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ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Να αποδείξουμε
ότι αφήσαμε πίσω
την αλαζονεία
« Άστοχα και άκαιρα
έγιναν στο παρελθόν
από κάποιους κινήσεις
για να πλασαριστούν
ως φερέλπιδες υποψήφιοι που στοίχησαν πολύ στην παράταξη», λέει στην «Κ» ο βουλευτής
του ΔΗΣΥ Μιχάλης Σοφοκλέους, προειδοποιώντας πως χωρίς μεταρρυθμίσεις και προοπτική στο Κυπριακό ο
Συναγερμός θα χάσει τις εκλογές. Μιλάει για την αποχώρησή του από την
κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για πολύ
διαφορετικές προσεγγίσεις με τον
πρόεδρο, ενώ σημειώνει πως μετά
τις προεδρικές υπήρξε τάση αλαζονείας και μικρομεγαλισμού. Σελ. 8
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Ελλάδα-Τουρκία αρχίζουν συνομιλίες
Δένδιας: Τις επόμενες μέρες εκκινούν οι πολιτικές διαβουλεύσεις μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών
«Χρήσιμο δίαυλο που ελπίζω ότι θα αξιοποιηθεί αποτελούν οι πολιτικές διαβουλεύσεις μεταξύ στελεχών των δύο Υπουργείων
Εξωτερικών, οι οποίες αναμένεται να επαναληφθούν τις επόμενες ημέρες», αποκαλύπτει στην «Κ» ο υπουργός εξωτερικών
της Ελλάδας Νίκος Δένδιας. Σε συνέντευξή

του στον Βασίλη Νέδο επισημαίνει ότι το
κλίμα που επικρατεί είναι βαρύ, αλλά επιβεβαιώνει ότι έχει επανέλθει στον δημόσιο
διάλογο η συζήτηση περί προσφυγής στη
Χάγη. Ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα δεν φοβάται
τη διεθνή δικαιοσύνη, γιατί είναι πεπεισμένη
για το νόμιμο και το δίκαιο των θέσεών

της και διευκρινίζει ότι στην «πολιτική των
κανονιοφόρων» αντιτάσσουμε την πολιτική
του Διεθνούς Δικαίου. Ο επικεφαλής της
ελληνικής διπλωματίας σημειώνει ότι μία
προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, προκειμένου να έχει ουσιαστική έκβαση, χρειάζεται συνυποσχετικό των δύο

Παιχνίδια Τραμπ με τη φωτιά με το καλημέρα του 2020

EASTMED

χωρών, στο οποίο να καταγράφεται το ζήτημα επί του οποίου θα κληθεί το Δικαστήριο
να αποφανθεί. Σε κάθε περίπτωση, πάντως,
δεν βρισκόμαστε εκεί ακόμα. Απαιτούνται
επαφές και επικοινωνία των δύο πλευρών
και οι δίαυλοι επικοινωνίας πρέπει να παραμένουν ανοικτοί», καταλήγει. Σελ. 4, 5

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Τι θα συζητήσουν
την Τρίτη Τραμπ
και Μητσοτάκης
Στην ατζέντα στον Λευκό Οίκο θα είναι
σειρά θεμάτων, όπως ο Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ, η υπογραφή της τροποποίησης της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών
και η συμφωνία για αναβάθμιση της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας. Σε σχέση με
το Kυπριακό, οι σημαντικότερες αναφορές
στις συνομιλίες των δύο ανδρών αναμένεται
να γίνουν στο πλαίσιο της στήριξης που
προσφέρουν οι ΗΠΑ στην τριμερή συνεργασία Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ. Σελ. 7

Ρήτρα ασφάλειας και
γεωπολιτικές αλλαγές
Νέα γεωπολιτικά δεδομένα στη σκακιέρα της Ανατολικής Μεσογείου
αφήνει πίσω της η διακρατική συμφωνία για τον αγωγό Φ.Α. EastMed. Η
προσθήκη άρθρου με ρήτρα ασφάλειας και τις ενεργειακές υποδομές θεωρείται το πρώτο βήμα μετάλλαξης των
υφιστάμενων τριμερών. Σελ. 7

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Ψάχνουν θεραπεία
για την κακή εικόνα

Η θρυαλλίδα

Οι συνεργάτες του προέδρου μπήκαν σε διαδικασία ανασυγκρότησης
νέας επικοινωνιακής στρατηγικής,
καθώς αντιλαμβάνονται το πρόβλημα
της κακής εικόνας. Υπάρχουν και
στελέχη που θεωρούν πως τα προβλήματα της κυβέρνησης είναι βαθύτερα και δεν θα λυθούν με την προβολή του υπουργικού έργου. Σελ. 6

ΥΠΟΘΕΣΗ 19ΧΡΟΝΗΣ

Να εγκύψουμε στα
ανθρώπινα δικαιώματα
Η υπόθεση της 19χρονης Βρετανής
και της καταδίκης της για δημόσια
βλάβη έφερε στην επιφάνεια σωρεία
ερωτηματικών. Ο κ. Αριστοτέλης
Κωνσταντινίδης σημειώνει ότι πρέπει
να προχωρήσουμε σε καλλιέργεια
κουλτούρας περί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αστυνομία και λειτουργούς της Θέμιδας. Σελ. 9

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως από τη Φλόριντα για τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, επικεφαλής

της επίλεκτης δύναμης «Αλ Κουντς», ενδεχομένως δε του δεύτερου ισχυρότερου άνδρα της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετά τον ανώτατο ηγέτη,
αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Ο πρόεδρος Τραμπ είχε επικαλεστεί τον θάνατο Αμερικανού εργολάβου στη διάρκεια βομβαρδισμού βάσης, στο Κιρκούκ και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο έκανε λόγο για «αμυντική κίνηση» των ΗΠΑ ενόψει επιθέσεων που υποτίθεται ότι
ετοίμαζε ο Σουλεϊμανί εναντίον αμερικανικών συμφερόντων. Aπό το πρωί της Παρασκευής οι κωδικοί #WorldWar3 και #WWIII, που παραπέμπουν σε Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έκαναν θραύση ανάμεσα στους χρήστες του Twitter σε όλο τον κόσμο. Σελ. 16, 17, 18

Οι ανακαλύψεις
που έγιναν το 2019
Αρχαίοι Δανοί και «πάγουροι»
Σημαντικές και άλλες σε πρώτη ανάγνωση
λιγότερο σημαντικές ανακαλύψεις από
την επιστημονική κοινότητα ανοίγουν
νέες λεωφόρους στην ανθρώπινη γνώση,
θέτοντας βάσεις για την κατανόηση του
παρελθόντος και εξερεύνηση του μέλλοντος. Σελ. 22

Τον Ιούνιο δοκιμάζεται το ΓεΣΥ
Το οικονομικό σκέλος η μεγάλη πρόκληση για το Υπ. Υγείας
Τον Ιούνιο θα δοκιμασθούν στην πράξη,
οι αντοχές του ΓεΣΥ. Η εφαρμογή της
δεύτερης φάσης εφαρμογής του συστήματος θεωρείται η κορυφαία πρόκληση
που έχει να διαχειριστεί το υπουργείο
Υγείας και όχι μόνο. Το υπ. Υγείας αναγνωρίζει ότι ένα από τα θέματα που πρέπει
να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής είναι το

οικονομικό σκέλος του συστήματος υγείας
και ειδικά ο προϋπολογισμός του ΟΑΥ
και η αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων σε συνάρτηση με τη βιωσιμότητά τους. Δυο θέματα που σχετίζονται
με τα ανοιχτά μέτωπα των ιδιωτικών κλινικών και τα κίνητρα προς τους γιατρούς
του δημοσίου. Οικονομική, σελ. 7

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών
Ντόναλντ Τραμπ, εν τη ασφαλεία του
Οβάλ Γραφείου στον Λευκό Οίκο, αρέσκεται στα ριψοκίνδυνα παιχνίδια
στρατηγικής. Αυτή τη φορά πετάει,
στην ήδη πυρακτωμένη περιοχή της
Μέσης Ανατολής, μία ακόμη θρυαλλίδα, απειλώντας γενικευμένες και
ασύμμετρες επιθέσεις από το Ιράν.
Η δολοφονία του στρατηγού Σουλεϊμανί με τη χρήση μη επανδρωμένου
σκάφους μπορεί να αποδειχθεί εκείνη
η σταγόνα που θα ξεχειλίσει το ποτήρι
με τα απόνερά του να επηρεάζουν
κάθε σπιθαμή της Υφηλίου, της Κύπρου μη εξαιρουμένης. Οι απρόβλεπτοι ηγέτες της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου και η γενική ανισορροπία που επικρατεί θα πρέπει
να βρίσκονται στο μικροσκόπιο του
Υπουργείου Εξωτερικών και των αρμόδιων Υπηρεσιών της Κυπριακής
Δημοκρατίας, καθώς όταν τσακώνονται οι ελέφαντες καμιά φορά την πληρώνουν και τα ποντίκια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΜΟΥΣΕΙΑ

Δύο μουσεία ενώνουν τις δυνάμεις τους
Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού φιλοξενεί ιερά κειμήλια από τη Δημοτική
Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης. Στην έκθεση «Δύο Συλλογές σμίγουν» παρουσιάζονται 129 πολιτιστικά αγαθά από τις συλλογές της Δημοτικής Πινακοθήκης και
του ΜΒΠ. Ογδόντα πέντε αντικείμενα εκτίθενται για πρώτη φορά. Ζωή, σελ. 1

ΑΠΩΛΕΙΑ

Έγραφε πάντα για ό,τι τον έκαιγε
Η ζωή και το έργο του μουσικοσυνθέτη Θάνου Μικρούτσικου (1947-2019) μέσα από τα δικά του λόγια. Ο σπουδαίος μουσικός είχε πει: «Ο Ρίτσος και ο Καβάφης είναι για μένα οι μεγαλύτεροι Έλληνες ποιητές, γιατί το έργο τους είναι
άχωρο και άχρονο. Ειδικά του Ρίτσου. Ζωή, σελ. 3

ΜΟΔΑ

Η Μαίρη Κουάντ και τα χρώματά της
Έκρηξη χρώματος, ενέργειας και νιότης στην αναδρομική έκθεση, στο Λονδίνο, της επιδραστικότερης Βρετανίδας σχεδιάστριας Μαίρη Κουάντ. Τα πατρόν
της ανέτρεψαν την ελιτίστικη «κανονικότητα» της υψηλής παρισινής ραπτικής
τύπου Ντιόρ: ήταν μοντέρνα, ευκολοφόρετα και σέξι. Ζωή, σελ. 11

THE FUTURE SINCE 1865

DEFY
INVENTOR

2

l

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2020

ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

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

Ο άνθρωπος-κτήνος

Ο EastMed, οι φιέστες, τα σενάρια,
ο Άντρος και ο Αβέρωφ

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

« Έριξε μια ράβδο δυναμίτιδας σε μια πυριτιδαποθήκη», ο πρόεδρος
Τραμπ, σύμφωνα με τον
Τζο Μπάιντεν υποψήφιο
για το χρίσμα των Δημοκρατικών, ο οποίος σχολίασε την επιχείρηση δολοφονίας του Ιρανού υποστράτηγου Κασέμ Σουλεϊμανί από Αμερικανούς σε επιδρομή με drone στην
Τεχεράνη. Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τομ Γιουντάλ έκρινε πως ο πρόεδρος Τραμπ «έφερε τη χώρα μας στα
πρόθυρα ενός παράνομου πολέμου με
το Ιράν χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου».
Από την άλλη, προβεβλημένα στελέχη των Ρεπουμπλικάνων εξήραν το
θάρρος του Τραμπ να διατάξει τον
φόνο του Σουλεϊμανί, που είχε «αίμα
Αμερικανών στα χέρια του», όπως δήλωσε ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ,
ενώ ο γερουσιαστής Τομ Κότον διακήρυξε ότι ο Σουλεϊμανί «πήρε αυτό
που άξιζε». Η Νίκι Χέιλι, τέως μόνιμη
αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ,
εξέφρασε ικανοποίηση για τον θάνατο
του «αρχιτρομοκράτη» Σουλεϊμανί.
Αυτή είναι η εικόνα των ΗΠΑ που ενόψει προεδρικών εκλογών δεν διστάζουν
να ανοίξουν την πόρτα της κολάσεως
και να ρίξουν μέσα ένα ποτάμι φωτιά,
την ίδια ώρα που ο υπόλοιπος πλανήτης
τρέμει στην ιδέα του τι μπορεί να ακολουθήσει από πλευράς Ιράν.
Η Μέση Ανατολή, την οποία οι Αμερικανοί εδώ και δεκαετίες θεωρούν
προτεκτοράτο τους, βιώνει εκατόμβες
θυμάτων από τότε που πατέρας και
γιος Μπους, με πρόφαση την κατάληψη
του Κουβέιτ και τα πυρηνικά που τάχα
ανέπτυσσε ο Σαντάμ Χουσεΐν, χτύπησαν στον Κόλπο. Εκείνη η φωτιά, που
ήταν από τις πρώτες που είδαμε σε
απευθείας μετάδοση, με τους πυραύλους να χτυπάνε τη Βαγδάτη, κατέκαψε
το Ιράκ και χωρίς να εντοπίσει ίχνος
πυρηνικών εξαπλώθηκε σε Συρία, Υεμένη, Λιβύη με την πρόφαση πια του
εκδημοκρατισμού των καθεστώτων
των συγκεκριμένων χωρών. Έτσι ολόκληρες χώρες κάτω από τις ερπύστριες
του εκδημοκρατισμού των συμμαχικών
δυνάμεων έγιναν χαλάσματα.
Εκατοντάδες χιλιάδες ζωές χάθηκαν
στο καυτό σίδερο του πολέμου. Άνθρωποι ανέστιοι έπεσαν κατά χιλιάδες
στα κύματα με τα παιδιά τους για να

βρουν μια πατρίδα ειρήνης. Τώρα ακριβώς όπως και τότε με τους Μπους, κηρύχθηκε αρχιτρομοκράτης ένας Ιρανός
αξιωματούχος, το αυτοκίνητο του οποίου χτυπήθηκε από πυραύλους που
εκτόξευσε σύμφωνα με τα ειδησεογραφικά πρακτορεία το MQ-9 Reaper
drone, στην πρωτεύουσα της χώρας
του, την Τεχεράνη. Θυμίζω ότι ο γερουσιαστής Τομ Γιουντάλ επέκρινε
τον Τραμπ διότι χτύπησε τον Σουλεϊμανί χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου!
Για τους Αμερικάνους πολιτικούς, νομιμοποιείται ο όποιος πρόεδρος, άμα
πάρει έγκριση από το Κογκρέσο να
σκοτώσει όποιον θέλει επί προσώπου
γης ή να ισοπεδώσει την όποια χώρα
θεωρεί «δαίμονα του κακού».
Το γεγονός ότι απροκάλυπτα βομβαρδίζεις μια άλλη χώρα δεν έχει σημασία κατά την αντίληψη μιας πολιτικής ελίτ που έκανε τη δημοκρατία
υπόθετο στο χοντρό της έντερο για
να χωνεύει καλύτερα το ρωσικό χαβιάρι
και τη γαλλική σαμπάνια. Το μέγιστο
αγαθό στον άνθρωπο που είναι η ζωή,
δεν προσμετράται ως αξία καθότι μόνο
ως εργατική δύναμη αποφέρει. Άλλως
πως και αλλού είναι απολύτως αναλώσιμη. Το ζήτημα πια είναι η αντίδραση
του Ιράν στη δολοφονία Σουλεϊμανί
καθώς ο Αγιατολάχ Χομενεΐ σε ανάρτησή του στο Twitter έγραψε ότι «τους
εγκληματίες που έβαψαν τα χέρια τους
με το αίμα του και με αυτό των άλλων
μαρτύρων τους περιμένει αδυσώπητη
εκδίκηση».
Εκδίκηση η οποία, με τα μέσα που
σήμερα υπάρχουν, μπορεί να εκδηλωθεί
οπουδήποτε, με άπειρους τρόπους και
επί πολλών αθώων, Αμερικανών και
μη. Η ζωή που έχασε την αξία της δεν
θα την επανακτήσει με την εκδίκηση
αλλά μόνο με την παιδεία. Ο άνθρωπος-κτήνος ποτέ δεν θα πάψει να ρίχνει
ζωές στην κρεατομηχανή εν ονόματι
του χρήματος και να έχει την αντίληψη
ότι ο ίδιος είναι ανέγγιχτος. Θα είναι
όμως αργά όταν δει τα παιδιά του να
καίγονται στην πυρά της κλιματικής
αλλαγής που θα αδυνατεί να σβήσει.
Κοιτάξτε λίγο προς Αυστραλία μεριά
σήμερα. Αύριο θα είναι παντού. Μισός
πλανήτης φωτιά, μισός τσουνάμι, χωρίς
να χρειάζεται η έγκριση του οποιουδήποτε Κογκρέσου…

paraschosa@kathimerini.com.cy

Η υπογραφή της συμφωνίας για τον αγωγό

EastMed προκάλεσε ευφορία σε κάποιους,
διάθεση για ειρωνεία σε άλλους, θυμό στην
Άγκυρα και πικρόχολα σχόλια εντός Κύπρου.
Θα μπορούσε να πει κανείς πως όλοι πήραν
αυτό που ήθελαν, επί του παρόντος τουλάχιστον: Η Ελλάδα και η Κύπρος την οφειλόμενη
απάντηση στις προκλήσεις του νεοσουλτάνου
Ερντογάν, ο Νετανιάχου την ενίσχυση της εικόνας του σε μια πολύ δύσκολη στιγμή και η αντιπολίτευση στην Κύπρο το επιχείρημα πως οι
υπογραφές αφορούν ένα έργο η κατασκευή
του οποίου δεν συμφέρει κανένα. Η πραγματικότητα είναι πως μετά τις πρώτες εντυπώσεις,
τις τυμπανοκρουσίες, κατά το ΑΚΕΛ, το θέμα
του αγωγού μάλλον θα ξεχαστεί για ένα μακρύ
διάστημα. Και αυτό επειδή ο ορίζοντας του
2025 για την υλοποίησή του είναι αρκετά μακριά, ενώ πιο καυτά θέματα έχουν ήδη ενταχθεί στην επικαιρότητα, όπως η ανάμειξη της
Τουρκίας στη Λιβύη και οι νέες φωτιές που
άναψε ο Τραμπ στο Ιράν με τα εκδικητικά χτυπήματα να θεωρούνται σίγουρα και αναμενόμενα. Πριν όμως κοπάσει ο κουρνιαχτός των
υπογραφών του EastMed μια νέα επίδειξη του
ιδιότυπου κυπριακού πολιτικού διαλόγου είμαστε καταδικασμένοι να τη ζήσουμε.
Στο κλαμπ των σκεπτικιστών κατά του αγωγού
άτυπος αρχηγός ήταν μέχρι πρότινος ο Άντρος.
Ωστόσο, τελευταία έχουν ενταχθεί και αρκετοί
άλλοι. Όπως ας πούμε ο Χαράλαμπος Έλληνας, άλλως Τσαρλς, πρώην εκτελεστικός πρόεδρος της ΚΡΕΤΥΚ και σύμβουλος εταιρειών
για θέματα υδρογονανθράκων που άνετα θα
μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ο… εκπρόσωπος Τύπου του κλαμπ που δεν σταματά να δηλώνει πως ο αγωγός απλώς θα αποτελέσει ένα
«τεράστιο πρόβλημα» και πως δεν πρόκειται
ποτέ να γίνει βιώσιμος.
Ο Άντρος και το ΑΚΕΛ μετά τις κατηγορίες κατά
της κυβέρνησης ότι παραμυθιάζουν τον λαό
για το θέμα του EastMed, «ο οποίος είναι ασύμφορος και άγνωστο εάν και πότε θα ολοκληρωθεί», υποστήριξαν πως οι υπογραφές που τέθηκαν στις 2 Ιανουαρίου αποτελούν «επικοινωνιακές φιέστες και τυμπανοκρουσίες για
εσωτερική κατανάλωση». Ο δε Άντρος επανειλημμένα δήλωσε πως η Τουρκία δεν μπορεί να
αποκλειστεί από την αξιοποίηση του φυσικού
πλούτου της Ανατολικής Μεσογείου, κάνοντας
μάλιστα αναφορά στις συμμαχίες που τη θέτουν εκτός. Όπως είχε πει παλαιότερα σε συνέντευξή του, η Τουρκία «διαπιστώνει ότι επιχειρούνται τέτοιες συνεργασίες, ενδεχομένως
και με την καθοδήγηση των ΗΠΑ, οι οποίες

στοχεύουν στον αποκλεισμό της από την αξιοποίηση αυτού του φυσικού πλούτου». Είναι μια
θέση την οποία και η Τουρκία προβάλλει, διεκδικώντας νομιμοποίηση στις διεκδικήσεις της.
Ο Άντρος προχώρησε ακόμα πιο κάτω και υποστήριξε σε αρκετές περιπτώσεις τη δημιουργία, μετά τη λύση του Κυπριακού, αγωγού φυσικού αερίου που να αρχίζει από το Ισραήλ και
μέσω Κύπρου να καταλήγει στην Τουρκία. Μια
θέση η οποία σχολιάστηκε πολύ από πολλούς.
Δεν ήταν όμως ο μόνος που την υπέβαλε. Πρόσφατα επανέλαβε παρόμοια πρόταση και ο
Αβέρωφ Νεοφύτου σε ομιλία του στο London
School of Economics. Όπως είπε: «Μετά από
μία συνολική λύση του Κυπριακού και υπό την
προϋπόθεση ότι η Κύπρος θα έχει τη δική της
μονάδα υγροποίησης αερίου, εγώ προσωπικά
δεν θα απέκλεια την επιλογή ενός αγωγού
προς την Τουρκία για πώληση φυσικού αερίου
με εμπορικούς όρους».
Άτομο με πολύχρονη παρουσία στα πολιτικά
πράγματα που ανεβοκατεβαίνει συχνά στον
Λόφο, έλεγε την Παρασκευή σε πηγαδάκι φίλων του ότι η υπογραφή της συμφωνίας για
τον EastMed δίνει απαντήσεις όχι μόνο εκτός
αλλά και εντός της Κύπρου. «Μετά τις υπογραφές αναμένεται πως ούτε ο Άντρος ούτε ο
Φούλης θα θέσουν ξανά θέμα αγωγού προς
την Τουρκία σε μια εποχή που η χώρα αυτή
διενεργεί νέα εισβολή στην ΑΟΖ μας» ανέφερε και πρόσθεσε: «Το γεγονός ότι δεν μπορούμε ούτε μεταξύ μας να έχουμε μια κοινή θέση
για ένα τόσο σοβαρό θέμα και παραβλέπουμε
την πολιτική σημασία της συμφωνίας για τον
αγωγό επιβεβαιώνει την τραγική κατάσταση
στην οποία βρίσκεται το εσωτερικό μέτωπο».
Και ενώ απαντήσεις στις κατηγορίες του Άν-

τρου για το… παραμύθιασμα έδωσε ο ίδιος ο
Νίκαρος, αντιστρέφοντας ουσιαστικά τα πυρά,
η ίδια η συμφωνία που υπογράφηκε στην Αθήνα για τον EastMed φέρνει ένα νέο καθοριστικό στοιχείο: τις ρήτρες ασφαλείας για τον αγωγό οι οποίες αρχίζουν από την ώρα έναρξης
της κατασκευής του.
Όπως μου έλεγε αναλυτής που παρακολουθεί
το θέμα από την αρχή: «Με λίγα λόγια πιθανή
επίθεση της Τουρκίας κατά του αγωγού θα θεωρηθεί επίθεση και απειλή για όλους τους
συμβαλλόμενους, και την Κύπρο, και την Ελλάδα και το Ισραήλ αλλά και την Ιταλία, εάν και
όταν και αυτή θέσει την υπογραφή της στη
συμφωνία. Πρόκειται για ουσιαστική εξέλιξη η
οποία μπορεί να κόψει τον βήχα της Τουρκίας
και ίσως θα άξιζε τον κόπο να λειτουργήσει ως
παράδειγμα και για τις άλλες συμφωνίες που
συζητούνται σε τριμερείς και τετραμερείς συνόδους».
KOYIZ: Το ερώτημα υποβλήθηκε από νομικό

και αφορούσε τη θέση του γενικού εισαγγελέα για την υπόθεση της 19χρονης Βρετανής
που δικάζεται για τη γνωστή υπόθεση με τους
Ισραηλινούς. Ότι δηλαδή τυχόν παρέμβασή
του «δεν θα συνιστούσε τίποτε άλλο παρά εμπόδιο στη διακρίβωση των πραγματικών γεγονότων και παρέμβαση στο δικαστικό έργο».
Όπως διερωτήθηκε: Θα ήταν άραγε η πρώτη
φορά που ο γενικός εισαγγελέας παρεμβαίνει στο δικαστικό έργο για λόγους δημοσίου
συμφέροντος; Δεν είναι κάτι που έχει ξαναγίνει; Μήπως τελικά εκ των πραγμάτων θα οδηγηθεί σε παρέμβαση, όταν το μποϊκοτάζ κατά
της Κύπρου θα επεκταθεί και θα φέρει αποτελέσματα;

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

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ
Επιλογή και επιμέλεια:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

Με άριστα
το 10

80 χρόνια πρίν στην «Κ»
5.I.1940

ΑΝΤΙΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ: Κατά τας πληροφορίας
των εν Βερολίνω ουδετέρων παρατηρητών, οι γερμανικοί
πολιτικοί κύκλοι, οι προσκείμενοι προς το γερμανικόν
υπουργείον των Εξωτερικών, δηλούν ότι «ο λόγος του
Προέδρου Ρούζβελτ [προς το Κογκρέσο] δύναται να θεωρηθή απ’ αρχής μέχρι τέλους ως επίθεσις εναντίον του
Ράιχ, μολονότι το
όνομα της Γερμανίας
δεν ανεφέρθη ούτε
μίαν φοράν εις τον
λόγον αυτόν». Οι αυτοί γερμανικοί κύκλοι τονίζουν ότι ο
λόγος αυτός είναι ο πλέον αντιγερμανικός λόγος, τον
οποίον εξεφώνησε ποτέ ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αφ’
ετέρου –προσθέτουν αι πληροφορίαι του Χαβάς– η ναζιστική προπαγάνδα προσπαθεί να εμφανίση τους λόγους
του Ρούζβελτ ως εκδήλωσιν προωρισμένην αποκλειστικώς
διά την αμερικανικήν κοινήν γνώμην και μη έχουσαν
καμμίαν ειδικήν παγκόσμιον απήχησιν.
ΠΑΛΑΙΑ ΒΟΥΛΗ: [...] ετέθη υπ’ όψει του κ. Μεταξά
το σχέδιον της αποφασισθείσης [...] διαμορφώσεως του
χώρου της παλαιάς Βουλής, από της οδού Ανθίμου Γαζή
μέχρι της πλατείας Κολοκοτρώνη. Τα σχέδια προβλέπουν
την αφαίρεσιν των κιγκλιδωμάτων, την μετατόπισιν των
ανδριάντων Χαριλάου Τρικούπη και Θεοδ. Δεληγιάννη
εκατέρωθεν της κλίμακος του παλαιού Κοινοβουλίου,
την πλακόστρωσιν ή ασφαλτόστρωσιν όλης αυτής της
περιοχής, και την μετατόπισιν του αγάλματος του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη εκ της θέσεως εις ην ευρίσκεται
προς την ανατολικήν πλευράν του κτιρίου [...]

«Ττόκα, ρε αγάπες μου. Επιτέλους ενώνουμε δυνάμεις!»
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Στον τρελό. Από την παθητική πολιτι-

κλους» της αθηναϊκής μπουρζουαζίας
μεταξύ τέιου και γραβιέρας Κρήτης,
υποκινούμενα από «κυπριακούς» κύκλους, ο πρόεδρος πήρε την κατάσταση
στα χέρια του.

κή κατευνασμού του Ομπάμα πήγαμε
στο άλλο άκρο της αλλοπρόσαλλης σχοινοβασίας με τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο του Τραμπ. Ενώ, αν είχε η κάθε χώρα
της Ασίας ένα ξενοδοχείο «Trump»,
όπως έχει ο Ερντογάν στην Πόλη;

2

8

Healthy οικογένεια και εγκαταστάθηκε στην προεδρική πολυκατοικία επί
της πλατείας από την Παρασκευή για μία
εβδομάδα. Ο Νίκαρος αντιμετώπισε του
«κύκλους», κάνοντας ο ίδιος κύκλους
μεταξύ Atenee, Ratka, Capanna, καταλήγοντας στο Dry για ευνόητους λόγους.
Για όσους δεν γνωρίζουν δεν θα επεκταθώ.

Στα καλά. Δεν θα παρέμβει λέει ο ει-

σαγγελέας στη δίκη της 19χρονης Αγγλίδας. Άσχετα πως μπορεί να παίζεται
το δημόσιο συμφέρον του διασυρμού
της χώρας από τις παλινωδίες της υπηρεσίας που προΐσταται. Ενώ αν ήταν κανένα λαπόρτο συγγενή του;
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Στην τρέλα. Αν δηλαδή η αστυνομία

δεν έκανε καλά τη δουλειά της και
διαπόμπευσε σε μια «απλή» υπόθεση
μια 19χρονη, κρατώντας την για 6 μήνες
(!) ποιος φταίει; Όχι βέβαια η Εισαγγελία
από την οποία –σημειωτέον– παίρνει
οδηγίες η αστυνομία στο ανακριτικό της
έργο. Και για αυτό φταίει η «διαφθορά»
βέβαια.
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Στην παράταση. Εγώ πιστεύω πως

στον εισαγγελέα πρέπει να δώσει
παράταση ο Healthy, για να καθαρίσει
τη «διαφθορά» των ΜΜΕ που τον επικρίνουν και δεν τον αφήνουν να κάνει
την δουλειά του. Αλλά και να τελει-

Στην εγκατάσταση. Πήγε που λέτε η

Αναστασιάδης: Είμαι ένας πολύ απλός άνθρωπος. Πάντα μου αρέσει το καλύτερο.
Ουίνστον Τσόρτσιλ

ώσει το έργο του της «κάθαρσης» για
το έγκλημα της πτώχευσης της χώρας
το 2013. Είναι τοσοδούλι κοντά ο άνθρωπος να «καθαρίσει» και λήγει η θητεία του.
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Στην καρέκλα. Θα κάτσει λένε πηγές

από την Ε.Ε. (όχι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) ο εισαγγελέας στην καρέκλα του
μέχρι την τελευταία μέρα και δεν θα λάβει την άδεια του ως δικαιούται. Ναι, να
μη χάσει η χώρα τέτοια υπηρεσία Σάκη.
Θυμίζουμε δε πως η στήλη αναμένει
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Στην συνάντηση. Δεν έγινε γνωστό

σε βλέπω, εσύ πρέπει να κάνεις
ακόμα πολύ σεξ. Είπε ο Ψινάκης.

αν την ώρα των προεδρικών «κύκλων» έγινε τυχαία συνάντηση με τους
ρωμαλέους «κύκλους» της διαβολής, οι
οποίοι ως γνωστό είναι τακτικοί θαμώνες και θιασώτες της περιοχής. Πάντως,
δεν έγινε γνωστό κανένα επεισόδιο
μαλλιοτραβήγματος μεταξύ πρώην φίλων στην πλατεία.
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10

ακόμη το πόρισμα του Σάκη για Healthy
ταξίδια στη Νέα Υόρκη με το Boeing του
Σεΐχη. Δεν ξεχνώ.
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Στις αγαπούλες. Αγάπη μου, φρέσκο

Στην πλατεία. Επειδή, λοιπόν, η

Healthy Προεδρία έχει τελευταία ένα
ζήτημα εικόνας στην πλατεία Κολωνακίου εξού και διαδίδονται επαίσχυντα
σχόλια για την προεδράρα μας από «κύ-

Στο άκυρο. Αγαπητέ Φούλη, σε

παρακαλώ διάγραψε το Instagram
του Κυριάκου από το κινητό σου. Είναι
κακή επιρροή και σε σπρώχνει στον επικοινωνιακό όλεθρο.
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Οι λάθος επιλογές
έβαλαν την Τουρκία
σε νέες περιπέτειες
Το Κραν Μοντάνα την πήγε στη φουρτούνα της Ανατολικής
Μεσογείου και το Κουρδικό στο μέτωπο της Συρίας
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Οι επικριτές εντός Τουρκίας των
σχεδίων Ερντογάν στην ευρύτερη
περιοχή μας, εκφράζουν καχυποψία
για τις πραγματικές προθέσεις της
κυβέρνησης καθότι θεωρούν ότι η
Άγκυρα δεν έχει παραιτηθεί από
την λανθασμένη στρατηγική που
δρομολόγησε την περίοδο της περίφημης Αραβικής Άνοιξης. Η Άγκυρα που πριν από περίπου μια δεκαετία στόχευε στην ανάδυση φιλικών κυβερνήσεων σε χώρες όπως
η Αίγυπτος και η Συρία, σήμερα διεκδικεί μερίδια εξουσίας στα νέα πολιτικά και οικονομικά πλαίσια σειράς
χωρών, όπως η Συρία και η Λιβύη.
Επίσης Τούρκοι αναλυτές συνδέουν τις νέες στρατηγικές και επιλογές της Άγκυρας με το αδιέξοδο,
στο οποίο έχει βρεθεί σε δυο εθνικά
ζητήματα: Το αδιέξοδο στο Κυπριακό
μετά το Κραν Μοντάνα και την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο και
τις διεκδικήσεις στη θάλασσα, που
την υποχρεώνουν να κορυφώσει
τον ανταγωνισμό και να καταναλώσει πολύτιμους διπλωματικούς και
οικονομικούς πόρους για αντίποινα
και δικά της ξεχωριστά βήματα,
όπως το εγχείρημα των γεωτρήσεων.
Την ίδια στιγμή, η αντιπαράθεση
στο Κουρδικό υποχρεώνει την τουρκική διπλωματία να εντατικοποιήσει
την εμπλοκή της στο πολεμικό πεδίο
της Συρίας, αφήνοντας τη χώρα αντιμέτωπη με ζώνες ασφαλείας και
περιοχές ελέγχου, το μέλλον των
οποίων κάθε άλλο παρά εξασφαλισμένο είναι.
Ούτως εχόντων των πραγμάτων
το τουρκικό κέντρο στρατηγικών
μελετών SETA, το οποίο υποστηρίζεται από το τουρκικό Προεδρικό,
εκτιμά ότι το 2020 η τουρκική διπλωματία δεν έχει άλλη επιλογή








Στα μέτωπα της Συρίας
και της Λιβύης η Τουρκία
ρίχνει το βάρος των προσπαθειών της στη «διπλωματία» καθότι είναι
φανερό ότι στο πολεμικό
πεδίο δεν μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση.







Η Άγκυρα επιχειρεί να
πιέσει τη Δύση με το νέο
προσφυγικό κύμα που
προκαλεί η κορύφωση
της κρίσης στο Ιντλίμπ,
με απώτερο στόχο φόρμουλες συμβιβασμού.
παρά να εστιάσει στις εξελίξεις στην
Ανατολική Μεσόγειο και εξηγεί:
«Στις 27 Νοεμβρίου 2019 η Τουρκία
υπέγραψε με την κυβέρνηση της
Λιβύης Συμφωνία για τον Καθορισμό
των Θαλάσσιων Ζωνών Εξουσίας
και Συμφωνία Ασφάλειας και Στρατιωτικής Συνεργασίας. Με αυτές τις
συμφωνίες η Τουρκία ματαίωσε τις
προσπάθειες για τη γεωστρατηγική
πολιορκία της, από την Κύπρο, την
Ελλάδα, την Αίγυπτο και το Ισραήλ
στη βάση της μεταξύ τους συνεργασίας για τη δημιουργία status quo
προς στέρηση από Τουρκία των πόρων του φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι συμφωνίες Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών
που υπέγραψε η Κύπρος το 2003 με
την Αίγυπτο, το 2007 με τον Λίβανο
και το 2010 με το Ισραήλ εντάσσον-

ται μέσα σε αυτό το πλαίσιο», σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση
του SETA. Παρόμοια με το SETA
άποψη εκφράζουν και κυβερνητικοί
κύκλοι στην Άγκυρα και για την περίπτωση του πολέμου του Ιντλίμπ.
Ως γνωστόν, τις τελευταίες ημέρες,
η Δαμασκός, υποστηριζόμενη από
την Μόσχα και τις συμμαχικές δυνάμεις, έχει εντατικοποιήσει την
επίθεση της κατά του τελευταίου
προπυργίου της αντιπολίτευσης.
Υπό την σκιά των τελευταίων
εξελίξεων λοιπόν, όπως στην περίπτωση της Λιβύης έτσι και του Ιντλίμπ, η Άγκυρα δρομολογεί νέα σχέδια, με τα οποία διεκδικεί μερίδια
εξουσίας στα νέα πολιτικά, οικονομικά και διπλωματικά πεδία της Συρίας και της Λιβύης. Η συγκεκριμένη
αναζήτηση σχετίζεται με τις βασικές
προτεραιότητες που θέτει η κυβέρνηση Ερντογάν στα πεδία εθνικής
ασφαλείας, διπλωματίας, ενέργειας
και οικονομίας.

Από Ιντλίμπ στην Τρίπολη
Τα πρώτα εικοσιτετράωρα του
νέου έτους, ένα από τα ανοιχτά μέτωπα στα οποία τρέχουν οι Τούρκοι
διπλωμάτες να προλάβουν τις εξελίξεις ακούει στο όνομα της συριακής
πόλης Ιντλίμπ. Η γρήγορη προώθηση
των συριακών και συμμαχικών δυνάμεων στο εσωτερικό της πολιορκημένης πόλης φέρνει σε ιδιαίτερα
δύσκολη θέση την τουρκική πλευρά,
η οποία διατηρεί δεκάδες στρατιωτικά παρατηρητήρια στα περίχωρα
του Ιντλίμπ. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες θέλουν την Άγκυρα διαφωνεί με την Μόσχα, ως προς την
τελική διευθέτηση του ζητήματος
του Ιντλίμπ. Η ρωσική πλευρά κλείνει
την πόρτα στις εισηγήσεις της Άγκυρας για διάλογο και ειρηνική διευθέτηση του προβλήματος και σφυ-

Η Άγκυρα που πριν από περίπου μια δεκαετία στόχευε στην ανάδυση φιλικών κυβερνήσεων σε χώρες όπως η Αίγυπτος και η Συρία, σήμερα διεκδικεί μερίδια εξουσίας στα νέα πολιτικά και οικονομικά πλαίσια σειράς χωρών, όπως η Συρία και η Λιβύη. Η φωτογραφία είναι από το Ιντλίπ της Συρίας.

Την ώρα που η Άγκυρα ανακοίνωσε απόφασή της να στείλει στρατεύματα στη

Λιβύη, οι δυνάμεις της ανατολικής Λιβύης υπό τον στρατηγό Χαφτάρ και με τη
στήριξη Γαλλίας, Αιγύπτου και ΗΑΕ, έχουν φτάσει λίγο έξω από την Τρίπολη.
ροκοπάει με την Πολεμική Αεροπορία της θέσεις των ανταρτών. Αντιμέτωπη με την αδιάλλακτη στάση
της Μόσχας και την Δαμασκό, που
εκφράζει αποφασιστικότητα για την
απελευθέρωση όλων των περιοχών
και πόλεων της χώρας από την «τρομοκρατία» και τους ξένους κατακτητές, η Άγκυρα ρίχνει το βάρος
της στην διπλωματία. Η τουρκική
πλευρά «ποντάρει» διπλωματικά
στο προσφυγικό ζήτημα και στην
στρατιωτική παρουσία που διατηρεί
σε σύμπλεγμα ελεγχόμενων περιοχών στο βόρειο τμήμα της Συρίας.
Συγκεκριμένα η Άγκυρα επιχειρεί
να πιέσει την Δύση με το νέο προσφυγικό κύμα που προκαλεί η κορύφωση της κρίσης στο Ιντλίμπ, με
απώτερο στόχο φόρμουλες συμβιβασμού. Την ίδια στιγμή στην Άγκυρα μελετούν σχέδια για δημιουργία

νέας ζώνης ασφαλείας στα σύνορα
του Ιντλίμπ με την Τουρκία, η οποία
να ενσωματωθεί στο σύμπλεγμα περιοχών που ελέγχουν οι τουρκικέςσυμμαχικές δυνάμεις και θα φιλοξενήσει χιλιάδες πρόσφυγες.

Μερίδιο στη Λιβύη
Όπως στην περίπτωση του Ιντλίμπ, έτσι και στη Λιβύη η υλοποίηση
των τουρκικών σχεδίων, που αποτυγχάνουν στο πολεμικό πεδίο, μπορεί να αποφέρει όφελος στο τραπέζι
του διαλόγου, όπου θα μπορούσε
να αποκομίσει μερίδιο εξουσίας στα
νέα πολιτικά και οικονομικά πεδία
Λιβύης και Συρίας. Για τον ίδιο τον
πρόεδρο της Τουρκίας και τους συνεργάτες του, η νέα απόφαση της
Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης για αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στη
Λιβύη αποτελεί το πρώτο βήμα προς

την κατεύθυνση της εξισορρόπησης
της συνολικής κατάστασης στην
Λιβύη. Στο μεταξύ με την υποστήριξη
χωρών όπως η Γαλλία, η Αίγυπτος
και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,
οι δυνάμεις της ανατολικής Λιβύης
έχουν φτάσει λίγο έξω από την Τρίπολη, δηλαδή την έδρα της κυβέρνησης, η οποία υπέγραψε τις νέες
επίμαχες συμφωνίες με την Τουρκία.
Στέλνοντας νέα πολεμοφόδια και
μαχητές στη Λιβύη, η Τουρκία επιχειρεί να αλλάξει στο σκηνικό στην
Τρίπολη και στα περίχωρά της, να
εξασφαλίσει το μέλλον των συμμαχικών δυνάμεων και να ανοίξει τον
δρόμο για διαπραγματεύσεις για τον
τελικό καταμερισμό εξουσίας στην
χώρα.
Σε ό,τι αφορά τα τουρκικά σχέδια
για την Λιβύη, το SETA προειδοποιεί
ότι η νέα απόφαση της τουρκικής
βουλής δεν πρέπει να οδηγήσει σε
λανθασμένα συμπεράσματα. Η Τουρκία δεν επιθυμεί να εμπλακεί με
όλες τις δυνάμεις της στον πόλεμο
της Λιβύης. Αντιθέτως στοχεύει
στον άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών μετά τον περιορισμό της
επιθετικότητας των δυνάμεων του
στρατηγού Χαλίφα Μπιν Χαφτάρ
και την επανέναρξη της διαδικασίας
του Βερολίνου για την εύρεση πολιτικής λύσης στην κρίση της Λιβύης.
Ο πρόεδρος της Τουρκίας πραγματοποίησε ήδη το πρώτο βήμα προς
αυτήν την κατεύθυνση συνομιλώντας με τις κυβερνήσεις της Αλγερίας
και της Τυνησίας.

Δεν μιλιούνται πλέον Ερντογάν και Ακιντζί
Εμπάργκο Άγκυρας στη χρηματοδότηση των Κατεχομένων και μεγάλες αυξήσεις σε αγαθά και υπηρεσίες επιβάλλει ο Τατάρ
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

«Πίσω από τις επίσημες δηλώσεις,
τα μηνύματα φιλίας και συνεργασίας,
στον άξονα Τουρκίας και τ/κ κοινότητας κρύβεται μια μεγάλη τρικυμία.
Στον ορίζοντα των διμερών σχέσεων
έχουν εμφανιστεί μαύρα σύννεφα
και οι δυο πλευρές αναμένουν το
τέλος των προεδρικών εκλογών για
να διαπιστώσουν, αν η συσσώρευση
των μαύρων σύννεφων, θα φέρει ή
όχι διπλωματική μπόρα», έλεγε στην
«Κ» ενημερωμένη τ/κ πηγή.







Η άμεση επικοινωνία
Μουσταφά Ακιντζί με το
τουρκικό Προεδρικό έχει
διακοπεί εδώ και καιρό.
Τα μηνύματα προς και
από την Άγκυρα μεταφέρουν ενδιάμεσοι.
Αυτό μόλις ανέτειλε η νέα χρονιά
στα Κατεχόμενα που έφερε μαζί της
μεγάλες αυξήσεις στις τιμές αγαθών
και υπηρεσιών. Με τις επιπτώσεις
της μεγάλης κρίσης στην τουρκική
οικονομία, από την οποία εξαρτάται
η τ/κ πλευρά, οι αναταράξεις στον
άξονα Τουρκίας-Κατεχόμενων προκαλούν νέα προβλήματα και πονοκέφαλο για την τ/κ ηγεσία. «Η κυβέρνησή μας στέλνει αμφιλεγόμενα
μηνύματα για την τροπή των εξελίξεων στο πεδίο της οικονομίας,
εξαιτίας των φιλικών πυρών που δέ-

χεται από την Άγκυρα. Η καθυστέρηση της απελευθέρωσης τουρκικών
οικονομικών κονδυλίων οφείλεται
στο προσωπικό βέτο του προέδρου
της Τουρκίας, πίσω από το οποίο
κάποιος μπορεί να διακρίνει τα ανοικτά μέτωπα στις σχέσεις με την Άγκυρα και εξηγεί πληθώρα ανοιχτών
μετώπων στις σχέσεις μας με την
Τουρκία», σημείωνε σοβαρή τ/κ δημοσιογραφική πηγή.

νουμε όταν ο ηγέτης της τ/κ πλευράς
υψώνει το ανάστημά του στην Άγκυρα για το ζήτημα της Συρίας, το
Κουρδικό και το Κυπριακό; Τι άλλο
θα έπραττε ο πρόεδρος Ερντογάν
εκτός από την καθυστέρηση της
υπογραφής του για την απελευθέρωση του κονδυλίου;», σημείωνε η
ίδια πηγή.

Καβγάς συμφερόντων

Το βέτο του Ερντογάν
Λίγο πριν από το τέλος του 2019
ο τ/κ Τύπος αντανακλούσε την προσδοκία στο νέο κονδύλι που αναμένεται να απελευθερώσει η τουρκική
πλευρά για τα Κατεχόμενα με βάση
το προηγούμενο μνημόνιο που υπέγραψε η Τουρκία με την «κυβέρνηση». Ως γνωστόν, τα τελευταία χρόνια, η Τουρκία καθυστερεί την απελευθέρωση των κονδυλίων και ζητά
από την τ/κ πλευρά να παραμείνει
πιστή στις αυστηρές διατάξεις και
πρόνοιες των οικονομικών συμφωνιών που υπογράφει με την Άγκυρα.
Σε γενικές γραμμές αυτές οι συμφωνίες ξεχωρίζουν για τον νεοφιλελεύθερό τους χαρακτήρα και τις
πρόνοιές τους για σειρά ιδιωτικοποιήσεων και συρρίκνωση του «δημόσιου» τομέα. Πάντως σύμφωνα
με πληροφορίες που έφταναν από
την Τουρκία εσχάτως και φέτος το
περίφημο τουρκικό κονδύλι θα απελευθερωθεί με σημαντική καθυστέρηση. Επίσης αναλυτές δεν αποκλείουν μπλοκάρισμα ολόκληρου ή
μέρους του κονδυλίου, όπως άλλωστε
συνέβη και στο παρελθόν. Σχετικά

«Η σκλήρυνση της στάσης του Ταγίπ Ερντογάν έναντι των Τ/κ, οφείλεται στο
γεγονός ότι ο Μουσταφά Ακιντζί διατύπωσε θέσεις που δυσαρέστησαν την
Άγκυρα για το ζήτημα της Συρίας, το Κουρδικό και το Κυπριακό».
με αυτά τα σενάρια, ο ίδιος ο «Πρωθυπουργός» εμφανίζεται καθησυχαστικός και τονίζει ότι η συνεργασία
της «κυβέρνησης» με την Άγκυρα
κυλά ομαλά σε πολλά πεδία. «Δεν
είναι δυνατόν να μιλάμε για ομαλές
εξελίξεις, την ώρα που ο πρωθυπουργός και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έχουν κληθεί στην Άγκυρα
εν μέσω συζητήσεων στη Βουλή για
τον νέο προϋπολογισμό. Η Άγκυρα
επεμβαίνει στα εσωτερικά της τ/κ
κοινότητας, στην οικονομία της,
επειδή θεωρεί ότι όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις έτσι και αυτή
δεν τηρεί τις υποσχέσεις που δίνει»,
επισημαίνουν δημοσιογραφικές πηγές. Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες

στην «κυβέρνηση» οι προβληματισμοί και η καχυποψία της Άγκυρας
δεν αφορούν αποκλειστικά τις εξελίξεις στην τ/κ οικονομία. Ο εκνευρισμός της τουρκικής πλευράς αφορά
και την τροπή των εξελίξεων στο
πεδίο των επικείμενων «προεδρικών
εκλογών». Οι λόγοι είναι δύο. Πρώτος:
«η άμεση επικοινωνία Μουσταφά
Ακιντζί με το τουρκικό Προεδρικό
έχει διακοπεί εδώ και καιρό. Τα μηνύματα προς και από την Άγκυρα
μεταφέρουν ενδιάμεσοι, ενώ οι σχέσεις δεν αναμένεται να βελτιωθούν
μέχρι το τέλος των προεδρικών».
Δεύτερος: «η σκλήρυνση της στάσης
του Ταγίπ Ερντογάν έναντι των Τ/κ.
Τι άλλο θα μπορούσαμε να αναμέ-

Λίγο πριν από το τέλος του 2019,
ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού, εξαπέλυσε
μετωπική επίθεση κατά της τ/κ πλευράς. Σύμφωνα με τον κ. Σοϊλού, στα
Κατεχόμενα δραστηριοποιείται μαφία που εξασφαλίζει σημαντικά κέρδη από τον παράνομο ηλεκτρονικό
τζόγο. Πρώτη φορά υψηλόβαθμο
στέλεχος της τουρκικής κυβέρνησης
ασκεί δριμύτατη κριτική στην τ/κ
πλευρά σε ένα ευαίσθητο ζήτημα
για τους Τ/κ, όπως αυτό του τζόγου,
τα κέρδη του οποίου αποτελούν την
ραχοκοκαλιά της τ/κ οικονομίας.
Παράλληλα, στο προσκήνιο βρέθηκε
και το νέο «αναπτυξιακό σχέδιο»
που προωθεί η «κυβέρνηση» στο
πλαίσιο της ψήφισης του νέου «προϋπολογισμού», βάσει του οποίου μεγάλη έκταση γης στα θα ενταχθεί
το επόμενο διάστημα στον οικιστικό
και αναπτυξιακό ιστό των Κατεχομένων. Το σχέδιο έχει διχάσει την
τ/κ κοινή γνώμη και επιχειρηματικοί
κύκλοι πιέζουν τον «πρωθυπουργό»
Τατάρ για αναθεώρησή του, σύμφωνα με τα δικά τους, ιδιαίτερα οικονομικά συμφέροντα.
Σύμφωνα με πληροφορίες από

τ/κ δημοσιογραφικούς κύκλους, η
Άγκυρα δεν βλέπει με καλό μάτι τη
διένεξη και τη σύγχυση που έχει
προκληθεί στο ζήτημα του αναπτυξιακού σχεδίου. «Όπως σε πολλά
άλλα ανοιχτά ζητήματα της οικονομίας, έτσι και στην περίπτωση
του αναπτυξιακού σχεδίου, η Άγκυρα
παρακολουθεί με αγανάκτηση τους
χειρισμούς της κυβέρνησης του
Κόμματος Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ)
– Κόμματος του Λαού (ΚΛ). Η κυβέρνηση έχει ήδη ηττηθεί από το
οικονομικό κατεστημένο της χώρας.
Ισχυροί επιχειρηματικοί κύκλοι, για
μια ακόμη φορά, μπλοκάρουν ή καθυστερούν σχέδια, τα οποία φέρουν
την έγκριση της τουρκικής πλευράς,
η οποία είναι ο μοναδικός δανειστής
χρημάτων στους Τ/κ». Η αγανάκτηση
της Άγκυρας, λοιπόν, μεγεθύνεται
καθώς πλησιάζουν οι «προεδρικές»
του Απριλίου. Η παράταξη της τ/κ
Δεξιάς με την οποία συνεργάζεται
η Άγκυρα, έχει βυθιστεί σε χάος με
αφορμή την όλη συζήτηση για τον
υποψήφιο στις «προεδρικές». Σε χάος, επίσης, έχει βυθιστεί και η τ/κ
οικονομία, η οποία αναζητεί περιθώρια ανάσας στις απαρχές του
2020. Λίγο μετά την πρωτοχρονιά
η «κυβέρνηση» επιβάλλει μεγάλες
αυξήσεις στις τιμές των αγαθών και
υπηρεσιών και οι εκπρόσωποι του
ιδιωτικού τομέα πλέον δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο, ακόμη και
ένα μελλοντικό «τσουνάμι» πτωχεύσεων επιχειρήσεων και παραγωγικών
μονάδων, σε περίπτωση που δεν
βρεθούν άμεσα λύσεις για σειρά
προβλημάτων.
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Ευκαιρία για
την Τουρκία
να αλλάξει
τώρα στάση
Συνέντευξη στον ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟ

Να αδράξει ÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÎÕÖÕÃÇÇÔÕÃÍËÚÇÏÇÖÄÚÎÔËÖÇÔÁÔÇØÐÎÚÜÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÊÏÇÈÕßÒËÆÙËÜÔÖÕßÐËÑÏÔ¦
ÙËËÖÃÖËÊÕßÖÕßØÍËÃÜÔÐÜÚËØÏÑ×ÔÒÒ¦ÊÇÝÑÇÏ¬ÕßØÑÃÇÝÚÏÝÇÓÁÙÜÝËÖÄÓËÔËÝÎÓÁØËÝàÎÚËÃÇÖÄÚÎÔ
ÍÑßØÇÕ§ÃÑÕÝÁÔÊÏÇÝÙËÙßÔÁÔÚËßÐÂÚÕßÙÚÎÔ ®©ßÖÕßØÍÄÝ
ÐÜÚËØÏÑ×ÔÚÕÔÃàËÏÄÚÏÕÏÖÕÒÏÚÏÑÁÝ
ÊÏÇÈÕßÒËÆÙËÏÝÇÖÕÚËÒÕÆÔÁÔÇÔÞØÂÙÏÓÕÊÃÇßÒÕÕÕÖÕÃÕÝÖØÁÖËÏÔÇÇÐÏÕÖÕÏÎÛËÃÜÙÚÄÙÕÚÕÔÃàËÏÄÚÏÚÕÑÒÃÓÇ
ËÃÔÇÏÈËÈÇØÎÓÁÔÕÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔ
ßÖÕßØÍÄÐÜÚËØÏÑ×ÔßÖ¦ØÞÕßÔÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝ®ÕØÏÕÛÁÚÎÙÎÝ©ÓËÚÎÔ
ÚÇÒÃÇÑÇÏÚÎÔÃÍßÖÚÕËÔ×ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÕÏÇÖÕÊÃÊÕßÔÇßÐÎÓÁÔÎÙÎÓÇÙÃÇÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕÒÒ¦ÊÇÚÕÔÃàËÏÇÑÄÓÇÛÇ
ÖØÕÇÙÖÃÙËÏÚÎÔËÛÔÏÑÂÑßØÏÇØÞÃÇ
ÚÎÝÓËÄÒËÝÚÏÝÊßÔ¦ÓËÏÝÑÇÏÄÒÇ
ÚÇÔÄÓÏÓÇÓÁÙÇ®
– Από την ημέρα που η Τουρκία
κλιμάκωσε την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο, έχετε αποδυθεί
σε έναν διπλωματικό μαραθώνιο,
κυρίως στην περιοχή, αλλά και
έξω από αυτήν. Αποφέρει αποτελέσματα;
¶ÒÒ¦ÊÇËÃÔÇÏÓÏÇÞ×ØÇÖÕß
ËÖÏÊÏ×ÑËÏÙÚÇÛËØ¦ÚÕÔÊÏ¦ÒÕÍÕÚÏÝ
ÙÞÁÙËÏÝÑÇÒÂÝÍËÏÚÕÔÃÇÝÑÇÏÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÇÐÆÚÜÔÑØÇÚ×ÔÚÎÝ
ÖËØÏÕÞÂÝßÚÁÝËÃÔÇÏÈÇÙÏÑÁÝÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝÍÏÇÚÎÔËßÎÓËØÃÇÑÇÏÚÎ
ÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÙÚÎÔÖÕÒßÚ¦ØÇÞÎÍÜÔÏ¦ÚÕßÑÄÙÓÕßÄÖÕßàÕÆÓË¥ÙÚÄÙÕÄÚÇÔÍËÏÚÕÔÏÑÂÓÇÝÞ×ØÇËÖÏÊËÏÑÔÆËÏÖÇØÇÈÇÚÏÑÂÙßÓÖËØÏÌÕØ¦
ÕÌËÃÒÕßÓËÔÇÒ¦ÈÕßÓËÚÇÇÖÇØÇÃÚÎÚÇÓÁÚØÇ ÇÏÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÇßÚÄ
ËÔÚ¦ÙÙÕÔÚÇÏÄÒËÝÕÏÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝ
ÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÁÝÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝÖÕß
ÁÞÕßÓËÇÔÇÒ¦ÈËÏÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇØÜÚÕÈÕßÒÃËÝÕÏÕÖÕÃËÝ
ÙÇÌ×ÝÑÇÏÁÞÕßÔÇÖÕÌÁØËÏÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ©ÏÛÁÙËÏÝÓÇÝÁÞÕßÔÚÆÞËÏ
ÊÎÓÄÙÏÇÝÙÚÂØÏÐÎÝÇÖÄÚÎÔ
ÚÏÝÚÎªÜÙÃÇÚÎÔÃÍßÖÚÕ
ÚÕÙØÇÂÒÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÄÞ×ØËÝÚÕß
ÄÒÖÕßÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÊØ¦àÕÔÚÇÏ
ÙÚÕÊÏËÛÔÁÝÊÃÑÇÏÕÑÇÏÇßÚÄÇÑØÏÈ×ÝÚÕÔÃàÕßÓËÙÚÕßÝÙßÓÓ¦ÞÕßÝÑÇÏ
ËÚÇÃØÕßÝÓÇÝÓËÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝËÃÓÇÙÚËÙËÊÏÇØÑÂËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÔÚÏÛÁÚÜÝÕÏÚÕßØÑÏÑÁÝÛÁÙËÏÝÁÞÕßÔ
ÚÆÞËÏÇÖÄÒßÚÎÝÑÇÚÇÊÃÑÎÝÑÇÏÚÕ
ÙÆÔÕÒÕÚÎÝÊÏËÛÔÕÆÝÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝ
ÚÏÝÚÕÖÕÛËÚËÃËÑÚÄÝÖÒÇÏÙÃÕßÊÏËÛÔÕÆÝÊÏÑÇÃÕßÁØËÚËÑ§ÁÊÕÎ

ÇßÛÇÏØËÙÃÇÑÇÏÎÖÇØÇÔÕÓÃÇÁÞÕßÔ
ÖËØÏÕØÏÙÓÁÔËÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÑÇÏÎ
¬ÕßØÑÃÇÓËÚÏÝÙßÔËÞËÃÝÚÎÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝÚËÒÏÑ¦ÁÞËÏÑÇÚÕØÛ×ÙËÏ
ÔÇÇÖÕÓÕÔÜÛËÃÑÇÏÔÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚËÃÚÇØÇÐÃÇÝÓÏÇÝÖËØÏÕÞÂÝÖÕß
ÞØËÏ¦àËÚÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÖÕÚÁÛËÚÏÑÁÝÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝÍÏÇÚÎÔ
ËÓÖÁÊÜÙÎÚÎÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÑÇÏÚÎÝ
ÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝÃÔÇÏÔÕÓÃàÜÑÇÏØÄÝ
ÔÇÇÔÚÏÒÎÌÛËÃÄÚÏËÃÔÇÏÑÇÏÖØÕÝÚÕ
ÙßÓÌÁØÕÔÚÎÝÔÇÇÒÒ¦ÐËÏÖÕØËÃÇ
ÓËÃÝËÃÓÇÙÚËÇÔÕÏÑÚÕÃÙËÙßÓÓËÚÕÞÂÑÇÏÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÙËÄÒËÝÚÏÝ
ÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝÓÇÝ
– Συχνά λέμε ότι η Τουρκία έχει
σταθερούς στόχους στην εξωτερική πολιτική της. Η Ελλάδα, πέρα
από τη σταθερή προσπάθεια περιορισμού των τουρκικών βλέψεων,
διαθέτει μακροπρόθεσμη, υπερκομματική εξωτερική πολιτική;
¶ÇÝÖØÕÙÑÇÒ×ÔÇÊÏËØÜÚÎÛËÃÚËÖÇØ¦ÚÇÄÙÇÁÞÕßÔÇÖÄÑÇÏØÕÆ
ËÏÝÑÇÏØÄÔÇÑÕßÙÚËÃÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔ
ËÐÜÚËØÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ
ÑÇÏÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÚËÒÏÑ¦ÖÕÏÇËÃÔÇÏ
ÚÇËÖÏÚËÆÍÓÇÚÇËÑ¦ÙÚÎÝ"ÁÔÚÇÐÎ
ÚÎÝ ÆÖØÕßÙÚÎÔÞÜØÃÝÓ¦ÒÏÙÚÇÔÇËÖÏÒßÛËÃÖØÕÎÍÕßÓÁÔÜÝÚÕ
ßÖØÏÇÑÄÙßÔÏÙÚ¦ÓÏÇÑÕØßÌÇÃÇ
ËÖÏÚßÞÃÇÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÊÏÖÒÜÓÇÚÃÇÝÇØ¦ÒÒÎÒÇÎÞ×ØÇÓÇÝÁÞËÏ
ÇÔÇÊËÏÞÛËÃÜÝÇÊÏÇÓÌÏÙÈÂÚÎÚÕÝ
ÖßÒ×ÔÇÝÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÚÜÔÇÒÑÇÔÃÜÔÑÇÏÚÎÝ§
¡ËÙÕÍËÃÕßÁÔÇÝÇÐÏÄÖÏÙÚÕÝËÚÇÃØÕÝ
ÙÚÎÊÏËÛÔÂÑÕÏÔÄÚÎÚÇÚÜÔÑØÇÚ×Ô
ØÍ¦àËÚÇÏËÔËØÍ¦ÑÇÏÓËÛÕÊÏÑ¦ÍÏÇ
ÚÎÔËÖÃÚËßÐÎÄØÜÔËßÎÓËØÃÇÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÑÇÏÖËØÏÌËØËÏÇÑÂÝÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝËÍÕÔÄÝÖÕßÇÔÇÍÔÜØÃàËÚÇÏ
ÇÖÄÄÒÕßÝÚÕßÝÊÏËÛÔËÃÝÓÇÝËÚÇÃØÕßÝÔÚÏÛÁÚÜÝÎ¬ÕßØÑÃÇÎÕÖÕÃÇ
ËÖËÊÃÜÑËÓÎÊËÔÏÑ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ
ÓËÚÕßÝÍËÃÚÕÔËÝ®ÁÞËÏÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÓËÄÒÕßÝÚÕßÝÍËÃÚÕÔÁÝÚÎÝÇÔËÐÇÏØÁÚÜÝÒÒ¦ÊÇ
ËÐÁØÞËÚÇÏÇÖÄÓÏÇÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÂ
ÑØÃÙÎÑÇÏËÖÇÔÁØÞËÚÇÏÙÚÕÊÏËÛÔÁÝ
ÙÚËØÁÜÓÇÓËÇßÚÕÖËÖÕÃÛÎÙÎÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÏÁÔÇÔÁÕËÛÔÏÑÄÄØÇÓÇÑÇÏ
ËÖÇÔÇÖØÕÙÊÏÕØÃàËÏÚÕÔØÄÒÕÚÎÝ
ÜÝÓÁÒÕÝÚÕßÙÚËÔÕÆÖßØÂÔÇÚÎÝ
ÑÇÏÚÕß§¬©¡ËÞÇØ¦ÊË
ÊÏÇÖÏÙÚ×ÔÜÄÚÏÖÇØ¦ÚÏÝÄÖÕÏËÝ
ËÖÏÓÁØÕßÝÊÏÇÌÕØÁÝßÖ¦ØÞËÏßÖËØÑÕÓÓÇÚÏÑÂÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÜÝÖØÕÝÚÏÝ
ÈÇÙÏÑÁÝÑÇÚËßÛÆÔÙËÏÝÚÎÝËÐÜÚËØÏÑÂÝÓÇÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ ÇÏÇßÚÄËÃÔÇÏ
ÁÔÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄÑËÌ¦ÒÇÏÕÚÕÕÖÕÃÕ
ÎÑßÈÁØÔÎÙÎ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÇÐÏÕÖÕÏ-
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«Οι πολιτικές Ù{ÑKÈÜÉÖÉ{ØÐÉ³ÑÂÖ³ÉÜÉT³ÙÖÈÈ¨oÉË Â³É¨{~V{ËÉØÑÑÐÓÉ³Ñ{ÑÉÑÑÜi×ÚÖ³{ØÉÌÐÉÉØiÐÓ¨ÉØVÑ³ÉÜÖ
ÓÑT¨Ê{ÐÙËÑÈÜÈÉÜËÇÌ³{ÚÑÑÂ{{iÚÉËÑÌ³iåo~È¨ÑuVÜÓÉ{ÈÈ¨oÌØ Â³É¨{~ Ë~ØÛÓÙ{ÑØV³ËÇ³ÑØÌ³{tÉËÐÑ³ÉÑ{~³ËÉÈÐÐÉ³TÊ~Ñ{³iØ0È¨~ËÑØÉÌÜÉØ³{Ø¨³KÈÜËÉØÐÑØu

Παρά τις όποιες επιμέρους διαφορές, υπάρχει
υπερκομματική προσέγγιση ως προς τις βασικές κατευθύνσεις της
εξωτερικής μας πολιτικής. Και αυτό είναι ένα
σημαντικό κεφάλαιο
το οποίο η κυβέρνηση
Μητσοτάκη αξιοποιεί.

Πριν από λίγες ημέρες,
ψηφίστηκε η νομοθεσία
του EastMed Act. Εκτιμώ ότι η σημαντικότατη
αυτή εξέλιξη αντικατοπτρίζει και την αυξημένη σημασία που αποδίδουν οι Αμερικανοί μας
φίλοι στην περιοχή μας.

ËÃÑÇÏÛÇÙßÔËÞÃÙËÏÔÇÇÐÏÕÖÕÏËÃ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÚÏÝ
ÖØÕÑÒÂÙËÏÝÖÕßÁÞËÏÓÖØÕÙÚ¦ÚÎÝ
ÎÖÇÚØÃÊÇÓÇÝÓËÊÏ¦ÛËÙÎÙßÔÇÃÔËÙÎÝÑÇÏÖÔËÆÓÇËÛÔÏÑÂÝÕÓÕÉßÞÃÇÝ
– Εκτιμάτε ότι υπάρχουν πιθανότητες οριοθέτησης ΑΟΖ με χώρες
όπως η Ιταλία και η Αίγυπτος, με
τις οποίες πραγματοποιούνται σχετικές επαφές για αρκετά χρόνια;
¶ÖËÏÚÇÇÖÄËÖÇÌÁÝÓËÚÕßÝ
ÕÓÕÒÄÍÕßÝÓÕßÚÜÔÞÜØ×ÔÖÕß
ÇÔÇÌÁØËÚËÚÕßÝÑ§ÚÏ¡¦ÏÕÑÇÏ
ÕÆÑØÏÙßÓÌÜÔÂÙÇÓËÔÇÖÏ¦ÙÕßÓËËÑÔÁÕßÚÕÔÂÓÇÚÜÔÙÞËÚÏÑ×Ô
ÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔÊÎÄÖÜÝÍÔÜØÃàËÚËÊÏËÐÂÞÛÎÕÖØ×ÚÕÝÍÆØÕÝÓË
ÚÎÔÚÇÒÃÇÙÚÎª×ÓÎÔÚÃÙÚÕÏÞËÝ
ÙßÔÕÓÏÒÃËÝÓËÚÇÐÆÚËÞÔÏÑ×ÔÑÒÏÓÇÑÃÜÔÛÇËÖÇÔÇÒÎÌÛÕÆÔÑÇÏÓË
ÚÎÔÃÍßÖÚÕÚÏÝÇÓÁÙÜÝËÖÄÓËÔËÝ
ÎÓÁØËÝÙÚÎÔÛÂÔÇ©ÏÙßÔÕÓÏÒÃËÝ
ÇßÚÁÝÊÏËÐ¦ÍÕÔÚÇÏÙËÓÏÇÙßÍÑßØÃÇ
ËßÔÕáÑÂÓËÞ×ØËÝÌÏÒÏÑÁÝÖÕßËÖÏÛßÓÕÆÔÄÖÜÝÑÇÏËÓËÃÝÓÏÇËÍÑ¦ØÊÏÇÙßÔËÔÔÄÎÙÎÖÏÖÒÁÕÔÄÒËÝ
ÕÏÖÒËßØÁÝÇÔÇÍÔÜØÃàÕßÔÚÇÇÖÚ¦
ÕÌÁÒÎÖÕßÛÇÖØÕÑÆÉÕßÔÇÖÄÚÎÔ
ËÖÃÚËßÐÎÙÞËÚÏÑ×ÔÙßÓÌÜÔÏ×ÔÕØÏÕÛÁÚÎÙÎÝØÍÇàÄÓÇÙÚËÒÕÏÖÄÔÖØÕÝ
ÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎÇßÚÂÑÇÏÛÇÙßÔËÞÃÙÕßÓËÔÇÚÕÑ¦ÔÕßÓËÑÇÛ×Ý
Ö¦ÍÏÇÛÁÙÎÓÇÝËÃÔÇÏÎËÖÏÊÃÜÐÎ
ÇÔ¦ÒÕÍÜÔÙßÓÌÜÔÏ×ÔÓËÄÒËÝÚÏÝ
Þ×ØËÝÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝÓÇÝÖ¦ÔÚÕÚË
ÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÕßÊÏËÛÔÕÆÝÊÏÑÇÃÕß
ÖÇÔÚ×ÔÚÇÝÒÕÏÖÄÔÙÚÎÔËØ×ÚÎÙÂ
ÙÇÝÙÇÌ×ÝßÖ¦ØÞÕßÔÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝ
ÕØÏÕÛÁÚÎÙÎÝÓËÚÏÝÞ×ØËÝÇßÚÁÝ
– Πριν από λίγους μήνες η Ελλάδα και οι ΗΠΑ υπέγραψαν την
ανανέωση του παραρτήματος της
Αμυντικής Συμφωνίας που διέπει

τις αμυντικές σχέσεις τους τα τελευταία 30 χρόνια. Σε λίγες ώρες
θα βρίσκεστε στις ΗΠΑ, συνοδεύοντας τον πρωθυπουργό. Τι μπορεί να αναμένει η Ελλάδα από τις
ΗΠΑ έναντι της τουρκικής προκλητικότητας;
¶ÃÔÇÏÖØÕÌÇÔÁÝÄÚÏÕÏÚÕßØÑÏÑÁÝÖÇØÇÈÏ¦ÙËÏÝÚÕßÊÏËÛÔÕÆÝÊÏÑÇÃÕßÚÎÝÛ¦ÒÇÙÙÇÝÑÇÏÎÇÖÕÙÚÇÛËØÕÖÕÃÎÙÎÖÕßÖØÕÑÇÒÕÆÔÙÚÎÔ
ÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕËÃÔÇÏÇÔÚÃÛËÚËÝ
ÓËàÜÚÏÑ¦ÙßÓÌÁØÕÔÚÇÚÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏÖÕÒÒ×Ô¦ÒÒÜÔÙÚØÇÚÎÍÏÑ×Ô
ËÚÇÃØÜÔÚÎÝ©ß¦ÙÏÍÑÚVÔÏ»ÇßÚÄ
ÑÇÏÁÞÕßÔÇÖÕÊÕÑÏÓ¦ÙËÏÑÇÚ»ËÖÇÔ¦ÒÎÉÎÚÏÝÚÕßØÑÏÑÁÝÖØÕÑÒÎÚÏÑÁÝ
ËÔÁØÍËÏËÝÇÝßÖËÔÛßÓÃàÜÓËÚÎÔ
ËßÑÇÏØÃÇÇßÚÂÚÎÊÂÒÜÙÎÖÕßËÃÞË
Ñ¦ÔËÏÕßÖÕßØÍÄÝÐÜÚËØÏÑ×ÔÚÜÔ
Ñ¡¦ÏÑÕÓÖÁÕÑÇÚ¦ÚÎÔËÖÃÙÑËÉÂÚÕßÙÚÎÔÛÂÔÇÓËÚ¦ÚÎÓËÚÇÐÆÓÇÝÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÊÏÇÓÎÔÆÕÔÚÇÝ
ÖØÕÝÚÎÔÍÑßØÇÄÚÏÕÏÖÇØ¦ÔÕÓËÝ
ÍËÜÚØÂÙËÏÝËÃÔÇÏÇÖÇØ¦ÊËÑÚËÝßÚÄÖÕßÎÒÒ¦ÊÇÙßÔËÏÙÌÁØËÏÙÚÎÔ
ËÐÃÙÜÙÎËÃÔÇÏÎÛÁÙÎÚÎÝÜÝÖßÒ×ÔÇÝÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝÖØÕÈÒËÉÏÓÄÚÎÚÇÝÑÇÏÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇÝÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ
ÑÚÏÓ×ÄÚÏÕÏÙÆÓÓÇÞÕÃÓÇÝÙÚÎÔ
¦ÒÒÎÖÒËßØ¦ÚÕßÚÒÇÔÚÏÑÕÆÁÞÕßÔ
ËÖÃÍÔÜÙÎÚÎÝÙÎÓÇÙÃÇÝÚÕßÔÇÊÏÇÌßÒÇÞÛÕÆÔÎËÏØÂÔÎÑÇÏÎÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÑÇÏÔÇËÐÇÒËÏÌÛËÃÑ¦ÛË
ÖÇØÇÔÕÓÃÇÂÇßÛÇÏØËÙÃÇÙËÓÃÇÖËØÏÕÞÂÖÕßÕÏÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÇÙÚ¦ÛËÏÇÝ
ÖÕÒÒÇÖÒÇÙÏ¦àÕÔÚÇÏØÏÔÇÖÄÒÃÍËÝ
ÎÓÁØËÝÉÎÌÃÙÚÎÑËÎÔÕÓÕÛËÙÃÇÚÕß
,HZ[4LK(J[ÑÚÏÓ×ÄÚÏÎÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚÇÚÎÇßÚÂËÐÁÒÏÐÎÇÔÚÏÑÇÚÕÖÚØÃàËÏÑÇÏÚÎÔÇßÐÎÓÁÔÎÙÎÓÇÙÃÇÖÕß
ÇÖÕÊÃÊÕßÔÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃÓÇÝÌÃÒÕÏ
ÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÓÇÝ

Θα προασπίσουμε δυναμικά την εθνική μας κυριαρχία
– Μόλις πριν από λίγες ημέρες
υπογράφηκε η συμφωνία για τον
αγωγό EastMed. Είναι ένα από τα
παραδείγματα στενής συνεργασίας με το Ισραήλ. Δεδομένης της
πολιτικής αστάθειας που επικρατεί για σχεδόν έναν χρόνο στο
Ισραήλ, μπορεί όλη αυτή η δεκαετής πολιτική σχέση να επηρεαστεί αν προκύψει κάποια νέα
κυβέρνηση εκεί τον ερχόμενο
Μάρτιο;
¶©ÏÙÞÁÙËÏÝÓÇÝÓËÚÕÙØÇÂÒËÃÔÇÏÙÚØÇÚÎÍÏÑÁÝÑÇÏËÖËÑÚËÃÔÕÔÚÇÏÙËÖÕÒÒÕÆÝÚÕÓËÃÝÖÁØÇÔ
ÚÎÝËÔÁØÍËÏÇÝÛÂÔÇÁÞËÏÁÔÇ
¦ØÏÙÚÕËÖÃÖËÊÕÙßÔËÔÔÄÎÙÎÝÑÇÏ
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÓËÚÕÙØÇÂÒÑÇÏÕÏ
ÊÆÕÖÒËßØÁÝËÖËÔÊÆÕßÔÙÚÎÔÖËØÇÏÚÁØÜËÓÈ¦ÛßÔÙÎÚÎÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÚÕßÝËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÇÒÒ¦ÐËÏ
Ñ¦ÚÏÜÝÖØÕÝÇßÚÄÇÔËÐÇØÚÂÚÜÝ
ÚÜÔÄÖÕÏÜÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔËÔÇÒÒÇÍ×Ô
ÖØÕÈÒÁÖËÏÁÔÇÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÄÖÕÒÃÚËßÓÇËÃÚËËÑËÃËÃÚËËÊ×6ÇÍÜÍÄÝ
,HZ[4LKÙÚÕÔÕÖÕÃÕÇÔÇÌËØÛÂÑÇÚËÙßÔÏÙÚ¦ÓÏÇÑÕØßÌÇÃÇÙÚÏÍÓÂ
ÙÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÓÇÝÓËÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÂÙÎÓÇÙÃÇÖÕßßÖËØÈÇÃÔËÏÚÏÝ
ËÙÜÚËØÏÑÁÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÙßÍÑßØÃËÝ

ØÄÑËÏÚÇÏÖËØÃËÔÄÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÈÏ×ÙÏÓÕßËÍÞËÏØÂÓÇÚÕÝÖÕßÛÇÖØÕÙÌÁØËÏÁÔÇÔÇÙÌÇÒÂÖØÕÕØÏÙÓÄ
ÙÚÇËÔËØÍËÏÇÑ¦ÑÕÏÚ¦ÙÓÇÚÇÚÎÝ
ÔÇÚ¡ËÙÕÍËÃÕßËÔ×ÛÇËÔÏÙÞÆÙËÏ
ÚÎÔËÔËØÍËÏÇÑÂÇÙÌ¦ÒËÏÇÚÎÝßØ×ÖÎÝÇÔÇÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÝÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÚÎÞ×ØÇÓÇÝÜÝÁÔÇÔÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ËÔËØÍËÏÇÑÄÑÄÓÈÕ ÇÏÊËÔËÔÔÕ×
ÓÄÔÕÚÇßÌÏÙÚ¦ÓËÔÇÑÕÏÚ¦ÙÓÇÚÇ
ÇÝßÖËÔÛßÓÃàÜÄÚÏÎÖËØÏÕÞÂÁÞËÏ
ÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÊÏËÛÔ×ÔËÔËØÍËÏÇÑ×ÔÑÕÒÕÙÙ×ÔÒÄÍÜ
ÚÜÔÖØÕÕÖÚÏÑ×ÔÖÕßÖØÕÙÌÁØËÏ
ËÃÔÇÏÓÏÇÖÕÒÒ¦ßÖÕÙÞÄÓËÔÎÖÎÍÂ
ËÔÁØÍËÏÇÝ¥ÙÚÄÙÕÑÇÓÃÇËÖÏÒÕÍÂ
ÙÚÕÔÚÕÓÁÇÇßÚÄÊËÔßÖÇÍÕØËÆËÚÇÏ
ÇÖÄÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÑØÏÚÂØÏÇ¬ÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇ
ÂÚÇÔÙÚÎÔÛÂÔÇÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÚÕßÙØÇÂÒÑ§ËÚÇÔÏ¦ÞÕßÓË
ÚÕÔÕÖÕÃÕËÃÞÇÓËÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇ
ÇÔÚÇÒÒ¦ÐÕßÓËÇÖÄÉËÏÝÍÏÇÚÕßÝ
ÚØÄÖÕßÝÓËÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÓÇÝÓÖÕØËÃÔÇËÖËÑÚÇÛËÃÖËØÇÏÚÁØÜÇÐÏÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÚÎÛËÚÏÑÂ
ÊßÔÇÓÏÑÂÖÕßÁÞÕßÔÖØÕÙÒ¦ÈËÏÕÏ
ÙÞÁÙËÏÝÓÇÝÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇ
– Τι θα συμβεί αν η Τουρκία προχωρήσει στις απειλές της και, βά-

Το γεγονός ότι η Ελλάδα
αντιδρά στις προκλήσεις
με ψυχραιμία, δεν θα
πρέπει να παρερμηνεύεται ως έλλειψη αποφασιστικότητας ή βούλησης.
σει των προβλέψεων του συμφώνου με την κυβέρνηση της
Τρίπολης, προχωρήσει σε έρευνες ή γεωτρήσεις στα νότια της
Κρήτης;
¶ÇÚÕËÖÇÔÇÒ¦ÈÜÍÏÇÓÃÇÇÑÄÓÎÌÕØ¦ÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÂÓÇÝßÖÕÞØÁÜÙÎÓÇÝËÖÏÈ¦ÒÒËÏÔÇÖØÕÇÙÖÃÙÕßÓËÓËÄÒËÝÓÇÝÚÏÝÊßÔ¦ÓËÏÝÑÇÏ
ÄÒÇÚÇÔÄÓÏÓÇÓÁÙÇÚÎÔËÛÔÏÑÂ
ÓÇÝÑßØÏÇØÞÃÇ¬ÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÎ
ÒÒ¦ÊÇÇÔÚÏÊØ¦ÙÚÏÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝ
ÓËÉßÞØÇÏÓÃÇÊËÔÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÖÇØËØÓÎÔËÆËÚÇÏÜÝÁÒÒËÏÉÎÇÖÕ-

ÌÇÙÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇÝÂÈÕÆÒÎÙÎÝÔÇ
Ñ¦ÔÕßÓËÇßÚÕÔÄÎÚÇÚÕÑÇÛÂÑÕÔ
ÓÇÝËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎËÒÖÃàÜÄÚÏ
ÊËÔÛÇÌÚ¦ÙÕßÓËÙËÇßÚÄÚÕÙÎÓËÃÕÑÇÛÄÚÏËÃÓÇÏÖËÖËÏÙÓÁÔÕÝÄÚÏ
Î¬ÕßØÑÃÇÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÖÒÂØÜÝ
ÄÚÏÊËÔÛÇÂÚÇÔÖØÕÝÚÕÙßÓÌÁØÕÔ
ÑÇÓÃÇÝÖÒËßØ¦Ý
– Εσχάτως έχει επανέλθει στον
δημόσιο διάλογο η συζήτηση περί
προσφυγής στη Χάγη. Πρόκειται
για ρεαλιστικό σενάριο ή απλά
επανέρχεται στο τραπέζι λόγω
της ανανεωμένης έντασης στην
Ανατολική Μεσόγειο;
¶©ÖÜÝÙÜÙÚ¦ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÚË
ÁÞËÏËÖÇÔÁÒÛËÏ®ËÔËÃÔÇÏÓÃÇ
ÑÇÏÔÕÌÇÔÂÝÙßàÂÚÎÙÎÝÐËÑÇÛÇØÃÙÕßÓËÑ¦ÚÏÒÒ¦ÊÇÊËÔ
ÌÕÈ¦ÚÇÏÚÎÊÏËÛÔÂÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎ
ÍÏÇÚÃËÃÔÇÏÖËÖËÏÙÓÁÔÎÍÏÇÚÕÔÄÓÏÓÕÑÇÏÚÕÊÃÑÇÏÕÚÜÔÛÁÙË×Ô
ÚÎÝÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÚÜÔÑÇÔÕÔÏÕÌÄØÜÔ®ÇÔÚÏÚ¦ÙÙÕßÓËÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÚÕßÊÏËÛÔÕÆÝÊÏÑÇÃÕßÃÔÇÏ
ÙÚÕ+5(ÚÎÝËÐÜÚËØÏÑÂÝÓÇÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÙÌÇÒ×ÝÓÃÇÖØÕÙÌßÍÂ
ÙÚÕÏËÛÔÁÝÏÑÇÙÚÂØÏÕÚÎÝ²¦ÍÎÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÁÞËÏÕßÙÏÇÙÚÏÑÂÁÑÈÇÙÎÞØËÏ¦àËÚÇÏÙßÔß-

ÖÕÙÞËÚÏÑÄÚÜÔÊÆÕÞÜØ×ÔÙÚÕ
ÕÖÕÃÕÔÇÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏÚÕàÂÚÎÓÇ
ËÖÃÚÕßÕÖÕÃÕßÛÇÑÒÎÛËÃÚÕÏÑÇÙÚÂØÏÕÔÇÇÖÕÌÇÔÛËÃËÑ¦ÛË
ÖËØÃÖÚÜÙÎÖ¦ÔÚÜÝÊËÔÈØÏÙÑÄÓÇÙÚËËÑËÃÇÑÄÓÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇÏ
ËÖÇÌÁÝÑÇÏËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÚÜÔÊÆÕ
ÖÒËßØ×Ô©ÏÊÃÇßÒÕÏËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝ
ÖØÁÖËÏÔÇÖÇØÇÓÁÔÕßÔÇÔÕÏÑÚÕÃ
©ÏÖÕÒÏÚÏÑÁÝÊÏÇÈÕßÒËÆÙËÏÝÓËÚÇÐÆÙÚËÒËÞ×ÔÚÜÔÊÆÕßÖÕßØÍËÃÜÔ
ÐÜÚËØÏÑ×ÔÕÏÕÖÕÃËÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ
ÔÇËÖÇÔÇÒÎÌÛÕÆÔÚÏÝËÖÄÓËÔËÝÎÓÁØËÝÇÖÕÚËÒÕÆÔÁÔÇÔÞØÂÙÏÓÕÊÃÇßÒÕÖÕßËÒÖÃàÜÄÚÏÛÇÇÐÏÕÖÕÏÎÛËÃ
ÔÇÓÌÃÈÕÒÇÄÓÜÝÚÕÑÒÃÓÇËÃÔÇÏ
ÈËÈÇØÎÓÁÔÕÑÇÏÇßÚÄÊËÔÈÕÎÛ¦
ÇÖØÁÖËÏÎ¦ÒÒÎÖÒËßØ¦ÔÇÇÔÚÏÒÎÌÛËÃÄÚÏÓËÚÎÙÚ¦ÙÎÚÎÝËÔËØÍËÃÇÔÚÏÖÇØÇÍÜÍÏÑ¦ßÖÕÔÕÓËÆÕÔÚÇÝ
ÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÑÇÏÚÎÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇ
ÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÇÒÒ¦ÑÇÏÚÏÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÊÏÇÒÄÍÕßÆÞÕÓÇÏÎ¬ÕßØÑÃÇ
ÔÇÇÊØ¦ÐËÏÇßÚÂÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÑÇÏ
ÔÇÚÎÔÇÐÏÕÖÕÏÂÙËÏÍÏÇÓÏÇÖØÇÍÓÇÚÏÑÂËÖÇÔËÑÑÃÔÎÙÎÙÚÏÝÓËÚÇÐÆ
ÓÇÝÙÞÁÙËÏÝÄÖÜÝÂÚÇÔÎÈÕÆÒÎÙÎ
ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎËßÛÆÝ
ËÐÇØÞÂÝËÍÑÇÚÇÒËÃÖÕÔÚÇÝÚÎÔÚÇÑÚÏÑÂÚÜÔÖØÕÑÒÂÙËÜÔ

Τα βήματα μετά
τον EastMed
– Πώς σχεδιάζει να αντιμετωπίσει η Αθήνα τα
τετελεσμένα που επιχειρεί να δημιουργήσει η
Aγκυρα στην Ανατολική
Μεσόγειο;

– (Ñ¨ÒÐÉØÉÓ¨oÉ{ÉØ
ÙÉÙiÐ{È¨oÖ³É³ÉÜÉÐÓÑo{Ñ³ËÑÜÒÙÉ
Ñ¨ÒoÈÓÐÑÑ³ÉÜÓÐÑ³Ñ Ù{ÉÚÊØÐ{ÐÌ³i³Ñ³ÉÜ{~ÒÉ{~¨Ñ³ÉË
!Øo¨ËÇÉ³ÉVÉÈ¨{~ÌÐÑ³ÉÉÈÉTÊÉÑ×Ê
~Ñ{Ù{ÑKÖÜÉÈiÐÉÌÜÈØ
ÐÑØ³ÈØÉ³ÑË¨ÈØ~Ñ{³{Ø
×ËÜÉØT¨ÉØ³iØÉ¨{TÊØV
ÈÉËiØÑiÈTÖÑÌ
³{ØÑ¨ÒÐÉØ³È¨~{~ÓØ
ÉÓ¨oÉ{ÉØ³iåÑ³Ü{~Ê
ÉÌoÉ{Ñ³Ò³{Ø¨Ì×Ñ³ÉØÉ{~ÓÉ{ØÐÈÉ
É{¨ÒÑ¨ÑK{~T¨V
Ù{ÑË³ÑÌ³{ÈÐÐÉ¨ËÇ³Ñ{³{ØÉÖÜoÉØÑiÈTËÉØ
ÐÑØØ¨Ø³{ØÉ{³É{Ø
Èo~É~¨{ÐÓÈÐÉ¨{×¨³iÑ×ÒÜÉ{Ñ~Ñ{
³i³ÑÚÉ¨Ì³i³Ñ³iØÉ¨{TÊØÐÑØ$¨{ÐÓÑ~¨Ò³iV
ÐÒÜ{³ÑVÐÉÙiÐÌ{ÉØÙiÜÉ{Ø~Ñ{Óoo¨Ñ×ÉØÙ{ÑÐÑ¨³È¨ËÉØ¨Ø³$ 
 ÜÜÒÙÑ³ÑÚÉ¨Ò³Ê¨{ÂÉV~Ò{ÉØ×¨ÓØTÉÙÌ
ÐÌiV³ÉÈ¨ÑÍ~Ì¨ÑÑ³Ü{ÐÌ³iØoÉË³ØV
~ÑÚØÉ~³{ÐÖÐÉÌ³{Ð{Ñ
ÉÈ¨ÑÍ~Ê0È¨~ËÑÉËÑ{
¨Ø³ÈÐ×Ó¨ÌÜ
~Ñ{¨³Ë³Ø³iØËÙ{ÑØ³iØ
0È¨~ËÑØ~Ñ{³iØ³È¨~{~ÊØ
~{ËÑØÉ³iÉÈ~Ñ{¨ËÑ
ÚÑÊÚÉÜÑÑÉ{iÐÒ
Ì³{ÐÉÜÈÉË{Ù{ÑË³É¨Ñ³
oÉoÌØÌ³{ÉÂÑ{³ËÑØÙ{~
³iØÉ{ÜoVi¨³{~Ê
ÑÈ³ÊÙÉËTÉ{ÑÓTÉ{Ñ³ÊÉ{!Ñ×¨Ò³iÙ{ÜÐÑ³{~ÊÐÑØÉ~³¨Ñ³ÉËÑV
ÚÑÈÉT{³ÉËÐÉÓ³ÈØ
¨ÈÚÐÖØ0i(ÓÐ³iÈo¨ÒÑÐÉÐÉ³iÖ¨
~Ñ{³¨ÑÊÜ³i{³¨{~ÊØiÐÑËÑØÈÐ×ËÑ
o{Ñ³ >©²_XVÓÑÓ¨o
ÐÑ~¨ÒØÊØÈÚÑÑÜÜÒÂÉ{³ÉÉ¨oÉ{Ñ~ÌTÒ¨³i³iØ È¨iØÑÜÜÒV³ÑÈ³ÌT¨ÑVÚÑÉ{TÖÉ{³{Ø
oÉÜ{³{~ÓØ{¨¨ËÉØ
³iÉ¨{TÊå~ÜÈÚÉË
ÐËÑÉ{¨ÒÉÑ×VÈÑ³ÊÉ~Ñ{É{~ÓÉ
³È~¨ÚÈÈ¨oÖ~Ñ{
ÑÜÜÒ~Ñ{Ù{~ÐÈVÈ
É~³{ÐÖÐÉÌ³{ÚÑÉ{TÖÈÑ~ÌÐiÉ¨{Ì³É¨
³ÑÙ{ÜÐÑ³{~ÒÉ¨oÑÜÉËÑ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Υπάρχει ταύτιση αξιών και
συμφερόντων με τη Γαλλία
– Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, βλέπετε τις συνομιλίες για το Κυπριακό
να αρχίζουν ξανά;
¶ÃÓÇÙÚËÖ¦ÔÚÇÁÚÕÏÓÕÏÔÇÇÔÚÇÖÕÑØÏÛÕÆÓËÙËÑ¦ÛËÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇ
ÚÕßÍËÔÏÑÕÆÍØÇÓÓÇÚÁÇÚÜÔÔÜÓÁÔÜÔÛÔ×ÔÍÏÇÚÎÔËÖÃÒßÙÎÚÕß
ßÖØÏÇÑÕÆÏÇÚÃÚÕ ßÖØÏÇÑÄÇÖÕÚËÒËÃÆÉÏÙÚÎËÛÔÏÑÂÓÇÝÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇØÍÇàÄÓÇÙÚËÙËÙßÔÚÕÔÏÙÓÄ
ÑÇÏÙÚËÔÂÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÎÔÑßÖØÏÇÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÙËÄÒÇÚÇËÖÃÖËÊÇÍÏÇÚÎÔËÖÇÔÁÔÇØÐÎÚÜÔÙßÔÕÓÏÒÏ×ÔßÚÄÝËÃÔÇÏÕÙÚÄÞÕÝÓÇÝ
×ÙÚËÕÞØÄÔÕÝÖÕßÓÄÒÏÝÐËÑÃÔÎÙËÔÇ
ÇÖÕÚËÒÁÙËÏÕØÄÙÎÓÕÍÏÇÚÕÔÚËØÓÇÚÏÙÓÄÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÝ
ÑÇÚÕÞÂÝÚÎÝ¡ËÍÇÒÕÔÂÙÕßÑÇÏÚÎÔ
¦ØÙÎÚÕßÇÔÇÞØÕÔÏÙÚÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÚÜÔËÍÍßÂÙËÜÔ
– Η αποστολή τουρκικού στρατού
στη Λιβύη αποτελεί ένα ακόμα βήμα σε μια ευρύτερη στρατηγική.
Ωστόσο, λόγω του τουρκολιβυκού συμφώνου, η χώρα η οποία
προσβάλλεται κατά κύριο λόγο είναι η Ελλάδα. Μήπως η συνήθης,
ελάχιστα ευφάνταστη ανάλυση
για τη δράση της Τουρκίας στην
περιοχή, είναι πλέον ανεπαρκής
και απαιτείται συνολικός επαναπροσδιορισμός της στρατηγικής
της Ελλάδας έναντι του εξ Ανατολών γείτονά της;
¶ ÇÒÇÏÕÕÛÜÓÇÔÏÑ¦ ÕØ¦ÓÇÚÇËÑÌØÇàÄÓËÔÇÇÖÄÚÎÙÆÍÞØÕÔÎ¬ÕßØÑÃÇÊËÔÁÞÕßÔÛÁÙÎÙÚÎ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÕßÕßÇÏ×ÔÇ
ËÔÇÖÇÙÞÕÒÕÆÔÓÄÔÕÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÖÕÚËÒÕÆÔÖÎÍÂÙÎÓÇÔÚÏÑÕÆÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÕÆÑÇÏÍÏÇÚÏÝÞ×ØËÝÚÎÝ
ÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝÚÕß ÄÒÖÕßÚÎÝ
¡ÁÙÎÝÔÇÚÕÒÂÝÑÇÏÚÎÝÕØËÃÕß
ÌØÏÑÂÝ©ÇÒÄÍÏÙÚÕÝËÖËÑÚÇÚÏÙÓÄÝ
ÖÕßÌÇÃÔËÚÇÏÔÇËÖÏÞËÏØËÃÎ¬ÕßØÑÃÇ
ËÃÚËÊÏ¦ÚÎÝÏÙÞÆÕÝËÑÚÄÝÚÕßÊÏÑÇÃÕß
ËÃÚËÜÝÇßÚÄÑÒÎÚÕÝÖØÕÙÚ¦ÚÎÝÚÜÔ
ÇÖÇÔÚÇÞÕÆÓÕßÙÕßÒÓ¦ÔÜÔÓ¦ÒÒÕÔ
ÚÎÔÕÊÎÍËÃÙËÊÏËÛÔÂÇÖÕÓÄÔÜÙÎ
ÆØÏË§ÁÊÕÕÏÊÏËÛÔËÃÝÙÞÁÙËÏÝÙÚÎ
ÙÆÍÞØÕÔÎËÖÕÞÂÊÏÁÖÕÔÚÇÏÇÖÄÚÕ
ÊÏËÛÔÁÝÊÃÑÇÏÕÄÞÏÇÖÄÑÇÔÕÔÏÕÌÄØÕßÝ®ÒÒ¦ÊÇÕÆÚËÇÖÇÏÚËÃÇÒÒ¦
ÕÆÚËÛÇÑ¦ÔËÏËÑÞÜØÂÙËÏÝÙËÛÁÓÇÚÇ
ÑßØÏÇØÞÃÇÝÑÇÏÑßØÏÇØÞÏÑ×ÔÚÎÝÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÇØÇÓÁÔËÏßÖÁØÓÇÞÕÝ
ÚÕßÊÏÇÒÄÍÕßÆÞËÚÇÏÔÇÁÞËÏÊÃÖÒÇ
ÚÎÝÓÏÇÙÆÍÞØÕÔÎÑÇÏÇÑÓ¦àÕßÙÇ
¬ÕßØÑÃÇÚÎØÃàËÏÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂ
ÚÎÝÖØÕÕÖÚÏÑÂÞËÊÏ¦àËÏÄÓÜÝÑÇÏ
ÖØÕÈÒÁÖËÏËÔÇÒÒÇÑÚÏÑ¦ÙËÔ¦ØÏÇÓË
È¦ÙÎÖÕÒÒÇÖÒÁÝÓËÚÇÈÒÎÚÁÝ
¬ÕÖØÇÍÓÇÚÏÑÄËØ×ÚÎÓÇËÃÔÇÏÇÔ
ÎÃÊÏÇÎ¬ÕßØÑÃÇËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÛÁÒËÏÚÕÔÊßÚÏÑÄËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÓÄÑÇÏ
ÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂÖØÕÕÖÚÏÑÂÖÕßÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑ¦ÖËØÔÕÆÔÇÖÄÚÕÓÕÔÕÖ¦ÚÏ
ÚÎÝÑÇÒÂÝÍËÏÚÕÔÃÇÝÑÇÏÚÎÝÊÏËÛÔÕÆÝ
ÔÕÓÏÓÄÚÎÚÇÝ¡ËÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙÇÓËÔÇÁÞÕßÓËÖÕÒÆÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÙÞÁÙÎ©ÏÒÇÕÃÓÇÝÁÞÕßÔ
ÇÓÕÏÈÇÃÇÙßÓÖ¦ÛËÏÇÑÇÏÖÕÒÒ¦ÑÕÏÔ¦
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÎÝÚÎÝÙÎÓÇÙÃÇÝÖÕßÇÖÕÊÃÊÕßÓË
ÇÓÌÄÚËØÕÏÙÚÎÌÏÒÕÐËÔÃÇØÁÛÎÑÇ
ÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÚÏÝÎÓÁØËÝÚÜÔ²ØÏÙÚÕßÍÁÔÔÜÔÄÖÕßÁÚßÞÇÏÊÏÇÃÚËØÇ
ÛËØÓÂÝßÖÕÊÕÞÂÝÇÖÄÇÔÛØ×ÖÕßÝ
ÖÕßÙßÔÇÔÚÕÆÙÇÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝÑÇÏ
ÙÚÇËÙÚÏÇÚÄØÏÇÚÎÝ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÝÑÇÏËÑÚÏÓ×ÄÚÏÇßÚÁÝÕÏÙÞÁÙËÏÝÊÎÒÇÊÂÓËÚÇÐÆÚÜÔÒÇ×ÔÓÇÝ
ËÔÁÞÕßÔÕØÏÙÓÁÔÇÖÕÒÆÚÏÓÇÊÏÊ¦ÍÓÇÚÇÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÓÇÝÕÊÎÍÂÙÕßÔÙËÓÏÇÑÇÒÆÚËØÎÑÇÚÇÔÄÎÙÎ
ÑÇÏÙßÔËÔÔÄÎÙÎ
– Η Αθήνα βρίσκεται εσχάτως πολύ κοντά με το Παρίσι. Ωστόσο, σε
επίπεδο Ε.Ε. βλέπουμε κάποιες γενικές διακηρύξεις, αλλά όχι πολλά
πράγματα από πλευράς των υπόλοιπων εταίρων, για την τουρκική
προκλητικότητα. Την ίδια στιγμή,
υπάρχουν απευθείας συνομιλίες
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Ανησυχία στην Αθήνα για
την κλιμάκωση ΗΠΑ - Ιράν
Κρίσιμης σημασίας η συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Ντόναλντ Τραμπ
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

«Η Τουρκία, ÐÉ³{ØÈÉTÉËØ³iØ
¨~ÜÊÉ{Ø³ÉÜ{~ÒÓTÉ{~Ñ³¨ÚÉ{
ÑÑÐÚÉË~Ñ{ÑTÑ¨Ñ~³i¨{³ÉË
³Ñ¨ÑÂËÑØuÜÓÉ{ Ë~ØÛÓÙ{ÑØ

Οσον αφορά τη διαδικασία του Βερολίνου,
έχουμε ανοίξει αποτελεσματικούς διαύλους
με τα περισσότερα
κράτη που μετέχουν
στην πρωτοβουλία.
ανάμεσα σε ευρωπαϊκές χώρες και
στην Τουρκία, για τη Λιβύη, ενώ
η Ελλάδα δεν έχει θέση στη διαδικασία του Βερολίνου, για ζητήματα που την αφορούν άμεσα ως
δύναμη της περιοχής. Τι λένε για
αυτά οι εταίροι μας;
¶©ÏÙÞÁÙËÏÝÓÇÝÓËÚÎÇÒÒÃÇËÃÔÇÏÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÖÕÒÆÑÇÒÁÝÑÇÏ
ÙÚÎÊËÊÕÓÁÔÎÙßÍÑßØÃÇÁÞËÏËÔÏÙÞßÛËÃÚÕÖÒÇÃÙÏÕÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÓÇÝ
ÙËÖÕÒÒÕÆÝÚÕÓËÃÝ±Ö¦ØÞËÏÚÇÆÚÏÙÎ
ÇÐÏ×ÔÇÒÒ¦ÑÇÏÙßÓÌËØÄÔÚÜÔÑÇÏ
ÇÔÚÏÒÂÉËÜÔÙËÓÃÇÙËÏØ¦ÛËÓ¦ÚÜÔ
ÙÚ¦ÙÎËÐ¦ÒÒÕßÚÎÝÇÒÒÃÇÝÂÚÇÔ
ÑÇÏËÃÔÇÏÙÇÌÂÝÚÄÙÕÜÝÖØÕÝÚÕ
àÂÚÎÓÇÚÎÝÏÈÆÎÝÄÙÕÑÇÏÜÝÖØÕÝ
ÚÏÝÚÕßØÑÏÑÁÝÖÇØ¦ÔÕÓËÝËÔÁØÍËÏËÝ
ÙÚÎÔ ÆÖØÕÔÚÃÙÚÕÏÞÇÎÙÚ¦ÙÎ
ÚÜÔßÖÄÒÕÏÖÜÔËÚÇÃØÜÔÑÇÏÙßÓÓ¦ÞÜÔÓÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝÙßÔÕÒÏÑ¦
ÂÚÇÔÙÚÕÆÉÕÝÚÜÔÖËØÏÙÚ¦ÙËÜÔ
ÇÌÕÆÒÂÌÛÎÑÇÔÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÖÕßÇÖÕÊËÏÑÔÆÕßÔËÓÖØ¦ÑÚÜÝ
ÚÎÔÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÚÎÝÖØÕÝÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÑÇÏÚÎÔ ÆÖØÕÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔ
ÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇÚÎÝÔÜÙÎÝÔÇ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑ¦ÖØÕÑÒÂÙËÏÝÖÕßÙÚØÁÌÕÔÚÇÏËÔÇÔÚÃÕÔ
ÚÜÔÑØÇÚ×ÔÓËÒ×ÔÚÎÝ
©ÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÚÕß
ËØÕÒÃÔÕßÁÞÕßÓËÇÔÕÃÐËÏÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÕÆÝÊÏÇÆÒÕßÝÓËÚÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇÑØ¦ÚÎÖÕßÓËÚÁÞÕßÔÚÎÝÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÝÇßÚÂÝÑÇÏÜÝËÑÚÕÆÚÕß
ÁÞÕßÓËÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇËÑÌØ¦àÕßÓËÙÚÕÞËßÓÁÔÇÚÏÝÛÁÙËÏÝÓÇÝ
ÒÒ¦ÊÇÇÙÌÇÒ×ÝÁÞËÏØÄÒÕÔÇÊÏÇÊØÇÓÇÚÃÙËÏÑÇÏÇßÚÄÝÂÚÇÔÕÒÄÍÕÝ
ÖÕßËÖÏÙÑÁÌÛÎÑÇÚÎËÍÍ¦àÎÑÇÏ
ËÃÞÇÙßÔÕÓÏÒÃËÝÓËÚÕÔÙÚØÇÚ¦ØÞÎ
²ÇÒÃÌÇ²ÇÌÚ¦ØÒÒ¦ÊÇËÖÏÛßÓËÃ
ÔÇÙßÓÈ¦ÒËÏÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂËÖÃÒßÙÎ
ÚÕßÖØÕÈÒÂÓÇÚÕÝÑÇÏÍÏ»ÇßÚÄÔÚÕÔ
ÒÄÍÕÁÞÕßÓËàÎÚÂÙËÏÄÖÜÝÊÂÒÜÙË
ÑÇÏÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÔÇÙßÓÓËÚ¦ÙÞÕßÓËÙÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÚÕßËØÕÒÃÔÕßÕÏÙßÔËÔÔÕÂÙËÏÝÍÏÇÚÎÔÕÖÕÃÇ
ËÃÞÇÔÐËÑÏÔÂÙËÏÖÕÒÆÖØÏÔÇÖÄÚÕÔ
ÕÆÒÏÕÚÕß ÖÕßÇÔÁÒÇÈËÎÖÇØÕÆÙÇÑßÈÁØÔÎÙÎ ÇÏÒÄÍÜËÍÍÆÚÎÚÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÜÝÑØ¦ÚÕÝÓÁÒÕÝÚÎÝ
ÖÕßËÖÎØË¦àËÚÇÏ¦ÓËÙÇÇÖÄÚÏÝ
ËÐËÒÃÐËÏÝÙÚÎÏÈÆÎÁÞÕßÓËÑ¦ÛË
ÒÄÍÕÔÇÙßÓÓËÚ¦ÙÞÕßÓËÙÚÏÝÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝËÖÃÒßÙÎÝÚÕßÏÈßÑÕÆ

Βαθύτερα στο ËÔËØÍËÏÇÑÄÑÇÏËßØÆÚËØÕÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÄÖÇÃÍÔÏÕÖÕßÊÏËÐ¦ÍËÚÇÏÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÚÎÝÔÇÚÕÒÏÑÂÝ¡ËÙÕÍËÃÕßÙÖØ×ÞÔÕßÔÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÕÏÖØÄÙÌÇÚËÝËÐËÒÃÐËÏÝ
ßÖÕÍØÇÌÂÍÏÇÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÂ
ÚÕßÇÍÜÍÕÆ,HZ[4LKËÑÚÜÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔÇÖÕÚËÒËÃÁÔÇÍËÍÕÔÄÝÖÕß
ÖØÕÜÛËÃÚÏÝËÔËØÍËÏÇÑÁÝÌÏÒÕÊÕÐÃËÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓË
ËÑËÃÔËÝÚÎÝ ßÖØÏÇÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÑÇÏÚÕßÙØÇÂÒÙßÓÌÜÔÃÇ
ÇÖÕÚËÒËÃÙÇÌÂÇÖ¦ÔÚÎÙÎÙÚÕÓÔÎÓÄÔÏÕÑÇÛÕØÏÙÓÕÆÛÇÒ¦ÙÙÏÜÔàÜÔ×ÔÇÔ¦ÓËÙÇÙËÍÑßØÇÑÇÏ¬ØÃÖÕÒÎÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÑÇÏÑ¦ØÌÕÝËÔÚÜ
ÕÌÛÇÒÓ×®ÚÜÔ¬ÕÆØÑÜÔÕÏÕÖÕÃÕÏÈÒÁÖÕßÔÄÚÏÓËÇßÚÄÚÕÔÚØÄÖÕ
ËÖÏÈËÈÇÏ×ÔËÚÇÏÚÕÊÏÇÞØÕÔÏÑÄÙÆÔÊØÕÓÕÖËØÏÑÆÑÒÜÙÎÝÇÖÄÚÎÆÙÎ©ÏËÖÇÌÁÝÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ
ßØÏ¦ÑÕß¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÙÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÓËÛÇÆØÏÕÑßØÃÜÝÄÓÜÝ
ÚÕØÇÔÚËÈÕÆÓËÚÕÔÖØÄËÊØÕÚÜÔ
§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÇÖÕÚËÒÕÆÔ
ÑØÃÙÏÓÎÝÙÎÓÇÙÃÇÝÚËÙÚÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÊÏÇÍÔÜÙÚÕÆÔÕÏÖØÇÍÓÇÚÏÑÁÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÖØÕÛÁÙËÏÝ
ÍÏÇÚÎÔÖËØÏÕÞÂÓ¦ÒÏÙÚÇÙËÓÏÇ
ÖËØÃÕÊÕÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇÇÔÕÃÍËÏ
ÓÁÚÜÖÕÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÝÓËÚÕØ¦Ô
ÓËÚ¦ÑÇÏÚÎÞËÏØÕßØÍÏÑÂËÑÚÁÒËÙÎ
ÚÕß ÇÙÃÓÕßÒËáÓÇÔÃÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÇ
ÚÎÝËÖÁÑÚÇÙÎÝÚÎÝÖËØÙÏÑÂÝËÖÏØØÕÂÝÙÚÎ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂËÑ¦ÛË
ÖËØÃÖÚÜÙÎÎÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÙÚÎÔËßØÆÚËØÎÖËØÏÕÞÂÊËÔÓÖÕØËÃÖÇØ¦
ÔÇÇÔÎÙßÞËÃÚÎÔÛÂÔÇÑÇÛ×Ý
ËßÔÕËÃËÐÕØÏÙÓÕÆÚÏÝÞ×ØËÝÖÕß
ÊÏÇÛÁÚÕßÔÇÔÇÛËÜØÎÚÏÑÂÇÚàÁÔÚÇ

Ασκήσεις ισορροπίας
ÊÎÕÏËÔÏÙÞÆÕßÔÚÎÔ
ÖÇØÕßÙÃÇÚÕßÝÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÑÇÏ
ÄÖÜÝÌÇÃÔËÚÇÏÎÈ¦ÙÎÚÎÝÕÆÊÇÝÛÇÊÏÇÊØÇÓÇÚÃÙËÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄØÄÒÕÚÎÈ¦ÙÎÚÎÝÕÆÊÇÝ
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÁÐÏËÒÏÑÕÌÄØÇÇËØÕÙÑ¦ÌÎÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔËÏÊÏÑ×ÔÊßÔ¦ÓËÜÔÑÇÏÓËÊËÊÕÓÁÔÎ
ÇÌËÔÄÝÚÎÍËÜÍØÇÌÏÑÂÛÁÙÎÚÎÝ
ØÂÚÎÝÇÌËÚÁØÕßÚÎÔÇÓÌÏÛßÓÃÇ
ÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÁÔÇÔÚÏÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÝÑÇÚ¦ÚÕßØ¦Ô
ÎÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÖÇØÕßÙÃÇÚÜÔ
ÊËÔÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÔÇÇßÐÎÛËÃÖËØÇÏÚÁØÜÚÏÝËÖÄÓËÔËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝ

Η στρατιωτική παρουσία των Αμερικανών
στη Σούδα δεν αποκλείεται να αυξηθεί
περαιτέρω τις επόμενες
εβδομάδες.
ÛÂÔÇÂÊÎÇÑØÕÈÇÚËÃÚÕßÝÚËÒËßÚÇÃÕßÝÓÂÔËÝÙËÓÏÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ
ÔÇÓËÃÔËÏÓÇÑØÏ¦ÇÖÄÚÎÔÁÔÚÇÙÎ
ÖÕßÙßÙÙÜØËÆËÚÇÏÙÚÕÔËØÙÏÑÄ¡ËÚÎÔÇÖÕÒÆÚÜÝÒÕÍÏÑÂÇÏÚÏÕÒÕÍÃÇÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝÇÖËÏÒÂÝ
ÎÕÖÕÃÇÓËÚÕÙÆÓÌÜÔÕÍÑßØÇÝ
¬ØÃÖÕÒÎÝÁÞËÏÖÒÁÕÔÒ¦ÈËÏÑÇÏ
ÙÞÂÓÇÎÛÂÔÇÁÞËÏÇØÔÎÛËÃÙßÔÕÒÏÑ¦ÚØËÏÝÌÕØÁÝÊÆÕÖØÕÝÚÎÔ
©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÑÇÏÓÃÇÖØÕÝÚÕÇØÃÙÏÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÙËÔÇßÚÏÑÂÊÆÔÇÓÎÖËØÏÖÕÒÃÇÝÙÚÕÔËØÙÏÑÄ
ËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÎÒÒ¦ÊÇ
ÛÇÁÞËÏÑ¦ÖÕÏÇÙßÓÓËÚÕÞÂÙÚÎÔ
ÖËØÏÕÞÂÇÔÑÇÏÄÞÏÓËÖÕÒËÓÏÑÄ
ÖÒÕÃÕÄÖÜÝÄÒÇÊËÃÞÔÕßÔÒÄ-
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ÍÜÚÎÝËÐÇÏØËÚÏÑ¦ËÆÛØÇßÙÚÎÝ
ÏÙÕØØÕÖÃÇÝÖÕßßÖ¦ØÞËÏÇßÚÂÚÎ
ÙÚÏÍÓÂÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕÖÏÖÒÁÕÔÕÏÔÕÖÒËÝßÔ¦ÓËÏÝËÖÜÓÃàÕÔÚÇÏÊßÙÇÔ¦ÒÕÍÕÙË
ÙÞÁÙÎÓËÚÕÔÇØÞÏÑÄÙÑÕÖÄÚÕßÝ
È¦ØÕÝÍÏÇÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÕß
ÖØÕÙÌßÍÏÑÕÆÑÇÏÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÕÆÖØÕÈÒÂÓÇÚÕÝÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ÖØÕÚ¦ÙËÏÝÍÏÇÇÖÕÙÚÕÒÁÝÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÔÇÖØÕÑÇÒÕÆÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄ
ËÖÏÚËÒÏÑÄËÌÏ¦ÒÚÎ
©ÏÙÞÁÙËÏÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÓËÚÕ
Ø¦ÔËÃÔÇÏÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÑÇÒÁÝÇÔ
ÑÇÏÒÄÍÜÚÜÔÊÏ¦ÌÕØÜÔËÓÖ¦ØÍÑÕ
ÖÕßÁÞÕßÔÑÇÚ¦ÑÇÏØÕÆÝËÖÏÈÒÎÛËÃÚÕÏÙÕàÆÍÏÕËÓÖÕØÏÑ×ÔÙßÔÇÒÒÇÍ×ÔËÃÔÇÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÓÏÑØÄØÓÄÊÏÇÖÎÍÂÚÕÔÃàËÏÄÚÏÖØÄÑËÏÚÇÏ
ÍÏÇÑÇÒÂÙÚ¦ÙÏÓÎÙÞÁÙÎ®ÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÎÛÂÔÇÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÈËÒÚÏ×ÔËÏÄÚÇÔÊÃÔËÚÇÏÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇ
ÙÞÁÙÎËÃÔÇÏÒËÏÚÕßØÍÏÑÂ©ÏÖØËÙÈËÃËÝÚÜÔÊÆÕÞÜØ×ÔÙËÛÂÔÇ
ÑÇÏ¬ËÞËØ¦ÔÎËÖÏÑÕÏÔÜÔÕÆÔÓË
ÚÏÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÁÞÕßÔ
ÊÏÇÖÏÙÚËßÛËÃÓËÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÑÇÚÇÔÄÎÙÎÍÏÇÚÇËÓÖÄ-

ÊÏÇÖÕßÐËÖËØÔÕÆÔÚÏÝËÛÔÏÑÁÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝ
ÚÇËßØÆÚËØÇàÎÚÂÓÇÚÇÄÖÜÝ
ÚÕÖßØÎÔÏÑÄÕÖÒÕÙÚ¦ÙÏÕÚÕßØ¦Ô
ÎÒÒ¦ÊÇÇÑÕÒÕßÛËÃÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂÍØÇÓÓÂ¬¦ÙÙËÚÇÏÊÎÒÇÊÂ
ßÖÁØÚÎÝÊÏÇÚÂØÎÙÎÝÚÕß ÕÏÔÕÆ
©ÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÕßÒÇÏÙÃÕßØ¦ÙÎÝ
1*76(ÄÖÜÝÑÇÏÎÙßÔÚØÏÖÚÏÑÂ
ÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÎÝÚËÒËßÚÇÃÇ
ËÖÃÙÑËÉÎÒÒÎÔÇÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑËÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÚÕßÄÚÇÔÕÒÁÐÎÝ
¬ÙÃÖØÇÝÁÍÏÔËÕÖØ×ÚÕÝÊßÚÏÑÄÝ
ÎÍÁÚÎÝÖÕßËÖÏÙÑÁÌÛÎÑËÚÎÔ¬ËÞËØ¦ÔÎÓËÚ¦ÚÎÔÚÄÚË¦ØÙÎÚÕß
ËÓÖ¦ØÍÑÕÑÇÚ¦ÚÕßØ¦ÔØÏÔÇÖÄ
ÇßÚÄÔËÃÞËËÖÏÙÑËÌÛËÃÚÎÔ¬ËÞËØ¦ÔÎÕ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÚÕ ÃÍÕÖØÏÔÇÖÄÚÎÔ
ËÖÃÙÑËÉÎ¬ÙÃÖØÇËÃÞËÖØÕÎÍÎÛËÃ
ËÑËÃÔÎÚÕßÚÄÚËßÖÕßØÍÕÆÐÜÚËØÏÑ×ÔÚÕßØ¦Ô¬àÇÈ¦ÔÚÇØÃÌ
ÙÚÎÔÛÂÔÇ¡¦ÏÕÝÙËÓÏÇ
ÖËØÃÕÊÕÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇÎËÐÕÓ¦ÒßÔÙÎÚÜÔÖËØÙÏÑ×ÔÙÞÁÙËÜÔÓË
ÚÎÆÙÎÁÓÕÏÇàËÓ¦ÒÒÕÔÜÝÌßÙÏÕÒÕÍÏÑÂËÐÁÒÏÐÎ
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Ωρα δύσκολων επιλογών

Ο

σο ÚÕ ÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÄÖÇÏÞÔÃÊÏÇÖÄÚÕØ¦ÔÓÁÞØÏÚÎ
ÏÈÆÎËÔÚËÃÔËÚÇÏÚÄÙÕ
ÎÒÒ¦ÊÇÛÇÈØÃÙÑËÚÇÏÇÔÚÏÓÁÚÜÖÎÓËÕÒÕÁÔÇÑÇÏÖÏÕÖÏËÙÚÏÑ¦ÊÏÒÂÓÓÇÚÇÒÒ¦ÊÇÙÚÎÔ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÒËÃÚÇÏÔÇÑ¦ÔËÏËÖÏÒÕÍÁÝ¬ÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÕÏÙÞÁÙËÏÝÓËÚÏÝÁÞÕßÔ
ÍÃÔËÏÙÚËÔÄÚËØËÝÑÇÏËÔÚÇÚÏÑÄÚËØËÝÇÖÄÖÕÚÁ¬ÕÖ¦ÒÇÏÖÕÚÁ
ÚÇÓÖÕÆÚÜÔÙÞÁÙËÜÔÓËÚÕÙØÇÂÒÁÞËÏÐËÖËØÇÙÚËÃÑÇÏÕÈÇÙÏÑÄÝ¦ÐÕÔÇÝÚÎÝËÒÒÎÔÕËÈØÇáÑÂÝ
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Ψάχνουν
θεραπεία
για την κακή
εικόνα
Μετά τον ανασχηματισμό, το Προεδρικό
στοχεύει σε νέα επικοινωνιακή στρατηγική
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Για τη σωστή θεραπεία θα πρέπει
να προηγηθεί η σωστή διάγνωση»,
έλεγαν στα πολιτικά πηγαδάκια
κύκλοι της κυβέρνησης, όταν ο
πρόεδρος ζήτησε από τους συνεργάτες του τον σχεδιασμό μιας νέας
επικοινωνιακής στρατηγικής που
στόχο έχει να μπει τελεία στην
επικοινωνιακή κατρακύλα. Την
ίδια ώρα όμως που οι συνεργάτες
του προέδρου έδιναν έμφαση στο
να προβληθεί η θετική ατζέντα
της κυβέρνησης και ασκούνταν
πιέσεις προς τους υπουργούς να
προωθήσουν το έργο τους, ο πρόεδρος έφτιαχνε βαλίτσες για Αθήνα
για την υπογραφή της συμφωνίας
για τον Eastmed. Στο μεσοδιάστημα βεβαίως φρόντισε να αλλάξει
τον χρόνο και να φωτογραφηθεί
με την οικογένειά του και τον
πρώην δήμαρχο Μαραθώνα και
γνωστό ατζέντη Ηλία Ψινάκη. Κίνηση που ήταν αρκετή για να προκαλέσει νέο κύμα αντιδράσεων
στην κοινή γνώμη και να ενισχύσει
την θέση κυβερνητικών κύκλων
πως ο πρόεδρος αγνοεί ότι καίριο
ρόλο για την επικοινωνιακή φθορά
παίζει η δράση του οικογενειακού
του περίγυρου, οι κοινωνικές και
επαγγελματικές τους δραστηριότητες.

Νέα στρατηγική
Πώς, όμως, προέκυψε σήμερα
το όλο θέμα της επικοινωνιακής
πολιτικής; Αμέσως μετά τον ανασχηματισμό, ο πρόεδρος είχε ζητήσει από τους νέους και τους παλιούς συνεργάτες του εισηγήσεις
θεραπείας της κακής εικόνας που
παρουσιάζει η κυβέρνηση. «Το ότι
κάτι πάει λάθος ήταν γενικώς πα-

ραδεχτό» αναφέρουν κυβερνητικά
στελέχη, σημειώνοντας πως η αναγνώριση του προβλήματος αποδεικνύεται και από την απόφαση του
Νίκου Αναστασιάδη να προχωρήσει
σε αλλαγές προσώπων. Είναι, όμως,
η αλλαγή προσώπων το ζήτημα ή
κάτι βαθύτερο; Και τα δύο λένε κάποια από τα μέλη του υπουργικού
σχήματος. Στο Προεδρικό για παράδειγμα σημειώνουν πως πρώτα

Κυβερνητικά στελέχη θεωρούν τις δραστηριότητες του οικογενειακού περίγυρου πλήγμα για την εικόνα της κυβέρνησης, ωστόσο αυτό είναι κάτι που ο πρό-

εδρος δεν είναι διατεθειμένος να συζητήσει επί του παρόντος.

