÎ
ÛÎÚËÃÇÚÎÝËÑÚÄÝÇÖØÕÄÖÚÕßÍÏÇ
ÊÆÕÇÑÄÓÎÞØÄÔÏÇÁÞÕÔÚÇÝÖÇÍ×ÙËÏÚÕÊÏÇØÑ×ÝËÖÇÔËØÞÄÓËÔÕÊÃÒÎÓÓÇ© Â §®ÑÇÏÓË
ÑÇÛÇØÄÁÊÇÌÕÝÍÏÇÔÇÖØÕÜÛÂÙËÏ
ÚÕÔÙÞËÊÏÇÙÓÄÚÕßËÔÏÇÃÕßÌÕØÁÇ
¬ÕÓËÍ¦ÒÕÙÚÕÃÞÎÓÇÚÜÔËÖÄÓËÔÜÔÓÎÔ×ÔÍÏÇÚÎ²ÇØ¬ØÏÑÕÆÖÎ
ËÃÔÇÏÊÏÖÒÄÌËÔÄÝÔÇÑËØÊÃÙËÏ
ÁÊÇÌÕÝÙËËÖÃÖËÊÕËÑÒÕÍÏÑÂÝËÖÏØØÕÂÝËÑÓËÚÇÒÒËßÄÓËÔÎËÔÊËÞÄÓËÔÎÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÌÛÕØ¦ÚÎÝ§
ÑÇÏÚÎÔÁÒÒËÏÉÎÇÔÚÏÖÕÒÏÚËßÚÏÑÕÆ
ÈÎÓÇÚÏÙÓÕÆÚÕß±ªÖÕßÓË

ÚÎÙËÏØ¦ÚÕßÇÔÇàÎÚËÃËÙÜÚËØÏÑÁÝÏÙÕØØÕÖÃËÝÌËÚÁØÕßÔÇËÑÖÁÓÉËÏÁÔÇÙÚÇÛËØÄÓÂÔßÓÇÙÆÓÖÔÕÏÇÝËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑ¦ÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÔÇÛÁÙËÏÚÏÝÈ¦ÙËÏÝÓÏÇÝÏÙÞßØÂÝ
ÑÕÓÓÇÚÏÑÂÝÊÕÓÂÝÖÕßÖÇÍÃÜÝ
ÇÖÕÚËÒÕÆÙËÁÔÇÇÖÄÖÏÕÊßÔÇÚ¦
ÄÖÒÇ®ÚÕß© 
ÚÕÖØ×ÚÕÓÁÚÜÖÕÎÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÚÎÝÑØÏÚÏÑÂÝÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎÔ
ÑßÈÁØÔÎÙÎ¶ÑßØÃÜÝÙËÖËÊÃÇÓË
ÑÕÏÔÜÔÏÑÄÑÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÖØÄÙÎÓÕ¶ÛÇÙßÔËÞÏÙÚËÃÜÙÚÄÙÕÚÕÈ¦ØÕÝÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÇÔÇÓËÔÄÓËÔÇÁÞËÏÓËÚÇÚÕÖÏÙÚËÃÙÚÎ
ÓÕÔÕÓÇÞÃÇÓËÚÎÔ ÕßÓÕßÔÊÕÆØÕß
ÖÕßËÔÄÉËÏÚÕßÊÏÑÕÆÚÎÝÙßÔËÊØÃ-

ÚÎÝ¢×ÌÎÝËÔÔÎÓÇÚ¦ÓËÚÕÔÁÚËØÕÊÏÇÑØÏÚÄËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÄÖÄÒÕ
ÚÕÔ§ÃÑÕÔÊØÕßÒ¦ÑÎÑÕØßÌ×ÛÎÑËÖØÏÔÇÖÄÚÕÙßÔÁÊØÏÕÚÕß© ÜÙÚÄÙÕÙËÇßÚÄÕÏÊÆÕÖÒËßØÁÝÁÊËÏÐÇÔÊÏ¦ÛËÙÎÖØÕÙÜØÏÔÂÝ
ÇÔÇÑÜÞÂÝ©ÏÑÇÒ¦ÍÔÜØÃàÕÔÚËÝ
ÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÙÚÎ²ÇØ¬ØÏÑÕÆÖÎ
Ö¦ÔÚÜÝÓËÚÇÌÁØÕßÔÑÒÃÓÇ¦ÚßÖÕß
ÓÕØÇÚÄØÏÕßÓ®ÊÏÇÈÒÁÖÕÔÚÇÝÄÚÏ
ÚÕÞ¦ÙÓÇÇÔ¦ÓËÙ¦ÚÕßÝÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÞËÏØÏÙÓÕÆÝÑÇÃØÏÜÔàÎÚÎÓ¦ÚÜÔ
ÖÇØÇÓÁÔËÏÇÐÏÕÙÎÓËÃÜÚÕ

Οι πρώην πρόεδροι

Η Χαρ. Τρικούπη εκτιμά
ότι οι «παραφωνίες»
εντός του ΣΥΡΙΖΑ έχουν
δημιουργήσει ευνοϊκή
συγκυρία, η οποία ήδη
της αποφέρει καρπούς.

Tο τέλος³È¸ÆK¨Ë~É{³i'×iÉiÐÑ³ÒÜËowÜÖÉ~ÉËÌÈ³ÌTÉÈÉU
ÑÑÉ³ÑØÑ³ÖØ³iÚi³ÉËÑ³iØVÉ~³ÌØÑ¨Ì³ÈVo{ÑÙÖÑ~ÌÐiT¨Ì{ÑV
ÓT³ÑØtÑoÉ{u³Ù{Ñ¨~ØÉÑÉ¨TÌÐÉÙËÜiÐÐÑt(å.$Ê åu~Ñ{
ÐÉ~ÑÚÑ¨ÌÓÙÑ×Øo{ÑÑ¨ÚÊÉ{³TÉÙ{ÑÐÌ³ÈÉ{ÑËÈ×¨ÓÑ

ÕßËÔÚËÃÔËÏÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÍÏÇÊÏËÆØßÔÙÎÖØÕÝÚÕÔÖÇÙÕÑÏÑÄÞ×ØÕ
¡ÏÇÊÏËÆØßÔÙÎÎÕÖÕÃÇÖ¦ÔÚÜÝ
ËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÖØÕÑÇÒËÃÇØØßÛÓÃËÝÙÚÕÙÚØÇÚÄÖËÊÕÚÎÝÇÐÏÜÓÇÚÏÑÂÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÓËÚÎ²ÇØ
¬ØÏÑÕÆÖÎÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÙÚË-

Ô¦ÚÏÝËÐËÒÃÐËÏÝËÑÚÏÓ×ÔÚÇÝÄÚÏÕÏ
ÖÇØÇÌÜÔÃËÝ®ËÔÚÄÝÚÕß±ª
ÁÞÕßÔÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÓÏÇËßÔÕáÑÂ
ÙßÍÑßØÃÇÎÕÖÕÃÇÂÊÎÚÎÝÁÞËÏ
ÇÖÕÌÁØËÏÑÇØÖÕÆÝ
ÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÖÒËßØ¦ÇÖÇØÇÃÚÎÚÎÖØÕâÖÄÛËÙÎÍÏÇÔÇËÑÓËÚÇÒ-
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ÒËßÚËÃÚÕ §ÚÏÝÇÔÇÚÇØ¦ÐËÏÝ
ÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÝ ÕßÓÕßÔÊÕÆØÕß
ËÃÔÇÏÔÇËÐÇÒËÃÉËÏÚÇÌÇÏÔÄÓËÔÇ
ËÙÜÙÚØÁÌËÏÇÝËÔÚÄÝÚÜÔÊÏÑ×ÔÚÕß
ÚËÏÞ×ÔÖÕßÖØ¦ÍÓÇÚÏÂÚÇÔÙßÞÔ¦
ÑÇÏÑÄÙÚÏÙÇÔÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÚÎÞØÕÔÏ¦ÖÕßÌËÆÍËÏÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎ

ÔÇÌÕØÏÑ¦ÓËÚÕßÝÖØ×ÎÔÖØÕÁÊØÕßÝÎÙßÍÑßØÃÇÚÎÝÇÔ¦ÊËÏÐÎÝÚÜÔËÛÔÏÑ×ÔÛËÓ¦ÚÜÔÇÒÒ¦
ÑÇÏÎÕÔÕÓÇÚÕÒÕÍÃÇÍÏÇÚÕÔØÄËÊØÕÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝ
ÒËÏÚÕÆØÍÎÙÇÔÛËÚÏÑ¦ÜÝÖØÕÝÚÕ
ÑÒÃÓÇÓËÚÇÐÆÚÎÝÎÍËÙÃÇÝÑÇÏÚÜÔ
×ÙÚÇÎÓÃÚÎÑÇÏÏ×ØÍÕßÇÖÇÔÊØÁÕß©ÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÕÔÖØ×ÚÕ
ÙÚËÔÕÃÙßÔËØÍ¦ÚËÝÚÎÝÑËÔÔÎÓÇÚ¦ÖËØÏÍØ¦ÌÕßÔÚÏÝÙÞÁÙËÏÝÓËÚÇÐÆÚÕßÝÜÝÑÇÒÆÚËØËÝÇÖÄÖÕÚÁ®
ßÖËÔÛßÓÃàÕÔÚÇÝÚÎÙÚÂØÏÐÎÚÕßÑ
ÎÓÃÚÎÖØÕÝÚÎÔÖÇØ¦ÚÇÐÎÚÕßÝ
ÚËÒËßÚÇÃÕßÝÓÂÔËÝÚÄÙÕÓËÚÎÔ
ÖÇØÕßÙÃÇÚÕßÙÚÕÖØÄÙÌÇÚÕÙßÔÁÊØÏÕÚÕß© ÄÙÕÑÇÏÓËÚÕÛËÚÏÑÄÖØÄÙÎÓÕÖÕßÖØÕÙÁÊÜÙËÙÚÕ
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÜÔËÛÔÏÑ×ÔËÑÒÕÍ×Ô
ÔÚÃÙÚÕÏÞÇÚÇËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑ¦
ËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏ¦ÔÕÏÐÇÔÖÏÕËÓÌÇ-

ÚÏÑ¦ÚÕßÝÊÏÇÆÒÕßÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝ
ÚÎÝÎÍËÙÃÇÝÓËÚÕÔÑÇÖÇÔÊØÁÕß
©ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕß ©ÄÖÜÝ
ÑÇÏÕÑÎÓÃÚÎÝÓËÚÕÖØÄÙÌÇÚÕ
¦ØÛØÕÚÕßÖÕßÖØÕÑ¦ÒËÙËÇÔÇÚÇØ¦ÐËÏÝÙË±ªÑÇÏ§ÇÔÁÊËÏÐÇÔÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÚÄÙÕ
ÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÖÕßËÃÞËÞÇØ¦ÐËÏÚÕ
© ÓÁÙÜÚÕßÒÙÃÔÑÏÄÙÕÑÇÏ
ÚÎÛÁÙÎÍÏÇÖØÕÙÌßÍÂÙÚÎ²¦ÍÎ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇËÖÏÒßÛÕÆÔÚÇàÎÚÂÓÇÚÇÓËÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ¬ÎÔÃÊÏÇ
×ØÇÕÏÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝËÔÚÄÝ±ª
ÍÏÇÚÇÙËÔ¦ØÏÇÖÕßÂÛËÒÇÔÚÕÔ
ÒÁÐÎ¬ÙÃÖØÇÔÇÖØÕÚËÃÔËÏÚÕÔ
ÑÇÖÇÔÊØÁÕßÍÏÇØÄËÊØÕÚÎÝ
ÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÇÚÄÔÎÙÇÔÚÏÝÄÖÕÏËÝ
ÌÂÓËÝÖËØÃÍÁÌßØÇÝ®ÓËÚÇÐÆÚÜÔ
ÊÆÕÖØ×ÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍ×ÔÑ¦ÚÏÖÕßËÖÃÙÎÝËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÇÖÄÚÎ
²ÇØ¬ØÏÑÕÆÖÎÄÚÏÒËÏÚÕßØÍËÃÙßÙÖËÏØÜÚÏÑ¦ÍÏÇÚÎÔÖÇØ¦ÚÇÐÎ
¬ÁÒÕÝÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÕÔß¦ÍÍËÒÕËÔÏàÁÒÕÖÇØÄÚÏÑ¦ÖÕÏËÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÛÁÒÕßÔÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÕß
§ÔÇÙÞËÊÏ¦àËÏÖËØÇÏÚÁØÜÑÏÔÂÙËÏÝÓËÙÚÄÞÕÚÕÒÏ×ÙÏÓÕÚÜÔ
Ö¦ÍÜÔÕÃÊÏÕÝÇÖÄÚÎÓÁÞØÏÚ×ØÇ
ÙÚ¦ÙÎÚÕßÊËÔÖØÕáÊË¦àËÏÍÏÇÑ¦ÚÏ
ÚÁÚÕÏÕ¡ÁÔËÏÔÇÌÇÔËÃÇÔÛÇßÖ¦ØÐËÏÔÁÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇËÖÇÔÇÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÝËÔÄÉËÏÚÎÝÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÑÂÝ
ÙßÔÊÏ¦ÙÑËÉÎÝÙÚÇÓÁÙÇ¡ÇØÚÃÕß
ÖÕßÇÖÕÚËÒËÃÑÇÏÚÕÕØÄÙÎÓÕ®ÚÕß
ÙßÔÕÒÏÑÕÆËÍÞËÏØÂÓÇÚÕÝÍÏÇÚÎÔ
ÇÔÇÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎÚÕßÑÏÔÂÓÇÚÕÝ
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Μεγάλο «παζάρι» στην Ανατ. Μεσόγειο

Οι κινήσεις κρατών της περιοχής και μεγάλων δυνάμεων, μετά την απόπειρα της Τουρκίας να δημιουργήσει τετελεσμένα
Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

Η εξίσωση
του Ερντογάν

EPA / SAEED JUMOH

Ενα νέο ÔÇÚÕÒÏÑÄÂÚÎÓÇ®ÚÕ
ÕÖÕÃÕÐÇÔÇÔÕÃÍËÏÖÇØÇÖ¦ÔÜÇÖÄ
ÁÔÇÔÇÏ×ÔÇÇÌÄÚÕßÛËÜØÂÛÎÑË
ÒÂÐÇÔÈÒÁÖÕßÔÖÕÒÒÕÃÖÃÙÜÇÖÄ
ÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÑÏÔÂÙËÏÝÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÙÚÎÔÔÇÚ¡ËÙÄÍËÏÕÑÇÏÚÏÝ
ÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝÑÇÏÇÔÚÏÙßÙÖËÏØ×ÙËÏÝÖÕßÁÞËÏÖØÕÑÇÒÁÙËÏ ÏÇßÚÄÊÏÄÚÏÕÏËÐËÒÃÐËÏÝÖÕßÊØÕÓÕÒÕÍÕÆÔÚÇÏßÖËØÈÇÃÔÕßÔÑÇÚ¦ÖÕÒÆ
ÚÏÝËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑÁÝÊÏÇÌÕØÁÝÑÇÏ
ÇÍÍÃàÕßÔÚÕÔÙÑÒÎØÄÖßØÂÔÇÚÕß
ÖÇÏÞÔÏÊÏÕÆÏÙÞÆÕÝÓÏÑØ×ÔÑÇÏÓËÍ¦ÒÜÔÖÇÏÑÚ×Ô®ÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ
¡ËÙÄÍËÏÕßÖÁØÈÇÙÎÇßÚÂËÃÔÇÏ
ÖØÕÌÇÔ×ÝÖØÕÝÚÕÙßÓÌÁØÕÔÚÎÝ
ÛÂÔÇÝÄÖÜÝÖØÕÑÆÖÚËÏÇÖÄÚÏÝ
ÚËÒËßÚÇÃËÝÑÏÔÂÙËÏÝÓËÑÕØßÌÇÃÇ
ÚÎÔßÖÕÍØÇÌÂÚÎÝÊÏÇÑØÇÚÏÑÂÝ
ÙßÓÌÜÔÃÇÝÍÏÇÚÕÔÇÍÜÍÄ,HZ[¡LK
ÙÚÎÔÛÂÔÇÚÎÔËØÞÄÓËÔÎÁÓÖÚÎ
ÎÕÖÕÃÇÇÑÕÒÕßÛËÃÚÇÏÇÖÄÊÏËÆØßÔÙÎÚÎÝÚØÏÓËØÕÆÝÑÇÏÙßÔ¦ÔÚÎÙÎ
ÙËËÖÃÖËÊÕßÖÕßØÍ×ÔÐÜÚËØÏÑ×Ô
ÓËÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÚÎÝÇÒÒÃÇÝ
©ÏÔÁËÝÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÝÚÎÝÍÑßØÇÝÍÏÇÇÖÕÙÚÕÒÂÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÝÈÕÂÛËÏÇÝÙÚÎÏÈÆÎÑÇÏÎÚÇßÚÄÞØÕÔÎ
ËÃÊÎÙÎÄÚÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝ¬ØÃÖÕÒÎÝÁÞËÏßÖÕÈ¦ÒËÏËÖÃÙÎÓÕÇÃÚÎÓÇ
ÖØÕÝÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÁÞÕßÔÖØÕÑÇÒÁÙËÏÔÁËÝÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÙË¡ÄÙÞÇª×ÓÎÑÇÏ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÚÇÙßÓÌÁØÕÔÚÇ
ÚÜÔÕÖÕÃÜÔÊÏÇÙÚÇßØ×ÔÕÔÚÇÏÙÚÎ
ÒËÑ¦ÔÎÚÎÝÔÇÚÕÒÏÑÂÝ¡ËÙÕÍËÃÕßÚÄÙÕÙÚÕËÔËØÍËÏÇÑÄÄÙÕÑÇÏ
ÙÚÕËßØÆÚËØÕÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÄÖÇÏÞÔÃÊÏ
ÚÎÒËÌÜÔÏÑÂËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÚÕß
ßØÏ¦ÑÕß¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÓËÚÕÔ¡ÖÁÔÚàÇÓÏÔ§ËÚÇÔÏ¦ÞÕßÚÕÖËØÇÙÓÁÔÕ
¦ÈÈÇÚÕÚÎÔÕÖÕÃÇÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÎ
ËÖÃÙÎÓÎÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÍÏÇÚÎÔßÖÕÍØÇÌÂÚÎÝÊÏÇÑØÇÚÏÑÂÝÙßÓÌÜÔÃÇÝ
ÍÏÇÚÕÔ,HZ[¡LKÇÖÄÚÕßÝÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÚÎÝ ÆÖØÕß
ÑÇÏÚÕßÙØÇÂÒÙÚÏÝÇÔÕßÇØÃÕß
ÙÚÎÔÛÂÔÇÊËÔÁÖËÙËÜÝÑËØÇßÔÄÝËÔÇÏÛØÃÇÍÏÇÚÕßÝÖÇØÕÏÑÕÆÔÚËÝÚÎÔËØÕßÙÇÒÂÓÚÇÔÎÑÇÒÆÚËØÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎÙÚÎÔÇÖÄÖËÏØÇ
ÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÚËÚËÒËÙÓÁÔÇÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕÇÒÒ¦ÑÇÏÙËÄÙÕßÝ¶ÑßØÃÜÝËÔÚÄÝÙØÇÂÒ¶ÇÓÌÏÙÈÎÚÕÆÙÇÔ
ÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚÇÚÕß
,HZ[¡LKÑÇÏÖØÕÁÑØÏÔÇÔÚÎÓËÚÇÌÕØ¦ÚÕßÇËØÃÕßÚÕßËÈÏ¦ÛÇÔ
ÓÁÙÜ¬ÕßØÑÃÇÝ ÇÏËÐÁÖËÓÉËÚÕ
ÓÂÔßÓÇÄÖÜÝÚÕÁÛËÚËÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÂÖÎÍÂÄÚÏÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÑÇÏ
ÎÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÂÁÞÕßÔËÖÏÙÚØÁÉËÏ®
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Χώρα-κλειδί η Αίγυπτος
του Αλ Σίσι, που ενοχλείται από το παιχνίδι Τουρκίας - Αδελφών
Μουσουλμάνων, ενώ
στη Λιβύη υποστηρίζει
τον στρατηγό Χαφτάρ.
ÑÇÛ×ÝÑÇÛÃÙÚÇÚÇÏÙÇÌÁÝÄÚÏÎàßÍÇØÏ¦ÚÕßÙØÇÂÒÈ¦ØßÔËÖØÕÝÚÕ
ÙÚØÇÚÎÍÏÑÄÙßÓÌÁØÕÔÁÔÇÔÚÏÚÕß
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆ
ÙßÓÌÜÔÃÇÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃÓËÚÎÔßÖÕÍØÇÌÂÚÎÝ
ÇÖÄÚÎÔÚÇÒÃÇÎÕÖÕÃÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÁÞËÏËÍÑØÃÔËÏ
ÚÕÙÞËÚÏÑÄÑËÃÓËÔÕÇÒÒ¦ËÖÃÚÎÝ
ÖÇØÕÆÙÎÝËÙÜÚËØÏÑÁÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝ
ÏÙÕØØÕÖÃËÝÖÕßÙßÔÊÁÕÔÚÇÏÓËÚÕ
ÃÔÎÓÇÙÚÁØÜÔÑÇÏÚÕÍËÍÕÔÄÝ
ÄÚÏßÖÕßØÍÄÝÐÜÚËØÏÑ×ÔËÃÔÇÏÕ
ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕßÕßÃÚàÏÓÚÏ¡¦ÏÕ
ÇÌÂÔÕßÔÓÏÇËÑÑØËÓÄÚÎÚÇÍÏÇÚÕ
ÓÁÒÒÕÔ
ÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÂÑÏÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÖÕßÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ
ÄÖÕßÚÕÓÔÎÓÄÔÏÕÑÇÚÇÔÄÎÙÎÝ

¬ÕßØÑÃÇÝÏÈÆÎÝÒËÏÚÕÆØÍÎÙËÖËØÃÖÕßÙÇÔÚÕÚØ¦ÈÎÍÓÇÖÕßÇÖÇÙÌ¦ÒÏÙËÚÎÔÖËØÄÔÎÙÚÕÖÇÏÞÔÃÊÏ
ÏÙÞÆÕÝÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕ
ÑÇÚÇÍØ¦ÌËÏÑÇÏÚÏÝÇÔÚÏÙßÙÖËÏØ×ÙËÏÝÙÚÎÔÎÍËÓÕÔÃÇÖÕßËÖÏÊÏ×ÑËÏÎ
ÍÑßØÇ±ÖÄÇßÚÄÚÕÖØÃÙÓÇÙÎÓÇÔÚÏÑÂËÐÁÒÏÐÎËÃÔÇÏÑÇÏÎÊÏËÆØßÔÙÎ
ÚÎÝÚØÏÓËØÕÆÝÒÒ¦ÊÇÝ ÆÖØÕßÏÍÆÖÚÕßÓËÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÚÎÝÇÒÒÃÇÝÖÕßÛÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛËÃÙÚÕ
¦ÏØÕÙÚÏÝÇÔÕßÇØÃÕßÇÒÒÃÇ
ÖØÕÌÇÔ×ÝËÖÏÊÏ×ÑËÏÚÎÊÏÇÚÂØÎÙÎ
ÚÕßØÄÒÕßÚÎÝÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÁÞËÏ
ÚÇÞÛËÃÊÎÓÕÙÃÜÝÑÇÚ¦ÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝÇÖÄÖËÏØÇÝËÖÁÑÚÇÙÎÝÚÎÝ
ËÖÏØØÕÂÝÚÎÝÙÚÎ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂ
ÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕÑÇÏÙÚÎ
ÄØËÏÇÌØÏÑÂËÔ×ÚÇßÚÄÞØÕÔÇ
ËÖÏÛßÓËÃÔÇÊÏÇÓÎÔÆÙËÏÄÚÏÊËÔÛÇ
ÊËÞÛËÃÚÎÔÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎÚÜÔÙßÓÌËØÄÔÚÜÔÚÎÝÑØÇÚÏÑÂÝ;V[HSÖÕß
ÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏËÃÚÇÏÙËÕÏÑÄÖËÊÇÚÎÝ
ÑßÖØÏÇÑÂÝ©ÇÒÒ¦ÑÇÏÔÕÚÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑ¦ÚÎÝ ØÂÚÎÝ

Οι συσχετισμοί
²×ØÇÑÒËÏÊÃÍÏÇÚÏÝËÐËÒÃÐËÏÝ
ÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂËÃÔÇÏÎÓËÚÇ¡ÕßÓÖ¦ØÇÑÃÍßÖÚÕÝÚÕßÓÖÔÚÁÒ¢ÇÚ¦ÞÇÒÃÙÏÖÕßÈÒÁÖËÏÚÕÖÇÏÞÔÃ-

ÊÏÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÓËÚÕßÝÊËÒÌÕÆÝ
¡ÕßÙÕßÒÓ¦ÔÕßÝÜÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ
ËÖÏÈÃÜÙÂÝÚÎÝËÔ×ÙÚÎÏÈÆÎßÖÕÙÚÎØÃàËÏÚÕÔÙÚØÇÚÎÍÄ²ÇÌÚ¦Ø
ÏÇÚÕ ¦ÏØÕÚÕÖÇÏÞÔÃÊÏËÃÔÇÏ
ÃÙÜÝàÜÚÏÑÄÚËØÕÍÏÇÚÎÔÑßØÏÇØÞÃÇÚÕßÑÇÏÇÖÄÇßÚÄÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÓËÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ®ÙÎÓËÃÜÔË
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÇØÓÄÊÏÇÖÎÍÂ
ÇÏÖ¦ÔÚÜÝÕÏÔÁËÝÊÏÇÈÕßÒËÆÙËÏÝÍÏÇÕØÏÕÛÁÚÎÙÎÛÇÒÇÙÙÃÜÔ
àÜÔ×ÔÓËÚÎÔÛÂÔÇ¶Ñ¦ÚÏÖÕß
ÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÚÕ ¦ÏØÕÊÏÇÓÂÔßË
ÄÚÏÊËÔÓÖÕØÕÆÙËÔÇÍÃÔËÏÞÜØÃÝ
ÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ¶ËÑÖÁÓÖÕßÔÚÕÓÂÔßÓÇÄÚÏÃÍßÖÚÕÝ
ÑÇÏÒÒ¦ÊÇÊËÔËÃÔÇÏÊÏÇÚËÛËÏÓÁÔËÝ
ÔÇÇÖÕÊËÞÛÕÆÔÓÕÔÕÓËØËÃÝÑÇÏÇßÛÇÃØËÚËÝËÔÁØÍËÏËÝÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ
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Η άγνωση ιστορία οριοθέτησης ΑΟΖ με τη Λιβύη

Η απόρρητη εισήγηση του πρέσβη ε.τ. Γεωργίου Σαββαΐδη, ήδη από το 2006, και η διαπραγμάτευση που δεν ολοκληρώθηκε
Της ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗ
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ÚÕÊËÆÚËØÕÚÇÐÃÊÏÚÕßÙÚÎÈÕØËÏÕÇÌØÏÑÇÔÏÑÂÞ×ØÇÜÝßÌßÖÕßØÍÕÆÐÜÚËØÏÑ×ÔÑÇÏÚÕÖÏÕÑØÃÙÏÓÕ
ÓÁÞØÏÚÄÚËÍÏÇÚÃÎÞ×ØÇÂÚÇÔÙË
ËÓÖÄÒËÓÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÑÇÏËÑËÃÔÕÝ
ÁÖØËÖËÔÇÕØÍÇÔ×ÙËÏÓÏÇÊÆÙÑÕÒÎ
ÇÖÕÙÚÕÒÂ¡ÏÇÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÖÕÓÖÂ
ÓËÚÏÝÛØßÒÏÑÁÝ/HYSL`+H]PKZVU
ÚÕß ÇÔÚ¦ÌÏÚÕÔËÃÞÇÔÖÇØÇÒ¦ÈËÏ
ÇÖÄÚÕÇËØÕÊØÄÓÏÕÑÇÏÚÕÔËÃÞÇÔ
ÙßÔÕÊËÆÙËÏÙËÁÔÇÔ¦ÍÔÜÙÚÕÖØÕÕØÏÙÓÄ¡ËÚÕÔÍÏÕÚÕß ÇÔÚ¦ÌÏ
ÑÇÏÑ¦ÖÕÏÕßÝÙÚËÔÕÆÝÙßÔËØÍ¦ÚËÝ
ÚÕßÙÞËÊÃÇÙÇÔÚÄÚËÚÎÓËÚÇÌÕØ¦ÞÏÒÏ¦ÊÜÔ ÏÔÁàÜÔÙËÊÏ¦ÌÕØÇ
ÒÏÓ¦ÔÏÇÚÎÝÏÈÆÎÝÑÇÏÇÖÄËÑËÃ
ÙÚÎÔ ØÂÚÎ¢ËÆÍÕÔÚÇÝÚÕßÁÊÜÙÇÔÁÔÇÞÇØÚ¦ÑÏÓËÁÔÇÔÕÆÓËØÕ
ÚÎÒËÌ×ÔÕß²ÜØÃÝËÖÃÙÎÓÕÊÃÇßÒÕ
ËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÓËÚÇÐÆÚÜÔßÖÕßØÍËÃÜÔÎÙßÔËÔÔÄÎÙÎÛÇÍÏÔÄÚÇÔ
ÚËÒËÃÜÝ¦ÚßÖÇÓÁÙÜÓËÙ¦àÕÔÚÕÝ
ØÏÔËÖÏÙÚØÁÉËÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇËÃÞË
ÙßÔÇÔÚÂÙËÏÑÇÏÚÕßÝËÑÖØÕÙ×ÖÕßÝ
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Ο «δύσκολος» Καντάφι
ØÕËÚÕÏÓ¦àÕÔÚÇÝËÑËÃÔÕÚÕÚÇÐÃÊÏÕÄÒÒÎÝËÃÞËËÔÎÓËØÜÛËÃÍÏÇ
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Οταν το 2011 έπεσε
ο Καντάφι, η Ελλάδα
ήταν το πρώτο κράτος
της Ε.Ε. που ξεκίνησε
συζητήσεις με την ηγεσία του Εθνικού Μεταβατικού Συμβουλίου.
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ÙßÔÇÔÚÂÙËÏÑÇÏÚÎÔÕÓ¦ÊÇÚÕß²Ç-

ÌÚ¦Ø©ÙÚØÇÚ¦ØÞÎÝËÃÞËÓÄÒÏÝÐËÑÏÔÂÙËÏËÖÇÌÁÝÓËÚÕßÝª×ÙÕßÝÑÇÏ
ÕÑÄÒÒÎÝÛËÜØÕÆÙËÖÜÝÂÚÇÔ
ÓÏÇÒ¦ÛÕÝÑÃÔÎÙÎ

Τα εμπόδια
ÇØÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝËÐËÒÃÐËÏÝÙßÓÌÜÔËÃÖÜÝÖØÕÕÖÚÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇÝÓËÚÎÔËÖÃÙÎÓÎ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝÏÈÆÎÝÊËÔßÖ¦ØÞËÏ¬ÄÙÕÒÄÍÜÚÕßÞÇÓÁÔÕßÞØÄÔÕßÄÙÕÑÇÏÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝÊÏËÑÊÏÑÎÚÏÑÂÝÑÇÏÇÖÕÙÚÇÛËØÕÖÕÏÎÚÏÑÂÝ
ÖÇØÁÓÈÇÙÎÝËÔÇÐÃàËÏÚÕÔÑÄÖÕ
ÔÇËÖËÔÊÆÕßÓËÙËÓÏÇÙÞÁÙÎÖÕß
ÁÞÕßÓËÂÊÎÞ¦ÙËÏ®ÛËÜØËÃ¥ÝËÑ
ÚÕÆÚÕßÙßÓÌÜÔËÃÖÜÝÎËÒÒÎÔÏÑÂ
ÖÒËßØ¦ÑÇÒ¦Ñ¦ÔËÏÑÇÏÙßÔÕÓÏÒËÃ
ÓËÚÕÔ²ÇÌÚ¦ØØÕËÏÊÕÖÕÏËÃÈÁÈÇÏÇÖÜÝÇÑÄÓÎÑÇÏË¦ÔËÑËÃÔÕÝ
ÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇÓÖËÏÑÇÏÔÇÖ¦ØËÏ
ÚÎÔ¬ØÃÖÕÒÎÊËÔÍÃÔËÚÇÏÇßÚÕÓ¦ÚÜÝÔÄÓÏÓÕÝÑßØÃÇØÞÕÝÚÎÝÏÈÆÎÝßÖ¦ØÞËÏÓÏÇÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÓÁÞØÏ
ÔÇÔÕÓÏÓÕÖÕÏÎÛËÃÑÇÏÔÇÖÇØÇÍ¦ÍËÏËÔÁØÍËÏËÝÓËÔÄÓÏÓÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎËÃÔÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇÖËØÃÖÒÕÑÎÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦Î
ßÖÕÍØÇÌÂÚÎÝÊÏÇÑØÇÚÏÑÂÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÍÏÇÚÕÔËÔËØÍËÏÇÑÄÇÍÜÍÄ,HZ[4LKÓËÚÕÙØÇÂÒÑÇÏÚÎÔ
ÆÖØÕËÃÔÇÏÃÙÜÝÎÑÃÔÎÙÎÓÇÚÚÎ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÞØÕÔÏÑÂÙÚÏÍÓÂ
ÃÔÇÏÎÈÇÙÏÑÄÚËØÎÙßÓÓÇÞÏÑÂ
ÙßÓÌÜÔÃÇÖÕßÙÚÁÒÔËÏÁÔÇËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÛËÚÏÑÄÓÂÔßÓÇÖØÕÝÑ¦ÛË
ÑÇÚËÆÛßÔÙÎ!ÖÜÝÁÞÕßÓËÊßÔÇÚÕÆÝÙßÓÓ¦ÞÕßÝÙÚÕÊÃÑÇÏÕÍÏÇ
ÚÏÝÛÇÒ¦ÙÙÏËÝà×ÔËÝ®ÑÇÚÇÒÂÍËÏ
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Η δεκαετία που σημάδεψε την Ελλάδα
Ο δημοσιονομικός εκτροχιασμός της χώρας, οι μεγάλες κοινωνικές εντάσεις και οι τεκτονικές πολιτικές αλλαγές

Η δεκαετίαÖÕßÚËÒËÏ×ÔËÏÙËÒÃÍÇ
ÜØÇÊËÔÂÚÇÔÓÏÇÙßÔÎÛÏÙÓÁÔÎ
ÊËÑÇËÚÃÇÍÏÇÚÎÞ×ØÇÓÇÝ¡ËÚÇÐÆ
ÑÇÏ ÁÒÇÈÇÔÞ×ØÇÏÙÚÕØÏÑÂÝÙÎÓÇÙÃÇÝÍËÍÕÔÄÚÇÕÇÔÚÃÑÚßÖÕÝÚÜÔÕÖÕÃÜÔÊËÔÚËÒËÏ×ÔËÏ
ÓÇàÃÓËÚÎÊËÑÇËÚÃÇÖÕßÌËÆÍËÏ
ÑÇÛ×ÝÛÇÓÇÝÙßÔÕÊËÆËÏÍÏÇÞØÄÔÏÇÇÑÄÓÎÃÔÇÏÈÁÈÇÏÕÖÜÝÄÙÇ
ÙßÔÁÈÎÙÇÔÚÇÊÁÑÇÇßÚ¦ÞØÄÔÏÇ
ÊËÔÁÞÕßÔÇÖÕÚÏÓÎÛËÃÇÑÄÓÎÙÚÕ
ÙÆÔÕÒÕÚÕßÝÑÇÏÛÇÇÖÇÙÞÕÒÂÙÕßÔ
ÁÔÚÕÔÇÚÕßÝÏÙÚÕØÏÑÕÆÝÚÕßÓÁÒÒÕÔÚÕÝËÔÂÚÇÔÓÄÔÕÕÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÝËÑÚØÕÞÏÇÙÓÄÝÑÇÏÕÏÓËÍ¦ÒËÝ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝËÔÚ¦ÙËÏÝÇÒÒ¦ÑÇÏÕÏ
ÚËÑÚÕÔÏÑÁÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÇÒÒÇÍÁÝÖÕß
ÙÎÓ¦ÊËÉÇÔÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÇßÚÄ ®Ñ¦ÔËÏÓÏÇÇÔÇÊØÕÓÂ
ÙËÈÇÙÏÑÕÆÝÙÚÇÛÓÕÆÝÚÜÔÄÙÜÔ
àÂÙÇÓËÚÇÊÁÑÇÇßÚ¦ÞØÄÔÏÇ
Καστελλόριζο:ÚÏÝÖØÏÒÃÕßÚÕß
ÕÔÁÕÝÚÄÚËÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
Ï×ØÍÕÝÇÖÇÔÊØÁÕßÓËÚÇÈÇÃÔËÏ
ÙÚÕÇÑØÏÚÏÑÄÔÎÙÃ¡ËÌÄÔÚÕÚÕ
ÂÙßÞÕÒÏÓÇÔ¦ÑÏÛÇÐËÑÏÔÕÆÙËÓÏÇ
ÙÆÍÞØÕÔÎ©ÊÆÙÙËÏÇËÒÒÎÔÏÑÂ
ÑÕÏÔÜÔÃÇÊËÔÁÞËÏÇÑÄÓÎÇÔÚÏÒÎÌÛËÃÚÕÓÁÍËÛÕÝÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÆÌËÙÎÝÑÇÏÚÕÊÏ¦ÍÍËÒÓÇÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÖØÕÙÍËÏ×ÔËÏÇÖÄÚÕÓÇÚÕßÝÒÒÎÔËÝÖÕÒÃÚËÝ
ÑÇÏÓÇàÃÖØÕÙÍËÏ×ÔËÚÇÏÑÇÏÕÃÊÏÕÝ
ÙÚÎÙÑÒÎØÂÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÇÔÇÑÕÏÔ×ÔÕÔÚÇÝËÖÏÙÂÓÜÝÚÎÔÁÔÇØÐÎÚÜÔÖØÕÍØÇÓÓ¦ÚÜÔÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝÖØÕÙÇØÓÕÍÂÝÖÕßÓËÚÇÐÆ
¦ÒÒÜÔÖØÕÁÈÒËÖÇÔËÑÚËÚÇÓÁÔËÝ
ÖËØÏÑÕÖÁÝÊÎÓÕÙÃÜÔÊÇÖÇÔ×ÔÓËÃÜÙÎÚÜÔÇÖÕÊÕÞ×ÔÇÆÐÎÙÎÌÕØÕÒÕÍÃÇÝÑÇÏÓËÃÜÙÎÚÕßÑÕÏÔÜÔÏÑÕÆ
ÑØ¦ÚÕßÝÎÚÕÆÓËËÖÏÙÂÓÜÝÇÖÄ
ÚÕßÝËÚÇÃØÕßÝÓÇÝÚÎÔËÔËØÍÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆÙÚÂØÏÐÎÝÖÕß
ÇÖÄÑÕÏÔÕÆÊÎÓÏÕßØÍÂÙÇÓËÙÚÎÔ

®ÂÚÇÔÎÏÙÚÕØÏÑÂÌØ¦ÙÎÚÕß
ÚÄÚËÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ ®ÚÎÔ
ËÖÄÓËÔÎÓÁØÇÛÇÍØ¦ÌËÏÙÚÕÖØÜÚÕÙÁÒÏÊÄÚÎÝ!ÔÇÍÑÇÙÚÏÑÂÖØÕÙÍËÃÜÙÎÙÚÎÙÑÒÎØÂÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÒÒ¦ÊÇÖØÕÙÁÌßÍËÙÚÕÔ
ÓÎÞÇÔÏÙÓÄÙÚÂØÏÐÎÝ¶±ÖÄÚÎÔÑÎÊËÓÕÔÃÇÚÕß§¬ÍÏÇÁÚÎ®ÃÔÇÏ
ÖØÕÌÇÔÁÝÖÜÝÑÇÔËÃÝÊËÔÖËØÃÓËÔË
ÚÄÚËÖÜÝÚÇÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ¦Ò¦ÛÎ
ÖÕßËÃÞÇÔÐËÑÏÔÂÙËÏÂÊÎÇÖÄÚÎÔ
ÖËØÇÙÓÁÔÎÊËÑÇËÚÃÇÑÇÏÑÇÚÁÒÎÐÇÔ
ÙÚÕ ÇÙÚËÒÒÄØÏàÕÛÇÊÏÇØÑÕÆÙÇÔ
ÍÏÇÙÞËÊÄÔÕÑÚ×ÇÑÄÓÎÞØÄÔÏÇ
Οι πλατείες:ËÒÒÎÔÏÑÂÑÕÏÔÜÔÃÇÇØÍ¦ÇÒÒ¦ÙÚÇÛËØ¦ÇÔÚÏÒÇÓÈÇÔÄÚÇÔÚÏ
ÙÂÓÇÏÔËÚÕÊÏ¦ÍÍËÒÓÇÙÚÕ ÇÙÚËÒÒÄØÏàÕÑÇÏÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝËßÎÓËØÃÇÝ
ÚÎÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝ ÇÏ
ÄÙÕËÓÖËÊÜÔÄÚÇÔÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÄÙÕÎÑÕÏÔÜÔÏÑÂÁÔÚÇÙÎÇßÐÇÔÄÚÇÔÑÇÚÇÑÄØßÌÇ¬ÕÑÃÔÎÓÇÚÜÔ
ÍÇÔÇÑÚÏÙÓÁÔÜÔÖÕßËÔÇÔÚÏ×ÛÎÑËÙÚÇÓÁÚØÇÒÏÚÄÚÎÚÇÝÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙËÓËØÏÑÁÝÇÖÄÚÏÝÓËÍÇÒÆÚËØËÝÊÏÇÊÎÒ×ÙËÏÝÖÕßËÃÞÇÔÍÃÔËÏ
ÙÚÎÞ×ØÇÕÏÕÖÕÃËÝÐËÑÃÔÎÙÇÔÚÕÔ
¡¦ÏÕÚÕßÑÇÏÑØ¦ÚÎÙÇÔÓÁÞØÏ
ÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕÖÄÚÏÝÖÏÕÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÁÝÂÚÇÔÇßÚÂÚÎÝÎÝ
ÕßÔÃÕßÄÚÇÔÑÇÚ¦ÚÎÔÉÂÌÕ
ËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÚÎÝÇÔÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÁÔÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÇÖÇÔÊØÁÕßÄÖÕß
ËÐÇÍÍÁÒÛÎÑË¶ÓËÙÆÓÌÜÔÎÍÔ×ÓÎ
§ÑÇÏ©¶ÑÇÏÎÉÂÌÏÙÎÚÕß
¡ËÙÕÖØÄÛËÙÓÕßÙÚÕÆÔÚÇÍÓÇ
ËÖÏÑØ¦ÚÎÙËÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÚÇØÇÞÂ
ÄÖÜÝÑÇÏÎÓÇÚÇÃÜÙÎÚÎÝÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÝÖÇØÁÒÇÙÎÝÙÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎ
ÚÎÔÎ©ÑÚÜÈØÃÕßÖÃËÙÎÂÚÇÔ
ÚÄÙÕÁÔÚÕÔÎÖÒÁÕÔÑÇÏÕÑÃÔÊßÔÕÝ
ÔÇËÑÚØÇÞßÔÛËÃÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÕØÇÚÄÝÖÕßÓÃÇËÈÊÕÓ¦ÊÇÓËÚ¦ÙÚÏÝ
§ÕËÓÈØÃÕßßÖÄÚÕÈ¦ØÕÝÚÜÔÖÕÒÆÓÎÔÜÔÊÏÇÊÎÒ×ÙËÜÔÎØÕËÊØÃÇÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÙßÓÌÜÔÃÇÚÕßÇÖÇÔÊØÁÕß

ÚÕß ©ÓÎÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÕÊÂÍÎÙËÙËËÖÇÔÇÒÎÖÚÏÑÁÝ
ËÑÒÕÍÁÝÚÕÔÕÆÔÏÕÄÖÕßßÖÄÚÕ
Ì¦ÙÓÇÚÎÝÇÑßÈËØÔÎÙÃÇÝÎ§
ÚÕßÔÚ×ÔÎÇÓÇØ¦ÁÒÇÈË  
ÑÇÏÓËÚÎÙÚÂØÏÐÎÚÕß© ÑÇÏ
ÚÎÝ¡ªÕ¡ËÙÙÂÔÏÕÝÖÕÒÏÚÏÑÄÝËÐËÒÁÍÎÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ¬Õ
ÖÕÙÕÙÚÄÜÙÚÄÙÕÖÕßÁÒÇÈËÕ±ª ÙÌØ¦ÍÏàË®ÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÓËÚÇÈÕÒÂÑÇÏÚÎÓËÚÇÖÂÊÎÙÎÚÎÝÓËÍ¦ÒÎÝÓ¦àÇÝÚÜÔÕÖÇÊ×Ô
ÚÕß© ÙÚÕÑÄÓÓÇÚÕßÒÁÐÎ
¬ÙÃÖØÇÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕßÔÚ×ÔÎÇÓÇØ¦ÑÇÚ¦ÌËØËÖ¦ÔÚÜÝÔÇ
ÙÚÇÛËØÕÖÕÏÂÙËÏÚÎÞ×ØÇÖÇØ¦ÚÕ
ÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄÑÒÃÓÇËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÙËÔÇËÃÔÇÏÚËÚÇÓÁÔÕÑÇÛ×ÝÕÒÁÐÎÝ¬ÙÃÖØÇÝËÖÁÒËÐËÓÏÇ
ÇÑØÇÃÇÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÖÕßËÖÁÔÊßËÙÚÕÔÒÇáÑÏÙÓÄÑÇÏÙßÔÚÎØÕÆÙË
ÚÕÔÇÔÇÈØÇÙÓÄ ¦ÚÏÖÕßËÑÒÕÍÏÑ¦
ÚÕÆÈÍÂÑË
ΑΠΕ

Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Την Παρασκευή 23 Απριλίου 2010(ÑÑÙ¨ÓÈÑÑ~{É{VÑÌ³Ñ³ÉÜÜÌ¨{ÇV³i¨×ÈoÊ³iØ ÜÜÒÙÑØ³ È¨ÑÍ~ÌiTÑ{ÐÌ.³Ê¨{ÂiØ

Mια αναδρομή σε έξι
βασικούς σταθμούς
των τελευταίων
δέκα ετών.
ÓËÚÕÔÇØÞÎÍÄÚÎÝ§ÔÚÇÓÇØ¦ÍÏÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÔÁÇÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝßÖÄÚÕÔÕßÑ¦ÇÖÇÊÂÓÕ
ÓËÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÚÕß© ÚÎÝ
§ÑÇÏÚÕß©ÇÙÏÑÄÝÙÑÕÖÄÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÇÖÇÊÂÓÕß
ÂÚÇÔÎËÌÇØÓÕÍÂÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝ
ÖÕßËÃÞËÍÃÔËÏÙÚÏÝ©ÑÚÜÈØÃÕß
ÙÚÎÆÔÕÊÕ ÕØßÌÂÝÑÇÏÇÑÕÒÕÆÛÜÝÎÕÓÇÒÂÓËÚ¦ÈÇÙÎÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÙËËÛÔÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÇÖÇÊÂÓÕßÁÌËØËËÏÝÖÁØÇÝÕÓÇ-

ΑΡΘΡΟ
Του ΑΝΤΡΟΥ Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Κλιματική αλλαγή και Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η

νέα πρόεδρος ÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝ©ÆØÙÕßÒÇ
ÌÕÔÔÚËØ¦ÏËÔÖÇØÕßÙÃÇÙËÖØÄÙÌÇÚÇÚÕÔÕÊÏÑÄÞ¦ØÚÎÍÏÇÓÏÇßØÜÖÇáÑÂØ¦ÙÏÔÎ
ßÓÌÜÔÃÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÝÓ¦ÒÏÙÚÇÑÇÏ
ÙÞËÚÏÑÄ¦ØÛØÕÙÚÕÔÁÔÚßÖÕ¬ÆÖÕ
ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÁÑÇÔËÒÄÍÕÍÏÇÚÇ
Ê¦ÙÎÖÕßÑÇÃÍÕÔÚÇÏÇÖÄÚÎÔÓËØÏÑÂÓÁÞØÏÚÎÔßÙÚØÇÒÃÇÑÇÏÚÏÝ
ËØÂÓÕßÝÖÕßËÐÇÖÒ×ÔÕÔÚÇÏÙÚÎÔ
ÌØÏÑÂÑÇÏÙÚÎÔÙÃÇËÔÊÃÙÚÇÙËÓ¦ÒÏÙÚÇÔÇÇÔÇÌËØÛËÃÑÇÏÙÚÎÔ
¦ÔÕÊÕÚÎÝÙÚ¦ÛÓÎÝÚÎÝÛ¦ÒÇÙÙÇÝ
ÖÕßÇÖËÏÒËÃËßØÜÖÇáÑÁÝÖÄÒËÏÝÑÇÏ
ÔÎÙÏ¦ÚÕßÏØÎÔÏÑÕÆ
¥ÙÚÄÙÕÑÇÓÃÇÇÔÇÌÕØ¦ÊËÔ
ÁÍÏÔËÍÏÇÚÕßÝÑÒÏÓÇÚÏÑÕÆÝÖØÄÙÌßÍËÝ®ÙÚÎÔÌØÏÑÂÕÏÕÖÕÃÕÏ
ÇÔÇÍÑ¦àÕÔÚÇÏÔÇËÍÑÇÚÇÒËÃÉÕßÔ
ÚÏÝÞ×ØËÝÚÕßÝÒÄÍÜÚÜÔÖÒÎÓÓßØ×ÔÇÒÒ¦ÑÇÏËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÝÚÕßÌßÙÏÑÕÆÖÒÕÆÚÕß
ÚÎÝÎÖËÃØÕßÇÖÄÚÏÝËÐÕØÆÐËÏÝÑÇÏ
ÚÎÔÇÖÕÉÃÒÜÙÎÊÇÙ×ÔÕÒÆÙÜÙÚ¦ÓÃÒÎÙËËÑÚËÔ×ÝÍÏÇÚÎÓËÃÜÙÎ
ÚÜÔËÑÖÕÓÖ×ÔØÆÖÜÔÑÇÏÚÜÔÇËØÃÜÔÚÕßÛËØÓÕÑÎÖÃÕßÑÇÏÚÕß¦ÔÛØÇÑÇÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝÁÚÙÏÔÁËÝ
ÖØ¦ÙÏÔËÝÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÑÇÏÚÎÔ
ÖØÕ×ÛÎÙÎÚÜÔÑÇÛÇØ×ÔÚËÞÔÕÒÕÍÏ×ÔÑßØÃÇÌÕÔÔÚËØ¦ÏËÔ
ÄÓÜÝÖÇØÁÒËÏÉËÔÇÇÔÇÌËØÛËÃÙÚÇ
ÓËÍ¦ÒÕßÑßÈÏÙÓÕÆÇßÚÕÑÃÔÎÚÇ
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ßÖÕÍØ¦ÉËÏÑÇÏÔÇÙËÈÇÙÚËÃÕÇÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝÇÒÒ¦ÑÇÏ¦ÒÒËÝ
ÓËÍ¦ÒËÝÞ×ØËÝØßÖÇÔÚÁÝ
ÞËÚÏÑ¦ÓËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÏÝÊÏÇÊÎÒ×ÙËÏÝÚÜÔÔÁÜÔÙÚÎÔßØ×ÖÎÍÏÇ
ÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÕßÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝ
ÖËØÏÕØÃÙÚÎÑËÓÄÔÕÔÇÊÎÒ×ÙËÏÄÚÏ
ÓÏÑØÕÃÑÇÏÓËÍ¦ÒÕÏàÎÚÕÆÔÇÔ¦ÒÎÉÎÊØ¦ÙÎÝÍÏÇÚÕÑÒÃÓÇÇÒÒ¦àÕÔÚÇÝÚÕÔÚØÄÖÕàÜÂÝÚÕßÝ©ÏÔÁÕÏ
ËÃÔÇÏÄÓÜÝÕÏÖØ×ÚÕÏÖÕßÇÔÎÙßÞÕÆÔÍÏÇÚÎÔÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂÑÇÏ
ÚÎÔÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑÂÑÇÚÇÙÚØÕÌÂ
ÇÌÕÆÍÔÜØÃàÕßÔÖÕÒÆÑÇÒ¦ÄÚÏÓÁÞØÏÚÕÕÖÒÇÔÂÚÎÝÓÇÝÇÔÊËÔ
Ò¦ÈÕßÓËÊØÇÙÚÏÑ¦ÓÁÚØÇÛÇÁÞËÏ
ÂÊÎÑÇÚÇÙÚØÇÌËÃÑÇÏßÖËØÛËØÓÇÛËÃÖÇØÄÒÎÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂÌÏÒÕÊÕÐÃÇÄÚÏÎßØ×ÖÎÓÁÞØÏÚÄÚËÛÇ
ÑÇÚÇÙÚËÃÎÖØ×ÚÎÖÇÍÑÄÙÓÏÇÑÒÏÓÇÚÏÑ¦ÕßÊÁÚËØÎÂÖËÏØÕÝ
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ÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÖËØÏÖÁÚËÏÇÝÇÒÒ¦
ÎÇÖÇØÞÂÔÁÇÝÙÌÕÊØÄÚËØÎÝÊÃÔÎÝÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÇßÚÇÖ¦ÚÎ®
ÖÜÝÚÇÓÔÎÓÄÔÏÇÛÇÚËÒËÏ×ÙÕßÔ
ÓËÁÔÇÔÔÄÓÕÑÇÏÁÔÇ¦ØÛØÕ®ÇÖÕÊËÃÞÛÎÑËÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÂÍÏÇÚÎÞ×ØÇÒÒ¦ÊÇ¦ÍÍÏÐËÚÕÞËÃÒÕÝÚÎÝ
ÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÝÁÞÕÔÚÇÝÙÚÕÚÏÓÄÔÏ
ÚÕÔ¦ÖËÏØÕÚÄÚËÒÁÐÎ¬ÙÃÖØÇÑÇÏ
ßÖÕßØÍÄ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÚÕÔÇÓÌÏÒËÍÄÓËÔÕÏ¦ÔÎÇØÕßÌ¦ÑÎ
Το δημοψήφισμα:ÚÏÝÕßÔÃÕßÕ
Ñ¬ÙÃÖØÇÝÇÌÕÆÊËÔÖÁÚßÞËÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÕßÝÊÇÔËÏÙÚÁÝÖØÕÑÂØßÐËÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇÍÏÇÚÏÝÕßÒÃÕß

ÚÕÖØ×ÚÕÓËÚ¦ÚÕ ÓËËØ×ÚÎÓÇ
ÇÔÖØÁÖËÏÔÇÍÃÔÕßÔÇÖÕÊËÑÚÕÃÕÏ
ÄØÕÏÚÜÔÊÇÔËÏÙÚ×ÔÔÇÝÖØÜÚÕÌÇÔÂÝÊÏÞÇÙÓÄÝÐËÑÏÔ¦ÙËÄÒÎÚÎ
Þ×ØÇÓËÚÇÐÆÚÜÔßÖÕÙÚÎØÏÑÚ×Ô
ÚÕßÔÇÏ®ÑÇÏÚÕßÄÞÏ®ÕÊÎÍ×ÔÚÇÝ
ÙËÚØÕÓËØÂÖÄÒÜÙÎÖÕßËÔÏÙÞÆËÚÇÏÇÖÄÚÏÝÑÒËÏÙÚÁÝÚØ¦ÖËàËÝ¬Õ
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÕßÊÎÓÕÉÎÌÃÙÓÇÚÕÝ
ËÃÔÇÏÙÇØÜÚÏÑ¦ßÖÁØÚÕßÄÞÏ®ÓË
 ÓËÚÕÔÒÁÐÎ¬ÙÃÖØÇÔÇ
ÇÍÔÕËÃÚËÒÏÑ¦ÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÑÇÏ
ÔÇÙßÔÛÎÑÕÒÕÍËÃ®ÓËÚÕßÝÊÇÔËÏÙÚÁÝ¡ËÚ¦ÚÎÔÉÂÌÏÙÎÚÕßÚØÃÚÕßÓÔÎÓÕÔÃÕßÑÇÏÚÎÊÏ¦ÙÖÇÙÎ
ÚÕß±ªÕÑ¬ÙÃÖØÇÝÕÊÎÍËÃ
ÚÎÞ×ØÇÙËÖØÄÜØËÝËÑÒÕÍÁÝÖÕß
ÚÕßÊÃÔÕßÔÓÃÇÇÑÄÓÇËßÑÇÏØÃÇ
ÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÖÕßÇÑÕÒÕÆÛÎÙË
ÕÚÄÚËÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝËÌ¦ØÓÕÙË
ÓÏÇÚËÒËÃÜÝÇÔÚÃÛËÚÎÖÕÒÏÚÏÑÂÖÕß
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ÖÏÙÚ¦®ÑÇÏÓËÓÏÇÙÑÒÎØÂÖÕÒÏÚÏÑÂ
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22

O

ΚΟΣ Μ ΟΣ

 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2019

Διχάζουν τη Γαλλία
τα αυτόματα ταμεία
σε σούπερ μάρκετ
Απειλείται η κυριακάτικη αργία
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Οι επιδιώξεις της Βρετανίας και της Ε.Ε. – Τα «χαρτιά» των δύο πλευρών
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¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔÁÞËÏÊËÙÓËßÛËÃ
ÄÚÏÎØËÚÇÔÃÇÛÇÁÞËÏÑÒËÃÙËÏ
ËÓÖÕØÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎ©ÏÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÍÏÇÚÎÔËÓÖÕØÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇÑÇÏÚÎÓËÒÒÕÔÚÏÑÂÙÞÁÙÎÚÜÔ
ÊÆÕÓËØ×ÔÐËÑÏÔÕÆÔÚÕÖØÕÙËÞÁÝ
ÊËÑÇÖËÔÛÂÓËØÕÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÓË
ÞØÕÔÕÊÏ¦ÍØÇÓÓÇÖÕßÁÞËÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚËÃËÐÜÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÇÌÕÆ
ÖÕÚÁÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÜÔËÓÖÕØÏÑ×ÔÙßÓÌÜÔÏ×ÔÊËÔÂÚÇÔÇØÑËÚÕÃ
ÁÔÚËÑÇÓÂÔËÝ
ÇÓÃÇÇÖÄÚÏÝÊÆÕÖÒËßØÁÝÊËÔ
ËÖÏÛßÓËÃÔÇßÖ¦ØÐÕßÔÊßÙÓËÔËÃÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÇÒÒ¦ÕÏ
ÙÚÄÞÕÏÚÕßÝÇÖÕÑÒÃÔÕßÔÑÇÏÁÚÙÏÕ
ÑÃÔÊßÔÕÝÖÇØ¦ÖÒËßØÜÔÙßÔËÖËÏ×Ô
ËÃÔÇÏÇÖÕÒÆÚÜÝßÖÇØÑÚÄÝßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÛÇËÖÏÞËÏØÂÙËÏÔÇ
ÑØÇÚÂÙËÏÚÎØËÚÇÔÃÇÑÕÔÚ¦ÙÚÕ
ËßØÜÖÇáÑÄÑÇÔÕÔÏÙÚÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕ
ËÔ×ÎØËÚÇÔÃÇßÖÄÚÕÔ¡ÖÄØÏÝ
¬àÄÔÙÕÔÛÇËÖÏÞËÏØÂÙËÏÔÇÇÖÕÓÇÑØßÔÛËÃÇÖÄÚÕËßØÜÖÇáÑÄÑËÑÚÎÓÁÔÕ×ÙÚËÔÇÊÏËßÑÕÒÆÔËÏÚÎ
ÙÆÔÇÉÎËÓÖÕØÏÑÂÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÓË
ÚÏÝ¬ÇàÎÚÂÓÇÚÇËÓÖÕØÏÑÂÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝÁÞÕßÔÜÙÚÄÙÕÖØÇÑÚÏÑÁÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÙßÔÁÖËÏËÝ
Ô¦ÒßÙÎÚÕßÔÙÚÏÚÕÆÚÕßØËßÔÇÝÎÓÄÙÏÇÝÕÒÏÚÏÑÂÝ0779
ÚÎÔÕÖÕÃÇÊÎÓÕÙÏËÆÕßÔÕÏ;PTLZ
ÚÕßÕÔÊÃÔÕßÙßÓÖËØÇÃÔËÏÄÚÏÕÏ
ÖËØÏÕÞÁÝÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÖÕßÊÏÇÑÏÔÊßÔËÆÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÎÇÖÕÞ×ØÎÙÎÚÕß
ÔÜÓÁÔÕßÇÙÏÒËÃÕßÛÁÙËÏÖØÕÙÑÄÓÓÇÚÇÙÚÕËÓÖÄØÏÕØËÚÇÔÃÇÝËÃÔÇÏÕÏÃÊÏËÝÖËØÏÕÞÁÝÖÕß
ÖÁØÇÙÇÔÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÌÁÚÕÝ
ÙÚÇÞÁØÏÇÚÜÔßÔÚÎØÎÚÏÑ×Ô¡Ë
ÒÃÍÇÒÄÍÏÇÕ¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔÛÇ
ÖØÁÖËÏÔÇËÖÏÒÁÐËÏÇÔÛÇÈÒ¦ÉËÏ
ÂÄÞÏÇßÚÕÆÝÖÕßÚÕÔÉÂÌÏÙÇÔ
©Ï;PTLZÇÔÇÌÁØÕßÔÚÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÎÝÑÕÏÒ¦ÊÇÝ¬ÏÝÑÇÚ¦
ÓÂÑÕÝÚÎÝÕÖÕÃÇÝÁÞÕßÔÙßÍÑËÔÚØÜÛËÃÞÎÓÏÑÁÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÚÜÔ
ÕÖÕÃÜÔÕÏËÚÂÙÏËÝËÐÇÍÜÍÁÝÇÔÁØ-

ÞÕÔÚÇÏÙËÊÏÙÙÚËØÒÃÔËÝÓËÑÆØÏÕËÓÖÕØÏÑÄËÚÇÃØÕÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÖÇØÇÍÜÍÂßÖÄÑËÏÚÇÏ
ÙÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂÕÊÎÍÃÇ9,(*/
ÚÎÔÕÊÎÍÃÇÙÚÇÛÓÄÍÏÇÚÕÔÖËØÏÕØÏÙÓÄÚÎÝÞÎÓÏÑÂÝØÆÖÇÔÙÎÝÑÇÏ
ÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÎÝÊÎÓÄÙÏÇÝßÍËÃÇÝÔÎËÓÖÕØÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇ
ÕÔÊÃÔÕßÓËÃÔËÏÙÚÕÔËÒ¦ÞÏÙÚÕ
ÑÕÏÔÄÖÇØÕÔÕÓÇÙÚÂÄÖÜÝàÎÚËÃ
Õ¬àÄÔÙÕÔÎ9,(*/ÛÇÖ¦ÉËÏÔÇ
ÏÙÞÆËÏÍÏÇÚÎØËÚÇÔÃÇÇÖÄÚÎÔ
ÎÇÔÕßÇØÃÕß¬ÕÚÏÛÇÙßÓÈËÃÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇËÃÔÇÏÁÔÇÓËÍ¦ÒÕ
ËØ×ÚÎÓÇ!ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔ¬àÄÔÙÕÔÎØËÚÇÔÃÇÛÇÍÃÔËÏÖÏÕËßÁÒÏÑÚÎ®ÑÇÏÎÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÛÇÇÔÁÈËÏËÌÄÙÕÔÛÇÇÖÇÒÒÇÍÕÆÔÇÖÄÚÎÔßÖÕÞØÁÜÙÎÚÂØÎÙÎÝßÉÎÒ×ÔÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑ×ÔÖØÕÚÆÖÜÔÑÇÏÖØÕÚÆÖÜÔ
ÖÕßÇÌÕØÕÆÔÚÎÔßÍËÃÇ

Οι κίνδυνοι
ßÚÄÖÁØÇÇÖÄÚÏÝÖØÕÌÇÔËÃÝ
ÙßÔÁÖËÏËÝÍÏÇÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÛÇ
ËÃÔÇÏÓÏÑØÂÖÇØÎÍÕØÏ¦ÍÏÇÄÙÕßÝ
ÓÖÕØËÃÔÇÞ¦ÙÕßÔÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÝ
ÇÔÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔ
ËÓÖÄÊÏÇÙÚÎÊÏ¦ÛËÙÎÚÜÔÖØÕáÄÔÚÜÔÚÕßÝÙÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂÇÍÕ-

Η «έξοδος» θα γίνει
στις 31 Ιανουαρίου 2020,
αλλά η κρίσιμη ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου της ίδιας χρονιάς,
όταν θα πρέπει
να είναι έτοιμη
η εμπορική συμφωνία.

Ø¦ÑÇÏÇÖÕÌÇÙÃÙÕßÔÔÇÓËÚËÍÑÇÚÇÙÚÇÛÕÆÔÙËËßØÜÖÇáÑÄÁÊÇÌÕÝ
ÖÄÚÎÙÑÕÖÏ¦ÚÜÔßØÜÖÇÃÜÔ
ÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×ÔÕÑÃÔÊßÔÕÝËÃÔÇÏÔÇ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛËÃÎËÓÖÕØÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÎØËÚÇÔÃÇÜÝÓÕÞÒÄÝ
ÍÏÇÔÇÞÇÒÇØ×ÙÕßÔÚÇÖØÄÚßÖÇ
ÙËÕÒÄÑÒÎØÎÚÎÔËÖÏÚØÁÖÕÔÚÇÝÙÚÎÈ¦ÙÎÑ¦ÖÕÏÕßÖÕÒÏÚÏÑÕÆ
ÙßÓÈÏÈÇÙÓÕÆÚÎÔËÃÙÕÊÕÙÚÎÔ
ÈØËÚÇÔÏÑ×ÔÖØÕáÄÔÚÜÔÖÕßÛÇ
ÇÔÚÇÍÜÔÃàÕÔÚÇÏÓËÇÛÁÓÏÚÕÚØÄÖÕ
ÚÇËßØÜÖÇáÑ¦ÜÛ×ÔÚÇÝÑÇÏÚÇËßØÜÖÇáÑ¦ÖØÄÚßÖÇÖØÕÝÚÇÑ¦ÚÜ
¬ÃÖÕÚÇÚÁÚÕÏÕÊËÔÛÇÙßÓÈËÃ
ÇÔÊËÔÚÕËÖÏÚØÁÉËÏÎÇÌÕÆ
ÚÕÙÞËÚÏÑÄÓÁÍËÛÕÝÚÜÔ®ËÃÔÇÏÙßÔÚØÏÖÚÏÑ¦ÓËÍÇÒÆÚËØÕÇÖÄ
ÇßÚÄÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝ©ÏËÐÇÍÜÍÁÝ
ÖØÕÝÚÎÔÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÕ 
ÚÜÔÈØËÚÇÔÏÑ×ÔËÐÇÍÜÍ×ÔËÔ×ÕÏ
ËÐÇÍÜÍÁÝÖØÕÝÚÎØËÚÇÔÃÇÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÕ ÚÜÔËÐÇÍÜÍ×ÔÚÎÝ
ßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝ¢ßÙÏÑ¦ÕÏ
ËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÓÏÇÝÑÇÑÂÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÊÏÇÌÁØÕßÔÇÖÄÑÒ¦ÊÕÙËÑÒ¦ÊÕ
ÑÇÏÇÖÄÞ×ØÇÙËÞ×ØÇÊÏÇÌÕØÁÝ
ÖÕßÎØËÚÇÔÃÇÛÇÖØÕÙÖÇÛÂÙËÏ
ÔÇËÑÓËÚÇÒÒËßÛËÃËÖÏÞËÏØ×ÔÚÇÝ
ÔÇÊÏÞ¦ÙËÏÚÎÔÙÚÕÔÔÁÕÍÆØÕÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔ¶Ñ¦ÚÏÙÚÕ
ÕÖÕÃÕÇÖÁÚßÞËÕÏÑÚØ¦ÁÜÝÚ×ØÇ
ÏÙËØÞÄÓËÔÎÙÚÎÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÎÁÞËÏÊÆÕßÖËØÄÖÒÇ®
ÚÇÕÖÕÃÇÓÖÕØÕÆÔÔÇÖÒÂÐÕßÔÇÔ¦
Ö¦ÙÇÙÚÏÍÓÂÓËÑÇÃØÏÕÚØÄÖÕÚÇ
ÈØËÚÇÔÏÑ¦ÙßÓÌÁØÕÔÚÇØÄÑËÏÚÇÏ
ÍÏÇÚÎÔ¦ÊËÏÇÖØÄÙÈÇÙÎÝÙÚÏÝËßØÜÖÇáÑÁÝÇÍÕØÁÝÖÕßËÃÔÇÏÇÖÕÒÆÚÜÝÇÔÇÍÑÇÃÇÍÏÇÚÕÃÚÏÚÕßÕÔÊÃÔÕßÇÖÇÏÚËÃÚÇÏÖÏÙÚÕÖÕÏÎÚÏÑÄ
ÏÙÕÊßÔÇÓÃÇÝ®ÚÜÔØßÛÓÏÙÚÏÑ×Ô
ÑÇÔÕÔÏÙÓ×ÔØËÚÇÔÃÇÝÚÕ
ÕÖÕÃÕÎÓÖÕØËÃÔÇÇÌÇÏØÁÙËÏ
ÇÔ¦Ö¦ÙÇÙÚÏÍÓÂÓËÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎ-

Η... ερωτική επιστολή του Τίμερμανς
Aπό το τέλος ³iØÈÐKËiØ È¨ÑÍ~ÊØ iØw¨É³ÑËÑØÙÉ
ÚÑÐ¨ÖÉÑÑÈ{ÒÇÉ{Ð{ÑÉ¨³{~ÊÉ{³ÜÊtå×ÑËÑ³É
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ÉËÐÑ³ÉÒ³ÑÉÙ~Ñ{ÚÑÑØÉ¨{ÐÓÈÐÉuV~Ñ³ÑÜÊoÉ{
REUTERS

ÙÎËÔÄÝÓÎÔÄÝÑÇÏÍÏÇÚÎÔ¦ÊËÏÇ
ÓËÚÇÌÕØ¦ÝÊËÊÕÓÁÔÜÔÚÇÕÖÕÃÇ
ËÃÔÇÏÇÖÇØÇÃÚÎÚÇÍÏÇÚÎÔÕÒÕÑÒÂØÜÙÎÙËÏØ¦ÝÞØÎÓÇÚÏÙÚÎØÏÇÑ×Ô
ÑÇÏËÓÖÕØÏÑ×ÔÙßÔÇÒÒÇÍ×Ô
ÃÔÇÏÕÏÊÆÕÓËÍ¦ÒÕÏÓÕÞÒÕÃ
ÖÕßÁÞËÏÙÚÎÊÏ¦ÛËÙÂÚÎÝÎ®
ËÃÖËÙÚÕßÝ¬PTLZÇÔ×ÚËØÎÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÂÖÎÍÂÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝ¬Õ
ÇÔÛÇÛËÜØÂÙÕßÓËËÖÇØÑÂÚÇÈØËÚÇÔÏÑ¦ÖØÄÚßÖÇÍÏÇÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÜÔÊËÊÕÓÁÔÜÔÑÇÏÍÏÇÚÕÔ
ÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÄÚÕÓÁÇËÃÔÇÏ
Ñ¦ÚÏÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏßÖÄÚÕÔ¦ÓËÙÕ
ÁÒËÍÞÄÓÇÝÃÔÇÏÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÖÕß
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÔÇÙÚØÇÌÕÆÔÇÔ¦
Ö¦ÙÇÙÚÏÍÓÂÑÇÏÔÇÙßÔÊËÛÕÆÔ
ÓËÚÎÔËßØÆÚËØÎÖØÄÕÊÕÚÜÔÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔ®ÖØÕÙÁÛËÙËÕ
ÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÝ
¬ÕÚØÃÚÕÇÚÕÆ®ÚÎÝÙÚÎÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎËÃÔÇÏÎÖÃËÙÎÞØÄÔÕßÖÕßÁÞËÏËÖÏÈ¦ÒËÏÙÚÕÔËÇßÚÄ
ÚÎÝÎÈØËÚÇÔÏÑÂÖÒËßØ¦ÑÒËÍÓÁÔÕÝÓËÚÕÙÆÔÛÎÓÇ.L[)YL_P[
KVUL®ßÒÕÖÕÏÕÆÓËÚÕ)YL_P[Õ
¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔÁÞËÏÇßÚÕÊËÙÓËßÛËÃÙÚÎÔÎÓËØÕÓÎÔÃÇÚÎÝÎÝËÑËÓÈØÃÕßÑ¦ÚÏÖÕßÛÇÚÕÔ
ßÖÕÞØË×ÙËÏËÃÚËÔÇÇÖÕÊËÞÛËÃÓÏÇ
ÙßÓÌÜÔÃÇÖÕÒÆÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÇÖÄ
ÇßÚÂÖÕßßÖÄÙÞËÚÇÏÙÚÎÔÖØ¦ÐÎ
ÑØÇÚ×ÔÚÇÝÚÎØËÚÇÔÃÇÖÕÒÆÖÏÕ
ÑÕÔÚ¦ÙÚÎÔËÃÚËÔÇÓËÚÇÛÁÙËÏÇÑÄÓÎÓÇÑØÆÚËØÇÚÕÔÞØÕÔÏÑÄÕØÃàÕÔÚÇÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝÇÖÕÞ×ØÎÙÎÝ

Τα «ατού» του Λονδίνου
¬ÇÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÚÏÑ¦ÞÇØÚÏ¦
ÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝËÃÔÇÏÒÏÍÄÚËØÇ¬Õ
ÈÇÙÏÑÄÚËØÕÏÊÃÜÝÙÚÎÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÓËÚÎËØÓÇÔÃÇËÃÔÇÏ
ÎÇÓÕÏÈÇÃÇËÐÇÙÌÇÒÏÙÓÁÔÎÑÇÚÇÙÚØÕÌÂ®ÖÕßÛÇÖØÕÑÆÉËÏÙË
ÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßßÖ¦ØÐÕßÔÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÑÇÏÑÇÛßÙÚËØÂÙËÏÝÙÚÏÝ
ÖÕÒÆÖÒÕÑËÝÊÏÇÙßÔÕØÏÇÑÁÝÇÒßÙÃÊËÝËÌÕÊÏÇÙÓÕÆÚÎÝÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÖÏÖÒÁÕÔÚÕÕÔÊÃÔÕ
ÓÖÕØËÃÔÇÖÏÁÙËÏÚÎÇÒÒÃÇÚÎÔ
©ÒÒÇÔÊÃÇÚÕÁÒÍÏÕÑÇÏÚÎÇÔÃÇ
ÓËÓÕÞÒÄÚÎÔÇÒÏËÃÇÇÖÕÑÒËÃÕÔÚÇÝ
ÚÎÔÖØÄÙÈÇÙÎÇÒÏËßÚÏÑ×ÔÙÑÇÌ×ÔÇÖÄÚÎÔÙÚÎÈØËÚÇÔÏÑÂ
©ÖÕßËÃÔÇÏÎÖÁÓÖÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÙÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÚÏÝÇÔÕßÇØÃÕßÛÇËÑÊÕÛËÃ
ÎÇÖÄÌÇÙÎÚÕßÊÏÇàßÍÃÕßÇÒÒ¦ÕÏ
ÙÆàßÍÕÏÛÇÙßÔËÞÃÙÕßÔÔÇàÕßÔ
ÙÚÕÃÊÏÕÙÖÃÚÏÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÄÓËÔÕÏÚÕßÝÄØÕßÝÚÎÝÓËÒÒÕÔÚÏÑÂÝÞÜØÏÙÚÂÝàÜÂÝÚÕßÝÓËÚÎÔ
ËÒÖÃÊÇÄÚÏÛÇÁÞÕßÔÑÇÚÇÒÂÐËÏÙË
ÓÏÇÒÆÙÎÓÁÙÇÙËÓÂÔËÝÑÇÏÞÜØÃÝÔÇÈÍÕßÔÚÇÓËÍ¦ÒÇÓÇÞÇÃØÏÇ

Ανατροπή ÙÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÚÜÔÒÏÇÔÏÑ×ÔÖÜÒÂÙËÜÔÁÞËÏÖØÕÑÇÒÁÙËÏÎËÐ¦ÖÒÜÙÎÇßÚÄÓÇÚÜÔ
ÚÇÓËÃÜÔÙÚÇÍÇÒÒÏÑ¦ÙÕÆÖËØ
Ó¦ØÑËÚÊÃÔÕÔÚÇÝÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÙÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÔÇÇÖÕÌÆÍÕßÔÚÎÔÇßÙÚÎØÂÇÖÇÍÄØËßÙÎ
ÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÓËÚ¦ÚÕÓËÙÎÓÁØÏÚÎÝ ßØÏÇÑÂÝ
ËÏÙÇÍÜÍÂÇßÚÄÓÇÚÜÔÚÇÓËÃÜÔÖÕßÊËÔÇÖÇÏÚÕÆÔÚÎÔ
ÖÇØÕßÙÃÇÌßÙÏÑ×ÔÖØÕÙ×ÖÜÔ
ÍÏÇÚÎÔÖÒÎØÜÓÂÚÜÔÇÍÕØ×Ô
ÖØÕÑÇÒËÃÚÎÔÕØÍÂÚÜÔÙßÔÊÏÑ¦ÚÜÔ©ÏÙßÔÊÏÑÇÒÏÙÚÁÝËÖÏÓÁÔÕßÔÄÚÏÎËÏÙÇÍÜÍÂÚÜÔ
ÙßÙÑËß×ÔÇßÚ×ÔÇÖËÏÒËÃÚÕÔ
ÍÇÒÒÏÑÄÚØÄÖÕàÜÂÝÑÇÏÖØÕÓÎÔÆËÏÚÎÔÇÖ×ÒËÏÇÞÏÒÏ¦ÊÜÔ
ÛÁÙËÜÔËØÍÇÙÃÇÝ
©Ï ßØÏÇÑÁÝËÃÔÇÏÏËØÁÝÔ
ÚÇÇßÚÄÓÇÚÇÚÇÓËÃÇËÖÏÑØÇÚÂÙÕßÔÕÏËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÛÇËÃÔÇÏ
ÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÁÝÍÏÇÚÕßÝËØÍÇàÄÓËÔÕßÝ®ÒÁËÏÕÇÚØÃÝ©ÈÏÔÁËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕßÙßÔÊÏÑ¦ÚÕß
*.;ÙÚÎÔÖÄÒÎÔàÁÚÎÝÊßÚÏÑÂÝÇÒÒÃÇÝ¬ÕÔÆÍÕßÙÚÕ
ÕÄÓÏÒÕÝ*HZPUVÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÝÄÓÏÒÕÝÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚÙÚÎ
Þ×ØÇßÏÕÛÁÚÎÙËÊÕÑÏÓÇÙÚÏÑ¦
ÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔ
ÚÕßÚÏÝ ßØÏÇÑÁÝÓËÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑÂÞØÂÙÎÇßÚÄÓÇÚÜÔÚÇÓËÃÜÔÖØÕÑÇÒ×ÔÚÇÝÚÏÝÁÔÚÕÔËÝ
ÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÙßÔÊÏÑÇÒÏÙÚ×Ô
¬ÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÕ
ÄÓÏÒÕÝËÐÄØÍÏÙËËÑÔÁÕßÚÎÔ
ÑÕÏÔÂÍÔ×ÓÎÓËÚÎÔÇÖÄÌÇÙÂ
ÚÕßÔÇÊÏÇÚÎØÂÙËÏÇÔÕÏÑÚ¦ÚÇ
ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚ¦ÚÕßÚÎÔÎÓÁØÇ
ÚÜÔ²ØÏÙÚÕßÍÁÔÔÜÔÞ¦ØÎÙÚÇ
ÇßÚÄÓÇÚÇÚÇÓËÃÇ
¬ÕÔÊØÄÓÕÍÏÇÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇ
ÚÜÔÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔÚÏÝ ßØÏÇÑÁÝËÃÞËÇÔÕÃÐËÏÕÙÎÓËØÏÔÄÝ
ÖØÄËÊØÕÝÓÇÔÕßÁÒ¡ÇÑØÄÔ
ÚÕËÔÄÙÜÂÚÇÔÇÑÄÓÎ
ßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÚÎÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝ ÚÕß ÖØÕÁÊØÕß
©Ò¦ÔÚÞÇÒÇØ×ÔÕÔÚÇÝÚÇÜØ¦ØÏÇÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ
ÚÎÝÖØÜÚËÆÕßÙÇÝÑÇÏÙË¦ÒÒËÝÚÕßØÏÙÚÏÑÁÝÖËØÏÕÞÁÝÙË
ÓÏÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÄÔÜÙÎÝÚÎÝ

ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ©ÑÄÙÓÕÝÇÒÒ¦àËÏÑÇÏÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÕÆÓÇÙÚË
ÙËÏÊÏÇÃÚËØÇÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄ
ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ¬ÕÔÚËØÔËÚÊËÔ
ÁÞËÏÙÆÔÕØÇÑÇÏÖØÁÖËÏÁÚÙÏ
ÔÇÖØÕÙÇØÓÕÙÛÕÆÓËÙÚÏÝÔÁËÝ
ÙßÔÛÂÑËÝ®ÒÁËÏÕËÓÖÇÙÚÏÁÔ
ÕØÇÔÚÄÊÏËßÛßÔÚÂÝÓ¦ØÑËÚÏÔÍÑÚÕßÕÓÃÒÕß*HZPUVÚÕ
ÑÇÚ¦ÙÚÎÓÇÚÕßÔàÁÖÕßÇÖÇÙÞÕÒËÃËØÍÇàÄÓËÔÕßÝÙË
ßÖÕÈÇÛÓÏÙÓÁÔÎÙßÔÕÏÑÃÇÚÎÝ
ÖÄÒÎÝÙÚÏÝÄÞÛËÝÚÕßÃÍÎØÇ
ÕÏ ßÖ¦ÒÒÎÒÕÏ ÙÞÕÒ¦ÔË ÙÚÏÝ
ÚÏÝ ßØÏÇÑÁÝ©ÏÖÜÒÂÙËÏÝÄÓÜÝÙßÔËÞÃàÕÔÚÇÏÞ¦ØÎÙÚÇÇßÚÄÓÇÚÇÚÇÓËÃÇÑÇÏ
ÙÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÇÔÊØ×ÔÏÊÏÜÚÏÑÂÝËÚÇÏØËÃÇÝÇÙÌÇÒËÃÇÝÖÕß
ÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ
ÖÒÎØÜÓÂÝÚÜÔÖØÕáÄÔÚÜÔÇÖÄ
ÚÕßÝÖËÒ¦ÚËÝÞÜØÃÝÔÇÖÇØËÓÈÇÃÔÕßÔÙËÇßÚÂ
¬ÎÔÖØ×ÚÎ ßØÏÇÑÂÚÕßßÍÕÆÙÚÕßÓÁÒÎÙßÔÊÏÑ¦ÚÜÔÑÇÏ
 ÃÚØÏÔÇÏÒÁÑÇ®ÙßÍÑËÔÚØ×ÛÎÑÇÔÁÐÜÇÖÄÚÕÑÇÚ¦ÙÚÎÓÇ
ÚÕßÔàÁÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÐÁÌßÍË
ÇÖÄÚÕÔÁÒËÍÞÕÒÃÍÎ×ØÇÇØÍÄÚËØÇÄÚÇÔÊÏÇÊÎÒÜÚÁÝËÏÙÁÈÇÒÇÔÙÚÕÑÇÚ¦ÙÚÎÓÇÖËÚ×ÔÚÇÝ
ÒÇÞÇÔÏÑ¦ÙÚÕßÝÊÏÇÊØÄÓÕßÝÑÇÏ
ßÈØÃàÕÔÚÇÝÖËÒ¦ÚËÝÕÏÕÖÕÃÕÏ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÙÇÔÚÇÇßÚÄÓÇÚÇÚÇÓËÃÇ¬ÇÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚ
ÓËÇßÚÄÓÇÚÇÚÇÓËÃÇÑËØÊÃàÕßÔ
ÁÊÇÌÕÝÙËÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕÑÇÛ×ÝÕÖËØÏÕØÏÙÓÄÝÚÕßÓÏÙÛÕÒÕÍÏÑÕÆÑÄÙÚÕßÝÑÇÏÚÕßÞØÄÔÕß
ÖÒÎØÜÓÂÝÇÖÕÚËÒÕÆÔÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚËÝÚÜÔÒÏÇÔÕÖÜÒÎÚ×Ô
ÞØÕÔÎÚÇÓÃÇÝÇÒÏÞ¦
ÑËÚÙ¦ÏÚÙÇËÐÁÌØÇÙËÚÎÔÇÔÎÙßÞÃÇÚÎÝÓËÚ¦ÚÕÊÕÑÏÓÇÙÚÏÑÄ¦ÔÕÏÍÓÇÚÕßÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÕÝ
*HZPUVÙÚÎÔÖÄÒÎÔàÁËÑËÃÔÎ
ÚÎÔ ßØÏÇÑÂÚÕßßÍÕÆÙÚÕß
ÇÒÏÞ¦¦ØÞÏÙËÔÇËØÍ¦àËÚÇÏ
ÙÚÕ*HZPUVÚÕßÔàÁÖØÏÔÇÖÄ
ÞØÄÔÏÇÙßÔÚÎØ×ÔÚÇÝÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÚÎÝÓËÚÕÓÏÑØÄÇßÚÄ
ËÏÙÄÊÎÓÇÇÒÏ¦ÚÕÑÇÚ¦ÙÚÎÓÇÊÏÁÛËÚËËÖÇÔÊØÜÓÁÔÇÚÇÓËÃÇÂÓËØÇÁÓËÏÔÇÔÓÄÒÏÝ
ÔÎÙßÞÕÆÓË¬ÇÓÎÞÇÔÂÓÇÚÇ
ÊËÔÈØÃÙÑÕÔÚÇÏËÊ×ÊÕÑÏÓÇÙÚÏÑ¦ÂØÛÇÔÍÏÇÔÇÓËÃÔÕßÔ®ÒÁËÏÎÇÒÏÞ¦
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Δικαίωση της Wikipedia
από την τουρκική Δικαιοσύνη
ΑΓΚΥΡΑ.ÔÚÏÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÂÑÂØßÐËÚÕÚÕßØÑÏÑÄÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÄ
ÊÏÑÇÙÚÂØÏÕÚÎÔÇÖÇÍÄØËßÙÎÚÎÝ
ÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÂÝËÍÑßÑÒÕÖÇÃÊËÏÇÝ
>PRPWLKPHÆÙÚËØÇÇÖÄÞØÄÔÏÇÇÖÇÍÄØËßÙÎÝ¬ÕÊÏÑÇÙÚÂØÏÕ
ÇÖÕÌ¦ÔÛÎÑËÄÚÏÎÇÖÇÍÄØËßÙÎ
ÖÇØÇÈÏ¦àËÏÚÎÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑ¦ÑÇÚÕÞßØÜÓÁÔÎËÒËßÛËØÃÇÚÎÝÁÑÌØÇÙÎÝËÞÛËÙÏÔÂÇÔÇÑÕÃÔÜÙÂÚÕßÚÕÃÊØßÓÇÚÎÝ>PRPWLKPH
ËÐÁÌØÇÙËÚÎÔÏÑÇÔÕÖÕÃÎÙÂÚÕß
ÍÏÇÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÑÇÏßÖÕÍØ¦ÓÓÏÙËÄÚÏËÒÖÃàËÏÎÏÙÚÕÙËÒÃÊÇ
ÚÎÝÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÂÝËÍÑßÑÒÕÖÇÃÊËÏÇÝÔÇËÃÔÇÏÙÆÔÚÕÓÇÊÏÇÛÁÙÏÓÎÖØÕÝÚÕßÝ¬ÕÆØÑÕßÝÞØÂÙÚËÝØÏÔÇØÛËÃÎÇÖÇÍÄØËßÙÎ
ÄÓÜÝÎÇÖÄÌÇÙÎÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÑÇÛÇØÕÍØÇÌËÃ¬ÕÔÖØÃÒÏÕÚÕß
Î¬ÕßØÑÃÇËÃÞËÇÖÕÑÒËÃÙËÏ
ÚÎÔÖØÄÙÈÇÙÎÙÚÎÔÏÙÚÕÙËÒÃÊÇ

ÚÎÝ>PRPWLKPHÓËÚ¦ÚÎÔ¦ØÔÎÙÎ
ÚÎÝËÍÑßÑÒÕÖÇÃÊËÏÇÝÔÇÇÌÇÏØÁÙËÏÖËØÏËÞÄÓËÔÕÖÕßÎÑßÈÁØÔÎÙÎÛËÜØÕÆÙËÖØÕÙÈÒÎÚÏÑÄ®
¬ÇÑËÃÓËÔÇÇßÚ¦ÖËØÏËÒ¦ÓÈÇÔÇÔÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÇÔÇÌÕØÁÝ
ÍÏÇÙÞÁÙËÏÝÓËÚÇÐÆÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝØÔÚÕÍ¦ÔÑÇÏÚØÕÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔÕØÍÇÔ×ÙËÜÔÙÚÎÈÄØËÏÇ
ßØÃÇÚÎÔÇÔÇÑÕÃÔÜÙÂÚÎÝÍÏÇ
ÚÎÔÇÖÇÍÄØËßÙÎÚÎÝ>PRPWLKPH
ÎÚÕßØÑÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎËÃÞËÖØÕÌÇÙÏÙÚËÃÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÎÝÊÎÓÄÙÏÇÝÚ¦ÐÎÝÑÇÏÚÎÝËÛÔÏÑÂÝ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÃÍËÝÎÓÁØËÝÓËÚ¦
ÚÎÔËÖÏÈÕÒÂÚÎÝÇÖÇÍÄØËßÙÎÝÎ
ÓÎÚØÏÑÂËÚÇÏØËÃÇÚÎÝ>PRPWLKPH
ËÃÞËÑÇÚÇÛÁÙËÏÁÔÙÚÇÙÎËÔ×ÖÏÕÔÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝ
àÎÚ×ÔÚÇÝÚÎÔÇÑÆØÜÙÎÚÎÝÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÝÇÖÄÌÇÙÎÝ
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Πολύ σκληρός για να αποσυρθεί

Ο Νετανιάχου, παρά την αμφισβήτηση που δέχθηκε, επανεξελέγη με 72,5% στις εσωκομματικές εκλογές του κόμματός του
Της ISABEL KERSHNER

Με ευκολία ËÖÏÑØ¦ÚÎÙËÚÕßÇÔÚÏÖ¦ÒÕßÚÕßÕÙØÇÎÒÏÔÄÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ¡ÖÁÔÚàÇÓÏÔ§ËÚÇÔÏ¦ÞÕßÙÚÏÝËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝ
ÍÏÇÚÎÔÎÍËÙÃÇÚÕßÏÑÕÆÔÚÚÎÔ
ÁÓÖÚÎÔÃÑÎÚÕßÖÇØÄÚÏÛËÜØËÃÚÇÏÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÂÝÙÎÓÇÙÃÇÝ
ÇÖËÏÒËÃÚ×ØÇÔÇÊßÙÞËØ¦ÔËÏÚÕ
ÖÕÒÏÚÏÑÄÇÊÏÁÐÕÊÕÚÎÝÞ×ØÇÝËÔÄÉËÏÚÜÔÔÁÜÔÈÕßÒËßÚÏÑ×ÔËÑÒÕÍ×ÔÚÎÝÇÝ¡ÇØÚÃÕß
ÓËÍ¦ÒÎÊÏÇÌÕØ¦ÖÕßËÐÇÙÌ¦ÒÏÙËÕ§ËÚÇÔÏ¦ÞÕßËÖÇÔÇÈËÈÇÃÜÙË
ÚÏÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÚÕßÏÑÇÔÄÚÎÚËÝÑÇÏ
ÚÎÔÇÔÛËÑÚÏÑÄÚÎÚ¦ÚÕßÖÇØ¦ÚÎÔ
ÖÇØÇÖÕÓÖÂÚÕßÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕ
ÓÂÔÇËÔ×ÖÏÕÔÚÎÝÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝ
ÓËÑÇÚÎÍÕØÃËÝÊÏÇÌÛÕØ¦ÝÔÃÑÎ
ÚÕß¡ÖÃÓÖÏ®ÙÚÏÝËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÁÝ
ÖØÕÑØÏÓÇÚÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÙÎÓÇÃÔËÏ
ÄÚÏÕÃÊÏÕÝÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÇÔÇÊËÏÑÔÆËÚÇÏÙËÊÏÞÇÙÚÏÑÂÌßÙÏÕÍÔÜÓÃÇ
¬ÕÙØÇÂÒÁÞËÏÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÙËÏÂÊÎÊÆÕÇÓÌÃØØÕÖËÝËÑÒÕÍÏÑÁÝÇÔÇÓËÚØÂÙËÏÝÌÁÚÕÝÓËÚÕßÝ
ÉÎÌÕÌÄØÕßÝÔÇÓÕÏ¦àÕßÔÊÏÇÏØËÓÁÔÕÏÙÚÕàÂÚÎÓÇË¦ÔÕ§ËÚÇÔÏ¦ÞÕßÖØÁÖËÏÔÇÙßÔËÞÃÙËÏÙÚÎÔ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÃÇÂÔÇÇÖÕÑÒËÏÙÚËÃ
ÇÖÄÓÏÇÚÁÚÇØÚÎÙßÔËÞÄÓËÔÎÛÎÚËÃÇÇØÄÚÏÎÊÎÓÕÚÏÑÄÚÎÚÇÚÕß
¡ÖÃÓÖÏßÖÕÞÜØËÃÙÚÇÛËØ¦ÓËÚ¦
ÚÎÔÖÇØÇÖÕÓÖÂÚÕßÖØÄÙÌÇÚËÝ
ÙÌßÍÓÕÓËÚØÂÙËÏÝÊËÃÞÔÕßÔÄÚÏ
ÓÏÇÚØÃÚÎËÑÒÕÍÏÑÂÇÔÇÓÁÚØÎÙÎ
ÊËÔÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇËÖÏÒÆÙËÏÚÇ
ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÚÎÝÞ×ØÇÝÏÇÇÑÄÓÎÓÃÇÌÕØ¦Õ§ËÚÇÔÏ¦ÞÕßÑÇÏÕ
ÑËÔÚØ×ÕÝÇÔÚÃÖÇÒÄÝÚÕß¡ÖÁÔÏ
ÑÇÔÚÝÊËÔÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇËÐÇÙÌÇÒÃÙÕßÔÚÎÔÇÔÇÍÑÇÃÇÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂÙÚÂØÏÐÎÍÏÇÚÕÔÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÚÏÝ ËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÁÝ ËÑÒÕÍÁÝÚÎÝÁÓÖÚÎÝÕ§ËÚÇÔÏ¦ÞÕß
ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙËÚÎÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÎ
ÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝ
ÎÍËÙÃÇÝÚÕßÖÇØ¦ÚÎÔÃÑÎÚÕßÓË
ÖÕÙÕÙÚÄ ËÖÃÚÕßÑÏÔÚÄÔ
¦ÇØ¡ÏÇÔÃÑÎÍÃÍÇÝ®ÁÍØÇÉË
Õ§ËÚÇÔÏ¦ÞÕßÙÚÕ;^P[[LYÒÃÍÕ
ÓËÚ¦ÚÇÓËÙ¦ÔßÞÚÇ¡ËÚÎÈÕÂÛËÏÇÚÕßËÕÆÑÇÏÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏÁÝ
ÙÇÝÛÇÎÍÎÛ×ÚÕßÏÑÕÆÔÚÍÏÇ
ÓÏÇÔÁÇÓËÍ¦ÒÎÔÃÑÎÙÚÏÝËÖËØÞÄÓËÔËÝËÑÒÕÍÁÝÑÇÏÛÇÙßÔËÞÃÙÕßÓËÔÇÕÊÎÍÕÆÓËÚÎÞ×ØÇÙË
ÔÁÇËÖÏÚËÆÍÓÇÚÇ®ÖØÕÙÁÛËÙËÕ
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Οι ψηφοφόροι
του Λικούντ φημίζονται
για την αφοσίωσή τους
στον ηγέτη, με τους εσωκομματικούς αντιπάλους να απειλούνται με
πολιτικό εξοστρακισμό.
ÙØÇÎÒÏÔÄÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÖÄ
ÚÎÓËØÏ¦ÚÕßÕ¦ÇØÙßÔËÞ¦ØÎ
ÚÕÔ§ËÚÇÔÏ¦ÞÕßÒÁÍÕÔÚÇÝÄÚÏÚÇ
ÙÚÇÛËÃÙÚÕÖÒËßØÄÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÍÏÇÚÎÔËÖËØÞÄÓËÔÎÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂËÑÙÚØÇÚËÃÇ¬ÕÍËÍÕÔÄÝ
ÄÚÏÕ§ËÚÇÔÏ¦ÞÕßÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙË
ËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÂÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎÊËÃÞÔËÏÄÓÜÝÄÚÏÚÕÏÑÕÆÔÚËÓÌÇÔÃàËÏØÂÍÓÇÚÇÑÇÏÖØÕËÚÕÏÓ¦àËÚÇÏ
ÍÏÇÚÎÔËÖÕÞÂÓËÚ¦ÚÕÔ¡ÖÃÓÖÏ
ÇØ¦ÚÕßÝÌÄÈÕßÝÍÏÇÞÇÓÎÒÂ
ÖØÕÙÁÒËßÙÎÚÜÔÓËÒ×ÔÚÕßÏÑÕÆÔÚÙÚÎÔËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÂÇÔÇÓÁÚØÎÙÎËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝßÖÕÞ×ØÎÙÎÝ

ÚÎÝÛËØÓÕÑØÇÙÃÇÝÑÇÏÚÜÔÊÏÇÑÕÖ×ÔÚÕß²¦ÔÕßÑÇËÈØÇáÑÂÍÏÕØÚÂÚÜÔÌ×ÚÜÔÙÞËÊÄÔÚÕÂÓÏÙß
ÚÜÔÓËÒ×ÔÚÕßÏÑÕÆÔÚ
ÖØÕÙÂÒÛËÙÚÎÔÑ¦ÒÖÎÇÖÕÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÝÄÚÏÚÕËÑÒÕÍÏÑÄÙ×ÓÇ
ÊËÔÁÞÇÙËÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕßÍÏÇ
ÚÏÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝËÐËÒÃÐËÏÝÖÇØ¦ÚÏÝ
ËÖÇÔÇÒÇÓÈÇÔÄÓËÔËÝËÑÒÕÍÁÝ©
ÚËÞÔÕÑØ¦ÚÎÝ¦ÇØÍÔÜÙÚÄÝÍÏÇ
ÚÏÝÇÑØÇÃËÝÏÊËÕÒÕÍÏÑÁÝÚÕßÛÁÙËÏÝßÖÕÙÚÂØÏàËÄÚÏÂÚÇÔÕÓÄÔÕÝ
ÏÑÇÔÄÝÔÇËÖÇÔÇÌÁØËÏÚÕÏÑÕÆÔÚ
ÑÇÏÚÕßÝÊËÐÏÕÆÝÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÆÝ
ÚÕßËÚÇÃØÕßÝÙÚÎÔËÐÕßÙÃÇ
©§ËÚÇÔÏ¦ÞÕßÑÇÏÕÑËÔÚØ×ÕÝ
ÇÔÚÃÖÇÒÄÝÚÕß¡ÖÁÔÏÑÇÔÚÝËÃÞÇÔËÑÌØ¦ÙËÏÚÎÔÖØÄÛËÙÂÚÕßÝ
ÔÇÙßÔËØÍÇÙÛÕÆÔÍÏÇÚÕÔÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄ ÑßÈÁØÔÎÙÎÝ ËÛÔÏÑÂÝ
ËÔÄÚÎÚÇÝÓËÚÏÝÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝ
ÔÇÊËÃÞÔÕßÔÄÚÏÚÕÙÞÁÊÏÕÇßÚÄËÐÇÙÌ¦ÒÏàËÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÚÎÝ
ÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÝÚÜÔÙØÇÎÒÏÔ×Ô©
ÑÇÔÚÝÄÓÜÝÊÂÒÜÙËÄÚÏÊËÔÛÇ
ßÖÎØËÚÕÆÙËÙËÓÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÚÎÝÕÖÕÃÇÝÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÇÔÚÏ-

ÓËÚÜÖÃàËÏÖÕÏÔÏÑÁÝÊÏ×ÐËÏÝËÔ×Õ
§ËÚÇÔÏ¦ÞÕßËÖÁÓËÔËÔÇÇÔÇÒ¦ÈËÏ
ÖØ×ÚÕÝÚÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÃÇÙË
ÖËØÃÖÚÜÙÎÙßÓÌÜÔÃÇÝËÔÇÒÒÇÍÂÝÚÎÝÖØÜÛßÖÕßØÍÃÇÝÓËÚÕÔ
ÑÇÔÚÝ
ÚÕÓËÚÇÐÆÕ§ËÚÇÔÏ¦ÞÕßÖÇØÇÓÁÔËÏÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÓËÚÕÇÐÃÜÓÇ¶ÑÇÏÚÎÔÇÙßÒÃÇÖÕßÚÕÙßÔÕÊËÆËÏ¶ÔÇÚÕÔÊÏËßÑÕÒÆÔËÏÙÚÇ
ÔÕÓÏÑ¦ÚÕßÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ©ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÛÇÓÖÕØÕÆÙËÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÔÇËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏËÐÜÊÏÑÇÙÚÏÑÄÙßÓÈÏÈÇÙÓÄÓËÚÏÝØÞÁÝ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÎÏÑÇÏÕÙÆÔÎÛÇÇÖÁÙßØËÚÏÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝ
ËÔÇÔÚÃÕÔÚÕßËÌÄÙÕÔÕ§ËÚÇÔÏ¦ÞÕßÛÇÊËÞÄÚÇÔÔÇÖÇØÇÏÚÎÛËÃ
ÕØÏÙÚÏÑ¦ÇÖÄÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÖÄ
ÚÎÔ¦ÒÒÎÓÏÇÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑÂÔÃÑÎÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÚÕß¡ÇØÚÃÕßÛÇ
ÖØÕÙÁÌËØËÙÚÕÔ§ËÚÇÔÏ¦ÞÕßÚÎÔ
ËÖÏÛßÓÎÚÂÊÏÑÇÙÚÏÑÂÇÙßÒÃÇ
ßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÄÚÏÖÇÒËÆËÏÍÏÇÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÚÕßËÖÏÈÃÜÙÎ
Õ¡ÖÃÓÖÏÊËÔ¦ÌÎÙËÚÃÖÕÚÇÙÚÎÔ
ÚÆÞÎÙÚÏÝËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝ

ÚÕßÏÑÕÆÔÚÇØÁÙÚÎÙËÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÖÁÔÚËÖØÕËÑÒÕÍÏÑÁÝÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÝÙËÏÙ¦ØÏÛÓËÝÖÄÒËÏÝÑ¦ÛËÈØ¦ÊßÑÇÏÇÖËßÛÆÔÛÎÑËÙÚÕßÝ
ÉÎÌÕÌÄØÕßÝÓÁÙÜÓÎÔßÓ¦ÚÜÔ
ÙÚÕ-HJLIVVR©ÞØÕÔÕÝ§ËÚÇÔÏ¦ÞÕßÁÞËÏÕÊÎÍÂÙËÏÚÕÏÑÕÆÔÚ
ÚÁÙÙËØÏÝÌÕØÁÝÙÚÎÔËÐÕßÙÃÇÑÇÏ
ÎÍËÃÚÇÏÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÔÜÙÚÄÝÙËÄÒÕßÝ
ÓËÚÕÖÇØÇÚÙÕÆÑÒÏÚÎÝÖÇÏÊÏÑÂÝ
ÚÕßÎÒÏÑÃÇÝ!¡ÖÃÓÖÏ®ÕÏÕÖÇÊÕÃ
ÚÕßËÑÊÎÒ×ÔÕßÔÚÎÔÇÍ¦ÖÎÚÕßÝ
ÙÚÕÖØÄÙÜÖÄÚÕßÓËÚÕÙÆÔÛÎÓÇ!
¡ÖÃÓÖÏÈÇÙÏÒÏ¦ÝÚÕßÙØÇÂÒ®

Στο παρασκήνιο οι διάδοχοι
©ÞØÕÔÕÝ¦ÇØÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÇÔÂÑËÏÙÚÎÔÁÇÍËÔÏ¦ÚÜÔÎÍËÚ×ÔÚÕßÏÑÕÆÔÚÖÕßÌÏÒÕÊÕÐÕÆÔ
ÔÇÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚÂÙÕßÔÚÕÔ§ËÚÇÔÏ¦ÞÕßËÓÏÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÔÇÖØÕÙËÚÇÏØÏÙÛËÃÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄ
Õ¦ÇØßÖÕÙÞÁÛÎÑËÔÇÚÕßÖØÕÙÌÁØËÏÚÎÔÖØÕËÊØÃÇÚÎÝÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÔÃÑÎÝÚÎÝ
ËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÂÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝ

Προσωπικά δεδομένα
και γεωεντοπισμός
πολιτών επ’ αμοιβή

Οι κίνδυνοι

ÚÕÆÞÜÔÚÕßËÔÚÇÍ×ÔÕß¡ÖÕØÁÙÇÓËÔÇÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÓËÊÏÇÊÎÒÜÚÁÝ
×ÝÚÇÙÖÃÚÏÇÚÕßÝÑÇÏÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÓËÓÇÛÂÚØÏËÝÍßÓÔÇÙÃÕßÑÇÛ×ÝÓËÚÇÑÏÔÕÆÔÚÇÔÙÚÕÕÝ
ÔÚàËÒËÝÚÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÂÚÇÔÖÕÒÆÇÖÒÄÍÏÇÚÕßÝ
ÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÝÔÇÙßÔÊß¦ÙÕßÔ
ÊËÊÕÓÁÔÇÖÕßßÖÕÚÃÛËÚÇÏÄÚÏËÃÔÇÏ
ÇÔ×ÔßÓÇÓËÕÔÄÓÇÚÇÑÇÏÊÏËßÛÆÔÙËÏÝÇÖÕÑÇÒÆÖÚÕÔÚÇÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÕÆÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ
¬ÇÑÏÔÎÚ¦ÙÇÝÚÎÒÁÌÜÔÇÓËÚÇÊÃÊÕßÔÚÎÔÇÑØÏÈÂÙÇÝÛÁÙÎÞÏÒÏ¦ÊËÝ
ÌÕØÁÝÚÎÔÎÓÁØÇÓÁÙÇÇÖÄËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝËÌÇØÓÕÍÁÝÚÇßÚÄÞØÕÔÇ
ÙËÊËÑ¦ÊËÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝ ¦ÛËÓÃÇÇÖÄÇßÚÁÝÚÏÝËÚÇÏØËÃËÝÁÞËÏÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÇÑÕÒÕßÛËÃÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÑÏÔÎÚ¦ÚÎÒÁÌÜÔÇ
ÄÖÕßÖ¦ÔËÙÞËÊÄÔÙËÖØÇÍÓÇÚÏÑÄ
ÞØÄÔÕËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÑ¦ÖÕÏÕ
Ò¦ÛÕÝÚÕßÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÇßÚÄËÃÔÇÏ
ÚÕÙÆÙÚÎÓÇ
ÔÚÕÑØ¦ÚÕÝàÎÚÕÆÙËÇÖÄÚÕßÝ
ÓËØÏÑÇÔÕÆÝÔÇÖÇØÁÞÕßÔÇÊÏ¦ÑÕÖÇÚÄÙÕÇÑØÏÈËÃÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÍÏÇ
ÚÕßÝËÇßÚÕÆÝÚÕßÝÙËÖØÇÍÓÇÚÏÑÄ
ÞØÄÔÕÛÇÍÏÔÄÚÇÔËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎ©Ï
ÈÕßÒËßÚÁÝÛÇÊÏÇÍÑÜÔÃàÕÔÚÇÔÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÏÝÑ¦ÓËØËÝÍÏÇÚÕÖÕÏÕÝÛÇ
ËÖÏÑÇÒËÙÚËÃÖØ×ÚÕÝÚÕßÝÖÇÚÁØËÝ
ÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÁÛÔÕßÝËÖÏÓÁÔÕÔÚÇÝÙÚÕÊÏÑÇÃÜÓ¦ÓÇÝÔÇàÕÆÓË
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«Μεγάλος αδελφός» τα έξυπνα κινητά
Οι κρατικές ÇØÞÁÝÊËÔËÖÏÚØÁÖËÚÇÏÔÇ
àÎÚÂÙÕßÔÖØÄÙÈÇÙÎÙÚÇÊËÊÕÓÁÔÇ
ÍËÜËÔÚÕÖÏÙÓÕÆÞÜØÃÝÁÔÚÇÒÓÇ¬ÎÔ
ÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÄÓÜÝËÒ¦ÞÏÙÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇËÓÖÕÊÃàÕßÔÚÏÝËÚÇÏØËÃËÝÇÖÄÚÕ
ÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÓËÇÑØÃÈËÏÇÚÏÝ
ÑÏÔÂÙËÏÝËÑÇÚÕÔÚ¦ÊÜÔËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÓËØÏÑÇÔ×ÔÑÇÏÔÇÖÜÒÕÆÔ
ÇÔÚÃÍØÇÌÇÚÜÔÊËÊÕÓÁÔÜÔÇßÚ×Ô
ÙËÄÖÕÏÕÔÖÒÎØ×ÔËÏ
±Ö¦ØÞËÏÓËÍ¦ÒÎÇÖÄÙÚÇÙÎÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕÙÚÏÈÇØÄÔÕÓÏÑÄÑÇÛËÙÚ×Ý
ÖÕßÊÏÁÖËÏÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÕÆÚÆÖÕß
ÖÇØÇÈÏ¦ÙËÏÝÚÎÝÖØÕÙÜÖÏÑÂÝàÜÂÝ
ÑÇÏÙÚÎÔÁÔÊËÏÇØßÛÓÏÙÚÏÑÕÆÖÒÇÏÙÃÕßÍÆØÜÇÖÄÙÆÍÞØÕÔËÝÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÁÝÓËÛÄÊÕßÝÖÕÒÆÖÏÕÊÏËÏÙÊßÚÏÑÂÝÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÝÎÍÁÝ
ÖÕßÇÔÎÙÆÞÎÙÇÔÍÏÇÚÎÔÏÙÞÆÖÕß
ÁÞËÏÇÖÕÑÚÂÙËÏÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÚÎÝ
ÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÝÁÊÜÙÇÔÙÚÕßÝ
5L^@VYR;PTLZÙÚÕÏÞËÃÇÍÏÇ
ÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÙÂÓÇÚÇÍËÜËÔÚÕÖÏÙÓÕÆÇÖÄÚÇÚÎÒÁÌÜÔÇËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÓËØÏÑÇÔ×ÔÙËÖÕÒÒÁÝ
ÓËÍ¦ÒËÝÖÄÒËÏÝØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÕ
ÓËÍÇÒÆÚËØÕÚÁÚÕÏÕßËÃÊÕßÝÇØÞËÃÕ
ÖÕßÁÞËÏËÐËÚÇÙÚËÃÖÕÚÁÇÖÄÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÝ
ÔÇÒÆÕÔÚÇÝÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÇßÚ¦
ÓÖÕØÁÙÇÓËÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÓË
ÚÏÝÑÏÔÂÙËÏÝÚÎÝßÖÎØËÙÃÇÝÇÙÌÇÒËÃÇÝÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÕÁÊØÕß
ÑÇÛ×ÝÑÇÏßÉÎÒÄÈÇÛÓÜÔÇÐÏÜÓÇ-

ÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÚÎÝÁÓÖÚÎÝÒÒÕÏ
ËÖÃÊÕÐÕÏÊÏ¦ÊÕÞÕÏÚÕß§ËÚÇÔÏ¦ÞÕß
ÖØÕÚÃÓÎÙÇÔÔÇÖÇØÇÓËÃÔÕßÔÙÚÇ
ÖÇØÇÙÑÂÔÏÇÙËÓÏÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ
ÔÇÓÎÔÖØÕÑÇÒÁÙÕßÔÚÎÈ¦ÙÎÚÕß
ÑÄÓÓÇÚÕÝ©ÏÉÎÌÕÌÄØÕÏÚÕßÏÑÕÆÔÚÌÎÓÃàÕÔÚÇÏÍÏÇÚÎÔÇÌÕÙÃÜÙÂÚÕßÝÙÚÕÑÄÓÓÇÑÇÏÙÚÕÔ
ÎÍÁÚÎÓËÚÕßÝËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÕÆÝ
ÇÔÚÏÖ¦ÒÕßÝÔÇÇÖËÏÒÕÆÔÚÇÏÓËÖÕÒÏÚÏÑÄËÐÕÙÚØÇÑÏÙÓÄ¬ÕÑÄÓÓÇ
ËÃÞËÓÄÒÏÝÚÁÙÙËØÏÝÎÍÁÚËÝÇÖÄ
ÚÎÔÃÊØßÙÂÚÕßÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß
 ÓÁÞØÏÙÂÓËØÇ
ÍÔÜÙÚÕÖÇØÇÓÁÔËÏË¦ÔÎÌÏÒÕÊÕÐÃÇÚÕß¦ÇØÔÇÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÚÕÔ§ËÚÇÔÏ¦ÞÕßÛÇÚÕÔ
ÇÔÇÊËÃÐËÏÙÚÎÔÖØ×ÚÎÍØÇÓÓÂ
ÚÜÔËÖÃÊÕÐÜÔÊÏÇÊÄÞÜÔÂÛÇÇÖÕÊËÏÞÛËÃÓÕÏØÇÃÇÍÏÇÚÏÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝ
ÚÕßÌÏÒÕÊÕÐÃËÝ§ËÌËÒ×ÊËÝÖÇØÇÓÁÔËÏËÖÃÙÎÝÚÕÊÏÑÇÙÚÏÑÄÓÁÒÒÕÔ
ÚÕßÙØÇÎÒÏÔÕÆÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ
¡ÏÇÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑÂÔÃÑÎÙÚÎÔÑ¦ÒÖÎÚÕß¡ÇØÚÃÕßÛÇÚÕÔÑØÇÚÂÙËÏÙÚÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÃÇÑÇÏÛÇ
ÚÕßÊ×ÙËÏÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇÊÏËÑÊÏÑÂÙËÏÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂÇÙßÒÃÇ
¬ÕÏÙØÇÎÒÏÔÄÇÔ×ÚÇÚÕÊÏÑÇÙÚÂØÏÕÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÙßÔËÊØÏ¦ÙËÏ
ÚÎÔËØÞÄÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÍÏÇÔÇ
ÇÖÕÌÇÔÛËÃË¦ÔÁÔÇÝßÖÕÉÂÌÏÕÝ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÑÇÚÎÍÕØÃËÝÍÏÇÑÇÑÕßØÍÎÓÇÚÏÑÁÝÖØ¦ÐËÏÝÓÖÕØËÃÔÇÒ¦ÈËÏ
ËÔÚÕÒÂÙÞÎÓÇÚÏÙÓÕÆÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÏÙØÇÎÒÏÔÂÔÕÓÕÛËÙÃÇÁÔÇÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÖÕß
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÊÃÜÐÎÓÖÕØËÃÔÇ
ÙßÔËÞÃÙËÏÚÎÛÎÚËÃÇÚÕßÓÁÞØÏÚÎÔ
ÁÑÊÕÙÎÚËÒËÙÃÊÏÑÎÝÇÖÄÌÇÙÎÝ
©ÏÊÏÑÇÙÚÏÑÁÝÇØÞÁÝÖØÕÙÖ¦ÛÎÙÇÔÙßÔËÏÊÎÚ¦ÔÇÇÖÕÌÆÍÕßÔÚÎÔ
ÁÑÊÕÙÎÇÖÄÌÇÙÎÝËÒÖÃàÕÔÚÇÝÄÚÏ
ÚÕàÂÚÎÓÇÛÇËÖÁÒßÇÔÕÏËÑÒÕÍÁÝ
¡ÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝÄÓÜÝÄÖÜÝÁÊËÏÐÇÔÕÏËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÚÕß
ÏÑÕÆÔÚÚÎÔÁÓÖÚÎÕÞÇØÏÙÓÇÚÏÑÄÝ§ËÚÇÔÏ¦ÞÕßÙßÔËÞÃàËÏÔÇ
ÖØÕÙËÒÑÆËÏÚÎÔÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÚÕß
ËÑÒÕÍÏÑÕÆÙ×ÓÇÚÕÝÇÖËßÛßÔÄÓËÔÕÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙÚÕÙßÔÇÃÙÛÎÓÇ
ÑÇÏÙÚÇËÛÔÏÑÏÙÚÏÑ¦ÇÔÚÇÔÇÑÒÇÙÚÏÑ¦ÚÜÔÙØÇÎÒÏÔ×Ô©ÖÕÒÏÚÏÑÄÝÙÞÕÒÏÇÙÚÂÝ¡ÖËÔ ¦ÙÖÏÚÚÎÝ
ËÌÎÓËØÃÊÇÝ¡ÇÇØÃÈ®ÁÍØÇÉËÄÚÏ
ÕÏÉÎÌÕÌÄØÕÏÚÕßÏÑÕÆÔÚÑÒÂÛÎÑÇÔÔÇËÖÏÒÁÐÕßÔÓËÚÇÐÆ¦ÇØ
ÑÇÏ§ËÚÇÔÏ¦ÞÕßÖØÄÑËÏÚÕÍÏÇ
ÓÏÇËÖÏÒÕÍÂÓËÚÇÐÆËÍÑËÌ¦ÒÕßÑÇÏ
ÑÇØÊÏ¦ÝÓËÚÇÐÆÉßÞØÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÒÕÍÏÑÂÝÑÇÏÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÕÝ®

Τα κινητά ³iÜÓ×ÑÐÉ³ÑÙËÙÈ³iÑ~¨{KÊÚÓi³T¨i³³ÈØT{Ü{ÒÙÉØ×¨ÓØ³iiÐÓ¨ÑVÐÓÑÑÌÉ~Ñ³³ÒÙÉØÉ×Ñ¨ÐoÓØV³ÑÈ³ÌT¨ÑÉÙÉ~ÒÙÉØÙ{Ñ×¨É³{~ÓØÉ³Ñ{¨ÉËÉØ

Πηγές που ανησύχησαν
για την ισχύ της βιομηχανίας παρακολούθησης έδωσαν στους New
York Times στοιχεία
από τα τηλέφωνα
12 εκατ. Αμερικανών.
ÞÜØÃÝÚÁÚÕÏÕßËÃÊÕßÝËÖÏÚÂØÎÙÎ
ÏÄÓÜÝÜÝÑÕÏÔÜÔÃÇÞÜØÃÝÖÕÚÁ
ÔÇÙßàÎÚÂÙÕßÓËÇßÚÂÚÎÔÑÕÓÈÏÑÂ
ËÖÏÒÕÍÂÙßÓÌÜÔÂÙÇÓËÙÏÜÖÎØ¦ÔÇ
ÖÇØÇÊÃÊÕßÓËÕÏÑËÏÕÛËÒ×ÝÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÓÇÝÖÇØÄÚÏÊËÔÐÁØÕßÓËÕÆÚË
ÙËÖÕÏÕßÝÚÇÖÇØÇÊÃÊÕßÓËÕÆÚËÚÏ
ÚÇÑ¦ÔÕßÔ ÇÛ×ÝÚÕ ÖÒÎÙÏ¦àËÏÙÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÇÝÖÕÆÓËÄÚÏÚËÒËÏ×ÔËÏÎÊËÑÇËÚÃÇÖÕßÓÇÝÁÖËÏÙË

ÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÓÇÙÚËÓÄÔÕÏÓÇÝ
ÔÇÖØ¦ÍÓÇËÃÔÇÏÙÇÌÁÝ!ÊËÔ
ßÖ¦ØÞËÏÚØÄÖÕÝÔÇËÐÇÏØËÛËÃÑÇÔËÃÝÇÖÄÚÎÔÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÓÁÙÜÑÏÔÎÚÕÆÚÎÒËÌ×ÔÕß©ÏÞØÂÙÚËÝ
ÑÏÔÎÚ×ÔÚÎÒËÌ×ÔÜÔÓÖÕØÕÆÔÔÇ
Ö¦ØÕßÔÑ¦ÖÕÏÇÓÁÚØÇÍÏÇÔÇÖËØÏÕØÃÙÕßÔÚÏÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÖÕßÙßÒÒÁÍÕßÔÚÇÚÎÒÁÌÜÔÇÍÏÇÚÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÕßÝ©ÚÇÔÄÓÜÝÑ¦ÖÕÏÕÝ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÓÏÇÓÎÞÇÔÂÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÝÄÖÜÝËÃÔÇÏÚÇÁÐßÖÔÇ
ÑÏÔÎÚ¦ÎÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÎÝÏÊÏÜÚÏÑÂÝ
àÜÂÝËÃÔÇÏÓÏÇÉËßÊÇÃÙÛÎÙÎ
©ÏÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÑÇÏÎÑÕÏÔÜÔÃÇ
ÍËÔÏÑÄÚËØÇÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÕÌÁÒÎ
ÇÖÄÚÎÔÖÇØ¦ÊÕÙÎÚÁÚÕÏÕßÄÍÑÕß
ÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÄÖÜÝÑÇÒÆÚËØÕßÝ
Þ¦ØÚËÝÍÏÇÚÇÓÖÕÚÏÒÏÇØÃÙÓÇÚÇ
ÖÏÕÙÚÕÞËßÓÁÔËÝÊÏÇÌÎÓÃÙËÏÝÑÇÏ
ÑØÏÚÏÑÁÝÍÏÇÚÇÖÒÎÙÏÁÙÚËØÇËÙÚÏÇÚÄØÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔÚÇÊËÊÕÓÁÔÇ

ÍËÜËÔÚÕÖÏÙÓÕÆÓÖÕØÕÆÔÃÙÜÝÔÇ
ÈÕÎÛÂÙÕßÔÙÚÎÔÚËÞÔÎÚÂÔÕÎÓÕÙÆÔÎÙÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÂÖÏÕÇÙÌÇÒ×Ô
ÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔÞÜØÃÝÕÊÎÍÄÑÇÏÙÚÎ
ÈËÒÚÃÜÙÎÚÎÝÏÇÚØÏÑÂÝÖËØÃÛÇÒÉÎÝ
ËÔßÖ¦ØÞËÏÄÓÜÝÑÇÔÁÔÇÝÒÄÍÕÝÔÇ
ÙßÒÒÁÍÕÔÚÇÏÊËÊÕÓÁÔÇËÔÇÍÔÕÃÇ
ÚÜÔÞØÎÙÚ×ÔÔÇÌßÒ¦ÙÙÕÔÚÇÏÇÏÜÔÃÜÝÓËÚØÄÖÕÖÕßÛÁÚËÏÙËÑÃÔÊßÔÕÚÎÔÏÊÏÜÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÔÇËÖÏÚØÁÖËÚÇÏÔÇÖÜÒÕÆÔÚÇÏÙËÄÖÕÏÕÔ
ÖÒÎØ×ÔËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇ
¬ÇÊËÊÕÓÁÔÇÖÕßÂØÛÇÔÙÚÎÔ
ÑÇÚÕÞÂÚÜÔ5L^@VYR;PTLZÂÚÇÔ
ÓÏÇËÒ¦ÞÏÙÚÎÓÇÚÏ¦ÙÚÕÖÏÕËÑÚËÚÇÓÁÔÕÙÆÙÚÎÓÇËÚÇÏØÏÑÂÝÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÝÖÕßÁÞËÏÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÖÕÚÁ
ÕÒÆÖÏÕÖÒÕÆÙÏÇÑÇÏÖÏÕÒËÖÚÕÓËØÂ
ÙÆÔÕÒÇÊËÊÕÓÁÔÜÔËÃÔÇÏÊÏÇÛÁÙÏÓÇ
ËÖ»ÇÓÕÏÈÂ¶ÑÇÏÄÒÇÇßÚ¦ËÃÔÇÏÇÖÕÒÆÚÜÝÔÄÓÏÓÇ
THE NEW YORK TIMES

Οπως ÓÙÉ{ÂÑ{Ù{ÑÙiÜ³ÓØ³o~o~V{
Ë{o~¨ÓÐ{Ñ~ÜÌÉØ
ÐÉ~ÒÐÉ¨ÉØo{ÑÑÑ×ÖoÈ³iÑÉ{ÜÊ³iØÑÑo¨{iØ¨ÈVÉËÑ{
ÜÖ{ÙÖ~ÜÑÂÉ¨{ÇÉ{ØÐ{Ñ³ÉTÜoËÑÑÌ
ÌV³{Ñ³i¨ÈÚÐËÉ{Ø¨{
³i~ÑÚÜ{~Ê³iØÈ{ÚÓ³ii0o~¨Ó¨ÓÉ{Ñ
ÙiÐ{È¨oÊÉ{ÐiTÑ{ÐÖØ
ÑÈ³i¨ÊØÉ{³Ê¨iiØ³iØ
ÈÜÜoÊØÙÉÙÐÓÐÉ
{ÓØo{ÑÌÈØÑ¨ÑÜÑÖ³ÈØ~Ñ³ÑÑÜ³ÓØ
(¨ÓÉ{ÉËiØÑÉ{KÜiÚÖÉ¨{Ì³É¨{É¨{¨{ÐËo{Ñ³ØÈÜÜÓo³Ñ{³ÑÙÉÙÐÓÑÑiÜË~
~Ñ{ÐÉ³Ñ³¨Ó³Ñ{ÉioÓØ~Ó¨ÙÈØ0³ËÐiÐÑ³iØ
ÈÐÐÉ³TÊØÐÑØ³iÖoT¨i~{ËÑÙÉÐ¨ÉË
ÑÉËÑ{ÑÐÉ³Ñ³¨ÓÈÐÉ
³{ØÇÓØÐÑØÉÑ{~³ÒK{KÜËÑVÉiÐÉ¨ÜÌo{ÑÌÜ
³ÐÉ³Ñ~{ÊÉ~Ñ{³
TÓÉ~Ñ{³É{ÚÈÐ{ÐÑØVÈÑÑÜÖ³Ñ{~Ñ{
Ù{Ñ~{Ö³Ñ{ÐÉ³ÑÂÖÉ³Ñ{¨É{gÉ³Ñ{¨É{{ËÉØ
ÙÉÙËÈ{ËÙ{ÉØÜoÑ¨{ÑÐÌVÖ³ÉÉ{³i¨Ö³Ñ{
ÐÉ~Ò{³¨Ì${åÐÉ¨{~ÑË¨ÓÉ{ÑÂÓ¨È
{{Èo~É³¨È³{Ø
Üi¨×¨ËÉØ³ÈØ~Ñ{Ñ
³{ØT¨i{Ð{Öo{ÑÑ
³ÈØTÉ{¨ÑooÖ(¨ÓÉ{
ÑÓTÈ³iÉÜÉÈÚÉ¨ËÑÑ
Ù{ÑÜÓÂÈÐ{ÑÇÊT¨ËØ
Ñ¨Ñ~ÜÖÚii
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Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2019

Νυχτερινή
βάρδια
στην «αρένα»
του Facebook

Η αγωγή ενός διαχειριστή περιεχομένου

Ξυπνούσε Ñ¦ÛÏÊØÕÝ ÏÑÄÔËÝÈÇÙÇÔÏÙÚÎØÃÜÔÑÇÏÙËÐÕßÇÒÏÑÂÝÑÇÑÕÖÕÃÎÙÎÝÙÚÕÃÞËÏÜÔÇÔÚÇÄÔËÏØ¦ÚÕß¬ÏÝ
ËÃÞËÐÇÔÇÊËÃÙÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕß¥Ý
ÊÏÇÞËÏØÏÙÚÂÝÖËØÏËÞÕÓÁÔÕßÍÏÇÚÎ
-HJLIVVRÙÚÕÕßÈÒÃÔÕÕ ØÃÙÚÕÌËØÑØÁÏÇÖÕÌ¦ÙÏàËÖÕÏËÝÇÔÇØÚÂÙËÏÝÂÚÇÔÇÑÇÚ¦ÒÒÎÒËÝÑÇÏÁÖØËÖË
ÔÇÊÏÇÍØÇÌÕÆÔÇÖÄÚÎÔÖÒÇÚÌÄØÓÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝßÚÄ
ÖÕßÙßÞÔ¦ÚÕÔÑØÇÚÕÆÙËÐ¦ÍØßÖÔÕ
ÄÓÜÝÊËÔÂÚÇÔÓÄÔÕÎÙÑÒÎØÄÚÎÚÇ
ÚÕßßÒÏÑÕÆÖÕßÂÒËÍÞËÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕ
ÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÂÚÇÔÙÜÙÚÂÎÑØÃÙÎ
ÚÕß¬ÕÑßÔÂÍÏÚÎÝÇÑØÃÈËÏÇÝÚÕß
ËÃÞËÍÃÔËÏÁÓÓÕÔÎÏÊÁÇ
©ÖÜÝÏÙÞßØÃàËÚÇÏÚÕÔËÃÞÇÔ
ÙßÓÈÕßÒËÆÙËÏÔÇÓÎÙÖÇÚÇÒ¦Ö¦ÔÜÇÖÄÊËßÚËØÄÒËÖÚÇÙËÑ¦ÛË
ÇÔ¦ØÚÎÙÎÖÕßÊÏÇÞËÏØÏàÄÚÇÔ©ÆÚËËÃÞËÖËØÏÛ×ØÏÕÒ¦ÛÕßÝ©ÏÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÚÕßËÒÁÍÞÕÔÚÇÔÇÖÄÖØÕáÙÚÇÓÁÔÕßÝÚÕßÖØËÖËÔÇËÃÔÇÏ
ÑÇÚ¦  ÙÜÙÚÄÝÖÃËÙÎÂÚÇÔ
ÓËÍ¦ÒÎÑÇÏÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦ÚÕßÔÇ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÉßÞØ¦ÚÕÇÖÕÚØÄÖÇÏÕßÒÏÑÄÙÚÎÔÕÛÄÔÎÚÕßÊËÔ
ÇÖÁÊÏÊËÖ¦ÔÚÇßÚ¦ßÖÕÙÚÎØÃàËÏ
ÕÑØÁÏÙÚÎÔÇÍÜÍÂÖÕßÑÇÚÁÛËÙË
ÙÚÏÝËÑËÓÈØÃÕßÙÚÎÔØÒÇÔÊÃÇ
ÑÇÚ¦ÚÎÝ-HJLIVVRÑÇÏÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝ*73:VS\[PVUZÎÕÖÕÃÇÚÕÔËÃÞË
ÖØÕÙÒ¦ÈËÏÍÏÇÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÚÕßÓÁÙÕßÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝ
¬ÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕ©ÑÚ×ÈØÏÕÎ ®
ÖÇØÕßÙÃÇÙËÚÕÔÚØÄÖÕËØÍÇÙÃÇÝ
ÊÏÇÞËÏØÏÙÚ×ÔÖËØÏËÞÕÓÁÔÕß
ÙÚÕÚÓÂÓÇ)\ZPULZZ0U[LNYP[`ÚÎÝ
-HJLIVVRÖÕßÁÞËÏÜÝÈ¦ÙÎÚÕß
ÚÎÔÒÒ¦ÊÇ©ÏÉÎÌÏÇÑÕÃÑÇÛÇØÏÙÚÁÝ®ÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÎÞ×ØÇ
ÓÇÝÙÚÇÍØÇÌËÃÇÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝ
ßÖËØÍÕÒ¦ÈÕß;LSLWLYMVYTHUJLÙÚÕ
¡ÕÙÞ¦ÚÕËÒÁÍÞÕßÔÓÄÔÕÚÏÝÊÏÇÌÎÓÃÙËÏÝÊÎÒÇÊÂÚÏÝÞÕØÎÍÕÆÓËÔËÝÇÔÇØÚÂÙËÏÝÖÕßËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏ
ÙÚÕ-HJLIVVR©ÑØÁÏÄÓÜÝÂÚÇÔ
ÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÞÏÒÏ¦ÊËÝJVU[LU[
TVKLYH[VYZÕÏÕÖÕÃÕÏÇÖÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÏÙËÍØÇÌËÃÇßÖËØÍÕÒ¦ÈÜÔÙÚÎÔ
ØÒÇÔÊÃÇÙÚÎËØÓÇÔÃÇÙÚÏÝ
ÑÇÏÇÒÒÕÆÑÇÏËÙÚÏ¦àÕßÔÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÙÚÏÝÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÇÔÇØÚÂÙËÏÝÑ¦ÛËÞØÂÙÚÎWLYZVUHSWVZ[Z
 ®ÁÞËÏÙÚÎÊÏ¦ÛËÙÂÚÎÝÑÇÏ
ÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÇÔÇÒßÚÏÑ¦ÚÎÔÇÍÜÍÂ
ÖÕßÑÇÚÁÛËÙËÕÑØÁÏÙÚÕÕßÈÒÃÔÕÚÏÝÙËÒÃÊËÝÚÎÝÖËØÏÍØ¦ÌÕ-

ÔÚÇÏÓËÒËÖÚÕÓÁØËÏÇÕÏÇÖÇÏÚÂÙËÏÝ
ÚÎÝÊÕßÒËÏ¦ÝÚÕßÕÏËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÎÝ
ÙÚÎÔÉßÞÏÑÂÚÕßßÍËÃÇÑÇÛ×ÝÑÇÏ
ÎÚ¦ÙÎÚÎÝ-HJLIVVRÔÇÖËØÏÈ¦ÒÒËÏ
ÓËÓßÙÚÏÑÄÚÎÚÇÚÕÔÚØÄÖÕÓËÚÕÔ
ÕÖÕÃÕËÌÇØÓÄàËÚÇÏÎÖÕÒÏÚÏÑÂÚÎÝ
ÊÏÇÍØÇÌÂÝÖËØÏËÞÕÓÁÔÕß

Ακατάλληλο υλικό
©ÖÜÝÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙÚÇÊÏÑÇÙÚÏÑ¦ÁÍÍØÇÌÇÕÑØÁÏÐËÑÃÔÎÙËÔÇ
ËØÍ¦àËÚÇÏÜÝJVU[LU[TVKLYH[VY
ÚÕÔÕÆÔÏÕÚÕßËÑÖÇÃÊËßÙÂÚÕßÌÁØËÚÇÏÔÇÑØ¦ÚÎÙËÓÄÒÏÝ
ÕÑÚ×ÎÓÁØËÝ ÇÚ¦ÚÕÔÃÊÏÕËÖØÄÑËÏÚÕÑßØÃÜÝÍÏÇÊÏÇÒÁÐËÏÝÕÏÕÖÕÃËÝ
ÇÌÕØÕÆÙÇÔÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂËÞËÓÆÛËÏÇÝÚÎÝ-HJLIVVR ÆØÏÕÓÁÒÎÓÇÚÜÔ
ÇÔÜÚÁØÜÔÚÕßÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÂÚÇÔ
ÔÇÓÎÔÖÒÎÍËÃÎËÚÇÏØÏÑÂÌÂÓÎ
ÑÇÏÄÞÏÎËÖÇØÑÂÝÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇ
ÚÜÔÑÇÛÇØÏÙÚ×Ô®ÍÏÇÚÕÇÑÇÚ¦ÒÒÎÒÕßÒÏÑÄÙÚÕÕÖÕÃÕËÑÚÃÛËÔÚÇÏ
ÑÕÒÕÆÛÎÙËÓÏÇÖËØÃÕÊÕÝÞ¦ØÏÚÕÝ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÝËÔÄÝÓÂÔÇËÇßÚÄÚÕ
ÊÏ¦ÙÚÎÓÇÕÏÊÏÇÞËÏØÏÙÚÁÝÊËÔÇÐÏÕÒÕÍÕÆÔÚÇÔÍÏÇÚÏÝËÖÏÊÄÙËÏÝÚÕßÝ
ÚÏÝÕÛÄÔËÝÚÕßÝËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÔ
ËÏÑÄÔËÝÑËÃÓËÔÇÂÈÃÔÚËÕÞØÎÙÚ×Ô
ÚÕß-HJLIVVRÖÕßËÃÞÇÔËÖÏÙÎÓÇÔÛËÃÇÖÄ¦ÒÒÕßÝÞØÂÙÚËÝÚÎÝÖÒÇÚÌÄØÓÇÝÜÝÇÑÇÚ¦ÒÒÎÒÇÚÕÔÑØÁÏ
ÇÔÇÚÁÛÎÑËÎÔßÞÚËØÏÔÂÈ¦ØÊÏÇ
ÕÆÒËßËÇÖÄÚÏÝÚÕÇÖÄÍËßÓÇÁÜÝ
ÚÏÝÚÇÐÎÓËØ×ÓÇÚÇÑÇÏÑÇÚ¦ÓÁÙÕÔÄØÕËÖËÐËØÍÇàÄÚÇÔÇÔÇØÚÂÙËÏÝÙÚÕÕÑÚ¦ÜØÄÚÕß±ÖÂØÞÇÔ
ÄÓÜÝÑÇÏÎÓÁØËÝÖÕßÁÌÚÇÔËÚÏÝ
¦ÔÊÇÖÇÔÕÆÙËÖÕÒÆÞØÄÔÕ
ÙËÑ¦ÖÕÏÇÇÔ¦ØÚÎÙÎÐËÖËØÔÕÆÙË
ÊÎÒÇÊÂÚÕÇÖÕÑÇÒÕÆÓËÔÕ(]LYHNL
/HUKSPUN;PTL®Â(/;®ÛÇÁÖØËÖËÔÇËÃÔÇÏÖÏÕÍØÂÍÕØÕÝÙÚÏÝËÖÄÓËÔËÝÑØÃÙËÏÝÚÕß
ÏÇÊÆÕÓÂÔËÝÕÞØÕÔÕÝÑÇÛÇØÏÙÚÂÝ®ÂÒËÍÞËÑßØÃÜÝßÒÏÑÄ
ÖÕßËÃÞËËÖÏÙÎÓÇÔÛËÃÜÝÖÕØÔÕÍØÇÌÏÑÄ©ÖÜÝÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙÚÎÔ
ÇÍÜÍÂÕÑØÁÏÁÖØËÖËÔÇÊËÏÑÇÏ
ÔÇÊÏÇÍØ¦ÉËÏÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔËÏÑÄÔËÝÑÇÑÕÖÕÃÎÙÎÝÖÇÏÊÏ×ÔÙÇÊÕÓÇàÕÞÏÙÓÕÆÑÚÎÔÕÈÇÙÃÇÝÑÇÏÇßÔÇÔÏÙÓÕÆÖÄÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÚÕß
ÊÏËßØÆÔÛÎÑÇÔÕÏÑÇÚÎÍÕØÃËÝ
ÚÕßÇÑÇÚ¦ÒÒÎÒÕßÖËØÏËÞÕÓÁÔÕßÚÕ
ÕÖÕÃÕËÓÌÇÔÏàÄÚÇÔÙÚÕÔßÖÕÒÕÍÏÙÚÂÚÕßÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÊÏÑÇÙÚÏÑ¦ÁÍÍØÇÌÇÕÑØÁÏÌÁØËÚÇÏÔÇ
ËÑÚÁÛÎÑËÙËÈÃÔÚËÕÖÕßÁÊËÏÞÔÇÔ!
1)ÊÕÒÕÌÕÔÃËÝÓËÒ×ÔÚÎÝÓËÏÕÔÄ-
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Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

«Ψηφιακοί καθαριστές» ³È>R_H}³ÛÈKÜËV¨{ÑÌ³{ØÉÈ¨É~ÜoÓØ³È¸Æ{Ü{ÒÙÉØÒÚ¨{~ÒÈÑÈ³ÊÙÈÜÉ{ÒÉÌÜ³~ÌÐ

Η «Κ» παρουσιάζει
τη 17σέλιδη αγωγή
που κατέθεσε πρώην
«ψηφιακός καθαριστής»
του μέσου κοινωνικής
δικτύωσης
στην Ιρλανδία.
ÚÎÚÇÝÚÜÔªÕÞÃÔÍÑÏÇ2)ËÑÚÁÒËÙÎ
ÇÏÞÓÇÒ×ÚÜÔÇÖÄÓÇßØÕÔÚßÓÁÔÕßÝ
ÓÇÙÑÕÌÄØÕßÝßÒÏÑÄÖÕßÖÇØÇÖÁÓÖËÏÙÚÕÙÒÇÓÏÑÄ Ø¦ÚÕÝ3)ÒÏÛÕÈÕÒÏÙÓÄÓÁÞØÏÛÇÔ¦ÚÕßÓÏÇÝÍßÔÇÃÑÇÝÎÕÖÕÃÇÌÕØÕÆÙËÓÇÔÚÃÒÇ
4)ÓÇÙÚÃÍÜÓÇËÔÄÝÑÇÚÎÍÕØÕßÓÁÔÕßÍÏÇÙËÐÕßÇÒÏÑ¦ËÍÑÒÂÓÇÚÇÙÚÎ
ªÜÙÃÇ5)ÈÇÙÇÔÏÙÓÄÇÔÛØ×ÖÜÔÓË
ÒÏÜÓÁÔÕÓÁÚÇÒÒÕÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÙÚÎÏÈÆÎ6)ÓÇÍËÃØËÓÇàÜÔÚÇÔ×ÔÙÑÆÒÜÔÙÚÎÔ ÃÔÇ

Μπροστά σε δύο οθόνες
©ÚÇÔ ÇÖÁÑÚÎÙË ÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ËÓÖËÏØÃÇÖØÕÙÚÁÛÎÑËÙÚÕÍØÇÌËÃÕÚÕßÑÇÏÊËÆÚËØÎÕÛÄÔÎßÖÕÒÕÍÏÙÚÂËÇßÚÂËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÔÚÇ
ÈÃÔÚËÕÖÕßÇÔÇØÚÕÆÙÇÔàÜÔÚÇÔ¦
ÕÏÞØÂÙÚËÝÚÎÝÖÒÇÚÌÄØÓÇÝÓÁÙÜÚÎÝßÖÎØËÙÃÇÝ-HJLIVVR3P]L
ÖØËÖËÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÄÙÇ
ËÖÏÙÎÓÇÃÔÕÔÚÇÔÜÝÇÑÇÚ¦ÒÒÎÒÇ
ÍÏÇÔÇÈËÈÇÏÜÛËÃÄÚÏÊËÔÁÊËÏÞÔÇÔ
ÚÎÊÏ¦ÖØÇÐÎËÍÑÒÂÓÇÚÕÝÂÚØÕÓÕÑØÇÚÏÑÂÝËÔÁØÍËÏÇÝßÚÄÝÕÓÎÞÇÔÏÙÓÄÝÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÊËÔÇÖÁÊÏÊËÖ¦ÔÚÇÔÊËÏÑÚÏÑ¦ÚÕÔ¡¦ØÚÏÕ

ÚÕß ÕÞØÕÔÕÝÚØÕÓÕÑØ¦ÚÎÝ
¡ÖØÁÔÚÕÔ²¦ØÏÙÕÔ¬¦ØÇÔÚËÖÏÞËÃØÎÙËÔÇÓËÚÇÊ×ÙËÏàÜÔÚÇÔ¦ÙÚÕ
-HJLIVVRÚÎÊÕÒÕÌÕÔÃÇÇÔÛØ×ÖÜÔÙËÓÕßÙÕßÒÓÇÔÏÑ¦ÚËÓÁÔÎÚÎÝ
§ÁÇÝÎÒÇÔÊÃÇÝÑÇÏÚÕÑÇÚÄØÛÜÙË
ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÍÏÇÒËÖÚ¦ÖØÕÚÕÆ
ÚÕÈÃÔÚËÕÑÇÏÎÖØÕÙÜÖÏÑÂÚÕßÙËÒÃÊÇÊÏÇÍØÇÌÕÆÔØÍÄÚËØÇÄÓÜÝ
ÇÔÚÃÍØÇÌÇÚÕßÃÊÏÕßÈÃÔÚËÕÊÎÓÕÙÏËÆÕÔÚÇÔÇÖÄ¦ÒÒÕßÝÞØÂÙÚËÝÚÕß
ÓÁÙÕßÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝ
ÚÇÊÏÇÑ¦ÄÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÚÇÏ
ÙÚÎÔÇÍÜÍÂÕÑØÁÏ¦ØÞÏÙËÔÇËÖÎØË¦àËÚÇÏÇÖÄÚÎÓÇÑØ¦ÁÑÛËÙÂÚÕß
ÙËÇÔ¦ØÓÕÙÚÕÑÇÏÈÃÇÏÕÖËØÏËÞÄÓËÔÕ±ÖÁÌËØËÇÖÄÁÓÓÕÔËÝÏÊÁËÝÑÇÏËÌÏ¦ÒÚËÝËÓÌ¦ÔÏàËËÖÏÛËÚÏÑÂÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÏÝ¡ÇØÚÃÕß
ÒÆÛÎÑËÎÙÆÓÈÇÙÂÚÕßÓË
ÚÎÔËÚÇÏØËÃÇ©ÒÄÍÕÝÌÁØËÚÇÏÔÇ
ÂÚÇÔÎÞÇÓÎÒÂÇÖÄÊÕÙÂÚÕßÄÚÏ
ÊËÔÂÚÇÔÖÒÁÕÔÚÄÙÕÇÑØÏÈÂÝÙÚÎÔ
ÑØÃÙÎÚÕß©ÃÊÏÕÝÏÙÞßØÃàËÚÇÏÄÚÏ
ÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÇÏÚÃÇÂÚÇÔÚÇÖÇØ¦ÖÕÔÇÖÕßËÃÞËËÑÌØ¦ÙËÏÖÇÒÏÄÚËØÇ
ÍÏÇÚÏÝÙßÔÛÂÑËÝËØÍÇÙÃÇÝ
¡ÃÒÎÙËÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙÞËÚÏÑ¦
ÓËÚÎÔËÓÖËÏØÃÇÚÕßÙÚÎ-HJLIVVR
ÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÚÕß ÓÂÔËÝÖØÕÚÕÆÑÇÚÇÛÁÙËÏÚÎÔÇÍÜÍÂÓÇØÚßØÃÇÚÕßÊÎÓÕÙÏËÆÛÎÑËÙÚÎÔËÌÎÓËØÃÊÇ0YPZO;PTLZËÚÇÏØËÃÇ*73
ÖÕßÚÕÔËÃÞËÖØÕÙÒ¦ÈËÏÇØÔÂÛÎÑË
ÙËËÑËÃÔÕÚÕÊÎÓÕÙÃËßÓÇÚÏÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝ±ÖÕÙÚÂØÏÐËÄÚÏËÑÖÇÏÊËÆËÏËÖÇØÑ×ÝÚÕßÝßÖÇÒÒÂÒÕßÝÚÎÝ
ÄÚÏÊËÔÚÕßÝÇÙÑËÃÖÃËÙÎÑÇÏÊËÔ
ÇÖÇÏÚËÃÚÕÔÁÒËÍÞÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕß
ÇØÏÛÓÕÆÇÔÇØÚÂÙËÜÔÇÔ¦È¦ØÊÏÇ

Το ανάρμοστο υλικό
και οι τεχνικές λύσεις
Η «Κ» ÇÖËßÛÆÔÛÎÑËÙÚÎ*73ÓË
ÇÌÕØÓÂÚÎÔÇÍÜÍÂÚÕßÑØÁÏàÎÚ×ÔÚÇÝÑ¦ÖÕÏÕÔÁÕÙÞÄÒÏÕÇÒÒ¦
ÊËÔÁÒÇÈËÇÖ¦ÔÚÎÙÎÛËÙËÚÕ
ÃÊÏÕËØ×ÚÎÓÇÑÇÏÙÚÎ-HJLIVVR
ÑÖØÄÙÜÖÕÝÚÕßÓÁÙÕßÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝËÖÇÔÁÒÇÈËÙÚÎÔ
 ®ÓÁÙÜÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÖÕßÚÕßÝËÑÖØÕÙÜÖËÃ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÏÝÖ¦ÍÏËÝÛÁÙËÏÝ
ÚÕßÝÍÏÇÚÕÛÁÓÇÔÇÍÔ×ØÏÙË
ÄÚÏÎÊÕßÒËÏ¦ÚÜÔÊÏÇÞËÏØÏÙÚ×Ô
ÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏÕØÏÙÓÁÔËÝÌÕØÁÝÊÆÙÑÕÒÎÇÔ¦ÒÕÍÇÑÇÏÓË
ÚÕßÒÏÑÄÖÕßÖØÁÖËÏÔÇËÐËÚ¦ÙÕßÔÔÁÌËØËÄÓÜÝÄÚÏÚÕßÝ
ÖÇØÁÞÕßÔËÑÖÇÃÊËßÙÎÖÕÒÒ×Ô
ËÈÊÕÓ¦ÊÜÔ
©ÒÕÏÄÙÕÏËÒÁÍÞÕßÔÖËØÏËÞÄÓËÔÕÍÏÇÚÎ-HJLIVVRÁÞÕßÔ
ÖØÄÙÈÇÙÎÙËßÖÎØËÙÃËÝÉßÞÕÒÕÍÏÑÂÝßÖÕÙÚÂØÏÐÎÝÍÏÇÔÇËÐÇÙÌÇÒÏÙÚËÃÎÑÇÒÂÚÕßÝßÍËÃÇßÚÁÝÕÏÖÇØÕÞÁÝÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕßÔ
ÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÂÖÇØÕßÙÃÇËÏÊÏÑ×ÔÙÚÕÔÞ×ØÕËØÍÇÙÃÇÝßÖÎØËÙÃËÝÚÎÒËÌÜÔÏÑÂÝßÖÕÙÚÂØÏÐÎÝÑÇÏÖØÄÙÈÇÙÎÙÚÕÏÊÏÜÚÏÑÄ
ÙÆÙÚÎÓÇßÍËÃÇÝÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎ
ÎÓÁØÇÚÎÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÂÝÚÕßÝ®
ÇÔÁÌËØËØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄÛÁÓÇÑÇÏÊËÙÓËßÄÓÇÙÚË
ÔÇÚÕÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÓËÙÜÙÚ¦®

ÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÖÕß
ÖÇØËÃÞËÎ-HJLIVVRÙÚÎÔ ®ÙÂÓËØÇÇÖÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÏÊÏËÛÔ×ÝÖËØÃÖÕß¦ÚÕÓÇÜÝJVU[LU[
TVKLYH[VYZÍÏÇÚÏÝÖØÕÙÜÖÏÑÁÝ
ÇÔÇØÚÂÙËÏÝ ÚÜÔ ÞØÎÙÚ×Ô ÑÇÏ
ËØÍ¦àÕÔÚÇÏÑßØÃÜÝÙËËÚÇÏØËÃËÝ
ßÖËØÍÕÒ¦ÈÕßÝÖÕßÁÞÕßÔÚÎÈ¦ÙÎ
ÚÕßÝÙÚÎÔØÒÇÔÊÃÇÙÚÎËØÓÇÔÃÇ
ÙÚÎÔÙÖÇÔÃÇÙÚÎËÚÕÔÃÇÙÚÎÔ
ÁÔßÇÙÚÏÝÑÇÏ¦ÒÒËÝÞ×ØËÝ

Τα ειδικά «φίλτρα»
-HJLIVVRËÖËÐËØÍ¦àËÚÇÏ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔËÑÖØÄÙÜÖÄÚÎÝ
ÑÇÏÕØÏÙÓÁÔËÝÚËÞÔÏÑÁÝÒÆÙËÏÝÍÏÇ
ÔÇÓËÚØÏ¦ÙËÏÄÙÕÚÕÊßÔÇÚÄÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÎÔÁÑÛËÙÎÚÜÔÊÏÇÞËÏØÏÙÚ×ÔÙËÈÃÇÏÕÑÇÏÇÔ¦ØÓÕÙÚÕ
ßÒÏÑÄßÚÁÝÕÏÒÆÙËÏÝÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÚÎÔËÖËÐËØÍÇÙÃÇËÏÑÄÔÜÔ
ÖØÕÚÕÆÚÏÝÊËÏÕÊÏÇÞËÏØÏÙÚÂÝ
ÚÎÔËÖÏÒÕÍÂÔÇËÓÌÇÔÏÙÚËÃÓÏÇ
ËÏÑÄÔÇÇÙÖØÄÓÇßØÎÂÚÎÞØÂÙÎËØÍÇÒËÃÜÔÖÕßÊËÃÞÔÕßÔÙÚÕÔ
ÊÏÇÞËÏØÏÙÚÂÙËÖÕÏÕÇÑØÏÈ×ÝÙÎÓËÃÕÙËÁÔÇÈÃÔÚËÕÁÞËÏËÔÚÕÖÏÙÚËÃ
ÇÖÄÑ¦ÖÕÏÕÔÞØÂÙÚÎÇÑÇÚ¦ÒÒÎÒÕ
ÖËØÏËÞÄÓËÔÕÑÕÖÄÝÛÇËÃÔÇÏÔÇ
ÓÎÞØËÏ¦àËÚÇÏÔÇËÒËÍÞÛËÃÁÔÇÈÃÔÚËÕÙËÄÒÎÚÎÊÏ¦ØÑËÏ¦ÚÕßÍÏÇ
ÔÇÖËØÏÕØÏÙÚËÃÑÇÏÕÞØÄÔÕÝÖÕß
ÛÇÇÌÏËØ×ÔËÏÕÑÇÛÇØÏÙÚÂÝ®

Στο πλευρό των διαχειριστών περιεχομένου με κλονισμένη υγεία
Στην αγωγή τουÕÑØÁÏßÖÕÙÚÎØÃàËÏ
ÄÚÏÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÚÕß ÊÏÇÍÔ×ÙÚÎÑËÓËÓËÚÇÚØÇßÓÇÚÏÑÂÊÏÇÚÇØÇÞÂÑÇÏÑÇÚ¦ÛÒÏÉÎ¡ÁÞØÏÑÇÏÙÂÓËØÇÏÙÞßØÃàËÚÇÏÄÚÏÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏ
ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÆÖÔÕßÑÖØÕÙÜÖËÃÚÇÏÙÚÎÔØÒÇÔÊÃÇÇÖÄÚÎÊÏÑÎÍÄØÕ§ÚÇá¦Ô¬ØÁÔÕØÚÕÖÒËßØÄÚÕß
ÈØÃÙÑËÚÇÏÑÇÏÎÇÍÍÒÏÑÂÓÎÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÕØÍ¦ÔÜÙÎ-V_NSV]LÎÕÖÕÃÇ
ßÖËØÇÙÖÃàËÚÇÏÚÇÇÔÛØ×ÖÏÔÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÙÚÕÔÉÎÌÏÇÑÄÑÄÙÓÕ¬ÇÓÁÒÎÚÎÝÖÇØÕÚØÆÔÕßÔÑÇÏ¦ÒÒÕßÝÔßÔ
ÂÖØ×ÎÔÉÎÌÏÇÑÕÆÝÑÇÛÇØÏÙÚÁÝ®
ÖÕßÁÞÕßÔËÑÚËÛËÃÙËÖÇØÄÓÕÏÕßÒÏÑÄÑÇÏÁÞËÏÑÒÕÔÏÙÚËÃÎÉßÞÏÑÂÚÕßÝ
ßÍËÃÇÔÇÓÏÒÂÙÕßÔÊÎÓÕÙÃÜÝÍÏÇÚÏÝ
ËÓÖËÏØÃËÝÚÕßÝÑÕÖÄÝÚÎÝÕØÍ¦ÔÜÙÎÝËÃÔÇÏÔÇÇÙÑÎÛËÃÖÃËÙÎÙÚÎ
-HJLIVVR×ÙÚËÔÇ¦ØËÏÚÕÖÁÖÒÕ
ÓßÙÚÏÑÄÚÎÚÇÝÓËÚÕÕÖÕÃÕÙßÞÔ¦
ÑÇÒÆÖÚËÏÚÏÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÁÝÚÕß
ÑÇÏÔÇÈËÒÚÏÜÛÕÆÔÄÙÕÚÕÊßÔÇÚÄÔ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÕÏÙßÔÛÂÑËÝËØÍÇÙÃÇÝ
ÚÜÔßÖÇÒÒÂÒÜÔÚÕß
 ÄØÏ ØÃÔÚËØÔÕÓÏÑÄÝÎÕÖÕÃÇ
ÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÁÞËÏËÑÖØÕÙÜÖÂÙËÏÓËËÖÏÚßÞÃÇÑÇÏÑØÇÚÕÆÓËÔÕßÝ
ÙÚÕÑÕßÇÔÚ¦ÔÇÓÕÞËÏØÃàËÚÇÏÙÚÎ
-V_NSV]LÚÏÝßÖÕÛÁÙËÏÝÚÜÔJVU[LU[
TVKLYH[VYZ©ÖÜÝÒÁËÏÙËÚÎÒËÌÜÔÏÑÂÚÎÝÙßÔÕÓÏÒÃÇÓËÚÎÔ ®ÓÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝÁÞËÏÓÏÒÂÙËÏÓËÊËÑ¦ÊËÝ

ÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßËÃÞÇÔÇßÚÄÚÕÖÄÙÚÕÙÚÎ-HJLIVVRÙÚÎÔØÒÇÔÊÃÇ
ÙÚÎÔÕÒÜÔÃÇÑÇÏÙÚÎÔÙÖÇÔÃÇÑÇÏ
ÖÇØÇÚÎØËÃÄÚÏÓÕÏØ¦àÕÔÚÇÏÑÕÏÔ¦
ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏ
ÞÏÒÏ¦ÊËÝ¦ÔÛØÜÖÕÏÑ¦ÔÕßÔÇßÚÂÚÎ
ÊÕßÒËÏ¦ÊËÔËÃÔÇÏÇÑÄÓÎËÆÑÕÒÕÍÏÇ
ÚÕßÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÔÇÓÏÒÂÙÕßÔ
ÇÔÕÏÞÚ¦ ÇÚ¦ÚÎÔ ØÃÔÚËØÓÖÕØËÃ
ÔÇÌÕÈÕÆÔÚÇÏÄÚÏÊËÙÓËÆÕÔÚÇÏÇÖÄ
ÚÇÙßÓÌÜÔÎÚÏÑ¦ËÞËÓÆÛËÏÇÝÖÕß
ÙßÔÂÛÜÝßÖÕÍØ¦ÌÕßÔ¶ÇÔÑÇÏÇßÚ¦
ÊËÔÚÕßÝÇÖÇÍÕØËÆÕßÔÔÇÓÏÒÂÙÕßÔ
ÙËÑ¦ÖÕÏÕÔÊÏÑÎÍÄØÕÑÄÓÎÓÖÕØËÃÔÇÇÔÎÙßÞÕÆÔÍÏÇÚÕËØÍÇÙÏÇ-

Η βρετανική οργάνωση
Foxglove υποστηρίζει
διεθνώς τα δικαιώματα
των «ψηφιακών
καθαριστών».

