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Η ανάρτηση
των Βρυξελλών
σήμανε συναγερμό
Η κίνηση της αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Αξίες και
τη Διαφάνεια, Βέρα Γιούροβα, να αναδημοσιεύσει άρθρο της γαλλικής
εφημερίδας «Le Monde» με τίτλο «Το
σκάνδαλο των χρυσών διαβατηρίων
στην Κύπρο», ήταν αρκετή για να προκαλέσει συζητήσεις. Αν και από τις
Βρυξέλλες διαβεβαιώνουν πως δεν
έχει συζητηθεί το κυπριακό επενδυτικό πρόγραμμα, το Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε ήδη σε διάβημα για
να προλάβει εξελίξεις. Σελ. 8
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Υπό το μικροσκόπιο των ΗΠΑ η Κύπρος
Ο υφ. Εξωτερικών Φάλον έρχεται με υποδείξεις για προσαρμογή της Κ.Δ. στα μέτρα του νόμου EastMed
Δύο κεφαλαιώδη θέματα που σχετίζονται
με τον νόμο EastMed θα συζητήσει στη Λευκωσία ο υφ. Εξωτερικών των ΗΠΑ Φράνσις
Φάνον. Στο θέμα EastMed-ενέργεια, ο νόμος
εξουσιοδοτεί την Ουάσιγκτον να ιδρύσει
Ενεργειακό Κέντρο ΗΠΑ-Ανατολικής Μεσογείου, για διευκόλυνση της ενεργειακής συ-

νεργασίας με Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ.
Ταυτόχρονα ζητεί από την αμερικανική κυβέρνηση να υποβάλει εντός 90 ημερών από
την έγκριση του νόμου, έκθεση στο Κογκρέσο
για ενισχυμένη ενεργειακή συνεργασία με
χώρες στην Αν. Μεσόγειο. Προς τούτο η Λευκωσία θα πρέπει να είναι έτοιμη να καταθέσει

σχετικές προτάσεις που θα συμβάλουν στη
σύνταξη της έκθεσης σχετικά με ζητήματα,
όπως η αξιολόγηση όλων των πιθανών μηχανισμών μεταφοράς στην Ευρώπη Φ.Α.,
αξιολόγηση προσπαθειών για την προστασία
της υποδομής ενεργειακής εξερεύνησης στην
περιοχή καθώς και αξιολόγηση ικανότητας

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ-ΜΕΡΚΕΛ

Η Πράσινη Συμφωνία της Ε.Ε. και η παραφωνία της Κύπρου

Το τριπλό
μήνυμα ενόψει
Βερολίνου

ΛΙΒΥΚΗ ΚΡΙΣΗ

Η Γαλλία δίπλα στην
Ελλάδα στα δύσκολα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
είχε την Παρασκευή τηλεφωνική επικοινωνία με τη Γερμανίδα καγκελάριο Αγκελα
Μέρκελ με τρία μηνύματα στο επίκεντρο:
Πρώτον, εξέφρασε δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχει προσκληθεί
στη διάσκεψη. Δεύτερον, ανέδειξε την επιθετική στάση της Τουρκίας. Και τρίτον,
κάλεσε την Ε.Ε. να εφαρμόσει την απόφαση
του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,
η οποία έχει χαρακτηρίσει παράνομο το
τουρκολιβυκό σύμφωνο. Σελ. 3

Η επίσκεψη του στρατάρχη Χαλίφα
Χαφτάρ στην Αθήνα θεωρείται ως ένα
σαφές μήνυμα προς πολλές κατευθύνσεις, ωστόσο οι πραγματικές σημαίνουσες χειρονομίες έρχονται εκ
δυσμών και συγκεκριμένα τη Γαλλία.
Τις επόμενες ημέρες η φρεγάτα «Σπέτσαι» θα διασχίσει την Ανατολική Μεσόγειο, ως μέρος μιας από τις ναυτικές
αρμάδες που έχουν συγκροτηθεί ως
ομάδα κρούσης του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ». Σελ. 4

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ

Έδειξε την πόρτα
στον γενικό ελεγκτή

ΣΤΗΜΕΝΑ

Εν μέσω κρίσης
ΚΥΠΕ

Στο αίτημα Οδ. Μιχαηλίδη για ποινική
δίωξη της Επιτρόπου Διοικήσεως, ο
Κώστας Κληρίδης απάντησε διά επιστολής του στον ελεγκτή: «Αχρείαστα ηγέρθηκε». Εννέα φορές σε
δύο χρόνια έστειλε έλεγχο στο Γραφείο της Επιτρόπου ο ελεγκτής. Η
Επίτροπος αρνήθηκε την πρόσβαση
και τον έλεγχο σε φακέλους με ευαίσθητες πληροφορίες και προσωπικά
δεδομένα πολιτών. Σελ. 10

της Κ.Δ. να φιλοξενεί Κέντρο Ενεργειακής
Κρίσης. Στα θέματα ασφάλειας, ο νόμος τερματίζει το αμερικανικό εμπάργκο όπλων, και
συμπεριλαμβάνει για πρώτη φορά την Κύπρο
στα προγράμματα Διεθνούς Στρατιωτικής
Εκπαίδευσης δεσμεύοντας και σχετικά κονδύλια για τα επόμενα τρία χρόνια. Σελ. 5

Η επίτευξη του φιλόδοξου στόχου της Ε.Ε. για το 2050 είναι η μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη Ένωση που θα μεταμορφώσει και τις χώρες μας στο βέλτιστο. Αν το πετύχουμε θα μπορέσουμε να μειώσουμε σε σημαντικό βαθμό τον απαράδεκτα υψηλό αριθμό των 400.000 πρόωρων θανάτων ετησίως λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις πόλεις μας. Αυτό υπογραμμίζουν σε άρθρο τους στην «Κ» (σελ. 6) οι Φρανς
Τίμμερμανς εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η Ελίζα Φερέιρα, επίτροπος αρμόδια για τη συνοχή και τις μεταρρυθμίσεις. Πάντως, εμείς εδώ στην Κύπρο έχουμε δυστυχώς πολύ πιο χαμηλούς στόχους, παρακούοντας για
χρόνια τις Βρυξέλλες. Τώρα που άρχισαν να φωνάζουν τα παιδιά μας τα ίδια ας ακούσουμε επιτέλους. Σελ. 7

Αναπάντεχα εμπόδια
για Χάρι και Μέγκαν

Οι αποκαλύψεις
έφεραν χιονοστιβάδα

Παρά το ΟΚ της Βασίλισσας

Υπό το βάρος των αποκαλύψεων του
www.24sports.com.cy, η ΚΟΠ προχώρησε στην επιβεβαίωση των πληροφοριών ότι η UEFA είχε αποστείλει
εκθέσεις για χειραγωγημένα παιχνίδια, με έντονη στοιχηματική δραστηριότητα. Σελ. 7

Η απόφαση των δουκών του Σάσεξ να
«χαράξουν νέο δρόμο» και να γίνουν οικονομικώς ανεξάρτητοι τους επιτρέπει
να συνάπτουν εμπορικές συμφωνίες με
το «λογότυπο» Sussex Royal, που σύμφωνα
με τους ειδικούς πιθανώς αξίζει περισσότερο από 400 εκατ. στερλίνες. Σελ. 22

Πωλούν προβληματικά δάνεια 4,2 δισ.
Προχωρούν οι διαδικασίες σε Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική
Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική βρίσκονται
στη δεύτερη και τελική φάση για διάθεση
των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους.
Οι διαδικασίες της πρώτης φάσης για
πώληση των δανείων και των δύο τραπεζών ολοκληρώθηκαν πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων. Η Τράπεζα
Κύπρου έχει «ξεχωρίσει» ένα προβλημα-

τικό χαρτοφυλάκιο 2,7 δισ. ευρώ, ενώ η
Ελληνική Τράπεζα ένα χαρτοφυλάκιο 1,5
δισ. ευρώ. Και οι δύο τράπεζες αναμένεται
να προχωρήσουν στις πωλήσεις δανείων
έως το καλοκαίρι του 2020. Η πώληση
των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι
πλέον μονόδρομος για τις τράπεζες της
Κύπρου. Οικονομική, σελ. 4

Μέσα στις εξαιρετικά πολύπλοκες και
ρευστές συνθήκες που επικρατούν
στην ευρύτερη περιοχή μας, πραγματοποιείται σήμερα η διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη. Ο αποκλεισμός
από τη Διάσκεψη χωρών με άμεσο ενδιαφέρον, όπως η Ελλάδα, εκτός της
κρίσης που προκαλεί στην Ε.Ε., συνιστά
και απειλή για περαιτέρω ανεπιθύμητες
εξελίξεις. Κι αυτό καθώς η Τουρκία διακηρύττει πρόθεση για γεωτρήσεις πλησίον της Κρήτης, ενώ αντιδρώντας στη
διπλωματική στήριξη της Αθήνας από
το Παρίσι ανακοίνωσε αποστολή την
Παρασκευή του γεωτρύπανου «Γιαβούζ»
στο οικόπεδο 8 της κυπριακής ΑΟΖ,
το οποίο εκμεταλλεύεται η γαλλική TOTAL με την ιταλική ΕΝΙ. Για τούτο η
κάθοδος εντός της εβδομάδος στη Λευκωσία του υφ. Εξωτερικών των ΗΠΑ
Φράνσις Φάλον προς συζήτηση της
προσαρμογής στην ουσία της Κύπρου
στα μέτρα του αμερικανικού νόμου EastMed, ίσως αποδειχθεί σημαντικό γεγονός. Ίδωμεν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»

Γυναίκα ήθους και ψυχραιμίας

ΠΡΟΣΩΠΟ

Ο Λουκάς Σαμαράς μιλάει στην «Κ»
Ο Λουκάς Σαμαράς διέγραψε μια διεθνή πορεία στα εικαστικά, στη γλυπτική και στη φωτογραφία, με διακρίσεις και εκθέσεις στα πιο σημαντικά μουσεία. Το 2014, ο Μάικλ Σκαφίδας τον ονόμασε «πατέρα των σέλφι», σε μια
εποχή που μεσουρανούσε η μανία της αυτο-φωτογράφισης. Ζωή, σελ. 1

ΑΠΕ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Αξιοθαύμαστη χαρακτηρίζεται η διαδρομή της Αικατερίνης Σα-

κελλαροπούλου από το Αρσάκειο Ψυχικού μέχρι την Προεδρία
της Δημοκρατίας, αφού θεωρείται σίγουρο πια ότι θα καταλάβει
τον θώκο με τη συντριπτική πλειοψηφία της Βουλής των Ελλήνων να εγκρίνει την επιλογή του πρωθυπουργού Μητσοτάκη. Το
δικαστικό αποτύπωμα της Αικατερίνης Σακελλαροπούλου στο
ΣτΕ είχε πάντα ως πρόσημο το δημόσιο συμφέρον. Σελ. 18

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ: Ο μακρύς χειμώνας των Κούρδων
Απλωμένοι σε Συρία, Ιράκ και Ιράν, υφίστανται τα πάνδεινα από τους εχθρούς τους, ξεχασμένοι από τους «συμμάχους» τους. Σελ. 19-20

Η συλλογική μνήμη και τα μνημεία
Η ομότιμη καθηγήτρια Ιστορίας και εμπνεύστρια του Εθνολογικού Μουσείου Ευφροσύνη Ριζοπούλου – Ηγουμενίδου και η αρχαιολόγος και ιστορικός Άννα Μαραγκού μιλούν στην «Κ» για το Κονάκι του Χατζηγεωργάκη
Κορνέσιου και την ανάγκη να μην αλλάξει ο χαρακτήρας του. Ζωή, σελ. 3

ΜΟΥΣΙΚΗ

Να λέμε το σ’ αγαπώ είναι καλό
Ο Σταμάτης Κραουνάκης μίλησε στην «Κ» για το τραγούδι, τη μουσική και
το πώς κάνει την τέχνη του μια διαρκή διασκέδαση για όλους. Στην Κύπρο
θα τον απολαύσουμε σε δύο παραστάσεις με τίτλο «Φίλα με» στη Λευκωσία και στη Λεμεσό. Ζωή, σελ. 4
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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 στάβλος του Αυγεία, οι 1825 ημέρες του
Νίκαρου και η... απαγωγή του Πισσαρίδη

Κοροϊδία εξ ονόματος Γκουτιέρες
« Όταν διοικούν ανίκανοι
φταίνε οι ικανοί», είπε
πρόσφατα σε συνέντευξή
της στην «Κ» η σπουδαία
ακαδημαϊκός Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ. Ο τεράστιος Οργανισμός που ονομάζεται ΟΗΕ
ιδρύθηκε το 1945, αριθμεί 193 κράτημέλη, έχει χιλιάδες υπαλλήλους και δεκάδες αποστολές στον πλανήτη. Στόχος
του η προστασία της ειρήνης, της ασφάλειας και η αρωγή σε αναξιοπαθούντες
λαούς. Νοείται ότι ο ΟΗΕ έχει και ένα
τεράστιο προϋπολογισμό από τις εισφορές κρατών μελών. Διοικείται πολιτικά από τον γ.γ., ο οποίος εκπονεί
εκθέσεις προς το Σ.Α., με βοήθεια των
ειδικών του απεσταλμένων. Στην Κύπρο
έχουμε μία από τις μακροβιότερες ειρηνευτικές αποστολές, την ΟΥΝΦΙΚΥΠ
που δημιουργήθηκε στις 04/03/1964
με το ψήφισμα 186. Η τεράστια πλειοψηφία των ανθρώπων στο νησί γεννήθηκαν με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ και θεωρούν ως νόμο απαράβατο τα ψηφίσματα
του ΟΗΕ. Όμως, στα 56 χρόνια της εδώ
ύπαρξης του ΟΗΕ, μπορούμε πια να
εντοπίσουμε αξιωματούχους του, που
κατά την ισχυρή μας πεποίθηση διαστρέφουν την αποστολή τους και εκθέτουν τον γ.γ. Κι εξηγούμαι: Πέρυσι
στις 10/02/19, σε σχετικό ρεπορτάζ ρωτούσαμε, «κατά πόσον η Λευκωσία συμφωνεί με τις δύο παραγράφους για τους
αγνοούμενους της έκθεσης του γ.γ.
(30/01/2019); Αυτές που κατά την εκτίμησή μας απαλλάσσουν την Τουρκία
από τις ευθύνες της και εξισώνουν θύματα και θύτες». Όπως υπογραμμίζαμε,
«η Τουρκία όχι μόνο δεν αναφέρεται
ονοματικά στην έκθεση του γ.γ., αλλά
απεναντίας, οι ευθύνες της για μη παροχή στοιχείων στην έρευνα εξισώνονται με τυχόν ευθύνες των άλλων
άμεσα εμπλεκομένων μερών», δηλαδή
Ε/κ, Τ/κ και Ελλάδας. Σημειώναμε ότι
οι δύο παράγραφοι για τους αγνοούμενους λογικά συντάχθηκαν από το μέλος
στη ΔΕΑ, εκπρόσωπο του Ερυθρού
Σταυρού και των Η.Ε., Πολ Ανρί Αρνί
με τη σύμφωνο γνώμη του Ε/κ μέλους
Νέστορα Νέστορος και της Τ/κ μέλους
Γκιουλντέν Κιουτσιούκ. Είναι γνωστό
ότι το προκαταρκτικό κείμενο κάθε έκθεσης περνά από το κόσκινο των Υπουργείων Εξωτερικών όλων εμπλεκομένων
χωρών πριν εγκριθεί από το Σ.Α. Στα
ερωτήματά μας απάντηση ποτέ δεν λά-

βαμε. Πέρασε ένας χρόνος κι εμφανίστηκε στις 09/01/2020 η νέα έκθεση.
Οι δύο παράγραφοι για τους αγνοούμενους αποτελούν μνημείο αριστοτεχνικής συγκάλυψης διαδραματιζομένων:
Ο γ.γ. ενημερώνει το Σ.Α. ότι έχουν
εκταφεί 1.230 άτομα και επιστράφηκαν
στις οικογένειές τους τα οστά 968, από
σύνολο 2.002 αγνοουμένων άρα υπολείπονται 1034. Δεν μας λέει όμως τι
γίνεται με τους 262 από τους εκταφέντες
που εκκρεμούν. Ούτε γιατί έφτασαν
να επιστρέφουν οστά μέχρι και 10 χρόνια μετά την εκταφή. Ούτε γιατί λείψανα
που βρέθηκαν σε μαζικό τάφο επιστράφηκαν μισά τον ένα χρόνο και μισά
τον άλλο. Ούτε πως για να θριαμβεύουν
οι αριθμοί, επιστρέφουν στις οικογένειες
για ταφή 3-4 κοκαλάκια. Η έκθεση του
γ.γ. βρίθει ταχυδακτυλουργικών κόλπων
συγκάλυψης των πραγματικοτήτων και
παραλείπει την ουσία: τις μετακινήσεις
ομαδικών τάφων από τον τουρκικό
στρατό, εδώ με αβρότητα σημειώνεται:
«η συνεργασία με τον τουρκικό στρατό
για στρατιωτικά του αρχεία παρέμεινε
προτεραιότητα για εντοπισμό πρόσθετων χώρων ταφής». Δεν αναφέρεται
στην ανάγκη να υποδείξει ο κατοχικός
στρατός τάφους περισυλλογής. Απεναντίας υπογραμμίζεται ξανά ότι, «ελάχιστες αρχειακές πληροφορίες, σχετικά
με πιθανούς χώρους ταφής, δόθηκαν
στην Επιτροπή, από τα άμεσα εμπλεκόμενα μέρη». Δηλαδή Κύπρος, Ελλάδα
και Τουρκία εξισώνονται, όπως και η
Κυπριακή Αστυνομία με τον κατοχικό
στρατό. Ακόμα θωπεύεται η Τουρκία
διότι έδωσε στην Επιτροπή «πρόσβαση
σε 30 επιπλέον στρατιωτικές περιοχές
στο βορρά για εκταφές». Πρόκειται για
μέθοδο παρεμπόδισης εκταφών που
καταγράφεται μάλιστα από την έκθεση
στα υπέρ της Τουρκίας. Τέλος, κατά
τον γ.γ., η ΔΕΑ «έκανε εκτεταμένη
έρευνα στα αρχεία των Η.Ε. σε Νέα
Υόρκη και Γενεύη». Δεν εντόπισαν
οποιαδήποτε στοιχεία διότι απλά ήταν
ταξιδάκια αναψυχής -που συνεχίζονται
και- που ανερυθρίαστα καταγράφονται
στην έκθεση. Όμως, να ρωτήσω κάτι
τον κ. Γκουτιέρες, ίσως και κάποιος
του το μεταφέρει: Ως πότε εξοχότατε
θα συνεχίζεται αυτή η κοροϊδία εξ ονόματός σας και εις βάρος των αγνοουμένων μας;

Άκρως θεαματικές είναι οι εξελίξεις στο κυ-

πριακό πρωτάθλημα και γενικά στο ποδόσφαιρο. Τα έχουν όλα: βομβιστικές επιθέσεις, κόκκινους φακέλους από την UEFA, καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς, επ’ αόριστον αποχή των διαιτητών, διακοπή του πρωταθλήματος, κάθοδος κλιμακίου της UEFA για
αυτοψία και επίδειξη κόκκινης κάρτας σε διαιτητές από τον ίδιο τον πρόεδρο. Και όχι μόνο. Ο πρόεδρος του κράτους αναγνώρισε πανηγυρικά τη διαφθορά στο ποδόσφαιρο, ζητώντας επίσημα πια «να καθαρίσει ο στάβλος
του Αυγεία» και στιγμάτισε τα «εγκληματικά
στοιχεία που αμαυρώνουν το ποδόσφαιρο και
την χώρα». Τα έχει όλα εκτός από το πιο απαραίτητο: μία ή περισσότερες παραιτήσεις...
- Αυτό πια δεν είναι πρωτάθλημα, ξεπερνά

και την πιο καλοδουλεμένη λατινοαμερικάνικη σαπουνόπερα.
Πάντως, ο Νίκαρος καλά τα πήγε με τη διά-

γνωση. Στη θεραπεία έχουμε ένα προβληματάκι. Ποιος αναμένει να καθαρίσει τον στάβλο του Αυγεία και πότε; Ως γνωστόν η κόπρος του Αυγείου ήταν η κοπριά που είχε μαζευτεί στους τεράστιους στάβλους του βασιλιά της Ήλιδος Αυγεία που είχε 3.000 βόδια
και δεν είχαν καθαριστεί για 30 χρόνια. Το
καθάρισμα των στάβλων ανέλαβε και έφερε
εις πέρας ο Ηρακλής, μέσα σε μία μόνο ημέρα εκτελώντας έτσι τον πέμπτο άθλο του.
Ο Νίκαρος από το 2015 επισημαίνει την ανάγ-

κη να καθαρίσουν οι στάβλοι του Αυγείου. Είχε δηλαδή στη διάθεσή του 1825 ημέρες αλλά δεν πέτυχε σχεδόν τίποτε, παρά τα παρατράγουδα που σημειώνονται κάθε τρεις και
λίγο, όπως σωστά επισημαίνει και το ΑΚΕΛ.
Όχι ότι αυτοί καθάρισαν έστω και το προαύλιο
των στάβλων... Προχθές, μετά την εντυπωσιακή δήλωση-έκκληση του Νίκαρου για την
έλευση ενός από μηχανής Ηρακλή να καθαρίσει τους στάβλους, γνωστός Λευκωσιάτης
σχολίασε: «Κοιτάζω και ξανακοιτάζω τον
Αναστασιάδη, τον Κληρίδη, τον Κούμα, τους
αρχηγούς των κομμάτων, των ομάδων, των
διαιτητών και της Αστυνομίας και καταλήγω
πως τελικά ο Πρόεδρος είχε δίκαιο. Κανένας
τους δεν μου φαίνεται ικανός να τα βάλει με
την κοπριά. Μόνο ένας έξω απ’ εδώ θα μπορούσε να αναλάβει τη δουλειά»...
Το χάσαμε το Νόμπελ, πατριώτη! Πάει και ο

paraschosa@kathimerini.com.cy

Χριστόφορος Πισσαρίδης. Μας τον απήγαγε

«Βρε Γιώργο, ρώτα τζαι τον Φούλη, έναν Ηρακλή θέλουμε!»

ο Κούλης! Τον άρπαξε και τον τοποθέτησε
στη ζηλευτή θέση του προέδρου της επιτροπής που θα εκπονήσει το σχέδιο ανάπτυξης
της ελληνικής οικονομίας και θα λογοδοτεί
στον ίδιο τον πρωθυπουργό.
Ως γνωστόν ο Πισσαρίδης είχε αρχικά επιλε-

γεί από τον Νίκαρο για την προεδρία του κυπριακού Εθνικού Συμβουλίου Οικονομίας
που είχε συσταθεί τον μακρινό Απρίλιο του
2013. Ήταν ένα Συμβούλιο που εκτός από τον
νομπελίστα πρόεδρο περιλάμβανε άλλους
εφτά καθηγητές Οικονομικών και άλλους
δύο ειδικούς επί των οικονομικών. Το Συμβούλιο συνεδρίασε, αποφάσισε αλλά δεν είδε να παράγεται έργο, ούτε να λαμβάνεται
υπόψη και να αξιοποιείται στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Και «μυστικά και
ήσυχα» ατόνησε και περιήλθε στην ανυπαρξία. Ο ίδιος ο Πισσαρίδης δήλωσε πως τον
στεναχώρησε που στην Κύπρο δεν υπάρχει
πολιτική θέληση και τόλμη να γίνουν μεταρρυθμίσεις και χαρακτήρισε την κυπριακή οι-

κονομία ως μία από τις χειρότερες στης Ευρώπης, ανέτοιμη να δεχθεί νέες τεχνολογίες
και να προχωρήσεις προς το μέλλον. Με λίγα
λόγια δεν φάνηκε να στεναχωριέται καθόλου που εγκαταλείπει τους σχεδιασμούς του
Νίκαρου. Αντίθετα, είναι ως να μας λέει: Μακριά και αγαπημένοι...
ΚΟΥΙΖ: Ενώ επανήλθε δυναμικά στην επικαι-

ρότητα το θέμα των ΜΕΔ των ΠΕΠ, δηλαδή
των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων των Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων, κάποιοι στη
Βουλή άρχισαν το σόου και τις αγορεύσεις,
κάποιοι ανησυχούν και κάποιοι θέτουν σημαντικά ερωτήματα. Ένα από αυτά έθεσε
γνωστός βουλευτής προχθές: Γιατί να γίνουν
γνωστοί μόνο όσοι βουλευτές και άλλοι πολιτικοί διαθέτουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια
και όχι και αυτοί που έλαβαν διευκολύνσεις
και διαγραφές δανείων από τις τράπεζες και
τώρα βρίσκονται τρόπον τινά στο απυρόβλητο; Μήπως αυτοί δεν θα έπρεπε να είναι οι
πιο ύποπτοι απ’ όλους;

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

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ
Επιλογή και επιμέλεια:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

Με άριστα
το 10

80 χρόνια πρίν στην «Κ»
19.I.1940

ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ: «Χωρίς να θέλω να
κάμω προπαγάνδαν, είπεν ο Γάλλος υπουργός, θα αναφέρω
απλώς μιαν αλήθειαν, διότι εις την Αγγλίαν και την
Γαλλίαν δεν υπάρχει ανάγκη να εμφανίζωμεν την αλήθειαν
με ψιμύθιον. Η Αγγλία δεν ορρωδεί, αλλ’ αντιμετωπίζει
πάντοτε τας σκληράς
δυσχερείας με ψυχραιμίαν. Η Γαλλία το
γνωρίζει και παρακολουθεί με υπερηφάνειαν τα ναυτικά και
αεροπορικά κατορθώματα της Αγγλίας,
διότι πράγματι περί
κατορθωμάτων πρόκειται. Η Γαλλία και η Αγγλία δεν μετεσχημάτισαν τα
εργοστάσιά των εις εργοστάσια εξοπλισμών διότι το ήθελαν. Ο πόλεμος εξερράγη παρά την θέλησίν των και τότε
απεφασίσθη να γίνη η μετατροπή αυτής της ειρηνικής
βιομηχανίας εις πολεμικήν. Η παμμεγίστη δύναμίς μας
αυξάνει και θα εξακολουθήση να αυξάνη. Επεσκέφθην
τα αγγλικά εργοστάσια και ηδυνήθην να διαπιστώσω
την τεραστίαν προσπάθειαν η οποία καταβάλλεται εις
το έργον των εξοπλισμών. Η δύναμις αυτή δεκαπλασιάζεται με την συνεργασίαν των δύο εθνών».
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ: Ο αγών εναντίον του
κομμουνισμού εις την Γαλλίαν προσέλαβε χαρακτήρα
πραγματικής αντιμαρξιστικής σταυροφορίας. Οι κομμουνισταί βουλευταί, όσοι εξ αυτών δεν έσπευσαν να
υποβάλουν δηλώσεις αποκηρύξεως των κομματικών δεσμών των, απεβλήθησαν της Βουλής, ήδη δε αντιμετωπίζεται
η αφαίρεσις της γαλλικής υπηκοότητος από τους κομμουνιστάς ηγέτας τους καταφυγόντας εις το εξωτερικόν.
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1

Στα στοιχεία. Άστραψε και βρόντηξε

ο Νίκαρος για τα «εγκληματικά στοιχεία που αμαυρώνουν το ποδόσφαιρο
και την εικόνα της χώρας». Πανικός στις
ασιατικές αγορές με το άκουσμα της είδησης.

2

Στο μήνυμα. Δεν πρόλαβε να ξημε-

ρώσει η νέα μέρα μετά τις δηλώσεις
του Προέδρου και τα «στοιχεία» του
απάντησαν βάζοντας βόμβα στο αυτοκίνητο διαιτητή. Σεβασμός μηδέν Healthy
μου.

3

Στην πίκρα. Πικράθηκε λέει ο Στέ-

φανος, ο κόσμος του ΑΚΕΛ με τον Νικόλα. Πού να δεις Στέφανε η υπόλοιπη
Κύπρος πόση πίκρα έχει για το ΑΚΕΛ και
την τελευταία σας διακυβέρνηση. Άσε
φίλε.

4

Στις σαμπάνιες. Ο μοναδικός που

δεν είχε πικραθεί από τη διακυβέρνηση Χριστόφια, θυμίζω, Στέφανε, είναι
ο Νίκαρος που τον βγάλατε δύο φορές
Πρόεδρο.

5

Στις ζιβανίες. Πάντως ο Αβέρωφ,

Στέφανε, μόλις άκουσε πως παραμένει ο Άντρος στο πηδάλιο του Ανορθωτι-

«Η τέχνη του πολέμου έγκειται στο να κερδίζουμε χρόνο, όταν έχουμε κατώτερες

δυνάμεις». Ναπολέων Βοναπάρτης.
κού Κόμματος Εργαζομένου ΑΚΕΛ, δεν
άνοιξε σαμπάνιες. Άνοιξε ζιβανίες ΛΟΕΛ
από τη χαρά του στηρίζοντας τις επιχειρήσεις του συντρόφου.

6

Στο κεφάλι. Πρόεδρε Γιώργο –ένας

είναι ο πρόεδρος– Κούμα, έχω μιαν
ερώτηση: Πόσο καιρό κρατούσατε στην
ΚΟΠ τους κόκκινους φακέλους μέσα στα
χρηματοκιβώτια κλειδωμένους χωρίς να
βγάλετε ανακοίνωση, χωρίς να τους παραδώσετε στην Αστυνομία; Και το πράξατε μόνο όταν αποκάλυψε την ύπαρξή
τους η ιστοσελίδα 24sports.com.cy;

7

Στον πνιγμό. Ασφαλείς πληροφο-

ρίες της στήλης λένε πως ο Αβέρωφ
θέλει να βοηθήσει τον Στέφανο και τον
κόσμο του ΑΚΕΛ να πνίξουν την πίκρα

τους για τον Νικόλα. Θα τον προτείνει
αυτός για Πρόεδρο της Δημοκρατίας!

8

Στα τρυγόνια. Όπως εξήγησαν στη

στήλη από το περιβάλλον της chief
strategist του προέδρου Φούλη, Stavriana Kofteros, με αυτή την κίνηση το φουλόσπιτο, κτυπά με ένα σμπάρο τρία τρυγόνια. Καθαρίζει από το σκηνικό τον Νίκο, το καλό παιδί, Χριστοδουλίδη. Γίνεται
ο ίδιος King Maker που θα διοικεί την
χώρα με υπουργούς του και τη Βουλή.
Διώχνει τον ΔΗΣΥ από τη σκιά του Νίκαρου. Είδατε μυαλό η Kofteros? Η στήλη
τη στηρίζει στο δίκαιο αίτημά της για
υφυπουργός Καινοτομίας.

9

Στους εθνικούς ευεργέτες. Οι μεγά-

λες χώρες της Ευρώπης έχουν τους

εθνικούς τους ευεργέτες. Η Ελλάδα π.χ.
έχει τους Γεώργιο Αβέρωφ και Κωνσταντίνο Ζάππα. Η Κύπρος αντί ευεργέτες έχει τους εθνικούς εργολάβους. Του
εργολάβους δηλαδή που τους ανατίθεται η μερίδα του λέοντος στα σημαντικά
έργα μιας διακυβέρνησης. Σήμερα, μετά
τον «εθνικό εργολάβο» Μιλτή, έχουμε
τον «εθνικό εργολάβο» Cyfield, του
οποίου, ο τότε κύριος μέτοχος και ceo
κος Χρυσοχός, ήταν ο μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη ΣΑΠΑ επειδή λάδωσε –είπε ο ίδιος στο δικαστήριο– τον Βέργα.
Σημείωση: Το γήπεδο της Λεμεσού το
κτίζουν Μιλτής - Cyfield.

10

Στη γυναίκα. Αγαπητέ Πρόεδρε,

μπορεί η κυβέρνηση να έδωσε
μέρος του περιφερειακού της Λευκωσίας στη Cyfield, επειδή μαθαίνω ο κος
Χρυσοχός δεν εμφανίζεται πουθενά στα
μετοχικά και διοικητικά της εταιρείας.
Μπορεί να μην καταδικάστηκε αυτός και
η εταιρεία του από το δικαστήριο για τη
διαφθορά του Βέργα. Μπορεί η επιτροπή αποκλεισμών του κράτους που ηγείστε να μην τους απέκλεισε από τις δημόσιες προσφορές. Όμως, δεν σκέφτεστε και εσείς και οι συνεργάτες σας τη
δημόσια εικόνα σας; Την εικόνα του
κράτους που διοικείτε; Την κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στην
πολιτική; Δεν σκεφτήκατε τη γυναίκα
του Καίσαρα;

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

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

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

•

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

Διεύθυνση συντάξεως: Κ ΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - Ν ΟΤΗΣ Π ΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Τριπλό
μήνυμα
Μητσοτάκη
στη Μέρκελ
Ενόψει της διάσκεψης του Βερολίνου
Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Κλιμακώνοντας τις διπλωματικές
κινήσεις σε όλα τα επίπεδα ενόψει
της σημερινής διάσκεψης στο Βερολίνο για τη Λιβύη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε
την Παρασκευή τηλεφωνική επικοινωνία με τη Γερμανίδα καγκελάριο Αγκελα Μέρκελ. Σύμφωνα
με κυβερνητικές πηγές, το τηλεφώνημα του πρωθυπουργού προς
την καγκελάριο κινήθηκε σε τρία
επίπεδα: Πρώτον, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι
η Ελλάδα δεν έχει προσκληθεί στην
αυριανή διάσκεψη του Βερολίνου,
παρά το γεγονός ότι το θέμα της
Λιβύης άπτεται άμεσα των ελληνικών εθνικών συμφερόντων. Δεύ







Ο πρωθυπουργός εξέφρασε δυσφορία για την
απουσία της Ελλάδας,
ανέδειξε την επιθετική
στάση της Τουρκίας
και ζήτησε εφαρμογή
των αποφάσεων της Ε.Ε.
– Τι απάντησε η καγκελάριος.
τερον, μετέφερε στην κ. Μέρκελ
την ανησυχία του για τις τουρκικές
ενέργειες. Τόσο αυτές που έλαβαν
χώρα στη Λιβύη μετά την υπογραφή των μνημονίων μεταξύ Τρίπολης
- Αγκυρας, τα οποία χαρακτήρισε
«άκυρα», όσο και στην Ανατολική
Μεσόγειο. Ο κ. Μητσοτάκης έδειξε
τον έντονο προβληματισμό του για
την κατάσταση ασφαλείας στην
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου
λόγω των αποσταθεροποιητικών
τουρκικών ενεργειών. Τρίτον, ο
πρωθυπουργός κάλεσε την κ. Μέρκελ και τους εκπροσώπους της Ε.Ε.
που συμμετέχουν στη σημερινή
διάσκεψη να εφαρμόσουν την απόφαση του τελευταίου Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, η οποία έχει χαρακτηρίσει παράνομο το τουρκολιβυκό
σύμφωνο.
Ο πρωθυπουργός άκουσε την
κ. Αγκελα Μέρκελ να εκφράζει την
πλήρη δέσμευσή της στις θέσεις
της Ε.Ε., ενώ σημείωσε προς τον
πρωθυπουργό πως η διάσκεψη δεν
θα ασχοληθεί με θέματα θαλασσίων
ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο,
έχοντας ως στόχο να φέρει ειρήνη

και σταθερότητα στη Λιβύη. Οσον
αφορά το αίτημα του κ. Μητσοτάκη
για εφαρμογή της τελευταίας απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η κ. Μέρκελ εξέφρασε την πλήρη στήριξή της στα πρόσφατα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με τις ίδιες
πηγές, επανέλαβε στην καγκελάριο
αυτό που είχε δηλώσει πριν από
ένα εικοσιτετράωρο, σε συνέντευξή
του, περί του δικαιώματος να ασκηθεί βέτο στην Ε.Ε. εάν δεν ακυρωθεί
το μνημόνιο Τρίπολης - Αγκυρας.
Ο πρωθυπουργός, μάλιστα, είχε
αποκαλύψει πως πήρε σχετική πρωτοβουλία να στείλει επιστολή σε
όλους τους ομολόγους του, «με την
οποία τους ενημέρωσα για τις ελληνικές θέσεις και για το άκυρο
μνημόνιο που υπέγραψαν η Τουρκία με τη Λιβύη», προσθέτοντας
πως «οποιαδήποτε στιγμή τεθεί
θέμα στη Σύνοδο των Ευρωπαίων
ηγετών για τη Λιβύη και δεν έχει
ακυρωθεί το παράνομο μνημόνιο
συνεργασίας που υπέγραψε με την
Τουρκία, τότε η Ελλάδα θα θέσει
βέτο και δεν θα προχωρήσει καμία
άλλη συζήτηση».
Η επικοινωνία Μητσοτάκη Μέρκελ εντάσσεται σε ένα γενικότερο, συντονισμένο πλαίσιο,
όπως ξεδιπλώνεται τα τελευταία
εικοσιτετράωρα, ώστε να ασκηθούν
πιέσεις με κάθε τρόπο ενόψει της
διάσκεψης της Κυριακής, ώστε να
αντιστραφεί όσο το δυνατόν περισσότερο για την Αθήνα το κλίμα
που διαμορφώθηκε από την απουσία της χώρας. Δεν είναι μόνο η
επίσκεψη του στρατηγού Χαφτάρ
στην ελληνική πρωτεύουσα. Τις
τελευταίες ημέρες δεν έχει ανοίξει
μόνο ο δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ
Αθήνας - Βερολίνου και Αθήνας Λιβυκού Εθνικού Στρατού, αλλά
γίνονται προσπάθειες να ασκηθούν
πιέσεις και από την άλλη πλευρά
του Ατλαντικού, καθώς και από το
Παρίσι.
Η τοποθέτηση του γαλλικού
ΥΠΕΞ πως η τουρκολιβυκή συμφωνία «αποτελεί άμεση αμφισβήτηση των συμφερόντων και των
κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών-μελών της Ε.Ε., ειδικότερα της
Κύπρου και της Ελλάδας», είναι
προς αυτή την κατεύθυνση. Για
την Αθήνα, πάντως, ο επόμενος
βασικός στόχος, από τη στιγμή που
θα είναι απούσα από το Βερολίνο,
είναι να υπάρξουν μελλοντικά συνομιλίες για το λιβυκό θέμα με την
Ελλάδα παρούσα.

Στην τηλεφωνική τους επικοινωνία, ο Κυρ. Μητσοτάκης εξέφρασε στην Αγκελα Μέρκελ τον έντονο προβληματισμό του για την κατάσταση ασφαλείας στην

περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου λόγω των αποσταθεροποιητικών τουρκικών ενεργειών.

Ερωτήματα για Ερντογάν και διάψευση Ζάιμπερτ
Η γερμανική κυβέρνηση διέψευσε,
την Παρασκευή, ότι η Ελλάδα δεν
προσκλήθηκε στη διάσκεψη του
Βερολίνου για τη Λιβύη κατόπιν
παρέμβασης του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν προς την
καγκελάριο Αγκελα Μέρκελ.
Είχε προηγηθεί δημοσίευμα
της εφημερίδα Bild, που αναρωτιόταν αν «υπαγόρευσε ο Τούρκος
πρόεδρος στην καγκελάριο τη λίστα των καλεσμένων στη σύνοδο
του Βερολίνου για τη Λιβύη αυτήν
την Κυριακή»; Η εφημερίδα ανέφερε ότι είχε πληροφορίες πως ο
Ερντογάν επέμεινε να μη συμμετάσχει στη συνάντηση εκπρόσωπος της Ελλάδας και σημείωνε ότι
από ευρωπαϊκής πλευράς η Ελλάδα
είναι ο εγγύτερος γείτονας της Λιβύης. Στο παρασκήνιο της τουρκικής στάσης βρίσκονται οι διμερείς διαφορές μεταξύ Αθήνας και
Αγκυρας, κατά τη γερμανική εφημερίδα, αφού η Αγκυρα διατείνεται
ότι –σε αντίθεση με την Ελλάδα–
εφαρμόζει πλήρως τη συμφωνία
με την Ε.Ε. για τους πρόσφυγες









Ο Γερμανός κυβερνητικός εκπρόσωπος αρνήθηκε ότι η Ελλάδα αποκλείστηκε από τη διάσκεψη του Βερολίνου
κατόπιν πιέσεων της
Αγκυρας.
και φιλοξενεί εκατομμύρια Σύρους.
Ο Γερμανός κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Ζάιμπερτ διέψευσε το σχετικό δημοσίευμα,
σύμφωνα με το οποίο ο Ελληνας
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν προσεκλήθη στις διαβουλεύσεις του Βερολίνου κατόπιν
πιέσεων της Τουρκίας. «Η συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτή τη διάσκεψη για τη Λιβύη δεν ήταν ποτέ
θέμα», είπε ο κ. Ζάιμπερτ, διευκρινίζοντας ότι αντικείμενο της
διάσκεψης δεν θα είναι οι «συμφωνίες» που υπέγραψε η Τουρκία

με τη Λιβύη, αλλά η προσπάθεια
τερματισμού της στρατιωτικής
αντιπαράθεσης στη Λιβύη, η οποία,
όπως είπε, κινδυνεύει να εξελιχθεί
σε πόλεμο ξένων δυνάμεων «δι’
αντιπροσώπων». Ανέφερε ότι η
«συμφωνία» Τρίπολης - Αγκυρας
συζητήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και υπήρξαν σχετικά συμπεράσματα, αλλά «δεν είναι το θέμα το οποίο θα πραγματευτεί η
διάσκεψη της Κυριακής», προσθέτοντας ότι «βρισκόμαστε σε στενή
διμερή ανταλλαγή απόψεων με
την ελληνική κυβέρνηση». Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με
το αν η κ. Μέρκελ θα επαναλάβει
στη διάσκεψη τη θέση της Ε.Ε.
για το μνημόνιο Τρίπολης - Αγκυρας, είπε ότι «δεν θα προκαταλάβω
τις συζητήσεις οι οποίες θα γίνουν
στο τραπέζι ή κατά τις διμερείς
συναντήσεις που μπορεί να γίνουν
στο περιθώριο της διάσκεψης».
Κληθείς να εξηγήσει με ποιο κριτήριο προσεκλήθη η Δημοκρατία
του Κονγκό, διευκρίνισε ότι ο πρόεδρος της χώρας, Ντένις Σάσου

Νγκουέσο, είναι επικεφαλής της
Υψηλής Επιτροπής για τη Λιβύη
στην Αφρικανική Eνωση.
Ο κ. Ζάιμπερτ ανακοίνωσε εξάλλου ότι η Αγκελα Μέρκελ θα μεταβεί την προσεχή Παρασκευή
στην Τουρκία και θα έχει νέα συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο,
αμέσως μετά τη συμμετοχή της
στο Νταβός. Στην ατζέντα της συνάντησης στην Κωνσταντινούπολη αναμένεται να κυριαρχήσουν
το προσφυγικό, η κρίση στη Λιβύη
και στη Συρία. Με δεδομένη την
αύξηση του αριθμού των αφίξεων
στα ελληνικά νησιά και των πολλαπλών απειλών εκ μέρους του
Ερντογάν, εκφράζονται ανησυχίες
ότι η συμφωνία Τουρκίας και Ε.Ε.
για το προσφυγικό θα μπορούσε
να καταρρεύσει. Μετά τη συμφωνία αυτή, το 2016, μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός Σύρων προσφύγων που έφτασαν στην Ε.Ε.
μέσω Τουρκίας. Εσχάτως όμως ο
αριθμός αυτός έχει αρχίσει να αυξάνεται, υπογραμμίζει σε ρεπορτάζ
η ιστοσελίδα του Spiegel.

ΑΡΘΡΟ / Του ΠΕΤΡΟΥ ΖΑΡΟΥΝΑ

Δύσκολες οι προβλέψεις για τη διάσκεψη του Βερολίνου

Η

φυγή Χαφτάρ από τη Μόσχα
και η μη υπογραφή συμφωνίας εκεχειρίας αποτέλεσαν
σημαντικό πισωγύρισμα στην προσπάθεια για ειρήνευση στη Λιβύη.
Τα πράγματα χειροτέρεψαν με τις
απειλές Ερντογάν για τιμωρία του
Χαφτάρ από την Τουρκία σε συνδυασμό με την αποστολή δύο χιλιάδων Σύρων μισθοφόρων στην
Τρίπολη. Ο στρατάρχης Χαφτάρ
έκανε σημαία του τον περιορισμό
του τουρκικού ρόλου στη διαδικασία ειρήνευσης αλλά και στη μεταπολεμική Λιβύη. Ζήτησε την
αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων και των Σύρων μισθοφόρων καθώς και τη μη εφαρμογή
των δυο μνημονίων που ο Σάρατζ
υπέγραψε με τον Ερντογάν. Η Μόσχα δε άρχισε να διαρρέει το ενδεχόμενο να μην πάει ο Πούτιν
στο Βερολίνο. Αμφίβολη ήταν μέχρι

πριν από δύο μέρες και η συμμετοχή του Χαφτάρ. Αγωνία υπήρχε
και κατά πόσο ο Χαφτάρ θα ξανάρχιζε τις πολεμικές επιχειρήσεις
κατά της κυβέρνησης της Τρίπολης.
Τα πράγματα άρχισαν να ομαλοποιούνται όταν ο Γερμανός ΥΠΕΞ
ανακοίνωσε τη συμμετοχή του Χαφτάρ στη διάσκεψη του Βερολίνου
και την παράλληλη τήρηση της
άτυπης κατάπαυσης του πυρός. Η
νέα αυτή εξέλιξη ήρθε μαζί με τις
ανακοινώσεις για συμμετοχή των
Τζόνσον, Μακρόν και Πούτιν στην
εν λόγω διάσκεψη. Δυστυχώς από
αυτή αποκλείσθηκε, παρά την επιθυμία της για συμμετοχή, η Ελλάδα.
Αυτό παρά το ότι είναι άμεσα ενδιαφερόμενη χώρα, με θαλάσσια
σύνορα με τη Λιβύη και είχε παραστεί στην αντίστοιχη διάσκεψη
στο Παλέρμο της Ιταλίας. Εκτιμάται
ότι πίσω από τον ελληνικό απο-








Τα πράγματα χειροτέρεψαν με τις απειλές
Ερντογάν για τιμωρία
του Χαφτάρ από την
Τουρκία σε συνδυασμό
με την αποστολή δύο
χιλιάδων Σύρων μισθοφόρων στην Τρίπολη.
κλεισμό βρίσκεται η Τουρκία. Η
τελευταία είχε απαιτήσει από τη
Ρωσία και πετύχει τη μη συμμετοχή
της Αιγύπτου και των Ηνωμένων
Αραβικών Εμιράτων στη συνάντηση της Μόσχας. Αντιδρώντας η
Ελλάδα προειδοποίησε γραπτώς
τη Γερμανία και τις υπόλοιπες χώρες
της Ε.Ε. ότι θα προβάλει βέτο στην

προσπάθεια υιοθέτησης των τυχόν
αποφάσεων της διάσκεψης από το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην περίπτωση που δεν προβλέπουν την
ακύρωση του μνημονίου για τις
θαλάσσιες ζώνες μεταξύ Λιβύης
και Τουρκίας. Την ώρα που γράφεται το άρθρο αυτό, την Αθήνα
επισκέπτεται ο στρατάρχης Χαφτάρ
και έχει συναντήσεις με τον πρωθυπουρό Μητσοτάκη και τον ΥΠΕΞ
Δένδια.
Την ίδια στιγμή ο Ερντογάν
εξήγγειλε νέες τουρκικές έρευνες
και γεωτρήσεις στις επίμαχες θαλάσσιες ζώνες ανατολικά της Κρήτης. Προειδοποίησε δε όλους τους
άλλους να μην επιχειρήσουν έρευνες ή άλλες δραστηριότητες στις
ζώνες αυτές και στην ουσία συμπεριέλαβε και εκείνες της Λιβύης.
Ο δε Τσαβούσογλου επανέλαβε την
πρόθεση της Τουρκίας να συνάψει

ανάλογες συμφωνίες οριοθέτησης
με τις υπόλοιπες χώρες της Αν. Μεσογείου καταργώντας έτσι τις
ισχύουσες μεταξύ Κ.Δ. και των
τριών χωρών (Αίγυπτος, Ισραήλ
και Λίβανος).
Οι πιο πάνω προθέσεις σηματοδοτούν την πλήρη κλιμάκωση
της τουρκικής γεωπολιτικής επίθεσης στην περιοχή με στόχο την
επιβολή μίας τουρκικής ειρήνης
(pax turcana) και την υλοποίηση
του στόχου της Γαλάζιας Πατρίδας.
Μπροστά σε όλα αυτά Ελλάδα και
ΚΔ αντέδρασαν μαζί με τον Ισραήλ
με την υπογραφή της διακρατικής
συμφωνίας για τον EastMed. Είχαμε
και μία νέα κίνηση με τη μετατροπή
του Φόρουμ Φυσικού Αερίου της
Αν. Μεσογείου σε περιφερειακό
οργανισμό με συμμετοχή χωρών
όπως η Αίγυπτος, το Ισραήλ, η Ιταλία, η Ιορδανία και η Παλαιστινιακή

Αρχή. Ενδιαφέρον για να καταστεί
μέλος εκδήλωσε η Γαλλία, ενώ σε
καθεστώς μόνιμου παρατηρητή
στοχεύουν οι ΗΠΑ. Να σημειώσουμε πως ο τουρκικός συντονισμός
με τη Ρωσία στο Λιβυκό έχει ήδη
προκαλέσει αρνητικές αντιδράσεις
από την πλευρά των ΗΠΑ και της
Ε.Ε.
Τέλος εκτιμώ ότι με αυτά τα δεδομένα το αποτέλεσμα της διάσκεψης του Βερολίνου είναι αβέβαιο
όπως και η Γερμανία έχει προκαταβολικά παραδεχθεί. Στην καλύτερη των περιπτώσεων θα αποτελέσει απλά ένα βήμα στη δύσκολη
πορεία ειρήνευσης που αναμένεται
να έχει διακυμάνσεις.

Ο κ. Πέτρος Ζαρούνας είναι διεθνολόγος.
Διετέλεσε γραμματέας του Γεωστρατηγικού Συμβουλίου της Κ.Δ. την περίοδο
2014-2018.
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Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020

Η Γαλλία δίπλα
στην Ελλάδα
τη δύσκολη ώρα

Εξομάλυνση
σχέσεων Τουρκίας
με Ισραήλ
Η ισραηλινή εκλογική εκκρεμό-

Tο Παρίσι δεν θα επιτρέψει λύση που
θα παραγνωρίζει τα ελληνικά συμφέροντα
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Μια χρονική περίοδο απροσδιόριστης
διάρκειας, εντός της οποίας η Ελλάδα
θα πρέπει να κινηθεί όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται σε διπλωματικό
επίπεδο και, ταυτόχρονα, να μην
παρασυρθεί σε θερμό επεισόδιο με
την Τουρκία, έχει μπροστά της η
Αθήνα. Σε διπλωματικό επίπεδο, η
επίσκεψη του στρατάρχη Χαλίφα
Χαφτάρ στην Αθήνα θεωρείται ως
ένα σαφές μήνυμα προς πολλές κατευθύνσεις, ωστόσο οι πραγματικές
σημαίνουσες χειρονομίες έρχονται
εκ δυσμών και συγκεκριμένα από
τη Γαλλία. Τις επόμενες ημέρες η
φρεγάτα «Σπέτσαι» θα διασχίσει
την Ανατολική Μεσόγειο, ως μέρος
μιας από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές ναυτικές αρμάδες που έχουν
συγκροτηθεί τα τελευταία χρόνια
ως ομάδα κρούσης του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ».
Περισσότερες από 10 κύριες μονάδες
επιφανείας (φρεγάτες, καταδρομικά,
αντιτορπιλικά) θα συνοδεύουν το
«Σαρλ ντε Γκωλ» στην πορεία του
από την Τουλόν έως τη διώρυγα του
Σουέζ, με ενδιάμεσο σταθμό τα νότια
της Κρήτης, όπου θα πραγματοποιηθούν συνεκπαιδεύσεις με μονάδες
του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.) και
της Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α.).
Έως τότε θα έχει ολοκληρωθεί και
η Άσκηση Ειδικών Δυνάμεων «Μέγας Αλέξανδρος», στην οποία η Γαλλία συμμετέχει με το ελικοπτεροφόρο
«Ντιξμούντ». Ενώ τους επόμενους
μήνες η Γαλλία θα ενισχύσει τις σχέσεις της και με το τρίγωνο Ελλάδας,
Κυπριακής Δημοκρατίας και Αιγύπτου, όπως φάνηκε και από την ένταξή της στο East Med Gas Forum.
Σε γενικές γραμμές, η Γαλλία έχει
εκδηλώσει ενδιαφέρον για σύσφιγξη
των διπλωματικών και στρατιωτικών

σχέσεων με την Ελλάδα, με τον πλέον εμφατικό τρόπο. Η επίσκεψη του
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Παρίσι στις 29 Ιανουαρίου
και η συνάντησή του με τον Γάλλο
πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, είναι,
αν μη τι άλλο, ενδεικτική της κατανόησης που υπάρχει ανάμεσα στις
δύο πλευρές. Τότε αναμένεται, ακόμη, να φανεί και πόσο γρήγορα θα
προχωρήσει το πρόγραμμα προμήθειας των γαλλικών φρεγατών Belh@rra. Στην Αθήνα γνωρίζουν πολύ
καλά ότι στη σημερινή Διάσκεψη
του Βερολίνου, το Παρίσι δεν θα
επιτρέψει την προώθηση κάποιας
λύσης που θα παραγνωρίζει τα ελληνικά συμφέροντα. Η απόφαση
της Άγκυρας να αποστείλει την Παρασκευή το πλωτό γεωτρύπανο «Γιαβούζ» στο οικόπεδο 8 της κυπριακής
ΑΟΖ το οποίο εκμεταλλεύεται η γαλλική TOTAL με την ιταλική ΕΝΙ, περιγράφεται ως έμμεση πλην σαφής
απάντηση της Τουρκίας προς αυτή
τη διπλωματική στάση της Γαλλίας.
Επίσης, από την Αθήνα αξιολογείται
και το μπαράζ κυβερνοεπιθέσεων
που καταγράφηκε την Παρασκευή
από τούρκους χάκερς σε ιστοσελίδες
(ΥΠΕΞ, Βουλή, ΕΥΠ, κ.ά.).
Στον αντίποδα βρίσκονται οι σχέσεις της Αθήνας με το Βερολίνο,
κάτι που διεφάνη αφενός μετά την
απόφαση να αποφύγει τη συμπερίληψη της Ελλάδας στην προσπάθεια
που γίνεται σήμερα στο Βερολίνο
για διευθέτηση της Λιβυκής κρίσης,
αφετέρου στις αποστάσεις που τηρεί
η Γερμανία από την τουρκική στάση
στην Ανατολική Μεσόγειο. Έμπειροι
παρατηρητές τονίζουν ότι στην
πραγματικότητα το Βερολίνο βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο, καθώς πρέπει
να εξισορροπήσει τέσσερις διαφορετικές διαστάσεις. Πρώτον, να επιτύχει consensus σε επίπεδο Ε.Ε.
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δες που έχουν συγκροτηθεί τα τελευταία χρόνια ως ομάδα κρούσης του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ».








Η απόφαση της Aγκυρας
να αποστείλει την Παρασκευή το «Γιαβούζ» στο
οικόπεδο 8 της κυπριακής ΑΟΖ , περιγράφεται
ως έμμεση πλην σαφής
απάντηση της Τουρκίας
προς τη διπλωματική
στάση της Γαλλίας.
Δεύτερον, να προστατέψει τις σχέσεις της με την Τουρκία. Τρίτον, να
μη διαταράξει τις εσωτερικές πολιτικές ισορροπίες, οι οποίες και αυτές
επηρεάζονται από την πολιτική ομάδα πίεσης που συνιστούν οι Γερμανοί
τουρκικής καταγωγής. Και, τέταρτον,
να μην αποτύχει στη σωστή διάγνωση των ρωσικών συμφερόντων
στη Λιβύη.
Παρονομαστής όλης αυτής της
κατάστασης είναι, προφανώς, η κοινή παραδοχή ότι οι τρεις κομβικοί
παράγοντες στη Λιβύη είναι η Ρωσία,
η Τουρκία και η Αίγυπτος. Αυτή η
πραγματικότητα επί του εδάφους
της χώρας αναγνωρίζεται και από
κυβερνήσεις όπως η ιταλική, η οποία
προσπαθεί εναγωνίως να καλλιεργήσει τις σχέσεις της με την Τουρκία
και τη Ρωσία. Οι επιχειρηματικές
σχέσεις Τουρκίας-Ιταλίας στη Λιβύη,
αλλά και ευρύτερα, υπαγορεύουν

σε σημαντικό βαθμό και πολλές από
τις επιλογές της Ρώμης.

Ενεργοί δίαυλοι
Παράλληλα, η Αθήνα έχει αποφασίσει να διατηρήσει ενεργούς
τους διαύλους που άνοιξε με όλες
τις αραβικές χώρες και σουνιτικές
μοναρχίες στον Κόλπο και το Μαγκρέμπ. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός θα
επισκεφθεί στις αρχές Φεβρουαρίου
τη Σαουδική Αραβία, όπου προ ολίγων εβδομάδων βρέθηκε και ο
υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Υπενθυμίζεται ότι, όπως αποκάλυψε η «Κ» την Πέμπτη, Αθήνα
και Ριάντ έχουν συμφωνήσει για
τη μεταφορά μιας συστοιχίας αντιαεροπορικών πυραύλων «Πάτριοτ»
σε σαουδαραβικό έδαφος για την
προστασία της χώρας. Εντός της
εβδομάδας αναμένεται στην Αθήνα
και ο Σαουδάραβας υπουργός Εξωτερικών. Βασικός υπεύθυνος για τη
διατήρηση των διαύλων είναι ο κ.
Δένδιας, ο οποίος βρίσκεται σε διαρκή τηλεφωνική επικοινωνία με ΗΠΑ,
Γαλλία Αίγυπτο, Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα και Σαουδική Αραβία. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Δένδιας έχει, επίσης, ταξιδέψει στο Μαρόκο και την
Ιορδανία, ενώ το επόμενο χρονικό
διάστημα προγραμματίζονται επισκέψεις του στην Τυνησία και την
Αλγερία. Από την εξίσωση δεν λείπει,
βεβαίως και το Ισραήλ αλλά και το
εβραϊκό στοιχείο εν γένει. Η τουρκική διπλωματία αντιλαμβάνεται

τα τελευταία πολλά χρόνια τη δυναμική της, όχι πάντα εμφανούς,
σχέσης που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα σε Ελλάδα, Ισραήλ, Αίγυπτο
και Σαουδική Αραβία και κάνει σοβαρές προσπάθειες να την αποσυναρμολογήσει.
Κυβερνητικές πηγές αναφέρονταν στις πρόσφατες συναντήσεις
του κ. Μητσοτάκη με τα προεδρεία ελληνοαμερικανικών και
αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων
(B’nai B’rith και AHEPA) που βρίσκονται σε περιοδεία σε Κύπρο,
Ισραήλ και Ελλάδα, αλλά και στην
επικείμενη επίσκεψή του στην Πολωνία όπου θα είναι παρών στην
επέτειο μνήμης των 75 χρόνων από
την απελευθέρωση του στρατοπέδου συγκέντρωσης του Άουσβιτς.
Η Ελλάδα έχει επενδύσει ποικιλοτρόπως στην σχέση με το Ισραήλ,
οικονομικά, τεχνολογικά, στρατιωτικά και διπλωματικά. Και εκτιμάται
ότι παρά το γεγονός πως η συγκρότηση νέας σταθερής κυβέρνησης
στην Ιερουσαλήμ αργεί ακόμα (πριν
από τον Μάιο θεωρείται εξαιρετικά
δύσκολο), κατά την ενδιάμεση συνεργασία θα συνεχιστεί με ταχείς
ρυθμούς. Ήδη στην πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου στο
Ισραήλ, ολοκληρώθηκε η συμφωνία
για την προμήθεια δύο UAV τύπου
HERON, αλλά και συζητήσεις για
στενότερη συνεργασία στον τομέα
της αμυντικής παραγωγής.

τητα και η παραφιλολογία που
έχει αναπτυχθεί περί αυτήν τους
τελευταίους μήνες έχει οδηγήσει
σε μια συζήτηση, η οποία πολλές
φορές είναι κατευθυνόμενη από
διπλωματικούς κύκλους της Άγκυρας. Και αυτή η συζήτηση αφορά την ανάδειξη μιας πιθανότητας «εξομάλυνσης» των σχέσεων
Τουρκίας-Ισραήλ σε περίπτωση
που αποτύχει να εκλεγεί τον ερχόμενο Μάρτιο ο νυν πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου. Το
«κλείσιμο του ματιού» από την
τουρκική διπλωματία προς τον
Μπένι Γκαντζ, βασικό αντίπαλο
του κ. Νετανιάχου, αποτελεί μια
τακτική που παραγνωρίζει κάποια δεδομένα. Ο κ. Γκαντζ διαθέτει στην ευρύτερη ομάδα συνεργατών του, πρόσωπα όπως ο
Μοσέ Γιαλόν και ο Γκάμπι Ασκενάζι, που όπως και ο ίδιος ο υποψήφιος πρωθυπουργός του Ισράηλ προέρχονται από το πιο
«βαθύ κράτος», έχοντας υπηρετήσει όλοι ως αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων. Επίσης, κάποιοι
από αυτούς έχουν υπηρετήσει
ως υπουργοί σε κυβερνήσεις του
κ. Νετανιάχου. Υπενθυμίζεται ότι
μόλις πριν λίγες ημέρες έγινε
γνωστό ότι η αντικατασκοπεία
των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), κατέταξε για πρώτη
φορά την Τουρκία στη λίστα με
τις χώρες που η Ιερουσαλήμ θεωρεί ότι αποτελούν προκλήσεις
ασφαλείας για τη χώρα. Ανώτατες ισραηλινές διπλωματικές πηγές ανέφεραν στην «Κ» ότι παρά
τα θρυλούμενα, υπάρχει «σύγκλιση συμφερόντων» ανάμεσα
σε Αθήνα και Ιερουσαλήμ για το
περιβάλλον ασφαλείας της περιοχής. Oι συγκεκριμένες πηγές
αναδείκνυαν τρία σημεία: Πρώτον, την επίσκεψη Μητσοτάκη
στην Ουάσιγκτον, όπου τέθηκε
στις ΗΠΑ με σαφήνεια το διακύβευμα για την περιφερειακή
ισορροπία και σταθερότητα στην
περιοχή. Δεύτερον, την επίσκεψη του κ. Νετανιάχου στην Αθήνα και την υπογραφή του EastMed. Και, τρίτον, τον διπλωματικό μαραθώνιο του Νίκου Δένδια στον αραβικό κόσμο.

ΑΡΘΡΟ / Του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΥΡΙΓΟΥ
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κατανόηση του τρόπου σκέψεως του αντιπάλου είναι
απαραίτητη διαδικασία για
να τον αντιμετωπίσουμε σωστά.
Δεν πρέπει να οδηγεί όμως στο να
προσαρμοστούμε στις αντιλήψεις,
να «μπούμε στα παπούτσια» του.
Τις τελευταίες ημέρες λέγονται διάφορα για την ενόχληση της Τουρκίας λόγω (α) του αγωγού Eastmed,
(β) των τριμερών σχημάτων συνεργασίας του άξονα Αθήνας-Λευκωσίας με Τελ Αβίβ και Κάιρο και κυρίως (γ) των ερευνών της Κύπρου
για υδρογονάνθρακες. Εκεί αποδίδεται και η τουρκική υπεραντίδραση
να υπογράψει συμφωνία θαλάσσιας
οριοθετήσεως με τη Λιβύη. Η κατάληξη αυτών των επιχειρημάτων
είναι ότι ο ρεαλισμός επιβάλλει να
αποσυρθούμε από όλα αυτά τα σχήματα που προκαλούν την Τουρκία
και να συζητήσουμε μαζί της με ειλικρίνεια για να λύσουμε τις μεταξύ
μας διαφορές.
Η ενόχληση πράγματι υπάρχει.

Οι διαφορετικές φάσεις του νεο-οθωμανισμού
Η Τουρκία αισθάνεται –και είναι–
απομονωμένη από τις εξελίξεις
στην ανατολική Μεσόγειο (όχι γενικότερα). Τι, όμως, την έχει ενοχλήσει; Ο αγωγός Eastmed είναι
ένα τεχνικά μεγαλεπήβολο σχέδιο
που θα μεταφέρει αέριο από τα κοιτάσματα νοτίως της Κύπρου προς
την Ευρώπη. Οψέποτε ολοκληρωθεί, δεν μπορεί να απειλήσει την
απόλυτη πρωτοκαθεδρία της Τουρκίας στη μεταφορά αερίου από την
ανατολή προς την Ευρώπη. Αυτή
τη στιγμή από το τουρκικό έδαφος
περνούν δύο ρωσικοί, ένας ιρανικός
κι ένας αζέρικος αγωγός αερίου.
Επιπλέον ο Eastmed συνελήφθη
ως ιδέα το 2011-12. Η προκαταρκτική τεχνικοοικονομική μελέτη
για την κατασκευή του παρουσιάσθηκε τον Απρίλιο του 2012. Αντιθέτως τα τουρκικά σχέδια για τις
αλλόκοτες οριοθετήσεις της Τουρκίας με Λιβύη (αλλά και με Αίγυπτο,
Ισραήλ και Λίβανο) εκπονήθηκαν
τουλάχιστον από το 2010. Ως

υπουργός Εξωτερικών ο Νταβούτογλου γύριζε στα κράτη της περιοχής με τους σχετικούς χάρτες
από το 2011. Οι δε χάρτες είχαν
δημοσιευθεί σε ημιεπίσημο περιοδικό του τουρκικού Υπουργείου
Εξωτερικών ήδη από τον Δεκέμβριο
του 2011. Συνεπώς το επιχείρημα
περί ενοχλήσεως λόγω Eastmed
είναι προσχηματικό.
Τα τριμερή σχήματα συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο
αφορούν σε πολιτική συνεργασία
και δεν αποτελούν στρατιωτική
απειλή για την Τουρκία. Υφίστανται
λόγω της επιλογής Ερντογάν να
συγκρουστεί μετωπικά με το Ισραήλ
από τον Μάιο του 2010 και να υπονομεύει την αιγυπτιακή κυβέρνηση
υποστηρίζοντας με χρήματα και
πράκτορες το αντιπολιτευόμενο –
και εκτός νόμου– κίνημα των Αδελφών Μουσουλμάνων.
Η μη συμμετοχή της Τουρκίας
στις συμφωνίες οριοθετήσεως της
Κύπρου με τα γειτονικά της κράτη,

οφειλόταν σε κάτι αντικειμενικό:
στη γεωγραφία. Επιπλέον, τα προς
έρευνα και εκμετάλλευση τεμάχια
της Κύπρου ορίσθηκαν από τη Λευκωσία αποκλειστικώς στις νότιες
θάλασσες του νησιού που είχαν
ήδη οριοθετηθεί με τα γειτονικά
της κράτη. Κατά τη χάραξή τους
αποφεύχθηκαν περιοχές όπου μπορούσε να έχει διεκδικήσεις η Τουρκία. Μα, η Κύπρος δεν λαμβάνει
υπ’ όψιν της τα δικαιώματα των
Τουρκοκυπρίων, ακούγεται ως επιχείρημα. Κι όμως! Η Τουρκία διεκδικεί τα μισά περίπου κυπριακά
τεμάχια για λογαριασμό της και
όχι για τους Τουρκοκυπρίους. Η
αιτιολόγηση είναι το ίδιο ακραία
και αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο
και τη γεωγραφία, όσο και η ύπαρξη
τουρκικών δικαιωμάτων στην υφαλοκρηπίδα της Κρήτης.
Τέλος, είμαστε το μοναδικό κράτος που κοντέψαμε να ξεχάσουμε
τα δικαιώματα που μας δίνει το
διεθνές δίκαιο, προκειμένου να

μην ενοχλήσουμε την Τουρκία.
Όχι μόνον δεν εκτιμήθηκε η στάση
μας από την Άγκυρα, αλλά η συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης στρέφεται
αποκλειστικώς εναντίον ημών.
Η απάντηση σε όσα συμβαίνουν
στην περιοχή μας συνδέονται με
τον νεο-οθωμανισμό του Ερντογάν,
ο οποίος μεταλλάσσεται με το πέρασμα των ετών. Ο Ερντογάν εξ
αρχής έδειξε ότι επιθυμεί να ασκεί
επιρροή πέραν των συνόρων της
χώρας του. Ο νεο-οθωμανισμός
προσέφερε το ιδεολογικό υπόβαθρο
στην άσκηση αυτής της πολιτικής.
Αρχικώς ο νεο-οθωμανισμός εντοπιζόταν στο πολιτισμικό πεδίο.
Αναζητούσε τα «κατάλοιπα» του
οθωμανικού παρελθόντος στους
μουσουλμανικούς πληθυσμούς που
ζουν στα Βαλκάνια.
Το 2011 ο νεο-οθωμανισμός μεταλλάχθηκε χρησιμοποιώντας τις
Μουσουλμανικές Αδελφότητες που
δρουν σε πολλά αραβικά, σουνιτικά
κράτη. Μέσω των αραβικών ανοί-

ξεων (που πλέον γνωρίζουμε ότι
χρηματοδοτήθηκαν από το Κατάρ
και υποκινήθηκαν και από την
τουρκική υπηρεσία πληροφοριών
ΜΙΤ), ο Ερντογάν προσπάθησε να
τοποθετήσει μουσουλμανικές αδελφότητες στην ηγεσία κρατών που
κάποτε αποτελούσαν εδάφη της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μετά
την αποτυχία των «ανοίξεων», ο
νεο-οθωμανισμός έχει περάσει σε
ένα άλλο στάδιο που ονομάζεται
«γαλάζια πατρίδα». Η Τουρκία έχει
ορίσει ως ζωτικό της χώρο, ένα νέο
είδος lebensraum, την Ανατολική
Μεσόγειο. Εκεί θα ασκεί κατ’ απόλυτο τρόπο την επιρροή της, αντιμετωπίζοντας κατά το δοκούν
και τις περιστάσεις το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία αντιλαμβάνεται
τη συζήτηση με την Ελλάδα ως
προσαρμογή στις αντιλήψεις της
«γαλάζιας πατρίδας».

Ο κ. Άγγελος Συρίγος είναι βουλευτής της
Νέας Δημοκρατίας.
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Μας κουβαλάει φορτωμένη ατζέντα ο Φάνον
Ο Αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικών έρχεται να συζητήσει την προσαρμογή της Κύπρου στα μέτρα του νόμου EastMed
Ουάσιγκτον - Ανάλυση του
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗ

που πιθανόν να παρατείνουν κάπως
τις διαδικασίες.

έρευνας και διάσωσης σε περίπτωση
ατυχήματος.

Ο επαναπρογραμματισμός της επίσκεψης στην Κύπρο του αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Μάικ
Πομπέο, η διευθέτηση επίσκεψης
στις ΗΠΑ του υπουργού Άμυνας
Σάββα Αγγελίδη και η προετοιμασία
γύρω από τα θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του νόμου
που εγκρίθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου
για την εταιρική συνεργασία για
θέματα ενέργειας κι ασφάλειας
στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι
ορισμένες από τις προτεραιότητες
της Κύπρου το 2020, μαζί με την
εκπλήρωση των προϋποθέσεων
για την άρση της υποχρέωσης βίζας
σε Κύπριους που επισκέπτονται
τις ΗΠΑ.
Σε σχέση με την επίσκεψη Πομπέο, από την τηλεφωνική συνομιλία
που είχαν στις 9 Ιανουαρίου ο
υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης κι ο υφυπουργός Εξωτερικών, Φίλιπ Ρίκερ, οι σχεδιασμοί
είναι για την άνοιξη. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να προηγηθεί και
επίσκεψη του κ. Ρίκερ στη Λευκωσία. Αυτή την εβδομάδα αναμένεται
επίσης και η επίσκεψη του υφυπουργού Εξωτερικών για Ενεργειακές Υποθέσεις, Φράνσις Φάνον.
Στο θέμα της βίζας, οι συνομιλίες
που είχε στη Λευκωσία πήγαν πολύ
καλά και οι Αμερικανοί εμφανίζονται πρόθυμοι να βοηθήσουν την
Κύπρο με τεχνογνωσία. Υπάρχουν
ακόμη κάποια ζητήματα που πρέπει
να δει το Υπουργείο Δικαιοσύνης
της Κύπρου, ενώ ευνοϊκό για την
Κύπρο το χαμηλό ποσοστό απόρριψης (γύρω στο 2,7%).
Υπάρχει αισιοδοξία ότι είναι πιθανόν να λήξει εντός του 2020,
όμως στο ζήτημα της άρσης της
υποχρέωσης βίζας εμπλέκονται και
το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ κι άλλες υπηρεσίες,

EastMed και ενέργεια

EastMed και ασφάλεια

Ο νόμος EastMed εγκρίθηκε τον
περασμένο μήνα και περιλαμβάνει
τις πτυχές της ενέργειας και της
ασφάλειας. Στο θέμα της ενέργειας
εξουσιοδοτεί την ίδρυση ενός Ενεργειακού Κέντρου ΗΠΑ – Ανατολικής
Μεσογείου, για τη διευκόλυνση της
ενεργειακής συνεργασίας των ΗΠΑ
με την Ελλάδα, την Κύπρο και το
Ισραήλ. Και ταυτόχρονα ζητά από
την κυβέρνηση να υποβάλει εντός
90 ημερών από την έγκριση του νόμου, έκθεση στο Κογκρέσο για την
ενισχυμένη ενεργειακή συνεργασία
με χώρες στην Ανατολική Μεσόγειο.
Και τα δύο αυτά ζητήματα θα βρεθούν στην ατζέντα των συνομιλιών

Σε σχέση με τα θέματα ασφάλειας, ο νόμος EastMed τερματίζει το
αμερικανικό εμπάργκο όπλων, συμπεριλαμβάνει για πρώτη φορά την
Κύπρο στα προγράμματα Διεθνούς
Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (ΙΜΕΤ)
δεσμεύοντας 200.000 δολάρια για
το 2020, 500.000 για το 2021 και
750.000 για το 2022 σε βοήθεια. Και
τέλος ζητά από την κυβέρνηση να
υποβάλει εκθέσεις για τις τουρκικές
προκλήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ
από 15/1/2017. Η άρση του εμπάργκο
γίνεται ως γνωστόν υπό όρους, πρώτον, την πιστοποίηση ότι η Κύπρος
προβαίνει σε μεταρρυθμίσεις αναφορικά με το ξέπλυμα χρήματος και
δεύτερον ότι περιορίζει τον ελλιμενισμό ρωσικών πολεμικών στα
λιμάνια της. Και στα δύο ζητήματα,
είναι καλό να ετοιμαστούν επιχειρήματα τα οποία θα δείχνουν την
πρόοδο που σημειώνεται.
Η γλώσσα των προϋποθέσεων
σχετικά με την καταπολέμηση της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σχεδιάστηκε
πριν από αρκετές σημαντικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της
επίσκεψης του υφυπουργού Οικονομικών Marshall Billingslea στην
Κύπρο, μια μεταγενέστερη επίσκεψη
της Επιτροπής Οικονομικών της
Βουλής και την πρόωρη αποπληρωμή από την Κύπρο του ρωσικού δανείου. Οι συνεργάτες των μελών του
Κογκρέσου που ενεπλάκησαν στη
σύνταξη του νόμου πιστεύουν ότι
τα αποτελέσματα όλων αυτών (ειδικά
οι δηλώσεις μετά τις επισκέψεις του
Billingslea και του Κογκρέσου) δείχνουν ότι η Κύπρος μπορεί ήδη να
έχει συμμορφωθεί πλήρως με αυτή
την προϋπόθεση. Η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να προωθήσει
τα όσα συνέβησαν στις επισκέψεις








Η άρση του αμερικανικού εμπάργκο γίνεται
υπό δύο όρους : 1) πιστοποίηση ότι η Κύπρος
προβαίνει σε μεταρρυθμίσεις αναφορικά με το
ξέπλυμα χρήματος και 2)
ότι περιορίζει τον ελλιμενισμό ρωσικών πολεμικών στα λιμάνια της.

στη Λευκωσία αυτή την εβδομάδα ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Φράνσις Φάνον. Στο θέμα EastMed-ενέργεια, ο νόμος εξουσιοδοτεί την Ουάσιγκτον
να ιδρύσει Ενεργειακό Κέντρο ΗΠΑ–Ανατολικής Μεσογείου, για διευκόλυνση
της ενεργειακής συνεργασίας με Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ.

που θα έχει στη Λευκωσία αυτή την
εβδομάδα ο Φράνσις Φάνον, ο οποίος επίσης θα επισκεφθεί και την
Αθήνα.
Η πρόκληση για την Κύπρο, εν
όψει της προετοιμασίας της έκθεσης,
είναι να προσκομίσει στους αμερικανούς λεπτομέρειες οι οποίες θα
συμβάλουν στη διαμόρφωση της
έκθεσης που απαιτείται για την
ενεργειακή στρατηγική στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι αρμόδιοι αξιω-

ματούχοι της Κυπριακής Δημοκρατίας θα πρέπει να συντάξουν ενημερωτικά σημειώματα και να εγείρουν σε συναντήσεις τους με αμερικανούς αξιωματούχους που έχουν
αρμοδιότητα με τη σύνταξη της έκθεσης, σχετικά με τα εξής ζητήματα:
• Αξιολόγηση όλων των πιθανών
μηχανισμών μεταφοράς στην Ευρώπη φυσικού αερίου από την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
• Αξιολόγηση των προσπαθειών

Δύο κεφαλαιώδη θέματα που σχετίζονται με τον νόμο EastMed θα συζητήσει

για την προστασία της υποδομής
ενεργειακής εξερεύνησης στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των
υποδομών που ανήκουν ή λειτουργούν από εταιρείες των Ηνωμένων
Πολιτειών.
• Αξιολόγηση της ικανότητας
της Κυπριακής Δημοκρατίας να φιλοξενεί Κέντρο Ενεργειακής Κρίσης
στην περιοχή, το οποίο θα μπορούσε
να παράσχει βασικές εγκαταστάσεις
για την υποστήριξη προσπαθειών

αυτές και να τονίσει την πρόωρη
αποπληρωμή του ρωσικού δανείου.
Όσον αφορά την κατάσταση στα
ρωσικά πλοία, είναι επιτακτική ανάγκη η Κύπρος να αποδείξει ότι έχει
περιορίσει τη φύση αυτών των επισκέψεων. Καθώς ο νόμος μιλάει για
τη λήψη «μέτρων» θα μπορούσε να
στοιχειοθετηθεί ότι η Κύπρος έχει
ήδη λάβει τέτοια μέτρα. Στο θέμα
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
ΙΜΕΤ, οι εισηγήσεις προς το Υπουργείο Άμυνας είναι να προσδιορίσει
γρήγορα τους καλύτερους πιθανούς
υποψηφίους γι’ αυτά, ώστε να αρχίσουν από φέτος να εκπαιδεύονται
στις ΗΠΑ. Η πρόνοια του IMET αποτελεί άμεση αλλαγή παιχνιδιού για
την Κύπρο. Αυτό θα επιτρέψει στην
Εθνική Φρουρά να δημιουργήσει
άμεσους δεσμούς με το Πεντάγωνο
και σε νέους Κύπριους αξιωματικούς
να χτίσουν σχέσεις με αμερικανούς
ομολόγους τους, οι οποίες θα αποδώσουν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
Αναφορικά με τις εκθέσεις για
τις τουρκικές παραβιάσεις στην Κυπριακή ΑΟΖ, είναι θετικό ότι υπάρχουν λεπτομερείς μηνιαίες αναφορές
που η Κύπρος κυκλοφορεί ως επίσημα έγγραφα του οργανισμού. Οι
εκθέσεις αυτές θα πρέπει να δίδονται
απευθείας από τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας προς το Στέιτ
Ντιπάρτμεντ και το Πεντάγωνο, καθώς οι προηγούμενες εκθέσεις που
εκδόθηκαν σχετικά με την Κύπρο
από το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ήταν απολύτως αμφιλεγόμενες και έθεταν τα πάντα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του Κυπριακού. Προκειμένου να αποφευχθεί η έκδοση τέτοιας άχρηστης έκθεσης σε αυτή την περίπτωση, η
Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει
να δημοσιεύσει και να κυκλοφορήσει το συντομότερο δυνατό τη δική
της έκθεση σχετικά με τις τουρκικές
παραβιάσεις.

Από τον στόχο «Κρόνος»
οι νέες γεωτρήσεις σε ΑΟΖ
Τον Φεβρουάριο το γεωτρύπανο στο τεμάχιο έξι το οποίο
καθυστέρησε στην Αίγυπτο που διεξάγει ερευνητικές εργασίες
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Ο Φεβρουάριος παρουσιάζεται
ως ο μήνας επανέναρξης των δραστηριοτήτων εντός της κυπριακής
ΑΟΖ, με τη γαλλοϊταλική κοινοπραξία TOTAL – ΕΝΙ να ανοίγουν
την αυλαία των γεωτρήσεων από
το τεμάχιο 6. Εν μέσω τεταμένου
κλίματος στην ευρύτερη περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου, ένεκα
του τουρκολιβυκού συμφώνου αλλά
και των συνεχιζόμενων προκλήσεων στην κυπριακή ΑΟΖ, η Λευκωσία σε συνεργασία με τις εταιρείες στις οποίες έχουν παραχωρηθεί τεμάχια, προχωρά στην υλοποίηση των ενεργειακών σχεδιασμών στη βάση των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν συμφωνηθεί.
Συνολικά εντός του 2020 είναι
προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν έως και οκτώ γεωτρήσεις,
ερευνητικές ή επιβεβαιωτικές. Στο
πάζλ των γεωτρήσεων θα πρέπει
να προστεθεί και μια επιβεβαιωτική
που θα πραγματοποιηθεί στο κοίτασμα «Αφροδίτη», κατά πάσα πιθανότητα το 2021.
Ωστόσο, στους ευρύτερους σχεδιασμούς της Λευκωσίας δεν συμπεριλαμβάνεται μόνο το γεωτρητικό
πρόγραμμα. Στα πλάνα της κυβέρνησης τρέχουν και τα υπόλοιπα
ζητήματα όπως οι ενεργειακές υποδομές, με κυρίαρχο θέμα τον αγωγό
EastMed μετά και την πρόσφατη
υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας, μεταξύ Κύπρου-Ελλάδας
και Ισραήλ.
Στα σημαντικά που αφορούν τα
ενεργειακά συμπεριλαμβάνεται
και η μονογραφή του καταστατικού
του EastMed Gas Forum που πραγ-

ματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη στο Κάιρο.

TOTAL-ENI
Με βάση τους αρχικούς σχεδιασμούς, η έναρξη των γεωτρήσεων
στην κυπριακή ΑΟΖ ήταν προγραμματισμένη τον τρέχοντα μήνα. Ωστόσο, το γεωτρύπανο το οποίο ναυλώθηκε από τη γαλλοϊταλική κοινοπραξία, φαίνεται ότι έχει καθυστερήσει στην πλευρά της Αιγύπτου,
όπου πραγματοποιεί εργασίες. Λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα εργασιών του γεωτρύπανου από Αίγυπτο θα μετακινηθεί στο Λίβανο
και στο τεμάχιο 4 και από εκεί στην
Κύπρο. Υπό κανονικές συνθήκες,
την παρούσα περίοδο, το τρυπάνι
θα έπρεπε να ήταν στο Λίβανο προκειμένου εντός Ιανουαρίου να μετακινηθεί στην κυπριακή ΑΟΖ. Η
καθυστέρηση στην Αίγυπτο, υπολογίζεται πως θα πάει πίσω την έναρξη εργασιών κατά ένα μήνα περίπου.

Τεμάχιο 6
Κυβέρνηση και γαλλοϊταλική κοινοπραξία έχουν συμφωνήσει να ξεκινήσουν τις εργασίες από το τεμάχιο
6, όπου θα πραγματοποιηθεί μια
ερευνητική γεώτρηση σε νέο στόχο
που έχει εντοπισθεί και φέρει την
ονομασία «Κρόνος». TOTAL και ΕΝΙ
με βάση τους προγραμματισμούς
θα πραγματοποιήσουν έως και έξι
γεωτρήσεις, στις οποίες θα πρέπει
να προστεθούν και δυο επιβεβαιωτικές γεωτρήσεις που έχει ανακοινώσει η αμερικάνικη ExxonMobil
για τον ερχόμενο Ιούνιο ή Ιούλιο.
Η επανέναρξη των γεωτρητικών
δραστηριοτήτων έρχεται σε μια χρο-








Συνολικά μέχρι το 2021
είναι προγραμματισμένες
έως και εννέα γεωτρήσεις,
εντός της κυπριακής
ΑΟΖ. Οι οκτώ θα είναι
ερευνητικές ή επιβεβαιωτικές και η ένατη ερευνητική, στο «Αφροδίτη».
νική στιγμή που ένα από τα δυο
τουρκικά γεωτρύπανα έχει αποχωρήσει από την κυπριακή ΑΟΖ. Μια
εξέλιξη που σαφώς βελτιώνει το κλίμα στην περιοχή που είναι προγραμματισμένες οι γεωτρήσεις, χωρίς να
συνιστά συμμόρφωση της Τουρκίας
με το διεθνές δίκαιο. Σε ό,τι αφορά
τη Λευκωσία, η εκτίμηση που υπάρχει είναι πως η τουρκική επιθετική
συμπεριφορά θα συνεχισθεί, χωρίς
αυτή να επηρεάζει τα όσα έχουν
σχεδιασθεί με τις εταιρείες. Σε ό,τι
αφορά το «Γιαβούζ», οι πληροφορίες
που υπάρχουν στην κυπριακή πρωτεύουσα είναι ότι πραγματοποίησε
γεώτρηση χωρίς αποτελέσματα.

Το EastMed Gas
Στα σημαντικά των ενεργειακών
της περιοχής συμπεριλαμβάνεται
και η μονογραφή των καταστατικού
για τον EastMed Gaz Forum, που
πραγματοποιήθηκε στην αιγυπτιακή
πρωτεύουσα, μεταξύ επτά χωρών
της περιοχής, της Αιγύπτου, της Ελλάδας, του Ισραήλ, της Ιταλίας, της
Ιορδανίας, της Κύπρου και της Παλαιστίνης. Μια εξέλιξη η οποία χαρακτηρίστηκε ιστορική για τη συ-

Η μονογραφή του καταστατικού EastMed Gaz στο Κάιρο, έθεσε το πλαίσιο συνεργασίας των χωρών της περιοχής, στον
ενεργειακό τομέα, το οποίο απέχει από το επιθετικό κλίμα που έχει δημιουργήσει η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο.
νεργασία των λαών των χωρών της
Μεσογείου. «Πρόκειται για έναν
ακρογωνιαίο λίθο στην ιστορία της
περιοχής μας που μας κάνει να συνεργαστούμε για το καλό των λαών
μας», δήλωσε ο Υπουργός Πετρελαίων την Αιγύπτου μετά τη μονογραφή του καταστατικού. Το EastMed Gaz Forum ουσιαστικά θέτει
το πλαίσιο εντός του οποίου τα κράτη
της περιοχής θα κινηθούν, στο κομμάτι των ενεργειακών. Ένας οργανισμός που μπορεί να θεωρηθεί ως
απάντηση στα όσα απεργάζεται η
Άγκυρα στην περιοχή.

Υποδομές Φ.Α.
Μετά και την υπογραφή της διακρατικής για τον αγωγό EastMed
στην Αθήνα, η προσοχή στρέφεται
στα επόμενα βήματα που αφορούν
την υλοποίηση του έργου. Παρά τις
αρνητικές απόψεις, που εντάθηκαν
μετά την υπογραφή της Διακρατικής,
για το κατά πόσο είναι εφικτός ο
στόχος υλοποίησης του ενεργειακού
έργου, σε πολιτικό επίπεδο ο EastMed θεωρείται ως το εμβληματικό
έργο που αφορά τους ενεργειακούς
διαδρόμους προς τις ευρωπαϊκές

αγορές. Κρίσιμη χρονική στιγμή θεωρείται η τελική επενδυτική απόφαση που αναμένεται να ληφθεί
τον Νοέμβριο του 2021. Μέχρι τότε,
με βάση τα βήματα που έχουν σχεδιασθεί, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί δυο σημαντικά ζητήματα.
Οι λεπτομερείς τεχνικές μελέτες του
έργου οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο των διαδικασιών ανάθεσης, το
κόστος των οποίων αναμένεται να
ανέλθει σε δεκάδες εκατομμύρια,
με την Ε.Ε. να συνδράμει την διεξαγωγή τους, με 35 εκατ. ευρώ, κονδύλι το οποίο αντιπροσωπεύει το
40% του συνολικού κόστους. Παρόμοια μελέτη έχει πραγματοποιηθεί
και για το κοίτασμα «Αφροδίτη», με
συνολικό κόστος 100 εκατ. ευρώ.
Οι τεχνικές μελέτες θα οδηγήσουν
στο επόμενο βήμα που είναι η ανάθεση του έργου. Παράλληλα θα πρέπει να αρχίσουν και οι διεργασίες
για εξεύρεση αγοραστή, κάτι που
χαρακτηρίζεται ως σημαντικό ορόσημο.

To 2025
Στο κομμάτι αναζήτησης αγοραστή για το Φ.Α. που θα μεταφέρει

ο EastMed, ενδιαφέρον έχει επιδείξει η κοινοπραξία του αγωγού,
IGI Poseidon με μετόχους την Δημόσια Επιχείρηση Αερίου της Ελλάδας (ΔΕΠΑ) και την ιταλική εταιρεία Edison. Ενδιαφέρον για το
οποίο είναι ενήμερη η Λευκωσία,
σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ».
Το όλο έργο, εάν και εφόσον η επενδυτική απόφαση είναι θετική, αναμένεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί
μέχρι το 2025.
Για την Κύπρο ο EastMed είναι
μια από τις επιλογές που υπάρχουν
και για τα κυπριακά κοιτάσματα
προς τις ευρωπαϊκές αγορές. Οι
υπόλοιπες τρεις είναι:
• Επέκταση υποδομών της Αιγύπτου για απορρόφηση μεγαλύτερων ποσοτήτων Φ.Α.
• Τερματικό υγροποίησης στην
Κύπρο.
• Πλωτή Μονάδα.
Για την Κύπρο προτεραιότητα
παραμένει το τερματικό LNG στο
Βασιλικό, έργο το οποίο είναι φιλόδοξο, μιας και σύμφωνα με τις μελέτες απαιτούνται περίπου 15 tcf
Φ.Α. προκειμένου να έργο να είναι
υλοποιήσιμο και ανταγωνιστικό.
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Στόχος
μια πράσινη
Ευρώπη
έως το 2050
Το φιλόδοξο σχέδιο της προέδρου
της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντεν Λάιεν
Του ΝΙΚΟΛΑ ΒΩΝΙΑΤΗ

Το φιλόδοξο τριακονταετές σχέδιο
της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν,
θα μπορούσε να οδηγήσει την Ένωση στην τελική ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και να ενισχύσει τη θέση
της στην παγκόσμια σκακιέρα.
Πρόκειται για μία μακροπρόθεσμη
στρατηγική, η οποία αποτελείται
από 50 παραρτήματα και θα αρχίσει
να εφαρμόζεται από τον ερχόμενο
Μάρτιο του 2020 και πιστεύεται
ότι θα κάνει την Ε.Ε. πρωτοπόρο
δύναμη, σε θέματα κλιματικής αλλαγής. Η κ. φον ντερ Λάιεν, ανακοινώνοντας την περασμένη εβδομάδα (15/01) τη φιλόδοξη «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», δήλωσε
: « Στόχος μας ως Ευρώπη είναι να
συμφιλιώσουμε την οικονομία με
τον πλανήτη, να συμβιβάσουμε
τους τρόπους παραγωγής και κατανάλωσης με τον πλανήτη και να
βρούμε τη χρυσή τομή μεταξύ αυτού και του λαού μας». Η ανάγκη
συντονισμένης δράσης είναι επιβεβλημένη και η «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» αποτελεί την απάντηση στην επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής και την υπερθέρμανση του πλανήτη. Στην ανακοίνωση αναφέρεται μια σειρά προτάσεων και εργαλείων, όπως μία
κλιματικά ουδέτερη οικονομία, μηδενική μόλυνση του περιβάλλοντος,
βιώσιμη κινητικότητα στα αστικά

κέντρα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ένα επενδυτικό πρόγραμμα
για τη βιώσιμη Ευρώπη και ένα ευρωπαϊκό σύμφωνο για το κλίμα.
Αποσκοπώντας στην επίτευξη
των στόχων της Συμφωνίας των
Παρισίων του 2016 για την κλιματική αλλαγή, η Ευρωπαϊκή Ένωση
πλέον αναγνωρίζει την αυξανόμενη
σημασία της κλιματικής αλλαγής








Ούρσουλα φον
ντεν Λάιεν: Πρέπει
να βρεθεί η χρυσή τομή
μεταξύ του πλανήτη
και της Ευρώπης.
και δεσμεύεται να τηρεί και να σέβεται τη Συμφωνία των Παρισίων
για όλες τις μελλοντικές της εμπορικές συμφωνίες. Φυσικά, η τήρησή
της αναμένεται να φέρει σε δύσκολη
θέση την Ε.Ε. κατά τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών με τρίτα κράτη,
όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Τα σημάδια της κλιματικής αλλαγής γίνονται ήδη αισθητά, καθώς
με νέα στοιχεία του ΟΗΕ, το 2019
καταγράφηκε ως το πιο θερμό έτος
στην παγκόσμια ιστορία. Ακόμη αν
και αρκετά από τα κράτη μέλη της
Ε.Ε. αντιτίθενται στην εφαρμογή
του Ευρωπαϊκού «Green Deal», η
μετάβαση σε μια οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο, δηλαδή την μη αύ-

Η πρόεδρος της Κομισιόν, κατά την παρουσίαση της «Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας», η οποία αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα σχέδια της ΕE.