Χωρίς επικοινωνιολόγο
Hδη στενοί συνεργάτες του προέδρου του έχουν προτείνει να ακολου-









Στον Λόφο επιχειρείται
ανατροπή του κακού κλίματος με την παρουσίαση
των έργων που έχει κάνει
το κάθε Υπουργείο ξεχωριστά, ενώ κυβερνητικοί
κύκλοι θεωρούν πως το
πρόβλημα είναι βαθύτερο.
πρέπει να γίνουν αυτά που πρέπει
και στη συνέχεια να τύχουν σωστής
επικοινωνιακής διαχείρισης. Στο
πλαίσιο βελτίωσης, λοιπόν, της εικόνας οι Κυριάκος Κούσιος και Παναγιώτης Σεντώνας ανέλαβαν να
παρουσιάσουν εισηγήσεις και προτάσεις για την βελτίωση της κυβερνητικής εικόνας.
Οι άξονες στους οποίους βασίζονται οι εισηγήσεις τους είναι οι
εξής: 1) Θετική ατζέντα προβάλλοντας το έργο που υλοποιεί κάθε
υπουργείο, 2) Καλύτερος συντονισμός Υπουργείων-Προεδρικού, 3)
Έμφαση στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, 4) Δομημένες συναντήσεις
κάθε πρωί για χάραξη της επικοινωνιακής πολιτικής.Το κατά πόσο
αυτό θα λύσει το πρόβλημα είναι

θήσει το επικοινωνιακό μοντέλο Μητσοτάκη, ο οποίος έχει ήδη στήσει
ατζέντα με το τι θα προβάλλεται και θα προωθείται κάθε εβδομάδα.
Υπάρχουν σκέψεις για πρόσληψη επικοινωνιακής ομάδας που θα χειρίζεται κυρίως την κινούμενη άμμο που ονομάζεται κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Σύμβουλος επικοινωνίας μέχρι και την επανεκλογή του Νίκου
Αναστασιάδη ήταν ο Ανδρέας Χατζήκυριακος, ο οποίος είχε αναλάβει
την προεκλογική καμπάνια του «Η κρίση θέλει ηγέτη» το 2013 το «Σταθερά βήματα μπροστά» του 2018, αλλά και τις προεκλογικές εκστρατείες του ΔΗΣΥ των τελευταίων χρόνων. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να
υπάρχει συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα επικοινωνίας που να χειρίζεται το Προεδρικό, με κυβερνητικά στελέχη να μην αποκλείουν μίσθωση κάποιων για τον χειρισμό των κοινωνικών μέσων δικτύωσης.
ένα ζήτημα που ήδη συζητείται
στους κυβερνητικούς κύκλους. Και
αυτό γιατί η θεραπεία στο πρόβλημα
που λέγεται κυβερνητική φθορά
διαφέρει από κύκλο σε κύκλο και
από υπουργείο σε υπουργείο. Ήδη
στο Προεδρικό επικρατεί η άποψη
πως οι υπουργοί, ενώ παράγουν έργο, δεν δείχνουν τον απαραίτητο
ζήλο να προβάλουν τις πολιτικές
που υλοποιούν. «Υπάρχουν και κάποιοι που δείχνουν υπερβάλλοντα
ζήλο με τον λάθος τρόπο» λένε με
νόημα κυβερνητικά στελέχη. Και
αυτό γιατί δεν πέρασαν απαρατήρητες από τους παλαιότερους οι κινήσεις των νέων προσώπων στο
υπουργικό σχήμα. Ο ζήλος του κ.
Καρούσου για παράδειγμα για αιφνίδιες επισκέψεις υπό τη συνοδεία

τηλεοπτικών συνεργείων, οι τοποθετήσεις του Νίκου Νουρή για το
επενδυτικό πρόγραμμα, αλλά και
οι νουθεσίες του Κυριάκου Κούσιου
προς το κρατικό κανάλι για το πώς
έπρεπε να παρουσιάσει την είδηση
του ισραηλινού πλοίου στις αρχές
του μήνα.
Υπάρχουν, όμως, και εκείνοι
που επιμένουν στην αλλαγή της
επικοινωνιακής ατζέντας, προβάλλοντας θετικές ειδήσεις και υποστηρίζουν πως θα πρέπει να γίνεται
ένας καλύτερος συντονισμός πριν
από κάθε Υπουργικό Συμβούλιο
και την εξαγγελία νέων πολιτικών
Προεδρικού-Υπουργών. Καθόλου
τυχαίο ότι οι παροικούντες τον Λόφο υπογραμμίζουν συχνά τη σημασία του προγράμματος «ΕΞΑΝ-

ΤΑΣ» ως το μέσο που δείχνει τον
«μεγάλο δρόμο που διήνυσε η κυβέρνηση Αναστασιάδη». Πρόγραμμα που αποφασίστηκε κατά την
πρώτη θητεία και που παρουσιάζει
την πορεία υλοποίησης του όλου
κυβερνητικού προγράμματος, μέσα
από συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Η απουσία οράματος
«Και όταν ένα έργο καθυστερήσει να υλοποιηθεί –όπως συμβαίνει
σε κάθε κράτος– για τον οποιοδήποτε λόγο, το εκάστοτε υπουργείο
θα δέχεται και τις αναμενόμενες
επικρίσεις, τόσο από τον Τύπο όσο
και από τους πολίτες» αναφέρουν
κυβερνητικά στελέχη. «Το πρόβλημα είναι η απουσία οράματος», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι ίδιοι
κύκλοι που σημειώνουν πως σε αντίθεση με το 2013, που στόχος ήταν
η διάσωση της κυπριακής οικονομίας, σήμερα απουσιάζει μία μακρόπνοη στρατηγική. Θέτουν και
θέμα απουσίας πολιτικού υποβάθρου και πολιτικής εμπειρίας στο
υπουργικό σχήμα. Ζήτημα το οποίο
υπήρχε από την προηγούμενη κυβέρνηση και όπως λέγεται δεν φαίνεται να διορθώνεται με τις νέες
ανακατατάξεις. Όπως επισημαίνουν
στελέχη το μεγάλο πρόβλημα της
κυβέρνησης βρίσκεται περισσότερο
στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και
σε αυτό ακριβώς θα πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη έμφαση, με την κυβέρνηση να θέλει να βρει φόρμουλα

να απαντά στις επικρίσεις που μένουν αναπάντητες εκεί.
«Για να δοθούν απαντήσεις στα
κοινωνικά μέσα δικτύωσης θα πρέπει να αναγνωρίσουμε πρώτα και
κύρια τον ελέφαντα στο δωμάτιο»
λένε κυβερνητικά στελέχη, εκτιμώντας πως ένα από τα θέματα για
τα οποία ο πρόεδρος δέχεται επικρίσεις είναι οι δραστηριότητες του
οικογενειακού περίγυρου του Νίκου
Αναστασιάδη και σε αυτό θα πρέπει
να δοθούν απαντήσεις. Όχι μόνο
για την υπερπροβολή της έντονης
κοινωνικής ζωής τους στα κοινωνικά
μέσα δικτύωσης, αλλά και για τις
δραστηριότητες πρώτα του δικηγορικού γραφείου του προέδρου
που χειρίζονται οι θυγατέρες του,
αλλά και των δραστηριοτήτων των
γαμπρών του προέδρου. «Αυτό είναι
ένα θέμα το οποίο δεν θίγεται από
κανέναν» σημειώνουν κυβερνητικοί
κύκλοι, εξηγώντας πως όταν στο
παρελθόν επιχείρησαν συνεργάτες
του να το θίξουν ευσχήμως, ο ίδιος
το έκλεισε συνοπτικά. Όπως λένε
οι ίδιες πηγές, αυτό ακριβώς το ζήτημα προκαλεί αλλεπάλληλες προεκτάσεις για τις οποίες η κυβέρνηση
θα καλείται να απαντά. Φάνηκε και
στο παρελθόν με τα δημοσιεύματα
του OCCRP και την εμπλοκή του δικηγορικού του γραφείου, φαίνεται
και με το θέμα που δεν έχει κλείσει
σχετικά με το ιδιωτικό τζετ του Σαουδάραβα, με το οποίο φέρεται να
ταξιδεύει ο πρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ / Του ΠΕΤΡΟΥ ΖΑΡΟΥΝΑ

Ποιος φταίει για την κρίση στην Ανατολική Μεσόγειο;

Ο

ΟΠΕΚ, αλλά και άλλοι, ισχυρίζονται πως ο ΠτΔ συνέβαλε, με τις πολιτικές του στο
Κυπριακό και στα θέματα της ΑΟΖ,
στην εν εξελίξει κρίση στην ευρύτερη περιοχή και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Σίγουρα ο ΠτΔ, όπως
επανειλημμένα έγραψα, κινείται
χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό. Αυτοσχεδιάζει στην προσπάθειά του
να διαχειριστεί τις περιφερειακές
εξελίξεις. Όμως το να λέει κάποιος
πως η αδύναμη Κ.Δ., με τους όποιους χειρισμούς της, έχει προκαλέσει
την κρίση στην περιοχή είναι τουλάχιστον μη σοβαρό. Μάλλον αδυνατεί να κατανοήσει τις ευρύτερες
γεωπολιτικές διεργασίες. Οι πλείστοι αναλυτές σε Ευρώπη, ΗΠΑ
και Μέση Ανατολή συγκλίνουν στο
ότι η αστάθεια στην περιοχή προκαλείται από το κενό ισχύος που

προκαλεί η μερική αποχώρηση των
ΗΠΑ και η αντίστοιχη προσπάθεια
μεσαίων και περιφερειακών δυνάμεων να καλύψουν αυτό το κενό.
Μία από αυτές τις δυνάμεις είναι
και η Τουρκία. Μετά την οικονομική
και στρατιωτική γιγάντωσή της
των τελευταίων 17 χρόνων και την
αντίστοιχη αποδυνάμωση των γειτόνων της θεωρεί ότι ήρθε ο χρόνος
για να αναθεωρήσει τη συνθήκη
της Λωζάννης. Στόχος της να καταστεί η ίδια πόλος παγκόσμιας
ισχύος στο υπό δημιουργία πολυπολικό σύστημα. Οι στρατιωτικές
επιχειρήσεις της σε Ιράκ και Συρία,
τα σχέδιά της για δημιουργία αεροναυτικών υποδομών στην Κύπρο
για προβολή δύναμης στην ευρύτερη περιοχή, οι παράνομες γεωτρήσεις στην Αν. Μεσόγειο, η λειτουργία στρατιωτικών βάσεων σε

Σομαλία και Κατάρ, η υπογραφή
των δύο μνημονίων με την κυβέρνηση της Τρίπολης και η απόφασή
της για αποστολή στρατευμάτων
στη Λιβύη αποτελούν τμήματα της
στρατηγικής που αποσκοπεί στην
επίτευξη αυτού του στόχου. Η άποψη ότι η λύση του Κυπριακού θα
οδηγήσει σε τερματισμό των παράνομων τουρκικών δραστηριοτήτων στην κυπριακή ΑΟΖ παραγνωρίζει το ότι οι τουρκικές διεκδικήσεις στις θάλασσες δυτικά της
Κύπρου, όπως ξεκάθαρα δήλωσε
η Τουρκία, θα συνεχίσουν να υπάρχουν και μετά τη λύση του Κυπριακού. Χαιρετίζω την υιοθέτηση από
τον ΟΠΕΚ της άποψής μου ότι στο
πλαίσιο της λύσης θα πρέπει να
υπάρξει και συμφωνία για διαδικασία οριοθέτησης των ΑΟΖ που
θα εφαρμοστεί μετά τη λύση. Όσο

για τον EastMed με βρίσκει σύμφωνο η θέση του ΟΠΕΚ πως είναι
πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί. Έχω
όμως την άποψη ότι, αν οι ποσότητες το επιτρέπουν, αντί του μη
ρεαλιστικού EastMed, θα έπρεπε
να κινηθούμε προς τη λύση της
υγροποίησης στην Κύπρο. Σημειώνω ότι η ExxonMobil έχει από
την αρχή ξεκαθαρίσει αυτή την
πρόθεσή της, αλλά και την ικανότητά της να χρηματοδοτήσει από
μόνη της ένα τέτοιο σταθμό υγροποίησης. Αν δεν εξευρεθούν οι αναγκαίες ποσότητες τότε θεωρώ πως
η δεύτερη ρεαλιστική επιλογή μας
είναι η Αίγυπτος με την από κοινού
επέκταση ενός από τα εκεί υφιστάμενα τερματικά υγροποίησης.
Αυτό θα μας επιτρέπει να απευθυνόμαστε πέραν της Ευρώπης και
στις υπόλοιπες διεθνείς αγορές.

Σήμερα οι Έλληνες πλοιοκτήτες
διαθέτουν το μεγαλύτερο στόλο
ειδικών σκαφών που μεταφέρουν
υγροποιημένο φυσικό αέριο. Σε
ό,τι αφορά τη Χάγη ας μην έχουμε
ψευδαισθήσεις. Η Τουρκία ενδεχομένως και να δεχθεί να πάει μαζί
με την Ελλάδα αλλά μόνο για την
οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας
στην Αν. Μεσόγειο. Εκεί, σε αντίθεση με το Αιγαίο, θεωρεί ότι, στη
βάση των γεωγραφικών δεδομένων
και των προηγούμενων αποφάσεων
του δικαστηρίου, το δικαστήριο
θα περιόριζε υπέρ της ιδίας την
επήρεια του Καστελλόριζου στις
παρακείμενες θαλάσσιες ζώνες.
Στο Αιγαίο η Τουρκία θα πήγαινε
μόνο αν στο συνυποσχετικό περιλαμβάνονταν και άλλα θέματα. Αυτά είναι το εύρος του εναέριου χώρου και των χωρικών υδάτων, η

στρατικοποίηση των νησιών αλλά
και η κυριαρχία σε 18 ελληνικά νησιά. Σε κάθε περίπτωση και πριν
από την όποια διαδικασία για προσφυγή στη Χάγη η Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει σε πλήρη οριοθέτηση της ΑΟΖ της με την Ιταλία
και τη μερική οριοθέτηση της ΑΟΖ
της με την Αίγυπτο. Στη συνέχεια
σε εξαγγελία ΑΟΖ σε όλες τις θάλασσές της και κατάθεση των σχετικών συντεταγμένων στον ΟΗΕ.
Τέλος, να επαναλάβω ότι για την
κρίση στην περιοχή δεν φταίνε οι
όποιοι κακοί χειρισμοί του ΠτΔ
αλλά πρωτίστως ο τουρκικός αναθεωρητισμός.

Ο κ. Πέτρος Ζαρούνας είναι διεθνολόγος.
Διετέλεσε γραμματέας του Γεωστρατηγικού Συμβουλίου της Κ.Δ. την περίοδο
2014-2018.
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Ο Τραμπ υποδέχεται τον Μητσοτάκη την Τρίτη
Οι προσδοκίες της Ελλάδας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της ομογένειας από τη συνάντηση των δύο ηγετών στον Λευκό Οίκο
για την αντιμετώπιση θεμάτων σ’
αυτή την περίπλοκη γειτονιά».

Ουάσιγκτον Του ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗ

Οι ομογενείς

Με λίγο πολύ κοινές προσδοκίες και
από τις δύο χώρες, συναντώνται
την Τρίτη στον Λευκό Οίκο ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος
Μητσοτάκης κι ο Πρόεδρος των
ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Οι σχέσεις
των δύο χωρών έχουν αναβαθμιστεί
και βρίσκονται στο υψηλότερο από
ποτέ σημείο τους, πριν ακόμη γίνει
κυβέρνηση η ΝΔ και η βελτίωσή
τους συνεχίζεται με τους ίδιους ραγδαίους ρυθμούς και σήμερα. Επιπρόσθετα, η συνέχιση του στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ – Ελλάδας και
η θεσμοθέτηση –μετά τη νομοθέτησή της– της εταιρικής σχέσης
για την ενέργεια και ασφάλεια στην
Ανατολική Μεσόγειο, ανοίγει νέους
δρόμους, αφού μετά το Ισραήλ, η
Ελλάδα αποτελεί τον στενότερο και
πλέον φερέγγυο σύμμαχο των ΗΠΑ.

Τόσο ο πρόεδρος του ΑΗΙ Νίκος
Λαρυγγάκης, όσο κι ο πρόεδρος της
ΑΧΕΠΑ, Γιώργος Χωριάτης, εγείρουν
το θέμα της τουρκικής στάσης και
της ανάγκης να λάβουν θέση οι
ΗΠΑ. «Θα πρέπει να αξιοποιηθεί η
ευκαιρία στη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος Τραμπ να δεσμευτεί πως θα διασφαλίσει την
ασφάλεια και την ανάπτυξη της Ελλάδας, οι οποίες απειλούνται πολλαπλώς από την Τουρκία», δηλώνει
ο Νίκος Λαρυγγάκης. «Η Τουρκία
είναι ο υποκινητής της αστάθειας
στην Ανατολική Μεσόγειο και την
ευρύτερη περιοχή, που είναι καθοριστικής σημασίας για τα αμερικανικά συμφέροντα. Η Τουρκία είναι
ένας αποτυχημένος Νατοϊκός εταίρος που φλερτάρει με τη Ρωσία και

















Δένδιας: «Οι στρατηγικής
σημασίας σχέσεις των
δύο χωρών διανύουν μία
από τις καλύτερες ιστορικά φάσεις τους, με την
συνεργασία να διευρύνεται σε μία σειρά θεμάτων».

Πάιατ: «Η συνάντηση
θα κεφαλαιοποιήσει
πάνω στη δικομματική
υποστήριξη, αλλά και την
υποστήριξη του συνόλου
της κυβέρνησης στην
σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας».

Την εγγύτητα των επισήμων προσεγγίσεων των δύο κυβερνήσεων
για τη συνάντηση αποδεικνύουν
και οι δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκου Δένδια
και του Πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, στο πλαίσιο σημερινού αφιερώματος για την επίσκεψη Μητσοτάκη, της ομογενειακής εφημερίδας Greek News.
Σε σχέση με το Kυπριακό, οι σημαντικότερες αναφορές αναμένεται
να γίνουν στο πλαίσιο της στήριξης
που προσφέρουν οι ΗΠΑ στην τριμερή συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου
– Ισραήλ, αλλά και της στήριξης
στον αγωγό EastMed, αν και αναμένεται ότι θα υπάρξει κάποια συζήτηση και για τις προοπτικές λύσης

Σε σχέση με το Κυπριακό, στη συνάντηση Τραμπ-Μητσοτάκη, οι σημαντικότερες αναφορές αναμένεται να γίνουν στο πλαίσιο της στήριξης που προσφέρουν οι

ΗΠΑ στην τριμερή συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, αλλά και της στήριξης στον αγωγό EastMed, αν και αναμένεται ότι θα υπάρξει κάποια συζήτηση και
για τις προοπτικές λύσης του Κυπριακού, όπου θα επαναβεβαιωθεί η πάγια θέση των ΗΠΑ.
του Κυπριακού, όπου θα επαναβεβαιωθεί η πάγια θέση των ΗΠΑ.
Τέλος, από τις δηλώσεις των
ηγετών των μεγάλων οργανισμών
της ομογένειας, προκύπτει μία έντονη ανησυχία για την αυξανόμενη
τουρκική προκλητικότητα και
υπάρχουν προτροπές προς την
αμερικανική κυβέρνηση και τον
πρόεδρο Τραμπ να ασκήσει την
επιρροή του προς αυτή την κατεύθυνση.

Τι λένε Ελλάδα-ΗΠΑ
Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Δένδιας θεωρεί ότι η συνάντηση
υπογραμμίζει τη σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και
φέρνει τους ισχυρούς δεσμούς Ελ-

λάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στο
επίκεντρο. «Οι στρατηγικής σημασίας σχέσεις των δύο χωρών μας
διανύουν μία από τις καλύτερες ιστορικά φάσεις τους, με την πολυεπίπεδη συνεργασία μας να ενισχύεται
και να διευρύνεται σε μία σειρά θεμάτων», αναφέρει ο κ. Δένδιας, φέρνοντας ως απτά παραδείγματα τον
Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ,
την υπογραφή της τροποποίησης
της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής
Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών,
αλλά και τη συμφωνία για την αναβάθμιση των δυνατοτήτων της Πολεμικής μας Αεροπορίας με σημαντική ωφέλεια για την Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία».
Σε σχέση με την ψήφιση της

νομοθεσίας East Μed Act και τη
στήριξη στον αγωγό East Med, ο
κ. Δένδιας εκτιμά ότι «αποτελούν
έμπρακτη αναγνώριση του ρόλου
της Ελλάδας ως αξιόπιστου εταίρου
και πυλώνα σταθερότητας στην
ευρύτερη περιοχή».
Ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι
Πάιατ σημειώνει την αξιοσημείωτη πρόοδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων τα τελευταία χρόνια και χαρακτηρίζει την επίσκεψη
Μητσοτάκη αφενός αναγνώριση
της ενισχυμένης στρατηγικής διμερούς σχέσης και αφετέρου ευκαιρία για οικοδόμηση δυναμικής
για το μέλλον.
«Όπως συζήτησα με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η

συνάντηση θα κεφαλαιοποιήσει
πάνω στη δικομματική υποστήριξη,
αλλά και την υποστήριξη του συνόλου της κυβέρνησης στη σχέση
ΗΠΑ-Ελλάδας, όπως αποδεικνύουν
η υπογραφή από τον πρόεδρο
Τραμπ του νόμου για την Ανατολική
Μεσόγειο κι η επίσκεψη Πομπέο
στην Αθήνα…».
Επιπρόσθετα, ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο χαρακτηρισμός που
δίδει στην Ελλάδα ο Αμερικανός
πρέσβης «πυλώνας της ευρωπαϊκής
ενεργειακής ασφάλειας, αλλά και
η αναφορά πως η συνάντηση Μητσοτάκη – Τραμπ θα προωθήσει
«το όραμα για ένα κοινό μέλλον ως
σταθεροί και αξιόπιστοι σύμμαχοι,
οι οποίοι θα εργάζονται από κοινού

το Ιράν. Όμως η προσωπική σχέση
του προέδρου Τραμπ με τον πρόεδρο
της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, μπορεί να αποτελέσει θετικό στοιχείο
και ευκαιρία για να ανοίξει η πόρτα
στην ειρήνη και τη συνεργασία
στην Ανατολική Μεσόγειο».
Για το ίδιο θέμα, ο πρόεδρος της
ΑΧΕΠΑ, Γιώργος Χωριάτης, ζητά
από τις ΗΠΑ να σταθούν ξεκάθαρα
και αποφασιστικά στο πλευρό της
Ελλάδας. «Οι τουρκικές εχθρότητες
και άλλες κακόβουλες επιρροές στην
περιοχή είναι εις βάρος των αμερικανικών συμφερόντων και της ευημερίας της Ελλάδας», σημειώνει,
αναφερόμενος στις συνεχείς τουρκικές παραβιάσεις των κυριαρχικών
δικαιωμάτων της Ελλάδας.

Προς μηχανισμούς ασφάλειας ελέω αγωγών Φ.Α.
Η διακρατική συμφωνία για τον EastMed δημιουργεί το πλαίσιο μετάλλαξης των υφιστάμενων τριμερών συνεργασιών
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Νέα δεδομένα με θετική επίδραση
στη γεωπολιτική σκακιέρα της Ανατολικής Μεσογείου, αφήνει πίσω
της η υπογραφή της διακρατικής
συμφωνίας για τον αγωγό EastMed.
Το καθοριστικό βήμα, Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ για τη δημιουργία
του πρώτου διαδρόμου φυσικού αερίου της περιοχής προς το ευρωπαϊκό
ενεργειακό σύστημα, δημιουργεί το
αναγκαίο υπόβαθρο ενίσχυσης και
επέκτασης του υφιστάμενου δικτύου
τριμερών συνεργασιών, σε περιφερειακούς μηχανισμούς ασφάλειας.
Μια προοπτική που αναδεικνύεται
περίτρανα από τα άρθρα της διακρατικής συμφωνίας που υπογράφηκε την περασμένη Πέμπτη στο
Ζάππειο και που επιβεβαίωσε στη
Λευκωσία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος, κληθείς
να σχολιάσει δημοσίευμα της «Κ».
Πίσω από τους ηχηρούς χαρακτηρισμούς για τη σπουδαιότητα της
συμφωνίας, το άρθρο 10 της Διακρατικής καθορίζει το πλαίσιο του
νέου τοπίου, που εκτός από το νομικό
καθεστώς που δημιουργεί στην Ανατολική Μεσόγειο, θέτει τις βάσεις
για τη μετάλλαξη των υφιστάμενων
συνεργασιών. Εξέλιξη που δεν περιορίζεται μόνο στην περίπτωση
του αγωγού EastMed, αλλά θεωρείται
βέβαιο πως θα επεκταθεί και προς
την πλευρά της Αιγύπτου και τις
σχεδιαζόμενες υποδομές μεταφοράς
Φ.Α., από το κοίτασμα «Αφροδίτη»
στα τερματικά υγροποίησης (LNG)
της Αιγύπτου.

Το άρθρο 10
Στη Διακρατική, που υπέγραψαν
οι υπουργοί Ενέργειας των τριών
χωρών, σαφώς καθορίζεται το πλαί-

σιο ασφάλειας του υπό δημιουργία
αγωγού. «Ξεκινώντας από τις αρχικές
δραστηριότητες του σχεδίου που
σχετίζονται με τον προσδιορισμό
και την αξιολόγηση της διαδρομής
και συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, κάθε συμβαλλόμενο
μέρος μπορεί να λάβει τα μέτρα που
κρίνει αναγκαία για να εξασφαλίσει
την ασφάλεια του αγωγού και όλα
τα πρόσωπα που βρίσκονται στο
έδαφος αυτού του μέρους που εμπλέκεται σε δραστηριότητες του
έργου. Τα μέρη θα συνεργαστούν,
λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα
για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια
του αγωγού. Από την άποψη αυτή,
τα μέρη μπορούν να διατυπώσουν
πολυμερείς ή διμερείς συμφωνίες
και διακανονισμούς σχετικά με συνεργασίες στα ζητήματα ασφάλειας
που σχετίζονται με το έργο-αγωγό»,
αναφέρεται στο σχετικό άρθρο της
συμφωνίας.

Προπομπός
Οι αναφορές για μεμονωμένες
αναγκαίες ενέργειες ή συνεργασίες
στο κομμάτι ασφάλειας των εγκαταστάσεων, μεταφράζονται ως το
επόμενο βήμα των τριών χωρών,
στην προκειμένη περίπτωση, που
είναι η συνεργασία για τη δημιουργία
ενός μόνιμου μηχανισμού που ως
αποστολή θα έχει την προστασία
των εγκαταστάσεων, από τα ισραηλινά κοιτάσματα, στην κυπριακή
ΑΟΖ και από εκεί στην Κρήτη. Η
συγκεκριμένη αναφορά, όπως επισημαίνουν διπλωματικές πηγές στη
Λευκωσία, αποτελεί το πρώτο βήμα
προκειμένου οι χώρες της περιοχής
να θωρακιστούν απέναντι σε ασύμμετρες απειλές και σε δεύτερη φάση
να ενισχύσουν την απαραίτητη για
τέτοια έργα, επενδυτική ηρεμία. «Εί-

έτσι όπως σαφώς καθορίζεται στο
νομοσχέδιο των Μενέντες και Ρούμπιο, που υπέγραψε πρόσφατα ο Αμερικανός πρόεδρος. Με αιχμή τους
ενεργειακούς πόρους και τον απρόσκοπτο εφοδιασμό της ευρωπαϊκής
αγοράς με Φ.Α., η ανάγκη για δημιουργία μηχανισμών περιφερειακής
ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, προέκυψε μετά την ανάφλεξη
του Συριακού και την εμπλοκή της
δυτικής συμμαχίας στις εχθροπραξίες
κατά του καθεστώτος Άσαντ. Χρονική περίοδο που άρχισε η αντίστροφη μέτρηση και είχε ως κατάληξη και την άρση του εμπάργκο
των ΗΠΑ κατά της Κύπρου. Διπλωματικές πηγές υποστηρίζουν πως η
δημιουργία μηχανισμών που θα
άπτονται της ασφάλειας των ενεργειακών υποδομών, συγκεντρώνει
όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις
για μετεξελίξεις τους, σε ένα περιφερειακό σύστημα ασφάλειας με
διευρυμένες αρμοδιότητες.

Οι ηγέτες Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ, με την υπογραφή της Διακρατικής

Η Γραμματεία

συμφωνίας στην Αθήνα, έθεσαν τις βάσεις προκειμένου από το δίκτυο των
τριμερών συνεργασιών να περάσουν στο επόμενο στάδιο, αυτό των περιφερειακών μηχανισμών για ζητήματα ασφάλειας.

Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για σύσταση μόνιμης Γραμματείας Τριμερών Συνεργασιών με
έδρα την Κύπρο, αποτελεί τη βάση
πάνω στην οποία θα αναπτυχθούν
ο μηχανισμός ή οι μηχανισμοί ασφάλειας. Με βάση την απόφαση, στη
μόνιμη γραμματεία θα υπηρετεί
αποσπασμένο διπλωματικό προσωπικό, καθώς και τεχνοκράτες και
ακαδημαϊκοί, από Κύπρο, Ελλάδα,
Ισραήλ και Αίγυπτο. Η αποστολή
και ο ρόλος της Γραμματείας αποκαλύπτεται από το εισηγητικό σημείωμα του Υπουργείου Εξωτερικών
προς το Υπουργικό Συμβούλιο. «Η
Γραμματεία, ως πυρήνας μόνιμης
βάσης συνεργασίας των Μερών, θα
συμβάλει ουσιαστικά στον στόχο

ναι θέματα τα οποία θα συζητηθούν
και θα αποφασιστούν από επιτροπές
των χωρών που συμμετέχουν για
τον τρόπο προστασίας του αγωγού»,
τόνισε με νόημα ο εκπρόσωπος της
κυβέρνησης. Η δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού ασφάλειας στην
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου,
αποτελούσε πάγια επιδίωξη της κυπριακής πλευράς υπό το πρίσμα της
συνεχιζόμενης τουρκικής επιθετικότητας και της προσπάθειας πρόκλησης κλίματος αστάθειας στην
περιοχή.
Αν η υπογραφή της Διακρατικής

μπορεί να θεωρηθεί ως το επιστέγασμα διαμόρφωσης ενός νέου γεωπολιτικού τοπίου στην Ανατολική
Μεσόγειο, ο σχεδιασμός μπορεί να
υποστηριχθεί ότι είχε ξεκινήσει τα
τελευταία τρία χρόνια, που ωρίμασε
ο EastMed ως εμβληματικό ενεργειακό έργο, όπως αυτό χαρακτηρίσθηκε στην Αθήνα την περασμένη
Πέμπτη. Πολιτικοί αναλυτές που
παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις
στην περιοχή, επισήμαναν στην
«Κ» πως σημαντικό μερίδιο στα διαδραματιζόμενα έχει η νέα πολιτική
της Ουάσιγκτον για την περιοχή,

της περιφερειακής ενσωμάτωσης
για τα κράτη της Ανατολικής Μεσογείου κατ’ αναλογία άλλων περιπτώσεων περιφερειακής ενσωμάτωσης και στην προώθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στις
σχέσεις των κρατών που την συναποτελούν αλλά και της περιοχής γενικότερα».

Οι σχεδιασμοί
Οι επερχόμενες γεωπολιτικές διαφοροποιήσεις εν πολλοίς έπαιξαν
καταλυτικό ρόλο στον μακρόπνοο
σχεδιασμό των εξοπλιστικών προγραμμάτων της Εθνικής Φρουράς,
προκειμένου η Κύπρος να ανταποκριθεί στις ανάγκες και υποχρεώσεις
που δημιουργεί η συμμετοχή της
στα περιφερειακά σχήματα συνεργασίας. Όπως είχε γράψει παλαιότερα η «Κ», τα εξοπλιστικά προγράμματα και οι σχεδιασμοί των
επιτελών του ΓΕΕΦ, εγκαταλείπουν
τη λογική που εκ των πραγμάτων
είχε υιοθετήσει η Εθνική Φρουρά
ένεκα και των περιορισμών που
είχαν επιβληθεί από πλευράς ΗΠΑ.
Το βάρος όπως φαίνεται και επί του
πρακτέου, εστιάζεται στη θάλασσα
και σε μέσα παρακολούθησης και
έρευνας που θα καλύπτουν την περιοχή ευθύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπως σημείωναν πηγές
στη Λευκωσία, ανάλογο υπόβαθρο
ασφάλειας θα δημιουργηθεί και με
τις υποδομές που θα αναπτυχθούν
προς της Αίγυπτο κάτι που θα αυξήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις σχετικές συμφωνίες. Η
άρση του Αμερικάνικου εμπάργκο,
πέραν του συμβολικού χαρακτήρα
θεωρείται βέβαιο πως θα προσφέρει
επιλογές στο Υπουργείο Άμυνας της
Κύπρου και στους σχεδιασμούς που
έχουν γίνει σε βάθος πενταετίας.
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Να αποδείξουμε ότι εγκαταλείψαμε την έπαρση
Χωρίς μεταρρυθμίσεις και δημιουργίας νέας προοπτικής στο Κυπριακό θα χάσουμε τις επόμενες εκλογές λέει ο Μιχάλης Σοφοκλέους
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Άστοχα και άκαιρα, έγιναν στο παρελθόν από κάποιους κινήσεις για
να πλασαριστούν ως φερέλπιδες
υποψήφιοι που στοίχισαν πολύ στην
παράταξη», λέει στη συνέντευξή
του στην «Κ» ο βουλευτής του ΔΗΣΥ
Μιχάλης Σοφοκλέους, προειδοποιώντας πως «εάν δεν προχωρήσουμε
με τόλμη στις μεταρρυθμίσεις και
τη δημιουργία νέας προοπτικής στο
Κυπριακό, εάν με το έργο μας δεν
πείσουμε ότι δικαιούμαστε μία τρίτη
συνεχόμενη θητεία, τότε όποιος κι
αν είναι ο υποψήφιος, το βέβαιο
είναι ότι θα χάσει». Μιλάει και για
την αποχώρησή του από το Προεδρικό, αποκαλύπτοντας πως είχε
πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις με
τον πρόεδρο σε κρίσιμα ζητήματα
και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν
ήταν ορθό να συνεχιστεί η συνεργασία τους. Σημειώνει πως μετά τις
προεδρικές εκλογές υπήρξε τάση
αλαζονείας και μικρομεγαλισμού
στην κυβερνητική παράταξη, υπογραμμίζοντας πως «η δυσαρέσκεια
και η απογοήτευση που πολλοί συναγερμικοί εκφράσαμε τον τελευταίο
καιρό, οδήγησε σε μια ανασύνταξη,
μια νέα αρχή».
–Τι αλλαγές προτίθεστε να κάνετε
ως βουλευτής πλέον;
–Στα χρόνια της κρίσης επιβαλλόταν πρώτα η προσέλκυση επενδύσεων και η στήριξη των μεγάλων
επιχειρήσεων και των ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων. Πλέον, οφείλουμε να επικεντρωθούμε στη μεσαία τάξη και τους νέους μας. Πώς
μία νέα οικογένεια θα αποκτήσει
κατοικία, πώς πιο εύκολα θα δημιουργείται μια νέα επιχείρηση. Στο
νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας
και πώς θα ανεβούν οι μισθοί με
ποιοτικές θέσεις εργασίας τώρα που
εξαφανίζεται η ανεργία. Το δημογραφικό πρόβλημα, που δεν είναι
μόνο πρόβλημα εθνικής επιβίωσης,
αλλά και οικονομικού μέλλοντος.
Και να ασχοληθούμε πιο ουσιαστικά
με τη Λευκωσία, οι πολίτες της οποίας δίκαια ζητούν πολύ μεγαλύτερο
σεβασμό. Είναι επείγουσα ανάγκη
να αντιμετωπιστεί η ανοργανωσιά
των έργων, αλλά και να εκπονηθεί
ένας πιο μακρόπνοος και ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την πρωτεύουσα.
–Έχετε διαχωρίσει στο παρελθόν
τη θέση σας από χειρισμούς της
κυβέρνησης και του ΔΗΣΥ. Να
υποθέσουμε πως με την είσοδό
σας στη Βουλή θα συμπλέετε
πλήρως;
–Έχω διαχωρίσει τη θέση μου
κάποιες φορές, εξαιτίας της αγωνίας
μου να πάμε καλύτερα. Από τα 15
μου χρόνια έχω υπηρετήσει σε θέσεις μεγάλης ευθύνης στον ΔΗΣΥ
και ουδέποτε έκανα κάτι που ζημίωσε την παράταξή μου. Αντιθέτως,
βλέπω πως εκεί όπου έκανα κριτική
στο παρελθόν, γίνεται πλέον μια
προσπάθεια βελτίωσης, στην οποία
θέλω να συμβάλω. Με ρωτάτε αν
θα διατηρήσω το θάρρος της γνώμης
μου. Σας λέω ότι είμαι πάνω από 30
χρόνια με τον ένα ή με τον άλλο
τρόπο στην πολιτική και πάντα το
είχα, με προσωπικό κόστος πολλές
φορές. Το είχα ακόμη και όταν ήμουν
στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο πλουραλισμός είναι πλούτος για την παράταξή μας. Για μένα είναι κάπως αργά

να πάψω να είμαι ο εαυτός μου.
–Ο ΔΗΣΥ έχει πολλές φορές διαφοροποιηθεί από την κυβέρνηση.
Είναι για να αποφύγει τη φθορά
της κυβέρνησης;
–Εγώ δεν διαχωρίζω την κυβέρνηση από τον ΔΗΣΥ.
–Ο ΔΗΣΥ, όμως, το έχει επιχειρήσει αρκετές φορές.
–Η συντριπτική πλειοψηφία δεν
μας βλέπει ως κάτι διαφορετικό. Δεν
μπορεί να πηγαίνει καλά η κυβέρνηση και άσχημα ο ΔΗΣΥ, ούτε το
αντίθετο. Η πορεία μας είναι άρρηκτα
δεμένη και συνδεδεμένες είναι οι
μεγάλες προσδοκίες που έχει ο κόσμος από εμάς. Να είμαστε η δύναμη
του εκσυγχρονισμού και της μεταρρύθμισης, να βελτιώνουμε τη ζωή
των πολιτών, να εφαρμόζουμε εξωστρεφείς πολιτικές και να παλεύουμε
για την προοπτική του Κυπριακού.
Όταν δεν εκπληρώνουμε αυτή την
αποστολή, οι ψηφοφόροι, με πρώτους τους υποστηρικτές μας, μας
τιμωρούν πολύ σκληρά.

Άστοχα και άκαιρα,
έγιναν στο παρελθόν
από κάποιους κινήσεις
για να πλασαριστούν
ως φερέλπιδες υποψήφιοι που στοίχισαν
πολύ στην παράταξη.
–Ο ανασχηματισμός σε κυβέρνηση και ΔΗΣΥ είναι παραδοχή
λαθών για το κυβερνητικό έργο
και τον προεκλογικό των ευρωεκλογών;
–Έχουμε μάθει τον ΔΗΣΥ να
είναι ένα κόμμα συνεπές και βασισμένο στις αρχές, τις αξίες και τις
ιδέες του. Αυτές δεν μπορούν να
αλλάζουν για να εξυπηρετηθεί καμία
προεκλογική σκοπιμότητα. Έγινε
λάθος στις ευρωεκλογές. Κανένας
συναγερμικός δεν θέλει το κόμμα
του να είναι το μη χείρον βέλτιστον
ή επιλογή ανάγκης. Ο συναγερμικός
θέλει το κόμμα του να είναι το καλύτερο. Στο κυβερνητικό επίπεδο
τώρα, η μεγάλη πρόκληση ήταν η
μετατροπή μιας διακυβέρνησης διαχείρισης μιας μεγάλης κρίσης σε
διακυβέρνηση δημιουργίας ενός
αναγεννημένου κράτους. Αυτή η
μετάβαση πήρε πολύ περισσότερο
χρόνο από όσο θα έπρεπε. Υπήρξε
εφησυχασμός μετά τις προεδρικές.
Αδικήσαμε και τους εαυτούς μας
και τον κόσμο μας. Βλέπουμε, όμως,
τη μετάβαση πλέον να γίνεται και
τα μηνύματα που έστειλαν οι ψηφοφόροι στις ευρωεκλογές, να έχουν
ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη.
–Πώς ακριβώς;
–Επανέρχεται επιτέλους, ως κορυφαία προτεραιότητα, το θέμα των
μεταρρυθμίσεων και η προώθηση
του οράματος για την Κύπρο της
νέας εποχής. Παράλληλα, αναδεικνύεται ξανά η ανάγκη η φιλοδοξία
της χώρας μας να παίξει τον γεωστρατηγικό και ενεργειακό της ρόλο,
να συνοδεύεται με μια πειστική
προσπάθεια να λυθεί το εθνικό θέμα.
Με αυτόν τον τρόπο, έστω και αν
δεν καταφέρουμε να λύσουμε το

την παράταξη να επιστρέψουν.
Δεν έχει νόημα πλέον για κάποιον
να βγαίνει έξω από το σπίτι του
και να το πετροβολεί. Αντιθέτως,
τώρα είναι η ώρα να αποδείξουμε
με τη συμμετοχή μας ότι η προσήλωση στις αρχές, στην εκσυγχρονιστική φυσιογνωμία και την εθνική
αποστολή ήταν πάντα ο μόνος δρόμος για την παράταξή μας.
–Μιλάτε για σωστή προσέγγιση
πλέον στο Κυπριακό, ωστόσο, τα
πράγματα άλλαξαν άρδην το τελευταίο χρονικό διάστημα που
δυσκόλεψαν την όποια επίτευξη
λύσης. Αυτό δεν είναι υποκρισία;
–Μετά το Κραν Μοντάνα θα μπορούσαμε να χειριστούμε διαφορετικά κάποια ζητήματα. Δεν θεωρώ,
όμως, ότι έχουμε φτάσει στο τέλος
της διαδικασίας. Πιστεύω ότι η λύση
του Κυπριακού μπορεί να προκύψει,
κυρίως, ως αποτέλεσμα μιας ευνοϊκής διεθνούς συγκυρίας. Σήμερα
αυτό που δεν φαίνεται εφικτό, μπο-

να εννοηθεί αυτό το πράγμα στον
κόσμο, τον παραπλάνησαν και λειτούργησαν και εις βάρος της ουσίας
των τριμερών συνεργασιών. Οι Τριμερείς είναι πολύτιμες πολιτικές
συνεργασίες για την προώθηση των
κοινών μας συμφερόντων. Στο θέμα
τώρα του καθορισμού ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας ανάμεσα στις χώρες
της περιοχής μας, αυτός δεν θα μπορέσει ποτέ να προκύψει από ελεύθερες διαπραγματεύσεις, αλλά μόνο
μέσα από έναν διαιτητικό μηχανισμό, στη βάση του δικαίου της θάλασσας και του εθιμικού δικαίου.
Ελλάδα και Κύπρος πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλία προκειμένου
όλες οι γείτονες χώρες να ζητήσουμε
μαζί μια τέτοια διεθνή διαιτησία.
Θα είναι πολύ δύσκολο για την Τουρκία να την αρνηθεί. Και βλέπω, με
ικανοποίηση, τον κ. Μητσοτάκη
και τον κ. Αναστασιάδη να έχουν
πρόσφατα αναφερθεί σε ένα τέτοιο
ενδεχόμενο.

Eθνική συνείδηση

Υπήρξε εφησυχασμός μετά τις προεδρικές. Αδικήσαμε και τους εαυτούς μας
και τον κόσμο μας. Βλέπουμε, όμως, τη μετάβαση πλέον να γίνεται και τα μηνύματα που έστειλαν οι ψηφοφόροι στις ευρωεκλογές, να έχουν ληφθεί πολύ
σοβαρά υπόψη λέει στην «Κ» ο Μιχάλης Σοφοκλέους
Κυπριακό, τουλάχιστον θα διαφυλάξουμε την αξιοπιστία μας. Βλέπω,
ακόμη, τάσεις έπαρσης και μικρομεγαλισμού που κυριάρχησαν –δυστυχώς– μετά τις προεδρικές εκλογές να υποχωρούν και να έχουμε
πλέον μια πιο σεμνή και προσγειωμένη εθνική προσπάθεια, σε όλα
τα επίπεδα.
–Πού επιδείξατε έπαρση και μικρομεγαλισμό;
–Σε πολλά ζητήματα, αλλά δεν

είναι η ώρα να αναφερθούμε σε
αυτά. Πιο ωφέλιμο είναι να αποδείξουμε ότι διορθωθήκαμε και εργαζόμαστε σκληρά για να πετύχουμε. Η δυσαρέσκεια και η απογοήτευση που πολλοί συναγερμικοί
εκφράσαμε τον τελευταίο καιρό
οδήγησε σε μια ανασύνταξη, μια
νέα αρχή. Και, γι’ αυτόν τον λόγο,
αισθάνομαι έντονα την ανάγκη να
απευθύνω ισχυρό κάλεσμα σε
όσους έχουν απομακρυνθεί από

Διαφορετικές προσεγγίσεις με τον πρόεδρο
–Για ποιο λόγο αποχωρήσατε από το
κυβερνητικό σχήμα;

–Κατ΄αρχάς να εκφράσω την εκτίμησή μου στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη θέση που μου είχε
εμπιστευθεί. Θέλω να πιστεύω ότι
η παρουσία μου εκεί ήταν επωφελής για τον τόπο και την παράταξη.
Έκανα ό,τι ήταν δυνατό για να αποκτήσει το Προεδρικό μηχανισμούς
συντονισμού ενός φιλόδοξου κυβερνητικού έργου, εκπροσώπησα
–επάξια πιστεύω– τον πρόεδρο στο
εσωτερικό και διεθνώς και διαδραμάτισα τον ρόλο που μου ανατέθηκε στην προεκλογική εκστρατεία,
ιδιαίτερα με την εκπόνηση του
προγράμματος διακυβέρνησης.
Δεν είναι όμως μυστικό ότι με τον
πρόεδρο είχαμε πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις σε κρίσιμα ζητήματα και από την ώρα που τις είχαμε δεν ήταν ούτε ορθό, ούτε χρήσιμο να συνεχιστεί η συνεργασία
μας. Απ’ εκεί και πέρα, πολλά από
τα θέματα στα οποία φορτικά επέμενα τότε, επανέρχονται σήμερα

ως κυβερνητικές προτεραιότητες.
Είναι αυτό ακριβώς που με κάνει
πιο αισιόδοξο.
–Έχει ήδη ανοίξει συζήτηση για το
ποιος θα είναι ο υποψήφιος για την
Προεδρία το 2023 εκ μέρους του ΔΗΣΥ. Βοηθά κάτι τέτοιο το κόμμα;

–Θέλω να προειδοποιήσω ότι εάν
δεν ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του κόσμου, εάν δεν προχωρήσουμε με τόλμη στις μεταρρυθμίσεις και τη δημιουργία νέας
προοπτικής στο Κυπριακό, εάν με
το έργο μας δεν πείσουμε ότι δικαιούμαστε μία τρίτη συνεχόμενη
θητεία, τότε όποιος κι αν είναι ο
υποψήφιος, το βέβαιο είναι ότι θα
χάσει.
–Έγιναν συζητήσεις στο παρασκήνιο
για τις προεδρικές του ’23;

–Θεωρώ ότι, άστοχα και άκαιρα,
έγιναν στο παρελθόν από κάποιους κινήσεις για να πλασαριστούν
ως φερέλπιδες υποψήφιοι που
στοίχισαν πολύ στην παράταξη.
Δεν θεωρώ όμως ότι γίνονται
πλέον.

Δεν είναι στρατιωτικές
συμμαχίες οι τριμερείς
και όποιοι άφησαν να εννοηθεί αυτό το πράγμα
στον κόσμο, τον παραπλάνησαν και λειτούργησαν και εις βάρος της
ουσίας των συνεργασιών.
ρεί να γίνει τους επόμενους μήνες.
Να μην ξεχνάμε πως η Τουρκία πέραν από τις προκλήσεις και τις επεκτατικές ενέργειες, έχει κάνει και
λάθη. Όπως, πιστεύω ότι είναι λάθος
της όλος ο χειρισμός με τη Λιβύη.
–Αυτό θα λειτουργήσει υπέρ μας;
–Αυτό αναβαθμίζει την ανάγκη
να λυθεί το Κυπριακό και να χαλιναγωγηθούν οι νέες ορέξεις της
Τουρκίας από τη διεθνή κοινότητα.
Δεν βλέπω πόσο εύκολα μπορεί η
Τουρκία να πάει με γεωτρύπανα
έξω από την Κρήτη, έξω από την
εκεί αμερικανική βάση. Ούτε πώς
μπορεί να διακινδυνεύσει μία αναμέτρηση με την Αίγυπτο έξω από
την Τρίπολη της Λιβύης.
–Παρόμοια πράγματα λέγαμε και
για το ότι η Τουρκία δεν θα τρυπούσε εντός της κυπριακής ΑΟΖ
–Δεν είναι το ίδιο η Συρία, με
την οποία συνορεύει, και η Κύπρος,
που δεν έχει τις στρατιωτικές ικανότητες να αντιπαραταχθεί, με τη
Λιβύη. Το λάθος της Τουρκίας είναι
ότι έφερε όλες τις χώρες της περιοχής μαζί, για να αντιμετωπίσουν
τις πειρατικές της ενέργειες. Τώρα
είναι η ώρα των τριμερών συνεργασιών και των μηχανισμών που
πετύχαμε να στήσουμε να αποδώσουν. Το είδαμε στο θέμα των υπογραφών για τη μελέτη του Eastmed,
θα το δούμε και αλλού. Στέλνεται
στην Τουρκία μήνυμα ότι είναι με
λανθασμένο τρόπο που προωθεί τις
διεκδικήσεις της.
–Είχαμε μιλήσει και για διασφάλιση της ΑΟΖ μέσω των Τριμερών, βεβαίως και κάτι τέτοιο δεν
επετεύχθη…
–Δεν είναι στρατιωτικές συμμαχίες οι Τριμερείς και όποιοι άφησαν

–Για μία μερίδα του ακροατηρίου
σας έχετε χάσει την έξωθεν καλή
μαρτυρία για τις συνεχείς μεταλλάξεις, ενώ ζήτημα τίθεται και
για το ότι έχετε κάνει «λάστιχο»
την κληριδική σχολή σκέψης…
–Η κληριδική σχολή σκέψης δεν
είναι λάστιχο. Είναι τοποθετημένη
ξεκάθαρα στη διακήρυξη αρχών
του ΔΗΣΥ. Προϋποθέτει την ανάγκη
μιας ρεαλιστικής προσέγγισης που
θα υπηρετεί αταλάντευτα την ανάγκη λύσης του Κυπριακού, με τρόπο
που δεν θα επιχειρεί την ισοπέδωση
των εθνικών χαρακτηριστικών των
Κυπρίων, είτε αυτοί είναι Ε/κ ή Τ/κ.
Η λύση του Κυπριακού μπορεί μόνο
να εδράζεται στον σεβασμό της μιας
κοινότητας προς την άλλη. Δεν
υπάρχει άλλος τρόπος και δεν μπορεί
να είναι τρόπος ο εθνικός απογαλακτισμός που κάποιοι ευαγγελίζονται. Αλλά ούτε και επιτρέπεται,
σε οποιοδήποτε θέλει να ονομάζεται
πατριώτης, η σκέψη του να απεμπολήσουμε έδαφος, είτε με τα δύο
κράτη, είτε με τη συνομοσπονδία,
για χάρη της δικής μας καλοζωίας.
Τα σύνορα με την Τουρκία εντός
Κύπρου θα είναι η οριστική καταδίκη
του κυπριακού ελληνισμού. Μια
γεύση αυτής της καταδίκης έχουμε
ήδη πάρει τον τελευταίο καιρό.
–Κατηγορείστε, βεβαίως, για τον
τρόπο που χρησιμοποιείτε την
εθνικοφροσύνη ότι αυτή είναι
αντίθετη με το φιλελεύθερο προφίλ που θέλετε να προσδώσετε
στο κόμμα.
–Από πού κι ως πού ο φιλελευθερισμός, μία ιδεολογία που αναδεικνύει την ατομική και ιδιωτική
πρωτοβουλία, θέλει ένα κόμμα ανοικτό στην κοινωνία, ανοικτό στην
οικονομία και ανοικτό στην αλλαγή,
είναι ενάντια στη διατήρηση της
εθνικής συνείδησης; Παρασυρόμαστε πολλές φορές και γινόμαστε
απολογητές αποτυχημένων αριστερών κοσμοθεωριών. Δεν είμαστε
διεθνιστές εμείς. Πιστεύουμε στον
απεριόριστο σεβασμό του ενός προς
τον άλλο και στα χαρακτηριστικά
του. Η εθνική συνείδηση και ο φιλελευθερισμός, κοινωνικός ή οικονομικός, συνυπάρχουν σε όλα τα
κεντροδεξιά κόμματα της Ευρώπης.
Έτσι εκφράζεται ο υγιής πατριωτισμός και η ανάγκη για πρόοδο των
πολιτών και των οργανωμένων κοινωνιών.
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Χωρίς κουλτούρα στα ανθρώπινα δικαιώματα
Η υπόθεση της 19χρονης Βρετανίδας είναι η αφορμή για να θιγεί το ζήτημα, σχετικά με την Αστυνομία και τη Δικαιοσύνη
Του ΓΙΑΝΝΟΥ ΛΥΤΡΑ

Η υπόθεση της 19χρονης καταδικασθείσας για δημόσια βλάβη Βρετανίδας αποτελεί την αφορμή για να
θιγεί το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικά όσον αφορά τους
λειτουργούς της δικαιοσύνης, δικηγόρους και δικαστές, αλλά και τα
μέλη της Αστυνομίας. Ο αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Δικαίου
και Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Αριστοτέλης
Κωνσταντινίδης, μιλώντας στην
«Κ», κάνει αναφορά σε κακώς κείμενα και σε εν εξελίξει διαδικασίες
για βελτίωση της κατάστασης.
Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντινίδη, δεν είναι βέβαιο κατά πόσον
όλοι οι εμπλεκόμενοι σε τέτοιου είδους υποθέσεις έχουν τύχει εκπαίδευσης στο Δίκαιο των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων ή ακολουθούν τη διαρκώς εξελισσόμενη σχετική νομολογία. Αυτό έχει επιπτώσεις, σημείωσε,
καθώς βλέπουν μια υπόθεση υπό
το μικροσκόπιο των ποινικών κανόνων, προσκολλώνται σε διαδικασίες χωρίς συνήθως να λαμβάνουν
υπόψη την πτυχή των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, κάτι το οποίο μπορεί
να οδηγήσει σε παραβιάσεις τους
και να εκθέσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Σχετικά με την υπόθεση
της 19χρονης, διευκρίνισε, αν
ισχύουν τα όσα η πλευρά της προβάλλει, οι αντιδράσεις εκ μέρους
της Βρετανίας θα είναι δικαιολογημένες.
Ένα άλλο ερώτημα το οποίο τίθεται, λέει ο κ. Κωνσταντινίδης,
αφορά το κατά πόσον η Κυπριακή
Δημοκρατία ενήργησε κατά τρόπο
που να προστατεύει την ιδιωτική
ζωή της νεαρής, αναφορικά με τη
βιντεοσκόπηση και τη διάδοση προ-








Η υπόθεση «Ορέστης»
ανέδειξε σε μεγάλο βαθμό τις προβληματικές
διαδικασίες στην εφαρμογή των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, με τις επτά
δολοφονίες αλλοδαπών
γυναικών και παιδιών
από τον Νίκο Μεταξά.
σωπικών της στιγμών. Το μεγάλο
ζήτημα, ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση αφορά τον βιασμό, του οποίου
κριτήριο θα πρέπει να είναι η συναίνεση, υπογράμμισε, εξηγώντας
ότι αν η ερωτική συνεύρεση ξεκίνησε
μεταξύ της κοπέλας και ενός εκ των
Ισραηλινών, αλλά εάν εξελίχθηκε
με τρόπο ο οποίος συνέβαλε στην
άρση της συναίνεσης εκ μέρους της,
σημαίνει ότι υπήρξε βιασμός, με
την προϋπόθεση, πάντοτε, να
ισχύουν τα όσα αναφέρονται. Ο βιασμός, πρόσθεσε, θεωρείται σοβαρή
μορφή βίας και διάκρισης κατά της
γυναίκας.
Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει
τους δικούς της κανόνες απόδειξης
των πιο πάνω. Τίθεται, όμως, ζήτημα
εάν οι κανόνες αυτοί λαμβάνουν
υπόψη τη διάσταση του φύλου, όπως
απαιτούν οι σύγχρονες προσεγγίσεις
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ή
εάν εφαρμόζονται με τρόπο που συνεπάγεται έμφυλη διάκριση. Δύο
σημαντικοί τρόποι απόδειξης είναι
η χρήση της τεχνολογίας και της
ιατροδικαστικής επιστήμης, σημείωσε ο κ. Κωνσταντινίδης, θέτοντας
παράλληλα το ερώτημα αν τα τεχνολογικά μέσα, όπως η εξέταση
των κινητών τηλεφώνων που κατέ-

Κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας (σύλληψη, ανάκριση, κράτηση, δίκη), τίθενται διάφορα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που διέπονται και
από ευρωπαϊκές οδηγίες και διεθνείς συμβάσεις.
γραφαν, εξαντλήθηκαν στην περίπτωση της Βρετανίδας.
Πρόβλημα υπάρχει και στο θέμα
διακρίβωσης της αξιοπιστίας ενός
θύματος βιασμού, δηλώνει ο κ. Κωνσταντινίδης, καθώς φαίνεται ότι παρατηρείται δυσπιστία προς τα θύματα, ενώ δεν πρέπει να αναμένεται
ότι κάθε φορά που ένα θύμα καλείται
να εξιστορήσει τα γεγονότα, θα το
κάνει με πανομοιότυπο τρόπο, εξαιτίας του σοκ που υπέστη. Αυτός
είναι και ο λόγος για τον οποίο πάντα
πρέπει να παρέχεται στήριξη στα
θύματα.
Από πέρυσι, στο πλαίσιο της διετούς φοίτησης των δόκιμων αστυνομικών, εντάχθηκε ένα εξάμηνο
εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κύ-

πρου, με ένα εκ των μαθημάτων να
είναι η Αστυνόμευση και Ανθρώπινα
Δικαιώματα. Με αυτό τον τρόπο, οι
νεοεισερχόμενοι αστυνομικοί μαθαίνουν κάποια βασικά πράγματα,
θεμελιώδεις αρχές και κανόνες και
τη βασική νομολογία. Προηγουμένως, τα μέλη της Αστυνομίας παρακολουθούσαν κάποια σεμινάρια
στην Αστυνομική Ακαδημία, κάτι
το οποίο δεν είναι αρκετό, σύμφωνα
με τον κ. Κωνσταντινίδη.
Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση
που εφαρμόζεται τώρα επήλθε κατόπιν αιτήματος της Αστυνομίας
Κύπρου, και παρόλο που μάλλον θα
αργήσει να δώσει απτά αποτελέσματα, έγινε η αρχή. Την ίδια ώρα,
οι αστυνομικοί πρέπει να κατανοή-

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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Η υπόθεση
«Ορέστης»
Η υπόθεση, η οποία ανέδειξε

σε μεγάλο βαθμό τις προβληματικές διαδικασίες στην
εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι αναμφίβολα
αυτή των επτά δολοφονιών αλλοδαπών γυναικών και παιδιών από τον Νίκο Μεταξά.
Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντινίδη, τίθεται θέμα σχετικά με
τον τρόπο χειρισμού, εκ μέρους των μελών της Αστυνομίας, καταγγελιών για εξαφανίσεις αλλοδαπών γυναικών.
Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που μια γυναίκα καταγγείλει βία εναντίον της, επισημαίνει, τονίζοντας ότι πρέπει να
υπάρχει επαγγελματισμός και
ευαισθησία στον τρόπο χειρισμού, καθώς εάν ο αστυνομικός διακατέχεται από σεξισμό
ή ρατσισμό και αποθαρρύνει
το θύμα, αυτόματα αισθάνεται
ακόμη περισσότερο ευάλωτο
και απροστάτευτο. Η Πολιτεία
πρέπει να λάβει πολύ σοβαρά
υπόψη τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αναφέρει,
καταλήγοντας, ο Άρης Κωνσταντινίδης. Τονίζει ότι χρειάζεται συστράτευση από όλα
τα αρμόδια υπουργεία και κρατικά όργανα, τα σχολεία, την
κοινωνία, τις ΜΚΟ και τα ΜΜΕ,
για πιο ριζικά αποτελέσματα,
καθώς τα προβλήματα δεν εμφανίζονται μεμονωμένα, αλλά
αφορούν στην έλλειψη κουλτούρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην κοινωνία μας.

19 Σ
20 ΕΩ
ΣΗ ΗΣ
Ω ΤΛ
ΥΠ ΑΝ
AΤ ΕΞ
AN ΓΩ
ΛΟ

To Σύνταγμα της Kυπριακής Δημοκρατίας

σουν ότι αυτοί έχουν την πρωταρχική υποχρέωση και αποστολή να
σέβονται και να προστατεύουν τα
ανθρώπινα δικαιώματα όλων χωρίς
διακρίσεις. Φαινόμενα, όπως ο «Ορέστης», η υπόθεση της Πετράνα, του
Στυλιανού και τώρα της 19χρονης
δείχνουν ότι δεν υπάρχει εδραιωμένη
στον κρατικό μηχανισμό και στην
κυπριακή κοινωνία γενικότερα η
κουλτούρα των δικαιωμάτων του
ανθρώπου, που συνεπάγεται συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τα διάφορα κρατικά όργανα, αναφέρει ο
κ. Κωνσταντινίδης.
Όσον αφορά τους λειτουργούς
της δικαιοσύνης, όπως είναι οι δικαστές, αλλά και οι δικηγόροι, οι
οποίοι ασχολούνται με το ποινικό
δίκαιο, δεν είναι βέβαιο κατά πόσον
έχουν εκπαιδευτεί ή μετεκπαιδευτεί
στο δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τον πρόεδρο
του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ωστόσο, κατά
τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας
(σύλληψη, ανάκριση, κράτηση, δίκη)
τίθενται διάφορα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που διέπονται
και από ευρωπαϊκές οδηγίες και διεθνείς συμβάσεις και εξειδικεύονται
σε αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων
που διαρκώς εξελίσσονται, με τη
συνεχή επιμόρφωση να καθίσταται
αναγκαία. Η Σχολή Δικαστών έχει
ξεκινήσει τη λειτουργία της, ωστόσο,
ο σχετικός νόμος θα ψηφιστεί εντός
του 2020 και η εκπαίδευση αναμένεται να περιλαμβάνει και το δίκαιο
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η
ανάγκη προκύπτει και από τις υποδείξεις διεθνών εποπτικών οργάνων
που επισημαίνουν ότι πρέπει να εκπαιδεύονται διαρκώς οι λειτουργοί
της Δικαιοσύνης σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διακρίσεων
κατά των γυναικών.
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Δύο σενάρια με Ιωνά
στη Νομική Υπηρεσία
Παρασκηνιακές διεργασίες σε εξέλιξη ενόψει της αφυπηρέτησης
του γενικού εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη μέχρι τον ερχόμενο Μάιο
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η αφυπηρέτηση του γενικού εισαγγελέα της Δημοκρατίας, κατά το
πρώτο εξάμηνο του 2020, είναι ένα
από τα καυτά ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας, πολύ νωρίτερα
από την ημερομηνία αποχώρησης
του Κώστα Κληρίδη, από τη Νομική
Υπηρεσία. Η επιλογή του νέου Γενικού Εισαγγελέα, ουσιαστικά θα
είναι το επιστέγασμα μιας δύσκολης
περιόδου, στο χώρο του δικαστικού
συστήματος, με κύριο χαρακτηριστικό, το στοιχείο της έντασης
τόσο εντός όσο και εκτός Νομικής
Υπηρεσίας. Τα όσα διημείφθησαν
στο χώρο της Δικαιοσύνης, τα τελευταία επτά χρόνια με πρωταγωνιστή, σε αρκετές περιπτώσεις,
τον επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας εκ των πραγμάτων εντείνουν
το δημόσιο ενδιαφέρον που ανέκαθεν υπήρχε για την επιλογή, βάσει Συντάγματος, του προέδρου
της Δημοκρατίας.
Μια επιλογή όχι συνηθισμένη,
αν ληφθούν υπόψη το τεταμένο
κλίμα στις σχέσεις του Κώστα Κληρίδη με τον Νίκο Αναστασιάδη,
κατά το πρώτο μισό της θητείας
του αλλά και η εμπλοκή του γενικού
εισαγγελέα στις δημόσιες αντεγκλήσεις, με την ανώτατη βαθμίδα
του συστήματος απονομής Δικαιοσύνης. Ένα τρίτο στοιχείο που υπό
προϋποθέσεις μπορεί να ανάψει
και πολιτικές φωτιές, έχει να κάνει
με το πρόσωπο που θα επιλεγεί για
να αναλάβει τη Νομική Υπηρεσία.
Τρεις μήνες πριν, εάν ο Κώστας
Κληρίδης κάνει χρήση της αφυπηρετικής του άδειας, το παρασκήνιο
βρίσκεται σε εξέλιξη με κοινό παρονομαστή των σεναρίων τον τέως
υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας
Τάξης Ιωνά Νικολάου. Τη θετική
προσέγγιση για διορισμό του Ιωνά








Με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν στο
παρασκήνιο, τα σενάρια
για τη διάδοχο κατάσταση στη Νομική Υπηρεσία
είναι δύο και δείχνουν
Ιωνά Νικολάου. Στο ένα
από αυτά φαίνεται να εκφράζονται ανησυχίες ή
προβληματισμοί από συναγερμικούς κύκλους.
Νικολάου, επιβεβαιώνουν και κυβερνητικές πηγές με τις οποίες μίλησε η «Κ» και θέλησαν να τηρήσουν την ανωνυμία τους. Επιλογή
που εάν και εφόσον προκριθεί, ενδεχομένως να προκαλέσει παράπλευρες παρενέργειες που θα αγγίζουν το κυβερνών κόμμα και τις
επικείμενες βουλευτικές εκλογές.

Αναστασιάδης απέκλεισε την επιλογή Δικαστικού τερματίζοντας
έτσι σενάρια που κυοφορούσαν
προς το τέλος του 2019, για ανώτερο
Δικαστή του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας. Στο πνεύμα αυτό,
ο Νίκος Αναστασιάδης εμφανίζεται
να προκρίνει την εξεύρεση ενός
προσώπου, το οποίο να μπορεί να
συγκεράσει την απαραίτητη για
τη θέση, νομική κατάρτιση με την
πολιτική εμπειρία και συμπεριφορά,
προκειμένου να είναι σε θέση να
διαχειριστεί δύσκολες καταστάσεις.

Τα αγκάθια
Το θετικό πρόσημο που φέρεται
να έχει ο Ιωνάς Νικολάου στο Προεδρικό, φαίνεται να βρίσκει εμπόδια
στις ανησυχίες που εκφράζονται
από κύκλους του κυβερνώντος κόμματος. Παρά τις καλές προσβάσεις
που έχει ο πρώην Υπουργός στον
συναγερμικό κομματικό μηχανισμό,
αυτό που φαίνεται να προκαλεί
προβληματισμούς είναι η ενδεχόμενη έκρηξη αντιδράσεων από το

Τα κριτήρια
Με δεδομένο ότι τον τελευταίο
λόγο θα τον έχει ο Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος, πέρα από προθέσεις που λέγεται ότι έχει αφήσει
να αιωρούνται, δεν έχει ανοίξει
ακόμα τα χαρτιά του, θεωρείται
βέβαιο πως η επιλογή του θα καλύπτει κάποια βασικά κριτήρια τα
οποία συνηγορούν προς την πλευρά
του Ιωνά Νικολάου. Λαμβάνοντας
υπόψη τα όσα διαδραματίσθηκαν
κατά την επταετία του Κώστα Κληρίδη, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας
θεωρείται απίθανο να κινηθεί προς
την πλευρά του δικαστικού συστήματος για εντοπισμό του επόμενου
γενικού εισαγγελέα. Πηγές με γνώση του παρασκηνίου, προερχόμενο
από το χώρο του δικαστικού συστήματος, θεωρούν πως ο Νίκος

Μερικούς μήνες πριν από την αφυπηρέτηση του γενικού εισαγγελέα στο παρασκήνιο φουντώνουν τα σενάρια διαδο-

χής με τον Ιωνά Νικολάου να εμφανίζεται ως η ισχυρή επιλογή του προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη.
χώρο της αντιπολίτευσης, την ώρα
που το κόμμα θα ετοιμάζεται να
δώσει τη μάχη των βουλευτικών
εκλογών.
Η επιχειρηματολογία που αναπτύσσεται σε σχετικούς κύκλους,
υποστηρίζει πως ο ΔΗΣΥ θα βρεθεί
σε δύσκολη θέση να αντικρούσει
μια έντονη επίθεση από το ΑΚΕΛ,
ο γενικός γραμματέας του οποίου

έχει προεξοφλήσει ποια θα είναι
η στάση του κόμματος, στο ενδεχόμενο Ιωνά Νικολάου για τη θέση
του Γενικού Εισαγγελέα. Ωστόσο,
σύμφωνα με το κομματικό παρασκήνιο, ακόμα και αυτοί που εκφράζουν ανησυχίες ή προβληματισμούς, προκρίνουν ένα ενδιάμεσο
σενάριο, σύμφωνα με την πληροφόρηση της «Κ», προκειμένου να

Ράβουν κουστούμι του εισαγγελέα για 2023
Υπό κανονικές συνθήκες η απο-

Ο Κώστας Κληρίδης παρουσιάζε-

ται να μην αποχωρεί οριστικά από
τα του δημόσιου βίου.

χώρηση του Κώστα Κληρίδη είναι
για τον ερχόμενο Μάρτιο, λαμβάνοντας υπόψη την αφυπηρετική
άδεια που έχει να λαμβάνει.
Ωστόσο, παραμένει θολό εάν ο
γενικός εισαγγελέας κάνει χρήση
των όσων δικαιούνται, κάτι που
αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο
παραμονής του, μέχρι τον ερχόμενο Μάιο. Όποια και αν είναι η επιλογή του γενικού εισαγγελέα, ο
Κώστας Κληρίδης παρουσιάζεται
να μην αποχωρεί οριστικά από τα
του δημόσιου βίου. Όπως αφήνεται να αιωρείται σε στενό κοινωνικό του κύκλο, ο Κώστας Κληρίδης

παρουσιάζεται να μην αφήνει
ασυγκίνητο το ΑΚΕΛ για τις προεδρικές εκλογές του 2023. Αυτό
το οποίο λέγεται, για την ώρα σε
κλειστό περιβάλλον, είναι πως ο
Κώστας Κληρίδης αποτελεί μια εν
δυνάμει επιλογή για το κόμμα της
αριστεράς, το οποίο όπως όλα δείχνουν κάνει σκέψεις για υποψήφιο χωρίς σκληρό κομματικό προφίλ. Επιλογή που όπως πιστεύεται
μπορεί να υποστηριχθεί από τη
θητεία του Κώστα Κληρίδη, ο
οποίος σημειωτέον δεν ήλθε σε
σύγκρουση με το κόμμα της αριστεράς κατά την θητεία του ως γενικού εισαγγελέα.

ξεπεραστεί ο σκόπελος των βουλευτικών.

«Μεταβατική» επιλογή
Εάν και εφόσον οι απόψεις που
εκφράζονται την παρούσα περίοδο,
σε στενό κομματικό κύκλο θεωρηθούν εύλογες, σε φάση εκκόλαψης
βρίσκεται μια ενδιάμεση επιλογή η
οποία πιστεύεται ότι μπορεί να συγκεράσει, τις φερόμενες προεδρικές
επιλογές με τα όσα ενδεχομένως να
τεθούν από το Συναγερμό. Μια λύση
ικανοποιητική φαίνεται να είναι ο
διορισμός νέου Γενικού Εισαγγελέα
με όριο αφυπηρέτησης, πριν την
εκπνοή της θητείας του Προέδρου.
Με τον τρόπο αυτό υποστηρίζεται
πως ο Συναγερμός θα αποφύγει την
έκρηξη σκανδαλολογίας, για τα όσα
καταμαρτυρούσε το ΑΚΕΛ στον τέως
Υπουργό, ενώ ο Πρόεδρος θα έχει
την επιλογή να διορίσει τον Ιωνά
Νικολάου στη θέση του Γενικού Εισαγγελέα. Παρά ταύτα όπως τονίζεται εμφαντικά από όλους τους «ενδιαφερόμενους», η τελική επιλογή
είναι του Προέδρου της Δημοκρατίας
χωρίς να παραγνωρίζεται ο αστάθμητος παράγοντας όταν θα έλθει η
ώρα λήψης της απόφασης από το
Νίκο Αναστασιάδη.

Ιανουάριο θέλει να μεταφέρει τα Τετράμηνα το Υπουργείο
Με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων και συνεντεύξεις θα γίνει η αξιολόγηση των εξετάσεων από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Του ΓΙΑΝΝΟΥ ΛΥΤΡΑ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η αξιολόγηση
εκ μέρους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της πορείας εφαρμογής
της πρώτης φάσης της αξιολόγησης
του μαθητή ανά τετράμηνο, σύμφωνα με δηλώσεις αρμοδίων πηγών
στην «Κ». Όπως φαίνεται, σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει η πρόταση για μεταφορά των εξετάσεων
Τετραμήνων τον Ιανουάριο και η
κατάργηση των 20λεπτων διαγωνισμάτων. Συγκεκριμένα, εκ μέρους
του Υπουργείου Παιδείας ο κ. Σπύρος Αντωνέλλος, Α΄ λειτουργός Εκπαίδευσης και προϊστάμενος της
αξιολόγησης ανά τετράμηνο, ετοίμασε πολυσέλιδη έκθεση με εισηγήσεις, η οποία περιλαμβάνει επισημάνσεις σχετικά με το πώς εξελίχθηκε η πρώτη φάση της διαδικασίας.
Η έκθεση καταπιάνεται με σημαντικές πτυχές των εξετάσεων
ανά τετράμηνο, που αφορούν στον
τρόπο με τον οποίο αποστέλλονταν
τα θέματα ηλεκτρονικά στα σχολεία, με ασφάλεια και με τους κωδικούς τους να παραδίδονται στους
διευθυντές των σχολείων, διαδικασία την οποία χαρακτήρισε «έργο
τιτάνιο» εκ μέρους του Υπουργείου
Παιδείας. Ο κ. Αντωνέλλος σημείωσε ότι πλέον απομένει να δούμε
τις βαθμολογίες των μαθητών, οι
οποίες θα παραδοθούν μετά το πέρας των διακοπών των Χριστουγέννων, για να διαπιστωθεί το πώς
ανταποκρίθηκαν στα θέματα. Στις
επισημάνσεις του ο κ. Αντωνέλλος
περιέλαβε και το θέμα του ασφυκτικού χρονικού πλαισίου, στο
οποίο έπρεπε να πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις –πριν από τις








Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα δημιουργήσει,
με τυχαία επιλογή και
δειγματοληπτικά, ομάδες
εστίασης, με μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς,
για συζήτηση και εξαγωγή συμπερασμάτων.
γιορτές των Χριστουγέννων– κάτι
που, όπως είπε, ζητούσαν τόσο οι
μαθητές όσο και οι γονείς από τον
πρώην υπουργό Παιδείας. Ο κ. Αντωνέλλος είπε ότι το θέμα αυτό θα
βελτιωθεί με τη μεταφορά των εξετάσεων τον Ιανουάριο, αλλαγή την
οποία αναφέρει και στην έκθεσή
του, θεωρώντας ότι αυτή η μεταφορά θα αμβλύνει τυχόν προβλήματα. Τόνισε δε στην «Κ» ότι δεν
υπήρξαν ιδιαίτερες αντιδράσεις
κατά το διάστημα διεξαγωγής των
εξετάσεων και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο υπουργός Παιδείας θα
μελετήσει σοβαρά την έκθεσή του,
καθώς και τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης από το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο, προκειμένου, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, να βρεθούν οι λύσεις
για τη βελτίωση του συστήματος
αξιολόγησης, ώστε να κυλήσουν
όλα ομαλότερα, καθώς με τη νέα
σχολική χρονιά θα παρακάθονται
και οι μαθητές της Β΄ Λυκείου στις
εξετάσεις.
Από την πλευρά της ΠΣΕΜ, όπως
είχε αναφέρει και παλαιότερα ο
πρόεδρός της Γιάννης Λαπήθιος
στην «Κ», θα μελετηθούν δυναμικές

Την ελάφρυνση των μαθητών και των εκπαιδευτικών από τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα επιθυμεί το Υπ. Παιδείας.

αντιδράσεις. Ο πρόεδρος της ΠΣΕΜ
σημείωσε ότι κατά την πρόσφατη
συνάντηση που είχαν με τον υπουργό Παιδείας, τέθηκε ξανά η πάγια
θέση των μαθητών για την κατάργηση των εξετάσεων ανά τετράμηνο, με τροποποίηση της νομοθεσίας, λαμβάνοντας από το Υπουργείο αρνητική απάντηση. Σημειώνεται ότι τόσο η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης όσο και οι εκπαιδευτικές
οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ
εισηγούνται όπως οι εξετάσεις των
τετραμήνων πραγματοποιούνται
τον Ιανουάριο, αντί τον Δεκέμβριο,

ώστε να μην υπάρχει πίεση και άγχος στους μαθητές αλλά και στους
ίδιους. Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις
προσδοκούν σε βελτίωση του νέου
συστήματος αξιολόγησης, μέσω
του διαλόγου.

Τα ερωτηματολόγια
Με συνεντεύξεις ομάδων εστίασης και τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων εκ μέρους των μαθητών,
των εκπαιδευτικών και των γονέων
θα γίνει η αξιολόγηση όπως εξήγησε στην «Κ» πηγή από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Με το τέλος
της αξιολόγησης της πρώτης φάσης

των εξετάσεων τετραμήνων, που
υπολογίζεται περί τα τέλη Ιανουαρίου, αναμένεται ότι θα προκύψουν
αρκετές εισηγήσεις οι οποίες θα
κατατεθούν στο Υπουργείο Παιδείας για τη βελτίωσή τους. Σε σχέση με τις εισηγήσεις από τα εμπλεκόμενα μέρη, θα ληφθούν σοβαρά υπόψη οι διάφορες φωνές
που ζητούν επιτακτικά τη μεταφορά
των εξετάσεων τον μήνα Ιανουάριο,
όπως αναφέρεται και στην έκθεση
του κ. Αντωνέλλου, καθώς και η
κατάργηση των 20λεπτων διαγωνισμάτων.
Συγκεκριμένα εκπαιδευτικοί και

γονείς θα κληθούν να απαντήσουν
σε ερωτηματολόγια, τα οποία θα
ετοιμαστούν και θα περιλαμβάνουν
ερωτήσεις που αφορούν το πώς
βίωσαν τη διαδικασία και ποιες
είναι οι εισηγήσεις της κάθε πλευράς για τη βελτίωση της όλης διαδικασίας. Οι βαθμολογίες, οι οποίες
θα παραδοθούν μετά τις γιορτές,
θα αποτελέσουν τεκμήριο στην
αξιολόγηση, ενώ θα πραγματοποιηθούν και συνεντεύξεις με ομάδες
εστίασης (focus group), που θα
αποτελούνται από μαθητές, γονείς
και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα
επιλέγονται τυχαία και δειγματοληπτικά από διάφορα σχολεία. Θα
γίνεται μια συζήτηση με την κάθε
ομάδα, για εμβάθυνση στο αντικείμενο, πέρα από τις απαντήσεις
που θα δοθούν μέσω ερωτηματολογίων και των στατιστικών στοιχείων τα οποία θα συλλεγούν στο
τέλος. Η διαδικασία θα γίνεται ανώνυμα, σύμφωνα με τη διαβεβαίωση
που έλαβε η «Κ». Τέλη Ιανουαρίου
αναμένεται ότι θα είναι έτοιμη η
ενδιάμεση έκθεση από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, με επίσημα
στοιχεία και την εικόνα όπως αυτή
διαμορφώθηκε από την πρώτη φάση των εξετάσεων ανά τετράμηνο.
Στην αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη, σύμφωνα με το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο, και οι συνθήκες υπό
τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι
εξετάσεις, καθώς και τα οφέλη και
το κατά πόσο αυτά ικανοποιούνται,
όπως και οι προσδοκίες των εμπλεκομένων. Επιπρόσθετα, θα αξιολογηθεί και ο τρόπος με τον οποίο
μπορεί να αξιοποιηθούν οι εξετάσεις ανά τετράμηνο για σκοπούς
βελτίωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Με Ψινάκη στο τιμόνι ο Λόφος θα πετάει το 2020
Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ο κολλητός του προέδρου

«Happy New Year 2020 σε όλους μας φιλαράκια μου αγαπημένα!!! Εμένα μου μπήκε
υπέροχα, με καλούς φίλους που εκτιμώ, σέβομαι και αγαπώ @elsaanastasiades και την
Α.Ε Πρόεδρο Κυπριακής Δημοκρατίας κκ Νίκο Αναστασιάδη...!!!» Τάδε έφη Ηλίας Ψινάκης. Και για όσους είναι δύσπιστοι με τα αισθήματα συμπάθειας του μετρ της ελληνικής Showbiz ας ρίξει μια ματιά στα κοινωνικά δίκτυα. Κάθε τρεις και λίγο τα λέει τετ α
τετ με τον Νίκο Αναστασιάδη, στάζοντας μέλη για το έργο του προέδρου της Δημοκρατίας. Με τέτοιο φίλο κ. Πρόεδρε, ψάχνεις
ακόμα επικοινωνιακή ομάδα που θα σε προστατεύσει από τις κακοτοπιές της εξουσίας;

ΘΑΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ

Σημάδεψε ανεξίτηλα τις γενιές της
μεταπολιτευτικής Ελλάδας με την ψυχή του, την ευαισθησία και το πάθος
του. Η φυγή του δεν είναι απώλεια. Ο
πλούτος του, ως ανθρώπου και ως καλλιτέχνη, θα μείνει παρακαταθήκη πολιτισμού να θυμίζει σε όλους ότι ήταν
ο βασικός υπεύθυνος για τα καλύτερά
μας χρόνια.

••••
Μέλι γάλα

Πάντως, στη τελετή υπογραφή της διακρατικής του EastMed, o Νίκος Αναστασιάδης
πήγε φρέσκος-φρέσκος μετά το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν. Και για να σκάσουν από
την κακία τους, όσοι σπέρνουν διχόνοιες για
τη σχέση του, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
άρχισαν από τα σκαλιά του Μεγάρου Μαξίμου τις θερμές χειραψίες, τα χαμόγελα και
τα αστειάκια για τον καιρό. Έως εκεί όμως,
γιατί μετά στην κοινή φωτογραφία με τον
Βενιαμίν, οι παλιές συμπάθειες δεν κρύβονται. Αυτά βλέπει ο Κυριάκος και βγάζει καπνούς με ένα χαμόγελο έως τα αφτιά. Απορία, του Αλέξη του τηλεφώνησε για το νέο
έτος;

••••
Αχ! Μουσταφά

Ο Μουσταφά Ακιντζί έχει αποδείξει σε αρκετές περιπτώσεις πως δεν διστάζει να συγκρουστεί με την Άγκυρα, μέχρι ενός σημείου, όμως. Οι αναφορές του, μετά την υπογραφή της Διακρατικής συμφωνίας και το
κατά πόσο αυτή επηρεάζει το Κυπριακό,
ήταν ακατανόητες. Ο κ. Ακιντζί δεν χρειαζόταν να γίνει βασιλικότερος του βασιλέως,
επειδή η Άγκυρα κρατά και το μαχαίρι και το
καρπούζι. Ας έβαζε μπροστά το λεγόμενο
ΥΠΕΞ που ξέρει τον δρόμο και δεν πρόκειται
να το παρεξηγήσει κανένας.

••••
Τέλος διακοπές

Μέχρι και την περασμένη Πέμπτη, τα περισσότερα μέλη της κυβέρνησης ήταν εξαφανισμένα. Κάποιοι μάλιστα είχαν φροντίσει να
γίνουν αόρατοι, κλείνοντας ακόμα και τα κινητά τους τηλέφωνα. Η φετινή άδεια που
πήραν ήταν βασιλική με τον πρόεδρο της

Στην Κύπρο τον έψαχναν, στη Μεγάλη Βρετάνια τον βρήκε ο Νίκος Αναστασιάδης και μάλιστα σημαδιακά την ώρα που άλλαζε ο χρόνος. Με τέτοια πόζα μπορεί να είναι fake news ότι ο Ηλίας Ψινάκης θα ξελασπώσει επικοινωνιακά το κυβερνητικό έργο;

Δημοκρατίας αρχικά να έχει μετακομίσει
στο Τρόοδος και στη συνέχεια στην Αθήνα
για πρωτοχρονιά και διακρατική του αγωγού
Φ.Α. Ονόματα δεν θα πω αλλά κάποιοι
υπουργοί δεν άλλαξαν την καθημερινότητά
τους, μέσα στις γιορτές. Πάντως, την ερχόμενη Πέμπτη το βράδυ, με όσους υπουργούς συνομίλησα όλοι τους ετοιμαζόντουσαν για επιστροφή στα γραφεία πρωί – πρωί
Παρασκευής και με τη δροσούλα.

••••
This is Αγία Νάπα

απέτρεψε τα απεργιακά μέτρα που είχαν
εξαγγελθεί. Και η ταλαιπωρία των Λαρνακέων αποτράπηκε και οι εργαζόμενοι θα πληρωθούν την ερχόμενη Τρίτη. Ο υπουργός ως
γνήσιος τέκνο της Αγίας Νάπας, απέδειξε
πως τέτοιου είδους ζητήματα δεν θέλουν κόπο, θέλουν τρόπο. Και φάνηκε πως έχει τον
τρόπο του να προλαβαίνει τα χειρότερα. Να
δείτε έτσι που το πάει θα καταφέρει να φέρει
βόλτα και όσους αντιδρούν, με την επένδυση
στο λιμάνι της Λάρνακας.

••••

Η πρώτη πυροσβεστική παρέμβαση του
υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Γιάννη Καρούσου στη διαφορά εταιρείας
και εργαζομένων, στα λεωφορεία Λάρνακας

θίσει στην υπουργική καρέκλα και όπως
έμαθα τηλεοπτικό δίκτυο της Ινδίας, ήλθε
στη Λευκωσία για την πρώτη του συνέντευξη, σε ξένο τηλεοπτικό κανάλι. Πάντως, ο Ινδός συνάδελφος αποδείχθηκε πως ήταν καλά διαβασμένος για τα καυτά θέματα του
ΥΠΕΣ, δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
το θέμα με τα Χρυσά Διαβατήρια. Ο Νίκος
Νουρής όχι μόνο δεν στριμώχτηκε, αλλά κάλεσε Ινδούς να έλθουν στην Κύπρο να επενδύσουν λαμβάνοντας το περιζήτητο κυπριακό διαβατήριο.

••••

Μέχρι τις Ινδίες

Η χάρη του υπουργού Εσωτερικών Νίκου
Νουρή, έφθασε μέχρι τα μακρινάς Ινδίας
που λέει και ο ποιητής. Δεν πρόλαβε να κα-

Ανακωχή τέλος

γω των εορτών. Το σοβαρό πρόβλημα που
αντιμετωπίζουν με τις δημόσιες διαφωνίες
στελεχών και τοπικών παραγόντων του κόμματος αναμένεται να φουντώσει μετά το πέρας της εορταστικής περιόδου οπότε και τυπικά θα λήξει η ανακωχή. Τα κεντρικά του
κόμματος στη Λευκωσία δέχονται αφόρητες
πιέσεις από κάθε μεριά της Κύπρου για τις
προτάσεις συνενώσεων που παρουσίασε το
ΥΠΕΣ. Μέχρι να περάσει το νομοθετικό
πλαίσιο από τη Βουλή, η ΔΗΚΟϊκή ηγεσία θα
βρεθεί ανάμεσα σε συμπληγάδες πέτρες,
προκειμένου να συνετίσει τους ΔΗΚΟϊκούς
αντάρτες.

••••
Θυμήθηκε τα νιάτα του

Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού
Αβέρωφ Νεοφύτου δεν ξέχασε όπως φαίνεται την περίοδο που ήταν υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, στην κυβέρνηση
Γλαύκου Κληρίδη. Με μια φωτογραφία του
στα κοινωνικά δίκτυα δεν έκρυψε την αγάπη
του, για το ποδήλατο. Περίπου 20 χρόνια
πριν είχε δεχθεί έντονες επικρίσεις, όταν
επέλεγε ευφάνταστες καμπάνιες για να
προωθήσει το έργο του ως υπουργού. Μια
από αυτές ήταν και τα εγκαίνια ποδηλατοδρόμου στην Αγλαντζιά, δίνοντας ο ίδιος το
καλό παράδειγμα.

Ανακωχή για το θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης κήρυξαν στο Δημοκρατικό Κόμμα λό-

Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Γράμμα από το Λονδίνο
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Καλή χρονιά. Ας είναι αυτές οι πρώ-

τια των πλασμάτων που ζουν εκεί
μέσα να είναι πανομοιότυπα. Σκέπτομαι ότι, τελικά, το Ισλάμ –με λίγη
βοήθεια από τον καταναλωτισμό
της Δύσης, είναι αλήθεια– έχει καταφέρει να καταργήσει τελείως τη
γυναικεία μορφή. Φρικτό να είσαι
γυναίκα υπό αυτές τις συνθήκες.
Ευτυχώς, υπάρχει τουλάχιστον το
Harvey Nichols για παρηγοριά...

τες λέξεις της στήλης για το 2020.
Οχι σε όλους ανεξαιρέτως, όμως!
Διότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τη
«δημοκρατικότητα» των ευχών: δεν
είναι δυνατό να απευθύνονται σε
όλους εξίσου. Δεν είναι λογικό, θέλω να πω, οι ευχές να εκτείνονται,
π.χ., στον Κιμ Γιονγκ Ουν ή στη Χεζμπολά. Γι’ αυτό η γενναιοδωρία του
στερεότυπου «καλή χρονιά σε
όλους» μού φαινόταν πάντα μια συναισθηματική κουταμάρα, όπως το
«καλή επιτυχία σε όλους», που ακούγεται συχνά από τους υπουργούς
Παιδείας, όταν φτάνει η ώρα των εισαγωγικών εξετάσεων. Η πανανθρώπινη ευτυχία, που υπονοεί η συγκεκριμένη ευχή, ισοδυναμεί με την άρνηση της φυσικής κατάστασης του
ανθρώπινου είδους. Καλή χρονιά,
λοιπόν, στους καλούς· για τους άλλους, ας είναι κακή, ψυχρή και ανάποδη. Οχι δηλαδή ότι έχει και πολλή
σημασία εντέλει, διότι οι ευχές είναι
σαν τις πορδές: δεν βάφουν αυγά.

Η δική μου παρηγοριά είναι η Royal

Academy, που γιορτάζει την ανθρώπινη μορφή με την έκθεση των αυτοπροσωπογραφιών του Λούσιαν
Φρόιντ. Αυτό που κάνει τόσο ξεχωριστή την τέχνη του Φρόιντ είναι ότι
γυμνώνει, μεταφορικά και κυριολεκτικά, την ανθρώπινη μορφή από
την αφήγηση που κατά κανόνα συνοδεύει τις προσωπογραφίες. Τον
ενδιαφέρει μάλλον «η αίσθηση της
ατομικότητας, η ένταση της ματιάς
και η συγκέντρωση στο συγκεκριμένο», με τα δικά του λόγια. Στοιχεία
που κυριαρχούν στο αριστούργημά
του, το ολόσωμο γυμνό «Painter
working, refllection» του 1993, το
κεντρικό έργο της έκθεσης.

Εδώ στο Λονδίνο, η ατμόσφαιρα εί-

ναι αισθητά διαφορετική εν σχέσει
με την κατάσταση προ των εκλογών
που ανέδειξαν νικητές τους Συντηρητικούς. Βέβαια, το «σμαραγδένιο
νησί» του Σαίξπηρ, όσο και αν αυτό
δυσαρεστεί τους φανατικούς του
Brexit, γεωγραφικά τουλάχιστον
παραμένει στην Ευρώπη και δεν
προβλέπεται αλλαγή επ’ αυτού –
άλλωστε η περιοχή δεν είναι σεισμογενής. Δεν υπάρχει τρόπος να
πλεύσει προς την άλλη ακτή του Ατλαντικού. Ωστόσο, η εκλογική νίκη
των Συντηρητικών και του Brexit
έχει κλείσει πια το θέμα πολιτικά
και ούτε οι δυσκολίες των διαπραγματεύσεων που έπονται, για την εμπορική συμφωνία με την Ε.Ε., πρόκειται να το ανοίξουν.

Μπροστά σε αυτό κυρίως συγκενΛούσιαν Φρόιντ, «Painter working, refllection», αυτοπροσωπογραφία του 1993 (λεπτομέρεια).
Η ανακούφιση είναι έκδηλη και

στον Τύπο και στους ανθρώπους
που συναντάς και ανοίγεις κουβέντα μαζί τους. Είτε ήσαν υπέρ είτε
κατά της παραμονής στην Eνωση,
όλοι συμφωνούν ότι η αβεβαιότητα
των περασμένων τριών ετών ήταν
ένα εθνικό ρεζιλίκι που λίγο έλειψε
να διαλύσει το πολιτικό σύστημα και
χαίρονται που τελείωσε. Οι «remainers» έχουν εξαφανισθεί σαν να
μην υπήρξαν ποτέ και η εντολή
υπέρ του Brexit δεν μπορεί να

αγνοηθεί από κανέναν. Ακόμη και η
επίδοξη διάδοχος του Κόρμπιν
στους Εργατικούς, η Ρεμπέκα
Λονγκ-Μπέιλι (εκλεκτή της ακροαριστερής ηγεσίας του κόμματος)
έχει ως σύνθημα τη φράση «προοδευτικός πατριωτισμός», όπου πατριωτισμός είναι μια μετωνυμία για
το Brexit. Εν ολίγοις, όσοι υποστήριζαν από την αρχή του δράματος ότι
το κεντρικό ζήτημα της πολιτικής
ζωής στη Βρετανία δεν είναι πια η
οικονομική πολιτική, αλλά η εθνική

ταυτότητα, έχουν δικαιωθεί πανηγυρικά. Το δείχνει εξάλλου και η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης
Τζόνσον, ιδίως η διοχέτευση δημόσιων επενδύσεων στον παραμελημένο Βορρά της Αγγλίας.
Μία όψη του προβλήματος της ταυ-

τότητας είναι το πλήθος των μαύρων γραμματοκιβωτίων που βλέπεις να κυκλοφορούν στον δρόμο.
Είναι οι μουσουλμάνες που καλύπτονται με την μπούργκα, αφήνον-

τας μόνο μια σχισμή στο πρόσωπο
για τα μάτια. Βλέπεις, π.χ., μια λιμουζίνα να σταματά σε έναν εμπορικό δρόμο και να αποβιβάζει ένα
κοπάδι γραμματοκιβώτια, που κατευθύνεται αμέσως σε ένα από τα
πολυτελή καταστήματα. Αν εξαιρέσεις το ύψος ή το πλάτος, όλα τους
είναι ίδια, ακόμη και στη σχισμή μέσα από την οποία ρίχνεις το γράμμα.
Διότι οι αισθητικές παρεμβάσεις (τα
μόνιμα ζωγραφιστά φρύδια, το έντονο μακιγιάζ κ.λπ.) κάνουν τα μά-

τρώνεται το πλήθος των επισκεπτών, που ως επί το πλείστον, όταν
πήγα εγώ, ήταν ηλικιωμένες γυναίκες, 75 και άνω. Τις παρατηρώ καθώς εξετάζουν τη γυμνή μορφή του
καλλιτέχνη και αναρωτιέμαι, ποιος
ξέρει, ίσως πολλές από αυτές να
υπήρξαν ερωμένες του. Αλλωστε, ο
Φρόιντ ήταν περιβόητος για τη ροπή
του στην ακολασία. Υπολογίζεται ότι
έσπειρε τουλάχιστον 17 παιδιά, αν
και κανένας δεν είναι βέβαιος για
τον αριθμό. Ούτε ο ίδιος...
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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ΒΟΛΕΣ / Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

Το μονόσπιτο
ως πατρίδα

Χωριά SOS
και στην Κύπρο

εν εγκαταλείπει τη γη της η Ρηνιώ Κατσοτούρχη,
η μοναδική κάτοικος της Κινάρου, ακόμη και
στις πιο παρατεταμένες κακοκαιρίες, χωρίς ρεύμα,
τηλέφωνο, προμήθειες. Φρικιά στη σκέψη ότι η νησίδα
των 4,5 τ.χλμ. μεταξύ Λέρου και Αμοργού θα μπορούσε
να μεταβληθεί σε ακατοίκητο βράχο χωρίς καμία δραστηριότητα· ναι μεν με αιγιαλίτιδα ζώνη, αλλά χωρίς
δικαίωμα στην υφαλοκρηπίδα και στην αποκλειστική
οικονομική ζώνη, σε terra nullius, γη με αδιευκρίνιστο
καθεστώς, γκρίζo... Αυτός είναι ο εφιάλτης της – τον
επαναφέρουν αρκετές φορές την ημέρα τα τουρκικά
αεροσκάφη που σχίζουν επιθετικά τον ουρανό πάνω
της: τι θα απογίνει ο τόπος της όταν εκείνη φύγει από
τη ζωή. Ετσι ερήμωσε η Πλάτη, μεταξύ Καλύμνου και
Ψερίμου, όταν αρρώστησε και πέθανε τον Σεπτέμβριο,
στα 70 του, ο επονομαζόμενος «Πλατάρχης», ο Μιχάλης
Λαμπρόπουλος, που είχε εγκατασταθεί εκεί προς 20ετίας
για να στεριώσει σπιτικό στο νησί.
Τα γειτονικά Λέβιθα –6 μίλια ανατολικά της Κινάρου– κρατούν γερά. Από το 1820 η οικογένεια Καμπόσου
δεν έχει εγκαταλείψει ποτέ τη νησίδα των 9 τ.χλμ.
Τέσσερα άτομα τον χειμώνα (ο 78χρονος Δημήτρης
Καμπόσος, η γυναίκα του Ειρήνη, οι γιοι τους Μανώλης
και Αναστάσης), δέκα με δώδεκα το καλοκαίρι, όταν
καταφθάνουν από την Πάτμο οι σύζυγοι και τα παιδιά
των δύο γιων και οι οικογένειες των άλλων δύο παιδιών
τους. Ασχολούνται με την κτηνοτροφία –ποιμαίνουν
650 αιγοπρόβατα και παράγουν τυρί και μυζήθρα–, τη
γεωργία, την αλιεία, το καλοκαίρι υποδέχονται στο ταβερνάκι τους επιβάτες ιστιοφόρων. Η πολυπόθητη οικονομική ζωή, ώστε να οριοθετηθεί γύρω από βραχονησίδες υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, αποκτάται και μόνο
με την ποιμνιοβοσκή, όπως παλιότερα στα Ιμια και
στην Καλόλιμνο – στην τελευταία διαβιούν πλέον μόνο
οι στρατιώτες που επανδρώνουν το τοπικό φυλάκιο. Η
παρουσία κοπαδιών στα Ιμια υποδήλωνε οικονομική
δραστηριότητα, το πηγαινέλα του αιγοβοσκού προσυπέγραφε την ελληνικότητά τους.
Βραχονησίδες, λέξη για εμάς με βαρύ φορτίο. Ξυπνούν όχι εικόνες ερημικών παραδείσων, αλλά φόβους
– διαρκής η τυραννία των τουρκικών βλέψεων. Ομως,
η Ρηνιώ στην Κίναρο, ο Δημήτρης στα Λέβιθα, ο
Μιχάλης Κάβουρας στο Μαράθι, η δασκάλα ΜαρίαΦαίδρα Τσιαλέρα του μοναδικού μαθητή στους Αρκιούς
των 44 κατοίκων, η Ειρήνη Ντούσκου στη Δοκό, μια
χούφτα άνθρωποι σπαρμένοι στον Αγιο Μηνά, στη
Σαμιοπούλα, στο Φαρμακονήσι, στα Αντίψαρα, στο
Γαϊδουρονήσι, στο Πελαγονήσι, στην Περιστέρα, στο
Πιπέρι, στο Γυαλί..., δεν είναι μονάχα ακατάβλητοι βιγλάτορες των ελληνικών οριζόντων, σκοπιωροί των
αλίμενων ακτών, ζωντανοί κυματοθραύστες αμεταγύριστων ορέξεων – από 5 έως... 152 ελληνικά νησιά,
νησίδες και βραχονησίδες, από τη Ζουράφα, ανατολικά
της Σαμοθράκης, έως τη Γαύδο στο Λιβυκό Πέλαγος
διεκδικεί κατά καιρούς η Τουρκία, αμφισβητώντας
την ελληνική κυριότητα. Δεν είναι φυγόκοσμοι μοναστές, που ευτυχούν αποκλειστικά στους θαλασσοδαρμένους χερσότοπους. Μάχονται να συντηρήσουν
τις ρίζες τους, να διατηρήσουν το λεπτότατο νήμα
της συνέχειας στη γη τους, στα πατρογονικά χώματα
που πατούν, γιατί εκεί νιώθουν πιο πολύ την Ελλάδα·
να εμφυσήσουν ξανά την πνοή της ανθρώπινης δημιουργίας σε εδάφη όπου μόνο η φύση έχει απομείνει
να σμιλεύει αργά κόσμους· να αντιπαλέψουν τα δυσυπέρβλητα, να δαμάσουν τα ατιθάσευτα. Με τα αγροτόσπιτά τους, τα περιβόλια τους, τα ζώα τους, την
υποδοχή ταξιδευτών.
Οσο ισχυρή κι αν είναι η συνείδηση του ακρίτα φύλακα, κάτι πιο απόλυτο, πιο βαθύ μοιάζει να τους συνδέει
με τα ανεμοδαρμένα σιωπηλά κομμάτια γης, να τους
κρατά καρφωμένους στα άγρια χώματα που προβάλλουν
από τα άπατα των απάτων: η ισόβια αγάπη τους για τις
«πέτρινες κεφαλές στα μελανά βάθη της άβυσσος»,
όπως ονόμαζε τις βραχονησίδες ο Φώτης Κόντογλου.
Μια αγάπη πιο ακατάβλητη από την εξυψωτική αίσθηση
της αυτοθυσίας και του ηρωισμού, πιο ανθεκτική
απέναντι στη φουρτουνιασμένη ακροθάλασσα. Το σπίτι
ως πατρίδα. Αφθαρτες ταυτότητες, στέρεες αξίες,
αμείωτη ένταση βούλησης. Η υποδόρια, ενίοτε έκδηλη,
αδιαφορία της χώρας-πατρίδας, μια κάθετη βολή πάνω
σε πολύτιμες βεβαιότητες.

Υπό την υψηλή προστασία των ΜΜΑΔ και διά
μέσου των ΜΜΕ και των περίεργων που περίμεναν να την περιεργαστούν. Σαν στυγνή εγκληματίας. Προφανώς γιατί κανένας σε αντίθεση
με τους Ισραηλινούς δεν αντέδρασε από την
αρχή στη δική της περίπτωση δυναμικά.
Όμως οι καταγγελίες πλήθυναν και εγείρονταν
ερωτήματα γύρω από τον τρόπο που έτυχε χειρισμού η 19χρονη από τις ανακριτικές αρχές.
Είχε δικηγόρο να την υπερασπιστεί κατά την
πολύωρη ανάκριση που από θύμα μετατρεπόταν
σε θύτη; Ήταν δική της η ομολογία ή απλώς
την υπέγραψε υπό πίεση; Υπήρξε θύμα καταπάτησης δικαιωμάτων και κυρίως: αξίζει να σύρεται για μία τέτοια υπόθεση έξι μήνες στα δικαστήρια; Αυτά όφειλε να τα ελέγξει.
Και αν το ανθρωπιστικό κομμάτι δεν τον
αφορά, θα έπρεπε να τον αφορά αν θα τραβολογούν την Κύπρο στο ΕΔΑΔ. Και γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο θα μπορούσε τουλάχιστον να
κάνει το προφανές: Να ασκήσει το συνταγματικό
του δικαίωμα, διακόπτοντας την ποινική δίωξη.
Ας σκεφτόταν, λοιπόν, το δημόσιο συμφέρον.
Ενός κράτους που διασύρεται και από τις αδυναμίες του δικαστικού του συστήματος. Ενός
κράτους ακόμα απαίδευτου σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτοιμου να εξαντλήσει
την όποια αυστηρότητά του στον πλέον αδύναμο.
Που δεν είχε ούτε τα χρήματα ούτε τις πλάτες
να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Ας τα σκεφτεί
όλα αυτά την επόμενη φορά που θα περιφέρεται
σαν τον Βασιλάκη Καΐλα δεξιά και αριστερά,
καταγγέλλοντας τα κακά ΜΜΕ ότι τον πολεμούν
για αλλότρια συμφέροντα και να κάνει την αυτοκριτική του για την ατολμία του.
Ένας δήμαρχος, λοιπόν, που φόρτωσε τον
βόρβορο της Αγίας Νάπας στην πλάτη μιας
19χρονης και υπουργοποιήθηκε. Ένας γενικός
εισαγγελέας που δεν ακούει, δεν μιλά και κλείνει
τα μάτια, φοβούμενος τη σκιά του. Και μία πολιτεία της υποκρισίας, που θυμήθηκε σε αυτή
και μόνο την περίπτωση ότι πρέπει να σεβαστεί
τις δικαστικές αποφάσεις. Και δέχτηκε με την
αναλγησία της και την ακαμψία της να μετατρέψει αυτό το θλιβερό συμβάν σε πραγματική
βλάβη για τον τόπο.

Ενα μικρός άγγελος, ένα φωτεινό κοριτσάκι,
κατάφερε να «πυρπολήσει» τις ψυχές όλου
του ελληνισμού το 2004, όταν φύσηξε και
έσβησε τη φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων
της Αθήνας. Από τότε η εικόνα της Φωτεινής
Παπαλεωνιδοπούλου, του μικρού αγγέλου
από τα χωριά SOS, παραμένει στη μνήμη, όχι μόνο των
Ελλήνων, αλλά και εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον
κόσμο. Σήμερα η Φωτεινή είναι πρέσβειρα των χωριών
SOS στην Ελλάδα, είναι μια σπουδαία επιστήμονας, στον
τομέα της μοριακής βιολογίας, με σπουδές στην Ελλάδα
και τις Ηνωμένες Πολιτείες και στηρίζει «ψυχή τε και σώματι» τα απροστάτευτα παιδιά, τα οποία διαμένουν στα
Παιδικά Χωριά SOS. Σε μια πρόσφατη ομιλία της, σε εκδήλωση για στήριξη του έργου των Παιδικών Χωριών
ανέφερε: «Μέσα μας έχουμε μια μαγική δύναμη και με
τη στήριξή σας είμαι σίγουρη ότι όλο και περισσότερα
παιδιά που μεγαλώνουν στα Παιδικά Χωριά SOS θα καταφέρουν να αγγίξουν τα αστέρια.».Tα Παιδικά Χωριά
SOS δεν είναι τα προβληματικά και παρεξηγημένα ορφανοτροφεία, αλλά μικρά χωριά, με πολλά σπιτάκια, στα
οποία διαμένουν απροστάτευτα παιδιά, τα οποία για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να διαμένουν με τους βιολογικούς γονείς τους. Γυναίκες αναλαμβάνουν να φροντίζουν
τα παιδιά, μία για κάθε παιδί, χωρίς να διαμένουν πάντα
μαζί τους και γίνονται ουσιαστικά οι μητέρες των παιδιών.
Τα παιδιά στο κάθε σπιτάκι, καθίστανται ουσιαστικά
αδέλφια, εκτός και αν είναι και εξ αίματος αδέλφια. Σε
αυτή την τεράστια αγκαλιά, σε αυτό το προστατευόμενο
περιβάλλον, τα παιδιά μπορούν και καλύπτουν το μεγάλο
συναισθηματικό και ψυχικό κενό, το οποίο βιώνουν όταν
βρεθούν μόνα τους. Μεγαλώνουν σε μια «ιδιότυπη» οικογένεια με αγάπη, σεβασμό και ασφάλεια και προετοιμάζονται για την έξοδό τους στην κοινωνία, όταν βεβαίως
αυτή καταστεί δυνατή. Σε Παιδικά Χωριά SOS διαμένουν
επίσης παιδιά με αναπηρίες, καθώς και άλλα ιατρικά ή
και ψυχολογικά προβλήματα. Στην Ελλάδα λειτουργούν
Παιδικά Χωριά SOS από το 1977, σε όλη την Ευρώπη εδώ
και πολλές δεκαετίες, ενώ και στα Κατεχόμενα λειτουργεί
χωριό SOS από το 1989.Συνήθως στον περιβάλλοντα
χώρο των σπιτιών, υπάρχουν γήπεδα, παιδικές χαρές,
μικρές εκκλησίες και άλλοι χώροι για την εκπαίδευση,
τη δημιουργική απασχόληση και την ψυχαγωγία των
παιδιών. Οι δαπάνες για λειτουργία των Παιδικών Χωριών
προέρχονται από δωρεές και εκδηλώσεις και όχι από κυβερνητικές χορηγίες. Κοινωνική λειτουργός με πολύχρονη
εμπειρία, σε υποθέσεις προβληματικών οικογενειών και
σε κοινωνικά δράματα με παιδιά, έλεγε πρόσφατα σε καφετέρια της Λευκωσίας ότι ίσως είναι καλύτερα τα άτεκνα
ζευγάρια, να μην υιοθετούν ή να μην αναλαμβάνουν την
φροντίδα απροστάτευτων παιδιών. Επικαλέστηκε την
κυπριακή παροιμία «λείψε που το ψυχικό, να μην σε βρει
το κρίμα» και αναφέρθηκε σε περιπτώσεις ευκατάστατων
και πολύ μορφωμένων άτεκνων οικογενειών, οι οποίες
δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν και να μεγαλώσουν σωστά
«προβληματικά» παιδιά. Η έμπειρη λειτουργός έλεγε ότι
συνήθως οι θετοί γονείς δεν θέτουν κανόνες και περιορισμούς κατά το ανάγιωμα των παιδιών, προσφέρουν
χωρίς περιορισμούς χρήματα και διασκεδάσεις στα παιδιά
και στο τέλος της ημέρας τα παιδιά καταντούσαν νωθρά,
αμόρφωτα και όχι σπάνια οδηγούνταν στα ναρκωτικά
και σε άλλα καταστροφικά πάθη. Στην παρέα της καφετέριας
και ψυχολόγος, η οποία έλεγε ότι το μητρικό ένστικτο
είναι πολύ πιο ισχυρό από το σεξουαλικό ένστικτο στις
γυναίκες. Αντιθέτως στους άντρες υπερισχύει το σεξουαλικό.
Είναι κατάλληλη η ώρα, ή μάλλον αργήσαμε πολύ, για
να λειτουργήσουν και στην Κύπρο Παιδικά Χωριά SOS.
Όλες αυτές οι τραγικές ιστορίες με παιδιά θύματα, ανήθικων
και όχι σπάνια ευυπόληπτων ανθρώπων, πρέπει επιτέλους
να περιοριστούν ή να εκλείψουν. Δεν είναι με τις καταδίκες
από τα δικαστήρια, δεν είναι με τα «κούφια λόγια» κυβερνώντων και μεγαλόσχημων ταγών και δεν είναι με
τις απεργίες των κοινωνικών λειτουργών, που θα αντιμετωπιστούν τα καθημερινά δράματα ανήλικων αγγέλων,
οι οποίοι σε μια στιγμή μεταβαίνουν από τον παράδεισο
της παιδικής ανεμελιάς, στην κόλαση της εκμετάλλευσης
και του εξευτελισμού. Ένα παιδικό χαμόγελο αξίζει περισσότερο από ολόκληρες περιουσίες αχόρταγων πλουσίων,
για όσους ξεχνούν ότι όλοι «δύο μέτρα παίρνουν γη».

economidoum@kathimerini.com.cy

kaparispan@yahoo.gr
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Εικόνα από το γήπεδο Κρίκετ του Σύδνεϋ του αγώνα, λίγο πριν από τον τρίτο δοκιμαστικό αγώνα μεταξύ
Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας.

ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ / Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Η πραγματική βλάβη
Oταν το περασμένο καλοκαίρι μία
19χρονη Βρετανίδα κατάγγελλε
τον ομαδικό βιασμό της από 12 Ισραηλινούς, ο τότε δήμαρχος της
Αγίας Νάπας Γιάννης Καρούσος
θυμήθηκε να μας ενημερώσει ότι
η Αγία Νάπα μετατρέπεται σε άντρο της ακολασίας. Περιφερόταν μάλιστα από κανάλι σε
κανάλι κρούοντας παντού τον κώδωνα του κινδύνου για το brandname που ονομάζεται Αγία
Νάπα και που διασύρεται ποικιλοτρόπως. Αλησμόνητα και τα πρωτοσέλιδα στα ΜΜΕ για την
εγκληματικότητα στην Αγία Νάπα, την πώληση
laughing gas, τις ουσίες και τα «έκτροπα» που
μαντέψτε ποιος τα διέρρεε γενναιόδωρα.
Μόνο που όταν η 19χρονη αναίρεσε την κατάθεσή της για βιασμό, αποφάσισε να τα πάρει
όλα πίσω ο κ. Καρούσος. Δεν υπήρχε πλέον
θέμα ανομίας στην Αγία Νάπα, πώλησης παράνομων ουσιών, οργίων και παραβάσεων στην
πόλη του. Και όχι μόνο μπήκε στο συρτάρι η
όποια προσπάθεια αλλαγής της πόλης, αλλά
φρόντισε να ρίξει πάνω σε μία 19χρονη ό,τι σαθρό κουβαλά η πόλη ως τουριστικό προϊόν, προειδοποιώντας μας πως θα κινήσει και αγωγή
για δυσφήμιση.
Έκτοτε υπουργοποιήθηκε. Επιβραβεύτηκε
για το ήθος και την ενσυναίσθηση που επέδειξε
στην περίπτωση. Η αλήθεια, όμως, είναι πως
από τον Γιάννη Καρούσο δεν περιμέναμε κάτι
περισσότερο. Εκείνος ακριβώς ο χειρισμός είναι
εκεί για να μας θυμίζει το ήθος του ανθρώπου
και αυτό ακριβώς αντανακλάται πάνω στον
πρόεδρο που τον διόρισε σε υπουργείο. Αναμέναμε όμως περισσότερα από τον γενικό εισαγγελέα. Γιατί, όταν τον Απρίλη του 2015 εκστόμισε το αμίμητο «ντροπή, κύριε Πρόεδρε»
μας έδωσε την αίσθηση πως έχει και την τόλμη
αλλά και το ανάλογο τσαγανό να αρθεί στο ύψος
που αρμόζει στο αξίωμά του.
Στην περίπτωση της 19χρονης όμως ήταν
θεαματικά απών. Και εντελώς άτολμος. Ένιωσε
πως δεν είναι δική του αρμοδιότητα να δώσει
ένα τέρμα στην ντροπιαστική εικόνα που έβγαζε
η Κύπρος στον διεθνή και εγχώριο Τύπο: Μιας
19χρονης να τραβολογιέται με καλυμμένο πρόσωπο και φόρμες μέσα στον καύσωνα στα δικαστήρια και στους αστυνομικούς σταθμούς.

ΑΡΘΡΟ / Του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΓΚΟΥ

Γεωπολιτική η σημασία του EastMed

Τ

α πράγματα είναι πολύ σοβαρά
και οι καιροί δεν επιτρέπουν
ούτε επιπολαιότητες ούτε αυταπάτες, που άλλωστε αποτελούν
προνομιακό πεδίο του Αλ. Τσίπρα.
Με αυτή την έννοια, θα είναι καλό
η μεν κυβέρνηση να μην παρασυρθεί από λόγια εσωτερικής κατανάλωσης, αλλά να διατηρήσει στη
σωστή της διάσταση τη σημασία
του κειμένου που Ελλάδα, Κύπρος
και Ισραήλ υπέγραψαν την περασμένη Πέμπτη στην Αθήνα, το δε
νοήμον κοινό να καταλάβει ότι
πρόκειται ουσιαστικά για συμφωνία
προθέσεων όσον αφορά τον EastMed και ότι η κατασκευή του θα
προχωρήσει «αν» και «εφόσον» κάποτε στο μέλλον.
Τούτων λεχθέντων, το γεγονός
από γεωπολιτικής πλευράς είναι
θετικό έως και πολύ σημαντικό.
Πρώτον, γιατί οι υπογραφές που

έπεσαν αποτελούν προφανώς συνέχεια του νόμου που πέρασε πρόσφατα από το αμερικανικό Κογκρέσο περί ασφάλειας και αξιοποίησης πηγών ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο, δεύτερον, γιατί
ο σχεδιασμός του συγκεκριμένου
αγωγού δεν περνά από τουρκικό
έδαφος και στέλνει ένα μήνυμα
στην Αγκυρα, τρίτον, γιατί η συμμετοχή του Ισραήλ προσφέρει μια
ιδιαίτερη βαρύτητα στο εγχείρημα,
τέταρτον, γιατί μπορεί να μην περιλαμβάνεται ακόμη στα ευρωπαϊκά
έργα, η Ιταλία όμως δείχνει να ενδιαφέρεται και η Ευρωπαϊκή Ενωση
χρηματοδοτεί κατά το ένα τρίτο
τουλάχιστον την προκαταρκτική
έρευνα. Επομένως, η κίνηση από
την πλευρά της Αθήνας θεωρείται
ορθή, αρκεί αντίστοιχα ορθή να
είναι και η ερμηνεία της, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τον εκνευ-

ρισμό που προκάλεσε στην Αγκυρα
και τις απειλές του καθεστώτος
Ερντογάν.
Δύσκολο πολύ να προβλεφθεί η
συνέχεια. Δηλαδή, πώς θα προχωρήσει η υπόθεση και ποιες θα είναι
οι αντιδράσεις της Αγκυρας. Ειδικά
όταν «σκάνε» σχεδόν καθημερινά
γεγονότα στην περιοχή της Μέσης
Ανατολής, όπως τελευταία η εξουδετέρωση του επικεφαλής των
Φρουρών της Επανάστασης του
Ιράν, με εντολή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ των ΗΠΑ (πιθανώς
για να ενισχύσει τη θέση του στο
εσωτερικό ενόψει παραπομπής και
εκλογών), και η απόφαση του Ταγίπ
Ερντογάν να εμπλακεί στρατιωτικά
στον εμφύλιο της Λιβύης, αν το
κρίνει σκόπιμο και παρά τις αντιδράσεις της τουρκικής αντιπολίτευσης... Το ενδιαφέρον που αξίζει
να σημειωθεί είναι ότι, αν κλιμα-

κωθεί η κρίση ΗΠΑ - Ιράν, η Τουρκία από τη μία πλευρά συμμετέχει
σε μια συμφωνία με το Ιράν και τη
Ρωσία σχετικά με τη Συρία και διατηρεί καλές σχέσεις γενικά με το
καθεστώς της Τεχεράνης, από την
άλλη πλευρά οι ΗΠΑ έχουν μεγαλύτερη ανάγκη τις βάσεις τους σε
τουρκικό έδαφος και μάλλον δεν
θα θέλουν χειροτέρευση των σχέσεών τους με την Αγκυρα.
Το θέμα της Λιβύης είναι διαφορετικό. Κανείς δεν βλέπει με
καλό μάτι την εμπλοκή της Τουρκίας στη Λιβύη. Η ανάμειξη του
Ταγίπ Ερντογάν στον λιβυκό εμφύλιο εξοργίζει τους πάντες, από
τις ΗΠΑ ώς τη Ρωσία και από την
Αίγυπτο μέχρι τη Γαλλία και την
Ιταλία. Ομως, αυτή η εμπλοκή είναι
μέρος σχεδίου της Αγκυρας που
βρίσκεται σε εξέλιξη. Βασικός στόχος, η αναβάθμιση της Τουρκίας

σε νεοοθωμανική υπερπεριφερειακή δύναμη που α) θα εξουσιάζει
ως δορυφόρους γειτονικές και άλλες
χώρες της περιοχής, όπως η Συρία,
η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Βοσνία,
το Κόσοβο, η Αλβανία, η Τυνησία,
β) θα θέσει σε κατάσταση ομηρίας
την Ευρώπη, με αγωγούς μεταφοράς
ενέργειας που θα περνούν αποκλειστικά από την Τουρκία, με
άνοιγμα ή κλείσιμο προσφυγικών
ροών, με τουρκικούς πληθυσμούς
(και ισλαμικά δίκτυα) που είναι ήδη
εγκατεστημένοι στη Γερμανία, στο
Βέλγιο, στην Ολλανδία και αλλού,
γ) θα γίνει κέντρο πολιτικής έκφρασης ισλαμικών χωρών δ) θα γίνει αποδεκτή από τα «μεγάλα παιδιά» στη γεωπολιτική αναμόρφωση
του πλανήτη.
Ο δρόμος του Ταγίπ Ερντογάν
για να φέρει εις πέρας το σχέδιό του
περνάει μέσα από αύξηση της τουρ-

κικής επιρροής στις ασιατικές χώρες
που δημιουργήθηκαν από τη διάλυση της Σοβιετικής Ενωσης (το μισοκατάφερε), εδραίωση ενός προσωπικού καθεστώτος μέσα στη χώρα
του (θα δούμε...), εξουδετέρωση της
κουρδικής απειλής (φαίνεται πως
την έφερε εις πέρας), ακύρωση της
Συνθήκης της Λωζάννης (που ανατολικά την επέβαλε ουσιαστικά στη
Συρία και δυτικά προς την Ελλάδα,
την προωθεί με πτήσεις πάνω από
νησιά και... προβολή γκρίζων ζωνών),
πλήρη έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου μέσω «απόβασης» στη Λιβύη. Πατάει, πάντως, πολλούς «κάλους» στη διαδρομή και αν αποτύχει,
ειδικά στη Λιβύη, τα περί ελέγχου
της Ανατολικής Μεσογείου και εξαρτημένης Ευρώπης θα μείνουν όνειρα.
Το ερώτημα είναι αν και η Ελλάδα
θα ανακουφιστεί σε αυτή την περίπτωση.
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Μια συνάντηση
με άγνωστη κατάληξη
Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Η συνάντηση του
πρωθυπουργού με
τον πρόεδρο Τραμπ
στις 7 Ιανουαρίου
θα είναι κρίσιμη.
Εχει προγραμματιστεί σε μια στιγμή κατά την οποία
οι ελληνοτουρκικές σχέσεις έχουν
μπει σε περίοδο μεγάλης έντασης
και η κρίση με το Ιράν μόλις ξεκινάει.
Κανείς δεν μπορεί να πει στον
κ. Μητσοτάκη αν η συνάντηση
θα πάει καλά ή όχι. Ο Aμερικανός
ηγέτης θα ζητήσει την ευθυγράμμιση της Αθήνας με την Ουάσιγκτον έναντι του Ιράν. Η ελληνική
κυβέρνηση δεν έχει προφανή
λόγο να το κάνει, ενώ και οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες αποστασιοποιούνται. Το ζήτημα του Ιράν
θα δοκιμάσει τη δυτική συμμαχία
και η Ελλάδα θα βρεθεί μπροστά
σε διλήμματα, ακόμη και γύρω
από τη χρήση των αμερικανικών
εγκαταστάσεων στο έδαφός της.
Οσο για τον Τραμπ έχει τον δικό
του... τρόπο να απαιτεί στήριξη
από τους συμμάχους.
Ο Τραμπ λειτούργησε αυθόρμητα την πρώτη φορά που επικοινώνησε με τον πρωθυπουργό,
λίγο μετά την εκλογή του. Είχε
προηγηθεί ένα τηλεφώνημα του
αντιπροέδρου Πενς, ο οποίος εν
συνεχεία συναντήθηκε με τον
πρόεδρο στο Οβάλ Γραφείο. Του
είπε ότι του άρεσαν αυτά που
άκουσε για τις περικοπές φόρων
και τις αλλαγές στο κράτος και ο
Τραμπ ζήτησε από το γραφείο
του –χωρίς καμία προετοιμασία–
να τηλεφωνήσουν στον κ. Μητσοτάκη.

Ο Ερντογάν έχει νιώσει πόσο
δύσκολο είναι να μαντέψει τι θα
ακούσει ή θα διαβάσει από τον
Τραμπ. Αλλοτε τον δικαιολογεί
για τα πάντα και του δίνει το πράσινο φως να μπει στη Συρία, αγνοώντας όλο το αμερικανικό βαθύ
κράτος. Και άλλοτε πάλι του γράφει ότι θα τον διαλύσει οικονομικά.
Η δημόσια αντίθεση της Αγκυρας
στην εξουδετέρωση του αρχηγού
των «Φρουρών της Επανάστασης»
σίγουρα δεν έχει κερδίσει πόντους
για τον Ερντογάν – κάθε άλλο.
Στην εποχή Τραμπ ο μηχανισμός παροχής συμβουλών και λήψης αποφάσεων δεν λειτουργεί.
Ολα εξαρτώνται από τις προσωπικές του διαθέσεις και σχέσεις.
Οι άνθρωποι που τον επηρεάζουν
είναι ελάχιστοι και –κυρίως– συγγενείς και προσωπικοί φίλοι. Ανάμεσά τους δεν φαίνεται να συγκαταλέγονται εκείνοι που καταλαβαίνουν τις ελληνικές θέσεις.
Ο Νετανιάχου και το Ισραήλ μπορεί να βοηθήσουν μέχρις ενός σημείου. Το πρόγραμμα αναβάθμισης
των F-16 και η ασαφής υπόσχεση
για τα F-35 σίγουρα συμβάλλουν.
Ολα, όμως, είναι ανοικτά γύρω
από την Τουρκία. Οι Αμερικανοί
ανησυχούν βαθύτατα και θεωρούν
ότι μια ελληνοτουρκική κρίση είναι πολύ πιθανή στις αρχές του
2020. Ο Ελληνας πρωθυπουργός
ενδέχεται να ακούσει οτιδήποτε
στον Λευκό Οίκο, από το «θα καταστρέψω εγώ τον Ερντογάν» έως
το «είναι καλός για μπίζνες και
τον εμπιστεύομαι. Βρείτε τα μαζί
του». Μία επίσκεψη στον Λευκό
Οίκο μοιάζει με επίσκεψη σε καζίνο αυτή την εποχή...

