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ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΣΟΣ

Προχωρούμε με
Μουσείο και
Λιμάνι Λάρνακας
Δεν υπάρχει έργο που
δεν μπορεί να γίνει τονίζει στη συνέντευξή
του στην «Κ» ο υπουργός Μεταφορών Γιάννης Καρούσος και τονίζει ότι αναζητεί με τους συνεργάτες του τρόπους
επίλυσης των διαφόρων ζητημάτων.
Παραδέχεται ότι σε πολλές περιπτώσεις δημοσίων έργων υπάρχουν εμπόδια, δείχνοντας και προς την κατεύθυνση των τοπικών αρχών. Επισημαίνει ότι υπάρχουν εξελίξεις στο
θέμα του Λιμανιού Λάρνακας και
φαίνεται να οδηγείται σε αίσιο τέλος.
Στις προτεραιότητές του, ο δρόμος
Πάφου- Πόλης Χρυσοχούς, ο περιμετρικός Λευκωσίας και το Κυπριακό
Μουσείο. Οικονομική, σελ. 4
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Ουδείς απαντά για το τρύπιο
WiFi αεροδρομίου Λάρνακας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ

Στον στροβιλισμό
των εξελίξεων
το Κυπριακό

H αστυνομία δείχνει την Hermes, η εταιρεία αρνείται και η κυβέρνηση υπόσχεται
Η αποκάλυψη των αστυνομικών ερευνών
για διαρροή μεγάλου όγκου ευαίσθητων
προσωπικών δεδομένων εκατομμυρίων
επιβατών μέσω του συστήματος ασύρματης
επικοινωνίας του αεροδρομίου Λάρνακας
δημιουργεί βασανιστικά ερωτηματικά τα
οποία παραμένουν αναπάντητα. Ο εντοπισμός ηλεκτρονικών αρχείων με 9 εκατομ-

μύρια κινητά τηλέφωνα και φορητές ηλεκτρονικές συσκευές σε υπολογιστή εταιρείας,
που σχετίζεται με το κατασκοπευτικό βαν,
αφήνει εκτεθειμένη τη διαχειρίστρια εταιρεία
των αεροδρομίων Hermes, αλλά και τις κρατικές υπηρεσίες οι οποίες είναι επιφορτισμένες με το έργο ελέγχου διαχείρισης της
συμφωνίας παραχώρησης των αερολιμένων.

Η έκθεση του γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών
στην οποία εκφράζεται η εκτίμηση πως πολύ
δύσκολα θα σταματήσουν οι εντάσεις στην
Ανατολική Μεσόγειο είναι ενδεικτική του
ότι το 2020 κάθε άλλο από ένα υγιεινό περίπατο θα αποτελεί. Είναι το Κυπριακό του
οποίου οι εξελίξεις αναμένονται μετά τον
Απρίλη, είναι οι τουρκικές προκλήσεις, είναι
όμως και η Τουρκία που μένει στο απυρόβλητο για τις παράνομες δραστηριότητές
της στη νοτιανατολική Μεσόγειο. Σελ. 5

Η Hermes, με επίσημη τοποθέτησή της
στην «Κ», αποποιείται ευθυνών επικαλούμενη τη συμφωνία ενώ τονίζει το αυτονόητο,
ότι δηλαδή η ίδια δεν κρατά δεδομένα επιβατών. Ο υπ. Μεταφορών Γιάννης Καρούσος
αναγνωρίζει το πρόβλημα και υπόσχεται
αλλαγές στις διαδικασίες δικτύων Wi Fi για
αεροδρόμια και λιμάνια. Σελ. 3

Χάρι και Μέγκαν αποχωρούν για να ανθίσουν

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Πρωτοβουλία ΗΠΑ
για αποκλιμάκωση

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Προοπτικές και παγίδες κρύβει η προσπάθεια
που ανέλαβε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ προς αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ελλάδας και
Τουρκίας. Ήταν ο ίδιος ο Πομπέο που στη
συνάντηση Μητσοτάκη-Τραμπ προθυμοποιήθηκε να αναλάβει πρωτοβουλία βολιδοσκόπησης της Άγκυρας, κάτι που αποδέχθηκε
ο Έλληνας πρωθυπουργός. Tο πρόγραμμα
περιλαμβάνει και τη Λευκωσία. Σελ. 4

Πικράθηκε ο κόσμος
μας από τον Νικόλα
Συνεκτιμήσαμε ότι ο Άντρος Κυπριανού έχει ακόμα να προσφέρει στο
κόμμα και πως δεν συντρέχει λόγος
να κάνουμε τώρα αλλαγή γραμματέα, λέει ο εκπρόσωπος τύπου του
ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου. Απαντά
για το αν ενδιαφέρεται για τη Γενική
Γραμματεία και διαμηνύει πως ο κόσμος του ΑΚΕΛ είναι πικραμένος
ακόμα από τη στάση του ΔΗΚΟϊκού
προέδρου επί διακυβέρνησης Χριστόφια. Σελ. 8

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Οι παρατηρητές

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ «Κ»

Το διακύβευμα
του ΔΗΣΥ
Σελ. 12

EPA

Χάρης Γεωργιάδης
Μερική αποχώρηση από το Μπάκιγχαμ αποφάσισε το πριγκιπικό ζεύγος Χάρι και Μέγκαν. Το ζευγάρι δεν θέλει απλώς έναν νέο ρόλο στο πλαίσιο της μοναρχίας, αναφέρει στη δήλωσή του, αλλά θέλει «να εργαστεί ώστε να γίνει οικονομικά ανεξάρτητο». Τα βρετανικά ταμπλόιντ περισσότερο από μια αχάριστη βασιλική νύφη, μισούν μια αχάριστη βασιλική νύφη που δεν θέλει να ζήσει στη Βρετανία. Στο δε παλάτι δεν αρέσει
να βρίσκεται προ εκπλήξεων. Σελ. 20

ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΑ

Πρωκεχωρημένη
βάση η Σούδα
Σημαντικά και ενδιαφέροντα όσα
διημείφθησαν στη συνάντηση Μητσοτάκη – Τραμπ. Ποια είναι τα οφέλη από τη 48ωρη επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στις ΗΠΑ. Αναβάθμιση της Βάσης στη Σούδα επιθυμεί το Πεντάγωνο. Η Αθήνα κατευθύνεται στη λογική διαχωρισμού των
εξοπλιστικών, τα αεροπορικά στις
ΗΠΑ και τα ναυτικά στη Γαλλία. Σελ. 6

Ανάγκη συμβιβασμού
για Τεχεράνη - ΗΠΑ
Μειώνεται ο κίνδυνος πολέμου
Εκρηκτική η κατάσταση στη Μέση Ανατολή
μετά τη δολοφονία Σουλεϊμανί. Οι ΗΠΑ
στέλνουν σαφή μηνύματα ότι οι παλινωδίες
και οι αποτυχίες τους στη Μέση Ανατολή
δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως σημάδια
αδυναμίας και ότι όποιος υποτιμά την ισχύ
τους προκαλεί τον αφανισμό του. Σελ. 6

Ξανά στις αγορές με διπλό ομόλογο
Ενα 10ετές και ένα 20ετές για εξόφληση του χρέους προς το ΔΝΤ
Στην έκδοση διπλού ομολόγου αναμένεται
να προχωρήσει την ερχόμενη Τετάρτη
η Κυπριακή Δημοκρατία. Στόχος είναι η
πρόωρη εξόφληση του χρέους ύψους 691
εκατ. ευρώ προς το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο. Πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν
ότι θα εκδοθούν δύο ομόλογα EMTN. Τον
τελευταίο λόγο όμως θα έχουν οι όμιλοι

με τους οποίους συνεργάζεται το Υπουργείο Οικονομικών. Οι ίδιες πληροφορίες
θέλουν το κράτος να επιδιώκει την έκδοση
ενός 10ετούς ομολόγου και ενός 20ετούς.
Ωστόσο, εάν θα προχωρήσει με ένα ή με
δύο θα το υποδείξουν οι σύμβουλοι –
τράπεζες που θα αναλάβουν το όλο εγχείρημα. Οικονομική, σελ. 3

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»

Πρόκληση η πολυομβρία

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Δώδεκα νέοι δημιουργοί στο NIMAC

ΚΥΠΕ

Η «Κ» ξεναγήθηκε στην έκθεση του πρότζεκτ hypresurfacing, στο NiMAC
(Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, Συνεργασία: Ίδρυμα Πιερίδη). Την
επιμέλεια της έκθεσης, έχει η Μαρίνα Χριστοδουλίδου. Στην έκθεση δώδεκα νέοι εικαστικοί δημιουργοί δείχνουν τη δουλειά τους. Ζωή, σελ. 1

Οι έντονες βροχοπτώσεις το τελευταίο διάστημα και η πληρότη-

τα στα φράγματα αποτελούν ζητήματα πρόκληση για το Τμήμα
Αναπτύξεως Υδάτων. Η «Κ» καταγράφει ποιες είναι οι περιοχές
υψηλού κινδύνου πλημμυρών. Περισσότερο ευάλωτη φαίνεται
ότι είναι η Λευκωσία. Οι αρχές της Δημοκρατίας δηλώνουν ετοιμότητα στη βάση του σχεδίου «Προμηθέας» στο οποίο εμπλέκονται διάφορες υπηρεσίες και σώματα ασφαλείας. Σελ. 16

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Τι έγινε το 2019 στον Πολιτισμό
Η «Κ» σημειώνει τι έγινε στον πολιτιστικό χάρτη της χώρας το 2019 και
πώς η δεκαετία που διέρρευσε άφησε το αποτύπωμά της. Τι αναμένουμε
για το 2020. Πολλά τα ανοικτά μέτωπα για την Πολιτεία. Θέατρο και μουσική άνθισαν. Ζωή, σελ. 4, 5

ΒΙΒΛΙΟ

Εικόνες από το μέλλον του πλανήτη
Η Αυστραλία καίγεται από τον Οκτώβριο, ενώ το καλοκαίρι στη χώρα τώρα ξεκινά. Εκθεση για την κλιματική αλλαγή προειδοποιούσε από το 2008 για όσα συμβαίνουν, αλλά αγνοήθηκε από την πολιτική ηγεσία. Σελ. 22

«Τη μέρα που πάγωσε ο ποταμός»
Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Σταύρος Χριστοδούλου μιλάει στην
«Κ» για το δεύτερό του βιβλίο, «Τη μέρα που πάγωσε ο ποταμός», για το
οποίο έλαβε το πρώτο Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας, στην κατηγορία Μυθιστόρημα. Ζωή, σελ. 11

«Δεν πρέπει να είμαστε απλώς παρατηρητές
στο τι αποφασίζουν άλλοι για εμάς», έλεγε
ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Σαρλ Μισέλ, υποστηρίζοντας πως είναι
καιρός η Ευρώπη να μπει στο παιχνίδι. Η
αλήθεια είναι πως την ώρα που η Μέση
Ανατολή φλέγεται και η τουρκική προκλητικότητα ενισχύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση,
δυστυχώς, παρακολουθεί με αμηχανία όσα
διαδραματίζονται και μένει έρμαιο στα
συμφέροντα των άλλων χωρών, των οποίων
οι κινήσεις κρίνονται απρόβλεπτες. Κάτι
που φάνηκε όμως σε μία σειρά γεγονότων,
όχι μόνο στην πολιτική Τραμπ εναντίον
του Ιράν. Φαίνεται και στην περίπτωση
της Κύπρου με την επιβολή κυρώσεων.
Μπροστά στην τουρκική προκλητικότητα,
τα κράτη μέλη διστάζουν να πάρουν τολμηρές αποφάσεις και κυρίως να συνεργαστούν με στόχο την ασφάλεια στην περιοχή.
Η σημερινή κατάσταση είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία για την Ε.Ε. να μπει στο
παιχνίδι, διασφαλίζοντας τα συμφέροντά
της. Αλλιώς τείνει να καταστεί παρατηρητής,
και άλλοι να αποφασίζουν γι’ αυτήν.
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

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

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Ο Ιωνάς, η κρίση στο πριγκιπάτο και
η επίσκεψη-αστραπή Συλλούρη στην Κύπρο

Γυάλινος κόσμος
Μεσάνυχτα και κάτι.
Γράφω αναζητώντας
απεγνωσμένα μια ισορροπία. Λες κι ένας τυφώνας με σήκωσε ψηλά
και με κουτρουβαλά
από τον περασμένο αιώνα στον τωρινό κι από τον βόρειο πόλο στο νότιο.
Τόσο, που όσα συμβαίνουν στο μικρό
μας νησί να μοιάζουν μια μικρότητα
με διακριτό το DNA των αυτουργών
που 60 χρόνια τώρα, αφού τα ξεπούλησαν όλα, κατάντησαν πια να διαφημίζουν και να πουλάνε –με το κατάλληλο αντίτιμο – και το βυζί της
μάνας τους -κατά πως λέει ο λαός και
φυσικά άνευ λογοδοσίας. Φτάσαμε
πια στον πάτο του γκρεμού της απαξίωσης και διερωτόμαστε αν και τι
υπάρχει πιο κάτω. Άβυσσος; Χάος;
Ένα άλλο Ράιχ; Μούδιασα. Ψάχνω
πλέον ελπίδα σε αυτούς που επέζησαν
των Ράιχ. Στο κινητό μου έχω ένα
βιντεάκι με την κόρη μου, να τραγουδά το «Άσμα ασμάτων». Στίχοι,
Ιάκωβος Καμπανέλης, μουσική Μίκης
Θεοδωράκης. Δύο κορυφαίοι του πολιτισμού μας που βίωσαν τον φασισμό.
Αναλήφθηκα στα φτερά 25 εκατομμύριων Γερανών του Ρασούλ Γκαμζάτοβ κι άφησα την Κατερίνα να με
πάει στο Μαουτχάουζεν: «Τι ωραία
που είναι η αγάπη μου, η χαϊδεμένη
από τη μάνα της και τ’ αδερφού της
τα φιλιά. Κανείς δεν ήξερε πως είναι
τόσο ωραία. Κοπέλες του Άουσβιτς,
του Νταχάου κοπέλες, μην είδατε
την αγάπη μου. Την είδαμε σε παγερή
πλατεία μ’ ένα αριθμό στο άσπρο της
το χέρι, με κίτρινο άστρο στην καρδιά». Θυμήθηκα εκείνο το σούρουπο
στην Πολωνία που έβγαινα από το
Άουσβιτς αλαφιασμένος. Διασταύρωσα τον δρόμο κι ακούμπησα τα
χέρια μου σε ένα τείχος. Αυτό που
έκτισαν σήμερα οι ηγήτορες των κίτρινων αστεριών για ν’ αποκόψουν
τους Παλαιστινίους από μια πατρίδα
που τους ανήκει εξίσου. Ο Αβραάμ
εγέννησε μεν τον Ισαάκ αλλά ο Μωυσής αγνοείται στη Γάζα, εκεί που η
Χαμάς στέλνει ανήλικα να χτυπηθούν
με ένοπλους Εβραίους, στο όνομα
του Αλλάχ. Στον Λίβανο η φιλοϊρανική
Χεζμπολλάχ ρίχνει πυραύλους στο
Ισραήλ, που απαντά με βομβαρδισμούς κατά το δοκούν. Το μακρύ χέρι
της Τεχεράνης είναι χωμένο εξίσου

βαθιά στην καθημαγμένη Συρία και
το κατεστραμμένο Ιράκ. Μουσουλμάνοι, χωρισμένοι σε Σουνίτες και
Σιίτες, σφάζονται στο όνομα του Αλλάχ. Τριάντα χρόνια τώρα, Σαουδάραβες και Ιρανοί πολεμούν δι’ αντιπροσώπων σε Λίβανο, Ιράκ, Συρία,
Μπαχρέιν, Υεμένη και Λιβύη. Οι ηγέτες του μουσουλμανικού κόσμου –
μονίμως ατζέντηδες του Μωάμεθστέλνουν εξ ονόματός του, «μάρτυρες» ζωσμένους εκρηκτικά να τον
συναντήσουν ανάμεσα σε βουνά από
ρύζι και ωραίες γυναίκες. Οι ίδιοι ποσώς βιάζονται να τον συναντήσουν.
Σε μια ταυτόχρονη προβολή, φέρετρα
made in USA με νέους, κυρίως χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων,
«επιστρέφουν» τελεσίδικα από Ιράκ,
Αφγανιστάν και αλλαχού, όπου οι
ΗΠΑ πολεμούν να εμπεδώσουν τη…
δημοκρατία. Πλανώνται όσοι λένε
ότι ο Τραμπ σκότωσε τον Σουλεϊμανί
επειδή είναι τρελός. Ξέρει γιατί.
Όπως και ο Κάιν ήξερε. Όπως και
οι Ιρανοί που «εκδικήθηκαν» αμέσως
βομβαρδίζοντας δέκα χωράφια στη
Βαγδάτη. Το πόσο καλά, το είδαμε
στον διάλογο Τραμπ-Μητσοτάκη για
τα ελληνοτουρκικά. Το είδαμε και
στη συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν
για τη Λιβύη. Η πολιτική δεν ξέρει
από συμπάθειες. Ξέρει μόνο από
συμφέροντα. Γι’ αυτό και οι πολιτικοί
στέλνουν τα παιδιά τους στα καλύτερα σχολεία, ενώ αφήνουν να φθίνει
το δημόσιο σχολείο. Αν όλα εκείνα
τα εκατομμύρια των μουσουλμάνων
ήταν μορφωμένα θα διαμοιράζονταν
τον πλούτο της γης τους και θα αγόραζαν στο πολλαπλάσιο όλα τα πιλάφια και τα ουρί του παραδείσου.
Το ίδιο και Αμερικανοί, Ρώσοι, Έλληνες, Τούρκοι κι όλες οι φυλές της
γης, γιατί όπως λέει ο Ελύτης, «δεύτερη ζωή δεν έχει». Υπάρχει όμως
ελπίς; Υπάρχει. Στο φως, στην παιδεία. Αυτό το ημιμαθές, μαλθακό και
καναπεδάτο που βιώνουμε σήμερα
πρέπει να το αλλάξουμε εσπευσμένα.
Πώς; Η σπουδαία Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου το είπε, χτυπώντας το χέρι
στο μαχαίρι: «Να σου δώσω μια να
σπάσεις, αχ βρε κόσμε γυάλινε, και
να φτιάξω μια καινούργια κοινωνία
άλληνε». Σκεφτείτε το!

paraschosa@kathimerini.com.cy

Συναγερμό προκάλεσε το πρό-

σφατο ρεπορτάζ της «Καθημερινής» για την επαναφορά του ονόματος του Ιωνά Νικολάου ως κύριο στα σενάρια για τη θέση του
γενικού εισαγγελέα. Ως γνωστόν,
πριν από τα μέσα του 2020, ο Κώστας Κληρίδης ολοκληρώνει τη
θητεία του και ο Νίκος Αναστασιάδης θα πρέπει να διορίσει έγκαιρα τον αντικαταστάτη του. Στο
ΑΚΕΛ το όνομα του Ιωνά Νικολάου αποτελεί «αιτία πολέμου» και
ο Άντρος Κυπριανού το έχει διευκρινίσει αρκετές φορές. Μέχρι
και ειδική νομοθεσία για αποκλεισμό του Ιωνά έχει προτείνει
το ΑΚΕΛ…

Ωστόσο, φαίνεται πως αντιδρά-

σεις σημειώνονται και από άλλους χώρους, κυρίως με το επιχείρημα ότι πρέπει να μειωθεί
στο ελάχιστο η αναστάτωση στο
χώρο της Δικαιοσύνης που θεωρείται ιδιαίτερα επιβαρυμένος.
Αλλά και από τον ΔΗΣΥ υπάρχει
προβληματισμός για τις παρενέργειες που ενδέχεται να προκληθούν ενόψει και των βουλευτικών του 2020.

Πηγή μου που γνωρίζει, μου έλε-

γε πως αν και ο Νίκαρος έχει
πρώτο-πρώτο το όνομα του Ιωνά
στη λίστα του δεν αποκλείει τη
συζήτηση και άλλων ονομάτων. «Το ερώτημα, ωστόσο, είναι
εάν η συζήτηση θα είναι… φιλολογική ή ουσιαστική», συμπλήρωσε.

Στη Βουλή οδηγείται την ερχόμε-

νη Παρασκευή το νομοσχέδιο για
τις παρακολουθήσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, υπό αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις με
στόχο την εξιχνίαση εγκλημάτων.
Πρόκειται για ένα νέο στοίχημα
της κυβέρνησης το οποίο, ακόμα
και να περάσει από τη Βουλή, δεν
θα πάψει να αποτελεί αιτία διαπληκτισμών και κριτικής. Το
ΑΚΕΛ, που κυρίως αντιτίθεται στη
σχετική νομοθεσία, δεν πρόκει-

Επιλογή και επιμέλεια:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

ται να βάλει εύκολα νερό στο
κρασί του. Ούτε πριν, ούτε μετά
την ψήφιση του νομοσχεδίου.
Ιδιαίτερα μετά την ψήφιση, όπως
ακούω.
Η διάλυση της συμμαχίας ΔΗΚΟ -

Αλληλεγγύης οριστικοποιήθηκε... πανηγυρικά και με τη στήριξη των υποψηφίων για τον Δήμο
Αγίας Νάπας. Το ΔΗΚΟ υποστήριξε την υποψηφιότητα του Χρίστου Ζαννέτου όπως και ο ΔΗΣΥ,
ενώ η Αλληλεγγύη της Αιμιλίας
Ξύδια, όπως και το ΑΚΕΛ και η
Συμμαχία Πολιτών... Η Αγία Νάπα
πάντα ευνοούσε τους πιο περίεργους συνδυασμούς σε όλα τα επίπεδα. Ωστόσο, το ΔΗΚΟ και την
Αλληλεγγύη να τους ξαναδούμε
στο ίδιο... μετερίζι θα είναι τρομερά δύσκολο.

Πάντως, ο νέος δήμαρχος Αγίας

Νάπας αρχίζει τη θητεία του με
δώρα. Ο τέως δήμαρχος Καρούσος και νυν υπουργός Συγκοινωνιών και Μεταφορών υποσχέθηκε κάθε στήριξη στον διάδοχό
του, ενώ ο υπουργός Παιδείας
Πρόδρομος Προδρόμου ενημέρωσε πως η κυβέρνηση θα χορη-

γήσει 1,3 εκατ. ευρώ για την ανέγερση Αμφιθεάτρου.

παρέμβαση ενημερώνοντας τους
συνέδρους για το νέο θεσμό της
«Παράλληλης Βουλής» που τέθηκε σε εφαρμογή στην Κύπρο με τη
δημιουργία έξι θεματικών «Παράλληλων Βουλών». Βουλευτής
που άκουσε τα σχετικά σχολίασε
πως «μόνο στο παράλληλο σύμπαν
του Συλλούρη λειτουργούν οι Παράλληλες Βουλές τις οποίες ακόμα
δεν τις είδαμε και πήραμε τους
δρόμους να τις διαφημίσουμε».

Ένταση επικρατεί στο πριγκιπάτο

του ΔΗΚΟ, όπως μου αποκάλυψε
η ΔΗΚΟαναθρεμμένη Φωτούλα.
Όπως μου εξήγησε: «Ενώ οι προκλήσεις για το κόμμα είναι τεράστιες, από το Κυπριακό και τις
τουρκικές προκλήσεις, την ενέργεια, την οικονομία και την εσωτερική διακυβέρνηση, αλλά και
τα νέα κόμματα που έχουν δημιουργηθεί και την κομματική ανασύνταξη σε άλλα, εμείς φαίνεται
να βρισκόμαστε σε νιρβάνα διαρκείας». Όπως υποστηρίζει: «Κάποια στελέχη μιλούν για χειμερία
νάρκη από την οποία όταν ξυπνήσουμε θα είναι αργά και άρχισαν
να ρίχνουν την ευθύνη στον Νικόλα που τον τελευταίο καιρό συμπεριφέρεται ως συνταξιούχος».

Σε μεγάλο κόμμα η αντιπαράθεση

μεταξύ δύο κυριών καλά κρατεί.
Όπως μαθαίνω οι ψίθυροι και τα
αλληλοκαρφώματα βρίσκονται
σχεδόν σε καθημερινή βάση, ενώ
υπήρξαν και αντιδράσεις από τα
ψηλά δώματα του κόμματος.
Όπως έλεγε πρόσφατα στέλεχος
του εν λόγω κόμματος «εάν η αντιπαράθεση συνεχίσει με αυτή τη
συχνότητα αναμένεται να γίνει
σφαγή στις επόμενες βουλευτικές εκλογές».

Την Κύπρο αναμένεται να επισκε-

φθεί σύντομα για ολιγοήμερη επίσκεψη ο πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης. Το τελευταίο
του ταξίδι ήταν στην Οτάβα του Καναδά όπου συμμετείχε στην 25η
Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων της Κοινοπολιτείας. Έκανε και

Με άριστα
το 10

80 χρόνια πρίν στην «Κ»
12.I.1940

1

ΚΑΤΕΥΝΑΣΜΟΣ: [...] Ο κ. Εδουάρδος Ερριώ, ο οποίος
επανεξελέγη πρόεδρος της Βουλής, ανήλθεν εις την προεδρικήν έδραν και εκήρυξε την έναρξιν της συνεδριάσεως.
[...] «Ο σκοπός μας συνίσταται εις τα εξής: Να εξασφαλίσωμεν το δικαίωμα ζωής εις έκαστον Εθνος και να τελειώνωμεν με τον ανταγωνισμόν των υπερεξοπλισμών.
Να μην περιμένωμεν, διά την πραγματοποίησιν του έργου
τούτου, όπως επέλθη η εποχή κατά την οποίαν οι λαοί,
απομακρυνόμενοι του πολέμου, λησμονήσουν τας φρικαλεότητάς του, αλλά να εξασφαλίσωμεν το ταχύτερον
δυνατόν εις τα Εθνη τον κατευνασμόν εκείνον, ο οποίος
θα είναι αναγκαίος εις αυτά, κατόπιν των τρομακτικών
υπερβολών των δαπανών του. [...] Η Γαλλία δεν θέλει
να αναθρέψη τας νέας γενεάς των τέκνων της διά να τας
οδηγή κάθε είκοσι χρόνια εις το πεδίον της μάχης».

«Αβέρωφ, να μην ξεχνάμε αυτό που είπε ο Ταλεϋράνδος, νόμος της ιστορίας: Σήκω εσύ να κάτσω εγώ!»

ΚΟΥΙΖ: Ποιος ηγέτης κόμματος

που ετοιμάζεται για εκλογικές
διαδικασίες ανησυχεί πολύ για το
μέλλον; Όχι μόνο του κόμματός
του αλλά και το δικό του;

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

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

ΑΝΗΣΥΧΙΑ: Η νεωτέρα είδησις ότι η αμερικανική Κυβέρνησις σκέπτεται να ναυπηγήσει πολλά καταδρομικά
τα οποία από απόψεως χωρητικότητος, εξοπλισμού, ταχύτητος και ακτίνος ενεργείας θα υπερβαίνωσι τα καταδρομικά των άλλων στόλων, προεκάλεσε την έκφρασιν
ανησυχίας του εκπροσώπου του ιαπωνικού υπουργείου
Ναυτικών. [...]
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ζουν τις καρδιές των Κυπρίων. Μια πνευματική εθνική ανάταση που δεν μπορεί
να μη συνοδευθεί με παραδοσιακές
σούβλες, καζαντί και σάντουιτς, λούντζα
- χαλούμι. Α! και χωρίς μια σέλφι του
Αβέρωφ.

8

Στο ζεύγος. Θα απέχουν λέει ο πρίγ-

κιπας Χάρι και η Μέγκαν από το βασιλικό προσκήνιο. Χάσαμε τον δικό μας
Πρίγκιπα από το προσκήνιο έχει ένα
χρόνο, αν χάσουμε και τον Χάρι, η αστική Λευκωσία θα επιστρέψει στις συζητήσεις για τη σπανακόπιτα του γέρου
Καραμανλή και τον δεσμό του με την
Αμαλία. Mon Dieu.

2

Στον διάδοχο. Μπορεί διάφοροι να

προσπαθούν να γίνουν από τζάκι,
φτιάχνοντας σπίτια με πολλά... τζάκια
και πίνοντας σκοτς σε σπίτια από τζάκι,
αλλά «κλασάτος δεν γίνεσαι, γεννιέσαι
αγάπη μου», είπε μια Λευκωσιάτισα λίγο
πριν από τα ογδόντα, αγγίζοντας τις πέρλες στον λαιμό της. Βλέποντας προς Λεμεσό και Πάφο.

3

Στον Λαό. Βρε Άντρο μου, βρε χρυσέ

μου, δεν είπαμε πως στην πολιτική
τα πάντα είναι τάιμινγκ; Τι ήθελε την
ανακοίνωση τώρα η Ομόνοια; Δεν περίμενε του χρόνου παραμονές βουλευτικών εκλογών;

4

Στα άσφαιρα. Η ανακοίνωση της

Oμονοιάκκας για τη διαπλοκή στο

θερός στις απόψεις του πως θα φύγει, είπε να οδηγήσει το κόμμα του λαού
στις βουλευτικές εκλογές, μιας και Λουκαΐδης και Στέφανος, αν αναλάμβαναν,
δεν θα τα κατάφερναν, όπως ο ίδιος. Άλλωστε, είναι τόσες και πολλές οι επιτυχίες του Άντροκ που το κόμμα δεν μπορεί να ζήσει δίχα του. Που λένε και στις
λαϊκές οργανώσεις.

Ψαρεύοντας έρχεται η θάλασσα. Οδυσσέας Ελύτης

κυπριακό ποδόσφαιρο, αν δεν συνοδευτεί με ντοκουμέντα θα είναι σαν τους
πυραύλους του Ιράν. Τους έστειλαν στο
διπλανό χωράφι μπας και κτυπήσει κανένας Aμερικανός.

5

Στο σύστημα. Δεν γνωρίζω αν μας

κοροϊδεύουν οι μεγάλοι της γης ή είναι τόσο άσχετοι στην πραγματικότητα.
Σκότωσαν οι Aμερικανοί έναν στρατηγό
του Ιράν. Στην κηδεία του οι Ιρανοί σκότωσαν ποδοπατώντας άλλους 20 Ιρανούς. Μετά την κηδεία οι Ιρανοί ειδοποίησαν τους Αμερικάνους πως θα στείλουν πυραύλους στα χωράφια δίπλα
από τις βάσεις τους, για να μην πάνε να
μαζέψουν μανιτάρια εκείνη τη νύχτα.
Με τα νεύρα μας παίζουν ή με τη σοβαρότητα των ιδίων;

6

Στα νέα. Πριν από λίγες βδομάδες κ.

διευθυντά γράψατε πως θα μπουν
οσονούπω τα νοσηλευτήρια στο ΓεΣΥ.
Σας την έπεσαν θυμάμαι οι κλινικάρχες
κατηγορώντας σας λίγο ή και πολύ πως
γράφετε Fake News. Χθες συμφώνησαν,
λέει. Ελπίζω μόνο να μην τους χάρισε ο
Healthy το πλεόνασμα της χώρας για τα
επόμενα χρόνια. Άλλωστε, «ου περί
χρημάτων τον αγώνα ποιούμεθα», αγαπητοί μου.

7

Στη σταθερότητα. Ο Άντροκ, ο στα-

Στις σούβλες. Όλοι οι λαοί έχουν τις

μεγάλες τους στιγμές. Η Ελλάδα τους
Ολυμπιακούς, οι Μ. Βρετανία τις εμφανίσεις της βασίλισσας, το Παρίσι τα fashion weeks, η Νέα Υόρκη τον Μαραθώνιο
της. Η Κύπρος; Τα φράγματά της! Όταν
δε ξεχειλίζουν, ρίγη συγκίνησης γεμί-

9

Στις επιτυχίες. Βέβαια η πιο μεγάλη

(μέχρι στιγμής) επιτυχία του Άντροκ
είναι που έβγαλε δύο φορές πρόεδρο
τον Healthy Νίκαρο. Όσο και να σας
ακούγεται αυτό ως ηράκλειος άθλος, ο
Άντροκ έχει βάλει πλώρη για ακόμη μεγαλύτερα πράγματα. Θέλει να βγάλει
πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Φούλη.
Impossible is Nothing.

10

Στην τύχη. Η Σβετλάνα που λέτε

είναι η κυρία που της μιλούσαν εις
άπταιστο γαλλική οι Κύπριες στο περίφημο πάρκινγκ. Η Σβετλάνα συνελήφθη
για υπόθεση διαρρήξεων. Δεν γνωρίζω
αν όντως έχει ανάμειξη η κυρία, γνωρίζω όμως πως από το καλό στο καλύτερο
πάμε γενικά.

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

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ»
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•

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

Διεύθυνση συντάξεως: Κ ΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - Ν ΟΤΗΣ Π ΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Ουδείς λογοδοτεί
για το τρύπιο WiFi
του αεροδρομίου
Ηξεις αφήξεις από την Hermes – Αναγνωρίζει το πρόβλημα
ο υπουργός Μεταφορών και αναγγέλλει αλλαγές
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Τεράστια ερωτηματικά που αγγίζουν ευαίσθητα θέματα ασφάλειας,
καθώς και προστασίας προσωπικών δεδομένων πολιτών, προκύπτουν από τις έρευνες των αρχών
ασφαλείας, στην υπόθεση με το
υπό διερεύνηση κατασκοπευτικό
βαν. Ερωτηματικά που έχουν να
κάνουν με τα επίπεδα ελέγχων,
κρατικών υπηρεσιών, αλλά και τη
διαχειρίστρια, στην προκειμένη
περίπτωση, εταιρεία των δυο αεροδρομίων Hermes. Ο εντοπισμός
στοιχείων από τις αστυνομικές
έρευνες για διαρροή μεγάλου όγκου προσωπικών δεδομένων πολιτών και επιβατών, από το σύστημα ασύρματης πρόσβασης στο
διαδίκτυο στο αεροδρόμιο Λάρνακας, έχει δημιουργήσει μια κατάσταση που για την ώρα δεν μπορεί να προσδιοριστεί το μέγεθος
των επιπτώσεων, όσων φέρεται
να έπεσαν θύματα κλοπής ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.
Το δεύτερο, εξίσου σοβαρό ζήτημα που προκύπτει, αφορά τη διαχείριση και την κρατική εποπτεία
σε χώρους ιδιαίτερα ευαίσθητους,
όπως τα αεροδρόμια. Ένα θέμα για
το οποίο οι επισημάνσεις των αστυνομικών ανακριτών είναι αποκαλυπτικές. Σύμφωνα με τα όσα έχουν
παρουσιαστεί επίσημα από πλευράς
Αστυνομίας και δημοσιοποίησε η
εφημερίδα «Πολίτης», προκύπτει
η απουσία των κρατικών υπηρεσιών στις διαδικασίες τοποθέτησης
εξοπλισμού ασύρματης πρόσβασης
στο διαδίκτυο σε ευαίσθητους χώρους, ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν
τεράστια ερωτηματικά για το κατά
πόσο η ίδια η Hermes μπορούσε
να διαχειριστεί την ανάπτυξη δικτύου ασύρματης πρόσβασης Ίντερνετ, εντός και εκτός αεροδρομίου, ως ένα ζήτημα που εμπίπτει
στο εμπορικό κομμάτι διαχείρισης
των αερολιμένων, που με βάση το
συμβόλαιο είναι στη δικαιοδοσίας
της.
Επίσης, άξιο απορίας είναι αν
οι Υπηρεσίες Πληροφοριών της
Δημοκρατίας γνώριζαν ή είχαν

πληροφορίες για τα όσα αποκαλύπτει η αστυνομική έρευνα εκ των
υστέρων.

H Hermes
Με την τροπή που έχει προσλάβει
η όλη υπόθεση, εκ των πραγμάτων
δημιουργούνται ερωτήματα τα οποία
επί τους παρόντος παραμένουν αναπάντητα. Η «Κ» ζήτησε από τη διαχειρίστρια εταιρεία των δύο αεροδρομίων απαντήσεις σε τέσσερα
ερωτήματα:
G Η εταιρεία, με βάση τη συμφωνία που έχει υπογράψει με την
Κυπριακή Δημοκρατία, είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει τις κρα







Ο υπ. Μεταφορών Γιάννης Καρούσος, με δηλώσεις του στην «Κ», έκανε
γνωστό ότι θα προωθήσει
αλλαγές στην αδειοδότηση WiFi σε ευαίσθητους
δημόσιους χώρους.
τικές υπηρεσίες για εργασίες που
διεξάγονται εντός των εγκαταστάσεων των αεροδρομίων;
G Η εταιρεία, με βάση την ίδια
συμφωνία, είναι υποχρεωμένη να
ενημερώνει για έργα που αφορούν
την ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων όσων χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια;
G Αν ζητήθηκε και ποιος έδωσε
άδεια στην εταιρεία Wispear να
πραγματοποιήσει εργασίες εντός
του αεροδρομίου Λάρνακας;
G Γιατί δεν επιλέγηκαν κυπριακές
εταιρείες;
Επί των ερωτημάτων, η επίσημη
θέση της διαχειρίστριας εταιρείας
είναι πως ουδέποτε έδωσε άδεια
εργασιών στην εταιρεία Wispear,
παραπέμπει στη συμφωνία παραχώρησης των αεροδρομίων για έργα
που εκτελούνται στα αεροδρόμια
και αφορούν την ασφάλεια, ενώ
απορρίπτει πως η ίδια διατηρεί προσωπικά δεδομένα επιβατών. «H Hermes Airports λειτουργεί με βάση

τις πρόνοιες της Συμφωνίας Παραχώρησης και της κυπριακής νομοθεσίας, ενημερώνοντας τα αρμόδια
σώματα τους Κράτους και ειδικά
την ομάδα του Υπεύθυνου Διαχείρισης Έργου. Τα θέματα εθνικής
ασφάλειας εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Αστυνομίας, ενώ για τα
θέματα αεροπορικής ασφάλειας αρμόδια Αρχή είναι η Πολιτική Αεροπορία, με τους οποίους –αμφότερους– η Hermes Airports βρίσκεται
σε στενή επαφή. Αναφορικά με την
Εταιρεία Wispear, επισημαίνουμε
ότι ουδέποτε ζητήθηκε ή δόθηκε
άδεια από την Hermes για πραγματοποίηση έργων στο αεροδρόμιο.
Οι κεραίες που εγκαταστάθηκαν σε
πιλοτική βάση (για 4 μήνες) τοποθετήθηκαν από συμβαλλόμενο συνεργάτη της Hermes Airports για
αυτού του είδους τα έργα. Το συγκεκριμένο πιλοτικό έργο αφορούσε
την παροχή πρόσβασης Wi-Fi σε
εξωτερικούς χώρους και ουδέποτε
τέθηκε σε λειτουργία, λόγω τεχνικών
προβλημάτων. Επισημαίνεται τέλος
ότι Hermes Airports δεν κρατά προσωπικά δεδομένα όσων χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο».

Οι έλεγχοι
Με βάση τη συμφωνία παραχώρησης των δύο αεροδρομίων της
Κύπρου, οι εμπορικές δραστηριότητες είναι κάτω από την ομπρέλα
της διαχειρίστριας εταιρείας Hermes
Airports Ltd, η δε ασφάλεια των αεροδρομίων και των εγκαταστάσεων
στον ιδιοκτήτη που είναι η Κυπριακή
Δημοκρατία. Αρμόδιες πηγές με τις
οποίες μίλησε η «Κ» θεωρούν πως
η ανάπτυξη υποδομών που σχετίζονται με τις προσφερόμενες υπηρεσίες επικοινωνιών εντός αεροδρομίων, δεν μπορεί να ενταχθεί
στο κομμάτι δικαιοδοσίας της διαχειρίστριας εταιρείας που είναι το
εμπορικό, το οποίο της επιτρέπει
ελευθερία κινήσεων. Κάτι που δεν
ασπάζεται η ίδια η Hermes, παρά
το γεγονός ότι τα ευρήματα των
ερευνών λένε άλλα. Με αφορμή τις
έρευνες για τη δράση του ύποπτου
βαν από πλευράς Αστυνομίας γίνεται
ξεκάθαρα λόγος πως στηn Hermes

Αν και σύμφωνα με τις έρευνες της Αστυνομίας η απόφαση για ανάθεση του έργου πάρθηκε από την Hermes, η δια-

χειρίστρια εταιρεία, με τοποθέτησή της στην «Κ», απορρίπτει κατηγορηματικά ότι έδωσε άδεια εκτέλεσης εργασιών
στην εταιρεία Wispear, στην κατοχή της οποίας εντοπίσθηκαν δεδομένα κινητών τηλεφώνων και συσκευών του δικτύου ασύρματης επικοινωνίας του αεροδρομίου Λάρνακας.

Τρύπα στην ασφάλεια
Το όλο ζήτημα προσλαμβάνει ευρύτερες διαστάσεις αν ληφθεί υπόψη

πως τα κινητά τηλέφωνα ή φορητές συσκευές που ενώθηκαν στο Free WiFi του αεροδρομίου Λάρνακας, σύμφωνα με απόψεις ειδικών, είναι εν
δυνάμει στόχοι παρακολούθησης. Όπως επίσημα προκύπτει από στοιχεία
των αστυνομικών ερευνών, που παρουσιάσθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου και δημοσιοποίησε η εφημερίδα «Πολίτης», εντοπίσθηκαν πάνω από 9
εκατ. αριθμοί κινητών τηλεφώνων που ενώθηκαν με το ασύρματο δίκτυο
του αεροδρομίου Λάρνακας, καθώς και μεγάλος αριθμός διευθύνσεως
συσκευών (Mac Address). Επίσης, εντοπίσθηκαν σε ηλεκτρονικό αρχείο
και 626 μοναδικοί αριθμοί αναγνώρισης της SIM καθώς και 612 μοναδικές
διευθύνσεις Mac Address. Ειδικοί σε θέματα εξιδεικευμένων συστημάτων επικοινωνίας εξηγούσαν στην «Κ» πως η δυνατότητα πρόσβασης στον
πυρήνα του συστήματος ασύρματων δικτύων (WiFi), αποτελεί ουσιαστικά
τον Δούρειο Ίππο στοχοποίησης, παρακολούθησης, αλλά και υποκλοπής
δεδομένων του κινητού τηλεφώνου ή φορητής συσκευής που έχει ενωθεί με το συγκεκριμένο δίκτυο, εάν και εφόσον το επιθυμεί αυτός που
έχει ή πέτυχε πρόσβαση στο σύστημα του ασύρματου δικτύου. Και εδώ είναι που εκφράζονται φόβοι και σε πολιτικό επίπεδο. Μέχρι σήμερα δεν
έχει γίνει γνωστό αν από τις έρευνες έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις για τις
οποίες να εξάγεται το συμπέρασμα πως υπήρχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον
από αυτούς που φέρεται να υπέκλεψαν δεδομένα από το ασύρματο δίκτυο του αεροδρομίου Λάρνακας. Οι ίδιοι ειδικοί εξηγούσαν στην «Κ» πως
αν κάποιο κινητό τηλέφωνο, ειδικού ενδιαφέροντος εντοπισθεί, καταγραφεί και στοχοποιηθεί, σε μια τέτοια περίπτωση ο κάτοχος της συσκευής
βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση. Σύμφωνα με πληροφορίες τις
«Κ», από τις έρευνες της Αστυνομίας δεν έχει εντοπισθεί η συλλογή προσωπικών στοιχείων, όπως φωτογραφίες, ενώ πιστεύεται πως δεδομένα
που υποκλάπηκαν ενδεχομένως να αποθηκεύτηκαν σε βάσεις δεδομένων πιθανότατα και εκτός Κύπρου.
προτάθηκε η εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, που αφορούσε το
ασύρματο δίκτυο Ιντερνέτ, το οποίo
«ως αναφέρθηκε αφορούσε την
ασφάλεια του αεροδρομίου και για
το σκοπό αυτό θα έπρεπε να εγκατασταθεί στους χώρους του αεροδρομίου Λάρνακας», αναφέρεται

στην κατάθεση του ανακριτή που
διερευνά την υπόθεση. Και δεν είναι
μόνο ο χαρακτηρισμός του έργου,
από τις αστυνομικές αρχές. Με βάση
μαρτυρία που υπάρχει και παρουσιάστηκε ενώπιον Δικαστηρίου, το
εν λόγω έργο προτάθηκε από τον
Tal Jonathan Dilian, διευθυντή της

ιδιοκτήτριας εταιρείας του βαν, ενώ
οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν
με εκπρόσωπο της Hermes. Η απόφαση ανάθεσης του έργου σύμφωνα
με τις έρευνες της Αστυνομίας, πάρθηκε από την Hermes. Με βάση τις
πρόνοιες, τη συμφωνία παραχώρησης των δύο αεροδρομίων διαχειρίζεται και εποπτεύει ομάδα διαχείρισης της οποίας επικεφαλής
είναι ο διευθυντής της Διαχείρισης
Έργων Παραχώρησης, στο Τμήμα
Δημοσίων Έργων το οποίο υπάγεται
στο Υπουργείο Μεταφορών . Τα
ερωτήματα στα οποία καλείται να
απαντήσει η κυβέρνηση είναι τα
εξής.
G Ποιος ελέγχει τα αεροδρόμια,
τις εγκαταστάσεις και τα έργα που
διεξάγονται εκεί;
G Η εγκατάσταση συστήματος
ασύρματης επικοινωνίας (WiFi) σε
ποιου τη δικαιοδοσία εμπίπτει;
Ο υπουργός Μεταφορών Γιάννης
Καρούσος, με δηλώσεις τους στην
«Κ», ανέφερε πως η έκδοση άδειας
για εγκατάσταση ασύρματων δικτύων (WiFi) είναι αρμοδιότητα του
Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Μεταφορών, η διαδικασία έκδοσης είναι απλή χωρίς
επιτόπιο έλεγχο και με την καταβολή
ενός τέλους. Μετά τα όσα έχουν
προκύψει από τις έρευνες και τη
διαρροή μεγάλου όγκου προσωπικών
δεδομένων ο κ. Καρούσος μας έκανε
γνωστό πως για χώρους ευαίσθητους,
όπως αεροδρόμια ή λιμάνια, θα αναλάβει την πρωτοβουλία αλλαγής των
διαδικασιών που υπάρχουν προκειμένου να ενισχυθεί ο έλεγχος από
τις κρατικές υπηρεσίες.

Πενταμερές διπλωματικό μέτωπο στην Ανατολική Μεσόγειο
Η Γαλλία ισχυρός κρίκος της αλυσίδας συνεργασίας – Ανησυχίες Ιταλίας για μεταναστευτικό και τρομοκράτες από Λιβύη
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Τρία ζητήματα που άπτονται των
γεωπολιτικών ισορροπιών στην
Ανατολική Μεσόγειο αφήνει πίσω
της η πενταμερής σύναξη των
Υπουργών Εξωτερικών Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου-Γαλλίας και Ιταλίας
στο Κάιρο. Εν μέσω κλίματος έντασης, από πλευράς Τουρκίας, η συνάντηση των πέντε ΥΠΕΞ καθόρισε
ένα συντεταγμένο πλαίσιο αντιμετώπισης της κατάστασης που έχει
δημιουργηθεί, αναδεικνύοντας πως
η τουρκική επιθετικότητα δεν στρέφεται αποκλειστικά προς την πλευρά
της Ελλάδας και της Κύπρου. Μια
εξέλιξη που αφενός εξυπηρετεί τις
επιδιώξεις Αθηνών και Λευκωσίας
και αφετέρου δημιουργεί ένα ικανοποιητικό υπόβαθρο διεύρυνσης,
του μπλοκ των κρατών που αντιδρούν με τις επιδιώξεις της Άγκυρας.
Σημαντική προσθήκη, στις προσπάθειες που καταβάλλονται σε διπλωματικό επίπεδο, θεωρείται η
παρουσία του Γάλλου υπουργού
Εξωτερικών Ζαν-Υβ Λε Ντριάν, καθώς και η στάση της Αιγύπτου απέναντι στα όσα απεργάζεται ο Ταγίπ
Ερντογάν στη Λιβύη, με την απόφαση του Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης να εγκρίνει την αποστολή στρατευμάτων. Και οι πέντε υπουργοί

Πέρα από τις φραστικές καταδίκες, η πενταμερής του Καΐρου σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών, θεωρείται ως ένα σοβαρό αντίβαρο στις τουρκικές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Η δε συμμετοχή τεσσάρων κρατών μελών της
Ε.Ε. πιστεύεται πως θα ενισχύσει περισσότερο το μέτωπο σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο.
συμφώνησαν πως οι τουρκικές κινήσεις είναι παράνομες, δεν συμβάλλουν στη σταθερότητα της περιοχής και ως εκ τούτου δεν μπορούν
να γίνουν αποδεκτές. Στο πνεύμα
αυτό ορίσθηκε και το επόμενο ραντεβού της Πενταμερούς στην Κρήτη,
μια επιλογή που όπως σημειώνουν
διπλωματικές πηγές στόχο έχει να

καταδείξει τον έκνομο χαρακτήρα
των τουρκικών κινήσεων.
Η παρουσία του Γάλλου ΥΠΕΞ
στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα είναι
ένα από τα ζητήματα στα οποία επικεντρώνονται οι διπλωματικές αναλύσεις. Όπως ορθά τονίζεται, η συμμετοχή της Γαλλίας στα όσα τεκταίνονται αυτή την περίοδο στην πε-

ριοχή, αποκαλύπτει πως το Παρίσι
πέρα από τις φραστικές παρεμβάσεις
κατά της Τουρκίας, θέλει να έχει εντός της Ε.Ε. το πάνω χέρι στην περιοχή, όπως σημείωνε χαρακτηριστικά διπλωματική πηγή στην «Κ».
Το μήνυμα που μετέφερε ο Γάλλος
ΥΠΕΞ στους ομολόγους του, ήταν
πως «εάν δεν αναχαιτισθεί η τουρ-

κική συμπεριφορά αμφισβήτησης
των πάντων στην περιοχή, η αντίδραση της χώρας του θα συνεχισθεί».
Η παρουσία της Ιταλίας στην
πενταμερή περιορίστηκε στο να εκφράσει και πάλι τις ανησυχίες της
Ρώμης για το θέμα των μεταναστευτικών ροών, αλλά και πιθανής μετακίνησης τρομοκρατών προς την
Ευρώπη. Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Λουίτζι Ντι Μάιο, ο οποίος
δεν υπέγραψε την κοινή διακήρυξη
του Καΐρου, ενημέρωσε τους ομολόγους του για τις επαφές που είχε
προηγουμένως στην Άγκυρα. Την
ιταλική κυβέρνηση την ανησυχεί η
αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων
στη Λιβύη καθώς και η δημιουργία
στρατιωτικής βάσης. Οι συνομιλητές
του Ιταλού ΥΠΕΞ, όπως ο ίδιος ανέφερε, του είπαν πως δεν θα γίνει
αποστολή τουρκικών στρατευμάτων
αλλά 20 στρατιωτικών συμβούλων.
Για την Αίγυπτο η παρουσία τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη χαρακτηρίζεται θέμα εθνικής επιβίωσης. Εντός της αιθούσης της πενταμερούς, ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ Σάμεχ
Σούκρι κατέστησε σαφές πως η χώρα
του δεν θα επιτρέψει μια τέτοια εξέλιξη, θεωρώντας πως η Αίγυπτος
αλλά και κράτη της Αφρικής θα επηρεαστούν. Ένα στοιχείο που χαρακτηρίσθηκε αρνητικό και επιση-

μάνθηκε στο Κάιρο ήταν πως η κρίση
με το Ιράν ενέχει κινδύνους να αποσπάσει την προσοχή της διεθνούς
κοινότητας από τη Λιβύη και πως
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Επίσης, οι εκτιμήσεις που ακούστηκαν
για εκτόνωση της κρίσης στη Λιβύη
έδειχναν προς τη διάσκεψη του Βερολίνου. Επί της ουσίας εκτιμάται
πως είναι δύσκολο στρατιωτικά να
επικρατήσει η μία ή η άλλη πλευρά,
έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το σκηνικό στη Λιβύη.

Ελλάδα - Κύπρος
Ο ΥΠΕΞ της Ελλάδας Νίκος Δένδιας επικεντρώθηκε στα θαλάσσια
σύνορα αλλά και την τάση της Τουρκία να αμφισβητεί τα πάντα, κάτι
που όπως τονίσθηκε δεν μπορεί να
γίνει αποδεκτό. Οι απόψεις που
υπάρχουν ότι η Τουρκία φαίνεται
να επιδιώκει συμφωνία πακέτο για
Συρία και Λιβύη, δεν φαίνεται να
βρίσκουν πρόσφορο έδαφος, υπό
το πρίσμα πως στη Συρία η Τουρκία
συνεργάζεται με τη Ρωσία, ενώ στη
Λιβύη βρίσκονται σε διαφορετικά
στρατόπεδα. Για την Κύπρο το σημαντικό της Πενταμερούς ήταν πως
ενισχύθηκε ο διπλωματικός πυλώνας
για την Ανατολική Μεσόγειο και
πως η Δημοκρατία είναι παρούσα
στα τεκταινόμενα της περιοχής.
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Πρωτοβουλία
των ΗΠΑ για
αποκλιμάκωση
Προοπτικές, αλλά και παγίδες έχει η
προσπάθεια Πομπέο για τα ελληνοτουρκικά
Ουάσιγκτον Του ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗ

Το «πράσινο φως» της Αθήνας για
να ξεκινήσει διερευνητικές προσπάθειες με την Άγκυρα που έχουν στόχο
της μείωση των εντάσεων στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, έχει λάβει
η Ουάσιγκτον. Την ανακοίνωση έκανε
αρχικά αμέσως μετά την ολοκλήρωση
της συνάντησης Τραμπ – Μητσοτάκη,
αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ο
οποίος ενημερώνοντας παράγοντες
της Ελληνοαμερικανικής Κοινότητας,
για τα αποτελέσματα της συνάντησης,
δήλωσε: «Είμαστε ανήσυχοι για την
ανακήρυξη οικονομικής ζώνης από
την Τουρκία και τη Λιβύη. Ακούσαμε








O ίδιος ο Μάικ Πομπέο
στη συνάντηση Μητσοτάκη -Τραμπ προθυμοποιήθηκε να αναλάβει
πρωτοβουλία βολιδοσκόπησης της Aγκυρας,
κάτι που αποδέχθηκε ο
Eλληνας πρωθυπουργός.
όμως κι από τον κ. Μητσοτάκη την
επιθυμία για διπλωματία με την Τουρκία. Ο Πρόεδρος πάντα το υποστηρίζει. Οι άνθρωποί μας επί του εδάφους εργάζονται για να το διευκολύνουν. Είναι κάτι που θέλουμε να
δούμε να αναπτύσσεται στους επόμενους δυο μήνες».
Την επομένη, σε συνομιλία του
με Έλληνες δημοσιογράφους, στο
περιθώριο της δεξίωσης στο Στέιτ
Ντιπάρτμεντ προς τιμή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο
Μάικ Πομπέο επιβεβαίωσε τη διπλωματική πρωτοβουλία της Ουάσιγκτον,
με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ της Ελλάδας και της
Τουρκίας, συνεπεία του μνημονίου
που υπέγραψε η Άγκυρα με την κυβέρνηση της Τρίπολης.
Όπως αναφέρουν καλά ενημερω-

μένες πηγές στην αμερικανική πρωτεύουσα, ήταν ο ίδιος ο Μάικ Πομπέο
που στη συνάντηση Μητσοτάκη –
Τραμπ προθυμοποιήθηκε να αναλάβει
την πρωτοβουλία βολιδοσκόπησης
της Άγκυρας, κάτι που αποδέχθηκε
ο Έλληνας πρωθυπουργός. Είχε προηγηθεί η δημόσια έκκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον πρόεδρο
Τραμπ για στήριξη, στη διάρκεια των
κοινών τους δηλώσεων. «Νομίζω ότι
είναι σημαντικό να επισημάνουμε
ότι η συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ
της Τουρκίας και της Λιβύης παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της
Ελλάδας και ουσιαστικά προκαλεί
μεγάλη ανησυχία και αστάθεια σε
μια περιοχή που είναι ήδη ιδιαίτερα
προβληματική», είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. «Γι’ αυτό”, συνέχισε,
“προσβλέπουμε πάρα πολύ στην υποστήριξή σας για να βεβαιωθούμε ότι
αυτού του είδους οι προκλητικές συμφωνίες δεν θα τεθούν σε εφαρμογή.
Και νομίζω ότι πρέπει γενικά να απέχουμε στην Ανατολική Μεσόγειο
από κάθε είδους δραστηριότητα που
αναζωπυρώνει τα πάθη και που δεν
προωθεί την περιφερειακή ειρήνη
και ασφάλεια. Επομένως, προσβλέπουμε πολύ στην υποστήριξή σας
σε αυτό το θέμα, διότι πρόκειται για
ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για τη
χώρα μου», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Η συζήτηση επί του θέματος συνεχίστηκε και μακριά από τις κάμερες,
με τον Έλληνα πρωθυπουργό να
θέτει τις ελληνικές κόκκινες γραμμές,
για το τι θα συμβεί αν η Τουρκία στείλει γεωτρητικό σκάφος στα ανοιχτά
της Κρήτης. Όπως σημείωσε καλά
ενημερωμένη πηγή, το θετικό στη
συζήτηση ήταν ότι από αμερικανικής
πλευράς μιλούσε ο Μάικ Πομπέο κι
όχι ο πρόεδρος Τραμπ. Ο Αμερικανός
υπουργός Εξωτερικών υπενθύμισε
τη δημόσια αντίδραση της Ουάσιγκτον μετά την υπογραφή του μνημονίου και προθυμοποιήθηκε να προσεγγίσει τους Τούρκους για να δει
αν μπορούν οι δύο χώρες να ξεκινήσουν ένα διάλογο επί του θέματος.

Σε συνομιλία του με Έλληνες δημοσιογράφους, στο περιθώριο της δεξίωσης στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς τιμή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη,

ο Μάικ Πομπέο επιβεβαίωσε τη διπλωματική πρωτοβουλία της Ουάσιγκτον, με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας.

Αναζητούν λύσεις και κανάλια επικοινωνίας
Αμερικανοί διπλωμάτες σημείωναν
ότι σε πρώτη φάση θα κινηθούν
μέσω των πρεσβειών των σε Άγκυρα
και Αθήνα και σε δεύτερη φάση,
αν δουν ότι υπάρχουν προοπτικές,
θα φύγουν απεσταλμένοι του Στέιτ
Ντιπάρτμεντ για τις δύο πρωτεύουσες. Αυτό επιβεβαιώνεται κι από
δηλώσεις του Έλληνα υπουργού
Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου,
που είπε ότι «δεν είναι απαραίτητο
ο Τραμπ να πάρει τηλέφωνο ο ίδιος
και να μιλήσει με τον Ερντογάν,
υπάρχουν πολλά κανάλια επικοινωνίας που μπορούν να ενεργοποιηθούν».
Σε σχέση με το δεύτερο στάδιο,
υπάρχουν ήδη δύο προγραμματισμένες επισκέψεις στην περιοχή,
του βοηθού υφυπουργού Μάθιου
Πάλμερ, στην Τουρκία τον Φεβρουάριο και στην Ελλάδα τον Μάρτιο. Το πρώτο ερώτημα ωστόσο
είναι αν υπάρχει κάποιος άλλον
πλην του προέδρου Τραμπ που μπορεί να επηρεάσει τον Τούρκο πρόεδρο, για ένα μάλιστα θέμα –τη
συμφωνία με τη Λιβύη– το οποίο
ο ίδιος ο Ταγίπ Ερντογάν έχει χειριστεί προσωπικά. Το δεύτερο ερώτημα αφορά το περιεχόμενο της
πρωτοβουλίας. Αν αφορά αποκλειστικά την αποχή της Τουρκίας από
προκλητικές ενέργειες, μη αγγίζοντας την ουσία του μνημονίου
με τη Λιβύη, θα μπορούσε να φέρει

αποτελέσματα για ένα σχετικά
μικρό χρονικό διάστημα. Ωστόσο,
από τη στιγμή που η Τουρκία επεδίωξε το μνημόνιο με αποκλειστικό
στόχο να προκαλέσει την Αθήνα,
το πιθανότερο είναι ότι δεν θα δεχθεί. Αντίθετα, αν οδηγούσε την Ελλάδα στο τραπέζι να συνομιλεί με

την Τουρκία για τα κυριαρχικά της
δικαιώματα, θα ήταν παγίδα για
την Αθήνα.
Μία ακόμη λύση θα ήταν στις
συνομιλίες που θα έχουν οι Αμερικανοί με τις δύο πλευρές, να προτρέψουν προσφυγή στην Χάγη ή
άλλο διεθνές δικαστήριο. Αν και η

Επισκέψεις Αμερικανών επισήμων
Για την πραγματοποίηση την άνοιξη της αναβληθείσας, εξαιτίας της

κρίσης με το Ιράν, επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών
Μάικ Πομπέο στην Κύπρο, εργάζεται το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Ο υφυπουργός Εξωτερικών για ευρωπαϊκές υποθέσεις, Φίλιπ Ρίκερ, είχε
την Παρασκευή τηλεφωνική επικοινωνία με τον ευρισκόμενο στις
Βρυξέλλες υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ενημέρωσε για τους λόγους της αναβολής και την επιθυμία του κ. Πομπέο
να πραγματοποιήσει το ταξίδι στην Κύπρο, το συντομότερο δυνατόν.
Μάλιστα, καθώς υπάρχουν κάποια χρονικά περιθώρια, συμφώνησαν
να δουν αν μπορούν – πέραν της ήδη προγραμματισμένης διμερούς
συμφωνίας – να προχωρήσουν και με κάποια άλλη από τις δύο που
συζήτησαν τον Νοέμβριο, όταν ο κ. Χριστοδουλίδης επισκέφθηκε την
Ουάσιγκτον. Η συζήτηση κάλυψε κι άλλες τρέχουσες περιφερειακές
εξελίξεις (Ιράν, Λιβύη), ενώ και ο ίδιος ο κ. Ρίκερ είπε πως θα ήθελε
να επισκεφθεί στο επόμενο διάστημα την Κύπρο. Να σημειώσουμε ότι
την προσεχή εβδομάδα αναμένονται δύο επισκέψεις αμερικανών
επισήμων στη Λευκωσία. Την Τρίτη επισκέπτεται την Κύπρο ο υφυπουργός Εξωτερικών για προξενικές υποθέσεις, Καρλ Ριτς, για να συζητήσει θέματα που σχετίζονται με την άρση της υποχρέωσης βίζας
για τους Κύπριους που θα επισκέπτονται για τουρισμό τις ΗΠΑ. Αμέσως μετά αναμένεται να αφιχθεί ο υφυπουργός Εξωτερικών για
ενεργειακά ζητήματα Φράνσις Φάνον, που θα βρίσκεται στις 17 Ιανουαρίου στο Κάιρο για το ενεργειακό φόρουμ.

Τουρκία με πρόσφατες δηλώσεις
Τσαβούσογλου είχε αφήσει ανοιχτό
το ενδεχόμενο να το αποδεχθεί, η
πολυετής εμπειρία από την Τουρκία
δείχνει ότι δεν πρόκειται να προσφύγει σε ένα νομικό όργανο που
θα επιδικάσει με βάση τη Σύμβαση
για το Δίκαιο της Θάλασσας και
στο οποίο δεν έχει καμία πιθανότητα επιτυχίας.
Πολιτικοί παρατηρητές στην
Ουάσιγκτον βλέπουν πιθανότητες
επιτυχίας για την αμερικανική πρωτοβουλία, μόνο αν κατόπιν πιέσεων
του Κογκρέσου ο πρόεδρος Τραμπ
υποχρεωθεί να επιβάλει κυρώσεις
στην Τουρκία, για τους S-400 και
άλλα συναφή ζητήματα που περιέχουν νομοσχέδια τα οποία εκκρεμούν. «Ο πρόεδρος Τραμπ θα μπορεί
τότε να ασκήσει πολιτική ραβδιού
και καρότου, καθώς μάλιστα τον
βολεύει να βρει τρόπο να αποφύγει
να επιβάλει κυρώσεις στην Τουρκία», μας είπε πολιτικός αναλυτής.
Η αμερικανική πρωτοβουλία βολεύει πάντως την Αθήνα και για
έναν ακόμη λόγο. Κερδίζει χρόνο,
ο οποίος αυτή τη στιγμή δουλεύει
σε βάρος της Τουρκίας, καθώς ο
Χαφτάρ παίρνει το πάνω χέρι στη
Λιβύη και οι πιθανότητες να καταλάβει την Τρίπολη και να πάρει την
εξουσία είναι μεγάλες. Κάτι τέτοιο
θα καταργούσε στην πράξη και το
μνημόνιο Τουρκίας – Λιβύης.

ΑΡΘΡΟ / Του ΠΕΤΡΟΥ ΖΑΡΟΥΝΑ
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η στιγμή που εμείς πανηγυρίζαμε για την πενταμερή σύνοδο του Καίρου η Ιταλία έκανε και ακόμα μία φορά ένα βήμα
πίσω. Αντί της πλήρους συμμετοχής
στη σύνοδο επέλεξε το καθεστώς
του παρατηρητή. Προηγήθηκε η
επίσκεψη του Ιταλού ΥΠΕΞ στην
Τουρκία στο πλαίσιο μεσολάβησης
που επιχειρεί η Ιταλία στο Λιβυκό.
Να σημειώσουμε πως η Ιταλία σε
αντίθεση με τη Γαλλία στήριζε μέχρι
πρόσφατα την κυβέρνηση του Σάρατζ έναντι του Χαφτάρ. Αυτόν τον
καιρό η Ιταλία έκανε μερική στροφή
και επιχείρησε να φέρει τον Σάρατζ
σε άμεση επαφή με τον Χαφτάρ,
προσκαλώντας, χωρίς φαίνεται προηγούμενη συνεννόηση, και τους
δύο στη Ρώμη. Ο Σάρατζ έφυγε θυ-

Εκανε ξανά πίσω η Ιταλία
μωμένος όταν έμαθε για την εκεί
παρουσία του Χαφτάρ. Παρ όλα αυτά η Ιταλία ζήτησε από τον Χαφτάρ
να σταματήσει τις επιθέσεις του
κατά της Τρίπολης και των άλλων
πόλεων που ελέγχει η αναγνωρισμένη κυβέρνηση του Σάρατζ κάτι
που ο στρατάρχης αρνήθηκε. Η θέση της Ιταλίας περί άμεσης κατάπαυσης του πυρός συμπίπτει διόλου
τυχαία με εκείνη της Τουρκίας και
βολεύει την κυβέρνηση Σάρατζ που
χάνει συνεχώς έδαφος. Έτσι εξηγείται και η αποστασιοποίηση της
Ιταλίας από τις επίσημες αποφάσεις
της συνόδου του Καΐρου ώστε να
μην ενοχληθεί η κυβέρνηση Σάρατζ.
Ανάλογη στάση είχε τηρήσει η Ιταλία και στο θέμα του EastMed. Εκεί
ενώ υπέγραψε τα αρχικά μνημόνια

μαζί με τις άλλες τρεις χώρες στη
συνέχεια απέφυγε να υπογράψει
τη διακρατική συμφωνία επικαλούμενη περιβαλλοντικές διαμαρτυρίες
πολιτών της. Φαίνεται ότι η Ιταλία
δεν επιθυμεί να κάνει κινήσεις που
θα ενοχλήσουν την Τουρκία. Ενδεχομένως η μη υπογραφή να αποσκοπεί και στην άσκηση πίεσης
προς την Ελλάδα με την οποία αυτές
τις μέρες συζητάει το θέμα της οριοθέτησης των μεταξύ τους ΑΟΖ στο
Ιόνιο πέλαγος. Εκεί οι δύο χώρες
έχουν οριοθετήσει από παλιά την
υφαλοκρηπίδα τους. Η νέα συμφωνία θα επηρεάσει αρνητικά τους
Ιταλούς ψαράδες που ψάρευαν για
χρόνια κόκκινες γαρίδες μόλις 6
ναυτικά μίλια από τις ακτές των
ελληνικών νησιών. Επιπρόσθετα

να μην ξεχάσουμε και τη μη ναυτική συνοδεία του πλωτού γεωτρύπανου της ΕΝΙ που τελικά παρεμποδίστηκε από το τουρκικό πολεμικό ναυτικό να διενεργήσει τη γεώτρηση στη «Σουπιά». Έκτοτε παρακολουθούμε την ΕΝΙ να κινείται
πολύ επιφυλακτικά και τους αξιωματούχους της με δηλώσεις τους
να δείχνουν απρόθυμοι να υλοποιήσουν το ερευνητικό τους έργο
στα αδειοδοτημένα τεμάχια της
κυπριακής ΑΟΖ. Αυτό παρά το ότι
έχει συμβληθεί σε κάποια από αυτά
με τη γαλλική TOTAL. Ας μην ξεχνάμε και τις σχετικές επαφές του
Κουντρέτ Οζερσάι στη Ρώμη.
Με βάση όλα τα πιο πάνω είναι
νομίζω εμφανές ότι η Ιταλία είναι
ένας επαμφοτερίζων για μας εταίρος

στα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου. Ας μην προσποιούμαστε
πως δεν συμβαίνει τίποτε και ότι
στις επόμενες πολυμερείς συναντήσεις είτε για τον EastMed είτε
για τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου θα τηρήσει μία άλλη πιο
υποστηρικτική στάση. Όλα αυτά
δεν σημαίνουν πως η σύνοδος του
Καΐρου δεν ήταν σημαντική. Θεωρώ
ότι ήταν το πρώτο βήμα όσων θίγονται από τις τουρκικές επεκτατικές πολιτικές να συντονιστούν
και προοπτικά να δράσουν για την
ανακοπή των τουρκικών σχεδιασμών. Γαλλία και Ιταλία αποτελούν
σημαντικές χώρες σε επίπεδο της
Ε.Ε. για το καθορισμό της ευρωπαϊκής πολιτικής στα θέματα της
Λιβύης. Οι δύο χώρες συμμετέχουν

παράλληλα και στη διαδικασία του
Βερολίνου για το Λιβυκό. Επί του
παρόντος η Ελλάδα δεν έχει προσκληθεί στη διάσκεψη του Βερολίνου, ενώ σε αυτή αναμένεται να
συμμετάσχει η Τουρκία. Η τελευταία με τις δυναμικές παρεμβάσεις
της έχει καταστεί συνομιλητής
όλων για την κατάσταση στη Λιβύη.
Τέλος, να προσθέσουμε και τις προσπάθειες της Τουρκίας να δημιουργήσει τη δική της ομάδα υποστήριξης στο Λιβυκό που να αποτελείται από χώρες όπως η Αλγερία,
η Τυνησία και το Κατάρ.

Ο κ. Πέτρος Ζαρούνας είναι διεθνολόγος.
Διετέλεσε γραμματέας του Γεωστρατηγικού Συμβουλίου της Κ.Δ. την περίοδο
2014-2018.
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Στον στροβιλισμό των εξελίξεων το Κυπριακό
Η Λευκωσία με τον νέο χρόνο θα έχει να αντιμετωπίσει σειρά από ανοικτά μέτωπα, καθώς και πολλαπλές προκλήσεις
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Η έκθεση του γ.γ. των Ηνωμένων
Εθνών στην οποία εκφράζεται η
εκτίμηση πως πολύ δύσκολα θα
σταματήσουν οι εντάσεις στην
Ανατολική Μεσόγειο είναι ενδεικτική του ότι το 2020 κάθε άλλο
από ένα υγιεινό περίπατο θα αποτελεί για την Κύπρο και την εξωτερική της πολιτική. Είναι το Κυπριακό του οποίου οι εξελίξεις σηματοδοτούνται μετά τις «εκλογές»
στα Κατεχόμενα, με ό,τι κι αν αυτό
συνεπάγεται, είναι οι τουρκικές
προκλήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ,
είναι όμως και η Τουρκία που, όπως
όλα δείχνουν, μένει στο απυρόβλητο για τις παράνομες δραστηριότητές της στη νοτιανατολική








Δύσκολο σενάριο εξακολουθεί να είναι η επιβολή
κυρώσεων στην TPAO,
με τα κράτη μέλη να
προσανατολίζονται σε
εκπόνηση μελέτης για
τη σημασία της εταιρείας
στην ενεργειακή
ασφάλεια της Ευρώπης,
προτού αποφασίσουν.
Μεσόγειο για διαφορετικούς λόγους. Σειρά από ανοικτά μέτωπα
για την εξωτερική πολιτική της Κύπρου που θα συνδέονται απ’ όσα
διαδραματίζονται στη νοτιανατολική Μεσόγειο αλλά και τη Μέση
Ανατολή που φλέγεται και βάζει
στο παιχνίδι τις μεγάλες δυνάμεις.

Η μάχη στις Βρυξέλλες
Πρώτος μεγάλος σταθμός για
τη Λευκωσία για το 2020, θα είναι
η σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιείται στα
τέλη του Γενάρη. Στην ατζέντα θα
τεθούν τα μέτρα της Ε.Ε. εναντίον
της Τουρκίας, σε σχέση με τις παράνομες δραστηριότητές της στην
κυπριακή ΑΟΖ και αυτό από μόνο
του λέει πολλά. Η «Κ» είχε αναφέρει
τον περασμένο Δεκέμβριο πως τα
πράγματα τελικώς είναι αρκετά πιο
περίπλοκα από τις αρχικές διαπιστώσεις και δηλώσεις της Λευκωσίας, πως τα μέτρα που θα λάβει η
Ε.Ε. εναντίον της Τουρκίας θα την
πονέσουν. Και αυτό γιατί οι μέχρι
τώρα συζητήσεις και η προεργασία
που γίνεται στις Βρυξέλλες από

τον Δεκέμβριο καταδεικνύει πως
το σενάριο πρόκλησης οικονομικού
κόστους στις εταιρείες που συνεργάστηκαν με την τουρκική εταιρεία
απομακρύνεται, καθώς διπλωματικοί κύκλοι θεωρούν πολύ δύσκολη
ακόμη και τη συμπερίληψη της
τουρκικής εταιρείας TPAO σε κυρώσεις, πόσω μάλλον τη συμπερίληψη άλλων εταιρειών που συνδέονται με αυτήν.

Με χαμηλόβαθμους
Σύμφωνα με έγκυρες πηγές από
τις Βρυξέλλες, η Λευκωσία ζητά
κυρώσεις για την τουρκική εταιρεία
TPAO, αλλά και για μία κροατική
εταιρεία που συνδέεται μαζί της.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως είναι
πολύ δύσκολο το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων σε μία εταιρεία
ευρωπαϊκής προέλευσης. Δύσκολο
σενάριο θεωρείται και αυτό της
επιβολής κυρώσεων στην TPAO.
Όπως αποφασίστηκε κατά την προεργασία των μέτρων, θα γίνει πρώτα
μία μελέτη για τη σημασία της
TPAO στην ενεργειακή ασφάλεια
της Ευρώπης και στη συνέχεια θα
αποφασίσουν κατά πόσο πρέπει
να επιβληθούν κυρώσεις. Ερωτήματα εγείρονται και για το κατά
πόσο θα επιβληθούν μέτρα εναντίον προσώπων. Σημειώνεται πως
κόμματα της αντιπολίτευσης έκαναν λόγο για την επιβολή μέτρων
σε πολιτικά πρόσωπα. Κάτι τέτοιο
θεωρείται απίθανο. Ήδη η Λευκωσία έδωσε πέντε ονόματα υπαλλήλων (υψηλόβαθμων και χαμηλόβαθμων). Οι τρεις εκ των οποίων
είναι Τούρκοι και οι άλλοι Ευρωπαίοι και στόχος είναι να τους απαγορευθεί η είσοδος στην Ε.Ε., ενώ
όσοι από αυτούς έχουν περιουσία
στην Ε.Ε. θα παγώσει. Ένα από τα
ζητήματα που θα κρίνουν και την
αποτελεσματικότητα των μέτρων
είναι κατά πόσο τα πρόσωπα που
βρίσκονται στη λίστα των κυρώσεων έχουν περιουσία στην Ε.Ε.
Παρά την πολύ καλή τεκμηρίωση που έγινε από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας το διάστημα
που πέρασε, οι αντιδράσεις φαίνεται να είναι πολιτικές. Όπως
ανέφερε η «Κ» στο παρελθόν, δύο
κράτη μέλη εξέφραζαν την αντίδρασή τους στην επιβολή κυρώσεων, ενώ σύμφωνα με έγκυρες
πηγές φέρεται να είχαν υποσχεθεί
στην Τουρκία ότι δεν θα ληφθούν
μέτρα και πως η σελίδα με τις κυρώσεις που αφορούν πρόσωπα και
τις συγκεκριμένες εταιρείες θα
μείνει λευκή. Σύμφωνα με κύκλους

Δεν πέρασε απαρατήρητη η συνέντευξη Δένδια στην «Κ» με πολιτικούς κύκλους να ανησυχούν κατά πόσο στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι η αποσύνδεση του Κυπριακού από τα ελληνοτουρκικά.
στις Βρυξέλλες και η Γερμανία εκφράζει τον προβληματισμό της κατά πόσο θα πρέπει να επιβληθούν
κυρώσεις στην Τουρκία. Θα πρέπει
να σημειωθεί πως εντός του Γενάρη, η Γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ πρόκειται να επισκεφθεί την Άγκυρα για να προτρέψει
τον Τούρκο Πρόεδρο να στηρίξει
τη συμφωνία για το μεταναστευτικό. Τον Τούρκο πρόεδρο θα επισκεφθεί τη Δευτέρα και ο Ιταλός
πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε,
για να συζητήσουν περιφερειακά
θέματα και τη Λιβύη. Κινήσεις που
ενισχύουν τη θέση διπλωματικών
κύκλων ότι η Ε.Ε. κάθε άλλο παρά
έχει στόχο να πονέσει την Τουρκία.
Όπως λέγεται από κύκλους των
Βρυξελλών, αν και τα κράτη μέλη
συμφωνούν στο ότι η Τουρκία εντείνει τις προκλήσεις στην περιοχή,
την ίδια στιγμή αντιλαμβάνονται
πως με δεδομένες τις εξελίξεις
στην περιοχή και το μεταναστευτικό κύμα που εντείνεται, η Τουρκία αποτελεί βασικό παίκτη, με
τον οποίο δεν θα πρέπει να συγκρουστούν.

Ελληνοτουρκικά και λύση
Σε αυτό το πλαίσιο στην Λευκωσία
παρακολουθούνται προσεκτικά
και οι κινήσεις της Αθήνας με την
Άγκυρα. Σύμφωνα με τη συνέντευξη του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στην «Κ»,
τα δύο υπουργεία ξεκίνησαν από
την περασμένη Παρασκευή διάλογο, ενώ σύμφωνα με διπλωματικούς κύκλους υπάρχει η πιθανότητα να προσφύγουν τελικώς στη
Χάγη. Αυτό που δεν πέρασε βεβαίως απαρατήρητο στην Κύπρο
είναι η απουσία της όποιας αναφοράς στο Κυπριακό, με πολιτικούς
κύκλους να εκφράζουν την ανησυχία αποσύνδεσής του από τα
ελληνοτουρκικά. Υπενθυμίζεται
πως ανέκαθεν η εξωτερική ελληνική πολιτική είχε ως προϋπόθεση
τον τερματισμό της κατοχής στην
Κύπρο για την εξομάλυνση των
σχέσεων Αθήνας-Άγκυρας. Αν και
διπλωματικοί κύκλοι κάνουν λόγο
για πλήρη σύμπλευση και συντο-

νισμό Αθήνας-Λευκωσίας, υπάρχουν και εκείνοι που βλέπουν με
ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις τελευταίες
κινήσεις της Αθήνας, αλλά και τις
δηλώσεις Δένδια ότι με την Τουρκία
θα μπορούσε να έχει πολύ διαφορετική σχέση η Ελλάδα, καθώς οι
δύο λαοί έχουν αμοιβαία συμπάθεια
και πολλά κοινά χαρακτηριστικά.
Το κατά πόσο αυτά τα δεδομένα
βοηθούν τις όποιες εξελίξεις στο
Κυπριακό είναι ένα ζήτημα που
τυγχάνει διαφόρων αναγνώσεων.
Σύμφωνα με το προσχέδιο της έκθεσης Γκουτιέρες, ο γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών υπογραμμίζει πως
αυτή τη φορά και μετά τη συνάντηση στο Βερολίνο τα πράγματα
θα πρέπει να είναι πολύ διαφορετικά στο Κυπριακό. Δεν πέρασε
απαρατήρητο στη Λευκωσία το
γεγονός ότι ενώ θέτει ως προϋπόθεση για πρόοδο την συμφωνία
στους όρους αναφοράς δεν δίνει
έμφαση στο πότε θα πραγματο-

ποιηθεί η άτυπη πενταμερής, περιοριζόμενος να αναφέρει πως θα
συγκληθεί στο κατάλληλο στάδιο.
Προβληματισμό προκάλεσε στους
ίδιους κύκλους ότι δεν γίνεται αναφορά στις τουρκικές προκλήσεις
στην κυπριακή ΑΟΖ, αλλά ούτε
αναφορά στην παρουσία Τούρκων
υπουργών στην περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου. «Το κατά
πόσο θα υπάρξει πρόοδος στο Κυπριακό θα εξαρτηθεί από τη στάση
που θα τηρήσει η Άγκυρα», λένε
διπλωματικοί κύκλοι με τις απόψεις
να διίστανται για το πώς θα κινηθεί.
Υπάρχουν πολιτικοί κύκλοι που
βλέπουν ένταση των προκλήσεων,
δεδομένου και του τι συμβαίνει
στην νοτιοανατολική Μεσόγειο.
Υπάρχουν ωστόσο και διπλωματικές πηγές που δεν αποκλείουν
το ενδεχόμενο η Τουρκία, δεδομένων και των πιέσεων που δέχεται
σε άλλα επίπεδα, να δείξει θέληση
για επίλυση του Κυπριακού.

ΑΡΘΡΟ / Του ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Η

EastMed: Διπλωματία με σχέδιο και οι μονίμως φωνασκούντες

συμφωνία του Ζαππείου για
τον EastMed, πέρα από την
ενεργειακή, οικονομική και
αναπτυξιακή της διάσταση, έχει,
πρώτα και πάνω απ’ όλα, γεωπολιτική υπεραξία. Ενδεχόμενη δημιουργία ενός από τους μεγαλύτερους
αγωγούς φυσικού αερίου στον κόσμο από τα κράτη του Ισραήλ, της
Κύπρου, της Ελλάδας και, αναμενόμενα, της Ιταλίας θα συμβάλει
στην ειρήνη και στη σταθερότητα
στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Αποδεικνύει ακόμη έμπρακτα δύο πράγματα: 1. H ενέργεια
μπορεί να αποτελέσει κρίκο συνεργασίας ανάμεσα σε γειτονικούς λαούς και όχι αιτία ή/και αφορμή για
διαφωνίες και συγκρούσεις και 2.
Η συγκρουσιακή τουρκική εξωτερική πολιτική με τους αδιέξοδους
αναθεωρητισμούς της εμποδίζει
τη συμμετοχή της Τουρκίας στις
ενεργειακές εξελίξεις της περιοχής.
Αποτυπώνει επίσης τη μετάβαση
της κυπριακής εξωτερικής πολιτικής
από μια διπλωματία που περιοριζόταν να απαντά στις προκλήσεις
με επίκληση του διεθνούς δικαίου,
σε μια άλλη διπλωματία που επιχειρεί με σχέδιο να δημιουργήσει
νέα δεδομένα και, συνάμα, να εμποδίσει αρνητικά τετελεσμένα.
Όπως εύστοχα δήλωσε ο ΠτΔ «με
την υπογραφή της Διακρατικής
Συμφωνίας για τον αγωγό EastΜed
επιβεβαιώνουμε με τον πλέον απτό
τρόπο πως η συνεργασία που τα









H συνεργασία των τελευταίων χρόνων, έχει ωριμάσει σε τέτοιο βαθμό
ώστε να είμαστε σε θέση
με πρακτικό και πειστικό
τρόπο να προωθούμε
στρατηγικά έργα με ιδιαίτερη γεωπολιτική αξία».
τελευταία χρόνια έχουμε αναπτύξει
δεν περιορίζεται σε θεωρητικές και
κενού περιεχομένου διακηρύξεις,
αλλά έχει ωριμάσει σε τέτοιο βαθμό
ώστε να είμαστε σε θέση με πρακτικό και πειστικό τρόπο να προωθούμε στρατηγικά έργα με ιδιαίτερη γεωπολιτική αξία».
Απτή απόδειξη η πενταμερής
συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών όχι μόνο της Κύπρου, της
Ελλάδας και του Ισραήλ, αλλά και
της Γαλλίας και Ιταλίας στο Κάιρο
της Αιγύπτου, όπου συζητήθηκαν
θέματα που αφορούν γενικότερα
την Ανατολική Μεσόγειο με κυριότερο τη λυβική κρίση, όπου οι αποσταθεροποιητικές ενέργειες της
Τουρκίας ενδιαφέρουν και τα 5 κράτη της συνάντησης. Στην εν λόγω
συνάντηση, μεταξύ άλλων, επιβεβαιώθηκε για ακόμη μία φορά το
δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να ασκεί τα κυριαρχικά της δι-

Στη συμφωνία αποτυπώνεται και η μετάβαση της κυπριακής εξωτερικής πο-

λιτικής σε μια άλλη διπλωματία. Αυτήν που επιχειρεί με σχέδιο να δημιουργήσει νέα δεδομένα και, συνάμα, να εμποδίσει αρνητικά τετελεσμένα.
καιώματα και συνεπώς, να προχωρεί
το ενεργειακό της πρόγραμμα όπως
η ίδια επιθυμεί. Τονίστηκε, επίσης,
ότι το μνημόνιο Τουρκίας – Λιβύης
αντιβαίνει το διεθνές δίκαιο, είναι
δηλαδή παράνομο, και θεωρείται
ως ανύπαρκτο.
Το στρατηγικό σχέδιο για τον
EastMed πετυχαίνει να συμβαδίσουν τα συμφέροντα της Κύπρου,
όχι μόνο με την Ελλάδα, το Ισραήλ
και την Ιταλία, αλλά και με τα αντίστοιχα συμφέροντα της Ευρώπης
και των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής. Η μεν πρώτη ενδιαφέρεται έντονα για τη δημιουργία
εναλλακτικών λύσεων μεταφοράς

φυσικού αερίου προς αυτήν. Δεν
είναι τυχαίο εξάλλου που η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί αυτές
τις μελέτες με €35 εκατ., ποσό που
αντιστοιχεί περίπου στο 40% του
κόστους των μελετών. Η δε ΗΠΑ
επιδεικνύουν ζωηρό ενδιαφέρον
για τον αγωγό EastMed, γιατί ο εν
λόγω αγωγός διαμορφώνει ένα νέο
ενεργειακό τοπίο από τρεις χώρες
συμμάχους τους, οι οποίες σέβονται
το Διεθνές Δίκαιο και παγιώνουν
τη διεθνή νομιμότητα. Είναι μέσα
σ’ αυτά το πλαίσιο που ψηφίστηκε
πρόσφατα από την αμερικανική
Γερουσία, με διακομματική συναίνεση, ο Eastern Mediterranean Se-

curity and Energy Partnership Act.
Στην Ελλάδα η υπογραφή της
συμφωνίας για τον EastMed χαιρετίστηκε τόσο από τον ΣΥΡΙΖΑ,
όσο και από το ΚΙΝΑΛ. Ομοφωνούν
εννοείται με τη Νέα Δημοκρατία,
ότι αναβαθμίζει γεωπολιτικά την
Ελλάδα και ότι ενδεχόμενη υλοποίησή του θα αποφέρει πολλαπλά
οφέλη στον ελληνικό λαό. Είναι δηλαδή μια εθνική στρατηγική, που,
όπως δήλωσε τον Μάρτιο του 2019
στην Ιερουσαλήμ ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, κατά τη
Συνάντηση Κορυφής του σχήματος
3+1 των τριών ηγετών με τον
υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ,
Μάικ Πομπέο, «o ΕastMed είναι γέφυρα συνεργασίας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο».
Στην Κύπρο η ίδια υπογραφή
απέφερε την γνωστή στείρα ΑΚΕΛική κριτική. Προλαβαίνοντας μελέτες €100 εκατ., χρηματοδοτούμενες μάλιστα από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και ξένα ιδιωτικά κεφάλαια
όπως προαναφέραμε, ο κύριος Άνδρος Κυπριανού αποφάνθηκε ότι
ο αγωγός δεν είναι οικονομικά βιώσιμος. Προχώρησε, μάλιστα, λέγοντας ότι οι υπογραφές για τον
EastMed είναι «επικοινωνιακές φιέστες και τυμπανοκρουσίες για εσωτερική κατανάλωση». Υιοθέτησε,
μάλιστα, και τη θέση Ερντογάν ότι
η Τουρκία δεν μπορεί να αποκλειστεί από την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της Ανατολικής Με-

σογείου. Ο δε γενικός γραμματέας
της ΕΔΟΝ κύριος Χρίστος Χριστόφιας έγραψε για τα επικίνδυνα παιχνίδια που παίζει ο Αναστασιάδης
με τους ιμπεριαλιστές χαρακτηρίζοντας τον Eastmed ως «ονείρωξη».
Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να
πορεύεται διπλωματικά με συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο θα τις επιτρέπει να ενισχύει συνεχώς τις συνεργασίες της με τα κράτη της περιοχής, αναβαθμίζοντας τον ρόλο
της Κύπρου ως παράγοντα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Συναφώς, θα πρέπει να τονιστεί εμφαντικά ότι οι υπό αναφορά συνεργασίες δεν στρέφονται εναντίον της
Τουρκίας ή γενικότερα της όποιας
τρίτης χώρας. Αντίθετα, είναι καλοδεχούμενη όποια χώρα επιθυμεί
να συμμετάσχει στον ενεργειακή
συνεργασία στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, νοουμένου ότι σέβεται τις βασικές αρχές του διεθνούς
δικαίου, με πλήρη σεβασμό στην
ενάσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων ανεξάρτητων κρατών. Ως εκ
τούτου, το ΑΚΕΛ καλείται να στηρίξει
την πανεθνική αυτή πολιτική, αφήνοντας στην άκρη πολιτικές σκοπιμότητες, γιατί η εξωτερική πολιτική
μιας χώρας θα πρέπει να διαπνέεται
από ομογνωμία, ομοθυμία και μεγαλόπνοο σχεδιασμό.

Ο κ. Πέτρος Δημητρίου είναι ο διευθυντής
του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας.
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Το παρασκήνιο στον Λευκό Οίκο
Οσα διημείφθησαν στη συνάντηση Μητσοτάκη - Τραμπ και τα οφέλη από τη 48ωρη επίσκεψη του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ
Αν η δεξίωση ÖØÕÝÚÏÓÂÔÚÕß ßØÏ¦ÑÕß¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÖÕßÕØÍ¦ÔÜÙËÕ
¡¦ÏÑÕÓÖÁÕ¶ÖÇØÕßÙÃÇÑÇÏÚÕß
¡¦ÏÑËÔÝ¶ÚÕÈØ¦ÊßÚÎÝ¬ËÚ¦ØÚÎÝ
ÙÚÕÔÄÍÊÕÕÄØÕÌÕÚÕßÚÁÏÚ§ÚÏÖ¦ØÚÓËÔÚËÑÚÄÝÇÖÄÚÕßÝËÖÇÃÔÕßÝ
ÍÏÇÚÕÁØÍÕÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÇÖÎÆÛßÔËÙÇÌ×ÝÚÕÓÂÔßÓÇÄÚÏÕÏ
ÛÇÙÚÎØÃÐÕßÔÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÚÎÝÞ×ØÇÝÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÎÑÇÚ»ÏÊÃÇÔÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÓËÚÕÔ
§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÑØ¦ÚÎÙËÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÚÎÊÏËßØßÓÁÔÎÖÕß
ÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÓËÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÚÜÔ
ÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÏ×ÔÙÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙË
ÚÎÔÕÒÏÑÂÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂËÖÇÔÇÌÕØ¦ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÇÖÕÌËßÞÛËÃÁÔÇ
ÛËØÓÄËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑÄËÖËÏÙÄÊÏÕ
ÖÕßÛÇËÃÞËËßØÆÚËØËÝÙßÔÁÖËÏËÝ
ÇÖÕÙÚÇÛËØÕÖÕÃÎÙÎÝÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ
ÇØÄÔÚËÝÙÚÎÔÑÇÚ»ÏÊÃÇÔÙßÔ¦ÔÚÎÙÎ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ¬ØÇÓÖÂÚÇÔ
ÚÄÙÕÕÑÕÓÖÁÕÄÙÕÑÇÏÕÑËÔÝ
ÖÕßÁÞÕßÔËÏÑÄÔÇÍÏÇÚÎÔÖËØÏÕÞÂ
ÖÕÒÒ×ÊËÓ¦ÒÒÕÔÇÌÕÆÙßÞÔ¦ÕÑ
¬ØÇÓÖÊËÔËÃÔÇÏËßÛßÍØÇÓÓÏÙÓÁÔÕÝÓËÚÎÔ¦ÖÕÉÎÚÕßÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÕß®ÚÕßÚÁÏÚ§ÚÏÖ¦ØÚÓËÔÚÍÏÇ
ÙËÏØ¦ÛËÓ¦ÚÜÔËÔ×ÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÚÎÝÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÝàÎÚÂÛÎÑËÑÇÏÇÖÄ
ÚÕÔ§ÃÑÕÁÔÊÏÇÔÇËÏÙÁÒÛËÏÙÚÎÔ
ÇÃÛÕßÙÇÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÕÏÖÒÇÔÂÚËÝËßÛßÍØÇÓÓÃÙÚÎÑÇÔËÇßÚÄÙßÔÁÊØÇÓËÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÎÝ ®ÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝ
ÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÊÏÖÒÜÓÇÚÃÇÝÕ
ÕÖÕÃÕÝÓËÚÏÝÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÚÕßÈÕÂÛÎÙËÑÇÏÚÕÔÓËØÏÑÇÔÄÖØÄËÊØÕ
ÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÚÏÛÇÙÂÓÇÏÔËÍÏÇÚÎ
ÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÓÏÇ
ÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÇÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÎÝ
ÍÑßØÇÝÇÌÕÆÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
ËÃÞËÖËØÏÍØ¦ÉËÏÚÏÝÑÄÑÑÏÔËÝÍØÇÓÓÁÝÚÎÝÛÂÔÇÝÑÇÏÚÏÝÙßÔÁÖËÏÁÝ
ÚÕßÝËÌÄÙÕÔÇßÚÁÝÖÇØÇÈÏÇÙÚÕÆÔ

Το μήνυμα
©Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝËÐÂÍÎÙË¶
ÄÖÜÝÁÑÇÔËÓÃÇÓÁØÇÇØÍÄÚËØÇ
ÑÇÏÙÚÎÔËÖÏÚØÕÖÂËÐÜÚËØÏÑ×Ô
ÙÞÁÙËÜÔÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝËØÕßÙÃÇÝ¶ÄÚÏÓÏÇÖËØÇÏÚÁØÜÁÓÖØÇÑÚÎÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎËÒÒÎÔÏÑ×ÔÑßØÏÇØÞÏÑ×ÔÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÇÖÄÚÎÔ
ÖÒËßØ¦ÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÑÇÏÊÎÙÚÇ
ËÒÒÎÔÏÑ¦ÔÎÙÏ¦ÊËÔÓÖÕØËÃÑÇÏ
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Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ
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«Αν επιθυμείτε
σταθερότητα, εσείς
που έχετε προσωπική
σχέση με τον Ερντογάν
μπορείτε να του
διαμηνύσετε και
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Το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο στο Μαράθι και η προμήθεια των F-35
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Βάση ÙÚÎÕÆÊÇÓËÈÇØÆÔÕßÙÇÙÎÓÇÙÃÇÙÚÎÔËßØÆÚËØÎÖËØÏÕÞÂÚÎÝ
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Η Αθήνα κατευθύνεται σε
μια λογική διαχωρισμού
των εξοπλιστικών,
με το αεροπορικό σκέλος
να πραγματοποιείται
από τις ΗΠΑ και το
ναυτικό από τη Γαλλία.
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Κόκκινο
τηλέφωνο
μεταξύ ΗΠΑ
και Ελλάδας
Για αποκλιμάκωση στην περιοχή
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ
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©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÔÊÃÇßÒÕ
ÇÖÄÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÖØÕÝÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÇØÄÚÏÛÇÂÚÇÔÖÇØÇÑÏÔÊßÔËßÓÁÔÎÓÏÇÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÔ¦ÒÒÕÚËÈÕÎÛÄßÖÕßØÍÄÐÜÚËØÏÑ×Ô
ÍÏÇÚÎÔßØÇÙÃÇªÃÚÙÇØÔÚ²ÄÒÓÖØÕßÑÕÕÖÕÃÕÝÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕ
ÚÕß ÖÇØËÔÁÈÎÖØÕÑËÏÓÁÔÕß
ÔÇÇÖÕÑÒÏÓÇÑÜÛËÃÎÑØÃÙÎÚÜÔÓÃÜÔÓËÚÕÖËØÃÌÎÓÕUVZOPWZUV

[YVVWZUVMSHNZ®ÖØÕÝÚÕßÝÚÄÚË
ÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÝ ×ÙÚÇÎÓÃÚÎÑÇÏ
¬ÇÔÙÕÆ¬ÙÏÒÁØÙÑÕÖÄÝÇßÚÂÝÚÎÝ
ÔÁÇÝÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÝËÃÔÇÏÇÑØÏÈ×Ý
ÎÊÏÇÙÌ¦ÒÏÙÎÖÜÝÇÔÙßÓÈËÃÑ¦ÚÏÖÇØÄÓÕÏÕÛÇßÖ¦ØÞËÏÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÂÇÔÚÃÊØÇÙÎ¢ÇÃÔËÚÇÏÄÚÏ
ËÌÄÙÕÔÊÎÓÏÕßØÍÎÛÕÆÔÕÏÇÖÇØÇÃÚÎÚËÝÙßÔÛÂÑËÝÕ ßØÏ¦ÑÕÝ
¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÖÏÙÚËÆËÏÖÜÝËÃÔÇÏ
ÊßÔÇÚÂÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇËÖÃÒßÙÎÝ

ÚÜÔÊÏÇÌÕØ×ÔÓËÚÎÔÍÑßØÇÓÁÙÜÓÏÇÝÁÔÚÏÓÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝ
±Ö¦ØÞËÏÎËÑÚÃÓÎÙÎÄÚÏÎÙßÓÌÜÔÃÇÚÜÔØËÙÖ×ÔÇÖÁÊËÏÐËÖÜÝ
ÖÇØ¦ÚÏÝÊßÙÑÕÒÃËÝÎÑÕÏÔÂÍÔ×ÓÎ
ËÃÔÇÏÁÚÕÏÓÎÔÇÙÚÎØÃÐËÏÙßÓÈÏÈÇÙÓÕÆÝÓ¦ÒÏÙÚÇÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÕÚÁÜÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÒÁÐÎÝ¬ÙÃÖØÇÝ
ÖÏÙÚ×ÛÎÑËÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÚÜÔØËÙÖ×ÔÜÝÇÖÄÊËÏÐÎÎÍËÚÏÑÂÝÏÑÇÔÄÚÎÚÇÝ¥ÝËÑÚÕÆÚÕßËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏ
ÓÏÇÑØÃÙÏÓÎÓ¦àÇÚÎÝÑÕÏÔÂÝÍÔ×ÓÎÝÛÇËÏÙÁÖØÇÚÚËÛËÚÏÑ¦ÑÇÏÓÏÇ
ÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÖØÕÙÌßÍÂÝÙÚÕÏËÛÔÁÝÏÑÇÙÚÂØÏÕÚÎÝ²¦ÍÎÝÖÕßÛÇ
ÁÒßÔËÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÖÕßÞØÕÔÃàÕßÔ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙËÒÒ¦ÊÇÑÇÏ¬ÕßØÑÃÇ
ÍÏÇÊËÑÇËÚÃËÝ
ÑÚÏÓ¦ÚÇÏËÖÃÙÎÝÄÚÏÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÛÇËÔÃÙÞßËÑÇÏÚÕÖØÕÌÃÒÚÕß
Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÕÕÖÕÃÕÝÂÊÎÁÞËÏ
ÇÖÕÊËÃÐËÏÖÜÝËÃÔÇÏÁÔÇÝÎÍÁÚÎÝ
ÓËÊÏËÛÔÂÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇ ÇÏÚÕÆÚÕ
ÊÏÄÚÏÖÇØ¦ÚÎÙÇÌ×ÝÇØÔÎÚÏÑÂ
¦ÖÕÉÎÖÕßËÃÞËÍÏÇÚÎÙßÓÌÜÔÃÇ
ÚÜÔØËÙÖ×ÔÖØÏÔÇßÚÂÑßØÜÛËÃ
ÑÇÏÇÖÄÚÇÊÆÕÑÕÏÔÕÈÕÆÒÏÇÑÇÏ
ÇÖÕÑÚÂÙËÏÏÙÞÆÊÏËÛÔÕÆÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÊÏËÓÂÔßÙËÜÝ
ÇØÞÎÍÄÝÚÎÝ§ÄÚÏËÃÔÇÏÁÔÇÝ
ÖÇÃÑÚÎÝÖÕßÊËÔÛÇÇÓÌÏÙÈÎÚÂÙËÏ
ÚÏÝÊÏËÛÔËÃÝÙßÓÈ¦ÙËÏÝÑÇÏÛÇÙËÈÇÙÛËÃÚÕÊÏËÛÔÁÝÊÃÑÇÏÕËÔ×ÜÝ

ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÁÑÇÔËÚÏÝÇÖÇØÇÃÚÎÚËÝÑÏÔÂÙËÏÝÍÏÇÚÎÔÖËØÇÏÚÁØÜ
ÊÏÇÙÌ¦ÒÏÙÎÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÙßÓÌËØÄÔÚÜÔÖ¦ÔÚÇÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝ
ÊÏËÛÔÕÆÝÔÕÓÏÓÄÚÎÚÇÝ
ÁÈÇÏÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÙßÓÈÕÆÔÄÒÇÇßÚ¦ÇÖÕÚËÒËÃÇÖÇØÇÃÚÎÚÎÖØÕâÖÄÛËÙÎÎ¬ÕßØÑÃÇÔÇ
Ñ¦ÔËÏÇßÚÂÚÎÙÚØÕÌÂÖÕßÇÖÇÏÚËÃÚÇÏ×ÙÚËÔÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏÇÐÏÄÖÏÙÚÕÙßÔÕÓÏÒÎÚÂ¬ÕÓÔÎÓÄÔÏÕÍÏÇ
ÚÎÔÕØÏÕÛÁÚÎÙÎÛÇÒÇÙÙÃÜÔàÜÔ×Ô
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÑÇÏÙÚÎÔ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝ¬ØÃÖÕÒÎÝÇÖÕÚËÒËÃÓÏÇÑÃÔÎÙÎÖÕßÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÁÝÖÎÍÁÝÁÞËÏÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏÑÇÑÄÖÏÙÚÇÑÇÚ¦ÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÙßÓÌËØÄÔÚÜÔ
ÖØÄÙÌÇÚÎËÖÏÙÚÕÒÂÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÎÝÏÈÆÎÝÖØÕÝÚÕÔ
©ÇÖÕÚËÒËÃËÖÃÙÎÝÓÏÇÁÔÊËÏÐÎ
ÄÚÏÎ¬ØÃÖÕÒÎÄÞÏÇÖÒ×ÝÊËÔßÖÇÔÇÞÜØËÃÇÖÄÚÏÝÛÁÙËÏÝÚÎÝÇÒÒ¦
ÙßÔÚ¦ÙÙËÚÇÏÖÒÂØÜÝÓËÚÎÍØÇÓÓÂÖÕßÁÞËÏÞÇØ¦ÐËÏÎÍÑßØÇÓË
ÖÇÒÇÏÄÚËØËÝÊÎÓÄÙÏËÝÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÚÜÔßÖÕßØÍ×ÔÐÜÚËØÏÑ×Ô
ÑÇÏÛÔÏÑÂÝÓßÔÇÝÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ
È¦ÙËÏÚÜÔÕÖÕÃÜÔÎÒÒ¦ÊÇÕØÏÕÛÁÚÎÙËÕÏÑÄÖËÊÇÙÚÇÔÕÚÏÕÊßÚÏÑ¦
ÚÎÝ ØÂÚÎÝÙËÈ¦ØÕÝÚÜÔÛÇÒÇÙÙÃÜÔàÜÔ×ÔÚÎÝÓËÍ¦ÒÎÝÇÌØÏÑÇÔÏÑÂÝÞ×ØÇÝ

ΑΠΟΨΗ

Ο ρόλος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας
Tων ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
και ΘΑΝΟΥ ΝΤΟΚΟΥ*

Μια χώρα ÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÓÏÇÊÆÙÑÕÒÎÍËÏÚÕÔÏ¦ÓËÓ¦ÒÒÕÔÇØÔÎÚÏÑÂÖÇØ¦ÊÕÙÎÙÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÑØÃÙËÜÔÇÔÚÏÓÁÚÜÖÎÓËÊÎÓÕÍØÇÌÏÑÂ
ÑØÃÙÎËÖÇÞÛËÃÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝßÖÕÞØË×ÙËÏÝÞØÕÔÃàÕßÙËÝÇÊßÔÇÓÃËÝ
ÚÕßÑØÇÚÏÑÕÆÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆÇÊÆÔÇÓÕËÑÖÇÏÊËßÚÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇÑÇÏÙËÏØ¦ÇÖÄÙÚØËÈÒÁÝÔÕÕÚØÕÖÃËÝÊËÔ
ÁÞËÏÑÇÒÁÝÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝËßÎÓËØÃÇÝ
ÂÇÑÄÓÎÑÇÏËÖÏÈÃÜÙÎÝË¦ÔÊËÔÑ¦ÔËÏÚÏÝÇÖÇØÇÃÚÎÚËÝÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝ
ÑÇÏÖØÕÙÇØÓÕÍÁÝÙÚÏÝÇÖÇÏÚÂÙËÏÝ
ÚÎÝËÖÕÞÂÝ¡ÃÇÇÖÄÇßÚÁÝËÃÔÇÏ
ÔÇÊÏÇÛÁÚËÏÁÔÇÙÆÙÚÎÓÇÙÚØÇÚÎÍÏÑÕÆÙÞËÊÏÇÙÓÕÆÑÇÏËÚÕÏÓÇÙÃÇÝ
ËÔÄÝÕÊÏÑÕÆÞ¦ØÚÎÍÏÇÚÎÔËÖÃÚËßÐÎÚÜÔÙÚÄÞÜÔÑÇÏÁÔÇÔÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÓÎÞÇÔÏÙÓÄÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝ
ÑØÃÙËÜÔÑ¦ÛËÓÕØÌÂÝ

Η πολυπλοκότητα ÚÜÔÙÆÍÞØÕÔÜÔ
ÖØÕÑÒÂÙËÜÔËÛÔÏÑÂÝÇÙÌÇÒËÃÇÝÎ
ÇÒÒÎÒËÖÃÊØÇÙÎÓËÚÇÐÆÊÏÇÌÄØÜÔ
ÚÕÓÁÜÔÚÕßÊÏËÛÔÕÆÝÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ
ÑÇÏÎÇÔ¦ÍÑÎÕßÙÏÇÙÚÏÑÂÝÙßÓÓËÚÕÞÂÝÙÚÎÊÏÇÓÄØÌÜÙÎÚÎÝÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ
ÓÇÝÓËËÔËØÍÂÖÇØÕßÙÃÇÙË
§¬©ÑÇÏÊÏ¦ÌÕØÇËÖÃÙÎÓÇÑÇÏÇÔËÖÃÙÎÓÇÊÏËÛÔÂMVYHÖËØÏÖÒÁÑÕßÔ
ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÑÇÏËÔÚÁÒËÏÊßÙÞËØÇÃÔÕßÔÚÕÁØÍÕÚÜÔËÓÖÒËÑÄÓËÔÜÔ
ËÛÔÏÑ×ÔÌÕØÁÜÔÖÏÖÒÁÕÔÎÒÒ¦ÊÇÖËØÏÈ¦ÒÒËÚÇÏÇÖÄÁÔÇÚÄÐÕ
ÇÙÚ¦ÛËÏÇÝÙËÓÏÇÊÆÙÑÕÒÎ®ÖËØÏÕÞÂÄÖÕßËÔÊÎÓÕÆÔÕÏÊÏÓËØËÃÝÊÏÇÌÕØÁÝÂÑÇÏÇÔÕÏÞÚÁÝÙßÍÑØÕÆÙËÏÝ
ÑÇÏÕÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÝÓËÚÇÐÆÓËÍ¦ÒÜÔÊßÔ¦ÓËÜÔËÔ×ÞÇØÇÑÚÎØÃàËÚÇÏ
ÇÖÄßÉÎÒÄÈÇÛÓÄØËßÙÚÄÚÎÚÇÝÑÇÏ
ÇÙÚ¦ÛËÏÇÝ©ËÛÔÏÑÄÝÓÎÞÇÔÏÙÓÄÝ

Η Ελλάδα περιβάλλεται
από ένα τόξο αστάθειας
σε μια «δύσκολη»
περιοχή, όπου
ενδημούν οι διμερείς
διαφορές ή και ανοιχτές
συγκρούσεις.
ËÐÜÚËØÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÑÇÏËÛÔÏÑÂÝ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÑÇÒËÃÚÇÏÒÕÏÖÄÔÔÇÊÏÇÞËÏØÏÙÚËÃÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑ¦ÙÆÔÛËÚËÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝÙËÓÏÇÖËØÃÕÊÕ
ÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÜÔÖÄØÜÔÑÇÏÓÇÑØÕÞØÄÔÏÜÔÛËÙÓÏÑ×ÔÖÇÛÕÍËÔËÏ×Ô

Η θεματική ÇÚàÁÔÚÇÚÜÔÑØÃÙËÜÔÚÕß
ÓÁÒÒÕÔÚÕÝÇÌÕØ¦ÁÔÇËÐÇÏØËÚÏÑ¦
ËßØÆÌ¦ÙÓÇÖÏÛÇÔ×ÔÖØÕÈÒÎÓ¦ÚÜÔÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏ
ÇÖÄÖÕÒÏÚÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑÕÏÔÜÔÏÑÂ¶ÇÑÄÓÇÑÇÏÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑÂ¶
ÇÙÚ¦ÛËÏÇÙÚÕËÍÍÆÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ
ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÝÞ×ØÇÝ©ÑÇÚ¦ÒÕÍÕÝÚÜÔÊßÔÎÚÏÑ×ÔÖØÕÑÒÂÙËÜÔÑÇÏÇÖËÏÒ×Ô
ÇÙÌÇÒËÃÇÝËÃÔÇÏÓÇÑØÆÝÑÇÏÒÃÇÔ
ÑÇÚÇÛÒÏÖÚÏÑÄÝÎÇÖÇØÃÛÓÎÙÎÊËÔ
ÍÃÔËÚÇÏßÖÕÞØËÜÚÏÑ¦ÓËÙËÏØ¦ÙÕÈÇØÄÚÎÚÇÝÚÎÝÇÖËÏÒÂÝ!ßÓÈÇÚÏÑÂÝ
ÌÆÙÎÝ®ËÐÜÚËØÏÑÁÝÇÖËÏÒÁÝÇÔËÐÁÒËÍÑÚËÝÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÁÝØÕÁÝ
ÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂËÙÜÚËØÏÑÂÑÇÏ
ÊÏËÛÔÂÝÚØÕÓÕÑØÇÚÃÇÕØÍÇÔÜÓÁÔÕ
ÁÍÑÒÎÓÇÖÇÔÊÎÓÃËÝËÓÖÕØÏÑÕÃÖÄÒËÓÕÏÌßÙÏÑÁÝÑÇÏÇÔÛØÜÖÕÍËÔËÃÝ
ÑÇÚÇÙÚØÕÌÁÝËÔËØÍËÏÇÑÂÇÙÌ¦ÒËÏÇÚØÜÚÄÚÎÚÇÑØÃÙÏÓÜÔßÖÕÊÕÓ×ÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÇÔÏÙÄÚÎÚËÝÑÇÏ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÕÃÇÖÕÑÒËÏÙÓÕÃÈÃÇÏÎØÏàÕÙÖÇÙÚÏÑÕÖÕÃÎÙÎÇÚÄÓÜÔÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑ×ÔÕÓ¦ÊÜÔÖÕßÖÒÂÚÚÕÔÚÇÏ

ÇÖÄÚÏÝÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÁÝÑÇÏËßØÆÚËØËÝ
ÍËÜÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝËÐËÒÃÐËÏÝÇÙÌ¦ÒËÏÇ
ÓËÚÇÌÕØ×ÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÑÇÏÈÇÙÏÑ¦
ÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÚÕßËÑÚÄÝÙßÔÄØÜÔËÒÒÎÔÏÙÓÕÆÑÇÏÕØÛÄÊÕÐÎÝÛØÎÙÑËßÚÏÑÂÝÖÇØÕßÙÃÇÝÑ¦

Αν και ÄÒËÝÕÏÇÔÇÌËØÛËÃÙËÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝÑÇÏÇÖËÏÒÁÝÖØÕÑÇÒÕÆÔÊÏÇÌÄØÜÔÈÇÛÓ×ÔÇÔÎÙßÞÃËÝÏÊÏÇÃÚËØÎ
ÇÔÇÌÕØ¦ÖØÁÖËÏÔÇÍÃÔËÏÙÚÕÔÇÔÇÚÕÒÏÑÄÓÇÝÍËÃÚÕÔÇ©ÏÚÕßØÑÏÑÁÝ
ÌÏÒÕÊÕÐÃËÝÍÏÇÇÔ¦ÊËÏÐÎÙËÖËØÏÌËØËÏÇÑÂÊÆÔÇÓÎÙÚÎÔ ËÔÚØÏÑÂ
ÙÃÇÑÇÏÙÚÎ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂÑÇÏ
ÎÍÁÚÏÊÇÚÕßÙÕßÔÏÚÏÑÕÆÑÄÙÓÕß®
ÖÏÛÇÔÄÔÔÇÓÎÓÇÝÇÖÇÙÞÕÒÕÆÙÇÔ
ÏÊÏÇÃÚËØÇÇÔÎÚÕßØÑÏÑÂËÐÜÚËØÏÑÂ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÚÎÝÔÇÚÕÒÏÑÂÝ¡ËÙÕÍËÃÕßÑÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇÙË
àÎÚÂÓÇÚÇÖÕßËÖÎØË¦àÕßÔ¦ÓËÙÇ
ÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÙßÓÌÁØÕÔÚÇÄÖÜÝÎ
ÕØÏÕÛÁÚÎÙÎÛÇÒÇÙÙÃÜÔàÜÔ×ÔÊËÔ
ÞÇØÇÑÚÎØÏàÄÚÇÔÇÖÄÙÕßØËÇÒÏÙÚÏÑÂËØÓÎÔËÃÇÚÕßÊÏËÛÔÕÆÝÊÏÑÇÃÕß
ÒÕÍÏÑÂÓÎÊËÔÏÑÕÆÇÛØÕÃÙÓÇÚÕÝÑÇÏ
ÁÔÚÕÔÎËÖÏÛËÚÏÑÄÚÎÚÇÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÎ¬ÕßØÑÃÇÔÇÁÞËÏÓËÚÇÚØÇÖËÃ
ÙËÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÇÙÚ¦ÛËÏÇÝÙËÓÏÇ
ÖËØÏÕÞÂàÜÚÏÑÂÝÙÎÓÇÙÃÇÝÍÏÇÚÎÔ
ËÒÒÎÔÏÑÂÇÙÌ¦ÒËÏÇ¥ÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ÇßÚ×ÔÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÚÎÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆ
ËÛÔÏÑÂÝÇÙÌÇÒËÃÇÝËÖÏÑËÔÚØ×ÔËÚÇÏ
ÙÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝËÐÏÙÕØØÄÖÎÙÎÝ
ÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝÇÖËÏÒÂÝ

Η αποτελεσματική ÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÜÔ
ÖÏÛÇÔ×ÔÖØÕÑÒÂÙËÜÔÑÇÏÇÖËÏÒ×Ô
ÍÏÇÚÎÔËÛÔÏÑÂÇÙÌ¦ÒËÏÇÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÇÖÇÏÚËÃÇËÛÔÏÑÂÙßÔÇÃÔËÙÎÕÏÊÃÇßÒÕÏËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÓËÚÇÐÆÑßÈÁØÔÎÙÎÝÑÇÏÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÙËÑØÃÙÏÓÇËÛÔÏÑ¦ÛÁÓÇÚÇËÃÔÇÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦
ÙÎÓÇÔÚÏÑÕÃÑÇÏÈÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏ-

ÑÂÙßÔËØÍÇÙÃÇÚÜÔÙßÔÇØÓÄÊÏÜÔ
ßÖÕßØÍËÃÜÔÑÇÏÚÜÔßÖÇÍÕÓÁÔÜÔ
ÙËÇßÚ¦ßÖÎØËÙÏ×ÔÑÇÏÌÕØÁÜÔ!
±ÖÕßØÍËÃÇÐÜÚËØÏÑ×ÔÛÔÏÑÂÝ
ÓßÔÇÝÑÇÏØÕÙÚÇÙÃÇÝÚÕßÕÒÃÚÎ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÛÔÏÑÂÝ©ÏÑÕÔÕÓÃÇÝÔÁØÍËÏÇÝÙÜÚËØÏÑ×ÔÇÏÊËÃÇÝÑÒÖ
ÇÙÏÑÄÝÙÚÄÞÕÝÚÎÝÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝ
ÚÎÝÛÁÙÎÝÚÕßÙßÓÈÕÆÒÕßÛÔÏÑÂÝ
ÙÌÇÒËÃÇÝÙÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄËÃÔÇÏ
ÎÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇÍÏÇÓËÚËÐÁÒÏÐÎÙË
ÁÔÇßÓÈÕÆÒÏÕÛÔÏÑÂÝÙÌÇÒËÃÇÝ
ÓËÈÇÙÏÑÂÇÖÕÙÚÕÒÂÚÕÔÙßÔÚÕÔÏÙÓÄÚÜÔÇÔÜÚÁØÜßÖÕßØÍËÃÜÔ
ÑÇÏÌÕØÁÜÔÙËÛÁÓÇÚÇÙÚØÇÚÎÍÏÑÕÆ
ÙÞËÊÏÇÙÓÕÆÑÇÏÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÑØÃÙËÜÔØÕÜÛ×ÔÚÇÝÚÎÈÁÒÚÏÙÚÎÞØÂÙÎÚÎÝËØÍÇÒËÏÕÛÂÑÎÝ®ËÛÔÏÑ×Ô
ÙßÔÚËÒËÙÚ×ÔÏÙÞÆÕÝÊÏËßÑÕÒÆÔÕÔÚÇÝÙßÔËØÍÇÙÃËÝÑÇÏÙßÔÁØÍËÏËÝ
ÚÕÙÚÕÞËÆËÏÙÚÎÔÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚËØÎËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÑÇÏÙßÔËØÍÇÙÃÇÚÜÔËÓÖÒËÑÕÓÁÔÜÔßÖÎØËÙÏ×Ô
ÑÇÏÙÚÎÓËÍÏÙÚÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔÕÌËÒ×Ô
ÍÏÇÚÎÔËÛÔÏÑÂÇÙÌ¦ÒËÏÇÚÎÝÞ×ØÇÝ
±ÖÄÚÕÖØÃÙÓÇÚÜÔÖÇØÇÖ¦ÔÜÚÕ
ÌÏÒÕÊÕÐËÃÔÇÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏÜÝ
ÖÕÒÒÇÖÒÇÙÏÇÙÚÂÝÏÙÞÆÕÝ

Ιδιαίτερα όσον ÇÌÕØ¦ÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎ
ÑØÃÙËÜÔÎÚÇÞÆÚÎÚÇÚÜÔËÐËÒÃÐËÜÔ
ÑÇÏÎÇÔ¦ÍÑÎÍÏÇ¦ÓËÙÎÇÔÚÃÊØÇÙÎ
ÙËÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÑØÃÙËÜÔÑÇÛÏÙÚÕÆÔ
ÇÔÇÍÑÇÃÇÚÎÔÆÖÇØÐÎÑÇÏÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÂÒËÏÚÕßØÍÃÇËÔÄÝÑËÔÚØÏÑÕÆ¶ÑÇÏËßÁÒÏÑÚÕß¶ÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆ
ÓË¦ÓËÙÎÖØÄÙÈÇÙÎÙËÄÒÕßÝÚÕßÝ
ËÓÖÒËÑÄÓËÔÕßÝÌÕØËÃÝÚÄÙÕÙËËÖÃÖËÊÕÞËÏØÏÙÚ×ÔÄÙÕÑÇÏÙËËÖÃÖËÊÕ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝÎÍËÙÃÇÝÑÇÏÓËÈÇÙÏÑÁÝ
ÇÖÕÙÚÕÒÁÝÚÕÔÁÍÑÇÏØÕËÔÚÕÖÏÙÓÄ
ÓÏÇÝÑØÃÙÎÝÚÎÔËÖËÐËØÍÇÙÃÇÙËÔÇØÃÜÔÊØ¦ÙÎÝÇÔÚÃÊØÇÙÎÝÑÇÏÚÕÔ
ÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÙßÔÚÕÔÏÙÓÄÚÜÔ
ËÓÖÒËÑÕÓÁÔÜÔßÖÎØËÙÏ×Ô

Ο μακρύς κατάλογος των
δυνητικών προκλήσεων
και απειλών ασφαλείας
επιβάλλει τη συνεργασία
και τον συντονισμό
όλων των εμπλεκόμενων
φορέων.
Βασική δραστηριότητα ÚÕßÛÇ
ÇÖÕÚËÒÁÙËÏÎËÚÕÏÓÇÙÃÇÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓË¦ÒÒÕßÝËÓÖÒËÑÄÓËÔÕßÝ
ÌÕØËÃÝÓÏÇÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝËÛÔÏÑÂÝ
ÇÙÌÇÒËÃÇÝÑËÔÚØÏÑ¦ÙßÙÚÇÚÏÑ¦
ÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝÕÖÕÃÇÝÛÇÇÖÕÚËÒÁÙÕßÔÎÖÕÒÏÚÏÑÂËÛÔÏÑÂÝ¦ÓßÔÇÝ
ßÖÕßØÍËÃÕÛÔÏÑÂÝÓßÔÇÝÎ
ÙÚØÇÚÎÍÏÑÂËÙÜÚËØÏÑÂÝÇÙÌÇÒËÃÇÝßÖÕßØÍËÃÕØÕÙÚÇÙÃÇÝÚÕßÕÒÃÚÎÑÇÏÕÏÍËÔÏÑÁÝÑÇÚËßÛÆÔÙËÏÝ
ËÐÜÚËØÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝßÖÕßØÍËÃÕ
ÐÜÚËØÏÑ×ÔÚÕÖÒÇÃÙÏÕÇßÚÄ
ÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚËÝÛÇÇÖÕÚËÒÁÙÕßÔ
ÕÑÇÛÕØÏÙÓÄÝÚÜÔàÜÚÏÑ×ÔËÛÔÏÑ×ÔÙßÓÌËØÄÔÚÜÔÎÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎ
ÑÇÏÏËØ¦ØÞÎÙÎÇÖËÏÒ×ÔÎËÑÚÃÓÎÙÎÚØÜÚÄÚÎÚÇÝÚÎÝÞ×ØÇÝÑÇÏÎ
ÇÔÇàÂÚÎÙÎÖËÏÙÚÏÑ×ÔÇÖÇÔÚÂÙËÜÔ
ÙÚÏÝÊÏ¦ÌÕØËÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝÑÇÛ×Ý
ÑÇÏÚØÄÖÜÔÇÆÐÎÙÎÝÚÎÝÇÔÛËÑÚÏÑÄÚÎÚÇÝYLZPSPLUJLËÔ×ÑËÔÚØÏÑÄÝ
ÙÚÄÞÕÝÛÇËÃÔÇÏÎÇÐÏÕÖÕÃÎÙÎÙÚÕÔ
ÈÁÒÚÏÙÚÕÈÇÛÓÄÑ¦ÛËÙßÔÚËÒËÙÚÂ
ËÛÔÏÑÂÝÏÙÞÆÕÝÖÏÖÒÁÕÔÙËËÖÕÞÁÝËßØÆÚÇÚÜÔÑÇÏÚÇÞÆÚÇÚÜÔÇÒÒÇÍ×ÔÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÂ¦ÒÒÎÝÌÆÙÎÝËÃÔÇÏ
ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÞØÂÙÏÓÎÎÖËØÏÕÊÏÑÂ
ËÖÇÔËÐÁÚÇÙÎÈÇÙÏÑ×ÔàÎÚÎÓ¦ÚÜÔ
ÖÇØÇÊÕÞ×ÔÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÁÚÙÏ×ÙÚË
ËÃÚËÔÇËÖÇÒÎÛËÆËÚÇÏÎÙßÔËÞÏàÄÓËÔÎËÍÑßØÄÚÎÚ¦ÚÕßÝËÃÚËÔÇÊÏÇ-

ÖÏÙÚ×ÔËÚÇÏÎÇÔ¦ÍÑÎÇÒÒÇÍÂÝÑÇÏ
ÙËÇßÚÂÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÌÏÒÕÊÕÐËÃÔÇ
ÙßÔËÏÙÌÁØËÏÚÕ

Στους βασικούς ÙÚÄÞÕßÝÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÇÑÄÓÎÎÊÏÇØÑÂÝËÔÎÓÁØÜÙÎ
ÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÑÕÓÓ¦ÚÜÔÑÇÏÌßÙÏÑ¦
ÚÕß ÕÏÔÕÈÕßÒÃÕßÑÇÏÎÙßÓÓËÚÕÞÂÙÚÕÓÁÚØÕÚÕßÊßÔÇÚÕÆÙËÁÔÇ
ÊÎÓÄÙÏÕÊÏ¦ÒÕÍÕÍÏÇÑØÃÙÏÓÇàÎÚÂÓÇÚÇÖÕß¦ÖÚÕÔÚÇÏÚÎÝËÛÔÏÑÂÝ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÚÎÝÞ×ØÇÝÖÏÖÒÁÕÔÚÕ
ÛÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏÁÔÇÔËÐÜÙÚØËÌÂÛËÙÓÄÖÕßÛÇÖØÕÙÖÇÛÂÙËÏÔÇ
ÓËÍËÛÆÔËÏÚÕÖËØÏÌËØËÏÇÑÄËßØÜÖÇáÑÄÑÇÏÊÏËÛÔÁÝÃÞÔÕÝÚÎÝÞ×ØÇÝ
¬ÕßÓÈÕÆÒÏÕÛÔÏÑÂÝÙÌÇÒËÃÇÝ
ÛÇÖØÁÖËÏÔÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÁÔÇÝÓÏÑØÄÝÑÇÏËßÁÒÏÑÚÕÝÛËÙÓÄÝÎÞØÎÙÏÓÄÚÎÚÇÚÕßÕÖÕÃÕßÙßÔÇØÚ¦ÚÇÏ
ÇÖÄÚÎÔßÉÎÒÂÝÖÕÏÄÚÎÚÇÝÙÚËÒÁÞÜÙÂÚÕßÚÕÔZ[H[LVM[OLHY[ÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÄËÐÕÖÒÏÙÓÄÑÇÏÚÎÔÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÂÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÕßÝ
ËÓÖÒËÑÄÓËÔÕßÝÌÕØËÃÝÙÚÕÔÞ×ØÕ
ÚÎÝËÛÔÏÑÂÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÝ

Ελπίδα μας ËÃÔÇÏÄÚÏÚÕÛÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏÁÔÇËÑÚÜÔÈÇÙÏÑ×ÔÛËÙÓÏÑ×ÔËØÍÇÒËÃÜÔÍÏÇÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇ
ÚÜÔÙßÓÌËØÄÔÚÜÔÑÇÏÚÎÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÚÎÝÞ×ØÇÝÇÖÄÖÕÒÆÓÕØÌËÝ
ÇÖËÏÒÁÝÁÚÙÏ×ÙÚËÔÇÖÇØÇÓËÃÔËÏ
ÎÒÒ¦ÊÇÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÂÞ×ØÇÓË
ÑØ¦ÚÕÝÊÏÑÇÃÕßÖÕÒÏÚÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑÂÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇ
ÑÇÛ×ÝÑÇÏÁÔÇÝÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝÑÇÏÖ¦ØÕÞÕÝÇÙÌÇÒËÃÇÝ
ÙÚÕßÝÑÄÒÖÕßÝÓÏÇÝÏÙÞßØÂÝËÔÕÖÕÏÎÓÁÔÎÝßØ×ÖÎÝ

* Ο κ. Αλέξανδρος Διακόπουλος είναι
σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας και ο κ.
Θάνος Ντόκος αναπληρωτής σύμβουλος
Εθνικής Ασφαλείας.
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Ο Aντρος έχει ακόμα να προσφέρει στο κόμμα
Συνεκτιμήσαμε ότι δεν συντρέχει λόγος να κάνουμε τώρα αλλαγή γραμματέα στο ΑΚΕΛ, λέει στην «Κ» ο Στέφανος Στεφάνου
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Συνεκτιμήσαμε ότι ο Άντρος Κυπριανού έχει ακόμα να προσφέρει
στο κόμμα και πως δεν συντρέχει
λόγος να κάνουμε τώρα αλλαγή
γραμματέα», λέει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου,
κληθείς να απαντήσει στο τι μεσολάβησε από την τοποθέτηση του
Άντρου Κυπριανού στην «Κ» μετά
τις προεδρικές εκλογές, ότι αποχωρεί, μέχρι σήμερα. Κληθείς να σχολιάσει αν ενδιαφέρεται για τη Γενική
Γραμματεία του κόμματος, απαντά
πως το κόμμα έχει γενικό γραμματέα
και πως στο ΑΚΕΛ δεν έχουν διαδόχους. Σχολιάζει τις συναντήσεις
με τον Νικόλα Παπαδόπουλο, διαμηνύοντας πως δεν τέθηκε θέμα
συνεργασιών για τις προεδρικές και
προσθέτει πως ο κόσμος του ΑΚΕΛ
είναι πικραμένος ακόμα από τη στάση του ΔΗΚΟϊκού προέδρου επί
διακυβέρνησης Χριστόφια.
–Δεδομένων των όσων διαδραματίζονται στη γύρω περιοχή να
υποθέσουμε πως οι όποιες εξελίξεις στο Κυπριακό παίρνουν
παράταση;
–Οι εξελίξεις στην περιοχή είναι
επικίνδυνες και ενδεχομένως να
στρέψουν την προσοχή του διεθνούς
παράγοντα αλλού και να επηρεαστεί
αρνητικά η προοπτική επανέναρξης
των διαπραγματεύσεων. Προς το
παρόν ο οδικός χάρτης που έθεσε
ο γ.γ. του ΟΗΕ ισχύει. Αυτό φαίνεται
και από το Προσχέδιο της Έκθεσής
του που είδε το φως της δημοσιότητας. Ο γ.γ. αναμένει τον ερχόμενο
Απρίλιο, όταν διεξαχθούν οι λεγόμενες εκλογές στα Κατεχόμενα, για
να κινηθεί. Μέχρι τότε καλεί τις δύο
πλευρές να αξιοποιήσουν παραγωγικά το χρονικό διάστημα. Να θυμίσω ότι κ. Γκουτιέρες επιθυμεί συνέχιση των διαπραγματεύσεων από
το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν
Μοντάνα στη βάση του Πλαισίου
του, διαφυλάσσοντας όλο το κεκτημένο. Κι ασφαλώς στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας
με πολιτική ισότητα, όπως αυτή περιγράφεται στα σχετικά ψηφίσματα
του ΟΗΕ. Ο κ. Γκουτιέρες ξεκαθάρισε
ότι επιθυμεί τη διεξαγωγή μιας άτυπης διάσκεψης για να αξιολογήσει
αν μπορεί να προχωρήσει πάρα κάτω. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση
στην περιοχή μας ευχόμαστε να
αποκλιμακωθεί η ένταση την οποία
εκτόξευσε στα ύψη η τρομοκρατική
συμπεριφορά των ΗΠΑ, διότι περί
τρομοκρατικής ενέργειας πρόκειται

η δολοφονία του Σουλεϊμανί. Η Κύπρος για να μπορεί να αντιμετωπίζει
τους κινδύνους πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική στην άσκηση
της εξωτερικής της πολιτικής. Και
το λέω γιατί το τελευταίο διάστημα
η κυβέρνηση ερωτοτροπεί υπέρμετρα με τις ΗΠΑ.
–Δηλαδή;
–Οι ΗΠΑ μέσω του νομοσχεδίου
Ρούμπιο – Μενέντεζ δίνουν ένα σαφέστατο δείγμα για το πώς προσεγγίζουν τις σχέσεις τους με την Κύπρο. Τη θέλουν να λειτουργήσει ως
προγεφύρωμα ενάντια στην παρουσία και την επιρροή της Ρωσίας
στην περιοχή. Αυτό προκάλεσε ακόμα και την αντίδραση του ίδιου του
κ. Αναστασιάδη. Δεν λέμε βεβαίως
ότι πρέπει να κόψουμε τις σχέσεις
μας με τις ΗΠΑ, αλλά δεν μπορούν
οι ΗΠΑ να μας ζητούν να κόψουμε
τις σχέσεις μας με τη Ρωσία ή με

Με βάση τα σημερινά
δεδομένα, το πιο πιθανό
είναι ότι δεν μπορεί
να γίνει ο Eastmed. Για
λόγους τεχνικούς, οικονομικούς, ποσοτήτων φυσικού αερίου κι άλλους.