Μόνο το 56% των Ευρωπαίων συμφωνεί
Η ισχύς των «πράσινων» ψηφοφόρων αποδείχθηκε έμπρακτα από την

προσέλευσή τους, στις ευρωεκλογές του 2019, με την κοινοβουλευτική
τους ομάδα στο ΕΚ να αποτελείται πλέον από 74 άτομα. Όμως, στατιστικές αναλύσεις δείχνουν πως μόνο το 56% των Ευρωπαίων πολιτών
συμφωνούν με την επιδίωξη ταχείας μετάβασης σε μια «οικονομία μηδενικών εκπομπών άνθρακα». Επιπλέον, μόνο το ένα τρίτο των ευρωβουλευτών είναι διατεθειμένο να αναλάβει σκληρά μέτρα εναντίον
εταιρειών, με μεγάλα «αποτυπώματα» άνθρακα.
ξηση εκπομπών άνθρακα, θα μπορούσε προσφέρει μεγάλες οικονομικές και τεχνολογικές ευκαιρίες
και αλλαγές τόσο στην ευρωπαϊκή
πολιτική όσο και στην ευρωπαϊκή
βιομηχανία. Σημειώνεται ότι μεταξύ
των ετών 1990 και 2018, η Ε.Ε. κατάφερε να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 23%,
με την οικονομία της να σημειώνει
ποσοστό ανάπτυξης του 61%
Σύμφωνα με την «Ευρωπαϊκή
Πράσινη Συμφωνία», ο τωρινός
στόχος της Ε.Ε. για την μείωση
των εκπομπών του διοξειδίου του
άνθρακα για το 2030, ποσοστού
τάξεως 40%, θα μειωθεί εκ νέου
σε ποσοστά μεταξύ 50-55%. Αξίζει

να αναφερθεί πως ο νομικά δεσμευτικός εθνικός στόχος, που καθορίζεται για την Κύπρο, από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις εκπομπές ρύπων έως το 2030, ανέρχεται στο 24%. Παράλληλα, όπως
αναφέρθηκε παραπάνω, για το έτος
2050 τίθεται ο πολύ πιο φιλόδοξος
στόχος, για την ουδετερότητα των
εκπομπών άνθρακα, από το προηγούμενο στόχο της μείωσης ποσοστού 60% που είχε τεθεί τα προηγούμενα χρόνια.

100 δισ. από την Ε.Ε.
Ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης (Just Transition Mechanism)
αποτελεί ένα από τα κύρια εργαλεία

της «Πράσινης Συμφωνίας» και θεωρείται ζωτικής σημασίας για τη
διασφάλιση της μετάβασης της
Ένωσης σε ένα πράσινο μέλλον
μέχρι το 2050. Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ο Μηχανισμός θα παρέχει στοχευμένη στήριξη στις περιφέρειες της Ένωσης, οι οποίες
θα πληγούν περισσότερο από την
ενδεχόμενη άμβλυνση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της
«πράσινης» μετάβασης.
Οι περιοχές αυτές σύμφωνα με
ειδικούς αναμένονται να είναι οι
ανατολικές και νότιες περιοχές της
Ε.Ε. όπου μεγάλο μέρος της παραγωγής ενέργειας στηρίζεται ακόμη
στην καύση άνθρακα. Σύμφωνα
με την Επιτροπή, ο ρυθμιστικός
αυτός Μηχανισμός θα επιτύχει τη
μείωση των πιθανοτήτων, τυχόν
δημοσιονομικών ανισοτήτων, που
μπορεί να εμφανιστούν κατά τη
διάρκεια του μεγάλου αυτού εγχειρήματος. Η στοχευμένη αυτή στήριξη θα περιλαμβάνει την κινητοποίηση τουλάχιστον 100 δισ. ευρώ
από τρεις κύριες πηγές χρηματοδότησης, που θα δημιουργηθούν
για την πλήρη εφαρμογή της «Πρά-

σινης Συμφωνίας», μεταξύ των
ετών 2021 και 2027. Στόχος του
Μηχανισμού είναι να δημιουργήσει
τις απαραίτητες προϋποθέσεις για
να γίνουν οι επενδύσεις για την
τελική απεξάρτηση από τα ορυκτά
καύσιμα και να συμπληρώνει την
ουσιαστική συνεισφορά του προϋπολογισμού της Ε.Ε., μέσω των
προγραμμάτων που θα έχουν άμεση
επαφή με την διαδικασία της μετάβασης.
Ωστόσο, στα κράτη μέλη ήδη
έχουν αρχίσει οι αντιδράσεις. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα
της Πολωνίας, με τον υπουργό
Ενέργειας της χώρας, Krzysztof
Tchorzewski, να χαρακτηρίζει την
«Πράσινη Συμφωνία», ως ένα σενάριο φαντασίας, καθώς η Βαρσοβία
στηρίζεται κατά 80% στην καύση
άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με
τον κ. Tchorzewski, μία μετάβαση
και επιτυχής ουδετερότητα του
ισοζυγίου του άνθρακα μέχρι το
έτος 2050 εκτιμάται ότι θα κόστιζε
στην κυβέρνηση της χώρας περίπου 1 τρισ. ευρώ (1,1 τρισ. δολάρια).
Παρόμοιες αντιδράσεις έχουν η
Τσεχία και η Ουγγαρία.
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επίτευξη του φιλόδοξου στόχου της Ευρώπης για το 2050
θα απαιτήσει σημαντική
προσπάθεια, ενώ η μετάβαση σε
μια κλιματικά ουδέτερη Ένωση θα
μεταμορφώσει τις περιφέρειες της
Ευρώπης. Εάν επιτύχουμε, θα μπορέσουμε να μειώσουμε σε σημαντικό βαθμό τον απαράδεκτα υψηλό
αριθμό των 400.000 πρόωρων θανάτων ετησίως λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις πόλεις μας.
Η κλιματική μετάβαση που προβλέπεται στην Πράσινη Συμφωνία
αποτελεί τόσο ηθική επιταγή όσο
και οικονομική ευκαιρία. Πρέπει
να προσαρμόσουμε τον τρόπο με
τον οποίο παράγουμε και καταναλώνουμε, για να προστατεύσουμε
την υγεία και την ευημερία μας
και να διαφυλάξουμε τον πλανήτη
μας για τις επόμενες γενιές. Δεν
έχουμε άλλη επιλογή, καθώς δεν
έχουμε άλλον πλανήτη. Τις προηγούμενες δεκαετίες, η Ευρώπη
απέδειξε ότι μπορεί να σπάσει ο
δεσμός μεταξύ εκπομπών CO2 και
οικονομικής ανάπτυξης. Μακροπρόθεσμα, όλοι θα ωφεληθούμε

Το επενδυτικό ταμείο για την Πράσινη Συμφωνία
από τη μετάβαση στην κλιματική
ουδετερότητα. Ταυτόχρονα και
βραχυπρόθεσμα, η εν λόγω μετάβαση θα απαιτήσει σημαντικές
προσπάθειες και θα συνεπιφέρει
ανάγκες ουσιαστικών προσαρμογών από τους πολίτες και τις περιφέρειες που εξαρτώνται περισσότερο από τα ορυκτά καύσιμα.
Για τον λόγο αυτόν, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή θα θεσπίσει έναν Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης, συμπεριλαμβανομένου ενός Ταμείου
Δίκαιης Μετάβασης. Θέλουμε να
διασφαλίσουμε ότι η ενεργειακή
και η κλιματική μετάβαση θα πραγματοποιηθούν δίκαια και ισότιμα.
Αυτή είναι, όμως, και μια ευκαιρία
να καταδείξουμε ότι η διακήρυξη
«κανείς στο περιθώριο» δεν αποτελεί απλώς ένα χάσταγκ στο twitter, αλλά μια ουσιαστική υπόσχεση
για ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και δικαιοσύνη.
Δεν ξεκινούν όλες οι χώρες και
οι περιφέρειες από το ίδιο σημείο.
Αυτή τη στιγμή, εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας και πολλά
νοικοκυριά εξακολουθούν να εξαρ-

τώνται από την αλυσίδα αξίας των
ορυκτών καυσίμων και βιομηχανικές διαδικασίες έντασης άνθρακα,
για παράδειγμα, στους τομείς της
εξόρυξης άνθρακα και της χαλυβουργίας. Από τις 276 περιφέρειες
της Ε.Ε., οι 108 φιλοξενούν υποδομές του τομέα του άνθρακα· περίπου 237.000 άνθρωποι απασχολούνται σε δραστηριότητες που
σχετίζονται με τον άνθρακα, ενώ
δεκάδες χιλιάδες ακόμη εργάζονται
σε δραστηριότητες εξόρυξης τύρφης και στον τομέα του σχιστολιθικού πετρελαίου.
Η επίτευξη του φιλόδοξου στόχου της Ευρώπης για το 2050 θα
απαιτήσει σημαντική προσπάθεια,
ενώ η μετάβαση σε μια κλιματικά
ουδέτερη Ένωση θα μεταμορφώσει
τις περιφέρειες της Ευρώπης. Εάν
επιτύχουμε, θα μπορέσουμε να μειώσουμε σε σημαντικό βαθμό τον
απαράδεκτα υψηλό αριθμό των
400.000 πρόωρων θανάτων ετησίως
λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
στις πόλεις μας.
Στην αποστολή μας αυτή, θα
καταβάλουμε κάθε δυνατή προ-

σπάθεια για να εξασφαλίσουμε ότι
καμία περιφέρεια, καμία κοινότητα
και κανείς άνθρωπος δεν θα μείνει
στο περιθώριο. Προκειμένου να
βοηθήσουμε τους ανθρώπους σε
όλη την Ευρώπη, από τα ορυχεία
άνθρακα των Αστουριών και της
Σιλεσίας μέχρι τους τυφώνες των
Μίντλαντς, θέλουμε το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης να υποστηρίξει
όσους ανησυχούν για τη θέση εργασίας τους και να δείξει ότι η μετάβαση μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες σε όλους.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, για
παράδειγμα, με την προσφορά ευκαιριών απόκτησης νέων δεξιοτήτων σε αυτούς που θα επηρεαστούν
από τη μετάβαση. Ομοίως, με τη
στήριξη της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στην πράσινη οικονομία και με την προώθηση των
επενδύσεων στις ηλεκτροκίνητες
δημόσιες συγκοινωνίες, για να αναφέρω μερικά ακόμη παραδείγματα.
Ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης αποτελεί έναν νέο τρόπο
για να εξασφαλιστεί η συμμετοχή

όλων, αλλά και ένα μέσο για τη διασφάλιση της ευημερίας, της ευζωίας
και ενός πιο πράσινου μέλλοντος
για τις μελλοντικές γενιές. Ο εν
λόγω Μηχανισμός θα δημιουργήσει
το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, προικοδοτώντας το με πρόσθετα κεφάλαια, πέραν του προϋπολογισμού
της ΕΕ, με σκοπό την παροχή επιχορηγήσεων για δράσεις οικονομικής διαφοροποίησης και για εργαζομένους που πρέπει να εκπαιδευτούν. Επίσης, θα προσελκύσει
ιδιωτικά κεφάλαια για να συμβάλει
στη δημιουργία νέων οικονομικών
δραστηριοτήτων που θα αντικαταστήσουν τις ρυπογόνες. Ακόμη,
μέσω της ΕΤΕπ, θα παράσχει δάνεια
με ευνοϊκούς όρους σε τοπικές αρχές για τη χρηματοδότηση πράσινων έργων. Στο σύνολό τους, τα
εν λόγω εργαλεία θα οδηγήσουν
στην πραγματοποίηση και την ενθάρρυνση επενδύσεων τουλάχιστον 100 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Η παραδοχή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είναι ότι «η ευημερία μου
εξαρτάται από την ευημερία των
εταίρων μου». Η αλληλεγγύη μας

είναι ένας φωτισμένος τρόπος προώθησης των ιδίων συμφερόντων
μας. Σ’ αυτή την περίοδο αναταραχής, έχει γίνει σαφές ότι κανένα
κράτος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει
με επιτυχία τις μεγάλες προκλήσεις
μόνο του. Με την Πράσινη Συμφωνία, η Ευρώπη δίνει το παράδειγμα για τη μετάβαση προς την
κλιματική ουδετερότητα και μια
νέα στρατηγική πράσινης ανάπτυξης. Έχουμε τις δεξιότητες, τους
επιστήμονες και την τεχνολογία.
Από σήμερα, έχουμε επίσης έναν
μηχανισμό που θα εξασφαλίσει τη
συμμετοχή όλων σε αυτήν τη δίκαιη
μετάβαση. Μοιραζόμαστε την ίδια
ήπειρο και, μαζί, μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα φωτεινό και πράσινο μέλλον. Ας σηκώσουμε τα μανίκια και ας ξεκινήσουμε τη δουλειά.

Ο κ. Φρανς Τίμμερμανς είναι εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η κ. Ελίζα Φερέιρα είναι επίτροπος αρμόδια για τη συνοχή και τις μεταρρυθμίσεις.
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Χαμηλές οι προσδοκίες για το κλίμα
Πιο κάτω από τους στόχους της Ε.Ε. η εθνική συνεισφορά στην εκπομπή ρύπων και στην κατανάλωση Ανανεώσιμων πηγών
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Οι καταιγίδες και τα έντονα καιρικά
φαινόμενα που έπληξαν διάφορες
περιοχές της Κύπρου, και που συνοδεύτηκαν με πλημμύρες και καταστροφές σε καλλιέργειες, επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις και τα στοιχεία ερευνών που θέλουν το 60%
της Κύπρου να είναι αντιμέτωπο
με ερημοποίηση μέχρι το 2050.
Όλα αυτά έχουν περιληφθεί και σε
τελευταία μελέτη των Ηνωμένων
Εθνών η οποία έχει κατατάξει την
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου
από τις πλέον ευάλωτες στον κόσμο
στα θέματα της κλιματικής αλλαγής.
Μείωση της βροχόπτωσης, διάβρωση των εδαφών, αλλαγή της στάθμης της θάλασσας, μείωση της βιοποικιλότητας, προβλήματα στις δασικές εκτάσεις, πυρκαγιές όπως εί







Μείωση εκπομπής
αερίων του θερμοκηπίου
κατά 24% ο νομικά
δεσμευτικός στόχος
για την Κύπρο, σε σχέση
με το 40% της μείωσης
που θέτει ως στόχο
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αναλαμβάνοντας να εκπονήσουν εκ νέου το σχέδιο, τα αρμόδια Υπουργεία γνώριζαν ότι έπρεπε να ανεβάσουν τον πήχη. Αυτό εξάλλου ήταν το μήνυμα που λάμβαναν και από οργανωμένα σύνολα, αλλά και από τους απλούς πολίτες οι οποίοι συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις και απαίτησαν από την κυβέρνηση να λάβει μέτρα που θα προστατέψει τους πολίτες της από την κλιματική αλλαγή.

δαμε τις τελευταίες μέρες στην Αυστραλία, και επιβάρυνση της υγείας
λόγω της αύξησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της σκόνης
στην ατμόσφαιρα είναι ενδεικτικά
του τι φέρνει μαζί της η κλιματική
αλλαγή. Αξίζει απλά να αναφερθεί
ότι το 2018, καταγράφηκαν 750
πρόωροι θάνατοι που σχετίζονται

με τα αυξημένα επίπεδα αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα και 70 θάνατοι που συνδέονται
με τα επίπεδα διοξειδίου του αζώτου
και του όζοντος. Εκτιμάται δε ότι
κατά μέσο όρο η κακή ποιότητα
του αέρα σχετίζεται με τον θάνατο
700 ανθρώπων στην Κύπρο. Ακόμα
κι αν η Κύπρος κλείσει τον διακόπτη

και έχουμε μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τα προβλήματα δεν σταματούν, αναφέρουν
αρμόδιοι φορείς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε πάντως ως στόχο της
την μείωση της εκπομπής αερίων
του θερμοκηπίου κατά 40% μέχρι
το 2030. Στην περίπτωση της Κύπρου αρκεστήκαμε στο 24%, πο-

σοστό το οποίο θέτουμε στο πλαίσιο
του σχεδίου, ως το νομικά δεσμευτικό εθνικό μας στόχο. Όσον αφορά
τον υποχρεωτικό στόχο των ΑΠΕ
στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση της Ε.Ε. μέχρι το 2030 ανέρχεται στο 32% ενώ η εθνική συνεισφορά της Κύπρου στον στόχο της
Ε.Ε. είναι στο 23%. Ως επιμέρους

Το χαστούκι της Κομισιόν
Το κατά πόσο οι στόχοι και τα μέτρα
που εισηγείται η Κύπρος θα ικανοποιήσουν την Κομισιόν, είναι κάτι
που θα διαφανεί μετά την κατάθεση
του σχεδίου την ερχόμενη εβδομάδα. Πάντως οι Βρυξέλλες, ανακοινώνοντας τις προηγούμενες μέρες
το σχέδιο ύψους 100 δισ. για μηδενικούς ρύπους μέχρι το 2050, ξεκαθάρισαν προς πάσα κατεύθυνση
ότι η ενέργεια και το κλίμα βρίσκεται
ψηλά στις προτεραιότητες της. Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία εμπειρία
της Κύπρου στο θέμα δεν ήταν και
η καλύτερη, αφού δεν κατάφερε να
πείσει με το προσχέδιο που κατέθεσε
και δέχτηκε το χαστούκι από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς τα μέτρα και τα βήματα της χώρας για








Επενδύσεις 16 δισ.
στο πλαίσιο του σχεδίου
για την Ενέργεια
και το Κλίμα. Ενάμισι δισ.
θα προέλθουν από
τα μέτρα και τις υποδομές του κράτους και
μέχρι ένα δισ. από ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.
την ενέργεια και το κλίμα κρίθηκαν
ανεπαρκή. Η επιτροπή δημοσίευσε
τις συστάσεις της και ζήτησε από
την Κυπριακή Δημοκρατία να θέσει
στόχους, πιο φιλόδοξους, στην μείωση της εκπομπής των ρύπων, την
διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας, ενώ ζήτησε περισσότερες
λεπτομέρειες από το κράτος μας
για το πώς θα υλοποιήσει τα μέτρα
που εισηγείται. Επτά μήνες μετά η
Κυπριακή Δημοκρατία επανέρχεται
με νέο σχέδιο μέτρων και στόχων.
Σημειώνεται ότι το επίσημο χρονοδιάγραμμα μιλούσε για κατάθεση
του σχεδίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου,
ωστόσο η Δημοκρατία το αποστέλλει
με καθυστέρηση ενός μήνα. Πρόκειται για κείμενο έκτασης 400 σελίδων το οποίο αναφέρεται στα βήματα τα οποία θα πρέπει να κάνει
η Κύπρος για την ενέργεια και το
κλίμα από το 2021 μέχρι το 2030.
Απομένει να ολοκληρωθούν κάποιες
λεπτομέρειες και βάσει υπολογισμών
του Υπουργείου Γεωργίας και Πε-

χρεωτικός στόχος για βελτίωση
της είναι κατά 32,5% σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2030
με εκτιμωμένη ενδεικτική εθνική
συνεισφορά στο στόχο της Ε.Ε. τη
μείωση της πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας κατά 17% και
κατά 13% στην τελική κατανάλωση
ενέργειας.

Τι εισηγείται η νέα δέσμη μέτρων
Στο θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας, μεταξύ των νέων μέτρων συγ-

ριβάλλοντος, το σχέδιο θα σταλεί
μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας στην Κομισιόν και ακολούθως
θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου.

καταλέγονται και οι επιπρόσθετες επενδύσεις σε θέματα εξοικονόμησης στον οικιστικό και τριτογενή τομέα ύψους 65 εκατ. ευρώ ετησίως
και ύψους 67 εκατ. ευρώ για την βιομηχανία. Στον τομέα των μεταφορών, ήδη έχουν εγκριθεί και προχωρούν μέτρα όπως η εγκατάσταση
δέκα επιπλέον διπλών σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, αν και
όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο ρεπορτάζ της «Κ», το θέμα έχει
σκαλώσει στη Nομική Yπηρεσία μετά από ένσταση στην διαδικασία του
διαγωνισμού. Έχουν επίσης ανακοινωθεί τα κίνητρα για αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, μεταξύ των οποίων και η επιδότηση ύψους πέντε χιλιάδων. Έχουν αναθεωρηθεί οι φόροι επί των οχημάτων και οι ετήσιοι
φόροι κυκλοφορίας. Στα νέα μέτρα για τις μεταφορές, περιλαμβάνεται
η Υλοποίηση Σχεδίων Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας, η περαιτέρω
χρήση λεωφορείων με χαμηλές ή μηδενικές εκπομπές, η περαιτέρω
χρήση οχημάτων με χαμηλές ή μηδενικές εκπομπές και η ευρεία δεντροφύτευση σε αστικούς και υπεραστικούς δρόμους. Προωθείται παράλληλα η επίσπευση της ψηφιοποίησης των αιτήσεων ένταξης νέων
έργων, η προώθηση αποθήκευσης ενέργειας μέχρι το 2024, η προώθηση της γεωθερμίας και ηλιακών στις επιχειρήσεις, και η ανάκτηση
βιοαερίου από παλαιούς χώρους απόρριψης κατά 30% από το 2020.

Τι αλλάζει
Αναλαμβάνοντας να εκπονήσουν
εκ νέου το σχέδιο, οι υπεύθυνοι των
αρμόδιων τμημάτων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ήξεραν
ότι έπρεπε να ανεβάσουν τον πήχη.
Αυτό εξάλλου ήταν το μήνυμα που
λάμβαναν και από οργανωμένα σύνολα αλλά και από τους απλούς πολίτες. Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Φθινόπωρο πολίτες και μαθητές στην Κύπρο συμμετείχαν
στην παγκόσμια κινητοποίηση μαζί
με πολίτες 110 χωρών απαιτώντας
από την κυβέρνηση να λάβει μέτρα
που θα προστατέψει τους πολίτες
της από την κλιματική αλλαγή. Φυσικά πέρα από το οργανωμένα σύνολα, η Δημοκρατία δεν μπορούσε
να αγνοήσει τις αυστηρές υποδείξεις
της Κομισιόν, η οποία ζήτησε από
την Κύπρο να παρέχει περισσότερες
λεπτομέρειες για τα μέτρα τα οποία
προτίθεται να λάβει, ενώ ανέφερε
ότι από το προσχέδιο λείπει η φιλοδοξία. Στο προσχέδιο της τον Ιούνιο,
η Κύπρος είχε εισηγηθεί διείσδυση
των ΑΠΕ στο 23% και 10% μείωση
της εκπομπής των ρύπων. Τα μέτρα
θεωρήθηκαν ως ελλιπή από την Κομισιόν και ζητήθηκε η αναπροσαρμογή τους. Στο νέο σχέδιο η μείωση
των ρύπων σε σχέση με το 2005
ανέρχεται στο 24% ενώ η διείσδυση
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας,
ανέρχεται στο 23% της συνολικής
κατανάλωσης ενέργειας. Υπενθυμίζεται ότι αυτό είναι το ελάχιστον
ποσοστό το οποίο ζήτησε η Κομισιόν
για το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2030.
Πάντως το Υπουργείο Γεωργίας
θεωρεί ως σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι κατάφεραν να πείσουν το
Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας και να δεσμεύσουν
προϋπολογισμό ύψους 1,5 δισ. για
υποδομές, μέτρα και επιδοτήσεις
προς την κατεύθυνση της πράσινης
ανάπτυξης, σε δεκαετή ορίζοντα.
Ωστόσο αυτό το ποσό δεν αρκεί.
Σύμφωνα με ενημέρωση από το Τμήμα Περιβάλλοντος, η υλοποίηση του
σχεδίου απαιτεί συνολικά επενδύσεις

εθνικοί στόχοι για Ανανεώσιμες
πηγές είναι ο υποχρεωτικός στόχος
για 14% ΑΠΕ στις μεταφορές και
ενδεικτικός στόχος για 1,1% ετήσια
αύξηση στην θέρμανση-ψύξη από
ΑΠΕ. Στόχοι για την ηλεκτροπαραγωγή θα καθοριστούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Όσον αφορά
την ενεργειακή απόδοση, ο υπο-

Πέρα από το οργανωμένα σύνολα, η Δημοκρατία δεν μπορούσε να αγνοήσει
τις αυστηρές υποδείξεις της Κομισιόν, η οποία ζήτησε από την Κύπρο να παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες για τα μέτρα τα οποία προτίθεται να λάβει.

16 δισ. Από αυτό το ποσό, περίπου
ένα δισ. θα προέλθει από τις Βρυξέλλες μέσω των χρηματοδοτικών
εργαλείων που έχουν ανακοινωθεί
και το υπόλοιπο από τον ιδιωτικό
τομέα, μέσα από επενδύσεις για
φωτοβολταϊκά, ηλιοθερμικά και αιολικά πάρκα, αλλά και των απλών
καταναλωτών οι οποίοι θα επενδύσουν για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, ή αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Επισημαίνεται παράλληλα
ότι σημαντικό ρόλο θα παίξει η Ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων μέσω
παραχώρησης δανείων προς τις κυπριακές τράπεζες τα οποία θα παραχωρηθούν για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ.

Καλύπτεται ο στόχος;

Εχουν εγκριθεί και προχωρούν μέτρα όπως η εγκατάσταση δέκα επιπλέον διπλών σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, αν και το θέμα έχει σκαλώσει
στη Nομική Yπηρεσία μετά από ένσταση στην διαδικασία του διαγωνισμού.

Όπως αναφέρεται στο παράρτημα, το οποίο επίσης παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Sυμβούλιο,
με επιτυχή εφαρμογή των πολιτικών
και μέτρων, εκτιμάται ότι μπορεί
στο το τέλος της περιόδου να επιτευχθεί μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου κατά 21%
και όχι 24% σε σχέση με το 2005,
αν και αυτό δεν συνεπάγεται με
οποιοδήποτε κόστος για την Κύπρο.
Εξηγώντας τα δεδομένα σε κοινό
κείμενο τα Υπουργεία Ενέργειας
και Περιβάλλοντος αναφέρουν ότι
η διείσδυση των ΑΠΕ είναι της τάξης
του 23%, ενώ επιτυγχάνεται ο υποχρεωτικός στόχος για εξοικονόμηση
ενέργειας στην τελική χρήση και
η ενδεικτική συνεισφορά στο στόχο

της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση.
Στη βάση των αναλύσεων αυτών
διαφαίνεται ότι κατά την περίοδο
2021-2030 η Κύπρος θα παρουσιάζει
σε κάποιες χρονιές μικρό πλεόνασμα
και σε κάποιες χρονιές μικρό έλλειμμα, ως προς τα όρια των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που έχουν
καθοριστεί.
«Σύμφωνα με το σχετικό ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο (Άρθρο 5
Κανονισμού (ΕΕ) 2018/842) ένα Κράτος Μέλος, του οποίου οι εκπομπές
αερίων θερμοκηπίου για ένα δεδομένο έτος είναι χαμηλότερες από
τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής
του για το εν λόγω έτος, μπορεί,
όσον αφορά το 2021, να αποταμιεύσει το πλεονάζον μέρος των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής του
για τα επόμενα έτη έως το 2030, και
όσον αφορά τα έτη 2022 έως 2029,
να αποταμιεύσει το πλεονάζον μέρος
των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής
του μέχρι επιπέδου 30% των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής του
μέχρι το εν λόγω έτος για τα επόμενα
έτη έως το 2030. Διαφαίνεται, ως
εκ τούτου, ότι παρότι δεν αναμένεται
να καλυφθεί πλήρως ο εθνικός υποχρεωτικός στόχος για μείωση της
εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου
στο τέλος της περιόδου, εντούτοις,
κάνοντας χρήση των πιο πάνω δυνατοτήτων ευελιξίας, η Δημοκρατία
δεν αναμένεται να έχει οικονομικό
κόστος για αγορά των πρόσθετων
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του
θερμοκηπίου.
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Ανάρτηση
με ουρά
για τα χρυσά
διαβατήρια
Οι Βρυξέλλες προειδοποιούν για
το ενδεχόμενο αυστηρότερων μέτρων
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Η κίνηση της αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Αξίες
και τη Διαφάνεια, Βέρα Γιούροβα,
να αναδημοσιεύσει στον προσωπικό της λογαριασμό, άρθρο της
γαλλικής εφημερίδας «Le Monde»
με τίτλο «Το σκάνδαλο των χρυσών
διαβατηρίων στην Κύπρο», ήταν
αρκετή για να προκαλέσει συζητήσεις τόσο στις Βρυξέλλες όσο
και στη Λευκωσία. Κύκλοι στην
Κύπρο διερωτήθηκαν ποιος ήταν
ο λόγος να γίνει κάτι τέτοιο την
παρούσα χρονική συγκυρία, ενώ
πολιτικοί κύκλοι που γνωρίζουν
τον τρόπο λειτουργίας των Βρυξελλών, είδαν μια επανάληψη των
όσων προηγήθηκαν λίγους μήνες
προηγουμένως με τα χρυσά διαβατήρια αλλά και πριν από το κούρεμα. Όχι τόσο για το τι κατέγραφε
το ίδιο το ρεπορτάζ, αλλά για το
γεγονός ότι αυτό αναδημοσιευόταν
από την ίδια την αντιπρόεδρο της
Κομισιόν, η οποία σχολίαζε πως
«η φορολογική απάτη και η διαφθορά μπορούν να εξαπλωθούν
λόγω έλλειψης διαφάνειας όσον
αφορά την εφαρμογή των προγραμμάτων χορήγησης χρυσών
διαβατηρίων στους επενδυτές». Το
ερώτημα που εγείρετο σε κύκλους
τόσο στη Λευκωσία όσο και στις
Βρυξέλλες ήταν ποιες ήταν οι προθέσεις της Επιτρόπου με την αναδημοσίευση του εν λόγω άρθρου,
με δεδομένο ότι η κυβέρνηση έλαβε
αυστηρότερα μέτρα. Ήταν ένα
απλό retweet της Τσέχας Επιτρόπου
χωρίς δεύτερη ανάγνωση ή τροχιοδεικτική βολή των Βρυξελλών
στη Λευκωσία να μη διανοηθεί να
χαλαρώσει το επενδυτικό πρόγραμμα; Όπως ενημερώνεται η «Κ», αν
και από τις Βρυξέλλες υπάρχει η
διαβεβαίωση πως σε επίπεδο Κολλεγίου Επιτρόπων δεν έχει συζητηθεί το κυπριακό επενδυτικό πρόγραμμα, ούτε έχει υιοθετήσει κάποια σχετική απόφαση, το Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε ήδη
σε διάβημα, καθώς η κυβέρνηση
δεν είναι διατεθειμένη να ξεκινήσει
ένας νέος κύκλος συζητήσεων γύρω
από το επενδυτικό πρόγραμμα,
που να πλήττει περαιτέρω το όνομα
της χώρας. Υπάρχουν όμως και
εκείνοι οι κύκλοι που θεωρούν ότι
είναι το τρίτο σφύριγμα, πριν από
τη λήξη του επενδυτικού προγράμματος από την Ε.Ε.

Τροχιοδεικτικές μέσω ΜΜΕ
«Όταν η Ε.Ε. θέλει να στείλει
προειδοποίηση σε ένα κράτος μέλος
για τους χειρισμούς του, αλλά και
για το τι προτίθεται να κάνει, διοχετεύει την είδηση πρώτα και κύρια
σε εγνωσμένου κύρους ΜΜΕ, καλλιεργώντας το έδαφος» αναφέρουν

στην «Κ» οι καλά γνωρίζοντες τα
των Βρυξελλών. Ενδεικτική η πρακτική που ακολουθήθηκε πριν από
το κούρεμα καταθέσεων με αναφορές περί ξεπλύματος που γίνεται
στην Κύπρο και δημοσιεύματα που
αποκαλούσαν την Κύπρο φορολογικό παράδεισο. Λίγο πριν από το
κούρεμα μάλιστα, οι «Financial Times» έγραφαν σε ανύποπτο χρόνο
πως το κούρεμα καταθέσεων είναι
ένα πιθανό σενάριο στην περίπτωση
της Κύπρου, με τη Λευκωσία να το
αγνοεί. Παρομοίως και με την περίπτωση των χρυσών διαβατηρίων
και του επενδυτικού προγράμματος
με τα ρεπορτάζ σε «Guardian» και
«Reuters». Στο ίδιο πλαίσιο ακολούθησαν και οι αποκαλύψεις στον
εγχώριο τύπο για αλόγιστη πώληση
διαβατηρίων ακόμη και σε σκιώδη
πρόσωπα όπως οι Καμποτζιανοί








Η Κυπριακή Δημοκρατία
έκανε διάβημα ζητώντας
εξηγήσεις από τις Βρυξέλλες γύρω από την
ανάρτηση της αντιπροέδρου της Κομισιόν, χωρίς να λαμβάνει ικανοποιητικές απαντήσεις.
και ο Τζο Λο, που πίεσαν την κυβέρνηση στο να λάβει μέτρα και
να συμμορφωθεί τελικώς στις υποδείξεις της Ε.Ε. Με δεδομένο όμως
ότι η κυβέρνηση έλαβε τα αναγκαία
μέτρα για ποιο λόγο συνεπώς ανοίγει
εκ νέου το κεφάλαιο των χρυσών
διαβατηρίων;

Το διάβημα και οι εξηγήσεις
Στο ρεπορτάζ της «Le Monde»
καταγράφεται η ανησυχία των
Βρυξελλών για το επενδυτικό πρόγραμμα της Κύπρου και για την
πολιτική που ακολουθείται στην
Κύπρο, χωρίς ωστόσο να αναφέρεται οτιδήποτε καινούργιο σε
σχέση με όσα καταγράφηκαν το
τελευταίο διάστημα. Το «αναμάσημα» της γαλλικής εφημερίδας
προκάλεσε τον προβληματισμό
της Λευκωσίας για το ποια είναι η
σκοπιμότητα, τόσο του άρθρου
που δημοσιεύεται σήμερα όσο και
της αναδημοσίευσης από την κα
Γιούροβα. Ήδη ο πρέσβης της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες, κατόπιν οδηγιών του
Υπουργείου Εξωτερικών, ζήτησε
εξηγήσεις από τον διευθυντή της
Βέρα Γιούροβα, με την τελευταία
να απαντά πως δεν χειρίζεται η
ίδια τον λογαριασμό της στο twitter
και κατ’ επέκταση δεν υπήρχε ούτε
σκοπιμότητα αλλά ούτε και γνώση

Στη Λευκωσία αλλά και στις Βρυξέλλες είδαν με ενδιαφέρον τις δηλώσεις Νουρή ότι έγινε πολλή φασαρία γύρω από το επενδυτικό πρόγραμμα και πως σύμφωνα με τον ίδιο δεν θα πρέπει να τερματιστεί. Θέση διαφορετική από εκείνη του προκατόχου του.

Νέα Κομισιόν, νέοι όροι;
Ανώτατοι οικονομικοί κύκλοι σημειώνουν πως όσο κι αν η κίνηση Γι-

ούροβα είναι ανησυχητική θα τους προκαλούσε έκπληξη να υπάρξουν νέες πιέσεις από την Ε.Ε. για το θέμα των πολιτογραφήσεων, καθώς η Κύπρος έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα. Υπάρχουν όμως και
κύκλοι στις Βρυξέλλες που θεωρούν πως η Ε.Ε. αλλάζει δεδομένου
και θα πρέπει να ξεχάσουμε πρακτικές που ξέραμε μέχρι σήμερα.
Ήδη ξεκίνησε ο διάλογος στις Βρυξέλλες για την επανεκκίνηση της
Ευρώπης, κατόπιν της επιστολής που απέστειλε τον περασμένο Μάρτιο ο Εμανουέλ Μακρόν και της συζήτησης που έχει ήδη ξεκινήσει. Σε
αυτό το πλαίσιο και με δεδομένο ότι αρκετές πολιτικές θα αλλάξουν,
οι γνώστες του πώς λειτουργεί η Ε.Ε. εκτιμούν πως είναι πολύ πιθανόν να επιχειρηθεί διακοπή του προγράμματος. Κύκλοι των Βρυξελλών εκτιμούν πως η νέα Κομισιόν, με δεδομένο το πιο τεχνοκρατικό
προφίλ της, θα αυξήσει τις πιέσεις για την πολιτική των διαβατηρίων
στην Κύπρο. Είναι ένας μοχλός πίεσης για να συμμορφωθεί η Μάλτα, η
οποία ακολουθεί την ίδια πρακτική ενώ παράλληλα ελέγχεται για διαπλοκή και διαφθορά. Στο ίδιο πλαίσιο όπως λένε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Τσεχία, η Πολωνία και η Ουγγαρία που δέχονται
πιέσεις για θέματα έλλειψης δημοκρατίας και καταπάτησης της ελευθερίας του λόγου θα επιδιώξουν να ληφθούν αυστηρά μέτρα και σε
άλλα κράτη μέλη όπως η Κύπρος. Και η Ε.Ε. με τη σειρά της θέλει να
καταστήσει σαφές πως οι ίδιες πιέσεις για συμμόρφωση ακολουθούνται και σε άλλα κράτη μέλη. Καθόλου τυχαίο ότι η ανάρτηση έγινε από
την Τσέχα Επίτροπο, η οποία ήδη ασκεί σοβαρές πιέσεις προς την Πολωνία για μεταρρυθμίσεις στον τομέα της δικαιοσύνης. Είναι γνωστό
πως στόχος της Ε.Ε. είναι να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο τη
ρωσική επιρροή και δευτερευόντως την επιρροή της Κίνας.
της για τη συγκεκριμένη ανάρτηση.
Απάντηση που όπως λένε αρμόδιοι
κύκλοι δεν ικανοποίησε τη Λευκωσία. Και αυτό καθόλου τυχαία
αν λάβει κανείς υπόψη πως –μέχρι
και την Παρασκευή που γράφεται
το ρεπορτάζ– δεν έχει διαγράψει
την ανάρτησή της για να διασκεδάσει έστω τις ανησυχίες. Διπλωματικοί κύκλοι εκτιμούν άλλωστε
πως η κίνηση της «Le Monde» δεν
πρέπει να είναι τυχαία, καθώς η
γαλλική εφημερίδα έχει άριστες
σχέσεις με την Κομισιόν. Είναι
εφημερίδα που στηρίζει την πολιτική του επιτρόπου Οικονομικών

Πιέρ Μοσκοβισί για τη δημιουργία
ενιαίου φορολογικού προγράμματος στην Ε.Ε. με στόχο την πάταξη
της φοροδιαφυγής.
Κυβερνητικοί κύκλοι σημειώνουν πως η κίνηση αυτή δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη αυτή
τη φορά και πως η κυβέρνηση θα
πρέπει να λάβει τα αναγκαία μέτρα.
Και λένε να ληφθούν τα αναγκαία
μέτρα εγκαίρως, δεδομένου ότι
όταν το 2016 ο τότε Ευρωπαίος
Επίτροπος Χρήστος Στυλιανίδης,
έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου
για το επενδυτικό πρόγραμμα, η
κυβέρνηση αγνοούσε τα σημάδια.

Ομάδα εμπειρογνωμόνων
Oπως είναι σε θέση να γνωρίζει η
«Κ», σε επίπεδο Κολλεγίου Επιτρόπων, δεν έχει συζητηθεί το θέμα
της Κύπρου και του επενδυτικού
προγράμματος, ούτε έχει υιοθετήσει
κάποια σχετική απόφαση πέραν της
έκθεσης που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Ιανουάριο. Σημειώνεται,
ωστόσο, από αρμόδιους κύκλους
πως κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε. που
έχει επενδυτικά σχέδια ιθαγένειας,
έχει παράλληλα την ευθύνη να διεξάγει όλους τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας, οι οποίοι παραμένουν στη δική του αρμοδιότητα. Σε
αυτό το πλαίσιο, όπως ενημερώνεται
η «Κ», η Επιτροπή έχει καταρτίσει
ομάδα εμπειρογνωμόνων από όλα
τα κράτη μέλη με στόχο να ενδυναμώσει τη διαφάνεια, τη διακυβέρνηση και την ασφάλεια τόσο των
σχεδίων όσο και των σχετικών ελέγχων που πρέπει να διεξάγονται.
Όταν θα ολοκληρωθεί η τεχνική
διαδικασία, στην οποία συμμετέχει
η Κύπρος, θα ακολουθήσει η δημοσίευση έκθεσης με συγκεκριμένες
συστάσεις προς τα κράτη μέλη.

Τα ανοικτά παράθυρα
Η εν λόγω ομάδα έχει ήδη συναντηθεί 4 φορές με κλιμάκιο τεχνοκρατών της κυπριακής κυβέρνησης. Σύμφωνα με ενημέρωση
της «Κ», στη συνάντηση που είχαν
τον περασμένο Δεκέμβριο στο Στρασβούργο, η ομάδα εμπειρογνωμόνων διαμήνυσε στο κυπριακό κλιμάκιο ότι αν και έχουν καταστεί
πιο αυστηρά τα κριτήρια, υπάρχουν
ακόμα ανοικτά παράθυρα στο επενδυτικό πρόγραμμα της Κύπρου. Στο
πλαίσιο των ανοικτών παραθύρων
υπάρχει η ανησυχία περί χαλάρωσης των αυστηρών μέτρων. Όπως

κατέγραψε η «Κ», όταν ξέσπασε το
σκάνδαλο των πολιτογραφήσεων,
τρεις υπουργοί, ο νυν υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης,
που κατά τη θητεία του στο Υπουργείο Εσωτερικών εισήχθησαν αυστηρότερα μέτρα, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης και
ο τέως υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης έβλεπαν θετικά το
ενδεχόμενο διακοπής του επενδυτικού προγράμματος. Ο Χάρης Γεωργιάδης είχε διαμηνύσει τότε πως
η κυπριακή οικονομία στέκει και
χωρίς τις πολιτογραφήσεις, ενώ ο
Κωνσταντίνος Πετρίδης μέσω συ







Προειδοποιήσεις έστειλαν Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες προς την Κύπρο ότι μπορεί να έγινε
πιο αυστηρό το πρόγραμμα, ωστόσο έχει ακόμη
ανοικτά παράθυρα.
νέντευξής του στην «Κ» έστελνε
το μήνυμα στους μεσάζοντες πως
δεν σημαίνει πως το επενδυτικό
πρόγραμμα θα συνεχίσει για πάντα.
Σε αντίθεση με τότε, στους κύκλους
του Υπουργείου Εσωτερικών υπάρχει η ψιθυρολογία ότι ο νέος υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής δεν
είναι της ίδιας φιλοσοφίας με τον
προκάτοχό του. Δεν πέρασε απαρατήρητη η τοποθέτησή του στην
«Κ» ότι το πρόγραμμα πρέπει να
συνεχιστεί, καθώς είναι ένα εργαλείο που έχει βοηθήσει «τα μέγιστα»
την Κύπρο και σημείωσε πως έχει
γίνει πολλή φασαρία γι’ αυτό.
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Το τέλος των… κόκκινων ψευδαισθήσεων
Οι αποκαλύψεις των ΜΜΕ ανάγκασαν την ΚΟΠ να παραδεχτεί και να δημοσιοποιήσει την κάθοδο «κόκκινων φακέλων»
Του ΑΝΔΡΕΑ ΒΙΟΛΑΡΗ

Το βράδυ της περασμένης Δευτέρας
(13/1) το www.24sports.com.cy
άνοιξε το φάκελο «στημένοι αγώνες»
στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Και μαζί
άνοιξε και ο Ασκός του Αίολου. Υπό
το βάρος των αποκαλύψεων η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου
δεν είχε άλλη επιλογή από το να
προχωρήσει στην επιβεβαίωση των
εν λόγω πληροφοριών, οι οποίες
ήθελαν την UEFA να έχει αποστείλει
εκθέσεις για χειραγωγημένα παιχνίδια, με έντονη στοιχηματική
δραστηριότητα.
Είκοσι-τέσσερις ώρες μετά την
αποκάλυψη, η ΚΟΠ ανακοίνωσε
την κάθοδο… μερικών φακέλων
(εκθέσεων) για παιχνίδια κυπέλλου
και β’ κατηγορίας. Η χιονοστιβάδα
εξελίξεων και οι αποκαλύψεις που
ακολούθησαν είναι πλέον γνωστά
και δεν υπάρχει λόγος να τα επαναλαμβάνουμε. Σκεφτήκατε όμως
τι (δεν) θα γινόταν στην περίπτωση
που δεν έβλεπε ποτέ το φως της
δημοσιότητας η είδηση περί άφιξης
κόκκινων φακέλων; Στο δικό μου
μυαλό δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία
ότι η ΚΟΠ δεν θα έμπαινε ποτέ στον
κόπο να μας ενημερώσει πως η UEFA είχε αποστείλει μακροσκελείς
και λεπτομερείς εκθέσεις για αγώνες
με ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα. Οι φάκελοι δεν θα έφθαναν
ποτέ στα χέρια της αστυνομίας, το
κοινό δεν θα μάθαινε ποτέ για την
ύπαρξη τους και το πιθανότερο θα
συνεχίζαμε να ζούμε με σε ροζ συννεφάκια και με τις ψευδαισθήσεις
των προηγούμενων μηνών ή και
χρόνων.

84 φάκελοι, κανένας ένοχος
Πριν ασχοληθούμε με τις…
ψευδαισθήσεις και με φάκελο ή

Πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν πως στο πρόσφατο παρελθόν η Sportradar (εταιρία που συνεργάζεται με την
UEFA για στημένα παιχνίδια) ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία για ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα
σε συγκεκριμένο αγώνα κυπέλλου, ο οποίος δεν ανακοινώθηκε ποτέ από την ΚΟΠ!








Aφού με τόση ευκολία
χάθηκε μια έκθεση
που αφορούσε σε
συγκεκριμένο χειραγωγημένο παιχνίδι, ποιος
μπορεί να μας πείσει
ότι δεν είχαν την ίδια
τύχη κι άλλοι φάκελοι;
φακέλους που ενδεχόμενα να «κουλιάζουν» σε κάποιο συρτάρι, ας
μείνουμε στις εκθέσεις που έφθασαν στα γραφεία της ΚΟΠ, τους
ανακοινώθηκαν και τους προώθησε στην Αστυνομία. Από το 2011
μέχρι σήμερα έφτασαν στην Αστυ-

νομία 84 υποθέσεις, εκ των οποίων
οι 22 είναι υπό διερεύνηση (σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι πέντε
πιο πρόσφατοι). Όπως μας εξήγησαν οι ιθύνοντες των αρμοδίων
Αρχών, η προσπάθεια για εξιχνίαση
των υποθέσεων θεωρείται εκ των
προτέρων αποτυχημένη αφού γνωρίζουν πως οι στοιχηματικοί οίκοι
του εξωτερικού (και δη οι ασιατικοί)
δεν συνεργάζονται και δεν διοχετεύουν εκείνα τα στοιχεία που θα
οδηγήσουν στον εντοπισμό των
ενόχων, δηλαδή των ατόμων που
ποντάρουν το στοίχημα.

Τι περιλαμβάνουν
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ραγδαία αύξηση στον όγκο
των στοιχημάτων που παίζονται
κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, το

λεγόμενο «ζωντανό στοίχημα»
(live betting), αλλά και μεγάλη αύξηση των επιλογών που έχουν οι
παίκτες του στοιχήματος. Αυτό
μπορεί να το διαπιστώσει κανείς
και από το περιεχόμενο των πέντε
εκθέσεων που έχουν σταλεί τις
προηγούμενες από την ΚΟΠ στην
Αστυνομία:
ΑΕΚ – ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ (3-0): Λίγο
μετά το ξεκίνημα του δευτέρου
ημίχρονου (0-0 το πρώτο) παρατηρήθηκε έντονη χρηματική δραστηριότητα για να σκοράρουν τουλάχιστον τρεις φορές οι γηπεδούχοι, ενώ μετά το 1-0 (56’) παρατηρήθηκε εκ νέου ύποπτο στοίχημα
για την επίτευξη τουλάχιστον ακόμα δύο γκολ στον αγώνα, όπως
και έγινε (στο 70΄ και στο 84’)!
ΕΡΜΗΣ – ΔΙΓΕΝΗΣ Μ. (4-2): Κατά

τη διάρκεια του αγώνα τοποθετήθηκαν μεγάλα ποσά για να σημειωθούν έξι ή περισσότερα γκολ,
ποντάρισμα που επαναλήφθηκε
με σημαντικά ποσά στο 75ο λεπτό
(και με το σκορ στο 2-2). Το ζητούμενο για τους παίκτες του στοιχήματος είχε επιτευχθεί με δύο
εκτελέσεις πέναλτι, στο 82’ και
στο 96’!
ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ – ΠΑΦΟΣ (0-3): Εδώ
παρατηρήθηκε έντονη στοιχηματική δραστηριότητα για να επιτευχθούν τρία γκολ στο δεύτερο
ημίχρονο και να υποδειχθεί ένα
πέναλτι στο παιχνίδι. Καλά μαντέψατε, ο διαιτητής σφύριξε πέναλτι και όλα τα γκολ σημειώθηκαν
στο β μέρος!
ΟΝΗΣΙΛΟΣ – ΔΙΓΕΝΗΣ Μ. (2-0): Μεγάλος όγκος στοιχήματος τοποθετήθηκε για να σημειωθούν δύο
γκολ στο πρώτο ημίχρονο, ενώ
στο 30ο λεπτό (με το σκορ στο 10), έγινε μεγάλο ποντάρισμα για
να επιτευχθεί και δεύτερο γκολ.
Στο 44΄ ο Ονήσιλος κέρδισε πέναλτι, αλλά αστόχησε. Το 2-0 όμως
έγινε ένα λεπτό αργότερα!
ΟΘΕΛΛΟΣ – ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 4-1: Εδώ
τα πράγματα ήταν πιο απλά. Νίκη
των γηπεδούχων με τουλάχιστον
δύο γκολ διαφορά, όπως και έγινε.
Οι πιο πάνω πέντε εκθέσεις βρίσκονται ήδη στα χέρια της Αστυνομίας και μέσα στην εβδομάδα θα
ανοίξει ο κύκλος καταθέσεων και
ανακρίσεων από άτομα τα οποία
έχουν σχέση με τις εμπλεκόμενες
ομάδες (π.χ. ποδοσφαιριστές, παράγοντες, προπονητές) ή και ουδέτερα πρόσωπα (π.χ. διαιτητές), με
την ευχή ότι αυτή τη φορά το αποτέλεσμα των ερευνών δεν θα είναι
το ίδιο όπως και στις προηγούμενες
79 εκθέσεις που έφθασαν και ερευνήθηκαν από τις Αρχές.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ριά αν τα πράγματα θα οδηγούνταν
εδώ που έφθασαν σήμερα εάν τα
ΜΜΕ δεν αναδείκνυαν το θέμα. Κάτι
που όφειλε, αλλά και δεσμεύτηκε
να κάνει η ίδια η ΚOΠ. Ίσως να έμεναν και αυτοί οι φάκελοι σε κάποια
συρτάρια. Πληροφορίες της «Κ»
αναφέρουν πως στο πρόσφατο παρελθόν η Sportradar (εταιρία που
συνεργάζεται με την UEFA για στημένα παιχνίδια) ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία για ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα σε
συγκεκριμένο αγώνα κυπέλλου, ο
οποίος δεν ανακοινώθηκε ποτέ από
την ΚΟΠ! Αυτό που δεν γνωρίζουμε
είναι πού κόλλησε η υπόθεση.
Έμεινε ο φάκελος σε κάποιο συρτάρι της UEFA; Ξεχάστηκε σε κάποιο
γραφείο της ΚΟΠ; Χάθηκε καθ’
οδόν για την Αστυνομία; Και αφού
με τόση ευκολία χάθηκε μια έκθεση
που αφορούσε σε συγκεκριμένο
χειραγωγημένο παιχνίδι, ποιος μπορεί να μας πείσει ότι δεν είχαν την
ίδια τύχη κι άλλοι φάκελοι; Μας αδικεί κανείς για την καχυποψία που
μας διακατέχει και για την εύλογη
απορία, αν χάθηκαν κι άλλοι φάκελοι κατά τη διάρκεια των 2½-3 χρόνων που -υποτίθεται – δεν είχαμε
φάκελους από την UEFA; Απάντηση
δεν αναμένουμε να πάρουμε, τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Προς
το παρόν αναμένουμε με τεράστιο
ενδιαφέρον την κατάληξη των
ερευνών, αλλά και ενδεχόμενη νεότερη ενημέρωση από πλευράς ΚΟΠ
για τυχόν νέους ή και… ξεχασμένους φακέλους...

METAΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
¼¾ÂÁÂÀ¼¾ à{¼Â°¾»Æ»àà¿»ÅÂ¹ÂÅ¼¾¯

t ȜɂɈɕɃɀɊɀȝƇɂɎȾɂɉɔɊȾɐɆ
t ȫɉȺƇȾȿɂɃɔ ȣɈȼɂɊɋɂɃɔɃȺɂȮɉɀɅȺɋɈɈɂɃɈɆɈɅɂɃɒ
t ȝɍȺɉɈɊɓɆɀȨɄɀɉɈɍɈɉɂɃɔ

t ȜɂɈɕɃɀɊɀȝƇɂɎȾɂɉɔɊȾɐɆ ȤȚș 
t ȜɂɈɕɃɀɊɀȝƇɂɎȾɂɉɔɊȾɐɆɅȾȾɇȾɂȽɕɃȾɌɊɀɊɋɀ
ȥȺɌɋɂɄɕȺ
t ȜɂɈɕɃɀɊɀȫɈɌɉɂɊɋɂɃɚɆȝƇɂɎȾɂɉɔɊȾɐɆ
t ȜɀɅɗɊɂȺȜɂɈɕɃɀɊɀɅȾɃȺɋȾɌɁɘɆɊȾɂɑ
t țȾɆɂɃɔȜɂɈɕɃɀɊɀ
t ȝɃƇȺɂȽȾɌɋɂɃɔȜɂɈɕɃɀɊɀ
t ȜɂɈɕɃɀɊɀȬƇɀɉȾɊɂɚɆȬȼȾɕȺɑ
t ȫɉȺƇȾȿɂɃɒ ȝƇȾɆȽɌɋɂɃɒɃȺɂȮɉɀɅȺɋɈɈɂɃɈɆɈɅɂɃɒ
t ȣɈȼɂɊɋɂɃɔȮɉɀɅȺɋɈɈɂɃɈɆɈɅɂɃɒ
t ȨɄɀɉɈɍɈɉɂȺɃɒȪɌɊɋɔɅȺɋȺɃȺɂȯɀɍɂȺɃɔ
ȢȺɂɆɈɋɈɅɕȺ

t șɉɎɂɋȾɃɋɈɆɂɃɔ
t ȝɃɋɕɅɀɊɀɃȺɂșɆɒƇɋɌɇɀșɃɂɆɔɋɐɆ
t ȨɈɄɂɋɂɃɔȤɀɎȺɆɂɃɔ

Ã¼ÆÇ¯À¸ÊàÇ»Êàº¸°´Ê
t ȯɌɎɈɄɈȼɕȺ

ÂÀ¼¾®ÊàÃ¼ÆÇ¯À¸Êà
t ȥɈɅɂɃɔ --#

Â¼ÁÉÁ¼¾®ÊàÃ¼ÆÇ¯À¸Ê à®ËÁ¸Êà
¾´¼àÁÈÅÉÃ¼ÆÇ¼¾®ÊàÃÂÌ·®Êà
t ȜɂȾɁɆȾɕɑȪɎɓɊȾɂɑɃȺɂșɊɍɒɄȾɂȺ
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Kανείς δεν μπορεί να πει με σιγου-

¼¾ÂÁÂÀ¼¾ à{¼Â°¾»Æ»àà¿»ÅÂ¹ÂÅ¼¾¯

ÅË¼Ç¸¾ÇÂÁ¼¾¯ à»Ë´Á¼¾¯àà
z¸ÉÃ¸Å¼µ´¿¿ÂÁÇ¼¾®ÊàÃ¼ÆÇ¯À¸Ê

t
t
t
t

Φάκελοι που
χάθηκαν στον δρόμο

ȜɂɈɕɃɀɊɀȝƇɂɎȾɂɉɔɊȾɐɆ ȤȚș
ȜɂɈɕɃɀɊɀȫɈɌɉɂɊɋɂɃɚɆȝƇɂɎȾɂɉɔɊȾɐɆ
ȝɃƇȺɂȽȾɌɋɂɃɔȯɌɎɈɄɈȼɕȺ
ȜɀɅɗɊɂȺȜɂɈɕɃɀɊɀɅȾɃȺɋȾɌɁɘɆɊȾɂɑ
t țȾɆɂɃɔȜɂɈɕɃɀɊɀ
t ȝɃƇȺɂȽȾɌɋɂɃɔȜɂɈɕɃɀɊɀ
t ȜɂɈɕɃɀɊɀȬƇɀɉȾɊɂɚɆȬȼȾɕȺɑ
ȥȾɗɋȾɉɀɃȺɂȪɘȼɎɉɈɆɀȡɊɋɈɉɕȺ
ȠȾɈɄɈȼɕȺ
ȜɂȾɁɆȾɕɑȪɎɓɊȾɂɑ ȪɋɉȺɋɀȼɂɃɔɃȺɂșɊɍɒɄȾɂȺ
ȝɌɉɐƇȺɖɃɔȨɈɄɂɋɂɃɔɃȺɂȜɂȺɃɌȻɓɉɆɀɊɀ
ȨɄɀɉɈɍɈɉɂȺɃɒȪɌɊɋɔɅȺɋȺɃȺɂȯɀɍɂȺɃɔȢȺɂɆɈɋɈɅɕȺ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΣ
Λεωφ. Δαναής 2, 8042 Πάφος, Κύπρος
Τ.: +357 26843331 / E: recruitment@nup.ac.cy

ÅË¼Ç¸¾ÇÂÁ¼¾¯ à»Ë´Á¼¾¯àà
z¸ÉÃ¸Å¼µ´¿¿ÂÁÇ¼¾®ÊàÃ¼ÆÇ¯À¸Ê
t ȝɃɋɕɅɀɊɀȨȾɉɂȻȺɄɄɈɆɋɂɃɚɆȝƇɂƇɋɚɊȾɐɆ
ɃȺɂȜɂɈɕɃɀɊɀșȾɂɍɈɉɕȺɑ
t %JHJUBM7JEFP1SPEVDUJPO
t șɉɎɂɋȾɃɋɈɆɂɃɔȫɈƇɕɈɌ
t 3FBM&TUBUF

Ã¼ÆÇ¯À¸ÊàÇ»Êàº¸°´Ê
t ȪɌɅȻɈɌɄȾɌɋɂɃɔȯɌɎɈɄɈȼɕȺ
t ȝɃƇȺɂȽȾɌɋɂɃɔȯɌɎɈɄɈȼɕȺ

ÂÀ¼¾®ÊàÃ¼ÆÇ¯À¸Êàà
t ȜɂȾɁɆɓɑȝɌɉɐƇȺɖɃɗȧɂɃɈɆɈɅɂɃɗȜɕɃȺɂɈ
t ȧɂɃɈɆɈɅɂɃɗȲȼɃɄɀɅȺɃȺɂȨɈɂɆɂɃɔȜɂɃȺɂɈɊɘɆɀ

Â¼ÁÉÁ¼¾®ÊàÃ¼ÆÇ¯À¸Ê à®ËÁ¸Êà
¾´¼àÁÈÅÉÃ¼ÆÇ¼¾®ÊàÃÂÌ·®Êà
t
t
t
t

ȠȾɈɄɈȼɕȺ
ȡɊɋɈɉɕȺ
ȜɂȾɁɆȾɕɑȪɎɓɊȾɂɑ ȪɋɉȺɋɀȼɂɃɔɃȺɂșɊɍɒɄȾɂȺ
ȝɌɉɐƇȺɖɃɔȨɈɄɂɋɂɃɔɃȺɂȜɂȺɃɌȻɓɉɆɀɊɀ
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Eδειξε την πόρτα στον ελεγκτή ο εισαγγελέας
Στο αίτημα Οδυσσέα Μιχαηλίδη για ποινική δίωξη της Επιτρόπου Διοικήσεως, ο Κώστας Κληρίδης απαντά: «Αχρείαστα ηγέρθηκε»
Του ΓΙΑΝΝΟΥ ΛΥΤΡΑ

Με μια επιστολή εννέα σελίδων ο
γενικός εισαγγελέας (ΓΕ) της Δημοκρατίας Κώστας Κληρίδης απέρριψε το αίτημα του γενικού ελεγκτή
(ΓΕλ) της Δημοκρατίας για «ποινική
δίωξη» της Επιτρόπου Διοικήσεως
Μαρίας Στυλιανού Λοττίδη με τον
ισχυρισμό πως παρανόμως δεν του
επιτρέπει συλλογή στοιχείων που
αφορά μεταξύ άλλων, τον αριθμό
παραπόνων που έχει εν έκαστος
των λειτουργών του Γραφείου της.
Πιο συγκεκριμένα, ο ΓΕ με την
επιστολή του ημερομηνίας
08/01/2020 διάχυτα αναφέρεται
στον οικονομικό έλεγχο ως τον μόνο επιτρεπτό έλεγχο που συνάδει
με την Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Ευρώπης, υιοθετώντας
πλήρως τις Αρχές της Βενετίας
που περιορίζουν τον έλεγχο του
Γενικού Ελεγκτή μόνο σε οικονομικό. Αναφορά κάνει επίσης και
στην επιστολή την οποία του απηύθυνε ο πρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου Διαμεσολαβητών, ο οποίος σημειώνει ότι ο προτεινόμενος
Έλεγχος από την Ελεγκτική Υπηρεσία αντίκειται προς τις Αρχές
(Βενετίας) καθότι εκτείνεται στο
θέμα του τρόπου κατά τον οποίο
το Γραφείο της Επιτρόπου χειρίζεται
παράπονα, όπως είναι η εξέταση
παραπόνων ή αποφάσεων σε σχέση
με τη διαχείριση παραπόνων, πράγμα που το χαρακτηρίζει ως απαράδεκτο.
Αξιοσημείωτο δε είναι το γεγονός της διαφοροποίησης της θέσης
του Γενικού Εισαγγελέα σε σχέση
με την προηγούμενη γνωμάτευση
ημ. 8 Μαρτίου 2018 για την οποία
αναφέρει σήμερα, πως τότε εξηγούσε ότι εν όψει της γενικότητας
του κειμένου των άρθρων ενυπάρχει η υποχρέωση στις οντότητες
που υπόκεινται στον έλεγχο της
Ελεγκτικής Υπηρεσίας να παρέχουν
στοιχεία, ενώ με την νέα του γνωμάτευση σχεδόν δυο χρόνια μετά
αναφέρει ότι: «...Εκείνο που προβάλλει ως ιδιάζον στο γραφείο της
Επιτρόπου όπως συμβαίνει και με
τον έλεγχο κάποιων άλλων ανεξάρτητων υπηρεσιών... είναι το
γεγονός ότι...είναι όλες ανεξάρτητες Υπηρεσίες ή εξουσίες. Απαιτείται επομένως κάποια ιδιαίτερη
προσοχή κατά την άσκηση οικονομικού ελέγχου...». Καταλήγει δε

Ο γενικός εισαγγελέας, υιοθετώντας πλήρως τις αρχές της Βενετίας, αναφέΡητές αναφορές στην επιστολή που του εστάλη από τον πρόεδρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Επιτρόπων Peter Tyndall, περιλαμβάνει η γνωμάτευση του γενικού εισαγγελέα ημερομηνίας 08/01/2020 που εστάλη στον Γενικό Ελεγκτή σε απάντηση της απαίτησης του τελευταίου για ποινική δίωξη της Επιτρόπου και περιορίζουν τον έλεγχο του μόνο σε οικονομικό.








Η Επίτροπος αρνήθηκε
την πρόσβαση και τον
έλεγχο σε φακέλους με
ευαίσθητες πληροφορίες
και προσωπικά δεδομένα
πολιτών που υποβάλλουν παράπονα. Eκτοτε
ο ελεγκτής ζητάει ποινική δίωξη της Επιτρόπου.
λέγοντας ότι υπό το φως των πιο
πάνω εξάγεται το συμπέρασμα ότι
θα πρέπει να τηρείται μια ισορροπία μεταξύ δυο αναγκαιοτήτων:
Της αναγκαιότητας αποφυγής ανεπίτρεπτων παρεμβάσεων στη διεξαγωγή του έργου του Θεσμού του
Επιτρόπου Διοικήσεως και της
αναγκαιότητας διεξαγωγής ικανοποιητικού ελέγχου επί των οικο-

νομικών θεμάτων του Γραφείου
του Επιτρόπου.
Τέλος, αφού επισημαίνει ότι αυτά τα οποία, μεταξύ άλλων, ζητά
ο ΓΕλ, όπως το πόσα παράπονα
έχουν διερευνηθεί, πόσα ήταν έγκυρα βάσιμα ή πόσα απέληξαν σε
εκθέσεις κλπ, αποτελούν το περιεχόμενο ετήσιας έκθεσης που ο εκάστοτε Επίτροπος θα πρέπει σύμφωνα με τον περί Επιτρόπου Διοικήσεως νόμο να υποβάλει στον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στη
Βουλή, σε σχέση με την άσκηση
των αρμοδιοτήτων του για το έτος,
η οποία (έκθεση) δημοσιοποιείται,
καταλήγει ότι: «Με δεδομένη την
άποψη μου ότι τα ζητηθέντα από
την Ελεγκτική Υπηρεσία στοιχεία
είναι τέτοιας φύσεως... που θα πρέπει να δημοσιοποιούνται στο πλαίσιο ετήσιων εκθέσεων ή άλλως
πως... πιστεύω και καταλήγω ότι
το όλο θέμα της διαφωνίας ως προς
την απόδοση των συγκεκριμένων

στοιχείων στην Ελεγκτική Υπηρεσία αχρείαστα ηγέρθηκε και δεν
χρήζει άλλης νομικής απάντησης
εφόσον απαντάται με τον πιο πάνω
γενικότερο τρόπο».
Η Επίτροπος Διοικήσεως από
την μέρα που ανάλαβε τα καθήκοντα
της έχει παραδώσει την ετήσια έκθεση που αφορά το έτος 2017 πρώτου χρόνου ανάληψης των καθηκόντων της στο Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Βουλή η οποία
είναι δημοσιευμένη, ενώ πληροφορίες μας επίσης από την Προεδρία
είναι ότι έχει ζητηθεί συνάντηση
με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
για να παραδοθεί η ετήσια έκθεση
και για το έτος 2018 τόσο στον Πρόεδρο όσο και στη Βουλή αλλά λόγω
βεβαρυμμένου προγράμματος του
Προέδρου ακόμα να οριστεί, ως ορίζει ο σχετικός περί Επιτρόπου Διοικήσεως νόμος, γεγονός που επιβεβαιώνει και σχετική γνωμάτευση
του ΓΕ (08/01/2020). Αξίζει να ση-

ρεται στην επιστολή του προέδρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Διαμεσολαβητών, που υποδεικνύει μεταξύ άλλων ότι ο προτεινόμενος έλεγχος από την
Ελεγκτική Υπηρεσία αντίκειται προς τις Αρχές καθότι εκτείνεται στο θέμα του
τρόπου κατά τον οποίο το Γραφείο της Επιτρόπου χειρίζεται παράπονα, πράγμα που το χαρακτηρίζει ως απαράδεκτο.
μειωθεί ότι το Παγκόσμιο Ινστιτούτο
Επιτροπών (IOI) δια μέσω του Προέδρου του απέστειλε τον περασμένο
Δεκέμβριο επιστολές στήριξης της
Επιτρόπου, προς τον ΠτΔ, πρόεδρο
της Βουλής και τον ΓΕ, με αναφορά
προς τις αρχές τις Βενετίας του Venice Commission του Συμβουλίου
της Ευρώπης για την απαράδεκτη
και παράνομα συνεχιζόμενη παρέμβαση αλλά και τον εκφοβισμό
του Γενικού Ελεγκτή προς την Επίτροπο Διοικήσεως ως προς την επαναλαμβανόμενη καταγγελία της
Επιτρόπου για διάπραξη ποινικών
αδικημάτων, καλώντας τους να προστατεύσουν την Ανεξαρτησία του
Θεσμού και την νομιμότητα . Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», τα
τελευταία δυο χρόνια η ΕΥ έχει διεξάγει 8 οικονομικούς ελέγχους στο
γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως,
αριθμό ρεκόρ στα χρονικά της ΚΔ
για έλεγχο σε ανεξάρτητο θεσμό.
Υπενθυμίζεται πως η διένεξη

Γενικού Ελεγκτή με τον ανεξάρτητο
θεσμό της Επιτρόπου Διοικήσεως
προέκυψε μετά την επιθυμία του
κ. Οδυσσέα Μιχαηλίδη να διαξάγει
στην Επίτροπο Διοικήσεως πέραν
από οικονομικό έλεγχο και διαχειριστικό επι των παραπόνων και
των λειτουργών του Γραφείου της.
Η Μαρία Στυλιανού Λοττίδη ενεργώντας με την σύμφωνη γνώμη
του διεθνούς οργάνου των Ombudsman στο οποίο ανήκει ο θεσμός, και θέλοντας να διαφυλάξει
την ανεξαρτησία του απο παρεμβάσεις αλλά και την πρόσβαση απο
τρίτους ευαίσθητων πληροφοριών
και προσωπικών δεδομένων των
πολιτών, αρνήθηκε οποιανδηποτε
παρέμβαση απο τον Γενικό Ελεγκτή
στους προσωπικούς φακέλλους
των πολιτών. Η Επίτροπός φέρεται
να έχει δώσει πληρη πρόσβαση
στον έλεγχο απο την ΕΥ των οικονομικών και δημοσιονομικών του
Γραφείου της.

Η ΠΣΕΜ περιμένει και εξετάζει δυναμικότερα μέτρα
Η ΟΕΛΜΕΚ κατέληξε στις εισηγήσεις που θα υποβάλει στον υπουργό Παιδείας για τα τετράμηνα - Ανησυχούν οι γονείς
Του ΓΙΑΝΝΟΥ ΛΥΤΡΑ

Οι επαρχιακές συνδιασκέψεις των
μαθητών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν
την περασμένη βδομάδα, με
72,96%, έδωσαν την εντολή στην
ΠΣΕΜ να καλέσει τους μαθητές
ολόκληρης της Κύπρου την Πέμπτη
σε πορεία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό
Μέγαρο. Όπερ και εγένετο, λοιπόν,
με πάνω από τρεισήμισι χιλιάδες
μαθητές να συγκεντρώνονται και
να φωνάζουν υπέρ της κατάργησης
των εξετάσεων τετραμήνων, ωστόσο η ΠΣΕΜ επιφυλάσσεται για περαιτέρω κλιμάκωση των μέτρων
αντίδρασης, αν δεν εισακουστεί
το αίτημά της. Οι γονείς, την ίδια
ώρα, εκφράζουν ανησυχίες για τις
πιθανές συνέπειες στα παιδιά τους,
εξαιτίας των αδικαιολόγητων απουσιών που λαμβάνουν. Ενώ συνέβαιναν αυτά, η ΟΕΛΜΕΚ συνεδρίαζε την Πέμπτη με στόχο να καταλήξει στις δικές της εισηγήσεις για
βελτίωση της αξιολόγησης ανά τετράμηνο, κάτι που έγινε και τώρα
αναμένει τη συνάντηση με τον
υπουργό Παιδείας, Πρόδρομο Προδρόμου, για να τις καταθέσει.
Στην ομιλία του έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, ο πρόεδρος της
ΠΣΕΜ, Γιάννης Λαπήθιος, επανέλαβε τη θέση της Επιτροπής ότι οι
μαθητές επιθυμούν ένα σχολείο
που θα παρέχει ολόπλευρη μόρφωση και δεν θα αποτελεί εξεταστικό
κέντρο. Ξεκαθάρισε για άλλη μια
φορά ότι δεν επιθυμούν την επι-

• Να καταργηθεί η 20λεπτη γραπτή αξιολόγηση στα μη εξεταζόμενα μαθήματα, ενώ στα εξεταζόμενα να είναι προαιρετική, κατά
την κρίση του εκπαιδευτικού.
Πηγές από την ΟΕΛΜΕΚ ανέφεραν στην «Κ» ότι δεν παύουν να
υπάρχουν οι προβληματισμοί για
τα τετράμηνα, ωστόσο εντός της
οργάνωσης υπάρχουν και οι φωνές
υπέρ του νέου τρόπου αξιολόγησης
του μαθητή.

στροφή στο προηγούμενο σύστημα
αξιολόγησης, αλλά τη διενέργεια
90λεπτων ενδοσχολικών διαγωνισμάτων, χωρίς να υπάρχει εξεταστική περίοδος. Όπως εξήγησε, η
θέση αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι το κάθε σχολείο έχει τις ιδιαιτερότητές του, με αποτέλεσμα
να μην είναι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί όλων των σχολείων







Με ανησυχία και αγωνία
περιμένει την αντίδραση
του Υπουργείου Παιδείας
και της κυβέρνησης
η ΠΣΕΜ, ενώ γονείς και
ΟΕΛΜΕΚ προσβλέπουν
στη βούλησή του για
διορθωτικές κινήσεις.
έτοιμοι για τις εξετάσεις την ίδια
χρονική περίοδο. Ο πρόεδρος της
ΠΣΕΜ, σε δηλώσεις του στην «Κ»
για το τι μέλλει γενέσθαι, ξεκαθάρισε
ότι θα περιμένουν τις αντιδράσεις
εκ μέρους της κυβέρνησης και του
Υπουργείου Παιδείας μετά την κινητοποίησή τους, προτού καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους. Άλλο
ένα στοιχείο το οποίο θα προσμετρήσουν, είναι οι αντιδράσεις των
συμμαθητών τους, μετά την παραλαβή των βαθμολογιών τους. Η
ΠΣΕΜ δεν έχει εξετάσει, μέχρι στιγμής, τα επόμενά της βήματα ή εν-

Γονείς και Υπουργείο

Βροντοφωνάζοντας συνθήματα και με τα πανό ανά χείρας, τρεισήμισι χιλιά-

δες μαθητές συγκεντρώθηκαν έξω από το Προεδρικό, την περασμένη Πέμπτη.
δεχόμενη ενισχυμένη αντίδραση,
κάτι που θα γίνει εν ευθέτω χρόνω,
όπως προκύπτει από τα όσα ανέφερε ο Γιάννης Λαπήθιος.

Εισηγήσεις ΟΕΛΜΕΚ
Η 16η Ιανουαρίου ήταν ημέρα
αποφάσεων και για την οργάνωση
των καθηγητών της μέσης εκπαίδευσης, καθώς πραγματοποίησαν
τη συνεδρία από την οποία προέκυψαν οι πέντε εισηγήσεις για βελτίωση
της αξιολόγησης του μαθητή ανά
τετράμηνο. Συγκεκριμένα, η ΟΕΛΜΕΚ κατέληξε σε πέντε εισηγήσεις,

τις οποίες θα θέσουν σύντομα ενώπιον του υπουργού Παιδείας:
• Οι εξετάσεις των τετραμήνων
να πραγματοποιούνται μετά τις
γιορτές των Χριστουγέννων.
• Οι εξετάσεις να πραγματοποιούνται με κλειστά τα σχολεία.
• Οι μαθητές να μην εξετάζονται
σε ολόκληρη την ύλη του τετραμήνου, ώστε να ελαχιστοποιείται
η πίεση στους ίδιους και στους εκπαιδευτικούς.
• Η ύλη να προσαρμοστεί αυστηρά στο χρονικό πλαίσιο των
τετραμήνων.

Οι μαθητές αποφάσισαν να απέχουν από τα μαθήματά τους και
να προσέλθουν στην εκδήλωση
διαμαρτυρίας, γνωρίζοντας ότι θα
λάβουν αδικαιολόγητες απουσίες.
Ωστόσο, όπως πληροφορείται η
«Κ», εκ μέρους των γονέων υπήρξαν
αντιδράσεις οι οποίες αφορούσαν
στις συνέπειες που θα είχαν τα παιδιά τους και ενδεχομένως να έχουν
στη συνέχεια, αν αποφασιστούν
περαιτέρω μέτρα αντίδρασης.
Όσον αφορά τη Συνομοσπονδία
Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, αυτή
τάσσεται υπέρ των εξετάσεων ανά
τετράμηνο, παρά το γεγονός ότι
εντοπίζει σημαντικά προβλήματα,
τα οποία προσομοιάζουν με αυτά
τα οποία επισημαίνει και η ΟΕΛΜΕΚ. Οι γονείς στο προσεχές διάστημα θα έχουν συνάντηση με τις
οργανώσεις των εκπαιδευτικών,
ώστε να γίνει συζήτηση για τη βελτίωση της αξιολόγησης ανά τετράμηνο. Τα σοβαρά προβλήματα που
παρουσιάστηκαν κατά το πρώτο

τετράμηνο δεν περνούν απαρατήρητα και στο Υπουργείο Παιδείας.
Ο Πρόδρομος Προδρόμου, σε δηλώσεις που παραχώρησε στην «Κ»,
ανέφερε ότι πρώτιστο μέλημα του
Υπουργείου είναι τώρα η αποτίμηση
των εξετάσεων τετραμήνων, με
την ουσία να αφορά το κατά πόσο
τα παιδιά διδάσκονται σωστά στο
σχολείο, αλλά και οι βαθμολογίες
τους, οι οποίες θα απορρέουν από
αυτό. Ο κ. Προδρόμου είπε ότι αυτό
το διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη
η διαδικασία της αξιολόγησης των
πεπραγμένων του πρώτου τετραμήνου, ενώ ο ίδιος βρίσκεται σε
επαφή με τα εμπλεκόμενα μέρη,
από τα οποία λαμβάνει απόψεις
και εισηγήσεις, ενώ επίκειται και
η συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς.
Αξίζει να σημειωθεί πως το γεγονός ότι το Υπουργείο αναγνωρίζει
τα προβλήματα και εξετάζει τρόπους
επίλυσής τους, χαιρετίζεται από όλες
τις πλευρές. Όσον αφορά τις ανησυχίες των γονέων, αλλά και των
ιδίων των μαθητών, όπως πληροφορείται η «Κ», εκ μέρους του Υπουργείου δεν εκφράζεται πρόθεση για
επιβολή βαρύτερων ποινών στους
μαθητές, οι οποίοι συμμετείχαν στην
εκδήλωση διαμαρτυρίας, απέχοντας
από τα μαθήματά τους, πέραν των
αδικαιολόγητων απουσιών. Την ίδια
ώρα, περιμένει οι μαθητές να προσέλθουν στον διάλογο, όπως τα υπόλοιπα μέρη, ώστε να αποφασιστούν
συλλογικά οι βελτιωτικές κινήσεις
που πρέπει να γίνουν.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Μας πιάσανε επ’ αυτοφώρω να περνάμε με κόκκινο... φάκελο!
Λάβρος ο πρόεδρος

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Δεν μπορεί ούτε καν να ακούει για στημένα
ο Νίκαρος, βγάζει σπυράκια. Πόσω μάλλον
να τα έχει στα πόδια του, να του έρχονται
από την Ευρώπη κόκκινοι φάκελοι και κάποιοι ασυνείδητοι δημοσιογράφοι, που δεν
σκέφτονται πρώτα το κοινό καλό και την πατρίδα, σπεύδουν να αποκαλύψουν ότι κάποια συρτάρια κρύβουν κόκκινους φακέλους. Από μόνα τους τα συρτάρια; Μήπως
κάποιοι τους έκρυψαν; Ίσως τους ξέχασαν;
Πάντως την Πέμπτη που τους βρήκε όλους
μαζεμένους στην Εκδήλωση της ΕΑΚ, ο πρόεδρος βγήκε ψηλά στη βίγλα και τους τα είπε ένα χεράκι και τους διαιτητές –όχι– όλους
και τους παράγοντες –όχι όλους– ωστόσο
στο τέλος του χρόνου όλη θα πάρουν την
κρατική χορηγία. Αυτοί θα στήνουν κι εμείς
θα πληρώνουμε με λίγα λόγια.

NIKOΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Πρόεδρος Αναστασιάδης: Δεν θα ανεχτούμε να αμαυρώνουν κάποια εγκληματικά στοιχεία το όνομα του κυπριακού ποδοσφαίρου.

••••
Τον πιάσανε

Τι είπε η προεδράρα; Μίλησε για κόκκινους
φακέλους, για συνεργασία διαιτητών και παραγόντων, όχι των καλών αλλά των λερωμένων, σε στημένα ματς, θύμωσε γιατί παίρνουμε κόκκινους φακέλους από την Ευρώπη και είπε ότι δεν θα ανεχθούμε άλλο αυτά
τα φαινόμενα. Του απάντησε πάντως την άλλη μέρα το ΑΚΕΛ και είχε δίκαιο ότι, «αυτά
που ψες είπε ο κ. Αναστασιάδης, τα ξαναείπε και παλαιότερα. Και τότε παραδέχθηκε τη
διαφθορά στο ποδόσφαιρο και δεσμευόταν
για «αυστηρότερους μηχανισμούς ελέγχου
όσων συνδέονται με το ποδόσφαιρο, π.χ. το
στοίχημα, τα τηλεοπτικά δικαιώματα κ.λπ.».
Δεσμεύτηκε για «μέτρα που θα ληφθούν
σύντομα» για «αυστηρότερο έλεγχο στους
διοικούντες την ΚΟΠ» και τα είχε πει στις
19.02.2015». Δύσκολο πλέον Νίκαρε να μη
σε συλλάβουν, όταν τα παραλές.

••••
Ειδησάρα

Όπως και να έχουν τα πράγματα, εισηγούμαι να διαβάσετε σήμερα το ρεπορτάζ για τα
στημένα του συναδέλφου Ανδρέα Βιολάρη
στη σελ. 9. Νομίζω ότι έχει μέσα μια ειδησάρα. Θα σας δώσω μια γεύση: «Πληροφορίες
της ‘Κ’ αναφέρουν πως στο πρόσφατο παρελθόν η Sportradar (εταιρία που συνεργάζεται με την UEFA για στημένα παιχνίδια)
ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία
για ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα σε
συγκεκριμένο αγώνα κυπέλλου, ο οποίος
δεν ανακοινώθηκε ποτέ από την ΚΟΠ! Αυτό
που δεν γνωρίζουμε είναι πού κόλλησε η
υπόθεση. Έμεινε ο φάκελος σε κάποιο συρτάρι της UEFA; Ξεχάστηκε σε κάποιο γρα-

«Μα επαίξαν το 2-2; Άτε, σιορ; Εστείλαν μας άλλο κόκκινο φάκελο; Ποιος τον ακούει τον Νίκαρο!»

φείο της ΚΟΠ; Χάθηκε καθ’ οδόν για την
Αστυνομία;». Έλα ντε!

••••
Τα χέρια στο ΓεΣΥ

Την ίδια ώρα που το ΔΗΚΟ εξέφραζε τους
προβληματισμούς του ότι η αύξηση των εσόδων του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας με
την χορηγία €70 εκατ. από το κράτος, συγκρούεται με το Άρθρο 48(2) του Νόμου για
το ΓΕΣΥ, ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Μαρίνος
Μουσιούττας ανταπαντούσε από τον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter «κάτω τα
χέρια από το ΓεΣΥ». Ανάρτηση που προκάλεσε ερωτήματα στα κομματικά πηγαδάκια,
πού ακριβώς απευθύνεται ο βουλευτής
Λευκωσίας. Στον πέμπτο όροφο πάντως του
ΔΗΚΟ το μήνυμα ελήφθη και ενίσχυσε για
ακόμα μια φορά τη θέση πως ο Μαρίνος έχει
άποψη και θα την εκφράζει πλέον ανοικτά.
Φάνηκε με μία σειρά τοποθετήσεων, το τελευταίο διάστημα, αλλά κυρίως μετά τη συνέντευξή του στην «Κ» όταν διαμήνυσε πως
ο Νικόλας Παπαδόπουλος δεν έχει πλέον

την ευχέρεια να πειραματιστεί με τον ενδιάμεσο χώρο στις προεδρικές εκλογές, αλλά
να επιχειρήσει συνεργασίες είτε με τον ΔΗΣΥ είτε με το ΑΚΕΛ. Όπως μαθαίνει η στήλη,
αυτή η διαπίστωση βρίσκει ολοένα και περισσότερο έδαφος εντός του ΔΗΚΟ, έστω κι
αν δεν συζητείται επίσημα.

••••
Είναι για τα ΜΕΔ;

Πάντως, η χορηγία των €70 εκατ. από το
κράτος στο ΓεΣΥ, σύμφωνα με κάποιον που
ξέρει το παρασκήνιο είναι για να καλυφθούν Μη Εξυπηρετούμενα των ιδιωτικών
νοσηλευτηρίων. Θυμάμαι το ρώτησε αυτό ο
Χρύσανθος Τσουρούλης τον πρόεδρο του
Συνδέσμου των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων
τον δρα Καδή. Η απάντηση που άκουσα ήταν
κάτι σαν ήπιο σαρδάμ, πράγμα που ενέτεινε
τις σχετικές υποψίες μου. Λέτε ρε να βάλουν τους φορολογούμενους να τα πληρώσουν κι εκείνα; Ντροπή δεν είναι;

••••

Εμφύλια σύρραξη

Αίσθηση προκάλεσε την εβδομάδα που πέρασε η ευθεία επίθεση του πρώην υπουργού Υγείας Γιώργου Παμπορίδη στην κυβέρνηση και δη στον υπουργό Εξωτερικών Νίκο
Χριστοδουλίδη για τους χειρισμούς στο Κυπριακό. Αφορμή στάθηκε ρεπορτάζ τηλεοπτικού καναλιού που έδειχνε τον υπουργού
Εξωτερικών να επισημαίνει πως η Ε.Ε. έχει
επιτέλους πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Γιώργος
Παμπορίδης το ανήρτησε και κατήγγειλε την
κυβέρνηση για πλήρη άγνοια και προχειρότητα, δεδομένων και των δηλώσεων. Στη συνέχεια αποκαλύφθηκε πως το κανάλι είχε
παραποιήσει τις δηλώσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον πρώην υπουργό Υγείας να
ανακαλεί, όταν διαπιστώθηκε το λάθος και
να ξεκαθαρίζει πως το πρόβλημα δεν είναι
προσωπικό.

••••
Και στο βάθος 2023;

Πέραν του λάθους που έγινε στο εν λόγω
ρεπορτάζ, η αλήθεια είναι πως ο Νίκος Χρι-

στοδουλίδης έχει αρχίσει να δέχεται κριτική
και εκ των έσω. Είτε δικαίως είτε αδίκως,
κατηγορείται από πολλούς ότι καλλιέργησε
αυξημένες προσδοκίες γύρω από τη σημασία των Τριμερών, οι οποίες και διαψεύστηκαν μετά τις τουρκικές προκλήσεις. Υπάρχουν βεβαίως και οι κύκλοι εντός Προεδρικού που θεωρούν πως οι φίλιες επιθέσεις
γίνονται εξαιτίας του ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει αυξημένες πλέον πιθανότητες να
είναι ο υποψήφιος για την προεδρία το
2023.

••••
Στην ποδιά της μεσαίας τάξης

Αν όμως κατέβει ο Νίκος Χριστοδουλίδης
υποψήφιος για την προεδρία το 2023, ο
Αβέρωφ Νεοφύτου τι ακριβώς θα κάνει;
Όπως λέγεται στα κομματικά πηγαδάκια θα
ακολουθήσει την πρακτική Αναστασιάδη το
2008, όταν έριξε στη μάχη τον Ιωάννη Κασουλίδη. Με αυτό τον τρόπο, θα φυλάξει δυνάμεις για το 2028. Προς το παρόν πάντως,
ο ίδιος άφησε το γραφείο και γυρίζει τις βιομηχανίες και τις μικρές επιχειρήσεις, διαπιστώνοντας πως η μεσαία τάξη έχει συρρικνωθεί. Μάλλον ο Πάφιος πρόεδρος έχει
ξεχάσει ότι κυβερνά τα τελευταία 7 χρόνια.
Τη διαπίστωση αυτή, βέβαια, έσπευσε να
υπογραμμίσει το ΔΗΚΟ, το οποίο από τον
προεκλογικό του 2018, προσπαθεί να μας
πείσει ότι εργάζεται για να διασφαλίσει τα
συμφέροντα της μεσαίας τάξης.
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Η ελευθερία της γνώμης στο αμφιθέατρο
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Υ

πάρχει μια ειρωνεία στα εγκώμια
της συναίνεσης, που ήλθαν ξανά
στη μόδα με την υποψηφιότητα
της κ. Σακελλαροπούλου για την προεδρία, όταν, λίγο προτού προκύψουν
οι ευχάριστες εξελίξεις στο προεδρικό,
εμείς διαφωνούσαμε για το στοιχειώδες
δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης.
Εννοώ την υπόθεση της περιβόητης
αφίσας κατά των αμβλώσεων, που
αναρτήθηκε στο μετρό και κατέβηκε
(με αστραπιαία υπουργικά ανακλαστικά)
μόλις ξέσπασε η κατακραυγή.

έπαιρνε μερικές ημέρες, με την
αφίσα στο μεταξύ να παραμένει,
μαζί με τον θόρυβο του Τύπου και
της αντιπολίτευσης, τι θα έκανε; Θα
χρεωνόταν το πολιτικό κόστος; Θα
έμπλεκε σε έναν κυκεώνα εξηγήσεων και συζητήσεων, από τον οποίο
ούτε ο ίδιος ούτε η κυβέρνηση
επρόκειτο να βγουν κερδισμένοι;
που δεν θα τις άκουγε κανείς; Αφήστε, δε, ότι θα ανέκυπτε και ευθύνη,
σε κάποιο βαθμό του υπουργείου:
Δεν κοιτάζει κανείς τι λέει μια αφίσα
που αναρτάται στο μετρό, επειδή
φέρει την έγκριση της Αρχιεπισκοπής; Και αν στο μετρό αδιαφορούν,
το υπουργείο δεν έχει κάποια μικρή,
πολιτική ευθύνη;

Διαφωνώ απολύτως με το μήνυμα

της αφίσας και δεν μπαίνω καν σε
αυτήν τη συζήτηση. Η κατακραυγή
όμως εναντίον της αφίσας ήταν ισοπεδωτική και είχε κάτι από ολοκληρωτισμό. (Και αυτή είναι μία ακόμη
ειρωνεία της υπόθεσης, διότι ο ολοκληρωτισμός γίνεται η απάντηση
στον σκοταδισμό και τη δίνουν μάλιστα εκείνοι που θεωρούν τους εαυτούς τους κληρονόμους του Διαφωτισμού...) Το μήνυμα μπορεί να είναι
εσφαλμένο, ηλίθιο ή κακόβουλο και
η σφοδρή αντίδραση που προκαλεί
μπορεί να είναι δικαιολογημένη.
Δεν μπορεί όμως η δικαιολογημένη
οργή να συμπαρασύρει ένα τόσο
βασικό δικαίωμα όσο η ελευθερία
της έκφρασης γνώμης.
Μέσα στον ορυμαγδό της αγανάκτη-

σης, χάθηκε, ισοπεδώθηκε τελείως,
η διάκριση ανάμεσα στο περιεχόμενο της γνώμης και στο δικαίωμα να
την εκφράζεις: η αποστροφή για το
πρώτο έγινε οδοστρωτήρας και πέρασε πάνω από το δεύτερο. Δεν
υπάρχουν νόμοι που ορίζουν το περιεχόμενο της γνώμης, ούτε νομική
υποχρέωση να ταυτίζεται η γνώμη
που εκφράζεις με την όποια αλήθεια. Αυτό που υπάρχει είναι νόμοι
για τυχόν βλάβες που ενδέχεται να

Σε τέτοιες συνθήκες, το δίλημμα το

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

προκληθούν στην κοινωνία από την
έκφραση της γνώμης. Αν τα υποτιθέμενα επιστημονικά στοιχεία της
αφίσας για τις αμβλώσεις είναι ψευδή, πηγαίνεις κατευθείαν στη Δικαιοσύνη. Υπάρχουν τα δικαστικά
μέσα ώστε να παύσει η δημόσια μετάδοση ενός επικίνδυνου μηνύματος.
Αν κάνουμε την υπόθεση ότι το

ψεύδος της αφίσας ήταν σκόπιμο
και δόλιο, ίσως θα μπορούσε κάποιος να σκεφθεί ότι, τέλος πάντων,

μήπως αξίζει να κάνει τα στραβά μάτια αν δεν έγινε τυπικά σεβαστό το
δικαίωμα στην ελευθερία της γνώμης. Αλλά ποιοι το αποφασίζουν αυτό; Οπωσδήποτε όχι δημοσιογραφικές στήλες, όπως τούτη εδώ;
Ας υποθέσουμε ότι ο οποιοσδήποτε

αφελής (και μιλώ υποθετικά, δεν
αναφέρομαι στις οργανώσεις της
συγκεκριμένης αφίσας) πιστέψει
για τους λάθος λόγους ότι οι αμβλώσεις πρέπει να απαγορευθούν και,
επειδή κρίνει ότι η πεποίθησή του

αυτή αφορά το καλό της ανθρωπότητας, αποφασίζει να μεταδώσει
στον κόσμο το μήνυμά του· δεν έχει
το δικαίωμα να το κάνει;

κοινό, αυτό παύει να είναι ελεύθερη
κοινωνία. Είναι φοιτητικό αμφιθέατρο του 1980, όπου οι πιο πολλοί και
οι πιο θορυβώδεις κερδίζουν.