Η αγωγή È~Ñ³ÓÚÉÉ¨iÙ{ÑTÉ{¨{³ÊØÉ¨{ÉTÐÓÈV¨Ë³×É¨
~¨Ó{V³{ØmÛÉ~ÉÐK¨ËÈ~Ñ³Ò³È>R_H}³ÛÈKÜË

ÑÄÚÕßÝÓÁÒÒÕÔÂÔÇÛËÜØÕÆÔÄÚÏ
ËÃÔÇÏÇÊÆÔÇÚÕÔÇÙÚØÇÌÕÆÔÔÕÓÏÑ¦
ÑÇÚ¦ËÔÄÝÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÕÆÑÕÒÕÙÙÕÆ
Ø×ÎÔÊÏÇÞËÏØÏÙÚÂÝÖËØÏËÞÕÓÁÔÕßÙÚÕÚÓÂÓÇ)\ZPULZZ0U[LNYP[`
ÚÎÝ-HJLIVVRÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÖÕß
ÓÃÒÎÙËÙÚÎÔ ®ÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕ
©ÑÚ×ÈØÏÕàÎÚ×ÔÚÇÝÔÇÓÎÊÎÓÕ-

ÙÏÕÖÕÏÎÛÕÆÔÚÇÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÚÕß
ÙÚÕÏÞËÃÇÇÔÁÌËØËÄÚÏÚÕßÇÖÇÍÕØËßÄÚÇÔÔÇÇÖÕÑÇÒÆÉËÏÙËÕÖÕÏÕÔÊÂÖÕÚËÚÕÖÄÙÚÕÚÕßÑÄÓÎÊËÔ
ÁÖØËÖËÔÇÓÕÏØÇÙÚËÃÙËÓÁÙÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝ ÊÏÑÚÆÜÙÎÝ -HJLIVVR
;^P[[LY3PURLK0U0UZ[HNYHTÍÏÇ
ÖÕÏÕÔËØÍ¦àËÚÇÏÎÚÕÆÓËÇÖÄÇß-

ÚÁÝÚÏÝÕÓ¦ÊËÝÔÇßÖÕÍØ¦ÉÕßÔÙßÓÌÜÔÃÇÚÂØÎÙÎÝÇÖÕØØÂÚÕßÍÏÇÔÇ
ÊÏÇÚÎØÕÆÔÚÏÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÖÕß
ÞØÂàÕßÔÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÇÙÌÇÒËÃÝ®
ËÃÞËÊÎÒ×ÙËÏÚÄÚËËÑÖØÄÙÜÖÕÝÚÎÝ
-HJLIVVRÙÚÎÔ ®
ÚÎØËÚÇÔÃÇßÖ¦ØÞÕßÔÖÕÒÆÇßÙÚÎØÕÃÑÇÔÄÔËÝÑÇÏÖÇØÁ-

ÞËÚÇÏÖØÄÙÈÇÙÎÙËÉßÞÕÒÕÍÏÑÂ
ßÖÕÙÚÂØÏÐÎÍÏÇÚÕßÝÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÆÝ
ÕÏÕÖÕÃÕÏÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÇÖÕÚØÄÖÇÏÕßÒÏÑÄÑÇÚ¦ÚÎÔÁØËßÔÇßÖÕÛÁÙËÜÔÖÇÏÊÏÑÂÝÖÕØÔÕÍØÇÌÃÇÝ®
ÒÁËÏÎ ØÃÔÚËØÙËÚÎÒËÌÜÔÏÑÂÓÇÝ
ÙßÔÕÓÏÒÃÇ©ÏËÚÇÏØËÃËÝÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÓÖÕØËÃÖÇÒÏÄÚËØÇÔÇßÖÕÙÚÂØÏàÇÔÄÚÏÊËÔÍÔÜØÃàÕßÔÖÕÏËÝËÃÔÇÏÕÏÙßÔÁÖËÏËÝÚÎÝ
ÓÇÑØ¦ÝÁÑÛËÙÎÝÑ¦ÖÕÏÕßÇÔÛØ×ÖÕßÙËÇÔ¦ØÓÕÙÚÕßÒÏÑÄÒÁÕÔ
ÄÓÜÝÊËÔÁÞÕßÔÑÇÓÃÇÊÏÑÇÏÕÒÕÍÃÇ®©ÖÜÝÖØÕÙÛÁÚËÏÎÃÊÏÇÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÇÐÏÕÖÕÃÎÙÎÝÚÜÔÇÒÍÕØÃÛÓÜÔÑÇÏÚÎÝÚËÞÔÎÚÂÝÔÕÎÓÕÙÆÔÎÝ
ÍÏÇÚÕÔÖËØÏÕØÏÙÓÄÚÎÝÁÑÛËÙÎÝ
ÚÜÔÊÏÇÞËÏØÏÙÚ×ÔÙËÇÑÇÚ¦ÒÒÎÒÕ
ÖËØÏËÞÄÓËÔÕÊËÔËÃÔÇÏËÖÇØÑÂÝ
ÒÆÙÎ±ÖÕÙÚÎØÃàËÏÄÚÏÛÇßÖ¦ØÞËÏ
Ö¦ÔÚÇÎÇÔ¦ÍÑÎÚÎÝÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝ
ÓÇÚÏ¦ÝÑÇÏÌÁØÔËÏÜÝËÔÊËÏÑÚÏÑÄ
ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÎÔÇÊßÔÇÓÃÇÖÕßÛÇ
ËÃÞËÁÔÇÒÕÍÏÙÓÏÑÄÙÚÎÔÇÔÃÞÔËßÙÎÚÎÝËÏØÜÔËÃÇÝ

Πρώτη αγωγή στην Ευρώπη
ÇÍÜÍÂÚÕßÑØÁÏËÃÔÇÏÎÖØ×ÚÎÖÕßÑÇÚÇÚÃÛËÚÇÏÇÖÄÖØ×ÎÔÊÏÇÞËÏØÏÙÚÂÖËØÏËÞÕÓÁÔÕßÑÇÚ¦ÚÎÝ
-HJLIVVRÙÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÇØÄÓÕÏËÝÑÏÔÂÙËÏÝÁÞÕßÔÍÃÔËÏÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÙÚÏÝ¡ÏÇ

ÇÔÎÙßÞÎÚÏÑÂÖÚßÞÂÖ¦ÔÚÜÝÖÕß
ÛÃÍËÏÕÑØÁÏËÃÔÇÏÎËÖÃÊØÇÙÎÖÕß
¦ÙÑÎÙËÖ¦ÔÜÚÕßÎËÖÇÔÇÒÇÓÈÇÔÄÓËÔÎÁÑÛËÙÎÙËØÇÚÙÏÙÚÏÑÄÑÇÏ
ÆÖÕßÒÕ®ÇÑØÕÊËÐÏÄßÒÏÑÄÒÒÇÐË
ÙÚÇÊÏÇÑ¦ÕÈÇÛÓÄÝÇÔÕÞÂÝÖÕßËÃÞËÙËÖÇØÄÓÕÏÇÛÁÓÇÚÇÑÇÏËÖÎØË¦ÙÚÎÑÇÔÁÜÝÁÔÇÙÎÓËÃÕÑÇÏÕÏÖÕÒÏÚÏÑÁÝÚÕßÇÖÄÉËÏÝÖËØÏÍØÇÌÂ
ÚÕßÖÇØÇÖÁÓÖËÏÙËÖÒÆÙÎËÍÑËÌ¦ÒÕß®±ÖÄÑÇÔÕÔÏÑÁÝÙßÔÛÂÑËÝ
Ë¦ÔÊËÔÚÕËÖÁÒËÍËÕÃÊÏÕÝÜÝÁÔÇÝ
ÇÖÒÄÝÞØÂÙÚÎÝÚÎÝÖÒÇÚÌÄØÓÇÝ
ÊËÔÛÇËÃÞËÖØÄÙÈÇÙÎÙËÇßÚÁÝ
ÚÏÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ¬ÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÄÞÏ
ÙËÚÄÙÕÓËÍ¦ÒÎÁÑÚÇÙÎ
¬ÕÔ ©ÑÚ×ÈØÏÕ Î ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂËÔÎÓËØÜÚÏÑÂÏÙÚÕÙËÒÃÊÇ;OL
=LYNLÁÊÜÙËÙÚÎÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇ
ÇÖÕÓÇÍÔÎÚÕÌÜÔÂÙËÏÝÇÖÄËÙÜÚËØÏÑÁÝÙßÙÑÁÉËÏÝÙÚÎ-HJLIVVRË
ÓÃÇÇÖÄÚÏÝÇÖÇÔÚÂÙËÏÝÚÕßÖØÕÝ
ËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÕÏÊØßÚÂÝÚÕßÓÁÙÕßÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝ¡ÇØÑÕÆÑËØÓÖËØÍÑÇÔÑÇÏ
ÇÔÇÍÔ×ØÏÙËÚÎÙÕÈÇØÄÚÎÚÇÚÕß
àÎÚÂÓÇÚÕÝÞÇØÇÑÚÂØÏÙËßÖËØÈÕÒÏÑ¦®Ñ¦ÖÕÏÇÇÖÄÚÇØËÖÕØÚ¦à
ÊÏËÛÔ×Ô¡¡ÍÏÇÚÏÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝ
ÚÎÝÊÕßÒËÏ¦ÝÚÜÔÉÎÌÏÇÑ×ÔÑÇÛÇØÏÙÚ×Ô®ÙÚÎÉßÞÏÑÂÚÕßÝßÍËÃÇ
ËÔÈÒÁÖÕßÔÄÒÕÏÓÄÔÕÚØÕÓËØ¦
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÑ¦ÛËÓÁØÇ®ËÃÞËÖËÏ
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Ενας Ελληνας
στα κελιά
της Στάζι

Ποιοί ήταν
οι καταδότες

Ο Γιώργος Μπακαλιός θυμάται όσα
βίωσε, φτάνοντας στα όρια της τρέλας
Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΖΙΜΑ

«…Επιτέλους ÐÎÓÁØÜÙËÁÚÇÐÇÇÖÄ
Ö¦ÔÜÓÕßÚÇØÕÆÞÇÚÕßÑÇÚ¦ÊÏÑÕß
ÑÇÏÌÄØËÙÇÚÇÊÏÑ¦ÓÕß§ÚÆÛÎÑÇ
ÑÇÏÖËØÃÓËÔÇÓËÑÇØÚËØÃÇÔÇÇÔÕÃÐËÏ
ÚÕÑËÒÃÑÇÏÔÇÖËÚ¦ÐÜÙÚÎÔËÒËßÛËØÃÇ®ÚÏÝÌßÒÇÑÁÝÚÕß¡Ö¦ÕßÚÙËÔÓÏÇÝÖÄÒÎÝÚÎÝÔÇÚÕÒÏÑÂÝ
ËØÓÇÔÃÇÝÑÕÔÚ¦ÙÚÎØÁÙÊÎÕ
Ï×ØÍÕÝ¡ÖÇÑÇÒÏÄÝÖËØÃÓËÔËÇÖÄ
ÙÚÏÍÓÂÙËÙÚÏÍÓÂÚÎÔÇÖÕÌßÒ¦ÑÏÙÂ
ÚÕßÆÕÞÏÒÏ¦ÊËÝÊÏÇÑÄÙÏËÝÓÃÇÎÓÁØËÝÙÚÇÞÁØÏÇÚÎÝÚ¦àÏßÖÁÌËØË
ÚÇÖ¦ÔÊËÏÔÇÌÚÇÙËÙÚÇÄØÏÇÚÎÝ
ÚØÁÒÇÝ ÇÏÚ×ØÇ¦ÌÎÔËÖÃÙÜÚÕß
ÚÕÔÓÇÑØÆÇßÚÄËÌÏ¦ÒÚÎÚÇÔ
¡ÇãÕß ÑÇÏÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÖÒËßØ¦ÚÕßÚËÃÞÕßÝÙÚÕßÚÏÑÄËØÕÒÃÔÕÚÕÔÖËØÃÓËÔÇÔÎÙÆàßÍÕÝÑÇÏ
ÚÇÊÆÕÖÇÏÊÏ¦ÚÕßÝÑÇÏÈËÈÇÃÜÝ
ÎËÒËßÛËØÃÇ
¬ÇÞÚßÖÂÓÇÚÇÚÕßØÕÒÕÍÏÕÆ
ÚÎÝÖÇÒÏ¦ÝËÑÑÒÎÙÃÇÝÇÖÁÔÇÔÚÏ
ÇÖÄÚÎÌßÒÇÑÂÓÕßÛÆÓÏàÇÔÑ¦ÛË
ÚÄÙÕÄÚÏÕÏ×ØËÝÖËØÔÕÆÙÇÔÑÇÏ
ÚÃÖÕÚÇÊËÔÍÏÔÄÚÇÔ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏÕ
Ï×ØÍÕÝ¡ÖÇÑÇÒÏÄÝÙÚÕßÖÄÁÑÊÕÙÎÈÏÈÒÃÕÚÕßÓËÚÃÚÒÕ¢ÕßØÚÕßÔÏÇÙÓÁÔÕÏÕØÃàÕÔÚËÝ®ÙÚÕÕÖÕÃÕ
ÖËØÏÍØ¦ÌËÏÚÇÈÇÙÇÔÏÙÚÂØÏÇÉßÞÕÒÕÍÏÑ¦ÑßØÃÜÝÑÇÏÙÜÓÇÚÏÑ¦
ÙÚÇÕÖÕÃÇßÖÕÈÒÂÛÎÑËÙÚÇßÖÄÍËÏÇÚÕÆÔËÒÚÎÝÚ¦àÏ ¦ÖÕÏÇ
ÙÚÏÍÓÂÚÕØÕÒÄÏÞÚÆÖÎÙËÌÕØÁÝ¬ÕÓÁÚØÎÓÇÚÜÔÞÚÆÖÜÔÓË

×ÛÎÙËÙÞËÊÄÔÙÚÎÔÖÇØÇÌØÕÙÆÔÎ
ÁÚÇÐÇÇÖÄÖ¦ÔÜÓÕßÚÇÊÏÑ¦ÓÕß
ØÕÆÞÇÑÇÏÌÄØËÙÇÖ¦ÒÏÚÎÓÏÙÎÚÂ
ÙÚÕÒÂÚÕßÑÇÚ¦ÊÏÑÕßØÞÏÙÇÔÇ
ÖÏÙÚËÆÜÄÚÏÇßÚÄÖÕßÈÃÜÔÇÊËÔ
ÂÚÇÔÚÃÖÕÚÇ¦ÒÒÕÖÇØ¦ÓÏÇÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÓÁÛÕÊÕÝÈÇÙÇÔÏÙÚÎØÃÜÔ
ÓËÇÖ×ÚËØÕÙÑÕÖÄÚÎÔËÐÄÔÚÜÙÂ
ÓÕßÔÏÜÙÇÙÚÕÑËÌ¦ÒÏÓÏÇ
ÇÌÄØÎÚÎÖÃËÙÎÌÕÈÂÛÎÑÇÄÚÏÛÇ
Ö¦ÛÜËÍÑËÌÇÒÏÑÄ ÇÏÚÄÚË¦ÔÕÏÐË
ÎÖÄØÚÇÚÕßÑËÒÏÕÆÑÇÏÕÊËÙÓÕÌÆÒÇÑÇÝÓÕßÁÈÇÒËÚÏÝÌÜÔÁÝ!¸©
ÊÏÑÎÍÄØÕÝÙÇÝÖËØÏÓÁÔËÏÍÏÇÔÇ
ÙÇÝÖÇØÇÒ¦ÈËÏ¹®
¬ÕÓÇØÚÆØÏÕÚÕß¡ÖÇÑÇÒÏÕÆËÃÞËÌÚ¦ÙËÏÙÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÇÒÒ¦ÚÇ
ÄÙÇßÖÁÙÚÎÇÖÄÚÎÔÎÓÁØÇ¡ÇãÕßÚÕß ÖÕßÜÝÑÕÏÔÜÔÏÑÄÝ
ÒËÏÚÕßØÍÄÝËÃÞËÖËØ¦ÙËÏÇÖÄÚÕ
ßÚÏÑÄÙÚÕÔÇÚÕÒÏÑÄËØÕÒÃÔÕ
ÑÇÏÚÕÔÙßÔÁÒÇÈËÎÚ¦àÏÜÝÑÇÚ¦ÙÑÕÖÕÚÜÔÏÓÖËØÏÇÒÏÙÚÏÑ×ÔÓßÙÚÏÑ×ÔßÖÎØËÙÏ×Ô®ÛÇÙÌØ¦ÍÏàÇÔ
ÚÕÔÓËÚÁÖËÏÚÇÈÃÕÚÕß¬ÕÔËÃÞÇÔ
Ê×ÙËÏ®ÙÚÎÚ¦àÏÒÒÎÔËÝÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÈÕÎÛÕÆÙËÞÜØÃÝ
ÔÇßÖÕÉÏ¦àËÚÇÏÄÚÏÄÖÜÝÛÇÇÖÕÊËÏÞÛËÃÇØÍÄÚËØÇÖÕß¦ÔÕÏÐÇÔÚÇ
ÇØÞËÃÇÂÚÇÔÖÒÎØÕÌÕØÏÕÊÄÚËÝÚÎÝ
¬ÎÓÕÏØÇÃÇËÑËÃÔÎÓÁØÇÕ¡ÖÇÑÇÒÏÄÝËÃÞËÖ¦ØËÏÓÇàÃÚÕßÙÚÕÔ
ÇÔÇÚÕÒÏÑÄÚÕÓÁÇÑÇÏÚÕÔßÖÁØÍÎØÕÖÇÚÁØÇÚÕßÍÏÇÔÇÍÔÜØÃÙËÏ
ÄÖÜÝÚÕßËÃÖÇÑÇÏÚÎÔ¦ÒÒÎËØÓÇÔÃÇÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÖÃÙÜÇÖÄÚÕ
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Κατηγορήθηκε
ως «κατάσκοπος
των ιμπεριαλιστικών
μυστικών υπηρεσιών»
και φυλακίστηκε
επί 2.201 ημέρες.
¬ËÃÞÕÝÚÕßÃÙÞÕßÝÑÇÏÁÚÙÏÄÚÇÔ
ÈØËÛËÃÖ¦ÒÏÙÚÕÔÕÞÄÔÇÓÖÕØËÃ
ÔÇÊÏÎÍËÃÚÇÏÖÄÙÕÓËÍ¦ÒÎËÃÔÇÏÎ
ÊÏÇÌÕØ¦ÓËÚÇÐÆßÚÏÑÕÆÑÇÏÔÇÚÕÒÏÑÕÆËØÕÒÃÔÕß®ÆÕÕÞÂÓÇÚÇ
ÚÎÝÚ¦àÏÇÑÏÔÎÚÕÖÕÃÎÙÇÔÚÕÊÏÑÄ
ÚÕßÝÑÇÏÖØ¦ÑÚÕØÁÝÚÎÝÚÕßÝÁÙßØÇÔÈÃÇÏÇÙËÁÔÇßÖÄÍËÏÕÚÕÆÔËÒ
ÄÖÕß¦ØÞÏÙÇÔÔÇÚÕßÝÇÔÇÑØÃÔÕßÔ
ÜÝßÖÄÖÚÕßÝÑÇÚÇÙÑÕÖËÃÇÝ©ÚÇÔ
ÚÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÕÈØÁÛÎÑËÙËÁÔÇÚÕÆÔËÒ¦ÔÕÏÐÇÔÇÓÁÙÜÝÕÏÖÄØÚËÝÚÕß
ÑÇÏÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÇÖÇÍÜÍËÃÝÓÕß
ÓË¦ØÖÇÐËÇÖÄÚÕÔÙÈÁØÑÕÑÇÏÓË
ÓÏÇÊßÔÇÚÂÑÒÜÚÙÏ¦ÓËÖÁÚÇÐËÙË
ÁÔÇÔÙÑÕÚËÏÔÄÊÏ¦ÊØÕÓÕ¸Ê×
ÈØÏÙÑÄÙÇÙÚËÍÏÇÔÇÇÖÕÒÕÍÎÛËÃÚË

ÍÏÇÚÏÝàÎÓÏÁÝÖÕßÓÇÝÑ¦ÔÇÚËÜÝ
ÖØ¦ÑÚÕØÇÝÚÜÔÏÓÖËØÏÇÒÏÙÚÏÑ×Ô
ÓßÙÚÏÑ×ÔÕØÍÇÔ×ÙËÜÔ¹ÓÕßËÃÖË
ÙË¦ÍØÏÕÆÌÕÝÕÇÔÇÑØÏÚÂÝ¸ËÔËÃÓÇÏÖØ¦ÑÚÕØÇÝÑÇÔËÔÄÝÕÆÚËÐÁØÜ
ÍÏÇÚÏÓÕßÓÏÒ¦ÚË¹ÚÕßÇÖ¦ÔÚÎÙÇ®
¬ÇÙÜÓÇÚÏÑ¦ÈÇÙÇÔÏÙÚÂØÏÇÊËÔ
ÁÒËÏÖÇÔÇÖÄÚÕØËÖËØÚÄØÏÕ®ÚÎÝ
Ú¦àÏÄÓÜÝÚÕÓËÍ¦ÒÕÚÎÝÄÖÒÕ
ÂÚÇÔÎÉßÞÕÒÕÍÏÑÂÈÃÇÚÎÔÕÖÕÃÇ
ßÖÁÙÚÎÑÇÏÕ¡ÖÇÑÇÒÏÄÝÙËÙÎÓËÃÕÖÕßÄÖÜÝÍØ¦ÌËÏÚÕÔÁÌËØÇÔ
ÙÚÇÖØÄÛßØÇÚÎÝÚØÁÒÇÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÇßÚÂÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÎ
ÓËÛÕÊÏÑÂÙÚÁØÎÙÎÚÕßÆÖÔÕßÓË
ÁÌËØÇÔÙÚÇÖØÄÛßØÇÚÎÝÖÇØÇÌØÕÙÆÔÎÝ®¡ÏÇÓÁØÇÕ¡ÖÇÑÇÒÏÄÝ
ÖÇØÇÖÕÔÁÛÎÑËÙÚÕÔÇÔÇÑØÏÚÂÄÚÏ
ßÖÕÌÁØËÏÇÖÄÖÕÔÕÑËÌ¦ÒÕßÝÑÇÏ
ÖÇØÇÑ¦ÒËÙËÔÇËÐËÚÇÙÚËÃÇÖÄÍÏÇÚØÄ¬ÕÄÚÏÙÇÝÖÕÔ¦ËÏÚÕÑËÌ¦ÒÏ
ÕÌËÃÒËÚÇÏÞÜØÃÝÇÓÌÏÈÕÒÃÇÙÚÎ
ÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÙÇÝ¦ÔÓÇÝÖËÃÚËÚÎÔÇÒÂÛËÏÇÔÇËÃÙÚËÈÁÈÇÏÕÝ
ÄÚÏÛÇÙÇÝÖËØ¦ÙÕßÔÄÒÇ®ÂÚÇÔ
ÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎ
ÃÍËÝÓÁØËÝÓËÚ¦ÚÎÔËÖÃÙÑËÉÎ
ÙÚÕÔ¸ÍÏÇÚØÄ¹ÁÑÇÔËÚÎÔËÓÌ¦ÔÏÙÂ

ÚÕßÁÔÇÖËØÃËØÍÕÌÇÏÔÄÓËÔÕÃÚË
ËÃÞÇÚÇÓ¦ÚÏÇÑÒËÏÙÚ¦ËÃÚËÇÔÕÏÞÚ¦
ÐËÖËÚ¦ÍÕÔÚÇÔÓÖØÕÙÚ¦ÓÕßÖËØÃËØÍËÝÓÕØÌÁÝÕÏÕÖÕÃËÝÞÕØÕÖÎÊÕÆÙÇÔßÔÇÏÑËÃËÝÑÇÏÇÔÊØÏÑÁÝ
ÓÕØÌÁÝÓËÑÁØÇÚÇÓËÕßØ¦ÑÇÏ
ÑÇÚÙÏÑÕÖÄÊÇØÇËÒ×ØÏÇÖÚÎÔ¦
ÓËØ¦ÓÌÎÖÕßËÃÞÇÔÊÄÔÚÏÇÃÞÇ
Þ¦ÙËÏÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎÚÎÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝØÏÙÑÄÓÕßÔÂÊÎÙËÓÏÇ
ÖØÕÞÜØÎÓÁÔÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÞÏàÕÌØÁÔËÏÇÝ ¦ÖÕÚË¦ÔÕÏÐËÎÖÄØÚÇÚÕßÑËÒÏÕÆÑÇÏÊÆÕÖÇÔÆÉÎÒÕÏ
ÍËØÕÊËÓÁÔÕÏ¦ÔÊØËÝÓË¦ØÖÇÐÇÔ
²ÜØÃÝÔÇÖÕßÔÓÏÇÒÁÐÎÓËÁÍÊßÙÇÔÁØÔÕÔÚ¦ÝÓË¦ÔÕÏÐÇÔÓÏÇ
¦ÒÒÎÖÄØÚÇÑÇÏÓËÁØÏÐÇÔÙËÁÔÇÔ
ÚËÒËÃÜÝÙÑÕÚËÏÔÄÞ×ØÕ©ÚÇÔÁÓËÏÔÇÓÄÔÕÝÓËÑÇÚÇÑßØÃËßÙËÕÌÄÈÕÝØÕÙÖ¦ÛÎÙÇÔÇÇÔÏÞÔËÆÙÜÓË
ÞÁØÏÇÑÇÏÖÄÊÏÇÚÕÔÞ×ØÕ ÇÚ¦ÒÇÈÇÄÚÏÈØÃÙÑÕÓÇÏÙËÑËÒÃÓËÓÇÒÇÑÕÆÝÑÇÏÞÜØÃÝÍÜÔÃËÝÚÕÃÞÕßÝ
ÙÇÔÔÇÂÚÇÔÑÇÒßÓÓÁÔÕÝÓËÑÇÕßÚÙÕÆÑ¢ÕÈÂÛÎÑÇÔÖØÕÌÇÔ×Ý
ÓÂÖÜÝÇßÚÕÑÚÕÔÂÙÜÑÇÏÓËÓËÚÁÌËØÇÔÙËÑËÒÃÓËÖØÕÙÚÇÚËßÄÓËÔÕßÝÚÕÃÞÕßÝ®

Ο Μπακαλιός ~Ñ³ÑÙ{~Ò³i~ÉÉ~ÒÚÉ{¨ÂiÙÙÉ~Ñ
T¨Ìo{Ñ~Ñ³Ñ~ÉËÑ
ÈÓ¨ÙÈ³{~ÐÈ³{~
Èi¨É{~Ñ{~È¨ËØ³iØ
ÉÜÜi{~ÊØ4($ËÙ{Ø
Ñ¨ÊÚi~ÉÑÌ³i¨³i
~{ÌÜÑØ³{oÐÊ³i~Ñ³io¨ËÑVÉ{ÐÓ³ÑØÌ³{{
ÈÉTÉËØÉ{~ÓÉ{Ø³È
³åÑ³Ü{~ÌÉ¨ÜË
ÉËTÑØ~Ì³iÉÂÈi¨Ó³ii ÜÜÊÐÉ³ÑÑ³ÑÌ³ÛÈ³{~Ìo{Ñ³i
ÉÂÑ×ÒÜ{iKËÇÑØÉÂÌÙÈ
ÑÌ³ÓÙÑ×Ø³iØÛÏØ
ÈÒÜÜiÜØ³iØÛ{Ñ~ËÑØ
³iØ ÈÑooÉÜ{~ÊØ ~~ÜiËÑØ
Ñ¨ÉËTÉÈ³Ê¨{Âi³ÈØ
ÜÜiÉØ~Ñ{ÉÒÜÜÉØÙ¨Ñ³i¨{Ì³i³ÓØ³ÈØÉ³ÌØ³È
ÛÈ³{~ÖÉ¨ÜËÈVÑÜÜÒ
³ioÑ{ÓÜÑ³åÑ³Ü{~Ì~ËiÉ³{ØÈËÉØ
³iØ×KÉ¨ÊØ.³ÒÇ{È
³ÓÚÉÉÈÌÑ¨Ñ~ÜÖÚiiÉ³Ò³i³i
³È0ÉËTÈØVÑ~ÑÜ{ÌØ
ÑÑÇÊ³iÉ~Ñ{K¨Ê~É³Ñ
Ñ¨TÉËÑ³iØ.³ÒÇ{³×Ò~ÉÜÌ³ÈÈÂÉÉ¨ÖÉ
³{ØÆÆÆÉÜËÙÉØ~Ñ{Ó~Üi~³ØÉËÙÉÌ³{~Ñ³ÑÙÌ³ÉØ
Ê³ÑÙÖ ÜÜiÉØo³Ë
³È$³Ñi ÜÜÒÙÑÑ~Ñ³Ó³iÉÙ{ÜÐÑ³{~ÓØ
TÓÉ{ØÐÉ³iåÑ³Ü{~ÊÉ¨ÐÑËÑÉÂÉÙÊÜÉ
ÉÙ{Ñ×Ó¨o{Ñ³i³ÖTi
³ÈÑ~ÑÜ{Ö0¬®Vi
ÙÈ³{~oÉ¨ÐÑ{~Ê~ÈKÓ¨ii~Ñ³ÓKÑÜÉ³Ì³
ÆÆÆÆÆÐÒ¨~³ÜÑË{ÈÐ×ËÑØÐÉ³ÑÂÖ³
ÙÖÜÉÈ¨o{Ñ³iÉÂÑo¨Ò³iØ{ÊØ~Ò{
Ü{³{~~¨Ñ³ÈÐÓ
³iåÑ³Ü{~ÊÉ¨ÐÑËÑ
~Ñ{Ñ×ÓÚi~ÉÉÜÉÖÚÉ¨Ø
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Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2019

Από τον Βόρειο Πόλο στη μαύρη τρύπα
Σημαντικές επιστημονικές ειδήσεις που μας κληροδότησε το 2019 και οι οποίες αμφισβήτησαν πολύχρονα δεδομένα
ΠολλέςÑÇÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦ËÔÊÏÇÌÁØÕßÙËÝÕÏËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÁÝËÏÊÂÙËÏÝÖÕß
ÓÇÝ¦ÌÎÙËÜÝÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦ÚÕ 
©ÒËÝÙßÔÁÈÇÒÇÔÙÚÕÔËÓÖÒÕßÚÏÙÓÄ
ÚÎÝÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝÍÔ×ÙÎÝÑÇÏÚÜÔ
ÇÓÌÏÙÈÎÚÂÙËÜÔÙËËßØËÃÝÛËÓÇÚÏÑÕÆÝÚÕÓËÃÝÇÖÄÚÎÔÇÒÇÏÕÔÚÕÒÕÍÃÇÓÁÞØÏÚÎÔÙÚØÕÌßÙÏÑÂÑÇÏ
ÚÏÝËÜÒÕÍÏÑÁÝÖÏÙÚÂÓËÝ

SOS για κλίμα
Η κλιματικήÑÜÜÑoÊÉËÑ{ÉÙÛÖÐÉÜÓ³ÉØÈ
É~ÊÚi~ÑÑÌ³iÛ{Ñ~ÈKÉ¨i³{~Ê {³¨Êo{Ñ
³iÜ{ÐÑ³{~ÊåÜÜÑoÊ³È
$ ÑÙÉ{~ÖÈ³{ØÉ×{ÑÜ³{~ÓØÈÓÉ{ÉØ³iØÑÚ¨{iØÙ¨Ñ³i¨{Ì³i³ÑØ
Éi~Ñ{~ÉÑÖØ.³i
¨³iÐÉÜÓ³i~ÑÚË³Ñ³Ñ{Ñ×ÓØÌ³{ÒÚ¨Ø
ÉÈÚÖÉ³Ñ{o{Ñ³iÉ{ÙÉËi³iØ~Ñ³Ò³ÑiØ³
ÉÙÑ×V³iÉÓ~³Ñi³
É¨ÊÐV³i~Ñ³Ñ³¨×Ê
³ÙÑ~Ñ{³iÚii
ÙÉ~ÒÙÉ{Ù³~Ñ³×Ü{³ÈÑ×Ñ{ÐÖ${É{³ÊÐÉØÉ{iÐÑËÈÌ³{
Ð{ÑT¨³×Ño{~ÊÙ{Ñ³¨×Ê
Ð¨ÉËÑKiÚÊÉ{³i
~Ñ³ÑÜÓÐii³iØ~Ü{ÐÑ³{~ÊØÑÜÜÑoÊØ.³iÙÉÖ³É¨i
ÐÉÜÓ³iVÉ{iÐÑËÉ³Ñ{Ì³{
{Òo{Ü{ÈÑÜÜÒ~Ñ{
~ÉÒ{ÑÖÙÑ³ÑÈÉ¨ÚÉ¨ÐÑË³Ñ{VÐÉÑ³ÓÜÉÐÑ³i
Ù{Ñ³ÜÊ³ÈØåÌ~{Ö
{ÙÖÑÈ³ËÑ¨Òo³ÉØ
ÈÐKÒÜÜÈ³iÑÖÂii
³iØ³ÒÚÐiØ³ÚÑÜÑV
oÉoÌØÈÑÑÐÓÉ³Ñ{Ñ
Éi¨ÉÒÉ{ÙÈÐÉØ¬ÆÆ
É~Ñ³ÑÚ¨ÈØÈÇÈ
ÉÑ¨Ò~³{ÉØÉ¨{TÓØ0i
ËÙ{Ñ³{oÐÊVi³ÊÂi³Òo³iØ¨{ÜÑÙËÑØVÑ~ÌÐÑ
~Ñ{³³{ÙÈ³{~Ì³ÐÊÐÑ
³iØVÈÙ{ÑÚÓ³É{ÜÊÚØ
ÑoÉ³VÓTÉ{É{³ÑTÈÚÉË³Ì³É{É{³ÊÐÉØÑ{³ÉÖÈVÜÓV
Ì³{ÓTÈÐÉ¨ÉooËÉ{³
iÐÉËT¨ËØÉ{³¨×Ê
$å¨~³{~ÌØÖ~ÜØÈÉ¨ÚÉ¨ÐÑËÉ³Ñ{ÐÉÉ¨ËÈ
Ù{ÜÒ{Ñ³ÑTÖ³i³ÑÑÌ³
ÈÌÜ{ÜÑÊ³i0ÓÜØV{
É¨ÉÈi³ÓØÈÑTÜÖ³Ñ{
ÐÉ³i~Ü{ÐÑ³{~ÊÑÜÜÑoÊ
ÑÉÈÚÖÈÓ~~Üiio{Ñ
ÒÐÉiÙ¨ÒiUÉ{KÒÜÜÉ³Ñ{
i~Ñ³Ñ~Ì¨È×iÐÉËi³
É~ÐÑÉ¨ËV³ÑËÑ
ÉÈÚÖ³Ñ{o{Ñ³×Ñ{ÌÐÉ³ÈÚÉ¨Ð~iËÈV¨~É{ÐÓÈÑÑ³¨ÑÖ³Ñ
TÉ{¨Ì³É¨Ño{Ñ³ÜÑÊ³i



Πού βρίσκεται, τελικά,
ο Βόρειος Πόλος;

ÏÙÚËÆËÚËÄÚÏÕÄØËÏÕÝÄÒÕÝÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÔÑÕØßÌÂÚÎÝÍÂÏÔÎÝ
ÙÌÇÃØÇÝ"ÇÖØÁÖËÏÔÇÚÕÐÇÔÇÙÑËÌÚËÃÚËÊÏÄÚÏÔÁÇËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ¦ÊËÊÕÓÁÔÇßÖÕÊËÏÑÔÆÕßÔÄÚÏÕ
ÓÇÍÔÎÚÏÑÄÝÕØØ¦ÝÚÕßÖÒÇÔÂÚÎ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÙÎÓÇÔÚÏÑÂÇÖÄÙÚÇÙÎ
ÇÖÄÚÏÝ ÓÕÃØËÝÈÕØËÃÜÝÑÇÛ×Ý
ÑÇÏÄÚÏÊÏÇØÑ×ÝÓËÚÇÑÏÔËÃÚÇÏØÄÙÌÇÚÇÎÓËÚÇÑÃÔÎÙÂÚÕßßÖÂØÐË
ÖÕÒÆÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÖÄÇßÚÂÖÕß
ËÑÚÏÓÕÆÙÇÔÕÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÍËÍÕÔÄÝÖÕßÚÕßÝËÖÁÈÇÒËÔÇËÖÏÑÇÏØÕÖÕÏÂÙÕßÔÚÕÇÍÑÄÙÓÏÕ¡ÇÍÔÎÚÏÑÄØÄÚßÖÕÁÔÇÔÞØÄÔÕÔÜØÃÚËØÇ
ÇÖÄÚÕÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÁÔÕÂÓËØÇÕÓÇÍÔÎÚÏÑÄÝÄØËÏÕÝÄÒÕÝ
ËÑËÃÊÎÒÇÊÂÖÕßÊËÃÞÔËÏÎÇÑÃÊÇ
ÚÎÝÖßÐÃÊÇÝÖØÕÙËÍÍÃàËÏÑÇÚ¦ÖËØÃÖÕßÞÒÓÚÕÔÞØÄÔÕÙÚÎªÜÙÃÇÓËÚÇÈÕÒÂÚÕßÇÍÑÄÙÓÏÕß
¡ÇÍÔÎÚÏÑÕÆØÕÚÆÖÕßËÐÇÙÌÇÒÃàËÏÄÚÏÚÇÙÆÍÞØÕÔÇÄØÍÇÔÇÖÒÕÂÍÎÙÎÝÛÇËÐÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔÔÇ
ÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÑÇÔÕÔÏÑ¦ËÔ×ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏÄÚÏÙßÔËÞÃàÕÔÚÇÏÚÇÓßÙÚÂØÏÇÚÜÔÍËÜËÖÏÙÚÎÓ×ÔÑ¦ÚÜÇÖÄÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇ
ÚÕßÖÒÇÔÂÚÎ



Ανάσταση νεκρών
εγκεφαλικών κυττάρων

ÔÇÈÇÙÇÔÏÙÚÏÑÄËØ×ÚÎÓÇÚÎÝÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÝËÃÔÇÏÙËÖÕÏÕÙÎÓËÃÕ
ÚËÒËÏ×ÔËÏÎàÜÂÑÇÏÇØÞÃàËÏÕÛ¦ÔÇÚÕÝ©ÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÑÇÚÁÙÚÎÙÇÔ
ÇÑÄÓÇÖÏÕÛÕÒÂÚÎÊÏÇÞÜØÏÙÚÏÑÂ
ÍØÇÓÓÂÇÔ¦ÓËÙÇÙËàÜÂÑÇÏÛ¦ÔÇÚÕÄÚÇÔÑÇÚ¦ÌËØÇÔÔÇÇÖÕÑÇÚÇÙÚÂÙÕßÔÚÎÔÑßÚÚÇØÏÑÂÒËÏÚÕßØÍÃÇ
ÙËËÍÑËÌ¦ÒÕßÝÖÕßËÃÞÇÔÇÌÇÏØËÛËÃÇÖÄÙÌÇÍÏÇÙÛÁÔÚËÝÞÕÃØÕßÝ
ÇØÄÚÏÕÏËÍÑÁÌÇÒÕÏÚÜÔÞÕÃØÜÔ
ÊËÔËÃÞÇÔÑÇÓÃÇÇÔ×ÚËØÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÕØÏÙÓÁÔÇÑÆÚÚÇØÇÇÔÁÑÚÎÙÇÔ
ÚÏÝÓËÚÇÈÕÒÏÑÁÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÁÝ
ÚÕßÝÁØËßÔÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÇØÑËÚ¦ÖØ×ÏÓÕÙÚ¦ÊÏÕÜÙÚÄÙÕÇÔÇÚØÁÖËÏÚÏÝÁÜÝÖØÄÚÏÔÕÝËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÁÝ
ÖÇØÇÊÕÞÁÝÖÕÒÒÇÖÒÇÙÏ¦àÕÔÚÇÝÚÇ
ÓËÚÇÌßÙÏÑ¦ÇÏÔÃÍÓÇÚÇ

Για πρώτη×¨ÒVÐ{ÑÐÉoÒÜiÈ³{TËÑ³iÜÉ~Ë~Ñ³Ò×É¨ÉÑ×³o¨Ñ×ËÉ{Ð{ÑÐÑÖ¨i³¨ÖÑV³~Ó³¨³ÈoÑÜÑÂËÑÉ{Ód¬

Η Θεωρία της Γενικής
Σχετικότητας του
Αλβέρτου Αϊνστάιν
προέβλεπε με ακρίβεια
την ύπαρξη του
συμπαντικού τέρατος
που αποκαλείται
μαύρη τρύπα.

3

Επιτέλους, μια μαύρη τρύπα
σε φωτογραφία

¬Õ¬ÎÒËÙÑÄÖÏÕ6ØÃàÕÔÚÇËÍÕÔÄÚÜÔ
ÖÕßÙÚÎÔÕßÙÃÇËÃÔÇÏÓÏÇÓËÍ¦ÒÎ
ÙßÙÚÕÏÞÃÇÚÎÒËÙÑÕÖÃÜÔÑÇÚ¦ÌËØË
ÔÇÌÜÚÕÍØÇÌÃÙËÏÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦
ÓÏÇÓÇÆØÎÚØÆÖÇÎÕÖÕÃÇÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÙÚÕÑÁÔÚØÕÚÕßÍÇÒÇÐÃÇ¡ËÙÏÁ
ÙËÇÖÄÙÚÇÙÎËÑÇÚËÚ×ÔÌÜÚÄÝ
ÇÖÄÚÎÎËÓÈÒÎÓÇÚÏÑÂËÏÑÄÔÇ
ÚÕßÒÇÓÖËØÕÆÊÇÑÚßÒÃÕßÇÑÚÏÔÕÈÕÒÃÇÝÁÞËÏÍÃÔËÏÊÏ¦ÙÎÓÎÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝËÜØÃÇÚÎÝËÔÏÑÂÝÞË-

ÚÏÑÄÚÎÚÇÝÚÕßÒÈÁØÚÕßáÔÙÚ¦áÔ
ÖÕßÊÏÇÚßÖ×ÛÎÑËÖØÏÔÇÖÄÁÔÇÔ
ÇÏ×ÔÇÖØÕÁÈÒËÖËÚÎÔÆÖÇØÐÎÇÒÒ¦ÑÇÏÚÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÇßÚÕÆ
ÚÕßÙßÓÖÇÔÚÏÑÕÆÚÁØÇÚÕÝÓËËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂÇÑØÃÈËÏÇÑÇÚÇÑÒßÙÓÏÑÂ
ÙßÓÖÇÔÚÏÑÂØÕßÌÂÞÚØÇÓÖÕØËÃÔÇ
ÐËÖËØÔ¦ÚÇÄØÏÇÚÎÝÌÇÔÚÇÙÃÇÝÇÒÒ¦ÄÞÏÚÏÝÓÇÛÎÓÇÚÏÑÁÝÓÇÝÍÔ×ÙËÏÝ
ÖÃÙÎÝÎÖÇÍÑÄÙÓÏÇËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂ
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÖÕßÕÊÂÍÎÙËÙÚÎÔËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂÇÔÇÑ¦ÒßÉÎÇÖÕÊËÏÑÔÆËÏ
ÄÚÏÓÖÕØÕÆÓËÔÇÊÕßÒÁÉÕßÓËÓÇàÃ
ÙËÖÇÍÑÄÙÓÏÇÑÒÃÓÇÑÇÖØÕÝÁÔÇÔ
ÑÕÏÔÄÙÚÄÞÕ¶Ñ¦ÚÏÖÕßÖØÁÖËÏÔÇ
ÙßÓÈÇÃÔËÏÙßÞÔÄÚËØÇÇÔÛÁÒÕßÓË
ÔÇËÖÏÈÏ×ÙÕßÓËÜÝËÃÊÕÝÑÇÏÔÇÙßÔËÞÃÙÕßÓËÚÎÔËÐËØËÆÔÎÙÎÚÕßÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÕÆÙÆÓÖÇÔÚÕÝÚÕßÕÖÕÃÕß
ÇÖÕÚËÒÕÆÓËÚÓÂÓÇ



Οι αρχαιότεροι Ευρωπαίοι
πρόγονοί μας

¬ÕÇÔÛØ×ÖÏÔÕÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÄÊÁÔÊØÕ
ÁÚÙÏÄÖÜÝÚÕÍÔÜØÃàÇÓËÓÁÞØÏÙÂÓËØÇÁÞËÏÖÒÁÕÔÓÏÇÛÁÙÎÙÚÕÔÑ¦ÊÕ
ÚÜÔÇÖÕØØÏÓÓ¦ÚÜÔÇØÇÓÁÔÕßÓË

ÌßÙÏÑ¦ÁÔÇËÃÊÕÝÖÕßÐËÖÂÊÎÙËÇÖÄ
ÚÎÔÌØÏÑÂ©ÓÇÑØÏÔÄÝÖØÄÍÕÔÄÝ
ÓÇÝÕ/VTV:HWPLUZËÐËÒÃÞÛÎÑË
ÙËÖÕÒÒÁÝÚÕÖÕÛËÙÃËÝÚÎÝ¡ÇÆØÎÝ
ÖËÃØÕßØÏÔÇÖÄÞØÄÔÏÇ
Ñ¦ÖÕÏÕÏÖØÄÍÕÔÕÃÓÇÝËÍÑÇÚÁÒËÏÉÇÔ
ÚÎÔÂÖËÏØÕÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇËÖÕÏÑÃÙÕßÔÕÒÄÑÒÎØÕÚÕÔÑÄÙÓÕÂÓËØÇ
ÜÙÚÄÙÕÍÔÜØÃàÕßÓËÄÚÏßÖÂØÐËÑÇÏ
ÖØÄÚËØÎÊÏÇÙÖÕØ¦ÌÁÚÕÝÇÔÇÑÇÒÆÌÛÎÑÇÔÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ËßØÂÓÇÚÇÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÚÎÔÕØÕÌÂÙÖÎÒÇÃÕßÚÎÝ
ËÒÕÖÕÔÔÂÙÕßËÔÚÕÖÃÙÚÎÑÇÔÊÆÕ
ÚÙÇÑÏÙÓÁÔÇÑØÇÔÃÇ¬ÕÁÔÇÇÔÂÑËÏ
ÙËÁÔÇÔ§Ë¦ÔÚËØÚÇÒÑÇÏÞØÕÔÕÒÕÍËÃÚÇÏÖØÏÔÇÖÄÞØÄÔÏÇËÔ×ÚÕ
ÊËÆÚËØÕÙË/VTV:HWPLUZÑÇÏËÃÔÇÏ
ÎÒÏÑÃÇÝËÚ×ÔÃÔÇÏÊÎÒÇÊÂ
ÖÕÒÆÖÇÒÇÏÄÚËØÕÑÇÏËÔÚÕÖÃÙÚÎÑË
ÖÕÒÆÓÇÑØÆÚËØÇÇÖÄÕÖÕÏÕÊÂÖÕÚË
¦ÒÒÕÙÞËÚÏÑÄËÆØÎÓÇ



Γονιδιακή επεξεργασία:
ελπίδες και φόβοι

¬ÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÓÏÇÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÙßÍÑÒÄÔÏÙËÚÎÔËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂ
ÑÕÏÔÄÚÎÚÇ© ÏÔÁàÕÝ²Ë¬àËÔÑÕÆÏ

ÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÚÎÍÁÔÔÎÙÎÊÃÊßÓÜÔ
ÑÕØÏÚÙÏ×ÔÚÜÔÕÖÕÃÜÔÚÕÍÕÔÏÊÃÜÓÇËÃÞËÚØÕÖÕÖÕÏÎÛËÃÁÚÙÏ×ÙÚË
ÔÇÁÞÕßÔÇÔÕÙÃÇÙÚÕÏÄ/=
ËÃÊÎÙÎÇÖÁÊËÏÐËÄÚÏËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÕËÌÏÑÚÂÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÚØÕÖÕÖÕÃÎÙÎÝÚÎÝÍËÔËÚÏÑÂÝÊÕÓÂÝÓÇÝ
ÑÇÚ¦ÚÕÊÕÑÕÆÔÍËÍÕÔÄÝÖÕßÖÏÛÇÔ×ÝÔÇÇÔÕÃÐËÏÚÕÑÕßÚÃÚÎÝÇÔÊ×ØÇÝ¬ÕÛËÚÏÑÄÇßÚÂÝÚÎÝÓ¦ÒÒÕÔËÌÏÇÒÚÏÑÂÝËÐÁÒÏÐÎÝËÃÔÇÏÄÚÏ
ÖßØÕÊÄÚÎÙËÓÏÇÊÏËÛÔÂÙßàÂÚÎÙÎ
ÑÇÛ×ÝÑÇÏÖÇÍÑÄÙÓÏËÝÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝÖÕßÙÚÕÞËÆÕßÔÙÚÎÔÇÖÕÚØÕÖÂÚÎÝÇÔËÐÁÒËÍÑÚÎÝËÌÇØÓÕÍÂÝ
ÚÁÚÕÏÜÔÓËÛÄÊÜÔÍËÔËÚÏÑÂÝÚØÕÖÕÖÕÃÎÙÎÝ¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÓÏÇ
ÔÁÇÓÁÛÕÊÕÝÓÕØÏÇÑÂÝÍËÔËÚÏÑÂÝ
ËÖËÐËØÍÇÙÃÇÝËÔÃÙÞßÙËÚÏÝËÒÖÃÊËÝ
ÚÎÝËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÝÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝÍÏÇ
ÚÎÔÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÜÔÍËÔËÚÏÑ×ÔÓËÚÇÒÒ¦ÐËÜÔÖÕßÖØÕÑÇÒÕÆÔ
ÇÙÛÁÔËÏËÝÄÖÜÝÕÑÇØÑÃÔÕÝÎÑßÙÚÏÑÂÃÔÜÙÎÎÊØËÖÇÔÕÑßÚÚÇØÏÑÂ
ÇÔÇÏÓÃÇÑÇÏÎÔËßØÕËÑÌßÒÏÙÚÏÑÂ
ÔÄÙÕÝ;H`:HJRZ
THE NEW YORK TIMES

Πειραματικές θεραπείες και ψυχεδελικά στην υπηρεσία της Ιατρικής
THE NEW YORK TIMES
Σίγουρα ËÃÔÇÏ ÖÕÒÆÊÆÙÑÕÒÕÔÇÇÖÕÓÕÔ×ÙËÏÑÇÔËÃÝÚÏÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØËÝËÐËÒÃÐËÏÝÙÚÕÔÞ×ØÕÚÎÝßÍËÃÇÝ
ÙËÓÃÇÊËÊÕÓÁÔÎÞØÕÔÏ¦¥ÙÚÄÙÕ
ÓÁÙÇÙÚÕ ßÖÂØÐÇÔÕØÏÙÓÁÔÇ
ÏÇÚØÏÑ¦àÎÚÂÓÇÚÇÖÕßÐËÞ×ØÏÙÇÔ



Η εκδικητική επανεμφάνιση
της ιλαράς

ÏÒÇØ¦ÁÔÇËÖÏÑÃÔÊßÔÕÒÕÏÓ×ÊËÝÔÄÙÎÓÇËÖÇÔËÓÌÇÔÃÙÚÎÑË
ÙÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎÓÇÝÖØÕÑÇÒ×ÔÚÇÝ
ÞÏÒÏ¦ÊËÝÑØÕÆÙÓÇÚÇÑÇÏÖÕÒÒÕÆÝ
ÛÇÔ¦ÚÕßÝÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÙßÍÑÁÔÚØÜÙËÕÇÍÑÄÙÓÏÕÝ©ØÍÇÔÏÙÓÄÝ±ÍËÃÇÝÚÕ
ÖÁÛÇÔÇÔÇÖÄÏÒÇØ¦ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏ
ÇÖÄ¦ÔÛØÜÖÕÏÙËÄÒÕÔ
ÚÕÔÑÄÙÓÕ¡ÁÙÇÙÚÕßÝÚÁÙÙËØÏÝÖØ×ÚÕßÝÓÂÔËÝÚÕß  
ÑØ¦ÚÎÇÔÁÌËØÇÔ ÑØÕÆÙÓÇÚÇÏÒÇØ¦ÝÊÎÒÇÊÂÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÚÎÔÃÊÏÇÖËØÃÕÊÕÚÕß
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕßÁÚÕßÝ
©ÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÍÕÔËÃÝÙÚÏÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÙËÕÒÄÑÒÎØÕÚÕÔ
ÑÄÙÓÕËÓÈÕÒÏ¦àÕßÔÚÇÖÇÏÊÏ¦
ÚÕßÝ¥ÙÚÄÙÕÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏÓÏÇ
ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÇÔÎÙßÞÎÚÏÑÂÚ¦ÙÎ!Î
ÍÏÍ¦ÔÚÜÙÎÚÕßÇÔÚÏËÓÈÕÒÏÇÙÚÏÑÕÆÑÏÔÂÓÇÚÕÝÖØÕáÄÔÚÜÔÇÔßÖÄÙÚÇÚÜÔÉËßÊÕËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ×Ô
ÌÎÓ×ÔÖÕßÊÏÇÊÃÊÕÔÚÇÏÓËÚÇÞÆÚÎÚÇÖßØÑÇÍÏ¦ÝÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕ
ÚÎÝËÍÍËÔÕÆÝÊßÙÖÏÙÚÃÇÝÙÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝÌÇØÓÇÑËßÚÏÑÁÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÑÇÏÈËÈÇÃÜÝÚÎÝËÓÌ¦ÔÏÙÎÝ
ÖÒÎÛ×ØÇÝÊÏÇÙÂÓÜÔÖÕßÊÎÒ×ÔÕßÔÙÚØÇÚËßÓÁÔÕÏÙÚÕÇÔÚÏËÓ-

ÈÕÒÏÇÙÚÏÑÄÑÃÔÎÓÇßÚÄÂÚÇÔÚÕ
ËÑØÎÑÚÏÑÄÓËÃÍÓÇÖÕßÖßØÕÊÄÚÎÙËÚÎÔËÖÇÔËÓÌ¦ÔÏÙÎÚÎÝÏÒÇØ¦Ý
ÓËÚØÇÍÏÑ¦ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÖÏÊÎÓÏÑÁÝËÙÚÃËÝßÖ¦ØÞÕßÔÙË
ØËÚÇÔÃÇ§ÁÇÎÒÇÔÊÃÇÔÊÕÔÎÙÃÇ¢ÏÒÏÖÖÃÔËÝ¡ÇÊÇÍÇÙÑ¦ØÎËÔËàÕßÁÒÇÑÇÏÊËÑ¦ÊËÝ¦ÒÒËÝ

Επιδημικές
εστίες ιλαράς
εμφανίστηκαν σε
δεκάδες χώρες όπου
τα τελευταία χρόνια
η ασθένεια είχε
εξουδετερωθεί.
Þ×ØËÝÄÖÕßÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇ
ÎÇÙÛÁÔËÏÇËÃÞËËÐÕßÊËÚËØÜÛËÃ



Δεν υπάρχει
«υγιεινό κάπνισμα»

ÖÄÚÕÔÆÍÕßÙÚÕÙÚÏÝÁÞÕßÔ
ÑÇÚÇÍØÇÌËÃÑØÕÆÙÓÇÚÇÇÔÇÖÔËßÙÚÏÑ×ÔÒÕÏÓ×ÐËÜÔÑÇÏÛ¦ÔÇÚÕÏÖÕßÙßÔÊÁÕÔÚÇÏÓËÚÎÞØÂÙÎ
ÎÒËÑÚØÕÔÏÑÕÆÚÙÏÍ¦ØÕß©ÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÇÙÛËÔËÃÝÊÏÂÔßÇÔÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÜÔÑÇÏÂÚÇÔÍËÔÏÑ×Ý
ßÍÏËÃÝ¥ÝÙßÔÁÖËÏÇÄÓÜÝÇÚÓÃÙÓÇÚÕÝÔÏÑÕÚÃÔÎÝÓÇØÏÞÕß¦ÔÇÝ
ÂÑ¦ÖÕÏÕßÙßÔÊßÇÙÓÕÆÚÜÔÊÆÕ
ÖÕÒÒÕÃÑÇÚÁÒÎÐÇÔÙÚÇÚÓÂÓÇÚÇ
ËÖËÏÍÄÔÚÜÔÚÜÔÔÕÙÕÑÕÓËÃÜÔÓË
ÁÔÚÕÔÎÊÆÙÖÔÕÏÇ¬ÕÖÏÛÇÔÄÚËØÕ
ÇÃÚÏÕÚÜÔÖØÕÈÒÎÓ¦ÚÜÔËÃÔÇÏÚÕ
ÁÒÇÏÕÚÎÝÈÏÚÇÓÃÔÎÝ

ËÓÌ¦ÔÏÙÂÚÕßÕÓÆÑÎÚÇÝËÃÔÇÏ
ÇÊÆÔÇÚÕÔÇËÐÕßÊËÚËØÜÛËÃÇÖÄ
Ñ¦ÖÕÏÇßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÊÕÓÂ©ØÏÙÓÁÔÇÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÇÔÇÍÑ¦ÙÚÎÑÇÔÔÇ
ÐÎÒ×ÙÕßÔÉËßÊÕØÕÌÁÝÑÇÏÊ¦ÖËÊÇ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÚÕÔÐËÌÕØÚÜÛÕÆÔ



Νέα θεραπεία
για τη φυματίωση

A.P.

Της ΚNVUL SHEIKH

Από τον Αύγουστο,³{Ø (åÓTÈ~Ñ³Ño¨Ñ×ÉË¸lÆ®~¨ÖÐÑ³ÑÑÑÉÈ³{~Ü{ÐÂÉ~Ñ{lmÚÒÑ³{ÈÈÙÓ³Ñ{ÐÉ³Ò³Ð{ÐÑ
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Κι όμως, ενίοτε
το AIDS θεραπεύεται

ËØÃÖÕßÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÚÎÛËØÇÖËÃÇÚÕßÖØ×ÚÕßÇÙÛËÔÂÇÖÄ
(0+:ËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÑÇÚ¦ÌËØÇÔÔÇ
ÛËØÇÖËÆÙÕßÔÑÇÏÁÔÇÔÊËÆÚËØÕ
ÇÔÇÖ¦ÔÚËÞÎËÖÏÚßÞÃÇËÖÏÈËÈÇÃÜÙË
ÄÚÏÎÛËØÇÖËÃÇÚÎÝÇÙÛÁÔËÏÇÝËÃÔÇÏ
ËÌÏÑÚÂ ÇÏÚÇÊÆÕÕØÄÙÎÓÇÚÎÝ
ÙÆÍÞØÕÔÎÝÇÚØÏÑÂÝÙÎÓËÏ×ÛÎÑÇÔ
ÄÚÇÔÕÏÇÙÛËÔËÃÝßÖÕÈÒÂÛÎÑÇÔÙË
ÓËÚÇÓÄÙÞËßÙÎÓßËÒÕÆÚÜÔÕÙÚ×Ô
ÜÝÛËØÇÖËÃÇÑÇÚ¦ÚÕßÑÇØÑÃÔÕß¶
ÑÇÏÄÞÏÚÎÝÇÔÕÙÕÖÕÏÎÚÏÑÂÝÇÔËÖ¦ØÑËÏÇÝÔÑÇÏÖØÕÌÇÔ×ÝÇßÚÂ
ÎÛËØÇÖËßÚÏÑÂÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÊËÔËÃÔÇÏØËÇÒÏÙÚÏÑÂÍÏÇÚÇËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ
ÇÔÛØ×ÖÜÔÖÕßÖ¦ÙÞÕßÔÇÖÄ(0+:
ÕËÖÇÔËÐÕÖÒÏÙÓÄÝÚÜÔÑßÚÚ¦ØÜÔ
ÚÕßÇÔÕÙÕÖÕÏÎÚÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ

ÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏÓÏÇÓËÒÒÕÔÚÏÑÂÒÆÙÎ



Υπερανθεκτικά βακτήρια,
η απειλή του μέλλοντος

±ÖËØÇÔÛËÑÚÏÑ¦ÙÚËÒÁÞÎÓÏÑØÕÕØÍÇÔÏÙÓ×ÔÑ¦ÛËËÃÊÕßÝÑ¦ÔÕßÔ
ÛØÇÆÙÎÙËÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÑÇÏÕÃÑÕßÝ
ËßÍÎØÃÇÝÙËÊÏËÛÔÁÝËÖÃÖËÊÕ¡ÄÔÕÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÖËÔÚÇËÚÃÇVÓÆÑÎÚÇÝ*H\UKPKHH\YPZÖÇÍÑÕÙÓÏÕÖÕÏÂÛÎÑË®ÑÇÏÁÖÒÎÐËÓÏÇÓÕÔ¦ÊÇ
ÔËÕÍÔ×ÔÙÚÎËÔËàÕßÁÒÇËÐÇÔ¦ÍÑÇÙËÙËÑÒËÃÙÏÓÕÚÎÝÓÕÔ¦ÊÇÝ
ËÔÚÇÚÏÑÂÝÛËØÇÖËÃÇÝÌÎÓÏÙÓÁÔÕß
ÈØËÚÇÔÏÑÕÆÔÕÙÕÑÕÓËÃÕßÑÇÏÓÄÒßÔËÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÇÖÄÇÔÛØ×ÖÕßÝÙÚÏÝÕÊÎÍ×ÔÚÇÝ
ÙÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÚÕßÝÓÏÙÕÆÝÇÖÄÇßÚÕÆÝÓÁÙÇÙË ÎÓÁØËÝ¡ËÚ¦ÚÎÔ

ÊÎÇÖÄÚÕÕÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝ
ÍÔ×ØÏàÇÔÄÚÏßÖÂØÞËÁÔÇÚØÕÓÇÑÚÏÑÄÔÁÕÙÚÁÒËÞÕÝÚÕßÈÇÑÃÒÕß
ÚÕß ÕÞÚÎÝÌßÓÇÚÃÜÙÎÝÚÕÕÖÕÃÕ
ÂÚÇÔÇÔÛËÑÚÏÑÄÙËÄÒÇÚÇÇÔÚÏÈÏÕÚÏÑ¦ÖÕßÞÕØÎÍÕÆÔÚÇÔÜÝÛËØÇÖËÃÇ
ÊÏ¦ÍÔÜÙÎÌßÓÇÚÃÜÙÎÝÇÖÄÚÕÔ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÈ¦ÑÏÒÕÏÙÕÊßÔÇÓÕÆÙËÓËÛÇÔÇÚÏÑÂÑÇÚÇÊÃÑÎ¥ÙÚÄÙÕ
ÑÒÏÔÏÑÁÝÓËÒÁÚËÝÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÙÚÎ§ÄÚÏÇÌØÏÑÂÕÊÂÍÎÙÇÔ
ÙËÓÏÇÔÁÇÌÇØÓÇÑËßÚÏÑÂÇÍÜÍÂ
ÇÖÕÚËÒÕÆÓËÔÎÇÖÄÚØÃÇÙÑËß¦ÙÓÇÚÇÎÕÖÕÃÇÓÖÕØËÃÔÇÛËØÇÖËÆÙËÏ
ÚÕßÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÇØØ×ÙÚÕßÝ
ËÔÚÄÝÓËØÏÑ×ÔÓÎÔ×Ô



Μύκητες με κομβικό ρόλο
στην υγεία

ÚÇÖÕÔÚÃÑÏÇÑÇÏÙÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÖ¦ÙÞÕßÔÇÖÄÖÇÍÑØËÇÚÏÑÄÑÇØÑÃÔÕÕÏÓÆÑÎÚËÝÖÕÒÒÇÖÒÇÙÏ¦àÕÔÚÇÏÑÇÚ¦ÌÕØÁÝ
ÙßÍÑØÏÚÏÑ¦ÓËÇßÚÕÆÝÖÕßßÖ¦ØÞÕßÔÙËßÍÏËÃÝÏÙÚÕÆÝ©ÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÊÏÇÖÃÙÚÜÙÇÔÄÚÏÁÔÇÝÓÆÑÎÚÇÝ4HSHZZLaPHÖÕßÖØÕÑÇÒËÃ
ËØËÛÏÙÓÄÚÕßÊÁØÓÇÚÕÝÑÇÏÖÏÚßØÃÊÇÙßÔÊÁËÚÇÏÑÇÏÓËÚÏÝÌÒËÍÓÕÔ×ÊËÏÝÔÄÙÕßÝÚÕßËÔÚÁØÕßÖÄ
ÓÏÇ¦ÒÒÎÁØËßÔÇÊÏÇÖÏÙÚ×ÛÎÑËÄÚÏ
ÂÚÇÔÖÇØ×ÔÙËËÐÇÏØËÚÏÑ¦ßÉÎÒ¦
ËÖÃÖËÊÇÙË¦ÚÕÓÇÖÕßÁÖÇÙÞÇÔ

ÇÖÄÑÇØÑÃÔÕÚÕßÖÇÍÑØÁÇÚÕÝ
ÖËÏØÇÓÇÚÏÑÂÞÕØÂÍÎÙÎÇÔÚÏÓßÑÎÚÏÇÙÏÑ×ÔÌÇØÓ¦ÑÜÔÙËÖËÏØÇÓÇÚÄàÜÇÛËØ¦ÖËßÙËÚÇÖÕÔÚÃÑÏÇ
ÇÖÄÚÕßÝÓÆÑÎÚËÝÑÇÏÊËÔËÖÁÚØËÉËÙÚÕßÝÑÇØÑÏÔÏÑÕÆÝÄÍÑÕßÝÔÇ
ÓËÍÇÒ×ÙÕßÔ



«Ψυχεδελική» ιατρική,
καινοτόμες λύσεις

ÖÏÙÚÂÓÕÔËÝËÖÏÔÄÎÙÇÔÙËÞØÄÔÕ
ØËÑÄØÓÏÇÖËÏØÇÓÇÚÏÑÂÛËØÇÖËÃÇ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÛËØÇÖËÆÙÕßÔÁÔÇ
ÕÑÚ¦ÞØÕÔÕÑÕØÃÚÙÏÖÕßÁÖÇÙÞËÇÖÄ
ÙÆÔÊØÕÓÕ¡Ö¦ÚËÔÓÏÇÖÕÒÆÙÖ¦ÔÏÇÍËÔËÚÏÑÂÇÙÛÁÔËÏÇÖÕßÖØÕÑÇÒËÃÚ¦ÞÏÙÚÕÔËßØÕËÑÌßÒÏÙÓÄÑÇÏ
ËÃÔÇÏÛÇÔÇÚÎÌÄØÇÃÔÇÏÎÖØ×ÚÎ
ÖØÕÙÜÖÕÖÕÏÎÓÁÔÎÛËØÇÖËÃÇÍÏÇ
ÍËÔËÚÏÑÂÇÙÛÁÔËÏÇÖÕßËÌÇØÓÄÙÚÎÑËÖÕÚÁÖÃÙÎÝÁÞËÏÇØÞÃÙËÏ
ÚÇÊÕÑÏÓ¦àËÚÇÏÎÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÉßÞËÊËÒÏÑ×ÔÌÇØÓ¦ÑÜÔÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÛËØÇÖËßÛËÃÁÔÇËßØÆ
Ì¦ÙÓÇÉßÞÏÇÚØÏÑ×ÔÇÙÛËÔËÏ×Ô
¬ÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÎÏÇÚØÏÑÂÙÞÕÒÂÚÕßÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕß¬àÕÔÝ²ÄÖÑÏÔÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇ
ÑÁÔÚØÕßÍÏÇÚÎÔÁØËßÔÇÕßÙÏ×Ô
ÄÖÜÝÚÕ3:+ÑÇÏÎÉÏÒÕÑßÈÃÔÎ
ÎÕÖÕÃÇÇÔÏÞÔËÆËÚÇÏÙËÖÇØÇÏÙÛÎÙÏÕÍÄÔÇÓÇÔÏÚ¦ØÏÇÑÇÏÙÚÕÔ
ÇÔÛØ×ÖÏÔÕÕØÍÇÔÏÙÓÄÑÇÏÁÞËÏ
ÖÇØÄÓÕÏÇÊØ¦ÙÎÓËÚÕ3:+ÚÎ
ÓËÙÑÇÒÃÔÎÑÇÏÚÎÊÏÓËÛßÒÕÚØßÖÚÇÓÃÔÎÁÔÇÙÇÓÇÔÏÑÄÇÌÁÉÎÓÇÖÕßÖØÕÑÇÒËÃÖÇØÇÏÙÛÂÙËÏÝ
ÊÎÓÏÇÁØËßÔÇÊÏÇÖÃÙÚÜÙËÄÚÏ
ÎÉÏÒÕÑßÈÃÔÎÃÙÜÝËÃÔÇÏÖÏÕÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÂÙÚÎÊÏÇÑÕÖÂÚÕßÑÇÖÔÃÙÓÇÚÕÝÇÖÄÄÚÏÚÇÊÏÇÊËØÓÏÑ¦
ÁÓÖÒÇÙÚØÇÔÏÑÕÚÃÔÎÝ
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Πρώτος εχθρός της καρδιάς τα ύπουλα τρανς λιπαρά
Αυξάνουν την κακή χοληστερίνη και μειώνουν την καλή - Ευρωπαϊκός κανονισμός θέτει όρια στην περιεκτικότητά τους στα τρόφιμα
Της ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Αποτελούν τον υπ’ αριθμόν ένα κίνδυνο για την υγεία, αλλά μόνο το
ένα τρίτο των Ελλήνων γνωρίζει
κάτι για τα τρανς λιπαρά, που περιέχονται σε πολλά έτοιμα, συσκευασμένα και προπαρασκευασμένα
τρόφιμα. «Παλιότερα ως μεγαλύτερη
απειλή για την καρδιά θεωρούσαμε
τα κεκορεσμένα· πλέον έχει δειχθεί
ότι τα τρανς λιπαρά είναι το πιο επιβλαβές για την καρδιά τρόφιμο στον
κόσμο. Είναι πέντε φορές πιο επικίνδυνα από τα επίσης επικίνδυνα
κεκορεσμένα», εξηγεί στην «Κ» η
κ. Μαρία Μποτσιβάλη, πρώην διευθύντρια Τροφίμων στο Γενικό
Χημείο του Κράτους, βασική συντάκτρια του Κώδικα Τροφίμων, επιστημονική συνεργάτιδα στο Εθνικό
Ιδρυμα Ερευνών. Τα τρόφιμα αυτά
καταναλώνονται αφειδώς σε αρκετές
ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και παγκόσμια, από νεαρά κυρίως άτομα,
προκαλώντας έναν από τους μεγαλύτερους «πονοκεφάλους» στον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που
πρόσφατα έλαβαν μέτρα. «Ο ΠΟΥ
εξέδωσε συστάσεις, όμως δραστική
μείωση της κατανάλωσής τους αναμένεται να επιφέρει ο ευρωπαϊκός
κανονισμός (2019/649) που θέτει
αυστηρά όρια στην περιεκτικότητα
τρανς λιπαρών στα τρόφιμα. Δεκαπέντε χρόνια πήρε στους Ευρωπαίους αξιωματούχους και υπηρεσίες
κρατών-μελών, στους εκπροσώπους
της βιομηχανίας τροφίμων και των
καταναλωτών να συμφωνήσουν για
τα μέτρα που θα έπρεπε να ληφθούν.
Ποια είναι αυτά; Η περιεκτικότητα
τρανς λιπαρών σε τρόφιμα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 γραμμάρια
ανά 100 γρ. λίπους του τροφίμου.
Ο κανονισμός είναι ήδη σε ισχύ,
ενώ έχει δοθεί ένα χρονικό περιθώριο συμμόρφωσης μέχρι την 1η
Απριλίου 2021».








κού κανονισμού. Επιπλέον, ο ΠΟΥ,
το 2018 πρότεινε προς τα 194 κράτη-μέλη του, το πενταετές πρόγραμμα Replace, δηλαδή την ουσιαστική
αντικατάσταση των τρανς με βάση
συγκεκριμένες πολιτικές, ανάμεσα
στις οποίες και τον περιορισμό των
επεξεργασμένων, έτοιμων φαγητών», αναφέρει η κ. Μποτσιβάλη.

Ενεργοποιούν στον οργανισμό την απολιποπρωτεΐνη Α, η οποία συνδέεται με την ανάπτυξη
αθηρωματικής νόσου.
τρηθεί εργαστηριακά, πράγμα που
δεν γίνεται στις συνήθειες εξετάσεις».Για όλους τους παραπάνω λόγους ο ΠΟΥ έχει εκδώσει αυστηρές
συστάσεις. «Συνιστά η ενέργεια
που λαμβάνουμε από τρανς λιπαρά
να μην ξεπερνά το 1% της συνόλου
της προσληφθείσας ενέργειας, δηλαδή 2,2 γραμμάρια σε μια τυπική
διατροφή των 2.000 θερμίδων την
ημέρα. Σε ανάλογο ποσό πρόσληψης
και μάλιστα χαμηλότερο (1,5 γρ.)
οδηγεί ο περιορισμός του ευρωπαϊ-

Τα καταναλώνουν οι νέοι
Ποια είναι η κατάσταση στην
Ελλάδα; «Σε έρευνα που διενήργησε
επί διετία (2013-2015) ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων σχετικά με
την ενημέρωση των πολιτών γύρω
από τα τρανς λιπαρά προέκυψε ότι
μόνο το 28,8% του πληθυσμού άνω
των 25 ετών είχε ακούσει ή διαβάσει
τον όρο τρανς λιπαρά. Δεν υπήρχαν
νομοθετημένα ανώτατα όρια περιεκτικότητας τρανς λιπαρών, παρά

μόνο μία απόφαση του υπουργείου
Υγείας το 2013 για τα κυλικεία των
σχολείων, που επέβαλε ως ανώτατο
όριο περιεκτικότητας τρανς λιπαρών
σε τρόφιμα το 0,1%», λέει η κ. Μποτσιβάλη. Τις τελευταίες δεκαετίες
έχει σημειωθεί μείωση της περιεκτικότητας των τρανς λιπαρών σε
ορισμένα βιομηχανικά τρόφιμα, αλλά όχι σε όλες τις χώρες. Σε εννέα
χώρες της Κεντρικής και Νότιας Ευρώπης και πέντε κράτη-μέλη (Σουηδία, Κροατία, Πολωνία, Βουλγαρία
και Σλοβενία), τα επίπεδα των τρανς
λιπαρών σε συσκευασμένα μπισκότα, κέικ και γκοφρέτες παραμένουν
υψηλά. Επίσης, έρευνες έδειξαν ότι
άτομα 18-30 ετών, φοιτητές και άτομα με χαμηλό εισόδημα καταναλώνουν πολύ μεγαλύτερες ποσότητες
τρανς λιπαρών από τις καθορισθείσες από τον ΠΟΥ.

Οι εξαιρέσεις
Από τον κανονισμό εξαιρούνται
τα τρανς λιπαρά που αποτελούν φυσικά συστατικά του λίπους των μηρυκαστικών (αγελάδες, πρόβατα,
κατσίκια). Κι αυτό διότι, όπως εξηγεί
η κ. Μποτσιβάλη, «δεν είναι βέβαιο
ότι τα τρανς λιπαρά που περιέχονται
στο γάλα, το βούτυρο, το κρέας των
μηρυκαστικών είναι επιβλαβή. Αυτά
υπάρχουν και στο γυναικείο γάλα
θηλασμού. Οι έρευνες έχουν εξαγάγει αντικρουόμενα πορίσματα,
ενδέχεται να είναι και επωφελή. Ο
κανονισμός δεν επιβάλλει την αναγραφή των τρανς στην ετικέτα των
τροφίμων, όμως ως καταναλωτές
αναζητούμε στα συστατικά τα υδρογονωμένα λίπη, που πρέπει να αναγράφονται αν έχουν χρησιμοποιηθεί», συμπληρώνει.
Αλλά τι είναι τα τρανς λιπαρά;
«Είναι ένας ιδιαίτερος τύπος λίπους
που παράγεται βιομηχανικά με την
υδρογόνωση ελαίων ώστε να γίνουν
πιο στερεά. Τρανς υπάρχουν μόνο
στα μερικώς υδρογονωμένα έλαια.
Ο λόγος που γίνεται αυτή η στερεοποίηση είναι καθαρά τεχνολογικός,
για να έχει το προϊόν, π.χ. οι κατεψυγμένες ζύμες, την επιθυμητή στερεή αλλά εύπλαστη υφή, να είναι
ευκολομεταχείριστες χωρίς να διαλύονται. Επίσης, η στερεοποίηση
αυξάνει τη διατηρησιμότητα στο
ράφι».
Γιατί είναι τόσο επικίνδυνα; «Γιατί
έχει δειχθεί ότι ευθύνονται κατ’ αρχάς για καρδιοπάθειες και εγκεφαλικά. Ακόμη, λειτουργούν αρνητικά
στον διαβήτη τύπου Β, ενοχοποιούνται για ορισμένες μορφές καρκίνου, συνδέονται με το Αλτσχάιμερ
και τα προβλήματα μνήμης, επηρεάζουν την ποιότητα του ανδρικού
σπέρματος και του ωαρίου και ενοχοποιούνται για αποβολές», τονίζει
η κ. Μποτσιβάλη. Σε ό,τι αφορά την
καρδιά, τα τρανς λιπαρά συνδέονται
με τη χοληστερίνη. «Αυξάνουν την
κακή χοληστερίνη (LDL) και ταυτόχρονα μειώνουν την καλή (HDL),
ενώ τα κεκορεσμένα αυξάνουν την
κακή χοληστερίνη αλλά δεν μειώνουν την καλή. Επιπλέον, τα τρανς
λιπαρά ενεργοποιούν στον οργανισμό την απολιποπρωτεΐνη Α, η οποία
συνδέεται με την ανάπτυξη αθηρωματικής νόσου. Θεωρείται επικίνδυνη, ενώ σε ορισμένους ανθρώπους η παρουσία της είναι κληρονομική. Πάντως, μπορεί να με-

Η «μαύρη λίστα»

Ελεγχος χοληστερίνης από την ηλικία των 25 ετών
Οι νέοι πρέπει να εξετάζουν τα επίπεδα της
χοληστερίνης στο αίμα τους από την ηλικία
των 25 ετών, καθώς αυτή η μέτρηση μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του
κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων και
εγκεφαλικού επεισοδίου σε ολόκληρη τη
ζωή τους.
Η σχετική γερμανική μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Τhe Lancet, είναι
η πιο ολοκληρωμένη μέχρι σήμερα όσον
αφορά τον υπολογισμό των μακροπρόθεσμων καρδιαγγειακών κινδύνων που εγκυμονούν οι υψηλές συγκεντρώσεις «κακής»
χοληστερίνης. Οπως επισημαίνουν οι ερευνητές, όσο νωρίτερα οι άνθρωποι προσπαθήσουν να μειώσουν τη χοληστερίνη τους,
με αλλαγές στη διατροφή και με φάρμακα,
τόσο το καλύτερο. Υπάρχουν δύο είδη χοληστερίνης: η λιποπρωτεϊνη υψηλής πυκνότητας ( HDL), η «καλή», όπως συνηθίζουμε να την αναφέρουμε, που μας βοηθά
να παραμένουμε υγιείς, και η λιποπρωτεΐνη
χαμηλής πυκνότητας (LDL), η λεγόμενη
«κακή», η οποία φράσσει τις αρτηρίες.
Οι ερευνητές προκειμένου να εξαγάγουν
ασφαλή συμπεράσματα ανέλυσαν στοιχεία
που αφορούσαν 400.000 ανθρώπους από
19 κράτη και διαπίστωσαν την ύπαρξη μιας
στενής σχέσης που συνδέει τα επίπεδα «κακής» χοληστερίνης με τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων, από την αρχή της
ενήλικης ζωής μέχρι 40 χρόνια αργότερα









Για την αποφυγή κινδύνου
καρδιαγγειακών νοσημάτων
και εγκεφαλικού στο μέλλον.