Στο ΑΚΕΛ δεν έχουμε διαδόχους, αναφέρει στη συνέντευξή του στην «Κ» ο εκπρόσωπος Τύπου Στέφανος Στεφάνου, ενώ κληθείς να απαντήσει αν ενδιαφέρεται για τη Γενική Γραμματεία ξεκαθαρίζει πως το ΑΚΕΛ έχει γενικό γραμματέα.

οποιαδήποτε άλλη χώρα. Εμείς θέλουμε να τα πηγαίνουμε καλά με
όσο το δυνατό περισσότερες χώρες,
ιδιαίτερα με τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αν υλοποιήσουμε όμως όσα λένε οι Αμερικανοί
τότε θα χαλάσουμε τις σχέσεις μας
με μία χώρα πολύ σημαντική για
την υπεράσπιση των δικαιωμάτων
μας, όπως είναι η Ρωσία. Και το ανησυχητικό είναι πως η κυβέρνηση
δείχνει έτοιμη να το κάνει. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε αλλιώς τους
κυβερνητικούς πανηγυρισμούς για
το Νομοσχέδιο Ρούμπιο – Μενέντεζ
ή για τις αναφορές των κυβερνώντων του τύπου ότι είμαστε «το προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης»…
–Για πολλούς η τοποθέτησή σας
για τον Eastmed ενείχε δόση χαιρεκακίας…
–Σε όσους λένε ότι χαιρεκακούμε
ή ότι είμαστε εναντίον του Eastmed,
να τους θυμίσω πως είναι η κυβέρνηση Χριστόφια που έθεσε αίτημα

στην Ε.Ε. για χρηματοδότηση της
μελέτης για το έργο. Την ίδια ώρα
όμως θεωρούμε χρέος μας να ενημερώσουμε την κοινωνία για τις
πραγματικές διαστάσεις του θέματος και κυρίως για τις δυσκολίες
που υπάρχουν να γίνει το έργο, για
να μη δημιουργούνται ψευδαισθήσεις και ακολούθως να υπάρχουν
απογοητεύσεις. Ο πρόεδρος είπε
ότι ο EastMed είναι έργο στρατηγικό
με ιδιαίτερη γεωπολιτική αξία. Για
να αποκτήσει τέτοια αξία πρέπει
πρώτα απ’ όλα να αποδειχθεί ότι
είναι εφικτό.
–Δεν είναι εφικτό;
–Με βάση τα σημερινά δεδομένα,
το πιο πιθανό είναι ότι δεν μπορεί
να γίνει. Για λόγους τεχνικούς, οικονομικούς, ποσοτήτων Φ.Α. κι άλλους. Είναι η αγορά που θα καθορίσει
αν τελικά θα βρεθούν εταιρείες που
να είναι έτοιμες να αναλάβουν το
έργο. Εμείς είπαμε το αυτονόητο:
να μελετήσουμε τις δυνατότητες,

να δούμε τι επιλογές έχουμε μπροστά μας, αλλά την ίδια ώρα να μη
δημιουργούμε την εντύπωση στον
κόσμο ότι αύριο θα έχουμε αγωγό.
Η διακρατική συμφωνία δεν σημαίνει κατασκευή του αγωγού.
–Ήταν επικοινωνιακού περισσότερο περιεχομένου οι εξαγγελίες;
–Η κυβέρνηση όντως προσπάθησε να δημιουργήσει εντυπώσεις
σε σχέση με τον Eastmed. Εμείς
αναφερθήκαμε στις δυσκολίες. Ταυτόχρονα, εντοπίσαμε τη διαφορετική
ρητορική που υπήρξε μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης είπε ότι η διακρατική
συμφωνία αποτελεί απάντηση σε
αυτούς που συμπεριφέρονται με
έναν τρόπο παράνομο σε σχέση με
το διεθνές δίκαιο. Και ασφαλώς εννοούσε την Τουρκία. Ο Νίκος Δένδιας διαφοροποιήθηκε, σημειώνοντας πως η συμφωνία δεν είναι απάντηση στην Τουρκία, αλλά ο στόχος

είναι να εξυπηρετήσουμε την ευημερία των λαών μας. Εμείς λέμε το
εξής: Το φυσικό αέριο θα πρέπει να
λειτουργήσει ως καταλύτης για τη
λύση του Κυπριακού. Δεν μπορείς
να προσεγγίζεις το Φ.Α. κατά τρόπο
που να αποκλείει την Τουρκία από
τις ενεργειακές εξελίξεις, χωρίς βέβαια να ξεπερνούμε τις κόκκινες
γραμμές μας. Με αυτό τον τρόπο
το φυσικό αέριο δεν λειτουργεί ως
παράγοντας λύσης, αντίθετα. Γίνεται
παράγοντας έντασης. Εμείς συνεχώς
πρέπει να βάζουμε ενώπιον της
Τουρκίας τη δυνατότητα να συμμετέχει στις ενεργειακές εξελίξεις.
Αυτό, όμως, προϋποθέτει την επίλυση του Κυπριακού. Μ’ αυτή την
προσέγγιση πρέπει να εργαζόμαστε
και όχι με λογικές αποκλεισμού. Και
είναι αυτή η προσέγγιση που δημιουργεί κίνητρα για λύση. Η Τουρκία είναι πάρα πολύ μεγάλη για να
την έχουμε συνεχώς απέναντί μας.
Προκαλεί προβλήματα και γίνεται
επικίνδυνη.
–Έχετε θέσει ως στόχο να φύγει
ο Συναγερμός και ο Νίκος Αναστασιάδης από την εξουσία…
–Στόχος μας είναι να πετύχουμε
προοδευτική αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Και για να γίνει
τούτο πρέπει να φύγουν ο Αναστασιάδης και ο ΔΗΣΥ από την εξουσία.
Υπογραμμίζω το 2023, γιατί όταν
μιλήσαμε για την ανάγκη της προοδευτικής αλλαγής, οι κυβερνώντες
λίγο-πολύ μας είπαν ότι είμαστε
έτοιμοι να κάνουμε πραξικόπημα.
Δεν είναι χαρακτηριστικό της παράταξής μας τα πραξικοπήματα. Ας
κοιτάξουν στη δική τους γειτονιά…
Και στο κάτω κάτω, δεν έχει δικαίωμα η αντιπολίτευση να βάζει στόχο
να πετύχει προοδευτική αλλαγή; Τι
πιο φυσιολογικό.
–Για να πετύχετε προοδευτική
αλλαγή δεν θα έπρεπε να ξεκινήσετε όμως με αλλαγές στα του οίκου σας; Και αλλαγές προσώπων;
–Αλλαγές κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε, περιλαμβανομένων και προσώπων. Η ανανέωση σε όλα τα επίπεδα είναι συνεχώς στην έγνοια μας. Σημαντικός
σταθμός είναι το επικείμενο συνέδριο του Κόμματος. Την ίδια ώρα
όμως δεν φτάνει να βελτιώνουμε
τον εαυτό μας, που είναι βεβαίως
ουσιαστική προϋπόθεση. Για να
πετύχεις την προοδευτική αλλαγή
έχεις ανάγκη από ενίσχυση των
συνεργασιών τόσο στο επίπεδο της
κοινωνίας όσο και στο επίπεδο των
πολιτικών δυνάμεων.

–Γιατί αποφασίσατε ομόφωνα
στη Γραμματεία του κόμματος
να συνεχίσετε με τον Άντρο Κυπριανού; Τι μεσολάβησε για να
αλλάξει η αρχική τοποθέτηση;
–Εκτιμούμε ότι ο Άντρος Κυπριανού έχει ακόμα να προσφέρει στο
Κόμμα από τη θέση του γενικού
γραμματέα. Όπως ο ίδιος δημόσια
ορθά το έθεσε, αυτό θα τεθεί ενώπιον του κομματικού συνόλου.
Έχουμε Συνέδριο. Το Συνέδριο θα
εκλέξει μια νέα Κεντρική Επιτροπή.
Είναι η Κεντρική Επιτροπή που
εκλέγει τον γενικό γραμματέα, τη
Γραμματεία, το Πολιτικό Γραφείο.
Έτσι λειτουργεί το ΑΚΕΛ.
–Τι μεσολάβησε της δημόσιας
τοποθέτησής του πριν από έναν
χρόνο, όταν μιλούσε για αποχώρηση;
–Συζητήσαμε το θέμα στη Γραμματεία και συνεκτιμήσαμε ότι δεν
συντρέχει λόγος να κάνουμε τώρα
αλλαγή. Συν το γεγονός ότι οι καταστάσεις και οι εξελίξεις τόσο στο
Κυπριακό όσο και ευρύτερα είναι
κρίσιμες και χρειάζεται η αξιοποίηση
όλων των δυνάμεων και ασφαλώς
της εμπειρίας του Άντρου Κυπριανού.
–Η διάδοχη κατάσταση δεν είναι
έτοιμη να αναλάβει; Επειδή πολλοί αυτό σκέφτηκαν.
–Σας είπα ποια είναι η προσέγγιση. Συνεκτιμήσαμε ότι ο Άντρος
Κυπριανού έχει ακόμα να προσφέρει.
–Εσείς θεωρείστε ένας των επικρατέστερων διαδόχων…
–Στο ΑΚΕΛ δεν έχουμε διαδόχους. Έχουμε διαδικασίες. Ο γ.γ.
του κόμματος είναι πρώτος μεταξύ
ίσων. Η ηγεσία είναι συλλογική,
όπως συλλογικές είναι και οι αποφάσεις. Δεν υπάρχει καμία διαδικασία στο ΑΚΕΛ που να λέει ότι
μετά τον υφιστάμενο γενικό γραμματέα θα είναι ο α ή ο β. Αποφασίζει
η Κ.Ε.
–Στον κόσμο βεβαίως δημιουργήθηκε η αντίληψη για το ποιοι
θα διαδεχθούν την κατάσταση…
–Γράφονται και λέγονται διάφορα
κυρίως στα ΜΜΕ κι αυτό δημιούργησε εντυπώσεις. Υπάρχουν και
απόψεις. Αυτό είναι φυσιολογικό.
Αλλά δεν είναι τα ΜΜΕ που θα ορίσουν την ηγεσία του ΑΚΕΛ. Ούτε
και ο καθένας από μόνος του. Έχουμε διαδικασίες και συλλογικές αποφάσεις.
–Σας ενδιαφέρει η θέση του γενικού γραμματέα;
–Το ΑΚΕΛ έχει γενικό γραμματέα.
Αυτή είναι η άποψή μου.

Ο κόσμος μας είναι πικραμένος από τον Νικόλα Παπαδόπουλο
–Με δεδομένο ότι στόχος σας
είναι η αλλαγή το ’23 να υποθέσουμε ότι αναζητείτε κοινό έδαφος με κόμματα όπως το ΔΗΚΟ;
–Αναζητούμε πεδίο συναντίληψης και συνεργασίας με όσους δεν
είναι ικανοποιημένοι από την παρούσα διακυβέρνηση και θέλουν
αλλαγή. Κι αυτό αφορά σε κόμματα,
αλλά και σε οργανωμένα σύνολα.
–Τα οργανωμένα σύνολα μόνα
τους όμως δεν μπορούν να βγάλουν πρόεδρο…
–Συμφωνώ. Υπάρχει όμως και η
ιδιαιτερότητα του πολιτειακού συστήματος στην Κύπρο. Σε κάθε περίπτωση, όμως, εμείς θα επιδιώ-

ξουμε συνεργασίες, αλλά πάντοτε
στη βάση πραγματικών συγκλίσεων
στα σημαντικά θέματα. Το ΑΚΕΛ
δεν αλλάζει θέσεις προεκλογικά για
να ξεγελάσει τους ψηφοφόρους. Το
ΑΚΕΛ, για παράδειγμα, δεν μπορεί
να αναιρέσει τη βασική του θέση
ότι η βάση λύσης είναι η διζωνική,
δικοινοτική ομοσπονδία, η οποία
έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο.
Το ίδιο και στην οικονομία. Δεν
μπορεί το ΑΚΕΛ να συναινέσει στο
ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου.
Εμείς δεν είμαστε ο Νίκος Αναστασιάδης και ο Συναγερμός, οι οποίοι
τη μια μέρα υπέγραφαν την εναντίωσή τους στις ιδιωτικοποιήσεις

Ο Νικόλας μαζί με τον
Αβέρωφ Νεοφύτου ήταν
οι δύο βασικοί πολιτικοί,
που χέρι - χέρι πυροβολούσαν καθημερινά την
κυβέρνηση Χριστόφια.

των κερδοφόρων ημικρατικών οργανισμών και την επομένη των
εκλογών επιχείρησαν να τους ιδιωτικοποιήσουν. Προεκλογικά έλεγαν
ότι δεν πρόκειται ποτέ να δεχθούν
το κούρεμα καταθέσεων και ακολούθως όχι μόνο το έκαναν, αλλά
έλεγαν κιόλας πως καλά έπραξαν.
Τέτοιες συμπεριφορές ακυρώνουν
την ηθική στην πολιτική και την
απαξιώνουν στη συνείδηση του
κόσμου.
–Επειδή υπάρχουν κοινές συναντήσεις με τον Νικόλα Παπαδόπουλο, να υποθέσουμε πως
υπάρχει κοινό έδαφος συναντίληψης σήμερα;

–Επιδιώκουμε πάντοτε να έχουμε
συναντήσεις με κόμματα. Αν αρνούμασταν τον διάλογο και τις επαφές θα ήταν λάθος. Παρεμπιπτόντως, οι συναντήσεις με τον Νικόλα
Παπαδόπουλο δεν ήταν για τις προεδρικές. Το θέμα των εκλογών δεν
το συζητήσαμε καν στο κόμμα.
–Έχετε απορρίψει βεβαίως την
υποψηφιότητα Νικόλα Παπαδόπουλου και οποιουδήποτε δηκοϊκού στελέχους για τις προεδρικές εκλογές…
–Αντιλαμβάνεστε ότι όταν συζητούμε για υποψήφιους δεν μπορούμε να μη λαμβάνουμε υπόψη
και τα αισθήματα του κόσμου μας.

–Είναι πικραμένοι δηλαδή από
τη στάση Νικόλα στις προεδρικές
εκλογές του ’18;
–Ο κόσμος μας είναι πικραμένος,
γιατί ο Νικόλας Παπαδόπουλος,
μαζί με τον Αβέρωφ Νεοφύτου,
ήταν οι δύο βασικοί πολιτικοί, που
χέρι-χέρι πυροβολούσαν καθημερινά την κυβέρνηση Χριστόφια.
Δεν μπορεί η ηγεσία του κόμματος
να αδιαφορεί για τα συναισθήματα
της κομματικής και εκλογικής βάσης
του. Θέτεις στόχους και επιδιώκεις
την υλοποίησή τους χωρίς να παραγνωρίζεις τι λέει ο κόσμος σου.
Αυτά όλα βέβαια θα τα συζητήσουμε
συγκεκριμένα όταν έρθει η ώρα.
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Ξεκαθαρίζει το τοπίο για τις «προεδρικές»
Οι σχέσεις Τουρκίας-«κυβέρνησης» Ερσίν Τατάρ αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα κυρίως στο πεδίο της οικονομίας
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Παρούσα και η Σ. Σιμπέρ

Αρχίζει σιγά-σιγά στα Κατεχόμενα να
ξεκαθαρίζει το τοπίο για τις «προεδρικές»
του Απριλίου. Μετά την επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητας του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης
για την ηγεσία της τουρκοκυπριακής
κοινότητας, στο στρατόπεδο της τ/κ Δεξιάς σημαντικές προσωπικότητες ξεκαθαρίζουν τις προθέσεις τους για το ανώτατο πολιτικό αξίωμα της κοινότητάς
τους. Οι υποψηφιότητες για την τ/κ ηγεσία ανακοινώνονται σε μια στιγμή που
οι σχέσεις Τουρκίας-«κυβέρνησης» Ερσίν
Τατάρ αντιμετωπίζουν σημαντικά προ-

Σχεδόν ταυτόχρονα με τον κ. Όζερσαϊ, στην








Με Ακιντζί, Έρχιουρμαν,
Όζερσαϊ και Σιμπέρ οι
«προεδρικές εκλογές» του
2020. Αναμένεται η τελική
απόφαση της τ/κ Δεξιάς.
βλήματα κυρίως στο πεδίο της οικονομίας. Παρά τα καθησυχαστικά μηνύματα
του κ. Τατάρ, παρατηρούνται σημαντικά
προβλήματα ως προς την απελευθέρωση
του περίφημου τουρκικού οικονομικού
κονδυλίου που προορίζεται για την τ/κ
πλευρά και κρατείται στην Αγροτική
Τράπεζα της Τουρκίας. Υπό κανονικές
συνθήκες η απελευθέρωση του κονδυλίου θα έπρεπε να είχε ήδη συμβεί ύστερα από την έγκριση της νέας οικονομικής
συμφωνίας Τουρκίας-τ/κ πλευράς. Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη επειδή η Τουρκία
έχει σοβαρές ενστάσεις ως προς δύο
πρωτοβουλίες της τ/κ πλευράς. Πρώτον,
η Άγκυρα δεν βλέπει με καλό μάτι τη
διστακτικότητα της «κυβέρνησης» Τατάρ
ως προς την υλοποίηση όλων των προνοιών της νέας συμφωνίας. Η «κυβέρνηση» Τατάρ, λαμβάνοντας υπόψη της
το πολιτικό κόστος των νεοφιλελεύθερων

Το κλίμα ασυνεννοησίας στην τ/κ Δεξιά δεν περνά απαρατήρητο στην Άγκυρα και ζητάει από την τ/κ Δεξιά να ξεπεράσει τις εσωτερικές διενέξεις και να καταλήξει σε έναν κοινό υποψήφιο.
αρχών και προνοιών της συμφωνίας,
επιλέγει να καθυστερήσει την υλοποίηση
της συμφωνίας, γεγονός που έχει εξοργίσει την τουρκική πλευρά.
Σχετικά με τη νέα εξέλιξη, την προηγούμενη εβδομάδα, καλά ενημερωμένη
τ/κ πηγή σημείωνε χαρακτηριστικά στην
«Κ» ότι «οι κυβερνήσεις της τ/κ Δεξιάς
λένε αρχικά ναι σε όλα όσα ζητάνε στην
Άγκυρα για να εξασφαλίσουν χρήματα
και στη συνέχεια δεν πράττουν ό,τι πρέπει». Δεύτερον, το κλίμα ασυνεννοησίας
στην τ/κ Δεξιά εν όψει της κρίσιμης μάχης για τις «προεδρικές» δεν περνά απαρατήρητο στην Άγκυρα. Η τουρκική
πλευρά, που έχει προ πολλού χωρίσει
τους δρόμους της με την ηγεσία του
Μουσταφά Ακιντζί, ζητάει από την τ/κ
Δεξιά να ξεπεράσει τις εσωτερικές διενέξεις και να καταλήξει σε έναν κοινό
υποψήφιο, ο οποίος, μετά την εκλογή

του στην ηγεσία της τ/κ κοινότητας, θα
αναπτύξει κοινή στρατηγική με την Άγκυρα για το Κυπριακό.

Η υποψηφιότητα του Όζερσαϊ
Οι προαναφερόμενοι προβληματισμοί
και οι λεπτομέρειες που αφορούν την
οικονομική συνεργασία της Τουρκίας
με την τ/κ πλευρά υποχρέωσαν την τουρκική κυβέρνηση να καλέσει για δεύτερη
φορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα
στην Άγκυρα τον «πρωθυπουργό» και
τον «υπουργό Εξωτερικών». Οι παραπάνω
εξελίξεις ήρθαν σε μια στιγμή που ο «αντιπρόεδρος» της «κυβέρνησης» και
«ΥΠΕΞ», Κουντρέτ Όζερσαϊ ανακοίνωνε
τη δική του, ξεχωριστή υποψηφιότητα
για τις «προεδρικές». Ο κ. Όζερσαϊ έχει
διακόψει τις σχέσεις του με το Κόμμα
του Λαού (ΚΛ), το οποίο ίδρυσε ο ίδιος
πριν από λίγα χρόνια. Σε γενικές γραμμές,

Κενές Θέσεις Εργασίας
Πρωτοποριακή εξαγωγική βιομηχανία στην επαρχία Λευκωσίας που βρίσκεται στο στάδιο της αδειοδότησης,
με καινοτομικές τεχνολογικές εφαρμογές και σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα, προκηρύσσει θέσεις επιστημονικών, τεχνικών και διοικητικών στελεχών ώστε να ενισχύσει το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό
της και να επιτύχει τους υψηλούς επιχειρηματικούς της στόχους.
Η εταιρεία προσφέρει ελκυστικό πακέτο απολαβών με πλήθος ωφελημάτων και την ευκαιρία μιας
υψηλών απαιτήσεων σταδιοδρομίας.
Οι θέσεις θα πληρωθούν σταδιακά, εντός του προσεχούς εξαμήνου, κατόπιν αιτήσεων και συνεντεύξεων
με τις / τους ενδιαφερομένους.

Α. Επιστημονικό Τεχνικό και Προσοντούχο Προσωπικό
Οι τεχνικοί που θα προσληφθούν πρέπει να πληρούν τα κριτήρια της νομοθεσίας για την απασχόλησή
τους στον κλάδο τους και να έχουν τα παρακάτω προσόντα:
• Προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης
Απαιτείται πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού, τουλάχιστον 10ετής πείρα σε τομέα συντήρησης βιομηχανικών
εγκαταστάσεων και άριστη γνώση σύγχρονων συστημάτων συντήρησης.
• Μηχανολόγος Μηχανικός
Απαιτείται σχετική πείρα συντήρησης βιομηχανικών μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
•Χημικός ή Μεταλλουργός Μηχανικός (2 θέσεις)
• Μηχανικός Περιβάλλοντος
• Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
• Ηλεκτρονικός Μηχανικός
• Διοικητικός Υπάλληλος και Λειτουργός Δημοσίων Σχέσεων
Απαιτείται πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων ή άλλης σχετικής ειδικότητας.
• Χημικός
Απαιτείται σχετική εμπειρία στην ενόργανη ανάλυση.
• Μεταλλειολόγος Μηχανικός (2 θέσεις)
Οι θέσεις αφορούν εργασία στο εξωτερικό.
• Λειτουργός Λογιστηρίου
Απαιτείται πτυχίο Λογιστικής
Για τις παραπάνω θέσεις απαιτείται άριστη γνώση Microsoft Office, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Γνώση άλλων γλωσσών όπως ισπανικά ή γαλλικά θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.
Σχετική εμπειρία ή προϋπηρεσία θεωρείται χρήσιμο προσόν.
Β. Τεχνικό Προσωπικό
• Ειδικευμένος Ηλεκτροτεχνίτης
Απαραίτητη εμπειρία σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις με αυτοματισμούς και σύγχρονα συστήματα ελέγχου.
Επίσης ζητούνται οι πιο κάτω τεχνικοί:
• Τεχνικός /Ηλεκτρονικός
• Ηλεκτροτεχνίτης
• Τεχνίτες Συνεργείου (συγκολλητές, τορναδόροι - 3 θέσεις)
• Xειριστές Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων (8 θέσεις)
• Βοηθοί Χειριστές Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων (8 θέσεις)
• Τεχνίτες Συντήρησης και Παραγωγής Ενεργειακών Μονάδων (5 θέσεις)
• Βοηθοί Τεχνίτες (4 θέσεις)
• Τεχνικό Βοηθητικό Προσωπικό (12 θέσεις)
Για τις παραπάνω θέσεις απαιτείται απολυτήριο τεχνικής σχολής ή ανάλογο προσόν.
Γ. Διοικητικό Προσωπικό
• Γραμματέας
• Λογιστής/τρια
• Λειτουργός Προμηθειών
• Προσωπικό στο Εμπορικό Τμήμα (3 θέσεις)
Για το Διοικητικό Προσωπικό απαιτούνται επαγγελματικά προσόντα ανάλογα με την κάθε θέση.
Οι αιτητές-τριες που πληρούν τα προσόντα των θέσεων στις οποίες απευθύνονται θα ειδοποιηθούν για
συνεντεύξεις. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων θα δοθούν λεπτομέρειες για τα καθήκοντα και τις
υποχρεώσεις κάθε θέσης.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
με θέμα ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ στην εταιρεία Hellenic Minerals Mining Ltd και την ηλεκτρονική
διεύθυνση: info@hmineralsmining.com μέχρι τις 24 Ιανουαρίου 2020.

το «εκλογικό» μανιφέστο του κ. Όζερσαϊ
υπόσχεται διάλογο με την Άγκυρα, ριζική
ανασυγκρότηση του «Προεδρικού» και
πολυδιάστατες στρατηγικές και πολιτικές
σε σειρά ζητημάτων. Το σημείο που ξεχωρίζει στο μανιφέστο του κ. Όζερσαϊ
είναι η αναφορά στο μέλλον του Κυπριακού. Πιστός σε προηγούμενες δηλώσεις
του και στα όσα επεσήμανε αποκλειστικά
στην «Κ», ο κ. Όζερσαϊ τάσσεται υπέρ
της έναρξης δικοινοτικής συνεργασίας
σε διάφορα πεδία, πριν από την επίλυση
του Κυπριακού. Αποκλείοντας το ενδεχόμενο της άμεσης επίλυσης του Κυπριακού με βάση το ομοσπονδιακό μοντέλο, ο κ. Όζερσαϊ προμηνύει ότι πλέον
έχει έλθει η στιγμή για να δοκιμαστούν
εναλλακτικά μοντέλα διαλόγου και συνεργασίας στις σχέσεις των δύο κοινοτήτων δίχως την τελική λύση ή την τροποποίηση του καθεστώτος του βορρά.

κούρσα των «προεδρικών» παρούσα δήλωσε
και η τέως πρόεδρος της «βουλής», Σιμπέλ
Σιμπέρ, η οποία ξεχωρίζει με το κεντρώο πολιτικό προφίλ της και την εθνικιστική ρητορική
που προβάλλει στο Κυπριακό. Εκτός απροόπτου η κ. Σιμπέρ θα κατέβει στις «προεδρικές» με ανεξάρτητη υποψηφιότητα. Η ίδια
συμμετείχε στις «προεδρικές» του 2015 με την
υποστήριξη του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού
Κόμματος (ΡΤΚ) και δεν είχε καταφέρει να
συμμετάσχει στην τελική αναμέτρηση της δεύτερης Κυριακής. Το ΡΤΚ στις «εκλογές» του
Απριλίου θα συμμετάσχει με την υποψηφιότητα του ηγέτη του, Τουφάν Έρχιουρμαν. Στο
στρατόπεδο του ΚΕΕ η τελική απόφαση για τις
«προεδρικές» αναμένεται το αργότερο μέχρι
τα τέλη του Ιανουαρίου. Πηγές από το εσωτερικό του κόμματος δεν αποκλείουν την ανακοίνωση της υποψηφιότητας νωρίτερα, κατά τις
επόμενες ημέρες ή εβδομάδες. Την παρούσα
στιγμή το όνομα που ξεχωρίζει για τον υποψήφιο του ΚΕΕ στις «εκλογές» είναι αυτό του ηγέτη του κινήματος και «πρωθυπουργού», Ερσίν
Τατάρ. Παρά τον αρχικό ενδοιασμό του, ο κ. Τατάρ φαίνεται πλέον να προσεγγίζει θετικά τη
συγκεκριμένη προοπτική. Την ίδια ώρα, στο
εσωτερικό του ΚΕΕ, υψηλόβαθμα στελέχη του
κινήματος καταβάλλουν προσπάθειες την
ύστατη στιγμή για να προβάλλουν το δικό τους
προφίλ. Ας σημειωθεί ότι στο στρατόπεδο της
τ/κ Δεξιάς, σημασία έχει και η τελική απόφαση
του Σερντάρ Ντενκτάς, ο οποίος αναμένει το
ΚΕΕ και φυσικά το πράσινο φως της Άγκυρας
για να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του. Το
Κόμμα Αναγέννησης (ΚΑ) που υποστηρίζουν οι
έποικοι είναι έτοιμο να υποστηρίξει την υποψηφιότητα του κ. Ντενκτάς. Σε περίπτωση που
ο κ. Ντενκτάς δεν θέσει υποψηφιότητα, το
κόμμα είτε θα κατέβει στις «εκλογές» με την
υποψηφιότητα του ηγέτη του, Ερχάν Αρίκλι είτε θα υποστηρίξει ένας υποψήφιο από τον χώρο της τ/κ Δεξιάς.
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Η επίκληση
του διεθνούς
δικαίου μοιάζει
να βολεύει
τους πάντες
Το δίκαιο της θάλασσας και
η ορολογία των διεκδικήσεων
Του ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ν. ΠΟΧΑΝΗ

Οι αναφορές στο διεθνές δίκαιο και
οι επικλήσεις αυτού αποτελούν
πλέον ένα καθημερινό φαινόμενο
μέσα στο πλαίσιο των διεκδικήσεων
και διαμαχών μεταξύ Ελλάδας και
Κύπρου από την μία και της Τουρκίας από την άλλη. Επειδή είχα
πάντα την άποψη ότι ακόμα και
αν δεν υφίστατο το πρόβλημα μεταξύ Τουρκίας και Κύπρου (εισβολή
και κατοχή) ακόμα και αν η Τουρκία
αναγνώριζε την Κυπριακή Δημοκρατία και αν όλα άρχιζαν από την
αρχή, λαμβάνοντας υπόψη την διαχρονική αρνητική στάση που κράτησε η Τουρκία τόσον κατά τις εργασίες της Πρώτης και Δεύτερης
Συνδιάσκεψης του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας (1958 - 1960)
όσον και κυρίως κατ’ αυτές της
Τρίτης Συνδιάσκεψης (1973 – 1982)
(Σύμβαση), η στάση και οι διεκδικήσεις της στις θαλάσσιες περιοχές
ενδιαφέροντος της θα ήταν οι ίδιες.

Τα νομικά ερείσματα
Ποιο είναι λοιπόν το καθεστώς
που δίνει το δικαίωμα της επίκλησης
του συνόλου ή μέρους του διεθνούς
δικαίου μέσα από τις εν λόγω διεκδικήσεις Μέσα σε ποιο πλαίσιο διεθνών νομικών ερεισμάτων κινούνται
οι δηλώσεις και συνοδεύονται πάντα
από την απαραίτητη επίκληση του
διεθνούς δικαίου Ενός δικαίου ο
ορισμός του οποίου, χωρίς αυστηρή
προσέγγιση, θα μπορούσε να διατυπωθεί ως «το σύνολο των διεθνών
συμβάσεων, του διεθνούς εθίμου
και των γενικών αρχών δικαίου που
αναγνωρίζονται από τα πολιτισμένα
κράτη και για τον προσδιορισμό
των ακολουθητέων κανόνων τα πιο
πάνω συνεπικουρούνται από την
διεθνή νομολογία και τις δημοσιεύσεις διεθνώς αναγνωρισμένων δημοσιολόγων και άλλων διεθνών θεσμών». Το σίγουρο όμως είναι ότι
δεν υπάρχει κάποιο παγκόσμιο νομοθετικό σώμα και ένα παγκόσμιο
δικαστήριο που να επιβάλλει κυρώσεις και δη άμεσες, όπως συμβαίνει
με το εσωτερικό δίκαιο.
Το διεθνές δίκαιο καθορίζει την
έκταση της εξουσίας των κρατών,
τα δικαιώματά τους και προσδιορίζει τους ακολουθητέους κανόνες
για την άσκηση των τελευταίων.
Είναι γεγονός όμως ότι, στις μεταξύ
τους διαφορές και διεκδικήσεις τα
κράτη, ερμηνεύοντας με το δικό








Η ΚΔ χρησιμοποιεί ως
μέθοδο προκαταρκτικής
οριοθέτησης, αυτή της
Μέσης Γραμμής από όλα
τα αντικείμενα κράτη με
ανοικτό το ενδεχόμενο
διαφοροποίησης των
ορίων της κατόπιν συμφωνίας με τυχόν επηρεαζόμενα κράτη.
τους τρόπο τις διατάξεις μιας σύμβασης ή μέρους αυτής, επικαλούμενα λόγους εθνικής κυριαρχίας,
ανεξαρτησίας και κεκτημένων δικαιωμάτων, χαρακτηρίζουν τις
διεκδικήσεις τους ως «δίκαιες» ενώ
των αντιπάλων τους ως «άδικες»,
πάντα όμως μέσα στο ίδιο νομικό
πλαίσιο το διεθνές δίκαιο!
Σε ό, τι αφορά στη διαμάχη για
την οριοθέτηση των θαλασσίων
ζωνών, μεταξύ Τουρκίας - Ελλάδας
και Τουρκίας – Κύπρου, το όλο πρόβλημα (αφαιρώντας το πολιτικό
των τελευταίων), δεν αποτελεί το
μοναδικό σε όλο το κόσμο. Αν ανατρέξει κάποιος διαδικτυακά στο
«Digest of International Cases on
the Law of the Sea» του ΟΗΕ, θα
διαπιστώσει ότι όλα σχεδόν τα παράκτια κράτη, έχουν εμπλακεί σε
διαμάχες, μακροχρόνιες πολλές
φορές, διεκδικώντας τα δικαιώματά
τους και οδηγήθηκαν σε αρμόδια
δικαιοδοτικά όργανα, επιλύοντας
τις διαφορές τους μέσα στο πλαίσιο
του διεθνούς δικαίου και με βάση
τους ακολουθητέους κανόνες.
Όπως αναφέραμε σε προηγούμενο άρθρο, η Σύμβαση δεν παρέχει
κάποιο μηχανισμό επίλυσης προβλημάτων. Απεναντίας, στις περιπτώσεις γεωγραφικής στενότητας
και άρα αδυναμίας απόκτησης του
μέγιστου προβλεπόμενου εύρους
των θαλασσίων ζωνών, η Σύμβαση
παραπέμπει στο Άρθρο 38 του Καταστατικού του ΔΔΧ με σκοπό την
κατάληξη σε μία δίκαιη λύση ή ευθυδικία (Equitable solution). Όλη
η μέχρι σήμερα διεθνής νομολογία,
η οποία έχει δημιουργηθεί μέσα
από την εκδίκαση των διενέξεων
των κρατών, έχει διαμορφώσει κανόνες ερμηνείας της Σύμβασης.
Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι

Το διεθνές δίκαιο καθορίζει την έκταση της εξουσίας των κρατών, τα δικαιώματα και τους ακολουθητέους κανόνες για την ενάσκησή τους. Στις μεταξύ τους
διεκδικήσεις τα κράτη, ερμηνεύοντας με το δικό τους τρόπο τις διατάξεις μιας σύμβασης, π.χ. επικαλούμενα λόγους εθνικής κυριαρχίας, χαρακτηρίζουν τις
διεκδικήσεις τους «δίκαιες» και των αντιπάλων «άδικες», πάντα όμως στο νομικό πλαίσιο του διεθνούς δικαίου!
κάθε περίπτωση δεν είναι διαφορετική, οι κανόνες αυτοί αποτελούν
μία πηγή δικαίου.
Συνοψίζοντας τώρα τις μεταξύ

τους διαφορές στις θαλάσσιες ζώνες, είναι γνωστό ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει ως μοναδική διαφορά που
έχει με την Τουρκία το ζήτημα της

Το καθεστώς των νησιών
Σε ό,τι αφορά στο καθεστώς των

νησιών, η Τουρκία, βασιζόμενη
στην πιο πάνω νομολογία, αντιτίθεται στην απόδοση σε αυτά θαλασσίων λειτουργικών ζωνών
(ΑΟΖ – Υφαλοκρηπίδα) με πλήρη
επήρεια, θεωρώντας τα ως «σχετικές περιστάσεις», οι οποίες ευρίσκονται εντός της φυσικής
προέκτασης της ηπειρωτικής της
υφαλοκρηπίδας (ακόμα και η Κύπρος, κρίνοντας από την παράνομη, από όλες τις απόψεις, οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας Τουρκίας – Υποτελούς ψευδοκράτους, το 2011). Γιατί όμως αυτά τα
επιχειρήματα στην εν λόγω διένεξη και με βάση πάλι τη διαμορφωθείσα διεθνή νομολογία, είναι αδύναμα ή δεν ισχύουν, τουλάχιστον στο σύνολο τους Διότι:
1) Η ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα
με βάση τη Σύμβαση έχει διαμορφωθεί σε νομική έννοια, δηλαδή, σε απόσταση με τάση,
προϊόντος του χρόνου, ΑΟΖ και
υφαλοκρηπίδα να ταυτίζονται. 2.
Με βάση το Άρθρο 121 της Σύμβασης, όλα τα νησιά, όπως περι-

γράφονται σε αυτό, έχουν το δικαίωμα σε όλες τις θαλάσσιες
ζώνες τις οποίες απολαμβάνουν
οι ηπειρωτικές ακτές. 3. Όλες οι
περιπτώσεις των επιχειρημάτων
που προβάλλει η τουρκική πλευρά αποτελούν νησιά, μεμονωμένα, αποκομμένα από τις οικείες
ηπειρωτικές ακτές και με μεγάλη
δυσαναλογία ακτών. Τα ελληνικά
νησιά, όμως, δεν είναι αποκομμένα και μεμονωμένα, αντιθέτως είναι προφανές ότι αποτελούν ένα νησιωτικό έδαφος με
γεωγραφική συνέχεια από τις οικείες ηπειρωτικές ακτές. Αν συνυπολογισθεί και το συνολικό
μήκος των ακτών τους, τα τουρκικά επιχειρήματα γίνονται πιο
αδύναμα και αυτό μάλλον ευνοεί
την ελληνική πλευρά. Συναφώς,
είναι επίσης προφανές ότι η ευθυδικία αποδέχεται τη μη αποκοπή τμημάτων από την επικράτεια. Αυτό, όμως, που πρέπει να
τονισθεί είναι ότι η κάθε υπόθεση αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση με τις δικές της ιδιαιτερότητες και περιστάσεις.

οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας
σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο και ότι
αυτή μπορεί να επιλυθεί με προσφυγή στο ΔΔΧ (το είχε κάνει το
1976), μετά από διάλογο, διαπραγματεύσεις και ΜΟΕ. Από την πλευρά της η Τουρκία παραθέτει το ίδιο
ζήτημα, προσθέτοντας σε αυτό και
το ζήτημα της Χωρικής Θάλασσας
και ως εκ τούτου αυτό του Εθνικού
Εναερίου Χώρου (ΕΕΧ), της αποστρατικοποίησης των νήσων του
Αν. Αιγαίου, το γνωστό ζήτημα των
γκρίζων ζωνών και το FIR, το οποίο
φαίνεται να συμπίπτει με τις διεκδικήσεις της στην υφαλοκρηπίδα.
Η Τουρκία, μέχρι τη πρόσφατη δήλωση του ΥΠΕΞ της για το ενδεχόμενο κοινής προσφυγής στο ΔΔΧ,
θεωρεί το όλο ζήτημα ως πολιτικό,
χρησιμοποιώντας τη στρατιωτική
της ισχύ ως εργαλείο των διπλωματικών ενεργειών της, προχωρώντας συνάμα σε υπογραφή με
τη Λιβύη του γνωστού πλέον Μνημονίου Συναντίληψης σχετικά με
την μεταξύ τους οριοθέτηση των
θαλασσίων συνόρων, στην προσπάθειά της για δημιουργία τετελεσμένων. Η Τουρκία μιλάει για
ελληνικό επεκτατισμό και η Ελλάδα
για τουρκικό επεκτατισμό και αναθεωρητισμό. Πάντα μέσα στο ίδιο
πλαίσιο, το διεθνές δίκαιο.

Κ.Δ. και το αυτονόητο
Από την πλευρά της η Κ.Δ., μη
έχοντας περιθώρια διαλόγου με

την Τουρκία (μη αναγνώριση) και
ως εκ τούτου δυνατότητα διαπραγμάτευσης, πράττει το αυτονόητο
το οποίο, όπως εξηγήσαμε σε προηγούμενο άρθρο, ευρίσκεται εντός
του πλαισίου της διεθνούς νομολογίας ως προκαταρκτική πράξη,
κηρύσσει το 2004 με νόμο ΑΟΖ και
την οριοθετεί μερικώς με συμφωνίες που υπογράφει τα έτη 2003 (
κύρωση το 2004), 2007 και 2010
με Αίγυπτο, Λίβανο και Ισραήλ, αντίστοιχα.
Χρησιμοποιεί δε ως μέθοδο προκαταρκτικής οριοθέτησης, αυτή
της Μέσης Γραμμής από όλα τα
αντικείμενα κράτη με ανοικτό το
ενδεχόμενο διαφοροποίησης των
ορίων της κατόπιν συμφωνίας με
τυχόν επηρεαζόμενα κράτη. Η
Τουρκία, σταθερή στη στάση που
τηρεί, δεν αναγνωρίζει καμία ενέργεια της Κ.Δ. και προχωρεί στις δικές της γνωστές ενέργειες τις οποίες
συνιστούν: επίδειξη ναυτικής κυρίως ισχύος, υπογραφή συμφωνίας
οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας με
το υποτελές σε αυτή ψευδοκράτος,
αποστολή ερευνητικών και πλοίων
εξόρυξης μέσα στις λειτουργικές
ζώνες (επικυρωμένες και υπό διεκδίκηση) της Κ.Δ. και συνεχείς απειλές προς αυτήν. Το όλο θέμα αντιμετωπίζεται από την Τουρκία ως
πολιτικό.

Ο κ. Κυριάκος Ν. Ποχάνης είναι αρχιπλοίαρχος (Ε.Α.) του Πολεμικού Ναυτικού.

Πού βασίζει τα επιχειρήματά της η Άγκυρα

Η Τρίτη συνδιάσκεψη των Ηνωμένων εθνών για το δίκαιο της θάλασσας (1973-

1982) κατέληξε στην υπογραφή της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας στο
Montego Bay στις 10 Δεκεμβρίου του 1982. Μεταξύ των 157 κρατών που συμμετείχαν καταψήφισαν τέσσερα κράτη: ΗΠΑ, Ισραήλ, Τουρκία και Βενεζουέλα.

Η Τουρκία βασίζει τα επιχειρήματά
της κυρίως σε ένα μέρος της διεθνούς νομολογίας και σε επιλεκτική
ανάγνωση διατάξεων της Σύμβασης, επιγραμματικά αναφέρονται:
• Ο χαρακτηρισμός των Αιγαίου
και της Αν. Μεσογείου. Η Τουρκία,
από τον καιρό των εργασιών της
Τρίτης Συνδιάσκεψης και επικαλούμενη τη γεωγραφική «ασφυξία»
που υφίσταται, τις εντάσσει στο
πλαίσιο των Άρθρων 122 και 123
της Σύμβασης, κατατάσσοντάς τες
στο καθεστώς των ημίκλειστων
θαλασσών στις οποίες απαιτούνται
ειδικές ρυθμίσεις. Η Ελλάδα δεν
είχε ούτε έχει αντίρρηση με οποιοδήποτε καθεστώς φτάνει να μην
καταργούνται ή περιορίζονται τα
κατοχυρωμένα δικαιώματά της.
• Το ζήτημα των ορίων της υφαλοκρηπίδας και το καθεστώς των
νησιών: Σε ό,τι αφορά στην οριοθέτησή της και σε αντίθεση με την

Ελλάδα που υποστηρίζει τη μέθοδο
της Μέσης Γραμμής (Equidistance),
υποστηρίζει ότι η λύση μπορεί να
επιτευχθεί με βάση τις Αρχές της
Ευθυδικίας (Equitable solution
principles) βασιζόμενη στη νομολογία που διαμορφώθηκε από τις
αποφάσεις διεθνών δικαιοδοτικών
οργάνων. Επιγραμματικά, εξάγονται
τα εξής συμπεράσματα που διαμορφώνουν και τη σχετική νομολογία:
1) Ότι η χρησιμοποίηση της μεθόδου της Μέσης Γραμμής και της
Γραμμής Ίσης Απόστασης δεν είναι
υποχρεωτική για την οριοθέτηση,
ότι αυτή θα πρέπει να επιτυγχάνεται με βάση τις Αρχές της Ευθυδικίας και ότι αυτή δεν αποτελεί
κατ’ ανάγκη και ισότητα.
2) Ότι η μέθοδος της Μέσης
Γραμμής και της Γραμμής Ίσης
Απόστασης μπορεί να χρησιμοποιείται ως προκαταρκτική οριοθέτη-

ση, με τις Αρχές της Ευθυδικίας
και τις Σχετικές και Ειδικές Περιστάσεις «Relevant and Special Circumstances» να υπεισέρχονται ως
διορθωτικός και καθοριστικός παράγοντας.
3) Οι προς εξέταση Ειδικές και
Σχετικές Περιστάσεις περιλαμβάνουν: τις εν γένει γεωγραφικές συνθήκες της περιοχής, τη διαμόρφωση
και το μήκος των ακτογραμμών,
την μεταξύ των αντικείμενων
ακτών αναλογική σχέση, την ύπαρξη νησιών στην υπό εξέταση περιοχή κ.λπ.
4) Σε μεμονωμένα νησιά, απομακρυσμένα από τις οικείες ηπειρωτικές ακτές, αποδόθηκε μειωμένη ή και καθόλου επήρεια σε λειτουργικές ζώνες ή/και εγκλωβίσθηκαν σε υφαλοκρηπίδα άλλου κράτους (υπ. ΗΒ vs Γαλλία).
5) Σε νησιωτικό κράτος (Μάλτα)
αποδόθηκε μειωμένο εύρος υφα-

λοκρηπίδας έναντι της διαδίκου
(Λιβύη) προκειμένου να μην παραβιαστεί η αναλογικότητα των
ακτών.
Η υπόθεση αυτή θα πρέπει να
τύχει ενδελεχούς μελέτης, αρμοδίως, διότι ένα από τα συμπεράσματα που εξάγονται από αυτή, είναι αυτό της διατύπωσης μιας «αρχής» από το Δικαστήριο, απορρίπτοντας το επιχείρημα της Μάλτας,
που αφορά στη σχέση «Δίκαιου
Αποτελέσματος (Equitable Solution)- Ίσης Απόστασης (Equidistance) σύμφωνα με το οποίο, «…
εάν τα παράκτια κράτη έχουν ισότιμο δικαίωμα, αυτοδικαίως και
κατ’ ανάγκη (ipso jure και ab initio)
στις ηπειρωτικές υφαλοκρηπίδες
τους, αυτό δεν συνεπάγεται ισότητα
στην έκταση αυτών…». Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι
η Μέση Γραμμή οδηγεί σε Δίκαιο
Αποτέλεσμα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Χάβρα των Εβραίων το αεροδρόμιο της Λάρνακας
Φταίει ο Χ”Πετρής

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Σε οποιαδήποτε χώρα αποκαλυπτόταν και
μάλιστα από αστυνομική έρευνα, πως από
υποδομές αεροδρομίου, προκλήθηκε διαρροή προσωπικών δεδομένων εκατομμυρίων
επιβατών που το χρησιμοποιούν, θα είχε
προκληθεί σεισμός πολλών ρίχτερ. Σε όλες
εκτός από την Κύπρο. Εδώ δεν ανοίγει μύτη.
Η μεν διαχειρίστρια εταιρεία, Hermes, προσπαθεί να διαφυλάξει το καλό όνομα της
εταιρείας, αλλά για το γεγονός ότι σε μια βάση δεδομένων ιδιωτικής εταιρείας βρέθηκαν 9 εκατομμύρια αριθμοί τηλεφώνων και
άλλα δεδομένα που επιτρέπουν τις παρακολουθήσεις, δεν λέει κουβέντα. Η κυβέρνηση αναγνωρίζει το πρόβλημα και θα πάρει
μέτρα εκ των υστέρων. Τα ίδια Παντελάκη
μου, τα ίδια Παντελή μου.

ΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Την πήρε τη θεσούλα ο Χάρης χωρίς
να στάξει ένα δράμι ιδρώτα. Τώρα θα
πρέπει να αποδείξει πως δικαιωματικά
έκοψε το νήμα χωρίς αντίπαλο.

••••
Περί ευθυνών

Όλοι εμφανίζονται να ανησυχούν εκτός
από την Hermes. Μια υπεύθυνη εταιρεία,
λέει η κοινή λογική και όχι οι κανόνες διαχείρισης κινδύνων, ακόμα και αν η πρόσβαση στο δίκτυό της έγινε με παράνομο τρόπο,
θα έπρεπε να βγει δημόσια και να απολογηθεί στα εκατομμύρια που χρησιμοποιούν τα
αεροδρόμια, στα οποία είναι διαχειριστής.
Ουδείς ισχυρίσθηκε πως η εταιρεία χάκαρε
ή επέτρεψε να χακάρουν, το wifi του αεροδρομίου Λάρνακας. Όμως η διαρροή δεδομένων, εκατομμυρίων κινητών, έγινε από δικό της σύστημα επικοινωνίας, το οποίο μάλιστα το προσφέρει δωρεάν στους ανυποψίαστους επιβάτες. Για το λόγο αυτό δεν φέρει
ευθύνες; Έβαλαν το λύκο (μια ιδιωτική εταιρεία) να φυλάξει τα πρόβατα. Αν ήθελαν να
εμπλουτίσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν, γιατί δεν πήγαν στην κρατική cyta για
να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο και να διαφυλάξουν, όπως κόπτονται το καλό τους
όνομα; Αλήθεια το wifi του αεροδρομίου
Λάρνακας συνεχίζει να λειτουργεί;

••••
Σε αναμμένα κάρβουνα

Οι καιρικές προβλέψεις του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου είναι όπως οι πιθανότητες που έχει κάποιος να πιάσει το τζόκερ παίζοντας έξι αριθμούς. Μάλλον κάτι τέτοιο φαίνεται να είπε ανήμερα των Θεοφανίων στον Αρχιεπίσκοπο ο Νίκος Αναστασιάδης με την ομήγυρη να γελά μέσα
στη βροχή.

••••
Τη σούβλα…
πως έντονες ανησυχίες για την τρύπα στο
ασύρματο δίκτυο επικοινωνίας του αεροδρομίου Λάρνακας, εκφράσθηκαν και από
διπλωματικές αποστολές;

••••

Για να γίνει κατανοητό τι σημαίνει η υποκλοπή δεδομένων από wifi. Ο κάτοχος των
δεδομένων αυτών μπορεί κάλλιστα να τα
βγάλει στο παζάρι και να αρχίσει να τα πουλά σε όποιον ενδιαφερόμενο αγοραστή. Η
τιμή είναι ανάλογη με το πόσο σημαντικός
είναι το πρόσωπο, που του κλάπηκαν τα
προσωπικά του δεδομένα. Και εδώ είναι
που κάποια σημαίνοντα πρόσωπα, κάθονται
σε αναμμένα κάρβουνα. Μια ερώτηση προς
την κυβέρνηση. Αληθεύει αυτό το οποίο κυκλοφορεί στα δημοσιογραφικά γραφεία,

σης Νίκου Αναστασιάδη - Κυριάκου Μητσοτάκη, παρά στο τελετουργικό της τριμερούς
συνάντησης. Τυχαίο, δεν νομίζω. Οι δημοσιογραφικές αναφορές ότι οι δυο ηγέτες τηρούν τα προσχήματα και πως οι σχέσεις
Αθηνών-Λευκωσίας δεν είναι και στα καλύτερά τους, έτυχαν της δέουσας προσοχής εξ
ου τα χαμόγελα, οι αβρότητες και η διαχυτικότητα στα σκαλιά του Μεγάρου Μαξίμου. Οι
πληροφορίες ότι ο ένας υποσχέθηκε στον
άλλο να λένε κάθε πρωί πέντε φορές «Είμαστε κολλητοί» είναι ανυπόστατες και κακεντρεχείς.

Δυο-δυο

Η πενταμερής του Καΐρου, για τον υπουργό
Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη ήταν ένας
Γολγοθάς. Ο κύπριος ΥΠΕΞ μετέβη στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα μέσω Αθηνών. Όπως
είμαι σε θέση να γνωρίζω, πήγε στην Αθήνα
το πρωί της περασμένης Τετάρτης, αναμένοντας το πρωθυπουργικό αεροσκάφος από
την Ουάσιγκτον, με επιβάτη τον Έλληνα
ΥΠΕΞ Νίκο Δένδια προκειμένου να πετάξουν μαζί για το Κάιρο. Για την ιστορία δεν
είναι η πρώτη φορά που τα τελευταία χρό-

νια, υπουργοί Κύπρου και Ελλάδας πάνε δυο
δυο σαν τους Χιώτες, σε συναντήσεις. Κάτι
ανάλογο είχε συμβεί και επί προηγούμενης
κυβέρνησης στην Ελλάδα, όπου ο πολύς
ΥΠΕΘΑ Πάνος Καμμένος πετώντας προς Κάιρο, σε μια περίπτωση, έκανε μια στάση στη
Λάρνακα για να επιβιβαστεί ο ΥΠΑΜ Σάββας
Αγγελίδης.

••••
Ενδιαφέρον

Το ρεπορτάζ της «Κ» της προηγούμενης
Κυριακής ήταν το θέμα που βρέθηκε στα δικηγορικά πηγαδάκια, των Δικαστηρίων της
Λευκωσίας. Η είδηση είναι πως γνωστός δικηγόρος της πρωτεύουσας, που καλύπτει τις
προϋποθέσεις για μεταβατικό Γενικό Εισαγγελέα, πριν την ολοκλήρωση της θητείας

του Προέδρου της Δημοκρατίας, με τον τρόπο του δεν έκρυψε το ενδιαφέρον του, για
τη θέση έστω και για θητεία δυο χρόνια. Το
συγκεκριμένο πρόσωπο απ’ ό,τι γνωρίζω
καλύπτει τα θέλω του Προεδρικού, στην περίπτωση που προκριθεί το ενδιάμεσο σενάριο, και δεν θα προκαλέσει αντιδράσεις στο
δικηγορικό κόσμο. Πάντως απ’ ό,τι πληροφορούμαι ενδιαφέρον έχουν οι απόψεις
του, για τη μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης.

••••
Είναι κολλητοί

Πηγές που δεν επιδέχονται αμφισβήτησης,
που λένε και στο δημοσιογραφικό κουρμπέτι, σχολιάζοντας τα της υπογραφής της Διακρατικής για τον EastMed στην Αθήνα, περισσότερο εστίαζαν στο κλίμα της συνάντη-

Πήγαν που πήγαν στα φράγματα, προσπάθησαν να δείξουν πόσο λαϊκά παιδιά είναι,
μια σούβλα, όπως κάνει ο λαουτζίκος σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν μπορούσαν να κάνουν; Ο λόγος για τον Υπουργό Γεωργίας και
το παιδί του λαού, πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου. Και καλά, ο εξ Αργάκας
πρόεδρος του Συναγερμού έχει χόμπι, το τελευταίο καιρό, να παίρνει τα βουνά λες και
είναι της ΠΕΟ και της ΕΚΑ. Ο Υπουργός Γεωργίας την ημέρα εκείνη δεν είχε κάτι πιο
επείγον να κάνει και επέλεξε να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι αν υπερχείλισε το φράγμα;
Φανταστείτε να είχαμε και ανομβρία. Και
ύστερα διερωτόμαστε γιατί μπήκαμε σε περιπέτειες με το χαλούμι. Να λέμε και μη χειρότερα.
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Μάχαιραν έδωκας, πύραυλον θα λάβεις
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα ταμ-

γήσει μια δολοφονία, μέσα σε έναν
ακήρυκτο και ασύμμετρο πόλεμο,
όταν μάλιστα τη διαπράττει η δική
σου πλευρά. Το μόνο που μπορώ
να σκεφθώ είναι να υπηρετεί έναν
ανώτερο σκοπό: την υπεράσπιση
της Δύσης και του δυτικού τρόπου
ζωής – αφού στην Ευρώπη ντρεπόμαστε να μιλάμε για ευρωπαϊκό
τρόπο ζωής.

πού στον δημόσιο λόγο γύρω από
τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Σουλεϊμανί, το οποίο, όπως όλα
τα ταμπού, οφείλει να μένει άρρητο. Συμβαίνει, όμως, να είναι το θέμα μου γι’ αυτή την Κυριακή και μιλώ για τον σεβασμό, που κατά κάποιο τρόπο πρέπει να συνοδεύει
στον δημόσιο λόγο τη μνεία του
ηρωικού θανάτου του στρατηγού
από αμερικανικό πύραυλο. Η αναφορά στο πρόσωπο και στο γεγονός
του θανάτου του, από σχολιαστές,
δημοσιογράφους, αναλυτές, πολιτικούς κ.ά., γίνεται πάντα με μια σοβαρότητα στα όρια του πένθους, με
τρόπο που υπονοεί ότι, βεβαίως, η
ηθική αποστροφή για τη δολοφονία
δεν μπορεί να αμφισβητείται.

Δεν μπορώ όμως να είμαι σίγουρος

ότι αυτό ισχύει στη συγκεκριμένη
περίπτωση. Με τον πρόεδρο Τραμπ
δεν ισχύουν οι παλιές βεβαιότητες.
Μπορεί η όλη επιχείρηση να μην είναι μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού, αλλά να έγινε για λόγους προεκλογικούς, για να μπορεί να υπερασπιστεί την προεδρία του στους
ψηφοφόρους με μια ταπείνωση του
Ιράν. Αλλωστε, το μέτωπο με τους
Δημοκρατικούς, για την καταγγελθείσα από τον Τραμπ συμφωνία με
το Ιράν, είναι πάντα ανοικτό.

Η πολιτική ορθότητα, που απλώθη-

κε στον δημόσιο λόγο, γρήγορα έγινε και πολιτική θέση, όταν ο αρχηγός της αντιπολίτευσης κατηγόρησε
τον πρωθυπουργό ότι υποστήριξε
τη δολοφονία Σουλεϊμανί από τις
ΗΠΑ, όπου βρισκόταν σε επίσημη
επίσκεψη. Ο Αλέξης Τσίπρας έκρινε
σκόπιμο μάλιστα να συναντηθεί με
τον Ιρανό πρεσβευτή στην Αθήνα,
προφανώς για να υποβάλει τα συλλυπητήριά του, αλλά και για να
αξιοποιήσει άλλη μία θαυμάσια ευκαιρία προκειμένου να αντιπολιτευθεί τον περυσινό εαυτό του.
Δεν υπάρχει αμφιβολία, η πράξη

που προκάλεσε τον θάνατο του
Σουλεϊμανί ήταν δολοφονία. Δεν
μπορώ να καταλάβω, όμως, γιατί
οφείλω να αισθάνομαι κάποια θλίψη ή να νιώθω τον οποιοδήποτε σεβασμό για τον αείμνηστο, ο οποίος
πέθανε με τον τρόπο ακριβώς που
είχε ζήσει. Ο Σουλεϊμανί ήταν το αρχικάθαρμα στην ιεραρχία των κα-

Μένω, λοιπόν, με δύο αβέβαια ση-

Ο πραγματικός Μακρόν! Βαθύς, ρεμβώδης, ονειροπόλος, οραματικός και... Τίποτε άλλο. Αυτά και πολλά είναι.

θαρμάτων ενός από τα πιο στυγνά
και ανελεύθερα καθεστώτα στον
σημερινό κόσμο. Ηταν ο εγκέφαλος
του ασύμμετρου πολέμου που οργανώνεται και χρηματοδοτείται από
το Ιράν και διεξάγεται εις βάρος
αμάχων πολιτών στις μεγαλουπόλεις της Δύσης.
Δεν ήταν κανένα αγγελούδι ο Σου-

λεϊμανί και η απώλειά του δεν κάνει
τον κόσμο φτωχότερο. Το τέλος του
ήταν αντάξιο της διαδρομής του, γιατί τον βρήκε με τα μέσα που ο ίδιος

χρησιμοποιούσε για να χτυπάει στόχους τους. Τρομοκρατία ήταν η εξόντωση του Σουλεϊμανί, αλλά ενός πολύ ανώτερου τεχνολογικά επιπέδου.
Εκείνος έστελνε παιδάκια ζωσμένα
με γιλέκα εκρηκτικών, εκείνοι του
έστειλαν το εκρηκτικό με πύραυλο
κατευθείαν στο κεφάλι. Μάχαιραν
έδωκας, πύραυλον θα λάβεις...
Πίσω από την επίδειξη του Τραμπ

που κυριάρχησε στα ΜΜΕ, ένα από
τα μαθήματα της επιχείρησης για
την εξόντωση του Σουλεϊμανί είναι

ότι οι ΗΠΑ δεν διστάζουν να απαντήσουν στον ασύμμετρο πόλεμο με τα
ανάλογα μέσα. Ενα δεύτερο είναι η
υπενθύμιση πως οι ΗΠΑ παραμένουν η μόνη στρατιωτική υπερδύναμη του πλανήτη, με την πλήρη έννοια του όρου. Μακροπρόθεσμα, το
Ιράν οπωσδήποτε θα προσπαθήσει
να αντισταθμίσει την ταπείνωση·
προς το παρόν όμως, έχει εξευτελισθεί. Αντέδρασε με 12 συμβολικές
πυραυλικές επιθέσεις για την τιμή
των όπλων και με την κατάρριψη –
εξαιτίας λάθους– ενός ουκρανικού

τζετ με 176 επιβάτες και πλήρωμα.
Ωστόσο, δεν νομίζω ότι η απώλεια

του Σουλεϊμανί κάνει τον κόσμο καλύτερο – εννοώ ασφαλέστερο. Μακάρι να ήταν τόσο απλό όσο στα κόμικς: σκοτώνεις τον κακό και όλα
διορθώνονται. Προσωπικά, δεν
διανοούμαι καν να θέσω στον εαυτό μου το δίλημμα μεταξύ Δύσης
και Ιράν. Πάντα με τη Δύση, ακόμη
και αν τη συγκεκριμένη στιγμή την
εκφράζει ο Τραμπ. Ωστόσο, αναρωτιέμαι τι θα μπορούσε να δικαιολο-

μεία στη σκέψη. Το ένα είναι αν η
Δύση θα βγει ωφελημένη από την
εξαφάνιση του Σουλεϊμανί. Το άλλο
αφορά την αξία της ανθρώπινης
ζωής. Είμαστε σίγουροι ότι είναι
παντού και πάντα η ίδια; Το λέω
επειδή η αξία της ζωής του αειμνήστου, μέχρι στιγμής τουλάχιστον,
υπολογίζεται επί τουλάχιστον 220!
Στην κηδεία του (την κηδεία του δακτύλου του, νομίζω ο υπόλοιπος είχε εξαερωθεί) ποδοπατήθηκαν εκατοντάδες και πέθαναν τουλάχιστον
38 – ίσως μάλιστα κάποιοι από τους
τραυματίες να υπέκυψαν. Προσθέστε και τους 176 του ουκρανικού
τζετ. Σας λέω τουλάχιστον επί 220...
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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ΑΡΘΡΟ / Tου ΧΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Ακυρώνει ακόμα
και μουσεία

Το διακύβευμα
του ΔHΣY

Ξύπνησε μια καλή πρωία ο αρχιεπίσκοπος και αποφάσισε να μετατρέψει το
Εθνολογικό Μουσείο (οικία Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου) σε εκκλησιαστικό
μουσείο. Και σαν να μην έφτανε αυτή
η ακατανόητη αναλαμπή του, μας ανακοίνωσε με όλο το θράσος που τον χαρακτηρίζει πως
εκκλησιαστικά μουσεία θα μετατρέψει και τους ιστορικούς ναούς του Αγίου Αντωνίου και του Αγίου
Ιωάννη, στην παλιά πόλη. Και μη διανοηθείτε εσείς
οι αδαείς πολίτες αυτού του κράτους να διερωτηθείτε
γιατί πήρε αυτή την απόφαση. Μία είναι η απάντηση:
Επειδή έτσι θέλει. Επειδή έτσι του κατέβηκε στο
μυαλό. Και επειδή κάνει ό,τι γουστάρει χωρίς ποτέ
κανείς να του βάζει φρένο. Όπως άλλωστε φρόντισε
ο ίδιος να μας «διαφωτίσει» προ μηνών, η Εκκλησία
δεν είναι μόνο τα «Κύριε Ελέησον» αλλά έχει και μια
αποστολή. Και υποθέτω πώς είναι στο πλαίσιο αυτής
της «θεάρεστης» αποστολής που θεωρεί πως έχει το
δικαίωμα να αλλοιώνει το χαρακτήρα της παλιάς Λευκωσίας με ένα τερατούργημα που ο ίδιος αποκαλεί
καθεδρικό ναό, όπως επίσης και το να μετατρέπει
ιστορικά μνημεία σε ό,τι του καπνίσει χωρίς να δίνει
δεκάρα τσακιστή για τη σημασία που αυτά επιτελούν
στην πολιτισμική ταυτότητα της πόλης και στην
ιστορία της. Θα μου πείτε ψιλά γράμματα, διότι εδώ
μιλάμε για τον προκαθήμενο, ο οποίος ως γνωστόν
δεν έχει τέτοιου είδους ευαισθησίες (ή και κανενός
είδους ευαισθησίες). Και αυτός ο προκαθήμενος, ο
οποίος δεν διστάζει να παραγνωρίζει νόμους και κανόνες και να καταπατά κάθε ηθική και θεσμική αξία
εν ονόματι της «θείας αποστολής» του, έρχεται τώρα
να μας ανακοινώσει πως θα μετατρέψει το Εθνολογικό
Μουσείο σε Εκκλησιαστικό και όποιου του αρέσει.
«Ολόκληρο το μουσείο είναι σε καταπίστευμα και
της επιτροπής που το διαχειρίζεται προεδρεύει ο
εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος» δήλωσε για να προσθέσει
πως «μέχρι τώρα το μουσείο το προσφέραμε στο
Τμήμα Αρχαιοτήτων. Τώρα όμως αποφασίσαμε να
μην ανανεώσουμε την συμφωνία διότι το χρειαστήκαμε
και θα το χρησιμοποιήσουμε». Τόσο απλά. Και όποιος
έχει ενστάσεις υποθέτω πως ο μακαριότατος μας θα
του πει το προσφιλές «να πέσει χώρκα του». Με πιο
απλά λόγια αυτό που συμβαίνει σ’ αυτή τη δύσμοιρη
(από την ανικανότητα των κρατούντων) χώρα είναι
πως ξαφνικά ένα μουσείο στην καρδιά της πόλης
μπορεί να ακυρώνεται με πάσα ευκολία χωρίς κανένας
να αισθάνεται υπόλογος απέναντι στην ιστορία και
χωρίς κανένας να αισθάνεται πως προέχει επιτέλους
ο σεβασμός στα ιστορικά μνημεία. Το συγκεκριμένο
μουσείο έχει κηρυχτεί αρχαίο μνημείο από το 1935
και από το 1988 αποτελεί το μοναδικό μουσείο στη
Λευκωσία που με σαφήνεια αντανακλά τα 300 χρόνια
της οθωμανικής περιόδου στην Κύπρο. Μήπως άραγε
αν ήταν ένα άλλο είδους μουσείο π.χ. αρχαιολογικό,
θα είχε την ίδια τύχη από τον αρχιεπίσκοπο μας; Ή
μήπως επειδή ακριβώς αντανακλά μια περίοδο που
παραγκωνίζεται από το κυρίαρχο αφήγημα της ιστορίας
μας, μπορούμε εν μια νυκτί να ακυρώνουμε την
ύπαρξή του και να το σβήνουμε από το μουσειακό
χάρτη; Το πρόβλημα δεν είναι ο αρχιεπίσκοπος, αυτό
το έχω υπογραμμίσει πολλές φορές και με διάφορες
αφορμές από αυτή εδώ τη στήλη. Ο αρχιεπίσκοπος
είναι αυτός που είναι και ακριβώς επειδή είναι αυτός
που είναι επιβάλλεται να υπάρξει ένα αντίβαρο λογικής
και ένα αντίδοτο σε όλη αυτή την έκπτωση αξιών
που αντιπροσωπεύει. Δεν μπορεί να καταπατά νόμους
και κανόνες, να μην σέβεται την ιστορία, τον πολιτισμό,
τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον (και η λίστα
δεν τελειώνει) και κανείς να μην αντιδρά. Κι αν οι
κυβερνώντες και οι λοιποί πολιτικοί μας δεν έχουν
την τόλμη να τα βάλουν μαζί του (που προφανώς δεν
την έχουν) διότι προτιμούν να μη χάσουν τις όποιες
«ευλογίες» του, τότε επείγεται εμείς οι υπόλοιποι και
δη οι άνθρωποι των γραμμάτων και του πνεύματος
να αντιδράσουμε. Ομαδικά και μεθοδευμένα. Αλλιώς
κινδυνεύουμε σοβαρά να ξυπνήσουμε περικυκλωμένοι
από εκκλησιαστικά μουσεία, μεγαλόπρεπους καθεδρικούς και σχολεία για «σωστούς» ανθρώπους.

Μπορεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός; Αυτό
ακριβώς είναι το ερώτημα που θέτουν πολλοί
συμπολίτες μας το τελευταίο διάστημα. Είτε
πρόκειται για φίλους και υποστηρικτές, είτε
για ανθρώπους που πλέον παρακολουθούν
από κάποια απόσταση, είτε για δημοσιογράφους και αναλυτές, είτε πρόκειται και για τα ίδια τα
στελέχη του κόμματος. Εάν μπορεί, δηλαδή, η παράταξη
που ο Γλαύκος Κληρίδης ίδρυσε πριν από 44 ολόκληρα
χρόνια, σε άλλες εποχές δηλαδή, να προτάξει σφρίγος,
αξιοπιστία και συγκροτημένη πολιτική πρόταση που θα
της επιτρέψει να διατηρήσει ένα ρόλο πρωταγωνιστικό
και ωφέλιμο στην κυπριακή πολιτική σκηνή. Μια παράταξη
που οδήγησε την Κύπρο στην Ε.Ε., που κέρδισε τις δύο
τελευταίες προεδρικές εκλογές, που ανέλαβε την ευθύνη
της ανοικοδόμησης και ανάκαμψης της κυπριακής οικονομίας, που παραμένει πρώτη πολιτική δύναμη, αλλά που
βρίσκεται, χωρίς αμφιβολία, σε ένα σημείο κομβικό στην
πολιτική της διαδρομή. Το γεγονός και μόνο ότι διεξάγεται
αυτή η συζήτηση είναι ένδειξη θετική. Επειδή ο προβληματισμός και η αμφισβήτηση είναι χαρακτηριστικά ενός
ζωντανού οργανισμού και όχι ενός πολιτικού απολιθώματος.
Ακόμη και η εστίαση της κριτικής στον Δημοκρατικό Συναγερμό, οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι το κόμμα βρίσκεται για έβδομο χρόνο στην διακυβέρνηση, οφείλεται
όμως και στο γεγονός ότι από τον Δημοκρατικό Συναγερμό
είναι που περιμένει πολλά μια σημαντική μερίδα συμπολιτών
μας. Με λίγα λόγια, το διακύβευμα είναι να συνεχίσει ο
Δημοκρατικός Συναγερμός να εκφράζει και να εκπροσωπεί
μια σημαντική και δυναμική μερίδα της κυπριακής κοινωνίας.
Την διευρυμένη μεσαία τάξη και τις παραγωγικές ομάδες.
Τους ανθρώπους που αγωνίζονται και αγωνιούν για την
οικογένειά τους, που βασίζονται πρώτα και κύρια στις
δικές τους δυνάμεις, που αναγνωρίζουν την σημασία της
μόρφωσης, της εκπαίδευσης και της προσπάθειας. Που
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και επιζητούν ένα περιβάλλον σταθερότητας και ασφάλειας, ισονομίας και αξιοκρατίας. Μια χώρα που θα διευκολύνει την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική συνοχή προκειμένου να προκύπτουν ευκαιρίες για όλους. Που δεν θα φοβάται να προωθήσει αλλαγές εκεί που χρειάζονται. Ο Δημοκρατικός
Συναγερμός πρέπει να καταρτίσει μια πολιτική ατζέντα
σε αυτά περίπου τα πλαίσια. Το πολιτικό του «αφήγημα»
πρέπει να έχει συνοχή και σκοπό. Και πρέπει να επιβεβαιώνεται στην πράξη από τις πρωτοβουλίες και την στάση
του στη Βουλή αλλά και ως ο βασικός πυλώνας στήριξης
της κυβέρνησης. Πρέπει να αναδείξει νέα, καταρτισμένα
στελέχη, που θα είναι σε θέση να εκφράσουν την πολιτική
του πρόταση. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός πρέπει να έχει
καθαρές θέσεις ακόμη και για δύσκολα ή ευαίσθητα θέματα,
αλλά η καθαρότητα των θέσεων του δεν πρέπει να τον
οδηγεί στα άκρα. Εξάλλου, ο Δημοκρατικός Συναγερμός
ποτέ δεν ήταν κόμμα ακραίο. Ούτε όμως είναι κόμμα κεντροαριστερό, όπως κάποιοι θα τον ήθελαν. Πρέπει, για
παράδειγμα, χωρίς δισταγμό να υποστηρίξει μια καθαρή
και αυστηρή πολιτική σε σχέση με την ανεξέλεγκτη και
παράνομη μετανάστευση, ως αντίβαρο στις ακρότητες
της ακροδεξιάς αλλά και στις ανευθυνότητες της αριστεράς.
Ανάλογη πρέπει να είναι η στάση του Δημοκρατικού Συναγερμού στην εξωτερική πολιτική και στα εθνικά μας
θέματα. Πολλοί επικαλούνται την κληριδική παράδοση
αλλά λίγοι προβαίνουν σε μια σωστή ερμηνεία αυτής της
πολιτικής. Η πολιτική Κληρίδη ποτέ δεν περιοριζόταν σε
μια ετοιμότητα συμβιβασμού. Αντιθέτως, χαρακτηριζόταν
από προσεκτικές και μεθοδικές κινήσεις στη σκακιέρα,
που αποσκοπούσαν στον επηρεασμό και μεταβολή της
τουρκικής πολιτικής. Πρέπει με ανάλογο τρόπο να λειτουργήσουμε σήμερα. Να μείνουμε μακριά από τη δογματική
άρνηση και τα συνθήματα, μακριά όμως και από ωραιοποιημένες και απλουστευμένες προσεγγίσεις που ουσιαστικά θεωρούν την Τουρκία ως έτοιμη για λύση και τη
δική μας συναίνεση ως το μόνο που απομένει. Εξαιρετικά
σημαντική είναι βέβαια και η αξιοπιστία στη ευρωπαϊκή
και διεθνή πολιτική σκηνή. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός,
είτε στην κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση, είναι η παράταξη που σφράγισε την πορεία του τόπου μας στα χρόνια
που πέρασαν. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα είναι σε θέση
να επιτελέσει τον ίδιο ρόλο και στα χρόνια που έρχονται.

elenixenou11@gmail.com

EPA/PAUL BRAVEN

AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Διαδηλωτές διαμαρτύρονται, με τις πυρκαγιές να μαίνονται ακόμα, στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας, με το σλόγκαν «Sack ScoMo», για την κλιματική αλλαγή και εναντίον του πρωθυπουργού της χώρας Scott Morrison.

ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ / Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Ένας λούμπεν φιλελευθερισμός
Τα υψηλά αισθήματα, έλεγε ο Άμος
Οζ στην «Ιστορία Αγάπης και Σκότους» δεν είναι το κυριότερο πράγμα
στη ζωή. «Καθόλου δεν είναι», πρόσθετε εμφαντικά και τα χαρακτήριζε
σαν τη φωτιά σ’ έναν αγρό με άχυρο.
«Καίει για μια στιγμή και αμέσως μετά απομένει
μόνο στάχτη και καπνιά» εξηγούσε. Δεν ξέρουμε
κατά πόσο ο Συναγερμός μετατρέπεται σε ιστορία
αγάπης και σκότους. Ξέρουμε ότι η φιλελεύθερη
τάση του, που έκρουε όλο αυτό τον καιρό τον
κώδωνα του κινδύνου για τη ροπή που πήρε το
κόμμα, θα πρέπει πλέον να δώσει απαντήσεις.
Και θα πρέπει να αποδείξει πως η έγνοια που
έλεγαν ότι είχαν για το πού πάει το κόμμα, δεν
είναι στάχτη και καπνιά σε έναν αγρό με άχυρα
που πήρε φωτιά.
Και εξηγούμαστε. Όταν τον περασμένο Ιούνιο
άνοιγε η κάλπη των ευρωεκλογών, στην Πινδάρου
κοίταγαν αποσβολωμένοι το αποτέλεσμα. Δεν
το λέμε ούτε τυχαία ούτε με ειρωνεία. Ήταν μια
απώλεια 8 ολόκληρων ποσοστιαίων μονάδων
από τις ευρωεκλογές του 2014. Απώλεια σε μία
εκλογική μάχη που ο Συναγερμός παραδοσιακά
έκανε περίπατο και που πριν ακόμη καταρτιστεί
το ψηφοδέλτιό του, κάποιοι διέρρεαν ότι δεν
αποκλείεται και η κατάληψη της τρίτης έδρας.
Χρειάστηκε να δημοσιοποιηθεί το αποτέλεσμα
ούτως ώστε να αρχίσουν οι πρώτες δημόσιες
τοποθετήσεις στελεχών πως το κόμμα χάνει
τον δρόμο του. Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο έγινε
και η πολύωρη συνεδρία του πολιτικού γραφείου
για να εντοπίσουν, όπως είπαν, τι πήγε λάθος,
αλλά κυρίως για να δοθεί ένα τέλος στην εσωστρέφεια. Στις τοποθετήσεις τους κάποιοι έκαναν
λόγο για μία καταστροφική προεκλογική εκστρατεία, που έδωσε την αίσθηση ότι ο ΔΗΣΥ
ξεφεύγει από την κληριδική σχολή σκέψης, τον
φιλελευθερισμό και κατήγγειλαν τον ΔΗΣΥ πως
φλερτάρει με τον λαϊκισμό και την ακροδεξιά.
Καμία υπερβολή, θα προσθέσουμε εμείς, αν θυμηθούμε τα ερωτήματα που έθεταν γύρω από
την υποψηφιότητα Νιαζί Κιζίλγιουρεκ και τις
προειδοποιήσεις του συναγερμικού προέδρου
προς τους Ε/κ πως η κάθοδος πολλών Τ/κ ενδεχομένως να «αλλοιώσει» το αποτέλεσμα.
Θυμάστε την κατρακύλα. Όμως αυτή δεν
ήταν η μόνη διαπίστωση. Είχαν εντοπίσει πως

υπάρχει σπασμένο τηλέφωνο μεταξύ κυβέρνησης
και Πινδάρου που ενέτεινε το πρόβλημα. Σπασμένο τηλέφωνο, γιατί, όπως άφηναν κάποιοι
να εννοηθεί, διαφωνούσαν με πολιτικές της κυβέρνησης. Είτε αυτή αφορούσε το Κυπριακό
μετά το Κραν Μοντάνα είτε αυτή αφορούσε την
μη υλοποίηση ριζικών μεταρρυθμίσεων. Είτε
την οικονομία θα προσθέταμε εμείς, αν κρίνουμε
ότι μετά το πόρισμα για την κατάρρευση του
Συνεργατισμού, που έκαιγε τον υπουργό Οικονομικών και νυν αναπληρωτή πρόεδρο Χάρη
Γεωργιάδη, ελάχιστοι βγήκαν να τον υπερασπιστούν. Οι υπόλοιποι κάθισαν κλούβα, παραδεχόμενοι στο παρασκήνιο και ποτέ δημοσίως,
ότι έγιναν λάθη από πλευράς Χάρη Γεωργιάδη.
Χρειάστηκε να γίνει ανασχηματισμός για να
εισέλθει ο Χάρης Γεωργιάδης μετά βαΐων και
κλάδων στην Πινδάρου και να παρουσιαστεί
ως η ένεση ανανέωσης. Δεν βρέθηκε όμως ούτε
ένας να διερωτηθεί αν αυτό αποτελεί όντως
ανανέωση για το κόμμα, υποβάλλοντας έστω
και συμβολικά υποψηφιότητα απέναντί του.
Το ίδιο και για την αντιπροεδρία του ΔΗΣΥ.
Τις δύο θέσεις διεκδικούν οι Αντρέας Κυπριανού
και ο Ευθύμιος Δίπλαρος. Ένας βουλευτής με
ακραία συντηρητικές θέσεις. Που απροκάλυπτα
παραβίασε τον αντικαπνιστικό νόμο που ψήφισε,
εντός της Βουλής. Που έβριζε χυδαία συνάδελφό
του και επιχείρησε να βγάλει φωτογραφία κάτω
από τη φούστα της. Διεκδικεί και ένας βουλευτής
που παραδέχτηκε αυτόβουλα στο δικαστήριο
ότι είναι ψεύτης. Αυτοί θα μας πείσουν ότι ο
ΔΗΣΥ είναι η μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη
που θέλει λύση του Κυπριακού. Το κόμμα που
αποδέχεται τη διαφορετικότητα και στηρίζει
την πολυπολιτισμικότητα. Θα θέλουν να μας
πείσουν πως είναι το κόμμα που αξίζει να μείνει
και τρίτη πενταετία στη διακυβέρνηση.
Αυτοί λοιπόν θα είναι η εικόνα του ΔΗΣΥ.
Και καλά θα κάνουν να το θυμούνται οι φίλοι
της φιλελεύθερης παράταξης την επόμενη φορά
που θα επιχειρηματολογήσουν για την πολυφωνία
στο κόμμα τους. Και να θυμούνται πως με την
ατολμία τους να σταθούν απέναντί τους, αποδεικνύεται πως οι διαμαρτυρίες τους ήταν μάλλον
στάχτη και καπνιά.

economidoum@kathimerini.com.cy

Ο κ. Χάρης Γεωργιάδης είναι αναπληρωτής πρόεδρος
του Δημοκρατικού Συναγερμού.

ΒΟΛΕΣ / Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

Ισοπέδωση των γιατρών
«Ισιώνουν τα ούλλα»
με τους γιατρούς στο
ΓΕΣΥ, όπως «ισιώνουν
ούλλους» τους υπαλλήλους στη δημόσια
υπηρεσία, εδώ και δεκαετίες, μονολογούσε συνταξιούχος
δημόσιος υπάλληλος. Αγανάκτησε
ο άνθρωπος, γιατί αδυνατούσε να
κλείσει εγκαίρως ραντεβού με ιδιώτη
γιατρό του ΓΕΣΥ. Οργισμένος κατέφυγε στον καφενέ της γειτονιάς του
για να πει τον πόνο του και να βρει
παρηγοριά στη διαδικασία της συλλογικής δωρεάν ψυχοθεραπείας.
Είπε διάφορα «γαλλικά» και άρχισε
να μιλάει για το σκάνδαλο, όπως το
χαρακτήρισε, με τους λεωφορειούχους, οι οποίοι, σε μια νύκτα πριν
από μια δεκαετία, μετατράπηκαν
ατύπως σε δημοσίους υπαλλήλους.
«Κουμμουνισμός από την πίσω πόρτα, επί δεξιών κυβερνήσεων». Απο-

τέλεσμα είναι σήμερα να μην έχουμε
ουσιαστικά δημόσιες συγκοινωνίες
και να πληρώνουμε τον κούκο αηδόνι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κανείς
δεν θυμάται τους μεγαλόσχημους
που τότε έβαλαν τις υπογραφές τους.
Την ίδια κομμουνιστική «μόλα»
την ίδια πρακτική, έλεγε ο αγανακτισμένος πολίτης, φαίνεται ότι
εφαρμόζουν και με τους γιατρούς
του ΓΕΣΥ. «Εβάλαν όλους τους γιατρούς σε ένα τσουβάλι, καλούς και
κακούς και εδώσαν σε όλους, ένα
τσουβάλι ριάλια. Τώρα εγείραν ούλοι
πίσω και χαμογελούν με το λαχείο,
που τους χάρισε η κυβέρνηση». Οι
καλοί γιατροί πριν από το ΓΕΣΥ κέρδιζαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ,
αλλά δούλευαν και ατέλειωτες ώρες
και είχαν και τον φόβο να μην κάνουν
λάθος, ώστε να μη βγει το όνομά
τους. Σήμερα καλοί, κακοί, νέοι και
συνταξιούχοι, πληρώνονται παρα-

πάνω από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τους υπουργούς και τους
βουλευτές, χωρίς να έχουν και την
έγνοια της επιβίωσης.
Στην Κύπρο και σε όλες τις χώρες
του κόσμου, οι γιατροί είναι οι άριστοι
των αρίστων. Η επιστήμη είναι δύσκολη, απαιτεί ιδιαίτερα χαρίσματα,
ασχολείται με το πολυτιμότερο αγαθό
και την ανεπανάληπτη ανθρώπινη
ζωή. Ωστόσο, τα λάθη δεν επιτρέπονται και είναι όχι σπάνια μοιραία.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ότι οι
ταγοί του τόπου, όταν χρειάζονται
δύσκολες εγχειρήσεις, επιμένουν
και να καταφεύγουν στο εξωτερικό,
σε ξακουστούς γιατρούς και νοσοκομεία. Κάθε σοβαρή Πολιτεία επιζητεί την αριστεία, κυνηγά τα δυνατά
μυαλά και προσφέρει χρυσάφι για
να έχει τους χαρισματούχους, στην
υπηρεσία της κοινωνία. Οι άριστοι
των αρίστων συνήθως κουβαλούν

το σύνδρομο της «αλαζονείας των
αρίστων» και δεν δέχονται να ισοπεδώνονται με τους μέτριους. Είναι
χαρακτηριστικά και τα παραδείγματα
στο Πανεπιστήμιο Κύπρο, όπου χρυσοπληρωμένοι Κύπριοι και ξένοι καθηγητές πήραν τα μπογαλάκια τους
και έφυγαν σε ξένα πανεπιστήμια,
αφού δεν άντεχαν την ισοπέδωση,
η οποία μοιραία δεν αφήνει χώρο
στους άριστους, για να αναπτυχθούν
και να δημιουργήσουν. Και πίσω
από όλα αυτά, το αμαρτωλό «γιατί»
των μετρίων και η θανατηφόρα ζήλια.
Να μην προοδεύσει ο ικανός, για να
μη φανεί η δική τους αδυναμία.
Ο υπουργός Υγείας, ο Κωνσταντίνος Ιωάννου, ικανότατος μεν, αλλά
και ολίγον τι «πεισματάρης» σύμφωνα με τις δηλώσεις του, θα πρέπει
να αρχίσει να σκέφτεται λίγο πιο
πρακτικά και λίγο πιο πολιτικά. Το
τέλειο κομμουνιστικό σύστημα, το

οποίο αντέγραψε τις πρακτικές των
πρώτων χριστιανών, δυστυχώς απέτυχε παντού, αφού οι άνθρωποι
έχουν πάθη, έχουν αδυναμίες και
κυρίως νομίζουν ότι είναι αθάνατοι.
Είναι καιρός να αρχίσει ένα σοβαρός
προβληματισμός για την προώθηση
μέτρων καθιέρωσης του ανταγωνισμού ανάμεσα στους γιατρούς, ώστε
να αναδειχτούν οι πλέον άξιοι και
οι πλέον ικανοί.
Με την ψηφιακή τεχνολογία δεν
χρειάζονται οι προσωπικοί γιατροί,
αφού το ιστορικό κάθε ασθενή υπάρχει στους υπολογιστές. Εξάλλου κανένας γιατρός δεν μπορεί να θυμάται
το ιστορικό των ασθενών του. Όσο
για τις διαπροσωπικές σχέσεις, αυτές
πρέπει να κτίζονται στο κοινό συμφέρον, όχι στην ανάγκη των ασθενών. Αυτό σίγουρα θα επιφέρει και
οικονομία στα δημόσια οικονομικά,
αφού το κράτος θα πληρώνει ανά-

λογα με τις επισκέψεις και όχι «βρέξει
χιονίσει».
Το χειρότερο με την ισοπέδωση
των γιατρών είναι ο πολλαπλασιασμός των εξετάσεων. Οι καλοί γιατροί, με τα χέρια, το στηθοσκόπιο
και τους υπέρηχους, μπορούν και
εντοπίζουν πολλές αρρώστιες, χωρίς
να απαιτούν άλλες πανάκριβες εξετάσεις. Οι κακοί γιατροί συνήθως
απαιτούν ατέλειωτες εξετάσεις, ταλαιπωρούν τους ασθενείς, για να
είναι τάχα καλυμμένοι. Οι καλοί γιατροί βλέπουν ολιστικά τους ασθενείς,
ενώ οι κακοί συνήθως φορτώνουν
φάρμακα τους αρρώστους, χωρίς να
υπολογίζουν τις παρενέργειες. Όπως
έλεγε πρόσφατα και ένα σπουδαίος
γιατρός, με το ΓΕΣΥ, θα πολλαπλασιαστούν οι αρρώστιες και θα μειωθεί
το όριο ζωής. Οι γιατροί θα «κρύβονται» πίσω από τα πρωτόκολλα
και «γαία πυρί μιχθήτω…»
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Διαπραγματευτική τακτική
στον κόσμο των ακινήτων
Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Η Ιστορία γράφεται
πολύ συχνά από αυτούς που δεν ακολουθούν τους κανόνες,
ή μάλλον από αυτούς
που τους πετούν επιδεικτικά στον «σκουπιδοντενεκέ
της Ιστορίας». Ο Ντόναλντ Τραμπ
είναι ένας από αυτούς, είτε μας
αρέσει είτε όχι. Σε μια εποχή απόλυτης πολιτικής ορθότητας και
ακραίας συστημικής διαχείρισης,
ήλθε με το μοναδικό του στυλ να
τα ανατρέψει όλα.







Ο Τραμπ έστειλε σαφές
μήνυμα στη Μέση Ανατολή λέγοντας πως οι
Ηνωμένες Πολιτείες δεν
εξαρτώνται πλέον από
τα πετρέλαια και το φυσικό της αέριο.
Το άρχισε ως υποψήφιος για την
προεδρία. Πάλαι ποτέ στενός του
συνεργάτης περιέγραφε το πώς το
επιτελείο του προσπάθησε να τον
πείσει να αρχίσει να χρησιμοποιεί
έτοιμες ομιλίες που θα διάβαζε από
το γνωστό μηχάνημα που τις προβάλλει σε διαφανείς επιφάνειες
(teleprompter). Δεν του άρεσε καθόλου η ιδέα, αλλά δέχθηκε να το
δοκιμάσει. Οταν έφτασε η ώρα της
πρώτης δημόσιας ομιλίας, ξεκίνησε
να διαβάζει κοιτώντας μια αριστερά
και μια δεξιά, αλλά με προφανή
αμηχανία. Σε κάποιο σημείο πέταξε
κάτω το μηχάνημα και είπε στο
κοινό του: «Εχω το χειρότερο επι-

τελείο. Κοιτάξτε τι προσπαθούν να
μου κάνουν». Οι συνεργάτες του
ήταν έντρομοι για λίγα λεπτά, αλλά
όταν είδαν τους οπαδούς να παραληρούν, κατάλαβαν ότι μάλλον τους
ξεπερνάει το ένστικτο και η πολιτική
ιδιοφυΐα του.
Του βγήκε στην εσωτερική πολιτική, θα μπορούσε να του βγει
και στην εξωτερική; Ολα τα βιβλία,
τα εγχειρίδια και η συσσωρευμένη
σοφία των ειδικών μάς λέει πως
αποκλείεται. Πως, δηλαδή, αυτό
που δουλεύει σαν διαπραγματευτική
τακτική στον κόσμο των ακινήτων
στο Μανχάταν δεν μπορεί να δουλέψει στη διεθνή πολιτική. Η τέχνη
τού «φτάνω τον άλλον στα άκρα
και μετά κάνω μια συμφωνία την
ύστατη στιγμή μαζί του» απορρίπτεται ως ανεφάρμοστη.
Τώρα, όμως, τη δοκιμάζει ο
Τραμπ. Η δολοφονία του Ιρανού
στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί ήταν
μια πολύ ακραία πράξη, την οποία
απέφυγαν να υλοποιήσουν όλοι οι
προκάτοχοί του, ακόμη και οι κυβερνήσεις του Ισραήλ. Ο Τραμπ το
έκανε. Εστειλε ταυτόχρονα και ένα
σαφές μήνυμα στη Μέση Ανατολή
λέγοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες
δεν εξαρτώνται πλέον από τα πετρέλαια και το φυσικό της αέριο.
Το Ιράν απάντησε, αλλά μέσα σε
λογικά πλαίσια.
Σε λίγες εβδομάδες θα φανεί αν
έχουν δίκιο όσοι θεωρούν ότι το
Ιράν θα χτυπήσει πιο δυνατά –κάτω
ή πάνω από το ραντάρ– ή αν τελικά
θα βρεθεί μια νέα ισορροπία, που
θα το βάλει «στη θέση του» και
ίσως οδηγήσει σε μια νέα συμφωνία
μαζί του. Τότε είναι που θα σκίσουν
πολλοί πολλά διπλώματα...
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Πλέγμα συμφερόντων και κινδύνων
Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Είτε κλιμακωθούν οι
εχθροπραξίες μεταξύ
των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, είτε όχι, όλες οι χώρες
της ευρύτερης περιοχής μας καλούνται να εξασφαλίσουν
ό,τι καλύτερο μπορούν μέσα στη
δύσκολη συγκυρία. Ο κόσμος αλλάζει, οι πρωταγωνιστές είναι απρόβλεπτοι και οι διεθνείς οργανισμοί
δεν είναι σε θέση να επιβάλουν την
τάξη, να εξασφαλίσουν τη νομιμότητα. Οι σημερινές κινήσεις στη γεωπολιτική σκακιέρα θα καθορίσουν
συσχετισμούς και επιρροές για χρόνια.
Ας δούμε πού βρίσκονται σήμερα
οι πρωταγωνιστές και ποιες οι δυναμικές που μπορούν να αναπτυχθούν στο άμεσο μέλλον. Οι μεγάλες
δυνάμεις της εποχής είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους και σε διαφορετική τροχιά η καθεμία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι απρόβλεπτες
– τη μια στιγμή απούσες και αδιάφορες, την άλλη σε θέση να ανατρέψουν τα πάντα. Είναι ευχής έργον
ότι η επίσκεψη του πρωθυπουργού
επέτρεψε να ακουστούν οι ελληνικές
θέσεις στην Ουάσιγκτον την ώρα

της μεγάλης ταραχής. Η μεσολάβηση
των ΗΠΑ ίσως «παγώσει» λίγο την
ένταση με την Τουρκία. Η στενή
σχέση με τις ΗΠΑ και η δραστήρια
συμμετοχή στην Ε.Ε., η δεύτερη
υπερδύναμη, είναι μονόδρομος για
τη χώρα μας. Τα δύσκολα θα αρχίσουν εάν υπάρξει ρήξη μεταξύ ΗΠΑ
και Ε.Ε. λόγω της πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του Ιράν. Εν
τω μεταξύ, η Ρωσία, η τρίτη μεγάλη
δύναμη, είναι κερδισμένη σε κάθε
επίπεδο. Εισχώρησε στο κενό που
άφησαν οι ΗΠΑ και κερδίζει συνεχώς
σε επιρροή, έχοντας στενές σχέσεις
με το Ιράν, με την κυβέρνηση της
Συρίας, με την Τουρκία και τους
Κούρδους· όταν φύγουν οι Αμερικανοί από το Ιράκ, θα πρωταγωνιστεί
και εκεί. Στη Λιβύη, παίζει καθοριστικό ρόλο μέσω μισθοφόρων. Με
έναν συνδυασμό τύχης και πολιτικής
μαεστρίας, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έφερε
τη Ρωσία σε θέση να εκμεταλλεύεται
πολιτικά και την απουσία των ΗΠΑ
και τις επιπτώσεις της πολιτικής
τους.
Η συγκυρία είναι δύσκολη και
για μικρότερους πρωταγωνιστές –
κυρίως Τουρκία, Ισραήλ και Σαουδική Αραβία. Ο μεγαλύτερος κίνδυ-

νος είναι ότι ο «πόλεμος διά αντιπροσώπων» που διεξάγεται εδώ και
χρόνια μεταξύ Ιράν και Σαουδικής
Αραβίας (ηγέτιδες δυνάμεις των σιιτών και σουνιτών μουσουλμάνων,
αντιστοίχως) μπορεί να εξελιχθεί
σε πόλεμο μεταξύ των ιδίων. Αυτό
θα εξαρτηθεί από το εάν το Ιράν ξεσπάσει προς τη Σαουδική Αραβία
ή αν αυτή επιχειρήσει να εκμεταλλευθεί τη δυσκολία που αντιμετωπίζει το Ιράν σήμερα. Για το Ισραήλ,
παρότι ο πρωθυπουργός του πάντα
επιδίωκε σκληρή αμερικανική στάση
εναντίον της Τεχεράνης, ο μεγάλος
κίνδυνος είναι εάν η Χεζμπολάχ αρχίσει να εκτοξεύει ιρανικούς πυραύλους από τον νότιο Λίβανο εναντίον του, προκαλώντας αντίποινα
κατά του Λιβάνου και του Ιράν και
γενικότερη ανάφλεξη.
Οσον αφορά την Τουρκία, εδώ
και καιρό «αξιοποιεί» την αλλαγή
στο γεωπολιτικό περιβάλλον. Προσποιείται την υπερδύναμη, αυτονομείται και αυθαιρετεί, αδιαφορεί
για τις διαμαρτυρίες των γειτόνων
και των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ.
Οι παρεμβάσεις στη Συρία, το Ιράκ
και τη Λιβύη είναι ενδεικτικές της
αλαζονείας και αυτοπεποίθησης

του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Τι θα
κάνει, όμως, όταν κληθεί να στηρίξει
τις ΗΠΑ εναντίον του Ιράν; Θα τολμήσει να εμποδίσει αμερικανικές
επιθέσεις από τουρκικό έδαφος,
γνωρίζοντας ότι και οι ΗΠΑ και το
Ιράν είναι σε θέση να κάνουν τη
ζωή του πολύ δύσκολη; Τα μέτωπα
που έχει ανοίξει η Τουρκία, από το
Ιράκ έως τη Λιβύη, την εκθέτουν
σε σοβαρότατους κινδύνους. Θα
πρέπει να επιλέξει μεταξύ της οργής
του Τραμπ και της ικανότητας του
Ιράν να κινητοποιήσει τους πολιτοφύλακες που ελέγχει σε όλη την
περιοχή εναντίον της Τουρκίας καθώς και να στηρίξει δυνάμεις των
Κούρδων εντός και εκτός Τουρκίας.
Ο κίνδυνος γενικευμένης αστάθειας και απρόβλεπτων εξελίξεων
είναι μεγάλος. Μεγάλη είναι η ευθύνη της διπλωματίας από εδώ και
μπρος. Ισως είναι ευτύχημα ότι η
αμετροέπεια της Αγκυρας (με τη
συμφωνία με την Τρίπολη) κινητοποίησε την ελληνική διπλωματία
πριν εκραγεί το μέτωπο ΗΠΑ - Ιράν.
Ευτυχές θα είναι εάν και η Ε.Ε. επιχειρήσει να διαμορφώσει το μέλλον
της αντί να παραμένει θεατής.

Πριγκιπικά διάφορα
Επειδή έχει βαρύνει
πάρα πολύ η ατμόσφαιρα. Επειδή κάποιοι προεξοφλούν
ή εν πάση περιπτώσει κατά την άποψή
τους εκτιμούν ότι η κρίση στις
σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν μπορεί να
οδηγήσει ακόμη και σε έναν Γ΄
Παγκόσμιο Πόλεμο. Επειδή τα
σενάρια περί θερμού επεισοδίου
μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας διακινούνται από υπεύθυνους και
ανεύθυνους. Επειδή η παρούσα
κυβέρνηση όπως και όλες που
προηγήθηκαν τα τελευταία δέκα
χρόνια επαγγέλλονται ανάκαμψη
της οικονομίας, που ακόμη δεν
αξιώθηκε η Ελλάς, η στήλη αυτή
θα ασχοληθεί με τα «πριγκιπικά»
του Ηνωμένου Βασιλείου.
Τα έθνη και οι λαοί έχουν ανάγκη φαντασμαγορίας, εάν όχι για
άλλο λόγο τουλάχιστον ως διέξοδο
από τη φαιά πραγματικότητα,







Οι βασιλείς είναι «περσόνες» που καλούνται
να υποτάξουν προσωπικά αισθήματα και αντιλήψεις στην έννοια του
συμβόλου.
πάντα σκληρή και αφόρητα μονότονη. Η αυτοκράτειρα της Αυστρίας Ελισάβετ –γνωστή ως «Σίσυ»– λένε ότι κάποτε απεφάνθη
ότι «ο ρόλος ενός μονάρχη είναι
να ενσαρκώνει το μεγαλείο και
ενίοτε να δολοφονείται» – την
εποχή εκείνη όταν οι μονάρχες
ασκούσαν και εκτελεστική εξουσία. Η ίδια δολοφονήθηκε από
έναν νεαρό Ιταλό αναρχικό σε
πεζοδρόμιο της λίμνης της Γενεύης.
Υπάρχει η εσφαλμένη εντύπωση ότι οι βασιλείς, και σήμερα
ακόμη όπου υπάρχουν, διάγουν
βίο ευδαίμονα, ελεύθεροι από
έγνοιες. Στην πραγματικότητα είναι «περσόνες», που καλούνται
να υποτάξουν προσωπικά αισθήματα και αντιλήψεις στην έννοια
του συμβόλου, που είναι υποχρεωμένοι να προβάλλουν δημοσίως

– οικείου και ταυτόχρονα απόμακρου. Και επειδή αυτό δεν είναι
στη φύση του ανθρώπου, ο στόχος
επιτυγχάνεται με άσκηση και πειθαρχία στα όρια της ασκητικής.
Ο δούκας του Σάσεξ, πρίγκιπας
Χάρι, δεν άντεξε τη βάσανο αυτή,
διότι πολύ αγάπησε τη σύζυγό
του Μέγκαν. Και ανακοίνωσε –
δίχως να έχει ενημερώσει τη βασίλισσα Ελισάβετ και τον πατέρα
του πρίγκιπα Κάρολο της Ουαλλίας– ότι αυτομολεί από το Μπάκιγχαμ, διαρ-ρηγνύει τους δεσμούς
του με τη «στενή βασιλική οικογένεια» και αναζητεί την ευτυχία
στον κόσμο, όπου κυριαρχούν οι
ευγενείς του πλούτου – η noblesse
de finance, όπως καλείται ήδη
από τον 19ο αιώνα.
Ρομαντική ιστορία, που όμως
έχει προηγούμενο με τον Εδουάρδο Η΄ κατόπιν δούκα του Ουίνδσορ που παραιτήθηκε από τον
θρόνο για την αγάπη του προς
την Ουόλις Σίμπσον. Την εποχή
εκείνη το δημόσιο αίσθημα ήταν
με τον Εδουάρδο. Σήμερα η συμπάθεια των Βρετανών είναι με τη
βασίλισσα Ελισάβετ, που μαζί με
τη βασίλισσα Βικτωρία είναι όχι
απλώς οι μακροβιότεροι αλλά οι
πλέον ικανοί φορείς του Στέμματος της Βρετανίας.
Στο παρελθόν οι σκληροί κανόνες απέκλειαν τους μοργανατικούς γάμους, δηλαδή μέλους
ηγεμονικού οίκου (βασιλέα ή πρίγκιπα) με γυναίκα μη ηγεμονικής
καταγωγής, και έτσι έλυναν το
πρόβλημα, διότι το ζεύγος είχε
περάσει από την ίδια «εκπαίδευση». Σήμερα οι μοργανατικοί γάμοι
τείνουν να καταστούν κανόνας.
Μέχρι στιγμής ο τελευταίος δυναστικώς ισοδύναμος γάμος ζεύγους ηγεμονικών οίκων που
ασκούν εξουσία είναι του πρίγκιπα
Νικολάου του Λιχτενστάιν με την
πριγκίπισσα Μαργκαρέτα του
Λουξεμβούργου.
Κάποιοι δικαίως θα αναρωτηθούν προς τι όλα αυτά. Μα απλούστατα, ως μία απόπειρα αποδράσεως από την ασυναρτησία της
εσωτερικής πολιτικής σκηνής και
του χάους που επικρατεί στην περιοχή μας και διεθνώς, όπου εκ
καθήκοντος θα επανέλθει αυτή
η στήλη.