Και δεν έχει το δικαίωμα, επειδή

Αυτή είναι, βέβαια, η θέα από ψηλά.

εμείς οι υπόλοιποι ή, εν πάση περιπτώσει, οι περισσότεροι ξέρουμε
ότι είναι αφελής, ότι η πεποίθησή
του είναι εσφαλμένη και ότι βασίζεται σε λάθος στοιχεία; Από τη στιγμή
που η ελευθερία της όποιας γνώμης
εξαρτάται από τον βαθμό της αποδοχής ή της απόρριψής της από το

Υποθέτω ότι από την οπτική γωνία
του υπουργού Μεταφορών, ο οποίος έσπευσε να διατάξει την εξαφάνιση της αφίσας, η εικόνα είναι πολύ
διαφορετική. Ωραίες οι θεωρίες,
αλλά είναι οι πρώτες που την πληρώνουν στην επαφή με την πρακτική πολιτική. Κι αν η δικαστική οδός

κερδίζει πάντα ο Μακιαβέλι· και
όποιος δεν έχει έτοιμη την απάντηση και βρίσκεται στην πολιτική καλά
θα κάνει να αρχίσει να κοιτάζει για
καμιά άλλη δουλειά, τώρα που έχει
ακόμη τις γνωριμίες. Ποιος νοιάζεται για το δικαίωμα κάποιων περιθωριακών, όταν η πλειοψηφία δυσαρεστείται και φωνάζει; Αυτό συνέβη στην περίπτωση της περιβόητης αφίσας. Μόνο που το δικαίωμα
δεν είναι των περιθωριακών που
συμβαίνει να το ασκούν εκείνη τη
στιγμή, είναι όλων εξίσου. Είναι και
εκείνων που το αρνούνται στους λίγους.
Σίγουρα έχουμε κάνει προόδους τα

τελευταία σαράντα χρόνια, παρά τη
χρεοκοπία. Ωστόσο, το φοιτητικό
αμφιθέατρο βρίσκεται πάντα εδώ
και το ζήτημα της ελευθερίας της
γνώμης μένει ανοικτό προς συζήτηση...
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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Ο Δήμος Λευκωσίας
απουσιάζει;

Aνοδος κυπριακών
πανεπιστημίων

Είναι να απορεί κανείς. Ο δήμαρχος και
το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας
απουσιάζουν όλοι μαζί κάπου στο εξωτερικό και δεν το πήρα χαμπάρι; Έχουν
άραγε πάει κρουαζιέρα σε εξωτικά νησιά
για να πάρουν ιδέες για την δεντροφύτευση της πλατείας; Ή μήπως έχουν πάει εκδρομή
στα χιόνια για να ξεσκάσουν οι άνθρωποι και έτυχαν
αποκλεισμού σε μέρος όπου δεν υπάρχει σύνδεση
με τον έξω κόσμο; Μόνο αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο
μπορεί να δικαιολογήσει την προκλητική σιγή ιχθύος
που τηρούν σε ό,τι αφορά το καυτό θέμα της μετατροπής του Εθνολογικού μουσείου (βλέπε Αρχοντικό
Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου) σε εκκλησιαστικό. Διότι
μέχρι την ώρα τουλάχιστον που γραφόταν αυτή η
στήλη κανένας από το Δημαρχείο Λευκωσίας δεν
είπε κάτι σχετικά, ούτε ο δήμαρχος, ούτε τα μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ούτε μια ανακοίνωση έτσι για να τηρούνται, αν
μη τι άλλο, τα προσχήματα. Τίποτα. Κι αν τυχόν μέχρι
να δημοσιευτεί αυτή η στήλη προκύψει τελικά μια
ανακοίνωση (κατόπιν εορτής) και πάλι δεν θα δικαιολογεί τις μέρες σιωπής τους, αλλά θα αποτελεί μια
καθυστερημένη αντίδραση, η οποία θα εντείνει ακόμη
περισσότερο τα ερωτηματικά της αδράνειάς τους.
Διότι αν πρέπει πρώτα να εγείρει κάποιος το ερώτημα
στα ΜΜΕ είτε με τη μορφή επίκρισης, είτε με τη
μορφή απλής απορίας για να αντιδράσει ο Δήμος
Λευκωσίας σε ένα θέμα για το οποίο πρώτος θα έπρεπε
να πάρει θέση, τότε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Το Εθνολογικό Μουσείο βρίσκεται
στην καρδιά της παλιάς πόλης και αποτελεί ένα από
τα πιο σημαντικά ιστορικά της μνημεία. Και όταν ο
αρχιεπίσκοπος ξυπνά μια μέρα και αποφασίσει ετσιθελικά ότι δεν το χρειάζεται πλέον ούτε η πόλη, ούτε
και η ιστορία μας και ως εκ τούτου προτίθεται να το
μετατρέψει σε Εκκλησιαστικό, τότε οφείλει ο Δήμος
Λευκωσίας να πάρει θέση και όχι να κάνει την πάπια.
Όπως οφείλει να πάρει θέση και για τις άλλες «επεκτατικές» βλέψεις του αχαρακτήριστου (σε όλα τα
επίπεδα) αρχιεπισκόπου οι οποίες «καταργούν» ιστορικές εκκλησίες, όπως του Αγίου Ιωάννη και του
Αγίου Αντωνίου, διότι πλέον με την εκτρωματική
ανέγερση του μεγαλεπήβολου Καθεδρικού, δεν τις
χρειάζεται ο προκαθήμενός μας.
Και δεν φτάνει που οι πολιτικοί σιωπούν και «προσκυνούν» την κάθε ασυνάρτητη σκέψη και δράση
του προκαθήμενου προκειμένου να διατηρήσουν την
όποια «ευλογημένη» σχέση έχουν μαζί του, έρχεται
τώρα και ο Δήμος Λευκωσίας να νίπτει τας χείρας
του, ενώ θα έπρεπε να ήταν αυτός που θα κρατούσε
ένα αντίβαρο λογικής στην έλλειψη σεβασμού τόσο
στον χαρακτήρα όσο και στην ιστορία αυτής της
πόλης. Και πόσω μάλλον όταν έχουν κινητοποιηθεί
οργανώσεις, έχουν δημιουργηθεί πλατφόρμες πολιτών
ώστε να συλλεχθούν υπογραφές υπεράσπισης της
διατήρησης του ιστορικού αυτού μνημείου, όταν
έχουν κυκλοφορήσει ανακοινώσεις από συνδέσμους
αρχαιολόγων, ξεναγών κτλ. και γενικά όταν έχει
υπάρξει τόση έντονη δραστηριοποίηση αντίδρασης
στα «ετσιθελικά» πλάνα του αρχιεπισκόπου. Τι ακριβώς
δυσκολεύει τον δήμαρχο και τους δημοτικούς συμβούλους να τοποθετηθούν; Κι αν υπάρχει κάτι που
δεν το γνωρίζει ο άμοιρος πολίτης και δημότης τότε
γιατί δεν μπαίνουν στον κόπο να μας το πουν ώστε
να ξέρουμε την κρύβεται πίσω από την απαράδεκτη
σιωπή τους; Αν ένας δήμαρχος και δη της πρωτεύουσας
και ένα Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορούν να τοποθετηθούν ξεκάθαρα για ένα τόσο σημαντικό για την
πόλη ζήτημα, αν δεν μπορούν να τοποθετηθούν για
την αλλοίωση του χαρακτήρα του ιστορικού κέντρου
από έναν καθεδρικό ναό, ο οποίος ούτε συνάδει ούτε
και έχει καμία άλλη χρησιμότητα πέραν της μεγαλομανίας του προκαθήμενου, αν δεν μπορούν να τοποθετηθούν απέναντι στις εξαγγελίες του αρχιεπισκόπου
για δημιουργία αλυσίδας (λες και πρόκειται για φαστ
φουντ) εκκλησιαστικών μουσείων περιμετρικά της
αρχιεπισκοπής, τότε για ποιο ζήτημα εν τέλει μπορούν
να τοποθετηθούν υπερασπιζόμενοι την πόλη και τον
δημότη; Είναι πραγματικά για να απορεί κανείς. Και
το πιο πιθανόν είναι ότι θα μας μείνει η απορία.

Όσες όμως κι αν είναι οι δικές μας εσωτερικές
αδυναμίες, πλέον τίθεται θέμα και για την ίδια
την Ε.Ε. Γιατί μέτρα που θα πονέσουν την Τουρκία
σίγουρα δεν είδαμε, αλλά αναμέναμε μία πιο συγκροτημένη πολιτική απέναντι στην τουρκική
επιθετικότητα.
Την ώρα για παράδειγμα που η Τουρκία απειλούσε με γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ και
τα πλοία της περιφέρονταν στην περιοχή, η Ε.Ε.
μασούσε τα λόγια της, μουρμουρίζοντας κάποιες
γλυκανάλατες προειδοποιήσεις. Σήμερα η Τουρκία
βρίσκεται νοτίως του οικοπέδου 8 προς 12 και η
Κυπριακή Δημοκρατία αναμένει ακόμα να ληφθούν μέτρα εναντίον της τουρκικής προκλητικότητας. Ούτε μέτρα όμως θα ληφθούν εναντίον
των εταιρειών όπως όλα δείχνουν και πολύ
πιθανόν ούτε εναντίον προσώπων. Κράτη μέλη
της Ε.Ε., μάλιστα, έχουν υποσχεθεί στην Τουρκία
λευκή κόλλα. Και ενώ στις προθέσεις επιβολής
κυρώσεων ήταν το πάγωμα των συναντήσεων
κορυφής Ε.Ε. – Τουρκίας και ο τερματισμός των
επαφών υψηλού επιπέδου των 28 με την Τουρκία,
οι πλείστοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι υπογραμμίζουν την ανάγκη ενίσχυσης του διαλόγου με
την Τουρκία, πραγματοποιώντας συναντήσεις
στην Άγκυρα.
Κινήσεις που δείχνουν πως η Ε.Ε. δεν έχει
συγκεκριμένο πλάνο έναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Κάθε κράτος μέλος πρέπει να διασφαλίσει άλλωστε τα δικά του συμφέροντα. Όμως
όσο η κρίση κλιμακώνεται στη Μέση Ανατολή
και όσο η τουρκική προκλητικότητα ενισχύεται,
η Ε.Ε. δεν έχει πλέον την ευχέρεια να αποτελεί
έρμαιο των εξελίξεων. Η απάθεια με την οποία
παρακολουθεί τις εξελίξεις μπορεί να δικαιολογείτο
στο παρελθόν. Σήμερα όμως; Όσα διαδραματίζονται δεν επηρεάζουν πλέον μόνο την Κύπρο
ή την Ελλάδα, αλλά απειλούν κάθε κράτος μέλος
ξεχωριστά. Και σε αυτό ακριβώς το σημείο θα
πρέπει να γίνει αντιληπτό πως μόνο με τη στενότερη συνεργασία θα ενισχυθεί η ασφάλεια των
κρατών μελών.
Η παρούσα συγκυρία αποτελεί την τελευταία
ευκαιρία της Ε.Ε. να καταστεί από απλός παρατηρητής, πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Διαφορετικά ο εφησυχασμός της δεν την αποδυναμώνει
απλώς διχάζοντας τα κράτη μέλη που την αποτελούν, τη θέτει σε διπλωματική ομηρία και την
καθιστά τελικά, κατά τραγική ιστορική ειρωνεία,
τον μεγάλο ασθενή στη διπλωματική σκακιέρα.

Η μετατροπή της Κύπρου σε διεθνές κέντρο
παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών υπήρξε,
διαχρονικά, περισσότερο σύνθημα παρά συγκεκριμένος και υλοποιήσιμος στόχος. Τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σε πραγματικότητα. Και το σημαντικότερο είναι ότι οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στη χώρα μας παραμένουν εξαιρετικά ευοίωνες.
Ίσως δεν είναι ευρύτατα γνωστό ότι ο αριθμός των ξένων
φοιτητών, από το 2012 μέχρι σήμερα, έχει σχεδόν πενταπλασιαστεί και ανέρχεται στις 32 χιλιάδες. Στις 10 χιλιάδες
ανέρχονται οι θέσεις εργασίας σε αυτό τον τομέα, ενώ η
συμβολή της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην οικονομία
υπερβαίνει το 1 δισ. Είναι δηλαδή ανάλογος σε βαρύτητα
με τον επίσης σημαντικό τομέα της ναυτιλίας. Η δυναμική
ανάκαμψη της κυπριακής οικονομία τα τελευταία χρόνια
οφείλεται, σε ένα μεγάλο βαθμό, στην ανάπτυξη των πανεπιστημίων μας. Η Λευκωσία, στην οποία εδρεύει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο και τρία μεγάλα
ιδιωτικά πανεπιστήμια, έχει μετατραπεί σε μια δυναμική
πανεπιστημιούπολη, με θετικό αντίκτυπο σε όλες σχεδόν
τις μορφές οικονομικής δραστηριότητας. Από τον τομέα των
ακινήτων, μέχρι την εστίαση. Το ΤΕΠΑΚ έχει τον ίδιο θετικό
αντίκτυπο στη Λεμεσό, ενώ ιδιωτικά πανεπιστήμια λειτουργούν
στη Λάρνακα και την Πάφο. Η άνοδος των ιδιωτικών πανεπιστημίων τα τελευταία χρόνια υπήρξε πραγματικά εντυπωσιακή. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια έχουν καταφέρει να
προσελκύσουν σημαντικές ξένες επενδύσεις, έχουν ποιοτικά
αναβαθμιστεί και έχουν προσελκύσει τη μερίδα του λέοντος
σε σχέση με τους ξένους φοιτητές. Για παράδειγμα, στην
ιατρική σχολή ιδιωτικού πανεπιστημίου στη Λευκωσία, που
είναι μάλιστα συμβεβλημένη με ιατρική σχολή του Λονδίνου,
φοιτούν σχεδόν 600 φοιτητές, από τους οποίους το 95% είναι
ξένοι, προερχόμενοι κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το
Ισραήλ και τις χώρες της Ευρώπης.
Εξίσου θετική είναι η πορεία και η πρόοδος των δημοσίων
πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει μετατραπεί
σε πραγματικό στολίδι, σημαντικές επενδύσεις ξεκινούν και
στο ΤΕΠΑΚ, ενώ και τα δύο καταγράφουν πολύ ικανοποιητικές
ακαδημαϊκές επιδόσεις. Πέραν από τον άμεσο οικονομικό
αντίκτυπο, προκύπτει εξίσου σημαντικό έμμεσο όφελος.
Μέσω της ανάπτυξης της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
είναι, κυρίως, που θα επιτευχθεί η διεύρυνση της παραγωγικής
βάσης της κυπριακής οικονομίας και η μετάβαση σε μια οικονομία της γνώσης. Είναι τομέας βιώσιμος, που δεν επιβαρύνει
ιδιαίτερα το περιβάλλον. Και μπορεί, μέσω της ερευνητικής
δραστηριότητας, να υποστηρίξει την σωστή και καινοτόμο
ανάπτυξη σειράς άλλων τομέων της οικονομίας.
Με λίγα λόγια, η πανεπιστημιακή εκπαίδευση είναι τομέας
στον οποίο πρέπει να εστιάσουμε. Η κυβέρνηση ήδη στηρίζει
αποφασιστικά την ανάπτυξη και λειτουργία των δημοσίων
πανεπιστημίων, με ετήσιες χορηγίες που υπερβαίνουν τα
150 εκατ. τον χρόνο. Οι μεγαλύτερες δημόσιες επενδύσεις
τα τελευταία χρόνια, ακόμη και στα δύσκολα χρόνια της
κρίσης, προγραμματίστηκαν, έγιναν και συνεχίζουν να
γίνονται στα δημόσια πανεπιστήμιά μας.
Η κυβέρνηση έχει επίσης καταρτήσει πλαίσιο στήριξης
της περαιτέρω ανάπτυξης των ιδιωτικών πανεπιστημίων,
το οποίο βασικά επιδιώκει να άρει στρεβλώσεις και εμπόδια
που δυστυχώς υπάρχουν. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις για τη μετανάστευση, την απασχόληση, τη φορολογία
και την πολεοδομία. Περιλαμβάνει επίσης πλάνο για τη
διεθνή προώθηση των πανεπιστημίων μας.
Σχετική είναι και η ευρύτερη πολιτική για την έρευνα και
την καινοτομία που έχει καταρτιστεί τα τελευταία χρόνια,
αλλά και οι πρωτοβουλίες, νομοθετικές και άλλες, για τη διασύνδεση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με τις επιχειρήσεις
και την οικονομία.
Αυτό το πλαίσιο πολιτικής πρέπει να εφαρμοστεί. Κανένα
γραφειοκρατικό κώλυμα και καμία κοντόφθαλμη προσέγγιση
δεν πρέπει να ανακόψει αυτή την πορεία ανάπτυξης. Τα
πολύ σημαντικά αποτελέσματα των τελευταίων ετών πρέπει
να καθοδηγήσουν τα επόμενα μας βήματα. Επειδή επιβεβαιώνουν έμπρακτα ότι εκεί που η ιδιωτική πρωτοβουλία
και η κυβερνητική πολιτική λειτουργήσουν με τρόπο συντονισμένο, το αποτέλεσμα είναι διασφαλισμένο. Αυτός
ακριβώς πρέπει να είναι ο ρόλος της πολιτικής. Μιας πολιτικής
που δεν περιορίζεσαι σε ατάκες και συνθήματα, που δεν χαρακτηρίζεται από δογματισμούς αλλά που είναι ευθυγραμμισμένη με τις τάσεις της εποχής και η οποία στηρίζει τις
προσπάθειες των παραγωγικών δυνάμεων.

economidoum@kathimerini.com.cy
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AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Ο Λούθερ και η Έμπερ βοηθούν στο ξετύλιγμα του κόκκινου χαλιού για τα 26α βραβεία Screen Actors
Guild Awards, που πραγματοποιούνται σήμερα 19 Ιανουαρίου στο Λος Άντζελες.

ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ / Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Ο μεγάλος ασθενής…
Την ώρα που η Αθήνα διαβεβαίωνε
με δηλώσεις άλλοτε του Έλληνα
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και άλλοτε μέσω αυστηρών
μηνυμάτων του Έλληνα υπουργού
Εξωτερικών Νίκου Δένδια πως η
Τουρκία με τη στάση της οδηγείται στην απομόνωση, ο Τούρκος πρόεδρος αποχωρούσε ικανοποιημένος από τη Μόσχα. Είχε επισκεφθεί τη
Ρωσία για να υπογράψει τη συμφωνία για τη λειτουργία του αγωγού που θα μεταφέρει φυσικό
αέριο από τη Ρωσία στην Τουρκία, τον Turk Stream,
και στη συνέχεια είχε συνάντηση με τον Ρώσο
πρόεδρο Βλαδιμίρ Πούτιν ούτως ώστε να συζητήσουν τα όσα συμβαίνουν στη Λιβύη και για
πολλούς να μοιράσουν την τράπουλα στην περιοχή.
Ακολούθησε η συνάντηση Ερντογάν με τον
Ιταλό πρωθυπουργό Τζιουζέπε Κόντε σε καλό –
όπως καταγράφηκε– κλίμα, αλλά και η επίσκεψη
του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ
Μισέλ στην Κωνσταντινούπολη. Τις επόμενες
μέρες, μάλιστα, αναμένεται επίσκεψη της Γερμανίδας καγκελαρίου Άγκελα Μέρκελ στην Άγκυρα,
ενώ σήμερα ο Ερντογάν θα συμμετέχει στη διάσκεψη στο Βερολίνο. Διάσκεψη από την οποία
η Λευκωσία και το κυριότερο η Αθήνα θα λείπουν.
Και όσο η λίστα των προσκεκλημένων διαμορφωνόταν, οι δύο χώρες περιορίζονταν στο να
υπογράψουν μεταξύ τους μνημόνιο συνεργασίας,
που θα ενίσχυε τον συντονισμό τους.
Κάθε άλλο από απομονωμένη θα μπορούσε
να χαρακτηριστεί η Τουρκία. Σε τέτοιο σημείο
που οι εκτιμήσεις και οι δηλώσεις μας δεν είναι
απλώς θλιβερές, αλλά εκτός πραγματικότητας.
Και σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να πούμε
πολλά για την κακή κρίση και την επιπολαιότητά
μας. Μία πολιτική που κτίζεται σε ψευδαισθήσεις
και συναισθηματικές εναλλαγές. Που άλλοτε πανηγυρίζουμε πως η Κύπρος γίνεται μεγάλος
παίκτης στην περιοχή. Που διαμηνύουμε πως οι
Τριμερείς δημιουργούν τόξα, αβύθιστα αεροπλανοφόρα και διασφαλίζουν την ΑΟΖ. Που μπορούμε
να πονέσουμε την Τουρκία μέσω μέτρων. Και
όταν όλα αυτά καταρρέουν σαν χάρτινος πύργος
κάνουμε τατσιλίκια για την κακή μας τύχη και
κλαψουρίζουμε για το ότι αδικούμαστε από τα
μεγάλα συμφέροντα.
Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Για την απουσία πλάνου, την απουσία συνοχής και την έλλειψη
οράματος. Για την πολιτική που βασίζεται στην
εσωτερική κατανάλωση και στην επικοινωνιακή
διαχείριση.

ΒΟΛΕΣ / Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

Η μαγεία των μανιταριών
Η τελειότητα στο σύμπαν σίγουρα δεν θα
μπορούσε να αφήσει
τον πλανήτη, χωρίς
συστήματα αυτοπροστασίας και χωρίς δυνατότητες ανανέωσης της φύσης,
όσες «βλακείες» και αν κάνει το
ατέλειωτο μυαλό του ανθρώπου.
Μετά την τραγωδία στο Τσερνομπίλ
και τη διαρροή της θανατηφόρας
ραδιενέργειας, μία από τις ισχυρότερες φυσικές δυνάμεις, οι οποίες
συνέβαλαν καθοριστικά στην αντιμετώπισης της μόλυνσης, ήταν
τα μανιτάρια. Οι «μαγικοί» αυτοί
μύκητες έχουν τη δυνατότητα να
απορροφούν τα βαρέα μέταλλα και
άλλα συστατικά, επικίνδυνα για
τον άνθρωπο και την φύση.
Ο Ιάσωνας Χατζηγεωργίου, για-

τρός στο επάγγελμα και μερακλής
των μανιταριών, πριν από μερικές
ημέρες σε διάλεξη για τα μανιτάρια,
στην Πολιτιστική Κίνηση «Επί Σκηνής» Αγλαντζιάς, ανέφερε ότι στα
σκουπίδια, όπου υπάρχουν μανιτάρια, δεν υπάρχει δυσοσμία. Φανταστείτε τι θα μπορούσε να συμβεί
στα περίφημα οικιακά συστήματα
κομποστοποίησης φρούτων, λαχανικών και άλλων οργανικών ειδών, αν τοποθετούνταν μανιτάρια.
Σίγουρα η δυσοσμία θα εξαφανιζόταν και ίσως θα ήταν και καλύτερη η ποιότητα της κοπριάς, η
οποία παράγεται. Ο Ιάσωνας αποκάλυψε και τις ανομολόγητες χαρές
των «κυνηγών» μανιταριών, όταν
καεί ένα δάσος. Ο χώρος, με μαγικό
τρόπο γεμίζει με μανιτάρια, τα
οποία καθαρίζουν και τον χώρο και

προσφέρουν το εκλεκτό τους έδεσμα τους «μανιταρόφιλους».
Ο σπουδαίος Ιάσωνας, επικαλούμενος επιστημονικές έρευνες
και προβάλλοντας ντοκιμαντέρ του
BBC για τα μανιτάρια, ανέφερε ότι
υπάρχουν 1,5 εκατ. είδη μανιταριών. Αναφέρθηκε στα θανατηφόρα
μανιτάρια, αλλά και στα μανιτάρια
τα οποία έχουν ψυχοτρόπες και
παραισθησιογόνες ουσίες, δηλαδή
είναι είδη ναρκωτικών. Σύμφωνα
με κάποιες μελέτες, στα Ελευσίνια
Μυστήρια, γινόταν χρήση κάποιου
κοκτέιλ από μανιτάρια από τους
μυημένους, για να έχουν τις κατάλληλες εμπειρίες. Ο πάντα χοντρός και πάντα χαμογελαστός Βούδας, λέγεται ότι πέθανε από παραισθησιογόνα μανιτάρια. Οι διαβόητες μάγισσες του Σάλεμ, λέγεται

ότι χρησιμοποιούσαν τις ψυχοτρόπες ουσίες μανιταριών. Για την
ιστορία, ένα ολόκληρο χωριό, το
Σάλεμ της Μασαχουσέτης, εκτελέστηκε το 1692, λόγω μαγείας.
Εκπληκτικές είναι και οι πρόσφατες επιστημονικές ανακαλύψεις,
για τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν στη φύση τα μανιτάρια.
Θυμίζουν, λένε οι επιστήμονες, τα
νευρικά δίκτυα στον εγκέφαλο του
ανθρώπου. Τα μανιτάρια, εδώ και
δισεκατομμύρια χρόνια, δημιουργούν τεράστιες σε μήκος υπόγειες
ρίζες και επικοινωνούν μεταξύ τους.
Είναι χαρακτηριστική η ρήση κάποιων επιστημόνων, ότι οι μύκητες
δημιούργησαν το πρώτο διαδίκτυο
για φυτά. Με τον τρόπο αυτό, κατορθώνουν να έχουν έγκαιρες πληροφορίες για τους «εχθρούς» τους

και να προστατεύονται από κάθε
απειλή. Ειδικότερα μπορούν και
βοηθούν τους «γείτονες» τους, με
θρεπτικά συστατικά ή «σαμποτάρουν» ανεπιθύμητα φυτά, με την
εξάπλωση τοξικών χημικών ουσιών,
μέσω του δικτύου. Με άλλα λόγια
αποτελούν μια καλά προστατευόμενη κοινότητα, με προηγμένα συστήματα επικοινωνίας.
Η Κύπρος είναι πολύ πλούσια
σε είδη μανιταριών και μια καλή
ιδέα θα ήταν να αρχίσουν επιστημονικές μελέτες για τις ιδιότητες
των μανιταριών. Μπορεί τα μανιτάρια να αποδειχθούν ένας καλά
κρυμμένος θησαυρός, στον χώρο
της ιατρικής, αλλά και στον χώρο
της ανακύκλωσης. Ακόμη ίσως ξέρουν κάτι παραπάνω, αυτοί οι οποίοι ανεβοκατεβαίνουν βουνά για να

βρουν μανιτάρια, αυτοί οι οποίοι
εκπαιδεύουν σκύλους για εντοπισμό
των λιχουδιών και όλοι αυτοί οι
οποίοι θεωρούν πάθος της ζωής
τους, τον εντοπισμό μανιταριών.
Και στο τέλος της ημέρας, τι σημασία έχουν οι επιστημονικές ανακαλύψεις, μπροστά από μια μυρωδάτη αχνιστή μανιταρόσουπα,
μπροστά από ένα λαχταριστό μανιτάρι στα κάρβουνα ή ακόμη από
ένα μεζέ με μανιτάρια, όπως ξέρουν
πολύ καλά να φτιάχνουν, δεκάδες
ταβερνιάρηδες. Είτε έτσι, είτε αλλιώς, το κυνήγι μανιταριών είναι
μαγικό, όση μαγεία και αν κρύβεται
στο εσωτερικό τους. Και σίγουρα
μαγική είναι η απόλαυση των μανιταριών για τους καλοφαγάδες.

kaparispan@yahoo.gr

Οι «πολεμικές» ατάκες
είναι επικίνδυνες
Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Εχουμε μπει σε μια
εξαιρετικά δύσκολη
περίοδο στις σχέσεις
μας με την Τουρκία.
Εχουμε παίξει καλά
τα χαρτιά μας ως χώρα, αλλά η παρτίδα είναι πολύ δύσκολη και απρόβλεπτη. Είναι θετικό ότι στο πηδάλιο θα βρίσκεται
μια στιβαρή στρατιωτική ηγεσία,
που έχει μάθει πολλά από το φιάσκο των Ιμίων.
Θα μου επιτραπεί, όμως, να κάνω μια έκκληση για τις επόμενες







Οποτε πρωθυπουργός,
αρχηγός αντιπολίτευσης και μέσα ενημέρωσης έκαναν όλοι μαζί
μοιραία λάθη, ο τόπος
βρέθηκε αντιμέτωπος
με την τέλεια καταιγίδα.
μέρες και εβδομάδες. Προς τον
πρωθυπουργό, τον αρχηγό της
αξιωματικής αντιπολίτευσης και
όλους εμάς που παίζουμε κάποιο
ρόλο στη διαμόρφωση της κοινής
γνώμης. Οποτε πρωθυπουργός,
αρχηγός αντιπολίτευσης και μέσα
ενημέρωσης έκαναν όλοι μαζί μοιραία λάθη, ο τόπος βρέθηκε αντιμέτωπος με την τέλεια καταιγίδα.
Κλασικό, όχι όμως απαραίτητα
επίκαιρο, ο πόλεμος του 1897.
Τι θα έλεγα στον πρωθυπουργό;
Να μη βλέπει τηλεόραση, να μη
διαβάζει εφημερίδες και σάιτ όταν
χειρίζεται λεπτές και κρίσιμες υποθέσεις. Να μην ανεβάζει τον πήχυ
πάνω από εκεί όπου είναι λογικό
και εφικτό. Και να βεβαιωθεί ότι

τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη
δεν μιλούν παρά μόνον όταν πρέπει. Οι «πολεμικές» ατάκες φέρνουν ίσως σταυρούς, αλλά είναι
επικίνδυνες. Γενικά, όταν μπερδεύεις την εξωτερική με την εσωτερική πολιτική χάνεται η μπάλα
και γι’ αυτό χρειάζονται πάντοτε
οι επαγγελματίες σύμβουλοι και
χειριστές, που δουλειά τους δεν
είναι να ζυγίζουν το πολιτικό κόστος.
Στον αρχηγό της αντιπολίτευσης θα έλεγα να ρίξει τους τόνους
και να μην οδηγήσει τη χώρα σε
ένα επικίνδυνο σπιράλ με κορώνες
και μαξιμαλιστικές θέσεις. Εντάξει,
μπορεί να έχει δίκιο για κάποιες
υπερβολές σε σχέση με την κριτική
στη συμφωνία των Πρεσπών, αλλά
εδώ το διακύβευμα είναι δραματικά πιο ζωτικό για τα εθνικά μας
συμφέροντα. Η ανεύθυνη αντιπολίτευση στα εξωτερικά θέματα
μπορεί να προκαλέσει τεράστια
ζημιά σε μια κρίσιμη στιγμή. Ο κ.
Τσίπρας έχει μπει σε ένα ολισθηρό
μονοπάτι.
Σε όλους εμάς που ασχολούμαστε με την ενημέρωση θα έλεγα
ότι πρέπει να είμαστε πιο ψύχραιμοι, να καταλαβαίνουμε και να
εξηγούμε τα προβλήματα χωρίς
υπερβολές και άγνοια βασικών
εννοιών. Θα πρόσθετα δε ότι καλό
είναι να βγάζουμε στον αέρα απόστρατους στρατιωτικούς που ξέρουν για τι μιλούν και δεν ονειρεύονται να εκλεγούν βουλευτές
ή να εντυπωσιάσουν το τοπικό
τους καφενείο.
Να το πω αλλιώς: Είναι μια ώρα
ευθύνης για όλους μας και μια
στιγμή που η πατρίδα μπαίνει πάνω από σταυρούς προτίμησης,
δημοσκοπήσεις και τηλεθεάσεις.

ΓΝΩΜΕΣ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Εάν, ο μη γένοιτο, κάποτε γραφτεί η ιστορία
για το πώς οι ηγέτες
των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης απεμπόλησαν τη συλλογική
τους δύναμη, πώς ενίσχυσαν τους
εχθρούς τους και παρέδωσαν τους
λαούς τους στη ζούγκλα ενός κόσμου
χωρίς κανόνες, η σημερινή «διάσκεψη του Βερολίνου» θα χρήζει ιδιαίτερης μνείας. Πέρα από τον αδικαιολόγητο αποκλεισμό της Ελλάδας
από την προσπάθεια ειρήνευσης
της γειτονικής Λιβύης, η διάσκεψη
διατρέχει τον κίνδυνο να αποτελέσει
σταθμό στην υπονόμευση της έννομης τάξης και των ανθρωπιστικών
αξιών που ενέπνευσαν και καθοδήγησαν το ευρωπαϊκό εγχείρημα.
Την ώρα που το διεθνές σύστημα
διακυβέρνησης βάλλεται από παντού
και η Ε.Ε. θα έπρεπε να μάχεται να
το διατηρήσει, η Γερμανία συμβάλλει
στην ενίσχυση της επιρροής της
Τουρκίας και της Ρωσίας, δύο χωρών
που συστηματικά παραβιάζουν το
δίκαιο και διεθνείς συνθήκες. Το ότι
ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Βλαντιμίρ Πούτιν διατηρούν καλές σχέσεις
με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος

(παρά τις προσπάθειες των υπηρεσιών των ΗΠΑ) υπονομεύει και το
διεθνές σύστημα διακυβέρνησης
και την Ε.Ε., όφειλε να είχε προειδοποιήσει τους Ευρωπαίους για το
μέγεθος της απειλής.
Οι λόγοι για τους οποίους η Ελλάδα έπρεπε να είναι παρούσα στη
διάσκεψη είναι ουσιαστικοί: γειτονεύει με τη Λιβύη και δεν συμμετείχε
στην κλιμάκωση του πολέμου, έτσι
είναι αξιόπιστος συνομιλητής που
μπορεί να συμβάλει στην ειρήνευση.
Ενεπλάκη μόνο λόγω της παράνομης
και πονηρής συμφωνίας Τρίπολης
- Αγκυρας. Αντιθέτως, η Τουρκία
και η Ρωσία όφειλαν να αποκλειστούν ακριβώς λόγω του πρωταγωνιστικού ρόλου τους, έχοντας παραβιάσει το εμπάργκο όπλων που
επέβαλε ο ΟΗΕ. Και όμως, σε πρόσφατη συνάντηση με τον Πούτιν
στη Μόσχα, η Αγκελα Μέρκελ εξέφρασε την ελπίδα «οι προσπάθειες
της Ρωσίας και της Τουρκίας να
είναι επιτυχείς». Αναφερόταν στην
εκεχειρία που οι δύο χώρες πρότειναν και η οποία υπερασπιζόταν
πρωτίστως τα τουρκικά συμφέροντα.
Παρά την καταδίκη της συμφωνίας
Τρίπολης - Αγκυρας από το Ευρω-

παϊκό Συμβούλιο, παρά την παράνομη ανάμειξη της Τουρκίας και
της Ρωσίας στον πόλεμο, παρά το
γεγονός ότι και οι δύο έχουν εισβάλει
σε γείτονές τους, η Γερμανία όχι
μόνον δεν τις απομονώνει αλλά τις
ενθαρρύνει στις «ειρηνευτικές» προσπάθειές τους.
Αντί η Ε.Ε. να ενισχύει την ενότητα των χωρών-μελών της, να προβάλλει τις αξίες της και να επιβάλλει
την τάξη στη γειτονιά της, η διάσκεψη του Βερολίνου εκπέμπει το
μήνυμα ότι οι ταραχοποιοί δικαιούνται θέση στο τραπέζι των αποφάσεων, ενώ οι Ευρωπαίοι δεν είναι
σίγουροι για το τι θέλουν. Σαφώς,
η Ελλάδα (όπως και η Κύπρος) ευθύνεται για την αδυναμία της να
λύνει προβλήματα εγκαίρως (όπως
των ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας),
με τις κυβερνήσεις της να προτιμούν
τη διαιώνιση των προβλημάτων
από το να υποστούν το πολιτικό
κόστος κάποιου συμβιβασμού. Επίσης, μόνο οι Ελληνες μπορούν να
αναδείξουν πόσο θίγονται τα συμφέροντα και η ασφάλειά τους, και
να αποφασίσουν τον βαθμό της εμπλοκής τους στη διένεξη. Ομως, σε
συλλογικό επίπεδο, η Ε.Ε. οφείλει

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ








Μια όποια διαμεσολάβηση στην ελληνοτουρκική διένεξη θα εμπλέξει και Δυνάμεις με ίδια
συμφέροντα, και απρόβλεπτες συνέπειες.
αντίθετα στην παρούσα, ο αριθμός
των εμπλεκομένων είναι μεγαλύτερος, και το κυριότερο με αλλότρια ή ενίοτε εκ διαμέτρου αντίθετα συμφέροντα.
Το πρώτο μείζον θέμα είναι ότι
η συνεργασία Τουρκίας και Ρωσίας
τείνει να προσλάβει πλέον τον
χαρακτήρα εγκαρδίου συνεννοήσεως, τουλάχιστον ως προς τις
εξελίξεις στην Εγγύς Ανατολής.
Το πρόβλημα καθίσταται ακόμη
πιο περίπλοκο, καθώς οι σχέσεις
της Ελλάδος με τη Μόσχα, μετά
την πρωθυπουργία του Κώστα
Καραμανλή, διέρχονται περίοδο
αυξανόμενης ψυχρότητος.
Στο παρελθόν, η ενεργός ανάμειξη των ΗΠΑ στις υποθέσεις
της Ανατολής είχε εξασφαλίσει
σταθερότητα. Ομως, στις μέρες
μας υπάρχει η εντύπωση περί
σταδιακής απεμπλοκής της Ουάσιγκτον από την περιοχή, ασχέτως
εάν αυτό συμβεί και πότε. Ολα
αυτά δημιουργούν τοπίο κινουμένης άμμου, όπου Ελλάς αναζητεί
σημείο σταθερότητος.

Η κυβέρνηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη αναζητεί στηρίγματα
στην Ευρωπαϊκή Ενωση, στις ΗΠΑ
και σε χώρες της περιοχής, που
κάθε μία εξ αυτών έχει διαφορετικούς στόχους. Η καγκελάριος
της Γερμανίας Αγκελα Μέρκελ,
που ανέλαβε την πρωτοβουλία
να συγκαλέσει σήμερα στο Βερολίνο Διάσκεψη, επιδιώκει παντί
τρόπω διακοπή των εχθροπραξιών
στη Λιβύη για να αποτρέψει νέο
ανεξέλεγκτο κύμα μεταναστών
και προσφύγων προς την Ευρώπη
και στη χώρα της. Παρόμοιοι είναι
και οι στόχοι της Ιταλίας.
Στόχος των ΗΠΑ είναι να απεμπλέξουν τον εναγκαλισμό της Αγκυρας από τη Μόσχα και να κρατήσουν την Τουρκία εντός του
ευρωατλαντικού συστήματος.
Στόχος της Βρετανίας μετά την
έξοδο από την Ε.Ε. είναι να ενισχύσει κατά το δυνατόν τις σχέσεις της με την Αγκυρα, εκτός
του περιοριστικού πλαισίου της
ευρωπαϊκής πολιτικής. Τέλος, ο
πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ
Μακρόν επιδιώκει αντιπαρατιθέμενος με την Τουρκία να αυξήσει
το ειδικό βάρος της χώρας του
εντός της Ε.Ε. αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο, αν και ανάλογες
απόπειρες της Γαλλίας στη Λιβύη
και στη Συρία απέτυχαν οικτρώς.
Ο κ. Μητσοτάκης δίδει την
εσχάτη των μαχών για να ακυρώσει το μνημόνιο Λιβύης και Τουρκίας με το οποίο καθορίστηκαν
εκνόμως θαλάσσιες περιοχές ευθύνης. Αλλά οι παίκτες είναι πολλοί και ο πρόεδρος της Τουρκίας
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την παραμονή της διασκέψεως εξήγγειλε
γεωτρήσεις εντός του έτους στις
περιοχές που έχει συμφωνήσει
με την Τρίπολη και στις οποίες
έχει εντάξει περιοχές που ανήκουν
στην ελληνική ΑΟΖ. Και είναι βέβαιο πως θα το πράξει. Με την
τροπή που έχουν πάρει πλέον τα
πράγματα, μια όποια διαμεσολάβηση στην ελληνοτουρκική διένεξη θα εμπλέξει και Δυνάμεις με
ίδια συμφέροντα, και απρόβλεπτες
συνέπειες. Εχουν κακοφορμίσει
τα προβλήματα με την Τουρκία
έπειτα από τόσες δεκαετίες.
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Η διάσκεψη και η απειλή της διάλυσης

Είναι πολλοί οι παίκτες
Κατά συνθήκη η κλιμάκωση μιας κρίσεως στις σχέσεις της
Αθήνας με την Αγκυρα οδηγεί στη
διαπραγμάτευση,
αφού η παράταση της αντιπαραθέσεως υπάρχει κίνδυνος να οδηγήσει σε σύγκρουση στρατιωτική
που ασφαλώς απεύχεται η Ελλάς
και κατά πάσα πιθανότητα η Τουρκία.
Αυτό συνέβη στην ελληνοτουρκική κρίση του 1987, και επαναλήφθηκε στην κρίση των Ιμίων,
τον Ιανουάριο του 1996. Η διαφορά είναι ότι οι δύο προαναφερθείσες κρίσεις ήταν διμερείς, ενώ

l

να προστατεύει τον εαυτό της και
τα μέλη της. Το Brexit, ο απρόβλεπτος Τραμπ, οι συνεχείς απειλές
και παρεμβάσεις της Τουρκίας και
της Ρωσίας, το ταραγμένο πολιτικό
και οικονομικό περιβάλλον, απαιτούν σχέδιο, συνοχή και αποφασιστικότητα. Ηδη βλέπουμε το κόστος
της αδράνειας, της ατολμίας.
Πριν από έξι χρόνια, μετά την
εισβολή της στην Ουκρανία, η Ρωσία
ήταν παρίας. Σήμερα είναι ρυθμιστής σε ζητήματα και περιοχές κρίσιμης σημασίας για την Ευρώπη.
Οι λόγοι: η απρόβλεπτη συμπεριφορά των ΗΠΑ σε συνδυασμό με
την «αδυναμία» του Τραμπ για τον
Πούτιν, η καταπάτηση του διεθνούς
δίκαιου χωρίς ουσιαστικές συνέπειες, η αδυναμία των Ευρωπαίων,
η συμπαιγνία με την Τουρκία. Ο
Ερντογάν βασίζεται στους ίδιους
παράγοντες για να αναδειχθεί σε
μίνι Πούτιν και να επιβάλει τη θέλησή του στην Ελλάδα και στην
υπόλοιπη Ευρώπη. Ευθύνη της Ελλάδας είναι να αναδείξει την απειλή,
να κινητοποιήσει τους εταίρους,
ώστε η διάσκεψη του Βερολίνου
να καταγραφεί ως στιγμή αφύπνισης, όχι συνθηκολόγησης.

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ, apetroulakis@kathimerini.gr

Kυριακή 19 Ιανουαρίου 2020

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Ηδονικοί αυτόχειρες
Η επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον
(7.1.2020) και η δημόσια συνάντησή
του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν στην Αθήνα καταιγισμό σχολίων, πολλές τηλεοπτικές συζητήσεις «ειδημόνων»,
σωρεία δημοσιευμάτων, γνωμών,
απόψεων. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς, όχι αυθαίρετα, ότι κεντρικός άξονας των συζητήσεων και
των σχολίων ήταν: αν εκπροσωπήθηκε πειστικά η απαίτηση των Ελλήνων να χαλιναγωγήσει ο πλανητάρχης τις αυθαιρεσίες και την επεκτατική αδηφαγία της Τουρκίας του
Ερντογάν.
Η συνάντηση του ιδιότυπου προέδρου με τον νεόκοπο πρωθυπουργό
είχε προγραμματιστεί και οργανωθεί
με τη λογική του θεάματος, όχι με
τη λογική της σύσκεψης. Επρεπε να
είναι ένα (ακόμα) παιχνίδι εντυπώσεων, μέγιστου οπωσδήποτε βεληνεκούς. Με αυτή τη λογική του εντυπωσιασμού, θα μπορούσαν ίσως
και να παρακαμφθούν ο πρόεδρος
και ο πρωθυπουργός, να προτιμηθούν δυο ακόμα μεγαλύτερα αστέρια
της διεθνούς δημοσιότητας (ναι,
υπάρχουν) – να πουν τηλεγραφικές
ατάκες για την τουρκική αυθαιρεσία
και την ελληνική μειονεξία ο Ελληνας
Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Αμερικανός ΛεΜπρον Τζέιμς. Αφού η
Ελλάδα αποδέχθηκε να συζητήσει
τη συνέχεια της ιστορικής της ύπαρξης με τη λογική του θεάματος και
της «ατάκας», λογική των εντυπώσεων, θα ήταν δικαιολογημένο (και
ευφυές) να οδηγήσει, η ίδια, τη λογική
αυτή στα άκρα.
Ομως, ακόμα και με τη λογική
των γηπέδων, τη λογική του εντυ-








Αυτοκτονική η λογική
επιλογής των υπουργών.
Γιατί;
πωσιασμού, ο ρόλος τον οποίο ο Ελληνας πρωθυπουργός επέλεξε να
παίξει, ήταν ο πιο αδιάφορος για το
διεθνές κοινό: ρόλος του μικρού και
αδύναμου που εκλιπαρεί τον ισχυρό
πλανητάρχη να μαλώσει και να χαλιναγωγήσει τον αδηφάγο πλεονέκτη
γείτονα των Ελλήνων. Ανάλογες,
στα μάτια της διεθνούς κοινής γνώμης, θα ήταν οι ικεσίες των ελάχιστων πια Αβορίγινων (Aboriginal)
της Αυστραλίας ή των Εσκιμώων
της Αλάσκας: όλοι θα θέλαμε να διασωθούν ως γραφικό κατάλοιπο του
παρελθόντος, όμως όλοι γνωρίζουμε
ότι η απορρόφησή τους από τη δυναμική παγκοσμιότητας του «μοντέρνου» είναι αδήριτη νομοτέλεια.
Τα τελευταία σαράντα έξι χρόνια,
η ελληνική εξωτερική πολιτική (με
την ψήφο της περίπου ελληνόφωνης
πια κοινωνίας μας) προσπαθεί να
πείσει τους ισχυρούς του πλανήτη
για τη γεωστρατηγική σπουδαιότητα της χώρας μας. Αλλά αυτή τη
σπουδαιότητα τη διαψεύδει στην
πράξη η εξωτερική και αμυντική
μας πολιτική, όταν χαρίζει στρατηγικές «βάσεις» και παντοδαπές
«διευκολύνσεις» σε Υπερδυνάμεις,
χωρίς το παραμικρό αντάλλαγμα
φίμωσης, έστω, των απειλών υπέροπλων γειτόνων. Είμαστε κωμικά
ευπώλητοι, η γη μας και οι θάλασσές
μας πάμφθηνο, ευτελές, πορνικό
εμπόρευμα στην ανεξέλεγκτη διαχείριση όσων εμπορεύονται τον

πόλεμο και τον τουρισμό. Ο,τι ονομάζουν, όλα τα κράτη, «εθνικό πλούτο», τον έχουμε πουλήσει σε αετονύχηδες «επενδυτές» και λογαριάζουμε «ανάπτυξη» την προσέλκυση
και άλλων δουλεμπόρων. «Ελάτε
να επενδύσετε», ικετεύουμε τους
πάντες, «ελάτε να μας εξαγοράσετε».
Εχουμε ξεπουλήσει τα αεροδρόμια
και τα λιμάνια μας, το οδικό μας δίκτυο, την ηλεκτροδότηση, την τηλεφωνία, τα ΜΜΕ, κάθε συγκοινωνιακό μέσο, εισάγουμε και χρυσοπληρώνουμε τα βασικά είδη διατροφής μας και ταυτόχρονα φθίνουμε δημογραφικά βεβαιώνοντας
έμπρακτα ότι δεν πιστεύουμε ότι
αξίζει η ζωή και η συνέχιση της
ζωής σε μια τέτοια χώρα.
Θέλουμε πεισματικά να ξεχνάμε
ότι μέτρο και κριτήριο πολιτισμού,
ανάπτυξης, προόδου μιας κοινωνίας,
είναι το ποσοστό που οι κοινωνικές
ανάγκες υπηρετούνται από κοινωνικούς (δημόσιους) λειτουργούς και
όχι από ιδιώτες κερδοσκόπους. Νερό,
θέρμανση, ηλεκτρικό, συλλογή απορριμμάτων, ταχυδρομεία, συγκοινωνίες, παιδεία, ιατρική μέριμνα είναι
κοινωνικά αγαθά – σε μια πολιτισμένη κοινωνία τα παρέχουν κοινωνικοί λειτουργοί, σε πρωτόγονες
συλλογικότητες τα εμπορεύονται
κερδοσκόποι.
Κορδακιζόμαστε ότι δήθεν «κάνουμε πολιτική», όταν εκλιπαρούμε
να μας προστατεύσουν από αναιδείς
επιβουλές, ηγέτες και κυβερνήσεις
εξωφρενικής απαιδευσίας, δήθεν
«σύμμαχοι», που ούτε υποψιάστηκαν
ποτέ τη συνύφανση Ιστορίας και
πολιτισμού. Ομως, ακόμα και ένας
ολιγογράμματος «πρόεδρος» Υπερδύναμης θα μπορούσε να αντιληφθεί,

όταν εύπεπτα του εξηγηθεί, ότι αν
λείψει το απομεινάρι του λαού που
σώζει τη συνέχεια της ελληνικής
γλώσσας, έννοιες όπως πόλις, πολιτική, πολιτισμός, δημοκρατία, κοινοβούλιο αλλά και λόγος, λογική,
αλήθεια, δίκη, κόσμος, νόμος, και
πολλές ακόμα, ρήτρες θεμελιωδών
πια θεσμών και λειτουργιών του οργανωμένου συλλογικού βίου, χάνουν
τον νοηματικό δεσμό τους με την
εμπειρική τους προέλευση, γίνονται
κρεμάστρες όπου κρεμάει κανείς
οποιοδήποτε ρούχο.
Είμαστε μια κοινωνία που, ολοφάνερα και πεισματικά, δεν θέλει
τη γλώσσα της, δεν θέλει την Ιστορία
της ούτε τον πολιτισμό των προγόνων της. Ανεχόμαστε προσχηματικά
την επωνυμία του «Ελληνα», αλλά
η συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού θέλει «να γίνουμε Ευρωπαίοι», που στην πράξη σημαίνει: να
γίνουμε Σιγκαπούρη. Οι υπουργοί
μας, ιδίως Παιδείας και Εξωτερικών,
τωρινοί και προγενέστεροι, θα βίωναν την πληρότητα της ευτυχίας,
αν το ελεεινό μας κρατίδιο γινόταν
δεκτό ως πεντηκοστή πρώτη πολιτεία των ΗΠΑ!
Οσοι αυτό ανομολόγητα ζητάνε,
δεν είναι σαλεμένοι ούτε αρνησιπάτριδες. Είναι λογικά συνεπείς σε
ό,τι λανσάρεται σαν «επιτυχία στη
ζωή» και είναι συναισθηματικά ελευθερωμένοι από «ιδεαλιστικά ταμπού».
Αυτή ακριβώς η λογική συνέπεια
και η ψυχολογική απεξάρτηση εκφράζονται, σε κάθε κυβέρνηση, με
τη στελέχωση ειδικά των υπουργείων
Παιδείας και Εξωτερικών. Και στην
απάθεια με την οποία τα ΜΜΕ καταπίνουν αυτή την αυτοκτονική
στελέχωση.
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Ταμεία Προνοίας
και... μηδενική
κυβερνητική
προνοητικότητα
ια ακόμη μία φορά, η κυβέρνηση του ΔΗΣΥ
θέτει ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων ένα σημαντικό Νομοσχέδιο, εναρμονιστικού χαρακτήρα, στο παρά ένα της σχετικής προθεσμίας, προκειμένου να αποφευχθεί
η επιβολή προστίμου σε βάρος της χώρας μας,
για παραβίαση ευρωπαϊκής Οδηγίας. Για ακόμη
μία φορά, δηλαδή, η κυβέρνηση του ΔΗΣΥ επιδεικνύει μηδενική προνοητικότητα και σπεύδει
την τελευταία στιγμή στη Βουλή, χωρίς ιδιαίτερο
νομοτεχνικό έλεγχο και, κυρίως, χωρίς να
αφήνει περιθώριο για την απαραίτητη διεξοδική
και εποικοδομητική συζήτηση, η οποία πρέπει
να γίνεται στη Βουλή, πολύ δε περισσότερο
όταν πρόκειται για ένα τόσο κρίσιμο και σημαντικό κοινωνικό θέμα, όπως είναι τα Ταμεία
Προνοίας των εργαζομένων.
Είναι γνωστό ότι το Δημοκρατικό Κόμμα
στηρίζει τη θέσπιση κανόνων για τα Ταμεία
Προνοίας, όχι μόνο γιατί αυτό τέθηκε ως προεκλογική θέση του Κόμματος, αλλά, κυρίως,
γιατί τα Ταμεία Προνοίας και γενικώς η μέριμνα
για την ευημερία των εργαζομένων και των
συνταξιούχων, είναι στην πράξη μέριμνα για
την ευημερία της μεσαίας τάξης, την οποία
το Δημοκρατικό Κόμμα στήριζε, στηρίζει και
θα συνεχίζει να στηρίζει, κατά προτεραιότητα.
Την ίδια ώρα όμως, το Δημοκρατικό Κόμμα
στήριζε, στηρίζει και θα συνεχίζει να στηρίζει
και προτείνει την παροχή φορολογικών αντισταθμιστικών μέτρων, πρωτίστως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τον άλλο δηλαδή μεγάλο πυλώνα της μεσαίας τάξης, ακριβώς για
να υπάρξει η δυνατότητα διασφάλισης των
εργαζομένων με όσο το δυνατόν καλύτερο και
παράλληλο συμψηφισμό του κόστους, που θα
κληθούν να πληρώσουν οι μικρομεσαίες και
οι άλλες επιχειρήσεις.
Στην Κύπρο του 2020, που συνεχίζει, δυστυχώς, να βιώνει τις συνέπειες της οικονομικής
χρεοκοπίας του 2013 και που διαπιστώνει καθημερινώς ότι το λεγόμενο success story δεν
ήταν τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο
από ένα προεκλογικό παραμύθι της διακυβέρνησης Αναστασιάδη και ΔΗΣΥ, η Πολιτεία
οφείλει να στηρίξει τους εργαζόμενους του
σήμερα και τους συνταξιούχους του αύριο και,
παράλληλα, να δώσει τη δυνατότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να επιβιώνουν, αλλά
και να αναπτύσσονται, με την πάροδο των
χρόνων.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε (και αυτή είναι η
κύρια προτεραιότητα του Δημοκρατικού Κόμματος) ότι καθοδηγητής όλων των ενεργειών
και όλων των αποφάσεων της Πολιτείας πρέπει
να είναι η προστασία, η αποκατάσταση και,
τελικώς, η ενίσχυση της μεσαίας τάξης. Χωρίς
ισχυρή μεσαία τάξη σε μια χώρα, μια οικονομία,
μια κοινωνία, τίποτε άλλο δεν μπορεί να θεωρείται σίγουρο ή βιώσιμο. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν πρόσθετο καθήκον για
μια τέτοια μέριμνα, με δεδομένη την επταετή,
πλέον, στάση της κυβέρνησης Αναστασιάδη,
η οποία, δυστυχώς, μόνο ανησυχία εμπνέει
και μόνο ανασφάλεια δημιουργεί.
Ο κ. Χρύσης Παντελίδης είναι μέλος της Γραμματείας
του ΔΗΚΟ.

EPA/FILIP SINGER

Γ

Του ΧΡΥΣΗ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ

Αγρότες έστησαν μπλόκο σε κεντρική οδό του Βερολίνου, διαμαρτυρόμενοι για νόμους σχετικά με το κλίμα, που επηρεάζουν τον κλάδο τους.

Το δίλημμα των 90 ημερών

Η

Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

τ/κ κοινότητα θα αποφασίσει τον
Απρίλη ποιος θα είναι ο ηγέτης
της για τα επόμενα πέντε χρόνια.
Από το 1983 με τη μορφή της «τδβκ»
άσκησαν την εξουσία οι Ρ. Ντενκτάς, Μ.
Α. Ταλάτ, Ν. Έρογλου και Μ. Ακιντζί. Ο
παλαιός ηγέτης των Τ/κ Ρ. Ντενκτάς τροφοδότησε και αξιοποίησε τις δικοινοτικές
συγκρούσεις, ταυτίστηκε με τις χωριστικές
πολιτικές, συμμάχισε με τις πιο ακραίες
κεμαλικές δυνάμεις στην Τουρκία, κυβέρνησε ως ο Τ/κ Βοναπάρτης, επέδειξε
ικανότητα στη φαύλη διαχείριση των
κοινών για να επιβάλει το «όραμά» του,
τη λύση «δύο κρατών».
Ο Μεχμέλ Αλί Ταλάτ ήταν και παραμένει θιασώτης της επίλυσης. Αξιοποίησε
την απόφαση της Άγκυρας να εκπαραθυρώσει τον Ντενκτάς, ηγήθηκε των
διαδηλώσεων του 2003 και εκπροσώπησε
την τ/κ κοινότητα ως «πρωθυπουργός»
στις διαπραγματεύσεις στο Μπούγκερστοκ. Κέρδισε τις εκλογές το 2005. Λάθη
του ΡΤΚ στην εσωτερική διακυβέρνηση
και του «πρωθυπουργού» Φ. Σογιέρ, μαζί
με την επιφυλακτικότητα του τότε Ε/κ
ηγέτη Δ. Χριστόφια στην υπογραφή μιας
«ενδιάμεσης συμφωνίας» στο Κυπριακό,
άνοιξαν τον δρόμο στον Έρογλου. Το
2010, κέρδισε ο βαθειά συντηρητικός
πολιτικός Ν. Έρογλου, πολιτικός με ντενκτασικής κοπής ιδέες –χαρακτήρισε το
δημοψήφισμα του 2004 «παράνομο»
γιατί «η πρώτη παράγραφός του αφορά
την καταστροφή της τδβκ». Ένας μετριοπαθής σοσιαλδημοκράτης, ο Μ. Ακιν-

τζί, άλλαξε τα δεδομένα, κερδίζοντας τις
εκλογές το 2015.
Για το πλειοψηφικο, προοδευτικό
ρεύμα του οποίου ηγείται ο Μ. Ακιντζί
το κεντρικό ζήτημα παραμένει η διατήρηση της διακριτής τ/κ ταυτότητας:
Κοσμικότητα έναντι θρησκοληψίας.
Διάκριση των εξουσιών έναντι συγκεντρωτισμου. Αυτοτέλεια τόσο απέναντι
στην Τουρκία όσο και απέναντι στους
Ε/κ μέσα από τη λύση της διζωνικής,
δικοινοτικής ομοσπονδίας, διακριτή
ταυτότητα με συνεκτικό δεσμό τον τ/κ
κυπριωτισμο. Στις 26 Απριλίου 2015
εξέφρασε με τον πιο καθαρό τρόπο το
αίτημα της πλειοψηφίας των Τ/κ για
επίλυση, έξοδο από το περιθώριο, συμμετοχή στο σύγχρονο κόσμο, ώστε η
τ/κ κοινότητα να γίνει τμήμα της Ε.Ε.
Ο Μ. Μπουρτζού, εκπρόσωπος του Τ/κ
ηγέτη, λέει στην εφημερίδα «Πολίτης»
στις 3 Αυγούστου 2015 τα πιο κάτω: «Ο
κ. Ακιντζί είναι ένας πολύ τίμιος, δημιουργικός πολιτικός που δουλεύει σκληρά.
Έκανε πολλά θετικά για τους Τ/κ όταν
ήταν δήμαρχος και είναι αυτός που ξεκίνησε πρώτος τη συνεργασία μεταξύ
της ε/κ και της τ/κ πλευράς. Είναι σοσιαλδημοκράτης. Δεν υπάρχει αμφιβολία
για την ιδεολογική του θέση. Είναι ειλικρινής με αυτό που πιστεύει για να
πείσει τους άλλους. Όμως και όταν δεν
πείθονται, επιμένει σε αυτό που πιστεύει.
Όταν είχα πάει στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, είχα μια μικρή συνάντηση με τον
Σημίτη και τον Παπανδρέου και ο Ση-

μίτης μού είπε πως η αποστολή ενός
προοδευτικού κόμματος δεν είναι να
ακολουθεί την κοινή γνώμη, αλλά να
δημιουργεί την κοινή γνώμη. Κάνει το
καλύτερο που μπορεί για να πείσει την
κοινή γνώμη και πάντα σέβεται την
απόφασή της».
Σήμερα το σκηνικό έχει διαμορφωθεί
στις κύριες γραμμές του. Ο Μ. Ακιντζί,
ο Ε. Τατάρ (ΚΕΕ), ο Κ. Όζερσαϊ («Κόμμα
του Λαού») ο Τ. Ερχουρμάν (ΡΤΚ), ίσως
και Σ. Σιμπέλ, θεωρούνται οι υποψηφιότητες με το μεγαλύτερο εκτόπισμα. Παραμένει ως κρίσιμη παράμετρος της διαδικασίας το εάν οι Ε. Τατάρ και Κ. Όζερσαϊ
θα τρέξουν ως αυτόνομες προσωπικότητες ή εάν θα αποσυρθεί ο ένας προς
όφελος του άλλου, ή εάν θα συνεργαστούν
στον δεύτερο γύρο. Φαίνεται ότι ενδιαφέρονται και οι δύο για την κούρσα,
όπως επίσης φαίνεται ότι ο Τ. Ερντογάν
και ο Μ. Τσαβούσογλου ευνοούν τη φόρμουλα «βρείτε τα οι δυο σας», για να
τρέξει μόνο ο Κ. Όζερσαϊ ως η πιο ισχυρή
επιλογή απένταντι στον Μ. Ακιντζί.
Η Άγκυρα δεν επιθυμεί επανεκλογή
Ακιντζί για τρεις λόγους: Πρώτο, γιατί ο
Μ. Ακιντζί θεωρεί ότι, ανεξάρτητα από
τις στροφές Αναστασιάδη, η ομοσπονδιακή επιλογή είναι η μόνη λύση που
προσφέρει οφέλη στην τ/κ κοινότητα
και σε όλη την Κύπρο. Δεύτερο, η δημόσια
ρήξη Ακιντζί σχετικά με τις επιλογές
Ερντογάν στη Συρία και, τρίτο, Ερντογάν
και Ακιντζί συγκροτούν δύο διαφορετικές
ιδεολογικές προσεγγίσεις και διαφορε-

τικές προσωπικότητες σε μια σειρά από
ζητήματα (ελευθερία της έκφρασης, ατομικά και συλλογικά δικαιώματα, κράτος
δικαίου, στάση απέναντι στην Ε.Ε.).
Βέβαιον είναι ότι όποιος υποψήφιος
εμφανίζεται ως ο εκλεκτός της Άγκυρας
δεν έχει τύχη στις εκλογές και αυτό το
γνωρίζει η Άγκυρα. Ήδη ο Κ. Όζερσαϊ
για να μην εμφανίζεται ως ο εκλεκτός
της, άσκησε κριτική στην Άγκυρα για
παρεμβάσεις της στον χώρο των τ/κ
ΜΜΕ. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σημαντικό προβάδισμα στην υποψηφιότητα Ακιντζί (37%), αλλά, όπως κάθε
αναμέτρηση, και αυτή κρύβει δυσκολίες
και πιθανές ανατροπές. Θα αποκτήσει
δυναμική μια κοινή υποψηφιότητα της
κεντροδεξιάς; Τι θα εκφράσει στην κάλπη η υποψηφιότητα Ερχουρμάν όταν
το ΡΤΚ έχει παραπλήσιες με τον Ακιντζί
ιδέες στο Κυπριακό; Πόσο θα κοστίσει
στον κ. Ακιντζί η πολύ χαμηλή επικοινωνία του με την Άγκυρα; Προσωπικότητες όπως ο Μ. Α. Ταλάτ διερωτούνται
δημόσια, όχι, βέβαια, χωρίς σκοπιμότητες, «μα, πώς θα λύσει ο Ακιντζί το
Κυπριακό, αν δεν μιλά με την Τουρκία»;
Σε 90 ημέρες εκλογές με ιδιαίτερο
πολιτικό βάρος. Από τη μία, ο Μ. Ακιντζί,
εκφραστής της ανοικτής κοινωνίας, του
ευρωπαϊκού δρόμου, της επίλυσης, από
την άλλη, οι εκφραστές της κλειστής
κοινωνίας, της φοβίας και εν τέλει της
ακινησίας.

www.larkoslarkou.org.cy

Η ώρα ευθύνης του Eλληνα πρωθυπουργού
Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

«Στο Κυπριακό η Ελλάδα προασπίζεται
σε πλήρη σύμπνοια
με την Κύπρο τα κοινά μας συμφέροντα,
με γνώμονα πάντοτε
τις επιταγές του διεθνούς δικαίου
και με στρατηγική μας επιδίωξη
τη δίκαιη και βιώσιμη λύση του
Κυπριακού, χωρίς αναχρονιστικά
πλαίσια εγγυήσεων και κατοχικά
στρατεύματα», δήλωσε τις προάλλες
ο ΥΠΕΞ της Ελλάδας Νίκος Δένδιας.
Μια δήλωση κλισέ που την ακούμε
από όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις,
ιδίως μετά τη Μεταπολίτευση. Μια
δήλωση περί ομοψυχίας που κατάντησε αυτοσκοπός, εθνικό ταμπού και ακούγεται περισσότερο
σαν διαφημιστικό σλόγκαν παρά
σαν εθνική πολιτική θέση. Εξ ορισμού, σύμπνοια σημαίνει η ταύτιση
απόψεων και στάσεων ανάμεσα
σε ανθρώπους που τους ενώνουν
κοινοί δεσμοί ή επιδιώξεις.
Το μεγάλο ερώτημα, λοιπόν, είναι πώς είναι δυνατόν πάντα οι
σχέσεις Ελλάδος – Κύπρου να είναι
σε πλήρη αρμονία; Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει πάντα ταύτιση
απόψεων; Στην πράξη, όμως, τα

πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Μετά τις συμφωνίες ΖυρίχηςΛονδίνου το «πάθημα» του Κωνσταντίνου Καραμανλή έγινε «μάθημα» για όλους σχεδόν τους Έλληνες πολιτικούς. Όλοι θεωρούν
το Κυπριακό σαν μια καυτή πατάτα
που προσπαθούν να αποφύγουν.
Ο Καραμανλής στην ουσία «κάηκε» από το Κυπριακό. Ενώ ο Μακάριος είχε ενημερωθεί πλήρως
για τις συμφωνίες του 1960, συμφώνησε με όλες τις πρόνοιες και
τις υπέγραψε, με διάφορους ελιγμούς και τακτικισμούς της τελευταίας στιγμής, κατάφερε να παρουσιαστεί ως ο διαφωνών ή καλυτέρα ως ο υπογράφων υπό πίεση
και εκβιασμό. Χαρακτηριστική η
δήλωση του Καραμανλή. «Με τον
Μακάριο υπογράψαμε τα ίδια κείμενα, αυτός είναι ήρωας κι εθνάρχης, εγώ προδότης».
Πριν από την τουρκική εισβολή
κάθε άλλο παρά αρμονικές ήσαν
οι σχέσεις των ελληνικών κυβερνήσεων με τον αρχιεπίσκοπο. Στην
πιο κρίσιμη χρονική στιγμή για
την Κύπρο, το 1963 με τα 13 σημεία,
η ελληνική κυβέρνηση διαφωνούσε
κάθετα με τις προθέσεις Μακαρίου.

Όμως το αποτέλεσμα των εκλογών
της 3ης Νοεμβρίου του 1963, οι
οποίες ανέδειξαν νικητή τον Γεώργιο Παπανδρέου αλλά χωρίς κοινοβουλευτική αυτοδυναμία με αποτέλεσμα να παραταθεί η κυβερνητική αστάθεια, έδωσε την ευκαιρία
στον Μακάριο να προχωρήσει στην
εθνικά εγκληματική πρόταση για
αναθεώρηση του συντάγματος με
αποτέλεσμα την πρώτη διχοτόμηση
της Κύπρου. Στην περίοδο που ακολούθησε τις ταραχές του 1964 και
πάλι οι σχέσεις Αθηνών - Λευκωσίας
ήταν τεταμένες. Οι εμμονές του
Μακαρίου για το ότι οι Τ/Κ «δεν
θα ανθέξουν και θα παραδοθούν»
και οι παλινδρομήσεις του μεταξύ
ανατολής και δύσης, εξόργιζαν
τους έλληνες πολιτικούς σε σημείο
που οι χαρακτηρισμοί ήσαν ορισμένες φορές βαρύτατοι.
Στις 4 Απριλίου του 1965 ο εκδότης της αθηναϊκής εφημερίδας
«Ελευθερία», η οποία θεωρείτο προσωπικό όργανο του Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη, Πάνος Κόκκας, έγραφε
σε άρθρο του: «Δεν διαθέτει ο αρχιεπίσκοπος πλέον περιθώρια συνεχίσεως των κουτοπόνηρων ελιγμών, οι οποίοι απέληξαν εκεί όπου

απέληξαν (...). Εάν, αντιθέτως, (ο
κυπριακός λαός) επιδοκιμάζει την
επιδίωξιν να καταστή η μαρτυρική
Κύπρος η πόρνη της Εγγύς Ανατολής διά να έχει την ευκαιρίαν
μία μικρά κλίκα ανθρωπαρίων να
ικανοποιεί την ιδιοτέλειάν της με
αξιώματα και φαυλότητας, ριπτομένη ότε μεν εις τας ρωσικάς ότε
δε εις τα βρετανικάς αγκάλας (...),
τότε δεν χρειάζεται η Ελλάς ως
προαγωγός εις την οδό της απωλείας. Ας προχωρήσουν μόνοι».
Μετά την τουρκική εισβολή οι
σχέσεις Αθηνών – Λευκωσίας, κυρίως υπό το βάρος της εισβολής,
έλαβαν άλλη μορφή. Κυριάρχησε
το δόγμα «Η Κύπρος αποφασίζει
και η Ελλάς συμπαρίσταται», ένα
εφεύρημα των Ελλήνων πολιτικών
για να αποφύγουν ευθύνες στο Κυπριακό, το οποίο κατά τα άλλα πάντα
διακήρυτταν και διακηρύττουν ότι
αποτελεί το ύψιστο εθνικό θέμα.
Η ιστορία αποδεικνύει ότι όταν
Ελλάδα και Κύπρος συναποφάσιζαν
τότε τα επιτεύγματα του ελληνισμού ήσαν τεράστια. Κλασικό παράδειγμα η συνεργασία Κληρίδη
– Σημίτη, οι όποιοι αν και διαφώνησαν κάθετα στο θέμα των πυ-

ραύλων S-300, χάραξαν από κοινού
σώφρονα πολιτική με αποτέλεσμα
τον μεγαλύτερο άθλο του ελληνισμού, την ένταξη της Κύπρου στην
Ενωμένη Ευρώπη. Από την άλλη,
όταν οι εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις, αν και είχαν διαφορετική
άποψη, απέφευγαν να τοποθετηθούν ή να έρθουν σε αντιπαράθεση
με την κυβέρνηση της Κύπρου φοβούμενοι το πολιτικό κόστος, τότε
τα αποτελέσματα ήταν τραγικά.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα
της «σύμπνοιας», που στην ουσία
ήταν καθαρός ποντιοπιλατισμός,
ήταν η απαράδεκτη στάση που τήρησε ο Έλληνας πρωθυπουργός
Κώστας Καραμανλής στην σύνοδο
του Μπούρκενστοκ για το σχέδιο
Ανάν. Ακομα πολύ πιο πρόσφατα,
στην διάσκεψη του Κραν Μοντάνα,
στρουθοκαμηλική ήταν η συμπεριφορά του Αλέξη Τσίπρα αναφορικά με τα διαμειφθέντα στο ελβετικό θέρετρο. Ο Έλληνας πρωθυπουργός μιλούσε για πλήρη ταύτιση
απόψεων με την δική μας πλευρά,
ενώ παράλληλα άφηνε να εννοηθεί
ότι συμφωνούσε και με τον γ.γ.
του ΑΚΕΛ του οποίου το αφήγημα
ήταν εκ διαμέτρου αντίθετο από

αυτό του ΠτΔ. Οι καιροί δύσκολοι
για τον ευρύτερο ελληνισμό. Σε
αυτό τουλάχιστον συμφωνούν σχεδόν όλοι. Αυτό αναπόφευκτα αυξάνει τις ευθύνες του σημερινού
Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη. Μπορεί να μην ήταν
στους άμεσους του σχεδιασμούς
και προτεραιότητες τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό αλλά, είτε το
θέλει είτε όχι, «Η ώρα ευθύνης του
Έλληνα πρωθυπουργού» είναι
μπροστά του. Αν πράγματι συμφωνεί με τις θέσεις μας τότε σωστά
συμπορεύεται και μιλά για άρρηκτες
σχέσεις.
Στην περίπτωση, όμως, που διαφωνεί τότε οι επιλογές του δεν
είναι πολλές. Είτε θα πολιτευτεί με
υπευθυνότητα διαχωρίζοντας την
θέση του, σίγουρα όχι δημόσια,
και να προσπαθήσει να μας συνετίσει, είτε με ανευθυνότητα, σφυρίζοντας αδιάφορα, με άλλοθι το
εθνικά τραγικό δόγμα, «Η Κύπρος
αποφασίζει και η Ελλάς συμπαρίσταται», θέτοντας σε κίνδυνο τον
ευρύτερο ελληνισμό.

Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου είναι ειδικός
προγραμμάτων ηλεκτρ. υπολογιστών.
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ΓεΣΥ-Προσοχή
στις απαιτήσεις

Σ

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΛΑ

ε σχέση με την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε παροχή εγγυήσεων για αύξηση του
προϋπολογισμού του ΓεΣΥ κατά 70 εκατ.
προκύπτουν τα ακόλουθα:
1. Ο σφαιρικός προϋπολογισμός του
ΓεΣΥ έχει καθοριστεί στη βάση μιας εκτίμησης του ΟΑΥ για τον αριθμό όλων των
ιατρικών πράξεων. Τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια εκτιμούν ότι αυτός ο αριθμός
πιθανόν να αυξηθεί και δεν είναι διατεθειμένοι να τον καλύψουν με τον προτεινόμενο προϋπολογισμό.
2. Εν όψει της εφαρμογής της 2ης φάσης, εξασφαλίζουν κρατική εγγύηση για
ενίσχυση, σε περίπτωση που οι ιατρικές
πράξεις αυξηθούν πέραν του προβλεπόμενου αριθμού. Αυτή η εγγύηση αφορά
όλους, συμπεριλαμβανομένου και του
ΟΚΥΠΥ.
Εκφράζω τους εξής προβληματισμούς
και απόψεις σε σχέση με αυτή την εξέλιξη:
1. Ενθαρρυντικό το γεγονός ότι τουλάχιστον κάποιοι ιδιωτικοί οργανισμοί
αντιμετωπίζουν θετικά την ένταξή τους
στο ΓεΣΥ.







Το να εφαρμόζεις ΓεΣΥ με
περίπου 50/50 συμμετοχή
ιδιωτικού/δημόσιου τομέα
είναι δύσκολο. Εμπεριέχει
τον κίνδυνο της πλήρους
κατάρρευσης αλλά
και της κατάχρησης.
2. Οικονομικές μελέτες συστημάτων
υγείας έχουν καταδείξει ότι όσο περισσότερα χρήματα υπόσχεσαι, τόσο περισσότερη ζήτηση προκαλείς, μέσω του
φαινομένου της «προκλητής ζήτησης».
3. Η Κύπρος και η Ελλάδα κατέχουν
Ευρωπαϊκή πρωτιά σε αυτό το φαινόμενο
και ακριβώς το δικό μας ΓεΣΥ στόχο είχε
να το διορθώσει, μέσω ενός αυστηρού
σφαιρικού προϋπολογισμού.
4. Το επιχείρημα ότι οι δαπάνες μας
στην υγεία είναι κάτω από το μέσο όρο
στην Ευρώπη είναι μεν δικαιολογημένο,
αλλά η όποια αύξηση θα πρέπει να εστιάζεται στην αναβάθμιση της ποιότητας
και όχι στην αύξηση της ποσότητας,
εκτός και αν είναι απολύτως αναγκαίο.
5. Η κρατική εγγύηση συμφωνήθηκε
χωρίς καμιά υποχρέωση να παραμείνουν
στο ΓεΣΥ οι ιδιώτες πάροχοι.
6. Αν οι γιατροί του ΟΚΥΠΥ έθεταν
ανάλογη προϋπόθεση για να ενταχθούν
στο ΓεΣΥ όπως π.χ. το κράτος να επενδύει
30 εκ. ετησίως για αναβάθμιση υποδομών
για να είναι πιο ελκυστικό το προϊόν του
ΟΚΥΠΥ, θα ετηρείτο ανάλογη ευαισθησία;

7. Ή ακόμα αν μια ομάδα ασθενών αρνείτο να πληρώσει την εισφορά του στο
ΓεΣΥ, εκτός εάν το ΓεΣΥ κάλυπτε την
περίθαλψή τους με διαφορετικό τρόπο
από τον προτεινόμενο, ποια θα έπρεπε
να ήταν η μεταχείριση;
8. Γιατί τόση ευαισθησία απέναντι
στις απαιτήσεις ιδιωτών τώρα. Τι έχει
αλλάξει;
9. Αυτό που έχει αλλάξει είναι η πολιτική θέση ότι τα δημόσια νοσηλευτήρια
θα πρέπει να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά
του ΓεΣΥ, όπως συμβαίνει σε όλες τις
προηγμένες Ευρωπαϊκές χώρες. Θέση η
οποία έχει, ουσιαστικά, εγκαταλειφθεί
από όλες τις πολιτικές δυνάμεις.
10. Όταν καθορίστηκε το 2012 ο προϋπολογισμός του ΓεΣΥ αποσκοπούσε
στη διευκόλυνση της εφαρμογής του,
νοουμένου ότι τα δημόσια νοσηλευτήρια
θα αποτελούσαν την ραχοκοκαλιά του
συστήματος. Στόχος δε αυτής της προσέγγισης ήταν να αναγκαστούν οι πάροχοι να συμμαζευτούν και να μεταρρυθμιστεί ο τρόπος δόμησης των υπηρεσιών υγείας σε καθολικό επίπεδο.
11. Στην Κύπρο τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια δεν έχουν σχέση εργοδότη-εργοδοτούμενου με τους πλείστους γιατρούς,
λειτουργούν ως πολυκαταστήματα ιατρικών πράξεων, παρέχοντας σε κάθε
γιατρό υποδομή για άσκηση ιατρικής.
Ούτε δομή έχουν ούτε προώθηση υποεξειδίκευσης επιβάλλουν (με κάποιες
εξαιρέσεις), αλλά ούτε και προϋπολογισμό
εφαρμόζουν (εκτός από τις κεντρικές
τους υπηρεσίες). Αυτό μόνο σε δημόσια
νοσηλευτήρια μπορεί να εφαρμοστεί και
να ελεγχθεί.
12. Κράτος και ΟΑΥ θα πρέπει να προωθούν, αλλά και να απαιτούν, μέσω των
όποιων κρατικών ενισχύσεων/εγγυήσεων,
την υπο-εξειδίκευση από όλους τους παρόχους γιατί αυτό επιβάλλει το μέγεθος
της Κύπρου, η καθολικότητα κάλυψης,
η αναβάθμιση της ποιότητας και η βιωσιμότητα του ΓεΣΥ.
Συμπερασματικά το ΓεΣΥ, όπως συμφωνήθηκε, ξεκίνησε μέσα από μια διαδικασία πολιτικών υπερβάσεων. Η πολιτική πτυχή δεν έχει κλείσει όμως. Το
να εφαρμόζεις ΓεΣΥ με περίπου 50/50
συμμετοχή ιδιωτικού/δημόσιου τομέα
είναι δύσκολο. Εμπεριέχει τον κίνδυνο
της πλήρους κατάρρευσης αλλά και της
κατάχρησης. Το ζητούμενο για την πολιτεία είναι να μπορεί, και να θέλει, να
επιβάλει μέσω ενός καθολικού πλέον συστήματος υγείας, ένα δομικό οικονομικό
σχεδιασμό και μια ποιοτική αναβάθμιση
της παροχής ιατρικής φροντίδας, η οποία
επιβάλλεται σε χώρες με μικρό πληθυσμό.
Ο κ. Σταύρος Μαλάς είναι καθηγητής Ιατρικής και
πρώην υπουργός Υγείας.

Ελληνοτουρκικό Φόρουμ καλεί
για μέγιστη αυτοσυγκράτηση

Τ

Του ΧΑΡΗ ΨΑΛΤΗ

ο Ελληνοτουρκικό Φόρουμ (ΕΤΦ)
συναντήθηκε στην Αθήνα στις 13
και 14 Ιανουαρίου 2020 εν μέσω
εντάσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
στην Ανατολική Μεσόγειο και εν τη
απουσία επίλυσης του κυπριακού προβλήματος. Στη συνάντηση σημειώθηκε
η άνοδος των εντάσεων στις διμερείς
σχέσεις όσον αφορά τις εξελίξεις στην
Ανατολική Μεσόγειο και το ΕΤΦ παρότρυνε όλες τις πλευρές να ασκήσουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση, να απέχουν από
εμπρηστικές δηλώσεις και ενέργειες και
να ανοίξουν νέο διάλογο. Στο Φόρουμ
καταγράψαμε με ανησυχία τον βαθμό
αμοιβαίας δυσπιστίας και παραπληροφόρησης και παρότρυνε τις κυβερνήσεις
και τον Τύπο να εργαστούν ενεργά για
την αντιστροφή αυτής της τάσης.
Το ΕΤΦ συμφώνησε ότι κανένα παράκτιο κράτος δεν πρέπει να αποκλεισθεί
από τις προσπάθειες για την προώθηση
της περιφερειακής οικονομικής συνεργασίας και ότι το διεθνές δίκαιο θα πρέπει
να αποτελέσει τη βάση για όλες αυτές
τις προσπάθειες.
Το ΕΤΦ επανέλαβε την άποψή του
σχετικά με την ανάγκη επανέναρξης των
διερευνητικών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας το συντομότερο δυνατό. Επίσης εξέφρασε την ικανοποίησή
του για την επιβεβαίωση της δέσμευσης
και της αποφασιστικότητας των ηγετών
της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας να επιτύχουν μια
διευθέτηση βασισμένη σε μια Διζωνική,

Δικοινοτική Ομοσπονδία (ΔΔΟ) με πολιτική ισότητα. Αυτό τονίστηκε και πάλι
στην ανεπίσημη συνάντηση του Ελληνοκύπριου και Τουρκοκύπριου ηγέτη
της 25ης Νοεμβρίου 2019 με τον γενικό
γραμματέα του ΟΗΕ στο Βερολίνο. Το
ΕΤΦ εξέφρασε την ικανοποίησή του για
τη δέσμευση και των δύο ηγετών στην
κοινή δήλωση της 11ης Φεβρουαρίου
2014, τις προηγούμενες συγκλίσεις και
το πλαίσιο των έξι σημείων που υποβλήθηκε στις 30 Ιουνίου 2017, προκειμένου
να επιτευχθεί μια στρατηγική συμφωνία
που θα ανοίξει τον δρόμο για μια συνολική
διευθέτηση.
Το ΕΤΦ συμφώνησε επίσης ότι το σημερινό στάτους κβο δεν είναι βιώσιμο
και ότι η επίλυση του Κυπριακού εντός
ενός προβλεπτού ορίζοντα είναι υψίστης
σημασίας όχι μόνο για τους Κύπριους
αλλά και για τους Έλληνες, τους Τούρκους
και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Είναι σαφές ότι η ειρήνη, η σταθερότητα και η οικονομική συνεργασία στην
Ανατολική Μεσόγειο θα ενισχυθούν από
μια διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος. Τέλος, το ΕΤΦ επαίνεσε τις εργασίες της δικοινοτικής τεχνικής επιτροπής
για την πολιτιστική κληρονομιά και επανέλαβε την ανάγκη να προταθούν και
να εφαρμοστούν πρόσθετα ΜΟΕ, ενώ
εξέφρασε επίσης την υποστήριξή του
στην πρόταση που υποβλήθηκε για την
εισαγωγή της τουρκικής γλώσσας στον
κατάλογο των επίσημων γλωσσών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η
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Ζητείται νέο οικονομικό θαύμα

Δ

ημοσιεύτηκαν προσφάτως, οι στατιστικές εξωτερικού εμπορίου από
την Κυπριακή Στατιστική Υπηρεσία.
Παρόλο που η Κύπρος είναι μια μικρή
χώρα υπηρεσιών, εντούτοις χάρη στα δομικά βαρίδια της οικονομίας μας, η πορεία
των εισαγωγών συνήθως προδίδει την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει το επόμενο
διάστημα η εθνική οικονομία. Αυτό μαρτυρεί και ο υψηλός βαθμός απορρόφησης
των εισαγόμενων προϊόντων από την κυπριακή αγορά, που κυμαίνεται μεταξύ 85%
με 95%. Το 2019 και για πρώτη φορά μετά
από έξι συναπτά έτη, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών παρουσιάζουν μείωση. Η
αξία των εισαγωγών για το 2019 δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 8 δισ. ευρώ, ενώ
το 2018 άγγιξε τα 9,2 δισ. Το 2014, μετά
και την πρωτόγνωρη οικονομική κρίση,
οι εισαγωγές άρχισαν να κινούνται ανοδικά
κυρίως χάρη στο κατασκευαστικό ντελίριο
για πύργους και πολυτελείς οικιστικές μονάδες. Ήδη όμως από τις αρχές του 2019
διαφαίνεται ότι το σύστημα έχει αρχίσει
να χωλαίνει. Κι αν για μια βιομηχανική
χώρα η μείωση των εισαγόμενων αγαθών
με αντίστοιχη ανάκαμψη της παραγωγής
και των εξαγωγών θεωρείται ευλογία, στη
δική μας περίπτωση είναι σημάδι ότι μας
τελειώνουν τα καύσιμα.
Το 1995, όταν η χώρα άγγιζε μόλις τα
2,8 δισ. ευρώ σε εισαγωγές, οι εξαγωγές
αντιστοιχούσαν στο 33% επί του συνόλου
και το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου
έφτανε στα 1,9 δισ. Το 2014 και εντός μιας
εικοσαετίας, οι εισαγωγές εκτοξεύθηκαν
στα 6 δισ. με το έλλειμμα να κυμαίνεται
στα 3,6 δισ. χάρη στην παράλληλη αύξηση
των εξαγωγών, που άγγιξαν το 40% των
συνολικών εισαγωγών. Τα χρόνια που ακολούθησαν, ο δείκτης του Εμπορικού Ισοζυγίου διατήρησε τη θετική του τάση, ακολουθώντας τον ρυθμό ανάπτυξης που κατέγραφε η μνημονιακή οικονομία. Ενδεικτικά, το 2017 οι εισαγωγές σημείωσαν
αύξηση κατά 15% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενισχύοντας έτσι το ΑΕΠ
που –αναθεωρημένο– κατέγραψε αύξηση
6,2%. Η πρώτη αυτή μείωση του 2019 στέλνει ανησυχητικά μηνύματα κυρίως γιατί
δεν φαίνεται να υπάρχει στερεό έδαφος
ανατροπής της καθοδικής τάσης. Από την
άλλη, οι υπηρεσίες δεν φαίνεται να σώζουν
την παρτίδα. Η αξία των παρεχόμενων
υπηρεσιών για την πενταετία 2014-2019

Του ΜΑΝΟΥ ΛΟΪΖΟΥ ΠΑΡΡΑ

Το 2014, μετά και την πρωτόγνωρη κρίση, οι εισαγωγές άρχισαν να κινούνται ανοδικά κυρίως χάρη στο κατασκευαστικό ντελίριο για πύργους και πολυτελείς οικιστικές μονάδες.







Κι αν για μια βιομηχανική
χώρα η μείωση των εισαγόμενων αγαθών με αντίστοιχη
ανάκαμψη της παραγωγής
και των εξαγωγών θεωρείται
ευλογία, στη δική μας περίπτωση είναι σημάδι ότι μας
τελειώνουν τα καύσιμα.
υπήρξε μεν κατ’ αναλογία ανοδική, αλλά
το 2018 κατάφερε να ανατρέψει το έλλειμμα
του εμπορικού ισοζυγίου μόλις κατά 166
εκατ. Αντιθέτως το 2017 ενίσχυσε το έλλειμμα κατά 75 εκατ. Η μονοδιάστατη έως
σκανδαλώδης οικονομική πολιτική των
τελευταίων ετών φαίνεται να οδηγεί εκ
νέου την οικονομία σε δύσκολα μονοπάτια.
Μια οικονομία που συνεχίζει να δανείζεται
με το τρίτο πιο ακριβό επιτόκιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά που μαρτυρούν
τα πιο πάνω, υστερεί πολύ σε ανταγωνιστικότητα συγκρινόμενη με τις πλείστες
ευρωπαϊκές χώρες. Κανένας νέος κλάδος
δεν ενισχύθηκε, ενώ καμία τράπεζα δεν
μπορεί να πάρει το ρίσκο να διαθέσει τη
ρευστότητά της σε μια διαφαινόμενη επιχειρηματική ευκαιρία, χωρίς εθνικά στρατηγικά πλάνα. Η περιβόητη αναδιάρθρωση
της οικονομίας, η αναχαίτιση της γραφει-

οκρατίας και οι νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας, παρέμειναν δυστυχώς στα προεκλογικά φέιγ βολάν.
Η συνειδητή επιλογή της οικονομικής
μας πολιτικής ήταν η εύκολη οδός του κατασκευαστικού κλάδου, όπου στήθηκε η
κερδοφόρα επιχείρηση «Διαβατήρια-Πύργοι», με διαδικασίες του ποδαριού και πρόχειρες ασφαλιστικές δικλίδες. Σήμερα που
μας ανάγκασαν να κλείσουμε τις τρύπες
του προγράμματος, η στρεβλή ζήτηση για
τα διαμερίσματα πολυτελείας σε τιμές μαμούθ μας εγκαταλείπει και ξεκινάμε την
ανώμαλη προσγείωση. Το κακό βέβαια
που μας βρίσκει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις έγκειται στην απληστία μας. Ενώ
τα σημάδια είναι εκεί και μας φωνάζουν
να αλλάξουμε ρότα, εμείς συνεχίζουμε
αμέριμνοι, με εγκληματική άγνοια κινδύνου.
Μόνο τους πρώτους δέκα μήνες του 2019,
δόθηκαν νέες άδειες οικοδομής που αντιστοιχούν σε ένα εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα πολλαπλών οικιστικών μονάδων.
Την ίδια περίοδο του 2018, οι νέες άδειες
οικοδομής μόλις που έφτασαν τα 428 χιλ.
τετραγωνικά μέτρα. Την ώρα που οι πωλήσεις πέφτουν κι η ζήτηση για διαβατήρια
κατρακυλά, οι παραγωγικές δυνάμεις της
χώρας συνεχίζουν να καταστρώνουν τα
επιχειρηματικά τους πλάνα, με την ίδια
επιπολαιότητα που η χώρα χαράσσει την
οικονομική της πολιτική.

Ο κ. Πάνος Λοΐζου Παρράς είναι οικονομολόγος.