ή και ακόμα περισσότερο. Ειδικότερα, οι
επιστήμονες κατάφεραν να υπολογίσουν
τις πιθανότητες καρδιακής προσβολής ή
εγκεφαλικού σε άτομα 35 ετών ή μεγαλύτερων, σύμφωνα με το φύλο τους, τα επίπεδα
κακής χοληστερίνης, την ηλικία, το ύψος,
το βάρος, την αρτηριακή πίεση και παράγοντες κινδύνου, όπως το κάπνισμα και ο
σακχαρώδης διαβήτης.
Ο καθηγητής Στέφαν Μπάνκενμπεργκ,
από το πανεπιστημιακό καρδιολογικό κέντρο
του Αμβούργου, που συνυπογράφει τη μελέτη, δήλωσε ότι «οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σήμερα για να αξιολογηθεί ο
κίνδυνος και να αποφασιστεί κατά πόσον
θα χορηγηθεί αγωγή για τη μείωση των
επιπέδων χοληστερίνης σε κάποιον ασθενή,
υπολογίζουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών
νοσημάτων μόνο εντός της επόμενης δεκαετίας, υποβαθμίζοντας τον κίνδυνο καθ’

όλη τη διάρκεια της ζωής, ιδιαίτερα όταν
ο ασθενής είναι νέος». Ωστόσο, οι ερευνητές
δεν συνέστησαν τη χορήγηση στατινών
(που μειώνουν τα επίπεδα χοληστερίνης)
σε νεαρά άτομα. Ο καθηγητής Μπάνκενμπεργκ δήλωσε σχετικά: «Αυτό που συνιστώ
στους νέους είναι να γνωρίζουν τα επίπεδα
χοληστερίνης τους και να μπορούν να λάβουν μια ενημερωμένη απόφαση, η οποία
πιθανώς να περιλαμβάνει και τη λήψη στατινών». Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η χορήγηση
στατινών πιθανώς να οδηγήσει κάποιους
στο να βασίζονται αποκλειστικά σε αυτές,
αδιαφορώντας για τον υγιεινό τρόπο ζωής.
Οι στατίνες, γενικώς, θεωρούνται ασφαλές
σκεύασμα, αλλά δεν έχουν εκπονηθεί μελέτες για τις πιθανές παρενέργειες της μακροχρόνιας λήψης τους.
Ο ιατρικός διευθυντής της Βρετανικής
Καρδιολογικής Εταιρείας, σερ Νιλές Σαμάνι,
τόνισε ότι η μελέτη δείχνει ότι για κάποια
άτομα, η εφαρμογή μέτρων σε πολύ νεότερη
ηλικία, όπως είναι η λήψη στατινών, ενδέχεται να έχει σημαντικά αποτελέσματα ως
προς τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Σε ποια τρόφιμα περιέχονται τα
τρανς λιπαρά; «Στις μαργαρίνες,
στα αλείμματα ψωμιού, στα μαγειρικά λίπη, στα προϊόντα ζύμης,
σφολιάτες και σφολιατοειδή, στις
έτοιμες κατεψυγμένες πίτσες, στα
μπισκότα, στις γκοφρέτες, σε αρτοσκευάσματα, κέικ και άλλα γλυκά,
στο κατεψυγμένο ποπ κορν, ακόμη
και στα τσιπς. Σημαντικές ποσότητες τρανς λιπαρών περιέχονται
στα φαγητά των φαστφουντάδικων
(π.χ. στα nuggets κοτόπουλου) που
υφίστανται βαθύ τηγάνισμα με
προσθήκη υδρογονωμένων ελαίων
ώστε να αντέχουν τις υψηλές θερμοκρασίες. Το ελαιόλαδο μπορεί
βέβαια με ασφάλεια να χρησιμοποιηθεί στο τηγάνισμα. Ιδιαίτερο
πρόβλημα αποτελεί το γεγονός ότι
τα ταχυφαγεία και τα εστιατόρια
δεν έχουν την υποχρέωση να αναγράφουν το λίπος που χρησιμοποιούν. Θα ήταν καλό να γίνει υποχρεωτική η αναγραφή αυτής της
πληροφορίας, ιδιαίτερα για τη χρήση υδρογονωμένων λιπών. Οπως
και το να δρομολογηθούν άμεσα
μετρήσεις για την περιεκτικότητα
των τρανς λιπαρών στα τρόφιμα.
Τέλος προκύπτει το ερώτημα
του πώς θα καταφέρει η βιομηχανία
να διατηρήσει την επιθυμητή υφή
στα έτοιμα τρόφιμα χωρίς τα υδρογονωμένα λίπη (φορείς των τρανς
λιπαρών). Αναμένεται ότι η ελληνική βιομηχανία τροφίμων θα κάνει
τις καλύτερες για τους καταναλωτές
επιλογές αντικατάστασης. Σήμερα
η νέα πολιτική re-Industry καλεί
τη βιομηχανία να ξανασκεφθεί τον
εαυτό της. Μέσα στο πλαίσιο αυτού
του rethinking θα μπορούσε να
σκεφθεί τρόπους παρασκευής υγιεινότερων τροφίμων, με τα εξαιρετικά γεωργικά και κτηνοτροφικά
προϊόντα που διαθέτουμε και τη
χρήση του ελαιολάδου, που είναι
εχθρός των τρανς. Θα μπορούσε
ακόμη να χρησιμοποιεί ως πρώτες
ύλες τρόφιμα υγιεινά, που η παραγωγή τους συγχρόνως συμβάλλει
στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα
και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής», καταλήγει η κ.
Μποτσιβάλη.
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Γι’ αυτό ανθίζει το «τριφύλλι»

Μελετημένες κινήσεις, ικανός προπονητής, ποιότητα παικτών και οικονομική σταθερότητα
Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗ

Νίκη για την Ομόνοια επί της ΑΕΚ (32) την περασμένη Κυριακή στο ΓΣΠ
και ξανά κορυφή για το «τριφύλλι».
Είναι η πρώτη φορά που το τριφύλλι
τελειώνει πρώτο με το τέλος της χρονιάς μετά τη σεζόν 2009-10.
Τότε είχε ισοβαθμήσει με το ΑΠΌΕΛ, έχοντες αμφότεροι 31 βαθμούς
σε 14 ματς με το ΑΠΟΕΛ να είναι πρώτο με καλύτερη διαφορά τερμάτων
(9-4-1, 28-11, το ΑΠΟΕΛ, 9-4-1, 24-10
η Ομόνοια ).
Το «τριφύλλι» έχει 31 βαθμούς σε
14 ματς με γκολ-αβερέιτζ 22-8.
Οι φίλοι της ομάδας έδωσαν βροντερό «παρών», στο γήπεδο αποθέωσαν
τον Χένινγκ Μπεργκ και τους παίκτες
του μετά το τέλος του αγώνα, ζητώντας
πρωτάθλημα για δεύτερη φορά μετά
το ματς με τη Νέα Σαλαμίνα.
Είναι γεγονός ότι η φετινή Ομόνοια
έχει άλλο αέρα. Ένα αέρα που δεν
έχει καμιά σχέση με αυτόν που είχε(;)
τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε μια
ομάδα που καθηλώνει τον αντίπαλο
και…Ομόνοια θυμίζει. Μια ομάδα που
διεκδικεί τον τίτλο, ανεξαρτήτως με
το τι λέγεται επισήμως.
Η πορεία αυτή που τόσα χρόνια
περίμενε ο κόσμος εδράζεται σε κάποιους λόγους. Πριν πάμε στους λόγους
να σημειώσουμε κάτι σημαντικό που
αφορά τον κόσμο.
Σε εφτά αγώνες εντός έδρας η Ομόνοια έχει διαθέσει 65.503 εισιτήρια.
Ο μέσος όρος διάθεσης εισιτηρίων
στους εντός έδρας αγώνες της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου ανέβηκε
στον αριθμό 9.357!
Πρώτος λόγος, η προσεγμένη και
μελετημένη δουλειά που έγινε το καλοκαίρι. Ήλθαν παίκτες με ποιότητα.
Οι Νεόφυτος Λάρκου και Σίμος Ταραπουλούζης, σε συνεργασία με το Χένινγκ Μπεργκ, έβαλαν στο ρόστερ
τους Φαμπιάνο Ριμπέιρο, Φράνσις Ουζόχο, Μίχαελ Λούφτνερ, Ανταμ
Λανγκ,Τιάγκο Φερέιρα, Ζοέλ Περέιρα,
Βίτορ Γκόμες, Μίκαελ Ορτέγα, Ερικ
Μποτέακ, Χεν Εζρά, Γιαν Λέζιακ, Φεντόρ Μικού, Τόμας Χούμποτσαν και…
ανέβασαν τον Ανδρόνικο Κακουλλή.
Ο απολογισμός είναι θεαματικός.
Ελάχιστοι είναι αυτοί που δεν έχουν
βοηθήσει την ομάδα. Αυτό είναι κάτι
που σπανίως συμβαίνει σε μετεγγραφική περίοδο.
Ο άλλος λόγος, λέγεται Χένινγκ
Μπεργκ. Ο Σκανδιναβός με γεμάτο
μπάγκραουντ από παραστάσεις σε

Η Ομόνοια διαθέτει την επαρκέστερη και ελκυστικότερη κεντροεπιθετική λειτουργία από όλες τις ομάδες του πρωταθλήματος.








Υπάρχει ποιότητα, χημεία
και πειθαρχία που δεν
επιτρέπει στην ομάδα
να χάσει την ισορροπία της.
ψηλό επίπεδο –ήταν παίκτης της μεγάλης Γιουνάιτεντ του Άλεξ Φέργκιουσον- ικανότητα, σκληρή δουλειά,
υπερβολικό ζήλο, μεταδοτικότητα και
σωστή επικοινωνία έχει φτιάξει ένα
σύνολο που φέρει τη δική του ταυτότητα και παίζει σύγχρονο ποδόσφαιρο.
Άμυνα από μπετόν με συγχρονισμό
και βοήθειες που λειτουργούν σχεδόν
άριστα. Κέντρο που αμύνεται, δημιουργεί και τρέχει, ενώ συνεργάζεται
τέλεια με την επίθεση πολλές φορές
με ταχύτητα φωτός στις συνδυαστικές
ενέργειες φτιάχνοντας ένα απολαυστικό κοκτέιλ (θυμηθείτε κάποια γκολ
που ήταν για διδαχή σε σεμινάριο
σύγχρονου ποδοσφαίρου) για την ίδια
και… δηλητηριώδες για τον αντίπαλο.
Η Ομόνοια διαθέτει την επαρκέστερη και ελκυστικότερη κεντροεπιθετική λειτουργία από όλες τις ομάδες
του πρωταθλήματος.
Υπάρχει ποιότητα, χημεία και πει-

θαρχία που δεν επιτρέπει στην ομάδα
να χάσει την ισορροπία της.
Αυτό είπαμε είναι έργο Χένιγκ
Μπεργκ που όντως είναι …τσιγκούνης
στις αλλαγές, χωρίς όμως αυτό να λειτουργεί μέχρι τώρα αρνητικά για την
ομάδα.
Είναι αυτονόητο ότι αυτό που βλέπουμε είναι απόρροια και της ποδοσφαιρικής ποιότητας και προσωπικότητας των ποδοσφαιριστών. Η φετινή Ομόνοια είναι σχεδόν πλήρης
σε αυτούς τους τομείς. Δεν θα γίνει
αναφορά σε ονόματα παρά μόνο σε
δυο που αφορούν μια και μόνο θέση
όπου η διάφορά με τα προηγούμενα
χρόνια είναι τεράστια . Αυτή του κήπερ. Είναι παραδεκτό στους πάντες
ότι η φετινή πορεία οφείλεται σε ικανό
ποσοστό στους κέρβερους Φράνσις
Ουζόχο και Φαμπιάνο Ριμπέιρο.
Φυσικά και σημαντικό ρόλο στην
πορεία διαδραματίζει η οικονομική
σταθερότητα στην ομάδα που εξασφαλίζει η παρουσία του Σταύρου Παπασταύρου στην προεδρία της εταιρείας.

Ποιοί τραβάνε το κουπί
Το... κουπί μέχρι τώρα το έχουν
τραβήξει 11 παίκτες λόγω της εμπι-

στοσύνης που δείχνει σε αυτούς ο
Χένινγκ Μπεργκ.
Γιαν Λέζιακς, Ανταμ Λανγκ, Ζιόρντι
Γκόμες, Τιάγκο Φερέιρα, έχουν το περισσότερο χρόνο συμμετοχής (141260΄) ενώ ακολουθεί ο Μίκαελ Λούφτνερ, (14-1250΄) ο Χάρης Μαυρίας
με 13 ματς και 1170΄ ο Ματ Ντάρμπισαϊαρ (13-1033΄) ο Έρικ Μποτεάκ (11956΄), Βίτορ Γκόμες (10-829΄), Φαμπιάνο Ριμπέιρο (9- 810΄), Μικαελ Ορτέγα (9-615΄). Αυτοί έχουν τραβήξει
το… κουπί μέχρι τώρα.
Οι εναλλακτικές λύσεις είναι οι
ακόλουθες: Φρανσίς Ουζόχο (5- 450΄
αυτός είναι παροπλισμένος ), Χεν Εζρά
(7- 448΄), Γιάννης Κούσουλος (5-270΄),
Δημήτρης Χριστοφή (6-179΄), Φέντορ
Μικού (7- 154΄), Φάνος Κατελάρης (2180΄) Τόμας Χούμποτσαν (6-132΄), Ανδρόνικος Κακουλλής (8- 177΄), Μαρίνος
Τζιονής (3-11΄), Ζοέλ Περέιρα(1-90΄)
Όσον αφορά την ενίσχυση Ιανουαρίου η Ομόνοια ψάχνει κήπερ Κ22
που να είναι σε θέση να αναπληρώσει
επαρκώς τον Φαμπιάνο Ριμπέιρο, πλάγιο μεσοεπιθετικό στην αριστερή
πλευρά που να παίζει πολύ καλά και
στη γραμμή και να είναι εφάμιλλος
του Ερικ Μποτεάκ. Από κει και πέρα,
για την ώρα … τίποτα.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
ΑΠΟΕΛ - απορία

Ευχές και προειδοποιήσεις περιλάμβα-

νε το πρόσφατο χριστουγεννιάτικο μήνυμα του προέδρου της εταιρίας του
ΑΠΟΕΛ Πρόδρομου Πετρίδη. Προειδοποιήσεις προς τους ποδοσφαιριστές
της ομάδας του. «Οποιοσδήποτε επιδείξει αδιαφορία, έλλειψη προσήλωσης προς τους στόχους της ομάδας και
δεν δίνει το 100% των δυνάμεών του,
τότε δεν θα έχει θέση στο ρόστερ του
ΑΠΟΕΛ», ανέφερε ο Πρόδρομος Πετρίδης. Να υποθέσουμε δηλαδή, πως
μέχρι τώρα και σε αρκετές προβληματικές εμφανίσεις σε εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δεν έχει παρατηρηθεί τίποτα απ’ όσα ο Πρόδρομος
Πετρίδης ανέφερε και από κανένα ποδοσφαιριστή που βρίσκεται στο φετινό
ρόστερ;

* * * * *

ΑΕΚ και αποφάσεις

Απόλυτα σωστή η διοίκηση Άντρου

Καραπατάκη, η οποία ψάχνει πρώτα
τεχνικό διευθυντή και μετά προπονητή, από τη στιγμή που εδώ και χρόνια
παραμένει πιστή στο συγκεκριμένο
μοντέλο λειτουργίας. Από την άλλη
όμως, ακόμη και μετά τη φυγή Ιμανόλ
Ιντιακέθ, η ομάδα «φωνάζει» πως
χρειάζεται σημαντικές αλλαγές προκειμένου να σώσει ό,τι (ακόμη) σώζεται από τη φετινή χρονιά. Είναι γι’ αυτό
που προκαλεί απορία και ως ένα βαθ-

μό ανησυχία για τους φίλους της ομάδας, η στασιμότητα που εξακολουθεί
να υπάρχει στο όλο θέμα. Πριν από είκοσι μέρες, 9 Δεκεμβρίου, λύθηκε η
συνεργασία τόσο με τον προπονητή
όσο και με τον τεχνικό διευθυντή. Χάνεται όπως όλα δείχνουν και το τωρινό
διάστημα της διακοπής στο πρωτάθλημα, ενώ μπαίνουμε σε πολύ λίγες μέρες και επίσημα στη μεταγραφική περίοδο Ιανουαρίου…

* * * * *

Κρίστιανσεν

Λίγο πολύ σε δηλώσεις του στον ηλε-

κτρονικό τύπο παραδέχθηκε ότι όντως
μίλησε με τον Πρόδρομο Πετρίδη ο
οποίος του τηλεφώνησε μήπως και καταφέρουν να συνεργαστούν ξανά. Ο
πρώην προπονητής του ΑΠΟΕΛ, ευγενικά μεν καλοδέχθηκε το ενδιαφέρον
αλλά το συμβόλαιο του με την Βελγική
ομάδα δεν του επέτρεψε να ξανακαθίσει σ’ ένα πάγκο που άδικα τον αποχωρίστηκε.

* * * * *

Συμβόλαια Ανόρθωσης

Λίγο να δεις τα συμβόλαια που υπο-

γράφηκαν από παλαιότερες διοικήσεις
και ιδιαίτερα του Αντρέα Παντελή, θα
κτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο. Μόλις πριν από λίγες μέρες μάθαμε ότι ο
Κοφί αμείβεται με 16 χιλιάδες μηνι-

αίως, ποσό που δεν παίρνει ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΛ που αν μη τι άλλο
έχει καλές μονάδες. Με συγχωρείτε
αλλά με τέτοια λεφτά παίρνεις επιθετικό ολκής και όχι ένα δεξιό μπακ που
δύσκολα μπορεί να βρει θέση σε ρόστερ μεγάλης ομάδας… με όλο το σεβασμό.

* * * * *

Είναι κατόρθωμα

Το πώς τα καταφέραμε να μπει Φλεβά-

ρης και να γίνονται δυο εξ αναβολής
αγώνες που έπρεπε να διεξαχθούν
πριν φύγει το 2019 πρέπει να διδάσκεται στα πανεπιστήμια για τη σωστή οργάνωση ενός ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος. Το ΑΠΟΕΛ-Ανόρθωση έπρεπε να γίνει Οκτώβρη και το ΠάφοςΑπόλλων Δεκέμβρη, αλλά πήγαν και τα
δυο για Φλεβάρη. Γιατί συμβαίνει αυτό;
Το προφανές το ξέρετε όλοι: Ο ΑΠΟΕΛ
είχε το δικαίωμα να το αναβάλει ενώ
στην Πάφο δε μας άφησε ο πυλώνας.
Γιατί όμως να πάνε Γενάρη; Γιατί πολύ
απλά έχουμε στις 6/1 την Πάφο να παίζει Δευτέρα και στις 3/2 τον Απόλλωνα.
Σε όλες τις άλλες Τετάρτες έχουν κύπελλο η μια ή η άλλη. Το πρόβλημα
έχει να κάνει με τυχόν αποχωρήσεις
παικτών που αν το ματς γινόταν αρχές
του Γενάρη θα μπορούσαν να τους κρατήσουν μερικές μέρες ενώ τώρα θα
πρέπει να τους στερηθούν από ένα
ματς που δεν μπορεί να αλλάξει και το

φύλλο αγώνος. Πάλι καλά που όλα αυτά θα περιοριστούν με τη νέα σεζόν για
να έχουμε ένα «κανονικό», όσο γίνεται,
πρωτάθλημα.

* * * * *

Το θέλουμε με…γραμμή

Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο το κατά πό-

σο το VAR στην Κύπρο θα μας έρθει
ολοκληρωμένο ή κουτσουρεμένο. Αναφερόμαστε στην τεχνολογία γραμμής,
που το πιθανότερο είναι να μην υπάρχει τουλάχιστον στο ξεκίνημα, και το
σύστημα που βγάζει τη γραμμή του οφσάιντ. Έχουν δίκαιο όσοι λένε πως είναι ακριβό το σύστημα αλλά αν κρίνουμε από την Ελλάδα, όπου τα επίπεδα
καχυποψίας για τα σφυρίγματα είναι
κοντινά στα δικά μας, πιο «ακριβά» θα
μας βγει να μην το έχουμε. Μερικές
φάσεις οφσάιντ είναι πολύ δύσκολο να
τις αξιολογήσεις αν δεν τραβήξεις τη
γραμμή και δεν υπάρχει περίπτωση να
μην αποδίδει σκοπιμότητα ο κόσμος
όπου νιώθει πως η ομάδα του αδικείται. Από τη FIFA για να καταλάβετε
προωθούν την αλλαγή των συστημάτων ώστε τη γραμμή να την τραβάει αυτόματα ο υπολογιστής ώστε να μην
μπορεί ανθρώπου χέρι να την τραβήξει
σε λάθος στιγμή. Αυτή είναι και η εισήγηση των ειδικών και στην πρέμιερλιγκ. Αν σε τέτοιες διοργανώσεις η
γκρίνια τους οδηγεί σε τέτοιες αποφάσεις σκεφτείτε τι έχει να γίνει εδώ.

ΑΠΟΨΕΙΣ

«Aκρα του τάφου
σιωπή...»
Είναι τέτοιες ημέρες που ο τίτλος του
κειμένου μοιάζει όντως αδόκιμος αφού
συνήθως ανταλλάζουμε ευχές, ψάχνουμε την θετικότητα, λίγη περισσότερη
αγάπη… τους τάφους τέτοιες ημέρες
να μου πεις, πού τους θυμηθήκαμε;
Δεν είχαμε και άλλη όμως επιλογή
Του
στην πρόθεσή μας να περιγράψουμε
ΧΡΙΣΤΟΥ
την φιλοσοφία που κουβαλούν οι ομάδες
ΖΑΒΟΥ
μας τούτη την περίοδο, τη μεταγραφική.
Ανεξαιρέτως όλες οι ομάδες, κινούνται ωσάν και
είναι κομάντο που έχουν σαν αποστολή να εντοπίσουν
τον τρομοκράτη και ακολούθως να τον εξολοθρεύσουν.
Με πλήρη μυστικότητα… «άκρα του τάφου σιωπή
στον κάμπο βασιλεύει» που έγραφε και ο εθνικός μας
ποιητής στο «Ελεύθεροι πολιορκημένοι».
Είναι τέτοια η μυστικοπάθειά τους που σε κάνει να
νομίζεις ότι δεν πρόκειται να φέρουν παίκτες αλλά
πράκτορες της Μοσάντ ή της Σκότλαντ Γιάρντ που θα
προβούν σε προβοκάτσια μήπως και ξανά αλληλοσκοτωθούμε όπως κάναμε 45 χρόνια πριν.
Υπάρχουν φυσικά λόγοι για να συμβαίνει αυτό, αλλά
την υπερβολή δεν μπορούν να την αποφύγουν. Κυρίως
έχει να κάνει με το φόβο τους, μήπως και χαλάσει το
ντιλ ή κάποιου ανταγωνιστή ανοίξει το μάτι και απειλήσει
τα συμφέροντά τους.
Υπάρχει όμως και μια άλλη παράμετρος που σχετίζεται
με το σινάφι μας, το δημοσιογραφικό. Οι ομάδες πια
έχουν δημιουργήσει συμμαχίες με διάφορες «δημοσιογραφικές ομάδες» τις οποίες θέλουν να έχουν από
κοντά στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχουν ολόχρονα.
Και εννοείται ότι κατά τη μεταγραφική περίοδο, καλούνται κατά κάποιο τρόπο να ξεπληρώσουν τις υπηρεσίες που έλαβαν, παραχωρώντας κάποια ονόματα
από τους σούπερ παικταράδες που θα φέρουν ή τους
γκράντε προπονητές που υπέγραψαν.
Και αν σε καμιά περίπτωση, κάποιος άλλος μπει
σφήνα και χαλάσει την άτυπη συνεργασία τους, τότε
μαύρο δάκρυ χύνεται έως ότου ακολουθήσει το επόμενο
«αποκλειστικό» που θ παραχωρήσει η ομάδα στην «δημοσιογραφική ομάδα».
Ανάμεσα σ’ αυτές τις σούπερ μυστικοπαθείς τακτικές
και με την ελπίδα να έρθει ο παίκτης που θ’ αλλάξει
τον ρουν της ιστορίας… καλή χρονιά να ευχηθούμε
στους αναγνώστες και πάνω απ’ όλα υγεία.

Κακουλλής και
υπερβολές
Ανεξαρτήτως τελικής έκβασης, στην
πορεία της Ομόνοιας, κέρδος για τη
φετινή χρονιά μπορεί να θεωρηθεί η
παρουσία του νεαρού Ανδρόνικου Κακουλλή. Σε καιρούς δύσκολους για τους
Κύπριους ποδοσφαιριστές και σε μια
θέση στην οποία παραδοσιακά παρατηρείται ξενοκρατία, ένας 19χρονος
Του
κύπριος επιθετικός δείχνει έτοιμος να
ΓΙΩΡΓΟΥ
αρπάξει την ευκαιρία, δείχνει έτοιμος
ΛΟΓΙΔΗ
να αποτελέσει το νέο… hot όνομα του
κυπριακού ποδοσφαίρου.
Τεχνική, δύναμη, ταχύτητα, αυτοπεποίθηση και με
την καλή έννοια τσαμπουκάς που θυμίζει έτοιμο ποδοσφαιριστή και όχι νεαρό που προσπαθεί να κερδίσει
θέση βασικού σε μια ομάδα που προπορεύεται στο
πρωτάθλημα και σχεδόν σε κάθε αγωνιστική πληρώνει
πρόστιμο για τη μη χρησιμοποίηση κυπρίων παικτών
στην αρχική εντεκάδα. Ο νεαρός Κακουλλής έχει όλο
το μέλλον μπροστά του, μέχρι εδώ όμως. Όλα τα’ άλλα
περιττεύουν και το κυριότερο μπορεί να του προκαλέσουν ζημιά.
Είναι στη φύση του Κύπριου ποδοσφαιρόφιλου,
πολλές φορές και αθλητικού συντάκτη, να ενθουσιάζεται
ή και να απογοητεύεται εύκολα. Στην προκειμένη περίπτωση το πρώτο. Παιγνίδι με παιγνίδι, ο μικρός
δείχνει ολοένα και καλύτερα στοιχεία, πείθει πως
μπορεί να σηκώσει το βάρος, η υπερβολική προβολή
όμως μπορεί να τον βλάψει. Αχρείαστες οι τοποθετήσεις
περί παικταρά έτοιμου να ηγηθεί της επιθετικής γραμμής,
υπερβολικοί οι διθύραμβοι για το πρώτο γκολ, οι χαρακτηρισμοί και οι αναφορές περί αστέρων μετά την
πρώτη συμμετοχή στην αρχική εντεκάδα, υπερβολικές
οι συγκρίσεις με παικταράδες προηγούμενων χρόνων
και με όλο το σεβασμό αγγίζουν το εξωφρενικό, οι αναφορές για το ενδεχόμενο μεταγραφής στο εξωτερικό
σε σύντομο χρονικό διάστημα!
Υπερβολικά και αχρείαστα όλα αυτά, όχι γιατί αποκλείεται σε λίγα χρόνια να αποδειχθούν πραγματικότητα,
αλλά γιατί αυτή τη στιγμή ο Ανδρόνικος Κακουλλής
είναι μόλις στο ξεκίνημα. Και όλα αυτά δεν τα χρειάζεται.
Ούτως ή άλλως, η πίεση είναι μεγάλη, με πολύ ψηλό
το βαθμό δυσκολίας στον ανταγωνισμό για μια θέση
στην εντεκάδα, ας μην του δημιουργούν κάποιοι επιπρόσθετη πίεση από υπερβολές.
Όλα αυτά δεν τον βοηθούν, του αρκεί το ταλέντο
που διαθέτει και η σκληρή δουλειά την οποία πρέπει
να κάνει, ελπίζοντας πως θα έχει στη συνέχεια, υπό
οποιαδήποτε αγωνιστικά δεδομένα, και άλλες ευκαιρίες
για να τις αξιοποιήσει…
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Nέο ομόλογο στις 15 Ιανουαρίου

Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα προχωρήσει με 10ετές ή 15ετές για να αποπληρώσει το ΔΝΤ
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

«Ποδαρικό» με ομόλογο θα κάνει
η Κύπρος μόλις στο πρώτο δεκαπενθήμερο του νέου έτους. Συγκεκριμένα, η Κυπριακή Δημοκρατία
φαίνεται να έχει «κλειδώσει» την
15η Ιανουαρίου για την έκδοση
χρέους και με τα χρήματα που θα
αντλήσει από τις διεθνείς αγορές
να χρησιμοποιηθούν για εξόφληση
μέρους του δανείου από το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Το δάνειο από το Ταμείο ανέρχεται στα
691 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα η εξόφλησή του βάσει
υπολογισμών της Κυπριακής Δημοκρατίας θα μειώσει το δημόσιο
χρέος στο 91,1% το 2020. Η Κύπρος
φαίνεται να θέλει να εκμεταλλευτεί
τις αποδόσεις των κυπριακών ομολόγων στις δευτερογενείς αγορές
που έχουν υποχωρήσει αρκετά.
Όσον αφορά δε τη διάρκεια του
ομολόγου, το Γραφείο Διαχείρισης
Δημοσίου Χρέους φαίνεται να προσανατολίζεται προς τα 10 ή 15 έτη.
Εκείνα είναι που θα φέρουν και
τα επιθυμητά χρήματα για να αποπληρωθεί πρόωρα το δάνειο του
ΔΝΤ. Πάντως, κατά την τελευταία
έξοδο της χώρας τον Απρίλιο με
το 5ετές και το 30ετές, είχε αντλήσει συνδυαστικά 1,25 δισ. ευρώ.
Η έκδοση είχε κλείσει στο 0,5 δισ.
ευρώ και 0,75 δισ. ευρώ αντίστοιχα.
Τα σημάδια για την έξοδο της χώρας στις αγορές δόθηκαν, αφού
είχε πρωτοπαρουσιαστεί ο Προϋπολογισμός του 2020. Τότε, κατά
την παρουσίασή του ενώπιον της
Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, ο επικεφαλής του Γραφείου
Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους,
Φαίδωνας Καλοζώης, είχε αναφέρει
πως το επιτόκιο του δανείου από
το ΔΝΤ ανέρχεται περίπου στο
1,99%, ενώ από τις διεθνείς αγορές
η ΚΔ μπορεί να δανειστεί χρήματα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Τα δεδομένα του 2019 και
οι προκλήσεις του 2020
Παρά τα καλά δεδομένα για την οικονομία

το 2019, υπάρχουν κάποια βαρίδια που μεταφέρονται στο 2020, όπως το ΓεΣΥ, το δημόσιο χρέος και οι μισθοί των δημοσίων
υπαλλήλων. Πτωχεύσεις, νέα υφυπουργεία, συμφωνίες, νέες επενδύσεις και άλλα
στην ανασκόπηση για το 2019. Σελ. 14-15

ΕΛΛΑΔΑ

Πρώτη στις προτιμήσεις
για ακίνητο η Γλυφάδα
Οι περιοχές που παρέχουν περιθώρια για

εκμετάλλευση μέσω Airbnb βρίσκονται στο
στόχαστρο των αγοραστών που αναζητούν
ακίνητο προς αγορά. Η Γλυφάδα εμφανίζει
τις περισσότερες αναζητήσεις και ακολουθούν: κέντρο της Θεσσαλονίκης, Σαντορίνη,
Ρόδος, Κολωνάκι, Λυκαβηττός. Σελ. 16

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων

ματιστήριο Αξιών Λονδίνου. Στην
έκδοση μπορούν να μετάσχουν
θεσμικοί επενδυτές τόσο από το
εξωτερικό όσο και από την κυπριακή αγορά. Βαρύτητα δίνεται
στην άντληση κεφαλαίων από διεθνείς επενδυτές», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ένα – ένα

Το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους τονίζει πως οι χρηματοδοτικές ανάγκες του έτους 2020

προβλέπονται μεταξύ 2 – 2,25 δισ. ευρώ.

με επιτόκιο στο 1%. Πάντως, όπως
δείχνουν οι αποδόσεις των ομολόγων την τελευταία εβδομάδα,
το 10ετές κυμαίνεται στο 0,52%
και το 15ετές στο 0,98%.
Όπως αναφέρει το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, οι χρηματοδοτικές ανάγκες του έτους
2020 προβλέπονται μεταξύ 2 – 2,25
δισ. ευρώ, περιλαμβανομένης και
της εξόφλησης του ΔΝΤ. Συμπληρώνει δε πως η χρηματοδότηση
του έτους θα διενεργηθεί μέσω
εγχώριων και διεθνών χρηματοδοτικών πηγών, ενώ το εύρος δανεισμού ανά χρηματοδοτικό ερ-








Ο Φ. Καλοζώης είχε
αναφέρει πως το επιτόκιο του δανείου από
το ΔΝΤ ανέρχεται περίπου στο 1,99%, ενώ
από τις διεθνείς αγορές η ΚΔ μπορεί να
δανειστεί με επιτόκιο
στο 1%.

γαλείο εκτιμάται ότι θα κυμανθεί
κατά 80 – 82% από διεθνή ομόλογα
EMTN. Το 11 - 13% της ετήσιας
χρηματοδότησης θα είναι από
γραμμάτια δημοσίου, το 3 – 4%
θα είναι από ομόλογα για φυσικά
πρόσωπα και τέλος, 3 – 5% της
ετήσιας χρηματοδότησης του κράτους θα προέλθει από διμερή δάνεια. Σύμφωνα με το Γραφείο, το
ομόλογο ΕΜΤΝ «Euro Medium
Term Note» θα αποτελέσει τον κύριο όγκο χρηματοδότησης. «Είναι
ομόλογο μέσης ή μακροπρόθεσμης
διάρκειας που διέπεται από το αγγλικό δίκαιο και εισάγεται στο Χρη-

Η ΚΔ έχει βάλει στα πλάνα της
να αποπληρώσει τα δάνεια τα οποία
αποπληρώνει πλέον με μεγάλα
επιτόκια και να αναχρηματοδοτήσει εκείνο το χρέος. Δάνεια όπως
του ΔΝΤ και το ρωσικό δεν είχαν
συναφθεί με τους καλύτερους
όρους και παρουσιάζεται έτοιμο
το κράτος να αρπάξει την ευκαιρία
των χαμηλών επιτοκίων και της
επενδυτικής φρενίτιδας σε ομόλογα
που επικρατεί σε παγκόσμια βάση.
Το αν θα βγει με 15ετές ή με 10ετές
ομόλογο η ΚΔ δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει. Ωστόσο, εάν βγει με
15ετές, θα είναι η δεύτερη φορά
στην ιστορία του κράτους. Τον
Φεβρουάριο του 2019 είχε δανειστεί
1 δισ. από τις διεθνείς αγορές.
Βάσει του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου για το 2020
- 2022, στην έκθεσή του το ΥΠΟΙΚ
επισημαίνει πως η ακολουθούμενη
δημοσιονομική πολιτική και η
ισχυρή ανάκαμψη της οικονομικής
δραστηριότητας επέφερε σημαντική βελτίωση στο δημοσιονομικό
ισοζύγιο, το οποίο παραμένει πλεονασματικό. Το δημόσιο χρέος
κρίνεται ως βιώσιμο κάτω από όλα
τα σενάρια της άσκησης ευαισθησίας του χρέους. Υπενθυμίζει ότι
η Κύπρος είναι πλέον τοποθετημένη στην επενδυτική βαθμίδα,
υπάρχει άνετη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές ενώ οι αποδόσεις των
κυπριακών ομολόγων παραμένουν
σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.
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Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

Κύπρος

0,52%

0,00%

Γερμανία

-0,24%

-0,03%

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

Η τεχνολογία αποτελεί το μεγαλύτερο στοίχημα των τραπεζών
Οι πυλώνες πάνω στους οποίους
βλέπω να στηρίζονται τα επιχειρησιακά πλάνα των κυπριακών
τραπεζών το 2020, είναι δύο και
έχουν να κάνουν:
- Με προβλήματα που δημιουργήθηκαν και συσσωρεύτηκαν
τα προηγούμενα χρόνια και αφορούν κυρίως τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια και
- Με τους σχεδιασμούς για το
μέλλον και την κάλυψη των αναγκών της αγοράς και της ευθυγράμμισης με το κανονιστικό, νομοθετικό και εποπτικό πλαίσιο.
Την ίδια ώρα ζούμε σε μια εποχή όπου η τεχνολογία τρέχει με
ιλιγγιώδεις ρυθμούς και πλέον η
εφαρμογή ψηφιακών λύσεων
αφορά σχεδόν κάθε έκφανση της
καθημερινότητάς μας, οι τράπεζες
οφείλουν και ήδη κάνουν βήματα
προσαρμογής στις νέες τάσεις,

στις ανάγκες των νέων πελατών
και στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων.
Τα δεδομένα που ρυθμίζουν,
εποπτεύουν και καθορίζουν τον
τραπεζικό τομέα είναι ευρωπαϊκά
και ίδια για όλες τις χώρες μέλη
της ΕΕ, αλλά και παγκόσμια αφού
το διαδίκτυο, οι νέες τεχνολογίες
και ο ψηφιακός κόσμος αποτελούν κοινό παρονομαστή σε όλες
τις ανεπτυγμένες αγορές. Οι συγκεκριμένες παράμετροι ωθούν
και τις τράπεζες της Κύπρου σε
σημαντικές επενδύσεις τόσο σε
οικονομικούς όσο και ανθρώπινους πόρους, προκειμένου να δημιουργήσουν τις δικές τους ψηφιακές λύσεις ή να προσαρμοστούν με πλατφόρμες, τάσεις και
αντιλήψεις της νέας εποχής.
Την ίδια ώρα διαρκής και σκληρός είναι ο αγώνας για σημαντική








Μπορούμε να βλέπουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία
σχεδιάζοντας και υλοποιώντας λύσεις και
υπηρεσίες για δημιουργία συνθηκών οικονομικής ανάπτυξης.
μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, αλλά και χορήγησης
νέου δανεισμού σε βιώσιμα έργα,
υγιείς επιχειρήσεις, νοικοκυριά
και μεμονωμένα άτομα προκειμένου τα σχέδια, τα όνειρα και
οι προσδοκίες να γίνουν πραγματικότητα. Ο πολλαπλασιαστι-

ƮĮǊƿǐǄǈǎǏĲƿǐ
İǑĲǑǒǈıǋƿǌǎǐǎǌƿǎǐǒǏǗǌǎǐ
www.pwc.com.cy

κός αντίκτυπος στην οικονομία
της χώρας μας, η εδραίωση της
οικονομικής ανάπτυξης και η περαιτέρω μείωση της ανεργίας,
αποτελούν στοιχεία που θα θωρακίσουν τη χώρα έναντι δυνητικών κινδύνων που δύνανται να
προκύψουν από αρνητικές, διεθνείς εξελίξεις, αστάθεια στην
ευρύτερη περιοχή της ανατολικής
Μεσογείου ή τριγμούς σε συγκεκριμένους τομείς λόγω ειδικών
συνθηκών, όπως πρόσφατα καταγράφηκε με το κλείσιμο της
Thomas Cook.
Οι πιο πάνω κυριότεροι παράγοντες αποτελούν τις βασικές
πηγές κινδύνων για τον εγχώριο
τραπεζικό τομέα, σε ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα του οποίου
η νέα κανονικότητα περιέχει
διαρκείς αλλαγές, αγώνα για προσαρμογή σε ολοένα και πιο απαι-

τητικό πλαίσιο και εσωτερικές
αλλά και εξωγενείς πιέσεις. Παρόλα αυτά, τόσο η προσαρμοστικότητα όσο και η ευελιξία και οι
αντιστάσεις των κυπριακών τραπεζών έχουν δοκιμαστεί και έχουν
αποδειχθεί δυνατές κατά τα τελευταία χρόνια.
Πλέον, μπορούμε να βλέπουμε
το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία σχεδιάζοντας και υλοποιώντας λύσεις και υπηρεσίες για
δημιουργία συνθηκών οικονομικής ανάπτυξης, τεχνολογικής και
ψηφιακής αρτιότητας, κοινωνικής
ευημερίας και ευρύτερα ενός χρηματοπιστωτικού μοντέλου ευέλικτου, αποδοτικού και ισχυρά
θωρακισμένου.

Ο Δρ Μιχάλης Καμμάς είναι Γενικός
Διευθυντής του Συνδέσμου Τραπεζών
Κύπρου.
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Eπανεκκίνηση
με ξένες επενδύσεις
Ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας,
Μαρκ Κάρνεϊ, έχει δηλώσει ότι η χώρα, ειδικά μετά το Brexit, βασίζεται
στη γενναιοδωρία των ξένων επενδυτών προκειμένου να πάρει η οικονομία της μπροστά. Το ίδιο, και
ακόμα περισσότερο, ισχύει για την
Ελλάδα. Εχοντας απολέσει, από το
2008 και μετά, το ένα τέταρτο του
ΑΕΠ μας, η οικονομία θα αναθερμανθεί εάν και εφόσον καταφέρουμε
να προσελκύσουμε άμεσες επενδύσεις από το εξωτερικό. Τα στοιχεία
από τη βάση δεδομένων του ΟΟΣΑ
είναι αποκαλυπτικά. To 2018, οι άμεσες (σε απόθεμα) επενδύσεις από το
εξωτερικό αντιστοιχούσαν στο
15,98% του ελληνικού ΑΕΠ, μειωμένες σε σχέση με το 16,45% του ελληνικού ΑΕΠ το 2017. Από την άλλη
πλευρά, οι άμεσες επενδύσεις από
το εξωτερικό στην Πορτογαλία αντιστοιχούσαν, το 2018, στο 61,47%
του ΑΕΠ της χώρας. Στην περίπτωση
της Ισπανίας, αυτές αντιστοιχούσαν
το 2018 στο 48,26% του ΑΕΠ της χώρας. Επιπλέον, οι άμεσες επενδύσεις
από το εξωτερικό αντιστοιχούσαν
το 2018 στο 54,61% του ΑΕΠ στο
σύνολο της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Η σαφής προτίμηση των διεθνών
επενδυτών σε Πορτογαλία και Ισπανία αντί για Ελλάδα δεν έχει να κάνει
ιδιαίτερα με το ύψος της φορολογίας
των επιχειρήσεων. Πράγματι, o ελληνικός συντελεστής φορολογίας
των επιχειρήσεων, στο 28% σήμερα,
ενώ είναι υψηλότερος από το 25%
στην Ισπανία, παραμένει χαμηλότερος από το 31,5% στην Πορτογαλία.
Να σημειωθεί, επίσης ότι, από ιστορική άποψη, η τυπική απόκλιση (ως
στατιστικό μέτρο διασποράς) του
ελληνικού συντελεστή φορολογίας
των επιχειρήσεων είναι σχεδόν διπλάσια εκείνης του συντελεστή φορολογίας στον μέσο όρο των χωρών
του ΟΟΣΑ. Κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι η φορολογία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα μεταβάλλεται
με τόσο απρόβλεπτο τρόπο, έτσι
ώστε κανείς σώφρων επενδυτής να
μη διακινδυνεύει (ακόμη) τα χρήματά
του στην ασταθή για επενδύσεις Ελλάδα. Επιπλέον, ούτε οι μισθολογικές
διαφορές αποτελούν βασικό παράγοντα προσέλκυσης επενδύσεων
από το εξωτερικό σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία,
καθώς ο μέσος ετήσιος μισθός (σε
όρους πραγματικής συναλλαγματικής
ισοτιμίας) στην Ελλάδα, ευρισκόμενος
στα 26.671 δολάρια (στοιχεία του

2018), μόλις και υπερβαίνει τα 25.487
δολάρια στην Πορτογαλία αλλά παραμένει πολύ χαμηλότερος από τα
38.761 δολάρια στην Ισπανία ή τον
μέσο όρο των 46.686 δολαρίων στις
35 χώρες του ΟΟΣΑ.
Η ειδοποιός διαφορά λοιπόν βρίσκεται στο πώς βλέπουν οι διεθνείς
επενδυτές την προοπτική να κάνουν
business με το ελληνικό κράτος. Η
απάντηση βρίσκεται στον δείκτη
κυβερνητικής αποτελεσματικότητας,
ο οποίος καταγράφει την ποιότητα
των παρεχόμενων δημοσίων υπηρεσιών και τον βαθμό ανεξαρτησίας
του κρατικού μηχανισμού από πολιτικές πιέσεις. Στον συγκεκριμένο
δείκτη, η Πορτογαλία βρίσκεται στην
29η θέση μεταξύ 214 χωρών. Η δε
Ισπανία στη 44η θέση. Εμείς υστερούμε τραγικά, ευρισκόμενοι στην
73η θέση.
Σήμερα, οι διεθνείς επενδυτές
δείχνουν περισσότερο διατεθειμένοι
από το παρελθόν να εμπιστευθούν
τη χώρα μας μέσω της αγοράς ελληνικών ομολόγων. Κάτι το οποίο
σίγουρα αντανακλάται και στη σαφή
αποκλιμάκωση του ελληνικού κόστους δανεισμού. Το πρόβλημα,
όμως, με την εμπιστοσύνη των αγορών είναι ότι αυτή δεν είναι δεδομένη
και, βέβαια, οι διεθνείς επενδυτές
μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να άρουν
την εμπιστοσύνη τους στα ελληνικά
ομόλογα. Από την άλλη πλευρά, η
εισροή άμεσων επενδύσεων από το
εξωτερικό αποτελεί μια μακροχρόνια
δέσμευση των διεθνών αγορών στην
ελληνική οικονομία, η οποία, σε αντίθεση με την αγορά/πώληση ελληνικών ομολόγων, δεν μπορεί, ανά
πάσα στιγμή, να αναιρεθεί. Αυτό
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι για να
«εκτιναχθεί» το ελατήριο της ελληνικής ανάπτυξης, πρέπει να επιταχύνουμε τη βελτίωση της λειτουργίας
του ελληνικού κράτους έτσι ώστε
να πεισθούν οι διεθνείς επενδυτές
προκειμένου να εισρεύσουν, επιτέλους, ξένες επενδύσεις.
Κάτι το οποίο γνωρίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία θα πρέπει
να πολλαπλασιάσει τις προσπάθειές
της προκειμένου να μειωθεί, για παράδειγμα, το «βαρίδι» των κυβερνητικών ρυθμίσεων και κανονισμών,
όπου τα τελευταία στοιχεία του World
Economic Forum μάς κατατάσσουν,
το 2019, στην 127η θέση σε σύνολο
141 χωρών...
* Ο κ. Κώστας Μήλας είναι καθηγητής
Χρηματοοικονομικών, University of Liverpool.

Ας φάμε κανένα μελομακάρονο παραπάνω, να είμαστε έτοιμοι για να ισορροπήσει η πίκρα από την απόφαση του Ανωτάτου για τους μισθούς των δη-

μοσίων υπαλλήλων.

Κοντοζυγώνει η ώρα
Αρχές του 2020 θα έρθει η απόφαση του Ανω-

τάτου που εξετάζει τις εφέσεις κατά των πρωτόδικων αποφάσεων σε σχέση με τις αποκοπές
των μισθών και συντάξεων στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά τη διάρκεια της κρίσης. Το κράτος θα επωμιστεί κατ’ ελάχιστο και σε
πρώτη φάση κόστος 840 εκατομμυρίων ευρώ
σε περίπτωση που το Ανώτατο κρίνει αναλόγως.
Πλησιάζει η ώρα. Ας είναι καλά τα πλεονάσματα
που, σε περίπτωση που κληθεί το κράτος να δώσει όλα αυτά τα χρήματα πίσω στα πρόσωπα που
προχώρησαν στις εφέσεις, θεωρητικά υπάρχουν.

••••
Ξανά στις αγορές
Ξαναβγαίνει οσονούπω στις αγορές η Κύπρος.

Φαίνεται πως στο «imf meeting», του οποίου
προήδρευσαν Χάρης Γεωργιάδης και Κωνσταντίνος Ηροδότου προ δύο μηνών, συμφώνησαν
όλες τις λεπτομέρειες για την αποπληρωμή του
χρέους του Ταμείου ύψους 691 εκατ. ευρώ.
Έφυγε και το ρωσικό τον Σεπτέμβριο. Ξεμπερδεύουμε ένα - ένα.

••••
Το Brexit φοβίζει
Είναι απίθανο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

να βρεθεί σε θέση να αυξήσει τα επιτόκιά της
σε θετικό έδαφος το 2020, δήλωσε ο Ρόμπερτ
Χόλτσμαν, μέλος του διοικητικού συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με το
Brexit πιθανόν να αποτελεί και πάλι πηγή ανησυχίας στα τέλη της χρονιάς. «Δεν αναμένω
επιστροφή σε ένα περιβάλλον θετικών επιτοκίων την επόμενη χρονιά» ανέφερε σε ανακοί-

νωσή του ο Χόλτσμαν, που είναι επικεφαλής
της κεντρικής τράπεζας της Αυστρίας. Δήλωσε
ότι οι ανησυχίες θα ενταθούν και πάλι τον ερχόμενο Δεκέμβριο όταν αναμένεται να λήξει η
μεταβατική περίοδος για την αποχώρηση της
Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Υπάρχει λίγος χρόνος για διαπραγματεύσεις για τις
μελλοντικές σχέσεις και η έκβαση των διαπραγματεύσεων είναι ανοικτή» πρόσθεσε.

••••
H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Τρέχουσα απόδοση
ομολόγου

Τρέχουσα απόδοση κα-

λείται η ετήσια απόδοση
(έσοδο) ενός ομολόγου
επί της τιμής αγοράς του,
ανεξάρτητα από τη διάρκεια ζωής του. Για τον
υπολογισμό, διαιρούμε το
ετήσιο τοκομερίδιο (καταβολή τόκου
στον κάτοχο του ομολόγου: ονομαστικό
επιτόκιο x ονομαστική αξία) με την τρέχουσα τιμή αγοράς του ομολόγου. Εάν
όμως ο επενδυτής έχει αγοράσει το ομόλογο στην ονομαστική του αξία (αρχικό
ποσό έκδοσης το οποίο ο εκδότης θα
αποπληρώσει στη λήξη του ομολόγου),
τότε η τρέχουσα απόδοση ισούται με το
ονομαστικό επιτόκιο του ομολόγου.
Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School

Makes no sense
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2019,

η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent κατέγραψε
πτώση 12,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, αναφέρει η Κεντρική Τράπεζα.
Η μείωση αυτή αντικατοπτρίζει από τη μια τη σημαντική αύξηση της παραγωγής πετρελαίου
από τις ΗΠΑ, και από την άλλη, τη μη τήρηση της
απόφασης για διατήρηση της μειωμένης παραγωγής από τον Οργανισμό Πετρελαιοπαραγωγών Εξαγωγών Χωρών (ΟΠΕΚ) από μερικές χώρες. Όπως τονίζει, αυτό, σε συνδυασμό με την
πτώση των παγκόσμιων χρηματαγορών και τη
μείωση στη ζήτηση, οδήγησε σε σταδιακή πτώση των τιμών. Τους τελευταίους τρεις μήνες οι
τιμές φαίνεται να σταθεροποιήθηκαν γύρω στα
60 δολάρια ανά βαρέλι. Παρόλα αυτά, οι τιμές
της βενζίνης είναι πιο ακριβές από τις αντίστοιχες περσινές. Μάλιστα.

••••
Οι συμπληγάδες
του τουρισμού

Ξεκίνησε δύσκολα η χρονιά γιατί είχαμε προ-

ηγουμένως το κλείσιμο των αεροπορικών εταιρειών Cobalt και Air Berlin, ακολούθησε τον Φεβρουάριο η Germania, είχαμε την αβεβαιότητα
του Brexit, μετά την κατάρρευση της Thomas Cook, την ισοτιμία του ρωσικού νομίσματος και όλα
αυτά σε μια χρονιά που ανά το παγκόσμιο η αύξηση του τουρισμού ήταν μεγάλη και υπήρχε πάρα πολύς ανταγωνισμός. Χώρες οι οποίες τα τελευταία χρόνια ήταν μη ανταγωνιστικές – η Τουρκία για παράδειγμα, η Αίγυπτος και η Τυνησία –
φέτος ήταν η χρονιά τους. Και η Ελλάδα οπωσδήποτε η οποία συνεχίζει τη θετική πορεία των
τελευταίων ετών. Τα παραπάνω δήλωσε ο υφυπουργός Τουρισμού, Σάββας Περδίος.

Φράγμα φυσαλίδων κατά πλαστικών ρύπων

Eνα νέο πρόγραμμα αφαίρεσης απορριμμάτων στα κανάλια της πόλης εφαρμόζεται στο Αμστερνταμ
Ενα πρωτότυπο «φράγμα φυσαλίδων»
θα απαλλάξει το Αμστερνταμ από τα
πλαστικά απορρίμματα των καναλιών,
αιχμαλωτίζοντας τα σκουπίδια που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια των
υδάτων.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε, σε μικρή
κλίμακα, τον Νοέμβριο, αλλά η μη κερδοσκοπική οργάνωση που το έχει εκπονήσει ευελπιστεί ότι θα το εφαρμόσει
και αλλού, εφόσον αποδειχθεί επιτυχές.
«Στην πραγματικότητα, το “φράγμα
φυσαλίδων” είναι ένας σωλήνας με
οπές, που τοποθετείται στον πυθμένα
του ποταμού ή του καναλιού. Στη συνέχεια, διοχετεύουμε σε αυτόν πεπιεσμένο αέρα και έτσι δημιουργείται μία
κουρτίνα από φυσαλίδες» εξηγεί ο
Φράνσις Ζόετ, επικεφαλής τεχνικός








Το Αμστερνταμ διαθέτει
ήδη τέσσερα σκάφη που
συλλέγουν από τα κανάλια περίπου 42.000 κιλά πλαστικά τον χρόνο.
του προγράμματος Great Bubble Barrier.
Καθώς ο σωλήνας τοποθετείται διαγωνίως στον ποταμό, οι φυσαλίδες και
η φυσική ροή του νερού συνεργάζονται
ώστε να ωθήσουν προς την επιφάνεια
τα σκουπίδια και να τα διοχετεύσουν
σε έναν συλλέκτη που έχει τοποθετηθεί

To φράγμα φυσαλίδων στοχεύει στον καθαρισμό των πλαστικών που

κρύβονται κάτω από την επιφάνεια.

στα πλάγια. Να σημειωθεί ότι οι φυσαλίδες δεν διαταράσσουν τη ναυσιπλοΐα
ούτε παρεμποδίζουν την κίνηση ψαριών
και πτηνών.
Το Αμστερνταμ διαθέτει ήδη τέσσερα σκάφη που συλλέγουν από τα
κανάλια περίπου 42.000 κιλά πλαστικά
τον χρόνο. Αυτά, όμως, μπορούν να
«ψαρέψουν» μόνο σκουπίδια που βρίσκονται στην επιφάνεια του νερού,
ενώ τα μικρότερα κομμάτια πλαστικού
χάνονται διά παντός. «Αυτό που δεν
συνειδητοποιεί ο κόσμος είναι ότι κάθε
κομμάτι πλαστικού που ρίχνεται στα
κανάλια, τελικά καταλήγει στη Βόρεια
Θάλασσα. Και αυτό ακριβώς είναι που
θέλουμε να αποφύγουμε», επισημαίνει
ο Ρόι Λέισνερ, της Waternet, της εταιρείας που χρηματοδοτεί, μαζί με τον

δήμο του Αμστερνταμ, το πρόγραμμα
του φράγματος.
Μια άλλη ολλανδική μη κερδοσκοπική οργάνωση ξεκίνησε επίσης ένα
πρόγραμμα περισυλλογής απορριμμάτων από την επιφάνεια των καναλιών
και των ποταμών, με τη βοήθεια υδατοφραγμάτων.
Ο Φράνσις Ζόετ τονίζει ότι τα δύο
προγράμματα είναι συμπληρωματικά,
επισημαίνοντας ότι «υποστηρίζουμε
οποιαδήποτε πρωτοβουλία αποσκοπεί
στο να μας απαλλάξει από αυτή την
πλαστική σούπα».
Tα ποτάμια συμβάλλουν σημαντικά
στη ρύπανση των ωκεανών, καθώς μεταφέρουν σε αυτούς περίπου τέσσερα
εκατομμύρια τόνους πλαστικού.
REUTERS
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Το μέλλον ανήκει στην ψηφιακή αρχειοθέτηση
Τo ΒusinessCloud είναι η ιδανική λύση για την ασφαλή αποθήκευση των αρχείων της επιχείρησής σας

Η

υπηρεσία BusinessCloud,
είναι διαθέσιμη σε όλους
τους πελάτες με σύνδεση
Business Internet και σας
παρέχει δωρεάν 20GB χώρο
στο Cloud της Cyta. Σας δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας κοινού
χώρου για την επιχείρησή σας, για αποθήκευση και διαχείριση των αρχείων
σας (BusinessCloud Storage), καθώς
επίσης και για εφεδρική αποθήκευση
των δεδομένων σας (BusinessCloud
BackUp).

αποθήκευση αρχείων, καθώς και για
να δημιουργήσετε το δικό σας πλάνο
αυτόματης φύλαξης αρχείων, με βάση
τις δικές σας ανάγκες. Μπορείτε να
χρησιμοποιείτε την εφαρμογή από
οπουδήποτε και από οποιαδήποτε συσκευή υπολογιστή (Windows and MacOS), smartphone ή tablet (Android
and iOS), αφού πρώτα γίνει η εγκατάσταση της εφαρμογής. Ο διαχειριστής
της εφαρμογής BusinessCloud BackUp
μπορεί να προσκαλέσει και άλλα άτομα
της επιχείρησης στην υπηρεσία, ούτως
ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιούν,
καθώς και να έχουν πρόσβαση στα
αποθηκευμένα αρχεία. Στην περίπτωση
που χρειάζεστε επιπρόσθετο χώρο,
μπορείτε να τον αγοράσετε με επιπρόσθετη μηνιαία συνδρομή, από τη σελίδα
διαχείρισης του BusinessCloud σας.

BusinessCloud BackUp
H εφαρμογή BusinessCloud BackUp
της Cyta είναι η ιδανική λύση για την
ασφαλή αποθήκευση των αρχείων της
επιχείρησής σας, η οποία σας παρέχει
την επιλογή να καθορίσετε εσείς το
δικό σας πλάνο αυτόματης φύλαξης
αρχείων, με βάση τις δικές σας ανάγκες
και να τα ανακτήσετε ανά πασά στιγμή.
Ο δωρεάν χώρος που σας δόθηκε στο
Cloud της Cyta μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αποθήκευση αρχείων, εφεδρική

BusinessCloud Storage
H εφαρμογή BusinessCloud Storage
της Cyta, είναι η ιδανική λύση για την
ασφαλή αποθήκευση των αρχείων της
επιχείρησής σας, τα οποία μπορείτε να

Μπορείτε να
χρησιμοποιείτε την
εφαρμογή από
οπουδήποτε και από
οποιαδήποτε συσκευή
υπολογιστή (Windows and
MacOS), smartphone ή
tablet (Android and iOS),
αφού πρώτα γίνει η
εγκατάσταση της
εφαρμογής.

ανακτήσετε ανά πασά στιγμή. Ο δωρεάν
χώρος που σας δόθηκε στο Cloud της
Cyta, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
αποθήκευση αρχείων και εφεδρική αποθήκευση αρχείων. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή από οπουδήποτε και από οποιαδήποτε συσκευή
υπολογιστή (Windows and MacOS),
smartphone ή tablet (Android and iOS),
αφού πρώτα γίνει η εγκατάσταση της
εφαρμογής.
Ο διαχειριστής της εφαρμογής BusinessCloud Storage μπορεί να προσκαλέσει και άλλα άτομα της επιχείρησης στην υπηρεσία, ούτως ώστε να
μπορούν να τη χρησιμοποιούν, καθώς
και να έχουν πρόσβαση στα αποθηκευμένα αρχεία. Στην περίπτωση που χρειάζεστε επιπρόσθετο χώρο, μπορείτε
να τον αγοράσετε με μία επιπρόσθετη
μηνιαία συνδρομή, από τη σελίδα διαχείρισης του BusinessCloud σας.

Λειτουργίες
 Με το BusinessCloud της Cyta, τα
αρχεία της επιχείρησής σας αποθηκεύονται με ασφάλεια στον αποθηκευτικό χώρο της επιχείρησής σας,
στο Cloud της Cyta.

 Εσείς και τα άτομα της επιχείρησής
σας μπορείτε να έχετε πρόσβαση
στα αρχεία της επιχείρησής σας,
από όλες τις συσκευές, υπολογιστή
(Windows and MacOS), smartphone
ή tablet (Android and iOS) από οπουδήποτε και αν βρίσκεστε.

 Φυλάξτε τα δεδομένα σας από οποιαδήποτε συσκευή, υπολογιστή (Windows and MacOS), smartphone ή
tablet (Android and iOS)

 Απλή και εύκολη εφεδρική φύλαξη
δεδομένων, από οπουδήποτε και
από οποιαδήποτε συσκευή υπολογιστή (Windows and MacOS), smartphone ή tablet (Android and iOS).

 Επαναφέρετε τα δεδομένα σας, σε
οποιαδήποτε συσκευή, υπολογιστή
(Windows and MacOS), smartphone
ή tablet (Android and iOS).

 Διατηρήστε εκδόσεις για να έχετε
καλύτερο έλεγχο των δεδομένων
σας.

 Καθορίστε πλάνο για αυτόματη φύλαξη των δεδομένων σας, με βάση
τις δικές σας ανάγκες και κρατήστε
τα ασφαλή.

 Προσθέστε χρήστες όσους χρήστες
επιθυμείτε

Αποθηκευτικός Χώρος
Εάν ο αποθηκευτικός σας χώρος δεν
είναι αρκετός, μπορείτε πάντα να αγοράσετε περισσότερο χώρο για την επιχείρησή σας, από τον λογαριασμό διαχειριστή. Μπορείτε να αυξήσετε τον
χώρο της επιχείρησής σας, αγοράζοντας
πακέτα των 20GB, 50GB, 100GB, 250GB
με επιπρόσθετη μηνιαία συνδρομή.
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Μας ενδιαφέρουν τα Funds
και οι startups
Βασικές προτεραιότητες οι αλλαγές στις τράπεζες και η μείωση
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, λέει ο Στ. Παντζαρής της ΕΥ

Ο

διευθύνων σύμβουλος της
ΕΥ Κύπρου κ. Σταύρος Παντζαρής μιλάει στην «Κ» και
λέει ότι η κυπριακή οικονομία βρίσκεται στον σωστό
δρόμο με την εγχώρια ζήτηση να παραμένει ισχυρή. Σχετικά
με το μείζον ζήτημα του Brexit ο κ.
Παντζαρής τονίζει ότι η αβεβαιότητα
γύρω από τις επιπτώσεις του Brexit θα
συνεχισθεί και μετά την 31η Ιανουαρίου, καθώς οι διαπραγματεύσεις γύρω
από τη νέα εμπορική σχέση Ε.Ε. – Ηνωμένου Βασιλείου θα διαρκέσουν για
μήνες, αν όχι για χρόνια, «η χώρα μας
και ειδικότερα οι επιχειρήσεις στον
κλάδο του τουρισμού, πρέπει να προετοιμασθεί για τις αρνητικές επιπτώσεις
του Brexit». Η ΕΥ Κύπρου επιθυμεί,
λέει ο κ. Παντζαρής, να ταυτιστεί το
όνομα της ΕΥ με τη στήριξη προς τις
νεοφυείς επιχειρήσεις και την καινοτομία γενικότερα, «Στον τομέα της τεχνολογίας δημιουργούνται σήμερα πολλές startups που μπορούν να δώσουν
ώθηση στην οικονομία μας». Επίσης,
οι τομείς που η ΕΥ θέλει να επικεντρωθεί, μεταξύ άλλων είναι ο χώρος των
επενδυτικών ταμείων (funds), τα ζητήματα κυβερνοασφάλειας, και γενικότερα ο ψηφιακός μετασχηματισμός
των επιχειρήσεων.
–Πώς αποτιμάτε τις οικονομικές
εξελίξεις του 2019 για την Κύπρο;
–Είμαστε σε σωστό δρόμο. Η οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται με
ρυθμούς που ξεπερνούν τον ευρωπαϊκό
μέσο όρο, αν και ο ρυθμός ανάπτυξης
φαίνεται να υποχωρεί από περίπου 4%
στο 3% το 2019. Αυτό, όμως, οφείλεται
κατά κύριο λόγο στην επιβράδυνση
της ευρωπαϊκής οικονομίας, ενώ η ζήτηση στην εγχώρια αγορά παραμένει
ισχυρή. Συνεχίζουμε να βλέπουμε μια
σημαντική αποκλιμάκωση της ανεργίας,
η οποία θα περιοριστεί στο 7% φέτος
με προοπτική περαιτέρω μείωσης στα
επόμενα χρόνια. Το 2019 θα κλείσει
για πρώτη φορά μετά από χρόνια με
σημαντικό πλεόνασμα του προϋπολογισμού, ενώ το δημόσιο χρέος έπεσε
τον Σεπτέμβριο κάτω από το 100% του
ΑΕΠ, μετά την αποπληρωμή και του
υπολειπόμενου διμερούς δανείου από
τη Ρωσία, και αναμένεται να πλησιάσει
το 80% το 2021.
–Τι μηνύματα στέλνει η Κύπρος
στο εξωτερικό ως επενδυτικός
προορισμός;
–Η Κύπρος σήμερα συγκεντρώνει
μια σειρά από σημαντικά πλεονεκτήματα που την καθιστούν ελκυστικό
προορισμό για επενδύσεις. Έχουμε
ένα εξαιρετικά ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, που είναι ένα από τα πρώτα
πράγματα που εξετάζει μια επιχείρηση
πριν προχωρήσει σε μια επένδυση. Σε
επίπεδο υπηρεσιών (νομικών, φορολογικών, συμβουλευτικών κ.λπ.) η Κύπρος δεν έχει τίποτε να ζηλέψει από
τις πιο ανεπτυγμένες οικονομίες. Επίσης, διαθέτουμε ένα αξιόλογο και καλά
εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό,
το οποίο είναι επίσης βασικό κριτήριο
σήμερα για την επιλογή τόπου εγκατάστασης για μια επιχείρηση, σημαντικότερο μάλιστα από το μισθολογικό
κόστος. Ωστόσο, πρέπει να συνεχίσουμε
να επενδύουμε σε αυτό το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα, καθώς ο διεθνής ανταγωνισμός σε αυτόν τον τομέα
είναι αδυσώπητος. Σε αυτήν την ερώτησή σας θα μπορώ να σας απαντήσω
πιο εμπεριστατωμένα σε λίγους μήνες,
καθώς σχεδιάζουμε μια μεγάλη έρευνα
για την Κύπρο, στο πλαίσιο της ετήσιας
πανευρωπαϊκής έρευνας της ΕΥ, Attractiveness Survey, μέσω της οποίας
θα καταγράψουμε αναλυτικά τις επιδόσεις της Κύπρου, αλλά, κυρίως, τις

–Σε ποιους άλλους τομείς θα θέλατε να δώσετε περισσότερο βάρος;
–Οι τομείς όπου θέλουμε να επικεντρωθούμε, με δεδομένη τη σημαντική
ζήτηση που δημιουργείται, είναι ο χώρος των επενδυτικών ταμείων (funds),
τα ζητήματα κυβερνοασφάλειας, και
γενικότερα ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων. Η αξιοποίηση
της τεχνητής νοημοσύνης είναι σήμερα
το μεγάλο στοίχημα για τις επιχειρήσεις,
ανεξαρτήτως του τομέα που δραστηριοποιούνται, αλλά και για τη χώρα
μας συνολικά. Στον τομέα της τεχνολογίας δημιουργούνται σήμερα πολλές
startups που μπορούν να δώσουν ώθηση στην οικονομία μας. Έχουμε πολλά
να προσφέρουμε στις εταιρείες αυτές
και θέλουμε να ταυτισθεί το όνομα της
ΕΥ με τη στήριξη προς τις νεοφυείς
επιχειρήσεις και την καινοτομία γενικότερα. Τέλος, το 2020 θα συνεχίσουμε
να αναπτύσσουμε μια σειρά από δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας, πιστοί
στη δέσμευσή μας να βοηθάμε στην
οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου.

Οι κυπριακές επιχειρήσεις,
αλλά και οι τράπεζες,
πρέπει σήμερα να
ενισχύσουν την
εμπιστοσύνη της διεθνούς
επενδυτικής κοινότητας,
εξασφαλίζοντας
μεγαλύτερη διαφάνεια,
συμμόρφωση και
αναλυτικότερη
πληροφόρηση.

Χρειάζεται συναίνεση

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥ Κύπρου κ. Σταύρος Παντζαρής σημειώνει ότι πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε στο ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα, του επενδυτικού προορισμού, καθώς ο διεθνής ανταγωνισμός σε αυτόν τον τομέα είναι αδυσώπητος.
διαθέσεις και αντιλήψεις της επενδυτικής κοινότητας ως προς την ελκυστικότητα της χώρας ως επενδυτικού
προορισμού.
–Υπάρχουν μεταρρυθμίσεις οι
οποίες θα δώσουν ώθηση στην
οικονομική δραστηριότητα; Αν
ναι ποιες είναι αυτές;
–Η ολοκλήρωση των αλλαγών στον
τραπεζικό τομέα και η περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων αποτελεί βασική προτεραιότητα.
Παράλληλα, όμως, θα πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό των βασικών λειτουργιών
του κράτους, όπως για παράδειγμα η
μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας
και η πάταξη της γραφειοκρατίας, καθώς
και η μεταρρύθμιση στον τρόπο απονομής της Δικαιοσύνης. Επίσης, θα
πρέπει να επισπευθεί η προσπάθεια
που ξεκίνησε η κυβέρνηση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους.
–Αισιοδοξείτε για το μέλλον των
επαγγελματικών υπηρεσιών της
Κύπρου;
–Ναι, βλέπουμε πολύ θετικές προοπτικές. Σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο
η κοινωνία, αλλά και οι επενδυτές απαιτούν από τις επιχειρήσεις όλο και μεγαλύτερη διαφάνεια, ενώ παράλληλα
το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο
γίνεται διαρκώς αυστηρότερο. Ειδικότερα οι κυπριακές επιχειρήσεις, αλλά
και οι τράπεζες, πρέπει σήμερα να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη της διεθνούς
επενδυτικής κοινότητας, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διαφάνεια, συμμόρφωση και αναλυτικότερη πληροφόρηση.
Συνεπώς δημιουργούνται θετικές προοπτικές για τις επαγγελματικές υπηρεσίες. Από την άλλη πλευρά, ο μετασχηματισμός της οικονομίας που βρίσκεται σε εξέλιξη διεθνώς, με καταλύτη
την ψηφιακή επανάσταση δημιουργεί
νέες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις. Η δουλειά
των εταιρειών επαγγελματικών υπη-

ρεσιών, όπως η ΕΥ, είναι να βοηθήσουμε
τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις
ευκαιρίες που δημιουργούνται, να επανασχεδιάσουν το επιχειρηματικό τους
μοντέλο, να ενσωματώσουν αποτελεσματικά την ψηφιακή τεχνολογία, να
αντιμετωπίσουν αναδυόμενες απειλές,
όπως τα ζητήματα της κυβερνοασφάλειας και να ανταποκριθούν στις διαρκώς μεταβαλλόμενες προσδοκίες του
καταναλωτικού κοινού. Καταλαβαίνετε
ότι και σε αυτόν τον τομέα οι προοπτικές που διανοίγονται είναι εξαιρετικά
θετικές.
–Σας φοβίζουν οι εξελίξεις στη
διεθνή οικονομία; Μπορεί να επηρεαστεί η κυπριακή οικονομία;
–Πιστεύω ότι όλους πρέπει να μας
προβληματίζει το διεθνές οικονομικό
περιβάλλον καθώς αναπτύσσονται τάσεις και διεργασίες που μπορούν να
δυναμιτίσουν την ανάπτυξη και την
ευημερία μας. Είναι σήμερα σαφές ότι
τα οφέλη της παγκοσμιοποίησης, τα
οποία είναι υπαρκτά και μη αμφισβητήσιμα, δεν έχουν κατανεμηθεί αναλογικά σε όλο το φάσμα της κοινωνίας,
ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες οικονομίες.
Ως αποτέλεσμα, ενισχύονται σε όλο
τον κόσμο οι υποστηρικτές του προστατευτισμού που υπόσχονται να αντιστρέψουν αυτή την κατάσταση, υψώνοντας δασμούς, οι οποίοι απειλούν
να προκαλέσουν εμπορικούς πολέμους.
Αυτό έχει οδηγήσει σε στασιμότητα
το διεθνές εμπόριο και βλέπουμε ήδη
τις επιπτώσεις στην παγκόσμια ανάπτυξη. Την ίδια ώρα, η αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής
των κεντρικών τραπεζών έχει φθάσει
τα όριά της, ιδιαίτερα στην Ευρώπη,
και είναι πια σαφές ότι χρειαζόμαστε
παράλληλα μια πιο επεκτατική δημοσιονομική πολιτική και ενίσχυση των
δημοσίων επενδύσεων. Όμως αρκετές
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, μεταξύ των
οποίων και η γερμανική, δεν φαίνεται
να συμμερίζονται αυτήν την άποψη,
με αποτέλεσμα οι ρυθμοί ανάπτυξης

στην Ευρώπη να μειώνονται συνεχώς.
–Για το Brexit τι εικόνα έχετε;
–Η αβεβαιότητα γύρω από τις επιπτώσεις του Brexit θα συνεχισθεί και
μετά την 31η Ιανουαρίου, καθώς οι διαπραγματεύσεις γύρω από τη νέα εμπορική σχέση Ε.Ε. – Ηνωμένου Βασιλείου θα διαρκέσουν για μήνες, αν όχι
για χρόνια. Είναι βέβαιο πάντως ότι η
χώρα μας και ειδικότερα οι επιχειρήσεις
στον κλάδο του τουρισμού, πρέπει να
προετοιμασθεί για τις αρνητικές επιπτώσεις του Brexit. Προσθέστε στα
παραπάνω και τις γεωπολιτικές εξελίξεις
στην περιοχή μας και καταλαβαίνετε
ότι είναι εύλογο να είμαστε προβληματισμένοι.

–Η πολιτική συναίνεση και η σταθερότητα συμβάλλουν στην οικονομική αποτελεσματικότητα
ενός κράτους, όπως η Κύπρος;
–Νομίζω η εμπειρία των τελευταίων
ετών, τόσο στην Κύπρο όσο και σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ιδιαίτερα
όσες πέρασαν από προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής, δείχνει
πόσο απαραίτητη είναι η εθνική ομοψυχία, όταν χρειάζεται να πάρεις επώδυνες αποφάσεις. Οι χώρες όπου επιτεύχθηκε συναίνεση προχώρησαν πολύ
πιο γρήγορα τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και επανήλθαν στην κανονικότητα πολύ νωρίτερα. Αυτό αποτελεί
ένα μάθημα που καλό είναι να το θυμόμαστε όλοι. Πέραν αυτής της γενικής
παρατήρησης, δεν θα ήθελα να επεκταθώ σε μια ερώτηση πολιτικού μάλλον περιεχομένου.

Να συνεχίσουμε ανοδικά
–Ποια είναι τα πλάνα σας για το
2020;
–Συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία, κατά το οικονομικό έτος 2019, η
ΕΥ κατέγραψε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτό το επίτευγμα θέλουμε να
το επαναλάβουμε και το 2020, συνεχίζοντας να εξασφαλίζουμε για τους πελάτες μας το επίπεδο των υπηρεσιών
που έχουν μάθει να περιμένουν από
την ΕΥ. Φιλοδοξία μας είναι να αναγνωρίζεται πάντα η ΕΥ ως η κορυφαία
συμβουλευτική εταιρεία στην Κύπρο
ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών
της. Για να πετύχουμε αυτούς τους φιλόδοξους στόχους, πρέπει να συνεχίσουμε να προσελκύουμε αξιόλογους
νέους επαγγελματίες με ένα μεγάλο
εύρος γνώσεων και δεξιοτήτων, και να
τους βοηθούμε με κάθε τρόπο να εξελιχθούν και να αναπτυχθούν. Ως προς
τις υπηρεσίες μας, πέραν των ελεγκτικών και φορολογικών υπηρεσιών, στις
οποίες θα συνεχίσουμε να δίνουμε βάρος, ο στόχος μας είναι να εστιάσουμε
περισσότερο και στις συμβουλευτικές
υπηρεσίες και ειδικότερα στις χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.
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Οι εταιρείες Fintech αλλάζουν τα πάντα
Η ψηφιακή αναβάθμιση προσφέρει λύσεις, ταχύτητα, εξοικονόμηση και φυσικά ασφάλεια σε κάθε στάδιο της εμπειρίας του πελάτη

Τ

ο 2019 ήταν μία χρονιά γεμάτη
από προκλήσεις και αλλαγές
για την Ελληνική Τράπεζα. Οι
τεχνολογικές αναβαθμίσεις,
σε όλο το φάσμα των τραπεζικών εργασιών, αλλάζουν όσο
ποτέ άλλοτε τον τρόπο με τον οποίο το
κοινό πραγματοποιεί τις καθημερινές
του συναλλαγές. Σε λίγα χρόνια οι πελάτες
θα αποκτήσουν πλήρη έλεγχο στα οικονομικά τους, πραγματοποιώντας συναλλαγές διαδικτυακά με ασφάλεια και
ταχύτητα. Με όχημα την τεχνολογία και
στο πλαίσιο του στρατηγικού της πλάνου,
η Ελληνική Τράπεζα προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις, ταχύτητα, εξοικονόμηση και φυσικά ασφάλεια σε κάθε στάδιο της εμπειρίας του πελάτη. Με αυξανόμενο αριθμό καναλιών επικοινωνίας
και αλληλεπιδράσεων αυτοεξυπηρέτησης
(self service) πρωταρχικός στόχος είναι
η επίτευξη μιας απρόσκοπτης και ομοιόμορφης εμπειρίας για τον πελάτη.

δειγμα αν χρειάζονται ένα στεγαστικό
δάνειο. Στόχος τους φυσικά είναι να
εξοικονομήσουν πολύτιμο χρόνο.
Οι πελάτες αυτοί αξιοποιούν τα ψηφιακά κανάλια της Ελληνικής Τράπεζας
και επωφελούνται από επιλογές όπως
για παράδειγμα τη δωρεάν μεταφορά
χρημάτων έως €1.000 σε τράπεζες της
Κύπρου και της Ευρώπης (SEPA). Έτσι,
διεκπεραιώνουν γρήγορα και χωρίς πρόσθετες χρεώσεις τις αναγκαίες συναλλαγές τους μέσω του Web Banking και
του Mobile App της Ελληνικής Τράπεζας.
Από την άλλη, υπάρχει και μια μερίδα
πληθυσμού που εξακολουθεί να επιλέγει
την προσωπική επαφή για κάθε συναλλαγή του, νιώθοντας ίσως περισσότερη
ασφάλεια, όταν εξυπηρετείται στα καταστήματα. Το γεγονός είναι ότι οι συναλλαγές που εκτελούνται στα καταστήματα μειώνονται διαρκώς, ενώ οι
χρήστες των ψηφιακών καναλιών αυξάνονται, το ίδιο και οι υπηρεσίες που
τους προσφέρουμε. Στόχος μας είναι
να τους δώσουμε πολλαπλές επιλογές
για τη δική τους καλύτερη εξυπηρέτηση.