ΣΚIΤΣΟ ΤΟΥ HΛIΑ MΑΚΡΗ. imakris@kathimerini. gr

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Πρώτο κριτήριο η ποιότητα
Ανιαρό και πικρό να καθηλώνεται
ένας λαός στα ελαττώματά του. Να
εθίζεται στη βραδυπορία, στην
ιστορική καθυστέρηση, εξαιτίας
όχι των συγκυριών, αλλά της στρεβλής νοοτροπίας που τον δυναστεύει. Να ξέρει τις αδυναμίες του,
να τις ξορκίζει ομόφωνα (έστω και
προσχηματικά), να υποφέρει από
τις συνέπειές τους. Αλλά να υπερισχύει ο εθισμός, να πρωτεύει ο
μαζοχισμός, να ατονεί ή να εκλείπει
το ένστικτο αυτοσυντήρησης.
Παράδειγμα στην Ελλάδα εμφατικό και αειθαλές: το ρουσφέτι.
Φτάσαμε να ψυχορραγεί κυριολεκτικά η χώρα, να ζει η πλειονότητα
του λαού τον πανικό της ανασφάλειας και της στέρησης – όλα τα
κοινωνικά τιμαλφή ενεχυριασμένα
και ο διεθνής περίγυρος επιθετικά
ανάλγητος, συχνά χλευαστικός.
Ομως, οι «διακομματικές» κυβερνήσεις στην Ελλάδα να αλληλομαχούν, πόσες «προσλήψεις» στο Δημόσιο δικαιούται κάθε κυβερνητικός
εταίρος! Και οι μονοκομματικές να
οργιάζουν. Θρίαμβος αμοραλισμού
και μικρόνοιας.
Πόσο και γιατί ανίατος ο εθισμός
στο ρουσφέτι; Επειδή το ρουσφέτι
το γεννάει η φύση του ανθρώπου,
η ορμέμφυτη ιδιοτέλεια, η πανίσχυρη αλογία του ενστίκτου. Συνοδεύει το ρουσφέτι τους θεσμούς
εξουσίας, όπως συνοδεύει η πορνεία, από τα πανάρχαια χρόνια,
τον θεσμό του γάμου. Σωζόταν, μέσα από το πέρασμα των αιώνων,
η αξιολογική υπεροχή του γάμου
έναντι της (εμπορευματικής εξ ορισμού) πορνείας – υπεροχή υπαρκτικής εμπειρίας, όχι ηθικολογικών
αξιολογήσεων. Σωζόταν και η συ-








Χρειαζόμαστε κοινωνικό
μεταρρυθμιστή,
όχι ταλαντούχους του
εντυπωσιασμού.
νείδηση του δημόσιου λειτουργήματος ασυγκρίτως υπέρτερη της
παρασιτικής (ατομοκεντρικών συμφερόντων) δημοσιοϋπαλληλίας.
Σήμερα, η πλανητικών πια διαστάσεων απόλυτη κυριαρχία του
ατομοκεντρισμού, της εγωτικής
θωράκισης και της ανέραστης ηδονολαγνείας, τείνει να εξαλείψει,
όχι απλώς την πραγμάτωση, αλλά
και το ενδεχόμενο πραγμάτωσης
τόσο του έρωτα όσο και της πολιτικής.
Αξίζει να μελετήσει κανείς τις
ιστορικές ρίζες αυτού του πανανθρώπινου εφιάλτη: Ο «πολιτισμός»
της στεγανής μοναξιάς θωρακισμένων «ατομικών δικαιωμάτων» ριζώνει στον εφιάλτη της σύμπτωσης
(adaequatio) της «αλήθειας» με τη
συμβατική «συν-εννόηση» – η αυθεντία της χρηστικής (εργαλειακής)
σύμβασης γεννήθηκε από την αποτυχία της ελπίδας για ελευθερία
αυθυπέρβασης, για κοινωνία σχέσεων.
Μοιάζει περίεργο για τους ανιστόρητους (που στις μέρες μας πληθαίνουν): Ομως, τόσο η απανθρωπία
του ατομοκεντρισμού όσο και η
θωράκιση της ακοινωνησίας με
ατομικά δικαιώματα έχουν καταγωγή θρησκευτική. Τον ατομοκεντρισμό τον γέννησε η «ατομική
σωτηρία» ως αποκλειστικό ζητούμενο και μοναδικός στόχος της

θρησκευτικότητας, η αλλοτρίωση
της Εκκλησίας σε θρησκεία. Η ακοινωνησία, οργανικό αποκύημα του
εγωκεντρισμού, στοχεύει μόνο σε
ατομικά ρεκόρ «καλών πράξεων»
στον έλεγχο που ασκεί το υπερεγώ
σε φυσικές ορμές και ορέξεις.
Αυτά τα πολύ γενικά φωτίζουν
(ενδεχομένως) κάτι πολύ συγκεκριμένο: Οτι, για να απαλλαγούμε
από το ρουσφέτι, που είναι πρωτογονισμός και ξεφτίλα, δεν χρειαζόμαστε διοικητικές μεταρρυθμίσεις (κάποιον καλύτερο «νόμο
Πεπονή»). Χρειαζόμαστε «μετάβασιν εις άλλο γένος»: να παίξουμε
σε άλλο γήπεδο, να αλλάξουμε ριζικά τους όρους του παιχνιδιού.
Που σημαίνει:
Να πάψει το σχολείο να είναι
χρηστικό και η Εκκλησία «επικρατούσα θρησκεία». Να ξαναγίνει το
σχολείο η πρώτη είσοδος και μύηση
του παιδιού στη χαρά της κοινωνίας
των σχέσεων: στη μουσική, στο
χορό, στη συντονισμένη γυμνασία,
στην έκπληξη πρόσβασης στη γνώση, στην ευγενική άμιλλα. Να ξαναγίνει η Εκκλησία σώμα (ενορία
και επισκοπή), όχι σωματείο, ο επίσκοπος «πατέρας» και όχι «παιδαγωγός», το κήρυγμα πατρική προσλαλιά, όχι ιδεολογική παρλαπίπα,
όχι χωροφυλακίστικος ηθικισμός.
Αυτά τα επειγόντως ζητούμενα
είναι ρεαλιστικά και εφικτά, αλλά
και συνάρτηση προσώπων, συγκεκριμένων ηγητόρων. Τα πρόσωπα
υπάρχουν μέσα στην ελληνική κοινωνία, όμως, όπως σε κάθε κοινωνία
και σε κάθε εποχή, η ανθρώπινη
ποιότητα είναι πάντοτε κρυμμένη.
Δεν βγάζει λόγους, δεν αρθρογραφεί
σε εφημερίδες, δεν ακκίζεται στη

«μικρή οθόνη», δεν κηρύττει «αναγεννήσεις» και «μεταρρυθμίσεις».
Μην περιμένουμε λοιπόν να εμφανιστεί, ουρανοκατέβατο, ένα
σωτήριο καινούργιο κόμμα, ένας
«μεγάλος» ηγέτης ή μια πανίσχυρα
πειστική ιδεολογία, για να μεταπεισθεί ο Ελληνισμός της έσχατης
παρακμής, σήψης και διάλυσης να
αλλάξει ρότα. Μην περιμένουμε
κάποιος να μας χαρίσει νεκραναστημένη την Αυτοδιαχειριζόμενη
Κοινότητα, ετοιμοπαράδοτο το μη
χρηστικό σχολείο, απαρτισμένο το
κοινωνικό κύτταρο της ενορίας,
οριστικά παγιωμένη την επισκοπική
πατρότητα – η ποιότητα δεν κυκλοφορεί σε έτοιμες συσκευασίες.
Το περισσότερο που μπορούμε,
είναι να εμπιστευόμαστε τη λογική
της σποράς - βλάστησης - καρποφορίας. Χωρίς εγγυήσεις. Ποντάρουμε στη ζωή και συνεχώς κερδίζει
ο θάνατος: Μικρασία, Πόντος, Ανατολική Θράκη, Βόρεια Ηπειρος, Βόρεια Κύπρος, Βόρεια Μακεδονία.
Ολες οι σπαραχτικές απώλειες, με
αίτιους πολιτικούς, ασφαλώς ευφυείς, αλλά δραματικά ανυποψίαστους για τη διαφορά του ελληνικού, από το μετα-ρωμαϊκό, δυτικοευρωπαϊκό «παράδειγμα». Ανδρέας
Παπανδρέου, Αντώνης Τρίτσης,
Ευάγγελος Βενιζέλος: εκπληκτικά
ηγετικά χαρίσματα (και άλλοι ήσσονες, αλλά σπουδαίοι) – κανένας
δεν μπόρεσε να αντιπαλαίψει το
ρουσφέτι, την υπανάπτυξη, την
επαρχιωτίλα. Ηταν πολιτικοί με ταλέντο, αλλά η Ελλάδα χρειαζόταν
(και χρειάζεται) κοινωνικό μεταρρυθμιστή.
Πριν και από το ταλέντο, η ποιότητα.
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Οι μεγάλες προκλήσεις
για το 2020
λοένα και περισσότερο οι πολίτες
κατανοούν ότι η Κύπρος βρίσκεται ενώπιον σοβαρών ενδογενών και εξωγενών προκλήσεων, οι
οποίες θα πρέπει να αντιμετωπισθούν.
Ταυτόχρονα, είναι καθοριστικής σημασίας να χαραχθεί στρατηγική επιβίωσης και να αισθανθεί ο λαός ότι
υπάρχει πυξίδα και σαφής προσανατολισμός σ’ ένα σύνθετο και πολύπλοκο
πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον.
Είναι σημαντικό να σκιαγραφήσουμε
τις βασικές προκλήσεις που καλούμαστε
να αντιμετωπίσουμε.
(1) Η Κύπρος βρίσκεται στην καρδιά
της Ανατολικής Μεσογείου, η οποία
ανέκαθεν αποτελούσε πεδίο ανταγωνισμών για επικράτηση. Στα πλαίσια
αυτά, η Τουρκία έχει ήδη προ πολλού
εκφράσει τις αναθεωρητικές της βλέψεις
που αναπόφευκτα επηρεάζουν και την
Κύπρο. Υπάρχουν επίσης σοβαρές προκλήσεις από την αστάθεια και τη ρευστότητα που παρατηρείται στο ευρύτερο περιφερειακό και διεθνές περιβάλλον.
(2) Τα δεδομένα στο Κυπριακό παραμένουν εξαιρετικά δύσκολα. Παρά
τις διαχρονικές υποχωρήσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς, εξακολουθούν
να υφίστανται τεράστιες διαφορές με
τις θέσεις της τουρκοκυπριακής ηγεσίας. Ένα από τα πιο ακανθώδη ζητήματα είναι η ερμηνεία της πολιτικής
ισότητας. Παράλληλα, δεν μπορούμε
να αγνοήσουμε τους επεκτατικούς
στόχους της Τουρκίας, η οποία χρησιμοποιεί την τουρκοκυπριακή κοινότητα για να υλοποιήσει τους στόχους
της.
(3) Στο ενεργειακό πεδίο θα πρέπει
να υπάρξει ο αναγκαίος προβληματισμός λαμβάνοντας υπόψη τη στάση
της Τουρκίας. Ενώ θα γίνονται όλες οι
προσπάθειες για αξιοποίηση του ενεργειακού πλούτου που βρίσκεται στην
ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας στο
πλαίσιο ευρύτερων συνεργασιών, δεν
πρέπει να αγνοηθούν οι εναλλακτικές
πηγές ενέργειας.
(4) Δεν μπορούμε επίσης να υποτιμήσουμε την αυξανόμενη ροή παράνομων μεταναστών, η οποία αποτελεί
μέρος του υβριδικού πολέμου που διεξάγει η Τουρκία εις βάρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
(5) Η Κύπρος θα πρέπει να αντιληφθεί
τις διαστάσεις των δημογραφικών προκλήσεων. Το ποσοστό γονιμότητας
(γύρω στο 1,25), είναι πολύ πιο κάτω
απ’ αυτό που απαιτείται για την αναπλήρωση του πληθυσμού (2,1). Πέραν
τούτου ένα μη ευκαταφρόνητο ποσοστό
νέων αναζητεί ευκαιρίες σε άλλες χώρες.
Δεν μπορούμε να παραμείνουμε αδρανείς ενώπιον αυτής της κατάστασης,
η οποία εκτός από τη γήρανση του
πληθυσμού εμπεριέχει επιπρόσθετες
αρνητικές εθνικές και κοινωνικοοικονομικές προεκτάσεις.
(6) Στο οικονομικό πεδίο παρά την
ανάκαμψη εξακολουθούν να υφίστανται
πολύ σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα
τόσο στην πραγματική οικονομία όσο
και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Τα θέματα αυτά είναι εν πολλοίς αλ-

ληλένδετα. Θα πρέπει επίσης, μεταξύ
άλλων, να αξιολογηθούν οι προεκτάσεις
της εφαρμογής όλων των φάσεων του
ΓεΣΥ. Επιπρόσθετα, η Κύπρος δυστυχώς
δεν έχει ακόμα ένα ολοκληρωμένο
υπόδειγμα.
(7) Η παιδεία σε όλες τις βαθμίδες
καθώς και η έρευνα και η καινοτομία
αποτελούν τεράστιο κεφάλαιο για κάθε
χώρα. Δυστυχώς, στην Κύπρο παρατηρούνται σοβαρά ελλείμματα. Μεταξύ
άλλων, επισημαίνεται ότι οι επιδόσεις
των μαθητών σε διεθνές εξετάσεις
είναι απογοητευτικές. Όσον αφορά
την τριτοβάθμια εκπαίδευση παρά την
πρόοδο που παρατηρείται η Κύπρος
δεν έχει ακόμα καταστεί ένα περιφερειακό ακαδημαϊκό κέντρο. Επιπρόσθετα, μόνο το 0,5% του ΑΕΠ διοχετεύεται προς την έρευνα και την καινοτομία. Είναι επιβεβλημένο όπως γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να
αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά όλα
τα συναφή ζητήματα.
(8) Είναι επίσης καθοριστικής σημασίας να επέλθει η αναβάθμιση της
αποδοτικότητας στη δημόσια διοίκηση
και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Προς
αυτή την κατεύθυνση είναι σημαντική
η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του
ανθρώπινου δυναμικού και της τεχνολογίας.
(9) Θα πρέπει να αποκατασταθεί η
αξιοπιστία του κράτους και των θεσμών.
Απαιτείται επίσης ένα αφήγημα εφ’
όλης της ύλης και προς τα έσω και προς
τα έξω. Για αυτά θα πρέπει να γίνει μια
σειρά διορθωτικών κινήσεων. Μεταξύ
άλλων, είναι σημαντικό να αναβαθμισθεί σημαντικά το επίπεδο του δημόσιου βίου και να παταχθεί η διαφθορά
και η διαπλοκή. Εξίσου σημαντικό είναι
να προωθηθεί η αξιοκρατία, καθώς και
ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο.
(10) Τελευταία, αλλά όχι έσχατη, η
ανάγκη για επίλυση προβλημάτων που
επηρεάζουν την καθημερινότητα και
την ποιότητα ζωής του πολίτη σε μια
ευρωπαϊκή χώρα, όπως είναι η ασφάλεια
και η υγεία. Η εγκληματικότητα, η μάστιγα των τροχαίων δυστυχημάτων,
τα ναρκωτικά είναι ζητήματα αιχμής
που θα πρέπει να δούμε ως κράτος, ως
κοινωνία, ως οργανωμένα σύνολα.
Η Κυπριακή Δημοκρατία απαραίτητα θα πρέπει να έχει μια πραγματιστική εξωτερική πολιτική και να αναβαθμίζει συνεχώς τους συντελεστές
ισχύος. Παράλληλα καθοριστικής σημασίας είναι η αλλαγή νοοτροπίας σε
διάφορα επίπεδα. Βασικός στόχος πρέπει να είναι η ανάδειξη της χώρας μας
ως κράτος πρότυπο καθώς και ως πυλώνας σταθερότητας και συνεργασίας
στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή. Είναι επίσης ιδιαίτερα
σημαντικό να εργαστούμε με τέτοιο
τρόπο ώστε η Ε.Ε. να θεωρήσει την
Κύπρο ως το νοτιοανατολικότερο σύνορό της.

Ο καθηγητής Ανδρέας Θεοφάνους είναι
πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, καθώς και
του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και
Διακυβέρνησης του Πανεπ. Λευκωσίας.

EPA/STEVEN SAPHORE AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT
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Του ΑΝΔΡΕΑ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

Ο Γκάβιν Στάνμπροοκ από τον Σύνδεσμο Φοιτητών για την Κλιματική Αλλαγή διαμαρτύρεται μαζί με άλλους φοιτητές στην Bligh Street του Σύδνεϋ.

Από τις «Τριμερείς» στην ένταξη στην Ε.Ε.
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Σ

την πολιτική αυτό που μετρά δεν είναι
οι προθέσεις, καλές ή κακές, «κατευναστικές» ή «αγωνιστικές». Μετρά μόνο
το αποτέλεσμα. Στο Κυπριακό ακολουθώντας
τη γραμμή του «όλα ή τίποτα» προκύπτει το
τίποτα. Έτσι εφευρίσκεται στη συνέχεια το
υποκατάστατό της, η πολιτική ως υπόθεση
«καταγγελίας». Σήμερα βλέπουμε όλο το σύστημα που βολεύεται με τη στασιμότητα
στο Κυπριακό να μιλάει για «αγωνιστικότητα»
απέναντι στον «κατευνασμό» και με «ανυπότακτες» κραυγές έναντι της «υποταγής».
Το σύστημα αυτό λέει διάφορα γιατί δεν
τολμά να πει δημόσια ότι συμφωνεί με τον
Ραούφ Ντενκτάς Οι έννοιες έχασαν το νόημά
τους και ο Θουκυδίδης το γνωρίζει καλύτερα
παντός άλλου. Τα προέβλεψε με ακρίβεια:
«Και άλλαζαν την καθιερωμένη σημασία των
λέξεων, ώστε να ταιριάζει με τις πράξεις
τους. Μόνο στα λόγια υπηρετούσαν τα κοινά,
ενώ στην πραγματικότητα τα χρησιμοποιούσαν ως έπαθλα των προσπαθειών τους».
Αλλάζοντας το νόημα των λέξεων ο αρχιεπίσκοπος, που συμφωνεί με τον Ραούφ,
είναι «ανυπότακτος αγωνιστής» και ο Γ. Κρανιδιώτης που έβαλε τη Κύπρο στην Ε.Ε. είναι
«συμβιβασμένος», γιατί όταν δήλωσε πως
τα ψηφίσματα του ΟΗΕ συγκροτούν το «παράγωγο δίκαιο» της επίλυσης, το ίδιο σύστημα
έκανε την ίδια βρώμικη δουλειά των χαρακτηρισμών.
Πολλοί θέτουν το δικαιολογημένο ερώτημα: τι πρέπει να γίνει; Η απάντηση είναι
καθαρή και βρίσκεται στη συμμετοχή μας
στην Ε.Ε. Ό,τι ζητούμε για την επίλυση του
Κυπριακού βρίσκεται μέσα στο ευρωπαϊκό
πολιτικό, οικονομικό, νομικό σύστημα. Όλα.
Οι θεμελιώδεις ελευθερίες, η οικονομική
πτυχή, η ασφάλεια, τα μεταβατικά χρονοδιαγράμματα, η εποπτεία. Η Ε.Ε. παρέχει
κίνητρα και ευκαιρίες. Τις ευκαιρίες τις οικοδομούμε με σχέδια, με συμμαχίες, με πολιτική κινητοποίηση. Αν η Λευκωσία το επιθυμεί υπάρχουν και οι τρόποι και οι μηχανισμοί. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα αφορά
το «Πλαίσιο Γκουτιέρες», 30 Ιουνίου 2017.

Αναφέρει πως «σχετικά με τα στρατεύματα,
θα πρέπει να υπάρξει μια δραστική μείωση
από την πρώτη ημέρα. Και μετά σε ένα χαμηλό αριθμό, αντίστοιχο με αυτό που προβλέπει η παλαιά Συνθήκη Συμμαχίας (χρονοδιάγραμμα για να φτάσουμε τα επίπεδα
των στρατευμάτων του 1960 και μηχανισμός
επιβεβαίωσης για να επιβλέπει, χρειάζεται
να συμφωνηθεί)».
Στη δική μου άποψη, ο «μηχανισμός επιβεβαίωσης» συνδέεται πλήρως με την ιδιότητα της νήσου ως πλήρους μέλους της Ε.Ε.,
συνεπώς θεσμικά επιβάλλεται να αναλάβει
το κομμάτι της επιβεβαίωσης/εποπτείας.
Δουλέψαμε πάνω σε αυτό; Επεξεργαστήκαμε
λύσεις; Πήγαμε Βρυξέλλες, Βερολίνο, Παρίσι;
Πείσαμε ότι εννοούμε αυτά που λέμε; Βρήκαμε υποστηρικτές; Δεν έγινε απολύτως τίποτε. Λοιπόν, όταν ο άμεσα ενδιαφερόμενος
στέλνει μηνύματα αδιαφορίας, όταν ο ίδιος
ο ενδιαφερόμενος συναντά τον ΥΠΕΞ της
δύναμης που κατέχει στρατιωτικά το 37%
του νησιού και του εισηγείται «δύο κράτη»,
κανένας δεν θα έρθει να μας δώσει συμβουλές
που δεν θέλουμε να ακούσουμε. Είναι γι’
αυτό που εντέλει προκύπτει ως «υπέρτατος»
στόχος» η επικοινωνιακή διαχείριση της
κοινής γνώμης, ώστε να μην αντιληφθεί το
εύρος της εξαπάτησης.
Διακινούμε ένα αφήγημα που κανένας
άλλος δεν υιοθετεί. Γι’ αυτό «αλλάζουν την
καθιερωμένη σημασία των λέξεων, ώστε να
ταιριάζει με τις πράξεις τους». Καταγγέλλουμε
την τουρκική αδιαλλαξία μεταξύ μας, αλλά
δεν εξηγούμε γιατί ο γ.γ. του ΟΗΕ Α. Γκουτιέρες στο Αμβούργο επαίνεσε τον Τ. Ερντογάν δύο μόλις ημέρες μετά τη Σύνοδο για
την Κύπρο στο Κραν Μοντάνα. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του γ.γ., Φερχάν Χακ
δήλωσε ότι «ο γ.γ. εξέφρασε (στη συνάντηση
με τον Τ. Ερντογάν) βαθιά εκτίμηση για την
ισχυρή συνεργασία και υποστήριξη της
Τουρκίας προς τα Ηνωμένα Έθνη». Καταγγέλλουμε την τουρκική αδιαλλαξία, αλλά
δεν εξηγούμε γιατί ο αντιπρόσωπος του γ.γ.
του ΟΗΕ στο Κυπριακό Έσπε Μπαρθ Αϊντε

αποχαιρετώντας τον Μ. Ακιντζί, τού είπε
δημόσια πως «ήξερα πως ό,τι έλεγες το εννοούσες».
Η επίλυση κυπριακού προβλήματος αποτελεί τον κεντρικό άξονα, ο οποίος θα επιτρέψει
τη μετατροπή των κινδύνων σε ευκαιρίες και
της στασιμότητας σε ανάπτυξη. Χωρίς προηγούμενη επίλυση του Κυπριακού η εξόρυξη
φυσικού αερίου συνιστά ένα όνειρο θερινής
νυκτός. Το Πλαίσιο Γκουτιέρες δίνει τις κατευθύνσεις. Επίσης, η σχέση Ευρωπαϊκής
Ένωσης – Τουρκίας. Η προώθηση της ιδέας
για ανασυγκρότηση της, παγωμένης σήμερα,
σχέσης Ε.Ε.-Τουρκίας, αποτελεί μια χρήσιμη
πολιτική εξέλιξη, με πρώτο ωφελημένο την
Κύπρο. Η σχέση αυτή, όπως εισηγείται ο καθηγητής Π. Ιωακειμίδης, «μπορεί να στηριχθεί
στα ακόλουθα στοιχεία: « (α) στον εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης Ε.Ε. -Τουρκίας,
θέμα που λιμνάζει εδώ και χρόνια, (β) στη
σταδιακή και υπό προϋποθέσεις απελευθέρωση
του καθεστώτος θεωρήσεων (visa), (γ) στον
εκσυγχρονισμό του καθεστώτος για τους πρόσφυγες – μετανάστες μεταξύ Ένωσης – Τουρκίας και (δ) στη διάσταση της ασφάλειας.
Υπάρχει μια εξαιρετικώς ενδιαφέρουσα δυνατότητα «να συνδεθεί η Τουρκία με το πλαίσιο
αμυντικής πολιτικής της Ε.Ε. μέσω της μόνιμης
διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO)».
Η θεωρία των αξόνων που προωθεί η Λευκωσία έχει ημερομηνία λήξης. Η «μεσανατολική» περιπέτεια με τις λεγόμενες «Τριμερείς», εντάσσει την Κύπρο σε μια ζώνη
πολύ υψηλής επικινδυνότητας, όπως βεβαιώνουν οι πρόσφατες εξελίξεις στο Ιράκ. Η
καταγγελία μπορεί να αντικατασταθεί από
τη δημιουργική πολιτική. Χρειάζεται στροφή
στο ευρωπαϊκό γήπεδο. Στο ευρωπαϊκό γήπεδο, όμως, παίζεις win-win («όλοι κερδίζουν»). Η Κύπρος εντάχθηκε στην Ε.Ε. ακριβώς γιατί ο Κ. Σημίτης έπαιξε σε αυτό το γήπεδο με τη Συμφωνία στο Ελσίνκι, το 1999.
Πολλά στοιχεία από τότε άλλαξαν. Το κυρίως
«υλικό», ωστόσο, υπάρχει.

www.larkoslarkou.org.cy

Ο ηγέτης είναι αυτός που ξέρει τον δρόμο, βαδίζει στον δρόμο και δείχνει τον δρόμο
Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Το σκηνικό στην ευρύτερή μας περιοχή
είναι πραγματικά
εκρηκτικό. Σαν ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί, χαρακτηρίζεται
από πολιτικούς αναλυτές. Εκτός
του εμφυλίου στη Συρία, στη Λιβύη
και την αστάθεια στον Λίβανο, ο
θάνατος του στρατηγού Σουλεϊμανί
δημιουργεί νέα δεδομένα με την
κατάσταση πλέον να κρίνεται εντελώς απρόβλεπτη και σίγουρα
εκτός έλεγχου. Βέβαια δεν είναι η
πρώτη φορά που συμβαίνουν τέτοιες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Κυρίως μετά την «Αραβική
Άνοιξη» η αστάθεια στην περιοχή
είναι ένα σύνηθες φαινόμενο. Μέχρι τώρα, όμως, καταφέρναμε, αν
και οι συρράξεις ήσαν στη «γειτονιά» μας, να μένουμε αμέτοχοι και
κατ’ επέκταση ανεπηρέαστοι.
Δυστυχώς, όμως, αυτήν τη φορά
όχι μόνο επηρεαζόμαστε αλλά είμαστε μέρος του προβλήματος. Και
το χειρότερο, με την πρωτοφανή
έπαρση και επιπολαιότητα που μας

διακρίνει, καταστήσαμε τον ευρύτερο ελληνισμό μέρος της διαμάχης.
Παρ’ όλα αυτά εμείς και πάλι «αγρόν
ηγοράσαμεν». «Είναι μια εξέλιξη
η οποία θεωρώ ότι επιβαρύνει το
κλίμα στην Ανατολική Μεσόγειο.
Είναι μια εξέλιξη, η οποία δεν πιστεύω ότι θα επηρεάσει εσωτερικά
την Κύπρο. Η Κύπρος δεν ανησυχεί
από οποιοδήποτε αντίποινο», δήλωσε ο ΚΕ αναφορικά με τη νέα
κατάσταση πραγμάτων που δημιουργήθηκε μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.
Η διαφαινόμενη γενική ανάφλεξη στην περιοχή μας θα πρέπει,
έστω και την υστάτη, να μας δώσει
το αυτονόητο μήνυμα. Το όλο σκηνικό, αν και προδιαγράφεται καταστροφικό, δεν παύει να δημιουργεί ευκαιρίες. Μας δίνεται η
μεγάλη ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε το ποιοι είμαστε και το πού
πάμε. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία
να αντιληφθούμε την αναγκαιότητα
για άμεση επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών και του Κυπριακού.
Ο τρόπος γνωστός και χιλιοει-

πωμένος. Δεν χρειάζονται ούτε μελέτες ούτε νέες στρατηγικές. Ο
δρόμος είναι εκεί χαραγμένος και
περιμένει τις ηγεσίες Ελλάδας και
Κύπρου να αρθούν στο ύψος των
περιστάσεων και να τον ακολουθήσουν. Να αφήσουν επιτέλους
τις φιέστες και τα πανηγύρια και
να θέσουν «τον δάκτυλον επί τον
τύπον των ήλων».
Το να υπογράφουμε αγωγούς
«φάντασμα», να τρέχουμε να συνομολογήσουμε νέες τριμερείς ή
και πολυμερείς συμφωνίες και να
νομίζουμε ότι είμαστε ο ομφαλός
της γης, επιβαρύνει περαιτέρω την
τραγική κατάσταση στην οποία
έχουμε φτάσει ή καλυτέρα στην
οποία οι τακτικισμοί και οι παλινδρομήσεις των τελευταίων χρόνων
μας έχουν φέρει.
Όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά
διαφαίνεται μια αλλαγή στάσης
και σύνεση. Οι τελευταίες δηλώσεις
του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το ενδεχόμενο προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο
της Χάγης, σίγουρα ανοίγουν ένα

παράθυρο ελπίδας. Φαίνεται να
συνειδητοποιούν επιτέλους τις
πραγματικότητες, ότι δηλαδή η
Χάγη δεν είναι η οδός για να πάρουμε αυτά που νομίζουμε ότι μας
ανήκουν αλλά για να μη χάσουμε
τα πάντα.
Στο Κυπριακό, δυστυχώς, τα
πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Εκεί που όλοι νομίζαμε ότι
μετά τη συνάντηση του Βερολίνου
η ρητορική μας θα άλλαζε, δυστυχώς
αποδεικνύονται «άνθρακες οι θησαυροί». Σε συνέντευξη του ΠτΔ
στην ΕΡΤ το μήνυμα που στείλαμε
είναι ότι συνεχίζουμε να παλινδρομούμε και να μην ξέρουμε ούτε τι
θέλουμε ούτε τι επιδιώκουμε. «Το
2004 χωρίς αμφιβολία» απάντησε
ο ΠτΔ στο ερώτημα αν το 2004 ήταν
η μεγάλη ευκαιρία που χάθηκε. Παράλληλα, όμως, εμμένει στις θέσεις
του για την πολιτική ισότητα, τονίζοντας ότι αν τη δεχθούμε όπως
την αξιώνει η τ/κ πλευρά τότε το
κράτος θα είναι μη λειτουργικό και
μη βιώσιμο. Από την άλλη, όμως,
το σχέδιο Ανάν, το οποίο ο ΠτΔ

στήριξε το 2004 και σήμερα το χαρακτηρίζει ως μεγάλη ευκαιρία που
χάθηκε, περιείχε πρόνοιες χειρότερες από τις σημερινές αξιώσεις
Μουσταφά Ακιντζί. Αντίφαση και
στο θέμα των εγγυήσεων. Η κατά
τον ΠτΔ μεγάλη ευκαιρία που χάθηκε προνοούσε συνέχιση της συνθήκης εγγυήσεων του 1960 επεκτεινόμενη μάλιστα και στα δύο
συνιστώντα κρατίδια.
Τώρα, το πώς ένα σχέδιο, που
με βάση τις σημερινές μας θέσεις
θα οδηγούσε σε ένα μη λειτουργικό
και μη βιώσιμο κράτος, χαρακτηρίζεται από τον ΠτΔ ως μια μεγάλη
ευκαιρία που χάθηκε, είναι όντως
αξιοπερίεργο. Οι στιγμές για τον
ελληνισμό είναι κρίσιμες. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, μετά το σύμφωνο Τουρκίας - Λιβύης, μπαίνουν
σε επικίνδυνους ατραπούς το δε
Κυπριακό πλησιάζει το τέλος εποχής με την οριστική διχοτόμηση
να είναι πλέον το πιθανότερο σενάριο.
Υπό αυτές, λοιπόν, τις περιστάσεις μια συνετή ηγεσία σε Ελλάδα

και Κύπρο είναι κάτι περισσότερο
από απαραίτητη. Άλλωστε στο παρελθόν σώφρονες ηγέτες, όπως οι
Γλαύκος Κληρίδης και Κώστας Σημίτης, έχουν επιτύχει τεράστια επιτεύγματα με αποκορύφωμα την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή
ένωση. «Ο ηγέτης είναι αυτός που
ξέρει τον δρόμο, βαδίζει στον δρόμο
και δείχνει τον δρόμο», έλεγε ο
John C. Maxwell. Αυτά είναι ακριβώς
τα χαρακτηριστικά της ηγεσίας που
σήμερα έχει, περισσότερο από ποτέ,
ανάγκη ο Ελληνισμός. Στην Κύπρο
ο Νίκος Αναστασιάδης, με τη στάση
του το 2004, έδειξε ότι γνωρίζει τον
δρόμο. Στην Ελλάδα, οι καταβολές
του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι
εχέγγυο ότι και αυτός γνωρίζει τον
δρόμο. Το μεγάλο, όμως, ερώτημα
είναι αν είναι διατεθειμένοι να βαδίσουν και να δείξουν τον δρόμο
ή αν θα θέσουν υπεράνω όλων τα
κομματικά συμφέροντα και τις προσωπικές ατζέντες.

Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου είναι ειδικός
προγραμμάτων ηλεκτρ. υπολογιστών.
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Το κλειδί της ειρήνης: Τα πυρηνικά του Ιράν
Η Τεχεράνη θεωρεί ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για την έναρξη νέου κύκλου συνομιλιών με τον Τραμπ
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Λίγες ώρες μετά την ιρανική επίθεση
σε αμερικανικούς στρατιωτικούς
στόχους στο Ιράκ και στο Αυτόνομο
Κουρδιστάν, ο Ντ. Τραμπ σε νέα,
δημόσια τοποθέτησή του αναφέρθηκε σε μια νέα συμφωνία για τις
πυρηνικές φιλοδοξίες της Ισλαμικής
Δημοκρατίας. Σύμφωνα με αναλυτές,
ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει εντατικοποιήσει την πίεση που ασκεί η
χώρα του στο Ιράν για να ανοίξει
τον δρόμο για νέο κύκλο διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, στον οποίο η Ουάσιγκτον φιλοδοξεί να συμμετάσχει
από θέση ισχύος. Σε περίπτωση που
ο κ. Τραμπ κατορθώσει να εξασφαλίσει ένα νέο κείμενο συμφωνίας,
το οποίο θα είναι σε θέση να το παρουσιάσει στο εσωτερικό των ΗΠΑ
ως μια νέα διπλωματική του νίκη,
τότε το ομαλό κλίμα και η σχετική
ηρεμία θα μπορούσαν να επιστρέψουν στον Περσικό Κόλπο και στις
αμερικανοϊρανικές σχέσεις. Από αυτήν την άποψη τα πυρηνικά του
Ιράν «κρατούν στο χέρι τους το
κλειδί της ειρήνης» στην ευρύτερη
περιοχή. Το προαναφερόμενο σχέδιο
του κ. Τραμπ την παρούσα στιγμή
σκοντάφτει πάνω σε σειρά εμποδίων
και δυσκολιών. Μαζί με την έλλειψη
επικοινωνίας στον άξονα Τεχεράνης-Ουάσιγκτον, η ασυνεννοησία
ως προς τις βασικές πτυχές του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν,
καθώς και η σύγκρουση για τις περιφερειακές φιλοδοξίες τόσο του
Ιράν όσο και των ΗΠΑ δημιουργούν
εμπόδια για την άμεση έναρξη νέων
διαπραγματεύσεων για το ιρανικό
πυρηνικό πρόγραμμα.

Οι φιλοδοξίες του Ιράν
Από την οπτική γωνία των εκπροσώπων της Ισλαμικής Δημοκρατίας, την παρούσα στιγμή, δύο βασικοί παράγοντες εμποδίζουν την
τελική συνεννόηση για το πυρηνικό
πρόγραμμα του Ιράν. Ο κ. Τραμπ
παραγνωρίζει και παραφράζει τις
βασικές πτυχές της προηγούμενης

Η ασυνεννοησία ως προς τις βασικές πτυχές του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, καθώς και η σύγκρουση για τις περιφερειακές φιλοδοξίες τόσο του Ιράν
όσο και των ΗΠΑ δημιουργούν εμπόδια για την άμεση έναρξη νέων διαπραγματεύσεων.








Ο Ντόναλντ Τραμπ
παραγνωρίζει και παραφράζει τις βασικές πτυχές
της προηγούμενης συμφωνίας για τα πυρηνικά.
συμφωνίας για τα πυρηνικά του
Ιράν. Την ίδια στιγμή, ενορχηστρώνει
νέα σχέδια στη Μέση Ανατολή για
να προβάλλει τις «ιμπεριαλιστικές
φιλοδοξίες» της.
Ως προς το τελευταίο ζήτημα,
αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι
λίγο μετά την εκτέλεση του Κασίμ
Σουλεϊμάνι, τα μέσα ενημέρωσης
που ελέγχονται από την Τεχεράνη
εξέπεμψαν το μήνυμα ότι η επιστροφή της ομαλότητας στη Μέση Ανατολής δεν πρόκειται να συμβεί προ-

τού αποχωρήσουν οι αμερικανικές
δυνάμεις από το Ιράκ και τη Συρία.
«Σε κάθε περίπτωση οι αμερικανικές
δυνάμεις πρέπει να αποχωρήσουν
από την περιοχή, έτσι ώστε οι δυνάμεις μας να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν την απειλή του Σιωνισμού (Ισραήλ) με αποτελεσματικό
τρόπο», σημείωνε ο ηγέτης της λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπόλαχ,
τη στιγμή που στο ιρανικό κοινοβούλιο, οι Σιίτες νομοθέτες ενέκριναν
ψήφισμα για την άμεση αποχώρηση
των ξένων στρατευμάτων από ολόκληρη την επικράτεια του Ιράκ.
Ακόμη και σε περίπτωση που η
Ουάσιγκτον αποδεχθεί την απόσυρση των δυνάμεών της από τη Συρία
και το Ιράκ –σχεδόν απίθανο σενάριο, καθώς η Ουάσιγκτον έχει ξεκαθαρίσει προ πολλού ότι στην περιοχή
θα παραμείνουν δυνάμεις για την
ασφάλεια των ενεργειακών πηγών

και στρατηγικών θέσεων, σε ό,τι
αφορά τον διάλογο με την αμερικανική πλευρά, από τη σκοπιά της Τεχεράνης προκύπτει ένα ακόμη, σοβαρό ζήτημα. Όπως επεσήμαναν
την προηγούμενη εβδομάδα στην
«Κ» κύκλοι της Τεχεράνης, ο ίδιος
ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει
στη «διαστρέβλωση» των πραγματικοτήτων που αφορούν την προηγούμενη συμφωνία για τα πυρηνικά
του Ιράν. «Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι
με τη συμφωνία για τα πυρηνικά
μας, η διεθνής κοινότητα μάς παρείχε
χρηματική αμοιβή, την οποία σήμερα
χρησιμοποιούμε για να αναπτύξουμε
τις στρατιωτικές ικανότητές μας.
Πρόκειται για ένα μεγάλο ψέμα. Με
τη συμφωνία απελευθερώθηκαν
κονδύλια που ανήκαν στον ιρανικό
λαό και οι ΗΠΑ είχαν μπλοκάρει την
περίοδο της Ισλαμικής Επανάστασης», σημειώνουν οι πηγές της «Κ».

Στη συνέχεια της παραπάνω επισήμανσης, οι πηγές αναφέρουν τα
εξής: «Ένα δεύτερο λάθος που πράττει, ενδεχομένως ηθελημένα, ο
Τραμπ αφορά την ουσία της συμφωνίας για τα πυρηνικά. Η συμφωνία
δεν απαγορεύει στο Ιράν τη μελλοντική χρήση της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς. Το
πρόγραμμα για τα πυρηνικά, οι ρίζες
του οποίου χάνονται στην προεπαναστατική περίοδο, και αφορά τις
ενεργειακές και οικονομικές ανάγκες
της χώρας, θα συνεχιστεί σε κάθε
περίπτωση».

Aπαισιοδοξία Τεχεράνης
Η ιρανική πλευρά θεωρεί ότι την
παρούσα στιγμή δεν υφίστανται οι
κατάλληλες συνθήκες για την έναρξη
νέου κύκλου συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ο διάλογος και οι συνομιλίες θα μπορού-

σαν να ξεκινήσουν μονάχα σε περίπτωση εκπληρωθούν τρεις βασικές
προϋποθέσεις. Πρώτο, η αμερικανική
πλευρά θα αποδεχθεί τη ριζική αναθεώρηση της παρουσίας της στην
περιοχή, κυρίως σε Ιράκ και Συρία.
Δεύτερο, το πνεύμα της προηγούμενης συμφωνίας για τα πυρηνικά
του Ιράν θα γίνει σεβαστό από όλες
τις πλευρές. Τρίτο, οι ΗΠΑ και οι
σύμμαχοί τους θα σεβαστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα και την ανεξαρτησία της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σε συμφωνία με τα προαναφερόμενα βρίσκονται τα τελευταία δημοσιεύματα του ιρανικού τύπου. Το
μοτίβο που ξεχωρίζει στα πρόσφατα
ιρανικά δημοσιεύματα είναι αυτό
της απαισιοδοξίας και της έντονης
καχυποψίας ως προς τις πραγματικές
φιλοδοξίες της Ουάσιγκτον στην
ευρύτερη περιοχή.
«Ο εγκληματίας Ντόναλντ Τραμπ
και η ομάδα των τρομοκρατών του
στην Ουάσιγκτον τρέμουν μπροστά
στην τιμωρία που τους περιμένει
για το ασυγχώρητο έγκλημά τους,
μετά από μέρες οδύνης του ιρανικούς και του ιρακινού λαού για τους
νέους μάρτυρες. Προς μεγάλη ανακούφισή τους, η Ισλαμική Δημοκρατία για την ώρα έδωσε μόνο ένα
περιορισμένης κλίμακας, συγκλονιστικό χαστούκι, διατηρώντας το
δικαίωμα για πλήρη αντίποινα μελλοντικά», σημείωνε λίγο μετά το
νέο τηλεοπτικό διάγγελμα του Αμερικανού προέδρου, η ιρανική εφημερίδα Καϊχάν.
Το ιρανικό δημοσίευμα έριξε φως
στην οπτική γωνία της ηγεσίας της
Ισλαμικής Δημοκρατίας για τις νέες
εξελίξεις, με τον εξής τρόπο: «Η κατάλληλη εκδίκηση δεν θα περιοριστεί σε περισσότερους από δώδεκα
πυραύλους, όπως συνέβη τις πρώτες
ώρες της Τετάρτης. Όπως επεσήμανε προσφάτως ο ηγέτης της ισλαμικής επανάστασης, ο Αγιατολάχ
Σαΐντ Αλί Χαμενεΐ, αυτό που έχει
σημασία είναι ότι το γεγονός ότι η
στασιαστική αμερικανική παρουσία
στην περιοχή πρέπει να τελειώσει
μια για πάντα».

Η διάλυση του Ιράκ και η ανάδυση του Κουρδιστάν
Η απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων και ο νέος ρωσικός οδικός άξονας καταλύτες εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Οι σαρωτικές εξελίξεις σε Ιράκ,
Συρία και στον άξονα Ιράν-ΗΠΑ
φέρνουν στο νέο έτος τους Κούρδους αντιμέτωπους με μεγάλες προκλήσεις. Στο Ιράκ για μια ακόμη
φορά τα βλέμματα στρέφονται στην
φιλοδοξία των Κούρδων για την
δημιουργία ενός ανεξάρτητου,
κουρδικού έθνους-κράτους. Στη
Συρία, οι εκπρόσωποι του κουρδικού κινήματος συζητούν με Ρώσους
αξιωματούχους την προοπτική της
αποκέντρωσης του συριακού κράτους. Σύμφωνα με διάφορους αναλυτές το μέλλον του Κουρδιστάν
βρίσκεται στο επίκεντρο των τελευταίων εξελίξεων στην ευρύτερη
περιοχή της Μέσης Ανατολής. Στην
πρωτεύουσα του Αυτόνομου Κουρδιστάν, το Ερμπίλ, η οποία την
προηγούμενη εβδομάδα δέχθηκε
ιρανική επίθεση, οι κύκλοι της κυβέρνησης του Αυτόνομου Κουρδιστάν αναμένουν με μεγάλη προσοχή τις νέες αποφάσεις των ΗΠΑ
για το Ιράκ και την ευρύτερη περιοχή. Στη γειτονική Συρία, οι εκπρόσωποι του κουρδικού κινήματος
αναζητούν «γέφυρες» επικοινωνίας
και συνεργασίας με Δαμασκό και
Μόσχα.

Η πιθανή διάλυση του Ιράκ
Η Τουρκάλα δημοσιογράφος Αμπερίν Ζαμάν υποστηρίζει ότι η κατάρρευση του Ιράκ ως κράτος γίνεται όλο και πιο αναπόφευκτο και
αυτό θα έδινε στο Ισλαμικό Κράτος
νέα ευκαιρία για να ανασυγκροτηθεί
και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδεχομένως θα διατηρούσαν στρατεύματα στο ιρακινό Κουρδιστάν. Η
κ. Ζαμάν προειδοποιεί ότι η ενδεχόμενη διάλυση του Ιράκ θα φέρει
τους Κούρδους αντιμέτωπους με
νέες ευκαιρίες και νέες προκλήσεις,

κτο κινήσεις των Αμερικανών ή των Κούρδων δεν πρόκειται να βρουν αποδέκτες στο διεθνές διπλωματικό προσκήνιο.

δεν πρόκειται να βρουν αποδέκτες
στο διεθνές διπλωματικό προσκήνιο. Την ίδια ώρα, η οικονομική
κρίση στο Κουρδιστάν συνεχίζεται
και η αυτόνομη κυβέρνηση στηρίζεται στην εξωτερική βοήθεια
για να σταθεί πάνω στα πόδια της.
Δεύτερο, κανένας πρωταγωνιστής
της περιοχής δεν είναι σε θέση να
στηριχθεί στις προθέσεις και στις
υποσχέσεις της ηγεσίας του Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ
συνηθίζει να στέλνει αμφιλεγόμενα
μηνύματα, τα οποία την παρούσα
στιγμή δεν βοηθούν τους Κούρδους.
Τρίτο, ανά πάσα στιγμή, το γειτονικό Ιράν μπορεί να «ποντάρει»
στις εθνικές διαφορές των Κούρδων
και να προκαλέσει πολιτικό και
κοινωνικό ρήγμα στο Κουρδιστάν.
Η φατρία Μπαρζανί δεν συμφωνεί
σε πολλά ζητήματα με τη διοίκηση
της πόλης Σουλεϊμάνιγια. Το δε
κουρδικό αυτονομιστικό κίνημα
τρέχει πίσω από τα δικά του σχέδια.
Υπό αυτές τις συνθήκες η εθνική
συνεννόηση είναι ένα ιδιαίτερα
δύσκολο εγχείρημα.









Αυτονομία στη Συρία

Τόσο σε διπλωματικό πεδίο όσο και στο πεδίο της οικονομίας τα δεδομένα δεν ευνοούν τα σχέδια των Κούρδων. Ντε φά-

Νέα δυναμική αναπτύσσει η συζήτηση για το
μέλλον των Κούρδων της
Μεσοποταμίας υπό το
πρίσμα των νέων εξελίξεων σε Ιράκ και Συρία και
την μεγάλη αντιπαράθεση του Ιράν με τις ΗΠΑ.
θέτοντας το ερώτημα: «Ένα ψήφισμα του ιρακινού κοινοβουλίου στις
5 Ιανουαρίου καλεί την προσωρινή
κυβέρνηση της χώρας να εκδιώξει
περίπου 5.000 αμερικανικά στρα-

τεύματα από το Ιράκ. Πολλοί Ιρακινοί Κούρδοι βλέπουν αυτήν την
εξέλιξη ως μια ευκαιρία για την εκ
νέου προβολή του οράματος του
ανεξάρτητου κουρδικού κράτους
με τη βοήθεια των ΗΠΑ. Μπορεί η
Ουάσιγκτον να στραφεί στους Ιρακινούς Κούρδους για να μεταφέρει
τα στρατεύματά της στην περιοχή
του Κουρδιστάν του Ιράκ;». Κούρδοι
αξιωματούχοι εμφανίζονται έτοιμοι
και πρόθυμοι να συνάψουν νέες
αμυντικές και διπλωματικές συμφωνίες με την Ουάσιγκτον με αντάλλαγμα τη μακροπρόθεσμη υλοποίηση του σχεδίου της δημιουργίας
ενός ανεξάρτητου κουρδικού
έθνους-κράτους στα βόρεια εδάφη
του Ιράκ. Για την κουρδική πλευρά,

η παραμονή των αμερικανικών
στρατευμάτων στο βόρειο τμήμα
του Ιράκ θεωρείται δεδομένη και
αναγκαία, καθώς την παρούσα στιγμή οι ΗΠΑ είναι η μοναδική δύναμη
που μπορεί να προφυλάξει τους
Κούρδους από τις εχθρικές διαθέσεις
των γειτόνων.

Τα μεγάλα εμπόδια
Το προαναφερθέν σχέδιο των
Κούρδων σκοντάφτει, σύμφωνα
με αναλυτές, πάνω σε τουλάχιστον
τέσσερα μεγάλα εμπόδια. Πρώτο,
τόσο σε διπλωματικό πεδίο όσο
και στο πεδίο της οικονομίας τα
δεδομένα δεν ευνοούν τα σχέδια
των Κούρδων. Ντε φάκτο κινήσεις
των Αμερικανών ή των Κούρδων

Μπορεί στο βόρειο Ιράκ διάφορα
εμπόδια να επισκιάζουν τις φιλοδοξίες και τα σχέδια των Κούρδων,
ωστόσο στην περίπτωση της βορειοανατολικής Συρίας, τα δεδομένα για τους Κούρδους είναι πολύ
διαφορετικά. Παρά την πρόσφατη
απώλεια του ελέγχου δύο σημαντικών κέντρων στα σύνορα με την
Τουρκία εξαιτίας της νέας τουρκικής εισβολής, οι Κούρδοι της Συρίας
εκφράζουν στις αρχές του 2020
συγκρατημένη αισιοδοξία για την
παρουσία και εκπροσώπησή τους
στο νέο κοινωνικοπολιτικό πεδίο
της Συρίας.
Οι τελευταίες πληροφορίες από
τον αραβικό τύπο έρχονται να ανα-

πτερώσουν το ηθικό των Κούρδων
της Συρίας, οι οποίοι την τελευταία
δεκαετία έχουν αναπτύξει το όραμα-σχέδιο της αυτονόμησης στα
παράλια της Ανατολικής Μεσογείου.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις
τελευταίες πληροφορίες, τα τελευταία εικοσιτετράωρα του 2019, η
Μόσχα παρουσίασε στην κουρδική
πλευρά οδικό χάρτη για την εξομάλυνση των σχέσεων των Κούρδων με τη Δαμασκό. Παρά το γεγονός ότι ο ρωσικός χάρτης δεν
πραγματοποιεί ξεκάθαρη αναφορά
στην προοπτική της αυτονόμησης
των Κούρδων, εμπεριέχει σημαντικά
στοιχεία για την κουρδική πλευρά.
Σύμφωνα με τον ρωσικό χάρτη, οι
Κούρδοι θα συμμετάσχουν στην
προσπάθεια για τη δημιουργία του
νέου πολιτεύματος της Συρίας και
θα εκπροσωπηθούν στην ανασυγκροτημένη κεντρική κυβέρνηση
της χώρας. Η Δαμασκός και οι Κούρδοι θα ξεκινήσουν στρατιωτική συνεργασία και ο στρατός της Συρίας
θα αναπτυχθεί στα σύνορα με την
Τουρκία και το Ιράκ. Ο πολιτικός
διάλογος θα προχωρήσει παράλληλα
με την συνεργασία των πλευρών
στο πεδίο της ενέργειας και την
κοινή εκμετάλλευση και προφύλαξη
των ενεργειακών πηγών της Συρίας.
Την ίδια στιγμή, ο συριακός στρατός
θα αποχωρήσει από κουρδικά αστικά κέντρα όπου βρίσκονται σχολεία
και πανεπιστήμια. Οι πρώτες πληροφορίες θέλουν το κουρδικό κίνημα να χαρακτηρίζει ως «συζητήσιμο» τον ρωσικό οδικό χάρτη.
Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η
κουρδική πλευρά επιμένει ότι οι
συνομιλίες με τη Μόσχα και τη Δαμασκό βρίσκονται ακόμη στην αρχική φάση τους και ότι το όραμα
της αυτονόμησης παραμένει μονόδρομος για τους Κούρδους της
Συρίας.
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Το μεγαλύτερο φράγμα της Κύπρου, αυτό του Κούρη, ευνοούμενο και από τις

Ο ποταμός Πεδιαίος, ο οποίος διασχίζει την Λευκωσία, κατήλθε ορμητικός,
προκαλώντας για άλλη μια φορά τα γνωστά προβλήματα στην πρωτεύουσα και
στον Στρόβολο.

περσινές βροχοπτώσεις, φέτος υπερχείλισε, για μόλις τρίτη φορά στην ιστορία του.

Η υπερχείλιση του φράγματος και οι έντονες βροχοπτώσεις, μετέτρεψαν
τους δρόμους της Καλαβασού σε χείμαρρους, οι οποίοι απέκλεισαν 20 περίπου οικογένειες και παρέσυραν πασσάλους της ΑΗΚ.

Οι περιοχές ψηλού κινδύνου πλημμυρών
Πρόκληση για το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων η διαχείριση της πολυομβρίας - Περισσότερο ευάλωτη η Λευκωσία
Του ΓΙΑΝΝΟΥ ΛΥΤΡΑ

Σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται
διαχρονικά σε συγκεκριμένες περιοχές της Κύπρου, σε περιόδους
κατά τις οποίες σημειώνονται μεγάλες ποσότητες βροχόπτωσης.
Ειδικότερα στην Λευκωσία, ο ποταμός Πεδιαίος προκαλεί πλημμυρικά επεισόδια σε σημεία που, πλέον, έχουν παράδοση, όπως η οδός
Αλεξανδρουπόλεως στον Στρόβολο
και η οδός Ερυθρού Σταυρού, στην
περιοχή πίσω από το Προεδρικό
Μέγαρο. Φέτος, προβλήματα παρατηρήθηκαν στην Καλαβασό,
όπου η υπερχείλιση του φράγματος,
σε συνδυασμό με τα παρατεταμένα







Οι αρχές της Δημοκρατίας δηλώνουν ετοιμότητα στη βάση του σχεδίου
«Προμηθέας», στο οποίο
εμπλέκονται διάφορες
υπηρεσίες και σώματα
ασφαλείας, όπως η
Αστυνομία και η Πυροσβεστική Υπηρεσία.
διαστήματα βροχοπτώσεων, προκάλεσε πλημμυρικό επεισόδιο στο
χωριό και στην υποχώρηση τοίχων
αντιστήριξης σε δρόμο του χωριού.
Την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά,
φαίνεται ότι απέχουμε πολύ ακόμη,
από το να επιτύχουμε την σωστή
διαχείριση των ομβρίων υδάτων.
Η Λευκωσία κατέχει τα σκήπτρα
όσον αφορά τον αριθμό των Περιοχών Δυνητικού Σοβαρού Κινδύνου Πλημμύρας, όπως προκύπτει
από στοιχεία δημοσιευμένα στην
ιστοσελίδα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και τον σχετικό χάρτη.
Συγκεκριμένα, όπως αποτυπώνεται
και στον χάρτη, οι περιοχές είναι
οι εξής: από το Πολιτικό μέχρι και
Δήμο Λευκωσίας, Έγκωμη, Άγιος
Δομέτιος, Στρόβολος και Βιομηχανική περιοχή των Λατσιών, Κοκκινοτριμιθιά, Παλιομέτοχο και Άγιοι
Τριμιθιάς, Αστρομερίτης, Περιστερώνα, Νήσου, Πέρα Χωριό και Δάλι

ΧΑΡΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ
CY-APSFR05 / ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Παλιομέτοχο και Αγίοι Τριμιθιάς
ΜΕΡΙΚΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΙ
ΚΟΥΤΗΣ, ΚΑΤΟΥΡΗΣ, ΣΕΡΡΑΧΗΣ

CY-APSFR03 / ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Κοκκινοτριμιθιά
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ΜΕΡΙΚΑ
ΣΕΡΡΑΧΗΣ
CY-APSFR02 / ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Έγκωμη, Άγιος Δομέτιος
ΚΛΗΜΟΣ, ΠΕΔΙΑΙΟΣ

CY-APSFR18 / ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Αστρομερίτης, Περιστερώνα
ΚΟΜΗΤΗΣ, ΣΕΡΡΑΧΗΣ
CY-APSFR01 / ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Πολιτικό μέχρι Δήμο Λευκωσίας
ΠΕΔΙΑΙΟΣ

CY-APSFR04 / ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Στρόβολος και Βιομηχανική
περιοχή των Λατσιών
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΠΕΔΙΑΙΟΣ
CY-APSFR06 / ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Βιομηχανική Περιοχή Δαλιού
ΑΛΜΥΡΟΣ - ΑΛΥΚΟΣ, ΓΙΑΛΙΑΣ
CY-APSFR08 / ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Νήσου, Πέρα Χωριό και Δάλι
ΓΙΑΛΙΑΣ

CY-APSFR12 / ΠΑΦΟΣ
Μεσόγη, Πάφος, Χλώρακα
ΚΟΣΙΗΝΑΣ

CY-APSFR07 / ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
Παραλίμνι
ΛΙΜΝΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

CY-APSFR16 / ΛΕΜΕΣΟΣ
Πολεμίδια, Λεμεσός
(Αγ. Αντώνιος και Καρνάγιο)
ΚΟΙΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΑΡΥΛΛΗ

CY-APSFR13 / ΠΑΦΟΣ
Πόλη της Πάφου
ΛΙΜΝΑΡΚΑ

CY-APSFR19 / ΠΑΦΟΣ
Πόλη της Πάφου
ΑΡΓΑΚΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

CY-APSFR15 / ΛΕΜΕΣΟΣ
Μέσα Γειτονιά, Αγ. Αθανάσιος
και Ανατολική περιοχή Λεμεσού
ΒΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ

CY-APSFR17 / ΛΕΜΕΣΟΣ
Ύψωνας
ΑΡΓΑΚΙ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΟΥ

CY-APSFR14 / ΛΕΜΕΣΟΣ
Γερμασόγεια
ΠΟΤΑΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

λείας, όπως η Αστυνομία και η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Για τα
ακραία καιρικά φαινόμενα, δημιουργείται ένα τοπικό επιχειρησιακό
κέντρο το οποίο διαχειρίζεται ο
ανώτερος της υπηρεσίας η οποία
έχει την αρμοδιότητα υλοποίησης
του σχεδίου, ενώ οι ενέργειες γίνονται πάντα σε συνεργασία με
την Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σε
τέτοιες περιπτώσεις, ανέφερε, γίνεται ενημέρωση των ομάδων,
τόσο του μόνιμου προσωπικού,
όσο και των εθελοντών, για αυξημένη εγρήγορση. Ωστόσο, οι ενέργειες για ετοιμότητα, είναι διαρκείς,
καθώς γίνεται ανά τακτά διαστήματα εξέταση και συντήρηση του
εξοπλισμού, όπως των μηχανών
άντλησης νερού. Παράλληλα, ομάδες της Πολιτικής Άμυνας αξιολογούν τις ενέργειες που ίσως χρειαστεί να γίνουν κατά την υπερχείλιση φραγμάτων, ενώ αξιολόγηση

και Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου.
Ακολουθεί η Λεμεσός, με τις
εξής περιοχές: Μέσα Γειτονιά, Αγ.
Αθανάσιος και Ανατολική περιοχή
Λεμεσού, Πολεμίδια, Λεμεσός (Αγ.
Αντώνιος και Καρνάγιο), Γερμασόγεια και Ύψωνας. Στην Πάφο καταγράφονται οι περιοχές Μεσόγης,
Χλώρακας και πόλης της Πάφου
και στην επαρχία Αμμοχώστου σημειώνεται το Παραλίμνι, εξαιτίας
του ποταμού εισροής της λίμνης.
Τέλος, στην Λάρνακα, καταγράφονται οι περιοχές Ορμήδειας, Καμάρων και Αραδίππου-Λιβαδιών.

Έτοιμες οι αρχές
Μιλώντας στην «Κ», ο αναπληρωτής διοικητής της Πολιτικής
Άμυνας, Κυριάκος Χατζηγεωργίου,
δήλωσε την ετοιμότητα των αρχών,
στην βάση του σχεδίου «Προμηθέας», στο οποίο εμπλέκονται διάφορες υπηρεσίες και σώματα ασφα-

CY-APSFR10 / ΛΑΡΝΑΚΑ
Αραδίππου - Λιβάδια
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ - ΚΑΜΙΤΣΗΣ

CY-APSFR09 / ΛΑΡΝΑΚΑ
Ορμήδεια
ΠΟΤΑΜΟΣ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ

CY-APSFR11 / ΛΑΡΝΑΚΑ
Καμάρες Λάρνακας
ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΜΑΡΩΝ

γίνεται και μετά από κάθε επιχείρηση για σκοπούς βελτίωσης.

Πρόκληση η διαχείριση
Πηγή με γνώση του αντικειμένου,
η οποία μίλησε στην «Κ», εξήγησε
ότι το έργο της διαχείρισης του νερού, μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις στο νησί, είναι δυσκολότερο,
σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές όταν είχαμε ανομβρία. Φαίνεται
ότι για το αρμόδιο τμήμα του κράτους, αποτελεί πρόκληση το θέμα
της εξοικονόμησης του νερού, καθώς
η πολιτική προνοεί ότι πρώτα οι φορείς του κράτους και ακολούθως οι
καταναλωτές, οφείλουν να μειώσουν
την σπατάλη του νερού, μειώνοντας
τις απώλειές τους, με αναβάθμιση
των δικτύων, με την προσπάθεια
να πρέπει να είναι διαρκής, καθώς
το ποσοστό του ατιμολόγητου νερού
ανέρχεται στο 40-50%.
Αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια με-

γάλη πρόκληση για το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, αλλά και τους άλλους φορείς ύδατος. Η πρόκληση
αφορά τους υδατοφράκτες, οι οποίοι
συγκεντρώνουν μεγάλες ποσότητες
νερού, τις αφαλατώσεις, τους σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων και τις
γεωτρήσεις. Με βάση αυτά, πρέπει
να γίνει ένα μοντέλο το οποίο να
προβλέπει τον τρόπο με τον οποίο
να συνεισφέρουν με τον αποδοτικότερο τρόπο οι παραπάνω πηγές
υδροδότησης. Μάλιστα, η διαχείριση
πρέπει να περάσει στα «χέρια» του
διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, αντί στον αρμόδιο
υπουργό, ώστε να γίνεται επί επιστημονικής βάσης. Το εν λόγω μοντέλο θα μπορούσε να απαντήσει σε
διάφορες ερωτήσεις, όπως: γιατί
αφέθηκε να υπερχειλίσει το φράγμα
του Κούρη, με το νερό να καταλήγει
στην θάλασσα, αντί να δίνεται στους
γεωργούς για να το τοποθετούν στις

γεωτρήσεις τους ώστε να εμπλουτιστεί ο υδροφορέας και γιατί δεν
δίνεται το νερό αυτό δωρεάν στους
επαγγελματίες γεωργούς.
Άλλη μια μεγάλη πηγή νερού
είναι το νερό της βροχής, ενώ εξίσου
μεγάλο θέμα είναι αυτό των πλημμυρών, αλλά είμαστε πολύ πίσω από
το να πετύχουμε την διαχείριση των
ομβρίων υδάτων, σύμφωνα με την
ίδια πηγή. Όπως εξήγησε ακολούθως, αυτό το οποίο θα δώσει λύση
είναι το «Σχέδιο Διαχείρισης Πλημμύρας» και τα μέτρα που αυτό προνοεί. Ωστόσο, πρέπει να αλλάξει το
καθεστώς της διαχείρισης του νερού,
με την δημιουργία ενός μεγάλου παρόχου, ο οποίος θα προβεί στα μεγάλα έργα υποδομής και εγκαταστάσεων, ενώ υφιστάμενα θα είναι
τα επαρχιακά συμβούλια. Αν δεν







Η μεγάλη πρόκληση για
το Τμήμα Αναπτύξεως
Υδάτων είναι η δημιουργία ενός μοντέλου, βάσει
του οποίου οι πηγές
υδροδότησης να γίνουν
αποδοτικότερες.
προχωρήσει η υλοποίηση αυτής της
δομής, θα είμαστε πίσω από τα γεγονότα και, κάθε φορά που θα έχουμε
πλημμυρικό επεισόδιο θα προβαίνουμε σε λύσεις της στιγμής, μέχρι
την επόμενη φορά.
Όσον αφορά τα φράγματα, είναι
σε εξέλιξη μια πολύ σημαντική προσπάθεια για την σύνδεσή τους. Συγκεκριμένα, τα φράγματα της Πάφου
– Ασπρόκρεμμος, Κανναβιού και
Ευρέτου – συνδέονται με αγωγό,
αναφέρει στην «Κ» η ίδια πηγή.
Υπάρχουν προοπτικές, αναφέρει,
να κατασκευαστούν φράγματα κατάντη άλλων φραγμάτων ή διασυνδέσεις, όπως, για παράδειγμα, του
φράγματος της Σολέας, με αυτό της
Βυζακιάς, ώστε να ενισχύεται το
δεύτερο. Εξηγεί ότι με την σύνδεση,
λιγότερο νερό θα χάνεται στην θάλασσα και θα καταλήγει σε φράγματα
τα οποία έχουν περιθώριο μέχρι να
γεμίσουν.

ΚΥΠΕ

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την Κύπρο

Καθίζηση υπέστη το σημείο του δρόμου Πάφου – Πόλεως Χρυσοχούς παρά

την Γιόλου, με την αρχική απόφαση για κλείσιμό του για δύο μήνες, να προκαλεί αντιδράσεις μεταξύ των κατοίκων.

Σαφώς, όπως συμβαίνει σε ολόκληρο
τον πλανήτη, η Κύπρος επηρεάζεται
από την κλιματική αλλαγή. Σε αυτήν
οφείλονται πολλά από τα δεινά τα
οποία μαστίζουν περιοχές μεγάλης
περιβαλλοντικής σημασίας στην Γη,
όπως, για παράδειγμα, ο Αμαζόνιος
και πιο πρόσφατα η Αυστραλία. Σε
αμφότερες τις περιοχές, εκδηλώθηκαν τεράστιας έκτασης πυρκαγιές,
οι οποίες προκάλεσαν ανυπολόγιστη
περιβαλλοντική καταστροφή, οδηγώντας στον αφανισμό μεγάλες εκτάσεις βλάστησης και πανίδας.
Στην Κύπρο, οι δύο τελευταίες
χρονιές, αποδείχθηκαν εξαιρετικές
όσον αφορά πάντα την βροχόπτωση,
λαμβανομένης υπόψη της «παράδοσης» που θέλει την Κύπρο να διανύει ξηρούς χειμώνες. Όπως ανέφερε
στην «Κ» ο Διευθυντής της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Κλεάνθης Νικολαΐδης, δύο συνεχόμενες χρονιές
με τόσο καλή βροχόπτωση δεν έχουν
παρατηρηθεί στατιστικά, σε βάθος








Την περίοδο 2018-2019
καταγράφηκε ο δεύτερος
μεγαλύτερος μέσος όρος
βροχόπτωσης, μετά το
1968-1969 (800 χιλιοστά),
με 790 χιλιοστά βροχής.
χρόνου, στην Κύπρο. Το γεγονός
ότι ευνοούμαστε σε μεγάλο βαθμό
από τις βροχοπτώσεις των δύο τελευταίων ετών, δεν αναιρεί το γεγονός ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο,
συντελούνται αλλαγές στις καιρικές
συνθήκες. Ωστόσο, διευκρίνισε ο
κ. Νικολαΐδης, είναι νωρίς για να
εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα,
με την παγκόσμια κοινότητα των
μετεωρολόγων να βρίσκεται στην
διαδικασία διερεύνησης μέσα από
τις εποχικές προγνώσεις και τα κλιματικά μοντέλα. Όπως εξήγησε ο

διευθυντής της Μετεωρολογικής
Υπηρεσίας, γίνεται προσπάθεια εκτίμησης όλων των παραγόντων οι
οποίοι επηρεάζουν τον καιρό και το
κλίμα, προκειμένου να διαπιστωθεί
ποιος εξ αυτών έχει διασαλευθεί με
τρόπο τέτοιο ώστε σε μια περιοχή
παρατηρούνται έντονες βροχοπτώσεις και σε άλλη περιοχή διαφορετικές καιρικές συνθήκες.
Μέχρι το τέλος της εβδομάδας,
η μέση βροχόπτωση έφτασε τα 407
χιλιοστά, αριθμός που ανεβάζει το
ποσοστό της στο 139%, ενώ διανύουμε σχεδόν τα μέσα Ιανουαρίου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία
έχει καταγεγραμμένα η Μετεωρολογική Υπηρεσία, από το 1916 - 2017,
μέχρι το 2018 - 2019, καταδεικνύουν
πτώση του μέσου όρου βροχόπτωσης. Συγκεκριμένα, κατά την τριακονταετία 1941 - 1970, καταγράφηκαν 533 χιλιοστά βροχής, την περίοδο από το 1951 μέχρι το 1980 καταγράφηκαν 515 χιλιοστά βροχής,

ενώ από το 1961 μέχρι το 1990, σημειώθηκε νέα μείωση του μέσου
όρου, ο οποίος ανήλθε στα 503 χιλιοστά βροχής. Η πτωτική τάση σημειώνεται και στην συνέχεια, αφού
από το 1971 μέχρι το 2000, ο μέσος
όρος βροχόπτωσης ήταν στα 463
χιλιοστά, ενώ για την τριακονταετία
1981-2010, ο μέσος όρος αυξήθηκε
κατά ένα χιλιοστό (464). Από τότε,
παρατηρούνται αυξομειώσεις του
μέσου όρου βροχόπτωσης ανά έτος,
με την χρονιά 2018 - 2019 να καταγράφει τον επόμενο μεγαλύτερο
μέσο όρο, μετά το 1968 – 1969 (800
χιλιοστά), με 790 χιλιοστά βροχής.
Τα πιο πάνω δεδομένα, αν και
βγάζουν το νησί μας από την δύσκολη θέση όσον αφορά το υδατικό
πρόβλημα που διαχρονικά αντιμετωπίζει, δεν πρέπει να θεωρήσουμε
ότι είναι η λύση του προβλήματος,
αλλά η αρχή ενός άλλου, μεγαλύτερου, το οποίο θα επηρεάσει τον πλανήτη μας στο σύνολό του.

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΠΕΙ
ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΑΣ!
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Κοντά σε «λευκό καπνό» για Πρόεδρο
Πρόσωπο με «προφίλ Αλιβιζάτου» η πιθανότερη επιλογή του πρωθυπουργού – Η στάση ΚΙΝΑΛ και ΣΥΡΙΖΑ
Του Κ.Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Αντίστροφα ÓËÚØ¦ËÏ ÖÒÁÕÔÕÞØÄÔÕÝÍÏÇÔÇÈÍËÏÒËßÑÄÝÑÇÖÔÄÝ®
ÇÖÄÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕßÍÏÇÚÕÔ
ËÖÄÓËÔÕØÄËÊØÕÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÑÇÛ×ÝÕÖÕÒÏÚÏÑÄÝÙÞËÊÏÇÙÓÄÝÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ ßØÏ¦ÑÕß¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÖØÕÈÒÁÖËÏÎ
ÊÎÓÕÙÏÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝËÖÏÒÕÍÂÝÚÕß
ÔÇÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÚÎÔÑÇÚ¦ÛËÙÎ
ÚÕßÔÁÕßËÑÒÕÍÏÑÕÆÔÄÓÕßÖÕß
ÇÖÄÚÎÔÇØÇÙÑËßÂÚÕÈØ¦Êß
ÚÁÛÎÑËÙËÊÎÓÄÙÏÇÊÏÇÈÕÆÒËßÙÎ
ÔÓÁÙÜÚÎÝÁÔÚÕÔÎÝÌÎÓÕÒÕÍÃÇÝÍÏÇÓÏÇÙËÏØ¦ÇÖÄÖÕÒÏÚÏÑ¦ÑÇÏ
ÓÎÕÔÄÓÇÚÇÙßÔÕÓÏÒÎÚÁÝÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆßÖÕÍØÇÓÓÃàÕßÔÚÎÔ
ÇÖÕÙÚØÕÌÂÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÄÚÏ
ÛÇËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕÍÏÇÚÏÝ¦ÒÒËÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝÔÇÇÏÚÏÕÒÕÍÂÙÕßÔ
ÚßÞÄÔ¦ØÔÎÙÎÔÇÉÎÌÃÙÕßÔÚÎÔ
ËÖÏÒÕÍÂÚÕß±Ö»ÇßÚÂÚÎÔÁÔÔÕÏÇ
ÑÇÏË¦ÔÊËÔßÖ¦ØÐËÏÇÔÇÚØÕÖÂÊËÊÕÓÁÔÜÔÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÇÖÕÑÒËÃËÏÄÒÇÚÇÖØÕËØÞÄÓËÔÇÇÖÄÚÎ§ÕÔÄÓÇÚÇÖÕÒÏÚÏÑ×Ô
ÑÇÏÑÇÚ¦ÖÕÒÒÕÆÝÚÕÔÔßÔØÄËÊØÕÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝØÕÑÄÖÎ
ÇßÒÄÖÕßÒÕÒÄÍÜÚÎÝÊËÊÎÒÜÓÁÔÎÝÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎÝÚÎÝÑ¢×ÌÎÝ
ËÔÔÎÓÇÚ¦ÄÚÏÕËÖÄÓËÔÕÝØÄËÊØÕÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇÖØÕÁØÞËÚÇÏÇÖÄ
ÚÎÔ ËÔÚØÕÇØÏÙÚËØ¦ÒÎØÕÌÕØÃËÝ

ÇÔÇÌÁØÕßÔÖÜÝÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
ÚËÃÔËÏÔÇÑÇÚÇÒÂÐËÏÙËÖØÄÙÜÖÕ
ÓËÖØÕÌÃÒÒÏÈÏà¦ÚÕß®ÞÜØÃÝÔÇ
ÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏËÔÚËÒ×ÝÑÇÏÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄÖØÄÙÜÖÕÎÒÇÊÂÙËÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇËÑÚÄÝ§ÓËÇÖÄÒßÚÎ
ËÖ¦ØÑËÏÇÙÚÎÔËÑÖØÕÙ×ÖÎÙÎÚÎÝ
Þ×ØÇÝÙËÄÒÇÚÇÈÂÓÇÚÇÑÇÏÚÕ
ÕÖÕÃÕÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÃÔÇÏÇÖÕÊËÑÚÄÇÖÄÚÕ §ÇÒÒ¦ËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÑÇÏÇÖÄÚÕÔ±ª±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏÄÚÏÕÙßÔÚÇÍÓÇÚÕÒÄÍÕÝ
§ÃÑÕÝÒÏÈÏà¦ÚÕÝËÃÞËÖØÕÚÇÛËÃ
ÍÏÇÚÎÔØÕËÊØÃÇÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÚÕÇÖÄÚÕÚÄÚË© 

Η παρουσίαση
του εκλογικού νόμου
από τον κ. Μητσοτάκη
εκτιμάται πως διευκολύνει τους χειρισμούς
της κ. Γεννηματά.
ËÔ×ÁÞËÏÖØÕÈËÃÙËÛËÚÏÑÁÝÇÔÇÌÕØÁÝÍÏÇÚÕÔÖØÄËÊØÕÚÕß±ª
ÒÁÐÎ¬ÙÃÖØÇØÄÙÜÖÇÓËÇÔ¦ÒÕÍÕÖØÕÌÃÒ®ÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇ
ÛËÜØÎÛÕÆÔÕÖØ×ÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÕßÑ¦ÝÇÖÇÊÂÓÕÝÖÕßÄÓÜÝ
ÊËÔÙÎÓÇÚÕÊÕÚËÃÚÎÓËÚ¦ÈÇÙÎÚÎÝ

Þ×ØÇÝÙËÓÏÇÔÁÇËÖÕÞÂÓËÚ¦ÚÎÔ
ÖÕÒßËÚÂÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎÇÒÒ¦
ÑÇÏÕÖØ×ÎÔÖØÄËÊØÕÝÚÕßÏÑÇÙÚÎØÃÕßÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝ
ÇÙÃÒËÏÕÝÑÕßØÂÝÁÍËÚÇÏÖ¦ÔÚÜÝÄÚÏÍÏÇÚÕÔÚËÒËßÚÇÃÕÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÊËÔÁÞËÏÍÃÔËÏÑ¦ÖÕÏÇ
ÙßàÂÚÎÙÎÙÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕß
ËÇÓÏÍ×ÝÖÕÒÏÚÏÑÄËÖÃÖËÊÕÙÚÕ
ÖØÕÙÑÂÔÏÕÖÇØÇÓÁÔËÏÑÇÏÚÕÄÔÕÓÇ
ÚÎÝÑ¡ÇØÃÇÝÇÓÇÔ¦ÑÎÓËÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÌÁØËÚÇÏÔÇËÃÞÇÔßÖ¦ØÐËÏ
ÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÕØÏÙÓÁÔËÝÚØÏÍÜÔÏÑÁÝ®ÊÏËØËßÔÎÚÏÑÁÝËÖÇÌÁÝÞÜØÃÝ
ÄÓÜÝÔÇÁÞËÏÓËÚÇÌËØÛËÃÑ¦ÖÕÏÕ

ÚËÒÏÑÄÛËÚÏÑÄÂÇØÔÎÚÏÑÄÙÂÓÇ®
ÖØ×ÎÔËÖÃÚØÕÖÕÝÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÉÎÌÏÙÚËÃÑÇÏÇÖÄÚÕÔ±ªÄÓÜÝÖÇØÄÚÏËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕÔÇÓÎÔßÖÕÙÚÎØÏÞÛËÃÑÇÏÇÖÄ
ÚÕ §ËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÖÜÝÊËÔÛÇ
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Ρόλο «πυροσβέστη» έχει
αναλάβει η Ολγα Γεροβασίλη, ενώ ο Αλέξης
Τσίπρας, που δεν παρεμβαίνει, παραπέμπει στο
επικείμενο συνέδριο.
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ÄÖÕÏÕÝÚÕÔØÜÚ¦ÙÞËÚÏÑ¦ÖÇØÇÖÁÓÖËÏÙÚÕËÖÏÑËÃÓËÔÕÙßÔÁÊØÏÕÑÇÛ×ÝÛËÜØËÃÖÜÝÚÇàÎÚÂÓÇÚÇËÃÔÇÏ
ÇÓÏÍ×ÝÖÕÒÏÚÏÑ¦ÑÇÏÛÇÒßÛÕÆÔÓË
ÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÁÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÙÚÕÙßÔÁÊØÏÕÚÕß¡ÇãÕß
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Οι υπουργοί
στο σκάνερ
Μητσοτάκη
Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα online
παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου
Του ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Καθώς ËÏÙÁØÞËÚÇÏÑÇÔËÃÝÙÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕßÖÇÃØÔËÏÓÏÇÈÇÛÏ¦ÇÔ¦ÙÇÇÔÇÑÕÆÌÏÙÎÝÇÔÇÑÕÆÌÏÙÎÊËÔ
ÕÌËÃÒËÚÇÏÙÚÎÙÑÁÉÎÄÚÏÊËÔßÖ¦ØÞËÏÖÒÁÕÔËÑËÃÕÒÁÐÎÝ¬ÙÃÖØÇÝÇÒÒ¦ÙÚÎÊÏÇÖÃÙÚÜÙÎÚÎÝÇÖÇÒÒÇÍÂÝ
ÚÜÔÊÏÇÊØÄÓÜÔÇÖÄÚÎÔÕÙÓÂÚÕß
ÚÙÏÍ¦ØÕßÖÕßËÖÃ¬ÙÃÖØÇËÖÏÚØËÖÄÚÇÔÙËÄÒÇÚÇÍØÇÌËÃÇÁÙÚÜÑÏ
ÇÔÕÚÁÜÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÇÑØÏÈ×Ý
ÄÖÜÝÕÔßÔÊËÔËÃÔÇÏÑÇÖÔÏÙÚÂÝ
ÚÕÓÎÚÙÕÚÇÑÏÑÄ¡ÇÐÃÓÕß®ÚÕÑ¦ÖÔÏÙÓÇÄÞÏÓÄÔÕÇÖÇÍÕØËÆËÚÇÏÇßÙÚÎØ¦ËÔÚÄÝÑÏËÑÚÄÝÚÕßÑÚÏØÃÕßÕ
Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÁÞËÏÇÖÇÍÕØËÆÙËÏ
ÚÎÔÑÇÑÂÙßÔÂÛËÏÇÇÑÄÓÇÑÇÏÙÚÕ
ÖØÕÇÆÒÏÕÇÒÒ¦Ó¦ÒÒÕÔÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÙÚÕÌÕßÒÏÕÔÏÙÚÁÝ
ËÔÙÜÓÇÚÜÓÁÔÕÏÙÚÕÑËÔÚØÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇÑÒÏÓÇÚÏÙÓÕÆÚÙÏËÐÎÍËÃÚÇÏ
ÎÖØÜÚÄÍÔÜØÎÇÃÙÛÎÙÎÇÍÔÄÚÎÚÇÝÖÕßÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÖØÕÙÌÁØËÏÙÚÕÔËÖÏÙÑÁÖÚÎÚÕÑÁÔÚØÕÚÎÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝËÐÕßÙÃÇÝ
¬ÕÍØÇÌËÃÕÚÕßßÌßÖÕßØÍÕÆ
ÖÇØ¦ÚÜØÜÛßÖÕßØÍ×ÑÇÏËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝÍËÔÏÑÂÝÍØÇÓÓÇÚËÃÇÝ
ßÔÚÕÔÏÙÓÕÆÑÎÑÁØÚÙÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕÔÖØ×ÚÕÄØÕÌÕËÑËÃÖÕß
ÂÚÇÔÚÕßÖÔÕÊÜÓ¦ÚÏÕÚÕßÔÊØÁÇ
ÑÇÏÚÎÝÂÓÎÚØÇÝÇÖÇÔÊØÁÕßÑÇÚ¦ÚÎÔÇÙÚÇÛÂÚØÏËÚÃÇ  
ÑÇÏÖÕßËÖÃ¬ÙÃÖØÇÂÚÇÔÚÕÍØÇÌËÃÕÙÚÕÕÖÕÃÕÁÑÇÔÇÔÑ¦ÖÕÏËÝ

ÇÖÄÚÏÝÇÖÄØØÎÚËÝÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝ
ÚÕßÝÕÒÁÑÕÝ¢ÒÇÓÖÕßØ¦ØÎÝÑÇÏ
Õ²ØÏÙÚÄÌÕØÕÝËØÔÇØÊ¦ÑÎÝÖÄ
ÚÕÓËÍ¦ÒÕÖÇØ¦ÛßØÕÔÕÚÏÕÊßÚÏÑ¦ÕÏÙßÔÕÓÏÒÎÚÁÝÚÕßßÖÕßØÍÕÆ
ÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÖÇÔÕØÇÓÏÑÂÛÁÇ
ÙÚÕØÕËÊØÏÑÄ¡ÁÍÇØÕÑÇÏÇÔÇÒÕÍÃàÕÔÚÇÏÚÇÙËÔ¦ØÏÇÍÏÇÚÎÔÁÇ
ÖØÕËÊØÏÑÂÛÎÚËÃÇÚÇÕÖÕÃÇÕÑ
ÑÁØÚÙÕÝÊÎÒ×ÔËÏÄÚÏÇÍÔÕËÃ
©ÏÙßàÎÚÂÙËÏÝÍØÂÍÕØÇËÖÏÑËÔÚØ×ÔÕÔÚÇÏÙÚÕ¡ÙÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÝÚÕßÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÆÁØÍÕßÖÕßÇÖÇÙÞÕÒËÃ
ÚÎÔËÖÏÑÇÏØÄÚÎÚÇÂÊÎÇÖÄÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÇÒÒ¦ÚÁÛÎÑËÙËÖÒÂØÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÇÖÄÔÖØÏÔÇÖÄ
ÞØÄÔÏÇÚÕÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÁØÍÕÑÇÚÁÍØÇÌËÕÃÊÏÕÝÕ ×ÙÚÇÝÎÓÃÚÎÝ
ÓËÚÎÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÂÑÇÒÒÏÍØÇÌÃÇÚÕßÙÚÕÖËØÃÌÎÓÕÓÖÒÕÑ¦ÑÏ
ÚÕßÙÚÎÔÖØ¦ÐÎÙËÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦
ÓÖÒÕÑ¦ÑÏÇÇÔ¦ÚÕÓÁÇÖÕÒÏÚÏÑÂÝ
ÚÕÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏÙËÓÏÇÎÒËÑÚØÕÔÏÑÂËÌÇØÓÕÍÂÙÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÖÒÂØÎÖØÄÙÈÇÙÎÁÞÕßÔÓÄÔÕÔÕ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÑÇÏÕÑÑÁØÚÙÕÝ
ÕÏßÖÕßØÍÕÃÈÒÁÖÕßÔÓÄÔÕÔÚÕßÝ
ÊÏÑÕÆÝÚÕßÝÚÕÓËÃÝ
¬Õ¡ËÃÔÇÏÓÏÇËÌÇØÓÕÍÂ
ÙÇÔÁÔÇÇÔÇÈÇÛÓÏÙÓÁÔÕL_JLSS
ÖÕßÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÚÎÔÖÕØËÃÇ
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎÝÙÚØÇÚÎÍÏÑ×ÔËÖÏÒÕÍ×ÔÕÏÕÖÕÃËÝÇÔÇÒÆÕÔÚÇÏÙËÙÚÄÞÕßÝÊØ¦ÙËÏÝ
ÑÇÏ  ÁØÍÇÑÇÏÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ

Στην ηλεκτρονική É×Ñ¨ÐoÊå=ÜÊ¨i¨ÌKÑiÓTÈÐÌ~i³³Ò~iØ~Ñ{È×ÈÈ¨oÌØÑ¨Ò³(¨ÚÈÈ¨oVÉ{~É×ÑÜÊØ³iØÉ{~ÊØ
¨ÑÐÐÑ³ÉËÑØ.È³{ÐÖå~iØ.~Ó¨³ØÙÉÖ³É¨ØÑÌÑ¨{³É¨Ò

Ενα εσωτερικό κυβερνητικό έγγραφο αναφέρει
ότι στις πρώτες 180
ημέρες υλοποιήθηκαν
60 βασικές δεσμεύσεις.
ÓÖÕØËÃÔÇÊËÏÙËÖÕÏÕÙÎÓËÃÕÈØÃÙÑËÚÇÏÚÕÑÇÛÁÔÇÇÖÄÚÇ  ÁØÍÇ
ÑÇÏÖ×ÝÙßÓÈ¦ÒÒËÏÙÚÎÔËÑÖÒÂØÜÙÎÙÚÄÞÜÔÑÇÏËÖÏÒÕÍ×Ô®ËÐÎÍËÃ
ÕÑÑÁØÚÙÕÝ©ßÖÕßØÍÄÝÇÖÕÚËÒËÃÖØÄÙÜÖÕËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÚÕß
ÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÁÞÕÔÚÇÝÊÏÇÑØÏÛËÃ
ÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÙÚÎÛÁÙÎÚÕßÊÏËßÛßÔÚÂÚÕßÍØÇÌËÃÕßÚÕß¡ÏÞ¦ÒÎ
²ØßÙÕÞÕãÊÎÙÚÕßÖÕßØÍËÃÕØÕÙÚÇÙÃÇÝÚÕßÕÒÃÚÎÚÕËÖÃ
ÑßÈËØÔÂÙËÜÝÇÖÇÔÊØÁÕßÇÒÒ¦
ÑÇÏÚÕßÇÔÇÍÏ×ÚÎÏÑØÇÓÓÁÔÕß
ÚÎÔÖËØÃÕÊÕÚÎÝÖØÜÛßÖÕßØÍÃÇÝ
ÚÕßÚÕÁÓÌÇÙÎÙËÓÏÇÚÄÙÕÒËÖÚÕÓËØÂÞÇØÚÕÍØ¦ÌÎÙÎÚÕß
ÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÆÒÇÈßØÃÔÛÕßËÖÏÚßÍÞ¦ÔËÚÇÏÇÖÄÚÕÔÑÑÁØÚÙÕÑÇÏ
ÚÕßÝÙßÔËØÍ¦ÚËÝÚÕßÞ¦ØÎÙËÓÏÇ
ÑÕÖÏ×ÊÎÊÏÇØÑÂËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÓË

ÚÇßÖÕßØÍËÃÇ©ÒÎÇßÚÂÎËÖÏÞËÃØÎÙÎÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏÓÏÇÄÞÏÏÊÏÇÃÚËØÇÊÏÇÌÎÓÏÙÓÁÔÎËÙÚÃÇÙÎÚÕß
Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÙÚÕÓÏÑØÕÑÒÃÓÇ®
ÚÕßÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÆÁØÍÕß©ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÖØÕÙÈÒÁÖËÏÙÚÎÔËÐÇÚÕÓÃÑËßÙÎÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÕßÑÇÏÙËÊÆÕÞØÄÔÏÇÄÚÇÔ
ÚÕ  ÚÜÔÊØ¦ÙËÜÔÛÇÁÞÕßÔ
ÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃÊÏÄÚÏÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇ
ËÃÔÇÏËÓÖØÕÙÛÕÈÇØÁÝÛÇÓÖÕØËÃ
ÔÇÖËÏÓËÙÚÕÏÞËÃÇÙËÑ¦ÛËÖÕÒÃÚÎÙËÖÄÙÇÙÎÓËÃÇÚÎÝàÜÂÝÚÕß
ÁÍÏÔÇÔÈËÒÚÏ×ÙËÏÝ
ÊÎÁÔÇËÙÜÚËØÏÑÄÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÁÍÍØÇÌÕÖÕßÊËÔÁÞËÏÊÎÓÕÙÏÕÖÕÏÎÛËÃÇßÚÕÆÙÏÕÇÔÇÌÁØËÏÄÚÏ
ÙÚÏÝÖØ×ÚËÝÎÓÁØËÝÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝßÒÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔÈÇÙÏÑÁÝÊËÙÓËÆÙËÏÝÔÊËÏÑÚÏÑ¦ÇÔÇÌÁØÕßÓË
ÚÎÔÖØ×ÚÎÌ¦ÙÎÚÎÝÓËÃÜÙÎÝÚÎÝ
ÌÕØÕÒÕÍÃÇÝËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÑÇÏÚÕß
§¢ÚÎÔÑÇÛÏÁØÜÙÎËÖÏÊÄÓÇÚÕÝ
ËßØ×ÍÏÇÑ¦ÛËÖÇÏÊÃÖÕßÍËÔÔÏÁÚÇÏÇÖÄÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÏÝ
ÇÒÒÇÍÁÝÙÚÕÔÕÏÔÏÑÄ ×ÊÏÑÇÖÕß
ÑÇÚÇØÍÕÆÔÚÏÝËßÔÕáÑÁÝØßÛÓÃÙËÏÝ
ÍÏÇÚÕßÝÈÇØßÖÕÏÔÃÚËÝÖÕßÖØÕÁÈÒËÖËÕÔÄÓÕÝÇØÇÙÑËßÄÖÕßÒÕß®

Ò¦ÞÏÙÚÕÏÛÇËÑÖÒÇÍÕÆÔÇÖÄÚÎÔ
ËÖÏÙÂÓÇÔÙÎÄÚÏÕÏßÖÕßØÍÕÃÁÞÕßÔ
ÇÔÇÖÚÆÐËÏÑÇÞßÖÕÉÃÇÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕ
¡ËÖËÏÊÂÊÏÇÖÏÙÚ×ÔÕßÔÄÚÏÊËÔ
ËÃÔÇÏÚÄÙÕÓÄÔÕÏ®ÄÙÕÛÇÂÛËÒÇÔ
ÇÌÕÆÕÏÚÕÃÞÕÏÚÜÔßÖÕßØÍËÃÜÔÚÕßÝ
ÁÍÏÔÇÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÊÏ¦ÌÇÔÕÏÖÄ
ÚÎÔ¦ÒÒÎÖÒËßØ¦ÊËÔÁÞÕßÔËÑÌØ¦ÙËÏÊßÙÇØÁÙÑËÏËÝÇÌÕÆËÃÔÇÏÍÔÜÙÚÄÄÚÏÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÇÖÕÊÃÊËÏ
ÙÎÓÇÙÃÇÙÚÎÔËÐÇÚÕÓÃÑËßÙÎÚÜÔ
ËßÛßÔ×ÔÑÇÏÓ¦ÒÒÕÔÊËÔÊßÙÑÕÒËÆËÚÇÏÓËÚÏÝÇÖÕÖÕÓÖÁÝ

Τα μυστικά του ΜΑΖΙ
¬Õ¡ÊËÔÁÞËÏÖÇØÕßÙÏÇÙÚËÃ
ËÖÏÙÂÓÜÝÇÒÒ¦ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÇÔÇÌÁØÕßÔÕÛÄÔËÝÖÕßÙßÔÊß¦àÕßÔ
ÓÕÈÓÖÒËÑÇÏÍÑØÏÞØ×ÓÇÚÇ¬Õ
ÏÙÞßØÄÙÎÓËÃÕÚÕß¡ÓËÙÂÓÇÊÆÕÓ¦ÚÏÇÖØÕÌÇÔ×ÝÊËÔËÃÔÇÏÚÕÔÚÏà¦ÏÔÇÌÕÆÄÙÕÏÚÕÁÞÕßÔ
ÊËÏÒÁÔËÄÚÏÖÄØØÜÇÖÁÞËÏÇÖÄÚÏÝ
ÌÒÇÙ¦ÚËÝËÌÇØÓÕÍÁÝÙÚÏÝÕÖÕÃËÝ
ÁÞÕßÓËÙßÔÎÛÃÙËÏÙÚÇÑÏÔÎÚ¦ÓÇÝ
ÎÓÇÙÃÇÁÞËÏÄÓÜÝÎÊßÔÇÚÄÚÎÚ¦
ÚÕßÔÇÙßÔÊß¦àËÏÑÇÏÔÇÇÖËÏÑÕÔÃàËÏ
ÚÎÊÏßÖÕßØÍÏÑÂÙßÔËØÍÇÙÃÇÑ¦ÚÏ
ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÊÆÙÑÕÒÕÑÇÏÙÆÔÛËÚÕ

¬ÕÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÁØÍÕÇÖÇÏÚËÃÊÃÑÚßÕ
ËÔËØÍËÏ×ÔÇÖÄÖÕÒÒ¦ßÖÕßØÍËÃÇÑÇÏ
ÕØÍÇÔÏÙÓÕÆÝÑÇÏÞ¦ØÎÙÚÕ¡
ÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÁÔÇÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÓÖÕØËÃËÆÑÕÒÇÑÇÏÍØÂÍÕØÇÔÇ
ÈÒÁÖËÏÖÕÏÕÝßÖÕßØÍÄÝÖØÕÚØÁÞËÏ
ÑÇÏÖÕÏÕÝÑÇÛßÙÚËØËÃÑÇÏÑÜÒßÙÏËØÍËÃ ÇÚ»ËÖÁÑÚÇÙÎÓÖÕØËÃËÆÑÕÒÇ
ÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÚÕßÝËÏÊÏÑÕÆÝÒÄÍÕßÝ
ÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÏÙÞÆÕßÔÑÇÚ¦ÖËØÃÖÚÜÙÎÑÇÏÔÇÖÇØÁÓÈËÏÇÔÇÒÄÍÜÝ
ÔÇÖÄÌËßÑÚÇÚÕ¡ÛÇÊËÃÐËÏÍÏÇÖÄÙÕÑÇÏØÄÛÇÖÇØÇÓËÃÔÕßÔÓÇàÃ®ÕÏßÖÕßØÍÕÃÑÇÏÖÕÏÕÏ
ÛÇÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚÇÛÕÆÔÙÚÕÔÇÔÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÄÞÏÄÓÜÝÚ×ØÇÇÒÒ¦ÄÚÇÔ
ÎÑßÈÁØÔÎÙÎÛÇÑÒËÃÙËÏÞØÄÔÕÑÇÏ
ÛÇÍÃÔËÏÕÖØ×ÚÕÝÙÕÈÇØÄÝÇÖÕÒÕÍÏÙÓÄÝÊÎÒÇÊÂÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÔÇÝ
ÙÚÄÞÕÝÚÕß¡ËÃÔÇÏÖØÕÝÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÔÇÍÃÔËÏÏÇÆÍËÏÇ®
ÔÇÇÔÕÃÐËÏÊÎÒÇÊÂÙÚÕßÝÖÕÒÃÚËÝ
ÕÏÕÖÕÃÕÏÛÇÓÖÕØÕÆÔÔÇÈÒÁÖÕßÔ
ÇÑÄÓÇÑÇÏÇÖÄÚÕÑÏÔÎÚÄÚÕßÝÚÎÔ
ËÑÚÁÒËÙÎÚÕßÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÆÁØÍÕß
ÑÇÏÔÇÇÏÙÛ¦ÔÕÔÚÇÏÙÞËÊÄÔÙÇÔÔÇ
ÖËØÖÇÚÕÆÔËÔÚÄÝÚÕßÔÁÕßÑÇÏÇÔÇÈÇÛÓÏÙÓÁÔÕß¡ËÍ¦ØÕß¡ÇÐÃÓÕß
ØÑËÃÔÇÓÎÔÑÇÖÔÃàÕßÔ
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Η Μέγκαν
αποφάσισε
να... ανθίσει

Το Μπάκιγχαμ

Της SARAH LYALL

THE NEW YORK TIMES
Ηταν υπερβολικά ÚÕÒÓÎØÂßÖËØÈÕÒÏÑ¦ÔÚÄÓÖØÇßÖËØÈÕÒÏÑ¦ÊÆÙÑÕÒÎ
ßÖËØÈÕÒÏÑ¦ÓËØÏÑÇÔÃÊÇßÖËØÈÕÒÏÑ¦ÖÕÒßÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑÂÁÒËÍÇÔÕÏ
ËÖÏÑØÏÚÁÝÚÎÝËÔÁÖØËÖËÔÇËÃÞËÖ¦ØËÏÇÖÕÙÚ¦ÙËÏÝÇÖÄÚÇ¡¡
ÇØÔÕÆÓËÔÎÔÇÖÇÃÐËÏÚÇÖÇÏÞÔÃÊÏÇ
ÚÕßÝËÔÁÖØËÖËÔÇËÃÞËÊÇÖÇÔÂÙËÏÚÄÙÕÖÕÒÒ¦ÞØÂÓÇÚÇÇÔÇÑÇÏÔÃàÕÔÚÇÝÚÕÙÖÃÚÏÖÕßÎÈÇÙÏÒÏÑÂÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÂÚÇÔÚÄÙÕÑÇÒÂ×ÙÚËÔÇ
Ê×ÙËÏÙËÇßÚÂÑÇÏÙÚÕÔÙÆàßÍÄÚÎÝ
ÇÏÚÕÑßØÏÄÚËØÕÁÒËÍÇÔÕÏËÖÏÑØÏÚÁÝÎ¡ÁÍÑÇÔ¡ÇØÑÒÊÎÒÇÊÂÎÊÕÆÑÏÙÙÇÚÕß¦ÙËÐÊËÔÛÇ
ÁÖØËÖËÔÇËÃÞËÖÇØËÏÙÌØÂÙËÏÜÝ
¦ÒÒÎÏÄÑÕ©ÔÕÙÚÎÔÑ¦ÖÕÚËÙÚËÔÂÙÞÁÙÎÓËÚÇÐÆÚÕßÖØÃÍÑÏÖÇ²¦ØÏÚÕßËÏÑÕÔÕÑÒ¦ÙÚÎÙßàÆÍÕßÚÎÝ
ÑÇÏÚÕßÖØÃÍÑÏÖÇÕßÃÒÏÇÓÚÕßÓËÍÇÒÆÚËØÕßÇÊËÒÌÕÆÚÕßÕÕÖÕÃÕÝ
ËÌÇØÓÄàËÏÚÕßÝÑÇÔÄÔËÝÑÇÏËÃÔÇÏÕ
ÓËÒÒÕÔÚÏÑÄÝÑÒÎØÕÔÄÓÕÝÚÕßÈØËÚÇÔÏÑÕÆÛØÄÔÕß
©ÓÜÝÖÇØÄÒÕÖÕßÎÊÕÆÑÏÙÙÇ
ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏàËÈÏÚØÏÕÒÏÑÂÑØÏÚÏÑÂ
ÇÖÄÚÕßÝØËÚÇÔÕÆÝÖÕßÛÁÒÕßÔ
ÚÇÓÁÒÎÚÎÝÈÇÙÏÒÏÑÂÝÚÕßÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÔÇÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÚÕÑÇÛÂÑÕÔÚÕßÝÑÇÏÚÏÝÖÇØÇÊÄÙËÏÝ¶ÑÇÏ
ÇÖÄÚÏÝËÌÎÓËØÃÊËÝÚÇÓÖÒÄÏÔÚÖÕß
ÚØÁÌÕÔÚÇÏÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÑÇÚËßÛÆÔÕßÔÚÎÔÑÕÏÔÂÍÔ×ÓÎ¶ÑÇÏÎ
ÃÊÏÇËÃÞËÖØÄÈÒÎÓÇÓËÚÎàÜÂÚÎÝ

ÙÚÎÔÁÇÚÎÝÖÇÚØÃÊÇËÔÇØÑËÃ
ÔÇÐËÖËØ¦ÙËÏÝÑ¦ÚÏÁÚÙÏ"®ØÜÚÕÆÙËÖÇØÇÖÕÔËÓÁÔÇÖÁØßÙÏÙÚÕÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØ/HYY` 4LNOHU!(U
(MYPJHU1V\YUL`®ÇÔÇÌËØÄÓËÔÎ
ÙÚÎÙßÔÂÛËÏÇÚÜÔØËÚÇÔ×ÔÔÇ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÂØËÓÇÑÇÏÙÚÜÏÑ¦
ÇÑÄÓÎÑÇÏÚÏÝÖÏÕÁÔÚÕÔËÝÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÁÝÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝ
ËÔËÃÔÇÏÇßÚÄÚÕÔÄÎÓÇÚÎÝ
àÜÂÝØÁÖËÏÔÇÇÔÛÃàËÏÝÔÇËÃÙÇÏ
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ÇßÚÕÙßÍÑØ¦ÚÎÙÎØÕÙÖ¦ÛÎÙÇ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÖØÕÙÖ¦ÛÎÙÇÒÒ¦
ÔÕÓÃàÜÄÚÏÇßÚÄÖÕßÙÕßÑ¦ÔËÏÉßÞÏÑ¦ÑÇÒÄËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÖÕÒÆ
ÑÇÑÄ®

Νέος ρόλος
¬ÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÇßÚÂÝÚÎÝÇÓÕÏÈÇÃÇÝÊßÙÚßÞÃÇÝÂÚÇÔÌÇÃÔËÚÇÏÎ
ÇÙßÔÂÛÏÙÚÎÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÖÕßÁÑÇÔËÚÕàËßÍ¦ØÏÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ¬ËÚ¦ØÚÎÓÁÙÜ0UZ[HNYHTÄÚÏÊÎÒÇÊÂ
ÙÑÕÖËÆËÏÔÇßÏÕÛËÚÂÙËÏÙÚÇÊÏÇÑ¦
ÔÁÕØÄÒÕ®ÑÇÏÔÇÓÎÔÁÞËÏÚÄÙÕ
ËÔËØÍÄØÄÒÕÜÝÓÁÒÕÝÚÎÝÈÇÙÏÒÏÑÂÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝ×ÝÛÇÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏÇßÚÄÙÚÎÔÖØ¦ÐÎÑÇÔËÃÝÊËÔ
ÚÕÍÔÜØÃàËÏ
ÇÏÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÁÞÕßÔÇÖÕÞÜØÂÙËÏÓÁÒÎÚÎÝÈÇÙÏÒÏÑÂÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÓËÊÏ¦ÌÕØÕßÝÚØÄÖÕßÝ
§ÚÇá¦ÔÇÖØÏÍÑÃÖÏÙÙÇÚÎÝ©ßÇÒÒÃÇÝËÃÞËÞ¦ÙËÏÚÕÔÈÇÙÏÒÏÑÄÚÃÚÒÕ
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Μαζί με τον σύζυγό της, πρίγκιπα Χάρι,
αποχωρούν, μερικώς, από το παλάτι

H Μέγκαν Μαρκλ, ÙÖ~{Ñ³È.ÒÉÂV³ÜÉÈ¨Ì³ÈÈÇÖoÈ³iØ¨Ëo~{ÑÒ¨{VÉÑÜÑ{Ì³É¨iÉÐ×Ò{Ê³ÈØ
ÙËÜÑ³iKÑËÜ{Ñ Ü{ÒKÉ³ Óo~ÑÙÉÐÌ¨ÉÉÑ¨Ñ¨Ð³ÉË³K¨É³Ñ{~ÌKÑ{Ü{~Ì³¨ÌÇÊØtÛÉ
ÉËÑ{ÑÈ³Ì³ÌiÐÑ³iØÇÊØ(¨ÓÉ{ÑÑÚËÇÉ{ØVÑÉËÑ{ÉÈ³ÈT{ÐÓØuVÓÜÉoÉ

Τα βρετανικά ταμπλόιντ
περισσότερο από μια
αχάριστη βασιλική
νύφη, μισούν μια
αχάριστη βασιλική
νύφη που δεν θέλει
να ζήσει στη Βρετανία.
ÚÎÝÚÕ ÓËÚ¦ÚÕÊÏÇàÆÍÏÕÖÕß
ËÃÞËÖ¦ØËÏÇÖÄÚÕÔÖØÃÍÑÏÖÇ ¦ØÕÒÕ©ÈÇÙÏÒÏ¦ÝÊÕß¦ØÊÕÝ¬q
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ÖËÏÕÏÑËÏÕÛËÒ×ÝÄÚÏËÖÏÛßÓÕÆÔÔÇ
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ÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÔÇ
ÇÖÕÞÜØÂÙÕßÔÒÃÍÕ¡ËËÐÇÃØËÙÎ
ÚÕÔÈÇÙÏÒÏ¦ÊÕß¦ØÊÕÇØÍÄÚËØÇ
ÊÕÆÑÇÚÕßÕßÃÔÊÙÕØÕÕÖÕÃÕÝËÃÞË
ËÐÕØÏÙÚËÃÇÒÒ¦ËÖÏÛßÓÕÆÙËÔÇËÖÏÙÚØÁÉËÏÙÚÎÔÖÇÚØÃÊÇÚÕßÑÇÔÁÔÇ
ßÉÎÒÄÈÇÛÓÕÓÁÒÕÝÚÎÝÈÇÙÏÒÏÑÂÝ
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ÓÏÙÄÞØÄÔÕÚÕßÝÙÚÎØËÚÇÔÃÇÑÇÏ
ÚÕÔ¦ÒÒÕÓÏÙÄÙÚÎÄØËÏÇÓËØÏÑÂ
ÄÖÜÝÒÁÔËÙÚÎÔÇÔÇÑÕÃÔÜÙÂÚÕßÝ
ÇÛ×Ý ÁÙÑÇÙÇÔ ÙÇÔ ÈÄÓÈÇ
ÚÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎÚÕÈØ¦ÊßÚÇÔÁÇÍÏÇ
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ÖÇØÇÖÄÔÜÔÙÞËÚÏÑ×ÔÓËÚÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÎÝ¡ÁÍÑÇÔÂÊÎÇÖÄ
ÚÎÔËÖÕÞÂÚÕßÍ¦ÓÕßÚÎÝ¢ÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÎ¡ÁÍÑÇÔËÃÞËÖÇØÇÖÕÔËÛËÃÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔÕÙÓÂÓÕÆÞÒÇÝ
ÙÚÕÖÇØËÑÑÒÂÙÏÚÕßÍÃÕßËÜØÍÃÕßÑÇÏÂÛËÒËÔÇÚÕÉËÑ¦ÙÕßÔÓË
ÇÖÕÙÓÎÚÏÑÄÖØÏÔÇÖÄÚÎÔÚËÒËÚÂ®
ÁÍØÇÉËÎËÌÎÓËØÃÊÇÇÔÇÌËØÄÓËÔÎÙÚÎÔËÑÑÒÎÙÃÇÄÖÕßËÃÞËÍÃÔËÏ
ÕÈÇÙÏÒÏÑÄÝÍ¦ÓÕÝßÚÂËÃÔÇÏ
ÓÏÇÔËÇØÂÍßÔÇÃÑÇÖÕßÙÇÌ×ÝÊËÔ
ËÖØÄÑËÏÚÕÔÇÇÖÕÊËÞÛËÃÂÙßÞÇÚÎ
ÛÁÙÎÚÎÝ®
ÔßÖ¦ØÞËÏÑ¦ÚÏÖÕßÔÇÓÏÙÕÆÔ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÇÈØËÚÇÔÏÑ¦ÚÇÓÖÒÄÏÔÚÇÖÄÓÏÇÇÞ¦ØÏÙÚÎÈÇÙÏÒÏÑÂÔÆÌÎÇßÚÄËÃÔÇÏÓÏÇÇÞ¦ØÏÙÚÎÈÇÙÏÒÏÑÂÔÆÌÎÖÕßËÖÏÖÒÁÕÔÊËÔÛÁÒËÏ
ÔÇàÂÙËÏÙÚÎØËÚÇÔÃÇ
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«Ο Ντούλος δολοφόνησε την Τζένιφερ», λέει η αστυνομία
Της ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗ

Την περασμένη ¬ØÃÚÎÕ¢×ÚÎÝ§ÚÕÆÒÕÝÙßÔËÒÂÌÛÎÙÚÕ ÕÔÁÑÚÏÑÇÚ
ÚÜÔÔÜÓÁÔÜÔÕÒÏÚËÏ×ÔÚÕ
ÙÁÒÏÊÕÁÔÚÇÒÓÇÙÆÒÒÎÉÎÝÖÕß
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ÑÇÚÎÍÕØËÃÚÇÏÇÖÄÚÏÝØÞÁÝÍÏÇÚÎ
ÊÕÒÕÌÕÔÃÇÚÎÝ
¬ÕÖØÜÏÔÄÚÎÝËÐÇÌ¦ÔÏÙÂÝÚÎÝ
ÙÚÏÝ¡ÇãÕß Î¬àÁÔÏÌËØ
¦ÌÎÙËÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÕßÝÙÚÕÙÞÕÒËÃÕ
ÃÞËÖØÕÍØÇÓÓÇÚÃÙËÏËÑËÃÔÎÚÎÔ
ÎÓÁØÇÔÇÖ¦ËÏÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÍÏÇ
Ñ¦ÖÕÏÇÏÇÚØÏÑ¦ØÇÔÚËÈÕÆÔÚÇÔÚ¦ÚÜÔÖÇÏÊÏ×ÔÛÇÚÇÖÇØÇÒ¦ÓÈÇÔËÇÖÄÚÕÙÞÕÒËÃÕÛÇÁÚØÜÍÇÔ
ÓËÙÎÓËØÏÇÔÄÑÇÏÛÇÚÎÔÁÈØÏÙÑÇÔ
ÚÕÃÊÏÕÇÖÄÍËßÓÇÙÚÕ¡ÇÔÞ¦ÚÇÔ
ÔÚÇÔÚ¦ÁÌÚÇÙËÙÚÕÙÖÃÚÏÚÎÝ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÙÚÏÝÚÕÖØÜÃ
¡ÖÇÃÔÕÔÚÇÝÈØÂÑËÚÎÔÚÙ¦ÔÚÇ
ÚÎÝ¬àÁÔÏÌËØÇÑÕßÓÖÏÙÓÁÔÎÙÚÕ
Ö¦ÚÜÓÇÓÏÇÓÖ¦ØÇÊÎÓÎÚØÏÇÑ×Ô
ÑÇÏÓÏÇÑÕÆÖÇÓËÚÙ¦ÏÙÚÕÔÖ¦ÍÑÕ
ÚÎÝÑÕßàÃÔÇÝ¢×ÔÇÐËÚÕÄÔÕÓ¦ÚÎÝ
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ÈØ¦ÊßËÃÞËÎÃÊÏÇÚÇÑÚÕÖÕÏÂÙËÏ
ÙÚÕÔÚÕßÒ¦ÖÏÊ×ÊËÑÇØÕÒ¦ÑËÃÔÕ
ÚÕÖØÜÃÈØÂÑËÓÄÒÏÝÊÆÕ¬ÏÙÚÕ
ÑÇÒÄÙßÔÁÈÎÑÇÏÞØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙÇÔ
ÚÄÙÕÞÇØÚÃ®ÙÑÁÌÚÎÑËÇÒÒ¦ÊËÔ
ÁÊÜÙËÙÎÓÇÙÃÇ
ÑÕÒÕÆÛÎÙËÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÖÕß
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ÇÖÄÍËßÓÇÊËÔËÓÌÇÔÃÙÚÎÑËÙÚÕ
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ÙÑÁÉÎÂÚÇÔÖÜÝÕ¢×ÚÎÝËÃÞËÑ¦ÔËÏÑ¦ÚÏ®ËÃÖËÙÚÕßÝÇÔÇÑØÏÚÁÝ

©¢×ÚÎÝÑÇÏÎ¬àÁÔÏÌËØÂÚÇÔ
ÙßÓÌÕÏÚÎÚÁÝÃÍÇÞØÄÔÏÇÓËÚ¦
ÚÏÝÙÖÕßÊÁÝÚÕßÝÙßÔÇÔÚÂÛÎÑÇÔ
ÐÇÔ¦ËØÜÚËÆÚÎÑÇÔÑÇÏÍØÂÍÕØÇ
ÖÇÔÚØËÆÚÎÑÇÔÖÁÑÚÎÙÇÔÖÁÔÚËÖÇÏÊÏ¦ÑÇÏÓËÚÇÑÄÓÏÙÇÔÙË
ÓÏÇËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂÁÖÇßÒÎÖÕßËÃÞËÑÇÚÇÙÑËß¦ÙËÏÕÃÊÏÕÝ¡ËÑ¦ÛË
ËßÑÇÏØÃÇÁØÞÕÔÚÇÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ©
§ÚÕÆÒÕÝËÃÞËÍËÔÔÎÛËÃÙÚÎÔ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÇÒÒ¦ËÃÞËÓËÍÇÒ×ÙËÏÙÚÎÔÛÂÔÇÖÄÌÕÏÚÕÝÚÕß
ÕÒÒËÍÃÕßÛÎÔ×ÔÖØÜÚÇÛÒÎÚÂÝ
ÙÚÕÛÇÒ¦ÙÙÏÕÙÑÏËÃÞËÊÏÇÚÎØÂÙËÏ
ÙÚËÔÕÆÝÊËÙÓÕÆÝÓËÙßÓÓÇÛÎÚÁÝ
ÑÇÛ×ÝÑÇÏÙßÔÇÛÒÎÚÁÝÚÕß¬ÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÚÕÆÝËÖÏÙÑËÖÚÄÚÇÔ
ÕÒÕÁÔÇÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÓÄÔÕÝ
ÓËÚÇÖÇÏÊÏ¦¶ÄÒÕÏÓÏÒÕÆÙÇÔÍÏÇ
ÁÔÇÔÏÊÏÇÃÚËØÇÙÚÕØÍÏÑÄÖÇÚÁØÇ
¬ÕÇÔÊØÄÍßÔÕÄÓÜÝÂÐËØÇÔÕÏ
ÑÕÔÚÏÔÕÃÚÕßËÃÞËÍÏÇÑÇÏØÄÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ©ÚÇÔËÑËÃÔÕÝËØÜÚËÆÚÎÑËÓÏÇ¦ÒÒÎÍßÔÇÃÑÇÇÖÕÌ¦ÙÏÙÇÔÔÇÞÜØÃÙÕßÔÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ
ÖÕßÐËÑÃÔÎÙËÍÏÇÚÎÔËÖÏÓÁÒËÏÇ
ÚÜÔÖÇÏÊÏ×ÔËÐËÒÃÞÛÎÑËÙËÖÄÒËÓÕÏÇÁÔÇÊÏ¦ÙÚÎÓÇÙÞËÊÄÔÚÕß
ÇÖÇÍÄØËßÇÔÔÇÊËÏÚÇÖÇÏÊÏ¦ËÔ×
ÎÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÚÎÝÊÏËÑÊÏÑÕÆÙË
ËÑÇÚÊÕÒ¦ØÏÇÖÕßÏÙÞßØÃàÕÔÚÇÔ
ÖÜÝÚÕßËÃÞÇÔÊ×ÙËÏÙÚÇÖØ×ÚÇ
ÚÕßËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ¦ÈÂÓÇÚÇ
¬ÎÔÎÓÁØÇÚÎÝËÐÇÌ¦ÔÏÙÎÝÎ
ÕÓ¦ÊÇËÍÑÒÎÓÇÚÕÒÕÍÏÑ×ÔËØËßÔ×ÔËÔÚÄÖÏÙËÙÚÕÌÇÏÔÕÓËÔÏÑ¦
ÖËÔÚÇÑ¦ÛÇØÕÙÖÃÚÏÚÎÝ¬àÁÔÏÌËØ
ÕÑÚ×ÙÎÓËÃÇÖÕßßÖÕÛËÚÏÑ¦ÁÞËÏ
ÑÇÛÇØÏÙÚËÃÇÃÓÇ®ÚÇÙÎÓËÃÇÇßÚ¦ßÖ¦ØÞËÏÚÕ+5(ÚÎÝ¬àÁÔÏÌËØ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕß§ÚÕÆÒÕßÕÕÖÕÃÕÝ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÑÇÚ¦ÛËÙÎÚÎÝ
ÔÚÇÔÚ¦ÝÇÖÇÍÕØËßÄÚÇÔÔÇÓÖËÏ
ÙÚÕÙÖÃÚÏ

DNA και αίμα
ÇÙÚßÔÕÓÃÇËÐËÚ¦àÕÔÚÇÝÚÕ
ÙÂÓÇÖÕßËÐÁÖËÓÖËÚÕÑÏÔÎÚÄÚÕß
ÑÇÏÇÔÇÒÆÕÔÚÇÝÄÒËÝÚÏÝÑ¦ÓËØËÝ
ÇÙÌÇÒËÃÇÝÙÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÖËØÏÕÞÂÄÖÕßÑÏÔÂÛÎÑËÚÕÈØ¦ÊßÚÎÝ
ËÐÇÌ¦ÔÏÙÎÝÚÕÔËÔÚÕÖÃàËÏÙËÁÔÇ
ÇßÚÕÑÃÔÎÚÕÔÇÖËÚ¦ËÏÙÇÑÕÆÒËÝ
ÙÑÕßÖÏÊÏ×ÔËÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÙÎ-