Το διαζύγιο

Η

πρωτοφανής οικονομική κρίση που
πέρασε η χώρα μας, σε συνδυασμό
με την έκπτωση θεσμών και αξιών
και την ηθική ένδεια που βιώνουμε επί
δεκαετίες, έχουν αφήσει αρνητικά κληροδοτήματα στην σύγχρονη κυπριακή
κοινωνία. Κυρίως ένα γενικευμένο πεσιμισμό και μια μακιαβελική αντίληψη της
πολιτικής. Μέσα από τη σύντομη πολιτική
μου τριβή, αλλά ειδικότερα από την περσινή
εμπειρία μου ως υποψήφια ευρωβουλευτής,
εισέπραξα την έντονη ανησυχία της κοινωνίας για την αδυναμία των κομμάτων
και εν γένει των πολιτικών μας, να δώσουν
πειστικές απαντήσεις και λύσεις, τόσο στα
εσωτερικά ζητήματα όσο και στα σύγχρονα
κοινωνικο-ιδεολογικά ζητήματα. Παραμένουν εδώ και δεκαετίες, εγκλωβισμένοι
στην επιφανειακή και αποσπασματική αντιμετώπισή τους, σε λεκτική αναπαραγωγή
και ανακύκλωση κοινοτοπιών, χωρίς πρακτικά αποτελέσματα.
Έχοντας φτάσει στο 2020, ζητήματα
όπως το σύγχρονο εκπαιδευτικό μας όραμα,
η κλιματική αλλαγή, η στέγαση (housing),
η εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, θα έπρεπε να είχαν ήδη περάσει
από τον διάλογο, στην εφαρμοσμένη λύση
και δράση. Όμως, το δικό μας κράτος, σε
αντίθεση με άλλα κράτη, καταλήγει συνήθως ουραγός των εξελίξεων, ειδικά όταν
αναφερόμαστε σε καινοτόμες λύσεις.
Η Κύπρος θα πρέπει να σχεδιάσει και
να εφαρμόσει επιτέλους ένα σοβαρό στρατηγικό όραμα, για μια βιώσιμη οικονομία
σε σταθερές βάσεις. Για να μπορέσει η
χώρα να προσελκύσει επενδύσεις, είναι
σαφές ότι θα πρέπει να αποκαταστήσει
πλήρως τη διεθνή της αξιοπιστία μέσα
από συγκεκριμένα πρακτικά διορθωτικά
μέτρα, χωρίς, όμως, να εξαλείψει την επιχειρηματική της προοπτική. Το κλειδί για
την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η
εξεύρεση ακριβώς της σωστής ισορροπίας
ανάμεσα σε αυτά τα δύο, διασφαλίζοντας
τα κρατικά μας συμφέροντα. Αυτή τη στιγμή, η Κύπρος της επιχειρηματικότητας
και των υπηρεσιών, με ένα χρηματοπιστωτικό περιβάλλον επηρεαζόμενο ακόμα
και από πολιτικές πιέσεις, μοιάζει στάσιμη
και λιμνάζουσα. Στο πηδάλιο κάθεται ο
ιδιωτικός τομέας με το κράτος να ελέγχει

Της ΤΖΩΡΤΖΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ







Για να μπορέσει η χώρα να
προσελκύσει επενδύσεις, είναι σαφές ότι θα πρέπει να
αποκαταστήσει πλήρως τη
διεθνή της αξιοπιστία μέσα
από συγκεκριμένα πρακτικά
διορθωτικά μέτρα, χωρίς,
όμως, να εξαλείψει την επιχειρηματική της προοπτική.
ένα βραδυκίνητο και μη επαρκώς εξοπλισμένο πύργο ελέγχου.
Χρειάζεται, λοιπόν, μετασχηματιστική
ηγεσία, όραμα, έμπνευση και διαρθρωτική
πρόθεση σε μεταρρυθμίσεις. Για να πετύχει
αυτό το εγχείρημα, χρειαζόμαστε τολμηρούς και αποφασιστικούς πολιτικούς και
ανθρώπους σε θέσεις-κλειδιά, που θα είναι
ικανοί και σχετικοί με το αντικείμενο. Μια
απλή διαχείριση δεν είναι αρκετή.
Όπως έγραψε ο Τζούλιαν Σάιμον, το
βασικό καύσιμο που τροφοδοτεί την πρόοδο του κόσμου είναι το απόθεμα γνώσης
που διαθέτουμε. Τροχοπέδη είναι μόνο η
έλλειψη φαντασίας και οι αβάσιμες κοινωνικές ρυθμίσεις. Ο απόλυτος πόρος,
είπε, είναι οι άνθρωποι, ιδίως η ταλαντούχα,
πνευματώδης και ελπιδοφόρα νέα γενιά.
Στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης που στηρίζεται κυρίως στην
Καινοτομία, τη Νεανική Επιχειρηματικότητα, τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και
τη συμπόρευση Επιστήμης και Τεχνολογίας,
η Κύπρος πρέπει να σχεδιάσει ένα σύγχρονο στρατηγικό όραμα, προσαρμοσμένο
στις σύγχρονες παγκόσμιες τάσεις που θα
την καταστήσουν συμμέτοχο στην πρόοδο
και την εξέλιξη. Θα πρέπει να αφυπνίσουμε
την κοινωνία και ειδικά τη νέα παραγωγική
γενιά και να την κατευθύνουμε, με συνεργασίες και μέσω στοχευμένων πολιτικών
και κινήτρων, προς συγκεκριμένες προοπτικές του μέλλοντος.
Εσωτερικά, οι κρατικές δομές και η δημόσια διοίκηση θα πρέπει επιτέλους να
εκσυγχρονιστούν εις βάθος, για να ελαχιστοποιηθεί ο αρνητικός αντίκτυπος του

αντιπαραγωγικού δημόσιου τομέα, να μπορέσει να απελευθερωθεί η δημιουργικότητα
και η επιχειρηματικότητα των παραγωγικών
δυνάμεων και του εργατικού δυναμικού
της χώρας και να πετύχουμε το μέγιστο
συντονισμό κράτους-ιδιωτικού τομέα.
Η απαρέγκλιτη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και οι θεσμικές τομές αποτελούν
πλέον αδήριτη ανάγκη. Χρειαζόμαστε επειγόντως την «αποκάλυψη» ενός εκσυγχρονισμένου επιτελικού κράτους-προτύπου,
που θα αποτελέσει τη βάση για την πρόοδο.
Αδιαμφισβήτητα, έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια και η
προσπάθεια αυτή συνεχίζεται.
Τέλος, επιβάλλεται πρωτίστως ως κράτος
και ως κοινωνία να πιστέψουμε σε μια νέα
προοπτική και να επαναπροσδιορίσουμε
τις προτεραιότητες και τον προσανατολισμό
μας. Μόνο έτσι θα αντιστραφεί ο πεσιμισμός
και θα αποκατασταθούν οι ηθικές αξίες
και η εμπιστοσύνη στους θεσμούς.
Όταν το 797 μ.Χ., ο χαλίφης της Βαγδάτης χάρισε στον Καρλομάγνο, ιδρυτή
και εμπνευστή της «Δύσης», ένα περίτεχνο
ρολόι, ο τελευταίος δεν κατάλαβε τι ήταν
αυτό που του δώρισαν. Τόσο πολύ πιο
πίσω ήταν τότε οι Ευρωπαίοι στις επιστήμες
και στην τεχνολογία από τους Άραβες. Η
ιστορία όμως άλλαξε και η πρόοδος επετεύχθη επειδή ακριβώς οι ιδέες μπορούσαν
να διακινούνται ελεύθερα, από ανοικτά
μυαλά, σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Αυτό
θα πρέπει να γίνει και στην Κύπρο.
Έτσι θα μπορέσει να εξαργυρωθεί ο
μόχθος και η γνώση των επιστημόνων,
των εργαζομένων, των επαγγελματιών και
επιχειρηματιών. Με τις νεωτερικές, πρωτότυπες και τολμηρές ιδέες. Και έτσι θα
μεταφερθεί η σκυτάλη της προόδου στο
πολιτειακό και κοινωνικοπολιτικό επίπεδο
για να προχωρήσει η χώρα ουσιαστικά
μπροστά μέσα από τη συνεργασία κράτους
και κοινωνίας. Διαφορετικά θα εδραιωθεί
περαιτέρω το διαζύγιο μεταξύ κοινωνίας
και πολιτικών και θα διαρρηχθεί επί της
ουσίας η αέναη «συναλλακτική» σχέση
μεταξύ μόχθου και προόδου.

Η κ. Τζώρτζια Κωνσταντίνου – Παναγιώτου είναι
δικηγόρος και γραμματέας Πολιτικού Εκσυγχρονισμού ΔΗ.ΣΥ.
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Η Άγκυρα ψάχνει συμμάχους στη Μεσόγειο
Σε έντονους ρυθμούς κινείται η Τουρκία, θέλοντας να κατοχυρώσει τα ενεργειακά και διπλωματικά συμφέροντά της
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Οι εξελίξεις που τρέχουν στο Κουρδικό και στο ενεργειακό πεδίο της
Ανατολικής Μεσογείου οδηγούν
την Τουρκία στη ριζική αναθεώρηση των σχέσεών της με πολλές
χώρες στην περιοχή. Λίγες εβδομάδες μετά την υπογραφή των συμφωνιών με τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Λιβύης, η
Άγκυρα χτυπάει την πόρτα άλλων
πρωτευουσών της περιοχής και
βολιδοσκοπεί προθέσεις και ενδεχόμενα συνεργασίας σε διάφορα
πεδία. Η Άγκυρα προσεγγίζει τη
Δαμασκό, τη Βηρυτό και το Τελ
Αβίβ σε μια προσπάθεια για την
προβολή και την κατοχύρωση των
συμφερόντων της στο ενεργειακό
και διπλωματικό πεδίο της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς και στο
Κουρδικό. Ταυτόχρονα η Άγκυρα
καθίσταται μια από τις ξένες δυνάμεις που κινεί τα νήματα στην
κρίση της Λιβύης. Μπορεί η διάσκεψη της Μόσχας, την προηγούμενη Δευτέρα, να μην απέδωσε τα
αναμενόμενα αποτελέσματα, ωστόσο η αποτυχία δεν ανατρέπει τα
τουρκικά σχέδια.

«Ήρθε για να μείνει»
Την προηγούμενη εβδομάδα, η
Τουρκία εκπροσωπήθηκε στη διάσκεψη της Μόσχας για την κρίση
στην Λιβύη από τους υπουργούς
Εξωτερικών, Αμύνης και τον αρχηγό των Τουρκικών Μυστικών
Υπηρεσιών (ΜΙΤ). Στη διάσκεψη
συμμετείχαν η Ρωσία και οι εμπλεκόμενες πλευρές στον εμφύλιο της
Λιβύης. Η διάσκεψη της Μόσχας
διήρκησε αρκετές ώρες και ολοκληρώθηκε τη νύχτα της Δευτέρας,
με την αποχώρηση του στρατηγού
Χαλίφα Χάφταρ από τη ρωσική
πρωτεύουσα. Αποχωρώντας από
την διάσκεψη ο κ. Χάφταρ επέρριψε
ευθύνες στην τουρκική πλευρά και
δήλωσε ότι η πλευρά την οποία εκπροσωπεί δεν μπορεί να αποδεχτεί
τους όρους που τέθηκαν στη Μόσχα.
Η Άγκυρα, μετά το τέλος της
διάσκεψης, εστίασε την προσοχή
της σε δύο πεδία. Από τη μία έστειλε








Κουρδικό και ενεργειακά
σπρώχνουν την Άγκυρα
σε διάλογο και συνεργασία με χώρες της Ανατολικής Μεσογείου.

Σκέψεις για Λίβανο
και Ισραήλ
Η τουρκική διπλωματία αυτή την πε-

νέα μηνύματα στις δυνάμεις του
στρατηγού Χάφταρ και συνέχισε
τη στρατιωτική συνεργασία της
με τις δυνάμεις της Τρίπολης. Από
την άλλη, ξεκίνησε προετοιμασίες
για τη νέα διάσκεψη του Βερολίνου,
στην οποία θα τεθεί για ακόμη μία
φορά επί τάπητος η κρίση στη Λιβύη, η οποία έχει φτάσει στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Για τους
κύκλους της τουρκικής κυβέρνησης, όλες οι τελευταίες εξελίξεις
στην κρίση της Λιβύης δείχνουν
ότι η Τουρκία πλέον έχει μετατραπεί
σε έναν από τους πρωταγωνιστικούς παράγοντες. «Η Τουρκία ήρθε
για να μείνει στο προσκήνιο της
Λιβύης», είναι το χαρακτηριστικό
μήνυμα των κύκλων της κυβέρνησης Ερντογάν, οι οποίοι δεν κρύβουν και την ικανοποίησή τους για
το γεγονός ότι η Ελλάδα φαίνεται
ότι έχει αποκλειστεί από τις συζητήσεις που αφορούν το μέλλον της
Λιβύης. Ως γνωστόν, η Ελλάδα αντιδρά σε υψηλούς τόνους στις νέες
κινήσεις της γειτονικής χώρας στην
Λιβύη.

Επίσημες επαφές με Συρία
Παράλληλα με τις κινήσεις που
πραγματοποιεί στην κρίση της Λιβύης, η Άγκυρα διατηρεί ζωντανό
και το ενδιαφέρον της για ό,τι συμβαίνει στη Δαμασκό. Αν στην περίπτωση της Λιβύης ο παράγοντας της
ενέργειας είναι η κινητήρια δύναμη
της τουρκικής διπλωματίας, στην
περίπτωση της Συρίας, χωρίς να παραβλέπονται τα ενεργειακά, το Κουρδικό είναι ο καθοριστικός παράγοντας
στα νέα τουρκικά σχέδια.
Το Κουρδικό βρέθηκε την προηγούμενη Δευτέρα στο προσκήνιο
της συζήτησης των στενών συνεργατών των Προέδρων της Συρίας
και της Τουρκίας. Ο Αλί Μαμλούκ,
το νούμερο ένα των συριακών μυ-

Για τους κύκλους της τουρκικής κυβέρνησης, όλες οι τελευταίες εξελίξεις στην κρίση της Λιβύης δείχνουν
ότι η Τουρκία πλέον έχει μετατραπεί σε έναν από τους πρωταγωνιστικούς παράγοντες.
στικών υπηρεσιών, συναντήθηκε
με τον Χακάν Φιντάν, τον αρχηγό
των Τουρκικών Μυστικών Υπηρεσιών, στο περιθώριο της διάσκεψης
της Μόσχας. Για πρώτη φορά ύστερα από πολλά χρόνια, η πληροφορία
της συνάντησης δόθηκε στον τύπο
και επιβεβαιώθηκε από τις δύο κυβερνήσεις, οι οποίες έχουν φτάσει
στα πρόθυρα της ανοιχτής αντιπαράθεσης κατά τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με την τουρκική
πλευρά, στη συνάντηση της Δευ-

τέρας Άγκυρα και Δαμασκός συζήτησαν τις εξελίξεις που αφορούν
το Κουρδικό. Η τουρκική πλευρά
ζήτησε από τη Δαμασκό κοινή στάση στο Κουρδικό, το οποίο απασχολεί και τις δύο χώρες εδώ και
δεκαετίες.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός
ότι λίγο πριν από τη συνάντησή
του με τον κ. Φιντάν, ο κ. Μαμλούκ
βρέθηκε στο Καμισλί, στη μεγαλύτερη πόλη της βορειοανατολικής
Συρίας, όπου συναντήθηκε με το-

ρίοδο, δεδομένων των δυσκολιών
στην Ανατολική Μεσόγειο, αρχίζει
να στρέφει την προσοχή της στον Λίβανο και στο Ισραήλ. Στην περίπτωση του Ισραήλ, υπενθυμίζεται ότι
πρόσφατα η τουρκική προεδρία
έστειλε μήνυμα συνεργασίας και φιλίας στο Τελ Αβίβ, μήνυμα ωστόσο
που μέχρι σήμερα δεν έχει επιβεβαιωθεί ούτε διαψευστεί από την
Άγκυρα. Για το συγκεκριμένο ζήτημα, πηγές της «Κ» σημειώνουν ότι
την παρούσα στιγμή οι συνομιλίες
Τουρκίας-Ισραήλ για συνεργασία στα
ενεργειακά βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο και ότι οι δύο πλευρές
καλούνται να εστιάσουν σε σειρά
προβλημάτων προτού ενώσουν τις
δυνάμεις τους. Παρόλα αυτά, η
τουρκική πλευρά θεωρεί ότι υπάρχουν όλες οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να ευδοκιμήσει ο τουρκο-ισραηλινός διάλογος στο άμεσο μέλλον. Τέλος, η Τουρκία αναμένει το
τελικό αποτέλεσμα των εξελίξεων
στον Λίβανο για να ξεκινήσει διάλογο και στη συνέχεια διαπραγματεύσεις με τη Βηρυτό για το ζήτημα της
ΑΟΖ. Για το συγκεκριμένο ενδεχόμενο οι πηγές της «Κ» σημειώνουν ότι
ήδη έχουν πραγματοποιηθεί τα πρώτα βήματα και ότι πολλά θα εξαρτηθούν από τις πολιτικές ισορροπίες
που θα αναδυθούν στη Βηρυτό κατά
τις επόμενες εβδομάδες.

πικούς εκπρόσωπους, ζητώντας
κοινή στάση και συνεργασία για
την αντιμετώπιση του κουρδικού
κινήματος. Από την πλευρά της, η
Δαμασκός, σχετικά με τη συνάντηση Μαμλούκ-Φιντάν, ανακοίνωσε
ότι η Συρία ζήτησε επισήμως από
την Τουρκία να αποσύρει όλες τις
δυνάμεις της από τα συριακά εδάφη. Σχετικά με την εντατικοποίηση
των επαφών Δαμασκού-Άγκυρας
θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι
από τη σκοπιά της Άγκυρας, το

Κουρδικό δεν είναι το μοναδικό
θέμα που την απασχολεί. Η Τουρκία, μέσα από τον νέο διάλογο με
τη Δαμασκό, επιθυμεί να θέσει επί
τάπητος μια σειρά ζητημάτων,
όπως το νέο πολίτευμα της Συρίας
και την ενδεχόμενη συνεννόηση
των δύο χωρών για τη χάραξη των
αποκλειστικών οικονομικών ζωνών.
Το τελευταίο ζήτημα αφορά τις
ισορροπίες στον ευρύτερο ενεργειακό και γεωστρατηγικό χάρτη
της Ανατολικής Μεσογείου.

Ευκαιρία για τον Ακιντζί η διάσπαση της τ/κ Δεξιάς
Έντονη πολιτική κινητικότητα ενόψει «προεδρικών εκλογών» με σενάρια ακόμα και για πρόωρες «βουλευτικές» στα Κατεχόμενα
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας, εκατοντάδες Τουρκοκύπριοι
κατέβηκαν στους δρόμους της κατεχόμενης Λευκωσίας για να διαμαρτυρηθούν για την αναποτελεσματικότητα της «κυβέρνησης» σε
ό,τι αφορά την παροχή σύγχρονου
οδικού δικτύου, το οποίο θα είναι
σε θέση να ανταποκρίνεται στις
νέες, αυξημένες ανάγκες της τ/κ
κοινότητας.
Η κινητοποίηση, η οποία ξεκίνησε μέσω διαδικτύου, με αφορμή
τα πρόσφατα θανατηφόρα δυστυχήματα και την αύξηση των τελών
κυκλοφορίας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, μετατράπηκε σε
ένα κοινωνικό και πολιτικό κίνημα,
το οποίο αμφισβητεί σχεδόν όλες
τις πρωτοβουλίες και τις πολιτικές
των τελευταίων «κυβερνήσεων».
Σε αυτές τις κινητοποιήσεις των
Τ/κ στους δρόμους της Λευκωσίας
εμφανίστηκαν για πρώτη φορά και
τα περίφημα κίτρινα γιλέκα σε μια
περίοδο που η τ/κ κοινότητα οδεύει
προς τις κρίσιμες «προεδρικές» του
Απριλίου.
Τη στιγμή που ανακοινώνονται
οι υποψηφιότητες για τις «εκλογές»
του Απριλίου το μέλλον της «κυβέρνησης» συμμαχίας του Κόμματος Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ) και
του Κόμματος του Λαού (ΚΛ) γίνεται
όλο και πιο αβέβαιο. Οι ξεχωριστές
υποψηφιότητες των δύο κομμάτων
που εκπροσωπούνται στην «κυβέρνηση», σε συνδυασμό με το μεγάλο αδιέξοδο στο πεδίο της οικονομίας, θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον της «κυβέρνησης».








Η τ/κ κοινότητα δυσανασχετεί, η τ/κ Δεξιά παραμένει αντιμέτωπη με
εσωτερικές αναταράξεις
και η συμμαχία του Ακιντζί βάζει πλώρη για μια
νέα «εκλογική» επιτυχία.
Στα τέλη της προηγούμενης
εβδομάδας, τη στιγμή που γραφόταν το ρεπορτάζ, στους τ/κ δημοσιογραφικούς και πολιτικούς κύκλους κυκλοφορούσαν διάφορες
φήμες και πληροφορίες σχετικά
με το μέλλον της «κυβέρνησης»
Τατάρ. Σύμφωνα με κάποιους αναλυτές, η τ/κ κοινότητα θα οδηγηθεί
σε πρόωρες «βουλευτικές εκλογές»,
κατά τους επόμενους μήνες, ενδεχομένως πριν από τις «προεδρικές».
Άλλοι αναλυτές πιστεύουν ότι ο κ.
Τατάρ και το ΚΕΕ θα επιχειρήσουν
να καθυστερήσουν τις πρόωρες
«εκλογές» ενδεχομένως με ένα μεταβατικό σχέδιο, όπως λ.χ. είτε τη
συνέχιση για ένα χρονικό διάστημα
ακόμη τη σύμπραξη με το ΚΛ ή τη
συνεργασία με τα δύο μικρότερα
κόμματα της τ/κ Δεξιάς, το Κόμμα
Αναγέννησης (ΚΑ) και το Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΚ), στο πλαίσιο
μιας νέας «κυβέρνησης» συμμαχίας.
Εναλλακτικά, ο κ. Τατάρ θα μπορούσε να αναζητήσει νέο συμβιβασμό με το ΚΛ, από την ηγεσία
του οποίου παραιτήθηκε πριν από
λίγες ημέρες, ο Κουντρέτ Όζερσαϊ
για να θέσει ανεξάρτητη υποψηφιότητα για την ηγεσία της κοινό-

Σε αντίθεση με τον κ. Έρχιουρμαν, ο οποίος έχει την υποστήριξη μεγάλης με-

ρίδας της κομματικής βάσης του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος
(ΡΤΚ), ο κ. Ακιντζί αναμένεται να κατεβεί στις «εκλογές» έχοντας εξασφαλίσει την υποστήριξη σειράς κομμάτων, συνδικάτων και ομάδων πολιτών.
τητάς του. Ανεξάρτητα από το σενάριο, το οποίο στο τέλος της ημέρας θα γίνει πραγματικότητα, το
σίγουρο είναι ότι η κυκλοφορία
των προαναφερόμενων ενδεχόμενων και φημών στην τ/κ πλευρά,
την παρούσα στιγμή, δεν είναι μια
τυχαία εξέλιξη. Όπως επισημαίνει
χαρακτηριστικά στην «Κ» καλά
ενημερωμένη πηγή από τον χώρο
της τ/κ Δεξιάς, «πολλά πράγματα
στο στρατόπεδο της κυβέρνησης
δεν πάνε καλά». Τα προβλήματα
έχουν μεγαλώσει σε πολλά μέτωπα
και η καθυστέρηση της απελευθέρωσης του πολυαναμενόμενου
τουρκικού κονδυλίου έρχεται να

περιπλέξει τις εξελίξεις. Η πηγή
μας τονίζει τα εξής: «Το εκρηκτικό
μείγμα της κυβερνητικής αστάθειας
έρχεται να ολοκληρώσουν οι ξεχωριστές υποψηφιότητες για τις
προεδρικές και το χαοτικό κλίμα
που επικρατεί στο εσωτερικό του
ΚΕΕ. Ο απλός πολίτης βλέπει το
βιοτικό του επίπεδο να δέχεται
κάθε ημέρα νέα πλήγματα, τη στιγμή που η τ/κ Δεξιά βυθίζεται μέσα
σε ένα χάος, το οποίο προκαλούν
οι μικροπολιτικοί σχεδιασμοί».

Ο Τατάρ στις εκλογές
Η χαοτική κατάσταση στο «κυβερνητικό» στρατόπεδο προσλαμ-

βάνει διαστάσεις λίγο μετά την
ανακοίνωση της ξεχωριστής υποψηφιότητας του κ. Όζερσαϊ για τις
«προεδρικές». Μετά από αυτήν την
κίνηση του αντιπροέδρου της «κυβέρνησης», και ο «πρωθυπουργός»
ανακοινώνει τη δική του ξεχωριστή
υποψηφιότητα στις επικείμενες
«εκλογές». Την προηγούμενη εβδομάδα, ο κ. Τατάρ απευθυνόμενος
σε υποστηρικτές του κόμματός του
στο κατεχόμενο χωριό Πέργαμος,
δήλωσε ότι προτίθεται να εκπροσωπήσει το κόμμα του στην επικείμενη αναμέτρηση. Παράλληλα,
ο κ. Τατάρ με έμμεσο τρόπο άσκησε
κριτική στον κ. Όζερσαϊ. Ο ίδιος
πρόβαλε την άποψη ότι σε αντίθεση
με άλλους υποψήφιους στις «προεδρικές», ο ίδιος δεν επιστρατεύει
εκλογικά τεχνάσματα, δεν ισχυρίζεται ότι είναι ανεξάρτητος και κατεβαίνει στις «εκλογές» έχοντας
εξασφαλίσει την υποστήριξη του
κινήματός του.
Αξίζει να σημειωθεί ότι παράλληλα με την υποψηφιότητα του κ.
Τατάρ, στον χώρο της τ/κ Δεξιάς,
για τις «προεδρικές» του Απριλίου,
δεν αποκλείεται να εμφανιστούν
κατά τις επόμενες εβδομάδες και
άλλες υποψηφιότητες όπως αυτές
της τέως «προέδρου» της «Βουλής»,
Σιμπέλ Σιμπέρ, του Σερντάρ Ντενκτάς και του ηγέτη του ΚΑ, Ερχάν
Αρίκλι, ο οποίος εκπροσωπεί τους
έποικους.

Η τ/κ Αριστερά
Όλες οι προαναφερόμενες εξελίξεις, οι ξεχωριστές υποψηφιότητες
στο στρατόπεδο της τ/κ Δεξιάς,
δημιουργούν το κατάλληλο έδαφος

για μια νέα νίκη της τ/κ Αριστεράς
στις κρίσιμες «εκλογές» του Απριλίου. Μέχρι στιγμής στο στρατόπεδο της τ/κ Αριστεράς την υποψηφιότητα του έχει ανακοινώσει
ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Τουφάν Έρχιουρμαν,
ενώ δεδομένη θεωρείται και η υποψηφιότητα του νυν ηγέτη των Τ/κ,
Μουσταφά Ακιντζί.
Σε αντίθεση με τον κ. Έρχιουρμαν, ο οποίος έχει την υποστήριξη
μεγάλης μερίδας της κομματικής
βάσης του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ), ο κ. Ακιντζί
αναμένεται να κατεβεί στις «εκλογές» έχοντας εξασφαλίσει την υποστήριξη σειράς κομμάτων, συνδικάτων και ομάδων πολιτών.
Πιο συγκεκριμένα, οι μέχρι στιγμής πληροφορίες δείχνουν ότι εκτός
από διάφορα συνδικάτα και διάφορες επαγγελματικές ενώσεις,
την υποψηφιότητα του κ. Ακιντζί
ετοιμάζονται να υποστηρίξουν μικρότερα κόμματα της τ/κ Αριστεράς, όπως το Κόμμα Κοινοτικής
Δημοκρατίας (ΚΚΔ), το Κόμμα Κοινοτικής Λύτρωσης (ΚΚΛ), Κόμμα
Ενωμένη Κύπρος (ΚΕΚ), Νέο Κόμμα
Κύπρου (ΝΚΚ) και το Κόμμα Δρόμου
Ανεξαρτησίας (ΚΔΑ). Η συγκεκριμένη συμμαχία, παρά το γεγονός
ότι στις πρόσφατες «βουλευτικές»
εκλογές δεν έχει σημειώσει αξιοσημείωτη επιτυχία, τόσο στις «δημοτικές εκλογές» της Λευκωσίας
όσο και στις «προεδρικές» του 2015
έχει καταφέρει να συσπειρώσει μεγάλες μερίδες της τ/κ κοινωνίας
γύρω από το όραμα της ομοσπονδίας και της επανένωσης της Κύπρου.
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ÑÇÑËÒÒÇØÕÖÕÆÒÕßÛÇËÃÔÇÏËÐÇÏØËÚÏÑÂØÄËÊØÕÝÑÇÏÛÇÚÇßÚÃÙËÏ
ÚÎÛÎÚËÃÇÚÎÝÓËÔÁÕÓËÍ¦ÒÕ¦ÒÓÇ
ÚÎÝÞ×ØÇÝÙÚÕÓÁÒÒÕÔ®ÊÂÒÜÙË
ÙÞËÚÏÑ¦ÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
ÒÎÔÚÕßÙßÓÈÕÒÏÙÓÕÆßÖ¦ØÞËÏÑÇÏÚÕÇÓÏÍ×ÝÖÕÒÏÚÏÑÄÙÑÁÒÕÝ
¡ËÚÎÔÑÃÔÎÙÂÚÕßÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÁÑÒËÉË®ÒÁÔËÙÚÕ¡ÇÐÃÓÕßÚÎÔÖØÕÕÊËßÚÏÑÂÇÚàÁÔÚÇÇÖÄÚÕÔ±ªÑ¦ÚÏ
ÖÕßÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑËÇÖÄÚÕÔÃÊÏÕÚÕÔ
ÇÔÚÃÖÇÒÄÚÕßÃÍÕÏÃÙÜÝÖØÄÙËÐÇÔÖÜÝÕÑ¬ÙÃÖØÇÝÖØÕÙÖ¦ÛÎÙË
ÔÇÓËÚØÏ¦ÙËÏÚÏÝËÔÚßÖ×ÙËÏÝßÖÁØ
ÚÕß¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÕ
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Οταν ³i³ÉÜÉÈ³ÑËÑÈÓ³ÉÈÂiÈ¨{Ò~Øi³³Ò~iØ¨³ÊÚi~Éo{Ñ³Ëi ÛÙÉ³Ê¨{ÂÉÉ~ÓÈ³(¨~Ìi
(ÑÈÜÌÈÜVÌØ³¸ÆlVÑÒ³iÉØtiiÐÉ¨{Ê ÛÉËÑ{Ù{Ñ×¨É³{~ÊÑÌ³i Û³È¸Ælu

Με την κίνησή του
ο πρωθυπουργός
ουσιαστικά «έκλεψε»,
λένε στο Μαξίμου,
την προοδευτική
ατζέντα
από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ÖØÄËÊØÕÝÚÕß±ªÙÎÓËÃÜÙË
ÑÇÚ¦ÚÎÔÚÕÖÕÛÁÚÎÙÂÚÕßßÖÁØ
ÚÎÝßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚÇÝÚÎÝÑÇÑËÒÒÇØÕÖÕÆÒÕßÖÜÝËÃÞËÖØÕÚÇÛËÃ
ÑÇÏÇÖÄÚÕÔ±ªÜÝÎÖØ×ÚÎ
ÍßÔÇÃÑÇÖØÄËÊØÕÝÚÕßÇÔÜÚ¦ÚÕß
ÊÏÑÇÙÚÎØÃÕßÚÕßÚ®
¬ØÃÚÕÝÑÇÏÖÕÒÆÈÇÙÏÑÄÝÖßÒ×ÔÇÝÚÎÝËÖÏÒÕÍÂÝÚÎÝÑÇÑËÒÒÇØÕÖÕÆÒÕßËÃÔÇÏÎÑËÔÚØÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÙÚÄÞËßÙÎÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ
ÊÎÇÖÄÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝÖØÕËÊØÃÇÝ
ÚÕßÙÚÎ§Õ ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÁÊËÏÐËÖØÕÝÚÇÖÕÆÛÁÒËÏÔÇ
Ö¦ËÏÚÕÑÇØ¦ÈÏ®¡ËÙÇÌÂÑÇÏÙßÔËÞÂÇÔÕÃÍÓÇÚÇÙÚÕÌÏÒËÒËÆÛËØÕ
ÑÁÔÚØÕÑÇÏÙÚÎÙÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØÇÚÃÇ
ÑÇÚ¦ÌËØËÔÇËÔÙÜÓÇÚ×ÙËÏÙÚÎ

§ÓËÍ¦ÒÕÑÕÓÓ¦ÚÏÚÕßÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕßÖÕÒÏÚÏÑÕÆÞ×ØÕßÊËÆÚËØÎÈÇÙÏÑÂÌ¦ÙÎÚÕßÇÔÕÃÍÓÇÚÕÝ®ÂÚÇÔÚÕßÖÕßØÍÏÑÄÙßÓÈÕÆÒÏÕ
ÄÖÕßÙÚËÒÁÞÎÓËÖÕÒÏÚÏÑÂÑÇÚÇÍÜÍÂÚÕ ÁÔÚØÕÖÂØÇÔßÖÕßØÍÏÑ¦ÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏÇËÖÏÒÕÍÂÚÎÝ
ÑÇÑËÒÒÇØÕÖÕÆÒÕßÖÕßËÖÃÙÎÝ
ÊËÔÖØÕÁØÞËÚÇÏÇÖÄÚÕÔÞ×ØÕÚÎÝ
§ÒËÏÚÕßØÍËÃÜÝÑËØÇÙ¦ÑÏÙÚÎÔ
ÚÕÆØÚÇ®ÙÚÕÙÞËÊÏÇÙÓÁÔÕÑÇÏÊÏÇØÑÁÝ¦ÔÕÏÍÓÇÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ
ÙÚÕ ÁÔÚØÕ
ÃÔÇÏÓÏÇËÖÏÒÕÍÂÇÖÄÚÕÓÁÒÒÕÔÑÇÏÙßÓÈÕÒÃàËÏÚÎÔÁÇËÖÕÞÂ
ÙÚÎÔÕÖÕÃÇÁÞËÏËÏÙÁÒÛËÏÎÞ×ØÇ
ÓËÚ¦ÚÎÔÇÔ¦ÒÎÉÎÚÎÝÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝÇÖÄÚÕÔ ßØÏ¦ÑÕ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ
¡ÏÇËÖÕÞÂÇÔ¦ÊËÏÐÎÝÙËÑÕØßÌÇÃÇ
ÇÐÏ×ÓÇÚÇÖØÕÙ×ÖÜÔÇÖÄÁÔÇËßØÆÚËØÕÑÕÏÔÜÔÏÑÄÑÇÏÏÊËÕÒÕÍÏÑÄ
Ì¦ÙÓÇÖÕßÁÞÕßÔÐËÞÜØÃÙËÏÙÚÕÔ
ÚÕÓÁÇÚÕßÝ®ÇÔÁÌËØÇÔÑßÈËØÔÎÚÏÑÁÝÖÎÍÁÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÖ¦ÔÚÜÝ
ËÍÑÇÛÃÊØßÙÎÝÚÎÝ§ÙÚÕÔÞ×ØÕ
ÚÕß ÁÔÚØÕßÛÇÙßÔËÞÏÙÚËÃÑÇÛ×Ý
ÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇÔÖÕÒÏÚÏÑÄÞ×ØÕ
ÖÕßÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ËÃÔÇÏÕÖÏÕËßÓËÚ¦ÈÒÎÚÕÝÑÇÏÓËÚÇÑÏÔËÃÚÇÏ
ÒËÖÚÕÓÁØËÏÇÖÕßËÖÏÑßØ×ÔËÏÚÎ

ÙÇÌÂÙÚÄÞËßÙÎÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÍÏÇÇÒÒÇÍÂÖÒËÆÙÎÝÂØÛËÊÏ¦
ÙÚÄÓÇÚÕÝÚÕßÃÊÏÕß!©ÚÇÔÙÚÎÔ
ÚËÒËßÚÇÃÇÙßÔÁÔÚËßÐÎØÜÚÂÛÎÑË
ÍÏÇÚÃÎ§ÊËÔÙÚÂØÏÐËËÑÔÁÕß
ÚÕÔØÕÑÄÖÎÇßÒÄÖÕßÒÕÄÖÜÝ
ÚÕÇÖ¦ÔÚÎÙËÖÜÝÎÙÎÓËØÏÔÂ§ËÃÔÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÇÖÄ
ÚÎ§ÚÕß®

Ευρεία συναίνεση
¬ÁÚÇØÚÕÝÙÚÄÞÕÝÖÕßËÖËÚËÆÞÛÎËÃÔÇÏÎËßØËÃÇÙßÔÇÃÔËÙÎØÏÔ
ÇÖÄÒÃÍÕÑÇÏØÄÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
ÊÂÒÜÔËÖÜÝÎÖØÄÚÇÙÂÚÕßÛÇËÃÔÇÏÚÁÚÕÏÇÖÕßÊÆÙÑÕÒÇÛÇÓÖÕØÁÙËÏÔÇÇØÔÎÛËÃÕÑ¬ÙÃÖØÇÝ®Ñ¦ÚÏ
ÖÕßËÖÏÈËÈÇÏ×ÛÎÑËÑÇÛ×ÝÙÚÎÔ
ÇÐÏÜÓÇÚÏÑÂÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÍØÂÍÕØÇÇÔÚÏÒÂÌÛÎÑÇÔÖÜÝÂÚÇÔÖÕÒÆ
ÊÆÙÑÕÒÕÔÇÑÇÚÇÉÎÌÃÙÕßÔÚÎÔÑ
ÇÑËÒÒÇØÕÖÕÆÒÕßßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂ
ÚÇÚØÃÇÖØ×ÚÇÑÄÓÓÇÚÇ§ÁÇÎÓÕÑØÇÚÃÇ±ªÑÇÏ §ÁÞÕßÔ
ËÑÌØÇÙÚËÃßÖÁØÚÎÝßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚÇÝÎÕÖÕÃÇÚÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÁÔÇÖÕÒÆ
ÓËÍ¦ÒÕÖÕÙÕÙÚÄÑ¦ÔÕÔÚÇÝÖØ¦ÐÎ
ÇßÚÄÖÕßÂÛËÒËÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ!
ÚÎÔËßØËÃÇÙßÔÇÃÔËÙÎ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
~{ÊÚi~ÉÌÜ³¨ioÖÐÉÙ{Ò³iÐÑÈÌÒ~¨Ñ
ÐÈ³{~Ì³i³ÑVÚÓÜ³ÑØÑ
~¨Ñ³ÊÉ{³TÑ¨³Ë³ÈÑ{×{Ù{ÑÐÖÙ{~Ì³ÈÑÉËØ
ÙÉo¨{ÇÉVÖ³É{³ÉËÈÉ¨oÒ³ÉØ³ÈVo{Ñ
³ÐÈ³{~Ì¨Ñ³ÉKÖ³È
ÐÉ³i~.Ñ~ÉÜÜÑ¨ÖÜÈ¨{ÑÌÜËoÉØiÐÓ¨ÉØV
Ì³ÑiÓÐÉ{¨iÙ{~Ñ³{~ÌØ
É¨ÖÉ³~Ñ³×Ü{³iØ
¨ÚÈÈ¨o{~ÊØ{~ËÑØ
³È~ÑKi³³Ì${ÙÈ
³ÈØÓ~ÑÑÐ{ÑÑÑÜÈ³{~ÊÈÇÊ³iiVÐÉ³¨ÚÈÈ¨oÌÑÐÉ³Ñ×Ó¨É{
³iÈÊ×{Ñ(¨ÌÉÙ¨
ØÉËÑ{ÐËÑÑÌ³{ØÉ{ÜoÓØ³Èo{Ñ³i ¨ÙÈ
å³³{~ÖVT¨ËØ³ÌÑ
³iØÑÑ~{É{~Ò{Ñ
ÑÌ×Ñi.ÖÐ×ÑÐÉ
Üi¨×¨ËÉØViÈÒ³ii~¨Ò³iÉÜÜÊ¨Ñ
~Ñ{ÂÉÙ{ÜÚi~ÉÐ{ÑÉ{¨ÒÑÌÚÓÐÑ³Ñ ÂÈ~Ñ{
i¨Ì×Ñ³i×¨Òi³È~
i³³Ò~iVØiÈÊ×{Ñ¨ÌÉÙ¨ØtÉËÑ{ÓÑØ
ÚÑÈÐÒ{Ø~Ñ{ÜÖÇÉ³ÌØ
ÒÚ¨Øu0Èo~É~¨{ÐÓ³É³Ñ³É³VÒ³ØV
ÙÉÊ³Ñ³¨³ÐÉ³ÑÂÖ
³ÙÖ~ÑÚØ~i³³Ò~iØÉËTÉÈÑ³iÚÉË
¨³i×¨ÒÐÑÇË³iØØ
Ñ¨TioÌØ³iØÑÂ{ÐÑ³{~ÊØ
Ñ³{ÜË³ÉÈiØ³É¨ÑÐÓå¨ËÜ{VÐÉ³Ò³i
ÑÒÜii³~ÑÚi~Ì³
³iØVØ¨ÓÙ¨È³È
.ÈÐKÈÜËÈ³iØ {~¨Ñ³ÉËÑØ ÂÈ~Ñ{~ÈKÉ¨i³{~ÓØioÓØ³TÑ¨Ñ~³i¨ËÇÈt¨Ñ³ÉKÖÈËÑØ
~Ñ{ÌT{o¨{ÐËÑØu ËÑ{
¨×ÑÓØØ³Ì³É~ÜÉËÙÉiÈi×{Ì³i³Ñ³iØ
~.Ñ~ÉÜÜÑ¨ÖÜÈ³
ÐÈÑÜÌ³È~i³³Ò~iV
ËØ~Ñ{ÒÜ{³~¨Ò³iÉ
É³Ñ×¨Òo{³ÐÈ³{~ÌV
ÑÑ~{³ÑØ³iÑÌ×Ñi³i³ÉÜÉÈ³ÑËÑ³{oÐÊVÉÜÖ~ÜÉ{³Ì~Ö~Ü
ÈÉ¨oÑ³³È

Τα δύο μέτωπα της κυβέρνησης και η στρατηγική του Μαξίμου
Tα ελληνοτουρκικά, με αιχμή τη συμφωνία Αγκυρας-Λιβύης και στο εσωτερικό το μεταναστευτικό και το νέο ασφαλιστικό
Του Κ. Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Με τον πρωθυπουργό ßØÏ¦ÑÕ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÔÇÇÌÂÔËÏÖÃÙÜÚÕßÓË
ËÖÏÚßÞÃÇÑÇÏÊÏÇÓÕØÌ×ÔÕÔÚÇÝÙßÔÛÂÑËÝËßØÆÚÇÚÎÝÙßÔÇÃÔËÙÎÝÚÎÔ
ÖØÕËÊØÏÑÂËÑÒÕÍÂÓËÚÎÔËÖÏÒÕÍÂ
ÚÎÝÖØÕÁÊØÕßÚÕßÚÑÏÑÇÚËØÃÔÎÝÇÑËÒÒÇØÕÖÕÆÒÕßÎÖØÕÙÕÞÂ
ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÙÚØÁÌËÚÇÏÙËÊÆÕ
ÓÁÚÜÖÇ!ÚÎÊÏËÛÔÂÙÑÎÔÂÙÚÇËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑ¦ÓËÇÏÞÓÂÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÚÎÝÍÑßØÇÝÓËÚÎÏÈÆÎÑÇÏÙÚÕ
ËÙÜÚËØÏÑÄÓËÚÕÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÄÑÇÏ
ÚÕÔÁÕÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÄÖÕßÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÙßÔÕÓÏÒÎÚÁÝÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ
ÇÖÕÚËÒËÃÚÕÔÁÕÓËÍ¦ÒÕÑßÈËØÔÎÚÏÑÄ
ËÍÞËÃØÎÓÇÚÕßËÖÄÓËÔÕßÊÏÓÂÔÕß
ÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÚ¦ÌËØËÔÇÇÔÚÏÙÚØÁÉËÏÚÕÑÒÃÓÇÄÚÏËÃÔÇÏËÑÚÄÝ®
ÖÇÏÞÔÏÊÏÕÆÇÔÇÌÕØÏÑ¦ÓËÚÏÝËÐËÒÃÐËÏÝÙÚÎÏÈÆÎÑÇÛ×ÝÒÃÍÇËÏÑÕÙÏÚËÚØ¦ÜØÇÓËÚ¦ÚÎÍÔÜÙÚÕÖÕÃÎÙÎ
ÄÚÏÎÒÒ¦ÊÇÊËÔÛÇËÃÔÇÏÖÇØÕÆÙÇÙÚÎÊÏ¦ÙÑËÉÎÚÕßËØÕÒÃÔÕß
ÕÙÚØÇÚ¦ØÞÎÝ²ÇÌÚ¦ØÈØÁÛÎÑË
ÙÚÎÔÛÂÔÇ¬ÕÈ¦ØÕÝÚÎÝÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÝËÐÁÒÏÐÎÝÇÖÕÚßÖ×ÛÎÑË
ËÐ¦ÒÒÕßÙÚÇËÖÏÑØÏÚÏÑ¦ÙÞÄÒÏÇÚÕß
ÙßÔÄÒÕßÙÞËÊÄÔÚÕßÚÕßØÑÏÑÕÆÌÏÒÕÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÆ¬ÆÖÕßËÑ¦ÛË
ÖËØÃÖÚÜÙÎÄÖÜÝÙÎÓËÏ×ÔÕßÔÑßÈËØÔÎÚÏÑÁÝÖÎÍÁÝÕ²ÇÌÚ¦ØÖÎÍÇÃÔËÏÙÚÕËØÕÒÃÔÕÜÝÕÏÙÞßØÄÚËØÕÝ
ÖÇÃÑÚÎÝ®ÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÝÏÈÆÎÝÑÇÏËÃÔÇÏÑØÃÙÏÓÕÖÜÝÚ¦ÙÙËÚÇÏ
ÑÇÚ¦ÚÕßÓÔÎÓÕÔÃÕßÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ
ÓËÚÎÔ¬ØÃÖÕÒÎ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
ÁÙÖËßÙËÔÇÇÖÕÙÚËÃÒËÏÙÇÌÂÓÎÔÆÓÇÚÇÚÄÙÕÖØÕÝÚÎËØÓÇÔÃÊÇ
ÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÍÑËÒÇ¡ÁØÑËÒÖÕßÌÏÒÕÐËÔËÃÚÎÊÏ¦ÙÑËÉÎÄÙÕÑÇÏÖØÕÝ
ÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÙßÔÕÒÏÑ¦
ÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÚÎÝÛÂÔÇÝËÃÔÇÏÄÚÏ

ÜÝÌÏÒÕÐËÔÕÆÙÇÞ×ØÇÎËØÓÇÔÃÇ
ÖØÁÖËÏÔÇÑÏÔÎÛËÃÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝ
ÇÖÄÌÇÙÎÝÚÕßßØÜÖÇáÑÕÆßÓÈÕßÒÃÕßÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÚÇÓÔÎÓÄÔÏÇÖÕßßÖÁÍØÇÉËÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦Ô
ÓËÚÕÔÒÇØ¦àÊËÔÁÞÕßÔÑÇÓÃÇ
ÏÙÞÆ¡¦ÒÏÙÚÇÙÚÕÃÊÏÕÖÒÇÃÙÏÕÕ
Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÑÇÚÁÙÚÎÙËÙÇÌÁÝ
ÙËÓÏÇÑÃÔÎÙÎÖÕÒÏÚÏÑÕÆÞÇØÇÑÚÂØÇÄÚÏÎÒÒ¦ÊÇÛÇÇÙÑÂÙËÏÈÁÚÕ
ÙÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÙËÑ¦ÛË
ÇÖÄÌÇÙÎÍÏÇÚÎÏÈÆÎÖÕßÊËÔÛÇ
ÙßÔÕÊËÆËÚÇÏÇÖÄÚÎÔÇÑÆØÜÙÎÚÜÔ
ÓÔÎÓÕÔÃÜÔÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕß
ßÖ¦ØÞËÏÊßÙÌÕØÃÇÍÏÇÚÎÙÚ¦ÙÎ
ÚÎÝÑ¡ÁØÑËÒÖÕßÇÖÕÚßÖ×ÛÎÑË
ÑÇÏÙÚÎÔÚÎÒËÌÜÔÏÑÂËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇ
ÖÕßËÃÞËÓÇàÃÚÎÝÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
ËÔ×ËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÖÜÝÇßÚÂÕÌËÃÒËÚÇÏ

Ο πρωθυπουργός
θέλει να έχει εικόνα σε
ημερήσια βάση για την
πορεία κατασκευής των
κέντρων, καθώς και για
τις χορηγήσεις ασύλου
και τις επιστροφές.
ËÔÖÕÒÒÕÃÝÙÚÎÔÖÃËÙÎ®ÖÕßÇÏÙÛ¦ÔËÚÇÏÎËØÓÇÔÃÊÇÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÝÒÄÍÜÖØÕÙÌßÍÏÑÕÆ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
ÊËÔ¦ÌÎÙËÇÔÇÖ¦ÔÚÎÚÎÕÆÚËÚÎÔ
ÖØÕÇÔÇÍÍËÒÃÇÚÕßÑØÔÚÕÍ¦ÔÄÚÏ
ÎÍÑßØÇÛÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙËÙËÏÙÓÏÑÁÝÁØËßÔËÝËÔÚÄÝÚÕßÙÚÏÝ
ÖËØÏÕÞÁÝÖÕßÖØÕÈÒÁÖÕÔÚÇÏÇÖÄÚÕ
¦ÑßØÕÓÔÎÓÄÔÏÕÓËÚÎÏÈÆÎ©Ñ
¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÙÎÓËÃÜÙËÖÜÝÎÒÒ¦ÊÇÛÇÑ¦ÔËÏÄÚÏÞØËÏÇÙÚËÃ®ÍÏÇ

ÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÖÜÝÎËÖÏÒÕÍÂÚÕßÑ
¡ÎÚÇØ¦ÑÎÁÞËÏÏÊÏÇÃÚËØÎÙÎÓÇÙÃÇ
ÍÏÇÊÆÕÒÄÍÕßÝ!Ø×ÚÕÔÊÏÄÚÏÜÝ
ËÑÒËÍÄÓËÔÕÝÙÚÎ²ÃÕÍÔÜØÃàËÏ¦ØÏÙÚÇÚÎÔÖËØÏÕÞÂÇÒÒ¦ÑÇÏËÖËÏÊÂ
ËÖÃÚÎÝÕßÙÃÇÝÖÇÃàËÏÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄ
ÚÕßÓÁÒÒÕÔ®¦ÔËÖÏÚÆÞËÏÙËÁÔÇ
ÇÖÄÚÇÖÒÁÕÔËÑØÎÑÚÏÑ¦ÍÏÇÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÓÁÚÜÖÇÕÏÓËÚÕÞÁÝÚÕßÛÇ
ËÑÚÕÐËßÛÕÆÔËÔ×ÙËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂ
ÖËØÃÖÚÜÙÎÎËÏÑÄÔÇÚÕßÛÇÊËÞÛËÃ
ÑÇÃØÏÕÖÒÂÍÓÇ¦ÔÚÜÝËÏÊÏÑ¦ÙÚÎ
ÁÙÈÕÚÕËÍÞËÃØÎÓÇÞÇØÇÑÚÎØÃàËÚÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇÊÆÙÑÕÒÕÑÇÛ×ÝÄÖÜÝ
ÒÁÍËÚÇÏÇÑÄÓÎÚÇÖ¦ÔÚÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÕÔÇÁØÇ®

Η αυτοδυναμία

Με την εκλογή³iØ~å{~Ñ³É¨ËiØ.Ñ~ÉÜÜÑ¨ÖÜÈ³i(¨ÉÙ¨ËÑ³iØÛiÐ~¨Ñ³ËÑØ³i¨ÉTÊ0É³Ò¨³i~Ñ{
³iÊ×{i³ÈÓÈÉ~Üo{~ÖÌÐÈÐËÑiÐÓ¨Ñ¨Ë³É¨ÑVÉ~³{ÐÒ³Ñ{Ì³{¨ÚÈÈ¨oÌØÙ{ÑÐ¨×É{ÓÑt~ÑÚÑ¨ÌuÜ{³{~ÌÉ¨{KÒÜÜÐÓT¨{³³ÓÜØ³iØ³É³¨ÑÉ³ËÑØ
ÚÎÔÖØÕ¦ÙÖÏÙÎÚÜÔÑßØÏÇØÞÏÑ×Ô
ÚÎÝÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔ©ÖÜÝÇÔÇÌÁØËÚÇÏ
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÎÍØÇÓÓÂÚÎÝÛÂÔÇÝËÃÔÇÏÄÚÏÛÇÖØÁÖËÏÔÇÓËÃÔÕßÔ
ÇÔÕÏÑÚÕÃÕÏÊÃÇßÒÕÏËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÓË
ÚÎÔÍÑßØÇ×ÙÚËÙËÊËÆÚËØÕÞØÄÔÕ
ÔÇËÖÏÒßÛÕÆÔÇÑÄÓÎÑÇÏÓÁÙÜÚÕß
ÏÑÇÙÚÎØÃÕßÚÎÝ²¦ÍÎÝÚÇàÎÚÂÓÇÚÇÚÎÝßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÝÑÇÏÚÎÝÕØÏÕÛÁÚÎÙÎÝÚÜÔÛÇÒÇÙÙÃÜÔàÜÔ×Ô
ÇÒÒ¦ÇßÚÄÊËÔÙßÔËÖ¦ÍËÚÇÏÄÚÏÎ
ÒÒ¦ÊÇÊËÔÊÏÇÛÁÚËÏÑÇÏÙÚØÇÚÎÍÏÑÂ

ÇÖÕÚØÕÖÂÝÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÍÏÇÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕß
ÇÖÕÚËÒËÃÎÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚËØÎ
ÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÕßÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÕÆ
ÖØÕÙÌßÍÏÑÕÆÄÖÜÝÑÇÚÁÊËÏÐËÑÇÏ
ÎÇÖÄÌÇÙÎÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÔÇ
ÖØÕÞÜØÂÙËÏÙÚÎÔËÖÇÔÇÙÆÙÚÇÙÎ
ÚÕßßÖÕßØÍËÃÕß¡ËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÂÝ
ÕÒÏÚÏÑÂÝÓËÚÕßÝËÓÖÒËÑÕÓÁÔÕßÝ
ÔÇÁÞÕßÔÖÒÁÕÔÙÇÌËÃÝÑÇÏÊÏÇÑØÏÚÕÆÝØÄÒÕßÝ!ÕßÖÕßØÍÄÝ§ÄÚÎÝ
¡ÎÚÇØ¦ÑÎÝÚÕ¦ÙßÒÕÑÇÏÚÎÊÎÓÏ-

ÕßØÍÃÇÚÜÔÔÁÜÔÑÁÔÚØÜÔÕÇÔÇÖÒÎØÜÚÂÝßÖÕßØÍÄÝÏ×ØÍÕÝ ÕßÓÕßÚÙ¦ÑÕÝÚÎÔÇÔÇÛË×ØÎÙÎÚÕß
ÕßÈÒÃÔÕßÑÇÏÕÒÑÏÈÏ¦ÊÎÝÚËÌÇÔÂÝÚÎÌÆÒÇÐÎÚÜÔÙßÔÄØÜÔ
©ÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÙßÔËØÍ¦ÚÎÝÚÕß
Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
ÛÁÒËÏÔÇÁÞËÏÙÇÌÂËÏÑÄÔÇÙËÎÓËØÂÙÏÇÈ¦ÙÎÍÏÇÚÕÖ×ÝËÐËÒÃÙÙËÚÇÏ
ÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÜÔËÐÇÍÍËÒÛÁÔÚÜÔ
ÑÁÔÚØÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÓÁÚÜÖÕ®ÞÕØÂÍÎÙÎÝÇÙÆÒÕßÑÇÏËÖÏÙÚØÕÌ×Ô

ÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÚÁÒÕÝÄÚÏÓËÚÎÔ
ËÑÒÕÍÂÚÎÝÑÏÑÇÚËØÃÔÎÝÇÑËÒÒÇØÕÖÕÆÒÕßÙÚÎÔØÕËÊØÃÇÚÎÝ
ÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÚÎÔÖØÕÙËÞÂ¬ËÚ¦ØÚÎÑÇÏÚÎÔÉÂÌÏÙÎÚÕßÔÁÕßËÑÒÕÍÏÑÕÆÔÄÓÕßÓÃÇÎÓÁØÇÔÜØÃÚËØÇ
ÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÏÁÔÇ
ÑÇÛÇØÄ®ÖÕÒÏÚÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÓÁÞØÏÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝÚËÚØÇËÚÃÇÝ ßÈËØÔÎÚÏÑ¦ÙÚËÒÁÞÎËÑÚÏÓÕÆÔÖÜÝ
ÎÇßÚÕÊßÔÇÓÃÇËÖÏÚßÍÞ¦ÔËÚÇÏÓË
ÖÕÙÕÙÚÄÚÎÝÚ¦ÐËÜÝÚÕß ÑÇÛ×ÝÊËÔÊÏÇÌÇÃÔËÚÇÏÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇ
ÔÁÜÔÙÞÎÓÇÚÏÙÓ×ÔÖÕßÛÇËÃÔÇÏ
ÙËÛÁÙÎÔÇËÏÙÁÒÛÕßÔÙÚÎÕßÒÂ
ËÔ×ËÃÔÇÏÇÓÌÃÈÕÒÕË¦ÔÚÄÙÕÎÒÒÎÔÏÑÂÆÙÎÚÕß ßØÏ¦ÑÕßËÒÄÖÕßÒÕßÄÙÕÑÇÏÚÕ¡ÁªÚÕß
Ï¦ÔÎÇØÕßÌ¦ÑÎÛÇËÖÏÚÆÞÕßÔÔÇ
ÖËØ¦ÙÕßÔÚÕÖÒÇÌÄÔÚÕß ÙÚÎÔ
ËÖÄÓËÔÎËÑÒÕÍÏÑÂÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÓË
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÂÎÇÆÐÎÙÎÚÕßÙßÔÕÒÏÑÕÆÖÕÙÕÙÚÕÆÚÜÔ
ËÑÚÄÝÕßÒÂÝÑÕÓÓ¦ÚÜÔ¬ÁÒÕÝÎ
ÊÏ¦ÚÇÐÎÍÏÇÚÕÓÖÄÔÕßÝÚÕßÖØ×ÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÑÇÛÏÙÚ¦
ÇÔÁÌÏÑÚÎÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÇÐÆ
±ªÑÇÏ §
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Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020

Γυναίκα με ήθος, επιμονή, ψυχραιμία

Η αξιοθαύμαστη διαδρομή της Αικατερίνης Σακελλαροπούλου από το Αρσάκειο Ψυχικού μέχρι την Προεδρία της Δημοκρατίας
Η νέα ØÄËÊØÕÝÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ
ÓËÚØ¦ËÏÂÊÎÖØÏÔËÖÏÙÂÓÜÝËÍÑÇÚÇÙÚÇÛËÃÙÚÕØÕËÊØÏÑÄ¡ÁÍÇØÕ
ÚÁÙÙËØÏÝÊËÑÇËÚÃËÝÙÚÎÔ¦ÙÑÎÙÎ
ÊÏÑÇÙÚÏÑ×ÔÑÇÛÎÑÄÔÚÜÔÙÚÕÇÔ×ÚÇÚÕÊÏÑÇÙÚÂØÏÕÚÎÝÞ×ØÇÝ©ÙÕÏ
ÚÎÍÔÜØÃàÕßÔÑÇÒ¦ÑÇÏÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÚÎÔÖÕØËÃÇÚÎÝÚÄÙÇÞØÄÔÏÇ
ÁÞÕßÔÔÇÙÎÓËÏ×ÙÕßÔÖÕÒÒ¦ÍÏÇ
ÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚ¦ÚÎÝÇÒÒ¦ÑßØÃÜÝÍÏÇÚÎÔËßØÆÚÎÚÇËÔÊÏÇÌËØÄÔÚÜÔÖÕßÚÎÊÏÇÑØÃÔËÏ
ÏÑÇÚËØÃÔÎÇÑËÒÒÇØÕÖÕÆÒÕßÊËÔßÖÂØÐËÎÊÏÑÇÙÚÏÑÄÝÖÕß
ÇØÑÁÙÚÎÑËÙÚÎÔÚßÖÏÑÂËÌÇØÓÕÍÂÚÕßÔÄÓÕßÙÚÎÔÚßÖÕÒÇÚØÏÑÂ
ÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÍÏÇÚÎÔÇÖÕÔÕÓÂÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÓÇÑØÄÞØÕÔÎÊÏÇÊØÕÓÂÚÎÝÙÚÕÇÔ×ÚÇÚÕÊÏÑÇÙÚÂØÏÕ
ÎÙßÓÓËÚÕÞÂÚÎÝÙËËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÍÏÇÙËÏØ¦
ÑØÃÙÏÓÜÔÛËÓ¦ÚÜÔÁÞËÏÑÇÚÇÊËÃÐËÏÄÚÏÇÔÂÑËÏÙËËÑËÃÔÕßÝÚÕßÝ
ÊÏÑÇÙÚÏÑÕÆÝÖÕßÍÔÜØÃàÕßÔÄÚÏÎ
ÇÖÕÔÕÓÂÚÎÝÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÕÌËÃÒËÏ
ÔÇËÃÔÇÏÕßÙÏÇÙÚÏÑÂÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ
ÒÒÜÙÚËÎÖØÕËÊØÃÇÚÎÝÙÚÕ
ßÓÈÕÆÒÏÕÚÎÝÖÏÑØÇÚËÃÇÝËÔ¦ÓÏÙÎÞØÄÔÕÚ×ØÇÁÞËÏÔÇÊ×ÙËÏ
ÖÕÒÒ¦ÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÇÍÏÇÚÎÛÁÙÎÚÎÝÄÚÏÕÏÙßÔÁÖËÏËÝÚÜÔÊÏÑÇÙÚÏÑ×ÔÇÖÕÌ¦ÙËÜÔÕÌËÃÒÕßÔ
ÔÇËÃÔÇÏÑØÏÚÂØÏÕÍÏÇÚÕßÝÊÏÑÇÙÚÏÑÕÆÝÚÙÏËÃÔÇÏËÓÌÇÔÁÝÄÚÏ
ÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÚÎÝÖØÕËÊØÃÇÝÚÎÝ
ÙËÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÓËÁÔÚÕÔÕÚÕÙÚÕÏÞËÃÕÚÕßÊÎÓÕÙÃÕßÙßÓÌÁØÕÔÚÕÝ
ÎÙÚ¦ÛÓÏÙÎÚÕßÊÏÑÇÙÚÎØÃÕßÙË
ÙÞÁÙÎÓËÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÇÏÚÂÓÇÚÇÍÏÇ
ÖÇØÕÞÁÝÑÇÏ¦ÒÒÇßÖÂØÐËËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÏÙÕØØÕÖÎÓÁÔÎ
ßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚ¦ÚÎÝÍÏÇÚÎÔ
ÆÉÏÙÚÎÖÕÒÏÚËÏÇÑÂÛÁÙÎÓÖÕØËÃ
ÔÇÍËÔÔ¦ÙËÖÕÒÒÕÆÝ¶ÑÇÏËÃÔÇÏËÆÒÕÍÕ¶ËØÜÚÂÓÇÚÇÚÕßÚÆÖÕßÖ×Ý
ÓÖÕØËÃÁÔÇÝÇÔ×ÚÇÚÕÝÊÏÑÇÙÚÏÑÄÝ
ÔÇÇÔÚÇÖÕÑØÏÛËÃÙËÙÆÔÛËÚÕßÝÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝØÄÒÕßÝÇÖ¦ÔÚÎÙÎÙÚÎÔ
ÖËØÃÖÚÜÙÎÚÎÝÏÑÇÚËØÃÔÎÝÇÑËÒÒÇØÕÖÕÆÒÕßÊÃÊËÚÇÏÇÖÄÚÎÓÇÑØÄÞØÕÔÎÖÕØËÃÇÚÎÝÙÚÕÇÔ×ÚÇÚÕÊÏÑÇÙÚÂØÏÕÑÇÏÖØÜÚÃÙÚÜÝÇÖÄ
ÚÎÔÖÕÒÆÞØÕÔÎËÓÖËÏØÃÇÙßÔÛÁÙËÜÔÖÕßÁÞÕßÔËÑÚÜÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔ
ÇÖÕÑÚÂÙËÏÕÏÊÏÑÇÙÚÏÑÕÃÑÇÚ¦ÚÎÔ
¦ÙÑÎÙÎÚÜÔÑÇÛÎÑÄÔÚÜÔÚÕßÝ
ÔÁÇØÄËÊØÕÝÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÇÔÂÑËÏÙËËÑËÃÔÕßÝÚÕßÝÊÏÑÇÙÚÁÝÖÕßÊËÔËÃÔÇÏÑÇÏÒÃÍÕÏ
ÕÏÕÖÕÃÕÏÇÙÑÕÆÔÚÕÒËÏÚÕÆØÍÎÓ¦
ÚÕßÝÓËÍÔ×ÓÕÔÇÚÎÔßÖËØ¦ÙÖÏÙÎ
ÚÎÝ¦ÖÕÉÂÝÚÕßÝÇÒÒ¦ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇ
ÙßÔÛÁÚÕÔÚÇÝÑÇÏËÔ×ÔÕÔÚÇÝÚÏÝ
ÇÖÄÉËÏÝÑÇÏÚÜÔ¦ÒÒÜÔ©ÖÕÏÕÝ
ÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÚÏÝÊÏËØÍÇÙÃËÝÙÚÏÝ
©ÒÕÓÁÒËÏËÝÚÜÔÇÔ×ÚÇÚÜÔÊÏÑÇÙÚÎØÃÜÔÑÇÏÖØÜÚÃÙÚÜÝÚÕßßÓÈÕßÒÃÕßÚÎÝÖÏÑØÇÚËÃÇÝËÃÔÇÏÙË
ÛÁÙÎÔÇÙÎÓËÏ×ÙËÏÄÚÏÕÏÙßÔÛÁÙËÏÝÚÜÔÇÖÄÉËÜÔÕÏÕØÍÇÔÜÚÏÑÁÝÏÑÇÔÄÚÎÚËÝÎÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÍÏÇ
ÚÎÔËÖÃÒßÙÎÊÆÙÑÕÒÜÔÛËÓ¦ÚÜÔ
ÇÖÕÚËÒÕÆÔÇÔÇÍÑÇÃËÝÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝÍÏÇÚÕßÝÊÏÑÇÙÚÏÑÕÆÝÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÄÚÇÔÙßÔÊß¦àÕÔÚÇÏÓË
ËßØÆÚÎÚÇÖÔËÆÓÇÚÕÝÇÖÕÚËÒÕÆÔ
ËÞÁÍÍßÇÍÏÇÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÑÇÏÚÜÔ
ÊÎÓÕÙÃÜÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔ
ÕÒÒÕÃÊÏÑÇÙÚÏÑÕÃ¦ÒÒÜÙÚË
ÓËÚÇÐÆÚÜÔÕÖÕÃÜÔÑÇÏÎÏÑÇÚËØÃÔÎÇÑËÒÒÇØÕÖÕÆÒÕßÊËÔÇÔÚÇÖÕÑØÃÔÕÔÚÇÏÙÚÕÒÇÔÛÇÙÓÁÔÕÙÚËØËÄÚßÖÕÖÕßÁÞÕßÔÇØÑËÚÕÃÙÚÕ

ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΠΑΝΤΕΛΗ ΣΑΪΤΑΣ

Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΑΝΔΡΟΥ

Το δικαστικό Ñ³ÖÐÑ³iØå{~Ñ³É¨ËiØ.Ñ~ÉÜÜÑ¨ÖÜÈ³.³ ÉËTÉÒ³ÑØ¨ÌiÐ³ÙiÐÌ{ÈÐ×Ó¨(Ó¨ÑÑÈ³ÖViÓÑ(¨ÌÉÙ¨Ø³iØÛiÐ~¨Ñ³ËÑØÉËÑ{Ð{ÑÜÈT{ÙÊØ¨{~Ì³i³Ñ
ÐÉÉÙ{Ñ×Ó¨o{Ñ³É¨{KÒÜÜ~Ñ{³ÑÇÑVÑÜÜÒ~Ñ{×{ÜËÉØ³ÈØT¨ÈØ³iØÛ{~Ñ{ÖiØ~Ñ{³iØ³ÓTiØ³i~É³¨{~Ê×³ÐÉ³ÑÉËÐi³Ð{~Ì.³ÑÖ¨0Ñ~È¨Ò~i~Ñ{³{i³Ê0Ë³(Ñ³¨Ë~{

Μακριά από αποστειρωμένα στερεότυπα,
η νέα ΠτΔ ενδιαφέρεται
για την τέχνη, τα ταξίδια, τον πολιτισμό,
την πολιτική, το περιβάλλον, ενώ έχει μεγάλη
αγάπη για τα ζώα.
ÓßÇÒÄÚÕßÝÄÚÏÊÎÒÇÊÂËÃÔÇÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÞÜÓÁÔÕÏÓÁÙÇÙÚÇÈÏÈÒÃÇ
ÖÕßÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÏÓÄÔÕÔÓËÚÇÔÕÓÏÑ¦ÑÇÏÊËÔËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÏÍÏÇÚÃÖÕÚÇ¦ÒÒÕÔÁÇØÄËÊØÕÝÇÔÂÑËÏÙËËÑËÃÔÕßÝÚÕßÝÇÔ×ÚÇÚÕßÝ
ÊÏÑÇÙÚÏÑÕÆÝÖÕßÁÞÕßÔËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÍÏÇÚÎÔÚÁÞÔÎÚÇÚÇÐÃÊÏÇ
ÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÚÕ
ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔËÔ×ÁÞËÏÓËÍ¦ÒÎÇÍ¦ÖÎÍÏÇÚÇà×Ç

Επιστημονικό έργο
ÏÊÏÑ¦ÙËÛÁÓÇÚÇÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝÎÏÑÇÚËØÃÔÎÇÑËÒÒÇØÕÖÕÆÒÕßÖÕßßÖÂØÐËÙÚËÔÂÙßÔËØÍ¦ÚÏÝ
ÑÇÏÓÇÛÂÚØÏÇ®ÚÕß ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕß
¡ËÔÕßÊ¦ÑÕßËÖÃÚÏÓÕßÖØÕÁÊØÕß
ÚÕßÚÁÞËÏÔÇËÖÏÊËÃÐËÏÙÖÕßÊÇÃÕÁØÍÕÒÒÜÙÚËÕÑ¡ËÔÕßÊ¦ÑÕÝÖÕßÙÂÓËØÇËÃÔÇÏËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝØÞÂÝÍÏÇÚÇØÕÙÜÖÏÑ¦
ËÊÕÓÁÔÇßÖÂØÐËÖØÜÚÕÖÄØÕÝ
ÙËÛÁÓÇÚÇÔÕÓÕÛËÙÃÇÝÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝÑÇÏÎÔÁÇØÄËÊØÕÝÚÎÝ
ÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÙßÔËØÍ¦ÙÚÎÑËÍÏÇ
ÞØÄÔÏÇÙÚËÔ¦ÓÇàÃÚÕßËÔ×ÁÞËÏ
Ò¦ÈËÏÓÁØÕÝÑÇÏËÏÙÎÍÎÛËÃÛÁÓÇÚÇ
ÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑÂÝÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÙË
ÊËÑ¦ÊËÝËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ¦ÙßÔÁÊØÏÇ
¬ÕËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÄÚÎÝÁØÍÕÙÚÕÔ
ÚÕÓÁÇÇßÚÄÔÓËÚØ¦ËÏÙËÊËÑ¦ÊËÝ

ÊÎÓÕÙÏËÆÙËÏÝÙÕÈÇØ×ÔÔÕÓÏÑ×Ô
¶ÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕÔ¶ÖØÕÙËÍÍÃÙËÜÔ
ËÔ×ÓËÚËÃÞËÑÇÏÙËÑØÃÙÏÓËÝÊÏÑÇÙÚÏÑÁÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÍÏÇÛÁÓÇÚÇ
ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝÄÖÜÝËÑËÃÔËÝÍÏÇ
ÚÎÔËÑÚØÕÖÂÚÕßÞËÒ×ÕßÄÖÕß
ÂÚÇÔËÏÙÎÍÂÚØÏÇÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÏÝ
ÖÕÒÒÁÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÖÕßÇÌÕØÕÆÙÇÔ
ÚÏÝËÐÕØÆÐËÏÝÞØßÙÕÆÙÚÎ²ÇÒÑÏÊÏÑÂÄÖÕßÚÕÇÔ×ÚÇÚÕÊÏÑÇÙÚÂØÏÕßÖÂØÐËÇØÜÍÄÝÓËÚÏÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÚÕßÙÚÎÔËÔÒÄÍÜËÖÁÔÊßÙÎ
ËÔÇÙÞÄÒÎÙÂÚÎÝÓËÚÇÛÁÓÇÚÇ
ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝÇÖÄÖÒËßØ¦ÝÔÕÓÕÛËÙÃÇÝÑÇÏÒÂÉÎÝÓÁÚØÜÔÌÛ¦ÔËÏ
×ÝÚÏÝÙßÔÁÖËÏËÝÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝ
ÇÒÒÇÍÂÝÑÇÛ×ÝÁÞËÏÂÊÎÑ¦ÔËÏËÏÙÎÍÂÙËÏÝÙËËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÄÙßÔÁÊØÏÕÖØÕÙËÍÍÃàÕÔÚÇÝÚÇÙÆÍÞØÕÔÇÛÁÓÇÚÇÚÜÔÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑ×Ô
ËÖÏÖÚ×ÙËÜÔÓËÙÕÈÇØÄÚÎÚÇÑÇÏ
ËÖÏÙÚÎÓÕÙÆÔÎ
ÁØÇÔÇßÚ×ÔÎÔÁÇØÄËÊØÕÝ
ÍÏÇÄÙÕßÝÚÎÔÐÁØÕßÔÑÇÏÄÖÜÝ
ÖØÕÑÆÖÚËÏÇÖÄÚÎÔÖÕÒÆÞØÕÔÎ
ÊÏÑÇÙÚÏÑÂÚÎÝÊÏÇÊØÕÓÂÇÔÂÑËÏ
ÙÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÊÏÇÛÁÚÕßÔ
ÏÙÞßØÂÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇ±ÖËØÇÙÖÃàËÚÇÏÚÏÝÛÁÙËÏÝÚÎÝÚÏÝÌÏÒÃËÝ
ÚÎÝÚÏÝËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÁÝÚÎÝÇÖÄÉËÏÝÑÇÏÚÇÛÁÓÇÚÇÚÜÔËÖÏÒÕÍ×Ô
ÚÎÝÓËÛ¦ØØÕÝÑÇÏÖÇØØÎÙÃÇ
ØÏÚÂØÏÄÚÎÝËÃÔÇÏÎÕßÙÃÇÑÇÏ
ÄÞÏÚÕÚÏÛÇÖÕßÔÕÏ¦ÒÒÕÏÖÄÊËÏÐÎÚÕÆÚÕßËÃÔÇÏÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏ
ËÔ×ËÖËÒÁÍÎÇÖÄÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÚÕß±ªÚÕÍÏÇÚÎÔÖØÕËÊØÃÇÚÕßßÓÈÕßÒÃÕßÚÎÝÖÏÑØÇÚËÃÇÝÊÎÓÄÙÏÇÖÇØÕßÙÃÇÙËÒÃÍÕ
ÑÇÏØÄÇØÍÄÚËØÇÈÏÈÒÃÕÚÕßß¦ÍÍËÒÕßËÔÏàÁÒÕßÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÙßÔÊÁËÚÇÏÓËÖÕÒÆÞØÕÔÎÌÏÒÃÇËÔ×
Ö¦ØÇÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÁÞËÏÓËÚ¦ÙÞËÏ
ÙËËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ¦ÙßÔÁÊØÏÇÓÇàÃÓË
ÚÕÔÑËÔÏàÁÒÕËÏÙÎÍÕÆÓËÔÎÛÁÓÇÚÇÔÕÓÏÑ¦ÑÇÏÛËÙÓÏÑ¦

ÛËÙÓÏÑÂÚÎÝÖØÕÙÂÒÜÙÎÖÇÏÊÃ¦ÒÒÜÙÚËÙÖÕßÊÇÃÇÝÊÏÑÇÙÚÏÑÂÝ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÇÖÕÚËÒËÃÙÚÕÏÞËÃÕÚÎÝ
ÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚ¦ÝÚÎÝ©ÖÇÚÁØÇÝ
ÚÎÝ§ÃÑÕÝÇÑËÒÒÇØÄÖÕßÒÕÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄÝÇÔ×ÚÇÚÕÝÊÏÑÇÙÚÂÝÊÏÇÑØÏÔÄÚÇÔÍÏÇÚÎÔËßØßÓ¦ÛËÏ¦ÚÕß
ÑÇÏÍÏÇÚÕÊÏÑÇÙÚÏÑÄÚÕßÂÛÕÝ
ÃÊÏÇÌÕÃÚÎÙËÙÚÕØÙ¦ÑËÏÕ¤ßÞÏÑÕÆÑÇÏÇÖÕÌÕÃÚÎÙËÓË¦ØÏÙÚÇÇÖÄ
ÚÎ§ÕÓÏÑÂÛÎÔ×ÔÚÇÌÕÏÚÎÚÏÑ¦ÚÎÝÞØÄÔÏÇÇÒÒ¦ÑÇÏÇØÍÄÚËØÇ
ÎÖÕÒÏÚÏÑÂÂÚÇÔÙÚÇËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚ¦ÚÎÝÓËÇÔÚÏÒÂÉËÏÝÖØÕÄÊÕß
ÑÇÏÙÆÍÞØÕÔÜÔÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓ×Ô
ÁÈÇÏÇÎÊÏÑÇÙÚÏÑÂÚÎÝÏÊÏÄÚÎÚÇÊËÔÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÃÔÇÏÙßÓÈÇÚÂÓËÚÎÔÁÑÌØÇÙÎÖÕÒÏÚÏÑ×Ô
ÛÁÙËÜÔÄÓÜÝÕÏÚÕÖÕÛËÚÂÙËÏÝÚÎÝ
ÙËÑØÃÙÏÓÇÑÇÏÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÛÁÓÇÚÇ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝÓÁÙÇÇÖÄÚÏÝÊÏÑÇÙÚÏÑÁÝ
ÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÓËÚËÃÞËÚÎÝ
ÁÞÕßÔÖØÕÙÊ×ÙËÏÚÎÔËÏÑÄÔÇÚÕß
ÙÑËÖÚÄÓËÔÕßÑÇÏÚÕßÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÁÔÕßÍÏÇÚÏÝËÐËÒÃÐËÏÝÖÕÒÃÚÎ
ÔÜØÃàËÏÊÏÄÚÏÇÔÂÑËÏÙÚÕßÝ
ÖËÖÇÏÊËßÓÁÔÕßÝÖÕÒÃÚËÝÚÎÙÆÍÞØÕÔÎÏÙÚÕØÃÇÑÇÏÎÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇ
ÚÕßÞÇØÇÑÚÂØÇÚÎÝ¶ÙÚÕÏÞËÃÕÖÕß
ÚÎÔÁÞËÏÑÇÛÕØÃÙËÏÑÇÏÙÚÎÔ¦ÙÑÎÙÎÚÜÔÊÏÑÇÙÚÏÑ×ÔÚÎÝÑÇÛÎÑÄÔÚÜÔ¶ÚÎÝÖØÕÙÊÃÊËÏÔÎÌÇÒÏÄÚÎÚÇÙÚÎÔËÑÚÃÓÎÙÎÚÜÔËÐËÒÃÐËÜÔ
ÑÇÏÚÜÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÊËÊÕÓÁÔÜÔËÔ
ËÃÔÇÏÚßÞÇÃÕ¦ÒÒÜÙÚËÄÚÏËÖËÒÁÍÎÇÖÄÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ±ª
ËÔ×ÊËÔÇÔÂÑËÙÚÕÔÙÚËÔÄÑÆÑÒÕ
ÚÜÔÊÏÑÇÙÚ×ÔÖÕßÙßÔËØÍ¦ÙÚÎÑÇÔ
ÓËÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÜÝÖØÄËÊØÕÝÚÕßßÓÈÕßÒÃÕßÚÎÝ
ÖÏÑØÇÚËÃÇÝÑÇÏÇÖÄÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕß ßØÏ¦ÑÕß¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ
ÍÏÇÚÎÔÆÉÏÙÚÎÖÕÒÏÚËÏÇÑÂÛÁÙÎ
ËÔ×ÊËÔÛËÜØËÃÚÇÏÖÕÒÏÚÏÑ¦ÄÚÏ
ÇÔÂÑËÏÙÚÕÔÞ×ØÕÚÕßÑßÈËØÔ×ÔÚÕÝÑÄÓÓÇÚÕÝ

Βλέπουν στο πρόσωπό της
την Ελλάδα των αξιών
Η επιλογή ÚÎÝÏÑÇÚËØÃÔÎÝÇÑËÒÒÇØÕÖÕÆÒÕßÍÏÇÚÕÆÖÇÚÕ
ÖÕÒÏÚËÏÇÑÄÇÐÃÜÓÇÖØÕÑ¦ÒËÙË
ÇÃÙÛÎÙÎÖÏÑËÔÚØ×ÛÎÑËÑßØÃÜÝÙÚÎÓÎÖÕÒÏÚÏÑÂÚÎÝÏÊÏÄÚÎÚÇÑÇÏÙÚÕÄÚÏËÃÔÇÏÓÃÇÍßÔÇÃÑÇ¦ÐÏÇ
ÙÎÓËÏÕÒÕÍÃÇ¦ÒÒÜÙÚËÄÚÏ
ÛÇËÃÔÇÏÎÖØ×ÚÎÍßÔÇÃÑÇÖÕß
ÛÇÍÃÔËÏØÄËÊØÕÝÚÎÝÒÒÎÔÏÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÁÞËÏÚÎÙÎÓÇÙÃÇÚÎÝÄÖÜÝÑÇÏÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏ
ÖØÕÁØÞËÚÇÏÇÖÄÁÔÇÈÇØÆÛËÙÓÏÑÄÞ×ØÕÄÖÜÝÚÕÇÔ×ÚÇÚÕÊÏÑÇÙÚÂØÏÕÚÎÝÞ×ØÇÝÚÕßÓÈÕÆÒÏÕ
ÚÎÝÖÏÑØÇÚËÃÇÝ
©ÓÜÝÊËÔËÃÔÇÏÒÃÍÕÏËÑËÃÔÕÏÑÇÏÓÁÙÇÙÚÕÔÞ×ØÕÚÎÝÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÇÖÄÚÕÔÕÖÕÃÕÖØÕÁØÞËÚÇÏÎÔÁÇØÄËÊØÕÝÖÕß
ËÖÏÑËÔÚØ×ÔÕßÔÙÚÎÔÇÐÃÇÚÎÝ
ËÖÏÒÕÍÂÝÚÎÝÖØÕÚ¦ÙÙÕÔÚÇÝÑÇÏ
¦ÒÒÇÑØÏÚÂØÏÇÖÕßÙÞËÚÃàÕÔÚÇÏ
ÓËÚÎÔËÖÏÙÚÎÓÕÙÆÔÎÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÑÇÏÚÎÓÄØÌÜÙÎÚÎÝ
ÔÁÇÝØÕÁÊØÕßÇÔÇÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÝÓËÚÎÔËÖÏÒÕÍÂÚÎÝÚÕßÝ
ÖÕÒÃÚËÝÖÕßÊÏÇÛÁÚÕßÔÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÁÐÜÇÖÄÚÎÔÚØÁÞÕßÙÇÙßÍÑßØÃÇ
ÕÒÒÕÃÓË¦ÒÒÇÒÄÍÏÇÈÒÁÖÕßÔÙÚÕÖØÄÙÜÖÕÚÎÝÏÑÇÚËØÃÔÎÝÇÑËÒÒÇØÕÖÕÆÒÕßÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÚÎÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÝÚÎÝ
ÖÇÏÊËÃÇÝÚÎÝËÖÃÓÕÔÎÝËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÝËØÍÇÙÃÇÝÚÕßÂÛÕßÝ
ÑÇÏÚÎÝÉÆÞØÇÏÓÎÝÌÜÔÂÝ¬ÜÔ
ÖÕÒÏÚ×ÔËÑËÃÔÜÔÊÎÒÇÊÂÖÕß
ÊËÔÇÔÂÑÕßÔÙÚÏÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝ
ÚÜÔÎÓÏÓÇÛ×ÔÚÕßÊËÈÇØÏÁ-

ÙÇÏ®ÚÎÝËÆÑÕÒÎÝÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÝ
ÑÇÏÚÎÝÞÇÒÇØÂÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÝ
¡ËÇßÚÂÚÎÔÁÔÔÕÏÇÎËÖÏÒÕÍÂÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÙÚÕ
ÖØÄÙÜÖÕÚÎÝÏÑÇÚËØÃÔÎÝÇÑËÒÒÇØÕÖÕÆÒÕßÖØÕÙÒÇÓÈ¦ÔËÏ
ËßØÆÚËØÕßÝÙßÓÈÕÒÏÙÓÕÆÝÍÏÇ
ÚÕÓÁÒÒÕÔÑÇÏÍÏÇÚÏÝÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚËÝÚÕßÖÕÒÏÚÏÑÕÆÓÇÝÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ

Το στίγμα της
¦ÔÚÜÝËÖËÏÊÂÇÖÄÖÕÒÒÕÆÝ
ËÃÔÇÏÑÇÚÇÔÕÎÚÄÄÚÏÕÏÙßÓÈÕÒÏÙÓÕÃÁÞÕßÔÚÎÔÇÐÃÇÚÕßÝÇÒÒ¦ÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇËÃÔÇÏÚÕ
ÓÁÚØÕÄÒÜÔÎÔÁÇØÄËÊØÕÝ
ËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏÁÞËÏÄÒËÝÚÏÝÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝÔÇÇÔÚÇÖÕÑØÏÛËÃÙÚÇ
ÑÇÛÂÑÕÔÚÇÑÇÏÚÕßØÕÁÊØÕß
ÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ
ÃÊÏÇÙÚÎÔÖØ×ÚÎÚÎÝÊÂÒÜÙÎÛÎÔÇáÑÄØÇÑÚÕØËÃÕÏÊÂÙËÜÔÓËÚ¦ÚÎÔÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎ
ÚÎÝËÖÏÒÕÍÂÝÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÁÊÜÙËÚÕÙÚÃÍÓÇÚÎÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÝÖÕßÛÇÑÇÚÇÈ¦ÒËÏÍÏÇ
ÔÇÇÔÚÇÖÕÑØÏÛËÃÙÚÕÔÙÆÔÛËÚÕ
ØÄÒÕÚÕßØÕÁÊØÕßÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÓËÍÔ×ÓÕÔÇÔÇËÔ×ÔËÏ
ÄÒÕßÝÚÕßÝÖÕÒÃÚËÝ
Ë Ñ¦ÛË ÖËØÃÖÚÜÙÎ ÂÊÎ
ÄÖÜÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÎÃÊÏÇÁÜÝ
ÄÚÕßÕÒÕÑÒÎØÜÛÕÆÔÕÏÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝËÖÏÒÕÍÂÝÚÎÝÛÇÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÙËÇÔÇÙÚÕÒÂÚÜÔÊÏÑÇÙÚÏÑ×Ô
ÚÎÝÑÇÛÎÑÄÔÚÜÔÑÇÏÂÊÎÇÔÇÖÒÎØ×ÔËÚÇÏÇÖÄÚÕÔÇØÞÇÏÄÚËØÕÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÚÕßÚÛÇÔ¦ÙÏÕª¦ÔÚÕ

Η ανάρρηση στην κορυφή του ΣτΕ και οι σημαντικές αποφάσεις
Μακρά ÊÏÇÊØÕÓÂÁÞËÏÙÚÕÈÏÕÍØÇÌÏÑÄÚÎÝÎÔÁÇØÄËÊØÕÝÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÑÇÛ×ÝÐËÑÃÔÎÙËÚÕ 
ÙÚÕßÓÈÕÆÒÏÕÚÎÝÖÏÑØÇÚËÃÇÝÜÝ
ÔÁÇÊÏÑÇÙÚÏÑÄÝÍÏÇÔÇËÐËÒÏÞÛËÃÙÚÎ
ÙßÔÁÞËÏÇÑÇÏÔÇÇÔÁÒÛËÏÄÒËÝÚÏÝ
ÈÇÛÓÃÊËÝÚÎÝÊÏÑÇÙÚÏÑÂÝÏËØÇØÞÃÇÝ
¬ÕËÖËÒÁÍÎÜÝÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝÚÕßÇÔÜÚ¦ÚÕßÊÏÑÇÙÚÎØÃÕß
ÇÖÄÚÎÔÚÄÚËÑßÈÁØÔÎÙÎËÔ×ÚØÃÇ
ÞØÄÔÏÇÇØÍÄÚËØÇÚÕËÖËÒÁÍÎÇÖÄÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ±ªÜÝ
ÖØÄËÊØÕÝÚÕßßÓÈÕßÒÃÕßÚÎÝÖÏÑØÇÚËÃÇÝÃÔÇÏÖØÕÝÚÕÖÇØÄÔÎ
ÖØ×ÚÎÍßÔÇÃÑÇÖÕßÇÔÁÒÇÈËÚÎÔ
ÖØÕËÊØÃÇÚÕßÚËÔ×ÙÚÕÔØËÏÕ
¦ÍÕÍßÔÇÃÑËÝÜÝÖØÄËÊØÕÏÁÞÕßÔ
ÇÔÇÊËÏÞÛËÃÖÕÒÆÔÜØÃÚËØÇÑÇÏÍÏÇ
ÚÎÛÁÙÎÚÕßÖØÕÁÊØÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕß
ËÏÙÇÍÍËÒÁÇÍÏÇÚÎÔÕÖÕÃÇËÖËÒÁÍÎ
ÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÎßÚÁØÖÎ Õß-

Με τη δικαστική
ψήφο της έχει ταχθεί
διαχρονικά υπέρ
προοδευτικών θέσεων,
όχι όμως με την τρέχουσα κακοποιημένη
έννοια του όρου.
ÚàÇÓ¦ÔÎÏÑÇÚËØÃÔÎÇÑËÒÒÇØÕÖÕÆÒÕßÑÇÚ¦ÚÎÔÖÕÒßËÚÂÊÏÑÇÙÚÏÑÂÚÎÝÖÕØËÃÇÓËÚËÃÞËÑÇÏ
ÙÚÎÔÔÜÙÎÚÜÔÏÑÇÙÚ×ÔÚÕß
ßÓÈÕßÒÃÕßÚÎÝÖÏÑØÇÚËÃÇÝÚÎÝ
ÕÖÕÃÇÝßÖÂØÐËÍÏÇÓËÍ¦ÒÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇËÔËØÍÂÙßÔÊÏÑÇÒÏÙÚÏÑ¦ÙßÓÈ¦ÒÒÕÔÚÇÝÓÇàÃÓË¦ÒÒÕßÝ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÕÆÝÇÔ×ÚÇÚÕßÝÊÏÑÇÙÚÏ-

ÑÕÆÝÙÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÍÏÇÈËÒÚÃÜÙÎÖÕÒÒ×ÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔÙÚÕÔÞ×ØÕ
ÚÎÝÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÑÇÏÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÊËÏÐÎÚÎÝÛËÙÓÏÑÄÚÎÚÇÝÚÎÝÊÏÑÇÙÚÏÑÂÝÒËÏÚÕßØÍÃÇÝ
ÙßÔÊÏÑÇÒÏÙÚÏÑÂÊØ¦ÙÎÑÇÏÎ
ÙßÓÓËÚÕÞÂÚÎÝÙÚÎÔÔÜÙÎÚÜÔ
ÏÑÇÙÚ×ÔÚÕßÇÔÜÚ¦ÚÕßÊÏÑÇÙÚÎØÃÕßÙßÔÁÖËÙËÑÇÚ¦ÑÇÏØÕÆÝÓË
ÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÙÎÖÕÒÒ×ÔÛËÓ¦ÚÜÔ
ÚÎÝÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝËÔ×ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇ
ÎÔÜÙÎÑÇÛÏËØ×ÛÎÑËÜÝÓÃÇÙÕÈÇØÂÑÇÏßÖËÆÛßÔÎÌÜÔÂÇÖÕÌËÆÍÕÔÚÇÝÙßÔÊÏÑÇÒÏÙÚÏÑÁÝÖØÇÑÚÏÑÁÝ
ÖÕßÊËÔÛÇ¦ØÓÕàÇÔÙÚÕ×ÓÇ
ÁØÇÔ ÚÎÝ ÙßÔÊÏÑÇÒÏÙÚÏÑÂÝ
ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÎÕÖÕÃÇßÖÂØÐËÖ¦ÔÚÇÙßÓÈÇÚÂÓËÚÎÊÏÑÇÙÚÏÑÂÚÎÝÏÊÏÄÚÎÚÇÎÏÑÇÚËØÃÔÎÇÑËÒÒÇØÕÖÕÆÒÕßÓËÚËÃÞËÜÝÂÚÇÔ
ÌßÙÏÑÄÍÏÇÁÔÇÇÔ×ÚÇÚÕÊÏÑÇÙÚÂ

ÙÚÎÔÁÑÊÕÙÎÙËÏØ¦ÝÙÎÓÇÔÚÏÑ×Ô
ÊÏÑÇÙÚÏÑ×ÔÇÖÕÌ¦ÙËÜÔÓËÚÏÝ
ÕÖÕÃËÝÑØÃÛÎÑÇÔÑÇÏØßÛÓÃÙÚÎÑÇÔ
ÓËÃàÕÔÕÝÙÎÓÇÙÃÇÝÛÁÓÇÚÇËÌÇØÓÕÍÂÝÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ
¬ÕÊÏÑÇÙÚÏÑÄÇÖÕÚÆÖÜÓ¦ÚÎÝ
ÙÚÕÚÁÚÙÏÄÖÜÝÖØÕÑÆÖÚËÏ
ÇÖÄÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÚÎÝÙËÑØÃÙÏÓËÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝËÃÞËÖ¦ÔÚÇÜÝ
ÖØÄÙÎÓÕÚÕÊÎÓÄÙÏÕÙßÓÌÁØÕÔ
ÑÇÏÓÃÇÙÆÍÞØÕÔÎÓÇÚÏ¦ÍÏÇÚÎÔ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÑÇÏÚÕßÝÛËÙÓÕÆÝ¡ËÚÎ
ÊÏÑÇÙÚÏÑÂÚÎÝÉÂÌÕÁÞËÏÚÇÞÛËÃ
ÊÏÇÞØÕÔÏÑ¦ßÖÁØÖØÕÕÊËßÚÏÑ×Ô
ÛÁÙËÜÔÄÞÏÓËÚÎÔÚØÁÞÕßÙÇÑÇÑÕÖÕÏÎÓÁÔÎÁÔÔÕÏÇÚÕßÖØÕÕÊËßÚÏÑÕÆÇÒÒ¦ÓËÚÎÔÕßÙÏÇÙÚÏÑÂÁÔÔÕÏÇÚÕßÄØÕß
ÚÙÏÄÚÇÔÇÖÇÍÕØËÆÛÎÑËÓË
ÔÄÓÕÎßÖÕÞØËÜÚÏÑÂÇÔÇÍØÇÌÂ
ÚÕßÛØÎÙÑËÆÓÇÚÕÝÙÚÏÝÚÇßÚÄÚÎ-

ÚËÝÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÚ¦ÞÛÎÑËÓËÚÎÔ
ÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÚÜÔÇÔ×ÚÇÚÜÔÊÏÑÇÙÚ×ÔÖÕßÁÑØÏÔËÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÄÚÕ
ÓÁÚØÕ©ÓÜÝÄÚÇÔÑØÃÛÎÑËÚÕÛÁÓÇ
ÚÜÔÖØÕâÖÕÛÁÙËÜÔÇÖÄÊÕÙÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÏÛÇÍÁÔËÏÇÝÙËÇÒÒÕÊÇÖÕÆÝ
ÖÕßàÕßÔÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝÎÏÑÇÚËØÃÔÎÇÑËÒÒÇØÕÖÕÆÒÕßÓËÏÕÉÂÌÎÙË
ÑÇÏÙßÔÚ¦ÞÛÎÑËÓËÚÎÔÇÔÚÃÛËÚÎ
¦ÖÕÉÎÇÖÄËÑËÃÔÎÍÏÇÇÔÚÏÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÜÔÊÏÇÚ¦ÐËÜÔÖÕß
ÚËÒÏÑ×ÝÑÇÏßÖËØÃÙÞßÙË

Αχελώος και Σκουριές
±ÖÂØÐËËÏÙÎÍÂÚØÏÇÙÚÎÙÎÓÇÔÚÏÑÂÇÖÄÌÇÙÎÚÕßÚÍÏÇÚÎÔ
ËÑÚØÕÖÂÚÕßÞËÒ×ÕßÑÇÚ¦ÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÚÕÊÏÑÇÙÚÂØÏÕÖØÕÌÎÚÏÑ¦
Ú¦ÞÛÎÑËÑÇÚ¦ÑÇÏÈÁÈÇÏÇÙßÔÚ¦ÞÛÎÑËÓËÚÎÔÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÙÚÎÔ
ÇÖÄÌÇÙÎÍÏÇÚÎÔËÖÁÔÊßÙÎÙÚÏÝ

ÑÕßØÏÁÝ¶ßÖÂØÐËÓ¦ÒÏÙÚÇËÏÙÎÍÂÚØÏÇÙËÊÁÑÇÊÃÑËÝÙÞËÚÏÑ¦ÓË
ÇßÚÄÚÕàÂÚÎÓÇ
ÖÃÙÎÝÖØÄÙÌÇÚÇÚ¦ÞÛÎÑËÑÇÚ¦ÚÎÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÝÚÎÝÇÙÏÒÏÑÂÝ
¦ÔÕßÔÇÇÔÇÑÚÂÙËÏÚÎÛÁÙÎÚÕß
ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝÖÏÚØÕÖÂÝÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆÄÚÇÔàÎÚÂÛÎÑËÎÒÂÉÎ
ÖØÕÙÜØÏÔ×ÔÓÁÚØÜÔÇÔÇÙÚÕÒÂÝ
ÚÎÝÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÝÇÖÄÌÇÙÎÝËÔ×
ÎÕßÙÃÇÚÎÝßÖÄÛËÙÎÝÇÑÄÓÇÊËÔ
ÁÞËÏÑØÏÛËÃ¦ÔÚÜÝÑÇÚ¦ÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÍÏÇËÑËÃÔÎ©ÒÕÓÁÒËÏÇÚÕß
ÚÖÕßÖØÕÂÊØËßÙËÙÚÏÝÚÕß
ÓÎÔÄÝÍÏÇÑØÃÙÏÓÇÛÁÓÇÚÇÓËÚÇÐÆ
ÚÜÔÕÖÕÃÜÔÑÇÏÕÏÊÏËÑÊÏÑÂÙËÏÝÍÏÇ
ÇÔÇÊØÕÓÏÑ¦ÙÚÕßÝÙßÔÚÇÐÏÕÆÞÕßÝ
ÓËÊÎÓÄÙÏÇÖÇØÁÓÈÇÙÂÚÎÝÇÖÄ
ÁÊØÇÝÖËØÏÄØÏÙËÚÏÝÖØÕÙÊÕÑÃËÝ
ÙÚÇËÖÃÖËÊÇÚÎÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝ

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΠΕΙ
ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΑΣ!
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ΕΝΑ ΕΘΝΟΣ ΖΗΤΑΕΙ ΔΙΚΑΙΩΣΗ

Ο μακρύς χειμώνας των Κούρδων

Απλωμένοι σε Συρία, Ιράκ και Ιράν, υφίστανται τα πάνδεινα από τους εχθρούς τους, ξεχασμένοι από τους «συμμάχους» τους
Οδοιπορικό του ΜΠΕΡΝΑΡ-ΑΝΡΙ ΛΕΒΙ*

Νάτοι, ÒÕÏÖÄÔÕÏ¦ÒÒÕÏÚÕßÙÒÇÓÏÑÕÆ Ø¦ÚÕßÝØÏÙÑÄÓÇÙÚËÙË
ÓÏÇÙÆÍÞØÕÔÎÌßÒÇÑÂÙÚÕ§ÚËØÃÑÔÄÚÏÇÚÕß ÇÓÏÙÒÃÖØÜÚËÆÕßÙÇÝÚÕßÙßØÏÇÑÕÆ ÕßØÊÏÙÚ¦Ô
,ÔÇÝÚÕßØÑÏÑÄÝÖÆØÇßÒÕÝÁÖËÙË
Ñ¦ÖÕßÑÕÔÚ¦ÛÇ»ÒËÍËÑÇÔËÃÝÍÏÇ
ÔÇÚÕßÝÖÇØÕÚØÆÔËÏÔÇÊØÇÖËÚËÆÙÕßÔÒÒ¦ÎÌßÒÇÑÂËÖÏÚÎØËÃÚÇÏÇßÙÚÎØ¦©ÏÌÆÒÇÑËÝÌÕØ¦ÔËÑØ¦ÔÎÓ¦ÙÑËÝÑÇÏÓÇÆØËÝ
ÙÚÕÒÁÝÏÇÔÇÌÚ¦ÙËÏÑÇÔËÃÝÙÚÕÔ
ÚÕÓÁÇßÉÎÒÂÝÇÙÌÇÒËÃÇÝÖØÁÖËÏ
ÔÇÊÏÇÙÞÃÙËÏÓÏÇÙËÏØ¦ÇÖÄÊÏÇÊØÄÓÕßÝÖÆÒËÝÑÇÏÛÜØÇÑÏÙÓÁÔËÝÖÄØÚËÝÃÔÇÏÑÇÓÏ¦ÔÚÕßàÃÔÇ
ÑØÇÚÕÆÓËÔÕÏÙÚÕÈ¦ÛÕÝÚÕßÑËÒÏÕÆÓËÍßØÏÙÓÁÔËÝÚÏÝÖÒ¦ÚËÝÑÇÏ
ÄÚÇÔÌÚ¦ÔÕßÓËÚÕßÝÈØÃÙÑÕßÓË
ÔÇÖØÕÙËÆÞÕÔÚÇÏÒÒ¦ÄÚÇÔÚÕßÝ
ÑÇÒËÃÕÑÁØÈËØÕÝÚÎÝÕÓ¦ÊÇÝÖÕß
ÓÇÝËÃÊËÓÁÙÇÇÖÄÚÕÓÇÚ¦ÑÏÚÎÝ
ÖÄØÚÇÝÍßØÃàÕßÔÖØÕÝÚÎÓËØÏ¦
ÓÇÝÙÇÔÔÇ»ÚÇÔÁÔÇÝ¦ÔÛØÜÖÕÝ
ÑÇÏÁØÞÕÓÇÏÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÝÓËÚÕßÝ
ÚàÏÞÇÔÚÏÙÚÁÝ
¡ËÁÞÕßÔÖØÕËÏÊÕÖÕÏÂÙËÏÄÚÏ
ÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÕßÝÞËÏØÄÚËØÕßÝ
ÊÕÒÕÌÄÔÕßÝÚÎÝª¦ÑÇÒÒ¦ÑÇÛ×ÝÚÕßÝÈÒÁÖÜÓÁÙÇÙËÇßÚÄÚÕ
ÓÏÑØÄßÖËØÈÕÒÏÑ¦ÌÜÚÏÙÓÁÔÕÊÜÓ¦ÚÏÕÖÕßÓßØÃàËÏÖÇÒÏÄÑËÒ¦ØÏ
ÖÒ¦ÏÙËÑÕßÈÁØÚËÝÓËÌÇÔÚÇÞÚËØ¦ÞØ×ÓÇÚÇÔÇÌÕØ¦ÔËÌÄØÓËÝ
ÑÇÏÈØ×ÓÏÑËÝÓÖÒÕÆàËÝÖÄÒÕÓË
ÚÕÛÇÓÖÄÚÕßÝÈÒÁÓÓÇÓÕßÌÇÃÔÕÔÚÇÏÙÇÔÖÇØÇÏÚÎÓÁÔÕÏÌÕßÑÇØ¦ÊËÝ©ÒÕÏÚÕßÝËÑÚÄÝÇÖÄÁÔÇÔ
ÚØÇßÓÇÚÃÇÖÕßÁÞËÏÚÇÖÄÊÏÇÚÕß
ÓÖÒÕÑÇØÏÙÓÁÔÇÇÖÄÓÏÇÓËÚÇÒÒÏÑÂÙßÙÑËßÂÙÇÔÖÁÔÙÇÑÇÏÓÕß
ÌÜÔ¦àËÏÙÚÇÍÇÒÒÏÑ¦ÓËÖØÕÌÕØ¦
ÏÑÇØÊÃÇÝ!ËÇÔÇÍÔÜØÃÙÇÓË®
ÇÏÆÙÚËØÇÇØÞÃàÕßÔÔÇÉËÒÒÃàÕßÔÁÔÇÙÜØÄÖÇØ¦ÖÕÔÇÁØËÚËÖÕÏÕÝÛÇÓÇÝÊÏÑ¦ÙËÏÑÇÏÖÕÆ"®
ßÚÕÃÕÏ¦ÔÊØËÝÖÕßÁÞÕßÔÚØÕÓÕÑØÇÚÂÙËÏÚÕÔÑÄÙÓÕÙÂÓËØÇ
ËÃÔÇÏÇÖÕÑÕÓÓÁÔÕÏÇÖÄÚÕßÝÖ¦ÔÚËÝÑÇÏÚÇÖ¦ÔÚÇ²ÜØÃÝÌßÙÏÑÄ
ÌÜÝÞÜØÃÝÑÏÔÎÚ¦ÚÎÒÁÌÜÔÇÓË
ÚÎÓÕÔÇÊÏÑÂÚÎÒËÄØÇÙÎÖÕßÂÚÇÔ
ÙÚÎÊÏ¦ÛËÙÂÚÕßÝÔÇÁÞËÏÇÌÇÏØËÛËÃÇÖÄÚÎÔÁÔÇØÐÎÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝ
ËÏÙÈÕÒÂÝÙÚÎßØÃÇÇÍÔÕÕÆÔÍÏÇ
ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÄÚÏÕÓÖÕÆ¡ÖÇÑØ
ÇÒ¡ÖÇÍÑÔÚ¦ÔÚÏÕÞÇÒÃÌÎÝÚÕßÝ
ËÃÔÇÏÔËÑØÄÝßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÓÄÔÕ
ÁÔÇÖØ¦ÍÓÇÚÕÆÝÇÖÇÙÞÕÒËÃ!ÔÇ
ÚÕßÝËÑÊ×ÙÕßÔÇÖÄÚÎªÕÚà¦ÈÇ
ÚÕÙßØÏÇÑÄ ÕßØÊÏÙÚ¦ÔÑÇÏÔÇ
ÓÎÔÑÇÚÇÒÂÐÕßÔÙÚÎÇÍÊ¦ÚÎ
ÄÖÕßËÌÇØÓÄàËÚÇÏÎÛÇÔÇÚÏÑÂÖÕÏÔÂÇÒÒ¦ÔÇËÖÏÙÚØÁÉÕßÔÙÚÎÇÒÒÃÇÚÎÞ×ØÇÚÜÔÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÚÕß
ÇÔÛØ×ÖÕßÄÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÔÔÇ
ßÖËØÇÙÖÏÙÚÕÆÔÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÝ
ÒÏÈËØÄ ÇÏÊÏÇÈÕÒÏÑÄ

Στο αναμορφωτήριο
ËÇÖÄÙÚÇÙÎÓËØÏÑ×ÔÞÏÒÏÕÓÁÚØÜÔÈØÃÙÑÕßÓËÓÏÇÔ¦ÒÒÎÌßÒÇÑÂÏÇÖÇÏÊÏ¦ßÓÃàËÏÖÇÒÏÄÓÕÔÇÙÚÂØÏÓËËÙÜÚËØÏÑÂÇßÒÂÑÇÏ
ÙÚÕÁÝÖÕßÁÞËÏÓËÚÇÚØÇÖËÃÙË
ÇÔÇÓÕØÌÜÚÂØÏÕÊ×ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏ
Ñ¦ÖÕßËÑÇÚÄÁÌÎÈÕÏÄÒÇÇÍÄØÏÇ

ÙÇÔÚÕÔ§ÁÒÙÕÔÇÖÄÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÂÚÕÔÞÓËÔÚÇÖÄÚÎÔ¬ÕßÒÕÆàÎÖÕßËÖÏÓÁÔÕßÔÄÚÏÊËÔÁÞÕßÔ
ÊÏÇÖØ¦ÐËÏ¦ÒÒÕÁÍÑÒÎÓÇËÑÚÄÝ
ÇÖÄÚÕÄÚÏÁÞÕßÔÖÇÚÁØÇÂÓÎÚÁØÇÚØÕÓÕÑØ¦ÚÎ¡ÕÏ¦àÕßÔÓË
ÓÏÑØ¦ÑßÔÎÍÎÓÁÔÇà×ÇÕÒÒÕÃ
ÇÖÄÇßÚÕÆÝÊËÔÍÔÜØÃàÕßÔÇÔÕÏ
ÍÕÔËÃÝÚÕßÝËÃÔÇÏÇÑÄÓÎàÜÔÚÇÔÕÃÖÕÖÔÁÕßÔÚÎÔÇÍÜÔÃÇÚÜÔ
ÖÇÏÊÏ×ÔÖÕßÊËÔÁÞÕßÔÓÁÒÒÕÔ
ØÂÍÕØÇÄÓÜÝÓÇÝÕÊÎÍÕÆÔÙË
ÁÔÇÑÒËÏÙÚÄÊÜÓ¦ÚÏÕÄÖÕßÓÇÝ
ÖËØÏÓÁÔÕßÔÊÆÕÓÏÑØÕÃ¦ÒÒÕÏÕÏ
ÕÖÕÃÕÏÛÇÑØÇÚÂÙÕßÔÚÕÈÒÁÓÓÇ
ÚÕßÝÞÇÓÎÒÜÓÁÔÕÙÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕ
ÓÁØÕÝÚÎÝÙßàÂÚÎÙÂÝÓÇÝ
©ÁÔÇÝËÃÔÇÏÕÑÚ×ÞØÄÔÜÔÑÇÏ
ÓÇÝÇÌÎÍËÃÚÇÏÖ×ÝÇÖÁÑÚÎÙËÚËÞÔÕÍÔÜÙÃÇÈÍ¦àÕÔÚÇÝÚÇÓ¦ÚÏÇ
ÇÖÄÍ¦ÚËÝÙÚÕÖÇà¦ØÏÚÕßÞÜØÏÕÆ
ÚÕßÑÇÏÑÄÈÕÔÚÇÝÚÕÔÒÇÏÓÄËÔÄÝ
ÍËÃÚÕÔÇÖÕßÊËÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏàËÓË
ÚÕÔÊÁÕÔÚÇÙËÈÇÙÓÄÚÎÔÇÊËÒÌÂ
ÚÕß©¦ÒÒÕÝÁÔÇÖÇÏÊÃÓËÇÍÍËÒÏÑÄÖØÄÙÜÖÕÑÇÏÄÓÕØÌÇÇÒÒ¦
¦ÊËÏÇÍÑØÃàÇÓ¦ÚÏÇÓ¦àËßËÚÇÑËÌ¦ÒÏÇÖÕßËÃÞËÞÜØÃÙËÏÇÖÄÚÕÙ×ÓÇÚÕßÝÕÖÇÚÁØÇÝÚÕßÊÂÓÏÕÝÙÚÎ
ª¦ÑÇËÁÓÕß¬ÏÓÖÕØËÃÔÇÑ¦ÔËÏ
ÑÇÔËÃÝÇÖÁÔÇÔÚÏÙËÚÁÚÕÏËÝÕÓÕÒÕÍÃËÝ"×ÝÔÇÇÔÇÓÕØÌ×ÙËÏÝÖ×Ý
ÔÇÌÁØËÏÝÚÎÒÆÚØÜÙÎÙËÇßÚ¦ÚÇ
ÖÇÏÊÏ¦ÚÁØÇÚÇ"¡ÂÖÜÝÇßÚÄÊËÔ
ËÃÔÇÏÚÕÞËÏØÄÚËØÕÁÍÑÒÎÓÇÚÕß
ÙÒÇÓÏÑÕÆ Ø¦ÚÕßÝÚÕÍËÍÕÔÄÝ
ÊÎÒÇÊÂÄÚÏÖ¦ÙÞÏÙËÔÇÌÚÏ¦ÐËÏ
ÚÁÚÕÏÇÒÏÕÔÚÇØ¦ÑÏÇ®ÍÏÇÔÇÖËØ¦ÙËÏÚÕÇÃÙÞÕÝÇÖÄÍËÔÏ¦ÙËÍËÔÏ¦"
ªÜÚ×ÚÕÔÊËÆÚËØÕÚÕÔËÑÑÕÒÇÖÚÄÓËÔÕÔËÑØÕÛ¦ÌÚÎÇÔÐÇÔ¦ØÞÕÔÚÇÏÙÚÎÙÑÁÉÎÚÕßÂÙÚÇ
ÄÔËÏØ¦ÚÕßÇßÚ¦ÚÇÖØÄÙÜÖÇÞÜØÃÝÙ×ÓÇ¡ËÈ¦àËÏÔÇËÖÇÔÇÒ¦ÈÜÚÎÔËØ×ÚÎÙÎ¡ËÑÕÏÚ¦ËÏÍÏÇ
ÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÓËÆÌÕÝÈÒÇÑ×ÊÕßÝ
ÙÆÍÞßÙÎÝÞËÏÐËÞ¦ÙËÏÖÏÇÚÏÙÎÓÇÃÔËÏÎÒÁÐÎÕÔËÏØËÆÕÓÇÏ

Κοινωνία ισότητας
ÁÔËÄÚÏÕÏ ÕÆØÊÕÏÊËÔÁÞÕßÔ
¦ÒÒÕßÝÌÃÒÕßÝÇÖÄÚÇÈÕßÔ¦ÚÕßÝ
ÚÕÙßØÏÇÑÄ ÕßØÊÏÙÚ¦ÔÓËÚÇ
ÖËÊÏÔ¦ËÊ¦ÌÎÍËÓ¦ÚÇÓÏÙÕÞÚÏÙÓÁÔÇÞÜØÏ¦ÑÇÏßÖÕÚßÖ×ÊËÏÝÖÎÍÁÝ
ÖËÚØËÒÇÃÕßÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔÑÇÔ
ÈÕßÔ¦ÖÕÓÁÔÜÝËÊ×ÊËÔÁÞÕßÔ
ÑÇÛÄÒÕßÌÃÒÕßÝ"ÁÚÜÚÕËØ×ÚÎÓÇ
ÙÚÎ¢ÇÕÆàÇÏÕÆàËÌÙßÍÍØÇÌÁÇ
ÌËÓÏÔÃÙÚØÏÇÑÇÏÓÁÒÕÝÚÎÝÙßÒÒÕÍÏÑÂÝÊÏÕÃÑÎÙÎÝÚÎÝªÕÚà¦ÈÇ
©ÞÏÓÕßÇÖÇÔÚ¦ÙÚÕ ÇÓÏÙÒÃÙÚÇ
ßÖËØÈÕÒÏÑ¦àËÙÚ¦ÍØÇÌËÃÇÚÎÝ
ÏÕÃÑÎÙÎÝÚÎÝßÚÕÊÏÇÞËÏØÏàÄÓËÔÎÝÄØËÏÇÝÑÇÏÔÇÚÕÒÏÑÂÝ
ßØÃÇÝ®©ÏÊÎÓÕÑØÇÚÃËÝÁÞÕßÔ
ÌÃÒÕßÝ©ÏÑÕÏÔÜÔÃËÝÚÜÔÖÕÒÏÚ×Ô
ÁÞÕßÔÌÃÒÕßÝ ÇÏÇßÚÂÎÑÕÏÔÜÔÃÇÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÙÚÕÙÚ¦ÊÏÕÚÎÝÕÏÑÕÊÄÓÎÙÎÝËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÇÌÏÒÏÑÂÖØÕÝËÓ¦ÝÃÔÇÏ
ÓÏÇÑÕÏÔÜÔÃÇÏÙÄÚÎÚÇÝËÔÑ¦ÔËÏ
ÊÏÇÑØÃÙËÏÝÓËÈ¦ÙÎÚÕÛØÂÙÑËßÓÇ
ÂÚÎÌßÒÂ ÇÏÑÄÔÚØÇÙÚÕÖÇÚØÏÇØÞÏÑÄÖÔËÆÓÇÖÕßÊÏÇÖÔÁËÏÚÕ
ÙÒ¦ÓÛÁÚËÏÙËÃÙÎÓÕÃØÇÍßÔÇÃÑËÝÑÇÏ¦ÔÊØËÝ¢¦ÕßàÇÊËÔËÃÔÇÏÓÇØÐÃÙÚØÏÇÔÜØÃàËÏÈÁÈÇÏÇ
ÄÖÜÝÓÇÝÒÁËÏÓËÁÔÇÍÁÒÏÕÖÕß

Με καλάσνικοφ ³ÑTÓ¨{ÑVÖ¨Ù{ÉØ³¨Ñ³{³ËÉØÈÐ{ÜÖÐÉ³É¨Ò¨wå¨ËÉKËV³i,³ÇÒKÑg³È¨{Ñ~ÌÈ¨Ù{³Ò

Εδωσαν τιτάνιο και
αιματηρό αγώνα κατά
των τζιχαντιστών
και στη συνέχεια
εγκαταλείφθηκαν μόνοι
απέναντι στις υπέρτερες
τουρκικές δυνάμεις.
ÓÇÒÇÑ×ÔËÏÚÕÖØÄÙÜÖÕÚÎÝÙÑÒÎØÕÚØ¦ÞÎÒÎÝÇÙÏÕÔ¦ØÏÇÝÚÎÙßàÂÚÎÙÎÖÕßÍÃÔËÚÇÏÙÚÎÆÙÎÖËØÃ
ÚÁÒÕßÝÚÕßÓÇØÐÏÙÓÕÆÄÖÜÝÑÇÏ
ÚÎÌÂÓÎÖÕßÁÞËÏÇÖÕÑÚÂÙËÏÎ
ªÕÚà¦ÈÇÜÝÑÇÚÇÌÆÍÏÕÓÏÇÝÇÖÄ
ÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÖÇØÇÒÒÇÍÁÝÚÕß
ÓÇØÐÏÙÚÏÑÕÆØËÆÓÇÚÕÝ¥ÙÚÄÙÕ
ÊËÔËÃÔÇÏÇÔ¦ÍÑÎÔÇÇÙÖ¦àËÚÇÏ
Ñ¦ÖÕÏÕÝÚÕÔÓÇØÐÏÙÓÄÍÏÇÔÇÙßÔÊß¦àËÏÚÎÔËÒËßÛËØÃÇÚÎÔÏÙÄÚÎÚÇ
ÑÇÏÚÎÔÇÊËÒÌÄÚÎÚÇÄÖÜÝÙßÓÈÇÃÔËÏÙÚÎÇÒÒÏÑÂÎÓÕÑØÇÚÃÇ®
ÇÏÇßÚÄÚÕÓËÃÍÓÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝ
ÇßÚÕÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÙÖÇØÚÏÇÚÏÑ×Ô
ÇÐÏ×ÔËÒËßÛËØÏÇÑÕÆÖÔËÆÓÇÚÕÝ
ÑÇÏËÖÇÔÇÙÚÇÚÏÑÂÝÖËÏÛÇØÞÃÇÝÕ
ÙßÔÊßÇÙÓÄÝÕÏÑÕÒÕÍÏÑÕÆÑÕÏÔÕÚÏÙÓÕÆÑÇÏÊÏËÛÔÏÙÓÕÆÙßÔÏÙÚ¦
ÄÖÜÝßÖÕÍØÇÓÓÃàËÏÚÕÔÈÇÙÏÑÄ
ÖßÒ×ÔÇÚÎÝªÕÚà¦ÈÇÑÇÏÚÎÔÉßÞÂÚÎÝÇÔÚÃÙÚÇÙÎÝ
©ÒÔÚ¦Ø²ÇÒÃÒÊËÔÁÞËÏËÖÃÙÎÓÎÏÊÏÄÚÎÚÇÃÔÇÏÁÔÇÝÈËÚËØ¦ÔÕÝÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÙËÇßÚÄÔ
ÚÕÔÁÔÕÖÒÕÒÇÄÖÕßÞÚÃàËÏÇÖÄ
ÚÕÚÎÊÏÑÂÚÕßÎÓÕÑØÇÚÃÇ
ÚÜÔÙÜÔËÔËÃÔÇÏÚÃÖÕÚÇÖÇ-

ØÇÖ¦ÔÜÄÖÜÝÓËÊÏÇÈËÈÇÏ×ÔËÏÕ
ÃÊÏÕÝÓËÓÏÇÇÔËÖÇÃÙÛÎÚÎÑÃÔÎÙÎ
ÚÕßÞËØÏÕÆÖÕßÚÕßÇÖÁÓËÏÔËÖÇØ¦ÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝËÓÖÔËßÙÚÁÝÚÕß
ÙßÔÇÙÖÏÙÓÕÆÑÕßØÊÏÑ×ÔÑÕÓÓ¦ÚÜÔÓËÄÔÕÓÇ ÃÔÎÓÇÍÏÇÓÏÇÎÓÕÑØÇÚÏÑÂ ÕÏÔÜÔÃÇ©ÙËÈÇÙÓÄÝ
ÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÚÕÔÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔ
ÕÏÌØÕßØÕÃÖÕßÊÏÁÑÕÉÇÔÚÎÔÖÇØÚÃÊÇÚ¦ÈÒÏÄÚÇÔÚÕÔËÃÊÇÔÔÇÑÇÚÇÌÛ¦ÔËÏÑÇÏÎÓËÚØÏÕÌØÕÙÆÔÎ
ÚÕßÊËÔÑØÆÈÕßÔÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÕ
²ÇÒÃÒËÃÔÇÏßÉÎÒÄÈÇÛÓÕÙÚÁÒËÞÕÝ
ÑÇÏÖÄÒÕÝËÖÏØØÕÂÝÙÚÎÔÄØÇÚÎ
ÖÏÚØÕÖÂÚÎÝªÕÚà¦ÈÇ
ËÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÎ¢¦ÕßàÇÕ
²ÇÒÃÒÊÏÇÛÁÚËÏÓÇØÐÏÙÚÏÑÂÖÇÏÊËÃÇ
ËÔ×ËÃÔÇÏÕÓÄÔÕÝÇÖÄÚÕßÝÙßÔÕÓÏÒÎÚÁÝÓÇÝÕÕÖÕÃÕÝÖÇØÇÊÁÞËÚÇÏÓË
ßÖËØÎÌ¦ÔËÏÇÚÕÔÙÆÔÊËÙÓÕÓËÚÇÐÆ722¬ÕßØÑÃÇÝÑÇÏªÕÚà¦ÈÇ¡ÄÒÏÝÓÔÎÓÕÔËÆÙËÏÑÇÏÊÏÑÇÏÕÒÕÍÂÙËÏ
ÚÏÝÓËÚÇÚÕÖÃÙËÏÝÙßÓÓÇÞÏ×ÔÙÚÏÝ
ÕÖÕÃËÝÁÞÕßÔßÖÕÞØËÜÛËÃÕÏ ÕÆØÊÕÏÚÎÝßØÃÇÝÓËÚ¦ÚÎÔËÍÑÇÚ¦ÒËÏÉÂÚÕßÝÇÖÄÚÏÝÓÕßÛßÓÃàËÏÚÕÔÁÔÏÔÚÕßÙÇ¦Ñ¦ÈËÒ
ÖÕßÁÒËÍËÄÚÏÇÔÚÃÛËÚÇÇÖÄÚÕÔÛËÄ
ÚÕßÇÙÑ¦ÒÂÚÇÔÁÔÇÝÙÚØËÈÒÄÝ
ÔÕßÝÓËÓÏÇËßÛËÃÇÍØÇÓÓÂ©²ÇÒÃÒÁÞËÏ¦ÒÒÜÙÚËÚÎÔÃÊÏÇ¦ÑÇÓÖÚÎ
ÛÁÒÎÙÎÚÎÔÃÊÏÇÉßÞØÂÇÔÇÒßÚÏÑÂ
ÙÑÁÉÎÍÏÇÚÎÔËØÓÎÔËÃÇÚÜÔÍËÍÕÔÄÚÜÔÚÕÃÊÏÕÊÏÇÒËÑÚÏÑÄÚÇÒÁÔÚÕ
ÄÖÜÝÕÁÔÏÔÙÚÕ¡ÖØËÙÚÏÚÄÌÙÑ
ÑÇÏÚÎÔÃÊÏÇÏÑÇÔÄÚÎÚÇÙßÓÈÏÈÇÙÓÕÆÄÖÜÝÁÊËÏÐËÑÇÏÓËÚÎÔÖÏÑØÂÙßÓÓÇÞÃÇÚÕßÓËÚÕÔ¡ÖÇÙ¦Ø
ÇÒÙÇÔÚÑÇÏÚÕÔÕÆÚÏÔ
 ÇÒÎÓÁØÇÙÚØÇÚÎÍÁÕÏÇÎ
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÕÁÊÇÌÕÝ"®ÊÏÇ-

ÑËÑÕÓÓÁÔÎÌÜÔÂÙÚÕÚÎÒÁÌÜÔÕ
ËÃÔÇÏÇßÚÂÚÕß¦ÒÒÕßÖØÕÁÊØÕß
ÕÕÖÕÃÕÝËÔÓÁÙÜÇÖËØÍÏÇÑ×ÔÑÏÔÎÚÕÖÕÏÂÙËÜÔÙÚÕÇØÃÙÏÈØÂÑË
ÒËÖÚ¦ÇÖÄÚÕÔÞØÄÔÕÚÕßÍÏÇ
ÔÇËÑÌØ¦ÙËÏÚÎÔÇÔÎÙßÞÃÇÚÕß
ÍÏÇÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÜÔÑÕßØÊÏÑ×ÔÊßÔ¦ÓËÜÔ

«Επιλέγουμε τη ζωή»
©ÙÚØÇÚÎÍÄÝ¡ÇàÒÕÆÓÓÖÔÚÏ
ÕÓÖ¦ÔÏËÃÔÇÏÕÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÄÝÊÏÕÏÑÎÚÂÝÚÕßÑÕßØÊÏÑÕÆÙÚØÇÚÕÆ
ÕÕÖÕÃÕÝÊÂÒÜÙËÚÕÛØßÒÏÑÄ!¡ËÚÇÐÆÚÎÝÍËÔÕÑÚÕÔÃÇÝØÔÚÕÍ¦Ô
ÑÇÏÚÕßÙßÓÈÏÈÇÙÓÕÆÙÇÔÚËÖÏÒÁÍÕßÓËÚÎàÜÂ®ÖÄËÑËÃÔÎÚÎÔ
ÎÓÁØÇÕÙÚØÇÚÎÍÄÝ¡ÇàÒÕÆÓÁÞËÏ
ÍÃÔËÏÕßÖ»ÇØÏÛÓÄÔÙÚÄÞÕÝÚÜÔ
ÚÕßØÑÏÑ×ÔKYVULZËÔÊÏÑÇÏÕÆÓÇÏÔÇÇÔÇÖÇØÇÍ¦ÍÜÚÎÙßÔÕÓÏÒÃÇÓËÚÇÐÆ¡ÇÑØÄÔÑÇÏ¡ÇàÒÕÆÓ
ÔÄÓÜÝÕÒÔÚ¦ØËÃÔÇÏÕÑØßÌÄÝ
ÁÔÏÔÚÎÝªÕÚà¦ÈÇÑÇÏÎ¢¦ÕßàÇ
Î ÕÒÕÔÚ¦ÏÚÎÝÕ¡ÇàÒÕÆÓËÃÔÇÏ
Õ¬ØÄÚÙÑÏ¬ÕÓÄÔÕÖÕßÓÖÕØ×
ÔÇÇÖÕÑÇÒÆÉÜÍÏÇÚÎÙßÔÕÓÏÒÃÇ
ÓËÚÇÐÆÚÕß¦ÒÒÕßÖØÕÁÊØÕßÑÇÏ
ÚÕß ÕÆØÊÕßÌÃÒÕßÚÕßËÃÔÇÏÄÚÏ
ÕÙÚØÇÚÎÍÄÝËÖÁÓËÏÔËÙÚÎÊÏÇÚÂØÎÙÎÚÎÝÇßÚÕÔÕÓÃÇÝÚÕßÙÚØÇÚÕÆ
ÚÕßÙÚÎÊÏÇÌÆÒÇÐÎÚÎÝÏËØÇØÞÃÇÝ
ÚÕßÑÇÏÄÚÏÓÄÔÎÚÕßÇÖÕÙÚÕÒÂÛÇ
ËÃÔÇÏÎÖØÕ¦ÙÖÏÙÎÚÎÝªÕÚà¦ÈÇÑÇÏ
ÄÞÏÚÇËÖÏÚËÒÏÑ¦ÙÞÁÊÏÇÚÜÔËÍÑÒÎÓÇÚÏ×ÔÑÇÚ¦ÚÎÝÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÝ
ÚÎÝÇÓÇÙÑÕÆÄÖÜÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÙÚÕÖÕÒÏÕØÑÎÓÁÔÕÔÚÒÃÓÖ
¬ÎÔÇÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÚÎÇÖÇÃÚÎÙÎ
ÇßÚÂ¦ÑÕßÙËÓËÖØÕÙÕÞÂÎÇÒÒÃÇËÑËÃÔÕÚÕÈØ¦Êß

Ο ρόλος του δολοφονηθέντος Κασέμ Σουλεϊμανί
Στην άλλη ÄÞÛÎÚÕß¬ÃÍØÎÙÚÕÏØÇÑÏÔÄ ÕßØÊÏÙÚ¦ÔÚÕÙÒÇÓÏÑÄ Ø¦ÚÕÝÁÞËÏËÖÇÔËÓÌÇÔÏÙÛËÃØÏÙÑÄÓÇÙÚËÞÒÓÈÄØËÏÇÚÕßØÓÖÃÒ
Ñ¦ÚÜÇÖÄÚÎÔÕØÕÙËÏØ¦ ÇØÇÚÙÄÑ
ÇÖÄÄÖÕßÕÏÌÏÒÕáØÇÔÏÑÁÝÖÕÒÏÚÕÌßÒÇÑÁÝÚÕßÙÚØÇÚÎÍÕÆÕßÒËáÓÇÔÃËÑÊÃÜÐÇÔÚÕßÝ ÕÆØÊÕßÝ¬Õ 
ÈØÃÙÑËÚÇÏËÑËÃÙËÇÖÄÙÚÇÙÎ
ÓÁÚØÜÔÇÖÄÚÏÝÑÕßØÊÏÑÁÝÛÁÙËÏÝ
ÒÂÓÇÄÒÓÕßÖØÕÙÍËÏ×ÛÎÑË
ËÊ×ÖØÏÔÇÖÄÓÃÇ×ØÇËÔ×ÈÕÒÂ
ËÒËÆÛËØÕßÙÑÕÖËßÚÂÇÑÕÆÙÚÎÑË
ÔÇÞÚßÖ¦ËÏÚÎÙÚÁÍÎÚÕßÙÚØÇÚ×ÔÇØÏÔÖÁÙËÏÎÕÓÃÞÒÎÈÒÁÖÕßÓËÊÆÕÆÖÕÖÚÇ®ÇÍØÕÚÏÑ¦
ÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÖÕßÑÏÔÕÆÔÚÇÏÙÚÕÔ
ËØÎÓÏÑÄÊØÄÓÕ©ÙÚØÇÚÎÍÄÝÏØÕß¦Ô¡ÖÇØàÇÔÃÊËÔÓÕÏ¦àËÏÔÇ
ËÑÖÒÂÙÙËÚÇÏÔ×ØÏàË¦ÒÒÜÙÚË
ÄÚÏÕÏÚàÏÞÇÔÚÏÙÚÁÝÛÇÁÙÖËßÊÇÔ
ÔÇÇÔÇÖÒÎØ×ÙÕßÔÚÕÑËÔÄÖÕß
¦ÌÎÙËÖÃÙÜÚÎÝÎßÖÕÞØËÜÚÏÑÂ

ÇÔÇÊÃÖÒÜÙÎÚÜÔ ÕÆØÊÜÔßÚÄÝ
ÕÚßÞÕÊÏ×ÑÚÎÝÓËÍÏÙÚ¦ÔÇÝÖØÄËÊØÕÝÑÇÏÏÊØßÚÂÝÚÎÝÑØÇÚÏÑÂÝ
ËÚÇÏØËÃÇÝÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×ÔÖËØÔ¦ËÏÖ¦ÒÏÚÏÝÔÆÞÚËÝÚÕßÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙÚÕßÝ¦ÔÊØËÝÚÕßÌßÒ×ÔÚÇÝÙÑÕÖÏ¦ÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕßÝÈÇØÈ¦ØÕßÝ
ßÚÄÔÚÕÔÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÄÎØÜÏÙÓÄÛÇÆÓÇÙÇÙÚÕßÝËÙÓËØÍÑ¦
ÓÏÇÙÚØÇÚÏ¦ÁÔÕÖÒÜÔÖÕÒÏÚ×Ô
ÄÖÕßÕÏ¦ØÞÕÔÚËÝÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝ
ÚÕß¡ÖÇØà¦ÔÇÔÇÑÇÚËÆÕÔÚÇÏÓË
ÚÕßÝ¦ÑÒÎØÕßÝÍËÜØÍÕÆÝÙËÓÏÇ
ÞÇØÕÆÓËÔÎÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÙßÔÇÊÁÒÌÜÙÎÝ

Η ταινία
ÏÊÁÇÓÕßÇßÚÂÁÒÇÈË¦ØÇÍËÚÎÔÁÍÑØÏÙÎÚÎÝ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ"
½ÓÂÖÜÝÎÖØÕÈÕÒÂÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝ
ÓÕßËÙÓËØÍÑ¦®ÙÚÎÞØÏÙÚÏÇÔÏÑÂÙßÔÕÏÑÃÇÚÕßØÓÖÃÒÔÑ¦ÕßÇ
ÇÖÕÚËÒÕÆÙËÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÚÕßÍË-

Τα εδάφη από τα
οποία τους εκδίωξαν
οι φιλοϊρανικές
πολιτοφυλακές
καταλήφθηκαν από
άνδρες του Ισλαμικού
Κράτους.
ÔÏÑÕÆÖØÕÐÁÔÕßÚÜÔÙÚÕÏØÇÑÏÔÄ ÕßØÊÏÙÚ¦ÔÚÏÈ¢ÁÏÍÑÏÔ"
©ßÊÁÖÕÚËÛÇÚÕÓ¦ÛÜßÚÄÖÕß
ÊËÔÇÓÌÏÙÈÎÚËÃÚÇÏÄÓÜÝËÃÔÇÏÎ
ÙßÍÑÃÔÎÙÎÚÕßÑÕÏÔÕÆÙÚÏÝÖÏÕ
ÊØÇÓÇÚÏÑÁÝÙÚÏÍÓÁÝÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝ!
©ÔËÇØÄÝÙÚØÇÚÎÍÄÝÓËÚÇÑÇÚ¦ÒËßÑÇÓÇÒÒÏ¦ÖÕßÙÑÕÚ×ÔËÚÇÏÇÖÄ
ÙÌÇÃØÇÚÕß ÕÑÇÓËØÇÓ¦ÔÓÕß
ÒÇ¬ÇÍÁÓÖÖÕßÊÏÁÒßÙËÚÕÔ×ÓÕ
ÚÕßÇÌÕÆÖ¦ÚÎÙËÙËÔ¦ØÑÎÑÇÏ

ÕÒÄÞÕÝÍßÔÇÏÑ×ÔÖÕßËÐÇÖÕÒÆËÏ
ËÖÃÛËÙÎËÔÇÔÚÃÕÔÚÕßÌØ¦ÍÓÇÚÕÝ
ÚÎÝ¡ÕÙÕÆÒÎÝÁØÜÄÚÏÙÚÎÔÇÃÛÕßÙÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÓËØÏÑÇÔÕÃÊÏÕÏÑÎÚÁÝÚÜÔËÏÊÏÑ×ÔÊßÔ¦ÓËÜÔ
ÙÚËÒÁÞÎÚÎÝ*0(ÑÇÏËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃËÝÊÏÖÒÜÓ¦ÚËÝ©ÒÕÏÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÕÆÔÄÓÜÝÄÚÏÁÞÕßÔÚÕÇÃÓÇ
ÚÜÔ ÕÆØÊÜÔÙÚÇÞÁØÏÇÚÕßÝÑÇÏ
ÄÚÏÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÊÎÓÕÑØÇÚÃÇ
ÚÕÁÛÔÕÝÚÕßÁØÙÏÔÍÑÑÇÏÚÕß
¦ÚÕÔÖØÄÊÜÙËÚÇÏÊË×ÊÎÚÕß
©¡ÇÙÕÆÔÚ¡ÖÇØàÇÔÃÂÚÇÔ
ÇÑÄÓÎÖØÄËÊØÕÝÖØÕÚÕÆÖËØ¦ÙËÏÚÎÙÑßÚ¦ÒÎÙÚÕÔÇÔÏÉÏÄÚÕß
§ËÚÙÏØÈ¦ÔÓËÚ¦ÚÕÖÇØ¦ÔÕÓÕÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇ¬ÕÔÐÇÔÇÈØÃÙÑÜÙÚÕ
ÇÔ¦ÑÚÕØÕÄÖÕßËÃÞÇÚÄÚËÖØÕÙÁÒÛËÏÍÏÇÔÇàÎÚÂÙÜÄÖÜÝÁÔÇÝ§ÚË
ÑÜÒÇÖÄÁÔÇÔáàËÔÞ¦ÕßËØÚÎÔ
ÇÖÕÙÚÕÒÂÑÕßØÊÏÑÂÝÓËØÇØÞÃÇÝÎ
ÕÖÕÃÇÛÇËÏÙËØÞÄÚÇÔÙÚÎÔÑÇÚËÏÒÎÓÓÁÔÎÇÖÄÚÕÙÒÇÓÏÑÄ Ø¦ÚÕÝ

¡ÕÙÕÆÒÎ©¡ÖÇØàÇÔÃÙßÔËÞÃàËÏ
ÔÇÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔËÏÓËÍ¦ÒÕÑÆØÕÝ
ÏÎÍËÃÚÇÏ ÄÓÜÝ ÓË ÖÏÑØÃÇ
ÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÓ¦ÞÎÝÚÕßÒÚÕÔ ÕßÖØÃÄÖÕßÁÔÇÝÊÏÕÏÑÎÚÂÝ
ÚÕßÄÖÜÝÁÔÇÝÙÆÍÞØÕÔÕÝËÜÔÃÊÇÝÙÚÏÝËØÓÕÖÆÒËÝÇÔÚÏÙÚ¦ÛÎÑËÙÚÎÔÖØÕÁÒÇÙÎÌ¦ÒÇÍÍÇÝ
ØÇÑÏÔ×ÔÖÕÒÏÚÕÌßÒ¦ÑÜÔÖÒÇÏÙÏÜÓÁÔÜÔÇÖÄØÇÔÕÆÝ¢ØÕßØÕÆÝ
ÚÎÝÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÝÓËËÖÏÑËÌÇÒÂÝ
ÚÕßÝÚÕÔÊÕÒÕÌÕÔÎÛÁÔÚÇ ÇÙÁÓ
ÕßÒËáÓÇÔÃ©¡ÖÇØàÇÔÃÊÏÎÍËÃÚÇÏËÖÃÙÎÝÚÎÔ¦ÍÔÜÙÚÎÙÚÎÆÙÎÓ¦ÞÎÚÎÝÃÒÇÄÖÕßÕÏÑÕßØÊÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝÑÇÚÁÙÚØËÉÇÔ
ÚËÛÜØÇÑÏÙÓÁÔÇÕÞÂÓÇÚÇ©ÖÜÝ
ÕÏÙÚØÇÚÎÍÕÃÚÕßÍÇÒÒÏÑÕÆËÖÇÔÇÙÚÇÚÏÑÕÆÙÚØÇÚÕÆÙÚÕÇÒÓÃ
ÚÎÝÏÙØÇÎÒÏÔÂÝ¬ÙÇÞ¦ÒÑÇÏÚÎÝ
ÔËÇØÂÝÙÕÈÏËÚÏÑÂÝÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ
Õ¡ÖÇØàÇÔÃÊËÔßÖÁÑßÉËÇÖÁÔÇÔÚÏÙËÖÇÔÃÙÞßØÕÇÔÚÃÖÇÒÕ

«Αμαζόνες»
Κουρδιστάν ÉËÑ{³ÜÉÐ{~Ì³iØÉÈÙÈÐ{Ñ
Ð{~¨~ÑÐÐÓioÈÑË~ÑV
ÌÐ¨×iVÐÉ~³ËÙÑViËÑ
Ù{{~ÉËÓÑ³ÒoÐÑÉ¨ËÈ
É~Ñ³Ì~¨{³{V~ÒÈ~³Ò³io¨ÑÐÐÊ³ÈÐÉ³ÈÑÚØ×³ÒÈÐÉV³i
ÑÈoÊV{³¨Ñ³{³ËÉØoÈÐÒÇ³Ñ{ ~ÉËiÐÑØÙioÉËÉÓÑ~³Ë¨{ÌÈK¨Ë~³Ñ{ÜËoÉØÈ³¨Ì×{ÓØ
³iØÐÉ³Ñ~ÑÜÒ{~×³
ÓÙÑ×ØÑÚÌÐÑ³ÉÉÓÑ
TÑÜË~Ñ{iÂÉÑoÌØÐÑØÑ×ioÉË³Ñ{ØKËÉiÐÒÙÑ
³iØ³i³È¨~{~ÊÉ{KÜÊ
0ÚÌ¨ÈK³ÑÉ¨ÜÒÈÈ³Ê¨{ÇÑ³i
¨Úii³ÙÜ×ÌV
³TÉ¨ÑËÙÈÒÐÉ
ÈÓ¨T³ÑÑÌ³å×¨Ë
0{ØÙÖ³¨ÑÈÐÑ³{ÐÓÉØÈ
ÊoÑÑÐÑÇÓÈÑÌ³
Ù¨ÌÐVÑÒÐÉÑÉÉTÚ¨{~Ò
È¨Ò ~ÉËi³iÐ{~¨Êi¨ËÙÑÈ~³Úi~ÉÑÌ~³{ÊÑÌ³ÑiÉ¨Ò³{
³È0ÉÜåÐ{Ò³~Ñ{ÉÂÑ~ÜÈÚÉËÑ³{Ø³{TÉ{É{
{Ö³É¨ÑV³i³{oÐÊÈ
~Ñ³ÒÜÑKÑÌ³{{åÐÉ¨{~ÑËÌ³ØÚÑÓ×ÉÈoÑ~Ñ{
Ì³{Ó¨ÉÉÑÈT¨ÊÈ
o{ÑÑÙ{ÑÈÌV³{Ð¨ÖÉÑÚÉËÑÌ³iÐÖÑ³iØ,³ÇÒKÑ~Ñ{ËØV
Ð{ÑÐÓ¨ÑVÑÉ¨ÒÈ³i
Ñ³ÉËÚÉiåÑÜoËÇÐÑ{
É~ÉËÉØ³{ØÓÜÉØoÈÑË~ÉØ{ËÉØV³iÜ{ÒÙÑV
¨³Ò³ÉÈÑ³{ØÌÜÉ{Ø
.~Ó×³ÐÑ{³i(ÉÚÉËÜÉ{ÑV
³iKÑËÜ{Ñ³åÐÑÇÌV
iËÑÉ¨³ÉÖÉ³Ñ{³
åT{ÜÜÓÑV³Ñ³{ÐÉ³ËÇÉ{
ÉÐÐÑTËÑ~Ñ{VÖÐ×Ñ
ÐÉ³iÉ~ÙTÊ³ÈÒ{¨{T
×ÜÒ{³V³~³É{ 
Ù{Ñ×¨ÒÐÉ³ÐÖÚÉËÑ{
Ì³{ÑÈ³ÓØ{ÓÉØoÈÑË~ÉØ
ÙÉÉ¨³ÉÖ³Ñ{³ÉTÚ¨Ì
³ÈØÖ³É~ÑÓÑÒÜÜ
TÈÑ³¨ÉÈ³ÉË³È¨{Ñ~ÌÈ¨Ù{³ÒV³i,³ÇÒKÑV
ÌØ{ÐÑTÓØÓTÈÑ³¨ÉÈ³ÉË³¨{³Ì$Ö³É
ÑoÊiÖ³ÉÒÚØ$~Ð{~ÌØÈ¨{³Ñ{ÐÌØÉÌØ
ÜÑÖ³iØå³{oÌiØÈ~ÒÉ{ÈT³Ó¨{o{Ñ³ÈØÆÆÆ
É~¨ÖØ³ÈÜÓÐÈÉÑ³Ë³ÈÜÑÐ{~Ö¨Ò³ÈØ~Ñ{V³¨ÑVÉÑ³Ë³È
¨³oÒ
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«Πόσες γενιές
θα κουβαλούν
αυτό το φορτίο;»
Η σκηνή ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÃÔÇÏ
ÈÍÇÒÓÁÔÎÇÖÄÚÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇ
ØÎÓÕÝÚÜÔ¬ÇØÚ¦ØÜÔ®ÚÕß
§ÚÃÔÕ¡ÖÕßÚà¦ÚÏØÏÙÑÄÓÇÙÚË
ÚØËÏÝ×ØËÝÙÚÕÔÊØÄÓÕÇÔÇÚÕÒÏÑ¦ÚÕßØÓÖÃÒÑÕÔÚ¦ÙÚÇÏØÇÔÏÑ¦ÙÆÔÕØÇ
Ê×ÇØÞÃàËÏÚÕÏØÇÔÏÑÄ ÕßØÊÏÙÚ¦ÔÖÕßÕÔÕÓ¦àËÚÇÏªÕÚàËÒ¦Ú
ÑÇÏÌßÒ¦ÙÙËÚÇÏÇÖÄËÐÄØÏÙÚÕßÝ
ÓÇÞÎÚÁÝÖÕßßÖÎØËÚÕÆÔßÖÄÚÇ
ÞØ×ÓÇÚÇÚÜÔËÙÓËØÍÑ¦
Ï¦ÙÖÇØÚÕÏÙËÙËÒÎÔÏÇÑÄÚÕÖÃÕÑØßÓÓÁÔÕÏÙËÖÁÚØÏÔÇÌßÒ¦ÑÏÇÓËÇÖÇØÞÇÏÜÓÁÔÕÕÖÒÏÙÓÄ
ÓÃÇÞÕÆÌÚÇÇÔÊØ×ÔÈØÃÙÑËÚÇÏÙË
ÊÏÇØÑÂËÚÕÏÓÄÚÎÚÇÑÇÏÖØÕÙËÆÞËÚÇÏËÊ×ÑÇÏÙÇØ¦ÔÚÇÞØÄÔÏÇÍÏÇ
ÚÎÔÑÇÚ¦ØØËßÙÎÚÕßÑÇÛËÙÚ×ÚÕÝ
ÚÜÔÓÕßÒ¦ÊÜÔ
ßÚÕÃÕÏÇÔÚ¦ØÚËÝÚÜÔÓËÚÄÖÏÙÛËÔÖÕßÊËÔÙÚÇÓÇÚÕÆÔÔÇ
ÖØÕËÚÕÏÓ¦àÕÔÚÇÏÍÏÇÓÃÇËÖÃÛËÙÎ
ÖÕßÊËÔÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏËÃÚÇÏÖÕÚÁËÃÔÇÏÇÖÄÚÕßÝÖÒÁÕÔÙÑÒÎØÕÚØ¦ÞÎÒÕßÝËÙÓËØÍÑ¦ÇÚËÒËÃÜÚÎÇÔÇÓÕÔÂÄÓÜÝÚÕßÝÁÞËÏ
ËÐÇÔÚÒÂÙËÏÑ¦ÔÕÔÚ¦ÝÚÕßÝÔÇ
ÓÕÏ¦àÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÓËÙÚßÒÃÚËÝÇÑÃÔÎÚÕßÝÙÚÕÔÞØÄÔÕÑÇÏ
ÙÚÏÝËÖÕÞÁÝ
ÇÌÔÏÑ¦ÎÁØÎÓÕÝÚÜÔ¬ÇØÚ¦ØÜÔÚËÒËÏ×ÔËÏ©ÏØÇÔÕÃÇÙÔÚÇØ¦ÔÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÖÒËßØ¦
ËÐÕßÛËÔÜÓÁÔÕÏÇÖÄÚÕßÝËÖÃÓÕÔÕßÝÇßÚÕÆÝÇÔÚÏÙÚÇÙÏÇÑÕÆÝÑÇÏ
ÚÏÝËÐÕØÓÂÙËÏÝÚÕßÝÇÖÕÌÇÙÃàÕßÔ
ÔÇÞÚßÖÂÙÕßÔÑÇÏËÐÇÖÕÒÆÕßÔ
ÄÖÜÝÁÑÇÔÇÔÑÇÏÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕÞØÄÔÕÚØËÏÝÖßØÇÆÒÕßÝÖÕß

ÙßÔÚØÃÈÕÔÚÇÏËÊ×ÙÚÎÔ ÄÍÏÇ
ÙÚÕÇØÞÎÍËÃÕÚÜÔ ÕÆØÊÜÔØÏÙÑÄÓÇÙÚËÙÚÕÓÏÑØÄÊÜÓ¦ÚÏÕÚÕß
ËÑÚËÒËÙÚÏÑÕÆÍØÇÌËÃÕßÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÖÕßÙßÔËÊØÏ¦àËÏÙÂÓËØÇ
ÚÎÔÖËØßÙÏÔÂËÖÃÛËÙÎÚÇÙÚËÒÁÞÎÖØÄÒÇÈÇÔÔÇÇÔÇàÎÚÂÙÕßÔÑÇ-

Διάσπαρτοι σε σεληνιακό
τοπίο, κρυμμένοι
σε πέτρινα φυλάκια
με απαρχαιωμένο
οπλισμό, μία χούφτα
ανδρών βρίσκεται
σε διαρκή ετοιμότητα.
ÚÇÌÆÍÏÕÓËÚ¦ÚÕÖØ×ÚÕÖÒÂÍÓÇ
ËÔ×ÕÊËÆÚËØÕÝÑÇÏÕÚØÃÚÕÝÖÆØÇßÒÕÝÑÇÚÁÙÚØËÌÇÔÚÕÑÚÃÙÓÇ
©ÍËÔÏÑÄÝÍØÇÓÓÇÚÁÇÝ²ÇÒÃÔÚ
àÃàÏÙ×ÛÎÑËÇÖÄÛÇÆÓÇÑÇÛ×Ý
ÑÇÛßÙÚÁØÎÙËÓËØÏÑ¦ÒËÖÚ¦ÖØÕÙÌÁØÕÔÚÇÝÈÕÂÛËÏÇÙËÚØÇßÓÇÚÃÇ¡ÕßÊËÃÞÔËÏÙÚÕÔÚÕÃÞÕÚÏÝ
ÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÚÜÔÔËÑØ×ÔÑÇÛ×Ý
ÑÇÏÕØÏÙÓÁÔÇÇÖÄÚÇÖØÕÙÜÖÏÑ¦
ÚÕßÝÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÖÕßËÑÚÃÛËÔÚÇÏ
ÙËÖØÕÛÂÑÎ
©Ï ÕÆØÊÕÏËÃÔÇÏÁÔÇÝÐËÞÇÙÓÁÔÕÝÒÇÄÝßÚÕÃÕÏ ÕÆØÊÕÏÄÓÜÝ
ËÃÔÇÏÕÏÖÏÕÐËÞÇÙÓÁÔÕÏÇÖÄÚÕßÝ
ÐËÞÇÙÓÁÔÕßÝ
ÚÕÔÊØÄÓÕÚÎÝËÖÏÙÚØÕÌÂÝ
ÙËÁÔÇÞÜØÏÄÙÚÎÔÖÒÇÍÏ¦ÚÕß
ÈÕßÔÕÆÖÁÌÚÕßÓËÖ¦ÔÜÙËÇßÚÕÙÞÁÊÏÕÖÇà¦ØÏÄÖÕßÓÖÕØËÃÑÇ-

Στην περιοχήÑ¨ÇÒ³È¨Ò~V³ÈØÖ¨ÙÈØÐÑTi³ÓØ(ÉÐÉ¨o~ÒÈi¨É³ÖÜÒ{ÜÒ{{Ò¨T³ÉØ³iØÉ¨{TÊØÐÉ³ÈØÒ~Üi¨ÈØoÉ¨oÖØ

Ο Μασούντ Μπαρζανί Ñ¨{³É¨ÒV¨i¨ÌÉÙ¨Ø³È{¨Ñ~{ÖÈ¨Ù{³ÒVÈÉTËÇÉ{ÑÙ{ÑÚÓ³É{~Ö¨ØÑÒÐÉÑ³ÈØÈÐÑ³¨{³ÉØ³È
ÔËÃÝÔÇÇÍÕØ¦ÙËÏÎÒËÑÚØÕÔÏÑÕÆÝ
ßÖÕÒÕÍÏÙÚÁÝÑÕÔÙÁØÈËÝÌ¦ØÓÇÑÇËÃÊÎÙÖÏÚÏÕÆÑÇÏÓÜØÕßÊÏÇÑÁÝÖ¦ÔËÝÑËÃÑ¦ÛËÑ¦ÚÕÏÑÕÝ

ÚÕßÏØÇÔÏÑÕÆ ÕßØÊÏÙÚ¦ÔÖÕß
ÙÚËØËÃÚÇÏÚÇÖ¦ÔÚÇËÐÇÏÚÃÇÝÚÕß
ÑÇÛËÙÚ×ÚÕÝÑÇÏÚÜÔÑßØ×ÙËÜÔ
ÓÖÕØËÃÔÇÈØËÏÄÚÏÞØËÏ¦àËÚÇÏÍÏÇ

ÔÇËÖÏÈÏ×ÙËÏÔÊØËÝÑ¦ÛËÎÒÏÑÃÇÝ
ÙÚÕÏÈ¦àÕßÔÖÇÑÁÚÇÙËÖÇÒÏ¦ÕÞÂÓÇÚÇÖÕßÛÇÖ¦ØÕßÔÚÕÔÊØÄÓÕ
ÍÏÇÚÇÕØËÏÔ¦ÞÜØÏ¦
©ÏÊËÑ¦ÊËÝÞÏÒÏ¦ÊËÝÒÇÛØÁÓÖÕØÕÏÛÇÊÏÇÙÞÃÙÕßÔÄÓÜÝÓËÚÇ
ÖÄÊÏÇÚÎÔÕØÕÙËÏØ¦ÚÕß¦ÍØÕß
ÑÕßÈÇÒ×ÔÚÇÝÚÎÔÖØÇÓ¦ÚËÏÇÙÚÏÝ
ÖÒ¦ÚËÝÚÕßÝ
ÚÄÒÓÎÚÕßÝÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔÚÇÖÇÍÜÓÁÔÇÓÕÔÕÖ¦ÚÏÇÑÇÏ
ÚÕßÝØÇÔÕÆÝÙßÔÕØÏÕÌÆÒÇÑËÝ
ÖÕßÖßØÕÈÕÒÕÆÔÞÜØÃÝÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙÎÓÕßÛßÓÃàÕßÔÚÕßÝÄÙÔÏÕßÝÖÕßÇÔËÌÕÊÃÇàÇÔÚÕËØ¦ÍËÈÕÇÖÄÚÕÄØÕÝÍÑÓÇÔÂÚÇ
ÓÁÒÎÚÜÔÏËÛÔ×Ô¬ÇÐÏÇØÞÏ×Ô
ÖÕßÊÏÁÙÞÏàÇÔÚÇßØÎÔÇÃÇÍÏÇ
ÔÇÖÕÒËÓÂÙÕßÔÙÚÕÖÒËßØÄÚÎÝ
ÙÖÇÔÏÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÔÇÝÇÖÄ

ÇßÚÕÆÝÖÕß¦ÌÎÙËÚÕÔÍÏÕÚÕß
ÔËÑØÄÙÚÕÞÏÄÔÏÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÕß
ÞËÏÓ×ÔÇÓÕßÒÁËÏ!¬ÇÖÇÏÊÏ¦ÚÜÔ
ÖÇÏÊÏ×ÔÓÕßÑÇÏÚÇÊÏÑ¦ÚÕßÝÖÇÏÊÏ¦ÛÇËÃÔÇÏ¦ØÇÍËÑÇÚÇÊÏÑÇÙÓÁÔÇÙËÓÃÇÚÁÚÕÏÇàÜÂÓßØÓÎÍÑÏÕÆ"
ÇÙßÔËÞÃÙÕßÔÔÇàÕßÔÑÇÏÔÇ
ÖËÛÇÃÔÕßÔÍÏÇÇßÚ¦ÚÇÑÕÓÓ¦ÚÏÇ
ÖÒÇÙÚÏÑÕÆÑÇÏÇßÚ¦ÚÇÞÇØÚÄÔÏÇ"
ÄÙËÝÍËÔÏÁÝÛÇÞØËÏÇÙÚÕÆÔÍÏÇ
ÔÇÖ¦ÉÕßÔÔÇÑÕßÈÇÒÕÆÔÇßÚÄ
ÚÕÌÕØÚÃÕ"®
¬ÕÑÕßØÊÏÑÄÁÛÔÕÝÖÒÂØÜÙË
ÇÑØÏÈ¦ÚÎÔÇÔÚÕÞÂÚÕßÑÇÏÚÕ
ÄÔËÏØÄÚÕßÍÏÇÁÔÇÇÔËÐ¦ØÚÎÚÕ
ÕßØÊÏÙÚ¦ÔËÒËÆÛËØÕÑÇÏÞÜØÃÝ
ÙÆÔÕØÇÃÔÇÏ×ØÇÔÇÊÏÑÇÏÜÛËÃ

* Ο Μπερνάρ-Ανρί Λεβί είναι Γάλλος
συγγραφέας και φιλόσοφος.
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Το άγνωστο τίμημα της ανεξαρτησίας

Ο Χάρι και η Μέγκαν πήραν την έγκριση της βασίλισσας Ελισάβετ, αλλά τα προβλήματα της απόφασής τους τώρα ανακύπτουν

Θετική ÁÑÈÇÙÎËÃÞËÎÏÙÚÕØÏÑÂ
Ï¦ÙÑËÉÎÚÕß¦ÔÚØÏÍÞÇÓÖÕß
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑËÚÕÇÖÄÍËßÓÇ
ÚÎÝÖËØÇÙÓÁÔÎÝËßÚÁØÇÝÙÚÎ
ÈÇÙÏÒÏÑÂÁÖÇßÒÎÙÚÕ§ÄØÌÕÒÑ
ÄÚÇÔÎÈÇÙÃÒÏÙÙÇÒÏÙ¦ÈËÚÕ
ÖØÜÚÄÚÕÑÕÝÍÏÕÝÚÎÝÊÏ¦ÊÕÞÕÝ
ÚÕßÈØËÚÇÔÏÑÕÆÛØÄÔÕßÖØÃÍÑÏÖÇÝ ¦ØÕÒÕÝÑÇÏÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÝ
ÍÏÕÝÚÕßÖØÃÍÑÏÖÇÝ©ßÃÒÏÇÓÙßÔÕÓÃÒÎÙÇÔÓËÚÕÔÊÕÆÑÇÚÕß¦ÙËÐ
ÖØÃÍÑÏÖÇ²¦ØÏ
ÚÄÞÕÝ ÚÎÝ ÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÝ Î
ËÐËÆØËÙÎÈÏ×ÙÏÓÎÝÒÆÙÎÝÍÏÇ
ÚÕßÝÓËÒÒÕÔÚÏÑÕÆÝØÄÒÕßÝÚÕß
ÖØÃÍÑÏÖÇ²¦ØÏÑÇÏÚÎÝÙßàÆÍÕß
ÚÕß¡ÁÍÑÇÔ¡ÇØÑÒÓËÚ¦ÚÎÛÆËÒÒÇÖÕßÖØÕÑÒÂÛÎÑËÇÖÄÚÎÔ
ÇÏÌÔÃÊÏÇÇÔÇÑÕÃÔÜÙÂÚÕßÝÄÚÏ
ÛÇÇÖÕÙßØÛÕÆÔÇÖÄÚÇËÖÃÙÎÓÇ
ÈÇÙÏÒÏÑ¦ÚÕßÝÑÇÛÂÑÕÔÚÇÑÇÏÛÇ
ÓÕÏØ¦àÕßÔÚÕÔÞØÄÔÕÚÕßÝÓËÚÇÐÆØËÚÇÔÃÇÝÑÇÏ ÇÔÇÊ¦ÄÔÚÇÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÝÇÔËÐ¦ØÚÎÚÕÏÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÞÇØ¦ÐÕßÔÁÔÇÔÔÁÕ
ÊØÄÓÕÙÚÕÔÛËÙÓÄ
ÇØÄÚÏÖÎÍÁÝÚÜÔÇÔÇÑÚÄØÜÔ
ÇÔÁÌËØÇÔÄÚÏÎ ÞØÕÔÎÈÇÙÃÒÏÙÙÇÂÚÇÔËÐÕØÍÏÙÓÁÔÎÇÖÄÚÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÕßËÍÍÕÔÕÆÚÎÝÑÇÛ×ÝÖÇØ¦ÑÕßÙËÚÎÔÖÇØ¦ÑÒÎÙÂ
ÚÎÝÔÇÖËØÏÓÁÔËÏÖØÏÔÊÎÓÕÙÏÕÖÕÏÂÙËÏÚÎÈÕÆÒÎÙÂÚÕßÓËÚ¦
ÚÎÔÕÒÕÑÒÂØÜÙÎÚÎÝ ÒËÖÚÎÝ
ÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÝÙÚÕ¦ÔÚØÏÍÞÇÓÎ
ÒÏÙ¦ÈËÚÁÊÜÙËÚÎÔËßÒÕÍÃÇÚÎÝ
ÚÕÔÃàÕÔÚÇÝÙËÓÃÇÒÏÚÂÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÄÚÏÎÈÇÙÏÒÏÑÂÕÏÑÕÍÁÔËÏÇ
ÙÁÈËÚÇÏÑÇÏÑÇÚÇÔÕËÃÚÎÔËÖÏÛßÓÃÇÚÕß²¦ØÏÑÇÏÚÎÝ¡ÁÍÑÇÔÔÇ
ÇÖÕÙßØÛÕÆÔÑÇÏÔÇàÂÙÕßÔÓÏÇ
ÖÏÕÇÔËÐ¦ØÚÎÚÎàÜÂÇÔÑÇÏÛÇ
ÖÇØÇÓËÃÔÕßÔÖÕÒÆÚÏÓÕÓÁØÕÝÚÎÝ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝ®
ÖÃÙÎÝÚÄÔÏÙËÄÚÏÛÇßÖ¦ØÐËÏ
ÓÃÇÓËÚÇÈÇÚÏÑÂÖËØÃÕÊÕÝÑÇÚ¦
ÚÎÔÕÖÕÃÇÕÖØÃÍÑÏÖÇÝ²¦ØÏÎ
ÙÆàßÍÄÝÚÕß¡ÁÍÑÇÔ¡ÇØÑÒÑÇÏ
ÕÍÏÕÝÚÕßÝØÚÙÏÖÕßÍËÔÔÂÛÎÑË
ÙÚÏÝ¡ÇãÕßÚÕß ÛÇÓÕÏØ¦àÕßÔÚÕÔÞØÄÔÕÚÕßÝÓËÚÇÐÆ ÇÔÇÊ¦ÑÇÏØËÚÇÔÃÇÝÚÕÔÃàÕÔÚÇÝ
ÄÚÏÕ²¦ØÏÑÇÏÎ¡ÁÍÑÇÔÑÇÚÁÙÚÎÙÇÔÙÇÌÁÝÄÚÏÊËÔÛÁÒÕßÔÔÇ
ÙÚÎØÃàÕÔÚÇÏÙËÊÎÓÄÙÏÕßÝÖÄØÕßÝ
ÙÚÎÔÁÇÚÕßÝàÜÂ®
ÂÓËØÇÕÖØÃÍÑÏÖÇÝ²¦ØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÇÖÄÚÕÕßÑ¦ÚÕÚÎÝ ÕØÔÕß¦ÒÎÝÖÕßÇÔÂÑËÏÙÚÕÔÖÇÚÁØÇÚÕßÖØÃÍÑÏÖÇ ¦ØÕÒÕ
ËÑÇÚÒÃØËÝËÚÎÙÃÜÝÆÓÌÜÔÇÓË

ÇÖÄÚÏÝÑÇÔÇÊÏÑÁÝßÖÎØËÙÃËÝÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎÝÑÇÛ×ÝÊËÔßÖ¦ØÞËÏ
ÔÕÓÕÛËÙÃÇÖÕßÔÇËÖÏÈ¦ÒÒËÏÚÎÔ
ÇßÚÄÓÇÚÎÞÕØÂÍÎÙÎÑÇÔÇÊÏÑÂÝ
ßÖÎÑÕÄÚÎÚÇÝÙÚÇÓÁÒÎÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝÈÇÙÏÒÏÑÂÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝ
¡ÖÕØÕÆÔÜÙÚÄÙÕÔÇËÖÏÙÑÁÖÚÕÔÚÇÏÚÎÞ×ØÇÞÜØÃÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÁÍÑØÏÙÎÑÇÏÔÇÖÇØÇÓÁÔÕßÔ
ËÑËÃÜÝËÖÏÙÑÁÖÚËÝ
ÏÛÇÔ×ÝÎÑÇÔÇÊÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÔÇÚÕßÝÞÇØÇÑÚÎØÃÙËÏÜÝ
¦ÚÕÓÇÖÕßÓÖÕØÕÆÔÔÇÌÁØÕßÔ
ÙÚÕÔ ÇÔÇÊ¦ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÑÇÏÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑ¦
ÕÌÁÒÎÑ¦ÚÏÖÕßÍÃÔËÚÇÏÙßÔÂÛÜÝÓËÊÏÇÖØËÖËÃÝËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝ
ÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÂÒÕÍÕÚÁÞÔËÝÊÏËßÑÕÒÆÔÕÔÚ¦ÝÚÕßÝÙÚÎÔÇÖÄÑÚÎÙÎ
ÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÕÝÓÄÔÏÓÎÝÑÇÚÕÏÑÃÇÝ

Δυσθυμία

Οι Βρετανοί πιστεύουν
ότι δεν πρέπει πλέον
να πληρώνουν
οι φορολογούμενοι
για τη φύλαξή τους,
αντιδράσεις υπάρχουν
και στον Καναδά.
ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÕÖØÃÍÑÏÖÇÝ ¦ØÕÒÕÝÙÚÕ¦ÔÚØÏÍÞÇÓËÔÎÓÁØÜÙË
ÚÕÔÓÏÑØÄÚËØÕÍÏÕÚÕßÄÚÏÊËÔ
ÁÞËÏÇÔËÐ¦ÔÚÒÎÚËÝÖÎÍÁÝÖÒÕÆÚÕßÁÈÇÏÇÎÇÖÄÌÇÙÎÚÜÔÊÕßÑ×ÔÚÕß¦ÙËÐÔÇÞÇØ¦ÐÕßÔÔÁÕ
ÊØÄÓÕ®ÑÇÏÔÇÍÃÔÕßÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÝÇÔËÐ¦ØÚÎÚÕÏÚÕßÝËÖÏÚØÁÖËÏ
ÔÇÙßÔ¦ÖÚÕßÔËÓÖÕØÏÑÁÝÙßÓÌÜÔÃËÝÓËÚÕÒÕÍÄÚßÖÕ®:\ZZL_
9V`HSÖÕßÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕßÝËÏÊÏÑÕÆÝÖÏÛÇÔ×ÝÇÐÃàËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄËÑÇÚÙÚËØÒÃÔËÝ

ÔÑÇÏËÃÔÇÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÙÖ¦ÔÏÕ
ÔÇÖØÕÈÇÃÔËÏÙËÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÎ
ÃÊÏÇÎÈÇÙÃÒÏÙÙÇÕÏÇÔÇÒßÚÁÝÖÕß
ÁÞÕßÔÑÇÒÂÍÔ×ÙÎÚÎÝÈÇÙÏÒÏÑÂÝ
ËÛÏÓÕÚßÖÃÇÝËÔÚßÖÜÙÏ¦ÙÚÎÑÇÔ
ÇÖÄÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÎØËÚÇÔÂÓÕÔ¦ØÞÎÝÊËÔÞØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙËÚÕßÝ
ËÖÃÙÎÓÕßÝÚÃÚÒÕßÝËßÍËÔËÃÇÝÚÕß
àËßÍÇØÏÕÆÊÕÆÑÇÝÑÇÏÊÕÆÑÏÙÙÇ
ÚÕß¦ÙËÐÇÒÒ¦ÚÇÓÏÑØ¦ÚÕßÝ
ÕÔÄÓÇÚÇÍËÍÕÔÄÝÖÕßÕÊÂÍÎÙË
Ñ¦ÖÕÏÕßÝÖÏÛÇÔ×ÝÄÞÏÚÕßÝÖÏÕ
ÉÆÞØÇÏÓÕßÝÔÇÛËÜØÂÙÕßÔÄÚÏ
ÖÏÛÇÔ×ÝÚÕÔËÇØÄàËßÍ¦ØÏÛÇÇÖÕÙÚËØÎÛËÃÚÕßÝÚÃÚÒÕßÝËßÍËÔËÃÇÝ
ÙÚÎÔÁÇÚÕßàÜÂ
ÇÏÎÈØËÚÇÔÏÑÂÑÕÏÔÂÍÔ×ÓÎ
ÇÔÚÁÊØÇÙËÁÔÚÕÔÇÙÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÚÕßàËßÍÇØÏÕÆÎÓÕÙÑÄÖÎÙÎÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝËÌÎÓËØÃÊÇÝ
+HPS`4HPSÊÏÇÖÃÙÚÜÙËÄÚÏ 
ÚÜÔØËÚÇÔ×ÔÖÏÙÚËÆÕßÔÄÚÏÕ
²¦ØÏÑÇÏÎ¡ÁÍÑÇÔÄÚÇÔÛÇÖ¦ÉÕßÔÔÇËÑÚËÒÕÆÔÈÇÙÏÒÏÑ¦ÑÇÛÂÑÕÔÚÇÛÇÖØÁÖËÏÔÇÛßÙÏ¦ÙÕßÔ

ÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇÖÕßÚÕßÝÖÇØÁÞËÏ
Î¡ÎÚØÕÖÕÒÏÚÏÑÂÙÚßÔÕÓÃÇÚÕß
ÕÔÊÃÔÕßËÔ×ÚÕ ÖÏÙÚËÆËÏ
ÄÚÏÊËÔÖØÁÖËÏÔÇËÐÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏ
ÔÇÖÒÎØ×ÔËÏÕØËÚÇÔÄÝÌÕØÕÒÕÍÕÆÓËÔÕÝÚÕÑÄÙÚÕÝÚÎÝÌÆÒÇÐÂÝÚÕßÝ

Πολλές οι εκκρεμότητες
¡ÖÕØËÃÔÇÁÍÏÔËÚÕÖØ×ÚÕÈÂÓÇÍÏÇÚÎÔÇÔËÐÇØÚÎÚÕÖÕÃÎÙÎ
ÚÕßÖØÃÍÑÏÖÇ²¦ØÏÑÇÏÚÎÝ¡ÁÍÑÇÔ¡ÇØÑÒÇÒÒ¦ÇÑÄÓÇÖÕÒÒ¦
ÛÁÓÇÚÇËÑÑØËÓÕÆÔÍÏÇÚÎÓËÒÒÕÔÚÏÑÂÚÕßÝàÜÂ
ÔÇÇÖÄÇßÚ¦ËÃÔÇÏÑÇÏÎÚÆÞÎÚÕß-YVNTVYL*V[[HNLÚÎÝ
ÑÇÚÕÏÑÃÇÝÚÜÔÊÕßÑ×ÔÚÕß¦ÙËÐÖÕßÚÕßÝÊ¦ÔËÏÙËÎÈÇÙÃÒÏÙÙÇÑÇÏÇÔÇÑÇÏÔÃÙÚÎÑËÖÒÂØÜÝ
ÓËÊÇÖ¦ÔÎËÑÇÚÙÚËØÒÏÔ×Ô
ÚÜÔØËÚÇÔ×ÔÌÕØÕÒÕÍÕßÓÁÔÜÔ
¬ÕàËßÍ¦ØÏËÖÏÛßÓËÃÔÇÚÎÊÏÇÚÎØÂÙËÏÜÝÈ¦ÙÎÚÕßÙÚÎØËÚÇÔÃÇ©ÖÜÝÌÇÃÔËÚÇÏÎÓËÚÕÃÑÏÙÎ

ÚÜÔÍÇÒÇàÕÇÃÓÇÚÜÔÙÚÕÔ ÇÔÇÊ¦ÁÙÚÜÑÇÏÍÏÇÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÕ
ÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÊËÔÛÇËÃÔÇÏ
ÇÖØÄÙÑÕÖÚÎÕÆÚËÙÚØÜÓÁÔÎÓË
ØÄÊÇ©ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÚÎÝÞ×ØÇÝ¬à¦ÙÚÏÔ¬ØÏÔÚÄÚÄÔÏÙËÙË
ÚÎÒËÕÖÚÏÑÂÚÕßÙßÔÁÔÚËßÐÎÄÚÏ
ÓÁÔÕßÔÔÇËÖÏÒßÛÕÆÔÖÕÒÒ¦àÎÚÂÓÇÚÇÄÖÜÝÎÌÕØÕÒÄÍÎÙÎÚÕß
àËßÍÇØÏÕÆÑÇÏÎÑ¦ÒßÉÎÑ¦ÖÕÏÜÔ
ËÐÄÊÜÔÚÕßÝÇÖÄÚÕÔ ÇÔÇÊÄÌÕØÕÒÕÍÕÆÓËÔÕ
ÎÓÕÙÃËßÓÇÚÜÔ5L^@VYR
;PTLZÇÔÁÌËØËÄÚÏÓÖÕØËÃÎÍÏÇÍÏ¦ÚÕßÖØÃÍÑÏÖÇ²¦ØÏÔÇËÃÔÇÏÎ
ËÖÃÙÎÓÎÇØÞÎÍÄÝÑØ¦ÚÕßÝÚÕß
ÇÔÇÊ¦ÇÒÒ¦ÚÕÔËÇØÄàËßÍ¦ØÏ
ÊËÔÛÇÖØÁÖËÏÔÇÖËØÏÓÁÔËÏÖØÕÔÕÓÏÇÑÂÓËÚÇÞËÃØÏÙÎÄÙÕÛÇÊÏÇÈÏ×ÔËÏËÑËÃÍÏÇÚÎÌÕØÕÒÄÍÎÙÎ
ÚÏÝ¦ÊËÏËÝÖÇØÇÓÕÔÂÝÇÑÄÓÇÑÇÏ
ÚÕÖ×ÝÛÇËÖÏÒÁÐËÏÔÇÕÔÕÓ¦àËÚÇÏ
ÏÊÏÑÄÚËØÇËÖÏÙÎÓÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÕÏ
ÊÕÆÑËÝÚÕß¦ÙËÐÊËÔÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÖËØÏÓÁÔÕßÔÓËÚÇÞËÃØÏÙÎ=07

Στα χαρακώματα
οι γερουσιαστές ενόψει
της δίκης Τραμπ
Ηρθε ËÖÏÚÁÒÕßÝÎ×ØÇÚÎÝËØÕßÙÃÇÝ ÇÏÇÔÎÖØÄÙÌÇÚÎÏÙÚÕØÃÇ
ÇÖÕÚËÒËÃÁÔÇÇÙÌÇÒÁÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÎÖÇØÇÖÕÓÖÂÚÕßÖØÕÁÊØÕß
ÚÜÔ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÛÇËÃÔÇÏÓÃÇËÖÃÊËÏÐÎÖÄÒÜÙÎÝÓËÚÇÐÆ
ÚÜÔÊÆÕÑÕÓÓ¦ÚÜÔÖÕßÛÇÑ¦ÔËÏ
ÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÑÒÃÓÇÚÎÝËÖÕÞÂÝ
ÒÃÔÚÕÔÔÇÓÕÏ¦àËÏÜÝÖËØÃÕÊÕÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝÇØÓÕÔÃÇÝ
Ô×ÕÏÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÃÑÇÏÕÏªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÕÃÑÇÚ¦ÌËØÇÔÕÓÄÌÜÔÇ
ÔÇÙßÔËÔÔÕÎÛÕÆÔÖ×ÝÔÇÐËÑÏÔÂÙÕßÔÚÎÊÃÑÎÚÕßÖØÕÁÊØÕß¡ÖÏÒ
ÒÃÔÚÕÔÚÕ
ÚÇÊÆÕÑÄÓÓÇÚÇÑÇÏÕÏÎÍÁÚËÝÚÕßÝËÃÔÇÏÈÇÛÏ¦
ÊÏÞÇÙÓÁÔÕÏÙÂÓËØÇÖ×ÝÔÇÖØÕÞÜØÂÙÕßÔÇÑÄÓÎÑÇÏÇÔÎÊÃÑÎ
ËÃÔÇÏÔÄÓÏÓÎ¦ÔÜÇÖÄÚÎÔÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎËÖÏÑØÁÓÇÚÇÏÓÃÇÊËÑÇËÚÃÇÙßÍÑØÕÆÙËÜÔÙÚÎËØÕßÙÃÇ
ÓËÙßÔËÞÂËÓÖÄÊÏÇÙÚÎÔÉÂÌÏÙÎ
ÔÕÓÕÙÞËÊÃÜÔÙÑÒÎØÁÝÓ¦ÞËÝÙÚÏÝ
ÇÑØÕ¦ÙËÏÝÍÏÇÚÎÔËÖÏÑÆØÜÙÎßÖÕÉÎÌÃÜÔÑÇÏÔÕÓÕÛËÚÏÑÂÇÊØ¦ÔËÏÇ
ÑÇÛ×ÝÕÏÎÍÁÚËÝÚÎÝËØÕßÙÃÇÝÌÕÈÕÆÔÚÇÏÄÚÏÕÏÉÎÌÕÌÕØÃËÝÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇßÖÕÔÕÓËÆÙÕßÔÚÎÔËÖÇÔËÑÒÕÍÂßÖÕÉÎÌÃÜÔ
ÊÃÑÎ¬ØÇÓÖÖÇØÁÞËÏÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÙÚÕßÝÍËØÕßÙÏÇÙÚÁÝÔÇÊËÃÐÕßÔÄÚÏÕÛËÙÓÄÝÓÖÕØËÃÇÑÄÓÎÔÇ

ÇØÛËÃÙÚÕÆÉÕÝÚÜÔÖËØÏÙÚ¦ÙËÜÔ
ÑÇÏÔÇßÖËØÈËÃÚÏÝ¦ÍØÏËÝÊÏÇÓ¦ÞËÝÓËÚÇÐÆÚÜÔÑÕÓÓ¦ÚÜÔÙËÓÃÇ
ÙÚÏÍÓÂÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÂÝÈÇØÆÚÎÚÇÝ
ËÔßÖ¦ØÞÕßÔÄÓÜÝÖÕÒÒ¦ÖËØÏÛ×ØÏÇÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇÝÄÙÕÕÍËØÕßÙÏÇÙÚÂÝ¡ÏÚÝ¡ÇÑÄÔËÒËÖÏÑËÌÇÒÂÝ
ÚÎÝÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÝÙÚÕ×ÓÇÁÞËÏËÑÌØ¦ÙËÏËÖÇÔËÏÒÎÓÓÁÔÜÝÚÎÈÇÛÏ¦
ÇÔÚÏÖ¦ÛËÏ¦ÚÕßÍÏÇÚÏÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÚÎÝÕßÒÂÝÑÇÏÚÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÜÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÚÕßÇÔÚÏÖ¦ÒÜÔ
ÓÃÇ¦ÖÕÉÎÖÕßÙßÓÓËØÃàÕÔÚÇÏÕÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÕÃÙßÔ¦ÊËÒÌÕÃÚÕßÃÞÇÓËÓÃÇÑÇÑÂÇØÞÂÎÕÖÕÃÇÊËÔßÖÇÍÕØËÆËÏÄÓÜÝ
ÚÕÚÁÒÕÝ®ÙÞÕÒÏ¦àËÏÕ ËÔÚ ÄÔØÇÔÚÖØ×ÎÔÎÓÕÑØÇÚÏÑÄÝÍËØÕßÙÏÇÙÚÂÝÇÖÄÚÎÄØËÏÇ§ÚÇÑÄÚÇ
ÕÕÖÕÃÕÝÙßÓÓËÚËÃÞËÙÚÎÊÃÑÎÍÏÇ
ÚÎÔÖÇØÇÖÕÓÖÂÚÕß ÒÃÔÚÕÔÇ
ÓÖÕØÕÆÙÇÔÑ¦ÖÕÏÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÔÇ
Ö¦ÛÕßÔÑØÃÙÎÙßÔËÃÊÎÙÎÝÑÇÏÔÇ
ÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÂÙÕßÔÄÚÏÎÙÚÕØÃÇ
ÛÇÚÕßÝÑØÃÔËÏÓËÈ¦ÙÎÚÎÙÚ¦ÙÎÚÕßÝ®ÙßÓÖÒÎØ×ÔËÏÑËÃÔÕÏ
ËÔÚÄÝÑÇÏËÑÚÄÝËØÕßÙÃÇÝÒÁÔË
ÄÚÏÎÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÊÏÞÇÙÓÕÆÁÞËÏ
ËÖÏÊËÏÔÜÛËÃÖÕÒÆÇÖÄÚÎÔËÖÕÞÂ
ÒÃÔÚÕÔ
ÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦ÕÏÊÆÕÎÍÁÚËÝ
ÚÎÝËØÕßÙÃÇÝÕªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÄÝ
¬ØËÔÚÕÚÑÇÏÕÎÓÕÑØÇÚÏÑÄÝ¬ÕÓ
§ÚÇÙÒÑÇÚ¦ÌËØÇÔÔÇÙßÓÌÜÔÂÙÕßÔÙËÓÏÇÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÚÎÔÕÖÕÃÇ
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Καταγγελίες

Οι συγκρίσεις με την περίπτωση Κλίντον
Του CARL HULSE

ÇØÄÚÏÕÏËÖÏÙÑÁÉËÏÝÙÚÎÞ×ØÇÚÕßÖØÃÍÑÏÖÇ ÇØÄÒÕßÖÇÚÁØÇ
ÚÕß²¦ØÏÑÇÏÊÏÇÊÄÞÕßÚÕßÈØËÚÇÔÏÑÕÆÛØÄÔÕßÖØÕÙËÃÒÑßÙÇÔ
ÓËÍ¦ÒÇÑÇÏËÔÛÕßÙÏ×ÊÎÖÒÂÛÎ
ÊËÔËÃÔÇÏÒÃÍÕÏÕÏ ÇÔÇÊÕÃÖÕß
ÊßÙÛßÓÕÆÔÙÚÎÔÏÊÁÇÚÎÝÓÄÔÏÓÎÝËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝËÔÄÝÓÁÒÕßÝ
ÚÎÝÈÇÙÏÒÏÑÂÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÔÊËÏÑÚÏÑ¦ÎËÌÎÓËØÃÊÇ.SVILHUK
4HPSÚÕß¬ÕØÄÔÚÕÖÕßÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÙÚÎØÃàËÏÚÕÔÛËÙÓÄÚÎÝÓÕÔÇØÞÃÇÝÊÎÓÕÙÃËßÙËËÑÚËÔÁÝÑÆØÏÕ¦ØÛØÕÓËÚÕÕÖÕÃÕÑÇÒÕÆÙË
ÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÔÇËÔÎÓËØ×ÙËÏ
ÚÕàËßÍ¦ØÏÄÚÏÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÓËÚËÍÑÇÚÇÙÚÇÛËÃÁÙÚÜÖÇØÕÊÏÑ¦
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Επανάσταση στην ακτινολογική αντιμετώπιση του καρκίνου
Πλησιάζει η ώρα που οι καρκινοπαθείς θα μπορούν να υπόκεινται σε
ακτινοθεραπεία λίγων δευτερολέπτων, αντί εβδομάδων, που απαιτούν
οι συμβατικές μέθοδοι αντιμετώπισης του καρκίνου με ακτίνες. Σε νέα
μελέτη, που δημοσιεύθηκε στην ιατρική επιθεώρηση International Journal of Radiation Oncology, Biology,
and Physics, ερευνητές του Αντικαρκινικού Κέντρου Εϊμπραμσον
του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια,
εξηγούν πώς αξιοποίησαν ακτινοβολία πρωτονίων για να παραχθεί
η κατάλληλη δόση, ικανή να προσφέρει σε καρκινοπαθή την πλήρη
θεραπεία του σε μία μοναδική και
ταχύτατη συνεδρία. Η νέα μέθοδος,
γνωστή ως ακτινοθεραπεία FLASH,
μπορεί να οδηγήσει σε επανάσταση
της αντικαρκινικής θεραπείας και
ογκολογίας. Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι η μέθοδος FLASH είναι εξίσου αποτελεσματική κατά
των όγκων όσο και η συμβατική








H μέθοδος FLASH πλήττει λιγότερο τους υγιείς
ιστούς, χάρη στον μικρότερο χρόνο έκθεσής τους
στην ακτινοβολία.
ακτινοθεραπεία, ενώ πλήττει λιγότερο τους υγιείς ιστούς, χάρη στον
μικρότερο χρόνο έκθεσής τους στην
ακτινοβολία. «Είναι η πρώτη φορά
που δημοσιεύεται μελέτη για τη
χρήση πρωτονίων –αντί ηλεκτρονίων– στην παραγωγή ακτινοθεραπευτικής δόσης FLASH, χάρη σε ιατρικό επιταχυντή», λέει ένας εκ των
συντακτών της μελέτης, ο διευθυντής του Θεραπευτικού Κέντρου Πρωτονίων, Τζέιμς Μετς, που συνεργάσθηκε στη δημοσίευση αυτή με τον
Ελληνα καθηγητή Ερευνητικής Ογκολογίας, δρα Κωνσταντίνο Κουμένη.
Ο δρ Μετς επισημαίνει ότι άλλες

Ακτινοθεραπευτής και φυσικός δοκιμάζουν πειραματική μέθοδο αντιμετώπι-

σης του καρκίνου του ήπατος σε νοσοκομείο του Μονάχου.

ομάδες ερευνητών παρήγαγαν αντίστοιχες δόσεις αξιοποιώντας ηλεκτρόνια, τα οποία δεν διεισδύουν
αρκετά βαθιά στο σώμα για να είναι
αποτελεσματικά ως θεραπεία για
όγκους σε εσωτερικά όργανα. Αλλες
ομάδες δοκίμασαν τις ιδιότητες συμβατικών φωτονίων, αν και προς το
παρόν οι θεραπευτικές συσκευές
δεν έχουν τη δυνατότητα παραγωγής
δόσεων κατάλληλου ενεργειακού
φορτίου. Η μελέτη αυτή δείχνει ότι,
μετά τις αναγκαίες τεχνικές αλλαγές,
οι διαθέσιμοι επιταχυντές πρωτονίων
μπορούν να παράγουν θεραπευτικά
αποτελεσματικές δόσεις FLASH.
Η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια αναγκάσθηκε να σχεδιάσει και να δημιουργήσει νέες συσκευές για να παράγει θεραπευτική δόση ακτινοβολίας χάρη σε πρωτόνια, καθώς η
ακριβής μέτρηση των δόσεων ραδιενέργειας ήταν αναγκαία για την
πραγματοποίηση αποτελεσματικής

θεραπείας. «Καταφέραμε να αναπτύξουμε ειδικευμένα συστήματα
στα ερευνητικά εργαστήρια για την
παραγωγή δόσεων FLASH, αποδεικνύοντας ότι είμαστε ικανοί να ελέγξουμε τη δέσμη πρωτονίων. Πραγματοποιήσαμε μεγάλο αριθμό πειραμάτων, τα οποία μας επέτρεψαν
να καταγράψουμε τις επιπτώσεις
της ραδιενέργειας FLASH, κάτι το
οποίο ήταν αδύνατο στα υπάρχοντα
εργαστήρια», λέει ο δρ Μετς.
Η ερευνητική ομάδα αποκάλυψε
ότι έχει ήδη αρχίσει την εκπόνηση
συγκεκριμένων σχεδίων για την
πρακτική αξιοποίηση των ευρημάτων της σε κλινικές μελέτες, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων
βημάτων με στόχο την εφαρμογή
των συμπερασμάτων της μελέτης
στις νοσοκομειακές ογκολογικές
μονάδες. Επόμενη αποστολή της
ομάδας είναι ο σχεδιασμός συσκευής
κατάλληλης για ακτινοθεραπεία
FLASH σε ασθενείς.