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Ο φόνος του Ιρανού
στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί από πύραυλο
των ΗΠΑ στη Βαγδάτη
αναμένεται να προκαλέσει σκληρή αντίποινα από την Τεχεράνη και κλιμάκωση
της βίας στην ήδη ασταθή Μέση
Ανατολή, ίσως όμως και παραπέρα.
Ουδείς γνωρίζει εάν η αμερικανική
επίθεση εναντίον του εμβληματικού
εγκεφάλου της ιρανικής στρατηγικής
στην περιοχή θα οδηγήσει σε ολοκληρωτικό πόλεμο – αυτό εξαρτάται
από τον βαθμό που η ηγεσία στην
Τεχεράνη έχει επίγνωση των ορίων
της στρατιωτικής ισχύος της. Ομως,
είναι πιθανότατο ότι οργανώσεις
που λειτουργούσαν υπό την καθοδήγηση του Σουλεϊμανί να ξεσπάσουν
σε βίαιες εκδηλώσεις, όχι μόνο εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών
στόχων αλλά και εναντίον σουνιτών
μουσουλμάνων, τροφοδοτώντας περαιτέρω τη σύγκρουση μεταξύ σιιτών
και σουνιτών, που εδώ και χρόνια
διεξάγεται μέσω αντιπροσώπων στο
Ιράκ, στον Λίβανο, στη Συρία, στην
Υεμένη και αλλού. Το ίδιο το Ιράν
ίσως να περιμένει την κατάλληλη
στιγμή για να πλήξει τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, ίσως και τον μεγάλο αντίπαλό

του στον μουσουλμανικό κόσμο, τη
Σαουδική Αραβία. Από την πιθανή
εξαγωγή βίας έως την αύξηση της
τιμής του πετρελαίου και τις αναταράξεις στις αγορές, τα κύματα της
αστάθειας θα φθάσουν και στη δική
μας χώρα.
Ηδη, η στρατηγικής σημασίας
συμφωνία της Ελλάδας με το Ισραήλ
και την Κύπρο για την κατασκευή
του υποθαλάσσιου αγωγού αερίου
EastMed, η βελτίωση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και η επιθετικότητα της Τουρκίας ανάγκαζαν
τη χώρα μας να ξεκαθαρίσει τη θέση
της όσον αφορά συγκρούσεις στις
οποίες τηρούσε ουδέτερη στάση. Η
συμφωνία μεταξύ Αγκυρας και Τρίπολης για τις ΑΟΖ Τουρκίας και Λιβύης (με την οποία αποκλείουν την
Ελλάδα) ανάγκασε την Αθήνα να
δραστηριοποιηθεί διπλωματικά σε
μια διένεξη από την οποία απείχε.
Ετσι, η Ελλάδα πήρε θέση υπέρ του
στρατηγού Χαφτάρ, ο οποίος ελέγχει
το μεγαλύτερο κομμάτι της Λιβύης
και επιχειρεί να καταλάβει και την
πρωτεύουσα. Η απόφαση της Τουρκίας να στείλει στρατιωτική δύναμη
και οπλισμό στη Λιβύη, υπέρ της κυβέρνησης στην Τρίπολη και εναντίον
του Χαφτάρ, θα κλιμακώσει την έν-

ταση μεταξύ Αθηνών και Αγκυρας.
Επίσης, η Ελλάδα και η Κύπρος θα
πρέπει να βρίσκονται στο πλευρό
των ΗΠΑ και του Ισραήλ – παρέχοντας τουλάχιστον στήριξη και διευκολύνσεις, εγκαταλείποντας την ουδετερότητα προηγούμενων χρόνων.
Η σχέση με τη Ρωσία, επίσης, απαιτεί
λεπτές κινήσεις.
Οσο περιπλέκονται τα πράγματα,
ίσως αφυπνιστεί το εγχώριο «αντιιμπεριαλιστικό» μέτωπο, το οποίο
βρισκόταν σε αγρανάπαυση επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Οσο και αν τέτοιες ομάδες αποτελούν ενδημικό
είδος στη χώρα μας, οι περιφερειακές
και διεθνείς εντάσεις θα προσδώσουν
νέα υπόσταση στις «συμβολικές»
επιθέσεις τους σε συμμαχικούς στόχους. Ομως, η Ελλάδα σήμερα δεν
έχει την πολυτέλεια να «εξάγει» εικόνες αστάθειας: είναι ήδη δύσκολη
η προσπάθεια να διατηρήσουμε καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ,
να διαχειριστούμε τα μέτωπα που
ανοίγει η Τουρκία, να αποφύγουμε
ρήξη με το Ιράν και με τις οργανώσεις
που αυτό στηρίζει. Εάν η αστάθεια
εκτός Ελλάδος φαίνεται να επηρεάζει
και το εσωτερικό, όχι μόνο δεν θα
υλοποιηθούν πιθανές επενδύσεις,
αλλά και ο τουρισμός θα υποστεί








Στην ενεργειακή σκακιέρα πολλά θα κριθούν
στο επίπεδο της στρατιωτικής ισχύος, της γεωπολιτικής αξίας του
«οικοπέδου» που κατέχει κάθε χώρα και οικονομικών μεγεθών.
μόνος τρόπος που η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ –τρεις χώρες
μη ισλαμικές– μπορούσαν να διεκδικήσουν μία θέση στο Μεγάλο
Παιχνίδι, που έχει αρχίσει να εκτυλίσσεται στην Ανατολική Μεσόγειο.
Στην τελετή του Ζαππείου οι
ηγέτες των τριών κρατών φρόντισαν να καταστήσουν σαφές ότι το
πρόγραμμα EastMed δεν στρέφεται
εναντίον καμιάς χώρας και είναι
ανοικτό στους πάντες υπό την προϋπόθεση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των κανόνων
καλής γειτονίας. Το «μήνυμα» απευθυνόταν στην Αγκυρα που όμως
ήδη κατέστησε σαφές ότι καμία
συμφωνία στην οποία δεν μετέχει
η Τουρκία, δεν πρόκειται να προχωρήσει.

ζημία. Επιπλέον, κλιμάκωση των
διενέξεων στην περιοχή θα προκαλέσει νέα κύματα μετανάστευσης
προς την Ελλάδα και την υπόλοιπη
Ε.Ε.· αυτά, με τη σειρά τους, θα απειλήσουν τις ήδη εύθραυστες κοινωνικές και πολιτικές ισορροπίες σε
πολλές χώρες-μέλη και μεταξύ χωρών-μελών.
Η Ελλάδα έχει ανάγκη από σταθερότητα εντός και εκτός συνόρων
για να μπορέσει να βελτιώσει τη δημόσια διοίκηση και το εκπαιδευτικό
σύστημα, για να κερδίσει το χαμένο
έδαφος δεκαετιών. Σήμερα, βρισκόμαστε σε μια τρικυμία που ούτε προκαλέσαμε ούτε μπορούμε να επηρεάσουμε, αλλά που θα υποστούμε τις
συνέπειές της. Ο σημαντικότερος
σύμμαχός μας θα πρωταγωνιστεί
στην ένταση, ενώ η Ε.Ε. δεν είναι
σε θέση να προστατεύσει εμάς ή
οποιοδήποτε άλλο μέλος της. Αυτό
που μπορούμε –και οφείλουμε– να
κάνουμε, είναι να διαχειριστούμε
τις δυσκολίες, τις χρόνιες αλλά και
τις νέες. Στο εξωτερικό, η χώρα μας
να έχει σαφείς στόχους και να είναι
αξιόπιστος σύμμαχος· στο εσωτερικό,
να είμαστε σοβαροί και ενωμένοι,
ώστε να κρατηθούμε όρθιοι μέσα
στους απρόβλεπτους ανέμους.

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ, apetroulakis@kathimerini.gr

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Στη μεγάλη ενεργειακή σκακιέρα που στήθηκε στην περιοχή
μας, ο αγωγός EastMed και οι χώρες
που μετέχουν στην πρωτοβουλία
αυτή καταλαμβάνουν κάποια λίγα
τετράγωνα, γύρω από τα οποία –
σε Κύπρο και Ελλάδα– στη διάρκεια
των τελευταίων μηνών, η Αγκυρα
διά των ενεργειακών της ερευνών
προσδιόρισε τα σημεία των ειδικών
ενδιαφερόντων της.
Οταν αυτή η διαδικασία ολοκληρώθηκε, η Αγκυρα συνομολόγησε με την κυβέρνηση της Λιβύης
συμφωνία καθορισμού της ΑΟΖ
των δύο κρατών. Και την ημέρα
που υπογραφόταν η συμφωνία EastMed στην Αθήνα, η Τουρκική
Εθνοσυνέλευση ενέκρινε τη στρατιωτική συνεργασία Τουρκίας - Λιβύης. Πρόκειται για συμβολική
ενέργεια που αποδοκιμάσθηκε
από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία.
Το διεθνές ενδιαφέρον πλέον
εστιάζεται στη διαδικασία του Βερολίνου για την ειρήνευση της Λιβύης στην οποία δεν μετέχουν η
Ελλάς αλλά ούτε το Ισραήλ ή η Κύπρος. Μετέχει βεβαίως η Τουρκία,
με τις μεγάλες Ευρωπαϊκές Δυνάμεις, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, μεταξύ
άλλων συμμετεχόντων.
Προκειμένου να κάνουμε τα
περίπλοκα απλούστερα και πιο
κατανοητά: Το Μεγάλο Παιχνίδι
άρχισε. Η Τουρκία έχει περάσει
μπροστά με διαφορά εν σχέσει με
την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά
δέχεται αυστηρότατες προειδοποιήσεις. Ακολουθούμε καταβάλλοντας φιλότιμες προσπάθειες, με
όσα μέσα διαθέτουμε, επικαλούμενοι αρχές του διεθνούς δικαίου
και καλής γειτονίας, που δυστυχώς
είναι ανοικτές σε διάφορες «αναγνώσεις».
Και όλα αυτά τη στιγμή που οι
παίκτες έχουν ήδη τοποθετηθεί
στη μεγάλη ενεργειακή σκακιέρα,
όπου πολλά θα κριθούν στο επίπεδο της στρατιωτικής ισχύος, της
γεωπολιτικής αξίας του «οικοπέδου» που κατέχει κάθε χώρα και
οικονομικών μεγεθών.
Τα πάντα θα κριθούν από το
ειδικό βάρος που όντως διαθέτει
η κάθε χώρα της περιοχής και όχι
στη βάση συμβολικών κινήσεων
ή ρητορικής αλληλεγγύης. Θα είναι
δύσκολο το 2020.
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Η Ελλάδα μπροστά στη θύελλα

Το Μεγάλο Παιχνίδι άρχισε
Η συμφωνία για την
κατασκευή του αγωγού EastMed, που
υπεγράφη στο Ζάππειο την Πέμπτη μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου και Ισραήλ, έχει αποκλειστικά
πολιτική διάσταση. Ως εκ τούτου,
η σημασία της είναι ευθέως ανάλογη του ειδικού βάρους των συγκεκριμένων κρατών, σε μία περίοδο
που θεωρείται δεδομένη η ενεργειακή αναβάθμιση της Ανατολικής
Μεσογείου. Ενας αγωγός μήκους
1.872 χλμ. –υποθαλάσσιος σε ένα
τμήμα 1.335 χλμ.– είναι αναμενόμενο να αντιμετωπίζεται από ορισμένους ως εγχείρημα επιστημονικής φαντασίας, όταν δεν είναι
ακόμη σαφής ο όγκος των κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην Κύπρο και όταν η Αίγυπτος δεν έχει
αποφασίσει έως τώρα εάν θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα EastMed.
Αλλά από μιαν άποψη ήταν ο

l

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Να υπερασπίσουμε, τι;
Μπήκε στον καινούργιο χρόνο η
ζωή μας, ζούμε στο 2020. Ο συλλογικός μας χαρακτήρας και η καλλιέργειά μας δεν μας αφήνουν περιθώρια να βλέπουμε κατάματα την
πραγματικότητα – δεν την αντέχουμε. Αυτό το ξέρουν καλά οι δυνάστες μας, κομματάνθρωποι και
τηλεπερσόνες. Ετσι, εκλείπει εντελώς η κοινωνική αυτοκριτική, η
αναγνώριση λαθών, άρα και οι ρεαλιστικές προοπτικές.
Σταματάμε σε αστοχίες χειρισμών, κρίνουμε και τις επικαιρικές
στραβοτιμονιές, εκεί τελειώνει ο
δημόσιος προβληματισμός μας. Η
μάζα (λέξη ταπεινωτική αλλά δυστυχώς ρεαλιστική) προτιμάει το
ψέμα, αρκεί να είναι ευφραντικό:
να ζει με «εντυπώσεις», όχι με πιστοποιήσεις.
Αυτό είναι που ξέρουν καλά οι
δυνάστες μας, θύματα και αυτοί,
αλλά της αυτοχειρίας τους. Το δικό
τους ντοπάρισμα θέλει διαφορετικό
αφιόνι, πανάκριβο, και η στέρησή
του βασανιστική: δεν μπορούν να
ζήσουν χωρίς δημοσιότητα. Το αποδείχνουν, άθελά τους, δέκα χρόνια
τώρα που ο τόπος ρημάζει, λαφυραγωγείται χυδαία από τα ευρωπαϊκά
μας ινδάλματα, η νεολαία φεύγει,
η στέρηση και η ανελπιστία συντρίβουν το δυναμικότερο κομμάτι
του πληθυσμού. Ομως οι κομματικές
αντιμαχίες συνεχίζονται ερήμην
της τρομακτικής συμφοράς και με
αναστήματα όλο και πιο ασήμαντα
έως και σπιθαμιαία.
Καίριος παράγων γι’ αυτή τη
δραματική, ανέλπιδη έκπτωση είναι,
κατά το «κοινό αίσθημα», η θεσμοποιημένη ατιμωρησία και τα ΜΜΕ:
Η έγκαιρη και σκόπιμη μεσολάβηση

πρωτόγονης νομοθεσίας που αμνηστεύει, σε ελάχιστο χρόνο, εξόφθαλμα εγκλήματα πρωθυπουργών
και υπουργών, επιτρέπει, προκλητικότατα, να δημοσιεύουν άρθρα,
να κάνουν βαρύγδουπες δηλώσεις
και να μας δίνουν αφ’ υψηλού συμβουλές «πολιτικοί» ένοχοι, τουλάχιστον για τον εξωφρενικό δανεισμό
της χώρας. Κατάφωρα ένοχοι για
εξαγορά ψήφων με αντάλλαγμα τον
διορισμό στο Δημόσιο εκατοντάδων
χιλιάδων περιττών υπαλλήλων. Ενοχοι για παραγραφές χρεών του κόμματός τους. Για εύνοια (καταστροφική της δημόσιας οικονομίας) σε
μεγιστάνες του πλούτου. Ατιμωρησία για τους υπουργούς με ακέραιη
την ενοχή που η υποχρεωτική σχολική Παιδεία παράγει κάθε χρόνο
ποσοστό, πολύ πάνω από 50%, λειτουργικώς αναλφαβήτων.
Δεύτερος παράγων για τη δραματικά ανέλπιδη έκπτωση του Ελληνισμού και του ελλαδικού κρατιδίου, είναι, στην κοινή πια συνείδηση, τα ΜΜΕ. Δεν χρειάζεται ανάλυση, τα ΜΜΕ στη σημερινή Ελλάδα
είναι κοινή ντροπή. Τα μη κρατικά
κανάλια έχουν μεταβληθεί, με ελάχιστες εξαιρέσεις, σε μικρομάγαζα
ευτελισμένου γιουσουρούμ – πουλάνε κοφτερά μαχαίρια και μαλακές
παντούφλες, ματογυάλια, βερνίκια
και εσώρουχα, θαυματουργές αλοιφές και πάσης χρήσεως ράφια, μαζί
με αναρίθμητες άλλες άθλιες μικροπραμάτειες. Είναι η εικόνα μιας
κοινωνίας που έχει παραδώσει τη
ραδιοτηλεοπτική πληροφόρηση
και την ψυχαγωγία των πολιτών
στην πιο φτηνιάρικη αγοραία ασυδοσία, σε λιανοπουλητές της «ευκαιρίας».

Οσα κανάλια έχουν Δελτία «Ειδήσεων» και όσες εφημερίδες επιβιώνουν μέσα στην πλημμυρίδα
των «λειτουργικώς αναλφαβήτων»,
μιλάνε για την εκρηκτική δυναμική
του τουρκικού μεγαλοϊδεατισμού,
τις εξωφρενικές επεκτατικές διεκδικήσεις της Τουρκίας, το σοβαρό
ενδεχόμενο να χαθούν για την Ελλάδα νησιά πανάρχαιης ελληνικής
καταγωγής ή και χερσαία εδάφη.
Ομως δεν μοιάζει να διερωτάται
κανείς: με ποιο ψυχολογικό σθένος,
με ποιο «ηθικό» (φρόνημα και αυταπάρνηση) θα υπερασπίσουμε οι
σημερινοί Ελληνώνυμοι τη γη μας
και τις θάλασσές μας; Σαράντα χρόνια τώρα, οι «προοδευτικές δυνάμεις» έχουν μεθοδικά ξεριζώσει
από το σχολείο και από την κωμική
(λίγων μηνών) στρατιωτική θητεία
κάθε εκτίμηση και αξιολόγηση της
ελληνικότητας (γλώσσας, Ιστορίας,
Τέχνης που πήγασε από την εμπειρία της μεταφυσικής, όχι από
ιδεολογίες). Το ΠΑΣΟΚ εμπέδωσε
στην Παιδεία τον «προοδευτικό»
μηδενισμό – πήγαινε πακέτο με
τον πολιτικό αμοραλισμό του. Η
Ν.Δ. πιθήκιζε πάντοτε το ΠΑΣΟΚ
και πλειοδότησε στον αφελληνισμό
της ελλαδικής κοινωνίας, τρέμοντας
μη χαρακτηριστεί «Ακροδεξιά». Ο
ΣΥΡΙΖΑ, μεθοδικός στην πανουργία,
ξερίζωσε «σύριζα» (εκ βαθέων) κάθε
βιωματική συνέχεια πατρίδας. Ο
πατριωτισμός ταυτίζεται πια με
κόμματα «της πλάκας».
Λογικά πιθανότερο μοιάζει, ότι
σε περίπτωση τουρκικής εισβολής,
σε οποιοδήποτε σημείο της κρατικής εδαφικής μας υπόστασης, η
αντίδραση των Ελλαδιτών θα είναι
επανάληψη του υποδείγματος των

Ελληνοκυπρίων: Θα επιβιβαστούν
στα Ι.Χ. τους και θα φύγουν, για
να εγκατασταθούν στο λεκανοπέδιο
της Αττικής. Αυτό οι Τούρκοι το
ξέρουν και τα ευρωπαϊκά μας ινδάλματα έκδηλα το ποθούν. Ο «πόθος» τους δεν μοιάζει άσχετος και
με τη στελέχωση των υπουργείων
Παιδείας και Εξωτερικών – η σύνθεση των κυβερνήσεων αντανακλά
τις «φιλοευρωπαϊκές» προτεραιότητες, καθόλου την αγωνία ιστορικής επιβίωσης του Ελληνισμού.
Εξάλλου, τα πατρογονικά χωράφια, ακόμα και αρχοντόσπιτα
στα χωριά δεν γοητεύουν όσο ένα
«τριάρι» ή και «δυάρι» στην ατιμασμένη βάναυσα και τερατοπλασμένη Αττική. Η αυτοδιαχειριζόμενη
κοινότητα (το χωριό) πνίγηκε μεθοδικά και αφανίστηκε με απαίτηση
των ευρωπαϊκών «αγορών». Οι εκπαιδευτικές «μεταρρυθμίσεις» καταστρέψανε, επίσης μεθοδικά, τη
γλώσσα και στρέβλωσαν εξαμβλωματικά τη διδασκαλία της Ιστορίας.
Το σχολείο έγινε θανατερά χρηστικό, βαρετό συμπλήρωμα ή υποκατάστατο του κερδοσκοπικού
φροντιστηρίου.
Το όραμα του Κοραή και των
Ευρωπαίων Διαφωτιστών ήταν μια
Ελλάδα «πολιτισμικό» προτεκτοράτο της «πεφωτισμένης» Ευρώπης,
περιορισμένο στα εδάφη που φέρουν αρχαιοελληνικά ονόματα:
Αθήνα, Ελευσίνα, Θήβα, Μυκήνες,
άντε και Δελφοί. Κυρίως, να κοπεί
ο λώρος που συνέδεε τους Ελληνες
με την «Πόλη και την Αγια-Σοφιά»,
την αυτοκρατορική μνήμη και αρχοντιά.
Μοιάζει το όραμα να πλησιάζει
στην πραγμάτωσή του.
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2020

Τέτοιες απόψεις
είναι κακοπιστία
Απάντηση στο άρθρο του δημοσιογράφου κ. Ανδρέα Παράσχου
στην «Κ» που αφορά κριτική του
Γενικού Εισαγγελέα.

Δ

ιάβασα το άρθρο του δημοσιογράφου κ. Ανδρέα Παράσχου στην εφημερίδα «Καθημερινή» (24/012/19) και στο
οποίο ασκεί έντονη κριτική της
θέσης του Γενικού Εισαγγελέα (ΓΕ)
επειδή δεν κατονόμασε τα έντυπα
που του ασκούν, εργολαβικά, ένα
«αήθη και ανελέητο πόλεμο» για
τον χειρισμό διαφόρων ποινικών
υποθέσεων. Δηλώνω, από την αρχή
του παρόντος σημειώματός μου,
ότι όλοι μας θα ήμασταν πιο ευτυχείς εάν κατονόμαζε αυτούς που
γνωρίζει ή που υπονοεί ότι του
ασκούν αυτόν τον αήθη και ανελέητο πόλεμο. Ανεξάρτητα, όμως,
η σοβαρότητα των αναφορών ή
καταγγελιών του δεν μπορεί να
μειωθεί ή να απαξιωθεί, με οιονδήποτε τρόπο, όπως ο κ. Παράσχος
και άλλοι προσπάθησε να κάνει
με το άρθρο του, επειδή δεν κατονόμασε τα έντυπα ή τους πολίτες
που τον υποσκάπτουν. Η σοβαρότητα των αναφορών του ΓΕ δεν
μπορεί να υποβαθμιστεί ή να μειωθεί μ’ αυτό το υπεραπλουστευμένο επιχείρημα του δημοσιογράφου ότι, για να είχαν σοβαρότητα
και αξιοπιστία τα λεγόμενά του,
θα έπρεπε να τους είχε κατονομάσει αλλιώς, όπως λένε και οι πολιτικοί, μένει έκθετος στον λαό. Ο
λαός, όπως κι εσείς, που διαβάζει
και παρακολουθεί τα τεκταινόμενα
στον δημόσιο βίο μπορεί να υπολογίσει ποιους εννοεί ο ΓΕ. Λέτε
στο άρθρο σας ότι «προφανώς, ο
κ. Κληρίδης θεωρούσε ότι ο δείκτης
ευφυΐας όλων ημών των υπολοίπων
είναι πολύ κατώτερος του δικού
του και πως τα όσα είπε θα τα καταπίναμε αμάσητα». Αντίθετα, ο
ΓΕ γνωρίζει ότι το IQ του πολίτη
είναι υψηλό και μπορεί να κρίνει,
με αντικειμενικότητα και χωρίς
εμπάθεια, αυτά που δήλωσε. Εσείς
που σίγουρα (χωρίς ίχνος ειρωνείας)
το IQ σας είναι υψηλό να θεωρήσω
ότι δεν έχετε αντιληφθεί ποιους
εννοούσε ο ΓΕ; Είμαι σίγουρος ότι
γνωρίζετε, ως ένας καταξιωμένος,
λόγιος, μάλιστα, δημοσιογράφος,
αλλά προσπαθείτε, μ’ αυτό το «ευλογοφανές» επιχείρημα ότι όφειλε
να τους κατονομάσει, να μειώσετε
τη σοβαρότητα και αλήθεια των
αναφορών του. Αυτό, όμως, δεν
είναι άδικο για τον ΓΕ και τι λέει,
άραγε, η δημοσιογραφική δεοντολογία και συνείδησή σας;
Διάβασα τα ερωτήματα που ρητορικά υποβάλατε στον ΓΕ και από
τα οποία, όμως, εύλογα ο αναγνώστης μπορεί να διακρίνει ότι αφήνουν υπονοούμενα κατά του ΓΕ.
Ένα από τα ερωτήματά σας, αφού
αναφέρεστε σε ορισμένα έγγραφα

που αφορούν υποθέσεις (FOCUS),
είναι εάν «υπήρξε αντίτιμο για να
μην πάνε ενώπιον της δικαιοσύνης». Για να υποβάλλετε τέτοια
ερωτήματα, συνειρμικά, μπορεί
να υπολογίσει ο αναγνώστης ότι
εσείς πρέπει να έχετε απαντήσεις
σ’ αυτά τα ερωτήματα και, επομένως, γνωρίζετε, για να ρωτάτε, και
το «αντίτιμο» που εισέπραξε ο ΓΕ
για να μην οδηγήσει τις υποθέσεις
στο δικαστήριο. Δεν είναι λογικό
τότε ο αναγνώστης να σας ρωτήσει,
με τη σειρά του, καλά, εσείς που
επικρίνετε τον ΓΕ, γιατί δεν λέτε
αυτά που γνωρίζετε ώστε να τον
εκθέσετε αλλά, ταυτόχρονα, να
μάθουν και οι πολίτες αυτά που
ξέρετε; Εάν ο ΓΕ είναι εκτεθειμένος
επειδή δεν κατονομάζει αυτούς
που υπονοεί, με τον ίδιο τρόπο,
άραγε, δεν είναι και όσοι, που ενώ
γνωρίζουν αυτούς που υπονοεί,
ποιούν τη νήσσα;
Χωρίς να αμφισβητώ την αξία
και επιστημονική κατάρτιση των
προηγούμενων Γενικών Εισαγγελέων, οι οποίοι ήταν όλοι εγνωσμένου κύρους νομικές προσωπικότητες και οι οποίοι διαχειρίστηκαν, με επάρκεια, τις, κατά τον ουσιώδη εκείνο χρόνο, υποθέσεις,
όπως αυτές προέκυπταν μέσα από
το τότε κοινωνικό, οικονομικό και
πολιτικό περιβάλλον. Οι υποθέσεις,
όμως, τις οποίες κλήθηκε ο τωρινός
ΓΕ να διαχειριστεί ήταν και είναι
ασύγκριτα δυσανάλογες σε όγκο,
δυσκολία, πολυπλοκότητα, σοβαρότητα και φύση. Αυτή είναι μια
αντικειμενική αλήθεια και πραγματικότητα. Ο ΓΕ κλήθηκε να διαχειριστεί μια πρωτόγνωρη οικονομική κρίση, με κούρεμα καταθέσεων, κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος (Λαϊκή-Συνεργατισμός) διαχείριση μιας πρωτοφανούς σ’ έκταση διαφθοράς σ’
ολόκληρο το οικονομικό και κοινωνικό οικοδόμημα, σε θεσμούς
και «καταξιωμένους μύθους» (τραπεζίτες, δημάρχους, βουλευτές
κ.ά.) και πολλά άλλα σοβαρότατα
ποινικά αδικήματα. Εάν οι νομικές
δυσκολίες στην ολοκλήρωση κάποιων ποινικών υποθέσεων και
στην προώθησή τους στη δικαιοσύνη δεν μπορούν να γίνουν κατανοητές και, αυθαίρετα, τους αποδίδεται σκοπιμότητα και «αντίτιμο»,
τότε, αυτό που μπορεί, επιεικώς,
να λεχθεί, σε τέτοιες απόψεις, είναι
κακοπιστία. Αναμένεται, μέσα στο
διεφθαρμένο οικονομικό, τραπεζικό
και κοινωνικό περιβάλλον ότι ο
κάθε πολίτης, ανεξάρτητα από
αξίωμα, θα σεβαστεί τουλάχιστον
τους φορείς που τιμούν τον θεσμό
που υπηρετούν, τους οποίους ο
κάθε πολίτης ή πολίτες γνωρίζουν
ποιοι είναι.

Ο κ. Χριστάκης Λουκά είναι δικηγόρος.
loucachr@cytanet.com.cy
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Του ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΛΟΥΚΑ

Οι λεγόμενοι «Dziady» από την επαρχία Zywiec παρελαύνουν στους δρόμους του Bielsko-Biala στην Πολωνία κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ «Zywieckie Gody».

Η γεωγραφία στην «πίσω αυλή» του Νετανιάχου...
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Ο

υδείς γνωρίζει αν η θάλασσα
στην Ανατολική Μεσόγειο
διαθέτει ικανές ποσότητες
φυσικού αερίου, ώστε αυτές να
ικανοποιούν ενεργειακές ανάγκες
στο εσωτερικό μιας χώρας ή αν
επαρκούν για να γίνονται εξαγωγές. Τα προγράμματα των ερευνών
που άρχισαν οι εταιρείες πριν από
οκτώ χρόνια, έχουν τερματιστεί,
πρακτικά δεν υφίστανται, με εξαίρεση τη ζώνη προς την Αίγυπτο.
Οι εταιρείες ζύγισαν τα συμφέροντά τους και παίζουν με διαρκείς
αναβολές. Εδώ και τρία χρόνια
έχουν παγώσει τα ερευνητικά τους
προγράμματα. Ως καλοί επενδυτές
περίμεναν να δουν πώς θα εξελιχθεί ο διακοινοτικός διάλογος για
την επίλυση του Κυπριακού, δίνοντας διαρκώς παρατάσεις στα
προγράμματά τους. Οι συνομιλίες
για επίλυση δεν υφίστανται. Κλειδί
για τις εξελίξεις υπήρξε η 9η Φεβρουαρίου 2018: τουρκικά πολεμικά πλοία παρεμπόδισαν τις έρευνες στην ΑΟΖ της Κύπρου σκάφους
της ιταλικής εταιρείας ΕΝΙ.
Με διάφορους τρόπους αξιολογήθηκαν οι δυνατότητες όλων (Κύπρος, Τριμερείς, αμυντικές δυνατότητες) και απεδείχθη ακόμα μια
φορά ποιο είναι το πραγματικό
εύρος της κυριαρχίας της Κύπρου
στις πραγματικές συνθήκες άσκησής της. Οι διακηρύξεις Αναστασιάδη περί «επιβεβαίωσης της ενάσκησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων στην Αποκλειστική Οικονομική τους Ζώνης», αφορούν
αφτιά που συνήθισαν στον ήχο
της παραπλάνησης. Σε μια κρίσιμη
στιγμή, η Κύπρος ήταν και θα είναι
μόνη: η γεωγραφία, η αδυναμία

και η ακρισία, κατά κανόνα, οριοθετούν την τύχη της. Οι εταιρείες
που έλαβαν αδειοδοτήσεις έχουν
ήδη αποχωρήσει από τα ύδατα
της νήσου, αλλά ο Ν. Αναστασιάδης θεωρεί ότι αν καταγγείλεις τις
NAFTEX ως παράνομες, είναι «εντάξει». Ο EastMed είναι ένα πολιτικό project, που έχει τη στήριξη
χαμηλόβαθμων αξιωματούχων στο
αμερικάνικο ΥΠΕΞ. Οι ποικίλες
ισορροπίες ανάμεσα στον Λευκό
Οίκο και τις τάσεις που υπάρχουν
στο ΥΠΕΞ δείχνουν τη ρηχότητα
των όσων ανέλαβαν να το πουλήσουν σε ακριβή, πολιτική τιμή. Οι
«τριμερείς σχεδιασμοί» προσφέρουν μια fake agenda, η οποία έχει
ήδη αντικαταστήσει την προσπάθεια για επίλυση του Κυπριακού.
Είναι, γι’ αυτό που οι δυνάμεις, οι
οποίες, χωρίς να το ομολογούν,
προτιμούν τη συντήρηση του στάτους κβο με την εκχώρηση στην
Τουρκία του 37% του εδάφους του
νησιού, στηρίζουν με φανατισμό
αυτή την «ψευδή ατζέντα».
Η ολοένα και πιο έντονη μετατροπή της Κύπρου στην «πίσω αυλή» του Ισραήλ, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους –ακόμα και αυτή
η δικαστική απόφαση για την
19χρονη Βρετανή και η αθώωση
των 12 Ισραηλινών, είναι χαρακτηριστική. Η Λευκωσία τρέφει
την αυταπάτη ότι θα συμβάλει σε
μιαν πολιτική αποκλεισμού της
Τουρκίας από τους ενεργειακούς
σχεδιασμούς και ότι αυτή θα παρακολουθεί εκ του μακρόθεν. Αυτό
δεν θα συμβεί γιατί διακυβεύονται
σημαντικά γεωπολιτικά συμφέροντα, και, κυρίως το γόητρο της
Τουρκίας, γύρω από το οποίο συ-

σπειρώνονται, σχεδόν, όλα τα
τουρκικά κόμματα. Οι πιθανότητες
για πρόκληση ενός θερμού επεισοδίου αυξάνονται. Η διελκυστίνδα
Ισραήλ-Τουρκίας στην Α. Μεσόγειο
έχει μόνο έναν χαμένο, την Κύπρο.
Το Ισραήλ αναγνωρίζει την υπεροχή της Τουρκίας στη θάλασσα,
ενώ η Τουρκία την ισχύ της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ.
Η Άγκυρα την 1η Ιανουαρίου,
παραμονή της συνάντησης στην
Αθήνα, εξέδωσε NAFTEX «νοτιοδυτικά της Πάφου, κοντά στα οικόπεδα 6 και 7, με σκοπό τις ναυτικές ασκήσεις, ενώ ανακοίνωσε
«τη διεξαγωγή ασκήσεων και Ν/Α
της Λάρνακας στα 14 ν.μ. από τις
ακτές της Κύπρου. Οι ασκήσεις
θα πραγματοποιηθούν κοντά στο
«Μπαρμπαρός», το οποίο συνεχίζει
τις έρευνες. Το «Γιαβούζ», συνοδευόμενο από τουρκική φρεγάτα,
παραμένει κοντά στο οικόπεδο 7,
ενώ το «Φατίχ» βρίσκεται νότια
του Αποστόλου Ανδρέα και θα παραμείνει εκεί, σύμφωνα με την
NAFTEX, έως τις 17 Μαρτίου»,
(εφ/δα, Πολίτης 1-1).
Πρακτικά οι θαλάσσιες ζώνες
γύρω από την Κύπρο είναι αποκλεισμένες, («Μπαρμπαρός», «Γιαβούζ», «Φατίχ»), ενώ επιτηρείται
από πολεμικά πλοία, πρωτίστως,
η ζώνη ανατολικά της Κύπρου,
όπως απέδειξε η εκδίωξη ισραηλινού ερευνητικού σκάφους με
συμμετοχή ε/κ ερευνητή, από
τουρκικά πολεμικά με το πρόσχημα
ότι ενεργούν για προστασία της
υφαλοκρηπίδας της «ΤΔΒΚ».
Ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας
Φ. Οκτάι θεωρεί ότι «υπάρχουν
παιχνίδια εναντίον μας που στόχο

έχουν να μην μπορούμε να βάλουμε τα πόδια μας στο νερό», ενώ ο
εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας Ι. Καλίν πως «το Ισραήλ, η
Ελλάδα, οι Ελληνοκύπριοι και η
Αίγυπτος συγκεντρώθηκαν και
άρχισαν να μιλούν για τον EastMed. Όταν συμβαίνουν αυτά,
εμείς δεν μπορούμε να καθόμαστε
με σταυρωμένα τα χέρια».
Οι σχεδιασμοί της Λευκωσίας
στην πράξη πιέζουν τον Μ. Ακιντζί,
τον πολιτικό ηγέτη που κατέβαλε
τις πιο συνεπείς προσπάθειες για
την επίλυση του Κυπριακού. Όλες
οι ενέργειες Αναστασιάδη στοχεύουν στην αποδυνάμωση της
υποψηφιότητας Ακιντζί ενόψει
των εκλογών του Απριλίου: πρώτο,
με τη μυστική συνάντηση με τον
Όζερσαϊ, δεύτερο, με μέτρα που
παρεμποδίζουν την επικοινωνία
Ε/κ και Τ/κ, και, τρίτο, με την απόρριψη της πρότασης του γ.γ. του
ΟΗΕ στο Βερολίνο στις 25 Νοεμβρίου για «συμφωνία στους όρους
αναφοράς» πάνω στα γνωστά τρία
σημεία-Συμφωνία Έρογλου-Αναστασιάδη, οι έως τότε συγκλίσεις,
και το Πλαίσιο Γκουτιέρες. Η απόρριψη έχει ως στόχο τη δημιουργία
προβλημάτων στη δυναμική που
έχει η υποψηφιότητα Ακιντζί, καθώς, χωρίς προοπτική επίλυσης,
το κεντρικό του επιχείρημα τίθεται
εν αμφιβόλω σε μερίδα ψηφοφόρων. Έτσι ο Ν. Αναστασιάδης με
άνεση που δεν δικαιολογείται από
τους κινδύνους που βρίσκονται
εν εξελίξει, δηλώνει ότι «στο άμεσο
μέλλον δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι στο Κυπριακό»...

www.larkoslarkou.org.cy

EastMed, «διά πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν»
Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Τις τελευταίες μέρες
κινούμαστε σε ρυθμούς Eastmed. Μετά
την τελετή υπογραφής της συμφωνίας
μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ, στην παρουσία μάλιστα αντιπροσώπου της Ιταλίας,
το μεγαλεπήβολο έργο του αγωγού
EastMed παίρνει άλλες διαστάσεις.
Οσονούπω τα αέριά μας θα βρίσκονται στην Ευρώπη.
Παράλληλα, οι τριμερείς, οι οποίες τον τελευταίο καιρό είχαν ατονήσει έρχονται και πάλι στο προσκήνιο. Τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν
ξέρει από πού να αρχίσει. Ποια νέα
συνεργασία να συνομολογήσει.
Μετά την τριμερή των Αθηνών για
τον Eastmed και την Τριμερή στο
Κάιρο μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και
Αιγύπτου σε επίπεδο ΥΠΕΞ με την
παρουσία της Γαλλίας, κάτι ανάλογο
με την 3+1 που είχε γίνει στα Ιεροσόλυμα στην παρουσία του Μάικ
Πομπέο, προγραμματίζεται Πολυμερής συνάντηση με όσους ήδη
υφίστανται συμφωνίες συνεργασίας. Τριμερείς, 3+1, Τετραμερείς,

και στο βάθος Πολυμερείς. Όλοι
μας οι γείτονες δηλώνουν ότι είναι
παρά το πλευρό μας. Όσον αφορά
τα αέριά μας οι εξελίξεις καταιγιστικές. Ο αγωγός Eastmed είναι η
απάντηση στη συμφωνία Τουρκίας
Λιβύης για την οριοθέτηση ΑΟΖ.
Στο εσωτερικό μέτωπο το ηθικό
αναβαθμίστηκε σε ακμαιότατο.
Όπου να ’ναι θα κτυπήσουν χαρμόσυνα οι καμπάνες των εκκλησιών. Όλοι τώρα μιλούν για τον
αγωγό θαύμα. Όλοι τώρα παρουσιάζονται ειδικοί σε θέματα μεταφοράς και εμπορευσιμότητας υδρογονανθράκων. Το αν θα γίνει, το
αν είναι εφικτός και το αν είναι
βιώσιμος ουδόλως μας ενδιαφέρει.
Αγωγός που να αφήνει έξω την
Τουρκία και ό,τι θέλει ας είναι.
«Ως προς τη δυνατότητα υλοποίησης του αγωγού και κατά πόσο
το έργο είναι βιώσιμο, αυτό το θέμα
θα πρέπει να αφήσουμε τους ειδικούς να αποφανθούν. Δεν θα μπω
στη συζήτηση περί κόστους ή κατά
πόσο το έργο είναι συμφέρον», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
(ΚΕ). Έχουμε θέσει λάβαρο του
αγώνα μας τον EastMed ο οποίος,

διά στόματος τού Κ.Ε., δεν γνωρίζουμε αν είναι εφικτός και αν τελικά
θα υλοποιηθεί. Στο εσωτερικό, το
απορριπτικό μέτωπο πανηγυρίζει.
Μέχρι και η Ελένη Θεοχάρους κάλεσε ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ να μην επικρίνουν τον πρόεδρο. Όποιος τολμήσει να αναφέρει τους προβληματισμούς του είναι της όποιας λύσης, τουρκοπροσκυνημένος, της
γονυκλισίας και των φοβικών συνδρόμων. Ο Αβέρωφ Νεόφυτου, ο
οποίος μίλησε τις προάλλες στο
Λονδίνο για την πιθανότητα πώλησης αερίου μέσω αγωγού προς
την Τουρκία μετά την λύση, αυτομάτως «Εις το πυρ το εξώτερον».
Στην Ελλάδα η κατάσταση χειρότερη. Η ελληνική πολιτική ηγεσία
κινείται σε ρυθμούς Καμένου και
Παυλόπουλου. «Μολών λαβέ», «Νυν
υπέρ πάντων ο αγών». Το δόγμα,
«Η Κύπρος αποφασίζει και η Ελλάς
συμπαρίσταται» έχει λάβει πλέον
νέα μορφή. «Η Κύπρος αποφασίζει
και η Ελλάς συμπαρασύρεται».
«Αυτό το οποίο κάνουμε δεν είναι αντίδραση σε κάποιον άλλον.
Είναι η προσπάθεια να βελτιώσουμε
την ποιότητα της ζωής των πολιτών

των χωρών μας, να βελτιώσουμε
τις οικονομίες μας, να δώσουμε λύσεις και o EastMed είναι μια μεγάλη
ενεργειακή ενίσχυση στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στο αεροδρόμιο Λάρνακας μετά το ταξίδι αστραπή που πραγματοποίησε σε Βεγγάζη και Κάιρο.
«O αγωγός EastMed θα προχωρήσει ό,τι κι αν λέει ο Ερντογάν.
Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε μπροστά με βάση το
διεθνές δίκαιο», δήλωσε ο υπουργός
Ενεργείας της Ελλάδας Κωστής Χατζηδάκης. Την ώρα όμως που εμείς
προχωρούμε μπροστά, εμπειρογνώμονες του κλάδου ενέργειας
από το Ισραήλ, την Ελλάδα και την
Κύπρο, στο πλαίσιο workshop που
διοργάνωσε το ΙΕΝΕ στην Αθήνα
στις 30 και 31 Οκτωβρίου, εκφράζουν τους προβληματισμούς τους
για τη βιωσιμότητα του πολυαναμενόμενου αγωγού.
Τόσο η Dr. Gina Cohen, ενεργειακή σύμβουλος στο Ισραήλ όσο
και ο Dr. Ηλίας Κονοφάγος, αντιπρόεδρος της εταιρείας Flow Ener-

gy στην Ελλάδα αλλά και ο κ.
Τσαρλς Έλληνας, CEO της Cyprus
Natural Hydrocarbons Company,
δηλώνουν ότι υπάρχουν αρκετά
«εμπόδια», τα οποία φράσσουν τον
δρόμο του αγωγού East Med μέσω
Ελλάδας. Η Dr. Cohen ανέφερε σχετικά ότι πρόκειται για ένα δύσκολο
έργο, το οποίο θα έπρεπε να ξεπεράσει τεχνικές δυσκολίες, να αντιμετωπίσει γεωπολιτικούς κινδύνους, ενώ όπως σημειώνει πρόκειται για ένα έργο πολύ υψηλού κόστους, το οποίο θα πρέπει να βασιστεί στη λογική των υψηλών τιμών του αερίου. Την ίδια άποψη
έδειξε να συμμερίζεται και ο κ. Έλληνας ενώ ο Dr. Κονοφάγος έθεσε
θέμα αποθεμάτων.
Άσος στο μανίκι μας, λοιπόν, ο
EastMed. Η κίνηση ΜΑΤ Ελλάδος
και Κύπρου απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Μια απάντηση στις έκνομες ενέργειες της
Τουρκίας τόσο όσον αφορά την
κυπριακή ΑΟΖ αλλά και τις ελληνοτουρκικές διαφορές. Ο EastMed
απαντά σε όλα. Επενεργεί ως «πολυεργαλείο». Είναι το αντίδοτο «διά
πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν».

Δυστυχώς και πάλι πίσω από τις
εξελίξεις. Και πάλι με λάθος αντίδοτο στις τουρκικές προκλήσεις.
Τη στιγμή που έχουμε στη φαρέτρα
μας την ιστορική συμφωνία του
Ελσίνκι που επέτυχε ο Κώστας Σημίτης τον Δεκέμβριο του 1999, η
οποία προνοεί προσφυγή στο δικαστήριο της Χάγης για τα ελληνοτουρκικά και την πρόσκλησηπρόκληση του Μουσταφά Ακιντζί
για υπογραφή στρατηγικής συμφωνίας με βάση το πλαίσιο Γκουτιέρες, συνεχίζουμε τις ασυναρτησίες, τις παλινδρομήσεις, τις μεταλλάξεις και τις υπεκφυγές με
προμετωπίδα τον EastMed, ένα
αγωγό «ανέκδοτο» και «άλλα λόγια
να αγαπιόμαστε».
Υπογράφουμε συμφωνίες για
θωράκιση των κυριαρχικών μας
δικαιωμάτων και παραγνωρίζουμε,
δυστυχώς εσκεμμένα, το γεγονός
ότι το μόνο που θωρακίζουμε είναι
την μη λύση και την οριστική διχοτόμηση, δηλαδή το Taksim του
Ραούφ Ντενκτάς.

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

16

O

ΤΟ ΘΕΜΑ

 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2020

Σπινθήρας
σε... αποθήκη
πυρομαχικών
η επίθεση
Η δολοφονία - σοκ του Σουλεϊμανί
Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Από το πρωί ÚÎÝÇØÇÙÑËßÂÝÕÏÑÜÊÏÑÕÃ >VYSK>HYÑÇÏ >>000
ÖÕßÖÇØÇÖÁÓÖÕßÔÙË¬ØÃÚÕÇÍÑÄÙÓÏÕÄÒËÓÕÁÑÇÔÇÔÛØÇÆÙÎÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕßÝÞØÂÙÚËÝÚÕß;^P[[LYÙË
ÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕ©§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖ
ÁÑÇÔËÖÕÊÇØÏÑÄÙÚÕÊÃÔÕÔÚÇÝ
ÚÕÖØ¦ÙÏÔÕÌÜÝÇÖÄÚÎ¢ÒÄØÏÔÚÇ
ÄÖÕßÖËØÔÕÆÙËÚÏÝÞØÏÙÚÕßÍËÔÔÏ¦ÚÏÑËÝÊÏÇÑÕÖÁÝÚÕßÍÏÇÚÎÊÕÒÕÌÕÔÃÇ
ÚÕßØÇÔÕÆÙÚØÇÚÎÍÕÆ ÇÙÁÓÕßÒËáÓÇÔÃËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝËÖÃÒËÑÚÎÝ
ÊÆÔÇÓÎÝÒ ÕßÔÚÝ®ËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝ
ÊËÚÕßÊËÆÚËØÕßÏÙÞßØÄÚËØÕß¦ÔÊØÇ
ÚÎÝÙÒÇÓÏÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÓËÚ¦
ÚÕÔÇÔ×ÚÇÚÕÎÍÁÚÎÍÏÇÚÕÒ¦ÞÒÃ
²ÇÓËÔËã©ªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝÖÕßÖ¦ÙÞÏàËÔÇÇÖÕÙÆØËÏÓÏÇ
×ØÇÇØÞÆÚËØÇÚÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦ÙÚØÇÚËÆÓÇÚÇÇÖÄÚÎ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂÑÇÏ
ÚÕÌÍÇÔÏÙÚ¦ÔÖØÕÞ×ØÎÙËÙËÓÏÇ
ÚÄÙÕËÖÏÛËÚÏÑÂÑÃÔÎÙÎÖÕßÕÆÚËÕÏ
ÔËÕÙßÔÚÎØÎÚÏÑÕÃÏÁØÇÑËÝÚÎÝËÖÕÞÂÝ¡ÖÕßÝÚàÕÆÔÏÕØËÃÞÇÔÇÖÕÚÕÒÓÂÙËÏÔÇÔÇÓÕÔÂÚÎÝÇÖ¦ÔÚÎÙÎÝ
ÇÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÎÝ¬ËÞËØ¦ÔÎÝÕ
ÌÄÈÕÝËÔÄÝÔÁÕßÓËÍ¦ÒÕßÖÕÒÁÓÕß
ÙÚÕÔ ÄÒÖÕÓËÇÖØÄÈÒËÖÚËÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÙÚÎÔËßØÆÚËØÎÖËØÏÕÞÂ
ÓÁÞØÏÑÇÏÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕ
ÖÒÇÔ¦ÚÇÏÙÚÎÊÏËÛÔÂÇÚÓÄÙÌÇÏØÇ
ÆÙÑÕÒÇÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÖÏÒÁÐËÏÎ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÑ¦ÚÏÖÏÕÖØÕÑÒÎÚÏÑÄ©ÙÚØÇÚÎÍÄÝÕßÒËáÓÇÔÃ
ÖÕßÙÑÕÚ×ÛÎÑËÇÖÄÖÆØÇßÒÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆKYVULÚÏÝÖØ×ÚËÝÖØÜÏÔÁÝ×ØËÝÚÎÝÇØÇÙÑËßÂÝÙÚÕ
ÇËØÕÊØÄÓÏÕÚÎÝÇÍÊ¦ÚÎÝÊËÔÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÙËÑÇÓÃÇÖËØÃÖÚÜÙÎÔÇ
ÖÇØÇÒÒÎÒÏÙÚËÃÓËÚÕÔ©Ù¦ÓÇÓÖÏÔ
¦ÔÚËÔÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÇÚÎÝÖÒÁÕÔÖÕÒÆÔËÑØÎÝÚØÕÓÕÑØÇÚÏÑÂÝËÖÃÛËÙÎÝ
ÙÚÕÁÊÇÌÕÝÚÜÔ©ÏËÖÃÒËÑÚËÝ
ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝÑÇÏÕÏÙÏÏÚÏÑÁÝÖÕÒÏÚÕÌßÒÇÑÁÝÖÕßÑÇÛÕÊÎÍÕÆÙËÕÕßÒËáÓÇÔÃÙËØ¦ÑßØÃÇÑÇÏ
ÃÈÇÔÕÂÚÇÔÓËÔÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÁÝ
ÚÜÔÓËØÏÑÇÔ×ÔÇÒÒ¦ÇÖÁÌËßÍÇÔ
ÔÇÙßÍÑØÕßÙÚÕÆÔÙÚØÇÚÏÜÚÏÑ¦ÓÇàÃÚÕßÝ©ÚÇÔÕËÖÃÙÎÓÕÝÏØÇÑÏÔÄÝ
ÙÚØÇÚÄÝÍÏÔÄÚÇÔÒÇÍÄÝÓÖØÕÙÚ¦
ÙÚÎÔÁÌÕÊÕÚÕßÙÒÇÓÏÑÕÆ Ø¦ÚÕßÝÂÚÇÔÕÏÊßÔ¦ÓËÏÝÚÕßÕßÒËáÓÇÔÃÓÇàÃÓËÚÕßÝÓÇÞÎÚÁÝÚÜÔ
ÕÆØÊÜÔÖÕßÁÖÇÏÐÇÔÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄØÄÒÕÙÚÎÔÇÔÇÞÇÃÚÏÙÎÚÜÔ
ÚàÏÞÇÔÚÏÙÚ×Ô
©ÓËØÏÑÇÔÄÝßÖÕßØÍÄÝÐÜ-

ÚËØÏÑ×Ô¡¦ÏÑÕÓÖÁÕÁÑÇÔËÒÄÍÕ
ÍÏÇÇÓßÔÚÏÑÂÑÃÔÎÙÎ®ÚÜÔ
ËÔÄÉËÏËÖÏÛÁÙËÜÔÖÕßßÖÕÚÃÛËÚÇÏ
ÄÚÏËÚÕÃÓÇàËÕÕßÒËáÓÇÔÃËÔÇÔÚÃÕÔ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÙßÓÌËØÄÔÚÜÔËÔ×
Õ¬ØÇÓÖËÃÞËËÖÏÑÇÒËÙÚËÃÖØÕÎÍÕßÓÁÔÜÝÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÓËØÏÑÇÔÕÆ
ËØÍÕÒ¦ÈÕßÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÈÕÓÈÇØÊÏÙÓÕÆÈ¦ÙÎÝÙÚÕ ÏØÑÕÆÑËÊÕÓÁÔÕßÚÕßÓËÍÁÛÕßÝÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝ
ËÔÁØÍËÏÇÝÄÓÜÝÖÇØÄÓÕÏËÝËÖÏÑÒÂÙËÏÝÇÑÕÆÍÕÔÚÇÏÜÝÖØÕÙÞÎÓÇÚÏÑÁÝ
ÃÔÇÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÓ¦ÒÏÙÚÇÄÚÏ
ÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝ×ØËÝÖØÏÔÇÖÄÚÎ
ÊÕÒÕÌÕÔÃÇÕßÒËáÓÇÔÃÎÁÔÚÇÙÎ
ÁÓÕÏÇàËÔÇÇÖÕÑÒÏÓÇÑ×ÔËÚÇÏÑÇÛ×ÝÕÏÙÏÃÚËÝÖÕßÖÕÒÏÕØÑÕÆÙÇÔ
ÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÖØËÙÈËÃÇÙÚÎÇÍÊ¦ÚÎËÃÞÇÔÇÖÕÓÇÑØßÔÛËÃÆÙÚËØÇ
ÇÖÄËÔÚÕÒÂÚÜÔÎÍËÚ×ÔÚÕßÝ
ÙÌÇÒ×ÝÎÖØÕÞÛËÙÏÔÂËÐÁÒÏÐÎÊËÔÂÚÇÔÑËØÇßÔÄÝËÔÇÏÛØÃÇ©Ï
ÙÞÁÙËÏÝØ¦ÔÂÚÇÔÎÒËÑÚØÏÙÓÁÔËÝÇÖÄÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÚÕß
ÄÚÇÔÕ¬ØÇÓÖÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇÇÖÕÙÆØËÏÚÎÔÓËØÏÑÂÇÖÄÚÎÙÎÓÇÔÚÏÑÂ
ÙßÓÌÜÔÃÇÖÕßËÃÞËËÖÏÚËßÞÛËÃËÖÃ
ÖØÕËÊØÃÇÝ©ÓÖ¦ÓÇÍÏÇÚÕÏØÇÔÏÑÄ
ÖßØÎÔÏÑÄÖØÄÍØÇÓÓÇÇÖËÏÒÂ
ËÔÄÝÛËØÓÕÆËÖËÏÙÕÊÃÕßÂØÛËÑ¦ÓÖÕÙËÝÌÕØÁÝÙÚÕÖØÕÙÑÂÔÏÕÚÎÔ
ÖËØÇÙÓÁÔÎÞØÕÔÏ¦ÓËÚÎÔÑÇÚ¦ØØÏÉÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆKYVULÇÖÄÚÕßÝ
ØÇÔÕÆÝÚÇÙÇÓÖÕÚ¦àÚ¦ÔÑËØÙÚÕÔ
ÄÒÖÕÍÏÇÚÇÕÖÕÃÇÑÇÚÎÍÕØÂÛÎÑË
Î¬ËÞËØ¦ÔÎÑÇÏÚÎÛËÇÓÇÚÏÑÂËÖÃÛËÙÎÌÏÒÕáØÇÔ×ÔÇÔÚÇØÚ×Ô²ÕÆÛÏÚÎÝ
±ËÓÁÔÎÝËÔÇÔÚÃÕÔÊÏßÒÏÙÚÎØÃÕßÑÇÏ
ÖËÚØËÒÇÏÕÖÎÍÂÝÚÎÝ(YHTJVÙÚÎ
ÇÕßÊÏÑÂØÇÈÃÇËÄÒËÝÇßÚÁÝ
ÚÏÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÕ¬ØÇÓÖËÓÌÇÔÏàÄÚÇÔÁÚÕÏÓÕÝÔÇÊÏÇÚ¦ÐËÏÙÚØÇÚÏÜÚÏÑ¦ÖÒÂÍÓÇÚÇÍÏÇÔÇÑ¦ÔËÏÚÎÔ
ÚËÒËßÚÇÃÇÙÚÏÍÓÂÖÃÙÜ¬ÏÚÕÔÖÇØÄÚØßÔËÇßÚÂÚÎÌÕØ¦ÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙËËÖÃÊËÏÐÎÏÙÞÆÕÝÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÓËÚÄÙÕÖØÕÑÒÎÚÏÑÄÚØÄÖÕ"
ËÒË¦àËÚÇÏÑÇÔËÃÝÔÇËÏÑ¦ÙËÏÄÚÏ
ÕÏËÙÜÚËØÏÑÁÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÙÑÕÖÏÓÄÚÎÚËÝÖØÁÖËÏÔÇÁÖÇÏÐÇÔÑ¦ÖÕÏÕØÄÒÕ
ÖÕÒËÓÏÑÂÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÇÖÕÓÇÑØÆÔËÏÖØÕÙÜØÏÔ¦ÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÇÖÄ
ÚÎÔËÖÏÑËÃÓËÔÎÊÃÑÎ¬ØÇÓÖÙÚÎËØÕßÙÃÇÙßÙÖËÏØ×ÔËÏÚÕßÝªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÕÆÝÍÆØÜÇÖÄÚÕÔÖØÄËÊØÕ
ÙÚØÇÚ¦ØÞÎËÔ×ÇÖËÏÒËÃÔÇÊÏÞ¦ÙËÏ
ÚÕßÝÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆÝÄÖÜÝÁÊËÏÐÇÔ
ÑÇÏÕÏÖØ×ÚËÝÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝ©ÚÇÔ
ÄÓÜÝÊÏÇÑßÈËÆÕÔÚÇÏÚÄÙÕÖÕÒÒ¦
ÍÏÇÚÕÑÆØÕÝÑÇÏÚÎÔËÖÏØØÕÂÚÎÝ

Δραματική κλιμάκωση
της έντασης μεταξύ
ΗΠΑ -Ιράν με
απρόβλεπτες επιπτώσεις
σε Μέση Ανατολή και
Ανατολική Μεσόγειο.
ßÖËØÊÆÔÇÓÎÝÙÚÎÔÖÏÕËÆÌÒËÑÚÎ
ÖËØÏÕÞÂÚÕßÖÒÇÔÂÚÎËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕÔÇÖÏÙÚÁÉËÏÑÇÔËÃÝÄÚÏÕÏËÙÜÚËØÏÑÁÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÙÑÕÖÏÓÄÚÎÚËÝËÃÞÇÔ
ÚÕÔÚËÒËßÚÇÃÕÒÄÍÕ¬ÕÖÏÛÇÔÄÚËØÕ
ËÃÔÇÏÄÚÏÕÏÙÆÓÈÕßÒÕÏÚÕß¬ØÇÓÖ
ÑÇÏÚÕËÔÚ¦ÍÜÔÕÈÒÁÖÕÔÚÇÝÚÕ
Ø¦ÔÔÇÇÔÇÊËÏÑÔÆËÚÇÏÙËÏÙÞßØÄÚÇÚÎÖËØÏÌËØËÏÇÑÂÊÆÔÇÓÎÙËÄÒÕ
ÚÕÙÏÏÚÏÑÄÚÄÐÕÖÕßÐËÑÏÔ¦ËÏÇÖÄ
ÚÎÔ ÇÙÖÃÇÑÇÏÑÇÚÇÒÂÍËÏÙÚÎÔ
ÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕÖËØÔ×ÔÚÇÝ
ÇÖÄ¬ËÞËØ¦ÔÎÇÍÊ¦ÚÎÇÓÇÙÑÄ
ÑÇÏÎØßÚÄÖËÃÙÛÎÑÇÔÄÚÏËÃÔÇÏ
ÇÔÇÍÑÇÃÇÓÏÇÛËÇÓÇÚÏÑÂÑÃÔÎÙÎ
ÇÔ¦ÙÞËÙÎÝÔÊËÞÕÓÁÔÜÝËÑÚÏÓÕÆÔ
ÄÚÏÆÙÚËØÇÇÖÄÓÏÇÇÔÇÖÄÌËßÑÚÎ
ÖËØÃÕÊÕÁÔÚÕÔÎÝÇÔÇÚÇØÇÞÂÝÎ¬ËÞËØ¦ÔÎÛÇÊËÃÐËÏÇßÚÕÙßÍÑØ¦ÚÎÙÎ
ÙÚÏÝÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÚÎÝÑÇÏÛÇÖËØÏÕØÃÙËÏÚÏÝÌÏÒÕÊÕÐÃËÝÚÎÝ
¬ÕËØ×ÚÎÓÇËÃÔÇÏÚÏÛÇÙßÓÈËÃ
ÇÔÖÇØÄÓÕÏËÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÇÖÕÊËÏÞÛÕÆÔËÙÌÇÒÓÁÔËÝÑÇÏÇÔÎÏØÇÔÏÑÂ
ÎÍËÙÃÇËÖÏÒÁÐËÏÖÇØ¦ÚÕÒÓËÝÇÖÇÔÚÂÙËÏÝÙÚÕÙÕÈÇØÄÖÒÂÍÓÇÖÕßÊÁÞÛÎÑËËÜØÎÚÏÑ¦Î¬ËÞËØ¦ÔÎÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÖÒÂÐËÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝ
È¦ÙËÏÝÙÚÕÔ ÄÒÖÕÂÑ¦ÖÕÏÕßÝÇÖÄ
ÚÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝÙÚØÇÚÏ×ÚËÝ

ÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÕØ¦ÑÑÇÏÚÕßÝ
ÖÕßÁÞÕßÔÓËÃÔËÏÙÚÎßØÃÇ
¢ÕÔÏÑÁÝËÖÏÛÁÙËÏÝËÔÇÔÚÃÕÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÙßÓÌËØÄÔÚÜÔÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇËÑÊÎÒÜÛÕÆÔÑÇÏÇÖÄÌÏÒÕáØÇÔÏÑÁÝÖÕÒÏÚÕÌßÒÇÑÁÝÇÖÄÚÎÔ
±ËÓÁÔÎÓÁÞØÏÚÕØ¦ÑÞÜØÃÝÎÃÊÏÇ
Î¬ËÞËØ¦ÔÎÔÇÇÔÇÒ¦ÈËÏÚÎÔËßÛÆÔÎËÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÇÖÄÇßÚÁÝÚÏÝ
ÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÎÑßÈÁØÔÎÙÎ¬ØÇÓÖ
ÇÑÄÓÎÑÇÏÇÔÊËÔÚÕÁÞËÏÙÞËÊÏ¦ÙËÏÑÏÔÊßÔËÆËÏÔÇÖÇØÇÙßØÛËÃÙË
ÓÏÇÇÔÕÏÞÚÂÖÕÒËÓÏÑÂÙÆÍÑØÕßÙÎÓËÁÔÇÙßÍÑØÕÚÎÓÁÔÕÑÇÏÏÙÞßØÄÑØ¦ÚÕÝËÔ×ÖÏÕÔÚÎÝÕÖÕÃÇÝÕ
ÕÒÁÛØÏÕÝÖÄÒËÓÕÝÚÕßÓËÚÕ
ÇÖÕÊßÔÇÓÜÓÁÔÕØ¦ÑÚÕßÇÔÚ¦Ó
²ÕßÙËãÔÛÇÓÕÏ¦àËÏÓËÙÇÖÕßÔÄÖËØÇ©ÏÇÓÁÙÜÝËÖÄÓËÔËÝ×ØËÝÑÇÏ
ÓÁØËÝÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÛÇÇÖÕÙÇÌÎÔÏÙÚËÃÎÇÔÚÃÊØÇÙÎÚÎÝ¬ËÞËØ¦ÔÎÝ
ÊÏÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÑØÃÙÏÓËÝ
ÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÕßØ¦ÔÎÊÕÒÕÌÕÔÃÇÚÕßÕßÒËáÓÇÔÃÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÙßÙÖËÏØ×ÙËÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÖØÕÙÜØÏÔ¦ÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆÇÑÄÓÎÑÇÏÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕß
ÊËÔÚØÁÌÕßÔÙßÓÖ¦ÛËÏÇÖØÕÝÚÕÔ
ÏÙÒÇÓÏÙÓÄÙËÖÇÚØÏÜÚÏÑÂÇÔÚÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÈ¦ÙÎÄÖÜÝÁÊËÏÐÇÔÑÇÏ
ÕÏÖØ×ÚËÝÓÇàÏÑÁÝÖÕØËÃËÝÓËÚ¦ÚÎÔ
ÖØÕÙËßÞÂÚÎÝÇØÇÙÑËßÂÝÔÇÒßÚÁÝËÑÌØ¦àÕßÔÇÔÎÙßÞÃËÝÄÚÏÎ
ÏØÇÔÏÑÂÎÍËÙÃÇÓÖÕØËÃÔÇÙÚØÇÌËÃ
ÖØÕÝÚÎÔÇÖÄÑÚÎÙÎÚÕßÖßØÎÔÏÑÕÆ
ÄÖÒÕßÓËÚ¦ÚÎÊØÇÓÇÚÏÑÂÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÚÎÝÁÔÚÇÙÎÝÓËÚÏÝÇÑÄÓÎ
ÑÏÇÔÓÁÞØÏÞÛËÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÙË
ÚÕÖßØÎÔÏÑÄÖØÄÍØÇÓÓÇÓÄÔÕÜÝ
ÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÚÏÑÄÄÖÒÕÍÏÇÚÎÔ
¦ØÙÎÚÜÔÑßØ×ÙËÜÔÇÖÄÚÎÆÙÎ

Κόκκινος συναγερμός
για την απάντηση Ιράν
Οι αμέσως ËÖÄÓËÔËÝ×ØËÝÑÇÏÓÁØËÝÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÛÇÇÖÕÙÇÌÎÔÏÙÚËÃÎÇÔÚÃÊØÇÙÎÚÎÝ¬ËÞËØ¦ÔÎÝ
ÊÏÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÑØÃÙÏÓËÝ©ÏËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÖØÕÓÎÔÆÕÔÚÇÏ
ÈÇØÆÚÇÚËÝÍÏÇÚÏÝÞ×ØËÝÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝÑÇÏÖØ×ÚÇÇÖ»ÄÒÇÍÏÇÚÕ
Ø¦ÑÚÕÕÖÕÃÕÑÏÔÊßÔËÆËÏ¦ÓËÙÇ
ÔÇÕÊÎÍÎÛËÃÙÚÕÞËÃÒÕÝÚÎÝÊÏ¦ÒßÙÎÝÊÕÒÕÌÕÔÃÇÕßÒËáÓÇÔÃ
ÁÌËØËÇßÚÕÓ¦ÚÜÝÙËÑÕÏÔÄÓÁÚÜÖÕÄÒÎÚÎÊÏÞÇÙÓÁÔÎÓÁÞØÏÖØÕÞÛÁÝÎÍËÙÃÇÚÜÔÙÏÏÚ×ÔÇÖÄÚÕÔ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÔÚÁÒÓÖÔÚÕÆÒ
¡ÇÞÔÚÃÓÁÞØÏÚÕÔØÏàÕÙÖ¦ÙÚÎÖÕÒÏÚÏÑÄ¡ÕÑÚ¦ÔÚÇÇÒÇÔÚØÖÕß
ÇÔÇÙßÍÑØÄÚÎÙËÚÕÔÚØÇÚÄÚÕß
¡ÇÞÔÚÃÑÇÏÚÕÔÛØÎÙÑËßÚÏÑÄÎÍÁÚÎÍÏÇÚÕÒ¦ÞÏÙÚ¦ÔÏ

Οι πανηγυρισμοί
©ÒÕÏÚÕßÝÑÇÚÇÊÃÑÇÙÇÔÇÖËØÃÌØÇÙÚÇÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂËÖÃÛËÙÎËÔ×ÚÕ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕËÐËÚ¦àËÏÖØÄÚÇÙÎÍÏÇÇÖÕÓ¦ÑØßÔÙÎ
ÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÙÚØÇÚËßÓ¦ÚÜÔÇÖÄÚÎÞ×ØÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÖÒËßØ¦ÖÕÒÒÕÃÙÕßÔÃÚËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÇØÑËÚÕÃÙÏÃÚËÝÖÕßËÃÞÇÔ
ßÖÕÙÚËÃÙÑÒÎØÂÑÇÚÇÙÚÕÒÂÇÖÄ
ÖÕÒÏÚÕÌßÒÇÑÁÝßÖÄÚÕÔÕßÒËáÓÇÔÃÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÜÔÖØÄÙÌÇÚÜÔÇÔÚÏÑßÈËØÔÎÚÏÑ×ÔÊÏÇÊÎÒ×ÙËÜÔÈÍÂÑÇÔÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝ

ÚÎÝÇÍÊ¦ÚÎÝÔÇÖÇÔÎÍßØÃÙÕßÔ
ÚÎÊÕÒÕÌÕÔÃÇÚÕßÍËÍÕÔÄÝÖÕß
ÑÇÚÇÊËÏÑÔÆËÏÚÇÓËÍ¦ÒÇØÂÍÓÇÚÇÚÇÕÖÕÃÇÇÖËÏÒÕÆÔÔÇÊÏÇÒÆÙÕßÔÚÎÞ×ØÇ
ÔÚÕÔÎËÃÔÇÏÎÇÔÎÙßÞÃÇÑÇÏ
ÙÚÕÙØÇÂÒÖÕßÌÕÈ¦ÚÇÏËÔÊËÞÄÓËÔÇÖÒÂÍÓÇÚÇÇÖÄÚÎÙÏÏÚÏÑÂ
ÌÏÒÕáØÇÔÏÑÂÖÕÒÏÚÕÌßÒÇÑÂÚÕß
ÏÈ¦ÔÕß²ËàÓÖÕÒ¦ÞÁÔÇÔÇÖÄ
ÚÕßÝÖÏÕËÖÏÑÃÔÊßÔÕßÝÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÕÆÝËÞÛØÕÆÝÚÕßËÈØÇáÑÕÆ
ÑØ¦ÚÕßÝÖÕÚËÒËÃÖÏÑØÂËÏØÜÔËÃÇÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÕÙØÇÎÒÏÔÄÝ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ¡ÖÁÔÚàÇÓÏÔ§ËÚÇÔÏ¦ÞÕßÇÔÇÍÑ¦ÙÚÎÑËÔÇÌÆÍËÏ
ËÙÖËßÙÓÁÔÇÇÖÄÚÕÔÛÂÔÇÒÃÍËÝ×ØËÝÇÌÄÚÕßËÃÞËÞÇÏØËÚÃÙËÏ
ÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÍÏÇÚÕÔ,HZ[4LKÜÝ
ÏÙÚÕØÏÑÄÈÂÓÇÍÏÇÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇ
ÚÎÝÕÒÕÁÔÇÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÔÇÙÌÇÒÕÆÝÖËØÏÕÞÂÝ
ËÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÑÄÑÑÏÔÕßÙßÔÇÍËØÓÕÆÛÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÚÕÇÓÁÙÜÝ
ÖØÕÙËÞÁÝÊÏ¦ÙÚÎÓÇÑÇÏÕÏÇØÇÈÏÑÁÝÞ×ØËÝÚÕß ÄÒÖÕßÖÕßÌÏÒÕÐËÔÕÆÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦ÙÚØÇÚËÆÓÇÚÇ
ÑÇÏÙÚÎØÃàÕÔÚÇÏÙÚÏÝÙÚÕÔ
ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÚÕßÝÓËÚÕØ¦Ô
ÚÎÔÖØ×ÚÎÍØÇÓÓÂÚÕßÓËÚ×ÖÕß
ÑÏÔÊßÔËÆËÏÔÇÈØËÛËÃÎÇÕßÊÏÑÂØÇÈÃÇÎÕÖÕÃÇËÃÔÇÏ¦ÓËÙÇ
ËÑÚËÛËÏÓÁÔÎÙÚÕßÝÌÏÒÕáØÇÔÕÆÝ
ÇÔÚ¦ØÚËÝ²ÕÆÛÏÚÎÝ±ËÓÁÔÎÝ

Η στρατηγική του προέδρου Τραμπ κατά της Τεχεράνης
Toυ MICHAEL DORAN*

Ο Σουλεϊμανί ανέλαβε
την αναπαραγωγή του
προτύπου της Χεζμπολάχ σε Ιράκ, Συρία και
Υεμένη, ενισχύοντας τις
τοπικές πολιτοφυλακές
με οπλικά συστήματα
και τεχνογνωσία.
ßÖÂØÐËËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂÈÕÎÛ×ÔÚÇÝ
ÙÚÎÔËÐ¦ÖÒÜÙÎÚÎÝÏØÇÔÏÑÂÝËÖÏØØÕÂÝÙËÄÒÕÚÕÔÇØÇÈÏÑÄÑÄÙÓÕ
©ÏÑÕÊÕÓ×ÔÚÇÝÖ¦ÔÜÙÚÎÔËÖÏÚßÞÎÓÁÔÎÇßÚÂËÓÖËÏØÃÇÕÕßÒËáÓÇÔÃÇÔÁÒÇÈËÚÎÔÇÔÇÖÇØÇÍÜÍÂÚÕß
ÖØÕÚÆÖÕßÚÎÝ²ËàÓÖÕÒ¦ÞÙËØ¦Ñ
ßØÃÇÑÇÏ±ËÓÁÔÎËÔÏÙÞÆÕÔÚÇÝÚÏÝ
ÚÕÖÏÑÁÝÖÕÒÏÚÕÌßÒÇÑÁÝÓËÕÖÒÏÑ¦
ÙßÙÚÂÓÇÚÇÇÑØÏÈËÃÇÝÑÇÏÚËÞÔÕÍÔÜÙÃÇÚÎßØÃÇÕÏÊßÔ¦ÓËÏÝÚÕß
ÙßÔÇÙÖÃÙÚÎÑÇÔÓËÚÎªÜÙÃÇÍÏÇÔÇ
ÙÚÎØÃÐÕßÔÚÕÑÇÛËÙÚ×ÝÚÕß¡ÖÇÙ¦ØÇÒÙÇÔÚ
©ÕßÒËáÓÇÔÃÁÞÚÏÙËÚÎÔÇßÚÕÑØÇÚÕØÃÇÚÕßÙÚÕÏÞÎÓÇÚÃàÕÔÚÇÝÄÚÏ
ÕÏÛÇÇÖÁÌËßÍÇÔÚÎÔËßÛËÃÇ
ÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎ¬ÕÙÚÕÃÞÎÓÇÇßÚÄ
ÇÖÁÊÜÙËÑÇØÖÕÆÝÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
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Περισσότερο ÇÖÄÑ¦ÛË¦ÒÒÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂËÖÏÞËÃØÎÙÎÓËÚ¦
ÚÎÔËÏÙÈÕÒÂÙÚÕØ¦ÑÎÊÕÒÕÌÕÔÃÇ
ÚÕßßÖÕÙÚØÇÚÂÍÕß ÇÙÁÓÕßÒËáÓÇÔÃÇÖÕÚËÒËÃÙËÏÙÓÏÑÄÍËÍÕÔÄÝ
©ÏÊÕÒÕÌÕÔÃËÝÚÕß©Ù¦ÓÇÓÖÏÔ¦ÔÚËÔÑÇÏÚÕßÓÖÕÆ¡ÖÇÑØÇÒ¡ÖÇÍÑÔÚ¦ÔÚÏÎÍËÚ×ÔÚÎÝÒ ¦ÏÔÚÇÑÇÏ
ÚÕßÙÒÇÓÏÑÕÆ Ø¦ÚÕßÝÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇ
ÂÚÇÔÙÃÍÕßØÇÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÇÒÒ¦ÇÖÕÚËÒÕÆÙÇÔÙßÓÈÕÒÏÑÁÝÖØ¦ÐËÏÝÑÇÛ×ÝÕÏÕØÍÇÔ×ÙËÏÝÚÕßÝËÃÞÇÔÙÞËÊÄÔÑÇÚÇÙÚØÇÌËÃËÐÄÔÚÜÙÎÚÕß
ÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÇÚÎÝÞØÄÔÏÇÝËÔËØÍÕÆÝ
ËÑÙÚØÇÚËÃÇÝÈÃÇÝÚÎÝÙÒÇÓÏÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÑÇÚ¦ÚÜÔÑÇÏÚÜÔ
ÙßÓÓ¦ÞÜÔÚÕßÝÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆËÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÓËÚÇÚÄÖÏÙÎÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÚÎÝ¡ÁÙÎÝÔÇÚÕÒÂÝ
ÙÎÓÇÙÃÇÚÕßÛÇÔ¦ÚÕßÚÕßÕßÒËáÓÇÔÃÇÖÕÚßÖ×ÔËÚÇÏÙÚÕÔØÄÒÕ
ÖÕßÁÖÇÏÐËÙÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝÒÏÈÇÔÏÑÂÝÙÏÏÚÏÑÂÝÕØÍ¦ÔÜÙÎÝ²ËàÓÖÕÒ¦ÞÑÇÏÙÚÎÔÇÔ¦ÊËÏÐÂÚÎÝÙË
ÏÙÞßØÄÑØ¦ÚÕÝËÔÑØ¦ÚËÏÚØÕÓÕÑØÇÚÏÑÂÇßÚÂÕØÍ¦ÔÜÙÎËÐÇÙÌ¦ÒÏàËÑËÌ¦ÒÇÏÇÄÖÒÇÑÇÏÊÏÇÚÇÍÁÝÇÖÄ
ÚÎÔ¬ËÞËØ¦ÔÎÍÏÇÔÇÇÖÕÑÚÂÙËÏ
ÖßØÇßÒÏÑÂÏÙÞÆÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÖÄ
ËÑËÃÔÎÖÕÒÒ×ÔÑØÇÚ×ÔÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝËÖÏÚßÞÃÇÚÎÝÕØÍ¦ÔÜÙÎÝ
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ÚÎÝÖØÕËÊØÃÇÝÚÕß¡ÖÇØ¦Ñ©ÓÖ¦ÓÇËÔ×ÄÒÇÁÊËÏÞÔÇÔÄÚÏÎÖØÕËÊØÃÇ¬ØÇÓÖÛÇÁÓËÔËÙÚÕÊÄÍÓÇÚÎÝ
¦ÙÑÎÙÎÝÇÔ×ÚÇÚÎÝÖÃËÙÎÝ®Ö¦ÔÜ
ÙÚÕØ¦ÔÖÕÒÏÚÏÑÂËÔÏÙÞßÓÁÔÜÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÑßØ×ÙËÜÔÚÕß¬ØÇÓÖ
ÓÇàÃÓËÚÏÝÊÏÇÊÎÒ×ÙËÏÝÙËØ¦Ô
Ø¦ÑÑÇÏÃÈÇÔÕÂØÛÇÔÔÇÖØÕÙÚËÛÕÆÔÙÚÎÔÖÃËÙÎÖÕßÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏàË
Î¬ËÞËØ¦ÔÎÖÇØÄÚÏÕÕßÒËáÓÇÔÃ
ßÖÁÛËÚËÄÚÏÎÏØÇÔÏÑÂßÖËØÕÖÒÃÇ
ÙËØ¦ÑÑÇÏÃÈÇÔÕÛÇÕÊÎÍÕÆÙËÙË
ÔÃÑÎ¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÕ¬ØÇÓÖÊËÔ

ÂÛËÒËÔÇËÓÖÒÇÑËÃÙËÖÄÒËÓÕËÔ×
Î©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÊËÔÊÏÁÛËÚËÙÚØÇÚÎÍÏÑÄÙÞÁÊÏÕ
¬ÕËÖÚÁÓÈØÏÕÕÕßÒËáÓÇÔÃ
ÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇÊÏÇÑÏÔÊßÔËÆÙËÏËÐÇÖÕÒÆÕÔÚÇÝËÖÃÛËÙÎËÔÇÔÚÃÕÔÖËÚØËÒÇÏÕÖÎÍ×ÔÙÚÎÇÕßÊÏÑÂØÇÈÃÇ
ÓËÚÎÔÖØÄÑÒÎÙÎÇßÚÂÔÇÖÇØÇÓÁÔËÏÇÔÇÖ¦ÔÚÎÚÎËÔ×ÊÏÁÚÇÐËÚÎÔ
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎËÖÏÛÁÙËÜÔËÔÇÔÚÃÕÔÓËØÏÑÇÔ×ÔÇÖÄÙßÓÓ¦ÞÕßÝ
ÚÕßØ¦ÔÑßÈÁØÔÎÙÎ¬ØÇÓÖËÃÞË
ÐËÑÇÛÇØÃÙËÏÄÚÏÕÏËÖÏÛÁÙËÏÝËÔÇÔÚÃ-

ÕÔÓËØÏÑÇÔ×ÔÙÎÓÇÚÕÊÕÚÕÆÙÇÔ
ÑÄÑÑÏÔÎÍØÇÓÓÂ®ÇÒÒ¦ÕÕßÒËáÓÇÔÃËÃÞËÂÊÎÍÃÔËÏÙÚÄÞÕÝÇÖËÏÒ×Ô
ÇÖÄÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕßÝÎÍÁÚËÝÚÜÔ
ÞÜØÃÝÔÇßÖÕÙÚËÃËÖÏÖÚ×ÙËÏÝ
ÇÖÕÞ×ØÎÙÎÚÕßÕßÒËáÓÇÔÃÇÖÄ
ÚÎÙÑÎÔÂÛÇËÐÇÙÛËÔÂÙËÏÚÕØ¦Ô
ÑÇÏÛÇÊ×ÙËÏÔÁÇÖÔÕÂÙÚÕßÝÖËØÏÌËØËÏÇÑÕÆÝÇÔÚÏÖ¦ÒÕßÝÚÎÝ¬ËÞËØ¦ÔÎÝÄÖÜÝÚÕÙØÇÂÒÑÇÏÚÎ
ÇÕßÊÏÑÂØÇÈÃÇÇÖØÕÙÌÁØËÏ
ËÖÃÙÎÝÙÚÕßÝÊÏÇÊÎÒÜÚÁÝÙËØ¦Ô
ÃÈÇÔÕÑÇÏÑßØÃÜÝÙÚÕØ¦ÑÚÎÔ
ËÒÖÃÊÇÍÏÇÇÖÕÊÁÙÓËßÙÎÚÜÔÑßÈËØÔÂÙËÜÔÚÜÔÞÜØ×ÔÚÕßÝÇÖÄ
ÚÇÔÆÞÏÇÚÎÝ¬ËÞËØ¦ÔÎÝ
ÏÇÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÎÇÖÄÌÇÙÎ
ËÐÄÔÚÜÙÎÝÚÕßÕßÒËáÓÇÔÃÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆËÏÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝ©ÓÖ¦ÓÇÍÏÇÚÎ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂ
ÑÇÏÚÎÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÝÇÖÕÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÝÚÎÝÁÔÚÇÙÎÝÓËÚÇÐÆ
ÑÇÏØ¦ÔÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÙßÔÆÖÇØÐÎÝÓËÚÇÐÆÚÜÔÊÆÕÞÜØ×ÔÖÕß
ÖØÕ×ÛÎÙËÕÖØÄËÊØÕÝ©ÓÖ¦ÓÇ
ÕßÊÁÖÕÚËÙßÓÈ¦ÊÏÙËÓËÚÕÔÖÕÒÏÚÏÑÄÞÇØÇÑÚÂØÇÚÎÝÙÒÇÓÏÑÂÝ
ÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÑÇÏÚÏÝÖËØÏÌËØËÏÇÑÁÝÚÎÝÌÏÒÕÊÕÐÃËÝ©ÖØÄËÊØÕÝ
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* Ο κ. Michael Doran είναι συνεργάτης
του Iνστιτούτου Hudson. Yπηρέτησε στα
υπουργεία Εξωτερικών, Αμυνας και στο
Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ.
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Απειλή
ασύμμετρου
πολέμου στη
Μέση Ανατολή
«Δεν νομίζω ότι πλησιάζουμε σε
έναν μεγάλο πόλεμο. Νομίζω ότι
βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από
μια σειρά ασύμμετρων ημι-απρόβλεπτων επιθέσεων κατά των συμφερόντων του αντιπάλου». Η συγκεκριμένη επισήμανση ανήκει στην
πρώην στενή συνεργάτιδα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ,
την Kirsten Fontenrose. Η Fontenrose, που διετέλεσε διευθύντρια
του τομέα του Περσικού Κόλπου
του Συμβουλίου Ασφαλείας των
ΗΠΑ και σήμερα είναι αναλύτρια
του Atlantic Council, προβλέπει
ότι η δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Κασίμ Σουλεϊμάνι στη Βαγδάτη από αμερικανικά πυρά, φέρνει αντιμέτωπη ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου
και της Μέσης Ανατολής με την
απειλή ενός παρατεταμένου ασύμμετρου πολέμου με απρόβλεπτα
αποτελέσματα. «Ενώ οι ένοπλες
ομάδες που υποστηρίζονται από
το Ιράν στο Ιράκ θα μπορούσαν
να επιτεθούν κατά των αμερικανικών στόχων αμέσως, η Τεχεράνη
δεν αποκλείεται να αναμένει την
κατάλληλη στιγμή, τον κατάλληλο
τόπο και τον τρόπο για να εκδικηθεί
–ίσως ξανά και ξανά κατά τα επόμενα χρόνια», προειδοποιεί και
προσθέτει: «Νομίζω ότι πιθανότατα
θα προσπαθήσουν να μας χτυπήσουν σε άλλα μέρη του κόσμου,
ίσως στη δυτική Αφρική, ίσως στη
Λατινική Αμερική, για να στείλουν
το μήνυμα ότι μπορούν να μας πλήξουν οπουδήποτε και ότι πλέον
δεν πρέπει ποτέ να νιώθουμε ασφαλείς. Και νομίζω ότι οι ΗΠΑ πρόκειται να προσπαθήσουν να απαντήσουν με παρόμοιο τρόπο». Με
την άποψη της πρώην στενής συνεργάτιδας του προέδρου Τραμπ,
εμφανίζονταν να συμφωνούν, το
απόγευμα της Παρασκευής, τουρκικές, κουρδικές και αραβικές πηγές
με τις οποίες επικοινώνησε η «Κ»
και οι οποίες παρακολουθούν από
κοντά τις εξελίξεις στα πεδία της
άμυνας και της διπλωματίας. Στο
σύνολό τους δε προβάλλουν την
άποψη ότι, αμέσως μετά την δολοφονία του στρατηγού Σουλεϊμάνι,
κυρίως στις περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης

Ανατολής ακολουθεί μια ασύμμετρη
αναμέτρηση ανάμεσα στο Ιράν και
τις ΗΠΑ, με την χρήση μη συμβατικών δυνάμεων και ομάδων, με
χαμηλό κόστος αλλά δυσανάλογα,
μεγάλα πλήγματα και αποτελέσματα. Οι ίδιες πηγές προβλέπουν ότι
ο απώτερος στόχος στη νέα περίοδο
τόσο του Ιράν όσο και των ΗΠΑ
δεν θα είναι η τελική πολεμική
αναμέτρηση, αλλά η εξασθένιση
του αντιπάλου για την έναρξη νέου
κύκλου διαπραγματεύσεων για τις
περιφερειακές και πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν. Τόσο το Ιράν
όσο και οι ΗΠΑ επιθυμούν να συμμετάσχουν στην τελική διαπραγμάτευση, αν και εφόσον λάβει χώρα
ποτέ, από θέση ισχύος.

«Νομίζω ότι πιθανότατα θα προσπαθήσουν να μας χτυπήσουν σε άλλα μέρη του κόσμου, ίσως στη δυτική Αφρική, ίσως
στη Λατινική Αμερική, για να στείλουν το μήνυμα ότι μπορούν να μας πλήξουν οπουδήποτε και ότι πλέον δεν πρέπει
ποτέ να νιώθουμε ασφαλείς. Και νομίζω ότι οι ΗΠΑ πρόκειται να προσπαθήσουν να απαντήσουν με παρόμοιο τρόπο»,
εκτιμά η Αμερικανή αναλύτρια και πρώην σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, Kirsten Fontenrose.

Δεδομένα τα αντίποινα
Μπορεί στον απόηχο των τελευταίων δραματικών εξελίξεων
στη Βαγδάτη, οι αναλυτές να μην
μπορούν να προβλέψουν το περιεχόμενο, την προέκταση και τη διάρκεια των εχθροπραξιών που ακο







Τυχόν αποσύνθεση
του κράτους σε Ιράκ,
Συρία και Λίβανο, ως
αποτέλεσμα νέας πολεμικής κρίσης, δεν αποκλείεται να στείλει νέα
καραβάνια προσφύγων
στις πύλες της Δύσης.
λουθούν, ωστόσο είναι σε θέση να
τοποθετηθούν με σιγουριά για ένα
ζήτημα: Μετά την εξουδετέρωση
του «θρυλικού» Ιρανού στρατηγού
από τις ΗΠΑ, τα ιρανικά αντίποινα
θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένα.
«Η δολοφονία του Σουλεϊμάνι είναι
το χειρότερο σενάριο και η απάντηση του Ιράν δεν θα αργήσει να
έρθει», προειδοποιεί ο Κωνστάντιν
Κοσάτσεφ, επικεφαλής της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων στη
ρωσική Δούμα. Ο Ρώσος αξιωματούχος προσθέτει: «Θα χαρώ να
έχω λανθασμένη άποψη. Ωστόσο,
γνωρίζουμε ότι οι πόλεμοι είναι εύκολο να ξεκινήσουν, αλλά πολύ δύσκολο να τελειώσουν». Η επισήμανση του Ρώσου αξιωματούχου
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Στα πρόθυρα
κατάρρευσης
Ιράκ και Λίβανος

Η κορύφωση αντιπαράθεσης ΗΠΑ-Ιράν
υποθάλπει ημι-απρόβλεπτες εχθροπραξίες
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

l

«Η δολοφονία του Σουλεϊμάνι (αρι-

στερά) είναι το χειρότερο σενάριο
και η απάντηση του Ιράν δεν θα αργήσει να έρθει», προειδοποιεί ο Κωνστάντιν Κοσάτσεφ επικεφαλής της
επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων
στη ρωσική Δούμα.

βρίσκεται σε συμφωνία με τα τελευταία μηνύματα που εκπέμπει
η Τεχεράνη στον απόηχο της εκτέλεσης του Σουλεϊμάνι. Στην ιρανική
πρωτεύουσα, στις σχετικές τοποθετήσεις της θρησκευτικής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας
της χώρας ξεχωρίζει ένα και μοναδικό μοτίβο, αυτό της εκδίκησης.
Παρόμοια είναι η άποψη και των
μέσων ενημέρωσης που ελέγχονται
από την Τεχεράνη.
Παρακολουθώντας με έντονη
ανησυχία τα τελευταία μηνύματα
του Ιράν, η φιλελεύθερη ισραηλινή
εφημερίδα «Χαάρετζ» δίνει το δικό
της, απαισιόδοξο στίγμα της ημέρας: «Είναι αδύνατο να υπερβάλλουμε για τις επιπτώσεις αυτού

του γεγονότος και ακόμη και οι
πιο ένθερμοι υποστηρικτές του
Ντόναλτ Τραμπ θα πρέπει να προβληματίζονται για την απουσία
ενός έμπειρου αξιωματούχου εθνικής ασφάλειας στον κύκλο του
Προέδρου, ικανού να αμφισβητήσει
τις αποφάσεις και τις θεωρίες του
Τραμπ. Για τα τελευταία 22 χρόνια,
ο Σουλεϊμάνι ήταν ένας σταθερός
(προβλέψιμος) παράγοντας. Δίχως
αυτόν τα πράγματα γίνονται λιγότερο προβλέψιμα». Η «Χάαρετζ»
παραθέτει την εξής εκτίμηση:
«Υπάρχει ένας αριθμός στόχων για
το Ιράν: οι δυνάμεις των ΗΠΑ στην
περιοχή, τα δυτικά πετρελαιοφόρα
στον Κόλπο, οι σύμμαχοι της Αμερικής - η Σαουδική Αραβία και το

Ισραήλ. Το Ιράν μπορεί να πλήξει
αυτούς τους στόχους με δορυφορικές του δυνάμεις, όπως άλλωστε
συνηθίζει. Ή μήπως θα εκδικηθεί
την δολοφονία του Σουλεϊμάνι με
μια απευθείας επίθεση;
Όποια και αν είναι η πορεία
δράσης, το Ιράν θα πρέπει να είναι
σε θέση να περιορίσει την κλιμάκωση για να διασφαλίσει ότι μπορεί
να αποτρέψει την εξάπλωσή των
συγκρούσεων στην επικράτειά
του, έτσι όπως έχει επιτευχθεί σε
μεγάλο βαθμό από το τέλος του
πολέμου Ιράν-Ιράκ. Ωστόσο, δεν
πρέπει να αγνοούμε ότι ο υπεύθυνος αυτής της στρατηγικής της
αυτοσυγκράτησης δεν είναι πια
στην ζωή».

Η Ανατολική Μεσόγειος και η Μέση Ανατολή, λοιπόν, αναμένουν
τη θερμή απάντηση του Ιράν, σε
μια περίοδο που χώρες όπως το
Ιράκ και ο Λίβανος βιώνουν δραματικές εξελίξεις. Τους τελευταίους μήνες, μαζικές λαϊκές κινητοποιήσεις οδηγούν τους κρατικούς μηχανισμούς του Ιράκ και
του Λιβάνου στα πρόθυρα της
κατάρρευσης. Και οι δυο χώρες
βρίσκονται πλέον σε καθεστώς
ακυβερνησίας, με τους Προέδρους
τους να ψάχνουν απεγνωσμένα
τις κατάλληλες προσωπικότητες
για το αξίωμα του μεταβατικού
πρωθυπουργού. Υπάρχει μια κοινή συνισταμένη που ενώνει το
Ιράκ με τον Λίβανο και είναι ο
ιρανικός-σιιτικός παράγοντας.
Και στις δυο χώρες η παρουσία
των Σιιτών στον κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό ιστό των
κοινωνιών είναι αξιοσημείωτη.
Έμπειροι αναλυτές προβληματίζονται για τον αντίκτυπο των
επιπτώσεων της δολοφονίας του
Ιρανού στρατηγού στα ήδη ευάλωτα κοινωνικοοικονομικά και
πολιτικά οικοδομήματα αυτών
των χωρών, με τους πιο απαισιόδοξους να προβλέπουν ότι ο νέος
ασύμμετρος πόλεμος θα φέρει
σταδιακή διάλυση του Ιράκ, της
Συρίας και του Λιβάνου. «Ανεξάρτητα από το αν οι κεντρικές
διακυβερνήσεις του Ιράκ, της Συρίας και του Λιβάνου θα καταφέρουν να ξεπεράσουν την μεγάλη
κρίση με τον έναν ή τον άλλο
τρόπο, το σίγουρο είναι ένα: η
νέα περίοδος φέρνει στο προσκήνιο την ανανεωμένη απειλή
της τρομοκρατίας, το κλίμα αβεβαιότητας στα ενεργειακά και
στην οικονομία της περιοχής και
φυσικά νέα καραβάνια προσφύγων», επισημαίνει στην «Κ» τουρκική πηγή που τις τελευταίες δεκαετίες καταγράφει τις εξελίξεις
στο πεδίο της ασφάλειας και της
άμυνας στην ευρύτερη περιοχή
της Μέσης Ανατολής.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή,
οι τελευταίες εξελίξεις και οι επιπτώσεις της κορύφωσης της έντασης στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν
θέτουν σε κίνδυνο τις λεπτές
ισορροπίες στον ενεργειακό τομέα της περιοχής. Ενδεχόμενες
εχθροπραξίες στον Αραβικό Κόλπο ή στα παράλια της Ανατολικής
Μεσογείου θα μπορούσαν να
στείλουν στα ύψη την τιμή του
πετρελαίου και να υποχρεώσουν
τις κυβερνήσεις της περιοχής
να αναθεωρήσουν τα ενεργειακά
σχέδιά τους. Την ίδια στιγμή, το
σκηνικό που δημιουργεί η κορύφωση της έντασης ευνοεί την
εκ νέου ενίσχυση ριζοσπαστικών
ομάδων, όπως λ.χ. το Ισλαμικό
Κράτος. Τέλος, η επιπλέον αποσύνθεση του ιρακινού, συριακού
και λιβανέζικου κράτους δεν
αποκλείεται να στείλει νέα καραβάνια προσφύγων στις πύλες
της Δύσης.

Πώς επηρεάζουν την Κύπρο οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν
Καθώς τα βλέμματα όλων στη Μεσόγειο κατά τις τελευταίες μέρες
του 2019 ήταν καρφωμένα στις
εξελίξεις στα εδάφη της Λιβύης,
στην Τουρκία και στην τριήμερη
υπογραφή του αγωγού EastMed,
η μακροχρόνια διαμάχη μεταξύ
ΗΠΑ και Ιράν έχει κλιμακωθεί με
πολλούς να εικάζουν πως η σύγκρουση των δύο χωρών βρίσκεται
«προ των πυλών». Πώς, όμως, ο θάνατος του δεύτερου στην ιεραρχία
του Ιρανικού Στρατού της Επανάστασης μετά από την επίθεση των
ΗΠΑ με μη επανδρωμένο αεροσκάφος το πρωί της Παρασκευής,
3 Ιανουαρίου, μπορεί να επηρεάσει
την Κύπρο και τη γύρω περιοχή;
Ο διεθνολόγος και συνιδρυτής του
Geopolitical Cyprus Ζήνωνας Τζιάρρας περιγράφει στην «Κ» ποιοι είναι
οι τρόποι με τους οποίους η Κύπρος
μπορεί να επηρεαστεί από την επικείμενη αποσταθεροποίηση της
περιοχής. Ο κ. Τζιάρρας αρχικά θεωρεί ότι υπάρχουν ακόμα πολλά
αναπάντητα ερωτήματα ώστε να
διευκρινιστεί επακριβώς πώς η Τεχεράνη θα αντιδράσει και ποιος

θα είναι ο στόχος της επιλογής της.
Παράλληλα, τίθεται το ερώτημα
εάν το Ιράν πρόσκειται θετικά σε
μια γενίκευση της κρίσης. Ο θάνατος του υποστράτηγου Κασέμ
Σουλεϊμανί αποτελεί δυσαναπλήρωτο κενό στη στρατιωτική ιεραρχία, καθώς υπό την ηγεσία του βρισκόταν ο συντονισμός των πλείστων επιχειρήσεων του Ιράν έξω
από τη χώρα. Η περιοχή του Κόλπου
και γενικότερα της Μέσης Ανατολής αποτελεί πρόσφορο έδαφος
για διάφορες μορφές συμπλοκής,
και όπως τόνισε ο κ. Τζιάρρας, μία
απάντηση του Ιράν μπορεί να πάρει
τη μορφή επιθέσεων με οικονομικά,
εμπορικά ασύμμετρα και άλλα αντίμετρα, αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στη Συρία ή προσπάθεια
για το κλείσιμο των Στενών του
Ορμούζ. Επίσης, υπάρχει και η επιλογή αφύπνισης μη κρατικών δρώντων στην περιοχή, για τρομοκρατικά χτυπήματα σε Ισραήλ ή αραβικές χώρες που έχουν στενούς δεσμούς με την Ουάσιγκτον. Σε ό,τι
αφορά την Κύπρο, ο διεθνολόγος
καθησυχάζει, σημειώνοντας πως









Ο διεθνολόγος Ζήνωνας
Τζιάρρας εξηγεί στην
«Κ» ποιες μπορεί να είναι
οι επιπτώσεις από την
επικείμενη αποσταθεροποίηση της περιοχής.

O κ. Τζιάρρας σημειώνει πως αν και

το περιθώριο μιας σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι πολύ μικρό, η
χώρα μας δεν ενδέχεται να επηρεαστεί ή να έχει σοβαρές επιπτώσεις
από οποιοδήποτε γεγονός.

αν και το περιθώριο μιας σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών
και της Ισλαμικής Δημοκρατίας
του Ιράν είναι πολύ μικρό, η χώρα
μας δεν ενδέχεται να επηρεαστεί
ή να έχει σοβαρές επιπτώσεις από
οποιοδήποτε γεγονός.
Συγκεκριμένα, τόνισε πως αυτή
τη στιγμή μια γενικευμένη περιφερειακή σύγκρουση, αν και προς
το παρόν απομακρυσμένο σενάριο,
στο πλαίσιο αντίδρασής του, το
Ιράν πιθανό να ενεργοποιούσε και
άλλους κρατικούς και μη κρατικούς
δρώντες της περιοχής. Ένα παράδειγμα σύρραξης που θα μπορούσε να πυροδοτηθεί από την
όλη κρίση είναι αυτό μεταξύ του

Ισραήλ, το οποίο είναι ένας παραδοσιακός σύμμαχος των ΗΠΑ
στη Μέση Ανατολή και της Χεζμπολάχ, η οποία έχει μεγάλη στρατιωτική και πολιτική δύναμη εντός
Λιβάνου και υποστηρίζεται ευρέως
από το Ιράν. Η Κύπρος, στην περίπτωση που ισχύσει το σενάριο
αυτό, σύμφωνα πάντα με τον κ.
Τζιάρρα, θα επηρεαζόταν μέσω
της εισροής μεγάλων κυμάτων
προσφύγων – μεταναστών από τις
χώρες οι οποίες θα εμπλέκονταν
στη σύρραξη. Στην περίπτωση
του πιο πάνω παραδείγματος, ο
κίνδυνος ροών είναι μεγάλος, καθώς ο Λίβανος φιλοξενεί 2 εκατομμύρια πρόσφυγες από τη Συρία,
οι οποίοι θα αναγκάζονταν να αναζητήσουν διέξοδο από τη θάλασσα,
με αποτέλεσμα να πυροδοτηθεί
προσφυγική κρίση στην Κύπρο
ανάλογη με αυτή του 2006.

Η μακρινή απειλή
Το δεύτερο σενάριο, το οποίο ο
κ. Τζιάρρας θίγει, εντάσσεται στο
πλαίσιο, στο οποίο η Κύπρος θα
μπορούσε να αποτελέσει στόχο

μιας ασύμμετρης απειλής ή επίθεσης, μέσω σιιτικών αντιπροσώπων
του Ιράν ή και της ίδιας της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Όπως παραπάνω, έκανε λόγο σε τρομοκρατικές
οργανώσεις οι οποίες για χρόνια
επιδίδονται σε τρομοκρατικά χτυπήματα ανά την υφήλιο. Η Κύπρος
κατά τα λεγόμενα του διεθνολόγου,
αν και σχετικά ουδέτερη ως κράτος
στην περιοχή, λόγω των στενότερων σχέσεών της τα τελευταία χρόνια με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ το
τελευταίο διάστημα και με την υπογραφή του αγωγού EastMed στις
2 Ιανουαρίου, ίσως αποτελέσει στόχο κάποιας επίθεσης στο μέλλον.
Το ενδεχόμενο –αν και μακρινό–
υφίσταται, καθώς υπάρχει το προηγούμενο προσπάθειας τρομοκρατικού χτυπήματος στο νησί το 2012
με την σύλληψη του μέλους της
Χεζμπολάχ, Hossam Yaacoub σε
ξενοδοχείο της Λεμεσού, όπου μετά
από ανάκρισή του, παραδέχθηκε
την ενοχή του σε σχεδιασμό μεγάλης κλίμακας τρομοκρατικής
επίθεσης στη χώρα μας.
ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΩΝΙΑΤΗΣ
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Ζητείται ελπίδα σε μια δίσεκτη χρονιά
Πολεμικές απειλές, αμερικανικές εκλογές, Βrexit και κλιματική αλλαγή στη βαρυφορτωμένη ατζέντα του 2020
Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Τα νέα σύνορα
της Επιστήμης

EPA / MICK TSIKAS

Το Σίδνεϊ, ÓÃÇÇÖÄÚÏÝÖÄÒËÏÝÖÕß
ßÖÕÊÁÞÕÔÚÇÏÖØ×ÚËÝÑ¦ÛËÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÞØÄÔÕÕØÍ¦ÔÜÙËÑÇÏÌÁÚÕÝÚÕÔÑÇÛÏËØÜÓÁÔÕÖØÜÚÕÞØÕÔÏ¦ÚÏÑÕËÕØÚÇÙÓÄÓËÚÇÍÔ×ØÏÓÇ
ÌÇÔÚÇÙÓÇÍÕØÏÑ¦ÖßØÕÚËÞÔÂÓÇÚÇ
ßÚÂÚÎÌÕØ¦ßÖÂØÞËÄÓÜÝÑ¦ÚÏ
ÇÒÒÄÑÕÚÕÙÚÎÔÇÚÓÄÙÌÇÏØÇ¡Ë
ÚÎÔÇÔÇÚÕÒÏÑÂßÙÚØÇÒÃÇÔÇÙßÍÑÒÕÔÃàËÚÇÏËÊ×ÑÇÏÇØÑËÚÁÝÎÓÁØËÝÇÖÄÌÕÔÏÑÁÝÖßØÑÇÍÏÁÝÕÖÇÔÎÍßØÏÑÄÝËÕØÚÇÙÓÄÝÖØÕÑ¦ÒËÙË
ËÆÒÕÍËÝËÖÏÑØÃÙËÏÝ¡ÏÇÞ×ØÇÖÕß
ÙßÓÈ¦ÒÒËÏÄÙÕËÒ¦ÞÏÙÚËÝÙÚÎÔ
ÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂÓËÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÂÚÎÝÄÓÎØÕÚÎÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝ
¦ÔÛØÇÑÇËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÙßÓÖËØÏÌÁØËÚÇÏÙÇÔÚÎÔÕØÞÂÙÚØÇÚÕß
¬ÏÚÇÔÏÑÕÆÓËÚ¦ÚÎÔÖØÄÙÑØÕßÙÎ
ÙÚÕÖÇÍÄÈÕßÔÕ
ÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÌÇÔÚÇÙÚËÃÑÇÔËÃÝÚÕÖØÜÚÕÞØÕÔÏ¦ÚÏÑÕÃÊÔËá
ÙÇÔÇÒÒÎÍÕØÃÇÚÕßÖÇÍÑÄÙÓÏÕß
ÞÜØÏÕÆÓÇÝÚÎÔÇßÍÂËÔÄÝÊÃÙËÑÚÕßÞØÄÔÕßÕÏÒÇÕÃÇÔÇàÎÚÕÆÔ
ÓÏÇÑÇÏÔÕÆØÍÏÇËÒÖÃÊÇÍÏÇÔÇÖÏÇÙÚÕÆÔÁÔÇÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÐËÑÃÔÎÓÇ
ÖÕßÛÇÇÌÂÙËÏÖÃÙÜÓÇÝÚÕßÝÞËÏØÄÚËØÕßÝÙßÒÒÕÍÏÑÕÆÝÑÇÏÇÚÕÓÏÑÕÆÝÌÄÈÕßÝ¥ÙÚÄÙÕÕÏÖÕÒÏÚÏÑÁÝ
ÎÍËÙÃËÝÚÜÔÏÙÞßØÄÚËØÜÔÑØÇÚ×Ô
ÖÇØÇÓÁÔÕßÔÇÏÞÓ¦ÒÜÚËÝÕÒÏÍÇØÞÏÑ×ÔÙßÓÌËØÄÔÚÜÔÑÇÏÌÇÔÚÇÙÏ×ÙËÜÔÓËÍÇÒËÃÕßØÕÑÇÔÃàÕÔÚÇÝ
ÖÕÒÆÚÏÓÕÞØÄÔÕÑØÆÈÕÔÚÇÝÚÇ
ËÖÏÚÇÑÚÏÑ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÑ¦ÚÜÇÖÄ
ÚÕÞÇÒÃÑÇÏÊÏËßØÆÔÕÔÚÇÝÚÕÞ¦ÙÓÇÓËËÑËÃÔÕßÝÖÕßßÖÕÚÃÛËÚÇÏ
ÄÚÏÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆÕßÔ
ÏÇÚÕÔ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÚÕ
ÛÇÙÎÓ¦ÔËÏÙËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÚÎÙÚÏÍÓÂÚÎÝÇÒÂÛËÏÇÝ
Ñ¦ÖÕßÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÊÃÑÎÚÕßÇÖÄ
ÚÎËØÕßÙÃÇÇßÚÄÚÕÔÓÂÔÇÑÇÏ
ÙÚÏÝÖØÕËÊØÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕÔÚÃÍÏÇÓÏÇÂØËÓÎËÕØÚÇÙÚÏÑÂÇÔ¦ÖÇßÒÇÖØÏÔÇÖÄÚÎ
ÓËÍ¦ÒÎÊÃÑÎÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝÓÖÂÑËÓËÚÕÇØÏÙÚËØÄÙÚÕÔ
ÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÞØÄÔÕÖÕÒÏÕØÑÃÇÚÎÝ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÖØËÙÈËÃÇÝÙÚÎÇÍÊ¦ÚÎÇÖÄÕØÍÏÙÓÁÔÕßÝÙÏÃÚËÝÑÇÏ
ÌÏÒÕáØÇÔÕÆÝÖÕÒÏÚÕÌÆÒÇÑËÝÁÊËÏÐËÄÚÏÎÁÐÕÊÕÝÚÎÝÓËØÏÑÂÝÇÖÄ
ÚÇÔÇØÑÕÖÁÊÏÇÚÎÝ¡ÁÙÎÝÔÇÚÕÒÂÝÊËÔËÃÔÇÏÚÄÙÕÇÖÒÂßÖÄÛËÙÎÄÙÕÕÃÊÏÕÝÌÇÔÚÇàÄÚÇÔ¬Õ
ÖËØÏÙÚÇÚÏÑÄàÜÔÚ¦ÔËÉËÚÏÝËÌÏÇÒÚÏÑÁÝÇÔÇÓÔÂÙËÏÝÇÖÄÚÎÔÑØÃÙÎ
ÚÜÔÕÓÂØÜÔÙÚÎÔÖØËÙÈËÃÇÚÎÝ
¬ËÞËØ¦ÔÎÝÚÕ  ÖÕßÇÖÕÚÁÒËÙËÚÎÞÇØÏÙÚÏÑÂÈÕÒÂÍÏÇÚÎÔ
ÖØÕËÊØÃÇ ¦ØÚËØÙßÔÇÑÄÒÕßÛÎ
ÊÕÒÕÌÕÔÃÇÚÕßÙÚØÇÚÎÍÕÆÕÒËáÓÇÔÃÖÏÛÇÔÄÔÚÕßÊËÆÚËØÕßÏÙÞßØÄÚËØÕßÖØÕÙ×ÖÕßÚÎÝÙÒÇÓÏÑÂÝ
ÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÇÖÄÚÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝÌÁØÔËÏÚÎ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂÙÚÕ
ÞËÃÒÕÝËÔÄÝÓËÍ¦ÒÕßÖÕÒÁÓÕßÓË
ÇÖØÄÈÒËÖÚËÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝ
Ô×ÖÏÕÔÑØÃÙÏÓÜÔÇÖÕÌ¦ÙËÜÔ
ÛÇÈØËÛËÃÌÁÚÕÝÑÇÏÕÒÇÔÚÏÓÃØ
ÕÆÚÏÔ,ÞÕÔÚÇÝÙßÓÖÒÎØ×ÙËÏ
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Ενώπιον δύσκολων
επιλογών θα βρεθούν
ΗΠΑ, Ρωσία και Κίνα,
ενώ η Ε.Ε. καλείται
να δώσει απαντήσεις
σε καίρια, εκκρεμή
ερωτήματα.
ÞØÄÔÏÇÙÚÎÔËÐÕßÙÃÇ¶ÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÑ¦ÛË¦ÒÒÕÔÎÍÁÚÎÙÚÕ
ØËÓÒÃÔÕÓËÚ¦ÚÕÔÚ¦ÒÏÔ¶Õª×ÙÕÝÖØÄËÊØÕÝÖÏÙÚ×ÛÎÑËÚÎÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÂÇÔÄØÛÜÙÎÚÎÝÞ×ØÇÝÚÕß
¥ÙÚÄÙÕÚÇËÍÍËÔÂÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ
ÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÖÕßËÖÏÊËÏÔ×ÔÕÔÚÇÏÇÖÄÚÏÝÑßØ×ÙËÏÝÚÎÝÆÙÎÝ
ÑÇÏÕÏËÖ×ÊßÔËÝÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝ
ÍÏÇÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÂÚÕßÝÁÞÕßÔ
ÇØÞÃÙËÏÔÇßÖÕÔÕÓËÆÕßÔÚÎÊÎÓÕÚÏÑÄÚÎÚ¦ÚÕß¬ÇÖØÄÙÌÇÚÇÓÏÑØ¦ÈÂÓÇÚÇÙÚÏÝÙÞÁÙËÏÝÓËÚÎÔ
©ßÑØÇÔÃÇÇÔÚÇÒÒÇÍÂÇÏÞÓÇÒ×ÚÜÔÙßÓÌÜÔÃÇÍÏÇÚÕÌßÙÏÑÄÇÁØÏÕßÖÕÊÎÒ×ÔÕßÔÓÏÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ
ËÐÕÓ¦ÒßÔÙÎÝÇÒÒ¦ÚÇÖÏÕÊÆÙÑÕÒÇ
ËÑÒÕÍÁÝÙÚÕ§ÚÕÔÓÖ¦ÝÁÒËÍÞÕÝ
ÚÜÔÙßÔÄØÜÔÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÓÖØÕÙÚ¦ÚÕßÒÎØÕÌÕØÃËÝÖÕßËÃÔÇÏ
ÊÆÙÑÕÒÕÔÇÊÏÇÙÚÇßØÜÛÕÆÔÒÁÔË
ÄÚÏÎÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇÓÏÇÕÓÇÒÂÇÒÒÇÍÂÌØÕßØ¦ÝÙÚÕ ØËÓÒÃÔÕÁÞËÏ
ÂÊÎÐËÑÏÔÂÙËÏÙÚÕÇÔ×ÚÇÚÕËÖÃÖË-

ÊÕÓËÚÕÔÃÊÏÕÚÕÔÕÆÚÏÔÔÇÓÎÔ
ÁÞËÏÇÑÄÓÎÇÔÕÃÐËÏÚÇÞÇØÚÏ¦ÚÕß
ÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕßÝÊÆÕÈÇÙÏÑÕÆÝÖÄÒÕßÝ!ÚÕÔßÖÕßØÍÄ(ÓßÔÇÝËØÍÑÁÏ
ÕáÍÑÕÆßÖÕÙÚÎØÏÑÚÂÚÎÝÙßÔÁÞËÏÇÝÑÇÏÚÎÝÙÚËÔÄÚËØÎÝÙßÓÓÇÞÃÇÝ
ÓËÚÎÔ ÃÔÇÇÖÄÚÎÓÏÇÖÒËßØ¦
ÑÇÏËÑËÃÔÕßÝÖÕßËÖÏÊÏ×ÑÕßÔÖÏÕ
ÕÓÇÒÁÝÙÞÁÙËÏÝÓËÚÎÔßØ×ÖÎ
ÖØÕÝÄÌËÒÕÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎ
ªËÈËÍÏÄÔÓËÖÕØËÃËÝÊÇÑØßÍÄÔÇÑÇÏÑÒÕÓÖÁÑÇÔÇÔÊËÑ¦ÊËÝ
ÞÏÒÏ¦ÊËÝÊÏÇÊÎÒÜÚÁÝÙÚÕ²ÕÔÍÑ
ÕÔÍÑßÖËÔÛßÓÃàÕÔÚÇÝÙÚÕÔÏ
¬àÏÔÖÃÔÍÑÄÚÏÎÖØÄÑÒÎÙÎÚÕß
 ÂØÛËÍÏÇÔÇÓËÃÔËÏ¬ÇÓËÍ¦ÒÇÇÔÇÖÚßÐÏÇÑ¦ÙÞÁÊÏÇÚÕß ÏÔÁàÕßÎÍÁÚÎÙÑÏ¦àÕÔÚÇÏÖ¦ÔÚÇÇÖÄ
ÚÎÔÇÖËÏÒÂËÔÄÝÇÔÕÏÞÚÕÆËÓÖÕØÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕßÓËÚÏÝÄÙÕÑÏ
ÇÔÕÏÖØÄÙÌÇÚËÝÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÝ
ÚÕß¬ØÇÓÖÍÏÇÓÏÇÓÃÔÏÙßÓÌÜÔÃÇ®ÓËÚÕËÑÃÔÕÖØÕÝÚÇÓÁÙÇ
ÇÔÕßÇØÃÕßËÑÚÄÔÜÙÇÔÑ¦ÖÜÝ
ÚÏÝËÔÚ¦ÙËÏÝ¦ÔÚÜÝÚÕÓÕÔÇÊÏÑÄßÖËØÛÁÇÓÇÓËÚÇÞÏÒÏ¦ÊËÝ
ÌÜÚÏÙÓÁÔÇKYVULZÙÚÕÔÖØÜÚÕÞØÕÔÏ¦ÚÏÑÕÕßØÇÔÄÚÎÝÇÍÑ¦ÎÝ
ÂØÛËÔÇßÖÕÍØÇÓÓÃÙËÏÚÕÔÚËØ¦ÙÚÏÕÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÄÊßÔÇÓÏÙÓÄÚÕß
ÇÙÏÇÚÏÑÕÆÍÃÍÇÔÚÇÖÕßÊÏËÑÊÏÑËÃ
ÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄØÄÒÕÙÚÇÙÚØÇÚÎÍÏÑ¦ÖËÊÃÇÚÜÔÊÏÑÚÆÜÔ.ÑÇÏ
ÚÎÝÚËÞÔÎÚÂÝÔÕÎÓÕÙÆÔÎÝ
ÚÎÔßØ×ÖÎÚÕÛÇÌÁØËÏÚÎÔÇÖÕÞ×ØÎÙÎÚÎÝØËÚÇÔÃ-

ÇÝÙÚÏÝÇÔÕßÇØÃÕß¥ÙÚÄÙÕÚÕ
)YL_P[ÖÕßÚÄÙÕßÝÑÇÏÚÄÙÕÁÞËÏ
ÑÕßØ¦ÙËÏÊËÔÛÇÙÚÇÓÇÚÂÙËÏÔÇ
ÇÖÇÙÞÕÒËÃÚÏÝÊÆÕÖÒËßØÁÝÚÎÝ
¡¦ÍÞÎÝÓÁÞØÏÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÞØÄÔÕßÑÇÛ×ÝÓÁÔËÏÙËËÑÑØËÓÄÚÎÚÇÚÕÓÁÍÇÛÁÓÇÚÜÔÓËÒÒÕÔÚÏÑ×Ô
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÚÕßÝÙÞÁÙËÜÔÚÕ
ÓËÚÇÐÆÎÚÜÔ®ÛÇÑÒÎÛËÃ
ÔÇÇÖÇÔÚÂÙËÏÙÚÇÑÇÃØÏÇÇÔÕÏÞÚ¦
ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÍÏÇÚÎÓËÚÇØØÆÛÓÏÙÎ
ÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÑÇÏÚÕÔÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÚÎÝÙËÖÕÒÏÚÏÑÂÕÔÚÄÚÎÚÇ
ÖÕßÄÙÕÓÁÔÕßÔ¦ÒßÚÇÇÖËÏÒÕÆÔ
ÚÎÔËÙÜÚËØÏÑÂÙßÔÕÞÂÚÎÝÑÇÏÚÎÔ
ÑÇÛÎÒ×ÔÕßÔÙËØÄÒÕÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÕÆÔ¦ÔÕßÓËÚÕßÝËÙÜÚËØÏÑÕÆÝ
ÊÏÞÇÙÓÕÆÝÔÇÚÎÔÖÇØÇÒÆÕßÔÙË
Ñ¦ÛËËÐÜÚËØÏÑÂÖØÄÑÒÎÙÎÇÖÄÚÎ
ÏÈÆÎÓÁÞØÏÚÇßÚÏÑ¦ÇÒÑ¦ÔÏÇ

Η δυσφορία των λαών
ËÖÇÍÑÄÙÓÏÇÑÒÃÓÇÑÇÎÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÊËÑÇËÚÃÇÐÎÓÁØÜÙËÙË
ÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÊÏ¦ÞßÚÎÝÊßÙÌÕØÃÇÝÚÜÔÒÇ×ÔÞÜØÃÝÙÇÌÂÖÕÒÏÚÏÑÂÑÇÚËÆÛßÔÙÎÄÖÜÝÓÇØÚßØËÃ
ÎÖÒÇÔÎÚÏÑÂÖÇÒÃØØÕÏÇÑÏÔÎÓ¦ÚÜÔÊÏÇÓÇØÚßØÃÇÝÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔÓÎÔ×ÔÇÖÄÚÇÔÁÇÖÇÏÊÏ¦ÖÕß
ÑÏÔÎÚÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÍÏÇÚÎÔÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂÓÁÞØÏÚÕßÝÊÏÇÊÎÒÜÚÁÝ
ÙËÏØ¦ÝÞÜØ×ÔÚÎÝÇÚÏÔÏÑÂÝÓËØÏÑÂÝÑÇÏÚÎÝ¡ÁÙÎÝÔÇÚÕÒÂÝ
ÞËÏÑÇÔËÃÝÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎÖÜÝÕ
ÑÄÙÓÕÝÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÔËÑØÄÙÎÓËÃÕÄÖÕßÎÖÇÒÏ¦Ú¦ÐÎÖØÇÍÓ¦-

ÚÜÔÁÞËÏÖÒÁÕÔÐËÖËØÇÙÚËÃÇÒÒ¦
ÎÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÊËÔÌÇÃÔËÚÇÏÇÑÄÓÎ
ÙÚÕÔÕØÃàÕÔÚÇ
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ÔÄÚÏÇßØ×ÖÎËÔÓÁØËÏÑÇÏÙÚÎÔ
ÓËØÏÑÂÚÕß©ÓÖ¦ÓÇ
ÖØ×ÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕßÔÁÕß
ÇÏ×ÔÇÙÌØÇÍÃÙÚÎÑËÇÖÄÚÎÊÏ¦ÉËßÙÎÚÜÔÒÇáÑ×ÔËÒÖÃÊÜÔÑÇÏ
ÚÎÓËÚÇÚÄÖÏÙÎÚÕßÏÊËÕÒÕÍÏÑÕÆ
ËÑÑØËÓÕÆÝÖØÕÝÚÕÔËÛÔÏÑÏÙÚÏÑÄ
ÔËÕÙßÔÚÎØÎÚÏÙÓÄÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÚÆÖÕß¬ØÇÓÖ¡ÏÇÔÁÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ
ÑØÃÙÎÚÎÔÕÖÕÃÇÖÕÒÒÕÃÌÕÈÕÆÔÚÇÏÍÏÇÓÁÙÇÙÚÕÊËÔÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÔÇÙÎÓ¦ÔËÏÚÎÔÇÖÕÓßÛÕÖÕÃÎÙÎÇßÚÕÆÚÕßØËÆÓÇÚÕÝÓË
ÑØÃÙÏÓÕÕØÄÙÎÓÕÚÏÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝ
ËÑÒÕÍÁÝ¬ÕÓËÍ¦ÒÕÇÔÕÏÞÚÄÙÚÕÃÞÎÓÇÚÎÝÔÁÇÝÊËÑÇËÚÃÇÝËÃÔÇÏÇÔ
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ÍÏÇÚÕÖÇØÄÔÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÚÕÆÔ
ÙËÓÏÇÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÖØÕÜÛÎÚÏÑÂ
ËÒÖÃÊÇÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔ
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ΑΠΟΨΗ

Μπλέξαμε
Του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΥΡΙΓΟΥ*

Ο φόνος ÚØÕÓÕÑØÇÚ×ÔÄÖÜÝÕ¡ÖÏÔ
¦ÔÚËÔÂÕ¡ÖÇÍÑÔÚ¦ÚÏËÃÔÇÏËÔÚËÒ×ÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÖËØÃÖÚÜÙÎÇÖÄ
ÚÎÔËÖÃÛËÙÎËÔÇÔÚÃÕÔÇÔ×ÚÇÚÕß
ÇÐÏÜÓÇÚÏÑÕÆÚÜÔËÔÄÖÒÜÔÊßÔ¦ÓËÜÔËÔÄÝ¦ÒÒÕßÑØ¦ÚÕßÝÙËÖËØÃÕÊÕËÏØÂÔÎÝ¬ÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÕÏØÇÔÕÃ¢ØÕßØÕÃÚÎÝÖÇÔÇÙÚ¦ÙËÜÝ®
ÁÞÕßÔÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚËÃÚØÕÓÕÑØÇÚÏÑÂ
ÕØÍ¦ÔÜÙÎÇÖÄÚÏÝÊËÔÇÒÒ¦àËÏÇßÚÂÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ¡Ë
È¦ÙÎÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÁÞÕßÔÊÕÛËÃ
ÓÁÞØÏÚ×ØÇÙÚÎÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÕÌÄÔÕÝÚÕßØÇÔÕÆÙÚØÇÚÎÍÕÆ ÇÙÃÓ
ÕßÒËáÓ¦ÔÏÊËÔÊÏÑÇÏÕÒÕÍËÃÚÇÏÑÇÚ¦
ÚÕÊÏËÛÔÁÝÊÃÑÇÏÕÕÒÆÞËÏØÄÚËØËÝ
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇËÃÔÇÏÕÏÖÕÒÏÚÏÑÁÝÙßÔÁÖËÏËÝÚÕßÌÄÔÕß¬ÕØ¦ÔÓÖÇÃÔËÏÙËÌ¦ÙÎÁÔÕÖÒÎÝÙßÍÑØÕÆÙËÜÝÓËÚÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦ÙßÓÌÁØÕÔÚÇ
ÙÚÎ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂßÔ¦ÓËÏÝÚÕß
Ø¦ÔÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËØ¦ÑßØÃÇÑÇÏ
ÃÈÇÔÕßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÕÞ×ØÕÝ
ÇÔÇÚÕÒÏÑ×ÝÚÜÔÙßÔÄØÜÔÓÇÝÛÇ
ÈßÛÏÙÚËÃÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙÚÎ
à×ÔÎÚÕßÖÕÒÁÓÕß

Η επίκληση
του διεθνούς δικαίου
δεν αρκεί. Παραβιάζεται κατάφωρα
και χωρίς πρόβλημα
από πολλούς
από τους παίκτες
που δρουν
στην περιοχή μας.
Το Ιράν ÙßÔÕØËÆËÏÓËÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÎÞ×ØÇÖÕßÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇËÏÙÁÈÇÒË
ÙÚÕÁÊÇÌÕÝÇÔËÐ¦ØÚÎÚÕßÑØ¦ÚÕßÝ
ÚÎÝßØÃÇÝÑÇÏÑÇÚÁÞËÏÚÓÂÓÇÚÕß
ÇÖÕÙÚÁÒÒËÏÑØßÌ¦ÄÖÒÇÑÇÏÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÈÕÂÛËÏÇÙÚÎÏÈÆÎÑÇÏÇÖÕÌ¦ÙÏÙËËÖÏÙÂÓÜÝÔÇÙÚËÃÒËÏÑÇÏ
ÙÚØÇÚËÆÓÇÚÇÑÇÚ¦ØÎÚÂÖÇØÇÈÃÇÙÎÚÜÔÙÞËÚÏÑ×ÔÉÎÌÏÙÓ¦ÚÜÔÚÕß
ßÓÈÕßÒÃÕßÙÌÇÒËÃÇÝÚÕß©
ÖØÕÞ×ØÎÙËÙßÔÕÊËÃÇÖÕÒËÓÏÑ×Ô
ÖÒÕÃÜÔÙÚÎÊÏËÔÁØÍËÏÇÍËÜÚØÂÙË-