A.P. PHOTO

Το σενάριο των αμερικανικών αρχών για την υπόθεση-θρίλερ με βάση τα νέα ευρήματα και το υλικό των ανακρίσεων

H Τζένιφερ, ÉÙ{Ñ³ÒÉ{ÖÇÈoØ
³È ³ÖÜÈ~Ñ{Ði³Ó¨Ñ³Ó³É
Ñ{Ù{³ÈØVÈÑoÉË³Ñ{ÑÌ³{Ø
¸mÑÎÈ¸Æ
ËÃÞËÏÙÞßØÏÙÚËÃÖÕÚÁÊËÔÁÍÏÔÇÔ¶
ÄÖÜÝÖÜÝÚÕÖØÜÃÚÎÝËÐÇÌ¦ÔÏÙÎÝ
ËÃÞÇÔÐßÖÔÂÙËÏÑÇÏËÃÞÇÔÖ¦ØËÏ
ÓÇàÃÖØÜÏÔÄ
ÒÁÕÔÎÇÙÚßÔÕÓÃÇÛËÜØËÃÖÜÝ
Õ§ÚÕÆÒÕÝËÃÞËÐßÖÔÂÙËÏÙÚÏÝ
ÚÇÐÎÓËØ×ÓÇÚÇÚÕÐßÖÔÎÚÂØÏÚÕß
ËÃÞËÞÚßÖÂÙËÏËÑËÃÔÎÚÎÔ×ØÇ
ÚÏÝÁÌßÍËÓËÚÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÕ¡ÏÇÑ¦ÓËØÇËÔÄÝÑÏÔÕÆÓËÔÕß
ÒËÜÌÕØËÃÕßÛÇÑÇÚÇÍØ¦ÉËÏÄÓÜÝ
ÊÆÕ×ØËÝÇØÍÄÚËØÇÚÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÕ
ÖÇØÑÇØÏÙÓÁÔÕÙË¦ÙÞËÚÎÓÇÑØÏÔÂÍËÏÚÕÔÏ¦¬ÇÃÞÔÎÚÕß§ÚÕÆÒÕß
ÓÕÏ¦àËÏÔÇÞ¦ÔÕÔÚÇÏ

Ο Φώτης Ντούλος ÐÉ³iÓÑ³ÈÖ³¨×VÉËiØ~Ñ³io¨ÖÐÉi³i
ÜÖ~¨³iÈÌÚÉiV³ ¨ÙÉ{³¸Æd

Ο 52χρονος Ελληνας
επιχειρηματίας,
που συνελήφθη
στο Κονέκτικατ, επιμένει
ότι είναι αθώος.
ÓËÃÇÚÎÝÊÏÇÊØÕÓÂÝÛÇÈØÕßÔÇØÍÄÚËØÇÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇ!ÇÖÄÙÌÕßÍÍ¦ØÏÑÇÏÖÒÇÙÚÏÑ¦ÊËÓÇÚÏÑ¦ÓÁÞØÏ
ØÕÆÞÇÑÇÏÙÕßÚÏÁÔÚÎÝ¬àÁÔÏÌËØ
¦ÖÕÏÇÁÞÕßÔÚÕ+5(Ñ¦ÖÕÏÇÚÕ
ÇÃÓÇÚÎÝßÔÕÊÎÍÄÝÚÕß§ÚÕÆÒÕß

ËÑËÃÔÕÚÕÈØ¦ÊßËÃÔÇÏÎÔÁÇÙÆÔÚØÕÌÄÝÚÕßËÔÒÄÍÜËÖÃÙÎÝ
ÑÇÚÎÍÕØÕÆÓËÔÎÛÇËÐËÚÇÙÚËÃÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÇÖÄÚÎÔÇÙÚßÔÕÓÃÇÑÇÏ
ÛÇÖÁÙËÏÙËÇÔÚÏÌ¦ÙËÏÝ
ÃÙÇÏÁÚÕÏÓÎÔÇÖÇØÇÊËÞÛËÃÝ
ÖÜÝÊËÔÂÙÕßÔËÏÒÏÑØÏÔÂÝÓÇàÃ
ÓÇÝ"®ÚÎØÜÚ¦ÔËÙÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇ
ÇÔ¦ÑØÏÙÎ§ÇÏ®ÇÖÇÔÚ¦ËÏËÑËÃÔÎ¡ÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝÊËÔÁÞËÏÖËÏÖÜÝ
Õ§ÚÕÆÒÕÝÁÞËÏÊÏÇÖØ¦ÐËÏÑ¦ÖÕÏÕ
ÁÍÑÒÎÓÇÄÓÜÝÁÞËÏÕÓÕÒÕÍÂÙËÏ
ÄÚÏÓÇàÃËÃÞÇÔÙßÔÚ¦ÐËÏÇßÚÄÖÕß
ÕÏÇÔÇÑØÏÚÁÝÕÔÄÓÇÙÇÔÙËÔ¦ØÏÕ
ÍÏÇ¦ÒÒÕÛÏ®ÞËÏÁÑÚÕÚËÖÇØÇÊËÞÛËÃÖÜÝÓÏÇÙËÏØ¦ÍËÍÕÔÄÚÜÔÖÕß

Το ποδήλατο
¡ÁÞØÏÖØÄÙÌÇÚÇÇßÚÄÂÚÇÔÁÔÇ
ÑÕÓÓ¦ÚÏÖÕßÁÒËÏÖËÇÖÄÚÕÖÇàÒ¬Õ
Ö×ÝÊÎÒÇÊÂÕ§ÚÕÆÒÕÝËÃÞËÌÚ¦ÙËÏÙÚÕÙÖÃÚÏÚÎÝ¬àÁÔÏÌËØÒÁÕÔ
ÄÓÜÝÛËÜØÕÆÔÖÜÝÁÞÕßÔÈØËÏÚÎÔ
ÇÖ¦ÔÚÎÙÎ!Ñ¦ÓËØÇÇÙÌÇÒËÃÇÝÁÞËÏ
ÑÇÚÇÍØ¦ÉËÏËÑËÃÔÕÚÕÖØÜÃÁÔÇÔ
¦ÔÊØÇÓËÑÕßÑÕÆÒÇÙËÁÔÇÖÕÊÂÒÇÚÕÇÙÚßÔÕÓÃÇÇÔÇÑÇÒÆÖÚËÏ
ÖÜÝÕ§ÚÕÆÒÕÝËÃÞËÙÚÎÔÑÇÚÕÞÂ
ÚÕßÁÔÇÇÑØÏÈ×ÝÃÊÏÕÖÕÊÂÒÇÚÕÑÇÏ
ÛËÜØÕÆÔÄÚÏÓËÇßÚÄÁÌÚÇÙËÙÚÕ
ÙÖÃÚÏÚÎÝÚÁÜÝÙßàÆÍÕßÚÕß
ÊÕÒÕÌÕÔÃÇÖÏÙÚËÆÕßÔÁÍÏÔË
ÓËÚÇÐÆÑÇÏÚÕÖØÜÃ©
ÏÇÚØÕÊÏÑÇÙÚÂÝÚÎÝÇÙÚßÔÕÓÃÇÝÓËÒËÚ¦ÄÒÇÚÇËßØÂÓÇÚÇÓËÚÕÇÃÓÇ
ÑÇÏßÖÕÛÁÚËÏÖÜÝÎ¬àÁÔÏÌËØËÃÞË

ßÖÕÙÚËÃÚØÇßÓÇÚÏÙÓÕÆÝÇÖÄÐßÒÕÊÇØÓÄÂÇÖÄÓÇÞÇÏØÏÁÝÇÖÄÚÕßÝ
ÕÖÕÃÕßÝÊËÔÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÁÞËÏ
ËÖÏÈÏ×ÙËÏÞÜØÃÝÏÇÚØÏÑÂÈÕÂÛËÏÇ
ÖÄÚÎÔÇÙÚßÔÕÓÃÇÛËÜØÕÆÔÄÚÏÕ
§ÚÕÆÒÕÝÑÇÛ¦ØÏÙËÚÕÔÞ×ØÕÚÎÔ
ÁÊËÙË¶ÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÇÑÄÓÎàÜÔÚÇÔÂ¶ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÖÒÇÙÚÏÑ¦
ÊËÓÇÚÏÑ¦ÑÇÏÚÎÓËÚÁÌËØËÓËÚÕ
ÇßÚÕÑÃÔÎÚÄÚÎÝÙË¦ÍÔÜÙÚÎÚÕÖÕÛËÙÃÇ
ÚÏÝËÔÚÕÖÃàËÚÇÏ®ÇÖÄ
Ñ¦ÓËØÇÇÙÌÇÒËÃÇÝÐÇÔ¦ÙÚÕÊÏÑÄ
ÚÕßÇßÚÕÑÃÔÎÚÕÔÇÕÊÎÍËÃÖØÕÝ
ÇÑÃÔÎÚÕÏÊÏÕÑÚÎÙÃÇÝÚÕßÚÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÕÊÏÇÑØÃÔËÚÇÏÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÎÔÇÙÚßÔÕÓÃÇÑÇÏÚÕÖÕÊÂÒÇÚÕ
ÖÕßËÃÞËÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏÚÕÖØÜÃ
ÖÏÑÕÏÔÜÔËÃÓËÚÎÙÆÔÚØÕÌÄÚÕß
ÑÇÏÚÎÝàÎÚ¦ËÏÔÇÙßÔÇÔÚÎÛÕÆÔ
ÙËÁÔÇÇÑÃÔÎÚÄÚÕßÑÇÏÔÇÌÁØËÏ
ÑÇÛÇØÏÙÚÏÑ¦ØÍÄÚËØÇÙÚÎÔÇÔ¦ÑØÏÙÎÚÎÔÖÏÁàÕßÔ!ÑÄÚÜÙËÚÎ
ÍßÔÇÃÑÇÚÕßÑÇÏÙËÇÔÁÓËÏÐËÍÏÇ
ÔÇÙÈÂÙËÏÝÚÇÃÞÔÎ®ÚÎÝËÃÖÇÔ
 ÇÏÚÕÔÓÏÙ×ÍÏ»ÇßÚÄÒÒ¦ËÍ×
ÑÇÛ¦ØÏàÇÚÕÙÖÃÚÏÊËÔÑÇÛ¦ØÏàÇ
ÃÞÔÎÚÎÝ¬àÁÔÏÌËØ®ÚÕßÝÇÖÇÔÚ¦
¬ÕËØ×ÚÎÓÇÈÁÈÇÏÇÚÕßÖ×Ý
ÊÕÒÕÌÕÔÂÛÎÑËÑÇÏÖÕÆÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÚÕÖÚ×ÓÇÖÇØÇÓÁÔËÏÇÔÇÖ¦ÔÚÎÚÕ¶
ÇßÚÄËÃÔÇÏÑÇÏÚÕÈÇÙÏÑÄËÖÏÞËÃØÎÓÇÚÕß§ÚÕÆÒÕßÕÕÖÕÃÕÝËÖÏÓÁÔËÏ
ÙÚÎÔÇÛÜÄÚÎÚ¦ÚÕßÇÙÚßÔÕÓÃÇ
ÄÓÜÝÛËÜØËÃÖÜÝÁÞËÏËÔÚÕÖÃÙËÏÚÕ
ÙÎÓËÃÕÄÖÕßÃÙÜÝËÖØÄÑËÏÚÕÔÇÚÎ
Û¦ÉËÏ¡ÏÇÚØÆÖÇÓÁÚØÇÈ¦ÛÕßÝ
ÙËÁÔÇÇÖÕÓÕÔÜÓÁÔÕÑßÔÎÍËÚÏÑÄ
JS\I¬ÎÔËÃÞÇÔÇÔÇÑÇÒÆÉËÏÚßÞÇÃÇÊÆÕ¦ÔÊØËÝÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÖØÏÔ
ÇÖÄÚÎÔËÐÇÌ¦ÔÏÙÎÚÎÝ¬àÁÔÏÌËØ
ÓÕÏÇàË ÓËÇÔÛØ×ÖÏÔÕÚ¦ÌÕ®ËÃÖÇÔÙÚÕßÝÇÙÚßÔÕÓÏÑÕÆÝ
ÄÚÇÔÓËÚ¦ÚÎÔËÃÊÎÙÎÚÎÝËÐÇÌ¦ÔÏÙÎÝÚÕÇÔÁÌËØÇÔ¬ÕÖÚ×ÓÇÚÎÝ
¬àÁÔÏÌËØÊËÔÈØÁÛÎÑËÖÕÚÁËÑËÃ
¶ÑÇÏÑ¦ÖÕÏÕÝËÃÞËËÔÚÜÓËÚÇÐÆ
ÑÇÒÆÉËÏÚÎÔÚØÆÖÇÁØËßÔÇÚÎÝ
ÇÙÚßÔÕÓÃÇÝÈÁÈÇÏÇÁÊËÏÐËÖÜÝÁÔÇÝ
ÌÃÒÕÝ¶ÑÇÏÖØ×ÎÔÊÏÑÎÍÄØÕÝÚÕß
§ÚÕÆÒÕß¶ÈØÏÙÑÄÚÇÔÙÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÙÎÓËÃÕÚÏÝËÖÃÓÇÞËÝÎÓÁØËÝ
¬ÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ¬ØÃÚÎÙßÔËÒÂÌÛÎ
ÑÏËÑËÃÔÕÝ
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Ο κατά φαντασίαν θρίαμβος του Τραμπ
Εκρηκτική η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά τη δολοφονία Σουλεϊμανί, αν και ο άμεσος κίνδυνος πολέμου απομακρύνθηκε
Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Πρώτα ÎÚØÇÍÜÊÃÇÆÙÚËØÇÎÌ¦ØÙÇ½Ó¦ÒÒÕÔÊÆÕÖÇØ¦ÒÒÎÒËÝ
ÑÇÒ¦ÙÑÎÔÕÛËÚÎÓÁÔËÝÌ¦ØÙËÝ
¬ÕÖØÜÃÚÎÝ¬ËÚ¦ØÚÎÝÖÒÂÛÕÝ
ØÇÔ×ÔÖÕßÌ×ÔÇàÇÔ¦ÔÇÚÕÝ
ÙÚÎÔÓËØÏÑÂ®ÙßÍÑËÔÚØ×ÛÎÑË
ÙÚÎÔ¬ËÞËØ¦ÔÎÍÏÇÔÇÖÇÔÎÍßØÃÙËÏÚÎÔËÑÚÄÐËßÙÎÖßØÇÆÒÜÔÚÕß
ÏØÇÔÏÑÕÆÙÚØÇÚÕÆËÔÇÔÚÃÕÔÊÆÕ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÈ¦ÙËÜÔÙÚÕØ¦Ñ
ÙËÇÔÚÃÖÕÏÔÇÍÏÇÚÎÊÕÒÕÌÕÔÃÇÚÕß
ßÖÕÙÚØÇÚÂÍÕß ÇÙÁÓÕßÒËáÓÇÔÃ©ÇÔ×ÚÇÚÕÝÎÍÁÚÎÝÇÍÏÇÚÕÒ¦Þ
²ÇÓËÔËãÓÃÒÎÙËÍÏÇÙÑÇÓÖÃÒÏÙÚÕ
ÖØÄÙÜÖÕÚÎÝÓËØÏÑÂÝ®ËÔ×Î
ÑØÇÚÏÑÂÚÎÒËÄØÇÙÎÇÔÁÌËØËÄÚÏ
ÓËØÏÑÇÔÕÃÙÚØÇÚÏ×ÚËÝÁÞÇÙÇÔ
ÚÎàÜÂÚÕßÝ
ÃÍËÝ×ØËÝÇØÍÄÚËØÇÕÓËØÏÑÇÔÄÝÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝ¡¦ÏÑËÔÝ
ÕßÖÕßØÍÄÝÐÜÚËØÏÑ×Ô¡¦ÏÑÕÓÖÁÕÕßÖÕßØÍÄÝÓßÔÇÝ¡ÇØÑ
ÙÖËØÑÇÏÇÔ×ÚÇÚÕÏÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÕÃ
ÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÖÇØÇÚ¦ÞÛÎÑÇÔÍÆØÜÇÖÄÚÕÖÄÔÚÏÕßÓÚÕßËßÑÕÆ
©ÃÑÕßÙËÙÚ¦ÙÎÖØÕÙËßÞÂÝÓË
ÙÚÇßØÜÓÁÔÇÞÁØÏÇÑÇÏÖÇÍËØÂÁÑÌØÇÙÎÖÄØÚÇÖÃÙÜÇÖÄÚÏÝÖÒ¦ÚËÝÚÕßÝ¦ÔÕÏÐËÍÏÇÔÇÖØÕÈ¦ÒËÏ
ÓÁÙÇÇÖÄÁÔÇËÑÚßÌÒÜÚÏÑÄÌÜÝ
ÕÕÝÖØÄËÊØÕÝÚÜÔÑÇÏÔÇ
ÙÚËÃÒËÏÚÕÒßÚØÜÚÏÑÄÓÂÔßÓ¦ÚÕß!
©ßÊËÃÝÓËØÏÑÇÔÄÝÙÑÕÚ×ÛÎÑËÚÕ
Ø¦ÔßÖÕÞ×ØÎÙËÖÄÒËÓÕÝÊËÔÛÇ
ßÖ¦ØÐËÏÚÕËÖÃÖËÊÕÚÜÔÙßÓÈÕÒÏÙÓ×ÔÑÇÏÕÏÊÆÕÖÒËßØÁÝÁÙÜÙÇÔ
ÚÕÖØÄÙÜÖÄÚÕßÝÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕ
ËÙÜÚËØÏÑÄÚÕßÝÇÑØÕÇÚÂØÏÕ©
ËÖÃÚÎÝÕßÙÃÇÝÇÖÕÒÕÍÏÙÓÄÝÓÏÇÝ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÖÕßÑØ¦ÚÎÙËÙËÇÍÜÔÃÇÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕËÃÔÇÏÄÓÜÝÖÕÒÆÖÏÕÊÆÙÑÕÒÎßÖÄÛËÙÎ
ËÔßÖ¦ØÞËÏÇÓÌÏÈÕÒÃÇÄÚÏÓË
ÚÎÊÕÒÕÌÕÔÃÇÚÕßÖÏÕÏÙÞßØÕÆ
ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÕÆÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕßÚÕß
Ø¦ÔÎÑßÈÁØÔÎÙÎ¬ØÇÓÖËÖÁÌËØËÙÕÈÇØÄÖÒÂÍÓÇÙÚÎÔ¬ËÞËØ¦ÔÎÔÑÇÏÏÙÞÆËÏÖ¦ÔÚÇÄÚÏÓÄÔÕÚÇÔËÑØÕÚÇÌËÃÇËÃÔÇÏÍËÓ¦ÚÇ
ÇÔÇÔÚÏÑÇÚ¦ÙÚÇÚÕßÝÕÏËÖÏÞËÏØÎÙÏÇÑÁÝÑÇÏÙÚØÇÚÎÍÏÑÁÝÏÑÇÔÄÚÎÚËÝÚÕßÕßÒËáÓÇÔÃÖØÕáÄÔÚÇÚÎÝ
ËÓÖËÏØÃÇÝÚÕßÙÚÇÖËÊÃÇÚÜÔÓÇÞ×ÔÇÖÄÚÕÔÖÄÒËÓÕÓËÚÕØ¦Ñ
ÓÁÞØÏÚÕßÝËÓÌßÒÃÕßÝÚÎÝßØÃÇÝ
ÑÇÏÚÕßØ¦ÑÛÇËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕÔÇ
ÇÔÇÖÒÎØÜÛÕÆÔ¬ÕÑßØÏÄÚËØÕÕÏ
ÁÙÚËÏÒÇÔÙÇÌÁÝÓÂÔßÓÇÄÚÏ
ÕÏÖÇÒÏÔÜÊÃËÝÑÇÏÕÏÇÖÕÚßÞÃËÝ
ÚÕßÝÙÚÎ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂÊËÔÖØÁÖËÏÔÇËØÓÎÔËÆÕÔÚÇÏÜÝÙÎÓ¦ÊÏÇ
ÇÊßÔÇÓÃÇÝÑÇÏÄÚÏÄÖÕÏÕÝßÖÕÚÏÓ¦
ÚÎÔÏÙÞÆÚÕßÝÖØÕÑÇÒËÃÚÕÔÇÌÇÔÏÙÓÄÚÕß©ÃÊÏÕÝÕ¬ØÇÓÖÓÖÕØËÃ
ÔÇËÖÇÃØËÚÇÏÄÚÏÚÄÒÓÎÙËÄÚÏÊËÔ
ËÃÞÇÔÚÕÒÓÂÙËÏÕÆÚËÕ©ÓÖ¦ÓÇ
ÇÒÒ¦ÕÆÚËÑÇÔÕßÏÄÝ¡ÖÕßÝÑÇÏÕÏ
ÔËÕÙßÔÚÎØÎÚÏÑÕÃÙÆÓÈÕßÒÕÃÚÕß
ÞÜØÃÝÔÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏÚÕÔØÓÇ-

ÇÖËÏÒÎÚÏÑÄÚËØÕÝÙÚÕÔÕØÃàÕÔÚÇ
ÑËÃÔÕÖÕßÖØÕÈÒÎÓÇÚÃàËÏÚÕßÝ
Ö¦ÔÚËÝËÔÚÄÝÑÇÏËÑÚÄÝÓËØÏÑÂÝ
ËÃÔÇÏÄÚÏÕ¬ØÇÓÖÖØÕÞ×ØÎÙËÙË
ÁÔÇÖÇØ¦ÚÕÒÓÕÚÇÑÚÏÑÄÞÚÆÖÎÓÇ
ÞÜØÃÝÑÇÔÁÔÇÕØÇÚÄÙÚØÇÚÎÍÏÑÄ
ÙÞÁÊÏÕÔÓËÚÎÔÇÖÄÙßØÙÎÇÖÄ
ÚÎÊÏËÛÔÂÙßÓÌÜÔÃÇÍÏÇÚÕÖßØÎÔÏÑÄÖØÄÍØÇÓÓÇÚÎÝ¬ËÞËØ¦ÔÎÝ
ÑÇÏÚÏÝÇÙÌßÑÚÏÑÁÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝ
ÑßØ×ÙËÏÝËÖËÊÃÜÑËÚÎÔÇÔÇÚØÕÖÂÚÕßÏÙÒÇÓÏÑÕÆÑÇÛËÙÚ×ÚÕÝÎ
ËÑÚÁÒËÙÎÕßÒËáÓÇÔÃÑÇÚ¦ÌËØË
ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÙËÖØ×ÚÕÞØÄÔÕÔÇ
ÙßÙÖËÏØ×ÙËÏÚÕßÝØÇÔÕÆÝÙÚÎ
È¦ÙÎÚÕßÖÒÎÍÜÓÁÔÕßÖÇÚØÏÜÚÏÙÓÕÆ¬ÇÇÖÃÙÚËßÚÇÖÒÂÛÎÍÆØÜ
ÇÖÄÚÎÙÕØÄÚÕßÔËÑØÕÆßÖÕÙÚØÇÚÂÍÕßÙËÙËÏØ¦ÏØÇÔÏÑ×ÔÖÄÒËÜÔ
ÂÚÇÔÇÊÏ¦ÉËßÙÚÕÏÓ¦ØÚßØËÝ

Ομόθυμη καταδίκη

Από τη Βόρεια Κορέα
έως τη Συρία
και το Ιράν, ο Λευκός
Οίκος πελαγοδρομεί
με τακτικισμούς
χωρίς την παραμικρή
στρατηγική αντίληψη.
ÍËÊÊ×ÔÇÖÕßÖÕÒÒÕÃÌÕÈÕÆÔÚÇÔ
ÖÄÚÕÙÎÓËÃÕÇßÚÄÓÁÞØÏÚÏÝ
ÛØÏÇÓÈÕÒÕÍÃËÝÚÕßËßÑÕÆ©ÃÑÕß
ÄÓÜÝÎÇÖÄÙÚÇÙÎÓËÚØÏÁÚÇÏÙË
ÁÚÎÌÜÚÄÝÙÚÜÑÇÏÇÔÎÖÕÒËÓÏÑÂÇÖËÏÒÂÇÖÕÓÇÑØÆÔÛÎÑËÍÏÇ
ÚÎÔ×ØÇÎÊÕÒÕÌÕÔÃÇÕßÒËáÓÇÔÃ¦ÌÎÙËÖÃÙÜÚÎÝÓÏÇÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕËÑØÎÑÚÏÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÙÚÎÔËßØÆÚËØÎ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂ
¡ÖÕØËÃÎÏØÇÔÏÑÂÎÍËÙÃÇÔÇÇÖÁÌßÍËÙÑÄÖÏÓÇÓÏÇËÑÇÚÄÓÈÎÓËØÏÑÇÔ×ÔÙÚØÇÚÏÜÚ×ÔÁÊËÏÐËÄÓÜÝ
ÄÚÏÛÇÓÖÕØÕÆÙËÙËÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÆÙÚÇÚÎÝÇÔ¦ÍÑÎÝÔÇÖÒÂÐËÏÑÇÃØÏÇÄÞÏÓÄÔÕÚÕßÝÙÚØÇÚÏ×ÚËÝÚÜÔÙÚÕØ¦ÑÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝÙÚØÇÚÏ×ÚËÝ
ÚÕßÝÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÇÍËÏÚÕÔÏÑ¦ÑØ¦ÚÎÄÖÜÝÚÕ ÕßÈÁÏÚÚÇ
ÓÏØ¦ÚÇÑÇÏÚÕ¡ÖÇÞØÁÏÔ

Πολιτικό θρίλερ για το μοιραίο Boeing

Ενώ ο Τραμπ
χαρακτήριζε μέχρι
πρότινος «παρωχημένο»
το ΝΑΤΟ, τώρα
προτείνει στα σοβαρά
την επέκτασή του
στη Μέση Ανατολή.

Τον ψυχολογικό ÌÜÉÐÐÉ³ÑÂÖ$ÈÒ{o~³~Ñ{0ÉTÉ¨ÒiØÊ¨ÚÉÑ
ÈÙÑÈÜËÉ{i³¨ÑoÙËÑ³È_xn¬´¬wdÆÆVÈÓÉÉÜËoÐÉ³Ò³i
ÑoÉËÊ³ÈÑÌ³i{¨Ñ{~Ê¨³ÉÖÈÑÐÉ~Ñ³ÉÖÚÈi³ËÉKV
ÐÉÑ³ÓÜÉÐÑÑTÒÈ³iÇÊ³ÈØ¬®ÒÚ¨{ (å~Ñ{ÑÑÙÒØ
È³Ê¨{ÂÑÌ³{³ÑÉ¨ÜÒÉKÜÊÚi~Ñ³ÒÜÒÚØÑÌÖ¨ÑÈÜ³È
¨ÒV~ÑÚØiÑÉ¨ÒÐÈÑ³iØT¨ÑØÉ¨ËÐÉÉÑÐÉ¨{~Ñ{~ÒÑ³Ë{Ño{Ñ
³iÉ~³ÌÂÉÈiÈ¨ÑÖÜÉÑ³ËKÒÉ³ (åVÜËoÉØ¨ÉØ¨Ë³É¨Ñ0¨ÒÑÓ~ÜÉ{ÉÑÈ³Ê³iÉ~ÙTÊVÑÜÜÒÉÓ³¨ÉÉÉÉ{Ù{~ÖØ
ÑÌ$È~¨ÑËÑVÑÑÙÒVÑÜÜËÑ~Ñ{ÑÌ³i~Ñ³Ñ~ÉÈÒ³¨{ÑÉ³Ñ{¨ÉËÑ
_xnÑÒ¨ÈÐÓ¨Ø³{ØÓ¨ÉÈÉØ ÈÌÚÉiÚÑÐ¨ÖÉÑ
³¨ÑKÊÂÉ{ÉÐÒ~¨Ø~Ñ{Ñ×³ÒÉ{³iÙ{ÉÚÊÙ{~Ñ{ÖiVÌØÉËTÉoËÉ{ÐÉ³iÉ~ÜÒÚÈØ~Ñ³Ò¨¨{i{¨Ñ{~ÖÑÉ¨~Ò×ÈØÑÌÜÉÐ{~Ì
ÜË³ (å³ÖÜ{³Èdd Ù{ÓÉÂiÙioÊÚi~ÉÉÙ{ÉÚÓØ
Ù{~Ñ³Ê¨{~Ñ{ÜÖÚi~É³ÉÜ{~Ò³®VÌ³Ñ{ (åÙÓTÚi~ÑÑ~Ñ³ÑKÒÜÈÌ®V®É~Ñ³ÙÜÑ¨Ë¨ØÑÇiÐËi³{~oÉÉ{
³¸ÆÚÈÐÒ³
©ßÊËÃÝÙÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÓÖÕØËÃÔÇÇßÚÇÖÇÚ¦ÚÇÏÄÚÏÎÙßÓÈÕÒÏÑÂËÖÃÛËÙÎÚÎÝ¬ËÚ¦ØÚÎÝÂÚÇÔ
ÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝÏØÇÔÏÑÂÝÇÔÚÃÊØÇÙÎÝ
ËÑÊÃÑÎÙÎËÃÔÇÏÁÔÇÌÇÍÎÚÄÖÕß
ÙËØÈÃØËÚÇÏÑØÆÕ©ÃÊÏÕÝÕ²ÇÓËÔËã
ÚÕËÃÖËÇÖËØÃÌØÇÙÚÇ!¬ÇÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÇÔÚÃÖÕÏÔÇÍÏÇÚÎÔËÑÚÁÒËÙÎ
ÚÕßÕßÒËáÓÇÔÃÛÇËÃÔÇÏÔÇÇÔÇÍÑÇÙÚÕÆÔÕÏÔÇÇÖÕÙÆØÕßÔ
ÚÇÙÚØÇÚËÆÓÇÚ¦ÚÕßÝÇÖÄÚÎ¡ÁÙÎ
ÔÇÚÕÒÂØÕÌÇÔ×ÝÊËÔÓÏÒÕÆÙË

ÍÏÇÚÏÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÈ¦ÙËÏÝÙÚÏÝ
ÙÕßÔÏÚÏÑÁÝÞ×ØËÝÚÕß ÄÒÖÕßÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÛÇÂÚÇÔßÖËØÌÃÇÒÕÇÒÒ¦ÍÏÇÚÎÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÖÇØÕßÙÃÇ
ÚÜÔÙÚÕØ¦ÑÑÇÏÙÚÎßØÃÇ
¬ÕÑÆÓÇÇÔÚÏÇÓËØÏÑÇÔÏÙÓÕÆ
ÖÕßÖßØÕÊÄÚÎÙËÙÚÎÙÏÏÚÏÑÂÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÚÕßØ¦ÑÎÊÕÒÕÌÕÔÃÇËÖÃ
ÏØÇÑÏÔÕÆËÊ¦ÌÕßÝÄÞÏÓÄÔÕÚÕß
ÕßÒËáÓÇÔÃÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕßØÇÑÏÔÕÆÖÕÒÏÚÏÑÕÆÑÇÏÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÕÆ
ÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕßÓÖÕÆ¡ÇÞÔÚÃÇÒ

¡ÕßÞ¦ÔÚÏÝÕÊÂÍÎÙËÙÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÚÕßÏØÇÑÏÔÕÆ ÕÏÔÕÈÕßÒÃÕß
ÍÏÇÚÎÔÇÖÕÓ¦ÑØßÔÙÎÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÙÚØÇÚËßÓ¦ÚÜÔ©ÏÓËØÏÑÇÔÕÃÛÇÖØÕÙÖÇÛÂÙÕßÔÈÁÈÇÏÇ
ÔÇÇÖÕÚØÁÉÕßÔÚÎÔßÒÕÖÕÃÎÙÎ
ÚÎÝÓÎÊËÙÓËßÚÏÑÂÝÇÖÄÌÇÙÎÝ
ÓËÑ¦ÛËÚØÄÖÕÇÒÒ¦ÑÏÔÊßÔËÆÕßÔ
ÔÇËÑÚËÛÕÆÔÙËÖÒÂÍÓÇÚÇÚÜÔÙÏÏÚÏÑ×ÔÖÕÒÏÚÕÌßÒÇÑ×ÔÓËÇßÐÇÔÄÓËÔÕÌÄØÕÇÃÓÇÚÕÝ©ÕßÒËáÓÇÔÃÕÕÖÕÃÕÝÖ¦ÙÞÏàËËÖÃÞØÄÔÏÇ
ÔÇËÐÕÙÚØÇÑÃÙËÏÚÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦
ÙÚØÇÚËÆÓÇÚÇÇÖÄÚÎÔÖËØÏÕÞÂ
ÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÊËÏÞÛËÃÊËÏÔÄÚËØÕÝ
ÇÔÚÃÖÇÒÕÝÔËÑØÄÝÖÇØ¦àÜÔÚÇÔÄÝ©ÑÃÔÊßÔÕÝÚØÏÞÕÚÄÓÎÙÎÝÚÕß
Ø¦ÑÇÔ¦ÓËÙÇÙËÁÔÇÌÏÒÕáØÇÔÏÑÄ
ÏÏÚÏÙÚ¦Ô®ÁÔÇÕßÔÏÚÏÙÚ¦Ô®
ÑÇÏÁÔÇ ÕßØÊÏÙÚ¦ÔßÖÄÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÖØÕÙÚÇÙÃÇÊÏÇÍØ¦ÌËÚÇÏ

ÑÄÓÎÑÇÏÊÎÒÜÓÁÔÕÏËÞÛØÕÃ
ÚÜÔÙÑÒÎØÕÖßØÎÔÏÑ×ÔÄÖÜÝÕÓËÚÇØØßÛÓÏÙÚÂÝ¡ËÞÔÚÃ ÇØÕßÓÖÃ
ÎÍÁÚÎÝÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÙÚÎÔ
ÁÑØÎÐÎÚÕß ÑÇÏÚÏÓÜØÎÓÁÔÕÝ
ÓËÑÇÚ»ÕÃÑÕÔÖËØÏÕØÏÙÓÄÇÖÄÚÕ
ÑÇÛËÙÚ×ÝÂÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÝËÔàÜÂ
ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÚÕßØ¦Ô¡ÇÞÓÕÆÔÚ
§ÚÕßÒÇÚÇÓÖÇÔÚÃÇÖÁÚÏÙÇÔÌÄØÕ
ÚÏÓÂÝÙÚÕÔÕßÒËáÓÇÔÃÑÇÏÑÇßÚÎØÃÇÙÇÔÚÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝ
ÇØÄÚÏÕ¬ØÇÓÖÛÇËÑÓËÚÇÒÒËßÛËÃÚÏÝÖØÄÙÌÇÚËÝËÐËÒÃÐËÏÝ
ÍÏÇÔÇËÔÏÙÞÆËÏÚÎÔÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂËÑÙÚØÇÚËÃÇÚÕßÎËÐÜÚËØÏÑÂ
ÚÕßÖÕÒÏÚÏÑÂÇÖÕÚËÒËÃÚÎÔËÖÏÚÕÓÂÚÕßÑÕÓÌÕÆàÏÕß¡ÁÞØÏÖØÄÚÏÔÕÝÖ¦ÙÞÏàËÔÇÇÖÕÙÆØËÏÄÒËÝÚÏÝ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝÇÖÄßØÃÇ
Ø¦ÑÑÇÏÌÍÇÔÏÙÚ¦ÔËÔ×ÞÇØÇÑÚÂØÏàËÚÕ§¬©ÖÇØÜÞÎÓÁÔÕ®
¬×ØÇØÃÞÔËÏÐÇÌÔÏÑ¦ÚÕÖßØÕÚÁÞÔÎÓÇÔÇËÖËÑÚÇÛËÃÎÕØËÏÕÇÚÒÇÔÚÏÑÂßÓÓÇÞÃÇÑÇÏÙÚÎ¡ÁÙÎ
ÔÇÚÕÒÂÑ¦ÚÏÖÕßÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏ
ÕÏßØÜÖÇÃÕÏÈ¦ÙËÏÚÕßØÛØÕß
ÛÇÖØÁÖËÏÔÇÖÕÒËÓÕÆÔÙËÑ¦ÛË
ÖÄÒËÓÕÚÎÝÓËØÏÑÂÝÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÚÎßØÃÇÇÌÂÔËÏÚÕÔÌÃÒÕ
ÚÕß®ØÔÚÕÍ¦ÔÔÇÖÒÂÐËÏÑÇÃØÏÇ
ÚÕßÝ ÕÆØÊÕßÝÙßÓÓ¦ÞÕßÝÚÜÔ
ÑÇÏÆÙÚËØÇÇÖËÏÒËÃÔÇÇÌÇÔÃÙËÏ®ÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÚÎËÔËàÕßÁÒÇÇÔÇÍÔ×ØÏÙËÈÏÇÙÚÏÑ¦ÚÕÔ²Õß¦ÔÑÕßÇáÊÄÖØÄËÊØÕÑÇÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÚÕÔ¦ÌÎÙË
ÙÚÇÑØÆÇÚÕßÒÕßÚØÕÆÚÎÄØËÏÇ
ÕØÁÇÇÖËÃÒÎÙËÓËÇÌÇÔÏÙÓÄÚÕÔ
ÓÏÑØÄÖßØÇßÒ¦ÔÛØÜÖÕ®ÆÙÚËØÇ
ÚÕßÞ¦ØÏÙËÊÏËÛÔÂÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎ
ÖØÕÇÔÇÍÍÁÒÒÕÔÚÇÝÙßÓÌÜÔÃÇÍÏÇ
ÚÕÖßØÎÔÏÑÄÖØÄÍØÇÓÓÇÑÇÏÚ×ØÇÙÚÁÑËÚÇÏÇÓÂÞÇÔÕÝÓÖØÕÙÚ¦
ÙÚÏÝÔÁËÝÖßØÇßÒÏÑÁÝÊÕÑÏÓÁÝÚÕß
¬ÕÓÄÔÕÈÁÈÇÏÕËÃÔÇÏÄÚÏÙÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝÖØÕËÊØÏÑÂÝÚÕßÛÎÚËÃÇÝ
Õ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÛÇÁÞËÏÇÌÂÙËÏÖÃÙÜÚÕßÁÔÇÔÖÕÒÆÖÏÕÇÔÇÙÌÇÒÂÑÄÙÓÕ

Απαιτείται πολιτικός συμβιβασμός Ουάσιγκτον - Τεχεράνης
THE NEW YORK TIMES
Η διαμάχη ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕÔÓËØÏÑÇÔÄÖØÄËÊØÕ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÑÇÏ
ÙÚÕÔÇÔ×ÚÇÚÕÛØÎÙÑËßÚÏÑÄÎÍÁÚÎÚÕßØ¦ÔÍÏÇÚÕÒ¦ÞÒÃ²ÇÓËÔËãÓÕÏ¦àËÏÓËÑÇÈÍ¦ÌÇÒÇÑØ×ÔÍÏÇ
ÓÏÇÈÕÆØÚÙÇ
ÆÕÎÒÏÑÏÜÓÁÔÕÏÓËÖËÖÇÒÇÏÜÓÁÔËÝÏÊÁËÝÖÕÒËÓÕÆÔÍÏÇÓÃÇÞ×ØÇÖÕßÑÇÔËÃÝÇÖÄÚÕßÝÊÆÕÊËÔ
ÛÇÁÖØËÖËÔÇÛÁÒËÏ¶ÚÕØ¦Ñ¶ÍÏÇ
ÁÔÇÔÌßÙÏÑÄÖÄØÕÚÕßÕßÇÏ×ÔÇ
¶ÚÕÖËÚØÁÒÇÏÕ¶ÖÕßÁÞËÏÄÒÕÑÇÏ
ÒÏÍÄÚËØÎÙÎÓÇÙÃÇÍÏÇÚÏÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÚÕßÕßÇÏ×ÔÇÑÇÏÍÏÇÁÔÇÔ
ÙÚØÇÚÎÍÏÑÄÙÚÄÞÕ¶ÚÎÔÑßØÏÇØÞÃÇ
ÙÚÎ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂ¶ÖÕßÑÇÔÁÔÇÝ
Ù×ÌØÜÔÎÍÁÚÎÝÊËÔÛÇÁÖØËÖËÔÇ
ËÖÏÛßÓËÃÍÏÇÚÃÚÕÓÄÔÕÖÕßÑËØÊÃàËÏËÃÔÇÏÁÔÇÔÒÕÍÇØÏÇÙÓÄ
ÑÕÆÍÕÔÚÇÝÚÕ-V_5L^ZÔÇÒÁËÏ
ÄÚÏÄÙÕÏÊËÔßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂ¬ØÇÓÖÊËÔËÃÔÇÏÖÇÚØÏ×ÚËÝ
ÛÁÒÜÔÇÈ¦ÒÜÚÇÍÁÒÏÇ ÇÏÈÒÁÖÕÔÚÇÝÊËÑ¦ÊËÝÞÏÒÏ¦ÊËÝØÇÔÕÆÝÔÇ
ÙßØØÁÕßÔÙÚÎÔÑÎÊËÃÇÚÕßÙÚØÇÚÎÍÕÆÕßÒËáÓÇÔÃÖÕßÁÞËÏÙÖËÃØËÏ
ÚÕÞ¦ÕÝÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÑÇÏÁÞËÏÙÑÕÚ×ÙËÏØÇÔÕÆÝÑÇÏØÇÈËÝÕÖÇÊÕÆÝ
ÚÕßËÑÊÎÓÕÑØÇÚÏÙÓÕÆÛÁÒÜÔÇÈ¦ÒÜÚÇÑÒ¦ÓÇÚÇ
ÄÚË ÛÇ ÙÚÇÓÇÚÂÙËÏ ÇßÚÂ Î
ÇÔÕÎÙÃÇ"¬ÎÛÁÙÎÚÕßÖËÚØËÒÇÃÕß

ÖÇÃØÔÕßÔÚÇÊËÊÕÓÁÔÇ¬ÕÖ×ÝÚÇ
ÇÔÇÒÆËÏÑÇÔËÃÝÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÑÇÏ
ÚÇÓËÚÇÚØÁÖËÏÙËÖØÕáÄÔÚÇÛÇÑÇÛÕØÃÙËÏÙÚÕËÐÂÝÚÎÊÆÔÇÓÎÚÜÔ
ÞÜØ×ÔÏ»ÇßÚÄÎÖÇÒÏ¦ÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÇÕßÊ¦ØÇÈÇßÖÕßØÍÕÆ
ÖËÚØËÒÇÃÕßÙËãÞÎÏÇÓÇÔÃÎËÖÕÞÂÚÕßÒÃÛÕßÊËÔÚËÒËÃÜÙËËÖËÏÊÂ
ÚËÒËÃÜÙÇÔÕÏÖÁÚØËÝÇÒÒ¦ËÖËÏÊÂ
ËÌÎÆØÇÓËÔÁÇËØÍÇÒËÃÇËÃÔÇÏÖÏÕ
ËÖÃÑÇÏØÎÇÖÄÖÕÚÁ
ÇÏÕÏÊÆÕÖÒËßØÁÝÛÇÏÙÞßØÏÙÚÕÆÔÚ×ØÇÄÚÏÑÁØÊÏÙÇÔÇÒÒ¦ÚÏ
ÑÁØÊÏÙÇÔÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦"±ÖÕÉÏ¦àÕÓÇÏ
ÄÚÏÓËÚ¦ÚÎÊÕÒÕÌÕÔÃÇÕßÒËáÓÇ-

ÕØÏÙÓÕÆÝÇÖÄÚÕ ÕÍÑØÁÙÕÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÙÆÔÚÇÍÓÇÚÕÔËÒËÆÛËØÕ
¬ÆÖÕÚÕßÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÝÑÇÔÄÔËÝ
ÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÝÑÇÏÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÖÕß
ÁØÞÕÔÚÇÏ
©ÙËÝÇÖËÏÒÁÝÑÇÏÇÔËÑÚÕÐËÆËÏÕ
¬ØÇÓÖÎÕßÙÃÇËÃÔÇÏÄÚÏÎÑßØÏÇØÞÃÇ
ÙÚÎ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÕ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÂÍÏÇÚÕØ¦ÔÇÖ»ÄÚÏÍÏÇ
ÚÏÝ¶ËÏÊÏÑ¦Ú×ØÇÖÕßÎÓËØÏÑÂÁÞËÏÍÃÔËÏÕÖØ×ÚÕÝÖÇØÇÍÜÍÄÝ
ÖËÚØËÒÇÃÕßÙÚÕÔÑÄÙÓÕÑÇÏÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃÁÞÕßÔËÐÇÔÚÒÎÛËÃÚËÒËÃÜÝ
ÓËÚÎ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂ¬ÕØ¦ÔÛÇ
ËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÇËÑËÃËÓËÃÝÄÞÏ

Ενα κακό προηγούμενο

Οσες απειλές
και αν εκτοξεύει
ο Τραμπ, η ουσία είναι
ότι η κυριαρχία στην
περιοχή είναι πολύ πιο
σημαντική για το Ιράν
απ’ ό,τι για τις ΗΠΑ.

O Aμερικανός ¨ÌÉÙ¨ØÚÑÓ¨ÉÉtÑÑÉ{ÜÊÉ{³¨ÒÌ³{ÚÑÑÖ¨É{
ÌÜÉØ³{ØÙÈÒÐÉ{ØÐÑØÑÌ³iÉ¨{TÊ~Ñ{ÚÑ³Ñ×ÊÉ{ÐÌ³ÈÑÜÉÐÊÉ{ÐÉ³--~Ñ{³ÈØ0ÑÜ{ÐÒV³ÑÙÖÈ{³{~Ò~{ÊÐÑ³ÑÈÑ³ÉÜÖ
ÚÑÒ{ÐÈØÉTÚ¨ÖØ³ÈuVÖÐ×ÑÐÉ³Ñ¨Ú¨o¨Ò×³_À;¦}/x_©

ÔÃÕÏÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝÛÇÇÖÕÚØÁÖÕßÔÖÏÕÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑ¦ÚÏÝ
ËÖÏÈÕßÒÁÝËÔÇÔÚÃÕÔÚÕßÝÍÏÇÚÃÖÇØÇÈÃÇÙÇÔÚÕßÝÑÇÔÄÔËÝÚÕßÖÇÏÞÔÏÊÏÕÆÄÖÜÝÇßÚÄÖÇÏàÄÚÇÔÄÒÇÇßÚ¦
ÚÇÞØÄÔÏÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÕÁÔÇÝÊËÔÙÚÕÞËÆËÏÚÎÔÎÍËÙÃÇ

ÚÕß¦ÒÒÕß¬×ØÇÎÏØÇÔÏÑÂÎÍËÙÃÇ
ÖØÁÖËÏÔÇÒ¦ÈËÏßÖÄÉÎÚÎÝÄÚÏÕ
¬ØÇÓÖÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏÚØËÒÄÝÑÇÏ
ÔÇÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÇÑÄÓÎÖÏÕÇÖÄÚÕÓÇ
ÙËÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÏØÇÔÏÑ¦ÇÔÚÃÖÕÏÔÇ
ßÚÄÙÃÍÕßØÇÇÖÕÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÃàËÏÚÕßÝØÇÔÕÆÝÑÒÎØÏÑÕÆÝÖÕß

EPA / MICHAEL REYNOLDS

Του THOMAS L. FRIEDMAN

ÛËÜØÕÆÙÇÔÄÚÏÇßÚÕÃÓÇàÃÓËÚÏÝÊÏ¦ÌÕØËÝÌÏÒÕáØÇÔÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝÚÎÝ
ÖËØÏÕÞÂÝÂÙÇÔÕÏÖÏÕÚØËÒÕÃÇÖ»
ÄÒÕßÝ©ÓÜÝÕ¬ØÇÓÖÊËÔÓÖÕØËÃ
ÔÇÚÕÖÇÃàËÏÚØËÒÄÝÇÏÜÔÃÜÝÍÏÇÚÃ
ÙËÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÕÔÇÔ×ÚÇÚÕÛØÎÙÑËßÚÏÑÄÎÍÁÚÎÚÕßØ¦ÔÁÞËÏÖËØÏ-

Ð¦ÒÒÕßÊËÔÁÞÕßÓËÚÎÔÖÕÒßÚÁÒËÏÇÔÇÊÕÒÕÌÕÔÕÆÓËÄÒÕßÝÚÕßÝ
ÑÇÑÕÆÝÖÕßÓÇÝÇÔÚÏÓÏÒÕÆÔßÚÄÛÇ
ÁÊÏÔË¦ÊËÏÇÙË¦ÒÒËÝÞ×ØËÝ¶ÄÖÜÝ
ÙÚÎªÜÙÃÇÚÕßÒÇÔÚÏÓÃØÕßÚÏÔ¶
ÔÇÑ¦ÔÕßÔÚÇÃÊÏÇÙÚÕßÝÇÔÚÏÖ¦ÒÕßÝ
ÚÕßÝËÔ×ÛÇÇÖÕÚËÒÕÆÙËÖØÄÙÑÒÎÙÎÖØÕÝ¦ÒÒÕßÝÔÇÈ¦ÒÕßÔÙÚÄÞÕ
ÚÎÊÏÑÂÓÇÝÎÍËÙÃÇ
©ÓÄÔÕÝÚØÄÖÕÝÔÇÈÍÕßÔÑÇÏÕÏ
ÊÆÕÞ×ØËÝÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÑËØÊÏÙÓÁÔËÝ
ËÃÔÇÏÔÇËÖÇÔÇÌÁØÕßÔÚÎÔÖßØÎÔÏÑÂ
ÙßÓÌÜÔÃÇÇÖÄÚÎÔÕÖÕÃÇÕ¬ØÇÓÖ
ÇÖÕÙÆØÛÎÑËÚÕÔ¡¦ÏÕÚÕß
ÓÌÏÈ¦ÒÒÜÄÓÜÝÇÔÕ¬ØÇÓÖ
ÁÞËÏÚÕÑÕßØ¦ÍÏÕÍÏÇÁÔÇÔÖÕÒÏÚÏÑÄ
ÙßÓÈÏÈÇÙÓÄÓËÚÕØ¦ÔÔÂÚÇÔ
ÁÐßÖÔÕÝÛÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÙËÚÎÔ

ÚÜØÏÔÂÙßÍÑßØÃÇÍÏÇÔÇÙßÔ¦ÉËÏ
ÓÏÇÇÖÒÂÇÔÇÛËÜØÎÓÁÔÎÖßØÎÔÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÎÔÕÖÕÃÇÛÇÖÇÍ×ÙËÏ®ËÖ»ÇÄØÏÙÚÕÔÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇ
ÚÕßØ¦ÔÔÇÇÖÕÑÚÂÙËÏÖßØÎÔÏÑ¦
ÄÖÒÇÓËÇÔÚ¦ÒÒÇÍÓÇÚËØÓÇÚÏÙÓÄ
ÚÜÔÑßØ×ÙËÜÔÙÚÕÔÏØÇÔÏÑÄÖËÚØËÒÇáÑÄÑÒ¦ÊÕßÚÄÑÇÏÚÁÒÕÝÓÎÔ
ÚÕÖÇØÇÑ¦ÔÕßÓËÓËÚÏÝÇÖÇÏÚÂÙËÏÝ
ËÔÓÖÕØÕÆÓËÔÇÊÏÇÚ¦àÕßÓËÚÕ
Ø¦ÔÔÇÓÎÔÇÔÇÑÇÚËÆËÚÇÏÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄ¦ÒÒÜÔÞÜØ×ÔÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÖÕßÇÔÇÑÇÚËßÄÓÇÙÚËÑÇÏËÓËÃÝ
ÑÇÏÕÏÙÕßÔÃÚËÝØÇÈËÝÝÖ¦ÓËÙË
ÓÏÇÑÇÛÇØÂÙßÓÌÜÔÃÇ¶ÚÁÒÕÝÚÜÔ
ÏØÇÔÏÑ×ÔÖßØÎÔÏÑ×ÔÓËÇÔÚ¦ÒÒÇÍÓÇ
ÚÁÒÕÝÚÜÔÑßØ×ÙËÜÔ¶ÑÇÏÇÝÇÌÂÙÕßÓËÚÇßÖÄÒÕÏÖÇÙÚÎÊÏÖÒÜÓÇÚÃÇ
ÖÃÙÎÝÕ¬ØÇÓÖÊËÔÖØÁÖËÏÔÇ
ÇÖËÏÒËÃÚÕØ¦ÔÄÚÏÛÇÙÚËÃÒËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÙÚØÇÚÏ×ÚËÝÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ
ÇÒÒ¦ÄÚÏÛÇÇÖÕÓÇÑØÆÔËÏÇßÚÕÆÝ
ÖÕßÁÞËÏ§ÇÇÖËÏÒÂÙËÏÄÚÏÇÔÊËÔ
Ö¦ÉËÏÚÕØ¦ÔÔÇËÖÏÊÏ×ÑËÏÚÕÔÁÒËÍÞÕÚÕßØ¦ÑÛÇÇÖÕÙÆØÕßÓËÄÒËÝ
ÚÏÝÊßÔ¦ÓËÏÝÓÇÝÇÖÄÚÎÔÖËØÏÕÞÂ
ÑÇÏÛÇÇÌÂÙÕßÓËÚÕØ¦ÔÓÄÔÕÚÕß
ÔÇÖÕÒËÓÂÙËÏÓËÚÕÔ0:0:ÑÇÏÚÕßÝ
¬ÇÒÏÓÖ¦ÔÚÇÊÆÕÙÕßÔÏÚÏÑ¦ÑÏÔÂÓÇÚÇÖÕßÇÖÕÚËÒÕÆÔÛÇÔ¦ÙÏÓÕßÝ
ËÞÛØÕÆÝÚÕßßÚÄÝËÃÔÇÏÕÑÇÒÆÚËØÕÝÚØÄÖÕÝÔÇËÐÇÔÚÒÎÛËÃÚÕØ¦Ô
ÑÇÏÔÇÓËÚÇÚØÇÖËÃÙÚÎÔÖÏÕÓÏÙÎÚÂÞ×ØÇÙÚÕØ¦ÑÑÇÏÙËÕÒÄÑÒÎØÎ
ÚÎÔÖËØÏÕÞÂ
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Εικόνες από το μέλλον του πλανήτη
Η Αυστραλία καίγεται από τον Οκτώβριο, ενώ το καλοκαίρι στη χώρα τώρα ξεκινά – «Μια Ελλάδα» έχει ήδη γίνει στάχτη
Της ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ ΜΠΕΡΣΗ

Νεκρά ένα δισ.
έμβια όντα

EPA / DEAN LEWINS

«Οι περίοδοι ÇßÐÎÓÁÔÕßÑÏÔÊÆÔÕß
ÖßØÑÇÍÏ¦ÝÛÇÐËÑÏÔÕÆÔÔÜØÃÚËØÇ
ÛÇÊÏÇØÑÕÆÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÑÇÏÚÇ
ÌÇÏÔÄÓËÔÇÛÇËÃÔÇÏÖÏÕÁÔÚÕÔÇ©Ï
ÇÒÒÇÍÁÝÇßÚÁÝÛÇËÖÁÒÛÕßÔÖØÕÕÊËßÚÏÑ¦ÇÒÒ¦ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÍÃÔÕßÔ¦ÓËÙÇÇÏÙÛÎÚÁÝÇÖÄÚÕÁÚÕÝ
®ÁÑÛËÙÎÍÏÇÚÎÔÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂÙÚÎÔßÙÚØÇÒÃÇÖÕß
ÙßÔÚ¦ÞÛÎÑËÚÕÙÚÁÒÔËÏØÃÍÎ
ÙÚÎÙÖÕÔÊßÒÏÑÂÙÚÂÒÎÄÙÜÔÖØÕÙÖ¦ÛÎÙÇÔÚÕßÝÚËÒËßÚÇÃÕßÝÓÂÔËÝ
ÔÇÇÔÇÖÔËÆÙÕßÔÙÚÎÍËÓ¦ÚÎÑÇÖÔÄ
ÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÚÜÔÓËÍ¦ÒÜÔÖÄÒËÜÔ
ÚÎÝÞ×ØÇÝ©ÏÍÏÍ¦ÔÚÏËÝÖßØÑÇÍÏÁÝ
ÖØÜÚÕÌÇÔËÃÝÇÑÄÓÎÑÇÏÍÏÇÓÏÇÞ×ØÇÖÕßÑÇÃÍËÚÇÏÑ¦ÛËÞØÄÔÕÐËÑÃÔÎÙÇÔÇÖÄÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝÇßÙÚØÇÒÏÇÔÂÝ¦ÔÕÏÐÎÝÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕÑÇÏ
ÁÜÝÙÂÓËØÇÁÞÕßÔÇÖÕÚËÌØ×ÙËÏ
ÁÑÚÇÙÎÚËÚØÇÍÜÔÏÑ×ÔÞÏÒÏÕÓÁÚØÜÔÖËØÃÖÕßÄÙÕÎËÒÒÎÔÏÑÂ
ËÖÏÑØ¦ÚËÏÇÖÒÎÔÚÜÔÔÎÙÏ×ÔÚÎÔ
ÖØÜÚËÆÕßÙÇ ÇÓÖÁØÇÖØÏÔÇÖÄÒÃÍËÝÓÁØËÝÕÑÇÖÔÄÝÚÜÔÊËÑ¦ÊÜÔ
ÑÕÔÚÏÔ×ÔÑÇÏÓÇÑØÏÔ×ÔÖßØÑÇÍÏ×Ô
ßÖÕÞØÁÜÙËÙËÑÒËÃÙÏÓÕÇÑÄÓÎÑÇÏ
ÚÕÇØÞÎÍËÃÕÚÎÝßÖÎØËÙÃÇÝÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÝÑÇÚÇÙÚØÕÌ×ÔËÔ×ÇÔÚÏÇÙÌßÐÏÕÍÄÔËÝÓ¦ÙÑËÝÑÇÏÌÃÒÚØÇ
ÇÁØÇÁÞÕßÔÐËÖÕßÒÂÙËÏÙËÄÒÇÚÇ
ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÚÎÝÞ×ØÇÝ
¡ÁÞØÏÖØÄÙÌÇÚÇÕÏÓËÍ¦ÒËÝ
ÖßØÑÇÍÏÁÝÙÚÎÔßÙÚØÇÒÃÇÁÖÇÏØÔÇÔÚÕÄÔÕÓÇÚÎÝÎÓÁØÇÝÙÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÙßÔÁÈÎÙÇÔÖÞÚÕ¡ÇÆØÕ¦ÈÈÇÚÕ®ÚÕß ÙÚÎÔÖÕÒÏÚËÃÇÏÑÚÄØÏÇÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕß
ÕÖÕÃÕßÁÞÇÙÇÔÚÎàÜÂÚÕßÝÖ¦ÔÜ
ÇÖÄ¦ÚÕÓÇ©ÞÏÖÒÁÕÔ¢ÁÚÕÝ
ÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎËÑÚ¦ÑÚÕßÇÔ¦ÍÑÎÝ
ÊÏÇØÑËÃÓÂÔËÝ¶ÑÇÏÁÖËÚÇÏÙßÔÁÞËÏÇÑÇÛ×ÝÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÚ×ØÇÇØÞÃàËÏÇÌÕÆÕÇÔÕß¦ØÏÕÝÙÚÎÔßÙÚØÇÒÃÇÇÔÚÏÙÚÕÏÞËÃÓËÚÕÔÕÆÒÏÕ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
©ÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝªÕÝÑ¦ØÔÕ
ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝÙßÔÚÇÑÚÏÑÂÝÕÓ¦ÊÇÝÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÚÕßÙßÔÇÏÙÛ¦ÔËÚÇÏÚÕÈ¦ØÕÝÚÎÝÇÖÕÚßÞÃÇÝ
ÚËÔÕÞÜØÏÁÓÇÏÍÏÇÚÎÔÇÔÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚÎÚ¦ÓÕß®ËÃÖËÃÞÇ
ÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇÇÖËßÛßÔÛ×ÙÚÕßÝ
ßÙÚØÇÒÕÆÝÑÇÏÊËÔÑÇÚ¦ÌËØÇÔÇ
ÚÕßÝÖËÃÙÜÄÚÏËÃÔÇÏÛÁÓÇËÛÔÏÑÕÆ
ÙßÓÌÁØÕÔÚÕÝÔÇÙßÓÈ¦ÒÕßÓËÙÚÎÔ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÍÏÇÔÇÓËÚØÏÇÙÚÕÆÔÕÏËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝ®ÊÂÒÜÙËÙÚÕÊÃÑÚßÕ
:):ÇØÄÚÏÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇËÃÔÇÏ
ÂÊÎ¦ÙÞÎÓÇÓÖÕØÕÆÔÔÇÍÃÔÕßÔ
ÖÕÒÆÞËÏØÄÚËØÇ®ÙßÓÖÒÂØÜÙË
ÃÔÇÏÖØÕÝÚÕÙßÓÌÁØÕÔÄÒÎÝÚÎÝ

Αλαφιασμένα ³Ñ¨ÌKÑ³ÑKÜÓÈ³È¨KÓ³iÑ~ÑÐÐÓÑÌ³iÐÒTiÐÉ³{Ø×ÜÌoÉØV{ËÉØÜi{ÒÇÈÑÙi×ÒoÉØ~Ñ{ÑÉÂÓÜÉo~³ÉØV³i ÓÑ
Ì³{Ñ$ÈÑÜÜËÑ³iØåÈ³¨ÑÜËÑØ${ÐÉoÑwÈ¨~Ño{ÓØ³iÐÑ~¨{ÊÊÉ{¨ÓTÈ¨~ÑÜÓÉ{Ü~ÑÖ³ÐÑUÙÉ~ÒÙÉØÑÚ¨{ÑÚÖÐÑ³ÑV³É¨Ò³{Ñ~Ñ³Ñ³¨×Ê
³i{~ÐËÑË³{ÑVÉ{TÉ{¨ÊÉ{ØVÇ{~Ì~É×ÒÜÑ{³iØT¨ÑØVÑÜÜÒ~Ñ{³i{Ù{ÑË³É¨iÑËÙÑ~Ñ{TÜ¨ËÙÑ³iØ

Εκθεση για την
κλιματική αλλαγή
προειδοποιούσε
από το 2008
για όσα συμβαίνουν,
αλλά αγνοήθηκε από
την πολιτική ηγεσία.
ÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÝÔÇÖËØ¦ÙÕßÓËÙË
ÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇÓÎÊËÔÏÑ×ÔØÆÖÜÔ®
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Χειρουργεία με τεχνητή νοημοσύνη Παράθυρα που θα λένε τον καιρό
Νέα τεχνική εντοπισμού καρκινικών όγκων στον εγκέφαλο
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THE NEW YORK TIMES
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Με αυτά θα μπορούν
να «βαφτούν» γέφυρες
δημιουργώντας
αισθητήρες που
θα ανιχνεύουν
σπασίματα και ρωγμές.
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Με περισσότερες θερμίδες η διατροφή των καπνιστών
Η διατροφή των καπνιστών είναι
χειρότερης ποιότητας σε σχέση με
αυτήν των μη καπνιστών ή των
πρώην καπνιστών, σύμφωνα με
νέα αμερικανική επιστημονική
έρευνα. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα Ρος ΜακΛιν του Πανεπιστημίου Γέιλ, οι οποίοι έκαναν
τη σχετική δημοσίευση στο βρετανικό περιοδικό για θέματα δημόσιας υγείας BMC Public Health,
ανέλυσαν στοιχεία για σχεδόν 5.300
άτομα. Διαπιστώθηκε ότι οι καπνιστές καταναλώνουν περίπου 200
περισσότερες θερμίδες μέσα στην
ημέρα, παρόλο που τρώνε σημαντικά μικρότερες μερίδες φαγητού
από ό,τι όσοι δεν καπνίζουν.
«Οι καπνιστές καταναλώνουν
μικρότερες ποσότητες φαγητού,
που περιέχουν όμως μεγαλύτερο
αριθμό θερμίδων, ενώ αντίστροφα
οι μη καπνιστές καταναλώνουν περισσότερο φαγητό, αλλά που περιέχει λιγότερες θερμίδες», δήλωσε








Οι καπνιστές συχνά φοβούνται ότι θα παχύνουν
αν κόψουν το κάπνισμα,
κάτι που λειτουργεί
αποτρεπτικά σε πολλούς
στο να πάρουν την απόφαση να απεξαρτηθούν
από τη νικοτίνη.
η ερευνήτρια Ζακλίν Βερναρέλι
του Πανεπιστημίου Φέαρφιλντ του
Κονέκτικατ.

Τα στοιχεία
Η μελέτη δείχνει ότι όσοι ποτέ
δεν κάπνισαν στη ζωή τους καταναλώνουν περίπου 1,79 θερμίδα
ανά γραμμάριο τροφής, ενώ οι καθημερινοί καπνιστές 2,02 θερμίδες
ανά γραμμάριο και οι περιστασιακοί

Οι συστηματικοί καπνιστές τείνουν να τρώνε λιγότερα φρούτα και λαχανικά, σύμφωνα με αμερικανική επιστημονική έρευνα.

καπνιστές 1,89 θερμίδα ανά γραμμάριο. Οι πρώην καπνιστές καταναλώνουν κατά μέσον όρο περισσότερες θερμίδες ανά γραμμάριο
τροφής (1,84) σε σχέση με όσους
δεν κάπνισαν ποτέ, αλλά παρ’ όλα
αυτά τρώνε πιο υγιεινά σε σχέση
με τους καπνιστές. Φαίνεται πως
όσα περισσότερα τσιγάρα καπνίζει
κανείς, τόσο αυξάνουν οι θερμίδες
που καταναλώνει.
Οι συστηματικοί καπνιστές τείνουν να τρώνε λιγότερα φρούτα
και λαχανικά, πράγμα που σημαίνει
ότι προσλαμβάνουν, μεταξύ άλλων,
μικρότερες ποσότητες βιταμίνης
C, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο
για καρδιαγγειακές νόσους και καρκίνο. Οι καπνιστές συχνά φοβούνται
ότι θα παχύνουν αν κόψουν το κάπνισμα, κάτι που λειτουργεί αποτρεπτικά σε πολλούς στο να πάρουν
την απόφαση να απεξαρτηθούν
από τη νικοτίνη.
Ομως, σύμφωνα με τη νέα με-

λέτη, στην πραγματικότητα κάνουν
χειρότερη διατροφή από τους μη
καπνιστές και λαμβάνουν περισσότερες θερμίδες.
Το θέμα, όμως, που γεννάται είναι γιατί οι καπνιστές έχουν τη σαφή τάση να τρώνε περισσότερες
θερμίδες σε κάθε γεύμα τους αποστρέφοντας το βλέμμα από την
υγιεινή διατροφή, την πλούσια και
ολιγοθερμιδική, και από τα φρούτα
και λαχανικά. Πιθανώς αυτό εκπορεύεται από την αδιαφορία που
επιδεικνύουν γενικότερα για θέματα που άπτονται της διατήρησης
σε καλή υγεία και για αυτό και εξακολουθούν να καπνίζουν.
Στην πραγματικότητα, δηλαδή,
μπορεί να επιλέγουν τις πιο εύκολες
διατροφικές λύσεις αδιαφορώντας
για την επίδραση που έχουν αυτές
στη συνολική τους υγεία, κατά τον
ίδιο τρόπο που αδιαφορούν για την
επίπτωση του τσιγάρου στην υγεία
τους.

Η ρύπανση
συνδέεται με
την παχυσαρκία

Ελάχιστα είναι
τα οφέλη της
αμυγδαλεκτομής

Η πρόωρη έκθεση σε ρύπανση της
ατμόσφαιρας από οχήματα αυξάνει
τον κίνδυνο να εκδηλώσουν παχυσαρκία τα παιδιά, σύμφωνα με νέα
μελέτη. Τα υψηλά επίπεδα διοξειδίου
του θείου, που απελευθερώνουν στον
αέρα των πόλεων οι κινητήρες ντίζελ,
μπορούν στον πρώτο χρόνο της ζωής
ενός παιδιού να οδηγήσουν σε ταχεία
αύξηση του σωματικού βάρους αργότερα. Αλλες μελέτες έκαναν ανάλογες παρατηρήσεις για άλλες ρυπογόνες ουσίες, που προκαλούνται
από την κίνηση στους δρόμους. Σύμφωνα με την «Γκάρντιαν», το διοξείδιο
του θείου βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα
στις περισσότερες αστικές περιοχές
της Βρετανίας, ενώ παρόμοια είναι
η κατάσταση σε πολλές ευρωπαϊκές
πόλεις καθώς και σε ολόκληρο τον
κόσμο. «Καλούμε τους γονείς να προσέχουν πού περνούν τον χρόνο τους
τα παιδιά ιδίως στα πρώτα τους χρόνια, και κυρίως εκείνα τα παιδιά που
ζουν κοντά σε μεγάλους δρόμους με
κίνηση», επισημαίνει η Τζένιφερ
Κιμ, του Πανεπιστημίου της Νότιας
Καλιφόρνιας, που τέθηκε επικεφαλής
της νέας μελέτης. «Τα πρώτα χρόνια
της ζωής τους είναι μια περίοδος ταχείας ανάπτυξης ποικίλων συστημάτων στο σώμα και μπορεί να καθορίσουν τη μελλοντική ανάπτυξή
του», πρόσθεσε. Ο ΠΟΥ αποκάλυψε
πρόσφατα ότι 90% των παιδιών αναπνέουν επισφαλή αέρα, μια κατάσταση που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν απαράδεκτη. Οι ανησυχίες
για τις επιπτώσεις του τοξικού αέρα
στην υγεία των παιδιών αυξάνονται
όπως προκύπτει από τις τελευταίες
αυτές έρευνες, που διαπιστώνουν
καταστροφικές συνέπειες όχι μόνο
στη σωματική αλλά και στην ψυχική
τους υγεία από τη ρύπανση. Πρόσφατα, μεγάλη έρευνα βρήκε ότι ο
τοξικός αέρας επιτείνει τον κίνδυνο
λιποβαρών νεογνών με επιπτώσεις
για όλη την υπόλοιπη ζωή των παιδιών. Αλλες μελέτες συνδέουν τη
ρύπανση με γενετικά προβλήματα,
το σύνδρομο αιφνίδιου θανάτου,
ενώ υπάρχουν και οι πρώτες άμεσες
ενδείξεις ότι ρυπογόνα σωματίδια
εντοπίστηκαν στον πλακούντα. H
έρευνα δεν κατόρθωσε να εξετάσει
με ποιον ακριβώς τρόπο επηρεάζει
η ρύπανση το βάρος των παιδιών,
αλλά η Κιμ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτό να συμβαίνει εξαιτίας
κάποιας φλεγμονής, «όπως στους
πνεύμονες, που θα μπορούσε να διαχέεται στη συνέχεια σε όλο το σώμα
και στο μυαλό, που ρυθμίζει την
όρεξη και αλλάζει τον μεταβολισμό».

Αχρηστη αποδεικνύεται μία από τις
πιο διαδεδομένες παιδιατρικές μελέτες. Η αφαίρεση των αμυγδαλών
(αμυγδαλεκτομή) δεν ωφελεί επτά
στα οκτώ παιδιά που την κάνουν,
σύμφωνα με νέα μεγάλη βρετανική
επιστημονική μελέτη. Οι ερευνητές
του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ, με επικεφαλής τον καθηγητή
Δημόσιας Υγείας Τομ Μάρσαλ, που
έκαναν τη σχετική δημοσίευση
στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό
British Journal of General Practice,
ανέλυσαν ιατρικά αρχεία για περισσότερα από 1,6 εκατομμύριο
παιδιά, από τα οποία τα 18.271
είχαν κάνει επέμβαση αφαίρεσης
αμυγδαλών μεταξύ 2005 και 2016.
Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μόνο για 2.144 παιδιά (ποσοστό 11,7%) η αμυγδαλεκτομή
ήταν πραγματικά δικαιολογημένη
και είχε κάποιο όφελος.
Κάθε χρόνο, αρκετές χιλιάδες
παιδιά σε όλο τον κόσμο κάνουν
αμυγδαλεκτομή, αλλά είναι απίθανο
αν τα περισσότερα έχουν κάποιο
όφελος. Μάλιστα, σύμφωνα με τους
ερευνητές, στην πραγματικότητα
πολλά παιδιά που όντως μπορεί να
ωφελούνταν δεν κάνουν την επέμβαση. Η μελέτη εντόπισε 15.764
παιδιά που είχαν επαρκή συμπτώματα στον λαιμό τους, τα οποία δικαιολογούσαν την αφαίρεση των
αμυγδαλών τους, όμως μόνο το
14% την είχαν κάνει.
Για να υπάρχει πιθανότητα να
ωφεληθεί ένα παιδί από την αμυγδαλεκτομή, πρέπει να υποφέρει
από τουλάχιστον επτά διαγνωσμένα
περιστατικά πονόλαιμου μέσα σε
ένα χρόνο ή από τουλάχιστον πέντε
τέτοια περιστατικά ετησίως επί
δύο συνεχόμενα χρόνια ή από τρία
περιστατικά πονόλαιμου ετησίως
για τρία διαδοχικά χρόνια. Η μελέτη
έδειξε ότι η μεγάλη πλειονότητα
των παιδιών που κάνουν αφαίρεση
αμυγδαλών δεν πληροί τα παραπάνω κριτήρια.
«Τα παιδιά που έχουν λιγότερους
πονόλαιμους δεν ωφελούνται συνήθως από την αφαίρεση των αμυγδαλών, επειδή ούτως ή άλλως οι
πονόλαιμοι τείνουν να εξαφανιστούν μόνοι τους. Τα περισσότερα
παιδιά δεν έχουν τόσο σοβαρά συμπτώματα που να δικαιολογείται η
αμυγδαλεκτομή. Μάλιστα, μπορεί
μάλλον να βλαφθούν παρά να ωφεληθούν από την επέμβαση», δήλωσε
ο δρ Μάρσαλ.

Οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις του
τοξικού αέρα στην υγεία των παιδιών
αυξάνονται.

ΑΡΘΡΟ / Της ΕΛΕΝΑΣ ΑΛΩΝΕΥΤΗ

Η

Αυτισμός και λογοθεραπεία

λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που
ασχολείται με την πρόληψη, την
αξιολόγηση και την αποκατάσταση
διαταραχών λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας,
φωνής, μάσησης και κατάποσης. Απευθύνεται σε παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Το
άρθρο αυτό επικεντρώνεται στη Διάχυτη
Αναπτυξιακή Διαταραχή – Αυτισμός, δίνοντας έμφαση στο τι είναι και πώς η λογοθεραπεία βοηθάει στην αντιμετώπισή
του. Ο αυτισμός αποτελεί έναν ψυχιατρικό
όρο που αφορά ένα ιδιαίτερο τρόπο σκέψης
ή καλύτερα παραγωγή σκέψης. Συχνά στη
βιβλιογραφία εμφανίζεται και ως «Διάχυτη
Αναπτυξιακή Διαταραχή». Ετυμολογικά, ο
αυτισμός είναι το αποτέλεσμα της λέξης
«αυτός», όπου στα αρχαία σημαίνει «Εγώ
ο ίδιος».
Αρχικά, ο αυτισμός αποτελεί μια πολύπλοκη νευροαναπτυξιακή διαταραχή, η
οποία έχει αντίκτυπο σε διάφορες πτυχές
της ζωής ενός ατόμου. Αφορά δυσκολίες
στην κοινωνικοποίηση, καθώς επίσης και
στην επικοινωνία. Επιφέρει διάφορες αισθητηριακές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς, αλλά ακόμη και δυσλειτουργία
στην εκδήλωση συναισθημάτων. Ο αυτισμός, όπως προαναφέρθηκε, χαρακτηρίζεται
και ως Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή
εξαιτίας της ανομοιογένειας που εμφανίζουν

τα άτομα, αλλά ακόμη εξαιτίας της διαφορετικότητας στη μορφή και την ένταση
των συμπτωμάτων. Εμφανίζεται κυρίως
πριν από την ηλικία των 36 μηνών και επιφέρει διάφορα προβλήματα.
Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η ανύπαρκτη ομιλία έως και την ηλικία των 24 μηνών,
πράγμα το οποίο αποτελεί ένα σημείο που
κρούει τον κώδωνα. Έρευνες έχουν δείξει
πως μπορεί το παιδί με τη γέννησή του να
ακολουθεί τα τυπικά στάδια ανάπτυξης και
κάπου στην πορεία κάτι να πάει στραβά.
Αυτό συμβαίνει περίπου στο 30% των παιδιών που εμπίπτουν στο Φάσμα. Οι δυσκολίες αυτές που αντιμετωπίζει το παιδί εμμένουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του,
έχοντας βελτίωση αλλά σε καμία περίπτωση
θεραπεία.
Τα χαρακτηριστικά που εμφανίζουν τα
άτομα με αυτού του είδους τη διαταραχή
διαιρούνται σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη
κατηγορία αφορά άτομα που εμφανίζουν
προβλήματα στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας και της επικοινωνίας τους, στη
δεύτερη κατηγορία παιδιά που χαρακτηρίζονται από δυσχέρεια στην ανάπτυξη
των γλωσσικών τους ικανοτήτων και στην
τρίτη κατηγορία άτομα που παρουσιάζουν
δυσκολίες στην ανάπτυξη της νοητικής
τους ικανότητας.

Στόχος του λογοπαθολόγου αρχικά είναι
η ανάπτυξη της επικοινωνίας και της κοινωνικότητας, μετέπειτα η αντιμετώπιση
νοητικής ικανότητας και τέλος ανάπτυξη
γλωσσικών ή μαθησιακών δυσκολιών. Τα
παιδιά που εμπίπτουν στο Φάσμα, ποτέ δεν
μοιάζουν το ένα με το άλλο.
Ορισμένα παιδιά έχουν λεκτική επικοινωνία, ενώ άλλα επικοινωνούν με εναλλακτικούς τρόπους (π.χ. συστήματα επικοινωνίας, χειρονομίες κ.ά.). Σημαντικό κομμάτι
στην αντιμετώπιση είναι η εμπλοκή των
γονέων, αφού η δική τους κατανόηση και
συμμετοχή στο παρεμβατικό πρόγραμμα
βοηθάει στην ανάπτυξη των τομέων όπου
τα παιδιά αποκλίνουν.
Σημαντικό είναι η πρώιμη παρέμβαση
για τη δημιουργία ενός θεραπευτικού προγράμματος προσαρμοσμένου στις ανάγκες
του κάθε ατόμου, λαμβάνοντας υπόψη το
περιβάλλον. Καλό θα ήταν να ακολουθείται
ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης, το οποίο θα περιλαμβάνει: λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και
συμμετοχή σε ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων.

Η κ. Έλενα Αλωνεύτη είναι λογοπαθολόγος/λογοθεραπεύτρια, BSc.
elenaalonefti.slp@gmail.com

Αχρηστες φαίνεται ότι είναι οι περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις στις αμυγδαλές.
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25 μεγάλες
διοργανώσεις
τένις το 2020
στο νησί μας

ΑΠΟΨΕΙΣ

Βοήθεια χριστιανοί...

Τα διεθνή πρωταθλήματα αντισφαίρισης
που θα διεξαχθούν φέτος στην Κύπρο
Το άθλημα της αντισφαίρισης γίνεται όλο και πιο δημοφιλές στο
νησί μας. Οι επιτυχίες του Έλληνα
πρωταθλητή Στέφανου Τσιτσιπά
το 2019 και η τεράστια προοπτική
του για να φτάσει και να μείνει
στην κορυφή του κόσμου, τόνωσαν ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον των Κυπρίων για το Τένις.
Οι ακαδημίες αντισφαίρισης
σε όλη την Κύπρο, έχουν γεμίσει
με παιδιά ενώ και οι φίλαθλοι γενικότερα, ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο για το άθλημα αυτό.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι σε σχέση
με το πόσα παιδιά είναι γραμμένα
στις ακαδημίες αντισφαίρισης, το
άθλημα του τένις είναι το δεύτερο
δημοφιλέστερο στην Κύπρο.

Το επίσημο καλεντάρι
Η Ομοσπονδία Αντισφαίρισης
Κύπρου ανακοίνωσε το επίσημο
καλεντάρι για το 2020, το οποίο
όπως κάθε χρόνο καλύπτει με αγωνιστική δραστηριότητα και τους








Σε σχέση με το πόσα
παιδιά είναι γραμμένα
στις ακαδημίες, το
άθλημα του τένις είναι το
δεύτερο δημοφιλέστερο
στην Κύπρο.
δώδεκα μήνες του χρόνου, συμβαδίζοντας με τα διεθνή πρότυπα
του αθλήματος.
Ένα εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι των διοργανώσεων αυτών,
αφορά στα διεθνή πρωταθλήματα
τόσο της Tennis Europe (TE), όσο
και της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Αντισφαίρισης (ITF) που θα διοργανωθούν στην χώρα μας.
Οι συνεχείς προσπάθειες τόσο
της ΟΑΚ, όσο και των ομίλων-μελών της στους τομείς της ανάπτυξης των διεθνών σχέσεων, και της
άρτιας διοργάνωσης πρωταθλημάτων στη χώρα μας, σε συνδυασμό με τις πολύ καλές εγκαταστάσεις και τις βοηθητικές καιρικές
συνθήκες του νησιού, κατέστησαν
την Κύπρο αξιόπιστο εταίρο των
διεθνών οργανισμών, που με τη

σειρά τους, της εμπιστεύτηκαν τη
διοργάνωση του εκπληκτικού αριθμού των 25 διεθνών πρωταθλημάτων κατά το 2020.
Τα πρωταθλήματα καταμερίζονται σε εννέα της Tennis Europe
(U12, U14, U16), οκτώ της ITF
(U18), και οκτώ πρωταθλήματα
Seniors (ITF). Για την καλύτερη
ικανοποίηση των αιτημάτων των
ομίλων της, η ΟΑΚ επέλεξε να κρατήσει μόνο τη διοργάνωση του
Κυπέλλου Αφροδίτη (ITF U18/J4),
ενός θεσμού πολλών δεκαετιών,
που θα διεξαχθεί στο Εθνικό Κέντρο Τένις την πρώτη εβδομάδα
του Σεπτέμβρη.

Πολλά οφέλη, μικρό κόστος
Τα οφέλη από τις διοργανώσεις
αυτές είναι ευδιάκριτα σε ό,τι αφορά αρκετούς τομείς. Στον αγωνιστικό τομέα, δίδεται η ευκαιρία
στους Κύπριους αντισφαιριστές
να αγωνιστούν απέναντι σε ανταγωνιστικούς αντιπάλους από
πολλές χώρες, στις περισσότερες
των περιπτώσεων υψηλότερου
επιπέδου, κάτι απαραίτητο για
την αγωνιστική τους βελτίωση.
Επιπρόσθετα έχουν τη δυνατότητα
να βελτιώσουν την θέση τους στην
διεθνή κατάταξη αγωνιζόμενοι σε
γνώριμα γήπεδα και καιρικές συνθήκες. Σημαντικό είναι επίσης,
ότι αυτό το επιτυγχάνουν με το
μικρότερο δυνατό οικονομικό κόστος, καθώς οι συμμετοχές σε αντίστοιχα πρωταθλήματα στο εξωτερικό (ακόμη και σε κοντινές-γειτονικές χώρες) είναι αρκετά δαπανηρές. Στον τομέα της διοργάνωσης, η ΟΑΚ, οι όμιλοι της, αλλά
και ο τομέας της διαιτησίας, έχουν
τις ευκαιρίες για συνεχή βελτίωση
και προσαρμογή σε ό,τι καινοτόμο
υπεισέρχεται στο χώρο του αθλήματος σύμφωνα με τις υποδείξεις
των διεθνών οργανισμών. Τέλος
εξαιρετικά σημαντική θεωρείται
και η προσέλκυση αθλητικού τουρισμού στον τόπο μας, με την κάθοδο και διαμονή στην Κύπρο,
εκατοντάδων αθλητών και συνοδών που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα αυτά, και η ευρύτερη
οικονομική διάσταση που συνοδεύει αυτές τις διοργανώσεις.

Oι Κύπριοι τενίστες θα αντιμετωπίσουν αντιπάλους υψηλού επιπέδου, κάτι απαραίτητο για

την αγωνιστική τους βελτίωση, ενώ θα έχουν και τη δυνατότητα να βελτιώσουν την θέση
τους στην διεθνή κατάταξη αγωνιζόμενοι σε γνώριμα γήπεδα και καιρικές συνθήκες.

9 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ TENNIS EUROPE
G

Tα πρωταθλήματα της Tennis Europe που θα διοργανωθούν από την ΟΑΚ και μέλη της

1. Herodotou Tennis Academy TE U16 G3
2. Herodotou Tennis Academy TE U12 G2
3. Tsaneio Junior Cup U12 G1 (Ioannides)
4. Herodotou Tennis Academy TE U16 G2
5. Hellenic Bank Masters Tennis Academy TE U14 G3
6. Aphrodite Hills TE U14 G3
7. Nicosia Field Club TE U16 G3
8. Eleon Tennis Club TE U16 G3
9. Famagusta Club TE U14 G3

20-25/1/2020
28/3-4/4/2020
6-11/4/2020
27/4-2/5/2020
2-9/5/2020
9-16/5/2020
20-27/6/2020
24-31/10/2020
31/10-7/11/2020

8 ΠΡΩΤΑΘΛHΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚAΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ
G

Tα πρωταθλήματα της ITF στην κατηγορία κάτω των 18 ετών

1. Famagusta Club ITF J3
2. Sporting Club ITF J5
3. Larnaca Club ITF J4
4. Premier Club ITF J5
5. Herodotou Tennis Academy ITF J4
6. Aphrodite Cup ITF J4
7. Paralimni ITF J5
8. Masters Academy ITF J3

29/3-4/4/2020
24-30/5/2020
31/5-6/6/2020
2-8/8/2020
23-29/8/2020
30/8-5/9/2020
1-7/11/2020
8-14/11/2020

8 ΠΡΩΤΑΘΛHΜΑΤΑ SENIORS
Σημαντική θεωρείται η διοργάνωση των διεθνών πρωταθλημάτων Seniors (ITF) στην Κύπρο, στα οποία πέραν των πλήρων μελών της ΟΑΚ εμπλέκονται και εταιρικά μέλη της
Ομοσπονδίας, που έχουν ως «έδρα» μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχουν, διατηρούν αθλητικές εγκαταστάσεις υψηλού επιπέδου, όπως το Aphrodite Hills (Πάφος), Nissi Beach (Αμμόχωστος) και Aldiana (Λάρνακα).
Τα πρωταθλήματα Seniors καταμερίζονται σε ομίλους που εδρεύουν σε όλες τις πόλεις
και πέραν του καθαρά αγωνιστικού ενδιαφέροντος, διεξάγονται ως επί το πλείστον κατά
τους μήνες που υπάρχει ύφεση στις τουριστικές αφίξεις. Συμβάλλουν, έτσι, στην αύξηση
του ποιοτικού-αθλητικού τουριστικού ρεύματος στην Κύπρο, κάτι που αποτελεί στρατηγικό στόχο όλων των οργανωμένων φορέων (Υφυπουργείο Τουρισμού, ΚΟΑ, κ.λπ.).
G

Tα πρωταθλήματα Seniors ITF

1. Aldiana Seniors Open G3
2. Nicosia Field Club Seniors Cup G4
3. Limassol Sporting Club Seniors G3
4. Cyprus Seniors Cup G2 (Larnaca Club)
5. Famagusta Club ITF Seniors G2
6. Aphrodite Hills Seniors G4
7. Nissi Beach Seniors G4
8. Aldiana Seniors Open G2

23-29/3/2020
6-11/4/2020
21-26/4/2020
26/4-2/5/2020
3-9/5/2020
14-19/9/2020
9-15/11/2020
15-22/11/2020

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
«Χόντρυνε» το παιχνίδι
Έχει «χοντρύνει» πολύ το παιχνίδι με-

τά και την πρωτοφανή για τα κυπριακά
δεδομένα επίθεση της Ομόνοιας προς
την ηγετική βαθμίδα της ΚΟΠ. Είναι εμφανής η αποτυχία της διαιτησίας, που
για να είμαστε ακριβείς, είναι διαχρονική. Και να φανταστείτε ότι τώρα είμαστε καλύτερα από πριν. Γιατί είχαμε και
τα επεισόδια - που σχεδόν εξαφάνισε
η κάρτα φιλάθλου - και τους φακέλους
που σταμάτησαν να έρχονται λόγω νομοθεσίας. Πού θα καταλήξουμε κανείς
δεν ξέρει. Το σίγουρο είναι ότι δεν τελειώσαμε. Είναι πολλά τα λεφτά…

* * * * *

πρόεδρος δεν δημοσιοποιεί τις απόψεις του σε σημείο μάλιστα που κάποιοι δικαίως ή αδίκως τον χαρακτηρίζουν
«μουσιαμμά». Εάν θα συνεχίσει αυτή
την τακτική ή νιώθει τόσο θιγμένος που
θα αντεπιτεθεί, ο χρόνος θα το δείξει.

* * * * *

Κοκορεύονται…
Κάποιοι από αυτούς που τα έχουν κά-

νει θάλασσα με τις διαιτησίες τους δε
φθάνει που επιδίδονται σε κατορθώματα, το καυχώνται κιόλας. Κοκορεύονται οι τύποι.

* * * * *

Περιμένοντας τον Κούμα

Χειριστές VAR

Η ανακοίνωση της Ομόνοιας επιτίθεται

H ΚΟΠ έχει προκηρύξει έξι θέσεις για

ξεκάθαρα προς τον πρόεδρο της ΚΟΠ,
ο οποίος άλλωστε ηγείται ενός χώρου,
πλήρως διεφθαρμένου, όπως οι τριφυλλοφόροι αναφέρουν. Συνήθως ο

χειριστές του VAR (Replay Operator).
Για όσους ενδιαφέρονται, λεπτομέρειες στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΟΠ.
Στη σχετική ανακοίνωση υπάρχουν

πληροφορίες για τα κριτήρια που απαιτούνται για τους ενδιαφερόμενους.
Αυτό που δεν αναφέρεται είναι πως οι
ενδιαφερόμενοι, εκτός από τα υπόλοιπα απαιτούμενα προσόντα, πρέπει να
διαθέτουν υπομονή, αντοχή και… γερό
στομάχι, προκειμένου να αντέξουν την
πίεση και την αντίδραση από τους διαμαρτυρόμενους.

ποιος δε θα δηλωθεί για τους αγώνες
με τη Βασιλεία, αφού τρεις είναι που
μπορείς να εγγράψεις. Αποτελεί μια
ακόμα επίδειξη δύναμης στο παζάρι
του Γενάρη από πλευράς ΑΠΟΕΛ που η
αλήθεια εδώ και μερικά χρόνια επωφελείται κάθε χρόνο από ποιοτικές
επιλογές που κανενός άλλου η τσέπη
δεν σηκώνει να τις κάνει.

* * * * *

* * * * *

Κάνει παιχνίδι ο Κόρε

Ντιγκινί

Ήρθε ο Κόρε, είδε την ομάδα και αμέ-

Συνολικά, 220.000 το χρόνο αμείβεται

σως έκανε τις εισηγήσεις του για παίκτες που τους ξέρει και διαβάζοντας τα
ονόματα είναι σαφώς από αυτό που λέμε πάνω ράφι. Ποιοτικές λύσεις εκεί
που κρίνει πως χρειάζεται ενίσχυση
και αν του βγουν θα μιλάμε για άλλο
ΑΠΟΕΛ στη συνέχεια. Αν πάρει Γένσεν,
Σγκούρτασον και Γέφτοβιτς ο καθένας
αντιλαμβάνεται πως και με ένα αριστερό μπακ ο πονοκέφαλος θα είναι το

ο Γάλλος τον οποίο τόσο πολύ θέλει ο
Απόλλωνας να εντάξει στο ρόστερ του.
Η μεριά του παίκτη δεν έχει καμία διάθεση να χαρίσει χρήματα στον Άρη
Θεσσαλονίκης, συνεπώς το όλο θέμα
κολλά, μ’ αποτέλεσμα να καθίσταται
δύσκολη η έλευσή του στη Λεμεσό και
στο Κολόσσι. Στον Απόλλωνα πάντως
περιμένουν καθώς ο παίκτης αποτελεί
διακαή πόθο του Σωφρόνη.

«Μπαρούτι», «πόλεμος», «τοξικό περιβάλλον», ανακοινώσεις, ΟΥΕΦΑ, ΦΙΦΑ,
μόνο τα Ηνωμένα Έθνη και οι μεγάλοι
παίκτες της παγκόσμιας γεωπολιτικής
σκακιέρας απουσιάζουν από την κουβέντα που γίνεται γύρω από το κυπριακό
ποδόσφαιρο, ιδιαίτερα δε μετά την
Του
ανακοίνωση της Ομόνοιας.
ΧΡΙΣΤΟΥ
Δεν το έχουμε και πολύ, άμα συνεΖΑΒΟΥ
χιστεί αυτό το σκηνικό, να δεις που ο
αγωγός East Med και η έμπνευση του Ερντογάν να
σχηματίσει θαλάσσια σύνορα του νου του, θα σχετιστούν
με το αν ήταν πέναλτι η φάση στο Ομόνοια- ΑΠΟΕΛ ή
πως διαιτήτευσε το Ανόρθωση- ΑΠΟΕΛ ο Γιώργος Νικολάου. Αχταρμάς κανονικός.
Πέραν όμως της πλάκας και των υπερβολών, το όλο
σκηνικό έτσι όπως έχει στηθεί, μοιάζει να είναι βασισμένο σ’ ένα βάλτο που καμία στερεότητα δεν έχει.
Συνεπώς, ανά πάσα στιγμή και με την όποια αφορμή
τα δεδομένα διαφοροποιούνται. Και διαφοροποιούνται
όχι δυστυχώς προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά προς
την αντίθετη, τη λανθασμένη.
Αρχικά βγήκε ο Απόλλωνας και ζήτησε την κάθοδο
των ξένων διαιτητών. Ακολούθησε η ΑΕΛ η οποία ενέπλεξε
την ΟΥΕΦΑ και λίγες μέρες μετά η Ομόνοια επικαλέστηκε
θεούς και δαίμονες μήπως και επιφέρουν την κάθαρση
στο χώρο. Η Ανόρθωση κρατά μια μετριοπαθή στάση,
τη λες και «εγωκεντρική», αφού προς το παρόν δεν θίγεται
ενώ ο ΑΠΟΕΛ ως ο απόλυτος κυρίαρχος δεν τον νοιάζει
ν’ αλλάξουν και πολλά, παρά μόνο η «κάρτα φιλάθλου»
από την οποία ομολογουμένως έχει πληγεί.
Το δυσάρεστο σ’ αυτή τη χάβρα που ζούμε στο κυπριακό ποδόσφαιρο είναι η απουσία της Πολιτείας.
Ακριβώς η χάβρα δημιουργήθηκε γιατί δεν υπάρχει
εποπτεία και δυστυχώς ούτε η θέληση για να ταξινομηθούν τα δεδομένα. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει, ο υπόκοσμος ζει και βασιλεύει εντός του ποδοσφαίρου, οι
παράνομες πράξεις ολοένα και αυξάνονται και το μόνο
που ακούμε από τους αρμόδιους είναι η επιτυχία όπως
την εκλαμβάνουν της κάρτας οπαδούς. Η οποία επιτυχία
δεν μπορεί να λογίζεται ως έτσι, αφού τα γήπεδα ως
επί το πλείστον παραμένουν άδεια.
Άμα η ίδια η Πολιτεία δεν αποφασίσει να βάλει μια
τάξη σ’ όλα αυτά που γίνονται, κυρίως έξω αγωνιστικά
τότε η χάβρα ολοένα και θα μεγαλώνει. Κάτι τέτοιο
δύσκολα πρόκειται να συμβεί αφού μια απάθεια, ανικανότητα και η έλλειψη θέλησης εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τους αρμόδιους. Συνεπώς, η μοναδική
λύση δεν είναι η επίκληση της ΟΥΕΦΑ ή της ΦΙΦΑ
αλλά των «θείων» μήπως και σωθούμε. Βοήθεια χριστιανοί…

Χίλιες φορές μακάρι
Αναμφίβολα πρόκειται για μια εξέλιξη
που πρώτη φορά προκύπτει στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Αν η απόφαση της Ομόνοιας να αποταθεί σε ΦΙΦΑ και ΟΥΕΦΑ,
θα σηματοδοτήσει και μια ουσιαστική
αλλαγή προς το καλύτερο και σε σχέση
με τα διαχρονικά προβλήματα του χώρου,
Του
ο χρόνος θα το δείξει. Την ίδια περίπου
ΓΙΩΡΓΟΥ
περίοδο προκύπτει και το μέτωπο ΑΕΛ
ΛΟΓΙΔΗ
– ΚΟΠ, σε εσωτερικό, ωστόσο, και πιο
«κλειστό» επίπεδο αντίδρασης και αντιπαράθεσης.
Για τη διαιτησία, τα προβλήματα και τις χτυπητές
αδυναμίες της, ακούσαμε πολλές φορές και απ’ όλους.
Ούτε τα όσα επιπρόσθετα της διαιτησίας ανέφερε –
κατήγγειλε η Ομόνοια αποτελούν έκπληξη, για κανένα
ποδοσφαιρόφιλο στην Κύπρο. Και δύσκολο, αν όχι αδύνατο είναι να βρεθεί κάποιος, ακόμη και παράγοντας
της ΚΟΠ, ο οποίος θα υποστηρίξει πως όλα στο ποδόσφαιρό μας είναι καθαρά και ξάστερα. Και η Ομόνοια
στο παρελθόν και άλλες ομάδες, είχαν κατά καιρούς
αναφερθεί σε πολλά απ’ αυτά που κατήγγειλε πρόσφατα
η διοίκηση Παπασταύρου. Και πολλές φορές στο παρελθόν, ασκήθηκε κριτική σε παράγοντες ομάδων,
γιατί πάντα έμεναν στα λόγια, γιατί πάντα περιορίζονταν
στο θα κάνουμε, θα πούμε, θα καθαρίσουμε…
Αυτή τη φορά η Ομόνοια επιχειρεί το (τολμηρό)
βήμα πάρα κάτω και από τη στιγμή που εμπλέκει ΟΥΕΦΑ
και ΦΙΦΑ δεν θα πρέπει να στοχεύει σε δικαίωσή της
μόνο από την κοινή γνώμη. Η κοινή γνώμη εδώ και
χρόνια έχει δικαιώσει πολλούς, στην ουσία όμως καμία
διαφορά προς το καλύτερο δεν έχει επιφέρει στο κυπριακό ποδόσφαιρο...
Ό,τι και αν πιστεύει αυτή τη στιγμή κάποιος, σε
σχέση με την απόφαση, ομολογουμένως θαρραλέα,
της Ομόνοιας, πιο φρόνιμο είναι να περιμένει, από τη
στιγμή που υπάρχει η δέσμευση, πως πολύ σύντομα
το υλικό και τα απαραίτητα στοιχεία θα παραδοθούν.
Χίλιες φορές μακάρι, να υπάρχουν τεκμήρια, αποδείξεις και αδιάψευστα στοιχεία, από τα οποία και παραδειγματικές τιμωρίες να προκύψουν και το κυπριακό
ποδόσφαιρο να απαλλάξουν, απ’ όλα όσα του έχουν
προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά τα (πολλά) τελευταία
χρόνια.
ΥΓ. Από τη στιγμή που η Ομόνοια δημοσιοποίησε
την απόφασή της να καταγγείλει στην ΟΥΕΦΑ και στη
ΦΙΦΑ την ηγεσία της ΚΟΠ, θεωρώντας ότι συμμετέχει
σε μια κατάσταση διαφθοράς και διαπλοκής, την ίδια
ώρα θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί από την ηγεσία της
ΚΟΠ και τη θέση του αντιπροέδρου που κατέχει εδώ
και χρόνια, ο δικός της εκπρόσωπος, Νικ Νικολάου.
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Μεταβολές εβδομάδας
X.A.K.
1,90%

X.A.
0,38%

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei

Dax

FTSE 100

0,96%

2,12%

0,82%

0,82%

-0,08%

ΔΙΕΘΝΗ
Να αυξηθεί
η φορολογία
πλουσίων
τονίζει το ΔΝΤ

Σελ. 10

Πετρέλαιο

€/$

-5,71%

-0,47%

Στις αγορές με διπλό ομόλογο η Κύπρος
Την Τετάρτη θα προχωρήσει στην έκδοση 10ετούς και 20ετούς – Στόχος η εξόφληση του ΔΝΤ
Η Κυπριακή Δημοκρατία θα κινήσει από αύριο Δευτέρα 13 Ιανουαρίου, τις απαραίτητες διαδικασίες για να προχωρήσει στην
έκδοση χρέους την προσεχή Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου. Στόχος,
όπως πληροφορείται η «Κ», είναι

να εκδώσει δύο ομόλογα EMTN.
Ωστόσο, τον τελευταίο λόγο θα
έχουν οι όμιλοι με τους οποίους
συνεργάζεται το Υπουργείο Οικονομικών. Οι ίδιες πληροφορίες
θέλουν το κράτος να επιδιώκει
την έκδοση ενός 10ετούς ομο-

λόγου και ενός 20ετούς. Ωστόσο,
εάν θα προχωρήσει με ένα ή με
δύο θα το υποδείξουν οι σύμβουλοι – τράπεζες που θα αναλάβουν το όλο εγχείρημα. Η Κύπρος βγαίνει ξανά στις αγορές
για να αξιοποιήσει το περιβάλλον

με τον φθηνό δανεισμό και την
κλίση των επενδυτών σε ομόλογα
κρατών – εκδόσεων χρέους. Μέσω του δανεισμού που θα προχωρήσει την Τετάρτη η Κυπριακή
Δημοκρατία, αναμένεται να εξοφλήσει πρόωρα το χρέος προς

Προειδοποιούν για κίνδυνο νέας κρίσης χρέους

το ΔΝΤ που ανέρχεται στα 691
εκατομμύρια ευρώ και που έχει
επιτόκιο γύρω στο 1,99%. Η εξόφληση του συγκεκριμένου χρέους θα μειώσει το δημόσιο χρέος
της χώρας στα επίπεδα του 91,1%
για το 2020. Σελ. 3

Σε καλό δρόμο
οι διαδικασίες
για Μουσείο και
Λιμάνι Λάρνακας
Συνέντευξη Γ. Καρούσου
Υπάρχουν εξελίξεις στο θέμα του
Λιμανιού Λάρνακας και φαίνεται
να οδηγείται σε αίσιο τέλος, δηλώνει στην «Κ» ο υπουργός Μεταφορών Γιάννης Καρούσος. Στις
προτεραιότητές του, ο δρόμος
Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς, ο περιμετρικός Λευκωσίας και το Κυπριακό Μουσείο, οι διαδικασίες
για το οποίο προχωρούν κανονικά.
Τονίζει ότι δεν υπάρχει έργο που
δεν μπορεί να γίνει. Σελ. 4

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΔ

Εγιναν 6 οι διαχειριστές
δανείων στην Κύπρο
Πληθαίνουν οι διαχειριστές δανείων στην

Κύπρο. Μετά την Aps, την B2 Holding, την
Pepper, την Apollo και την Altamira, «κατέβηκε» και η Qualco, που δραστηριοποιείται
στην Ευρώπη. Συνήψε συμφωνία με την
Astrobank για διαχείριση σχεδόν 75% του
προβληματικού της χαρτοφυλακίου. Σελ. 5

ΑΗΚ: Ετοιμάζει
18 σταθμούς για
ηλεκτροκίνητα

ΕΛΛΑΔΑ

Επένδυσαν 1 δισ. ευρώ
σε ακίνητα μέσα στο 2019

Μέχρι το τέλος του έτους

Πάνω από 1 δισ. ευρώ επενδύθηκε στην

ελληνική αγορά ακινήτων το 2019, καθώς
ξένα επενδυτικά funds και εγχώριες
εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία επωφελήθηκαν της βελτίωσης του
οικονομικού κλίματος και των ευκαιριών
που εντοπίζονται σε κατηγορίες ακινήτων. Σελ. 12

Στους κινδύνους που εγκυμονεί η συσσώρευση χρέους και ιδιαίτερα σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον χαμηλής ανάπτυξης αναφέρεται για μία

ακόμη φορά η Παγκόσμια Τράπεζα. Κρούει ξανά τον κώδωνα του κινδύνου για το ενδεχόμενο μιας νέας γενικευμένης κρίσης χρέους, καθώς
διαπιστώνει πως σε όλον τον κόσμο συσσωρεύεται χρέος με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 50 ετών. Στην εξαμηνιαία έκθεσή της για τις
προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας(GEP), αναβαθμίζει την πρόβλεψή της για την ανάπτυξή της το τρέχον έτος στο 2,5% ενώ η προηγούμενη
πρόβλεψη μιλούσε για 2,4%. Σελ. 9

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

Κύπρος

0,56%

0,04%

Γερμανία

-0,18%

0,06%

Γαλλία

0,06%

0,00%

Ιταλία

1,37%

-0,01%

Ισπανία

0,45%

0,01%

Ιρλανδία

0,07%

0,00%

Ελλάδα

1,36%

0,02%

Ην. Βασίλειο

0,82%

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

Δεκαοκτώ σταθμοί ταχείας και
ημιταχείας φόρτισης ηλεκτρικών
οχημάτων προγραμματίζονται
μέχρι τέλος του 2020 από την
ΑΗΚ. Πέντε θα είναι έτοιμοι για
να εξυπηρετήσουν το κοινό μέχρι
τον Μάρτιο. Στάσιμοι οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης για τους δικούς της σταθμούς, λόγω ένστασης της ΑΗΚ. Σελ. 6
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Αγορά εργασίας και ανεργία – Oι επιπτώσεις της τεχνολογικής εξέλιξης
Το επίπεδο απασχόλησης και η
ανεργία αποτελούν βασικούς δείκτες κοινωνικής ευημερίας και
αντικατοπτρίζουν την κατάσταση
στον τομέα εργασίας και, παράλληλα, την ανταγωνιστικότητα μιας
χώρας στο πλαίσιο του παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος εμπορίου.
Σύγχρονες τεχνολογίες, όπως
η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη, τείνουν να αντιμετωπίζονται με επιφυλάξεις και να θεωρούνται ένας από τους παράγοντες που συμβάλλουν σε αυξημένη
ανεργία σε ανεπτυγμένες οικονομίες, ιδιαίτερα για εργαζόμενους
με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα.
Μερίδα αναλυτών προβλέπουν
ότι σ’ ένα ψηφιοποιημένο κόσμο
τα πλείστα επαγγέλματα θα αυτοματοποιηθούν και η ανάγκη για
ανθρώπινη εργασία θα περιοριστεί

σημαντικά, με επακόλουθη μόνιμη
αύξηση της ανεργίας.
Τα πραγματικά γεγονότα μάλλον δεν επιβεβαιώνουν αυτόν το
φόβο. Τουναντίον, η εμπειρία τεχνολογικά προηγμένων χωρών
και οι πρακτικές μελέτες δεικνύουν
ότι η απώλεια θέσεων εργασίας
λόγω τεχνολογικής εξέλιξης αντισταθμίζεται από τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας, ειδικότερα
στα επαγγέλματα που απαιτούν
εξειδικευμένα προσόντα.
Πιο συγκεκριμένα, η ρομποτική
και η τεχνητή νοημοσύνη δε φαίνονται να οδηγούν σε περιορισμό
των θέσεων απασχόλησης αλλά
σε διαφοροποίηση της δομής απασχόλησης. Τα επαγγέλματα που
περιλαμβάνουν τυποποιημένες
και επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες τείνουν να μειώνονται
και να αντικαθίστανται από ρομπότ

ή άλλες διεργασίες που ενσωματώνουν τεχνητή νοημοσύνη, μειώνοντας το κόστος παραγωγής
και επιτρέποντας έτσι σε περισσότερους καταναλωτές να αγοράσουν το τελικό προϊόν. Ταυτόχρονα, δημιουργούνται νέες θέσεις
εργασίας σε τομείς που απαιτούν
δράσεις εκτός συγκεκριμένου πλαισίου, κρίση και αλληλεπίδραση
με ανθρώπους.
Σε πρακτικό επίπεδο, η αγορά
εργασίας σε μια σύγχρονη κοινωνία καλείται να διευκολύνει δύο
αλληλοσυνδεόμενες λειτουργίες.
Η πρώτη αφορά την επίτευξη ισοζυγίου μεταξύ της ζήτησης εργασίας από τον ιδιωτικό και δημόσιο
τομέα, και της προσφοράς εργασίας με βάση τις δεξιότητες των
εργοδοτουμένων. Η δεύτερη αφορά την απόκτηση των απαιτούμενων δεξιοτήτων μέσω δραστη-
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ƮǘȺǏǎǐ
ȅȠįȘȖȩȢİȓȞĮȚįȚĮșȑıȚȝȠȢıĲȘȞ
ȚıĲȠıİȜȓįĮȝĮȢ
ZZZSZFFRPF\WD[IDFWV¿JXUHV

ριοτήτων εκπαίδευσης / επανεκπαίδευσης. Η αποτελεσματικότητα
των δύο λειτουργιών είναι καθοριστική για την επίτευξη βιώσιμης
ανάπτυξης και ευημερίας.
Σε ό,τι αφορά τις νέες τεχνολογίες, το μείζον ζήτημα αποτελεί
η διενέργεια σημαντικών επενδύσεων σε δραστηριότητες επανεκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού, με βασικούς στόχους την
εξοικείωση με νέες τεχνολογίες
και την απόκτηση πολλαπλών δεξιοτήτων στη βάση των σύγχρονων και διαφοροποιημένων αναγκών της αγοράς εργασίας. Αυτό
προϋποθέτει στρατηγικό σχεδιασμό μακροχρόνιου χαρακτήρα για
προώθηση της διά βίου μάθησης
και συντονισμένη δραστηριοποίηση τόσο του ιδιωτικού όσο και
του δημόσιου τομέα, στον οποίο
ιδιαίτερο ρόλο καλούνται να δια-

δραματίσουν τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Σε κοινωνικό επίπεδο, το ζητούμενο δεν είναι η οικονομική
στήριξη θέσεων εργασίας που δεν
είναι παραγωγικές και συνεπώς
βιώσιμες από μεσο- και μακροπρόθεσμη οπτική. Αντίθετα, οι
χώρες που προοδεύουν είναι αυτές
που προσαρμόζονται στα σύγχρονα δεδομένα που δημιουργεί η τεχνολογική ανέλιξη και επενδύουν
στο αύριο, μεταξύ άλλων προσαρμόζοντας και διοχετεύοντας σημαντικούς πόρους σε συστήματα
εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης
εργατικού δυναμικού.
* Ο Ανδρέας Χαραλάμπους είναι
οικονομολόγος και πρώην διευθυντής
στο Υπουργείο Οικονομικών.
Ο Όμηρος Πισσαρίδης είναι Γενικός
Διευθυντής της επενδυτικής τράπεζας
AXIAVenturesGroup.
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Τεράστια η διεύρυνση
της οικονομικής ανισότητας
Το οικονομικό σύστημα που αποκαλούσαμε καπιταλισμό ελεύθερης
αγοράς έχει αλλάξει δραματικά. Από
τις αρχές της δεκαετίας του 1980,
αυτό το κοινωνικοοικονομικό μοντέλο έχει οδηγήσει σε τεράστια διεύρυνση της οικονομικής ανισότητας, ιδίως τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Πρόκειται για μια τόσο σοβαρή αλλαγή, ώστε σημαντικοί διεθνείς οικονομικοί φορείς, όπως η
Παγκόσμια Τράπεζα, ο ΟΟΣΑ, το
Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ και το
ΔΝΤ, που προηγουμένως δεν ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα για το ζήτημα,
προειδοποιούν πλέον ότι η διεύρυνση της ανισότητας δεν συμβαδίζει με την ασφαλή οικονομική και
κοινωνική ανάπτυξη. Επιπλέον, ενώ
σχεδόν όλοι οι οικονομολόγοι διαλαλούσαν ότι η αναδιανομή του







Παγκόσμια Τράπεζα,
ΟΟΣΑ και ΔΝΤ προειδοποιούν ότι πλήττει την
ασφαλή οικονομική και
κοινωνική ανάπτυξη.
πλούτου υπονομεύει την οικονομική
ανάπτυξη, πολλοί οικονομολόγοι
προωθούν πλέον το αντίθετο, ότι
δηλαδή η τεράστια διεύρυνση της
ανισότητας υπονομεύει επίσης την
ανάπτυξη. Πολλοί λόγοι έχουν οδηγήσει στη διεύρυνση της ανισότητας. Σε κοινωνίες με ανισότητα οι
άνθρωποι τείνουν να μην εμπιστεύονται ο ένας τον άλλο, κάτι που
με τη σειρά του αυξάνει το κόστος
συναλλαγών. Η ανισότητα είναι η
αιτία και παράλληλα το αποτέλεσμα
διαφόρων μορφών διαφθοράς.
Υστερα από ενδελεχή έρευνα,
έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι
για να επιτευχθεί κάτι σε μακροχρόνιο επίπεδο πρέπει και οι εργαζόμενοι
των εταιρειών να επωφελούνται από
τις αποδόσεις κεφαλαίων των επιχειρήσεων. Η πιο ριζοσπαστική πρόταση για την πραγματοποίηση αυτής
της ιδέας ήταν η δημιουργία ταμείων
ιδιοκτησίας μετοχών για εργαζομένους από τη σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση της Σουηδίας το 1983, που
ωστόσο καταργήθηκε από τη συντηρητική κυβέρνηση του 1992. Σε
αντίθεση με άλλες μεταρρυθμίσεις
των Σοσιαλδημοκρατών, τα ταμεία
δεν έγιναν ποτέ δημοφιλή, διότι δεν

διευκρινίστηκε ποτέ η συμμετοχή
των εργαζομένων στις εταιρείες στις
οποίες κατείχαν μετοχές μέσω των
ταμείων.
Ωστόσο, εάν σε μια οικονομία
ελεύθερης αγοράς το κεφάλαιο μπορεί να προσλάβει εργατικό δυναμικό
και οι κεφαλαιούχοι δικαιούνται να
διαχειριστούν την εταιρεία και να
πάρουν μερίδιο από τα κέρδη της,
τότε οι εργαζόμενοι μπορούν επίσης
να δανειστούν κεφάλαιο και στην
περίπτωση αυτή να επωφεληθούν
από τις αποδόσεις των μετοχών.
Δεν πρόκειται για ουτοπική πρόταση. Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα,
υπάρχει ένα πρόγραμμα ιδιοκτησίας
μετοχών από τους εργαζομένους,
που προσφέρει φοροελαφρύνσεις
και επιτρέπει στους εργαζομένους
κάποιας εταιρείας να την αγοράσουν, ορίζοντας ως εγγύηση τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας –
που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να
θέσουν τις δικές τους περιουσίες
σε κίνδυνο. Παραδόξως, είναι το
πιο συνηθισμένο οικονομικό μοντέλο στις σημερινές «σούπερ καπιταλιστικές» ΗΠΑ. Δεκάδες έρευνες
αποδεικνύουν ότι αυτές οι εταιρείες
είναι εξίσου οικονομικά βιώσιμες
σε σχέση με τις παραδοσιακές εταιρείες, ενώ οι εργαζόμενοι έχουν
υψηλότερους μισθούς, είναι πιο ευχαριστημένοι από τις εργασιακές
τους συνθήκες και λαμβάνουν αξιοσημείωτο μερίδιο των κερδών. Αυτό
το μοντέλο έχει αντιμετωπιστεί ως
εργαλείο για την καθιέρωση οικονομικής δημοκρατίας και για τη βελτιστοποίηση των εργασιακών συνθηκών. Ωστόσο, δεν έχει αναφερθεί
ότι μπορεί να ενισχύσει και την ισότητα.
Ορισμένοι καπιταλιστές θα διαφωνούσαν έντονα σε ένα τέτοιο
σύστημα, αλλά πολλοί ιδιοκτήτες
μικρομεσαίων επιχειρήσεων που
πλησιάζουν στη συνταξιοδότηση,
φαίνεται πως υποστηρίζουν την
πώληση των εταιρειών τους στους
υπαλλήλους τους, πιθανότατα επειδή
οι κληρονόμοι τους δεν ενδιαφέρονται ή επειδή δεν μπορούν να τις
αναλάβουν.
Αυτό δεν είναι ένα τέλειο σύστημα. Οσοι απαιτούν ένα τέλειο
σύστημα θα πρέπει να περιμένουν
για πολύ καιρό, μέχρι να επιβληθούν
αποτελεσματικά μέτρα κατά της
διεύρυνσης της οικονομικής ανισότητας, από την οποία υποφέρουμε εδώ και πολύ καιρό.

Για πρώτη φορά στην Κύπρο υπάρχουν τόσο υψηλά αποθέματα νερού και υπερχείλισαν τα φράγματα. Οι δρόμοι όμως;

Who’s next
Μετά τη συμφωνία μεταξύ Astrobank και

Qualco ήρθε άλλος ένας servicer στο νησί.
Θεωρητικά συμπληρώθηκαν οι εταιρείες που
δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα στο
νησί, ή μήπως όχι; Πρέπει να δούμε σε ποιο
επενδυτικό ταμείο θα δώσουν η Τράπεζα Κύπρου και η Ελληνική Τράπεζα τα δάνειά τους.
Μην ξεχνάμε ότι και οι δύο είναι εν μέσω διαδικασιών για πωλήσεις μεγάλων πακέτων
ΜΕΔ, με μερικά από τα υποψήφια ονόματα να
μπορούν να ιδρύσουν νέες εταιρείες.

••••
Από πλάκα στα σοβαρά

και στις υπεραγορές. Πάντως ήδη υπάρχουν
παίκτες που τα μαθηματικά δεν τους πολυβγαίνουν τελευταία.

••••
Ποτ πουρί

••••
Οι μάστερ της Μονόπωλης
Τι θα γίνει μέσα στο 2020 με τα νέα καταστή-

ματα των υπεραγορών και ποιες θα είναι οι
επόμενες τους κινήσεις; Βαρόμετρο οι αυξομειώσεις του τζίρου. Διότι το να έχουν όλοι
αυξήσεις, είναι φύσει αδύνατο, με την μικρή
αγορά της Κύπρου να παραμένει, όσο και να
θέλουν να το παίξουν όλοι «μάστερ της Mονόπωλης», μικρή. Όπως γίνεται με τις τηλεπικοινωνίες. Βέβαια εκεί άρχισαν και επίσημα να
μιλούν για συνεργασίες και συγχωνεύσεις.
Δεν αποκλείεται να δούμε ανάλογες κινήσεις

••••
Ανεβαίνουν οι τιμές
Οταν το 80% της πατατοπαραγωγής έχει κατα-

Το νέο Υφυπουργείο θα τσιμπήσει τμήματα

από άλλα υφιστάμενα Υπουργεία. Το Τμήμα
Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου
Οικονομικών και το Τμήμα Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας του Υπουργείου Μεταφορών. Τώρα
το ποιος θα είναι ο Υφυπουργός; Μια πιθανή
επιλογή θα μπορούσε να είναι ο νυν επικεφαλής επιστήμονας. Εξάλλου ποιος γνωρίζει καλύτερα τις αρμοδιότητες, τις δεξιότητες και τα

Για πλάκα άρχισε το ΕΣΤΙΑ 2 όταν ακούστηκε

για πρώτη φορά. Πλάκα στην πλάκα όμως
αποδείχτηκε πως θα γίνει κάτι ανάλογο που
θα σχετίζεται με κατοικία και με πολίτες που
δεν μπορούν να πληρώνουν. Ανάλογα προγράμματα έχουν εφαρμοστεί και σε άλλα
κράτη.