Λιγότερο σεξ,
πρόωρη
εμμηνόπαυση

«Aνακούφιση»
για τη διακοπή
της κύησης

Οι γυναίκες που έρχονται σε σεξουαλική συνεύρεση, τουλάχιστον
μία φορά τον μήνα, έχουν μικρότερο
κίνδυνο πρόωρης εμμηνόπαυσης
συγκριτικά με εκείνες που δεν έχουν
τόσο έντονη σεξουαλική ζωή, επισημαίνουν Βρετανοί ερευνητές. Ειδικότερα, οι επιστήμονες του τμήματος Ανθρωπολογίας του University College London (UCL), που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο
περιοδικό «Royal Society Open
Science» της βρετανικής Βασιλικής
Εταιρείας Επιστημών, ανέλυσαν
στοιχεία για σχεδόν 3.000 Αμερικανίδες, με μέση ηλικία 45 ετών,
την εξέλιξη της υγείας των οποίων
παρακολούθησαν επί δέκα χρόνια.
Ετσι διαπιστώθηκε ότι όσες έκαναν σεξ τουλάχιστον μία φορά την
εβδομάδα ή πιο συχνά, είχαν κατά
μέσον όρο 28% λιγότερες πιθανότητες να έχουν πρόωρη εμμηνόπαυση, σε σχέση με όσες είχαν σεξουαλική δραστηριότητα σπανιότερα από μία φορά τον μήνα. Για
όσες έκαναν σεξ τουλάχιστον μία
φορά το μήνα, η πιθανότητα πρόωρης εμμηνόπαυσης ήταν μειωμένη
κατά 19%. «Αν μια γυναίκα δεν
κάνει σεξ και δεν υπάρχει πιθανότητα εγκυμοσύνης, τότε το σώμα
επιλέγει να μην επενδύσει στην
ωορρηξία, καθώς κάτι τέτοιο δεν
θα είχε νόημα», δήλωσε η ερευνήτρια Μέγκαν Αρνοτ. Οπως, μάλιστα,
επισημαίνει η ίδια, τα συμπεράσματα της μελέτης προσθέτουν βάρος στη θεωρία ότι η γυναικεία εμμηνόπαυση αρχικά εξελίχθηκε προκειμένου να αποτρέψει τις αναπαραγωγικές συγκρούσεις μεταξύ διαφορετικών γενεών θηλυκών και για
να επιτρέψει στις πιο ηλικιωμένες
γυναίκες να ενισχύουν την καλή
κατάσταση της υγείας τους, φροντίζοντας τα εγγόνια τους. Οι γυναίκες, αξίζει να σημειωθεί, είναι πιο
ευάλωτες στις ασθένειες κατά την
περίοδο της ωορρηξίας, επειδή το
ανοσοποιητικό τους σύστημα είναι
κατεσταλμένο. Η εμμηνόπαυση,
λένε οι ερευνητές, είναι αναπόφευκτη για όλες τις γυναίκες και δεν
υπάρχει καμία συμπεριφορική παρέμβαση που μπορεί να αποτρέψει
τη λήξη της αναπαραγωγικής ζωής.
Τέλος, η πιο συνηθισμένη συχνότητα σεξουαλικής επαφής ήταν μία
φορά την εβδομάδα (ποσοστό 64%
των γυναικών που συμμετείχαν
στην έρευνα). Εως το τέλος της δεκαετούς έρευνας, το 45% των γυναικών είχε μπει στην εμμηνόπαυση
σε μέση ηλικία 52 ετών.

Στη συντριπτική πλειονότητά τους
οι γυναίκες που υποβάλλονται σε
άμβλωση δεν μετανοούν για την
απόφασή τους. Αυτό είναι το συμπέρασμα έρευνας που δημοσιεύθηκε
στην επιθεώρηση Social Science &
Medicine. Οι επιστήμονες εξέτασαν
667 γυναίκες σε 21 αμερικανικές
πολιτείες, επανειλημμένως μέσα σε
μία πενταετία, καταγράφοντας τα
συναισθήματά τους σχετικά με τη
διακοπή της κύησής τους. Το 95%
των γυναικών επέμεινε, καθ’ όλη
τη διάρκεια της έρευνας, ότι η απόφασή τους να υποβληθούν σε άμβλωση ήταν σωστή. Οταν ρωτήθηκαν αν νιώθουν συναισθήματα όπως
λύπη, τύψεις, ανακούφιση, μετάνοια,
θυμό ή ευτυχία για την απόφασή
τους, οι περισσότερες δήλωσαν ότι
ένιωθαν «ανακούφιση».
Οπως επισημαίνει η συντάκτρια
της μελέτης, Κορίν Ρόκα, καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, στο Σαν Φρανσίσκο, «επί
χρόνια επικρατούσε η αντίληψη
ότι πρέπει να προστατέψουμε τις
γυναίκες από τη συναισθηματική
οδύνη της άμβλωσης. Δεν υπάρχει
καμία ένδειξη ότι αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα». Η
Ρόκα υπογραμμίζει ότι ο ισχυρισμός
περί της συναισθηματικής οδύνης
που προκαλεί η άμβλωση χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον από τους
πολέμιους της πρακτικής προκειμένου να περιορίσουν την πρόσβαση των γυναικών σε αυτήν.
Πολλές πολιτείες στις ΗΠΑ απαιτούν συνεδρίες συμβουλευτικής
πριν από την άμβλωση και χρόνο
αναμονής κατά τον οποίο η έγκυος
ενημερώνεται για την αρνητική
ψυχική επίδραση που θα έχει η άμβλωση. Τελευταία έχει εξαπολυθεί
μία νέα εκστρατεία των αμερικανικών οργανώσεων που αντιτίθενται στις αμβλώσεις αλλά και συντηρητικών πολιτικών προκειμένου
να εφαρμοστεί μία πολύ αυστηρή
νομοθεσία για τις αμβλώσεις σε
ολόκληρη την αμερικανική επικράτεια, ανατρέποντας ή ακόμα και
καταργώντας την ιστορική απόφαση του Ανώτατου Δικαστήριου,
του 1973, με την οποία νομιμοποιήθηκαν οι αμβλώσεις. Η νέα μελέτη,
ωστόσο, αποδεικνύει ότι οι γυναίκες
που έχουν υποβληθεί στην επέμβαση συχνότερα νιώθουν μεικτά
αισθήματα, όπως τύψεις και ταυτόχρονα ανακούφιση, ενώ «αρνητικά και θετικά αισθήματα που πυροδοτούνται από την επέμβαση
ακολουθούν μειωτική τάση τα δύο
χρόνια μετά την επέμβαση και σταθεροποιούνται αργότερα. Αντιθέτως, τα συναισθήματα για την ορθότητα της απόφασής τους παραμένουν σταθερά και ισχυρά».
Οι συντάκτες της πρόσφατης μελέτης επισημαίνουν ότι οι μελλοντικές έρευνες πρέπει να εστιαστούν
στους μεμονωμένους παράγοντες
που κάνουν τις γυναίκες να βιώνουν
αρνητικά συναισθήματα και να μετανοούν για την άμβλωση, τονίζοντας ότι η συμβουλευτική, με επίκεντρο την άμβλωση, όποτε παρέχεται, οφείλει να βοηθά τη γυναίκα
να διαχειριστεί και να ξεπεράσει το
στίγμα της ιατρικής πράξης.

Δεν είναι ακόμη σαφής ο ακριβής

βιολογικός μηχανισμός που συνδέει
τη συχνότητα του σεξ με την ηλικία
της εμμηνόπαυσης.

ΑΡΘΡΟ / Της ΕΛΕΝΑΣ ΑΛΩΝΕΥΤΗ

Πότε ένα παιδί χρειάζεται λογοθεραπεία;

Ο

λόγος είναι μια σημαντική λειτουργία
που δίνει την ικανότητα στο παιδί να
επικοινωνεί, να εκφράζει τις επιθυμίες
του, τα συναισθήματά του, να μαθαίνει να
σκέφτεται και να οργανώνει τις σκέψεις του.
Ο λόγος αποτελεί σημαντικό παράγοντα για
την κοινωνικοποίηση ενός ατόμου. Συνήθως
οι γονείς των παιδιών με διάφορες παθολογίες
(σύνδρομα, διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή
κ.ά.), επισκέπτονται από μόνοι τους λογοθεραπευτή. Από την άλλη, άλλα παιδιά επισκέπτονται λογοθεραπευτή ύστερα από ανησυχία που μπορεί να έχει ο παιδίατρος, ο δάσκαλος ή ακόμη και ο γονιός του παιδιού.
Όταν τα παιδιά φτάσουν στον λογοθεραπευτή, εκείνος πρέπει να αξιολογήσει το
παιδί με διάφορες σταθμισμένες και μη σταθμισμένες μεθόδους αξιολόγησης, που θα του
δώσουν τις πληροφορίες που χρειάζεται για
να αποφασίσει, εάν το παιδί που έχει αξιολογήσει χρειάζεται να ενταχθεί σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα με βάση τις ανάγκες
του. Η αξιολόγηση βοηθά τον λογοθεραπευτή
να κατανοήσει τις ικανότητες αλλά και τις
ελλείψεις του παιδιού και να δημιουργήσει
ένα πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης
εξατομικευμένο.
Συνήθως τα παιδιά χρειάζονται ένταξη
σε προγράμματα λογοθεραπείας όταν: η ανάπτυξη της επικοινωνίας, του λόγου και της

ομιλίας είναι αισθητά αποκλίνουσα με βάση
τη χρονολογική τους ηλικία ή ακόμη όταν
οι δεξιότητες που αφορούν τη γλώσσα δεν
είναι ικανές να καλύψουν τις ανάγκες που
έχουν τα παιδιά για επικοινωνία. Συχνά παρατηρείται η πιθανότητα το παιδί να χρειάζεται λογοθεραπεία όμως το περιβάλλον
του να μην το αντιλαμβάνεται. Ένα παιδί
μπορεί να έχει ένα πλούσιο και ανεπτυγμένο
λεξιλόγιο, καθαρό λόγο, να επικοινωνεί πολύ
καλά με συνομήλικα άτομα αλλά και με μεγαλύτερα, η σύνταξή του να είναι ορθή, όμως,
υπάρχει πιθανότητα το παιδί αυτό να κάνει
μια συζήτηση που θα είναι εκτός θέματος.
Μπορεί να απαντάει στις ερωτήσεις που του
γίνονται, αλλά όχι στοχευμένα (να πλατειάζει),
ή ακόμη να μη χρησιμοποιεί ορθά τον λόγο
σε συγκεκριμένες καταστάσεις και περιβάλ-

λοντα (προβλήματα πραγματολογίας).
Όταν ο γονιός αποφασίσει να εντάξει το
παιδί του σε πρόγραμμα λογοθεραπείας θα
πρέπει να αναπτυχθεί μια θεραπευτική σχέση
μεταξύ παιδιού, οικογένειας και λογοθεραπευτή. Οι γονείς θα πρέπει να έχουν άμεση
και λειτουργική επικοινωνία με τον λογοθεραπευτή. Να τον στηρίζουν και να τον κατανοούν και να νιώθουν άνετα να εκφράζουν
τις διάφορές τους ανησυχίες. Το περιβάλλον
του ατόμου αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπευτικής παρέμβασης, διότι ο
γονιός, το παιδί και ο λογοθεραπευτής είναι
συνοδοιπόροι στο ταξίδι αυτό. Εάν το περιβάλλον στηρίζει τον λογοθεραπευτή και το
παιδί, τότε σίγουρα τα αποτελέσματα θα
είναι αρκετά βελτιωμένα.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως αυτό
το άρθρο επικεντρώνεται μόνο στα παιδιά,
χωρίς να σημαίνει πως είναι ο μόνος πληθυσμός που χρειάζεται λογοθεραπευτική βοήθεια. Σε άλλο άρθρο θα επικεντρωθούμε στο
ποιοι είναι οι ενήλικες που χρήζουν λογοθεραπευτικής παρέμβασης και πώς ένα λογοθεραπευτής μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση διαφόρων παθολογιών.

Η κ. Έλενα Αλωνεύτη είναι λογοπαθολόγος,
λογοθεραπεύτρια, BSc.
elenaalonefti.slp@gmail.com
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Ντέρμπι πολύ μεγάλης σημασίας
Ομόνοια και Ανόρθωση θα παλέψουν για τη νίκη που θα τους δώσει τεράστια δυναμική
Ντέρμπι πολύ μεγάλης βαθμολογικής
και όχι μόνο σημασίας, στην διεκδίκηση
του τίτλου είναι αυτό που θα γίνει στο
ΓΣΠ, με αντίπαλους την Ομόνοια και
την Ανόρθωση. Το «τριφύλλι» βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 32 βαθμούς

σε 16 αγώνες (9-5-2), με συντελεστή
τερμάτων 23-10. Στην πρώτη θέση
βρίσκεται η Ανόρθωση με 36 βαθμούς
σε 15 αγώνες (11-3-1). Για την γηπεδούχο Ομόνοια η αναμέτρηση είναι
καθοριστικής σημασίας. Με νίκη επί

της Ανόρθωσης την πλησιάζει βαθμολογικά, της βάζει πίεση και προσθέτει
εκτός από βαθμούς, δυναμική στη δική
της προσπάθεια για υλοποίηση των
στόχων της. Εννοείται ότι ανεβάζει
την ψυχολογία της στα ύψη. Τεράστιας

σημασίας είναι ο αγώνας αυτός και για
την πρωτοπόρο Ανόρθωση, η οποία
αν περάσει αλώβητη και από το «καυτό»
ΓΣΠ, θα αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη
δυναμική και θα γίνει φαβορί για την
κατάκτηση του τίτλου.

Oι ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας θα πρέπει να είναι έτοιμοι για τις μεγάλες μονο-

Αν η καταφέρει η Ανόρθωση να φύγει με το διπλό από την πρωτεύουσα, θα πάρει

Oπως πιο παλιά…

Ευκαιρία για εκτόξευση

Το «τριφύλλι» φέτος κάνει μια εξαιρετική χρονιά μετά από πολλά χρόνια.
Με την παρουσία της θυμίζει ξανά…
Ομόνοια. Ξανακέρδισε τον αυτοσεβασμό της. Ανάγκασε σχεδόν όλους να
μιλήσουν γι’ αυτήν με καλά λόγια. Ο
κόσμος ασχολείται ξανά μαζί της. Μπορεί να νικήσει τον όποιο αντίπαλο,
όπως παλιά. Η ομάδα δείχνει ότι έχει
την δυνατότητα να επιστρέψει μετά
από πολλά χρόνια… ξηρασίας στην

Είναι μια χρονιά που τη λες και… παραδοσιακή στο κυπριακό ποδόσφαιρο,
υπό την έννοια πως οι κορυφαίες ομάδες
του τόπου βάσει τίτλων διεκδικούν
την κορυφή. Κάτι που είχαμε πολλά
χρόνια να το δούμε και σαφώς αυξάνει
το ενδιαφέρον του κόσμου και την
προσέλευση στα γήπεδα. Η Ανόρθωση
έχει πείσει και τους τελευταίους πως
όσα ο Κετσπάγια έλεγε το καλοκαίρι
περί διεκδίκησης του τίτλου μόνο λόγια

μαχίες που θα γίνουν, αντιτάσσοντας δύναμη και τρέξιμο στον αντίπαλο.









Η Ομόνοια θα βασιστεί
στην εξαιρετική κεντροεπιθετική της ανάπτυξη,
το κάθετο παίξιμο,
το γρήγορο ξεδίπλωμα και
τη δημιουργία ευκαιριών.
κορυφή. Η Ομόνοια έκλεισε ιδανικά
το 2019, με την τεράστια εμφάνιση
και σημαντική νίκη επί της ΑΕΚ, ούσα
στην πρώτη θέση με 31 βαθμούς. Το
2020 παρατηρείται μια οπισθοχώρηση.
Ήττα από τον Απόλλωνα στο Τσίρειο,
εντός έδρας αναπάντεχη ισοπαλία, με
την Πάφος FC. Το παιχνίδι στο ΓΣΠ
αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον
από τους οπαδούς των δυο ομάδων
και όχι μόνο.
«Σίγουρα απέναντι στην Ανόρθωση
δεν θα γίνει και το πιο ανοιχτό παιχνίδι
αλλά ένας κλειστός αγώνας, γιατί είναι
πολύ καλοί αμυντικά. Μέχρι στιγμής
η Ανόρθωση είναι η καλύτερη ομάδα
αμυντικά και γενικά είναι μία πάρα
πολύ καλή ομάδα. Οπόταν δεν περιμένουμε να έχουμε τόσες πολλές ευ-

καιρίες απέναντι τους, αλλά θα είναι
ιδανικό να σκοράρουμε στις ευκαιρίες
που θα φτιάξουμε». Αυτά δήλωσε, μεταξύ άλλων, στην ιστοσελίδα της Ομόνοιας ο Χενιγκ Μπεργκ για το ματς.
Έχρισε δε την Ανόρθωση φαβορί για
τον τίτλο. Ο Χένιγκ Μπεργκ μίλησε
για κλειστό αγώνα και περιορισμένες
ευκαιρίες.
Η Ομόνοια θα βασιστεί στην εξαιρετική κεντροεπιθετική της ανάπτυξη,
το κάθετο παίξιμο, το γρήγορο ξεδίπλωμα και τη δημιουργία ευκαιριών.
Ένα ενδεχόμενο είναι η γρηγοράδα
της επίθεσης της Ομόνοιας να αποτελέσει αποτελεσματικό όπλο απέναντι
στη βραδύτητα του κεντρικού αμυντικού - ποιοτικού αναμφιβόλως - δίδυμου της Ανόρθωσης.
Ένα θέμα που έχει να λύσει η Ομόνοια είναι το να βρει διεξόδους στο
ανηλεές πρέσινγκ των αντιπάλων που
έχει αποδειχθεί… θανατηφόρο για τον
όποιο αντίπαλο. Η Ομόνοια πρέπει να
φροντίσει να έχει πάντα ένα αμαρκάριστο παίκτη, ενώ ταυτόχρονα οι ποδοσφαιριστές της θα πρέπει να είναι
έτοιμοι για τις μεγάλες μονομαχίες που
θα γίνουν, αντιτάσσοντας δύναμη και
τρέξιμο στον αντίπαλο, που ανασταλτικά και γενικότερα στον τομέα του
μαρκαρίσματος είναι εξαιρετικός.Η
συμπαράσταση του κόσμου που θα
πάει μαζικά στο γήπεδο θα είναι σημαντική για την ομάδα. Την ώρα που
σύρονταν αυτές οι γραμμές ξεκαθάρισε
ότι δεν θα είναι παρών στο ντέρμπι ο
Φαμπιάνο Ριμπέιρο, αφού ο τραυματισμός του είναι σοβαρός. Έτσι, δημιουργείται ένα σοβαρό «πλην» για την
ομάδα της Λευκωσίας.
ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗΣ

πολύ σημαντικό προβάδισμα εφτά βαθμών που θα την καθιστά φαβορί για τον τίτλο.









Η Ανόρθωση έχει πείσει
και τους τελευταίους πως
όσα ο Κετσπάγια έλεγε το
καλοκαίρι περί διεκδίκησης του τίτλου μόνο λόγια
εντυπωσιασμού δεν ήταν.
εντυπωσιασμού δεν ήταν και η «Μεγάλη Κυρία» στρογγυλοκάθεται στην
κορυφή. Με την αδυναμία του ΑΠΟΕΛ
να βρει σταθερότητα, η Ομόνοια μοιάζει
αυτή τη στιγμή ο Νο1 κίνδυνος για
την απώλεια της πρώτης θέσης και το
ραντεβού μαζί της εκτός έδρας είναι
από τα μεγαλύτερα της σεζόν. Εννοείται
και από τα πλέον δύσκολα. Οι «πράσινοι» είναι η μοναδική ομάδα που
τους πήρε αποτέλεσμα στο γήπεδό
τους και έχει αποδείξει πως ξέρει να
παίξει με την μπάλα κάτω και να διασπάσει άμυνες.
Με τον ΑΠΟΕΛ, ο Κετσπάγια πήρε
το παιχνίδι εκεί που το ήθελε, περιόρισε
τον αντίπαλο σε βαθμό που απειλήθηκε
ελάχιστα και τελικά πήρε και τη νίκη.
Απέναντι στην Ομόνοια, τουλάχιστον

με την εικόνα που έχουμε ως τώρα, το
έργο του περιορισμού το περιμένεις
δυσκολότερο. Αν όμως τα καταφέρει
και φύγει με το διπλό από την πρωτεύουσα, θα πάρει ένα πολύ σημαντικό
προβάδισμα εφτά βαθμών που θα την
καθιστά φαβορί για τον τίτλο.
Το πρέσινγκ σε όλα τα μήκη και
πλάτη του γηπέδου και η προσπάθεια
να ανατραπεί κάθε πλάνο ανάπτυξης
του αντιπάλου είναι τα βασικά προτερήματα της φετινής ομάδας, όμως είναι
και η πρώτη φορά που οι αντοχές δοκιμάζονται έντονα. Από τη μια ο αγώνας
με τον Ολυμπιακό, πρώτη βδομάδα
της σεζόν που υπάρχουν τρεις αγώνες
στο πρόγραμμα, φόρτωσε με λεπτά
αρκετούς βασικούς και από την άλλη
προέκυψαν προβλήματα αγωνιστικά
που τόσα πολλά δεν υπήρχαν πριν.
Κάποιοι θα προλάβουν, όμως θα μπουν
να παίξουν έχοντας χάσει προπονήσεις
και δεν είναι και το καλύτερο. Όλοι
μιλάνε για τον Ρούμπεν Ράγιος και όχι
άδικα, αλλά με τον ΑΠΟΕΛ είδαμε πως
λύσεις μπορούν να δώσουν κι άλλοι.
Τα «όπλα» της, σε σχέση με τις άλλες
ομάδες του πρωταθλήματος, είναι τα
κορμιά που έχει, στοιχείο που απέναντι
στην Ομόνοια της δίνει ίσως το μικρότερο χάντικαπ. Βασικό θα είναι να βρει
τρόπο να κόψει την κυκλοφορία που
έχουν οι «πράσινοι» και αν γίνεται να
κλέψει μπάλες σε σημείο που θα μπορεί
να γίνει επικίνδυνη με λίγες πάσες.
Τίτλο να πάρεις από Γενάρη μήνα
δε γίνεται, όμως ένα τέτοιο διπλό στην
έδρα της Ομόνοιας θα είναι ένα πελώριο
βήμα. Ένα μήνυμα προς όλους πως ο
«Φοίνικας» πετά και πάλι προς την κορυφή.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
ΚΟΠ - αντιδράσεις

Με επίσημη τοποθέτησή της η Ομόνοια

μίλησε για διαφθορά και διαπλοκή στο
κυπριακό ποδόσφαιρο, έριξε ευθύνη
στην ηγεσία της ΚΟΠ και πάει να βρει το
δίκαιο της σε ΟΥΕΦΑ και ΦΙΦΑ. Με επίσημη τοποθέτησή της η ΑΕΛ καταλογίζει ευθύνη και σκοπιμότητα στην ηγεσία της ΚΟΠ για τα προβλήματα στη διαιτησία. Πυρά κατά της ΚΟΠ και από τον
πρόεδρο του ΠΑΣΠ, ενώ στο παιγνίδι
(ξανά) μπήκε ο πρώην διαιτητής Μάριος
Παναγή. Η αντίδραση της ΚΟΠ σε όλα
αυτά αγνοείται! Αρκετές μέρες μετά τα
όσα σημαντικά και σοβαρά λέχθηκαν
κανείς από την ηγεσία της Ομοσπονδίας
δεν έκρινε σωστό ή αναγκαίο να πει κάτι, να εκφράσει μια επίσημη θέση, έστω

χωρίς να μπει σε συζήτηση ή δημόσια
αντιπαράθεση με οποιονδήποτε.

* * * * *

Ραν Μπεν Σιμόν

Ακόμη και αυτοί που υποστήριζαν την

παραμονή Ραν Μπεν Σιμόν στον πάγκο
της εθνικής, πολύ πιθανό να αναθεώρησαν την άποψή τους, ακούγοντας
τον ισραηλινό τεχνικό στις τελευταίες
του δηλώσεις στα γραφεία της ΚΟΠ.
Μας είπε λοιπόν ο κύριος Σιμόν, πως
δεν έχουμε ως χώρα εθνική ομάδα ικανή για να προκριθεί σε τελικά διοργάνωσης. Αγνοώντας ή ξεχνώντας, πως
αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της
θητείας του, μας προέτρεψε να κάνου-

με υπομονή και να πιστέψουμε σε ένα
τέτοιο στόχο, τον οποίο θεωρούσε εφικτό. Κατά τ’ άλλα, ο Ραν Μπεν Σιμόν
υποστήριξε, αποχωρώντας, πως παραδίδει την εθνική σε καλύτερο επίπεδο
σε σχέση με το τι παρέλαβε το 2017. Τι
μένει τελικά από τη δική του θητεία;
Ίσως το καλό οικογενειακό κλίμα, το
οποίο πρόταξε πρόσφατα ο Ραν Μπεν
Σιμόν, θέλοντας να δικαιολογήσει την
αποτυχία στο Nations League!

* * * * *

Ανυπαρξία/ ανικανότητα

Λίγο πολύ οι εκπρόσωποι της αστυνο-

μίας ομολογούν δημόσια την ανικανότητα να ξεμπλέξουν το νήμα των στημένων αγώνων. Χωρίς να το λένε, το

ίδιο λίγο πολύ ισχύει και με τις εγκληματικές ενέργειες κατά διαιτητών κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες. Με λίγα
λόγια, είναι απλά ανίκανοι να επιβάλουν τη νομιμότητα.. τελεία και παύλα

* * * * *

Και άλλοι φάκελοι

Μπορεί η ΚΟΠ υπό την πίεση των απο-

καλύψεων του 24sports.com.cy ν’
αναγκάστηκε να δημοσιοποιήσει την
έλευση των κόκκινων φακέλων, έστω
και καθυστερημένα… οι πληροφορίες
πάντως αναφέρουν ότι υπάρχουν και
άλλα ματς τα οποία η ΚΟΠ φρόντισε να
αφήσει στην αφάνεια. Πώς και γιατί…
θα δείξει ο χρόνος.

ΑΠΟΨΕΙΣ

Eνα κενό... απέραντο
Eχουν αλήθεια στερέψει οι λέξεις. Το
μυαλό δεν μπορεί να επινοήσει τι άλλο
μπορεί να συμβεί και μέχρι πού μπορεί
να είναι ο πάτος. Η δε επαγγελματική
ιδιότητα μας, είναι παντελώς ανίσχυρη
αφού οι όποιες αποκαλύψεις, καταγγελίες, επισημάνσεις πετιούνται στον
Του
κάδο των αχρήστων ενός σάπιου συΧΡΙΣΤΟΥ
στήματος. Όσον αφορά το συναίσθημα
ΖΑΒΟΥ
ενός πολίτη που ζει σ’ ένα τέτοιο κράτος,
δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο πέραν της θλίψης και
της οργής. Όλα αυτά που συμβαίνουν στο κυπριακό ποδόσφαιρο τις τελευταίες ημέρες, εβδομάδες, χρόνια συνιστούν ντροπή για τον καθένα 






από μας ξεχωριστά, ως επαγγελματίες, πολίτες και στην τε- Tο Κράτος
λική ως άνθρωποι.
δεν έχει ποτέ
Δυστυχώς η λύπη δεν έχει
να κάνει με το γεγονός ότι ζουν καταφέρει να
ανάμεσα μας άτομα με πλούσια τους στήσει στη
εγκληματική δράση, αλλά ακριγωνία, να τους
βώς η αδυναμία του κράτους
να επιβάλει επιτέλους τάξη και καταδιώξει, πόνομιμότητα, αποτρέποντας τον σω μάλλον να
καθένα να λειτουργεί εις βάρος
όλων των υπολοίπων. Είναι τέ- συλλάβει τον
τοιο πλέον το θράσος τους, που οποιοδήποτε.
ακόμη και μετά τις αποκαλύψεις
του 24sports, περί των κόκκινων φακέλων, πολύ περισσότερο δε, λίγες ώρες μετά την ομιλία του Προέδρου
της Δημοκρατίας στο πλαίσιο της γιορτής των αρίστων
από την ΕΑΚ, τοποθετήθηκε βόμβα σε κάποιον διαιτητή.
Ακριβώς τούτη η πράξη δείχνει όχι μονάχα το θράσος
αλλά και την απαξίωση που έχουν απέναντι τόσο στις
διωκτικές αρχές όσο και στην Πολιτεία. Δυστυχώς και
πάλι, δικαίως νιώθουν τέτοιου είδους συναισθήματα
αφού το Κράτος δια των Αρχών του, δεν έχει ποτέ καταφέρει να τους στήσει στη γωνία, να τους καταδιώξει,
πόσω μάλλον να συλλάβει τον οποιοδήποτε. Σε τέτοιο
μάλιστα βαθμό που σε αναγκάζει να θεωρήσεις ότι πρόκειται για συνενοχή, άμεσα ή έμμεσα.
Και όταν ακριβώς καταλήγεις σε τέτοια συμπεράσματα,
είναι που σου δημιουργείται ένα κενό, απέραντο κενό.
Γιατί ακριβώς νιώθεις αδύναμος ν’ αλλάξεις πράγματα
και καταστάσεις και ένοχος για την κοινωνία που παραδίδεις στα παιδιά σου. Βάσει αυτού, η απελπισία καταλήγει στο κενό… που είναι απέραντο.

Θέληση υπάρχει;
Προς τι η έκπληξη κάποιων, για τη νέα…
φουρνιά φακέλων με αποστολέα την
ΟΥΕΦΑ και παραλήπτη την ΚΟΠ και
κατ’ επέκταση το κυπριακό ποδόσφαιρο;
Ποτέ δεν έπαψαν οι σχετικές εκθέσεις,
με στοιχεία για ασυνήθιστη στοιχηματική
κίνηση, να αποστέλλονται στην Κύπρο.
Του
Τα «περίεργα» άλλωστε, δεν σταμάτησαν
ΓΙΩΡΓΟΥ
ποτέ να συμβαίνουν σε κυπριακά γήπεδα,
ΛΟΓΙΔΗ
είτε σε φιλικά, είτε σε επίσημα παιγνίδια.
Απλά, ο μη καταλογισμός σε αρκετές περιπτώσεις ευθύνης,
περνούσε το θέμα στα... μουλωχτά αν και ο περισσότερος
κόσμος το’ χε τούμπανο και οι αρμόδιοι κρυφό καμάρι!
Καλή και η προσπάθεια των άμεσα εμπλεκομένων
στις σχετικές υποθέσεις, να πείσουν για την έκπληξη
και τον αιφνιδιασμό τους. Μα εμείς; Ποτέ και κανείς δεν
έχει σχέση με το στοίχημα, 






ποτέ και κανείς δεν ευθύνεται.
Λες και από μόνα τους κάποια Βρείτε τους τρόπαιγνίδια «στήνονται», λες πους, βελτιώστε
και διά μαγείας «φορτώνονται» τρελά λεφτά σε συγκε- το νομικό πλαίκριμένα είδη στοιχήματος σιο, δώστε τις
και κόντρα στην ποδοσφαιρική λογική προβλέψεων ανα- ανάλογες εξουλόγως της δυναμικότητας κά- σίες στους αναποιων ομάδων...
κριτές μπας και
Μην τα πολυλογούμε, τέτοιους είδους καταστάσεις βρούμε μια άκρη.
είχαμε, έχουμε και θα έχουμε
στο κυπριακό ποδόσφαιρο, όσο θα υπάρχει δυνατότητα
να αποκομίσει κάποιος οικονομικά οφέλη από αυτό.
Τέτοιου είδους καταστάσεις θα εκλείψουν μόνο αν εκλείψουν και οι αγώνες του κυπριακού ποδοσφαίρου από τα
στοιχήματα σε όλο τον κόσμο. Κάτι τέτοιο όμως δεν
γίνεται, ρεαλιστικό στόχο δεν το λες, οπότε πάμε παρακάτω.
Και αφού να εξαλείψουμε το κακό δεν μπορούμε, ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον για το μετριασμό του προβλήματος.
Όχι όμως με… ευχολόγια, ούτε με απλές… καταδίκες.
Πράξεις η μόνη απάντηση και η λύση δεν είναι η επιβολή
προστίμων από την ΚΟΠ. Καλή η έκφραση της αποφασιστικότητας σας κύριε υπουργέ της Δικαιοσύνης, η
Αστυνομία ωστόσο αδυνατεί να στοιχειοθετήσει υπόθεση
και ας γέμισαν τα ράφια του Αρχηγείου από τις εκθέσεις
– φακέλους της ΟΥΕΦΑ. Βρείτε τους τρόπους, βελτιώστε
το νομικό πλαίσιο, δώστε τις ανάλογες εξουσίες και τη
δυνατότητα στους ανακριτές μπας και βρούμε μια άκρη.
Το πρώτο και κύριο είναι η θέληση και η πραγματική
βούληση να αντιμετωπιστεί το κακό στη ρίζα του, να
«ενοχληθούν» όλοι όσοι με την ανοχή ή την αδράνεια
της πολιτείας αλωνίζουν εδώ και χρόνια στα κυπριακά
γήπεδα. Τα υπόλοιπα (στοιχεία και τεκμήρια) ίσως τα
βρούμε στην πορεία…
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Μεταβολές εβδομάδας
X.A.K.
0,64%

X.A.
1,15%

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei

Dax

FTSE 100

1,70%

2,06%

1,25%

-0,49%

0,15%

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Βάζει τέλος
σε ρυπογόνα
ορυκτά
έως το 2038
Σελ. 11

Πετρέλαιο

€/$

-0,91%

0,13%

Εβαλαν μπρος για πώληση ΜΕΔ 4,2 δισ.

ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ
ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΟ

Εως το καλοκαίρι Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική θα μειώσουν τα προβληματικά τους χαρτοφυλάκια
Οι δύο μεγάλες τράπεζες, Τράπεζα
Κύπρου και Ελληνική, βρίσκονται
στη δεύτερη και τελική φάση
για διάθεση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους. Οι διαδικασίες της πρώτης φάσης για
πώληση των δανείων και των

δύο τραπεζών ολοκληρώθηκαν
πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων, ενώ οι ομάδες που
είναι υπεύθυνες γι’ αυτό το –μεγαλεπήβολο ομολογουμένως–
πρότζεκτ έχουν πιάσει ξανά δουλειά μετά το χριστουγεννιάτικο

«μούδιασμα». Η Τράπεζα Κύπρου
έχει «ξεχωρίσει» ένα προβληματικό χαρτοφυλάκιο 2,7 δισ. ευρώ,
ενώ η Ελληνική Τράπεζα ένα
χαρτοφυλάκιο 1,5 δισ. ευρώ. Και
οι δύο τράπεζες αναμένεται να
προχωρήσουν στις πωλήσεις δα-

νείων έως το καλοκαίρι. Οι μνηστήρες, όπως κατέγραψε η «Κ»
το Δεκέμβριο, είναι για την Τράπεζα Κύπρου οι Bain, Cerberus
και Pimco, ενώ για την Ελληνική
Τράπεζα οι Lonestar, Bain και
Cerberus. Η πώληση των μη εξυ-

Η κλιματική αλλαγή απειλεί τα χιονοδρομικά
Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας
ΤΗΛ: 22 056 300. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

πηρετούμενων δανείων είναι
πλέον μονόδρομος για τις τράπεζες της Κύπρου. Η οργανική
μείωση των ΜΕΔ, παρά τους πολλούς servicers που δραστηριοποιούνται στο νησί, προχωρεί
με νηπιακά βήματα. Σελ. 4

Αποζημιώσεις
4,3 εκατ. ζητούν
Cyprus Airways
και Cobalt
Λόγω τουρκικού εμπάργκο
Cyprus Airways και Cobalt διεκδικούν ποσό 4,3 εκατ. ευρώ λόγω
της απαγόρευσης της χρήσης του
τουρκικού εναέριου χώρου, γεγονός
που αυξάνει το κόστος των πτήσεων. Το θέμα με την Cyprus Airways βρίσκεται ενώπιον της δικαιοσύνης, ενώ η εταιρεία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο μεταφοράς
της έδρας της εκτός Κύπρου. Εξάλλου, η Cobalt έχει υποβάλει αίτηση
στο υπ. Οικονομικων για το ποσό
των 3,5 εκατ. ευρώ. Σελ. 6

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Πληρώνουν ακριβά
για να βρουν στελέχη
Υψηλότερους μισθούς προσφέρουν οι

αμερικανικές βιομηχανίες στην προσπάθειά τους να δελεάσουν εξειδικευμένους
επαγγελματίες που, για να γίνουν υπάλληλοί τους, πρέπει να μετακομίσουν από μεγάλη απόσταση. Οι ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό είναι πολλές. Σελ. 9

Επιταχύνουν
τις πωλήσεις
ακινήτων τους
οι τράπεζες

ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΗΝ ΕΕ

Ραγδαία η άνοδος τιμών
κατοικιών στην Ελλάδα

Ο ρόλος των e-auctions

Στην πέμπτη θέση μεταξύ των χωρών της

Ε.Ε. βρίσκεται η ελληνική αγορά κατοικίας,
με βάση τον ρυθμό ανόδου των τιμών το
τρίτο τρίμηνο του 2019. Σύμφωνα με την
Eurostat, μόνο η Λετονία, Σλοβακία, Λουξεμβούργο και Πορτογαλία κατέγραψαν ταχύτερο ρυθμό ανόδου των τιμών. Σελ. 12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

Κύπρος

0,56%

0,00%

Γερμανία

-0,22%

-0,04%

Γαλλία

0,04%

-0,02%

Ιταλία

1,43%

0,06%

Ισπανία

0,46%

0,01%

Ιρλανδία

0,03%

-0,04%

Ελλάδα

1,39%

0,03%

Ην. Βασίλειο

0,64%

-0,18%

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

Σε είδος υπό εξαφάνιση τείνουν να εξελιχθούν οι χειμερινοί προορισμοί που βρίσκονται σε χαμηλό υψόμετρο, λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Αποκαρδιωτικό είναι το θέαμα που αντικρίζουν ντόπιοι και τουρίστες στους πρόποδες των Αλπεων, όπου τα χιονοδρομικά κέντρα είναι άδεια
λόγω έλλειψης χιονιού. Ως λύση ανάγκης, ορισμένα χιονοδρομικά σε χαμηλό υψόμετρο λειτούργησαν αυτή τη σεζόν είτε χρησιμοποιώντας
τεχνητό χιόνι είτε με τη διαδικασία αποθήκευσης χιονιού. Σελ. 10

Το βάρος τους στη μέθοδο της ανταλλαγής χρέους προς ακίνητη περιουσία, έχουν ρίξει οι τράπεζες.
Ηδη έχουν συγκεντρώσει αρκετά
ακίνητα και υπάρχει ανάγκη να
τα διαθέσουν προς πώληση. Οι
ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί φαίνεται να λειτουργούν θετικά στην
προσπάθεια των τραπεζών. Σελ. 4
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Το κοινωνικό σκέλος στην Πράσινη Συμφωνία της Κομισιόν
Το 1933, ο τότε πρόεδρος των
ΗΠΑ, Φρανκλίνος Ρούζβελτ, έκανε ένα New Deal, μια «νέα συμφωνία» με τον αμερικανικό λαό.
Ηταν μια δέσμη προγραμμάτων,
δημοσίων έργων, οικονομικών
μεταρρυθμίσεων και ρυθμίσεων,
που θα βοηθούσαν τους φτωχούς
και τους άνεργους. Σήμερα, που
επικρατεί ξανά γενική δυσφορία
με το παρόν κοινωνικοοικονομικό
σύστημα και την πολιτική, η Κομισιόν προσφέρει μια Ευρωπαϊκή
Πράσινη Συμφωνία. Προκύπτουν,
όμως, σημαντικά ερωτήματα. Θα
είναι αυτή η Πράσινη Συμφωνία
επωφελής και για τους λαούς της
Ευρώπης;
Η σχετική ανακοίνωση της
Κομισιόν αναφέρει σειρά προτάσεων και εργαλείων που κινούνται

στη σωστή κατεύθυνση: κλιματικά ουδέτερη οικονομία, μηδενική μόλυνση, βιώσιμη κινητικότητα, καθαρή ενέργεια, καθαρός αέρας και καθαρό νερό για
όλους, ένα επενδυτικό πρόγραμμα
για τη βιώσιμη Ευρώπη, μια Ευρωπαϊκή Κλιματική Τράπεζα και
ένα ευρωπαϊκό σύμφωνο για το
κλίμα. Οσο θετικά κι αν είναι όλα
αυτά, η Πράσινη Συμφωνία θα
είναι «κουτσή» εάν δεν συνοδεύεται και από ένα κοινωνικό
σκέλος. Δεν θα μπορέσει να κατευνάσει τα αισθήματα αγωνίας,
αποτυχίας και εγκατάλειψης που
κυριαρχούν σε διάφορες ομάδες
του πληθυσμού και σε περιοχές
της Ευρώπης, στους «χαμένους
της παγκοσμιοποίησης» και σε
αυτούς που «έμειναν πίσω».








Για να χαράξουμε μια
ευρωπαϊκή πορεία
προς ένα βιώσιμο
μέλλον, δεν αρκεί μια
Πράσινη Συμφωνία.
Για να χαράξουμε μια ευρωπαϊκή πορεία προς ένα βιώσιμο
μέλλον, δεν αρκεί μια Πράσινη
Συμφωνία. Η τρύπα του όζοντος
πρέπει να κλείσει επειγόντως,
αλλά οι κυβερνήσεις και η Ε.Ε.
πρέπει να δράσουν εξίσου επειγόντως για να γεφυρώσουν το
χάσμα της ανισότητας και να αντιμετωπίσουν τη φτώχεια. Χρειαζόμαστε μια Συμφωνία Πράσινη

ĭǎǏǎǊǎǄǈǉƿǐƴǊǆǏǎĳǎǏǁİǐ
ƮǘȺǏǎǐ
ȅȠįȘȖȩȢİȓȞĮȚįȚĮșȑıȚȝȠȢıĲȘȞ
ȚıĲȠıİȜȓįĮȝĮȢ
ZZZSZFFRPF\WD[IDFWV¿JXUHV

υπό την ευρύτερη σημασία της
λέξης.
Μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία πρέπει να είναι πολύ πιο
φιλόδοξη και να εγκολπώνεται
ένα μακροπρόθεσμο όραμα αλλαγής, που θα συνδυάζει μέτρα
για το περιβάλλον, αλλά και για
την οικονομία και την κοινωνία.
Μια Πράσινη Συμφωνία που θα
επικεντρώνεται στις επενδύσεις
με σκοπό την κλιματικά ουδέτερη
οικονομία δεν θα είναι καλή για
τον κόσμο εάν δεν προβλέπει παράλληλα στήριξη των ευάλωτων
ώστε να διασφαλίσει βιώσιμο
μέλλον για όλους.
Μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Νέα
Συμφωνία πρέπει να είναι στόχος
που θα θέσουμε και όχι μόνο
τους στόχους της βιώσιμης ανά-

πτυξης, αλλά και τους στόχους
που προβλέπει το άρθρο 3.3 της
συνθήκης της Ε.Ε.: ευημερία των
ανθρώπων, βιώσιμη ανάπτυξη,
ιδιαίτερα ανταγωνιστική οικονομία όχι μόνο της αγοράς αλλά
και της κοινωνίας, πλήρη απασχόληση, κοινωνική πρόοδο,
υψηλά επίπεδα προστασίας, καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων,
προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης, ισότητα γυναικών
και ανδρών, αλληλεγγύη των γενεών και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού.
Μια νέα συμφωνία για την Ευρώπη, για να είναι καλή για τους
ανθρώπους, πρέπει να προβλέπει
μια καινούργια και δικαιότερη
κατανομή των πόρων.
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diktis@kathimerini.com.cy

Τεχνολογικοί κολοσσοί
μειώνουν τις εκπομπές ρύπων
O τεχνολογικός κολοσσός Microsoft
ανακοίνωσε χθες ότι θα απαλλάξει
την ατμόσφαιρα από την ποσότητα
των ρύπων που έχει παραγάγει, θέτοντας μαζί με άλλες μεγάλες αμερικανικές εταιρείες φιλόδοξους στόχους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Το Reuters αναδεικνύει αδρομερώς τις δεσμεύσεις,
αλλά και τα επιτεύγματα των αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών
σε αυτόν τον κλάδο.
Η Microsoft, λοιπόν, ανακοίνωσε
τη δέσμευσή της να επιτύχει ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα έως το
2030, ευελπιστώντας έως το 2050
να έχει απομακρύνει επαρκή ποσότητα άνθρακα από όλες τις άμεσες
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
που έχει ποτέ παραγάγει. H εταιρεία
ανακοίνωσε ότι θα χρηματοδοτήσει







Η Microsoft δεσμεύθηκε να επιτύχει ουδέτερο
αποτύπωμα άνθρακα
έως το 2030.
το πρόγραμμα αυτό, επιβάλλοντας
ένα είδος εσωτερικού τέλους άνθρακα. Επίσης, το νέο καινοτόμο
fund που θα αφορά την κλιματική
αλλαγή σκοπεύει να επενδύσει σε
ορίζοντα τεσσάρων ετών 1 δισ. δολ.
σε νέες τεχνολογίες προκειμένου
να μειώσει το περιβαλλοντικό του
αποτύπωμα. Η εταιρεία σκοπεύει
να παραγάγει 16 εκατ. μετρικούς
τόνους διοξειδίου του άνθρακα το
2020, στις οποίες θα περιλαμβάνονται
και έμμεσες εκπομπές από δραστηριότητες όπως τα εταιρικά ταξίδια.
«Εάν η τελευταία δεκαετία μάς δίδαξε
κάτι, είναι ότι χωρίς αυτές τις θεμελιώδεις αρχές η τεχνολογία μπορεί
να κάνει μεγαλύτερο κακό, από καλό», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το Reuters, ο διευθύνων
σύμβουλος της εταιρείας Σάτια Ναντέλα στο πλαίσιο δημοσιογραφικής
εκδήλωσης. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι
«θα πρέπει να αντισταθμίσουμε τις
καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής», επισημαίνοντας
ότι εάν η θερμοκρασία του πλανήτη
συνεχίσει να αυξάνεται με αμείωτους
ρυθμούς, τότε τα αποτελέσματα θα
είναι καταστροφικά.
O κατασκευαστής του iPhone, η
αμερικανική Apple, δήλωσε τον πε-

ρασμένο Μάρτιο ότι έχει μειώσει
τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
έως 64% από το 2011, αποτρέποντας
2,8 εκατομμύρια μετρικούς τόνους
να εισέλθουν στην ατμόσφαιρα. Δήλωσε επιπλέον ότι θα διπλασιάσει
τον αριθμό των παρόχων που χρησιμοποιούν καθαρή ενέργεια κατά
τη διάρκεια της παραγωγής, ενώ
πρόσθεσε ότι ήταν έτοιμη να προσθέσει 4 γιγαβάτ ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην εφοδιαστική
αλυσίδα της έως το 2020. Tον περασμένο Δεκέμβριο, η Apple αγόρασε την πρώτη εμπορική παρτίδα
αλουμινίου απαλλαγμένη από άνθρακα. Oι εγκαταστάσεις της Apple,
στις οποίες περιλαμβάνονται τα σημεία πώλησής της, τα γραφεία, αλλά
και τα κέντρα δεδομένων που διατηρεί σε 43 χώρες, χρησιμοποιούν
100% ανανεώσιμη ενέργεια, ανέφερε
η εταιρεία το 2018.
Οσον αφορά την Amazon, o διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας,
Τζεφ Μπέζος, επιδιώκει ουδέτερο
αποτύπωμα άνθρακα έως το 2040
ενώ τόνισε ότι θα προχωρήσει στην
αγορά 100.000 ηλεκτρικών βαν από
την αμερικανική νεοφυή εταιρεία
Rivian. Η μείωση των εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα αποτελεί
μεγάλη πρόκληση για την Amazon,
η οποία μεταφέρει περίπου 10 δισ.
προϊόντα ετησίως και έχει τεράστιο
αποτύπωμα από τη μεταφορά τους.
Οπως αναφέρει το Reuters, τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο κ. Μπέζος
δήλωσε ότι η Amazon θα χρησιμοποιήσει 100% καθαρή ενέργεια έως
το 2030.
Από την άλλη, η μητρική της Google, Alphabet, δεσμεύθηκε να μηδενίσει τις εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα κατά τη διαδικασία μεταφοράς λογισμικού harware προς
τους καταναλωτές έως το τέλος του
2020. Δεσμεύθηκε επίσης να τοποθετήσει ανακυκλώσιμες πλαστικές
σακούλες για κάθε προϊόν της έως
το 2022. Τον περασμένο Σεπτέμβριο
η εταιρεία ανακοίνωσε ότι μείωσε
τις εκπομπές ρύπων από 3,7 εκατ.
τόνους σε 750.000 τόνους διοξειδίου
του άνθρακα το 2018 και περιόρισε
τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
έως 52% από το 2011.
Τέλος, η Facebook γνωστοποίησε
πέρυσι ότι έχει δεσμευθεί να μειώσει
τις εκπομπές από τα επίπεδα του
2017, έως 75% τον επόμενο χρόνο,
αλλά και να στραφεί 100% προς την
ανανεώσιμη ενέργεια το 2020.

Είδε την DP World και λύθηκε και το πρόβλημα με την εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι Λεμεσού. Διότι ο Καρούσος μπορεί.

Μπλέξιμο
Ακόμα να προχωρήσει στο οτιδήποτε η Επιτρο-

πή που συστάθηκε για να ελέγξει όλα τα διαβατήρια που έχουν δοθεί έως τώρα από το Πρόγραμμα των επενδυτών. Δύσκολη η εξίσωση για
να βγει ένα αποτέλεσμα καλό, ενώ όπως πληροφορείται η στήλη, ήδη πολλοί εκ των 25 και
πλέον επενδυτών για τους οποίους θα κινηθούν
διαδικασίες για να λάβει η ΚΔ πίσω τα διαβατήρια, έχουν ετοιμάσει την αντεπίθεσή τους. Δεν
είναι εύκολο εγχείρημα όλο αυτό που επιχειρείται και μάλλον ήταν απόφαση εν βρασμώ ψυχής
που δεν αξιολογήθηκε ορθώς.

••••
Eσπασε το μονοπώλιο

Οκτωβρίου 2019. Ο λόγος αυτής της απόφασης
είναι απλός: Η TUS Airways βρίσκεται στη διαδικασία αναδιάρθρωσης, εκσυγχρονισμού και
επαναλανσαρίσματός της με νέα εταιρική ταυτότητα, καθώς και με διαφορετικό στόλο αεροσκαφών, με στόχο την εκ νέου εδραίωσή της ως
μια πανευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία και όχι
ως μια περιφερειακή». Αυτό είναι το μήνυμα
που εξακολουθεί να βλέπει όποιος επιχειρεί να
μπει στην σελίδα της TUS. Τελικά όντως η εταιρεία έκλεισε για rebranding, ή ισχύουν τα σενάρια για προβλήματα βιωσιμότητας που θα οδηγήσουν τελικά σε λουκέτο; Το τι από τα δύο
ισχύει, και το αν θα κλείσει οριστικά και 3η κυπριακή αεροπορική, θα το μάθουμε τους επόμενους μήνες.

••••

Σε ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛ-

ΛΗΛΩΝ (ΠΑΣΥΤΥ) μετονομάζεται η ΣΥΠΕΤΕ μετά
και από τo Παγκύπριο Συνέδριο κατά το οποίο
ανακοινώθηκε και επίσημα η ένταξη της συντεχνίας ως μέλος της ΟΙΥΚ - ΣΕΚ. Η ΠΑΣΥΤΥ καλεί
όλους που εργάζονται στον τραπεζικό χώρο, σε
ασφαλιστικές εταιρείες και άλλα συναφή χρηματοοικονομικά ιδρύματα όπως εγγραφούν στη δύναμη της η οποία έχει πλέον την στήριξη της ΟΙΥΚ- ΣΕΚ. Η ΕΤΥΚ δε, πώς βλέπει τέτοιες κινήσεις;

••••
Νέα ταυτότητα,
ή νέο κλείσιμο;

«Αρχικά, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω το εξής: H

TUS Airways δεν σταματάει τη λειτουργία της!
Παρόλα αυτά, ισχύει ότι σκοπεύουμε να ξεκινήσουμε τη λειτουργία ενός προγράμματος ναυλωμένων πτήσεων κατά τη διάρκεια του χειμώνα και να μη διατηρήσουμε τις προγραμματισμένες, τακτικές πτήσεις μας μετά την 31η

H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Τιμή Εξαγοράς
Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Τιμή Εξαγοράς Αμοιβαίων

Κεφαλαίων καλείται η τιμή
στην οποία ο επενδυτής
ρευστοποιεί τα μερίδια
Αμοιβαίων Κεφαλαίων, και
υπολογίζεται εάν αφαιρέσουμε πιθανή προμήθεια
εξαγοράς των Αμοιβαίων Κεφαλαίων από
την καθαρή τιμή των μεριδίων.
Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School

54η θέση
Η περαιτέρω και εις βάθος ανάλυση των επιμέ-

ρους δεικτών της Έκθεσης Επιχειρείν της ΔΤ
που θέτει το κυπριακό επιχειρείν στην 54η θέση, σε συνδυασμό με την ανάλυση και τα αποτελέσματα της Έκθεσης Ανταγωνιστικότητας της
Κύπρου, η οποία δημοσιεύθηκε από το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας τον περασμένο Ιούλιο, αποτελεί σημαντικό εργαλείο
και βάση για τη διαμόρφωση νέων συστάσεων
πολιτικής από πλευράς Συμβουλίου προς την
κυπριακή κυβέρνηση. Σημαντική κρίνεται η
προώθηση μέτρων τόσο για βελτίωση της επίδοσης στους δείκτες όπου η κυπριακή οικονομία κατέχει πολύ χαμηλή θέση, όσο και για διατήρηση και περαιτέρω βελτίωση των δεικτών με
συγκριτικά καλή επίδοση και κατάταξη της χώρας μας. Αν δεν ήταν το Πρόγραμμα των Πολιτογραφήσεων, σε ποια θέση άραγε θα βρισκόταν
η Κύπρος ανάμεσα στις 190 χώρες;

••••
Πέρασε τελικά το Airbnb
Πρόσθετο νόμιμο εισόδημα θα έχουν τα νοικο-

κυριά με καταλύματα Airbnb το οποίο κατάφερε τελικά μετά από δύο χρόνια να περάσει από
την επιτροπή εμπορίου, στην ολομέλεια και να
ψηφιστεί. Υπενθυμίζεται ότι επρόκειτο για
πρόταση του Ηλία Μυριάνθους της ΕΔΕΚ και
του Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος δεν έμεινε
και 100% ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα
της ψηφοφορίας αφού μαζί με την πρόταση
πέρασαν και κάποιες τροπολογίες «με τις οποίες καταργούνται οι οικιστικές ζώνες και θα είναι δώρο στους επιχειρηματίες ανάπτυξης
γης». Σίγουρα πάντως υπάρχουν πολλοί που
δεν είναι χαρούμενοι για το γεγονός ότι η πρόταση τελικά πέρασε.

Η κόλαση του Δάντη στην Αυστραλία
Του ΓΙΑΝΝΗ ΕΛΑΦΡΟΥ

Οι τρομερές πυρκαγιές στην Αυστραλία έχουν προκαλέσει σοκ σε
όλο τον κόσμο, λόγω της έκτασης
της καταστροφής. Τα δυσθεώρητα
κινούμενα πέπλα φωτιάς, τα τεράστια σύννεφα καπνού που σκιάζουν
μέχρι τη Νότια Αμερική και η εξολόθρευση πάνω από ενός δισεκατομμυρίου ζώντων οργανισμών,
δεν αφήνουν περιθώριο για εφησυχασμό. Η κλιματική αλλαγή είναι
εδώ. Θέλοντας να συμβάλει στη
βαθύτερη κατανόηση του φαινομένου, η «Κ» επικοινώνησε με δύο
επιστήμονες που μπορούν να φωτίσουν τις εξελίξεις: τον ακαδημαϊκό
και εκπρόσωπο της Ελλάδας για
θέματα κλιματικής αλλαγής κ. Χρήστο Ζερεφό και τον κ. Ματθαίο
Σανταμούρη, που ζει τα τελευταία
χρόνια στην Αυστραλία και είναι
διακεκριμένος καθηγητής Αρχιτεκτονικής Υψηλής Απόδοσης στο
Πανεπιστήμιο της Νότιας Ουαλλίας.
«Ζούμε την κόλαση του Δάντη
επί της Γης», τονίζει ο κ. Ζερεφός.
Ποιες ήταν οι αιτίες που διαμόρφωσαν αυτή την κατάσταση; «Κατ’
αρχάς, υπήρχε παρατεταμένη ξηρασία τα τελευταία χρόνια. Εχει
μειωθεί σε επίπεδα αρνητικού ρεκόρ η υγρασία στο έδαφος και μάλιστα σε μεγαλύτερα βάθη. Δεύτερο,
από τον Σεπτέμβριο έχουμε ρεκόρ
υψηλών θερμοκρασιών στο μεγαλύτερο μέρος της ηπείρου, με τα
θερμόμετρα να δείχνουν πάνω από
48 βαθμούς Κελσίου. Ταυτόχρονα,
σημειώθηκε ρεκόρ στη διάρκεια
του καύσωνα. Επιπλέον, συνέβαλαν

κατάλληλα και οι άνεμοι», λέει στην
«Κ» ο κ. Ζερεφός. Η περιγραφή του
φαινομένου από τον πολύπειρο
ακαδημαϊκό είναι εντυπωσιακή.
«Η νοτιοανατολική Αυστραλία βρέθηκε ανάμεσα σε διαφορετικά πύρινα μέτωπα. Πύρινα πέπλα υψώθηκαν σαν κουρτίνες φωτιάς ύψους
μερικών δεκάδων μέτρων. Οταν
συναντιόνταν δύο πύρινα μέτωπα
παρατηρούσαμε το εξής απίθανο:
συγκροτούσαν μια σούπερ κουρτίνα, με ύψος έως και 100 μέτρα!»
«Το μέγεθος της κρίσης ξεπερ






«Είναι σαν να καίγεται
όλη η έκταση από την
Αθήνα μέχρι την Κατερίνη, σε όλο το πλάτος της
Κεντρικής Ελλάδας».
νούσε την προετοιμασία τους», σημειώνει ο κ. Ζερεφός, τονίζοντας
πως η Αυστραλία «είναι γενικά
πολύ καλά οργανωμένη. Εχει πολύ
αξιόπιστα μετεωρολογικά στοιχεία,
πολύ καλά μοντέλα για την κλιματική αλλαγή, διαθέτουν το Fire Weather Department, κάτι σαν ένα
μικρό υφυπουργείο που ασχολείται
ειδικά με τις πυρκαγιές. Οταν είχα
επισκεφθεί τη χώρα είχα μείνει κατάπληκτος από την οργάνωση και
τη γνώση για την αντιμετώπιση
των δασικών πυρκαγιών. Αρα δεν
υπήρχε έλλειψη γνώσης και προετοιμασίας».
Δυστυχώς, αλλάζουμε πίστα...
«Πρόκειται για πρωτόγνωρο γεγο-

«Το μέγεθος της κρίσης ξεπερνούσε την προετοιμασία τους», τονίζει Χρήστος Ζερεφός, υπογραμμίζοντας πως η
Αυστραλία «είναι γενικά πολύ καλά οργανωμένη».
νός. Οπως εξελίσσεται η κλιματική
αλλαγή, έρχεται ένα γεγονός που
μας ξαφνιάζει και μετά σε μια πορεία επαναλαμβάνεται μέχρι να
έρθει ένα ανώτερο», λέει στην «Κ»
ο κ. Σανταμούρης. «Για να καταλάβουμε τι συνέβη είναι σαν να
καίγεται όλη η έκταση από την
Αθήνα μέχρι την Κατερίνη, σε όλο
το πλάτος της Κεντρικής Ελλάδας».
Ο καθηγητής που ζει στην Αυστραλία κάνει λόγο για «τρομερή ξηρασία», για μέση ανώτερη θερμοκρασία 48,9 βαθμών φέτος το καλοκαίρι, σημειώνοντας πως «ο αέρας
που έρχεται από την έρημο, έφτανε
τους 50-55° C»!
Ποιες θα είναι οι συνέπειες;

«Πρώτον, θα υπάρχουν συνέπειες
στη δημόσια υγεία. Η έκθεση τόσου
κόσμου σε υψηλότατες συγκεντρώσεις αιωρούμενων μικροσωματιδίων, ακόμα και 750 mg/m3
στα PM2,5, προκαλεί αποδεδειγμένα προβλήματα. Επίσης, θα μειωθεί πολύ η διαθεσιμότητα σε νερό,
ενώ θα υπάρξει και μεγάλη ρύπανση, όταν θα καταπέσουν πάνω στη
γη και στο νερό τα τοξικά νέφη.
Τεράστια είναι η ζημιά και στη βιοποικιλότητα», σημειώνει ο κ. Σανταμούρης. Κρίσιμο είναι το ερώτημα
για το τι θα γίνει με τη θερμοκρασία
στις αυστραλιανές πόλεις, οι οποίες
επηρεάζονται πολύ από τον καυτό
αέρα που έρχεται από την έρημο

και είχαν ως προστασία τη δασική
στεφάνη ανάσχεσης, που σε μεγάλο
βαθμό κάηκε. «Στην περιοχή του
Σίδνεϊ, οι μεσόγειες περιοχές έχουν
μέχρι και 9 βαθμούς υψηλότερη
θερμοκρασία από τις παραλιακές
ζώνες, που δροσίζονται από τη θαλάσσια αύρα. Τι θα γίνει μετά την
καταστροφή της πράσινης ασπίδας;
Στην Αθήνα, μετά την πυρκαγιά
στην Πάρνηθα, η θερμοκρασία είχε
αυξηθεί έως και 1,5 βαθμό Κελσίου»,
τονίζει ο καθηγητής.
«Η καταστροφή στην Αυστραλία
έρχεται να προστεθεί σε αυτές στη
Βραζιλία, στον Αμαζόνιο (που είναι
σίγουρα εμπρησμοί, καθώς με υγρασία 88%-92% δεν πιάνει αλλιώς

φωτιά), αλλά και στη Σιβηρία, που
κάηκαν δάση τα οποία είχαν καεί
ξανά το 2010. Ειδικά, τα τροπικά
δάση αποτελούν ρυθμιστές του
κλίματος, καθώς απορροφούν υψηλές ποσότητες CO2. Αντιμετωπίζουμε μια παγκόσμια αποσταθεροποίηση του κλίματος και της
υγρασίας του εδάφους, με τον παγκόσμιο δείκτη ξηρασίας να έχει
ανεβεί πολύ», σημειώνει ο κ. Ζερεφός. «Τοπικά στην Αυστραλία η
αλλαγή στον κλίμα θα είναι πολύ
μεγάλη, σε πλανητικό επίπεδο δεν
έχουμε ακόμα πλήρη εικόνα», συμπληρώνει.
Η κυβέρνηση της Αυστραλίας
είναι μεταξύ εκείνων, που υποβαθμίζουν καίρια την απειλή της κλιματικής αλλαγής και βάζουν εμπόδια στις προσπάθειες αντιμετώπισής της, όπως πρόσφατα στη διάσκεψη COP25 στη Μαδρίτη. «Πήραν ένα πολύ σκληρό μάθημα, ας
ελπίσουμε πως θα αλλάξουν στάση», τονίζει ο κ. Ζερεφός.
Για κινδύνους που απειλούν τη
δημοκρατία κάνει λόγο ο κ. Σανταμούρης. «Μετά μια τεράστια περιβαλλοντική κρίση ευρύτερα τμήματα της κοινωνίας –και όχι μόνο
οι οικολόγοι– ζητούν μέτρα προστασίας. Το μπλοκ πολιτικών δυνάμεων και οι κυβερνήσεις, που
εκφράζουν αντίθετα συμφέροντα,
αντιδρούν. Αυτό οδηγεί σε μεγάλη
όξυνση. Βλέπουμε κυβερνήσεις
που για να αντιμετωπίσουν τη διαμαρτυρία, προχωρούν σε αντιδημοκρατικές κινήσεις», σημειώνει
ο κ. Σανταμούρης. Η κλιματική αλλαγή αναβαθμίζει την κρίση σε όλα
τα επίπεδα.

Ενας αιώνας

γεμάτος

Ελλάδα
Δεκαετία του 1960

Δεκαετία 1960. Δύσκολη, καθώς
χιλιάδες Ελληνες παίρνουν τον δρόμο της
μετανάστευσης, αλλά δημιουργική. Η χώρα
τιμά τον Γ. Σεφέρη, το πρώτο ελληνικό
Νομπέλ, και τη χιλιετηρίδα του Αγίου Ορους.
Υποδέχεται την τηλεόραση, τον Μίκυ Μάους
και τον Γ. Γκαγκάριν. Ζει τον γάμο του Ωνάση
με την Τζάκι Κένεντι.
Ερχεται στο φως η προϊστορική πόλη στο
Ακρωτήρι της Θήρας, εγκαινιάζονται το
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και η Εθνική
Πινακοθήκη, ο Ν. Κούνδουρος κερδίζει με
τις «Μικρές Αφροδίτες» την Αργυρή Αρκτο
στο Φεστιβάλ του Βερολίνου, ενώ ο Μίκης
Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζιδάκις φέρνουν
νέα ακούσματα στο ελληνικό τραγούδι.

7+1̴̴̷̶̶̷̴̶̷̻̳̬̱̳̬̹̬̻̳̹̬̰̳̯̱̬̲̱̯̻̳̱̾̾̾̽
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Χρονιά πωλήσεων δανείων το 2020

Ελληνική και Τράπεζα Κύπρου βρίσκονται στη δεύτερη και τελική φάση για διάθεση των προβληματικών τους χαρτοφυλακίων
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

με τα ΜΕΔ, όπως δηλαδή έγινε και
με το πρότζεκτ της πώλησης του
Helix 1. Συνολικά 2,8 δισ. δανείων
πωλήθηκαν, με τα 2,7 δισ. να είναι
ΜΕΔ.

Χρονιά πωλήσεων των προβληματικών δανείων των τραπεζών μπορεί να χαρακτηριστεί το 2020. Οι
δύο μεγάλες τράπεζες, Τράπεζα
Κύπρου και Ελληνική, βρίσκονται
στη δεύτερη και τελική φάση για
διάθεση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων τους. Οι διαδικασίες της
πρώτης φάσης για πώληση των δανείων και των δύο τραπεζών ολοκληρώθηκαν πριν από τις διακοπές
των Χριστουγέννων, ενώ οι ομάδες
που είναι υπεύθυνες γι’ αυτό το –
μεγαλεπήβολο ομολογουμένωςπρότζεκτ έχουν πιάσει ξανά δουλειά
μετά το χριστουγεννιάτικο «μούδιασμα».
Οι μνηστήρες, όπως κατέγραψε
η «Κ» το Δεκέμβριο, είναι για την
Τράπεζα Κύπρου οι Bain, Cerberus
και Pimco, ενώ για την Ελληνική
Τράπεζα οι Lonestar, Bain και Cerberus. Αποδεικνύεται από τα παραπάνω πως, Bain και Cerberus,
δύο ισχυρά επενδυτικά ταμεία,
είναι αποφασισμένα να εμπλακούν

Όπως καταγράφει και η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, η πρόοδος
στη μείωση των ΜΕΔ τα τελευταία
χρόνια ήταν αισθητή, δεδομένου
ότι από τα τέλη του 2014 μέχρι και
τα μέσα του 2019, το ποσοστό των
ΜΕΔ μειώθηκε από 56% στο 32%,
ενώ σε απόλυτους αριθμούς η μείωση ήταν άνω των 19 δισ. ευρώ,
Δηλαδή, από 28 δισ. σε 8,9 δισ. ευρώ. Παρόλα αυτά, σημειώνει πως
η Κύπρος διατηρεί ακόμα τα υψηλότερα ποσοστά ΜΕΔ στην Ευρώπη, μετά την Ελλάδα (πέραν του
40%), ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος
κυμαίνεται γύρω στο 3%. Επιπρόσθετα, μεγάλο μέρος (46%) των
ΜΕΔ στην Κύπρο παρουσιάζουν
καθυστερήσεις πέραν των 5 ετών,
ενώ το αντίστοιχο ευρωπαϊκό ποσοστό ανέρχεται στο 17%.








Τελειώνει ο χρόνος

Η Κύπρος διατηρεί ακόμα τα υψηλότερα ποσοστά ΜΕΔ στην Ευρώπη,
μετά την Ελλάδα (πέραν
του 40%), ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κυμαίνεται γύρω στο 3%.
με τα κυπριακά δρώμενα και να
μπουν στην αγορά του νησιού. Lonestar και Pimco είχαν εμπλακεί
με το deal μεταξύ Ελληνικής Τράπεζας και Συνεργατισμού, με τη
δεύτερη εντέλει να γίνεται μεγαλομέτοχος της τράπεζας με ποσοστό 17,3%. Όπως πληροφορείται
η εφημερίδα, η Τράπεζα Κύπρου
βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στη
διαδικασία της πώλησης των δανείων από την αντίστοιχη διαδι-

Ακόμα ψηλά

Παρά τις σαφείς βελτιώσεις, τα υψηλά ΜΕΔ εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση σε ορισμένα κράτη μέλη και χρήζουν συνεχούς προσοχής.
κασία της Ελληνικής Τράπεζας, και
με τις δύο όμως να έχουν να δείξουν
έργο πριν από το καλοκαίρι του
τρέχοντος έτους. Τα πρόσωπα τα
οποία είναι υπεύθυνα για το πρότζεκτ της πώλησης στην Τράπεζα
Κύπρου δουλεύουν πυρετωδώς, γεγονός που καταδεικνύει πως είναι
πιο κοντά σε ολοκλήρωση μίας πώλησης. Για την Ελληνική Τράπεζα,
πληροφορίες θέλουν τις Lonestar
και Bain να είναι πιο κοντά σε deal,

ενώ για την Τράπεζα Κύπρου να
μην μπορεί να εξαχθεί αντίστοιχο
αποτέλεσμα. Η Τράπεζα Κύπρου
έχει «ξεχωρίσει» ένα προβληματικό
χαρτοφυλάκιο 2,7 δισ. ευρώ, ενώ
η Ελληνική Τράπεζα, ένα χαρτοφυλάκιο 1,5 δισ. ευρώ. Την ίδια
ώρα, η Τράπεζα Κύπρου δεν έχει
αναθέσει προβληματικό χαρτοφυλάκιο για διαχείριση σε κάποια
συγκεκριμένη εταιρεία, ενώ η Ελληνική έχει αναθέσει τη διαχείριση

του προβληματικού της χαρτοφυλακίου στην APS Cyprus. Αυτό τι
σημαίνει; Σημαίνει πως όποιος αγοράσει τα ΜΕΔ της Ελληνικής Τράπεζας θα έχει την δυνατότητα να
επιλέξει εάν θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την APS, που κάτι
αντίστοιχο για την Τρ. Κύπρου δεν
ισχύει. Πρόσθετα, όσον αφορά
στην περίπτωση της Τρ. Κύπρου,
ενδεχομένως πάλι να πωληθούν
και εξυπηρετούμενα δάνεια μαζί

Η πώληση των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι πλέον μονόδρομος για τις τράπεζες της Κύπρου.
Η οργανική μείωση των ΜΕΔ, παρά
τους πολλούς servicers που δραστηριοποιούνται στο νησί, σημειώνεται με νηπιακά βήματα και βλέπουμε παρά τις προσπάθειές τους,
τα ΜΕΔ να μην μειώνονται με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Τουλάχιστον αυτό καταγράφουν τα στοιχεία
της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Υπενθυμίζεται πως υπάρχει
ο στόχος μέχρι το 2021 να δημιουργηθεί η Τραπεζική Ένωση. Τι
προνοεί αυτό; Οι τράπεζες όλων
των χωρών, άρα και της Κύπρου,
να μην έχουν στους ισολογισμούς
τους ΜΕΔ, προκειμένου να θεσπιστεί ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων (EDIS). Στην τελευταία ανάλυση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σχετικά με τα ΜΕΔ και
την δημιουργία της Τραπεζικής

Ένωσης, είχε αναφέρει πως οι προσπάθειες για τη μείωση των κινδύνων στον τραπεζικό τομέα της
ΕΕ αποδίδουν καρπούς. Στην τέταρτη έκθεση προόδου σχετικά με
τη μείωση των ΜΕΔ, η Επιτροπή
είχε επιβεβαιώσει πως τα επίπεδα
ΜΕΔ συνεχίζουν την καθοδική πορεία τους προς τα επίπεδα πριν
από την κρίση, ενώ το ποσοστό
των ΜΕΔ στις τράπεζες της ΕΕ έχει
μειωθεί περισσότερο από το ήμισυ
από το 2014.
Σε ξεχωριστή ανακοίνωση σχετικά με την εμβάθυνση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης
της Ευρώπης, η Επιτροπή καλούσε
τους ηγέτες της ΕΕ να οριστικοποιήσουν τις αλλαγές στη Συνθήκη
για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Σταθερότητας και να
ανανεώσουν τις προσπάθειές τους
για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Με το βλέμμα στραμμένο σε χώρες όπως η Κύπρος, η
Επιτροπή είχε αναφέρει πως «παρά
τις σαφείς βελτιώσεις, τα υψηλά
ΜΕΔ εξακολουθούν να αποτελούν
πρόκληση σε ορισμένα κράτη μέλη
και χρήζουν συνεχούς προσοχής».
Καλούσε τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιταχύνουν τις εργασίες σχετικά με τις
εκκρεμείς προτάσεις για τη συμπλήρωση της δράσης της ΕΕ για
την αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος. Υπενθυμίζεται πως τον
Μάρτιο του 2018, η Επιτροπή πρότεινε ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων
στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης
της ΕΕ για την αντιμετώπιση των
μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η
δέσμη περιλαμβάνει δράσεις πολιτικής σε τέσσερις τομείς. Στην
τραπεζική εποπτεία και ρύθμιση,
στις περαιτέρω μεταρρυθμίσεις
των εθνικών πλαισίων αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και είσπραξης οφειλών, στην ανάπτυξη
δευτερογενών αγορών για επισφαλή περιουσιακά στοιχεία και στην
ενίσχυση, όταν είναι σκόπιμο και
αναγκαίο, της αναδιάρθρωσης του
τραπεζικού συστήματος.

Βάρος στο «debt to asset» έχουν ρίξει οι τράπεζες

Αδήριτη η ανάγκη να διαθέσουν τα συγκεκριμένα ακίνητα προς πώληση – Βοηθούν και οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Πόσω μάλλον τώρα που μέσω ηλεκτρονικών πλατφόρμων όπως της
ιδιωτικής BidX1 και του e- auction
που διαχειρίζεται ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου μπορούν να επιταχύνουν τις διαδικασίες πώλησης
μεγάλης μερίδας ακινήτων που
υπάρχουν στο νησί. Δυνατότητα
εξάλλου στην αγορά τέτοιων ακινήτων που έχουν τράπεζες και servicers στους ισολογισμούς τους
έχουν και ξένοι αγοραστές, οι οποίοι
μέσω των δημοπρασιών αυτών θα
μπορούν να αγοράσουν από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην
Κύπρο έχουν μειωθεί ως επί το
πλείστον από πωλήσεις δανείων,
αλλά και μέσω της μεθόδου ανταλλαγής χρέους προς ακίνητη περιουσία, το γνωστό «debt to assets
wap». Η μέθοδος της ανταλλαγής
ακινήτου προς χρέος λειτουργεί
από το 2014 έως και σήμερα με
πολύ καλό ρυθμό, ενώ το 2018 άρχισαν οι πρώτες πωλήσεις δανείων







Η Remu, ενώ προχωρά
σε πράξεις και τα αποτελέσματα δείχνουν αγοραπωλησίες, δέχεται
κριτική πως δεν είναι σε
τιμές που προχωρούν οι
ανταγωνιστές της και γι’
αυτό βρίσκεται πάντα
κοντά στον παρονομαστή του 1,6 δισ. ευρώ.
προβληματικών χαρτοφυλακίων
από τις τράπεζες. Την αρχή έκανε
η Ελληνική Τράπεζα, πουλώντας
145 εκατομμύρια ευρώ προβληματικών δανείων στην B2Kapital, ενώ
από τότε έχει διασπαστεί μία τράπεζα στα δύο (Συνεργατισμός) και
έχουν μεταφερθεί τα ΜΕΔ του στον
κεντρικό φορέα, έχει επιτευχθεί
μία μεγάλη πώληση ΜΕΔ της Τράπεζας Κύπρου στην Apollo Global
Management ύψους 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά και έχουν
γίνει άλλες μικρότερες πωλήσεις.
Ταυτόχρονα, σχεδόν όλες οι τράπεζες πλέον έχουν αναθέσει το

Τι λέει η Κεντρική

Στο τελευταίο οικονομικό δελτίο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, αναφέρεται πως στο τραπεζικό σύστημα επι-

τυγχάνεται η μείωση των ΜΕΔ στην Κύπρο μέσω πωλήσεων σε εταιρείες αγοράς πιστώσεων.
προβληματικό τους χαρτοφυλάκιο
–είτε έχει πωληθεί, είτε όχι- σε διαχειριστές δανείων, όπως η Ελληνική
Τράπεζα για παράδειγμα στην APS,
η ΚΕΔΙΠΕΣ και η AlphaBank Κύπρου στην AltamiraCyprus και
προσφάτως η Astrobank στην Qualco. Επί της ουσίας, όλες οι τράπεζες
οι οποίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα
με ΜΕΔ έχουν αναθέσει σε ειδικούς
τη διαχείριση του προβληματικού
τους χαρτοφυλακίου. Η Τράπεζα
Κύπρου δε, αφού είδε πως η μέθοδος της ανταλλαγής χρέους προς
ακίνητα είχε δημιουργήσει «μομέντουμ», αρχές του 2016 έφτιαξε

ειδική μονάδα διαχείρισης των ακινήτων που λάμβανε από τους δανειολήπτες που τα αντάλλασσαν
έναντι της οφειλής που είχαν προς
την Τράπεζα. Από τότε, η Τράπεζα
Κύπρου βρίσκεται σχεδόν πάντα
στο ανώτατο όριο που μπορεί να
λάβει από ακίνητα. Η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα εξάλλου για να
στηρίξει την οδηγία πως «οι τράπεζες δεν μπορεί να είναι real estate
εταιρείες», έχει θέσει ανώτατο όριο
αξίας ακινήτων που μπορεί να έχει
στους ισολογισμούς της η Τράπεζα
Κύπρου. Και αυτό είναι το 1,6 δισ.
ευρώ. Η Remu λοιπόν, δηλαδή η

ειδική μονάδα που δημιούργησε
η Τράπεζα Κύπρου, ενώ προχωρά
σε πράξεις και τα αποτελέσματα
δείχνουν αγοραπωλησίες, δέχεται
κριτική πως δεν είναι σε τιμές που
προχωρούν οι ανταγωνιστές της
και γι’ αυτό βρίσκεται πάντα κοντά
στον παρονομαστή του 1,6 δισ. ευρώ. Την ίδια ώρα που ανταγωνιστές
όπως η Altamira, η Gordian, η APS,
η Alpha και η Astrobank που έχουν
αρκετά ακίνητα, τα διαθέτουν σε
ανταγωνιστικές τιμές ώστε να γίνονται πράξεις και να μειώνεται
το απόθεμα των ακινήτων που
έχουν στους ισολογισμούς τους.

Στο τελευταίο οικονομικό δελτίο
της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, αναφέρεται πως στο τραπεζικό σύστημα επιτυγχάνεται η μείωση των ΜΕΔ στην Κύπρο μέσω
πωλήσεων σε εταιρείες αγοράς πιστώσεων. Όπως τονίζει, βελτιώνουν
την ποιότητα του ενεργητικού των
πιστωτικών ιδρυμάτων, βοηθώντας
έτσι στη βελτίωση της εμπιστοσύνης των καταθετών και στη μείωση
του κόστους άντλησης κεφαλαίων
από τις τράπεζες, το οποίο θα πρέπει να αντανακλάται και στην τιμολόγηση των δανείων που αυτές
παραχωρούν. Παραταύτα, σημειώνει πως δεν μειώνουν το ιδιωτικό
χρέος στο σύνολό του, το οποίο
παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα.
Η ΚΤΚ αναμένει από τα πιστωτικά
ιδρύματα να εντατικοποιήσουν τις
προσπάθειές τους για πλήρη εξυγίανση των ισολογισμών τους, εκμεταλλευόμενα τη συνεχιζόμενη
οικονομική ανάπτυξη και τη συνεπακόλουθη άνοδο της αγοράς
ακινήτων.

Οι επιδόσεις της Remu
Όπως αναφέρουν τα τελευταία
αποτελέσματα της Τράπεζας Κύ-

πρου, η Remu ανέλαβε ακίνητα
ύψους 159 εκατομμύρια ευρώ το
εννιάμηνο 2019 (μείωση κατά 49%
σε ετήσια βάση), μέσω συμφωνιών
ανταλλαγής χρέους με ακίνητα και
ανακτηθέντων ακινήτων. Η Τρ.
Κύπρου αναφέρει πως ολοκλήρωσε
την οργανική πώληση ακινήτων
ύψους 159 εκατ. το εννιάμηνο 2019
(σε σύγκριση με 154 εκατ. το εννιάμηνο 2018) με αποτέλεσμα να
έχει κέρδη από την πώληση ακινήτων ύψους 26 εκατ. ευρώ για το
εννιάμηνο 2019. Κατά τoυς εννιά
μήνες που έληξαν το Σεπτέμβριο
του 2019, η Τρ. Κύπρου προχώρησε
σε εκτέλεση αγοραπωλητήριων
συμφωνιών με συνολική τιμή συμβολαίου ύψους 195 εκατ. ευρώ
(433 ακίνητα), εξαιρουμένης της
πώλησης του Cyreit που ολοκληρώθηκε το 2019. Επιπρόσθετα, αναφέρει πως το Συγκρότημα υπέγραψε
αγοραπωλητήριες συμφωνίες για
πωλήσεις ακινήτων με τιμή συμβολαίου ύψους 65 εκατ. ευρώ.
Το Σεπτέμβριο του 2019, η Remu
διαχειριζόταν ακίνητα λογιστικής
αξίας ύψους 1,51 δισ. ευρώ (αποτελούμενα από ακίνητα αξίας 1,39
εκατ. τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν
ως «αποθέματα» και 114 εκατ. ευρώ
ως «Επενδύσεις σε Ακίνητα», σε
σύγκριση με 1,54 εκατ. ευρώ τον
Ιούνιο του 2019 (αποτελούμενα
από ακίνητα αξίας 1,43 εκατ. ευρώ
τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν ως
«αποθέματα» και 118 εκατ. ευρώ
ως «επενδύσεις σε ακίνητα»). Επιπρόσθετα, τονίζει πως από τα ακίνητα τα οποία διαχειρίζεται η Remu,
ακίνητα τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν ως «επενδύσεις σε ακίνητα»
και με λογιστική αξία ύψους 24
εκατ. το Σεπτέμβριο, αφορούν ακίνητα που κατείχε η Τράπεζα πριν
τη σύσταση της Remu τον Ιανουάριο του 2016.
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Επιμένουν σε αποζημιώσεις Cobalt - Cyprus

Πάνω από τέσσερα εκατομμύρια το ποσό που διεκδικούν οι κυπριακές αεροπορικές λόγω του τουρκικού εμπάργκο
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

κόστους πτήσεως και αύξησης δρομολογίων της, θα αναζητήσει λύσεις
εκτός Κύπρου. Στις σκέψεις της
εταιρείας είναι η μεταφορά της
έδρας της στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Θεσσαλονίκη. Εξάλλου στόχος της Cyprus Airways είναι η αύξηση των δρομολογίων και
του στόλου της μέσα στο 2020. Οι
μέτοχοι όπως τονίζεται από την
Cyprus Airways, δηλαδή η εταιρεία
S7, θέλουν να αναπτύξουν μια δυνατή ευρωπαϊκή εταιρεία, και αυτό
θα το κάνουν είτε εντός είτε εκτός
Κύπρου.

Το 2015 μετά την κατάρρευση του
πάλαι ποτέ κραταιού κρατικού αερομεταφορέα, και το κενό που επήλθε στον τομέα των κυπριακών αερομεταφορών, τρεις ιδιωτικές πρωτοβουλίες έδωσαν νέα ώθηση στον
τομέα και την ελπίδα ότι θα κατάφερναν να καλύψουν το κενό των
Κυπριακών Αερογραμμών. Συγκεκριμένα, η Cobalt ιδρύθηκε το 2015
μετά τη διάλυση των Κυπριακών
Αερογραμμών και στις 7 Ιουλίου
του 2016 ξεκίνησε τις πτήσεις. Τον
Οκτώβρη του 2015 άρχισε την λει-

Τι θα κάνει η εταιρεία








Από τα 11 εκατομμύρια
επιβατών που ταξίδεψαν από και προς τα κυπριακά αεροδρόμια το
2019, οι 400.000 που
μετέφερε η Cyprus
Airways είναι μικρό.
τουργία της η TUS Air, ενώ τον Ιούλιο του 2016 η Cyprus Airways.
Έτσι λοιπόν μέχρι το 2018 οι κυπριακές αεροπορικές εταιρείες
ήταν τρεις. Όσο γρήγορα ήρθε η
περίοδος ακμής, ήρθε και η περίοδος της παρακμής, καθώς δύο χρόνια μετά, τον Οκτώβρη του 2018
έβαλε λουκέτο η Cobalt, το 2019
έκλεισε για rebranding η TUS Air
και το 2020 βρίσκει μόνη κυπριακή
αεροπορική εταιρεία την Cyprus
Airways. Πρόκειται για εταιρεία
μικρού μεγέθους με μόλις δύο αεροσκάφη Airbus A319, χωρητικότητας 144 θέσεων και με προγραμματισμό για προσθήκη και 3ου τον
Μάρτιο του 2020. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας, το 2019 μετέφερε 400.000 επιβάτες, και με βάση
τα σημερινά δεδομένα, από τα 11
εκατομμύρια επιβατών από και
προς τα κυπριακά αεροδρόμια το
2019, το ποσοστό που μετέφερε
κυπριακή αεροπορική είναι γύρω
στο 3,6%.
Η εταιρεία έχει φυσικά βλέψεις
για επέκταση και αύξηση των δρομολογίων της, κυρίως προς την
αγορά της Ρωσίας και το Νοβοσιμπίρσκ. Με αυτό τον τρόπο θεωρεί
ότι από τη μια θα αυξήσει το δικό
της μέγεθος, και από την άλλη το
μέγεθος των εισερχόμενων τουρι-

Η ρύθμιση του θέματος της αποζημίωσης για το τουρκικό εμπάργκο







Ο Υπουργός Μεταφορών θα θέσει το θέμα τουλάχιστον για Cyprus Airways, σε συνάντησή του με τον Κωνσταντίνο Πετρίδη, αλλά και στο Υπουργικό Συμβούλιο.
στών από την ρωσική αγορά. Πρόκειται για στόχο ο οποίος ωστόσο
σκοντάφτει πάνω στην απαγόρευση χρήσης του τουρκικού εναέριου
χώρου. Αυτό συνεπάγεται αύξηση
του χρόνου της πτήσης και κατ΄
επέκταση και του κόστους και άρα
καθίσταται μη βιώσιμη επιλογή.
Είναι σε αυτό το σημείο που επανέρχεται στο προσκήνιο η διεκδίκηση της αποζημίωσης για την
οποία η εταιρεία είναι αυτή την
περίοδο στα δικαστήρια.

Στα δικαστήρια
Από τον Αύγουστο του 2019 το
θέμα πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης. Η εταιρεία Cyprus Airways
θεωρεί ότι αποτελεί απαραίτητο
και βασικό στοιχείο για μια αερογραμμή στην Κύπρο να έχει ίσες
ευκαιρίες λειτουργίας με άλλες ευρωπαϊκές αερογραμμές ενώ επιπρόσθετα το σχέδιο αντιστάθμισης
είναι εγκεκριμένο από την ΕΕ για
την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού. Η δικαστική διαδικασία
προχωρεί με αργούς ρυθμούς και
μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την
Cyprus Airways, δεν υπάρχει κάτι
ανακοινώσιμο.

Άλλα μέτρα και σταθμά
Το πρόβλημα προέκυψε από την

Ποσό 3,5 εκατ. ευρώ ζητά η Cobalt
Υπενθυμίζεται επίσης και η

στους που προέκυψε λόγω της
αδυναμίας της, ως Κυπριακός αερομεταφορέας, να εισέλθει στον
τουρκικό εναέριο χώρο, για πτήσεις κατά τη χρονική περίοδο από
τον Ιούνιο του 2016 έως τις 17
Οκτωβρίου 2018. Υπάρχει αίτηση
στο Υπουργείο Οικονομικών για
το ποσό των 3,5 εκατ. ευρώ αν
και μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί καμία απάντηση.

απαίτηση της αεροπορικής Cobalt για την απαγόρευση πτήσεων στον εναέριο χώρο της Τουρκίας. Στην έκθεση του Εκκαθαριστή της εταιρείας αναφέρεται ότι
σύμφωνα με την Απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά
με Κρατικές Ενισχύσεις, η εταιρεία δικαιούται αποζημίωση για
την ανάκτηση του πρόσθετου κό-

στιγμή που το κράτος αποφάσισε
σε συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στις 15 Μαΐου 2019, να
τερματίσει το σχέδιο αποζημιώσεων

προς τις αεροπορικές εταιρείες.
Πρόκειται για χρήματα τα οποία
δίνονταν από το 2011 ως αντιστάθμισμα για την απαγόρευση εκτέ-

Ελληνική Τράπεζα: Θεσμοθετεί
την εκπαίδευση στα ψηφιακά εργαλεία
Απογευματινά… φροντιστήρια εξοικείωσης με τα ψηφιακά εργαλεία
που διαθέτει, καθιερώνει η Ελληνική Τράπεζα. Έτσι, η Τράπεζα
τηρεί τη δέσμευσή της να βοηθήσει τους πελάτες της ώστε να
επωφεληθούν των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες για να κάνουν τις συναλλαγές τους πιο εύκολα και πιο
γρήγορα.
Υπενθυμίζεται ότι λίγο πριν
από το τέλος του 2019 η Ελληνική
Τράπεζα πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία τα πρώτα εκπαιδευτικά απογεύματα σε καταστήματά της σε Λευκωσία και Λεμεσό.
Εκεί οι πελάτες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τα ψηφιακά μέσα που προσφέρει η Τράπεζα, για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή τους, όπως είναι το WebBanking, το MobileApp
και τα ATM, αλλά και να εξοικειωθούν με τη χρήση τους.
Βλέποντας το ενδιαφέρον του
κοινού, η Ελληνική Τράπεζα, η
μόνη μεγάλη λιανική τράπεζα που
εργάζεται απογεύματα στην Κύπρο, αποφάσισε να καθιερώσει
αυτά τα «μαθήματα» σε συγκεκριμένα καταστήματά της.
Έτσι, από την Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου και κάθε Δευτέρα, μέχρι
και τα τέλη Μαΐου, μέλη του προσωπικού της Τράπεζας θα παρέχουν από τις 3.15 μέχρι και τις

4.45 το απόγευμα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στους πελάτες της Τράπεζας, ώστε να εξοικειωθούν με τα ψηφιακά κανάλια.
Για τον σκοπό αυτό, εξειδικευμένο προσωπικό θα βρίσκεται σε
συνολικά 15 καταστήματα της
Τράπεζας σε όλες τις επαρχίες,
σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο
όπου θα εκπαιδεύει τους πελάτες
στη χρήση του WebBanking, στην
εγκατάσταση και στη χρήση του
MobileApp, αλλά και στις υπηρεσίες που προσφέρουν πλέον οι
ΑΤΜ, ώστε να πραγματοποιούν








Από τις 20 Ιανουαρίου,
κάθε Δευτέρα μεταξύ
3.15μμ-4.45μ.μ.
σε 15 υποκαταστήματα
της Τράπεζας θα λειτουργεί κέντρο εκπαίδευσης πελατών.