ÜÔÍÏÇÚÎÔÇÔËÆØËÙÎßÊØÕÍÕÔÇÔÛØ¦ÑÜÔÙÚÎÔ©ËÔÄÝ¦ÒÒÕßÑØ¦ÚÕßÝÚÎÝ ÆÖØÕßÕØÏÕÛÁÚÎÙËÑÇÚ¦
ÖÇØ¦ÈÇÙÎÚÕßÊÏËÛÔÕÆÝÊÏÑÇÃÕß
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝÍËÜÍØÇÌÃÇÝÑÇÏÒÕÍÏÑÂÝÛÇÒ¦ÙÙÏËÝà×ÔËÝÖÕßÊËÔÚÎÝ
ÇÔÂÑÕßÔÇÖËÏÒËÃÔÇÙÚËÃÒËÏÙÚÎÔ
ßØ×ÖÎËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÆØÕßÝÖØÄÙÌßÍËÝË¦ÔÊËÔÚÎÝËÖÏÚØÇÖËÃÔÇ
ÖØÕÞÜØÂÙËÏÙËËÛÔÕÑ¦ÛÇØÙÎÑÇÚ¦
ÓÂÑÕÝÚÜÔÙßÔÄØÜÔÚÎÝÓËÚÎßØÃÇ©ÒÇÇßÚ¦ÖÕßÇÔÇÌÁØÛÎÑÇÔ
ÙßÔÏÙÚÕÆÔÑÇÚ¦ÌÜØËÝÖÇØÇÈÏ¦ÙËÏÝÚÕßÊÏËÛÔÕÆÝÊÏÑÇÃÕßÖÕßÖÕÒÒÁÝÓÇÝÇÌÕØÕÆÔ¦ÓËÙÇËÇßÚÁÝ
ÖØÁÖËÏÔÇÖØÕÙÚËÛËÃÑÇÏÎÏÙÞßØÂ
ËÖÏØØÕÂÚÎÝÍÑßØÇÝÙÚÕÑÃÔÎÓÇ
ÚÜÔÊËÒÌ×Ô¡ÕßÙÕßÒÓ¦ÔÜÔÖÕß
ÇÖËÏÒËÃÔÇÇÖÕÙÚÇÛËØÕÖÕÏÂÙËÏÑØ¦ÚÎÄÖÜÝÎÃÍßÖÚÕÝ

Επιπλέον ÖØÁÖËÏ ÔÇÇÔÚÏÒÎÌÛÕÆÓË
ÄÚÏÎ¬ÕßØÑÃÇÊËÔÊØÇÖÇØÕØÓÎÚÏÑ¦ÞËÏßÏÕÛËÚÂÙËÏÙÚØÇÚÎÍÏÑÂ
ËÖÏÛËÚÏÑ×ÔÑÏÔÂÙËÜÔÖÃÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÏÚÇÙÞÁÊÏÇÍÏÇÚÎÔßÖÕÍØÇÌÂ
ÙßÓÌÜÔÃÇÝ¬ÕßØÑÃÇÝÏÈÆÎÝËÚÕÏÓ¦ÙÚÎÑÇÔÂÊÎÇÖÄÚÕ¬ÄÚË

ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÖØÜÚÕÊÎÓÕÙÏËÆÛÎÑÇÔÑËÃÔÎÚÎÔËÖÕÞÂÊËÔßÖÂØÞËÕÆÚËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÙØÇÂÒÑÇÏ
ÃÍßÖÚÕÕÆÚË,HZ[¡LKÍÏÇÔÇËÔÕÞÒÎÛËÃÎ¬ÕßØÑÃÇÄÖÜÝÇÑÕÆÙÚÎÑË
ÖØÕÙÌ¦ÚÜÝÊÏËÑÊÃÑÎÙÎÔÕÚÃÜÝ
ÚÎÝ ØÂÚÎÝÂÒÛËÍÏÇÔÇÓËÃÔËÏËÔ
ËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÖËØÏÙÚÇÙÏÇÑÄÍÑßØÇ
ÚÕßÌÇÃÔËÏÞØÄÔÏÇÑÇÏÖÏÙÚËÆËÏÙË
ÇßÚÄÃÔÇÏÎÔÁÇÚÎÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂ

Ούτε και το 1996ÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÂÙÇÓË
ËÍÑÇÃØÜÝÚÎÙÎÓÇÙÃÇÚÎÝÙÚØÕÌÂÝ
ÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÙÚÎÔÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎ
ËÒÒÎÔÏÑ×ÔÔÎÙÏÜÚÏÑ×ÔËÊÇÌ×Ô
©ÒËÝÕÏÕØÏÕÛËÚÂÙËÏÝÛÇÒÇÙÙÃÜÔ
àÜÔ×ÔÄÖÜÝÎÇÏÍÏÇÒÃÚÏÊÇà×ÔÎÑÇÏ
ÎßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÇÒÒ¦ÑÇÏÕËÛÔÏÑÄÝËÔÇÁØÏÕÝÞ×ØÕÝÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏ
Ö¦ÔÜÇÖÄÛ¦ÒÇÙÙÇÇØÞÃàÕßÔÇÖÄ
ÚÎÔÇÑÚÕÍØÇÓÓÂÚÜÔÎÖËÏØÜÚÏÑ×Ô
ÑÇÏÔÎÙÏÜÚÏÑ×ÔËÊÇÌ×Ô¦ÔËÃÔÇÏ
¦ÍÔÜÙÚÎÂÇÓÌÏÙÈÎÚÕÆÓËÔÎÎÑßØÏÇØÞÃÇËÖÃÑ¦ÖÕÏÜÔËÊÇÌ×ÔÊËÔ
ËÃÔÇÏÊßÔÇÚÂÎÕØÏÕÛÁÚÎÙÎÚÜÔÛÇÒÇÙÙÃÜÔàÜÔ×ÔÖÕÓÁÔÜÝÇÑÄÓÎ
ÑÇÏË¦ÔÙßÔÇÏÔÁÙËÏÎ¬ÕßØÑÃÇÔÇ
ÖØÕÙÌÆÍËÏÍÏÇÚÎÔÕØÏÕÛÁÚÎÙÎÚÎÝ

ßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÝÙÚÕÏËÛÔÁÝÏÑÇÙÚÂØÏÕÖØ×ÚÕÛÁÓÇÖØÕÙÌßÍÂÝÛÇ
ÖØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏÎÊÏÇÖÃÙÚÜÙÎÚÎÝ
ÑßØÏÇØÞÃÇÝËÖÃÚÜÔÔÎÙÏ×Ô¡ÄÔÕÔÁÚÙÏÛÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÜÝÊËÆÚËØÕÛÁÓÇÎÕØÏÕÛÁÚÎÙÎÚÎÝßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÝ

Θα μπορούσε, ÄÓÜÝÎ¬ÕßØÑÃÇÔÇ
ßÖÕÞÜØÂÙËÏÇÖÄÚÏÝÍÑØÃàËÝà×ÔËÝ®ÂÇÖÄÚÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÖÕßÛËÜØËÃÄÚÏÁÞËÏÁÐÜÇÖÄÚÎÔ ØÂÚÎ"
¬ÇÛÁÓÇÚÇÖÕßÛÁÚËÏÎÍÑßØÇÙÚÕ
ÖËÊÃÕÚÜÔËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑ×ÔÙÞÁÙËÜÔËÃÔÇÏÖÕÒÒ¦ÏÇÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚË
Þ×ØÇÛÇÂÚÇÔÊÆÙÑÕÒÕÔÇÚÇÇÖÕÙÆØËÏÇÑÄÓÎÑÇÏË¦ÔßÖÕÚËÛËÃÄÚÏ
ËÚÁÛÎÙÇÔÍÏÇÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÚÏÑÕÆÝ
ÒÄÍÕßÝ ÇÏÔÇßÖÂØÞËÚÕßØÑÏÑÂ
ÎÍËÙÃÇÖÕßÔÇÂÛËÒËÍÔÎÙÃÜÝÚÎÔ
ÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÜÔËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑ×ÔÙÞÁÙËÜÔÛÇÂÚÇÔËÐÇÏØËÚÏÑ¦
ÊÆÙÑÕÒÕÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙËÇßÚÂ
ÚÎÔÖÕØËÃÇÇÖÕÙÆØÕÔÚÇÝÛÁÓÇÚÇ
ÇÖÄÚÎÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎßÚÄÏÙÞÆËÏÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÕÍÏÇÚÎÔÎÍËÙÃÇ
ØÔÚÕÍ¦Ô¬ÕßØÑÃÇÛËÜØËÃÄÚÏ
ÓÖÕØÕÆÓËÔÇÇÙÑÂÙÕßÓËÚÇÊÏÑÇÏ-

×ÓÇÚ¦ÓÇÝÓÄÔÕÔÙÚÕÔÈÇÛÓÄÖÕß
ÛÇÓÇÝÚÕËÖÏÚØÁÖËÏËÑËÃÔÎ

Ενώ η γειτονιάμαςÁÞËÏÓÖËÏÍÏÇÚÇ
ÑÇÒ¦ÙËÖØÜÚÕÌÇÔÂÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÂ
ØËßÙÚÄÚÎÚÇËÓËÃÝÑÇÒÕÆÓÇÙÚËÄÞÏ
ÓÄÔÕÔÔÇÖÇØÇÓËÃÔÕßÓËÙÚÎà×ÔÎ
ÚÎÝËÏØÂÔÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇÇÔÇÊËÏÞÛÕÆÓËÙË¦ÐÕÔÇÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝ
ËÖÃÑÒÎÙÎÚÕßÊÏËÛÔÕÆÝÊÏÑÇÃÕß
ÊËÔÇØÑËÃÇØÇÈÏ¦àËÚÇÏÑÇÚ¦ÌÜØÇ
ÑÇÏÞÜØÃÝÖØÄÈÒÎÓÇÇÖÄÖÕÒÒÕÆÝ
ÇÖÄÚÕßÝÖÇÃÑÚËÝÖÕßÊØÕßÔÙÚÎÔ
ÖËØÏÕÞÂÓÇÝÔÚÏÛÁÚÜÝÍÃÔËÚÇÏ
ÇÔÚÏÒÎÖÚÂÎÙÎÓÇÙÃÇÚÜÔÚØÏÓËØ×ÔÙÞÎÓ¦ÚÜÔÇÙÌÇÒËÃÇÝÛÂÔÇÝ
ËßÑÜÙÃÇÝÓË¬ËÒÈÃÈÑÇÏ ¦ÏØÕ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÚÕÚÇÐÃÊÏÚÕßÒÒÎÔÇ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÙÚÏÝÇÖÕÑÚ¦
ÓÃÇ¦ÒÒÎÊÏ¦ÙÚÇÙÎÒÒ¦ÊÇÊËÔ
ÇØÑËÃÔÇÒÁËÏÄÚÏËÃÔÇÏÖØÕÖÆØÍÏÕ
ÚÎÝÆÙËÜÝÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂØÁÖËÏ
ÔÇÖØÕÙÚÇÚËßÛËÃÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑ¦

* Ο κ. Αγγελος Συρίγος είναι
αν. καθηγητής Διεθνούς Δικαίου
και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτής
της Ν.Δ. στην Α΄ Αθηνών.
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Η Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  O

Πέντε συν ένα
στοιχήματα
του Μητσοτάκη
για το 2020

Στις ΗΠΑ
έως τις 8/1

ΚλείνονταςÁÔÇËÐ¦ÓÎÔÕÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝÑÇÏÑÕÏÚ¦àÕÔÚÇÝÖÒÁÕÔÚÕ
ÚÇÓÁÚÜÖÇ¶ÑÇÏÓÇàÃÕÏÖØÕÑÒÂÙËÏÝ¶ÍÏÇÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕß
ßØÏ¦ÑÕß¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎËÃÔÇÏÖÕÒÒ¦
ÑÇÛ×ÝÖÒÁÕÔÓÇàÃÓËÚÕ ÚËÒËÃÜÙËÑÇÏÎÒËÍÄÓËÔÎÖËØÃÕÊÕÝ
Þ¦ØÏÚÕÝ®ÑßÈÁØÔÎÙÎÁÞËÏÊ×ÙËÏ
ÂÊÎÁÔÇÖØ×ÚÕÊËÃÍÓÇÍØÇÌÂÝÁÞÕÔÚÇÝßÒÕÖÕÏÂÙËÏÓÁØÕÝÚÜÔÖØÕËÑÒÕÍÏÑ×ÔËÐÇÍÍËÒÏ×ÔÚÎÝÄÖÜÝ
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÎÓËÃÜÙÎÚÕß§¢ÑÇÏÖÒÁÕÔÑÇÒËÃÚÇÏÓÁÙÇÙË
ÁÔÇÖÕÒÆÖÒÕÑÕÊÏËÛÔÁÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ËÍÞ×ØÏÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÔÇÑËØÊÃÙËÏ
ÊÆÙÑÕÒËÝÓ¦ÞËÝÑÇÏÔÇÊ×ÙËÏÇÑÄÓÇÖÏÕÙÇÌÁÝÙÚÃÍÓÇÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ
ÚÎÝ©ÏÖØÕÑÒÂÙËÏÝÖÕßÁÞËÏÔÇ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÚÕÔÁÕÁÚÕÝËÃÔÇÏ
ÑÜÊÏÑÕÖÕÏÎÓÁÔËÝÙËÖÁÔÚË¦ÐÕÔËÝ!
ËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑ¦ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÄÖØÕÙÌßÍÏÑÄÖÕÒÏÚÏÑÁÝËÖÏÒÕÍÁÝÑÇÏÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇ
ÐÐÌÒÓØÓÝÖÏÍÏ¤!¡ËÚÕÑÇÒÎÓÁØÇÚÕßÎßÖÕÍØÇÌÂ
ÚÕß,HZ[4LKÇÖÕÚßÖ×ÔËÏÚÎÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÂÑÏÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇÖÕßÁÞËÏ
ÇÔÇÖÚÆÐËÏÎËÒÒÎÔÏÑÂÖÒËßØ¦ÚÕ
ÚËÒËßÚÇÃÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÇÖÇÔÚ×ÔÚÇÝ
ÙÚÏÝÙßÔËÞËÃÝÑÇÏÑÒÏÓÇÑÕÆÓËÔËÝ
ÚÕßØÑÏÑÁÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÕÙØÇÂÒÑÇÏÚÎÔ ÆÖØÕ
ÑÇÏËÔÊßÔ¦ÓËÏÓËÚÎÔÚÇÒÃÇÊÎÓÏÕßØÍËÃÓÏÇà×ÔÎÇÙÌÇÒËÃÇÝ®ÑÇÏ
ÓÏÇÖÕÒÏÚÏÑÂÑÃÔÎÙÎÙÚÎÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÂÙÑÇÑÏÁØÇÁÔÇÔÚÏÚÜÔÖÇØ¦ÒÕÍÜÔÚÕßØÑÏÑ×ÔÊÏËÑÊÏÑÂÙËÜÔ
ÕÏÕÖÕÃËÝÜÙÚÄÙÕÊËÔÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏ
ÔÇÙÚÇÓÇÚÂÙÕßÔËÊ×ßÔËÖ×ÝÎ
ËÒÒÎÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÒËÃÚÇÏÔÇ
ÈØËÏÒÆÙËÏÝÑÇÏÔÇËÔÏÙÞÆÙËÏÚÏÝ
ÙßÓÓÇÞÃËÝÚÎÝÙËÁÔÇÖÕÒÆÙÆÔÛËÚÕÊÏËÛÔÁÝÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÐÕßÑÇÏ
ÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÇØÞÂÝÍËÔÕÓÁÔÎÝÇÖÄÙÂÓËØÇÖÕßÖËÚ¦ËÏÍÏÇ
ÚÏÝÄÖÕßÛÇÙßÔÇÔÚÎÛËÃÓË
ÚÕÔÖØÄËÊØÕ¬ØÇÓÖÙÚÕÔËßÑÄ
©ÃÑÕÚÎÔ¬ØÃÚÎÐËÑÏÔ¦ÁÔÇÔÖÕÒÏ-

ÚÏÑÄÑÇÏÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÄÓÇØÇÛ×ÔÏÕ
ÓËÙÚÄÞÕÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÜÔÊÏËÛÔ×ÔÙßÓÓÇÞÏ×ÔÚÎÝÞ×ØÇÝÚÏÝ
 ÇÔÕßÇØÃÕßÛÇÙßÔÇÔÚÎÛËÃÓË
ÚÕÔÓ¡ÇÑØÄÔÙÚÕÇØÃÙÏÚÕÔ
ÖØÃÒÏÕÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÈØËÛËÃÙÚÕ
ËÑÃÔÕËÔ×ËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÛÇÔÄÚÎÔ
ËØÞÄÓËÔÎ¦ÔÕÏÐÎÔÇÁÞËÏÚËÚÇÚËÚ
ÑÇÏÓËÚÕÔÒÕÆÚÏÔÙÚÎ¡ÄÙÞÇ
§ÍÏÓÒÓÑÁÅ!ÐÇØÞÂÝÇÖÕÚËÒÕÆÙËÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÙÚÕÃÞÎÓÇÚÎÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÁÖËÏÚÇ
ÇÖÄËÔÔÁÇÞØÄÔÏÇÇÙÌßÑÚÏÑÂÝÙßÓÖÃËÙÎÝÏÊÏÇÏÚÁØÜÝÚÎÝÓËÙÇÃÇÝ
Ú¦ÐÎÝ®ÚÎÔÑÕØßÌÂÚÜÔÙÚÄÞÜÔ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÎÓËÃÜÙÎÚÜÔÖØÜÚÕÍËÔ×ÔÖÒËÕÔÇÙÓ¦ÚÜÔÖÕßÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÚËÛËÃËÔÚÄÝÚÕßÖØ×ÚÕßËÐÇÓÂÔÕßÓËÚÕÔÖÏÕËÖÃÙÎÓÕ

Οι βασικοί άξονες είναι
τα ελληνοτουρκικά,
η οικονομία, το μεταναστευτικό - προσφυγικό, οι πολιτικές επιλογές
και η καθημερινότητα.
ÚØÄÖÕÊÎÒÇÊÂÙÚÕ,\YVNYV\WÏÇ
ÚÕ¡ÇÐÃÓÕßÎËÖÃÚËßÐÎÇßÚÕÆÚÕß
ÙÚÄÞÕßÖÒÎÔÚÎÝÕßÙÃÇÝÚÎÝÛÇ
ËÃÔÇÏÓÏÇËÖÏÈËÈÇÃÜÙÎÖÜÝÎÞ×ØÇÓËÚ¦ÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÚÎÝÎÝÕßÒÃÕßÁÞËÏÇÔÇÑÚÂÙËÏÚÎÔÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇÚÎÝ® ßÈËØÔÎÚÏÑÄÙÚÕÃÞÎÓÇ
ÇÖÕÚËÒÕÆÔÑÇÏÚÇÓËÍ¦ÒÇËÖËÔÊßÚÏÑ¦WYVQLJ[ZÐËÑÏÔ×ÔÚÇÝÇÖÄÚÏÝ
ÖËØÃÌÎÓËÝÖÒÁÕÔÓÖÕßÒÔÚÄàËÝÙÚÕ
ÒÒÎÔÏÑÄÖÕßÊËÔÓÖÂÑÇÔÖÕÚÁ
ÖÇØ¦ÚÏÝËÐÇÍÍËÒÃËÝÚÕÖØ×ÚÕËÐ¦ÓÎÔÕÚÕßÚÕÔÃÊÏÕÖßÒ×ÔÇ
ÚÕßÙÚÕÏÞÂÓÇÚÕÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÝËÔÚ¦ÙÙËÚÇÏÑÇÏÎÇÒÒÇÍÂÚÕßÖÕÒÆÖÇÛÕßÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÕÆ
ÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ¬ÕßÝÖØ×ÚÕßÝÓÂÔËÝ
ÚÕßÛÇÁØÛËÏÖØÕÝÙßàÂÚÎÙÎ
ÑÇÏÉÂÌÏÙÎÚÕÔÁÕÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÄÚÕ

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα μέτωπα και οι προκλήσεις
Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
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Ο πρωθυπουργόςÈ¨{Ò~Øi³³Ò~iØ~ÑÜÉË³Ñ{VÐÓÑÉÓÑÜÖÜ~Ù{ÉÚÓØÑÜÜÒ~Ñ{ÉoT¨{É¨{KÒÜÜV
Ñ~É¨ÙËÉ{ÙÖ~ÜÉØÐÒTÉØ~Ñ{ÑÙÉ{Ñ~ÌÐÑ{Ñ×ÓØÜ{³{~Ì³ËoÐÑ
ÕÖÕÃÕÛÇËÖÏÞËÏØÂÙËÏÔÇ¦ØËÏÇÊÏÑÃËÝÚÕßÔÄÓÕß ÇÚØÕÆÍÑÇÒÕßÇ
ËÃÔÇÏÇÖÒÄÑÇÏÊÃÑÇÏÕ®ÙÎÓËÏ×ÔÕßÔ
ÑßÈËØÔÎÚÏÑÁÝÖÎÍÁÝÇÌÕÆÛÇÙßÔÊÁËÏÚÏÝËÏÙÌÕØÁÝÓËÚÕÆÉÕÝÚÜÔ
ÙßÔÚ¦ÐËÜÔÚÕÃÊÏÕÖÒÇÃÙÏÕÇÔÇÓÁÔÕÔÚÇÏÑÇÏÔÁËÝÇÔÚÏÑËÏÓËÔÏÑÁÝ
ÇÐÃËÝÇÑÏÔÂÚÜÔËÔ×ÙÚÕßÝÙÚÄÞÕßÝ
ËÃÔÇÏÑÇÏÔÁÕÝÍÆØÕÝÓËÃÜÙÎÝÚÕß
§¢ÑÇÚ¦ ÓËÙÕÙÚÇÛÓÏÑ¦
ÉØÅÒÅ×ØÉÝØÍÏÂÔÖÓ×ÊÝËÍ
ÏÂ ÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÚÕÛÁÓÇÚÕßÁÖËÙË®ÖÏÕÞÇÓÎÒ¦ÙÚÎÔÇÚàÁÔÚÇÒÄÍÜ
ÚÎÝÁÔÚÇÙÎÝÙÚÏÝËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑÁÝ
ÙÞÁÙËÏÝÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÁÖÇÉË
ÔÇÇÖÕÚËÒËÃÓËÃàÕÔÖØÄÈÒÎÓÇÑÇÏ
ËÔÊßÔ¦ÓËÏÜØÕÒÕÍÏÇÑÂÈÄÓÈÇ®
¬ÕÖØÄÈÒÎÓÇÍÃÔËÚÇÏÇÑÄÓÇÓËÍÇÒÆÚËØÕÑÇÛ×ÝÕÏÉÎÌÕÌÄØÕÏÚÎÝ
§ÌÆÙËÏÖÏÕÙßÔÚÎØÎÚÏÑÕÃàÎÚÕÆÔ¦ÓËÙÇÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚËØËÝ
ÒÆÙËÏÝËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏÖØÄÑËÏÚÇÏ¶
ÄÖÜÝÑÇÏÚÇËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑ¦¶ÍÏÇ
ÁÔÇàÂÚÎÓÇÖÕßËÐÇØÚ¦ÚÇÏÇÖÄËÐÜÍËÔËÃÝÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÎÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÂ
ÚÕßÇÖÕÚËÒËÃÍØÃÌÕÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÁÞËÏËÐÇÍÍËÃÒËÏÂÊÎÓÏÇÔÁÇÇÚàÁÔÚÇÖÕßÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÇÖÄÇÒÒÇÍÁÝ
ÙÚÕÙÆÙÚÎÓÇÞÕØÂÍÎÙÎÝÇÙÆÒÕß
ÁÜÝÑÒËÏÙÚ¦ÖØÕÇÔÇÞÜØÎÙÏÇÑ¦ÑÁÔÚØÇÇÒÒ¦ÑÇÏÇßÙÚÎØÄÚËØÎÌÆÒÇÐÎÚÜÔÙßÔÄØÜÔÖÕÓÁÔËÏÔÇ
ÌÇÔËÃËÔ×ÕÏØÕÁÝÙßÔËÞÃàÕÔÚÇÏÓË
ÇÓËÃÜÚÎÁÔÚÇÙÎË¦ÔÚÇÓÁÚØÇÛÇ
ÁÞÕßÔÇÖÚ¦ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇ
ÖÁ×ÍÑÉÛÔÓÐÍØÍÏ¿ÛÉÔÍÐÓË¿Û
¬ÕÖØÄÙÜÖÕÖÕßÛÇÖØÕÚÇÛËÃÍÏÇ
ØÄËÊØÕÝÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÇÖÕÚËÒËÃÕÆÚÜÝÂ¦ÒÒÜÝÓÏÇÑÕØßÌÇÃÇ

ÖÕÒÏÚÏÑÂÖØ¦ÐÎÓËÁÔÚÕÔÎÙÎÓËÏÕÒÕÍÃÇ¬ÕÓËÃàÕÔÖÕßÁÞËÏËÖÏÚËßÞÛËÃËÃÔÇÏÖÜÝÁÞËÏÇÖÕÌËßÞÛËÃÎ
ÖÇÒÏ¦ÖÇÛÕÍÁÔËÏÇÓÏÇÝÖØÄÜØÎÝ
ÖØÕÙÌßÍÂÝÙÚÎÔÑ¦ÒÖÎÓËÇÌÕØÓÂÚÎÔËÑÒÕÍÂØÕÁÊØÕßÑÇÛ×Ý
ÎÑßÈÁØÔÎÙÎÁÞËÏÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇËÑÒÁÐËÏÇßÚÕÊÆÔÇÓÇ®ÚÕÔ
ÖÕÒÏÚËÏÇÑÄ¦ØÞÕÔÚÇ ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕ
ÜÙÚÄÙÕÊËÔËÃÔÇÏÙÚÏÝÖØÕÛÁÙËÏÝ
ÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÕÕÖÕÃÕÝÛÇ
ËÖÏÊÏ×ÐËÏËßØÆÚËØËÝÙßÔÇÏÔÁÙËÏÝ
ËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕÖØÄÙÜÖÕ
ÖÕßÛÇÖØÕÚÇÛËÃÑÇÏÕÏÖÕÒÏÚÏÑÁÝ
ÖØÕËÑÚ¦ÙËÏÝÖÕßÇÔÇÖÄÌËßÑÚÇÛÇ
ÁÞËÏÛÇÊ×ÙÕßÔÁÔÇÇÑÄÓÇÙÚÃÍÓÇ
¬ÎÔÃÊÏÇ×ØÇÕËÑÒÕÍÏÑÄÝÔÄÓÕÝ
ÁØÞËÚÇÏËÔÚÄÝÚÕßÇÔÕßÇØÃÕß
ÑÇÚ¦ØÍÎÙÎÚÎÝÇÖÒÂÝÇÔÇÒÕÍÏÑÂÝ
ÇÖÕÚËÒÕÆÙËÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÊÁÙÓËßÙÎÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÑßÈÁØÔÎÙÎÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÃàËÚÇÏÙËÁÔÇÙÆÙÚÎÓÇËÔÏÙÞßÓÁÔÎÝÇÔÇÒÕÍÏÑÂÝ
ÖÕßÛÇÊÃÔËÏÏÙÞßØÄIVU\Z¶ÁÜÝ
ÑÇÏÁÊØËÝ¶ÙÚÕÖØ×ÚÕÑÄÓÓÇ
Ñ¦ÚÏÖÕßÖØÕÑÇÒËÃÂÊÎÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÇÖÄÚÕ §ÖÕßËÃÔÇÏËÔ
ÊßÔ¦ÓËÏÙÆÓÓÇÞÕÝÙÚÕÔËÑÒÕÍÏÑÄ
ÔÄÓÕ©ÃÊÏÕÝÖ¦ÔÚÜÝÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÁÞËÏÐËÑÇÛÇØÃÙËÏÖÜÝÇÔ
ÞØËÏÇÙÚËÃ®ÕËÑÒÕÍÏÑÄÝÔÄÓÕÝÛÇ
ÉÎÌÏÙÚËÃÓÄÔÕÇÖÄÚÕßÝÊÎÒÇÊÂÚÎÔÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂÕÓ¦ÊÇÚÎÝ§
ÅÙÌÑÉÖÍÒÂØÌØÅ ÑßÈÁØÔÎÙÎÖÒÎÔÄÒÜÔÚÜÔÖÇØÇÖ¦ÔÜ
ÑÇÒËÃÚÇÏËÔÚÄÝÚÕßÔÇÑËØÊÃÙËÏÁÔÇÙÚÕÃÞÎÓÇÖÕßËÃÔÇÏÇÖÄ
ÚÇÊßÙÑÕÒÄÚËØÇÍÏÇÑ¦ÛËÑßÈÁØÔÎÙÎ!ÚÎÈËÒÚÃÜÙÎÚÎÝÑÇÛÎÓËØÏ-

ÔÄÚÎÚÇÝÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÊÎÁÞËÏ
ÖØÕÇÔÇÍÍËÒÛËÃÄÚÏÛÇÁØÛËÏÖØÕÝ
ÉÂÌÏÙÎÚÕÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕÍÏÇÚÏÝÖÕØËÃËÝ×ÙÚËÔÇÙÚÇÓÇÚÂÙËÏÎÕÓÎØÃÇÚÜÔÖÕÒÒ×ÔÇÖÄÚÕßÝÒÃÍÕßÝ®
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÚÕÛÇÁØÛËÏÔÁÕ
ÖÒÇÃÙÏÕÍÏÇÚÎÊÎÓÄÙÏÇßÍËÃÇÖÕß
ÛÇÖØÕÈÒÁÖËÏÚÕÔËÐÕØÛÕÒÕÍÏÙÓÄ
ÚÕßÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝ
ÖØÜÚÕÈ¦ÛÓÏÇÝÌØÕÔÚÃÊÇÝÑÇÒÆÚËØËÝßÖÎØËÙÃËÝÙÚÕÔÖÕÒÃÚÎÇÒÒ¦
ÑÇÏÙÆÓÖØÇÐÎÊÎÓÄÙÏÕßÑÇÏÏÊÏÜÚÏÑÕÆÚÕÓÁÇÓËÖÏÒÕÚÏÑÁÝËÌÇØÓÕÍÁÝÙËÚØÃÇÔÕÙÕÑÕÓËÃÇ
¥ÝÇßÚÄÔÕÓÕÑËÌ¦ÒÇÏÕÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÚÇÏÎÅÍÈÉÁÅÎÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÚÎÝÕÖÕÃÇÝÎÑÇÒÆÚËØÎÙÆÔÊËÙÎÓËÚÎÔÇÍÕØ¦ËØÍÇÙÃÇÝÑÇÏ
ÎÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÚÜÔÊØßÓ¦ÚÜÔ¶
È¦ÙËÏÚÜÔÕÖÕÃÜÔÛÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÕÆÔÚÇÏ¶ÇÖÕÚËÒÕÆÔÖ¦ÍÏËÝÛÁÙËÏÝ
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Προς σχηματισμό
κυβέρνησης
οδεύει η Ισπανία

Πληθαίνουν οι επιθέσεις, ενώ οι δράστες δεν είναι πλέον αποκλειστικά ακροδεξιοί

Την Τρίτη η κρίσιμη ψηφοφορία

Της ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ
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ÖÄÙÕÔÎÑßÈÁØÔÎÙÎÓËÏÕÉÎÌÃÇÝÕÙÏÇÒÏÙÚ×ÔÑÇÏ7VKLTVZ
ÛÇÇÖÕÊËÏÞÛËÃÏÑÇÔÂÔÇÑßÈËØÔÂÙËÏÕÒÄÑÒÎØÎÚÎÔÚËÚØÇËÚÃÇ
ÖÇØÇÓÁÔËÏÇÈÁÈÇÏÕÑÇÏÙËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÛÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏ
ÖØÄÑÒÎÙÎ
¬ÎÔÁÓÖÚÎÕÎÍÁÚÎÝÚÜÔ
ÕÙÏÇÒÏÙÚ×Ô 7:6, ÁÊØÕ
¦ÔÚÙËÛ ÑÇÏ Õ ÎÍÁÚÎÝ ÚÕß
7VKLTVZ¦ÓÖÒÕÍÑÒÁÙÏÇÝ
ÖØÁÖËÏÔÇÖÒÎØÕÌÕØÂÛÎÑÇÔ
ÓËÏÑÇÔÕÖÕÃÎÙÎÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎ
ÚÕßÓÏÑØÕÆÑÇÚÇÒÇÔÏÑÕÆÇÖÕÙÞÏÙÚÏÑÕÆÑÄÓÓÇÚÕÝ,9*ÔÇ
ÇÖÄÙÞËÏÑÇÚ¦ÚÎÔÉÎÌÕÌÕØÃÇ
ÍÏÇÞÕØÂÍÎÙÎÉÂÌÕßËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÙÚÎÔÏÙÖÇÔÏÑÂÕßÒÂ
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÑØÃÙÏÓÎÇÖÄÌÇÙÎÖÕßÔÇÏÓËÔÊËÔÛÇÊ×ÙËÏ
ÇÖÄÒßÚÎÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÇÒÒ¦
ÛËÜØÎÚÏÑ¦ÛÇÚÎÝËÖÏÚØÁÉËÏ
ÔÇÑËØÊÃÙËÏÚÎÙÞËÚÏÑÂÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÚÎÔ¬ØÃÚÎÑÇÏÔÇÍÃÔËÏÎ
ÖØ×ÚÎÑßÈÁØÔÎÙÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÏÙÚÕØÃÇÚÎÝ
ÙÖÇÔÃÇÝÓËÚ¦ÚÎÔÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ
ÖØ×ÚÎÉÎÌÕÌÕØÃÇÍÏÇÚÎ
ÞÕØÂÍÎÙÎÉÂÌÕßËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÙÚÎÔÁÇÑßÈÁØÔÎÙÎÛÇÊÏËÐÇÞÛËÃÙÂÓËØÇ©ÏÕÙÏÇÒÏÙÚÁÝÇÖÁÙÖÇÙÇÔÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝ
ÚÕß§ÕËÓÈØÃÕßÁÊØËÝÑÇÏ
ÚÕ7VKLTVZËÖÃÙßÔÄÒÕß
ËÊØ×ÔÖÕßÁÞËÏÎÏÙÖÇÔÏÑÂ
ÕßÒÂÇÖÕÞÂÚÜÔÈÕßÒËßÚ×ÔÚÕß,9*ÑÇÏÎßÖÕÙÚÂØÏÐÎÚÜÔÁÐÏÈÕßÒËßÚ×ÔÚÕßÈÇÙÑÏÑÕÆËÛÔÏÑÏÙÚÏÑÕÆÑÄÓÓÇÚÕÝ
75=ÖØÕÝÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÓËÏÕÉÎÌÃÇÝÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÕÊÎÍÂÙÕßÔÙÚÎÔÑÇÚ¦ÑÚÎÙÎÚÎÝ
ÖÕÒßÖÄÛÎÚÎÝÙÞËÚÏÑÂÝÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÝËÊØ×ÔÙÚÎÔÉÎÌÕÌÕØÃÇÚÎÝ¬ØÃÚÎÝ¬ÕÊËÐÏÄÇáÑÄ
ÄÓÓÇÚÕÇÑØÕÊËÐÏÄ=V_ÑÇÏÚÕ
ÑËÔÚØÕÊËÐÏÄ*P\KHKHUVZÊÏÇÛÁÚÕßÔÇÛØÕÏÙÚÏÑ¦ÁÊØËÝ
¬ÎËßÚÁØÇÕÙÏÇÒÏÙÚÁÝ

Υπερορθόδοξοι K¨ÑË{Èo~É³¨ÐÓ{ÓÂÑÌ³Ë³{³È¨ÑKKËÈ0Ò{Ð,Ì³ÉÐÉ¨o~~Ó³¨V³ÌÉÍ
³iØ ÓÑØ4Ì¨~iØV³ËÓÑØÒÙ¨ÑØÉ{ÓKÑÜÉ~¨Ñ³³ÑØÑÚË~Ñ{³¨ÑÈÐÒ³{ÉÓ³ÉÑÚ¨ÈØ

Το κύμα της ρατσιστικής ρητορικής

Η αδιέξοδη και
αναποτελεσματική
αντίδραση των Αρχών
είναι οικουμενική:
αυξημένα μέτρα
ασφαλείας γύρω από
δυνάμει στόχους.
ÚÎØÕÆÔ ÇßÙÚÎØ¦ ÖØÜÚÄÑÕÒÒÇ
ÇÙÌÇÒËÃÇÝÖÇÔÚ×ÔÚÇÝÙÚÎÊÁÙÓËßÙÎÚÕßÊÎÓ¦ØÞÕßÚÎÝ§ÁÇÝ
±ÄØÑÎÝ¡ÖÏÒÔÚË¡ÖÒ¦àÏÕÍÏÇÇßÐÎÓÁÔËÝÖËØÏÖÕÒÃËÝÖÕÒÒÕÃÂÚÇÔ
ËÑËÃÔÕÏÖÕßËÖÁÓËÏÔÇÔÖÜÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇÊÕÛËÃÁÓÌÇÙÎÙÚÎÔÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÓËÚÇÐÆËß¦ÒÜÚÜÔÑÕÏÔÕÚÂÚÜÔÑÇÏÄÞÏÙÚÕÔÊÏÞÇÙÓÄÓËÚÇÐÆ
ÚÕßÝ¬ÇÊËÏÔ¦ÚÜÔÇÙÛËÔÁÙÚËØÜÔÙÚØÜÓ¦ÚÜÔËÃÔÇÏÇÒÒÎÒÁÔÊËÚÇ®ÙÞÕÒÃÇàÇÔÎÍÁÚËÝËÈØÇáÑ×Ô
ÕØÍÇÔ×ÙËÜÔËÖÏÙÎÓÇÃÔÕÔÚÇÝÄÚÏ
ÕÏËÆÑÕÒÇÇÔÇÍÔÜØÃÙÏÓÕÏÖÏÙÚÕÃ
ÄÒÜÔÚÜÔÛØÎÙÑËßÚÏÑ×ÔÕÓ¦ÊÜÔ
ÓÕßÙÕßÒÓ¦ÔÜÔßÖËØÕØÛÄÊÕÐÜÔ
ÈØÇÃÜÔÑÒÖÁÞÕßÔÖÕÒÒ¦ÑÕÏÔ¦
ÙÎÓËÃÇÑÇÏËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÔÇÈØËÛÕÆÔÙÚÕÙÚÄÞÇÙÚØÕØÇÚÙÏÙÚÏÑ×Ô
ËÖÏÛÁÙËÜÔÒÄÍÜÚÎÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÚÎÚ¦ÝÚÕßÝ
ÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÜÔÈÃÇÏÜÔËÍÑÒÎÓ¦ÚÜÔÓÃÙÕßÝÙÚÏÝÁÞËÏÙßÓÈ¦ÒËÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ
Þ×ØÇÝ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÚÕßÕÖÕÃÕßÎØÎÚÕØÏÑÂÔÕÓÏÓÕÖÕÏËÃÚÁÚÕÏÕß
ËÃÊÕßÝËÔÁØÍËÏËÝÃÓÇÏÕÒÏÍÄÚËØÕ
ÇÔÚÏÙÎÓÃÚÎÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕßÁÞËÚË
ÊËÏÖÕÚÁÙÚÎàÜÂÙÇÝ®ËÖÇÃØËÚÕ
ÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝÕÕÖÕÃÕÝÄÓÜÝÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÇÖÕÑ¦ÒËÙË
ÚÕÔÏÕßÊÇáÙÓÄËÛÔÄÚÎÚÇ®ÚÕÖÕÛËÚ×ÔÚÇÝÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÚÕßÝÈØÇÃÕßÝÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝ
ÖÕÒÃÚËÝÇÖÕÐËÔ×ÔÕÔÚ¦ÝÚÕßÝÇÖÄ
ÚÕÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÒÇÄËÔËÃÔÇÏÖË-

Αριστερός Ü{³{~ÌØÓÉÉÚÖÐÑÑ³{iÐ{³{~ÊØÉËÚÉiØ³iÉÉ³ËÑV
³iÑ¨ÑÐÊ³iØ(¨³T¨{ÒØVÐÉÑ³ÓÜÉÐÑ³iÑ¨ÓÐKÑi³È
ÙiÐÒ¨TÈ³iØ{³ÑÜ{~ÊØÌÜiØVÈË³Ç{¨ÈÒ¨VØ³Ó³{ÈÉËÙÈØ
ÈÐÉ¨{×¨ÓØÙÉÚÑoËÈÑÉ~³ÓØ³iT¨Ñ${Ù¨Ò³ÉØ~¨Ì{ÙÉÈÑ³Ü{³{~Ì×ÒÇ³ÒØ³Èt ³Ö³ÉV ³Ö³ÉuVÉÐËÑÑÑ×¨Ò³×ÑË³Ñ³ÑÜÌioÓ³iÉË³ÈÜË{$Ñ³{iÐ{³{ÐÌØ
o¨ËÇÉ{ÓÂÑ¨iÉÜÌ~Üi¨i³i È¨i0ÛÉ~ÓÐK¨{É~Ñ³Ì
ÉK¨ÑÍ~Ë³Ò×{KÉKiÜÚi~ÑÐÉÑÇ{³{~ÖØÑo~ÈÜ³ÖØ³ÑÈ¨ÖØ
³iÑÜÜËÑVÉÂÚ³ÑØ³{Øå¨TÓØÑ¨T¨ÊÈ³iÙiÐ{È¨oËÑ
É{Ù{~ÊØÈi¨ÉËÑØ~Ñ³Ò³Éo~ÜiÐÒ³ÐËÈØ.³iÌÜiÒÜÉ³iØ
É¨ÐÑËÑØiÐÉ{Úi~ÉÉËÚÉi~Ñ³Ò³iØÈÑooÊØVÑÊÐÉ¨Ñ³{Ð
{Ö¨VÐÉÑ³ÓÜÉÐÑÑ~³ÚÖÙÖÒÚ¨{Ï³ÌVÑ³{iÐ{³{ÐÌØÉ³ÒÉ³Ñ{ÑÌÑÑÜÈ³ÓØÉÓÑÈÜ{~Ì~ÖÐÑ¨Ñ³{³{~ÊØ¨i³¨{~ÊØ³i³ÑÜËÑ~Ñ{ÑÜÜÖÛiÐ~Ìii³ÈÉ¨ÑÐÓÈ
ÉÐK¨ËÈÑÓÙÉ{ÂÉØÉ¨ËÈ{Ð{Ë³ÑÜËÚÉ¨ÖÙ{~Ñ{ÜoiÐÓÉØ³{Ø¨Ñ³{³{~ÓØÉ{ÚÓÉ{Ø
ØÃËØÍÕÍÏÇÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÚÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖ¬ÕÑÇÚ¦ÚÎÔ
ËÖÃÛËÙÎÙÚÕ¦ØÒÕÚÙÈÏÒËÃÞËÇÖÕÌÆÍËÏÔÇÞÇØÇÑÚÎØÃÙËÏÇÔÚÏÙÎÓÏÚÏÑÂÚÎÔËÔÁØÍËÏÇ

Ενίσχυση της αντιπάθειας
ÑÄÓÎÑÇÏÄÚÇÔÕÃÊÏÕÝÑÇßÞÏÁÚÇÏÍÏÇÚÎÌÏÒÕÙÏÜÔÏÙÚÏÑÂÚÕß
ÖÕÒÏÚÏÑÂÄÖÜÝÎÓËÚÇÌÕØ¦ÚÎÝ
ÖØËÙÈËÃÇÝÚÜÔÙÚÎÔËØÕßÙÇÒÂÓÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÓË
ÚÎÙÚ¦ÙÎÚÕßËÔÏÙÞÆËÏÚÎÔÇÔÚÏÖ¦ÛËÏÇÑÇÚ¦ÚÜÔÈØÇÃÜÔËÖÏÈËÈÇÏ×ÔÕÔÚÇÝÙÚÇÓ¦ÚÏÇÑÇÞÆÖÕÖÚÜÔÓÕßÙÕßÒÓ¦ÔÜÔÑÇÏ¦ÒÒÜÔ
ÚÎÔËÖÏØØÕÂÚÕßÏÙØÇÎÒÏÔÕÆÒÄÓÖÏ
ÙÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÊÏÖÒÜÓÇÚÃÇËÔ
ËÃÔÇÏÚßÞÇÃÕÄÚÏÕÇÔÚÏÙÎÓÏÚÏÙÓÄÝ
ÙÚÏÝÑÇÚÁÍØÇÉËÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÛÎÚËÃÇÝÚÕßØËÑÄØÚÜÔ
ÚËÒËßÚÇÃÜÔËÚ×ÔÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÇËÖÃÙÎÓÇÙÚÕÏÞËÃÇÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÂÇÆÐÎÙÎÚÕßÇÔÕÏÞÚÕÆÑÇÏÈÃÇÏÕßÇÔÚÏÙÎÓÏÚÏÙÓÕÆÙË
ÙÞÁÙÎÓËÚÕÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎ
ÚÇËÍÑÒÂÓÇÚÇÓËÙÚÄÞÕÈØÇÃÕßÝ

ÁÞÕßÔËÑÚÕÐËßÚËÃÚÕ ÑÇÚ¦
 ÓËÇÔÇÌÕØÁÝËÍÑÒÎÓ¦ÚÜÔ
ÚÕ ÁÔÇÔÚÏ ÚÕ
¬ÁÚÕÏÕßËÃÊÕßÝËÔÁØÍËÏËÝÊËÔ
ËÃÔÇÏÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄ
ÌÇÏÔÄÓËÔÕØÄÙÌÇÚÇÁÔÇÝÚÎÒËÌÜÔÏÑÄÝÛ¦ÒÇÓÕÝÙÚÕÕÔÊÃÔÕ
È¦ÌÚÎÑËÇÔÂÓËØÇÚÎ²¦ÔÕßÑÇÓË
ÁÔÇÇÙÚÁØÏÚÕßÇßÃÊÖÕßÚØÁÞËÏ
ÇÃÓÇÑÇÏÚÎÔÎÓËØÕÓÎÔÃÇÎËÖÚËÓÈØÃÕß ®ßÖÕÔÕ×ÔÚÇÝ
ÄÚÏÕÏËÖÏÛÁÙËÏÝÙÚÕßÝÊÃÊßÓÕßÝ
ÖÆØÍÕßÝÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝÂÚÇÔ
ÁØÍÕÈØÇÃÜÔÓÃÇÏÊÏÇÃÚËØÇÊÏÇÊËÊÕÓÁÔÎÛËÜØÃÇÙßÔÜÓÕÙÃÇÝ
ÖÕßÛÁÒËÏÄÒÕßÝÚÕßÝÈØÇÃÕßÝ
ÔÇÇÖÕßÙÏ¦àÕßÔÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÓÁØÇÚÕßÇÖÄÚÕßÝÊÆÕ
ÕßØÇÔÕÐÆÙÚËÝÒÒÕÏÊËÔÇÖÕÑÒËÃÕßÔÖ¦ÔÚÜÝÚÕ ®ÔÇÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙÚÎÊÏÇÈÄÎÚÎ§ÆÞÚÇÚÜÔ
ØßÙÚ¦ÒÒÜÔ®ÚÎÔ Î§ÕËÓÈØÃÕß
ÚÕß ÙÚÎÔÇàÏÙÚÏÑÂËØÓÇÔÃÇ
ÖÕßÙÎÓÇÊËÆÚÎÑËÇÖÄÚÎÔÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÚÜÔËÈØÇáÑ×ÔÖËØÏÕßÙÏ×Ô
ÑÇÏÇÖÕÚËÒËÃÚÎÔËÖÃÙÎÓÎÁÔÇØÐÎ
ÚÜÔÖÕÍÑØÄÓÚÕßÑÇÛËÙÚ×ÚÕÝÑÇ-

Ú¦ÚÜÔÈØÇÃÜÔÇØ¦ÒÒÎÒÇÚÕ
ÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÕÇÔÚÏÙÎÓÏÚÏÙÓÄÝËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÊÏÇÚØÁÞËÏÊÏÇÑÕÓÓÇÚÏÑ¦ÚÕÔÒÄÍÕÇÑÄÓÎÑÇÏÇØÏÙÚËØ×Ô
ÑÕÓÓ¦ÚÜÔÙÚÎÔßØ×ÖÎÑÇÏÙÚÏÝ
ÊËÃÞÔËÏÓÃÇËÖÁÑÚÇÙÎÚÕß
ÇÔÚÏÙÎÓÏÚÏÙÓÕÆÇÖÄÚÎÔÑØÕÊËÐÏ¦ÙËÄÒÕÚÕÏÊËÕÒÕÍÏÑÄÌ¦ÙÓÇ
©ÇÔÚÏÙÎÓÏÚÏÙÓÄÝÚÕßÇÖËØÞÄÓËÔÕßÎÍÁÚÎÚÜÔØÍÇÚÏÑ×Ô¬àÁØËÓÏ ÄØÓÖÏÔÑÇÏÎÇÊßÔÇÓÃÇÚÕß
ÍÏÇÇßÚÕÑØÏÚÏÑÂÑÇÏÑ¦ÛÇØÙÎÙÚÕ
ËÙÜÚËØÏÑÄÚÕßÑÄÓÓÇÚÄÝÚÕßÛËÜØËÃÚÇÏÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÒÄÍÕßÝÚÎÝ
ÖØÄÙÌÇÚÎÝÊËÏÔÂÝÂÚÚÇÝÚÕßÙÚÏÝ
ËÑÒÕÍÁÝÚÕßËÑËÓÈØÃÕß
Ô×ÒÕÏÖÄÔÙÚÎÔÑØÕÊËÐÏ¦
ßÖ¦ØÞËÏËÐÏÊÇÔÃÑËßÙÎÚÎÝÈÃÇÝÑÇÚ¦ÚÜÔÈØÇÃÜÔÙÚÎÔØÏÙÚËØ¦Õ
ÇÔÚÏÙÎÓÏÚÏÙÓÄÝÙßÔÊÁËÚÇÏÓËÚÎÔ
ÇÔÚÏÏÓÖËØÏÇÒÏÙÚÏÑÂÑÇÏÇÔÚÏÇÖÕÏÑÏÕÑØÇÚÏÑÂÑÕÙÓÕÛËÜØÃÇÑÇÏËÔÊÆËÚÇÏÚÕÔÓÇÔÊÆÇÚÎÝÑØÏÚÏÑÂÝ
ÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÚÕßÙØÇÂÒÁÔÇÔÚÏ
ÚÜÔØ¦ÈÜÔ²ÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄËÃÔÇÏÖØÄÙÌÇÚÕ¦ØÛØÕÚÕßÇØÏÙÚËØÕÆÖËØÏÕÊÏÑÕÆ1HJVIPUÓËÚÃÚÒÕ
ÕÇÔÚÏÙÏÜÔÏÙÓÄÝÊËÔËÃÔÇÏÇÔÚÏÙÎÓÏÚÏÙÓÄÝ®ÖÕßÑÇÚÇÍÍÁÒÒËÏÚÎÔ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÚÎÝÑØÏÚÏÑÂÝÙÚÎÔÏÙØÇÎÒÏÔÂÖÕÒÏÚÏÑÂÓË
ÚÎÔËÖÃÑÒÎÙÎÚÕßÇÔÚÏÙÎÓÏÚÏÙÓÕÆ
ÑÇÏÇÖÕÊÕÑÏÓ¦àËÏÚÕÙÞËÚÏÑÄÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕÖÕßËÍÑØÃÛÎÑËÙÚÎÇÒÒÃÇÇÖÄÚÎÔÛÔÕÙßÔÁÒËßÙÎÚÎÝ
Þ×ØÇÝÑÇÏËÐÏÙ×ÔËÏÇÔÚÏÙÎÓÏÚÏÙÓÄ
ÑÇÏÇÔÚÏÙÏÜÔÏÙÓÄØËßÔÇÚÕßÊØÆÓÇÚÕÝÙÌÇÒËÃÇÝÚÜÔ ÕÏÔÕÚÂÚÜÔ
ÓÏÇÝÇÔÛØÜÖÏÙÚÏÑÂÝÕØÍ¦ÔÜÙÎÝ
ÖÕßÁÞËÏÙßÙÚÇÛËÃÍÏÇÔÇÖØÕÙÚÇÚËÆËÏÚÕßÝØËÚÇÔÕÆÝÈØÇÃÕßÝ
ÑÇÚÁÒÎÐËÙÚÕÙßÓÖÁØÇÙÓÇÄÚÏÕ
ÇÔÚÏÙÎÓÏÚÏÙÓÄÝÁÞËÏÑÇÚÇÙÚËÃÇÔÇÖÄÙÖÇÙÚÕÙÚÕÏÞËÃÕÚÕßËÛÔÏÑÕÆ
ÖÕÒÏÚÏÑÕÆÊÏÇÒÄÍÕßÙËÈÇÛÓÄÖÕß
ÊËÔÁÞËÏÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÛËÜØ×ÔÚÇÝ
ÚÕÔ ÄØÓÖÏÔÈÇÙÏÑÄßÖËÆÛßÔÕÍÏ»
ÇßÚÂÔÚÎÔËÐÁÒÏÐÎ

ÑÇÏ7VKLTVZËÃÞÇÔÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÖÕßÛÇËÌÇØÓÄÙÕßÔË¦ÔÙÞÎÓÇÚÃÙÕßÔÌßÙÏÑ¦ÑßÈÁØÔÎÙÎ
¬Ç ÈÇÙÏÑ¦ ÓÁÚØÇ ÊËÃÞÔÕßÔ
ÖÜÝÚÇÊÆÕÑÄÓÓÇÚÇÛÇÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔÌÏÒËØÍÇÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÇÔÚÏÙÚØÁÌÕÔÚÇÝÕØÏÙÓÁÔËÝ
ÇÖÄÚÏÝÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÖÕßËÃÞÇÔÉÎÌÏÙÚËÃÙÚÕÇÖÄÍËÏÕÚÎÝ
ÑØÃÙÎÝÚÕ
ØÕÚËÃÔÕßÔÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔ
ÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÕßÑÇÚ×ÚÇÚÕßÓÏÙÛÕÆÙÚÕ ÚÕßËÛÔÏÑÕÆÓÁÙÕßÄØÕßÊÎÒÇÊÂÖËØÃÖÕßÙÚÇ
ËßØ×ÑÇÏÔÁÕËÒ¦ÞÏÙÚÕ
ÌÕØÕÒÕÍÏÑÄÙßÔÚËÒËÙÚÂËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÙÚÕ ÇßÐÎÓÁÔÕÙÚÕ ÍÏÇÚØ¦ÖËàËÝÑÇÏ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÑÕÏÔÂÝÜÌËÒËÃÇÝ
ÙÚÕÔÑÒ¦ÊÕÚÎÝËÔÁØÍËÏÇÝ
ÌÕØÕÒÄÍÎÙÎÚÜÔÑËÌÇÒÇÏÇÑ×Ô
ÑËØÊ×Ô¦ÔÜÚÜÔËßØ×
ÛÇÇßÐÎÛËÃÑÇÚ¦ÖÕÙÕÙÚÏÇÃËÝ
ÓÕÔ¦ÊËÝÙÚÕ ÑÇÏÕÌÄØÕÝ

Tα δύο συνεργαζόμενα
κόμματα, Σοσιαλιστές
και Podemos, υπόσχονται φιλεργατική
πολιτική αυξάνοντας,
μεταξύ άλλων, τον κατώτατο μισθό.
ËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝÛÇÇßÐÎÛËÃÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇÍÏÇËÏÙÄÊÎÓÇ¦ÔÜÚÜÔ
ËßØ×ÚÇËØÍÇÙÏÇÑ¦
ÚÇÊÆÕÑÄÓÓÇÚÇÖØÕÚËÃÔÕßÔ
ÚÎÔÑÇÚËÖËÃÍÕßÙÇÑÇÚ¦ØÍÎÙÎ
ÔÄÓÕßÚÎÝÊËÐÏ¦ÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ªÇÞÄÏÖÕßËÖÏÚØÁÖËÏÙËËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÔÇÇÖÕÒÆÕßÔßÖÇÒÒÂÒÕßÝÚÕßÝÖÕßÁÞÕßÔÒ¦ÈËÏ
¦ÊËÏÇÇÙÛËÔËÃÇÝÚÕÛÁÓÇÚÜÔ
ÙßÔÚ¦ÐËÜÔÖØÕÚËÃÔËÚÇÏÎÇÖÕÙÆÔÊËÙÎÚÕßËÒÇÞÃÙÚÕßÕØÃÕß
ÎÒÏÑÃÇÝÙßÔÚÇÐÏÕÊÄÚÎÙÎÝÇÖÄ
ÚÕÖØÕÙÊÄÑÏÓÕàÜÂÝÑÇÏÚÎÝÇÆÐÎÙÎÝÚÜÔÙßÔÚ¦ÐËÜÔÇÖÄÚÕÔ
ØßÛÓÄÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÚÎÝÏÙÖÇÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗΣ

EPA / JUANJO MARTIN

Μία σειρά ÇÖÄÇÔÚÏÙÎÓÏÚÏÑÁÝËÖÏÛÁÙËÏÝÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÁÞËÏÙÑÕØÖÃÙËÏÚÕÔÚØÄÓÕÙÚÏÝËÈØÇáÑÁÝÑÕÏÔÄÚÎÚËÝÚÕß¡ÖØÕÆÑÒÏÔÑÇÏ¦ÒÒÜÔ
ÖËØÏÕÞ×ÔÖÏÕÖØÄÙÌÇÚÎÙÚÕ
¡ÄÔÙËáÁÔÇÖØÕ¦ÙÚÏÕÓËÖÒÎÛßÙÓÄÖÒËÏÕÉÎÌÏÑ¦ßÖËØÕØÛÄÊÕÐÕ
ÄÖÕßÁÔÇÝ¦ÔÊØÇÝÓËÙÖÇÛÃÚØÇßÓ¦ÚÏÙËÖÁÔÚËÇÔÛØ×ÖÕßÝÁÔÇÔËÐ
ÇßÚ×ÔÙÕÈÇØ¦ÂØÛËÔÇÖØÕÙÚËÛËÃÙËÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎËÔÁØÍËÏÇËÏÝÈ¦ØÕÝÑÄÙËØÖÇÔÚÕÖÜÒËÃÕßÙÚÕ§ÏÕß
¬àÁØÙËáÓËÚØËÏÝÔËÑØÕÆÝÆÕËÃÔÇÏ
ÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßßÖÕÍØÇÓÓÃàÕßÔÕÏ
ÓËØÏÑÇÔÕÃÇÔÇÒßÚÁÝ
Ø×ÚÕÔÄÚÏÕÏÊØ¦ÙÚËÝÊËÔËÃÔÇÏÖÒÁÕÔÇÓÏÍ×ÝÒËßÑÕÃÑÇÏÇÑØÕÊËÐÏÕÃËÔÃÕÚËÁÞÕßÔËÔÚËÒ×ÝÙßÍÑËÞßÓÁÔÎÏÊËÕÒÕÍÃÇËÆÚËØÕÔ
ÄÚÏÎ¶ÇÊÏÁÐÕÊÎÑÇÏÇÔÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÂ¶ÇÔÚÃÊØÇÙÎÚÜÔØÞ×Ô
ËÃÔÇÏÕÏÑÕßÓËÔÏÑÂ!ÇßÐÎÓÁÔÇÓÁÚØÇ
ÇÙÌÇÒËÃÇÝÍÆØÜÇÖÄÊßÔ¦ÓËÏÙÚÄÞÕßÝÒ¦ÞÏÙÚÇÇÔÚÃÛËÚÇËÔÊÏÇÌÁØËÏÎÖØÄÒÎÉÎÚÁÚÕÏÜÔËÖÏÛÁÙËÜÔ
ÖÕßÑßÓÇÃÔËÚÇÏÇÖÄÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÎÝØÎÚÕØÏÑÂÝÓÃÙÕßÝÙÚÕÔ
ÊÎÓÄÙÏÕÒÄÍÕ×ÝÚÎÔÇÖÕÚØÕÖÂ
ÊÏÇÙÖÕØ¦ÝÛËÜØÏ×ÔÙßÔÜÓÕÙÃÇÝ
ÙÚÇÓÁÙÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝ
©ÏÙßÔÇÍÜÍÁÝÑÇÏÚÇËÈØÇáÑ¦
ÓÕßÙËÃÇÇÔ¦ÚÕÔÑÄÙÓÕËÍÑÇÛÏÙÚÕÆÔÇÔÏÞÔËßÚÁÝÓËÚ¦ÒÒÜÔÑÇÏ
ÇÒËÐÃÙÌÇÏØËÝÍß¦ÒÏÔËÝÖÄØÚËÝÑÇÏ
ÕÏËÖÏÙÑÁÖÚËÝßÖÕÞØË×ÔÕÔÚÇÏÔÇ

EPA / PETER FOLEY

Εξαρση του αντισημιτισμού
στις ΗΠΑ και στη Βρετανία

H κυβέρνησηÐÉ³ÑÂÖ³.{ÑÜ{³³È(ÓÙ¨.Ò³ÉÚÙÉÂ{Ò
~Ñ{³È&X_©³È(ÒÐÜo~ÜÓ{ÑØÑ¨{³É¨ÒVÈ~Ñ³ÒÒÑ
{ÚÑÌ³i³ÑÚÑ¨~ÖÉ{³i0¨Ë³iVÚÑÉËÑ{~ÈKÓ¨iiÐÉ{i×ËÑØ
0~Ñ³ÒÌÚÑÑÙÉ{TÚÉË{~ÑÊÑÉÂÑ³ÜÊÉ{ÜÌ~Üi¨i³i³É³¨ÑÉ³ËÑÑ¨ÑÐÓÉ{ÑKÓKÑ{

REUTERS

Ο Σαλβίνι προσπαθεί να αποφύγει την παραπομπή σε δίκη

Ο ΣαλβίνιÜËoÐÉ³Ò³iÑT¨iÊ³ÈÑÌ³i~ÈKÓ¨iiV³É¨È{Ì×Ú{Ì¨

ΡΩΜΗ.©ÚÇÒÄÝÇÑØÕÊËÐÏÄÝÎÍÁÚÎÝÚÎÝÁÍÑÇÝÚÕßÕØØ¦¡ÇÚÁÕ
ÇÒÈÃÔÏÙËÓÏÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÔÇ
ÇÖÕÌÆÍËÏÚÎÔÖÇØÇÖÕÓÖÂÙËÊÃÑÎ
ÓËÚÎÔÑÇÚÎÍÕØÃÇÚÎÝÇÖÇÍÜÍÂÝ
ßÖËØÇÓÆÔÛÎÑËÚÎÝÇÖÄÌÇÙÂÝÚÕß
ÔÇÙßÒÒ¦ÈËÏÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÖ¦ÔÜÙË
ÖÒÕÃÕÚÎÝÇÑÚÕÌßÒÇÑÂÝÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕÕÆÒÏÕÏÙÞßØÏàÄÓËÔÕÝÄÚÏ
ÎËÔÁØÍËÏÇËÃÞËÚÎÔßÖÕÙÚÂØÏÐÎ
ÕÒÄÑÒÎØÎÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÂÝÚÕß
©ÇÒÈÃÔÏÂÚÇÔßÖÕßØÍÄÝÙÜÚËØÏÑ×ÔËÑËÃÔÎÚÎÔËÖÕÞÂÑÇÏËÃÞËßÖÕÙÞËÛËÃÄÚÏÛÇÖËØÏÄØÏàËÚÎ

ÓÇàÏÑÂÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎÇÖÄÚÎÏÈÆÎÊßÙÞËØÇÃÔÕÔÚÇÝÚÎÊÏÁÒËßÙÎ
ÖÒÕÏÇØÃÜÔÓËÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÖØÕÝÚÇ
ÏÚÇÒÏÑ¦ÒÏÓ¦ÔÏÇ
¬ÕÔ ÕÆÒÏÕ ÊÆÕ ËÈÊÕÓ¦ÊËÝ
ÖØÏÔ ÇÖÄ ÚÎÔ ÇÖÕÞ×ØÎÙÎ ÚÎÝ
ÁÍÑÇÝ ÇÖÄ ÚÕÔ ÑßÈËØÔÎÚÏÑÄ
ÙßÔÇÙÖÏÙÓÄÕÇÒÈÃÔÏÇØÔÂÛÎÑËÔÇËÖÏÚØÁÉËÏÚÎÔÇÖÕÈÃÈÇÙÎ
ÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÇÖÄÒÁÓÈÕÚÎÝ
ÏÚÇÒÏÑÂÝÇÑÚÕÌßÒÇÑÂÝÇÔÊËÔ
ÙßÓÌÜÔÕÆÙÇÔ¦ÒÒËÝËßØÜÖÇáÑÁÝÞ×ØËÝÔÇÚÕßÝßÖÕÊËÞÛÕÆÔ
ÏÊÏÑÂËÖÏÚØÕÖÂÖØÄÚËÏÔËÔÇÖÇ-

ØÇÖËÓÌÛËÃÙËÊÃÑÎÍÏÇÚÕËÖËÏÙÄÊÏÕÑÇÏÎÑÇÚÎÍÕØÃÇÙËÈ¦ØÕÝÚÕß
ËÖÏÙËÃËÏÖÕÏÔÂÑ¦ÛËÏØÐÎÝÁÜÝÑÇÏ
ËÚ×Ô¥ÙÚÄÙÕÓËÈ¦ÙÎÚÎÔ
ÏÚÇÒÏÑÂÔÕÓÕÛËÙÃÇÖØ×ÎÔßÖÕßØÍÕÃÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÊÏÑÇÙÚÕÆÔ
ÍÏÇËÔÁØÍËÏËÝÖÕßÇÔÁÒÇÈÇÔÄÙÕ
ÑÇÚËÃÞÇÔÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÇÐÃÜÓÇ
ËÑÚÄÝÇÔÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂËÖÏÚØÕÖÂËÍÑØÃÔËÏÁØËßÔÇËÏÝÈ¦ØÕÝ
ÚÕßÝÓËÒÂÝËÖÏÚØÕÖÂÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÖ¦ØËÏÇÖÄÌÇÙÎÙÚÏÝ
ÇÔÕßÇØÃÕßÑÇÏÕÙßÔÂÍÕØÕÝÚÕß
ÇÒÈÃÔÏÖÇØÁÊÜÙËÞÛËÝÄÒÕÚÕßÒÏ-

ÑÄÍÏÇÚÎÔßÖËØ¦ÙÖÏÙÂÚÕßÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÜÔLTHPSZÇÖÄ
ÚÕÍØÇÌËÃÕÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ
¬àÕßàÁÖË ÄÔÚËÚÇÕÖÕÃÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔÖËÒ¦ÚÎÚÕßÇÖÕÊËÏÑÔÆÕßÔÄÚÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÙÚÂØÏàË
ÚÏÝËÔÁØÍËÏÁÝÚÕß
ÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÕßÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÕÆÊËÔÂÚÇÔÑÇØÖÄÝÚÎÝÇßÚÄÔÕÓÎÝÈÕÆÒÎÙÎÝÚÕßßÖÕßØÍËÃÕß
ÙÜÚËØÏÑ×ÔÇÒÒ¦ÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇ
ÚÎÝÏÚÇÒÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ®ÁÍØÇÉËÕÇÒÈÃÔÏÙËÁÍÍØÇÌÇÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÎÊÏ¦ÛËÙÎÚÕßÖØÇÑÚÕ-

ØËÃÕß9L\[LYZÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝÄÚÏ
ËÔÂØÍÎÙËÓËÈ¦ÙÎÚÕËÛÔÏÑÄÙßÓÌÁØÕÔßÖÄÛËÙÎÇÖÕÚËÒËÃËÖÇÔ¦ÒÎÉÎÖÇØÄÓÕÏÕßÖËØÏÙÚÇÚÏÑÕÆ
ÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÕß ÄÚÇÔËÏÙÇÍÍËÒËÃÝÛÁÒÎÙÇÔÔÇÚÕÔÖÇØÇÖÁÓÉÕßÔ
ÍÏÇÚÎÔÇÖÄÌÇÙÂÚÕßÔÇÑØÇÚÂÙËÏ
ÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝËÔÖÒÜËÖÃÖÁÔÚË
ÎÓÁØËÝÚÕÔÆÍÕßÙÚÕÚÕß
¬ÄÚËÚÕ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕËÃÞËÓÖÒÕÑ¦ØËÏÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÜÔËÏÙÇÍÍËÒÁÜÔËÓÓÁÔÕÔÚÇÝÄÚÏÎÇÖÄÌÇÙÎÚÕß
ÇÒÈÃÔÏÊËÔÂÚÇÔÖØÕÙÜÖÏÑÂÇÒÒ¦
ÙßÒÒÕÍÏÑÂÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂ

Ενας αιώνας
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Ο κάβουρας ÒoÈ¨ØÐÉ³Ñ~{ÉË³Ñ{ÑÌ³ÓÑÒÙÉ{~ÓÜÈ×Ø³ÒÜÜVÑÑÇi³³ÑØ~Ñ³{~ËÑ ~Ñ³ÑÐÊ³~Ñ³{~{³ÈÑÑÑ¨ÒoÉ{³i{~{³{~ÊÑ{Ì³i³ÑÈÜÊ³³É{~Ñ{³{ØÑÚ¨{ÉØ~{ËÉØ

Μπενού, αρχαίοι Δανοί και «πάγουροι»
Ανακαλύψεις που απασχόλησαν την επιστημονική και αρχαιολογική κοινότητα τη χρονιά που μας πέρασε
Σημαντικές ÑÇÏ¦ÒÒËÝÙËÖØ×ÚÎÇÔ¦ÍÔÜÙÎÒÏÍÄÚËØÕÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÇÔÇÑÇÒÆÉËÏÝÇÖÄÚÎÔËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂ
ÑÕÏÔÄÚÎÚÇÇÔÕÃÍÕßÔÔÁËÝÒËÜÌÄØÕßÝÙÚÎÔÇÔÛØ×ÖÏÔÎÍÔ×ÙÎÛÁÚÕÔÚÇÝÈ¦ÙËÏÝÍÏÇÚÎÔÑÇÚÇÔÄÎÙÎ
ÚÕßÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝÑÇÏËÐËØËÆÔÎÙÎ
ÚÕßÓÁÒÒÕÔÚÕÝ

ÒÄÍÜÔÇÔÁÙÑÇÉËÖØÄÙÌÇÚÇÊÆÕ
ÊËÃÍÓÇÚÇÚÁÚÕÏÜÔÑ×ÔÜÔÙÚÎÔ
ÖÄÒÎÓ¦ØÔÇÚÎÝÏÍÆÖÚÕß©Ï
Ñ×ÔÕÏÂÚÇÔÑÇÚÇÙÑËßÇÙÓÁÔÕÏ
ÇÖÄÑËØÃÑÇÏÞØÕÔÕÒÕÍÂÛÎÑÇÔ
ÓËÚÇÐÆÑÇÏÖ²ÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÈÇÙÏÒËÃÇÝÚÕß
¢ÇØÇ×ÑËÔÇÚÄÔÙßàÆÍÕßÚÎÝ
ÈÇÙÃÒÏÙÙÇÝ§ËÌËØÚÃÚÎÝ¬ÕËÆØÎÓÇÇÖÕÊËÏÑÔÆËÏÄÚÏÕÏÑ×ÔÕÏ
ÂÚÇÔÞØÎÙÚÏÑ¦ÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÑÇÏ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÔÑÇÏÜÝÑËÌÇÒÄÊËÙÓÕÏÙÚÎÔÚÇÌÂÙÕØ×Ô
ÞÎÓÏÑÄÝÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßª¦ÚÍÑËØÝ ÕØÃÔÇªÄÕßÍÑÇÖÁÊËÏÐË
ÄÚÏÕÏÑÜÔÏÑÕÃÑËÌÇÒÄÊËÙÓÕÏÂÚÇÔ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇØÞÇÏÕÒÄÍÕÏËÔÚÄÖÏÙÇÔÚÕßÝÖØ×ÚÕßÝ
ÚÁÚÕÏÕßÝÑ×ÔÕßÝÚÕÑÇÚ¦
ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÇÔÇÙÑÇÌÂÝÚ¦ÌÕß©
ÊËÆÚËØÕÝÂÒÛËÙÚÕÌÜÝÚÕ
ÙËÙÑËÒËÚÄÙßÒÎÓÁÔÕßÚÇÌÏÑÕÆ
ÓÔÎÓËÃÕß ÇÏÕÏÊÆÕÚ¦ÌÕÏÇÔÂÑÇÔÙËÇÖÒÕÆÝÖÕÒÃÚËÝÑÇÏÄÞÏ
ÙËÓÁÒÎÚÎÝÇÏÍßÖÚÏÇÑÂÝËÒÃÚ
ÏÑ¦àÕßÓËÄÚÏÈÕÎÛÕÆÙÇÔÑÇÚ¦Ñ¦ÖÕÏÕÔÚØÄÖÕÙÚÎÓËÚ¦ÈÇÙÎ
ÚÕßÔËÑØÕÆÙÚÎÓËÚÇÛÇÔ¦ÚÏÇàÜÂ
ÑÇÏÙÚÎÔÇÔÇÍÁÔÔÎÙÂÚÕßÇÔÑÇÏ
ÇßÚÂÊËÔÂÚÇÔÎÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑÂ
ÚÕßÝÞØÂÙÎ®ÒÁËÏÎÔÔÇÚÃÈËÔÝ
ÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕß¡ÕÔ¦ÝÚÎÝ
ßÙÚØÇÒÃÇÝ5PJOVSHZ:[-SL\Y

O αρχαίος αστεροειδής
ÊÇÔÏÑÄÙÎÓËÃÕÖØÕÙËÊ¦ÌÏÙÎÝ
ËÔÚÄÖÏÙËÎ5(:(ÙËÇØÞÇÃÕÇÙÚËØÕËÏÊÂÚÕßÎÒÏÇÑÕÆÓÇÝÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ¬ÕÊÏÇÙÚÎÓÄÖÒÕÏÕ6ZPYPZ
9L_ËÍÑÇÚÁÒËÏÉËÚÎÎÚÕ
ÓËÙÚÄÞÕÚÎÓËÒÁÚÎÚÕßÇÙÚËØÕËÏÊÕÆÝ¡ÖËÔÕÆÖÕßÛËÜØËÃÚÇÏ
ÁÔÇÇÖÄÚÇÇØÞÇÏÄÚËØÇÇÙÚØÏÑ¦
Ù×ÓÇÚÇÚÕßÎÒÏÇÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÓËÎÒÏÑÃÇÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔ
ËÚ×ÔÇÖÕÙÚÕÒÂÚÕßØÕÓÖÕÚÏÑÕÆÊÏÇÙÚÎÓÕÖÒÕÃÕßÇÌÕØÕÆÙËÚÎ
ÙßÒÒÕÍÂÊËÃÍÓÇÚÕÝÇÖÄÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÚÕß¡ÖËÔÕÆÚÕÕÖÕÃÕÛÇ
ÇÔÇÒßÛËÃÙÚÎÎ¬ÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ
ÂÚÇÔÖÕÒÆÊÆÙÑÕÒÇÒÖÃàÇÓËÄÚÏ
ÛÇËÔÚÕÖÃàÇÓËÓÃÇËÖÃÖËÊÎËÖÏÌ¦ÔËÏÇÙÚÕÔ¡ÖËÔÕÆÇÒÒ¦ÚÕÓÄÔÕ
ÖÕßËÃÊÇÓËÂÚÇÔÈØ¦ÞÏÇ®ÒÁËÏÕ
§Ú¦ÔÚËÇÕßØÁÚÇËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝ
ËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÝÕÓ¦ÊÇÝÚÏÝÇØÞÁÝÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕßÓÂÔÇÆÙÚËØÇÇÖÄÁÔÇÞØÄÔÕßÖÕÓÕÔËÚÏÑÂÝ
ÞÇØÚÕÍØ¦ÌÎÙÎÝÚÎÝËÖÏÌ¦ÔËÏÇÝ
ÚÕß¡ÖËÔÕÆÎÕÓ¦ÊÇÚÎÝ5(:(
ÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÄÚÏËÖÁÒËÐËÑÇÚ¦ÒÒÎÒÕÙÎÓËÃÕÖØÕÙËÊ¦ÌÏÙÎÝ¡Ë
ÑÜÊÏÑÂÕÔÕÓÇÙÃÇÎÊÄÔÏ®ÎÖËØÏÕÞÂÖØÕÙËÊ¦ÌÏÙÎÝÚÕßÊÏÇÙÚÎÓÕÖÒÕÃÕßÞÇØÇÑÚÎØÃÙÚÎÑËÏÊÇÔÏÑÂÑÇÛ×ÝÈØÃÙÑËÚÇÏÑÕÔÚ¦ÙÚÕÔ
ÈÄØËÏÕÖÄÒÕÚÕßÇÙÚËØÕËÏÊÕÆÝÑÇÏ
ËÃÔÇÏÖØÕÙÚÇÚËßÓÁÔÎÞ¦ØÎÙËÓÏÑØÄÑØÇÚÂØÇÖÕßÚÎÔÖËØÏÈ¦ÒÒËÏ
:OHUUVU:[PYVUL

Τσίχλα, ηλικίας 5.700 ετών
©ÚÇÔ ÑßÔÎÍÕÃ  ÙßÒÒÁÑÚËÝ
ÖÕßàÕÆÙÇÔÙÚÎÙÎÓËØÏÔÂÔÄÚÏÇÇÔÃÇÓÇÙÕÆÙÇÔÑÇÏÁÌÚßÔÇÔÚÕÔÌÒÕÏÄÇÖÄÚÏÝÒËÆÑËÝ
ÍÏÇÔÇÖÇØÇÙÑËß¦ÙÕßÔÑÕÒÒ×ÊÎ
ÕßÙÃÇÑÇÚ¦ÒÒÎÒÎÍÏÇÚÎÑÇÚÇÙÑËßÂÈËÒ×ÔÊËÔÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔ
ÔÇÌÇÔÚÇÙÚÕÆÔÄÚÏÖØÕÙÁÌËØÇÔ
ÚÕ+5(ÚÕßÝÙÚÕßÝËØËßÔÎÚÁÝ
ÚÕßÓÁÒÒÕÔÚÕÝ©ÏÇØÞÇÃÕÏÇÔÕÃ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÙÇÔÚÎÔÑÕÒÒ×ÊÎ

Στην επιφάνεια ³ÈÑ³É¨É{ÙÖØÉÖ¨Ì~É{³Ñ{Ñ¨ÉÙÑ×{ÚÉË³Ù{Ñ³iÐÌÜ{t!©x¦x©w+_Áu³iØÝ-Ý
ÕßÙÃÇÍÏÇÔÇÙÚËØË×ÙÕßÔÚÏÝÇÏÞÓÁÝÚÜÔÈËÒ×ÔÚÕßÝÑÇÏÍÏÇÚÎÔ
ËÖÏÊÏÄØÛÜÙÎÖÁÚØÏÔÜÔËØÍÇÒËÃÜÔ©ÚÇÔÎÑÄÒÒÇ¦ØÞÏàËÔÇÐËØÇÃÔËÚÇÏÚÎÓÇÙÕÆÙÇÔÐÇÔ¦ÍÏÇ
ÔÇÚÎÔÐÇÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙÕßÔ¬Ç
ÇÔÚÏÙÎÖÚÏÑ¦ÁÒÇÏÇÖÕßÖËØÏÁÞËÏÕ
ÌÒÕÏÄÝÚÎÝÒËÆÑÇÝÃÙÜÝÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÔÑÇÏÍÏÇÚÎÔÇÔÇÑÕÆÌÏÙÎÚÕßÖÕÔÄÊÕÔÚÕßËÔ×ÓÖÕØËÃÚÇÖÇÏÊÏ¦ÔÇÓÇÙÕÆÙÇÔÚÎÔ
ÑÄÒÒÇÄÖÜÝÑ¦ÔÕßÔÙÂÓËØÇÚÏÝ

Ανισότητες στα καβούρια

Αυτή ³iÐ¨×ÊÉËTÉ³~¨Ë³{³iØ
ÑÜÑ{Ü{Ú{~ÊØÉTÊØ³iÛÑËÑV
ÖÐ×ÑÐÉ³iÑ~Ù{~Ëii
³ÈÝÒVÉiÑ¨TÑ{Üo{~Ê
~ÑÒiÓÙÉ³{TÉËÑo{Ñ³iT¨Êw
i~{~~É×ÑÜÌÙÉÐÑÌ³ÈØ
Ñ¨TÑËÈØå{oÈ³ËÈØÑ¨{³É¨Ò

Δείγματα από την
επιφάνεια αστεροειδούς
ηλικίας 4 δισ. ετών
θα καταφέρουν να
αναλύσουν οι ειδικοί.
ÚÙÃÞÒËÝ¬ÕÇØÞÇÃÕ+5(ÕÊÂÍÎÙË
ÙÚÎÔÇÖÕÑÜÊÏÑÕÖÕÃÎÙÎÍÕÔÏÊÏ×ÓÇÚÕÝÍßÔÇÃÑÇÝËÔ×ÖØÕÙÁÌËØË
ÙÚÕÏÞËÃÇÍÏÇÚÕßÝÑÇÚÕÃÑÕßÝÚÎÝ
ÖËØÏÕÞÂÝÍÏÇÚÎÔÚØÕÌÂÖÕßÑÇÚÇÔ¦ÒÜÔÇÔÇÑÄÓÎÑÇÏÍÏÇÚÇÈÇ-

ÑÚÂØÏÇÖÕßÌÏÒÕÐËÔÕÆÙÇÔ®ÙÚÇ
ÊÄÔÚÏÇÚÕßÝ2U]\S:OLPRO

Αιγυπτιακός κεφαλόδεσμος
ÕÒÒ¦ÇÏÍßÖÚÏÇÑ¦ÏËØÕÍÒßÌÏÑ¦ÇÖËÏÑÕÔÃàÕßÔÚÕßÝÙßÔÊÇÏÚß-

ÓÄÔËÝËÖÃÙÎÓÜÔÊËÃÖÔÜÔÚÎÔ
ÑÕØßÌÂÚÎÝÑËÌÇÒÂÝÖÕÒÒ×ÔÇÖÄ
ÚÕßÝÑÇÒËÙÓÁÔÕßÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÖÇØ¦ÐËÔÕÏÒËßÑÕÃÑ×ÔÕÏ©ÏÇØÞÇÏÕÒÄÍÕÏÇÔÇØÜÚÏÕÆÔÚÇÔËÊ×ÑÇÏÊËÑÇËÚÃËÝÍÏÇÚÎÞØÎÙÏÓÄÚÎÚÇÚÜÔ

ÑËÌÇÒÄÊËÙÓÜÔÑÇÏÍÏÇÚÕË¦ÔÚÇ
ÑÇÒÆÓÓÇÚÇÇßÚ¦ÌÕØÏÕÆÔÚÇÔÇÖÄ
ÚÕßÝÏÍÆÖÚÏÕßÝÂÇÖÕÚËÒÕÆÙÇÔ
ËÏÑÇÙÚÏÑÁÝÇÖËÏÑÕÔÃÙËÏÝÄÖÜÝ
ÚÇÌÜÚÕÙÚÁÌÇÔÇÙÚÎÞØÏÙÚÏÇÔÏÑÂÇÍÏÕÍØÇÌÃÇ©Ó¦ÊÇÇØÞÇÏÕ-

© Ñ¦ÈÕßØÇÝ Ö¦ÍÕßØÕÝ® Â
ÙÚØÕßÓÖ¦ØÏÁÞËÏÇÔ¦ÍÑÎÇÖÄÕÒÕÁÔÇÑÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÎÑÇÚÕÏÑÃÇÑÇÛ×Ý
ÇÔÇÖÚÆÙÙËÚÇÏÊßÔÇÚËÃÄÓÜÝÔÇ
ÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÚÕÑÇÚ¦ÒÒÎÒÕÑÁÒßÌÕÝÇÖÄÓÄÔÕÝÚÕßØÃÙÑËÚÇÏ
ÒÕÏÖÄÔÙËÊÏÇØÑÂÇÔÇàÂÚÎÙÎÍÏÇ
ËÍÑÇÚÇÒËÒËÏÓÓÁÔÇÑËÒÆÌÎÇÖÄÙÇÒÏÍÑ¦ØÏÇÚÎÝÛ¦ÒÇÙÙÇÝÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÓËÒÁÚÎÖÕßÊÎÓÕÙÏËÆÛÎÑË
ÖØÏÔÇÖÄÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÊÏÇÖÃÙÚÜÙËÄÚÏÎÑÇÚÇÔÕÓÂÚÜÔÑËÒßÌ×Ô
ÙËÖÒÎÛßÙÓÕÆÝÇÖÄÑÇÈÕÆØÏÇÖ¦ÍÕßØËÝËÃÔÇÏÖÇØÇÖÒÂÙÏÇÓËËÑËÃÔÎ
ÚÕßÖÒÕÆÚÕßÓËÚÇÐÆÇÔÛØ×ÖÜÔ©Ï
Ö¦ÍÕßØÕÏÍÃÔÕÔÚÇÏÁÚÙÏÚÇÖØ×ÚÇ
à×ÇÖÕßÈÏ×ÔÕßÔÇÔÏÙÄÚÎÚÇÙÚÎÔ
ÇÍÕØ¦ÙÚÁÍÎÝ®ÓËÒÃÍÇÑÇÈÕÆØÏÇÔÇËÐÇÙÌÇÒÃàÕßÔÚÇÓËÍÇÒÆÚËØÇ¶ÑÇÏÖÏÕËÖÏÛßÓÎÚ¦¶ÑËÒÆÌÎ
,SPaHIL[O7YLZ[VU

THE NEW YORK TIMES

Τα οφέλη της απεξάρτησης από το κινητό τηλέφωνο
Η «δοκιμασία» για να απαλλαγεί ο εγκέφαλος από τις επιβλαβείς συνήθειες που έχει υιοθετήσει και να επιλέξει άλλες
Toυ KEVIN ROOSE

THE NEW YORK TIMES
Eίμαι ËÐÇØÚÎÓÁÔÕÝÇÖÄÚÕÑÏÔÎÚÄ
ÓÕßÑÇÏÇÔÖÏÙÚÁÉÕßÓËÚÏÝÙÚÇÚÏÙÚÏÑÁÝÚÕÃÊÏÕÙßÓÈÇÃÔËÏÑÇÏÙËËÙ¦Ý
ÖÕÌËÆÍÜÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÚÕÔÄØÕ
ËÛÏÙÓÄÝ®ÍÏÇÚÃÓÕßÌÇÃÔËÚÇÏßÖËØÈÕÒÏÑ¦ÇÖÕÙÚËÏØÜÓÁÔÕÝÑÇÏÑÒÏÔÏÑÄÝÍÏÇÔÇÖËØÏÍØ¦ÉËÏÚÏÙßÓÈÇÃÔËÏ
ÙÚÕÔËÍÑÁÌÇÒÄÓÇÝÚÎÔËÖÕÞÂÚÜÔ
ÑÏÔÎÚ×Ô
ÔÚÃÛËÚÇÓËÚÕÕÏÔÄÖÔËßÓÇÑÇÏ
ÚÇÕÖÏÕËÏÊÂÚÇÚÎÒÁÌÜÔÇÊËÔËÃÔÇÏ
ËÐÇØÚÎÙÏÕÍÄÔËÝÕßÙÃËÝËÔÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÓËÒÒÕÔÚÏÑ¦ÔÇÇÖÕÑÚÂÙÕßÓËÚÕÑÇÚ¦ÒÒÎÒÕÈÏÕÒÕÍÏÑÄßÒÏÑÄ
ÚÕÕÖÕÃÕÛÇÓÇÝËÖÏÚØÁÉËÏÔÇÙßÓÈÏ×ÔÕßÓËÇØÓÕÔÏÑ¦ÓËÚÕßÝßÖËØ
ßÖÕÒÕÍÏÙÚÁÝÖÕßÛÇÏÑÇÔÕÖÕÏÕÆÔ
Ñ¦ÛËÓÇÝÇÔ¦ÍÑÎÑÇÏÛÇÓÇÝÖÇØÁÞÕßÔÖÒÎÛ×ØÇËØËÛÏÙÓ¦ÚÜÔ©ÓÜÝ
ÍÏÇÚÕßÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÇßÚÄÊËÔ
ÁÞËÏÇÑÄÓÇÙßÓÈËÃ
ÔÁÑÇÛËÔ ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÙÇ
ßÖËØÈÕÒÏÑ¦ÚÕÑÏÔÎÚÄÓÕßÇÒÒ¦
ÖÁØßÙÏËÓÌ¦ÔÏÙÇÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇ!

ÇÊßÔÇÓÃÇÔÇÊÏÇÈ¦ÙÜÈÏÈÒÃÇÔÇ
ÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙÜÕÒÄÑÒÎØËÝÚÇÏÔÃËÝÂÔÇÙßàÎÚÂÙÜÞÜØÃÝÖËØÏÙÖÇÙÓÕÆÝ¬ÇÓÁÙÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÓËÛÆÓÜÔÇÔÑÇÏÓËÍÁÓÏàÇÔ
¦ÍÞÕÝÌ¦ØÓÕÙÇÊÏ¦ÌÕØÇÑÄÒÖÇÍÏÇÔÇÇÖËÒËßÛËØÜÛ×ÇÖÄÚÎÔ
ËÐ¦ØÚÎÙÂÓÕßÇÒÒ¦Ö¦ÔÚÇÐÇÔ¦ÖËÌÚÇÙÚÎÞØÂÙÎÚÙÏÇÖÕÌ¦ÙÏÙÇ
ÑÇÏËÖÏÑÕÏÔ×ÔÎÙÇÓËÚÎÔ ¦ØÕÒÏÔ
Ø¦ÏÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÑÇÏÙßÍÍØÇÌÁÇÚÕßÈÏÈÒÃÕß×ÝÔÇÞÜØÃÙËÚËÓËÚÕÑÏÔÎÚÄÙÇÝ®ÑÇÏËßÚßÞ×Ý
ÊÁÞÛÎÑËÔÇÓËÈÕÎÛÂÙËÏ
ÇÛ×ÝÑÇÒÆÖÚÜÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÏÑ¦ÚÇÛÁÓÇÚÇÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÂÚÇÔ
ÖØÕÌÇÔÁÝÄÚÏÎÇÖËÐ¦ØÚÎÙÂÓÕß
ÊËÔÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÃÔÇÏÕÒÕÑÒÎØÜÚÏÑÂ¬ÕÖØÄÍØÇÓÓÇÚÎÝ ¦ØÕÒÏÔ¦ÒÒÜÙÚËËÖÏÑËÔÚØ×ÔËÚÇÏÙÚÇ
ÈÇÙÏÑ¦ÇÃÚÏÇÚÎÝËÐ¦ØÚÎÙÎÝÇÖÄÚÕ
ÑÏÔÎÚÄÇÙÏÑÄÝÙÚÄÞÕÝÚÕßËÃÔÇÏ
ÔÇÐËÑÕÒÒÂÙËÏÕËÍÑÁÌÇÒÕÝÇÖÄ
ÚÏÝËÖÏÈÒÇÈËÃÝÙßÔÂÛËÏËÝÖÕßÁÞËÏ
ßÏÕÛËÚÂÙËÏÑÇÏÔÇËÖÏÒÁÐËÏ¦ÒÒËÝ
Ø×ÚÇÇÖÄÄÒÇÎ ¦ØÕÒÏÔÓÕß
ËÖÁÈÇÒËÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÜÁÔÇÔÕÎ-

ÚÄÌØÁÔÕÁÚÙÏ×ÙÚËÔÇÇÔÇÍÑ¦àÕÓÇÏÔÇÙÑÁÌÚÕÓÇÏÖØÕÚÕÆÇØÖ¦ÐÜ
ÚÕÑÏÔÎÚÄÚÙÏÇÔÚÏÒÂÌÛÎÑÇÖÄÙÕ
ÖÕÒÆÍËÓÃàÜÚÕÔÞØÄÔÕÓÕßÓËÚÕÑÏÔÎÚÄÔÂÛËÒÇÔÇÇÖÕÑÇÚÇÙÚÂÙÜ
ÚÕÔËÍÑÁÌÇÒÄÓÕßÁÖØËÖËÔÇËÐÇÙÑÎÛ×ÙÚÕÔÇÓÎÔÑ¦ÔÜÇÖÕÒÆÚÜÝ

ÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÞÇØ¦ÑÇÏÙßÓÈ¦ÒÒÕßÔÙÚÎÊÏÇÚÂØÎÙÎßÍÏËÏÔ×ÔÙßÔÎÛËÏ×Ô²ÜØÃÝÊÏÙÚÇÍÓÄÁÙÈÎÙÇ
ÚÕ-HJLIVVRÑÇÏÚÕ;^P[[LYÓÇÛÇ
ËÖÃÙÎÝÚÎÔÆÞÚÇÔÇÑÒËÏÊ×ÔÜÚÕ
ÑÏÔÎÚÄÙËÁÔÇÓÃÔÏÞØÎÓÇÚÕÑÏÈ×ÚÏÕ
ÖÕßÇÍÄØÇÙÇÍÏÇÇßÚÄÔÚÕÙÑÕÖÄ
ßÚÄÖËØÏÄØÏÙËÊØÇÙÚÏÑ¦ÚÎÞØÂÙÎ
ÚÕßÑÏÔÎÚÕÆÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝ
ÔÆÞÚÇÝËÔ×¦ØÞÏÙÇÔÇÇÙÞÕÒÕÆÓÇÏÓË¦ÒÒËÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÖÕß
ÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇßÖÕÑÇÚÇÙÚÂÙÕßÔ
ÚÎÔËÐ¦ØÚÎÙÂÓÕß

«Καθάρισα τις περιττές
εφαρμογές, ενώ χωρίς
δισταγμό έσβησα το
Facebook και το Twitter.
Επειτα από πάρα πολύ
καιρό, αρχίζω να νιώθω
και πάλι άνθρωπος».
ÚÃÖÕÚÇÓÇÛÇÔÇÈ¦àÜÚÕÚÎÒÁÌÜÔÕÙÚÎÔÚÙÁÖÎÑÇÏÔÇÖÇØÇÚÎØ×
ÚÇÑÚÃØÏÇÑÇÏÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕß
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÔÓÖØÕÙÚ¦ÓÕß
ÚÎÙßÔÁÞËÏÇÑÇÛ¦ØÏÙÇÚÕÑÏÔÎÚÄÓÕßÇÖÄÚÏÝÖËØÏÚÚÁÝËÌÇØÓÕÍÁÝÑÇÏ¦ÌÎÙÇËÑËÃÔËÝÖÕßÓÕß

Το «διαζύγιο»

H βιομηχανία ³iØ~{i³ÊØ³iÜÉw
×ËÑØÐÒØÓÉ{ÉÌ³{ÓÑÐ{~¨Ì
Ñ¨ÑÜÜiÜÌo¨ÑÐÐÑÌÑ³ÒÜ{~Ñ{
oÈÑÜËÉËÑ{{ÙÑ{~ÌØÑooÌØo{Ñ³{Ø
ÉÐÉ{¨ËÉØÐÑØ

ÓËÍÇÒÆÚËØÎÊÕÑÏÓÇÙÃÇÂÚÇÔ
ÚÕÖËÏØÇÓÇÚÏÑÄÊÏÇàÆÍÏÕ®ÇÖÄÚÕ
ÑÏÔÎÚÄÓÃÇÜØÎÖËØÃÕÊÕÝÑÇÚ¦
ÚÎÔÕÖÕÃÇÇÖÇÍÕØËßÄÚÇÔÎÞØÂÙÎ
ÕÖÕÏÇÙÊÂÖÕÚËÉÎÌÏÇÑÂÝÙßÙÑËßÂÝ
ÇØÄÚÏÇØÞÏÑ¦ÌÕÈÄÓÕßÔÚÕÖËÃØÇÓÇÄÚÇÔÂØÛËÎÙÚÏÍÓÂÄÒÇÖÂÍÇÔ
ÚÁÒËÏÇÖÃÊÆÕÎÓÁØËÝÊÏ¦ÈÇàÇÈÏÈÒÃÇÁÒßÔÇÙÚÇßØÄÒËÐÇ¦ÔÇÉÇÚÕ
Úà¦ÑÏÑÇÏÇÖÄÒÇßÙÇÚÕÔÁÔÇÙÚØÕ
ÕßØÇÔÄ¢ßÙÏÑ¦ÂØÛÇÔÑÇÏÑ¦ÖÕÏËÝ
ÙÚÏÍÓÁÝÖÕßÁÔÏÜÛÇÛßÓÄÑÇÚ¦ÚÕß

ËÇßÚÕÆÓÕßËÖËÏÊÂËÖÃÚÄÙÇÞØÄÔÏÇ
ÙÚËØÂÛÎÑÇÇßÚÂÔÚÎÔÇÔÇàÜÕÍÕÔÎÚÏÑÂÇÔÃÇËÖËÏÊÂÕÏÓÎÞÇÔÏÑÕÃÚÎÝ
ÃÒÏÑÕÔ¦ÒËáËÑÓËÚÇÒÒËÆÕÔÚÇÏÚÏÝ
ÍÔÜÙÏÇÑÁÝÓÇÝÇÊßÔÇÓÃËÝÑÇÏÑßØÃÜÝËÖËÏÊÂÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÚÎÝÑÏÔÎÚÂÝÚÎÒËÌÜÔÃÇÝÓÇÝÁÖËÏÙËÄÚÏ
ÁÔÇÓÏÑØÄÖÇØÇÒÒÎÒÄÍØÇÓÓÕÇÖÄ
ÇÚÙ¦ÒÏÑÇÏÍßÇÒÃËÃÔÇÏÕÏÊÇÔÏÑÄÝ
ÇÍÜÍÄÝÍÏÇÚÏÝËÓÖËÏØÃËÝÓÇÝÂÓËØÇÖÕßÕÞØÄÔÕÝÖÕßÖËØÔ×ÖÇØÁÇ
ÓËÚÕÑÏÔÎÚÄÁÞËÏÓËÏÜÛËÃÊØÇÙÚÏÑ¦
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Η τεχνητή νοημοσύνη όπλο στη διάγνωση καρκίνου του μαστού
H τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να
βοηθήσει σημαντικά τους ιατρούς
στον εντοπισμό καρκίνου του μαστού, σύμφωνα με μελέτη ειδικών
της Google αλλά και βρετανικών και
αμερικανικών ερευνητικών κέντρων,
η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature.
Το νέο σύστημα ανάγνωσης μαστογραφιών από «εκπαιδευμένους»
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ένα
από τα ιατρικά προγράμματα της
Google, βρίσκεται ακόμη σε ερευνητικό στάδιο και δεν έχει ευρεία
κλινική εφαρμογή. Ωστόσο, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές μπορούν να
εκπαιδευτούν να αναγνωρίζουν πρότυπα και να αποκωδικοποιούν εικόνες. Ο τεχνολογικός κολοσσός
ανακοίνωσε, επίσης, ότι έχει δημιουργήσει αλγορίθμους που εντοπίζουν καρκινικούς όγκους στους πνεύμονες μελετώντας αξονικές τομογραφίες, διαγιγνώσκουν οφθαλμιατρικές παθήσεις σε πάσχοντες από








Οταν το νέο σύστημα δοκιμάστηκε σε μαστογραφίες όπου η διάγνωση
ήταν ήδη γνωστή, τα κατάφερε καλύτερα από
τους ακτινοδιαγνώστες.
διαβήτη και ανιχνεύουν καρκινικά
κύτταρα σε πλακίδια μικροσκοπίου.
Διαπιστώθηκε πως όταν το νέο
σύστημα τεχνητής νοημοσύνης δοκιμάστηκε σε μαστογραφίες όπου
η διάγνωση ήταν ήδη γνωστή, τα
κατάφερε καλύτερα από τους ακτινοδιαγνώστες. Στις ΗΠΑ, το ηλεκτρονικό σύστημα περιόρισε τις
ψευδείς αρνητικές διαγνώσεις –περιπτώσεις, δηλαδή, όπου η μαστογραφία θεωρείται φυσιολογική και
οι ειδικοί αδυνατούν να εντοπίσουν
τον υπάρχοντα καρκίνο– κατά 9,4%.

Στο κίτρινο πλαίσιο εικονίζεται ο καρκίνος του μαστού που εντόπισε η τεχνη-

τή νοημοσύνη. Εξι ακτινοδιαγνώστες δεν τα είχαν καταφέρει.
Ταυτόχρονα, μείωσαν κατά 5,7%
τις ψευδείς θετικές διαγνώσεις – περιπτώσεις όπου μια τομογραφία θεωρείται μη φυσιολογική, παρότι
στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν
καρκινικές αλλοιώσεις. Στη Βρετανία,
τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 2,7%
και 1,2%. Στις ΗΠΑ, κάθε χρόνο
πραγματοποιούνται 33 εκατ. δια-

γνωστικές μαστογραφίες. Η εξέταση
«χάνει» περίπου το 20% των καρκίνων σε μαστούς, σύμφωνα με την
Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία,
ενώ και οι ψευδείς θετικές διαγνώσεις
αφθονούν, με αποτέλεσμα χιλιάδες
γυναίκες να υποβάλλονται αδίκως
σε περαιτέρω εξετάσεις ή ακόμα και
σε βιοψίες.

Προκειμένου να «εκπαιδεύσουν»
το σύστημα, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μαστογραφίες από 75.000
Βρετανίδες και 15.000 Αμερικανίδες,
των οποίων η διάγνωση ήταν ήδη
γνωστή. Στη συνέχεια, αξιολόγησαν
τη διαγνωστική ακρίβεια του συστήματος σε μαστογραφίες άλλων
25.000 γυναικών από τη Βρετανία
και 3.000 από τις ΗΠΑ. Επίσης, συνέκριναν τις διαγνώσεις των υπολογιστών με εκείνες των ακτινοδιαγνωστών. Διαπιστώθηκε, λοιπόν,
ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης ήταν πολύ πιο αξιόπιστη και
η ακρίβεια μεγαλύτερη από αυτήν
που επιτύγχαναν οι ακτινοδιαγνώστες. Αλλωστε, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σε αντίθεση με τους ανθρώπους, δεν κουράζονται ούτε αποσπάται η προσοχή τους στο τέλος
μιας μακράς ημέρας ανάγνωσης μαστογραφιών.
Οπως τονίζει η δρ Κόνστανς Λέιμαν, επικεφαλής του τμήματος απει-

Το Διαδίκτυο
σήμανε το τέλος
της λήθης
«Εχουμε ξεχάσει τη λήθη», είναι ο
τίτλος ενδιαφέρουσας ανάλυσης
της γερμανικής εφημερίδας Zeit
για τις τάσεις της δεκαετίας που
μας πέρασε. Ειδικότερα, αναφέρεται
στον τρόπο που ο καταιγισμός προσωπικών εικόνων στο Διαδίκτυο
καθορίζει τη συμπεριφορά των νέων και τους εμποδίζει να ξεκινήσουν ως άγραφο πίνακα την ενήλικη ζωή τους. Η επιστήμων, ειδική
στη θεωρία των ΜΜΕ, Κέιτ Αϊχορν,
έγραψε ένα ολόκληρο βιβλίο για
το θέμα, με τίτλο «Το τέλος της λήθης». Η γερμανική εβδομαδιαία
επιθεώρηση σημειώνει ότι από την
έναρξη της υπηρεσίας Google Photos, την άνοιξη του 2015, 200 εκατ.
άνθρωποι «ανέβασαν» συνολικά
13,7 petabytes εικόνων. Σύμφωνα
με υπολογισμούς, για κάθε παιδί
που πάει σχολείο υπάρχουν αυτή
τη στιγμή περί τις 1.000 φωτογραφίες του στο Διαδίκτυο. Η ύπαρξη
αυτών των εικόνων επηρεάζει μελλοντικά τον τρόπο που θυμάται
κανείς τον εαυτό του, καθιστώντας
αδύνατη τη λήθη. Ο Φρίντριχ Νίτσε
εξήρε τη λήθη ως tabula rasa της
συνείδησης, ώστε να ελευθερωθεί
χώρος για νέα στοιχεία. Πρόκειται
για μια διαδικασία που διασφαλίζει
την ψυχική ισορροπία και ηρεμία.
Χωρίς τη λήθη, έλεγε ο Νίτσε, δεν
υπάρχει ευτυχία, ελπίδα, περηφάνια. Χωρίς λήθη δεν υπάρχει παρόν,
σύμφωνα με τη θεωρία του. Οι σύγχρονοι νευροεπιστήμονες τον δικαιώνουν. Ο εγκέφαλος ξεχνάει
εσκεμμένα. Το είχε πει και ο Ζίγκμουντ Φρόιντ, ο οποίος αρεσκόταν
στο να ερευνά το Εγώ. Περισσότερο
από έναν αιώνα νωρίτερα, είχε περιγράψει τον τρόπο που «ξαναγράφουν» οι άνθρωποι την παιδική
ηλικία. Σε συνομιλίες με τους ασθενείς του και ίσως και με τον ίδιο
του τον εαυτό, διαπίστωσε ότι παραδοσιακά, όταν θυμόμαστε σκηνές
από την παιδική μας ηλικία, είναι
σαν να παρατηρούμε τον εαυτό
μας απέξω. Είναι σαν να μας θυμόμαστε από μια προοπτική την
οποία είναι αδύνατο να έχουμε
πράγματι ζήσει ως τέτοια. Είναι
περισσότερο μια εικόνα την οποία
δημιουργούμε μόνοι μας. Αυτή η
διαδικασία, όμως, είναι που παρεμποδίζεται τελικά από την πληθώρα
φωτογραφιών και στοιχείων με την
οποία μεγαλώνουν οι σημερινοί
άνθρωποι.

Από πολύ μικρή ηλικία, κάθε παιδί

έχει εκατοντάδες φωτογραφίες του
στον διαδικτυακό χώρο.

κονίσεων μαστού στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης, όπου
διαμορφώνονται συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούν
να διαβάζουν μαστογραφίες, οι διαπιστώσεις της μελέτης είναι σημαντικές, αλλά υπάρχουν ορισμένες
ανησυχίες, λ.χ. ότι το δείγμα των
γυναικών που εξετάστηκαν δεν ήταν
αντιπροσωπευτικό του γενικού πληθυσμού. Το επόμενο βήμα είναι η
εφαρμογή του νέου εργαλείου στην
καθημερινή εργασία των ακτινοδιαγνωστών. Πολλές ηλεκτρονικές
μέθοδοι επιτυγχάνουν στις αρχικές
δοκιμασίες, αλλά δεν καταφέρνουν
να αναπαράγουν τα θετικά αποτελέσματα υπό φυσιολογικές συνθήκες.
«Οφείλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς θα προχωρήσουμε», επισημαίνει η δρ Λέιμαν. «Πρέπει να σιγουρευτούμε ότι η νέα μέθοδος βοηθάει πραγματικά τους
ασθενείς».
THE NEW YORK TIMES

Οι νυχτερινοί
τύποι
κινδυνεύουν με
πρόωρο θάνατο

Κίνδυνος αποβολής του εμβρύου λόγω ψηλής πίεσης
Οι γυναίκες με υψηλή αρτηριακή πίεση είτε
πριν από την εγκυμοσύνη είτε στην αρχή
της κύησης, αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο αποβολής του εμβρύου, ακόμη κι αν
δεν υπάρχει διάγνωση υπέρτασης, σύμφωνα
με επιστημονική έρευνα. Είναι η πρώτη
φορά που μια μελέτη συσχετίζει την υψηλή
πίεση προ της εγκυμοσύνης με τον κίνδυνο
αποβολής στις υγιείς γυναίκες που δεν
έχουν ούτε υπέρταση ούτε καρδιοπάθεια.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής την επιδημιολόγο δρα Κάρι Νόουμπλς του Εθνικού
Ινστιτούτου για την Υγεία του Παιδιού στο
Μέριλαντ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Hypertension»
(Υπέρταση) της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας, ανέλυσαν στοιχεία από
1.228 γυναίκες με μέση ηλικία 29 ετών,
που είχαν ήδη κάνει μία ή δύο αποβολές
και προσπαθούσαν να μείνουν ξανά έγκυοι.
Η πίεση των γυναικών μετρήθηκε τόσο
πριν από την εγκυμοσύνη όσο και στην
αρχή της.
Οσον αφορά τη μέση πίεση πριν από
την εγκυμοσύνη, η συστολική ήταν 112
(mm Hg) και η διαστολική 72,5 (δηλαδή
11,2 η υψηλή και 7,2 η χαμηλή). Από τις
800 γυναίκες που έμειναν έγκυοι σε ένα
εξάμηνο από την έναρξη της μελέτης, μία
στις τέσσερις (24%) απέβαλε.
Για κάθε αύξηση κατά 10 μονάδες στη
διαστολική πίεση (το χαμηλότερο νούμερο),








Ακόμη κι αν δεν υπάρχει διάγνωση υπέρτασης, σύμφωνα
με αμερικανική έρευνα.

Οι γυναίκες που γεννούν παιδιά με ανωμαλίες στην καρδιά εκ γενετής, έχουν αυξημένη
πιθανότητα να εμφανίσουν και οι ίδιες καρδιοπάθεια, σύμφωνα με καναδική έρευνα.
υπήρχε αύξηση κατά 18% του κινδύνου
αποβολής. Για κάθε αύξηση κατά δέκα μονάδες της μέσης αρτηριακής πίεσης (του
μέσου όρου της διαστολικής και της συστο-

λικής) υπήρχε κατά 17% υψηλότερος κίνδυνος αποβολής.
«Η αυξημένη πίεση του αίματος μεταξύ
των νέων ενηλίκων σχετίζεται με αυξημένο
κίνδυνο για καρδιοπάθεια αργότερα στη
ζωή και η νέα μελέτη δείχνει ότι μπορεί επίσης να έχει επιπτώσεις στην αναπαραγωγική
υγεία», δήλωσε η Νόουμπλς.
Σε μια άλλη εξέλιξη αποδείχθηκε ότι τα
εκ γενετής καρδιολογικά προβλήματα του
μωρού μπορεί να «προβλέπουν» κατοπινά
προβλήματα στην καρδιά της μητέρας. Οι
γυναίκες που γεννούν παιδιά με ανωμαλίες
στην καρδιά εκ γενετής, έχουν αυξημένη
πιθανότητα να εμφανίσουν και οι ίδιες
καρδιοπάθεια, σύμφωνα με μια νέα καναδική επιστημονική έρευνα. Η μελέτη, η
μεγαλύτερη του είδους της μέχρι σήμερα,
καθώς έγινε σε περισσότερες από ένα εκατ.
γυναίκες, είναι η πρώτη που δείχνει ότι τα
καρδιολογικά προβλήματα του νεογέννητου
μπορεί να αποτελούν προγνωστικό δείκτη
για τα κατοπινά καρδιολογικά προβλήματα
της μητέρας, μεταξύ άλλων εμφράγματος
και καρδιακής ανεπάρκειας, ακόμη και αρκετά χρόνια μετά τη γέννα.

Οι άνθρωποι που μένουν ξύπνιοι
έως αργά τη νύχτα και δυσκολεύονται να σηκωθούν από το κρεβάτι
την επόμενη μέρα, αντιμετωπίζουν
αυξημένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου, σε σχέση με όσους πέφτουν
νωρίς για ύπνο και ξυπνούν επίσης
νωρίς, σύμφωνα με μια νέα αμερικανοβρετανική επιστημονική έρευνα. Προηγούμενες μελέτες είχαν
δείξει ότι οι νυχτερινοί τύποι έχουν
περισσότερες μεταβολικές διαταραχές και καρδιαγγειακές νόσους.
Η νέα μελέτη είναι η πρώτη που
δείχνει ότι οι νυχτερινοί τύποι κινδυνεύουν με πρόωρο θάνατο περισσότερο από ό,τι οι πρωινοί τύποι.
Οι πρώτοι πάσχουν από περισσότερες ασθένειες (διαβήτη, νευρολογικές κ.ά.), καθώς και διαταραχές
ψυχικής υγείας, σε σχέση με τους
δεύτερους. Οι ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Νορθγουέστερν του Σικάγο και του
Πανεπιστημίου του Σάρεϊ, με επικεφαλής τους καθηγητές νευρολογίας Κρίστεν Κνούτσον και βιολογίας Μάλκολμ φον Σαντζ αντιστοίχως, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο Chronobiology International, μελέτησαν στοιχεία για
σχεδόν 434.000 ανθρώπους ηλικίας
38 έως 73 ετών, οι οποίοι είχαν
ερωτηθεί κατά πόσον είναι πρωινοί
ή νυχτερινοί τύποι.
Στη συνέχεια, μελετήθηκε για
όλους το ιατρικό ιστορικό τους σε
βάθος εξαετίας. Διαπιστώθηκε ότι
κατά μέσον όρο οι νυχτερινοί τύποι
έχουν 10% μεγαλύτερη πιθανότητα
πρόωρου θανάτου από διάφορες
αιτίες.
«Μπορεί οι νυχτερινοί τύποι να
έχουν ένα εσωτερικό βιολογικό ρολόι που δεν ταιριάζει με το εξωτερικό περιβάλλον τους. Μπορεί να
είναι το ψυχολογικό στρες, το ότι
τρώνε σε λάθος ώρα για το σώμα
τους, ότι δεν ασκούνται αρκετά,
ότι δεν κοιμούνται αρκετά, ότι κάνουν μεγαλύτερη χρήση αλκοόλ ή
ναρκωτικών. Υπάρχει μια ολόκληρη
γκάμα ανθυγιεινών συμπεριφορών
που σχετίζονται με το ότι μένουν
ξύπνιοι μέχρι αργά», δήλωσε η
Κνούτσον.

Οι συνήθειές μας σε σχέση
με τον ύπνο συνδέονται και
με την υγεία μας.
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Ο «εκτελεστής»
Μέσι και
οι δύο μεγάλοι
της Μαδρίτης

ΑΠΟΨΕΙΣ

Βηματάκι προς
τα εμπρός

Σ

Η ανασκόπηση της La Liga για το 2019
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ

Στην Κύπρο οι περισσότεροι ποδοσφαιρόφιλοι παρακολουθούν με… αφοσίωση το πρωτάθλημα της Premier
League. Πιστεύουν ότι η Αγγλία σε
συλλογικό επίπεδο, έχει το καλύτερο
πρωτάθλημα στον κόσμο. Ωστόσο,
υπάρχουν και αρκετοί συμπατριώτες
μας που έχουν σε πολύ μεγάλη εκτίμηση και τη La Liga, το Ισπανικό πρωτάθλημα.
Στη La Liga θα δεις την αποθέωση
της τεχνικής αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι χάνεται το στοιχείο της δύναμης. Κάθε άλλο… Μειονέκτημα του
Ισπανικού πρωταθλήματος είναι ότι
σχεδόν κάθε χρόνο οι μεγάλοι πρωταγωνιστές στη «μάχη» του τίτλου
είναι οι αιώνιοι αντίπαλοι Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης. Πάλι καλά
που στα τελευταία χρόνια μπήκε σαν
«σφήνα» η Ατλέτικο Μαδρίτης.

H 11άδα «αποκάλυψη»

Μαρτί

Οκάμπος

Λεβάντε

Σεβίλλη

Οντεγκάαρντ
Αγκισά

Πρώτη αλλά δεν πείθει
Εάν δεν είχε συμβεί το πατατράκ
στο «Ανφιλντ», η Μπαρτσελόνα λογικά
θα είχε την τέλεια στιγμή της στο 2019.
Ωστόσο, υπήρξαν στιγμές που έπαιξε
καλή μπάλα, αλλά και άλλες που αμφισβητήθηκε ο Ερνέστο Βαλβέρδε. Γενικότερα, κυριαρχεί αίσθημα αμφισβήτησης εις βάρος του Βάσκου τεχνικού και δεν φαίνεται ότι θα αλλάξει.
Ακόμα και η κατάκτηση του πρωταθλήματος με 14 και 17 βαθμούς διαφορά
από Ατλέτικο και Ρεάλ αντίστοιχα, δεν
είναι ικανή να μεταβάλει υπέρ του Ερνέστο την ευρύτερη αίσθηση. Ούτε
και το ότι φέτος βρίσκεται και πάλι
μόνη της στην κορυφή της La Liga. Η
Μπάρτσα δεν πείθει με τον τρόπο της
και οι πολυδάπανες μεταγραφές των

Σοσιεδάδ

Βιγιαρεάλ

Βαλβέρδε
Ρεάλ

Κουκουρέγια

Τόρες

Χετάφε

Βιγιαρεάλ

Φελίπε Κάρλος

Ατλέτικο Σεβίλλη

Χωρίς τις μεγάλες εκπλήξεις
Στη μεγάλη κατηγορία της Ισπανίας
το παιχνίδι εκφραζόταν, εκφράζεται
με έναν διαφορετικό τρόπο, από ότι
στο «μεγάλο νησί». Κάπως έτσι κύλησε
και το 2019. Σε αυτό το «τεχνικό» πρωτάθλημα μπορεί να απουσιάζουν οι
μεγάλες εκπλήξεις, μα η μπάλα που
παίζεται στη La Liga έχει τους δικούς
της λάτρεις. Θα ήταν πολύ μεγάλη παράλειψή μας αν στην εισαγωγή μας
δεν κάναμε ιδιαίτερη αναφορά στον
Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντινός άσος είναι
για πολλούς ο καλύτερος παίκτης στον
κόσμο και συνεχίζει να μεγαλώνει τον
«θρύλο» του με ασύλληπτα ρεκόρ, τίτλους και διακρίσεις.

Η επθετική τριπλέτα της Μπαρτσελόνα είναι το μεγαλύτερο όπλο της.

Αβίλα

Οσασούνα

Σιμόν

Μπιλμπάο

Ντε Γιονγκ, Γκριεζμάν δεν έχουν βρει
ακόμα τη θέση και τον ρόλο τους.

Το παλεύει η Ρεάλ
Μέχρι τις 11 Μαρτίου, η Ρεάλ βίωνε
την απόλυτη... ταλαιπωρία στα χέρια
των Χουλέν Λοπετέγκι, Σαντιάγο Σολάρι. Γνώρισε τη συντριβή στη Μαδρίτη με το 1-4 από τον Αγιαξ και στη
La Liga τερμάτισε 3η, στο -17 από την
κορυφή. Εκείνη την ημέρα όμως επέστρεψε ο Ζινεντίν Ζιντάν. Τα πράγματα, ωστόσο, δεν είναι εύκολο να
διορθωθούν. Οι μεταγραφές που ζήτησε δεν έγιναν και ακόμα κι ο Εντέν
Αζάρ δεν έχει βοηθήσει όσο θα περίμεναν. Τα προβλήματα είναι πολλά
σε μία ομάδα, η οποία ακόμα δεν έχει
βρει τα βήματά της στην μετά Κριστιάνο Ρονάλντο εποχή. Ακόμα κι έτσι
όμως, η Ρεάλ του Ζιντάν το παλεύει
και στο -2 από την Μπαρτσελόνα διεκδικεί φέτος τον τίτλο.

Σε μεταβατικό στάδιο
Ο Ντιέγο Σιμεόνε έμεινε, έκανε μεταγραφές, άλλαξε αρκετά πράγματα,
αλλά η υπόθεση τίτλος δείχνει να είναι
μακριά και στο πρώτο μισό αυτής της
σεζόν. Η περσινή χρονιά βρήκε την
Ατλέτικο να τερματίζει 2η πάνω από
τη Ρεάλ, μα στο -13 από την κορυφή.
Το καλοκαίρι αποχώρησε η μισή ιστορική βάση της (Γκοδίν, Χουανφράν,

Το Κλάσικο του δευτέρου γύρου είναι στο Μπερναμπέου και ίσως παίξει το ρόλο του.
Φιλίπε Λουίς) και η ομάδα βρέθηκε σε
μεταβατικό στάδιο. Πλέον έχει τη δυνατότητα να πληρώνει 125 εκατ. ευρώ
για τον Ζοάο Φέλιξ, δείγμα ότι έχει
αλλάξει επίπεδο σε κάθε τομέα. Ωστόσο, ακόμα δεν μπορεί να βρει ρυθμό
και το 2019 την άφησε 4η, στο -7 από
την 1η θέση.

Η χρονιά του Μέσι
Χωρίς καμιά αμφιβολία ήταν η χρονιά
του Μέσι. Είχε καιρό να τα κάνει όλα
αυτά μαζί. Από την 5η θέση της περσινής “Χρυσής Μπάλας”, φέτος επέστρεψε στην κορυφή. Ο Λιονέλ Μέσι
έβαλε 50 γκολ και μοίρασε 21 ασίστ σε
58 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
Κατέκτησε τη La Liga, της οποίας βγήκε
πρώτος σκόρερ για 6η φορά, ενώ στην
κορυφή των σκόρερ βρέθηκε και στο
Champions League γενικότερα στο
πλαίσιο της σεζόν και όχι ημερολογιακά.
Το 2019 αποχαιρέτησε τον Αργεντινό
σούπερ σταρ με τις καλύτερες αναμνή-

σεις από εκείνον. Άλλωστε, από το 2010
και με εξαίρεση το 2013 (έβαλε 43 γκολ),
βρίσκει δίχτυα πάντα πάνω από 50 φορές μέσα στον χρόνο.

Ο κορυφαίος προπονητής
Συνολικά 15 νίκες, 14 ισοπαλίες
και μονοψήφιος αριθμός ηττών. Ουδέποτε η Χετάφε είχε τέτοια επίδοση
στην ιστορία της στη La Liga. Το φοβερό όμως ήταν ότι πάλεψε μέχρι και
την τελευταία αγωνιστική για την
έξοδό της στο Champions League και
την έχασε για δυο βαθμούς. Ένα χρόνο
νωρίτερα και αφού την είχε επαναφέρει στη La Liga, ο Χοσέ Μπορδαλάς
την είχε οδηγήσει στην 8η θέση. Ο
τρόπος που έπαιξε πέρσι η Χετάφε
και που συνεχίζει και φέτος, ενώ μάλιστα παραμένει στους “32” του Europa League, χάρισε στον 55χρονο
τεχνικό το βραβείο “Μιγκέλ Μουνιόθ”
για τον κορυφαίο προπονητή της χρονιάς που μας άφησε.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Μεγάλη η πίεση

Απολαύσαμε, όπως κάθε χρό-

νο, την εορταστική περίοδο
στην Αγγλία με την πλούσια
δράση, όμως φαίνεται πως τα
πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Είναι άλλο να το παρακολουθείς και άλλο να το ζεις
από μέσα και η FIFPRO, παγκόσμια ομοσπονδία των ποδοσφαιριστών, ήδη άρχισε να
βάζει πίεση για αλλαγές στο
καλεντάρι. Η καταπόνηση είναι τεράστια και σύμφωνα με
τα στοιχεία που υπάρχουν, καταγράφηκαν 54 επιβεβαιωμένοι τραυματισμοί σε αυτές τις
12 μέρες που είχαμε τέσσερις
αγωνιστικές! Η Νιούκαστλ
υπέφερε τα περισσότερα,
αφού οκτώ παίκτες της είχαν
κάποιο τραυματισμό. Η φετινή
επιλογή να γίνουν αγώνες με

λιγότερες από 48 ώρες ανάμεσα σε παιχνίδια, έκανε τα
πράγματα να ξεφύγουν και μένει να δούμε αν η παράδοση
θα αντέξει. Η πίεση είναι τεράστια πάντως.

* * * * *

Μεταγραφές

Αναμφίβολα οι δύο καλύτερες

ομάδες, σε απόδοση και διάρκεια, μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα είναι η Ομόνοια και η
Ανόρθωση. Πολλά τα κοινά
στοιχεία, σε αγωνιστικό επίπεδο, των δύο ομάδων, κοινό
στοιχείο και ενόψει μεταγραφών Ιανουαρίου, η αρχική
εκτίμηση για δύο κινήσεις –
αντικαταστάσεις στο ρόστερ
τους. Και μπορεί αρκετοί από
τους φίλους των δύο ομάδων

ε εφτά αγώνες πρωταθλήματος 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! Ήδη με τον αριθμό των 65.503 εισιτηρίων
έχει το τριφύλλι – ο κόσμος της ομάδας για την ακρίβεια
- ξεπεράσει το συνολικό αριθμό της προηγούμενης
χρονιάς που ήταν 60.223 εισιτήρια. Σε εφτά μόλις ματς
υπερκαλύφθηκε η περυσινή συγκομιδή! Κατά την περίοδο 2017-18 η Ομόνοια διέθεσε 95.222, αριθμός που,
όπως δείχνουν τα πράγματα, θα ξεπεραστεί.
Μια άλλη ομάδα που φέρνει κόσμο στο γήπεδο είναι
η Ανόρθωση. Είναι εμφανής σε όλα τα μέχρι τώρα ματς
στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» η επιστροφή του κόσμου
της ομάδας στο γήπεδο. Δεν υπάρχουν αριθμοί, δυστυχώς,
για την προσέλευση του κόσμου στο συγκεκριμένο
γήπεδο. Είναι αυτονόητο ότι η επιστροφή του κόσμου
των δυο ομάδων στο γήπεδο έχει να κάνει με την πορεία
τους στο πρωτάθλημα.
Οι πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας
Νίκου Αναστασιάδη για το θέμα της κάρτας φιλάθλου
έχουν βάλει «τελεία και παύλα» στις αμπελοφιλοσοφίες
για το θέμα. Οι δηλώσεις, ενδεχομένως να επηρεάσουν
κάποιους που δεν ανήκουν στους λεγόμενους οργανωμένους οπαδούς, αλλά μέχρι τώρα για δικούς τους λόγους
δεν έρχονταν στο γήπεδο γιατί δεν ήθελαν να κάνουν
κάρτα. Να τους επηρεάσουν, με την έννοια ότι έχουν…
χωνέψει ότι η κάρτα ήλθε για να μείνει. Εννοείται ότι η
κάρτα φιλάθλου δεν είναι ο κύριος λόγος της περιορισμένης προσέλευσης του κόσμου στα γήπεδα. Υπάρχουν
άλλοι, με κύριο την τηλεόραση. Εκείνο που μπορεί κανείς
να εκτιμήσει είναι ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για
αύξηση του κόσμου στα γήπεδα. Η αύξηση δεν αναφέρεται
γενικά και αόριστα. Ας πούμε η προσέλευση της τρέχουσας
σεζόν να είναι μεγαλύτερη από την περσινή. Η σεζόν
2018-19... έφερε 259.722 εισιτήρια. Νοουμένου ότι οι
δυο ομάδες που αναφέρθηκαν θα συνεχίσουν την πορεία
που κάνουν μέχρι τώρα ενώ παράλληλα παραμείνουν
και άλλες ομάδες στην υπόθεση τίτλος – π.χ. ΑΠΟΕΛΑπόλλωνας - ο ανταγωνισμός είναι εντονότατος.
Επίσης, η συνέχιση του φαινόμενου της απουσίας
επεισοδίων – κάτι που έχει επικρατήσει από την εμφάνιση
της κάρτας και μετά - δημιουργεί μια νέα φίλαθλη νοοτροπία και μαζεύει περισσότερα… γυναικόπαιδα στο
γήπεδο. Αυτές οι προϋποθέσεις μας κάνουν αισιόδοξους
ότι η προσέλευση φέτος θα είναι αυξημένη σε σχέση με
το πέρυσι. Δεν έγινε δα και τίποτα σπουδαίο θα πει κανείς
όμως είναι ένα βηματάκι προς τα εμπρός.