καθήκοντα του νέου Υφυπουργού, από τον
άνθρωπο που συνέταξε το νομοσχέδιο;

H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Τιμή Διάθεσης
Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Τιμή Διάθεσης Αμοιβαίων

Κεφαλαίων καλείται η τιμή στην οποία ο επενδυτής αγοράζει τα μερίδια
Αμοιβαίων Κεφαλαίων,
και υπολογίζεται από το
άθροισμα της καθαρής τιμής των μεριδίων και της προμήθειας
αγοράς των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School

στραφεί στην ελεύθερη Αμμόχωστο λόγω της
πολυομβρίας, είναι σαφές ότι οι κυπριακές πατάτες στην αγορά εντός και εκτός συνόρων τους
επόμενους μήνες θα είναι λιγότερες. Η μειωμένη προσφορά θα φέρει συνεπακόλουθα και την
αύξηση στην τιμή. Όχι μόνο στις πατάτες. Αλλά
και στα λαχανικά όπως μπρόκολα και κουνουπίδια τα οποία επίσης έχουν πληγεί από την κακοκαιρία. Από τον Σύνδεσμο Προστασίας Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής ακούσαμε και για
αυξήσεις στην τιμή του παστεριωμένου γάλακτος της τάξης του 3-5% και για ψηλές επιδόσεις σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

••••
ΟΕΒ - ΚΕΒΕ σε συνεργασία
Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ)

διαφωνεί έντονα με τις αλλαγές που έχουν περιληφθεί σε νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί
στην Βουλή και οι οποίες, όπως λέει, εκφεύγουν των νομικών υποχρεώσεων της Κύπρου
που απορρέουν από την εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Το ΚΕΒΕ εξέφρασε επίσης την έντονη
αντίθεση του στις αλλαγές που έχουν ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο για αλλαγές στο νόμο
για τη λειτουργία των Ταμείων Προνοίας που
έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή Εργασίας της
Βουλής λέγοντας πως εκτός του ότι εκφεύγουν τον υποχρεώσεων μας με βάση την Ευρωπαϊκή οδηγία είναι και αντισυνταγματικές.

Κεφάλαια 1 τρισ. ευρώ αναζητεί η Ε.Ε. για πράσινες επενδύσεις
Θα χρηματοδοτηθεί το σχέδιο για μηδενισμό των εκπομπών καυσαερίων μέχρι τα μέσα του αιώνα
Η Ε.Ε. θα παρουσιάσει την επόμενη
εβδομάδα σχέδιο με το οποίο ευελπιστεί να προσελκύσει κεφάλαια
ύψους τουλάχιστον 1 τρισ. ευρώ
την επόμενη δεκαετία και να τα
επενδύσει σε έναν πρωτοφανή μετασχηματισμό της οικονομίας της:
τη στροφή στην «κλιματικά ουδέτερη» οικονομία. Πρόκειται για το
επενδυτικό πρόγραμμα για μια βιώσιμη Ευρώπη, το οποίο θα είναι ο
χρηματοπιστωτικός πυλώνας της
Πράσινης Συμφωνίας, όπως έχει
αποκαλέσει η Ε.Ε. το στρατηγικό
σχέδιό της που έχει στόχο τον μηδενισμό των εκπομπών καυσαερίων
μέχρι τα μέσα του αιώνα.
Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο
εργασίας που διέρρευσε στο Bloomberg, η Κομισιόν σχεδιάζει να
συνδυάσει μια δέσμη νέων πρωτοβουλιών με τα υφιστάμενα εργαλεία πολιτικής προκειμένου να
κινητοποιήσει το ενδιαφέρον των
επενδυτών και να προκαλέσει επενδυτική δραστηριότητα σε κάθε γωνιά της Ε.Ε. «Ο προϋπολογισμός
της Ε.Ε. και τα συναφή εργαλεία
της θα κινητοποιήσουν τουλάχιστον 1 τρισ. ευρώ, που θα τοποθετηθεί σε βιώσιμες επενδύσεις»,
αναφέρει η Κομισιόν στο σχετικό
έγγραφο, που αναμένεται να υιοθετήσει επισήμως στις 14 Ιανουαρίου. Στο ίδιο έγγραφο τονίζει,
ωστόσο, πως «θα χρειαστούν πολύ
περισσότερα για να αντιμετωπισθούν οι προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας». Διευκρινίζει πως
το προβάδισμα πρέπει να έχει η
χρηματοδότηση από τον δημόσιο

τομέα, αλλά «θα χρειαστεί να αναλάβουν παράλληλα δράση και παράγοντες από τον ιδιωτικό τομέα».
Το επενδυτικό σχέδιο για μια
βιώσιμη Ευρώπη έχει στόχο: να
αυξήσει τη χρηματοδότηση για τη
μετάβαση στη νέα οικονομία, διαθέτοντας τουλάχιστον ένα ποσοστό
ρεκόρ από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, και συγκεκριμένα 25%,
για το κλίμα· να εξασφαλίσει σε
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και
ιδιώτες επενδυτές τα αναγκαία εργαλεία ώστε να τοποθετηθούν σε
βιώσιμες επενδύσεις· να συγκεν






Μέσα από νέες πρωτοβουλίες, η Κομισιόν
επιδιώκει να προσελκύσει το ενδιαφέρον
επενδυτών.
τρώσει ιδιωτική χρηματοδότηση
αξιοποιώντας κατάλληλα τις εγγυήσεις του κοινοτικού προϋπολογισμού, γι’ αυτό και το επενδυτικό
ταμείο της Ε.Ε. InvestEU σκοπεύει
να αντλήσει κεφάλαια ύψους 280
δισ. ευρώ από τον ιδιωτικό και τον
δημόσιο τομέα την περίοδο 20212030. Τέλος, έχει στόχο να μετατρέψει την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων σε μια τράπεζα για
το κλίμα, καθώς η ΕΤΕπ θα διπλασιάσει τα δάνεια που θα χορηγεί
για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η Ε.Ε. έχει στόχο να μετατρέψει την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε μια τράπεζα για το κλίμα, καθώς η ΕΤΕπ θα
διπλασιάσει τα δάνεια που θα χορηγεί για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Η στρατηγική των μηδενικών
εκπομπών καυσαερίων της Ε.Ε. θέτει το οικονομικό μέλλον της Ευρώπης στη βάση ενός καθαρού περιβάλλοντος και υιοθετεί πολύ πιο
φιλόδοξα μέτρα από άλλες οικονομίες που έως τώρα εκπέμπουν καυ-

σαέρια. Η μετάβαση σε μια «κλιματικά ουδέτερη» οικονομία αρχίζει
από φέτος με αυστηρότερους περιορισμούς στις εκπομπές καυσαερίων των βιομηχανιών, από τις
αυτοκινητοβιομηχανίες μέχρι τις
χημικές βιομηχανίες, με την ανα-

θεώρηση της φορολογίας στην
ενέργεια, με πράσινες μεθόδους
στην αγροτική παραγωγή, νέους
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις
σε ορισμένες εταιρείες και πιθανόν
με έναν περιβαλλοντικό φόρο στις
εισαγωγές. Τα πάντα, από τη χρη-

ματοδότηση μέχρι τον σχεδιασμό
των πόλεων, πρέπει να μετασχηματιστούν ώστε να γίνουν πιο βιώσιμα.
Η Ευρώπη ενδιαφέρεται να δώσει ώθηση στην παγκόσμια εκστρατεία για την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής σε μια συγκυρία εξαιρετικά αρνητική. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αποσύρει
τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, ενώ η Κίνα, η
χώρα με τις μεγαλύτερες εκπομπές
καυσαερίων, εξακολουθεί να οικοδομεί μονάδες παραγωγής που λειτουργούν με λιθάνθρακα. Το στοίχημα της Ε.Ε., πάντως, είναι πως
με τη στροφή της στην «κλιματικά
ουδέτερη» οικονομία θα δώσει ταυτοχρόνως ώθηση στη δημιουργία
θέσεων εργασίας και στην οικονομική ανάπτυξη.
Το κόστος της μετάβασης, πάντως, είναι δυσθεώρητο. Για να επιτύχει τους στόχους που έχει ήδη
θέσει, τη μείωση των εκπομπών
καυσαερίων μέχρι το 2030 κατά
τουλάχιστον 40% σε σχέση με τα
επίπεδα του 1990, θα χρειαστούν
δαπάνες ύψους 260 δισ. ευρώ ετησίως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
της Κομισιόν. Οι επενδύσεις σε
βιώσιμα έργα μέχρι στιγμής προσκρούουν στην αβεβαιότητα που
περιβάλλει το ρυθμιστικό πλαίσιο
σε μια κατακερματισμένη αγορά
όπως είναι η αγορά της Ε.Ε., όπου
απουσιάζει ο συντονισμός και είναι
περιορισμένη η πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020

ΤΟ ΘΕΜΑ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

l

3

Ξανά με διπλή έκδοση χρέους η Κύπρος
Την Τετάρτη αναμένεται να προχωρήσει με 10ετές και 20ετές ομόλογο - Στόχος η εξόφληση του χρέους προς το ΔΝΤ
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Οι χρηματοδοτικές ανάγκες του
έτους 2020 για την Κυπριακή Δημοκρατία προβλέπονται μεταξύ 2
– 2,25 δισ. ευρώ, περιλαμβανομένης
και της εξόφλησης του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου. Η Κυπριακή
Δημοκρατία, από αύριο Δευτέρα 13
Ιανουαρίου, θα κινήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για να προχωρήσει στην έκδοση χρέους την
προσεχή Τετάρτη,15 Ιανουαρίου.
Στόχος, όπως πληροφορείται η «Κ»,
είναι να εκδώσει δύο ομόλογα EMTN.







Με την έκδοση ΕΜΤΝ
20ετίας και 30ετίας, το
κράτος απευθύνεται σε
«καλύτερης ποιότητας
επενδυτές».
Ομως, τον τελευταίο λόγο θα έχουν
οι όμιλοι με τους οποίους συνεργάζεται το Υπουργείο Οικονομικών.
Οι ίδιες πληροφορίες θέλουν το κράτος να επιδιώκει την έκδοση ενός
10ετούς ομολόγου και ενός 20ετούς.
Ωστόσο, εάν θα προχωρήσει με ένα
ή με δύο, θα το υποδείξουν οι σύμβουλοι – τράπεζες που θα αναλάβουν
το όλο εγχείρημα. Μόλις 15 ημέρες
μετά το νέο έτος η Κύπρος θα βγει
στις αγορές, εκμεταλλευόμενη εν
πρώτοις το περιβάλλον με το φθηνό
δανεισμό και δεύτερον την κλίση
των επενδυτών σε ομόλογα κρατών
– εκδόσεων χρέους. Η Κύπρος απέδειξε, μόλις προ μερικών μηνών,
πως μπορεί να προχωρήσει σε διπλή
έκδοση χρέους, αλλά συγχρόνως
και σε έκδοση ομολόγου μεγάλης
διάρκειας. Υπενθυμίζεται πως τον
Απρίλιο προχώρησε στην έκδοση

ενός 5ετούς και ενός 30ετούς, αντλώντας σωρευτικά 1,25 δισ. ευρώ.
Η χρηματοδότηση εξάλλου του
έτους, βάσει της επίσημης πληροφόρησης από το Υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου, θα διενεργηθεί
μέσω εγχώριων και διεθνών χρηματοδοτικών πηγών, με το εύρος
δανεισμού ανά χρηματοδοτικό εργαλείο να εκτιμάται ότι θα κυμανθεί
κατά 80 – 82% από διεθνή ομόλογα
EMTN. Το 11 - 13% της ετήσιας χρηματοδότησης θα προέρχεται από
γραμμάτια δημοσίου, το 3 – 4% θα
προέρχεται από ομόλογα για φυσικά
πρόσωπα και τέλος, 3 – 5% της ετήσιας χρηματοδότησης του κράτους
θα προέλθει από διμερή δάνεια. Μέσω του δανεισμού αυτού που θα
προχωρήσει την Τετάρτη η Κυπριακή Δημοκρατία, αναμένεται να εξοφλήσει πρόωρα το χρέος προς το
ΔΝΤ που ανέρχεται στα 691 εκατομμύρια ευρώ και που έχει επιτόκιο
γύρω στο 1,99%. Η εξόφληση του
συγκεκριμένου χρέους θα μειώσει
το δημόσιο χρέος της χώρας στα
επίπεδα του 91,1% για το 2020.

Στο 2,2% το κόστος
Βάσει των δεδομένων που παρουσιάζει το Γραφείο Διαχείρισης
Δημοσίου Χρέους στην παρουσίασή
του προς το επενδυτικό κοινό, το
ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης του
δημοσίου χρέους (σε ταμειακή βάση)
για το 2019 ανέρχεται στο 2,2% και
είναι το χαμηλότερο ποσοστό από
το 2012. Το 2012 είχε φτάσει στο
υψηλό 4,2%, ενώ από τότε ακολουθεί
φθίνουσα πορεία. Η ίδια παρουσίαση
δείχνει το δημόσιο χρέος βάσει εκτιμήσεων του Γραφείου Διαχείρισης
Δημοσίου Χρέους να φτάνει στο
86% και το 2022 στο 81%. Η οικονομική επίδοση της Κύπρου από
το διάστημα που μπήκε εντός μνημονίου μέχρι και την έξοδό της στο

Μέσω του δανεισμού αυτού η Κυπριακή Δημοκρατία θα εξοφλήσει πρόωρα το χρέος προς το ΔΝΤ που ανέρχεται στα 691 εκατ. ευρώ.
τέλος του πρώτου τριμήνου του
2016 είναι πολύ καλή, με τους επενδυτές να αξιολογούν αυτή την επίδοση αναλόγως. Ταυτόχρονα, υπάρχει μια γενικότερη προτίμηση των
επενδυτών για αγορά κρατικών ομολόγων αρκετών κρατών, ιδίως μετά
τις αρχές του 2019. Από τον Ιανουάριο του 2019 μέχρι και σήμερα, η
Κύπρος έχει αποδειχθεί ένας από
τους μεγάλους κερδισμένους, λαμβάνοντας νέο φθηνότερο χρήμα,
απότοκο της έκδοσης των ομολόγων
που έχει προχωρήσει.

Πρώτο 20ετές ομόλογο στην ιστορία της Κύπρου
Η Κύπρος τα τελευταία χρόνια προχώρησε σε έκδοση χρεών μέσω
ομολόγων EMTN διαρκείας 5 ετών,
έως και 30. Στην περίπτωση που
προχωρήσει πράγματι με ένα
20ετές, εκτός του ότι θα είναι το
δεύτερο κατά σειρά μεγαλύτερο
ομόλογο σε διάρκεια μετά το
30ετές, θα είναι και το πρώτο στην
ιστορία της χώρας.
Δεν είναι δόκιμο να προεξο-

φλήσουμε το είδος των επενδυτών
που ενδεχομένως θα προσελκύσουν ένα 10ετές και ένα 20ετές
ομόλογο, ωστόσο δεν αποκλείεται
να έχουν το ίδιο προφίλ όπως αυτούς που προσέλκυσε η διπλή έκδοση με το 5ετές και το 30 ετές.
Τότε, ως προς την κατηγορία
των επενδυτών, την πλειονότητα
των συμμετεχόντων και στα δυο
ομόλογα αποτέλεσαν οι διαχειρι-

στές κεφαλαίων και ακολούθησαν
οι τράπεζες.
Γενικότερα, με την έκδοση χρέους μεγάλης διάρκειας όπως
20ετίας και 30ετίας για παράδειγμα, το κράτος απευθύνεται σε
«καλύτερης ποιότητας επενδυτές»,
οι οποίοι βεβαίως για να δανείσουν
το κράτος βλέπουν μακροπρόθεσμα την πορεία του και όχι βραχυπρόθεσμα.
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Μπήκε το νερό στο αυλάκι για το λιμάνι
Λάρνακας και το μουσείο στη Λευκωσία
Ολα τα έργα θα γίνουν επισημαίνει ο Γιάννης Καρούσος και μιλά για τις προτεραιότητες του Υπουργείου

Πριν από ενάμιση μήνα ο πρόεδρος
Αναστασιάδης του ανέθεσε το δύσκολο και απαιτητικό χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Μεταφορών.
Στις προτεραιότητες του Γιάννη
Καρούσου, ο δρόμος Πάφου- Πόλης
Χρυσοχούς, ο περιμετρικός Λευκωσίας και το Κυπριακό Μουσείο.
Παραδέχεται ότι σε πολλές περιπτώσεις δημοσίων έργων υπάρχουν
εμπόδια δείχνοντας και προς την
κατεύθυνση των τοπικών αρχών,
τις οποίες θα εντάξει πιο ενεργά
σε μικρότερης έκτασης έργα. Δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν
υπάρχει έργο που δεν μπορεί να
γίνει και αναζητεί με τους συνεργάτες του τρόπους επίλυσης των
διαφόρων ζητημάτων. Ένα θέμα
το οποίο φαίνεται να οδηγείται σε
αίσιο τέλος είναι το λιμάνι Λάρνακας, για το οποίο σύμφωνα με τον
κ. Καρούσο υπάρχουν εξελίξεις.
- Από τον δήμο Αγίας Νάπας μετακομίσατε στην Λευκωσία,

πριακό Μουσείο. Πότε θα ολοκληρωθεί;
-Ναι, είναι ένα θέμα προτεραιότητας, για το οποίο ενημερώνεται
σε τακτικά χρονικά διαστήματα
το Υπουργικό Συμβούλιο, και σύμφωνα με την αρχιτέκτονα είμαστε
μέσα στα χρονοδιαγράμματα τα
οποία έχουν ανακοινωθεί. Πρόκειται για πολύ μεγάλο πρότζεκτ απέναντι από τη Βουλή με προϋπολογισμό γύρω στα 83 εκατομμύρια
ευρώ. Στόχος είναι να γίνει σημείο
αναφοράς όχι μόνο για την Κύπρο
αλλά και στην Μεσόγειο γενικότερα
και να είναι όπως το μουσείο της
Ακρόπολης.
Ο αρχιτέκτονας του έργου υπέβαλε μια προμελέτη και προχωρούμε
βάσει προγραμματισμού. Το επόμενο βήμα είναι να γίνει μετακίνηση
των κτηρίων μέσα στον χώρο του
παλιού νοσοκομείου, για να καθαριστεί η περιοχή για να μπορούμε
να προκηρύξουμε την προσφορά.
Υπολογίζουμε ότι η κατασκευή του
έργου θα ξεκινήσει τον Μάιο του















Συνέντευξη στη ΜΑΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

«Ήρθα στο Υπουργείο
με στόχο να φέρω τις
ίδιες νοοτροπίες και παρόμοια κουλτούρα που
εφάρμοζα στον δήμο
της Αγίας Νάπας».
αναλαμβάνοντας ένα πολύ μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο. Πώς
ήταν για εσάς αυτή η αλλαγή;
-Θεωρώ ότι ο δήμος της Αγίας
Νάπας είναι ίσως ο πιο δύσκολος
δήμος για να είσαι δήμαρχος. Είναι
ένα από τα μεγαλύτερα δημαρχεία
από πλευράς προϋπολογισμού, έχει
παραλίες, τουρίστες, ενεργό πληθυσμό πέραν των 40.000 ημερησίως, και προϋπολογισμό μεγαλύτερο από τον δήμο του Στροβόλου.
Είμαι λοιπόν συνηθισμένος να εργάζομαι σε μεγάλη πίεση. Ήρθα
στο Υπουργείο με στόχο να φέρω
τις ίδιες νοοτροπίες και παρόμοια
κουλτούρα που εφάρμοζα στον δήμο της Αγίας Νάπας. Μάλιστα, επειδή προέρχομαι από την τοπική αυτοδιοίκηση, βλέπω τα πράγματα
από διαφορετική οπτική γωνία.
Γνωρίζω και τις δύο όψεις του νομίσματος και επομένως μπαίνω με
όρεξη στο υπουργείο να εφαρμόσω
τον δικό μου τρόπο λειτουργίας,
την δική μου πολιτική για να υλοποιήσω αυτά τα οποία με διόρισε
ο πρόεδρος να κάνω, που είναι η
πολιτική, τα έργα και κάποιες τομές
που πρέπει προχωρήσουν και να
εφαρμοστούν.
-Σας υπέδειξε δηλαδή ο Πρόεδρος συγκεκριμένες προτεραιότητες οι οποίες θα πρέπει να
τρέξουν άμεσα.
-Οι προτεραιότητες του Προ-

Δεν είμαι της άποψης ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι, αλλά το πώς μπορεί να γίνει κάτι. Θέλω να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδειο, δηλώνει ο νέος Υπουργός Μεταφορών και επικεντρώνεται στον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών.
έδρου και της Κυβέρνησης είναι
τα έργα τα οποία ήδη έχουν ανακοινωθεί. Το σημαντικό είναι αυτά
που έχουν ανακοινωθεί, να υλοποιηθούν μέσα στα χρονοδιαγράμματα τα οποία έχουν εξαγγελθεί.
Να βρεθούν τρόποι, λύσεις και προτάσεις για να υπερπηδήσουν προβλήματα τα οποία έχει, γιατί κάθε
έργο έχει την δική του ιδιαιτερότητα. Σίγουρα υπάρχουν μεγάλα
έργα τα οποία είναι ύψιστης προτεραιότητας, όπως είναι το κυπριακό μουσείο στη Λευκωσία, ο περιμετρικός της Λευκωσίας, ο δρόμος
Λεμεσού - Σαϊτά, και ο δρόμος Πόλης- Πάφου, που είναι έργα δημοσίου συμφέροντος. Ένα από τα
πρώτα πράγματα που έκανα στο
Υπουργείο είναι να ιεραρχήσω, στο
να δούμε ποια έργα είναι τα πιο
σημαντικά, ώστε να δούμε πώς
προχωρούμε και πώς να λυθούν
κάποια θέματα.
-Σε ποια έργα αναφέρεστε;
-Για παράδειγμα, η πρώτη φάση
του αυτοκινητόδρομου Αστρομερίτη- Ευρύχου. Ένας αυτοκινητόδρομος ο οποίος αποτελεί πάγιο
αίτημα της περιοχής, και θεωρείται
προτεραιότητα από την κυβέρνηση.
Είδαμε πως υπήρχαν κάποια θέματα, αμέσως φέραμε τις υπηρεσίες,
να δούμε πώς μπορούμε να τα λύσουμε και να προχωρήσουμε. Ή ο
δρόμος Σωτήρας- Δερύνειας και το

Ρυθμίζονται εξώδικα τουριστών
Στις προτεραιότητες του Υπουρ-

γείου Μεταφορών είναι η ρύθμιση του θέματος με τα σκούτερ
στις τουριστικές περιοχές, θέμα
που θα εξετάσει το Υπουργικό
Συμβούλιο σύντομα, με στόχο το
θέμα να ρυθμιστεί πριν από την
επόμενη τουριστική περίοδο.
Προωθείται επίσης αλλαγή στην
διαδικασία ενοικίασης οχημάτων,
ώστε κατά την ενοικίασή τους να
προνοείται η πληρωμή εξώδικων
προστίμων. Όπως σημειώνει ο
Υπουργός, αυτή την στιγμή χιλιάδες εξώδικα τουριστών μένουν
απλήρωτα, κάτι που σημαίνει ότι
το κράτος χάνει έσοδα. Από την
άλλη δίδεται το μήνυμα στους

αρχαιολογικό μουσείο στην Πάφο.
Εφαρμόσαμε επίσης ένα τρόπο λειτουργίας με συναρμόδια υπουργεία
και το τμήμα Πολεοδομίας. Πλέον
μια φορά το μήνα γίνεται συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών,
στην οποία συμμετέχουν όλες οι
αρμόδιες υπηρεσίες και οι διευθυντές των τμημάτων. Έτσι επιλύονται τα ζητήματα ή τα θέματα
που υπάρχουν σε επίπεδο υπουργών, για να μην χανόμαστε μέσα
σε επιστολές. Το ίδιο κάνουμε και

τουρίστες ότι μπορούν να ενεργούν εκτός πλαισίου οδικής συμπεριφοράς χωρίς οποιαδήποτε
επίπτωση. «Αυτό πλέον θα σταματήσει. Η εταιρεία θα είναι υποχρεωμένο να παρακρατά από την πιστωτική κάρτα του ενοικιαστή ένα
ποσό για να πληρώνονται οποιαδήποτε εξώδικα θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια ενοικίασης
του οχήματος. Πρόκειται για ρύθμιση η οποία ισχύει ήδη σε άλλες
χώρες. Αυτές οι δύο αλλαγές στη
νομοθεσία θα κατατεθούν τις επόμενες εβδομάδες στο Υπουργικό
Συμβούλιο για να πάρουν ακολούθως τον δρόμο τους στην βουλή»,
σημειώνει ο κ. Καρούσος.

με τον Υπουργό Άμυνας και με τον
Υπουργό Υγείας. Δεν είμαι της άποψης ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι,
αλλά το πώς μπορεί να γίνει κάτι.
Θέλω να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδειο. Αυτό είπα
και στους υπηρεσιακούς ότι αυτή
είναι η πολιτική μου, να μην έρθουν
να μου πουν ότι αυτό το πράγμα
δεν γίνεται. Διότι υπάρχουν προτάσεις, ιδέες και λύσεις για πολλά
θέματα.
-Αναφερθήκατε ήδη στο Κυ-

Το Μάιο του 2021 αρχίζουν οι εργασίες και το
Κυπριακό Μουσείο το
οποίο αναμένεται να
ολοκληρωθεί το Μάιο
του 2024.
2021 . Τέλος του 2020 θα προκηρυχθούν οι προσφορές ενώ η αποπεράτωση του εξωτερικού κελύφους, τον Δεκέμβρη του 2022. Όλο
το έργο αναμένεται τον Μάιο του
2024. Θεωρώ ότι πέραν του μουσείου και το Τμήμα Αρχαιοτήτων
έχει περιθώριο για πολλές αλλαγές.
Το χαρακτηρίζω σαν κοιμώμενο γίγαντα, αφού δεν κατάφερε να αναδείξει τον αρχαιολογικό μας πλούτο
και αυτό είναι μια από τις προτεραιότητές μας στο Υπουργείο.
-Γιατί δεν προχωρούσε το έργο
τόσο καιρό;
- Ήταν απλά η διαδικασία. Προχωρούμε βάσει χρονοδιαγραμμάτων, το θέμα είναι να μην βρεθούν
εμπόδια, τα οποία θα μας καθυστερήσουν όπως για παράδειγμα
η αναθεωρητική αρχή προσφορών.
Είναι μεγάλη πληγή για την Κύπρο
και πρέπει να βρούμε μια λύση σε
αυτό το θέμα ιδιαίτερα για τα έργα
δημοσίου συμφέροντος. Έγινε μια
επικαιροποίηση του νόμου αλλά
και πάλι δεν θα λύσει το πρόβλημα.
Υπάρχουν κάποιες ιδέες τις οποίες
ως υπουργός προτείνω, στην βάση
του γεγονότος ότι εκεί όπου υπάρχουν έργα τα οποία χαρακτηρίζονται δημοσίου συμφέροντος από το
Υπουργικό Συμβούλιο, πρέπει να
ακολουθείται άλλη διαδικασία στην
αναθεωρητική αρχή προσφορών.
Δηλαδή να αποτρέπονται οι τα-

κτικισμοί. Κάποιοι κάνουν προσφυγή απλά για να καθυστερήσουν
αυτόν που κέρδισε ή για να έχουν
πρόσβαση στα στοιχεία του ή για
άλλους λόγους. Αλλά καθυστερούν
το έργο και στο τέλος έχουμε αποτελέσματα όπως την μαρίνα Πάφου,
το αποχετευτικό Κοκκινοχωρίων.
- Ανάλογο παράδειγμα είναι και
το λιμάνι- μαρίνα Λάρνακας. Τι
γίνεται με αυτό το θέμα;
- Είμαστε στο τελικό στάδιο της
πρώτης φάσης για τη μαρίνα της
Λάρνακας, οριστικοποιούνται όλα
τα νομοτεχνικά ζητήματα και μπαίνουμε στην επόμενη φάση, στην
ουσία της διαπραγμάτευσης με τον
επενδυτή. Μιλούμε για επένδυση
ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, με οικιστικές και εμπορικές αναπτύξεις.
Ο στόχος τώρα είναι να μπουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα τα
οποία θα αποφασιστούν αναλόγως
του τι θα προκύψει από το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης με
τον επενδυτή.
-Ποιος είναι ο στόχος;
-Ο στόχος είναι το συντομότερο
δυνατό, να τελειώσει η διαπραγμάτευση και να μπει ένα τελικό
χρονοδιάγραμμα. Όμως μπήκε το
νερό στο αυλάκι, είναι έργο προτεραιότητας και ακριβώς γι΄ αυτό
θα βεβαιωθούμε ότι θα μπουν στενά
χρονοδιαγράμματα για να τελειώσει
η διαπραγμάτευση έγκαιρα για να
προχωρήσουμε στην υλοποίηση
του συγκεκριμένου έργου.
-Υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσουν οι εργασίες μέσα στο 2020;
-Αυτά είναι θέματα διαπραγμάτευσης, δεν μπορούμε να πούμε
ακόμα αυτές τις λεπτομέρειες. Ο
στόχος είναι σε μερικούς μήνες να
είναι ολοκληρωμένα όλα σε επίπεδο
διαπραγμάτευσης και να ξεκινήσει
το πρακτικό επίπεδο.

Από την Λεμεσού στην Τσερίου
-Πώς προχωρά ο περιμετρικός
Λευκωσίας;
-Ο περιμετρικός είναι το επόμενο
μεγάλο έργο το οποίο θα κατοακυρωθεί. Έχουν σταλεί οι επιστολές
προς τον επιτυχόντα προσφοροδότη, και είναι στη διαδικασία των
ενστάσεων. Αν δεν έχει ενστάσεις,
το έργο προχωρά και θα ξεκινήσει
σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα
του. Μιλούμε για την α’ φάση του
περιμετρικού, κόστους 73 εκατομμυρίων. Ο περιμετρικός θα βελτιώσει σημαντικά την καθημερινότητα
χιλιάδων κόσμου, θα αποφορτίσει
το κέντρο της Λευκωσίας και εντάσσεται στα έργα δημοσίου συμφέροντος. Αναμένουμε να δούμε
κι αν δεν έχει προσφυγή θα προχωρήσει το έργο. Η πρώτη φάση
από τη Λεωφόρο Λεμεσού μέχρι
τη Λεωφόρο Τσερίου είναι 73,8
εκατομμύρια, είμαστε στην τελική
φάση της κατακύρωσης και το χρονοδιάγραμμα του είναι τρία χρόνια
για την πρώτη φάση. Μετά θα ακολουθήσει η δεύτερη φάση.

Εξελίξεις στον δρόμο Πόλης- Πάφου

Αν δεν υπάρχει προσφυγή στην αναθεωρητική αρχή, τότε ο δρόμος Πάφου - Πόλις θα προχωρήσει

σύντομα, τονίζει ο υπουργός Μεταφορών.

-Πάμε στον δρόμο Πόλης ΧρυσοχούςΠάφου. Ήδη αξιολογείτε τις προσφορές για την κατασκευή του. Κλείνετε όμως ένα άλλο σημείο του δρόμου που δεν ήταν στη φάση του διαγωνισμού.
-Μιλάτε για την περίπτωση στη Γιόλου.
Ο δρόμος σε εκείνο το σημείο έπρεπε
να κλείσει εδώ και καιρό. Όμως αντιδρούσαν οι κάτοικοι έτσι έγινε μια πρόχειρη επιδιόρθωση τα προηγούμενα χρόνια και αντί να κλείσει ο δρόμος μόνιμα
για να γίνουν οι βελτιώσεις όπως πρέπει,
γίνονται προχειρότητες.
Πλέον οι οδηγίες από τον διευθυντή
των δημοσίων έργων, είναι να κλείσει
μόνιμα ο δρόμος για δύο μήνες για να
τελειώσει το έργο και να μην υπάρχουν
παρόμοιες κατολισθήσεις και παρόμοια
προβλήματα. Τώρα, όσον αφορά τον
δρόμο Πάφου- Πόλης, αξιολογούνται οι
προσφορές, περιμένουμε να τελειώσει








«Τέλος Ιανουαρίου θα είναι
έτοιμη η αξιολόγηση για τον
δρόμο Πόλης-Πάφου και
μέσα στους επόμενους
τρεις μήνες, θα κατακυρωθεί και θα ξεκινήσει».
η αξιολόγηση και προχωρά βάσει χρονοδιαγραμμάτων. Αν δεν υπάρχει προσφυγή στην αναθεωρητική αρχή, τότε
ο δρόμος θα προχωρήσει σύντομα. Θεωρώ τέλος Ιανουαρίου θα είναι έτοιμη
η αξιολόγηση και μετά αν δεν υπάρχει
καμία προσφυγή να καθυστερήσει το
έργο, θα ξεκινήσει μέσα στους επόμενους
τρεις μήνες.
-Κλείνουν δηλαδή σιγά σιγά τρύπες

που ήταν ανοικτές εδώ και καιρό και
αφορούν το υπουργείο Μεταφορών;
-Προτεραιότητα του Προέδρου είναι
τα έργα να υλοποιούνται στα χρονοδιαγράμματα στα οποία τα εξαγγέλλουμε.
Τους πολίτες δεν τους ενδιαφέρει γιατί
καθυστερεί κάτι αν και υπάρχουν πολλά
έργα τα οποία δεν καθυστερούν λόγω του
υπουργείου, αλλά για παράδειγμα λόγω
τοπικών αρχών που ανέλαβαν να κάνουν
κάποια πράγματα και δεν τα κάνουν. Θα
δώσουμε επίσης σε αρκετές τοπικές αρχές
να αναλάβουν να γίνουν αναθέτουσες
αρχές για κάποια έργα, όπως οι ποδηλατόδρομοι στη Λευκωσία, ή η ανάδειξη
του αρχαιολογικού χώρου στη Γερμασόγεια
το οποίο καθυστερεί για διάφορους λόγους.
Αυτό ήδη έχει ξεκινήσει, δίνουμε μικρά
έργα στις τοπικές αρχές και για να βελτιώσουμε εμείς την παραγωγικότητα μας.
Με αυτό τον τρόπο θα ασχοληθούμε εμείς
με τα κύρια και σοβαρά έργα

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Α

Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

l

5

Πληθαίνουν οι διαχειριστές δανείων στην Κύπρο
Καινούργιος παίχτης για το νησί η Qualco η οποία θα διαχειριστεί το 75% των προβληματικών δανείων της Astrobank
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Τα deals

Άλλος ένας διαχειριστής δανείων
που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη «κατέβηκε» Κύπρο. Ο λόγος
για την Qualco, που συνήψε συμφωνία με την Astrobank για τη διαχείριση σχεδόν 75% του προβληματικού της χαρτοφυλακίου. Βάσει
της συμφωνίας, η Astrobank θα
συνεχίζει να ελέγχει το 25,1% της
Trusset Asset Management Limited, δηλαδή της εταιρείας που είχε
συστήσει η Astrobank μετά την
αναδιοργάνωσή της. Η Qualco, που
δραστηριοποιείται ευρέως στην
Ελληνική αγορά για τη διαχείριση
των προβληματικών εκεί τραπεζών,
συμπληρώνει το χάρτη των εταιρειών που κυριαρχούν σε αυτό τον
τομέα στο νησί.
Επί της ουσίας, η συμφωνία μεταξύ Qualco και Astrobank είναι
αντίστοιχη της συμφωνίας μεταξύ
Ελληνικής Τράπεζας και των τσέχων της APS, για διαχείριση δανείων της τράπεζας και όχι πώλησή
τους. Στο ίδιο μοτίβο, οι τράπεζες
και οι διαχειριστές (servicers)
έχουν μετοχικό κεφάλαιο στην
κάθε εταιρεία που έχει συσταθεί
στο νησί.
Οι εταιρείες, που ειδικεύονται
στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
και που δραστηριοποιούνται ήδη
στο νησί είτε έχουν αγοράσει χαρτοφυλάκια ΜΕΔ, είτε απλώς τα διαχειρίζονται, είναι η τσεχική Aps,
η B2Holding, η Pepper, η Apollo,
η Altamira. Τώρα προστέθηκε και
η Qualco. Οι «διεθνείς παίχτες»
έχουν δημιουργήσει κυπριακές θυγατρικές, την APS Debt Servicing
Cyprus, την B2Kapital, την Pepper
Cyprus Limited, την Altamira Asset
Management Cyprus και την Gordian.
Στο πλαίσιο της αγοράς των ερ-

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε
το 2018 την πώληση ενός μεγάλου
χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων στην Apollo Global
Management. Η συμφωνία προέβλεπε την αγορά και ακολούθως
της διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων από την εταιρία
που θα ίδρυε το επενδυτικό Ταμείο
Apollo. Το όνομα αυτής της εταιρίας, Gordian Holdings, με το 100%
του κεφαλαίου της να ανήκει και
να ελέγχεται από συγκεκριμένα
χρηματοδοτικά κεφάλαια που χειρίζονται θυγατρικές εταιρίες της
Apollo Global Management, LLC.
Η πώληση ήταν γνωστή και ως project Helix.
Ταυτόχρονα, αφήνοντας στην
άκρη την εσωτερική ομάδα της
KPMG Λονδίνου που διαχειρίζονται
μικρομεσαία και καταναλωτικά δάνεια της Τράπεζας Κύπρου, εξυπηρετούνται και από την Pepper. Η
Pepper, συγκεκριμένα, είχε έρθει
το 2017 για να διαχειριστεί συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο 800 εκατ.
ευρώ δανείων μικρομεσαίων πελατών και δανείων καταναλωτικής
φύσεως εντός της τράπεζας.
Η Ελληνική Τράπεζα τον Ιανουάριο του 2017 συμφώνησε με την
APS Holding a.s για τη διαχείριση
των στοιχείων ακίνητης περιουσίας
και την εξυπηρέτηση του συνολικού χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της
Τράπεζας.
Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε μια νέα εταιρεία στην οποία
η Ελληνική έχει το 49% των μετοχών, ενώ η APS Recovery Cyprus
κατέχει την πλειοψηφία, δηλαδή
το 51%.
Οι δραστηριότητες του Τμήματος Διαχείρισης Καθυστερήσεων
της Ελληνικής μεταφέρθηκαν λί-

Οι εταιρείες, που ειδικεύονται στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και που δραστηριοποιούνται ήδη στο νησί, είναι η Aps,
η B2Holding, η Pepper, η Apollo, η Altamira. Τώρα προστέθηκε και άλλη.







γασιών της Astrobank, η εταιρία
θα προσλάβει 37 μέλη του προσωπικού της Τράπεζας που μέχρι σήμερα διαχειρίζονταν το προβληματικό της χαρτοφυλάκιο. Επιπρόσθετα, η εταιρία θα προχωρήσει
στην αγορά από την AstroBank
όλων των σχετικών αδειών Τεχνολογίας Πληροφοριών, διαδικασιών,
προϊόντων αλλά και της συλλογικής
εμπειρογνωμοσύνης της Astrobank

Η συμφωνία μεταξύ
Qualco και Astrobank
είναι αντίστοιχη της
συμφωνίας μεταξύ Ελληνικής Τράπεζας και
των τσέχων της APS.

Η προσφυγή κατά της Τουρκίας στο Διεθνές
Δικαστήριο της Χάγης και η έκβαση
παρόμοιας προσφυγής που καταχώρησε
η Ελλάδα κατά της Τουρκίας το 1976
ΑΡΘΡΟ / Του ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
Η Κυπριακή Δημοκρατία επιχειρεί
αυτή τη στιγμή να αρχίσει δικαστική
διαδικασία κατά της Τουρκίας στο
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης σε
σχέση με τις παράνομες γεωτρήσεις
της Τουρκίας και την οριοθέτηση
των ΑΟΖ των δύο χωρών. Η κυβέρνηση διά του υπουργού Εξωτερικών
δήλωσε ότι αποταθήκαμε μονομερώς
στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης
«με την ελπίδα ότι στη συνέχεια η
Τουρκία θα απαντήσει θετικά και θα
έρθει κι αυτή ώστε να οριοθετήσουμε
τις ΑΟΖ μας». Ξεκαθάρισε δε ότι
χωρίς τη συναίνεση της Τουρκίας
δεν μπορεί να προχωρήσει η δικαστική διαδικασία. Η τελευταία αναφορά είναι ορθή, αφού το Διεθνές
Δικαστήριο για να εκδικάσει διαφορά
μεταξύ δύο κρατών πρέπει πρώτα
να ικανοποιηθεί ότι αυτά έχουν αποδεχθεί τη δικαιοδοσία του. Αυτό πηγάζει από μια θεμελιώδη αρχή του
διεθνούς δικαίου που ορίζει ότι τα
κράτη είναι κυρίαρχα και δεν μπορεί
να τους επιβληθεί ο τρόπος επίλυσης
των διαφορών τους. Το Διεθνές Δικαστήριο θα θεωρήσει δε ότι δύο
κράτη έχουν αποδεχθεί τη δικαιοδοσία του σε μία από τις ακόλουθες
περιπτώσεις: α) εάν έχουν και τα
δύο αναγνωρίσει τη γενική δικαιοδοσία του, β) εάν έχουν υπογράψει
συνυποσχετικό για την παραπομπή
συγκεκριμένης διαφοράς τους ενώπιον του, γ) εάν τα δύο κράτη έχουν
υπογράψει κάποια διεθνή συνθήκη,
η οποία προβλέπει την υποχρεωτική
παραπομπή στο Διεθνές Δικαστήριο
οποιασδήποτε διαφοράς σε σχέση
με τους όρους της.
Στην περίπτωσή μας δεν ισχύει,
μέχρι στιγμής τουλάχιστον, οποιοδήποτε από τα πιο πάνω. Ένδειξη δε
για το τι προβλέπεται να πράξει η
Τουρκία μας δίνει η στάση που τήρησε
σε παρόμοια προσφυγή που καταχώρησε εναντίον της η Ελλάδα στο

Ο κ. Μενέλαος Κυπριανού είναι
Managing Partner, Michael Kyprianou and Co LLC.

ίδιο δικαστήριο το 1976 και που αφορούσε διένεξη των δύο χωρών σε
σχέση με την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο. Η Τουρκία δεν έλαβε μέρος
στην εν λόγω διαδικασία και απλώς
έστειλε στο Διεθνές Δικαστήριο μια
σύντομη επιστολή στην οποία δήλωνε
ότι αμφισβητούσε τη δικαιοδοσία
του να εκδικάσει τη διαφορά. Από
την πλευρά της η Ελλάδα με λεπτομερές γραπτό υπόμνημα που κατέθεσε
μέσω των συνηγόρων της ενώπιον
του Δικαστηρίου υποστήριξε ότι το
Δικαστήριο είχε δικαιοδοσία για δύο
λόγους. Πρώτον λόγω του γεγονότος
ότι και οι δύο χώρες είχαν προσυπογράψει σχετική συνθήκη (τη Συνθήκη
της Γενεύης του 1928 για την Ειρηνική
Διευθέτηση Διαφορών). Και δεύτερον
λόγω του ότι είχαν εκδώσει από κοινού
σχετικό δελτίο Τύπου στις 31 Μαΐου
1975 με το οποίο (σύμφωνα πάντοτε
με τους ισχυρισμούς της Ελλάδας)

η Τουρκία θα πρέπει να θεωρηθεί
ότι αποδέχθηκε τη δικαιοδοσία του
Δικαστηρίου.
Το Διεθνές Δικαστήριο εξέφρασε
αρχικά τη λύπη του που η Τουρκία
δεν έλαβε μέρος στη διαδικασία και
που αρνήθηκε να υποβάλει γραπτώς
και με τεκμηριωμένο τρόπο τις θέσεις
της. Σημείωσε, όμως, ότι ήταν παρά
ταύτα υποχρεωμένο από μόνο του
(ex proprio motu) να εξετάσει πρώτα
αν είχε δικαιοδοσία προτού προχωρήσει στην εξέταση της ουσιαστικής
διαφοράς. Στη συνέχεια αποφάσισε,
με 12 ψήφους υπέρ και 2 κατά, υπέρ
της Τουρκίας κρίνοντας ότι πράγματι
στερείτο δικαιοδοσίας να εξετάσει
την υπόθεση η οποία ως εκ τούτου
δεν προχώρησε περαιτέρω.
Σχετικό βεβαίως είναι και το ερώτημα ποιαν ισχύ θα έχει στην περίπτωσή μας τυχόν απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου ακόμη και εάν η
Τουρκία, με τον ένα ή άλλο τρόπο,
αποδεχθεί τη δικαιοδοσία του. Στον
Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων
Εθνών προβλέπεται ρητά ότι οι αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου
είναι «δεσμευτικές». Στην πράξη,
όμως, εάν ένα μέρος δεν συμμορφωθεί με κάποια απόφαση αυτό που
μπορεί το άλλο μέρος να κάνει είναι
να προσφύγει στο Συμβούλιο Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών. Το οποίο,
με τη σειρά του, μπορεί να προβεί
σε «συστάσεις» ή να «επιβάλει μέτρα
για να υπάρξει συμμόρφωση με την
απόφαση» (άρθρο 94 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών).
Στην περίπτωσή μας, όμως, η
πραγματικότητα δυστυχώς είναι ότι
η Τουρκία ούτως ή άλλως επιδεικνύει
παντελή έλλειψη σεβασμού τόσο
προς αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων
όσο και προς αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών χωρίς να έχει οποιοδήποτε
ουσιαστικό αντίκτυπο.

αναφορικά με τη διαχείριση των
ΜΕΔ. Βάσει των στοιχείων που επεξεργάστηκε η «Κ», η Qualco θα έχει
να αναδιαρθρώσει το 75% των 465
εκατ. ευρώ ΜΕΔ που έχει η Astrobank και τα σχεδόν 35 εκατ. ευρώ
που θα παραλάβει από την Εθνική
Τράπεζα. Υπενθυμίζεται πως η
Astrobank θα παραλάβει την Εθνική σχεδόν «καθαρή» με μόνο 12%
ΜΕΔ.

γους μήνες μετά τη συμφωνία στη
νέα εταιρία. Η APS κλήθηκε να εξυπηρετήσει δάνεια ύψους 2,4 δισ.
ευρώ.
Η Altamira Asset Management
(Cyprus) Ltd έκανε «deal» το 2017
για να αντιμετωπίσει τα ΜΕΔ της
Συνεργατικής Κυπριακής, ασχέτως
με το άδοξο της τέλος. Η κυπριακή
Altamira που συστάθηκε στα τέλη
του 2017 ανέλαβε την επιχειρηματική ευθύνη διαχείρισης των ΜΕΔ
της τράπεζας που περιλαμβάνουν
δάνεια ύψους 5,4 δισ. ευρώ, ακίνητα
προς πώληση ύψους 0,4 δισ. ευρώ
καθώς και το χαρτοφυλάκιο που
έθεσε τέλος του 2017 η ΣΚΤ εκτός
ισολογισμού ύψους περίπου 1 δισ.
ευρώ.
Πλέον διαχειρίζεται τα δάνεια
της πρώην ΣΚΤ που έχει στους ισολογισμούς της ο κρατικός φορέας
διαχείρισης δανείων, η ΚΕΔΙΠΕΣ.
Η ΚΕΔΙΠΕΣ έχει το 49% της εταιρείας, ενώ η ισπανική μητρική το
51% της κυπριακής θυγατρικής.
Ταυτόχρονα, η ιταλική dobank,
που έχει το 85% της ισπανικής Altamira Asset Management, συμφώνησε με την AlphaBank για την
διαχείριση των προβληματικών
δανείων της AlphaBank Κύπρου,
ύψους 3,2 δισ. ευρώ. Γι’ αυτό το
σκοπό και θα συσταθεί νέα εταιρία.
Η εταιρία Β2 Kapital Cyprus εξασφάλισε την πρώτη άδεια εταιρίας
εξαγοράς πιστώσεων από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στις 10
Μαΐου 2018, αφού η Ελληνική Τράπεζα είχε προχωρήσει σε πώληση
πακέτου ΜΕΔ αξίας 145 εκατομμυρίων ευρώ στην επενδυτική εταιρία Β2 Kapital Cyprus Ltd στις
αρχές του 2018. Η Ελληνική Τράπεζα ήταν και η πρώτη κυπριακή
τράπεζα που άρχισε τις πωλήσεις
κόκκινων δανείων.
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Μονοπώλιο ΑΗΚ στην φόρτιση αυτοκινήτων
Παίρνουν παράταση οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί για σταθμούς ηλεκτρικών οχημάτων, μετά από ενστάσεις της Αρχής
ται να γίνουν μέχρι τέλος του 2020.
Έχουν συγκεκριμενοποιηθεί άλλα
οκτώ σημεία, τα οποία είναι η οδός
Οδυσσέα Ελύτη στην Αγία Νάπα,
και δύο λεωφόροι στην Λευκωσίαη Προδρόμου και η Γρηγόρη Αυξεντίου. Αυτά θα είναι ημιταχείας
φόρτισης. Οι υπόλοιποι τέσσερις,
σε πλατεία Τροόδου, Κοκκινοτριμιθιά, ΑΛΦΑΜΕΓΑ Κολοσσίου και
Ορμήδεια, θα είναι σταθμοί ταχείας
φόρτισης. Όπως εξηγεί ο μηχανικός δικτύου ΑΗΚ Μάριος Παππουτής, σε αυτούς τους σταθμούς, της
ταχείας φόρτισης ισχύος 50 κιλοβάτ, ο χρόνος φόρτισης για παράδειγμα ενός ηλεκτρικού Nissan
Leaf ανέρχεται περίπου στα 30 λεπτά. Στην περίπτωση των σταθμών
ημιταχείας φόρτισης ισχύος 22 κιλοβάτ, ο χρόνος φόρτισης για το
ίδιο αυτοκίνητο, υπολογίζεται στις
τρεις ώρες.

Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Εδώ και δύο χρόνια, και συγκεκριμένα το Μάρτιο του 2017 οπότε
και προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός
από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών για την εγκατάσταση δέκα διπλών συσκευών ταχείας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε δημόσιους δρόμους, κατακυρώθηκε η προσφορά, η αναθεωρητική αρχή αποφάσισε υπέρ
της απόφασης του Υπουργείου Μεταφορών, και το θέμα τέθηκε ενώπιον διοικητικού δικαστηρίου και
τώρα η υπόθεση είναι ενώπιον
της Νομικής Υπηρεσίας για περαιτέρω χειρισμό. Το θέμα είναι μεταξύ
της Αναθεωρητικής Αρχής και της
ΑΗΚ. Πηγές αναφέρουν στην «Κ»
ότι η ΑΗΚ δεν επέτρεψε την δημιουργία σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων από πλευράς του
Υπουργείου, αφού ήταν μία εκ των
εταιρειών η οποία υπέβαλε προ-

Επένδυση μισού εκατ.
Συνολικά η επένδυση της ΑΗΚ
για την αγορά εξοπλισμού και την
εγκατάσταση των σταθμών ανέρχεται στο μισό εκατομμύριο ευρώ.








Δεκαοκτώ σταθμοί ταχείας και ημιταχείας
φόρτισης προγραμματίζονται μέχρι τέλος του
2020 από την ΑΗΚ. Πέντε εξ αυτών θα είναι
έτοιμοι για να εξυπηρετήσουν το κοινό μέχρι
τον Μάρτιο.
σφορά και η οποία απορρίφθηκε.
Στη συνέχεια η Αρχή προσέφυγε
στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, η οποία την δικαίωσε και
ακολούθως το θέμα τέθηκε ενώπιον
του διοικητικού δικαστηρίου. Πλέον
οι σχεδιασμοί του Υπουργείου
έχουν κολλήσει στη Νομική Υπηρεσία για περαιτέρω χειρισμό της
υπόθεσης. Άρα με τους σταθμούς
φόρτισης να έχουν κολλήσει σε
διαδικαστικές ατραπούς, οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί όσον αφορά
την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, περιορίζονται στην απαλλαγή
των ηλεκτρικών οχημάτων από τα
τέλη κυκλοφορίας, στην απόσυρση
παλαιών οχημάτων με χορηγία
2.000 ευρώ και στην επιχορήγηση
αγοράς ηλεκτρικού οχήματος στο
πλαίσιο του σχεδίου απόσυρσης
και αντικατάστασης παλαιών οχημάτων το οποίο πέρασε από το








Μικρά τα βήματα στον στόχο για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τον τομέα των μεταφορών, ενώ και η διαδικασία σταθμών φόρτισης παίρνει

παράταση λόγω προσφυγών που οδηγούν σε ατέρμονες διαδικασίες.
Υπουργικό Συμβούλιο. Προνοείται
επίσης η αγορά καινούργιου ηλεκτρικού οχήματος τύπου σαλούν
με χορηγία τις 5.000 ευρώ. Το σχέδιο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή αρχές του τρέχοντος έτους.
Πηγές αναφέρουν ότι σε γενικές
γραμμές τα βήματα στον στόχο για
μείωση των εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα από τον τομέα των
μεταφορών είναι μικρά, ενώ ψέγουν
το γεγονός ότι και η διαδικασία
σταθμών φόρτισης παίρνει παράταση λόγω προσφυγών που οδηγούν τελικά σε ατέρμονες διαδικασίες.
Η παρούσα εικόνα στο θέμα
φόρτισης των οχημάτων είναι ότι
οι οδηγοί ηλεκτρικών οχημάτων,
έχουν δύο επιλογές. Ή να φορτίζουν το όχημα στο σπίτι τους, ή
σε κάποιο σταθμό φόρτισης της
ΑΗΚ. Στην ουσία, η Αρχή Ηλεκτρι-

σμού, είναι η μοναδική επιλογή
φόρτισης. Τουλάχιστον προς το
παρόν, αφού αναμένεται ότι περισσότεροι παίκτες θα θέλουν να
μπουν στο παιχνίδι, όσο η ηλεκτροκίνηση θα κερδίζει έδαφος.

Οι σχεδιασμοί της ΑΗΚ
Εν αναμονή των εξελίξεων από
τη Νομική Υπηρεσία για το ποιος
θα αναλάβει την τοποθέτηση των
σταθμών φόρτισης του Υπουργείου
Μεταφορών, η Αρχή Ηλεκτρισμού
προχωρά κανονικά στους δικούς
της σχεδιασμούς. Αυτοί αφορούν
την εγκατάσταση έξι σταθμών ταχείας φόρτισης και δώδεκα σταθμών ημιταχείας φόρτισης μέχρι το
τέλος του 2020. Είναι γνωστά μέχρι
στιγμής τα δεκατρία από τα δεκαοκτώ σημεία. Στην πλατεία Τροόδους, την υπεραγορά ΑΛΦΑΜΕΓΑ
Κολοσσίου, στην Ορμήδεια, και

στην ΑΛΦΑΜΕΓΑ Λευκάρων αναμένεται ότι θα εγκατασταθούν
σταθμοί ταχείας φόρτισης. Μελετάται επίσης η επιλογή της Κοκκινοτριμιθιάς, η οποία θα προσφέρει στους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων, δυνατότητα για φόρτιση
του οχήματος τους καθ΄οδόν προς
τις ορεινές περιοχές. Η Κοκκινοτριμιθιά, λόγω της γεωγραφικής
της θέσης, αναμένεται ότι θα αντικαταστήσει την περιοχή της Κακοπετριάς, η οποία είχε συμπεριληφθεί στους αρχικούς σχεδιασμούς της ΑΗΚ. Αναμένεται επίσης
η απόφαση της τοπικής αρχής Λυμπιών, για το αν θα εγκατασταθεί
στα όρια της κοινότητας ο 6ος σταθμός ταχείας φόρτισης.

Μέχρι τον Μάρτιο
Βάσει του προγραμματισμού
της ΑΗΚ, αναμένεται ότι μέχρι τέ-

λος Μαρτίου θα είναι έτοιμοι πέντε
σταθμοί φόρτισης. Οι τέσσερις εξ
αυτών στη Λεμεσό. Συγκεκριμένα,
στην οδό Ιωάννου Τσίρου, στην
οδό Γλάδστωνος, στο δημαρχείο
στον Ύψωνα, και στο δημαρχείο
στη Μέσα Γειτονιά. Λόγω του ότι
είναι μέσα σε αστικό οδικό δίκτυο,
και όχι σε αυτοκινητόδρομο σε
αυτά τα σημεία θα τοποθετηθούν
σταθμοί ημιταχείας φόρτισης. Μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα ολοκληρωθεί και η εγκατάσταση 5ου
σταθμού, στο ΑΛΦΑΜΕΓΑ Σκαρίνου. Ο συγκεκριμένος θα είναι ταχείας φόρτισης αφού το συγκεκριμένο σημείο θα μπορεί να εξυπηρετεί κυρίως οδηγούς που χρησιμοποιούν τον παρακείμενο αυτοκινητόδρομο.

Μέχρι τέλος του 2020
Οι υπόλοιποι σταθμοί αναμένε-

Γύρω στο μισό εκατομμύριο είναι μέχρι στιγμής η επένδυση της ΑΗΚ
και 39 σταθμοί φόρτισης. Οι 21 ήδη βρίσκονται σε λειτουργία.
Οι 250.000 από αυτό το ποσό αφορούν τα υφιστάμενα 21 σημεία που
λειτουργεί ήδη η Αρχή. Οι άλλες
240.000 αφορούν το κόστος του
διαγωνισμού για τους 18 φορτιστές
οι οποίοι θα τοποθετηθούν μέχρι
το τέλος του έτους. Τους επόμενους
μήνες αναβαθμίζεται και το λογισμικό της Αρχής, ούτως ώστε οι
χρήστες της υπηρεσίας φόρτισης
ηλκεκτρικού οχήματος, να μπορούν, μέσω της εφαρμογής της
ΑΗΚ στο κινητό τους, να ενημερώνονται για τα σημεία φόρτισης
στον χάρτη, τα πλησιέστερα τους
σημεία, καθώς και για πληροφορίες
όπως πόσο χρόνο χρειάζεται για
την φόρτιση του οχήματος, καθώς
και κατά πόσο ο σταθμός είναι κατειλημμένος. Αυτή η υπηρεσία θα
είναι έτοιμη να ανακοινωθεί επίσημα μέσα στους επόμενους δύο
μήνες.

Ηλεκτροκίνητα τα 6 στα 10 οχήματα στη Νορβηγία
Αν και τα νέα από τη Νορβηγία για
την καλιφορνέζικη Tesla, η οποία
κατασκευάζει αποκλειστικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, είναι πολύ καλά,
διότι η ζήτηση για τα προϊόντα της
ήταν πολύ ζωηρή την περυσινή
χρονιά, ο ανταγωνισμός καραδοκεί.
Και αυτό σημαίνει πως θα μπορούσε η σκανδιναβική χώρα να
λειτουργήσει ως υπόθεση εργασίας
και σημείο αναφοράς για το πώς
το τρέχον έτος θα εξελιχθεί για τα
αυτοκίνητα που κινούνται με μπαταρίες και δεν ρυπαίνουν. Σύμφωνα
με τη διανομέα της Volkswagen
στη Νορβηγία, Harald A. Moeller,
φέτος, από τα δέκα αυτοκίνητα
που θα κυκλοφορούν στη Νορβηγία, τα έξι θα κινούνται με ηλεκτρισμό. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει
η Οδική Συνομοσπονδία Νορβηγίας,
το 42,4% των πωλήσεων το 2019
αφορούσε ηλεκτρικά αυτοκίνητα
εν συγκρίσει με 31,2% το 2018 και
μόλις 5,5% το 2013. Η αύξηση στις
πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων
ώς ένα βαθμό οφείλεται στην Tesla,
όπως παρατηρούν αναλυτές.
Παρά το γεγονός ότι η Νορβηγία
είναι η μεγαλύτερη χώρα της Ευρώπης σε παραγωγή πετρελαίου
και φυσικού αερίου, επιδιώκει να
αναδειχθεί και σε πρώτη χώρα που
θα θέσει οριστικό τέλος στην πώληση και κυκλοφορία αυτοκινήτων
με συμβατικά καύσιμα έως το 2025.
Εχει εξαιρέσει από τη φορολογία
καυσίμων τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

και αυτό σημαίνει πως μέσα σε
λίγα χρόνια οι δρόμοι στο Οσλο
έγιναν πιο ήσυχοι και η ατμόσφαιρα
καθαρότερη. Στις εκτιμήσεις της
Volkswagen για τη Νορβηγία αναφέρεται πως γίνεται ολοένα και
πιο ηλεκτροκίνητη η αγορά της
και το 2025 πλέον δεν θα υπάρχει
κανένα όχημα με πετρέλαιο ή βενζίνη.







Στόχος, να μπει τέλος
στην πώληση και κυκλοφορία αυτοκινήτων με
συμβατικά καύσιμα έως
το 2025.
Το 2019 πουλήθηκαν στη χώρα
142.381 αυτοκίνητα, εκ των οποίων
60.131 ήταν ηλεκτρικά, ενώ μεταξύ
όλων αυτών το δημοφιλέστερο
ήταν το μεσαίου μεγέθους μοντέλο
Model 3 της Tesla. H τιμή του ξεκινά
από 384.900 νορβηγικές κορώνες,
δηλαδή περίπου 39.140 ευρώ, και
εξασφάλισε στην Tesla ένα μερίδιο
11% επί της νορβηγικής αγοράς.
Η ολοένα και ευρύτερη συνειδητοποίηση των κινδύνων από την
κλιματική αλλαγή για τον πλανήτη
και τα έμβια όντα έχει συμβάλει
στο να αλλάξουν η νομοθεσία, η
τεχνολογία και οι επιλογές των καταναλωτών, αλλά και να μετασχη-

ματιστεί η αυτοκινητοβιομηχανία,
στρεφόμενη σε πιο καθαρά καύσιμα. Η τιμή της μετοχής της Tesla
έχει ενισχυθεί και σήμερα είναι
μία από τις ακριβότερες στον κλάδο
της αυτοκινητοβιομηχανίας διεθνώς.
Φέτος, η εν λόγω εταιρεία θα
αρχίσει την παραγωγή ενός νέου
μοντέλου μεσαίου μεγέθους, το
οποίο θα απευθύνεται σε όσους
ενδιαφέρονται για αυτοκίνητα πολλαπλών δραστηριοτήτων στην πόλη και στην ύπαιθρο. Θα έχει την
επωνυμία Model Y και απέναντί
του θα βρει τα αντίστοιχα των
Daimler, Audi και Ford. Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της
η Ενωση Ηλεκτρικών Οχημάτων
Νορβηγίας, το 2020 θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από 20 έως 30
νέα ηλεκτροκίνητα μοντέλα, ένα
εκ των οποίων θα είναι το Mustang
Mach-E SUV της Ford. H εταιρεία
ευελπιστεί πως με αυτό θα μπορέσει
να τονώσει τις πωλήσεις της. Ο
Κτζέτιλ Χάγκεσταντε, διευθύνων
σύμβουλος της RoehneSelmer, της
εταιρείας που εισάγει τα Ford στη
Νορβηγία, αναφέρει πως η Mustang
Mach-E SUV θα ανταγωνιστεί ευθέως τα μοντέλα 3 και Υ της Tesla
και το e-tron της Audi. Και συμπληρώνει, τέλος: «Πρόκειται για
ένα αυτοκίνητο με κίνηση και στους
4 τροχούς, καλύπτει μεγάλες αποστάσεις και ταιριάζει απόλυτα στη
νορβηγική αγορά».

Πέρυσι, δημοφιλέστερο αυτοκίνητο ήταν το Model 3 της Tesla, που εξασφάλισε στην εταιρεία μερίδιο 11% επί της
νορβηγικής αγοράς.

Ενας αιώνας

γεμάτος

Ελλάδα
Δεκαετία του 1960

Θεωρείται «εποχή της άνοιξης», ωστόσο
οι εξελίξεις στη δεκαετία του 1960 είναι
αντιφατικές. Η οικονομία αναπτύσσεται
γοργά, η Ελλάδα συνδέεται με την ΕΟΚ,
όμως η απόπειρα του Κ. Καραμανλή να
εκσυγχρονίσει το μετεμφυλιακό Σύνταγμα
προσκρούει σε αντιδράσεις.
Η Ενωση Κέντρου γεννά προσδοκίες, όμως
δεν φέρνει στο προσκήνιο μια πραγματικά νέα
ατζέντα και οδηγείται σε τραυματική διάσπαση
το 1965.
Νέα κρίση στο Κυπριακό, εμπλοκή του
Στέμματος στις πολιτικές διαμάχες,
ανεπάρκεια των πολιτικών ηγεσιών,
ταραγμένος Ιούλιος του 1965. Τραγική
κατάληξη: η 21η Απριλίου 1967 και η
ταπεινωτική εμπειρία της χούντας.
7+1̴̴̷̶̶̷̴̶̷̻̳̬̱̳̬̹̬̻̳̹̬̰̳̯̱̬̲̱̯̻̳̱̾̾̾̽
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Η 10ετία που άλλαξε τη χώρα και τη ζωή μας
Με βαρύ τίμημα σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο η Ελλάδα ξεπέρασε τη μεγαλύτερη κρίση της σύγχρονης ιστορίας της
Του ΘΑΝΟΥ ΤΣΙΡΟΥ

Τη 10ετία ÖÕßÁÌßÍËÎÒÒ¦ÊÇÑÇÚ¦ÌËØËÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÚÇÊÃÊßÓÇËÒÒËÃÓÓÇÚÇ®ÖÕßÈÆÛÏÙÇÔÚÎ
Þ×ØÇÙÚÎÔÖÕÒßËÚÂÑØÃÙÎÑÇÏÒÏÚÄÚÎÚÇ ÇÚ¦ÌËØËËÖÃÙÎÝÔÇÚÏÛÇÙËÆÙËÏÚÕÊÎÓÄÙÏÕÞØÁÕÝÑÇÛ×ÝÖÇØ¦
ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÇßÚÄÇßÐÂÛÎÑËÜÝ
ÖÕÙÄÑÇÏÜÝÖÕÙÕÙÚÄËÖÃÚÕß
ÛËÜØËÃÚÇÏÈÏ×ÙÏÓÕÒÄÍÜÚÎÝÓËÃÜÙÎÝÚÜÔÚÄÑÜÔËÐßÖÎØÁÚÎÙÎÝÇÒÒ¦
ÑÇÏÚÕßÇÖÕÛËÓÇÚÏÑÕÆÇÙÌÇÒËÃÇÝ
ÚÇÔÄÓÜÝÓÏÇÖÆØØËÏÕÝÔÃÑÎ®

Σκληρή μάχη
ÏÇÔÇÓËÏÜÛËÃÚÕÍÏÍÇÔÚÏÇÃÕ
ÁÒÒËÏÓÓÇÙÚÕÏÙÕàÆÍÏÕÚØËÞÕßÙ×Ô
ÙßÔÇÒÒÇÍ×ÔÑÇÏÍÏÇÔÇÓËÚÇÚØÇÖÕÆÔÙËÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÇÕÏÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÁÝÚØÆÖËÝ¦ÒÒÇÐËÎËÏÑÄÔÇ
ÚÎÝÞ×ØÇÝÚÄÙÕÙËÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÄÙÕ
ÑÇÏÙËÑÕÏÔÜÔÏÑÄËÖÃÖËÊÕÓËÃÜÙÎÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆÎÑÇÚÇÑÄØßÌÎ
ÖÚ×ÙÎÚÜÔÍËÔÔÂÙËÜÔÎÚÇÞÆÚÇ-

Ανεργία, κόκκινα
δάνεια, χαμηλότερα
εισοδήματα,
υπογεννητικότητα είναι
η βαριά κληρονομιά
των τελευταίων
δύσκολων
δέκα χρόνων.
ÚÎÍÂØÇÔÙÎÚÕÍÑØÁÓÏÙÓÇ®ÚÜÔ
ËÏÙÕÊÎÓ¦ÚÜÔÎÇÖ×ÒËÏÇÛÁÙËÜÔ
ËØÍÇÙÃÇÝÕÖÕÒÒÇÖÒÇÙÏÇÙÓÄÝÚÜÔ
ÓÇÑØÕÞØÄÔÏÇÇÔÁØÍÜÔÚÇÑÄÑÑÏÔÇÊ¦ÔËÏÇÑÇÏÕÏÒÎÐÏÖØÄÛËÙÓËÝ
ÕÌËÏÒÁÝÖØÕÝÚÕÎÓÄÙÏÕÙËÙßÔÛÂÑËÝÓ¦ÒÏÙÚÇßÖËØÌÕØÕÒÄÍÎÙÎÝ
ËÃÔÇÏÎÈÇØÏ¦ÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦®ÚÎÝ
ÔÁÇÝËÚÃÇÝ

Παλιές αμαρτίες
ÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÇßÚÂÝÚÎÝ
ËÚÃÇÝÎÒÒ¦ÊÇÑÇÒËÃÚÇÏÔÇ
ÑÒËÃÙËÏÚÏÝÖÒÎÍÁÝÚÎÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÝÞÜØÃÝÄÓÜÝÚÏÝÇÓÇØÚÃËÝ®
ÚÕßÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝÑÇÏÚÎÔËÖÇÔÇÌÕØ¦ÙÚÏÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÚÜÔËÒÒËÏÓÓ¦ÚÜÔÏÇÔÇËÖÏÙÚØÁÉÕßÓËÙÚÕ
ËÖÃÖËÊÕÖÕßÂÓÇÙÚÇÔÚÕ 
ÇÔÇàÎÚÕÆÓËÇÆÐÎÙÎÚÜÔÍËÔÔÂÙËÜÔÑÇÚ¦ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÙËËÚÂÙÏÇÈ¦ÙÎ×ÙÚËÔÇËÖÇÔÁÒÛËÏÕÖÒÎÛßÙÓÄÝËÑËÃÄÖÕßÂÚÇÔ
ÖØÏÔÇÖÄÞØÄÔÏÇØÁÖËÏÔÇ
ÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÓËÖËØÃÖÕßÓÏÙÄ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕÔÁËÝÛÁÙËÏÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÑÇÏÚÏÝÑÇÚ¦ÒÒÎÒËÝÙßÔÛÂÑËÝÍÏÇÔÇÍßØÃÙÕßÔ®ÑÇÚÇÛÁÙËÏÝ
ÆÉÕßÝÖËØÃÖÕßÊÏÙËßØ×ÇÔ
ÈÁÈÇÏÇËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇßÖ¦ØÞÕßÔ¤¦ÞÔÕßÓËØËßÙÚÄÚÎÚÇÍÏÇ
ÔÇÙÈÂÙÕßÔÒÎÐÏÖØÄÛËÙÓÇÞØÁÎ
ÆÉÕßÝÖËØÃÖÕßÊÏÙËßØ×ÖØÕÝ
ÚÕÎÓÄÙÏÕÇÒÒ¦ÑÇÏÑÄÑÑÏÔÇÊ¦ÔËÏÇÇÖÄÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝÖËØÃÖÕß
ÊÏÙËßØ× ÇÏÙËÚËÒÏÑÂÇÔ¦ÒßÙÎ
É¦ÞÔÕßÓËÚØÄÖÕßÝÍÏÇÔÇÇßÐÂÙÕßÓËÚÕÓÇÝÁÜÝÑÇÏÑÇÚ¦
ÊÏÙËßØ×ÍÏÇÔÇËÖÇÔÁÒÛËÏÚÕ
ÓÁÍËÛÕÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝËÑËÃÖÕß
ÚÕÇÌÂÙÇÓËÙÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÝËÚÃÇÝ
©ÏËÖÏÚßÞÃËÝ®ÚÎÝËÚÃÇÝÖÕß

ÁÑÒËÏÙËËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÇÒÒ¦ÓËÚØÎÓÁÔËÝÑÇÏÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑÇÔÓË
ÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÕÑÄÙÚÕÝ¡ÃÇÇÖÄÇßÚÁÝÎËÐÇÌ¦ÔÏÙÎËÒÒËÃÓÓÇÚÕÝÚÎÝ
Ú¦ÐËÜÝÚÜÔÊÏÙËßØ×ÇÖÄÚÕÔ
ÑØÇÚÏÑÄÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄ¬Õ
ÁÑÒËÏÙËÓËÖÒËÄÔÇÙÓÇÊÏÙËßØ×ËÔ×ÖËØÃÖÕßÙÚÇÃÊÏÇËÖÃÖËÊÇÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃ
ÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÝÍËÔÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÑÇÏÚÕ ÚÙÏÙÚÎ
ËÚÃÇÕÏÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÁÝËÖÏÊÄÙËÏÝÚÎÝÞ×ØÇÝÈËÒÚÏ×ÛÎÑÇÔÑÇÚ¦
ÊÏÙËßØ×ÖËØÃÖÕßËÆÚËØÎ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÂËÖÏÚßÞÃÇÎÈËÒÚÃÜÙÎ
ÚÕßÏÙÕàßÍÃÕßÚØËÞÕßÙ×ÔÙßÔÇÒÒÇÍ×ÔÃÞÇÓËÁÒÒËÏÓÓÇÊÏÙ
ËßØ×ÚÕÑÇÏÚÕÖËØÏÕØÃÙÇÓË
ÙÚÇÊÏÙËßØ×ÚÕÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇËÃÔÇÏÇÑÄÓÎÓÏÑØÄÚËØÕÚÕ
 ßÚÂÎÊÏÇÌÕØ¦ÚÜÔ 
ÊÏÙËßØ×ÖØÕÂÒÛËÑßØÃÜÝÇÖÄ
ÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÕßÚÕßØÏÙÓÕÆËÔ×
ÎÙÚÇÚÏÙÚÏÑÂÑÇÚÁÍØÇÉËÑÇÏÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÎÇÆÐÎÙÎÚÜÔËÐÇÍÜÍ×Ô
ÚÇÛËÚÏÑ¦ÚÎÝËÚÃÇÝÑÇÏÎ
ÇÔÇÊÏ¦ØÛØÜÙÎÚÕßÞØÁÕßÝÔÑÇÏ
ÚÕÞØÁÕÝÇßÐÂÛÎÑËÑÇÚ¦ÊÏÙ
ËßØ×ÓÁÙÇÙÚÎËÚÃÇÖÇØ¦ÚÕ
ÑÕÆØËÓÇ®ÚÕß7:0ÑÇÏÕÏËÚÂÙÏÕÏ
ÚÄÑÕÏËÐßÖÎØÁÚÎÙÎÝÓËÏ×ÛÎÑÇÔ
ÙÚÕÓÏÙÄÒÄÍÜÚÎÝÇÔÇÊÏ¦ØÛØÜÙÎÝÑÇÏÚÕËÖÏÚÄÑÏÕÁÍÏÔËÙÚÇÛËØÄÑÇÏÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑËÁÔÇÓÇÐÏÒ¦ØÏ®ÇÙÌÇÒËÃÇÝÓËÖËØÃÖÕß
ÊÏÙËßØ×ÍÏÇÚÎÊÏÇÙÌ¦ÒÏÙÎÚÎÝ
ËÐßÖÎØÁÚÎÙÎÝÙËÓËÙÕÖØÄÛËÙÓÎ
È¦ÙÎÚÇÛËÚÏÑ¦ÚÎÝËÚÃÇÝÑÇÏ
ÎÓËÃÜÙÎÚÜÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÇÖÄÊÕÙÎÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆËÚÕÆÝÁÞËÏ
ßÖÕÞÜØÂÙËÏÙÚÕ ÇÖÄ ÖÕß
ÂÚÇÔÚÕ

Πύρρειος νίκη
©ÏÛßÙÃËÝÍÏÇÇßÚÁÝÚÏÝËÖÏÚßÞÃËÝÂÚÇÔÖÕÒÆÓËÍ¦ÒËÝ²¦ÛÎÑÇÔ
ÊÏÙËßØ×ÇÖÄÚÕÓËÚÇ
ÊÏÙËßØ×ÔÇÒËÃÖÕßÔÇÖÄÚÎÔÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÚÜÔÔÕÏÑÕÑßØÏ×ÔÑÇÏÚÇ
ÊÏÙËßØ×ÇÖÄÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝ
²¦ÛÎÑÇÔÛÁÙËÏÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÓËÚÕÔÇØÏÛÓÄÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÔÇÖËØÏÕØÃàËÚÇÏÙÚÇ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÇÖÄËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝËÚÃÇÝ©ÏÓÇÑØÕÞØÄÔÏÇ¦ÔËØÍÕÏËÃÔÇÏ
ÇÖÄ ÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝËÚÃÇÝËÔ×ÖÇØ¦ÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔËÚ×ÔËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÓË
ÔÇÑÇÚÇÍØ¦ÌÕßÓËÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÇÔÁØÍÕßÝÙÚÕÙÆÔÕÒÕ
²¦ÛÎÑÇÔÑÇÚÇÛÁÙËÏÝÊÏÙ
ËßØ×ËÔ×ÚÕÑÒËÃÙÏÓÕÚÎÝÙÚØÄÌÏÍÍÇÝÚÕßÊÇÔËÏÙÓÕÆÁØÏÐËÚÇ
Ê¦ÔËÏÇËÖÃÙÎÝÑÇÚ¦ÊÏÙËßØ×¬ÇÑÄÑÑÏÔÇÊ¦ÔËÏÇÖÇØ¦ÚÇ
ÑÕßØÁÓÇÚÇ®ÑÇÏÚÏÝØßÛÓÃÙËÏÝ
ÁÑÒËÏÙÇÔÙÚÎËÚÃÇÖÕßÖÁØÇÙË
ÓËÇÆÐÎÙÎÊÏÙËßØ×ËÔ×ÕÏ
ÒÎÐÏÖØÄÛËÙÓËÝÕÌËÏÒÁÝÖØÕÝÚÎÔ
ËÌÕØÃÇÇßÐÂÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ÊÏÙ
ËßØ×ÌÚ¦ÔÕÔÚÇÝÙÚÇÊÏÙËßØ×ÔÑØÇÚÂÙËÏÑ¦ÖÕÏÕÝÙÚÇÛËØÄÚÕÑÇÚ×ÌÒÏÚÎÝÌÚ×ÞËÏÇÝÙÚÇ
ËÖÃÖËÊÇÚÕßÂÚÇÔÖËØÃÖÕß
ËßØ×ÚÕÔÞØÄÔÕÛÇÊÏÇÖÏÙÚ×ÙËÏÄÚÏÑ¦ÚÜÇÖÄÇßÚÄÚÕËÏÙÕÊÎÓÇÚÏÑÄÄØÏÕÑÏÔËÃÚÇÏÚÕ 
ÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆÇÖÄÓÄÒÏÝ 
ÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝËÚÃÇÝËÔ×ÕÁÔÇÝ
ÙÚÕßÝÚØËÏÝßÌÃÙÚÇÚÇÏßÒÏÑÁÝÙÚËØÂÙËÏÝÇÖÄ ÖÕßÂÚÇÔÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÖÕÙÕÙÚÄÖØÕÊËÑÇËÚÃÇÝ

Οι γεννήσεις ÓËÏ×ÛÎÑÇÔÑÇÚÇÑÄØßÌÇ
ÑÇÏÕÏÛ¦ÔÇÚÕÏÇßÐÂÛÎÑÇÔÇÏÙÛÎÚ¦
©ÏÍ¦ÓÕÏÁÍÏÔÇÔÒÏÍÄÚËØÕÏÑÇÏÚÇÊÏÇàÆÍÏÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇ¡ËÚØ¦ÓËÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÑÇÚÕÃÑÕßÝÎÒÏÑÃÇÝ¦ÔÜ
ÚÜÔËÚ×ÔÑÇÏÙÇÌ×ÝÒÏÍÄÚËØÕßÝ
Ñ¦ÚÜÚÜÔËÚ×ÔßØØÏÑÔÜÓÁÔÕ
ËÃÔÇÏÑÇÏÚÕÖÒÁÕÔÖÇØÇÍÜÍÏÑÄÚÓÂÓÇÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆÇßÚÄÚÜÔÇÚÄÓÜÔÎÒÏÑÃÇÝËÚ×Ô ÇÏËÃÔÇÏ
ÚÁÚÕÏÇÎÁÑÚÇÙÎÚÕßÖØÕÈÒÂÓÇÚÕÝ
ÖÕßÙÃÍÕßØÇÛÇÞØËÏÇÙÚÕÆÔÖÕÒÆ
ÖÏÕËÖÏÛËÚÏÑÁÝ®ÖÕÒÏÚÏÑÁÝÇÖÄÚÕ
ËÖÃÊÕÓÇÍÁÔÔÎÙÎÝÂÚÏÝÑØÇÚÏÑÁÝ
ËÖÏÊÕÚÂÙËÏÝÍÏÇÚÎÔËÖÏÙÚØÕÌÂÚÜÔ
ËÒÒÎÔÏÑ×ÔÓßÇÒ×Ô®ÇÖÄÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÖÃÙÜÙÚÇÖ¦ÚØÏÇËÊ¦ÌÎ
¬ÇÙÚÇÚÏÙÚÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÙÚÎÔÇØÞÂÚÎÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÝËÚÃÇÝÙË
ÙÞÁÙÎÓËÚÇÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇÙÚÕÚÁÒÕÝ
ÇßÚÂÝÇÖÕÚßÖ×ÔÕßÔÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÎ
ËÖÏÊËÃÔÜÙÎËÔ×ÙÚÕßÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÊËÃÑÚËÝÖÕßÇÌÕØÕÆÔÚÕÔ
ÖÒÎÛßÙÓÄÊËÔÁÞÕßÔÑÇÔÌÇÔËÃ

ÚÇÖØ×ÚÇÙÎÓ¦ÊÏÇÇÔ¦ÑÇÓÉÎÝ
ÙßØØÃÑÔÜÙÎÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆÙßÔËÞÃÙÚÎÑËÑÇÏÚÕ ÖÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÕÏÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÁÝØÕÁÝ
ËÃÔÇÏÑÇÏÖ¦ÒÏÛËÚÏÑÁÝÆÙÚËØÇÇÖÄ
ÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇ©ÏÍËÔÔÂÙËÏÝÖÇØÇÓÁÔÕßÔÒÏÍÄÚËØËÝÇÖÄÚÕßÝÛÇÔ¦ÚÕßÝÑÇÏÎÇÔÇÒÕÍÃÇÚÜÔÔÁÜÔÖØÕÝ
ÚÕßÝÎÒÏÑÏÜÓÁÔÕßÝÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕ
ÞËÏØÄÚËØÕËÖÃÖËÊÕÏÙÚÕØÏÑ¦ÑÇÏ
ËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇËÖÏÊËÏÔ×ÔËÚÇÏ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎÖËØÏÄØÏÙËÚÕßÝ
Í¦ÓÕßÝËÔ×ÇÆÐÎÙËÚÇÊÏÇàÆÍÏÇ
¬ÇÙÚÕÏÞËÃÇËÃÔÇÏÇÖÕÑÇÒßÖÚÏÑ¦!
ËÑÚÃÓÎÙÎÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆ
ÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÕß ËÓÌÇÔÃàËÏÚÎ
Þ×ØÇÓËËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÑÇÚÕÃÑÕßÝÁÔÇÔÚÏ ËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÚÎÔØÜÚÕÞØÕÔÏ¦ÚÕß
ÎÒÇÊÂÓÁÙÇÙËÞØÄÔÏÇÊÏÄÚÏÑÇÏÚÕ ÎÚ¦ÙÎÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆÂÚÇÔÖÚÜÚÏÑÂÕÖÒÎÛßÙÓÄÝ
ÚÎÝÞ×ØÇÝÁÞËÏÙßØØÏÑÔÜÛËÃÑÇÚ¦
ÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄ¦ÚÕÓÇ

SHUTTERSTOCK

Οι ηλικιωμένοι αυξήθηκαν, οι γεννήσεις μειώθηκαν και χιλιάδες νέοι μετανάστευσαν

Οι γεννήσεις ³iÑ¨TÊ³iØ¨ioÖÐÉiØÆÉ³ËÑØÊ³Ñ³iØ³ÒÂÉØ³
ÆÆÆÆw¸ÆÆÆÆÉÉ³Ê{ÑKÒiÑ{³³ÓÜØ³iØÆÉ³ËÑØ¸ÆdÉËTÑ
ÈT¨ÊÉ{~Ò³ÑÌ³{Ød¬ÆÆÆ
©ÏÇÏÚÃËÝÖÕÒÒÁÝ!ÚÕIYHPUKYHPU
ÎÇÖÕÞ×ØÎÙÎÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
ÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔËÏÊÏÑ¦ÚÎÔÖËØÃÕÊÕ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÕÓËÏÜÓÁÔÕÝ
ÇØÏÛÓ×ÔÍËÔÔÂÙËÜÔÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÙßÍÑØÏÚÏÑ¦ÓËÚÕßÝÛÇÔ¦ÚÕßÝ
©ÏÍËÔÔÂÙËÏÝÙÚÎÔÇØÞÂÚÎÝ

ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÝËÚÃÇÝÂÚÇÔÚÎÝÚ¦ÐËÜÝÚÜÔÙËËÚÂÙÏÇÈ¦ÙÎÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝËÚÃÇÝ
ËÃÞÇÔÖÁÙËÏÑ¦ÚÜÇÖÄÚÏÝ
ÓËÈ¦ÙÎÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÕß
ËÔ×ËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÑÇÏÙËÞÇÓÎÒÄÚËØÇËÖÃÖËÊÇÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÑÒËÃ-

ÙËÏÚÕ ©ÏÛ¦ÔÇÚÕÏÇÖÄÚÎÔ
¦ÒÒÎÖÒËßØ¦ÁÞÕßÔÇßÐÎÛËÃÚÇÔ
ÒÏÍÄÚËØÕÏÇÖÄÚÕ ÑÇÏ
ÐËÖÁØÇÙÇÔÚÏÝÑÇÏÚÕ
ÑÇÏÚÕ ÚÙÏÑ¦ÛËÞØÄÔÕÓÄÔÕ
ËÐÇÏÚÃÇÝÚÕßÇØÔÎÚÏÑÕÆÏÙÕàßÍÃÕß
ÍËÔÔÂÙËÜÔÛÇÔ¦ÚÜÔÕÖÒÎÛßÙÓÄÝ
ÓËÏ×ÔËÚÇÏÑÇÚ¦ÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄ
¦ÚÕÓÇËÔ×ÚÕÁÒÒËÏÓÓÇÙßØØÏÑÔ×ÔËÚÇÏÖËØÃÖÕßÑÇÚ¦
¦ÚÕÓÇÒÄÍÜÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎÝ
©ÖÒÎÛßÙÓÄÝÚÎÝÞ×ØÇÝÎÒÏÑÃÇÝÁÜÝÑÇÏËÚ×ÔÇØÏÛÓÕÆÙË
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÕß
¡ÁÙÇÙÚÎËÚÃÇÄÓÜÝÁÞËÏÓËÏÜÛËÃÙËÒÏÍÄÚËØÕÇÖÄËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÚÄÙÕÝÂÚÇÔÚÎÔ 
ÚÎÔÃÊÏÇÖËØÃÕÊÕÖËØÏÙÙÄÚËØÇ
ÇÖÄ  ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ ¦ÚÕÓÇ
ÁÞÕßÔÙßÓÖÒÎØ×ÙËÏÚÕÕÁÚÕÝ
ÚÎÝÎÒÏÑÃÇÝÚÕßÝÁÔÇÔÚÏËÑÇÚ
ÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝËÚÃÇÝÇÔÇÒÕÍÃÇÇÔÚÏÙÚØ¦ÌÎÑËÖÒÂØÜÝÓÁÙÇÙË
ÓÄÒÏÝÓÃÇËÚÃÇÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÕÏ

ÎÒÏÑÏÜÓÁÔÕÏÔÇËÃÔÇÏÖÒÁÕÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÇÖÄÚÕßÝÔÁÕßÝÚÇ¦ÚÕÓÇÎÒÏÑÃÇÝÁÜÝËÚ×ÔÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑËÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÎÓËÃÜÙÎÚÕß
ÖÒÎÛßÙÓÕÆÑÇÚ¦¦ÚÕÓÇ
Ñ¦ÚÏÖÕßÕÌËÃÒËÚÇÏÑÇÏÙÚÎÌßÍÂ
ÖÕÒÏÚ×ÔÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÍÏÇÇÔÇàÂÚÎÙÎÑÇÒÆÚËØÎÝÊÕßÒËÏ¦Ý
ÓËÃÜÙÎÚÜÔÍ¦ÓÜÔÁÞËÏÇÖÕÊÕÛËÃÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎ¬Õ
 ÕÏÍ¦ÓÕÏÁÌÚÇÔÇÔÑÕÔÚ¦ÙÚÏÝ
ÙËËÚÂÙÏÇÈ¦ÙÎÑÇÏÖÒÁÕÔ
ÁÞÕßÔÖËØÏÕØÏÙÚËÃÙËÒÏÍÄÚËØÕßÝ
ÇÖÄÚÎÔÃÊÏÇÖËØÃÕÊÕÚÇ
ÊÏÇàÆÍÏÇÁÞÕßÔÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÚÏÝ
ÙËËÚÂÙÏÇÈ¦ÙÎÄÚÇÔÙÚÏÝ
ÇØÞÁÝÚÎÝËÚÃÇÝÂÚÇÔ
ÚÙÏÕÏÖÇÔÚØËÓÁÔÕÏÓËÏ×ÔÕÔÚÇÏ
ÑÇÚ¦ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÙËËÚÂÙÏÇ
È¦ÙÎËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÎÓËÃÜÙÎ
ÕÌËÃÒËÚÇÏÑÇÏÙËÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÙßÓÌÁØÕÔÚÇÑÇÛ×ÝÒÄÍÜÞØË×ÔÙßÔÁÌËØËÖËØÏÙÙÄÚËØÕÔÇËÃÔÇÏÑ¦ÖÕÏÕÝ
ÞÜØÏÙÓÁÔÕÝÖÇØ¦ÖÇÔÚØËÓÁÔÕÝ
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Νέα κρίση
χρέους διαβλέπει
η Παγκόσμια
Τράπεζα
Εφθασε σε επίπεδα-ρεκόρ το 2018,
στο 230% του παγκόσμιου ΑΕΠ
Στους κινδύνους ÖÕßËÍÑßÓÕÔËÃÎ
ÙßÙÙ×ØËßÙÎÞØÁÕßÝÑÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇÙËÁÔÇÖÇÍÑÄÙÓÏÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ
ÞÇÓÎÒÂÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÇÔÇÌÁØËÚÇÏ
ÍÏÇÓÃÇÇÑÄÓÎÌÕØ¦ÎÇÍÑÄÙÓÏÇ
¬Ø¦ÖËàÇ ØÕÆËÏÐÇÔ¦ÚÕÔÑ×ÊÜÔÇ
ÚÕßÑÏÔÊÆÔÕßÍÏÇÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕ
ÓÏÇÝÔÁÇÝÍËÔÏÑËßÓÁÔÎÝÑØÃÙÎÝ
ÞØÁÕßÝÑÇÛ×ÝÊÏÇÖÏÙÚ×ÔËÏÖÜÝ
ÙËÄÒÕÔÚÕÔÑÄÙÓÕÙßÙÙÜØËÆËÚÇÏ
ÞØÁÕÝÓËÚÕÔÚÇÞÆÚËØÕØßÛÓÄÚÜÔ
ÚËÒËßÚÇÃÜÔËÚ×ÔÚÎÔËÐÇÓÎÔÏÇÃÇÁÑÛËÙÂÚÎÝÍÏÇÚÏÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
.,7ÇÔÇÈÇÛÓÃàËÏÚÎÔÖØÄÈÒËÉÂÚÎÝÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÂÚÎÝÚÕ
ÚØÁÞÕÔÁÚÕÝÙÚÕ ËÔ×ÎÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÖØÄÈÒËÉÎÓÏÒÕÆÙËÍÏÇ
 ØÕËÏÊÕÖÕÏËÃÜÙÚÄÙÕÖÜÝ
ËÃÔÇÏËÖÏÙÌÇÒÂÝÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÑÇÏ
ÇÖËÏÒËÃÚÇÏÇÖÄÖÕÒÒÕÆÝÑÏÔÊÆÔÕßÝ
©ÖÜÝ ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏ ÁÞÕßÔ
ßÖ¦ØÐËÏÚÁÙÙËØÇÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÑÆÓÇÚÇÙßÙÙ×ØËßÙÎÝÞØÁÕßÝÇÖÄ
ÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß 
ÑÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇËÑËÃÔÇÚÜÔÖËØÏÄÊÜÔ    ÑÇÏ
 ¬ÕÔÃàËÏÄÓÜÝÖÜÝÚÕ
ÚËÒËßÚÇÃÕÑÆÓÇÇßÚÄÖÕß¦ØÞÏÙË
ÚÕÑÇÏÙßÔËÞÃàËÚÇÏÇÑÄÓÎ
ÞÇØÇÑÚÎØÃàËÚÇÏÇÖÄÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÚÇÞÆÚËØÎÇÒÒ¦ÑÇÏËßØÆÚËØÎ
ÇÆÐÎÙÎÚÕßÞØÁÕßÝ
©ÖÜÝßÖÕÍØÇÓÓÃàËÏÙËÇÔÚÃÛËÙÎÓË¦ÒÒËÝÖËØÏÄÊÕßÝÙßÙ-

Ù×ØËßÙÎÝÞØÁÕßÝÄÖÜÝËÑËÃÔÎ
ÚÎÝÑØÃÙÎÝÞØÁÕßÝÚÎÝÇÚÏÔÏÑÂÝ
ÓËØÏÑÂÝÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß 
ÇßÚÂÚÎÌÕØ¦ÎÇÆÐÎÙÎÚÕßÞØÁÕßÝËÃÔÇÏÍËÔÏÑËßÓÁÔÎÑÌØ¦àËÏ
ÜÙÚÄÙÕÏÊÏÇÃÚËØÎÇÔÎÙßÞÃÇÍÏÇ
ÚÏÝÇÔÇÖÚßÙÙÄÓËÔËÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝ
ÑÇÏÚÏÝÇÔÇÊßÄÓËÔËÝÇÍÕØÁÝÚÜÔ
ÕÖÕÃÜÔÚÕÞØÁÕÝÁÞËÏÇßÐÎÛËÃÊßÙÇÔ¦ÒÕÍÇ
ÇÍÑÄÙÓÏÇ¬Ø¦ÖËàÇÚÕÔÃàËÏ
ÖÜÝÚÕÚÕÖÇÍÑÄÙÓÏÕÞØÁÕÝ
ÜÝ¦ÛØÕÏÙÓÇÊÎÓÕÙÃÕßÑÇÏÏÊÏÜÚÏÑÕÆÄÒÜÔÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏ×ÔÙÎÓËÃÜÙËØËÑÄØÌÚ¦ÔÕÔÚÇÝÙÚÕ 
ÚÕßÖÇÍÑÄÙÓÏÕß ÇÒËÃÑßÈËØÔÂÙËÏÝÑÇÏÑËÔÚØÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÔÇÇÔÚÏÒÎÌÛÕÆÔÖÜÝÎÖÕÒÏÚÏÑÂÚÜÔÞÇÓÎÒ×ÔËÖÏÚÕÑÃÜÔ
ÊËÔËÖÇØÑËÃÍÏÇÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÓÏÇËÑÚËÚÇÓÁÔÎÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÑØÃÙÎ
ÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÚÇÏÙÚÕØÏÑ¦
ÞÇÓÎÒ¦ËÖÏÚÄÑÏÇÊÏËßÑÕÒÆÔÕßÔ
ÑßÈËØÔÂÙËÏÝÑÇÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÙÚÎÔÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÚÜÔÞØË×Ô
ÚÕßÝÞÜØÃÝÄÓÜÝÔÇÇÖÕÑÒËÃËÏ
ÓÏÇÔÁÇÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÑØÃÙÎ
¬ÇÞÇÓÎÒ¦ËÖÏÚÄÑÏÇÖØÕÙÌÁØÕßÔ
ÓÄÔÕÔÓËØÏÑÂÖØÕÙÚÇÙÃÇÁÔÇÔÚÏ
ËÔÊËÞÄÓËÔÎÝÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÝ
ÑØÃÙÎÝ®ÚÄÔÏÙËÑÇÚ¦ÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÙÎÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÕáÞ¦Ô ÄàË
ÙÚÁÒËÞÕÝÚÎÝÇÍÑÄÙÓÏÇÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÕÕÖÕÃÕÝËÖÏÑÇÒÕÆÓËÔÕÝÄÙÇ

Η Παγκόσμια ΤράπεζαÈo¨ÑÐÐËÇÉ{ØÉÑ³ËÚÉiÐÉÒÜÜÉØÉ¨{ÌÙÈØÈ¨ÉÈiØT¨ÓÈØVÌØÉ~ÉËi³iØ~¨ËiØ³iØÑ³{{~ÊØåÐÉ¨{~ÊØ³iÙÉ~ÑÉ³ËÑ³ÈdÆVÑÈ³Ê³i×¨ÒÑiÈTÉË{Ù{ÑË³É¨Ño{Ñ³{ØÑÑ³ÈÌÐÉÉØ{~ÐËÉØ~Ñ{³{ØÑÑÙÈÌÐÉÉØÑo¨ÓØ

Διαπιστώνεται
πως συσσωρεύεται
χρέος με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 50 ετών.
ÁÞÕßÔÙßÓÈËÃÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔßÖËÔÛÆÓÏÙËÄÚÏÙßÔÂÛÜÝÚÇÑÆÓÇÚÇ
ÙßÙÙ×ØËßÙÎÝÞØÁÕßÝÙßÔÂÛÜÝ
ÑÇÚÇÒÂÍÕßÔÙËÊßÙ¦ØËÙÚÕÚÁÒÕÝ
ÔÇÌËØÄÓËÔÎÙÚÕÒËÍÄÓËÔÕ
ÚÁÚÇØÚÕÑÆÓÇ®ÖÇÍÑÄÙÓÏÕßÞØÁÕßÝÎÇÍÑÄÙÓÏÇ¬Ø¦ÖËàÇßÖÕÍØÇÓÓÃàËÏÖÜÝÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÖÕÒÒ¦
ÑÕÏÔ¦ÓËÚÇÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇÚØÃÇ!
ÁÔÇÓËÚÇÈÇÒÒÄÓËÔÕÖÇÍÑÄÙÓÏÇ
ÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÄÚÕÖÃÕÖÕÒÒ¦
ÙÎÓËÃÇÇÊßÔÇÓÃÇÝÙËÖÕÒÒÁÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÖÏÛÇÔ×ÝÚÎÔ
ÇÔÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÂÞØÂÙÎÄÙÜÔ
ÑËÌÇÒÇÃÜÔÊÇÔËÃàÕÔÚÇÏÕÏÞ×ØËÝ
ßÔÏÙÚ¦ÁÚÙÏÙÚÏÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝ
ÁÔÇÓËÃÍÓÇÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÓËÚÏÝÕÖÕÃ-

ËÝÓÖÕØÕÆÔÔÇÖËØÏÕØÃÙÕßÔÚÕÔ
ÑÃÔÊßÔÕÔÇËÐËÒÏÞÛËÃÙËÔÁÇÑØÃÙÎÚÕÚØÁÞÕÔÑÆÓÇÙßÙÙ×ØËßÙÎÝ
ÞØÁÕßÝÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇÇÓÈÒÆÔÕßÔÚÏÝ
ËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÑØÃÙÎÝ
¬ÕßÝÙßÔÏÙÚ¦ÖØÜÚÃÙÚÜÝÓÏÇÙßÔËÚÂÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÕßÞØÁÕßÝÚÕßÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÊÏÇÌ¦ÔËÏÇÙÚÎÌÆÙÎÚÕß
ÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÓËÏ×ÙËÏÚÕ
ÑÄÙÚÕÝÚÕßÊÇÔËÏÙÓÕÆ
ËÆÚËØÕÔÚÕÔÃàËÏÖÜÝÓÏÇÙÚÏÈÇØÂÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÑÇÏÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÑÇÏÚÕÑÇÚ¦ÒÒÎÒÕÖÒÇÃÙÏÕÖÕßÛÇÑÇÛÕØÃàËÏ
ÚÎÙßÔÇÒÒÇÍÓÇÚÏÑÂÏÙÕÚÏÓÃÇÚÜÔ
ÔÕÓÏÙÓ¦ÚÜÔÓÖÕØËÃÔÇÊÏÇÙÌÇÒÃÙËÏÚÏÝÇÔÇÖÚßÙÙÄÓËÔËÝÑÇÏÇÔÇÊßÄÓËÔËÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝ
¬ØÃÚÕÔÙßÔÏÙÚ¦ÁÔÇÙÚÏÈÇØÄ
ÖÒÇÃÙÏÕØßÛÓÃÙËÜÔÑÇÏËÖÕÖÚËÃÇÝÚÕßÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÕÆÚÕÓÁÇ
ÑÇÏÚÁÚÇØÚÕÔÓÏÇÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÂÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
ÓËÖÇØ¦ÒÒÎÒÎÖØÕ×ÛÎÙÎÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÖÕßÊÏÇÙÌÇÒÃàÕßÔÖÜÝÇÐÏÕÖÕÏËÃÚÇÏÓËÊÎÓÏÕßØÍÏÑÄÚØÄÖÕ
ÕÊÇÔËÏÙÓÄÝ

Πρόβλημα υπερχρέωσης
Η Παγκόσμια ΤράπεζαËÑÌØ¦àËÏÏÊÏÇÃÚËØÎÇÔÎÙßÞÃÇËÏÊÏÑÄÚËØÇÍÏÇÚÕ¦ÛØÕÏÙÓÇÞØÁÕßÝÇÔÇÊßÄÓËÔÜÔÇÍÕØ×Ô
ÑÇÏÇÔÇÖÚßÙÙÄÓËÔÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏ×Ô
©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÁÞËÏÌÚ¦ÙËÏÙÚÕ
ÏÙÚÕØÏÑÄØËÑÄØÚÕß ÚÕß
ÚÜÔÞÜØ×ÔÇßÚ×ÔÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÝ
ÇÆÐÎÙÎÑÇÚ¦ËÑÇÚÕÙÚÏÇÃËÝÓÕÔ¦ÊËÝÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕËÖÃÖËÊÕÚÕß
 ÃÔÇËßÛÆÔËÚÇÏÍÏÇÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÓÁØÕÝÚÎÝÇÆÐÎÙÎÝÚÕßÞØÁÕßÝËÔÓÁØËÏËÐÇÏÚÃÇÝÚÕßÓËÍÁÛÕßÝ
ÚÎÝÚÕÙÆÔÕÒÄÚÕßÝÖ¦ÔÚÜÝÕÏ
ÇÔÇÖÚßÙÙÄÓËÔËÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÑÇÏÕÏ
ÇÔÇÊßÄÓËÔËÝÇÍÕØÁÝÖÇØÕßÙÏ¦àÕßÔ
ÍËÔÏÑÄÚËØÇÖØÄÈÒÎÓÇßÖËØÞØÁÜÙÎÝ©ÖÜÝÖØÕÑÆÖÚËÏÇÖÄÙÚÕÏÞËÃÇ
ÚÎÝÇÍÑÄÙÓÏÇÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÚÕ
ÖËØÃÖÕßÚÕ ÚÜÔÇÔÇÊßÄÓËÔÜÔ
ÑÇÏÇÔÇÖÚßÙÙÄÓËÔÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏ×Ô
ÖÇØÕßÙÃÇàËËÖÃÖËÊÇÞØÁÕßÝßÉÎÒÄÚËØÇÇÖÄËÑËÃÔÇÚÕß
¥ÝËÑÚÕÆÚÕßÎÇÍÑÄÙÓÏÇ¬Ø¦ÖËàÇÚÏÝÖØÕËÏÊÕÖÕÏËÃÄÚÏÖÒÁÕßÔÙË

ËÖÏÑÃÔÊßÔÇÔËØ¦®ÑÇÛ×ÝÚÕÖÇØÄÔ
ËÖËÏÙÄÊÏÕÙßÙÙ×ØËßÙÎÝÞØÁÕßÝÙßÓÖÃÖÚËÏÓËÓÃÇÊËÑÇËÚÃÇÊÏÇÉËÆÙËÜÔÚÜÔÖØÕÙÊÕÑÏ×ÔÍÏÇÇÔ¦ÖÚßÐÎ
ÌÏÙÚ¦ÏÊÏÇÏÚÁØÜÝÚÎÔÖØÕÙÕÞÂÚÜÔ
ÇÔÇÊßÄÓËÔÜÔÑÇÏÇÔÇÖÚßÙÙÄÓËÔÜÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÏ×ÔÑÇÛ×ÝÚÇßÉÎÒ¦ËÖÃÖËÊÇÞØÁÕßÝËÍÑßÓÕÔÕÆÔÏÊÏÇÃÚËØÕßÝ
ÑÏÔÊÆÔÕßÝÍÏÇÚÏÝÞ×ØËÝÇßÚÁÝËÌÄÙÕÔÚÏÝÑÇÛÏÙÚÕÆÔÖÏÕËß¦ÒÜÚËÝÙË
ËÐÜÚËØÏÑ¦ÖÒÂÍÓÇÚÇ®¬ÕÔÃàËÏÖÜÝ
ÙËËÖÕÞÁÝÑØÃÙËÜÔÑÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
ÊßÙÞËØËÏ×ÔËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÕÊÆÙÑÕÒÎ
ÎÓËÚÇÑÆÒÏÙÎÚÕßßÌÏÙÚ¦ÓËÔÕßÞØÁÕßÝØÕËÐÕÌÒËÃ¦ÒÒÜÙÚËÖÜÝÎ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÙÚÏÝÇÔÇÊßÄÓËÔËÝÇÍÕØÁÝ
ÑÇÏÙÚÏÝÇÔÇÖÚßÙÙÄÓËÔËÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝ
ÛÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÙËÞÇÓÎÒ¦ËÖÃÖËÊÇ®
ÑÇÏÑÇÒËÃÚÕßÝÏÛÆÔÕÔÚËÝÖÕßÞÇØ¦ÙÙÕßÔÖÕÒÏÚÏÑÂÔÇÖØÕÞÜØÂÙÕßÔÙË
ÊÏÇØÛØÜÚÏÑÁÝÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÖÕß
ÛÇÊ×ÙÕßÔ×ÛÎÙÎÙÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎ
×ÙÚËÔÇÊÏËßÑÕÒßÔÛËÃÎÓËÃÜÙÎÚÎÝ
ÌÚ×ÞËÏÇÝ®

Μέτρα στήριξης της οικονομίας ζητεί από τις κυβερνήσεις η Κριστίν Λαγκάρντ
Συντονισμένα ÓÁÚØÇÚÄÔÜÙÎÝÚÎÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÖØÕÚËÃÔËÏÎ ØÏÙÚÃÔ
ÇÍÑ¦ØÔÚÙÚÏÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝÚÎÝ
ßØÜà×ÔÎÝ×ÙÚËÔÇËÔÏÙÞßÛËÃÕ
ØßÛÓÄÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝ
ÖØÄËÊØÕÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝ ËÔÚØÏÑÂÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÙËÙßÔÁÔÚËßÐÎÖÕß
ÖÇØÇÞ×ØÎÙËÙÚÕÍÇÒÒÏÑÄÖËØÏÕÊÏÑÄ
*OHSSLUNLZÚÄÔÏÙËÄÚÏÓÁÙÜÙßÔÚÕÔÏÙÓÁÔÜÔÑÏÔÂÙËÜÔÑÇÏÊÏÇÚÎØ×ÔÚÇÝÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÚÎÔÇÔËÐÇØÚÎÙÃÇ
ÚÕßÝÚÇÑØ¦ÚÎÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÛÇ
ÓÖÕØÁÙÕßÔÔÇÈËÒÚÏÙÚÕÖÕÏÂÙÕßÔ
ÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
ÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÚÕßÝ
ÏÇÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÕßØßÛÓÕÆ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÑÇÏÚÎÙÚÇÛËØÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÖÒÎÛÜØÏÙÓÕÆÑÕÔÚ¦ÙÚÕ
 Î ØÏÙÚÃÔÇÍÑ¦ØÔÚÖØÕÚËÃÔËÏ
ÙÚÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÚÕ
ËÐÂÝÓËÃÍÓÇ®ÓÁÚØÜÔ!ÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÑÇÏÊÏÇØÛØÜÚÏÑÁÝÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÇÍÑ¦ØÔÚ
Î ¬ÖØÕÈÒÁÖËÏÍÏÇÚÕËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÑÇÚ¦ ËÒÇÌØ×ÝÞÇÓÎÒÄÚËØÕØßÛÓÄÇÖÄÚÕÖËØÇÙÓÁÔÕ

Προτείνει
συντονισμένη
δημοσιονομική
παρέμβαση, για να
τονωθεί η ανάπτυξη.
ÁÚÕÝ ÇÚ¦ÚÎÔÃÊÏÇÎÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÇÖËÏÒÂÍÏÇÚÎÔßØÜà×ÔÎÇÒÒ¦
ÑÇÏÍÏÇÕÒÄÑÒÎØÕÚÕÔÑÄÙÓÕËÃÔÇÏ
ÚÕÙËÔ¦ØÏÕÑÄÖÜÙÎÝÚÕßÊÏËÛÔÕÆÝ
ËÓÖÕØÃÕßÔÇËßØÆÌ¦ÙÓÇÇÈËÈÇÏÕÚÂÚÜÔÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÖÒÂÐËÏÚÕ
ËÓÖÄØÏÕÕÊÎÍ×ÔÚÇÝÙËßÖÕÞ×ØÎÙÎÚÕßÑÒ¦ÊÕßÚÎÝÓËÚÇÖÕÃÎÙÎÝ
ÑÇÏÙËÖËØÏÕØÏÙÓÄÚÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÄÖÜÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÕÏÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÕÃÑÃÔÊßÔÕÏÚÇàÎÚÂÓÇÚÇ
ÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂ
ÕÏÚØÁÞÕßÙËÝËÓÖÕØÏÑÁÝÊÏËÔÁÐËÏÝ
ÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÕ)YL_P[
ÚÎ ÙßÔÁÔÚËßÐÂ ÚÎÝ Î ÇÍÑ¦ØÔÚÊÂÒÜÙËÕÖÇÊÄÝÚÜÔÇØÔÎÚÏÑ×ÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÚÎÊËÊÕÓÁÔÎ
ÖËØÃÕÊÕÏÙÞßØÏàÄÓËÔÎÄÚÏÇÖÕ-

Η Λαγκάρντ ÙÊÜÉÑÙÌØ³Ñ¨i³{~É{³~Ë³iÑ¨ÖÑÉ¨ËÙ
ÙÑÕÖÕÆÔÙÚÎÊÏÇÚÂØÎÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÙËÁÔÇÓÕÔÕÖ¦ÚÏÏÙÕØØÕÖÎÓÁÔÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÑÇÏÓÇÑØÏ¦
ÇÖÄÚÎÔÆÌËÙÎ®¬ÕÓÁÚØÕÚÜÔ
ÇØÔÎÚÏÑ×ÔËÖÏÚÕÑÃÜÔËÐÇÙÌÇÒÃàËÏÙËÓËÙÕÖØÄÛËÙÓÕÑÇÏÓÇÑØÕ-

ÖØÄÛËÙÓÕËÖÃÖËÊÕÚÕÑÇÒÆÚËØÕ
ÊßÔÇÚÄÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ
ÄÖÜÝÇÔÁÌËØËÎËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝ
 ¬ÖÏÖÒÁÕÔÎÇÍÑ¦ØÔÚÙÎÓËÃÜÙËÄÚÏÇÔ×ÚÇÚËÝËßØÜÖÇáÑÁÝ
ÇØÞÁÝÛÇÙßÔÚÕÔÏÙÚÕÆÔÎÑÇÛËÓÃÇ

ËÔÚÄÝÚÎÝÇØÓÕÊÏÄÚÎÚ¦ÝÚÎÝÍÏÇ
ÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝ
ÇÒÒÇÍÂÝÇÖÇÃÐÕßÓËÚÕÔØÄÒÕ
ÓÇÝËÔÚÄÝÚÕßÖÒÇÏÙÃÕßÚÎÝÇØÓÕÊÏÄÚÎÚ¦ÝÓÇÝÍÏÇÚÎÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇ
ÚÜÔÚÏÓ×ÔÑÇÏÚÎÔËÖÏÚÂØÎÙÎÚÜÔ
ÚØÇÖËà×Ô®ÚÄÔÏÙËÎËÖÏÑËÌÇÒÂÝ
ÚÎÝ ¬
ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÕ
)YL_P[Î ØÏÙÚÃÔÇÍÑ¦ØÔÚÙÞÕÒÃÇÙËÇÌËÔÄÝÄÚÏÎÁÐÕÊÕÝÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÇÖÄÚÎÔÙÚÕÚÁÒÕÝ
ÇÔÕßÇØÃÕßÙÎÓÇÃÔËÏÒÏÍÄÚËØÎ
ÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇ®ÊÎÒÇÊÂËßÞ¦ØÏÙÚÇ
ÔÁÇÍÏÇÚÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝÌËÚÁØÕß
ËÖÏÙÂÓÇÔËÖÜÝÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÊÕÑÏÓÇÙÃÇÛÇÐËÑÏÔÂÙËÏÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÄÚÇÔØËÚÇÔÃÇÑÇÏØßÐÁÒÒËÝ
ÛÇÇØÞÃÙÕßÔÚÏÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝ
ÍÏÇËÖÃÚËßÐÎËÓÖÕØÏÑÂÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÙËÊÏ¦ÙÚÎÓÇÓÎÔ×Ô©ÇÔÚÃÑÚßÖÕÝÚÕß)YL_P[ÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÑØÏÛËÃÇÖÄÚÏÝÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÇßÚÂÝ
ÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝËÌÄÙÕÔÖØ¦ÍÓÇÚÏÓÖÕØËÃÔÇËÖÏÚËßÞÛËÃÙßÓÌÜÔÃÇÙËÇßÚÄÚÕÙÆÔÚÕÓÕÞØÕÔÏÑÄ
ÊÏ¦ÙÚÎÓÇ®ÄÖÜÝÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦

ÊÂÒÜÙË¥ÙÚÄÙÕÇßÚÄÖÕßÐÁØÕßÓËËÃÔÇÏÄÚÏÜÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÕß
)YL_P[ÎÛÇÞ¦ÙËÏÁÔÇÖÒÕÆÙÏÕÑØ¦ÚÕÝÓÁÒÕÝÑÇÏÓÏÇÏÙÞßØÂ
ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÊÆÔÇÓÎÛÇ
ÇÔÇÑ¦ÓÉËÏÇÒÒ¦ÛÇÞØËÏÇÙÚËÃÔÇ
ËÔÏÙÞÆÙËÏÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏÁÝÚÎÝ
×ÙÚËÔÇÇÔÚÏÙÚÇÛÓÃÙËÏÚÎÔÇÖÕÞ×ØÎÙÎÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝ®ÙÎÓËÃÜÙËÎÇÍÑ¦ØÔÚ
ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝ ¬ÓÃÒÎÙË
ËÖÃÙÎÝÍÏÇÚÎÙÚ¦ÙÎÚÎÝÚØ¦ÖËàÇÝ
ÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÇÑØßÖÚÕÔÕÓÃÙÓÇÚÇ
ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÇÔÁÌËØËÄÚÏÎ ¬
ÛÁÒËÏÔÇÇÖÕÑÚÂÙËÏËÔËØÍÄØÄÒÕ
ÙÚÕËÔÒÄÍÜÖËÊÃÕÊËÊÕÓÁÔÎÝÚÎÝ
ÇßÐÎÓÁÔÎÝàÂÚÎÙÎÝÍÏÇÚÇÞÆÚËØËÝ
ÑÇÏÌÚÎÔÄÚËØËÝÖÒÎØÜÓÁÝÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÇÍÑ¦ØÔÚÎ ¬ÛÇ
ÙßÔËÞÃÙËÏÔÇÇÐÏÕÒÕÍËÃÚÕÑÄÙÚÕÝ
ÑÇÏÚÇÕÌÁÒÎÚÎÝÁÑÊÕÙÎÝÉÎÌÏÇÑ×ÔÔÕÓÏÙÓ¦ÚÜÔÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÖÕßÖËØÏÕØÏÙÚËÃÎÞØÂÙÎÚÜÔÓËÚØÎÚ×ÔÙÚÎÔßÒÏÑÂÚÕßÝÓÕØÌÂ
ÎÚØ¦ÖËàÇÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÊÏÇÙÌÇÒÃÙËÏÚÎÞØÂÙÎÚÜÔÞØÎÓ¦ÚÜÔ
ÚÎÝÓÁÙÜÚÎÝÁÑÊÕÙÎÝÉÎÌÏÇÑÕÆ
ÔÕÓÃÙÓÇÚÕÝ

Υπέρ της οικονομικής πολιτικής Τραμπ οι Αμερικανοί
Περισσότεροι ÇÖÄÚÕßÝÓÏÙÕÆÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÄÚÏÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÚÕßÖØÕÁÊØÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ØÇÓÖÁÞËÏËßÔÕÂÙËÏÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÜÔÙÆÓÌÜÔÇÓËÁØËßÔÇ
ÚÕßËÑËÓÈØÃÕßÇÖÄÚÕßÝ-PUHUJPHS
;PTLZÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÕÃÊØßÓÇ
7L[LYZVU-V\UKH[PVU
ËØÃÖÕßÚÕ ÚÜÔËØÜÚÎÛÁÔÚÜÔÙËÙÞÁÙÎÓË ÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕÖÏÙÚËÆËÏÄÚÏÕÏÖÕÒÏÚÏÑÁÝÚÕß
¬ØÇÓÖÁÞÕßÔÈÕÎÛÂÙËÏËÃÚËÒÃÍÕËÃÚË
ÖÕÒÆÙÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÔÚÏÛÁÚÜÝÚÕ ÚÜÔÓËØÏÑÇÔ×Ô
ÖÕßËÃÞÇÔËÐËÚÇÙÚËÃÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝ
ÁØËßÔÇÝÛËÜØÕÆÙËÄÚÏÕÏÖÕÒÏÚÏÑÁÝ
¬ØÇÓÖÁÞÕßÔÈÒ¦ÉËÏÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÙßÔÚØÏÖÚÏÑÂÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÚÜÔ
ªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔ×ÔÖÕßÙßÓÓËÚËÃÞÇÔ
ÙÚÎÔÁØËßÔÇÚÕ ÇßÚ×ÔßÖÕÙÚÎØÃàËÏÚÏÝÑÏÔÂÙËÏÝÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝËÔ×ÓÄÔÕÔÚÕ ÚÜÔ
ÎÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔÚÏÝËÖÏÑØÕÚÕÆÔÐÏÕ-