Ο έλεγχος στα χέρια του πελάτη
Στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού το λειτουργικό μοντέλο των
τραπεζών αλλάζει διαρκώς. Επαναπροσδιορίζεται και αναβαθμίζεται. Οι εταιρείες
Fintech δίνουν επιπλέον επιλογές παγκοσμίως, αλλάζοντας το τραπεζικό σκηνικό και οι τράπεζες δεν θα μπορούσαν
να παραμείνουν στάσιμες ή αμέτοχες
στις εξελίξεις. Πραγματοποιώντας και οι
ίδιες ταυτόχρονη στροφή στην τεχνολογία, διατηρούν σταθερό προβάδισμα
χάρη στην ασφάλεια που τις χαρακτηρίζει.
Η Ελληνική Τράπεζα προάγει την ψηφιακή της μεταρρύθμιση, αξιοποιώντας
αναδυόμενες τεχνολογίες σε όλα τα σημεία επαφής με τον πελάτη. Πρωταρχικός
στόχος είναι η επίτευξη μιας απρόσκοπτης
και ομοιόμορφης εμπειρίας για τον πελάτη, ανεξαρτήτως καναλιού επικοινωνίας. Θέλουμε οι πελάτες να έχουν τον
έλεγχο των οικονομικών τους στις καθημερινές τους ενέργειες, πραγματοποιώντας τις συναλλαγές τους διαδικτυακά
με ασφάλεια και ταχύτητα.

Τεχνολογία με ασφάλεια

Στόχος είναι η προώθηση ενός συστήματος αυτοεξυπηρέτησης (self service), με ταχεία και αποτελεσματική εξυπηρέτηση, ώστε οι πελάτες
να γλιτώνουν χρόνο, κόπο αλλά και χρήμα.

Συνεχής αναβάθμιση
ΑΤΜ νέας γενιάς
στα ψηφιακά κανάλια
Μία από τις τελευταίες ενέργειες
ψηφιακής μεταρρύθμισης της Ελληνικής
Τράπεζας αφορά την ενίσχυση της λειτουργικότητας των υφιστάμενων ψηφιακών καναλιών της Τράπεζας (μέσω
κινητού και διαδικτυακά). Με την πρόσφατη ενημέρωση των εφαρμογών αυτών, προστέθηκαν νέα χαρακτηριστικά
για βελτιστοποίηση και ευκολία στη
χρήση τους.
Συγκεκριμένα, στην αναβαθμισμένη
εφαρμογή κινητού οι χρήστες μπορούν
μεταξύ άλλων:
• Να δουν το PIN της κάρτας τους
σε περίπτωση που το έχουν ξεχάσει.
• Να χρησιμοποιήσουν το κινητό
τους τηλέφωνο για την εξουσιοδότηση
των συναλλαγών.
• Να ρυθμίσουν ειδοποιήσεις λογαριασμού, πληρωμών και ασφαλείας.
• Να δουν λεπτομερείς χρεώσεις για
κάθε συναλλαγή προτού την υποβάλλουν, έτσι ώστε να γνωρίζουν πάντοτε
ακριβώς πόσα θα πληρώσουν.
• Να στείλουν χρήματα σε άλλη τράπεζα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, καθώς και να πληρώσουν λογαριασμούς
κοινής ωφελείας.

Έχουν εγκατασταθεί 178 αναβαθμισμένες ΑΤΜ νέας γενιάς, διευρύνοντας
τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους πέρα
από τις αναλήψεις μετρητών. Οι νέες
ΑΤΜ επαναπροσδιορίζουν την έννοια
του Self-Service, αφού συνδυάζουν τις
τεχνολογικές εξελίξεις με την ανθρωποκεντρική εμπειρία. Προσφέρουν πλήρη γκάμα υπηρεσιών για την πραγματοποίηση επιπλέον συναλλαγών, πέραν
της απλής ανάληψης και κατάθεσης
χρημάτων, ενώ μέσω των καινοτόμων
χαρακτηριστικών τους, διευκολύνουν
την πρόσβαση για τους πελάτες.
Η Ελληνική Τράπεζα επενδύοντας
στο μέλλον δίνει στους πελάτες της τη
δυνατότητα για μια «πολυκαναλική»
(omni-channel) εμπειρία.
Τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:
• «Έξυπνες» οθόνες αφής.
• Δυνατότητα πολλαπλής εισαγωγής/κατάθεσης επιταγών.
• Κατάθεση μετρητών με άμεση πίστωση των συνδεδεμένων λογαριασμών
ή της πιστωτικής κάρτας.
• Καθορισμός αγαπημένης συναλλαγής για γρήγορη ανάληψη μετρητών.

Νέα πνοή στα καταστήματα

Αναβαθμισμένο Κέντρο

Γίνονται βήματα προς τον εξορθολογισμό και τη βελτίωση της απόδοσης
των καταστημάτων, επαναπροσδιορίζοντας τον ρόλο και τον τύπο τους, στοχεύοντας στην ώθηση των πελατών
προς τα ψηφιακά κανάλια. Στόχος είναι
η προώθηση ενός συστήματος αυτοεξυπηρέτησης (self service), με ταχεία
και αποτελεσματική εξυπηρέτηση, ώστε
οι πελάτες να γλιτώνουν χρόνο, κόπο
αλλά και χρήμα.

Επικοινωνίας Πελατών
Με στόχο την «απρόσκοπτη εμπειρία
πελάτη» το Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών αναβαθμίζεται συνεχώς, ώστε
να μπορεί να εξυπηρετήσει σε πολλαπλά
επίπεδα τους πελάτες. Στόχος είναι η
διαρκής βελτίωση, εδραιώνοντας συνοχή στην εμπειρία του πελάτη, ασχέτως του σημείου επαφής με την τράπεζα.

Με αυξανόμενο αριθμό
καναλιών επικοινωνίας και
αλληλεπιδράσεων
αυτοεξυπηρέτησης (self
service) πρωταρχικός
στόχος είναι η επίτευξη
μιας απρόσκοπτης και
ομοιόμορφης εμπειρίας για
τον πελάτη.

Καινοτόμα πλατφόρμα με API’s
Οι κυπριακές τράπεζες δεν μπορούν
παρά να παρακολουθούν στενά τις τάσεις
της αγοράς σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, συνεργάζονται με Fintech στο
εξωτερικό για διάφορες ενέργειες που
αφορούν την καλύτερη εξυπηρέτηση
του κοινού. Πρωτοπορώντας, η Ελληνική
Τράπεζα προχώρησε στην εφαρμογή
μιας νέας πλατφόρμας με επιπλέον APΙs
για την απευθείας επεξεργασία πληρωμών μεταξύ τράπεζας και τρίτων. Η νέα
πλατφόρμα είναι προσανατολισμένη
στην ασφαλή εξυπηρέτηση εταιρικών
πελατών, μέσω συνδεσιμότητας με το
εκάστοτε ERP (Enterprise Resource
Planning) του πελάτη. Η Ελληνική Τράπεζα με τη δημιουργία της καινοτόμας
πλατφόρμας πέτυχε την προσέλκυση
περισσότερων εταιρειών από διάφορους
κλάδους όπως τηλεπικοινωνίες, ψυχαγωγία και ναυτιλία.

Πολλαπλές επιλογές
για όλες τις ανάγκες
Στο μέλλον οι συνήθειες των πελατών
και ο τρόπος που συναλλάσσονται με
τις τράπεζες αναμένεται ότι θα αλλάξει
δραστικά, πραγματοποιώντας ριζική
στροφή προς την τεχνολογία. Προς το
παρόν όμως οι πελάτες εξακολουθούν
να είναι μοιρασμένοι στα δύο. Από τη
μία έχουμε τους υπέρμαχους της τεχνολογίας, οι οποίοι προτιμούν να κάνουν τις συναλλαγές τους μέσω ψηφιακών καναλιών. Στην ουσία επιδιώκουν
ελάχιστη επαφή με τα καταστήματα.
Αυτή γίνεται μόνο στις περιπτώσεις
που αφορούν σημαντικές τραπεζικές
συναλλαγές ή αν χρειάζονται κάποιες
εξειδικευμένες συμβουλές, για παρά-

Το τραπεζικό σκηνικό αλλάξει παγκοσμίως και οι εταιρείες Fintech δίνουν
επιπλέον επιλογές στο κοινό. Οι τράπεζες
δεν θα μπορούσαν να μείνουν στάσιμες
ή αμέτοχες σε αυτή την εξέλιξη. Πραγματοποιώντας ταυτόχρονη στροφή
προς την τεχνολογία, η λέξη που κάνει
τις τράπεζες να υπερτερούν είναι οπωσδήποτε αυτή της «ασφάλειας».
Ειδικότερα, η Ελληνική Τράπεζα
έχοντας ένα μεγάλο δίκτυο καταστημάτων και ΑΤΜ υπερτερεί στην καλύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση του
κοινού από πολλά και διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας. Τα καταστήματα,
οι ΑΤΜ, η ιστοσελίδα, η εφαρμογή κινητού, καθώς επίσης και η εξυπηρέτηση
πελατών από το Κέντρο Επικοινωνίας
Πελατών είναι κεντρικά σημεία επαφής
με τους πελάτες μας. Έτσι, η τράπεζα
μπορεί να παρέχει μια απρόσκοπτη,
ανεξαρτήτως καναλιού, ομοιόμορφη
εμπειρία στον πελάτη, καλύπτοντας
ένα ευρύ φάσμα εξυπηρέτησης αναλόγως των αναγκών και των προσωπικών
προτιμήσεων του κάθε πελάτη.

Αυτοεξυπηρέτηση
και εξειδικευμένες λύσεις
Στο πλαίσιο του στρατηγικού μας
πλάνου, η Ελληνική Τράπεζα εξελίσσεται
και προσαρμόζεται στις ανάγκες των
πελατών της, υιοθετώντας τεχνολογικές
αναβαθμίσεις σε όλο το φάσμα των εργασιών της. Αυτή η πρακτική αφορά
τόσο τις τραπεζικές εργασίες όσο και
τις επενδυτικές δραστηριότητες που
προσφέρουμε ώστε να δώσουμε στους
πελάτες μας άμεση πρόσβαση, ευελιξία,
ασφάλεια, αλλά και τη δυνατότητα να
μειώσουν το κόστος διαχείρισης. Πρωταρχικός στόχος είναι η επίτευξη μιας
απρόσκοπτης και ομοιόμορφης εμπειρίας για τον πελάτη, ανεξαρτήτως καναλιού επικοινωνίας. Θέλουμε οι πελάτες
μας να έχουν τον έλεγχο των οικονομικών τους στις καθημερινές τους ενέργειες, πραγματοποιώντας τις συναλλαγές
τους διαδικτυακά με ασφάλεια και ταχύτητα. Εργαζόμαστε για την ομαλή
μετάβαση από το παραδοσιακό τραπεζικό μοντέλο στο μοντέλο του μέλλοντος,
εκπαιδεύοντας τους πελάτες μας στη
νέα εποχή. Με τον αυξανόμενο αριθμό
καναλιών επικοινωνίας και αλληλεπιδράσεων αυτοεξυπηρέτησης (self service), οι πελάτες επιζητούν ολοένα και
περισσότερο την εξατομίκευση σε κάθε
στάδιο της εμπειρίας τους μαζί μας.
Στόχος μας είναι να φέρουμε την εξέλιξη
στον τομέα της εξυπηρέτησης και της
αυτοεξυπηρέτησης προσφέροντας υπερπροσωποποιημένες και εξειδικευμένες
λύσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες
του κάθε πελάτη ξεχωριστά.
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Στοίχημα για όλους μας η κερδοφορία
Εξαιρετικά σημαντικές οι επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη και στην καινοτομία, λέει ο κ. Χριστόφορος Στυλιανίδης της RCB

Ο

κ. Χριστόφορος Στυλιανίδης,
επικεφαλής του Τμήματος
Εταιρικού Δανεισμού (Κύπρος) της RCB σημειώνει
στην «Κ» ότι το στοίχημα
που πρέπει να κερδηθεί είναι η κερδοφορία, ώστε οι τράπεζες
να μπορούν να στηρίζουν την οικονομία
σε βάθος χρόνου. Σχετικά με τις δανειοδοτήσεις κυπριακών επιχειρήσεων,
ο κ. Στυλιανίδης ανέφερε ότι ο δανεισμός από την RCB αυξάνεται με αξιοσημείωτους ρυθμούς, χωρίς όμως η
Τράπεζα να αναλαμβάνει αυξημένους
κινδύνους, αφού τα κριτήρια δανεισμού
της παραμένουν αυστηρά. Η RCB στηρίζει καινοτόμες επιχειρήσεις μέσα
από την επιτυχημένη συνεργασία που
έχει με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF), που είναι θυγατρική της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Αναπτύξεως
(ΕΤΕπ, EIB), για προώθηση της καινοτομίας στην Κύπρο, όπως λέει ο κ. Στυλιανίδης.
–Θα μπορέσουν οι τράπεζες να
συνεχίσουν να διαδραματίζουν
τον ρόλο τους στη χρηματοδότηση της οικονομίας και στη γενικότερη ανάκαμψη;
–Η περίοδος που διανύσαμε, όσον
αφορά το επιχειρείν του τραπεζικού τομέα μετά την κρίση, χαρακτηρίστηκε
από ριζικές αλλαγές και σημαντικές βελτιώσεις στον τρόπο λειτουργίας αλλά
και της γενικότερης φιλοσοφίας. Όμως,
βιώνουμε περίοδο υποτονικής λειτουργικής κερδοφορίας και παρατεταμένη
περίοδο χαμηλών επιτοκίων που αναμένεται να συνεχιστεί. Το στοίχημα που
πρέπει να κερδηθεί τώρα είναι η κερδοφορία. Αυτό, για να μπορέσουν οι
τράπεζες να συνεχίσουν να στηρίζουν
την οικονομία σε βάθος χρόνου.
–Ποιος ο ρόλος της RCB στο νέο
περιβάλλον; Πώς διαφοροποιείστε;
–Η δική μας απάντηση όσον αφορά
το υφιστάμενο περιβάλλον της αγοράς
βρίσκεται στο μοντέλο λειτουργίας που
εφαρμόζουμε. Επικεντρωνόμαστε στην
εταιρική τραπεζική και συμπληρώνουμε
την γκάμα των υπηρεσιών με ολοκληρωμένες υπηρεσίες χρηματοδότησης
εμπορίου, αποδοχής/ εκκαθάρισης καρτών και ηλεκτρονικής τραπεζικής. Κτίζουμε στις σχέσεις εμπιστοσύνης που
αναπτύσσονται με τους πελάτες και
στις σωστές δανειοδοτήσεις. Η RCB είναι ήδη από τις πρώτες επιλογές των
επιχειρήσεων –ειδικά των μεγάλων
επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων
μεσαίας κεφαλαιοποίησης– για τραπεζική συνεργασία, ενώ το χαρτοφυλάκιο
χορηγήσεων της τράπεζας απαρτίζεται
από τους καλύτερους πελάτες στον
κάθε τομέα στον οποίο δραστηριοποιούμαστε. Τα τελευταία δύο χρόνια διεισδύουμε περισσότερο και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο δανεισμός
από την RCB στις κυπριακές επιχειρήσεις αυξάνεται με αξιοσημείωτους ρυθμούς χωρίς, όμως, να αναλαμβάνουμε
αυξημένους κινδύνους, αφού τα κριτήρια δανεισμού μας παραμένουν αυστηρά.
–Έχουν περάσει ανεπιστρεπτί οι
εποχές του άκρατου δανεισμού;
Αν ναι, σε ποιους δανείζουν πλέον
οι τράπεζες;
–Ο δανεισμός είναι ένα πολύ σοβαρό
θέμα, ο σημαντικότερος παράγοντας
για την κερδοφορία μιας τράπεζας. Σί-

Η τράπεζα έχει λάβει τη συνειδητή απόφαση να μην προχωρήσει σε αρνητικά επιτόκια ούτε για τους θεσμικούς καταθέτες, τονίζει ο κ. Στυλιανίδης, αφού όπως λέει, η τράπεζα θέλει να μπορεί να είναι πάντα δίπλα τους, και όχι μόνο όταν τη βολεύει.
γουρα έχουν περάσει οι εποχές του
άκρατου δανεισμού, όμως την ίδια ώρα
δεν έχει εκλείψει η ούτε η ανάγκη ούτε
και οι καλές ευκαιρίες. Είναι σημαντικό,
κατά τη γνώμη μου, οι τράπεζες να
ακολουθούν πάντοτε σωστές πρακτικές
αξιολόγησης δανείων και να μην παρασύρονται από τυχόν ανάγκη να διοχετεύσουν τη ρευστότητα τους για να
αυξήσουν τα εισοδήματά τους. Επίσης,
η τιμολόγηση πρέπει να αντανακλά
τον πιστωτικό κίνδυνο της κάθε δανειοδότησης για να είναι δίκαιη και
σωστή. Πιστεύω πως τώρα είμαστε
όλοι σοφότεροι. Παρόλο που στην RCB
δεν αντιμετωπίζουμε θέμα μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων τα κριτήρια
δανεισμού παραμένουν πολύ αυστηρά.
Οι ευκαιρίες καλού δανεισμού, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, είναι συγκεκριμένες και αφορούν τους τομείς
της οικονομίας όπου η ζήτηση έρχεται
κυρίως από το εξωτερικό, όπως ο τουρισμός και οι βιομηχανίες που εξάγουν
το προϊόν τους, αλλά και οι τομείς,
όπως το λιανικό εμπόριο, η σίτιση, η
εκπαίδευση και η υγεία που ικανοποιούν
βασικές, σταθερές, ανάγκες του πληθυσμού.
–Εσείς τι κάνετε προκειμένου να
διασφαλίσετε την ποιότητα του
δανειακού σας χαρτοφυλακίου;
–Για να διασφαλιστεί η ποιότητα
του δανειακού μας χαρτοφυλακίου γίνονται ενέργειες τόσο κατά την αρχική
αξιολόγηση που προηγείται της παραχώρησης όσο και κατά τη διάρκεια ζωής
των δανείων. Γίνεται ενδελεχής ανάλυση
του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται
ή σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί ο πελάτης, αξιολόγηση της θέσης και των
δυνατοτήτων του και κατ’ επέκταση
αξιολόγηση του επιχειρηματικού πλάνου
και των χρηματοροών, για να αξιολογηθεί η ικανότητα αποπληρωμής. Σε
κάθε περίπτωση τα επιχειρηματικά
πλάνα και οι χρηματοροές υποβάλλονται
σε ακραία αρνητικά σενάρια για να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό μπορούν να
αντέξουν εξωτερικά σοκ. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι παρά τις σημαντικές
χρηματοδοτήσεις που έχουμε κάνει τα
τελευταία πέντε χρόνια σε κυπριακές

επιχειρήσεις δεν έχουμε κανένα προβληματικό δάνειο.

Σκοπεύουμε να
συνεχίσουμε να
διατηρούμε ηγετική θέση
μεταξύ των κυπριακών
τραπεζών όσον αφορά τις
ψηφιακές υπηρεσίες προς
τους πελάτες μας,
εντατικοποιώντας τις
προσπάθειές μας για
ψηφιακό μετασχηματισμό
της αγοράς.

–Πώς βοηθούν την Κύπρο τα ευρωπαϊκά δάνεια για επενδύσεις;
–Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό
για την κυπριακή οικονομία να γίνουν
περισσότερες επενδύσεις στην έρευνα
και ανάπτυξη και στην καινοτομία.
Αυτό είναι απαραίτητο για να καταστούν
οι υφιστάμενοι τομείς της οικονομίας
πιο ανταγωνιστικοί, αλλά και για να
δημιουργηθούν καινούργιες πηγές εισοδημάτων από νέους τομείς. Γι’ αυτό
και στηρίζουμε καινοτόμες επιχειρήσεις
μέσα από την επιτυχημένη συνεργασία
μας με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF), που είναι θυγατρική της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Αναπτύξεως
(ΕΤΕπ, EIB), για προώθηση της καινοτομίας στην Κύπρο μέσα από το πρόγραμμα, InnovFin SME Guarantee Facility. Μέσα από αυτή τη συνεργασία
προέκυψαν μέχρι τώρα επενδύσεις στην
καινοτομία που αποτέλεσαν και την
πρώτη εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου Γιούνκερ (EFSI) στην Κύπρο. Ήδη
το πρώτο πακέτο έχει διατεθεί με επιτυχία και προχωρούμε με νέο. Η RCB
έχει εξαιρετική συνεργασία και με την
ΕΤΕπ μέσω του σχεδίου στήριξης μικρομεσαίων και επιχειρήσεων μεσαίας
κεφαλαιοποίησης (Cyprus Banks Loans
for SMEs and Mid-Caps). Μέσα από το
σχέδιο αυτό η ΕΤΕπ παρέχει στις τράπεζες χρηματοδότηση με χαμηλό κόστος. Αυτό είναι εφικτό αφού η κυπριακή
κυβέρνηση παρέχει την εγγύησή της
για τα δάνεια αυτά προς τις τράπεζες.
Οι τελευταίες μεταφέρουν το όφελος
από τα χαμηλότερα επιτόκια στις επιχειρήσεις, οι οποίες, φυσικά, πρέπει να
πληρούν κάποια κριτήρια. Μέσα από
τα προγράμματα της ΕΤΕπ έχουμε χρηματοδοτήσει νέα εργοστάσια (τροφίμων,
φαρμάκων, παιχνιδιών, συστημάτων
υδροδότησης), νέες κτηριακές εγκαταστάσεις για σχολεία, νέα ξενοδοχεία
και ξενοδοχειακές κλίνες, υπεραγορές,
εστιατόρια και άλλες επενδύσεις.
–Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια
της RCB στον τομέα των επιχειρηματικών δανείων δεδομένου

του μεγάλου ανταγωνισμού που
υπάρχει για καλούς δανειακούς
πελάτες;
–Είναι γεγονός ότι υπάρχει έντονος
ανταγωνισμός. Μέσα από τον ανταγωνισμό πρέπει να γινόμαστε όλοι καλύτεροι. Η RCB μπήκε στην αγορά των
χρηματοδοτήσεων κυπριακών επιχειρήσεων το 2014. Η μέχρι τώρα πορεία
της είναι και η καλύτερη απόδειξη ότι
επιχειρησιακά μοντέλα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς
μπορούν να πετύχουν ανεξάρτητα από
τον ανταγωνισμό. Αποτελεί, επίσης,
σαφή απόδειξη ότι υπάρχουν αρκετοί
καλοί, αξιόχρεοι, πελάτες και καλές
επενδυτικές ευκαιρίες που χρειάζονται
χρηματοδότηση. Στόχος μας είναι να
συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε παράλληλα με τους υφιστάμενους πελάτες
μας, αλλά και η περαιτέρω αύξηση του
χαρτοφυλακίου χορηγήσεων μέσα από
την παροχή χρηματοδοτήσεων σε περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά
της κυπριακής οικονομίας. Θα πρέπει,
επίσης, να τονίσω ότι η τράπεζα έχει
λάβει τη συνειδητή απόφαση να μην
προχωρήσει σε αρνητικά επιτόκια ούτε
για τους θεσμικούς καταθέτες, αφού
βλέπουμε τη σχέση με τους πελάτες
μας σε μακροχρόνια βάση και θέλουμε
να μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα
τους όχι μόνο όταν βολεύει εμάς.

Επένδυση σε νέες τεχνολογίες
και πράσινα δάνεια
–Υπάρχει προοπτική για τα πράσινα δάνεια;
–Ασφαλώς και υπάρχει. Ο τομέας
της ενέργειας είναι ένας πολύ κρίσιμος
τομέας της οικονομίας τόσο όσον αφορά
την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου
της χώρας όσο και για την ανάγκη της
χώρας μας να χρησιμοποιεί πολύ περισσότερη ενέργεια από ανανεώσιμες
πηγές. Εμείς έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία στην πράσινη ενέργεια γι’ αυτό
είμαστε έμπρακτοι υποστηρικτές της
προσπάθειας της χώρας να πετύχει τον
στόχο που αφορά στη χρήση ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Γι’ αυτό και έχουμε εγκρίνει –μετά από
ενδελεχή μελέτη της αγοράς, όπως
αυτή θα διαμορφωθεί μετά τη φιλελευθεροποίηση– σημαντικές χρηματοδοτήσεις έργων στον τομέα αυτό.
–Ο κυπριακός χρηματοπιστωτικός
κλάδος θα εισέλθει ακόμη πιο δυναμικά στην ψηφιακή εποχή με
τη νέα χρονιά;
–Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να
διατηρούμε ηγετική θέση μεταξύ των
κυπριακών τραπεζών όσον αφορά τις
ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πελάτες
μας, εντατικοποιώντας τις προσπάθειές
μας για ψηφιακό μετασχηματισμό της
αγοράς. Η τράπεζα επενδύει συνεχώς
σε νέες τεχνολογίες.
Οι συναλλαγές μέσω κινητού, οι ανέπαφες πληρωμές, καθώς και οι υπηρεσίες αποδοχής καρτών και ηλεκτρονικού εμπορίου αποτελούν πλέον βασικές
απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρηματία και καταναλωτή. Ως εκ τούτου,
η τράπεζα επικεντρώνεται στην αποτελεσματικότητα των διαδικασιών πληρωμής και επενδύει συνεχώς σε νέες
τεχνολογίες, παρέχοντας λύσεις σε
εταιρικούς πελάτες και εμπόρους για
να βελτιώσουν και οι ίδιοι την εμπειρία
των πελατών τους.

Μαζί στην ανάπτυξη
της επιχείρησής σας
· Επιχειρηματικά Δάνεια · Χρηματοδότηση Έργων
· Χρηματοδότηση Εμπορίου · Ψηφιακή Τραπεζική
· Υπηρεσίες Αποδοχής Καρτών · Καταθέσεις

Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων:
RCB Bank Ltd. Ιδιωτική Εταιρεία.
Αριθμός εγγραφής: 72376. Εγγεγραμμένη έδρα:
Αμαθούντος 2, 3105 Λεμεσός, Κύπρος.

Δευτέρα-Παρασκευή, 09:00-17:00
www.rcbcy.com

800 00 722

12

l

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Α Ν Α Σ ΚΟ Π Η Σ Η

2019

Kυριακή 29 Δεκεμβρίου 2019

Να έλθουν περισσότερες
άμεσες ξένες επενδύσεις
Οι μεταρρυθμίσεις που έχει ανακοινώσει το κράτος θα συνεισφέρουν
στην οικονομική ανάπτυξη, λέει ο κ. Κοσμά της K. Treppides

Ο

Μάριος Α. Κοσμά διευθύνων
σύμβουλος της K. Treppides
& Co Ltd σημειώνει ότι το
2019 ήταν μία ακόμη καλή
για την κυπριακή οικονομία,
με τους περισσότερους τομείς και δείκτες να παρουσιάζουν αύξηση. Ο κ. Κοσμά λέει, επίσης, ότι παρ’
όλες τις προκλήσεις, οι ξένοι επενδυτές
αποδίδουν περισσότερο βάρος στα δυνατά στοιχεία της χώρας μας, όπως το
φιλικό επιχειρηματικό και φορολογικό
περιβάλλον, τη γεωγραφική θέση ως
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κυβερνητικά κίνητρα σε ξένους επενδυτές

καλεί η Τουρκία στην περιοχή μας, οι
εξελίξεις των τελευταίων έξι χρόνων
δείχνουν ότι οι ξένοι επενδυτές αποδίδουν περισσότερο βάρος στα δυνατά
στοιχεία της χώρας μας, όπως το φιλικό
επιχειρηματικό και φορολογικό περιβάλλον, τη γεωγραφική θέση ως μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κυβερνητικά κίνητρα σε ξένους επενδυτές
και την πολύ καλή ποιότητα ζωής παρά
στους κινδύνους. Τα πρόσφατα ευρήματα φυσικού αερίου αναμένεται να
δώσουν μεγαλύτερη ώθηση τα επόμενα
χρόνια, καθώς μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του κλάδου έχουν ήδη

Η θέση μας είναι ότι η
Κύπρος και οι
επαγγελματίες πρέπει να
αποφεύγουν την αναφορά
σε φορολογικά κίνητρα ως
σημείο αναφοράς για
προσέλκυση επενδύσεων
και επενδυτικών ταμείων.

Οι μεγάλοι οργανισμοί που
προσφέρουν εξειδικευμένες
υπηρεσίες
προσανατολίζονται στη
δημιουργία επαγγελματικών
ομάδων, οι οποίες είναι
αφιερωμένες στην
τεχνολογία και την ανάπτυξη.

Τα τελευταία χρόνια η Κύπρος έχει αναγνωριστεί ως μια ιδανική τοποθεσία για τη δημιουργία επιχειρηματικής παρουσίας, προσφέροντας ένα
αξιοζήλευτο συνδυασμό κλίματος, επιχειρηματικότητας και πολιτισμού με πολλά οφέλη για τους ξένους επενδυτές και τις οικογένειές τους.
και την πολύ καλή ποιότητα ζωής παρά
στους κινδύνους. Τονίζει δε ότι το μέλλον είναι ευοίωνο για την Κύπρο όσο
αφορά στην προσέλκυση ακόμη περισσότερων Άμεσων Ξένων Επενδύσεων με ακόμη μεγαλύτερο αντίκτυπο
στην πραγματική οικονομία
–Πως αποτιμάτε τις οικονομικές
εξελίξεις του 2019 για την Κύπρο;
–Θεωρούμε ότι το 2019 ήταν μία
ακόμη καλή χρονιά για την κυπριακή
οικονομία. Συγκεκριμένα, συνέχισε να
παρουσιάζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης κατά το 2019 (περίπου στο 3,2%)
με τάσεις, όμως, επιβράδυνσης σε σχέση
με την μετά κρίση εποχή. Κύριος μοχλός
ανάπτυξης ήταν οι κατασκευές, λόγω
εταιρειών που μεταφέρουν δραστηριότητες στην Κύπρο, τουριστικών
αναπτύξεων, εκδόσεις διαβατηρίων
έναντι επενδύσεων ξένων που γίνονται

φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου, και αναπτύξεις σε σχέση με τον υπό εκκόλαψη
τομέα της ενέργειας. Ωστόσο, οι σημαντικοί τομείς των διοικητικών, λογιστικών/ ελεγκτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, καθώς και ο τομέας
των τουριστικών υπηρεσιών παρουσίασαν μικρές/οριακές αυξήσεις, ενώ
ένας άλλος σημαντικός πυλώνας της
οικονομίας, ο τραπεζικός, παρουσίασε
αρνητική ανάπτυξη, συνεχίζοντας την
υπομόχλευση και μείωση του ποσοστού
των ΜΕΧ και συρρίκνωση του τραπεζικού τομέα. Ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης ανάπτυξης, το ποσοστό
ανεργίας μειώθηκε στο 7% (σε σχέση
με 16% το 2014), το πλεονασματικό
δημοσιονομικό ισοζύγιο ανήλθε στο
3,8% του ΑΕΠ, το δημοσιονομικό χρέος
κατήλθε στο 97%, και το κόστος χρηματοδότησης της κυβέρνησης έφθασε
σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

–Τι μηνύματα στέλνει η Κύπρος
στο εξωτερικό ως επενδυτικός
προορισμός;
–Τη μετά κρίση περίοδο 2014-2019
οι καθαρές εισροές των Άμεσων Ξένων
Επενδύσεων (ΑΞΕ) στην Κύπρο άγγιξαν
τα 13 δισ. ευρώ, ενώ το Global Finance
Magazine κατέταξε την Κύπρο στην
8η θέση της λίστας FDI Superstars που
αφορά την ελκυστικότητα μιας χώρας
ως προς τις ΑΞΕ. Η Κύπρος προσελκύει
πλέον σημαντικές εισροές ΑΞΕ από τις
ΗΠΑ, Ασία, Ρωσία και Μέση Ανατολή.
Η βελτιωμένη αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου από
τους διεθνείς οίκους πιστοληπτικής
αξιολόγησης, η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση των μεγάλων τραπεζών και
οι τελευταίες επιτυχημένες εκδόσεις
κρατικών ομολόγων στις διεθνείς αγορές, σε συνδυασμό με τα πολυάριθμα
έργα μεγάλης κλίμακας, συνέβαλαν

στην αναβίωση της Κύπρου ως ελκυστικού προορισμού ΑΞΕ. Οι σημαντικότερες ροές ΑΞΕ τα τελευταία έξι χρόνια αφορούσαν την ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών, τις κατασκευαστικές
αναπτύξεις όσον αφορά εκδόσεις διαβατηρίων έναντι επενδύσεων, μεγάλες
εξαγορές στη φαρμακευτική βιομηχανία
και στο λιανικό εμπόριο με σημαντικούς
ξένους επενδυτές να εισέρχονται στην
αγορά, επενδύσεις στον τουριστικό τομέα με πιο σημαντική επένδυση €0,5
δισ. στο ολοκληρωμένο θέρετρο καζίνο,
και νέους παίκτες που εισήλθαν στους
τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης
με την αγορά μεγάλων συμμετοχών σε
υφιστάμενες επιχειρήσεις. Παρ’ όλες
τις προκλήσεις, όπως τα αρνητικά δημοσιεύματα σε σχέση με τις εκδόσεις
διαβατηρίων, την τραπεζική κρίση του
2013 που ακόμη μας κατατρέχει, αλλά
και τη γεωπολιτική αστάθεια που προ-

αρχίσει να δραστηριοποιούνται στον
νησί συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο
ενεργειακών κολοσσών αλλά και εταιρειών υποστήριξης. Πιστεύουμε ότι το
μέλλον είναι ευοίωνο για την Κύπρο
όσο αφορά στην προσέλκυση ακόμη
περισσότερων ΑΞΕ με ακόμη μεγαλύτερο αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία. Τα τελευταία χρόνια η Κύπρος
έχει αναγνωριστεί ως μια ιδανική τοποθεσία για τη δημιουργία επιχειρηματικής παρουσίας, προσφέροντας ένα
αξιοζήλευτο συνδυασμό κλίματος, επιχειρηματικότητας και πολιτισμού με
πολλά οφέλη για τους ξένους επενδυτές
και τα εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους που ψάχνουν για ένα επενδυτικό προορισμό που προσφέρει χρηματοπιστωτική σταθερότητα, πύλη
προς την Ευρώπη και ψηλή ποιότητα
βιοτικού επιπέδου για τις οικογένειές
τους.
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–Τι είναι αυτό που κάνει την Κύπρο να ξεχωρίζει σήμερα από
όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες;
–Έχοντας σαν κοινή βάση τις εναρμονισμένες νομοθεσίες που καλούνται
οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
εφαρμόζουν, η Κύπρος ξεχωρίζει για
τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη που
μπορεί να προσφέρει λόγω της γεωγραφικής και γεωπολιτικής θέσης. Αξίζει
να σημειωθεί το πλεονέκτημα του χαμηλού κόστους, της υψηλής ποιότητας
υπηρεσιών που προσφέρει η Κύπρος
συγκριτικά με άλλα ευρωπαϊκά χρηματοοικονομικά κέντρα. Τέλος, ο συνδυασμός των ευρωπαϊκών και τοπικών
νομοθεσιών, τα πλεονεκτήματα που
προσφέρει σαν κράτος όπως για παράδειγμα το χαμηλό κόστος ζωής και
η χαμηλή εγκληματικότητα και το άριστο εκπαιδευτικό σύστημα, κάνουν
την Κύπρο έναν ελκυστικό προορισμό
για εταιρείες που θέλουν να εγκαθιδρύσουν τις έδρες τους στο νησί και
ακόμα για οικογένειες που θέλουν να
εγκατασταθούν και να υποστηρίξουν
τις εργασίες αυτών των εταιρειών.
–Ποια είναι η εικόνα που έχετε
σχηματίσει για τον επιχειρηματικό χάρτη της Κύπρου;
–O επιχειρηματικός χάρτης της Κύπρου τα τελευταία χρόνια έχει περάσει
πολλαπλές δοκιμασίες, επηρεαζόμενος
τόσο από εξωγενής όσο και από ενδογενείς παράγοντες. Αναμφίβολα έχει
καταφέρει να προσαρμοστεί στις ανάγκες σύμφωνα με τα οικονομικά δρώμενα
του τόπου μας και να διατηρηθεί ως
ένα κέντρο υπηρεσιών, διευρύνοντας
τους τομείς επιχειρηματικής δράσης
και δραστηριοποίησης. Αξίζει να σημειωθεί, ότι λόγω του υψηλού μορφωτικού επιπέδου του λαού μας υπάρχει
έντονη ανάπτυξη όσον αφορά τους τομείς της τεχνολογίας και ιδιαίτερα της
καινοτομίας. Αυτό γίνεται αντιληπτό
μέσα και από άλλους τομείς που δημιουργούνται και συνδέονται άμεσα με
την αλλαγή αυτή. Ο τομέας των υπηρεσιών έχει κυρίαρχο ρόλο στον επιχειρηματικό χάρτη της Κύπρου, στηρίζοντας βέβαια την οικονομία του τόπου μας, αλλά και άλλους τομείς όπως
ο τουρισμός, η ναυτιλία, η βιομηχανία
(π.χ. εισαγωγές, εξαγωγές), ο τομέας
των ακινήτων και της ενέργειας. Οι οικονομικοί δείκτες της Κύπρου για το
έτος 2019 παρουσιάζουν βελτίωση σε
σύγκριση με τους αντίστοιχους για το
έτος 2018. Για τον λόγο αυτό η Κύπρος
θα πρέπει να συνεχίσει με τους ίδιους
ρυθμούς ανάπτυξης, ώστε να μπορεί
να αντιμετωπίζει τις διάφορες οικονομικές προκλήσεις που παρουσιάζονται
κατά καιρούς και να προσαρμόζεται
στα εκάστοτε δεδομένα ώστε να παραμένει ανταγωνιστική.
–Υπάρχουν μεταρρυθμίσεις οι
οποίες θα δώσουν ώθηση στην
οικονομική δραστηριότητα; Αν
ναι ποιες είναι αυτές;
–Θεωρούμε ότι οι περισσότερες μεταρρυθμιστικές δράσεις που έχει ανα-

Α Ν Α Σ ΚΟ Π Η Σ Η

κοινώσει το κράτος θα συνεισφέρουν
στην οικονομική ανάπτυξη μέσω της
βελτίωσης της αποτελεσματικότητας
του κρατικού μηχανισμού. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τη στοχευμένη ενίσχυση του συστήματος Δικαιοσύνης
όσον αφορά την ευελιξία, την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα λήψης
αποφάσεων, την ενίσχυση της αποδοτικότητας στη Δημόσια Υπηρεσία, και
την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με στόχο την αντιμετώπιση
της γραφειοκρατίας και τη συνένωση
όλων των συναφών αρμοδιοτήτων σε
ένα Υφυπουργείο Ψηφιακής Στρατηγικής, Έρευνας και Καινοτομίας. Επίσης,
σημαντικές είναι οι προωθούμενες μεταρρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για τον
τουρισμό και ως εκ τούτου την επίτευξη
της περαιτέρω ώθησης του τομέα, μέσω
της αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος, της επίλυσης διαρθρωτικών
αδυναμιών και της διείσδυσης σε νέες
μεγάλες αγορές, την απλοποίηση του
Πλαισίου Αδειοδότησης για την έκδοση
πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών,
την ανάπτυξη του τομέα της διαχείρισης
Επενδυτικών Ταμείων που προσφέρει
μια νέα μεγάλη ευκαιρία για τον τομέα
των Υπηρεσιών, και την εκπόνηση του
εθνικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη
της τεχνολογίας Blockchain.
–Αισιοδοξείτε για το μέλλον των
επαγγελματικών υπηρεσιών της
Κύπρου;
–Οι αυστηρότεροι διεθνείς κανόνες
όπως της ανταλλαγής φορολογικών
πληροφοριών ανάμεσα σε κράτη, της
πιθανότητας για ξέπλυμα χρήματος,
των διαδικασιών για έλεγχο των πελατών (KYC), καθώς και το μεταβαλλόμενο
παγκόσμιο περιβάλλον, απαιτούν διαρκώς αλλαγές στον τομέα παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών. Πλέον οι χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές και τα
φορολογικά κίνητρα δεν προσελκύουν
από μόνα τους επενδυτές αν δεν παρέχονται για εμφανείς λόγους και αν
δεν συνδυάζονται με στρατηγικό σχέδιο. Είναι η θέση μας ότι η Κύπρος και
οι επαγγελματίες πρέπει να αποφεύγουν
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Ο τομέας των υπηρεσιών
έχει κυρίαρχο ρόλο στον
επιχειρηματικό χάρτη της
Κύπρου, στηρίζοντας
βέβαια την οικονομία του
τόπου μας, αλλά και άλλους
τομείς όπως ο τουρισμός, η
ναυτιλία, η βιομηχανία, ο
τομέας των ακινήτων και
της ενέργειας.

την αναφορά σε φορολογικά κίνητρα
ως σημείο αναφοράς για προσέλκυση
επενδύσεων και επενδυτικών ταμείων.
Θα πρέπει να στοχεύσουμε στην προώθηση ποιοτικών και διαφανών υπηρεσιών της Κύπρου μέσω της εμπειρίας
και της εξειδίκευσης του ανθρώπινου
δυναμικού, της ανάπτυξης της τεχνολογίας και των υψηλών επαγγελματικών
προτύπων. Οι μεγάλοι οργανισμοί που
προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες
προσανατολίζονται στη δημιουργία
επαγγελματικών ομάδων, οι οποίες

είναι αφιερωμένες στην τεχνολογία
και την ανάπτυξή της. Οι υπηρεσίες
που παρέχονται παράλληλα με τις παραδοσιακές που προσφέρουν κυρίως
τα ελεγκτικά και δικηγορικά γραφεία,
πρέπει πλέον να αφορούν τον τομέα
της τεχνολογίας, των λογισμικών προγραμμάτων και αρχών, της συμμόρφωσης με τους νόμους και τις αρχές
της χρηστής διοίκησης. Η ψηφιακή τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη θα
αλλάξουν τον τρόπο διεκπεραίωσης
των επαγγελματικών υπηρεσιών και
οι εταιρείες θα πρέπει να τις αξιοποιήσουν για να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Ωστόσο, θα πρέπει να ακολουθηθεί μια στρατηγική για την τεχνολογία και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, με την οποία να μεταμορφώσουμε
τη λειτουργία των υποδομών σε ψηφιακή. Η ανταγωνιστικότητά μας έχει
βελτιωθεί μέσω των νέων φορολογικών
κινήτρων σχετικά με την πνευματική
ιδιοκτησία και τις καινοτόμες επιχειρήσεις. Αξίζει είναι να αναφερθεί ότι
το αναβαθμισμένο νομοθετικό και φορολογικό πλαίσιο των επενδυτικών ταμείων, θα συμβάλει στην άντληση κεφαλαίων και επενδύσεων.
–Σας φοβίζουν οι εξελίξεις στη
διεθνή οικονομία; Μπορεί να επηρεαστεί η κυπριακή οικονομία;
–Η Κύπρος λόγω της γεωπολιτικής
της θέσης και έχοντας μια ανοικτή οικονομία βασισμένη στις υπηρεσίες,
μπορεί να χαρακτηριστεί επιρρεπής
σε αρνητικές εξελίξεις στην διεθνή οικονομία. Κύριες εξελίξεις που μπορούν
να μας επηρεάσουν είναι το Brexit, η
ανισορροπία των οικονομιών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
η κρίση στη Συρία, η στάση της Τουρκίας και οι διεθνείς εξελίξεις του εμπορίου. Εξίσου σημαντικό είναι να παρακολουθούμε τις εξελίξεις με έμφαση
ως προς τον τρόπο που παρουσιάζουν
τα γεγονότα διεθνή μέσα ενημέρωσης
και να υπάρχει προγραμματισμός ούτως
ώστε να εφαρμόζουμε πολιτικές που
θα μας δίνουν δυνατότητα να δρούμε
έγκαιρα και να αποφεύγουμε αρνητικές
επιπτώσεις στην οικονομία μας.
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–Ποια είναι τα πλάνα σας για το
2020;
–Να συνεχίσουμε τη διεθνή δραστηριότητά μας ως η μεγαλύτερη ανεξάρτητη εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με έδρα την Κύπρο,
διατηρώντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητά μας. Ως συνέπεια των σημερινών διεθνών κανόνων και των αλλαγών στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον, το οποίο έχει ως επίκεντρο
την διαφάνεια, θα συνεχίσουμε την
εξειδίκευση του προσωπικού μας, ώστε
να μπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του νέου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς υποχρεώνουν τις
επιχειρήσεις να λειτουργήσουν σε ένα
πιο αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο. Εξίσου
σημαντικό, θα είναι η επέκταση του
διεθνούς μας δικτύου μέσω οργανικής
ανάπτυξης, αλλά και να διατηρήσουμε
τις διαχρονικές αξίες στις οποίες στηρίζεται ο οργανισμός μας.

Επεδείχθη ωριμότητα
–Η πολιτική συναίνεση και η σταθερότητα συμβάλλουν στην οικονομική
αποτελεσματικότητα ενός κράτους
όπως η Κύπρος;
–Η πολιτική συναίνεση και η σταθερότητα είναι ακρογωνιαίοι λίθοι στην
οικονομική αποτελεσματικότητα και
ανάπτυξη μιας χώρας, ειδικότερα αν
η οικονομία βασίζεται στις υπηρεσίες
και στις ξένες επενδύσεις. Η ιστορία
έχει δείξει ότι στις χώρες με πολιτική
αστάθεια, όπως η Ιταλία και η Ελλάδα
από τις χώρες της Ε.Ε. ή βίαιες εσωτερικές αντιπαραθέσεις, όπως ο Λίβανος,
ο αντίκτυπος στην οικονομία και την
ανάπτυξη είναι έντονος και διαχρονικός.
Θεωρούμε ότι στην Κύπρο το πολιτειακό
σύστημα υποστηρίζει και στηρίζει τη
σταθερότητα, και οι πολιτικές δυνάμεις
επιδεικνύουν σε γενικές γραμμές την
απαραίτητη ωριμότητα στη λήψη αποφάσεων που υποβοηθούν την οικονομική αποτελεσματικότητα και ανάπτυξη, παρ’ όλο που υπάρχει δυνατότητα
περαιτέρω συναίνεσης ειδικά σε κρίσιμα
θέματα που επηρεάζουν την οικονομία.
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Τα γεγονότα που σημάδεψαν την οικονομία
Πολλές οι τομές και οι εξελίξεις, ωστόσο παρέμειναν βαρίδια τα οποία θα μεταφερθούν και στο 2020

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Η κυπριακή οικονομία δεν θυμίζει τίποτα πλέον
την αντίστοιχη των χρόνων του 2012 μέχρι και
το 2016 που εξήλθε από το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής το οποίο και ολοκλήρωσε επιτυχώς. Η Κύπρος έχει κρατήσει ψηλά
τους ρυθμούς ανάπτυξης, έχει μειώσει την ανεργία, βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα, έχουν
γίνει πολλές επενδύσεις και έχει επιστρέψει σε
μια κανονικότητα. Παρόλα τα καλά δεδομένα,
όμως, υπάρχουν και βαρίδια τα οποία κουβαλά
εδώ και χρόνια, για τα οποία εντός του 2019 μερικά κατάφερε να αποτινάξει και άλλα θα τα
«κληρονομήσει» και για το 2020. Το 2019 ήταν
μία ακόμα κομβική χρονιά για την οικονομία
της Κύπρου και ενώ πλέον δεν είναι τόσο «πλούσιες» οι οικονομικές εξελίξεις όσο τα προηγούμενα
χρόνια, είναι σίγουρα υπαρκτές. Η βιωσιμότητα
του Γενικού Σχεδίου Υγείας, το υψηλό δημόσιο
χρέος της Κύπρου και η απόφαση για τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων από το Ανώτατο
είναι τρεις από τους κινδύνους – προκλήσεις
που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα.

Έκθεση της Moneyval
Η Moneyval επισκέφθηκε την Κύπρο το Μάιο
για να συντάξει την έκθεσή της για την Κύπρο.
Η επί μήνες διαδικασία έφτασε στο τέλος της
εντός Δεκεμβρίου και θα είναι πολύ σημαντικά
τα ευρήματα των εμπειρογνωμόνων για την
χώρα και την πρόοδο που έχει επιδείξει. Θα παρουσιαστεί στις αρχές του 2020, ενώ η τελευταία
που είχε συνταχθεί ήταν το 2013.

ΓεΣΥ και εισφορές
Τον Ιούνιο του 2020 αναμένεται να εφαρμοστεί
και η δεύτερη φάση του ΓεΣΥ. Το 2019 ήταν ένα
σήμα κατατεθέν για το Σχέδιο Υγείας της Κύπρου,
καθώς από τον Μάρτιο του 2019 συμμετέχουν
όλοι οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας σε
αυτό το εγχείρημα το οποίο ήταν «στον πάγο»
για πολλά χρόνια. Η παροχή της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 2019,
ενώ από την 1η Μαρτίου 2019 ξεκίνησαν οι εισφορές για την πρώτη φάση. Η πλήρης εφαρμογή
του ΓεΣΥ θα ξεκινήσει την 1η Ιουνίου 2020 και
από την 1η Μαρτίου 2020, θα ξεκινήσει η καταβολή των πλήρων εισφορών. Οι εργαζόμενοι
μισθωτοί θα καταβάλλουν 2,65%, οι εργοδότες
2,90% και το κράτος 4,70%. Οι αυτοτελώς εργαζόμενοι θα καταβάλλουν 4%, οι συνταξιούχοι
1,70%, οι αξιωματούχοι 1,85%, και επί των άλλων
εισοδημάτων τόκοι, ενοίκια κλπ. θα καταβάλλονται εισφορές 1,85%.

Σκυτάλη στο ΥΠΟΙΚ
Το 2019 ήταν η χρονιά στην οποία ο επί επτά
χρόνια υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης
υπέβαλε την παραίτησή του από το υπουργείο.
Υπήρξε μεγάλη σεναριολογία για τα πρόσωπα
που θα τον διαδέχονταν, ωστόσο ο πρώην υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης από

Η βιωσιμότητα του Γενικού Σχεδίου Υγείας, το υψηλό δημόσιο χρέος της Κύπρου και η απόφαση για
τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων από το Ανώτατο είναι τρεις
από τους κινδύνους – προκλήσεις
που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα.

την πρώτη στιγμή που ακούστηκε το όνομά του
για το ΥΠΟΙΚ, «κλείδωσε». Ο καινούργιος ΥΠΟΙΚ
παρουσίασε και τον προϋπολογισμό του 2020,
ο οποίος όμως ετοιμάστηκε από τον προηγούμενο
ΥΠΟΙΚ.

Astrobank με δύο τράπεζες
Η Astrobank, η τράπεζα που γεννήθηκε από τα
σπλάχνα της Τράπεζας Πειραιώς το 2019, μεγάλωσε αρκετά. Πρώτον, έγινε ομαλά η ενσωμάτωση της USB Bank στο ενεργητικό της, ενώ
δεύτερον, στο τέταρτο τρίμηνο του έτους, ανακοινώθηκε η απόκτηση της Εθνικής Τράπεζας
της Ελλάδος Κύπρου. Η Astrobank, από μία
μικρή τράπεζα που ήταν το 2017 και με τη μέθοδο
των εξαγορών, έχει δείξει δείγματα πως μέσα
στα επόμενα χρόνια ενδεχομένως να στοχεύσει
και σε άλλα ιδρύματα. Οι 13 τράπεζες της Κύπρου
μετά την πώληση του Συνεργατισμού, αλλά και
τις απορροφήσεις USB και Εθνικής, έφτασαν
τις 10.

Απορρόφηση τέλος
Η Ελληνική Τράπεζα συνήψε συμφωνία με την
Συνεργατική Κυπριακή για την απόκτηση των
υγιών στοιχείων της δεύτερης τον Σεπτέμβριο
του 2018. Από τότε, η Ελληνική Τράπεζα επικεντρώθηκε στην ορθή ενσωμάτωσή της ΣΚΤ,
όπου, ένα χρόνο αργότερα, την ολοκλήρωσε
επιτυχώς. Οι τομές που προχώρησε η Ελληνική
Τράπεζα ήταν μεγάλες και το «προτζεκτ» ήταν
μεγάλο.

Πωλήσεις δανείων
Το 2019 ήταν ομολογουμένως η χρονιά των πωλήσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η Τράπεζα
Κύπρου κατάφερε να πωλήσει –παρά τις δυσκολίες- ένα πολύ μεγάλο πακέτο μη εξυπηρετού-

μενων δανείων στην Apollo Global Management
και μείωσε από τους ισολογισμούς της 2,7 δισ.
ευρώ δανείων. Δεν είναι όμως μόνο αυτή η
πράξη. Όπως είναι γνωστό, υπάρχει διαδικασία
πώλησης δανείων ακόμα ενός μεγάλου πακέτου
δανείου από την Τράπεζα Κύπρου, με τον διαγωνισμό να ολοκληρώνεται εντός του καινούργιου
χρόνου. Η Ελληνική Τράπεζα επίσης έχει πολύ
προχωρημένες τις διαδικασίες πώλησης μεγάλου
πακέτου δανείου. Εάν καταφέρουν οι δύο τράπεζες να πωλήσουν τα πακέτα τους, τότε θα μεταφερθεί εκτός τραπεζών ένα «σεβαστό» ποσό
ΜΕΔ.

Το Σχέδιο «ΕΣΤΙΑ»
Αρχές του 2018 ακούστηκε για πρώτη φορά το
Σχέδιο Εστία. Βάσει του σχεδιασμού, το κράτος
θα μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια συγκεκριμένων δανειοληπτών και θα επιχορηγεί
τη δόση του δανείου τους κατά 1/3. Έφτασε το
τέταρτο τρίμηνο του 2019 για αρχίσουν οι αιτήσεις για το Σχέδιο, ωστόσο τα στοιχεία δείχνουν
πως δεν είχε την απήχηση που περίμενε η Κυβέρνηση.

Το 30ετές και οι Ρώσοι
Τον Απρίλιο του 2019 η ΚΔ επιχείρησε για πρώτη
φορά στην ιστορία της να βγει με 30ετές ομόλογο.
Μαζί με την έκδοση του 30ετούς ομολόγου προχώρησε με την έκδοση 5ετούς ομολόγου, ενώ
το Φεβρουάριο είχε προχωρήσει με 15ετές. Το
30ετές μαζί με το 5ετές την βοήθησε να αποπληρώσει το ρωσικό δάνειο, βάζοντας επίσης
από τα ρευστά της διαθέσιμα. Εκμεταλλεύθηκε
τη ζήτηση των ομολόγων διεθνώς.

Ήρθε ο Ηροδότου
Ο πρώην έφορος αποκρατικοποιήσεων ήταν εντέλει ο εκλεκτός του Προέδρου Αναστασιάδη
για να πληρώσει τη θέση του Διοικητή της Κεντρικής, αναλαμβάνοντας τα ηνία από την κ.
Χρυστάλλα Γιωρκάτζη. Ο κ. Ηροδότου ήταν ένας
εκ των επικρατέστερων για τη θέση του Διοικητή,
με τα δείγματα μέχρι στιγμής να είναι θετικά
από την μέχρι τώρα πορεία του.

Νόμοι εκποιήσεων
Το καλοκαίρι του 2019 υπήρξε μια μακρά συζήτηση
στη Βουλή για το νόμο των εκποιήσεων που ψηφίστηκε τον καλοκαίρι του 2018. Η Βουλή ήθελε
να αλλάξει τη νομοθεσία των εκποιήσεων, την
άλλαξε, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα η νέα.
Ο Κεντρικός Τραπεζίτης παρενέβη και αναμένεται
να φέρει στη Βουλή ένα μηχανισμό παραπόνων
για εκποιήσεις που ετοίμασε η Κεντρική, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική.
Ηλεκτρονικές δημοπρασίες
Εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά εντός Δεκεμβρίου
2019 οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες, πρόνοια
του πακέτου που ψηφίστηκε το καλοκαίρι του
2018 για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετού-

μενων δανείων. Οι τράπεζες και οι εταιρείες
εξυπηρέτησης δανείων έχουν εναποθέσει μεγάλο
μέρος των ελπίδων τους για την αντιμετώπιση
των ΜΕΔ επάνω σε αυτή την πλατφόρμα, αφού
είναι μέθοδος που λειτουργεί σε πολλά κράτη.

Πολιτογραφήσεις
Αδυναμίες που έφεραν Ευρώπη και ΜΜΕ στην
επιφάνεια αναφορικά με το πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων ξένων επενδυτών που εφαρμόζει
η Κύπρος από το 2013. Ο λόγος για μη επαρκείς
ελέγχους σε μερικές περιπτώσεις, οι οποίες δημιούργησαν την ανάγκη για «θωράκιση» του
Σχεδίου και την εξασφάλιση της συνέχισής του.
Ένα από τα μελανά σημεία της χρονιάς που πέρασε.

Το πόρισμα για ΣΚΤ
Το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής για τον
Συνεργατισμό και τη συμφωνία μεταβίβασης
της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας στην
Ελληνική Τράπεζα παραδόθηκε στο τέλος του
πρώτου τριμήνου του 2019. Στο πόρισμα έγιναν
αναφορές για ευθύνες μελών της κυβέρνησης
και της Διοίκησης του Συνεργατισμού, καθώς
και το θέμα της ανάληψης ευθυνών.

Αλλαγή στο υπ. Μεταφορών
Ο Δεκέμβριος ήταν ο μήνας που έφερε αλλαγές
και σε επίπεδο προσώπων των πολιτικών προϊστάμενων των Υπουργείων. Στο πλαίσιο ανασχηματισμού της σύνθεσης του Υπουργικού
Συμβουλίου, καταγράφηκε αλλαγή σκυτάλης σε
ένα από τα πλέον αναπτυξιακά υπουργεία, αυτό
των Μεταφορών. Την θέση της υπουργού Βασιλικής Αναστασιάδου ανέλαβε ο μέχρι πρότινος
δήμαρχος Αγίας Νάπας, Γιάννης Καρούσος. Η
αποχώρηση της κυρίας Αναστασιάδου δεν ήταν
κεραυνός εν αιθρία, καθώς είχε προηγηθεί έντονη
φημολογία για αυτό το σενάριο. Αυτή η σεναριολογία που την έθετε στο επίκεντρο των αποχωρήσεων, ήταν κάτι που είχε υποσκάψει το
έργο του Υπουργείου, όπως ανέφερε κατά την
τελετή παράδοσης του υπουργείου η κα Αναστασιάδου.

Bάσεις για 3ο Υφυπουργείο
Ο 12ος μήνας του χρόνου έθεσε τις βάσεις για
το τρίτο Υφυπουργείο, αυτό της Καινοτομίας.
Το πράσινο φως είχε δώσει προηγουμένως το
Υπουργικό Συμβούλιο. Αναμένεται το θέμα της
δημιουργίας του να πάρει μπρος το 2020. Το
Υφυπουργείο θα στελεχώνει το προσωπικό του
Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής. Μέσω
του Υφυπουργείου γίνεται προώθηση μιας σειράς
ενεργειών για την έρευνα, την καινοτομία αλλά
και τον ψηφιακό σχηματισμό του. Ξεκαθαρίζεται
παράλληλα ότι το ενδεχόμενο δημιουργίας Υφυπουργείου Ανάπτυξης δεν θα βγει ακόμα από
το συρτάρι.
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Κλείνει με πολλές παρακαταθήκες το 2019
Πτωχεύσεις, συμφωνίες και επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων που καταγράφηκαν σε δώδεκα μήνες

Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

κοινωνιών να τοποθετούν την άφιξη του εντός
του 2020.

Πλούσιο σε ειδησεογραφία για τα τουριστικά
δρώμενα και για τον επιχειρηματικό κόσμο ήταν
το 2019. Από πτωχεύσεις μέχρι νέα Υφυπουργεία,
συμφωνίες, νέες επενδύσεις εκατομμυρίων,
συμφωνίες και συνεργασίες. Συγκεντρώσαμε
και καταγράφουμε τις πιο σημαντικές, οι οποίες
έθεσαν τα θεμέλια το 2019 για να κτίσουν πάνω
τους και τις χρονιές που θα ακολουθήσουν. Σημειώνεται ότι πολλές από τις αναμενόμενες αλλαγές για το 2019 ακόμα εκκρεμούν. Όπως είναι
η ρύθμιση του Airbnb, η επένδυση στο λιμάνι
Λάρνακας, η ολοκλήρωση της διαδικασίας με
την ακτοπλοϊκή σύνδεση Κύπρου - Ελλάδας, η
ίδρυση του Υφυπουργείου Καινοτομίας, και η
ολοκλήρωση της πλατείας Ελευθερίας.

Από MTN epic
Τον Ιούνιο του 2019 και μετά από δώδεκα χρόνια
παρουσίας στην κυπριακή αγορά, η MTN γίνεται
epic. Η αλλαγή του ονόματος της εταιρείας ήταν
αναμενόμενη μετά την εξαγορά της από την
Monaco Telecom. Με την αλλαγή του ονόματος
της η εταιρεία ανακοίνωσε την συνεργασία με
την Huawei για την ανάπτυξη του δικτύου 5G
στην Κύπρο, αρχικά μέσω κοινών ερευνητικών
δοκιμών και ακολούθως σε εμπορικό επίπεδο.
Αλλαγέςστα shopping mall

Nicosia Mall

Υφυπουργείο Τουρισμού
Μετά από μήνες συζητήσεων, ήρθε το τέλος εποχής στον ΚΟΤ, και νέα σελίδα γύρισε στην κυπριακή τουριστική βιομηχανία με το καλημέρα
του 2019. Στις 2 Ιανουαρίου, ήταν η επίσημη
πρεμιέρα για το Υφυπουργείο Τουρισμού. Την
ίδια μέρα διορίστηκε ο υφυπουργός Τουρισμού
Σάββας Περδίος. Από τις πρώτες μέρες ανάληψης
των καθηκόντων του, ο νέος Υφυπουργός έθεσε
ενώπιόν του το θέμα υλοποίησης της εθνικής
στρατηγικής για τον τουρισμό, η οποία θα ανακοινωθεί με την είσοδο του νέου χρόνου.

Τα ξημερώματα της 23ης Σεπτεμβρίου 2019, ο κολοσσός και πρωτοπόρος στον τομέα του οργανωμένου ταξιδίου

Thomas Cook κήρυξε πτώχευση, αφήνοντας μεγάλο κενό στις τουριστικές αγορές παγκοσμίως και προκαλώντας
κλυδωνισμούς και στην κυπριακή τουριστική βιομηχανία.

ξενοδοχειακών επαγγελμάτων, πράγμα για το
οποίο θα εκδοθεί διάταγμα με ισχύ από την
αρχή του 2020.

Thomas Cook

Πτώχευση Germania
Αρχές Φεβρουαρίου ανακοίνωσε την πτώχευσή
του και ο γερμανικός αερομεταφορέας Germania,
ο οποίος μετέφερε πέραν των 4 εκατομμυρίων
επιβατών ετησίως. Στην Κύπρο η εταιρεία δραστηριοποιείτο από το 2015, μεταφέροντας περίπου
50 χιλιάδες επιβάτες, και συνδέοντας την Κύπρο
με την γερμανική αγορά. Το κλείσιμο της εταιρείας
αποτέλεσε πλήγμα για την συνδεσιμότητα της
χώρας και κυρίως της Πάφου με την γερμανική
τουριστική αγορά, και έγιναν προσπάθειες να
αναζητηθούν εναλλακτικές λύσεις, ώστε να μην
παρατηρηθεί κενό. Σύμφωνα με το Υφυπουργείο
Τουρισμού, ο στόχος έχει επιτευχθεί, αν και το
στοίχημα για αύξηση των ροών από Γερμανία,
παίρνει παράταση για το 2020.

Ένα από τα πιο ηχηρά λουκέτα στην ιστορία του
τουρισμού, καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο του
2019. Τα ξημερώματα της 23ης Σεπτεμβρίου ο
κολοσσός και πρωτοπόρος στον τομέα του οργανωμένου ταξιδίου Thomas Cook, μη μπορώντας
να συγκεντρώσει τα κεφάλαια για την επιβίωση
του, κήρυξε πτώχευση μετά από 178 χρόνια,
και έφερε κλυδωνισμούς παγκοσμίως στην τουριστική αγορά. Η εταιρεία είχε ιδρυθεί το 1841,
χρονιά κατά την οποία διοργάνωσε το πρώτο
οργανωμένο ταξίδι στο Ηνωμένο Βασίλειο, με
τρένο από το Λέστερ στο Λουμπόροου της κεντρικής Αγγλίας για 500 άτομα με προσυμφωνημένη ταρίφα. Το 2019 ο όμιλος είχε ετήσιο κύκλο
εργασιών ύψους 10 δισεκατομμυρίων λιρών και
20 εκατομμύρια πελάτες που ταξίδευαν σε όλο
τον κόσμο. Ήταν λοιπόν επόμενο ότι το κλείσιμο
της εταιρείας θα έφερνε ζημιές σε όλες τις χώρες
στις οποίες η Thomas Cook είχε δραστηριότητα
είτε μέσω της διαχείρισης ξενοδοχείων, είτε
μέσω της αεροπορικής σύνδεσης με την αεροπορική της εταιρεία. Στην Κύπρο, σύμφωνα με
τις αρχικές εκτιμήσεις, το κλείσιμο της εταιρείας
θα κόστιζε περίπου 250 χιλιάδες επιβάτες και
θα δημιουργούσε ζημιές περίπου 50 εκατομμυρίων στους ξενοδόχους. Το κενό μετριάστηκε
λόγω της διάσωσης των Condor και της Thomas
Cook Σκανδιναβίας.

2018 εγκαινίασε και το δρομολόγιο ΛάρνακαΙωάννινα. Πάντως από την εταιρεία ανέφεραν
ότι βρίσκονται σε διαδικασία αναδιοργάνωσης
και rebranding, ξεκαθαρίζοντας ότι η αναστολή
πτήσεων δεν συνεπάγεται με κλείσιμο της εταιρείας.

Επίσημα στα χέρια των πέντε νέων μετόχων
(υπεραγορά Αθηαινίτης, εταιρεία Α. Ζορπάς &
Υιοί, όμιλος Voici La Mode ( Topshop, Topman,
Wallis, Evans, Marks&Spencer), PHC Franchised
Restaurants Public (Caffè Nero, Burger King,
Pizza Hut, Taco Bell, KFC), δικηγορικό γραφείο
Στέλιος Αμερικάνος & Σία) πέρασε το 64% του
Nicosia Mall, μετά την σχετική έγκριση από την
Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού. Η συμφωνία είχε υπογραφεί στις 27 Σεπτεμβρίου και
τέθηκε τον Οκτώβριο ενώπιον της Επιτροπής
Προστασίας Ανταγωνισμού. Το κόστος εξαγοράς
του 64% του εμπορικού κέντρου αγγίζει τα εκατό
εκατομμύρια ευρώ.

Συμφωνία Louis Plc- Blackstone
Στην πώληση πέντε ξενοδοχείων στην Ελλάδα,
σε επενδυτικά ταμεία ακινήτων που διαχειρίζεται
η Blackstone προχώρησε ο όμιλος Louis plc.
Πρόκειται για τα ξενοχοδοχεία Grand Hotel και
το Corcyra Beach στην Κέρκυρα, το Zante Beach
και το Plagos Beach στην Ζάκυνθο, και το Creta
Princess Beach στην Κρήτη. Η συμφωνία αφορά
το ποσό των 178,6 εκατ. ευρώ και μέσω αυτής
ο όμιλος ισχυροποιείται οικονομικά αφού έτσι
αποφορτίζεται οι δανειακές υποχρεώσεις του
ομίλου. Σημειώνεται ότι η Louis Hotels συνεχίζει
να λειτουργεί τα εν λόγω ξενοδοχεία υπό τη διεύθυνση της HIP, ξενοδοχειακή εταιρεία που
ανήκει σε επενδυτικά ταμεία της Blackstone.
Ο όμιλος διατηρεί και διαχειρίζεται τις υπόλοιπες
21 ξενοδοχειακές της μονάδες στην Ελλάδα και
την Κύπρο.Πλέον ο Louis plc αποδεσμεύεται
από το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ξενοδοχείων
και στρέφεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στον τομέα
της διαχείρισης των μονάδων τόσο σε Ελλάδα
όσο και στην Κύπρο.

Metropolis Mall
Τον Δεκέμβριο του 2019 τέθηκε ο θεμέλιος λίθος
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο πρώτο
εμπορικό κέντρο της Λάρνακας, δίνοντας το
σήμα για την σημασία του έργου στην τοπική
κοινωνία και οικονομία. Φυσικά καταγράφηκαν
και οι αντιδράσεις από ιδιοκτήτες καταστημάτων
που δραστηριοποιούνται στο κέντρο της πόλης,
οι οποίοι εκτιμούν ότι με την λειτουργία του το
Metropolis Mall θα αποδεκατίσει τον κύκλο εργασιών τους. Βάσει χρονοδιαγραμμάτων το εμπορικό κέντρο θα λειτουργήσει περί τα τέλη του
2020. Συνολικά 135 εμπορικά καταστήματα αναμένεται ότι θα δραστηριοποιηθούν στο πρώτο
εμπορικό κέντρο της Λάρνακας. Η έκτασή του
υπολογίζεται στις 70 χιλιάδες τμ, εκ των οποίων
οι 35 χιλιάδες θα αξιοποιηθούν για τα εμπορικά
καταστήματα. Η συνολική επένδυση του έργου
ανέρχεται στα 70 εκατομμύρια ευρώ.

Το πρώην Hilton
Αλλαγές στα ξενοδοχεία
Μετά την δημιουργία του Υφυπουργείου, άλλο
ένα σημαντικό ορόσημο έρχεται στα τουριστικά
δρώμενα της Κύπρου και που αφορά τον ξενοδοχειακό τομέα. Πλέον βάσει του νομοσχεδίου
τα ξενοδοχεία θα μπορούν να κατηγοριοποιούνται
με σειρά άλλων παραμέτρων πέραν από το εμβαδόν τους, όπως για παράδειγμα την τοποθεσία
τους, τις υπηρεσίες που προσφέρουν και τον
χαρακτήρα τους, σε city ή boutique hotels. Εξελίξεις σημειώθηκαν και στο εργασιακό κομμάτι
των ξενοδοχείων, με την κατ΄αρχήν συμφωνία
και στη συνέχεια την υπογραφή για ανανέωση
της συλλογικής σύμβασης. Με την συμφωνία
διασφαλίζεται η εργατική ειρήνη στην ξενοδοχειακή βιομηχανία για περίοδο τεσσάρων ετών,
όση και η διάρκεια της σύμβασης. Ρυθμίζεται
ο μηνιαίος κατώτατος μισθός συγκεκριμένων

TUS Air
Λίγες μέρες μετά το λουκέτο της Thomas Cook,
έγινε γνωστό ότι ο κυπριακός αερομεταφορέας
Tus Air θα προχωρούσε προς αναστολή του πτητικού του προγράμματος. Τελευταία πτήση της
εταιρείας η 26η Οκτωβρίου, ενώ χωρίς πτήσεις
έμεινε ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος Μέχρι
τέλος Οκτωβρίου θα εκτελεί πτήσεις η αεροπορική
εταιρεία Tus Air. Σύμφωνα με ενημέρωση από
την εταιρεία, το πτητικό της πρόγραμμα αναστέλλεται από 1η Νοεμβρίου ενώ δεν υπάρχει
σαφές χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξη
του. Στόχος είναι πάντως, όπως ανέφεραν, η
επανέναρξη του πτητικού της προγράμματος
για την καλοκαιρινή περίοδο του 2020. Υπενθυμίζεται ότι η TUS εκτελούσε πτήσεις από Λάρνακα προς Τελ Αβίβ, ενώ τον Φεβρουάριο του

To Hilton Λευκωσίας, το επί δεκαετίες σημείο
αναφοράς της πρωτεύουσας, πέρασε τον Απρίλιο
στα χέρια της Πανγαία και της Invel για το ποσό
των 55,5 εκατ. ευρώ. Το Μάιο ανακοινώθηκε η
αλλαγή του εμπορικού σήματος του ξενοδοχείου
και εφαρμόστηκε από την 1η Ιουνίου 2019. Το
όνομα αυτού, Landmark Nicosia. Έξι μήνες
μετά, το Hilton Park, ως το μοναδικό πλέον
Hilton στην Λευκωσία, μετονομάζεται σε Hilton
Nicosia.

Τηλεπικοινωνίες και 5G
Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών ορόσημο θεωρείται η έναρξη των διαδικασιών για την έλευση
του 5G, η οποία συνοδεύτηκε με αντιδράσεις
για το κατά πόσο αυτό επηρεάζει την ανθρώπινη
υγεία και το περιβάλλον. Η δημόσια συζήτηση
βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις εταιρείες τηλεπι-

Νέες υπεραγορές
Νέα καταστήματα υπεραγορών ανοίγουν μέσα
στο 2019 και εντείνουν τον ανταγωνισμό στον
τομέα του λιανικού εμπορίου. Δύο καταστήματα,
το ΑΛΦΑΜΕΓΑ σε Πάφο και Πολεμίδια, το Spar
σε Λευκωσία και Λάρνακα και ο Παπαντωνίου
στην Λευκωσία. Ανακοινώνεται επίσης η κάθοδος
του ελληνικού METRO AEBE στον χώρο του
χονδρικού εμπορίου, μια επένδυση ύψους εννέα
εκατομμυρίων ευρώ. Το άνοιγμα του πρώτου
καταστήματος στην Κύπρο αναμένεται να λειτουργήσει επίσημα τους πρώτους μήνες του
2020.
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Οι δημοφιλείς περιοχές για αγορά
κατοικίας από ξένους στην Ελλάδα

Στη Μύκονο με νέο 5άστερο
ξενοδοχείο οι μέτοχοι
του Αστέρα Βουλιαγμένης

Πρώτη η Γλυφάδα, στη 10η θέση η Καβάλα, υποχωρεί το κέντρο της Αθήνας

Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Η Γλυφάδα, περιοχή έντονης οικοδομικής δραστηριότητας τους
τελευταίους μήνες, αποτελεί τον
υπ’ αριθμόν ένα προορισμό των
ξένων αγοραστών κατοικίας στην
Ελλάδα. Ακολουθούν το κέντρο
της Θεσσαλονίκης, όπου εντοπίζονται σημαντικές επενδυτικές
ευκαιρίες, ιδίως για εκμετάλλευση
μέσω Airbnb, η Σαντορίνη, η Ρόδος
και η περιοχή του Κολωνακίου και
του Λυκαβηττού.
Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν η Πάρος, ο Δήμος Θερμαϊκού,
το ιστορικό κέντρο της Αθήνας,
η Μύκονος και η Καβάλα. Τα στοιχεία προκύπτουν από τον όγκο
αναζητήσεων από το εξωτερικό
που επεξεργάστηκε το δίκτυο ηλεκτρονικών αγγελιών ακινήτων
Spitogatos (www.spitogatos.gr),
κατά τη διάρκεια του τρέχοντος
έτους.

Η κυρίαρχη ομάδα
Οπως αντιλαμβάνεται κανείς,
οι αγοραστές που συνδέονται με
το πρόγραμμα «χρυσή βίζα» αποτελούν κυρίαρχη ομάδα, η οποία
καθορίζει εν πολλοίς και τη ζήτηση
στην αγορά ακινήτων. Μεγάλο μέρος των ανθρώπων αυτών κινούνται προς τις περιοχές των νοτίων
προαστίων για την αγορά ακινήτου, ενώ, αντίστοιχα, όσοι ενδιαφέρονται για την απόκτηση κάποιου εξοχικού προς ίδια χρήση
ή έστω για την εκμίσθωσή του για
μέρος του χρόνου, κινούνται στα
πλέον δημοφιλή νησιά των Κυκλάδων, δηλαδή στη Σαντορίνη,
στην Πάρο και στη Μύκονο. Αντιθέτως, καταγράφεται μια σχετική
πτώση της απήχησης που έχει
πλέον το ιστορικό κέντρο της Αθήνας στους ξένους επενδυτές, εξέλιξη που οφείλεται στο γεγονός
ότι η μεγάλη αύξηση των τιμών
τα τελευταία χρόνια έχει περιορίσει








Οι αγοραστές που
συνδέονται με το πρόγραμμα «χρυσή βίζα»
κινούνται προς τις
περιοχές των νοτίων
προαστίων.
σημαντικά τις επενδυτικές ευκαιρίες.
Αλλωστε, μεγάλο μέρος των ξένων επενδυτών προσέβλεπε και
σε μελλοντικά κέρδη μέσω της μεταπωλητικής αξίας που θα μπορούσε να έχει το προς απόκτηση
ακίνητο. Αυτά τα κέρδη από μελλοντικές υπεραξίες έχουν πλέον

περιοριστεί σημαντικά, με αποτέλεσμα η απήχηση των εν λόγω
περιοχών να μειώνεται σε σχέση
π.χ. με άλλα σημεία, όπως το κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου ακόμη
οι αυξήσεις δεν είναι το ίδιο έντονες με εκείνες της Αθήνας.

Ποιοι αγοράζουν πού
Σε πρόσφατη ανάλυσή του, ο
Spitogatos ανέφερε ότι κατά το
2019 η ζήτηση για αγορές ακινήτων από το εξωτερικό καταγράφει
αύξηση της τάξεως του 2018, ενώ
Αμερικανοί, Γερμανοί και Αγγλοι
αποτελούν τους πλέον κινητικούς.
Ολλανδοί και Κινέζοι συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα, με βάση
τις αναζητήσεις για αγορές ακινήτων στην Ελλάδα.
Η πρώτη δεκάδα συμπληρώνεται

ΑΡΘΡΟ

από τους αγοραστές από τη Γαλλία,
την Αυστραλία, τη Σουηδία, τη
Βουλγαρία και τον Καναδά. Οι Αμερικανοί, οι οποίοι εμφανίζονται
ως οι πλέον κινητικοί δυνητικοί
αγοραστές, αναζητούν ακίνητα
κυρίως στη Σαντορίνη, στη Γλυφάδα και στη Μύκονο. Αντίστοιχα,
οι Γερμανοί ενδιαφέρονται περισσότερο για την αγορά ακινήτων
στη Βόρεια Ελλάδα, εστιάζοντας
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης,
στην Καλαμαριά και στην Καβάλα.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η
ζήτηση από τη Μεγάλη Βρετανία,
η οποία διατηρείται σε υψηλό επίπεδο, παρά το επικείμενο Brexit.
Οι βασικοί προορισμοί για τους
Βρετανούς είναι η Ρόδος, η Γλυφάδα και το Κολωνάκι. Αντίστοιχα,
οι Ολλανδοί επικεντρώνονται κυρίως στο κέντρο της Αθήνας και
συγκεκριμένα σε Παγκράτι, Μετς
- Καλλιμάρμαρο και Λυκαβηττό.
Εν ολίγοις, οι αγοραστές από την
Ολλανδία έχουν κυρίως επενδυτικό
προσανατολισμό και αναζητούν
διαμερίσματα σε περιοχές υψηλής
ζήτησης βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Γάλλοι και Αυστραλοί
Στον αντίποδα, οι Γάλλοι κινούνται προς παραθεριστικούς προορισμούς, όπως η Πάρος και η Σύρος, και δευτερευόντως προς το
Κολωνάκι, ενώ οι Αυστραλοί στρέφουν το ενδιαφέρον τους σε Γλυφάδα και Καλαμάκι, αλλά και στη
Σαντορίνη.
Οι δε Σουηδοί ενδιαφέρονται
περισσότερο για ακίνητα στη Ρόδο,
στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής και
στον Βόλο (Πήλιο). Στην Καβάλα
και στη Σιθωνία αναζητούν το επόμενο ακίνητό τους οι Βούλγαροι
επενδυτές, ενώ οι Καναδοί ενδιαφερόμενοι κινούνται σε περιοχές
όπως η Καλαμάτα, η Γλυφάδα και
η Σαντορίνη.