να υποστηρίζουν το αντίθετο,
θα ήταν αφύσικο όμως, τόσο ο
Χένιγκ Μπεργκ όσο και ο Τιμούρ Κετσπάγια, να μην εμπιστεύονται το ρόστερ τους,
όπως αυτό ετοιμάστηκε το καλοκαίρι και απέδειξε σε μια
πορεία πολλών αγώνων πως
διαθέτει ποιότητα.

* * * * *

Γιώτης Εγκωμίτης

Δεκατρία παιγνίδια, δεκατρείς

βαθμοί. Σύμφωνοι, ο Εθνικός
αγνοεί τη νίκη για αρκετά παιγνίδια, δεν μπόρεσε να κερδίσει την ουραγό Δόξα στην
προηγούμενη αγωνιστική, τι
περισσότερο, ωστόσο, υπολόγιζε η διοίκηση Κίκη Φιλίππου
από το μέχρι τώρα απολογισμό; Πόσο καλύτερη θέση

μπορούσε να έχει η ομάδα στη
βαθμολογία, λαμβάνοντας
υπόψη τον προϋπολογισμό, το
ρόστερ και γενικότερα τις συνθήκες κάτω από τις οποίες
δούλευε από την περσινή χρονιά ο Γιώτης Εγκωμίτης; Εύλογο και το ερώτημα ως προς το
τι μπορεί περισσότερο να πετύχει ένας νεοφερμένος και
σίγουρα όχι γνώστης του κυπριακού ποδοσφαίρου προπονητής, το δίκαιο, ωστόσο, είναι
να δοθεί η απαραίτητη πίστωση χρόνου στον Κροάτη Ντιν
Κλάφουριτς.

* * * * *

Bελτίωση

Θέλει χρόνο ένας προπονητής

για να περάσει τη φιλοσοφία
του σε μια ομάδα και αυτό θα

προσπαθήσει να κάνει ο Κόρε
Ινγκεμπρίγκτσεν στον ΑΠΟΕΛ.
Θέλει να επαναφέρει την επιθετική φιλοσοφία στην ομάδα
και να παίξει ποδόσφαιρο που
να αρέσει στον κόσμο, αφού
ήταν κι αυτό μέσα στα κριτήρια
επιλογής του από τη διοίκηση
του συλλόγου. Αξιολογούν
πως ένας από τους λόγους μείωσης της προσέλευσης στο
ΓΣΠ είναι και το μέτριο θέαμα
σε αρκετούς αγώνες. Το πρόβλημα είναι πως πρέπει να τα
κάνει όλα αυτά σε ένα διάστημα που δε θα μπορεί να πάρει
ανάσα και σίγουρα δε θα έχει
χρόνο να φορμάρει ενδεκάδα.
Βάλτε και το γεγονός πως θα
κληθεί να ενσωματώσει νέους
παίκτες που θα έρχονται σταδιακά. Άντε να βγάλεις άκρη
δηλαδή.

Καλή χρονιά,
μία από τα ίδια…
Υγεία πάνω απ’ όλα και όλα τ’ άλλα γίνονται, αντιμετωπίζονται και αντέχονται… Για κάποιους, το 2020 θα είναι μια
καλή ποδοσφαιρική χρονιά, όχι για όλους
όσοι διεκδικούν για λογαριασμό τους
αυτό τον χαρακτηρισμό, η αλήθεια είναι
όμως πως πολύ περισσότεροι, σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές, διατηΤου
ρούν βάσιμες ελπίδες! Κατά τ’ άλλα, μία
ΓΙΩΡΓΟΥ
από τα ίδια αναμένεται και φέτος. Με
ΛΟΓΙΔΗ
εξαίρεση τον αυξημένο, για την ώρα
τουλάχιστον, ανταγωνισμό στη διεκδίκηση του τίτλου,
δεν προκύπτει κάτι άλλο που να δημιουργεί προοπτική
για μια καλύτερη χρονιά. Και πώς να υπάρχει τέτοια προοπτική, αφού κανείς δεν φρόντισε ή έστω προσπάθησε
για κάτι τέτοιο.
Τα γήπεδα άδεια και δεν προκύπτει ελπίδα ανατροπής
του σκηνικού. Τα ρίξαμε όλα στην κάρτα φιλάθλου, λες
και πριν την εφαρμογή του μέτρου μετρούσαμε τα sold
out στους αγώνες, αλλά και σε αυτό το θέμα, κοινή
γραμμή απ’ όλες τις ομάδες δεν υπάρχει. Η προκατάληψη
παραμένει στα ύψη, ξεπερνά σε πολλές περιπτώσεις τα
όρια, από μόνη της, ωστόσο, δεν δημιουργήθηκε και
από μόνη της δεν μειώνεται. Ακούμε κατά καιρούς για
την αποφασιστικότητα κάποιων να μιλήσουν, να «καθαρίσουν» το χώρο, αλλά τις πράξεις ακόμη τις περιμένουμε
και μάλλον η αναμονή θα συνεχισθεί και εντός του 2020.
Μία από τα ίδια και με τη διαιτησία. Όσο και αν υπάρχει
υπερβολή στον καταλογισμό ευθύνης στους διαιτητές
ή και σκοπιμότητας κάποιες φορές, η αλήθεια είναι ότι
διανύουμε μια από τις χειρότερες σε απόδοση περιόδους.
Ζήτημα αν υπάρχουν ακόμη ένας ή δύο διαιτητές καθολικά
αποδεκτοί και μέγα ζήτημα πως θα πορευθούμε στη
συνέχει και ειδικά στα μαζεμένα κρίσιμα παιγνίδια της
δεύτερης φάσης.
Ελπίδα για κάτι καλύτερο δημιουργεί η προδιαγραφόμενη έλευση του VAR. Αρκεί να προετοιμαστούμε
όσο το δυνατό καλύτερα, να μάθουμε από τα λάθη και
τις παραλείψεις που παρουσιάστηκαν σε άλλες χώρες
και να προνοήσουμε με τρόπο που το VAR να μην μετατραπεί σε ένα ακόμη πρόβλημα στο κυπριακό ποδόσφαιρο.
Προνοητικότητα, προγραμματισμός και καλή οργάνωση,
δεν είναι στοιχεία που εύκολα βρίσκει κάποιος στο κυπριακό ποδόσφαιρο, μας δίδεται ωστόσο μια ευκαιρία.
Δημιουργείται μια ελπίδα, ίσως η μόνη στο ποδόσφαιρο
μας, ίσως η μόνη ρεαλιστική πιθανότητα για μια αλλαγή
προς το καλύτερο, εντός του 2020…
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Ο Ιούνιος δοκιμάζει τις αντοχές ΓεΣΥ
Τα οικονομικά και η βιωσιμότητα των δημ. νοσηλευτηρίων ψηλά στην ατζέντα του υπ. Υγείας
Το 2020 θα είναι το έτος που θα
δοκιμασθούν στην πράξη, οι αντοχές του ΓεΣΥ σε πλήρη ανάπτυξη. Η υλοποίηση της δεύτερης φάσης εφαρμογής του ΓεΣΥ,
την 1η Ιουνίου, θεωρείται η κορυφαία πρόκληση που έχει να

διαχειριστεί, μέσα στο 2020, το
Υπουργείο Υγείας και όχι μόνο.
Τα εμπόδια που έχουν παρουσιασθεί κατά το πρώτο εξάμηνο
μετάβασης σε περιβάλλον ΓεΣΥ
λίγο πολύ έχουν καταδείξει τα
αδύναμα σημεία του συστήμα-

τος. Η προσοχή της κυβέρνησης
αλλά και του ΟΑΥ, στρέφεται
στην οικονομική πτυχή του ΓεΣΥ, για την οποία οι ανησυχίες
που υπήρχαν έχουν ενταθεί. Το
Υπουργείο Υγείας αναγνωρίζει
ότι ένα από τα θέματα που πρέ-

πει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής είναι το οικονομικό σκέλος του συστήματος υγείας και
πιο συγκεκριμένα δύο ζητήματα.
Το πρώτο έχει να κάνει με τον
προϋπολογισμό του ΟΑΥ και το
δεύτερο με την αυτονόμηση των

Χρυσές επενδύσεις στη νέα δεκαετία

δημόσιων νοσηλευτηρίων σε
συνάρτηση με τη βιωσιμότητά
τους. Δυο θέματα που σχετίζονται με τα ανοιχτά μέτωπα των
ιδιωτικών κλινικών, αλλά και τα
κίνητρα προς τους γιατρούς του
δημοσίου. Σελ. 7

Ανάγκη για
τουριστική
απεξάρτηση
από τη Βρετανία
Στροφή σε άλλες αγορές
Η πιθανότητα να επηρεαστεί ο
τουρισμός από την υπόθεση με
την 19χρονη βρετανίδα, επαναφέρει την ανάγκη για απεξάρτηση
της Κύπρου από την βρετανική
αγορά. Τα στοιχεία δείχνουν ότι
το 1/3 των τουριστικών αφίξεων
είναι από την Βρετανία. Σε εξέλιξη
κινήσεις προς άλλες τουριστικές
αγορές, πρώτη στην λίστα παραμένει η Γερμανία. Σελ. 4

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΡΕΚΟΡ ΤΟ 2019

Πτωχεύσεις 18,6 δισ.
δολαρίων στην Κίνα
Στο ιλιγγιώδες ποσό των 18,6 δισ. δολα-

ρίων έφτασαν οι πτωχεύσεις κινεζικών επιχειρήσεων το 2019. Η δεύτερη οικονομία
στον κόσμο αναπτύσσεται πλέον με τον χαμηλότερο ρυθμό των τελευταίων 30 ετών.
Οι πτωχεύσεις έσπασαν το ρεκόρ του 2018,
που ήταν 17,5 δισ. δολάρια. Σελ. 10

Ανάγκη για
συγχωνεύσεις
στην αγορά
τηλεπικοινωνιών

ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το ράλι
στην κτηματαγορά

Συνέντευξη Π. Θεοδωρίδη

Σταθεροποιήθηκε η ανάκαμψη της αγοράς

ακινήτων στη διάρκεια του 2019, με τις τιμές σε ετήσια βάση να ενισχύονται κατά
9,1%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ετήσια
αύξηση από το 2006. Ατμομηχανή της ανάπτυξης είναι η Αττική, που καταγράφει τις
μεγαλύτερες αυξήσεις (11,9%). Σελ. 12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων

Αυτοκίνητα που κινούνται χωρίς οδηγό, έξυπνες πόλεις και ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη που θα καταλάβουν θέσεις στις διοικήσεις μεγάλων

ομίλων είναι μερικά από τα τεχνολογικά επιτεύγματα που θα αλλάξουν τη ζωή μας στη νέα δεκαετία που ξεκινάει. Παράλληλα, όμως, θα
προσφέρουν και νέες ευκαιρίες για πολύ επικερδείς επενδύσεις για όσους κινηθούν έξυπνα και γρήγορα. Η «οικονομία του Διαστήματος», που
αυτή τη στιγμή έχει τζίρο 340 δισ. δολαρίων, προβλέπεται πως μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες θα ανέλθει στο 1 τρισ. δολάρια. Σελ. 11

Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / DEUTSCHE WELLE

Κύπρος

0,52%

0,00%

Γερμανία

-0,24%

-0,03%

Ετος προκλήσεων για την Ευρώπη

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

Κρίσιμη για τη συνοχή της Ε.Ε. η
επόμενη χρονιά. Επειτα από μήνες
προεκλογικών αλλά και μετεκλογικών ζυμώσεων, οι Ευρωπαίοι
πρέπει επιτέλους να καταλήξουν
σε λύσεις. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις;
Ο Μάνφρεντ Βέμπερ, επικεφαλής της Κ.Ο. του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), δίνει προτεραιότητα στο Green Deal, τις πράσινες επενδύσεις, που είναι άλλωστε το κορυφαίο στοίχημα για
τη νέα πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Πάντως,
δεν παραλείπει να εκφράσει την
ανησυχία του για τη χρηματοδότηση της Ε.Ε., καθώς και για το
προσφυγικό ζήτημα. «Μετά το
2019 που ήταν μια χρονιά εκλογών,
θα έχουμε μία χρονιά με πολλή

δουλειά», σημειώνει ο Γερμανός
ευρωβουλευτής στην Deutsche
Welle. «Πρέπει να προχωρήσουμε
στο Green Deal και στον αγώνα
κατά της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει να διασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση της Ευρώπης μέχρι το
2027. Πρέπει να διατηρήσουμε
την ευημερία μας, άρα και τους
υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Τέλος, πρέπει να εστιάσουμε στο
προσφυγικό και στην προστασία
των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης». Το προσφυγικό, τα δυτικά
Βαλκάνια και το brain drain –η
φυγή καταρτισμένου ανθρώπινου
δυναμικού από τη νότια Ευρώπη–
είναι θέματα που θα προτάξει η
κροατική προεδρία στην Ε.Ε. το
πρώτο εξάμηνο του 2020.
Το 2020 ζητείται λύση για το








Το προσφυγικό,
τα δυτικά Βαλκάνια
και το brain drain είναι οι βασικές προτεραιότητες της κροατικής προεδρίας για το
α΄ εξάμηνο.
αποκαλούμενο «πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο», που καθορίζει
τους πόρους της Ε.Ε. έως το 2027.
Η «πίτα» μικραίνει με την αποχώρηση της M. Βρετανίας, οι πλουσιότερες χώρες αρνούνται να συνεισφέρουν περισσότερα χρήματα,
αλλά την ίδια στιγμή η Ευρώπη
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ƮǘȺǏǎǐ
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καλείται να βρει επιπλέον δισεκατομμύρια για φιλόδοξους στόχους όπως η κοινή άμυνα και η
προστασία του κλίματος.
Η αποχώρηση της M. Βρετανίας
αφαιρεί πόρους από τον κοινοτικό
προϋπολογισμό, αλλά τουλάχιστον
έχει ένα πλεονέκτημα: ότι πλέον
ξέρουμε πού βαδίζουμε. Ή μήπως
όχι; Οι απόψεις διίστανται. Θεωρητικά μέσα στο 2020 Λονδίνο
και Βρυξέλλες θα πρέπει να συμφωνήσουν σε νέους όρους εμπορικής συνεργασίας μετά το Brexit.
Ομως αυτό δεν θα είναι εύκολο,
προειδοποιεί ο επικεφαλής της
ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς, Μάνφρεντ Βέμπερ. «Ο Μπόρις Τζόνσον
και η βρετανική κυβέρνηση πρέπει
να γνωρίζουν ότι μας περιμένει
μια σκληρή διαπραγμάτευση. Δεν

Η αγορά της Κύπρου είναι πολύ
μικρή για να αντέξει τέσσερις παίκτες στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, τονίζει ο εμπορικός διευθυντής της Cablenet Περικλής Θεοδωρίδης και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο συνεργασιών και συγχωνεύσεων. Αναφέρεται στα επόμενα βήματα της εταιρείας στο
κομμάτι του 4G και του 5G και του
δικτύου οπτικών ινών. Σελ. 6

θα δεχθούμε στην εσωτερική αγορά βρετανικά προϊόντα εφόσον
δεν πληρούν τις προδιαγραφές
μας, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά
την ασφάλεια των τροφίμων...».
Η κρίση του ευρώ έχει παρέλθει,
αλλά η δημοσιονομική πολιτική
επιστρέφει στην ατζέντα από τον
Ιανουάριο του 2020: Η νέα Κομισιόν καλείται να παρουσιάσει προτάσεις για την επανεξέταση της
νομοθεσίας six pack (για την ενισχυμένη εποπτεία στα 19 κράτημέλη της Ευρωζώνης) και two pack
(για την οικονομική διακυβέρνηση). Ευκαιρία για χαλάρωση της
δημοσιονομικής πειθαρχίας; Ο
χρόνος θα δείξει. Κατά καιρούς,
πάντως, πολλοί έχουν ζητήσει να
εξαιρεθούν οι δαπάνες για τις πράσινες επενδύσεις.
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Κινήσεις για τραπεζικές
συμμαχίες στην Ευρώπη
O Γερμανός υπουργός Οικονομικών,
Ολαφ Σολτς, επιδιώκει να πείσει
τους Ευρωπαίους ομολόγους του
για την ανάγκη να υλοποιηθεί η
τραπεζική ένωση.
Τον περασμένο μήνα μίλησε
δημοσίως για ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης καταθέσεων, το
οποίο είναι προϋπόθεση για να φέρει κανείς εις πέρας διασυνοριακές
συμφωνίες – ο λόγος είναι ότι η
ύπαρξή του θα διευκολύνει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να λαμβάνουν καταθέσεις από τη μία αγορά και να τις δανείζουν στην άλλη.
Ασκεί πιέσεις για να αντιληφθούν
και οι άλλοι υπουργοί τα οφέλη
της ένωσης και, ενώ η πρότασή
του έχει προκαλέσει αντιδράσεις,
αυτά καθαυτά τα δεδομένα είναι
τόσο απογοητευτικά, που δεν αγνοούνται.
Ο όγκος των εξαγορών ευρωπαϊκών τραπεζών έχει μειωθεί,
ανεξαρτήτως του ότι τα υψηλόβαθμα στελέχη τους αποδέχονται
πως πρέπει να μείνουν λιγότεροι
παίκτες στο κατακερματισμένο
τοπίο της Γηραιάς Ηπείρου και του
ότι οι κυβερνήσεις ενδιαφέρονται
για υγιέστερους χρηματοπιστωτικούς ομίλους, ώστε να τονώσουν
την ανάπτυξη. Επίσης, ορισμένες
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εξακολουθούν να διατηρούν μεγάλα μερίδια στις αντίστοιχες τράπεζες,
τα οποία θέλουν να πουλήσουν.
Μπορεί η μετακίνηση καταθέσεων μεταξύ των συνόρων να είναι
μόνο ένα από τα εμπόδια για μια
εφικτή επιχειρηματική συμφωνία,
αλλά η πορεία προς ένα κοινό σύστημα ασφάλισης καταθέσεων θα
είναι ξεκάθαρα ένα μεγάλο πρώτο
βήμα προς την κατεύθυνση αυτή.
Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν θεσπίσει διαφορετικούς κανόνες για το
«ξέπλυμα» χρήματος και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, ενώ οι
τράπεζες δεν μπορούν σε επίπεδο
αποταμιεύσεων να συνενώσουν
κεφάλαια ή λειτουργίες ταμείων.
Αντιθέτως με όσα ισχύουν στις
ΗΠΑ, ο τραπεζικός τομέας στην
Ευρώπη μετά τη χρηματοπιστωτική
κρίση του 2008 δεν διήλθε μιας
ευρείας κλίμακας συσπείρωσης.
Το κανονιστικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε απέτρεπε την υπερμεγέθυνση των τραπεζών. Κι έτσι,
αυτές μείωσαν τις δραστηριότητες
επενδυτικής τραπεζικής και απο-

χώρησαν από άλλα πεδία που απαιτούσαν πολύ κεφάλαιο. Σήμερα,
δέκα χρόνια μετά την κρίση, και
πάλι οι διοικήσεις των ευρωπαϊκών
τραπεζών εξακολουθούν να δέχονται πιέσεις όχι λόγω κεφαλαιακής επάρκειας, αλλά λόγω κερδοφορίας.
Τα χαμηλότατα επιτόκια, οι δαπάνες για τη συμμόρφωση προς
το κανονιστικό πλαίσιο, η συνεχής
αναδιοργάνωσή τους και η ανάγκη
αντικατάστασης των πεπαλαιωμένων τεχνολογικών συστημάτων
τους, όλα αυτά βαραίνουν στα κέρδη τους.
Η γερμανική Deutsche Bank περικόπτει 18.000 θέσεις εργασίας
επισημαίνοντας πως η επίτευξη
ορισμένων από τους στόχους της
θα είναι δύσκολη. Η ιταλική UniCredit θα μειώσει κατά 8.000 το
προσωπικό της. Η οποιαδήποτε
κίνηση προς τη συσπείρωση δυνάμεων θα βοηθήσει τους προβληματικούς τραπεζικούς ομίλους στη
Γερμανία, οι οποίοι είναι από τους
ασθενέστερους στην Ευρώπη. Η
απόδοση του κεφαλαίου για τις ευρωπαϊκές τράπεζες ήταν 6,1% το
2018, χαμηλότερα και από τα προ
κρίσης επίπεδα και από το διψήφιο
ποσοστό των αμερικανικών. Για
τις γερμανικές τράπεζες η απόδοση
είναι μόλις 2,4%, κατά τι καλύτερη
από την αρνητική των ελληνικών.
Ο ολλανδικός όμιλος της ING, όπως
και η UniCredit, μελέτησαν το ενδεχόμενο να αποκτήσουν την Commerzbank, αφότου ναυάγησαν οι
συνομιλίες της με την Deutsche.
Αλλη μια πιθανολογούμενη συμφωνία ήταν η συμμαχία της γαλλικής Societe Generale και της UniCredit, οι οποίες έχουν βελτιώσει
το «μαξιλάρι» των κεφαλαίων τους,
έχουν περιορίσει τα κόκκινα δάνεια
και διέκοψαν δραστηριότητές τους
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επέκταση του ρόλου της ίσως να επιζητεί και η επίσης γαλλική BNP
Paribas, μια από τις ισχυρότερες
στην Ευρώπη, η οποία αναδύθηκε
άτρωτη από τις κακουχίες της περασμένης δεκαετίας. Εχει ήδη εκμεταλλευθεί την αδυναμία της Deutsche Bank προσλαμβάνοντας
σχεδόν 1.000 από τους πρώην
υπαλλήλους της, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες στα επενδυτικά
κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου.

Θαλάσσιος καύσωνας
στη Νέα Ζηλανδία
Η απότομη αύξηση της θερμοκρασίας
των θαλάσσιων υδάτων, περίπου
κατά 6 βαθμούς Κελσίου πάνω από
τον μέσον όρο, που παρατηρήθηκε
σε έκταση του Ειρηνικού Ωκεανού
ανατολικά της Νέας Ζηλανδίας, κατά
πάσα πιθανότητα προκλήθηκε από
ένα μετεωρολογικό σύστημα αντικυκλώνα, όπως επισήμανε ο Τζέιμς
Ρένγουικ, επικεφαλής του τμήματος
Επιστημών Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Γεωλογίας του πανεπιστημίου
Βικτόρια, στο Ουέλιγκτον της Νέας
Ζηλανδίας.







Απότομη αύξηση της
θερμοκρασίας των υδάτων, περίπου κατά 6
βαθμούς πάνω από τον
μέσον όρο, σε έκταση
του Ειρηνικού Ωκεανού.
Η έκταση της υπερθέρμανσης
των υδάτων, που εμφανίζεται με βαθύ
πορφυρό χρώμα στους θερμικούς
χάρτες, προσεγγίζει το 1 εκατ. τετραγωνικά χλμ. στον Ειρηνικό Ωκεανό. Οπως επεσήμανε ο Ρένγουικ, η
κλίμακα αύξησης της θερμοκρασίας
κοντά στο αρχιπέλαγος των αραιοκατοικημένων Νησιών Τσάταμ,
είναι εντυπωσιακή και εξελίχθηκε
σε διάστημα λίγων εβδομάδων.
Συνήθως, η θερμοκρασία στα νερά
της περιοχής τέτοια εποχή είναι περίπου 15 βαθμοί Κελσίου. Τώρα, όμως,
προσεγγίζει τους 20 βαθμούς. Σύμ-

φωνα με τον Νεοζηλανδό ερευνητή,
η υπερθέρμανση των θαλάσσιων
υδάτων σε τέτοια κλίμακα πιθανώς
να συνδέεται με την αύξηση των εκπομπών αερίων που ευθύνονται για
το φαινόμενο του θερμοκηπίου και
να είναι αποτέλεσμα της κλιματικής
αλλαγής. Ωστόσο, ο ίδιος πιστεύει
ότι για το φαινόμενο ευθύνεται η φυσική διακύμανση των μετεωρολογικών συνθηκών, δηλαδή ένα ισχυρό
υψηλό βαρομετρικό σύστημα και η
απουσία ανέμου. «Δεν είναι ασυνήθιστο, ορισμένα τμήματα του ωκεανού στα ανοικτά της Νέας Ζηλανδίας
να έχουν υψηλότερες θερμοκρασίες.
Ωστόσο, μια τόσο μεγάλη αύξηση,
της τάξεως των 6 βαθμών, είναι πραγματικά σπάνια», τόνισε ο Ρένγουικ.
«Προφανώς, ένα πολύ λεπτό στρώμα
του ωκεανού υπερθερμάνθηκε και
η απουσία ανέμου δεν του επέτρεψε
να ψυχθεί» εξήγησε, προσθέτοντας
ότι τα πράγματα μπορεί να γίνουν
πολύ δύσκολα για διάφορα είδη θαλάσσιας ζωής, εφόσον η υπερθέρμανση έχει φθάσει και σε μεγαλύτερα
βάθη. Τις επόμενες εβδομάδες, οι
επιστήμονες θα μελετήσουν ενδελεχώς το φαινόμενο της υπερθέρμανσης των θαλάσσιων υδάτων, προκειμένου να εξιχνιάσουν τα αίτια και
τις επιπτώσεις του. Πριν από δύο καλοκαίρια, τέτοιοι θαλάσσιοι καύσωνες
αποτέλεσαν οιωνό για το θερμότερο
θέρος στα χρονικά της Νέας Ζηλανδίας, όταν η μέση θερμοκρασία αυξήθηκε κατά 3 βαθμούς Κελσίου πάνω
από τον μέσον όρο, προκαλώντας
την έλευση τροπικών ψαριών από
την Αυστραλία, στις νεοζηλανδικές
ακτές.
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Ανανεώσιμες και Κύπρος
Κοντά στο 50% της κατανάλωσης ηλεκτρι-

σμού της Δανίας για το 2019 έχει παραχθεί
από τον άνεμο. Πρόκειται για νέο ρεκόρ για
την σκανδιναβική χώρα και αποτελεί σημαντικό βήμα για την πραγμάτωση ενός από τους
πιο φιλόδοξους στόχους για το κλίμα ανά το
παγκόσμιο. Στην Κύπρο ακόμα δεν ξέρουμε
ποιοι είναι οι στόχοι μας στο θέμα.

••••
Λιγότερες ώρες
Εβδομάδα εργασίας τεσσάρων ημερών και

εργάσιμη μέρα έξι ωρών ζήτησε η νεαρή Φινλανδή Πρωθυπουργός. Κάτι που ήδη εφαρμόζεται στην Σουηδία τα τελευταία δύο χρόνια, στην πόλη Γκέτεμποργκ. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι με την μείωση των ωρών εργασίας οι εργαζόμενοι είναι πιο ευτυχισμένοι, πιο υγιείς και πιο παραγωγικοί και οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αναβαθμιστεί.
Παράλληλα καταγράφηκαν λιγότερες μέρες
ασθένειας, λιγότερες συντάξεις αναπηρίας
ενώ μειώθηκε και η ανεργία. Νέοι άνθρωποι,
φρέσκες ιδέες με καλά αποτελέσματα. Απλά
λέμε.

••••
Στρόβολος σε προσφορά

Δεν χάνει ευκαιρία να ακούει προβλήματα του προσωπικού ο νέος Υπουργός Μεταφορών. Να

δούμε μόνο αν θα βρει και τις λύσεις.

Εμπορικά ακίνητα για κάθε γούστο μπορούν

να βρουν επίδοξοι επενδυτές στον Στρόβολο.
Περίπου τριάντα στο σύνολο τους και η συνολική αξία τους είναι πέραν των 100 εκατομμυρίων. Από το κτήριο του πρώην Ορφανίδη το
οποίο είναι και το ακριβότερο αφού κοστολογείται στα 34 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό διεκδικούν κυβερνητικά κτήρια, αν και δεν υπάρχει
ακόμα φως στο τούνελ για το μέλλον του. Είναι και το κτήριο του πρώην Sun Tower στην
λεωφόρο Στροβόλου το οποίο παραμένει στα
αζήτητα, αλλά και το κτήριο της υπεραγοράς
Δήμος, που κοστολογείται στα 1,8 εκατομμύρια.

••••
Eκανε φτερά ο 13ος
Πότε ήρθε το μήνυμα από την Τράπεζα, το

οποίο μας ενημέρωνε ότι ο λογαριασμός μας
πιστώθηκε με τον 13ο μισθό, πότε άρχισαν τα
μηνύματα για τις χρεώσεις, και πότε μείναμε
ξανά να μετράμε τα κουκιά μας, ούτε που το
καταλάβαμε. Λίγο οι λογαριασμοί για τα σκύβαλα, την ασφάλεια αυτοκινήτου, κατοικίας,
ζωής και υγείας, λίγο οι λογαριασμοί που
αφήσαμε στην άκρη περιμένοντας την έξτρα
πίστωση Δεκεμβρίου, λίγο τα δώρα για την οικογένεια και παιδιά αλλά και το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, μας βρήκαν στις 5 του μήνα
να μετρούμε μόλις κάτι ψιλά από τον 13ο μισθό που φαίνεται ότι δεν φτάνει πια ούτε για
τα απαραίτητα.

••••

H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Ακαθάριστο Εθνικό
Προϊόν
Το Ακαθάριστο Εθνικό

Προϊόν είναι το σύνολο
όλων των αγαθών και
υπηρεσιών που παράχθηκαν από μόνιμους κατοίκους της χώρας σε
χρονικό διάστημα ενός
έτους (ή αν έχει καθοριστεί διαφορετική χρονική περίοδος) και εκφράζεται
σε χρηματικές μονάδες.
Στον υπολογισμό λαμβάνουμε υπόψη
το προϊόν που παράχθηκε από συντελεστές που ανήκουν σε μόνιμους κατοίκους της χώρας, ανεξάρτητα από τη χώρα παραγωγής. Επομένως, ΔΕΝ υπολογίζεται οποιοδήποτε προϊόν που παράχθηκε από μη μόνιμους κατοίκους
της χώρας, εντός της επικράτειας της
χώρας.
Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School

Ωραίες οι εκπτώσεις αλλά…
Συνεχή είναι τα μηνύματα στα κινητά μας και ο

βομβαρδισμός από τηλεοράσεως για τις εκπτώσεις των διαφόρων καταστημάτων. Όμως
είπαμε. Το πορτοφόλι του μισθωτού «βομβαρδίστηκε» ανελέητα την περίοδο των εορτών.
Εξέπνευσε ο κανονικός μισθός και ο 13ος μισθός πνέει τα λοίσθια. Ήλθαν λοιπόν οι εκπτώσεις και να τον αποτελειώσουν. Και έχεις
ένα σωρό υποχρεώσεις να καλύψεις τον υπόλοιπο μήνα. Κουράγιο και σφίξιμο του ζωναριού χρειάζεται. Κι άσε τις εκπτώσεις να σου
κλείνουν δελεαστικά το μάτι.

••••
Αυξήθηκαν οι τιμές
Στο 0,3% ο πληθωρισμός το 2019 στην Κύπρο.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή μειώθηκε κατά
0,17 μονάδες και έφτασε στις 101,43 μονάδες
σε σύγκριση με 101,60 μονάδες τον Νοέμβριο
2019. Αν και σε σχέση με τον Δεκέμβριο του
2018 ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε
κατά 0,7% ενώ για την περίοδο Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 2019, σημείωσε αύξηση 0,3% σε
σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Η μεγαλύτερη θετική μεταβολή καταγράφηκε
στα γεωργικά προϊόντα 4,2%, ενώ αρνητική
μεταβολή παρουσίασε ο ηλεκτρισμός με ποσοστό -4,5%. Σε σχέση με τον προηγούμενο
μήνα τη μεγαλύτερη μεταβολή παρουσίασε ο
ηλεκτρισμός με ποσοστό -1,5%.

Ιταλικό χιονοδρομικό κέντρο κήρυξε
πόλεμο κατά των πλαστικών
Eνα απολύτως οικολογικό κέντρο
χειμερινών σπορ στην Ιταλία φιλοδοξεί να γίνει το πρώτο στην Ευρώπη
που θα απαγορεύσει ολοκληρωτικά
τη χρήση πλαστικού. Πρόκειται για
μια απόφαση που κρίθηκε αναγκαία,
όταν διαπιστώθηκε ότι ο γειτονικός
παγετώνας περιείχε σημαντικές
συγκεντρώσεις μικροπλαστικών.
Η χρήση πλαστικών μπουκαλιών,
μαχαιροπίρουνων, πιάτων, καθώς
επίσης τα καλαμάκια, τα πλαστικά
ποτήρια και τα μικρά σακουλάκια
μιας χρήσης που περιέχουν διάφορες
σάλτσες, απαγορεύτηκαν στις αρχές
Δεκεμβρίου, όταν άνοιξαν οι πίστες
στο Πέτζο 3000, ένα μικρό χιονοδρομικό σπορ στην Κοιλάδα ντι Σόλε, στο Τρεντίνο.Τον περυσινό χειμώνα, το κέντρο χειμερινών σπορ
αποτέλεσε πόλο έλξης για 137.000
χιονοδρόμους, ενώ σήμερα δεν αποθηκεύει πλέον κανένα προϊόν κατασκευασμένο από πλαστικό. «Αυτή
η ενέργεια είναι μόνο η πρώτη μιας
μακράς σειράς που θα καταστήσουν
το Πέτζο 3000 την πιο βιώσιμη χιονοδρομική περιοχή των Αλπεων»,
τόνισε ο Φάμπιο Σάκο, γενικός διευθυντής της υπηρεσίας τουρισμού
της Κοιλάδας ντι Σόλε. Η πρωτοβουλία του χιονοδρομικού κέντρου
πυροδοτήθηκε από μια μελέτη ερευνητών των πανεπιστημίων του Μιλάνου και Μιλάνου-Μπικόκα, τον
περασμένο Απρίλιο. Οι επιστήμονες
αποκάλυψαν ότι η επιφάνεια του
παγετώνα Φόρνι, ενός από τους μεγαλύτερους των ιταλικών Αλπεων,
περιελάμβανε 131-162 εκατ. πλαστικά σωματίδια, μεταξύ των οποίων

Χιλιάδες χιονοδρόμοι επισκέπτονται τις πίστες του χιονοδρομικού κέντρου στο Τρεντίνο. Πλέον, θα πρέπει να

αποχαιρετήσουν οποιοδήποτε πλαστικό σκεύος.

ίνες και πολυαιθυλένιο. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η πλαστική ρύπανση του παγετώνα Φόρνι, που
αποτελεί μέρος του Εθνικού Πάρκου
Στέλβιο, προέρχεται από τα ενδύματα των επισκεπτών και τον εξοπλισμό τους. Τα πλαστικά μικροσωματίδια θα πρέπει να μεταφέρθηκαν μέχρι εκεί από τα αέρια ρεύματα.
Ο ειδικός στους παγετώνες Κρίστιαν Καζαρότο, υπεύθυνος του
Μουσείου Φυσικών Επιστημών
στο Τρέντο, τόνισε: «Αν τα διάφορα
πλαστικά φθάσουν μέχρι τα βουνά,
θα παραμείνουν εκεί για πολύ καιρό, πιθανώς για δεκαετίες, προκαλώντας βλάβες τόσο στην υγεία
όσο και στο περιβάλλον, καθώς
θα ενταχθούν στην τροφική αλυσίδα. Είναι επιτακτικό να αναληφθούν πρωτοβουλίες για περιορισμό των πλαστικών προϊόντων








Η απόφαση του Πέτζο
3000 κρίθηκε αναγκαία
όταν διαπιστώθηκε ότι ο
γειτονικός παγετώνας
περιείχε σημαντικές
συγκεντρώσεις μικροπλαστικών.
και αυτές θα πρέπει να εφαρμοστούν σε ολόκληρες τις Αλπεις».
Μετά τα αρχικά βήματα, το χιονοδρομικό κέντρο Πέτζο 3000 θα
επιχειρήσει να καταργήσει και τις
πηγές ρύπανσης από μικροπλαστικά. Τον Ιανουάριο, το κέντρο
θα αφαιρέσει από τις μονοήμερες
άδειες χρήσης των πιστών το πλαστικό κάλυμμα. Οι άδειες για μα-

κρύτερη περίοδο είναι πλαστικοποιημένες και επαναφορτιζόμενες.
Πάντως, το συγκεκριμένο χιονοδρομικό κέντρο δεν είναι μόνο
του στον αγώνα κατά των πλαστικών. Ολοκληρη η Κοιλάδα Πέτζο
χρησιμοποιεί ανανεώσιμη ενέργεια
από τρία μικρά υδροηλεκτρικά εργοστάσια. Σπίτια, ξενοδοχεία και
δημόσια κτίρια θερμαίνονται με
συστήματα που χρησιμοποιούν ό,τι
απομένει από τις δραστηριότητες
των τοπικών δασοκόμων. Οπως τονίζει ο Σάκο, «έχουμε διαρκώς στη
σκέψη μας το περιβάλλον, τις συνέπειες για τις μελλοντικές γενιές,
αλλά και την ανταγωνιστικότητα
του τόπου μας. Η βιωσιμότητα είναι
ένας σημαντικός πόρος που οφείλουμε να αναπτύξουμε και πρέπει
να είμαστε εξαιρετικά σοβαροί με
ό,τι κάνουμε – αντί να αναλωνόμαστε σε λόγια».
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Βήματα χωρίς
βρετανικά
δεκανίκια για
τον τουρισμό
Εύθραυστες οι ισορροπίες όσο επιμένει
να επενδύει στις κλασσικές αγορές
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

την χώρα αρκετές φορές. Σκιαγραφώντας το προφίλ του Βρετανού τουρίστα βλέπουμε επίσης ότι είναι τουρίστας του μαζικού τουρισμού, που
θα επιλέξει να έρθει μέσω ταξιδιωτικού
πράκτορα. Είναι επίσης τουρίστας του
ήλιου και της θάλασσας, στοιχεία στα
οποία η Κύπρος κερδίζει τις εντυπώσεις
και έχει βασίσει την τουριστική της
καμπάνια για αρκετές δεκαετίες.

Η αβεβαιότητα του Brexit ήταν ίσως η
αφορμή για να απασχολήσει τους αρμοδίους του τουρισμού το τι μέλλει
γενέσθαι με τον κυπριακό τουρισμό
σε περίπτωση που αν για οποιοδήποτε
λόγο αλλάξουν οι αριθμοί των αφίξεων
από την αγγλική αγορά. Ακολούθησε
η πτώχευση της Thomas Cook, η οποία
έθεσε ξανά σε κίνδυνο τις υψηλές επιδόσεις των αφίξεων από Βρετανία,
και εσχάτως ο σάλος που έχει ξεσπάσει
στα βρετανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ΜΜΕ για την υπόθεση
της 19χρονης Βρετανίδας μέσω της
οποίας έχει στοχοποιηθεί η Κύπρος.
Για το τελευταίο, το αρμόδιο Υφυπουργείο δεν τοποθετείται και παραπέμπει στις επίσημες ανακοινώσεις
και δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου και του Υπουργού Εξωτερικών, κάτι που δείχνει σαφέστατα
μια προσπάθεια για να διατηρηθούν
χαμηλοί τόνοι και να μην δοθούν μεγαλύτερες διαστάσεις στο θέμα. Ωστόσο, το 2019 ήταν κατά γενική ομολογία
χρονιά πολλών εξελίξεων οι οποίες
έθεταν υπό αμφισβήτηση την συνέχιση των καλών τουριστικών δεσμών
μεταξύ των δύο χωρών. Έτσι, πέραν
των επιμέρους αναλύσεων, ως προς
την τουριστική προέκταση των θεμάτων, το συμπέρασμα είναι ένα : η
ανάγκη απεξάρτησης της Κύπρου,
από την βρετανική αγορά.

Τι βρίσκεται στο τραπέζι
Οι προσπάθειες έχουν ήδη ξεκινήσει δήλωνε τον Νοέμβριο ο υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος, σε
συνέντευξη του στην «Κ». Σύμφωνα
με τον Υφυπουργό, ωστόσο, τα αποτελέσματα των προσπαθειών δεν θα
διαφανούν το 2020 αλλά σε βάθος
χρόνου, όταν θα έχει ολοκληρωθεί το
στρατηγικό πλάνο για τον τουρισμό.
Πηγές από ξενοδοχειακούς κύκλους
αναφέρουν στην «Κ» ότι εντός του
2020 θα αρχίσουν για πρώτη φορά
συναντήσεις σε επίπεδο Β2Β (Business
to Business) με επικεφαλής τον Υφυπουργό και την συμμετοχή και ξενοδόχων. Πρόκειται για πρόταση η οποία
έχει τεθεί δύο φορές σε συνάντηση
με τον Υφυπουργό από πλευράς συνδέσμων ξενοδόχων. Στο τραπέζι είναι
επίσης και η ανάγκη για καταγραφή
του προφίλ των τουριστών από τις
αγορές οι οποίες ενδιαφέρουν την Κύπρο. Με αυτόν τον τρόπο οι φορείς
του τουρισμού θα γνωρίζουν αν πληρούν τα κριτήρια για να προσεγγίσουν
μια αγορά, καθώς και με ποιο τρόπο
θα την προσεγγίσουν. Παρόμοια μελέτη είχε γίνει και παλαιότερα από
τον ΚΟΤ, ωστόσο, τα αποτελέσματα
δεν θεωρούνται πλέον ότι ανταποκρίνονται στο προφίλ του σημερινού τουρίστα. Σύμφωνα με την πρόταση των
ξενοδόχων, η έρευνα θα πρέπει να
γίνει από εταιρεία μελετών του εξωτερικού. Ήδη έχουν καταλήξει σε κάποιες προτάσεις για ξένες εταιρείες
οι οποίες έχουν κάνει ανάλογες μελέτες
σε άλλες χώρες, τις οποίες θα θέσουν
ενώπιον του Υφυπουργού.

Το προφίλ των Βρετανών
Υπογραμμίζεται φυσικά ότι δεν
αποτελεί στόχο να χαθεί η κύρια τουριστική αγορά, αλλά να μπουν τα αυγά
σε περισσότερα καλάθια, ούτως ώστε
να μειωθούν οι συνέπειες από όποιο
πιθανό ταρακούνημα προέλθει από
την Βρετανία. Εξάλλου, ο Βρετανός
τουρίστας έχει στοιχεία τα οποία θεωρούνται σημαντικά για να θέλουμε
να τους κρατήσουμε. Είναι για παράδειγμα, πιστός πελάτης, αφού αν μείνει
ικανοποιημένος στις διακοπές του
τότε πολύ πιθανόν να επισκεφτεί ξανά

Υπάρχει πρόταση από πλευράς των συνδέσμων ξενοδοχείων για να καταγραφεί εκ νέου το προφίλ των τουριστών που ενδιαφέρουν την Κύπρο, καθώς η
τελευταία έρευνα έγινε προ ετών από πλευράς ΚΟΤ.

Τρεις στους δέκα τουρίστες είναι Βρετανοί
Η σημασία της βρετανικής αγοράς
για την Κύπρο καταγράφεται σε
αριθμούς τουριστικών αφίξεων.
Ανατρέχοντας σε παλαιότερες
έρευνες της στατιστικής υπηρεσίας, παρατηρείται ότι η ίδια εικόνα επικρατούσε πάντοτε. Διαχρονικά, οι Βρετανοί τουρίστες
αποτελούσαν το ένα τρίτο από
τις συνολικές αφίξεις στην Κύπρο,
ενώ κάποιες χρονιές, οι αριθμοί
πλησίαζαν ακόμα και το 50%.
Για παράδειγμα το 1980 όταν
οι αφίξεις τουριστών ήταν στις
353.375 χιλιάδες, οι αφίξεις Βρετανών ήταν στις 111.359. Από
τότε και κάθε χρόνο οι αριθμοί
καταδεικνύουν τον βαθμό εξάρτησης της Κύπρου από την Βρετανία, με τους αριθμούς να πολλαπλασιάζονται και να φτάνουν
το 1,3 εκατομμύριο το 2000, δηλαδή το 50% από το σύνολο των
2,6 εκατομμυρίων τουριστικών
αφίξεων. Δέκα χρόνια αργότερα
(2010), οι επιδόσεις από την βρετανική αγορά μειώνονται και πέφτουν για πρώτη φορά μέσα σε
μια δεκαετία κάτω από το ένα
εκατομμύριο στις 996.046 χιλιάδες
από το σύνολο του 2,1 εκατομ-








εκ Βρετανίας ήταν στο 1,297 εκατ.
Στο ένα τρίτο δηλαδή των συνολικών αφίξεων.

στόχο για ανάπτυξη της προσβασιμότητας στην γαλλική αγορά
το 2021 με την προϋπόθεση ότι
εντός τους 2020 θα τρέξει μια σειρά από επαφών και κρούσεων
της κυπριακής πλευράς για την
γαλλική αγορά.

διναβικές χώρες, από τις οποίες
έχουν σημειωθεί κάποιες μειώσεις. Στην περίπτωση της Γαλλίας ήδη, όπως κατέγραψε η «Κ»
σε προηγούμενο ρεπορτάζ, με
την είσοδο του νέου έτους έχει
προγραμματιστεί ταξίδι του Υφυπουργού Τουρισμού στη Γαλλία
με σκοπό να σκιαγραφηθεί
κατ΄αρχάς το προφίλ του Γάλλου
τουρίστα, και κατά δεύτερο να
γίνει μια πιο στοχευμένη προσπάθεια προώθησης και προβολής
της Κύπρου στη γαλλική αγορά.
Οι εκτιμήσεις από πλευράς Υφυπουργείου θέτουν ως ρεαλιστικό

ανήλθαν στο 1,24 εκατομμύρια
επισκέπτες, ενώ μέχρι τον Νοέμβριο του 2019 ο αριθμός των αφίξεων ανέρχεται στις 147.000 επισκέπτες και με την καταγραφή
του Δεκέμβρη αναμένεται ότι οι
επιδόσεις του 2019 θα είναι πιο
κάτω σε σχέση με του 2018. Φορείς του τουρισμού αναφέρουν
ότι πρόκειται για ποιοτικούς τουρίστες, με ψηλές κατά κεφαλήν
δαπάνες, με έντονο ενδιαφέρον
για πολιτιστικά μνημεία και εκδηλώσεις και ένα είδος τουριστών
στο οποίο η Κύπρος θέλει να επενδύσει.

Γύρω στο 30% των
τουριστικών αφίξεων
αγορές
στην Κύπρο προέρχον- Νέες
Σύμφωνα με τον Υφυπουργό
τα βήματα και οι προσπάθειες
ται από την Μεγάλη
αφορούν την ενίσχυση σχέσεων
Βρετανία. Μέχρι τον
με το Ισραήλ, αγορά η οποία έχει Προς Γερμανία
Η πρώτη στόχευση για την Κύδείξει καλά στοιχεία σε επίπεδο
Νοέμβριο του 2019, ο
αφίξεων τα τελευταία δύο χρόνια προ παραμένει η γερμανική αγοαριθμός αυτός ανήλθε ,την Γαλλία, την Ολλανδία και το ρά, η οποία αναμένεται να κλείσει
Βέλγιο. Πρώτη ωστόσο στην λίστα το 2019 με μείωση σε σχέση με
στους 1,29 εκατ. επιείναι η γερμανική αγορά ενώ ση- το 2018. Από το 2010 μέχρι το
σκέπτες.
μαντικό στοίχημα είναι και Σκαν- 2018 οι αφίξεις από Γερμανία
μυρίων τουριστικών αφίξεων. Περαιτέρω μείωση καταγράφεται
εν έτει 2013 και 2014 με τους
αριθμούς να πέφτουν κάτω από
900.000, αν και επανέρχονται πολύ νωρίς, το 2015, στο ένα εκατομμύριο.
Έκτοτε παρουσιάζουν σταθερή αύξηση φτάνοντας το 1,32
εκατομμύρια το 2018 από το σύνολο των 3,9 εκατομμυρίων αφίξεων. Σύμφωνα με τις μετρήσεις
μέχρι τον Νοέμβριο του 2019,
από το σύνολο των 3,86 εκατομμυρίων τουριστικών αφίξεων, οι

Ξεκινάει άμεσα η νέα διαφημιστική καμπάνια του ΕΟΤ
Η νέα διαφημιστική καμπάνια του
ΕΟΤ για την προώθηση του ελληνικού τουρισμού αναμένεται να
ξεκινήσει άμεσα, με στόχο να δώσει
ώθηση στις προκρατήσεις, που ξεκινούν εντός του πρώτου τριμήνου
του έτους.
Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του ΕΟΤ, Δημήτρη Φραγκάκη, το 70% της καμπάνιας θα κάνει
χρήση των ψηφιακών εργαλείων
και θα στοχεύει στις αγορές της
Ευρώπης, των ΗΠΑ και του Καναδά.
Την ίδια στιγμή, για το 2020 ο ΕΟΤ
θα δώσει το «παρών» σε 47 διεθνείς
τουριστικές εκθέσεις, με νέα περίπτερα.

Σε δηλώσεις του στο Αθηναϊκό
- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Γρηγόρης Τάσιος, εξέφρασε την ελπίδα
το 2020 «να είναι μια χρονιά που
θα δώσει τουλάχιστον τα ίδια νούμερα με πέρυσι», αν και –όπως πρόσθεσε– «εμάς μας ενδιαφέρει πώς
θα πάει η χώρα συνολικά και να
φύγουμε από το μοντέλο ήλιος θάλασσα».
Για να γίνει αυτό, όμως, «χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμη», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της ΠΟΞ και
ευχήθηκε «ησυχία και ηρεμία στη
χώρα μας για το 2020, και να μας








Η εκστρατεία θα στοχεύει κατά κύριο λόγο
στις αγορές της Ευρώπης, των ΗΠΑ και
του Καναδά.
δει η κυβέρνηση ως πρώτη προτεραιότητα, καθώς ο τουρισμός έχει
δώσει πολύ μεγάλη βοήθεια στη
χώρα».
«Η στόχευσή μας είναι να πετύχουμε πολύ μεγαλύτερη αύξηση
στα έσοδα που έρχονται από τον

τουρισμό. Ο τουρισμός είναι από
τους πρωταθλητές στην προσέλκυση επενδύσεων», δήλωσε ο
υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης. Αναφερόμενος στο ζήτημα
της επιμήκυνσης της τουριστικής
περιόδου, σημείωσε πως «η χώρα
μας είναι κατά 80% ορεινή, κάτι
που δεν το γνωρίζουν πολλοί στο
εξωτερικό και αυτό πρέπει να το
επικοινωνήσουμε.»
Δηλαδή, να συστήσουμε τη χώρα μας και ως ορεινό προορισμό,
όχι μόνο ως χιονοδρομικό.Γιατί
διαθέτει όμορφες διαδρομές για
περίπατο, για αναρρίχηση, για ορειβασία, για καγιάκ και για άλλου εί-

δους δραστηριότητες. Δηλαδή,
προσφέρει πολλές εναλλακτικές
προτάσεις τουρισμού και για τους
12 μήνες του έτους».
Tη νέα χρονιά, οι εμπλεκόμενοι
φορείς αναμένουν τις νομοθετικές
παρεμβάσεις του υπουργείου Τουρισμού στο μέτωπο της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά και νομοσχέδια που θα αφορούν τον καταδυτικό
τουρισμό και την τουριστική εκπαίδευση.
Πέρυσι, με βάση τα τελευταία
στοιχεία της ΤτΕ, την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση
κατά 13,1% σε σύγκριση με την

αντίστοιχη περίοδο του 2018 και
διαμορφώθηκαν στα 17,5 δισ. ευρώ.
Ως εκ τούτου, εκτιμάται ότι για
το σύνολο του έτους τα τουριστικά
έσοδα ξεπέρασαν τα 18 δισ. ευρώ,
από 16,1 δισ. ευρώ το 2018.
Στο σκέλος των αφίξεων, εκτιμάται ότι οι τουριστικές αφίξεις
στην Ελλάδα το 2019 ανήλθαν σε
31 εκατομμύρια, χωρίς σε αυτές
να υπολογίζονται οι επισκέπτες
της κρουαζιέρας.
Ηδη, στο δεκάμηνο Ιανουαρίου
- Οκτωβρίου 2019 οι τουριστικές
αφίξεις ανήλθαν σε 29,727 εκατομμύρια τουρίστες έναντι 28,680 εκατ.
πέρυσι.
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Ερχονται αλλαγές στις τηλεπικοινωνίες
Συγχωνεύσεις ή εξαγορές βλέπει ο εμπορικός διευθυντής της Cablenet για εξισορρόπηση της αγοράς
Συνέντευξη στη ΜΑΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

πλέον επιτακτική η ανάγκη για μεγαλύτερες επενδύσεις στην κυβερνοασφάλεια. Οι συσκευές που θα
συνδέονται σε δίκτυα 5G θα πρέπει
να πληρούν αυστηρά πρότυπα ασφαλείας και κυρίως αυτές που θα εξυπηρετούν κρίσιμες υποδομές. Η
εφαρμογή του νομικού πλαισίου,
από τις αρμόδιες αρχές, θα πρέπει
να διευκολύνει την ανάπτυξη νέων
σταθμών βάσης, κάτι που θα είναι
αναγκαίο για το 5G.

Λίγες μέρες μετά την αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου της Go plc
στην Cablenet, ο εμπορικός διευθυντής της εταιρείας Περικλής Θεοδωρίδης μιλάει για τα επόμενα βήματα, στο κομμάτι του 4G και του
5G δικτύου αλλά και του δικτύου
οπτικών ινών. Τονίζει ένα πράγμα,
ότι η αγορά της Κύπρου είναι πολύ
μικρή για να αντέξει τέσσερις παίκτες
στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.
Ως εκ τούτου, αναφέρει, δεν αποκλείεται να υπάρξουν συνεργασίες
ή συγχωνεύσεις πολύ σύντομα.
-Η εταιρεία σας έχει μικρό μερίδιο αγοράς, αν και η τελευταία
έρευνα του Γραφείου Επιτρόπου
Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων
δείχνει μία σταθερή αύξηση.
Ποιος είναι ο στόχος σας;
-Αρχικά, θέλω να αναφέρω ότι η
Cablenet είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος πάροχος ευρωζωνικών υπηρεσιών στην Κύπρο, παρά τη σχετικά
περιορισμένη έκταση του ενσύρματου δικτύου μας, και παράλληλα
ο πρώτος ιδιωτικός πάροχος. Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία σημειώνει
ανοδική πορεία και σήμερα κατέχουμε σχεδόν το 22% της αγοράς

Μικρή η πίτα της αγοράς

-Έχουν εκφραστεί, κατά καιρούς, απόψεις ότι υπάρχουν
πολλοί παίκτες στην κυπριακή
αγορά τηλεπικοινωνιών. Ποια
είναι η άποψή σας;
-Δεν αποκλείεται στο άμεσο μέλλον να υπάρξουν αλλαγές ή συγχωνεύσεις ή εξαγορές, από τη στιγμή
που κάποιοι παίκτες είναι πιο δυνατοί
στην κινητή τηλεφωνία, κάποιοι άλλοι στις υπηρεσίες σταθερού δικτύου
και κάποιοι οικονομικά πιο εύρωστοι
από άλλους, ενώ βεβαίως υπάρχει
και ο πραγματικά έντονος ανταγωνισμός στις λιανικές τιμές. Η κυπριακή αγορά θεωρείται μικρού μεγέθους για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών και οι οικονομίες κλίμακας
είναι περιορισμένες. Δεν υπάρχει
λογική στο να συνεχίζουν όλοι οι
παίκτες να επενδύουν εκατομμύρια








Ανάπτυξη ιδιόκτητου δικτύου κινητής τηλεφωνίας και εισαγωγή νέας
γενιάς τηλεοπτικής
πλατφόρμας στους στόχους της εταιρείας.
στις ευρυζωνικές υπηρεσίες, ενώ
σε αυτή τη φάση καλύπτουμε κοντά
στο 60% των συνολικών νοικοκυριών
της Κύπρου και το ποσοστό αυτό
στοχεύουμε να ανέβει στο 80%,
μέχρι το 2021. Έτσι θα δώσουμε
την ευκαιρία σε περισσοτέρους καταναλωτές, να γίνουν μέλη της μεγάλης οικογένειας της Cablenet.
-Λείπετε όμως ακόμα από την
κινητή ευρυζωνική πρόσβαση.
Θα αλλάξει αυτό;
-Όπως γνωρίζετε, μας έχει χορηγηθεί τον Ιούνιο του 2019, η εξουσιοδότηση ραδιοεπικοινωνιών για
την εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου κινητής τηλεφωνίας στις ζώνες
800 MHz και 2600 MHz (δικαίωμα
ανάπτυξης δικτύων LTE-4ης γενιάς),
με διάρκεια 10 χρόνων. Στο πλαίσιο
των υποχρεώσεων γεωγραφικής κάλυψης, πρέπει να καλύψουμε το 50%
της ελεύθερης Κύπρου μέχρι το Δεκέμβριο του 2021 και το 75% μέχρι
το Δεκέμβριο του 2023, και να προσφέρουμε στους καταναλωτές, σε
όλη την επικράτεια του 4G δικτύου
μας, δυνατότητα πρόσβασης στο
διαδίκτυο, με ταχύτητες τουλάχιστον
30Mbps. Επομένως, έχουμε επικεντρωθεί ήδη στο σχεδιασμό και την
ανάπτυξη του δικτύου 4G, το οποίο
θα είναι εμπορικά διαθέσιμο, μετά
το πρώτο μισό του 2020.
-Τι γίνεται με το δίκτυο 5G; Είναι
στις προτεραιότητές σας η ανάπτυξή του;
-Με το πέρας της Δημόσιας Διαβούλευσης, που πραγματοποιήθηκε
από τις 30/08/2019 μέχρι τις








Δεν υπάρχει λογική στο να συνεχίζουν όλοι οι παίκτες να επενδύουν εκατομμύρια ευρώ για τα ίδια πράγματα, με αποτέλεσμα να αυξάνονται για όλους οι δαπάνες, και ταυτόχρονα λόγω του έντονου ανταγωνισμού να κατακερματίζεται η
αγορά, σημειώνει ο κ. Θεοδωρίδης.
27/09/2019, το Τμήμα Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών έκρινε ότι υπάρχει
ενδιαφέρον από την αγορά και ως
εκ τούτου, η διαδικασία αδειοδότησης αναμένεται να προχωρήσει και
να υλοποιηθεί εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών (30 Ιουνίου
2020 για τη ζώνη των 700MHz και
31 Δεκεμβρίου 2020 για τη ζώνη
των 3.6GHz) που θέτει η σχετική
νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εννοείται ότι η Cablenet εκδήλωσε
το ενδιαφέρον της για να συμμετάσχει στον διαγωνισμό και συμφω-

νούμε με την «πακετοποίηση» των
ζωνών 700MHz και 3.6GHz και με
την προσφορά τεσσάρων εξουσιοδοτήσεων. Όμως, όπως προανέφερα,
η εταιρεία επικεντρώνεται τώρα στο
σχεδιασμό και την ανάπτυξη του
δικτύου 4G, για το οποίο ήδη έχουμε
αδειοδοτηθεί. Να αναφέρω επίσης
ότι σε πρώτη φάση τα δίκτυα 5G θα
παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες κινητής σύνδεσης με τα δίκτυα 3G/4G,
λόγω του ότι δεν μπορούν ακόμη οι
κατασκευαστές να προσφέρουν ειδικευμένες υλοποιήσεις.

-Υπάρχουν έντονες ανησυχίες
από το κοινό για ενδεχόμενες
αρνητικές συνέπειες από την
έλευση του 5G. Εσείς πώς απαντάτε;
-Τα δίκτυα 5G δεν παρουσιάζουν
μεγαλύτερο κίνδυνο ασφάλειας από
οποιονδήποτε άλλο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Λαμβάνοντας
υπόψη ότι τα δίκτυα 5G θα εξυπηρετούν υπέρ-πολλαπλάσιους αριθμούς συνδρομών σε σχέση με τις
τεχνολογίες 3G/4G, το μέγεθος της
απειλής γίνεται κρίσιμο και είναι

Δεν αποκλείεται τουλάχιστον από πλευράς
Cablenet, συνεργασία
με τη Cyta για το δίκτυο
οπτικών ινών.
ευρώ για τα ίδια πράγματα, με αποτέλεσμα να αυξάνονται για όλους
οι κεφαλαιουχικές αλλά και οι λειτουργικές δαπάνες, και ταυτόχρονα
λόγω του έντονου ανταγωνισμού
να κατακερματίζεται η αγορά. Επομένως, κάτι πρέπει να διορθωθεί
και σίγουρα μία τέτοια περίπτωση
πρέπει να τύχει πολύ προσεκτικής
προσέγγισης. Υπάρχουν περιπτώσεις
που σε παρόμοιες μικρές αγορές
στην Ευρώπη, οι βασικοί παίκτες
μειώθηκαν από τέσσερις σε τρεις.
Γιατί όχι και στην Κύπρο;

Η μαλτέζικη Go και οι νέες ισορροπίες
-Πρόσφατα η μαλτέζικη εταιρεία Go αύξησε το μετοχικό
της κεφάλαιο στην εταιρεία
σας φτάνοντας στο 60,26%,
κάτι που μεταφράζεται σε αύξηση του ενδιαφέροντος για
την κυπριακή αγορά.
- Με τις θετικές επιδόσεις των
τελευταίων ετών και την ισχυρή
οικονομική θέση που έχει η Cablenet, είμαστε πλέον πολύ καλά
τοποθετημένοι ώστε να αξιοποιήσουμε τις βελτιωμένες προοπτικές της αγοράς και την αυξανόμενη ζήτηση για τα προϊόντα μας.
Ακριβώς αυτή η επιτυχημένη πορεία της εταιρείας μας, ενθαρρύνει
την GO να συνεχίσει το επενδυτικό της πλάνο στην κυπριακή
αγορά.
Η διαφοροποίηση του ποσο-

στού στο 60,26% προέκυψε πρόσφατα λόγω κεφαλαιοποίησης
δύο δανείων που είχε κάνει η GO
προς τη Cablenet. Η συμβολή των
συνεργατών μας στα θετικά αποτελέσματα των τελευταίων ετών
ήταν και είναι καθοριστική και
από κοινού έχουμε θέσει ως στόχο, κάθε χρόνο να γινόμαστε καλύτεροι.
- Πώς επηρεάζει αυτή η αλλαγή τα πλάνα και τα βήματα
της εταιρείας;
Με την επιταχυνόμενη ανάπτυξή μας τα τελευταία χρόνια,
και λόγω της οικονομικής ευρωστίας της εταιρείας μας, αλλά και
της θετικής συμβολής των μετόχων μας, είμαστε βέβαιοι ότι αυτές
οι αλλαγές θα ενισχύσουν την
ανάπτυξη στη Cablenet και θα

ανεβάσουν όλους τους οικονομικούς και λειτουργικούς δείκτες.
Τα στρατηγικά πλάνα και βήματα
της εταιρείας μας εξακολουθούν
να είναι οι περαιτέρω επενδύσεις
σε υποδομές και η δημιουργία
προϊόντων κινητής, σταθερής,
Internet και τηλεόρασης που θα
δίνουν σε οικιακούς πελάτες αλλά
και σε επιχειρήσεις, τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν στο έπακρο
τα χαρακτηριστικά των δικτύων
νέας γενιάς της Cablenet.
-Να αναμένουμε ότι θα υπάρξουν περαιτέρω αλλαγές στο
μετοχικό κεφάλαιο δεδομένου
ότι βάσει συμφωνίας υπάρχει
αυτό το περιθώριο για περίοδο
τριών μηνών;
-Βάσει συμφωνίας, ο Νικόλας
Σιακόλας, μέτοχος της Cablenet,

μπορεί να εγγραφεί για απόκτηση
περαιτέρω μετοχών της εταιρείας
με ανοικτό «option» μέχρι 31 Μαρτίου 2020, ώστε το ποσοστό του
να ανέλθει από 39,74% μέχρι και
το 49% του μετοχικού κεφαλαίου.
Επίσης να σημειωθεί πως η GO
και η Cablenet αναθεώρησαν και
μία πρόσφατη συμφωνία δανείου
ώστε το ποσό από 3 εκατ. ευρώ
να αυξηθεί σε 7 εκατ. ευρώ. Και
γι’ αυτό το δάνειο υπάρχει δικαίωμα κεφαλαιοποίησης του από πλευράς GO. Αντιλαμβάνεστε πως αν
εξασκηθούν τα πιο πάνω options,
απόκτησης μετοχών ή/και κεφαλαιοποίησης του πρόσφατου δανείου, τα ποσοστά του μετοχικού
κεφαλαίου θα αλλάξουν και πάλι.
Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω την
τελική μορφή των ποσοστών.

-Υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας για το δίκτυο οπτικών ινών
με τη Cyta;
-Δεν είναι κάτι που αποκλείουμε,
αφού πολλάκις έχουμε εκφράσει τη
θετική μας προσέγγιση σε τέτοιου
είδους στρατηγικές συνεργασίες
για την καλύτερη διαχείριση πόρων,
επενδύσεων και δημιουργίας ενός
πιο φιλικού περιβάλλοντος προς
τον χρήστη αλλά και το περιβάλλον.
Επομένως, οποιεσδήποτε συνέργειες
σε δίκτυα πρόσβασης, και όχι μόνο,
οδηγούν σε μείωση των λειτουργικών και κεφαλαιουχικών δαπανών
και κατ’ επέκταση, αν υπάρξει τέτοια
μείωση να είστε σίγουροι ότι θα μεταφερθεί και η ανάλογη μείωση
στις λιανικές τιμές των υπηρεσιών
που προσφέρουμε στο ευρύτερο
κοινό.
-Αύξηση σε κέρδη και έσοδα
έδειξε η τελευταία έκθεση. Πώς
κλείνει το 2019 για την εταιρεία;
-Ομολογουμένως, το έτος 2019
έκλεισε με θετικό πρόσημο. Πρόκειται για μία χρονιά που έφερε τις
μεγαλύτερες επενδύσεις που έγιναν
ποτέ στην εταιρεία, όπως αναβάθμιση συστημάτων/υποδομής, μετάδοση ποδοσφαιρικών αγώνων, νέα
τηλεοπτική πλατφόρμα και άδεια
κινητής τηλεφωνίας. Σήμερα, η Cablenet εργοδοτεί περισσότερα από
350 άτομα, ένδειξη του ότι η εταιρεία
μεγαλώνει διαρκώς και αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. Αυτός
ο ρυθμός ανάπτυξης δεν θα σταματήσει εδώ, ιδιαίτερα όταν βλέπουμε
ότι οι προοπτικές της Cablenet είναι
πραγματικά τεράστιες.
-Ποια είναι λοιπόν τα επόμενα
βήματα, πλάνα και επενδύσεις
για την εταιρεία;
-Θα επικεντρωθούμε στην υλοποίηση των νέων μας έργων, στα
όποια έχουμε επενδύσει εκατομμύρια, ενώ ταυτόχρονα θα συνεχίσουμε
να θωρακιζόμαστε με τεχνολογίες
αιχμής. Αναμφισβήτητα, οι συνεχείς
επενδύσεις, η διασφάλιση οικονομικής σταθερότητας, η σωστή διαχείριση των οικονομικών και η διαρκής ανάπτυξη του δικτύου αλλά και
της εταιρείας μας, είναι μερικοί από
τους άξονες γύρω από τους οποίους
θα κινηθεί η στρατηγική μας, για
την περαιτέρω αύξηση του μεριδίου
αγοράς και αξίας. Παράλληλα, αναγνωρίζουμε την ευθύνη που μας
αναλογεί απέναντι στην κοινωνία
και το περιβάλλον. Το 2020, για εμάς,
θα είναι άρρηκτα συνυφασμένο με
το σλόγκαν μας «Think Green, Go
Purple», έχοντας πάντοτε ως σημείο
αναφοράς τη διαρκή εξέλιξη των
προσφερόμενων υπηρεσιών μας,
αλλά και την άψογη εξυπηρέτηση
και υποστήριξη των νέων και υφιστάμενων πελατών μας. Όσον αφορά
τα μελλοντικά μας βήματα; Προσβλέπουμε στην ανάπτυξη του δικού
μας δικτύου κινητής τηλεφωνίας,
αλλά και στην εισαγωγή μιας νέας
γενιάς τηλεοπτικής πλατφόρμας,
με ακόμη πιο εμπλουτισμένο περιεχόμενο. Στο πλαίσιο, επίσης, της
συνεχούς ανάπτυξης του δικτύου
μας, καταβάλλουμε προσπάθειες
για να προσφέρουμε κάθε μέρα πιο
ποιοτικές υπηρεσίες στους συνδρομητές μας. Ήδη έχουμε επενδύσει
σε ευρυζωνικά δίκτυα οπτικών ινών
νέας γενιάς και παράλληλα μελετούμε τις επόμενες τεχνολογίες,
όπως το 5G.

Α Ν Α ΛΥ Σ Η

Στην ισχυροποίηση της Ε.Ε. στοχεύει το Βερολίνο
Το δεύτερο εξάμηνο του 2020 τα ηνία
της Ε.Ε. αναλαμβάνει η Γερμανία.
Εως τώρα, παρά τις καλές προθέσεις,
η κυβέρνηση Μέρκελ αποδείχθηκε
κατώτερη των προσδοκιών. Αφορμή
να διορθώσει τα λάθη με νέες πρωτοβουλίες και σχέδια. Στην πραγματικότητα, η γερμανική κυβέρνηση
ήθελε να ξεκινήσει πριν από δύο
χρόνια τις προσπάθειες για να δώσει
νέα ώθηση στην Ευρώπη. Η κυβερνητική συμφωνία ανάμεσα στους
Χριστιανοδημοκράτες και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα φέρνει τον
χαρακτηριστικό τίτλο «Ενα νέο ξεκίνημα για την Ευρώπη».
Τις διαπραγματεύσεις έκανε ο
τότε πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου Μάρτιν Σουλτς σε μια
ατμόσφαιρα που συνδιαμορφώθηκε
από το όραμα του Μακρόν για την
Ευρώπη στη Γαλλία και τους νέους
ανθρώπους με την ευρωπαϊκή σημαία
στα χέρια, στους δρόμους και στις
πλατείες της Γερμανίας.
Κάνοντας απολογισμό στο ημίχρονο της θητείας της, η γερμανική
κυβέρνηση δείχνει ικανοποιημένη
επειδή κατάφερε πολλά αυτό το διάστημα. Η αντιπολίτευση ωστόσο
βλέπει τα πράγματα διαφορετικά.
Για τη γερμανική προεδρία το Βερολίνο σχεδιάζει από τον Ιούλιο του
2020 την ανάληψη πρωτοβουλιών
για να στηρίξει τη μετεξέλιξη της
Ε.Ε. Μια από τις ιδέες άφησε ήδη να

διαφανεί ο υπουργός Εξωτερικών
Χάικο Μάας. Εξήγγειλε ότι θα δραστηριοποιηθεί για μια «ισχυρή και
κυρίαρχη Ευρώπη». Για να κάνει την
Ευρώπη ακόμη πιο σημαντική στο
διεθνές πολιτικό στερέωμα, ζητεί
ένα ευρωπαϊκό συμβούλιο ασφαλείας
που να μπορεί να συντονίζει την
εξωτερική πολιτική και την πολιτική
ασφάλειας. Σε ένα τέτοιο σώμα θα
μπορούσαν να συμμετέχουν και οι
Βρετανοί παρά το Brexit. Μια πρόταση που ο πρόεδρος της επιτροπής
Εξωτερικών της Βουλής Γκίντερ
Κριχμπάουμ θεωρεί ότι έχει νόημα,
όπως κάθε τι που συνδέει τη Βρετανία
μελλοντικά με την Ε.Ε. Αλλά και η
Φραντσίσκα Μπράντνερ θεωρεί ότι

η μεγαλύτερη πρόκληση για το 2020
είναι η οργάνωση της μελλοντικής
σχέσης της Βρετανίας με την Ε.Ε.,
αν και υπολογίζει ότι ο Μπόρις Τζόνσον θα ασκήσει σκληρή διαπραγματευτική πολιτική. Στις 31 του ερχόμενου Ιανουαρίου οι Βρετανοί θα
εγκαταλείψουν την Ε.Ε. και το ερώτημα είναι τι θα ακολουθήσει.
H θερμή φάση των διαπραγματεύσεων θα συμπέσει με τη γερμανική προεδρία το δεύτερο εξάμηνο
του 2020. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
Η διαμόρφωση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού από 2021 μέχρι το 2027
θα αποφασιστεί επί γερμανικής προεδρίας. Η αποχώρηση των Βρετανών
αφήνει ένα μεγάλο κενό, το οποίο

θα πρέπει να καλύψουν οι άλλες χώρες της Ε.Ε., έτσι ώστε, παρ’ όλα
αυτά, τελικά να συγκεντρωθούν περισσότερα κονδύλια. Η Γερμανία αντιτίθεται στην αύξηση του προϋπολογισμού. Εκεί που η Ε.Ε. θα πρέπει
να προχωρήσει μαζί είναι, κατά τον
Κριχμπάουμ, η κλιματική πολιτική
και τα θέματα γεωστρατηγικής. Η
νέα πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξήγγειλε ένα νέο
Green Deal και η γερμανική κυβέρνηση αναφέρει στον απολογισμό
της ότι οι προσπάθειες κατατείνουν
στην επίτευξη ουδέτερου κλιματικού
αποτυπώματος μέχρι το 2050. Κατά
τη διάρκεια της εξάμηνης γερμανικής
προεδρίας θα συμπέσουν δύο μεγάλα

Συμβούλια Κορυφής. Το πρώτο είναι
της Ε.Ε. με την Αφρική και το άλλο
με την Κίνα. Ιδιαίτερα το τελευταίο,
που θα γίνει στη Λειψία με μια τεράστια κινεζική αντιπροσωπεία, αναμένεται με μεγάλη αγωνία. Θα είναι
και η πρώτη συνάντηση αυτών των
διαστάσεων σε μια περίοδο που από
γερμανικής σκοπιάς ο κατάλογος με
προβληματικά ζητήματα είναι ιδιαίτερα μακρύς.
Πάνω από όλα, το ερώτημα για
τυχόν συμμετοχή της Ηuawei στο
δίκτυο 5G σε συνθήκες ασφαλείας.
Σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο Κορυφής
με την Αφρική, η γερμανική προεδρία
θα πρέπει να φέρει πιο κοντά τις δύο
ηπείρους.

ΤΟ ΘΕΜΑ
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Η οικονομική πτυχή
το μεγάλο στοίχημα
για το ΓεΣΥ το 2020
Ο προϋπολογισμός του συστήματος και η βιωσιμότητα των
δημόσιων νοσηλευτηρίων ψηλά στην ατζέντα του υπ. Υγείας
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Αν το 2019 ήταν χρονιά ορόσημο
για τη μετάβαση σε ένα ενιαίο σύστημα δημόσιας υγείας, το 2020
θα είναι το έτος που θα δοκιμασθούν
στην πράξη, οι αντοχές του ΓεΣΥ
σε πλήρη ανάπτυξη. Η εφαρμογή
της δεύτερης φάσης εφαρμογής
του ΓεΣΥ, την 1η Ιουνίου, θεωρείται
η κορυφαία πρόκληση που έχει να
διαχειριστεί, μέσα στο 2020, το
Υπουργείο Υγείας και όχι μόνο. Τα
εμπόδια που έχουν παρουσιασθεί
κατά το πρώτο εξάμηνο, μετάβασης
σε περιβάλλον ΓεΣΥ λίγο πολύ έχουν
καταδείξει τα αδύναμα σημεία του
συστήματος, βοηθώντας σημαντικά
στην ιεράρχηση των ζητημάτων
που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν
τους επόμενους μήνες. Παρά το
θόρυβο που προκλήθηκε, στο τέλος
του 2019 τα ανοιχτά ζητήματα που
υπάρχουν, με επαγγελματικές ομάδες στο χώρο της υγείας, δεν φαίνεται να είναι παράγοντες που θα
επιδράσουν αρνητικά στην πλήρη
ανάπτυξη του συστήματος. Η προσοχή της κυβέρνησης αλλά και του
ΟΑΥ, στρέφεται στην οικονομική
πτυχή του ΓεΣΥ, για την οποία οι
ανησυχίες που υπήρχαν έχουν ενταθεί. Το Υπουργείο Υγείας αναγνωρίζει ότι ένα από τα θέματα που
πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής είναι το οικονομικό σκέλος









Το δυσκολότερο
κομμάτι στο οικονομικό
σκέλος του Συστήματος
Υγείας αφορά τα δημόσια νοσηλευτήρια,
η αυτόνομηση
των οποίων θα πρέπει
να προχωρήσει
το επόμενο διάστημα.
του συστήματος υγείας και πιο συγκεκριμένα δύο ζητήματα. Το πρώτο
έχει να κάνει με τον προϋπολογισμό
του ΟΑΥ και το δεύτερο με την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων σε συνάρτηση με τη βιωσιμότητά τους. Δυο θέματα που
σχετίζονται με τα ανοιχτά μέτωπα
των ιδιωτικών κλινικών, αλλά και
τα κίνητρα προς τους γιατρούς του
δημοσίου.

Τα νοσοκομεία
Από τους πρώτους έξι μήνες
εφαρμογής της πρώτης φάσης του
ΓεΣΥ (την εξωνοσοκομειακή) έχει
διαφανεί, σύμφωνα και με επίσημες
τοποθετήσεις, πως ο ΟΑΥ καταγράφει θετικό αποτελέσματα σε ό,τι
αφορά τα έσοδα από τις εισφορές,

σε σχέση με τα έξοδα. Επί του προκειμένου υπάρχουν έντονες απόψεις
ότι ο απολογισμός είναι πλασματικός, ένεκα της αδυναμίας του ΟΚΥπΥ, κατά τους πρώτους μήνες εφαρμογής του ΓεΣΥ να κοστολογήσει
τις προσφερόμενες υπηρεσίες των
δημοσίων νοσηλευτηρίων. Ωστόσο,
από πλευράς ΟΚΥπΥ, υποστηρίζεται
πως μετά τον περασμένο Σεπτέμβριο τα οικονομικά του στοιχεία
δείχνουν σημάδια ομαλοποίησης
της κατάστασης. Παρά τις καθησυχαστικές παρεμβάσεις ο κίνδυνος
οικονομικής εκτροπής είναι υπαρκτός και φαίνεται να γίνεται αντιληπτός. Ενδεικτική είναι η τοποθέτηση του υπουργού Υγείας Κωνσταντίνου Ιωάννου, πως τα δημόσια
νοσηλευτήρια θα στηριχθούν σημειώνοντας ότι η στήριξη αυτή
δεν είναι «χωρίς όρια», αναφορά
που σχετίζεται μα τα αιτήματα για
παροχή κινήτρων στους ιατρούς
του δημοσίου. «Αναγνωρίζοντας
τους λόγους για παραχώρηση πρόσθετων κινήτρων στους ιατρούς
μας, δεν πρέπει να αγνοούμε την
ανάγκη για ορθολογική και χρηστή
οικονομική διαχείριση του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας», συμπληρώνει ο κ. Ιωάννου και
εκφράζει την πεποίθηση ότι μέσω
του διαλόγου μπορεί να βρεθεί η
χρυσή τομή για το καλό των ασθενών. Στη λογική της συγκρατημένης

Υπουργείο Υγείας και ΟΑΥ τους επόμενους έξι μήνες καλούνται να προσπεράσουν τα εμπόδια που υπάρχουν για πλήρη εφαρμογή του ΓεΣΥ με τα οικονομικά να αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση.
διαχείρισης των οικονομικών πόρων, ο ΟΚΥπΥ το επόμενο διάστημα
θα πρέπει να σμικρύνει την απόσταση που υπάρχει με την ΠΑΣΥΚΙ,
η οποία απέρριψε την πρόταση των
κινήτρων που της δόθηκε πριν τα
Χριστούγεννα, από τον ΟΑΥ. Μπροστά στο αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί με τα κίνητρα, ο Υπουργός
Υγείας είναι έτοιμος να παρέμβει
πυροσβεστικά, σε ΟΚΥπΥ και ΠΑΣΥΚΙ, προκειμένου να γεφυρώσει
τη διαφορά.

Ιδιωτικές κλινικές
Στον άλλο πυλώνα του ΓεΣΥ, τα
ιδιωτικά νοσηλευτήρια, η κατάσταση παρουσιάζεται δύσκολη όχι
όμως σε βαθμό που να δημιουργεί
έντονες ανησυχίες. Ο Παγκύπριος
Σύνδεσμος Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων αναμένεται να ξεκαθαρίσει
το τοπίο, επί της προτάσεως του
ΟΑΥ για συμμετοχή των ιδιωτικών
κλινικών στο ΓεΣΥ από 1η Ιουνίου
2020, προς το τέλος της εβδομάδας
που έρχεται. Ο διάλογος που είχε
ξεκινήσει μεταξύ ΟΑΥ και ΠΑΣΙΝ
θεωρείται πως ολοκληρώθηκε, με
την κατάθεση της πρότασης και

αυτό που απομένει η διαβούλευση
του ΟΑΥ με κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο ξεχωριστά. Τα όσα ακολούθησαν την πρόταση του ΟΑΥ
έχουν προκαλέσει συγκρατημένη
αισιοδοξία σε υπουργείο Υγείας και
ΟΑΥ για ένταξη ικανοποιητικού
αριθμού ιδιωτικών κλινικών στο
ΓεΣΥ.

Ο προϋπολογισμός
Στο θέμα των οικονομικών πόρων του ΓεΣΥ, το υπουργείο Υγείας
εκτιμά πως δεν συντρέχουν λόγοι
ανησυχίας υπό το πρίσμα πως ο
προϋπολογισμός είναι σφαιρικός
και δεν τίθεται θέμα να απειληθεί
η βιωσιμότητά του ΟΑΥ, απόψεις
που δεν φαίνεται να συμμερίζονται
οι ιδιωτικές κλινικές που δεν ικανοποιούνται από την πρόταση του
ΟΑΥ. Εκείνο όμως που φαίνεται να
τυγχάνει ιδιαίτερης προσοχής από
πλευράς υπουργείου, με την επισήμανση πως πρέπει να προσεχθεί
είναι ο περιορισμός των καταχρήσεων προκειμένου να διασφαλιστεί
ότι η τιμή της μονάδας αποζημίωσης
των ιατρών και γενικά των παρόχων
υπηρεσιών υγείας, θα είναι οι ανα-

μενόμενες και θα λειτουργούν ως
κίνητρο για τους ίδιους.

Η 1η Ιουνίου
Η νέα και καθοριστική χρονιά
για την δημόσια υγεία, ξεκινά με
θετική αποτίμηση των επτά πρώτων
μηνών εφαρμογής του ΓεΣΥ. Στο
λειτουργικό κομμάτι αναγνωρίζεται
πως σε μεγάλο βαθμό η συνεχής
αναβάθμιση του λογισμικού συστήματος, η εφαρμογή πρωτοκόλλων για αντιμετώπιση αδυναμιών
όπως οι καταχρήσεις, έδωσε λύσεις,
ωστόσο τα ζητήματα αυτά θα συνεχίσουν να είναι προκλήσεις και
για το 2020. Στο άλλο κομμάτι, αυτό
της ένταξης ιατρών στο ΓεΣΥ, η
κατάσταση φαίνεται να έχει υλοποιηθεί μιας και το ποσοστό των
ιατρών που έχουν ενταχθεί στο σύστημα, είναι κοντά στο 80%. Σε
ό,τι αφορά τον ΟΚΥπΥ, ένα στοίχημα που θα πρέπει να κερδίσει
αφορά τη στελέχωση των δημόσιων
νοσοκομείων, τη βελτίωση της λειτουργικότητάς τους, τη συγκράτηση του κόστους και το κυριότερο
να πετύχει να αλλάξει την κουλτούρα στα δημόσια νοσοκομεία.

 ÄÖ&
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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Υπό την αιγίδα του Έντιμου Υπουργού
Παιδείας, Πολιτισμού , Αθλητισμού και
Νεολαίας Πρόδρομου Προδρόμου
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Οι έξι κρίσιμοι
σταθμοί προς
την «επενδυτική
βαθμίδα»
Πότε οι διεθνείς οίκοι θα ανακοινώσουν
τη «βαθμολογία» τους για την Ελλάδα

Το 2020ÛÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÄ
ÁÚÕÝÍÏÇ ÚÕÙÚÕÃÞÎÓÇ®ÚÎÝÁÔÚÇÐÎÝ
ÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÙÚÕÑÒÇÓÖÚÜÔÞÜØ×Ô
ÖÕßÑÇÚÁÞÕßÔËÖËÔÊßÚÏÑÂÈÇÛÓÃÊÇ®ÑÇÏÕÏÕÖÕÃËÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÇ
ØÇÔÚ¦ØÚÜÔÖÕÏÕÚÏÑ×ÔËÖËÔÊßÚ×Ô
ÑÇÏÚÜÔÓËÍ¦ÒÜÔÐÁÔÜÔÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÜÔÚÄÞÕÝÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝËÃÔÇÏÎËÖÃÚËßÐÎÇßÚÕÆÚÕß
ÑØÃÙÏÓÕßÕØÄÙÎÓÕßÍÏÇÚÕËÖËÔÊßÚÏÑÄÖØÕÌÃÒÚÎÝÞ×ØÇÝ¶ÚÕÕÖÕÃÕ
ÑÇÏÁÞÇÙËÚÕ¶ÁÜÝÚÕÖØ×ÚÕ
ËÐ¦ÓÎÔÕÚÕß. ©ÏÇÔÇÒßÚÁÝÛËÜØÕÆÔËÌÏÑÚÄÇßÚÄÔÚÕÔÙÚÄÞÕÊËÊÕÓÁÔÎÝÚÎÝÙÎÓÇÔÚÏÑÂÝÈËÒÚÃÜÙÎÝ
ÖÕßÁÞÕßÔÙÎÓËÏ×ÙËÏÕÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝ
ÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÚÎÝÞ×ØÇÝÚÕÚËÒËßÚÇÃÕ
ÊÏ¦ÙÚÎÓÇÓËÚ¦ÑÇÏÚÏÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÖÕß
ËÌÇØÓÄàËÏÎÔÁÇÑßÈÁØÔÎÙÎÇØ¦ÒÒÎÒÇËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÖÜÝÂÊÎ
ÕÏÇÍÕØÁÝÈÇÛÓÕÒÕÍÕÆÔÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÖÕÒÆßÉÎÒÄÚËØÇÇÖÄÚÕßÝÚÁÙÙËØÏÝ
ÓËÍ¦ÒÕßÝÕÃÑÕßÝÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÝÚÕßÝ
ÕÖÕÃÕßÝÑÇÏÒÇÓÈ¦ÔËÏßÖÄÉÎÚÎÝÎ
ßØÜÖÇáÑÂ ËÔÚØÏÑÂ¬Ø¦ÖËàÇÙÚÏÝ
ÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÚÎÝÑÇÏ¦ØÇÑÇÛÕØÃàÕßÔ
ÚÕÖÄÚËÑÇÏË¦ÔÓÖÕØËÃÎÞ×ØÇÔÇ
ËÖÏÈÏÈÇÙÚËÃÙÚÕÚØÁÔÕÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝ8, ¦ÔÚÜÝßÖ¦ØÞÕßÔÑÇÏ
ËÑÚÏÓÂÙËÏÝÖÕßÖØÕÙÍËÏ×ÔÕßÔÑ¦ÖÜÝÚÏÝÖØÕÙÊÕÑÃËÝËÖÏÙÎÓÇÃÔÕÔÚÇÝ
ÖÜÝÎËÖËÔÊßÚÏÑÂÈÇÛÓÃÊÇÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÑÚÎÛËÃË¦ÔÊËÔËÖÏÙÚØÁÉÕßÔÕÏÚØ¦ÖËàËÝÙÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂ
ÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇÚÜÔ57,Z

Οι επιφυλάξεις
¬Õ ÕÏÕÃÑÕÏ¶4VVK`»Z-P[JO
: 7+)9:¶ËÓÌÇÔÃÙÚÎÑÇÔÏÊÏÇÃÚËØÇÌËÏÊÜÒÕÃÙÚÏÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÚÕßÝ
ÙËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÎÈÇÛÓÕÒÕÍÃÇÚÎÝ
ÒÒ¦ÊÇÝÑÇÛ×ÝÖËØÏÓÁÔÕßÔÖØ×ÚÇ

ÔÇÊÕßÔÇÖÚ¦ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÚÜÔ
ÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÜÔÖÕßËÌÇØÓÄàËÏÎ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÙÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÄÖØÕÌÃÒ
ÚÎÝÞ×ØÇÝ©ÖÜÝÙÎÓËÃÜÙËÑÇÏÎ
:VJPL[L.LULYHSLÖÇØ¦ÚÎÙÎÓÇÔÚÏÑÂÈËÒÚÃÜÙÎÙÚÕßÝÄØÕßÝÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÕÏÕÃÑÕÏ
ÂÚÇÔÖÕÒÆÇßÙÚÎØÕÃÑÇÏÍÏ»ÇßÚÄÕÏ
ËÖËÔÊßÚÁÝËÖÏÈØ¦ÈËßÙÇÔÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÕÓÄÒÕÍÇÕÊÎÍ×ÔÚÇÝÙÚÕÔÓÎÊËÔÏÙÓÄÚÜÔËÒÒÎÔÕáÚÇÒÏÑ×ÔZWYLHKZ
REUTERS

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Οι αναβαθμίσεις
±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏÖÜÝÎ:[HUKHYK 
7VVY»ZÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙËÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÇÐÏÄÞØËÕÙÚÎÔÑÇÚÎÍÕØÃÇ))ÇÖÄ)
ÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕ©ÑÚ×ÈØÏÕÑÇÏÚØÃÇ
ÙÑÇÒÕÖ¦ÚÏÇÑ¦ÚÜÇÖÄÚÎÔËÖËÔÊßÚÏÑÂÈÇÛÓÃÊÇÕÕÃÑÕÝ-P[JOÊÏÇÚÂØÎÙËÑÇÏÙÚÏÝÊÆÕÇÐÏÕÒÕÍÂÙËÏÝÚÕß
ÚÕ ÚÎÔÒÒ¦ÊÇÙÚÕ))ËÖÃÙÎÝÚØËÏÝÈÇÛÓÕÆÝÑ¦ÚÜÇÖÄÚÎÔ
ËÖËÔÊßÚÏÑÂÈÇÛÓÃÊÇÎÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÚÎÝ4VVK`»ZÖÇØÁÓËÏÔËÇÓËÚ¦ÈÒÎÚÎÚÕÔÆÍÕßÙÚÕÓËÚ¦ÚÎÊÏÖÒÂÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÚÕß¡ÇØÚÃÕßÙË
ÑÇÏÚÁÙÙËØÏÝÈÇÛÓÃÊËÝÑ¦ÚÜÇÖÄÚÕ
PU]LZ[TLU[NYHKL0.ËÔ×ÙÚÇÛËØÂ
ÊÏÇÚÂØÎÙËÑÇÏÎ+)9:ÚÎÔÇÐÏÕÒÄÍÎÙÂÚÎÝÙÚÕ))SV^ÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕ
ÓËÚ¦ÚÎÔÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÚÕß¡ÇãÕß
ÚØÃÇÙÑÇÒÕÖ¦ÚÏÇÑ¦ÚÜÇÖÄÚÕ0.
¬ÕßÝÚËÒËßÚÇÃÕßÝÓÂÔËÝÕÏÛËÚÏÑÁÝ
ËÐËÒÃÐËÏÝÍÆØÜÇÖÄÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÞØÁÕßÝÑÇÏÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝÁÞÕßÔÕÊÎÍÂÙËÏÚÕßÝÕÃÑÕßÝ
ÔÇÙÚËÃÒÕßÔÁÔÇÇÏÙÏÄÊÕÐÕÙÂÓÇÜÝ
ÖØÕÝÚÏÝÊÏÇÛÁÙËÏÝÚÕßÝÍÏÇÚÎÔÁÇ
ÞØÕÔÏ¦ÖÒÂØÎÝ¦ØÙÎÚÜÔJHWP[HS
JVU[YVSZÎÖØÄÜØÎÇÖÕÖÒÎØÜÓÂ
ÚÕß§¬ÑÇÛ×ÝÑÇÏÎÖØÄÕÊÕÝÓË
ÚÕÙÞÁÊÏÕØÇÑÒÂÝ®ÍÏÇÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔÑÄÑÑÏÔÜÔÊÇÔËÃÜÔÚÜÔÙßÙÚÎÓÏÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔÁÞÕßÔÞÇØÇ-

Η πλήρηςÒ¨i³R>x²>R²¦©Vi¨Ì¨iÑÜi¨ÐÊ³ÈÛ 0V~ÑÚØ~Ñ{i¨ÌÙØÐÉ³TÓÙ{t ¨Ñ~ÜÊØuo{Ñ³iÐÉËi³~Ì~~{ÙÑÉË³È³iÐ{~³¨ÑÉÇVÓTÈTÑ¨Ñ~³i¨{³ÉËt{³³{~ÒÚÉ³{~ÒuÑÌ³ÈØË~ÈØV~Ò³{ÈiÐÑËÉ{Ì³{ÚÑÈÈÜo{³Ö³{ØÑÂ{ÜoÊÉ{ØÈÓ¨T³Ñ{³¸Æ¸Æ
ÇÍÕØ¦ÔÇÁÞËÏßÉÎÒÁÝÖØÕÙÊÕÑÃËÝ
ÇÖÄÚÕÔÕÃÑÕÑÇÛ×ÝÊËÔÁÞËÏÇÒÒ¦ÐËÏÇÖÄÚÕÚÎÈÇÛÓÕÒÕÍÃÇÚÕß
ÍÏÇÚÎÞ×ØÇÓÇÝÖÇØ¦ÚÎÔÚËØ¦ÙÚÏÇ
ÖØÄÕÊÕÖÕßÁÞËÏÙÎÓËÏÜÛËÃÑÇÏÚÕ
ÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÚÕÑÄÙÚÕÝÊÇÔËÏÙÓÕÆ
ÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÎÓÕÙÃÕßÁÞËÏÙÎÓËÏ×ÙËÏÈÕßÚÏ¦ÚÎÝÚ¦ÐÎÝÚÕß ÇÖÄ
ÚÄÚËÃÍËÝÓÁØËÝÇØÍÄÚËØÇ, ÙÚÏÝ
ÇÔÕßÇØÃÕßÙÚËÒÁÞÎÚÎÝ-P[JOÁØÞÕÔÚÇÏÙÚÎÔÛÂÔÇÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕ
ÚÎÝËÑÊÂÒÜÙÎÝÖÕßÛÇÊÏÕØÍÇÔ×ÙËÏÕÕÃÑÕÝÙËÑËÔÚØÏÑÄÐËÔÕÊÕÞËÃÕ
ÚÎÝÖÄÒÎÝÓËÚÃÚÒÕ*YLKP[6\[SVVR
®ËÔ×ÎÊËÆÚËØÎÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÁÔÎÇÐÏÕÒÄÍÎÙÂÚÕßÍÏÇÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÙÚÏÝÕßÒÃÕßÚÕß
ËÏØ¦ÁÞÕßÔÕÏ: 7ÑÇÏ+)9:ÕÏ
ÕÖÕÃÕÏÙÚÏÝÖØÏÒÃÕßÚÕß
ÊÃÔÕßÔÑÇÏÇßÚÕÃÚÎÔÖØ×ÚÎÚÕßÝ
ÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇÍËÍÕÔÄÝÖÕßÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÇßÚÂÎÎÓÁØÇ
ÛÇÁÞËÏÏÊÏÇÃÚËØÕÈ¦ØÕÝ®ÍÏÇÚÎÔ
ÇÍÕØ¦ÊËÆÚËØÎÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÑÇÏ
ÚÜÔÊÆÕÁÞËÏÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÚËÃÑÇÏ
Ö¦ÒÏÚÎÔÃÊÏÇÎÓËØÕÓÎÔÃÇÙÚÏÝ
©ÑÚÜÈØÃÕß

Στόχος της κυβέρνησης, να ενταχθεί
η Ελλάδα στην ελίτ
των χωρών
έως το πρώτο
εξάμηνο του 2021.
ÑÚÎØÏÙÚËÃÖÏÙÚÜÚÏÑ¦ÛËÚÏÑ¦®ÇÖÄ
ÚÕßÝÕÃÑÕßÝÑ¦ÚÏÖÕßÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏ
ÛÇÙßÔßÖÕÒÕÍÏÙÚÕÆÔÙÚÏÝÇÐÏÕÒÕÍÂÙËÏÝÖÕßÁØÞÕÔÚÇÏÚÕ

Το χρονοδιάγραμμα
©ÏÑØÃÙÏÓËÝÎÓËØÕÓÎÔÃËÝÚÕÔÁÕ
ÁÚÕÝËÃÔÇÏÁÐÏÓËÚÕßÝÚÁÙÙËØÏÝÕÃÑÕßÝÔÇÁÞÕßÔÖØÕÍØÇÓÓÇÚÃÙËÏ
ÄÖÜÝÑÇÏÑ¦ÛËÞØÕÔÏ¦ÊÆÕÇÐÏÕÒÕÍÂÙËÏÝÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇËÔ×ÊÆÕÕÃÑÕÏ¶+)9:ÑÇÏ: 7¶ÙßÓÖÃÖÚÕßÔÜÝ
ÖØÕÝÚÏÝÎÓÁØËÝÖÕßÁÞÕßÔËÖÏÒÁÐËÏ
ÍÏÇÔÇÇÔÇÑÕÏÔ×ÙÕßÔÚÏÝËÑÛÁÙËÏÝ
ÚÕßÝÍÏÇÚÎÞ×ØÇÓÇÝ
ÖØ×ÚÎÍËÆÙÎÛÇÊÕÛËÃÇÖÄÚÎ
-P[JOÙÚÏÝÇÔÕßÇØÃÕßÓËÚÎÔ

Οι μεγάλες προκλήσεις του 2020
για τις ελληνικές τράπεζες
Ξεχωρίζουν μείωση κόκκινων δανείων, αύξηση κερδών, ενίσχυση χορηγήσεων
Η εξυγίανση ÚÜÔÏÙÕÒÕÍÏÙÓ×ÔÇÖÄÚÇ
ÑÄÑÑÏÔÇÊ¦ÔËÏÇÓÁÙÜÚÎÝÇÐÏÕÖÕÃÎÙÎÝÚÕßØÇÑÒÂ®ÎËÖÏÚ¦ÞßÔÙÎÚÎÝ
ÖÏÙÚÜÚÏÑÂÝËÖÁÑÚÇÙÎÝÑÇÏÎËÔÃÙÞßÙÎÚÜÔÒËÏÚÕßØÍÏÑ×ÔËÙÄÊÜÔÖÕßÛÇ
ÛÜØÇÑÃÙÕßÔÚÎÔÑËØÊÕÌÕØÃÇÎÇÒÒÇÍÂÚÕßËÖÏÞËÏØÎÙÏÇÑÕÆÓÕÔÚÁÒÕß
ÑÇÏÕÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÝÚÜÔÚØÇÖËà×Ô
ÙÚÎÔÁÇÉÎÌÏÇÑÂËÖÕÞÂÑÇÛ×ÝÑÇÏ
ÎËÖÏÚßÞÂÝÕÒÕÑÒÂØÜÙÎÚÜÔÙÚØËÝ
ÚËÙÚÑÇÏÎÖØÄÙÈÇÙÎÙÚÏÝÇÍÕØÁÝ
ÍÏÇÚÎÔÑËÌÇÒÇÏÇÑÂÚÕßÝËÔÃÙÞßÙÎ
ËÃÔÇÏÕÏÈÇÙÏÑÁÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝÖÕßÛÇ
ÑÒÎÛÕÆÔÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔÕÏÚØ¦ÖËàËÝÚÕ©ÏÈ¦ÙËÏÝÁÞÕßÔÂÊÎ
ÓÖËÏÇÖÄÚÎÞØÕÔÏ¦ÖÕßÓÄÒÏÝÖÁØÇÙË
ÑÇÛ×ÝÎÉÂÌÏÙÎÚÕßØÇÑÒÂ®ÑÇÏ
ÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÕÏÑØÇÚÏÑÁÝËÍÍßÂÙËÏÝ
ÔÇÌÚ¦ÙÕßÔÚÇÊÏÙËßØ×ÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÚÏÝÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝÍÏÇÓÏÇÕßÙÏÇÙÚÏÑÂÓËÃÜÙÎÚÎÝÚ¦ÐÎÝÚÕß 
ÚÜÔÑÄÑÑÏÔÜÔÊÇÔËÃÜÔÖÕßÁÞÕßÔ
ÙÚÇÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏ¦ÚÕßÝÕÏÚØ¦ÖËàËÝ
©ÏËÑÚÏÓÂÙËÏÝÇÔËÈ¦àÕßÔÚÕÆÉÕÝÚÜÔ
ÚÏÚÒÕÖÕÏÂÙËÜÔÖÕßÛÇËÔÚÇÞÛÕÆÔ
ÙÚÕÔØÇÑÒÂ®ÙÚÇÊÏÙËßØ×ÑÇÛ×ÝËÑÚÄÝÇÖÄÚÇÊÏÙËßØ×ÚÎÝ
,\YVIHURÙÚÇÊÏÙËßØ×ÌÛ¦ÔËÏ
ÎÚÏÚÒÕÖÕÃÎÙÎÖÕßÛÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÙËÏÎ(SWOH)HURËÔ×ÙÚÇÊÏÙ
ËßØ×ÖËØÃÖÕßËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÚÕÆÉÕÝÚÜÔ
ÚÏÚÒÕÖÕÏÂÙËÜÔÖÕßÛÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÙÕßÔ¶ÎÑÇÛËÓÏ¦ÐËÞÜØÏÙÚ¦¶ÛÔÏÑÂ
ÑÇÏ¬Ø¦ÖËàÇËÏØÇÏ×Ý
ÑÚÄÝÇÖÄÚÕÔÓÎÞÇÔÏÙÓÄÚÜÔÑØÇÚÏÑ×ÔËÍÍßÂÙËÜÔÑÇÏÚÏÝÖÜÒÂÙËÏÝ
ÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÜÔÖÕßÛÇÙßÔËÞÏÙÚÕÆÔ
ÓËÇÓËÃÜÚÕØßÛÓÄÑÇÏÚÕÕÏÚØ¦ÖËàËÝÛÇÖØÁÖËÏÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÔÇËÔÚËÃ-

ΕΡΑ
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Τα στρες τεστ ³iØ 0ÈÚÑ¨ÑoÐÑ³{iÚÖ³iÓÑT¨{ÒVÚÑoËÈ
~Ò³ÑÌÉÈÍ~Ì³É¨ÉØÈÚÊ~ÉØÉÖo~¨{iÐÉÑÈ³Ò³È¸Æ¬o{Ñ³iÉÜÜi{~Ê{~ÐËÑ
ÔÕßÔÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÍÏÇÕØÍÇÔÏÑÂ
ÓËÃÜÙÎÚÜÔÑÄÑÑÏÔÜÔÊÇÔËÃÜÔÖÕßÛÇ
ÇÖÕÓËÃÔÕßÔÙÚÕßÝÏÙÕÒÕÍÏÙÓÕÆÝÚÕßÝ
ÊÁÙÓËßÙÎÖÕßÁÞÕßÔÇÔÇÒ¦ÈËÏÁÔÇÔÚÏÚÕß::4ÍÏÇÓÕÔÕÉÂÌÏÕÖÕÙÕÙÚÄ
ÓÎËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÜÔÊÇÔËÃÜÔÁÜÝÑÇÏ
ÚÕÇÖÄÚÕÙÎÓËØÏÔÄËÖÃÖËÊÕÚÕß
 ¶ÓËÈ¦ÙÎÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÚÕß
ÓÂÔÕß¶ÊËÔËÖÏÚØÁÖËÏËÌÎÙßÞÇÙÓÄ
ÑÇÏÖØÕÝÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎÇßÚÂÕßÙÏÇÙÚÏÑÄØÄÒÕÛÇÖÇÃÐËÏÚÕÔÁÕÖÚÜÞËßÚÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕÍÏÇÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÑÇÏ
ÚÕßÝÏÊÏ×ÚËÝÖÕßÛÇÖØÁÖËÏÔÇËÖËÐËØÍÇÙÚËÃÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÁØÇÔÚÎÝËÐßÍÃÇÔÙÎÝÚÜÔÏÙÕÒÕÍÏÙÓ×ÔÚÕßÝÚÕÈÇÙÏÑÄÙÚÕÃÞÎÓÇ
ÍÏÇÚÕÚØÇÖËàÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇÚÕ
ÛÇËÃÔÇÏÎËÖÏÚ¦ÞßÔÙÎÚÎÝÖÏÙÚÜÚÏÑÂÝËÖÁÑÚÇÙÎÝÖÕßÇÔÁÑÇÓÉËÙÚÕ
 ÚÕÔÚËÒËßÚÇÃÕÞØÄÔÕÓËÁÓÌÇÙÎÄÓÜÝÙÚÏÝÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙËÏÝÖØÕÝ
ÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÛËÚÏÑÂÓËÚÇÈÕÒÂÓÁÔËÏÔÇÊÏËßØßÔÛËÃÑÇÏÖØÕÝ
ÚÏÝÓÏÑØÕÓËÙÇÃËÝÑÇÏÚÏÝÓÏÑØÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÕÏÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙËÏÝÖØÕÝ

ÚÏÝÕÖÕÃËÝÖÇØÇÓÁÔÕßÔÙËÇØÔÎÚÏÑÄ
ÁÊÇÌÕÝÙßÓÖÇØÇÙÆØÕÔÚÇÝÓËÚÎÙËÏØ¦ÚÕßÝÑÇÏÚÏÝÞÕØÎÍÂÙËÏÝÖØÕÝÔÕÏÑÕÑßØÏ¦ÖÕßÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÓËÙÎÓÇÔÚÏÑÂßÙÚÁØÎÙÎÖØÄÑÒÎÙÎÇßÚÂ
ËÃÔÇÏÊÏÖÒÂØ×ÚÕÔÍÏÇÚÃÇÖÕÚËÒËÃ
ÚÕÔÓÕÔÇÊÏÑÄÊØÄÓÕÍÏÇÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÜÔÒËÏÚÕßØÍÏÑ×ÔËÙÄÊÜÔÚÜÔ
ÚØÇÖËà×ÔÑÇÏÚÎÛÜØ¦ÑÏÙÎÚÎÝÑËØÊÕÌÕØÃÇÝÚÕßÝÖÕßÇÔÁÑÇÓÉËÓËÔ
ÇÒÒ¦ÓËÕÊÎÍÄÚÇÑÁØÊÎÇÖÄÚÇÕÓÄÒÕÍÇËÆÚËØÕÔÍÏÇÚÃÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ËÖÏÚËßÞÛËÃÙÚÕÊÆÙÑÕÒÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ
ÚÜÔÇØÔÎÚÏÑ×ÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÖÕßÔÇÏ
ÓËÔÁÞËÏÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÙÚÕÙÆÙÚÎÓÇ
ÖÒËÕÔ¦àÕßÙÇØËßÙÚÄÚÎÚÇÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÄÓÜÝÙßÓÖÏÁàËÏÚÇÖËØÏÛ×ØÏÇÚÜÔ
ËÖÏÚÕÑÃÜÔÑÇÏÚÇÚØÇÖËàÏÑ¦ÁÙÕÊÇ©
ÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÝÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÑÇÏ
ÎÙÚØÕÌÂÖØÕÝÁÔÇÖÏÕÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÓÕÔÚÁÒÕÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÓËÓÏÑØÄÚËØÇÊÏÕÏÑÎÚÏÑ¦ÑÄÙÚÎÇÖÕÚËÒËÃÚÕ
ËÖÄÓËÔÕÙÚÕÃÞÎÓÇÚÜÔÚØÇÖËà×Ô
ÖÕßÇÔÇÊËÏÑÔÆËÚÇÏÙËÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇ
ÒÄÍÜÑÇÏÚÜÔÖÏÁÙËÜÔÙÚÎÒËÏÚÕßØÍÏ-

ÑÂÚÕßÝÑËØÊÕÌÕØÃÇÔÑÇÏÕÊËÃÑÚÎÝ
ÁÐÕÊÇÖØÕÝÁÙÕÊÇÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×Ô
ÚØÇÖËà×ÔÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÑÕÔÚ¦ÙÚÕ
 ÙËÙßÍÑØÃÙÏÓÇÊÎÒÇÊÂËÖÃÖËÊÇ
ÓËÇßÚ¦ÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔÚØÇÖËà×Ô
ÎÖØÄÑÒÎÙÎÚÕßÉÎÌÏÇÑÕÆÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÕÆÛÇÓÖËÏÙËÑØÃÙÏÓÎÌ¦ÙÎ
ÚÎÔÁÇÞØÕÔÏ¦ÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÏÝ
ÇÔ¦ÍÑËÝÍÏÇÖËØÇÏÚÁØÜËÐÕØÛÕÒÕÍÏÙÓÄÚÕßÚØÇÖËàÏÑÕÆÊÏÑÚÆÕß
ÖÕÒßÓÁÚÜÖÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÕß
ÚØÇÖËàÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÚÕÁÞËÏ
ÁÔÇÔÑÕÏÔÄÖÇØÕÔÕÓÇÙÚÂ¬ÎÊÏÇÚÂØÎÙÎÚÎÝÑËÌÇÒÇÏÇÑÂÝËÖ¦ØÑËÏÇÝÙË
ßÉÎÒ¦ËÖÃÖËÊÇ©ÙÚÄÞÕÝÇßÚÄÝÛÇ
ÊÕÑÏÓÇÙÚËÃÒÄÍÜÚÜÔàÎÓÏ×ÔÖÕßÛÇ
ßÖÕÞØËÜÛÕÆÔÔÇËÍÍØ¦ÉÕßÔÕÏÚØ¦ÖËàËÝÓÁÙÜÚÎÝÍËÔÔÇÃÇÝËÑÑÇÛ¦ØÏÙÎÝ
ÚÜÔÏÙÕÒÕÍÏÙÓ×ÔÚÕßÝÇÖÄÚÇÑÄÑÑÏÔÇÊ¦ÔËÏÇÖÕßÇÔÑÇÏÊÏÇÞËÏØÃÙÏÓËÝ
ÊËÔËÃÔÇÏÇÓËÒÎÚÁËÝÙÚÇÊÏÇÑÂËÖÃÖÚÜÙÎÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎËÌÇØÓÕÍÂÚÕß
ÏËÛÔÕÆÝØÕÚÆÖÕß²ØÎÓÇÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÒÎØÕÌÄØÎÙÎÝ ÑÇÏÎÖØÄÙÈÇÙÎÙÚÏÝÇÍÕØÁÝÍÏÇÕÓÕÒÕÍÏÇÑÁÝ
ËÑÊÄÙËÏÝ;PLY00ÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝßÖÕÞØÁÜÙÎÝÍÏÇÚÎÙÚÇÊÏÇÑÂÊÎÓÏÕßØÍÃÇ
ÑËÌÇÒÇÏÇÑÕÆÇÖÕÛÁÓÇÚÕÝ49,3
ÖÕßÚÕÖÕÛËÚËÃÚÇÏÚÕÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕ
ÚÕßÛÇÊÕÑÏÓ¦ÙËÏËÖÃÙÎÝÚÏÝ
ÇÔÚÕÞÁÝÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÚÎÔÁÇÞØÕÔÏ¦¬ÇÙÚØËÝÚËÙÚÚÎÝ ¬ÖÕßÛÇ
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛÕÆÔÚÎÔÁÇÞØÕÔÏ¦ÛÇ
ÍÃÔÕßÔÑ¦ÚÜÇÖÄËßÔÕáÑÄÚËØËÝÙßÔÛÂÑËÝÙËÙÞÁÙÎÓËÇßÚ¦ÚÕßÍÏÇ
ÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÇÒÒ¦ÊËÔÛÇ
ÖØÁÖËÏÔÇÖÇØÇÍÔÜØÏÙÚËÃÚÕÍËÍÕÔÄÝ
ÄÚÏÛÇËÔÙÜÓÇÚ×ÔÕßÔÑÇÏÖÇØÇÊÕÞÁÝ
ÍÏÇÚÕËßØÆÚËØÕËßØÜÖÇáÑÄÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÖÕßÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏ
ÊßÙÓËÔÁÙÚËØÕ

¬ÁÒÕÝÎ4VVK`»ZÕÖÏÕÇßÙÚÎØÄÝ®ÕÃÑÕÝÇÖÄÚÕßÝÚÁÙÙËØÏÝÑÇÛ×ÝÊÃÔËÏÚÎÞÇÓÎÒÄÚËØÎÈÇÛÓÕÒÕÍÃÇÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇ
ÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÚÎÍÔ×ÓÎ®ÚÕßÍÏÇ
ÚÎÔÖÏÙÚÕÒÎÖÚÏÑÂÏÑÇÔÄÚÎÚÇÚÎÝ
Þ×ØÇÝÓÇÝÙÚÏÝ ¡ÇãÕßÑÇÏÙÚÎ
ÙßÔÁÞËÏÇÙÚÏÝ§ÕËÓÈØÃÕß
ÔÑÇÏÊËÔÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÔÇßÖ¦ØÐÕßÔÁÑÚÇÑÚËÝÇÐÏÕÒÕÍÂÙËÏÝÄÖÜÝ
¦ÒÒÜÙÚËÁÞËÏÙßÓÈËÃÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔ
ÜÙÚÄÙÕÇßÚÁÝÕÏÁÐÏÎÓËØÕÓÎÔÃËÝÛËÜØÕÆÔÚÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇÑØÃÙÏÓËÝ
ÙÚÕÔÊØÄÓÕÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÖØÕÝÚÕÔ
ÙÚÄÞÕÚÎÝËÖËÔÊßÚÏÑÂÝÈÇÛÓÃÊÇÝ
ÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÜÔÇÔÇÒßÚ×ÔËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÚÕËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÎÒÒ¦ÊÇÔÇÇÔÁÈËÏÑÇÚ¦ÊÆÕ
ÙÑÇÒÕÖ¦ÚÏÇÑÇÏÔÇÁØÛËÏÁÚÙÏÓÃÇ
ÇÔ¦ÙÇÖØÏÔÇÖÄÚÎÔËÖËÔÊßÚÏÑÂ
ÈÇÛÓÃÊÇÓËÚÕÔÚËÒÏÑÄÙÚÄÞÕ®ÔÇ
ËÃÔÇÏËÖÏÚËÆÐÏÓÕÝÚÕ
¦ÔÚÜÝÄÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÚÕÔÇÇÔÇÈÇÛÓÏÙÚËÃÎÞ×ØÇÑÇÚ¦ÊÆÕÈÇÛÓÃÊËÝËÃÔÇÏÙÞËÚÏÑ¦ÈÇÚÄ®ÜÙÚÄÙÕ
ÊËÔÛÇËÃÔÇÏÑÇÛÄÒÕßËÆÑÕÒÕÔÇ
ÊÕÛËÃÇßÚÂÎÚËÒËßÚÇÃÇ®ÑÇÛÕØÏ-

ÙÚÏÑÂÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÖÕßÛÇÌÁØËÏ
ÚÎÔÒÒ¦ÊÇÙÚÏÝÞ×ØËÝÖÕßÛËÜØÕÆÔÚÇÏËÖËÔÊÆÙÏÓËÝ®

Το καθοριστικό σημείο
ÆÓÌÜÔÇÓËËÑÚÏÓÂÙËÏÝÇÖÄÇØÓÄÊÏËÝÖÎÍÁÝÕÏÕÃÑÕÏÊËÔÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÊ×ÙÕßÔÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝÚÕËÏÙÏÚÂØÏÕ®ÍÏÇÚÎÔÁÔÚÇÐÎÙÚÕÑÒÇÓÖ
ÚÜÔËÒÃÚÖØÏÔÇÖÄÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝÓËÚÇÓÔÎÓÕÔÏÇÑÂÝËÖÕÖÚËÃÇÝÑÇÏÖØÏÔ
ÇÖÄÚÎÔËÖÏÙÚØÕÌÂÚÜÔ57,ZÚÜÔ
ËÒÒÎÔÏÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔÙËËÖÃÖËÊÇ
ËßØÜÖÇáÑÂÝÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇÝÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝÖÏÕÇÏÙÏÄÊÕÐËÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÕPU]LZ[TLU[NYHKLÓÖÕØËÃ
ÑÇÏÔÇËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÔÇËÖÏÚËßÞÛËÃ
ÚÕÈqËÐ¦ÓÎÔÕÚÕßÜÙÚÄÙÕ
ÚÕÖÏÕÇÙÌÇÒÁÝ®ÙÚÕÃÞÎÓÇËÃÔÇÏ
ÍÏÇËÔÚÄÝÚÕß
©ÖÜÝÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÇÔÇÌÁØÕßÔÕÏÇÔÇÈÇÛÓÃÙËÏÝÁÜÝÑÇÏÁÔÇ
ÙÑÇÒÕÖ¦ÚÏÑ¦ÚÜÇÖÄÚÎÔËÖËÔÊßÚÏÑÂ
ÈÇÛÓÃÊÇÛÇËÃÔÇÏÙÞËÚÏÑ¦ÍØÂÍÕØËÝ
ÜÙÚÄÙÕÎÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÂÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎ
ÕØÄÙÎÓÕÙÚÎÔÑÇÚÎÍÕØÃÇÚÕßÚØÏÖÒÕÆ®ÛÇËÃÔÇÏÓÃÇÈÇÙÇÔÏÙÚÏÑÂ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ

Κατά 19,1% αυξήθηκαν
τα ασφαλιστήρια
ζωής το δεκάμηνο
Ισχυρή¦ÔÕÊÕ ÑÇÚ¦  ËÓÌÇÔÃàÕßÔÚÇÏÊÏÜÚÏÑ¦ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇ
ÇÙÌ¦ÒÏÙÎÝàÜÂÝÑÇÏÇÖÕÚÇÓÃËßÙÎÝÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔÚÕ
ÊËÑ¦ÓÎÔÕÇÔÕßÇØÃÕß©ÑÚÜÈØÃÕß
 ËÖÏÈËÈÇÏ×ÔÕÔÚÇÝÚÎÙÚØÕÌÂ
ÓËØÃÊÇÝÖÕÒÏÚ×ÔÖØÕÝÚÎÔÏÊÏÜÚÏÑÂÇÙÌ¦ÒÏÙÎßÔÕÒÏÑ¦ÚÇÇÙÌ¦ÒÏÙÚØÇÚÕßÑÒ¦ÊÕßàÜÂÝÇÔÂÒÛÇÔ
ÙËÊÏÙËßØ×ÑÇÏÇÔÎÏÊÏÜÚÏÑÂ
ÇÙÌ¦ÒÏÙÎÊËÔÁÞËÏÇÑÄÓÎÑÇÒÆÉËÏ
ÚÏÝÇÖ×ÒËÏËÝÚÎÝÑØÃÙÎÝÑËØÊÃàËÏ
ÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÕÒÕÁÔÇÑÇÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÁÊÇÌÕÝÙÚÏÝËÖÏÒÕÍÁÝ
ÚÜÔÖÕÒÏÚ×Ô©ÖÜÝÖØÕÑÆÖÚËÏÇÖÄ
ÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝÔÜÙÎÝÙÌÇÒÏÙÚÏÑ×ÔÚÇÏØËÏ×ÔÒÒ¦ÊÕÝÚÇÇÚÕÓÏÑ¦ÇÙÌ¦ÒÏÙÚØÇÚÕßÑÒ¦ÊÕßàÜÂÝ
ÑÇÏÇÖÕÚÇÓÃËßÙÎÝÇßÐÂÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ ÑÇÏÇÔÂÒÛÇÔÙËÊÏÙ
ËßØ×ßÐÎÓÁÔÇÑÇÚ¦ ÙÚÇ
ËÑÇÚËßØ×ËÃÔÇÏÚÇÑËÌ¦ÒÇÏÇ
ÖÕßÁÞÕßÔÚÕÖÕÛËÚÎÛËÃÙËËÖËÔÊßÚÏÑ¦ÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑ¦ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇ
\UP[SPURLK¬ÇÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑ¦ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇàÜÂÝËÃÚËËÍÍßÎÓÁÔÕß
ËÖÏÚÕÑÃÕßËÃÚËÇÓÏÍ×ÝËÖËÔÊßÚÏÑÕÆÚÆÖÕßÖØÕÈ¦ÒÒÕßÔÜÝËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÓÕØÌÂÇÖÕÚÇÓÃËßÙÎÝÒÄÍÜÑÇÏÚÎÝÖÚ×ÙÎÝÚÜÔËÖÏÚÕÑÃÜÔ
ÙÚÏÝÑÇÚÇÛÁÙËÏÝÖÕßÕÊÎÍÕÆÔÚÏÝ
ÇÖÕÊÄÙËÏÝÇÑÄÓÎÑÇÏÙËÇØÔÎÚÏÑ¦
ËÖÃÖËÊÇ¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÏÙÞßØÂ
¦ÔÕÊÕÚÎÝÚ¦ÐÎÝÚÕß ËÓÌÇÔÃàÕßÔÚÇÕÓÇÊÏÑ¦ÙßÔÚÇÐÏÕÊÕÚÏÑ¦ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÚÇÇÙÌ¦ÒÏÙÚØÇ
ÚÜÔÕÖÕÃÜÔÇÔÂÒÛÇÔÙÚÕÚÁÒÕÝ
©ÑÚÜÈØÃÕßÙÚÇ ËÑÇÚËßØ×
ÚÇÕÓÇÊÏÑ¦ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÑÇÚÇÌËÆÍÕßÔÇØÑËÚÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÜÝ
ÖØÄÙÛËÚÎÖÇØÕÞÂÖØÕÝÚÕßÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÚÕßÝÇÒÒ¦ÑÇÏÖØÄÙÛËÚÕ
ÑÃÔÎÚØÕÙËÕÓ¦ÊËÝÖØ×ÎÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÖÕßÙßÓÓËÚÁÞÕßÔÙËÖØÕ-

ÍØ¦ÓÓÇÚÇËÛËÒÕßÙÃÇÝÇÖÕÞ×ØÎÙÎÝ
ÇÖÄÚÎÔËÖÏÞËÃØÎÙÎËÄÚÏÇÌÕØ¦
ÚÏÝÍËÔÏÑÁÝÇÙÌÇÒÃÙËÏÝÓËËÐÇÃØËÙÎ
ÚÇÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇßÍËÃÇÝÎàÂÚÎÙÎ
ÖÇØÇÓÁÔËÏÇÙÛËÔÏÑÂÂÇÑÄÓÎÑÇÏ
ÇØÔÎÚÏÑÂÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝÔÜÙÎÝÚÇÇÙÌ¦ÒÏÙÚØÇ
ÚÕßÑÒ¦ÊÕßÇßÐÂÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ 
ÑÇÏÇÔÂÒÛÇÔÙËÊÏÙËßØ×ÓË
ÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎ¦ÔÕÊÕÔÇËÓÌÇÔÃàÕßÔÕÏÑÒ¦ÊÕÏÇÚßÞÎÓ¦ÚÜÔÑÇÏ
ÇÙÛËÔËÏ×ÔÖÕßËÔÏÙÞÆÛÎÑÇÔÑÇÚ¦
 ÑÇÏ ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇ

Τα συνολικά
ασφάλιστρα του
κλάδου ζωής ανήλθαν
σε 1,6 δισ. ευρώ.
¬ÇÇÙÌ¦ÒÏÙÚØÇÍÏÇÇÙÚÏÑÂËßÛÆÔÎÇßÚÕÑÏÔÂÚÕßÖÕßÇÖÕÚËÒËÃ
ÑÇÏßÖÕÞØËÜÚÏÑÂÑ¦ÒßÉÎßÖÕÞ×ØÎÙÇÔÖËØÇÏÚÁØÜÑÇÚ¦ ÙÚÇ
ËÑÇÚËßØ×ÇÒÒ¦ÓÁØÕÝÚÜÔ
ÇÖÜÒËÏ×ÔÚÕßÑÒ¦ÊÕßÑÇÒÆÌÛÎÑË
ÇÖÄÚÎÔ¦ÔÕÊÕÑÇÚ¦ ¶ÙÚÇ
ËÑÇÚËßØ×¶ÚÜÔÙßÓÖÒÎØÜÓÇÚÏÑ×ÔÑÇÒÆÉËÜÔÍÏÇÚÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÕ
¬ÇÇÙÌ¦ÒÏÙÚØÇÚÕßÑÒ¦ÊÕßÖßØÄÝÊÎÒÇÊÂÎÇÙÌ¦ÒÏÙÎÖËØÏÕßÙÃÇÝÑÇÏÕÏÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÁÝÂ¦ÒÒËÝ
ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÁÝÑÇÒÆÉËÏÝßÖÕÞ×ØÎÙÇÔÑÇÚ¦ ÙßØØÏÑÔ×ÔÕÔÚÇÝ
ÚÏÝËØÍÇÙÃËÝÚÕßÑÒ¦ÊÕßÙÚÇ
ËÑÇÚËßØ×©ÑÒ¦ÊÕÝÇÙÛËÔËÏ×Ô
ÖÕßÇÌÕØ¦ÏÊÏÜÚÏÑ¦ÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑ¦
ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇßÍËÃÇÝËÔÏÙÞÆÛÎÑË
ÑÇÚ¦ ÑÇÏÚÇÇÙÌ¦ÒÏÙÚØÇÚÕß
ÑÒ¦ÊÕßÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑÇÔÙÚÇ
ËÑÇÚËßØ×
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Χωρίς πρόσβαση
σε ΑΤΜ έχουν
μείνει δεκάδες
χιλιάδες Βρετανοί
Ο αριθμός τους συρρικνώθηκε καθώς
έκλεισαν 3.303 τραπεζικά καταστήματα
Διαστάσεις ÑÕÏÔÜÔÏÑÕÆ ÖØÕÈÒÂÓÇÚÕÝÚËÃÔËÏÔÇÖ¦ØËÏÙÚÎØËÚÇÔÃÇÎ
ÁÒÒËÏÉÎÓÎÞÇÔÎÓ¦ÚÜÔÇßÚÄÓÇÚÎÝ
ÇÔ¦ÒÎÉÎÝÓËÚØÎÚ×ÔÚÜÔÍÔÜÙÚ×Ô
¬¡ÖÕßÁÞËÏÜÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇ
ÁÞÕßÔÓËÃÔËÏÇÑ¦ÒßÖÚËÝÖÕÒÒÁÝÖËØÏÕÞÁÝÚÎÝÞ×ØÇÝÑÇÏÊËÑ¦ÊËÝÞÏÒÏ¦ÊËÝØËÚÇÔÕÃÔÇÓÎÔÓÖÕØÕÆÔÔÇ
Ñ¦ÔÕßÔËÆÑÕÒÇÇÔ¦ÒÎÉÎÇÖÄÚÕÔ
ÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÚÕßÝ
©ÒÄÍÕÝËÃÔÇÏÄÚÏÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÚÎÝÚËÒËßÚÇÃÇÝÖËÔÚÇËÚÃÇÝÕÏÓËÍÇÒÆÚËØËÝÚØ¦ÖËàËÝÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÁÑÒËÏÙÇÔÖ¦ÔÜÇÖÄÚÕÚÜÔ
ßÖÕÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔÚÕßÝÆÓÌÜÔÇ
ÓËÙÞËÚÏÑÄØËÖÕØÚ¦àÚÕßÈØËÚÇÔÏÑÕÆÊÏÑÚÆÕß))*ÇÖÄÚÏÝÇØÞÁÝ
ÚÕßÑÇÏÁÜÝÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕ
ÚÕß ÁÑÒËÏÙÇÔßÖÕÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÚØÇÖËà×ÔÙËÄÒÎÚÎ
ØËÚÇÔÃÇÔÊËÏÑÚÏÑÂÖËØÃÖÚÜÙÎÎ
9V`HS)HURVM:JV[SHUKÖÕßÁÑÒËÏÙËÙÞËÊÄÔÚÇÚÕßÊÏÑÚÆÕßÚÎÝ
ÙÚÎÞ×ØÇÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇßÖÕÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÎÓÇÔÚÏÑÄÇØÏÛÓÄ
ßÖÕÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔÚÕßÝÁÑÒËÏÙÇÔ
¦ÒÒÜÙÚËÑÇÏÕÏ¦ÒÒËÝÚØËÏÝÇÖÄ
ÚÏÝÚÁÙÙËØÏÝÓËÍ¦ÒËÝÚØ¦ÖËàËÝÚÎÝ
ØËÚÇÔÃÇÝÕÏ)HYJSH`Z/:)*ÑÇÏ
3SV`KZ)HURPUN.YV\WÇÔÔÇÓÎÔ
ÁÌÚÇÔËÇßÚÄÄÓÜÝÇÖÄÚÏÝÇØÞÁÝ
ÚÕßÁÑÒËÏÙÇÔÞÏÒÏ¦ÊËÝ¬¡
ÖÕßÒËÏÚÕßØÍÕÆÙÇÔÇÔ¦ÚÎØËÚÇÔÃÇÙËÊÏ¦ÌÕØËÝÖËØÏÕÞÁÝÇÑÄÓÎÑÇÏÞÜØÃÝÔÇÙßÔÕÊËÆÕßÔÑ¦-

ÖÕÏÕßÖÕÑÇÚ¦ÙÚÎÓÇÈØËÚÇÔÏÑÂÝ
ÚØ¦ÖËàÇÝ
ÏÚÃÇÙÚ¦ÛÎÑËÎÇÒÒÇÍÂÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÕß3PURÚÕßËÛÔÏÑÕÆÊÏÑÚÆÕß
ÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÖÕßËÖÕÖÚËÆËÏÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÄÒÇÚÇ¬¡ÙÚÎÔËÖÏÑØ¦ÚËÏ¦ÚÎÝ¬ÕËÔÒÄÍÜÊÃÑÚßÕ
ÙßÔÊÁËÏÖËØÃÖÕß¬¡ËÑ
ÚÜÔÕÖÕÃÜÔÚÇÖØÕÙÌÁØÕßÔ
ÙÚÕßÝÞØÂÙÚËÝËÔÚËÒ×ÝÊÜØË¦ÔÚÎ
ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÇÔ¦ÒÎÉÎÝÓËÚØÎÚ×Ô
ÇÒÒ¦ÚÇßÖÄÒÕÏÖÇËÖÏÈ¦ÒÒÕßÔÑ¦ÖÕÏËÝÞØË×ÙËÏÝÙËÑ¦ÛËÇÔ¦ÒÎÉÎ
ÓËÚØÎÚ×Ô¬ÕÖØÄÈÒÎÓÇÖØÕÁÑßÉË
ÄÓÜÝÙËÙÞÁÙÎÄÞÏÓËÚÎÔÖØÕÓÂÛËÏÇÖÕßËÖÏÈ¦ÒÒËÚÇÏÙÚÕßÝÞØÂÙÚËÝÚÜÔ¬¡ÇÒÒ¦ÓËÚÏÝÞØË×ÙËÏÝÖÕßÕÌËÃÒÕßÔÔÇÑÇÚÇÈ¦ÒÕßÔ
ÕÏÚØ¦ÖËàËÝÙÚÏÝËÚÇÏØËÃËÝÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÚÜÔ¬¡ËÚÇÏØËÃËÝÄÖÜÝ
ÕÏ*HYK[YVUPJZÑÇÏ5V[L4HJOPUL
ÖÄÚÏÝÇØÞÁÝÚÕßÑÇÏÓËÚ¦
ÚÕ3PURÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇÓËÏ×ÙËÏÚÏÝ
ÞØË×ÙËÏÝÖÕßßÖÕÞØËÕÆÔÚÇÏÔÇ
ÖÒÎØ×ÔÕßÔÕÏÚØ¦ÖËàËÝÙÚÏÝËÚÇÏØËÃËÝÇßÚÁÝÚÄÞÕÝÚÕß3PURÂÚÇÔ
Ó¦ÒÏÙÚÇÔÇÊÏÇÙÌÇÒÃÙËÏÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÄÙÕÚÕÊßÔÇÚÄÔÓËÍÇÒÆÚËØÕßÇØÏÛÓÕÆ¬¡
ËÊÕÓÁÔÕßÄÓÜÝÄÚÏÓËÏ×ÛÎÑÇÔÚÇÁÙÕÊÇÚÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÚÜÔ¬¡ÎÇÒÒÇÍÂÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÕß3PURËÃÞËÚÕÇÔÚÃÛËÚÕ
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÑÇÏÚÇÓÎÞÇÔÂÓÇÚÇ
ÇßÚÄÓÇÚÎÝÇÔ¦ÒÎÉÎÝ¦ØÞÏÙÇÔÔÇ

Εταιρείες Ù{ÑTÉË¨{iØå0TÉÙ{ÒÇÈ³iÉ{KÜÊT¨ÉÉ³{ØÑÑÜÊÉ{ØÐÉ³¨i³{ÑÑ¨ÒÙÉ{oÐÑVi²_>Rvx_¨³ËÚÉ³Ñ{Ñ³~ÒÉ{³¨ÉTÓØ
Ù{Ò³iÐÑ³ÑmÆÆÆÑÌ³Ñ¬ÆÆÆå0ÈÙ{ÑTÉ{¨ËÇÉ³Ñ{ÉÌÜi³i¨É³ÑËÑ

Η μείωση
στις χρεώσεις
που πληρώνουν
οι τράπεζες στις εταιρείες διαχείρισης
ΑΤΜ επιδείνωσε
την κατάσταση.
ÑÒËÃÔÕßÔÓÇàÏÑ¦ÇÌÂÔÕÔÚÇÝÇÑ¦ÒßÖÚËÝÕÒÄÑÒÎØËÝÖËØÏÕÞÁÝÚÙÏ
ÊËÑ¦ÊËÝÞÏÒÏ¦ÊËÝØËÚÇÔÕÃÑ¦ÚÕÏÑÕÏÇßÚ×ÔÚÜÔÖËØÏÕÞ×ÔÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÑ¦ÔÕßÔËÆÑÕÒÇÇÔ¦ÒÎÉÎ
ÓËÚØÎÚ×ÔÇØ¦ÒÒÎÒÇÕÏËÚÇÏØËÃËÝÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÚÜÔ¬¡¦ØÞÏÙÇÔ
ÔÇËÐËÚ¦àÕßÔÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇ
ËÖÏÈ¦ÒÕßÔÞØË×ÙËÏÝÙÚÕßÝÞØÂÙÚËÝÖÕßÛÇÑ¦ÔÕßÔÇÔ¦ÒÎÉÎ
5V[L4HJOPULÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ
ÁÞËÏËÊ×ÑÇÏÓÂÔËÝÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏ
ÄÚÏÙÞËÊÏ¦àËÏÔÇËÖÏÈ¦ÒËÏÞØË×ÙËÏÝÙÚÏÝÇÔÇÒÂÉËÏÝÓËÚØÎÚ×ÔÙÚÇ

ÇÖÄÚÇ¬¡ÖÕßÊÏÇÞËÏØÃàËÚÇÏÙËÄÒÎÚÎØËÚÇÔÃÇ
¬ÎÒÆÙÎÙËÖÕÒÒÕÆÝØËÚÇÔÕÆÝ
ÖØÕÙÌÁØÕßÔÄÙÇ¬¡ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏ
ÙËÑ¦ÖÕÏÕÚÕÖÏÑÄÑÇÚ¦ÙÚÎÓÇÖÕß
ÒËÏÚÕßØÍËÃÓËÊÏËßØßÓÁÔÕÜØ¦ØÏÕ
ÑÇÏÓÁÔÕßÔÇÔÕÏÞÚ¦ÇÑÄÓÎÑÇÏÙÚÏÝ
ËÖÃÙÎÓËÝÇØÍÃËÝ©ÓÜÝÖÕÒÒ¦ÑÇÏ
ÇÖÄÇßÚ¦ÚÇ¬¡ÑÒËÃÔÕßÔÑÇÛ×Ý
ÁÞÕßÔÓËÏÜÛËÃÚÇÁÙÕÊÇÚÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔÖÕßÚÇÊÏÇÞËÏØÃàÕÔÚÇÏÚÎÔ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦ÚÕßÝÔÇÊÏÇÙÌÇÒÃÙÕßÔ
ÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÕßÝÕØÏÙÓÁÔÇÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÑÒËÃÔÕßÔÙßÓÌÜÔÃËÝÓË
ÚÏÝËÚÇÏØËÃËÝÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝ¬ÕÙÞËÚÏÑÄØËÖÕØÚ¦àÚÕß))*ËÖÏÑÇÒËÃÚÇÏ
ÚÎÓÇØÚßØÃÇËÔÄÝÑÇÚÇÙÚÎÓÇÚ¦ØÞÎÖÕßÊÎÒ×ÔËÏÖÜÝÇÔÇÍÑ¦ÙÚÎÑËÔÇÙßÓÌÜÔÂÙËÏÓËÚÎÔËÚÇÏØËÃÇ
ÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÚÕß¬¡ÔÇÚÎÝÑÇÚÇÈ¦ÒÒËÏÙÚËØÒÃÔËÝÚÕÔÓÂÔÇ
ÖÕÙÄÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÖËØÃÖÕßÚÜÔ
ËßØ×ÚÕÔÓÂÔÇÎÚÕÆÓËÔÕÇßÚÂÝ
ÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÂÚÇÔÔÇÊÏÇÚÎØÂÙËÏ
ÙËÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÕ¬¡ÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇ
ÞÜØÃÝÔÇÞØË×ÔËÏÖØÕÓÂÛËÏÇÙÚÕßÝ
ÞØÂÙÚËÝÖÕßÛÇÑ¦ÔÕßÔÇÔ¦ÒÎÉÎ

Μπαράζ ληστειών
Αν και για όλους τους ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝ
ÙÚÕÔÑÄÙÓÕÕÏÇßÚÄÓÇÚËÝÚÇÓËÏÕÒÕÍÏÙÚÏÑÁÝÓÎÞÇÔÁÝ¬¡ËÃÔÇÏÓËÍ¦ÒÎÊÏËßÑÄÒßÔÙÎÚÇßÚÄÞØÕÔÇÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÑÇÏÖÕÔÕÑÁÌÇÒÕ¡ÁÞØÏÚÇ
ÓÁÙÇËÑËÓÈØÃÕßÚÕß ÙÚÎËØÓÇÔÃÇÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÎ+L\[ZJOL
>LSSLÇÔÇÌÁØÛÎÑÇÔËÖÏÛÁÙËÏÝ
ÙË¬¡ÚØÇÖËà×Ô©ÇØÏÛÓÄÝËÃÔÇÏ
ÓÏÑØÄÚËØÕÝÇÖÄÚÏÝ ËÖÏÛÁÙËÏÝ
ÚÕßÙßÔÕÒÏÑ¦ÚÜÔÕÖÕÃÜÔÎ
ÒËÃÇÁÌÛÇÙËÚÇËÑÇÚËßØ×ÐÃàËÏÔÇÇÔÇÌËØÛËÃÁÔÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÑØÕÆÙÓÇÙÚÏÝÇØÞÁÝËÑËÓÈØÃÕßÙÚÕ§ÚÃÙËÒÔÚÕØÌÍÔÜÙÚÕÏ
ÇÔÇÚÃÔÇÐÇÔÚÇÓËÏÕÒÕÍÏÙÚÏÑÂÓÎÞÇÔÂÙÚÎÔÇÃÛÕßÙÇËÑÊÎÒ×ÙËÜÔ
0::+VTLÊÏÇÌËÆÍÕÔÚÇÝÓË¦ÍÔÜÙÚÕÞØÎÓÇÚÏÑÄÖÕÙÄÃÍËÝÎÓÁØËÝ
ÖØÏÔËÃÞËÇÔÇÚÏÔÇÞÛËÃ¬¡ÚÎÝ
,\YVUL[>VYSK^PKLÙËËÑÖÚÜÚÏÑÄ
ÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚÁÐÜÇÖÄÚÎÔÖÄÒÎ
§ÚÃØËÔÏÇÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝÖ¦ÔÚÜÝ
ÇÑÄÓÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÖ×ÒËÏÇÑÇÏÇÖÄ

ÚÇÓËÚØÎÚ¦ÚÕßÝËÃÔÇÏÕÏÊÇÖ¦ÔËÝ
ÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÚÜÔàÎÓÏ×ÔÖÕß
ÇÔÁØÞÕÔÚÇÏÙËÊËÑ¦ÊËÝËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËßØ×ÊÏÇÃÚËØÇËÑÚËÛËÏÓÁÔËÝ
ÙËËÖÏÛÁÙËÏÝÙÆÓÌÜÔÇÓËËÑÚÏÓÂÙËÏÝËÏÊÏÑ×ÔÛËÜØÕÆÔÚÇÏÕÏ¬¡
ÙËÞ×ØÕßÝËÑÚÄÝÚØÇÖËà×ÔÄÖÜÝ
ÈËÔàÏÔ¦ÊÏÑÇËÓÖÕØÏÑ¦ÑÁÔÚØÇÂ
ÙÏÊÎØÕÊØÕÓÏÑÕÃÙÚÇÛÓÕÃÏÊÏÇÃÚËØÇÓ¦ÒÏÙÚÇÄÚÇÔÕÏÊØ¦ÙÚËÝÙÚÇÛÓËÆÕßÔÚÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÄÚÕßÝÑÕÔÚ¦
ÙÚÕÔÞ×ØÕÚÎÝËÖÃÛËÙÎÝ×ÙÚËÔÇ
ÊÏÇÌÆÍÕßÔÇÔËÔÄÞÒÎÚÕÏ¥ÙÚÄÙÕ
ÄÒÕÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇ¬¡ÊÏÇÛÁÚÕßÔÖÒÁÕÔÙßÙÚÂÓÇÚÇÙßÔÇÍËØÓÕÆÑÇÏÑ¦ÓËØËÝÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÝ
±Ö¦ØÞÕßÔÖ¦ÔÚÜÝÑÇÏ¦ÒÒÇÓÁÚØÇÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÄÖÜÝÎÚËÞÔÎÚÂ
ÕÓÃÞÒÎÖÕßÇÖÁÚØËÉËÖØÄÙÌÇÚÎ
ËÖÃÛËÙÎÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÚÕß ÒÁÈË
¡ÄÒÏÝÕÏÊØ¦ÙÚËÝËÏÙÂÒÛÇÔÙÚÎÔ
ÚØ¦ÖËàÇÙÂÓÇÔËÕÙßÔÇÍËØÓÄÝ
ÑÇÏËÔËØÍÕÖÕÏÂÛÎÑËÓÕÔ¦ÊÇÚËÞÔÎÚÂÝÕÓÃÞÒÎÝ

Συμφωνία για τη μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου μέσω Ουκρανίας
Ουκρανία ÑÇÏªÜÙÃÇÑÇÚÁÒÎÐÇÔÞÛËÝ
ÙËÙßÓÌÜÔÃÇÖÕßÊÏÇÙÌÇÒÃàËÏÚÎ
ÓËÚÇÌÕØ¦ØÜÙÏÑÕÆÌßÙÏÑÕÆÇËØÃÕß
ÖØÕÝÚÎÔßØ×ÖÎÓÁÙÜ©ßÑØÇÔÃÇÝ
ÍÏÇÚÎÔËÖÄÓËÔÎÖËÔÚÇËÚÃÇ
ÙßÓÌÜÔÃÇÙßÔËÖ¦ÍËÚÇÏÁÙÕÊÇ¦ÔÜÚÜÔÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔ
ÊÏÙËßØ×ÍÏÇÚÕ ÃËÈÕÇÖÄÚÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÓËÚÇÌÕØ¦ÝÌßÙÏÑÕÆÇËØÃÕßÄÖÜÝÊÂÒÜÙËÕ©ßÑØÇÔÄÝ
ÖØÄËÊØÕÝÕÒÕÔÚÃÓÏØËÒÁÔÙÑÏ
ÙßÓÌÜÔÃÇËÐÇÙÌÇÒÃàËÏËÖÃÙÎÝ
ËÔËØÍËÏÇÑÂÇÙÌ¦ÒËÏÇÑÇÏËßÎÓËØÃÇÍÏÇÚÕßÝ©ßÑØÇÔÕÆÝÇÔÁÌËØË
ÕÑËÒÁÔÙÑÏÙËÇÔ¦ØÚÎÙÂÚÕßÙÚÕ
-HJLIVVRÖÕÚËÒËÃÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÓÏÇ
ÏÊÏÇÃÚËØÇÛËÚÏÑÂËÐÁÒÏÐÎÍÏÇÚÎÔ
ßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÖÕßËÐÇØÚ¦ÚÇÏÇÖÄÚÕØÜÙÏÑÄÌßÙÏÑÄÇÁØÏÕ
ßØ×ÖÎÍÔÜØÃàËÏÄÚÏÊËÔÛÇ
ÇÖÕÚÆÞÕßÓËÄÚÇÔÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇ
ÚÎÔËÔËØÍËÏÇÑÂÇÙÌ¦ÒËÏÇ®ÖØÄÙÛËÙËÕÑËÒÁÔÙÑÏ
ÙßÓÌÜÔÃÇÇÌÕØ¦ÚÎ5HM[VNHa
ÚÎÝ ©ßÑØÇÔÃÇÝ ÑÇÏ ÚÎ ØÜÙÏÑÂ
.HaWYVT ÇÚÇÒÂÐÇÓËÙÚÏÝÚËÒÏÑÁÝÙßÓÌÜÔÃËÝÁÖËÏÚÇÇÖÄÖÁÔÚË
ÎÓÁØËÝÇÊÏ¦ÑÕÖÜÔÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔÙÚÎÏÁÔÔÎ±ÖËÍØ¦ÌÎÕÒÄ-

Πρόκειται
για θετική εξέλιξη
και για την Ε.Ε.,
η οποία εξαρτάται
από το φυσικό
αέριο της Ρωσίας.
ÑÒÎØÎÙËÏØ¦ËÍÍØ¦ÌÜÔ®ËÖÏÈËÈÇÃÜÙËÕÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝ
ÚÎÝ.HaWYVTÒËÐÁÏ¡ÃÒËØÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇØÜÙÏÑ¦ÖØÇÑÚÕØËÃÇ
ËÏÊÂÙËÜÔ
ßÚÁÝÕÏÙßÓÌÜÔÃËÝÛÇËÖÏÚØÁÉÕßÔÔÇÙßÔËÞÏÙÛËÃÎÊÏÁÒËßÙÎÚÕß
ÇËØÃÕßÑÇÛ×ÝÞÛËÝÁÒÎÍËÚÕÏÙÞÆÕÔ
ÙßÓÈÄÒÇÏÕÊÏËßÑØÃÔÏÙËÕ¡ÃÒËØ
ÃÞËÖØÕÎÍÎÛËÃÎßÖÕÍØÇÌÂ
ÖØÜÚÕÑÄÒÒÕßÙßÓÌÜÔÃÇÝÙÚÏÝ
ËÑËÓÈØÃÕßÇÖÄÚÏÝÊÆÕÖÒËßØÁÝ
ÁÖËÏÚÇÇÖÄÓÂÔËÝÊÆÙÑÕÒÜÔÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔÓËÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂ
ÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝ
ÇØ¦ÚÎÔËÖÃÚÎÝÇØÞÂÝÙßÓÌÜÔÃÇÕÏÙßÔÕÓÏÒÃËÝÍÏÇÚÎÔÕÒÕÑÒÂØÜÙÂÚÎÝÊÏËÐÂÞÛÎÙÇÔÙËÙßÔ-

Η συμφωνίαÑ×¨Ò³i>k²n>Å³iØ$È~¨ÑËÑØ~Ñ{³i¨{~Ê>Å¦
ÛÂÑËÝÁÔÚÇÙÎÝÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝ
ÇÔÎÙßÞÃÇÍÏÇÇÖÕÚßÞÃÇÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÙÚÏÍÓÂÖØ¦ÍÓÇÖÕßÛÇÊÏËÚ¦ØÇÙÙËÚÏÝËßØÜÖÇáÑÁÝËÏÙÇÍÜÍÁÝ
©ÏÕÒÕÔÚÃÓÏØËÒÁÔÙÑÏÑÇÏÒÇÔÚÏÓÃØÕÆÚÏÔÚÄÔÏÙÇÔÑÇÚ¦ÚÎ

ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÒËÌÜÔÏÑÂÝÚÕßÝÙßÔÕÓÏÒÃÇÝÙÂÓËØÇÚÎÙÎÓÇÙÃÇ®ÚÎÝ
ÙßÓÌÜÔÃÇÝÇßÚÂÝÑÇÏÚÕÔËÖÕÏÑÕÊÕÓÎÚÏÑÄÞÇØÇÑÚÂØÇÚÜÔÙßÔÕÓÏÒÏ×ÔÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÚÜÔÕÖÕÃÜÔ
ÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔËßÔÕáÑÂÇÚÓÄÙÌÇÏØÇ

ÍÏÇÚÎÔËÖÃÒßÙÎ¦ÒÒÜÔÖØÕÈÒÎÓ¦ÚÜÔ®ÙÆÓÌÜÔÇÓËÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÚÕß
ØËÓÒÃÔÕß
ÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÝÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝ
ÍÑËÒÇ¡ÁØÑËÒÊÂÒÜÙËÇÖÄÚÎÔ
ÖÒËßØ¦ÚÎÝËßÚßÞÂÝ®ÍÏÇÚÎÔËÖÏÚßÞÂÇßÚÂÑÇÚ¦ÒÎÐÎ®ÖÕßÇÖÕÚËÒËÃÙÎÓÇÔÚÏÑÂÁÔÊËÏÐÎ®
©¡¦ØÕÝÁÌÑÕÈÏÚÝÓÁÒÕÝÚÎÝ
ßØÜÖÇáÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝÖÕßÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÚÏÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝ
ÞÇÏØÁÚÏÙËÓÁÙÜÚÕß;^P[[LYÄÒÎ
ÚÎÙÑÒÎØÂÊÕßÒËÏ¦ÑÇÏÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝ®ÖÕßÑÇÚÁÒÎÐÇÔÙÚÎÔÚËÒÏÑÂ
ÙßÓÌÜÔÃÇÎÕÖÕÃÇÊÏÇÙÌÇÒÃàËÏ
ÚÎÙßÔËÞÂØÕÂÚÕßÌßÙÏÑÕÆÇËØÃÕßÖØÕÝÚÎÔßØ×ÖÎÇÖÄÚÎÔÎ
ÇÔÕßÇØÃÕß®
ÔÁÇÙßÓÌÜÔÃÇÖØÕÈÒÁÖËÏÄÚÏ
Î.HaWYVTÛÇÓËÚÇÌÁØËÏÓÁÙÜÚÎÝ
©ßÑØÇÔÃÇÝÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÊÏÙ
ÑßÈÏÑ¦ÓÁÚØÇÚÕÔËÖÄÓËÔÕÞØÄÔÕÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÊÏÙÑÓËÚÎÙÃÜÝÇÖÄÚÕÁÜÝ
ÚÕÊÏËßÑØÃÔÏÙËÕÕÒÕÔÚÃÓÏØ
ËÒÁÔÙÑÏÇÖÕÌÁØÕÔÚÇÝÙÚÕ ÃËÈÕ
¦ÔÜÚÜÔËÖÚ¦ÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔ
ÊÕÒÇØÃÜÔ®ÙßÔÕÒÏÑ¦
¬ÕÙßÓÈÄÒÇÏÕËÃÔÇÏÓÁØÕÝËß-

ØÆÚËØÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÍÏÇÚÎÔÕÖÕÃÇ
Î.HaWYVTÑÇÚÁÈÇÒËÚÎÔÇØÇÙÑËßÂ ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÖØÄÙÚÏÓÕ
ÑÇÏÚÄÑÕßÝÙÚÎÔÕßÑØÇÔÏÑÂÕÓÄÒÕÍÄÚÎÝ5HM[VNHaÖÕßÛÇÊ×ÙËÏÚÁÒÕÝÙËÁÔÇÓÇÑØÕÞØÄÔÏÕÓÖØÇÔÚË
ÌËØËÔ×ÖÏÕÔÊÏËÛÔ×ÔÊÏÑÇÙÚÎØÃÜÔ
Ë ÇÔÚ¦ÒÒÇÍÓÇ Î 5HM[VNHa
ËÍÑÇÚÇÒËÃÖËÏÄÒËÝÚÏÝÊÏÑÇÙÚÏÑÁÝ
ÊÏ×ÐËÏÝÑÇÚ¦ÚÎÝ.HaWYVTÙÚÎÔ
©ßÑØÇÔÃÇÑÇÏÙÚÎÆÙÎ
ÙßÓÌÜÔÃÇÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎ¡ÄÙÞÇÑÇÏÙÚÕ ÃËÈÕÁÞËÏÙÚÄÞÕÔÇ
ÇÖÕÌËßÞÛËÃÁÔÇÝÔÁÕÝÖÄÒËÓÕÝÚÕß
ÌßÙÏÑÕÆÇËØÃÕß©ÏÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝ
ÇÔÚÏÖÇØÇÛÁÙËÏÝÚÕßÝÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÑÇÏ ËÃÞÇÔÖÒÂÐËÏ
ÚÎÔÚØÕÌÕÊÕÙÃÇÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×Ô
ÞÜØ×Ô
ÔÑÇÏÎßØ×ÖÎÖÇØÇÓÁÔËÏ
ËÐÇØÚÎÓÁÔÎÇÖÄÚÕØÜÙÏÑÄÌßÙÏÑÄÇÁØÏÕ ÚÎÝÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÂÝÚÎÝËÐÇØÚ¦ÚÇÏÖÕÒÆÒÏÍÄÚËØÕ
ÇÖÄÚÎÊÏÁÒËßÙÂÚÕßÓÁÙÜ ÏÁÈÕß
ÑÇÛ×ÝÎÖÕÙÄÚÎÚÇÖÕßÊÏÁØÞËÚÇÏ
ÇÖÄËÑËÃÓËÏ×ÛÎÑËÑÇÚ¦ ÚÇ
ÚËÒËßÚÇÃÇÊËÑÇÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇÓË
ÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÂÇÍÜÍ×ÔÖÕßÖÇØÇÑ¦ÓÖÚÕßÔÚÎÔ©ßÑØÇÔÃÇ

Είδος ßÖÄ ËÐÇÌ¦ÔÏÙÎÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔ
ÔÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÕÆÔÕÏßÖÎØËÙÃËÝ
ÑÇÛÇØÏÙÚÎØÃÜÔÙÚÎËØÓÇÔÃÇÍËÍÕÔÄÝÖÕßÁÞËÏÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÔÁËÝ
ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÁÝËßÑÇÏØÃËÝÙËÕØÏÙÓÁÔËÝÔËÕÌßËÃÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÑÇÏ
ÇÒßÙÃÊËÝÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚ
ÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝßÖÄÉÎÚÕÔÓÏÑØÄ
ÇØÏÛÓÄÑÇÛÇØÏÙÚÎØÃÜÔÙÚÎËØÓÇÔÃÇÚÇÕÖÕÃÇÖÇÒÇÏÄÚËØÇÂÚÇÔ
ËÔ×ÖÒÁÕÔßÖ¦ØÞÕßÔÓÄÒÏÝ
ÕØÏÙÓÁÔËÝÇÒßÙÃÊËÝÙÕÆÖËØ
Ó¦ØÑËÚ¦ØÞÏÙÇÔÔÇÖØÕÙÌÁØÕßÔ
ËÏÊÏÑÕÆÝÞ×ØÕßÝÓËÖÒßÔÚÂØÏÇÑÇÏ
ÙÚËÍÔÜÚÂØÏÇÇØÇÊËÃÍÓÇÚÕÝÞ¦ØÏÔÎÍËØÓÇÔÏÑÂÇÒßÙÃÊÇÙÕÆÖËØ
Ó¦ØÑËÚ9L^LÙßÔËØÍ¦àËÚÇÏÓËÚÎÔ
ßÖÎØËÙÃÇ7LYZPS:LY]PJLÑÇÏÎÍËØÓÇÔÏÑÂÇÒßÙÃÊÇKTÓËÚÎÔËÕÌßÂ
ËÖÏÞËÃØÎÙÎ>HZJOTHSÖØÕÙÌÁØÕÔÚÇÝßÖÎØËÙÃËÝÑÇÛÇØÏÙÚÎØÃÜÔ
ËÔÚÄÝÚÜÔÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔÚÕßÝ
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓÏÇËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÂËßÑÇÏØÃÇÚÎÔÕÖÕÃÇ¦ØÖÇÐÇÔ

Τα καθαριστήρια
κλείνουν και
οι αλυσίδες σούπερ
μάρκετ δεν αφήνουν
την ευκαιρία να χαθεί.
ÕÏÊÆÕÇÒßÙÃÊËÝÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚÓË
ÚÎÔÖØÕÕÖÚÏÑÂÄÚÏÕÏÖËÒ¦ÚËÝÚÕßÝ
ÛÇÓÖÕØÕÆÔÔÇÕÒÕÑÒÎØ×ÔÕßÔÚÇßÚÄÞØÕÔÇÊÆÕÊÕßÒËÏÁÝÍÏÇÚÕÙÖÃÚÏ
©ÚÇÔÛÇÌËÆÍÕßÔÇÖÄÚÕÙÕÆÖËØ
Ó¦ØÑËÚÛÇÁÞÕßÔÑÇÛÇØ¦ØÕÆÞÇ
ÑÇÏÛÇÁÞÕßÔÇÍÕØ¦ÙËÏÚÇÉ×ÔÏÇ
ÚÕßÙÖÏÚÏÕÆ©ÏÖËÒ¦ÚËÝÛÁÒÕßÔ
ÔÇÑ¦ÔÕßÔÚÇÉ×ÔÏÇÚÕßÝÙËÁÔÇ
ÑÇÚ¦ÙÚÎÓÇÑÇÏÄÞÏÔÇÖÎÍÇÃÔÕßÔ
ÙËÊÏ¦ÌÕØÇÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÍÏÇÚÏÝ
ÊÕßÒËÏÁÝÚÕßÝ®ÄÖÜÝÊÂÒÜÙËËÑÖØÄÙÜÖÕÝÚÎÝÇÒßÙÃÊÇÝÙÕÆÖËØ
Ó¦ØÑËÚ9L^LÙÆÓÌÜÔÇÓËÙÞËÚÏ-

ÑÄÊÎÓÕÙÃËßÓÇÚÎÝ+L\[ZJOL>LSSL
ßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÕÏßÖÎØËÙÃËÝÑÇÛÇØÏÙÚÎØÃÜÔÚÎÝ9L^LÑÇÏÚÎÝKT
ÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÊÕÑÏÓÇÙÚÏÑÄÙÚ¦ÊÏÕ
ÑÇÏÖËØÃÖÕßÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚ¦ÚÕßÝ
ÙËÄÒÎÚÎËØÓÇÔÃÇÁÞÕßÔËÏÊÏÑÄ
Þ×ØÕÓËÖÒßÔÚÂØÏÇ©ØÏÑ²ÇØÝ
ÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÎÝÇÒßÙÃÊÇÝ
KTÙÞÕÒÃÇÙËÄÚÏßÖ¦ØÞËÏàÜÎØÄ
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÇÖÄÚÕßÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂ+L\[ZJOL
>LSSL©ÃÊÏÕÝÊÂÒÜÙËËÖÃÙÎÝËßÞÇØÏÙÚÎÓÁÔÕÝÇÖÄÚÎÔÖÕØËÃÇÚÜÔ
ÊÕÑÏÓÇÙÚÏÑ×ÔÙËÒÃÍÇÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÑÇÏÚÄÔÏÙËÄÚÏÛÇ
ËÖËÑÚËÃÔËÏÚÎÔßÖÎØËÙÃÇÙËÇÑÄÓÎ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇÑÇÏËÑÖØÄÙÜÖÕÝÚÎÝ4PLSLÎÕÖÕÃÇÑÇÚÁÞËÏ
ÚÎÔÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÚÜÔÓËÚÕÞ×ÔÚÎÝ
>HZJOTHSÊÂÒÜÙËÄÚÏÙßÔËÞ×ÝÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏÚÇÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÚÎÝ9L^L
ÖÕßÖØÕÙÌÁØÕßÔßÖÎØËÙÃËÝÑÇÛÇØÏÙÚÎØÃÜÔÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦ÖØÕÚÕÆ
ÊÕÑÏÓÇÙÚËÃÇßÚÂÎßÖÎØËÙÃÇÇÖÄ

ÚÇÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚßÖÂØÞÇÔÂÊÎ
ÙÚÎËØÓÇÔÃÇÎ7LYZPS:LY]PJLÎ
>HZJOTHSÑÇÏÓÃÇÇÑÄÓÎËÚÇÏØËÃÇ
Î1VUU`-YLZOÕÏÕÖÕÃËÝÖØÕÙÌÁØÕßÔÇÑÄÓÎÑÇÒÆÚËØËÝßÖÎØËÙÃËÝ
ÇØÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÚÇØÕÆÞÇÇÖÄÚÕ
ÙÖÃÚÏÚÜÔÖËÒÇÚ×ÔÑÇÏÚÇÖÇØÇÊÃÊÕßÔÖ¦ÒÏÑÇÚ»ÕÃÑÕÔÑÇÛÇØ¦ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇßÖÎØËÙÃËÝÓÁÙÜÏÇÊÏÑÚÆÕßÚÏÝÕÖÕÃËÝÑÇÏËÖÏÒÁÍÕßÔÇØÑËÚÕÃ
ËØÓÇÔÕÃÖÇØÄÚÏßÖ¦ØÞËÏÓÏÇËÖÏÖÒÁÕÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂËÖÏÈ¦ØßÔÙÎÒÄÍÜÚÕßÑÄÙÚÕßÝÚÜÔÓËÚÇÌÕØÏÑ×Ô
ÐÏÕÙÎÓËÃÜÚÕËÃÔÇÏÄÚÏÕÙßÔÕÒÏÑÄÝ
ÚàÃØÕÝÚÜÔßÖÎØËÙÏ×ÔÑÇÛÇØÏÙÚÎØÃÜÔÙÚÎËØÓÇÔÃÇßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏ
ÙÚÇÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÊÕÒ¦ØÏÇ
ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÎ>HZJOTHSÚÕÖÒËÏÕÉÎÌÏÑÄÓËØÃÊÏÕÚÎÝÕÖÕÃÇÝÑÇÚÁÞËÏÎÍËØÓÇÔÏÑÂ4PLSLÓËÙÕÒÇÈËÃ
ÓËÚÇÐÆÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×ÔÑÇÏÚÕÖÏÑ×Ô
ÑÇÛÇØÏÙÚÎØÃÜÔËÔ×ÖØÕÙÌÁØËÏÚÏÝ
ßÖÎØËÙÃËÝÚÎÝÙËÖÄÒËÏÝÚÎÝ
ËØÓÇÔÃÇÝ

SHUTTERSTOCK

Πλένουν τα ρούχα στο σούπερ μάρκετ οι Γερμανοί

Πολλές oÉ¨ÐÑ{~ÓØÑÜÈËÙÉØÖÉ¨ÐÒ¨~É³Ò¨T{ÑÑ¨×Ó¨ÈÉ{Ù{~ÖØT¨ÈØÐÉÜÈ³Ê¨{Ñ~Ñ{³Éo³Ê¨{Ñ
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Επενδύσεις
32,2 δισ. ευρώ
σε γερμανικές
εταιρείες το 2019
Οι τοποθετήσεις αυξήθηκαν κατά 80%
σε σύγκριση με τα 17,9 δισ. του 2018
Φλερτάρει ÓË ÚÎÔÆÌËÙÎÁÞËÏÁÒÒËÏÓÓÇËÐËÏÊÏÑËßÓÁÔÕßÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÑÇÏÇÔÇÍÑ¦àËÚÇÏÔÇËÖÏÙÚØÇÚËÆËÏÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÇÒÒ¦ÕÏ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÚÎÝÖØÕÙËÒÑÆÕßÔ
ÄÒÕÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇËÖËÔÊßÚÏÑ¦ÑËÌ¦ÒÇÏÇ©ÒÄÍÕÝÍÏÇÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎËßØÜÖÇáÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÚÎËØÓÇÔÃÇÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÚÎÝ
ÕÖÕÃÇÝÖØÕÙËÃÒÑßÙÇÔÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÁÚÕßÝÖÕßÌËÆÍËÏÖ¦ÔÜÇÖÄÊÏÙËßØ×ÇÖÄÏÊÏÜÚÏÑ¦
ËÖËÔÊßÚÏÑ¦ÑËÌ¦ÒÇÏÇ
©ÖÜÝÚÕÔÃàËÏÙÞËÚÏÑÄØËÖÕØÚ¦àÚÜÔ-PUHUJPHS;PTLZÚÕ 
ÂÚÇÔÍÏÇÚÎËØÓÇÔÃÇÎÑÇÒÆÚËØÎ
ÞØÕÔÏ¦ÇÖÄÇÖÄÉËÜÝËÖËÔÊÆÙËÜÔ
ÚÏÝÕÖÕÃËÝÖØÕÙËÃÒÑßÙËËÌÄÙÕÔ
ÂÚÇÔÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÖÄÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚË¦ÒÒÎÞØÕÔÏ¦ÓËÚ¦ÚÎÔ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂ
ÑØÃÙÎÕÒÆÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑÂËÃÔÇÏ
ÄÓÜÝÎÇÆÐÎÙÎÖÕßÙÎÓËÃÜÙÇÔ
ÕÏÏÊÏÜÚÏÑÁÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÙËÍËØÓÇÔÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÙËÙÆÍÑØÏÙÎ
ÓËÚÕÇÓÁÙÜÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÁÚÕÝ
ÞËÚÏÑÂÁÑÛËÙÎÚÎÝÙßÓÈÕßÒËßÚÏÑÂÝ±ÌÁØËÏÚÕ¦ÛØÕÏÙÓÇ
ÚÜÔËÖËÔÊßÚÏÑ×ÔÑËÌÇÒÇÃÜÔÖÕß
ÚÕÖÕÛËÚÂÛÎÑÇÔÙËÍËØÓÇÔÏÑÁÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÚÕ ÑÇÚ¦ 
ßÉÎÒÄÚËØÕÇÖÄÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕ
ÚÕßÌÚÇÙËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ
ÙÚÇÊÏÙËßØ×ËÔ×ÚÕ
ÊËÔßÖËØÁÈÎÚÇ ÊÏÙËßØ×

©ÖÜÝ ÚÕÔÃàËÏ Î ÈØËÚÇÔÏÑÂ
ËÌÎÓËØÃÊÇÎÛËÇÓÇÚÏÑÂÇÆÐÎÙÎÕÌËÃÒËÚÇÏÑßØÃÜÝÙËÓÏÇÙËÏØ¦ÙßÓÌÜÔÏ×ÔÓËÍ¦ÒÎÝÑÒÃÓÇÑÇÝÔ¦ÓËÙ¦ÚÕßÝÎËÖÁÔÊßÙÎ
ÆÉÕßÝ ÊÏÙËßØ×ÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝËÖËÔÊßÚÏÑÂÝ229ÙÚÕÔ
ÄÓÏÒÕ¡¡(_LS:WYPUNLY229
ËÐÇÍÄØÇÙËÚÕ ÚÕßÕÓÃÒÕß
ÙÚÕÔÕÖÕÃÕÙÎÓËÏÜÚÁÕÔÇÔÂÑËÏ
ÑÇÏÎÍÔÜÙÚÂÙÑÇÔÊÇÒÕÛÎØÏÑÂ
ËÌÎÓËØÃÊÇ)PSKÇÒÒ¦ÑÇÏËßØÆÚÇÚÕÊÃÑÚßÕÇÖÄ¡¡ÑÇÏÓËØÃÊÏÇ
ÙËËÑÊÕÚÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÚÇÔÎ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÙßÓÌÜÔÃÇÚÎÝÞØÕÔÏ¦ÝÙÚÎËØÓÇÔÃÇÑÇÏÇÖÇÙÞÄÒÎÙËÚÕÔÍËØÓÇÔÏÑÄ¬ÆÖÕÖÕßÚÎÝ
ÇÌÏÁØÜÙËËÑÚËÚÇÓÁÔÇÊÎÓÕÙÏËÆÓÇÚÇÓËÎÞÎØÕÆÝÚÃÚÒÕßÝ
ÊËÆÚËØÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÙßÓÌÜÔÃÇ ÂÚÇÔ Î ËÐÇÍÕØ¦ ÚÎÝ
*\YYLU[HÚÎÝ)H`LYÇÖÄÚÎÔËÖËÔÊßÚÏÑÂÚØ¦ÖËàÇÚÎÝßÙÚØÇÒÃÇÝ
4HJX\HYPLÁÔÇÔÚÏÊÏÙËßØ×
ÐÃÙÕßÙÎÓÇÔÚÏÑÂÑÇÏÎÖØÕÙÌÕØ¦ ÊÏÙËßØ×ÚÎÝ/LSSTHU 
-YPLKTHUÍÏÇÚÎÔËÐÇÍÕØ¦ÚÎÝ
VUSPULÖÒÇÚÌÄØÓÇÝËÓÖÕØÃÇÝÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔ(\[V:JV\[
ÚÇÔÖ¦ÔÚÜÝËÒÇÌØ×ÝÓÏÑØÄÚËØÕÝÕÇØÏÛÓÄÝÚÜÔÙßÓÌÜÔÏ×ÔÑÇÛ×ÝÓËÏ×ÛÎÑËÇÖÄÚÏÝ 
ÙÚÏÝ ÑÇÏÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕßÝ-;
ÎÓËÃÜÙÎÖØÕÊÃÊËÏÖÜÝÚÇËÖËÔÊßÚÏÑ¦ÑËÌ¦ÒÇÏÇËÖÏÑËÔÚØ×ÔÕßÔ

Η μεγαλύτερηÈÐ×ËÑ³iØT¨{ÒØ³iÉ¨ÐÑËÑÑ×¨ÖÉ³iÉÂÑo¨Ò³Èmm³ÈÐËÜÈ ÝÁ_-¦xn_¦V³ËÑÊ~É{~Ñ{i~ÑÙÑÜÚi¨{~Ê
É×iÐÉ¨ËÙÑxXÑÌ³iÑÐÉ¨{~Ñ{~ÊÉÉÙÈ³{~Ê+VÓÑ³{³{ÐÊÐÑ³ØmVÙ{ÉÈ¨

Κατά τη διάρκεια
του έτους
καταβλήθηκαν πολύ
υψηλά ποσά για
εξαγορά μεριδίων
σε επιχειρήσεις.
ÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕßÝÙËÒÏÍÄÚËØËÝÇÒÒ¦ÓËÍÇÒÆÚËØËÝÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÚÙÏÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕß 
ßÖÂØÐÇÔÕÑÚ×ÙßÓÌÜÔÃËÝÇÐÃÇÝ
¦ÔÜÚÕßÊÏÙËßØ×¬ÕÕÏ
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞËÝÂÚÇÔÓÄÔÕÖÁÔÚËÑÇÏ
ÚÕÓÄÔÕÚÁÙÙËØÏÝ¡ÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÕßÝ-;Õ¡¦ÏÑÒ ÕßØÚà
ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕßÚÕÓÁÇÏÊÏÜÚÏÑ×Ô
ËÖËÔÊßÚÏÑ×ÔÑËÌÇÒÇÃÜÔÚÎÝ±
ÍÏÇÚÎËØÓÇÔÃÇÚÎÔßÙÚØÃÇÑÇÏ
ÚÎÔÒÈËÚÃÇÚÄÔÏÙËÖÜÝÑÇÚÇÈ¦ÒÒÕÔÚÇÏÖÕÒÆßÉÎÒÁÝÚÏÓÁÝÍÏÇ
ÚÎÔËÐÇÍÕØ¦ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÂÓËØÏÊÃÜÔÙËËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ®
©ÃÊÏÕÝÖØÕÈÒÁÖËÏ¦ÒÒÜÙÚË

ÖÜÝÎÚ¦ÙÎÇßÚÂÊËÔÛÇÇÒÒ¦ÐËÏÓËÙÕÖØÄÛËÙÓÇÑÇÛ×ÝÊËÔ
ßÖ¦ØÞÕßÔÊÏÇÛÁÙÏÓËÝÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÖÕÒÒÁÝÓËÙÇÃÕßÇÒÒ¦ÙÞËÚÏÑ¦
ÓËÍ¦ÒÕßÓËÍÁÛÕßÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÖÕßÔÇÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÖÕÚËÒÁÙÕßÔ
ÙÚÄÞÕËÐÇÍÕØ×Ô
¥ÝËÑÚÕÆÚÕßÄÙËÝËÖËÔÊßÚÏÑÁÝËÖÏÊÏ×ÑÕßÔÔÇËÔÏÙÞÆÙÕßÔ
ÚÕÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏÄÚÕßÝÇÔÇÍÑ¦àÕÔÚÇÏÔÇÈ¦ÒÕßÔÈÇÛÏ¦ÚÕÞÁØÏ
ÙÚÎÔÚÙÁÖÎ®ÄÖÜÝÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÚÕÔÃàËÏÕÑ ÕßØÚà
ØÕËÐÕÌÒËÃ¦ÒÒÜÙÚËÖÜÝÛÇ
ÙßÔËÞÏÙÚËÃÑÇÏÚÕÔÁÕÁÚÕÝÎÚ¦ÙÎÍÏÇÇÆÐÎÙÎÚÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔ
ÙËÍËØÓÇÔÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÑÇÏÚÕ
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÜÔÏÊÏÜÚÏÑ×ÔËÖËÔÊßÚÏÑ×ÔÑËÌÇÒÇÃÜÔÛÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÏÙÞßØÄ
ÏÚÃÇÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔËÃÔÇÏÑÇÏ
ÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÜÔËÖËÔÊßÚÏÑ×Ô
ÔÇÚÕÖÕÛËÚÂÙÕßÔÚÇÑËÌ¦ÒÇÏ¦
ÚÕßÝËÖÏÑËØÊ×ÝÑÇÛ×ÝÚÇËÖÏÚÄÑÏÇÖÇØÇÓÁÔÕßÔÙËÏÙÚÕØÏÑ¦ÞÇÓÎÒ¦ËÖÃÖËÊÇÙÚÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝ
ÓËÍ¦ÒËÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝ

Ελλείψεις προσωπικού
Μπορεί ÔÇ ÖØÕÙËÒÑÆËÏËÖËÔÊßÚÏÑ¦
ÑËÌ¦ÒÇÏÇÇÒÒ¦ÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝßØ×ÖÎÝÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏ
ÓËÍ¦ÒËÝËÒÒËÃÉËÏÝËÐËÏÊÏÑËßÓÁÔÕß
ÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÑÇÏÙËÖÕÒÒÕÆÝÚÕÓËÃÝ
ÞËÚÏÑ¦ØËÖÕØÚ¦àÚÜÔ-PUHUJPHS
;PTLZÑÇÏÚÕß)SVVTILYNÌÁØÕßÔ
ÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÔÇÞØËÏ¦àËÚÇÏÑÇÚËÖËÏÍÄÔÚÜÝÔÕÙÎÒËÆÚØÏËÝËÏÊÏÑÕÆÝÙÚÎÔÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÚÎÝ
ÖÒÎØÕÌÕØÃÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏËÐËÏÊÏÑËßÓÁÔÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÍÏÇÚÇÚÕßØÏÙÚÏÑ¦ËÖÇÍÍÁÒÓÇÚÇ©ÏËÒÒËÃÉËÏÝËÃÔÇÏ
ÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÁÝÑÇÏÕÏÖÏÁÙËÏÝÇÖÄÚÎÔ
ÖÒËßØ¦ÚÕßËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÕÆÑÄÙÓÕßÚÎÝÞ×ØÇÝÚÄÙÕÁÔÚÕÔËÝ×ÙÚË
ÚÕËØÕÒÃÔÕÇÔÇÍÑ¦ÙÚÎÑËÔÇÑÇÚÇÖÏÇÙÚËÃÓËÚÕÛÁÓÇ¬ÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÑßÈËØÔÎÚÏÑ¦ÙÚËÒÁÞÎ
ÙßÔÇÔÚÂÛÎÑÇÔÓËËÑÖØÕÙ×ÖÕßÝ
ÚÜÔÍËØÓÇÔÏÑ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÑÇÏ
ÚÜÔËØÍÇÚÏÑ×ÔÙßÔÊÏÑ¦ÚÜÔÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇËÐËÚ¦ÙÕßÔÚØÄÖÕßÝÓË
ÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÓÖÕØËÃÎÓËÍÇÒÆÚËØÎ

ËßØÜÖÇáÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÔÇÍÃÔËÏÖÏÕ
ËÒÑßÙÚÏÑÂÙÚÕßÝÐÁÔÕßÝÖÕßÖÒÎØÕÆÔÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÁÝÖØÕÊÏÇÍØÇÌÁÝ
ÇÚÁÒÎÐÇÔÁÚÙÏÙËÑÕÏÔÄÙÞÁÊÏÕÚÕÕÖÕÃÕÖØÕÈÒÁÖËÏÖÜÝÕÏÍËØÓÇÔÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÛÇÖØÕÙÌÁØÕßÔÙÚÕßÝÔÁÕßÝËØÍÇàÄÓËÔÕßÝ
ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇËÑÓ¦ÛÎÙÎÝÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝÍÒ×ÙÙÇÝÑÇÏÛÇÚÕßÝÊÏËßÑÕÒÆÔVßÔÔÇÈØÕßÔÑÇÚÕÏÑÃÇÙÚÎ
ËØÓÇÔÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔÚÏÝÇÔÇÍÑÇÃËÝÍØÇÌËÏÕÑØÇÚÏÑÁÝ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÕßÚÕ
ËØÕÒÃÔÕÊËÙÓËÆÛÎÑËÖÜÝÛÇÓËØÏÓÔÂÙËÏ×ÙÚËÔÇËÖÏÙÖËßÙÛÕÆÔÕÏ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÍÏÇÚÎÔÁÑÊÕÙÎÈÃàÇÝ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÇØÞÃÙÕßÔÔÇËØÍ¦àÕÔÚÇÏÚÕÚÇÞÆÚËØÕ©ÏÇØÓÄÊÏËÝ
ÇØÞÁÝÛÇÇÖÒÕÖÕÏÂÙÕßÔ¦ÒÒÜÙÚË
ÚÏÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÖÏÙÚÕÖÕÃÎÙÎÝÚÜÔ
ÚÃÚÒÜÔÙÖÕßÊ×ÔÇÖÄ¦ÒÒËÝÞ×ØËÝ
ÑÇÏÍËÔÏÑÄÚËØÇÚÜÔËÞÁÍÍßÜÔÚÜÔ
ËØÍÇàÕÓÁÔÜÔ

Ο Εμ. Μακρόν εξασφαλίζει χρηματοδότηση για νεοφυείς επιχειρήσεις
Αν και ο χειμώναςËÃÔÇÏÈÇØÆÝÙÚÎ
ÇÒÒÃÇÑÇÏÕÏÇÖËØÍÏÇÑÁÝÑÏÔÎÚÕÖÕÏÂÙËÏÝÍÏÇÚÏÝÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝ
ÙÚÕÙßÔÚÇÐÏÕÊÕÚÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇÑØÇÚÕÆÔÓÁØËÝÖÕÒÒÁÝßÖ¦ØÞËÏÁÔÇÝ
Þ×ØÕÝÄÖÕßËÖÏÑØÇÚÕÆÔÙßÔÛÂÑËÝ
¦ÔÕÏÐÎÝÑÇÏÇßÚÄÝÊËÔËÃÔÇÏ¦ÒÒÕÝ
ÇÖÄÚÕÖËÊÃÕÚÎÝÔËÕÌßÕÆÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÕÕÖÕÃÕÝËßÔÕËÃÚÇÏÏÊÏÇÏÚÁØÜÝÇÖÄÚÏÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝ
ÚÕß¦ÒÒÕßÖØÕÁÊØÕßÓÇÔÕßÁÒ
¡ÇÑØÄÔÔÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇËÃÔÇÏÎ
ËÚÇÏØËÃÇ9LZWPYLÎÕÖÕÃÇÖØÏÔÇÖÄ
ÁÐÏÓÂÔËÝ¦ØÞÏÙËÔÇÖÕßÒ¦ËÏÚÕÌËØ×ÔßÓÕÇÖÕÙÓÎÚÏÑÄÇÖÄÌßÙÏÑÁÝ
ÕßÙÃËÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÙÞËÚÏÑÄÊÎÓÕÙÃËßÓÇÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝËÌÎÓËØÃÊÇÝ
-PUHUJPHS;PTLZ ÏËÔ×ÇØÞÏÑ¦Î
ËÚÇÏØËÃÇÂÚÇÔÓÄÔÕÕÏÊÆÕÙßÔÏÊØßÚÁÝÙÂÓËØÇÇÖÇÙÞÕÒËÃÊËÑÇÁÐÏßÖÇÒÒÂÒÕßÝÚÄÞÕÝÓÇÝËÃÔÇÏ
ÔÇÒÇÔÙ¦ØÕßÓËÑ¦ÛËÓÂÔÇÁÔÇÔÁÕ
ÖØÕáÄÔ®ÒÁËÏÎÑÏÙÚÃÔÚÄÙßÔÏÊØÆÚØÏÇÚÎÝ9LZWPYL©ØÇÓ¦ÓÇÝ
ËÃÔÇÏÔÇÍÃÔÕßÓËÚÕ§ÕÙÚÇÌßÙÏÑ¦ËÃÊÎßÍÏËÏÔÂÝÙÚÎÔßØ×ÖÎ®
Ì»ÎÝÙÚÏÍÓÂÝÇÔÇØØÏÞÂÛÎÑË
ÙÚÎÔËÐÕßÙÃÇÕÓÇÔÕßÁÒ¡ÇÑØÄÔ

Εχει πείσει ασφαλιστικές εταιρείες και διαχειριστές κεφαλαίων
στη Γαλλία να επενδύσουν 5 δισ. ευρώ.
ÚÕÔ¡¦ÏÕÚÕßÕÇØÏÛÓÄÝÚÜÔ
ÔËÕÌß×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÁÞËÏÇßÐÎÛËÃËÔÚßÖÜÙÏÇÑ¦ËÔ×ÚÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÓÎÔÕÇÔÂÒÛÇÔÙßÔÕÒÏÑ¦
ÙË ÓÕÔ¦ÊËÝßÚÄÓËÚÇÌØ¦àËÚÇÏÙËËÔÃÙÞßÙÎ ÇÖÄÚÕ
ËÔ×ÓËÍ¦ÒÎÇÆÐÎÙÎÇØÏÛÓÕÆ
ËÚÇÏØËÏ×ÔÁÞËÏÖÇØÇÚÎØÎÛËÃÙÚÕÔ
ÑÒ¦ÊÕÚÜÔÓËÚÇÌÕØ×ÔÚÎÝÇÖÕÛÂÑËßÙÎÝÚÜÔÑÚÎÓÇÚÕÓËÙÏÚÏÑ×Ô
ßÖÎØËÙÏ×ÔÚÎÝÓËÚÇÖÕÃÎÙÎÝÑÇÏ
ÚÎÝÖÇØÕÞÂÝßÖÎØËÙÏ×ÔÙËËÚÇÏØËÃËÝÇØÇÚÎØÎÚÁÝÙÞÕÒÏ¦àÕßÔÖÜÝ
ÇßÚÂÎ¦ÔÛÎÙÎÙÞËÚÃàËÚÇÏÓËÚÎÔ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÚÎÝÍØÇÌËÏÕÑØÇÚÃÇÝÓËÃÜÙÎÝÚÜÔÌÄØÜÔÑÇÏ
ËÔÛ¦ØØßÔÙÎÝÚÎÝÑÇÏÔÕÚÕÓÃÇÝÁÈÇÏÇÇßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏÒÏÍÄÚËØËÝÑÕÏ-

Αφ’ ης στιγμήςÑÓÜÑKÉ³iÉÂÈËÑ ÐÑ~¨ÌV³Ò{³È¸Æ¬V
Ñ¨{ÚÐÌØ³É×ÈÉ{TÉ{¨ÊÉÓTÉ{ÑÈÂiÚÉËV×ÚÒ³ÑØ³{ØdÆÆÆÆ
ÔÜÔÏÑÁÝËÏÙÌÕØÁÝ¦ØÇÑÇÏÒÏÍÄÚËØÎ
Ñ¦ÒßÉÎÁÔÇÔÚÏÇÖÕÒÆÙËÜÔÇÙÛËÔËÃÇÝÑÇÏÙßÔÚÇÐÏÕÊÄÚÎÙÎÝ ÇÚ¦
ÚÎÔ§ÚÇÔÏÁÒÇ©ØÔÚÄÔÏËÛÇÔ×ÚÇÚÎ
ÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÍÏÇÚÎÇÒÒÃÇÙÚÎÔ
6_MVYK,JVUVTPJZÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ

ÌÇÔËØ×ÔËÏÚÏÝÖÕÒÒÁÝÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÖÕßÁÍÏÔÇÔËÖÃ¡ÇÑØÄÔÑÇÏ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÜÔÖØÕÁÊØÜÔÓËÙÚÄÞÕÔÇÚÕÔÜÛËÃÎËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÔÇÍÃÔËÏÎÇÍÕØ¦ËØÍÇÙÃÇÝ
ÖÏÕËßÁÒÏÑÚÎ®¡ËÚÇÐÆÚÜÔÓÁÚØÜÔ

ÇßÚ×ÔÙßÍÑÇÚÇÒÁÍÕÔÚÇÏÎÑØÇÚÏÑÂ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÈÕÂÛËÏÇÑÇÏÕÏËÏÊÏÑÁÝ
ÈÃàËÝÍÏÇÚÕÔÑÒ¦ÊÕÚÎÝßÉÎÒÂÝ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝ×ÙÚËÔÇÖØÕÙËÒÑßÙÚÕÆÔÚÇÒÇÔÚÕÆÞÕÏËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃËÝ
¬ÕÖØ×ÚÕËÐ¦ÓÎÔÕÚÕß ÄÖÜÝ
ÇÔÇÌÁØÕßÔÕÏ-PUHUJPHS;PTLZÕÏ
ÍÇÒÒÏÑÁÝÔËÕÌßËÃÝËÚÇÏØËÃËÝËÐÇÙÌ¦ÒÏÙÇÔÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎØËÑÄØ
 ÊÏÙËßØ×ÄÖËØÙÎÓÇÃÔËÏÇÆÐÎÙÎ ÙßÍÑØÏÚÏÑ¦ÓËÚÕ
ÖÏÖØÕÙÛÁÚÜÝÚÇÑËÌ¦ÒÇÏÇÇßÚ¦
ËÃÔÇÏßÉÎÒÄÚËØÇÇÖÄÚÇÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇÖÕßÙßÍÑÁÔÚØÜÙÇÔÔËÕÌßËÃÝ
ËÚÇÏØËÃËÝÙÚÎËØÓÇÔÃÇ
ÇÑÓÂÚÜÔÔÁÜÔËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏ×ÔÄÖÜÝÖÇØÇÚÎØËÃÚÕÔÙÚÏÚÕÆÚÕ
¡ÕÔÚÁÔÖÕßÚ¦ÙÙËÚÇÏßÖÁØÚÜÔ
ÏÊËÜÊ×ÔÚÎÝËÒËÆÛËØÎÝÇÍÕØ¦Ý
ÊËÃÞÔËÏÓÏÇÇÒÒÇÍÂÙÚÎÔÕÕÚØÕÖÃÇÚÜÔ¦ÒÒÜÔÖÕßÊÏ¦ÑËÏÔÚÇÏ
ÖÒÁÕÔÌÏÒÏÑ¦ÖØÕÝÚÎÔÇßÚÕÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎ ÇÏÇßÚÄÖÕßÊËÒË¦àËÏ
ÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝËÃÔÇÏÄÚÏËÃÔÇÏ
ËßÑÕÒÄÚËØÕÔÇÑÇÚÇÞÜØÏÙÛÕÆÔ
ÜÝÓÏÑØÕËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝÇÑÄÓÎ
ÑÇÏÇÔËØÍ¦àÕÔÚÇÏÜÝÓÏÙÛÜÚÕÃ
©ÏÊË¦ÔËØÍÕÏÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÔÇàÎ-

ÚÕÆÔËØÍÇÙÃÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔ×Ý
ÁÔÇÈÇÛÓÄÚÕËÖÃÊÕÓ¦ÚÕßÝËÔ×
ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÔÇÁÞÕßÔÙÚÂÙËÏÓÏÇ
ÓÏÑØÕËÖÏÞËÃØÎÙÎÞØÕÔÎÚËÌÇÔÃÑËÔÁÓÖÇÌÄÚÕßËØÍÇàÄÚÇÔ
ÙËßÖÇÒÒÎÒÏÑÂÛÁÙÎËÖÃÚØÏËÚÃÇ
¦ÔÕÏÐËÚÎÊÏÑÂÚÎÝÓÏÑØÕËÖÏÞËÃØÎÙÎÍÏÇÚÃÂÛËÒËÔÇÍÃÔËÏÇÌËÔÚÏÑÄ
ÚÕßËÇßÚÕÆÚÎÝØÕÙÌÁØËÏßÖÎØËÙÃËÝÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÍØÇÌËÃÕßÑÇÏ
ÍØÇÓÓÇÚËÏÇÑÂßÖÕÙÚÂØÏÐÎÑÇÛ×ÝÑÇÏÓÇÛÂÓÇÚÇÙËËÑÖÇÏÊËßÚÏÑÄÕØÍÇÔÏÙÓÄ¬ÇËÚÂÙÏÇÁÙÕÊ¦
ÚÎÝÚÜÔËßØ×ÛÇËÃÔÇÏÄÙÇ
ÑÇÏÙÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÊÕßÒËÏ¦
ËÔ×ÁÞËÏßÖÕÍØ¦ÉËÏÑÇÏÙßÓÌÜÔÃËÝËßØ×ÍÏÇÚÕÔÓÁÒÒÕÔÚÇ
ÞØÄÔÕÐÃàËÏÚÁÒÕÝÔÇÇÔÇÌËØÛËÃ
ÄÚÏÕÓÇÔÕßÁÒ¡ÇÑØÄÔÁÞËÏÖËÃÙËÏ
ÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÑÇÏÊÏÇÞËÏØÏÙÚÁÝÑËÌÇÒÇÃÜÔÙÚÎÇÒÒÃÇÔÇ
ËÖËÔÊÆÙÕßÔÊÏÙËßØ×ÙËÔËÕÌßËÃÝÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÚÕ[LJOJY\UJO
JVTÖÄÇßÚ¦ÚÇÊÏÙËßØ×ÛÇ
ÊÕÛÕÆÔÙËÄÙËÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÙÚ¦ÊÏÇÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÑÇÏÚÇ
ÊÏÙËßØ×ÙËÄÙËÝÛÇËÏÙÇÞÛÕÆÔ
ÙÚÕÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕ

Ρεκόρ πτωχεύσεων, 18 δισ. δολαρίων, στην Κίνα
Στο ιλιγγιώδες ÖÕÙÄØËÑÄØÚÜÔ
ÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÁÌÚÇÙÇÔÕÏÖÚÜÞËÆÙËÏÝÑÏÔËàÏÑ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÚÕ
 ËÔÓÁÙÜØÇÍÊÇÃÇÝËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÝÙÚÎÊËÆÚËØÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÙÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÖÕßÇÔÇÖÚÆÙÙËÚÇÏÖÒÁÕÔÓË
ÚÕÔÞÇÓÎÒÄÚËØÕØßÛÓÄÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔËÚ×ÔÆÓÌÜÔÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇÚÕß)SVVTILYNÕÏÖÚÜÞËÆÙËÏÝ
ÙÎÓËÏ×ÔÕßÔÔÁÕØËÑÄØßÖËØÈÇÃÔÕÔÚÇÝËÑËÃÔÕÚÕßÕÖÄÚËËÃÞÇÔ
ÌÚ¦ÙËÏÚÇÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇ
©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÙÞËÚÏÑÄÊÎÓÕÙÃËßÓÇÚÜÔ-PUHUJPHS;PTLZÎ
ÑÒÃÓÇÑÇÚÜÔÖÚÜÞËÆÙËÜÔÛÁÚËÏ
ËÑÔÁÕßÚÕËØ×ÚÎÓÇÖ×ÝÛÇÊÏÇÞËÏØÏÙÚËÃÚÕËÑÃÔÕÚÇÕÐßÓÁÔÇ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÕÏÓËÍ¦ÒËÝÑÏÔËàÏÑÁÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÏÊÏÜÚÏÑÁÝÑÇÏÑØÇÚÏÑÁÝ©ÏÇÒÒËÖ¦ÒÒÎÒËÝÖÚÜÞËÆÙËÏÝ
ÙÚÎÔ ÃÔÇÙÞËÚÃàÕÔÚÇÏÓËÚÎÔÇÔËÐÁÒËÍÑÚÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÜÔÏÊÏÜÚÏÑ×Ô
ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÖÕßÙßÍÑÁÔÚØÜÙÇÔ

Το 2019 αυξήθηκαν
σε σύγκριση με το
2018, οπότε ανήλθαν
στα 17,5 δισ. δολ.
ÓËÍ¦ÒÕÄÍÑÕÞØÁÕßÝÆÓÌÜÔÇÓË
ÙÚÕÏÞËÃÇÚÕßÕÃÑÕßÖÏÙÚÕÒÎÖÚÏÑÂÝ
ÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÝ: .SVIHS9H[PUNZ
ÁÌÚÇÙÇÔÚÇ ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÚÇ
ÕÓÄÒÕÍÇÖÕßËÃÞÇÔËÑÊ×ÙËÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÙËÊÕÒ¦ØÏÇÑÇÏÊËÔÓÖÄØËÙÇÔÔÇÇÖÕÖÒÎØ×ÙÕßÔ
¬ÇÙÚÕÏÞËÃÇÇßÚ¦ËÃÔÇÏËÔÊËÏÑÚÏÑ¦ÓÏÇÝÇÒÒÇÍÂÝÙÚÎÙÚ¦ÙÎÚÕß
ËÑÃÔÕßÑÇÛ×ÝÚÇËÚÇÏØÏÑ¦ÕÓÄÒÕÍÇÙËÊÕÒ¦ØÏÇËÃÞÇÔÁÙÚÜÑÇÏ
ÙÏÜÖÎØ¦ÚÎÔËÍÍÆÎÙÎÚÕßÑÏÔËàÏÑÕÆÑØ¦ÚÕßÝ©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏ
ÎÈØËÚÇÔÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇÖÚ×ÞËßÙÇÔÑßØÃÜÝÏÊÏÜÚÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÓË
ÓËÍ¦ÒÎËÐ¦ØÚÎÙÎÇÖÄÚÕÙÑÏ×ÊËÝ

ÚØÇÖËàÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇÚÎÝ ÃÔÇÝÖÕß
ÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÊÆÕÞØÄÔÏÇÁÞËÏËÌÇØÓÄÙËÏÖÕÒÆÇßÙÚÎØÄÚËØÇÑØÏÚÂØÏÇ
ÙÚÏÝÞÕØÎÍÂÙËÏÝÖÏÙÚ×ÙËÜÔ
Ô¦ÓËÙ¦ ÚÕßÝ Î @\O\HUN
*OLTPJHSÖÕßÍÔ×ØÏÙËØÇÍÊÇÃÇ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇÑÇÏËÖËÑÚ¦ÛÎÑËÙÚÏÝÓË
ÓËÍ¦ÒÎÓÕÔ¦ÊÇÖÇØÇÍÜÍÂÝÓËÛÇÔÄÒÎÝÚÕ¬ÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝ
ËÈÊÕÓ¦ÊËÝÓÄÒÏÝÑÇÏÓËÚ¦ÈÃÇÝÇÖÁÌßÍËÚÎÔÖÚ×ÞËßÙÎÎ:OHUKVUN
9\`PÏÊÏÕÑÚÂÚØÏÇÚÜÔÈØËÚÇÔÏÑ×Ô
ËÚÇÏØËÏ×ÔÁÔÊßÙÎÝ(X\HZJ\[\T
ÑÇÏ.PL]LZ /H^RLZ©ËÔÒÄÍÜ
ÄÓÏÒÕÝÄÓÜÝÊßÙÑÕÒËÆËÚÇÏÔÇÊÏÇÞËÏØÏÙÚËÃÓËÍ¦ÒÕÄÍÑÕÞØÁÕßÝ
ÖÕßÊÏÖÒÇÙÏ¦ÙÚÎÑËÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇ

Ð¦ÒÒÕßÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕß 
ÕÏÑØÇÚÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÑÇÏÄÓÏÒÕÏÖÕßËÒÁÍÞÕÔÚÇÏÇÖÄÚÏÝÚÕÖÏÑÁÝ
ÇØÞÁÝÊÏ¦ÌÕØÜÔÖËØÏÌËØËÏ×ÔÚÎÝ
ÃÔÇÝÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÇÔ¦ÔËßÖØÕ-

ÎÍÕßÓÁÔÕßÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÊßÙÑÕÒÃËÝÔÊËÏÑÚÏÑÂÖËØÃÖÚÜÙÎÕÄÓÏÒÕÝËÓÖÕØËßÓ¦ÚÜÔ;L^VV.YV\W
ÚÕÔÕÖÕÃÕÙÚÎØÃàÕßÔÕÏÚÕÖÏÑÁÝÇØÞÁÝÚÎÝÖÄÒÎÝ¬ÏÇÔÚàÃÔÚÏÝÇØÞÁÝ
ËÑËÓÈØÃÕßËÖÁÈÇÒËÙÚÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝÓÕÔÕÓËØ×ÝÇÔÇÊÏ¦ØÛØÜÙÎ
ÑÇÏÑÕÆØËÓÇ®ÙËÞØÁÕÝÆÉÕßÝ
ËÑÇÚÊÕÒÇØÃÜÔØÕÑ¦ÒËÙËÁÚÙÏ
ÙÕÑÙÚÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝÖÕßËÃÞÇÔ
ÖØÕËÐÕÌÒÂÙËÏÚÎÙÚÂØÏÐÎÚÕßËÑÃÔÕßÊËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇ
ÖØÕÈËÈÒÎÓÁÔÕÄÓÏÒÕ
©ÖÜÝÚÕÔÃàÕßÔÕÏ-;ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÃÇÔÇÒßÚÁÝÑÇÏÖÇØÇÚÎØÎÚÁÝ
ÚÎÝÑÏÔËàÏÑÂÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝ
ÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÚ×ØÇÔÇËÑÚÏÓÂÙÕßÔ
ÖÄÙÎÙÚÂØÏÐÎÛÇÖÇØ¦ÙÞËÏÚÕËÑÃÔÕÙÚÏÝÑØÇÚÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÇÖÄ
ÚÕÔÁÕÁÚÕÝÚÕÓËÚÇÐÆÙÆÓÈÕßÒÕÏÚÎÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÚÎÝ ÃÔÇÝÁÞÕßÔ
ÖØÕËÏÊÕÖÕÏÂÙËÏÍÏÇÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕ
ÇÒßÙÏÊÜÚ×ÔÖÚÜÞËÆÙËÜÔÑØÇÚÏÑ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ
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Οι «χρυσές» επενδυτικές
ευκαιρίες της νέας δεκαετίας

Οι φόβοι για ύφεση
και γιατί το 2020 μπορεί
να θυμίζει το 1920...

Η στροφή στην πράσινη οικονομία και ποιες τεχνολογίες κερδίζουν έδαφος
Ενα νέοÒÔÚÕØ¦ÔÚÕÛÇÇÖÕÑÇÒßÌÛËÃÍÏÇÚÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝÓÁÙÇÙÚÎ
ËÖÄÓËÔÎÊËÑÇËÚÃÇ©ÞÏÓÄÔÕÛÇ
ßÖ¦ØÞÕßÔÞØßÙÁÝËßÑÇÏØÃËÝÇÖÄ
ÚÎÔ¦ÔÛÎÙÎÚÕßÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÕÆÚÕÓÁÇÇÒÒ¦ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏËÖÃÙÎÝÖÜÝ
ÛÇÖÇÆÙËÏÎÇÖÄÖÕÒÒÕÆÝËÖÏÑØÏÚÁÇÖÕÒÏÚÏÑÂÚÜÔÇØÔÎÚÏÑ×ÔËÖÏÚÕÑÃÜÔ¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÚÕÌÒÁÍÕÔ
àÂÚÎÓÇÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝ
ÛÇßÖÕÞØË×ÙËÏÚÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝ
ÔÇÇÒÒ¦ÐÕßÔÚÇÑØÏÚÂØÏ¦ÚÕßÝÑÇÏ
ÔÇÙÚØÁÉÕßÔÚÎÔÖØÕÙÕÞÂÙËÖÏÕ
ÕÏÑÕÒÕÍÏÑÁÝËÖËÔÊÆÙËÏÝ
¬ÕÚÕÖÃÕÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃÑÇÚ¦ÑÆØÏÕÒÄÍÕÍÆØÜÇÖÄ
ÚÎÔÖØÄÕÊÕÚÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÇÒÇÏÄÚËØÎÁØËßÔÇÚÕßÇÍÑÄÙÓÏÕß
©ÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆ¢ÄØÕßÓ>,-ÖØÕÁÈÒËÖËÄÚÏÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕßÛÇ
ÇÔÇÊËÃÐËÏÓÃÇÙËÏØ¦ÚËÞÔÕÒÕÍÏÑ×Ô
ÑÇÏÔÕÚÕÓÏ×Ô¡ËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÇÔÇÓÁÔËÏÄÚÏÚÎÔËÖÄÓËÔÎÊËÑÇËÚÃÇ
ÛÇÑßÑÒÕÌÕØÂÙÕßÔÇßÚÕÑÃÔÎÚÇ
ÑÇÚÇÙÑËßÇÙÓÁÔÇÓËÚÎÓÁÛÕÊÕ
ÚÎÝÚØÏÙÊÏ¦ÙÚÇÚÎÝËÑÚÆÖÜÙÎÝÑÇÏ
ÄÚÏÛÇÖÜÒËÃÚÇÏÓËÍ¦ÒÕÝÇØÏÛÓÄÝ
ÇßÚÄÔÕÓÜÔÕÞÎÓ¦ÚÜÔÇßÚ×ÔÊÎÒÇÊÂÖÕßÑÏÔÕÆÔÚÇÏÞÜØÃÝÕÊÎÍÄÑÚÄÝÇßÚÕÆÎÁØËßÔÇÖØÕÁÈÒËÖËÄÚÏÓÁÒÎÚÜÔÊÏÕÏÑÎÚÏÑ×Ô
ÙßÓÈÕßÒÃÜÔÕØÏÙÓÁÔÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔÛÇËÃÔÇÏØÕÓÖÄÚÓËÚËÞÔÎÚÂ
ÔÕÎÓÕÙÆÔÎ
ÞÕÔÚÇÝÖÒÁÕÔÚÎÔÇÖÇØÇÃÚÎÚÎ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß
ËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚËÃÜÝ
ÖËØÃÕÊÕÝÚÜÔÁÐßÖÔÜÔÖÄÒËÜÔ
ÄÖÜÝÖØÕÈÒÁÖËÏÙÞËÚÏÑÂÁÑÛËÙÎ
ÚÎÝ<):ÇÖÕÛÂÑËßÙÎÊËÊÕÓÁÔÜÔÑÇÏÎØÕÓÖÕÚÏÑÂÛÇÙßÓÈ¦ÒÕßÔÙÚÎÈËÒÚÃÜÙÎÚÕßÑÒ¦ÊÕß
ÚÎÝßÍËÃÇÝÛÇÌØÕÔÚÃàÕßÔÍÏÇÑÇÒÆÚËØÎÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÏËÖÏÑÕÏ-

Η «οικονομία του Διαστήματος»VÈÑÈ³Ê³i³{oÐÊÓTÉ{³ÇË¨´mÆÙ{
ÙÜÑ¨ËV¨KÜÓÉ³Ñ{ØÐÓÑ³{ØÉÌÐÉÉØÙÖÙÉ~ÑÉ³ËÉØÚÑÑÓÜÚÉ{
³³¨{ÙÜÒ¨{ÑVÖÐ×ÑÐÉTÉ³{~ÊÓ~ÚÉi³iØ2-

Μεγάλοι «νικητές»
θα είναι οι αυτοκινητοβιομηχανίες, που
κατασκευάζουν
ηλεκτρικά οχήματα.
ÔÜÔÃÇÓËÚÇÐÆÖËØÏÕÞ×ÔÑÇÏÖÕÒÏÚ×ÔßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÎÔÁÑÛËÙÎÚÎÝ<):ÕÏËÖËÔÊÆÙËÏÝÍÏÇÚÎÓËÚÇÚØÕÖÂÚÜÔÖÄÒËÜÔÙËÁÐßÖÔËÝ®ÛÇËÑÚÕÐËßÛÕÆÔ
ÑÇÏÛÇÇÍÍÃÐÕßÔÖËØÃÖÕßÚÇÚØÏÙ
ÊÕÒ¦ØÏÇÖÏÖÒÁÕÔÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ
ÖÜÝÕÏÎÒËÑÚØÕÔÏÑÁÝÙßÙÑËßÁÝ

ÓËÖØÄÙÈÇÙÎÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÛÇ
ÚËÚØÇÖÒÇÙÏÇÙÚÕÆÔËÔÚÄÝÚÎÝËÖÄÓËÔÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÌÚ¦ÔÕÔÚÇÝÚÇ
ÊÏÙÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝ
ÔÁÇÊËÑÇËÚÃÇÑØÆÈËÏËÖÃÙÎÝ
ÞØßÙÁÝËßÑÇÏØÃËÝÍÏÇÚÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝÙÚÕÔÑÒ¦ÊÕÚÎÝÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÕÏ
ËÖËÔÊßÚÁÝÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÖÜÝÛÇ
ÙÚØÇÌÕÆÔÙÚÇÇßÚÄÔÕÓÇÕÞÂÓÇÚÇÚÇÕÖÕÃÇÛÇËÑÚËÒÕÆÔÇßÚÕÓÇÚÕÖÕÏÎÓÁÔËÝËØÍÇÙÃËÝ
¡ÏÇÙËÏØ¦ËÖËÔÊßÚÏÑ×ÔËßÑÇÏØÏ×ÔÛÇßÖ¦ØÞËÏËÖÃÙÎÝÙÚÕÔ
ÑÒ¦ÊÕÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÖßØÇÆÒÜÔÑÇÏ
ÊÕØßÌÄØÜÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÕßÏÇÙÚÂÓÇÚÕÝ®ÖÕßÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂ
ÁÞËÏÚàÃØÕÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÖØÕ-
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ÈÒÁÖËÚÇÏÖÜÝÓÁÙÇÙÚÏÝËÖÄÓËÔËÝ
ÊÆÕÊËÑÇËÚÃËÝÛÇÇÔÁÒÛËÏÙÚÕ
ÚØÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÙÞËÚÏÑÂÁÑÛËÙÎÚÎÝ<):
ÏÙÛÎÚÁÝÓËÚÇÈÕÒÁÝËÑÚÏÓ¦ÚÇÏ
ÖÜÝÛÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏÙÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÇÍÕØ¦ÕÇÔÚÃÑÚßÖÕÝÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝ¬ÎÔËØÞÄÓËÔÎ
ÊËÑÇËÚÃÇÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÖÜÝÎÛËØÓÕÑØÇÙÃÇÑÇÏÕÏËÑÖÕÓÖÁÝÇÁØÏÜÔ
ØÆÖÜÔÛÇÇßÐÎÛÕÆÔËÔ×ÛÇÇÔÁÈËÏÑÇÏÎÙÚ¦ÛÓÎÚÎÝÛ¦ÒÇÙÙÇÝ
ÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÜÔÑÒÏÓÇÚÏÑ×ÔÓËÚÇÈÕÒ×ÔÛÇËÃÔÇÏÎÇÆÐÎÙÎÚÎÝ
ÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎÝÑÇÏÚÎÝÌÚ×ÞËÏÇÝ
ÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝÖÇØ¦ÒÒÎÒÇßÖ»ÄÉÏÔ
ÄÚÏÚÇÁÛÔÎÚÕß©©ÁÞÕßÔÊËÙÓËßÚËÃÔÇÓÎÊËÔÃÙÕßÔÚÏÝËÑÖÕÓÖÁÝÇÁØÏÜÔØÆÖÜÔÓÁÞØÏÚÕ
ÕÏËÖËÔÊßÚÁÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÖÜÝÛÇ
ÓËÚÇÔÇÙÚËÆÙÕßÔ®ÙÚÏÝÕÏÑÕÒÕÍÏÑÁÝÓÕØÌÁÝËÔÁØÍËÏÇÝ)HUR
VM(TLYPJH)VM(ÖØÕÈÒÁÖËÏÄÚÏ
ÕÏÓËÍ¦ÒÕÏÔÏÑÎÚÁÝÛÇËÃÔÇÏÕÏÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÖÕßÑÇÚÇÙÑËß¦àÕßÔÎÒËÑÚØÏÑ¦ÕÞÂÓÇÚÇ
)VM(ËÑÚÏÓ¦ËÖÃÙÎÝÄÚÏÎÇÍÕØ¦
ÑÇÛÇØ×ÔÓÕØÌ×ÔËÔÁØÍËÏÇÝÁÞËÏ
ÂÊÎÚàÃØÕÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇ
ÐÃàËÏÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÙÚÎ
ÊËÑÇËÚÃÇÚÕßÛÇÇÒÒ¦ÐÕßÔ
ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÑÇÏÚÇÑØÏÚÂØÏÇÚÜÔ
ËÖËÔÊßÚ×ÔÚÇÕÖÕÃÇËÖÎØË¦àÕÔÚÇÏÇÖÄÚÎÍÂØÇÔÙÎÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆÔÊËÏÑÚÏÑ¦ÓÁÞØÏÚÕ
ÚÕ ÚÜÔÓËØÏÑÇÔ×ÔÛÇËÃÔÇÏ
¦ÔÜÚÜÔËÚ×ÔÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕ
ÄÚÇÔÚÕÖÕÙÕÙÚÄÈØÏÙÑÄÚÇÔÙÚÕ ÇÛÇÔÇÙÃÇËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÇÔÇÊËÏÞÛËÃÜÝÚÕÖÏÕ
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÛÁÓÇÚÎÝÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÝÓÁÙÇÙÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß®
ÄÖÜÝÖØÕÈÒÁÖËÏÎ)VM(
REUTERS

Η επόμενηÊËÑÇËÚÃÇÛÇÓÖÕØÕÆÙË
ÔÇÙßÍÑØÏÛËÃÓËÇßÚÂÔÚÕß 
ÎÕÖÕÃÇÙÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙËÓÏÇÖËØÃÕÊÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝ¦ÔÛÎÙÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÂÝÑÇÏÔÕÚÕÓÃÇÝÑÇÏÇÐÏÕÙÎÓËÃÜÚÎÝËÐÁÒÏÐÎÝÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝ
ÄÖÜÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÎÑÇÚÕÞÆØÜÙÎÚÎÝÉÂÌÕßÚÜÔÍßÔÇÏÑ×Ô±Ö¦ØÞËÏÜÙÚÄÙÕÓÏÇÊÏÇÑØÏÚÂÊÏÇÌÕØ¦
ÓËÚÎÙÎÓËØÏÔÂÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÙÑÎÔÂ
ÂÚÕÏÄÚÏÙÂÓËØÇËÖÏÑØÇÚËÃÓÏÇÊÏ¦ÞßÚÎÇÔÎÙßÞÃÇ
ÇÔÎÙßÞÃÇÖØÕÑÆÖÚËÏÇÖÄÚÕ
ÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÕÏÎÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÙÎÓËÏ×ÔÕßÔ
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Ανεβάζει στροφές η κτηματαγορά
Στο 9,1% η ετήσια αύξηση το τρίτο τρίμηνο, ενώ αναμένεται συνέχεια το 2020
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Με τον ταχύτερο ρυθμό από τα μέσα
της προηγούμενης δεκαετίας αυξήθηκαν κατά το 2019 οι τιμές των
κατοικιών στην Ελλάδα, ιδίως στην
περιοχή της Αττικής, σηματοδοτώντας, με τον πλέον σαφή τρόπο,
την ολική επαναφορά της κτηματαγοράς και την έναρξη ενός νέου
ανοδικού κύκλου μετά την κρίση
της τελευταίας δεκαετίας. Σύμφωνα
με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία
της Τράπεζας της Ελλάδος για το
τρίτο τρίμηνο, σε πανελλαδικό επίπεδο, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 9,1%, που είναι ο
ταχύτερος ρυθμός που καταγράφεται από το 2006, όταν οι αξίες
είχαν ενισχυθεί με ετήσιο ρυθμό
της τάξεως του 13%.
Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό
ότι όσο προχωρούσε το 2019 οι τιμές ενισχύονταν με ταχύτερο ρυθμό, στοιχείο που πιθανώς να είναι
«προάγγελος» των όσων αναμένονται στην αγορά το 2020. Ειδικότερα, με βάση τα αναθεωρημένα
στοιχεία της ΤτΕ, οι τιμές κατά το
πρώτο τρίμηνο του 2019 αυξήθηκαν
κατά 5,3% σε ετήσια βάση, ενώ κατά το δεύτερο τρίμηνο η άνοδος
άγγιξε το 7,7%. Συνολικά το 2018
η μέση άνοδος δεν είχε ξεπεράσει
το 1,8%.
Τον «πρωταγωνιστικό» ρόλο
στην άνοδο του 2019 είχε η αγορά
της Αττικής, όπου οι τιμές πώλησης
διαμερισμάτων αυξήθηκαν με το
εντυπωσιακό (αν αναλογιστεί κανείς πού βρισκόταν η αγορά πριν
από δύο χρόνια) 11,9% κατά το τρίτο τρίμηνο.
Πάντως, ιδίως στην περίπτωση
ορισμένων περιοχών της Αττικής,
είναι αμφίβολο το κατά πόσον είναι
διατηρήσιμη ή ακόμα και ευκταία
μια τόσο ταχεία αύξηση των τιμών.
Σύμφωνα με ορισμένους φορείς
της αγοράς, η εγχώρια ζήτηση, παρότι αυξημένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, σε καμία περίπτωση δεν συμβαδίζει με τις αυξήσεις αυτές και κυρίως όσον αφορά

Η αγορά εξακολουθεί να τροφοδοτείται από τη ζήτηση από το εξωτερικό, ενώ οι αγορές των Ελλήνων εστιάζονται
κατά κύριο λόγο σε ακίνητα αξίας έως 150.000 ευρώ.







Αρκετοί είναι αυτοί
που εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσον η ανοδική πορεία
των αξιών είναι διατηρήσιμη.
το τελικό ύψος των αξιών, καθώς
η συντριπτική πλειονότητα των
υποψήφιων αγοραστών αναζητεί
ακίνητα αξίας έως 150.000 ευρώ.
Με δεδομένο ότι η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών δεν προβλέπεται να αυξηθεί δραματικά τα
επόμενα χρόνια, εκφράζεται επιφύλαξη σε σχέση με τις τιμές που
διαμορφώνονται στην αγορά και
κατά πόσον αυτές είναι τελικά ρεαλιστικές.

Σε κάθε περίπτωση, η αγορά
εξακολουθεί να τροφοδοτείται από
τη ζήτηση από το εξωτερικό, κάτι
που αντανακλάται και στις τιμές
στο κέντρο της Αθήνας και στα νότια προάστια, που αποτελούν τις
βασικές περιοχές όπου εκδηλώνεται
το αγοραστικό ενδιαφέρον από
επενδυτές εκτός Ελλάδας. Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή εξακολουθεί να διαδραματίζει η συνεχιζόμενη «άνθηση» του προγράμματος «χρυσή βίζα», μέσω του
οποίου εξασφαλίζονται άδειες παραμονής σε επενδυτές στην αγορά
ακινήτων, με το ελάχιστο όριο να
έχει οριστεί σε 250.000 ευρώ. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία
του υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής, κατά το διάστημα Ιανουαρίου
- Νοεμβρίου 2019 καταγράφηκε
αύξηση των αδειών κατά 50% σε
σχέση με το τέλος του 2018. Κατά
το 11μηνο του 2019 εκδόθηκαν

ΑΡΘΡΟ

συνολικά 2.008 νέες άδειες, ενώ
στο τέλος του 2018 ο αριθμός είχε
διαμορφωθεί σε 4.059. Συνολικά,
από την έναρξη του προγράμματος
έχουν χορηγηθεί 6.044 άδειες, με
αποτέλεσμα να εκτιμάται ότι το
ποσό που έχει εισρεύσει στη χώρα
προσεγγίζει τα 2 δισ. ευρώ, με δεδομένο ότι οι περισσότερες άδειες
αφορούσαν ακίνητα αξίας τουλάχιστον 300.000 ευρώ.
Οσον αφορά το 2020, η πρόσφατη έκθεση της ΤτΕ για τη νομισματική πολιτική σημειώνει ότι «η περαιτέρω ανάκαμψη της αγοράς κατοικίας θα εξαρτηθεί από την περαιτέρω αύξηση του ρυθμού της
οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και
την περαιτέρω ενίσχυση της απασχόλησης και του διαθέσιμου εισοδήματος». Εκτιμάται, πάντως,
ότι τα πρόσφατα μέτρα τόνωσης
της αγοράς ακινήτων θα ενισχύσουν τις συναλλαγές.

Κινητικότητα σε γραφεία
και καταστήματα
Σε ανοδική τροχιά βρέθηκαν το
2019 και οι αξίες των επαγγελματικών ακινήτων, κυρίως τα κτίρια
γραφείων, αλλά και τα εμπορικά
καταστήματα, γεγονός που οφείλεται στο έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον και στην απουσία νέων
αναπτύξεων κατά τη διάρκεια των
τελευταίων ετών. Σύμφωνα με
την πρόσφατη έκθεση της ΤτΕ
για τη νομισματική πολιτική, κατά
το φετινό 11μηνο τοποθετήθηκαν
κεφάλαια 600 εκατ. ευρώ για την
απόκτηση ακινήτων εισοδήματος,
εκ των οποίων περίπου 200 εκατ.
ευρώ αφορούν συμφωνίες οι οποίες θα ολοκληρωθούν και τυπικά
τις προσεχείς εβδομάδες. Παράλληλα, πάνω από το 50% αυτών
έχουν πραγματοποιηθεί από τις
εγχώριες εταιρείες επενδύσεων
σε ακίνητη περιουσία, οι οποίες
έχουν επιλέξει κυρίως γραφεία
και καταστήματα στα δύο μεγάλα
αστικά κέντρα της Αθήνας και
της Θεσσαλονίκης, αλλά και επιλεγμένα ξενοδοχειακά ακίνητα.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα
με τα στοιχεία της ΤτΕ, κατά το
πρώτο εξάμηνο οι τιμές πώλησης
κτιρίων γραφείων αυξήθηκαν
κατά 6,4% σε ετήσια βάση, ενώ
άνοδο κατά 10% σημείωσαν και

οι τιμές πώλησης εμπορικών καταστημάτων. Αντίστοιχα, για το
σύνολο του 2018, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία της ΤτΕ, οι
τιμές πώλησης γραφείων στο σύνολο της χώρας αυξήθηκαν κατά
7,2%, με την άνοδο στην Αθήνα
να αγγίζει το 9%, ενώ για τη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη Ελλάδα δεν ξεπέρασε το 5,4%. Οσον
αφορά τα εμπορικά καταστήματα,
η μέση αύξηση στο σύνολο της
χώρας διαμορφώθηκε σε 4,3%,
αν και στην Αθήνα η αύξηση ήταν
της τάξεως του 7,4%. Στον αντίποδα, στη Θεσσαλονίκη οι τιμές
πώλησης καταστημάτων το 2018
δεν ξεπέρασαν το 0,3% και στην
υπόλοιπη Ελλάδα το 0,9%.
Στην πρόσφατη έκθεσή της η
ΤτΕ επισημαίνει ότι «κύρια χαρακτηριστικά της αγοράς είναι η ζήτηση ακινήτων εισοδήματος από
επενδυτές και η πραγματοποίηση
πράξεων με αποδόσεις που συχνά
προσεγγίζουν τα επίπεδα του υψηλότερου σημείου του κύκλου της
αγοράς πριν από την έναρξη της
κρίσης (περίοδος 2005-2007)».
Ωστόσο, η ζήτηση δεν έχει ακόμη
διαχυθεί στη δευτερεύουσα αγορά,
δηλαδή σε λιγότερο δημοφιλείς
περιοχές.

Εντονο επενδυτικό ενδιαφέρον και απουσία νέων αναπτύξεων στηρίζουν

τις τιμές στην αγορά των γραφείων.

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Στοιχήματα του 2020
Η χρονιά αναμένεται να κυλήσει με
αρκετές προκλήσεις για την αγορά
των ακινήτων, καθώς είναι η πρώτη
χρονιά μετά την αρχική ανάκαμψη
του 2015 που θα ξεκαθαρίσει πολλά
από το θολωμένο και ομιχλώδες
σκηνικό που επικρατεί έκτοτε.
Ας μην ξεχνάμε ότι μέχρι τώρα
βλέπαμε αφενός μόνο κάποιους
τομείς να αναπτύσσονται (τουλάχιστον πιο ραγδαία από άλλους),
αφετέρου τα συμπεράσματα να γενικεύονται. Βλέπαμε επίσης ένα
σοβαρό ποσοστό συναλλαγών να
αφορά σε αναδιαρθρώσεις δανείων
με τράπεζες, αλλά την ίδια ώρα να
επικρέμαται η απορία για το τι θα
συμβεί στις αξίες όταν οι τράπεζες
διοχετεύσουν όλα αυτά τα ακίνητα
στην αγορά. Είδαμε το πρόγραμμα
πολιτογραφήσεων να πλήττεται
και να είναι διάχυτη η αγωνία για
το τι θα γίνει από εδώ και πέρα.
Είδαμε επίσης τα κέντρα των πόλεων, και δη της Λευκωσίας, να
πάσχουν σοβαρά λόγω της άφιξης
και επέκτασης του concept των
Malls, αλλά και λόγω του ανοίγματος πολλών μετώπων ανάπλασης
δρόμων, πλατειών και υποδομών,
με σχεδόν όλα τα έργα να κόλλησαν
στον χρόνο, είτε λόγω ελλιπούς
σχεδιασμού αλλά κύρια λόγω ελλιπούς προγραμματισμού και οργάνωσης.
Παράλληλα, είδαμε τον κύπριο
επενδυτή να αποτολμά την επένδυση σε ακίνητα που δύνανται να
αποφέρουν εισόδημα επειδή είναι
ηλίου φαεινότερον πως οι εισοδηματικές αποδόσεις είναι πολλαπλάσιες του «ασφαλούς» καταφυγίου των τραπεζικών αποδοτικών
καταθέσεων. Είδαμε ιδιοκτήτες να








Το 2020 θα φανεί ποιοι
είναι οι παίκτες των
οικοδομικών αναπτύξεων που θα μείνουν
στην επιφάνεια, αλλά
και ποιοι είναι οι νέοι
που θα εισέλθουν.

Η φετινή χρονιά μάς κάνει να αναμένουμε με αγωνία την αποπεράτωση και παράδοση των πλείστων έργων υποδομής
που είναι σε εξέλιξη, ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα. Αν όλα πάνε καλά, μεγάλο μέρος της ταλαιπωρίας θα αποτελέσει
παρελθόν και θα αναμένουμε να δούμε πώς η αγορά θα αντιδράσει.
προβαίνουν σε ανακαινίσεις και
αναβαθμίσεις των κτηριακών τους
εγκαταστάσεων, επειδή αντιλήφθηκαν πως με τη σωστή και ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση
επιτυγχάνεται ταυτόχρονα και η
οπτική αναβάθμιση των κτηρίων.
Όμως η επιβολή υψηλών ποσοστών
ΦΠΑ στην απόκτηση γης και οι
χρονοβόρες διαδικασίες ένταξης
εντός των απαράδεκτα περιοριστικών προγραμμάτων ενεργειακής
αναβάθμισης κτηρίων στερούν
πολλά από την εν δυνάμει ανάπτυξη
της οικονομικής δραστηριότητας.
Και φθάνουμε στο κεφάλαιο τουρισμός.Τα νούμερα αφίξεων μπορεί

να ευημερούν, αλλά ας υπενθυμίσουμε πως και οι σαρδέλες δεν
αποτελούν το πιο προσφιλές ψαρικό. Δεν αρκεί να βλέπουμε το
κοντέρ των αφίξεων να πηγαίνει
πάνω. Θα πρέπει επιτέλους να ελκύσουμε ποιοτικό τουρισμό από
αυτόν που ξοδεύει χρήματα για τη
διαμονή του, για το φαγητό και το
ποτό του, την ευεξία του, που θα
πάρει κάτι από τον πολιτισμό μας
και που θα τσοντάρει κάποια χρήματα να αγοράσει πράγματα της
τοπικής μας βιοτεχνίας πέραν από
μαγνητάκια, ανοιχτήρια και νυχοκόπτες. Και ας είναι λιγότεροι. Και
σίγουρα δεν θέλουμε αυτούς που

απλά καταναλώνουν λίτρα από ποτά «βόμβες» και λαμβάνουν μέρος
σε όργια παραισθήσεων και που
μετά εμείς θα πρέπει να αποδείξουμε στον υπόλοιπο πλανήτη αν
το πάρτι με ούζα ήταν ή όχι συναινετικό. Είπαμε επίσης πως θα πρέπει να αναγεννήσουμε τις ορεινές
περιοχές. Έμεινε και αυτό το έργο
στον πάγο χωρίς να ξέρουμε και
καλά το γιατί. Όλο και κάποια γνωμάτευση θα αναμένεται και προφανώς δεν βρίσκει εύκολα αεροπορική σύνδεση και ξέμεινε...
Το 2020 λοιπόν θα ξεκαθαρίσει
αρκετά από το ομιχλώδες τοπίο.
Θα φανεί πιστεύω ξεκάθαρα ποιοι

είναι οι παίκτες των οικοδομικών
αναπτύξεων που θα μείνουν στην
επιφάνεια, αλλά και ποιοι είναι οι
νέοι που θα εισέλθουν. Τα επενδυτικά ταμεία θα αρχίσουν σιγά –
σιγά να παίζουν σημαντικό ρόλο,
τόσο ως η κύρια δύναμη νέων αναπτύξεων, αλλά και ως προσφορά
έμμεσης επένδυσης σε ακίνητα.
Η σημασία των εισοδηματικών ακινήτων θα ενδυναμωθεί καθώς πέραν των φοιτητών, των ξένων και
των millenials που επιλέγουν την
ενοικίαση αντί την αγορά, με τόσες
κατοικίες που θα αλλάξουν χέρια
λόγω αναδιαρθρώσεων και αποτυχίας του ΕΣΤΙΑ θα υπάρξουν και
νέες κατηγορίες ατόμων που για
τα επόμενα 5 με 10 χρόνια θα επιλέξουν (αναγκαστικά και μη) την
ενοικίαση στέγης μέχρι να δουν
πού τους βγάζουν τα οικονομικά
τους. Ας μην ξεχνάμε πως υπάρχουν περί των €14,5δισ. σε καταθέσεις οι οποίες δεν αποδίδουν τίποτα, οπότε είναι αναμενόμενο
σοβαρά κεφάλαια να διοχετευτούν
προς τις κτηματικές επενδύσεις,
είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω επενδυτικών ταμείων, επειδή θα υπάρχει
πρόσφορο έδαφος για κέρδος. Οι

τοποθετήσεις θα είναι στο μεγαλύτερο τους ποσοστό σε τιμές αγοράς και σε μικρότερο ποσοστό σε
τιμές πλειστηριασμού σε τιμές χαμηλότερες αλλά κοντά στις τιμές
αγοράς.
Σε ό,τι αφορά στην κατηγορία
των ψηλών κτηρίων και των πολυσύνθετων αναπτύξεων, έχω τονίσει
πως η επιτυχής πορεία του premium
real estate που πρεσβεύουν, εναπόκειται στην απ’ εδώ και πέρα ορθολογιστική τιμολόγηση και στον
περιορισμό της προσφοράς. Επίσης
ουσιαστικό στοιχείο είναι το τελικό
αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται
πλήρως στον όρο «premium real
estate». Κάποια παραδείγματα
μέχρι σήμερα δυστυχώς δεν ανταποκρίνονται σε τίποτα παρά στο
ύψος. Και το ύψος από μόνο του
ποτέ στην ιστορία του real estate
δεν αποτέλεσε εχέγγυο ένταξης
στην κατηγορία «premium».
Η φετινή χρονιά μάς κάνει να
αναμένουμε με αγωνία την αποπεράτωση και παράδοση των πλείστων έργων υποδομής που είναι
σε εξέλιξη, ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα. Αν όλα πάνε καλά, μεγάλο
μέρος της ταλαιπωρίας θα αποτελέσει παρελθόν και θα αναμένουμε
να δούμε πώς η αγορά θα αντιδράσει. Fingers crossed, φυσικά, καθώς
επίκειται άνοιγμα της Μακαρίου
και της Κέννεντυ, οπότε ο Θεός
βοηθός. Εγώ προσωπικά προσδοκώ
στην άσκηση της συνήθους θετικής
ή αρνητικής μου κριτικής μοιραζόμενος μαζί σας τις σκέψεις μου.

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, CEO,
APS Andreou Property Strategy Chartered Surveyors.

ΚΥ Ρ ΙΑ Κ Η 5 ΙΑ ΝΟΥΑ Ρ ΙΟΥ 2 0 2 0

Στην έκθεση tÛÖ.ÈÜÜoÓØÐËoÈuVÉ~³ÌØÑÌÉ~ÚÓÐÑ³Ñ³ÑËÑKÜÓÈÐÉo{Ñ¨³i×¨ÒVÑ¨È{ÒÇ³Ñ{~Ñ{³Ñ³ÉÜÉÈ³ÑËÑÈÐÉ¨ÒÐÑ³ÑÓ¨ÉÈÑØo{Ñ³iKÈÇÑ³{ÊÇo¨Ñ×{~Ê³iÌ¨É{Ñ ÜÜÒÙÑ

Το σμίξιμο δύο σπουδαίων συλλογών
Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού φιλοξενεί εικόνες, άμφια και ιερά κειμήλια από τη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης
Της ΓΙΩΤΑΣ ΣΥΚΚΑ

Η καινούργια ÖËØÏÕÊÏÑÂÁÑÛËÙÎÓË
ÚÃÚÒÕÆÕßÒÒÕÍÁÝÙÓÃÍÕßÔ®ÖÕß
ÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÇßÚÁÝÚÏÝÎÓÁØËÝÙÚÕ
¡ÕßÙËÃÕßàÇÔÚÏÔÕÆÕÒÏÚÏÙÓÕÆ
ÙÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÊÃÔËÏÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÖÕÒÒÇÖÒ×ÔÇÔÇÍÔ×ÙËÜÔÙÚÕÔ
ËÖÏÙÑÁÖÚÎ¡ÏÇÁÑÛËÙÎËÏÑÄÔÜÔ
ÁÖËÏÚÇÇÖÄÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇÙÚÕÓÕßÙËÃÕÄÖÜÝÒÁËÏÙÚÎÔ ®ÎÊÏËßÛÆÔÚØÏ¦ÚÕßÍÇÛÕÔÃÑÎ¬ÙÏÒÏÖ¦ÑÕß
ÄÖÕßËÑÚÄÝÇÖÄËÑÛÁÓÇÚÇÚÇÕÖÕÃÇ
ÈÒÁÖÕßÓËÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏÑÇÏÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÙßÓÖËØ¦ÙÓÇÚÇÁØËßÔÇÝÍÏÇÚÎÈßàÇÔÚÏÔÂ
àÜÍØÇÌÏÑÂÙÚÎÄØËÏÇÒÒ¦ÊÇÑÇÏ
ËÏÊÏÑÄÚËØÇÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÚÎÝËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝÚÕßÍÃÕß©ØÕßÝÑÇÏ
ÚÎÝ ËÔÚØÕÊßÚÏÑÂÝ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÝ
ØÄÛËÙÎËÃÔÇÏÔÇÙßÍÑØÕÚÂÙËÏ
ÓÏÇÔÕÒÄÚÎÚÇÖÕßÖØÕÁÑßÉËÇÖÄÚÎ
ÙßÔÊßÇÙÚÏÑÂÓËÒÁÚÎÚÜÔÇÔÚÏÑËÏÓÁÔÜÔÊÆÕÙßÒÒÕÍ×Ô!ËÑËÃÔÎÝÚÎÝ
ÎÓÕÚÏÑÂÝÏÔÇÑÕÛÂÑÎÝËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝÑÇÏËÑËÃÔÎÝÚÕß¡ÕßÙËÃÕßßàÇÔÚÏÔÕÆÕÒÏÚÏÙÓÕÆÓÃÇ
ÙßÒÒÕÍÂÒËÏÚÕßØÍËÃÙßÓÖÒÎØÜÓÇÚÏÑ¦ÚÎÝ¦ÒÒÎÝÑÇÛ×ÝÓÁÙÇÇÖÄÚÎ
ÙÆÔÛËÙÎÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏÕÏÖÕÏÑÃÒËÝËÑÌ¦ÔÙËÏÝÚÎÝÕØÛÄÊÕÐÎÝÞØÏÙÚÏÇÔÏÑÂÝÚÁÞÔÎÝÙÚÕßÝÇÏ×ÔËÝÓËÚ¦
ÚÎÔÒÜÙÎËÔÚÇÙÙÄÓËÔËÝÙÚÇÑÕÏÔÜÔÏÑÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÙßÓÌØÇàÄÓËÔÇ
¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÙßÓÖÒÎØ×ÔËÚÇÏÑÇÏÕ
ÑÇÚ¦ÒÕÍÕÝÚÜÔÖÕÔÎÓ¦ÚÜÔËÖ×ÔßÓÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏÇÔ×ÔßÓÜÔàÜÍØ¦ÌÜÔ
ÑÇÏËØÍÇÙÚÎØÃÜÔÓËÁÓÌÇÙÎÙÚÎÔ
ËÖÏÑØ¦ÚËÏÇÚÕßÈÕØËÏÕËÒÒÇÊÏÑÕÆ
Þ×ØÕßÖÕßÚËÒÕÆÙËßÖÄÕÛÜÓÇÔÏÑÂÑßØÏÇØÞÃÇÑÇÏËÖÃÑËÔÚØÕÚÎÔ
ËßØÆÚËØÎÖËØÏÕÞÂÚÎÝ ËÔÚØÏÑÂÝ
¡ÇÑËÊÕÔÃÇÝÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÑÇÏ
ÚÕÍÏÕÔ©ØÕÝ®
¡Ë ÚÎ ÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎ ÇßÚÂ ÚÕ
¡ÕßÙËÃÕßàÇÔÚÏÔÕÆÕÒÏÚÏÙÓÕÆ
ÖØÇÍÓÇÚ×ÔËÏÚÕßÝÙÑÕÖÕÆÝËÔÄÝ
ÊÇÔËÏÙÓÕÆ¬ÜÔËÏÑÄÔÜÔÑÇÏÏËØ×Ô
ÑËÏÓÎÒÃÜÔÇÖÄÚÎÙßÒÒÕÍÂÚÎÝÎÓÕÚÏÑÂÝÏÔÇÑÕÛÂÑÎÝÖÕßÚÕßÖÇØÇÞ×ØÎÙËÕÂÓÕÝËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝ
ÚÕÓËÚÎÓÕØÌÂÞØÎÙÏÊÇÔËÃ-

ÕßÍÏÇÁÚÎÓËÙÑÕÖÄÚÎÊÏÇÌÆÒÇÐÎÙßÔÚÂØÎÙÎÑÇÏÁÑÛËÙÂÚÕßÝ
ÁÈÇÏÇÎÁÍÑØÏÙÎÚÎÝÖÇØÇÞ×ØÎÙÎÝÓËßÖÕßØÍÏÑÂÇÖÄÌÇÙÎÖËØÏÕØÃÙÚÎÑËÙÚÇÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇÇÒÒ¦ÓË
ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÙßÔËÞÕÆÝÇÔÇÔÁÜÙÎÝ
ÁØÇÇÖÄÚÎÙßÓÈÇÚÏÑÂßÖÕÞØÁÜÙÎÚÕßÓÕßÙËÃÕßÙÚÕßÝÞ×ØÕßÝ
ÚÜÔÖËØÏÕÊÏÑ×ÔËÑÛÁÙËÜÔÙÓÃÍÕßÔ
ÊÆÕÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÙßÒÒÕÍÁÝÑÇÏÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏÙßÔÕÒÏÑ¦ ÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑ¦
ÇÍÇÛ¦ÌÕØÎÚÁÝËÏÑÄÔËÝÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÏÊÏÜÚÏÑÂÝÒÇÚØËÃÇÝÒËÏÚÕßØÍÏÑ¦
ÙÑËÆÎ¦ÓÌÏÇÏËØ¦ÑËÏÓÂÒÏÇËÔÂÔÚÇÇÖÄÚÏÝÙßÒÒÕÍÁÝÚÎÝÎÓÕÚÏÑÂÝ

ËÃÔÇÏÇÖÄÚÏÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØËÝÊÎÓÄÙÏËÝÙßÒÒÕÍÁÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÓË
ËÏÑÄÔËÝÇÖÄÚÇÚÁÒÎÚÕßÕß
ÁÜÝÚÕÔÄÇÏ×ÔÇ¬ÕÔÑÆØÏÕÑÕØÓÄÚÎÝÇÖÕÚËÒÕÆÔÈßàÇÔÚÏÔÁÝÑÇÏ
ÓËÚÇÈßàÇÔÚÏÔÁÝËÏÑÄÔËÝÖÕßÓËÚ¦
ÚÎÔÇÖËÒËßÛÁØÜÙÎÚÎÝ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÝ
ÓËÚÇÌÁØÛÎÑÇÔÚÕ ÍÏÇÌÆÒÇÐÎ
ÓÇàÃÓË¦ÒÒÇÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÙÚÕßàÇÔÚÏÔÄÑÇÏ²ØÏÙÚÏÇÔÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕ
ÙÚÎÔÛÂÔÇÄÖÕßÑÇÏÖÇØÁÓËÏÔÇÔ
ÓÁÞØÏÚÕ ÚÕÔÑÕØÓÄÇßÚÄ
ÖØÕÙÚÁÛÎÑËÚÕ ÓËÚÎÔËÑÚÁÒËÙÎÚÎÝÊÏÇÛÂÑÎÝÚÕßÙßÒÒÁÑÚÎ
ÎÓÎÚØÃÕß©ÏÑÕÔÕÓÄÖÕßÒÕßÁÔÇ

Στην έκθεση παρουσιάζονται 129 πολιτιστικά
αγαθά από τις συλλογές
της Δημοτικής Πινακοθήκης και του ΜΒΠ.

85 αντικείμενα εκτίθενται για πρώτη φορά
μετά τη συντήρηση
και την επιστημονική
τεκμηρίωσή τους.