Παρότι οι δασμοί που
έχει επιβάλει επιβάρυναν τις επιχειρήσεις
με 46 δισ. δολάρια.
ÙÎÓËÃÜÚÎËÃÔÇÏÄÓÜÝÎßÖÕÙÚÂØÏÐÎ
ÖÕßÒÇÓÈ¦ÔËÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎ¬ØÇÓÖ
ÇÖÄÚÕßÝÇÔËÐ¦ØÚÎÚÕßÝ¬Õ ÇßÚ×ÔÖÏÙÚËÆËÏÄÚÏÕÏÖÕÒÏÚÏÑÁÝÚÎÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝÁÞÕßÔËßÔÕÂÙËÏÚÎÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÙËÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÕ 
ÖÕßÊÏÇÌÜÔËÃ¬ÕßÖÕÒËÏÖÄÓËÔÕ 
ÚÜÔÇÔËÐ¦ØÚÎÚÜÔÉÎÌÕÌÄØÜÔÊÎÒ×ÔËÏÄÚÏÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÚÎÝ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÊËÔÁÞËÏ
ÇÙÑÂÙËÏÑÇÓÃÇËÖÏØØÕÂÙÚÎÔÖÕØËÃÇÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÎÔÁØËßÔÇÚÜÔ-PUHUJPHS;PTLZÑÇÏ
ÚÕß7L[LYZVU-V\UKH[PVU
ÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇÚÜÔÉÎÌÕÌÄØÜÔ
ÕÌËÃÒËÚÇÏÙÚÇÞÇÓÎÒ¦ËÖÏÚÄÑÏÇÊÇ-

ÔËÏÙÓÕÆÙÚÎÈËÒÚÃÜÙÎÙÚÎÔÇÍÕØ¦
ÇÑÏÔÂÚÜÔÑÇÏÙÚÎÔÇÔÕÊÏÑÂÚ¦ÙÎ
ÚÕßÞØÎÓÇÚÏÙÚÎØÃÕßÄÖÜÝÊÂÒÜÙËÙÚÕßÝ-PUHUJPHS;PTLZÎ¡ÏÙÁÒ
¡ÁÍÏËØßÉÎÒÄÈÇÛÓÕÙÚÁÒËÞÕÝÚÕß
ÚÓÂÓÇÚÕÝÊÏËÛÔÕÆÝÁØËßÔÇÝÙÚÎÔ
)HURVM(TLYPJH4LYYPSS3`UJOÒÒÕÏÇÔÇÒßÚÁÝÇÖÕÊÃÊÕßÔÚÎÔÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇÙÚÎÔÇßÐÎÓÁÔÎÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÑÇÚ¦ÚÎÔÖËØÃÕÊÕÚÜÔËÕØÚ×ÔÂ
ÙÚÎÔÇÖÕÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÚÜÔËÔÚ¦ÙËÜÔ
ÓËÚÇÐÆÑÇÏ ÃÔÇÝÇØÄÚÏÄÓÜÝ
ÎÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÜÔÓËØÏÑÇÔ×ÔÛËÜØËÃÄÚÏÎÚØÁÞÕßÙÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÙßÓÈ¦ÒÒËÏÙÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÓÄÒÏÝÚÕ ÇÏÙÛ¦ÔËÚÇÏ
ÖÏÕ¦ÔËÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÙËÙÞÁÙÎÓË
ÚÎÔÖËØÃÕÊÕÖØÏÔÇÖÄÚÎÔËÑÒÕÍÂ
ÚÕß¬ØÇÓÖÐÃàËÏËÖÃÙÎÝÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÎÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÜÔËØÜÚÎÛÁÔÚÜÔÖÏÙÚËÆËÏÄÚÏÎÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÇÖËÏÒÂÍÏÇÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇËÃÔÇÏÎÇÆÐÎÙÎÚÕßÑÄÙÚÕßÝ
ÖËØÃÛÇÒÉÎÝËÔ×ÜÝÊËÆÚËØÎÇÖËÏÒÂ

ÑÇÚÇÚ¦ÙÙÕÔÚÇÏÕÏÊÏËÔÁÐËÏÝÓËËÓÖÕØÏÑÕÆÝËÚÇÃØÕßÝÄÖÜÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÎ ÃÔÇÑÇÏÚÕ¡ËÐÏÑÄ
©ÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÚÕ
ÑÄÙÚÕÝÚÜÔÊÇÙÓ×ÔÙÚÏÝËÏÙÇÍÜÍÁÝ
ÇÖÄÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÚÕßÇÍÍÃàËÏÖÒÁÕÔÚÇÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÇÔ¦ÒßÙÎÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆ
ßÖÕßØÍËÃÕßÓÖÕØÃÕß¬ÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÓÁØÕÝÖËØÃÖÕßÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇ
ÖØÕÁÑßÉËÇÖÄÚÕßÝÊÇÙÓÕÆÝÙÚÏÝ
ËÏÙÇÍÜÍÁÝÑÏÔËàÏÑ×ÔÖØÕáÄÔÚÜÔ
ÖØÕÑÇÚÇØÑÚÏÑÂËÓÖÕØÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇ
ÓËÚÇÐÆÑÇÏ ÃÔÇÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ
ÖÜÝÛÇßÖÕÍØÇÌËÃÙÚÏÝÇÔÕßÇØÃÕßÑÇÏÛÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÓËÃÜÙÎ
ÕØÏÙÓÁÔÜÔÊÇÙÓ×ÔÙÚÏÝËÏÙÇÍÜÍÁÝ
ÑÏÔËàÏÑ×ÔÖØÕáÄÔÚÜÔËÔßÖ¦ØÞËÏ
ËÍÍÆÎÙÎÄÚÏÕÏÖÜÒÂÙËÏÝÛÇÇÔÇÑ¦ÓÉÕßÔË¦ÔÑÇÏÄÚÇÔÑÇÚÇØÍÎÛÕÆÔÕÏ
ÚÏÓÜØÎÚÏÑÕÃÊÇÙÓÕÃ®ÙÞÕÒÃÇÙËÙÚÕ
9L\[LYZÕ§ÚÇÔÔÛÕÔÏÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÙßÓÈÕÆÒÜÔ;YHKL
7HY[ULYZOPW>VYSK^PKL

Η πλειοψηφίαÚÉ¨ÉËÌ³{iÜ{³{~Ê0¨ÑÐÈÐKÒÜÜÉ{³iÉËTÈi³iØ
{~ÐËÑØVÌÐØÐÌÜ{Ø³´¬Ñ{ÚÒÉ³Ñ{{ÒÉ³{~Ð{~Ò
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Αύξηση
φορολογίας
στους πλούσιους
προτείνει το ΔΝΤ
Ως εργαλείο για να αντιμετωπιστεί
η διευρυνόμενη οικονομική ανισότητα
Η επικεφαλής ÚÕß§¬ ØÏÙÚÇÒÃÔÇÑËÕØÍÑÃËÈÇÑ¦ÒËÙËÚÏÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝÔÇÇßÐÂÙÕßÔÚÕßÝÌÄØÕßÝ
ÙÚÕßÝÖÒÕÆÙÏÕßÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔÚÎÊÏËßØßÔÄÓËÔÎ
ÇÔÏÙÄÚÎÚÇ¡ÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÊÃÑÚßÕ*5)*ÎÑÑËÕØÍÑÃËÈÇ
ÞÇØÇÑÚÂØÏÙËÚÎÔÇÔÏÙÄÚÎÚÇÓÃÇ
ÇÖÄÚÏÝÊßÙÑÕÒÄÚËØËÝÑÇÏÖÒÁÕÔ
ÊßÙ¦ØËÙÚËÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝÍÏÇÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇ®ÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇ
ÊËÑÇËÚÃÇ¬¦ÞÛÎÑËßÖÁØÓÏÇÝÖØÕÕÊËßÚÏÑÂÝÌÕØÕÒÕÍÃÇÝÖÕßÄÖÜÝ
ÚÄÔÏÙËÇÖÕÚËÒËÃÈÇÙÏÑÄÙßÙÚÇÚÏÑÄ
ÓÏÇÝÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÂÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝØÕÙÁÛËÙËËÖÃÙÎÝ
ÖÜÝËÐÃÙÕßÙÎÓÇÔÚÏÑÄØÄÒÕÙÚÎ
ÓËÃÜÙÎÚÎÝÇÔÏÙÄÚÎÚÇÝÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇÊÏÇÊØÇÓÇÚÃÙÕßÔÕÏÊÇÖ¦ÔËÝÍÏÇ
ÚÎÔÖÇÏÊËÃÇÚÎÔßÍËÃÇÑÇÏÚÎÔÖÇØÕÞÂÙßÔÚ¦ÐËÜÔ
¡ËÚÎÔÖÇØÁÓÈÇÙÂÚÎÝÎÔÁÇ
ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕß§¬ÁÔÜÙËÁÚÙÏ
ÚÎÌÜÔÂÚÎÝÓËÚÕßÝÈÇÛÆÖÒÕßÚÕßÝ
ÓËØÏÑÇÔÕÆÝÖÕßàÎÚÕÆÔÔÇÇßÐÎÛÕÆÔÕÏÌÄØÕÏÙÚÇßÉÎÒ¦ËÏÙÕÊÂÓÇÚÇ¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÑÇÏÓÄÒÏÝÖÁÔÚË
ÎÓÁØËÝÓËÚ¦ÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÑØÕÆÙÎ
ÚÕß¡ÖÏÒÑÁÏÚÝÑÇÚ¦ÚÎÝÞÇ×ÊÕßÝ
ÇÔÏÙÄÚÎÚÇÝÑÇÏÚÕß¦ÊÏÑÕßÌÕØÕÒÕÍÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÚÜÔÖÕßÚÎ
ÊÏËßØÆÔËÏÁÔÇÝ¦ÖÜÔÇÝÓËÍÏÙÚ¦ÔÇÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÄÚÏÛÇÖØÕÙÌÁØËÏ
ËÑÇÚÊÕÒ¦ØÏÇÙËÕØÏÙÓÁÔÕßÝÇÖÄ
ÄÙÕßÝÚÕÔÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÙÚÕ;^P[[LY

©ÒÄÍÕÝÍÏÇÚÕÔÕßÙ¦ÑÕß¡ÇËà¦ÕßÇÖÕßÇÔÇÑÕÏÔ×ÔÕÔÚÇÝÚÕ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÄÚÕßÖËÃØÇÓÇ®ÄÖÜÝÚÕ
ÇÖÕÑ¦ÒËÙËÕÃÊÏÕÝÚÄÔÏÙËÖÜÝÛÇ
ËÖÏÒÁÐËÏÙÚÎÔÚÆÞÎÇÖÄÚÕßÝ
ÌÃÒÕßÝ®ÚÕßÙÚÕ;^P[[LYØÕÙÁÛËÙËÓ¦ÒÏÙÚÇÖÜÝÛÇÑÇÚÇÍØ¦ÌËÏ
ÓËÚÇÑÚÏÑÁÝÁØËßÔËÝÚÕÔÇÔÚÃÑÚßÖÕ
ÇßÚ×ÔÚÜÔÞØÎÓ¦ÚÜÔÙÚÎàÜÂÄÙÜÔ
ÛÇÖ¦ØÕßÔÚÇÞØÂÓÇÚÇÑÇÏÚÄÔÏÙËÖÜÝÖØÄÛËÙÂÚÕßËÃÔÇÏÔÇÖØÕÙËÒÑÆÙËÏÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÜÔÇÑÇÊÎÓÇáÑ×ÔÑÇÏÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÜÔ
ÙÚÕÖËÃØÇÓ¦ÚÕßÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕß
¡ÇËà¦ÕßÇÊÏÇÌÁØËÏÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÇÖÄ
ËÑËÃÔÎÇÔÛØ×ÖÜÔÄÖÜÝÚÕßÏÊØßÚÂ
ÚÎÝ4PJYVZVM[ÑÇÏÊËÆÚËØÕßÖÒÕßÙÏÄÚËØÕßÇÔÛØ×ÖÕßÙÚÕÔÑÄÙÓÕÕ
ÕÖÕÃÕÝÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇ
ßÖÕÙÞÁÛÎÑËÑÇÏÖ¦ÒÏÔÇÊÜØÃÙËÏ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÂÓËØÃÊÇÚÎÝÖËØÏÕßÙÃÇÝ
ÚÕßÆÉÕßÝÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÍÏÇ
ÚÎÔÑÇÚÇÖÕÒÁÓÎÙÎÚÎÝÌÚ×ÞËÏÇÝ
ÑÇÏÚÎÈËÒÚÃÜÙÎÚÕßÚÕÓÁÇÚÎÝÖÇÏÊËÃÇÝÑÇÏÚÎÝßÍËÃÇÝ©¡ÖÏÒÑÁÏÚÝ
ÁÞËÏÏÊØÆÙËÏÌÏÒÇÔÛØÜÖÏÑÄÃÊØßÓÇÑÇÏÓÁÙÜÇßÚÕÆËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÖÜÝ
ÓÁÞØÏÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝÔÁÇÝÊËÑÇËÚÃÇÝ
ÛÇÁÞËÏÊÇÖÇÔÂÙËÏÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ
ÊÕÒ¦ØÏÇÍÏ»ÇßÚÕÆÝÚÕßÝÙÑÕÖÕÆÝ
ËÓÂÔßÓ¦ÚÕßÙÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÕß
ISVNÇÒÒ¦ÑÇÏÙËÙßÔÁÔÚËßÐÂÚÕßÙË
ÊÏËÛÔÂ¡¡ÚÄÔÏÙËÖÜÝÎÇÖÄÙÚÇÙÎÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕßÝÖÒÕßÙÏÄÚËØÕßÝ
ÑÇÏÚÕßÝÌÚÜÞÄÚËØÕßÝÙÚÏÝËÃ-

Η επικεφαλής³ÈÛ 0V¨{³ÑÜËÑ~É¨o~ËÉKÑV~ÒÜÉÉ³{Ø~ÈKÉ¨ÊÉ{ØÑÑ³{ÐÉ³ËÈ³iÙ{ÉÈ¨ÈÌÐÉiÑ{Ì³i³Ñ~Ñ{³Ì{ÉØÉÂËÈiÐÑ³{~Ì¨ÌÜÐ¨ÖÑÙ{ÑÙ¨ÑÐÑ³ËÈ{ÙÑÒÉØo{Ñ³iÑ{ÙÉËÑV³iÈoÉËÑ~Ñ{³iÑ¨TÊÈ³ÒÂÉ

Υψηλότερους φόρους
για τους πλούσιους
είχε προτείνει
προ ημερών
και ο Μπιλ Γκέιτς.
ÔÇÏÖÕÒÆÓËÍÇÒÆÚËØÎÙËÙÆÍÑØÏÙÎ
ÓËÖØÏÔÇÖÄÞØÄÔÏÇ®ÖÇÔÁÒÇÈË¦ÒÒÜÙÚËÄÚÏßÖÕÙÚÎØÃàËÏÁÔÇ
ÌÕØÕÒÕÍÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇÖÕßÇßÐ¦ÔËÏ
ÚÕßÝÌÄØÕßÝÇÔÇÒÄÍÜÝÓËÚÕÔÖÒÕÆÚÕÑ¦ÛËÇÔÛØ×ÖÕß®ÑÇÏßÖÕÍØ¦ÓÓÏÙËÖÜÝÕÏÖÒÕÆÙÏÕÏÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÕßÚÕßËÇßÚÕÆÚÕßÑÇÏÚÎÝ
ÙßàÆÍÕßÚÕßÖØÁÖËÏÔÇÖÒÎØ×ÔÕßÔ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÌÄØÕßÝÇÖÄÄÙÕßÝ
ÖÒÎØ×ÔÕßÔÙÂÓËØÇ
©¡ÇËà¦ÕßÇÖÕßËÃÔÇÏÍÔÜÙÚÄÝ
ÍÏÇÚÎÔÖÕÒßÚËÒÂàÜÂÚÕßÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇËÃÔÇÏÕÖØ×ÚÕÝËÖÏÈ¦ÚÎÝÖÕß
ÛÇÖËÚ¦ÐËÏÏÊÏÜÚÏÑ¦ÙÚÕÌËÍÍ¦ØÏ
ÓËÚÕÔÖÆØÇßÒÕ:WHJL?ÚÕßÒÕÔ
¡ÇÙÑ¢ÎÓÃàËÚÇÏÍÏÇÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝ
ÊÇÖ¦ÔËÝÚÕßÙËÁØÍÇÚÁÞÔÎÝÑÇÏÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÓËÍ¦ÒÎÝÚÇÞÆÚÎÚÇÝÇÒÒ¦

ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÑÇÏÍÏÇÚÎÔÚ¦ÙÎÚÕßÔÇ
ÊÏÇÙÖËÃØËÏÊÏÇÌÄØÜÔËÏÊ×ÔÌÇÏÔÕÓËÔÏÑ¦ØÎÐÏÑÁÒËßÛËÝÏÊÁËÝÄÖÜÝÍÏÇ
ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇËÔÄÝ
ÑÄÙÓÕßÞÜØÃÝÞØÂÓÇ
©ÃÊÏÕÝÙßÔÁÊËÙËÚÎÔÇÖÄÌÇÙÂ
ÚÕßÔÇÓÕÏØ¦ÙËÏÞØÂÓÇÚÇÓËÚÎÔ
ÏÊÁÇÚÕßËÒ¦ÞÏÙÚÕßËÍÍßÎÓÁÔÕßËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝÊÎÒÇÊÂÚÎÔ¦ÔËßÄØÜÔ
ÖÇØÕÞÂËÔÄÝÈÇÙÏÑÕÆËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝ
ÙËÄÒÕßÝÇÔËÐÇÏØÁÚÜÝÚÕßÝÖÕÒÃÚËÝ
ÖÕßÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇËÐËÚ¦àËÚÇÏ
ÙÕÈÇØ¦ÙËÕØÏÙÓÁÔÕßÝÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝ
ÑÆÑÒÕßÝÑÇÏÑËØÊÃàËÏÊÏÇØÑ×ÝÁÊÇÌÕÝËÔ×ßÖÕÙÚÎØÃàËÚÇÏÇÖÄÚÕÔ
ÖØÕËÊØÏÑÄßÖÕÉÂÌÏÕÚÜÔÎÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔÙÚÏÝÔÚØÏÕßÏÇÔÍÑ
ÖØÄÚÇÙÎÚÕß¡ÇËà¦ÕßÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÚÇÏÄÓÜÝÓ¦ÒÒÕÔÙÑÜÖÚÏÑ¦ÇÖÄÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕßÝÚÎÝÇÖÜÔÃÇÝÇÙÏÑÄËÏÙÄÊÎÓÇÙÎÓÇÃÔËÏ
ÁÔÇÓÏÑØÄÖÕÙÄÖÕßÑÇÚÇÈ¦ÒÒËÚÇÏ
ÚÇÑÚÏÑ¦ÑÇÏÖØÕÙÌÁØËÏÓÏÇÇÃÙÛÎÙÎ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÝ®ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÕ¬ÕÙÏÞÃØÕ§ÇÍÑÇÞ¦ÓÇÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÙÚÕ
ÔÙÚÏÚÕÆÚÕØËßÔ×Ô+HPPJOP3PML
ÑÇÏÖØÕÙÛÁÚËÏÖÜÝÎÖØÕÙÌÕØ¦
ÚÕß¡ÇËà¦ÕßÇËÃÔÇÏÑ¦ÚÏËÔÚËÒ×Ý
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄ®

Ενδιαφέρον για ομόλογα της ευρωπαϊκής περιφέρειας
Μια απροσδόκητη ÓËÚÇÈÕÒÂÙÚÏÝ
Ú¦ÙËÏÝÚÜÔËÖËÔÊßÚ×ÔÑÇÚËÍØ¦ÌÎ
ÙÚÏÝÖØ×ÚËÝÊÎÓÕÖØÇÙÃËÝÑØÇÚÏÑ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔÖÕßÊÏËÐÂÞÛÎÙÇÔ
ÚÕÔÁÕÁÚÕÝ©ÏËÖËÔÊßÚÁÝÇÖÕÛÇØØÆÔÕÔÚÇÏÖÒÁÕÔÇÖÄÚÏÝÇØÔÎÚÏÑÁÝ
ÇÖÕÊÄÙËÏÝÚÜÔÍËØÓÇÔÏÑ×ÔÑØÇÚÏÑ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔÚÜÔÍÔÜÙÚ×ÔÜÝ
ÇÙÌÇÒ×ÔÑÇÚÇÌßÍÃÜÔI\UKZÑÇÏ
ÙÚØÁÌÕÔÚÇÏÙÚÏÝÇÔÇÓÌÃÈÕÒÇÖÏÕ
ËÖÏÙÌÇÒËÃÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÚÜÔÚÃÚÒÜÔ
ÚÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝÖËØÏÌÁØËÏÇÝ ÃÔÎÚØÕÎÇÔÇàÂÚÎÙÎÇÖÕÊÄÙËÜÔ
ÕØÚÕÍÇÒÃÇÑÇÏÎØÒÇÔÊÃÇ
ÂÙÇÔÕÏÖØ×ÚËÝÇÖÄÚÏÝÞ×ØËÝÚÎÝ
ßØÜà×ÔÎÝÖÕßËÐÁÊÜÙÇÔÞØÁÕÝ
ÚÕÔÁÕÁÚÕÝÑÇÏÖØÕÙËÃÒÑßÙÇÔÚÕ
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÜÔËÖËÔÊßÚ×ÔÒÄÍÜ
ÚÜÔßÉÎÒ×ÔÇÖÕÊÄÙËÜÔÖÕßÖØÕÙÌÁØÕßÔÑËÃÔÕÖÕßËÃÔÇÏÄÓÜÝ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄËÃÔÇÏÖÜÝÇÑÕÒÕÆÛÎÙË
ÊÎÓÕÖØÇÙÃÇÊËÑÇËÚ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔ
ÚÕßÍËØÓÇÔÏÑÕÆÊÎÓÕÙÃÕßÖÕß
ÖØÕÙÁÌËØÇÔÇØÔÎÚÏÑÁÝÇÖÕÊÄÙËÏÝÍËØÓÇÔÏÑÂÁÑÊÕÙÎÊËÔ
ÁÚßÞËËÐÃÙÕßÛËØÓÂÝÇÖÕÊÕÞÂÝ
ÑÇÛ×ÝÕÏËÖËÔÊßÚÁÝÇÔÇàÎÚÕÆÔ
ÖÒÁÕÔßÉÎÒÄÚËØËÝÇÖÕÊÄÙËÏÝÏÕ

Μεγάλη ζήτηση
για ομόλογα Πορτογαλίας και Ιρλανδίας
λόγω υψηλότερων
αποδόσεων σε σχέση
με τα γερμανικά.
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÎËØÓÇÔÃÇËÐÁÊÜÙËÊËÑÇËÚÂÕÓÄÒÕÍÇÇÐÃÇÝÊÏÙ
ËßØ×ÑÇÏ¦ÔÚÒÎÙËÓÄÒÏÝÊÏÙ
ËßØ×ÕØÚÕÍÇÒÃÇÑÇÏÎØÒÇÔÊÃÇ¦ÔÚÒÎÙÇÔÊÏÙËßØ×ÑÇÏ
ÊÏÙËßØ×ÇÔÚÏÙÚÕÃÞÜÝÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÖÎÍÁÝÖØÕÙÑËÃÓËÔËÝÙÚÏÝÊÎÓÕÖØÇÙÃËÝÖÕßÖØÕÚÃÓÎÙÇÔÚÎÔ
ÇÔÜÔßÓÃÇÔÕÒÃÍÕÏÝÕÏÊÆÕÞ×ØËÝÚÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝÖËØÏÌÁØËÏÇÝ
ÖÕßÍÔ×ØÏÙÇÔÚÎÔÑØÃÙÎÞØÁÕßÝ
¦ÔÚÒÎÙÇÔÖÕÙ¦ÖÕÒÆÓËÍÇÒÆÚËØÇÇÖÄÚÎÔÇÐÃÇÚÜÔÕÓÕÒÄÍÜÔ
ÖÕßËÐÁÊÜÙÇÔÑÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÑÇÚ¦ÊÏÙËßØ×ÎÑ¦ÛËÓÃÇ
©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÚÕ)SVVTILYN
ÕÏÊÆÕÊÎÓÕÖØÇÙÃËÝËÃÔÇÏËÔÊËÏ-

Οι επενδυτέςÑÚÑ¨¨Ö³Ñ{
ÑÌ³{ØÑ¨i³{~ÓØÑÙÌÉ{Ø³
oÉ¨ÐÑ{~~¨Ñ³{~³Ë³Ü
ÑÚÏÑÁÝÄÙÜÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÙßÓÈÕÆÔÓÁÙÇÙÚÕÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇËÖÏÈËÈÇÏÜÛËÃÎËÏÑÄÔÇÓË
ÚÏÝÊÎÓÕÖØÇÙÃËÝÕÓÕÒÄÍÜÔÖÕß
ÁÞÕßÔÖØÕÍØÇÓÓÇÚÃÙËÏÍÏÇÙÂÓË-

ØÇÎÙÖÇÔÃÇÑÇÏÍÏÇÚÎÔËÖÄÓËÔÎ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÎÚÇÒÃÇÊÎÓÕÖØÇÙÃÇÚÜÔI\UKZÊËÔÖÂÍËÑÇÒ¦®
ÙÞÕÒÃÇÙËÕ ØÏÙÚÄÌªÃÍÑËØÙÚÁÒËÞÕÝÚÎÝ*VTTLYaIHURÖÕßÚÄÔÏÙËÖÜÝßÖ¦ØÞÕßÔÖÕÒÒÁÝËÔÊÏÇÌÁØÕßÙËÝËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÁÝÍÏÇÔÇ
ÚÕÖÕÛËÚÂÙËÏÑÇÔËÃÝÞØÂÓÇÚÇ®
ÇØÄÓÕÏËÝÂÚÇÔÕÏËÖÏÙÎÓ¦ÔÙËÏÝ
ÚÕß¡¦ØÑÕ¡ÁÏàËØÇÔÇÒßÚÂÚÎÝ
§ª7HYPIHZÖÕßÚÄÔÏÙËÖÜÝÓË
ÚÇÙÎÓËØÏÔ¦ËÖÃÖËÊÇÇÖÕÊÄÙËÜÔ
ÓËÏ×ÔËÚÇÏÎàÂÚÎÙÎÍÏÇÍËØÓÇÔÏÑ¦ÕÓÄÒÕÍÇÑÇÏÕÏËÖËÔÊßÚÁÝ
ÙÚØÁÌÕÔÚÇÏÙËÑÇÚ×ÚËØËÝËÑÊÄÙËÏÝÇÔÇàÎÚ×ÔÚÇÝßÉÎÒÄÚËØËÝ
ÇÖÕÊÄÙËÏÝ®
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÖ¦ÔÚÜÝÎÊÎÓÕÖØÇÙÃÇÚÜÔÍËØÓÇÔÏÑ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔËÃÞËÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÚÕÔ
ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÇÖÄÓÏÇ¦ÒÒÎÁÑÊÕÙÎ ÚÕÖÏÑ×Ô ÕÓÕÒÄÍÜÔ ¬Õ
ÑØÇÚÃÊÏÕÚÎÝÄØËÏÇÝªÎÔÇÔÃÇÝ
ËÙÚÌÇÒÃÇÝËÐÁÊÜÙËÕÓÄÒÕÍÇ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÝËÚ×ÔÑÇÏÇÐÃÇÝ
ÊÏÙËßØ×ÓËÇÖÄÊÕÙÎ ÑÇÏ
ÖØÕÌÇÔ×ÝÇÖÁÙÖÇÙËÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÓËØÃÊÇÝÚÜÔËÖËÔÊßÚ×Ô

Κοινωνικό πείραμα
Υπεραμυνόμενος ÚÕß ÑÕÏÔÜÔÏÑÕÆ
ÖËÏØ¦ÓÇÚÄÝÚÕß®ÚÎÝÏÊÁÇÝÚÕßÔÇ
ÓÕÏØ¦ÙËÏ ËÑÇÚÊÕÒ¦ØÏÇÙËÌÃÒÕßÝ®ÙÚÕ¬^P[[LYÕ¦ÖÜÔÇÝÓËÍÏÙÚ¦ÔÇÝÏÕßÙ¦ÑÕß¡ÇËà¦ÕßÇ
ÚÄÔÏÙËÖÜÝËÌÄÙÕÔÊÏÇÛÁÚËÏÚÇ
ÞØÂÓÇÚÇÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÔËÒËÆÛËØÕ
ÞØÄÔÕ®ÇÏÙÛ¦ÔÛÎÑËÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎ
ÔÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÙßàÎÚÂÙËÏÝÑÇÏÔÇËÔÙÖËÃØËÏÙÕÈÇØÄÚËØÕÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄÍÏÇÚÕÛÁÓÇÚÕßÈÇÙÏÑÕÆËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝÙÚÎÔ
ÇÖÜÔÃÇÏÊÁÇËÔÄÝÖÇÍÑÄÙÓÏÕß
ÈÇÙÏÑÕÆËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝÑËØÊÃàËÏÙßÔËÞ×ÝÁÊÇÌÕÝÑÇÛ×ÝËÔÚËÃÔËÚÇÏÎ
ÇÔÎÙßÞÃÇÖÜÝÕÏÔÁËÝÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝ
ÄÖÜÝÎÚËÞÔÎÚÂÔÕÎÓÕÙÆÔÎÛÇÕÊÎÍÂÙÕßÔÙËËÐÇÌ¦ÔÏÙÎÓËÍ¦ÒÕËÆØÕÝ
ËÖÇÍÍËÒÓ¦ÚÜÔ©ÖÜÝÄÓÜÝÚÄÔÏÙË
Õ¦ÖÜÔÇÝÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝ¬ÕÙÏÞÃØÕ§ÇÍÑÇÞ¦ÓÇÕÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄÝ
ÇßÚÕÆÚÕßËÃÊÕßÝÊËÔÁÞËÏÇÔÇÖÚßÞÛËÃÏÊÏÇÏÚÁØÜÝÙÚÎÔÇÖÜÔÃÇÄÖÕß
ÎÇÔËØÍÃÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÖÕÒÆÞÇÓÎÒ¦ËÖÃÖËÊÇÚÏÝÇÔÚÏÛÁÚÜÝÎÇÔÎÙßÞÃÇÍÏÇÚÎÔÇÔÏÙÄÚÎÚÇ

ËÔÚËÃÔËÚÇÏÊÏÇØÑ×Ý¬ÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÇÔ¦ÒÕÍËÝÙÑÁÉËÏÝ
ÓËÚÕÔ¡ÖÏÒÑÁÏÚÝËÐÁÌØÇÙËÑÇÏ
Õ¡ÇØÑ ÕßÓÖ¦ÔÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÏÕÆÞÕÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃÇÝÙÚÕÔÚÕÓÁÇ
ÚÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÖÕßÚÄÔÏÙËÖÜÝ
ÎÊÏÇÌÕØ¦ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÚ¦ÐÎÚÜÔËÖËÔÊßÚ×ÔÑÇÏÙË
ËÑËÃÔÎÚÎÝÖÒÎØÜÓÁÔÎÝËØÍÇÙÃÇÝÕÊÎÍËÃÙËÞ¦ÙÓÇÇÔÏÙÄÚÎÚÇÝ
ÙÚÕÔÖÒÕÆÚÕ©ÃÊÏÕÝÖØÕÓÎÔ×Ô
ÞÇØÇÑÚÂØÏÙËÖÇÚØÏÜÚÏÑÄ®ÑÇÛÂÑÕÔÚÎÔÑÇÚÇÈÕÒÂÌÄØÜÔÑÇÏÑ¦ÒËÙËÚÕßÝÏÊØßÚÁÝÑÇÏÏÊÏÕÑÚÂÚËÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÔÇÓÕÏØ¦àÕßÔÓËÚÕÞÁÝÚÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔÚÕßÝÙÚÕßÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÚÕßÝ
ÌÁØÕßÔÖÏÕÑÕÔÚ¦ÙÚÎÔÚ¦ÐÎÚÜÔ
ËÖËÔÊßÚ×ÔÐ¦ÒÒÕßÕËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃÇÝÑÇÏÓËÍÇÒÕËÖËÔÊßÚÂÝÕßÄØËÔ¡Ö¦ÌËÚÁÞËÏËÑÌØ¦ÙËÏËßÛÁÜÝ
ÇÖÄÉËÏÝÄÓÕÏËÝÓËÚÕß¡ÖÏÒÑÁÏÚÝ
ÞËÏËÖÏÙÎÓ¦ÔËÏÖÜÝÙÚÎÔÓËØÏÑÂ
ÕÏÖÒÕÆÙÏÕÏßÖÕÌÕØÕÒÕÍÕÆÔÚÇÏ®
ÑÇÏËßÔÕÕÆÔÚÇÏÊÏÇØÑ×ÝÇÖÄÚÕ
ÌÕØÕÒÕÍÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇ

Μείωση βιομηχανικών
παραγγελιών στη Γερμανία
Eντείνονται ÕÏ ÇÔÎÙßÞÃËÝÍÏÇÚÏÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÑÇÛ×ÝÕÏÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÁÝ
ÖÇØÇÍÍËÒÃËÝÓËÏ×ÛÎÑÇÔÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕ§ÕÁÓÈØÏÕÆÓÌÜÔÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÊÎÓÕÙÏËÆÛÎÑÇÔÞÛËÝÑÇÏ
ËÖÏÑÇÒËÃÚÇÏÚÕ9L\[LYZÕÏÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÁÝÖÇØÇÍÍËÒÃËÝÙÚÎËØÓÇÔÃÇ
ÙÎÓËÃÜÙÇÔÇÖØÄÙÓËÔÎÓËÃÜÙÎÚÕÔ
§ÕÁÓÈØÏÕÒÄÍÜÚÎÝÇÙÛËÔÕÆÝàÂÚÎÙÎÝÇÖÄÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝ
ÁÒÒËÏÉÎÝÓËÍ¦ÒÜÔÙßÓÈÕÒÇÃÜÔÍÏÇ
ÚÇÍËØÓÇÔÏÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇ¬ÕÍËÍÕÔÄÝ
ÇßÚÄßÖÕÊÎÒ×ÔËÏÄÚÏÎÑ¦ÓÉÎÖÕß
ÙÎÓËÏ×ÔËÏÕÑÒ¦ÊÕÝÚÎÝÓËÚÇÖÕÃÎÙÎÝÛÇÙßÔËÞÃÙËÏÔÇÖÒÂÚÚËÏÚÎÔ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝÓËÍÇÒÆÚËØÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ©ÏÍËØÓÇÔÏÑÁÝ
ÓËÚÇÖÕÏÎÚÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÖÕßËÐÇØÚ×ÔÚÇÏÇÖÄÚÏÝËÐÇÍÜÍÁÝÁÞÕßÔÁØÛËÏÇÔÚÏÓÁÚÜÖËÝÓËÚÎÔÇÔÇÏÓÏÑÂàÂÚÎÙÎÇÖÄÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÇÒÒ¦ÑÇÏÓË
ÚÎÔÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÖÕßËÖÏÑØÇÚËÃÙÚÏÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÒÄÍÜÚÜÔËÓÖÕØÏÑ×Ô
ÊÏËÔÁÐËÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝÇÖÄÌÇÙÎÝ

ÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÔÇÇÖÕÞÜØÂÙËÏÇÖÄ
ÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎ©ÏÊßÙÑÕÒÃËÝÙÚÕÔÓËÚÇÖÕÏÎÚÏÑÄÑÒ¦ÊÕÙßÔËÞÃàÕÔÚÇÏ®ÇÔÁÌËØËÙËÊÎÒ×ÙËÏÝÚÕß
Õ¬ÄÓÇÝÑÃÚàËÒÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÚÎÝ
=7)HURÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝÄÚÏÎÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÙÚÏÝÙÞÁÙËÏÝØ¦ÔÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÖØÄÙÛËÚÕßÝÑÏÔÊÆÔÕßÝ
ÙÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ©ÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏ
ÚÕ9L\[LYZÚÇÙßÓÈÄÒÇÏÇÍÏÇÚÇÍËØÓÇÔÏÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇÓËÏ×ÛÎÑÇÔÑÇÚ¦
 ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕ
ÓÂÔÇÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÖÚ×ÙÎÇÖÄÚÕÔÕÆÒÏÕÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÙÚÕÏÞËÃÇÚÕßßÖÕßØÍËÃÕß©ÏÑÕÔÕÓÃÇÝßÚÂÎËÐÁÒÏÐÎÊÏÁÉËßÙËÑÇÏ
ÚÏÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÇÔÇÒßÚ×ÔÖÕßÙßÓÓËÚËÃÞÇÔÙËÁØËßÔÇÚÕß9L\[LYZÕÏ
ÕÖÕÃÕÏÖØÕÁÈÒËÉÇÔÇÆÐÎÙÎ 
àÂÚÎÙÎÇÖÄÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÓËÏ×ÛÎÑËÑÇÚ¦ ÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÝ
ÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÓËÃÜÙÎÇÖÄÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÔÚÃÛËÚÇÕÏ
ÖÇØÇÍÍËÒÃËÝÇÖÄËÍÞ×ØÏÕßÝÖËÒ¦ÚËÝ
ÙÎÓËÃÜÙÇÔÇÆÐÎÙÎ 

Στα 2,9 τρισ. δολ. η περιουσία των πλούσιων Κινέζων σε ορίζοντα δεκαετίας
Στην ακίνητη ÖËØÏÕßÙÃÇÕÌËÃÒËÏ
ÁÔÇÝÓËÍ¦ÒÕÝÇØÏÛÓÄÝÚÜÔÖÒÕßÙÃÜÔÚÎÝ ÃÔÇÝÚÇÖÒÕÆÚÎÚÕß
ÄÖÜÝÊËÃÞÔËÏÖØÄÙÌÇÚÎÁØËßÔÇ
ÚÎÝ<):ËØÃÖÕßÚÕ ÄÙÜÔ
ÙßÓÓËÚËÃÞÇÔÙÚÎÔÁØËßÔÇÇÔÁÌËØËÄÚÏÚÇÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑ¦ÖËØÏÕßÙÏÇÑ¦ÚÕßÙÚÕÏÞËÃÇÖØÕÂÒÛÇÔ
ÑßØÃÜÝÇÖÄÇÑÃÔÎÚÎÖËØÏÕßÙÃÇ
ËÔ×ÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÚÇËÃÊÎÖÕÒßÚËÒËÃÇÝÑÇÏÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÁÑÛËÙÎÕÏÖÏÕÖÒÕÆÙÏÕÏ
ÏÔÁàÕÏÙÚØÁÌÕßÔÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔ
ÚÕßÝÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÖØÕÙÜÖÏÑ×Ô
ÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑ×ÔËÚÇÏØËÏ×ÔÑÇÛ×Ý
ÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÔÇËÖÏÑËÔÚØÜÛÕÆÔ
ÙÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÎÝÖËØÏÕßÙÃÇÝ
ÚÕßÝÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÕÔÙÞËÊÏÇÙÓÄ
ÊÏÇÊÕÞÂÝÚÜÔÖËØÏÕßÙÏÇÑ×ÔÚÕßÝ
ÙÚÕÏÞËÃÜÔ¬ÕÙÞÁÊÏÕÚÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÖØÕÙÜÖÏÑ×ÔÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑ×Ô
ËÚÇÏØËÏ×ÔËÃÔÇÏÙÞËÚÏÑ¦ÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÙÚÎÔ ÃÔÇÄÚÇÔÙË¦ÒÒËÝÖËØÏÕÞÁÝÄÖÜÝÙÚÎÔßØ×ÖÎÙÚÏÝ

Οι δισεκατομμυριούχοι
στην Κίνα δημιουργούν
οικογενειακές
εταιρείες διαχείρισης
κεφαλαίων.
ÑÇÛ×ÝÑÇÏÙË¦ÒÒÇÓÁØÎÚÎÝ
ÙÃÇÝÕÏÖÒÕÆÙÏËÝÕÏÑÕÍÁÔËÏËÝ
ËÒÁÍÞÕßÔËÊ×ÑÇÏÓËÍ¦ÒÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÏÊÏÜÚÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝ
ÖÕßÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÏÓËÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎËÖËÔÊßÚÏÑ×ÔÇÖÕÌ¦ÙËÜÔ
ÇÒÒ¦ÑÇÏ¦ÒÒÜÔÖÕßÇÌÕØÕÆÔÚÎ
ÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÎÝÖËØÏÕßÙÃÇÝÚÕßÝ
©ÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÙËÙÞËÚÏÑÄÊÎÓÕÙÃËßÓÇÚÕSVVTILYNËÖÏÑÇÒÕÆÓËÔÕÚÎÓËÒÁÚÎ)PSSPVUHPYLZ
9LWVY[ÚÎÝ<):ÑÇÏÚÎÝ7^*ÖÕß
ÊÎÓÕÙÏËÆÛÎÑËÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕ§ÕÁÓÈØÏÕÓÕÒÕÔÄÚÏÚÕÙÆÔÕÒÕÚÎÝ

Το σύνολο³iØÉ¨{ÈËÑØ³Ù{É~Ñ³ÐÐÈ¨{ÖT³iËÑÙ{ÑÐ¨×Úi~É³¸Æd³Ñd¸VmÙ{ÙÜVÖÐ×ÑÐÉ³Ñ³ÉÜÉÈ³ÑËÑÙ{ÑÚÓ{ÐÑ³{TÉËÑ

ÖËØÏÕßÙÃÇÝÚÜÔÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÏÕÆÞÜÔÙÚÎÔ ÃÔÇÓËÏ×ÛÎÑËÑÇÚ¦
 ÚÕÙÚÇ ÊÏÙÊÕÒ
ÕÇØÏÛÓÄÝÚÕßÝÁÞËÏÇßÐÎÛËÃÓË
ÖÏÕÍØÂÍÕØÕßÝØßÛÓÕÆÝÙËÙÞÁÙÎÓË¦ÒÒËÝÖËØÏÕÞÁÝÏÇÖËØÃÖÕßÚÕÁÔÇÚØÃÚÕÚÜÔÕÏÑÕÍËÔËÏ×Ô
ÖÕßÙßÓÓËÚËÃÞÇÔÙÚÎÔÁØËßÔÇÎ
ÖØÕÙÜÖÏÑÂÑÇÏÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÂËÚÇÏØËÃÇZPUNSLMHTPS`VMMPJLÇÖÕÚËÒÕÆÙËÚÕÔÈÇÙÏÑÄÚËØÕÌÕØÁÇ
ÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÖËØÏÕßÙÏÇÑ×ÔÙÚÕÏÞËÃÜÔÄÚÇÔÖËØÃÖÕßÚÕ ÊÏÇÞËÏØÃàËÚÇÏÚÇÑËÌ¦ÒÇÏ¦ÚÕßÓÁÙÜ
ÖÕÒÒÇÖÒ×ÔÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑ×ÔËÚÇÏØËÏ×ÔT\S[PMHTPS`VMMPJL
ÑÇÛÇØÂÇÐÃÇÚÎÝÖËØÏÕßÙÃÇÝ
ÄÙÜÔÙßÓÓËÚËÃÞÇÔÙÚÎÔÁØËßÔÇ
ÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙÚÇ ÊÏÙÊÕÒ
ËÔ×ÄÖÜÝÑÇÚÇÊËÏÑÔÆËÏÎÁÑÛËÙÎÎÊÏÇÚÂØÎÙÎÚÎÝÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÂÝÖËØÏÕßÙÃÇÝÇÖÕÚÁÒËÙËÈÇÙÏÑÄÑÃÔÎÚØÕÍÏÇÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇ
ÂÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÙËÖØÕÙÜÖÏÑÁÝ

ÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÁØÍÕÚÜÔ
ÕÖÕÃÜÔËÃÔÇÏÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÎÝÖËØÏÕßÙÃÇÝ
ÇØÄÚÏÕÏÙßÔÚ¦ÑÚËÝÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÊËÔÁÞÕßÔËÑÚÏÓÂÙËÏÚÕÙßÔÕÒÏÑÄÓÁÍËÛÕÝÇßÚ×ÔÚÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔÙËÊÎÓÕÙÃËßÓÇÚÕß)SVVTILYN
ÇÔÇÌÁØËÚÇÏÄÚÏÚÕÙÆÔÕÒÕÚÜÔßÖÄ
ÊÏÇÞËÃØÏÙÎÑËÌÇÒÇÃÜÔÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÌÛ¦ÙËÏÚÇ ÚØÏÙÊÕÒÙË
ÕØÃàÕÔÚÇÊËÑÇËÚÃÇÝ
©ÖÜÝÊÂÒÜÙËÄÓÜÝÕ§ÏÑ²¦ÕßÇØÔÚÊÏËßÛßÔÚÂÝÙÚÕ*HTWKLU
>LHS[O ÙÃÇÝÏØÎÔÏÑÕÆ ÙÚÕ
)SVVTILYNÙËÈ¦ÛÕÝÞØÄÔÕßÕ
ÓËÍÇÒÆÚËØÕÝÑÃÔÊßÔÕÝÍÏÇÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÎÝÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÂÝÖËØÏÕßÙÃÇÝËÃÔÇÏÎÃÊÏÇÎÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÑÇÏ
ÄÞÏËÐÜÚËØÏÑÕÃÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÄÖÜÝ
ÕÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÝÎÌÕØÕÒÕÍÃÇÂÕ
ËÓÖÕØÏÑÄÝÖÄÒËÓÕÝ®¡ÏÇÚÁÚÕÏÇ
ÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÂËÚÇÏØËÃÇÙßÔÏÙÚ¦
ÖÕÒÆÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄËØÍÇÒËÃÕ
ÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÚÕßÑÏÔÊÆÔÕß®

ΔΙΕΘΝΗ
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Η δύσκολη εξίσωση των εμπορικών
σχέσεων της Ε.Ε. με τη Βρετανία
Περίπλοκες διαπραγματεύσεις αναμένουν οι Βρυξέλλες στη μεταβατική περίοδο
Με τη ΒρετανίαÔÇÇÖÕÞÜØËÃËÖÃÙÎÓÇÇÖÄÚÎÔÙÚÏÝÇÔÕßÇØÃÕßÎÔÜÙÎÖØÕËÚÕÏÓ¦àËÚÇÏ
ÍÏÇÚÎÔÖÏÕÖÕÒÆÖÒÕÑÎÊÆÙÑÕÒÎ
ÑÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÂÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎ
ÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÚÎÝ!ÚÕÔÑÇÛÕØÏÙÓÄ
ÚÎÝÓËÒÒÕÔÚÏÑÂÝËÚÇÏØÏÑÂÝÙÞÁÙÎÝÖÕßÛÇÁÞËÏÓËÚÎØËÚÇÔÃÇ
ÓËÚ¦ÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÆÕÖØÄÙÌÇÚËÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÚÕßØËÚÇÔÕÆ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔ
ÑÇÛÏÙÚÕÆÔÇÑÄÓÎÖÏÕÊÆÙÑÕÒÎ
ÚÎÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÑÇÏËÖÇÔÇÌÁØÕßÔÚÕØÃÙÑÕÚÎÝËÐÄÊÕßÇÖÄ
ÚÎÔÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇ
ÇÁÞÕßÓËÚ×ØÇÁÔÇÔÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÂ ÙÚÕ ÑÇÚ×ÌÒÏ ÓÇÝ Õ
ÕÖÕÃÕÝÛÇÈ¦ÒËÏÚÇÊßÔÇÚ¦ÚÕß
ÔÇÊËÃÐËÏÚÏÁÞËÏ®ÊÂÒÜÙËÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÎËØÓÇÔÃÊÇ
ÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÝÍÑËÒÇ¡ÁØÑËÒ
ÓËÒÒÕÔÚÏÑÂËÚÇÏØÏÑÂÙÞÁÙÎÕÔÊÃÔÕßØßÐËÒÒ×ÔÛÇÑÇÒÆÖÚËÏ
ÙÞËÊÄÔÑ¦ÛËÖÚßÞÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÇÖÄÚÕËÓÖÄØÏÕÑÇÏÚÏÝ
ÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÁÝÇÍÕØÁÝÓÁÞØÏÚÕÑÇÔÕÔÏÙÚÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕÚÎÔ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÑÇÏÚÎÔÇËØÕÖÒÕãÇÏÇ
ÔÇßÖ¦ØÐËÏÙßÓÌÜÔÃÇÑÇÏÔÇÇÖÕÞÜØÂÙËÏÎØËÚÇÔÃÇÙÚÕÚÁÒÕÝ
ÚÎÝÓËÚÇÈÇÚÏÑÂÝÖËØÏÄÊÕßÚÕÔ
ËÑÁÓÈØÏÕÚÕßÑÇÏÚÇ
ÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÚÎÝÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÊ×ÙÕßÔÚÎÔÁÍÑØÏÙÂÚÕßÝ
©¬àÄÔÙÕÔÑÇÚÁÙÚÎÙËÚÎÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÇÑÄÓÎÖÏÕÊÆÙÑÕÒÎßÖÕÙÞÄÓËÔÕÝÔÇÓÎàÎÚÂÙËÏ
ÞØÕÔÏÑÂËÖÁÑÚÇÙÎÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÊÎÒ×ÔÕÔÚÇÝÄÚÏÛÇÇÖÕÑÒÃÔËÏ
ÇÖÄÚÕËßØÜÖÇáÑÄÑÇÔÕÔÏÙÚÏÑÄ
ÖÒÇÃÙÏÕ©ÏØßÐÁÒÒËÝÊÂÒÜÔÇÔ
ÂÊÎÄÚÏÁÔÚËÑÇÓÂÔËÝÍÏÇÔÇÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃÓÏÇÚÄÙÕÊÆÙÑÕÒÎÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎËÃÔÇÏÖÕÒÆÒÃÍÕÏ
ÖØÄÛËÙÎÚÕß¬àÄÔÙÕÔÑÇÏÎÇÖÄÌÇÙÎÍÏÇËÍÑÇÚ¦ÒËÏÉÎÚÕßËßØÜÖÇáÑÕÆÑÇÔÕÔÏÙÚÏÑÕÆÖÒÇÏÙÃÕß
ÇÖÄÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÜÔÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑ×ÔÕØÍÇÔÏÙÓ×ÔÓÁÞØÏ
ÚÇËØÍÇÙÏÇÑ¦ÑÇÏÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇ

Το μέγεθος³iØ³É¨Ò³{ÑØ~{ÊØÉÈ¨ÑÍ~ÊØÑo¨ÒØ³mmÆÉ~Ñ³ÑÚ¨~Ñ{³oÉoÌØÌ³{i iÑ³ÉÜÉË³iÐÑ³{~Ì³É¨ÉÐ¨{~ÌÉ³ÑË¨o{Ñ³i¨É³ÑËÑVÑÜÜÒÌT{³Ñ³Ë³¨×VÙËÈ³ÒTÓ¨{³ÈØt¸¬u

Για πολλές χώρες
αποτελεί προτεραιότητα η προστασία
της αυτοκινητοβιομηχανίας τους.
ÚÕßÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝÇÖÕÚËÒÕÆÔ
ÍÏÇÚÕßÝ®ËÔÊËÃÐËÏÝÄÚÏÚÕ
ÕÔÊÃÔÕÛÇËÖÏÊÏ×ÐËÏÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÎÔÔÜÙÎ
¬ÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎ
ËÖÏÓÁÔÕßÔÄÚÏÁÞÕßÔÑÕÏÔÕÆÝ
ÙÚÄÞÕßÝÙÚÎÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎ
ÇÔÑÇÏßÖ¦ØÞÕßÔÌßÙÏÑ¦ËÛÔÏ-

ÑÁÝÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚËÝÖÕßÛÇÖËØÏÖÒÁÐÕßÔÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ!ËÓÖÕØÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇÓËÓÎÊËÔÏÑÕÆÝ
ÊÇÙÓÕÆÝÑÇÏÓÎÊËÔÏÑÁÝÖÕÙÕÙÚ×ÙËÏÝÑÇÏÛËÓÏÚÄÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄ
ÓÁÙÜÑÕÏÔ×ÔÂÚÁÒÕÝÖ¦ÔÚÜÔÄÞÏ
ÚÄÙÕÊÏÇÌÕØËÚÏÑ×ÔÑÇÔÕÔÏÙÚÏÑ×ÔÖØÕÚÆÖÜÔ¬ÕÓÁÍËÛÕÝÚÎÝ
ÚËØ¦ÙÚÏÇÝÑÕÏÔÂÝËßØÜÖÇáÑÂÝ
ÇÍÕØ¦ÝÚÜÔËÑÇÚÇÔÛØ×ÖÜÔ
ÑÇÏÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÎÔÜÙÎÇÖÕÚËÒËÃÓÇÑØ¦ÔÚÕÔÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕ
ËÓÖÕØÏÑÄËÚÇÃØÕÍÏÇÚÎØËÚÇÔÃÇ
ÇÒÒ¦ÄÞÏÚÕÇÔÚÃÙÚØÕÌÕÊÃÔËÏÚÕ
Ö¦ÔÜÞÁØÏÙÚÕßÝ®¬ÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÎØËÚÇÔÃÇËÃÔÇÏÖßØÎÔÏÑÂÊÆÔÇÓÎÑÇÏÊÏÇÛÁÚËÏÓÄÔÏÓÎ
ÛÁÙÎÙÚÕßÓÈÕÆÒÏÕÙÌÇÒËÃÇÝ

ÚÕß©ËÔÏÙÞÆËÏÚÎÛÁÙÎÚÕß
ÕÔÊÃÔÕß
ËØÓÇÔÃÇÕÒÜÔÃÇßÙÚØÃÇ
ªÕßÓÇÔÃÇÑÇÏ¬ÙËÞÃÇÁÞÕßÔÕØÃÙËÏÄÚÏÍÏ»ÇßÚÁÝÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇ
ÇÖÕÚËÒËÃÎÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÎÝÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÚÕßÝ
ÍËÜØÍÃÇÇÖÕÚËÒËÃÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÍÏÇÇÒÒÃÇÚÇÒÃÇÇÔÃÇ
ÑÇÏËÚÕÔÃÇ¬ÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÚÕ
ÞØÕÔÏÑÄÖËØÏÛ×ØÏÕËÃÔÇÏÚÄÙÕ
ÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÕËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÔÇ
ÇÔÇÍÑ¦ÙËÏÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÔÇËÐÇÏØÁÙÕßÔÕØÏÙÓÁÔÇÛÁÓÇÚÇÇÖÄÚÎ
ÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÊßÙÇØËÙÚ×ÔÚÇÝÑ¦ÖÕÏËÝËÛÔÏÑÁÝÖØÜÚËÆÕßÙËÝ
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Ρυθμό ανάπτυξης 2,1%
εμφάνισε η αμερικανική
οικονομία το γ΄ τρίμηνο
Η ενίσχυση ÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÕÚØÃÚÕÚØÃÓÎÔÕÚÕß 
ÑÇÏÎËÓÌ¦ÔÏÙÎËÔÊËÃÐËÜÔÄÖÜÝ
ÎÇÆÐÎÙÎÚÎÝÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÝÑÇÚ¦
 ÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕÊËÃÞÔÕßÔÖÜÝ
ÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÕßÖÒÇÔÂÚÎËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÇÔÇÖÚÆÙÙËÚÇÏÓËÏÑÇÔÕÖÕÏÎÚÏÑÄØßÛÓÄËÔ×
ßÖÕÞÜØÕÆÔÕÏÇÔÎÙßÞÃËÝÖËØÃÆÌËÙÎÝÚÕ
¬ÕÖËØÇÙÓÁÔÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÖÕÒÒÕÃÇÔÇÒßÚÁÝÇÔÎÙßÞÕÆÙÇÔÖÜÝÎ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÇÖËÏÒËÃÚÇÏ
ÓËÆÌËÙÎÚÕËÖÄÓËÔÕÁÚÕÝÑÚÕÚË
ÕÏÚØËÏÝÓËÏ×ÙËÏÝÚÜÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÊÇÔËÏÙÓÕÆÇÖÄÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ©ÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂ¬Ø¦ÖËàÇÁÊÜÙÇÔÔÁÇ
×ÛÎÙÎÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇËÓÖÕØÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇ ÃÔÇÝÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÊÎÓÏÕßØÍËÃÑÇÒÆÚËØËÝÙßÔÛÂÑËÝÑÇÏÇßÐÎÓÁÔËÝ
ÖØÕÙÊÕÑÃËÝÍÏÇÚÕÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÎÔÚËÒÏÑÂËÑÚÃÓÎÙÎÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆßÖÕßØÍËÃÕßÓÖÕØÃÕßÎ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÇÔÇÖÚÆÞÛÎÑËÚÕÚØÃÚÕ
ÚØÃÓÎÔÕÓËËÚÂÙÏÕØßÛÓÄ ¬Õ
ÊËÆÚËØÕÚØÃÓÎÔÕËÃÞËÇÔÇÖÚßÞÛËÃ
ÓËØßÛÓÄ ÇØ¦ÒÒÎÒÇÎÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÑÇÏÕÏËÖËÔÊÆÙËÏÝÚÕÚØÃÚÕ
ÚØÃÓÎÔÕÇÖÕÊËÃÞÛÎÑÇÔßÉÎÒÄÚËØËÝ
ÇÖ»ÄÚÏËÃÞËËÑÚÏÓÎÛËÃÖØÕÎÍÕßÓÁÔÜÝÑ¦ÚÏÖÕßÜÙÚÄÙÕÇÔÚÏÙÚÇÛÓÃàËÚÇÏËÔÓÁØËÏÇÖÄÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÜÔ
ËÏÙÇÍÜÍ×ÔÎÕÖÕÃÇËÖÎØË¦àËÏÇØÔÎÚÏÑ¦ÚÕÔØßÛÓÄÚÕß
©ÏËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÜÔÍÏÇÚÕÔØßÛÓÄÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÚÕß
ÚËÚ¦ØÚÕßÚØÏÓÂÔÕßÖÕÏÑÃÒÒÕßÔÇÖÄ
 ÓÁÞØÏ ÔÑÇÏÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÕ ÂÚÇÔÙÞËÚÏÑ¦ßÉÎÒÂÕÏ
ÇÔÇÒßÚÁÝÊËÔÖËØÏÓÁÔÕßÔÄÚÏÛÇ
ËÖÏÚËßÞÛËÃÕÙÚÄÞÕÝÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÕÁÊØÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÍÏÇ
ØßÛÓÄÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ ¬ÕÖØ×ÚÕ
ËÐ¦ÓÎÔÕÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÇÔÇÖÚÆÞÛÎÑËÓËØßÛÓÄ ÙË
ÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕËÐ¦ÓÎÔÕÚÕß¬ÕÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕËÃÞË
ÑÇÚÇÍØ¦ÉËÏÇÔ¦ÖÚßÐÎ ÜÙÚÄÙÕÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÕËÓÖÕØÏÑÄÝÖÄÒËÓÕÝÓËÚÎÔ ÃÔÇËÃÞËÚÕÚÃÓÎÓ¦ÚÕß
¡ËÈ¦ÙÎÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝÑÇÚÇ-

Ο πρόεδρος0¨ÑÐÓTÉ{¨KÜÓÉ{
¨ÈÚÐÌÑÒ³ÈÂiØ´o{Ñ³¸Æ

Η εμπορική συμφωνία
με την Κίνα δημιουργεί
αυξημένες προσδοκίες
για το 2020.
Ô¦ÒÜÙÎÝÑÇÚ¦ ÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕ
ËÃÞËÖØÕÎÍÎÛËÃÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÑÇÚ¦
 ÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝ
ÙßÔËÞÃàËÚÇÏÑÇÏÚÕÚÁÚÇØÚÕÚØÃÓÎÔÕÕÏÑÇÔÕÖÕÏÎÚÏÑÄÝØßÛÓÄÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝßÖÕÞ×ØÎÙÎÚÎÝÇÔËØÍÃÇÝÙÚÕÞÇÓÎÒÄÚËØÕËÖÃÖËÊÕÚÜÔ
ÚËÒËßÚÇÃÜÔÓÎÔ×ÔßÖÕÙÚÎØÃàËÏ
ÚÎÔÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎ
¥ÙÚÄÙÕÎÓÇÑØÆÚËØÎÖËØÃÕÊÕÝ
ËÖÁÑÚÇÙÎÝÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÕßÁÛÔÕßÝ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÖÒÁÕÔÙÚÕÔËÔÊÁÑÇÚÕ
ÞØÄÔÕÚÎÝÛÇÇÖËÏÒÎÛËÃÚÕÖØ×ÚÕ
ÚØÃÓÎÔÕÚÕßÇÖÄÚÎÊÏÇÑÕÖÂÖÇØÇÍÜÍÂÝÚÕßÇËØÕÙÑ¦ÌÕßÝ
)VLPUN4H_ËÐÁÒÏÐÎÇßÚÂ
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÇÌÇÏØÁÙËÏÇÖÄÚÕ
ÖËØÃÖÕßÓÏÙÂÖÕÙÕÙÚÏÇÃÇÓÕÔ¦ÊÇ
REUTERS

Το Brexit δεν αποθαρρύνει μετανάστες που σπεύδουν να περάσουν τη Μάγχη
Πολλοί μετανάστες, ÏÊÃÜÝÇÖÄÚÎÔ
ØßÛØÇÃÇËÃÔÇÏÇÖÕÌÇÙÏÙÓÁÔÕÏÔÇ
ÌÚ¦ÙÕßÔÙÚÎØËÚÇÔÃÇÓËÑ¦ÛËÑÄÙÚÕÝÖÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÎÞ×ØÇ
ËÍÑÇÚÇÒËÃÖËÏÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎËÔÓËËÔÊÏÇÌÁØËÏÇÔÈØÁÞËÏ
ÂÞÏÕÔÃàËÏÛÇÊÕÑÏÓ¦àÜÑ¦ÛËÈØ¦Êß®ÒÁËÏÕÞØÕÔÕÝÈØÇ¦ÓÇÖÄ
ÚÎÔØßÛØÇÃÇÁÐÜÇÖÄÓÏÇÓÏÑØÂ
ÈËÒÍÏÑÂÖÄÒÎÑÇÛ×ÝËÚÕÏÓ¦àËÚÇÏ
ÔÇÇØÞÃÙËÏÚÕÚÇÐÃÊÏÖÕßËÒÖÃàËÏ
ÔÇÚÕÔÌÁØËÏÙÚÎÔÇÔÚÃÖËØÇÄÞÛÎ
ÚÎÝ¡¦ÍÞÎÝ¬ÕÔÁÞÕßÔÙßÒÒ¦ÈËÏ
ÚÁÙÙËØÏÝÌÕØÁÝÚÕßÝÚËÒËßÚÇÃÕßÝ
ÁÐÏÓÂÔËÝÜÙÚÄÙÕÒÁËÏÄÚÏÖÕÚÁ
ÊËÔÛÇÙÚÇÓÇÚÂÙÜÔÇÖØÕÙÖÇÛ×®

©ÈØÇ¦ÓÑÇÏÖÕÒÒÕÃÙßÓÖÇÚØÏ×ÚËÝÚÕßÁÞÕßÔÑ¦ÔËÏÁÔÇÚÇÐÃÊÏ
ÙÞËÊÄÔÖÁÔÚËÞÏÒÏ¦ÊÜÔÞÏÒÏÕÓÁÚØÜÔÑÇÏÁÞÕßÔÌÚ¦ÙËÏÙÚÎÔÑÇØÊÏ¦ÚÎÝßØ×ÖÎÝ¥ÙÚÄÙÕÇßÚÄ
ÖÕßËÖÏÛßÓÕÆÔÊÏÇÑÇ×ÝËÃÔÇÏÔÇ
ÌÚ¦ÙÕßÔÙÚÏÝÇÑÚÁÝÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝ
ÚÕÔÎÙÃÖÕßÕÔËÏØËÆÕÔÚÇÏËÊ×ÑÇÏ
ÞØÄÔÏÇÍÒ×ÙÙÇÎÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÑÇÏ
ÎÑÕßÒÚÕÆØÇÚÎÝËÐÎÍÕÆÔÚÎÔËÖÏÛßÓÃÇÚÕßÝÕÒÒÕÃÍÔÜØÃàÕßÔÒÃÍÇ
ÇÍÍÒÏÑ¦ÑÇÏÁÞÕßÔÑ¦ÖÕÏÕÙßÍÍËÔÂ
ÙÚÎØËÚÇÔÃÇËÔ×ËÃÔÇÏÙÃÍÕßØÕÏ
ÄÚÏÄÚÇÔÌÚ¦ÙÕßÔËÑËÃÛÇÈØÕßÔ
ÓÏÇÊÕßÒËÏ¦©ÑÇÛÁÔÇÝÁÞËÏÚÕßÝ
ÊÏÑÕÆÝÚÕßÒÄÍÕßÝÍÏÇÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝ

ÛÁÒËÏÔÇÖ¦ËÏÙÚÎØËÚÇÔÃÇ®ÒÁËÏ
ÕËÖÃÙÎÝÞØÕÔÕÝÓÃØ©ÓÜÝ
ÄÒÕÏÓÇÝÇÖÒ×ÝÛÁÒÕßÓËÓÏÇÑÇÒÆÚËØÎàÜÂ®ËÐÎÍËÃ ¦ÚÕÏÑÕÏÚÎÝ
ØßÛØÇÃÇÝÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÕ ÚÜÔ
ÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÂÓËØÇÙÚÕÁÒÍÏÕÖØÕÙÖÇÛ×ÔÚÇÝ
ÔÇÓËÚÇÈÕÆÔÙÚÎØËÚÇÔÃÇÒÁËÏ
ÕÑ¡ËÞÔÚÃ ÇÙÕÆËÑÖØÄÙÜÖÕÝ
¬ÆÖÕßÚÎÝÕØÍ¦ÔÜÙÎÝÒÇÚÌÄØÓÇÕÒÏÚ×ÔÍÏÇÚÎÔ±ÖÕÙÚÂØÏÐÎ
ÚÜÔØÕÙÌÆÍÜÔÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔ/\THU9PNO[Z
>H[JOËÐÇÔÇÍÑ¦àÕÔÚÇÏÔÇßÖÎØËÚÕÆÔÙÚÕÔÙÚØÇÚÄÚÎÝØßÛØÇÃÇÝ
ÓÁÞØÏÑÇÏÞØÄÔÏÇÕÒÒÕÃ¦ÒÒÕÏ

ÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏÇÖÄÚÎÔÏÛÏÕÖÃÇÚÎ
ÏÈÆÎÚÕÌÍÇÔÏÙÚ¦ÔÑÇÏÚÎßØÃÇ
ÑÇÏÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÔÇÐËÌÆÍÕßÔÇÖÄ
ËÓÌßÒÃÕßÝ¬ÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÖÒÎÙÏ¦àËÏÚÕ)YL_P[ÑÇÛÏÙÚ¦ÇÑÄÓÎÖÏÕ
ÖÏËÙÚÏÑÂÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÇßÚ×ÔÚÜÔ
ÇÔÛØ×ÖÜÔÔÇÓËÚÇÈÕÆÔÙÚÎØËÚÇÔÃÇÚÕÚÇÞÆÚËØÕÊßÔÇÚÄÔÑÇÏÚÕßÝ
ÜÛËÃÔÇÍÃÔÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÖÇØ¦ÚÕÒÓÕÏËÐÎÍËÃÕÑ ÇÙÕÆ
¬ÕßÝÖØ×ÚÕßÝËÔÔÁÇÓÂÔËÝÚÕß
ÁÚÕßÝÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÖØÕÙÖ¦ÛÎÙÇÔÔÇÊÏÇÙÞÃÙÕßÔÚÎ¡¦ÍÞÎ
ÇØÏÛÓÄÝÙÞËÊÄÔÚØËÏÝÌÕØÁÝßÉÎÒÄÚËØÕÝÇÖ»ÄÚÏÕÒÄÑÒÎØÕÚÕ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝÍÇÒÒÏÑÁÝÇØÞÁÝÖÕß

ËÖÏÚÎØÕÆÔËÑËÃÔÕÚÕÓÁØÕÝÚÜÔÙßÔÄØÜÔ©ÏØÞÁÝÚÕßËÒÍÃÕßÊËÔ
ÛÇÊÎÓÕÙÏËÆÙÕßÔÙÞËÚÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇ
ÖÇØ¦ÓÄÔÕÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕËÇÖÄÒßÚÕßÝÇØÏÛÓÕÆÝÎØËÚÇÔÃÇÊÁÞËÚÇÏÓÏÑØÄÚËØÕÇØÏÛÓÄÇÏÚÎÓ¦ÚÜÔ
ÞÕØÂÍÎÙÎÝÇÙÆÒÕßÇÖÄÚÕÔËßØÜÖÇáÑÄÑÇÚ¦ÑËÌÇÒÂÔÓÁÙÕÄØÕËÔ
ßÖ¦ØÞÕßÔËÖÃÙÎÓÇÙÚÕÏÞËÃÇÍÏÇ
ÚÕÔÇØÏÛÓÄÚÜÔÖÇØ¦ÔÕÓÜÔÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÙÚÎØËÚÇÔÃÇÜÙÚÄÙÕÎ
ÕØÍ¦ÔÜÙÎ4PNYH[PVU6IZLY]H[VY`
ßÖÕÒÕÍÃàËÏÄÚÏÚÕÕÏÇÏÚÕÆÔÚËÝ
¦ÙßÒÕÇÖÕÚËÒÕÆÙÇÔÚÕ ÚÜÔÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÙÚÎØËÚÇÔÃÇ
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Επενδύσεις 1 δισ. στην αγορά ακινήτων το 2019
Εξ αυτών τα 800 εκατ. τοποθετήθηκαν από ξένους επενδυτές – Μεγάλο ενδιαφέρον για κτίρια γραφείων και ξενοδοχεία
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Πάνω από 1 δισ. ευρώ επενδύθηκε
στην ελληνική αγορά ακινήτων κατά
τη διάρκεια του 2019, καθώς ξένα
επενδυτικά funds και εγχώριες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ) επιχείρησαν να επωφεληθούν της βελτίωσης του οικονομικού κλίματος και των ευκαιριών
που εντοπίζονται σε διάφορες κατηγορίες ακινήτων. Με τον τρόπο
αυτό, επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις
στελεχών του κλάδου μεσούσης της
χρονιάς, που έκαναν λόγο για επιτάχυνση του όγκου και της αξίας
των συναλλαγών στην αγορά ακινήτων, λόγω της αύξησης της προσφοράς από τις τράπεζες και τα
funds που είχαν αγοράσει πακέτα
κόκκινων δανείων με εξασφαλίσεις
σε ακίνητα.
Σύμφωνα με την κ. Νίκη Σύμπουρα, επικεφαλής της εταιρείας παροχής
υπηρεσιών ακινήτων Proprius, η
οποία εκπροσωπεί στην Ελλάδα τον
διεθνή όμιλο Cushman & Wakefield,
«υπολογίζουμε ότι από το 1 δισ. ευρώ
των επενδύσεων που έγιναν το 2019,
περίπου το 55% αφορούν σε κτίρια
γραφείων, το 25% σε ξενοδοχεία, το
10% σε βιομηχανικά ακίνητα και το
5% σε καταστήματα. Το υπόλοιπο
5% των κεφαλαίων δαπανήθηκε για
την απόκτηση οικοπέδων για την
ανάπτυξη επαγγελματικών χώρων».
Οπως λέει η κ. Σύμπουρα, οι εγχώριες
ΑΕΕΑΠ επένδυσαν περίπου το 20%
του παραπάνω ποσού, ήτοι σχεδόν
200 εκατ. ευρώ. Τα υπόλοιπα 800
εκατ. ευρώ εισέρρευσαν στην ελληνική αγορά ακινήτων από ξένα επενδυτικά funds ιδιωτικής τοποθέτησης
(private equity funds), εταιρείες που
αγόρασαν κτίρια για ίδια χρήση,
ιδιώτες επενδυτές, αλλά και family
offices, δηλαδή επενδυτικοί όμιλοι
διαχείρισης κεφαλαίων ιδιωτών/οικογενειών.
Η Dromeus Capital των κ. Αχ. Ρισβά και Στ. Αδαμόπουλου πραγματοποίησε ένα επενδυτικό «ντεμαράζ»
κατά τις τελευταίες εβδομάδες του
2019, κατορθώνοντας να βρεθεί στην
κορυφή. Μέσω διαφόρων επενδυτικών «οχημάτων», η Dromeus Capital, η οποία έχει συγκεντρώσει σημαντική ρευστότητα και συνεργάζεται με «κολοσσούς» του κλάδου,
όπως ο αμερικανικός επενδυτικός
όμιλος Blackstone, τοποθέτησε στην
εγχώρια αγορά ακινήτων συνολικά
κεφάλαια άνω των 160 εκατ. ευρώ.

Η μεγαλύτερη σε αξία συναλλαγή
ολοκληρώθηκε λίγο πριν εκπνεύσει
το 2019, με τον επενδυτικό όμιλο να
δαπανά 93 εκατ. ευρώ για την απόκτηση τεσσάρων κτιρίων γραφείων
της Prodea Investments, όλα μισθωμένα στον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας. Τα κτίρια είναι συνολικής επιφάνειας 37.000 τ.μ. με το πιο χαρακτηριστικό εξ αυτών να είναι ο «πράσινος» πύργος στη λ. Κηφισίας 178,
στο ύψος της Αγ. Βαρβάρας Ψυχικού,
ένα κτίριο επιφανείας 10.300 τ.μ.
Μάλιστα, στη συγκεκριμένη συναλλαγή συμμετείχε επενδυτικά (μέσω
της Dromeus) και ο όμιλος Blackstone,







Εγχώριες ΑΕΕΑΠ επωφελήθηκαν της βελτίωσης του κλίματος και
των ευκαιριών που δημιουργήθηκαν.
δείγμα του ενδιαφέροντος ακόμα
και διεθνών επενδυτικών κολοσσών
για την ελληνική αγορά γραφείων.
Παράλληλα, η Dromeus Capital
ολοκλήρωσε και την εξαγορά πέντε
ακινήτων της Bain Capital αντί ποσού
25 εκατ. ευρώ. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνεται κτίριο γραφείων στην
πλ. Συντάγματος, επί της οδού Οθωνος 6, στο οποίο στεγάζονται διεθνούς
φήμης εταιρείες, όπως η McKinsey,
η EBRD και το πρακτορείο Blooberg.
Τα εν λόγω ακίνητα ανακτήθηκαν
από την Bain, στο πλαίσιο του πακέτου κόκκινων δανείων που απέκτησε το 2018 από την Τράπεζα Πειραιώς (Project Amoeba). Σημαντική
κρίνεται και η αγορά του κτιρίου
γραφείων Maroussi Plaza στην οδό
Φραγκοκλησιάς, αντί ποσού που
προσέγγισε τα 40 εκατ. ευρώ. Στο
συγκεκριμένο ακίνητο των 10.000
τ.μ. ανωδομής στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία του ομίλου Deloitte,
που θα παραμείνει ως μισθωτής για
τα επόμενα χρόνια.
Αντίστοιχα, το διεθνές επενδυτικό
fund Brooklane Capital αγόρασε πέρυσι πακέτο κτιρίων γραφείων της
Alpha Bank, αντί ποσού 95 εκατ. ευρώ. Το σημαντικότερο εξ αυτών αφορούσε τα κεντρικά γραφεία της Vodafone. Επίσης, δαπάνησε πάνω από
12 εκατ. ευρώ για την αγορά και του
κτιρίου γραφείων που στεγάζει τη
Microsoft στα Ανάβρυτα Αμαρουσίου.

Πωλητής ήταν η Piraeus Real Estate.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κίνηση
της αμερικανικής εταιρείας ακινήτων
Hines να αγοράσει (στο πλαίσιο διαγωνισμού της Εθνικής Leasing) το
κτίριο του πρώην Odeon Starcity
στη Λ. Συγγρού 111 (πλησίον του
κτιρίου της Στέγης Γραμμάτων και
Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση). Το
ακίνητο των 8.000 τ.μ. (πλέον 12.800
τ.μ. υπογείων) πωλήθηκε αντί ποσού
20,05 εκατ. ευρώ και είναι πολύ πιθανό να αλλάξει χρήση και να μετατραπεί σε ξενοδοχείο, από ψυχαγωγικό κέντρο με επίκεντρο τους
πολυκινηματογράφους που ήταν μέχρι πρότινος.
Σημαντικές κινήσεις πραγματοποίησε κατά το 2019 και η Orilina
Properties ΑΕΕΑΠ, η πρώτη εταιρεία
του κλάδου με μετόχους από το εξωτερικό (Brevan Howard). Η εταιρεία
έχει ξεκινήσει να «χτίζει» ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων,
υλοποιώντας επενδυτικό πρόγραμμα
της τάξεως των 160 εκατ. ευρώ. Ηδη,
διαθέτει ακίνητα αξίας άνω των 53
εκατ. ευρώ, συνολικής επιφάνειας
57.522 τ.μ. Το σημαντικότερο ακίνητο
που αποκτήθηκε πέρυσι από την
Orilina και το οποίο αποτελεί περίπου
το 50% της αξίας του χαρτοφυλακίου
της σήμερα, είναι το κτίριο γραφείων
του ομίλου Ελλάκτωρ στη Νέα Κηφισιά. Για το εν λόγω ακίνητο καταβλήθηκε τον Φεβρουάριο, ποσό 25,5
εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα υπεγράφη και συμφωνία μεταξύ των δύο
πλευρών για τη μίσθωση των χώρων
από τον κατασκευαστικό όμιλο (ή
για την πληρωμή συγκεκριμένου
ποσού στην Orilina) για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών (με δικαίωμα
για επιπλέον πέντε χρόνια). Υπενθυμίζεται ότι στο ακίνητο των 30.000
τ.μ. μισθώνει γραφεία και ο όμιλος
επιχειρήσεων του κ. Πάνου Γερμανού
(Olympia Group).
Εκτός από το κτίριο γραφείων,
όπου στεγάζεται ο όμιλος Ελλάκτωρ,
στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνονται επίσης ένα εμπορικό
και ψυχαγωγικό συγκρότημα στην
περιοχή της Νέας Κηφισιάς (Αμαλιάδος 4), επιφάνειας 22.723 τ.μ. Το
κτίριο αποκτήθηκε επίσης τον περασμένο Φεβρουάριο, με την εκτιμώμενη αξία του σήμερα να διαμορφώνεται σε 12,7 εκατ. ευρώ. Στο ακίνητο στεγάζονται, μεταξύ άλλων,
πολυκατάστημα της αλυσίδας Jumbo,
όπως επίσης και το Playmobil Fun
Park.

ΑΡΘΡΟ

Ρευστότητα μέσω αυξήσεων κεφαλαίου
Ιδιαίτερα κινητικές αποδείχθηκαν
και οι εισηγμένες ΑΕΕΑΠ, με κύριο
εκφραστή της τάσης αυτής την
Trastor ΑΕΕΑΠ, η οποία σχεδόν
τριπλασίασε το επενδυτικό της
πρόγραμμα, προχωρώντας σε αγορές ακινήτων αξίας 105 εκατ. ευρώ, από 34 εκατ. ευρώ το 2018.
Αλλωστε, η διοίκηση της εταιρείας
χρειάστηκε να προχωρήσει σε
δύο διαδοχικές αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, συνολικού
ύψους της τάξεως των 94 εκατ.
ευρώ, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις κινήσεις αυτές. Σήμερα, η αξία του χαρτοφυλακίου
της εταιρείας διαμορφώνεται πλησίον των 200 εκατ. ευρώ, ενώ ο
στόχος είναι το μέγεθος αυτό να
αυξηθεί ακόμα περισσότερο το
2020, ξεπερνώντας τα 300 εκατ.
ευρώ.
Η Prodea Investments, η μεγαλύτερη ΑΕΕΑΠ του κλάδου στην
Ελλάδα, με χαρτοφυλάκιο ακινή-

των αξίας 2,2 δισ. ευρώ, επικεντρώθηκε πέρυσι περισσότερο
στην Κύπρο, όπου δαπάνησε κεφάλαια 244 εκατ. ευρώ, κυρίως
στον τομέα της φιλοξενίας, αποκτώντας το Hilton της Κύπρου
και δύο τουριστικά θέρετρα, με
σημαντικές προοπτικές περαιτέρω
ανάπτυξης και μελλοντική εκτιμώμενη αξία της τάξεως των 500
εκατ. ευρώ. Στον αντίποδα, στην
Ελλάδα επένδυσε περί τα 16 εκατ.
ευρώ, κυρίως για την απόκτηση
ακινήτων με σοβαρές προοπτικές
μελλοντικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν δρομολογηθεί
πρόσθετες επενδύσεις 55 εκατ.
ευρώ για την κατασκευή νέων
κτιρίων (π.χ. γραφεία και αποθήκες), χωρίς να υπολογίζεται η αξιοποίηση του Πύργου του Πειραιά,
όπου η εταιρεία έχει επικρατήσει
στον σχετικό διαγωνισμό του Δήμου Πειραιά, σε κοινό σχήμα με
την Dimand Real Estate και την

EBRD. Το επενδυτικό πλάνο για
την ανακατασκευή του εν λόγω
κτιρίου προβλέπει επιπλέον 40
εκατ. ευρώ για τον μετασχηματισμό του σε έναν σύγχρονο πόλο
γραφείων. Η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης διάρκειας
99 ετών αναμένεται τις προσεχείς
εβδομάδες.
Σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα «τρέχει» και η Briq Properties του κ. Θ. Φέσσα, η οποία
ενίσχυσε το χαρτοφυλάκιό της
με νέα ακίνητα αξίας 17 εκατ.
ευρώ και μετά την πρόσφατη επιτυχημένη αύξηση του μετοχικού
της κεφαλαίου κατά το ποσό των
50 εκατ. ευρώ, εισέρχεται στο
2020 με πρόθεση για πρόσθετες
επενδύσεις. Απώτερος στόχος της
διοίκησης της εισηγμένης είναι
να αναπτύξει ένα χαρτοφυλάκιο
ακινήτων αξίας άνω των 110 εκατ.
ευρώ, έναντι περίπου 48-50 εκατ.
ευρώ που είναι σήμερα.

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Οταν το κοντέρ απλά γράφει
Το talk of the town αυτές τις μέρες
είναι η παράθεση των προσωπικών
απόψεων του καθενός για το πώς
βλέπει τα ακίνητα το επόμενο διάστημα. Δεν είναι μυστικό, αλλά η
πλειοψηφία εκφράζει την άποψη πως
η αγορά θα είναι αρνητική. Και με
αυτό συνήθως εννοούν πως οι αξίες
θα πέσουν.
Είναι αυτές οι απόψεις πρόβλημα
ή είναι από μόνες τους προβληματικές;
Η μεγάλη είδηση που θέλω να φέρω ενώπιόν σας είναι πως κανένας
δεν έγινε πλούσιος στην ιστορία του
real estate αν έβλεπε τον συγκεκριμένο τομέα βραχυπρόθεσμα. Από
την άλλη, οι πλείστοι – αν όχι όλοι –
οι όπου γης μεγιστάνες έγιναν μεγιστάνες επενδύοντας στο real estate.
Άρα, if we put two and two together,
που λέμε εις άπταιστον ελληνικήν,
αυτοί που την έκαναν από το real
estate είναι άτομα που έβλεπαν και
βλέπουν τις επενδύσεις σε ακίνητα
με μακροχρόνιο ορίζοντα.
Αν το ψάξετε θα διαπιστώσετε
πως αυτό συμβαίνει επειδή ανεξαρτήτως του αν οι αγορές των ακινήτων
είχαν στιγμιαία, βραχυπρόθεσμα ή
και μεσοπρόθεσμα, σκαμπανεβάσματα στις αξίες, δεν υπάρχει πουθενά
καταγεγραμμένη μια διαχρονική
πτώση στις αξίες. Η συνολική εικόνα
είναι παντού ανοδική.

Συνεπώς, αν το χόμπι μας είναι η
παρακολούθηση των τιμών και των
αξιών καθημερινά, τότε ζούμε ένα
δράμα, επειδή η ζωή εκεί έξω είναι
πολύ πιο ενδιαφέρουσα. Και το κυριότερο είναι πως χάνουμε την μαγεία
του real estate που δεν είναι άλλη
από το γεγονός πως είναι το μόνο
επενδυτικό μέσο που διαθέτει πολλές
προσωπικότητες επιτρέποντας πολυάριθμες χρήσεις και στρατηγικές.
Ούτε το ρευστό, ούτε οι μετοχές,
ούτε τα ομόλογα, ούτε κάτι άλλο
υπάρχει που να παρέχει στον επενδυτή κάτι ανάλογο.
Σκεφτείτε μόνο ότι ένα ακίνητο
μπορεί να το έχετε για ιδιοκατοίκηση,
για επαγγελματική στέγη, ως βασικό
παράγοντα στη γεωργική και βιομηχανική αλυσίδα, για παραγωγή εισοδήματος, για απόκτηση πραγματικής υπεραξίας την οποία μάλιστα
μπορείτε να κεφαλαιοποιήσετε ακόμη
και χωρίς να το αποξενώσετε. Επιπλέον, μπορείτε να το απολαμβάνετε
στις μικρές και στις μεγάλες στιγμές
της ζωής σας, να καθρεφτίζει την
προσωπικότητά σας, να το μεταμορφώνετε στην πορεία αναλόγως των
προσωπικών, επαγγελματικών και
επενδυτικών σας αναγκών ή/ και
αναλόγως των επικρατουσών οικονομικών και άλλων συνθηκών, με τη
λίστα να μην έχει τέλος. Κάτι που
τα υπόλοιπα επενδυτικά μέσα μόνο








Aυτοί που την έκαναν
από το real estate είναι
άτομα που έβλεπαν και
βλέπουν τις επενδύσεις
σε ακίνητα με μακροχρόνιο ορίζοντα.
To real estate είναι το μόνο επενδυτικό μέσο που διαθέτει πολλές προσωπι-

κότητες επιτρέποντας πολυάριθμες χρήσεις και στρατηγικές. Ούτε το ρευστό,
ούτε οι μετοχές, ούτε τα ομόλογα, ούτε κάτι άλλο υπάρχει που να παρέχει
στον επενδυτή κάτι ανάλογο.
μερικώς μπορούν να προσφέρουν.
Έχει σημασία λοιπόν αν οι αξίες
πέσουν το αμέσως επόμενο διάστημα;
Αν η απάντηση πρέπει να είναι
μονολεκτική, τότε, όχι. Ένας σώφρων
και οξυδερκής επενδυτής άλλωστε
θα αγοράσει όταν ο όχλος θέλει να
πουλήσει και θα πουλήσει όταν ο
όχλος αγοράζει. Στη σύγχρονη οικονομική μας ιστορία, και δη αυτή
του real estate, έχουμε μόνο καταγεγραμμένη περίπτωση όχλου που
αγοράζει και αυτή ήταν στο απόγειοό
της το 2007/ 2008. Την περίοδο 2012
– 2014 δεν είχαμε κατάσταση όχλου
που πουλά. Είχαμε περίοδο «χασκια-

σμένων» που δεν ήξεραν τι να κάνουν
και πώς να διαχειριστούν την κρίση.
Οι πενιχρές συναλλαγές της τότε περιόδου που έγιναν, έγιναν στο περιθώριο, σε τιμές που ναι μεν αντικατόπτριζαν κάποια οικονομικά δεδομένα της εποχής, αλλά κυρίως δε αντικατόπτριζαν μια τεχνητή πτώση
αξιών που έγινε απλά επειδή έπρεπε
να γίνει, εφόσον ήμασταν σε περίοδο
πρωτοφανούς κρίσης με σοβαρές αγκυλώσεις πανταχόθεν.
Σήμερα η κατάσταση είναι κάπως
ιδιάζουσα. Δεν έχουμε όχλο που πουλά, αλλά έχουμε λίγους πωλητές με
μεγάλους όγκους ακινήτων – βλέπε
τράπεζες και ταμεία. Εξισώνονται

τα δύο; Δηλαδή η δύναμη των πολλών
μικρών πωλητών είναι η ίδια με τη
δύναμη των λίγων μεγάλων πωλητών;
Θεωρητικά μπορεί να είναι η ίδια.
Πρακτικά όμως δεν είναι και εξηγούμαι: Η δύναμη του όχλου δύσκολα
ελέγχεται. Συνεπώς αν οι πολυάριθμοι
μικροί πωλητές κινούνται μαζικά
προς μια κατεύθυνση, τότε δύσκολα
αντιστρέφεται η πορεία τους και επιφέρουν το ανάλογο αποτέλεσμα. Οι
λίγοι μεγάλοι πωλητές ενεργούν πολύ
διαφορετικά. Γνωρίζουν πως μπορούν
να επηρεάσουν την αγορά εν ριπή
οφθαλμού και πως αυτό μπορεί να
το εκμεταλλευτούν προς όφελός τους.
Και ο καλύτερος τρόπος είναι αφενός
να πουλούν με το σταγονόμετρο και
αφετέρου να το κάνουν όσο μπορούν
με κάποια συνεννόηση με τους υπόλοιπους όμοιους τους. Αν ακολουθήσουν άλλη τακτική τότε χάνουν
και είναι ανόητο. Η μέχρι τώρα πορεία

δείχνει πως αυτά τα στοιχεία σε μεγάλο βαθμό υπάρχουν, γι’ αυτό και
η αγορά απορρόφησε τους κραδασμούς και κινήθηκε συνολικά ανοδικά. Δεν λέω, μπορεί να υπάρχουν
και πιο ανυπόμονοι που να θελήσουν
πιο γρήγορο ξεφόρτωμα σε τιμές πιο
χαμηλές. Ας υπάρχουν και ας ξεφορτωθούν σε τιμές πιο χαμηλές. Εμένα
ποσώς με αγχώνει, δεδομένου ότι
πρώτον το μεγαλύτερο ποσοστό του
χαρτοφυλακίου τους αποτελείται από
δευτερευούσης και τριτευούσης σημασίας ακίνητα και δεύτερον, σημασία έχει ποιοι τα αγοράζουν και πώς
αυτοί θα συμπεριφερθούν από την
επόμενη μέρα μέχρι βαθύτερα στο
μέλλον. Και όσο μεγαλώνει η αλυσίδα
επενδυτών αγοραστών, τόσο πιο
σύνθετα γίνονται τα χαρακτηριστικά
τους και τόσο σπάζει ο κίνδυνος στην
αγορά. Άρα η αγορά είναι εδώ για να
κάνει τους κύκλους της και αυτό δεν
πρέπει να μας αγχώνει. Εμείς σαν
λαός πάντα είχαμε τα ακίνητα σε δεσπόζουσα θέση στη ζωή μας. Αυτό
θα συνεχισθεί, άσχετα αν αλλάξουμε
τον τρόπο που τα αποκτούσαμε. Ο
υπό δημιουργία νέος κύκλος της κτηματαγοράς θαρρώ πως είναι πολύ
πιο υγιής.

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, CEO,
APS Andreou Property Strategy Chartered Surveyors.
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Η επιφάνεια ως λόγος και έργο
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Το NIMAC στη Λευκωσία παρουσιάζει το πρότζεκτ «hypresurfacing» σε επιμέλεια της Μαρίνας Χριστοδουλίδου

Η συστέγασηÜÜ~Ñ{Ù{Ñ×¨É³{~~ÑÜÜ{³ÉTÊ³Ñ³~É³{~Ì³iØÉ{ÐÉÜÊ³¨{ÑØ³iØÓ~ÚÉiØÑ¨ËÑØ¨{³ÙÈÜËÙÈ.³KÒÚØÓ¨oÑ³ Òo{Ñ.ÒKKÑV.³ÓÜ{ÈÑÜÜ{Ë~ÈV Ñ³ÑÜËØ{ÑÂÊ~Ñ{'ÒÈÈ¨{Ò~È
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Αν κάτι είναι επιτυχία
σε αυτή την έκθεση είναι η συστέγαση και η
καλλιτεχνική συνομιλία
των καλλιτεχνών μεταξύ
τους, οι οποίοι εκπροσωπούν μια νέα γενιά, που
σιγά-σιγά αρχίζει να κάνει ολοένα και πιο έντονη
την παρουσία της.

Η έκθεση υπό τον γενικό
τίτλο «hypresurfacing»
είναι ειδικά σχεδιασμένη
για την 25η επέτειο του
NiMAC και το πρότζεκτ
επιδιώκει να παρουσιάσει
την πληθώρα των πρακτικών των σύγχρονων Κύπριων καλλιτεχνών.
ÔÚÇÑÇÏÚÎÔÖØÇÑÚÏÑÂÚÕßÝÄÒÕÏ
ÚÕßÝÛÁÒÎÙÇÔÔÇËÓÈÇÛÆÔÕßÔÙË
ÖÕÏÑÃÒËÝÛËÓÇÚÏÑÁÝÇÖÄÚÇÌßÙÏÑ¦
ÑÇÏÇÙÚÏÑ¦ÚÕÖÃÇÓÁÞØÏÚÏÝÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÏÑÁÝÑÇÏÌÇÔÚÇÙÏÇÑÁÝÙÞÁÙËÏÝÚÏÝßÒÏÑÁÝÑÇÏ¦ßÒËÝÓËÒÁÚËÝ
ÚÕÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÑÇÏÚÕÌÇÔÚÇÙÚÏÑÄ
ÖÕÓÁÔÜÝÚÇÁØÍÇÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏÙÚÎÔÁÑÛËÙÎÇÔÚÇÖÕÑØÃÔÕÔÚÇÏÙÚÎÔßÖËØËÖÏÌ¦ÔËÏÇÜÝÁÔÔÕÏÇ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔÇÔÚÎÞÕÆÔÓËÊÏ¦ÌÕØÕßÝÚØÄÖÕßÝ

Η νέα γενιά εικαστικών
ÚÎÔÁÑÛËÙÎO`WYLZ\YMHJPUN®
ËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÄÚÏÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÎÔÁÇÍËÔÏ¦ÙÆÍÞØÕÔÜÔ ÆÖØÏÜÔËÏÑÇÙÚÏÑ×ÔßÚÂÎÔÁÇÍËÔÏ¦
ÖÕßÓËÚ¦ÚÏÝÙÖÕßÊÁÝÚÕßÝÙÚÕ
ËÐÜÚËØÏÑÄÑßØÃÜÝÑÇÏÚÏÝËÓÖËÏØÃËÝÖÕßÁÞÕßÔÒ¦ÈËÏËÖÏÙÚØÁÌÕßÔ
ÙÚÎÔ ÆÖØÕÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝÌÁØ-
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Παρουσιάζεται αυτή ÚÎÔ ÖËØÃÕÊÕÙÚÕÎÓÕÚÏÑÄ ÁÔÚØÕ¬ËÞÔ×Ô
ËßÑÜÙÃÇÝßÔËØÍÇÙÃÇ!¾ÊØßÓÇÏËØÃÊÎ5P4(*ÚÕÖØÄÚàËÑÚ
O`WYLZ\YMHJPUN®ÙËËÖÏÓÁÒËÏÇÚÎÝ
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¡ÇØÃÔÇËÔÕÌ×ÔÚÕÝ§¦ÍÏÇ¦ÈÈÇ
ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝ¬ÇÒÏ×ÚÎÝ¡ÇØÃÇ
¬ÕßÓ¦àÕßËÄÔÚÏÕÝ¬ÕßÓÖÕÆØÎÝ
ÑÇÏ7L[LY,YHTPHUÁÑÛËÙÎßÖÄ
ÚÕÔÍËÔÏÑÄÚÃÚÒÕO`WYLZ\YMHJPUN®
ËÃÔÇÏËÏÊÏÑ¦ÙÞËÊÏÇÙÓÁÔÎÍÏÇÚÎÔ
ÎËÖÁÚËÏÕÚÕß5P4(*ÑÇÏÚÕÖØÄÚàËÑÚËÖÏÊÏ×ÑËÏÔÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏ
ÚÎÔÖÒÎÛ×ØÇÚÜÔÖØÇÑÚÏÑ×ÔÚÜÔ
ÙÆÍÞØÕÔÜÔ ÆÖØÏÜÔÑÇÒÒÏÚËÞÔ×Ô
ËÖÏÓËÒÂÚØÏÇ¡ÇØÃÔÇ²ØÏÙÚÕÊÕßÒÃÊÕßÐËÔ¦ÍÎÙËÚÎÔ ®ÙÚÎÔ
ÁÑÛËÙÎÑÇÏÓÇÝÁÊÜÙËÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎ
ÚÕßÖØÄÚàËÑÚÖÕßÑÒÂÛÎÑËÔÇÌÁØËÏ
ËÏÝÖÁØÇÝ©ßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÓÁÙÇÇÖÄÚÎ
ÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÚÕÌÏÒÓÚÎÍÒßÖÚÏÑÂ
ÚÕÔÂÞÕÚÕÔÒÄÍÕÚÏÝËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÑÇÏÚÏÝÞÜØÏÑÁÝÙßÔÛÁÙËÏÝÎ
ÁÑÛËÙÎÖØÇÍÓÇÚËÆËÚÇÏÚÎÔÁÔÔÕÏÇ
ÚÎÝËÖÏÌ¦ÔËÏÇÝÄÖÜÝÇßÚÂËÔßÖ¦ØÞËÏÙÚÇÁØÍÇÚÜÔÑÇÒÒÏÚËÞÔ×Ô
ËÖÏÓËÒÂÚØÏÇÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÑÇÏ
ÙÚÕÙÞËÚÏÑÄÙÎÓËÃÜÓ¦ÚÎÝÛÁÒÎÙË
ÔÇÊËÏÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÜÝÚÄÖÕÇÔ¦ÊßÙÎÝÄÖÕßÕÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄÝÒÄÍÕÝÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÑÇÏÇØÛØ×ÔËÚÇÏ
ÓÁÙÇÇÖÄßÒÏÑÁÝÑÇÏËÔÔÕÏÕÒÕÍÏÑÁÝ
ÇÒÒÎÒËÖÏÊØ¦ÙËÏÝØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÎÔ
ÖÏÕ¦ÓËÙÇËÓÌÇÔÂÖÚßÞÂÚÕß¶ßÒÏÑÕÆÂ¦ßÒÕß¶ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÄÝÓÇÝ
ÑÇÏÖØÕÑÆÖÚËÏËÖÕÓÁÔÜÝÜÝÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÚÕßÔÇÍÃÔËÚÇÏÑ¦ÚÏÕØÇÚÄ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÚÕßÖËØO`WLYÜÝ
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÌÇÔËØ×ÔËÏÁÔÇÔÚØÄÖÕßÖËØÆÖÇØÐÎÝ ÇÏÄÚÇÔÙßÔÇÔÚ¦ÚÇÏÓËÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÚÄÚËÇßÚÄÇÔÕÃÍËÚÇÏÙËÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝÖÁØÇ
ÇÖÄÚÎÔßÒÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÚÕÔÙßÓÈÕÒÏÙÓÄ® ÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÐËÔ¦ÍÎÙÂÝÓÇÝÙÚÕßÝÞ×ØÕßÝÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÎ¡ÇØÃÔÇÓ¦ÝÁÊÜÙËÚÎÔÁÔÔÕÏÇ
ÚÎÝßÖËØËÖÏÌ¦ÔËÏÇÝO`WLYZ\YMHJL
ÎÕÖÕÃÇËÃÔÇÏÑÇÏÎÇÌËÚÎØÃÇÚÕß
ÖØÄÚàËÑÚßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÙÚÎÔÁÑÛËÙÎÊÏËØËßÔ×ÔÚÇÏÕÏÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝ
ÖÕßÇÔÇÖÚÆÙÙÕÔÚÇÏÓÁÙÇÇÖÄÚÎ
ÛÁÇÙÎËÔÄÝÍËÍÕÔÄÚÕÝÂÓÏÇÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÝÖØÕÙÓÕÔÂÝ ¦ÛËÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÄÖÜÝÓÇÝËÐÎÍËÃÖØÕÙÖ¦ÛÎÙË
ÔÇÙßÙÞËÚÃÙËÏÚÎÔßÖËØËÖÏÌ¦ÔËÏÇ
ÓËÚÇËØËßÔÎÚÏÑ¦ÚÕßËÔÊÏÇÌÁØÕ-
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ÔÕÔÚÇÝÓÇàÃÚÕßÝÄÖÕÏÇÙÑËßÂÖÕß
ÁÞÕßÔÇÖÕÑÚÂÙËÏ¡ÇØÃÔÇËÖÁÒËÐËÇßÚÕÆÝÚÕßÝÊ×ÊËÑÇÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÄÖÜÝËÐÎÍËÃÄÞÏÓÄÔÕÍÏÇÚÃ
ÛËÜØËÃÄÚÏÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆÕßÔÚÎ
ÙÆÍÞØÕÔÎËÏÑÇÙÚÏÑÂÙÑÎÔÂÙÚÎÔ
ÆÖØÕÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇÚÃÍÔÜØÃàÕÔÚÇÔÓËÚÇÐÆÚÕßÝÑÇÏÓËØÏÑÕÃÇÖÄ
ÇßÚÕÆÝËÃÞÇÔÙßÔËØÍÇÙÚËÃÓËÚÇÐÆÚÕßÝÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÂÐËØÇËÑ
ÚÜÔÖØÕÚÁØÜÔÄÚÏÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔ
ÔÇÊÎÓÏÕßØÍÎÛÕÆÔÊßÔÇÓÏÑÁÝÑÇÏ
ÇÒÒÎÒËÖÏÊØ¦ÙËÏÝÄÞÏÓÄÔÕÓËÚÇÐÆÚÜÔÑÇÒÒÏÚËÞÔ×ÔÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝ
ÊÕßÒËÏ¦ÝÖÕßÛÇÖÇØÕßÙÃÇàÇÔ®
ÁÔÔÕÏÇÚÎÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÂÚÇÔ
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ÒÕÏÖÄÔÖÕßÎËÖÏÓËÒÂÚØÏÇÁÒÇÈË
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ÇßÚÂÚÎÔÁÑÛËÙÎËÃÔÇÏÎÙßÙÚÁÍÇÙÎÑÇÏÎÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÙßÔÕÓÏÒÃÇÚÜÔÑÇÒÒÏÚËÞÔ×ÔÓËÚÇÐÆÚÕßÝ
ÕÏÕÖÕÃÕÏËÑÖØÕÙÜÖÕÆÔÓÏÇÔÁÇ
ÍËÔÏ¦ÖÕßÙÏÍ¦ÙÏÍ¦ÇØÞÃàËÏÔÇ
Ñ¦ÔËÏÕÒÕÁÔÇÑÇÏÖÏÕÁÔÚÕÔÎÚÎÔ
ÖÇØÕßÙÃÇÚÎÝ
¡ÇØÃÔÇÚÕÔÃàËÏËÖÃÙÎÝÄÚÏ
ÚÎÔËÔÊÏÁÌËØËÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÖÕß
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ÑÇÒÒÏÚËÞÔ×ÔÑÇÏËÃÖÇÓËÔÇËÃÔÇÏ
ÄÒÇÔÁËÝÊÕßÒËÏÁÝ¿ÓÜÝÑ¦ÖÕÏÕÏ
ËÃÞÇÔÐËÑÏÔÂÙËÏÊÕßÒËÏÁÝÂÊÎÖÕß
ÄÓÜÝÇÔÚÇÖÕÑØÃÔÕÔÚÇÔÙÚÕÙÑËÖÚÏÑÄÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÖÕßÖØÕÍØÇÓÓÇÚÃàÇÓËÕÖÄÚËËÖËÒÁÍÎÙÇÔÑÇÏ
ËÔËÐËÒÃÐËÏÂÖÇÒÇÏÄÚËØÇÁØÍÇ®
ÚÎÔÁÑÛËÙÎËÔÊÏÇÌÁØÕÔÁÞËÏÎ
ÖÕÏÑÏÒÃÇÚÜÔÊÎÓÏÕßØÍÏÑ×ÔÓÁÙÜÔÑÇÏÚÜÔßÒÏÑ×ÔÑÇÏÚÕÖ×Ý
ËÖÏÒÁÍÕßÔÕÏÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÔÇÚÇ
ËÖËÐËØÍÇÙÚÕÆÔÑÇÏÔÇÚÇËÑÓËÚÇÒÒËßÚÕÆÔÃÔÚËÕËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝ¦ØÍÏÒÕÝÌ×ÚÇÔÁÕÔÙÃÊËØÕ
ÞÇÒÑÄÝÐÆÒÕÑÇÏÓÁÚÇÒÒÕÑÇÏÖÎÒÄÝÍÃÔÕÔÚÇÏÙÚÇÞÁØÏÇÚÕßÝßÖËØ
ÏÊÁËÝÑÇÏÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÖÕßÕØÃàÕßÔ
ÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÑÇÏÚÕßÖÁØÇßÚÂÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕßÖÄÙÚØÜÓÇÛÇÁÒËÍÇ
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Στου Κορνέσιου την αυλή σφάζονται παλληκάρια
ήτημα ÖØÕÁÑßÉË ÖØÏÔÇÖÄÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕÛÔÕÒÕÍÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕ¶©ÏÑÃÇ²ÇÚàÎÍËÜØÍ¦ÑÎ ÕØÔÁÙÏÕßÑÇÏÚÎÛÁÒÎÙÎÚÕßÇØÞÏËÖÏÙÑÄÖÕß
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ÚÕßÑÕÓÓÇÚÏÕÆÖÕßÇÔÂÑËÏÙÚÎÔÑÑÒÎÙÃÇ
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ÑÑÒÎÙÏÇÙÚÏÑÄÁØÇÙËÇØÑËÚÄÝÑÇÏØÄÝ
ÑÇÏÕßÊËÃÝËÑÚÜÔßÖËßÛÆÔÜÔËÃÞËÑ¦ÚÏÔÇ
ÖËÏÚÕÇØÓÄÊÏÕ¬ÓÂÓÇÇÝÖÕÆÓËÒÁÜËÍ×
Ú×ØÇÂÇÔÚÕàÂÚÎÓÇËÃÔÇÏÚÄÙÕÙÕÈÇØÄ
ÕÇØÓÄÊÏÕÝßÖÕßØÍÄÝ´ØÍÜÔÑÇÏßÍÑÕÏÔÜÔÏ×ÔÕÕÖÕÃÕÝÁÑÇÔËÖÇÔÚÕÆËÌÄÊÕßÝ
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ÇÔÇÑÇÃÔÏÙÎÖÕßÁÚÙÏÄÖÜÝÖ¦ÓËÛÇÇÔÇÑÎØßÞÛÕÆÔÓÕßÙËÏÇÑ¦ÑÕÓÓ¦ÚÏÇ¬ÁÒÕÝ
Ö¦ÔÚÜÔÕßÊËÃÝËÑÚÜÔÇØÓÕÊÃÜÔËÃÖËÑ¦ÚÏ
ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÊÎÓÕÙÃÜÝ§ÇÙÇÝÖÜÑ¦ÚÏ"
ÇÏÍÏÇÚÃÔÇÖÕÆÔË"¡ÂÖÜÝÊÏÇÑßÈËÆËÚÇÏ
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ÆÖØÕÝÇÖÄÚÁÚÕÏÇ¦ÒÒÜÙÚË ÇÏÕÇØÞÏËÖÃÙÑÕÖÕÝÑ¦ÔËÏÑÇÚ¦ÚÕÔÞÇÈ¦ÚÕßÓÏÇÝÑÇÏ
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ÖÕßËÃÔÇÏÑÇÏÑÕÔÚ¦ÙÚÕÔÔÁÕÑÇÛËÊØÏÑÄÔÇ
ËÃÔÇÏÓÖËÝÈÍËÝÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ¬×ØÇÛÇÓÕß
ÖËÃÚËÇÌÕÆÛÁÒËÏÚÎÔ©ÏÑÃÇ ÕØÔÁÙÏÕßÍÏÇ
ËÑÑÒÎÙÏÇÙÚÏÑÄÓÕßÙËÃÕÚÕÔ³ÍÏÕÔÚ×ÔÏÕ
ÑÇÏÚÕÔ³ÍÏÕÜ¦ÔÔÎÍÏÇÚÃÚÇÛÁÒËÏËÖÃÙÎÝ
ÓÕßÙËÃÇ"³ÍÔÜÙÚËÝÕÏÈÕßÒÁÝÚÕßÓÇÑÇØÏÄÚÇÚÕß§ÇÚÕÑÇÚÇÒ¦ÈÜÙÚÎËØÕÙÑÂÖÕß
ÛÁÒËÏÔÇËÖËÔÊÆÙËÏÚÕßÝÓÇßØÄØÕÚÙÕßÝÛÇ
ÑÕÏÚ¦ÓËÚ×ØÇ"ÁÈÇÏÇÍÏÇÔÇÓÎÒÁÓËÑÇÏ
ÄÚÏÛÁÒÕßÓËÕÏÓËÍÏÙÚ¦ÔËÝÚÕßYLZVY[ÖÕß
ÛÇÇÔËÍËÃØËÏÛÇÓÖÕØÕÆÔÔÇÚÇÛÇßÓ¦àÕßÔ
ÚÇÇØÞÇÃÇÓÇÝ¯ËÃÔÇÏÑÇÏÚÎÝÌØÕÊÃÚÎÝ
ÇØÞÇÏÄÚÎÚËÝÞÇÓÄÝÛÇÍÃÔËÏ©ÇØÞÏËÖÃÙÑÕÖÕÝÖÕßÒÁÚËËÃÔÇÏÇßÚÄÝÖÕßËÃÔÇÏÚÕÔ
ÐÁØÕßÓËÇÒÒ¦ÕÏßÖÄÒÕÏÖÕÏÚÏÑ¦ÔÕßÔ" ÇÏ
ÓËÚÕßÝßÖÄÒÕÏÖÕßÝËÔÔÕ×ÚÎÔÕÒÏÚËÃÇ
ÑÇÏÚÏÝßÖÎØËÙÃËÝÚÎÝ¬ÃÖÕÚÇÚÕÕßÙÏÇÙÚÏ-

ÑÄÊËÔÑ¦ÔÕßÔ ÇÚ¦ÚÎÔ¦ÖÕÉÂÓÕßÛÇ
ÁÖØËÖËÔÇÂÚÇÔÓËÃàÕÔÛÁÓÇÖÇÔÚÕÆÇÒÒ¦
ÙßÍÍÔ×ÓÎÐÁÞÇÙÇÐËÞËÏÒÃàÕßÔÚÇÌØ¦ÍÓÇÚÇÕ ÕÆØÎÝÍÁÓÏÙËÓËÚÇÓÕßÙËÃÇÑÇÏ
ÚÇÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑ¦ÛÇÇÙÞÕÒÕÆÓÇÙÚË"ÏÇÔÇ
ÖÜÚÎÔÇÒÂÛËÏÇÊËÔÐÁØÜÇÔÚÕËÃÖÇÔÙÚÕ
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ÓËÍ¦ÒÇÒÄÍÏÇÑÇÏÓËÍÇÒËÖÂÈÕÒÇÁØÍÇÛÁÒÕßÓË ÇÏÚ×ØÇÖÕßËÃÖÇÓËÍÇÒËÖÂÈÕÒÇ
ÁØÍÇËÃÊÇÚËÄÚÏÚÕ±ÖÕßØÍÏÑÄßÓÈÕÆÒÏÕ
ÙËÙßÔËÊØÃÇÚÕßÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ¬ËÚ¦ØÚÎÇÔÕßÇØÃÕßÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇÙßÔËÏÙÌÁØËÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÓÁØÕÝÚÕßÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÍÏÇÚÎÔÇÔÁÍËØÙÎ±ÖÇÃÛØÏÕß
ÓÌÏÛË¦ÚØÕß ÁÔÚØÕßÕÒÏÚÏÙÓÕÆÙÚÎÔ
ÍÃÇ§¦ÖÇ´ÑÇÔËÚÕÛÇÆÓÇÚÎÝÎßÖÕßØÍÕÖÕÃÎÙÎ¯ÇÇÔÇÈÇÛÓÃÙËÏÒÁËÏÚÎÔÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂàÜÂÙÚÎÔÍÃÇ§¦ÖÇÄÖÜÝÑÇÏ
ÙËÕÒÄÑÒÎØÎÚÎÔËÖÇØÞÃÇÓÓÕÞ×ÙÚÕß
ÑÇÛ×ÝÑÇÏÛÇÊ×ÙËÏÔÁÇ×ÛÎÙÎÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂÊÎÓÏÕßØÍÃÇ×ÝÇÑØÏÈ×ÝÇÔÇÈÇÛÓÃàËÏÚÎÔÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂÊÎÓÏÕßØÍÃÇÁÔÇ
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ÚÎÔÖØÄÙÌÇÚÎÇÖÕÔÕÓÂÚÜÔ²ØßÙ×ÔÌÇÏØ×ÔÖÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÕØÒÇÔÊÄÝ®ÖÇØÇÍÜÍÂÚÕß5L[MSP_ÓËÚÎÔÕÖÕÃÇÁÞÕßÔÂÊÎ
ÙßÔÊËÛËÃËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÃ
ÂÚÇÔÌÇÈÕØÃßÓÔÂÛÎÑËÜÝÇØÏÙÚÕÆØÍÎÓÇ®
ÇÖÄÚÎÊÏËÛÔÂÑØÏÚÏÑÂ©ÞØÕÔÕÝØËÚÇÔÄÝÇÓ¡ÁÔÚËÝÖÇØÇÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝÙÚÎÔ
ÃÊÏÇÚËÒËÚÂÚÏÝ²ØßÙÁÝÌÇÃØËÝÙÑÎÔÕÛËÙÃÇÝÑÇÏÑÇÒÆÚËØÎÝÊØÇÓÇÚÏÑÂÝÚÇÏÔÃÇÝÍÏÇ
ÚÕ ®ÊÂÒÜÙË!ÁÒÜÇÖÒ×ÝÔÇÖÜÄÚÏ
ÊËÔßÖ¦ØÞËÏÑÇÔÁÔÇÝÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÙËÇßÚÂÚÎÔÇÃÛÕßÙÇÕÆÚËÙÚÕÔÑÄÙÓÕÖÕßÊËÔ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÙÑÏ¦ÚÕß¡¦ØÚÏÔÑÕØÙÁàË®
ËÔÔÇÏÄÊÜØÕÑÇÏÙËÁÔÇÈÇÛÓÄÇÑØÏÈÁÝ
ÙÚÎÔßÖËØÈÕÒÂÚÕßÃÍÕÏÊÎÓÏÕßØÍÕÃÁÞÕßÔ
ÚÕÓÁÍËÛÕÝÚÎÙßÔÁÖËÏÇÚÎÙßÙÚÎÓÇÚÏÑÂ
ÍÔ×ÙÎÚÕÁÔÙÚÏÑÚÕÚÎÔËÖÏØØÕÂÚÎÊÁÙÓËßÙÎÙÚÎÔÚÁÞÔÎÚÕßÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕß
ÚÕß¡¦ØÚÏÔÑÕØÙÁàË
ÚËÒËßÚÇÃÇÖËØÃÖÕßÓÃÇ×ØÇÚÕßØÒÇÔÊÕÆ®ÇÔÛÕÒÕÍËÃÚÇÏ©ÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃ®ÚÕÔ¢ØÇÔÑÃØÇÔªÄÓÖËØÚ§ÚË
§ÃØÕÙÚÎÊÆÙÎÚÕßÈÃÕßÚÕßÓËÖØÕÈÒÂÓÇÚÇßÍËÃÇÝÓÁÙÇÙËÁÔÇÍÎØÕÑÕÓËÃÕÍÏÇ
ÔÇÓÏÒÂÙËÏÍÏÇÚÕÚËÒËÙÃÊÏÑÕ®ÚÕßÛÇÔ¦ÚÕß
ÑÇÏÚÎÙßÍÞ×ØËÙÎ©ÇÖÕÒÕÍÏÙÓÄÝàÜÂÝ
ËÔÄÝÍÑ¦ÔÍÑÙÚËØÚÏÑÕÏÔÄÓÖÕØËÃÔÇÁÞËÏ
ÓËËÑËÃÔÕÔËÔÄÝÊÎÓÏÕßØÍÕÆ"ÖÕÒÆÚÜÝÑÇÔÁÔÇËÑÚÄÝÃÙÜÝÇÖÄÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÙÚÎÔ
ÚËÒÏÑÂËßÛËÃÇÖØÕÝÚÎÔÁÐÕÊÕÙßÔÜÛÕÆÔÚÇÏÄÒÇÚÇËÃÊÎÑÇÏÕÏÖÕÏÑÏÒÃËÝ ÇÒÕÃÑÇÏ
ÑÇÑÕÃÇÖËÞÛËÃÝÑÇÏÇÐÏÕÒ¦ÚØËßÚÕÏÇßÚÕÃ
ÍÏÇÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÛÇÛØÎÔÂÙÕßÔËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÑÇÏÕÏ¦ÒÒÕÏÖÕßÇÖÒ×ÝÛÇÇÊËÏ¦ÙÕßÔ
ÚÎÍÜÔÏ¦®ÓÄÔÕÏÑÇÏËÍÑÇÚÇÒËÒËÏÓÓÁÔÕÏ
ÇÑÄÓÎÑÇÏÇÖÄÚÕßÝÕÏÑËÃÕßÝÚÕßÝÎÓÃÇ
ÇÖÄÚÏÝÑÄØËÝÚÕßÃØÇÔÚÏÓÜØËÃÚÕÔÖÇÚÁØÇÚÎÝÞÜØÃÝÔÇÚÕßÓÏÒ¦ËÏÍÏÇÞØÄÔÏÇ
ÏËÊ×ÎÓÇËÙÚØÃÇÑÇÏÎËÔÙßÔÇÃÙÛÎÙÎ
ÚÕßÓËÍ¦ÒÕßÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÈÇÊÃàÕßÔ®ÙÚÎÔ
ÖÕÒÆÒËÖÚÂÊÏÇÞÜØÏÙÚÏÑÂÍØÇÓÓÂÖÕßÚÏÝ
ÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÌÕØÁÝÊËÔËÃÔÇÏÑÇÔÕØÇÚÂ
ÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÒËÖÚ¦ÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝßÖ¦ØÞËÏ
ÕÊÏ¦ÒÕÍÕÝÓËÚÕÔÏËØÁÇÖÕßÚÕÔËÖÏÙÑÁÖÚËÚÇÏÙÚÕÍÎØÕÑÕÓËÃÕ!§Ï×ÛËÏÝÑ¦ÚÏÍÏÇ
ÄÚÏÁÞËÏÝÑ¦ÔËÏ"®ÚÕÔØÜÚ¦ËÏ©ÞÏÎÒÇÊÂÃÙÜÝÚÕÄÚÏËÃÓÇÏËÊ×ÑÇÏÙÕßÓÏÒ¦Ü
ËÃÔÇÏÇÖÄÓÄÔÕÚÕßÓÏÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÔÇ®
ÇÖÇÔÚ¦ËÏÞÜØÃÝÔÇÕÒÕÑÒÎØ×ÙËÏÕÃØÇÔ
©ÏËØÁÇÝËÖÏÓÁÔËÏ!ÒÒ¦ÊËÔÔÏ×ÛËÏÝÇÖÕÒÆÚÜÝÚÃÖÕÚÇ"®©ÞÏ®ÑÇÏÖ¦ÒÏÇÖÄÚÕÔÃØÇÔËØÇÙÓÁÔÇÐËÞÇÙÓÁÔÇ®©ÏËØÁÇÝ!
 ¦ÖÕÏÇÚÆÉÎÍÏÇÚÏÝÕÏÑÕÍÁÔËÏËÝ"®ËÔ
ÚÏÝÂÐËØÇËÑÚÄÝÇÖÄÓÃÇ®ÒÁËÏÕÃØÇÔ
ËÔÔÕ×ÔÚÇÝËÑËÃÔÎÔÚÕß¬àÃÓÏ²ÄÌÇÏÙÚËÆÜÄÚÏÓÖÕØÕÆÓËÔÇàÎÚ¦ÓËÙßÍÍÔ×ÓÎ
ÇÑÄÓÇÑÏÄÚÇÔÊËÔÔÏ×ÛÕßÓËÒÆÖÎ×ÙÚË
ÔÇÖ¦ØÕßÓËÓÏÇÙßÔËÏÊÎÚÂÇÖÄÌÇÙÎÔÇ
ÖÕÆÓË¸ÙßÍÍÔ×ÓÎËÁÓÕß¹ßÚÄËÃÔÇÏ
ÓÏÇÙßÔËÏÊÎÚÂÇÖÄÌÇÙÎ®ÙÞÕÒÏ¦àËÏÕÏËØÁÇÝ ÏÇÔÚÃ¦ÒÒÎÝÇÖÇÔÚÂÙËÜÝÕÃØÇÔ
ÇÔÇØÜÚÏÁÚÇÏ!¬ÏËÃÊÕßÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÑ¦ÔËÏ
ÁÔÇÚÁÚÕÏÕÚÎÒËÌ×ÔÎÓÇ"®ËÔÛÇËÐÎÍÂÙËÏÖÕÚÁÚÏËÔÔÕËÃÇÒÒ¦ËÃÔÇÏÚÕÚÎÒËÌ×ÔÎÓÇÖÕßÑ¦ÔËÏÙÚÎÍßÔÇÃÑÇÚÕß²ÄÌÇ
ÙßÍÑÒÕÔÏÙÚÏÑÂÙÑÎÔÂßÖÕÑØÏÔÄÓËÔÕÝ
ÄÚÏÊËÔÍÔÜØÃàËÏÍÏÇÚÕÔÛ¦ÔÇÚÄÚÕßÄÚÏ
ÓÖÕØËÃÑÇÏÔÇËÃÔÇÏàÜÔÚÇÔÄÝÖØÕÙÖÇÛ×ÔÚÇÝ¶ÑÇÏ¶ÔÇÚÎÔËÓÉßÞ×ÙËÏ
©ÏËØÁÇÝÌËÆÍËÏ¦ÖØÇÑÚÕÝ"ÇÌÂÔÕÔÚÇÝ
ÚÎÔÖÄØÚÇÒÃÍÕÇÔÕÏÞÚÂËÔÓÕßÇØÁÙËÏ
ÔÇÑÒËÃÔËÏÚËÒËÃÜÝ®ÒÁËÏÕÃØÇÔÃÔÇÏÚÕ
ÖÁØÇÙÓÇÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕÖØÏÔÑÇÏÙÚÕÓËÚ¦
ÙÚÎàÜÂÖÕßÁàÎÙËÑÇÏÙËËÑËÃÔÎÔÖÕßÊËÔ
ÁàÎÙËÇÖÄÙÆÓÖÚÜÙÎËÖÏÒÕÍÂÇÊßÔÇÓÃÇ
ÂÇÖÒÎÙÚÃÇ¬ÕÚÎÒËÌ×ÔÎÓÇ®ÛÇÚÕÔÙÚÕÏÞËÏ×ÔËÏ×ÝÚÕÚÁÒÕÝÏÇÚÃÚÕßÂÚÇÔÐÁÔÕ
ÇÑÇÚ¦ÚÇÑÚÕ¡ÕÔÇÊÏÑÂÙÚÏÍÓÂÚÆÉÎÝÑÇÏ
ÙßÔÚØÏÈÂÝ©ÚÏÖØÄÒÇÈËÔÇÖËØ¦ÙËÏÇÖÄ
ÓÏÇÓÏÙ¦ÔÕÏÞÚÎÖÄØÚÇÖØÏÔÑÒËÃÙËÏÕØÏÙÚÏÑ¦ÑÇÏÇÓËÚ¦ÑÒÎÚÇ