Εγκρίθηκε χθες Παρασκευή από
το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης
το ειδικό σχέδιο χωρικής ανάπτυξης (ΕΣΧΑΣΕ) της στρατηγικής
επένδυσης για την ανάπτυξη πεντάστερης ξενοδοχειακής μονάδας
στη Μύκονο. Φορέας της επένδυσης προϋπολογισμού 60 εκατομμυρίων ευρώ είναι η Blue Iris
της AGC Equity Partners.
Η AGC Equity Partners, η οποία
έχει δαπανήσει περί τα 600 εκατ.
ευρώ για το συγκρότημα στον
Λαιμό της Βουλιαγμένης και φέρεται μεταξύ των ενδιαφερομένων
και για τα ξενοδοχειακά projects
στο Ελληνικό, βρίσκεται ένα βήμα
πριν από την τελική αδειοδότηση
για την επέκτασή της στο νησί
των ανέμων. Το έργο που τιτλοφορείται ως «The Mykonos Project» προβλέπει ανάπτυξη συγκροτήματος 95 ιδιωτικών πολυτελών κατοικιών στην παραλία
Καραπέτης στη Μύκονο. Η εν λόγω ανάπτυξη θα γίνει σε οικόπεδο
60,32 στρεμμάτων, ακριβώς επάνω
από την παραλία Καραπέτης, η
οποία βρίσκεται στην ανατολική
πλευρά της χερσονήσου που χωρίζει τις παραλίες Ελιά και Καλό
Λιβάδι νότια της Ανω Μεράς. Το
συγκρότημα θα αναπτυχθεί ως
ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων,
δυναμικότητας 192 κλινών με συνοδευτικές εγκαταστάσεις άθλησης, κέντρου ευεξίας (spa), πολυχώρο εκδηλώσεων και καταστήματα. Προ του παράκτιου μετώπου
του ακινήτου προτείνεται η χωροθέτηση καταφυγίου τουριστικών σκαφών. Το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος θα προωθηθεί άμεσα στο Συμβούλιο της Επικρατείας και εκτιμάται ότι εντός
του πρώτου τριμήνου του 2020
θα μπορεί να εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα και έπειτα να ξεκινήσουν οι εργασίες.
Η πολεοδόμηση και η αδειοδότηση γίνονται μέσω του εγκριθέντος ειδικού σχεδίου χωρικής ανάπτυξης στρατηγικών επενδύσεων
(ΕΣΧΑΣΕ). Η εν λόγω διαδικασία,

δηλαδή της ένταξης στις στρατηγικές επενδύσεις, επιλέχθηκε για
να ξεπεραστούν τα συνήθη γραφειοκρατικά εμπόδια και εντάχθηκε
σε αυτήν τον Μάιο. Πληροφορίες
της αγοράς θέλουν την AGC να
βρίσκεται ήδη σε συνομιλίες με
τουλάχιστον τρεις διεθνείς διαχειριστές, μεταξύ των οποίων και η
Four Seasons με την οποία άλλωστε
συνεργάζεται στον Αστέρα Βουλιαγμένης. Οι άλλες δύο είναι η
Six Senses και η Ritz Carlton, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.







Θα κατασκευαστούν 95
πολυτελείς κατοικίες
στην παραλία Καραπέτης — Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 60 εκατ.
Σκοπός της AGC είναι να εκμεταλλευθεί τόσο τα γεωγραφικά
χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου οικοπέδου των 60,3 στρεμμάτων, όσο και το ιδιαίτερο κυκλαδίτικο περιβάλλον της Μυκόνου και κεντρική ιδέα είναι η τοποθέτηση των κατοικιών σε διατάξεις που να δημιουργούν μικρές
γειτονιές, όπως αυτές της Χώρας
της Μυκόνου. Στόχος είναι επίσης
να δημιουργηθεί ένα υψηλού επιπέδου τουριστικό συγκρότημα
που θα περιλαμβάνει όλες τις ανέσεις και θα μπορεί να προσφέρει
όλες τις υπηρεσίες οι οποίες θεωρούνται ιδανικές από ταξιδιώτες
με υψηλή οικονομική και κοινωνική στάθμη. Υπενθυμίζεται πως
η AGC για την πρώτη επένδυσή
της στον Αστέρα λειτούργησε ως
εκπρόσωπος για επενδυτικά κεφάλαια από το Αμπου Ντάμπι και
το Κουβέιτ, άλλα αραβικά κεφάλαια και τον τουρκικό όμιλο Dogus.
Επί του παρόντος δεν έχει διευκρινιστεί αν οι συμμετέχοντες
στην επένδυση στη Μύκονο θα
είναι οι ίδιοι.

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Η Instagramμικότητα των influencers
Μέχρι πρότινος, όταν θέλαμε να
επισκεφτούμε μια χώρα ή ένα μέρος, προσπαθούσαμε να μάθουμε
όσα περισσότερα μπορούσαμε έτσι
ώστε να βγάλουμε κάποιο πρόγραμμα που θα μας επέτρεπε να
«αρπάξουμε» ό,τι ήταν δυνατό από
κάποιον άλλο πολιτισμό. Να μάθουμε για τα ήθη, τα έθιμα, την
ιστορία, να επισκεφτούμε τις φυσικές ομορφιές της χώρας, τα μου






Όταν δεν διαφημίζεις
κατ’ ανάγκη κάτι αλλά
είσαι εσύ σε διαφορετικές τοποθεσίες, έχοντας την ίδια ή διαφορετική πόζα, τότε το μόνο
που προσπαθείς να ικανοποιήσεις είναι τον
ναρκισσισμό και την
εγωμανία σου.
σεία, να δούμε θεατρικές παραστάσεις, να περιπλανηθούμε γαστρονομικά, να έρθουμε σε επαφή
με ντόπιους, να συζητήσουμε και
να διασκεδάσουμε μαζί τους και
να μάθουμε πώς σκέφτονται και
πώς ζουν. Αυτό έκανε την εμπειρία
μας ολοκληρωμένη και αποτελούσε
έκτοτε αναπόσπαστο μέρος του είναι μας.
Έτσι όταν στην πορεία έπεφτε

μια κουβέντα ανάμεσα στην παρέα,
για μια χώρα ή ένα τόπο που έτυχε
να είχες επισκεφτεί, μπορούσες
εύκολα να μοιραστείς κι εσύ τις δικές σου εμπειρίες. Και το σημαντικό είναι πως τόσο εσύ που τις
μοιραζόσουν, όσο και αυτοί που
σε άκουγαν ξέρατε πως ό,τι λεγόταν
ήταν πραγματικό, επειδή αποτελούσε ένα απλό download από τα
εσώψυχά σου. Και εύκολα μπορούσε να ξεχωρίσει και να αναδειχθεί το αληθινό από το επιδερμικό και το ψεύτικο.
Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ. Αν ερωτηθούν οι νέοι
σήμερα τι θα ήθελαν να κάνουν
με τη ζωή τους, πλείστοι θα σου
απαντήσουν μονολεκτικά: «Influencers».
Τίποτα το άσχημο με το να θέλει
και να μπορεί κάποιος να επηρεάζει
άλλους ανθρώπους. Αν δούμε ιστορικά, η ανθρωπότητα είχε χιλιάδες
«Influencers» που μέσα από τη
δική τους φαρέτρα – είτε αυτή ήταν
πολιτική, οικονομική, επιχειρηματική, επιστημονική, ακαδημαϊκή,
των γραμμάτων και των τεχνών,
θρησκευτική, στρατιωτική κλπ,
στιγμάτισαν με την παρουσία, τον
βίο και την πολιτεία, τις απόψεις
τους, ολόκληρες γενεές ανθρώπων.
Το πρόβλημα ίσως να εντοπίζεται στη νέα έννοια του όρου «Influencer» που συνήθως, αλλά όχι
πάντα, την θέλει να κινείται εντός
ενός πολύ στενού και επιδερμικού
πεδίου γνώσεων και δράσεων. Ο
σύγχρονος «Influencer» λοιπόν είναι αυτός που διαθέτει ένα σημαν-

Οι πιο πολλοί ανελίχθηκαν σε Influencers επειδή πέτυχαν στο Instagram

ανεβάζοντας φωτογραφίες. Ούτε μιλιά, ούτε λαλιά μόνο φωτογραφίες
ακολουθούμενες από κάποια hashtags.
τικό, αφοσιωμένο και διαδραστικό
κοινό στους λογαριασμούς του στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι
αυτός που θεωρείται πως έχει μια
τόσο γνωστή κοινωνική δύναμη ή
πλατφόρμα, που μπορεί να αξιοποιηθεί με επιτυχία από τρίτους
για να επηρεάσει το ακροατήριο
του σε σειρά πραγμάτων.
Όταν κάποιος έχει τη δυνατότητα να καταγράφει για παράδειγμα
ένα εκατομμύριο και βάλε προβολές
το μήνα από τους «followers» του,
τότε είναι αντιληπτό ότι μέσω του
μπορούν να διαφημιστούν προϊόντα, υπηρεσίες και ό,τι άλλο φανταστείς. Και όταν αυτός είναι πολύ

επιτυχημένος, τότε επιλέγει τι θα
προμοτάρει και τι όχι. Οι Influencers είναι δηλαδή η μοντέρνα εκδοχή των billboards.
Κάποιοι – ιδιαίτερα μέσα από
την πλατφόρμα του Youtube – είναι
πολύ επιτυχημένοι αλλά συνάμα
και πολύ καλοί σε αυτό που κάνουν.
Μπορεί να ασχολούνται με ένα αντικείμενο και μόνο, όπως για παράδειγμα τα αυτοκίνητα, αλλά να
κάνουν εξαιρετικές παρουσιάσεις
αυτοκινήτων και να είναι μάλιστα
γνώστες και πολλών τεχνικών χαρακτηριστικών. Επειδή είναι πολύ
καλοί, αποκτούν κοινό και επειδή
είναι καλοί και αποκτούν κοινό,

τους θέλουν και οι αυτοκινητοβιομηχανίες. Σαν αποτέλεσμα, το Youtube τους ανταμείβει και αποκτάνε
πολλά χρήματα.
Αυτοί όμως είναι κάποιοι μεμονωμένοι που αν μη τι άλλο βγαίνουν
μπροστά από μια κάμερα και μιλάνε. Οι πιο πολλοί όμως ανελίχθηκαν σε Influencers επειδή πέτυχαν στο Instagram ανεβάζοντας
φωτογραφίες. Ούτε μιλιά, ούτε λαλιά μόνο φωτογραφίες ακολουθούμενες από κάποια hashtags.
Όσο πιο «Ινσταγραμμική» είναι η
φωτογραφία, τόσο πιο επιτυχημένη
είναι στο μάζεμα των «likes». Δεν
έχει τόση σημασία τι προσπαθεί
να πει … ο ποιητής … φτάνει να
έχει επιτυχία ανάμεσα στους «ακολούθους». Γι’ αυτό ο καλός, ο νοικοκύρης, ο ίνσταγκραμερ ζορίζεται
να επιλέξει αυτές τις φωτογραφίες
που θα γίνουν και ίνσταντ σαξές.
Το πρόβλημα με αυτό το … ζόρι,
είναι πως σχεδόν πάντα θα πρέπει
να αναδείξουν την εγωμανία και
τον ναρκισσισμό του ατόμου. Δηλαδή σχεδόν πάντα αυτός ή αυτή
θα είναι το κύριο θέμα προβολής
στο background που κατά τ’ άλλα
προβάλλεται. Εντάξει, άμα είσαι
Influencer και διαφημίζεις ένα προϊόν μέσω σου, το να φαίνεσαι εσύ
εκεί centre- stage βοηθά το προϊόν
ανάμεσα στους ακολούθους σου.
Όταν όμως δεν διαφημίζεις κατ’
ανάγκη κάτι αλλά είσαι εσύ σε διαφορετικές τοποθεσίες, έχοντας την
ίδια ή διαφορετική πόζα, τότε, ναι,
το μόνο που προσπαθείς να ικανοποιήσεις είναι τον ναρκισσισμό

και την εγωμανία σου. Και πετυχαίνεις να βάλεις τους (τυφλούς)
ακολούθους σου σε μια «λογική»
παραλογισμού να θέλουν να σου
μοιάσουν και τους υπόλοιπους να
σε σχολιάζουν, να σε φθονούν και
να σε κοροϊδεύουν εντός και εκτός
Instagram.
Αυτού του τύπου οι Influencers
που χαρακτηρίζονται περισσότερο
από εγωμανία και ναρκισσισμό παρά πνευματική καλλιέργεια δεν είναι σε θέση να πάρουν την ανθρωπότητα πιο μπροστά. Μόνο πίσω.
Μπορεί ένα ποστάρισμα του ατόμου σε μια παραλία ή μπροστά από
ένα ηλιοβασίλεμα να αποτελεί μια
έμμεση διαφήμιση αυτής της παραλίας και αυτού του ηλιοβασιλέματος που θα δουν εκατομμύρια
followers, αλλά ως εκεί. Ελάχιστα
θα προσφέρει στην ίδια την χώρα,
ελάχιστα θα προσφέρει στους followers και ακόμη πιο τραγικά, ελάχιστα προσφέρει στον ίδιο τον Influencer. Δεν είναι τραγικό να πηγαίνεις σε μια χώρα και η μόνη σου
έννοια να είναι να βγάλεις καμιά
πεντακοσαριά φωτογραφίες όπου
μετά θα πρέπει να αποφασίσεις τις
μια- δυο που σου δίνουν την καλύτερη πόζα για να ποστάρεις; Τι
άλλο αλήθεια αποκομίζεις από αυτό
το ταξίδι; Τίποτα. Άρα είσαι ένας
Influencer κενός περιεχομένου…
Άρα ένας Influencer που δεν έπρεπε
να υπάρχει…

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, CEO,
APS Andreou Property Strategy Chartered Surveyors.
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Πρωτοχρονιά με την Υπερνοημοσύνη
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Διήγημα του Μανώλη Ανδριωτάκη ειδικά για την «Κ», το οποίο μας μεταφέρει στο αμφιλεγόμενο μέλλον, είκοσι χρόνια μετά
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Μια εκατοστή
διαδηλωτών φωνάζουν
συνθήματα, όπως «Κάτω
η ψηφιακή τυραννία,
κάτω η συνθετική
ευφυΐα!» και «Σπάστε
τα αλγοριθμικά δεσμά!».
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εποχή της Υπερνοημοσύνης, είμαι η πρώτη
εξυπνότερη από εσάς
μηχανή. Σε ποιο ανθρωπολογικό κήπο προτιμάτε να εκτεθείτε;».
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~É³¨{~Ê~iÊ³È1$VÑÉKÒÇ³ÑØ
³i~ÜÑ{~ÊÙ{ÑT¨{~Ê~ÐÙËÑ³È
ÐÉoÒÜÈ³ÑÜÖÈoo¨Ñ×ÓÑÒ¨Ü~Ü³Ì{t ³¨{ÜoËÑ³ÈÑ¨ÑÚÉ¨{ÐÖu
ÑÇË³ÈÈÉ¨oÒÇÉ³Ñ{Ð{ÑÂÉT¨{³Ê
ÐÒÙÑÈ³ÉÜÉ³~Ñ{iÚ{.³i
Ñ¨{³È¨oiÐÑ³{~Êt0¨{ÜoËÑ³ÈÑ¨ÑÚÉ¨{ÐÖuV³ÑÜÌØÈoo¨Ñ×ÓÑØÑ³{¨ËÇÉ{VÐÉ{~¨ÌT{ÖÐ¨~Ñ{É¨{Ñ{~³{~ÊÙ{ÒÚÉiV³ÑÒÚi³iØÑÚ¨{iØ
×ÖiØV³iÑ³ÒÜiV³iÉ{ÙÉ{Â{ÐÑËÑV
³iÈÉ¨KÜÊV³iÑÜÑÇÉËÑ~Ñ{³
Éo~É³¨{ÐÌÑÈ³i¨{ÒÇÉ{Ñ¨ÒÜÜiÜÑ
³iÉ{ÌÜÑ{i³Òi³ÑÚ¨Ñ
ÙÑÉËÇ³Ñ{~Ñ{ÑÂÙÉÖÈÙËTØÐÓ³¨VÈ³ÈØÙioÉËÐ{¨ÑËÑ³iiÚ{~Ê
~¨Ëi~Ñ{³i{~Ð{~Ê~Ñ³Ñ³¨×Ê
(ÑËÇÈ{iÚ{ËU(¨~ÌiØåoÑÚ~ÜÓÈØV{¨oØåÑo{³ÌØV Ë~iÛ¨ÑoÖÐiVå³iØÑ³Ñ¨ÊØVåÑ³ÑËÑw
,Ñ×ÑÓÜÜÑËÙiVÑË³i³Ñ³ËÈV
Ò¨{Ø³Ñ³ËÈVå³ËÑÑ¨ÑÜÒÐÈØ(Ñ¨Ñ³ÒÉ{ØUÉÈ~ËÑU1ÓÑ³¨1$VÉ³¨{~Ê.~iÊVåËÚÈÑ ÖiØ

ÑK¨{iÜËÙiØ(Ñ¨Ñ~ÉÈÊ´ÑÈÑ¨ËÈ
¸Æ¸ÆB.ÒKKÑ³mÑÈÑ¨ËÈ¸Æ¸ÆV
dU´ÆÐÐ~Ñ{È¨{Ñ~Ê¸ÛÉ~ÉÐK¨ËÈ

¸Æ³{Ø®UÆÆÐÐ Πληροφορίες / Εισιτήρια: Ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ 77772717,
www.thoc.org.cy

ΜΠΑΛΕΤΟ

Coppelia από
το Royal Ballet

«One for Sorrow»
της Κορντίλια Λιν

Το Ριάλτο Ñ¨TËÇÉ{³iÓÑT¨{ÒÐÉ³

ÛÉ~ÉÐK¨ËÈ~Ñ{¸VmÑÈÑ¨ËÈ¸Æ¸Æ³{Ø
dU´ÆÐÐ~Ñ{³{Ø¸ÛÉ~ÉÐK¨ËÈ~Ñ{lÑÈÑ¨ËÈ³{Ø¬ÐÐ0Ó¨oÉËÑ{~Ñ³ÒÜÜiÜo{ÑÒ³ÐÑÒ³®É³ o~Ð{(Ü{³{³{~ÌÓ³¨V ÓÑØ o~ÐiØdV
o~ÐiVÉÈ~ËÑΠληροφορίες/Κρατή-

Ñ¨{³Ö¨oiÐÑ_x>VÐ{Ñ{³¨ËÑ
ÑoÒiØVÈÑÊ~É{³ÜÖÐ{~¨Ì
~Ö~Ü³ÐÑÜÓ³³ÈÈÑ{ÑV
ÈÉÓÇiÑÐÓT¨{ÊÐÉ¨Ñ Ñ¨Ò³ÑiÑÉKÑËÉ{ÑÌ³+Ã>>_²
ÉT¨o¨Ñ×ËÑx_²²_X_7>x©
(¨³Ì³ÈiT¨o¨Ñ×ËÑ_¿¿>¿
~Ñ{ ¦xR_RRv_²²x/~i{~Ì³È
!©H_¦²>R>©²_¦Ç³ÑÉÖÉ{ÓÑÑ¨ÑÐÖÚ{o{ÑÌÜi³i{~oÓÉ{Ñ0i
¨TÊ³¨Ñ³È+Ã>!_¦>º©_Ù{ÉÈÚÖÉ{>¦¦Ã8¦X©À¦²v ÐÈ{~ÊÉËÑ{³È`_xH_©0Ü{Ð¨Ó³³ÈÐÑÜÓ³ÈKÑËÇÉ³Ñ{ÉÙÖ
{³¨ËÉØ³È ²>kk>.TÉÙ{ÑÐÌØ×³{ÐÖUv+_>X1ÓÑ³¨
,{ÒÜ³VåÙ¨ÓÑÛ¨È{³iVÉÐÉÌØ(Ñ¨Ñ~ÉÈÊ´ÑÈÑ¨ËÈ¸Æ¸ÆV
¨Ñ¬UÆÆÐÐΠληροφορίες / Κρατή-

σεις: 99784920.

σεις: 77 77 77 45, www.rialto.com.cy

Η θεατρική ÐÒÙÑÑ¨ËÑØÑ¨ÜËÙÈÑ-

³È~ÌÐÈ³ÐË³{Ñ~Ñ{³iØÜ{³{~ÊØ
¨ÚÌ³i³ÑØV³iØÖo~¨ÈiØoÉÉ~Ñ{
³iØÖo~¨ÈiØ{ÙÉÜo{É³Ò×¨Ñiw.~iÚÉËÑUÑ¨ËÑÌÜiÑ¨ÜËÙÈ
¨ÐiÉÖÈUÛiÐÊ³¨iØå³ËÈV°Ñ
{Ño~{ÇiV°³¨{Ñ=Ó{ÈVåÙ¨ÓÑØÈ³Ì×³ÑØV1Ó~ÜÑ'ÜÈ¨Ê(Ñ¨Ñ³ÒÉ{ØU´Æ

ΜΟΥΣΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ

«Ατακάμα», ουδετερότητα στο χαρτί
Μία ατομική Ó~ÚÉi³iØ {~ÐÒTiØÑ¨Ñ~³ÒoÜÈwÈ-

³Ò¨i³i©²n>_¦Ã${ÈÙÑ³o¨Ñ×ËÉØÑÌ³iå³Ñ~ÒÐÑ
Ñ×ÈËÇÈ³ÉÖÐÑVÑ³È³ÑØÐ{ÑÈÙÉ³É¨Ì³i³ÑÒ³TÑ¨³ËåÌ³iÑÈÚÉ³{~Ê³ÉT³¨ËÑ³iØÑ¨ÑËiØ
~Ñ{ÑÒÐ{ÂiØT¨ÐÒ³¨~Ö³É{Ð{ÑÑ¨Ù{¨{³ËÑÈÙ{Ñ{¨ÓÉ~Ñ{ÑT¨É ÐÉÈÐÓÑ~Ñ³Ò³iÙ{Ò¨~É{Ñ³iØ
¨Ì×Ñ³iØÈÙÊØ³iØÉ~ÉË0ÑÓ¨oÑÑ~Ù{~{Ö³i
ÐÈÚ{~ÊÑÉ¨Ñ³Öi³iØå³Ñ~ÒÐÑÐÓÑÑÌ³ÑÐÒ³{Ñ³iØ {~ÐÒTiØ ~ÑÜÜ{³ÓT{ÙÑÑÑ×Ó¨É{Ut Ó³¨ÉÑÑÌ³iÓ¨iÐ³iØå³Ñ~ÒÐÑÐÉ³ÑÐÒ³{ÑÐÈoÉÐÒ³ÑÑÌ³É~³È×Ü³{~Ì
×Ø³Ñ³ÌÓ³~Ñ{Ñ×Ì¨i³ÑÙÈÑ³ÌÈ³ÑÓ~ÜÉ{Ñ
~{Ò¨T{ÑÑÑ³È³{ØÙÊÉ{ØÈKËÑ³{Ø³ÉÜÉÈ³ÑËÉØ´ÆÐÓ¨ÉØ³È³ÑÂ{Ù{ÖÐÈu Ó~ÚÉiÚÑÙ{Ñ¨~ÓÉ{ÐÓT¨{
³{Ø®ÑÈÑ¨ËÈ¸Æ¸Æ©²>_¦ÃV$ÙÈÓØVÉÈ~ËÑ
Πληροφορίες: 22 343670, www.isnotgallery.com

The Untold Story of Women in Jazz
Η Αλέξια ~ÒÚÉ.ÒKKÑ³Ñ³ËÉ{×Ì¨³{ÐÊØ~Ñ{É¨ÐiÉÖÉ{³{Ø

ÐÉoÒÜÉØoÈÑ{~ÉËÉØ×ÓØ³iØÑÐÉ¨{~Ñ{~ÊØ³ÇÑÇx>-x_V
xx_xX>ÃV >x²Ån_¦>XV_xRx>->X_¦©VÝx²>!¤>ÃV_²²Ã
>¦²_¦VÝHH_ÃxR~Ò³iÐÈ{~Ê~iÊ+ ÓÑÑÌ³Ñ
Ü{oÌ³É¨o³Ò³ÈØ³¨ÑoÖÙ{ÑViåÜÓÂ{ÑÑÑÙÉ{~ÖÉ{{ÉØÊ³ÑV
³{Ó{ÚÑo{ÑÌÑÈÓKÑ{ÑoÖ¨³ÈØ³~ÌÐÑÜÜÒ~Ñ{
³i¨{~Ê³ÈØÇÊ~Ñ{ØÉi¨ÓÑÑ³i~{ËÑÙ{ÒÐÓ³ÈÑ~³{K{ÐÖ³ËÉËTÑÉ{ÜÓÂÉ{Ø³¨ÌÇÊØ/v_
2²X-²¦Ãk8_x>ÅÅV¨Ì~É{³Ñ{ÉËiØÑ×³ËÉ{³i
2²X-²¦Ã³iØËÙ{ÑØ³iØåÜÓÂ{ÑØ³iÐÓT¨{ÊÐÉ¨ÑÐÈ{~Ê³iØ
¨ÉËÑåÈ³Ò³Ñ³¨ÑoÖÙ{ÑÉËÑ{{{³¨ËÉØ³ÈØ0iåÜÓÂ{ÑÈÙÉÖÈ{U ¨ÐÊØ{TÑÊÜ³iiÜÉ~³¨{~Ê~{ÚÒ¨ÑVåÙ¨ÓÑØ,ÙÚÓÈØ³iÜÉ~³¨{~ÌÐÒV¨Ê³ØÉ¨ÜÑ³Ë³iØ³{ÒV
,ÌÙØ(ÑÑo{³È³Ñ~¨È³Ò~Ñ{ ÜËÑØÒÈ³i³¨ÐÓ³ÑÒÚÉ.ÒKKÑ³ÐÓT¨{VmÑÈÑ¨ËÈV¨ÑÆUÆÆÐÐÈ{~Ê.~iÊ+ V¸diØ$~³K¨ËÈm o~ÐiVÉÈ~ËÑΠληροφορίες: 22767711, red@music.net.cy
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Περπατώντας στην Αθήνα, 2011-2020

Α

ναρωτιέμαι ÖÕÏÇ ÛÇËÃÔÇÏÚÇÑÃÔÎÚØÇ
ÚÕßÏÙÚÕØÏÕÊÃÌÎÚÕßÓÁÒÒÕÔÚÕÝÍÏÇ
ÔÇËØËßÔÂÙËÏÚÎÔËÖÕÞÂÓÇÝßÞÔ¦
ÕÏÖÇÒÏÔÊØÕÓÂÙËÏÝÙÚÕÔÞØÄÔÕÇÖÕÚËÒÕÆÔ
ËÒÑßÙÚÏÑÂÌÇÔÚÇÙÃÜÙÎÑÇÏÄÞÏÙÖ¦ÔÏÇÇÔ¦ÒÕÍËÝÖØÕÈÕÒÁÝÙÚÕÓÁÒÒÕÔÁÞÕßÔÑÇÚÇÍØÇÌËÃÇÒÒ¦ÓËÓÏÑØÂÑÇÚ¦ÑÇÔÄÔÇËÖÏÚßÞÃÇ
ÖØÄÈÒËÉÎÝÆÙÑÕÒÕÔÇÌÇÔÚÇÙÚËÃÑÇÔËÃÝ
ÚÕÔÓËÚÇÖÚßÞÏÇÑÄÌÕÏÚÎÚÂÚÕßËÑÇÚÄ
ÞØÄÔÏÇÇÖÄÚ×ØÇÖÕßÛÇËÚÕÏÓ¦àËÏËØÍÇÙÃÇÓËÛÁÓÇÔÇÝÇÏ×ÔÇÝÓËÚ¦ÚÎÔÑØÃÙÎ
ÚÜÔÇØÞ×ÔÚÕßÕßÇÏ×ÔÇ®
ÒÒ¦ÙËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÎÖØÄÑÒÎÙÎ
ßÖ¦ØÞËÏÄÖÜÝÑÇÏÕÞ×ØÕÝÍÏÇÇßÛÇÃØËÚËÝ
ËÑÚÏÓÂÙËÏÝ±Ö¦ØÞËÏÊÏ¦ÞßÚÎÎÇÃÙÛÎÙÎ
ÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇÄÚÏÕÊËÆÕßÓËÙËÓÏÇ¦ÒÒÎËÖÕÞÂÓËÚ¦ÚÎÊËÑÇËÚÂÑØÃÙÎÖÕß
ÙËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÚÎÔÇÙÚÏÑÂ
ËÓÖËÏØÃÇÙÚÎÔÛÂÔÇ¦ÒÒÇÐËÚÕÔÚØÄÖÕ
ÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÈÒÁÖÕßÓËÑÇÏÇÔÚÏÒÇÓÈÇÔÄÓÇÙÚËÚÎÔÖÄÒÎ
©ÒÇÇßÚ¦ÚÇÞØÄÔÏÇÖËØÖ¦ÚÎÙÇÄÙÕ
ÓÖÕØÕÆÙÇÚÎÔÛÂÔÇ ÇÏÙßÔËÞÃàÜ
ÙÖÕßÊÇÏÄÚËØÎËÓÖËÏØÃÇÑÇÏÎÖÏÕÖÕÒÆÚÏÓÎ
ÍÔ×ÙÎÂÚÇÔÎËÖÇÌÂÓÕßÓËÚÏÝÙßÔÕÏÑÃËÝ
ÚÎÝÛÂÔÇÝÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕÚÏÝÑËÔÚØÏÑÁÝÔ

Η μεγάλη συγκίνηση
ήρθε από τις παλιές
γειτονιές, λίγο έξω από
το κέντρο, που στη δεκαετία
της κρίσης βίωσαν και
αυτές μεγάλο κλυδωνισμό.
ÑÇÏÛÇÁÒËÍÇÄÚÏÎÇÖÄÒßÚÎÛÂÔÇÓÖÕØËÃ
ÔÇÙßÔÕÉÏÙÚËÃÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝÕÊÕÆÝ©ÓÂØÕßÑÇÏÓÓÇÔÕßÂÒ¡ÖËÔ¦ÑÎÂÖ¦ÒÏÑÇÚ¦ÓÂÑÕÝÚÎÝÕÊÕÆÇÚÎÙÃÜÔÎÓËÍ¦ÒÎ
ÙßÍÑÃÔÎÙÎÂØÛËÇÖÄÚÏÝÖÇÒÏÁÝÍËÏÚÕÔÏÁÝ
ÒÃÍÕÁÐÜÇÖÄÚÕÑÁÔÚØÕÖÕßÙÚÎÊËÑÇËÚÃÇ
ÚÎÝÑØÃÙÎÝÈÃÜÙÇÔÑÇÏÇßÚÁÝÓËÍ¦ÒÕÑÒßÊÜÔÏÙÓÄÃÊÇÊØÄÓÕßÝÑÇÏÙÖÃÚÏÇÖÕÒßÑÇÚÕÏÑÃËÝÑÇÏÖÒÇÚËÃËÝÙËÙÖÇØÇÑÚÏÑÂÖÇØÇÑÓÂËÃÊÇÄÓÜÝÑÇÏÍËÏÚÕÔÏÁÝÍÇÒÂÔÏËÝ
ÑÇÏÇÖØÄÙÓËÔÇÌÜÚËÏÔÁÝÃÊÇËÔÕÒÃÍÕÏÝ
ÄÚÏÎÇÔ¦ÍÔÜÙÎÚÎÝÛÂÔÇÝÈÇÙÃàËÚÇÏÙË
ÖÕÒÒ¦ÙÚËØËÄÚßÖÇÖÕßÙËÓËÍ¦ÒÕÖÕÙÕÙÚÄ
ÊËÔÇÔÚÏÙÚÕÏÞÕÆÔÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
©ÏÖËØÏÎÍÂÙËÏÝÓÕßÇßÚ¦ÚÇÞØÄÔÏÇËÙÚÃ-

Στην επικράτεια
του δημόσιου
παραμιλητού

Α

ΘΕΑΤΡΟ

¨È{ÒÇÉ{ÉÑÉÜÜÊ{Ñ¨³i³Ó¨o
³iØ¨É³ÑËÙÑØÈoo¨Ñ×ÓØ¨³ËÜ{Ñ
{t!_k¦-¦¦Àu³ o~Ð{(Ü{³{³{~ÌÓ³¨ Ñ¨Ò³ÑiÑÉKÑËÉ{³
ÜÑË{³È¦|_R². =$ ÈÑË~ÉØ¸Æw
¸Æ¸ÆV³ËÓTÉ{³ÌTÑÉÂÉ³ÒÉ{³i
~È¨ËÑ¨TiÑ×Êoiio{Ñ³iÚÓi³iØoÈÑË~ÑØ³i~{ËÑÐÓÑÑÌ³i³ÓTi³È
ÚÉÒ³¨È0Ó¨o¨³ÑÓKi~É³~ÑÜ~ÑË¨{³È¸Æd³ÚÓÑ³¨+Ã>º¦²³
ÙËVÐÉ³ÒÑÌÑÒÚÉi³iÈoo¨Ñ×ÓÑVÑ×Ö³¨ioÖÐÉT¨Ì³iØÉËTÉÑÉÐiÚÉË³K¨ÑKÉË&x²_¦0Ó¨o
{¨¨ÉËVÐÉÉÂÑ{¨É³{~Ì³¨ÌV³~Ð{~Ì
ÐÉ³Ù¨ÑÐÑ³{~Ì³{TÉËV³¨ÉÑÜ{ÐÌÐÉ
³i{i³{~Ì³i³ÑVÉÑÑÙÉ{~ÖÉ{³ÑÚÓÐÑ³Ñ³È¨Ñ³{ÐÖV³iØÂÉ×KËÑØV³iØ
~ÈÜ³Ö¨ÑØ~Ñ{³iØoÜÑØ³È×ÌKÈV

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

ÇÙÇÔÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÚÎÝÇÚÎÙÃÜÔÑÇÏÚÎÝ
ÞÇØÔ×Ô×ÝÑ¦ÚÜÙÚÎÏÕÙÃÜÔÄÞÏÚÄÙÕ
ÇÖÄËÓÓÕÔÂÄÙÕÇÖÄÚÎÔÖËÖÕÃÛÎÙÎÖÜÝ
ÊËÔÔÕËÃÚÇÏÇÔ¦ÚÇÐÎÚÎÝÖØÜÚËÆÕßÙÇÝÞÜØÃÝÑÃÔÎÚØÇÑÇÏÙÑÁÉÎÑÇÏÌØÕÔÚÃÊÇÍÏÇ
ÚÎÊÏÇÞØÕÔÏÑÂÇÙÚÏÑÂÓÂÚØÇÚÎÝÛÂÔÇÝ
ÖÕßËÃÔÇÏÇßÚÂÎÚËØ¦ÙÚÏÇÖËØÏÕÞÂÇÖÄ
ÚÎÔ©ÓÄÔÕÏÇ×ÝÚÕÚÁØÓÇÇÚÎÙÃÜÔÒÒ¦ÙÇÌ×ÝßÖ¦ØÞÕßÔÚÄÙËÝÍËÏÚÕÔÏÁÝÓË
ÛÁÙÎÑÇÏÏÙÚÕØÃÇÙÚÕÔÓËÍ¦ÒÕÞ¦ØÚÎÚÎÝ
ÛÂÔÇÝÍËÏÚÕÔÏÁÝÖÕßÛÇÇÖÇÙÞÕÒÂÙÕßÔ
ÚÇ¡¡ÓÄÔÕÇÔÙßÓÈËÃÑ¦ÚÏÇØÔÎÚÏÑÄ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÔÚÇÓÕÏÈÂÓÕßÂÚÇÔÕÏÖËØÃÖÇÚÕÏÖÕßÁÑÇÔÇÙËÇßÚÁÝÚÏÝÚØÇßÓÇÚÏÙÓÁÔËÝÑÇÏÖÕÏÎÚÏÑ¦ÄÓÕØÌËÝÙßÔÕÏÑÃËÝ
ÚÎÔÑÇÊÎÓÃÇÒ¦ÚÜÔÕÝÂÙÚÕÔÕÚÇÔÏÑÄÑËÃÙÚÇÊØÕÓ¦ÑÏÇÇßÚ×ÔÚÜÔÏÙÚÕØÏÑ×ÔÙßÔÕÏÑÏ×ÔÑÇÚ¦ÒÇÈÇÚÎÊÏÇÙÖÕØ¦ÑÇÏ
ÚÕÈ¦ÛÕÝÚÎÝÇÛÎÔÇáÑÄÚÎÚÇÝÄÖÜÝÑÇÏÚÕ
ÄÚÏÊËÔËÃÔÇÏÖÒÂØÎÝÎËÏÑÄÔÇÂÎÙÑÁÉÎ
ÍÏÇÚÎÔÛÂÔÇÇÔÇÖÕÑÒËÃËÏÑÇÔËÃÝÇÖÄ
ÚÕÑ¦ÊØÕÇßÚÁÝÚÏÝÙßÍÑÏÔÎÚÏÑÁÝÙßÔÕÏÑÃËÝ©ÓÕÃÜÝÖËØÏÎÍÂÛÎÑÇÍÆØÜÇÖÄÚÕÔ
ÚÇÛÓÄÇØÃÙÎÝÑÇÏÇÖÄÚÏÝÊÆÕÖÒËßØÁÝ
ÚÜÔÍØÇÓÓ×ÔÑÇÏÑÇÚ¦ÒÇÈÇÖÄÙÕÊÏÇÙÖÇÙÚÏÑÂÍËÜÍØÇÌÏÑ¦ÇÒÒ¦ÑÇÏÉßÞÏÑ¦ËÃÔÇÏ

ÇßÚÂÎÚÕÓÂÙÚÕÙ×ÓÇÚÎÝÖÄÒÎÝÚÕÔ
ÍÏÕÇÆÒÕßÖ¦ØÞÕßÔËÑËÃÔËÝÕÏÙßÙÚ¦ÊËÝ
ÙÖÏÚÏ×ÔÚÎÝÖÇÒÏ¦ÝÇÙÚÏÑÂÝàÜÂÝÖÕßÄÙÕ
ÓÖÕØÕÆÔÙÚÁÑÕßÔÇÑÄÓÎÓ¦ØÚßØËÝÓÏÇÝ
ÖÃÙÚÎÝÍÏÇÚÎÔÖÄÒÎ ¦ÚÜÄÓÜÝÇÖÄÚÏÝ
ÍØÇÓÓÁÝÙÚÎÓËÍ¦ÒÎÇÙÚÏÑÂÑÕÏÒÄÚÎÚÇ
ÑÇÏÙÚÕÇÙÚÏÑÄßÉÃÖËÊÕÚÎÝÛÂÔÇÝÖÕß
ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÏÝËÖÃÙÎÝÖÇÒÇÏÄÚÇÚËÝÙßÔÕÏÑÃËÝÚÕß ÕÒÜÔÕÆÚÕßÄÌÕßÑÕßàÁ
ÑÇÏÚÜÔËÖÕÒÃÜÔËÖÏàËÃÓÏÇÇÆØÇÇÛÎÔÇáÑÂÝàÜÂÝËÔÖÕÒÒÕÃÝËÐÕØÏÙÓÁÔÎÝÇÖÄ
¦ÒÒËÝÖËØÏÕÞÁÝ
ÔÇØÜÚÏÁÓÇÏÖÄÙÕÏÇÖÄÄÙÕßÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËÛÁÙËÏÝÒÂÉËÜÝÇÖÕÌ¦ÙËÜÔÁÞÕßÔ
ÖËØÖÇÚÂÙËÏÙÚÕÔÄÌÕÑÕßàÁÖÞÇ
ßÖ¦ØÞÕßÔÑ¦ÖÕÏÕÏËÒÖÃàÜÑÇÏÙÚÕßÝÖËØÏÖ¦ÚÕßÝÚÕßÝÇÙÌÇÒ×ÝÛÇÊÏÇÖÃÙÚÜÙÇÔ
ÄÚÏÇßÚÁÝÕÏÖËØÏÕÞÁÝÊÏÇÙ×àÕßÔÔÎÙÃÊËÝ
ÖÏÕÍÔÂÙÏÇÝÇÙÚÏÑÄÚÎÚÇÝÖÒÁÕÔÇÖÄ¦ÒÒËÝ
ÖÏÕÑËÔÚØÏÑÁÝÑÇÏÖÏÕÕÏÑËÃËÝÙÚÕÔËßØÆÚËØÕÖÒÎÛßÙÓÄÖËØÏÕÞÁÝÚÎÝÖØÜÚËÆÕßÙÇÝ
ÛÂÔÇÚÎÝÑØÃÙÎÝÓËÊÃÊÇÐËÖÕÒÒ¦¬Õ
ÑÁÔÚØÕÖØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏÌÏÒÏÑÄÑÇÏÏÙÚÕØÏÑ¦ÔÕÎÓÇÚÕÊÕÚÎÓÁÔÕ ÇÏÕÏÙßÔÕÏÑÃËÝÔÇ
ÍÃÔÕßÔÖ¦ÒÏÍËÏÚÕÔÏÁÝ¡ËÚÎÔÇÖÒÂàÜÂ
ÖÕßÁÞËÏÊÏÊ¦ÐËÏÎÛÂÔÇ

ν ήθελε ÑÇÔËÃÝÔÇËÙÚÏ¦ÙËÏÙÚÕÍËÍÕÔÄÝ
ÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÞÜØÃÝÔÇÇÔÇÌËØÛËÃÙË
ÍËÍÕÔÄÚÇ®ÓÏÒ×ÔÚÇÝÊÎÒÇÊÂÓËÚÎÔ
ÇßÛÇÏØËÙÃÇÚÎÝÖÇØÇÚÂØÎÙÎÝÚÕÈÒÁÓÓÇÓÇÝ
ÛÇÙÚØËÌÄÚÇÔÄÞÏÙËÖØÄÙÜÖÇÇÒÒ¦ÙËÞÁØÏÇËÊ¦ÞÚßÒÇÖÕßÙÑØÕÒ¦ØÕßÔÙÚÎÔÕÛÄÔÎÚÕßÑÏÔÎÚÕÆÖÕßÊÏÇÚØÁÞÕßÔËÏÊÂÙËÏÝÑÇÏ
ÍËÍÕÔÄÚÇÇÒÒ¦ÑÇÏËÖÕßÙÏ×ÊËÏÝÇÔÇØÚÂÙËÏÝ
ÍÇØÍÇÒÏÙÚÏÑÁÝÙÚÏÍÓÁÝÇÖÄÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÂ
àÜÂÇÔÛØ×ÖÜÔÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ¦ÞØÎÙÚËÝ
ÇÔ¦ÓËÏÞÚËÝÓËÏÙÚÕØÃËÝÙÕÈÇØÁÝÂËÖÏÔÕÎÓÁÔËÝ¥ØËÝÓÁÙÇÙÚÎÓÁØÇÞØÄÔÕÝÖÕßÊÏÇÒÆËÚÇÏÙßÓÈ¦ÒÒÕÔÚÇÝÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇËÔÄÝ
ÖÕÒÚÕÆÖÕßÔÇØÑ×ÔËÏÚÎÙÑÁÉÎÑÇÏÇÖÕØØßÛÓÃàËÏÚÎÔÑØÃÙÎÇÊßÔÇÓÃÇËÙÚÃÇÙÎÝ
ÎÊÏ¦ÙÖÇÙÎÑÇÏÖÕÒßÊÏ¦ÙÖÇÙÎÖØÕÙÕÞÂÝ
ÇÖÇÙÞÕÒÕÆÔÁÔÚÕÔÇÚÏÝËÖÏÙÚÂÓËÝËÊ×ÑÇÏ
ÖÕÒÆÑÇÏØÄ©ÏÙßÔÁÖËÏËÝÇÖÄÚÎÙßÍÑØÄÚÎÙÎÚÎÝÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÝÓÁÞØÏÚÎÔßÖËØÈÕÒÏÑÂÖÇØÇÍÜÍÂ¦ÍÞÕßÝÁÞÕßÔÑÏÇßÚÁÝ
ËÖÏÙÎÓÇÔÛËÃËÖÇÔËÏÒÎÓÓÁÔÜÝ
¬ÏÇÖÕÓÁÔËÏ"ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÜÔËÏÑÄÔÜÔÑÇÏÚÜÔÙÞÁÙËÜÔ©ÇßÚÕÖËØÏÕØÏÙÓÄÝ
ÙÚÕÙÆÓÖÇÔÚÕßÑÇÛËÔÄÝÖÕßÇÖÒ×ÔËÚÇÏÙÇÔ
ËÖÏÊÎÓÃÇÓÇàÃÓËÚÎÔÇÊßÔÇÓÃÇÂÚÎÙßØØÃÑÔÜÙÎËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÓËÒÁÐËÏÝ
ØÏÔÇÖÄÊÆÕÞØÄÔÏÇÖØÕÈÒÂÛÎÑËÎÈØÇÈËßÓÁÔÎÚÇÏÔÃÇ¬ÕÚËÚØ¦ÍÜÔÕ®ÚÕßÕßÎÊÕÆ
ÙÑÎÔÕÛÁÚÎ9\ILUkZ[S\UKÔ¦ÓËÙÇÙÚÇÛÁÓÇÚÇÖÕßÙÞÕÒÃÇàË®ÂÚÇÔÎËÑÚÄÝËÒÁÍÞÕß
ßÖËØÈÕÒÂÚÜÔÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÍÏÇ
ÔÇÖØÕÙËÒÑÆÙÕßÔÚÎÔÖØÕÙÕÞÂÚÕßÛËÇÚÂ
ÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÇÑÄÓÎÑÇÏÙËÖËØÏÕÞÁÝÄÖÜÝÚÇ
ÁØÍÇÚÁÞÔÎÝÂÎÓÕßÙËÏÇÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂßÓÃàÕßÓËÓÏÇÙÑÎÔÂÇÖÄÚÎÔÚÇÏÔÃÇ!ÆÕËÏÊÏÑÕÃ
ÔËÇØÕÃËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÕÒÄÍÕÏÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÔÇ
ÖØÕÜÛÂÙÕßÔÚÎÔËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚËÚØ¦ÍÜÔÕ®
ÑÇÏÖÇØÕßÙÏ¦àÕßÔÚÎÔÏÊÁÇÚÕßÝÓËÚÎÔËÐÂÝ
ËÏÙÇÍÜÍÂ!©ÚÇÔÊÎÓÏÕßØÍËÃÝÁÔÇÈÃÔÚËÕÙÂÓËØÇÖØÁÖËÏÔÇÁÞËÏÝßÖÄÉÎÙÕßÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÁÞÕßÔÓÏÑØÄËÆØÕÝÖØÕÙÕÞÂÝÔÇÝ
ÛËÇÚÂÝÇÔÊËÔËÔÚßÖÜÙÏÇÙÚËÃÊËÔÖØÕÞÜØ¦ËÏ
ËÊËßÚËØÄÒËÖÚÇÚÕÖÕÒÆÖØÁÖËÏÔÇ
ÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÓËÑ¦ÚÏÚÄÙÕÊßÔÇÚÄÖÕßÕÏÛËÇÚÁÝÛÇÛÁÒÕßÔÔÇÚÕÑÕÏÔÕÖÕÏÂÙÕßÔÙÚÇÓÁÙÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÑÇÏÔÇÍÃÔËÏ]PYHS®
ßÚÄÝÇÑØÏÈ×ÝËÃÔÇÏÕÙÚÄÞÕÝ!ÔÇÍÃÔËÏ
]PYHS§ÇÍËÓÃÙËÏÎÇÔ¦ØÚÎÙÎSPRLZÔÇÙßàÎÚÎÛËÃÙÚÇZVJPHSTLKPH©ÚÏÊÂÖÕÚËÊËÔÖÕÒÒÇÖÒÇÙÏ¦àËÚÇÏÊËÔÇÔÇÖÇØ¦ÍËÚÇÏÖËÛÇÃÔËÏ²¦ÔËÚÇÏÙÚÕÙÆÓÖÇÔÚÜÔÇÔÇØÃÛÓÎÚÜÔ
ÇÔÇØÚÂÙËÜÔÙÚÎÔËÖÏÑØ¦ÚËÏÇÚÕßÊÎÓÄÙÏÕß
ÖÇØÇÓÏÒÎÚÕÆÃÔÇÏÙÆÓÖÚÜÓÇÚÜÔÑÇÏØ×Ô
ÖËØÇÙÚÏÑÄÂÂØÛËÍÏÇÔÇÓËÃÔËÏ"ÚÕËØ×ÚÎÓÇÚÏÐËÞÜØÃàÕßÓËÇÖÄÚÎÊËÑÇËÚÃÇÖÕßÙßÓÖÒÎØ×ÔËÚÇÏÙËÒÃÍÇËÏÑÕÙÏÚËÚØ¦ÜØÇÑÇÏ
ÚÏÖËØÏÓÁÔÕßÓËÇÖÄËÑËÃÔÎÖÕßÇÔÇÚÁÒÒËÏ¶
ËØ×ÚÎÓÇÖ¦ÍÏÕÑÇÏÇÔÇÒÒÕÃÜÚÕ¶ÕÏÇÖÇÔÚÂÙËÏÝÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏÇÔÇØÃÛÓÎÚËÝÏÍÄÚËØÕ
ÂÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÏÙÏÄÊÕÐËÝÊËÔÁÞËÏÙÎÓÇÙÃÇ
©ÆÚÜÝÂ¦ÒÒÜÝÙßÔÂÛÜÝÇÖÕÚßÍÞ¦ÔÕßÓË
ÚÄÙÕÙÚÏÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÄÙÕÑÇÏÙÚÕßÝÇÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÝÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÝÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑÕÆÝ¬Ç
ÍËÍÕÔÄÚÇ®ÓÄÔÕÔËÃÔÇÏÙÃÍÕßØÇÖÇÚÂÓÇÚÇ
ÙÚÕUÞØÄÔÕÑÏÇßÚ¦ÖØÏÔÇØÞÃÙËÏÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÙßÙÞËÚÏÙÓ×ÔÑÇÏËØÓÎÔËÏ×ÔÖØÏÔÊÎÒÇÊÂÖÇØËÏÙÌØÂÙVßÔÎßÖÕÑËÏÓËÔÏÑÂÑØÃÙÎÑÇÏ
ÎÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎ
×ÝÓÖÕØÕÆÓËÄÓÜÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÔÇÑÇÚÇÔÕÂÙÕßÓËÚÎÔËÖÕÞÂÑÇÏÚÏÝÇÔ¦ÍÑËÝÚÎÝ
ÞÜØÃÝÔÇÑ¦ÔÕßÓËÓÏÇÓÏÑØÂÖÇÆÙÎÊØÇÙÚÎØÏÕÚÂÚÜÔÓÏÇÙÆÔÚÕÓÎÇÔÇÑÜÞÂÓËÚÕÔËÇßÚÄ
ÓÇÝÑÇÏÓËÚÕßÝÍÆØÜÓÇÝ"ÚËÒËßÚÇÃÇÊËÑÇËÚÃÇÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂËÖÏÑØ¦ÚËÏÇÙÎÓÇÊËÆÚÎÑËÇÖÄÇÒÒËÖ¦ÒÒÎÒÕßÝÖÔÏÍÓÕÆÝÕÒÏÚÏÑÕÆÝ
ÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑÕÆÝÖÄÁÔÇÇÃÙÛÎÓÇ¦ÖÔÕÏÇÝ
ÑÇÏÑÇÛÂÒÜÙÎÝÏÇÔÇÓÎÔÇÔÇÌËØÛÕÆÓËÙË
ÄÒÇÚÇÙßÔÇÑÄÒÕßÛÇÚÜÔÊÏÞÇÙÓ×ÔÚÎÝÚÕÐÏÑÄÚÎÚÇÝÚÕßÑÒÃÓÇÚÕÝÚÕßÇÔËÐÁÒËÍÑÚÕßÑÇÏ
ÇÖÆÛÓËÔÕßÛßÓÕÆÚÕßÇÏÙÛÂÓÇÚÕÝÚÎÝÓÇÚÇÃÜÙÎÝ©ÑÄÙÓÕÝÇÒÒ¦àËÏÓÇàÃÚÕßÑÏËÓËÃÝ
¡ËÚÏÝÃÊÏËÝÒÁÐËÏÝÛÇÖËØÏÁÍØÇÌÇÔËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÚÎÙßÔÛÂÑÎÚÎÝÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚ¦ÝÚÕßÝ
ÑÇÏ¦ÒÒÕÏßØÜÖÇÃÕÏÑÇÏÓËØÏÑÇÔÕÃÖÕÒÃÚËÝ
ÖÏÙÚØÁÌÕÔÚÇÝÙÚÎÔÇØÞÏÑÂÖÇØÇÚÂØÎÙÎÚÕßÙÑØÕØÇÒÃÙÓÇÚÕÝ®ÙÚÎÔÕÛÄÔÎ!Ö×Ý
ÊÏÇÞËÏØÃàËÚÇÏÑÇÔËÃÝÚÕÔÄÍÑÕÚÜÔÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÚÎÔÇÚÁÒËÏÜÚÎØÕÂÙßÓÈ¦ÔÚÜÔ®"¡Ë
ÇÊÏÇÌÕØÃÇÑÇÏÇÖ¦ÛËÏÇÂÓËÙßÙÙ×ØËßÙÎ¦ÍÞÕßÝÑÇÏÇÍÜÔÃÇÝ"ÖÕÒßÊÏ¦ÙÖÇÙÎÓÂÖÜÝ
ÁÞËÏÓËØÃÊÏÕËßÛÆÔÎÝÙÚÕÔÑÕÏÔÜÔÏÑÄÑÇÚÇÑËØÓÇÚÏÙÓÄ"ÚÏÝÙßÔÊÁÙËÏÝÖÕßËÐÇÙÛËÔÕÆÔ
ÙÚÕßÝÇØÓÕÆÝÖÕßÁÞÕßÔÞÇÛËÃÙÚÎÔËÒËÆÛËØÎÖËØÏÊÃÔÎÙÎÚÕßÑÇÛËÔÄÝÓÁÙÇÙËÁÔÇ
ÊÏÑÄÚÕßÙÆÓÖÇÔ"
ÌØ¦ÙÎÚÕß¡ÏÙÁÒ©ßËÒÓÖÁÑÇÖÄÚÎËØÕÚÕÔÃÔÎ®ÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÈÏÈÒÃÕÚÕßÓÕÏ¦àËÏ
ÙÇÔÇËÃÔÇÏÌÚÏÇÍÓÁÔÎÍÏÇÔÇÊ×ÙËÏÓÏÇÖÏÛÇÔÂËØÓÎÔËÃÇ©ÞÏÑÇÚ»ÇÔ¦ÍÑÎÇØÔÎÚÏÑÂ!
 ÇÏÔÇÖ×ÝÖËÛÇÃÔËÏÁÔÇÝÖÕÒÏÚÏÙÓÄÝÞÜØÃÝ
ÌÇÙÇØÃËÝÞÜØÃÝÑÏÔÊÆÔÕßÝÕÆÚËÊØ¦ÓÇÚÇÑÇÏ
ÓËÖÕÒÆÒÃÍÎÇÏÓÇÚÕÞßÙÃÇÁÔÇÝÖÕÒÏÚÏÙÓÄÝ
ÖËÛÇÃÔËÏÇÖÒ×ÝÇÖÄÑÄÖÜÙÎËÖËÏÊÂÓÖÕÆÞÚÏÙËÓËÚÕÔËÇßÚÄÚÕß®¡ÖÕßÞÚÃàÕÔÚÇÝ®
ÇÔÇàÎÚÕÆÓËÊÏÇÌßÍÁÝËÖÏÔÕÕÆÓËÁÔÇÔÑÇÏÔÕÆØÍÏÕËÇßÚÄ®
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Λογοτεχνικός φόρος
τιμής στον Χένρι Τζέιμς
Θαυμάσια συνέχεια για «Το πορτρέτο μιας κυρίας»
ÑÄÙÓÕÝÚÎÝËÃÔÇÏÑÕÔÚÕÒÕÍÃÝÚÕ
ÄÔËÏØÕÚÎÝÇÖÄÒÇßÙÎÝÏ»ÇßÚÄ¦ÒÒÜÙÚËÓËÚÎÔÖØÕÙÓÕÔÂÔÇàÂÙËÏ
ÚÁÚÕÏËÝÙÚÏÍÓÁÝÄÙËÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝ
¦ÔÚËÞËÕÕØÍÇÔÏÙÓÄÝÚÎÝ®ÍËÔÔÂÛÎÑËÙÞËÊÄÔËÔ¦ÓÏÙÎÇÏ×ÔÇÖØÏÔ
ÙÚÎÊÏËÛÔÂÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÂÙÑÎÔÂ

ΤΖΩΝ ΜΠΑΝΒΙΛ
Η κυρία Οσμοντ
μτφρ.: Τόνια Κοβαλένκο
εκδ. Καστανιώτη, σελ. 418
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΕΗ

Ο Ιρλανδός ÇßÚÄÝ ÙßÍÍØÇÌÁÇÝ
 ÈØÇÈËßÓÁÔÕÝÚÕÓË
)VVRLYÁÞËÏÖØÕÖÕÒÒÕÆÇÖÕÊËÃÐËÏ
ÙÚÕÖËÊÃÕÚÜÔÇÖÇÏÚÎÚÏÑ×ÔËÓÖËÊ×ÙËÜÔÄÚÏÖØ¦ÍÓÇÚÏÑÇÚÁÞËÏÄÒÇ
ÚÇÓßÙÚÏÑ¦ÚÜÔÑËÏÓËÔÏÑ×ÔÓËÚÇÓÌÏÁÙËÜÔ¡¦ÒÏÙÚÇÜÝ¡ÖÁÔàÇÓÏÔ
¡ÖÒÇÑËÐËÏÊÏÑËßÓÁÔÕÝÙÚÎÙßÍÍØÇÌÂÈÏÈÒÃÜÔÓßÙÚÎØÃÕßÑÇÏÕÒÃÍÕßÚØÄÓÕßÓÇÝÁÊÜÙËÚÕ
ÁÔÇÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÖÕßÌÁØËÏÚÕÔ
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÚÃÚÒÕÑÊÃÑÎÙÎ®
ÇÏÇÑØÏÈ×ÝÙÂÓËØÇÖ¦ÒÏÖËØÃ¦ÚËÍÑÚÎÝÑÇÏÙßÙÚÎÓÇÚÏÑÂÝËÑÊÏÑÂÙËÜÝÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÔÇ
ÚÎÔßÒÕÖÕÏÂÙËÏÎÖÒÕÆÙÏÇÑßØÃÇ
àÇÓÖËÒ©ÙÓÕÔÚÖÕßÁÞËÏÌÚ¦ÙËÏ
ÙÚÎÔÖÕÒßÖØÄÙÜÖÎßØ×ÖÎÖØÕËØÞÄÓËÔÎÇÖÄÚÎÔËÇØ¦ËÓÌÇÔ×Ý
ÇÔÚÏÌÇÚÏÑÂÇÑÇÚÇÙÚ¦ÒÇÑÚÎÇÑÄÓÎ
ÄØËÏÇÓËØÏÑÂÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇ
ÃÊÏÇÖÏÙÚËÆËÏÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔ
ÄÚÏÎàÜÂÊËÔËÃÔÇÏÓËÚÇÌÕØ¦BD
ÊËÔËÃÔÇÏÁÔÇÝÊØÇÓÇÚÏÑÄÝÓÕÔÄÒÕÍÕÝÂÁÔÇÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÄÔÕÆÓËØÕ
ÚÕßÚÙÃØÑÕßÃÔÇÏÓÏÇßÖÄÛËÙÎÖËàÂÖÕßÊËÔÊÏÇÊØÇÓÇÚÃàËÚÇÏÓÁÙÇ
ÙËÖÕßÊØÇØÏÙÓÁÔÕÇÁØÇÂÖ¦ÔÜ
ÙËÒÕßÙÚØÇØÏÙÓÁÔÇÙÇÔÃÊÏÇÇÒÒ¦
ÙÚÎÔÇÖÒÂÍÎÊÃÞÜÝÚÕÓËÚÇÓÕØÌÜÚÏÑÄ¦ÍÍÏÍÓÇÚÎÝÚÁÞÔÎÝÊÃÞÜÝ
ÓËÍ¦ÒËÝÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÁÝÑÕØßÌ×ÙËÏÝÓËËÐÇÃØËÙÎÑ¦ÖÕÏËÝÙÚÏÍÓÁÝÙÖ¦ÔÏËÝÑÇÏÖÕÒÆÚÏÓËÝÚÄÚË

Διαχρονική ηρωίδα

Η διαχρονικήi¨ËÙÑ³ÈK{KÜËÈV
ÇÑÐÉÜ$Ð³VÑ~ÜÈÚÉË~Ñ³Ò
o¨ÒÐÐÑ³{Ø~iÚÉ³{~ÓØÜÓÙioËÉØ³È0ÇÒK{Ü

Οι φράσεις του γονιδιακά πρωτεϊκού Ιρλανδού δημιουργού
του υπερευρυγώνιου λόγου, Τζων Μπάνβιλ, συνιστούν αμείωτο
γλέντι σημασιών.
ÖÕßÓËÝÙÚÕÑÕÏÔÄÌÜÝÚÎÝÎÓÁØÇÝÙÖØÜÍÓÁÔÕÏÇÖÄÓßÙÚÎØÏ×ÊËÏÝÊßÔ¦ÓËÏÝÇÔ×ÚËØËÝÇÖÄËÓ¦Ý
ÈÒÁÖÕßÓËÇÃÌÔÎÝÚÕÔÑÄÙÓÕÓÖØÕÙÚ¦ÓÇÝÔÇÚßÒÃÍËÚÇÏÇÖÄÓÏÇÇÑÚÏÔÕÈÕÒÃÇßÖËØÌßÙÏÑÂ®ÊËÕØÓÂ
ÚÜÔÎÛÏÑ×ÔÚÎÝËÖÏÒÕÍ×ÔÊÏÇÚßÖ×ÔËÚÇÏÓËßÖÕÊËÏÍÓÇÚÏÑÂÇÑØÃÈËÏÇ©

©ÖÒÏÙÓÁÔÎÓËÚÕÇÔ¦ÒÕÍÕÎÛÏÑÄ
ÙÛÁÔÕÝÓËÚÕÕÖÕÃÕÚÎÔÁÞËÏÖØÕÏÑÃÙËÏÕÇÊÏÇÓÌÏÙÈÂÚÎÚÕÝÖÇÚÁØÇÝ
ÚÎÝÊÎÒÇÊÂÕËÓÈÒÎÓÇÚÏÑÄÝ²ÁÔØÏ
¬àÁÏÓÝ ÎÄÔÚÜÝÊÏÇÞØÕÔÏÑÂÎØÜÃÊÇÓÇÝÇÑÕÒÕßÛËÃÑÇÚ¦
ÍØ¦ÓÓÇÚÏÝÙÑÎÔÕÛËÚÏÑÁÝÖÒÁÕÔ
ÕÊÎÍÃËÝÚÕß¬àÜÔ¡Ö¦ÔÈÏÒÐÕß
ÑÇÏÎÕÓÕÒÕÍÕÆÓËÔÎËÖÏÚßÞÃÇÚÕß
ÄÒÕßËÍÞËÏØÂÓÇÚÕÝÒÒÜÙÚËÚÎÔ
ÖÕÒÆÌËØÔÎàÇÓÖËÒ©ÙÓÕÔÚÚÎÔ
ÖÇØÎÍÕØÕÆÙËÑ¦ÖÜÝÎÙÑÁÉÎÄÚÏ
ÄÒÇÇÔËÐÇÏØÁÚÜÝÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇËÃÔÇÏ
ßÖÕÞØËÜÓÁÔÇÔÇÏÊÜÛÕÆÔÏÙÄÚÏÓÇ
Z\IZWLJPLZHL[LYUP[H[PZ®
ÖÄÚÕÖØÃÙÓÇÇßÚÄÁÖËÚÇÏÑÇÏ
Ó¦ÒÏÙÚÇÑÇÚ¦ÓÇÛÎÓÇÚÏÑÂÚ¦ÐÎ
ÄÚÏÄÒÇÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÇØÞÃàÕßÔÔÇ
ÚÎÝÌÇÃÔÕÔÚÇÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÇÖÒ¦
ÓÕÔÕÙÂÓÇÔÚÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÊÎÒÇÊÂÙßÙÚÎÓÇÚÏÑÂÝÞËÏØÇÍ×ÍÎÙÎÝ!Õ
ÑÇÏØÕÙÑÄÖÕÝÙÆàßÍÄÝÚÎÝÁÔÇÝÇØÞËÚßÖÏÑÄÝ¦ÚßÞÕÝÑßÔÎÍÄÝÖØÕÃÑÇÝ
ÕÔÄÓÇÚÏÑÃÒÓÖËØÚÛÇËÐÕÈËÒÏÙÚËÃ
ËÔÚÁÒËÏÙÚÇÇÖÕØØÃÓÓÇÚÇÓÏÇÝÛÒÏÈËØÂÝÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÝÏÊÏÑÄÚËØÇÎÊÕÒÕÌÕÔÃÇÚÕßÞÇØÇÑÚÂØÇÎ
ÒËÍÄÓËÔÎJOHYHJ[LYHZZHZZPUH[PVU
ÑÇÚÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÊËÑÇËÖÚ¦ÖßÑÔÕÍØÇÓÓÁÔËÝÙËÒÃÊËÝßÖÕÊËÏÍÓÇÚÏÑÕÆÙÎÓÇÙÏÕÒÕÍÏÑÕÆËÆØÕßÝ
ÎØÜÃÊÇÓÇÝÖÁØÇÙËÈÁÈÇÏÇ

Ο Τζων ΜπάνβιλÉÐ{ÑÉË~ÉÊ³È³iT¨ÑÐÑØ~Ñ{³ÈØÛÉÜ×ÖØ³¸ÆÆ
ÊÏ¦ÌÕØÇÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑ¦ÙÚ¦ÊÏÇÜØÃÓÇÔÙÎÝßÍÑØÇÚ×ÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔ
ÚÎÔÖÇØÕÊÏÑÂÖËØÏÌÕØ¦ÚÎÝÍÆØÜ
ÇÖÄÚÕÑÁÔÚØÕËÔÄÝÇÔËÐËØËÆÔÎÚÕß
ÇÑÄÓÎËÇßÚÕÆÔÔÕ×ÑßØÃÜÝÚÇ
ËÐÂÝ!ÐËØËÈËÈÇÃÜÝÖÕÒÆÑÇÒ¦ÄÚÏÓËÚÕÔËÇßÚÄÚÎÝÂÚÇÔÖÕß
ËÖÏÛßÓÕÆÙËÑÇÚ¦È¦ÛÕÝÔÇÙßÔÕÓÏÒÂÙËÏÄÓÜÝÎÌÜÔÂÚÎÝÁÈÍÇÏÔË
ÚÄÙÕÙÏÍÇÔÂÑÏÂÚÇÔÚÄÙÕÇÊÆÔÇÓÎ
ÎÇÑÕÂÚÎÝÖÕßÞØËÏÇàÄÚÇÔÚÎÊÏÇÓËÙÕÒ¦ÈÎÙÎËÔÄÝ¦ÒÒÕßÇÑÄÓÇ
ÑÏÇÔÇßÚÄÝÕ¦ÒÒÕÝËÒ¦ÞÏÙÚÇÇÖËÃÞËÇÖÄÚÕÔÇÚÎÝËÃÔÇÏÖÇÔÚËÒ×Ý
¦ÍÔÜÙÚÕÝ®

Η τέχνη του συγγραφέα
©¦ÓÏÕßËÒ¡ÖÁÑËÚÖÕßÂÚÇÔ
ÊÁÑÇËÚ×ÔÄÚÇÔÖÁÛÇÔËÕ²ÁÔØÏ
¬àÁÏÓÝÐÁØÕßÓËÄÚÏËÃÞËÑÇÚ¦ÔÕß

ÓÏÇÚÁÞÔÎÖÕßÊËÔÓÔÎÙÏÑÇÑËÃÍÏÇ
ÚÎÔÇÔßÖÁØÈÒÎÚÎÁÔÊËÏ¦ÚÎÝÑÇÏ
ÖÕßËÃÔÇÏÖÕÒÆßÖËØÂÌÇÔÎÍÏÇÚÎ
ÌÇØÙÕÑÜÓÜÊÃÇÚÕßÔÇÊÃÔËÏÑÇÏÔÇ
ÖÇÃØÔËÏ®ÚÁÞÔÎÚÕß¬àÜÔ¡Ö¦ÔÈÏÒÙßÔÏÙÚ¦ËÖÏÈËÈÇÃÜÙÎÇßÚÂÝ
ÇÑØÏÈ×ÝÚÎÝÊËÆÚËØÎÝÖØÕÕÖÚÏÑÂÝ
ÔÕÒÃÍÕÏÝ!ÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕßËÃÔÇÏÁÔÇÝ
¦ÒÒÕÝÎÓÏ²ÁÔØÏ¬àÁÏÓÝÕÕÖÕÃÕÝ
ÕßÊÄÒÜÝÊÏÙÚ¦àËÏÔÇßÖÇÍÕØËÆÙËÏ
ÚÎÙßÔÁÞËÏÇÚÕßÙÎÓÇÊÏÇÑÕÆËÑËÃÔÕßÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÕÝÓËÚÃÚÒÕ¬Õ
ÖÕØÚØÁÚÕÓÏÇÝÑßØÃÇÝ®ÖÕßÁÍØÇÉËÕÑ¦ÖÕÚËßÖ¦ØÐÇÝ²ÁÔØÏ¬àÁÏÓÝ
©ÑÇÛÄÒÇÇÒÎÛÏÔÄÝ
ÖÄÚÕÖÇÏÞÔÃÊÏÇßÚÄÈÍÇÃÔËÏ
ÖØÜÚÃÙÚÜÝ ÑËØÊÏÙÓÁÔÕÝ Õ ÖÇÔÕÆØÍÕÝÕÍÕÔÏÊÏÇÑ¦ÖØÜÚËáÑÄÝ
ØÒÇÔÊÄÝÊÎÓÏÕßØÍÄÝÚÕßßÖËØËßØßÍ×ÔÏÕßÒÄÍÕß©ÏÌØ¦ÙËÏÝÚÕß

ÙßÔÏÙÚÕÆÔÄÔÚÜÝÇÓËÃÜÚÕÍÒÁÔÚÏ
ÙÎÓÇÙÏ×ÔÙÚÜËÐÄÔßÞÕÝÚÇËÐÂÝ
ÞÜØÃÇ!ÇÔÌÃÒËØÍÕÑÕÚÙÆÌÏBÎÑÄÓÏÙÙÇ¬àÁÓÏÔÏDÞÕØÕÖÎÊÕÆÙËËÊ×ÑÏ
ËÑËÃÙÚÇÞÇÓÄÑÒÇÊÇÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝ
ÖÇØÇÓËØÃàÕÔÚÇÝÖËÙÓÁÔÇÑÒÇØ¦ÑÏÇÑÇÏØÇÓÌÃàÕÔÚÇÝÔËÑØ¦ÌÆÒÒÇ
¶ÇØÑËÚ¦ÇÖ»ÚÇÕÖÕÃÇÂÚÇÔÖËÙÓÁÔÇÌÆÒÒÇÙßÑÂÝ¶ÍÏÇÔÇÙÑÇÒÃÙËÏ
ÚÕÍÄÔÏÓÕÓÇßØÄÞÜÓÇÇÖÄÑ¦ÚÜ
ÑÇÏÔÇÚÙÏÓÖÕÒÕÍÂÙËÏÄÖÕÏÇÈØ×ÙÏÓÎÓÖÕßÑÏ¦ÓÖÕØËÃÔÇÑØßÈÄÚÇÔ
ËÑËÃ® ÇÏ!ØÏÔÑÇÒ¦ÑÇÒ¦ÊÏËØÜÚÎÛËÃÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎÂØÛËÖËÚ×ÔÚÇÝ
ÓËÚÎÔ¦ÍØÏÇÙÈËÒÚ¦ÊÇÚÕßÍÒ¦ØÕß
ÖÕßÞßÓ¦ËÏÙÚÎÒËÃÇÚÕß®ÑÇÛÄÒÇÁÓÖËÏØÎÓËÚÇÌØ¦ÙÚØÏÇÇÖÁÊÜÙËÓËËÓÌÇÔÂ¦ÔËÙÎÑÏ¦ÒÒÎÚÄÙÎÙßÔÁÖËÏÇÚÄÙÕÚÕÖÔËÆÓÇÄÙÕ
ÑÇÏÚÕÍØ¦ÓÓÇÚÕßÖØÜÚÕÚÆÖÕß
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Τι έχασε,
τι κέρδισε
ο πολιτισμός
από την κρίση
Απολογισμός της δεκαετίας 2010-2019

ËÐÇÑÚÏÔ×ÔËÚÇÏËÒËÆÛËØÇÑÇÏÙË
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ÞØÄÔÏÇ¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÚÃÛËÚÇÏ
Ö¦ÔÚÕÚËÁÔÇËØ×ÚÎÓÇ! ÇÏÚ×ØÇ
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ÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß»"ÒÒÕÏÒÁÔËÔÇÏ
¦ÒÒÕÏÒÁÔËÄÞÏÏÇÚÕßÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚßÖÕÒ¦ÚØËÝÚÕßÞØÄÔÕßÛÇ
ËÑÖÁÙËÏÎÊËÑÇËÚÃÇÓËÃÝÇÖÄ
ÚÎÔÖÒËßØ¦ÓÇÝÇÖÕÌÇÙÃÙÇÓË
ÔÇÑ¦ÔÕßÓËÌÁÚÕÝÁÔÇÔÇÖÕÒÕÍÏÙÓÄÍÏÇÚÎÊËÑÇËÚÃÇ 
ÖÕßÂÚÇÔÈÁÈÇÏÇÎÖËØÃÕÊÕÝÚÎÝ
ÑØÃÙÎÝÒÒ¦ÄÞÏÓÄÔÕÔ¬ÕÇÌÏÁØÜÓÇÊËÔÖËØÏÕØÃàËÚÇÏÓÕÔ¦ÞÇ
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Νέα λέξη η «συνέργεια»

Ανέλαβαν ρόλους που δεν μπορούσε να παίξει η πολιτεία

Η δεκαετία ÖÕßÖÁØÇÙËÖØÕÙÁÛËÙË
ÓÏÇÒÁÐÎÙÚÕÒËÐÏÒÄÍÏÕÚÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆ!ÚÎÙßÔÁØÍËÏÇ®ÂÙßÔÁØÍÏÇ®
©ÄØÕÝÖÕßÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÕÓÄÔÕÔÙÚÎÔËÖÏÙÚÂÓÎ
ÍÏÇÔÇÊÎÒ×ÙËÏÚÎÙßÔÊßÇÙÓÁÔÎ
ÊØ¦ÙÎÊÆÕÖÇØÇÍÄÔÚÜÔÑÇÏÙÚÇ
ÔÕÓÏÑ¦ÍÏÇÇßÚÕÆÝÖÕßÖÇØËÃÞÇÔÈÕÂÛËÏÇÙÚÎÔÚÁÒËÙÎÓÏÇÝÇÐÏÄÖÕÏÔÎÝ
ÖØ¦ÐÎÝÇÔÚÏÑÇÚÁÙÚÎÙËÇÖÕÒÆÚÜÝ
ÚÎÒÁÐÎÙßÔËØÍÇÙÃÇ®¡¦ÒÒÕÔÕ
ÑÇÚ¦Ñ¦ÖÕÏÕÔÚØÄÖÕÔËÕÒÕÍÏÙÓÄÝ
ÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑËÍÏÇÔÇÚÕÔÃÙËÏÓÏÇ
ÔÁÇÙÚ¦ÙÎÙÚÕÔÞ×ØÕÚÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆ!ÚÏÝÙßÔËØÍÇÙÃËÝÙßÓÖÇØÇÍÜÍÁÝÑÕÏÔÁÝÊØ¦ÙËÏÝÑÇÏÇÔÚÇÒÒÇÍÁÝ
ÓËÚÇÐÆÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑ×ÔÌÕØÁÜÔÕØ-

Θα μπορούσε ÔÇÕÔÕÓÇÙÚËÃÑÇÏÎ
ÊËÑÇËÚÃÇÖÕßÚÇÏÊÏÜÚÏÑ¦ÏÊØÆÓÇÚÇÑÇÏÕØÍÇÔÏÙÓÕÃÖÂØÇÔÙÚÇÞÁØÏÇÚÕßÝÚÕàÂÚÎÓÇÚÕßÙÆÍÞØÕÔÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆ¶ÚÎÔ
ËÔÃÙÞßÙÎÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÎÔÖØÕÈÕÒÂÚÕßÊÏËÛÔ×Ý¶ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÙÚÎÔÛÂÔÇÚÙÏÑÇÒÆÌÛÎÑËÇÖÄÚÎÓÃÇÖÒËßØ¦ÎÇÊßÔÇÓÃÇ
ÚÎÝÖÕÒÏÚËÃÇÝÔÇÖÇÃÐËÏÚÕÔÊÏÑÄÚÎÝ
ØÄÒÕÜÝÛÇ×ÌËÏÒË¶ÚÄÙÕÎÛÔÏÑÂÏÔÇÑÕÛÂÑÎÄÙÕÑÇÏÚÕÛÔÏÑÄ
¡ÕßÙËÃÕÆÍÞØÕÔÎÝ¬ÁÞÔÎÝÖÇØÇÓÁÔÕßÔÑÒËÏÙÚ¦ÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎ
ÊÄÛÎÑËÎËßÑÇÏØÃÇÙËÛËÙÓÕÆÝÔÇ
ÊËÃÐÕßÔÚÎÊßÔÇÓÏÑÂÚÕßÝ¶ÄÖÜÝ
ÁÍÏÔËÓËÚÎÔÛÔÏÑÂßØÏÑÂÑÎÔÂ

SHUTTERSTOCK

ΜΑΡΩ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

ÓËÚ¦ÚÎÓËÚÇÌÕØ¦ÚÎÝÙÚÕ §
ÇØ¦ÒÒÎÒÇËÔÏÙÞÆÛÎÑËÎËÍÞ×ØÏÇ
ÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÖÇØÇÍÜÍÂÓËÊÜØËÁÝÞÕØÎÍÃËÝÑÇÏÇÔÇÛÁÙËÏÝ¬ÁÒÕÝ
ÓÁÙÜÓËÚÇÑÒÂÙËÜÔÓÖÕØÁÙÇÓË
ÔÇÍÔÜØÃÙÕßÓËÚÕÁØÍÕÙÎÓÇÔÚÏÑ×ÔÊÏËÛÔ×ÔÑÇÒÒÏÚËÞÔ×ÔÞÜØÃÝ
ÔÇÌÆÍÕßÓËÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ
Ø×ÚÕÚÕÊØßÓÇ¥Ô¦ÙÎÙÚÏÝ
ÇØÞÁÝÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÙßÔÁÈÇÒËÙË
ÇßÚÂÚÎÊÎÓÏÕßØÍÏÑÂÇÔÇÍÁÔÔÎÙÎ®
ÖØÕÙÌÁØÕÔÚÇÝÙÚÎÔÖØÜÚËÆÕßÙÇ
ÓÏÇÚÁÍÎ®ÍØÇÓÓ¦ÚÜÔÑÇÏÚËÞÔ×Ô
¶ÄÖÜÝ¦ÒÒÜÙÚËÕÔÕÓÇàÄÚÇÔÚÄÚË
ÚÙÏÎÖÄÒÎÇÖÁÑÚÎÙËÁÔÇÇÑÄÓÎ¶
ÓËÚ¦ÚÕ¡ÁÍÇØÕ¶ÙÆÍÞØÕÔÕÛÁÇÚØÕ
ÄÖËØÇÝÓËÍ¦ÒÎÝÞÜØÎÚÏÑÄÚÎÚÇÝÑÇÏ

ÎÒËÜÌÄØÕÝßÍÍØÕÆËÊØÇÏ×ÛÎÑËÜÝ
ÖËØÏÕÞÂÓËÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÂÖÇØÕßÙÃÇ
ÙÚÎÙÆÍÞØÕÔÎÇÙÚÏÑÂÙÑÎÔÕÍØÇÌÃÇ
Þ¦ØÎÙËÁÔÇÊÎÓÄÙÏÕÑÚÃØÏÕÖÕßÎ
ÇÌÇÏØËÚÏÑÂÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÚÕßÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÊËÔÓËÏ×ÔËÏÊÏÄÒÕßÚÕÔÓÔÎÓËÏÇÑÄÚÕßÞÇØÇÑÚÂØÇ
¬Õ §ÕÒÕÑÒÎØ×ÛÎÑËÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÏÑ¦ÚÕÑÇÏÖÇØÇÊÄÛÎÑËÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÑÕÏÔÜÔÃÇÚÕ
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ÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙËËÖÃÙÎÝÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÂÔÁÜÔËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÜÔÍÏÇ
ÚÎÔÑÇÏÚÎÔÑÇÏÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÓËÚÕ §ÊÏÇÓÄØÌÜÙËÁÔÇ
ÔÁÕÚÄÖÕÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆ¶ÜÝÖØÕÝÚÎ
ÓÕØÌÂÑÇÏÚÕÖËØÏËÞÄÓËÔÕ¬ÕÃÊÏÕ

ÚÕÑÚÃØÏÕÇÖÕÚËÒËÃÚÕÔËÄÚËØÕÑÇÏ
ÖÏÕÏÙÞßØÄÚÕÖÄÙÎÓÕÚÎÝÖØÜÚËÆÕßÙÇÝÙÚÕÖÇØÇÒÏÇÑÄÓÁÚÜÖÕÓË
ÚÎÔÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂßÖÕÍØÇÌÂÚÕß
ªÁÔÚÙÕÏ¦ÔÕ
ÔÚÕÔÕÇÖÕÚÆÖÜÓÇÙÚÏÝËÐËÒÃÐËÏÝÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝËÃÞËÑÇÏÕÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÄÝÕØÍÇÔÏÙÓÄÝ§©§ÖÕß
ÞØÎÓÇÚÕÊÕÚËÃÚÇÏÇÖÄÚÕÔÙßÒÒÁÑÚÎ
ÎÓÂÚØÎÇÙÑÇÒÄÖÕßÒÕ©ÏÊØ¦ÙËÏÝÚÕßÓËÑËÔÚØÏÑÄ¦ÐÕÔÇÚÎÙÆÍÞØÕÔÎÚÁÞÔÎÓÖÂÑÇÔÙÚÎàÜÂÓÇÝ
ÚÕÑÇÏÎÌÏÒÕÙÕÌÃÇÚÕßÍÏÇ
ÊÏ¦ÊØÇÙÎÑÇÏÖÇØÁÓÈÇÙÎÙÚÕÇÙÚÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÖÁÚßÞËÙßÞÔ¦ÚÎÔ
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Μ.Β.