ÏÔÇÑÕÛÂÑÎÝÑÇÏ ÇÖÄÚÏÝÙßÒÒÕÍÁÝÚÕß¡ÕßÙËÃÕßßàÇÔÚÏÔÕÆÕÒÏÚÏÙÓÕÆÖÕßÞØÕÔÕÒÕÍÕÆÔÚÇÏÇÖÄ
ÚÕÔÕÁÜÝÑÇÏÚÏÝÇØÞÁÝÚÕßÕÆ
ÇÏÞËÏÄÓÜÝÙÎÓÇÙÃÇÄÚÏÚÇÇÖÄ
ÇßÚ¦ËÑÚÃÛËÔÚÇÏÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÓËÚ¦ÚÎÙßÔÚÂØÎÙÎÑÇÏËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂ
ÚËÑÓÎØÃÜÙÂÚÕßÝÙÚÕ¡ÏÇÚÎÔ
Ñ¬ÙÏÒÏÖ¦ÑÕßßÖ¦ØÞËÏÁÔÇÝÇÑÄÓÎ
ÒÄÍÕÝÇÙÏÑÄÝÙÚÄÞÕÝÚÕßÓÕßÙËÃÕßÑÇÏÖØÕÙÜÖÏÑÄÝÓÕßËÃÔÇÏÖÁØÇ
ÇÖÄÚÎÔÇÔ¦ÊËÏÐÎÔÇÖËÏÙÚËÃÎÚÕÖÏÑÂÑÕÏÔÜÔÃÇÑÇÏÕÊÂÓÕÝÄÚÏÇßÚÂÎÙßÒÒÕÍÂÖØÁÖËÏÔÇÖËØÏÁÒÛËÏ
ÓÄÔÏÓÇÙÚÕ¡ÍÏÇÚÃËÑËÃËÃÔÇÏ
ÕÌßÙÏÑÄÝÚÎÝÞ×ØÕÝ®ßÚÂÂÚÇÔ
ËÖÏÛßÓÃÇÑÇÏÚÜÔÖØÕÑÇÚÄÞÜÔÚÎÝ
ÚÎÔÁÑÛËÙÎÖÕßÊÏÇØÛØ×ÔËÚÇÏ
ÙËÊÆÕÈÇÙÏÑÁÝËÔÄÚÎÚËÝÙÓÃÍÕßÔ
àÜÍØ¦ÌÕÏËØÍÇÙÚÂØÏÇÛÁÓÇÚÇÔÕÂ-

Τα εκθέματα T¨ÜoÖ³Ñ{ÑÌ³mÓØ~Ñ{³{ØÑ¨TÓØ³È¸ÆÖÑ{
ÓÇÚÇÙßÓÈÕÒÏÙÓÕÃÑÇÏÕËÖÏÙÑÁÖÚÎÝ
ÁÞËÏÓÏÇÖÒÂØÎËÏÑÄÔÇÓËÚÎÈÕÂÛËÏÇ
ÑÇÏÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔÖÕØÏÙÓ¦ÚÜÔÓËÚ¦ÚÎÙßÔÚÂØÎÙÎÑÇÏÚËÑÓÎØÃÜÙÎ
ÚÜÔËÏÑÄÔÜÔÙÚÕÓÕßÙËÃÕËÃÚËÚÕß
ÃÊÏÕßËÃÚËÚÎÝÏÔÇÑÕÛÂÑÎÝ©ÙÕÍÏÇ
ÚÕÔÚÃÚÒÕÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÆÕÙßÒÒÕÍÁÝÙÓÃÍÕßÔ®ÚÕÔÁÊÜÙËÎÆÖÇØÐÎ
ÙÚÏÝÊÆÕÙßÒÒÕÍÁÝÁØÍÜÔÚÕßÃÊÏÕß
àÜÍØ¦ÌÕßËØÍÇÙÚÎØÃÕßÓËÑÕÏÔÄ
ÒËÏÚÕßØÍÏÑÄÙÑÕÖÄËÏÑÄÔËÝËÖÏÙÚßÒÃÕßÄÞÏÄÓÜÝÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑ¦ÖØÕËØÞÄÓËÔËÝÇÖÄÚÕÔÃÊÏÕÔÇÄ®
ØÞÃàÕÔÚÇÝÚÎÔÖËØÏÂÍÎÙÎÙÚÎÔ
ÁÑÛËÙÎÇÖÄÚÕÏÙÄÍËÏÕÑÇÏÚÎÔËÏÙÇÍÜÍÏÑÂËÔÄÚÎÚÇÖÕßÙÞÎÓÇÚÃàÕßÔÖÁÔÚËßÖÕËÔÄÚÎÚËÝÕËÖÏÙÑÁÖÚÎÝÓÇÛÇÃÔËÏÍÏÇÚÎÔÚÇßÚÄÚÎÚÇ
ÚÜÔÊÆÕÙßÒÒÕÍ×ÔÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÏÝ
ÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÍÏÇÚÕÔÓÇÑØÕÞØÄ-

ÔÏÕÊÇÔËÏÙÓÄÚÜÔËÏÑÄÔÜÔÑÇÏÏËØ×ÔÑËÏÓÎÒÃÜÔÚÎÝÙßÒÒÕÍÂÝÚÎÝ
ÎÓÕÚÏÑÂÝÏÔÇÑÕÛÂÑÎÝÙÚÕ¡
ßÒÒÕÍÂÖÕßÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏÇÖÄ
ÌÕØÎÚÁÝËÏÑÄÔËÝÑÇÏÏËØ¦ÑËÏÓÂÒÏÇ
ËÑÚÜÔÕÖÕÃÜÔÕÏÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏ
ÇÖÄÚÕÔÑÕÏÓÎÚÎØÏÇÑÄÔÇÄÚÕßÔËÑØÕÚÇÌËÃÕßÚÎÝßÇÍÍËÒÃÙÚØÏÇÝ
ÕÕÖÕÃÕÝÏÊØÆÛÎÑËÚÕÇÖÄÚÕ
ÜÓÇÚËÃÕÚÎÝ¢ÏÒÕÖÚ×ÞÕßÊËÒÌÄÚÎÚÕÝÔÊØ×ÔËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝ
ÑÇÏËÔÚ¦ÞÛÎÑÇÔÙÚÎÙßÒÒÕÍÂÚÎÝ
ÎÓÕÚÏÑÂÝÏÔÇÑÕÛÂÑÎÝÚÕ 
ÑÇÏÚÕ ©ÓËÍÇÒÆÚËØÕÝÇØÏÛÓÄÝÚÕßÝÞØÕÔÕÒÕÍËÃÚÇÏÙÚÇÚÁÒÎ
ÚÕß ÕßÑÇÏÚÏÝÇØÞÁÝÚÕßÕÆ
ÇÏßÖ¦ØÞÕßÔÄÓÜÝÑÇÏÖÇÒÏÄÚËØËÝ
ËÏÑÄÔËÝÕßÕßÇÏ
©ÙÕÍÏÇÚÎÙßÒÒÕÍÂËÏÑÄÔÜÔÚÕß
¡ÕßÙËÃÕßßàÇÔÚÏÔÕÆÕÒÏÚÏÙÓÕÆ

ÇÑÄÓÎËÔÊÏÇÌÁØÕÔÙÆÔÕÒÕÓËÚÇÈßàÇÔÚÏÔ×ÔÑßØÃÜÝËÏÑÄÔÜÔ
ÚÕÔ ÇÔ×ÍËÏÕ ÑÇÏ ÚÕÔ ÄØÕÌÕÄÖÕßÇÔÇÖÚÆÙÙËÚÇÏÎÊËÆÚËØÎËÔÄÚÎÚÇÙËËÔÔÁÇßÖÕËÔÄÚÎÚËÝÖØÇÍÓÇÚËÆÕÔÚÇÏàÎÚÂÓÇÚÇ
ÚÎÝÓËÚÇÈßàÇÔÚÏÔÂÝËÑÑÒÎÙÏÇÙÚÏÑÂÝÕØÛÄÊÕÐÎÝàÜÍØÇÌÏÑÂÝÙÚÎÔ
ÕÛÜÓÇÔÕÑØÇÚÕÆÓËÔÎËÒÒÎÔÏÑÂËÖÏÑØ¦ÚËÏÇËÙÚÏ¦àÕÔÚÇÝÙÚÎ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÙÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÑÇÏÙÚÕ
ÍÏÕÔ©ØÕÝÕØÛÄÊÕÐÎÛØÎÙÑËßÚÏÑÂàÜÍØÇÌÏÑÂÚÜÔÌÕØÎÚ×ÔËÏÑÄÔÜÔÄÖÜÝÑÇÏÎËÔÚÕÃÞÏÇÙÚÕßÝ
ÓËÚ¦ÚÎÔÒÜÙÎÞØÄÔÕßÝËÃÔÇÏ¦ØØÎÑÚÇÊËÓÁÔÎÓËÚÎÓËÍ¦ÒÎÖÇØ¦ÊÕÙÎÚÎÝÈßàÇÔÚÏÔÂÝÚÁÞÔÎÝ®
ÙÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÙÚÇËÖÏÚÕÃÞÏÇ
ÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝ
ÍÏÇÚÏÝÓËÚÇÑÏÔÂÙËÏÝÚÜÔàÜÍØ¦ÌÜÔ

ÚÇÊÃÑÚßÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÚÇËØÍÇÙÚÂØÏÇÂÚÇÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑ¦ÙßÔËØÍËÃÇ
ÑÇÏÚÏÝÙßÔÚØÕÌÏÁÝÖÕßÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÑßØÃÜÝÙÚÕÔÕÁÜÝÑÇÏ
ÚÏÝÇØÞÁÝÚÕßÕÆÇÏÔ¦ÓËÙÇÙÚÇ
ËØÍÇÙÚÂØÏÇÊÃÔÕÔÚÇÏÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÍÏÇËÑËÃÔÕÚÕßÍÃÕß§ÏÑÕÒ¦Õß
ÕÆØÔÇÝÁØÕÏÇÝÍÔÜÙÚÄÇÖÄÚÎ
ÊØ¦ÙÎÚÕßÙÚÎÔÖÄÒÎÚÎÝÁØÕÏÇÝ
ÚÕÔÕÇÏÑÇÚ¦ÚÎÔÖËØÃÕÊÕÇØÞÏËØÇÚËÃÇÝÚÕßÓÎÚØÕÖÕÒÃÚÎÜÇÔÔÏÑÃÕßÓËÚÁÖËÏÚÇÖÇÚØÏ¦ØÞÎÒËÐÇÔÊØËÃÇÝ
©ÖÜÝÖØÕÑÆÖÚËÏÇÖÄÚÎÔËÄÚËØÎ
ÁØËßÔÇÚÎÝÑ¬ÙÏÒÏÖ¦ÑÕßÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇàÜÍØ¦ÌÕßÝÑßØÃÜÝÌÕØÎÚ×Ô
ËÏÑÄÔÜÔÒÎØÕÌÕØÃËÝÊÃÔÕÔÚÇÏÑÇÏ
ÍÏÇÚÕËØÍÇÙÚÂØÏÕÚÎÝÍÏ¦ÝÚÕßÝ
 ÇØÖËÔÎÙÏ×ÚËÝ®àÜÍØ¦ÌÕßÝÁÔÇ
ÕØÍÇÔÜÓÁÔÕËØÍÇÙÚÂØÏÕÓËÌËØÄÓËÔÕÏÊØßÚÂ®ÚÕÔ§ÏÑÎÌÄØÕq
ÇÖÄÚÕ ÇØÖËÔÂÙÏÑÇÏÊØ¦ÙÎÙÚÕÔ
ÛÜÇÒÒ¦ÑÇÏËÑÚÄÝÍÃÕß©ØÕßÝ
ÇÖÄÚÕÁÜÝÚÕ ÖÃÙÎÝ
ÍÏÇÚÕßÝ ÕÒÇÑÏ×ÚËÝàÜÍØ¦ÌÕßÝ
ÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑ¦ÙßÔËØÍËÃÇÖÕßÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÕÆÔÚÇÔÑßØÃÜÝÙÚÏÝÙÎÓËØÏÔÁÝÖËØÏÌËØËÏÇÑÁÝËÔÄÚÎÚËÝ
ËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝ ÏÒÑÃÝÓÇÛÃÇÝÏËØÃÇÝÑÇÏËØÍ¦àÕÔÚÇÔÓËÓÕÔÜÓÁÔÇ
ÂÙßÔËØÍ¦àÕÔÚÇÔÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÚÕÔ
ÄÍÑÕÚÎÝÖÇØÇÍÍËÒÃÇÝ
ÕÏÇËÃÔÇÏÎËÖÏÙÑËÉÏÓÄÚÎÚÇ
ÚÕß¡ÕßÙËÃÕßßàÇÔÚÏÔÕÆÕÒÏÚÏÙÓÕÆØÜÚ¦ÓËÚÎÊÏËßÛÆÔÚØÏ¦ÚÕß
¬ÕÓÕßÙËÃÕÁÞËÏÇÔÕÊÏÑÂÖÕØËÃÇ
ÖÄÚÕßÝËÖÏÙÑÁÖÚËÝÖÕßËÃÞËÚÇÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇÞØÄÔÏÇÁÌÚÇÙË
ÚÕßÝËÚÎÙÃÜÝ¬ÕßÝÞËÏÓËØÏÔÕÆÝÓÂÔËÝÁÞÕßÓËÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝ
ËÖÏÙÑÁÖÚËÝÄÖÜÝÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏÙÚÇ
ÓÕßÙËÃÇÚÎÝËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÇÖÄÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÁÜÝ
ÑÇÏÚÕÔ¡¦ÏÕÁÞÕßÓËÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ËÖÏÙÑËÉÏÓÄÚÎÚÇÇÖÄÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝ
ÓÂÔËÝÑÇÏËÃÔÇÏÖØ¦ÍÓÇÚÏËÔÚßÖÜÙÏÇÑÄÇÔÙÑËÌÚËÃÑÇÔËÃÝÄÚÏÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÓÖÕØËÃÔÇÁÞÕßÓËÚÕÃÊÏÕ
ÖÕÙÕÙÚÄËÖÏÙÑËÖÚ×ÔÂÑÇÏÓÏÑØÄÚËØÕÇÖÄÚÕÔÞËÏÓ×ÔÇÖÇØÄÚÏßÖ¦ØÞËÏÚÕÊÏËßØßÓÁÔÕÜØ¦ØÏÕÒËÏÚÕßØÍÃÇÝ®
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ατζέντα

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

«Το έργο που πάει λάθος» στο «Θεάτρο Ενα»

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

5.1.20-11.01.20

Η πολυβραβευμένη K¨É³Ñ{~Ê~Ð-

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

Wozzeck

The MET Live in HD
Σε ζωντανή ÐÉ³ÒÙiÑÌ³i

_²¦x²>!_¦>³1ÓÑ³¨,{ÒÜ³³iÉÐÉÌ³ÉÂ¨É{{³{~ÌÑ¨{³Ö¨oiÐÑ³ÈÝH>_¦nVÓÑÑÌ
³ÑÜÓiÐÑ³{~ÒÓ¨oÑ³È¸ÆÖ
Ñ{Ñ$ÝH>_¦nÈÓÚÉÉ³Ó¨oV³ËÉËÑ{KÑ{ÐÓ³ÚÉÑ³¨{~Ì³È_¦nºRv_¦V~Ñ³Ò³i
Ù{Ò¨~É{Ñ~Ñ{³ÑÌiT³Èå¶(Ño~ÐËÈ(ÜÓÐÈÛ{ÉÖÚÈi¨TÊ³¨ÑØU;>xR}`Å_²w-_nºx,{ÒÜ³V
åÙ¨ÓÑÛ¨È{³iÜÑ³ÉËÑ ¨VÉÐÉÌØ.ÒKKÑ³VÑÈÑ¨ËÈ
¨Ñ¬UllÐÐΠληροφορίες τηλέφωνο
77777745, rialto@cytanet.com.cy

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

ΘΕΑΤΡΟ

ÙËÑt0Ó¨oÈÒÉ{ÜÒÚØu³Ó¨{
{Ö{ØV0ÇÌÑÚÑ.Ò{É¨~Ñ{Ó¨{.{Ü³Ø
ÈÉTËÇÉ³Ñ{³iÖ¨{Ñ.~iÊ³È1ÉÒ³¨È Ñ(¨Ì~É{³Ñ{o{ÑÓÑÓ¨oÐÓÑ
ÉÓÑÓ¨o³Ë¨ÑÚÖÑ
ÑÉKÒÈÉ¨Ñ{³ÓTÉØiÚ{Ë¯×{³i³ÓØ{Ë{ÌÐØ³Ñ~ÒÈ~È¨{ÜÉ~³{~ÒÚÒÜÑÑ:ÉTÖ³ÑÜÌo{Ñ³ÈØV
ÉÑÑÜÑÐKÒÈÑ³Ò~ÉØV¨~ÑÜÖ
Ð{ÑÜiÚ¨Ñ~Ñ³Ñ³¨×³~i{~ÌU,Ò×{ÑÓ×³ÈVÌÐÜÑKoÑËÈV
Ì¨³ÉØÐÑo~ÈVÑ¨ÒÚÈ¨ÑÒÉV
~Ò{ØËÉ{~ÑÚÑ¨ÌÑÜ~ÌÜÑ³Ëo{Ñ
ÈË~{~Ñ{Ó×³É{Ü{ÌÚÈÐØeÒÚÉ
×{³i³ÊØwiÚ{ÌØÉ¨ÐiÉÖÉ{É¨{Ì³É¨ÑÌÓÑ¨ÌÜÈØÐÉÑ³ÓÜÉÐÑ
³Ñ¨ÒoÐÑ³ÑÑÉ¨{ÜÓ~³Ñ{Ñ~ÌÐÑ
É¨{Ì³É¨~Ñ{Ñ~Ñ³ÑÜÊoÈÉÐ{Ñ
¨ÑoÐÑ³{~Ê~Ñ³Ñ³¨×Ê0Ó¨oÈ
¨ÑÚÖÑÑÉKÒÈ{×{³i³ÓØ
¯É¨Ñ{³ÓTÉØVÉËÑ{ÓÑÚ¨ËÜÉ¨ÐÉ³Ë³Ü
t'ÌØ³iÓÑÈÜi0ÇÓ{Ðu o~ÜÊÐÑ³ÑË³¨{o~ÉØVÒÚiV³ÓÉ¨{Ø{ÚÑË
ÙÜ×Ì{~{ÓÑØ {ÚÉ¨i³ÊØVËØ~ÑÜÉË³Ñ{ÑÙ{ÑÜÉÈ~ÒÉ{³iÈÌÚÉiVÉËÑ{³Ñ³{TÉËÑÈ~ÒÈ³i

Π
ÐÊÙiØ×³É¨ÌØVÑ{Ü{~ÊåÙ¨ÓÈV
'ÑÊ.~¨Ò³ÈØV.ÒKKÑØÓ{~ÈV
{¨oØ¨{³ÙÖÜÈ(Ñ¨Ñ³ÒÉ{Ø
~ÒÚÉ(Ñ¨Ñ~ÉÈÊV.ÒKKÑ³~Ñ{È¨{Ñ~ÊV
¨ÑdU´ÆÐÐ1ÓÑ³¨ ÑVÜÉ×Ì¨Ø
åÚÊÑØmVÉÈ~ËÑ

Ñ¨Ò³Ñi³ÈØÉÙ{Ñ×Ó¨ÈÑ%ÐØ
ÙÈ³ÈTØo{¤ÑÈ³ÖØÑ³Ëo{ÑÑ¨Ò³Ñi
Ñ¨È{ÒÇÈ³~{ÌÓÑoÉ{~ÌTÑÐÌV¨~ÑÜ³ÑØoÓÜ{ÐÓT¨{ÙÑ~¨Ö
.~iÚÉËÑ¯É³Ò×¨Ñi¯.TÉÙ{ÑÐÌØ
'³{ÐÖUå³¨ÓÑØ¨{³ÙÈÜËÙiØ
(ÑËÇÈU.³Ê¨iØÉ³ÒÑØV³Ñ³ËØÑK¨{ÊÜV{¨oØ0Ç¨³ÇÊØVÛ{-

Πληροφορίες τηλέφωνο 22348203,
theatroena@cytanet.com.cy

ΕΚΘΕΣΗ

ΘΕΑΤΡΟ

Βελγική Τέχνη
1860-1930

«Λιόλια» από τη Μemorandum Theatre Group
Η Μemorandum /v_>²¦_¦º
Ñ³ÉÜÖÐÉiÑÌ³ÈØ(ÑÑo{³i¨Ñ³Ò~VåÜÓÂÑÙ¨åT³Ò¨~Ñ{
¨{³ËÑ³Ñ³ËÈÓÉ{³ÑÑÌ
³É{³ÈTiÐÓ~Ö~ÜÑ¨Ñ³ÒÉ
³iØt'ÑËÙ¨ÑØu³È{Òi,Ë³ÈÉ{³¨Ó×É{ÐÉ³iÙÉÖ³É¨iÚÉÑ³¨{~Ê³iØ
Ñ¨ÑooÊt{ÌÜ{ÑuÉ~iÚÉËÑ
(ÑÑo{³i¨Ñ³Ò~Èo{Ñ~³Ñ¨Ñ³ÒÉ{ØVÐÉ³iÈÐÐÉ³TÊ³iØK¨ÑKÉÈÐÓiØiÚ{Ö~Ñ{ÙiÐ{È¨oÖ
ÓÑØÑÜÓi~ÑÚØ~Ñ{³iØÑÉ¨TÌÐÉiØiÚ{Ö¨Ë³iØÑ¨ÑÜÒÐÈØ t{ÌÜ{ÑuÉËÑ{KÑ{ÐÓi
³iÉ¨Ó{Ñ~Ö~ÜÑV³~¨È×ÑË
tÑÚiÑË{~ÐÈÚ{³Ì¨iÐÑu³È³Ñ³ËÈ¨i³ÐÒÈÈÓ×É¨É
ÓÑÙ{Ñ×¨É³{~ÌÑÓ¨Ñ³iÉÜÜi{~ÊÜo³ÉTËÑ³Ñ¨T³È¸ÆÖ
Ñ{Ñ~Ñ{~ÑÙÒÜ{É³iÉTÊ
³ÈÐ{ÑØ~Ñ{~Ö¨{ØÒÂÑØ³ÈÓ¨-

oÈÑ×¨ÒÉÓÑ{Ù{Ì³ÈtÉ¨³{~Ì³¨Ëou _¦>Xº/v_>²¦_
¦ºÉÐÓÉ³Ñ{ÑÌÑÈ³Ì³ÈÓ¨TÉ¨³{~ÌÑ¨ÑÐÖÚ{o{ÑÑÐÑØ
Ñ¨È{ÒÉ{ÐËÑÈo~{i³{~Ê{³¨ËÑ
o{Ñ³ÑÒÚi³ÈÓ¨³Ñ~Ñ{³iÙÖÑÐi
³iØÑoÒiØVÉÐ{ÑÑ¨Ò³ÑiÈ
ÈÙÓÉ{³ÈØÑ¨Ò×¨ÑÉ¨³ÉÈÐÓÈØÊ¨ÉØ³È¨i³ÐÒÈÐÉ³
¨ÉÐÓ³{~³¨ÑoÖÙ{ÉÉ¨TÊ³¨i~Ñ{ÐÈ{~ÊÙ{Ñ~ÉÈÊ³ÈÈÚÓ³iÛiÐÊ³¨i.Ö¨ÈÛ¨ÑÐÑ³È¨oËÑU
(ÑÑo{³iØ¨Ñ³Ò~Ø¯åÜÓÂÑÙ¨Ø
åT³Ò¨(ÑËÇÈUÓÑÑÜÓiV¨{³ËÑ³Ñ³ËÈVåÜÓÂÑÙ¨ØåT³Ò¨V
¨Ë³iÑ¨ÑÜÒÐÈØ(Ñ¨Ñ³ÒÉ{ØV
~Ñ{¸ÑÈÑ¨ËÈ¸Æ¸Æ³{ØdU´Æ
ÐÐÛÉÖ³É¨i.~iÊ³È.Ñ³{¨{~Ö
1ÉÒ³¨ÈVÜÑÙËÐi¨ÈÑÈ~Ñ¨ËÙiV
åoÜÑ³Ç{ÒΠληροφορίες 96211590,

Η νέα ¨¨{ÊÓ~ÚÉi³iØÉKÉ-

99659847.

22668838, info@leventisgallery.org

³ÉËÈ({Ñ~ÚÊ~iØÉËÑ{Ñ×{É¨ÐÓi³ÈØ¨³É¨oÒ³ÉØ³ÈKÉÜo{~Ö
{Ð¨É{{ÐÖ {ÜÉoÐÓÑÓ¨oÑÑ¨È{ÒÇÈ³iÉÂÓÜ{Âi³iØKÉÜo{~ÊØ
³ÓTiØÑÌ³ÑÐÓÑ³ÈÈÐÓT¨{
~Ñ{³{Ø¨³ÉØÙÉ~ÑÉ³ËÉØ³È¸ÆÖÑ{Ñ Ó~ÚÉiÈ{³ÒÐ{ÑÑÑ×¨Ò
~Ñ{ÑÑÙ¨ÐÊ³ÈØÓÜoÈØÐ¨É{{³ÓØ~Ñ{³iÐÒÙÑÑÈ³ÊÈ³i
¨ÒÚÉ{Ò³ÈØÑÑÑ~³ÊÈ~Ñ{
Ñt~ÜÓÈuÜËo³Ñ×³Ñ³iØÙiÐ{Ì³i³ÑØÑÌ³ÈØÒÜÜÈØÈÑÙÓÜ×ÈØ³ÈØÑÑ~ÑÜÖ³ÈÐÑÙ{~ÖØ
³¨ÌÈØÐÉ³ËÙ{ÑTÉ{¨ËÇ³Ñ
³×ØV¨ÙËÙ³ÑØÓÐ×Ñi³i
ÑËÚiiÉKÓ³É{Ø({Ñ~ÚÊ~iV
ÉËÙÈlVÉÈ~ËÑÛÉÈ³Ó¨ÑV0É³Ò¨³iV(ÓÐ³iV(Ñ¨Ñ~ÉÈÊV.ÒKKÑ³
~Ñ{È¨{Ñ~ÊΠληροφορίες τηλέφωνο

ΕΚΘΕΣΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ

«Ατακάμα», ουδετερότητα στο χαρτί

Αφιέρωμα στην Judy Garland
Γιορτάστε μαζί ÐÉ³-²_x¤!º²>ÅÅ/¦xV³ÑÂ{iÐÉË³ÐÈ{~Ì¨ÉÉ¨³Ì¨{

³iØºXÃ>¦>XV{Ù{ÑË³É¨ÑÑÌ³~ÌÐ³iØ³ÇÑÇV³i¨³iÐÈ{~Ê³ÇÑÇK¨ÑÙ{Ò
³iØÓÑØT¨{ÒØ³0ÉTÌÜ{Ø¸Æ³i(Ò× ³¨ÑoÈÙË³¨{Ñ~Ñ{iÚ{ÌØºXÃ
>¦>XÉËTÉÐ{Ñ{~ËÜi³ÑÙ{Ù¨ÐËÑÈÂÉ~ËiÉÑÌ
KÑ¨{É³Ów£¿>ºX_¿x_¤~Ñ{ÉÉ~³ÒÚi~ÉÉ³Ñ{ËÉØViTo¨Ñ×ÊÉ{ØV¨ÑÙ{Ì×V³iÜÉÌ¨Ñi~Ñ{¨{~ÓØÉÐ×ÑËÉ{ØÈ¨ËØ³iÚÈÐÖ³Ñ{Ø³ÐÉoÒÜÑ³Ó¨{Ð{ÑØ
É{¨ÒØ~{iÐÑ³o¨Ñ×{~Ð{ÖÇ{~ÑÜV{Ù{ÑË³É¨Ñ³È/v_
8xÅ>¦Xk!ÅV³Ë³¨ÑoÖÙiÉ³o³Ì³¨ÑoÖÙ{£!¿_¦²v_+>xHÀ¤$È¨ÊÑØ³iØ~ÑÜÜ{³ÉT{~ÊØ³iØ
iÐÑ³{~Ì³i³ÑØÑ¨ÑÐÓÉ{i~Ñ³ÑÜi~³{~Ê×Ê³iØ~Ñ{
iÈÑ{ÚiÐÑ³{~ÊÑ×Ëi³Ñ³¨ÑoÖÙ{Ñ³iØ0³¨Ë
Ñ³ÉÜÉË³Ñ{ÑÌ³ÈØÝxR_ÝÃ¿>Åx>×ÊVÛiÐÊ³¨iØËÑ¨iØ{Ò~Ñ{³ÑØ
ÑÜÜÖÐÑØ~³¨ÑÐÒ¨Ñ³ÊÉ{ØÑÑ¨ÑË³i³ÉØ³¬ÆÆÆ¸m¸ÆÐÌ³iÜÉ×{~Ø0ÉTÌÜ{Ø¸ÆVÉ×Ì¨Ø {~ÜÒÈ {~ÜÑÎÙidV(Ò×Ø(ÓÐ³iVÑÈÑ¨ËÈV¨ÑdUÆÆÐÐΠληροφορίες τηλέφωνο: 70002420, info@technopolis20.com

έκθεση της {~ÐÒTiØÑ¨Ñ~³ÒoÜÈwÈ³Ò¨i³i©²n>_¦Ã
${ÈÙÑ³o¨Ñ×ËÉØÑÌ³iå³Ñ~ÒÐÑ
Ñ×ÈËÇÈ³ÉÖÐÑVÑ³È³ÑØÐ{ÑÈÙÉ³É¨Ì³i³ÑÒ³TÑ¨³ËåÌ³iÑÈÚÉ³{~Ê³ÉT³¨ËÑ
³iØÑ¨ÑËiØ~Ñ{ÑÒÐ{ÂiØT¨ÐÒ³
¨~Ö³É{Ð{ÑÑ¨Ù{¨{³ËÑÈÙ{Ñ{¨ÓÉ~Ñ{ÑT¨É ÐÉÈÐÓÑ~Ñ³Ò³iÙ{Ò¨~É{Ñ³iØ¨Ì×Ñ³iØÈÙÊØ³iØÉ~ÉË0ÑÓ¨oÑ
Ñ~Ù{~{Ö³iÐÈÚ{~ÊÑÉ¨Ñ³Öi³iØå³Ñ~ÒÐÑÐÓÑÑÌ³Ñ
ÐÒ³{Ñ³iØ {~ÐÒTiØ ~ÑÜÜ{³ÓT{ÙÑ
ÑÑ×Ó¨É{Ut Ó³¨ÉÑÑÌ³iÓ¨iÐ³iØå³Ñ~ÒÐÑÐÉ³ÑÐÒ³{ÑÐÈoÉÐÒ³ÑÑÌ³É~³È×Ü³{~Ì×Ø³Ñ

³ÌÓ³~Ñ{Ñ×Ì¨i³ÑÙÈÑ³ÌÈ
³ÑÓ~ÜÉ{Ñ~{Ò¨T{ÑÑÑ³È
³{ØÙÊÉ{ØÈKËÑ³{Ø³ÉÜÉÈ³ÑËÉØ
´ÆÐÓ¨ÉØ³È³ÑÂ{Ù{ÖÐÈu Ó~ÚÉiÚÑÙ{Ñ¨~ÓÉ{ÐÓT¨{³{Ø®ÑÈÑ¨ËÈ¸Æ¸Æ©²>_¦ÃV$ÙÈÓØV
ÉÈ~ËÑΠληροφορίες τηλέφωνο
22 343670, www.isnotgallery.com

MISE EN PLACE | Της ΓΙΟΥΛΗΣ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

Στόχος η ενημέρωση
Να ξεκινάω ÚÎÓÁØÇÓÕßÓËÁÔÇÑÇÒÄÖØÜÏÔÄÑÇÏÄÞÏÓËÙÑÁÚÕÑÇÌÁ§ÇÑÄÉÜÚÕ
MHZ[MVVK5ÇÚØ×ÜÒÏÍÄÚËØÕÁÐÜÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÓÁÙÇ§ÇÑÇÚÇÔÇÒ×ÔÜÖËØÏÙÙÄÚËØÇÌØÕÆÚÇÑÇÏÒÇÞÇÔÏÑ¦§ÇÓËÏ×ÙÜÚÇÒËßÑ¦®!ÇÒËÆØÏÑÇÏà¦ÞÇØÎ5Ç
ÖÇÃØÔÜßÍÏËÏÔ¦ÙÔÇÑÙÚÎÔËØÍÇÙÃÇÓÕß
§ÇÖÃÔÜÖÕÒÆÔËØÄ ÇÏÖÕÒÒ¦¦ÒÒÇ¡ÏÇ
ÇÖÄÚÏÝÒÃÙÚËÝÚÕßÔÁÕßÞØÄÔÕßËÃÔÇÏÑÇÏ
ÕÏÊÏÇÚØÕÌÏÑÕÃÙÚÄÞÕÏ¥ÝÙßÔÂÛÜÝÐËÑÏÔ¦ÓËÈ¦àÕÔÚÇÝÚÕÔÖÂÞßÉÎÒ¦ÑÇÏÓËÚ¦
ÇØÞÃàÕßÓËÑÇÏÚÕÔÑÇÚËÈ¦àÕßÓËÓÁÞØÏÔÇ
ÙßÔÇÔÚÎÛÕÆÓËÓËÚÕÔØËÇÒÏÙÓÄ
ÃÔÇÏÞØÂÙÏÓÕÔÇËÖÇÔËÐËÚ¦àÕßÓËÚÕÔ
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ΑΠΩΛΕΙΑ

Εγραφε πάντα για ό,τι τον έκαιγε
Η ζωή και το έργο του κορυφαίου μουσικοσυνθέτη Θάνου Μικρούτσικου (1947-2019) μέσα από τα δικά του λόγια
ÑÒËÏÙÚ¦ÄÒÕÚÕÖØÄÙÜÖÄÚÕßÓÏÇ
ÖÒÎÍÂ¸ËÔÚÕßÝËÃÖÇÚÃÖÕÚÇÍÏÇ
ÙÁÔÇ¹ÓÕßÉÏÛÆØÏÙË®


Της ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

Ο Θάνος Μικρούτσικος ÂÚÇÔÊÏÑÄÝ
ÓÕß¦ÔÛØÜÖÕÝ®ÖÕÒÆÖØÏÔÚÕÔÍÔÜØÃÙÜ¬ÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß»ÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙÚÕßÝÒÏÍÕÙÚÕÆÝÊÃÙÑÕßÝÖÕßßÖÂØÞÇÔÙÚÕËÌÎÈÏÑÄÓÕßÊÜÓ¦ÚÏÕÂÚÇÔ
ÕÚÇßØÄÝÚÕß§ÄÚÕß®¶ÓÇàÃÓËÚÇ
ËÙÚ¦ÖÕÚ¦®ÚÜÔ ÇÚÙÏÓÏÞÇÃÜÔÚÕ
9P]LY®ÚÕßÖØÃÔÍÑÙÚÏÔÑÇÏÓËØÏÑ¦ÇÑÄÓÎÏËØ¦¦ÒÓÖÕßÓØÍÄÚËØÇ
ÇÔÇÑ¦ÒßÉÇÑÏ¦ÒÒËÝÖÚßÞÁÝÚÕß!Î
ËØÓÎÔËÃÇÚÎÝ¡ÇØÃÇÝÎÓÎÚØÏ¦ÊÎ
ÙÚÕÓÏÙÂÓÕßÑÇØÊÏ¦®ÖØÕÑÇÒÕÆÙËÚÇØÇÞÂËÔÚÄÝÓÕßÎÌÜÔÂ
ÚÕßÏ×ØÍÕß¡ËØ¦ÔÚàÇÙÚÎÃÑÕÖÎàÜÂ®ÓËÁÑÇÔËÔÇÇÔÇÚØÏÞÏ¦àÜÚÕÔÔÇÓÎÔÑÒÇÏÝ®ÖÇØ¦ÚÎÔ
ÖØÕÚØÕÖÂÚÕßÏ¦ÔÔÎ ÕÆÚØÇÓÕß
ÁÌËØÔËÊ¦ÑØßÇÙÚÇÓ¦ÚÏÇØÍÄÚËØÇÂØÛÇÔÎªÄàÇ®ÎÒÁÔÎ®ÚÕ
ØÜÚÏÑÄ®ÑÇÏÚÄÙÇ¦ÒÒÇ
©¦ÔÕÝ¡ÏÑØÕÆÚÙÏÑÕÝÂÚÇÔÓË
ÚÕÔÚØÄÖÕÚÕßÖ¦ÔÚÇÊÃÖÒÇÓÕß!
ÙÚÕÍÕßÄÑÓÇÔÑÇÛ×ÝÖÂÍÇÏÔÇÓË
ÚÕÒËÜÌÕØËÃÕÙÚÎ¢ÏÒÕÙÕÌÏÑÂÙÚÇ
ÍÒÁÔÚÏÇÚÎÝÖÇØÁÇÝÙÚÇÛÁÒÜÚÜÔ
ÖØ×ÚÜÔËØ×ÚÜÔÙÚÎÛÎÚËÃÇÓÕß
ÙÚÕØÇÊÏÄÌÜÔÕÑÕÆÍÕÔÚÇÝÚÇÚØÇÍÕÆÊÏÇÚÕßËÃÔÇÏÙÇÔÔÇÈÒÁÖÜÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÇÖÄÚÏÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØËÝ
ÙÚÏÍÓÁÝÚÎÝàÜÂÝÓÕßÔÇÚÁÚÕÏÕ
ÙÚÏÍÓÏÄÚßÖÕÛÇÑØÇÚ×Ö¦ÔÚÇÇÖÄ
ËÑËÃÔÕÔ!ÇØÇÓÕÔÂØÜÚÕÞØÕÔÏ¦Ý
ÚÕßÙÚÕÙÖÃÚÏÚÎÝËÑÊÄÚØÏÇÝ
ÒËÔÇÝÇÚ¦ÑÎÕ¦ÔÕÝÖÇÃàËÏÙÚÕ
ÖÏ¦ÔÕÚÕ¦ËÏÕÖÇÒÏÄÝÕÞØÄÔÕÝ®
ÍÆØÜÚÕßÙßÍÍËÔËÃÝÑÇÏÌÃÒÕÏÓÏÇ
ÇÍÑÇÒÏ¦ËÑËÃÔÕÝÍËÒ¦ËÏÓÇÝÖËÏØ¦àËÏÚÕÈÒÁÓÓÇÚÕßÖÁÌÚËÏÖ¦ÔÜ
ÙÚÎ¡ÇØÃÇÙÇÔÞ¦ÊÏÖÄÚÏÝÙßÔËÔÚËÆÐËÏÝÓÇÝ¶ÍÏÇÚÎÔ ÇÛÎÓËØÏÔÂ®ÑÇÏÚÕÔÇÔÄ¶ËÖÁÒËÐÇÓËØÏÑ¦
ÇÖÕÙÖ¦ÙÓÇÚÇÏÇÔÇÇÌÎÍÎÛËÃÕ
ÃÊÏÕÝÚÎàÜÂÑÇÏÚÕÁØÍÕÚÕßÚÇÔ
¦ÒÒÜÙÚËÖ¦ÔÚÇÚÄÙÕÇÖÕÒÇßÙÚÏÑÄ
ÔÇÚÕÔÇÑÕÆËÏÑÇÔËÃÝÔÇÓÏÒ¦ËÏ


Πάτρα, η γενέθλιος γη
ËÔÔÂÛÎÑÇÙÚÎÔ¦ÚØÇ¡ËÍ¦ÒÜÙÇÙËÁÔÇÔËÕÑÒÇÙÏÑÄÑÇÏÁàÎÙÇ

Η μουσική
ÖÇÏàÇÖÏ¦ÔÕÇÖÄÚÎÔÎÒÏÑÃÇ
ÚÜÔÚËÙÙ¦ØÜÔËÚ×Ô©ÚÇÔ¦ØÞÏÙÇÔÇÙÖÕßÊ¦àÜ¡ÇÛÎÓÇÚÏÑ¦¶Î
ËÖÏØØÕÂÚÕßÓÇÛÎÓÇÚÏÑÕÆÖÇÚÁØÇ
ÓÇÝ¶ÖÁØÇÙËÙËÊËÆÚËØÎÓÕÃØÇÎ
ÓÕßÙÏÑÂ©ÔËÏØËßÄÓÕßÔÇÑÇÊÎÓÇáÑÂÑÇØÏÁØÇ¬Õ ÈØÁÛÎÑÇÜÝ
ÛÇÓ×ÔÇÝÓËÓÏÇÖÇØÁÇÙßÓÌÕÏÚÎÚ×ÔÓÕßÙÚÎÔÓÖÕß¦Ú¸ÇØ¦ÍÑÇ¹
ÚÎÝÒ¦ÑÇÝÑËÃÚØÇÍÕßÊÕÆÙÇÔÕ
ÙÚÇØÚÎÝËÖÕÞÂÝÏÕÔÆÙÎÝÇÈÈÄÖÕßÒÕÝÑÇÏÎ ÇÃÚÎ²ÜÓÇÚ¦ËØÓÎÔËÆÚØÏÇÚÕßÏ¦ÔÔÎÖÇÔÕÆÕ
ÕÖÕÃÕÝÓÄÒÏÝËÃÞËËÖÏÙÚØÁÉËÏÇÖÄ
ÚÕÇØÃÙÏ
®©ÚÇÔÚËÒËÃÜÙËÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇ
ÕÏÌÃÒÕÏÓÕßÂÛËÒÇÔÔÇÇÑÕÆÙÕßÔ
Ñ¦ÚÏÇÖÄÓÁÔÇ ¦ÛÏÙÇÒÕÏÖÄÔ
ÙÚÕÖÏ¦ÔÕÑÏ¦ØÞÏÙÇÔÇÖÇÃàÜ¡Ë
¦ÑÕßÙËÇÖÄÓÁÙÇÕÏÊÏÕÑÚÂÚÎÝÑÏ
ÁÙÚËÏÒËÁÔÇÍÑÇØÙÄÔÏÔÇÓÕßÖËÏ
ÖÜÝÂÛËÒËÔÇÓÕßÓÏÒÂÙËÏ¸ËÔÁØÞËÙÇÏÇÖÄËßÚÁØÇÔÇÙßÔÕÊËÆËÏÝ
ÚÎ²ÜÓÇÚ¦"¹ÚÙÏÐËÑÃÔÎÙËÎÑÇØÏÁØÇÓÕßÜÝÓÕßÙÏÑÕÆ®


Τα καλά της... λογοκρισίας
Πρόβα o{Ñ³itÑ³Ò³Ño{Ñ³iÑ~¨Ìiu¬®ÐÉ³ÈØå×¨ÒÈVÑÉÜÜÖÜÈV{ÐÖÜiV.ÈÜÒV..È¨Ò³ÈV(.~È¨Ü{Ò~V(ÒÑ¨i
ÖÒÕÆÚÕÖÕßÇßÚÄÁÌËØËÂÊÎÇÖÄ
ÚÕÔ ÕÇÏ×ÔÇÍÃÔÕÔÚÇÔÚÇÖ¦ÔÚÇ
«Επαιζα πιάνο από
ÏÊÏÑ¦ÙÚÎÓÕßÙÏÑÂÎ¦ÚØÇËÃÞË
την ηλικία των τεσσάρων ÒßØÏÑÄÛÁÇÚØÕÇÖÄÚÕÄÚÇÔ
ÎÇÛÎÔÇáÑÂÄÖËØÇÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑË
ετών. Οταν άρχισα να
ÓÄÒÏÝÚÕ ®
σπουδάζω Μαθηματικά,

πέρασε σε δεύτερη
H ποίηση
μοίρα η μουσική».
ÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß
ÚÕÔÇÖÄÎÞÕÓÏÇÝÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÇÙÚÏÑÂÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÖÄÒÎÝÍÏÇÚÃÙÚÎÍËÔÁÚËÏØ¦ÓÕßÞ¦ØÎÙÚÎÔ¦ÔÛÎÙÎÚÕß
ËÓÖÕØÃÕßÚÎÝÙÚÇÌÃÊÇÝÑÇÏÙÚÕÔ

Με τον Δημήτρη Μητροπάνο: {ÑÈÉ¨oÑËÑÈtoÓiÉuÈÙÑËÑ
³¨ÑoÖÙ{ÑVÐ{ÑÙÈÑ³Ê×{ÜËÑ

 ÄÚÇÔÂÓÕßÔÖÏÚÙÏØÃÑÏÚÇÈØ¦ÊÏÇÓÇàËÆÕÔÚÇÔÙßÍÍËÔËÃÝÑÇÏÌÃÒÕÏÙÚÎÔÑÕßàÃÔÇÚÕßÙÖÏÚÏÕÆÓÇÝ
¦ÛËËßÚÁØÇ¬ËÚ¦ØÚÎÑÇÏÇØÇÙÑËßÂÕÖÇÚÁØÇÝÓÕßÓÇÝÊÏÎÍÕÆ-

ÔÚÇÔÏÙÚÕØÃËÝÇÖÄÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂ
ÑÇÚÕÞÂÚÎÝÕÖÕÃÇÝÕÏÓÔÂÓËÝÂÚÇÔ
ÇÑÄÓÎÔÜÖÁÝ ¦ÛË¬ØÃÚÎÁÓÖÚÎ
ÑÇÏ¦ÈÈÇÚÕÇÖÂÍÍËÏÒËÖÕÃÎÙÎÚÏÝ
ÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÌÕØÁÝÇÖÄÙÚÂÛÕßÝ
Ñ¦ÖÕÏËÝÇÖÄÈÏÈÒÃÇ ÇÏÙßÔÂÛÜÝ
ÓËËÃÞËÙÚÎÔÇÍÑÇÒÏ¦ÚÕßÔÓË
ÖØÕÑÇÒÁÙËÚËÛÇÙÇÝÇÖÇÍÍËÃÒÜ
ÄÒÇÚÇÖÕÏÂÓÇÚÇÚÕß ÇØßÜÚ¦ÑÎ
¬ÇÛßÓ¦ÓÇÏÇÖÄËÑËÃÔÇÚÇÞØÄÔÏÇ®


Ο αδελφός του ο Ανδρέας
¦ÔÚÇÖØÕÙÖÇÛÕÆÙÇÔÇÚÕÐßÖÔÂÙÜÇßÚÄÚÕÖÇÏÊÃÞÕßÓËÖÕÒ-

Με τον Μίκη Θεοδωράκη,³$ÙÈÓÑ ÜÖ³i~Ñ{³ÒÑ³Ç{ÙÒ~{³
å¨TÑËÏÙÉË(Ò³¨ÑØ

Ò¦ÑÕÏÔ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÄÙÕÑÏÇÔÇßÚÄ
ÊËÔÍÃÔËÚÇÏÌÇÔËØÄÒÄÍÜÚÎÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÝÖÕØËÃÇÝÖÕßÇÑÕÒÕßÛÂÙÇÓËÍ×ÚÕÐÁØÜÖÄÙÕÓÕÏ¦àÕßÓËÇÒÒ¦ÊßÙÚßÞ×ÝÊËÔÓÖÕØ×ÔÇ
ÙÇÝÚÕÇÖÕÊËÃÐÜ
®©ÔÊØÁÇÝÈÒÁÖËÚËÙÑÁÖÇÙËÚÎÔÖÕÏÄÚÎÚ¦ÚÕßÓËÚØÁÞÕÔÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÑÇÏÊËÔÛÇËÃÓÇÏÖËÏÙÚÏÑÄÝ©ÓÜÝÖ¦ÔÚÇÛÇÛßÓ¦ÓÇÏ
ÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÂÓÇÝËÖÃÞÕÆÔÚÇÝ
ÙÚÕßÝÊÏÇÊØÄÓÕßÝÚÎÝÙÌ¦ÒËÏÇÝ¶ËÃÞÇÓËÙßÒÒÎÌÛËÃÑÇÏÕÏÊÆÕ
ËÑËÃÔÕÝËÃÞËÈÇÙÇÔÏÙÚËÃÌØÏÑÚ¦
ÇÖÄÚÕÔ¡¦ÒÒÏÕ¬ÇÓ¦ÚÏÇÚÕßÂÚÇÔ

¬ÇÖØ×ÚÇÓÕß¦ØÏÇÂÚÇÔ
ÓËÓËÒÕÖÕÏÎÓÁÔÇÖÕÏÂÓÇÚÇÚÕß
×ÙÚÇ ÇØßÜÚ¦ÑÎÍÏÇÚÃÚÇÚØÇÍÕÆÊÏÇÖÕßËÃÞÇÍØ¦ÉËÏÙËÖÕÃÎÙÎ
ÏÔÄÖÕßÒÕßªÃÚÙÕßÑÇÏ¦ØÔÇÒÎ
ÊËÔÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÑßÑÒÕÌÕØÂÙÕßÔÒÄÍÜÒÕÍÕÑØÏÙÃÇÝ
®ÚÙÏËÓÁÔÇÓ¦ÒÒÕÔÓËÜÌÁÒÎÙËÎÒÕÍÕÑØÏÙÃÇÍÏÇÚÃ¶ÊËÔËÃÔÇÏ
ËÐßÖÔÇÑÏÙÓÄÝÓÏÒ¦ÜÙÕÈÇØ¦¶ÚÄÚËÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝÊÕßÒËÏ¦ÝÓÕßÂÚÇÔÓÃÓÎÙÎÚÕß¡ÃÑÎ
ËÕÊÜØ¦ÑÎÚÇÊÏÑ¦ÚÕßÞÔ¦ØÏÇ
ÇÑÕÒÕßÛÕÆÙÇ¬ÕÄÚÏÓÕßÙÚÁØÎÙÇÔÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÈÍÜÜÝËÖÃÍÕÔÄÝÚÕßÓÕßÁÊÜÙËÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇÇÖÕÑÚÂÙÜÚÕÔÖØÕÙÜÖÏÑÄ
ÓÕßÂÞÕ®

Με τη Χαρούλα Αλεξίου³³Ö³{V~Ñ³Ò³iÙ{Ò¨~É{Ñ³iØiTo¨Ò×iiØ
³Èt¨Ñ³ÒÉ{T¨Ì{ÑÑÈ³Êi~ÜÌ{Ñu

«Ο “Σταυρός του Νότου”; Πάνω από 2.000 κομμάτια δεν θα πουλήσει»
Προσοχή στους αστούς!
ÃÞËÓÄÒÏÝÈÍËÏÎ¸ ÇÔÚ¦ÚÇÍÏÇ
ÚÎ¡ÇÑØÄÔÎÙÕ¹ÄÚÇÔÖÂÍÇÙËÓÏÇ
ÙßÔËÙÚÃÇÙÎÚÕß ÙËÁÔÇÓÇÍÇàÃ
ÙÚÇÇÚÂÙÏÇ¡ÁÙÇÂÚÇÔÖ¦ØÇÖÕÒÆÝÑÄÙÓÕÝÑ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÛÁÒÎÙÇ
ÔÇÖ¦ØÜÇÁØÇÍÂÑÇÁÐÜÈÍÂÑË
ÓÇàÃÓÕßÑÏÕØÎÍÄØÎÝ¢ÇØ¦ÑÕÝÕ
ÊÏÇÔÕÕÆÓËÔÕÝÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝËÒÃÍÕ
ÁÙÑÇÙËÓÆÚÎÑÏÁÔÇÝËÈÊÕÓÎÔÚ¦ØÎÝ
ÕÓÖÇØÓÖÇ¡ÂÚÙÕÝ©¢ÇØ¦ÑÕÝÚÕÔ
ÂÐËØËËÍ×ÄÞÏ¸ªË¦ÔÕÙÆÔÚØÕÌË
ÚÏÜØÇÃÇÖÕßËÃÔÇÏÚÇÓÇÑØÕÔÎÙÏ×ÚÏÑ¦ÙÕßÍÇÒÒÃÇÙËÎÉßÞÂÓÕßÞÜ
ÖËØ¦ÙËÏÇÖÄÄÒËÝÚÏÝËÐÕØÃËÝ¡ÄÔÕ
ÖØÄÙËÐË¹ÓÕßËÃÖË¬ÏÔÇÖØÕÙÁÐÜ"
¸¬ÕßÝÇÙÚÕÆÝ¹ÙßÔÁÞÏÙËÕÓÖÇØÓÖÇ
¡ÂÚÙÕÝ¸ÕßÑ¦ÔÕßÔÖØÕÈÕÑ¦ÚÙÏÇ
©ÊÃÙÑÕÝÖÕßÖÂØÇËÃÞËÍØÇÚàÕßÔÃÙÓÇÚÇÙÚÎÔÇØÞÂ¬ØÏ¦ÓÏÙÏÒËÖÚ¦
ÖÁØÇÙÇÔÓÁÞØÏÔÇÓÖËÏÎÎÓÎÚØÏ¦ÊÎ¹ËÔËÃÞË¦ÊÏÑÕÕ¦ÔÛØÜÖÕÝ
¸ ÇÔÚ¦ÚÇ¹ÂÚÇÔÁØÍÕÕØÏÇÑÄÙÚÕ
ÕÖÕÃÕÖØÕÙÖ¦ÛÎÙÇÔÇÙßÔÊß¦ÙÜ
ÊÆÕËÔÚËÒ×ÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇ

ÚÕÚØÇÍÕÆÊÏÑÇÏÚÎÔÇÚÕÔÏÑÂÓÕßÙÏÑÂÃÞËÁØÛËÏÔÇÓÇÝÇÑÕÆÙËÏÙÚÕ
7VS`ZV\UKÕÒÁÑÕÝÇÚÙÏÌ¦ÝÚÎÝ
3`YHÄÚÇÔÎÞÕÍØÇÌÕÆÙÇÓËÚÎÔËÏÙÇÍÜÍÂ!ÊËÑÇËÖÚ¦ÎÛÕÖÕÏÕÃÖÏ¦ÔÕÁÔÇ
ÑÕßÇØÚÁÚÕËÍÞÄØÊÜÔÓËÇÓÖÁÞÕÔÕ
ËÍ× ÏËÑËÃÖÕßÖËØÃÓËÔÇÄÚÏÛÇÈ¦ÒËÏÚÏÝÌÜÔÁÝÓËÖÒÎÙÃÇÙËÁÈÇÒËÚÕ
ÞÁØÏÚÕßÙÚÕÔ×ÓÕÓÕßÑÇÏÓÕßËÃÖË!
¸ËÔÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÜÑÇÛÄÒÕßÇßÚÄÖÕß
Ñ¦ÔËÏÝÇÒÒ¦ÖØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏÙÖÕßÊÇÃÕÖØÕÞ×ØÇ¹©ÇÚÙÏÌ¦ÝÂÚÇÔ
ÁÔÇÝÖËÌÜÚÏÙÓÁÔÕÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÚÎÝ
ËÒÒÎÔÏÑÂÝÊÏÙÑÕÍØÇÌÃÇÝ®


ÌÚÏ¦ÐËÓÏÇÌÄØÓÇÚÕßÖÇØÄÔÚÕÝÓË
ÙÚÕÏÞËÃÇÚÕßÓÁÒÒÕÔÚÕÝ¹ÒÒÕÆÚÕ
ÑÇÚ¦ÌËØÇÇÒÒÕÆÄÞÏ®


Ο... πληκτικός δίσκος

Ρίτσος, ο δάσκαλός του
©ªÃÚÙÕÝÑÇÏÕ ÇÈ¦ÌÎÝËÃÔÇÏÍÏÇ
ÓÁÔÇÕÏÓËÍÇÒÆÚËØÕÏÒÒÎÔËÝÖÕÏÎÚÁÝÍÏÇÚÃÚÕÁØÍÕÚÕßÝËÃÔÇÏ¦ÞÜØÕÑÇÏ¦ÞØÕÔÕÏÊÏÑ¦ÚÕßªÃÚÙÕß
ÖÕÃÎÙÂÚÕßÊËÔÓÖÕØËÃÚÇÚÕÖÕÛËÚÎÛËÃÙËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÚÄÖÕÑÇÏ
ÞØÄÔÕÍßÔÇÃÑÇÚÎÝ¸ÕÔ¦ÚÇÝÚÕß
ÙËÒÎÔÄÌÜÚÕÝ¹ÓÖÕØËÃÔÇàËÏÙÚÇ

Με τον Γιάννη Ρίτσο, ³ÙÒ~ÑÜÌ³ÈVÌØÉÑÑÜÒÐKÑÉÉ~ÒÚÉÉÈ~Ñ{¨ËÑ
ÇÚÂÙÏÇÚÕß ÙÚÕËØÕÒÃÔÕ
ÚÕß ÙÚÕÕÔÊÃÔÕÚÕß
ÙÖÕßÊÇÃÇÖÕÃÎÙÎËÃÔÇÏÇßÚÂÖÕß
ÊÎÓÏÕßØÍËÃÁÔÇÔÊÏÇÞØÕÔÏÑÄÕßÓÇÔÏÙÚÏÑÄÑÄÙÓÕ©ªÃÚÙÕÝÂÚÇÔÑÇÏ
ÕÊ¦ÙÑÇÒÄÝÓÕß¸Ø¦ÌËÍÏÇÄÚÏÙË

ÑÇÃËÏ¬ÏÙËÑÇÃËÏ"ÑÇÚÇÖÃËÙÎ"©
ÁØÜÚÇÝ"ËØÎÓÃÇÙÕß"¬ÕÖÁÚÇÍÓÇ
ÓÏÇÝÖËÚÇÒÕÆÊÇÝ"Ø¦ÌËÍÏÇÄÒÇÇßÚ¦§ÇÛßÓ¦ÙÇÏÄÓÜÝÄÚÏÚÕÛÁÓÇ
ÊËÔÑ¦ÔËÏÚÕÁØÍÕËÈ¦ÙÕßÇßÚÄÖÕß
ÙÕßÖÇØÇÊÄÛÎÑËÙÚÎÓÕßÙÏÑÂÇÒÒ¦

ÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÑØÏÚÏÑÂÝÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÑÇÏÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄßÖ¦ØÞÕßÔÖÕÒÒÁÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÖÕßÑ¦ÖÕÏÕÏÑØÏÚÏÑÕÃÁÖËÙÇÔÁÐÜÁÈÇÏÇ
ÙÚÕÔ¸ÚÇßØÄÚÕß§ÄÚÕß¹ÁÖËÙÇÔ
ÄÒÕÏÁÐÜÇÑÄÓÇÑÇÏÕÖËÌÜÚÏÙÓÁÔÕÝÇÚÙÏÌ¦Ý¸ÇÙÕßÚÕÔÑ¦ÔÜ
Ê×ØÕÇßÚÄÔÚÕÔÊÃÙÑÕÍÏÇÚÃÙËÙßÓÖÇÛ×ÇÒÒ¦Ö¦ÔÜÇÖÄÑÕÓÓ¦ÚÏÇÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÔÇÖÕßÒÂÙËÏ¹
ÓÕßËÃÞËÖËÏÁÛÇÔËÚÕ ÑÇÏ
ÊËÔÖØÄÒÇÈËÔÇÊËÏÚÏÝÖÜÒÂÙËÏÝ
ÔÇÐËÖËØÔÕÆÔÚÇÊÆÕËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ
ÏÇÚÃÁÖËÙÇÔÁÐÜÄÓÜÝÄÒÕÏ"ÏÇÚÃ
ÓÁÞØÏÚÄÚËÕ ÇÈÈÇÊÃÇÝÛËÜØÕÆÔÚÇÔ
ÇÖÄÚÕßÝÑÇÒÕÖØÕÇÃØËÚÕßÝÖÒÎÑÚÏÑÄÝÑÇÏËÒ¦ÙÙÜÔÖÕÏÎÚÂÝÑÇÏÇÖÄ
ÚÕßÝÑÇÑÕÖØÕÇÃØËÚÕßÝÙÚÏÞÕÖÒÄÑÕÝ
ÎÓËØÕÒÕÍÃÕß§ÄÓÏàÇÔÄÚÏÓÏÒÕÆÙË

ÍÏÇÚÎÛ¦ÒÇÙÙÇÑÇÏÚÕßÝÔÇßÚÏÑÕÆÝ
ËÔÑÇÚÇÒ¦ÈÇÏÔÇÔÄÚÏÇßÚÄÂÚÇÔÚÕ
ßÖÄÈÇÛØÕÍÏÇÔÇÓÏÒÂÙËÏÍÏÇÑ¦ÚÏ
¦ÒÒÕ!ÔÇÓÇÝÖÇØÇÑÏÔÂÙËÏÔÇÕÔËÏØËßÚÕÆÓËÔÇÐËÖËØ¦ÙÕßÓËÚÇÄØÏ¦
ÓÇÝÔÇÑÇÚÇÑÚÂÙÕßÓËÚÕÇÊÆÔÇÚÕ
ÔÇÞÕØÁÉÕßÓËÙÚÕÌÚËØÄÚÕßÑÇØÞÇØÃÇÔÇÚÕÔÊÇÓ¦ÙÕßÓËßÚÄÚÕ
ÙÚÕÏÞËÃÕÚÎÝÖÕÃÎÙÂÝÚÕßÇÖÕÑ¦ÒßÉËÑÇÏÇÔÁÊËÏÐËÎÓÕßÙÏÑÂÓÕßÊËÔ
ÖËØÏÕØÃÙÚÎÑËÙÚÎÔÖËØÏÍØÇÌÂÊËÔ
ÂÚÇÔÇÖÒÂßÖÄÑØÕßÙÎËÔÄÝÛÇÒÇÙÙÏÔÕÆÑËÏÓÁÔÕß®


Οι άνθρωποί του
¡ÇØÃÇÚÇÖÇÏÊÏ¦ÓÕßÚÇËÍÍÄÔÏÇÓÕßËÃÓÇÏËÍ×±Ö¦ØÞÜÍÏ»ÇßÚÕÆÝÏÇÚÕßÝÌÃÒÕßÝÓÕßÄÙÕßÝ
ÁÞÕßÓË¸ÖËØÖÇÚÂÙËÏ¹ÓÇàÃÍÏÇÞØÄÔÏÇ ÇÏÈÁÈÇÏÇÍÏÇÚÎÓÕßÙÏÑÂÓÕß
ËÔÓÖÕØ×¦ÒÒÜÙÚËÔÇÚÕßÝÐËÞÜØÃÙÜÇÖÄÇßÚÂÔ×ÝÛÇÚÕßÝËÃÞÇ
ÇÔÊËÔÁÑÇÔÇÓÕßÙÏÑÂ" ÇÏÖ×ÝÛÇ
ÁÑÇÔÇÓÕßÙÏÑÂÇÔÊËÔÚÕßÝËÃÞÇ"®
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Ε ΚΘ Ε Σ Ε Ι Σ

Στον κόσμο του Λεονάρντο ντα Βίντσι
Μια έκθεση στο ομώνυμο Μουσείο του Μιλάνου αναπαριστά το πλαίσιο της εποχής που περιέβαλλε την αναγεννησιακή ιδιοφυΐα

Ο Μπιλ Γκέιτς ÐÄÊËÉËËÑÇÚÊÕÒ¦ØÏÇÑÇÏËÖÚ¦ÞØÄÔÏÇÇÖÄÚÎàÜÂ
ÚÕßÍÏÇÔÇËÌËÆØËÏÓÃÇÒËÑ¦ÔÎÚÕßÇÒÁÚÇÝÖÕßÛÇÁÒßÔËÚÇßÚÄÞØÕÔÇ
ÚÕÇÖÕÞËÚËßÚÏÑÄÖØÄÈÒÎÓÇÇÒÒ¦
ÑÇÏÚÎÔÖØÄÙÈÇÙÎÞÏÒÏ¦ÊÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÙÚÎÔÌØÏÑÂÙËÑÇÛÇØÄ
ÖÄÙÏÓÕÔËØÄ¶ÑßØÃÜÝÖÇÏÊÏ×Ô
¬ÕÖØ×ÚÕËÖËÏÙÄÊÏÕÚÕßÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØÇÌÏËØÜÓÁÔÕÙÚÎàÜÂÚÕßÙÚÕ
5L[MS_ÓÕßÑØ¦ÚÎÙËÙßÔÚØÕÌÏ¦
ÙÚÎÔÖÚÂÙÎÓÕßÍÏÇ¡ÏÒ¦ÔÕ¡ÁÞØÏ
ÚÎÔÖØÕÙÍËÃÜÙÎÙÚÕÇËØÕÊØÄÓÏÕ
ÚÕß4HSWLUZLÚÇËÃÞËÑÇÚÇÌÁØËÏ
ÓËÚËØ¦ÙÚÏËÝÊßÙÑÕÒÃËÝ¬ÕÃÊÏÕ
ÈØ¦ÊßÎ¡ÇØÃÇÇÔÛÕßÊ¦ÑÎÊÏËßÛÆÔÚØÏÇËÑÖÇÃÊËßÙÎÝÙÚÕÛÔÏÑÄ
¡ÕßÙËÃÕÖÏÙÚÎÓ×ÔÑÇÏ¬ËÞÔÕÒÕÍÃÇÝ3LVUHYKVKH=PUJPÚÕß¡ÏÒ¦ÔÕß
ÑÇÚ¦ÚÎÔÐËÔ¦ÍÎÙÎÖÕßÓÕßÁÑÇÔË
ÓÕßÇÖÕÑ¦ÒßÉËÄÚÏÕ¡ÖÏÒÑÁÏÚÝ
ÊÏÇÛÁÚËÏÙÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÂÙßÒÒÕÍÂ
ÚÕßÙÑÃÚÙÇÇÖÄÓÎÞÇÔÏÑÁÝÓËÒÁÚËÝ
ÑÇÏËÌËßØÁÙËÏÝËÔÄÝÇÖÄÚÕßÝÖÏÕ
ÞÇØÏÙÓÇÚÏÑÕÆÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÖÁØÇÙÇÔÖÕÚÁÇÖÄÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎÓÇÝ!
ÚÕßËÕÔ¦ØÔÚÕÔÚÇÃÔÚÙÏ
©¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕßÌÏÒÕÚÁÞÔÎÙË
ÚÎ¡ÄÔÇÃàÇÑÇÚÇÖÏ¦ÙÚÎÑËÓËÚÎÔ
ËÌËÆØËÙÎÚÕßÖØ×ÚÕßÑÇÚÇÊßÚÏÑÕÆ
ÙÑÇÌ¦ÔÊØÕßÚÕßÙÞËÊÏÇÙÓÕÆÖÕÒËÓÏÑ×ÔÓÎÞÇÔ×ÔËÔ×ÖØÕÙÁÍÍÏÙË
ÚÎÞÇØÚÕÍØ¦ÌÎÙÎÚÎÝÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝ
ÇÔÇÚÕÓÃÇÝÏÊÇÔÏÑÂÖÄÒÎ®ÖÕß
ÙÞËÊÏ¦ÙÚÎÑËÙËÓÇÑÁÚÇÓËÈ¦ÙÎ
ÚÇÙÜàÄÓËÔÇÙÑÃÚÙÇÚÕßÚØ¦ÈÎÐË
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÎÔÖØÕÙÕÞÂÓÕßÙÚÎ
ÔÁÇÖÚÁØßÍÇÚÕßÓÕßÙËÃÕß¬ÏÂÚÇÔ

ÍÇÙÃÇÙÎÓÇÃÔËÏÑÕÏÔÁÝÇÐÃËÝÑÕÏÔÕÃ
ÙÚÄÞÕÏÑÕÏÔÂÇÏÙÛÎÚÏÑÂÑÇÏÐËÑ¦ÛÇØÇÑÕÏÔÄÄØÇÓÇ
¬ÏÒÄÍÕÆÖÇØÐÎÝÁÞËÏÁÔÇÓÕßÙËÃÕÇÌÏËØÜÓÁÔÕÙÚÕÔËÕÔ¦ØÔÚÕ
ÔÚÇÃÔÚÙÏ"ÚÕÑÇÚ×ÌÒÏÚÎÝÔÁÇÝ
ÊËÑÇËÚÃÇÝÎÉÎÌÏÇÑÂÑÕßÒÚÕÆØÇ
ÑÇÏÄÙÇÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÕÏÑÕÊÕÓÂÙÕßÓËÓËßÒÏÑ¦ÖÕßÌÁØÔÕßÔÕÏ
ËÐËÒÃÐËÏÝÑÇÏÚÇËÖÏÚËÆÍÓÇÚÇÚÎÝ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÕÌËÃÒÕßÔÔÇËÓÖËØÏÁÞÕßÔÌÏÒÕÙÕÌÏÑÄÑÇÏÇÔÛØÜÖÏÙÚÏÑÄÁØÓÇ¬ÕÕÒÏÙÚÏÑÄÈÒÁÓÓÇÙÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÕÌËÃÒËÏÔÇËÓÖËØÏÁÞËÏÙÚÕÔ
ÃÊÏÕÈÇÛÓÄÚÎÔÚÁÞÔÎÑÇÏÚÎÔËÖÏÙÚÂÓÎ¬ÏÔÄÎÓÇÁÞËÏÎÊÏ¦ÔÕÏÇÎ
ÇÔÏÑÇÔÕÖÕÃÎÚÎÖËØÏÁØÍËÏÇÇÔÊËÔ
ÙßÔÊÁËÚÇÏÓËÁÔÇËßØÆÚËØÕÛËÚÏÑÄÖØÄÙÎÓÕÍÏÇÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÑÇÏ
ÚÕÔÑÄÙÓÕÖÕßÚÕÔÖËØÏÈ¦ÒÒËÏ©
¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕßÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÚÎÊÕÓÂÚÕßÖÏÕËÖÏÚßÞÎÓÁÔÕßZVM[^HYL
ÙÚÕÔÑÄÙÓÕÁÊËÏÐËÚÎÔÃÊÏÇÛÁÒÎÙÎ
ÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÓÏÇÖØÜÚÕÖÕØÏÇÑÂ
ÒËÑ¦ÔÎÚÕßÇÒÁÚÇÝ©¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕß
ÖÇØÇÚÂØÎÙËÚÎÔÑÃÔÎÙÎÚÕßÇÃÓÇÚÕÝÑÇÏÚÕßÔËØÕÆÙÚÕÇÔÛØ×ÖÏÔÕ
Ù×ÓÇÚÎÔËÖÕÞÂÚÎÝÔÇÍÁÔÔÎÙÎÝ
ÛÁÒÎÙËÔÇÙÞËÊÏ¦ÙËÏÚÎÔÏÊÇÔÏÑÂ
ÖÄÒÎÓËÚÕÏÊÇÔÏÑÄÇÖÕÞËÚËßÚÏÑÄ
ÙÆÙÚÎÓÇÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝßÖÄÉÎÚÏÝ
ÇÙÚÏÑÁÝÇÔ¦ÍÑËÝÚÎÝËÖÕÞÂÝÔÁÇ
ËÖÕÞÂÛÇÂÚÇÔÞØÂÙÏÓÕÔÇÇÖÕÑÒËÃÙËÏÚÕßÝÓÕÔÕÙÂÓÇÔÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝßÚÕÆÝÖÕßÇÖÕØØÕÌÕÆÔÚÇÏ
ÇÖÄÚÕÖËÃØÇÓÇ®ÐËÞÔ×ÔÚÇÝÚÕÔ
ÒÄÍÕÖÕßÈØÁÛÎÑÇÔËÐÇØÞÂÝÙÚÕ
ËØÍÇÙÚÂØÏÕ® ÇÏÇßÚÄËÃÔÇÏÚÕ
ÓÂÔßÓÇÚÎÝÁÑÛËÙÎÝ
¬ÕÓÕßÙËÃÕÓÖÇÃÔËÏËÖ¦ÐÏÇÖÒÁ-

Αυτοδίδακτος –
δεν φοίτησε σε κανένα
σοβαρό σχολείο–
ο Λεονάρντο ντα Βίντσι,
εκπροσωπεί διαχρονικά
την ανθρώπινη
περιέργεια.

H «La nuove Gallerie
Leonardo da Vinci»
είναι μια εγκατάσταση
178 έργων, για την
οποία συνεργάστηκαν
ιδρύματα από όλο
τον κόσμο.

ÇßÚÄÖÕßÚÕÔÁÑÇÔËÔÇÉ¦ÞÔËÏÚÇ
ËØÍÇÒËÃÇÚÎÝÈÏ×ÙÏÓÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ
ÚÎÝËÖÕÞÂÝÚÕßÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÔÇ
ÙÞËÊÏ¦àËÏÖ¦ÔÜÙËÐÆÒÕÚÕÖÏÕÇÏÔÏÍÓÇÚÏÑÄÞÇÓÄÍËÒÕÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝ
ÚÁÞÔÎÝ"¬ÏÚÕÔÜÛÕÆÙËÔÇÓËÒËÚ¦
ÚÕÖÁÚÇÍÓÇÚÜÔÖÕßÒÏ×ÔÖØÕÙÖÇÛ×ÔÚÇÝÔÇËÌÇØÓÄÙËÏÚÎÓÎÞÇÔÏÑÂÚÕßÝÙËËÌËßØÁÙËÏÝÇßÚÕÙÞÁÊÏÜÔÖÚÂÙËÜÔÑÇÏÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÔÇ
ÖÇØÇÚÎØËÃÚÏÝÑÏÔÂÙËÏÝÑÇÏÚÕÆÌÕÝ
ÑÇÛÎÓËØÏÔ×ÔÇÔÛØ×ÖÜÔÍÏÇÔÇÚÇ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÇØÍÄÚËØÇÜÝÓÕÔÚÁÒÇ
ÙÚÎÔÇÔÇÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÚÕß¡ßÙÚÏÑÕÆ
ËÃÖÔÕß"ÇÖÄÒßÚÎÇÌÕÙÃÜÙÂÚÕß
ÙÚÎÔÖÇØÇÚÂØÎÙÎÚÕßÑÄÙÓÕß
 ÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÓÎÞÇÔÏÑÄÝÇÔÛØÜÖÕÒÄÍÕÝËØËßÔÎÚÂÝÚÎÝÌÆÙÎÝÎ
ÇÔÇÍËÔÔÎÙÏÇÑÂÇßÚÂÏÊÏÕÌßãÇ¦ÌÎÙËÇÔËÐÃÚÎÒÕÃÞÔÕÝÙÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇ
ÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂÑÇÏËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦§ÄÛÕÝÕÓÕÌßÒÄÌÏÒÕÝÇßÚÕÊÃÊÇÑÚÕÝ¶ÊËÔÌÕÃÚÎÙËÙËÑÇÔÁÔÇ
ÙÕÈÇØÄÙÞÕÒËÃÕ¶ËÑÖØÕÙÜÖËÃÊÏÇÞØÕÔÏÑ¦ÚÎÔÇÔÛØ×ÖÏÔÎÖËØÏÁØÍËÏÇ
ÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÔÇÇÖÕÙßÔÇØÓÕÒÕÍÎÛËÃ
ÑÇÏÔÇÇÔÇÙßÔÚËÛËÃÕÓÎÞÇÔÏÙÓÄÝ
ÚÕßÑÄÙÓÕßÕÒÏÙÚÏÑ¦ÓÁÙÇÇÖÄÚÎÔ
ÚÁÞÔÎÑÇÏÚÏÝËÖÏÙÚÂÓËÝ

ÕÔÙÚÎÒÃÙÚÇÓËÚÕßÝÒÄÍÕßÝÖÕß
ÛÇÁÖØËÖËÑ¦ÖÕÏÕÝÔÇËÖÏÙÑËÌÛËÃ
ÚÕ¡ÏÒ¦ÔÕÙÂÓËØÇ¡ÁÞØÏÖØÏÔ
ÇÖÄÒÃÍÇÞØÄÔÏÇÎÖÄÒÎÂÚÇÔÙßÔ×ÔßÓÎÚÎÝÓÄÊÇÝÑÇÏÚÕßKLZPNU
ÂÓËØÇÁÞËÏÓÖËÏÖÕÒÆÊßÔÇÓÏÑ¦
ÙÚÕÔÞ¦ØÚÎÑÇÏÕÖÕÒÏÚÏÙÓÄÝË
ÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÎÓËÚÇÓÄØÌÜÙÎÚÕß
¡ÏÒ¦ÔÕßÕÌËÃÒËÚÇÏÙÚÕÔÊÂÓÇØÞÕ
¬àÕßÙÁÖË¦ÒÇÑÇÏÙÚÎÔÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÂÕÓ¦ÊÇÚÕß®ÙßÓÖÒÎØ×ÔËÏ
Î¡ÇØÃÇÇÔÛÕßÊ¦ÑÎ

Tης ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΠΙΝΑΖΗ

Η εμμονή³È ³ÑË³{ÐÉ³Ñ~³Ño{~ÒTÊÐÑ³ÑV³{ØÙ{Ò×¨ÉØÑ¨ÑÜÜÑoÓØ³ÈØVÊ³Ñ{ÌK{ÑVÑÑÑÑÇi³ÖÉ³TÊÐÑÈ~¨ÖKÉ{ÐÓÑ³È³ÖÐÑ

Τα μανταρίνια

Ο Ντα Βίντσι É~¨ÉËÙ{ÑT¨{~Ò³iÑÒo~iÑÑÈÑ¨ÐÜoiÚÉË~Ñ{ÑÑÑÈ³ÉÚÉËÐiTÑ{ÐÌØ³È~ÌÐÈÜ{³{~ÒÐÓÑÑÌ³i³ÓTi~Ñ{³{ØÉ{³ÊÐÉØ

Η επέτειος
¢ÁÚÕÝÙßÓÖÒÎØ×ÛÎÑÇÔÞØÄÔÏÇÇÖÄÚÕÔÛ¦ÔÇÚÄÚÕßÑÛÁÙËÏÝ
ÑÇÏÎÓËØÃÊËÝÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎàÜÂÑÇÏ
ÚÕÁØÍÕÚÕßÊÏÕØÍÇÔ×ÛÎÑÇÔÙËÊÏ¦ÌÕØÇÓÕßÙËÃÇÚÕßÑÄÙÓÕß¬ÕÓÕßÙËÃÕÜÙÚÄÙÕÖÕßÌÏÒÕÐËÔËÃÚÎÔÖÏÕ
ÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÎÙßÒÒÕÍÂÇÌÏËØÜÓÁÔÎÙÚÕÔËÕÔ¦ØÔÚÕÔÚÇÃÔÚÙÏËÃÔÇÏ
ÇßÚÄÖÕßÌÁØËÏÚÕÄÔÕÓ¦ÚÕßÑÇÏ
ÏÊØÆÛÎÑËÚÕ ¡ÏÇËÖÏÚßÞÎÓÁÔÎÕÓ¦ÊÇËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏ×ÔÓËËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕÔ ÒÇÕÆÔÚÏÕ¬àÏÕØÚàÏÄÔË
ÆÙÚËØÇÇÖÄÞØÄÔÏÇËÔÚÇÚÏÑÂÝËØÍÇÙÃÇÝÑÇÚ¦ÌËØËÔÇÇÔÇÖÇØÇÙÚÂÙËÏ
ÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝËÖÕÞÂÝÖÕßÚÕÔÖËØÏÁÈÇÒÒËÓËÚÎÙÑÎÔÕÍØÇÌÏÑÂËÖÏÓÁÒËÏÇÚÕß¢ØÇÔÙÕß¦ ÕÔÌÏÔÄÑÇÏ
ÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÓÃÇËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÁØÍÜÔÖÕßÇÌÎÍÕÆÔÚÇÏÚÕ
ÙÌÇÏØÏÑÄÈÒÁÓÓÇÚÕßÙÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÏÇÚÎÔßÒÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÁÑÛËÙÎÝ3H
U\V]L.HSSLYPL3LVUHYKVKH=PUJP®
ÙßÔËØÍ¦ÙÚÎÑÇÔÓÕßÙËÃÇÑÇÏÏÊØÆ-

Ο Λεονάρντο ντα ΒίντσιÚÓÜiÉ
ÑTÉÙ{ÒÉ{³i{ÙÑ{~ÊÌÜiÐÉ³
{ÙÑ{~ÌÑTÉ³ÉÈ³{~ÌÖ³iÐÑVÜÑÐKÒ³ÑØÈÌi³{ØÑ³{~ÓØÑÒo~ÉØ³iØÉTÊØ

Η ιδιοφυΐαÈ×{Ü³ÓTiÉ³i
ÌÑËÇÑ~Ñ³Ñ{Ò³i~ÉÐÉ³TÉÙ{ÑÐÌÜÉÐ{~ÐiTÑVÉ
¨Óoo{É³iTÑ¨³o¨Ò×ii³iØ
ÑÚ¨{iØÑÑ³ÐËÑØ

ÓÇÚÇÇÖ»ÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕÑÇÛÏÙÚ×ÔÚÇÝÚÕÌÏÒÄÊÕÐÕÇßÚÄÁØÍÕÁÔÇ
ÇÖÄÚÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÇÊÏËÛÔÂÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑ¦ËÍÞËÏØÂÓÇÚÇÍÏÇÚÕ 

ÙßÔËØÍÇÙÃÇÊÎÓÕÙÃÜÔÑÇÏÏÊÏÜÚÏÑ×ÔËÚÇÃØÜÔÒËÏÚÕÆØÍÎÙËÞÜØÃÝ
ÖÇØÇÚØ¦ÍÕßÊÇÇÖÕÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÝÄÚÏ
ÙÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄËÖÏÚßÞÎÓÁÔÎÙßÔËØ-

Για το πρότζεκτÙÖÜÉÉÉËT¨Ì{ÑÐÒÙÑÉÑooÉÜÐÑ³{ÐÉÉ{~É×ÑÜÊØ³
ÜÑÖ³{0Ç{¨³Ç{ÌÉ ~io¨Ñ×{~ÊÉ{ÐÓÜÉ{ÑÉËÑ{³È'¨ÑÈÒ×{Ì

ÚÏÝ ËÑËÓÈØÃÕßÓÃÇÓÁØÇÖØÏÔ
ÇÖÄÚÇËÖÃÙÎÓÇËÍÑÇÃÔÏÇÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÕÏÕÏÑÕÊËÙÖÄÚËÝÚÕßÓÕßÙËÃÕßßÖÕÊÁÞÕÔÚÇÔÌÃÒÕßÝÑÇÏÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÝÓË¦ÌÛÕÔÕÖØÕÙÁÑÕ
ÖÇØÓËà¦ÔÇÖÕßÐÁÛÇÈÇÔÓËËÖÏÊËÐÏÄÚÎÚÇÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÕÏÚÇÒÕÃ
ÖØÕÙÑËÑÒÎÓÁÔÕÏÓÁÙÇÇÖÄÓËÍ¦ÒËÝÐÆÒÏÔËÝÌÜÒÏÁÝÑÇÏ¦ÌÛÕÔÇ
ÓÇÔÚÇØÃÔÏÇÁÔÚÕÔÎÓßØÜÊÏ¦ÚÕß
ÄÐÏÔÕßÞËÏÓÜÔÏ¦ÚÏÑÕßÌØÕÆÚÕßÓË
ÙßÔÄÊËßÙËÙËÄÒÎÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝ
ÖËØÏÂÍÎÙÂÝÓÕßÙÚÇËÔÚßÖÜÙÏÇÑ¦
ËÑÛÁÓÇÚÇ¬ÕÇÔÇÌÁØÜÍÏÇÚÃÎÇÃÙÛÎÙÎÚÎÝÄÙÌØÎÙÎÝËÃÔÇÏÎÓÄÔÎ
ÇÓÁÚÕÞÎÙÚÎÔËÖÃÙÑËÉÂÓÇÝÙËÁÔÇ
ÓÕßÙËÃÕÑÇÏËÖÏÚØÁÖËÏÚÕÖÇØÄÔÔÇ
ÖÇØËÏÙÌØÁËÏËÑËÃÖÕßÐËÑÏÔ¦ÚÕÚÇÐÃÊÏÙÚÕÔÞØÄÔÕÒÒ¦ÕËÕÔ¦ØÔÚÕ
ÔÚÇÃÔÚÙÏÊËÔÇÔÂÑËÏÙÚÎÔËÖÕÞÂ
ÚÕß©ÖÜÝÑÇÏÄÙÕÏÑÇÚÇÌÁØÔÕßÔÔÇ
ÐËÖËØ¦ÙÕßÔÚÎÙÞËÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÚÇ
ÄØÏÇÖÕßÛÁÚËÏÕÞØÄÔÕÝÔÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÃÔÇÏÖÇØ×ÔÙÚÎÔÁÑÛËÙÎÚÕÔÌÇÔÚ¦àÕÓÇÏÔÇÐËÍÒÏÙÚØ¦
ÖØÕÝÚÎÔÃÛÕßÙÇÚÕßÏÇÙÚÂÓÇÚÕÝÙÚÎÔ¦ÒÒÎÖÒËßØ¦ÚÕßÓÕßÙËÃÕßÄÖÕßÑÇÏÎÙÞËÚÏÑÂÓÄÔÏÓÎÁÑÛËÙÎ§ÇÖËØÏÊÏÇÈÇÃÔËÏÚÎÓÄÔÏÓÎ
ÁÑÛËÙÎÏ¦ÙÚÎÓÇ®ÑÇÏÔÇÙÚÁÑËÚÇÏ
ÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÕÛØÇÆÙÓÇÚÎÝÖÁÚØÇÝ
ÖÕßÁÌËØÇÔÕÏÇÙÚØÕÔÇÆÚËÝÚÕß
ÖÄÒÒÜÔ®ÇÖÄÚÎËÒÂÔÎÑÇÏ
ÔÇÚÎÔÖËØÏËØÍ¦àËÚÇÏÜÝÚÕÔÖÕÒßÚÏÓÄÚËØÕÒÃÛÕÖÕßÁÞËÏÇÔÚÏÑØÃÙËÏ
ÖÕÚÁÙÚÎàÜÂÚÕß

Η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 10
Δεκεμβρίου και φιλοξενείται στο
http://www.museoscienza.org/en.
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ΒΙΒΛΙΟ

Με οδηγό την Ιστορία
και λάβαρο την αγάπη
«Βουτιά» της Βικτόρια Χίσλοπ στην ελληνική ψυχή
VICTORIA HISLOP
Oσοι αγαπιούνται
μτφρ.: Φωτεινή Πίπη
εκδ. Ψυχογιός, σελ. 535
Του ΝΤΙΝΟΥ ΣΙΩΤΗ

Θέλοντας ÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÎÃÊÏÇÚÏÇÑØÏÈ×ÝÙßÔÁÈÎÙÚÕßÝÇÖÕÍÄÔÕßÝÓÏÇÝ
ÓËÍ¦ÒÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÒÒÂÔÜÔÖØÕÙÌÆÍÜÔÚÎÞØÕÔÏÑÂÖËØÃÕÊÕÇÖ»ÚÕ
 ÁÜÝÚÕÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝ
ÕØ¦ÒÎÎÏÑÚÄØÏÇ²ÃÙÒÕÖÁÍØÇÉË
ÁÔÇÙßÍÑÒÕÔÏÙÚÏÑÄÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇ
ËÑÇÚÄÚÕÏÝËÑÇÚÄËÒÒÎÔÏÑÄ®ßÖÄ
ÚÎÔÁÔÔÕÏÇÄÚÏÖÇØÄÚÏØËÚÇÔÃÊÇ
ÁÖÏÇÙËÚÄÙÕÑÇÒ¦ÚÎÔßÌÂÑÇÏÚÎ
ÙÚÄÌÇÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÉßÞÂÝØÏÔ
ÚÕÍØ¦ÉËÏÄÓÜÝÁÑÇÔËÓÏÇÑÇÚÇÈÆÛÏÙÎÓÁÙÇÙÚÎÔÃÊÏÇÚÎÞ×ØÇÓÇÝ
ÑÇÏÙÚÎÍÒ×ÙÙÇÓÇÝÑÇÏÙÚÕÔÚØÄÖÕÖÕßàÕÆÓËÓÏÇÑÇÚÇÈÆÛÏÙÎÖÕß
ÚÎÝÖÂØËÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇÁØËßÔÇÝ
ÓËÒÁÚÎÝÑÇÏÓËÛÕÊÏÑÂÝÇÔ¦ÒßÙÎÝ
ÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÙßÔÛÂÑÎÝÁÓÇÛË
ÚÎÔÖØÄÙÌÇÚÎËÒÒÎÔÏÑÂÏÙÚÕØÃÇ
ÁÚÙÏ×ÙÚËÔÇÓÇÝÊ×ÙËÏÁÔÇÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÖÕßÒËÝÑÇÏÈÍÂÑËÇÖ»ÚÎ
àÜÂÚÎÝÚÄÙÕÑÇÚÇÈßÛÏÙÓÁÔÎÃÙÜÝ
ÑÇÏÇÒÒÕÖÇØÓÁÔÎ"ÌÇÃÔËÚÇÏÔÇËÃÔÇÏÇÖÄÚÎÔÇÖÕÊÕÞÂÚÜÔÒÒÂÔÜÔ
ÎØ×ÜÔÚÎÝÙÚÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓ¦ÚÎÝ
©ÙÕÏÇÍÇÖÏÕÆÔÚÇÏ®
ØÜÚÇÍÜÔÃÙÚØÏÇÎÁÓÏÝÖÕß
ÓËÍ¦ÒÜÙËÙËÓÏÇÇÔÏÙÕÈÇØÂÖÕÒÏÚÏÑ¦ÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÑÇÏÖÕßÇÖÄÖÕÒÆ
ÓÏÑØÂÑÇÏÇÖÄÖÕÒÆÔÜØÃÝËÃÊËÚÇ
ÇÊÏÁÐÕÊÇÚÄÙÕÚÎÝàÜÂÝÄÙÕÑÇÏÚÏÝ
ÏÊËÕÒÕÍÏÑÁÝÙßÍÑØÕÆÙËÏÝÔÇÝÇÖÄ
ÚÕßÝÇÊËÒÌÕÆÝÚÎÝÕÇÔ¦ÙÎÝËÃÔÇÏ

Η ηρωίδα ³ÈK{KÜËÈVi1ÓÐ{ØVÇÉ{
³iKËÑ~Ñ{³ÐËØVÑÜÜÒ~Ñ{³iÑoÒi~Ñ{³{ØÑ¨ÑÙÂÌ³i³ÉØ³iØÉ¨{ÌÙÈÑÌ³iÑ³TÊ~Ñ{³ Ð×ÖÜ{
ÐÓT¨{³iTÖ³Ñ

Ο τίτλος «Oσοι αγαπιούνται» είναι στίχος από το
γνωστό ποίημα «Επιτάφιος» του Γιάννη Ρίτσου.
ÓËÚÎÔ©§ÚÕß¡ËÚÇÐ¦ÑÇÏËÐßÓÔËÃ
ÚÕÔ²ÃÚÒËØÑÇÏÇßÚÄÊÎÓÏÕßØÍËÃÚËØ¦ÙÚÏËÝÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÁÝÊÏÇÓ¦ÞËÝ
ÁÓÏÝËÃÔÇÏÚÕÇÔÚÃÛËÚÕÚÕßÇÊËÒÌÕÆ
ÚÎÝÇÔ¦ÙÎ¡ÁÙÇÙÚÎÔ ÇÚÕÞÂ
ÙÑÒÎØÇÍÜÍËÃÚÇÏÑÇÏÙÌßØÎÒÇÚËÃÚÇÏ
ÈÒÁÖÕÔÚÇÝÚÕÌØÏÞÚÄÖØÄÙÜÖÕÚÕß
ÍËØÓÇÔÏÑÕÆËÏÙÈÕÒÁÇÈÒÁÖÕÔÚÇÝ

ÑÄÙÓÕÑÇÏÌÃÒÕßÝÚÎÝÔÇÖËÛÇÃÔÕßÔ
ÇÖÄÚÎÔÖËÃÔÇÑÇÏÙÚÕÚÁÒÕÝÍÃÔËÚÇÏ
ÓÁÒÕÝÚÕß ÑÇÏÚÕßÊÏÇÖØ¦ÚÚÕÔÚÇÝÑÇÏÎÃÊÏÇÈÏÇÏÕÖØÇÍÃËÝßÒÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÑÇÏÚÎÈØÃÙÑÕßÓËËÐÄØÏÙÚÎÙÚÎ¡ÇÑØÄÔÎÙÕÙÚÕ
ÙÚØÇÚÄÖËÊÕÇÔÇÓÄØÌÜÙÎÝ®ÄÖÕß
Ñ¦ÔËÏÓÏÇÍÔÜØÏÓÃÇÎÕÖÕÃÇÇÔÇÚØÁÖËÏÖÕÒÒ¦ÇÖÄÄÙÇÂÐËØËÑÇÏÖÕß
ÑÇÛÕØÃàËÏÚÕÓÁÒÒÕÔÚÎÝ ÇÏÞØÄÔÏÇ
ÓËÚ¦ËÖÃÞÕÆÔÚÇÝÇÖÇÊÄÖÕßÒÕß
ÑÇÏÃÇÚÎÈØÃÙÑÕßÓËËÐÄØÏÙÚÎÙÚÕ
¬ØÃÑËØÏÙËÔÁËÝÊÕÑÏÓÇÙÃËÝËÏÙÚÕ
ÁÖÇÑØÕÚÎÈÃÇÑÇÏÚÕÓÃÙÕÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÎÔÇÍ¦ÖÎÑÇÏÄÒËÝÚÏÝÖÇØÇÊÕÐÄÚÎÚËÝËÑËÃÔÎÝÚÎÝÙÑÕÚËÏÔÂÝÖËØÏÄÊÕß
ÇÏÚÎÔÖÇØÇÚÎØÕÆÓËÔÇÈÏ×ÔËÏÑÇÏ
ÔÇàßÍÃàËÏÇÖ»ÚÎÓÏÇÚÏÝÇÐÃËÝÑÇÏ
ÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝÑÇÏÚÇÖÏÙÚËÆÜÚÎÝÑÇÏ
ÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÖ×ÝÛÇÚÕÙÑ¦ÙËÏÇÖ»
ÄÒÇÇßÚ¦ÍÏÇÔÇàÂÙËÏÚÎàÜÂÚÎÝ
¬ÎÔÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÓËÓÁÞØÏÚÕÚÁÒÕÝ
ÚÎÝÖÕÒßÑÆÓÇÔÚÎÝÑÇÏÚÇØÇÞ×ÊÕßÝ
àÜÂÝÚÎÝÄÚÇÔÍÆØÜÇÖÄÖÇÏÊÏ¦ÑÇÏ
ËÍÍÄÔÏÇÎÍÏÇÍÏ¦ÇÍÜÔÃÙÚØÏÇÁÓÏÝ
ßÖÇÍÕØËÆËÏ®ÑÇÚ¦Ñ¦ÖÕÏÕÔÚØÄÖÕ
ÚÎÊÏÇÛÂÑÎÚÎÝÖÕßÊËÔËÃÔÇÏ¦ÒÒÎÇÖÄÁÔÇÑÂØßÍÓÇÇÍ¦ÖÎÝßÔ¦ÓÇÍÏÔÄÓÇÙÚËÓ¦ØÚßØËÝÚÜÔÚØÇßÓ¦ÚÜÔÑÇÏÚÜÔØÎÍÓ¦ÚÜÔÑÇÏÚÜÔ
ÙÚÏÍÓ¦ÚÜÔËÔÄÝÕÒÄÑÒÎØÕßÚØÇßÓÇÚÏÑÕÆ®ÑÄÙÓÕß±Ö¦ØÞËÏÌÜÝ
ÑÇÏÙÑÕÚ¦ÊÏÖÇÔÚÕÆ®ÒÁËÏÑ¦ÖÕÏÇ
ÙÚÏÍÓÂÎÁÓÏÝÑÇÏÇØÍÄÚËØÇÄÒÇ
ÐÇÔÇÍËÔÔÏÕÆÔÚÇÏ®ÑÇÏÓËØÏÑÁÝÙËÒÃÊËÝÓËÚ¦ÃÙÜÝÚËÒÏÑ¦ÕÏÒÒÎÔËÝ
ÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÑßÈËØÔÎÛÕÆÔ®ÑÇÏ
ÇÑÄÓÎÕÏÖÕÒÏÚÏÑÕÃÑÇÚÇÙÚØÁÌÕßÔ
ÚÕÔÚÄÖÕ®ÚÁÙÙËØÏÝÌØ¦ÙËÏÝÑÒËÏÊÏ¦ÖÕßÙÇØ×ÔÕßÔÖÕÒÒÁÝÇÖÄÚÏÝ

«Δεν έχω γράψει {³¨{~ÊÐÉÜÓ³iVÑÜÜÒÈÙÌ¨{ÑÑÈ³ÌÈÚÓÜÑ³ËÉËÑ{iiÐÑËÑ³ÖÑÐÉÜÉ³ÒÐÉ³i
³¨ËÑuVÉËTÉÉ{É¨Ì×Ñ³iÈÓ³ÉÈÂÊ³iØ³itui{~³Ì¨{ÑËÜ
ÙÚØËÈÒÄÚÎÚËÝÚÎÝÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑÂÝ
ÏÙÚÕØÃÇÝÓÇÝ

Τα διδάγματα
ËÔÁÞÜÍØ¦ÉËÏÏÙÚÕØÏÑÂÓËÒÁÚÎÇÒÒ¦ßÖÕÊÄØÏÇÇßÚÄÖÕßÛÁÒÜÔÇÚÕÔÃÙÜËÃÔÇÏÎÙÎÓÇÙÃÇÚÕß
ÔÇÓËÒËÚ¦ÓËÚÎÔÙÚÕØÃÇ®ËÃÖË
ÙËÙßÔÁÔÚËßÐÂÚÎÝ ÇÛÎÓËØÏÔÂ
©ÑÚÜÈØÃÕß ÎÏÑÚÄØÏÇ
²ÃÙÒÕÖÛÁÒÕÔÚÇÝÖØÕÌÇÔ×ÝÔÇ
ÚÕÔÃÙËÏÄÚÏÊËÔÓÇÛÇÃÔÕßÓËÇÖÄ
ÚÎÔÙÚÕØÃÇÑÇÏÄÚÏÎÙßÔÁÖËÏÇ
ËÃÔÇÏÙÂÓËØÇÔÇÕÊÎÍÕÆÓÇÙÚËÙË
ÇÑØÇÃËÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÛÁÙËÏÝÄÖÜÝÇßÚÁÝÚÎÝ²ØßÙÂÝßÍÂÝÖÕßËÃÔÇÏ
ÔÇàÏÙÚÏÑÁÝ ÇÏÇÑÄÓÎÄÚÏÓËÚÕÔÇ
ÓÎÔÖÇÃØÔÕßÓËÊÏÊ¦ÍÓÇÚÇÇÖÄÚÎÔ
ÙÚÕØÃÇËÖÏÚØÁÖÕßÓËÙÚÇÌØÏÞÚ¦
ÍËÍÕÔÄÚÇÚÕßÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝÔÇÊÏÇÓÕØÌ×ÔÕßÔÚÕÓÁÒÒÕÔÓÇÝ
ÃÞÇÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇÍÔÜØÃÙÜÚÎ
ÙßÍÍØÇÌÁÇÙËÓÏÇÙßÔÁÔÚËßÐÎÖÕß
ËÃÞÇÔÕØÍÇÔ×ÙËÏÕÏËÑÊÄÙËÏÝ¤ßÞÕÍÏÄÝÍÏÇÇÔÛØ×ÖÕßÝÚÕßÈÏÈÒÃÕßÑÇÏ
ÓËÑÁØÊÏÙËÓËÚÎÔÖØ×ÚÎ!ËÃÔÇÏÁÔÇÝ
ÇÖÒÄÝ¦ÔÛØÜÖÕÝËÏÒÏÑØÏÔÂÝËÍÑ¦ØÊÏÕÝÑÇÚÇÊËÑÚÏÑÄÝÔÎÌ¦ÒÏÕÝÓËÏÒÃÞÏÕÝÙßÍÑØÕÚÎÓÁÔÕÝÞÜØÃÝÚÕßÖÁ

ÑÇÏßÌ¦ÑÏ¡ËËÔÚßÖÜÙÃÇÙËÎÇÖÒÄÚÎÚ¦ÚÎÝÓËÇÏÞÓÇÒ×ÚÏÙÇÔÎËßÍÁÔËÏ¦ÚÎÝÑÇÏÕÚØÄÖÕÝÖÕßÈÒÁÖËÏÚÎ
àÜÂÑÇÏÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝËÔËÃÔÇÏ
ÎÙßÔÎÛÏÙÓÁÔÎÙßÍÍØÇÌÁÇÝÚÎÝÊÏÖÒÇÔÂÝÖÄØÚÇÝÖÕßÖÕßÒ¦ËÏÓÕÆØÎ
ÑÇÏÙËÑÕÏÚ¦ËÏÇÌ»ßÉÎÒÕÆÊËÔËÃÔÇÏ
ÙÔÕÓÖÛßÓÃàÕÔÚ¦ÝÓÕßÑ¦ÚÏÖÕßÓÕß
ËÃÞËÖËÏÎ¡ÇØÍÑËØÃÚ§ÚÏØ¦Ý!ÔÕÓÖ
ËÃÔÇÏÓÄÔÕÕÏÞÜØÏ¦ÚËÝ®
¬ÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇ©ÙÕÏÇÍÇÖÏÕÆÔÚÇÏ®ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÊÏÇÈÇÙÚËÃÑÇÏ
ÜÝÓÏÇÖÇØÇÈÕÒÂÓËÚÏÝÇÖØÕÙÊÄÑÎÚËÝÙÚØÕÌÁÝÚÎÝÓÕÃØÇÝÖÕßÙßÓÖßÑÔ×ÔÕßÔÚÕÔÞØÄÔÕÑÇÏÊÃÔÕßÔ¦ÒÒÎÊÏ¦ÙÚÇÙÎÙ»ÇßÚÄÚÕÉÎÌÏÊÜÚÄ
ÓÏÇÝÓÇÑØ¦ÝÚÇØÇÍÓÁÔÎÝÖËØÏÄÊÕß
ÚÎÝÔËÄÚËØÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÓÇÝÚÄÙÕ
ÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÂÝÜÙÚÄÙÕÍÏÇÚÕÖÕÆ
ÈØÏÙÑÄÓÇÙÚËÙÂÓËØÇËÔÁÚËÏ
ÑÇÏÍÏÇÚÃÊËÔÓÖÕØÕÆÓËÇÑÄÓÎÔÇ
ÐËÑÕÒÒÂÙÕßÓËÇÖ»ÚÇÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß ÑÇÏÔÇ
ÚÇÐËÖËØ¦ÙÕßÓËÑÇÏÔ»ÇÌÂÙÕßÓË
ÖÃÙÜÓÇÝÊÏÇÞÜØÏÙÚÏÑÁÝÍØÇÓÓÁÝ
ÞÇØÇÍÓÁÔËÝÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕß
ËÓÌÆÒÏÕßÙÖÇØÇÍÓÕÆÜÝÁÛÔÕÝÜÝ
ÒÇÄÝÜÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÖÇØÇÚ¦ÐËÏÝÑÇÏ
ÜÝÖÕÒÏÚÏÑ¦ÄÔÚÇÒÒ¦ÙÚÕÚÁÒÕÝ

ÔÏÑÕÆÔÄÙÕÏÇÍÇÖÏÕÆÔÚÇÏÑÇÏÄÙÕÏ
ÐÁØÕßÔÔ»ÇÍÇÖÕÆÔÙßÓÖÒÎØ×ÔÜ
ÍÏÇÚÃÇßÚÄÚÕÖÕÒÆÚÏÓÕÊ×ØÕÖÕßÒÁÍËÚÇÏÇÍ¦ÖÎËÃÔÇÏÖ¦ÔÜÇÖ»ÄÒÇÄÚÏ
ÖÏÕÄÓÕØÌÕÑÇÏÌÜÚËÏÔÄÓÖÕØËÃÔÇ
ÁÞËÏÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÙÚÎàÜÂÚÕß¶ÍÏÇÚÃÞØËÏ¦àËÚÇÏÎØÜÏÙÓÄÝÔÇÖÇØÇÊËÞÚËÃÝÚÎÔÂÚÚÇÎÕÖÕÃÇÙËÑ¦ÔËÏÖÏÕ
ÍËÔÔÇÃÕÖÏÕÚÕÒÓÎØÄÑÇÏÖÏÕÙÕÌÄ
ÇÏÓÇàÃÓËÚÎÔÇÍ¦ÖÎÖ¦ÔËÇÙÕØÚÃÎÏÙÄÚÎÚÇÎÇÊËÒÌÕÙÆÔÎÑÇÏÎ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÂÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎ
 ÒËÃÔÕÔÚÇÝÇÐÃàËÏÚÕÔÑÄÖÕÔÇ
ÇÔÕÃÐÜÖÇØÁÔÛËÙÎÑÇÏÔÇÖÜÄÚÏÕ
ÚÃÚÒÕÝ6ÙÕÏÇÍÇÖÏÕÆÔÚÇÏ®ËÃÔÇÏÙÚÃÞÕÝÇÖÄÚÕÍÔÜÙÚÄÖÕÃÎÓÇÖÏÚ¦ÌÏÕÝ®ÚÕßÏ¦ÔÔÎªÃÚÙÕßÖÕßÈÃÜÙË
ÑÇÏÇßÚÄÝÚÎÔËÐÕØÃÇÑÇÏÙÚÎ¡ÇÑØÄÔÎÙÕÄÖÜÝÙÎÓËÏ×ÔËÏÎÙßÍÍØÇÌÁÇÝÙÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÈÏÈÒÃÕßÚÎÝ
ÇÌÏËØ×ÔÕÔÚÇÝÓÏÇÕÒÄÑÒÎØÎÊÏÇÌÜÚÏÙÚÏÑÂÙËÒÃÊÇÙÚÕÛÁÓÇÇßÚÄÏÇ
ÚÎÔÇÑØÃÈËÏÇÖ¦ËÏÜÝËÐÂÝ!©ÙÕÏ
ÇÍÇÖÏÕÆÔÚÇÏÑÇÏÔËÑØÕÃÖÕÚÁÚÕßÝ
ÊËÔÖËÛÇÃÔÕßÔ®Û¦ÔÇÚÎÒÕÏÖÄÔ
ÑÇÏÎÁÓÏÝÄÖÜÝÑÇÏÕÏÙÚÕÞÇÙÓÕÃ
ÚÎÝ§ÇÙÎÓËÏ×ÙÜÚÁÒÕÝÄÚÏÎÓËÚ¦ÌØÇÙÎÚÎÝ¢ÜÚËÏÔÂÝÃÖÎËÃÔÇÏ
ÇÉËÍ¦ÊÏÇÙÚÎ
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Μ ΑΤ Ι Ε Σ

500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Του ΣΤΑΥΡΟΥ

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ

ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

Ιστορία μιας οικογένειας, ιστορία μιας χώρας

Α

Ο Κώστας Παπαδόπουλος γεννήθηκε το 1965 στην Τρίπολη. Σπούδασε κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και έζησε
για είκοσι χρόνια στις Κυκλάδες.
Εδώ και τριάντα χρόνια διδάσκει
στη Μέση Εκπαίδευση. Η συλλογή διηγημάτων «Σκόνη και Σκιά
- έντεκα ιστορίες για το υπερφυσικό» (εκδόσεις Κουκκίδα, Αθήνα
2019) είναι το πρώτο του βιβλίο.
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
πλάι στο κρεβάτι σας;

0t o~ÜiÐÑ~Ñ{0{Ð¨ËÑu³È
³³o{Ó×~{VÐÉÐÉoÒÜÚÑÈÐÑÐÌo{Ñ³iÐÉ³Ò×¨Ñi³Èå¨i
åÜÉÂÒÙ¨È ËiØÙ{ÑKÒÇ³
t ÐÉ¨Ê{ÑÙ{Ò³ÑÂiu³È ¨Ë~ÈÍo{Ò¨VÐÉÜÜÓØ~ÓÉ{Øo{Ñ³i
ÉÈÓÜ{~³i¨Ñ¨Ð³{~Ì³i³Ñ³iØ
ÑÚ¨{iØiÚ{~ÊØ
EPA

ν η πτώση ÚÕß¬ËÃÞÕßÝÚÕß
ËØÕÒÃÔÕßÙÚÏÝ §ÕËÓÈØÃÕß  ÕØÃàËÏÙßÓÈÕÒÏÑ¦ÑÇÏ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÚÕÚÁÒÕÝÚÕßËßØÜÖÇáÑÕÆÑÕÓÓÕßÔÏÙÓÕÆÎÃÊÏÇÎÇÔÁÍËØÙÂÚÕßÖ¦ÔÚÜÝÚÕÔÆÍÕßÙÚÕ
ÚÕß ÙßÓÈÄÒÏÙËÂÊÎÚÎÔÇÖÕÚßÞÃÇÚÕß!ÇÔÎÔÇÚÕÒÏÑÂËØÓÇÔÃÇÂÚÇÔÕÙÕÙÏÇÒÏÙÚÏÑÄÝÖÇØ¦ÊËÏÙÕÝÚÄÚËÚÕ¬ËÃÞÕÝÛÇÁÖØËÖËÔÇ
ÚÕËÃÞËßÉ×ÙËÏÎßÚÏÑÂËØÓÇÔÃÇ
ÍÏÇÔÇËÓÖÕÊÃÙËÏÚÕßÝÖÕÒÃÚËÝÚÎÝ
ÔÇÓËÚÇÔÇÙÚËÆÕßÔÓÇàÏÑ¦ËÑËÃÇÖÄ
ÚÎÔÑÇÖÏÚÇÒÏÙÚÏÑÂÑÄÒÇÙÎÄÖÕß
ÂÚÇÔÑÇÚÇÊÏÑÇÙÓÁÔÕÏÔÇàÕßÔ
Î§ÕËÓÈØÃÕß  ÁÞËÏÑÇÚÇØÏÛÓÎÛËÃÖÒÁÕÔÙÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝÎÓËØÕÓÎÔÃËÝÚÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝÏÙÚÕØÃÇÝ
ÚÕßÕÆÇÏ×ÔÇÑÇÏÁÞÕßÔÍØÇÌÚËÃ
ÞÏÒÏ¦ÊËÝÙËÒÃÊËÝÍÏÇÚÎÙÎÓÇÙÃÇ
ÚÎÝ¬ÕÈÏÈÒÃÕÚÕß¡ÇÐÃÓÁÕÍËÔÔ
 ¤ÎÒ¦ÚÏÝÑÇØÊÏÁÝ¡ÏÇÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂËØÓÇÔÃÇ®×ÓÇ ËÃÔÇÏÇÖÄÄÚÏ
ÑÇÒÆÚËØÕÁÞÜÊÏÇÈ¦ÙËÏÍÏÇÚÎÓÁØÇ
ÇßÚÂÇÒÒ¦ÑÇÏÍËÔÏÑÄÚËØÇÍÏÇÚÎ
ÇÕÑØÇÚÏÑÂÎÓÕÑØÇÚÃÇÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÖÕÑÇÒÆÖÚËÏÓËÚÕÔ
ÖÏÕÊÏÇßÍÂÚØÄÖÕÇßÚÄÖÕßÂÚÇÔ
ÎÞÜØÃÝÔÇÇÔËÓÃàËÏÑÇÓÏ¦
ÏÊËÕÒÕÍÏÑÂÙÎÓÇÃÇ©ÁÕÓÏÒ¦ËÏ
ÍÏÇÇßÚÂÔÞÜØÃÝËÓÖ¦ÛËÏÇÙÞËÊÄÔ
ÓËÚØßÌËØÄÚÎÚÇÇÌÕÆÎÏÙÚÕØÃÇ
ÚÎÝËÃÔÇÏÎÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÝÚÕß
©ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÊËÔËÃÞËÍËÔÔÎÛËÃÄÚÇÔÞÚÃÙÚÎÑËÚÕ¬ËÃÞÕÝÑÇÏ
ÂÚÇÔÊËÑÇËÔÔÏ¦ÞØÄÔÜÔÄÚÇÔÁÖËÙËàÎÙËÊÎÒÇÊÂÖÃÙÜÇÖÄÚÕ¬ËÃÞÕÝÓÁÞØÏÚÎÔËÔÎÒÏÑÃÜÙÂÚÕß©
ÖÇÖÖÕÆÝÚÕßÇÖÄÚÎÓËØÏ¦ÚÎÝÓ¦ÔÇÝÚÕßÈØÇÃÕÝÑÇÏÑÕÓÓÕßÔÏÙÚÂÝÖÕßÖÂØËÓÁØÕÝÙÚÎÍÇÒÒÏÑÂ
ÇÔÚÃÙÚÇÙÎÞÇÏØÁÚÏÙËÚÎÔÇÔÁÍËØÙÎÚÕß¬ËÃÞÕßÝÍÏÇÚÃÖØÕ¦ÙÖÏàËÚÎ
Þ×ØÇÇÖÄÚÕÔÌÇÙÏÙÓÄ±ÖÁØÓÇÞÕÝ
ÚÕßÇÔÇÚÕÒÏÑÕÍËØÓÇÔÏÑÕÆÑÇÛËÙÚ×ÚÕÝÓÁÞØÏÚÁÒÕßÝÛËÜØËÃÚÎÔ
ËÖÇÔÁÔÜÙÎÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝËÌÏ¦ÒÚÎÙ¬ÕÃÊÏÕßÖÁØÚÕßÑÇÛËÙÚ×ÚÕÝËÃÔÇÏÑÇÏÕ¦ÒÒÕÝÖÇÖÖÕÆÝ
ÇÖÄÚÎÓËØÏ¦ÚÕßÖÇÚÁØÇÚÕßÕ
ÓÏÑØÄÝÔÇàÏÙÚÂÝÖÕßÓËËßÑÕÒÃÇ
ÁÍÏÔËÁÔÇÝÓÏÑØÄÝÙÚÇÒÏÔÏÑÄÝ
Ó¦ÔÇÚÕßÇÌÎÍÎÚÂÖÏÙÚËÆËÏËÏÒÏÑØÏÔ¦ÄÚÏÙÚÎÞ×ØÇÕÏÑÕÊÕÓËÃÚÇÏ
ÕÙÕÙÏÇÒÏÙÓÄÝ©ÓÄÔÕÝÖÕßÚÎØËÃ
ÇÖÕÙÚ¦ÙËÏÝÇÖÄÚÕÑÇÛËÙÚ×ÝËÃÔÇÏ
ÕÖÇÚÁØÇÝÚÕßÇÌÎÍÎÚÂàÜÍØ¦ÌÕÝ
ÂÚÇÔÁÔÇÈÇÙÃÒËÏÕÚÕß
ÉÁÓÇÚÕÝÖÕßÓÎÞÇÔËßÄÚÇÔÊÏÇØÑ×ÝÚØÄÖÕßÝÔÇÑØÆÈËÏÚÎÔÇÒÂÛËÏÇÖÕßÇØÔÏÄÚÇÔÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ¬ÕÑÄÓÓÇÁÒËÍËÉÁÓÇÚÇ

H πτώση³È0ÉËTÈØ³ÈÉ¨ÜËÈ³{Ø ÉÐK¨ËÈd¨ËÇÉ{³³ÓÜØ³ÈÉÈ¨ÑÍ~Ö~ÐÐÈ{ÐÖ

Ο Λέο αποκαλύπτει
με τον πιο διαυγή
τρόπο αυτό που
ήταν η Λαοκρατική
Δημοκρατία
της Γερμανίας, χωρίς
να ανεμίζει καμιά
ιδεολογική σημαία.
ÕÏÖÕÒÃÚËÝÁÑÇÔÇÔÄÚÏÚÇÖÃÙÚËßÇÔ
ÑÇÏÑßØÃÜÝÁÖØËÖËÔÇÚÇÒÁÔËÑÇÏ
ÇßÚÕÃÓËÚÎÙËÏØ¦ÚÕßÝÄÖÕßÞØËÏÇàÄÚÇÔÍÏÇÔÇÁÞÕßÔÚÕÑËÌ¦ÒÏÚÕßÝ
ÂÙßÞÕÑÇÚÂÞÎÙÎÚÜÔÑÇÚÕÃÑÜÔ
ÙÚÇÉÁÓÇÚÇÇßÚ¦ÐËÑÏÔÕÆÙËÇÖÄ
ÚÇÖÇÏÊÏÑ¦ÚÕßÝÞØÄÔÏÇÓÁÙÇÙÚÏÝ
ÙÞÕÒÏÑÁÝÇÃÛÕßÙËÝ!ÏÊÕÆÍØÇÓÓÁÔÕÏÙÚÕÔÖÃÔÇÑÇÕÏÊÁÑÇÒÄÍÕÏÍÏÇ
ÚÎÔßÖËØÕÞÂÚÕßÙÕÙÏÇÒÏÙÓÕÆÂ
ÚÇÖÁÔÚËÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÇÙÎÓËÃÇ
ÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÚÕß ÄÓÓÇÚÕÝ
ÑËÌÕÏÊ¦ÙÑÇÒÕÏÁÍØÇÌÇÔÚÕßÝ
ÖÃÔÇÑËÝÙÚÕÔÓÇßØÕÖÃÔÇÑÇ¦ÑËÌÕÏÓÇÛÎÚÁÝÚÕÆÝÁÍØÇÌÇÔÙÚÇÚËÚØ¦ÊÏ¦ÚÕßÝ¦ÑËÌÕÏÍÕÔËÃÝßÖÁÍØÇÌÇÔÚÇÊÏÇÍÜÔÃÙÓÇÚÇßÚÄÔ
ÚÕÔÙÕÙÏÇÒÏÙÓÄÁàÎÙÇ¢Ø¦ÙËÏÝ
ÙËÖÃÔÇÑËÝ®Ù ©ÒÕÚÕÆÚÕÚÕ
ÇØ¦ÊÏÇÙÓÇÉËÓ¦ÚÜÔÁÑÇÔËÚÕßÝ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝÔÇÓÎÔÁÞÕßÔÑÇÔÁÔÇ
ÉßÞÏÑÄÊËÙÓÄÓËÚÎÞ×ØÇÚÕßÝ
ÑÇÔÁÔÇÙßÔÇÃÙÛÎÓÇÓÄÔÕÁÔÇËÃÊÕÝÓÕßÊÏÇÙÓÁÔÎÝÇÊÏÇÌÕØÃÇÝ®Ù

±Ö¦ØÞËÏÁÔÇÖËØÏÙÚÇÚÏÑÄÖÕß
ÌÇÔËØ×ÔËÏÓËÚÕÔÑÇÒÆÚËØÕÚØÄÖÕ
ÇßÚÂÚÎÔ¦ØÔÎÙÎÚÎÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝ®ÙÚÕÚßÖÕÍØÇÌËÃÕ
ÚÎÝ5L\LZ+L\[ZJOSHUKÑËÔÚØÏÑÕÆ
ÕØÍ¦ÔÕßÚÕßÔÏÇÃÕßÕÙÏÇÒÏÙÚÏÑÕÆ ÄÓÓÇÚÕÝßÖÂØÞËßÖÎØËÙÃÇ
ØËÚÕßÙÇØÃÙÓÇÚÕÝÓËÑÇÛÂÑÕÔÔÇ
ØËÚÕßÙ¦ØËÏÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÖÕßÊÎÓÕÙÏËÆÕÔÚÇÔÙÚÕÌÆÒÒÕÕßÒËÆËÏ
ËÑËÃÕÖÇÚÁØÇÝÚÕßÇÌÎÍÎÚÂ©ÚÇÔ
ÓÏÇÓÁØÇÊËÔÑÇÚÇÌÁØÔËÏÔÇØËÚÕßÙ¦ØËÏÑÇÒ¦ÚÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÚÕß
¦ÒÚËØ©ÆÒÓÖØÏÞÚÑÇÚÇÌÛ¦ÔÕßÔ
ÚÎÔ¦ÒÒÎÓÁØÇÊÆÕ¦ÔÊØËÝÚÎÝÚ¦àÏÑÇÏÚÕÔÇÔÇÑØÃÔÕßÔÍÏÇÔÇÓ¦ÛÕßÔÖÕÏÕÝÚÕßÁÊÜÙËËÔÚÕÒÂÔÇ
ÇÙÞÎÓÆÔËÏÚÕÔÍËÔÏÑÄÍØÇÓÓÇÚÁÇ
ÙËÔÓÖÕØÕÆÙËÖÕÚÁÔÇÂÚÇÔ
ÓÏÇÇÖÒÂÑÇÑÕÚËÞÔÃÇÑ¦ÖÕÏÕÝÚÎÔ
ËÃÞËßÖÕÑÏÔÂÙËÏÔÇÑÇÛËÙÚ×ÝÚÕß
ÉÁÓÇÚÕÝÄÖÕßÑÇÔËÃÝÊËÔÖÏÙÚËÆËÏ
ÚÃÖÕÚËÇÖÄÄÙÇÇÑÕÆËÏÂÇÖÄÄÙÇ
ÒÁËÏËÃÔÇÏÓÕÏØÇÃÇÁÔÇÑÇÛËÙÚ×Ý
ÑÇÞÆÖÕÖÚÕÑÇÏÊÆÙÖÏÙÚÕÇÖÁÔÇÔÚÏ
ÙÚÕßÝÖÕÒÃÚËÝÚÕß¬ÕÑÇÛËÙÚ×Ý
ÊËÔËÓÖÏÙÚËßÄÚÇÔÚÕÔÒÇÄÑßÈËØÔÕÆÙËÎÊßÙÖÏÙÚÃÇ®Ù
ÐÕßÑÇÏÕÏÇÙÌÇÒÃÚËÝÕÏÞÇÌÏÁÊËÝÎÇÙÚßÔÕÓÕÑØÇÚÃÇ
ÚÕÑÇÛËÙÚ×ÝÇßÚÄÓÖÕØÕÆÙËÝ
ÔÇàÂÙËÏÝÞÜØÃÝÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÇÔ
ßÖÕÑØÏÔÄÙÕßÔÄÚÏÖÏÙÚËÆËÏÝÚÇÉÁÓÇÚ¦ÚÕßÊËÔÞØËÏÇàÄÚÇÔÔÇÒßÍÃÙËÏÝÂÔÇÖÕßÒÎÛËÃÝÇØÑÕÆÙË
ÇÖÒ×ÝÔÇÙßÓÓËÚÁÞËÏÝÒÏÍ¦ÑÏÙÚÕ
ÓËÍ¦ÒÕÛÁÇÚØÕÚÕßÙÕÙÏÇÒÏÙÓÕÆ®
Ù©ÖÏÕÊÏÇÊËÊÕÓÁÔÕÝØÄÒÕÝ

ÙËÇßÚÄÚÕÛÁÇÚØÕÂÚÇÔÚÕßÖÒÎØÕÌÕØÏÕÊÄÚÎÚÎÝÚ¦àÏÑÇÛ×ÝÄÒÕÏ
ÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÙÇÔÄÒÕßÝ©ÖÜÝ
ÊÏÇÖÏÙÚ×ÔÕßÔËÑÚÜÔßÙÚÁØÜÔÕÏ
ÍÕÔËÃÝÚÕßÇÌÎÍÎÚÂÖÕßÓËÚÁÞÕßÔ
ÙËÓÏÇÕÓ¦ÊÇÙßàÎÚÂÙËÜÔÎÕÖÕÃÇ
ÇÙÑËÃÑØÏÚÏÑÂÙÚÕÑÇÛËÙÚ×ÝÚÁÙÙËØÇÇÖÄÚÇÊÁÑÇÓÁÒÎÚÎÝÂÚÇÔ
ÖÒÎØÕÌÕØÏÕÊÄÚËÝÚÎÝÚ¦àÏÙ
ÈÒÑÇÏÙÔÊËÔÙÕßÁÓÖÇÏÔË
ÕÖËÏØÇÙÓÄÝÔÇÖËÏÝÚÎÔÇÒÂÛËÏÇ
ÇÔÊËÔÇÙÌßÑÚÏÕÆÙËÝÓÁÙÇÙËÄÒÎ
ÇßÚÂÚÎÍËÒÕÏÄÚÎÚÇÑÇÏÚÕÔÑÇÛÎÓËØÏÔÄÑßÔÏÙÓÄÓÖÕØÕÆÙËÝÔÇ
àÂÙËÏÝÓÏÇÌßÙÏÕÒÕÍÏÑÂàÜÂÙÚÕÔ
ÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÄÑÇÏÌÏÒÏÑÄÓÏÑØÄÑÕÙÓÄÙÕß¬ÄÙÕÌßÙÏÕÒÕÍÏÑÂÄÙÕ
ÃÙÜÝÛÇÂÚÇÔÑÇÏÙÚÕÓÈÕÆØÍÕÂ
ÚÎÄÔÔÎ¬ÄÙÕÌßÙÏÕÒÕÍÏÑÂÖÕß
ÓÖÕØÕÆÙËÝÔÇÐËÞ¦ÙËÏÝÚËÒËÃÜÝÚÎ
ÇÕÑØÇÚÏÑÂÎÓÕÑØÇÚÃÇ®Ù
ËÔËÃÔÇÏËÖÕÓÁÔÜÝÔÇÇÖÕØËÃ
ÑÇÔËÃÝÖÕßÁÔÇÚÁÚÕÏÕÑÇÛËÙÚ×Ý
ÚÕÕÖÕÃÕÊËÔÇÖÇÏÚÕÆÙËÑÇÔËÔÄÝ
ËÃÊÕßÝÖÃÙÚÎÑÇÚÁØØËßÙËÓÁÙÇÙË
ÒÃÍËÝÓÁØËÝÞÜØÃÝÔÇÚÕÖ¦ØËÏËÃÊÎÙÎÑÇÔËÃÝËÔÇÑÕÆÍËÚÇÏÑÇÔÓËÍ¦ÒÕÝÑØÄÚÕÝÚÇÖ¦ÔÚÇÊÏÇÒÆÕÔÚÇÏ
ÙÞËÊÄÔÇÛÄØßÈÇÇÑÄÓÇÑÇÏÄÚÏ
ÖÏÙÚËÆÇÓËÖÜÝÂÚÇÔÇÖÄÓÖËÚÄÔ
©ÒÇÍÃÔÕÔÚÇÏÚÄÙÕÍØÂÍÕØÇÖÕß
ÑÇÔËÃÝÊËÔÖØÕÒÇÈÇÃÔËÏÔÇÐÇÌÔÏÇÙÚËÃÑÇÏÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÇØ¦ÔÚÇÞØÄÔÏÇÙÈÂÔÕßÔÓÁÙÇÙËÒÃÍËÝÓÁØËÝ®Ù ÂÚÜÑÇÏÖ¦ÒÏ
àÂÚÜÎ Î§ÕËÓÈØÃÕß  ¬ÎÔ
¦ÒÒÎÓÁØÇÄÒÇËÃÔÇÏÚØÕÓËØ¦ÌßÙÏÕÒÕÍÏÑ¦®Ù

ΚΡΙΤΙΚΗ
Της ΛΙΝΑΣ

ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ

Ενας απίστευτος βιότοπος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΜΙΩΤΗΣ
Σε ποιον ανήκει η κόλαση
εκδ. Μεταίχμιο, σελ. 436

ξαιτίας ÓÏÇÝÖËØÃËØÍÎÝÊÏÁÔËÐÎÝ
ÓÁÙÇÙËÇÙÇÔÙÁØÊÆÕ¦ÔÊØËÝ
ÑÇÚÇÒÂÍÕßÔÙÕÈÇØ¦ÚØÇßÓÇÚÏÙÓÁÔÕÏÑËÃÔÕÝÖÕßÁÌËØËÚÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇÚØÇÆÓÇÚÇßÖÕÙÚÂØÏàË
ÖÜÝÎÑÄÒÇÙÎËÃÔÇÏÕÏ¦ÒÒÕÏ®ËÔ×
Õ¦ÒÒÕÝÖÃÙÚËßËÖÜÝÎÑÄÒÇÙÎ
ËÃÔÇÏÕËÇßÚÄÝÓÇÝ®ÇØÇÊÄÐÜÝ
ÎÞËÏØÕÊÏÑÃÇËÖÏÈËÈÇÃÜÙËÚÕÊÃÑÏÕ
ÚÕßÑÇÛËÔÄÝË¦ÒÒÕÔÑÇÈÍ¦ÁÔÇÝ
¦ÔÊØÇÝÖËØÂÌÇÔÕÝÑ¦ÚÕÞÕÝ
ÈÏÕÍØÇÌÏ×ÔËÖÏÚÃÛËÚÇÏÙËÑ¦ÖÕÏÕÔ
ÖÕßÖÇØ¦ÚÏÝÆÈØËÏÝÖÇØÇÓÁÔËÏÉÆÞØÇÏÓÕÝÆÔÕÔÚÇÝÚÎÔÇÖÕØÃÇÚÕß
ËÖÏÚÏÛÁÓËÔÕßÕ¦ÔÊØÇÝÚÕÆËÐÎÍËÃ
ÖÜÝËÃÞËÜÝÇØÞÂÚÕßÔÇÓÎÛßÓ×ÔËÏÖÕÚÁÓËÎÒÃÛÏÕßÝ®ÑÇÏÊËÔ
ÓÖÕØÕÆÙËÖÇØ¦ÔÇËÃÔÇÏÎÒÃÛÏÕÝ
Ñ¦ÖÕÏÕÝÖÕßÛËÜØÕÆÙËÖÜÝÓÁÙÇÙËÓÄÒÏÝÚØËÏÝÚÁÙÙËØÏÝÞÏÒÏ¦ÊËÝÞØÄÔÏÇÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝÏÙÚÕØÃÇÝ
ßÖÂØÞÇÔÁÐÏÞÏÒÏ¦ÊËÝÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦
ÙÖÕßÊÇÃÇ¦ÚÕÓÇ®©ÏÏÙÚÕØÃËÝ
ÚÕßÈÏÈÒÃÕßÏÙÚÕØÃËÝËÐÇÏØËÚÏÑÁÝ
ÚÎÝËÐÇÃØËÙÎÝÊÏËÑÚØÇÍÜÊÕÆÔÓË
ÙÇØÑÇÙÚÏÑÂÛßÓÎÊÃÇÑ¦ÛËÒÕÍÂÝ
ÇÔÛØ×ÖÏÔÇÖÇÛÂÓÇÚÇÇÖÄÑ¦ÛË
ÞØÄÔÕÑÇÏÞ×ØÕÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝËÖÏÑØ¦ÚËÏÇÝÔÇÊÏÌ×ÔÚÇÝÇÖÃÛÇÔÇÏÊÏÜÚÏÑ¦ÊËÏÔ¦Õ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝ¬àÇÓÏ×ÚÎÝËÐÕØÆÙÙËÏÚÕÚØÇÍËÒÇÌÏÑÄ

Ε

ÙÚÕÏÞËÃÕÚÎÝÆÖÇØÐÎÝÚÎÔËÖÏØØÁÖËÏ¦ÚÎÝÚÄÙÕÙÚÕÊØ¦ÓÇÄÙÕ
ÑÇÏÙÚÎÌÇÏÊØÄÚÎÚÇ¢ÇÏÔÕÓËÔÏÑ¦
ÇÖÒÄÝÇÒÒ¦ÖßÑÔÄÝÙËßÖÇÏÔÏÍÓÕÆÝ
ÕÒÄÍÕÝÚÕßßÖÕÊÁÞËÚÇÏÙÖÇØÚÇØÏÙÚÁÝÖÇØÇÊÕÐÕÒÕÍÃËÝÄÖÕßÙÕÈËÃ
ÇÔËÒÁÎÚÎÎËÏØÜÔËÃÇ¡ÏÇ¦ÚßÞÎ
ÙÚÕÔÁØÜÚÇÍßÔÇÃÑÇÆÙÚËØÇÇÖÄ
ÊÆÕÇÖÄÖËÏØËÝÇßÚÕÑÚÕÔÃÇÝÈØÃÙÑËÏ
ÚÕÔ¦ÔÊØÇÚÎÝàÜÂÝÚÎÝÇÒÒ¦ËÐÇÏÚÃÇÝÚÕßÚØÇÍÏÑÕÆ
ÇÊÄÑÎÚÕßÛÇÔ¦ÚÕß
ÚÎÝÊËÔÖØÕÒÇÈÇÃÔËÏÔÇàÂÙËÏÓÇàÃ
ÚÕß,ÔÇÝÈÏÈÒÏÄÌÏÒÕÝÇÙÚßÔÕÓÏÑÄÝ
ÌÇÔÇÚÏÑÄÝÚÎÝÓßÛÕÖÒÇÙÚÏÑÂÝÇÒÎÛÕÌ¦ÔËÏÇÝ ËÃÞË
ÑÇÚÇÙÚØÁÉËÏËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÙÎÓËÏ×ÓÇÚÇÇßÚÕÞËÃØÜÔ
ÛÁÒÕÔÚÇÝÔÇÊÏÇÙ×ÙËÏÚÎÔßÙÚËØÕÌÎÓÃÇÚÕßÝÑÇÛ×ÝÚÇÆÙÚÇÚÇ
ÇÖÕÚßÖ×ÓÇÚ¦ÚÕßÝÚÕßÌÇÃÔÕÔÚÇÔ
ÑÇÑÕÍØÇÓÓÁÔÇÔÁÓËÙÎÚÎÝÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÂÝÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÊËÔÒßÖÂÛÎÑËÕÆÚËÚÕÊÏÑÄÚÕßËÖÏÚ¦ÌÏÕ
ÙÎÓËÃÜÓÇ,ÔÇÝÖÕÒÏÚÏÑÄÝÖØÕÙÖÇÛ×ÔÚÇÝÔÇÇÏÚÏÕÒÕÍÂÙËÏÚÎÔÑÇÚÇÑÄØßÌÎÇÆÐÎÙÎÚÜÔÇßÚÕÑÚÕÔÏ×Ô
ÚÎÔÖËØÃÕÊÕÚÎÝÑØÃÙÎÝÑÇÚÇÒÕÍÃàËÏÚÕÌÇÏÔÄÓËÔÕÙÚÕÆÉÕÝÚÜÔ

ÓÖÇÒÑÕÔÏ×Ô©ÏÖÇÒÇÏÄÚËØËÝÖÕÒßÑÇÚÕÏÑÃËÝÚÎÝÛÂÔÇÝÁÞÕßÔÞÇÓÎÒ¦ÓÖÇÒÑÄÔÏÇÇÑÇÚ¦ÒÒÎÒÇÍÏÇÚÕÔ
ÇÔËÖÚßÍÓÁÔÕ¦ÔÛØÜÖÕÚÎÝÙÆÍÞØÕÔÎÝËÖÕÞÂÝ,ÔÇÝ¦ÔÊØÇÝÑÇÚÇÒÂÍËÏÙÚÎÌßÒÇÑÂÇÖÄßÖËØÈ¦ÒÒÕÔÚÇ
ÇÔÛØÜÖÏÙÓÄ¡ÕÒÕÔÄÚÏÌØÄÔÚÏàËÔÇ
ÇÖÕÚØÁÖËÏÚÏÝÖÚ×ÙËÏÝÇÖËÒÖÏÙÓÁÔÜÔÇÖÄÓÏÇÖËàÕÍÁÌßØÇÑÕÔÚ¦ÙÚÕ
ÙÖÃÚÏÚÕßÙËÕØÏÙÓÁÔËÝ ÙÕÈÇØÁÝ
ÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝßÖÕÈÕÎÛÕÆÙËÚÕÇÖÕÔËÔÕÎÓÁÔÕ¦ÒÓÇ
ÚÏÝÙËÒÃÊËÝËÍÑÇÚÇÈÏ×ÔÕßÔÇÑÇÊÎÓÇáÑÕÃ ÊÏÇÌÎÓÏÙÚÁÝËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝ
ÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÃÙÚØÇÚÎÍÕÃÉßÞÃÇÚØÕÏ
ÊÏÑÇÙÚÁÝ ÑÕÏÔÕÚ¦ØÞËÝÑÇÌËÚàÂÊËÝØ¦ÌÚËÝÚÙÇÍÑ¦ØÎÊËÝÖÕÊÕÙÌÇÏØÏÙÚÁÝÁÔÇÝ
ÈÏÕÚÁÞÔÎÝÖÏ¦ÚÜÔÍÏÇÙÖ¦ÙÏÓÕÑÇÏ
ÇÑÄÓÎÁÔÇÝÈÏÕÚÁÞÔÎÝàÇÞÇØÜÚ×Ô
ÇÔÇÔÂÉÇÝÖÇÏÊÄÌÏÒÕÝÇÛÒÏÄÚËØÎ
ÓÕÃØÇËÖÏÌßÒ¦ÙÙËÚÇÏÙÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÚÕßÖÔËÆÓÇÚÕÝ©ÏÖÕÏÎÚÁÝ
ÏÊÃÜÝÊËÏÔÕÖÇÛÕÆÔ,ÔÇÝÎÓÏÌÇÔÂÝÖÕÏÎÚÂÝÑÇÚÇÑÚ¦ËÔàÜÂÚÎÓËÚ¦Û¦ÔÇÚÕÔÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎËÔ×ÁÔÇÝ
¦ÒÒÕÝÑÇÚÇÊÆËÚÇÏÑÇÛ»ÆÖÔÕßÝÙÚÕ
ÙÌÇÍËÃÕÚÕß(ÊÎßÖÕÈÏÈÇÙÓÁÔÕÝ

ÙÚÇÁÍÑÇÚÇËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÇÊßÙ×ÖÎÚÎÝÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÂÝÏËØÇØÞÃÇÝ,ÔÇÝ
ÔËÇØÄÝÖÕßÌÏÒÕÊÕÐËÃÔÇÍØ¦ÉËÏ
ÌÏÒÕÙÕÌÏÑÁÝÖØÇÍÓÇÚËÃËÝÖ¦ÔÜ
ÙÚÕ¦ØØÎÚÕÓßÙÚÂØÏÕÚÕßËÃÔÇÏ
ÇÖËÒÖÃàËÚÇÏÇÖÄÚÎÙÏÜÖÂÚÕßÏÚÍÑËÔÙÚ¦ÏÔ,ÔÇÝ¦ÒÒÕÝÖ¦ÙÞÏàËÔÇ
ËÍÑÒËÃÙËÏÙËÁÔÇÔÚËØÇÚ×ÊÎÚÄÓÕ
ÓËÚÃÚÒÕÏÇÚÃÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÑ¦ÔÕßÔ
ÚÕÁÔÇÑÇÏÚÕ¦ÒÒÕ®ÚÕÔÄÎÓÇÚÜÔ
ÇÔÛØ×ÖÏÔÜÔÖØ¦ÐËÜÔ ÇÚ¦ÚÕÔ
ËÍÑÒËÏÙÓÄÙÚÕÉßÞÏÇÚØËÃÕÓÄÔÕÁÔÇ
ËÖËÏÊÂ®ÍÒÏÙÚØÕÆÙËÇÖÄÚÇÞËÃÒÎ
ÚÕßÇÑØÜÚÎØÏÇÙÓÁÔÕÇÖÄÑ¦ÛËÖËØÇÏÚÁØÜËÐÂÍÎÙÎ
ÔËßÓÇÚ×ÊÎÝËßÌßÕÒÄÍÕÝÑÇÏ
ËßØÎÓÇÚÏÑÄÝËÖÏÈ¦ÒÒÕÔÚÇÝÙÚÎ
ÍÒ×ÙÙÇÓÏÇÏÒÇØÄÚÎÚÇÖÕßÚÎÊÏÇÙÚÃàËÏÎÇÖÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇÕ¬àÇÓÏ×ÚÎÝ
ÚËÓÇÞÃàËÏÇÊÏ¦ÍÔÜÙÚËÝÖÇÛÕÒÕÍÃËÝ
ÙËÇÖÕÒÇßÙÚÏÑ¦ÖËà¦ÑÇÚÕÏÑÎÓÁÔÇÇÖÄÚÇÖÏÕÇÖØÄÈÒËÖÚÇÛÎÒÇÙÚÏÑ¦®©Ï¦ÔÛØÜÖÕÏÇÓËÚÇÔÄÎÚÕÏ
ÑÇÏÕÔËÏØÕÖÄÒÕÏÊÕÑÏÓ¦àÕÔÚÇÏÙË
ËÐÜÌØËÔÏÑÁÝÖËØÏÖÁÚËÏËÝÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦ÚÕßÝÔÇÔÕÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙÕßÔ
ÚÎàÜÂÚÕßÝÑÇÏÕ¬àÇÓÏ×ÚÎÝÊÏËØËßÔ¦ÓËÙÇØÊÄÔÏÕÈÒÁÓÓÇÇßÚÂ
ÚÎÔÇÒßÙÏÚËÒÂÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÇÔÇÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÝÚÏÝÌËÔ¦ÑËÝÖÕßËÐÇØÞÂÝ
ÚÎÔßÖÕÔÕÓËÆÕßÔÊÇÏÓÄÔÏÇÙßÔÇÃØËÙÎÚÜÔÏÙÚÕØÏ×ÔÌÇÔËØ×ÔËÏ
ÚÎÔÇÔÕØÛÕÒÕÍÏÑÂÇÙßÔ¦ØÚÎÚÎ
ÑÇÏÇÛËØ¦ÖËßÚÎÙßÓÖÚÜÓÇÚÕÒÕÍÃÇ
ÚÎÝÆÖÇØÐÎÝ

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

$'É¨³{Ò³Ñ¨³ÑÐÖÑÌ
³t0ÑÂËÙ{³iÒ~¨i³iØ ÖT³ÑØu
³È.ÉÜËVo{Ñ³iÑ×Ü{³{~Ê³È
ÐÌ³i³Ñ~Ñ{É{Ü{~¨ËÉ{Ñ
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους
ποιητές ή συγγραφείς καλείτε, ζώντες και τεθνεώτες;

0{¨o.É×Ó¨i~Ñ{³ Ç¨Ñ
(ÒÈ³ÐÉ³{ØoÈÑË~ÉØ³iØÇÊØ³ÈØå~ÌÐÑV³ Ë~~Ò³
~Ñ{³ÒÑ³Ç{ÙÒ~{1ÓÐÑ³iØ
K¨ÑÙ{ÒØt$~ÑÚ¨Ó×³iØ~Ñ{³ÐÑTÑË¨{u
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που μάθατε πρόσφατα χάρη
στην ανάγνωση ενός βιβλίου;

$³{Ù{ÑKÒÇ³ÑØÂÑÒ³ {³Ò×{
³È,Ë³È´´iÓ~ÙiVÉ~ÙÌÉ{Ø

ÓÙ¨ØVdgÑ~Öo³ÑØ³i×Ê³È¨ioÌ¨i{Ú{~³iV³i
ÐÈ{~Ê³È1ÉÙ¨Ò~i~Ñ{³i
É~³ÓÜÉi³ÈÑÜi{³igÐ¨ÉËØÑKÒÜÉ{Ø³Ñ~ÜÒÐÑ³ÑV¨{³ÈoÉ{Ò³{~Ñe
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε
πρόσφατα για πρώτη φορά;

00ËÐÑ{V³È(ÜÒ³Ñ
Και ποιο είναι το βιβλίο που έχετε
διαβάσει τις περισσότερες φορές;

0K{KÜËtåÌ³i{Ói³ÑÑÜÒK¨È³ÑU³ÑÑ{ÐÑ³i¨ÒËTi³iØ¬
É¨Ñ¨TËÑØÑ³ÑÙ¨ÐuV³È
_Ã_¦É~ÙÌÉ{Ø ³ËÑV¸ÆÆ
(É¨{ÓTÉ{³Ù¨ÒÐÑ³iØ{Ù{ÑË³É¨iØ
Ñ³¨ËÙÑØÐÈ~Ñ{³iØ{~oÓÉ{ÒØ
ÐÈ ÑÜÊÚÉ{Ñ³ÈÉi¨ÓÑÉ³{ÙÊ³ÉÓTo¨ÒÉ{
Ιστορίες για το υπερφυσικό είναι
η συλλογή σας ή/και ιστορίες για
το αποτύπωμα της ανθρώπινης
απουσίας στις ζωές μας;

åÈ³ÌÈÉÉ{³{ØÓ³É~Ñ{³¨ËÉØÉËÑ{i~{ÒÈÑ×ÊÉ{i
ÑÚ¨{iÑ¨ÈËÑVÌ³ÑÑÌ
ÑÈ³ÊÑÓÐÉ{Ég~ÒÈgÜËoiÐÌ~Ìi.ÉÌÜÉØÈÒ¨TÉ{i×ÉÈoÑÜÓÑÑ¨ÈËÑÐÈ{Ñ~{Ò~{
ÑÈ³ÊÑÒÐÉÑ³{ØÒÜÜÉØ ÉË³Ñ{Ì³{ÙÉÐÌ¨ÉÑÑÂÉÉ¨Ò³iÑË~i³i ÓÐÉiVÓ³{ÌØ
Ò³ÑÑ~ÜÈÚÉË³i4K¨{åÈ³ÌØ
~ÜÑ{~ÌØ ÌÐØÙ{ÑÉ¨ÒÌÜÉØ³{Ø
{³¨ËÉØVÐÉÒ³Éo~³ÐÚÓ³i³
4É¨×È{~Ì
Δεν θα έπρεπε στην Ελλάδα να
έχουμε πιο ανεπτυγμένη τη λογοτεχνία του φανταστικού, με τόσο τρομακτικές παραδόσεις και
θρύλους;

.³ÉÜÜÑÙ{~ÌT¨V~Ñ{ÉÌÜÑ
³ÑÑÜ~Ò{ÑVÈÒ¨TÉ{Ñ¨ÒÙi
Ñ{³{Ø{³¨ËÉØ³ÈÈÉ¨×È{~Ö Üo³ÉT{~ÊÐÉ³ÈËi
ÉËÑ{T¨ÓØÌÈÑ¨ÒÇ³Ñ{
ÐÉ³ÚÓÐÑ~Ñ{{ÚÈÑ³ÈØ
É~×¨ÒÇÉ{(Ñ¨¤ÌÜÑÑÈ³ÒVÉoÙÉ
ÚÑÊÚÉÜÑÑÑo{ÙÉÈ³ÉÑÈ³Ê³i
ÚÉÐÑ³{~Ê³ÑÉÌÐÉÑK{KÜËÑÐÈV
~ÑÚØ³ÈÉ¨×È{~ÌÉËÑ{o{Ñ
ÐÓÑÓÑÉ×ÑÜ³Ê¨{Ñ×ÊoiiØÐÉ
ÉÈ¨Ö³É¨ÉØ×{Ü×{~ÓØ~Ñ{ÈÑ¨Â{Ñ~ÓØÑÑÇi³ÊÉ{ØVÌT{ÑÈ³~ÌØå×Ê³ÉÈÉËÑ{o³Ì³Ñ³
t³ÑÐÉËÉÈ~ÜËÑØue
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MASATAKA NAKANO

VILLA MAJORELLE

MET

TATE BRITAIN

ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

SCHWARZENBERG PALACE

Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΛΟΝΔΙΝΟ

ΝΑΝΣΙ

ΤΟΚΙΟ

ΠΡΑΓΑ

Υποσαχάρια Αφρική
Τον ποικίλο ÖÕÒÏÚÏÙÓÄÖÕßÇÔÇÖÚÆÞÛÎÑËÔÕÚÃÜÝÚÎÝÇÞ¦ØÇÝÛÇÌÜÚÃÙËÏÎÔÁÇÁÑÛËÙÎÙÚÕ¡ÎÚØÕÖÕÒÏÚÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝ
ÎÕÖÕÃÇÛÇËÍÑÇÏÔÏÇÙÚËÃÙÚÏÝÇÔÕßÇØÃÕßÁÑÛËÙÎÓËÚÃÚÒÕÇÞÁÒ!ÚÁÞÔÎÑÇÏÇßÚÕÑØÇÚÕØÃËÝÙÚÏÝ
ÖÇØßÌÁÝÚÎÝÇÞ¦ØÇÝ®ËÙÚÏ¦àËÚÇÏ
ÙËÓÏÇÚËØ¦ÙÚÏÇÞØÕÔÏÑÂÖËØÃÕÊÕ
ÇÖÄÚÕÔÕ×ÝÚÕÔ ÕÇÏ×ÔÇÓ²
ÑÇÏÙËÓÏÇÓËÍ¦ÒÎÍËÜÍØÇÌÏÑÂËÔÄÚÎÚÇÖÕßÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÇÙÆÍÞØÕÔÇÑØ¦ÚÎÚÎÝËÔËÍ¦ÒÎÝÚÕß¡¦ÒÏ
ÚÎÝ¡ÇßØÏÚÇÔÃÇÝÑÇÏÚÕß§ÃÍÎØÇ

Ιστορίες του χειμώνα

Η Βιλά Μαζορέλ
Η ανακαίνιση ÚÎÝÏÒ¦¡ÇàÕØÁÒÙÚÕ
§ÇÔÙÃ ÊÎÓÏÕßØÍËÃ ËÔÛÕßÙÏÇÙÓÄ
ÙÚÕßÝÇÔ¦ÚÕÔÑÄÙÓÕÛÇßÓÇÙÚÁÝ
ÚÕßØËÆÓÇÚÕÝÚÎÝØ§ÕßÈÄÃÔÇÏ
ÓÏÇÈÃÒÇÞÚÏÙÓÁÔÎÚÕ ÍÏÇÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÚÕßÙÞËÊÏÇÙÚÂËÖÃÖÒÜÔÕßÃ
¡ÇàÕØÁÒÑÇÏËÃÔÇÏÕÔÕÓÇÙÚÂÍÏÇÚÎÔ
ßÉÎÒÂÝÇÏÙÛÎÚÏÑÂÝÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂ
ÚÎÝÔÂÑËÏÖÒÁÕÔÙÚÎÔÖÄÒÎÚÕß
§ÇÔÙÃÇÒÒ¦ÚÏÝÎÓÁØËÝÚÎÝÊÄÐÇÝÚÎÝ
ÂÚÇÔÚÕËÑÛËÚÂØÏÕÚÜÔËÖÃÖÒÜÔÖÕß
ÙÞËÊÃÇàËÕÕßÃ¡ÇàÕØÁÒÑÇÛ×ÝÑÇÏ
ÇÔÚÏÑËÏÓÁÔÜÔ¦ÒÒÜÔÊÎÓÏÕßØÍ×ÔØÞÏÚÁÑÚÜÔËÃÔÇÏÕÔØÃÕÈ¦à

Η άγνωστη πόλη
Ο Ιάπωνας ÌÜÚÕÍØ¦ÌÕÝ¡ÇÙÇÚ¦ÑÇ
§ÇÑ¦ÔÕÌÜÚÕÍØÇÌÃàËÏÚÎÔÖÄÒÎÚÕß
ÚÕ¬ÄÑÏÕÍÏÇÖ¦ÔÜÇÖÄÞØÄÔÏÇ
ÖØÄÑÒÎÙÎÚÜÔ©ÒßÓÖÏÇÑ×ÔÍ×ÔÜÔÚÕßÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÚÕßÝ
Í×ÔËÝÚÕß Ö¦ÒÏÙÚÕ¬ÄÑÏÕ
ÖßØÕÊÕÚËÃÓÏÇÔÁÇÇÖÄÖËÏØÇËØÓÎÔËÃÇÝÚÎÝÓËÍ¦ÒÎÝÓÎÚØÄÖÕÒÎÝÜÝ
ÓÏÇÝ¦ÍÔÜÙÚÎÝÖÄÒÎÝ®ÓËÖÕÒÒ¦
ÇÖØÕÙÊÄÑÎÚÇÖØÄÙÜÖÇÖÕßÑÇÚÇÒÂÍÕßÔÙÚÎÔ¬ØÏÒÕÍÃÇÚÕß¬ÄÑÏÕ®
©¡ÇÙÇÚ¦ÑÇ§ÇÑ¦ÔÕÖÇØÕßÙÏ¦àËÏ
ÚÏÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÚÕßÙÚÕ¡ÕßÙËÃÕ
¢ÜÚÕÍØÇÌÏÑÂÝ¬ÁÞÔÎÝÚÕß¬ÄÑÏÕ

Μεγάλοι Δάσκαλοι
Στο κατάλληλο ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÔ¦ÑÚÕØÕÈ¦ØÚÙËÔÓÖËØÍÑÙÚÎÔØ¦ÍÇÞÚÏÙÓÁÔÕÇÖÄÚÕÔÕ×ÝÚÕÔÕ
ÇÏ×ÔÇÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÛËÓÇÚÏÑÂÁÑÛËÙÎÓËÁØÍÇ¡ËÍ¦ÒÜÔÇÙÑ¦ÒÜÔ
¬ÕÔ¦ÑÚÕØÕÈ¦ØÚÙËÔÓÖËØÍÑÒËÏÚÕßØÍËÃÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÜÝÖÚÁØßÍÇÚÎÝÛÔÏÑÂÝÏÔÇÑÕÛÂÑÎÝÚÎÝ
¬ÙËÞÃÇÝÑÏËÑËÃÓÖÕØËÃÔÇÊËÏÑÇÔËÃÝ
ÇØÏÙÚÕßØÍÂÓÇÚÇÚÎÝÚÁÞÔÎÝÚÎÝÔÇÍÁÔÔÎÙÎÝÚÕßÓÇÔÏËØÏÙÓÕÆÑÇÏÚÕß
ÓÖÇØÄÑÁÑÛËÙÎËÙÚÏ¦àËÚÇÏÙÚÎÔ
ÔÇÍÁÔÔÎÙÎÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÇÖØÄÊØÕÓÇØËÆÓÇÚÇÖÕßÚÎÔÖØÕËÚÕÃÓÇÙÇÔ

Για τρίτη ÞØÕÔÏ¦ÌÁÚÕÝÎÑÒÇÙÏÑÏÙÚÏÑÂÖØÄÙÕÉÎÚÎÝ;H[L)YP[HPU
ÓËÚÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÙÚÕÍÆØÏÙÓÇÚÕß
ÁÚÕßÝÑÇÏÙÚÎÔËÕØÚÇÙÚÏÑÂÖËØÃÕÊÕ
ÙËÓÏÇËÏÑÇÙÚÏÑÂËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ¢ÁÚÕÝÎÇÔ¦ÛËÙÎÁÍÏÔËÙÚÎÔËÏÑÇÙÚÏÑÄÔ²¦ØÔÚÏÎÕÖÕÃÇÇÙÞÕÒËÃÚÇÏ
ÓËÚÎÙßÍÑÇÚÕÃÑÎÙÎÚÕßÌÜÚÄÝÑÇÏ
ÚÜÔÙÚËØË×ÔßÒÏÑ×ÔÓËÙÑÕÖÄÚÎÔ
ÖØÄÑÒÎÙÎËÔÄÝÏÊÏÇÃÚËØÕßÈÏ×ÓÇÚÕÝÍÏÇÚÕÔËÖÏÙÑÁÖÚÎÓËÍ¦ÒÎÝ
ÑÒÃÓÇÑÇÝÍÒßÖÚÏÑÂËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÂ
ÚÎÝÁÞËÏÓËÚÇÓÕØÌ×ÙËÏÖØÕÙÜØÏÔ¦ÚÎÔËÃÙÕÊÕÙÚÎÔ;H[L)YP[HPU
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Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ÐÉoÒÜi³{To¨Ñ×ËÑ³iØ{³¨ËÑØ³Ü{³{Ð
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Τα πλήθη ÙßØØÁÕßÔÙÚÕ¡ÎÚØÕÖÕÒÏÚÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝÍÏÇÔÇÊÕßÔÇÖÄÑÕÔÚ¦ÚÇÊÆÕ
ÓÔÎÓËÏ×ÊÎÓËÍ¦ÒÜÔÊÏÇÙÚ¦ÙËÜÔ
ÁØÍÇàÜÍØÇÌÏÑÂÝÖÕßÙÚÂÛÎÑÇÔ
ÇÔÚÏÑØÏÙÚ¦ÙÚÕ.YLH[/HSSÃÔÇÏ
ÇÔ¦ÛËÙÎËÑÓÁØÕßÝÚÕßÓÕßÙËÃÕß
ÙÚÕÔ ÇÔÇÊÄ ÞØÕÔÕËÏÑÇÙÚÏÑÄ
ËÔÚ¡ÄÔÑÓÇÔÕÕÖÕÃÕÝËÃÔÇÏÊÏ¦ÙÎÓÕÝÍÏÇÚÇÁØÍÇÚÕßÓÁÙÇÇÖÄ
ÚÇÕÖÕÃÇÖØÕÙËÍÍÃàËÏÇÔÚÏÙÚØÁÌËÏÑÇÏÊÏËßØÆÔËÏÁÔÔÕÏËÝÄÖÜÝÎ
ÇÖÕÏÑÏÕÑØÇÚÃÇÎÙËÐÕßÇÒÏÑÄÚÎÚÇ
ÎÇÖ×ÒËÏÇÑÇÏÎÇÔÛËÑÚÏÑÄÚÎÚÇ©

ËÔÚ¡ÄÔÑÓÇÔÁÞËÏÑÇÚÇÍÜÍÂÇÖÄ
ÚÕßÝÇßÚÄÞÛÕÔËÝÚÕß ÇÔÇÊ¦ÖØÕÁØÞËÚÇÏÇÖÄÚÎÓËÍ¦ÒÎÊËÐÇÓËÔÂ
ÚÜÔ*YLLÍÏ»ÇßÚÄÑÇÏÓÁÙÜÚÎÝ
ÚÁÞÔÎÝÚÕßËÖÏÑÇÏØÕÖÕÏËÃÛÁÓÇÚÇ
ÚÇßÚÄÚÎÚÇÝØÇÍÃàÕÔÚÇÝÙÚËØËÄÚßÖËÝËØÓÎÔËÃËÝ¬ÇÁØÍÇÚÕßÇßÚÂÔ
ÚÎÔÖËØÃÕÊÕÙÚÕ¡ÎÚØÕÖÕÒÏÚÏÑÄ
¡ÕßÙËÃÕËÃÔÇÏÊÏÇÙÚ¦ÙËÜÔÖËØÃÖÕß_ÓÁÚØÇËÙÖÄàÕßÔÑÇÏßÖÕÈ¦ÒÒÕßÔÚËÞÔÕÚØÕÖÃÇÚÕßËÃÔÇÏ
ËÐÄÌÛÇÒÓÇÖÇØÇÙÚÇÚÏÑÂÙÚÇÄØÏÇ
ËÔÄÝÖÕÓÖ×ÊÕßÝÌÜÚÕØËÇÒÏÙÓÕÆ
ÇÒÒ¦ÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÇÖÁÞËÏÇÖÄ
ÚÎÔÖÏÙÚÂÇÔÇÖÇØÇÍÜÍÂÑÇÛ×Ý

ÖÇØÇÙÆØËÏÚÕÔÛËÇÚÂÙËÊÏÇÛÒ¦ÙËÏÝÚÎÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÙÜÝ
ÓËÚÎÔÇÑØÇÃÇÖÇØÇÙÚÇÚÏÑÄÚÎÚ¦
ÚÕßÕ ËÔÚ¡ÄÔÑÓÇÔÔÇËÖÏÞËÏØËÃÚÎÔßÖÕÔÄÓËßÙÎÚÎÝËÆÑÕÒÎÝ
ÖØÄÙÒÎÉÎÝÑÇÏÚÕßÇßÚÄÓÇÚÕßÙßÔËÏØÓÕÆÚÇÔÁÇÁØÍÇÚÕßËÖÏÞËÏØËÃ
ÖßÑÔÁÝÙßÔÛÁÙËÏÝÇÒÒÎÍÕØÃËÝÍÏÇ
ÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÑÇÏÚÎÔ×ÙÓÜÙÎÚÜÔ
ÖÕÒÏÚÏÙÓ×ÔÙÚÕÔÇÔÚÃÖÕÊÇÓÏÇÝ
ÖÇÚØÕÖÇØ¦ÊÕÚÎÝÑÇÏÙÚËØËÄÚßÖÎÝÇÔ¦ÍÔÜÙÎÝÚÜÔËÖÏÚËßÍÓ¦ÚÜÔ
ÚÕßÊßÚÏÑÕÆÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÖÕßÙÚÎÔ
ÖËØÃÖÚÜÙÎÚÎÝÄØËÏÇÝÓËØÏÑÂÝ
ÙßÔÊÁËÚÇÏ¦ÓËÙÇÓËÚÎÔËÐÕÒÄ-

ÛØËßÙÎÚÜÔÍÎÍËÔ×ÔÖÒÎÛßÙÓ×Ô
© ËÔÚ¡ÄÔÑÓÇÔÓËÞÏÕÆÓÕØÌÇÔÚÇÙÃÇÑÇÏÙÇØÑÇÙÓÄÇÔÛÕÒÕÍËÃ
ÇÖÄßÖÇØÑÚ¦ÖØÄÙÜÖÇÑÇÏÇÖÄÙËÒÃÊËÝÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÚÎÝÚÁÞÔÎÝÑÇÏ
ÖØÕÞÜØ¦ËÏÙËËÖÇÔÇÙßÔÛÁÙËÏÝÑÇÏ
ÓËÍ¦ÒËÝÚÕÏÞÕÍØÇÌÃËÝÖßÑÔÄÚÎÚÇÚÎÝÊØ¦ÙÎÝÑÇÏÕÓËÍ¦ÒÕÝÇØÏÛÓÄÝÚÜÔÖØÕÙ×ÖÜÔÁÞËÏÁÔÇÙÚÕÏÞËÃÕÇÌÎÍÎÓÇÚÏÑÄÑÇÏÎØÜÏÑÄÖÕß
ÕÃÊÏÕÝÕ¡ÄÔÑÓÇÔßÖÕÔÕÓËÆËÏÑÇÏ
Ö¦ÒÏÊÃÔÕÔÚÇÝÑËÔÚØÏÑÄØÄÒÕÙÚÎ
ÙÆÔÛËÙÎÙÚÕ¦ÒÚËØÁÍÑÕÚÕßÓÏÇ
ÖËØÙÄÔÇØËßÙÚÕÆÌÆÒÕßÓËÁÔÚÕÔÇÛÎÒßÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÖËØÙÄÔÇ

ÇßÚÂÚÇÐÏÊËÆËÏÙÚÕÔÞØÄÔÕÇÒÒ¦àËÏÚÕÔØÕÆÑÇÏÛÁÚËÏÔÁËÝÑÇÚËßÛÆÔÙËÏÝÔÚÕÔÇÖÕÒÏÚÏÑ¦ÚÇÁØÍÇ
ÚÕß¡ÕÔÑÓÇÔÊÏÇÙÑËÊ¦àÕßÔÚÎÔ
ÇßÚÕÇÔÇÌÕØÏÑÄÚÎÚÇÙßÞÔ¦ÚÎÝ
ËÔÔÕÏÕÒÕÍÏÑÂÝÚÁÞÔÎÝÑÇÏÓÁÙÜ
ÚÕßÌÜÚÕØËÇÒÏÙÓÕÆÚÕßÝÇÖËßÛÆÔÕÔÚÇÏÙÚÕËßØÆÑÕÏÔÄÚÕß¡ÎÚØÕÖÕÒÏÚÏÑÕÆ¡ÕßÙËÃÕßÖÃÚÎÝÕßÙÃÇÝÇÔÚÒËÃÇÖÄÚÎÊßÚÏÑÂÚÁÞÔÎÍÏÇ
ÔÇÐËÚßÒÃÐËÏÁÔÇÔÔÁÕØÕÓÇÔÚÏÑÄ
ÓÆÛÕÍÏÇÚÕßÝÇßÚÄÞÛÕÔËÝÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÝÚÎÝÄØËÏÇÝÓËØÏÑÂÝ
ÁÑÛËÙÎÚÜÔÁØÍÜÔÛÇÙßÔËÞÏÙÚËÃ
ÁÜÝÚÏÝ ÖØÏÒÃÕß

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Μερικές ακόμη προτάσεις ανάγνωσης
Με την εκπνοή
του έτους και την έλευση
του «στρογγυλού» 2020,
σύντομες αναφορές
σε έργα ελληνικής
πεζογραφίας.
ÞÂÔËÙÜÚËØÏÑÂßÖÇØÐÏÇÑÂÓÇÑÇÏ
ËßÌØÄÙßÔÎÖËØÏÖÁÚËÏÇ
•ÅÖÓÐÁÒÅ¿ÖÑÌËÏÅ ¦ÚÏ
ÑØßÌÄÓßÙÚÂØÏÕ®¡ËÒ¦ÔÏ!¡ËÚ¦ÚÕÔÏÊÏÇÃÚËØÇËÖÏÚßÞÎÓÁÔÕÑÇÏ
ÊÎÓÕÌÏÒÂÒÒÎÔÇÍÏÇÚØÄ®ÁÔÇ
ÊØÇÙÚÏÑÄÓËÃÍÓÇÓßÛÕÖÒÇÙÃÇÝ
ÏÙÚÕØÏÕÍØÇÌÃÇÝÑÇÏÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÕÆ
ÞØÕÔÏÑÕÆÎ ÇØÕÒÃÔÇ¡ÁØÓÎÍÑÇ
ËÖÏÙÚØÁÌËÏÓËÁÔÇÒÕÐÄÏÙÚÕØÏÑÄ
ÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÖÕßÇÌÕØÓ¦ÚÇÏÇÖÄ
ÚÎÓÕØÌÂÚÕßÜ¦ÔÔÎ ÇÖÕÊÃÙÚØÏÇ
ÁÜÒÕÐÄ®ÊÏÄÚÏÓÕÒÕÔÄÚÏÖÏÙÚÂ
ÑÇÏÇÌÕÙÏÜÓÁÔÎÙÚÏÝÖÎÍÁÝÑÇÏÙÚÇ
ÖØÇÍÓÇÚÕÒÕÍÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝÎ
ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÖØÕÚÏÓ¦

SHUTTERSTOCK

Ο κύριος Γκρι ÁÑÒËÏÙËÚÕ ÊÏÇÚØÁÞÕÔÚÇÝÓËØÏÑÕÆÝÇÑÄÓÎÚÃÚÒÕßÝ
ËÒÒÎÔÏÑÂÝÖËàÕÍØÇÌÃÇÝÖÏÌßÒ¦ÙÙËÚÇÏÔÇËÖÇÔÁÒÛËÏÙÚÕÑÕÔÚÏÔÄ
ÓÁÒÒÕÔÓËÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÖØÕÚ¦ÙËÏÝ
ÊÕÆÒÕÏÖÄÔ!
• °ÖÀ×ØÓÛ°ÖÝ×ÂÔÓÝÐÓÛÒÓÇ®
§ËÌÁÒÎ!©²ØÂÙÚÕÝ²ØßÙÄÖÕßÒÕÝÓÇÝÁÞËÏÙßÔÎÛÃÙËÏÙËÑËÃÓËÔÇ
ßÈØÏÊÏÑ¦ÖËà¦ÖÕßÖÇÚ¦ÔËÖ¦ÔÜ
ÄÞÏÙËÊÆÕÇÒÒ¦ÙËÖÕÒÒÁÝÈ¦ØÑËÝÚÇßÚÄÞØÕÔÇ¡ËÚÕÕÒÏÍÕÙÁÒÏÊÕÇßÚÄÔÁÕÖÄÔÎÓ¦ÚÕßÔÕßÈÁÒÇ
ÖÕßÚËÃÔËÏÔÇÍÃÔËÏÖÕÏÎÚÏÑÄÝËÙÜÚËØÏÑÄÝÓÕÔÄÒÕÍÕÝÑÇÏÙÚÕÞÇÙÓÄÝ
Ö¦ÔÜÙÚÎÓÎÚØÄÚÎÚÇÓÇÝÓËÚÇÌÁØËÏÙÚÕÔÌÇÏÔÕÓËÔÏÑ¦ÇÖÕÙÚËÏØÜÓÁÔÕÑÄÙÓÕËÔÄÝÓÇÏËßÚÎØÃÕß!
ËÖÏÑËÃÓËÔÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÓ¦ÔÇÝÑÇÏ
ÖÇÏÊÏÕÆ¶ÑÄØÎÝËÔÖØÕÑËÏÓÁÔÜ¶
ÍÃÔËÚÇÏÓÏÇ¦ÒÒÎÓÂÚØÇÍÏÇÙËÏØ¦
ÙÑÁÉËÜÔÕÔËÏØÕÖÕÒÂÙËÜÔÇÔÇÓÔÂÙËÜÔÑÇÏÊÕÑÏÓ×ÔÖ¦ÔÜÙÚÎÔ
ÃÊÏÇÚÎÍÒ×ÙÙÇÒÒÕÚËËÍÑËÌÇÒÏÑÄÝÑÇÏ¦ÒÒÕÚËÖÏÕÙÜÓÇÚÏÑÄÝÕ
ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÇÑÚÏÔÕÍØÇÌÂÙËÏÖÕÏÎÚÏÑ¦ÓÏÇÑÇÚËÐÕ-

Η ανάγνωση ÑØÈÉT{³ÉËÌÜ³T¨ÌV~ÒÚÉÐÓ¨ÑVÌT{ÐÌ³{Øo{¨³ÓØ~Ñ{³{Ø~ÑÜ~Ñ{¨{ÓØÙ{Ñ~ÓØ
ÓËÁÔÇÔÙÕÌÄÚØÄÖÕÚÎÔËÙÜÚËØÏÑÂÖËØÏÖÁÚËÏÇÓÏÇÝÖÇÙÃÍÔÜÙÚÎÝ
ÏÙÚÕØÏÑÂÝÌÏÍÕÆØÇÝÎÕÖÕÃÇËÔ
ÚÕÆÚÕÏÝÖÇØÇÓÁÔËÏÁÜÝÙÂÓËØÇ

ÁÔÇÇÃÔÏÍÓÇËÔËÃÔÇÏÓÄÔÕÖÕß
ÇÔÇÙßÙÚÂÔËÚÇÏÎ¦ÍØÏÇÑÇÏÎØÜÏÑÂËÖÕÞÂÚÕßÍ×ÔÇÚÎÝÔËÐÇØÚÎÙÃÇÝÂÎÇÔÇÈØ¦àÕßÙÇßØ×ÖÎ

ÖÕßÈÇØÇÃÔËÏÙÚÕÈÏÈÒÃÕÓËÁÔÇÔ
ÏÊÏÇÃÚËØÇËÒÑßÙÚÏÑÄÚØÄÖÕËÃÔÇÏ
ÎÁÓÌÇÙÎÙÚÎÔßÖÇØÐÏÇÑÂÇÍÜÔÃÇ
ËÔÄÝÇÔÛØ×ÖÕßÕÕÖÕÃÕÝÑÒÂÛÎÑË
ÔÇÇÔÇÍËÔÔÂÙËÏÁÔÇÁÛÔÕÝ
• Ð¿ÒÌÏÁÏÅ±ÖÁØÑËÑÕÏÓÎÓÁÔÜÔÖËÔÛÕÆÔÚÜÔÕÊÕÏÖÕØÕÆÔÚÜÔ®¥!ÇÒÏ¦ÑÇØÇÈ¦ÔÇ®ÚÕß
ÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÕÆØËÖÕØÚ¦àÓÇÑÇÏÚÎÝ
ÓßÛÕÖÒÇÙÃÇÝÎÒÁÔÎÑÃÑÇÇÑÕÔÃàËÏËÊ×ÚÎÙÑÁÉÎÑÇÏÚÎÔÑÇØÊÏ¦ÚÕßÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÓËÓÏÇÙËÏØ¦
ÇÖÄÈÏÜÓÁÔÇÕÔËÏØÏÑ¦ËÌÏÇÒÚÏÑ¦
ØËÇÒÏÙÚÏÑ¦ÓÇÑÇÏÖÇØ¦ÊÕÐÇÖËà¦
ÖÕßÇÑØÕÈÇÚÕÆÔÑ¦ÖÕßÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÂÓÔÂÓÎÑÇÏ
ÙÚÎÔÖÕÏÎÚÏÑÂÛÁÇÙÎÚÜÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔÙßÍÍØÇÌÁÇÝÁÞËÏÁÔÇÔ
ÊÏÑÄÚÎÝÚØÄÖÕÔÇÙßÍÑÏÔËÃÓË
ÓÏÇÇÌÚÏÇÙÃÊÜÚÎ¦ÓËÙÎÍØÇÌÂ
ÖÕßÙÏÍÕÑÇÃËÏÊßÔÇÓ×ÔÕÔÚÇÝÚÎ
ÛËØÓÕÑØÇÙÃÇÓËÁÔÇÔÊÏÇÑØÏÚÏÑÄ
ÕßÙÏÇÙÚÏÑÄÚØÄÖÕ
•Ú¤ÒÒÅÔÓÝÖÅÞÓÔÓÄÐÓÝ©
ÊØ¦ÑÕÝÚÎÝØÁÙÖÇÝ ËÞØÏÓÖÇØÁÔÏÇÁØÎÓÕÝ® ÇÙÚÇÔÏ×ÚÎÝ!ËÔ
ÁÞÕßÓËÓËÍ¦ÒÎÖÇØ¦ÊÕÙÎÙÚÎÒÕ-

ÍÕÚËÞÔÃÇÚÕßÌÇÔÚÇÙÚÏÑÕÆÂÚÕß
ßÖËØÌßÙÏÑÕÆÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏËÃÔÇÏËÏØÜÔÏÑÄÊÏÄÚÏÚÄÙÕÚÕÊÎÓÕÚÏÑÄÚØÇÍÕÆÊÏÄÙÕÑÇÏÕÏÖÇØÇÊÄÙËÏÝÕÏÚÕÖÏÑÕÃÛØÆÒÕÏÑÇÏÓÆÛÕÏ
ÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÏÊÜÛÕÆÔÑÇÏÜÝ
ÏÙÚÕØÃËÝÌÇÔÚÇÙÓ¦ÚÜÔÜÝÑÇÛÇØÄÇÏÓËÝÇÌÎÍÂÙËÏÝÚØÄÓÕßÜ¦ÔÔÇ
¡ÖÕßØÇàÕÖÕÆÒÕßÇÛÄØßÈÇÊÏÇÑØÏÚÏÑ¦ÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦ÄÓÜÝÑÇÏÓË
ÏÊÏÇÃÚËØÕÊßÔÇÓÏÙÓÄÚÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÞØÄÔÏÇÓÕÏ¦àËÏÙÇÔÔÇÁÞËÏÈÇÒÛËÃ
ÔÇÑÇÒÆÉËÏÕÒÕÓÄÔÇÞÎÇßÚÄÚÕÑËÔÄ ÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÓËËÖÏÚßÞÃÇ¶ÄÞÏ
ÓÄÔÕÔÑØÏÚÏÑÂÇÒÒ¦ÑÇÏËÓÖÕØÏÑÂ
©ÖÇØ×ÔÚÄÓÕÝÇÖÕÚËÒËÃÓÁØÕÝÚÎÝ
ÒËÍÄÓËÔÎÝÚØÏÒÕÍÃÇÝÚÕßØ¦ÑÕß®
ÇÒÒ¦ÇßÚÄÇÝÓÎÔÇÔÇÞÇÏÚÃÙËÏÑÇÔÁÔÇÔÊÏÄÚÏÑ¦ÛËÓÁØÕÝÒËÏÚÕßØÍËÃ
ÑÇÏÊÏÇÈ¦àËÚÇÏÇßÚÄÔÕÓÇ¬ÕÛÁÓÇ
ÓËÚÎÔ¡ÖÕßØÇàÕÖÕÆÒÕßËÃÔÇÏÄÚÏ
ÍÔÜØÃàËÏÔÇÌÚÏ¦ÞÔËÏÙßÓÖÇÍËÃÝ
ÓËÍÇÒÄÖÔÕËÝÙßÔÛÁÙËÏÝÑÇÛ×Ý
ËÖÃÙÎÝÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÕßÖËØÌßÙÏÑÄÑÇÏÚÕÌÇÔÚÇÙÚÏÑÄÍÏÇÔÇ
ÌÜÚÃÙËÏÖÚßÞÁÝÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÏÙÚÕØÏÑÁÝÇÔÛØÜÖÕÒÕÍÏÑÁÝÇÑÄÓÎ
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ΠΡΟΣ ΩΠΑ

Καθένας μας
φέρει μέσα του
ένα νεκρό παιδί
Ο Αντόνιο Μορέσκο μιλάει για το νέο
βιβλίο του και τους συμβολισμούς του
Συνέντευξη στη ΛΕΝΑ ΜΑΤΣΙΩΡΗ

«Ηρθα ËÊ×ÍÏÇÔÇËÐÇÌÇÔÏÙÚ×¯®
ÇßÚÂËÃÔÇÏÎÖØ×ÚÎÖØÄÚÇÙÎÇßÚÕÆÚÕßÓÏÑØÕÆÖßÑÔÕÆÑÇÏÈÇÛÏ¦
ÙÚÕÞÇÙÚÏÑÕÆÈÏÈÒÃÕß¬ÕÌÜÚ¦ÑÏ®ËÑÊ ÇÙÚÇÔÏ×ÚÎÚÕß(ÔÚÄÔÏÕ
¡ÕØÁÙÑÕÔÚËÒ×ÝÇÖÕÓÕÔÜÓÁÔÕÝ
ÕÇÔ×ÔßÓÕÝÇÌÎÍÎÚÂÝÇØÞÃàËÏÔÇ
ÖÇØÇÚÎØËÃÔÇÖËØÏÍØ¦ÌËÏÑÇÏÙÚÕ
ÚÁÒÕÝÔÇÙßÔÊÏÇÒÁÍËÚÇÏÓËÚÎÌÆÙÎÄÖÕßÎÇÔÛØ×ÖÏÔÎÇÖÕßÙÃÇËÃÔÇÏÇßÚÕÔÄÎÚÎ ¦ÛËÔÆÞÚÇÄÓÜÝ
ÚÎÔÃÊÏÇ×ØÇÁÔÇÓÇÑØÏÔÄÌÜÚ¦ÑÏ
ÙÖ¦ËÏÚÕÙÑÕÚ¦ÊÏÑÇÏÑÇÚÇØÍËÃÚÎ
ÓÕÔÇÐÏ¦ÚÕßÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÔÇÈØËÏ
ÇÖÄÖÕÆÖØÕÁØÞËÚÇÏÚÕÌÜÝÚÏÌÜÝ
ËÃÔÇÏÑÇÏÖÕÏÕÝÈØÃÙÑËÚÇÏËÑËÃÍÃÔËÚÇÏÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÕßÙÚÕÃÞÎÓÇ
ÔÇÖÇÏÊÃÁÔÇÖÇÏÊÃËÃÔÇÏÎÒÆÙÎ
ÚÕßÇÏÔÃÍÓÇÚÕÝêÂÓÂÖÜÝËÃÔÇÏÚÕ
ÃÊÏÕÚÕÇÃÔÏÍÓÇ"©ÔÚÄÔÏÕ¡ÕØÁÙÑÕÓËÓÏÇÑÇÛÇØÂÊßÔÇÚÂÈÇÛÏ¦
ÖÕÏÎÚÏÑÂÌÜÔÂÖØÕÙÖÇÛËÃÙËÇßÚÄ
ÚÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÄÞÏÔÇËØÓÎÔËÆÙËÏ
ÇÒÒ¦ÔÇÌÜÚÃÙËÏÚÕÊØ¦ÓÇÚÕßÇÔÛØ×ÖÕßÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝÓÏÇÏÙÚÕØÃÇÙÇÔÓÆÛÕÑÏÔÕÆÓËÔÎÇÖÄÚÎ
ÊÏÇÒËÑÚÏÑÂÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔßÖÇØÐÏÇÑÂÇÍÜÔÃÇÑÇÏÚÎÔÃÊÏÇÚÎàÜÂ

– Το φως είναι ίσως από τα λίγα
φαινόμενα που η σημασία του είναι πρωταρχική σε όλο το φάσμα
της γνώσης (επιστήμη, φιλοσοφία, θρησκεία, τέχνη). Ποιο είναι το φως, το φωτάκι που εσείς
δεσμεύσατε ή απελευθερώσατε
σε αυτό το βιβλίο; Πόσο σημαντικό είναι το φως στο λογοτεχνικό έργο σας;
¶¬ÕÌÜÝÑÇÏÚÕÙÑÕÚ¦ÊÏÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÂÊÎÇÖÄÚÏÝÇÖÇØÞÁÝÙÚÎÙÑÁÉÎÑÇÏÙÚÕÌÇÔÚÇÙÏÇÑÄÓÇÝÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÎÃÈÒÕÝÇØÞÃàËÏÇÑØÏÈ×Ý
ÁÚÙÏ! ÇÏÊÏÇÞ×ØÏÙËÕËÄÝÚÕÌÜÝ
ÇÖÄÚÕÙÑÕÚ¦ÊÏ®©ÒÇÐËÑÏÔÕÆÔÇÖÄ
ÚÎÔÏÊÁÇÇÖÄÚÎÔÉËßÊÇÃÙÛÎÙÎÄÚÏ
ÓÖÕØËÃÔÇÊÏÇÞÜØÏÙÚËÃÓËÙÇÌÂÔËÏÇ
ÚÕÌÜÝÇÖÄÚÕÙÑÄÚÕÝÚÇÕÖÕÃÇ
ÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÂÊÎßÖÂØÞÇÔßÚÂ
ÎÖØ×ÚÎËÔÔÕÏÕÒÕÍÏÑÂÞËÏØÕÔÕÓÃÇ
ÁÞËÏÇÔÚÃÑÚßÖÕÙËÑ¦ÛËÖËÊÃÕÙÚÎ
ÊÏÇÓÄØÌÜÙÎÑÇÏÙÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÚÜÔ
ÍÔ×ÙËÜÔÑÇÏÚÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÓÇÝ

Οπως το φως και το σκοτάδι, έτσι επίσης η ζωή
και ο θάνατος είναι σφιχταγκαλιασμένα. Δεν
υπάρχει η ζωή χωρίς
τον θάνατο, δεν υπάρχει
ο θάνατος χωρίς τη ζωή.
¬ÕÓÏÑØÄÌÜÝÖÕßÈÒÁÖËÏÕÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÝÙÚÎÔÇÖÁÔÇÔÚÏÓËØÏ¦ÚÕß
ÙÚËÔÕÆÌÇØÇÍÍÏÕÆËÃÔÇÏÚÕÃÞÔÕÝÕ
ÊØÄÓÕÝÙÚÕÙÑÕÚ¦ÊÏÖÕßÚÕÔÕÊÎÍËÃ
ÓÁÞØÏÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÙßÔ¦ÔÚÎÙÎ
ÎÕÖÕÃÇÇÖÕÚËÒËÃÚÕÓÇÆØÕÑÕßÚÃ
ÇßÚÂÝÚÎÝÇÌÂÍÎÙÎÝ¬ÕÌÜÝËÃÔÇÏÁÔÚÕÔÇÖÇØÄÔÙÚÕÙÆÔÕÒÕÚÕß
ÁØÍÕßÓÕßÚÕÌÜÝÑÇÏÚÕÙÑÕÚ¦ÊÏ
¡¦ÒÏÙÚÇÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÇÖÜÄÚÏÕÏ
ÊÆÕÈÇÙÏÑÕÃÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝÄÒÕß
ÚÕßÙßÍÍØÇÌÏÑÕÆÁØÍÕßÓÕßËÃÔÇÏ
ÚÕÌÜÝÑÇÏÚÕÙÑÕÚ¦ÊÏ

– Στο «Γράμμα προς τον εκδότη»
δηλώνετε πως, λόγω του μύχιου
και μυστικού χαρακτήρα αυτής
της ιστορίας, τη θεωρείτε, κατά
μια έννοια, διαθήκη σας. Εχουν
περάσει μερικά χρόνια, έχουν μεσολαβήσει άλλα βιβλία. Παραμένει έτσι; Θα θέλατε να κάνετε μια
προσθήκη ή να αφαιρέσετε κάτι
από αυτήν;
¶§ÇÏÓÕßÌ¦ÔÎÑËÖÜÝÒÄÍÜ
ÚÕßÚÄÙÕÓßÙÚÏÑÕÆÇÔËÃÖÜÚÕßÑÇÏ
ÓÆÞÏÕßÞÇØÇÑÚÂØÇÚÕßÇßÚÄÚÕÓÏÑØÄÈÏÈÒÃÕ¶ÖÕßÍØ¦ÌÚÎÑËÙËÊËÑÇÚÁÙÙËØÏÝÓÁØËÝÑÇÏÙÞËÊÄÔÙË
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÁÑÙÚÇÙÎÝ¶ËÃÔÇÏÁÔÇ
ËÃÊÕÝÊÏÇÛÂÑÎÝ ÏÁÚÙÏËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇËÃÔÇÏ

– «Ηρθα εδώ για να εξαφανιστώ…», είναι η πρώτη φράση του
βιβλίου. Πώς ήρθε ο ήρωάς σας τελικά «σ’ αυτόν τον εγκαταλελειμμένο κι έρημο οικισμό», ως κάποιος
που έφυγε ή που επέστρεψε;
¶ÇÔÑ¦ÖÕÏÕÝÖÕßÌËÆÍËÏÑÇÏ
ÌËÆÍÕÔÚÇÝÌÚ¦ÔËÏËÑËÃÄÖÕßÖ¦ÔÚÇ
ÈØÏÙÑÄÚÇÔÑÇÏÛÇÈØÃÙÑËÚÇÏ


«Το φωτάκι» ÐÉ³Ñ×Ó¨Úi~É³~{iÐÑ³o¨Ò×ÒÜ{³ÑÈoo¨Ñ×ÓÑØÉÐ×ÑËÇÉ³Ñ{³i³Ñ{ËÑ ÙVÙ{Ñ~¨ËÉ³Ñ{Ñ¨{³É¨ÒVÉÐ{Ñ~iÊ

Το εξώφυλλο ³ÈÐÈÚ{³¨ÊÐÑ³Ø
t0×³Ò~{uV³Èå³Ì{¨Ó~V
È~È~Ü×¨ÉËÑÌ³{ØÉ~ÙÌÉ{Ø
Ñ³Ñ{³i
– Οτιδήποτε παρατηρεί ο αφηγητής, ή με οτιδήποτε συνομιλεί, τονίζεται και υπενθυμίζεται
η αιώνια αλληλεξάρτηση της ζωής και του θανάτου. Δεδομένης
της διανοητικής εξάρτησης του
ανθρώπου από τον θάνατο, μήπως το ζητούμενο του ήρωά σας,
πέρα από όλα αυτά, είναι τελικά
η ελευθερία;
¶©ÖÜÝÚÕÌÜÝÑÇÏÚÕÙÑÕÚ¦ÊÏ
ÁÚÙÏËÖÃÙÎÝÎàÜÂÑÇÏÕÛ¦ÔÇÚÕÝËÃÔÇÏ
ÙÌÏÞÚÇÍÑÇÒÏÇÙÓÁÔÇËÔßÖ¦ØÞËÏÎ
àÜÂÞÜØÃÝÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÊËÔßÖ¦ØÞËÏ
ÕÛ¦ÔÇÚÕÝÞÜØÃÝÚÎàÜÂÔ×ÇÔÚÃÛËÚÇÄÒËÝÕÏÊÕÓÁÝÚÎÝÙÑÁÉÎÝÓÇÝ
ÁÞÕßÔÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃÓËÈ¦ÙÎÊÏÇÞÜØÏÙÓÕÆÝÇÔÚÏÖÇØÇÛÁÙËÏÝÑÇÏÇÔÚÏÔÕÓÃËÝÕÔÑÇÏÓÎÕÔËÃÔÇÏÑÇÏÍÃÍÔËÙÛÇÏ
ÑÒÖÓËÓÏÇÍØÇÓÓÏÑÂÑÇÏÇÌÎØÎÓÁÔÎÇÔÚÃÒÎÉÎÚÕßÞØÄÔÕß!ÖÇØËÒ-

ÛÄÔÖÇØÄÔÓÁÒÒÕÔàÜÂÑÇÏÛ¦ÔÇÚÕÝÚÎÔÇØÞÂßÖ¦ØÞËÏÎàÜÂÙÚÕ
ÚÁÒÕÝßÖ¦ØÞËÏÕÛ¦ÔÇÚÕÝÚÇÕÖÕÃÇ
ËÃÔÇÏÚÕÁÔÇÕÑÇÛØÁÌÚÎÝÚÕß¦ÒÒÕß
Ñ¦ÚÏÖÕßÚÕÖÕÛËÚËÃÄÒÎÚÎàÜÂÓÁÙÇ
ÙÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕ ÇÏÇÔËÖÃÙÎÝÂÚÇÔ
ÚÕÇÔÚÃÛËÚÕ"ÏÙÚËÆÜÖÜÝÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÊËÔËÃÔÇÏÑÇÏÊËÔÖØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏ
ÓÄÔÕÎÛËØÇÖÇÏÔÃÊÇÄÙÜÔÌÇÃÔÕÔÚÇÏ
ÂÔÕÓÃàÕßÓËÄÚÏÌÇÃÔÕÔÚÇÏÓËÝÙÚÕÔ
ÑÇÛØÁÌÚÎÚÕßÑÄÙÓÕßÚÎÝÇÔÇÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝÖÕßÑ¦ÔËÏÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÕßËÇßÚÕÆÚÎÝÇÒÒ¦ÖÜÝÖØÁÖËÏ
ËÖÃÙÎÝÔÇÙÖ¦ÙËÏÚÕÔÑÇÛØÁÌÚÎÑÇÏ
ÔÇÖËØ¦ÙËÏÙÚÎÔ¦ÒÒÎÖÒËßØ¦ ÇÚ¦
ÚÎÍÔ×ÓÎÓÕßÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÊËÔÖØÁÖËÏÔÇÖËØÏÕØÃàËÚÇÏÙÚÎÔÖËØÏÍØÇÌÂ
ÄÙÜÔÌÇÃÔÕÔÚÇÏÓËÝÙÚÕÔÑÇÛØÁÌÚÎ
ÕÚÁÊËÔÚÕÁÑÇÔË¡ÂÖÜÝÚÕÁÑÇÔË
ÓËÚÕÔ©ÓÎØÕÚÕÔ¦ÔÚÎÚÕÔËØÈ¦ÔÚËÝÚÕÔÇÃÐÖÎØÚÕÔ¡ÁÒÈÏÒÚÕÔ
§ÚÕÙÚÕÍÏÁÌÙÑÏÚÕÔ ¦ÌÑÇ"¬ÄÚË
ÔÇÏÃÙÜÝÁÞËÏÙÞÁÙÎÇÑÄÓÎÑÇÏÄÚÏ
ÕÔÕÓ¦ÙÇÓËËÒËßÛËØÃÇ®

– Οι δύο χαρακτήρες του βιβλίου, ο ενήλικος και το παιδί, είναι
συμπληρωματικά μισά στην ιστορία ή ένα είδωλο στον καθρέφτη;
Μήπως η διαδρομή που πρέπει
να κάνουμε για να βρούμε τον
εαυτό μας είναι η επιστροφή μέσα μας, ώστε να ανασύρουμε στο
φως εκείνο το παιδί που του επιβάλαμε να σιωπήσει;
¶ËÇßÚÁÝÚÏÝÊÆÕÓÕØÌÁÝÙÚÕÔ
ËÔÂÒÏÑÕÑÇÏÙÚÕÖÇÏÊÃÁÈÇÒÇÖÕÒÒ¦
ÙÚÕÏÞËÃÇÇÖÄÚÕÔËÇßÚÄÓÕßÚÕÔ
ËÔÂÒÏÑÕßÖ¦ØÞËÏÎÇÖËÒÖÏÙÃÇÑÇÏÎ
ÒÇÞÚ¦ØÇÓÕßÚÕÖÇÏÊÃßÖ¦ØÞÕßÔ
ÖÕÒÒ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇÇÖÄÚÇÚØÇßÓÇÚÏÑ¦
ÖÇÏÊÏÑ¦ÓÕßÞØÄÔÏÇÇÖÄÚÎÔÇÊßÔÇÓÃÇÓÕßÔÇÓ¦ÛÜ ÇÚ¦Ñ¦ÖÕÏÕÔ

ÚØÄÖÕÑÇÛÁÔÇÝÇÖÄËÓ¦ÝÌÁØËÏÓÁÙÇÚÕßÁÔÇÔËÑØÄÖÇÏÊÃÚÕÖÇÏÊÃ
ÖÕßÂÓÇÙÚÇÔÑÇÏÖÕßÙÑÕÚ×ÙÇÓË
ÍÏÇÔÇÓÖÕØÁÙÕßÓËÔÇàÂÙÕßÓËÜÝ
ËÔÂÒÏÑÕÏÙËÁÔÇÔÇÔ¦ÒÕÍÕÑÄÙÓÕ
©ÓÜÝÙÚÕÖÇÏÊÃÖÕßÙÑÕÚ×ÙÇÓË
ßÖÂØÞËÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ
ÏÙÕÊßÔÇÓÃÇÇÑÇÛÕØÏÙÚÃÇËÖÏÔÕÎÚÏÑÄÚÎÚÇÚÇÄØÏÇÓËÚÇÐÆÇÒÎÛÏÔÕÆ
ÑÇÏÌÇÔÚÇÙÃÇÝÂÚÇÔÊßÙÊÏ¦ÑØÏÚÇ
ÄÖÜÝÙßÓÈÇÃÔËÏÑÇÏÙÚÕßÝÖØÜÚÄÍÕÔÕßÝÙÚÕßÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝØÄÑËÏÚÇÏ
ÍÏÇÓÏÇÊÆÔÇÓÎÖÕßÞØËÏÇàÄÓÇÙÚË
ÇÖËÍÔÜÙÓÁÔÇÔÇÇÔÚÒÂÙÕßÓËÙÂÓËØÇÜÝ¦ÚÕÓÇÑÇÏÜÝËÃÊÕÝÙËÇßÚÂ
ÚÎÊÆÙÑÕÒÎÙÚÏÍÓÂÍÏÇÚÎÔËÖÏÈÃÜÙÂÓÇÝÖ¦ÔÜÙËÇßÚÄÔÚÕÔÞÇÓÁÔÕ
ÓËÝÙÚÕßÝÍÇÒÇÐÃËÝÖÒÇÔÂÚÎÚÙÏ
ÙËÇßÚÂÚÎÔÇÌÂÍÎÙÎÖ¦ÔÚÇÙÚÇ
ÄØÏÇÇßÚÕÆÖÕßÓÖÕØËÃÔÇËÏÖÜÛËÃ
ËÃÔÇÏÒËÝÑÇÏÙÚÎÔÇØÞÂÚÕÖÇÏÊÃÇßÚÕÑÚÕÔÕÆÙËÍÏÇÔÇàÜÔÚÇÔÁÉËÏÚÕÔ
ËÔÂÒÏÑÕÑÇÏÙÚÕÚÁÒÕÝÕËÔÂÒÏÑÕÝ
ÇßÚÕÑÚÕÔÕÆÙËÍÏÇÔÇàÜÔÚÇÔÁÉËÏ
ÚÕÖÇÏÊÃ¡ÄÔÕÁÚÙÏÓÖÕØÕÆÔËÖÏÚÁÒÕßÝÔÇÙßÔÇÔÚÎÛÕÆÔÓÖÕØÕÆÔÔÇ
ÖÏÇÙÚÕÆÔÇÖÄÚÕÞÁØÏÑÇÏÔÇÖ¦ÔË
ÖÕÏÕÝÐÁØËÏÖÕÆÁÐÜÇÖÄÚÕÔÑÆÑÒÕÄÖÕßËÃÞÇÔËÍÑÒÜÈÏÙÚËÃ©ÚÇÔ
ÁÍØÇÉÇÇßÚÄÚÕÓÏÑØÄÈÏÈÒÃÕÓ¦ÒÒÕÔÈØÏÙÑÄÓÕßÔÙËÓÏÇÙÚÏÍÓÂÚÎÝ
àÜÂÝÓÕßÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇÁÖØËÖË
ÔÇÌÚ¦ÙÜÙËÇßÚÄÚÕÓßÙÚÏÑÄÕÊßÔÎØÄÓÇÑÇÏÏÙÞßØÄÑÕÃÚÇÙÓÇÄÖÕß
ÁÖØËÖËÔÇÙßÔÇÔÚÂÙÜÚÕÖÇÏÊÃÖÕß
ßÖÂØÐÇÑÇÏÖÕßËÃÞÇÙÑÕÚ×ÙËÏ

– «Οταν πεθάνω, δεν θα δω τον
εαυτό μου να πεθαίνει, για πρώτη
φορά» λέει ο Πόρτσια. Πιστεύετε
πως η μοναξιά και ο πόνος είναι
τόσο δομικά στοιχεία της ύπαρξης; Είναι δομικά στοιχεία της δι-

κής σας ζωής και κατά συνέπεια
της γραφής σας;
¶ÏÇÓÁÔÇËÃÔÇÏÑÇÏËÃÔÇÏËÖÃÙÎÝ
ÍÏÇÚÕÁØÍÕÓÕßÄÖÕßßÖ¦ØÞËÏÖÕÒÆÙÑÕÚ¦ÊÏÇÒÒ¦ÇÑØÏÈ×ÝÍÏ»ÇßÚÄ
ÓÖÕØËÃÔÇßÖ¦ØÞËÏÑÇÏÚÕÌÜÝÏÄÚÏ
ÊËÔÖØÁÖËÏÔÇÌÕÈÄÓÇÙÚËÚÕÙÑÕÚ¦ÊÏÍÏÇÚÃÖØÁÖËÏÔÇÇÖÕÊËÞÚÕÆÓËÑÇÏÚÕÙÑÕÚ¦ÊÏÇÑÄÓÎÑÇÏÄÒÕ
ÚÕÙÑÕÚ¦ÊÏÖÕßßÖ¦ØÞËÏÓÁÙÇÓÇÝ
ÏÄÚÏÓÄÔÕÙÚÕÈÇÛÆÚËØÕÙÑÕÚ¦ÊÏ
ÓÖÕØÕÆÓËÔÇÊÏÇÑØÃÔÕßÓËÓÁÞØÏÑÇÏ
ÚÕÖÏÕÓÏÑØÄÌÜÝ

– Το βιβλίο καταλήγει σε μια ερώτηση με την απάντηση «Δεν ξέρω». Πιστεύετε πως στο τέλος
κάθε αναζήτησης, ή ακόμη και
της ίδιας της ζωής, αυτή είναι η
πιο σωστή απάντηση;
¶ËÔÐÁØÜ®ËÃÔÇÏÎÚËÒËßÚÇÃÇ
ÌØ¦ÙÎÚÕßÈÏÈÒÃÕßÖÕßÒÁËÏÕËÔÂÒÏÑÕÝÕÒÄÏÊÏÇÓËÚÎÌØ¦ÙÎÖÕß
ËÃÖËÖØÕÎÍÕßÓÁÔÜÝÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÌÕØÁÝÚÕÖÇÏÊÃÙÚÏÝËØÜÚÂÙËÏÝÚÕßËÔÂÒÏÑÕß¬×ØÇËÃÔÇÏÕ
ËÔÂÒÏÑÕÝÖÕßÇÖÇÔÚ¦ËÏÁÚÙÏÙÚÕ
ÖÇÏÊÃÙÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝÇÊÏÇÔÄÎÚÎÝ
ÙßÔ¦ÔÚÎÙÂÝÚÕßÝÑÇÏÚÎÝËÑÚËÔÕÆÝ
ËÐÏÒÁÜÙÂÝÚÕßÝßÚÄÚÕÈÏÈÒÃÕ
ÄÖÜÝ¦ÒÒÇÈÏÈÒÃÇÓÕßËÃÔÇÏÍËÓ¦ÚÕËØÜÚÂÓÇÚÇËØÜÚÂÓÇÚÇÞÜØÃÝÇÖ¦ÔÚÎÙÎÖÃÙÎÝÚÇÖÇÏÊÏ¦
Ñ¦ÔÕßÔÊÏÇØÑ×ÝËØÜÚÂÙËÏÝ!ÏÇÚÃ"ÏÇÚÃ"ÏÇÚÃ"¡ÇÕÏËØÜÚÂÙËÏÝ
ÑØÇÚÕÆÔÇÔÕÏÞÚÁÝÚÏÝÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝÑØÇÚÕÆÔÇÔÕÏÞÚÄÚÕÔÑÄÙÓÕ
©ÏÇÖÇÔÚÂÙËÏÝÂßÖÕÚÏÛÁÓËÔËÝÜÝ
ÚÁÚÕÏËÝÚÕÔÑÒËÃÔÕßÔ

Η συνέντευξη που παραχώρησε
ο Αντόνιο Μορέσκο μεταφράστηκε
από τη Μαρία Φραγκούλη.

ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ / Της ΓΙΟΥΛΗΣ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

Ενα εικοσιτετράωρο με την τραγουδίστρια Φωτεινή Βελεσιώτου
09.00 - 11.00 - Συνήθως ÐßÖÔ¦ÜÖØÏÔ
ÇÖÄÚÏÝ ÖÕÒÇÓÈ¦ÔÜÚÕÑÇÌËÊ¦ÑÏÓÕßÇÑÕÆÍÕÔÚÇÝÓÕßÙÏÑÂ
ÑÇÏÕØÍÇÔ×ÔÜÚÎÓÁØÇÓÕß¬Ø×Ü
ÑÇÒÄÖØÜÏÔÄÑÇÏÐËÑÏÔ¦Ü¡»ÇØÁÙËÏÖÕÒÆÔÇÞ¦ÔÕÓÇÏÙÚÇÊØÕÓ¦ÑÏÇ
ÚÎÝÖÒÇÚËÃÇÝÈÎÙÙßÔÃÇÝÉ¦ÞÔÕÔÚÇÝÖÇÒÏ¦ÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÈÏÔÆÒÏÇÑÇÏ
ßÒÏÑ¦ÍÏÇÚÏÝÑÇÚÇÙÑËßÁÝÓÕßÓÕß
ÇØÁÙËÏÔÇÑÇÚÇÙÑËß¦àÜÏÊÏÇÃÚËØÇ
ÞØÎÙÚÏÑ¦ÑÇÏÊÏÇÑÕÙÓÎÚÏÑ¦ÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÚÎÌÇÔÚÇÙÃÇÓÕß¡ÏÇÌÕØ¦ÚÎÈÊÕÓ¦ÊÇ
Ö¦ÜÙÚÎÒÇáÑÂÚÎÝÍËÏÚÕÔÏ¦ÝÓÕß
ÍÏÇÔÇÇÍÕØ¦ÙÜÌØÁÙÑÇÒÇÞÇÔÏÑ¦
ÇÖÄÖÇØÇÍÜÍÕÆÝÇÚØËÆÜÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÂËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÓËÚÕÔÑÄÙÓÕÖÕßÓËÑØÇÚ¦ËÏàÜÔÚÇÔÂÑÇÏ
ËÔËØÍÂÚÙÏÍËÆÕÓÇÏÚÕÔÖÇÒÓÄ
ÚÎÝÖÄÒÎÝÖÕßàÜÛÂÔÇËÃÔÇÏ
ÎÇÒÂÛËÏÇÓÏÇÖÄÒÎÞÇÕÚÏÑÂÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÄÓÜÝÚÄÙÕËÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇ
ÔÇÚÎàËÏÝÑ¦ÛËÓÁØÇÞËÏÝÚÄÙËÝ
ËÖÏÒÕÍÁÝÖÕßÊËÔÓÖÕØËÃÝÔÇÈÇØËÛËÃÝÖÕÚÁ
11.00 - 13.00 - Επικοινωνώ ÓËÊÏÑÕÆÝ
ÓÕßÇÔÛØ×ÖÕßÝÑÇÏËÖËÏÊÂËÃÓÇÏ
Ò¦ÚØÎÝÚÕßÑÇÒÕÆÌÇÍÎÚÕÆÓÇÍËÏØËÆÜÓËËÖÏÓÁÒËÏÇÑÇÏÇÍ¦ÖÎ
¡ÇÍËÏØËÆÜÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝÚÏÝÙßÔÚÇÍÁÝÚÎÝÓÎÚÁØÇÝÓÕßÍËÓÏÙÚ¦
ÓÕßÙÇÑ¦ÖÇÙÚÃÚÙÏÕÍÏÕßÈÇØÒ¦ÑÏÇ
ÍÇØÏÊÄÙÕßÖÇÓßÊÕÖÃÒÇÌÕÖÒÏÍÕÆØÏÓËÊßÄÙÓÕÑÇÏÌØÁÙÑÇÑØËÓÓß-

ÒÏÇÇÖ»ÚÕÔÍÏÕÓÕß¬ÕÌÇÍÎÚÄ
ÓÕßÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÚÕÙßÔÕÊËÆÜ
ÓËÒËßÑÄÑØÇÙ¦ÑÏØÏÔÑÕÏÓÎÛ×
Ó»ÇØÁÙËÏÔÇÇÑÕÆÜÞÇÒÇØÂÓÕßÙÏÑÂÄÖÜÝ²ÇÚàÏÊ¦ÑÏÑÇÏÑÒÇÙÏÑÂÓÕßÙÏÑÂ

«Φτιάχνω μπεγλεράκια
και αναπτήρες και τα
χαρίζω σε αγαπημένους
μου ανθρώπους. Ολα
αυτά τα φτιάχνω ακούγοντας είτε ραδιόφωνο
είτε δίσκους».

14.00 - 17.00 ΞεκουράζομαιÚÕÓËÙÎÓÁØÏÄÚÇÔÓÕßÊÃÔËÚÇÏÇßÚÂÎ
ÖÕÒßÚÁÒËÏÇËÜØ×ÄÚÏÓÕßËÃÔÇÏ
ÇÖÇØÇÃÚÎÚÕÍÏÇÔÇÙßÔËÞÃÙÜÚÎ
ÓÁØÇÓÕßËßÞ¦ØÏÙÚÇ

Ê¦ÑÏÇ©ÚÇÔÈØÃÙÑÜÑÇÒ¦É¦ØÏÇÚÇ
ÚÎÍÇÔÃàÜÂÚÇÉÂÔÜÑÇÏÍÃÔÕÔÚÇÏ
ßÖÁØÕÞÇÖÃÙÎÝÓ»ÇØÁÙËÏÖÕÒÆÔÇ
ÑÇÚÇÙÑËß¦àÜÓÏÑØ¦ÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇ
²ØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ßÒÏÑ¦ÖÕßÈØÃÙÑÜÙÚÎ
Û¦ÒÇÙÙÇÙÚÇÖÕÚ¦ÓÏÇÑÇÏÓËÇßÚ¦ÌÚÏ¦ÞÔÜÓÄÓÖÏÒÌÜÚÏÙÚÏÑ¦ÑÇÏ
ÊÏÇÑÕÙÓÎÚÏÑ¦¢ÚÏ¦ÞÔÜÓÖËÍÒËØ¦ÑÏÇÑÇÏÇÔÇÖÚÂØËÝÑÇÏÚÇÞÇØÃàÜÙË
ÇÍÇÖÎÓÁÔÕßÝÓÕßÇÔÛØ×ÖÕßÝ©ÒÇ
ÇßÚ¦ÚÇÌÚÏ¦ÞÔÜÇÑÕÆÍÕÔÚÇÝËÃÚË
ØÇÊÏÄÌÜÔÕËÃÚËÊÃÙÑÕßÝÓÕßÙÏÑÂËÃÔÇÏÖÎÍÂËÔÁØÍËÏÇÝÍÏÇËÓÁÔÇ
¡ÕßËÃÔÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇËßÞ¦ØÏÙÚÕÔÇ
ÇÙÞÕÒÕÆÓÇÏÓËÚÇÒÕßÒÕÆÊÏÇÖÕß
ÁÞÜÙÚÕÓÖÇÒÑÄÔÏÓÕßÁÔÇÝÓÏÑØÄÝ
ÑÂÖÕÝÇÔÛÃàËÏËÑËÃÁÐÜÊÃÖÒÇÓÕß
ÖÕßÚÕÔÌØÕÔÚÃàÜÓËÇÍ¦ÖÎÑÇÏ
ÙÚÕØÍÂÙËÑÇÛÎÓËØÏÔÂÈ¦ÙÎ

13.00 - 14.00 - Ωρα ÍÏÇÇÖÄÒÇßÙÎ
ÔÇÚÙÏÖÕßØ¦ÑÏËÃÔÇÏÜØÇÃÕÄÚÇÔ
ÌÚÏ¦ÞÔËÚÇÏÇÖÄÈÏÕÒÕÍÏÑ¦ÙÚÇÌÆ-

«Λαμβάνω ÈTÒ¨³ÒÉ{ØÙiÐ{È¨oV³¨ÑoÖÙ{ÑÈÑ~ÖÐÉ¨TÊ³ÉÑÙ{ÑÜÓÂ~Ò{o{ÑÑ³É³ÒÂ³¨ÉÉ¨³Ì¨{ÌÐÈÑË¨ÐÑ{o{Ñ³ËÙ{Ñ{³Ì³{Ñ~ÌÐÑo¨Ò×³Ñ{~ÑÜÒ³¨ÑoÖÙ{ÑuVÜÓÉ{i
'³É{ÊÉÜÉ{³È

17.00 - 19.00 - Απογευματινός ÑÇÌÁÝ¦ÔÚÇÑÇÒÕÊËÞÕÆÓËÔÕÝÇÔ
ÑÇÏÖØÕÙÖÇÛ×ÔÇÚÕÔÇÖÕÌËÆÍÜ
ÄÙÕÓÖÕØ×ßÔÂÛÜÝÍØ¦ÌÜÙË
ÚËÚØ¦ÊÏÕÚÏÝÙÚÏÍÓÁÝÚÎÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÝÓÁØÇÝÔÇÎÓËØÕÒÄÍÏÕ
ÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÝÖÕßÄÓÜÝÓÕß
ÇØÁÙËÏÔÇÊÏÇÈ¦àÜÁÖËÏÚÇÇÖÄÑ¦ÖÕÏÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÐÇÔ¦ÃÔÇÏËÖÃÙÎÝÎ×ØÇÖÕßÓÕßÇØÁÙËÏ
ÔÇÊÏÇÈ¦àÜÔÇÓÖÇÃÔÜÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÑÇÏÔÇÇÑÕÆÜÚØÇÍÕÆÊÏÇ¶
ÖØÕÚ¦ÙËÏÝÓÕßÙÏÑ×ÔÑÇÏÙÚÏÞÕßØÍ×ÔÖÏÒÁÍÜÓËÖÕÒÒÂÖØÕÙÕÞÂ
ÚØÇÍÕÆÊÏÇÖÕßÓËËÑÌØ¦àÕßÔÑÇÏ
ÓËÙßÍÑÏÔÕÆÔÇÓÈ¦ÔÜÙßÞÔ¦
ÖØÕÚ¦ÙËÏÝÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚØÇÍÕÆÊÏÇÖÕßÇÑÕÆÜÓËÖØÕÙÕÞÂ×ÙÚË
ÔÇÊÏÇÒÁÐÜÑ¦ÖÕÏÕÍÏÇÔÇÚÕËÔÚ¦ÐÜÙÚÕØËÖËØÚÄØÏÄÓÕß²ÇÃØÕÓÇÏ
ÍÏÇÚÃÊÏÇÖÏÙÚ×ÔÜÄÚÏÇÑÄÓÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÏÑÇÒ¦ÚØÇÍÕÆÊÏÇ

19.00 - 21.00 - Αυτή ÚÎÔ×ØÇÙÑÁÌÚÕÓÇÏÖØ¦ÍÓÇÚÇÍÏÇÚÎÊÕßÒËÏ¦
ÓÕßÖÏÑÕÏÔÜÔ×ÓËÚÕßÝÙßÔËØÍ¦ÚËÝÓÕßËÖÏÒÁÍÜÚØÇÍÕÆÊÏÇÍÏÇÚÇ
ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚ¦ÓÕß¤¦ÞÔÜÔÇÈØÜ
ÚØÇÍÕÆÊÏÇÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß»
ÑÇÏÚÕß»ÖÕßÛÇÂÛËÒÇÖÕÒÆÔÇ
ËÔÚ¦ÐÜÙÚÕÖØÄÍØÇÓÓ¦ÓÕß¡Õß
ÖÇÃØÔËÏÞØÄÔÕÇßÚÂÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ
ÍÏÇÚÃÁÞÕßÔÍØÇÌÚËÃÇØÏÙÚÕßØÍÂÓÇÚÇËÑËÃÔÎÚÎÔËÖÕÞÂÚÙÏËÃÔÇÏ
ÊÆÙÑÕÒÕÔÇÑÇÚÇÙÚÇÒ¦ÐÜÖÕÏÇ
ÚØÇÍÕÆÊÏÇÛÇËÖÏÒÁÐÜÁÒÜÔÇ
ËÃÔÇÏÌØÕÔÚÏÙÓÁÔÕÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÙÚÏÝËÓÌÇÔÃÙËÏÝÓÕß
21.00 - 23.00 - Μιλάω ÓËÚÇÖÇÏÊÏ¦
ÓÕßÓËÌÃÒÕßÝÊÏÇÈ¦àÜÇØÇÑÕÒÕßÛ×ÚÇÊØ×ÓËÔÇÚÎÝÖÄÒÎÝÑÇÏ
ËÖÏÒÁÍÜÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÖÕßÓËËÔÊÏÇÌÁØÕßÔÙÚÕÛÁÇÚØÕÙÚÕÔÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕÑÇÏÙÚÏÝÓÕßÙÏÑÁÝ
ÙÑÎÔÁÝ¬ÕÙÖÃÚÏÓÕßÄÓÜÝËÃÔÇÏ
ÚÕÎÙßÞÇÙÚÂØÏÄÓÕßÂÕÞ×ØÕÝÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÝÃÔÕßÓËÚÕÖÕÚ¦ÑÏÓÇÝ
ÙßàÎÚ×ÔÚÇÝ¡ÕßÇØÁÙËÏÖÕÒÆÔÇ
ÙßÔßÖ¦ØÞÜÓËÇÍÇÖÎÓÁÔÕßÝÓÕß
ÇÔÛØ×ÖÕßÝÑ¦ÔÕÔÚÇÝÇßÛËÔÚÏÑÁÝ
ÑÕßÈÁÔÚËÝÇÖÄÑÇØÊÏ¦Ý©ÚÇÔËÃÓÇÏ
ÙÚÕÙÖÃÚÏÑÕÏÓ¦ÓÇÏÔÜØÃÝ©ÚÇÔ
ÈÍÇÃÔÜÄÓÜÝÖ¦ËÏÇØÍ¦ÚÕÛÁÓÇ
ËÔÏÑ¦ÑÕÏÓ¦ÓÇÏÒÃÍÕ¡ÕßÌÚ¦ÔËÏ
ÒÃÍÕÝÇÒÒ¦ÑÇÒÄÝÆÖÔÕÝÑÇÏÐßÖÔ¦ÜÓËÑÇÒÂÊÏ¦ÛËÙÎÁÙÚÜÑÏ
ÇÔÑÕÏÓÎÛ×ÇØÍ¦
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Στο βιβλίο τουςÕÏÕÔÆÙÎÝÎÓÎÚØÇÑÄÖÕßÒÕÝÑÇÛÎÍÎÚÂÝÙÚÕÚÓÂÓÇ
ÕÒÏÚÏÑÂÝÖÏÙÚÂÓÎÝÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßÚÕßÕÔÊÃÔÕßÑÇÏÕÙßÔ¦ÊËÒÌÄÝÚÕßØÍÆØÎÝÇÙÙ¦ÝÑÇÛÎÍÎÚÂÝÙÚÕÚÓÂÓÇÏËÛÔ×ÔÑÇÏ
ßØÜÖÇáÑ×ÔÖÕßÊ×ÔÚÎÝÇÔÚËÃÕßËÑÑÏÔÕÆÔÇÖÄÁÔÇÖÕÒÆÇÖÒÄ
ËØ×ÚÎÓÇ!ÓÖÕØËÃÓÏÇÈÇÛÏ¦ÇÒÒÇÍÂ
ÙÚÎÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÊÏÕÃÑÎÙÎÔÇËÖÏÈÒÎÛËÃÇÖÄÁÐÜÇÑÄÓÇÑÇÏÇÔÓÕÞÒÄÝ
ÚÎÝËÃÔÇÏÎÖËØÃÌÎÓÎÇÏØËÙÏÓÄÚÎÚÇ
JVUKP[PVUHSP[`"¡Ë¦ÒÒÇÒÄÍÏÇ¦ØÇÍËÎÒÒÎÔÏÑÂÎÓÕÑØÇÚÃÇÛÇÊÏÇÙÜàÄÚÇÔÓËÞØÂÓÇÚÇÚÜÔßØÜÖÇÃÜÔ
ÑÇÏÚÕß§¬ÓÄÔÕÇÔÜÝÖØÜÚÇØÞÏÑÁÝÚÎÝÑÏÔÂÙËÏÝÇÔÇÒ¦ÓÈÇÔËÚÎÔ
ßÖÕÞØÁÜÙÎÔÇÈËÒÚÏ×ÙËÏÙËÈ¦ÛÕÝ
ÞØÄÔÕßÚÎÊÕÓÂÚÏÝÖØÇÑÚÏÑÁÝÑÇÏ
ÚÎÔÑÕßÒÚÕÆØÇÚÎÝÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÝ
ÚÎÝÊÏÕÃÑÎÙÎÝ"Ï»ÇßÚÄÔÚÕÔÒÄÍÕ
ÕÏÊÆÕÙßÍÍØÇÌËÃÝËÐÎÍÕÆÔÙÚÕÔ
ßÖÄÚÏÚÒÕÚÕßÈÏÈÒÃÕßÚÕßÝÄÚÏÖØÇÍ-

ÓÇÚÏÑÄÝÚÕßÝÙÚÄÞÕÝËÃÔÇÏÎÊÏËØËÆÔÎÙÎÚÜÔÕØÃÜÔÚÎÝÇÏØËÙÏÓÄÚÎÚÇÝ
ÄÚÇÔÓÃÇÞ×ØÇÈØÃÙÑËÚÇÏÓÖØÕÙÚ¦
ÙËØÏàÕÙÖÇÙÚÏÑÁÝÇÒÒÇÍÁÝÕÏÕÖÕÃËÝ
ÊËÔËÃÔÇÏÊÏÑÂÚÎÝËÖÏÒÕÍÂ
©ÏÇØÏÛÓÕÃËÃÔÇÏÍÔÜÙÚÕÃ!ÚÕ
ÚÜÔÌÄØÜÔÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇ
ÁÞÕßÔÖËØÏÙßÒÒËÍËÃÊËÔÙßÒÒÁÍÕÔÚÇÏ ÙÚÕÔ¢ÁÔÇÔÚÏ 
ÚÎÝÕØÚÕÍÇÒÃÇÝÑÇÏ ÚÕß
ÔÜÓÁÔÕßÇÙÏÒËÃÕß¬ÕÚÕß
ÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÚÎÝÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÝÊÏÕÃÑÎÙÎÝËÃÞËÖØÕÒÎÌÛËÃÖØÏÔÇÖÄ
ÚÕÔÔÄÓÕËÖÕÔÂÓËÚÇÍÔÜÙÚ¦ÑØÏÚÂØÏÇÔÇÁÞÕßÔÊÎÒÇÊÂÚÕÙÜÙÚÄ
ÑÕÓÓÇÚÏÑÄÈÏÈÒÏ¦ØÏÕÂÚÕÔÑÇÚ¦ÒÒÎÒÕÍÔÜÙÚÄ®ÙËÑ¦ÖÕÏÇÑÕÓÓÇÚÏÑÂÏËØÇØÞÃÇÚÙÏÕËÑÒÕÍÏÑÄÝ
ÑÆÑÒÕÝÖÕßÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÙËÞØÕÔÏ¦
ÓËËÑÒÕÍÁÝÕÏÑßÈËØÔÂÙËÏÝÇÖÕÌËÆÍÕßÔÔÇÓÇàËÆÕßÔÌÄØÕßÝÖÇÃàËÏ
ÖÕÒÆÓËÍÇÒÆÚËØÕØÄÒÕÙÚÕÔÄÍÑÕ
ÚÜÔÌÕØÕÒÕÍÏÑ×ÔËÙÄÊÜÔÖÕßÙßÒÒÁÍÕÔÚÇÏËÔ×ÎÊÏÕÃÑÎÙÎËÃÔÇÏÊÏÇÖÕÚÏÙÓÁÔÎÓËÚÎÔÕÕÚØÕÖÃÇÄÚÏ
ÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÓËÚØ¦ËÏÖÏÕÖÕÒÆËÔ
ÚÁÒËÏÇÖÄÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÇÌÕÆàËÏ
ÙÚÕÔÑÄÙÓÕÚÎÝÕËÓÖ¦ÙÚÏÇÔ¦ÏÔÚÙÏØÒÓÁÒÕÝÚÎÝ;HZR-VYJLÚÎÝ
ÍÏÇÚÏÝÇÒÒÇÍÁÝÙÚÎÌÕØÕÒÕÍÃÇ
ÖËØÏÍØ¦ÌËÏÙËÁÔÇÔÙßÒÒÕÍÏÑÄÚÄÓÕÖÕßËÃÞËÑßÑÒÕÌÕØÂÙËÏÚÕ
ÙÚÎËØÓÇÔÃÇÖ×ÝÕÚÄÚËÒÒÎÔÇÝ

ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΣΥΜΕΛΑ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗ

Οι ελληνικές φορολογικές στρεβλώσεις
στο μικροσκόπιο δύο καθηγητών

Στην Ελλάδα, ³¯´³×Ì¨ÈÚÑÐ¨ÖÑÑÓTÈÉ¨{ÈÜÜÉoÉËÙÉÈÜÜÓoÉ³Ñ{VÓÑ³{mVl³iØ(¨³oÑÜËÑØ~Ñ{´Vm³È ÐÓÈÑ{ÜÉËÈ0iËÙ{Ñ¨ÑV³¯m³È¨{~Ö³iØ×¨Üo{~ÊØÙ{Ë~iiØÓTÉ{¨Üi×ÚÉË¨{ÑÌ³ÌÐ(ÉÊVÐÉ³Ño³Òt~ÐÐÑ³{~Òu~¨{³Ê¨{Ñ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕß©
ÙÚÕÔÒÁÑÕÇÖÇÊÄÖÕßÒÕÙÚÇÓÁÙÇÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß» ËÃÚËÚÕß
§¬ÙËÊÏÇÊÕÞÏÑÁÝËÒÒÎÔÏÑÁÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝÚÇÖØ×ÚÇÞØÄÔÏÇÓËÚ¦
ÚÎÔÁÔÚÇÐÎÚÎÝÞ×ØÇÝÙÚÕËßØ×

Διερευνώνται τα όρια
της αιρεσιμότητας όταν
μία χώρα βρίσκεται μπροστά σε ριζοσπαστικές
Καθημερινές παρεμβάσεις
αλλαγές, οι οποίες δεν
©ÏÑßÈËØÔÂÙËÏÝÇÖÇÔÊØÁÕßÑÇÏ
είναι δική της επιλογή.
ÇÖÇÊÂÓÕßËÃÞÇÔÂÊÎÙßàÎÚÂÙËÏ
ËÔÏÑÄÝØÇÓÓÇÚÁÇÝÙÄÊÜÔÖÃÙÚËßËÖØÏÔÇÖÄÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÎÝ
ÇÔËÐ¦ØÚÎÚÎÝÇØÞÂÝÚÕÄÚÏÎ
ÌÕØÕÒÕÍÃÇÙÚÎËØÓÇÔÃÇÂÚÇÔÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÖ»ÄÚÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
¬ÕÚÏÇÒÒÇÍÁÝÖØÁÖËÏÔÇÍÃÔÕßÔ
ÂÚÇÔÍÔÜÙÚÄÑÇÏÖØÏÔÇÖÄÚÇÓÔÎÓÄÔÏÇ¦ÒÒÜÙÚËÖÕÒÒÁÝÇÖÄÇßÚÁÝ
ËÃÞÇÔÑÇÚÇÚËÛËÃÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÚËÞÔÏÑÂÝÈÕÂÛËÏÇÝËÃÚËÚÕß09:ÚÕß

ÚÎÒÆÙÎÚÎÝÇÔËÐÇØÚÎÚÕÖÕÃÎÙÎÝ
ÚÎÝÎÓÄÙÏÇÝØÞÂÝÙÄÊÜÔÇÖÄ
ÚÕßÖÕßØÍËÃÕÚÜÔ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
ÄÖÕßÄÒÇÚÇÁÖÇÏØÔËÖ¦ÔÜÚÕßÕ
ßÖÕßØÍÄÝËÔ×ßÖÂØÞÇÔÑÇÛÎÓËØÏÔÁÝÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÙÚÕÕÆÚÜÝÂ¦ÒÒÜÝÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÕËÒËÍÑÚÏÑÄÁØÍÕ
ÚÜÔËÌÕØÏ×ÔÇÒÒ¦ËÃÞÇÔÇÖÕÑÒËÃÙËÏ
ÚÕÈÂÓÇÇßÚÄÚÎÝÇÔËÐÇØÚÎÚÕÖÕÃÎÙÎÝËÐÇÏÚÃÇÝÚÕßÌÄÈÕßÄÚÏÓËÚ¦
ÚÕÖØ×ÚÕÓÔÎÓÄÔÏÕÛÇÂÚÇÔÊßÔÇ-

ÚÄÔÔÇÑÇÚÇØØËÆÙÕßÔÚÇÁÙÕÊÇ®
¡ËÚÕÊËÆÚËØÕÓÔÎÓÄÔÏÕÊØÕÓÕÒÕÍÂÛÎÑÇÔÚÇÈÂÓÇÚÇÖØÕÝÚÎÔÇÔËÐÇØÚÎÙÃÇÚÎÝÇØÞÂÝÍÏÇÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÕÏÎÓÎÚØÇÑÄÖÕßÒÕÝÑÇÏÇÙÙ¦Ý
ËÃÔÇÏÇÓÌÃÛßÓÕÏÑÇÛ×ÝÙÚÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÞ×ØËÝÚÎÝÕÏÌÕØÕÒÕÍÏÑÁÝßÖÎØËÙÃËÝËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇ
ÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÓÂÓÇÚÕßßÖÕßØÍËÃÕß
©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô¬ÇÈÂÓÇÚÇÇßÚ¦ÊÏÇÑÄÖÎÑÇÔÓËÚÕÔËÐÇÔÇÍÑÇÙÓÄÚÕß
²¦ØÎËÕÞ¦ØÎÙËÖÇØÇÃÚÎÙÎÚÕ
ÑÇÒÕÑÇÃØÏÚÕßÓËÚ¦ÚÎÔÂÚÚÇÚÎÝ§ÙÚÏÝËßØÜËÑÒÕÍÁÝÚÕß
¡ÇãÕßËÖÏÙÑÏ¦ÙÚÎÑÇÔÊËÇÖÄÚÏÝ
ÇÔÚÏØØÂÙËÏÝÍÏÇÚÎÔÇÖÕØØÄÌÎÙÎ
ÚÕß©ÇÖÄÚÎÔËÕÙÆÙÚÇÚÎÎÓÏÇßÚÄÔÕÓÎËÔÏÑÂØÇÓÓÇÚËÃÇÎÓÕÙÃÜÔÙÄÊÜÔÕØÏÙÚÏÑÂ
ÇßÚÕÔÕÓÃÇÚÎÝËÖÏÈÒÂÛÎÑËÓË
ÚÕÒËÍÄÓËÔÕÚØÃÚÕÓÔÎÓÄÔÏÕÖÇØ¦

Το βιβλίο³Û{ÖiÛiÐi³¨Ñ~ÌÈÜÈV~ÑÚioi³Ê³³ÐÊÐÑ(Ü{³{~ÊØ {³ÊÐiØ³È(ÑÉ{³iÐËÈ
³ÈÙËÈ~Ñ{å¨oÖ¨i(ÑÒV~ÑÚioi³Ê³³ÐÊÐÑÛ{ÉÚ~Ñ{ È¨ÑÍ~.ÈÙ³iØ(Ñ³ÉËÈ
ÚÏÝÇÔÚÏØØÂÙËÏÝÚÕßßÑÒËÃÊÎ¬ÙÇÑÇÒ×ÚÕßÖÕßÚÕÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÛÎÑË
ÑÇÛ×ÝÑÇÏÔÕÓÏÑ×ÔÖØÕÙÑËÃÓËÔÜÔ
ÙÚÕÔ±ªÖÕßÛËÜØÕÆÙÇÔÚÎ
ÛÁÙÖÏÙÎÓÏÇÝÚÁÚÕÏÇÝÇØÞÂÝÇÔÚÏÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÂàÎÚ×ÔÚÇÝÑÇÏÓÁÞØÏ
ÙÂÓËØÇÚÎÔÑÇÚ¦ØÍÎÙÂÚÎÝ
©ÏÊÆÕÙßÍÍØÇÌËÃÝÙÎÓËÏ×ÔÕßÔ
ÄÚÏÎÒÆÙÎÚÎÝÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝÚÎÝÇØÞÂÝÓËÚÕÔÚØÄÖÕÖÕßËÖÏÈÒÂÛÎÑË
ÖØÕÞ×ØÎÙËËÖËÏÊÂÎÚÕÖÏÑÂËÒÃÚ
ÊËÔËÃÞËÚÏÝËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÁÝÒÆÙËÏÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÈÕÆÒÎÙÎÍÏÇ
ÔÇÑ¦ÔËÏËÑËÃÔÕÖÕßËÖÇÍÍËÒÄÚÇÔ!
ÚÎÔÑÇÚÇÖÕÒÁÓÎÙÎÚÎÝÌÕØÕÊÏÇÌßÍÂÝ ÇÛ×ÝÄÓÜÝÚÇÌÕØÕÒÕÍÏÑ¦àÎÚÂÓÇÚÇÑÇÏÙÚÎÔßØ×ÖÎÊËÔ
ØßÛÓÃàÕÔÚÇÏÙËËÖÃÖËÊÕËÖÏÚØÕÖÂÝ
ÕÏÄÖÕÏËÝÒÆÙËÏÝ®ÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝ
ÇÏØËÙÏÓÄÚÎÚÇÝÖÇØÁÓËÏÔÇÔÙÚÇÞÁØÏÇÚÜÔÑØÇÚ×ÔÓËÒ×Ô ØÃÔÕÔÚÇÝ
ÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÍÏÇÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÚÕßÖÕÒÏÚÏÑÕÆÖØÕÙÜÖÏÑÕÆ
ÕÏÊÆÕÑÇÛÎÍÎÚÁÝÙßÓÖËØÇÃÔÕßÔ
ÄÚÏÙÚÕÚÁÒÕÝÇßÚÕÆÚÕßÑÆÑÒÕß
ÖÇØÇÓÁÔËÏÏÙÞßØÂÎÈÕÆÒÎÙÂÚÕß
ÔÇÓÎÔÇÖÕÙßÔÊÁÙËÏÚÇÌÕØÕÒÕÍÏÑ¦ÁÙÕÊÇÇÖÄÚÕÔËÑÒÕÍÏÑÄÑÆÑÒÕ®ÚÎÝÞ×ØÇÝ
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Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2020

Θ Ε Α Μ ΑΤΑ

Το έμμεσο
«Κατηγορώ»
του Πολάνσκι
Ο σκηνοθέτης προσθέτει αλληγορικά
στοιχεία σε μια πασίγνωστη ιστορία
Κατηγορώ...! ####
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΡΑΜΑ (2019)
Σκηνοθεσία: Ρομάν Πολάνσκι
Ερμηνείες: =Ñ ³{ÇÑ¨³ÓV

ÈË~Ñ¨ÓÜV ÐÑÈÓÜ.É{Ó
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Στα 86 του πια, ÕªÕÓ¦ÔÕÒ¦ÔÙÑÏËÖÏÙÚØÁÌËÏÍÏÇÔÇÊËÃÐËÏÖÜÝÎÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÊËÐÏÕÚËÞÔÃÇÊËÔÐËÞÔÏÁÚÇÏÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇÇÖÇÔÚÂÙËÏÓËÚÕÔ
ÊÏÑÄÚÕßÚØÄÖÕÙÚÏÝÍÔÜÙÚÁÝËÖÏÑØÃÙËÏÝÑÇÏÑÇÚÎÍÕØÃËÝÖÕßËÊ×ÑÇÏ
ÊËÑÇËÚÃËÝÚÕßÖØÕÙ¦ÖÚÕßÔ¬ÇÏØÏÇÙÚ¦ÎÇÒÎÛÏÔÂÏÙÚÕØÃÇÖÕßÇÌÎÍËÃÚÇÏËÃÔÇÏÓÃÇÇÖÄÚÏÝÊÏÇÙÎÓÄÚËØËÝ
ÖÕßßÖ¦ØÞÕßÔÓËÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂ
ÁÔÇÔÇÊÃÑÜÝÑÇÚÎÍÕØÕÆÓËÔÕ!ÚÕÔ
ÒÌØÁÔÚ§ÚØËáÌÕÆÝ
ØÏÙÑÄÓÇÙÚËÙÚÕ ÑÇÏÕÔÁÕÝ
ÇÐÏÜÓÇÚÏÑÄÝÚÕßÍÇÒÒÏÑÕÆÙÚØÇÚÕÆ
§ÚØËáÌÕÆÝÕßÃÑÇØÁÒÑÇÚÎÍÕØËÃÚÇÏÍÏÇÑÇÚÇÙÑÕÖËÃÇÇÚÏÓ¦àËÚÇÏÑÇÏ
ÇÖÕÙÚÁÒÒËÚÇÏÖ¦ØÇßÚÇÙÚÕÖËØÃÌÎÓÕ§ÎÙÃÚÕßÏÇÈÄÒÕßÍÏÇÏÙÄÈÏÇ
ÌßÒ¦ÑÏÙÎÔ×ÕÑÇÏØÄÝÖËØÔ¦ËÏ
ÜÙÚÄÙÕÕÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÝÊÏÕÏÑÎÚÂÝ
ÚÎÝÓÕÔ¦ÊÇÝÇÔÚÏÑÇÚÇÙÑÕÖËÃÇÝ
ÙßÔÚÇÍÓÇÚ¦ØÞÎÝÏÑ¦ØÇÔ§ÚÏàÇØÔÚÁÔÇÔÇÑÇÒÆÖÚËÏÖÜÝÕÏÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÖØÕÝÚÕßÝËØÓÇÔÕÆÝÙßÔËÞÃàÕßÔÔÇÊÏÇØØÁÕßÔÍËÍÕÔÄÝ
ÖÕßÚÕÔÖËÃÛËÏÖÜÝÕ§ÚØËáÌÕÆÝ
ËÃÔÇÏÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÇÛ×ÕÝ
©ÚÇÔÄÓÜÝÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÚÕÇÖÕÊËÃÐËÏÈØÃÙÑËÚÇÏÓÖÒËÍÓÁÔÕÝÙËÁÔÇÔ
ÑßÑË×ÔÇÊÏËÌÛÇØÓÁÔÜÔÙßÓÌËØÄÔÚÜÔÈ¦àÕÔÚÇÝÙËÑÃÔÊßÔÕÚÎÔßÖÄÒÎÉÎÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔÃÊÏÇÚÎàÜÂÚÕß
ÖÄÚÎÔËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂÙÑÎÔÂ
ÁÔÇØÐÎÝÓËÚÕÖÇØÇÚÇÍÓÁÔÕÙÚØ¦ÚËßÓÇÑÇÏÚÕÔËÐËßÚËÒÏÙÓÄÚÕß
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ΡΙΚ2

§ÚØËáÌÕÆÝÓÁÞØÏÚÕÔÖËØÃÖÒÕÑÕ
ÑÇÓÈ¦ÖÕßÙßÔÛÁÚËÏÇØÍÄÚËØÇ
ÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÁØËßÔÇÝÕ
ÕÒ¦ÔÙÑÏÖÇØÇÊÃÊËÏÓÇÛÂÓÇÚÇÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÃÇÝÑÇÏÇÌÎÍÎÓÇÚÏÑÕÆ
ØßÛÓÕÆÖÕßÇÍÍÃàËÏÚÇÙÆÔÕØÇÚÕß
ÛØÃÒËØ¡ÖÕØËÃÎÚËÞÔÏÑÂÚÕßÔÇ
ÓÕÏ¦àËÏËÒÇÌØ×ÝÖÇÒÏÕÓÕÊÃÚÏÑÎÍÏÇ
ÚÇÙÎÓËØÏÔ¦ÊËÊÕÓÁÔÇËÃÔÇÏÜÙÚÄÙÕ¦ÉÕÍÎÑÇÏÑßØÃÜÝËÐßÖÎØËÚËÃ
ÄÙÇÒÁÍÕÔÚÇÏÖÃÙÜÇÖÄÚÏÝÍØÇÓÓÁÝ
ÚÎÝÏÙÚÕØÏÑÂÝÑÇÚÇÍØÇÌÂÝ¡ËÊÎÒÎÚÎØÏ×ÊËÝÞÏÕÆÓÕØËÏØÜÔËÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÜÓÄÚÎÚÇÄÖÕßÞØËÏ¦àËÚÇÏ
ÙÑÏÇÍØÇÌËÃÚÇÏÓÏÇ¦ØØÜÙÚÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÓÏÇÑÒËÏÙÚÂÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂ
Ñ¦ÙÚÇÙËÙÂÉÎÓÏÇÑÕÏÔÜÔÃÇÖÕß
ÌÒËØÚ¦ØËÏÁÔÚÕÔÇÓËÚÕÔÇÔÚÏÙÎÓÏÚÏÙÓÄÑÇÏÁÔÇÖÇØÇÙÑÂÔÏÕÖÕß
ÊËÔÊÏÙÚ¦àËÏÔÇÚÇÈ¦ÒËÏÓËÄÙÕßÝ
ÇÔÇàÎÚÕÆÔÚÎÔÇÒÂÛËÏÇ¶ÁÔÇÝÚÁÚÕÏÕÝËÃÔÇÏÑÇÏÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÓÃÒ
ÕÒ¦ÙßÔÚ¦ÑÚÎÝÚÎÝËÖÏÙÚÕÒÂÝÎ
ÇØÞÂÚÎÝÕÖÕÃÇÝÚÇßÚÃàËÚÇÏÓËÚÕÔ
ÚÃÚÒÕÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝ
¢ßÙÏÑ¦ËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕÔÇÌÇÔÚÇÙÚËÃÑÇÔËÃÝÖÜÝÄÒÇÇßÚ¦ÊËÔÁÞÕßÔ
ÙÞÁÙÎ¶ÇÑÄÓÎÑÇÏÇÔÕÃÊÏÕÝÚÕÇØÔËÃÚÇÏ¶ÓËÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÂÏÙÚÕØÃÇ
ÚÕßÕÒ¦ÔÙÑÏÑÇÏÚÏÝ¦ÊÏÑËÝÍÏÇ
ËÑËÃÔÕÔÑÇÚÎÍÕØÃËÝÖÕßÁÞËÏÑÇÚ¦
ÑÇÏØÕÆÝÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏØ¦ÍÓÇÚÏÎ
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Η έκθεση ³7xR²¦x>>XÝH_¦²º©_ºÉÂ{³¨ÉË³iÜÖT¨ÐiÉ{~ÑÉ³ËÑÐÉ³ÑÂÖll~Ñ{¬lV³Ì³ÉÈÒÚiÉiÙ{ÒiÐiÐÑ¨oÑ¨Ë³ÑV³ÜoÌ³È³iØÉ³Ñ{¨ÉËÑØ³iØÈÒ³

Τα «κουλ» κορίτσια της Μαίρης Κουάντ
Εκρηξη χρώματος, ενέργειας και νιότης στην αναδρομική έκθεση, στο Λονδίνο, της επιδραστικότερης Βρετανίδας σχεδιάστριας

Προσιτή μόδα
ÞËÊÃÇÙËÁÔÇÔÞØÜÓÇÚÏÙÚÄÛÇßÓÇÙÚÄÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÑÄÙÓÕ®ÄÖÕßÎ
ÚßÖÕÖÕÃÎÙÎÑÇÏÎÓÇàÏÑÂÖÇØÇÍÜÍÂ
ÁÍÏÔËÓÁÙÕËÑÊÎÓÕÑØÇÚÏÙÓÕÆÑÇÏÞËÏØÇÌÁÚÎÙÎÝ¬ÕÄÒÕÛÁÓÇÚÎÝÓÄÊÇÝ
ËÃÔÇÏÔÇÌÚÏ¦ÐÕßÓËÓÕÔÚÁØÔÇØÕÆÞÇ
ÍÏÇÄÒÕßÝ®ßÖÕÙÚÂØÏàËÎÃÊÏÇÑ¦ÔÕÔÚÇÝÚÎÔÇØÞÂÍÏÇÓÏÇÖØÕÙÈ¦ÙÏÓÎ
ÑÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÖØÕÙÏÚÂÓÄÊÇËÔ
¦ØÍÎÙËÓ¦ÒÏÙÚÇÔÇÊÎÓÕÙÏËÆÙËÏÓËØÏÑ¦ÇÖÄÚÇÖÇÚØÄÔÚÎÝÇÌÂÔÕÔÚ¦Ý
ÚÇËÒËÆÛËØÇÍÏÇÇÔÚÏÍØÇÌÂ
¡ÇÃØÎ Õß¦ÔÚ¦ÒÒÇÐËÚÎÔÚÕ-

Η Μαίρη Κουάντ ~Ñ{åÜÉÂÒ³É¨(ÜÒ~É³~¨{³®ÆÛÉÂ{ÒV¨ÚiiÙ{ÉÚÖØ~ÑÐÒ{ÑØÐÉÙiÐ{È¨oËÉØ³iØÈÒ³

Τα πατρόν της ανέτρεψαν την ελιτίστικη
«κανονικότητα» της
υψηλής παρισινής ραπτικής τύπου Ντιόρ:
ήταν μοντέρνα, ευκολοφόρετα και σέξι.

Εφτιαξε ρούχα που δεν
μπορούσε να βρει στην
αγορά, με υφάσματα που
αγόραζε η ίδια από
το Χάροντς, σχεδίασε για
γυναίκες που δεν θέλουν
να γίνουν «κυρίες».

ÖÏÕÍØÇÌÃÇÚÎÝÓÄÊÇÝÄÞÏÓÄÔÕÖØÕÈ¦ÒÒÕÔÚÇÝÚÕÑÕØÏÚÙÃÙÚÏÑÕÔËÇÔÏÑÄ
ÙÌØÃÍÕÝÇÒÒ¦ËÑÛËÏ¦àÕÔÚÇÝÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÂÍßÔÇÃÑÇÍËÔÏÑÂÏÊÁÇ
ÚÎÝËÖÏÓÁÒËÏÇÝÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÈÇÙÃàËÚÇÏÑßØÃÜÝÙËÇßÚÄ!ÙÚÕÔÇÔÚÃÑÚßÖÕÖÕßËÃÞÇÔÚÇØÕÆÞÇÚÎÝ Õß¦ÔÚ
ÙÚÕÔÑÄÙÓÕÁØÇÇÖÄÚÇËÑÛÁÓÇÚÇÑÇÏÇÐËÙÕß¦ØÇÖÄÚÕÇØÞËÃÕÚÎÝ Õß¦ÔÚÑÇÏÚÎÙßÒÒÕÍÂÚÕß
ÓÕßÙËÃÕßÇÖÄÚÇËÑÛÁÓÇÚÇËÃÔÇÏ
ØÕÆÞÇÍßÔÇÏÑ×ÔÖÕßÇÔÚÇÖÕÑØÃÛÎÑÇÔÙÚÕÑ¦ÒËÙÓÇ >L>HU[8\HU[
ÚÎÝ¬àÁÔÏÁÙÚËØÑÇÏÚÎÝÚÁÌÇÔÏ
ÕßÔÚ©ÏËÖÏÓËÒÂÚØÏËÝÚÎÝÁÑÛËÙÎÝ
ÖØÕÁÚØËÉÇÔØËÚÇÔÃÊËÝÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕÔÇÇÔÕÃÐÕßÔÚÏÝÔÚÕßÒ¦ÖËÝÚÕßÝ
ÔÇÊÜØÃÙÕßÔÂÔÇÞÇØÃÙÕßÔÑ¦ÚÏÙË
 Õß¦ÔÚ®ÒÁÍÕÔÚÇÝÚÇßÚÄÞØÕÔÇÚÎ
ÓÏÑØÕáÙÚÕØÃÇÚÕßÝ
ÁÑÛËÙÎÁÞËÏÙÚÎÛËÃÓËÚØÄÖÕ
ÖÕßÔÕÓÃàËÏÝÄÚÏÞÇàËÆËÏÝÈÏÚØÃÔËÝ
ÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔ ÄÑÑÏÔÇÑÇÒÙÄÔÓË
ËÈÇàÁÌÕØÁÓÇÚÇÑÇÏÖØ¦ÙÏÔÕßÝÓÖËØÁÊËÝ¢ÕÆÐÏÇÑÇÏÖÕØÚÕÑÇÒÃÙßÔÊßÇÙÓÕÃÙÖØÄÓÇßØÇÑÕÔÚØ¦ÙÚ
ßÔÇÓÏÑ¦ÓÕÚÃÈÇËÔÚßÖÜÙÏÇÑ¦ÑÇØÄÒËÏÚÕßØÍÏÑ¦ÑÕßÓÖÏ¦ÖÕÒÆÞØÜÓÇÙßÔÛËÚÏÑ¦Ó¦ÒÒÏÔÇÑÒÏÓÇÑÜÚÁÝ
ØÃÍËÝÑÇÏÙÌØÏÍÎÒ¦ÖÕß¦ßÖÇÏÔÏÑÚÏÑ¦ÌËØÓÕß¦ØÑÇÏÇÔÇÏÊËÃÝÚÙÁÖËÝÚÕÒÓÎØ¦ÑÕÉÃÓÇÚÇÑÇÏÒÇÓÖËØ¦
ÞØ×ÓÇÚÇÓÌÇÙÎÙÚÎÔÇÔÇÒÕÍÃÇ
ÙÚÎÔÑÒÃÓÇÑÇÑÇÏÙÚÏÝÓÕÔÚÁØÔËÝ

Ñ¦ÇÊÏ¦ÈØÕÞÇÖÇÔÜÌÄØÏÇÇÖÄÙßÔÛËÚÏÑÄÖÒÇÙÚÏÑÄÚÇÓËÍ¦ÒÇÑÇÖÁÒÇ
ÑÇÏÚÏÝÈÏÔÆÒÚÙ¦ÔÚËÝÚÇÖÇÖÕÆÚÙÏÇ
ÓËÞÇÓÎÒÄÚËÚØ¦ÍÜÔÕÚÇÑÕÆÔÏÑÇÏ
ÚÏÝÒËßÑÁÝÒÕßÙÚØÏÔÁÔÏËÝÓÖÄÚËÝ

Κόρη δασκάλων

GUNNAR LARSEN

Πολιτισμικό ËÃÊÜÒÕËÔÄÝÏÊÏÄÚØÕÖÕß
ÌËÓÏÔÏÙÓÕÆÑÇÏÖØÜÚÕÖÄØÕÝÚÎÝÓÇàÏÑÂÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÙÚÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇ
ÚÎÝÓÄÊÇÝÎ¡ÇÃØÎ Õß¦ÔÚÖØÕÙÁÌËØËÚÎÔÖÏÕÚÕÒÓÎØÂÖÇÒÁÚÇÙË
ÁÔÇÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑÄÍÑØÃàÕÕÔÊÃÔÕ
Ñ¦ÔÕÔÚÇÝÕÒÄÑÒÎØÕÚÕÔÑÄÙÓÕÔÇ
ÒÏÑÔÃàËÚÇÏÙÚÕßÝÖÕÖØßÛÓÕÆÝÚÕß
:^PUNPUN3VUKVUÚÜÔ»Z
¡ÏÇÇÔÇàÜÕÍÕÔÎÚÏÑÂÁÑØÎÐÎ
ÞØ×ÓÇÚÕÝËÔÁØÍËÏÇÝÑÇÏÔÏÄÚÎÝ
ÊÏÇÚØÁÞËÏÚÎÔÇÔÇÊØÕÓÏÑÂÁÑÛËÙÎ
ÍÏÇÚÎÔËÖÏÊØÇÙÚÏÑÄÚËØÎØËÚÇÔÃÊÇÙÞËÊÏ¦ÙÚØÏÇÖÕßÌÏÒÕÐËÔËÃÚÇÏ
ÙÚÕÒÕÔÊØÁàÏÑÕÓÕßÙËÃÕ= ÔÇ
ÞÏÒÏÄÓËÚØÕÔÕÚÏÄÚËØÇÙÚÎÙßÓÈÕÒÂÚÎÝÖÒÇÚËÃÇÝ4HYROHTÑÇÏÚÕß
2PUN»Z9VHKÈØÏÙÑÄÚÇÔÚÕ)HaHHY!
ÎÛØßÒÏÑÂÓÖÕßÚÃÑÖÕß¦ÔÕÏÐËÚÕ
 ÎÃÊÏÇÓËÚÕÔ¦ÔÊØÇÚÎÝÒËÐ¦ÔÚËØÒ¦ÔÑËÚÑØÏÔÁÑÛËÙÎ
ËÐÏÙÚÕØËÃÚÎÔÖÕÒÆÞØÜÓÎËÏÑÕÙÇËÚÃÇÓËÚÇÐÆ ÑÇÏ ÚÄÚËÖÕß
¦ÔÛÎÙËÎÊÏ¦ÙÎÓÎÓÇØÍÇØÃÚÇÚÕÒÕÍÄÚßÖÕÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÚÎÝ Õß¦ÔÚ
¬ÇÖÇÚØÄÔÚÎÝÍÏÇÚÇÑÕØÃÚÙÏÇÚÕß
¬ÙÁÒÙÏÇÔÁÚØËÉÇÔÚÎÔËÒÏÚÃÙÚÏÑÎ
ÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇ®ÚÎÝßÉÎÒÂÝÖÇØÏÙÏÔÂÝØÇÖÚÏÑÂÝÚÆÖÕß§ÚÏÄØ!ÂÚÇÔ
ÓÕÔÚÁØÔÇËßÑÕÒÕÌÄØËÚÇÇÔ¦ÒÇÌØÇÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ËÌÎÈÏÑ¦ÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÙÁÐÏËÖÏÚÕÓÂÚÕßÑÕßÒÑÇÏÚÎÝ
ÔËÜÚËØÏÑÄÚÎÚÇÝ
¡ÇÃØÎ Õß¦ÔÚÁÌÚÏÇÐËØÕÆÞÇ
ÖÕßÊËÔÓÖÕØÕÆÙËÔÇÈØËÏÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÓËßÌ¦ÙÓÇÚÇÖÕßÇÍÄØÇàËÎÃÊÏÇ
ÇÖÄÚÕ²¦ØÕÔÚÝÞËÊÃÇÙËÍÏÇÍßÔÇÃÑËÝÖÕßÊËÔÛÁÒÕßÔÔÇÍÃÔÕßÔÑßØÃËÝ®ÇÒÒ¦ÖÇØÇÓÁÔÕßÔÑÕØÃÚÙÏÇ
ÕØÃÚÙÏÇÖÕßÍËÒÕÆÔÌÒËØÚ¦ØÕßÔ
ÑÇÏÞÕØËÆÕßÔÙÚÇØÏÌÚÜÔ¡ÖÏÚÒ
ÚÜÔªÄÒÏÔÍÑÚÄÕßÔÝÑÇÏÚÜÔ²Õß
ÏÞÓÎØ¦ÍËÓ¦ÚÇÇßÚÕÖËÖÕÃÛÎÙÎ
ÕÒÕà×ÔÚÇÔÇÊÏÇÙÑËÊÇÙÚÏÑ¦ÑÇÏÓË
ÞÏÕÆÓÕØÚÇØÕÆÞÇÑÇÏÚÇÇÐËÙÕß¦Ø
ÚÎÝ Õß¦ÔÚÂÚÇÔÎÇÖÄÒßÚÎÁÑÌØÇÙÎÚÕßÔËÇÔÏÑÕÆÖÔËÆÓÇÚÕÝÚÕß»
¬ÇÙÞÁÊÏ¦ÚÎÝÑ¦ÒßÉÇÔÚÕÓÖÕÆÙÚÕ
ÑÇÏËÒËßÛÁØÜÙÇÔÚÇÖÄÊÏÇ©ÏÙÕÆÖËØÓÃÔÏÌÕÆÙÚËÝÚÎÝÑÇÏÚÇÑÇßÚ¦
ÙÕØÚÝÙßÔÚ¦ØÇÐÇÔÚÎÙßÔÚÎØÎÚÏÑÂ
ØËÚÇÔÃÇÑÇÏÁÍÏÔÇÔÚÕÙÂÓÇÑÇÚÇÚËÛÁÔÚÎÝÙÞËÊÏÇÙÚÏÑÂÚÎÝÑÇÏÔÕÚÕÓÃÇÇÖËÒËßÛÁØÜÙËÚÏÝÍßÔÇÃÑËÝ
ÇÖÄÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÙÚËØËÄÚßÖÇÑÇÔÄÔËÝÑÇÏÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÝÇÓÌÏÙÈÎÚ×ÔÚÇÝÚÎÔÏËØÇØÞÃÇÚÜÔÚ¦ÐËÜÔ
ÑÇÏÚÕÔØÄÒÕÚÜÔÌÆÒÜÔ

JOHN COWAN ARCHIVE

Της ΤΖΙΝΑΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η Κέλι Ουίλσον ÐÉ×Ì¨ÉÐÑÈTÉÙËÑÉiÑË¨iÈÒ³>¦Ã*º>²¤©
xn_¦¦ºV³®®
ÍËÜÓËÚØÏÑÁÝÌÄØÓËÝ Õß¦ÔÚÊÏÇÓÄØÌÜÙËÓÏÇËÐÜÙÚØËÌÂÔÁÇÈØËÚÇÔÏÑÂÚÇßÚÄÚÎÚÇÙÚÎÓÄÊÇÚÎÍßÔÇÏÑËÃÇËÑÊÕÞÂÚÎÝßÖÕÑÕßÒÚÕÆØÇÝ
ÚÜÔ4VKZÑÚÄÝÇÖÄÚÇÌÕØÁÓÇÚÇ
ÇÖÄËÒÇÙÚÏÑÄàÁØÙËáÙËÍØÇÓÓÂ
ÚÇÖÇÔÚËÒÄÔÏÇÚÇÖÇØÇÖÕÏÎÓÁÔÇ
ÑÕÙÚÕÆÓÏÇÙËÓÕØÌÂÌÕØÁÓÇÚÕÝ
ÚÇÙÕØÚÝÑÇÏÚÇÓÃÔÏ¶ÖÕßÖÇØËÓÖÏÖÚÄÔÚÜÝÖÂØÇÔÚÕÄÔÕÓ¦ÚÕßÝ
ÇÖÄÚÕÇÍÇÖÎÓÁÔÕÚÎÝÇßÚÕÑÃÔÎÚÕ

4PUP¶Î Õß¦ÔÚÒ¦ÔÙÇØËÑÇÒÒßÔÚÏÑ¦ÇÐËÙÕß¦ØËÃÊÎÙÖÏÚÏÕÆÑÇÏÑÕÆÑÒËÝÖÄÚÎÔÇÊÏ¦ÈØÕÞÎ*Y`)HI`
Ó¦ÙÑÇØÇÚÕÑÕßÚÃÓËÚÏÝÙÑÏÁÝÚÕ
ÁÔÚÕÔÕÓÕÒÆÈÏÓÇÚÏ×ÔÚÇÞØÜÓÇÚÏÙÚ¦ÕÖ¦ÑÑÇÏÊÏÑÚßÜÚ¦ÑÇÒÙÄÔÚÇ
ÒÃÑØÇËÙ×ØÕßÞÇÚÏÝÙÇÒÕÖÁÚËÝÓË
ÙÚØÕÍÍßÒÕÆÝÑÒËÏÙÚÕÆÝÍÏÇÑ¦ÊËÝ
ÖÕßÕÔÄÓÇÙËÃÚËØÇÔÑÇÏÚÏÝà×ÔËÝÓËÓËÍ¦ÒËÝÇÍÑØ¦ÌËÝÓÁÞØÏÚÇ
ÙÑÕßÒÇØÃÑÏÇÕÖÇØÚÚÇËÑÚßÌÒÜÚÏ-

¡ÇÃØÎ Õß¦ÔÚÍËÔÔÂÛÎÑËÙÚÏÝ
¢ËÈØÕßÇØÃÕßÚÕß ÙÚÕÕÔÊÃÔÕÑÄØÎ©ßÇÒÒ×ÔÊÇÙÑ¦ÒÜÔÚÏÝ
ÇØÞÁÝÚÕß»ÌÕÃÚÎÙËÙÚÎÞÕÒÂ
ÇÒ×Ô¬ËÞÔ×ÔÚÕßÑÄÒÔÚÙÓÏÛÝËÔ×
ÞØÄÔÜÔÙÂÓËØÇàËÏÙÚÎÔËÖÇØÞÃÇÚÕß¦ØËá¡ËÖØÄÚßÖÇÚÎÔ ÕÑÄÇÔÁÒÑÇÏÚÎÔÒÙÇÑÏÇÖÇØÁÒÏ
ÚÕ ¦ÔÕÏÐËÚÕ)HaHHYÙÚÕ¬ÙÁÒÙÏËÔ×ÚÕ ÐËÑÃÔÎÙËÚÎÊÏ¦ÙÎÓÎËÚÏÑÁÚÇÚÎÝ.PUNLY.YV\WÖÕß
ÙÆÔÚÕÓÇÖÁØÇÙËÚÇÈØËÚÇÔÏÑ¦ÙÆÔÕØÇÑÇÏÍÁÓÏÙËÚÇØ¦ÌÏÇÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÖÕÒßÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÕÝ1*
7LUUL`ÚÇÚÁÒÎÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß
»ÊÕÆÒËÉËÙÚÎÔÇÖÜÔÃÇÎÓÕÙÃËßÙËÈÏÈÒÃÇÍÏÇÑÇÒÒßÔÚÏÑ¦¦ÔÕÏÐËÚÇ*VSV\Y:OVWZËÔ×ÙÞËÊÃÇÙË
ÓÏÇËÏÊÏÑÂÁÑÊÕÙÎÚÕßÇßÚÕÑÏÔÂÚÕß
¡PUPÚÕ(\Z[PU4PUP¬ÇÑÇÒÒßÔÚÏÑ¦ÚÎÝÙßÔËÞÃàÕßÔÔÇÑßÑÒÕÌÕØÕÆÔ
ÓÁÞØÏÑÇÏÙÂÓËØÇ
ÔÌÒÕßÁÔÙËØÖØÏÔÚÕßÝÏÔÌÒÕßÁÔÙËØÎ Õß¦ÔÚÁÖÇÏÐËÓËÚÎÔËÏÑÄÔÇ
ÚÎÝÑ¦ÔÕÔÚÇÝÑÇÏÎÃÊÏÇÚÕÓÕÔÚÁÒÕÍÏÇÚÇÊÏÑ¦ÚÎÝØÕÆÞÇÖØ×ÚÎ
ÖÕßËÓÖÏÙÛËÆÚÎÑËÚÕÔÖØÜÚÕÖÄØÕ

ÑÕÓÓÜÚÂÏÔÚ¦ÒÇÙÕÆÔÙÚÎÍËÜÓËÚØÏÑÂÑÕÔÚÂÑÕßÖÚÜÔÙÎÓËÃÜÔÁÑÒËÏÙËÚÕÓ¦ÚÏÙÚÏÝÍßÔÇÃÑËÝ
ÒÁÍÕÔÚÇÝÄÞÏ!ÄÞÏÓÄÔÕÙÚÕßÝÑÕØÙÁÊËÝÑÇÏÙÚÏÝÊÇÔÚÁÒËÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÙÚÎÒÇÑÑÇÏÙÚÇØÄÒËáÃÊÏÇÒÁËÏ
ÙÚÎÔÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÃÇÚÎÝ8\HU[I`
8\HU[!;OL(\[VIPVNYHWO`VM4HY`
8\HU[®!©ÏÔÚ¦ÒÇÙÕÆÔÚÕÇÔÚÏÙßÒÒÎÖÚÏÑÄÞ¦ÖÏÑÇÏÎÓÃÔÏÌÕÆÙÚÇ
¦ÒÒÇÐÇÔÚÇÖ¦ÔÚÇ®
ÓÄÊÇÍÏÇÚÎÔ Õß¦ÔÚÂÚÇÔÖ¦ÔÚÇÁÔÇÖÇÏÞÔÃÊÏÑÇÏÎÓÖÕßÚÃÑÚÎÝ
ÁÔÇÝÖÇØÇÊËÏÙÁÔÏÕÝÚÄÖÕÝ¶¦ÔÕÏÍË
ÑÇÏÇØÍ¦ÚÕÇÖÄÍËßÓÇÙËØÈÃØÕÔÚÇÝ
ÖÕÚ¦ÓËÓÕßÙÏÑÂÙÚÎÊÏÇÖÇÙ×Ô
Ø×ÚÎÙÚÕÓ¦ØÑËÚÏÔÍÑÁÑÇÔËÚÇ
É×ÔÏÇËÓÖËÏØÃÇ!ÚÕ)HaHHYÂÚÇÔÕ
ÚÄÖÕÝÍÏÇÔÇÉÜÔÃÙËÏÝÏÖÄÙÇØÑÇ
ÓÇÔËÑÁÔÄÖÜÝÎ¬àÏÔØÃÓÖÚÕÔ
Î¬ÕßÃÍÑÏÎÃÒÏÇ²¦ÓÕÔÚÎ ÁÒÏ
ÕßÃÒÙÕÔÑÇÏÎ§ÚÕÔÏ¦ÒËÕÆÔÇ¶Î
ÖØ×ÚÎÌØÕÇÓËØÏÑÇÔÃÊÇÖÕßÁÍÏÔË
ËÐ×ÌßÒÒÕÙÚÎÈØËÚÇÔÏÑÂÁÑÊÕÙÎ
ÚÎÝ=VN\LÚÕ ¶ÍÁÓÏàÇÔÚÏÝ
ÏÒÕßÙÚØÇÙÏÄÔÙËÒÃÊËÝÚÕß8\LLU
ÚÕß/HYWLY»Z)HaHHYÑÇÏÚÜÔ:\UKH`
;PTLZËÔ×ÕÏÑÕÆÑÒËÝÙÚÏÝÈÏÚØÃÔËÝÖ¦ÔÚÇÙËÇÙßÔÂÛÏÙÚËÝÖÄàËÝ
¶ÑØÇÚ×ÔÚÇÝàÜÔÚÇÔ¦ÞØßÙÄÉÇØÇÂ
¦ÉßÞÕßÝÇÙÚÇÑÕÆÝ¶ËÔÃÙÞßÇÔÚÕÔ
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