±ÖÇÃÛØÏÕÓÌÏÛÁÇÚØÕ"ÑÚÄÝÇÔÇÔÇÌÁØÕÔÚÇÏÙÚÕ ÁÔÚØÕÕÒÏÚÏÙÓÕÆÑÚÂØÏÕ
ÊËÔËÃÞÇÔÊÎÒÇÊÂÙÚÎÔËÖÇØÞÃÇÓÓÕÞ×ÙÚÕßÍÏÇÔÇÐËÊÏÖÒ×ÙÕßÔÚÏÝÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÁÝ
ÚÕßÝÇÔÎÙßÞÃËÝ¬×ØÇÛÇÓÕßÖËÃÚËÓËÚ¦
ÚÎÒËÜÌÄØÕÚÜÔÇÙÚËØÏ×ÔÚÕÓËÙÇÏÜÔÏÑÄÌËÙÚÏÈ¦ÒÁÔÇ ÁÔÚØÕÕÒÏÚÏÙÓÕÆËÃÔÇÏ
Ñ¦ÚÏÓÏÇÇØÞÂÒÒ¦ÙßÍÍÔ×ÓÎÊËÔÛÇ
ÇÔÇÈÇÛÓÏÙÚËÃÕÖÕÒÏÚÏÙÓÄÝÇÖÄÚÇÚÙÏÓÁÔÚÇÑÇÏÚÇÓ¦ØÓÇØÇÕÆÚËÇÖÄÚÇßÖÇÃÛØÏÇ
ÇÓÌÏÛÁÇÚØÇÁÒËÏ¦ÒÒÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÄÖÜÝÎ
ÇÔ¦ÒÎÉÎÇÖÄÚÕßÝÂÓÕßÝÚÎÝËÖÇØÞÃÇÝ
ÙÕÈÇØ×ÔÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑ×ÔÊØ¦ÙËÜÔÔÇÇÔÕÃÐÕßÔÓÏÇÈÏÈÒÏÕÛÂÑÎ¯ÑÇÒ¦ÖÂÍÇÔÇÖÜ
ÑÏËÍ×ÑÏËÃÖÇ
¬ÃÖÕÚÇÑßØÃËÝÑÇÏÑÆØÏÕÏÑÇÏÇÍÇÖÎÚ¦
ÓÇÝÖÇÏÊÏ¦ÚÃÖÕÚÇÇÝÖÎÍÇÃÔÕßÓËÙÚÇÝ
ÛÂÔÇÝÑÇÏËÏÝÚÕßÝÇØÏÙÃÕßÝÍÏÇÓÕßÙËÃÇÑÇÏ¦ÒÒÇÚÁÚÕÏÇËÐÜÚÏÑ¦ÙÖÕØËÊ×
ÁÞÕßÓËÑÕÚàÇÓ¦ÔÌØ¦ÍÓÇÚÇÔÇÖÇØÇÚÎØÂÙÕßÓËÑÇÏÊËÑ¦ÊËÝÌËÙÚÏÈ¦ÒÇÍØÏÕÓÕÒÄÞÇÝÙÏÍ¦ÓÎÓÇÝÔÕÏ¦àËÏÚ×ØÇÍÏÇÁÔÇ
ÓÕßÙËÃÕÖÕßÖ¦ËÏÔÇÑÒËÃÙËÏÃÊÇÚËÌÇÔÚ¦àÕÓÇÏÑÇÏÚÎÔÖØÕÚÕÓÂÚÕßËÌÁØÎ
ÙÚÎÔÍÃÇ§¦ÖÇ¯ÓËÐËÖËØÔ¦ËÏÑÇÏÊËÔ
ÖËØÏÍØ¦ÌÜ¦ÒÒÕ
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ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Φρεσκάρισμα μνήμης από την Πάφο του τότε
Το φωτογραφικό αρχείο του Σπύρου Χαρίτου μέσα από τη ματιά του εικαστικού Σέργη Χατζηαδάμου στην Γκαλερί Γκλόρια
Συνέντευξη στη ΛΟΥΪΖΑ ΛΟΥΗ

O Κύπριος ËÏÑÇÙÚÏÑÄÝÁØÍÎÝ²ÇÚàÎÇÊ¦ÓÕßÍËÔÔÎÓÁÔÕÝÙÚÎ§ÄÚÏÇ
ÌØÏÑÂËÖÁÙÚØËÉËÙÚÎÔ ÆÖØÕÍÏÇ
ÔÇÕØÍÇÔ×ÙËÏÚÎÔÇÔÇÊØÕÓÏÑÂÁÑÛËÙÎÚÕßÖÇÚËØ¦ÚÕßÍÒÆÖÚÎ³ÔÚÎ
²ÇÚàÎÇÊ¦ÓÕßÑÇÏÑ¦ÖÜÝÁÚÙÏÁÌÚÇÙËÙÚÇÞÁØÏÇÚÕßÚÕÌÜÚÕÍØÇÌÏÑÄ
ßÒÏÑÄÚÕßÖÆØÕß²ÇØÃÚÕß ®
ÙßÔ¦ÔÚÎÙËÚÕÔÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÑÇÏÓÃÒÎÙËÓÇàÃÚÕßÍÏÇÚÎÔÁÑÛËÙÎ¡ËÚÇÓÄØÌÜÙÏÝ®ÙÚÎÔÑÇÒËØÃÑÒÄØÏÇÏÇÔÇÖÇØÕßÙÏÇÙÚËÃÚÕÇØÞËÃÕ
ÕÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÈÕÎÛÂÛÎÑËÇÖÄÚÇ
;OHUVZ/V[LSZÙÚÎÔ¦ÌÕÚÇÕÖÕÃÇ
Ñ¦ÛËÞØÄÔÕÞÕØÎÍÕÆÔÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝ
ÍÏÇÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔËÒËßÛÁØÇÑ¦ÖÕÏËÝËÑÛÁÙËÏÝÚÕßÝ¬VËÖÏÓËÒÂÛÎÑËÚÎÔÁÑÛËÙÎÖÏÑÃÔÊßÔÇ
¬ÇÐÃÊÏÇ®ÍÏÇÚÕ¢©ÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂØÜÚËÆÕßÙÇßØ×ÖÎÝ
¬ÕÈØÇÈËÆÛÎÑËÙÚÎÔ¡ÖÏËÔ¦ÒË¦ØÔÇÑÇÝ3HYUHJH)PHUUHSL
ÓËÇØÏÙÚËÃÕÍÏÇÚÕÁØÍÕÚÕß
¦ÌÕß¤ßÞÁÝ®¬Õ ÖÇØÕßÙÃÇÙËÚÎÔÚØÃÚÎÇÚÕÓÏÑÂÚÕßÁÑÛËÙÎ
¡ËÚÇÓÄØÌÜÙÏÝ®ÙÚÕÐËÔÕÊÕÞËÃÕ
³ÔÇÓÖËÒÙÚÎÔ¦ÌÕ
–Μίλησε μας για το αρχείο που
πυροδότησε την έκθεση «Μεταμόρφωσις» και τι θα δούμε στην
Γκαλερί Γκλόρια.
¶¬ÕÇØÞËÃÕÇßÚÄËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÓÕÔÇÊÏÑÄÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÍß¦ÒÏÔËÝÖÒ¦ÑËÝÓÏÇÖËØÃÕÊÕÝÚÕßÖÆØÕß²ÇØÃÚÕßÑÇÏÇßÚÄÊËÔËÃÔÇÏÄÒÕ
ÚÕßÚÕÇØÞËÃÕËÃÔÇÏÚÕÁÔÇÊÁÑÇÚÕÇÖÄÚÕÙÆÔÕÒÄÚÕß¬ÕÇØÞËÃÕ
ÖÕßÁÞÜËÍ×ÙÚÇÞÁØÏÇÓÕßËÃÔÇÏ
ÑÇÚÇÙÚØÇÓÓÁÔÕÊÏÇÈØ×ÛÎÑËÊÁÞÚÎÑËÚØÕÓËØÂËÖÃÛËÙÎËÏÙÈÕÒÂ
ÇÖÄÚÎÔßÍØÇÙÃÇ¡ËÚÎÊÏÑÂÓÕß
ÖØÄÙÛËÙÎÙÚÏÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÍÃÔËÚÇÏÎÓËÚÇÓÄØÌÜÙÎÎÓËÚÇÙÚØÕ-

«Είναι η στιγμή που
αντιλήφθηκα ότι η προσφυγιά είναι ένας ζωντανός οργανισμός, o οποίος
υπάρχει εκάστοτε στην
ιστορία του ανθρώπου
και πάντα θα υπάρχει».
ÌÂÚÎÝÇØÞÏÑÂÝËÏÑÄÔÇÝÁÍÏÔËÇÖÄ
ÚÎÔßÍØÇÙÃÇÇÒÒ¦ÑÇÒÆÖÚÕÔÚÇÝ
ÚÇÖØÄÙÜÖÇËÏÊÏÑ¦ÚÇÖØÄÙÜÖÇ
ÇÖÄÙËÈÇÙÓÄÖ¦ÔÚÇÖÕÑØÆÖÚÕÔÚÇÝÚÇÖØÄÙÜÖ¦ÚÕßÝÓËÚÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÄÒÎÎÁÔÔÕÏÇÇßÚÕÆÚÕß
ÛÁÓÇÚÕÝÚÎÔÑÇÒËØÃËÑÚÃÛËÔÚÇÏ
ÊËÑÇÚÁÙÙËØÏÝÖÃÔÇÑËÝÑÇÏÊÁÑÇ
ÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝ©ÏÖÃÔÇÑËÝËÃÔÇÏÚÕ
ÑÆØÏÕÙÎÓËÃÕÊÏÄÚÏËÃÔÇÏËÑËÃÖÕß
ÍÃÔËÚÇÏÎÓËÚÇÓÄØÌÜÙÎÃÔÇÏÚßÖÜÓÁÔÇÙËÑÇÓÈ¦ ÈÇÓÈÇÑËØÄÑÇÏÖØÕÙÛÁÚÜËÍ×ÓËÖÏÔÁÒÕ
ÇÑØßÒÏÑÄÞØ×ÓÇÑßØÃÜÝÙÚÇÖØÄÙÜÖÇÓËÇÊØÁÝÖÏÔËÒÏÁÝØÕÙÛÁÚÜÞØ×ÓÇÙÚÏÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÖ¦ÔÜÙÚÕÔÑÇÓÈ¦ÊËÔËÃÔÇÏËÔÚËÒ×Ý
ÇÙÖØÄÓÇßØÕÖÇØÄÒÕÖÕßÈÍ¦àËÏ
ÇÖÃÙÚËßÚÎÖÕÏÄÚÎÚÇÇßÚÄÇÒÒ¦ÇÝ
ÓÎÔÐËÞÔ¦ÓËÄÚÏÚÄÚËÂÚÇÔÎÓÄÔÎ
ËÖÏÒÕÍÂÙÚÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇ½ÛËÒÇÔÇÊ×ÙÜÁÙÚÜÑÇÏÒÃÍÕÞØ×ÓÇ
ÙÚÕÔÑÇÓÈ¦ÍÏÇÔÇÌØËÙÑÇØÏÙÚËÃ
ÍÏÇÔÇÓËÚÇÚØÇÖËÃÙËÁÔÇÑÕÓÓ¦ÚÏ
ÙÆÍÞØÕÔÎÝÚÁÞÔÎÝ
–Πως ξεκίνησε αυτή η ιδέα;
¶ÓËÍ¦ÒÎÏÊÁÇßÖÂØÞËÖ¦ÔÚÇ
ÇÒÒ¦ÄÒÇÐËÑÃÔÎÙÇÔÇÖÄÚÎÔ¡ÖÏËÔ¦ÒË¦ØÔÇÑÇÝÙÇÔÓÏÇÖØ×ÚÎ
ÊÕÑÏÓÂÄÖÕßÑÇÏËÃÞÇÓËÊÏ¦ÑØÏÙÎ
ËÑËÃ¬ÕÓÁÍËÛÕÝÚÕßÇØÞËÃÕßËÃÔÇÏ
ÇßÚÄÖÕßÚÕßÊÃÔËÏÚÎÔÏÙÚÕØÏÑÄÚÎÚÇÖÕßÓÖÕØËÃÝÔÇÑ¦ÔËÏÝÚÎÔ
ÁÑÛËÙÎÑÇÏÔÇÚÎÓËÚÇÌÁØËÏÝ©

«Σκέφτομαι ØÉÒÉÚÒÉ{Ø³iÖ¨ÚÑÉÂÉTÒÈÉ³ÉÜØVÑ
ÑÐiÈÊ¨ÂÉØ³ÓVÑÈ³ÌÉËÑ{³¨Ño{~Ì0{oËÉ³Ñ{ÐÉ³ÈØ~ÑÜÜ{³ÓTÉØÈ
ÉËÑ{ÉÂËÈÐÉoÒÜ{ÑÜÜÒÙÉÓTÈÓÑtÉÜÜo{ÌuÑ~ÒÉ{³Ó³{¨ÒoÐÑ«
Ò³Ñ{uVÜÓÉ{.Ó¨oiØÑ³ÇiÑÙÒÐØ
ÙÑÕÖÄÝËÃÔÇÏÚÕÇØÞËÃÕÚÏÛÇÇÔÇÑÇÒÆÉÕßÓËÓÁÙÇÇÖÄÇßÚÄÖ×ÝÛÇ
ÚÕÇÐÏÕÖÕÏÂÙÕßÓËÑÇÏÚÏÈÏÈÒÃÇÛÇ
ÈÍ¦ÒÕßÓËÛÇÍÃÔÕßÔÖÕÒÒ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇÙÃÍÕßØÇÇÒÒ¦ÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑ¦
ÇßÚÄÖÕßÓËËÔÊÏÇÌÁØËÏËÓÁÔÇËÃÔÇÏÖ×ÝÛÇÖØÕÙËÍÍÃÙÜÚÕÖÏÕÙÇÖÏÙÓÁÔÕÙÎÓËÃÕÚÕßÇØÞËÃÕß¬Õ
ÄÚÏÂØÛËÑÇÏÙÚÎËßÑÜÙÃÇÇßÚÂ
ÎÁÑÛËÙÎËÃÔÇÏÓÏÇÙßÔÁÞËÏÇÖ¦ÔÚÇÄÚÇÔÑ¦ÔÜËÑÛÁÙËÏÝËÑÛÁÚÜÑÇÏ
ÙÚÎÔ¦ÌÕÖÕßËÃÔÇÏÕÚÄÖÕÝÓÕß
ÑÇÏÓÃÇÖ¦ÔÚÇÍÃÔËÚÇÏÙÚÎËßÑÜÙÃÇËØÏÓÁÔÜÑÇÏÇÖ¦ÔÚÎÙÎÇÖÄ
ÚÕÖÃÚÏÚÎÝ ÆÖØÕßÙÚÎÔÛÂÔÇ
ÍÏ»ÇßÚÂÚÎÊÕßÒËÏ¦ßÚÂÎÊÕßÒËÏ¦
ÛÇÙßÔËÞÃàËÚÇÏ
–Τι ανακάλυψες μέσα από αυτή

τη διαδικασία;
¶ÔÇÑ¦ÒßÉÇËßÇÃÙÛÎÚËÝÙÚÏÍÓÁÝ
ÚÜÔÊÆÕÑÕÏÔÕÚÂÚÜÔÓÇàÃÖÕßÊËÃÞÔËÏÐËÑ¦ÛÇØÇÚÎÛÁÙÎÚÜÔ¬ÕßØÑÕÑßÖØÃÜÔÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇÚÎÝ¦ÌÕß
ßÚÄÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÓËËßÇÏÙÛÎÚÕÖÕÃÎÙËÇßÚÕÃÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÇßÚÕÃÖÒÁÕÔÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔÚØÇÍÏÑÄÚÎÚÇ
ÇßÚÂÝÚÎÝÇÔÇÑ¦ÒßÉÎÝÙËÖØÕÙÜÖÏÑÄËÖÃÖËÊÕÓËÁÞËÏËÖÎØË¦ÙËÏÃÔÇÏÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÇÔÚÏÒÂÌÛÎÑÇÄÚÏ
ÎÖØÕÙÌßÍÏ¦ËÃÔÇÏÁÔÇÝàÜÔÚÇÔÄÝ
ÕØÍÇÔÏÙÓÄÝÕÕÖÕÃÕÝßÖ¦ØÞËÏËÑ¦ÙÚÕÚËÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÕßÇÔÛØ×ÖÕß
ÑÇÏÖ¦ÔÚÇÛÇßÖ¦ØÞËÏÔÇÑ¦ÒßÉÇ
ËÖÃÙÎÝÇÖÃÙÚËßÚÇÈËÙÚÏ¦ØÏÇÑÇØÔÇÈÇÒÏÙÚÁÝÌÕØËÙÏÁÝÚÕß»ÙÚÎÔ
¦ÌÕÑÇÏÈÒÁÖËÏÝÖÜÝÙÚÎÔËÏÑÄÔÇ

ÊËÔÚÕßÝÒËÃÖËÏÚÃÖÕÚÇÇÖÄÁÔÇÇØÏÙÚÕÑØÇÚÏÑÄÙÖÃÚÏÙÚÎÔÓËØÏÑÂÂ
ÙÚÎÔÍÍÒÃÇ
– Μέσα από τα έργα σου βλέπω
τον χρόνο. Τι σημαίνει για εσένα ο χρόνος;
¶©ÞØÄÔÕÝÍÏÇËÓÁÔÇÖØÕÙÜÖÏÑ¦
ËÃÔÇÏÓÏÇÑÇÒÂÕØÍ¦ÔÜÙÎ©ÞØÄÔÕÝ
ÙËÇßÚÂÚÎÊÕßÒËÏ¦ÓÏÒÕÆÓËÍÏÇÓÏÇ
ÙßÔÚÎØÎÚÏÑÂËÖÕÞÂÚÄÚËÕÖÏÕÖÕÒÆÝÑÄÙÓÕÝÁÈÍÇàËÓÏÇÌÜÚÕÍØÇÌÃÇ
ÚÕÔÞØÄÔÕÑ¦ÚÏÖÕÒÆÙÖ¦ÔÏÕ©ÞØÄÔÕÝÄÓÜÝÊËÔÙÚÇÓÇÚ¦ËÑËÃÊÏÄÚÏÕ
ÓÄÔÕÝÞØÄÔÕÝÖÕßÙÚÇÓÇÚ¦®ËÃÔÇÏ
ÕÞØÄÔÕÝÚÕÔ¬ÕßØÑÕÑßÖØÃÜÔÖÕß
ÊËÔßÖ¦ØÞËÏÖÒÁÕÔËÑËÃËÑËÃÔÕÝÕ
ÞØÄÔÕÝÙÚÇÓ¦ÚÎÙËÏÇËÓ¦ÝÕÞØÄÔÕÝßÖ¦ØÞËÏÇÖÒ×ÝÚÕÔÈÒÁÖÕßÓË
ÙÇÔÖÇØËÒÛÄÔ
–Έχει δουλέψει σε διαφορά μέρη του κόσμου, γιατί ήλθες πίσω
στην Κύπρο;
¶ÏÇÚÃÕÖÇÚÁØÇÝÓÕßÂÚÇÔÕ
³ÔÚÎÝ²ÇÚàÎÇÊ¦ÓÕÝÕÍÒÆÖÚÎÝÑÇÏ
ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÖÕßÖÁÛÇÔËÚÕ 
¥ÝÍÏÕÝÚÕßÁÔÏÜÛÇÚÎÔßÖÕÞØÁÜÙÎ
ÔÇÓÎÔÐËÞÇÙÚËÃÇßÚÄÝÕ¦ÔÛØÜÖÕÝ
ÖÁÙÚØËÉÇÒÕÏÖÄÔÙÚÎÔ ÆÖØÕÍÏÇ
ÔÇÑ¦ÔÜÚÎÔÇÔÇÊØÕÓÏÑÂÁÑÛËÙÎ
ÚÕß³ÔÚÎ ÇÏÓÕßÁÑÇÔËËÔÚÆÖÜÙÎ
ÚÕÖÄÙÕÒÃÍÕÏÍÔÜØÃàÕßÔÑ¦ÖÕÏËÝ
ÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚËÝÕÏÕÖÕÃËÝÊÏÇÑØÃÛÎÑÇÔÖÕßËÃÔÇÏÇÐÏÄÒÕÍÕÏÙÚÕÔ
ÚÕÓÁÇÚÕßÝ¬ÕÄÚÏÖØÁÖËÏÎÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÔÇÇÔÇÒ¦ÈËÏÔÇÑ¦ÔËÏÑ¦ÚÏ
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕËÃÔÇÏÖØÕÙÈÕÒÂ¡ËÈÕÂÛÎÙËÚÕ±ÖÕßØÍËÃÕÜÝÁÔÇÙÎÓËÃÕ
ÇÒÒ¦Ë¦ÔÊËÔÚÕÇÔÇÒ¦ÓÈÇÔÇËÍ×"
ÇÏÇßÚÄÓËÑ¦ÔËÏÔÇÙÑÁÌÚÕÓÇÏ
ÖÜÝË¦ÔÖËÛ¦ÔËÏÝÙÚÎÔ ÆÖØÕÛÇ
ÙËÐËÞ¦ÙÕßÔËÔÚËÒ×ÝÙÇÔÔÇÓÎÔ
ßÖÂØÐËÝÖÕÚÁÇßÚÄËÃÔÇÏÚØÇÍÏÑÄ¬ÏÍÃÔËÚÇÏÓËÚÕßÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝ
ÖÕßËÃÔÇÏËÐÃÙÕßÓËÍ¦ÒÕÏÇÒÒ¦ÊËÔ
ÁÞÕßÔÁÔÇÖËÒÒÕÍÏÄ®ÔÇÑ¦ÔËÏÚÁÚÕÏÕÖØ¦ÍÓÇ"²¦ÔÕÔÚÇÏ
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Τι να περιμένουμε για το ’20 στον Πολιτισμό
Το Υφυπουργείο Πολιτισμού, το νέο αρχαιολογικό μουσείο, που δεν ήλθαν, και η Κυπριακή Βιβλιοθήκη που δεν έχουμε
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Το 2019 ÁÌßÍËÞÜØÃÝÔÇÁÞÕßÓËÙÕÈÇØ¦ÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑ¦ËÒÒËÃÓÓÇÚÇ¦ÒÒÜÙÚËÙßÔÎÛÃÙÇÓËÙÚÎÔÁÒÒËÏÉÎÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÕÆÕØ¦ÓÇÚÕÝÇÖÄÖÒËßØ¦ÝÕÒÏÚËÃÇÝÁÚÙÏÖÕßÇßÚ¦ÖÕßÙË¦ÒÒËÝÞ×ØËÝÛËÜØÕÆÔÚÇÏ
ÇßÚÕÔÄÎÚÇÙËËÓ¦ÝÔÇÌÇÔÚ¦àÕßÔËÐÜÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦
ÑÇÏÙÞËÊÄÔÇÞØËÃÇÙÚÇÚÇÐËÞÔ¦ÓËÂÊËÔÇÙÞÕÒÕÆÓÇÙÚËÖÇØ¦ËÖÏÌÇÔËÏÇÑ¦ÂÖËØÏÙÚÇÙÏÇÑ¦©ÏÕÒÏÚÏÙÚÏÑÁÝ±ÖÎØËÙÃËÝÁÞÕßÔÖØÕÖÕÒÒÕÆËÐÇÔÚÒÂÙËÏÚÏÝÊßÔÇÚÄÚÎÚÁÝÚÕßÝßÖÄÚÎÙÎÓËØÏÔÂÚÕßÝ
ÓÕØÌÂÓËÁÔÇ±ÌßÖÕßØÍËÃÕÕÒÏÚÏÙÓÕÆÔÇÑÇÛÃÙÚÇÚÇÏÇÊÂØÏÚÎÇÔ¦ÍÑÎ¢ßÙÏÑ¦ÊËÔÓÏÒ¦ÓËÍÏÇ
ÇÖÒÂÇÒÒÇÍÂÕÔÄÓÇÚÕÝÙÚÕÑÚÂØÏÕÚÎÝÕÊÕÆÌÏÍËÔËÃÇÝÇÒÒ¦ÓÏÇÙßÔÕÒÏÑÂÇÒÒÇÍÂÖÒËÆÙÎÝÍÏÇ
ÚÎÙßÍÑØÄÚÎÙÎËÛÔÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ
ÝÊÕÆÓËÖÇØÇÑ¦ÚÜÇßÚ¦ÖÕßÖØÕÁÑØÏÔÇÜÝÚÇ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÇËÃÓÇÏÈÁÈÇÏÕÝÄÚÏßÖ¦ØÞÕßÔÖÕÒÒ¦ÇÑÄÓÇÑÇÏÖ×ÝÑÏÔÕÆÓÇÙÚËÜÝÕÒÏÚËÃÇÑÇÏÜÝ
ÌÕØËÃÝÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆ

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
¡ÖÂÑÇÓËÙÚÎÔÁÇÊËÑÇËÚÃÇÑÇÏÇÑÄÓÎÚÕÔÁÕ
ÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÄÓÕßÙËÃÕËßÑÜÙÃÇÝÈØÃÙÑËÙÇÏÙË
ÚËÞÔÏÑÁÝÑÇÏÚËÞÔÕÑØÇÚÏÑÁÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÓËÚÎÔ
ÇÖÕÖËØ¦ÚÜÙÂÚÕßÔÇÁÞËÏÕØÏÙÚËÃÓËÔÍÏÇÚÕ
ÑÇÏÓËÚÕÖØÕËÊØÏÑÄËÔÊÏÇÌÁØÕÔÔÇËÃÔÇÏ
ÁÔÚÕÔÕ¬ÕÁØÍÕÖØÕÑÎØÆÞÛÎÑËËÔÞÕØÊÇÃÝÑÇÏ
ÚßÓÖ¦ÔÕÏÝÚÕÚÕÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÄÍØÇÌËÃÕ
ÚÎÝË×ÔÎÝ¦ÔÛÎÈØÇÈËÆÚÎÑËÍÏÇÚÎÊÕßÒËÏ¦
ÚÕßÇÒÒ¦ÇÑÄÓÎÚÕÁØÍÕÊËÔÁÞËÏÇØÞÃÙËÏÖÇØ¦
ÚÏÝÑÇÚ¦ÑÇÏØÕÆÝËÐÇÍÍËÒÃËÝ©ÖÜÙÊÂÖÕÚËÕÏÊßÙÑÕÒÃËÝÖÕßßÖ¦ØÞÕßÔÍÏÇÁÔÇÚÁÚÕÏÕÁØÍÕËÃÔÇÏ
Ö¦ØÇÖÕÒÒÁÝÑÇÏÖÁØÇÚÜÔÚËÞÔÏÑ×ÔàÎÚÎÓ¦ÚÜÔ
ÇßÚ¦ÖÕßÓ¦ÒÒÕÔËÃÔÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÕÒÍÕÛ¦ÝËÃÔÇÏÕÏÍØÇÌËÏÕÑØÇÚÏÑÁÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÇÔ¦ÍÑÎ
ÆÖÇØÐÎÝÙÆÍÞØÕÔÕßÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÕÆÓÕßÙËÃÕß
ËÃÔÇÏËÑÚÜÔÜÔÕßÑ¦ÔËßÍÏÇÚÎÔ ÆÖØÕÑÇÏÊÎ
ÚÎËßÑÜÙÃÇÜÝÖØÜÚËÆÕßÙÇËÔÄÝÑØ¦ÚÕßÝÖÕß
ÙÁÈËÚÇÏÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄÚÕßÑÇÏÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÕß
ÔÇÓÁÔÕßÓËÖËØÏÙÙÄÚËØÇÍÏÇÚÕÚÄÙÕÇÖÄ
ÚÕ¬ÓÂÓÇØÞÇÏÕÚÂÚÜÔÄÙÕÑÇÏÇÖÄÚÕ¬ÓÂÓÇ
ÎÓÕÙÃÜÔ´ØÍÜÔËÊÃÕÔÊÄÐÎÝÒÇÓÖØÄÔÑÇÏ
ÍÏÇÚÕÔÔÁÕßÖÕßØÍÄßÍÑÕÏÔÜÔÏ×ÔÑÇÏ´ØÍÜÔ
ÑÏ¦ÔÔÎ ÇØÕÆÙÕÊËÔÞØËÏ¦àËÚÇÏÔÇÚÕÑ¦ÔÕßÓËÑÇÏÕÆÈØÕÖ¦ÔÚÜÝ

Τα τελευταία T¨Ì{Ñ³ÚÉÑ³¨{~Ì³ËVT¨ÌØ~Ñ{iÐÈ{~ÊÙ{Ño¨Ò×ÈÚÉ³{~Ê¨ÉËÑ.~ÌØÌÜÚÑ¨ÓÉ{Ñ
ÉËÑ{iÙ{Ñ³Ê¨ii³ÈÚÉ³{~Ö¨ÊÐÈ~Ñ{iÑÒ³ÈÂi~Ñ{ÒÜÜ³ÐÓÜ{³{ÐÖVÌØ³{ÉÐÒ~Ñ{³K{KÜË

ΜΟΥΣΙΚΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΠΑΘΗ
ÇÐËÑÏÔÂÙÜÓËÚÕÑÇÒÄÓÕßÙËÏÇÑÄÑÒËÃÙÏÓÕ
ÚÕß ÚÕÎÓÕÚÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕ²ÇØÇÑÚÏÑÂÝ²ÇÓÖÂ´ÔÇÓÕßÙËÃÕÖÕßÑÇÚ¦ÚÕËÓÖÔËßÙÚÂÚÕß
ÚÕÔÞÇØ¦ÑÚÎ²ÇÓÖÂÌÁØÔËÏÚÎÔÚÁÞÔÎÚÎÝÞÇØÇÑÚÏÑÂÝÙÚÎÞ×ØÇÒÖÃàÜÕÂÓÕÝÕÕÖÕÃÕÝ
ÙÚ¦ÛÎÑËÇØÜÍÄÝÙÚÕÄØÇÓÇÚÕß²ÇÓÖÂÔÇÙßÔËÞÃÙËÏÔÇÙÚÎØÃàËÏÚÕÓÕßÙËÃÕÇÒÒ¦ÑÇÏÖÇØÄÓÕÏËÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÚÇ¦ÒÒÇÓÕßÙËÏÇÑ¦ÔÁÇÍÏÇ
ÚÕËÒÖÃàÕßÓËÄÚÏÚÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑ¦¡ÕßÙËÃÇ
¦ÌÕßÑÇÏ¦ØÔÇÑÇÝÖÕßÖÇØÇÓÁÔÕßÔÑÒËÏÙÚ¦
ËÊ×ÑÇÏÑ¦ÓÖÕÙÇÞØÄÔÏÇÚÕÛÇÈØÕßÔÚÕ
ÌÒÕßØÃÙÚÎÔÖÃÚÇÚÕß¬ÓÂÓÇÚÕÝØÞÇÏÕÚÂÚÜÔ
ÑÇÏ¦ÒÒÜÔßÎØËÙÏ×ÔÓÖÇÝÑÇÏÊÕßÔËÖÏÙÑÁÖÚËÝ
¬ÕÄÚÏËÃÔÇÏÑÒËÏÙÚ¦ÊËÔÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÇÖÇÙÞÕÒËÃ
ÑÇÏÖÕÒÆÑÄÙÓÕÓÄÔÕÕÊÂÓÇØÞÕÝ¦ÌÕßÑÇÚ¦
ÑÇÏØÕÆÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÚÕàÂÚÎÓÇÚÎÝ¦ÌÕßÇÒÒ¦
ÕßÊÁÔÍÃÍÔËÚÇÏ¡¦ÒÒÕÔÑÇÏÕÚÕßØÏÙÓÄÝÓÇÝÊËÔ
ÁÞËÏÜÝÖØÕÕØÏÙÓÄÚÇÓÕßÙËÃÇ¯ÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎ
¦ÓÇÚÎÇÌÃÐËÏÚÕßÕÇØÞÏËÖÃÙÑÕÖÕÝ ÆÖØÕß
²ØßÙÄÙÚÕÓÕÝÇÖÄÇÁØÕÝÑÇÏÊÏ¦ÚÕß¬ÆÖÕßÑÇÏ
ÕßÞÃÇÖÄ¦ÓÈÜÔÕÝ¶ËßÚßÞ×ÝÑÏÄÒÇÝ¶ËÃÖËÚÕÛÇ
ÊÏËÑÊÏÑÂÙËÏÇßÚÄÖÕßÚÕßÇÔÂÑËÏÇÖÄÚÕÛÔÕÒÕÍÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕ¶©ÏÑÃÇ²ÇÚàÎÍËÜØÍ¦ÑÎ ÕØÔÁÙÏÕßÑÇÏÄÚÏÛÇÓËÚÇÚØÁÉËÏÙËÓÕßÙËÃÇÚÕÔÖØ×ÚÕÄØÕÌÕÚÎÝÖÇÒÇÏ¦ÝØÞÏËÖÏÙÑÕÖÂÝÁÊØÇÚÎÝ
ÚÇÏØËÃÇÝ ßÖØÏÇÑ×ÔÖÕßÊ×ÔÑÇÏÚÕÔÔÇÄÚÕß
ÍÃÕßÜ¦ÔÔÎÑÇÛËÊØÏÑÄÝÑÇÏÚÕÔÔÇÄÚÕßÍÃÕß
ÔÚÜÔÃÕß¬ÕÊËÛÔÕÒÕÍÏÑÄÛÇÚÕÑ¦ÔËÏËÑÑÒÎÙÏÇÙÚÏÑÄÊÎÒ×ÔÕÔÚÇÝ¦ØÇÍËÄÚÏÚÕÁÛÔÕÝËÃÔÇÏÎ
ÑÑÒÎÙÃÇÛÁÒËÏØÄÒÕÛÔ¦ØÞÎ"©ÓÇÑÇØÏÄÚÇÚÕÝ
ÍÏÇÑ¦ÖÕÏÕÔÒÄÍÕÐËÞÔ¦ÄÚÏÙÚÕ¾ÊØßÓÇ¡ÇÑÇØÃÕßqÚÕßÒËÍÄÓËÔÕßÑÇÏËÛÔ¦ØÞÎÒËÏÚÕßØÍËÃ
ßàÇÔÚÏÔÄ¡ÕßÙËÃÕÚÕÕÖÕÃÕÞØÂàËÏÈËÒÚÏ×ÙËÜÔ
ÑÇÏÖÕßÌÏÒÕÐËÔËÃÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚÇÚÇËÑÛÁÓÇÚÇ³ØÇ
ÚÏÞØËÃÇÔÁÞÕÓËÔÇÖÄÔÁÇÓÕßÙËÃÇÑÇÏÇÖÕÑÇÛÎÒ×ÙËÜÝ¦ÒÒÜÔ"¬ÏËÑÛÁÓÇÚÇÛÇÓÖÕßÔÙËÇÑÄÓÇÚØÃÇÓÕßÙËÃÇËÌÚ¦ÑÇÏËÑÛÁÓÇÚÇÌÇÃÔËÚÇÏ
ÄÚÏßÖ¦ØÞÕßÔÓÇÑÇÏÄØÇÓÇÑØßÌÄËÛÔÇØÞÏÑÄ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
¬ÕÍËÌÆØÏÚÎÝ³ØÚÇÝÔÇÂÚÇÔÛÇËÃÞÇÓËÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇÚÕÚËÒËÏ×ÙÕßÓË¯ÎÖÒÇÚËÃÇÒËßÛËØÃÇÝ
ÄÓÜÝÑØÇÚ¦ÞÇØÇÑÚÂØÇÑÇÏÕÂÓÕÝËßÑÜÙÃÇÝ
ÇÔ¦ÊÏÇÙÚÂÓÇÚÇÑØÇÚ¦ËÏàÜÔÚÇÔÄÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔ
ÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÍÏÇÚÕÔWHYL_JLSSLUJLÊÎÓÄÙÏÕÞ×ØÕÚÎÝÖÄÒÎÝ¬ËÞÔÏÑÁÝÇÙÚÕÞÃËÝÍØÇÌËÏÕÑØÇÚÏÑ¦àÎÚÂÓÇÚÇÑÇÏ¦ÒÒÇÖÕÒÒ¦ÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÁÔÇ
ÛÕÒÄÚÕÖÃÕÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔÖËØÏ×ÔßÓÎÖÒÇÚËÃÇ
ÒËßÛËØÃÇÝÎÕÖÕÃÇÇÖÕÖËØÇÚ×ÔËÚÇÏÙÚÇÊÏÇÑ¦
ÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÄÚÏÂÚÇÔÔÁÕÞÛËÝÓËÚ¦ÇÖÄÒÃÍÕÔÇÍÃÔËÚÇÏÖÇÒÏÄÑÇÏÑ¦ÚÏÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÔÇÖØÕÙÚÃÛËÚÇÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇ¬ÕÈØÂÑËÚÎÔÖÒÇÚËÃÇÒÃÍÕÖËØÏÙÙÄÚËØÕÁÚÕÏÓÎÇÒÒ¦ÄÞÏÖÒÂØÜÝ
ÒËÏÚÕßØÍÏÑÂÑÇÏÙËÑÇÓÃÇÖËØÃÖÚÜÙÂ¶ÑÇÚ¦ÚÎÔ

Í×ÙËÏÚÏÝÞÕØÎÍÃËÝÇÖÄÚÕØÄÍØÇÓÓÇßÓÁÒÎ
ËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÊÏÑÇÙÚÏÑÂÝÓ¦ÞÎÝÓËÚÎÔÖÏÚØÕÖÂÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆßÚßÞ×ÝÚÇÞØÂÓÇÚÇÚËÒÏÑ¦
ÊÄÛÎÑÇÔÑÇÏÇÔÇÓÁÔÕßÓËÚÇÙÖÕßÊÇÃÇÖËØÃÚÕÔ
¡¦ÏÕÚÕß¬ÕÛÁÇÚØÕÜÙÚÄÙÕÙÚÎÔ ÆÖØÕ
ËÊ×ÑÇÏÊÁÑÇÖËØÃÖÕßÞØÄÔÏÇÊÏÇÍØ¦ÌËÏÓÃÇËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÊÎÓÏÕßØÍÏÑÂÖÕØËÃÇ§ÁËÝÛËÇÚØÏÑÁÝÕÓ¦ÊËÝÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑÇÔÖÕÒÒÁÝÕÃÔÁËÝÕÏÎÛÕÖÕÏÕÃ
ÇÔÁÈÎÑÇÔÙÚÕÙÇÔÃÊÏÑÇÛ×ÝÑÇÏÙÑÎÔÕÛÁÚØÏËÝ
ÑÇÏÙÑÎÔÕÛÁÚËÝÖÂØÇÔÙÚÇÞÁØÏÇÚÕßÝÁØÍÇÑÇÏ
ÙßÍÍØÇÌËÃÝÑÇÏÁÊËÏÐÇÔÚÏÓÖÕØÕÆÔÔÇÑ¦ÔÕßÔ
¡ËËÔÊÏÇÌÁØÕÔÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÑÇÔËÃÝÚÎÔÖØÄÙÒÎÉÎÚÕßÇØÞÇÃÕßÊØ¦ÓÇÚÕÝÑÇÏÚÕßÑÒÇÙÏÑÕÆ
ÛË¦ÚØÕß¶¦ÒÒÕÚËËÖÏÚßÞÎÓÁÔÇ¦ÒÒÕÚËÄÞÏ±Ö¦ØÞËÏÁÔÚÕÔÕÝÕÖËÏØÇÓÇÚÏÙÓÄÝÑÇÏÇßÚÄËÃÔÇÏÑ¦ÚÏ
ÖÕßÓËËÔÊÏÇÌÁØËÏÄÚÇÔÓ¦ÒÏÙÚÇÍÃÔËÚÇÏÍÏÇÔÇ
ßÖÕÊËÏÞÛËÃÄÚÏÃÙÜÝÓÖÕØÕÆÓËÔÇÖ¦ÓËÖÇØÇÑ¦ÚÜÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ
ßÞÇØÏÙÚÂÛÎÑÇÇßÚ¦ÚÇÞØÄÔÏÇÓÏÑØÁÝÇÔËÐ¦ØÚÎÚËÝÖÇØÇÍÜÍÁÝÑÇÏÇÚÕÓÏÑÁÝÊÕßÒËÏÁÝÖÕß
ÊËÃÞÔÕßÔØÜÓÇÒËÄÚÎÚÇÑÇÏÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÍÏÇÚÇÛËÇÚØÏÑ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇÑÇÏÄÚÏÚËÒÏÑ¦ÎÚÁÞÔÎËÃÔÇÏÖØÕÙÜÖÏÑÂßÖÄÛËÙÎÑÇÏÄÞÏÊÎÓÄÙÏÇ
ßÖÕÞØÁÜÙÎÃÔÇÏÇÔ¦ÍÑÎÚÕÔÇÊËÏÙÕÈÇØ¦ÑÇÏÕ© ÑÇÏÎÕÒÏÚËÃÇÖ×ÝÚÕßÓÁÒÎÛÇ
ËÃÔÇÏÁÔÇËØÍÇÒËÃÕÖÕßÛÇËÐßÖÎØËÚËÃÚÕÛÁÇÚØÕ
ÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÚÕßÑÇÏÚÕÑÕÏÔÄÑÇÏÄÞÏÚÏÝÓÜØÕÌÏÒÕÊÕÐÃËÝÑÇÔËÔÄÝ¬ÕÙÞÕÒÏÑÄÑÇÏËØÇÙÏÚËÞÔÏÑÄÛÁÇÚØÕÔÏ×ÛÜÄÚÏÖØÕÞÜØÕÆÔÑÇÒ×ÝÑÇÏ
ÇßÚÄËÃÔÇÏËÒÖÏÊÕÌÄØÕÎÓÇÔÚÏÑ¦ÛÇÖØÕÙÁÛËÚËÙÚÕÛËÇÚØÏÑÄÚÕÖÃÕÑÇÏ ØÇÚÏÑÂØÇÓÇÚÏÑÂ
ÞÕÒÂÓËÇßÙÚÎØÕÆÝÄØÕßÝËÏÙÊÕÞÂÝÑÇÏßÉÎÒ¦
ÙÚ¦ÔÚÇØÚÊÏÊÇÙÑÇÒÃÇÝÕÒÆËÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇËÃÔÇÏ
ÑÇÏÎÖÕØËÃÇÚÕßÏËÛÔÕÆÝ¢ËÙÚÏÈ¦ÒØÞÇÃÕßÒÒÎÔÏÑÕÆØ¦ÓÇÚÕÝÚÕÕÖÕÃÕÑÇÏÚÕ ÌÏÒÕÐÁÔÎÙË
ËÔÊÏÇÌÁØÕßÙËÝÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÇØÞÇÃÕßÛË¦ÚØÕß
ËÔÃÙÞßÙÂÚÕßÁÚÏÖËØÇÏÚÁØÜËÃÔÇÏËÖÏÈËÈÒÎÓÁÔÎÑÇÛ×ÝÑÇÏÎÙÆÔÊËÙÂÚÕßÓËÚÕËßØÆÚËØÕ
ÛËÇÚØÏÑÄÍÃÍÔËÙÛÇÏÚÎÝÞ×ØÇÝÇÁÈÒËÖÇÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÚÕß© ÓËÚÕ¢ËÙÚÏÈ¦ÒÑÇÏÇÝÓÎÔ
Ö¦ÓËÑÇÏÓÏÇÞØÕÔÏ¦ÙÚÎÔÖÃÊÇßØÕÎÓÇÔÚÏÑÂ
ÖØÕÙÛÂÑÎËÃÔÇÏÑÇÏÚÕÇÔÇÑÇÏÔÏÙÓÁÔÕÎÓÕÚÏÑÄ
ÁÇÚØÕËßÑÜÙÃÇÝÖÕßÖÇØÇÊÄÛÎÑËÚÕÔÕÆÔÏÕ
ÚÕß ½ÊÎÌÏÒÕÐÁÔÎÙËÚÕÕÏËÛÔÁÝ¢ËÙÚÏÈ¦ÒËßÑÜÙÃÇÝÑÇÏÛÇÂÛËÒÇÔÇÓÎÍÃÔËÏÖÕÒßÞ×ØÕÝËÑÊÎÒ×ÙËÜÔÊÏ¦ÖÇÔÈÇÒ¦ÔÚÏÕÑÇÏÖ¦ÙÇ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏÇËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÂÂÓÎ

ÑØÃÙÎÓÕßÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ¶ÜÝÚÕÁØÍÕËÑËÃÔÕÖÕß
ÑÄÈËÏÚÎÔÇÔ¦ÙÇËÑÚÄÝÑÇÏÇÔËÃÙÇÏÖÕßÒÃÖËÚÕÆÓËÔÕÑÇÏÚÎÈÒÁÖËÏÝÇÖÄÉÎÒ¦©ÏËÔËÚÏÑÁÝ
ÕÞßØ×ÙËÏÝÞ¦ÛÎÑÇÔÙÚÕÇÖÁØÇÔÚÕ¯ÒËßÑÄÑÇÏ
ÙÚÕÔÙÆÍÞØÕÔÕÙÞËÊÏÇÙÓÄÄÚÇÔÙË¦ÒÒËÝÖÄÒËÏÝ
ÑÇÏÞ×ØËÝÈØÃÙÑÕßÔÚØÄÖÕßÝÔÇÇÔÇÊËÃÐÕßÔÚÕ
ÇÙÚÏÑÄÖÇØËÒÛÄÔÚÕßÝÝÇÔÇÓÁÔÕßÓËÄÓÜÝÚÎÔ
ÖÒÂØÜÝÚËÒËÏÜÓÁÔÎÖÒÇÚËÃÇÒËßÛËØÃÇÝÚÕ
ÍÏÇÚÃËÔÙßÔÄÒÜÓÖÕØÕÆÓËÔÇÊÕÆÓËÑ¦ÚÏ¦ÒÒÕ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ßÙÚßÞ×ÝÖÕÒÒ¦ÚÇàÎÚÂÓÇÚÇÖÕßÇÌÕØÕÆÔ
ÚÎÔÇÒÏ¦ÄÒÎÚÎÝËßÑÜÙÃÇÝÓÇÑÇÏ¦ÒÒÜÔ
ÏÙÚÕØÏÑ×ÔÕÏÑÏÙÚÏÑ×ÔÖßØÂÔÜÔ¡ËÕÚÏÊÂÖÕÚË
ÖÇÒÏÄÑÏÔÕÆÓÇÙÚËÙËÒÕÍÏÑÁÝÚÜÔÇØÞ×ÔÚÕßÕÆ
ÇÏ×ÔÇÄÚÇÔÕÏ¦ØÞÕÔÚËÝÚÜÔÖÄÒËÜÔÛËÜØÕÆÙÇÔ
ÄÚÏÚÇÖÇÒÇÏ¦ÑÁÔÚØÇÚÜÔÖÄÒËÜÔÚÇÚËÃÞÎÑÚÒ
ÂÚÇÔÓËÙÇÃÜÔÇÝ®ÁÖÔÏÍÇÔÚÏÝÖÄÒËÏÝÓÄÒßÔÇÔ
ÚÎÔÖÄÒÎÚÇØßÖÇØ¦ÑÇÒÔÚËØÃÓÏÇÇÒÏ¦ÄÒÎ
ËÏÊÏÑ¦ÚÎÝËßÑÜÙÃÇÝÁÞËÏÇÔ¦ÍÑÎÇÖÄÙËÏØ¦ÊÏÇØÛØÜÚÏÑ×ÔÖÇØËÓÈ¦ÙËÜÔÎÑÇÚ¦ØÇÚÎÝÊÏÞÕÚÄÓÎÙÎÝÎÇÊÏÇÌÕØÃÇÚÎÝÕÒÏÚËÃÇÝÎÇÊßÔÇÓÃÇ
ÛËÙÓÏÑÂÑÇÏÚËÞÔÏÑÂÚÕßÂÓÕßËßÑÜÙÃÇÝÊËÔ
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÔÚÏÙÚÇÛÓÏÙÚÕÆÔÇÖÄÚÕÁØÍÕÚÎÝ
ÏÑÕÏÔÕÚÏÑÂÝ¬ËÞÔÏÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝÍÏÇÚÎÔÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂ ÒÎØÕÔÕÓÏ¦ËÃÔÇÏ¦ÒÒÕÝÕØÄÒÕÝÚÎÝ
ÆÒÎÓÓÕÞ×ÙÚÕßÖÇØÇÓÁÔËÏÑÒËÏÙÚÂÄÚÇÔ
ÕËÊÏÇÃÕÝÕÏÛÑÏ¦ÝÐËÞËÃÒÏÙËÚÕÓÖÇÃÔÕßÓËÙÚÕÑÇÏÎÊËÔÇÑÕÆÙÇÓËÚÕ¦ØÇÚËÖÆÒÇÝ®ÔÊÏÇÌÁØÕßÙËÝÕÏÇÔÇÖÒ¦ÙËÏÝÙÚÇ
ÏÙÚÕØÏÑ¦ÑÁÔÚØÇÚÎÝ¦ØÔÇÑÇÝÖÁØÏÐÚÕßÍÃÕß
Çà¦ØÕßÑÇÏÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝÚÕß ¦ÙÚØÕßÂÖÏËÝ

Για το 2020 η Πολιτεία οφείλει επιτέλους να εγκύψει σε δομικά πολιτιστικά ζητήματα και να βρει λύσεις
σε χρονίζοντα προβλήματα, με ένα
Υφυπουργείο δεν ξεμπερδεύουμε.
ÇÒÒ¦ÕßÙÏÇÙÚÏÑÁÝÕÏËÑËÃÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÇÔÇÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÝÚÕÏÊÏÇÃÚËØÕÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝÚÎÔ¦ÌÕ
ËÖÃÙÎÝÕÏÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝËÃÔÇÏËÔÊÏÇÌÁØÕßÙËÝÑÇÏ
ÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÕÏËØÍÇÙÃËÝÇÔÇÙÚßÒ×ÙËÜÔÍÏÇÚÎÔ
ÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂØÜÚËÆÕßÙÇ¦ÌÕÝËÃÞÇÔÑÇÏ
ÙßÔÁÞËÏÇÚÎËÓËÙÄÎÖËØÏÕÞÂÚÕß ¦ÙÚØÕß
ÑÇÏÚÕÏÙÚÕØÏÑÄÑÁÔÚØÕÚÎÝÖÄÒÎÝÇÙÌßÑÚÏÕÆÔ¯
ÚÕÖÇØÇÒÏÇÑÄÓÁÚÜÖÕÚÎÝÖÄÒÎÝÜÝ§ÚÕßÓÖ¦Ï
ÕØÛ×ÔËÏÚËÃÞÕÝÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔ¯ÊËÃÞÔÕÔÚÇÝÇßÚ¦ØËÙÑÇÁÔÇÊßÙÚÕÖÏÑÄÓÁÒÒÕÔÑÇÏÕÏËÒ¦ÞÏÙÚÕÏ
ÍßØÔÕÆÔÚÎÔÖÒ¦ÚÎÙÚÎÔÖÄÒÎÄÒÎ

ΘΕΑΤΡΟ
ßÙÚßÞ×ÝÓËÚÎÔËÑÖÔÕÂÚÕß ÕÛËÇÚØÏÑÄÝÑÄÙÓÕÝÚÁÛÎÑËÙËÙßÔÇÍËØÓÄÓËÚ¦ÚÎÔ
ÇÖÄÌÇÙÎ¶ÖØÕÙÜØÏÔÂËßÚßÞ×Ý¶ÚÕß© ÔÇÖÇ-

¬Õ ¦ÌÎÙËÚÎÔ ÆÖØÕÓÕßÙÏÑ¦ÙËÑÇÒÄ
ÊØÄÓÕ ÇÏÔÕÆØÍÏËÝÊÕßÒËÏÁÝÇÖÄÔÁÕßÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÑÇÏÔÁËÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔÏÊËÝÊÎÒ×ÔÕßÔÖÜÝÚÕ
ÖËÔÚ¦ÍØÇÓÓÕÊËÔÁÞËÏÚÄÖÕÑÇÏÊËÔÁÞËÏÖÇÚØÃÊÇÕÒÆÑÇÒÁÝÌÜÔÁÝÓËÙÖÕßÊÁÝÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÙËÙÖÕßÊÇÃÇÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÇÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆ
ËÖÏÙÚØÁÌÕßÔÙÚÎÔ ÆÖØÕÑÇÏÚÎÔËÖÏÒÁÍÕßÔÜÝ
È¦ÙÎÚÕßÝÍÏÇÔÇÑ¦ÔÕßÔÜØÇÃÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ³ÒÒÕÏÊËÖÇØÇÓÁÔÕßÔÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÂËÖÏÒÁÍÕßÔÔÇ
àÂÙÕßÔËÑÚÄÝÚÕßÔÎÙÏÕÆÑÇÏÇÖÄÚÏÝÞ×ØËÝÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÃÎÙÂÝÚÕßÝÍÃÔÕÔÚÇÏ¦ÐÏÕÏÖØËÙÈËßÚÁÝ
ÚÎÝ ÆÖØÕßËÔÛÇÊÏÇÑÏÔÊßÔËÆÙÜÔÇÇÔÇÌËØÛ×
ÙËÕÔÄÓÇÚÇÊÏÄÚÏËÃÔÇÏÙÃÍÕßØÕÄÚÏÛÇÐËÞ¦ÙÜ
Ñ¦ÖÕÏÕßÝÑÇÏÛÇÇÊÏÑÂÙÜ¦ÒÒÕßÝÍÏÇÚÃÊËÔÚÕßÝ
ÍÔÜØÃàÜ¿ÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÇ¢ËÙÚÏÈ¦ÒÖÕßÊÏÕØÍÇÔ×ÔÕÔÚÇÏÑÇÚ¦ÚÕßÝÑÇÒÕÑÇÏØÏÔÕÆÝÓÂÔËÝÑßØÃÜÝ
ÇßÚ¦ÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÁÞÕßÔÊÏÇÑßÓ¦ÔÙËÏÝ
ÖÕßÓÕÏ¦àÕßÔÚØÕÞÏÕÊËÏÑÚÏÑÁÝÍÏÇÚÕÖÕÆÑÏÔËÃÚÇÏ
ÑÇÏÚÕÑÕÏÔÄ©¢ÁÍÍÇØÕÝÚÕThe Afrobanana
FestivalÚÕWindcraft4\ZPJFestÚÕÍÒÇÔ1Haa
ËÃÔÇÏÓÄÔÕÓËØÏÑ¦ÇÖÄÚÇÑÇÒÕÑÇÏØÏÔ¦ÌËÙÚÏÈ¦Ò
ÖÕßÑ¦ÔÕßÔÚÏÝÛËØÏÔÁÝÎÓÁØËÝÚÕßÔÎÙÏÕÆÖÏÕ
ÊØÕÙËØÁÝ¡ÕßÙÏÑ¦ÍÏÇÚÕÇßÚÄÖÕßÛÇ
ÂÛËÒÇÔÇÊÜËÃÔÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÙÚÕ
ÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÂÝÓÕßÙÏÑÂÝÄÞÏÄÓÜÝ
ÌÕÒÑÒÕØÏÑ¦ËÖËÏÊÂÍÔÜØÃàÜÄÚÏßÖ¦ØÞÕßÔÔÁÇ
ÖÇÏÊÏ¦ËÑËÃÁÐÜÖÕßÓÖÕØÕÆÔÔÇÑ¦ÔÕßÔÖÕÒÒ¦
ÑÇÏÙÖÕßÊÇÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÕßÝÖÕßÁÞÕßÔ
ÖÕÒÒ¦ÔÇÊÏÊ¦ÐÕßÔÎÓÇÔÚÏÑÄÝÑÇÏÕØÄÒÕÝÚÎÝ
ßÓÌÜÔÏÑÂÝ©ØÞÂÙÚØÇÝ ÆÖØÕßÑÇÏÚÎÝßÓÌÜÔÏÑÂÝ©ØÞÂÙÚØÇÝ§ÁÜÔÕÏÕÖÕÃÕÏËÃÔÇÏÕØÍÇÔÏÙÓÕÏÓËËÔÊÏÇÌÁØÕßÙËÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÑÇÏ
ÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÓÖÕØÕÆÔÔÇÊ×ÙÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÇ


ΧΟΡΟΣ ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ
ÚÁÞÔÎÚÎÝ¬ËØÉÏÞÄØÎÝÙÚÎÔ ÆÖØÕÕÞÕØÄÝ
ËÖÃÙÎÝÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÁÞËÏÙÎÓÇÔÚÏÑÂ¦ÔÕÊÕÄÖÜÝÑÇÏÎÖËØÌÄØÓÇÔÝÏ¦ÌÕØÇÌËÙÚÏÈ¦Ò
ÙËËßÑÜÙÃÇÑÇÏËÓËÙÄÄÖÜÝÚÕ¢ËÙÚÏÈ¦ÒÆÍÞØÕÔÕß²ÕØÕÆÕÏÙßÔËØÍÇÙÃËÝÚÎÝÚÁÍÎÝ²ÕØÕÆ
ÚÜÔÊÆÕÖÄÒËÜÔÓËÊÏËÛÔËÃÝÌÕØËÃÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÓË
ÔÁËÝÑÇÏÔÁÕßÝÊÎÓÏÕßØÍÕÆÝÇÔËÈ¦àÕßÔÚÕÔÖÂÞÎÚÎÝÚÁÞÔÎÝÑÄÓÇÑÇÏÕÖËÏØÇÓÇÚÏÙÓÄÝÑÇÏÎ
ÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂËÔÊÕÙÑÄÖÎÙÎÑÇÏÖËØÏÞÇØ¦ÑÜÙÎ
ÖÕßÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏÁÞËÏÚÎÔÇÐÃÇÚÕßÑÇÏÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕßÜÙÚÄÙÕÛËÜØ×ÄÚÏËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ÕÏÑÇÚÕÏÑÕÆÔÚËÝÚÎÔËØÕßÙÇÒÂÓÚÕßÞÕØÕÆÔÇ
ÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÕßÔÄÚÏÑÇÏÎËÑÖÇÃÊËßÙÎÚÕßÑÕÏÔÕÆ
ËÃÔÇÏÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÄÖØ¦ÍÓÇÑÚÜÔÜÔÕßÑ
¦ÔËßÍÏÇÚÕÔÞÕØÄËÃÔÇÏËÐÇÏØËÚÏÑÂÝÙÎÓÇÙÃÇÝ
ÎÇÔÇÔÁÜÙÎÚÕßÔÄÓÕßÖÕßØßÛÓÃàËÏÚÇÚÕßÞÕØÕÆÑÇÏÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕÚÕß ÂÒÛËÙÚÎÔËÖÏÑÇÏØÄÚÎÚÇÓËÚ¦ÚÎÔÖØÄÚÇÙÎÖÇØÜÊÃÇÚÕß±ÍÏÇØÆÛÓÏÙÎÚÜÔÜØÇØÃÜÔÍÏÇÚÇÓÇÛÂÓÇÚÇ
ÞÕØÕÆÍÏÇÔÁÕßÝ¯ÚÎÔÇÚàÁÔÚÇÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÚËÛËÃËÖÏÚÇÑÚÏÑ¦ÕÚØÄÖÕÝÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÜÔÞÕ-
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Ò×Ô²ÕØÕÆÑÇÏÎÈËÒÚÃÜÙÎÑÇÏËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÓÄÝ
ÚÜÔÖØÕÔÕÏ×ÔÚÕßÙÞËÚÏÑÕÆÔÄÓÕß

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑ¦ÔÕÓÃàÜÄÚÏÁÞÕßÓËÊØÄÓÕÔÇ
ÊÏÇÔÆÙÕßÓËÇÒÒ¦ÙÚÎÔËÐÃÙÜÙÎÈ¦àÜÖ¦ÔÚÕÚË
ÑÇÏÚÕÔÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÓÁÍËÛÕÝËÔËÃÔÇÏËÆÑÕÒÕÔÇ
ÍÃÔÕßÓËÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑ¦ÓËÍÇÛÂØÏÇ¡ÖÕØÕÆÓËÄÓÜÝÑÇÏÇßÚÄÚÕÁÞÕßÓËÊËÃÐËÏÔÇÑ¦ÔÕßÓË
ÖÕÒÆÑÇÒ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇÑÇÏÙÚÇÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑ¦
ÙÇÒÄÔÏÇÔÇÓÎÔÑÇÛÃÙÕßÓËÙÚÎÔ¦ÑØÎÚÕßÚØÇÖËàÏÕÆÄÖÜÝÚÕÔÃÚËØÁÒËØÝÙÚÎÔÚÇÏÔÃÇ¬Õ
Ö¦ØÚÏ®ÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÄÚÏÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÕßÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßÁÞÕßÓËÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑ¦
ÌËÙÚÏÈ¦ÒÏËÛÔÁÝ¢ËÙÚÏÈ¦Ò¬ÇÏÔÏ×Ô¡ÏÑØÕÆ¡ÂÑÕßÝ ÆÖØÕßÍÉÙÒ¿Û É×ØÍÆ¤ÐÍÒÌÑÅØÓËÖ¤ÊÓÝÄÔÖÓÝØÓ¢ËÙÚÏÈ¦ÒÏÑÄÔËÝÑÇÏ¿ÉËÏÝ
ÚÕßÔÇÒÒÇÑÚÏÑÕÆ ÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕß®ÈÕÎÛÕÆÔÏÑÇÔÕÖÕÏÎÚÏÑ¦ÙÚÎÔÑÇÒÒÏÁØÍËÏÇÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÝ
ÑÕßÒÚÕÆØÇÝÎÓÏÕßØÍÕÆÝÑÇÏÑÇÒÕÆÝÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÙÚÁÝÁÞÕßÓËÖÕÒÒÕÆÝÁÝÙÚÎÔ ÆÖØÕÚÇÒÁÔÚÕÊËÔÓÇÝÒËÃÖËÏÇßÚÄËÃÔÇÏÙÃÍÕßØÕÒÖÃàÜ
ÚÕÑØ¦ÚÕÝÚÕÔÇÇÔÇÖÚÆÐËÏÙßÍÑØÕÚÎÓÁÔÎ
ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÑÇÏÔÇÇÔÇÊËÃÐËÏÚÎÔ
ÆÖØÕÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÜÝÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÄÖØÕÕØÏÙÓÄ¿ÞÏÄÓÜÝÓËÑÏÔÂÙËÏÝÚÆÖÕßÊÏ¦ÚÚÕÔÚÕÝ
ÇÙÚÁØÕÝ¡¦ÒÚÇÚÕ¡ÇØÄÑÕÇÑÄÓÎÑÇÏÎÒÒ¦ÊÇÁÞÕßÔÑ¦ÔËÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚÇÚÇÈÂÓÇÚÇÙËÇßÚÄ
ÚÕÑÕÓÓ¦ÚÏÞÜØÃÝÚßÓÖÇÔÕÑØÕßÙÃËÝ ÆÖØÕÝ
ËÃÔÇÏÍËÓ¦ÚÎÖØÕÑÒÂÙËÏÝÑÇÏÁÔÇØËÖËØ¦àÙÚÇ
ËÔÊÄÚËØ¦ÚÎÝÛÇÁÓÕÏÇàËÛËÃÕÊ×ØÕÍÏÇÖÕÒÒÕÆÝ
ÖÇØÇÍÜÍÕÆÝÑØÇÚÏÑÂËÔÃÙÞßÙÎÚÕßÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßÑÇÏÚÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÚÕßÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÇÔÇÛËÜØÎÛËÃÑÇÏÔÇËÍÑÆÉÕßÔÄÒÕÏÇÑÄÓÎÑÇÏ

ÁÔÇßÓÁÒÎÍÏÇÚÕÙÏÔËÓ¦ÊËÔÛÇÂÚÇÔ¦ÙÞÎÓÎ
ÏÊÁÇÄÚÇÔÓ¦ÒÏÙÚÇÓÖÕØËÃÝÔÇËÔÚÕÖÃÙËÏÝÑÇÏÚÏÝ
ÑÇÑÕÚÕÖÏÁÝÑÇÏÔÇÚÏÝÇÖÕÌÆÍËÏÝ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
¬Õ ÙÚÇËÏÑÇÙÚÏÑ¦ÖØÕÞÜØÂÙÇÓËÄÖÜÝ
Ñ¦ÛËÞØÕÔÏ¦ÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÇÔËÐÇÏØÁÙËÏÑ¦ÖÕÏÕÝÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÕßÇÔÇÑÇÏÔÏÙÓÁÔÕß
ÖÇØÇØÚÂÓÇÚÕÝÚÎÝ ØÇÚÏÑÂÝÏÔÇÑÕÛÂÑÎÝÆÍÞØÕÔÎÝ¬ÁÞÔÎÝÖÕßËÒÖÃàÜÔÇÑÇÚÇÙÚËÃ
ÖÄÒÕÝÁÒÐÎÝÑÇÏÍËÔËÙÏÕßØÍÄÝÇÏÚÃÇÍÏÇÖÕÒÒ¦
ÑÇÏÙÖÕßÊÇÃÇÖÏÛßÓ×ÔÇÊÜÇÖÄÚÕßÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÏÊËÝÖ×ÝÇÒÒÎÒÕËÖÏÊØÕÆÔÓËÚÎÔ ÆÖØÕ
ÑÇÏÚÕÔÇÙÚÏÑÄÏÙÚÄÚÎÝ×ÝÇÌÕÓÕÏ×ÔÕßÔÚÇ
ÊÏËÛÔÂÑÇÏÚÕÖÏÑ¦ÊØ×ÓËÔÇ©ÏËÑÖØÄÙÜÖÕÏÚÎÝ
ÙÆÍÞØÕÔÎÝÚÁÞÔÎÝÙÚÎÔ ÆÖØÕÛÇÖØÁÖËÏÔÇÇØÞÃÙÕßÔÔÇÍÃÔÕÔÚÇÏËÒÑßÙÚÏÑ¦ËÐÜÙÚØËÌËÃÝÔÇ
ÁÞÕßÔÕÖÜÙÊÂÖÕÚËÑËÔÚØÄÌßÍËÝÚ¦ÙËÏÝ§Ï×ÛÜ
ÄÚÏÖÕÒÒÁÝËÏÑÇÙÚÏÑÁÝÊÕßÒËÏÁÝÐËÑÏÔÕÆÔÓËÚÎ
ÊÏ¦ÛËÙÎÙßÔÕÓÏÒÃÇÝÓËÚÕÔÛËÇÚÂÑÇÏÚÕßÝÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÕÆÝÚÕßÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÇÒÒ¦ÙÚÕÚÁÒÕÝ
ÑÇÚÇÒÂÍÕßÔÁØÍÇÓËÑËÔÚØÕÓÄÒÕÊÏ¦ÛËÙÎÑÇÏ
ØÕÖÂ¬ÕÛÇÂÛËÒÇÔÇÊÜÓÃÇÖÏÕËÐÜÙÚØËÌÂ ØÇÚÏÑÂÏÔÇÑÕÛÂÑÎÔÇÓ¦ÛËÏÑÇÏÕÑÄÙÓÕÝ
ÄÚÏßÖ¦ØÞËÏÈÇÙÏÑ¦¯ÑÇÏËÖÏÚÁÒÕßÝÓÏÇÑßÖØÏÇÑÂÇÖÕÙÚÕÒÂÙÚÎÔ¡ÖÏËÔ¦ÒËÚÎÝËÔËÚÃÇÝÞÜØÃÝÍÑØÃÔÏËÝÃÔÚØÏÍÑËÝÑÇÏÓËÇÖÕÚÆÖÜÓÇÓËÚ¦
ÚÎÒÂÐÎÚÎÝÑ¦ÛËÖËØÏÄÊÕß

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ/ΑΡΧΕΙΑ – ΒΙΒΛΙΟ
ÏÇÚÕÈÏÈÒÃÕÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÚÕ ÔÕÓÃàÜÖÂÍÇÔÑÇÒ¦ÙÚÎÔ ÆÖØÕ ÆÖØÏÕÏÙßÍÍØÇÌËÃÝÑÇ-

ÚÇÐÏ×ÔÕÔÚÇÏÇÝÓÕßËÖÏÚØÇÖËÃÎÒÁÐÎÙËÇÔÇÍÔÜÙÚÏÑ¦ÑÕÏÔ¦ËÑÚÄÝÚÕßÔÎÙÏÕÆÑÇÏÊÎÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇ¡ÎÔÐËÍËÒÏÁÙÚËÊËÔËÃÔÇÏÊËÊÕÓÁÔÎ
ÕÆÚËËÆÑÕÒÎÕÆÚËÇÓËÒÎÚÁÇÎÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎËÔÄÝ
ÆÖØÏÕßÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ¬Õ ËÃÊÇÓËËÔÊÏÇÌÁØÕßÙËÝËÑÊÄÙËÏÝÍÏÇÚÎÔÖÕÃÎÙÎÚÕÊÏÂÍÎÓÇÑÇÏ
ÚÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÓËÛËÓÇÚÏÑÁÝÖÕßÖØÕÞÜØÕÆÔ
ÖÁØÇÇÖÄÚÕÑßÖØÏÇÑÄÖØÄÈÒÎÓÇÚÕÖØÇÐÏÑÄÖÎÓÇÚÎÔËÏÙÈÕÒÂÑÇÏÚÎÔÖØÕÙÌßÍÏ¦ÏÇÛÁÚÕßÓËÑËÌ¦ÒÇÏÕÙÚÇÍØ¦ÓÓÇÚÇÚÕÔÞ×ØÕÚÜÔ
ÈÏÈÒÏÕÛÎÑ×ÔÊßÙÚßÞ×ÝÇÔÕÏÑÚÂÖÒÎÍÂËÃÔÇÏÎ
ÇÔßÖÇØÐÃÇÛÔÏÑÂÝ ØÇÚÏÑÂÝ ßÖØÏÇÑÂÝÄÖÜÝ
ÛÁÒËÚËÖËÃÚËÚÎÔÏÈÒÏÕÛÂÑÎÝ©ÏÖÇÒÏÔÜÊÃËÝÚÎÝ
ÖËØÇÙÓÁÔÎÝÞØÕÔÏ¦ÝÍÏÇÚÕÕÏÑÄÖËÊÕÄÖÕßÛÇ
ÇÔËÍËØÛËÃÎÔÁÇ ßÖØÏÇÑÂÏÈÒÏÕÛÂÑÎÓÇÛÇÃÔÜ
ÄÚÏÊËÔÛÇËÖÇÔÇÒÎÌÛÕÆÔÚÕÑÇÏÄÚÏËÔÚÄÝ
ÚÕßÁÚÕßÝÛÇÁÞÕßÓËÛËÚÏÑÁÝËÐËÒÃÐËÏÝ¾ÊÜÓËÔ
ÞËÚÏÑ¦ÊËÓËÚÕ ØÇÚÏÑÄØÞËÃÕÍÔÜØÃàËÚËÄÚÏ
ÙÞËÊÄÔßÖÕÒËÏÚÕßØÍËÃËÔ×ÙËÇßÚÄÌßÒ¦ÙÙËÚÇÏ
ÎÏÙÚÕØÃÇÙÞËÊÄÔÇßÚÕÆÚÕßÚÄÖÕß" ÇÓÏ¦ÌÕØ¦
ÞÇÃØÕÓÇÏÖÕßÙÖÕßÊÇÃÇÇØÞËÃÇÚÜÔÊÏ¦ÌÕØÜÔ
ßÖÎØËÙÏ×ÔÖÇØÇÓÁÔÕßÔÙËÇÔÂÒÏÇÍÇßÖÄÍËÏÇ¯
ÊËÔÛÇ¦ÔÚËÞÇÔÇÐÁØÜÄÚÏßÖ¦ØÞÕßÔÇÒÒ¦ËÒÒËÃÉËÏÞ×ØÕßÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÑÇÏÕØ¦ÓÇÚÕÝËÃÔÇÏ
ÛËÙÓÏÑ¦ÇÖØÕÙÖÁÒÇÙÚÇÔÜØÃàËÚËËÖÃÙÎÝÄÚÏ
ÑÇÏÚÕ ÁÔÚØÕÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ×ÔØËßÔ×ÔÖÔÁËÏ
ÚÇÒÕÃÙÛÏÇ"¬ÏÞØËÃÇÔÁÞÕßÓËÈÁÈÇÏÇÇÖÄ ÁÔÚØÇ
´ØËßÔÇÝÄÚÇÔÁÞÕßÓËÑÇÊÎÓÃÇÖÏÙÚÎÓ×ÔÑÇÏ
¬ËÞÔ×ÔÑÇÏØÇÓÓ¦ÚÜÔÇÝÁÞÕßÓËÇÑÇÊÎÓÇáÑÕÆÝÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÍÏÇÚÎÔÁÐÜÛËÔÑÇÒÂÓÇØÚßØÃÇ
´ÔÇÇÑÄÓÎÙÎÓÇÔÚÏÑÄàÂÚÎÓÇËÃÔÇÏÇßÚÄÚÜÔ
ØÇÚÏÑ×ÔØÇÈËÃÜÔÕÍÕÚËÞÔÃÇÝ²ØËÏ¦àËÚÇÏÕ
ÛËÙÓÄÝÔÇÇÔÇÔËÜÛËÃÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÖÇØÇÑ¦ÚÜÔÇÇÔÇÖÔËÆÙËÏÇÒÒÇÍÂÚÕßÚØÄÖÕßÊÏËÐÇÍÜÍÂÝÚÎÝÚËÒËÚÂÝÇÖÕÔÕÓÂÝÚÜÔÈØÇÈËÃÜÔÛÇ
ÂÚÇÔÓÃÇÑÇÒÂÇØÞÂ

Εκτός από ÔÁÇÞØÕÔÏ¦ÎÌËÚÏÔÂËÃÔÇÏÑÇÏÇØÞÂÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÝÊËÑÇËÚÃÇÝ¦ØÇÛÇÂÚÇÔËÔÊÏÇÌÁØÕÔÔÇ
ËÑÖÕÔÕÆÙËÎÎÓÕÑØÇÚÃÇÊËÑÇËÚÁÝÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÄ
ÖÒ¦ÔÕÕßÒÂÚÜÔÔÚÏÖØÕÙ×ÖÜÔÇÔÚÃÚÜÔÖÇØ¦ÖÒËßØÜÔÈÕßÒ×ÔÑÇÏÒÕÏÖ×ÔÇÙÚËÏÕÚÂÚÜÔÔÇ
ÙßÍÑØÕÚÕÆÙËÓÃÇÊÏÇÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂËÖÏÚØÕÖÂ
ÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÎÕÖÕÃÇÛÇÓËÒËÚÕÆÙËËÏÝÈ¦ÛÕÝÑÇÏÙË
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÑÇÏÚÕßÝ
ÛËÙÓÏÑÕÆÝÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÕÆÝÌÕØËÃÝÚÏÞØËÏ¦àËÚÇÏÔÇ
ÍÃÔËÏÔÕÓÕÛËÚÏÑ¦ÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÑÇÏ
Ö×ÝÎÕßÒÂÓÖÕØËÃÁÓÖØÇÑÚÇÔÇÈÕÎÛÂÙËÏÇ
ÂÛËÒÇÚÕËÖÏÚÁÒÕßÝÔÇÍÃÔËÏÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÕ±ÌßÖÕßØÍËÃÕÕÒÏÚÏÙÓÕÆÄÞÏÄÓÜÝÓÕÔ¦ÞÇ
ÜÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÝÊÁÙÓËßÙÎÝÑÇÏÚÙ¦ÚØÇÖ¦ÚØÇÇÒÒ¦ÙßÍÑØÕÚÎÓÁÔÇÓËÒËÚÎÓÁÔÇÇÒÒÏ×ÝÔÇÓÎÔÚÕÑ¦ÔÕßÔÃÓÇÙÚËÓÏÑØÄÝÚÄÖÕÝÑÇÏ
ÎÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂÇÖÕÑÁÔÚØÜÙÎËÃÔÇÏÙÞËÚÏÑ¦ËÆÑÕÒÎ
ßÖÄÛËÙÎËÖÇØÞÃÇÓÓÕÞ×ÙÚÕßÑÇÏÎ¦ØÔÇÑÇ
ÊÁÞÕÔÚÇÏÙßÍÑØÏÚÏÑ¦ÓËÚÎËßÑÜÙÃÇÑÇÏÚÎËÓËÙÄ
ÙÞËÊÄÔÓÎÊÇÓÏÔÁÝÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÁÝÊÕÔÂÙËÏÝ¦ÌÕÝ
ÓÕÏ¦àËÏÔÇÓÎÔÁÞËÑËÌÇÒÇÏÕÖÕÏÂÙËÏÄÙÇÑÁØÊÏÙË
ÜÝÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂØÜÚËÆÕßÙÇÚÎÝßØ×ÖÎÝÑÇÏËÃÔÇÏÙÞËÊÄÔÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑ¦ÇÖÕÓÕÔÜÓÁÔÎ©ÏÕØËÏÔÁÝ
ÑÕÏÔÄÚÎÚËÝËÔ×ÊÏÇÛÁÚÕßÔÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÕÆÝÛÎÙÇßØÕÆÝÓÕÏ¦àËÏÔÇÁÞÕßÔÓËÃÔËÏÙÚÎÙÕÆÈÒÇÑÇÏÙÚÇ
ËÖÕÞÏÇÑ¦ÌËÙÚÏÈ¦ÒÖØÕáÄÔÚÜÔ¯¦ØÇÕÔÁÕÝËÖÃÚØÕÖÕÝ©ØËÏÔ×Ô ÕÏÔÕÚÂÚÜÔÑÇÏÖØ×ÎÔßÖÕßØÍÄÝÇÏÊËÃÇÝÑÇÏÕÒÏÚÏÙÓÕÆÁÞËÏÑ¦ÖÕÏÕÙÞËÚÏÑÄ
ÙÚÄÞÕ"ØÕãÙÚÇÚÕÍÏÇÑ¦ÖÕÏÇÞØÄÔÏÇÚÜÔÕÒÏÚÏÙÚÏÑ×Ô±ÖÎØËÙÏ×ÔÑ¦ÚÏÛÇÁÓÇÛËÊËÔÓÖÕØËÃ
ÑÑÒÎÙÃÇÚÎÝ ÆÖØÕßÑÇÏÚÕÑØ¦ÚÕÝËÖÏÚÁÒÕßÝÛÇ
ÖØÁÖËÏÔÇÙßÔËÔÔÕÎÛÕÆÔÍÏÇÚÇËÑÑÒÎÙÏÇÙÚÏÑ¦
ÓÕßÙËÃÇÚÕßÝÈßàÇÔÚÏÔÕÆÝÑÇÏÓËÚÇÈßàÇÔÚÏÔÕÆÝ
ÔÇÕÆÝÍÏÇÄÙÇÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÖÒÁÕÔËÃÔÇÏÓÕßÙËÏÇÑ¦ÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÑÇÏÄÞÏÒËÏÚÕßØÍÏÑ¦ÍÏÇÚÕÖ×Ý
ÑÇÏÖÄÚËÇÖÇÒÒÕÚØÏ×ÔÕÔÚÇÏÞÜØ¦ÌÏÇÑÇÏÕÏÑÄÖËÊÇ
ÑÇÏÖÄÚËÁÔÇÑÚÂØÏÕÒÇáÑÂÝÂÓÎÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÝ
ÖØÕÙÚÇÚËÆËÚÇÏÝÍÃÔËÏÚÕÓÏÇÇØÞÂÖÕßÁÞËÏ
ÇØÍÂÙËÏËÊ×ÑÇÏÑ¦ÖÕÏÇÞØÄÔÏÇ
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500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Του ΔΙΟΝΥΣΗ

Π. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ*

ΜΕ ΤΗ ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΜΑΛΙΣΣΟΒΑ

Η μεγαλύτερη ανακάλυψη του 2019
τα τέλη ÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕßÞØÄÔÕßÄÖÜÝÑÇÏÑ¦ÛËÞØÄÔÕ
ÓÁÙÇÇÖÄÚÏÝÙËÒÃÊËÝÚÕßÖËØÏÕÊÏÑÕÆ:JPLUJLÎÊÏËÛÔÂÝËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÑÕÏÔÄÚÎÚÇÇÔÇÑÎØÆÙÙËÏÚÎ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÇÔÇÑ¦ÒßÉÎÚÕßÁÚÕßÝÚÙÏÑÏËÌÁÚÕÝÚÕ
ËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÄÇßÚÄÖËØÏÕÊÏÑÄÇÔÇÑÂØßÐËÜÝÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÔÇÑ¦ÒßÉÎÚÕß ÚÎÌÜÚÕÍØ¦ÌÏÙÎÚÎÝ
ÙÑÏ¦Ý®ÓÏÇÝÓÇÆØÎÝÚØÆÖÇÝÙÚÕÔ
ÖßØÂÔÇÚÕßÍÏÍ¦ÔÚÏÕßËÒÒËÏÖÚÏÑÕÆ
ÍÇÒÇÐÃÇ¡¡ËØÏÑÁÝÎÓÁØËÝÓËÚ¦
ÚÎÊÎÓÕÙÏÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÝËÃÞÇÓËËÖÃÙÎÝÓÏÇÔÇÑÄÓÎÙÎÓÇÔÚÏÑÂÇÔÇÑ¦ÒßÉÎÎÕÖÕÃÇÄÓÜÝ
ÇÔÇÑÕÏÔ×ÛÎÑËÓÄÒÏÝÖØÕÎÓËØ×Ô
ÕÖÄÚËÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÖËØÏÒÎÌÛËÃ
ÙÚÏÝÇÔÇÑÇÒÆÉËÏÝÚÕß 
ÇÔÇÑ¦ÒßÉÎÇßÚÂÇÌÕØÕÆÙËÚÕÔËÔÚÕÖÏÙÓÄÓÏÇÝËÑÖÕÓÖÂÝ
ÈÇØßÚÏÑ×ÔÑßÓ¦ÚÜÔÇÖÄÚÎÙÆÍÑØÕßÙÎÊÆÕ¦ÙÚØÜÔÔËÚØÕÔÃÜÔ
ÖÇØÄÓÕÏÇÝÓËÇßÚÂÔÖÕßËÃÞËÖÇØÇÚÎØÎÛËÃÑÇÏÙÚÏÝßÍÕÆÙÚÕß
ÚÕßÙÚÕÔÍÇÒÇÐÃÇ5.* 
ÙËÇÖÄÙÚÇÙÎËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔ
ËÚ×ÔÌÜÚÄÝÊËÆÚËØÎËÑÖÕÓÖÂ
ÖÇØÇÚÎØÂÛÎÑËÙÚÏÝÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕßÖØÏÒÃÕßÇÖÄÚÇËØÍÇÙÚÂØÏÇÈÇØßÚÏÑ×ÔÑßÓ¦ÚÜÔ30.6ÚÎÝ
ÕßÏàÏ¦ÔÇÝÑÇÏ=09.6ÚÎÝÃàÇÝ
ÙÚÎÔÚÇÒÃÇÚÕÕÖÕÃÕÌÏÒÕÐËÔËÃÚÇÏÙÚÕßØÜÖÇáÑÄ ÁÔÚØÕÇØßÚÏÑ×Ô ßÓ¦ÚÜÔ,.6,\YVWLHU
.YH]P[H[PVUHS6IZLY]H[VY`ÖÕß
ÊÏËßÛÆÔËÏËÊ×ÑÇÏÊÆÕÞØÄÔÏÇÕ
ÒÒÎÔÇÝÇÙÚØÕÌßÙÏÑÄÝÚÇÆØÕÝ
ÇÚÙÇÔÁÈÇÝ
ÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÌÜÚÕÍØ¦ÌÏÙÎÚÎÝ
ÓÇÆØÎÝÚØÆÖÇÝÑÕÓÈÏÑÄØÄÒÕÁÖÇÏÐËÑÏÁÔÇÝ¦ÒÒÕÝÒÒÎÔÇÝÕÑÇÛÎÍÎÚÂÝÙÚØÕÌßÙÏÑÂÝÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßÚÎÝØÏàÄÔÇÝÎÓÂÚØÎÝ
¤¦ÒÚÎÝÑÇÚÇÖÒÎÑÚÏÑÂÌÜÚÕÍØ¦ÌÏÙÎÁÍÏÔËÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÇÖÄÚÎÙßÔÊßÇÙÓÁÔÎÒËÏÚÕßØÍÃÇ
ØÇÊÏÕÚÎÒËÙÑÕÖÃÜÔÙËÕÑÚ×ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÖËØÏÕÞÁÝÚÎÝÎÝÚÎÔ
ÔÚÇØÑÚÏÑÂÚÎ²ÏÒÂÚÕ¡ËÐÏÑÄ
ÚÎ²ÇÈ¦ÎÚÎÔØÏàÄÔÇÑÇÏÚÎÔ
ÙÖÇÔÃÇÚÇÕÖÕÃÇËÃÞÇÔÙßÔÊËÛËÃ
ÙßÓÈÕÒÕÓËÚØÏÑ¦ÓËÚÇÐÆÚÕßÝÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝÁÚÙÏÁÔÇÚÎÒËÙÑÄÖÏÕ
ÓËÚÕÓÁÍËÛÕÝÚÕßÖÒÇÔÂÚÎÓÇÝ
ßÛÆÝËÐÇØÞÂÝÕÏËØËßÔÎÚÁÝ
ÚÎÝÑÕÏÔÕÖØÇÐÃÇÝÚÜÔÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÜÔÑÇÏËØËßÔÎÚÏÑ×ÔËØÍÇÙÚÎØÃÜÔÇÖÄÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÞ×ØËÝ
ËÃÞÇÔÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÔÇËÔÚÕÖÃÙÕßÔ
ÚÏÝÖÇØÇÚÎØÂÙËÏÝÚÕßÝÙËÊÆÕÍÏÍ¦ÔÚÏËÝÓÇÆØËÝÚØÆÖËÝÓÃÇÖÕÒÆ
ÖÒÎÙÏÁÙÚËØÇÙ»ËÓ¦ÝÙËÇÖÄÙÚÇÙÎËÚ×ÔÌÜÚÄÝÙÚÕÑÁÔÚØÕ

Η Χαριτίνη Μαλισσόβα είναι εκπαιδευτικός και ζει στον Βόλο. Αρθρογραφεί στην εφημερίδα «Θεσσαλία»,
στο κυριακάτικο φύλλο της οποίας
δημοσιεύονται συνεντεύξεις, άρθρα
και κριτικές της για το βιβλίο, τον κινηματογράφο και την εκπαίδευση.
Συνεντεύξεις και κριτικές της δημοσιεύονται και στο ηλεκτρονικό περιοδικό Diastixo.gr. Εχει γράψει τέσσερα
παραμύθια που δημοσιεύθηκαν στην
εφημερίδα «Θεσσαλία». Η ποιητική
συλλογή «Ιδεατή Ολότητα», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρμός,
είναι το πρώτο της βιβλίο.
EPA / EVENT HORIZON TELESCOPE COLLABORATION

Σ

Η καταπληκτική ×³o¨Ò×{i³iØÐÑÖ¨iØ³¨ÖÑØÓo{É¨ÑoÐÑ³{~Ì³i³ÑTÒ¨i³iÈÙÈÑÐÓiÜÉ{³È¨oËÑ¨ÑÙ{³iÜÉ~ËÉ~³Ù{Ñ×¨É³{~ÓØÉ¨{TÓØ³iØiØ ËTÑÈÙÉÚÉËÈÐKÜÐÉ³¨{~ÒÐÉ³ÑÂÖ³ÈØVÙiÐ{È¨o³ÑØÓ³{ÓÑ³iÜÉ~Ì{ÐÉ³ÐÓoÉÚØ³ÈÜÑÊ³iÐÑØ

Η φωτογράφιση
της «σκιάς» μιας μαύρης τρύπας στον πυρήνα του γιγάντιου ελλειπτικού γαλαξία Μ87.
ÚÕßÍÇÒÇÐÃÇÓÇÝÑÇÏÎ¦ÒÒÎÖÕÒÆ
ÖÏÕÓÇÑØÏ¦ÙËÇÖÄÙÚÇÙÎËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔËÚ×ÔÌÜÚÄÝÇÒÒ¦ÖÕÒÆÖÏÕÓËÍ¦ÒÎ
ÍÏÍ¦ÔÚÏÇÇßÚÂÓÇÆØÎÚØÆÖÇ
ÚÕß4ÁÞËÏÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ
ÌÕØÁÝÚÎÓ¦àÇÚÕßÒÏÕßÓÇÝÑÇÏ
ÊÏ¦ÓËÚØÕÖÕßÌÚ¦ÔËÏÚÇÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÞÏÒÏÄÓËÚØÇÄÚÇÔÙË
ÙÆÍÑØÏÙÎÎÓ¦àÇÚÎÝÓÇÆØÎÝÚØÆÖÇÝÚÕßÍÇÒÇÐÃÇÓÇÝÊËÔßÖËØÈÇÃÔËÏÚÎÓ¦àÇÚËÙÙ¦ØÜÔËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔ¦ÙÚØÜÔÙÇÔÚÕÔÒÏÕÏ»ÇßÚÄ
ÚÄÚËÊÄÛÎÑËÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÙÚÎÔ
ÇÔ¦ÒßÙÎÚÜÔÊËÊÕÓÁÔÜÔÇÖÄÚÕÔ
¡ÑÇÏÄÞÏÇÖÄÚÕÔÊÏÑÄÓÇÝ ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÛÇÍÃÔËÏÑÇÏÎÇÔ¦ÒßÙÎÚÜÔÊËÊÕÓÁÔÜÔÇÖÄÚÎÓÇÆØÎ
ÚØÆÖÇÑÇÏÚÕßÊÏÑÕÆÓÇÝÍÇÒÇÐÃÇ
ÑÇÏÛÇÓÖÕØÁÙÕßÓËÚÄÚËÔÇÊÕÆÓËÖ×ÝÓÕÏ¦àËÏÑÇÏÚÕÛÎØÃÕ®ÚÕß
ÊÏÑÕÆÓÇÝÍÇÒÇÐÏÇÑÕÆÑÁÔÚØÕß
ÙÜÝÓ¦ÒÏÙÚÇÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÇßÚÂ
ÔÇÊÕÛËÃÙÚÎÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÖÕÒÆ

ÔÜØÃÚËØÇÇÖ»ÄÚÏßÖÕÒÕÍÃàÕßÓË
©ÏÓËÒÁÚËÝÙÚÕÑÁÔÚØÕÚÕßÍÇÒÇÐÃÇÓÇÝËÃÞÇÔÇÖÕÑÇÒÆÉËÏÄÚÏ
ÚÇ¦ÙÚØÇÖÕßÖËØÏÌÁØÕÔÚÇÏÙÚÕ
ÍÇÒÇÐÏÇÑÄÑÁÔÚØÕËÖÏÚÇÞÆÔÕÔÚÇÏ
ÓËÚÇÞÆÚÎÚËÝÖÕßÌÚ¦ÔÕßÔÚÇÖÁÔÚËËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÞÏÒÏÄÓËÚØÇÚÎÔ
×ØÇÚÎÔÑËÔÚØÏÑÂÇßÚÂÖËØÏÕÞÂÚÕßÍÇÒÇÐÏÇÑÕÆÖßØÂÔÇÓËÊÏ¦ÓËÚØÕÖËØÃÖÕßÊÆÕËÚ×ÔÌÜÚÄÝ
ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÖ¦ÔÜÇÖÄÁÔÇ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕ¦ÙÚØÇÖßÑÔÄÚÎÚÇÚÜÔ¦ÙÚØÜÔÙ»ÇßÚÂÚÎÔÖËØÏÕÞÂËÃÔÇÏËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÌÕØÁÝ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÖÄÚÎÔÖßÑÔÄÚÎÚÇ
ÚÎÝÇÙÚØÏÑÂÝÖËØÏÕÞÂÝÚÕßÒÏÕßÓÇÝÔàÕÆÙÇÓËÙËÑ¦ÖÕÏÕÔ
ÖÒÇÔÂÚÎËÑËÃÑÕÔÚ¦ÕÔßÞÚËØÏÔÄÝ
ÓÇÝÕßØÇÔÄÝÛÇÂÚÇÔÍËÓ¦ÚÕÝÓË
¦ÙÚØÇÖÕßÑÇÛÁÔÇÚÕßÝÛÇÁÒÇÓÖË
ÓËÚÎÌÜÚËÏÔÄÚÎÚÇÚÎÝÖÇÔÙËÒÂÔÕßÚÕÑÁÔÚØÕÚ×ØÇÄÒÎÝÇßÚÂÝ
ÚÎÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÈØÃÙÑËÚÇÏÓÏÇ
ÏÊÏÇÃÚËØÇËÔËØÍÂÖÎÍÂÇÑÚÏÔÕÈÕÒÏ×ÔÓËÓÁÍËÛÕÝÓÏÑØÄÚËØÕÚÜÔ
ÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÞÏÒÏÕÓÁÚØÜÔ
ÖÕßÕÔÕÓ¦àÕßÓË¬ÕÐÄÚÎËÔÁØÍËÏÇÚÎÝÇÑÚÏÔÕÈÕÒÃÇÝÍ¦ÓÇÖÕßÓËÚØÂÛÎÑËÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÇßÚÂÁÞËÏ
ÌÕØÁÝÓËÍÇÒÆÚËØÎÁÔÚÇÙÎÇÖÄÇßÚÂÔÚÕßÕØÇÚÕÆÌÜÚÄÝ
ÑÇÏÕÌËÃÒËÚÇÏÙÚÎÔËÐÇäÒÜÙÎÊÁÑÇ
ÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÚÄÔÜÔÖÕàÏÚØÕÔÃÜÔÑ¦ÛËÊËßÚËØÄÒËÖÚÕ

ÒÒËÝÖ¦ÒÏÓËÚØÂÙËÏÝÓÇÝËÃÞÇÔÖØÕÙÊÏÕØÃÙËÏÄÚÏÎÁÔÚÇÙÎ
ÚÎÝËÔÁØÍËÏÇÝÖÕßÖØÕÁØÞËÚÇÏÇÖ»
ËÑËÃËÃÔÇÏÌÕØÁÝÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÇÖ»ÄÚÏßÖÕÒÕÍÃàÇÓËÑÇÏÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏßÖÁØßÛØÎÇÑÚÏÔÕÈÕÒÃÇÓÏÑØÕÑÆÓÇÚÇÑÇÏÇÑÚÃÔËÝ²ÚÙÏÙË
ÓÏÇÖËØÏÕÞÂÓËÇÑÚÃÔÇËÔÄÝÁÚÕßÝ
ÌÜÚÄÝÇÖÄÚÕÑÁÔÚØÕÚÇ¦ÙÚØÇ
ÑÇÏÎÓËÙÕÇÙÚØÏÑÂÆÒÎÙßÓÖËØÏÌÁØÕÔÚÇÏÙÇÔÔÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕßÔ
ÚÎÓ¦àÇÚËÙÙ¦ØÜÔËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔ
ÒÏÜÔ©ÏÓËÒÁÚËÝÇßÚÁÝÓÇÝËÃÞÇÔ
ÕÊÎÍÂÙËÏÙÚÕÙßÓÖÁØÇÙÓÇÄÚÏÎ
ÁÔÚÕÔÎÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÖÕßÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏÙÚÕÍÇÒÇÐÏÇÑÄÑÁÔÚØÕ
ÕÌËÃÒËÚÇÏÙÚÎÔÆÖÇØÐÎÓÏÇÝÚËØ¦ÙÚÏÇÝÓÇÆØÎÝÚØÆÖÇÝÚÎÝÕÖÕÃÇÝÚÕ
ÑÆØÏÕÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄËÃÔÇÏÁÔÇÝ
ÌÜÚËÏÔÄÝÊÃÙÑÕÝÇÙÚØÕâÒÏÑ×ÔÙÇÔ
ÇßÚÄÔÚÎÝÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÝ ÏÁÚÙÏÕÏ
ÓËÒÁÚËÝÖÕßÛÇÍÃÔÕßÔÚÇËÖÄÓËÔÇ
ÓËØÏÑ¦ÞØÄÔÏÇÓËÈ¦ÙÎÚÁÚÕÏÕßËÃÊÕßÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÃÙÜÝÓÇÝÈÕÎÛÂÙÕßÔÔÇÑ¦ÔÕßÓËÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÕÄÔËÏØÕÚÕßáÔÙÚ¦ÏÔÓË
ÚÎÔÇÔÇÑ¦ÒßÉÎÓÏÇÝÔÁÇÝÛËÜØÃÇÝÑÈÇÔÚÏÑÂÝÈÇØÆÚÎÚÇÝÑÇÏÚÎÔ
ËÔÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔÚËÙÙ¦ØÜÔÛËÓËÒÏÜÊ×ÔÇÒÒÎÒËÖÏÊØ¦ÙËÜÔ

* Ο κ. Διονύσης Π. Σιμόπουλος είναι
επίτιμος διευθυντής του Ευγενιδείου
Πλανηταρίου.