SHUTTERSTOCK

ÍÇÔÏÙÓ×ÔÛËÙÓ×ÔÏÊØßÓ¦ÚÜÔÑÇÏ
ÚÎÊÏ¦ÞßÙÂÚÕßÝÓÁÙÇÙÚÎÔÖÄÒÎ
¬ÇÁÜÝÖØÄÙÌÇÚÇÇßÙÚÎØ¦®ÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑ¦ÓÕßÙËÃÇ¦ÔÕÏÐÇÔÙÚÎ
ÙÆÍÞØÕÔÎÚÁÞÔÎÑÇÏÚÕÛÁÇÚØÕÚÕ
ÃÊÏÕÙßÔÁÈÎÓËÚÕßÝÊÂÓÕßÝÑÇÏÚÇ
ÙÞÕÒËÃÇÚÇÒÏÓ¦ÔÏÇÚÇÑÒËÏÙÚ¦ÇÖÄ
ÑÇÏØÄÑÚÃØÏÇÚÎÝÖÄÒÎÝÖÄÇßÚÂ
ÚÎÙßÔËØÍÇÚÏÑÂÊÏ¦ÛËÙÎÓËÚÇÐÆ
ÇÔÄÓÕÏÜÔÖØÕÁÑßÉËÓÃÇÇÑÄÓÎ
ÒÁÐÎÖÕßÖØÕÞÜØ¦ÊßÔÇÚ¦ÙÚÎÔÁÇ
ÊËÑÇËÚÃÇ!ÕÊÎÓÏÕßØÍÏÑÄÝÊÏ¦ÒÕÍÕÝ®ÖÕßÖËØÏÍØ¦ÌËÏÚÎÙßÔÆÖÇØÐÎ
ÚÕßÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝÓËÚÕÖÇØÄÔÙÚÎÔ
ÚÁÞÔÎÓËÚÎÔËÒÖÃÊÇÔÇÊÕÛËÃÔÁÕ
ÔÄÎÓÇÑÇÏÖËØÏËÞÄÓËÔÕÙÚÕÓÁÒÒÕÔ

ΒΙΒΛΙΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΘΕΑΤΡΟ

Τα θετικά, τα αρνητικά,
το άγραφο ακόμη κεφάλαιο...

Η 4η Βιομηχανική
Επανάσταση είναι ήδη... viral

Ασκήσεις ισορροπίας σε μία
διαρκώς μεγεθυνόμενη σκηνή

Το κλείσιμο ÚÕßÛÔÏÑÕÆ ÁÔÚØÕß
ÏÈÒÃÕßÑÇÏÎÑÇÚ¦ØÍÎÙÎÚÎÝËÔÏÇÃÇÝÚÏÓÂÝÂÚÇÔÕÏÊÆÕÖÒÎÍÁÝÖÕß
ÑÇÛÄØÏÙÇÔÚÎÊËÑÇËÚÃÇÍÏÇÚÕÈÏÈÒÃÕ©ËÔÛÕßÙÏÇÙÓÄÝÍÏÇÚÕÊÏÂÍÎÓÇÑÇÏÎËÓÌ¦ÔÏÙÎÔÁÜÔÚÇÒÇÔÚÕÆÞÜÔÙßÍÍØÇÌÁÜÔËÃÔÇÏÎ
ÊËÆÚËØÎÇÔ¦ÍÔÜÙÎÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔËÚ×ÔÖÇØÕßÙÃÇÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÈÏÈÒÃÕßÙËÊÏËÛÔËÃÝËÑÛÁÙËÏÝ
ÎÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎÚÎÝÏËÛÔÕÆÝÑÛÁÙËÜÝËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝÚÇ ØÇÚÏÑ¦
ØÇÈËÃÇËÓÌ¦ÔÏÙÇÔÇØØßÛÓÃËÝ
ÖÕßÚÏÝËÃÊÇÓËÔÇÊÏÕØÛ×ÔÕÔÚÇÏ
ÙÚÇÊÏÇÑ¦ËÔÏÇÃÇÚÏÓÂÛËÙÓÕÛËÚÂÛÎÑËËÑÔÁÕßÇÒÒ¦ÕÏËÐÇÍÍËÒÃËÝÍÏÇÁÔÇÔÁÕ ÖÇØÇÖÁÓÌÛÎÑÇÔÙÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝÑÇÒÁÔÊËÝ
ÒÒÇÐÇÔËÖÃÙÎÝÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÚÎÝ
ËÖÏÚßÞÃÇÝ¬ÕÓÖËÙÚÙÁÒËØÑÇÚÁÈÎÑË®ÙÚÏÝÇÔÚÃÚßÖÇÓËÏ×ÛÎÑÇÔÚÇÚÏØ¦àÎËÑÚÆÖÜÙÎ
ÓËÚÇÌÁØÛÎÑËÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ©Ï
ÓËÚÇÍØÇÌÁÝ®ÒÏÍÄÙÚËÉÇÔÓËÏ×ÛÎÑÇÔÚÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÚÜÔÙßÍÍØÇÌÁÜÔÕÏËÖÏÓËÒÎÚÁÝÁÍÏÔÇÔËÃÊÕÝÖØÕÝËÐÇÌ¦ÔÏÙÎ ØÇÚÇÏ¦ÑÇÏ
ÏÙÚÕØÏÑ¦ÈÏÈÒÏÕÖÜÒËÃÇÁÑÒËÏÙÇÔ
ÚÇÈÏÈÒÏÕÖÜÒËÃÇÚÎÝËØÏÌÁØËÏÇÝ
ÚÇUVUMPJ[PVUÊËÔÓËÚØÕÆÙÇÔÖÇ-

«Hello Siri». ¬ÎÊËÑÇËÚÃÇÖÕßÓÇÝ
ÖÁØÇÙËÂÓÇÙÚÇÔÖÏÕÙßÔÊËÊËÓÁÔÕÏ®ÇÖÄÖÕÚÁËÃÚËÓËÚÇÐÆÓÇÝÂ
ÓËÚÏÝÙßÙÑËßÁÝÓÇÝÎÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÁÞËÏÂÊÎÐËÑÏÔÂÙËÏÙÆÔÊËÙÎÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕ
ÁÍÏÔËÍØÂÍÕØÎÌÛÎÔÂÄÞÏÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÊÜØË¦ÔÙËÖÕÒÒÕÆÝÞ×ØÕßÝÑÇÏÖÒÇÚËÃËÝÚÇÁÐßÖÔÇÑÏÔÎÚ¦ÚÎÒÁÌÜÔÇÓÖÂÑÇÔÙÚÇÞÁØÏÇ
ÓËÍ¦ÒÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏÓÏÑØ×Ô
¬ÕÏÇÊÃÑÚßÕÁÍÏÔËÍÏÇÚÕßÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÙßÔ×ÔßÓÕÚÜÔHWWZ
ÑÇÏÚÜÔZVJPHSTLKPH©ÏÚÕÃÞÕÏ
ÍÁÓÏÙÇÔÓËËÏÑÄÔËÝÑßØÃÜÝÚÕß
ËÇßÚÕÆÓÇÝËÔ×Ñ¦ÛËÙÎÓÇÔÚÏÑÂ
ÙÚÏÍÓÂÚÎÝàÜÂÝÇÖÄÚÎÍÁÔÔÎÙÎ
ÁÜÝÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÇÖÕÚßÖ×ÛÎÑËÙË
ÁÔÇÊÎÓÄÙÏÕÎÓËØÕÒÄÍÏÕÍËÓ¦ÚÕ
ÇÖÄËÏÑÕÔÃÊÏÇÓËÞÇÓÄÍËÒÇÂÒßÍÓÕÆÝ©ÏÍÔ×ÓËÝÇÖÁÑÚÎÙÇÔÇÐÃÇ
ÂÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÁÚÙÏÖÏÙÚÁÉÇÓËÑÇÏ
ÐËÑÃÔÎÙÇÔÕÏÖÄÒËÓÕÏÚÜÔÙÄÙÏÇÒÓËÊÏÞÇÙÓÕÆÝÑÇÏÕØÍÏÙÓÁÔËÝ
ÇÔÇØÚÂÙËÏÝ¬ÇÓÁÙÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝ
ÊÏÑÚÆÜÙÎÝÁÍÏÔÇÔËØÍÇÒËÃÕÖÕÒÏÚÏÑÂÝÖØÕÖÇÍ¦ÔÊÇÝÑÇÏMHRLUL^Z
ÖÁØÇÙÓÇÍÏÇÑÎØÆÍÓÇÚÇÓÃÙÕßÝ
ÖÇØÁÇÙËÓÕÔÇÞÏÑÕÆÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ
©ËÛÏÙÓÄÝÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕËÖÃÙÎÓÎ

Η ποικιλία ÑÇÏÎÖÕÙÄÚÎÚÇÙÚÕÛÁÇÚØÕÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÙßÔßÖÂØÞÇÔ
ÙÚÎÙÑÎÔÂÓËÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÇÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÑÇÏÚÇÑÕßÙÚÕÆÓÏÇÇÖÄÚÕ
ÙÖÃÚÏÑØÃÙÎÑÇÏÎÑÇÚ¦ØØËßÙÎ
ÚÎÝÚÎÒËÄØÇÙÎÝÙßÓÖÃËÙÇÔÇÑÄÓÎ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÏÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÇÖÕÒÇÈÁÝÑÇÏÚÏÝËØÍÇÙÏÇÑÁÝÙßÔÛÂÑËÝ
ÑßØÃÜÝÙÚÕËÒËÆÛËØÕÛÁÇÚØÕ ÇÑÕÖÒÎØÜÓÁÔÕÏÓËÒÏÍÕÙÚÁÝÙßÔÂÛÜÝÇÖÒÂØÜÚËÝÖØÄÈËÝÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙËÊÆÕÂÚØËÏÝÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÚÎÔ
ÃÊÏÇËÈÊÕÓ¦ÊÇÑÇÏÙËÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦
ÛÁÇÚØÇÕÏÎÛÕÖÕÏÕÃÁÓÕÏÇàÇÔÇßÚÂÚÎÊËÑÇËÚÃÇÓËÇÑØÕÈ¦ÚËÝÖÕß
ÖØÕÙÖÇÛÕÆÙÇÔÔÇÏÙÕØØÕÖÂÙÕßÔ
ÙËÓÏÇÇÚËÒËÃÜÚÎÙÑÎÔÂ¬ÕÄÔÕÓÇ
ÚÕßÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÂÚÇÔÚÕÃÊÏÕÓË
ËÑËÃÔÕÚÕßÙÑÎÔÕÛÁÚÎÂÑÇÏÚÕß
ÓËÚÇÌØÇÙÚÂËÃÊÇÓËÊÏÇÙÑËßÁÝÍÏÇ
ÊÆÕÂÚØÃÇÖØÄÙÜÖÇÓÕÔÕÒÄÍÕßÝ
ÙÑÎÔÁÝÞÜØÃÝÙÑÎÔÏÑ¦
ÇØ¦ÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎÕÏ
ÛËÇÚØÏÑÁÝÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÚÎÝÖØÜÚËÆÕßÙÇÝÇßÐÂÛÎÑÇÔÓÁÙÇÙÚÇ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇÊÁÑÇÞØÄÔÏÇÐËÖËØÔ×ÔÚÇÝÁÜÝÑÇÏÚÏÝËÚÎÙÃÜÝ
¡ÖÇØÑÇÏÑÇÌÁÇÖÁÑÚÎÙÇÔÚÎÊÏÑÂÚÕßÝÛËÇÚØÏÑÂÙÑÎÔÂßÖÄÍËÏÇ
ÁÈÇÒÇÔÌ×ÚÇÑÇÏÙÂÑÜÙÇÔÇßÒÇÃÇ

Ø¦ËÒ¦ÞÏÙÚÇÇÔÚÃÚßÖÇ©ÏÓËÍ¦ÒËÝ
ÇÒßÙÃÊËÝÞÚÆÖÎÙÇÔÚÏÝÚÏÓÁÝÑÇÏ
ËÖÏÑØ¦ÚÎÙÇÔÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÓÌÇÔÃÙÚÎÑËÚÕÌÇÏÔÄÓËÔÕÚÎÝÇßÚÕÁÑÊÕÙÎÝËÔ×ÚÕÎÒËÑÚØÕÔÏÑÄÈÏÈÒÃÕÕÓÖÇÓÖÕÆÒÇÝ®ÚÕßÞ×ØÕß
ÍÏÇÞØÄÔÏÇÇÖÕÊËÃÞÛÎÑËÇÖÒ×Ý
ÇÑÄÓÎÁÔÇÛÁÓÇÙßàÂÚÎÙÎÝÓÌÇÔÃÙÚÎÑÇÔÄÓÜÝÔÁÕÏÇÔËÐ¦ØÚÎÚÕÏ
ËÑÊÕÚÏÑÕÃÕÃÑÕÏÕÏËÑÊÄÙËÏÝÁÍÏÔÇÔ
ÖÏÕÖÕÏÕÚÏÑÁÝÓËÑÇÒÆÚËØÕÞÇØÚÃ
ÑÇÏËÐ×ÌßÒÒÇÕÏÒÁÙÞËÝÇÔ¦ÍÔÜÙÎÝÂØÛÇÔÐÇÔ¦ÙÚÕÖØÕÙÑÂÔÏÕ©Ï
ÊÎÓÄÙÏËÝÈÏÈÒÏÕÛÂÑËÝÚÎÝÁØÕÏÇÝÑÇÏÚÎÝ Õà¦ÔÎÝÁÒÇÓÉÇÔÑÇÏ
ÖØÁÖËÏÔÇÍÃÔÕßÔÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÍÏÇ
ÚÕßÝßÖÄÒÕÏÖÕßÝÛÂÔÇÁÍÏÔË
ÍÏÇÓÏÇÞØÕÔÏ¦ËßØÜÖÇáÑÂÖØÜÚËÆÕßÙÇÚÕßÈÏÈÒÃÕßÓËÖÕÒÒÁÝ
ËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÑÇÏÊØ¦ÙËÏÝ©ÇÔÚÃÑÚßÖÕÝÄÓÜÝÊËÔÓËÚØÂÛÎÑËÑÇÏ
ÎÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦ÚÎÝÊËÔÁÍÏÔËÞËÏØÕÖÏÇÙÚÂÇÔ¦ÍÑÎÍÏÇÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÙÆÔÊËÙÎÚÎÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÑÇÏÚÕß
ÈÏÈÒÃÕßÓËÚÕßÝÓÏÑØÕÆÝÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝÓÁÙÜÚÕßÙÞÕÒËÃÕßÑÇÏÚÜÔ
ÈÏÈÒÏÕÛÎÑ×ÔÖÇØÇÓÁÔËÏÃÔÇÏÁÔÇ
ÑËÌ¦ÒÇÏÕÖÕßÇÑÄÓÎÊËÔÁÞËÏÐËÑÏÔÂÙËÏÔÇÍØ¦ÌËÚÇÏ
ΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ÔÄÙÕÝÑÇÏÚÕJ`ILYI\SS`PUNÓÖÂÑËÙÚÕÔÚÏÈ¦ÔÏÚÕßÉßÞÕÒÄÍÕß
¬ÇÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÊËÊÕÓÁÔÇÁÍÏÔÇÔÕÔÁÕÝÞØßÙÄÝÇÍÕØ¦ÙÚÎÑÇÔÑÇÏÖÕßÒÂÛÎÑÇÔÞ¦ÛÎÑÇÔ
ÂÊÏÁØØËßÙÇÔÞËÏØÇÍÜÍÂÛÎÑÇÔ
ÐÁÙÖÇÙÇÔÙÑ¦ÔÊÇÒÇÑÇÏÍËÔÔÂÛÎÑËÎÑÇÞßÖÕÉÃÇÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕßÝ
ÓËÍ¦ÒÕßÝÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÕÆÝÑÕÒÕÙÙÕÆÝÖÕßÙßÔÂÛÜÝÊËÔÖÒÎØ×ÔÕßÔÚÕßÝÌÄØÕßÝÚÕßÝ
©ÏÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÚÁÝÁÍÏÔÇÔÕÏ
ÔÁÕÏÛËÕÃÑÇÏÓÃÒÎÙÇÔÚÎÍÒ×ÙÙÇ
ÚÎÝÚËÞÔÎÚÂÝÔÕÎÓÕÙÆÔÎÝÑÇÔÇÔÚÎàÜÂÓÇÝÖÏÕËÆÑÕÒÎ¦ÔÕÏÐÇÔÔÁÕßÝÕØÃàÕÔÚËÝÙÚÎÔÏÇÚØÏÑÂ
ÙÚÎÈÏÕÒÕÍÃÇÇÑÄÓÎÑÇÏÙÚÎÍËÜØÍÃÇßàÎÚÂÙÇÓËÍÏÇÚÕIP[JVPU
ÑÇÏÚÕISVJRJOHPUÎÙÆÔÊËÙÎ®
ÈÕÂÛÎÙËÚÎÓÇàÏÑÄÚÎÚÇÇÔÇÖÚÆÞÛÎÑÇÔÑÏÔÂÓÇÚÇÕØÍÇÔ×ÛÎÑÇÔ
ÊÏÇÊÎÒ×ÙËÏÝÚÕ TL[VVËÐÇÖÒ×ÛÎÑËÚÇÞÆÚÇÚÇÎÑÇÚÇÖ¦ÚÎÙÎ
ÚÜÔÇÔÛØÜÖÃÔÜÔÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔ
ÎÑÇÑÕÖÕÃÎÙÎà×ÜÔÚÕÒÏ×ÙÏÓÕÚÜÔÖ¦ÍÜÔÂÚÇÔÖ¦ÔÚÇÁÔÇ
ÈÃÔÚËÕÓÇÑØÏ¦ÕÒÒ¦ÇÖÄÇßÚ¦
ÄÓÜÝÚÇÐËÞ¦ÙÇÓËÓËÑ¦ÚÏ¦ÒÒÕ
ÖÕßÁÍÏÔË]PYHS
Σ.Ι.

ÖÇÒÏÁÝÇÖÕÛÂÑËÝÑÇÏËØÍÕÙÚ¦ÙÏÇ
ÁÍÏÔÇÔÖÕÒßÞ×ØÕÏÑÇÏÌÏÒÕÐÁÔÎÙÇÔÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÇÒÒ¦ÑÇÏÓÕßÙÏÑÁÝÈØÇÊÏÁÝÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÞÜØÃÝ
ÛÁØÓÇÔÙÎÄÓÜÝÑÇÏÍÏÇÑÕÏÔÄÒÃÍÜÔÊËÑ¦ÊÜÔÇÚÄÓÜÔ
©ÖËÏØÇÓÇÚÏÙÓÄÝÖËØÏÕØÃÙÚÎÑË
ÎÓËÚÇÌÕØ¦ÒÕÍÕÚËÞÔÏÑ×ÔÁØÍÜÔ
ÙÚÎÙÑÎÔÂÁÍÏÔËÑÇÔÄÔÇÝËÔ×ÄÙÕ
È¦ÛÇÏÔËÎÑØÃÙÎÚÇÁØÍÇÁÍÏÔÇÔ
ÖÏÕÖÕÒÏÚÏÑ¦ÚÕÑÕÏÔÄÊÏÞÇàÄÚÇÔ
ÑÇÏÖØÕÑÇÒÕÆÙËÇÑÄÓÎÑÇÏÚÕÑÇÚÁÈÇÙÓÇÖÇØÇÙÚ¦ÙËÜÔ
¬Ç ÊÏÇÓ¦ÔÚÏÇ ÁÒÇÓÉÇÔ ÇÒÒ¦ÂÚÇÔÖÏÕÊÆÙÑÕÒÎÎËÐÄØßÐÂ
ÚÕßÝ©ÏÔÁÕÏÚÇÒÇÔÚÕÆÞÕÏÁÓÕÏÇàÇÔÚÇÍÓÁÔÕÏÙÚÕÁØÍÕÚÕßÝÑÇÏÐËÞ×ØÏÙÇÔ¬ÇÛÁÇÚØÇÇÔÇàÂÚÎÙÇÔ
ÞÕØÎÍÃËÝÑÇÏÕÏÞÕØÎÍÕÃÇÔÚÇÖÕÑØÃÛÎÑÇÔ©ÏÛËÇÚØÏÑÁÝËÖÏÞÕØÎÍÂÙËÏÝÑÄÖÎÑÇÔÙÚÎÔÇØÞÂÑÇÏ
ËÖÇÔÂÒÛÇÔÇØÍÄÚËØÇÓËÓËÏÑÚÁÝ
ÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝ¬ÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÚÜÔ
ÑØÇÚÏÑ×ÔÛË¦ÚØÜÔÙßÓÓÇàËÆÚÎÑÇÔ²¦ØÎÙËÏÊØÆÓÇÚÇÑÇÏÌËÙÚÏÈ¦ÒÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÑÕÏÔÄÙßÔÁÞÏÙË
ÔÇÈÒÁÖËÏÓËÍ¦ÒÕßÝÐÁÔÕßÝÊÎÓÏÕßØÍÕÆÝËÔ×ÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÛÁÇÚØÕ
ÚÇÐÃÊËÉËÖÁØÇÇÖÄÚÕÔÚÒÇÔÚÏÑÄ
Σ.Ι.
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ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΑΦ Ι Ε Ρ Ω Μ Α

ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΣΥΜΕΛΑ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Tο σύγχρονο «σπίτι»³iØ Ú{~ÊØ{KÜ{ÚÊ~iØ¸¸ÆÆÆ³Ð³Ó³¨(Ü{³{ÐÖÙ¨ÈÐÑ.³ÑÖ¨Ø {Ò¨TØ

ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
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ÓÖÕØËÃÔÇÓÏÒÂÙËÏÑÇÔËÃÝÍÏÇÐËÑ¦ÛÇØÕÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÄØËÆÓÇ
ÂÙÞÕÒÂËÖÏÚßÞÃÇÚÕßÝÑÇÚ¦
ÑÇÔÄÔÇÖÕÏÕÚÏÑÂÑÇÏÄÞÏËÓÖÕØÏÑÂÂØÛËÑÄÔÚØÇÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÓÏàÁØÏÇÖÕßÙÑÁÖÇÙËÑÇÏÚÕ
ÙÏÔËÓ¦ÙÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÎÝÑØÃÙÎÝ
¡ËÞËÏØÄÚËØÎÚÎÊÏËÚÃÇ
ÄÖÕßÚÇËÏÙÏÚÂØÏÇÁÖÏÇÙÇÔ
ÏÙÚÕØÏÑÄÞÇÓÎÒÄÌÚ¦ÔÕÔÚÇÝÓËÚ¦ÈÃÇÝÚÇËÑÇÚÁÚÕÝÚÕËÍÞ×ØÏÕIV_VMMPJLÖÁØÇÙËÖÕÒÆÊÆÙÑÕÒÇÍÏÇÔÇÇÔÇÑ¦ÓÉËÏÑ¦ÖÜÝ
ÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÚØÏËÚÃÇÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÖ¦ÔÜÇÖÄÚÇËÑÇÚËÏÙÏÚÂØÏÇÇØÕÓÕÃÜÝÑÇÏÓËÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝÖÇØÇÍÜÍÁÝÓËÑ¦ÖÕÏËÝ
ËÐÇÏØÁÙËÏÝÄÖÜÝÚÇÔÇÝ¦ÒÒÕÝ
ÑÄÙÓÕÝ®ÑÇÏÔ®ÚÕß²ØÏÙÚÄÌÕØÕßÇÖÇÑÇÒÏ¦ÚÎÚÇÕÖÕÃÇ
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÎÊËÆÚËØÎÑÇÏÚÁÚÇØÚÎÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇÛÁÙÎÓËÚÏÝÖÏÕ
ËÓÖÕØÏÑÁÝÚÇÏÔÃËÝÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝ
ÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝ
ΑΙΜ. Χ.

Οι εξελίξεις ÙÚÕÔÞ×ØÕÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÚÎÒËÄØÇÙÎÝËÃÞÇÔÐËÑÏÔÂÙËÏ
ÂÊÎÇÖÄÚÇÚÁÒÎÚÎÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÝ
ÊËÑÇËÚÃÇÝÓËÚÎÔÖÕÏÄÚÎÚÇÔÇÇÔËÈÇÃÔËÏÑÇÚÇÑÄØßÌÇÜÙÚÄÙÕÎÓËÍ¦ÒÎÁÑØÎÐÎÂØÛËÒÃÍÕÇØÍÄÚËØÇ
ÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÚÎÒËÕÖÚÏÑÁÝÙËÏØÁÝ
ÍßØÏÙÓÁÔËÝÓËÑÇÔÄÔËÝÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßÑÇÚÁÑÒßÙÇÔÚÎÓÏÑØÂÕÛÄÔÎÑÇÏÁÍÏÔÇÔÛÁÓÇÙßàÂÚÎÙÎÝÑ¦ÛË
ÖÇØÁÇÝ ÕØÜÔÃÊÇÚÕßÝÚÕ.HTL
VM;OYVULZ®ÚÕß/)6ÁÔÇÑÇÔÕÔÏÑÄÖÕÖÌÇÏÔÄÓËÔÕÓËËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ
ÖÏÙÚÕÆÝÚÕÕÖÕÃÕÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦
ÙßÔÇÍÜÔÃÙÚÎÑËÙÚÇÃÙÇÚÏÝÖÒÕßÙÏÄÚËØËÝÞÕÒÏÍÕßÔÚÏÇÔÁÝÖÇØÇÍÜÍÁÝÓËÍÇÒÆÚËØÎÓËÚÇÈÕÒÂÚÎÝ
ÊËÑÇËÚÃÇÝÖ¦ÔÚÜÝÂØÛËÇÖÄÓÏÇ
ËÚÇÏØËÃÇÈÃÔÚËÕÑÒÇÓÖÇÒÇÏÄÚËØÇÒÁÍÇÓË!¬ÕÈØ¦ÊßÛÇÊÕÆÓË
ÙËÏØ¦ÂÚÇÏÔÃÇÙÚÕÙÖÃÚÏ®¬×ØÇ
ÒÁÓËÛÇÊÕÆÓË5L[MSP_®ßÚÂÎ
ÇÖÒÂÇÚ¦ÑÇËÓÖËØÏÁÞËÏÓÁÙÇÚÎÝÚÕ
ÓÁÍËÛÕÝÚÎÝËÖÏÚßÞÃÇÝÖÕßÁÞËÏÑÇÚÕØÛ×ÙËÏÎÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÂÖÒÇÚÌÄØÓÇ¶ÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÑÇÏÎ(THaVU¶
ÇÒÒ¦àÕÔÚÇÝÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÚÕÔÞ×ØÕÚÄÙÕÚÎÝÚÎÒËÄØÇÙÎÝÄÙÕÑÇÏ
ÚÕßÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßÖÄÚÕ
ÐËÑÃÔÎÙËÑÇÏÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂÖØÜ-

ÚÄÚßÖÕßßÒÏÑÕÆÓËÚØ×ÔÚÇÝÖÏÇ
ËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÙËÏØÁÝÑÇÏÚÇÏÔÃËÝ
ÚÏÝÕÖÕÃËÝÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÚÇÙÞËÊÄÔËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÚÜÔÙßÔÊØÕÓÎÚ×ÔÚÎÝÇÔ¦ÚÕÔÑÄÙÓÕ¡ËÚÇÐÆÇßÚ×ÔÑÇÏÕÏÒÒÎÔËÝÕÏÕÖÕÃÕÏ
ËÔÚ¦ÞÛÎÑÇÔÙÚÕÔÞ¦ØÚÎ®ÚÕ
ÓËÚÎÔßÖÎØËÙÃÇÔÇÙÎÓËÏ×ÔËÏÓËÍ¦ÒÎËÖÏÚßÞÃÇÑÇÏÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝ
©ÖÜÝËÃÔÇÏÍÔÜÙÚÄÑÇÓÃÇÓËÍ¦ÒÎÇÒÒÇÍÂÊËÔÁØÞËÚÇÏÇÔÇÃÓÇÑÚÇ¬Õ5L[MSP_ÙßÔÁÈÇÒËÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑ¦ÙÚÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÖÄ
ÚÏÝÙÖÕßÊÇÃËÝËÐËÒÃÐËÏÝÙÚÕÔÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÄÞ×ØÕÇØÔÎÚÏÑÁÝ
ÑÇÏÛËÚÏÑÁÝÑÇÏÁÛËÙËÔÁÕßÝÑÇÔÄÔËÝÙÚÕÔÚÎÒËÕÖÚÏÑÄ ËØÊÃàÕÔÚÇÝÙÚÇÊÏÇÑ¦ÚÎÔËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎ
ÙÖÕßÊÇÃÜÔÕÔÕÓ¦ÚÜÔÚÕßÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÕÆÙÏÔËÓ¦ÙÑÎÔÕÛÁÚËÝÎÛÕÖÕÏÕÃÖÇØÇÍÜÍÕÃÙËÔÇØÏÕÍØ¦ÌÕÏ
ÚËÞÔÏÑÕÃÑÕÑÇÒÒ¦ÑÇÏÚÜÔÓËÍ¦ÒÜÔÌËÙÚÏÈ¦ÒÁÞËÏÓÖËÏÖÒÁÕÔÊßÔÇÓÏÑ¦ÑÇÏÙÚÕÑßÔÂÍÏÚÜÔ
ÈØÇÈËÃÜÔ©ÏÊËÓËÍ¦ÒÕÏÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝÚÕß(WWSL;=+PZUL`
Ñ¦ËÓÌÇÔÃÙÚÎÑÇÔÓÄÒÏÝÌÁÚÕÝ
ÑÇÏÁÞÕßÔÇÑÄÓÇÖÕÒÆÁÊÇÌÕÝÔÇ
ÑÇÒÆÉÕßÔ×ÙÚËÔÇÚÕÇÖËÏÒÂÙÕßÔ
ΑΙΜ. Χ.
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500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Της ΜΑΡΙΑΛΕΝΑΣ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΡΙΝΟ

Φώτα από τα βάθη του σκότους

Π

Πώς να φωτίσουμεÐ{ÑÌÜiÐÉÙÑÉ{~Ò×³Ñ«(ØÑÒÉ{Ñ¨Ñ~Ò³Ð{ÑT¨ÑÓÉ{³ÑÑÌÐ{ÑÉÙÈiÙÉ~ÑÉ³ËÑÌ³ÑKÜÓÈÐÉÉÑÑÜÊÉ{Ø×Ñ{ÐÓÈÐÑØÚÈÐËÇÈ³iÙÉ~ÑÉ³ËÑ³È¤Æ«

Η ψυχή όταν υπάρχει
φέγγει, όταν δεν
υπάρχει γίνεται
εικαστική παρέμβαση.
ÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÇÊßÙÚßÞ×ÝÖÕÒÒ¦
©ÔßÔÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ¬ËÞÔÄÖÕÒÎÝ
ÌÚÏ¦ÞÔËÏÌÜÚËÏÔÁÝ®ÕÊÕÔÚÕÙÚÕÏÞÃËÝ¬ÕÓÄÚÕÚÕßÓÇÝÖØÕÑÇÒËÃÔÇ
ÈØÕÆÓËÚÎÊÏÑÂÓÇÝßÖËØÊÆÔÇÓÎ
ÊÏÑÂÚÕßÄÓÜÝßÖËØÊÆÔÇÓÎ®
ËÑÚÏÔ¦ÞÛÎÑËÓÁÙÇÇÖÄÚÎÔÚÎÒËÄØÇÙÎ©ßÙÏÇÙÚÏÑ¦ËÃÔÇÏÁÔÇÝÍÏÇÚØÄÝÙËÒÁÓÖØÏÚÏÖÕßÇÔÇÊËÃÞÛÎÑË
ÇÖÄÚÎÔÚËØ¦ÙÚÏÇÊÆÔÇÓÎÚÜÔÙÄÙÏÇÒÓÃÔÚÏÇÑÇÏÚÜÔÖØÜÏÔ¦ÊÏÑÜÔ
¡ÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏ¦ØÏÙÚÕÝÍÏÇÚØÄÝ
ÇÒÒ¦ËÖÁÒËÐËÓÏÇÖÇÒÇÏÇÑÂÕÊÄÓË
ÊÇÔËÏÑ¦Ì×ÚÇÑÇÏÍØÂÍÕØÎÒ¦ÓÉÎ©ÊÂÓÇØÞÕÝÊËÔÁÓÇÛËÇÖÄÚÕ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÒ¦ÛÕÝÚÕßÑÇÏËÖÁÒËÐËÖ¦ÒÏÚÕÃÊÏÕÓÕÔÚÁÒÕ ÇÏàÎÚËÃ
ÇÖÄÚÕßÝÛÎÔÇÃÕßÝÔÇÞÇØÕÆÔ
ÚÇ²ØÏÙÚÕÆÍËÔÔÇÓËÚÇÌ×ÚÇÖÕß
ÇÔ¦ÈËÏ¬ÏÙÑÁÌÚËÚÇÏ¦ØÇÍËÁÔÇÝ
ÔÁÕÝÌÕÏÚÎÚÂÝÕÊÕÔÚÏÇÚØÏÑÂÝÍÏÇ
ÚÕÓÁÒÒÕÔÚÕßÈÒÁÖÕÔÚÇÝÇßÚ¦"
ÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÎÊÏËßÛÆÔÚØÏÇ
ÚÕßÕÒÏÚÏÙÚÏÑÕÆ©ØÍÇÔÏÙÓÕÆÓÇÝ
Ì×ÚÏÙËÑÇÏÓÇÝÊÏÇÌ×ÚÏÙË®ÓËÚÕ

ËÖÏÞËÃØÎÓ¦ÚÎÝÄÚÏÚÇÌ×ÚÇÇØÁÙÕßÔÙÚÕßÝÔÁÕßÝËÔÚÕÒÓ×ÔÇ
ÙÑËÌÚ×¦ÒÒÕÁÔÇÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇ
ÙÚÎÞ×ØÇÄÖÕßÛÇØÜÚ¦ÓËÇÔÇØÁÙÕßÔÚÇÌ×ÚÇÙÚÕßÝÔÁÕßÝÖÕÏÕÏ
ËÃÔÇÏÕÏÔÁÕÏÖÕÏÕÏÔÏ×ÛÕßÔÔÁÕÏ
ËÔÓÖÕØËÃÔÇÁÞËÏÍÔÜØÃÙËÏÄÒÕßÝ
ÚÕßÝÔÁÕßÝÕÆÚËÕÏÔÁÕÏËÃÔÇÏÁÔÇ
ÖØ¦ÍÓÇ ÇÏÇÔÊËÔÁÖÏÇÙËÚÕÁÔÇ
ÌÜÚËÏÔÄËÖÏÞËÃØÎÓÇÛÇÖÏ¦ÙËÏÚÕ
¦ÒÒÕÚÕÐËÔÕÒ¦ÍÔÕ¬ÇÌ×ÚÇÇßÚ¦ÁØÞÕÔÚÇÏÇÖÄÚÏÝËßØÜÖÇáÑÁÝ
ÖØÜÚËÆÕßÙËÝÏÇÄÙÕßÝÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇÚÇÐÏÊÁÉÕßÔÑÇÏÔÇÇÔÕÃÐÕßÔÚÇ
Ó¦ÚÏÇÚÕßÝÍÏÇÄÙÕßÝÊËÔÓÖÕØÕÆÔ
ÑÇÑÄÚÕßÑËÌÇÒÏÕÆÚÕßÝÄÙÕÐËÖËØÇÙÓÁÔÇÄÒÇÇßÚ¦
ËÔËÃÔÇÏÄÓÜÝÎÓÄÔÎÌÕØ¦ÖÕß
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÕßÝÔÁÕßÝÍÏÇÔÇ
ÙÚÎØÃÐËÏÓÏÇÔËÖÏÒÕÍÂÚÎÝÃÔÇÏ
ÕÏÕÓÕÌßÒÄÌÏÒÕÏÕÏ[YHUZNLUKLY
ÕÏËÑÑËÔÚØÏÑÕÃÑ¦ÛËÒÕÍÂÝ¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÂÔÏ×ÛÕßÔÄÚÏ
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÕÖËØÏÛ×ØÏÕÕÒÒÕÃ
ÄÓÜÝÇÖÄÇßÚÕÆÝÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ
ÁÞÕßÔÚÕÊÏÑÄÚÕßÝÌÜÝÞÕßÔÚÎÔ
ÇÒÂÛËÏÇÚÕßÝÞÕßÔÑ¦ÚÏÖÕßÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÑ¦ÖÕÏÕÝËÖÏÚÂÊËÏÕÝÖÕß
ÊËÔÁÞËÏÊÏÑÄÚÕßÒÄÍÕÊÏÑÂÚÕß
ÚÇßÚÄÚÎÚÇÊÏÑÄÚÕßÌÜÝÚËÒÏÑ¦
ÔÇÚÕßÝÚÕÑÒÁÉËÏ ÇÏÇÝÌÇÃÔËÚÇÏ
ÄÚÏÚÕßÝÊÃÔËÏÈÂÓÇÚÕßÝÓËÚÇÓÕØÌ×ÔËÏÚËÒÏÑ¦ÙËÇÔÇÒ×ÙÏÓÕÖØÕáÄÔ

Της ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ÙËÒ¦ÓÖËÝÌÛÕØÃÕß¬ÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ
ÖÕÚÁÊËÔËÃÔÇÏÄÖÜÝÌÜÚÃàÕÔÚÇÏ
©ÖÜÝÌÇÃÔÕÔÚÇÏÇÁÖØËÖËÔÇ
ÚÕËÃÞÇÓËÓ¦ÛËÏÊÁÑÇÞØÄÔÏÇÚ×ØÇßÔËÏÊÎÚ¦ÂÇÙßÔËÃÊÎÚÇËÍ×
ÇÏÙÛ¦ÔÕÓÇÏÚÎÔÖÄÒÎÓÕßÌÁÚÕÝ
ÖÏÕÙÑÕÚËÏÔÂÇÖÄÖÕÚÁËÔËÃÔÇÏ
ÓÄÔÕÔÚÇÌ×ÚÇÔÁÕÔÖÕßÍÃÔÕÔÚÇÏ
ÖØ¦ÙÏÔÇÑÄÑÑÏÔÇ¦ÙÖØÇÃÔÇÏÎ
ËÖÏÑØ¦ÚÎÙÎÄÒÕßÇßÚÕÆÚÕßÍÏÇÒÇÔÚàÃÌÜÚÄÝÚÎÝÇÖÕÓÃÓÎÙÎÝÎÇÃÙÛÎÙÎÄÚÏÚÇÐËÖËØ¦ÙÇÓËÄÒÇÖÕß
ÓËÑ¦ÔËÏÔÇÛÒÃÈÕÓÇÏ ÇÏÚËÒÏÑ¦
ÔÇÛÁÒÜÔÇÖØÕÌßÒ¦ÙÙÕÓÇÏÏÇÚÃ
ÎËÖÁÔÊßÙÎÙÚÎÔÚÄÙÎÇÏÙÛÎÚÏÑÂ
ÜÝÓÕÔÄÊØÕÓÕÓËÚÎÔÕÖÕÃÇàÕÆÓË
ÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÑÇÏÚÎÔËÖÏÈ¦ÒÒÕßÔÙßÔËÞ×ÝÕØÏÙÓÁÔÕÏÌÕØËÃÝÁÞËÏÁÔÇÔÑÇÏÓÄÔÕÔÙÚÄÞÕ!
ÔÇÑØÆÈËÚÇÏÑ¦ÛËÌÕØ¦ÎÇÒÂÛËÏÇ
ÔÇÑÇÒÆÖÚËÚÇÏÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÌËÔ¦ÑÎÔÇÓÎÔßÖ¦ØÞËÏÚÇßÚÄÚÎÚÇ
ÇÏÚËÒÏÑ¦ÔÇÓÎÔÓÖÕØËÃÑ¦ÖÕÏÕÝ
ÔÇÈØËÏÊÏÁÐÕÊÕÙÚÇÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚ¦
ÚÕßÔÇÔÏ×ÙËÏÓËÚÎÔÉßÞÂÚÕß
ÏÇÚÃÎÉßÞÂÄÚÇÔßÖ¦ØÞËÏÌÁÍÍËÏÄÚÇÔÊËÔßÖ¦ØÞËÏÍÃÔËÚÇÏËÏÑÇÙÚÏÑÂÖÇØÁÓÈÇÙÎ
ÇËßÞÄÓÕßÔÙÇÔÄÔËÏØÕÚÎÔ
ËÖÄÓËÔÎÊËÑÇËÚÃÇÔÇÓÎÔÖÇØ¦ÍÕßÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄ¦ÔÛØÜÖÕÏÚÎÝÆÒÎÝ
ÑÇÏÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÚÎÝÆÒÎÝÔÇÌÜÚÃàÕÔÚÇÏÇÖÄÄØÏÇÑÇÏÇÖÄÖÕÒÏÚÏÙÓÄ

ΚΟΤΖΙΑ

Οι τρεις μύθοι της μεταπολιτευτικής ζωής

Σ

ÓØ³iÑÙTÊ~Ñ{³i~ÒÚÑ¨i0{ÐÓÉ{VÒ¨ÑoÉVÑÌÐ{ÑTÓi«
0{~¨Ñ³ÒÐÉÑÌ³ÈØÑÚ¨ÈØ
ÈÓ¨ÑÑÑÌ³iÇÊÐÑØ~Ñ{
³{ÑÈ³ËÈo~¨Ò³iÑÑÌÉÐÒØ«
0K{KÜËÉËÑ{Ñ×{É¨ÐÓ³
Èoo¨Ñ×ÓÑ~Ñ{Ò{×ËÜV¨Ê³åooÉÜÒ~VÈÓÚÑÉ¨{
ÑÌÓÑT¨ÌÏ³ÌVÐÓÑÈ³ÖÑÑÇi³³i~{ÊÑËÚii³È
ÑT¨{ÐÖ$ØÌ³Ñ³Ó~ÉÑ{³iÒ~¨iÐ{ÑØÑKÒÚ¨ÑØ~Ñ{
KÜÓÉ{Ø³Ñ³¨ÓÑÑÓ¨T³Ñ{~Ñ{Ñ
×ÉÖoÈÑÇË~Ñ{{ÒÚ¨{

Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
πλάι στο κρεβάτι σας;

Ξεχωρίζω τον στίχο «ποτέ πια
εμείς/ τώρα κάποιοι άλλοι/ που
μας μοιάζουν». Μια ερμηνεία μέσα σε μία κουβέντα;

ÛÉ³ÓT~É×³ÉË(¨ÑÚÑ
ÐiÐÜÓ~³iÐÈÚÜÑËÑÐÉ³i
¨ÑoÐÑ³{~Ì³i³Ñ

ËÑ{Ð{ÑÐ¨×ÊÈÉ{Ùi³ËiiØ
Ì³{iÇÊÉÑÑÜÑÐKÒÉ³Ñ{ÐÉÙ{Ñ×¨É³{~ÖØ¨³Ño{³ÓØ~ÒÚÉ
×¨Ò$³ÑÉÐÉËØÚÑÓTÈÐÉÑT¨ËÉ{ÑÌ³i~iÊV~Ò{{ÒÜÜ{
ÚÑ×¨ÓÈ³Ñ¨ÖTÑÐÑØ~Ñ{ÚÑ
ÈÉTËÈ³ÑËo{³iØK{³ÊØ

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

Ποίηση, πεζό, κριτική, δημοσιογραφία: η γραφή είναι πολλά πράγματα ή ένα τελικώς;
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Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνίας
θα θέλατε να είστε και γιατί;

ΚΡΙΤΙΚΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Στο ΕΑΤ-ΕΣΑ. Μια μαρτυρία
για τα χρόνια της δικτατορίας
εκδ. Πόλις, σελ. 175
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O Διονύσης Μαρίνος γεννήθηκε το
1971 στην Αθήνα. Είναι δημοσιογράφος και κριτικός λογοτεχνίας. Τα τελευταία χρόνια παραδίδει
μαθήματα δημιουργικής γραφής.
Υπήρξε μέλος της ομάδας εργασίας
για τη δημιουργία του δανειστικού
τμήματος της Εθνικής Βιβλιοθήκης και επί τρία χρόνια ήταν μέλος
της Επιτροπής Κρατικών Βραβείων
(μεταφρασμένη λογοτεχνία). Εχει
γράψει έξι βιβλία. Το τελευταίο
του βιβλίο είναι η ποιητική σύνθεση «Ποτέ πια εμείς» (εκδ. Μελάνι).
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Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που μάθατε πρόσφατα χάρη
στην ανάγνωση ενός βιβλίου;

ÇÊÉËÑ{Ño¨ËØ{TÈ¨Ì³É¨iÑÌ
ÉÐÒØ${ÌÐ{³iØÉËÑ{ÑÙÊ¨{³{
~Ñ{ÐiÙ{Ñ¨ÑoÐÑ³ÉÖ{Ð{
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε
πρόσφατα για πρώτη φορά;

0it ÙÊuÉ~Ù)ÈTo{ÌØ³È
~ÑÐ¨{ÓÜÉ ³¤åÖ³{
Και ποιο είναι το βιβλίο που έχετε
διαβάσει τις περισσότερες φορές;

tÉ³ÑÐÌ¨×iu³ÈÒ×~Ñ
Ο στίχος (και τίτλος) «Ποτέ πια
εμείς» επαναλαμβάνεται ως λάιτμοτίφ στο βιβλίο. Ποια κεντρική
ιδέα, εικόνα, αίσθηση κυριαρχεί
στη νέα σας ποιητική συλλογή;

ÑÑÜÑÐKÒÉ³Ñ{ÉË~ ËÑ{
ÑÈ³ÊÈÈÓTÉ{ÌÜi³i{i³{~ÊÖÚÉi.³t(³Ó{ÑÉÐÉËØu
Ù{É¨ÉÈ~Ñ{Ù{Ñ³¨ÓTÌÜÑ³Ñ³ÒÙ{Ñ³iØÑÜÉ{ÑØåÌ³Ñ¨T{~Ì
~V³ÚÈÐÌ~Ñ{³iÑÌoiV
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PRADO

THE MET

ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

NATIONAL GALLERY

Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΛΟΝΔΙΝΟ

ΠΑΡΙΣΙ

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Φωτογραφία 1840-1860
Για όσους ÍÕÎÚËÆÕÔÚÇÏÇÖÄÚÎÔÖØ×ÏÓÎÖËØÃÕÊÕÚÎÝÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÝÎÚØÁÞÕßÙÇÁÑÛËÙÎÙÚÕ¡ÎÚØÕÖÕÒÏÚÏÑÄ
¡ÕßÙËÃÕÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝÛÇÚÕßÝ
ÇÔÚÇÓËÃÉËÏÓËÙßÍÑÏÔÂÙËÏÝÁÑÛËÙÎËÍÑÇÏÔÏ¦ÙÚÎÑËÓËÚÎÔËßÑÇÏØÃÇ
ÚÜÔÞØÄÔÜÔÚÕßÓÕßÙËÃÕßÑÇÏ
ÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝËÒ¦ÞÏÙÚÇ
ÍÔÜÙÚÁÝÂËÔÚËÒ×Ý¦ÍÔÜÙÚËÝÁÜÝ
¡ÇãÕß¬ÎÔ¦ÔÕÏÐÎÛÇÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÔÁÇÁÑÛËÙÎÖÕßÛÇÓËÚÇÑÏÔÂÙËÏÚÕÈÒÁÓÓÇËÑÇÚÄÞØÄÔÏÇÓÖØÕÙÚ¦ËÖÏÒÁÍÕÔÚÇÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÚÎÝ
ËÏÑÕÙÇËÚÃÇÝ  

Υπέρ του έθνους
Η Εθνική ΠινακοθήκηÙÚÕÕÔÊÃÔÕ
ÇÍÄØÇÙËÓÁÙÜÊÎÓÄÙÏÕßÑÕßÓÖÇØ¦ÚÕÁØÍÕÚÕß©Ø¦ÚÙÏÕ¬àËÔÚÏÒÁÙÑÏ
ËÆØËÙÎÚÕß¡ÜßÙÂ®Ö
ÁÔÇÔÚÏËÑÇÚÙÚËØÒÏÔ×ÔÃÔÇÏ
ÁÔÇÁØÍÕÓËÍ¦ÒÜÔÊÏÇÙÚ¦ÙËÜÔÖÕß
ÇÍÕØ¦ÙÚÎÑËÇÖÄÏÊÏ×ÚÎÙßÒÒÁÑÚÎ
ÇÍÕØ¦ÙßÓÖÃÖÚËÏÓËÚÎÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎÚÎÝÓËÍ¦ÒÎÝÁÑÛËÙÎÝÁØÍÜÔÚÎÝ
ØÚËÓÏÙÃÇÝ¬àËÔÚÏÒÁÙÑÏÛßÍÇÚÁØÇÝ
ÚÕßÇÔÜÚÁØÜàÜÍØ¦ÌÕßÁÑÛËÙÎÎ
ÕÖÕÃÇÛÇËÍÑÇÏÔÏÇÙÚËÃÙÚÎÔÛÔÏÑÂÏÔÇÑÕÛÂÑÎÚÕßÕÔÊÃÔÕßÚÕÔ
ÖØÃÒÏÕÚÕß

Αλέν Μπαριέρ
Ενας ένας ÕÏÇÙÚÁØËÝÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß»ÌËÆÍÕßÔÇÖÄÚÎàÜÂ
ßÖËÔÛßÓÃàÕÔÚÇÝÚÎÙÞËÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÚÕßÞØÄÔÕßÑÇÏÚÎÝËÖÏÚßÞÃÇÝ©
ÒÁÔ¡ÖÇØÏÁØÇÔÂÑËÙËËÑËÃÔÎÚÎ
ÌÜÚËÏÔÂ¦ÔÕÏÐÎÚÕßËÒÇÌØÕÆÚØÇÍÕßÊÏÕÆÙÚÏÝÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑÁÝÊËÑÇËÚÃËÝÃÞËÊÏËÛÔÁÝÑÕÏÔÄÑÇÏËÃÞË
Ñ¦ÔËÏÓËÍ¦ÒÎËÖÏÚßÞÃÇÓËÚÎÔÖØ×ÚÎËÓÌ¦ÔÏÙÂÚÕßÙÚÎ,\YV]PZPVU
ÚÕ ÓËÚÕÚØÇÍÕÆÊÏ,SSLt[HP[
ZPQVSPL®¬ÎÔËÖÄÓËÔÎÞØÕÔÏ¦ËÖÇÔÂÒÛËÓËÚÕ4H]PL®ÑÇÏÚÕ 
ÓËÚÕ;\[»LU]HZ®

Βελάσκεθ - Ρέμπραντ
Εως τις 19 ΙανουαρίουÓÖÕØËÃÔÇÊËÏ
ÑÇÔËÃÝÓÃÇÇÖÄÚÏÝËÔÊÏÇÌÁØÕßÙËÝ
ËÑÛÁÙËÏÝÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔÓÎÔ×Ô
ÙÚÕ9PQRZT\ZL\TÚÕßÓÙÚËØÔÚÇÓ
ÄÖÕßÇÔÚÏÖÇØÇÈ¦ÒÒËÚÇÏÎÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÇÑÓÂÚÜÔÊÆÕßÖËØÊßÔ¦ÓËÜÔÚÕßËßØÜÖÇáÑÕÆÕßÇÏ×ÔÇ
ÚÎÝÙÖÇÔÃÇÝÑÇÏÚÎÝ©ÒÒÇÔÊÃÇÝ
¡ËËÖÃÑËÔÚØÕÚÕÔËÒ¦ÙÑËÛÑÇÏ
ÚÕÔªÁÓÖØÇÔÚËÐÇÑÚÏÔ×ÔÕÔÚÇÏÊÏÇÊØÕÓÁÝÙËÄÒÕßÝÚÕßÝÊÏÇÆÒÕßÝ
ÚÎÝÚÁÞÔÎÝËÑËÃÔÎÚÎÔËÖÕÞÂÓË
ÁØÍÇÕßØÓÖÇØ¦ÔÌÜÚ¡ÕßØÃÍÏÕ
ÇÒÒ¦ÑÇÏËØÓÁËØÑÇÏ¢ØÇÔÝ²ÇÒÝ

Θησαυροί της Απω Ανατολής
Τοποθετημένο ÙÚÕËÛÔÏÑÄÖ¦ØÑÕÚÎÝ
©ÒÒÇÔÊÃÇÝ+L/VNL=LS\^LÚÕÓÕßÙËÃÕ2YSSLY4 SSLYËÃÔÇÏÇÖÄÚÇÇÐÏÕÛÁÇÚÇÍÏÇÚÕßÝÌÏÒÄÚËÞÔÕßÝÐÇÃØËÚÕÓÕÔÚËØÔÏÙÚÏÑÄÑÚÃÙÓÇÓÁÙÇÙÚÕ
Ê¦ÙÕÝÊÏÇÛÁÚËÏÖÒÂÛÕÝÙßÒÒÕÍ×Ô
¬ÕÛÇÇÔÕÃÐËÏÓËÁÑÛËÙÎ
ÛÎÙÇßØ×ÔÇÖÄÚÎÔÖÜÔÇÚÕÒÂ
ÑÇÏÑßØÃÜÝÚÎÔ ÃÔÇÏÊØÆÚØÏÇÚÕß
ÓÕßÙËÃÕß/LSLUL2YSSLY4 SSLYËÃÞËÖ¦ÛÕÝÓËÚÎÔÑÏÔËàÏÑÂÚÁÞÔÎÑÇÏ
ÙÚÇÊÏÇÑ¦ÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÓÏÇÕÔÕÓÇÙÚÂÙßÒÒÕÍÂÓËÖÕØÙËÒ¦ÔÎÑÇÏÑËØÇÓÏÑÂÚÜÔÖØ×ÚÜÔÊßÔÇÙÚËÏ×Ô

ΓΙΑΝΝΗΣ & ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΑΧΑΡΙΔΗΣ

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

t'Ñ³ÑÐÑo¨ËÑu³È0ÇÈÜ{ÒÑo~ÜÊ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Η άφιξη ÚÕßàÜÍØ¦ÌÕß¬àÕßÒÏ¦ÔÕ ÇÍÑÒÂÓËÔÁÇÁØÍÇÙÚÎËßÑÜÙÃÇ
ÙÚÎÔÇÃÛÕßÙÇÚÁÞÔÎÝ(SWOH*2
ËÃÔÇÏÓÏÇËßÌØÄÙßÔÎËÃÊÎÙÎÑÇÏÓÏÇ
ÑÇÒÂËßÑÇÏØÃÇÔÇÖËØÏÒ¦ÈËÏÑÇÔËÃÝ
ÚÎÔËÖÇÌÂÓËÚÎÙÆÍÞØÕÔÎÚÁÞÔÎÙË
ÁÔÇÚÇÐÃÊÏÙÚÎÔ ÆÖØÕ©¬àÕßÒÏ¦ÔÕ ÇÍÑÒÂÝËÃÔÇÏÁÔÇÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝ
ÈÇÛÆÝÇÔÂÙßÞÕÝÑÇÏÕØÇÓÇÚÏÑÄÝÓË
ÚÎÔÁÔÔÕÏÇÄÚÏÖØÕÙÑÇÒËÃÚÕÔÇÄØÇÚÕ
ÑÄÙÓÕÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÑÇÏÚÕÔÇÔËÒÑÆËÏÙËÓÏÇÏÙÄÚÏÓÎÈ¦ÙÎàÜÍØÇÌÏÑÂÚÕßËÃÔÇÏÇÔÇÍÔÜØÃÙÏÓÎÇÒÒ¦

ÊÏÇØÑ×ÝÓËÚÇÈÇÒÒÄÓËÔÎÜÝÖØÕÝÚÎ
ÙÆÔÛËÙÎÑÇÏÚÎÞØÜÓÇÚÏÑÂÍÑ¦ÓÇ
ËÃÔÇÏÇÖÄÓÄÔÎÚÎÝÁÔÇÝÚÄÖÕÝ®ÙÚÕÞÇÙÓÕÆÖ¦ÔÜÙÚÎÔÃÊÏÇÚÎÔÖØ¦ÐÎ
ÚÎÝÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝÔÁÇÁÑÛËÙÎÓË
ÚÃÚÒÕ7OHU[HZTHNVYPH®ßÖÕÊÎÒ×ÔËÏÃÙÜÝÚÎÔÖÇØ¦ÒÒÎÒÎÙÆÓÖÒËßÙÎ
ÚÕßßÒÏÑÕÆÑÇÏÚÕß¦ßÒÕßÑÄÙÓÕßÂ
ÁÙÚÜÚÎÙßÔÆÖÇØÐÎÚÕßÕØÇÚÕÆÓË
ÚÕÇÙßÔËÃÊÎÚÕ©¡¦ÔÕÝÚËÌÇÔÃÊÎÝ
ÖÕßÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃËÖÃÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇ
ÚÎÔÖÕØËÃÇÚÕß¬àÕßÒÏ¦ÔÕ ÇÍÑÒÂ
ÁÍØÇÉËÁÔÇÖÕÒÆËÔÊÏÇÌÁØÕÔÇÖËÒËßÛËØÜÓÁÔÕÑÇÏÓËÙÚÄÑËÃÓËÔÕÙÚÕÔ

ÑÇÚ¦ÒÕÍÕÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÙÚÕÕÖÕÃÕ
ÓÏÒ¦ËÏÍÏÇÚÎÔÖØÄÛËÙÎÚÎÝàÜÍØÇÌÏÑÂÝÖØ¦ÐÎÝÙÚÕÁØÍÕÚÕß ÇÍÑÒÂ
ËÑ¦ÛËÑÇÏÔÕÆØÍÏÇËÔÄÚÎÚÇÁØÍÜÔ
ÖÕßÕ ÇÍÑÒÂÝÖØÕÚËÃÔËÏËÖÏÞËÏØËÃ
ÙÇÌ×ÝÚÎÔßÖÁØÈÇÙÎÚÜÔÄÖÕÏÜÔ
ÑËÑÚÎÓÁÔÜÔÚÕßØÏÙÑ¦ØÕÔÚÇÝÑÇÏ
ÇÖÕÊÕÓ×ÔÚÇÝËÏÑÇÙÚÏÑÁÝÈËÈÇÏÄÚÎÚËÝ®ÍØ¦ÌËÏÕ¡¦ÔÕÝÚËÌÇÔÃÊÎÝßÚÄËÐ¦ÒÒÕßÚÕÙÚÕÏÞËÃÕÚÎÝ
ÇÖÕÊÄÓÎÙÎÝÇÖÕÚËÒËÃÈÇÙÏÑÄÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÚÎÝÖØÕÙÜÖÏÑÂÝÚÕß
ÇÏÙÛÎÚÏÑÂÝËÌÄÙÕÔÙÞËÚÃàËÚÇÏÓËÚÎ
ÊÏÇØÑÂËÖÃÚËßÐÎËÔÄÝ¸ÕÓÏÞÒ×ÊÕßÝ¹

ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÕÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕÙÚÁØËÕ
ÑÇÏÚÕßÊÇØÁÝÊÏÇÃÚËØÇÓ¦ÒÏÙÚÇ
ÄÚÇÔÚÕÇÙÇÌÁÝÂÑÇÏÇÌÎØÎÓÁÔÕ
ÇÔ¦ÍËÚÇÏÙËÖØ×ÚÏÙÚÎàÜÍØÇÌÏÑÂ
ÇÐÃÇ®¡Õß¦ØËÙËÎÖËØÏÍØÇÌÂÚÕß
ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÕÝÜÝÕÓÏÞÒ×ÊÕßÝ®
ÑÇÏÎÇÔÇÌÕØ¦ÙÚÎÔÇÔÚÃÙÚÏÐÎÚÕß
ÙÚËØËÕÆÑÇÏÚÕßßÊÇØÕÆÝÙÚÕÏÞËÃÕß
ÎÚÕÆÓËÔÕÓÏÇÝÔÁÇÝÁÑÛËÙÎËÃÔÇÏÎ
ÖØÄÑÒÎÙÎÙÑÁÉÎÝÖ¦ÔÜÙÚÎÔÃÊÏÇ
ÚÎàÜÍØÇÌÏÑÂÑÇÏÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÕß
ÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÔÇËÖËÑÚÇÛËÃÖÁØÇÚÕß
ÑËÑÚÎÓÁÔÕßÖËÊÃÕß©¡¦ÔÕÝÚËÌÇÔÃÊÎÝßÖÕÙÚÎØÃàËÏÖÜÝÕ¬àÕß-

ÒÏ¦ÔÕ ÇÍÑÒÂÝËÖÏÓÁÔËÏÙËËÑËÃÔÎÚÎ
àÜÍØÇÌÏÑÂËÏÑÄÔÇÖÕßÓËÚËÜØÃàËÚÇÏ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕÕØÇÚÄÑÇÏÚÕÇÄØÇÚÕ
ÙÚÎÊÕÙÓÁÔÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏ
ÙËÄÚÏÚÎÔÇÔÇÚØÁÖËÏÒÒ¦ÑÇÏÙ»
ËÑËÃÔÎÚÎÌßÍÂÖØÕÝÚÕÕÔËÏØÏÑÄ
ÖÕßÊËÔËÃÔÇÏÕÆÚËÊÕßÒËÃÇÕÆÚË
ÊËÏÒÃÇÕÆÚËÖØÄÙÞÎÓÇÇÒÒ¦ÚØÄÖÕÝ
àÜÂÝ®¬ÇÁØÍÇÚÕßÇÖÕÊÕÓÕÆÔÑÇÏ
ËÖÇÔÕÊÕÓÕÆÔÙËÓÏÇÊÏÇØÑÂÖÇÒÏÔÊØÄÓÎÙÎÚÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÚÕÁØÍÕ
ÔßÊØËÃÕ®ÁÑÛËÙÎÛÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÇÔÕÏÑÚÂÙÚÎËßÑÜÙÃÇÁÜÝÚÏÝ
ÇÔÕßÇØÃÕß

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Μερικές προτάσεις ανάγνωσης ακόμα
Στο πνεύμα ÚÜÔÎÓËØ×ÔàÂÚÎÙÇÇÖÄ
ÚÕÔÑÆØÏÕÑØÏÔÇÓÕßÓÏÒÂÙËÏÍÏÇ
ÓËØÏÑ¦ÇÖÄÚÇÈÏÈÒÃÇÖÕßÊÏ¦ÈÇÙË
ÚËÒËßÚÇÃÇ!
• Colm :UOHOTÔÁØÍÑÉÓÒÂÑÅØÅÑØÊÖ ÙÌÒ¤ÌÑÌØÖÍ¤ÈÓÝ
ÉÏÈÏÅÖÓÛ ©©ØÁÙÚÎÝÙÑÕÚ×ÔËÏ
ÚÎÓÎÚÁØÇÚÕßÇÒÒ¦ÖØÕÎÍÕßÓÁÔÜÝ
ÇßÚÂËÃÞËÙÑÕÚ×ÙËÏÚÕÔÖÇÚÁØÇÚÕß
ÕÕÖÕÃÕÝËÃÞËÖÏÕÖØÏÔÙÑÕÚ×ÙËÏ
ÚÎÔÑÄØÎÚÕßÝËØÓÎÔËÆÕÔÚÇÝÚÏÝ
ËÖÏÛßÓÃËÝÚÜÔÛË×Ô©ÙÖÕßÊÇÃÕÝØÒÇÔÊÄÝ ÕÒÓ¬ÄÏÓÖÏÔËÓÖÔÁËÚÇÏÇÖÄÚÎÔÓÇÚÜÓÁÔÎÕÏÑÕÍÁÔËÏÇ
ÚÜÔÚØËÏÊ×ÔÇÔÇÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÝÁÚÙÏ
ÚÎÊÏÇÞØÕÔÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÚÕÔÕÏÑÕßÓËÔÏÑÄÞÇØÇÑÚÂØÇÚÎÝÙÑÕÚËÏÔÂÝ
ÇÍ¦ÖÎÝÖÕßÊÏÁÖËÏÚÕßÝÊËÙÓÕÆÝ
ÇÃÓÇÚÕÝÐÇÏØËÚÏÑÄÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇ
ÓËËÐÄÞÜÝÏØÒÇÔÊÏÑÂÑÇÚ¦ÚÇ¦ÒÒÇÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÑÇÏÇÆØÇ
{'RKPU)GXVKTZOKX¤ÖÔÅÏÅÍ
Ì×ÏÍ¤ÑØÊÖ ×ÑÀÒÌÅÒ×À
ÉÏÈÎ¤ÒØÅÛ ÕÏÕÝÂÚÇÔÖØÇÍ-

Στο πνεύμα των ημερών,
ο κύριος Γκρι παραθέτει
μερικά –λίγα– από τα
βιβλία που ξεχώρισε.
ÓÇÚÏÑ¦Õ²ØÏÙÚÄÌÕØÕÝ ÕÒÄÓÈÕÝ"
½Ó¦ÒÒÕÔ!Ö×ÝÓÖÕØËÃÁÔÇÝÒÕÍÕÚÁÞÔÎÝÔÇÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÓÏÇÚÁÚÕÏÇ
ÏÙÚÕØÏÑÂÌÏÍÕÆØÇÖÃÙÜÑÇÏÖÁØÇ
ÇÖÄÚÇÍËÍÕÔÄÚÇÑÇÏÚÏÝÒÁÐËÏÝ"©
ÇØÖËÔÚÏÁØÇÖÕÖËÏØ¦ÚÇÏÇÑØÏÈ×Ý
ÇßÚÄÙËÁÔÇÁÐÕÞÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇ
ÖÕßÊËÔËÃÔÇÏÇÑØÏÈ×ÝÏÙÚÕØÏÑÄ
ÇÒÒ¦ÕÆÚËÑÇÏÉßÞÕÒÕÍÏÑÄÓÄÔÕÔ
©ØÓ×ÓËÔÕÝÇÖÄÚÎÔÇÍÏÕÖÕÃÎÙÎ
ÚÕß ÕÒÄÓÈÕßÇÖÄÚÕÇÚÏÑÇÔÄ
ÑÇÚ¦ÚÕÔ ÕÇÏ×ÔÇÕ ÇØÖËÔÚÏÁØ
ÊÏËÏÙÊÆËÏÙÚÏÝÍÑØÃàËÝà×ÔËÝÖÁØÇ
ÇÖÄËÐÏÊÇÔÏÑËÆÙËÏÝÑÇÏÊÇÏÓÕÔÕÖÕÏÂÙËÏÝÇÔÇÍÔÜØÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÕ

Τόσο ÜÜÒg~ÑÜÒgK{KÜËÑV³ÌÜËoØT¨ÌØÑÜÊT¨{ÒÉÌÜÈØVÐÉ
¨ÑËÉØÑÑoÉ{Ø~Ñ{³¸Æ¸Æ

ÕÒÄÓÈÕÝÖÇØÇÓÁÔËÏÁÔÇÓßÙÚÂØÏÕÁÜÝÙÂÓËØÇ
{0KXUSK(X[TKXÌÑÍÓÝÖËÕÒØÅÛÍ×ØÓÖÁÉÛ¥ÂÑÓÛÓËÓØÉÜÒÁÅÚÀÑØÊÖ ª×ÓÄÖØ×ÓÝ
ÓÐÝÈ¤ÏÌÓÝËÍÓÝÑØÞ¤ÏÌÛÉÔÍ×ØÉÔÍÑ ÓÝËÍÓÝÑØÞ¤ÏÌÛÉÏÈÉÈÁÓ ÒÇÌßØÄÝ
ÊÏËÏÙÊßÚÏÑÄÝÙÚÕÞÇÙÓÄÝÖ¦ÔÜÙÚÎÔ
ÁÒÐÎÖÕßÇÙÑËÃÙÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÚÕ
ÖÇÏÞÔÃÊÏÚÎÝÇÌÂÍÎÙÎÝÔÚÒ×ÔÚÇÝ
ÇÖÄÚÕÓËÃÝÄÖÜÝÕÏÔËßØÕËÖÏÙÚÂÓËÝÑÇÏÎÌÏÒÕÙÕÌÃÇÎÇÔÛØÜÖÕÒÕÍÃÇÎÉßÞÕÒÕÍÃÇÑÇÏÈÁÈÇÏÇÎ
ÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÕ¡ÖØÕÆÔËØÍØ¦ÌËÏÓË
ÓÏÇÇÖÇÚÎÒÂÇÖÒÄÚÎÚÇÇÔÕÃÍÕÔÚÇÝ
ÕØÃàÕÔÚËÝÙÚÕÔßÖÕÉÏÇÙÓÁÔÕÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÑÇÏÊÏÊ¦ÙÑÕÔÚÇÝÚÕÔÑ¦ÛË
ÍØÇÌÏ¦ÁÓÖËÏØÕÑÇÏÓÎ
• ¨ÓÞÁØÅÔÍÒ¤×ÅÔÂÖÓÍËÍÅÊÄØÉÑÅÉÏÈ¿ÈÖÓÛ ËÆÚËØÎÙßÒÒÕÍÂÊÏÎÍÎÓ¦ÚÜÔÓËÚ¦ÚÕßÖÕÉÂÌÏÕ
ÍÏÇÚÕØÇÈËÃÕÔÇÍÔ×ÙÚÎÚÄÓÇÙÚÕÓÇÙÚÄ®¬ÕÛÁÓÇÓËÚÎÖÏÔ¦-

ÙÇËÃÔÇÏÄÚÏÙËËÐÇÖÇÚ¦ËÔÚÁÞÔÜÝ
ÓËÚÎÔÚËÚØÏÓÓÁÔÎÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÚÜÔÞÇØÇÑÚÂØÜÔÑÇÏÚÜÔÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÜÔÖÕßÖËØÏÍØ¦ÌËÏßÚÄÖÕß
ÇÔÇÊÆËÚÇÏËÔÚÁÒËÏËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÒÕÐÄ!
ÕÏÙÖÄØÕÏÚÎÝÈÍÇÃÔÕßÔÓÁÙÇÇÖÄ
ÓÏÇÖËØÃËØÍÎÍÎÑÇÏÚÇ¦ÔÛÎÇÔÊËÔ
ËÃÔÇÏÙÇØÑÕÌ¦ÍÇÖ¦ÔÚÜÝÙÖ¦ÔÏÇ
ÛßÓÃàÕßÔÑ¦ÖÕÏÕÇÖÄÚÇÒÕßÒÕÆÊÏÇ
ÖÕßÙßÔÇÔÚ¦ÓËÙÚÎÔÑ¦ÛËÓÁØÇÓÇÝ
{ÚÒ×ØÅÒØÁÒÓÛªÞÅÑÍÕØÌÛÉ
ÔÓÍÓÒÅÒÀÏÉÍÌÂÐÅ×ÌÉÏÈÉØÅÁÜÑÍÓ ¬ÇÊÏÎÍÂÓÇÚÇÓÖÕÔÙ¦Ï
ÖÕßÇÖÇØÚÃàÕßÔÇßÚÄÚÕÔÚÄÓÕÇÔ¦ÙËÝÑÇÏÌÁÚËÝàÜÂÝÇÔÛØ×ÖÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝÞ×ØÇÝÙßÒÒÕÍÏÑ¦ÁÞÕßÔ
ÓÏÇÓÕÔÇÊÏÑÂÊØÇÙÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÚÕ
ÑßØÏÄÚËØÕÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÊÏÇÈÇÙÚÕÆÔÙÇÔÙÖÕÔÊßÒÜÚÄÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÙÚÕÕÖÕÃÕÇÔÚÇÔÇÑÒ¦ÚÇÏ
ÎÙÚÕØÃÇËÖÃÙÎÓÎÑÇÏÇÖÄÑØßÌÎÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÎÖÕÏÑÏÒÕÓÕØÌÃÇ
ÇÚÓÕÙÌÇÏØ×ÔÑÇÏÎÇÁÔÇÎËÔÇÒÒÇÍÂ
ÚØÇÍÜÊÃÇÝÑÇÏÑÜÓÜÊÃÇÝ
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Εργα που ανέβασαν πολύ τον πήχυ
Κυκλοφορίες της χρονιάς που φεύγει, οι οποίες δεν πρέπει να λείπουν από τη βιβλιοθήκη κανενός αναγνώστη

WALTER BENJAMIN
Κείμενα 1934-1940. Επιλογή
επιμέλεια: Γιώργος Σαγκριώτης
εκδ. Αγρα, σελ. 752

ΜΠΡΟΥΝΟ ΣΟΥΛΤΣ
Απαντα τα πεζά
μτφρ. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου
εκδ. Καστανιώτης, σελ. 482

Κλείνοντας ÚÕ2 ÑßØÏÕÒËÑÚÏÑ¦
ÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÙÚÏÍÓÂÁÊÜÙËÙÚÕßÝ
ßÖÕÉÏÇÙÓÁÔÕßÝÑÇÏÇÖÇÏÚÎÚÏÑÕÆÝ
ÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÊ×ØÕ!ÚÕÔ
ÚÄÓÕÓËÚÇÊÏÇÓÇÔÚÁÔÏÇÇßÚ¦ÖÕÒÆÚØÕÖÇÊÕÑÃÓÏÇÚÕßÓËÍ¦ÒÕß¦ÒÚËØ
¡ÖÁÔÍÏÇÓÏÔÌØÕÔÚÏÙÓÁÔÎÇßÚÂÁÑÊÕÙÎÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÄÚÏÖÏÕ
ÙÖÕßÊÇÃÕÁÍØÇÉËÕ¡ÖÁÔÍÏÇÓÏÔ
ÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÖËØÃÕÊÕÚÎÝàÜÂÝ
ÚÕß!ÇÖÄÊÕÑÃÓÏÇÍÏÇÚÕÔ ¦ÌÑÇÑÇÏ
ÚÕÔ¡ÖÕÔÚÒÁØÁÜÝÚÕÔ¡ÖØËÞÚ
ÑÇÛ×ÝËÖÃÙÎÝÑÇÏÑËÃÓËÔÇÍÏÇÚÎ
àÜÍØÇÌÏÑÂÑÇÏÚÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÍÏÇ
ÚÎÔÑÕÏÔÜÔÏÕÍÒÜÙÙÕÒÕÍÃÇÚÕËÓÈÒÎÓÇÚÏÑÄÚÕßÊÕÑÃÓÏÕ¬ÕÁØÍÕ
ÚÁÞÔÎÝÙÚÎÔËÖÕÞÂÚÎÝÚËÞÔÏÑÂÝ
ÇÔÇÖÇØÇÍÜÍÏÓÄÚÎÚ¦ÝÚÕß®ÚÕßÝ
ÙÚÕÞÇÙÓÕÆÝÚÕßÍÏÇÚÎÔÁÔÔÕÏÇ
ÚÎÝÙÚÕØÃÇÝÑ¦¬ÏÝÓËÚÇÌØ¦ÙËÏÝ
ßÖÕÍØ¦ÌËÏÓÏÇÖÒËÏ¦ÊÇÙÖÕßÊÇÃÜÔÍØÇÌÏ¦ÊÜÔ!ÒÁÔÎÇØÕÖÕÆÒÕßÏ×ØÍÕÝÑÕßàÕÆÒÎÝÏ×ØÍÕÝ
ÄÑÑÏÔÕÝÎÓÕÙÛÁÔÎÝ ÕÆØÚÕÈÏÑ
Ü¦ÔÔÇ¡ËáÚ¦ÔÎÇÍÍÁÒÎÝ¡ÖÏÚÙ×ØÎÝÏ×ØÍÕÝÇÍÑØÏ×ÚÎÝ
¢ÇØ¦ÑÒÇÝ¡ÖÇÒÚ¦Ý

Και εδώ ÓÏÒ¦ÓËÍÏÇÁÔÇÇÖÄÚÇËÑÊÕÚÏÑ¦ÍËÍÕÔÄÚÇÚÎÝÞØÕÔÏ¦ÝÖÕß
ÌËÆÍËÏÇßÚÂÚÎÌÕØ¦ÙÚÕÖËÊÃÕ
ÚÎÝÓßÛÕÖÒÇÙÃÇÝØßÒÏÑÂÄÙÕÑÇÏ
ÚØÇÍÏÑÂÓÕØÌÂÕÈØÇÏÕÖÕÒÜÔÄÝ
ÕßÒÚÝÛÆÓÇÚÕß©ÒÕÑÇßÚ×ÓÇÚÕÝ
¦ÌÎÙËÙÚÎÙÆÔÚÕÓÎàÜÂÚÕßÖÒÕÆÙÏÕÇÌÎÍÎÓÇÚÏÑÄÁØÍÕÖÕßÚÕÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏÓÏÇÓÕÔÇÊÏÑÂÍÕÎÚËÃÇ!
ÕÔËÏØÏÑÄÝÓÇÑÇÏØËÇÒÏÙÚÂÝÓËÁÔÇ
ÖÇÔÃÙÞßØÕÍÒÜÙÙÏÑÄÕÖÒÕÙÚ¦ÙÏÕ
ÓËÚØËÔÄÝËßØÜÖÇáÑÕÆÓÇÍÏÑÕÆØËÇÒÏÙÓÕÆÎÛÕÍØ¦ÌÕÝÇÒÒ¦ÓËÙßÔËÞËÃÝÇÔÇÚØÕÖÁÝÖ¦ÔÜÙÚÕÔËÌÎÙßÞÇÙÓÄÖÕßÖØÕÙÌÁØËÏÎÇÃÙÛÎÙÎ
ÚÎÝÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝÕÕßÒÚÝÓÕÏ¦àËÏ
ÔÇËÃÔÇÏÇÑÇÚ¦ÚÇÑÚÕÝÜÝÊÏÎÍÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕÝ!ÍÏ»ÇßÚÄÔÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÓÕÏ¦àËÏÔÇËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÖÕß
ßÖËØÈÇÃÔËÏÑÇÚ¦ÖÕÒÆÚÎÔËÓÖËÏØÃÇÍÔÜØÃàÕÔÚÇÝÑÇÒ¦Ö×ÝÔÇÚÎÔ
ÇÔÏÞÔËÆÙËÏÓÁÙÇÇÖÄÓÏÇÍÒ×ÙÙÇ
ÖÕßÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÍßØÃàËÏÓÇËÙÚØÏÑ¦ÎÒËÐ¦ÔÊØÇÜÇÔÔÃÊÕß

SIMON JENKINS
Μια σύντομη ιστορία της Ευρώπης.
Από τον Περικλή στον Πούτιν
μτφρ. Δημήτριος Β. Σταυρόπουλος,
εκδ. Ψυχογιός, σελ. 400

ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ
Ο ελληνικός 20ός αιώνας
εκδ. Πόλις, σελ. 754

Μια επίτομη ÏÙÚÕØÃÇÚÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝÎÖËÃØÕßËÃÔÇÏÚÕÖÄÔÎÓÇÚÕß
ÑÕØßÌÇÃÕßØËÚÇÔÕÆÙßÍÍØÇÌÁÇ
ÑÇÏÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕß¦ÏÓÕÔ¬àÁÔÑÏÔÝ¡ËÒÄÍÕÍÒÇÌßØÄÑÇÏÊØÇÙÚÏÑÄËÑÑÏÔËÃÇÖÄÚÕÔËÒÒÎÔÏÑÄ²ØßÙÄ
Ï×ÔÇÍÏÇÔÇÌÚ¦ÙËÏÙÚÎÔ ÄÑÑÏÔÎ
ÇØÑÕÆÊÇ®ÚÕÔÒÇÔÚÏÓÃØÕÆÚÏÔ
ÚÕÓËÚÇÐÆÄÓÜÝÖÇØËÒÇÆÔÕßÔ
ÇÔÇØÃÛÓÎÚËÝÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚËÝÖÕß
ÙÌØ¦ÍÏÙÇÔÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂÏÙÚÕØÃÇ
ÑÇÛ×ÝËÖÃÙÎÝÓÏÑØÄÚËØËÝÍÔÜÙÚÁÝ
ÂÒÏÍÄÚËØÕÍÔÜÙÚÁÝÏÙÚÕØÃËÝÓÁÙÇ
ÙÚÎÓËÍ¦ÒÎÙÚÕØÃÇ©¬àÁÔÑÏÔÝÙßÔÕÉÃàËÏÓËÓÇËÙÚØÃÇÁÔÇÏÙÚÕØÏÑÄ
Ö¦ÔÛËÕÔÓËÖÕÒÒÁÝËÖÏÓÁØÕßÝÉÎÌÃÊËÝÖÕÒÏÚÏÙÓÄÕÏÑÕÔÕÓÃÇÖÄÒËÓÕ
ÈÏÕÍØÇÌÃËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÉßÞÕÍØÇÌÃËÝ
Ñ¦ÙßÔÊÁÕÔÚÇÝÚÕÞÛËÝÓËÚÕÙÂÓËØÇÑßØÃÜÝÚÕÑØÃÙÏÓÕÇÈÁÈÇÏÕ
ÖÇØÄÔÚÎÝÙÆÍÞØÕÔÎÝßØ×ÖÎÝ

Οποιος ÇÙÞÕÒÎÛËÃ ÙÕÈÇØ¦ÓËÚÎÔ
ÇÔ¦ÍÔÜÙÎÚÕßÔÁÕßÈÏÈÒÃÕßÚÕß
ÍÔÜÙÚÕÆÏÙÚÕØÏÑÕÆÛÇÁÞËÏÓ¦ÒÒÕÔÊÕßÒËÏ¦ÍÏÇÄÒÕÚÕÔÞØÄÔÕÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÛËÜØÎÛËÃÑÇÏËÑÊÕÚÏÑÄÍËÍÕÔÄÝÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÙËÄÚÏ
ÇÌÕØ¦ÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÏÙÚÕØÏÕÍØÇÌÃÇ
ÖØÄÙÌÇÚÎÇÔ¦ÓËÏÐÎÚÕßÑÏ¦ÑÕßÓËÚÇÖÕÒÏÚÏÑ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇÙÇÔÇ
ÛÄÒÜÙË®ÒÃÍÕÚÇÔËØ¦ÑÇÏÔÇËÔÄÞÒÎÙËÚÎÔÑØÃÙÎÖÕÒÒ×ÔÊËÔÐÁØÜ
ÄÓÜÝÖ×ÝÓÖÕØËÃÑ¦ÖÕÏÕÝÔÇÖØÕÙÖËØ¦ÙËÏËÃÚËÚÕÖØÄÚËØÕÏÙÚÕØÏÑÄ
ÚÕßÁØÍÕËÃÚËÑÇÏÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕ
THNU\TVW\ZØÍÕÙÚÕÕÖÕÃÕÎ
ÄÖÕÏÇÖÕÒÏÚÏÑÂÔÄÚÇßÖÕÞÜØËÃÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎÔÑÇÛÇØÂÏÙÚÕØÏÕÍØÇÌÃÇ
ÓËËÖÃÑËÔÚØÕÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÕßËÏÑÕÙÚÕÆÇÏ×ÔÇËÑÑÏÔ×ÔÚÇÝÇÖÄÚÕ
 ÑÇÏÌÚ¦ÔÕÔÚÇÝ×ÝÚÏÝÖÒÇÚËÃËÝÚÜÔÍÇÔÇÑÚÏÙÓÁÔÜÔÑÇÏÚÎÔ
ÑØÃÙÎËßØÆÚËØÇ¬ÕÁØÍÕÔÕÓÃàÜÄÚÏ
ÒËÏÚÕßØÍËÃÑÇÏÜÝÕÊÎÍÄÝÖËØÇÏÚÁØÜ
ÇÔ¦ÍÔÜÙÎÝÑÇÏÁØËßÔÇÝ

WALT WHITMAN
Φύλλα χλόης. Ανθολογία
Επιλογή, μετάφραση, επίμετρο, χρονολόγιο, σημειώσεις: Ελένη Ηλιοπούλου - Κατερίνα Ηλιοπούλου
εκδ. Κέδρος, σελ. 352
Ο Αμερικανός ¦ØÊÕÝ®ÚÕßÊËÑ¦ÚÕßËÔ¦ÚÕßÇÏ×ÔÇÕßÓÔÎÚÂÝÚÕß
¡ÖØÕÆÑÒÏÔÑÇÏÚÕßÚÒÇÔÚÏÑÕÆ
ÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÖËÊÏ¦ÊÇÝÑÇÏ
ÚÕßÇÖÁØÇÔÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÕßØÇÔÕÆÕßÓÔÎÚÂÝÚÕßÙ×ÓÇÚÕÝÕ
ÚØÇßÓÇÚÏÕÌÕØÁÇÝÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆËÓÌßÒÃÕßÕÓÁÍÇÝÊ¦ÙÑÇÒÕÝ
ÖÕßÑÇÛÄØÏÙËÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ
ÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÕ ÁØÕßÇÑÑÇÏÕÑÃÔÙÓÖËØÍÑÁÖÏÔÇÔÔËØÄÙÚ»ÄÔÕÓ¦
ÚÕßÕ©ßÕÒÚ©ßÃÚÓÇÔÇÔÛÕÒÕÍËÃÚÇÏÙËÇßÚÂÚÎÙÎÓÇÔÚÏÑÂÌØÕÔÚÏÙÓÁÔÎÁÑÊÕÙÎÓÁÙÇÇÖÄÚÕÖÒÁÕÔ
ËÓÈÒÎÓÇÚÏÑÄÚÕßÁØÍÕÚÇ¢ÆÒÒÇ
ÞÒÄÎÝ®¡ËÚ¦ÌØÇÙÎÍËÓ¦ÚÎÇÖÄ
ÚÎÞÒÜØÃÊÇÚÎÝÖÕÏÎÚÏÑÂÝÚÕß©ßÃÚÓÇÔÍÄÔÏÓÇÖÏÙÚÂÙÚÕÖÔËÆÓÇ
ÚÕßÇÒÒ¦ÛÇÛÁÒÇÓËÔÇËÃÞÇÓËÑÇÏ
ÚÕÖØÜÚÄÚßÖÕÇÔÚÏÑØÏÙÚ¦

TIM MARSHALL
Αιχμάλωτοι της γεωγραφίας.
Η παγκόσμια γεωπολιτική σκηνή
σε 10 χάρτες
μτφρ. Σπυρίδων Κατσούλας
εκδ. Διόπτρα, σελ. 360
Επιστρέφει ÎÍËÜÍØÇÌÃÇÙÚÕÖÇÍÑÄÙÓÏÕÖÕÒÏÚÏÑÄÖÇÏÞÔÃÊÏ"ÇÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏÄÚÏÊËÔÁÌßÍËÑÇÏÖÕÚÁ
ÇÖÒ×ÝÓËÚ¦ÚÏÝÛËÜØÃËÝÖËØÃÚÁÒÕßÝÚÎÝÙÚÕØÃÇÝ®ÚÎÊËÑÇËÚÃÇ
ÚÕß» ÙÇÔÔÇßÖÕÞ×ØÎÙËÑÇÏÎ
ÚËØ¦ÙÚÏÇÙÎÓÇÙÃÇÖÕßÁÞËÏÊÏÇÞØÕÔÏÑ¦ÎÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÂ©ÒÇÇßÚ¦
Þ¦ØÏÔÑÇÏÚÎÝÖËØÏÒ¦ÒÎÚÎÝÖÇÍÑÕÙÓÏÕÖÕÃÎÙÎÝÒÒ¦ÂÚÇÔÍÏÇÒÃÍÕ
ÄÖÜÝÌ¦ÔÎÑËÏÊÏÑ¦ÓËÚ¦ÚÕ
ÑÇÏÈÁÈÇÏÇÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎÚÎÈÇÛÏ¦ÑØÃÙÎÖÕß
ÊÏÇÖËØÔ¦ËÏÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎ
ÚÎÔ¦ÔÕÊÕÚÎÝ ÃÔÇÝÑÇÏÚÎÝÔÊÃÇÝÚÕÔÕÆÚÏÔÑÇÏÚÎªÜÙÃÇÍÏÇ
ÔÇÓÎÔÇÔÇÌËØÛÕÆÓËÙÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÑÇÓ×ÓÇÚÇÚÕßØÔÚÕÍ¦ÔÎ
ÍËÜÍØÇÌÃÇÁÞËÏËÖÏÙÚØÁÉËÏÊØÏÓÆÚËØÎ¬ÕÈÏÈÒÃÕÚÕß¡¦ØÙÇÒÚËØ¦ÙÚÏÇËÖÏÚßÞÃÇÊÏËÛÔ×ÝÓÇÝÊËÃÞÔËÏ
ÚÏÇÑØÏÈ×ÝÙÎÓÇÃÔÕßÔÄÒÇÇßÚ¦

IAN BURUMA
Ετος Μηδέν. Μια ιστορία του 1945
μτφρ. Γιάννης Αβραμίδης,
εκδ. Θύραθεν, σελ. 360
Ο Ολλανδός ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÑÇÏÏÙÚÕØÏÑÄÝÇÔ¡ÖÕßØÕÆÓÇÈØÁÛÎÑËÖØÄÙÌÇÚÇÙÚÇÌ×ÚÇÚÎÝÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÝÇÒÒ¦ÍÏÇÚÕßÝÒ¦ÛÕÝÒÄÍÕßÝ!
ÜÝÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÕß;OL5L^@VYR
9L]PL^VM)VVRZÇÖÕÒÆÛÎÑË¦ÊÏÑÇ
ÒÄÍÜÓÏÇÝËÖÏÒÕÍÂÝÚÕßÙÚÕÖËØÏÕÊÏÑÄÎÕÖÕÃÇÛËÜØÂÛÎÑËÓÎÖÕÒÏÚÏÑ×ÝÕØÛÂ©¡ÖÕßØÕÆÓÇÄÓÜÝÁÞËÏ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÁØÍÕÙÚÕËÔËØÍÎÚÏÑÄÚÕß
ÑÇÏÙËÇßÚÄÚÕÇÌÎÍÎÓÇÚÏÑ¦ÇÖÕÒÇßÙÚÏÑ¦ÑÇÏÏÙÚÕØÏÑ¦ÚËÑÓÎØÏÜÓÁÔÕÈÏÈÒÃÕÓÇÝÛßÓÃàËÏÖÄÙÕÑÕÓÈÏÑÂ
ÞØÕÔÏ¦ÂÚÇÔÚÕ ÇÒÒ¦ÑÇÏÖÄÙÇÓÇÝÙßÔÊÁÕßÔÓËÇßÚÄÙÂÓËØÇ!
ÞØÕÔÏ¦ÇÖËÒËßÛÁØÜÙÎÝËÏØÂÔÎÝÑÇÏ
ÒÆÚØÜÙÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÞØÕÔÏ¦ÍÁÔËÙÎÝ
ËÔÄÝÔÁÕßÑÄÙÓÕßÐÇÏØËÚÏÑÄÁØÍÕ
ÖÕßÙßÔÊß¦àËÏÖÕÒÒ¦ËÃÊÎÍØÇÌÂÝ
ÑÇÏÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÝËÔÖØÕÙÁÞÛÎÑË
ÄÙÕÛÇÚÕß¦ÐÏàËÇËÖÇÔÁÒÛÕßÓË

FRANK CLOSE
Φυσικός ή κατάσκοπος.
Ημιζωή: η διχασμένη ζωή
του Μπρούνο Ποντεκόρβο
μτφρ. Δέσποινα Χατζησπύρου
εκδ. Ροπή, σελ. 478
Ολοι ξέρουμε, ÒÃÍÕÖÕÒÆÖÄÙÕÖËØÃËØÍÇÑÇÏÖÄÙÕÈÇÛÏ¦ÕÏÌßÙÏÑÕÃ
ÚÕßËÏÑÕÙÚÕÆÇÏ×ÔÇÖÏ¦ÙÚÎÑÇÔÙÚÇ
ÍØÇÔ¦àÏÇÚÎÝÙÚÕØÃÇÝÑÇÏÇÔÇÓËÃÞÛÎÑÇÔÓËÖÕÒÏÚÏÑÁÝÃÔÚØÏÍÑËÝßÚÄÇÑØÏÈ×ÝËÃÔÇÏÚÕÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÄ
ÈÏÈÒÃÕÚÕß¢ØÇÔÑ ÒÄÕßàÖÕßÊÃÑÇÏÇÁÞËÏÙßÍÑØÏÛËÃÓËÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÚÕß¬àÕÔË ÇØÁ©ÕÔÚËÑÄØÈÕÂÚÇÔËÐÁÞÜÔÚÇÒÄÝÖßØÎÔÏÑÄÝ
ÌßÙÏÑÄÝËÈØÇáÑÂÝÑÇÚÇÍÜÍÂÝÙÚËÔÄÝÙßÔËØÍ¦ÚÎÝÚÕßÔØÃÑÕ¢ÁØÓÏ
ÕÕÖÕÃÕÝÇÌÕÆÍÒÃÚÜÙËÇÖÄÚÕßÝ
ÔÇàÃÙÚÎÔßØ×ÖÎÑÇÚ¦ÌËØËÔÇ
ÌÚ¦ÙËÏÑÇÏÔÇÊÏÇÖØÁÉËÏÙÚÎÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑÂÓËØÏÑÂ©ÞÏÍÏÇÖÕÒÆ
ÄÓÜÝ!ÄÔÚÇÝÌÇÔÇÚÏÑÄÝÑÕÓÓÕßÔÏÙÚÂÝÚÕ ÊÏÁÌßÍËÙÚÎÕÈÏËÚÏÑÂÔÜÙÎ© ÒÄÕßàÊÏËØËßÔ¦ÚÎ
ÙÞÁÙÎÚÕßÒÇÓÖØÕÆÇßÚÕÆÔÕßÓË
ÚÎÔÑÇÚÇÙÑÕÖËÃÇËÏÊÏÑ¦ÑÇÚ¦ÚÎÔ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ®ÚÕßÖËØÃÕÊÕ

SHERWOOD ANDERSON
Θάνατος στο δάσος και άλλα διηγήματα
μτφρ. Σπύρος Γιανναράς
εκδ. Ερμα, σελ. 304
Ο Σέργουντ ΑντερσονÙÌØ¦ÍÏÙËÓË
ÚÕÖÕÒßÖØÏÙÓÇÚÏÑÄÚÕßÁØÍÕÚÎÔ
ÚËØ¦ÙÚÏÇÖÇØ¦ÊÕÙÎÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÊÏÎÍÎÓÇÚÕÍØÇÌÃÇÝ¡ÖÕØËÃ
ÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃÔÇÑßÔÎÍÕÆÔÚÕÏËØÄ
ÊÏÙÑÕÖÄÚÎØÕÚÕß¡ËÍ¦ÒÕßÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆ¡ßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÕÝ®ÇÒÒ¦
ÊËÏÔÕÃÖÇØÇÓßÛ¦ÊËÝÄÖÜÝËÃÔÇÏÓËÍÇÒÕÆØÍÎÙÇÔÑÇÏÙÚÎÓÏÑØÂÌÄØÓÇ
ÃÚËÓÁÙÇÇÖÄÊÏÎÍÂÓÇÚÇÊÎÓÕÙÏËßÓÁÔÇÙËÓËÍ¦ÒÇÖËØÏÕÊÏÑ¦ËÃÚË
ÓÁÙÇÇÖÄÇßÚÄÔÕÓËÝÙßÒÒÕÍÁÝÕÏ
ÓËØÏÑÇÔÕÃÊÏÎÍÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕÏÚÕß
ËÏÑÕÙÚÕÆÇÏ×ÔÇÁÊÜÙÇÔÓËØÏÑ¦ÓÏÑØ¦ÓËÍ¦ÒÇÁØÍÇ©ÔÚËØÙÕÔÑÇÏ
ËÏÊÏÑ¦ÚÇÊÏÎÍÂÓÇÚÇÖÕßÇÖÇØÚÃàÕßÔ
ÇßÚÄÔÚÕÔÑÇÒÇÃÙÛÎÚÕÚÄÓÕÙËÖÕÒÆ
ÑÇÒÂÓËÚ¦ÌØÇÙÎÇÖÄÁÔÇÔÖÇÛÏÇÙÓÁÔÕÊÏÎÍÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕÚÕÔÖÆØÕ
ÏÇÔÔÇØ¦ÇÖÕÊËÏÑÔÆÕßÔÍÏÇÚÃËÖÁÊØÇÙËÑÇÚÇÒßÚÏÑ¦ÙËÓËÍ¦ÒËÝÓÕØÌÁÝÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÍØÇÓÓ¦ÚÜÔ

ΝΤΕΝΙΣ ΤΖΟΝΣΟΝ
Η γενναιοδωρία της γοργόνας
μτφρ. Κώστας Σπαθαράκης
εκδ. Αντίποδες, σελ. 216

ΤΡΟΥΜΑΝ ΚΑΠΟΤΕ
Φωνές χαμένες και θολές
μτφρ. Μαρία Παΐζη
εκδ. Οξύ, σελ. 240

ΟΥΡΣΟΥΛΑ ΛΕ ΓΚΕΝ
Στην άλλη πλευρά του ονείρου
μτφρ. Πάνος Τομαράς
εκδ. Αίολος, σελ. 240

Πρόωρα ÞÇÓÁÔÕÝÇßÚÄÝÕËÑÑËÔÚØÏÑÄÝËÒÑßÙÚÏÑÄÝÖÒÎÛÜØÏÑÄÝÑÜÓÏÑÄÝÓÇÑÇÏÊØÇÓÇÚÏÑÄÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝ
ËÓÖËØÏÁÞËÏÓÁÙÇÙËÖÁÔÚËËÑÚËÔÂ
ÊÏÎÍÂÓÇÚÇÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÖÕß¦ÌÎÙËÖØÕÚÕÆÖËÛ¦ÔËÏÙÚÇÚÕßÇÖÄ
ÑÇØÑÃÔÕÄÒÕÚÕßÚÕÓßÛÕÖÒÇÙÚÏÑÄ
ÙÆÓÖÇÔÓËÚÎÔËÓÓÕÔÂÚÜÔÇßÚÕÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑ×ÔÑÇÚÇÞØÂÙËÜÔÚÕÔ
ÖÇØÇÒÕÍÏÙÓÄÚÜÔÙÞÁÙËÜÔÇÒÒ¦
ÑÇÏÚÎÝÓÄÔÜÙÎÝÔÇÊÏÇÙßÔÊÁÕÔÚÇÏÓËÚÕÔÈÇÛÆÚËØÕÙÚÕÞÇÙÓÄ
ÚÕßÖ¦ÔÜÙÚÕÖ×ÝÇÊØ¦ÞÔËÏÂÇÌÂÔËÏÑÇÏÔÇÚÎÝÐËÌÆÍËÏÎÍØÇÌÂ
ÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇØÇÌÏ¦ÝÓË
ÖÕÒÆÏÊÏÇÃÚËØÎÌÜÔÂÖÕÏÎÚÂÝÓÇ
ÑÇÏÓßÛÏÙÚÕØÏÕÍØ¦ÌÕÝÛËÇÚØÏÑÄÝ
ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÑÇÏÊÏÎÍÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕÝ
ËÊ×Õ¬àÄÔÙÕÔÓÕÏ¦àËÏÔÇÇÍÍÃàËÏ
ÚÎÔÑÕØßÌÂÚÕßÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÕÆÚÕß
ÕÃÙÚØÕßÙßÒÒÕÍÂÑßÑÒÕÌÄØÎÙË
ÓËÚ¦ÚÕÔÛ¦ÔÇÚÄÚÕßÑÇÏËÖÏÈËÈÇÃÜÙËÚÎÊÆÔÇÓÎÚÎÝÌÜÔÂÝÚÕß

Μπορεί Õ ¬ØÕÆÓÇÔ ÇÖÄÚËÔÇÁÍÏÔË
ÊÏ¦ÙÎÓÕÝÍÏÇÚÕÓÎÓßÛÕÖÒÇÙÚÏÑÄ
ÚÕßÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÚÕÔÉßÞØ×®
ÄÖÜÝÑÇÏÍÏÇÚÕØÄÍËßÓÇÙÚÕ¬ÃÌÇÔÏÝ®ÄÓÜÝÁÞËÏÙÚÕËÔËØÍÎÚÏÑÄ
ÚÕßÖÒÂÛÕÝ¦ÒÒÜÔÙÎÓÇÔÚÏÑ×Ô
ÖËà×ÔËÑÚËÔ×ÔÑÇÏÓÎ©Ï¢ÜÔÁÝÞÇÓÁÔËÝÑÇÏÛÕÒÁÝ®ËÃÔÇÏÚÕ
ÖØ×ÚÕÚÕßÈÏÈÒÃÕÓÏÇÔÕßÈÁÒÇÖÕß
ÁÍØÇÉËÄÚÇÔÂÚÇÔÓÄÒÏÝËÚ×Ô
ÙÚÎÔÕÖÕÃÇÑßØÏÇØÞËÃÚÕÓßÙÚÎØÏÇÑÄÙÚÕÏÞËÃÕÎÙÇÍÎÔËßÚÏÑÂÓÇ
ÑÇÏÑÇÚÇÖÏËÙÚÏÑÂÓÁÙÇÙÚÎÈÇØÏ¦
ßÍØÇÙÃÇÑÇÏÚÕÙÑÕÚËÏÔÄÏÙÚÕØÏÑÄ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÄÚÎÝÌÕØÚÃÕÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÔÄÚÕßÁÚÙÏ
ÄÖÜÝÍØ¦ÌËÏ®ÙÚÎÔÉßÞÂËÔÄÝÔÁÕßÖÇÏÊÏÕÆÕÑËÔÚØÏÑÄÝÞÇØÇÑÚÂØÇÝÚÎÝÔÕßÈÁÒÇÝËÃÔÇÏÁÔÇÇÍÄØÏ
ÙÚÎÔÖØ×ÚÎÚÕßËÌÎÈËÃÇÚÕËØËÛÏÙÚÏÑÄÇßÚÄÁØÍÕÇÔÏÞÔËÆÕÔÚÇÏËÔ
ÙÖÁØÓÇÚÏÚÇÙÚÕÏÞËÃÇËÑËÃÔÇÖÕß
ÛÇÙßÔÇÔÚÂÙÕßÓËÑÇÏÇØÍÄÚËØÇ
ÙÚÕÔ×ØÏÓÕ ÇÖÄÚË

Πώς θα ήτανÇÔÚÎÔÆÞÚÇÇßÚÄÖÕß
ÕÔËÏØËßÚÂÑÇÚË¦ÒÒÇàËÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÕßËÖÄÓËÔÕßÖØÜÏÔÕÆ"
ßÚÂÚÎÔÖÇØ¦ÊÕÐÎËÐÜÌØËÔÏÑÂ
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÈÏ×ÔËÏÕ¬àÕØÚà©ØÕ
ÕÖÕÃÕÝÖØÕÙÖÇÛËÃÓËÑ¦ÛËÚØÄÖÕÔÇ
ÛËØÇÖËßÚËÃÇÖÄÚÕÆÚÎÚÎÔÏÊÏÄÚßÖÎ
ÉßÞÏÑÂÖ¦ÛÎÙÎÃÔÇÏÄÓÜÝÇÖÒ¦
ÄÔËÏØÇÇßÚ¦ÖÕßÈÒÁÖËÏÕ¬àÕØÚàÂ
ÑØÆÈÕßÔÑ¦ÚÏÈÇÛÆÚËØÕÑ¦ÚÏÖÕÒÆ
ÖÏÕÙÕÈÇØÄÍÏÇÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÄÒÜÔ"ÓËÍ¦ÒÎ©ÆØÙÕßÒÇËÑËÔ
ÊÃÔËÏËÊ×ÁÔÇÇÖÄÚÇÑÇÒÆÚËØ¦ÚÎÝ
ÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÇËÓÈÒÎÓÇÚÏÑÄÙÚÕ
ÖËÊÃÕÚÎÝËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÝÌÇÔÚÇÙÃÇÝ¡ÄÔÕÔÖÕßÄÖÜÝÑÇÏÖÕÒÒ¦¦ÒÒÇÁØÍÇÚÎÝÚÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÇßÚÄ
ÊËÔÇÌÕØ¦ÓÕÔ¦ÞÇÚÕßÝÛÏÇÙ×ÚËÝ
ÚÕßÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕßÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÕÆ
ËÃÊÕßÝÇÒÒ¦ÊÏÇÛÁÚËÏÓÏÇËßØËÃÇ
ÛÇÁÒËÍÇÕÏÑÕßÓËÔÏÑÂÊßÔÇÓÏÑÂ

Επιμέλεια
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Εκπαιδευτικά παιχνίδια... αλλιώς
Οι λάτρεις των επιτραπέζιων θα ταξιδέψουν στον κόσμο του βιβλίου και θα αναμετρηθούν με τους άθλους του Ηρακλή
Του ΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Ποιο σονέτο ÚÕß§ËÕÁÒÒÎÔÇÖÕÏÎÚÂ ×ÙÚÇ ÇØßÜÚ¦ÑÎÑÒËÃÔËÏÓË
ÚÕßÝÙÚÃÞÕßÝ!¡ÇÝÊÏ×ÞÔÕßÔËÚÇ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÑÏÎÖÕÃÎÙÏÝËÃÔÇÏÚÕ
ÑÇÚÇÌÆÍÏÕÖÕßÌÛÕÔÕÆÓË®"ÕÏÕÝ
ÞØÏÙÚÏÇÔÄÝÛËÕÒÄÍÕÝÑÇÏÌÏÒÄÙÕÌÕÝÖÕßËÖÎØÁÇÙËÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎ
ÚÎÝÊßÚÏÑÂÝÌÏÒÕÙÕÌÃÇÝÁÍØÇÉËÚÕ
ÓÔÎÓËÏ×ÊËÝÁØÍÕ*P]P[HZ+LP®"
ØÜÚÂÙËÏÝÍÏÇÑÇÒ¦ÊÏÇÈÇÙÓÁÔÕßÝÁÞËÏÚÕÖÇÏÞÔÃÊÏÏÈÒÏÕÌ¦ÍÕÝ®ÑÇÏÖ×ÝÇÒÒÏ×ÝÛÇÓÖÕØÕÆÙË
ÔÇÕÔÕÓÇÙÚËÃÚÕËÖÏÚØÇÖÁàÏÕÖÕß
ÑÇÒËÃÚÕßÝÖÇÃÑÚËÝÔÇÖ¦ØÕßÔÙÚÕ
ÚÇÓÖÒÄÚÕÔÊØÄÓÕÖÕßÕÊÎÍËÃÙÚÕ
ÇÔÇÖÇßÚÏÑÄÙÇÒÄÔÏÚÕßÈÏÈÒÏÕÖÜÒËÃÕß-YLL;OPURPUNAVULÓÁÙÇÇÖÄ
ËØÜÚÂÙËÏÝÑÇÏÖËØÏÖÁÚËÏËÝËÓÏÇ
ÖËØÃÕÊÕÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇÕÏÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝÇÔÇàÎÚÕÆÔÚÇÏÎØËÚÂËÜØÍÏÒÂÏÊÏÕÑÚÂÚØÏÇÚÕßÈÏÈÒÏÕÖÜÒËÃÕßÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÁÔÇÖÇÏÞÔÃÊÏÍÏÇ
ÔÇÙÚØÁÉËÏÚÕÔÑÄÙÓÕÙÚÕÈÏÈÒÃÕ
ÓËÙßÓÓ¦ÞÕßÝÚÕÔ ÇÓÆÚÕÔ©ÓÎØÕÚÎ¡ÄØÏÙÕÔÑÇÏ¦ÒÒÕßÝÓËÍ¦ÒÕßÝÊÎÓÏÕßØÍÕÆÝ
ÛËÒÇÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÜÁÔÇ
ÊÏÇÙÑËÊÇÙÚÏÑÄÚØÄÖÕÍÏÇÔÇÖØÕÙËÒÑÆÙÕßÓËÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÙÚÕ
ÈÏÈÒÃÕËÏÊÏÑ¦ÄÙÕßÝÊËÔËÃÔÇÏÙßÙÚÎÓÇÚÏÑÕÃÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝ©ÏËØÜÚÂÙËÏÝËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒËÝÇÒÒ¦ÕÙÚÄÞÕÝËÃÔÇÏÕÏÖÇÃÑÚËÝÔÇÇÔÚÒÂÙÕßÔ
ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÖÕßÛÇÚÕßÝÌÇÔÕÆÔ
ËÔÊÏÇÌÁØÕßÙËÝÑÇÏÃÙÜÝÁÚÙÏÇÔÇàÎÚÂÙÕßÔÓËÚ¦ÚÕÈÏÈÒÃÕÂÚÕÔÙßÍÍØÇÌÁÇÚÎÝËØ×ÚÎÙÎÝ®ÓÇÝÒÁËÏ
¬ÕÖÇÏÞÔÃÊÏÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑËÙÚÕ
ÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÛÂÔÇßØÜÖÇáÑÂ
ØÜÚËÆÕßÙÇÏÈÒÃÕß®ËÃÔÇÏÊÃÍÒÜÙÙÕÑÇÏÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏÇÖÄÁÔÇ
ÚÇÓÖÒÄÑÇÏÑ¦ØÚËÝÓËËØÜÚÂ-

«Οι άθλοι του Ηρακλή» ÜÖ³Ñ{ÉÐÈÉËÑ~Ñ{³Û{ÑÙË~³È$t{KÜ{×ÒoØuÉËÑ{ÙËoÜØ~Ñ{Ñ³ÉÜÉË³Ñ{ÑÌÓÑ³ÑÐÜÌ~Ñ{~Ò¨³ÉØÐÉ®ÆÆÉ¨³ÊÉ{Ø
ÙËÏÝ©ÏÖÇÃÑÚËÝÑÇÒÕÆÔÚÇÏÔÇÇÖÇÔÚÂÙÕßÔÙËËØÜÚÂÙËÏÝÙÞËÚÏÑ¦ÓË
ÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÑÇÏÐÁÔÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇ
ÑÇÏÚÎÌÏÒÕÙÕÌÃÇËÔ×ÚÕÚÇÓÖÒÄ
ÚÕßÁÞËÏÇÔÇÖÚßÞÛËÃÙËÓÏÇÓËÍ¦ÒÎÖÒÇÚÌÄØÓÇ_ÓÁÚØÜÔÍÏÇÔÇ
ÖÇÃàËÚÇÏÑÇÏÙËßÖÇÃÛØÏÕÞ×ØÕ¡Ë
ÖÇØËÒÛÄÔÙÚÕÔÞ×ØÕÚÎÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÑÇÏÚÎÝÊÏÇÌÂÓÏÙÎÝÎÑËÜØÍÏÒÂÓÇÝÒÁËÏÄÚÏÕÏÖØÕÜÛÎÚÏÑÁÝ
ËÔÁØÍËÏËÝÙÚÕÔÞ×ØÕÚÕßÈÏÈÒÃÕß
ËÐÇÔÚÒÕÆÔÚÇÏÙËÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÝ
ÙßàÎÚÂÙËÏÝÑÇÏÊÏÇÌÎÓÏÙÚÏÑÁÝÑÇÚÇÞÜØÃÙËÏÝÙËÖÏÕÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÁÝ
ÖØÇÑÚÏÑÁÝËÔ×ÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÒËÃÖËÏÎÊÏÇÙÑËÊÇÙÚÏÑÂÖÒËßØ¦ÚÜÔ
ÖØÇÍÓ¦ÚÜÔ
¬ÇËÑÖÇÏÊËßÚÏÑ¦ÖÇÏÞÔÃÊÏÇÙß-

«Το παιχνίδι δημιουργήθηκε μέσα στην κρίση. Ηθελα να δείξω
ότι παρά τα όσα συνέβαιναν στη χώρα μας,
τα μυαλά μας ήταν
στη θέση τους».

ÔÂÛÜÝÞ¦ÔÕÔÚÇÏ®ÓÁÙÇÙÚÕÔÕØßÓÇÍÊÄÚÜÔÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×ÔÑÇÏÚÜÔ
ÇÓÏÍ×ÝÉßÞÇÍÜÍÏÑ×ÔÖÇÏÞÔÏÊÏ×Ô
ËÔ×ÎÓËÏÜÓÁÔÎÇÍÕØÇÙÚÏÑÂÊÆÔÇÓÎÕÊÎÍËÃÙËÖÕÒÒÁÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝ
ÚÕßÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÙËÖÏÕÌÛÎÔÁÝ
ÒÆÙËÏÝÞÜØÃÝËÍÍÆÎÙÎÖÕÏÄÚÎÚÇÝ
ßÚÄÜÙÚÄÙÕÊËÔÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÇÖÕÛÇØØÆÔËÏÚÕßÝÊÎÓÏÕßØÍÕÆÝÚÜÔ
ËÑÖÇÏÊËßÚÏÑ×ÔÖÇÏÞÔÏÊÏ×Ô

Νοητικές προκλήσεις
ÔÇÝÇÖÄÇßÚÕÆÝËÃÔÇÏÑÇÏÕ
ÖÆØÕÝ ÇØÁÑÕÝÖÕßÓËÚÕÔÍÏÕ
ÚÕßÍÔ¦ÚÏÕÚËÒËÏÕÖÕÃÎÙÇÔÖØÏÔ
ÇÖÄÊÆÕÞØÄÔÏÇÚÕÖÇÏÞÔÃÊÏÍØÃÌÜÔ©Ï¦ÛÒÕÏÚÕßØÇÑÒÂ®ÚÕ
ÕÖÕÃÕÑßÑÒÕÌÕØËÃÙÚÇÖÜÒÎÚÂØÏÇ

ÓÕßÙËÃÜÔÑÇÏÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕ©ÕÏÑÕßÓËÔÏÑÄÝÂØÜÇÝÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝ
ÓßÛÕÒÕÍÃÇÝÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÕÒÕÑÒÎØ×ÙËÏÚÕßÝ¦ÛÒÕßÝÚÕßÑÇÏÕÏ
ÖÇÃÑÚËÝÔÇÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÚÕÆÔÑÇÏ
ÔÇÊÕÑÏÓ¦ÙÕßÔÚÏÝÔÕÎÚÏÑÁÝÚÕßÝ
ÊßÔ¦ÓËÏÝÙÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÂÏÙ¦ØÏÛÓÜÔÖÇàÒ
ËÜÓËÚØÏÑ¦ÓÕÚÃÈÇÓÇÛÎÓÇÚÏÑÁÝÇÑÕÒÕßÛÃËÝÙÆÓÈÕÒÇÚÎÝ
ØÇÓÓÏÑÂÝÙßÓÖÒÁÑÕÔÚÇÏÑÇÏ
ÇÒÒ¦àÕßÔÚÕßÝÄØÕßÝÚÜÔ¦ÛÒÜÔ
ÖÄÚÎÔËÐÃÙÜÙÎÇÌÇÏØËÃÚÇÏÎÙÜÓÇÚÏÑÂÊÆÔÇÓÎÑÇÏÖØÕÙÚÃÛËÚÇÏÎ
ÔÕÎÚÏÑÂ
¬ÕÖÇÏÞÔÃÊÏÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑË
ÓÁÙÇÙÚÎÔÑØÃÙÎÛËÒÇÔÇÊËÃÐÜ
ÄÚÏÖÇØ¦ÚÇÄÙÇÙßÔÁÈÇÏÔÇÔÙÚÎ

Þ×ØÇÓÇÝÚÇÓßÇÒ¦ÓÇÝÂÚÇÔÙÚÎ
ÛÁÙÎÚÕßÝ©ØÇÑÒÂÝËÃÔÇÏÙÚÎ
ÙßÔËÃÊÎÙÎÚÕßÑÄÙÓÕßÇßÚÄÝÖÕß
ÚÇÑÇÚÇÌÁØÔËÏÓÄÔÕÝÚÕßÁÈÇÏÇ
ÇÔÚÃÖÇÒÕÝÙÚÕÖÇÏÞÔÃÊÏËÃÔÇÏÓÄÔÕÕÞØÄÔÕÝÑÇÏÖÇÃàÕßÔÖÇØÇÖ¦ÔÜÇÖÄÁÔÇÝÖÇÃÑÚÎÝ®ÓÇÝÒÁËÏÕ
ÞØÕÔÕÝËÑÖÇÏÊËßÚÏÑÄÝ
¡ËÙÖÕßÊÁÝ²ÎÓÏÑÕÆ¡ÎÞÇÔÏÑÕÆÑÇÏÇÍ¦ÖÎÍÏÇÚÇÓÇÛÎÓÇÚÏÑ¦ÑÇÏÚÎÓÇÛÎÓÇÚÏÑÂÙÑÁÉÎÕÑ
ÇØÁÑÕÝÇÙÞÕÒËÃÚÇÏÇÖÄÓÏÑØÄÝ
ÓËÚÇÔÕÎÚÏÑ¦ÖÇÏÞÔÃÊÏÇÑÇÏÚÕßÝ
ÍØÃÌÕßÝÏÇÇØÑËÚÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÇÖÇÙÞÄÒÎÙËÚÕÓßÇÒÄÚÕßÓËÚÎÔËÖÃÒßÙÎÚÕßÖÇàÒ,[LYUP[`00®ÚÎÙßÔÁÞËÏÇÚÎÝÖØ×ÚÎÝÁÑÊÕÙÎÝÚÕß
ÕÓ×ÔßÓÕßÖÇàÒÚÕß
ÖÕßÑÇÒÕÆÙËÚÕßÝÖÇÃÑÚËÝÔÇÍËÓÃÙÕßÔ
ÁÔÇÊÜÊËÑ¦ÍÜÔÕÚÇÓÖÒÄÓË 
ÇÔÕÓÕÏÄÓÕØÌÇÖÕÒÆÍÜÔÇÌÚÏÇÍÓÁÔÇÇÖÄÁÔÇÔÙßÔÊßÇÙÓÄÏÙÕÙÑËÒ×Ô
ÂÓÏÙ×ÔÚØÏÍ×ÔÜÔ©ÏÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÁÝÁÊÏÔÇÔÁÖÇÛÒÕËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕ
ÇÍÍÒÏÑÁÝÒÃØËÝÙËÄÖÕÏÕÔÚÕÁÒßÔË
ÆÕÓÇÛÎÓÇÚÏÑÕÃÚÕß ÁÓÖØÏÚàÓÕÏØ¦ÙÚÎÑÇÔÚÕÁÖÇÛÒÕÑÇÏÈÕÂÛÎÙÇÔÙÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÂÚÕß,[LYUP[`
00ÚÕÕÖÕÃÕÖÇØÇÓÁÔËÏ¦ÒßÚÕÇÖÄ
ÚÕ
ÓÖÔËßÙÓÁÔÕÝÇÖÄÚÕßÝÍØÃÌÕßÝÚÕß¦ÒßÚÕßÖÇàÒÕÑ ÇØÁÑÕÝÓËÚÁÚØËÉË¬Ç¦ÒÕÍÇÚÕßÏÕÓÂÊÎ®ÚÎÔ ÄÖØÕÚÕßßÍËÃÇ®
¬ÇÈÄÊÏÇÚÕßÎØßÄÔÎ®ÑÇÏ¦ÒÒÇ
ÓßÛÏÑ¦ÇÍÜÔÃÙÓÇÚÇÙËÇÏÔÃÍÓÇÚÇ
ÓËÚÇÌØÇÙÓÁÔÇÙËÁÐÏÍÒ×ÙÙËÝ
ÖÕßÛÇÙÇÝÑØÇÚÂÙÕßÔÍÏÇÇØÑËÚÂ×ØÇÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÁÔÕßÝ¬ÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÊËÔÑÏÔÊßÔËÆËÚËÇÖÄÚÏÝ
ÚßÓÌÇÒÃÊËÝ©ØÔÏÛËÝ®

* «Είμαστε κάτι...».
** Ο Αγιος Αυγουστίνος.
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 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Θ Ε Α Μ ΑΤΑ

Οι γυναίκες
που τάραξαν
τα νερά
Η υπόθεση σεξουαλικών παρενοχλήσεων
στο δίκτυο Fox σε πρώτο πλάνο
Βόμβα###
ΔΡΑΜΑ (2019)
Σκηνοθεσία: 0ÇÓ{,ÌÈ³Ø
Ερμηνείες: .Ñ¨ÜËÇ1Ó¨V0Ç{Úw

o~ÒÈV {~ÌÜË³ÐÑVÒ¨o~,ÌÐ{
Tου ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Η... βόμβα ÚÕßÚÃÚÒÕßÊËÔÁÞËÏÈÁÈÇÏÇ
ÑßØÏÕÒËÑÚÏÑÂÙÎÓÇÙÃÇÜÙÚÄÙÕÎ
ËÃÊÎÙÎÙÚÎÔÕÖÕÃÇÇÔÇÌÁØËÚÇÏÜÝ
ÚÁÚÕÏÇÁÖËÙËÙÚÕÔÞ×ØÕÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÓÃÔÚÏÇÚÕØÄÑËÏÚÇÏ
ÍÏÇÚÕÙÑ¦ÔÊÇÒÕÚÜÔÙËÐÕßÇÒÏÑ×Ô
ÖÇØËÔÕÞÒÂÙËÜÔÙÚÕÔÞ×ØÕËØÍÇÙÃÇÝÚÏÝÕÖÕÃËÝÑÇÚÂÍÍËÏÒÇÔÍßÔÇÃÑËÝ
ÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÏÚÕßÓËÍ¦ÒÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÊÏÑÚÆÕß-V_ÕÊÎÍ×ÔÚÇÝ
ÙÚÎÔÖÄØÚÇÚÎÝËÐÄÊÕßÚÕÇÖÄÒßÚÕÇÌËÔÚÏÑÄÚÕßÑÇÔÇÒÏÕÆªÄÚàËØ
áÒÝÚÇÏÔÃÇÖÕßÈÇÙÃàËÚÇÏÙÚÇ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÍËÍÕÔÄÚÇÙßÍÑËÔÚØ×ÔËÏÚØËÏÝÖÕÒÆÒÇÓÖËØÁÝÖØÜÚÇÍÜÔÃÙÚØÏËÝÊÆÕÇÖÄÚÏÝÕÖÕÃËÝÇØÒÃà
ÁØÕÔ¡¦ØÍÑÕªÄÓÖÏËÃÔÇÏÂÊÎ
ßÖÕÉÂÌÏËÝÑÇÏÍÏÇ²ØßÙÂÌÇÃØÇ
¡ÁÍÑÏÔ ÁÒÏÁØÕÔÈÇÙÏÑÂ
ÖÇØÕßÙÏ¦ÙÚØÏÇÚÕß-V_ÁÞËÏÇØÞÃÙËÏÔÇÓÎÔÇÏÙÛ¦ÔËÚÇÏ¦ÔËÚÇÒÄÍÜÑÇÏÚÎÝÊÎÓÄÙÏÇÝÑÄÔÚØÇÝÚÎÝ
ÓËÚÕÔßÖÕÉÂÌÏÕÚÄÚËÍÏÇÚÕÞØÃÙÓÇÚÜÔªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔ×Ô§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖ¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÎËÖÃÙÎÝÁÓÖËÏØÎÑØÁÚÙËÔ ¦ØÒÙÕÔ
 ÃÔÚÓÇÔÇÖÕÒÆËÚÇÏÑÇÏÑÇÚÎÍÕØËÃ
ÚÕÔáÒÝÍÏÇÙËÐÕßÇÒÏÑÂÖÇØËÔÄÞÒÎÙÎËÔ×ÎÔËÇØÂ ÁÏÒÇªÄÓÖÏ
ËÃÔÇÏÎÚËÒËßÚÇÃÇÖÕßÖËØÔ¦ÕÔÚÏÙÏÄÔ®ÙÚÕÍØÇÌËÃÕÚÕßÖÇÔÃÙÞßØÕß
ÊÏËßÛßÔÚÂ
¬ÕÙËÔ¦ØÏÕÚÕß¬ÙÇØÒÝª¦ÔÚÕÒÌ
¬ÕÓËÍ¦ÒÕÙÕØÚ¦ØÏÙÓÇ®ÓÇÝÈ¦àËÏËÖÏÚßÞÎÓÁÔÇÙÚÕÔÓÏÑØÄÑÕÙÓÕ
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ΡΙΚ2

ÚÜÔÖØÕÙÑËÃÓËÔÜÔÙÚÕßÝªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÕÆÝÓÃÔÚÏÇËÑËÃÄÖÕßÁÔÇ
ÕÒÄÑÒÎØÕÙÆÙÚÎÓÇËÃÔÇÏÞÚÏÙÓÁÔÕÍÏÇÔÇÚÇãàËÏ®ÚÇËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ
ÚÜÔÓËØÏÑÇÔ×ÔÙßÔÚÎØÎÚÏÑ×ÔÓË
ÄÙÇÛÁÒÕßÔ¶ÑÇÏÖØÁÖËÏ¶ÔÇÇÑÕÆÔ
ÁØÇÇÖÄÚÎÔÏÊËÕÒÕÍÃÇÖ¦ÔÚÜÝ
ÇßÚÄÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏËÃÔÇÏÁÔÇ
ÚÕÐÏÑÄÍÏÇÚÏÝÍßÔÇÃÑËÝËØÍÇÙÏÇÑÄ
ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÄÖÕßÚÇÜØÇÃÇÖÄÊÏÇ
ÌÇÃÔËÚÇÏÔÇËÃÔÇÏÚÕÖØÕÙÄÔÖÕß
ËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÚÎÊÏËÆÛßÔÙÎ
©¬àÕÔÏÛÍÑ¦ÕßËÃÔÇÏËÑÖÒÎÑÚÏÑÄÝÙÚÕÔØÄÒÕÚÕßáÒÝÏÙÕØØÕÖ×ÔÚÇÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔÏÊÏÕÌßãÇ
ËÔÄÝÇÔÛØ×ÖÕßÖÕßÁÞÚÏÙËÁÔÇÔ
ÚÎÒËÕÖÚÏÑÄÑÕÒÕÙÙÄÑÇÏÚÕßÇÊÃÙÚÇÑÚÕß¦ÔÊØÇÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃ
ÚÎÔËÐÕßÙÃÇÚÕßÍÏÇÔÇËÑÓËÚÇÒÒËßÛËÃÚÏÝÍßÔÇÃÑËÝÐÏÙÕßÑÇÒÁÝ
ÑÇÏÕÏÁØÕÔªÄÓÖÏÓËÚÕßÝØÄÒÕßÝ
ÔÇÈÕÎÛÕÆÔÍËÔÏÑ¦ÚÎÔÚÇÏÔÃÇÔÇ
ÇÔÁÈËÏÖÕÏÕÚÏÑ¦ÑÇÏÔÇÑÇÒÆÉËÏÚÏÝ
ÇØÑËÚÁÝßÖËØÈÕÒÁÝÑÇÏËÒÒËÃÉËÏÝ
ÚÎÝÙË¦ÒÒÕßÝÚÕÓËÃÝ

Η Σαρλίζ Θέρον ÈÙÖÉ³Ñ{ÈÙÉ{oÐÑ³{~Ò³iÓo~{ÓÜ{VKÑ{~ÊÑ¨È{Ò³¨{Ñ³ÈÁVÉ0Ç{Úo~ÒÈÉËÑ{É~Üi~³{~ÌØ³¨ÌÜ³È,Ì³ÇÉ¨åÍÜØ
{¨¨³ÑØÑÒÐÉÑ³i{Ù{×ÈÎÑ³ÈÑÚ¨ÈÈÓT³{ÉÓÑ³iÜÉ³{~Ì~ÜÌ~Ñ{³ÈÑÙË³Ñ~³ÈÒÙ¨ÑÈÉ~ÐÉ³ÑÜÜÉÖÉ³Ñ{³{ØoÈÑË~ÉØ

HOME CINEMA

Γιορτινός μποναμάς... ένα δίωρο καταιγιστικής δράσης
6 Underground ##½
ΔΡΑΣΗΣ (2019)
Σκηνοθεσία: Ò{~ÜÓ{
Ερμηνείες: ,Ò{Ñ,Ó{Ü³ØVÓÜÑ{

Ì¨É³VÉÒ¨³{

Προβληματισμός
ÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÚÕÌÏÒÓÖËÚßÞÇÃÔËÏÔÇÙËÈ¦ÒËÏÙËÙÑÁÉËÏÝÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕÓËÍ¦ÒÕÛÁÓÇÚÜÔÙËÐÕßÇÒÏÑ×ÔÖÇØËÔÕÞÒÂÙËÜÔÖÕß
ÁÞËÏÇÔÕÃÐËÏÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇ
ÚÇÔÈÁÈÇÏÕÖÜÝÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄ
ÙÏÔËÓ¦ÛÇÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÔÓËÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕàÂÚÎÓÇÇÖËßÛËÃÇÝ¶
ÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕÓÁÙÜÚÜÔÇÔÇÌÕØ×Ô
ÖÕßßÖ¦ØÞÕßÔÙËÊËÑ¦ÊËÝ¦ÒÒËÝ
ÚÇÏÔÃËÝ¶ÑÇÏÎÄÓÈÇ®ÚÕÑ¦ÔËÏ
ÓË¦ØÚÏÕÚØÄÖÕÑÄÓÇÑÇÒÆÚËØÕ
ÜÙÚÄÙÕÑÇÏÓËÖÏÕÙÌÇÏØÏÑÂÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎËÃÔÇÏÚÕ;OL4VYUPUN
:OV^®ÚÕß(WWSL;=

0U¸¸d®¸ÆÆÆ

ΟMEGA

Ο Ράιαν Ρέινολντς ¨³Ñw
o{³ÉË³iÉ¨{Ó³É{Ñt®
2X_¦n¦ºXu³ÈÒ{~ÜÓ{

0U¸¸m¬¬¬¬¬

ANT1

0U¸¸¸ÆÆ¸ÆÆ


Αν είστε ÇÒÎÛÏÔÕÃÌÇÔÚÜÔÚÇÏÔÏ×Ô
ÚÕß¡¦ÏÑÒ¡ÖÁÏÊËÔÞØËÏ¦àËÙÚË
ÇÔÇÒÆÙËÏÝÕÆÚËÑØÏÚÏÑÁÝÐÁØËÚË
ÚÏÛÇÊËÃÚË©ÙÆÍÞØÕÔÕÝ¦ÖÇÝ®
ÚÎÝÊÃÞÜÝÇÔÇÙÚÕÒÁÝÊØ¦ÙÎÝÑÇÏ
ÚÕßËÓÖÕØÏÑÕÆÙÏÔËÓ¦ÙÑÎÔÕÛËÚËÃÁÖËÏÚÇÇÖÄÞØÄÔÏÇÑ¦ÚÏ¦ÒÒÕ
ËÑÚÄÝÇÖÄ;YHUZMVYTLYZ®ÑÇÏ
ÇßÚÄÇÖÕÚËÒËÃÇÖÄÓÄÔÕÚÕßËÃÊÎÙÎ©ÊÎÓÏÕßØÍÄÝÚÕßØÓÇÍËÊÊ×ÔÇ®ÚÜÔ)HK)V`Z®ÚÕß
7LHYS/HYIVY®ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕßÖÕÒÆ
ßÖÕÚÏÓÎÓÁÔÕß7HPUHUK.HPU®
ÊÏÇÒÁÍËÏ¦ÒÒÕÁÔÇßÖÕÚßÖ×ÊËÝ
ÙËÔ¦ØÏÕÍÏÇÔÇÚÕÓËÚÇÚØÁÉËÏ
ÙËÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÖÇÏÊÏÑÂÞÇ-

ΣΙΓΜΑ

17.40 Baywatch

21.00 /~Ì~~{³ÒÐ{

18.40 _©xR>H__¸

21.20

(Ñ{Ù{~ÊÇi
$ÜËK{Ñ
³É³Ó~³{K Ì³{
!³ÑTÈÙ¨ÌÐØ(Ñ³
Òo{Ñ
0ÑÑÖ³{Ñ³iØ'¨Ò{
Ò¨ÚÑÐ{ÜÒ
$.ÖÉ¨ÈÒ{
$,Ç(ÒÚi¨ÑØ
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ΠΡΟΣ ΩΠΑ

Κι εσύ θα γράψεις για τον πατέρα σου;
Ο συγγραφέας Θεόδωρος Γρηγοριάδης μιλάει στην «Κ» για το νέο, αυτοβιογραφικό αυτή τη φορά, βιβλίο του
Συνέντευξη στη ΜΑΡΩ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Το εξώφυλλο³ÈK{KÜËÈÈ~È~Ü×¨ÉËÑÌ³{ØÉ~ÙÌÉ{Ø(Ñ³Ò~i

ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΣ
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ÊÏËÏÙÊßÚÏÑÄÈÒÁÓÓÇËÔÄÝÁÓÖËÏØÕß
ÙßÍÍØÇÌÁÇÖÕßËÖÏÙÚØÁÌËÏÙÚÇ
ÖÇÚØÕÍÕÔÏÑ¦ÚÕßÙËÓÏÇÖÒÇÍÏ¦
ÚÕßÇÍÍÇÃÕßÇÔÕÃÍËÏÖÇÒÏ¦ÑÕßÚÏ¦ÓËÇÙÖØÄÓÇßØËÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝ
ÑÇÏÇÔÇÑÇÒËÃÚÕÖÇØËÒÛÄÔ¬ÕËÔÇÖÕÛÁÚËÏÓÖØÕÙÚ¦ÓÇÝÞÜØÃÝÒÕßÙÚØ¦ØÏÙÓÇÖÒ¦ÑÇÏÔÕÏÑÕÑßØËÓÁÔÇÙÇÔÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÄ¦ÒÓÖÕßÓ
ÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙËÄÓÜÝÔÇÐËÌßÒÒÃÙËÏÕÒÄÑÒÎØÕÚÕÞÜØÏÄà×ÔÚËÝ
ÑÇÏÚËÛÔË×ÚËÝ
ØÕÚÕÆÇÖÕÌÇÙÃÙÜÔÇËÑÊ×ÙÜÇßÚÄÚÕÈÏÈÒÃÕËÃÖÇÓÁÙÇÓÕß
¸ ÏËÙÆÄÊÜØËÛÇÍØ¦ÉËÏÝÍÏÇ
ÚÕÔÖÇÚÁØÇÙÕß"¹ ÏËÍ×ÒÕÏÖÄÔ
ÒÒÜÙÚËÄÒÕÏÁÞÕßÓËÁÔÇÔÖÇÚÁØÇÑÇÏÊÏÑÇÏÕÆÓÇÙÚËÔÇÚÕßÇÌÏËØ×ÙÕßÓËÓÏÇÏÙÚÕØÃÇßÚÄËÃÔÇÏ
ÚÕÈÏÈÒÃÕÚÜÔÍÕÔÏ×ÔÓÕßÑÇÏÚÎÝ
ÍËÔÏ¦ÝÚÕßÝÞËÏÓÏÇÇÛÜÄÚÎÚÇ
ÑÇÏÓÕÒÕÔÄÚÏÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÏÑÄËÍ×
ÙßÓÓËÚÁÞÜÒÏÍÄÚËØÕËØÏÍØ¦ÌÜ
ÚÕÔËÇßÚÄÓÕßÄÙÕÈØÏÙÑÄÓÕßÔ
ÙÚÕÞÜØÏÄ¡ËÚ¦ÁÌßÍÇÍÏÇÙÖÕßÊÁÝÙÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎËØÍ¦ÙÚÎÑÇ

«Από παιδίÊÐÈÐÑ{Ñ~ÌØÐÉ³Ù{ÒKÑÐÑÛÉ~Ñ³¨{É³ÉËTÑÙ{ÑKÒÉ{ÊÙiÑ¨Ò³Ñ~ÜÑ{~ÒÐÈÚ{³¨ÊÐÑ³ÑuVÜÓÉ{1ÉÌÙ¨Ø¨io¨{ÒÙiØ
ÜÝÑÇÛÎÍÎÚÂÝÇÍÍÒÏÑ×ÔÙÚÎÓÁÙÎ
ËÑÖÇÃÊËßÙÎÙËÊÏ¦ÌÕØËÝÖÄÒËÏÝ
ÑÇÏÂØÛÇÙÚÎÔÛÂÔÇÍÏÇÔÇÍÃÔÜ
ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÓÌÇÔÃàÕÓÇÏÐÇÔ¦
ÙÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÇÌÎÍÂÓÇÚÕÝÄÚÇÔÕ
ÖÇÚÁØÇÝÓÕßÂÚÇÔÖÒÁÕÔÈÇØÏ¦¦ØØÜÙÚÕÝÂÍÇÙÚÕÞÜØÏÄÑÇÏÁÓËÏÔÇÑÕÔÚ¦ÚÕßÜÝÚÕÚÁÒÕÝ®ÒÁËÏ
ßÕÚØËÏÝÙËÒÃÊËÝÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝ
ÚÕßÈÏÈÒÃÕßÑÇÒÆÖÚËÏÇßÚÄÝÕÇÖÕÞÜØÏÙÓÄÝÖÇÚÁØÇÍÏÕßÓËÙÖÇØÇÑÚÏÑÂÇÓËÙÄÚÎÚÇ!ÙÈÎÙËÓËÚ¦¦ÍÜÙËÚÕÊÜÓ¦ÚÏÕÙÚÁØËÉË
ÎÈØÆÙÎÎßÍØÇÙÃÇÚÕßÈÕßÔÕÆ
ÙÇÔÙÆÔÔËÌÕÑ¦ÒßÉËÚÕÙÖÃÚÏÑÇÏ
ÇÖÕØØÄÌÎÙËÚÕÑÕØÓÃÚÕßÚËÑÄÓÕßÔÄØÛÏÕÝÇÑÏÔÎÚÕÖÕÏÎÓÁÔÕÝ¬Õ
ÖËØÏÙÚÁØÏÌÚËØÕÆÍÎÙËÍÏÇÔÇÖ¦ËÏÙÚÎÔÇÍÇÖÎÓÁÔÎÑÕÖÁÒÇÁÚÇÐËÇÖÄÚÕÖÇØ¦ÛßØÕÌÚËØÕÆÍÎÙË
ÁÌßÍË®ÇÔÇÌÕØ¦ÙÚÕÖËØÏÙÚÁØÏ
ÁØÞËÚÇÏÙßÔËÏØÓÏÑ¦ÇÖÄÚÕÚØÇÍÕÆÊÏ7HSVTH®ÖÕßÁÖÇÏàËÕÖÇÚÁØÇÝ
ÙÚÎÔÑÏÛ¦ØÇ¬ÕÚØÇÍÕÆÊÏÚÕßÖÇÚÁØÇ®ËÃÔÇÏÚÕÙßÍÑÏÔÎÚÏÑÄÐÄÊÏÍÏÇ
ÁÔÇÔÙÚÕØÍÏÑÄÖÇÚÁØÇÖÕßÖØÄÙÌËØËÍËÔÔÇÏÄÊÜØÇÚÎÔÇÍ¦ÖÎÚÕßÏÇ
ÁÔÇÑÇÔÚÇÊÄØÏÑÕÚØÃÕ¶ÖØÄÙÌßÍËÝ
ÇÖÄÚÕÔÄÔÚÕÖÕßØÃàÜÙÇÔÙÚÎÔ
ÇÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÏÇÁÔÇÞÜØÏÄÖÕßÖ¦ÒËÉËÔÇÖØÕÑÄÉËÏÇÒÒ¦
ËÔÚÁÒËÏÚÕÔÃÑÎÙËÕÞØÄÔÕÝ
ßÚÄÚÕÑËÃÓËÔÕÐËÑÃÔÎÙËÖËØÃÖÕßÚÕ ÄÚÇÔ¦ØÞÏÙÇÔÇÚÇÑÚÕÖÕÏ×Ñ¦ÖÕÏËÝÖÇÒÏÁÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÚÕßÖÇÚÁØÇÓÕß¬ÄÚËÈØÂÑÇ

ÇßÚÁÝÖÕßËÃÞËÈÍ¦ÒËÏÄÚÇÔÂÚÇÔ
ËØÇÙÏÚÁÞÔÎÝÓÕßÙÏÑÄÝ¬ÏÝÁÈÇÒÇ
ÙËÁÔÇÑ¦ÊØÕÑÇÏÚÏÝÑØÁÓÇÙÇÙÚÕ
ÊÜÓ¦ÚÏÕÍÏÇÔÇÚÏÝÈÒÁÖÜ¡ËÚÕÔ
ÑÇÏØÄÓÕßÊÏÎÍÂÛÎÑËÚÎÔÏÙÚÕØÃÇ
ÚÕßÝÖÕßÚÎÔÁÑÇÔÇÁÔÇÓÏÑØÄÊÏÂÍÎÓÇÑÇÏÓËÚ¦ÚÎÔ¦ÌÎÙÇÙÚÎÔ
¦ÑØÎ©ÖÇÚÁØÇÝÓÕßÂÚÇÔÁÔÇÝ
¦ÔÛØÜÖÕÝËØÍÇÚÏÑÄÝ!ÙÚÇÑÇÖÔ¦
ÑÇÏÙÚÕÖÇÔÚÕÖÜÒËÃÕÚÕßÒÒ¦
ËÖÃÙÎÝÇßÚÕÊÃÊÇÑÚÕÝÓÕßÙÏÑÄÝ
¡ËÚ¦ÚÕÔÛ¦ÔÇÚÄÚÕßÛÁÒÎÙÇÔÇ
ÚÕÔÛßÓÎÛ×ÓÁÙÇÇÖÄÚÎÓÕßÙÏÑÂ®ÒÁËÏÕÄÊÜØÕÝØÎÍÕØÏ¦ÊÎÝ

Ολοι έχουμε έναν
πατέρα και δικαιούμαστε
να του αφιερώσουμε
μια ιστορία. Αυτό
είναι το βιβλίο
των γονιών μου
Από καρδιάς
και της γενιάς τους.
ÑÕÖÄÝÓÕßÂÚÇÔÚÕÑËÃÓËÔÕ

Είμαι ανυπάκουος θεματικά στα έργα μου.
Αυτό μπορεί να ξαφνιάζει, ή να απομακρύνει
μερικούς. Επίσης
δεν είμαι αυτό που λέμε
«στα πράγματα».

ÔÇÓÕÏ¦àËÏÓËÖØÕÌÕØÏÑÂÇÌÂÍÎÙÎÑÇÏÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÖËàÕÍØÇÌÃÇËÔ
ÂÛËÒÇÁÔÇÈÏÈÒÃÕÔÕÙÚÇÒÍÃÇÝÍÏÇ
ÔÇÊÇÑØÆÙÕßÓËÄÒÕÏÓÇàÃËÈÇÃÜÝ
ÁÞËÏÓÁÙÇÚÕßÛÒÃÉÎÑÇÏÇÖ×ÒËÏËÝ
¶Þ¦ÔÕÔÚÇÏÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÇÒÒ¦ÑÏ
ÁÔÇÝÕÒÄÑÒÎØÕÝÚØÄÖÕÝàÜÂÝÇÖÄ
ÓÏÇÖÕÒÆÊßÔÇÓÏÑÂÖËØÏÕÞÂÚÎÝ
ÒÒ¦ÊÇÝÖÕßÖÒÁÕÔÈØÃÙÑËÚÇÏÙË
ÑÇÚ¦ÖÚÜÙÎ©ÒÇÇßÚ¦ÚÇÁÍØÇÉÇ
ÓËÚØÄÖÕ¸ßÖÕÉÏÇÙÓÁÔÕ¹ÒÕÍÕÚËÞÔÏÑ¦ÇÒÒ¦ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄ
ÑÇØÊÏ¦ÝÓÕßÔÖÕÒÆÊËÓÁÔÕÝÓË
ÚÕßÝÍÕÔËÃÝÓÕßÍÏÇÚÃÓËÈÕÂÛÎÙÇÔÔÇÑ¦ÔÜÄÙÇÁÑÇÔÇÙÚÎàÜÂ
ÓÕßÚÇÔÇÍØÄÚËÝ¶ÊËÔÐÁØÜÑÇÒ¦
ÑÇÒ¦ÇÔËÃÞÇÔÚËÒËÏ×ÙËÏÚÕÊÎÓÕÚÏÑÄ¶ÇÒÒ¦ÕÖÇÚÁØÇÝÓÕßÖØÄÙÌßÍÇÝÇÖÄÚÎÇÓÉÕÆÔÚÇÊÏÁÛËÚË

ÁÔÇÌÕÈËØÄÁÔÙÚÏÑÚÕ©ÖÇÖÖÕÆÝ
ÁÖÇÏàËÕÆÚÏÓÏÒÕÆÙËÖÕÔÚÏÇÑ¦ÚÇ
ÚÕßØÑÏÑ¦ÂÚÇÔÎÊËÆÚËØÎÍÒ×ÙÙÇ
ÚÕßÊÏ¦ÈÇàËÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ËÌÎÓËØÃÊÇÔÇÝÛËÃÕÝÓ¦ÝÁÙÚËÒÔËÊÃÙÑÕßÝÑÇÏÖËØÏÕÊÏÑ¦¡ËÍ¦ÒÜÙÇÙË
ÁÔÇÙÖÃÚÏÖÕßËÃÞËÓÕßÙÏÑÂÊÏÇÈ¦ÙÓÇÚÇÑÇÏÑÇÛÄÒÕßÓÏàÁØÏÇ¡ËÚ¦
ÚÏÝÙÖÕßÊÁÝÁàÎÙÇÜÝÖËØÏÖÒÇÔ×ÓËÔÕÝÑÇÛÎÍÎÚÂÝÑÇÏÂØÛÇÙÚÎÔ
ÛÂÔÇÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÄÝÓËÚÇÔ¦ÙÚÎÝ
ÍÏÇÚÇÈÏÈÒÃÇ®
¬ÕÍÕßØÒÃÊÏÑÕÇÍÕØ¦ÑÏÚÕßÈÏÈÒÃÕßÖÕßÑÇÚ¦ÚÕÁÛÏÓÕÌÕØÕÆÙËÚÕÍÕÈ¦ÑÏÙÚÎÔÆÌÎÑÇÏÁÖÇÏØÔËÑÁØÇÙÓÇÊËÑÇØ¦ÑÏÞ¦ØÎÙÚÕÔ
ÖÇÚÁØÇÚÕßÖÕßÁÖÇÏàËÓÕßÙÏÑÂ
ÙÚÕßÝÍ¦ÓÕßÝÑÒËÃÔËÏÚÕßÞØÄÔÕß
ÚØÏ¦ÔÚÇÞØÄÔÏÇÜÝÖËàÕÍØ¦ÌÕÝ¶
ÚÕÖØ×ÚÕÚÕßÈÏÈÒÃÕËÑÊÄÛÎÑËÚÕ
 ÄÚÇÔÂÚÇÔËÚ×Ô ÇÚ¦ÓÁÙÕÔÄØÕÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÁÔÇÈÏÈÒÃÕ¶
ÙßÒÒÕÍÁÝÊÏÎÍÎÓ¦ÚÜÔÔÕßÈÁÒËÝ
ÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÇ¶Ñ¦ÛËÊÆÕÞØÄÔÏÇ ØÇÚ¦ËÏÎÓËØÕÒÄÍÏÕÇÖÄÚÎÔ
ËÌÎÈËÃÇÚÕßÑÇÏËÖÃÖÕÒÒ¦ÁÚÎÑÇÚÁÍØÇÌËÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÙÑÁÉËÏÝÑÇÏ
ÍËÍÕÔÄÚÇ¬ÇÎÓËØÕÒÄÍÏ¦ÚÕßËÃÔÇÏ
ÖÒÁÕÔÚÄÓÕÏÚÜÔÙËÒÃÊÜÔ
ÁÑÇÙÚÕÝÖÕßÙÚÕÏÈ¦àÕÔÚÇÏÙÚÕ
ÍØÇÌËÃÕÚÕß¶ÚÕÁØÍÕÚÎÝàÜÂÝ
ÓÕß®ÙÞÕÒÏ¦àËÏÇÒÒ¦ÄÞÏÖØÕÝÊÎÓÕÙÃËßÙÎ®ØÞÏÙËÔÇÒÁËÏÄÚÏËÃÔÇÏ
ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÓËÚ¦ÚÎÔÁÑÊÕÙÎÚÕß
ÚØÃÚÕßÚÕßÈÏÈÒÃÕßÍÏÇÚÃÓÁÞØÏÚÄÚË
ÔÚØËÖÄÚÇÔÏÇÈ¦àËÏÖ¦ØÇÖÕÒÆ©

ÓËÍÇÒÆÚËØÕÝÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÂÝÓÕßÜÝ
ÙßÍÍØÇÌÁÇËÃÔÇÏÕÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÝ®
ÒÁËÏÖÄÖÇÏÊÃÂÓÕßÔÓÇÔÏÇÑÄÝ
ÓËÚÕÊÏ¦ÈÇÙÓÇËÑÇÚØÏ×ÔËÚ×Ô
ËÃÞÇÊÏÇÈ¦ÙËÏÂÊÎÙÇØ¦ÔÚÇÑÒÇÙÏÑ¦ÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÇ¬×ØÇÁÞÜ
ÒÃÍÕÎÙßÞ¦ÙËÏÇÒÒ¦ÇÔÖØÁÖËÏÔÇ
ÇÖÕÌÇÙÃÙÜÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÊÏÄØÛÜÙÎËÔÄÝÊÏÎÍÂÓÇÚÄÝÓÕßÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÑÇÏÙÚÕÊÏ¦ÈÇÙÓÇËÔÄÝ
ÈÏÈÒÃÕßÖÕßÁÞÜÇÌÂÙËÏÙÚÎÓÁÙÎ
ÛÇÖ¦ÜÙÚÕÈÏÈÒÃÕ®

– Πώς αισθάνεστε έπειτα από
τόσα συνεπή χρόνια στη γραφή;
¶ËÔËÃÓÇÏÇÖÄËÑËÃÔÕßÝÖÕß
ÔÏ×ÛÕßÔÄÚÏÁÌÚÇÙÇÔÉÎÒ¦ËÔËÃÓÇÏÙßÍÍØÇÌÁÇÝÇßÚÕÔÄÎÚÎÝÇÖÕÊÕÞÂÝÄÖÜÝÙßÓÈÇÃÔËÏÓË¦ÒÒÕßÝ
ÖÕßÄÒÕÏÖËØÏÓÁÔÕßÔÚÎÔÁÇÚÕßÝ
ÑßÑÒÕÌÕØÃÇ ¦ÛËÈÏÈÒÃÕÓÕßÑØÃÔËÚÇÏËÐÇØÞÂÝÞÜÑ¦ÔËÏÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔËÑÊÕÚÏÑÁÝËÖÏÚßÞÃËÝÑ¦ÖÕÏÇ
ÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÇÁÞÕßÔÓËÚÇÌØÇÙÚËÃ
ÑÇÏÖÎÍÇÃÔÕßÔÑÇÒ¦ÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ
ÁØÜÄÚÏßÖ¦ØÞËÏÁÔÇÇÔÇÍÔÜÙÚÏÑÄÑÕÏÔÄÖÕßÍÔÜØÃàËÏÚÎÊÕßÒËÏ¦
ÓÕßÇÒÒ¦ËÃÓÇÏÇÔßÖ¦ÑÕßÕÝÛËÓÇÚÏÑ¦ÙÚÇÁØÍÇÓÕßßÚÄÓÖÕØËÃÔÇ
ÐÇÌÔÏ¦àËÏÂÔÇÇÖÕÓÇÑØÆÔËÏÓËØÏÑÕÆÝÖÃÙÎÝÊËÔËÃÓÇÏÇßÚÄÖÕßÒÁÓËÙÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ®ËÔÈÍÇÃÔÜÁÐÜ
ÍÏÇÔÇÑÇÒÒÏËØÍ×ÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÙßÔÇÔÇÙÚØÕÌÁÝÖÕßÛÇÈÕÎÛÂÙÕßÔÙÚÎÔ
ÖØÕÈÕÒÂÚÜÔÈÏÈÒÃÜÔÓÕßÏ»ÇßÚÄ
ÒÁÜÖÜÝÄÚÏÁÍÏÔËÓËÚÎÙßÍÍØÇÌÂ
ÁÍÏÔËÓÄÔÕÚÕß ÇÏËÃÓÇÏÖÕÒÆËßÞÇØÏÙÚÎÓÁÔÕÝÓËÇßÚÄ¬ÕÓÄÔÕÖÕß
ÓËÇÔÎÙßÞËÃËÃÔÇÏÄÚÏßÖÕÒÕÍÃàÜÚÕÔ
ÞØÄÔÕÓËÚÕÍØ¦ÉÏÓÕÎÒÇÊÂÙÑÁÌÚÕÓÇÏ!ÄÙÇÈÏÈÒÃÇ¦ØÇÍËÓÁÔÕßÔ
ÇÑÄÓÎÔÇÍØ¦ÉÜÙÚÎàÜÂÓÕß"®
ÇÏÑ¦ÖÕÏËÝÌÕØÁÝÇßÚÂÎÙÑÁÉÎ
ÓËÕÊÎÍËÃÔÇÊÕßÒËÆÜÖÏÕÍØÂÍÕØÇ

– Δεν κουραστήκατε να γράφετε;
¶ ÇÛÄÒÕß¬ÕÓÄÔÕÖÕßÑÕßØ¦àËÚÇÏÓËØÏÑÁÝÌÕØÁÝËÃÔÇÏÕÇßÞÁÔÇÝÑÇÏÚÇÞÁØÏÇÓÕßÕÚÁÎÊÏ¦
ÛËÙÂÓÕß

ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Του ΝΙΚΟΥ

Α. ΔΟΝΤΑ

Η δεκαετία που επισφράγισε την απουσία του κράτους
ØÇÙÚ¦ÙËÏÝÚÕßÒÒÎÔÏÑÕÆ¡ËÒÕÊØ¦ÓÇÚÕÝ
ÖÃÓÃÇËÏÑÕÙÇËÚÃÇÚÕ¡ÁÍÇØÕ
ÌÏÒÕÐÁÔÎÙËÚÕßÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕßÝ
ÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÑÇÏÖÇØÕßÙÃÇÙËËÐÇÏØËÚÏÑÂÝÖÕÏÄÚÎÚÇÝÛË¦ÓÇÚÇËÔ×
ÖØÕÙÁÌËØËÑÇÚ¦ÒÒÎÒÎÙÚÁÍÎÍÏÇ
ÚÏÝÙßÔÇßÒÃËÝÚÎÝ ØÇÚÏÑÂÝ©ØÞÂÙÚØÇÝÛÎÔ×Ô ÏÔÂÛÎÑËÙÇÔ
ÊÏËÛÔÂÝÕØÍÇÔÏÙÓÄÝËØÂÓÎÔÚÎÝ
ÓÕßÙÏÑÂÝÖÇÏÊËÃÇÝÚÎÝÞ×ØÇÝÎ
ÕÖÕÃÇÇÖÄÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η δεκαετία ÖÕßÖÁØÇÙËÖØÕÙÊÏÕØÃÙÚÎÑËÖØÜÚÃÙÚÜÝÇÖÄÚÇÏÊØÆÓÇÚÇ!ÇßÚ¦ÖÕßÑÇÚÁØØËßÙÇÔÑÇÏ
ÇßÚ¦ÖÕßÇÔÇÊÆÛÎÑÇÔÑØÃÙÎ
ÇÖÒ¦ÁÌËØËÍÏÇÇÑÄÓÇÓÏÇÌÕØ¦
ÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÚÎÔ¦ØÔÎÙÎÚÕß
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