ΚΡΙΤΙΚΗ
Της ΛΙΝΑΣ

ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ

Συλλογή εκλεκτών θραυσμάτων
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ποιος τραγουδάει και ποιος όχι
εκδ. Πόλις, σελ. 182

α φανταστούν ÚÎàÜÂÚÕßÝ
ÙËÁÔÇÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÚÕÖÃÕ
Ï»ÇßÚÄÖÇÒËÆÕßÔÕÏÂØÜËÝÚÎÝÛÇÔÇÙÃÇÝØÇÑÕÖÕÆÒÕß
ÁÒÕßÔÔÇÊÏÇØØÂÐÕßÔÚÏÝÙßÔÚËÚÇÍÓÁÔËÝÚÎÝÆÖÇØÐÂÝÚÕßÝÑÇÏÔÇ
ÊÏÇÌÆÍÕßÔÑ¦ÖÕßÇÒÒÕÆÄÖÕßÛÇ
ÐÇÔÇÍÃÔÕßÔ¦ÒÒÕÏØÕÈÒÎÓÇÚÏÑ¦®ÖÇÏÊÏ¦ÈÏ×ÔÕßÔÓÏÇÖØÕÙÕÓÕÃÜÙÎÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÖØÄÔÕÏÇÝÙËÁÔÇ
ËÔÚËßÑÚÂØÏÕÖÕßÚÕßÝÍÒÏÚ×ÔËÏÖÇØÕÊÏÑ¦ÇÖÄÚÎÔÇÔËÙÚÏÄÚÎÚÇ,ÔÇ
ÑÕØÃÚÙÏÌËÆÍËÏÇÖÄÚÕÙÖÃÚÏÚÕß
ÇÒÒ¦ËÑËÃÁÐÜÇÔÇÑÇÒÆÖÚËÏÁÔÇÔ
ÚØÕÓÇÑÚÏÑÄÑÄÙÓÕÖÏÕÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÄÇÖÄÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏÇ,ÔÇÝ
ÓÕÔÇÞÏÑÄÝ¦ÔÚØÇÝÆÙÚËØÇÇÖÄ
ÈØÇÞÆÈÏÇÓËÚÇÓÁÒËÏÇÍÏÇÚÎÔÇÔßÖÄÚÇÑÚÎÇßÚ¦ØÑÎÓÕÔÇÐÏ¦ÚÕß®
ÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏËÃÖÜÝÊËÔÇÔÚÁÞËÏÔÇ
ÈØËÛËÃÖÕßÛËÔ¦ÇÒÒÕÆÖÁØÇÇÖÄ
ÚÇÊÆÕÊÜÓ¦ÚÏÇÄÖÕßÑÕÃÓÏàËÚÕÔ
ËÇßÚÄÚÕß¡ÏÇÍßÔÇÃÑÇÖËØÏÖÒÇÔ×ÓËÔÎÙÚÕÇØÃÙÏÊØÇÖËÚËÆËÏ
ÇÖÄÚÎÔÎÒÏÄÒÕßÙÚÎÓÁØÇÑÇÏÓËÚÕÏÑËÃÙËÁÔÇÔÌÇÔÚÇÙÏÇÑÄÖÕÒÏÚÏÙÓÄÇÒ×ÈÎÚÕÇÖÄÚÏÝÈÕÒÁÝÚÕß
ÞØÄÔÕß,ÔÇÝ¦ÔÚØÇÝÖÕßÖËØÏÓÁÔËÏÙÚÎÔÕßØ¦ËÔÄÝÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚÇÔÇØÜÚÏÁÚÇÏÓÂÖÜÝËÃÔÇÏÊÁÙÓÏÕÝÚÎÝÚÇÐÏÑÂÝÚÕßßÖËØÕÉÃÇÝ

Ν

¬ÇÊÏÎÍÂÓÇÚÇÚÎÝØÇÑÕÖÕÆÒÕß
ËÃÔÇÏÇÛÄØßÈÇ©ÏÒÁÐËÏÝÚÎÝÇÞÔÁÝ
ÙÈÂÔÕßÔÙËÇÖÄÎÞÕßÝßÖÄÑÜÌÎ
ÍØÇÌÂÇÌÂÔËÏÔÇÊÏÇÌÇÔËÃÓÄÒÏÝ
ÁÔÇËÒ¦ÞÏÙÚÕÃÞÔÕÝÙßÍÑÃÔÎÙÎÝ
ÁÔÇØÃÍÕÝÇÔÇÙÚ¦ÚÜÙÎÝ¥ÙÚÄÙÕ
ÓÏÇßÖÄÍËÏÇÇÖËÏÒÂÊÏÇÚØÁÞËÏÚÏÝ
ÌØ¦ÙËÏÝ¡ÏÙÄÒÕÍÇÈ¦àÕßÔÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÇÖÄÚÎÔÖÃÙÜ
ÖÄØÚÇ®¬ÕÑÕØÃÚÙÏÖÕßßÖÕÌÁØËÏ
ÙÚÕÙÖÃÚÏÚÕßÑÇÚÇÔÕËÃÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÙÚØËÈÒ¦ÓÁÙÇÇÖÄ
ÙÑÄØÖÏËÝÒÁÐËÏÝ©Ï
ÓÏÙÁÝÑÕßÈÁÔÚËÝ
ÚÜÔ ÍÕÔÏ×Ô ÑÇÏ
ÚÇÚØÕÓËØ¦ÒÄÍÏÇ
ÚÜÔËÌÎÓËØÃÊÜÔ
ÚÎ ÌÁØÔÕßÔ ÙÚÕ
ÞËÃÒÕÝÚÎÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÝ
¬ÎÔÑÆÑÒÜÔÇÔ
ÙßÓÌÕØÁÝÏÑÇÔÁÝ
ÔÇÖÔÃÐÕßÔÚÎÔ
ÇÔÇÖÔÕÂÚÕßÑÄÙÓÕß®(ØÇÍË
ÚÏÐÁØÕßÓËÞÜØÃÝÚÏÝÒÁÐËÏÝ"®ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ®ÂÚÇÔÒÁÐÎÚËØ¦ÙÚÏÇÖÕß
ÖËØÏËÃÞËÄÒÕÚÕÔàÄÌÕÚÕßÓßÇÒÕÆ
ÚÎÝÚÕÔÇÌÇÔÏÙÓÄÖÕßÚÎÔÇÖËÏÒÕÆÙËÚÕÁÐÕÞÕÊÏÂÍÎÓÇÑËÃÔÕÝÕ¦ÒÒÕÝ®ÕÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÝ
ÊËÔÈØÃÙÑËÏÒÁÐËÏÝÍÏÇÔÇÇÔÚÏÑØÏÙÚËÃÓËÚÎÔÇØØÇÈÜÔÏÇÙÚÏÑÏ¦ÚÕß
©ÏÒÕÍÕÊÕÙÓÁÔÕÏÇÔÚ¦ÒÒÇÙÙÇÔ

ÒÄÍÏÇÎÓÏÚËÒÂÑÇÏÇÑÇÚ¦ÒÎÖÚÇ®
¬ÕÊÜÓ¦ÚÏÕÖÒÎÓÓÆØÏàËÙßÙÚÕÒÂ
ÑÇÏÌÚÎÔÁÝÊÇÔËÏÑÁÝÌØ¦ÙËÏÝÙÚÕÔ
ÃÊÏÕÚÄÔÕÙÇÔÑ¦ÚÏÔÇÖØÕÙÖÇÛÕÆÙËÔ»ÇÖËÒËßÛËØÜÛËÃÙÖÇØÚÇØ×ÔÚÇÝÑ¦ÚÏÖÕßËÃÞËÍÏÇÞØÄÔÏÇ
ÑØßÌÚËÃÒÄÍÏÇÑÇÏÞËÏØÕÔÕÓÃËÝÖÕß
ËÃÞÇÔÑÕÏÓÎÛËÃÖÕÒÒÕÆÝÞËÏÓÁØÏÕßÝ
ÆÖÔÕßÝ®6ÚÇÔÕ
¦ÔÚØÇÝËÖÁÙÚØËÉË ÙÚÇ ÊßÕ ÚÕß
ÊÜÓ¦ÚÏÇ ÇÖÄ
ËÑËÃÔÕÚÕÖØÜÏÔÄ
ÚÎÝÙÖÇØÇÑÚÏÑÂÝ
ÓËÚÇÓÁÒËÏÇÝÊËÔ
ÇÖÄÓËÏÔËÚÃÖÕÚÇ®
 ØÇÑÕÖÕÆÒÕß ËÖÏÊËÏÑÔÆËÏ
ËÐÇÏØËÚÏÑÂÍÒÜÙÙÏÑÂËßÇÏÙÛÎÙÃÇ
ÙÚÎÔÇÖÕÚÆÖÜÙÎ
ÌËßÍÇÒÁÜÔÙÚÏÍÓÏÕÚÆÖÜÔÑ¦ÚÏÖÕß
ÓÇØÚßØËÃÚÎÔÖÕÏÎÚÏÑÂÙÚÄÌÇÚÎÝ
ÍØÇÌÂÝÚÎÝßÍÑÒÕÔÃàËÏÒÄÍÕß
Þ¦ØÏÔÎÚËÒËßÚÇÃÇÌØ¦ÙÎÙÚÕÖÇØÏÙÏÔÄÊÏÂÍÎÓÇÄÖÕßÎÎØÜÃÊÇ
ÖÇØÇÚÎØËÃÚÎÓÁØÇÔÇÍÁØÔËÏÙÚÕ
ÚÁÒÕÝÚÎÝ®ÑÇÏÔÇÙÑÕÚËÏÔÏ¦àËÏ
ÙÇÔÔÇÁÑÒËÏÔËÓÏÇÖÄØÚÇÑØÆÈÕÔÚÇÝÇÖ»ÚÇÓ¦ÚÏÇÓÇÝÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÕßÞØÄÔÕß®ÔÚÏÛÁÚÜÝÎ
ÍØÇÌÂÞ¦ÔËÏÑ¦ÖÜÝÚÎÒËÖÚÄÚÎÚ¦ÚÎÝÄÚÇÔÍÃÔËÚÇÏÖÕÒÏÚÏÑÂÚÕ

ËÔÇØÑÚÂØÏÕÊÏÂÍÎÓÇÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÚÇÇÊÏÁÐÕÊÇÚÎÝÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÝÕÏÙÑÁÉËÏÝÚËÃÔÕßÔÖØÕÝÚÎÔ
ÎÛÏÑÕÒÕÍÃÇ¬ÕÃÊÏÕÙßÓÈÇÃÔËÏÓË
ÚÕÔ¦ÔÚØÇÙÚÕÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚÕ
ÕÖÕÃÕÝÓÖØÕÙÚ¦ÙËÓÏÇÇÚÃÛÇÙÎ
ÖÒÎÈËÃÇÖÕßÇÉÎÌ¦ÚÎÔÏÙÕÔÕÓÃÇÚÎÝÕßØ¦ÝÑÇÚÇÑÒÆàËÚÇÏÇÖÄ
ËÔÕÞÁÝÍÏÇÚÕÇÙÚÏÑÄÇÓ¦ØÚÎÓÇ
ÚÎÝÇÌ»ßÉÎÒÕÆÇÔÕÞÂÝÚÕÑÇÚÇÒÎÑÚÏÑÄÖËàÄÖ¦ÒÏÕÏÂØÜËÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÕÒÕÍÕÆÔÇÓÁØÏÓÔÕÏÑÇÛÎÙßÞÇÙÓÁÔÕÏÇÖÄÚÎÔÕÓÕÛßÓÃÇ
ÚÕßÝÜÝÇÔ×ÚËØÜÔÇØÏÙÚËØ×Ô®
ÇÒÒ¦ÕßÖÕÈÄÙÑÜÔÙÇØÑÇÙÓÄÝÙË
ÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÕÍÑØÕÚÁÙÑÕÌÏÔ¦ÒËÊÏÇÙ×àÕßÔÚÕÊÏÂÍÎÓÇÇÖÄ
ÚÏÝÑÕÏÔÜÔÏÕÒÕÍÏÑÁÝÇÖÕÚÏÓÂÙËÏÝ
ÑËÃÔÕÖÕßÓÁÔËÏÇÖÄÚÎÊÏÎÍÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÙßÒÒÕÍÂÚÎÝØÇÑÕÖÕÆÒÕßËÃÔÇÏÕËÏÑÕÔÕÖÕÏÎÚÏÑÄÝ
ÇÔÚÃÑÚßÖÕÝÚÎÝÍØÇÌÂÝ©ÏÊÇÏÓÕÔÄÖÒÎÑÚËÝÇÛÎÔÇáÑÁÝÒËÜÌÄØÕÏ
ÖÕßÒÕÍÞÃàÕßÔÁÔÇÁÔÚØÕÓÕÑÕØÏÚÙÃÙÚÏÑÕÈÒÁÓÓÇÁÔÇËÏÊßÒÒÏÇÑÄ
ÖÇØÇÛÇÒ¦ÙÙÏÕÚÕÖÃÕÑÇÚ¦ÙÖÇØÚÕÓËÔÚØÕÖÏÇÙÚÏÑ¦ÓßÙÚÏÑ¦ÁÔÇÝ
ÓËÙÂÒÏÑÕÝÖÕßÑÕÏÓ¦ÚÇÏÙË¦ÎÞÇ
ÊÜÓ¦ÚÏÇËÑÒËÑÚ¦ËÖÏÞØßÙÜÓÁÔÇÇÖÕÓËÏÔ¦ØÏÇÇÍÒÇ×ÔËÖÕÞ×Ô
ÖÕßÙÑÕØÖÃàÕÔÚÇÏÙËÚËÌØÁÝÊÃÔËÝ
Ñ¦ÚÜÇÖÄÚÕÔÖÇØÏÙÏÔÄÕßØÇÔÄ
ÄÒÇÙßÔÏÙÚÕÆÔËÐÇÃÙÏËÝËÏÑÄÔËÝ
ËÖÏÚËÆÐËÏÝÒÁÐËÜÔÚÁÒËÏÇÙßÔÚÇÏØÏÇÙÓÁÔÜÔ

Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
πλάι στο κρεβάτι σας;

ËÐØÙËÜÑÐÈÈÒ¨TÉ{Ð{Ñ³ÊÜiÐÉ³Ñ³¨ÓT³ÑVÌØÈiÚËÇ
Ñ³ÑÐÒÇ Ë~{K{KÜËÑÐÉ³¨
ÑÈ³Ê³i³{oÐÊ(¨Ì~É{³Ñ{o{ÑK{KÜËÑ
~ÒÚÉÜo³ÉT{~ÖÉËÙÈØÑÌ³{Ø
¨Ì×Ñ³ÉØÉ~ÙÌÉ{ØVÑÌ³ÑËÑ
É{ÜÓo{ÑÚÑÙ{ÑKÒ~Ñ{{Ñ
ÚÑ¨KÒÜÜÈÐÉ³iÉ×iÐÉ¨ËÙÑ
t1ÉÑÜËÑu
Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνίας
θα θέλατε να είστε και γιατί;

ËÐÑ{ÊÙii¨ËÙÑ³ÜÖ¨ÑË
É×iK{~ÌK{KÜË³iØå¨oÈ¨ØÈ³Ò~iÐÉÑÑ×¨ÓØ³ÌÜV³
t.³{TÉ{ÐÓË³{uÉ~ÙÌÉ{ØËÑØ1ÑÊÚÉÜÑÑÉÐÉÖØ
TÑ¨Ñ~³Ê¨ÑØ~{ÒÜÜÑÐÈÚ{³¨ÊÐÑ³Ñ
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους
ποιητές ή συγγραφείς καλείτε, ζώντες και τεθνεώτες;

Ìo{Ù{Ì³i³ÑØÓT³iTÑ¨ÒÑ
Ð¨Ño¨ËÌÜÈØ³ÈØ
Ç³ÉØÈÚÑÈÐÒÇVÓ³ÐÓ
ÈÉ³ÉÖÂÉåÌ³ÈØ³ÉÚÉ³ÉØÚÑÊÚÉÜÑÑÓT¨ÜÒKÉ{Ñ
o¨Ë~Ñ{Ñ~ÑÜÓÉÙÉË
³³Ê(ÑÜÑÐÒ~Ñ{³$ÙÈÓÑ ÜÖ³i
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που μάθατε πρόσφατα χάρη
στην ανάγνωση ενός βιβλίου;

0ÑK{KÜËÑÈÑoÒiÑVoÉ{~ÒV
ÐÈÓÐÑÚÑÑÐiÉËÐÑ{ÑÌÜÈ³iV
T¨ËØÑÑ{ÖÐÑ{³{ØÙ{~ÓØÐÈ
Ñ¨TÓØ
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε
πρόσφατα για πρώτη φορά;

0tÌÐ{ ³{~u³ÈÓ¨ÐÑÓÜK{ÜVÑÌ³iÉ{¨Ò!¦Hx©x²_¦>_
³É~ÙÌÉº²_H_¦nV³i
ÉÂÑ{¨É³{~ÊÐÉ³Ò×¨Ñi³Èå
¨{³ÙÖÜÈ
Και ποιο είναι το βιβλίο που έχετε
διαβάσει τις περισσότερες φορές;

0ÑtåÑ³Ñu³È$ÙÈÓÑ ÜÖ³iV
³ÈÓ¨T³ÌÐÑÌ³{ØÉ~ÙÌÉ{Ø
~Ñ¨ØÈÓTÒ³ÑÙËÜÑÐÈ
ÑÌ³¸ÆÆ
«Ιδεατή ολότητα»: Ποια είναι; Πού
να την αναζητήσουμε;

ËÑ{ÌV³{É{ÚÈÐÊÑÐÉÊÉ{¨ÉÈ³Ê~ÑÐÉ~Ñ{¨ÑÚÖÐÉÑ¨ÑoÐÑ³{ÊÈÐÉ$³Ñ~{³ÒÇÈÐÉ
Ë~Ñ{{ÚÈÐÉÌ³{ÙÉÓTÈÐÉ
TÒÉ{T¨Ì{Ì³Ñ~{³ÒÇÈÐÉ
Ð¨³Ò~Ñ{ÈÒ¨TÉ{¨³{~Ê
.³{ØÉ{ÜoÓØÐÑØÚÑÑÑÇi³ÊÈÐÉ
³iÙÉÑ³Ê$ÜÌ³i³Ñ
Ποιος στίχος ταιριάζει καλύτερα
στον τίτλο της συλλογής;

åoÒiV(ÒÚØV.ÑoÊi~Ñ{ ÙÊ¯
ÐÉ³È{È³iÈÌ³ÑÊÐÑØ¯
ÉÙÉÑ³Ê$ÜÌ³i³Ñ
Εχετε Facebook, Twitter κ.τ.λ.;
Υπάρχει καθόλου ποίηση εκεί;

åÌ³¸ÆÆÉËÐÑ{{ÉÉ¨oÊ
³>R_H}1ÑÑÑ³ÊÑ¨ÑÜÜÒ³ÑØÜËo
³ÑÜÌo{Ñ³È0ÇÌÇÉ×=ÈÐÓ¨UtÛÉÚÑK¨É{Øg
Ö³ÉÚÑÙiÐ{È¨oÊÉ{Øg
³iËiiÈÚÉÒVÑ
ÙÉ~ÈKÑÜÒØÜËoiÐÓÑ
Èu
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ΤΟΚΙΟ

ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ

Τζον Μπαλντεσάρι
Σε ηλικία ËÚ×ÔÁÌßÍËÇÖÄÚÎàÜÂÕ
ÓËØÏÑÇÔÄÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝ¬àÕÔ¡ÖÇÒÔÚËÙ¦ØÏ©¡ÖÇÒÔÚËÙ¦ØÏÐËÑÃÔÎÙË
ÜÝàÜÍØ¦ÌÕÝÇÒÒ¦ÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝ
ÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß»ËÐËÒÃÞÛÎÑËÜÝÓËÃàÜÔËÏÑÇÙÚÏÑÄÝÖÕßÖËÏØÇÓÇÚÏàÄÚÇÔ
ÓËÚÎÙßÔÕÓÏÒÃÇÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÇËÑÌØÇÙÚÏÑ¦ÓÁÙÇÔÙÜÓ¦ÚÜÙËÑËÃÓËÔÇ
ÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÑÇÏÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÙÚÇ
àÜÍØÇÌÏÑ¦ÁØÍÇÚÕßÑÇÏÙÚÇÊÏÇÑ¦
ßÖËØÇÙÖÃÙÚÎÑËÁÔÇÏÊÏ×ÔßÓÕËÃÊÕÝ
ËÔÔÕÏÕÒÕÍÏÑÂÝÚÁÞÔÎÝ¬ÕÔÇÖÇÙÞÄÒÎÙÇÔÈÇÛÏ¦ÎÞØÂÙÎÚÎÝÍÒ×ÙÙÇÝ
ÑÇÏÎÊÆÔÇÓÎÚÎÝËÏÑÄÔÇÝ

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Κατασκευάζοντας άμαξες
Το εργαστήρι ÚÎÝÕÏÑÕÍËÔËÃÇÝÑÇÒ¦ÓÖÕÝÙÚÎÔÕÚÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑÂ©ßÍÍÇØÃÇ
ÏÊØÆÛÎÑËÚÕ ÑÇÏÁÞËÏÚÎÓÕÔÇÊÏÑÄÚÎÚÇÔÇÑÇÚÇÙÑËß¦àËÏ¦ÓÇÐËÝ
ÙÚÎÔÏÙÚÕØÏÑÂÖÄÒÎ-\aLZN`HYTH[
©ÏÊØßÚÂÝ¦ÔÚÕØÑÇÒ¦ÓÖÕÝÏÙÞßØÃàËÚÇÏÖÜÝËÃÔÇÏÕÓÕÔÇÊÏÑÄÝÓ¦ÙÚÕØÇÝÙÚÎÞ×ØÇÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝ
ÓË¦ÓÇÐËÝÚÕÔÞØÄÔÕÙËÄÒÇÚÇ
ËÃÊÎÔÏÙÞßÓÁÔÕÓËÚÇÒÕÏÖ¦ÓÁÒÎ
ÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÙÚÎÌÜÚÕßÏÄÝÚÕ
ËØÍÇÙÚÂØÏÒËÏÚÕßØÍËÃÖÒÁÕÔÑÇÏÜÝ
ÓÕßÙËÃÕÏÇÔÇÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚËÃÓÏÇ
¦ÓÇÐÇÇÖÇÏÚËÃÚÇÏÞØÄÔÕÝÊÆÕÓÎÔ×Ô

ΛΟΝΔΙΝΟ

Βρετανικό μπαρόκ
Η νέα ÁÑÛËÙÎÙÚÎÔ;H[L)YP[HPUÙÚÕ
ÕÔÊÃÔÕËÃÔÇÏÇÌÏËØÜÓÁÔÎÙÚÕÈØËÚÇÔÏÑÄÓÖÇØÄÑÑÇÏËÍÑÇÏÔÏ¦àËÚÇÏÙÚÏÝ
¢ËÈØÕßÇØÃÕßÃÔÇÏÎÖØ×ÚÎÌÕØ¦
ÖÕßÎ;H[L)YP[HPUÕØÍÇÔ×ÔËÏÁÑÛËÙÎÇÌÏËØÜÓÁÔÎÙÚÎÔÚÁÞÔÎÚÕßÕß
ÑÇÏÚÜÔÇØÞ×ÔÚÕßÕßÇÏ×ÔÇÇ
ÖÇØÕßÙÏÇÙÚÕÆÔÁØÍÇÇÖÄÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÌ¦ÙÎÚÎÝÖËØÏÄÊÕßÚÜÔÚÏÕÆÇØÚÖÕßÂÚÇÔËÖÕÞÂÓËÍ¦ÒÜÔÓËÚÇÈÕÒ×ÔÓÌÇÙÎÊÃÔËÚÇÏÙÚÇÞØÄÔÏÇ
ÇÖÄÚÎÔÇÒÏÔÄØÛÜÙÎÚÕß ÇØÄÒÕß
qÚÕÁÜÝÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÚÎÝÈÇÙÃÒÏÙÙÇÝÔÔÇÝÚÕ

A.P./ MAYA ALLERUZZO

ΚΑΪΡΟ

Πέρα από σύνορα
Ο εικονιζόμενος ÇÚØÃÝÑÇÕßÔÚËÔÙÏÄ
ËÃÔÇÏÖØÄÙÌßÍÇÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÇÖÄÚÕ
ÔÄÚÏÕÕßÊ¦ÔÑÇÏÙßÓÓËÚÁÞËÏÙÚÎÔ
ÁÑÛËÙÎÁØÇÇÖÄÙÆÔÕØÇ®ÖÕß
ÊÏÕØÍÇÔ×ÔËÚÇÏÙÚÕ(ØÚ ÇÌÁÚÕß
ÇãØÕßßÓÓËÚÁÞÕßÔÓËÁØÍÇÚÕßÝ
ÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÖØÄÙÌßÍËÝÇÖÄ¦ÒÒËÝ
Þ×ØËÝ©ÑÇÕßÔÚËÔÙÏÄÑÇÏÎÍßÔÇÃÑÇÚÕßÄÖÜÝÊÎÒ×ÔÕßÔÁÞÕßÔßÖÕÙÚËÃÙßÓÖËØÏÌÕØÁÝØÇÚÙÏÙÓÕÆÙÚÕßÝ
ÊØÄÓÕßÝÚÕß ÇãØÕßÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝ
ÞÏÒÏ¦ÊËÝÖØÄÙÌßÍËÝÇÖÄÚÎÔßÖÕÙÇÞ¦ØÏÇÌØÏÑÂÁÞÕßÔËÍÑÇÚÇÙÚÇÛËÃ
ÙÚÎÔÖØÜÚËÆÕßÙÇÚÎÝÏÍÆÖÚÕß

HOUSTON, MUSEUM OF FINE ARTS

Τα πόστερ του 2020
Τα πόστερ ÖÕßÁÞÕßÔËÖÏÒËÍËÃÍÏÇÚÕßÝ
©ÒßÓÖÏÇÑÕÆÝÚÕß¬ÄÑÏÕÑÇÛ×ÝÑÇÏ
ÍÏÇÚÕßÝÇØÇÕÒßÓÖÏÇÑÕÆÝÌÜÚÕÍØÇÌÃàÕÔÚÇÏÙÚÕ¡ÕßÙËÃÕÆÍÞØÕÔÎÝ
¬ÁÞÔÎÝ¬ÇËÖÏÒËÍÓÁÔÇÖÄÙÚËØÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑÇÔÇÖÄ ÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝ
ÖØÕËØÞÄÓËÔÕßÝÇÖÄÚÕßÝÞ×ØÕßÝ
ÚÎÝàÜÍØÇÌÏÑÂÝÚÜÔÍØÇÌÏÙÚÏÑ×Ô
ÚËÞÔ×ÔÑÇÏÚÎÝÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÝ±Ö¦ØÞÕßÔËÖÃÙÎÝÇÔÇÌÕØÁÝÙÚÎÔÏÇÖÜÔÏÑÂÚÁÞÔÎÚÎÝÑÇÒÒÏÍØÇÌÃÇÝÑÇÏÙÚÇ
Ó¦ÔÍÑÇ©Ï©ÒßÓÖÏÇÑÕÃÍ×ÔËÝÚÕß
¬ÄÑÏÕÛÇÊÏËÐÇÞÛÕÆÔÚÎÔÖËØÃÕÊÕ
ÕßÒÃÕß ßÍÕÆÙÚÕß

TATE BRITAIN

EPA/EMILY WABITSCH

A.P./JAE C. HONG

ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

EPA/ ZSOLT CZEGLEDI

Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α

Ë³¨{Vi{³¨ËÑÉÌØT¨ÐÑ³Ø
ΠΡΙΝΣΤΟΝ
Ακόμη ËÔÇÝÚÄÓÕÝÙÚÎÛÇßÓ¦ÙÏÇ
ÙËÏØ¦ÍÏÇÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÜÔÞØÜÓ¦ÚÜÔÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÇÖÄÚÏÝÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑÁÝÑÊÄÙËÏÝÚÕßØÃÔÙÚÕÔ
7YPUJL[VU<UP]LYZP[`7YLZZÃÔÇÏÎÓËÍ¦ÒÎÁØËßÔÇÖÕßÖØÕÞÜØ¦ËÏÕ¡ÏÙÁÒÇÙÚÕßØÄ4PJOLS
7HZ[V\YLH\ÏÙÚÕØÏÑÄÝÕÕÖÕÃÕÝ
ÓÇÝÁÞËÏÂÊÎÖÇØÇÊ×ÙËÏÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÁÝÓËÒÁÚËÝÑÇÏÇÔÚÃÙÚÕÏÞËÝ
ËÑÊÄÙËÏÝÍÏÇÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÕßÓÖÒË
ÚÕßÓÇÆØÕßÚÕßÖØ¦ÙÏÔÕßÑÇÏÚÕß
ÑÄÑÑÏÔÕßËÜØËÃÚÇÏÏÙÚÕØÏÑÄÝÚÕß
ÞØ×ÓÇÚÕÝÁÔÇÝÑÒ¦ÊÕÝÖÕßÇÔÇ-

ÖÚÆÙÙËÚÇÏÑÇÏÖØÕÙÌÁØËÚÇÏÍÏÇ
ÖÕÒÒÁÝÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÝ¬ÕÔÁÕÈÏÈÒÃÕ
ÍÏÇÚÕÑÃÚØÏÔÕÞØ×ÓÇÁÞËÏÚÕÔÚÃÚÒÕ
ÙÚÇÇÍÍÒÏÑ¦@LSSV^;OL/PZ[YV`VM
HJVSV\Y®ÑÇÏÙÚÕËÐ×ÌßÒÒÕÁÞËÏÚÕ
ËÏÑÕÔÏàÄÓËÔÕÁØÍÕÚÕßÙÖÕßÊÇÃÕß
¬ÙÁÞÕßÖØÜÚÕÖÕØÏÇÑÕÆÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎ
¢Ø¦ÔÚÏÙËÑ ÕÆÖÑÇ ÓË
ÚÃÚÒÕ2ÃÚØÏÔÎÑÒÃÓÇÑÇ® (Ô
ÑÇÏËÃÔÇÏÇßÚÕÖØÕÙÜÖÕÍØÇÌÃÇÛËÜØËÃÚÇÏÆÈØÏÝÔÇÒÕÍÃàËÚÇÏÇÖËÏÑÄÔÏÙÎÚÎÝÓÕØÌÂÝÚÕßËÏÑÕÔÕÑÒ¦ÙÚÎ
àÜÍØ¦ÌÕßÑÇÛ×ÝÚÕÁØÍÕÛËÜØËÃÚÇÏÖØÕÙÜÖÕÍØÇÌÃÇÚÕßÑÃÚØÏÔÕß
ÞØ×ÓÇÚÕÝÐÕßÑÇÏÎËÖÏÒÕÍÂÚÕß

ÍÏÇÚÕËÐ×ÌßÒÒÕÇßÚÂÝÚÎÝÖÒÕÆÙÏÇ
ËÏÑÕÔÕÍØÇÌÎÓÁÔÎÝÑÇÏËÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇÝÁÑÊÕÙÎÝ©¡ÏÙÁÒÇÙÚÕßØÄ
ÖØÕÞÜØ¦ËÏÄÖÜÝÚÕÙßÔÎÛÃàËÏÙË
ÓÏÇÙßÍÑØÏÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑÂÓËÒÁÚÎËØËßÔ×ÔÚÇÝÚÎÙÎÓÇÙÃÇÑÇÏÚÕÔ
ÙßÓÈÕÒÏÙÓÄÚÕßÑÃÚØÏÔÕßÙËÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÝÚÎÝÆÙÎÝÑÇÏÚÎÝÔÇÚÕÒÂÝÓÁÙÇÇÖÄÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝ
ÚÁÞÔÎÝ©ÇÙÚÕßØÄÊÃÔËÏÓËÍÇÒÆÚËØÎÁÓÌÇÙÎÙÚÎÊßÚÏÑÂÚÁÞÔÎ
ÇÒÒ¦ÁÞËÏÖÕÒÒ¦ÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÇÑÇÏ
ÖÕÒÒÁÝÇÔÇÌÕØÁÝÙËÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÝ
ËÑÚÄÝÊßÚÏÑÕÆÑÇÔÄÔÇÙÚÎÔÖÜ
ÔÇÚÕÒÂÙÚÎÔÔÊÃÇÙÚÎÔÌØÏ-

ÑÂÑÇÏÙÚÎ§ÄÚÏÇÓËØÏÑÂ¬ÕÑÃÚØÏÔÕÄÖÜÝÑ¦ÛËÞØ×ÓÇÙËÇßÚÂÔ
ÚÎÙËÏØ¦ÖØÕÈ¦ÒÒËÚÇÏÓÁÙÇÇÖÄ
ÚÎÛÁÙÎÚÕßÄÞÏÓÄÔÕÙÚÎÔÚÁÞÔÎ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÛØÎÙÑËÃÇÚÎÓÄÊÇ
ÚÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÑÇÏÚÎÔËÖÏÙÚÂÓÎ
ÚÎÙÆÍÞØÕÔÎÆÙÎÚÕÑÃÚØÏÔÕ
ÞØ×ÓÇÁÞËÏÙßÍÑØÇÚÎÓÁÔÕØÄÒÕ
ÑÇÏÊËÔÚÕÈÒÁÖËÏÑÇÔËÃÝÖÕÒÆÄÖÜÝ
ÙË¦ÒÒËÝÑÕÏÔÜÔÃËÝ©ÙßÓÈÕÒÏÙÓÄÝ
ÚÕßËÃÔÇÏÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÕÝÒÒ¦ÊËÔ
ÂÚÇÔÖ¦ÔÚÇÁÚÙÏÚÎÔÇØÞÇÏÄÚÎÚÇÚÕÑÃÚØÏÔÕËÃÞËÏËØÄÚÎÚÇÂÚÇÔ
ÙÆÓÈÕÒÕÌÜÚÄÝÑÇÏËßÎÓËØÃÇÝ©
ÙßÓÈÕÒÏÙÓÄÝÚÕßËÐËÒÃÞÛÎÑËÇÓ-

ÌÃÙÎÓÇÙÚÎÓËÙÇÏÜÔÏÑÂßØ×ÖÎ
ÔÇÖØÇÙÏÔÜÖÄÑÃÚØÏÔÕÙßÓÈÄÒÏàË
ÚÎÊÇÏÓÕÔÏÑÂÞÕÒÂÂÚÇÔÚÕÞØ×ÓÇÚÎÝÇÖ¦ÚÎÝÑÇÏÚÎÝÊÏÇÌÛÕØ¦Ý
ÔÚÃÛËÚÇÚÕÛËØÓÄÑÃÚØÏÔÕÇÔÇÑÇÒÕÆÙËÚÕÔÞØßÙÄÑÇÏÇÏÙÛÂÓÇÚÇ
ÇÌÛÕÔÃÇÝÑÇÏËßÊÇÏÓÕÔÃÇÝÚÎÔ
ÙÃÇÚÕÑÃÚØÏÔÕÞØ×ÓÇËÃÞËÑÇÚ¦
ÑÇÔÄÔÇÛËÚÏÑÄÙßÓÈÕÒÏÙÓÄÚÎÔ
ÃÔÇÚÕÑÃÚØÏÔÕÂÚÇÔÚÕÇßÚÕÑØÇÚÕØÏÑÄÞØ×ÓÇÑÇÏÙÚÎÔÔÊÃÇÙßÓÈÄÒÏàËÚÎÔËßÚßÞÃÇÃÔÇÏÚÕÞØ×ÓÇ
ÖÕßÙßÔÊÁËÚÇÏÓËÚÕÔÈÕßÊÏÙÓÄ©
¡ÏÙÁÒÇÙÚÕßØÄËÐßÌÇÃÔËÏÓÏÇÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÂÇÌÂÍÎÙÎ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Ενα μικρό, λούτρινο αρκουδάκι δεμένο πάνω σε ένα δέντρο
Είναι ÓÏÇÞÇØÏÚÜÓÁÔÎÏÙÚÕØÃÇÂÓÏÇ
ÛÒÏÈËØÂÏÙÚÕØÃÇ"©ÑÆØÏÕÝÑØÏÒÁËÏ
ÖÜÝÄÒËÝÕÏÏÙÚÕØÃËÝÓËà×ÇÇÒÎÛÏÔÁÝÂÓÎËÃÔÇÏÙÚËÔ¦ÞÜØËÝÏÙÚÕØÃËÝ
Ï»ÇßÚÄÇÖÁÌËßÍËÓÏÇàÜÂÚÇÏÔÃËÝ
ÖÞÓËÚÕÔÙÑßÒ¦ÑÕ¡ÖÁÔÚàÏËÔ×
ÇÑÄÓÇÑÇÏÙÚÕÑÇØÚÕÆÔ¡ÖÕÒÚ®
ÙËÖÕÒÒÁÝÙÑÎÔÁÝÚÇÞØËÏ¦ÙÚÎÑË
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÏÙÚÕØÃÇÄÓÜÝ
ÇÒÎÛÏÔÂÖÁØÇÍÏÇÖÁØÇÁÞËÏÑÇÒÄ
ÚÁÒÕÝ¶ÙËÇÔÚÃÛËÙÎÓËÇßÚÄÖÕß
ÙßÓÈÇÃÔËÏÙÚÎÔßÙÚØÇÒÃÇËÏÊÏÑ¦
ÙËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÎÓÕÃØÇÖÕßËÃÞÇÔ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÃÙÜÝÑÇÏÁÔÇÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕà×ÇÖÕßÞ¦ÛÎÑÇÔÓÁÙÇ
ÙÚÏÝÌÒÄÍËÝ
ÒÒ¦ÇÑÄÓÇÑÇÏÇßÚÂÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÏÙÚÕØÃÇÂØÜËÝÚÎÝÕÖÕÃÇÝ
ËÃÔÇÏÁÔÇÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÑÇÏÓÏÇÇØÑÕÆÊÇÑØÆÈËÏÑ¦ÚÏÛÒÏÈËØÄÇÔÄÞÏÑÇÏ
ÚØÕÓÇÑÚÏÑÄ
¦ÔÚËÚÕËÏÑÄÔÇ!ÔÇÝÊËÏÔÄÝÑßÔÎÍÄÝÙÚÎÔÓËØÏÑÂÚÕß ÁÞËÏ
ÈÍËÏÖÇÍÇÔÏ¦ÍÏÇÔÇÙÑÕÚ×ÙËÏÇØÑÕÆ-

Αρνείται να σκοτώσει
ένα δεμένο ζώο.
Αυτό, κατά τα λεγόμενά του, «δεν είναι
sportsmanship».
ÊËÝÙÚÕÔ¡ÏÙÏÙÏÖÂ¶ÁÚÙÏÍÏÇÚÕÑÁÌÏ
ÚÕß©ÑßÔÎÍÄÝÇßÚÄÝÊËÔËÃÔÇÏ¦ÒÒÕÝ
ÇÖÄÚÕÔÚÄÚËÖØÄËÊØÕÚÜÔÚÕÔ
ËÄÊÜØÕªÕÆàÈËÒÚÒÎÔÄÓÜÝËÖÏÙÚØÁÌÕÔÚÇÝÙÚÕÚÁÒÕÝÇÖ»ÄÒÎÚÎÔ
ÕÓ¦ÊÇÖÕßÈÍÂÑËÍÏÇÑßÔÂÍÏËÃÔÇÏÕ
ÓÄÔÕÝÖÕßÖÇØÇÓÁÔËÏ¦ÑÇÖÔÕÝ!ÕÆÚË
ÓÃÇÇØÑÕÆÊÇÊËÔÈØÁÛÎÑËÙÚÕÊÏ¦ÈÇ
ÚÕßÍÏÇÔÇÙÑÕÚ×ÙËÏ
ßÚÄÊËÔÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÖËØ¦ÙËÏÁÚÙÏ©ÏÖÏÙÚÕÃÚÕßÙßÔËØÍ¦ÚËÝÕ
ÁÔÇÝÖØ×ÎÔÙÑÒ¦ÈÕÝÑÇÏÈËÚËØ¦ÔÕÝ
ÚÕßÖÖÏÑÕÆÓËÚÕßÝÄØËÏÕßÝÙÚÕÔ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄËÓÌÆÒÏÕËÔÚÕÖÃàÕßÔ
ÓÏÇÇØÑÕÆÊÇÚÎÔÖÇÍÏÊËÆÕßÔÑÇÏ

Ενας δεινός ~ÈioÌØ³iåÐÉ¨{~Ê³ÈÆ¸ÓTÉ{KoÉ{ÑoÑ{Òo{ÑÑ~³É{Ñ¨~ÖÙÉØ³{{{ÊgÓ³{Vo{Ñ³~Ó×{³È

ÚÎÊÁÔÕßÔÙËÓÏÇÏÚÏ¦ËÚÕÏÓÕÖÇØ¦ÊÕÚÎÖØÕÝÙÑÄÚÜÓÇ©ÒÕÞÇØ¦ÑÇÒÕÆÔÚÕÔÖØÄËÊØÕÊËÔÁÞËÏÖÇØ¦ÔÇ
ÙÑÕÖËÆÙËÏÇÖÒ×Ý ÇÏÔÇÚØÇÈÂÐËÏ
ÚÎÙÑÇÔÊ¦ÒÎÈËÈÇÃÜÝ
ÇÏÄÓÜÝÕÖÒÎÛÜØÏÑÄÝÕÆÒÚØÇ
ÇØØËÔÜÖÄÝÙÑÒÎØÕÚØ¦ÞÎÒÕÝËÄÊÜØÕÝªÕÆàÈËÒÚÊËÔßÉ×ÔËÏÚÕÄÖÒÕ
ÚÕßØÔËÃÚÇÏÔÇÙÑÕÚ×ÙËÏÁÔÇÊËÓÁÔÕà×ÕßÚÄÑÇÚ¦ÚÇÒËÍÄÓËÔ¦ÚÕß
ÊËÔËÃÔÇÏZWVY[ZTHUZOPW®ÇØÑÕÆÊÇÇÌÂÔËÚÇÏËÒËÆÛËØÎÔÇàÂÙËÏ
ÏÙÚÕØÃÇÑßÑÒÕÌÄØÎÙËËßØÁÜÝ
ÙÚÎÔÓËØÏÑÂ!ÍØ¦ÌÎÑÇÔØËÖÕØÚ¦à
ÇÖÄÉËÏÝ¶ÑÇÏÈÁÈÇÏÇÍËÒÕÏÕÍØÇÌÃËÝ
©ÙÑÏÚÙÕÍØ¦ÌÕÝ ÒÃÌÕØÔÚ¡ÖÁØÏÓÇÔÛÇÊÏÇÈ¦ÙËÏÚÇÙÞËÚÏÑ¦ØËÖÕØÚ¦àÚÇÕÖÕÃÇÛÇÚÕßËÓÖÔËÆÙÕßÔÚÕ
ÈÇÙÏÑÄÚÕßÙÑÃÚÙÕÙÚÎÔ>HZOPUN[VU
7VZ[ÚÎÝÎÝ§ÕËÓÈØÃÕßÚÕß 
¬ÕÙÑÃÚÙÕÛÇÊËÏÕ¡ÄØÏÝ¡ÃÞÚÕÓ
àÇÞÇØÕÖÒ¦ÙÚÎÝÇÖÄÚÕ¡ÖØÕÆÑÒÏÔ
ÕÕÖÕÃÕÝÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÓËÚÇÍÒßÑ¦
ÁÌÚÏÇÞÔËÓËÚÎÍßÔÇÃÑÇÚÕßÒÕÆÚØÏ-

ÔÇàÜ¦ÑÏÇÍÏÇÖÇÏÊÏ¦ÒÁÖÕÔÚÇÝÚÕ
ÙÑÃÚÙÕÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇÌÚÏ¦ÐËÏÁÔÇ
ÇØÑÕßÊ¦ÑÏÖØÕÝÚÏÓÂÔÚÕßËÄÊÜØÕßªÕÆàÈËÒÚÈÇÌÚÃàÕÔÚ¦ÝÚÕÓË
ÚÕÞÇáÊËßÚÏÑÄÚÕßÖØÕÁÊØÕß!¬ÁÔÚÏ
¡¦ÒÏÙÚÇàÎÚÂÛÎÑËÑÇÏÎÙÞËÚÏÑÂ
¦ÊËÏÇÇÖÄÚÕÔªÕÆàÈËÒÚÕÕÖÕÃÕÝ
ÚÎÔÁÊÜÙËÑÇÏÚÇÇØÑÕßÊ¦ÑÏÇÁÍÏÔÇÔ
ÇÔ¦ØÖÇÙÚÇÙÚÎÔÇÍÕØ¦¶Ñ¦ÚÏÖÕß
ÙßÓÈÇÃÔËÏÁÜÝÚÏÝÓÁØËÝÓÇÝËÑÇÚÄ
ÑÇÏÖÒÁÕÔÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ ÇÏÄÒÇÚÇ
ÇØÑÕßÊ¦ÑÏÇÁÞÕßÔÈÁÈÇÏÇÚÕÃÊÏÕ
ÄÔÕÓÇ!¬ÁÔÚÏ¡ÖÁÇØ;LKK`)LHY
²ÇØÏÚÜÓÁÔÎÏÙÚÕØÃÇË"§ÇÏÃÙÜÝ
ÞËÏÄÓÜÝÙËÑ¦ÖÕÏÕÙÎÓËÃÕÑÇÏÓÏÇ
ÇØÑÕßÊÃÚÙÇÊËÓÁÔÎÓËÒÒÕÛ¦ÔÇÚÎ
ÙËÁÔÇÊÁÔÚØÕ ¦ÚÏÊËÊÕÓÁÔÕÍÏÇ
ÚÎÔËÖÕÞÂ¶ÄÞÏÄÓÜÝÓÕÔ¦ÞÇÍÏÇ
ËÑËÃÔÎÚÎÔËÖÕÞÂ©ÏÑÇÚ¦ÚÄÖÕßÝ
¦ÔÚØÇÑÒËÝÖÕßÐËÙÖÇÛ×ÔÕßÔÖ¦ÔÜÙËÊÏ¦ÌÕØÇà×ÇÑßÑÒÕÌÕØÕÆÔ
ÇÔ¦ÓËÙ¦ÓÇÝ ÇÏßÖ¦ØÞËÏÖ¦ÔÚÕÚËÎßÙÚØÇÒÃÇÓËÚÇËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÇÖÇÔÛØÇÑÜÓÁÔÇà×Ç
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ΠΡΟΣ ΩΠΑ

Οταν στη χώρα
αφορίστηκαν
ακόμη και...
πελαργοί
Ο Γιώργος Αρβανίτης θυμάται, στην «Κ»

Τελικά, τον Χρυσό
Φοίνικα στις Κάννες
πήρε το «Underground»
του Κουστουρίτσα και
όχι «Το μετέωρο βήμα
του πελαργού».
Ηταν και ο πόλεμος
στη Γιουγκοσλαβία...
ÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÙÚÂ¶ÑÇÏÖØÄËÊØÕÚÕß
¢ËÙÚÏÈ¦Ò ÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝ¶ÙßÔÇÔÚÎÛÂÑÇÓËÙÚÕÔ
Þ×ØÕËÑÊÎÒ×ÙËÜÔÚÕßÌËÙÚÏÈ¦Ò
ÙÚÕÒÏÓ¦ÔÏÑÇÏÊÁÞÚÎÑËÔÇÙÑÇÒÃÙËÏ®ÚÎÓÔÂÓÎÚÕßÓËÚÎÈÕÂÛËÏÇ
ÚÜÔËØÜÚÂÙË×ÔÓÕßÍÆØÜÇÖÄÚÇ
ËÖËÏÙÕÊÏÇÑ¦ËÑËÃÔÇÍßØÃÙÓÇÚÇÖÕß
ÁÑÇÔÇÔÚÕÔÍÆØÕÚÕßÑÄÙÓÕßÌÏÒÕÚËÞÔ×ÔÚÇÝÓÏÇÊÏÄÒÕßÑÕÒÇÑËßÚÏÑÂ
ËÏÑÄÔÇÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇØÄÙËÐË
ÕÓÏÒËÃÝÓËÁÔÇÔÇÌÕØÏÙÓÁÔÕ®ÓÕß
ËÃÖËÍËÒ×ÔÚÇÝÏ¦ÙÚÎÑÇÇÖÄËÑËÃ
ÍÏÇÔ»ÇØÞÃÙÕßÓËÚÎÙßàÂÚÎÙÎÚÕ
ÓßÇÒÄÓÕßÂØÛËÕÇÌÕØÏÙÓÄÝÇÖÄ
ÚÕÔ ÇÔÚÏ×ÚÎÄÒÜÔÚÜÔÙßÓÓËÚËÞÄÔÚÜÔÙÚÎÔÚÇÏÔÃÇÖØÕËÐ¦ØÞÕÔÚÕÝ
ÈËÈÇÃÜÝÚÕßÄÊÜØÕßÍÍËÒÄÖÕßÒÕßÍÏÇÚÕÔÕÖÕÃÕËÃÞËÖËÏÚÄÚËØÇÊÏÕÙÚÇÛÓÄÝ-SHZO!©ÚÇÔÉÕÌÂÙËÏ
ÊËÔÛÇÚÕÔÛ¦ÉËÏÎÑÑÒÎÙÃÇ§Ç
Ö¦ËÏÔÇÚÕÔÛ¦ÉÕßÔÕÏÓÇÙÄÔÕÏÔÇ
ÚÕÔÛ¦ÉÕßÔÕÏÙÏÜÔÏÙÚÇÃÔÇÚÕÔ
Û¦ÉËÏÎ© ÔÇÌÜÔ¦ÐËÏÚÕÔ¦ÖÇÔÇÚÕÔÛ¦ÉËÏ®
×ÝËÃÔÇÏÔÇËÃÙÇÏÇÌÕØÏÙÓÁÔÕÝ"½ÁÞËÏÖÇØÇÍØÇÌËÃÖÒÁÕÔÎÚÏ-

Ο διεθνώς ~Ñ³ÑÂ{ÐÓØ~{iÐÑ³o¨Ñ×{³ÊØ{¨oØå¨KÑË³iØÉÙ¨ÒÉ{V³iÉTÊÈÓÇiÉ³Ñ~Ð{~³¨Ño{~ÒoÉoÌ³Ñ³i'Ü¨{Ñ

ΧΑΡΗΣ ΜΠΙΛΙΟΣ

Φοβόμασταν μια
επίθεση, αλλά ήμασταν
αποφασισμένοι.
Ο Θόδωρος
Αγγελόπουλος δεν έκανε
πίσω με τίποτα.

PRISMA

Συμπληρώθηκαν ÚØÏ¦ÔÚÇÞØÄÔÏÇÇÖÄ
ÚÄÚËÖÕßÙßÔ¦ÔÚÎÙÇÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÚÕÔÏ×ØÍÕØÈÇÔÃÚÎÊÏËßÛßÔÚÂÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÝÙÚÏÝÚÇÏÔÃËÝÚÕß
ÄÊÜØÕßÍÍËÒÄÖÕßÒÕßÑÇÏÙËÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÖÄËÑÇÚÄ¦ÒÒËÝÓËÍ¦ÒÕßÓÂÑÕßÝÊÏËÛÔ×ÝÚÇÔÚÁÒÎ
ËÑËÓÈØÃÕßÚÕß ÙÚÎ¢Ò×ØÏÔÇ
ÑÇÏÚÇÖËØÏÖËÚËÏ×ÊÎÍßØÃÙÓÇÚÇÚÎÝ
ÚÇÏÔÃÇÝ¬ÕÓËÚÁÜØÕÈÂÓÇÚÕßÖËÒÇØÍÕÆ®ÓËÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝÚÕßÝ
ÊÏ¦ÙÎÓÕßÝÎÛÕÖÕÏÕÆÝ¡ÇØÚÙÁÒÕ
¡ÇÙÚØÕÍÏ¦ÔÏÑÇÏÇÔ¡ÕØÄËÃÞÇÔ
ÐËÑÏÔÂÙËÏÙÚÎÔÄÞÛÎÚÕßÖÕÚÇÓÕÆ
ÇÑÕßÒÁÈÇ¬ÕÞÏÄÔÏÁÌÚÇÔËÚÕÓÏÙÄ
ÓÁÚØÕÕØÈÇÔÃÚÎÝÇÔËÈÇÙÓÁÔÕÝ
ÙËÁÔÇÔÍËØÇÔÄÑÕßÑÕßÒÜÓÁÔÕÝÓË
ÍÕÆÔÏÔÕÖÇÒÚÄÑÇÏÑÇÖÁÒÕÞÕÔÚØ¦
Í¦ÔÚÏÇÑÇÏÉÎÒÁÝÓÖÄÚËÝÚØÇÈÕÆÙË
ÇÑÇÚ¦ÖÇßÙÚÇÖÒ¦ÔÇ
ÛÕÖÕÏÕÃÑÇÏÑÕÓÖ¦ØÙÕÏÓË
ÖØ×ÚÕßÝÚÕÔ¡ÇÙÚØÕÍÏ¦ÔÏÑÇÏÚÎ
¡ÕØÄÏËØ¦ÚÁØÇÚÇÚÕßÖÇÍÑÄÙÓÏÕßÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßßÖ¦ÑÕßÇÔÇÊÏÇÓÇØÚÆØÎÚÇÙÚÏÝÑÕÌÚÁÝËÔÚÕÒÁÝ
ÚÜÔÈÕÎÛ×ÔÚÕßÍÍËÒÄÖÕßÒÕß
ËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝßÖÄÚÕÊØÏÓÆ
ÉÆÞÕÝÑÇÏÓÃÇÑÇÏÊÆÕÑÇÏÄÙËÝÌÕØÁÝÞØËÏÇàÄÚÇÔÚÏÝÃÊÏËÝÙÑÎÔÁÝÓÁÞØÏÔÇËÖÏÚËßÞÛËÃÚÕÚÁÒËÏÕÖÒ¦ÔÕ
ÚÎÔÇÖÁÔÇÔÚÏÄÞÛÎÓÏÇ¦ÒÒÎ
ÚÇÏÔÃÇ®ÍßØÏàÄÚÇÔËÔÓÁÙÜÎÞÕØÆÖÇÔÙÎÝÓËÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÚÕÔ
ÍÏÕ¢ÒÜØÃÔÎÝ®ÓÎÚØÕÖÕÒÃÚÎßÍÕßÙÚÃÔÕ ÇÔÚÏ×ÚÎ©ÏÑÇÚ¦ØËÝ
ÇÖÄÚÇÓËÍ¦ÌÜÔÇÚÕßÑÚÏØÃÕßÚÎÝ
ÓÎÚØÄÖÕÒÎÝËÔÇÔÚÃÕÔÚÕßÏÇÈÕÒÄÖÕßÒÕß®ÄÖÜÝÇÖÕÑÇÒÕÆÙËÚÕÔ
ÄÊÜØÕÍÍËÒÄÖÕßÒÕÕÏÖÁÔÛÏÓËÝ
ÑÜÊÜÔÕÑØÕßÙÃËÝÙÚÕßÝÔÇÕÆÝÚÇ
ËÓÈÇÚÂØÏÇÇÖÄÚÇËØÚàÏÇÔ¦ÑÇÏÚÇ
ÙßÔÛÂÓÇÚÇÚÕßØÇÊÏÕÙÚÇÛÓÕÆÚÎÝ
ÓÎÚØÄÖÕÒÎÝÕÏÑØÇßÍÁÝÑÇÏÕÏÇÖÕÊÕÑÏÓÇÙÃËÝÑ¦ÖÕÏÜÔÌÇÔÇÚÏÑ×Ô
ÕÖÇÊ×ÔÚÕßÓÎÚØÕÖÕÒÃÚÎÙßÔÁÛËÚÇÔÓÏÇËÑØÎÑÚÏÑÂÇÚÓÄÙÌÇÏØÇ
ÑÇÏÙßÔ¦ÓÇÁÔÇÖØ×ÚÎÝÚ¦ÐËÜÝ
ßÒÏÑÄÍÏÇÚÇÊËÑ¦ÊËÝÚÎÒËÕÖÚÏÑ¦
ÙßÔËØÍËÃÇÖÕßËÃÞÇÔÚÇÐÏÊÁÉËÏÇÖ»
ÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕÙÚÎ¢Ò×ØÏÔÇßÚÂÚÎÔÚÇÏÔÃÇ®ÚÕß ÇÔÚÏ×ÚÎËÃÞÇ
ÇÖÕÙÚÕÒÂÔÇÑÇÒÆÉÜÜÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝÑÇÏÂÚÇÔÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÂ
ÒÎÙÃÇÙÇÚÕÔÏ×ØÍÕØÈÇÔÃÚÎÙ»
ÁÔÇÇÖÄÚÇÊÏÇÒËÃÓÓÇÚÇÚÜÔÍßØÏÙÓ¦ÚÜÔ¡ËÚØÄÒÇØË®ÍÏÇÚÇ
ÇÑÇÚ¦ÒÒÎÒÇÍÏÇÚÏÝÑÇÏØÏÑÁÝÙßÔÛÂÑËÝÖÇÖÕÆÚÙÏÇÓÕßÒÁÍÕÔÚÇÝ!
 ÇÒÆÚËØÇÔÇËÃÞÇÚËÌÕØÁÙËÏÚÏÝ
ÙÇÍÏÕÔ¦ØËÝÙÇÝ®
¡ËÚÕÔÖÇÙÃÍÔÜÙÚÕÊÏËÛÔ×ÝÑÏ-
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ÓÜØÃÇ"®ÚÕÔØ×ÚÎÙÇÑÕÆÍÕÔÚ¦Ý
ÚÕÂØÛËÙÚÕÔÕßÓÕßÕÕßØÂÝÖÕß
ÄÚÇÔÚÕÔÇÌÄØÏÙÇÔÕÏÖÇÖ¦ÊËÝÁÐÜ
ÇÖÄÚÕÙÖÃÚÏÚÕßÚÕßÝØ×ÚÎÙË¸ÚÏ
Ñ¦ÔËÚËËÑËÃ"¹ÑÇÏÚÕßÇÖ¦ÔÚÎÙÇÔ
¸ÙËÇÌÕØÃàÕßÓË¹¸ ÇÏÚÏÙÎÓÇÃÔËÏÇßÚÄ"¹ËÖÁÓËÏÔË¬ÕßËÃÖÇÔÄÚÏ
¸ÄÚÇÔÖËÛ¦ÔËÏÝÊËÔÛÇÒÏ×ÙËÏÝ¹¸
ÚÄÚËÊËÔÇÌÕØÃàËÚËÑÇÏÚÏÝÙÄÒËÝ
ÚÜÔÖÇÖÕßÚÙÏ×ÔÚÜÔÖÇÏÊÏ×ÔÓÕß
ÍÏÇÔÇÓÎÔÒÏ×ÙÕßÔÑÇÏÇÔÇÍÑÇÙÚ×
ÔÇÇÍÕØ¦ÙÜÑÇÏ¦ÒÒÇ"¹Ñ¦ÍÞÇÙË
ÚÇÔÓÏÇÇÙÚËÃÇÏÙÚÕØÃÇÇÑÕÆÙÇÓË
ÄÚÏÁÑÇÔÇÔÑÇÏÚØÏÙ¦ÍÏÇËÔÇÔÚÃÕÔ
ÓÇÝÑÇÏÊÏ¦ÌÕØÇ¦ÒÒÇ®¬ÕßßÖËÔÛßÓÃàÜÄÚÏÓÏÇÙËÏØ¦Û¦ÔÇÚÕÏÇÓÁÙÜÝÓËÚ¦ÄÖÜÝÚÕßÙÑÎÔÕÍØ¦ÌÕß
¡ÏÑÁ ÇØÇÖÏÖÁØÎËÔÄÝÑÕÓÖ¦ØÙÕß
ÇÖÄÞÜØÏÄÚÎÝ¢Ò×ØÏÔÇÝÖÕßÙßÓÓËÚËÃÞËÙÚÇÍßØÃÙÓÇÚÇÚÕßÊÏ¦ÙÎÓÕßÚÇÒÕÆÎÛÕÖÕÏÕÆ¬àÇÔ¡ÇØÃÇ
ÕÒÕÔÚÁÖÕßÖÁÛÇÔËÇØÍÄÚËØÇÙÚÎ
¢Ò×ØÏÔÇÙÚÇÍßØÃÙÓÇÚÇÚÎÝËÖÄÓËÔÎÝÚÇÏÔÃÇÝÚÕßÍÍËÒÄÖÕßÒÕß
¬ÕÈÒÁÓÓÇÚÕß©ÊßÙÙÁÇ®ÇÒÒ¦
ÑÇÏÚÕßÃÊÏÕßÚÕßÙÑÎÔÕÛÁÚÎÖÕÒÆ
ÇØÍÄÚËØÇÙËÚØÕÞÇÃÕÇÖÕÊÄÛÎÑÇÔ

ËÖÃÑÇÏØÎÙÂÓËØÇÄÙÕÖÕÚÁ®ÄÖÜÝ
ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÕÏ×ØÍÕÝØÈÇÔÃÚÎÝ
ÇÌÕØÕÆÙËÚÎÔÖØÕÙÌßÍÏ¦ÑÇÏÚÎ
ÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎÚÎÔËØ×ÚÎÙÂÓÕß
ÍÏÇÚÕÚÏËÔÄÞÒÎÙËÚÕÔÓÎÚØÕÖÕÒÃÚÎ
ÇÖÇÔÚ¦!ßÚÕÆÝÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ
ÚÕÆÝËÔÕÞÒÕÆÔÚÇÖ¦ÔÚÇÖÏÞËÃØÎÙËÔÇÚÇßÚÃÙËÏÚÎÔÚÇÏÔÃÇËÖËÏÊÂ
ÍßØÏàÄÚÇÔÙÚÎÓËÛÄØÏÕÓËÑ¦ÖÕÏÇ
ËÛÔÏÑ¦àÎÚÂÓÇÚÇÖÕßËÃÞÇÔÇÌÂÙËÏÖÒÎÍÁÝÙÚÎ¢Ò×ØÏÔÇÄÖÜÝÚÕ
¡ÇÑËÊÕÔÏÑÄÕËÓÌÆÒÏÕÝÖÄÒËÓÕÝ
±ÖÕÚÃÛËÚÇÏÄÚÏÌÆÒÇÙÙËËØÓÕÖÆÒËÝËÑËÃßÓ¦ÓÇÏÄÚÏÁÒËÍËÖÜÝËÃÔÇÏÖØÄÛßÓÕÝÔÇÓÇÝÈÕÎÛÂÙËÏÔÇ
ÍßØÃÙÕßÓËÓÏÇÚÇÏÔÃÇÍÏÇÚÕÔ¡ÁÍÇ
ÒÁÐÇÔÊØÕÚÕÔÇÆÒÕ¡ËÒ¦ÑÇÏ
ÚÁÚÕÏÇ ¦ÚÏÙÇÔÇßÚÁÝÖÕßÁÑÇÔË
Õ¬àÁÏÓÝ¦ØÏÝÑ¦ÖÕÚËÑÇÏËÓËÃÝ
ÈËÈÇÃÜÝÍËÒÕÆÙÇÓË®
¬ÕÔØ×ÚÎÙÇÍÏÇÚÕÖ×ÝÖÒÎØÕÌÕØÂÛÎÑËÕÓÎÚØÕÖÕÒÃÚÎÝÚÕÖËØÏËÞÄÓËÔÕÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝÑÇÏÚÕßÝßÖÕÊÁÞÚÎÑËÓËÚÕÄÖÒÕÖÇØ¦ÖÄÊÇ®
¡ËÑ¦ÖÕÏÕÔÚØÄÖÕÖÕßÊËÔÍÔÜØÃàÇÓË¶ÊËÔÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÔÇÂÚÇÔÑÇÏ
ÊÕßÒËÏ¦ÇÔÛØ×ÖÜÔÚÜÔÓßÙÚÏÑ×Ô

ÇÖÄÚÕßÝßÖÕÙÚÎØÏÑÚÁÝÚÕß ÇÔÚÏ×ÚÎÙÚÕÔÇÌÕØÏÙÓÄ©¡ÏÑÁÝÂÚÇÔ
¦ØØÜÙÚÕÝÇÖÄÚÄÚËËÃÞËÑÇØÑÃÔÕ
ßÚ¦ÚÇÒÁÍÇÔÕÏÛËÕÆÙËÝÖÕßÊËÔ
ÁÞÕßÔÚÕÔÛËÄÚÕßÝ©ÑÇÛÁÔÇÝÓÇÝ
¦ÓÇÚËÒËÏ×ÙËÏÚÕÒ¦ÊÏÙÚÕÑÇÔÚÂÒÏ
ÚÕßÛÇÙÈÂÙËÏÏÇÄÔÕÓÇÚÕßËÕÆ
ÊÎÒÇÊÂßÚ¦ÂÚÇÔÍØÇÌÏÑÄÚÎÚËÝ®
¬ÕÔÇÌÕØÏÙÓÄÚÕßÍÃÕß®ÖÒÂØÜÙÇÔÚÄÚËÇÑÄÓÇÑÇÏÕÏÖËÒÇØÍÕÃ
ÚÇÖÕßÒÏ¦ÚÙÏÙËÁÔÇÞÜØÏÄÚÎÝ
¢Ò×ØÏÔÇÝÚÎÔÍÃÇÇØÇÙÑËßÂÕ
ÏËØÁÇÝÍÑØÁÓÏÙËÓÏÇÌÜÒÏ¦ÖÕßËÃÞË
ÌÚÏ¦ÐËÏÁÔÇÝÖËÒÇØÍÄÝÍÏÇÚÇÖÇÏÊÏ¦
ÚÕßÙÚÕÑÇÓÖÇÔÇØÏÄÚÎÝËÑÑÒÎÙÃÇÝ×ÙÚËÔÇÓÎÔËÖÏÙÚØÁÉÕßÔËÑËÃ
ÚÎÔ¦ÔÕÏÐÎÚÇÇÌÕØÏÙÓÁÔÇÖÚÎÔ¦

«Επίκαιρη όσο ποτέ»
¬ÇÍßØÃÙÓÇÚÇÐËÑÃÔÎÙÇÔÚÕÔËÑÁÓÈØÏÕÚÕß ÓËÚÕÔ ÇÔÚÏ×ÚÎÔÇÖËØÏÓÁÔËÏÇÔËÈÇÙÓÁÔÕÝÙÚÕ
ÑÇÓÖÇÔÇØÏÄ®ÚÕÔÍÍËÒÄÖÕßÒÕ
ÑÇÏÚÕßÝÙßÔËØÍ¦ÚËÝÚÕß¢ÕÈÄÓÇÙÚÇÔÓÏÇËÖÃÛËÙÎÇÒÒ¦ÂÓÇÙÚÇÔ
ÇÖÕÌÇÙÏÙÓÁÔÕÏ©ÄÊÜØÕÝÊËÔ
ÁÑÇÔËÖÃÙÜÓËÚÃÖÕÚÇ®ÚÇÏÔÃÇ

ßÖÎØËÙÏ×Ô¶ÚÕÙËÔ¦ØÏÕÁÌÚÇÙËÙÚÇ
ÞÁØÏÇÚÕßÑÇÏÐËÙÖ¦ÛÜÙËÖØÕÚÕÆ
ÇØÞÃÙÕßÔÇÑÄÓÎÚÇÍßØÃÙÓÇÚÇËÔ
ÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÔÇÓÎÔÚÕËÃÞËÑÏÄÒÇÝ
ÑÇÏÇÖÒ×ÝÔÇËÃÞËÇÑÕÆÙËÏÇÖÄËÊ×
ÑÇÏÇÖÄËÑËÃÑ¦ÖÕÏÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ®
¬Õ¡ËÚÁÜØÕÈÂÓÇÚÕßÖËÒÇØÍÕÆ®ÖÂÍËÙÚÏÝ ¦ÔÔËÝ ÓË
ÓËÍ¦ÒËÝÖØÕÙÊÕÑÃËÝÍÏÇÚÕÔ²ØßÙÄ¢ÕÃÔÏÑÇËÔÏÙÞßÓÁÔËÝÑÇÏÇÖÄ
ÚÎÔÚËØ¦ÙÚÏÇÊÏËÛÔÂÖØÕÈÕÒÂÒÄÍÜ
ÇÔÚÏ×ÚÎÚÇÏÔÃÇÁÚßÞËÑÇÒÂÝ
ÇÖÕÊÕÞÂÝÁÙÇÓËÄÓÜÝÖ¦ÔÜ
ÙÚÕ¸<UKLYNYV\UK¹ÚÕß ÕßÙÚÕßØÃÚÙÇ¡ËÚÕÖÕßËÃÊÇÚÎÔÚÇÏÔÃÇ
ËÃÖÇÙÚÕÔÍÍËÒÄÖÕßÒÕ!¸ÄÊÜØËÔÕÓÃàÜÄÚÏÚÕÖØ×ÚÕÚV»ÞÇÙËÝ¹¸6ÞÏ¹ÓÕßÒÁËÏ¸ÓËÚÃÖÕÚÇ¹
6ÒÕÏÖÃÙÚËßÇÔÄÚÏÕ¸ËÒÇØÍÄÝ¹
ÛÇÖ¦ØËÏÚÕÔ²ØßÙÄ±ÖËØÃÙÞßÙË
Õ ÕßÙÚÕßØÃÚÙÇ¡ÎÔÐËÞÔ¦ÓËÄÚÏ
ÙËÓÏÇËÖÏÚØÕÖÂÓËÚØ¦ÔËÑÇÏÖÕÒÒ¦¦ÒÒÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÖØÕÝÚÇÖÕÆ
ÛÁÒÕßÔÔÇßÖÕÙÚÎØÃÐÕßÔÚÇÔÎ
ËÖÕÞÂÚÕßÖÕÒÁÓÕßÙÚÎÏÕßÍÑÕÙÒÇÈÃÇÑÇÏÃÙÜÝÔÇÁÖÇÏÐËÑÇÏÇßÚÄÑ¦ÖÕÏÕÔØÄÒÕ®

Ο Μαρτσέλο Μαστρογιάνι, ο σκηνοθέτης, η πόρτα και ο γκρεμός

Μια μέρα μάς επιτέθηκε
με τσεκούρι και
προκάλεσε φθορές
ο γιος του οδηγού
του μητροπολίτη.
ÖËØÏÌØÕßØÂÙÕßÔÚÇÙÑÎÔÏÑ¦ÙÚÎÔ
ÄÞÛÎÚÕßÇÑÕßÒÁÈÇÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕßÝ
ÃÊÏÕßÝÚÕßÝÎÛÕÖÕÏÕÆÝÑÇÏÚÕßÝÑÕÓÖ¦ØÙÕßÝÞÕßÓËÖÄÒËÓÕ®ÑØÇÆÍÇàËÇÖÄÚÇÓÏÑØÄÌÜÔÇÚÎÝÓÎÚØÄÖÕÒÎÝÕÊËÙÖÄÚÎÝ
ÑÕÏÔÜÔÃÇÂÚÇÔÞÜØÏÙÓÁÔÎ
ÁØÇÓËÖÕÏÕÏÂÚÇÔÓÇàÃÓÇÝÖÄ
ÚÎÔÓÏÇÄÞÛÎÚÕßÖÕÚÇÓÕÆÕÏ ÇÔÚÏÜÚÏÑÕÃÑÇÏÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÕÏÕÏßÖÕÙÚÎØÏÑÚÁÝÚÕßÍÍËÒÄÖÕßÒÕß¢Õ-

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

«Εχω συγκεκριμένο ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÄÙÞÁÊÏÕÍÏÇÚÃÕËÞÛØÄÝÊËÔËÃÔÇÏÄÖÕÏÕÝ
ÄÖÕÏÕÝ®ÑØÇÆÍÇàËÇÖÄ¦ÓÈÜÔÕÝÕ
ÌÒÕÍËØÄÝÍÏÕÝ®ÖÇØÇÓÕÔÁÝÚÎÝ
ÁÔÇØÐÎÝÚÜÔÍßØÏÙÓ¦ÚÜÔßÚÄ
ÖØÕÁÈÒËÖËÚÎÔÑÏÔÎÚÕÖÕÃÎÙÎÌÇÔÇÚÏÑ×ÔÕÖÇÊ×ÔÚÕßÖÕßÁÙÖËßÙÇÔ
ÙÚÎ¢Ò×ØÏÔÇÓËÒËÜÌÕØËÃÇÇÖÄÚÎ
ÍÆØÜÖËØÏÕÞÂÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔÛÂÔÇ
ÍÏÇÔÇÇÑÕÆÙÕßÔÚÕÑÂØßÍÓ¦ÚÕß
¡ËÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝËÃÇÝËÏÚÕßØÍÃÇÝ
ÑÇÏËÔ×ÕÍÍËÒÄÖÕßÒÕÝÁÊÏÔËÙßÔÁÔÚËßÐÎÙËÊËÑ¦ÊËÝÒÒÎÔËÝÑÇÏ
ÐÁÔÕßÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÝÙËÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕÚÎÝÖÄÒÎÝÁÑÇÔÇÔÖÕØËÃÇ
ÙÚÕÑÁÔÚØÕÚÎÝÞÏÕÔÏÙÓÁÔÎÝ¢Ò×ØÏÔÇÝÑØÇÚ×ÔÚÇÝÐÆÒÏÔÕßÝÙÚÇßØÕÆÝ
ÑÇÏÇÔÇÓÓÁÔÇÑËØÏ¦ÕÒÒÕÃËÐÇßÚ×ÔÌÕØÕÆÙÇÔØ¦ÙÇÑÇÏÌ×ÔÇàÇÔ
ÙßÔÛÂÓÇÚÇÑÇÚ¦ÚÕßÏÇÈÕÒÄÖÕßÒÕß®ËÔ×ÕÏÑÇÓÖ¦ÔËÝÚÜÔÔÇ×Ô
ÎÞÕÆÙÇÔÖÁÔÛÏÓÇÑÇÏÚÇÓËÍ¦ÌÜÔÇ
ÚÎÝÓÎÚØÄÖÕÒÎÝÓËÚÁÊÏÊÇÔÙÚØÇÚÏÜÚÏÑ¦ÑÇÏÛØÎÙÑËßÚÏÑ¦ËÓÈÇÚÂØÏÇ
¬ØËÏÝÊÏÓÕÏØÃËÝÚÜÔ¡¬ËÃÞÇÔ
ÑÇÚÇÌÛ¦ÙËÏÙÚÎ¢Ò×ØÏÔÇÍÏÇÔÇ

«Η κοινωνία Ê³ÑT¨{ÐÓiuVÜÓÉ{{¨oØå¨KÑË³iØÑ¨{³É¨Ò³
È³Ò~³i³iØtu.³ÑÖ¨0ÇËÐÑ
ÈÄÓÇÙÚÇÔÄÓÜÝÓÂÖÜÝÁØÛÕßÔÚÎ
ÔÆÞÚÇÑÇÏÓÇÝÑÇÚÇÙÚØÁÉÕßÔÚÇ
ÙÑÎÔÏÑ¦ÑÇÏËÃÞÇÓËÈ¦ÒËÏÇÔÛØ×ÖÕßÝÔÇÚÇÌØÕßØÕÆÔÒÒÕÏÓÕßÔÚàÕÆØÜÔÇÔÓËÓÖÕÍÏÁÝÚÏÝÖØÕÙÄÉËÏÝÚÜÔÑÚÏØÃÜÔÖÕßËÃÞÇÓË

ÜÝÌÄÔÚÕÙÚÇÍßØÃÙÓÇÚÇÑÇÏÓÏÇ
ÓÁØÇÓ¦ÝËÖÏÚÁÛÎÑËÓËÚÙËÑÕÆØÏ
ÑÇÏÖØÕÑ¦ÒËÙËÌÛÕØÁÝÕÍÏÕÝÚÕß
ÕÊÎÍÕÆÚÕßÓÎÚØÕÖÕÒÃÚÎÑËÃÔÎ
ÚÎÙÚÏÍÓÂËÍ×ÈØÏÙÑÄÓÕßÔÖ¦ÔÜ
ÙÚÕÔÍËØÇÔÄÑÇÏÌÕÈÂÛÎÑÇÓÂÖÜÝ

ÓËÖËÚ¦ÐÕßÔÙÚÕÖÕÚ¦ÓÏ¡ËÖÒ¦ÔÇÖÕßÚØ¦ÈÎÐËÇÖÄÚÎÔËÖÃÛËÙÎ
ÎÍÇÒÒÏÑÂÚÎÒËÄØÇÙÎÖØÕÁÈÇÒË
ÕÒÄÑÒÎØÕÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØ®
¢Ò×ØÏÔÇËÃÔÇÏÎÖËØÏÕÞÂÓË
ÚÕÊØÏÓÆÚËØÕÉÆÞÕÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÇÒÒ¦ÇßÚÄÊËÔËÓÖÄÊÏàËÚÕßÝÙßÔÚËÒËÙÚÁÝÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝÔÇÊÕßÒËÆÕßÔÙË
ÙßÔÛÂÑËÝÏÈÎØÃÇÝ2ÇÏÖØ×ÚÕÏÇÖ»
ÄÒÕßÝÕÏÙÚÇØ¡ÕØÄÑÇÏ¡ÇÙÚØÕÍÏ¦ÔÏÖÕßßÖÁÓËÔÇÔÇÍÄÍÍßÙÚÇÚÕ
ÑØÆÕÚÎÔÎÞÕØÆÖÇÔÙÎÚÕß ÇÔÚÏ×ÚÎÑÇÏÚÜÔÕÖÇÊ×ÔÚÕßÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÎÔËÖÏÓÕÔÂÚÕßÙÑÎÔÕÛÁÚÎÍÏÇ
ÚÎÔËÖÃÚËßÐÎÚÕßÚÁÒËÏÕßÖÒ¦ÔÕß
ÆÓÏÙÇÙÚÕÔÏ×ØÍÕØÈÇÔÃÚÎ
ÓÏÇÙÑÎÔÂÙÚÕÓÆÔÚÇÏÕÚÎÝ¢Ò×ØÏÔÇÝÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇÕ¡ÇÙÚØÕÍÏ¦ÔÏ
ÖËØÃÓËÔËÇÓÃÒÎÚÕÝÓËÚÏÝ×ØËÝÑÇÏ
ÓËÈÇÛÓÕÆÝÙÚÎÔÖÄØÚÇËÔÄÝ
ÈÇÍÕÔÏÕÆÎÕÖÕÃÇÁÞËÏÑÇÚÇÍØÇÌËÃÇÔËÐÃÚÎÒÇÙÚÎÊÏÑÂÓÕßÓÔÂÓÎÚÇÔÙÖÕßÊÇÃÕÏËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃËÝÓÖÇÏÔÇÔÇÓÁÙÜÝÙÚÕÔØÄÒÕ
ÚÕßÝßÓ¦ÓÇÏÄÚÇÔËÃÊÇÚÎÔÖØ×ÚÎÙÚÏÍÓÂÚÕÔ¡ÇÙÚØÕÍÏ¦ÔÏÙÚÕÔ

¸¡ËÒÏÙÙÕÑÄÓÕ¹ÔÄÓÏàÇÄÚÏÇßÚÄÝ
Õ¦ÔÛØÜÖÕÝÁÞËÏÊÕßÒÁÉËÏÓËÒÏÙÙÕÑÄÓÕÝÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÊÁÑÇÞØÄÔÏÇ
©ÖÜÝÓÕßÁÒËÍËÇÔÕÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝ
ÚÕÆÖËÏ¸¦ÔÕÏÐËÚÎÔÖÄØÚÇ¹ÑÇÏÖÃÙÜÇÖÄÇßÚÂÔÁÞËÏÍÑØËÓÄ¸ÛÇÚÕ
Ñ¦ÔÜÑÇÏÇÝÐÁØÜÄÚÏÛÇÖÁÙÜ¹ ÇÏ
Õ¡ÇÙÚØÕÍÏ¦ÔÏÑÇÏÎ¡ÕØÄÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÙÇÔÓËÙÚÜÏÑÄÚÎÚÇÚÇÄÙÇ
ÁÈÒËÖÇÔÔÇÍÃÔÕÔÚÇÏÓËÇÌÕØÓÂÚÇ
ÍßØÃÙÓÇÚÇÊËÏÞÔÇÔÔÇÚÕßÝÇØÁÙËÏ
Î¢Ò×ØÏÔÇÜÝÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ©¡ÇÙÚØÕÍÏ¦ÔÏÁÚØÜÍËÑ¦ÛËÓÁØÇÙÚÎÔ
ÃÊÏÇÚÇÈÁØÔÇÇØÔ¦ÑÏÙËÙÎÓËÃÕÖÕß
ÔÇÇßÚÕÙÇØÑ¦àËÚÇÏÒÁÍÕÔÚÇÝÖÜÝ
ÚÕËÖ×ÔßÓÄÚÕßÛÇÁÖØËÖËÔÇËÃÔÇÏ
¡ÇÙÚØÕÇØÔ¦ÑÏ®
©Ï×ØÍÕÝØÈÇÔÃÚÎÝÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÎÙËÄÒËÝÚÏÝÚÇÏÔÃËÝÖÒÎÔ
ÊÆÕÚÕßÍÍËÒÄÖÕßÒÕßÑÇÏÙßÔÕÒÏÑ¦ËØÍ¦ÙÚÎÑËÜÝÊÏËßÛßÔÚÂÝÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÝÙËÓËÍ¦ÒÕßÓÂÑÕßÝ
ÌÏÒÓÊÏËÛÔ×Ý¡ËÖÕÒÒ¦ÊÏËÛÔÂÈØÇÈËÃÇÙÚÕÙÚÂÛÕÝ®àËÏÙÚÕÇØÃÙÏ
ÙßÔÚÇÐÏÕÆÞÕÝÑÇÏÄÖÜÝÓÕßËÃÖË
ÛÇÇÙÞÕÒÎÛËÃÓËÚÕÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØ
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Μου αρέσουν πολύ οι τσαλακωμένοι ήρωες
Ο δημοσιογράφος Σταύρος Χριστοδούλου μιλάει στην «Κ» για το δεύτερό του βιβλίο «Τη μέρα που πάγωσε ο ποταμός»
ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
«Η μέρα που πάγωσε ο ποταμός»
εκδ. Καστανιώτης, σελ. 288
Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Συνάντησα τον ÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÑÇÏ
ÙßÍÍØÇÌÁÇÚÇÆØÕ²ØÏÙÚÕÊÕÆÒÕß
ÒÃÍÕÖØÏÔÇÖÄÚÏÝÊÏÇÑÕÖÁÝÚÜÔ²ØÏÙÚÕßÍÁÔÔÜÔÍÏÇÔÇÓÏÒÂÙÕßÓËÍÏÇ
ÚÕÊËÆÚËØÄÚÕßÈÏÈÒÃÕÚÕ¬ÎÓÁØÇÖÕßÖ¦ÍÜÙËÕÖÕÚÇÓÄÝ®ËÑÊ
ÇÙÚÇÔÏ×ÚÎÝÍÏÇÚÕÕÖÕÃÕÁÒÇÈË
ÚÕ ØÇÚÏÑÄØÇÈËÃÕ¡ßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÕÝÍÏÇËÑÊÄÙËÏÝÚÕßÁÚÕßÝ©
ÚÇÆØÕÝ²ØÏÙÚÕÊÕÆÒÕßÄÖÜÝÓÕß
ÒÁËÏÛÁÒÎÙËÔÇÓÏÒÂÙËÏÍÏÇÚÕßÝ
ÚÙÇÒÇÑÜÓÁÔÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÍØ¦ÌÕÔÚÇÝÁÔÇÇÙÚßÔÕÓÏÑÄÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÖÕßÄÓÜÝËÃÔÇÏÇØÑËÚ¦ÖÕÒÏÚÏÑÄÄÖÜÝÄÒÇÙÚÎàÜÂÓÇÝ©
ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÓËÚÎÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÂ
ËßÍÁÔËÏ¦ÚÕßÓÕßÙÑÏÇÍØ¦ÌÎÙËÄÞÏ
ÓÄÔÕÚÕÔÑËÔÚØÏÑÄÂØÜ¦ÚÕßÇÒÒ¦
ÑÇÏÚÏÝÖÄÒËÏÝÙÚÏÝÕÖÕÃËÝËÑÚßÒÃÙÙÕÔÚÇÏÕÏÏÙÚÕØÃËÝÚÕßÈÏÈÒÃÕßÑßØÃÜÝÄÓÜÝÎÛÂÔÇ
–Μετά το «Hotel National» μία
ακόμη ιστορία με αναφορές στην
ανατολική Ευρώπη, Ρουμανία,
Ουγγαρία, γιατί κινείσαι εκεί;
¶´ÚßÞËÑÇÏÊËÔÁÚßÞËÚÕÖØ×ÚÕÈÏÈÒÃÕÂÚÇÔÚÕÛÁÓÇÚÁÚÕÏÕßÚÄ
ÖÕßÖØÇÍÓÇÚËßÄÓÕßÔÂÚÇÔÎÕßÚÕÖÃÇÇÔÛËÝÚÕßßÖÇØÑÚÕÆÙÕÙÏÇÒÏÙÓÕÆÑÇÏÚÕÖ×ÝËÖÁÔÊßÙÇÔÑ¦ÖÕÏÕÏ
¦ÔÛØÜÖÕÏÚÎàÜÂÚÕßÝÚÇÄÔËÏØ¦
ÚÕßÝ²ØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙÇÚÎªÕßÓÇÔÃÇ
ÍÏÇÚÃÚÎÍÔ×ØÏàÇËÃÞÇÕÏÑËÏÄÚÎÚÇ
ÓÇàÃÚÎÝÚÎÔËÃÞÇËÖÏÙÑËÌÛËÃÇØÑËÚÁÝÌÕØÁÝ¬×ØÇÎ©ßÍÍÇØÃÇËÃÔÇÏ
ÓÏÇ¦ÒÒÎÖËØÃÖÚÜÙÎÑËÃÁàÎÙÇ
ÂÓÕßÔËÑËÃÚÎÓÁØÇÖÕßÖ¦ÍÜÙËÕ

ÖÕÚÇÓÄÝÍÁÒÏÇËÑÃÔÎÙÇÔÇÙÖÕßÊ¦àÜÇÚØÏÑÂÙÚÎÕßÊÇÖÁÙÚÎÖÕß
ÓËÚ¦ÇÖÄÚØÃÇÞØÄÔÏÇÖÇØ¦ÚÎÙÇ
ÇÒÒ¦ÙËÇßÚ¦ÚÇÞØÄÔÏÇÖØÄÒÇÈÇ
ÑÇÏÔÇÚÎÔÇÍÇÖÂÙÜÑÇÏÔÇÑØÇÚÂÙÜËÏÑÄÔËÝÄÖÜÝËÑËÃÔÎÓËÚÕÔ
ÖÇÍÜÓÁÔÕÖÕÚÇÓÄ

ÔÇÏÄÚÇÔÑ¦ÛËÚÇÏÑÇÏÑÇÚÇÙÑËß¦àËÏ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÙÚÕÓßÇÒÄÚÕßÖÄÒÎ
ÕÞ×ØÕÝÎÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÁÞÕßÔÚÄÙÕÓËÍ¦ÒÎÙÎÓÇÙÃÇÁÞËÏÙÎÓÇÙÃÇ
ÔÇÑ¦ÔËÏÝÚÕÔÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÙÕßÔÇ
ÔÏ×ÙËÏÄÚÏÖËØÖÇÚ¦ËÏÚÕÔÊØÄÓÕ
ÖÕßÚÕßÖËØÏÍØ¦ÌËÏÝ

–Σε αντίθεση με το «Hotel
National» που ήταν μια πολιτική, τώρα σε ένα νουάρ, αλλά πάλι
σε μια αχλή, σε μια βαρυχειμωνιά, αν μου επιτρέπεται η φράση, ισχύει;
¶ßÚÄËÃÔÇÏÇÒÂÛËÏÇÃÓÇÏÇÖÄ
ÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÖÏÙÚËÆÕßÔÄÚÏ
ÄÒÇËÃÔÇÏÖÕÒÏÚÏÑ¦ÙÞÁÙÎÓÕßÊË
ÓËÚÕÔÕß¦ØËÃÔÇÏÚËÒËÃÜÝÖØÕÙÞÎÓÇÚÏÑÂÏÇÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÝÄÚÇÔ
ÁÍØÇÌÇÇßÚÄÚÕÈÏÈÒÃÕÙÚÕÓßÇÒÄ
ÓÕßËÃÞÇÁÔÇÑÕÏÔÜÔÏÑÄÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÑÇÏÓËËÔÊÏÁÌËØËÔÇÇÍÍÃÐÜ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÌÕÆÚÕ
ÁÍØÇÉÇÄÓÜÝÑÇÏÚÕÖÂÍÇÙÚÕÔ ÇÙÚÇÔÏ×ÚÎËÑËÃÓÕßËÃÖÇÔÄÚÏËÃÔÇÏ
ÁÔÇÈÏÈÒÃÕÔÕß¦Ø¶Ñ¦ÚÏÖÕßÖØÕÌÇÔ×ÝÏÙÞÆËÏÈÁÈÇÏÇ¥ÙÚÄÙÕÍÏÇ
ÓÁÔÇËÃÔÇÏÁÔÇÈÏÈÒÃÕÖÕßÇÍÍÃàËÏ
ÖÕßÙÆÍÞØÕÔÇÑÕÏÔÜÔÏÑ¦àÎÚÂÓÇÚÇ
ÖÕßÓÇÝÇÌÕØÕÆÔÇÖÒ×ÝÕÑÇÓÈ¦Ý
ÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝËÃÔÇÏÁÔÇÇÙÚßÔÕÓÏÑÄ
ÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇ²ÜØÃÝÔÇÇØÔÕÆÓÇÏ
ÚÎÔÇÙÚßÔÕÓÏÑÂÚÕßÚÇßÚÄÚÎÚÇÛÁÒÜÔÇËÒÖÃàÜÄÚÏÒËÏÚÕßØÍËÃÙËÊÆÕ
ËÖÃÖËÊÇ¬ÕÁÔÇËÃÔÇÏÎÇÙÚßÔÕÓÏÑÂÏÙÚÕØÃÇÖÕßÚØÁÞËÏÑÇÏÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦ÓÕßÂÚÇÔÔÇÑØÇÚÂÙÜÚÕ
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕßÇÔÇÍÔ×ÙÚÎ×ÝÚÕ
ÚÁÒÕÝÇÒÒ¦ÇßÚÄÖÕßÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÓË
ËÔÊÏÁÌËØËÑÇÏÚÕÖØÕÙÖ¦ÛÎÙÇÖÕÒÆ¶ËÒÖÃàÜÔÇÚÕÑÇÚ¦ÌËØÇ¶ÂÚÇÔ
ÔÇÓÖÜÒÃÍÕÖÏÕÓÁÙÇÙÚÏÝÏÙÚÕØÃËÝ
ÚÜÔÎØ×ÜÔÓÕßÑÇÏÔÇÇÑÕßÓÖÂÙÜ
ÖÏÕËßÇÃÙÛÎÚÇÑÇÏÖÏÕÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦

–Είναι αλήθειες που θες να πεις
και τις ντύνεις με τον μανδύα της
λογοτεχνίας, που δεν μπορείς να
τις πεις ως δημοσιογράφος;
¶¿ÞÏ¥ÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝÄÚÏËÃÞÇÔÇÖÜÚÕËÃÖÇÑÇÏÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝ
ÑÇÛ»ßÖËØÈÕÒÂ©ÖÜÙÊÂÖÕÚËÙÚÇ
ÈÏÈÒÃÇÓÕßÚÇÒÁÜÑÇÚ»ÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÚÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇËÃÔÇÏ
ÖÕÒÆÖÏÕÌÏÒÚØÇØÏÙÓÁÔÇÁÜÒÏÍÄÚËØÇÇÒÒ¦ÖÏÕÊÕßÒËÓÁÔÇÓÁÙÇ
ÓÕßÊËÔÁÞÕßÔÚÎÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÏÑÂÌÄØÇ³ÒÒÜÙÚËÐËÑÏÔ×ÔÚÇÝÑ¦ÖÕÏÕÝÔÇÍØ¦ÉËÏÁÔÇÈÏÈÒÃÕÛËÜØ×
ÄÚÏÖØÁÖËÏÑ¦ÚÏÔÇÁÞËÏÔÇÖËÏÁÚÙÏ
ÊËÔËÃÔÇÏ"Í×ÙÚÕÖØ×ÚÕÂÛËÒÇÔÇ
ÓÏÒÂÙÜÍÏÇÚÏÝÊÏÇÉËÆÙËÏÝÑÇÏÙË
ÇßÚÄÄÖÜÝËÃÖÇÓËÑÇÏÖØÏÔÛÁÒÎÙÇ
ÔÇÓÏÒÂÙÜÍÏÇÚÕßÝÚÙÇÒÇÑÜÓÁÔÕßÝ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝ

Στο δεύτεροK{KÜË³È.³ÑÖ¨Ø
¨{³ÙÖÜÈÚÓÜiÉÑÐ{ÜÊÉ{o{Ñ
³³ÑÜÑ~ÐÓÒÚ¨VÈ³
Ì¨{ÉÐ{ÑÒÜÜiÉTÊ
– Μίλησέ μου για τον ήρωά σου,
«κάθε συμβιβασμός και ένας μικρός θάνατος», λέει, το ασπάζεσαι;
¶©Ï¦ÔÔÕÝÍËÔÔÂÛÎÑËÚÕ 
ÑÇÏËÃÔÇÏÖËØÏÈËÈÒÎÓÁÔÕÝÓËÚÕÔ
ÇÖÄÎÞÕÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß»ÑÇÏ
ÄÙÇÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔÚÎÔÕÖÕÃÇÑßØÃÜÝÑÇÚÇÍØ¦ÌÜÙÚÕÈÏÈÒÃÕ©Ï¦ÔÔÕÝÓËÍÇÒ×ÔÕÔÚÇÝÙËÇßÚÂÚÎÔ
ÇÞÒÂÖÕßÂÚÇÔÖÕÒÏÚÏÑÂÎÛÏÑÂ
¦ÔÛØÜÖÕÏÁÊÜÙÇÔÇÍ×ÔÇËÖÏÈÃÜÙÎÝÓÁÙÇÙËÇßÚÁÝÚÏÝÙßÔÛÂÑËÝ
§ÇÙÕßÖÜÄÚÏÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄÚÕÖØÕÙÁÍÍÏÙÇÑÇÏÓËÚÏÝÙßÔÛÂÑËÝÚÎÝ
©ßÍÍÇØÃÇÝÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß»
ÇÒÒ¦ÑÇÏÓËÚÏÝÙÎÓËØÏÔÁÝÙßÔÛÂÑËÝ
ÚÎÝÛÂÔÇÝ©Ï¦ÔÔÕÝËÃÔÇÏÁÔÇÝ
ÓËÚÇÔ¦ÙÚÎÝÙÚÎÔÛÂÔÇ¦ØÇÚÕÔ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÓËÄÒÕßÝÚÕßÝÙßÓÈÕÒÏÙÓÕÆÝÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÁÞËÏÎÖËØÃÖÚÜÙÂÚÕß¥ÝÚÇÆØÕÝÊËÔÓÕß
ÇØÁÙÕßÔÚÇÎØÜÏÑ¦ÒÄÍÏÇÕÆÚËÖÏ-

ÙÚËÆÜÖÕÒÆÙÚÏÝÊÎÒ×ÙËÏÝÄÓÜÝ
ÙÁÈÕÓÇÏÖÕÒÆÇßÚÂÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÕÔÇÚÏÓÂÙËÏÝÚÇÖÏÙÚËÆÜÙÕß
ÙÚÎàÜÂÑÇÏÔÇÁÞËÏÝÓÏÇÙßÔÁÖËÏÇ
±Ö¦ØÞÕßÔÛËÓÏÚÕÃÙßÓÈÏÈÇÙÓÕÃ
ÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÑ¦ÔËÏÕÑÇÛÁÔÇÝÇÖÄ
ËÓ¦ÝÇÒÒ¦ßÖ¦ØÞÕßÔÖØ¦ÍÓÇÚÇ
ÖÕßËÃÔÇÏÓËÍ¦ÒÇÑÇÏËÃÔÇÏÂÚÚËÝ
ÍÏ»ÇßÚÁÝÑßØÃÜÝÓÏÒ¦ÜÓËÇßÚÂÚÎ
ÌØ¦ÙÎÚÕßÏ¦ÔÔÕß
–Και οι ήρωές σου, έχω την αίσθηση, είναι σκοτεινοί… ενώ μερικοί είναι τόσο ξεδιάντροπα καθωσπρέπει…
¶ÇÚÕßÝÁÒËÍÇÚÙÇÒÇÑÜÓÁÔÕßÝ
ÑÇÏËÖËÏÊÂÛËÜØ×ÄÚÏÕÏÖÕÒÒÕÃÇÉËÍ¦ÊÏÇÙÚÕÏÂØÜËÝËÃÔÇÏÖ¦ØÇÖÕÒÆ
ÖÒÎÑÚÏÑÕÃËÓÁÔÇÓÕßÇØÁÙÕßÔÕÏ
ÚÙÇÒÇÑÜÓÁÔÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÑÇÏËÃÔÇÏ
ËÑËÃÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÎÕßÙÃÇ¦ÔÚÜÝ
ÊËÔÛÇÚÕßÝÁÒËÍÇÙÑÕÚËÏÔÕÆÝÑ¦ÖÕÏÕÏÃÙÜÝÙËÖØ×ÚÕËÖÃÖËÊÕËÃÔÇÏ

àéÚêÞØÜßØÑÞÖÜÒåç
êÚØÚÛÛÚêèàëéßÚàÚ
ÑăûwÿĊăċċøČÿĊÿďwĆĂĊĈĀĈĊ÷ÿď
&NBJMJOGP!UFOOJTNBTUFSBDBEFNZDPNDZ
êĂĆõĀĎćP

™

ÇØÔÎÚÏÑÕÃÂØÜËÝÇÒÒ¦ÇßÚÄÖÕß
ÙßÔÊÁËÏÚÕßÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÂØÜËÝ
¶ÑÇÏÙÚÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÈÏÈÒÃÕÓÕß¶
ËÃÔÇÏÄÚÏÓÁÙÇÚÕßÝÚÙÇÒÇÑÜÓÁÔÕÏ
ÇÍÜÔÃàÕÔÚÇÏ
–Διαβάζοντας το βιβλίο, ένιωθα
ότι οι ήρωες με παίρνουν από το
χέρι και με βάζουν να πατώ στα
βήματά τους…
¶²ÇÃØÕÓÇÏÖÕßÓÕßÚÕÒËÝÊÏÄÚÏ
ÇßÚÄÂÚÇÔÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÙÚÄÞÕßÝ
ÓÕßÚÕËÖÏÊÏ×ÑÜÁØÇÔÇÖÄÚÕßÝ
ÂØÜËÝßÖ¦ØÞÕßÔÑÇÏÕÏÖÄÒËÏÝÑÇÏ
ÍÏÇËÓÁÔÇÕÏÖÄÒËÏÝÖÕßÁàÎÙÇÓË
ÑÇÛÄØÏÙÇÔÃÓÇÏÑÇÏÕÏÖÄÒËÏÝÖÕß
ÁàÎÙÇÑÇÏÇÍ¦ÖÎÙÇÃÍÕßØÇÙÚÕÈÏÈÒÃÕÕÇÛÁÇÚÕÝÂØÜÇÝËÃÔÇÏÕÏÖÄÒËÏÝÎÛÂÔÇÑßØÃÜÝ©ÏÞ×ØÕÏÖÕß
ÖËØÏÍØ¦ÌÜÙÚÕÈÏÈÒÃÕÊËÔËÃÔÇÏËÖÏÔÕÎÓÁÔÕÏÇÔÚÏÑÇÚÕÖÚØÃàÕßÔÇßÚÄ
ÖÕßËÃÔÇÏÙÂÓËØÇÎÛÂÔÇËÜØ×
ÄÚÏÎÇÖÕÚßÞÃÇËÔÄÝÙßÍÍØÇÌÁÇËÃ-

–Δεύτερο βιβλίο, τι σε έκανε να
στραφείς στη συγγραφή, σε μια
ώριμη ηλικία;
¶ ÇÚ»ÇØÞ¦ÝÑÇÏÙÚÕÒÁÜËÏÒÏÑØÏÔ¦ÊËÔËÃÞÇÙÚÕÓßÇÒÄÓÕßÔÇÍÃÔÜ
ÙßÍÍØÇÌÁÇÝ´ÞÕÔÚÇÝÖ¦ÒÏÊÕßÒÁÉËÏÓËÊÏ¦ÌÕØÇËÃÊÎÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÏÑÕÆÒÄÍÕßÑÇÏÓËÚ¦ÇÖÄÖÕÒÒ¦
ÞØÄÔÏÇÙÚÎÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÃÇÁÑÇÔÇ
ÖØÕÖÄÔÎÙÎ¯ÂÒÛËÓÏÇÙÚÏÍÓÂÖÕß
ÇÖÕÌ¦ÙÏÙÇÄÚÏÛÁÒÜÔÇÊÕÑÏÓ¦ÙÜ
ÔÇÍØ¦ÉÜÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÖÕßÁÑÚÏàÇ
ÙÚÕÓßÇÒÄÓÕß§ÇÙÕßÖÜËÖÃÙÎÝ
ÄÚÏÇÔÁÑÇÛËÔÓÕß¦ØËÙËÔÇÖÇØÇÚÎØ×ÑÇÏÃÙÜÝÚËÒÏÑ¦ÇßÚÄÔÇÓË
ÁÑÇÔËÙßÍÍØÇÌÁÇ
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Σκηνοθετική
«απογείωση»
της Ιστορίας
Ο Σαμ Μέντες αφηγείται σε μια άγνωστη
πτυχή του Μεγάλου Πολέμου
1917 ####

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΡΑΜΑ
Σκηνοθεσία: .ÑÐÓ³ÉØ
Ερμηνείες: ³{w0Ñ¨ÜØ0ÒÐÑV

0Ç¨³ÇÑ~Ó{VÌÜ{'É¨ÚV
ÓÉ³{~³ÒÐÉ¨ÐÑ³Ø
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Ο βραβευμένος ÓË©ÙÑÇØÇÓ¡ÁÔÚËÝ
ÇÑÕÒÕßÛËÃÚÕÓÕÔÕÖ¦ÚÏÖÕßÞ¦ØÇÐË
ÖØÕÊÏËÚÃÇÝÕ ØÃÙÚÕÌËØ§ÄÒÇÔÓË
ÚÎÔËÖÏÑÂÕßÔÑÁØÑÎ®ÖÇÔÚØËÆÕÔÚÇÝÚÎÔÏÙÚÕØÏÑÂÝßÌÂÝÖËØÏÖÁÚËÏÇ
ÓËÓÏÇÖÏÕÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÖØÕÙÁÍÍÏÙÎ ÇÏÚÇÑÇÚÇÌÁØÔËÏ¦ØÏÙÚÇËÖÏÒÁÍÕÔÚÇÝÓ¦ÒÏÙÚÇ
ÄÞÏÑ¦ÖÕÏÇÇÖÄÚÏÝÊÏ¦ÙÎÓËÝÓ¦ÞËÝ
ÚÕßqÇÍÑÕÙÓÃÕßÇÒÒ¦ÚÇÒÏÍÄÚËØÕÚØÇÍÕßÊÏÙÓÁÔÇÞÇØÇÑ×ÓÇÚÇ
ÚÕß¡ËÍ¦ÒÕßÕÒÁÓÕßØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÎÕÖÕÃÇÓ¦ÒÏÙÚÇ
ÄÖÜÝÊÏÇÈ¦àÕßÓËÖÇØÇÊÃÊËÚÇÏÇÖÄ
ÚÕÔÖÇÖÖÕÆÚÕßÙÑÎÔÕÛÁÚÎËÃÔÇÏ
ÊÆÕÔËÇØÕÃØËÚÇÔÕÃÙÚØÇÚÏ×ÚËÝÕÏ
ÕÖÕÃÕÏÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÓÏÇËÖÏÑÃÔÊßÔÎÇÖÕÙÚÕÒÂ!ÔÇÊÏÇÙÞÃÙÕßÔÚÇÞÆÚÇÚÇÓÏÇËÞÛØÏÑÂÖËØÏÕÞÂÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÖÇØÇÊ×ÙÕßÔÑØÃÙÏÓÕÓÂÔßÓÇ
ÙËÁÔÇÖØÕÜÛÎÓÁÔÕÙÆÔÚÇÍÓÇÚÕ
ÕÖÕÃÕÈÇÊÃàËÏÇÔßÖÕÉÃÇÙÚÕÙËÛÇÔ¦ÙÏÓÎÖÇÍÃÊÇ
©¡ÁÔÚËÝÑÇÏÎÙßÔÙËÔÇØÏÕÍØ¦ÌÕÝÚÕß ØÃÙÚÏÔÕßÃÒÙÕÔ ËØÔÝ
ÑØÇÚÕÆÔÚÎÔÇÌÂÍÎÙÂÚÕßÝÙÌÏÞÚ¦
ËÖÏÑËÔÚØÜÓÁÔÎÙÚÎÔÖËØÏÖÁÚËÏÇÚÜÔ
ÊÆÕÌÇÔÚ¦ØÜÔÚÕÖÕÛËÚ×ÔÚÇÝÚÎÔ
ËßØÆÚËØÎÖÕÒËÓÏÑÂÙÆØØÇÐÎÍÆØÜ
ÚÕßÝÊÃÞÜÝÖ¦ÔÚÜÝÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÙÚÇÙÕÈÇØ¦ÚÎÔËÐÁÒÏÐÂÚÎÝ
ËÚßÞÇÃÔÕßÔÁÚÙÏÊÏ¦ÔÇÓËÚÇÚØÁÖÕÔÚÇÝÁÔÇÏÙÚÕØÏÑÄÙÚÏÍÓÏÄÚßÖÕÙË
ÇÍÜÔÏ×ÊËÝÛØÃÒËØÓÕÔÇÊÏÑ¦ÑÏÔÎÓÇ-
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ΟMEGA

Δύο νεαροί ¨É³ÑË³¨Ñ³{³ÉØÑÑÜÑÐKÒÈÐ{ÑÉ{~ËÙÈiÑ³ÜÊUÑÙ{ÑTËÈ³ÑTÖ³Ñ³ÑÐ{ÑÉTÚ¨{~ÊÉ¨{TÊV¨~É{ÐÓÈÑÑ¨ÑÙÈ~¨Ë{w
ÐÐÊÈÐÑÉÓÑ¨ÚiÐÓÖ³ÑoÐÑV³ËKÑÙËÇÉ{ÑÈËÑ³ÉÚÑÒ{ÐiÑoËÙÑ³i×³V0Ç¨³ÇÑ~Ó{Ø³¨Ñ³{³iØ.~Ì×{Ü³

HOME CINEMA

«Ταξίδι» στους φόβους της σύγχρονης Αμερικής
Στη σκιά του φεγγαριού
##½

ΘΡΙΛΕΡ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ (2019)
Σκηνοθεσία: 0Ç{Ð{~Ü
Ερμηνείες: Ì{³ÌÜÐ¨È~V

ÜÉÒ³¨ÑÌÈÜÐÑVÒ{~ÜÜ

Ο Μπόιντ Χόλμπρουκ¨³Ñw
o{³ÉË³Ú¨ËÜÉ¨×Ñ³ÑËÑØ
³È_²kxÁ
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Το αστυνομικό ÛØÃÒËØÙßÔÇÔÚ¦ÚÎÔ
ËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÌÇÔÚÇÙÃÇÙËÁÔÇ
ÇÚÓÕÙÌÇÏØÏÑÄÌÏÒÓÚÕß5L[MSP_
ÖÕßËÑÚËÃÔËÚÇÏÚÄÙÕÙÚÕÔÞØÄÔÕ
ÄÙÕÑÇÏ¶Ñ¦ÖÜÝ¦ÚÙÇÒÇËÃÔÇÏÎ
ÇÒÂÛËÏÇ¶ÙÚÕßÝÌÄÈÕßÝÚÎÝÙÆÍÞØÕÔÎÝÓËØÏÑÂÝØÓÎÔËßÓÁÔÕÝ
ÇÖÄÚÕÔ¡ÖÄÏÔÚ²ÄÒÓÖØÕßÑÚÕß
ÚÎÒËÕÖÚÏÑÕÆ5HYJVZ®ÕÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÝÕÑËÃÔÇÏÁÔÇÝÔÁÕÝÇÙÚßÔÕÓÏÑÄÝÙÚÎÈ¦ØÊÏÇÚÕß
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Οι Αραβες ζουν με αίσθημα ταπείνωσης
Ο Αμερικανός ιστορικός Γιουτζίν Ρόγκαν μιλάει στην «Κ» για έναν πολιτισμό που η Δύση βλέπει ως «εξωτική» απειλή
Συνέντευξη στον ΗΛΙΑ ΜΑΓΚΛΙΝΗ

Θετικό προηγούμενο
ÑÇÚ¦ÒÎÐÎÚÎÝØÇÈÏÑÂÝÔÕÏÐÎÝÊËÔÇÔÚÇÖÕÑØÃÔËÚÇÏÙÚÏÝËÒÖÃÊËÝ
ÖÕßÑÇÒÒÏËØÍÂÛÎÑÇÔÚÄÚËÜÙÚÄÙÕ
ÊÎÓÏÕÆØÍÎÙÇÔÁÔÇÛËÚÏÑÄÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕ©ÖÜÝÙÎÓËÏ×ÔËÏÕªÄÍÑÇÔ
ÙÚÎÔËÏÙÇÍÜÍÂÚÕß!ÇÂÚÇÔÒ¦ÛÕÝ
ÔÇÊ×ÙÕßÓËÁÓÌÇÙÎÙÚÏÝËÔÚ¦ÙËÏÝ
ÖÕßÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÏÙÚÎÔÇØÇÈÏÑÂ
ÏÙÚÕØÃÇËÏÝÈ¦ØÕÝÄÒÜÔÚÜÔ¦ÒÒÜÔ
ÙÚÕÏÞËÃÜÔÖÕßÑÇÛÏÙÚÕÆÔÚÕÔÇØÇÈÏÑÄÑÄÙÓÕÚÄÙÕÍÕÎÚËßÚÏÑÄ¡ËÒËÚ×ÔÚÇÝÙËÄÒÎÚÎàÜÂÓÕßÚÎ¡ÁÙÎ
ÔÇÚÕÒÂÎÏÙÚÕØÃÇÚÜÔØ¦ÈÜÔÓË
ÖØÕÙËÃÒÑßÙËËÖËÏÊÂËÃÔÇÏÖÒÕÆÙÏÇ
ÑÇÏÍËÓ¦ÚÎÖÕÏÑÏÒÃÇÖËÏÊÂËÃÞÇ
àÂÙËÏÄÚÇÔÂÓÕßÔÖÇÏÊÃÙÚÎÎØßÚÄ
ÑÇÏÙÚÕ ¦ÏØÕÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÓÕß
ÍÏÇÚÎ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂÓËÕÊÂÍÎÙËÔÇÇÑÕÒÕßÛÂÙÜØÇÈÏÑÁÝÑÇÏ
¬ÕßØÑÏÑÁÝÖÕßÊÁÝÙÚÏÝ×ÙÚË
ÔÇÓÖÕØ×ÔÇÊÏÇÈ¦àÜÚÏÝÖØÜÚÕÍËÔËÃÝÖÎÍÁÝÚÎÝÇØÇÈÏÑÂÝÏÙÚÕØÃÇÝ
ÏÇÈ¦àÕÔÚÇÝÊÏÑÇÙÚÏÑ¦ÇØÞËÃÇÑÇÏ
ÞØÕÔÏÑ¦ ÁÍÍØÇÌÇ ÇØÞËÃÜÔ ÑÇÏ
ÞËÏØÄÍØÇÌÇÎÓËØÕÒÄÍÏÇÑÇÏÇÔÇÓÔÂÙËÏÝËÔÚßÖÜÙÏ¦ÙÚÎÑÇÓËÚÎÔ
ÕÏÑËÃÇÑÇÏÚÇßÚÕÞØÄÔÜÝËÐÜÚÏÑÂ

Στις αρχές του 19ου
αιώνα, οι Αραβες
θεωρούσαν εαυτούς
κυρίαρχη δύναμη της
Μεσογείου και κοιτούσαν
αφ’ υψηλού τα
ευρωπαϊκά κράτη και τη
χριστιανική τους πίστη.

Ο Αμερικανός{³¨{~ÌØ{È³ÇË,Ìo~ÑVÈoo¨Ñ×ÓÑØ³tå¨ÒKu~Ñ{ÜÜÑ~ÌÐÑK{KÜËo{ÑÓiåÑ³ÜÊ

ΑΡ / KHALID MOHAMMED

ÊÏ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝÇØÇÈÏÑÂÝÏÙÚÕØÃÇÝ®
ËÏÔÄÝÍÔ×ÙÚÎÝÚÕßÇÔÚÏÑËÏÓÁÔÕß
ÒÕÏÖÄÔÕªÄÍÑÇÔÓËÙËÏØ¦ÓËÒËÚ×Ô
Ö¦ÔÜÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÕÛÜÓÇÔÏÑÂÝ
ÇßÚÕÑØÇÚÕØÃÇÝÚÎÝÇÒÇÏÙÚÃÔÎÝ
ÙÚÎ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂËÃÔÇÏÍÔÜÙÚÄÝ
ÙÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÑÕÏÔÄÑÇÏÇÖÄÚÕ
ÖÚ×ÙÎÚÜÔ©ÛÜÓÇÔ×Ô®ÓÚÌØÒÁÔÎÙÚËØÃÕß¬ÄÙÕÇßÚÄÚÕÈÏÈÒÃÕ
ÄÙÕÑÇÏ©ÏØÇÈËÝ®ÓÚÌØ¡ËÔÁÒÇÕÝÙÚËØÃÕßÑßÑÒÕÌÕØÕÆÔÇÖÄ
ÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝÒËÐ¦ÔÊØËÏÇ
– Το βιβλίο σας διατρέχει και καλύπτει μια τεράστια ιστορική περίοδο, την ίδια στιγμή που όμως το
παρόν στον αραβικό κόσμο μοιάζει πιο ρευστό και αβέβαιο από
ποτέ ίσως. Πόσο σας δυσκόλεψε
αυτό στην τελική συγγραφή του;
¶ÍØÇÉÇÚÕßÝØÇÈËÝ®ÍÏÇÁÔÇ
ËßØÆÚËØÕÇÔÇÍÔÜÙÚÏÑÄÑÕÏÔÄÖÇØ¦ÍÏÇÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑÕÆÝÑÇÏËÏÊÏÑÕÆÝ¦ÔÚÕÚËËÃÞÇÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎ
ÄÚÏÎÙÚÕØÃÇÇÌÕØ¦ÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÚÕËßØÆÑÕÏÔÄÄÚÇÔÓÇÝÈÕÎÛ¦ËÏÔÇ
ÑÇÚÇÔÕÂÙÕßÓËÚÕÔÑÄÙÓÕÙÂÓËØÇ
©ÚÇÔÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÎÖØ×ÚÎÁÑÊÕÙÎÚÇÖÏÕËÖÏÊØÇÙÚÏÑ¦ÍËÍÕÔÄÚÇ
ÖÕßÊÏÇÓÄØÌÜÔÇÔÚÏÝÚØÁÞÕßÙËÝ
ËÐËÒÃÐËÏÝÙÚÎ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂÙßÔÊÁÕÔÚÇÔÓËÚÕÔÖÄÒËÓÕÙÚÎÔÚØÕÓÕÑØÇÚÃÇÓËÚ¦ÚÎÔÎËÖÚËÓÈØÃÕßÑÇÏÓËÚÎÔËÏÙÈÕÒÂÙÚÕØ¦ÑÚÎÝ
ÕÖÕÃÇÝÎÍÕÆÔÚÇÔÕÏ¡ËÚ¦ÚÕ
ÚÎÔØÇÈÏÑÂÔÕÏÐÎÑÇÏÚÇ
ÖÇØËÖÄÓËÔ¦ÚÎÝÇßÚ¦ÇÔÇÊËÃÞÛÎÑÇÔÙÚÇÖÒÁÕÔÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÍËÍÕÔÄÚÇÙÚÎ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂÏÇÔÇÑØÇÚÂÙÜÚÕÈÏÈÒÃÕÙÞËÚÏÑÄÑÇÏÔÇÁÞËÏ
ÔÄÎÓÇÙÚÕßÝÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝÇÌÕÆÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÇÔÇÊÏÇÓÄØÌÜÙÇÚÎÔ
ËÏÙÇÍÜÍÂÑÇÏÚÇÙßÓÖËØ¦ÙÓÇÚÇ
ÍÏÇÔÇÇÖÕÚßÖ×ÙÜÚÎÙÎÓÇÙÃÇÚÎÝ
ËÐÁÍËØÙÎÝÚÎÝØÇÈÏÑÂÝÔÕÏÐÎÝ
ÑÇÏÚÜÔÇÔÚËÖÇÔÇÙÚÇÚÏÑ×ÔÑÏÔÎÓ¦ÚÜÔÖÕßÙ¦ØÜÙÇÔÚÎÔÖËØÏÕÞÂ
ÓËÚ¦ÚÕÒÁÕÔÚÕÈÏÈÒÃÕÁÞËÏ
ÓÏÇÚËÒËÃÜÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÇØÞÂÑÇÏ
ÑÇÚ¦ÒÎÐÎÙßÍÑØÏÚÏÑ¦ÓËÚÎÔÖØ×ÚÎÁÑÊÕÙÎ©ÔÚÇÝÖ¦ÔÚÕÚËÇÏÙÏÄÊÕÐÕÝËÒÖÃàÜÙËÓÏÇÇÔÇÚØÕÖÂ
ÖÕßÛÇÓÕßËÖÏÚØÁÉËÏÔÇÊ×ÙÜ
ÙÚÕÓÁÒÒÕÔÓÃÇÇÑÄÓÇÁÑÊÕÙÎÓË
ÖÏÕËßÚßÞÁÝÚÁÒÕÝ
– Η αίσθηση των περισσοτέρων

To βιβλίο~È~Ü×¨ÉËÑÌ³{ØÉ~ÙÌÉ{ØåÜÉÂÒÙ¨É{Ñ

Σουνίτες å¨ÑKÉØ³È¨Ò~Ù{ÑÙiÜÈ³iÙÈ³{~ÊÑoÙÒ³i³¸ÆÆ®

EUGENE ROGAN, «ΟΙ ΑΡΑΒΕΣ»

Το ογκώδες, ÞÕØÚÇÙÚÏÑÄÑÇÏÇÌÎÍÎÓÇÚÏÑ¦ÇÖÕÒÇßÙÚÏÑÄ©ÏØÇÈËÝ
¡ÏÇÏÙÚÕØÃÇ®ÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÏÙÚÕØÏÑÕÆÏÕßÚàÃÔªÄÍÑÇÔÐËÑÏÔ¦ÓËÓÏÇ
ÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÂÊÏÂÍÎÙÎÇÔÚÒÎÓÁÔÎ
ÇÖÄÚÏÝ¦ÖËÏØËÝÓÏÑØÕáÙÚÕØÃËÝÖÕß
ËÑÚßÒÃÞÛÎÑÇÔÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝØÇÈÏÑÂÝÔÕÏÐÎÝÚÕÚÎÔÖØÜÚÄÚßÖÎÁÑÊÕÙÎÚÕÈÏÈÒÃÕËÃÞËÑßÑÒÕÌÕØÂÙËÏÚÕ ©ªÄÍÑÇÔÄÓÜÝ
ÚÕÐÇÔÇÑÕÃÚÇÐËÇØÍÄÚËØÇÇÌÕÆÓËÙÕÒ¦ÈÎÙËÎØÇÈÏÑÂÔÕÏÐÎ©ÖÜÝ
ÍØ¦ÌËÏÙÚÎÔËÏÙÇÍÜÍÂÚÕß!©ÏÇØÇÈÏÑÁÝËÖÇÔÇÙÚ¦ÙËÏÝÚÕßÇÏÌÔÏÊÃÇÙÇÔÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕ±ÙÚËØÇÇÖÄ
ÊËÑÇËÚÃËÝÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝßÖÄÚÎÔ
ËÐÕßÙÃÇÇßÚÇØÞÏÑ×ÔÎÍËÚ×ÔÁÓÕÏÇàËÔÇÇØÞÃàËÏÓÏÇÖËØÃÕÊÕÝÚÇÞËÃÇÝ
ÑÇÏÊØÇÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝÙËÄÒÇÚÇ
ÑØ¦ÚÎÚÕßÇØÇÈÏÑÕÆÑÄÙÓÕßÚÇÔ
ÙÇÔÔÇÙßÔÚËÒÕÆÔÚÇÔÓÏÇÚËÑÚÕÔÏÑÂ
ÇÒÒÇÍÂÙÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄÙÑÎÔÏÑÄÚÕß
ÇØÇÈÏÑÕÆÑÄÙÓÕß©ÚÇÔÑ¦ÖÕÏÕÝ
ÁØÞËÚÇÏÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÝÓËÁÔÇÇÈÁÈÇÏÕ
ÓÁÒÒÕÔÊËÔßÖ¦ØÞËÏÑÇÒÆÚËØÕÝÕÊÎÍÄÝÇÖÄÚÕÖÇØËÒÛÄÔÇÖÒÂÇÒÂÛËÏÇ
ÎÕÖÕÃÇÙßÞÔ¦ÊÏÇÌËÆÍËÏÚÎÔÖØÕÙÕÞÂÚÜÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÇÔÇÒßÚ×ÔÕÒÆ
ÙßÞÔ¦ÙÚÎÆÙÎÖÇØÇÈÒÁÖÕßÓËÚÎ
ÙÆÍÞØÕÔÎÇÐÃÇÚÎÝÙÚÕØÃÇÝ©ÖÜÝ
ÁÞËÏÍØ¦ÉËÏÕÖÕÒÏÚÏÑÄÝÙÞÕÒÏÇÙÚÂÝ
¬àÕØÚàÕßÃÒ!¸©ÚÇÔÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃ
ÒÁÔËÍÏÇÑ¦ÚÏÄÚÏÇßÚÄËÃÔÇÏÙÚÕØÃÇ
ËÔÔÕÕÆÔÄÚÏËÃÔÇÏ¦ÙÞËÚÕ¹¬ÃÖÕÚÇ
ÊËÔÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏÖÏÕÇÔÇÑØÏÈÁÝ
©ÏÊÏÇÓÕØÌÜÚÁÝÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÑÇÏÕÏ
ÊÏÇÔÕÕÆÓËÔÕÏÙÚÎÆÙÎÖØÁÖËÏÔÇ
ÊÃÔÕßÔÓËÍÇÒÆÚËØÎÙÎÓÇÙÃÇÙÚÎÔ
ÙÚÕØÃÇÇÔÛÁÒÕßÔÔÇÑÇÚÇÔÕÂÙÕßÔ
ÚÏÝØÃàËÝÚÎÝØÇÈÏÑÂÝÔÕÏÐÎÝÑÇÏ
ÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔÚÏÝÚØÕÓËØÁÝ
ÖØÕÑÒÂÙËÏÝÚÏÝÕÖÕÃËÝÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏ
ÕÇØÇÈÏÑÄÝÑÄÙÓÕÝÓËÚ¦ÚÕ®

Παλαιστίνιοι ÐÑTi³ÓØ³mdVÌ³ÑÐÒT³Ñ³{ØÉK¨ÑÍ~ÓØÙÈÒÐÉ{ØÛÉÊ³Ñ
ÌÐØ~ÑÜÒ¨É³{ÐÑÐÓ{~Ñ{Ü{ÐÌØ³ÈØÊ³ÑÉ¨{¨{ÐÓØ
στη Δύση είναι πως ο αραβικός
κόσμος είναι ένα χάος – όχι μόνον
πολιτικά αλλά και πολιτισμικά.
¶©ÇØÇÈÏÑÄÝÑÄÙÓÕÝÂÚÇÔÖ¦ÔÚÕÚËÓÏÇËÚËØÄÑÒÎÚÎÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑÂà×ÔÎÖÄÚÕ¡ÇØÄÑÕ×ÝÚÎÔ
ÃÍßÖÚÕÇÖÄÚÎÔÆÌÕØÎÓÏÙÁ-

ÒÎÔÕ×ÝÚÎÔÇØÇÈÏÑÂÞËØÙÄÔÎÙÕ
ÕÏÇØÇÈÏÑÁÝÊÏ¦ÒËÑÚÕÏÚÇÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑ¦ÙÞÂÓÇÚÇÎÑÕßàÃÔÇÎÑßØÃÇØÞÎÙÞÕÒÂÚÕßÏÙÒÇÓÏÑÕÆÔÄÓÕßÑÇÏÎÛØÎÙÑËßÚÏÑÂÖØÇÑÚÏÑÂ
ÄÒÇÖÕÏÑÃÒÒÕßÔÑÇÏÇßÚÄÃÙÞßËÓÁÙÇÙÚÕßÝÇÏ×ÔËÝ¥ÙÚÄÙÕÁÜÝÚÕÔ

 ÕÇÏ×ÔÇÚÇÄØÏÇÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝ
ÇØÇÈÏÑÁÝÑÕßÒÚÕÆØËÝÂÚÇÔÇÑÄÓÇ
ÖÏÕØËßÙÚ¦ÇÖ»ÄÚÏËÃÔÇÏÙÂÓËØÇ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÒÒÇÍÂÙÚÕÔÇØÇÈÏÑÄÑÄÙÓÕÚÕßÝÚËÒËßÚÇÃÕßÝÇÏ×ÔËÝ
ÂÚÇÔÕÑÇÚÇÑËØÓÇÚÏÙÓÄÝÚÎÝÇØÇÈÏÑÂÝÞËØÙÕÔÂÙÕßÚÎÝ¡ÁÙÎÝÔÇÚÕÒÂÝÑÇÏÚÎÝÈÄØËÏÇÝÌØÏÑÂÝÙË
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÁÛÔÎÑØ¦ÚÎÚÕÑ¦ÛË
ÁÔÇÓËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÙÆÔÕØÇÑËÃ
ÄÖÕßÇØÇÈÏÑÁÝÖËØÏÕÞÁÝÇÖÕÚËÒÕÆÙÇÔÚÓÂÓÇÚÇËßØÆÚËØÜÔÇßÚÕÑØÇÚÕØÏ×ÔÓËÞÇÒÇØÂØÕÂÇÍÇÛ×ÔÑÇÏ
ÇÔÛØ×ÖÜÔÇÖÄÚÎÓÃÇÙÚÎÔ¦ÒÒÎ
ÓÁÙÇÙÚÕÔ ÕÑÇÏÙÚÕÔÄÇÏ×ÔÇ
ÕÏËßØÜÖÇáÑÁÝÇßÚÕÑØÇÚÕØÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝËÖÁÈÇÒÇÔÄØÏÇÖÕßÁÓËÒÒË
ÔÇÇÖÕÈÕÆÔÇÔÛËÑÚÏÑÁÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚËÝÓÁÙÇÙÚÕÔÕÇÏ×ÔÇßÚÄ
ËÖÁÌËØËÔÁËÝÊÆÙÑÕÒËÝÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÓËÊÏÇÞÜØÏÙÓÕÆÝÑØÇÚ×ÔÄÖÜÝ
ÚÕÔÃÈÇÔÕÇÖÄÚÎßØÃÇÂÚÕ¡ÇØÄÑÕÇÖÄÚÎÔÒÍËØÃÇÑÇÛ×ÝÑÇÏ
ÙËÊÏÇÑØÇÚÏÑÁÝÙßÍÑØÕÆÙËÏÝÙËÓÏÇ
ÖËØÏÕÞÂÖÕßÑ¦ÖÕÏËÝ¦ÒÒËÝËÖÕÞÁÝ
ÇÖÒ×ÝÛÇÂÚÇÔÇÊÏÇÔÄÎÚËÝ
– Τελικώς, υπάρχει μια σταθερά
που να διέπει τη σχέση Δυτικών
και Αράβων μέσα στον χρόνο; Ή
είναι κάτι που αναδιαμορφώνεται διαρκώς;
¶©ÏÙÞÁÙËÏÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÆÙÎÑÇÏÙÚÕßÝØÇÈËÝÞÇØÇÑÚÎØÃàÕÔÚÇÔÖ¦ÔÚÕÚËÇÖÄÓÏÇÇÔÏÙÕØØÕÖÃÇÊßÔ¦ÓËÜÔ©ÚÇÔËÓÌÇÔÃÙÚÎÑÇÔ
ÕÏØÇÈËÝÙÚÎ¡ËÙÄÍËÏÕÑÇÚ¦ÚÏÝ
ÏÙÒÇÓÏÑÁÝÑÇÚÇÑÚÂÙËÏÝÚÕßÕßÇÏ×ÔÇÂÚÇÔÌÄÈÕÝÑÇÏÚØÄÓÕÝÒÕÍÃàÕÔÚÇÔÜÝÐÁÔÕÏÑÇÚÇÑÚÎÚÁÝ ÇÚÁÒÇÈÇÔÚËÒÏÑ×ÝÚÎÊßÚÏÑÂßØ×ÖÎ
ÚÕÔÕÇÏ×ÔÇÄÚÇÔÓÏÇÔÁÇÓÕßÙÕßÒÓÇÔÏÑÂÊÆÔÇÓÎÖÕßÇÔÇÊÆÛÎÑËÙÚÎÔÇÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕ
Ù¦ØÜÙËÚÎßàÇÔÚÏÔÂßÚÕÑØÇÚÕØÃÇÛÁÚÕÔÚÇÝÁÚÙÏÚÏÝÞØÏÙÚÏÇÔÏÑÁÝ
ÖËØÏÕÞÁÝÚÎÝÔÇÚÕÒÂÝÑ¦ÚÜÇÖÄ
ÕÛÜÓÇÔÏÑÄÓÕßÙÕßÒÓÇÔÏÑÄàßÍÄ
ÖÄÚÕÔÕ×ÝÚÕÔÕÇÏ×ÔÇÕÏ
ØÇÈËÝÁÈÒËÖÇÔÚÎÔßØ×ÖÎÜÝ
ÓÁØÕÝÚÎÝ©ÛÜÓÇÔÏÑÂÝßÚÕÑØÇÚÕØÃÇÝ¶ÊÎÒÇÊÂÜÝÑÕÓÓ¦ÚÏÚÕß
ÏÙÞßØÕÆÖÇÃÑÚÎÚÕßÓËÙÕÍËÏÇÑÕÆ
ÑÄÙÓÕßÚÏÝÇØÞÁÝÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇÕÏØÇÈËÝÛËÜØÕÆÙÇÔËÇßÚÕÆÝ

ÑßØÃÇØÞÎÊÆÔÇÓÎÚÎÝ¡ËÙÕÍËÃÕß
ÑÇÏÑÕÏÚÕÆÙÇÔÇÌ»ßÉÎÒÕÆÚÇËßØÜÖÇáÑ¦ÑØ¦ÚÎÑÇÏÚÎÞØÏÙÚÏÇÔÏÑÂÚÕßÝÖÃÙÚÎßÚÄ¦ÒÒÇÐËÓÕÔ¦ÞÇÄÚÇÔÕÏßØÜÖÇÃÕÏ¦ØÞÏÙÇÔÔÇ
ËÖÏÈ¦ÒÕßÔÊÏ¦ÚÎÝÈÃÇÝÚÎÊÏÑÂÚÕßÝ
ÏÙÞÆÙÚÏÝÇØÇÈÏÑÁÝÑÇÏÙÚÏÝÕÛÜÓÇÔÏÑÁÝÖËØÏÕÞÁÝËÖÏÈÕÒÂÚÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝÇÖÕÏÑÏÕÑØÇÚÃÇÝÚÕÔ Õ
ÑÇÏÚÕÔÄÇÏ×ÔÇÁÍÏÔËÇÖÕÊËÑÚÂ
ÇÖÄÚÕßÝÇØÇÈÏÑÕÆÝÒÇÕÆÝÜÝÑ¦ÚÏËÐÄÞÜÝÚÇÖËÏÔÜÚÏÑÄ©ÏØÇÈËÝ
àÕßÔÓËÇßÚÂÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎÚÎÝÚÇÖËÃÔÜÙÎÝÇÖÄÚÄÚË
ÚÏÝÇØÞÁÝÚÕßÕßÇÏ×ÔÇÇßÚÂ
ÎÇÃÙÛÎÙÎÑÇÚÜÚËØÄÚÎÚÇÝÑÇÏßÖÕÚÇÍÂÝÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎÔÏÙÞÆÚÎÝÆÙÎÝÑÕØßÌ×ÛÎÑËÑÇÏÞØËÏ¦ÙÚÎÑËÔÇ
ÛÁÙÕßÔÔÁËÝÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚËÝÙËÓÏÇ
ÑØÃÙÏÓÎÏÙÚÕØÏÑÂÑÇÓÖÂ¦ÔÕÊÕÝ
ÚÎÝÚàÏÞÇÔÚÏÙÚÏÑÂÝÚØÕÓÕÑØÇÚÃÇÝÑÇÏ
ÕÏËÖÏÛÁÙËÏÝÚÎÝÎÝËÖÚËÓÈØÃÕß
ÙÚÏÝÖØÕÑ¦ÒËÙÇÔÁÔÇÔÖÄÒËÓÕ
ÇÖÄÚÏÝÑßØÃÜÝÄÖÕßÙÚÄÞÕÝ
ÂÚÇÔÕÏØÇÈËÝÑÇÏÕÏÓÕßÙÕßÒÓ¦ÔÕÏ
ÜÝÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÖËÏÒÂÙÚÏÝÇÐÃËÝ
ÑÇÏÙÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ
ÚÎÝÆÙÎÝ¥ÙÚÄÙÕÑÇÚ»ÇÔÇÒÕÍÃÇ
Ñ¦ÛËÊØ¦ÙÎÖÕßÇÔÁÒÇÈÇÔÕÏ
ÑÇÏÕÏßØÜÖÇÃÕÏÙÆÓÓÇÞÕÃÚÕßÝÇÖÄ
ÚÕÑÇÏÓËÚ¦ËÖÏÈËÈÇÃÜÙËÙÚÕßÝ
ØÇÈËÝÄÚÏÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÖËÏÒÂÙÚÏÝ
ÊÏÑÁÝÚÕßÝÇÐÃËÝÙÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÑÇÏ
ÙÚÕÔÚØÄÖÕàÜÂÝÚÕßÝÖØÕËØÞÄÚÇÔ
ÇÑØÏÈ×ÝÇÖÄÚÎÆÙÎ
– Πιστεύετε ότι ακόμα και σήμερα, στη Δύση ο αραβικός κόσμος
αντιμετωπίζεται ως κάτι εξωτικό;
¶ÇÌÁÙÚÇÚÇÎÆÙÎÈÒÁÖËÏ
ÚÕÔÇØÇÈÏÑÄÑÄÙÓÕÜÝÓÏÇËÐÜÚÏÑÂ
ÖËØÏÕÞÂßÚÄÙßÔÊÁËÚÇÏÓËÊßÚÏÑÁÝÇÖÄÉËÏÝÍÆØÜÇÖÄÚÕÙÒ¦Ó
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Η ιστορική σχέση τους με την ευρωπαϊκή Αναγέννηση
Εγραψα το βιβλίο χωρίς
ποτέ να θέσω το ερώτημα
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– Στη Δύση υπάρχει διάχυτη η
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