τις συναλλαγές τους αποφεύγοντας τις ουρές στα ταμεία και την
ταλαιπωρία.
Ως κέντρα εκπαίδευσης πελατών στα ψηφιακά εργαλεία θα λειτουργήσουν τους επόμενες μήνες
έξι καταστήματα της Τράπεζας
στην επαρχία Λευκωσίας (σε Καϊμακλί / Λατσιά / Έγκωμη / Σταυρού
/ Κάτω Λακατάμια / Λακατάμια),
τέσσερα καταστήματα στην επαρχία Λεμεσού (σε Γλάστωνος / Οδό
Πάφου/ Αγίας Φυλάξεως και Λεοντίου Α΄ μόλις ολοκληρωθεί η
ανακαίνιση του εν λόγω υποκαταστήματος) και τρία καταστήματα στην επαρχία Λάρνακας
(Αραδίππου/ Αγγελόκτιστη/ Γρίβα
Διγενή).
Το κατάστημα στη Δερύνεια
θα εξυπηρετήσει ως κέντρο εκπαίδευσης τους πελάτες στην
ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου
και το κατάστημα στη Γεροσκήπου
τους πελάτες της Τράπεζας στην
επαρχία Πάφου.
Όπως δήλωσε η Διευθύντρια
Τραπεζικών Εργασιών, Τομέας
Ιδιωτών, της Ελληνικής Τράπεζας,
Κατίνα Σιακαλλή, η Τράπεζα με
αυτή την πρωτοβουλία ανοίγει
νέους δρόμους, αναγνωρίζοντας
την υποχρέωση κάθε οργανισμού
να καθοδηγεί τους πελάτες του
με στόχο την ομαλή μετάβαση
στην ψηφιακή εποχή που έχουμε
εισέλθει.

λεσης πτήσεων πάνω από τον εναέριο χώρο της Τουρκίας ως μια προσπάθεια να μειωθεί το επιπλέον
κόστος με το οποίο επιβαρύνονται
οι εταιρείες. Η πρώτη και τελευταία
εταιρεία που έλαβε αυτό το ποσό
είναι οι Κυπριακές Αερογραμμές
μέχρι το 2015, ενώ πιο πριν το
κράτος δεν αποζημίωσε ούτε την
Cobalt για το τουρκικό εμπάργκο,
ποσό που έφτανε στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με την Cyprus Airways, το οφειλόμενο ποσό
για το τουρκικό εμπάργκο ανέρχεται στις 800.000 ευρώ. Αυτό που
τονίζεται επίσης από την εταιρεία
είναι ότι οι συμπληρωματικές δαπάνες που προκύπτουν από τις
πρόσθετες αποστάσεις πτήσεις,
εμποδίζουν οποιαδήποτε κυπριακή
αερογραμμή από το να αναπτυχθεί
και να μπορέσει να επιβιώσει απέναντι στον διεθνή ανταγωνισμό.

Σκέψεις για αλλαγή έδρας
Δεν αποκλείεται, το τουρκικό
εμπάργκο και η αδιαλλαξία του
κράτους στο θέμα των αποζημιώσεων να γίνει η αιτία, η Κύπρος να
χάσει τη μοναδική εγχώρια εταιρεία
αερομεταφορών.
Σε περίπτωση αδιεξόδου στο
θέμα, η Cyprus Airways και προκειμένου να πετύχει μείωση του

Σε περίπτωση αδιεξόδου στο θέμα, η Cyprus
Airways δεν αποκλείεται να μεταφέρει την
έδρα της στην Ελλάδα.
είναι το κύριο θέμα το οποίο απασχολεί την Cyprus Airways για την
ανάπτυξη της εταιρείας, σύμφωνα
με τον COO της εταιρείας Γιώργο
Μαυρόκωστα. Για τον σκοπό αυτό
επικεντρώνει τις προσπάθειες της
και ποντάρει σε συναντήσεις εντός
Φεβρουαρίου με τον Υφυπουργό
Τουρισμού, τον Υπουργό Μεταφορών και τον Υπουργό Οικονομικών.
Στην συζήτηση και ο Invest Cyprus,
με τον οποίο η εταιρεία είχε ήδη
συνάντηση. Για μας το πιο σημαντικό δεν είναι η αποζημίωση που
δεν δόθηκε αλλά αν θέλουμε να
έχουμε ένα σοβαρό αερομεταφορέα, δεν ζητούμε κάτι περισσότερο
από αυτά που παίρνουν άλλες αερομεταφορές αλλά δεν θέλουμε να
είμαστε σε μειονεκτική θέση.

Ξανά στο Υπουργικό
Έτοιμος να θέσει ξανά το θέμα
ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου είναι ο νέος Υπουργός Μεταφορών. Σε δηλώσεις του στην «Κ»
έκανε λόγο για ανταγωνιστικό μειονέκτημα των κυπριακών εταιρειών
έναντι άλλων, το οποίο πρέπει να
ρυθμιστεί. Σημείωσε ότι το θέμα
θα συζητηθεί προηγουμένως και
σε συνάντηση με το Υπουργείο Οικονομικών και το Υφυπουργείο
Τουρισμού.

Μεγάλη αύξηση
των πληρωμών μέσω
κινητού στην Ελλάδα
Το 74% των καταναλωτών επιλέγει
το κινητό ως προτιμώμενο μέσο
πληρωμής εναλλακτικά της κάρτας.
Ο κομβικός ρόλος των κινητών
στις ηλεκτρονικές συναλλαγές αντικατοπτρίζεται και στην αύξηση
της χρήσης τους για πληρωμές κατά 17% την τελευταία τριετία, καθώς αποτελεί επιλογή για τη συντριπτική πλειονότητα των καταναλωτών (94%) σε σχέση με τις
υπόλοιπες ψηφιακές συσκευές.
Ερευνα της Mastercard, η οποία
διενεργήθηκε σε 13 ευρωπαϊκές
χώρες, ανάμεσα στις οποίες και η
Ελλάδα, δείχνει ότι το 63% των
καταναλωτών χρησιμοποιεί ήδη
το κινητό για να ελέγξει το υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού
ή για να κάνει μεταφορά χρημάτων.
Μάλιστα, το Διαδίκτυο έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο εύρος από
payment apps που οι καταναλωτές
δείχνουν να εμπιστεύονται ολοένα
και περισσότερο. Από το 2016, οι
συναλλαγές μεταξύ καταναλωτών
μέσω εφαρμογών πληρωμών έχουν
αυξηθεί κατά 23%.Μείζον θέμα
για την περαιτέρω τόνωση των
ηλεκτρονικών πληρωμών είναι η
ταυτοποίηση των χρηστών. Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν το
90% των καταναλωτών θα πραγματοποιούσε αγορές από το Διαδίκτυο με τον ίδιο αυξητικό ρυθμό
ή και ακόμα μεγαλύτερο, αν είχε

προηγμένες διαδικασίες ταυτοποίησης των στοιχείων τους.Σύμφωνα
με τους νέους κανονισμούς της
Ε.Ε., οι καταναλωτές θα πρέπει να
αποδεικνύουν την ταυτότητά τους
μέσω δύο μεθόδων, όπως για παράδειγμα μέσα από αντικείμενα
τα οποία έχουν στην κατοχή τους
(κινητή συσκευή ή κάρτα) ή πληροφορίες τις οποίες γνωρίζουν (κω






Αποτελεί την πρώτη
εναλλακτική επιλογή
έναντι της κάρτας για το
74% των καταναλωτών.
δικοί πρόσβασης, PIN).Οι νέοι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ενωσης
αντιμετωπίζονται θετικά από τους
καταναλωτές. Η έρευνα της Mastercard καταγράφει ότι το 34%
των Ελλήνων ερωτηθέντων θα χρησιμοποιούσε συχνότερα την κάρτα
του αν υπήρχε ένα επιπλέον βήμα
για την εξακρίβωση των στοιχείων
τους.
Σήμερα, μόνο το 6% των καταναλωτών χρησιμοποιεί εφαρμογές
για την αποθήκευση του κωδικού,
ενώ ένας στους τέσσερις ακόμα
καταγράφει τους κωδικούς σε ένα
σημειωματάριο ή τον μοιράζεται
με ένα κοντινό του πρόσωπο.
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Διακινήθηκαν 65,4 εκατ.
σε όλους τους αερολιμένες,
μεγάλη άνοδος στον ΔΑΑ

Οριακή αύξηση
επιβατών το 2019
στα 14 αεροδρόμια
της Fraport Greece
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ÎÇÖÄÌÇÙÎÚÎÝ9`HUHPYÔÇÙÚÇÓÇÚÂÙËÏÖÚÂÙËÏÝÚÎÝÙËÛÂÔÇ
ÑÇÏËÙÙÇÒÕÔÃÑÎËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÖ¦ÔÚÜÝÚÇÓÎÚØÕÖÕÒÏÚÏÑ¦ÇËØÕÊØÄÓÏÇÛÂÔÇÝÑÇÏ
ËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝÁÞÕßÔÇßÐÂÙËÏÚÎÔ
ÑÃÔÎÙÂÚÕßÝÚÎÞËÏÓËØÏÔÂÖËØÃÕÊÕßÚÄËÃÔÇÏÁÔÚÕÔÇÕØÇÚÄ
ÙÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎ ÎÊÏËÛÔÂÝËÖÏÈÇÚÏÑÂÑÃÔÎÙÎÚÕ 
ÑÇÏÈËÈÇÃÜÝÙÚÎÔÛÂÔÇÄÖÕßÎ
¦ÔÕÊÕÝÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙÚÕ 

INTIME

Λόγω χρεοκοπιών αεροπορικών
και καθήλωσης Boeing 737 MAX
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ
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Tο αεροδρόμιο³iØ1ÉÑÜË~iØVÌØÉËÑ{×È{~ÌVÑ¨ÈËÑÉ³
ÐÉoÑÜÖ³É¨Ìo~~ËiiØÐÉÈÜ{~Ò®VÉ~Ñ³É{KÒ³ÉØ´V~Ñ{
Ñ~ÜÈÚÉË³ÑÉ¨Ù¨ÌÐ{³iØ,ÌÙÈÐÉÒÑÌlVlmÉ~Ñ³ÑÜÜÒÐÉ
Ñ¨i³{~Ì¨ÌiÐVwÆVl

Η επιβατική κίνηση
στα 14 περιφερειακά
αεροδρόμια αυξήθηκε
κατά 0,9%, φτάνοντας
τα 30,152 εκατ.
ταξιδιώτες.
ÙÚÇËÑÇÚËÖÏÈ¦ÚËÝ¡ËÚÇÐÆ
ÚÜÔÖËØÏÌËØËÏÇÑ×ÔÇËØÕÊØÕÓÃÜÔÖÕßÁÞÕßÔÏÊÏÜÚÏÑÕÖÕÏÎÛËÃ
ÑÚÏÕ²ÇÔÏ¦ ÁØÑßØÇ ÇÈ¦ÒÇ
ËÌÇÒÒÕÔÏ¦ËÙÙÇÒÕÔÃÑÎ¦ÑßÔÛÕÝ ÜÝ¡ßÚÏÒÂÔÎ¡ÆÑÕÔÕÝªÄÊÕÝ¦ÓÕÝÇÔÚÕØÃÔÎ
ÑÏ¦ÛÕÝÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎËÚÂÙÏÇ
ÇÆÐÎÙÎÑÃÔÎÙÎÝÙÎÓËÃÜÙËÇßÚÄ
ÚÎÝ¡ßÑÄÔÕß ÓËÙßÔÕÒÏÑ¦ËÑÇÚËÖÏÈ¦ÚËÝËÔ×ÙÚÎ
ÇÔÚÕØÃÔÎÎËÚÂÙÏÇÇÆÐÎÙÎÊÏ-

ÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙÚÕ ËÑÇÚ
ËÖÏÈ¦ÚËÝ
¥ÝÖØÕÝÚÕÔÇØÏÛÓÄÚÜÔÖÚÂÙËÜÔÙÚÇÇËØÕÊØÄÓÏÇÚÕ 
ÙÎÓËÏ×ÛÎÑËÇÆÐÎÙÎÑÇÚ¦ 
ÙÚÏÝ   ÇÖÄ  ÚÕ
ÇÔÑÇÏÓËÏÜÓÁÔÕÝËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÕÇØÏÛÓÄÝÚÜÔÖÚÂÙËÜÔÍÏÇ
ÚÕÔÓÂÔÇËÑÁÓÈØÏÕ
ËÇÖÄÒßÚÇÓËÍÁÛÎÚÕÇËØÕÊØÄÓÏÕÚÎÝËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝËÃÔÇÏ
ÇßÚÄÖÕßÄÖÜÝËÃÔÇÏÌßÙÏÑÄÖÇØÕßÙÃÇÙËÚÕÔÓËÍÇÒÆÚËØÕÄÍÑÕ
ÑÃÔÎÙÎÝÓËÙßÔÕÒÏÑ¦ ËÑÇÚ
ËÖÏÈ¦ÚËÝ ÑÇÏÇÑÕÒÕßÛËÃÚÕÇËØÕÊØÄÓÏÕÚÎÝªÄÊÕßÓË
Ö¦ÔÜÇÖÄËÑÇÚÇÒÒ¦ÓË
ÇØÔÎÚÏÑÄÖØÄÙÎÓÕ ÚÇ
ÇËØÕÊØÄÓÏÇÓËßÉÎÒÂÑÃÔÎÙÎÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÇÑÄÓÎÇßÚ¦ÚÎÝ
ÁØÑßØÇÝÓËËÑÇÚËÖÏÈ¦ÚËÝ
ÇÖÄËÑÇÚÚÕÑÇÏÚÜÔ
²ÇÔÃÜÔÓË ËÑÇÚ 

àéÚêÞØÜßØÑÞÖÜÒåç
êÚØÚÛÛÚêèàëéßÚàÚ
ÑăûwÿĊăċċøČÿĊÿďwĆĂĊĈĀĈĊ÷ÿď
&NBJMJOGP!UFOOJTNBTUFSBDBEFNZDPNDZ
êĂĆõĀĎćP

™

Ιστορικό ØËÑÄØÙÎÓËÃÜÙËÎËÖÏÈÇÚÏÑÂÑÃÔÎÙÎÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÇËØÕÊØÄÓÏÇÓËÚÕßÝËÖÏÈ¦ÚËÝÖÕß
ÊÏÇÑÏÔÂÛÎÑÇÔÙËÇßÚ¦ÔÇÇÍÍÃàÕßÔÚÇËÑÇÚÚÕ Ë
ÖÕÙÕÙÚÏÇÃÇÈ¦ÙÎÎÑÃÔÎÙÎËÔÏÙÞÆÛÎÑËÑÇÚ¦ ÑÇÛ×ÝÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÞØÕÔÏ¦ÕÏËÖÏÈ¦ÚËÝÖÕßËÐßÖÎØËÚÂÛÎÑÇÔÇÖÄÚÇ
ËÒÒÎÔÏÑ¦ÇËØÕÊØÄÓÏÇÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑÇÔÙË ËÑÇÚßÔËÖ×Ý
ÚÕ ÕÏËÖÏÈ¦ÚËÝÐËÖÁØÇÙÇÔ
ÑÇÚ¦ ÚÕßÝÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕßÝÚÕßÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇ
ÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ±ÖÎØËÙÃÇÝÕÒÏÚÏÑÂÝËØÕÖÕØÃÇÝ
ÏÊÏÑÄÚËØÇ¦ÔÕÊÕÝ ÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏÙÚÕÔÙßÔÕÒÏÑÄÇØÏÛÓÄ
ÚÜÔÖÚÂÙËÜÔÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÇËØÕÊØÄÓÏÇÖÕßÇÔÂÒÛËÙÚÏÝ 
ÇÖÄÚÏÝÕÖÕÃËÝ ËÙÜÚËØÏÑÕÆÑÇÏËÐÜÚËØÏÑÕÆ
ÔÚÏÙÚÕÃÞÜÝÖÁØßÙÏÑÇÛ»ÄÒÎ
ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÞØÕÔÏ¦ÝÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔ ÖÚÂÙËÏÝ
ËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÕÔËÑÁÓÈØÏÕ
ÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑËÇÆÐÎÙÎ
ÙÚÎ
ÙßÔÕÒÏÑÂËÖÏÈÇÚÏÑÂÑÃÔÎÙÎËÙÜÚËØÏÑÕÆËÐÜÚËØÏÑÕÆßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÊÏÇÑÏÔÂÛÎÑÇÔÙÚÇÇËØÕÊØÄÓÏÇÚÎÝÞ×ØÇÝ
ËÖÏÈ¦ÚËÝËÔÏÙÞßÓÁÔÕÏÑÇÚ¦ 
ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕ
ÖËØßÙÏÔÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇ©ÏÇÌÃÐËÏÝ
ËÖÏÈÇÚ×ÔËÐÜÚËØÏÑÕÆÁÌÚÇÙÇÔ
ÚÏÝÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝËÖÃÙÎÝ¦ÔÕÊÕ
ÙßÍÑØÏÚÏÑ¦ÓË
ÚÕÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕß
ÕÖÕÃÕßÕÏÇÌÃÐËÏÝËÐÜÚËØÏÑÕÆ
ÂÚÇÔ 
ÓËÍÇÒÆÚËØÎËÖÏÈÇÚÏÑÂÑÃÔÎÙÎÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßËÑËÓÈØÃÕßÚÕß ÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑË
ÙÚÇÇËØÕÊØÄÓÏÇÛÎÔ×ÔËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝØÇÑÒËÃÕßªÄÊÕßÑÇÏ
²ÇÔÃÜÔÔÊËÏÑÚÏÑ¦ÙÚÕÇËØÕÊØÄÓÏÕÛÎÔ×ÔÊÏÇÑÏÔÂÛÎÑÇÔ

ËÖÏÈ¦ÚËÝÚÎÝËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝ ÚÕßØÇÑÒËÃÕß
ÚÎÝªÄÊÕßÑÇÏ
ÇÖÄÚÕÇËØÕÊØÄÓÏÕÚÜÔ²ÇÔÃÜÔ
ËÖÏÈ¦ÚËÝ¬ÕÓËÍÇÒÆÚËØÕ
ÖÕÙÕÙÚÄÇÆÐÎÙÎÝÚÎÝÑÃÔÎÙÎÝ
ÙËËÚÂÙÏÇÈ¦ÙÎÖÇØÇÚÎØÂÛÎÑË
ÙÚÕÇËØÕÊØÄÓÏÕÜÇÔÔÃÔÜÔÓË
¦ÔÕÊÕ ÊÏÇÑÃÔÎÙË
ËÖÏÈ¦ÚËÝÚÕ ÁÔÇÔÚÏ 
ÚÕ¬ÕÇËØÕÊØÄÓÏÕ§¦ÐÕß
ÑÇÚÁÍØÇÉË¦ÔÕÊÕËÖÏÈÇÚÏÑÂÝÑÃÔÎÙÎÝ ÊÏÇÑÃÔÎÙË

Η μεγαλύτερη
αύξηση κατά 23%
καταγράφηκε
στο αεροδρόμιο
των Ιωαννίνων.
ËÖÏÈ¦ÚËÝÁÔÇÔÚÏÑÇÏÚÕÇËØÕÊØÄÓÏÕ ÇÒÇÓ¦ÚÇÝÑÇÚÁÍØÇÉË
ÇÆÐÎÙÎËÖÏÈÇÚ×Ô ÑÇÛ×Ý
ËÐßÖÎØÁÚÎÙËËÖÏÈ¦ÚËÝ
ÚÕÊÜÊËÑ¦ÓÎÔÕÚÕß ÁÔÇÔÚÏ
ËÖÏÈÇÚ×ÔÚÕ

Πρωταθλήτρια η Αθήνα
ÚÕÓËÚÇÐÆÏÙÚÕØÏÑÄØËÑÄØ
ÄÒÜÔÚÜÔËÖÕÞ×ÔÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑË
ÑÇÏÙÚÕÇËØÕÊØÄÓÏÕÚÎÝÛÂÔÇÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÕßÒ
ËÔÏàÁÒÕÝ®ÑÇÛ»ÄÒÎÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÚÕß ÊÏÇÑÏÔÂÛÎÑÇÔÇÖÄÇßÚÄ
ÙßÔÕÒÏÑ¦ËÖÏÈ¦ÚËÝÑÇÚÇØØÃÖÚÕÔÚÇÝÚÎÔÖËØßÙÏÔÂËÖÃÊÕÙÎÖÕßÂÚÇÔËÑÇÚËÖÏÈ¦ÚËÝ
ÕÙÕÙÚÏÇÃÇÎÇÆÐÎÙÎÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙÚÕ ÍËÍÕÔÄÝÚÕÕÖÕÃÕ
ÕÌËÃÒËÚÇÏÑßØÃÜÝÙÚÎÔÑÃÔÎÙÎËÐÜÚËØÏÑÕÆÖÕßÁÌÚÇÙËÚÇ
ËÖÏÈ¦ÚËÝÇÆÐÎÙÎ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΣΣΙΜΗ
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Κοινοτικοί πόροι 9 δισ. ευρώ
σε πληροφορική και επικοινωνίες
Θα συμπεριληφθούν στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027
Του ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ

Κεντρικό ØÄÒÕ ÛÇÁÞËÏÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇ
ÙÚÎÔÁÇÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÑÂÖËØÃÕÊÕ
ÖÕßÚ×ØÇÙÞËÊÏ¦àËÚÇÏ
ÇÖÄÚÏÝÑÕÏÔÕÚÏÑÁÝÑÇÏÚÏÝËÛÔÏÑÁÝ
ÇØÞÁÝÚÕÖÕÒßËÚÁÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕ¶
ÁÚÙÏÄÖÜÝÕÔÕÓ¦àËÚÇÏËÖÏÙÂÓÜÝÎ
ÔÁÇÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÑÂÖËØÃÕÊÕÝ¶ÕÏ
ÊÇÖ¦ÔËÝÍÏÇÚÎÔÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÚÎÔ
ÑÇÏÔÕÚÕÓÃÇÄÖÜÝËÖÃÙÎÝÑÇÏÍÏÇ
ÚÕÔÉÎÌÏÇÑÄÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÚÜÔ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÛÇËÃÔÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇ
ÇßÐÎÓÁÔËÝÖÃÙÎÝÄÒÇÊËÃÞÔÕßÔ
ÄÚÏÕÏÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝÖÒÎØÕÌÕØÏÑÂÝ
ÑÇÏËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×Ô¬ÛÇÁÞÕßÔ
ÑËÔÚØÏÑÄØÄÒÕÙÚÕÔÕØÏàÄÔÚÏÕ¦ÐÕÔÇÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÝÚÎÝÖØ¦ÙÏÔÎÝ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÚÎÝÖØ¦ÙÏÔÎÝËÔÁØÍËÏÇÝ
ÑÇÏÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÕ
ÔÁÕÖÕÒßËÚÁÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕÛÇÖËØÏÒ¦ÈËÏÑÕÏÔÕÚÏÑÕÆÝÖÄØÕßÝÆÉÕßÝ ÊÏÙËßØ×
ÖÄÇßÚ¦ËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏÖËØÃÖÕß 
ÊÏÙËßØ×ÛÇÑÇÚËßÛßÔÛÕÆÔÙÚÏÝ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝÖÒÎØÕÌÕØÏÑÂÝÑÇÏËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×ÔËÔËÃÔÇÏÚßÞÇÃÕÄÚÏÕÏ
ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÊÆÕÇÖÄÚÏÝÖÁÔÚËÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚËÝÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔÁÞÕßÔ
ÙÚÕÔÖßØÂÔÇÚÕßÝÚÎÔÇÐÏÕÖÕÃÎÙÎ
ÚÜÔÚËÞÔÕÒÕÍÏ×ÔÖÒÎØÕÌÕØÏÑÂÝÑÇÏ
ËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×Ô
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔ ÕÓÏÙÏÄÔÚÕ
 ÁÜÝ ÚÜÔÖÄØÜÔÚÜÔÖËØÏÌËØËÏÇÑ×ÔÚÇÓËÃÜÔÑÇÏÚÕßÚÇÓËÃÕßÙßÔÕÞÂÝÛÇÇÖÕØØÕÌÎÛÕÆÔ
ÙÚÎÔÁÇÖËØÃÕÊÕÇÖÄÚÏÝÖÇØÇÑ¦ÚÜ
ÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚËÝ!
ÏÕÁÐßÖÔÎ®ßØ×ÖÎZTHY[LY
,\YVWL
¡ÏÇÖÏÕÖØ¦ÙÏÔÎ®ÑÇÏËÒËÆÛËØÎÇÖÄ¦ÔÛØÇÑÇßØ×ÖÎ.YLLULY
JHYIVUMYLL,\YVWL
¡ÏÇÖÏÕÙßÔÊËÊËÓÁÔÎ®ßØ×ÖÎJVUULJ[LK,\YVWLÓËÊÃÑÚßÇ
ÓËÚÇÌÕØ×ÔÑÇÏÉÎÌÏÇÑ¦ÊÃÑÚßÇ
¡ÏÇ ÖÏÕ ÑÕÏÔÜÔÏÑÂ ßØ×ÖÎ
ZVJPHS,\YVWL
¡ÏÇßØ×ÖÎÖÏÕÑÕÔÚ¦ÙÚÕßÝ
ÖÕÒÃÚËÝ
ÇØ¦ÍÕÔÚËÝÑÕÔÚ¦ÙÚÏÝÊÏÇ-

Σύμφωνα ÐÉ³iÐ{{ÌV³ÐÉoÑÜÖ³É¨ÐÓ¨Ø³Ì¨³É¨{×É¨É{Ñ~³ÑÐÉËÚÑÑ¨¨×iÚÉË
³iÓÑÉ¨ËÙÑÌ³i¨Ò{iÉÓ¨oÉ{ÑV³{Øt¨Ò{ÉØuÉÉÙÖÉ{Ø~Ñ{³Ñi×{Ñ~ÒÙË~³ÈÑ

Συνολικά για την
Ελλάδα το πλαίσιο
θα περιλάβει πόρους
ύψους 19,7 δισ. ευρώ.
ÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÇÔÇÌÁØÕßÔÄÚÏÁÔÇ
ÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÍÏÇÚÎÙÚÂØÏÐÎ
ÚÜÔÖØÕÇÔÇÌËØÄÓËÔÜÔÇÖÇÏÚÕÆÔ
ËÖËÔÊÆÙËÏÝÙË¬ÏÊÏÑ¦ÍÏÇÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÎÔÁÇÖËØÃÕÊÕÝÛÇÖËØÏÒ¦ÈËÏÖÕÙÄÍÏÇÚÏÝ¬ÖÕÒÒÇÖÒ¦ÙÏÕ
ÚÜÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÜÔÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÑ×ÔÖËØÏÄÊÜÔÙÚÂØÏÐÎÝÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÙÚÎÔßÌÏÙÚ¦ÓËÔÎÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÑÂÖËØÃÕÊÕÕÏÊÇÖ¦ÔËÝÙËÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝÖÒÎØÕÌÕØÏÑÂÝÑÇÏËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×ÔÇÔÁØÞÕÔÚÇÏ
ÙËÊÏÙËßØ×ËÑÚÜÔÕÖÕÃÜÔÖÕÒÆÓÏÑØÄÓÁØÕÝÁÞËÏÇÖÕØØÕÌÎÛËÃ
ÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÑÂÖËØÃÕÊÕÝÓËÚÇ
ßÉÎÒÄÚËØÇÑÕÔÊÆÒÏÇ¬ÂÚÇÔÚÕ
ÄÖÕßËÃÞÇÔÊÏÇÚËÛËÃÙÚÕ
ËÖÏÞËÏØÎÙÏÇÑÄÖØÄÍØÇÓÓÇ ÕÏÔÜÔÃÇÚÎÝÒÎØÕÌÕØÃÇÝ®ÖËØÃÖÕß
ÊÏÙËßØ×

ÒÎØÕÌÕØÃËÝÇÔÇÌÁØÕßÔÄÚÏÚÕ
ÔÁÕÛÇÖËØÏÒ¦ÈËÏ
ÚØËÏÝÓËÍ¦ÒÕßÝÕØÏàÄÔÚÏÕßÝ¦ÐÕÔËÝ
ËÖËÔÊÆÙËÜÔ©ÖØ×ÚÕÝÕØÏàÄÔÚÏÕÝ
¦ÐÕÔÇÝÓËËÑÚÃÓÎÙÎÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÙÚÕ ÚÜÔÑÕÏÔÕÚÏÑ×ÔÖÄØÜÔÛÇÇÌÕØ¦ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÁØËßÔÇ
ÑÇÏÔÕÚÕÓÃÇßÖÕÙÚÂØÏÐÎÉÎÌÏÇÑÕÆ
ÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÕÆ¡¡ÑÇÏÊØ¦ÙËÏÝÑÇÚ¦ØÚÏÙÎÝÓËÁÓÌÇÙÎÙÚÏÝ
¬ÞËÊÄÔÚÕ ÁÜÝ  ÚÜÔ
ÑÕÏÔÕÚÏÑ×ÔÖÄØÜÔÚÕßÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕß¦ÐÕÔÇÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÑÇÚËßÛßÔÛËÃÙÚÏÝÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝÖÒÎØÕÌÕØÏÑÂÝ
ÑÇÏËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×ÔßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏ
ÄÚÏÖËØÃÖÕßÊÏÙËßØ×ÛÇÑÇÚËßÛßÔÛÕÆÔÙËÊØ¦ÙËÏÝÙÞËÚÏÑÁÝÓË
ÚÏÝ¬ÄÖÜÝÁØÍÇÖÒÎØÕÌÕØÏÑÂÝ
ËØËßÔÎÚÏÑ¦ÁØÍÇÑØÇÚÏÑÁÝËÔÏÙÞÆÙËÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÊØ¦ÙËÏÝÑÇÚ¦ØÚÏÙÎÝÑÒÖ¡ËÍ¦ÒÕÝÄÍÑÕÝÊØ¦ÙËÜÔÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇßÖ¦ØÐËÏÑÇÏÙÚÎ
ÊËÆÚËØÎÕØÏàÄÔÚÏÇÊØ¦ÙÎÚÕßÔÁÕß
ÖÕßÇÌÕØ¦ÚÎÔÖØ¦ÙÏÔÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÔÖØ¦ÙÏÔÎËÔÁØÍËÏÇÑÇÏ
ÚÎÔÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂÊØ¦ÙÎ
ÇßÚÂÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÇÖÕØØÕÌÂÙËÏ
ÚÕ ÚÜÔÑÕÏÔÕÚÏÑ×ÔÖÄØÜÔÚÕß
ÂÚÕÏÖËØÃÖÕßÊÏÙËßØ×Ð

ÇßÚ×ÔÚÕ ÊÎÒÇÊÂÖËØÃÖÕß
ÊÏÙËßØ×ÛÇÑÇÚËßÛßÔÛÕÆÔÙË
ÊØ¦ÙËÏÝ¬ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÕÏÖÄØÕÏÖÕßÙÞËÚÃàÕÔÚÇÏÓË¬ÑÇÏÛÇ
ÊÏÇÚËÛÕÆÔÙÚÎÔØ¦ÙÏÔÎßØ×ÖÎÙÞËÊÏ¦àËÚÇÏÔÇÑÇÚËßÛßÔÛÕÆÔ
ÙËÊØ¦ÙËÏÝÖÕßÇÌÕØÕÆÔÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÁÐßÖÔÜÔ®ÖÄÒËÜÔZTHY[
JP[PLZÚÎÔÁÐßÖÔÎ®ÊÏÇÞËÃØÏÙÎ
ËÔÁØÍËÏÇÝÓËÚÎÔÇÐÏÕÖÕÃÎÙÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÕ¬0U[LYUL[VM;OPUNZÑ¦
6ÚØÃÚÕÝÕØÏàÄÔÚÏÕÝ¦ÐÕÔÇÝÛÇ
ÖËØÏÒ¦ÈËÏÄÒÕßÝÚÕßÝßÖÄÒÕÏÖÕßÝ
¦ÐÕÔËÝÄÖÜÝÍËÜØÍÃÇÇÒÏËÃÇÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÏÑÁÝßÖÕÊÕÓÁÝÕÊÏÑÕÃ
¦ÐÕÔËÝÑÒÖÚÕÔ¦ÐÕÔÇÇßÚÄÛÇ
ÑÇÚËßÛßÔÛËÃÚÕ ÚÜÔÑÕÏÔÕÚÏÑ×ÔÖÄØÜÔÖËØÃÖÕßÊÏÙËßØ×
ÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÄÚÏÚÕÆÉÕÝÚÜÔÑÕÏÔÕÚÏÑ×ÔÖÄØÜÔÍÏÇÚÕÔÁÕÊËÔ
ÁÞËÏÑÒËÃÙËÏÇÑÄÓÎÑÇÏÄÚÏÇßÚÄÛÇ
ÙßÓÈËÃÖËØÃÖÕßÚÕÔËØÞÄÓËÔÕ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÇØ¦ÍÕÔÚËÝÑÕÔÚ¦ÙÚÎ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÙÎÓËÏ×ÔÕßÔÄÚÏÚÕÚËÒÏÑÄÖÕÙÄÛÇÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃÓËÚÇÐÆ
 ÊÏÙËßØ×¬ÕÖÕÙÄËÃÔÇÏßÉÎÒÄÚËØÕÇÖÄÚÎÔßÌÏÙÚ¦ÓËÔÎÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÑÂÖËØÃÕÊÕÄÖÕß
ÁÞÕßÔÊÏÇÚËÛËÃÊÏÙËßØ×

Αισιοδοξούν αλλά δεν «βλέπουν» αύξηση κερδών
Πολύ ÖÏÕÇÏÙÏÄÊÕÐÕÏÍÏÇÚÎÔÖØÕÕÖÚÏÑÂÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝÓÂÔËÝËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÕÏ
ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÚ¦
ÚÕÊËÆÚËØÕËÐ¦ÓÎÔÕÚÕß ÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇÄÓÜÝÎÕÖÕÃÇÊËÔÇÖÕÚßÖ×ÔËÚÇÏÇÏÙÛÎÚ¦ÕÆÚËÙÚÇÑÁØÊÎ
ÕÆÚËÙÚÏÝÖÜÒÂÙËÏÝÖÕÒÒ×ÊËÓ¦ÒÒÕÔÙÚÕßÝÓÏÙÛÕÆÝ¬ÎÔÃÊÏÇ×ØÇÚÇ
ÙÎÓ¦ÊÏÇËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÝÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝËÃÔÇÏÕØÇÚ¦ÙÚÏÝ
ÖØÕÙÊÕÑÃËÝÍÏÇÚÏÝËÐÇÍÜÍÁÝÚÜÔ
ËÒÒÎÔÏÑ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÖØÕÙÊÕÑÃËÝÕÏÕÖÕÃËÝËÃÔÇÏÓËÏÜÓÁÔËÝ
ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÖØ×ÚÕËÐ¦ÓÎÔÕÚÕß 

ÆÓÌÜÔÇÒÕÏÖÄÔÓËÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝÁØËßÔÇÝ0)9ÚÎÝ.YHU[
;OVYU[VUÎÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇÚÜÔÒÒÂÔÜÔËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏ×ÔÍÏÇÚÎÔÖØÕÕÖÚÏÑÂÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝÓÂÔËÝÇßÐÂÛÎÑËÚÕÊËÆÚËØÕ
ËÐ¦ÓÎÔÕÚÕß ÙÚÕ ÇÖÄ
 ÚÕÖØ×ÚÕËÐ¦ÓÎÔÕÚÕß 
ÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÝÇÆÐÎÙÎÖÕÙÕÙÚÏÇÃÜÔÓÕÔ¦ÊÜÔ¬ÎÔÃÊÏÇ×ØÇÕ
ÊËÃÑÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÝ
ÈØÁÛÎÑËÙÚÕÞÇÓÎÒÄÚËØÕËÖÃÖËÊÕ
ÇÖÄÚÕÙÚÕ ÓËÏÜÓÁÔÕÝ
ÑÇÚ¦ÖÕÙÕÙÚÏÇÃËÝÓÕÔ¦ÊËÝÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÖØ×ÚÕËÐ¦ÓÎÔÕÚÕß
 ÇØ¦ÚÕÛËÚÏÑÄÑÒÃÓÇÑÇÏ

ÚÎÔÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇÖÕßÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏ
ÙÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÕÏËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝÛËÜØÕÆÔ
ÄÚÏÚÄÙÕÚÇÁÙÕÊÇÄÙÕÑÇÏÎÑËØÊÕÌÕØÃÇÚÎÝËÖÏÞËÃØÎÙÂÝÚÕßÝÛÇ
ÖÇØÇÓËÃÔÕßÔÙÚÇÃÊÏÇËÖÃÖËÊÇÓËÚÕ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕËÐ¦ÓÎÔÕßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÕÏÖØÕÙÊÕÑÃËÝÍÏÇÚÇÁÙÕÊÇ
ÖÇØÇÓÁÔÕßÔÇÓËÚ¦ÈÒÎÚËÝÙÚÕ 
ËÔ×ÕÏÖØÕÙÊÕÑÃËÝÍÏÇÚÎÔÑËØÊÕÌÕØÃÇÑÇÚÁÍØÇÉÇÔÇÆÐÎÙÎÑÇÚ¦ÊÆÕ
ÖÕÙÕÙÚÏÇÃËÝÓÕÔ¦ÊËÝÑÇÏÇÔÂÒÛÇÔ
ÙÚÕ ÖÏÖÒÁÕÔÇÔÑÇÏÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏÓÏÇÓÏÑØÂ¦ÔÕÊÕÝÑÇÚ¦ÖÕÙÕÙÚÏÇÃËÝÓÕÔ¦ÊËÝÙÚÎÔÖØÄÛËÙÎ
ÚÜÔËØÍÕÊÕÚ×ÔÔÇÇßÐÂÙÕßÔÚÕßÝ

ÓÏÙÛÕÆÝÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÇÖÄÚÕ
 ÙÚÕ ÚÇÖÕÙÕÙÚ¦ÖÇØÇÓÁÔÕßÔÖÕÒÆÞÇÓÎÒ¦ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÇ
ËßØÜÖÇáÑ¦ÑÇÏÖÇÍÑÄÙÓÏÇËÖÃÖËÊÇ
ÚÇÕÖÕÃÇÇÔÚÏÙÚÕÃÞÜÝËÃÔÇÏ ÑÇÏ
 ËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÏÝËÐÇÍÜÍÁÝÕÏ
ÒÒÎÔËÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝÊÎÒ×ÔÕßÔ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÇÏÙÏÄÊÕÐÕÏÑÇÛ×Ý
ÕÏÖØÕÙÊÕÑÃËÝÚÕßÝÓËÏ×ÛÎÑÇÔÇÖÄ
ÚÕ ÙÚÕ 
¬ÕÚËÒËßÚÇÃÕÙÚÕÏÞËÃÕÙÞËÚÃàËÚÇÏÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÓËÚÎÓËÃÜÙÎ
ÚÎÝÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇÝÚÜÔËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏ×Ô
ÙÚÎÔßØ×ÖÎÙÚÕ ÇÖÄ Î
ÕÖÕÃÇÇÖÕÊÃÊËÚÇÏÑßØÃÜÝÙÚÎÔÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÖÕßÖØÕÑÇÒËÃÚÕ)YL_P[
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Με χαμηλές επιδόσεις
παραμένουν οι ΜμΕ
στην καινοτομία
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

ΕτήσιοÄÌËÒÕÝÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÇÑÄÓÎÑÇÏÊÏÙËßØ×ÙË
ÕØÃàÕÔÚÇÖËÔÚÇËÚÃÇÝÓÖÕØËÃÔÇÖØÕÑÆÉËÏË¦ÔÓÃÇÙÚÏÝÚØËÏÝÓÎÑÇÏÔÕÚÄÓËÝÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÁÝÓÏÑØÕÓËÙÇÃËÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝËÌÇØÓÄÙËÏÙÞÁÊÏÇÑÇÏÔÕÚÕÓÃÇÝÚÇËÖÄÓËÔÇÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇ
ÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÍÃÔÕßÔÇÖÄÚÎÔÖÕÒÏÚËÃÇÕÏÇÖÇÏÚÕÆÓËÔËÝÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÄÖÜÝÎËÔÃÙÞßÙÎÚÜÔÕÊ×Ô
ÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÝÓËÚÕÞÏÑÕÆÑËÌÇÒÇÃÕßÓÁÙÜÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÎÝ
ÓÕØÌÂÝÚÜÔ]LU[\YLJHWP[HSZÎÈËÒÚÃÜÙÎÚÜÔßÖÕÊÕÓ×ÔÑÇÏÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÊÏÇÙÆÔÊËÙÎÚÎÝÇÑÇÊÎÓÇáÑÂÝ
ÓËÚÎÔËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÂÑÕÏÔÄÚÎÚÇ
ÚÕÙßÓÖÁØÇÙÓÇÇßÚÄÑÇÚÇÒÂÍËÏ
ÓËÒÁÚÎÚÎÝÏËÆÛßÔÙÎÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÔ¦ÒßÙÎÝÚÎÝÛÔÏÑÂÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÍÏÇÚÎÔßÌÏÙÚ¦ÓËÔÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝÑÇÏÔÕÚÕÓÃÇÝÙÚÏÝ
ÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÁÝ¡ÓÑÇÏÚÏÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÇÖÄËÔÊËÞÄÓËÔÎËÔÃÙÞßÙÂÚÎÝ
ÇÖÄÙÚÇÙÎÈËÈÇÃÜÝÖÕßßÖ¦ØÞËÏÙÂÓËØÇÄÞÏÓÄÔÕÓÁÞØÏÚÇÊÏÙ
ËßØ×ÖÕßÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÕÌÏÒÄÊÕÐÕ
ÙËÔ¦ØÏÕÇÒÒ¦ÇÑÄÓÎÑÇÏÓÁÞØÏÚÇ
ËÑÇÚËßØ×ÙßÔÕÒÏÑÂÝËÖÃÊØÇÙÎÝÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÖÕÙÄÖÕßÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÙÚÕÙßÔÚÎØÎÚÏÑÄÙËÔ¦ØÏÕÚÎÝÓËÒÁÚÎÝËÃÔÇÏ
ÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÎ ÏÇßÚÄÊÏÄÚÏÓÄÔÕÚÕ
 ÚÜÔ¡ÓÚÕßÑÒ¦ÊÕßÁÞËÏÑÇÏÔÕÚÕÓÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÙÂÓËØÇÇØÑËÚ¦ÞÇÓÎÒÄÚËØÇ
ÇÖÄÚÕÔÓÁÙÕÄØÕÙÚÎÔßØÜÖÇáÑÂ
ÔÜÙÎÖÕßËÃÔÇÏ ÖÄÇßÚÁÝ
Ó¦ÒÏÙÚÇÓÄÔÕÚÕ ÇÔÂÑËÏÙÚÎÔ
ÑÇÚÎÍÕØÃÇÚÜÔÒËÍÄÓËÔÜÔÎÍËÚ×Ô
ÖÇØ¦ÍÕßÔÊÎÒÇÊÂÕÏÃÊÏËÝÑÇÏÔÕÚÕÓÃÇÑÇÏÊËÔßÏÕÛËÚÕÆÔÑÇÏÔÕÚÄÓËÝ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝÇÖÄÇÒÒÕÆÑßØÃÜÝÇÖÄ
ÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÄÖÜÝÕÏÒËÍÄÓËÔÕÏ
ÓÏÓÎÚÁÝÖÕßÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÕ 
ÏÇÔÇÇÔÚÏÒÎÌÛËÃÑ¦ÖÕÏÕÝÚÎ
ÙßÓÈÕÒÂÚÎÝÑÇÏÔÕÚÕÓÃÇÝÙÚÎÔÖØÕÙÚÏÛÁÓËÔÎÇÐÃÇÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ
ÇÑÄÓÎÑÇÏÇÔÇßÚÁÝÇÔÂÑÕßÔÙÚÎÔ
ÑÇÚÎÍÕØÃÇÚÜÔÓÏÓÎÚ×ÔÇØÑËÃÔÇ
ÊÕÆÓËÊÆÕÙÚÕÏÞËÃÇ!Ç¬ÕÕÏ
ÖÜÒÂÙËÏÝÚÜÔÑÇÏÔÕÚÄÓÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÇßÐÂÛÎÑÇÔÙËÙÆÍÑØÏÙÎ
ÓËÚÕÑÇÚ¦ ËÔ×ÚÜÔ
ÓÎÑÇÏÔÕÚÄÓÜÔÁÓËÏÔÇÔÙÚÎÔÕßÙÃÇ
ÙÚ¦ÙÏÓËÝÇßÐÂÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ÓÄÒÏÝ
 È¬ÕÖËØÏÛ×ØÏÕÑÁØÊÕßÝÚÜÔ
ÑÇÏÔÕÚÄÓÜÔÇßÐÂÛÎÑËÚÕÃÊÏÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÑÇÚ¦ ËÔ×ÚÜÔÓÎÑÇÏÔÕÚÄÓÜÔÖÕÒÆÒÏÍÄÚËØÕÑÇÚ¦ 
ÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÜÔ¡ÓÎÍËÚ×Ô
ÎÇÆÐÎÙÎÚÕßÖËØÏÛÜØÃÕßÑÁØÊÕßÝ
ÂÚÇÔ ËÔ×ÙÚÎÔÑÇÚÎÍÕØÃÇÚÜÔ
¡ÓÓÏÓÎÚ×ÔÎÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÇÆÐÎÙÎ
ÂÚÇÔ ÊÏÇÌÕØ¦ÇßÚÂÕÌËÃÒËÚÇÏÙÚÎÔËÖÃÚËßÐÎßÉÎÒÄÚËØÜÔ
ÚÏÓ×ÔÑÇÏÄÞÏÙÚÎÈËÒÚÃÜÙÎÚÕß
ÑÄÙÚÕßÝÖÇØÇÍÜÍÂÝ
ÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÊËÖÕßÕÏÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÁÝ¡ÓÇÔÂÑÕßÔÙÚÎÔÑÇÚÎÍÕØÃÇÚÜÔÎÍËÚ×ÔÇÖÄÖÒËßØ¦Ý
ÑÇÏÔÕÚÕÓÃÇÝÁÞÕßÔÖÕÒÆßÉÎÒÄÚËØËÝËÖÏÊÄÙËÏÝÇÖÄÚÏÝ¡ÓÓÏÓÎÚÁÝ
ÙÚÏÝÐÁÔËÝÇÍÕØÁÝÓËÒÁÚÎÚÎÝ
¬ÊËÃÞÔËÏÄÚÏÕÏËÐÇÍÜÍÁÝÚÜÔ
ÖØ×ÚÜÔÇßÐÂÛÎÑÇÔÚÎÔÖËØÃÕÊÕ

Το 2018{ÜÊÉ{Ø³~Ñ{³ÌÐÉ{TÉ{¨ÊÉÑÈÂÊÚi~ÑÉÖo~¨{iÐÉ³¸Æ´~Ñ³ÒV¸VÉ
³Ði~Ñ{³ÌÐÓÐÉ{Ñ³iÈËÑ³Ò{ÐÉØ

Μόνο το 43%
έχει καινοτομική
δραστηριότητα—
Αρκετά χαμηλότερα
από τον μέσο όρο στην
Ε.Ε., που είναι 50%.
ÑÇÚ¦ ËÔ×ÚÜÔÊËÆÚËØÜÔÑÇÚ¦ 
;VÇÏÙÏÄÊÕÐÕÙÚÕÏÞËÃÕËÃÔÇÏÄÚÏ
ÚÕ ÚÜÔÓÎÑÇÏÔÕÚÄÓÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÚÕÕÖÕÃÕÇÔÚÏÙÚÕÏÞËÃÙÚÕ
 ÚÕßÙßÔÄÒÕßÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÊÎÒ×ÔËÏÄÚÏÂÊÎÁÞËÏÙÞËÊÏ¦ÙËÏÓÏÇÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÑÇÏÔÕÚÕÓÃÇÝ
ÚÎÔÕÖÕÃÇÑÇÏÙÑÕÖËÆËÏÔÇÛÁÙËÏ
ÙËËÌÇØÓÕÍÂÓÁÙÇÙÚÎÔËÖÄÓËÔÎ
ÖËÔÚÇËÚÃÇÚÎÙßÔÚØÏÖÚÏÑÂÖÒËÏÕÔÄÚÎÚ¦ÚÕßÝÄÓÜÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÄÚÏ
ÛÇÇÔÂÑÕßÔÙÚÎÔÑÇÚÎÍÕØÃÇÚÜÔ
ÓÏÓÎÚ×ÔÑÇÏÓÄÒÏÝÚÕ ÙÚÎÔÑÇÚÎÍÕØÃÇÚÜÔÎÍËÚ×ÔÍËÍÕÔÄÝÖÕß
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÑÇÒÆÉËÏÙËÄØÕßÝ
ÖÕÙÄÚÎÚÇÝÚÎÔÇÖÄÙÚÇÙÎÖÕßÞÜØÃàËÏÚÎÔÒÒ¦ÊÇÇÖÄÚÎÔßØ×ÖÎ
ÄÞÏÄÓÜÝÑÇÏÙËÄØÕßÝÖÕÏÄÚÎÚÇÝ
¡Ë¦ÒÒÇÒÄÍÏÇÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÚÕÖÕÙÕÙÚÄÚÜÔÑÇÏÔÕÚÄÓÜÔÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑ×Ô¡ÓÔÇÌÚ¦ÙËÏÚÕ ÚÕß
ÙßÔÄÒÕßÇÖÄ ÙÂÓËØÇ
¦ÙËÏÚÎÝÇÔÇÓËÔÄÓËÔÎÝÖÕØËÃÇÝ
ÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÎÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÚÜÔÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑ×Ô¡Ó
ËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏÛÇÇßÐÎÛËÃÑÇÚ¦
ÊÏÙËßØ×ÁÜÝÚÕ¦ÔÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÑÇÏÔÕÚÕÓÃÇÝÖÇØÇÓÁÔËÏ
ÙÚÎÔÃÊÏÇÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÓËÙÂÓËØÇ
ÎËÖÏÖÒÁÕÔÛËÚÏÑÂËÖÃÊØÇÙÎÇÖÄ
ÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂÑÇÏÔÕÚÕÓÏ×ÔÇÖÒ×Ý
ÇÖÄÓËÍÇÒÆÚËØÕÇØÏÛÓÄËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÛÇÖËØÏÕØÏÙÛËÃÙÚÇËÑÇÚ
ËßØ×ÈËÒÚÃÜÙÎÚÕßÇÔÛØ×ÖÏÔÕß
ÊßÔÇÓÏÑÕÆÚÜÔßÖÕÊÕÓ×ÔÚÎÝÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÝÑ¦ÙÚÇËÖÃÖËÊÇÚÕß
ËßØÜÖÇáÑÕÆÓÁÙÕßÄØÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÕÊÎÍÂÙËÏÙËÙßÔÕÒÏÑÂ
ËÖÃÊØÇÙÎÚÎÝÑÇÏÔÕÚÕÓÃÇÝÆÉÕßÝ
ÊÏÙËßØ×¦ÔÊËÎÈËÒÚÃÜÙÎ
ÇßÚÂÂÚÇÔÙÚÕËÖÃÖËÊÕÚÜÔÚØÏ×Ô
ÑÇÒÆÚËØÜÔÞÜØ×ÔÚÎÝÚÄÚËÎ
ÙßÔÕÒÏÑÂÛËÚÏÑÂËÖÃÊØÇÙÎÚÎÝÑÇÏÔÕÚÕÓÃÇÝÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÌÚ¦ÙËÏÇÑÄÓÎÑÇÏ
ÚÇÊÏÙËßØ×

Ευημερία με δανεικά δεν αποτελεί εναλλακτική επιλογή, προειδοποιεί ο ΣΕΒ
Στον αστερισμόÚÎÝÇÔ¦ÑÇÓÉÎÝÚÕÖÕÛËÚËÃÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÕ
ÙÚÕÓÎÔÏÇÃÕÊËÒÚÃÕÚÕßÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÖÕßÊÎÓÕÙÏËÆÛÎÑËÇÒÒ¦ÚÇßÚÄÞØÕÔÇßÖËÔÛßÓÃàËÏÄÚÏÎÞ×ØÇËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇ
ËÃÔÇÏßÖËØÞØËÜÓÁÔÎÑÇÏÁÞËÏÇÔ¦ÍÑÎÇÖÄËÖËÔÊÆÙËÏÝÍÏÇÔÇÙßÔËÞÃÙËÏÚÎÔÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÂÖÕØËÃÇÚÎÝ
ßÎÓËØÃÇÓËÊÇÔËÏÑ¦ÊËÔÇÖÕÚËÒËÃËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂËÖÏÒÕÍÂ®ÖØÕËÏÊÕÖÕÏËÃÑÇßÚÎØÏ¦àÕÔÚÇÝËÖÏÒÕÍÁÝ
ÍÏÇËÖÏÊÕÓÇÚÏÑÁÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÇÒÄÍÏÙÚËÝÇßÐÂÙËÏÝÓÏÙÛ×ÔÑÇÏÙßÔÚ¦ÐËÜÔÖÕßÑÏÔÕÆÔÚÇÏÙÚÎÒÕÍÏÑÂ
ÚÜÔÓÇÍÏÑ×ÔÒÆÙËÜÔ
©ÏËÖËÔÊÆÙËÏÝÑÇÏÎÇÖÕÚÇÓÃËßÙÎËÃÔÇÏÓÕÔÄÊØÕÓÕÝÍÏÇÚÎÔ
ÇÔ¦ÑÇÓÉÎ®ÚÕÔÃàËÏ
¬ÕÊËÒÚÃÕÖÕßÙßÔÚ¦ÙÙËÏÕÚÕÓÁÇÝÓÇÑØÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÇÔ¦ÒßÙÎÝ
ÚÕßÓËËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕÔ¡ÏÞ¦ÒÎ¡ÇÙÕßØ¦ÑÎÇÔÇÒÆËÏÚÏÝËÐËÒÃÐËÏÝÙÚÕßÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÝÊËÃÑÚËÝ
ÍÏÇÔÇÕÊÎÍÎÛËÃÙÚÕÙßÓÖÁØÇÙÓÇ
ÄÚÏÕØßÛÓÄÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇËÖÏÚÇÞßÔÛËÃÚÕÑÇÛ×Ý
ÚÇÓÁÚØÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ

Βολές για επιδοματικές
πολιτικές, αλόγιστες
αυξήσεις μισθών και
συντάξεων, που κινούνται στη λογική
των μαγικών λύσεων.
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÇØÞÃÙÕßÔÔÇÇÖÕÊÃÊÕßÔÑÇØÖÕÆÝ
ÎÓËÏ×ÔËÏÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÄÚÏÚÕ
 ËÖÏÚÇÞÆÔÛÎÑÇÔÎÓËÚÇÖÕÏÎÚÏÑÂÖÇØÇÍÜÍÂÑÇÏÕÏÑÇÚÇÙÑËßÁÝ
ËÔ×ËÖÏÈØÇÊÆÔÛÎÑÇÔÕÏÒÏÇÔÏÑÁÝ
ÖÜÒÂÙËÏÝÑÇÏÕÏËÐÇÍÜÍÁÝËÔ×Î
ÇÖÕØØÄÌÎÙÎÚÎÝÇÔËØÍÃÇÝËÓÌ¦ÔÏÙËÙÎÓ¦ÊÏÇÑÄÖÜÙÎÝÑÇÛ×ÝÕÏ
ËÖËÔÊÆÙËÏÝÊËÔÁÞÕßÔÇØÞÃÙËÏÇÑÄÓÎÔÇÚÕÔ×ÔÕßÔÚÏÝÙßÔÛÂÑËÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÑÇÏÎÊÏËÛÔÂÝÙßÍÑßØÃÇ
ÖÇØÇÓÁÔËÏÇØÔÎÚÏÑÂ
ßÓÖËØÇÙÓÇÚÏÑ¦ÑÇÚÇÒÂÍËÏÚÕ
ÊËÒÚÃÕÚÕÐËÑÃÔÎÙËÓËÓËÍ¦ÒËÝÖØÕÙÊÕÑÃËÝÑÇÛ×ÝÇÃØÕÔÚÇÏ
ÙÚÇÊÏÇÑ¦ÕÏÖËØÏÕØÏÙÚÏÑÕÃÖÇØ¦-

«Οι επενδύσεις ~Ñ{iÑ³ÑÐËÉÈiÉËÑ{ÐÌÙ¨ÐØo{Ñ³iÑÒ~ÑÐiuV
³ËÇÉ{. ³Ði{ÑËÙÉÜ³Ë³È{~Ð{~ÊØÙ¨Ñ³i¨{Ì³i³ÑØ
ÍÕÔÚËÝßÉÎÒÂÌÕØÕÒÕÍÃÇËÓÖÄÊÏÇÙÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÎÝÇÍÕØ¦Ý
ÍØÇÌËÏÕÑØÇÚÃÇÙÚÎÔÇÊËÏÕÊÄÚÎÙÎ
ÚÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÑÒÖÖÕßÑÇÛÂÒÜÔÇÔÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÙËÙÞËÚÏÑ¦ÞÇÓÎÒ¦ËÖÃÖËÊÇ
ÔÑÇÏÎÖØÄÕÊÕÝÓÁÞØÏÙÂÓËØÇ
ËÃÔÇÏÏÑÇÔÕÖÕÏÎÚÏÑÂÙËÙÞÁÙÎÓË
ÚÏÝËÐÇÍÍËÒÃËÝÑÇÏÚÏÝÊËÙÓËÆÙËÏÝ

ÚÎÝÔÁÇÝÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝÕÏÇÒÒÇÍÁÝÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÊËÔ
ÁÞÕßÔÇÖÕÑÚÂÙËÏÇÑÄÓÎÑØÃÙÏÓÎ
Ó¦àÇ×ÙÚËÔÇÙÎÓÇÚÕÊÕÚÕÆÔÚÎ
ÙÚØÕÌÂÖØÕÝÁÔÇÊßÔÇÓÏÑ¦ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÄÖØÄÚßÖÕ
ßÉÎÒ×ÔÑÇÏÊÏÇÚÎØÂÙÏÓÜÔØßÛÓ×ÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÙËÓÕÔÏÓÄÚËØÎÈ¦ÙÎ¬ÕÚËÒËßÚÇÃÕÊËÔËÃÔÇÏËÌÏÑÚÄ

ÞÜØÃÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÏÇÔÇÍÃÔÕßÔ
ÄÓÜÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÊÎÓÄÙÏËÝ
ËÖËÔÊÆÙËÏÝÍÏÇÇÔÇÍÑÇÃËÝÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÑÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝßÖÕÊÕÓÁÝ
ÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇÏÖÄØÕÏÖÕßÖØÁÖËÏÔÇ
ËÐÕÏÑÕÔÕÓÎÛÕÆÔ ÇÏÍÏÇÔÇÍÃÔÕßÔ
ÏÊÏÜÚÏÑÁÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇÏ
ÖÕÒÏÚÏÑÁÝÓËÏÙÞßØÄÚËØÕÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÄÇÖÕÚÆÖÜÓÇÓËÁÓÌÇÙÎÙÚÎÔ
ÑËØÊÕÌÕØÃÇÑÇÏÙÚÎÔÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÛ×ÝÑÇÏÇÒÒÇÍÁÝÙÚÎ
ÌÕØÕÒÕÍÃÇÑÇÏÙÚÕÛËÙÓÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕ
ÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÑÇÏÚÜÔ
ÇÍÕØ×ÔÖÕßÔÇßÖËØÈÇÃÔÕßÔÚÏÝ
ÙßÔÚËÞÔÏÇÑÁÝÇÔÚÏÙÚ¦ÙËÏÝ
ÑÄÓÎÑÇÏÇÔÈØÇÞßÞØÄÔÏÇÑ¦ÖÕÏËÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝËÖÏÊÕÓÇÚÏÑÕÆÞÇØÇÑÚÂØÇÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏËÖÏÈËÈÒÎÓÁÔËÝÒÄÍÜÚÎÝÓËÍ¦ÒÎÝÑØÃÙÎÝÑÇÏ
ÆÌËÙÎÝÖÕßÖØÕÎÍÂÛÎÑËÊËÔÖØÁÖËÏÓËÑÇÔÁÔÇÚØÄÖÕÔÇÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÑÇÏÖ¦ÒÏÎÇÃÙÛÎÙÎÚÜÔÓÇÍÏÑ×ÔÒÆÙËÜÔÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇËÔ
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏÕÏÓÏÙÛÕÃ
ÞÜØÃÝÇÆÐÎÙÎÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÏÑÄÚÎÚÇÝÑÇÏÚÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏÕÏÙßÔÚ¦ÐËÏÝ
ÞÜØÃÝÇÆÐÎÙÎÚÎÝÇÖÕÚÇÓÃËßÙÎÝ

ÑÇÏÎÙßÔÚÇÐÏÕÊÕÚÏÑÂÊÇÖ¦ÔÎÔÇ
ÞØÎÓÇÚÕÊÕÚËÃÚÇÏÍËÔÔÇÏÄÊÜØÇÇÖÄ
ÚÕÔÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄËÔÓÖÕØËÃ
ÔÇÓËÏ×ÔËÚÇÏÎÌÕØÕÒÕÍÏÑÂËÖÏÈ¦ØßÔÙÎÞÜØÃÝÈËÒÚÃÜÙÎÚÎÝÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÚÜÔÊÕÓ×ÔÖÇØÇÍÜÍÂÝÊÎÓÕÙÃÜÔÇÍÇÛ×ÔÑÇÏÞÜØÃÝ
ËÖÁÑÚÇÙÎÚÎÝÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÝÈ¦ÙÎÝ
ËÔÓÖÕØËÃÔÇßÖ¦ØÐËÏÈËÒÚÃÜÙÎ
ÙÚÏÝÊËÐÏÄÚÎÚËÝÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆ
ËÔÄÉËÏÚÜÔÇÒÒÇÍ×ÔÖÕßÌÁØÔÕßÔ
ÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÕÏËÖËØÞÄÓËÔËÝÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÁÝËÐËÒÃÐËÏÝÞÜØÃÝÚÎÊÁÙÓËßÙÎÖØÄÙÛËÚÜÔÖÄØÜÔËÑÖÇÃÊËßÙÎÝÑÇÏÑÇÚ¦ØÚÏÙÎÝÑÇÏÞÜØÃÝ
ÇÒÒÇÍÁÝÙÚÕÛËÙÓÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝ
ÇÍÕØ¦ÝËØÍÇÙÃÇÝÑÇÏÚÕßÙßÔÚÇÐÏÕÊÕÚÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ
¬ÁÒÕÝÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÚÕÆÔÕÏËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÎÝÍÂØÇÔÙÎÝÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆÞÜØÃÝÇÆÐÎÙÎÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÏÑÄÚÎÚÇÝÚÕß
ËØÍÇÚÏÑÕÆÊßÔÇÓÏÑÕÆÖÕßÙßØØÏÑÔ×ÔËÚÇÏÑÇÏÞÜØÃÝËÖÇØÑËÃÝÑÇÏ
ÇÐÏÕÖØËÖËÃÝßÖÕÊÕÓÁÝßÍËÃÇÝÑÇÏ
ÓÇÑØÕÞØÄÔÏÇÝÌØÕÔÚÃÊÇÝÑÇÛ×Ý
ÑÇÏÞÜØÃÝÙÚÕÞËßÓÁÔÎÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂ®
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Μαζικές εκδόσεις
ομολόγων τις πρώτες
ημέρες του 2020
Ολο και περισσότεροι επενδυτές στρέφονται
στην ασφάλεια του κρατικού χρέους
Το νέο ÁÚÕÝ¦ØÞÏÙËÓËÁÔÇÔÖßØËÚÄ
ËÑÊÄÙËÜÔÑØÇÚÏÑ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔÕÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÖÄÚÏÝÕÖÕÃËÝßÖËØÑÇÒÆÖÚÕÔÚÇÏÑÇÛ×ÝËÔÓÁÙÜÍËÜÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÑÏÔÊÆÔÜÔÕÏËÖËÔÊßÚÁÝËÃÔÇÏÖØÄÛßÓÕÏÔÇÇÍÕØ¦ÙÕßÔ
ÑØÇÚÏÑÄÞØÁÕÝÄÙÕÇßÚÄÖØÕÙÌÁØËÏ
ÇÖÕÊÄÙËÏÝßÉÎÒÄÚËØËÝÇÖÄÚÏÝÇØÔÎÚÏÑÁÝÚÜÔÍËØÓÇÔÏÑ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔ
¬ËÒËßÚÇÃËÝÙÚÎÙËÏØ¦ÂÚÇÔÕÏËÑÊÄÙËÏÝÕÓÕÒÄÍÜÔÇÖÄÚÎÔÚÇÒÃÇÑÇÏ
ÚÕÁÒÍÏÕËÔ×ÖØÕÎÍÂÛÎÑÇÔÓÃÇ
ÎÓÁØÇÔÜØÃÚËØÇÎ ÆÖØÕÝÑÇÏÎ
ÙÖÇÔÃÇ¬ÎÔÇÍÕØ¦ÕÓÕÒÄÍÜÔÚÎÝ
ßØÜà×ÔÎÝËÍÑÇÏÔÃÇÙÇÔ®ÕØÚÕÍÇÒÃÇØÒÇÔÊÃÇÑÇÏÒÕÈËÔÃÇÚÎÔ
ÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇ
ÚÇÒÃÇËÐÁÊÜÙËÑÕÏÔÕÖØÇÑÚÏÑÄÚØÏÇÑÕÔÚÇËÚÁÝÕÓÄÒÕÍÕÖÕß
ÒÂÍËÏÚÎÔÎËÖÚËÓÈØÃÕß
ÑÇÏ¦ÔÚÒÎÙËÊÏÙËßØ×6ÏÖØÕÙÌÕØÁÝÁÌÚÇÙÇÔÚÇÊÏÙËßØ×
ÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÝÚÎÔÏÙÚÕØÏÑ¦ÓËÍÇÒÆÚËØÎàÂÚÎÙÎÍÏÇÑÕÏÔÕÖØÇÑÚÏÑÂ
ÁÑÊÕÙÎÚÎÝÍËÏÚÕÔÏÑÂÝÞ×ØÇÝÃÍÕ
ÔÜØÃÚËØÇÚÕÁÒÍÏÕËÃÞËÇÔÚÒÂÙËÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÊÏÙËßØ×ÇÖÄ
ÚÎÔÁÑÊÕÙÎÊËÑÇËÚÕÆÝÕÓÕÒÄÍÕß
¡ÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÕ9L\[LYZÕÃÚËØ
¬Ù¦ÚÍÕßËÒÇÔÇÒßÚÂÝÚÎÝ4Pa\OV
ÇÖÁÊÜÙËÚÎÔÇßÐÎÓÁÔÎàÂÚÎÙÎ
ÙÚÕÔÓËÍ¦ÒÕÄÍÑÕØËßÙÚÄÚÎÚÇÝ
ÖÕßÁÞÕßÔÊÏÕÞËÚËÆÙËÏÕÏÑËÔÚØÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÙÚÕÖÇÍÑÄÙÓÏÕÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÙÚÎÔÖËÖÕÃÛÎÙÎÚÜÔËÖËÔÊßÚ×Ô
ÄÚÏÚÇËÖÏÚÄÑÏÇÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÊËÔ
ÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÇßÐÎÛÕÆÔÙÚÕËÍÍÆÝ

ÓÁÒÒÕÔ©ÖÜÝÚÄÔÏÙËÄÚÇÔÁÞËÏ
ÛËÚÏÑÂÇÖÄÊÕÙÎÑ¦ÛËÚØÏÇÑÕÔÚÇËÚÁÝÕÓÄÒÕÍÕÚÎÝßØ×ÖÎÝÕÏËÖËÔÊßÚÁÝÛÁÒÕßÔÔÇÚÕÇÍÕØ¦ÙÕßÔ®
ÃÞËÖØÕÎÍÎÛËÃÚÎÔ¬ØÃÚÎÎÁÑÊÕÙÎÊËÑÇËÚ×ÔÑÇÏËÏÑÕÙÇËÚ×Ô
ÕÓÕÒÄÍÜÔÚÎÝ ÆÖØÕßÓËÚÇÕÖÕÃÇ
¦ÔÚÒÎÙËÊÏÙËßØ×ÑÇÏËÑÇÚ
ËßØ×ÇÔÚÏÙÚÕÃÞÜÝÑÇÏÓËÇÖÕÊÄÙËÏÝ ÑÇÏ ÇÔÚÏÙÚÕÃÞÜÝ©ÏÖØÕÙÌÕØÁÝÖÕßßÖÕÈÒÂÛÎÑÇÔßÖËØÑ¦ÒßÉÇÔÚÕÔÙÚÄÞÕ

Ιταλία, Βέλγιο, Κύπρος,
Ισπανία, Πορτογαλία,
Ιρλανδία και Σλοβενία
εξέδωσαν ήδη
ομόλογα.
ÖÕßËÃÞËàÎÚÎÛËÃËÖÚ¦ÌÕØÁÝÑÇÛ×ÝßÖËØÁÈÎÙÇÔÚÇÊÏÙËßØ×
¡ÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÕÔÑßÖØÏÇÑÄ¬ÆÖÕÕ
ÆÖØÏÕÝßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝËÚØÃÊÎÝßÖÕÍØ¦ÓÓÏÙËÖÜÝÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÖØÕÙÌÕØ¦ÍÏÇÇÔ¦ÒÕÍËÝ
ËÑÊÄÙËÏÝÍËÍÕÔÄÝÖÕßÑÇÚÇÊËÏÑÔÆËÏÚÎÔËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÚÜÔÇÍÕØ×ÔÙÚÎÔÑßÖØÏÇÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ®
¡ËÚÎÔÁÑÊÕÙÎÚÜÔÊÆÕÕÓÕÒÄÍÜÔ
Î ÆÖØÕÝËÐÇÙÌÇÒÃàËÏÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÓÁØÕÝÚÜÔÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÏÑ×Ô
ÇÔÇÍÑ×ÔÚÕßÚØÁÞÕÔÚÕÝÁÚÕßÝÑÇÏ
ÇÖÕÖÒÂØÜÙËÖØÄÜØÇÚÕÊ¦ÔËÏÕ

ÖÕßÚÎÝÁÞËÏÞÕØÎÍÂÙËÏÚÕ§¬
ÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÚÕßÊÇÔËÃÕßÖØÕÝ
ÚÕ§¬ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÁÞËÏÛËÚÏÑÂ
ËÖÃÖÚÜÙÎÙÚÏÝÇÍÕØÁÝÑËÌÇÒÇÃÕßÑÇÛ×ÝÛÇËÔÏÙÞÆÙËÏÚÎÔËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÚÜÔËÖËÔÊßÚ×ÔÑÇÏÛÇ
ËÖÏÙÌØÇÍÃÙËÏÚÎÔÏÑÇÔÄÚÎÚÇÚÎÝ
ÔÂÙÕßÔÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚËÃÚÇÏÇÖËßÛËÃÇÝÇÖÄÚÏÝÇÍÕØÁÝ
¡ËÊÏÇÌÕØ¦ÒÃÍÎÝ×ØÇÝÎÙÖÇÔÃÇÊÏËÐÂÍÇÍËÊÎÓÕÖØÇÙÃÇÊËÑÇËÚ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔÇÐÃÇÝÊÏÙËßØ×
ÓËÇÖÄÊÕÙÎ ÑÇÏÚÏÝÖØÕÙÌÕØÁÝÔÇÌÚ¦ÔÕßÔÚÇÊÏÙËßØ×
©ÖÜÝÙÞÕÒÏ¦àËÏÙÞËÚÏÑÄØËÖÕØÚ¦à
ÚÜÔ-PUHUJPHS;PTLZÕÖßØËÚÄÝ
ÚÜÔËÑÊÄÙËÜÔÑÇÏÎÖØÕÛßÓÃÇÚÜÔ
ËÖËÔÊßÚ×ÔÔÇÇÍÕØ¦ÙÕßÔÔÁÕÞØÁÕÝËÔÚßÖÜÙÏ¦àËÏÑÇÛ×ÝÎÞØÕÔÏ¦
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏßÖÕÚÕÔÏÑÂÍËÔÏÑÄÚËØÇ
ÙËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝÕÓÕÒÄÍÜÔ¡ÕÒÕÔÄÚÏÚÕÑÄÙÚÕÝÚÕß
ÊÇÔËÏÙÓÕÆÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÏÙÚÕØÏÑ¦
ÞÇÓÎÒ¦ËÖÃÖËÊÇÕÏÑßÈËØÔÂÙËÏÝ
ÚÜÔÞÜØ×ÔÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÙÞËÊÏ¦àÕßÔÔÇËÑÊ×ÙÕßÔÌÁÚÕÝÙÇÌ×ÝÒÏÍÄÚËØÕÞØÁÕÝÙËÙÆÍÑØÏÙÎ
ÓËÄÒÕÚÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÖÕß
ÁÞËÏÓËÙÕÒÇÈÂÙËÏÇÖÄÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÑØÃÙÎÁÜÝ
ÙÂÓËØÇ¡ÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÎÈØËÚÇÔÏÑÂ
ËÌÎÓËØÃÊÇÕÏÔÑØ¦ÞÇÓ¬ÁÏÒÕØ
ÇÔÇÒßÚÂÝÙÚÎ9HIVIHURËÖÏÙÂÓÇÔËÄÚÏÍÏÇÚÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝËÃÔÇÏÓÏÇËßÑÇÏØÃÇÖÕßÃÙÜÝÔÇÓÎÔ
ÖÇØÕßÙÏÇÙÚËÃÐÇÔ¦ÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÚÕßÁÚÕßÝÇÌÕÆÕÇÔÕß¦ØÏÕÝËÃÔÇÏÙßÔÂÛÜÝÁÔÇÝÓÂÔÇÝÑÏÔÎÚÏ-

Εν μέσω oÉÜ{³{~~{ÙÖV{ÉÉÙÈ³ÓØÉËÑ{¨ÌÚÈÐ{ÑÑo¨ÒÈ~¨Ñ³{~ÌT¨ÓØÌÑÈ³Ì¨×Ó¨É{
ÑÙÌÉ{ØÈiÜÌ³É¨ÉØÑÌ³{ØÑ¨i³{~ÓØ³oÉ¨ÐÑ{~ÐÜÌo
ÑÄÚÎÚÇÝÙÚÏÝÇÍÕØÁÝÕÓÕÒÄÍÜÔ®
ØÏÔÇÖÄÎÓÁØËÝ¦ÒÒÜÙÚËÙÚÏÝ
ÇÔÕßÇØÃÕßËÐÁÊÜÙÇÔÞØÁÕÝÎ
ÕØÚÕÍÇÒÃÇÎÒÕÈËÔÃÇÑÇÏÎØÒÇÔÊÃÇÕØÚÕÍÇÒÃÇËÐÁÊÜÙËÊËÑÇËÚÂÕÓÄÒÕÍÇÆÉÕßÝÊÏÙËßØ×
ÓËÚÎÔÁÑÊÕÙÎÔÇßÖËØÑÇÒÆÖÚËÚÇÏÖ¦ÒÏÌÕØÁÝÑÇÛ×ÝÕÏÖØÕÙÌÕØÁÝÁÌÚÇÙÇÔÚÇÊÏÙËßØ×
¬ÎÔÃÊÏÇÎÓÁØÇËÐÁÊÜÙËÊËÑÇËÚÂ

ÕÓÄÒÕÍÇÎÒÕÈËÔÃÇàÎÚ×ÔÚÇÝÔÇ
ÇÔÚÒÂÙËÏÊÏÙËßØ×ÁÑÊÕÙÎßÖËØÑÇÒÆÌÛÎÑËÑÇÏÖ¦ÒÏÓË
ÚÏÝÖØÕÙÌÕØÁÝÔÇßÖËØÈÇÃÔÕßÔ
ÚÇÊÏÙËßØ×¬ÕÕßÈÒÃÔÕ
ÚÁÒÕÝÖÕßÇÖÄÚÕÑÇÏÓËÚ¦
ËÑÊÃÊËÏÑÕÏÔÕÖØÇÑÚÏÑ¦ÕÓÄÒÕÍÇ
Ñ¦ÛËÞØÄÔÕËÐÁÊÜÙËËÚÂÕÓÄÒÕÍÇÇÐÃÇÝÖËØÃÖÕßÊÏÙËßØ×ÓË
ÞÇÓÎÒÂÇÖÄÊÕÙÎÑÇÏÚÕZWYLHK

ÚÕßÝÔÇÁÞËÏÓËÏÜÛËÃÙÚÏÝ ÓÕÔ¦ÊËÝÈ¦ÙÎÝÇÖÄÚÏÝÓÈÙÚÏÝ
ÕÖÕÃËÝÈØÏÙÑÄÚÇÔÓÃÇÎÓÁØÇÔÜØÃÚËØÇÞÕÒÏ¦àÕÔÚÇÝÙÚÕ9L\[LYZ
ÕªÃÚÙÇØÔÚ¡ÇÍÑÕ¦ÏËØÇÔÇÒßÚÂÝ
ÚÎÝ9HIVIHURÞÇØÇÑÚÂØÏÙËÁÑÖÒÎÐÎÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇ
ËÚÁÝÑÇÏÄÞÏÊËÑÇËÚÁÝÕÓÄÒÕÍÕ®
ÇÒÒ¦ÖØÕÙÁÛËÙËÖÜÝÎØÒÇÔÊÃÇ
ÚÇÑÇÚÇÌÁØÔËÏÑÇÒ¦®

Υψηλές αμοιβές και μπόνους από βιομηχανίες στις ΗΠΑ για να βρουν στελέχη
Υψηλότερους ÓÏÙÛÕÆÝÇÔÇÍÑ¦àÕÔÚÇÏ
ÔÇÖØÕÙÌÁØÕßÔÕÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦ÚÕßÝ
ÔÇÊËÒË¦ÙÕßÔÚÕßÝËÐËÏÊÏÑËßÓÁÔÕßÝ
ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃËÝÖÕßÍÏÇÔÇÍÃÔÕßÔ
ßÖ¦ÒÒÎÒÕÃÚÕßÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇÓËÚÇÑÕÓÃÙÕßÔÇÖÄÓËÍ¦ÒÎÇÖÄÙÚÇÙÎ
ÆÓÌÜÔÇÓËÙÞËÚÏÑÄØËÖÕØÚ¦àÚÎÝ
>HSS:[YLL[1V\YUHSÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÎÍÏÇÚÏÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝ
ÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÑÇÛ×ÝÎÇÔËØÍÃÇÙÚÏÝ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÏÙÚÕØÏÑ¦ÞÇÓÎÒ¦
ËÖÃÖËÊÇÑÇÏÕÏËÒÒËÃÉËÏÝÙËËÐËÏÊÏÑËßÓÁÔÕÖØÕÙÜÖÏÑÄËÃÔÇÏÖÕÒÒÁÝ
©ÖÜÝÚÕÔÃàËÏÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ
ËÌÎÓËØÃÊÇËÃÔÇÏÑËÔÁÝÖËØÃÖÕß
ÓÏÙÄËÑÇÚÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÙÚÏÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÚÜÔËÔ×ÎÇÔËØÍÃÇ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÇÞÇÓÎÒÄÚËØÇËÖÃÖËÊÇ
ÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔËÚ×Ô¬ÇßÚÕÞØÄÔÜÝÄÓÜÝÚÇÙÚÇÚÏÙÚÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÑÇÚÇÊËÏÑÔÆÕßÔÖÜÝÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃÓËÚÇÑÏÔÕÆÔÚÇÏÍÏÇËØÍÇÙÃÇ
ÓÁÙÇÙÚÎÔËÖÏÑØ¦ÚËÏÇÚÜÔ
ÒÏÍÄÚËØÕÇÖÄÄÙÕÓËÚÇÑÏÔÕÆÔÚÇÔ
ÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÚÙÏÕÏÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÇÔÇÍÑ¦àÕÔÚÇÏÔÇÖØÕÙÌÁØÕßÔÄÞÏÓÄÔÕÓËÍÇÒÆÚËØÕßÝ
ÓÏÙÛÕÆÝÇÒÒ¦ÑÇÏÓÖÄÔÕßÝËÔ×

Κενές παραμένουν περίπου μισό εκατ. θέσεις
εργασίας, με την ανεργία σε ιστορικό χαμηλό.
ÊÎÒ×ÔÕßÔÖØÄÛßÓËÝÔÇÑÇÒÆÉÕßÔ
ÚÕÑÄÙÚÕÝÚÎÝÓËÚÇÑÄÓÏÙÎÝÑÇÏ
ÚÎÝËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÙÚÎÔÁÇÁÊØÇ
ÚÕßËÔÊÏÇÌËØÕÓÁÔÕß ÇÏÄÞÏÓÄÔÕÔËÖËÑÚËÃÔÕßÔÇßÚÁÝÚÏÝÖÇØÕÞÁÝÜÝÚÓÂÓÇÚÜÔÇÖÕÊÕÞ×ÔÖÕß
ÖØÕÙÌÁØÕßÔÇÒÒ¦ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÑÇÚÇÞÜØÃàÕßÔËÏÊÏÑÁÝÊÏÇÌÎÓÃÙËÏÝ
ÍÏÇÔÇËÔÛÇØØÆÔÕßÔßÖÕÉÂÌÏÕßÝ
ßÖÇÒÒÂÒÕßÝÚÕßÝÇÖÄÓÇÑØÏÔÁÝÖËØÏÕÞÁÝÚÜÔÔÇËÔÊÏÇÌËØÛÕÆÔ
¬ÕÙÞËÚÏÑÄØËÖÕØÚ¦àËÖÏÑÇÒËÃÚÇÏ
Ó¦ÒÏÙÚÇËÚÇÏØËÃÇÇÔÇàÂÚÎÙÎÝÚÇÒÁÔÚÜÔÑÇÏËØÍÇÚÏÑÕÆÊßÔÇÓÏÑÕÆ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÕÖÕÃÇÙÂÓËØÇÚÕ
 ÚÜÔÇÍÍËÒÏ×ÔÖÕßÇÔÇàÎÚÕÆÔ
ßÖÇÒÒÂÒÕßÝÍÏÇÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÖØÕÚËÃÔËÏÑ¦ÒßÉÎÚÜÔËÐÄÊÜÔÓËÚËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝ¬ÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÖÕÙÕÙÚÄ
ÂÚÇÔ ÚÕ¡ÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÎÔ
>:1Õ¡¦ÏÑÒÕßÃÔÊÏËßÛÆÔÜÔ

Στην CaterpillarV~Ñ³ÑKÒÜÜÈ³ÈØiÜÉ~³¨ÜÌoÈØ³ÈØ~Ñ{³¨{~ÌÈ³Ê¨iiØÐiTÑlÆÆÆÙÜÒ¨{ÑÉÓÂÙÑÐÉ³Ñ~ËiiØ

ÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝ*VS\TI\Z
/`KYH\SPJZ*VÚÄÔÏÙËÖÜÝÕÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝËÃÔÇÏÇÔÇÍÑÇÙÓÁÔËÝÔÇÑ¦ÔÕßÔËÖÏÛËÚÏÑÁÝ
ÖØÕÙÌÕØÁÝÍÏÇÔÇÖØÕÙËÒÑÆÙÕßÔ
ÚÇÒÁÔÚÇ®ÑÇÏÖØÕÖÇÔÚÄÝÄÚÏÖØÁÖËÏ
ÔÇÌÁØÕßÔÇÔÛØ×ÖÕßÝÇÖÄÖÕÒÆ
ÓÇÑØÏ¦ÚËÒÁÞÎÚÎÝÓÕÔ¦ÊÇÝÑÏÔÎÚÂØÜÔÙÚÎÔ*H[LYWPSSHYÇÔÇÌÁØÕßÔËÖÃÙÎÝÖÜÝÑÇÚÇÈ¦ÒÒÕßÔ
ÙÚÕßÝÎÒËÑÚØÕÒÄÍÕßÝÚÕßÝÑÇÏÙÚÕ
ÖØÕÙÜÖÏÑÄÙßÔÚÂØÎÙÎÝÓÎÞÇÔ×Ô
ÊÕÒ¦ØÏÇÙËÁÐÕÊÇÓËÚÇÑÃÔÎÙÎÝÄÚÇÔÎÁÊØÇÚÕßÝÂÚÇÔÞÏÒÏÄÓËÚØÇÓÇÑØÏ¦ÇÖÄÚÎÓÕÔ¦ÊÇÍÏÇ
ÚÎÔÕÖÕÃÇÖØÕÙËÒÂÌÛÎÙÇÔ
©ÓÕÃÜÝÚÕÃÊÏÕÖÕÙÄÖØÕÙÌÁØËÏ
ÑÇÏÎ9H`[OLVU*VËÔ×Î3VJROLLK
4HY[PU*VYWÊÏÇÌÎÓÃàËÏÙÚÕÔÏÙÚÄÚÕÖÄÚÎÝÚÇËÖÏÊÄÓÇÚÇÑÇÏÚÏÝÖØÄÙÛËÚËÝÖÒÎØÜÓÁÝÖÕßÑÇÚÇÈ¦ÒÒËÏ
ÙËÄÙÕßÝßÖÇÒÒÂÒÕßÝÓËÚÇÌÁØÛÎÑÇÔÙËÓÕÔ¦ÊËÝÚÎÝÙÚÕ¬ÁÐÇÝ
ÑÇÏÙÚÎÔ ÇÒÏÌÄØÔÏÇËÔÏÑ¦ÕÏ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÇßÐ¦ÔÕßÔ
ÚÕßÝÓÏÙÛÕÆÝÚÕÔÑÒ¦ÊÕÚÎÝÓËÚÇÖÕÃÎÙÎÝÕÏÇßÐÂÙËÏÝÚÜÔÓÏÙÛ×Ô
ËÃÔÇÏÕÏÓËÍÇÒÆÚËØËÝÇÖÄÚÕÔËÑÁÓÈØÏÕÚÕßÑÇÛ×ÝÌÚ¦ÔÕßÔ

ÚÕ ÄÚÇÔÕÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÝÊËÔ
ßÖËØÈÇÃÔËÏÚÕ ÔÊËÏÑÚÏÑÂ
ÖËØÃÖÚÜÙÎÎ./;VVS 4VSK
ÖÕßÖØÕÓÎÛËÆËÏÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÑÇÏÎÕÖÕÃÇÇÆÐÎÙËÚÕÔ
ÇØÞÏÑÄÓÏÙÛÄÚÎÝÖËØÃÖÕßÙÚÇ
ÊÕÒ¦ØÏÇÚÎÔ×ØÇÖÁØßÙÏÄÚÇÔÓÄÒÏÝÖØÏÔÇÖÄÒÃÍÇÞØÄÔÏÇÚÕÜØÕÓÃÙÛÏÄÚÎÝÊËÔßÖËØÁÈÇÏÔËÚÇ
ÊÕÒ¦ØÏÇÞËÏ¦ÒÒÜÙÚËÑÇÒÆÉËÏÚÇ
ÁÐÕÊÇÓËÚËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÙËÄÙÕßÝ
ßÖÇÒÒÂÒÕßÝÚÎÝÓËÚÇÌÁØÛÎÑÇÔ
ÙÚÎÓÕÔ¦ÊÇÚÎÝÙÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ
¡ÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÎÔ>:1ÎßÖËÆÛßÔÎÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝ
¬àÕÆÒÏÑ¦ÔËÒÚÕÔÃàËÏÖÜÝÙÚÎÔ
ËÖÕÞÂÓÇÝÙßÓÈÇÃÔËÏÑ¦ÚÏÖÕßÊËÔ
ÁÞÕßÓËÐÇÔÇÊËÃÚÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÞØÄÔÏÇÄÙÇÞØÄÔÏÇÊÎÒÇÊÂÖØÕÙÒÇÓÈ¦ÔÕßÓËÇÔÛØ×ÖÕßÝ®ØÕÙÛÁÚËÏÖÜÝÖØÁÖËÏÔÇÊËÒË¦ÙÕßÔ
ÚÕßÝ ßÖÕÉÂÌÏÕßÝ ßÖÇÒÒÂÒÕßÝ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÖÇÒÏ¦ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇÔÖÄÒËÓÕÍÏÇÚÇÚÇÒÁÔÚÇÁÞËÏÂÊÎÇØÞÃÙËÏÑÇÏËÃÔÇÏ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÝÖÄÒËÓÕÝ®ÙÞÕÒÏ¦àËÏ
Õ¡ÖØÇÔÚ ËÔÚ¦ÒÙÚÁÒËÞÕÝÚÎÝ
(SSLNPVUÙÚÕÚÓÂÓÇÇÔÛØ×ÖÏÔÜÔ
ÖÄØÜÔ

Αντιδράσεις για μονάδα λιθάνθρακα στο Ντόρτμουντ
Αντιδράσεις ÖØÕÑÇÒËÃ ÙÚÎËØÓÇÔÃÇ
ÚÕÙÞÁÊÏÕÓÏÇÝÇÖÄÚÏÝÓËÍÇÒÆÚËØËÝ
ËÚÇÏØËÃËÝÑÕÏÔÂÝÜÌËÒËÃÇÝÔÇÇÔÕÃÐËÏÔÁÇÓÕÔ¦ÊÇÖÕßÛÇÒËÏÚÕßØÍËÃÓË
ÒÏÛ¦ÔÛØÇÑÇÄÚÇÔÙËÄÒÎÚÎÔ
ÇÖÄÚÎØËÚÇÔÃÇÓÁÞØÏÚÎÔÙÖÇÔÃÇËÔÚËÃÔÕÔÚÇÏÕÏÖÏÁÙËÏÝÖØÕÝ
ÚÏÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÍÏÇÓËÃÜÙÎÚÜÔ
ËÑÖÕÓÖ×ÔÑÇßÙÇËØÃÜÔÑÇÏÕÏÑßÈËØÔÂÙËÏÝßÏÕÛËÚÕÆÔÙÚÄÞÕßÝÍÏÇ
ÙÚÇÊÏÇÑÂÇÖËÐ¦ØÚÎÙÎÇÖÄÚÇØßÖÕÍÄÔÇÕØßÑÚ¦ÑÇÆÙÏÓÇ
ØÄÑËÏÚÇÏ ÍÏÇ ÚÎ ÓÕÔ¦ÊÇ
+H[[LSUÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÑÕÏÔÂÝ
ÜÌËÒËÃÇÝ<UPWLY:,ÖÕßÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇËÍÑÇÏÔÏÇÙÛËÃÚÕÔÕÆÔÏÕ
ÑÇÏÂÊÎÖØÕÍØÇÓÓÇÚÃàÕÔÚÇÏËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÊÏÇÓÇØÚßØÃÇÝßÖÄÛËÙÎ
ßÖÕÔÕÓËÆËÏÚÎÔÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦ÚÎÝ
ÇÖËØÞÄÓËÔÎÝÑÇÍÑËÒÇØÃÕßÍÏÇÓËÃÜÙÎÚÜÔËÑÖÕÓÖ×ÔÑÇßÙÇËØÃÜÔ
ÑÇÏÚÎÝÞØÂÙÎÝÕØßÑÚ×ÔÑÇßÙÃÓÜÔ
©ÒÏÛ¦ÔÛØÇÑÇÝÖ¦ÔÚÜÝËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÇÏÙÚÎËØ-

Αναμένεται
να εγκαινιασθεί
τον Ιούνιο και ήδη
προγραμματίζονται
εκδηλώσεις
διαμαρτυρίας.
ÓÇÔÃÇÍÏÇÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂÚÕßÚÎÝ
ÎÒËÑÚØÏÑÂÝËÔÁØÍËÏÇÝÙÚÎÞ×ØÇ
<UPWLYËßËÒÖÏÙÚËÃÖÜÝÎÓÕÔ¦ÊÇÚÎÝÛÇËÃÔÇÏÓÃÇÇÖÄÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÖÕßÛÇÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÓË
ÒÏÛ¦ÔÛØÇÑÇØÕÙÖÇÛËÃÔÇÖËÃÙËÏ
ÚÎÔÚÕÖÏÑÂÑÕÏÔÜÔÃÇÑÇÏÚÏÝÕØÍÇÔ×ÙËÏÝÍÏÇÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÕß
ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝÄÚÏÎÔÁÇÓÕÔ¦ÊÇ
ÛÇËÃÔÇÏÖÏÕÑÇÛÇØÂÇÖÄ¦ÒÒËÝÖÇÒÇÏÄÚËØËÝÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÑÒËÃÙÕßÔ
ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇßÖÕÙÚÎØÃàËÏÖÜÝËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÕÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÂÙÚÎ

ÞØÂÙÎËÔÁØÍËÏÇÝÇÖÄÄÙËÝ¦ÒÒËÝ
ÓÕÔ¦ÊËÝÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÓËÒÏÛ¦ÔÛØÇÑÇÑÇÏÖÕÒÆÖÏÕÌÏÒÏÑÂÖØÕÝÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÖÏÓÁÔËÏÁÚÙÏÄÚÏÖØÁÖËÏÔÇÑÒËÃÙËÏÚÕÕÖÄÚËÁÞËÏ
ÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÛËÃÔÇÑÒËÃÙÕßÔ¦ÒÒËÝÓÕÔ¦ÊËÝÒÏÛ¦ÔÛØÇÑÇÇÔÁÍËØÙÎÚÎÝ+H[[LSUÁÞËÏÑÕÙÚÃÙËÏ
ÊÏÙËßØ×ÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÔÑÇØÊÏ¦
ÚÎÝÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÝËØÓÇÔÃÇÝÁÐÜ
ÇÖÄÚÕ§ÚÄØÚÓÕßÔÚÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇËÃÔÇÏÂÊÎÎÒÏÑÃÇÝËÔÔÁÇ
ËÚ×ÔËÔ×ÎÑÇÚÇÙÑËßÂÚÎÝÁÞËÏ
ÂÊÎßÖËØÈËÃÚÕÑÄÙÚÕÝËÐÇÏÚÃÇÝ
ÊÏÇÌÄØÜÔÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÏÑ×ÔÒÇÛ×ÔÖÕßÑÇÛßÙÚÁØÎÙÇÔÚÎÙÆÔÊËÙÂÚÎÝÓËÚÕÊÃÑÚßÕ
ÖÄÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßËÖÏÚØÕÖÂ
ËØÓÇÔ×ÔËÓÖËÏØÕÍÔÜÓÄÔÜÔÍÏÇ
ÛÁÓÇÚÇÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝÑÇÏÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÙßÔÁÙÚÎÙËÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ¡ÁØÑËÒÔÇÑÇÚÇØÍÂÙËÏÑ¦ÛË
ÞØÂÙÎÚÕßÒÏÛ¦ÔÛØÇÑÇÙÚÎÞ×ØÇ
ÕÏÙßÔÕÓÏÒÃËÝÍÏÇÚÕÛÁÓÇÁÞÕßÔ

ËÖÏÑËÔÚØÜÛËÃÙÚÏÝÇÖÕàÎÓÏ×ÙËÏÝ
ÖÕßàÎÚÕÆÔÕÏËÚÇÏØËÃËÝÑÕÏÔÂÝ
ÜÌËÒËÃÇÝÍÏÇÔÇÑÒËÃÙÕßÔÚÏÝÁÔÕÞËÝÓÕÔ¦ÊËÝÚÕßÝ
¬ÕÑÁÔÚØÕÈ¦ØÕÝÚÎÝÙßàÂÚÎÙÎÝÚËÃÔËÏÔÇÇÒÒ¦ÐËÏÄÓÜÝÑÇÛ×Ý
ËÖËÔÊßÚÁÝÑÇÏËÖËÔÊßÚÏÑ¦ÑËÌ¦ÒÇÏÇÇÙÑÕÆÔÖÏÁÙËÏÝÙÚÏÝËÚÇÏØËÃËÝÍÏÇÔÇÓËÏ×ÙÕßÔÚÏÝËÑÖÕÓÖÁÝÑÇßÙÇËØÃÜÔÚÕÓËÚÇÐÆÕ
ÖÁÓÖÚÕÝÙËÓÁÍËÛÕÝÓÁÚÕÞÕÝÚÎÝ
<UPWLYÎ)SHJR9VJRÙßÔÚ¦ÞÛÎÑË
ÚÎÔÇØÇÙÑËßÂÓËÕÓ¦ÊÇËÖËÔÊßÚ×ÔÖÕßÇÙÑÕÆÔÖÏÁÙËÏÝÙÚÏÝÓËÍÇÒÆÚËØËÝËÚÇÏØËÃËÝÚÎÝÞ×ØÇÝÔÇ
ÓËÏ×ÙÕßÔÚÏÝËÑÖÕÓÖÁÝÑÇßÙÇËØÃÜÔ ÇÏÈÁÈÇÏÇÎÇÔÇÚÇØÇÞÂÖÕß
ÁÞËÏÖØÕÑÇÒÁÙËÏÙÚÎÞ×ØÇÚÕÛÁÓÇÚÎÝ+H[[LSUÍËÔÔ¦ËÏËØÜÚÂÓÇÚÇÜÝÖØÕÝÚÕÖÄÙÕÙÕÈÇØÂËÃÔÇÏÎÊÁÙÓËßÙÎÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
¡ÁØÑËÒÍÏÇÙßÓÓÄØÌÜÙÎÓËÚÕßÝ
ÙÚÄÞÕßÝÍÏÇÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔËÑÖÕÓÖ×ÔÑÇßÙÇËØÃÜÔ
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Η κλιματική αλλαγή απειλεί
τους χειμερινούς προορισμούς

Ενα... δεντρόσπιτο
κρυμμένο στην καρδιά
του κοσμικού Λονδίνου

Σε είδος ßÖÄËÐÇÌ¦ÔÏÙÎÚËÃÔÕßÔ
ÔÇËÐËÒÏÞÛÕÆÔÕÏÞËÏÓËØÏÔÕÃÖØÕÕØÏÙÓÕÃÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËÞÇÓÎÒÄßÉÄÓËÚØÕÒÄÍÜÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝÖÕÑÇØÊÏÜÚÏÑÄ
ËÃÔÇÏÚÕÛÁÇÓÇÖÕßÇÔÚÏÑØÃàÕßÔ
ÔÚÄÖÏÕÏÑÇÏÚÕßØÃÙÚËÝÙÚÇÞÏÕÔÕÊØÕÓÏÑ¦ÑÁÔÚØÇÙÚÇÖËØÃÞÜØÇÚÜÔÒÖËÜÔ
©Ï¦ÒÒÕÚËÊÎÓÕÌÏÒËÃÝÖÃÙÚËÝ
ÚÕßÙÑÏÖÕßÖÇÒÇÏÄÚËØÇÔÚÆÔÕÔÚÇÔÙÚÇÒËßÑ¦ÇÖÄÚÕÚÁÒÕÝ
ÚÕßÌÛÏÔÕÖ×ØÕßÖÒÁÕÔËÃÔÇÏ
ÑÇÚÇÖØ¦ÙÏÔËÝÇÑÄÓÎÑÇÏÙÚÇ
ÓÁÙÇÇÔÕßÇØÃÕßÔÊËÏÑÚÏÑ¦
ÚÕÇÖÕÚÆÖÜÓÇÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝ
ÇÒÒÇÍÂÝËÃÔÇÏÇÏÙÛÎÚÄÙÚÕÞÏÕÔÕÊØÕÓÏÑÄÑÁÔÚØÕÚÕßÑÇØÓÃÝ
ÇÚËØÑÃØÞËÔÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝ
ÖÄÒÎÝÙËÆÉÕÝÓÁÚØÜÔÙÚÏÝ
ÒÖËÏÝÖÕßËÃÞËÌÏÒÕÐËÔÂÙËÏ
ÚÕßÝÞËÏÓËØÏÔÕÆÝ©ÒßÓÖÏÇÑÕÆÝ
Í×ÔËÝÚÕ 
¥ÝÒÆÙÎÇÔ¦ÍÑÎÝÕØÏÙÓÁÔÇ
ÞÏÕÔÕÊØÕÓÏÑ¦ÙËÞÇÓÎÒÄßÉÄÓËÚØÕÒËÏÚÕÆØÍÎÙÇÔÇßÚÂÚÎÙËàÄÔ
ËÃÚËÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÚËÞÔÎÚÄ
ÞÏÄÔÏËÃÚËÓËÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÇÖÕÛÂÑËßÙÎÝÞÏÕÔÏÕÆØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇ
ÓÏÇÓÁÛÕÊÕÖËØÏÙßÒÒÕÍÂÝÚÜÔ
ÞÏÕÔÕÔÏÌ¦ÊÜÔÚÎÔ¦ÔÕÏÐÎÑÇÏ
ÊÏÇÚÂØÎÙÂÝÚÕßÝÓÁÞØÏÚÎÔËÖÕÞÂÚÕßÙÑÏ
©Ï ÞËÏÓËØÏÔÕÃ ÖØÕÕØÏÙÓÕÃ
ßÖÕÞØË×ÔÕÔÚÇÏ ÔÇ ÑÇÚÇÌÆÍÕßÔÙÚÎÔËÔËØÍÕÈÄØÇÓÁÛÕÊÕ
ØÃÉÎÝÚËÞÔÎÚÕÆÞÏÕÔÏÕÆÖÇØÄÚÏÕÏÇÑÚÏÈÏÙÚÁÝÚÎÔÑÇÚÇÑØÃÔÕßÔÁÔÚÕÔÇ©ÖÜÝËÐÂÍÎÙËÙÚÕ
)SVVTILYNVªÄÓÖËØÚÚ¦ÏÍÑËØ
ËÖÃÑÕßØÕÝÑÇÛÎÍÎÚÂÝÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÚÕßÔÙÓÖØÕßÑÙÚÎÔ
ßÙÚØÃÇÎØÃÉÎÚËÞÔÎÚÕÆÞÏÕÔÏÕÆÐËÑÃÔÎÙË×ÙÚËÚÇÞÏÕÔÕÊØÕÓÏÑ¦ÑÁÔÚØÇÔÇÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÇÔËÐ¦ØÚÎÚÇÇÖÄÚÏÝÓËÚÇÈÕÒÁÝÚÕß
ÑÇÏØÕÆ¥ÙÚÄÙÕÒÄÍÜÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝÎÞØÂÙÎÚËÞÔÎÚÕÆ
ÞÏÕÔÏÕÆËÃÔÇÏÖÒÁÕÔÇÔÇÖÄÌËßÑÚÎÙßÓÖÒÎØ×ÔËÏÕÚ¦ÏÍÑËØ
¡ÁÞØÏÚÇÓÁÙÇÚÕßÇÏ×ÔÇÂ
ÇÑÄÓÎÑÇÏÔÜØÃÚËØÇÕØÏÙÓÁÔËÝ
ÖËØÏÕÞÁÝÛÇÁÞÕßÔÞ¦ÙËÏÚÕÔÞËÏÓËØÏÔÄÚÕßØÏÙÓÄ®ÖØÕËÏÊÕÖÕÏËÃ
ÕÚ¦ÏÍÑËØ©ÃÊÏÕÝÙßÓÖÒÎØ×ÔËÏÄÚÏÕÏÖËØÏÕÞÁÝÙËßÉÎÒÄÚËØÕßÉÄÓËÚØÕÛÇËÖÏÈÏ×ÙÕßÔ
ÇÒÒ¦ÛÇÖØÁÖËÏÔÇËÖËÔÊÆÙÕßÔ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙÚÏÝÓËÛÄÊÕßÝÚËÞÔÎÚÕÆÞÏÕÔÏÕÆÑÇÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎËÏÙØÕÂÚÕßØÏÙÚ×Ô®ÇÌÕÆÕÏÙÑÏÁØ
ÊËÔÛÇÓÖÕØÕÆÔÔÇËÖÏÒÁÐÕßÔ
ÚÏÝÖÄÒËÏÝÙÚÕßÝÖØÄÖÕÊËÝÚÜÔ
ÒÖËÜÔ

SHUTTERSTOCK

Αδεια τα χιονοδρομικά στους πρόποδες των Αλπεων λόγω έλλειψης χιονιού

Οι άλλοτεÙiÐ×{ÜÉËØË³ÉØ³È~{³{ØåÜÉ{ØVÈÑÜÑ{Ì³É¨Ñ³Ö³Ñ³ÑÜÉÈ~ÒÑÌ³³ÓÜØ³È×Ú{¨ÈVÜÓÉËÑ{~Ñ³Ñ¨Ò{ÉØÑ~ÌÐi~Ñ{³ÑÐÓÑÑÈÑ¨ËÈ

Στην Αυστρία εκτιμάται
ότι εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής
θα μειωθεί το ΑΕΠ
κατά τουλάχιστον
300 εκατ. ευρώ.
ÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂÇÖËÏÒËÃ
ÚÕ ÓÁÒÒÕÔ ÄÒÜÔ ÚÜÔ ÖÄÒËÜÔ
ÍÆØÜÇÖÄÚÏÝÒÖËÏÝÕÏÕÖÕÃËÝßÖÕÙÚÎØÃàÕÔÚÇÏÙËÓËÍ¦ÒÕ
ÈÇÛÓÄÇÖÄÚÕÔÚÕßØÏÙÓÄÚÎÔ
ßÙÚØÃÇÕÚÕßØÏÙÓÄÝÙßÔËÏÙÌÁØËÏÖËØÃÖÕßÚÕ ÚÕßËÔ×
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÙÚÎÔÖËØÏÌÁØËÏÇ
ÚÕß¬ÏØÄÒÕÖËØÃÖÕß ÚÎ
ÍÇÒÒÏÑÂÖËØÏÕÞÂÚÎÝ©ÈÁØÔÎÝ
ÄÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÚÕ ÕßØÙËÈÁÒ
ÑÇÏÚÕÇÒ§Ú»àÁØÇÖÇÙÞÕÒÕÆ-

ÔÚÇÏËØÍÇàÄÓËÔÕÏËÔ×
ÕÏÚÕßØÃÙÚËÝËÃÞÇÔÐÕÊÁÉËÏÚÕ
ÊÏÙËßØ×
ÆÓÌÜÔÇÓËÓÃÇÇÖÄÚÏÝÑÕØßÌÇÃËÝÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑÁÝÕØÍÇÔ×ÙËÏÝÚÎÝßÙÚØÃÇÝÎÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÖÜÝÛÇ
ÙÚËØÂÙËÏÇÖÄÚÎÔËÛÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËßØ×ÒÄÍÜÚÎÝÓËÃÜÙÎÝÚÜÔÞËÏÓËØÏÔ×Ô
ÚÕßØÏÙÚ×ÔÚÏÝÍÇÒÒÏÑÁÝÒÖËÏÝ
ÕÏØÞÁÝ¦ÔÕÏÐÇÔÚÏÝÖÃÙÚËÝÍÏÇ
ÙÑÏÓËØÏÑÁÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÇØÍÄÚËØÇÇÖ»ÄÚÏÙßÔÂÛÜÝ
©ÏÖÄÒËÏÝÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙË
ÞÇÓÎÒÄßÉÄÓËÚØÕÚÜÔÒÖËÜÔ
ËÖËÔÊÆÕßÔÍÏÇÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÜÔ
ÑÇÒÕÑÇÏØÏÔ×ÔÚÕßØÏÙÚ×ÔÓÏÇÑÃÔÎÙÎÎÕÖÕÃÇÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ÇÔÚÏÙÚÇÛÓÃÙËÏÚÕÑÄÙÚÕÝÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝÚÎÔßÙÚØÃÇ
ÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÕÝÞ¦ØÏÔÓÕÒÕÔÄÚÏ
ÚÇÁÙÕÊÇÂÚÇÔßÉÎÒÄÚËØÇÑÇÚ¦

ÚÎÞËÏÓËØÏÔÂÖËØÃÕÊÕÒÄÍÜÚÜÔ
ÇÍÕØ×ÔÙËËÏÙÏÚÂØÏÇÍÏÇÚÏÝÖÃÙÚËÝÕÏËÔÕÏÑÏ¦ÙËÏÝÑÇÚÇÒßÓ¦ÚÜÔÂÚÇÔÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØËÝ
ÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÖËØßÙÏÔÕÆÑÇÒÕÑÇÏØÏÕÆÖÃÙÎÝÙÚÎÔ
ÒÈËÚÃÇÎÖÒÎØÄÚÎÚÇÚÜÔÑÇÚÇÒßÓ¦ÚÜÔÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÂÚÇÔ
ÑÇÚ¦ÖËØÃÖÕß ßÉÎÒÄÚËØÎ
ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÎÞËÏÓËØÏÔÂÖËØÃÕÊÕÚÕß 
 ÇÔ¦ÖÚßÐÎ ÚÕß ÛËØÏÔÕÆ
ÚÕßØÏÙÓÕÆËÃÔÇÏÚÇÞÆÚËØÎÙÚÇ
ÈÕßÔ¦ßÚÄÕÌËÃÒËÚÇÏËÔÓÁØËÏ
ÙÚÎÔÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂËÖËÏÊÂ
ÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÈÕÂÛÎÙËÙÚÕÔÇ
ÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÚÕÌÛÏÔÄÖÜØÕÖÏÕ
ËÒÑßÙÚÏÑÂËÖÕÞÂ®ÙÞÕÒÃÇÙËÙÚÕ
)SVVTILYNV©ßÒØÏÑËØÁÓÖÙÚÒ
²¦ÏÔÚËØÑÇÛÎÍÎÚÂÝÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕ¢ßÙÏÑ×ÔÄØÜÔÑÇÏ
ÖÏÙÚÎÓ×ÔÜÂÝ© <ÙÚÎ
ÏÁÔÔÎ

Επενδύοντας στις αμερικανικές
εκλογές με δομημένα ομόλογα
Καθώς ÓÇÝÞÜØÃàÕßÔÓÂÔËÝÇÖÄ
ÚÏÝÖØÕËÊØÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÙÚÏÝ
ÓÃÇÇÖÄÚÏÝÓËÍÇÒÆÚËØËÝËÖËÔÊßÚÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÚÕßÑÄÙÓÕßÎ
1\SP\Z)HLYÈØÂÑËÚÕÔÚØÄÖÕÔÇ
ËÑÓËÚÇÒÒËßÛËÃÚÎÙßÍÑßØÃÇÑÇÏÔÇ
ÖØÕÜÛÂÙËÏËÔÚËÒ×ÝËÐËÏÊÏÑËßÓÁÔÇËÖËÔÊßÚÏÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇÖÕÒÏÚÏÑ¦
ÌÕØÚÏÙÓÁÔÇÕßÒ¦ËÏÊÕÓÎÓÁÔÇ
ÕÓÄÒÕÍÇÙßÔÕÒÏÑÂÝÇÐÃÇÝËÑÇÚ
ÊÕÒÇØÃÜÔÙßÔÊËÊËÓÁÔÇÓËÓËÍ¦ÒËÝËÚÇÏØËÃËÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÑÇÏ
ÓÎÇÒÒ¦ÚÜÔÕÖÕÃÜÔÎÇÖÄÊÕÙÎ
ËÐÇØÚ¦ÚÇÏÇÖÄÚÕÖÕÏÕÝÛÇËÃÔÇÏ
ÕÁÔÕÏÑÕÝÚÕßËßÑÕÆ©ÃÑÕßÓËÚ¦
ÁÔÇÞØÄÔÕ©ÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÙÞËÚÏÑÄØËÖÕØÚ¦àÚÕß)SVVTILYNÇÔ
Ñ¦ÖÕÏÕÝÁÞËÏÖ¦ØËÏÕÓÄÒÕÍÕÖÕß
ÇÔÚÏÙÚÕÏÞËÃÙÚÕÔÔÏÑÎÚÂÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÖØÕËÊØÏÑ×ÔËÑÒÕÍ×Ô
ÛÇÁÞËÏÑÁØÊÎËÜØÎÚÏÑ¦ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÚÕÔÑÇÚ¦ÒÕÍÕÕÓÕÒÄÍÜÔ§ÃÑÎÚÜÔÎÓÕÑØÇÚÏÑ×Ô®ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÑÕÒÕÙÙÕÃÓËÓËÍ¦ÒÕÖÇØËÒÛÄÔÄÖÜÝ-VYK4V[VY*V,_LSVU
*VYW,Z[LL3H\KLY*VJH*VSHÑÇÏ
>HSTHY[0UJÚÇÕÓÄÒÕÍÇ§ÃÑÎ
ÚÜÔªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔ×Ô®ÖØ×ÚÇÇÖ»
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Είναι συνδεδεμένα με εταιρείες που θα επηρεαστούν από το αποτέλεσμα

Η Julius Baer, ÈÜÒÉ{ÙÐiÐÓÑÐÌÜoÑÈÜ{~ÊØÑÂËÑØmÆÉ~Ñ³
ÙÜÑ¨ËÈÙÉÙÉÐÓÑÐÉÐÉoÒÜÉØÉ³Ñ{¨ÉËÉØVÑÐÉ¨{~Ñ{~ÓØ~Ñ{ÐiVÑÜÜÒ³ËiÑÌÙiÉÂÑ¨³Ò³Ñ{ÑÌ³{ØÚÑÉËÑ{Ó{~Ø³È
ÉÈ~Ö$Ë~ÈÑÌ³¸Æ¸
ÄÒÇÕÏÑÕÒÕÙÙÕÃÚÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝ
(SWOHIL[ÓÎÚØÏÑÂÚÎÝ.VVNSL
(THaVUÑÇÏ-HJLIVVRÑÇÛ×Ý
ÖØÕÙÈÒÁÖÕßÔÙËÌÏÒÏÑÂÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÇÖÄÚÕÔÖØÄËÊØÕ¬ØÇÓÖ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÕÏ*P[PNYV\W*OL]YVU

*VUVJV7OPSSPWZ *P[PNYV\W ÑÇÏ
8\HSJVTTÚÙÏÎ1\SP\Z)HLY
ÖÕßËÖÕÖÚËÆËÏÑËÌ¦ÒÇÏÇÆÉÕßÝ
ÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÊÏËÏÙÊÆËÏÙÚÇ
ÙÚÕÏÞÂÓÇÚÇÍÏÇÚÕÖÕÏÕÝÛÇËÃÔÇÏ
ÕÔÏÑÎÚÂÝÚÜÔÖØÕËÊØÏÑ×ÔËÑÒÕ-

Í×ÔËÖÏÒÕÍÂÚÎÝ1\SP\Z)HLY
ËÐÎÍËÃÚÇÏÇÖÄÚÎÓËÍ¦ÒÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÚËÒËßÚÇÃÇÇßÚÂÎÇÍÕØ¦ÙÚÎÔÒÈËÚÃÇ!ÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÚØÃÚÕßÚØÏÓÂÔÕßÚÕß
 ÙÚÎÔÒÈËÚÃÇÖÕßÒÂÛÎÑÇÔ
ÑÇÏÇÍÕØ¦ÙÚÎÑÇÔÊÕÓÎÓÁÔÇÕÓÄÒÕÍÇÇÐÃÇÝÖËØÃÖÕß ÊÏÙËÒÈËÚÏÑ×ÔÌØ¦ÍÑÜÔÖÕÙÄÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕ
ÚÜÔ ÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔ
ÃÓÇÏÈÁÈÇÏÕÝÄÚÏÑÇÏ¦ÒÒÕÏ
ÌÕØËÃÝÛÇËÑÊ×ÙÕßÔÙÆÔÚÕÓÇÖÇØÄÓÕÏÇÛËÓÇÚÏÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇÑÇÏÛÇ
ÚÇÖØÕÜÛÂÙÕßÔÙÚÕßÝÖËÒ¦ÚËÝ
ÚÕßÝ®ÙÞÕÒÏ¦àËÏÕ¡¦ØÚÏÔª¦ÇÓÖ
ÊÏÇÞËÏØÏÙÚÂÝËÖËÔÊÆÙËÜÔÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÕßÙÚÎÔ(ZZL[:LJ\YP[`
;Y\Z[¬Õ)SVVTILYNÖØÕËÏÊÕÖÕÏËÃÖ¦ÔÚÜÝÖÜÝÊËÔËÃÔÇÏËßÑÕÒÄÚËØÕÔÇÑËØÊÃÙËÏÑÇÔËÃÝÓÁÙÜ
ÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÚÃÚÒÜÔÖÕßÙÚÕÏÞÎÓÇÚÃàÕßÔÙËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÖÕÒÏÚÏÑÂËÐÁÒÏÐÎ©ÖÜÝßÖËÔÛßÓÃàËÏ
ÕÏ=VU[VILS/VSKPUNÑÇÏ3LVU[LX
(.ÂÚÇÔÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝËÚÇÏØËÃËÝ
ÖÕßÚÕÖÕÆÒÎÙÇÔÚÃÚÒÕßÝ
ÙßÔÊËÊËÓÁÔÕßÝÓËÚÎÔËÖÏÚßÞÃÇ
ÚÎÝ²ÃÒÇØÏ ÒÃÔÚÕÔÂÚÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖ

Στην καρδιά ÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝÖØÜÚËÆÕßÙÇÝÇÔ¦ÓËÙÇÙËÑÚÃØÏÇÚÕß
 ÓËÞ×ØÕßÝÍØÇÌËÃÜÔÓÖÕØËÃ
ÑÇÔËÃÝÔÇÁØÛËÏÙËËÖÇÌÂÓËÚÎ
ÌÆÙÎ ØßÓÓÁÔÕÙÚÕßÝÉÎÒÄÚËØÕßÝÕØÄÌÕßÝËÔÄÝÙßÔÎÛÏÙÓÁÔÕß
ÑÚÏØÃÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÚÕËÔÕÊÕÞËÃÕ
ËÔÚØÄÙÖÏÚÕ®;YLLOV\ZL/V[LS
ÚÕÕÖÕÃÕÄÖÜÝ¦ÒÒÜÙÚËÖØÕÊÃÊËÏ
ÑÇÏÚÕÄÔÕÓ¦ÚÕßÖÇØÇÖÁÓÖËÏÙË
ÊÏÇÓÕÔÂÙÚÎÔËÐÕÞÂ
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÕÖØ×ÚÕÇÖÄÓÏÇ
ÇÒßÙÃÊÇÐËÔÕÊÕÞËÃÜÔÌÏÒÏÑ×ÔÖØÕÝ
ÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÖÕßÛÇÇÔËÍËØÛÕÆÔ
ÙÚÇÑÁÔÚØÇÓÎÚØÕÖÄÒËÜÔÄÖÜÝ
ÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÙÚÕ¡ÇÔÞ¦ÚÇÔÑÇÏ
ÙÚÎÔËßØÆÚËØÎÖËØÏÕÞÂÚÕß²ÄÒÏÍÕßÔÚÏÊÁÇÍÏÇÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇ
ÕÏÑÕÒÕÍÏÑ×ÔÐËÔÕÊÕÞËÃÜÔÖØÕÂÒÛË
ÇÖÄÚÕÔÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÏÕÆÞÕ¡Ö¦ØÏÚÁØÔÒÏÞÚ©ÚËÒËßÚÇÃÕÝÁÞËÏ
ËÖÃÙÎÝÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÚÏÝÇÒßÙÃÊËÝ
ßÖËØÖÕÒßÚËÒ×ÔÐËÔÕÊÕÞËÃÜÔ>
/V[LSZÑÇÏ)HJJHYH[/V[LSZÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ)SVVTILYN¡ÕÒÕÔÄÚÏÚÕÔÁÕÐËÔÕÊÕÞËÃÕÊËÔÚØÄÙÖÏÚÕ
ÖØÕÜÛËÃÕÏÑÕÒÕÍÏÑ¦ÓÎÔÆÓÇÚÇ
ÊËÔÙÚËØËÃÚÇÏÚÎÔ¦ÔËÙÎÑÇÏÚÎÔ
ÖÕÒßÚÁÒËÏÇ
ÚÕßÝÑÕÏÔÄÞØÎÙÚÕßÝÞ×ØÕßÝ
ÕÏÚÕÃÞÕÏÑÇÒÆÖÚÕÔÚÇÏÇÖÄÐÆÒÕÑÇÏ
ÈÄÚÙÇÒÇËÔ×ÖÕÒÒ¦ÁÖÏÖÒÇËÃÔÇÏ
ÌÚÏÇÍÓÁÔÇÇÖÄÑÇÒ¦ÓÏÇ©ØÏÙÓÁÔÇ
ÇÖÄÚÇÌÜÚÏÙÚÏÑ¦ÖÇØÇÖÁÓÖÕßÔ
ÙËÒ¦ÓÖËÝÑÎØÕàÃÔÎÝÕÏÕÖÕÃËÝ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÑÇÚ¦ÑÇÔÄÔÇ
ÇÖÄÚÕßÝËÒËÆÛËØÕßÝÑÇÚÇÙÑÎÔÜÚÁÝÇÒÒ¦ÌßÙÏÑ¦ËÃÔÇÏÚØÕÖÕÖÕÏÎÓÁÔÇ×ÙÚËÔÇÊÁÞÕÔÚÇÏÒ¦ÓÖËÝ
ÚÆÖÕß3,+©ÒÕÏÕÏÞ×ØÕÏÊÏÇÑÕÙÓÕÆÔÚÇÏÇÖÄÌßÚ¦ËÙÜÚËØÏÑÕÆ

Þ×ØÕßÚÇÕÖÕÃÇÑØÁÓÕÔÚÇÏÇÖÄ
ÚÕÚÇÈ¦ÔÏ
ÖÄÚÎÓÏÇÖÒËßØ¦ÕËÖÏÙÑÁÖÚÎÝÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÒÇÆÙËÏÚÕÔ
ÍÇÒÂÔÏÕÚÄÔÕÖÕßÖØÕÙÊÃÊÕßÔ
ÚÇÌßÚ¦ÑÇÏÚÕËÑÚËÛËÏÓÁÔÕÐÆÒÕÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÖÒËßØ¦ÄÓÜÝ
ÄÙÕÏÑÒËÃÔÕßÔÊÜÓ¦ÚÏÕÙÚÕÐËÔÕÊÕÞËÃÕÊËÔÚØÄÙÖÏÚÕÓÖÕØÕÆÔÔÇ
ÇÖÕÒÇÆÙÕßÔÄÒËÝÚÏÝÇÔÁÙËÏÝÖÄ
ÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂÚÕßÐËÔÕÊÕÞËÃÕß

Πρόκειται
για το πρώτο
από μια αλυσίδα
ξενοδοχείων φιλικών
προς το περιβάλλον.
ÍÏÇÚÕÑÏÔÎÚÄÕÏËÖÏÙÑÁÖÚËÝÓÖÕØÕÆÔÔÇÑ¦ÔÕßÔÚÙËÑÏÔÞÜØÃÝÔÇ
ÁØÛÕßÔÙËËÖÇÌÂÓËÚÎÔßÖÕÊÕÞÂ
ÖÃÙÎÝÁÞÕßÔÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇ
ËÔÎÓËØ×ÔÕÔÚÇÏÍÏÇÚÇËÙÚÏÇÚÄØÏÇ
ÚÇÓÖÇØÑÇÏÚÇÊØ×ÓËÔÇÙÚÎÔËßØÆÚËØÎÖËØÏÕÞÂËÔ×ÓÖÕØÕÆÔÔÇ
ÖØÕÈ¦ÒÒÕßÔÙÚÎÔÕÛÄÔÎÚÕßÊÜÓÇÚÃÕßÚÕßÝËÖËÏÙÄÊÏÇÑÇÏÚÇÏÔÃËÝ
ÓÁÙÜÚÕßÑÏÔÎÚÕÆÚÕßÝ
ÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝËÖÇÌÂÝÓËÚÕ
ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔËÔÚ¦ÙÙËÚÇÏÑÇÏÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÚÜÔËÖÏÙÑËÖÚ×ÔÔÇÖÇØÇÍÍËÃÒÕßÔÖÏÑÔÏÑÙÚÕÊÜÓ¦ÚÏÄ
ÚÕßÝÖÃÙÎÝÚÕÓÖÇØÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕÔÕÑÇÏÚËÒËßÚÇÃÕÄØÕÌÕ
ÚÕßÑÚÏØÃÕßÕÔÕÓ¦àËÚÇÏ¢ÜÒÏ¦®
5LZ[ÑÇÏÁÞËÏÖÇÔÕØÇÓÏÑÂÛÁÇ
ÙÚÕÕÔÊÃÔÕ
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Στους κοινόχρηστους T¨ÈØ{³ËT{~ÑÜÖ³³Ñ{ÑÌÂÖÜ~Ñ{KÌ³ÑÜÑV
ÉÜÜÒÓ{ÜÑÉËÑ{×³{ÑoÐÓÑÑÌ~ÑÜÒÐ{Ñ

Εναντι 5,3 δισ. δολαρίων
η Visa εξαγόρασε την Plaid
Στην απόκτηση ÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝ
ÔËÕÌßÕÆÝËÚÇÏØËÃÇÝ7SHPKÖØÕÞ×ØÎÙËÎ=PZHÁÔÇÔÚÏÚÕßÍÏÍÇÔÚÏÇÃÕßÖÕÙÕÆÚÜÔÊÏÙÊÕÒ
7SHPKÁÞËÏÇÔÇÖÚÆÐËÏÚËÞÔÕÒÕÍÏÑ¦ËØÍÇÒËÃÇÓÁÙÜÚÜÔÕÖÕÃÜÔÙßÔÊÁËÏÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÖÕßÖØÕÙÌÁØÕßÔÒÆÙËÏÝ
ÙÚÕÔÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÄÚÕÓÁÇ
MPU[LJOÓËÚÕßÝÚØÇÖËàÏÑÕÆÝÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÆÝÚÜÔÖËÒÇÚ×ÔÚÕßÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕßÝ-PUHUJPHS
;PTLZÇßÚÂÎËÐÇÍÕØ¦ÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÖÕßÖØÕÁØÞËÚÇÏÇÖÄÚÎÔ
ÑÕÏÒ¦ÊÇÚÎÝÃÒÏÑÕÔ¦ÒËáßÖÕÙÚÎØÃÞÛÎÑËÇÖÄËÖËÔÊßÚÁÝßÉÎÒÕÆÖØÕÌÃÒÖÕßËÖËÔÊÆÕßÔÙË
ÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÑÇÏÙË
ÇßÚÕÆÝÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÎÓËØÏÑÇÔÃÊÇÊÏÇÞËÏØÃÙÚØÏÇËÖËÔÊßÚÏÑ×ÔÑËÌÇÒÇÃÜÔ¡ÁØÏ¡ÃÑËØÚÕ
ËÖËÔÊßÚÏÑÄÑËÌ¦ÒÇÏÕ(UKYLLZZLU
/VYV^P[aÑÇÏÎ.VSKTHU:HJOZ
ÔÚÜÓËÚÇÐÆÎÙßÔÇÒÒÇÍÂÇßÚÂÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑËÒÃÍÕÓÄÔÕ
ÑÇÏØÄÓËÚ¦ÚÎÔÇÖÕÚÃÓÎÙÂÚÎÝ
ÙÚÇÊÏÙÊÕÒ
©ÖÜÝÇÔÇÌÁØÕßÔÕÏ-PUHUJPHS
;PTLZÎÇÖÄÑÚÎÙÎÚÎÝ7SHPKÙßÔÏÙÚ¦ÍÏÇÚÎ=PZHÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇ
ÚÎÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÊÏËÃÙÊßÙÎÝÙÚÕÔ
ÚÇÞÁÜÝÇÔÇÖÚßÙÙÄÓËÔÕÑÒ¦ÊÕ
ÚÜÔMPU[LJO
;VËÃÞËËÐÇÍÕØ¦ÙËÏÓËÏ-

ÕÉÎÌÏÑÄÓËØÃÊÏÕÚÎÝÙÕßÎÊÏÑÂÝ
ËÚÇÏØËÃÇÝßÖÎØËÙÃÇÝÖÒÎØÜÓ×Ô
2SHYUHÎÕÖÕÃÇÚÕÖËØÇÙÓÁÔÕ
ÑÇÒÕÑÇÃØÏÇÔÇÊËÃÞÛÎÑËÎMPU[LJO
ÓËÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÐÃÇ
ÔËÕÌßÂÝËÚÇÏØËÃÇÖÇØÁÞËÏ
ÚÕÒËÍÄÓËÔÕHNNYLNH[VY®ÊÎÒÇÊÂÁÔÇÒÕÍÏÙÓÏÑÄÖÕßËÖÏÚØÁÖËÏ
ÙÚÏÝËÚÇÏØËÃËÝMPU[LJOÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÙË¦ÒÒËÝËÚÇÏØËÃËÝÖÇØÕÞÂÝÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑ×ÔßÖÎØËÙÏ×ÔÔÇ
ÁÞÕßÔÖØÄÙÈÇÙÎÙËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÖÕßÇÌÕØÕÆÔÚÕÔÚØÇÖËàÏÑÄ
ÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÚÜÔÖËÒÇÚ×ÔÚÕßÝ
ÚÕßÝÖËÒ¦ÚËÝÚÎÝ7SHPKÙßÍÑÇÚÇÒÁÍÕÔÚÇÏ ÕÏ ËÚÇÏØËÃËÝ
4PU[ÑÇÏ(JVYUZÑÇÛ×ÝÑÇÏÎ
ßÖÎØËÙÃÇÓËÚÇÌÕØ¦ÝÞØÎÓ¦ÚÜÔ
=LUTV
ÐÃàËÏÔÇÇÔÇÌËØÛËÃÄÚÏÎÑÃÔÎÙÎÚÎÝ=PZHÔÇËÐÇÍÕØ¦ÙËÏÚÎÔ
7SHPKÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÚÎÈÕÎÛÂÙËÏÔÇËÔÏÙÞÆÙËÏÚÏÝÙÞÁÙËÏÝÚÎÝ
ÓËÓËÍ¦ÒËÝÚØ¦ÖËàËÝ
ÚÕÙÞËÚÏÑÄÊËÒÚÃÕ¬ÆÖÕßÕ
ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÂÝÖÃÙÚÎÝÚÎÝ174VYNHUËÖÏÊÕÑÃÓÇÙË
ÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÞÇØÇÑÚÎØÃàÕÔÚ¦Ý
ÚÎÙÎÓÇÔÚÏÑÄËØÍÇÒËÃÕÖÕßÖØÕÙÌÁØËÏÙÚÕßÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÖËØÏÙÙÄÚËØÎÇÙÌ¦ÒËÏÇÑÇÏÁÒËÍÞÕ
ÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕÔÚØÄÖÕÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÚÕßÝÙÚÕÏÞËÃÜÔ
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Η Γερμανία
βάζει τέλος
στον λιγνίτη
έως το 2038
Η κυβέρνηση υλοποιεί σχέδιο 44 δισ.
σε συμφωνία με τις περιφέρειες
Το Βερολίνο ÑÇÚÁÒÎÐËÙËÓÏÇÏÙÚÕØÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇÓËÖËØÏÌÁØËÏËÝ
ÑÇÏËÚÇÏØËÃËÝÑÕÏÔÂÝÜÌËÒËÃÇÝÚÎÝ
Þ×ØÇÝÖÕßÖØÕÈÒÁÖËÏÙßÔÕÒÏÑÁÝ
ÊÇÖ¦ÔËÝÊÏÙËßØ×ÓËÙÚÄÞÕ
ÚÎÙÚÇÊÏÇÑÂÑÇÚ¦ØÍÎÙÎÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÑÇÏÞØÂÙÎÝÒÏÛ¦ÔÛØÇÑÇ
ÁÜÝÚÕ
ÏÇÚÎÔÇÖÕàÎÓÃÜÙÎÚÜÔÖËØÏÕÞ×ÔÖÕßÖÇØ¦ÍÕßÔÚÕØßÖÕÍÄÔÕ
ÕØßÑÚÄÑÇÆÙÏÓÕÊËÙÓËÆËÚÇÏÁÚÙÏ
ÔÇÊÏÇÛÁÙËÏÊÏÙËßØ×ÑÇÏ¦ÒÒÇ
ÊÏÙËßØ×ÍÏÇÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ
ÙÚÂØÏÐÎËÚÇÏØËÏ×ÔÑÕÏÔÂÝÜÌËÒËÃÇÝÄÖÜÝÎËÔËØÍËÏÇÑÂ9>,ÑÇÛ×ÝÛÇÇÔÇÍÑÇÙÚÕÆÔÔÇÑÒËÃÙÕßÔ
ËÙÖËßÙÓÁÔÇÓÕÔ¦ÊËÝÖÇØÇÍÜÍÂÝ
ËÔÁØÍËÏÇÝ
ÔÕÃÍËÏÁÚÙÏÕÊØÄÓÕÝÍÏÇÓÏÇ
ÏÙÚÕØÏÑÂÓËÚ¦ÈÇÙÎÄÖÜÝÚÎÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏÎÈØËÚÇÔÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇ-PUHUJPHS;PTLZÚÎÝÓËÍÇÒÆÚËØÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÙËÁÔÇÔÁÕËÔËØÍËÏÇÑÄÚÕÖÃÕÞËÏ
ÖØÕÎÍÎÛËÃÎÊÁÙÓËßÙÎÖÕßÇÔÁÒÇÈËÖÁØßÙÏÕÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÝÙßÔÇÙÖÏÙÓÄÝÔÇÑÒËÃÙËÏÄÙËÝÓÕÔ¦ÊËÝ
ÖÇØÇÍÜÍÂÝËÔÁØÍËÏÇÝÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÓËÒÏÛ¦ÔÛØÇÑÇßÒÕÖÕÃÎÙÎ
ÚÎÝßÖÄÙÞËÙÎÝÖØÕÙÁÑØÕßËÁÜÝ
Ú×ØÇÙÚÏÝÇÔÚÏØØÂÙËÏÝÍËØÓÇÔÏÑ×ÔÑØÇÚÏÊÃÜÔÄÖÜÝÎÄØËÏÇ
ªÎÔÇÔÃÇËÙÚÌÇÒÃÇÚÕØÇÊËÓÈÕÆØÍÕÑÇÏÎÇÐÕÔÃÇÄÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÙßÍÑËÔÚØÜÓÁÔÕÝÓËÍ¦ÒÕÝ
ÇØÏÛÓÄÝÕØßÞËÃÜÔÑÇÏÓÕÔ¦ÊÜÔ
ÖÇØÇÍÜÍÂÝËÔÁØÍËÏÇÝ

¬ÕËØÕÒÃÔÕÊËÙÓËÆËÚÇÏÔÇ
ÖØÕÞÜØÂÙËÏÑÇÏÙË¦ÒÒÇÓÁÚØÇ
ÇÔÚÏÙÚ¦ÛÓÏÙÎÝÚÕßÖÒÂÍÓÇÚÕÝ
ÖÕß ÛÇ ÊËÞÛÕÆÔ ÇßÚÁÝ ÕÏ ÖËØÏÕÞÁÝÖÁØÇÔÚÎÝÞØÎÓÇÚÏÑÂÝ
ÇÖÕàÎÓÃÜÙÎÝ¡ËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔ
ÊËÙÓËÆËÚÇÏÔÇÓËÚÇÌÁØËÏÑØÇÚÏÑÁÝßÖÎØËÙÃËÝÑÇÏÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÁÝ
ËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÙÚÏÝÖËØÏÕÞÁÝÖÕß
ÛÇÖÒÎÍÕÆÔÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÑÇÏ
ÔÇÇßÐÂÙËÏÚÕËÏÙÄÊÎÓÇÚÜÔÖËØÏÕÞ×ÔÇßÚ×Ô
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÙÞËÚÏÑÄØËÖÕØÚ¦àÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝËÌÎÓËØÃÊÇÝ+L\[ZJOL>LSSLÌÁÚÕÝÛÇ
ÑÒËÃÙÕßÔÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÕÑÚ×ÓÕÔ¦ÊËÝÖÕßÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÓËÒÏÛ¦ÔÛØÇÑÇÇÖÇØÇÓËÃÔÕßÔÄÓÜÝÙË
ÒËÏÚÕßØÍÃÇÕØÏÙÓÁÔËÝÇÖÄÚÏÝÓËÍÇÒÆÚËØËÝÑÇÏÖÒÁÕÔØßÖÕÍÄÔËÝ
ÓÕÔ¦ÊËÝÖÇØÇÍÜÍÂÝËÔÁØÍËÏÇÝÓË
ÒÏÛ¦ÔÛØÇÑÇÑÇÛ×ÝÚÕÞØÕÔÕÊÏ¦ÍØÇÓÓÇÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÖØÕÈÒÁÖËÏ
ÔÇÑÒËÃÙÕßÔÚÕÑÇÏÚÕ 
ÇÔÇÍÑÇÃÇÊÁÙÓËßÙÎÚÕßËØÕÒÃÔÕßÛÇÁÞËÏÖ¦ÔÚÜÝÑÕÏÔÜÔÏÑÄÇÔÚÃÑÚßÖÕËØÃÖÕß
¦ÚÕÓÇÇÖÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÏÙÚÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÒÏÍÔÃÚÎÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝËÑ
ÚÜÔÕÖÕÃÜÔÕÏÙËÇÔÕÏÞÚ¦
ÕØßÞËÃÇÑÇÏÕÏÙËÓÕÔ¦ÊËÝ
ÖÇØÇÍÜÍÂÝËÔÁØÍËÏÇÝÓËÒÏÍÔÃÚÎ
Ï»ÇßÚÄÑÇÏÇÖÄÚÇÊÏÙËßØ×ÓËÚÇÕÖÕÃÇÛÇÇÖÕàÎÓÏ×ÙËÏ
ÚÏÝÖËØÏÌÁØËÏËÝÚÇÊÏÙËßØ×
ÖØÕÕØÃàÕÔÚÇÏÍÏÇÓÁÚØÇÙÚÂØÏÐÎÝ

Για την αποζημίωση³É¨{TÈÑ¨ÒoÈ³¨ÈoÌ¨È~³Ì~ÑÖ{ÐV³É¨ÜËÙÉÐÉÖÉ³Ñ{ÑÙ{ÑÚÓÉ{mÆÙ{ÉÈ¨~Ñ{ÒÜÜÑmV´lÙ{ÉÈ¨o{Ñ
³i{~Ð{~Ê³Ê¨{ÂiÉ³Ñ{¨É{~{ÊØ×ÉÜÉËÑØVÌØiÉÉ¨oÉ{Ñ~Ê+8 VÑ×ÖÚÑÑÑo~Ñ³ÖÑ~ÜÉËÈÉÉÈÐÓÑÐÒÙÉØÑ¨ÑooÊØÉÓ¨oÉ{ÑØ

Μέχρι το τέλος
της δεκαετίας
θα καλύπτει το 65%
των αναγκών της
σε ηλεκτρική ενέργεια
από ΑΠΕ.
ÚÜÔÑØÇÚÏÊÃÜÔËÔ×ÚÇÊÏÙÍÏÇ
ÔÇÊÏËßÑÕÒÆÔÕßÔÚÎÓËÚ¦ÈÇÙÎ
ÙÚÎÔÁÇÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
©ËØÓÇÔÄÝßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô©ÒÇÌÕÒÚÝÊÂÒÜÙËÖÜÝÕÏ
ÓÕÔ¦ÊËÝÒÏÍÔÃÚÎÙÚÎÔÇÔÇÚÕÒÏÑÂ
ËØÓÇÔÃÇÛÇÒ¦ÈÕßÔÊÏÙËßØ×ÜÝÇÖÕàÎÓÃÜÙÎÖÕßÙÎÓÇÃÔËÏ
ÄÚÏÎ9>,ÛÇÒ¦ÈËÏÚÇßÖÄÒÕÏÖÇ
ÊÏÙËßØ×ÇÖÄÚÕÖÇÑÁÚÕÚÜÔ
ÊÏÙËßØ×ÖÕßÖØÕÕØÃàÕÔÚÇÏ
ÍÏÇÚÏÝËÚÇÏØËÃËÝÑÕÏÔÂÝÜÌËÒËÃÇÝ
9>,ËÃÔÇÏÎÓÕÔÇÊÏÑÂËÚÇÏØËÃÇ
ÑÕÏÔÂÝÜÌËÒËÃÇÝÖÕßÒËÏÚÕßØÍËÃ
ÓÕÔ¦ÊËÝÓËÒÏÛ¦ÔÛØÇÑÇÙÚÎÊßÚÏÑÂËØÓÇÔÃÇ

ÇØ¦ÒÒÎÒÇÓËÚÏÝÓÕÔ¦ÊËÝÒÏÛ¦ÔÛØÇÑÇÛÇÑÒËÃÔÕßÔÄÓÜÝÑÇÏ
ÕÏÓÕÔ¦ÊËÝÖßØÎÔÏÑÂÝËÔÁØÍËÏÇÝ
ÙÚÎËØÓÇÔÃÇÖÕßÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝ
ÎÞ×ØÇÛÇËÐÇØÚ¦ÚÇÏÖÒÁÕÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÚÏÝÇÔÇÔË×ÙÏÓËÝÖÎÍÁÝËÔÁØÍËÏÇÝÎÒÏÇÑÂÑÇÏÇÏÕÒÏÑÂ
ÚÄÞÕÝÚÕßËØÕÒÃÔÕßËÃÔÇÏÓÁÞØÏÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÔÇÑÇÒÆÖÚËÏÚÕ ÚÜÔÇÔÇÍÑ×ÔÚÎÝ
Þ×ØÇÝÙËÎÒËÑÚØÏÑÂËÔÁØÍËÏÇÇÖÄ
ÚÏÝÇÔÇÔË×ÙÏÓËÝÖÎÍÁÝËÔÁØÍËÏÇÝ
©ÏÊËÙÓËÆÙËÏÝÑÇÏÚÇÙÞÁÊÏÇ
ÚÕßËØÕÒÃÔÕßÇÔÚÇÔÇÑÒÕÆÔÙË
ÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÚÏÝÙßÙÚ¦ÙËÏÝÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÝËÖÏÚØÕÖÂÝÖÕßÊÏÕØÃÙÚÎÑËÖÁØßÙÏÑÇÏÕØÍ¦ÔÜÙË
ÊÏÇÈÕßÒËÆÙËÏÝÓËÕÏÑÕÒÕÍÏÑ¦ÑÏÔÂÓÇÚÇÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÍÏÇÔÇÑÇÚÇÒÂÐÕßÔÙËÑ¦ÖÕÏÕÙßÓÈÏÈÇÙÓÄ
©ÏÕØÍÇÔ×ÙËÏÝÍÏÇÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÕßÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝÖØÕÙßÖÁÍØÇÉÇÔÖØÄÛßÓÇÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÄÚÇÔËÖËÚËÆÞÛÎÇÒÒ¦ÁÑÚÕÚË
ÇÙÑÕÆÔÖÏÁÙËÏÝÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÍÏÇÔÇÑÒËÃÙËÏËÙÖËßÙÓÁÔÇÚÏÝÓÕÔ¦ÊËÝÒÏÛ¦ÔÛØÇÑÇÑÇÏÒÏÍÔÃÚÎ

Αναβάθμιση σιδηροδρόμων
Μία ακόμη ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÕßËØÕÒÃÔÕßÔÇÙÚØÇÌËÃÙËÖØ¦ÙÏÔËÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝËÃÔÇÏÚÕÙÞÁÊÏÕËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÓÕÆ
ÑÇÏËÖÁÑÚÇÙÎÝÚÜÔÍËØÓÇÔÏÑ×ÔÙÏÊÎØÕÊØÄÓÜÔÖÕßÇÔÇÑÕÏÔ×ÛÎÑË
ÊÆÕÎÓÁØËÝÖØÏÔÇÖÄÚÎÙßÓÌÜÔÃÇ
ÍÏÇÚÎÔÑÇÚ¦ØÍÎÙÎÚÕßÒÏÛ¦ÔÛØÇÑÇ
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÊËÑÇËÚÁÝÖØÄÍØÇÓÓÇ
ÖÕßÖØÕÈÒÁÖËÏÊÇÖ¦ÔËÝÆÉÕßÝ
ÊÏÙËßØ×ÍÏÇÚÎÔÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÙÏÊÎØÕÊØÕÓÏÑ×ÔÊÏÑÚÆÜÔÍËÌßØ×Ô
ÑÇÏÙÏÊÎØÕÊØÄÓÜÔØÕÈÒÁÖËÏËÖÃÙÎÝÚÎÔËÖÁÑÚÇÙÎÚÕßÊÏÑÚÆÕßÓË
ÔÁÇÊØÕÓÕÒÄÍÏÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ÖØÕÙËÒÑÆÙËÏÚÕËÖÏÈÇÚÏÑÄÑÕÏÔÄ
ÑÇÏÔÇÖËØÏÕØÃÙËÏÚÎÔÑÃÔÎÙÎÓË
ÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÏÊÏÜÚÏÑÂÝÞØÂÙÎÝÑÇÏ
ÓËÇËØÕÖÒ¦ÔÇ©ÏÓËÚÇÑÏÔÂÙËÏÝÓË
ÙÏÊÎØÕÊØÄÓÕßÝËÑÖÁÓÖÕßÔÙÇÌ×Ý
ÒÏÍÄÚËØÇÑÇßÙÇÁØÏÇÇÖÄËÑËÃÔÇÚÜÔ
ÕÊÏÑ×ÔÑÇÏÚÜÔÇËØÕÖÕØÏÑ×ÔÓËÚÇÌÕØ×Ô
¦ÙËÏÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÖÕß
ÙßÓÌÜÔÂÛÎÑËÓÁÞØÏÚÕÕÏ

ÓËÍÇÒÆÚËØËÝÖÄÒËÏÝÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝ
ÛÇÙßÔÊÁÕÔÚÇÏÓËÚÇÐÆÚÕßÝÙÏÊÎØÕÊØÕÓÏÑ×ÝÓËÊØÕÓÕÒÄÍÏÇÇÔ¦
ÒËÖÚ¦¡ÁÞØÏÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÛÇÁÞÕßÔÇÖÕÑÇÚÇÙÚÇÛËÃÖÒÂØÜÝÍÁÌßØËÝÑÇÏÑ¦ÛËÞØÄÔÕ
Î+L\[ZJOL)HOUÛÇÇÖÕÑÇÛÏÙÚ¦
ÞÏÒÏÄÓËÚØÇÙÏÊÎØÕÊØÕÓÏÑ×Ô
ÍØÇÓÓ×ÔÎÓËÏÜÚÁÕÔÄÚÏÎËÚÇÏØËÃÇÁÞËÏÂÊÎÇÖÄÎÝÇÔÕßÇØÃÕß
ÓËÏ×ÙËÏÚÏÝÚÏÓÁÝÚÜÔËÏÙÏÚÎØÃÜÔ
ÙËÄÒÇÚÇÊØÕÓÕÒÄÍÏÇÑÇÚ¦ 
ÑÇÛ×ÝÎÑßÈÁØÔÎÙÎÁÊÜÙËËÔÚÕÒÂ
ÔÇÓËÏÜÛËÃÕ¢ÙÚÇËÏÙÏÚÂØÏÇ
ÕÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙËÏÚÕÙÞÁÊÏÕ
ÓËÊÏÙËßØ×ËÔ×ÎÑØÇÚÏÑÂËÚÇÏØËÃÇÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÚÜÔÙÏÊÎØÕÊØÄÓÜÔ+L\[ZJOL)HOUÛÇÊÏÇÛÁÙËÏ
ÊÏÙËßØ×ÔÇÑÕÏÔ×ÔÕÔÚÇÝÚÕ
ÖØÄÍØÇÓÓÇÕËØÓÇÔÄÝßÖÕßØÍÄÝ
¡ËÚÇÌÕØ×ÔÔÚØÁÇÝÄÏËØÊÂÒÜÙËÖÜÝÎÔÁÇÊËÑÇËÚÃÇÛÇËÃÔÇÏ
ÎÊËÑÇËÚÃÇÚÜÔÙÏÊÎØÕÊØÄÓÜÔ®

Κεφάλαια 1,1 δισ. από EBRD στην Αγκυρα για βελτίωση των υποδομών
Τις υποδομές ÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇÙÚÎØÃÐËÏÎßØÜÖÇáÑÂ¬Ø¦ÖËàÇÔÇÙßÍÑØÄÚÎÙÎÝ
ÑÇÏÔ¦ÖÚßÐÎÝ,)9+ÑÇÛ×ÝÄÖÜÝ
ÓËÚÇÊÃÊËÏÚÕ)SVVTILYNÎÚØ¦ÖËàÇ
ÙÞËÊÏ¦àËÏÔÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙËÏÚÕßÝ
ÙÏÊÎØÕÊØÄÓÕßÝÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÊÏÕÞËÚËÆÕÔÚÇÝÌÁÚÕÝÙÚÎÞ×ØÇÌØÁÙÑÇ®ÑËÌ¦ÒÇÏÇÖÕßÇÍÍÃàÕßÔÚÕ
ÊÏÙËßØ×¬ÇÑËÌ¦ÒÇÏÇÇßÚ¦ËÃÔÇÏ
ÇßÐÎÓÁÔÇÙËÙÞÁÙÎÓËÖÁØßÙÏÄÚÇÔ
ÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙËÓËÊÏÙËßØ×
ÁØÍÇßÚ¦ÇÔÁÌËØËÙËÙßÔÁÔÚËßÐÂÚÕßÕ¬ÕÆØÑÕÝÍËÔÏÑÄÝÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÎÝ,)9+ØÈÏÔÚ¬ÕÆËØÑÔËØ
ÓËÚÎÔÚØ¦ÖËàÇÔÇÇÔÇÓÁÔËÏÖÜÝÎ
ÚÕßØÑÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÛÇËÔÏÙÞßÛËÃ
 ÌÁÚÕÝÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÎÔ
ÖËØßÙÏÔÂÖØÄÈÒËÉÂÚÎÝÍÏÇÙßØØÃÑÔÜÙÎ 
;VÙÞÁÊÏÕËÖÁÔÊßÙÎÝÙÚÕÙÏÊÎØÕÊØÕÓÏÑÄÊÃÑÚßÕÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ
ÁØÞËÚÇÏÙËÙßÔÁÞËÏÇÚÎÝÖØÄÛËÙÎÝ

Θα χρηματοδοτηθεί
ο εκσυγχρονισμός
του σιδηροδρομικού
δικτύου της Τουρκίας.
ÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÕ
ÔÇËÑÙßÍÞØÕÔÃÙËÏÚÕÊÃÑÚßÄÚÎÝ
ÑÇÏÔÇÇÖÕÙßÓÌÕØÂÙËÏÚÎÔÑÃÔÎÙÎÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ
ÖØÇÑÚÕØËÃÕËÏÊÂÙËÜÔ)SVVTILYN
Î,)9+ÙÞËÊÏ¦àËÏÔÇËÔÏÙÞÆÙËÏ
ÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÏÑ¦ÚÎÙÏÊÎØÕÊØÕÓÏÑÂ
ÍØÇÓÓÂßÉÎÒÂÝÚÇÞÆÚÎÚÇÝ/HSRHSP
2HWPR\SLÎÕÖÕÃÇÊÏÁØÞËÚÇÏÇÖÄ
ÚÎÔ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÑÇÏÌÚ¦ÔËÏ
ÓÁÞØÏÚÇÙÆÔÕØÇÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÓË
ÚÎÕßÒÍÇØÃÇ¡ËÚÕÔÚØÄÖÕÇßÚÄÎ,)9+ÛÇÙÚÎØÃÐËÏÚÏÝÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÖÕßÊØÕÓÕÒÕÍÕÆÔÚÇÏÔÇ
ßÒÕÖÕÏÎÛÕÆÔÙÚÕÔÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕ

Η EBRDTÉÙ{ÒÇÉ{ÑÉ{TÖÉ{³i{Ùi¨Ù¨Ð{~Êo¨ÑÐÐÊÈiÜÊØ³ÑTÖ³i³ÑØ>}>xw>x}º_ViËÑÙ{Ó¨TÉ³Ñ{ÑÌ³i³Ñ³{ÖÜi

Εγκλωβισμένη σε ύφεση η γερμανική μεταποίηση
Δεν υπάρχουν ενδείξεις για ανάκαμψη του
κλάδου, εκτιμά ο Σύνδεσμος Γερμανικών
Βιομηχανιών.
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Πέμπτη η Ελλάδα στην Ε.Ε.
στην άνοδο τιμών των ακινήτων

Λόγω κυρίως των ξένων επενδύσεων στον τομέα των βραχυχρόνιων μισθώσεων
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Στην πέμπτη θέση μεταξύ των χωρών
της Ε.Ε. βρίσκεται πλέον η ελληνική
αγορά κατοικίας, με βάση τον ρυθμό
ανόδου των τιμών κατά τη διάρκεια
του τρίτου τριμήνου του 2019. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε
η Eurostat για την Ε.Ε., μόνο τέσσερις
χώρες κατέγραψαν ταχύτερο ρυθμό
ανόδου των τιμών σε σχέση με την
Ελλάδα, όπου η αύξηση κατά τους
δείκτες της Τράπεζας της Ελλάδος
διαμορφώθηκε σε 9,1%. Ειδικότερα,
υψηλότερη άνοδος τιμών συγκριτικά
με την ελληνική αγορά κατοικίας παρατηρήθηκε μόνο σε Λετονία (13,5%),
Σλοβακία (11,5%), Λουξεμβούργο
(11,3%) και Πορτογαλία (10,3%). Πρόκειται για εκ διαμέτρου αντίθετη εικόνα σε σχέση με εκείνη που παρουσίαζε η ελληνική αγορά κατοικίας
τα προηγούμενα χρόνια, όταν στην
αντίστοιχη σύγκριση του δείκτη
τιμών της Eurostat αποτελούσε μια
από τις ελάχιστες χώρες όπου οι τιμές
υποχωρούσαν. Αξίζει να σημειωθεί,
μάλιστα, ότι ο ρυθμός ανόδου των
τιμών στην Ελλάδα επιταχύνθηκε
κατά τη διάρκεια του 2019. Ειδικότερα, με βάση τα αναθεωρημένα
στοιχεία της ΤτΕ, οι τιμές κατά το
πρώτο τρίμηνο του 2019 αυξήθηκαν
κατά 5,3% σε ετήσια βάση, ενώ κατά
το δεύτερο τρίμηνο η άνοδος άγγιξε
το 7,7%. Συνολικά, κατά το εννεάμηνο
του 2019 σε πανελλαδικό επίπεδο,
η αύξηση άγγιξε το 7,4%, ενώ στην
Αθήνα η άνοδος των τιμών κατά το
ίδιο διάστημα ανήλθε σε 10,3%. Αντίστοιχα, το 2018 η μέση άνοδος δεν
είχε ξεπεράσει το 1,8%.
Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς
ακινήτων, καθοριστικό ρόλο στην
ανάκαμψη αυτή, η οποία χρονολογείται από τις αρχές του 2018 αλλά
έλαβε στοιχεία έντονης ανόδου κυρίως πέρυσι, έχουν διαδραματίσει οι
εισροές κεφαλαίων από το εξωτερικό
για την απόκτηση ακινήτων, κυρίως
στον τομέα των βραχυχρόνιων μι-








Οι εισροές ξένων κεφαλαίων έφτασαν το 1,12
δισ. ευρώ το 2018, ενώ
μόνο το πρώτο εξάμηνο
του 2019 ανήλθαν σε
736,6 εκατ. ευρώ.
σθώσεων. Συγκεκριμένα, το 2018
σημειώθηκε αύξηση των εισροών
κατά 172,1% σε συνολικά 1,12 δισ.
ευρώ, έναντι 414,7 εκατ. ευρώ το
2017. Η τάση αυτή συνεχίστηκε και
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019
(τελευταία διαθέσιμα στοιχεία), καθώς
σημειώθηκε άνοδος κατά 94,6% σε
736,6 εκατ. ευρώ, από 378,5 εκατ.
ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο

του έτους που προηγήθηκε. Η εξέλιξη
αυτή οφείλεται στη συνεχιζόμενη
βελτίωση των επιδόσεων του τουριστικού κλάδου, στη βελτίωση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα
και στην προσδοκία των επενδυτών
για περαιτέρω αύξηση των αποδόσεων των κεφαλαίων τους χάρη στην
υψηλή απήχηση του κλάδου των
βραχυχρόνιων μισθώσεων.
Σε σχετική ανάλυσή της η Alpha
Bank αναφέρει ότι, πέραν της δεδομένης βελτίωσης του οικονομικού
κλίματος στη χώρα, αλλά και των
προσδοκιών νοικοκυριών και επιχειρήσεων, καθοριστική συμβολή
στην ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων
στην Ελλάδα διαδραμάτισε κατ’ αρχάς
η εντυπωσιακή ανάπτυξη της αγοράς
βραχυχρόνιων μισθώσεων στη χώρα
και το λανσάρισμα του προγράμματος
χορήγησης αδειών παραμονής σε
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πολίτες χωρών εκτός Ε.Ε. μέσω της
απόκτησης ακινήτων αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ.
Αυτό που δεν αμφισβητείται είναι
τα οφέλη από την ανάκαμψη αυτή
της αγοράς ακινήτων στην οικονομία.
Κατ’ αρχάς, σύμφωνα με τους αναλυτές της Alpha Bank, οι υψηλότερες
αξίες των ακινήτων μεταφράζονται
σε άνοδο των ενέχυρων των δανείων
των τραπεζών, βελτιώνοντας έτσι
την κεφαλαιακή τους θέση. Επίσης,
ενισχύεται και η αξία των δικών τους
ακινήτων, ενώ θετική είναι η συνεισφορά (των υψηλότερων τιμών) και
στα χαρτοφυλάκια των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Δεύτερον, σύμφωνα με την Alpha Bank, υπάρχει
σημαντικό όφελος και για τον πλούτο
των νοικοκυριών, δεδομένου του
υψηλού ποσοστού ιδιοκατοίκησης
στην Ελλάδα (73%).

Θα κινηθούν ακόμα
υψηλότερα το 2020,
εκτιμούν ING και Alpha
Σημαντική προβλέπεται ότι θα είναι
η άνοδος των τιμών πώλησης κατοικιών και το 2020. Σε πρόσφατη
ανάλυσή της, η ING προχώρησε
στην εκτίμηση ότι ο ρυθμός της
αύξησης κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους θα διαμορφωθεί σε
6%, όντας ο δεύτερος ταχύτερος
μετά την Πορτογαλία. Μάλιστα,
σύμφωνα με τους αναλυτές, μόνο
στην Ελλάδα, στην Ιταλία και στη
Γαλλία αναμένεται επιτάχυνση
του ρυθμού ανόδου των τιμών, καθώς στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, ναι μεν προβλέπονται αυξήσεις, πλην όμως με χαμηλότερο
ρυθμό σε σχέση με το 2019. Για
παράδειγμα, παρότι η Πορτογαλία
θα διατηρήσει τον ταχύτερο ρυθμό
ανόδου, λίγο πάνω από το 6%, εντούτοις πέρυσι οι τιμές εκτιμάται
ότι αυξήθηκαν κατά 8%. Την άποψη ότι η αγορά κατοικίας στην Ελλάδα θα συνεχίσει να κινείται ανοδικά και κατά το 2020 ασπάζεται
και η Alpha Bank. Σύμφωνα με
τους αναλυτές της τράπεζας, ήδη
έχει σημειωθεί σημαντική άνοδος
των τιμών χωρίς να απαιτηθεί ιδιαίτερη συνδρομή από τραπεζικό
δανεισμό. Δηλαδή, καταγράφηκαν
μεγαλύτερος όγκος συναλλαγών
και υψηλότερες αξίες, παρά το γεγονός ότι η πιστωτική επέκταση
παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη.
Πρόκειται για σημαντικό και σπάνιο επίτευγμα, καθώς, κατά κανόνα
η άνοδος των τιμών και των αγοραπωλησιών τροφοδοτείται και
από τη μεγέθυνση της αγοράς στεγαστικής πίστης. Καθώς, λοιπόν,
οι τιμές αυξάνονται, θα ενισχύεται
η ζήτηση στεγαστικών δανείων,
επειδή δεν θα επαρκούν τα ίδια
κεφάλαια για την απόκτηση ακινήτου. Εφόσον, λοιπόν, αυξηθούν
οι νέες χορηγήσεις δανείων, θα
συμβάλουν και αυτές στην περαιτέρω άνοδο των τιμών, καθώς θα
επιτρέψουν περισσότερες συναλλαγές σε υψηλότερο επίπεδο τιμών.
Αυτός είναι κι ένας βασικός λόγος
για τον οποίο εκφράζεται η άποψη
ότι είναι πιθανή μια περαιτέρω
άνοδος των τιμών.

Θετική επίδραση αναμένεται
να έχουν και τα μέτρα τόνωσης
της αγοράς ακινήτων, που ψήφισε
πρόσφατα το ελληνικό Κοινοβούλιο.
Ηδη, έχει μειωθεί ο ΕΝΦΙΑ μεσοσταθμικά κατά 22%, με προοπτική
περαιτέρω μείωσής του και το 2020,
κάτι βέβαια που συνδέεται με το
κατά πόσον θα επιτευχθεί ο στόχος
διεύρυνσης της φορολογικής βάσης,
μέσω της ένταξης στο αντικειμενικό
σύστημα προσδιορισμού των τιμών,
μιας σειράς περιοχών ανά την επικράτεια, που σήμερα είναι εκτός
και κατά κανόνα υποφορολογούνται
σε σχέση με τα χαρακτηριστικά







Η αύξηση των χορηγήσεων στεγαστικών δανείων εκτιμάται ότι θα
οδηγήσει σε περαιτέρω άνοδο των τιμών.
τους. Επιπλέον, πολύ σημαντική
κρίνεται και η αναστολή επιβολής
ΦΠΑ 24% σε όλα τα ακίνητα που
έχουν κατασκευαστεί από το 2006
και μετά, όπως επίσης και σε όλα
εκείνα που θα κατασκευαστούν με
βάση τις οικοδομικές άδειες που
θα εκδίδονται για τα επόμενα τρία
χρόνια, δηλαδή έως το τέλος του
2022. Πρόκειται για μια κίνηση, η
οποία κατ’ αρχάς θα επιτρέψει σε
όλους τους ενδιαφερόμενους αγοραστές, κυρίως δε όσους προέρχονται από το εξωτερικό, να αποκτήσουν και νεότερης κατασκευής
ακίνητα, ή ακόμα και νεόδμητα.
Μέχρι σήμερα, η μεγάλη φορολογική απόκλιση ανάμεσα στα ακίνητα με ΦΠΑ και σε όλα τα υπόλοιπα (δηλαδή τα προγενέστερα
του 2006) καθιστούσε μονόδρομο
την απόκτηση παλιότερων ακινήτων από τους ξένους αγοραστές,
αλλά και όσους Ελληνες δεν μπορούσαν να λάβουν τη σχετική απαλλαγή ΦΠΑ με τη μορφή της πρώτης
κατοικίας.
Ν.Χ.Ρ.

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Τα συστατικά της σωστής αγοράς κατοικίας
Η αγορά στέγης είναι μεγάλη απόφαση, αλλά δεν είναι κατ’ ανάγκη
και η πιο δύσκολη. Παρόλα αυτά,
είναι απόλυτα φυσιολογικό και αναμενόμενο να υπάρξει και εμπλοκή
συναισθημάτων στην όλη διαδικασία, γεγονός που δυσχεραίνει
τα πράγματα. Γι’ αυτό χρειάζεται
να βρίσκουμε τους τρόπους να παραμερίζουμε τα συναισθήματα μας
όσο μπορούμε για να είμαστε σε
θέση να πάρουμε τις αποφάσεις
και να κάνουμε τις επιλογές μας
στηριζόμενοι σε λογικά επιχειρήματα.
Όλοι έχουμε τη δική μας εκδοχή
του «σπιτιού των ονείρων μας».
Όταν είμαστε σε διαδικασία ψαξίματος για να βρούμε αυτό το σπίτι,
υπάρχει στο ένα άκρο ο κίνδυνος
να δούμε κάτι και να το ερωτευτούμε με την πρώτη ματιά, και στο
άλλο άκρο να βρούμε κάτι που δεν
ανταποκρίνεται μεν, με πολλή δουλειά από μέρους μας δε, να μπορεί
να ανταποκριθεί. Και τα δύο άκρα
μπορεί να μας στοιχίσουν ακριβά
και γι’ αυτό χρειάζεται προσοχή.
Το ένα άκρο μας οδηγά στο να υπερεκτιμήσουμε το σπίτι, ενώ το άλλο
άκρο οδηγεί στο να υπερεκτιμήσουμε τις δικές μας δυνατότητες,
όπως για παράδειγμα το πόσο μάστορες είμαστε στο να φτιάχνουμε
ή/ και να αναβαθμίζουμε πράγματα.
Τα κύρια συστατικά που μπορούν να μας κρατήσουν προσγειωμένους είναι τα ακόλουθα:
Πρώτον, πριν μπούμε στη διαδικασία της αναζήτησης θα πρέπει








Προτού μπούμε στη διαδικασία της αναζήτησης
σπιτιού, θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές για το
πόσα χρήματα πραγματικά διαθέτουμε γι’ αυτό
το εγχείρημα.

Για την αγορά κατοικίας χρειάζεται να βρίσκουμε τους τρόπους να παραμερίζουμε τα συναισθήματα μας όσο μπορού-

με, για να είμαστε σε θέση να πάρουμε τις αποφάσεις και να κάνουμε τις επιλογές μας στηριζόμενοι σε λογικά επιχειρήματα.
να είμαστε ρεαλιστές για το πόσα
χρήματα πραγματικά διαθέτουμε
γι’ αυτό το εγχείρημα. Πρέπει να
είναι πλέον γνωστό και κατανοητό,
ότι δεν αρκεί μόνο η προκαταβολή
και το πόσα άλλα κτήματα μπορούμε να υποθηκεύσουμε, αλλά τι
δυνατότητα πληρωμής δόσεων
υπάρχει και για πόσο διάστημα θέλουμε να χρωστάμε. Επίσης, δεν
είναι μόνο η τιμή αγοράς το κριτήριό μας, αλλά και τα μεταβιβαστικά, τα υποθηκευτικά, ο ΦΠΑ,
το συνολικό κόστος επίπλωσης, οι

ηλεκτρικές συσκευές και το κόστος
συντήρησης στην όλη πορεία. Αυτό
θα κρίνει και το τι πραγματικά θα
πρέπει να αναζητούμε.
Δεύτερον, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κτηματομεσίτη. Πέραν του γεγονότος ότι έχει μαζεμένη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντος
για να μας δείξει, έχει την ηθική
υποχρέωση να ενεργήσει προς το
συμφέρον μας. Άρα, ζητούμε και
βρίσκουμε έναν εγνωσμένου κύρους κτηματομεσίτη που είναι γνώστης της αγοράς και του προϊόντος

που προωθεί και όχι ένας ξερόλας
της αρπακτής (που δυστυχώς υπάρχουν πολλοί ανάμεσά μας). Αν
πάμε μόνοι μας, τότε είμαστε σαν
φύλλα στον άνεμο όπου εύκολα
μπορεί ένας έμπειρος πωλητής να
μας πάρει και να μας φέρει εκεί
που μας θέλει.
Τρίτον, πριν βγούμε στην γύρα
και αφού καταλήξουμε για το ποια
είναι η γειτονιά των οικονομικών
μας, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε
μια προέγκριση δανείου από την
τράπεζά μας. Δεν έχει πολλά χει-

ρότερα πράγματα από το να μπούμε
στη διαδικασία αναζήτησης εμπλέκοντας μάλιστα και τόσο κόσμο
νομιζόμενοι ότι μπορούμε να προβούμε σε αγορά, ενώ στην ουσία
να μην μπορούμε ή να μπορούμε
για κάτι πολύ φθηνότερο.
Τέταρτον, το να υποβαθμίζουμε
τα ψεγάδια ενός ακινήτου που κατά
τ’ άλλα μας άρεσε, θα αποβεί μοιραίο σε ό,τι αφορά τα οικονομικά
μας. Αν δούμε για παράδειγμα
υγρασίες ή έντονες ρωγμές κλπ,
να το ψάξουμε. Είναι ανόητο να
πούμε πως όλα τα σπίτια έχουν
υγρασίες και ρωγμές και είναι εντάξει θα το φτιάξουμε – σιγά το
πράγμα. Σχεδόν ποτέ δεν θα είναι
«σιγά το πράγμα» αφού σχεδόν
πάντα κάτι ουσιαστικό φταίει, το
οποίο απαιτεί πολλαπλάσιο κόστος
επιδιόρθωσης από αυτό που νομίζουμε χωρίς ποτέ να έρχεται στο
100% αυτού που έπρεπε να ήταν.
Και αν νομίζετε πως εσείς από μόνος σας θα το χειριστείτε, ξανασκεφτείτε το.
Πέμπτον, το να βιαστείτε να κά-

νετε προσφορά ή το να περιμένετε
να σας φέξει για να κάνετε προσφορά, είναι εξίσου επικίνδυνα ως
προς το κόστος που θα πληρώσετε
και με το τι θα καταλήξετε να αγοράσετε. Πάρτε τον χρόνο σας και
με ηρεμία αποφασίστε παρόλο που
ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος.
Δείτε την κατάσταση στην κτηματαγορά, δείτε τα προϊόντα και κρίνετε πόσος είναι ο χρόνος που μπορείτε και πρέπει να διαθέσετε. Μην
είστε σαν αυτούς που με το πρώτο
που βλέπουν το αγοράζουν και
μετά βλέπουν πως υπάρχει κάτι
καλύτερο και νιώθουν dipressed,
αλλά ούτε και να γίνετε και σαν
αυτούς που όλο θέλουν να αγοράσουν και περνάνε τα χρόνια, οι οικονομικοί κύκλοι και ακόμα θέλουν…
Έκτον, μην προσφέρετε περισσότερα από όσα πρέπει υπό τον
φόβο μπας και το χάσετε επειδή
αυτό μπορεί να δημιουργήσει άλλα
προβλήματα όπως στη δανειοδότηση σας ή αν μελλοντικά θελήσετε
να το πουλήσετε.
Εν ολίγοις, όταν θελήσετε να
αγοράσετε σπίτι ή διαμέρισμα, να
είστε ρεαλιστές, πάρτε τον χρόνος
σας (εντός λογικών πλαισίων), μην
ενεργήσετε παρορμητικά και προβείτε σε μια αγορά που ευθυγραμμίζεται όσο γίνεται μεταξύ των οικονομικών σας αλλά και των συναισθημάτων σας.

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, CEO,
APS Andreou Property Strategy Chartered Surveyors.
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Είχα μαγικές στιγμές στη ζωή μου
Ο Λουκάς Σαμαράς μιλάει στην «Κ» για τη νέα του αυτοβιογραφική δουλειά, τη φωτογραφία, τη ζωή του
Του απεσταλμένου μας
στη ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
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Ενα άλμπουμ με φωτογραφίες από την Ελλάδα
ήταν από τα πιο σημαντικά πράγματα που φέραμε εδώ μαζί μας, τουλάχιστον για μένα.
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ÓÕßÙËÃÇÌÕØÓÂÍÏÇÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÂÓÇÝÁÔÇÑØÆÕÈØÕÞËØÄÇÖÄÍËßÓÇÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕß©ÑÚÜÈØÃÕßÂÚÇÔÎÔÁÇÚÕßÁÑÛËÙÎÙÚÎÔ
ÍÑÇÒËØÃ7HJL4L4`ZLSMHUK®
ÙÚÎÔÕÖÕÃÇÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÓÏÇÙËÏØ¦ÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÏÑ×ÔÙßÔÛÁÙËÜÔ
ÓËÚÕÔÃÊÏÕÙËÊÏ¦ÌÕØËÝÞØÕÔÏÑÁÝ

ÖËØÏÄÊÕßÝÚÎÝàÜÂÝÚÕßÚÕßÝÍÕÔËÃÝÑÇÏÚÇÐÇÊÁÒÌÏÇÚÕßÙËÁÔÇ
ÑÕÒ¦àÓËÉÎÌÏÇÑ¦ËÖËÐËØÍÇÙÓÁÔËÝËÏÑÄÔËÝÚÕßÇÍÇÖÎÓÁÔÕßÚÕß
ÁÔÚØÇÒÇØÑÃÔÇÏÙÇÔÔÇÖÇØÕßÙÏ¦àÜÁÔÇÈÏÈÒÃÕ®¦ØÞÏÙËÔÇ
ÒÁËÏÑÇÛÏÙÓÁÔÕÝÓÖØÕÙÚ¦ÇÖÄÚÕÔ
ßÖÕÒÕÍÏÙÚÂÚÕßÇÔÕÃÍÕÔÚ¦ÝÓÕß
ÚÇÑËÌ¦ÒÇÏÇÚÎÝàÜÂÝÚÕß
ÔÇ¦ÒÓÖÕßÓÓËÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝ
ÇÖÄÚÎÔÒÒ¦ÊÇÂÚÇÔÇÖÄÚÇÖÏÕ
ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕßÌÁØÇÓË
ËÊ×ÓÇàÃÓÇÝÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÍÏÇÓÁÔÇÚÎÔÁÑÛËÙÎÖÇÃØÔÜÓËØÏÑÁÝ
ÇÖÄÚÏÝËÏÑÄÔËÝÖÕßÁÞÜÌÚÏ¦ÐËÏ
ÑÇÏÚÏÝÙßÔÊß¦àÜÓËÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÁÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÕÖÄÚËÕÛËÇÚÂÝ
ÈÒÁÖËÏÚÎÔÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÊÕßÒËÏ¦
ÇÒÒ¦ÑÇÏÑ¦ÚÏÇÑÄÓÎÖÏÕÙÖ¦ÔÏÕ
ÚÎÈÏÕÒÕÍÏÑÂÙßÔÁÞËÏÇÚÕßÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎ®ÒÁËÏ

¡ÖØÕÙÚ¦ÇÖÄÚÇÓ¦ÚÏÇÓÕßÖËØÔÕÆÔËÏÑÄÔËÝÓËÚÕÔÇÓÇØ¦ÔËÇØÄ
ÓÏÇÇÔÁÓËÒÎÓÁØÇÙÚÎÒÃÓÔÎÚÎÝ
ÇÙÚÕØÏ¦ÝÐÇÊÁÒÌÏÇÑÇÏÛËÃËÝÎ
ÖØ×ÚÎÚÕßÓÁØÇÙÚÕÑÕÒÁÍÏÕÁÔÇ
ÖÕØÚØÁÚÕÖÕßÁÙÚËÏÒËÙÚÕÔÒÃÇ
Çà¦ÔÍÏÇÚÎÔÚÇÏÔÃÇÓÁØÏÑÇ
ÓÁØÏÑÇ®ÚÇÇßÚÕÖÕØÚØÁÚÇÖÕß
ÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÇØÍÄÚËØÇÎÌÆÙÎ
ÚÕßÁÔÚØÇÒÇØÑÉßÞËÊËÒÏÑ¦
ÓÇÍÏÑ¦ÞØ×ÓÇÚÇÕÃÊÏÕÝÍßÓÔÄÝ
ÑÇÏÐÁÍÔÕÏÇÙÚÕÝÙÚÕÓÁÍËÛÕÝËÔÚÄÓÕßÂÖÕßÒÏÕÆÙÇÔÔÇÖÇÃàËÏÓËÚÕ
ÑÕÏÔÄ©ÃÊÏÕÝÖÇØËÓÈÇÃÔËÏÉÎÌÏÇÑ¦ÙËÄÒËÝÚÏÝËÏÑÄÔËÝ¦ÒÒÕÚËÖÕÒÆ
¦ÒÒÕÚËÒÃÍÕßÚÂËÃÔÇÏÎÓÇÍËÃÇ
ÚÎÝÔÁÇÝÊÕßÒËÏ¦ÝËÃÔÇÏàÜÍØÇÌÏÑÂ
ÄÙÕÑÇÏÌÜÚÕÍØÇÌÃÇ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏ
ÇÔÇÙÑÄÖÎÙÎÚÕßÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝËÃÔÇÏÁÔÇÝÚØÄÖÕÝÍÏÇÔÇÙßÓÌÏÒÏÜÛËÃÓÇàÃÚÕßÚÕÔØÜÚ× ¦-

ÖÜÝÁÚÙÏËÃÔÇÏËÖËÏÊÂÇÑÄÓÎÑÏÇÔ
ÇÔÚÏÖÇÛËÃÝÓËØÏÑÕÆÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ
ÓÖÕØËÃÖ¦ÒÏÔÇÚÕßÝÙßÓÖÇÛËÃÝ
ÁÖËÏÚÇÇÖÄÂÞØÄÔÏÇ®ÒÁËÏÑÇÏÊÏÙÚÇÑÚÏÑ¦ÚÕÔØÜÚ×Ë¦Ô
ÚÕÔÇÖÇÙÞÕÒËÃÎÛÔÎÚÄÚÎÚÇÑÇÏ
ÎÌÛÕØ¦ÚÕßÞØÄÔÕßÌÕÖÒÏÙÚÏÑ¦ÇÖÇÔÚ¦ÄÚÏÄÚÇÔÍÃÔËÙÇÏÕ
Û¦ÔÇÚÕÝËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÖÕßÙÑÁÌÚËÙÇÏ
ÑÇÛÎÓËØÏÔ¦©ÚÇÔÍËØ¦ÙËÏÝÇÒÒ¦ÇÑÄÓÎÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔËÏÝÚÏÍÃÔËÚÇÏÓÖÕØËÃÔÇÁÞËÏÝÁÔÇÇÃÙÛÎÓÇ
ÕÒÕÑÒÎØÜÚÏÑÂÝÇÖÄÒÇßÙÎÝÓÁÙÇ
ÙÚÎÓÁØÇÙËËÓÁÔÇÙßÓÈÇÃÔËÏÄÚÇÔ
ÊÕßÒËÆÜÖÕßÖ¦ËÏÑÇÚ¦ÊÏÇÄÒÕß
ÄÚÇÔÁØÞËÚÇÏÎ×ØÇÚÕßÆÖÔÕß
ÖÃÙÎÝÓÖÕØËÃÝÔÇÊËÏÝÄÒÎÚÎ
àÜÂÙÕß©ÖÇÚÁØÇÝÓÕßÁÒËÍËÙßÔËÞ×ÝÚÎÔÃÊÏÇÏÙÚÕØÃÇÙËÄÒÎÚÕß
ÚÎàÜÂËÔ×ËÍ×ÁÞÜÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÑËÌ¦ÒÇÏÇ¡ÕßÇØÁÙËÏÇÑÄÓÎ

ÚÕßÝÙÚÇÛÓÕÆÝÚÎÝàÜÂÝÚÕß
ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÎÔÇÔÇÞ×ØÎÙÂÚÕß
ÇÖÄÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÎÔßÖÕÚØÕÌÃÇ
ÖÕßÚÕÔÈÕÂÛÎÙËÔÇÙÖÕßÊ¦ÙËÏÚÏÝ
ÖØ×ÚËÝÚÕßËÑÛÁÙËÏÝÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÇÌÏÁØÜÓÇÙÚÕ(Y[
PU(TLYPJHÖÕßËÑÚÄÐËßÙËÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÓËÚÏÝ7VSHYVPKÚÕÊÏ¦ÙÎÓÕ
4PYYVYLK9VVT ÙÚÎÔ7HJL
ÃÞÇÇßÚÁÝÚÏÝÓÇÍÏÑÁÝÙÚÏÍÓÁÝ
ÙÚÎàÜÂÓÕßÑÇÏÊËÔÖÇØÇÖÕÔÏÁÓÇÏ®ÒÁËÏÑÇÏÚÕÔØÜÚ×Ë¦ÔÔÏ×ÛËÏ
ÄÚÏÂÚÇÔÚßÞËØÄÝÞÜàÂÙËÏÓÏÇ
ÑÇÚÇÖÒÎÑÚÏÑÂàÜÂßÚÄÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÂÓÕßÔÖ¦ÔÚÇÙÚÎÔËÖÏÑÇÏØÄÚÎÚÇÍÏÇÚÃÇÖÒ¦ÁÚÙÏÁÞÕßÔ
ÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÔÑ¦ÖÕÏÕÝÈÍ¦ÒËÏ
ËÑÇÚÊÕÒ¦ØÏÇÖÕßÒ×ÔÚÇÝÁÔÇ
ÁØÍÕÚÄÚËÐÁØËÏÝÄÚÏÇßÚ¦ÊËÔËÃÔÇÏ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÒËÌÚ¦ËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÖÇØ¦ÒÕÍÕËÔËÃÞÇÇßÚÄÔÚÕÔÖÇØÇÒÕÍÏÙÓÄËßÚßÞ×ÝËÔÓËÚÇÔÏ×ÔÜ
ÍÏÇÚÕÔÊØÄÓÕÖÕßÊÏ¦ÒËÐÇÃÞÇÚÇ
Ö¦ÔÚÇÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÇÁÞÜ
ÑÚÄÝÇÖÄÖÇÏÊÏ¦®

«Me, Myself and...»,
γκαλερί Pace, Μανχάταν,
Νέα Υόρκη, έως 22 Φεβρουαρίου.

Αφησε τη σχολή υποκριτικής και έγινε «πατέρας των σέλφι»
Ο χώρος ÄÖÕßÑÇÛÃÙÇÓËÔÇÓÏÒÂÙÕßÓËËÃÔÇÏÑÇÏÚÕËØÍÇÙÚÂØÏÄÚÕß
¡ÕÏ¦àËÏÓËÌÜÚÕÍØÇÌÏÑÄÙÚÕÆÔÚÏÕ
ÓËÌ×ÚÇÇÔÇÑÒÇÙÚÂØËÝÕÛÄÔËÝ
ÈÏÈÒÃÇÙËÍÜÔÏÁÝÑÇÏÖ¦ÔÜÙÚÕÚØÇÖÁàÏÑÇÏÒÃÍÇÑÇÛÃÙÓÇÚÇÑËÃÇßÚÕÌÜÚÕÍØÇÌÃàËÚÇÏÙßÔËÞÃàÕÔÚÇÝ
ÚÎÔÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÊÏËØËÆÔÎÙÎÚÕß
ËÇßÚÕÆÚÎÝÚÇßÚÄÚÎÚÇÝÚÕßÙ×ÓÇÚÕÝÄÖÜÝÁÑÇÔËÇÖÄÚÎÔÇØÞÂ
ÚÎÝÖÕØËÃÇÝÚÕß¬ÕÕ¡¦ÏÑÒÑÇÌÃÊÇÝ4PJOHLS:RHMPKHZ
ÙËÓÏÇÙßÔÁÔÚËßÐÎÓÇàÃÚÕßÚÕÔ
ÕÔÄÓÇÙËÖÇÚÁØÇÚÜÔÙÁÒÌÏ®ÙË
ÓÏÇËÖÕÞÂÖÕßÓËÙÕßØÇÔÕÆÙËÎ
ÓÇÔÃÇÚÎÝÇßÚÕÌÜÚÕÍØ¦ÌÏÙÎÝ
ÓËÚÕßÝËÖÃÊÕÐÕßÝÌÜÚÕÍØ¦ÌÕßÝ
ÔÇØÏÉÕÑÏÔÊßÔËÆÕßÔÚÎàÜÂÚÕßÝ
ÍÏÇÁÔÇÑÇØÁ¢ÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÎÙÆÍÞØÕÔÎÑÕßÒÚÕÆØÇÖÂØËÑ¦ÚÏÖÕß
ÂÚÇÔÓÁØÕÝÚÎÝÊÕßÒËÏ¦ÝÓÕßÏÇ

ÓÁÔÇÚÕÞËÏØÄÚËØÕÖØ¦ÍÓÇÓËÇßÚÄ
ËÃÔÇÏÖÕßÄÒÕÏÈÒÁÖÕßÔÚÎÔÑ¦ÓËØÇÑÇÏÞÇÓÕÍËÒÕÆÔ¬ÏËÃÔÇÏÚÄÙÕ
ÇÙÚËÃÕ"ËÔÚÕÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÜÊËÔ
ËÃÔÇÏÍÁÒÏÕÇÒÒ¦ÕßØÒÏÇÞÚÄ®
©ÇÓÇØ¦ÝÖËÏØÇÓÇÚÃÙÚÎÑËÖÕÒÆ
ÓËÚÕÍßÓÔÄÑÇÏÚÕÔÍßÓÔÄËÇßÚÄÚÕß
ÑÇÏÙßÔËÞÃàËÏÇÒÒ¦ÄÖÜÝÒÁËÏÂÚÇÔ
ÑÇÏÃÙÜÝËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕÔÇÇÖÕÊËÞÛËÃÕÑÄÙÓÕÝÚÎÍßÓÔÄÚÎÚÇÖÇØÄÒÕ
ÖÕßÙÚÎÔËÖÕÞÂÓÇÝßÖ¦ØÞËÏÖÕÒÆ
ÍßÓÔÄÏÇËÑËÃÔÕÔÕÖËÏØÇÓÇÚÏÙÓÄÝ
ÇßÚÄÝÁÞËÏÚÏÝØÃàËÝÚÕßÙÚÎÔÖÇÏÊÏÑÂÚÕßÎÒÏÑÃÇ©ÚÇÔÂÓÕßÔ
ËÚ×ÔÑÇÏÖÎÍÇÃÔÇÓËÙÚÎÒÃÓÔÎÈÍ¦àÇÓËÚÇØÕÆÞÇÑÇÏÖÎÊÕÆÙÇÓËÙÚÕ
ÔËØÄÍ×ÊËÔÚÕÁÑÇÔÇÖÕÚÁËÔ
ÂÐËØÇÖ×ÝÔÇÈÕßÚ¦ÜÑÇÏÎÓÎÚÁØÇ
ÓÕßÊËÔÓË¦ÌÎÔË©ÖÄÚËÚÕÁÞÇÙÇ
ÁÞÇÙÇÇßÚÂÚÎÔËßÞÇØÃÙÚÎÙÎÃÔÇÏ
ÙÇÔÖËÃÙÓÇÇÚÕÑ¦ÔÜËÃÖÇÑ¦-

Ακόμη κι αν αντιπαθείς
ανθρώπους, μπορεί πάλι
να τους συμπαθείς έπειτα από 10 ή 20 χρόνια.
ÖÕÏÇ¦ÒÒÎÌÕØ¦ÑÇÏÚ×ØÇÖËØÏÓÁÔÜ
ÚÎÔËÖÃÊØÇÙÂÚÕßËÔÐÁØÜÖ×ÝÛÇ
ÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÚÕÑÕÏÔÄÇÒÒ¦ÍÏÇÓÁÔÇ
ËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÌßÙÏÑÄ®
¦ÚÏÖÕßÊËÔËÃÔÇÏÚÄÙÕÍÔÜÙÚÄ
ÍÏÇÚÎàÜÂÚÕßËÃÔÇÏÚÇÓÇÛÂÓÇÚÇ
ßÖÕÑØÏÚÏÑÂÝÖÕßÁÑÇÔËÙÚÕÌÎÓÏÙÓÁÔÕÙÚÕÆÔÚÏÕÚÎÝÚÁÒÇÔÚÒËØ

«Παρουσιάζω ³ÉÑÈ³ÌÐÈÐÉ
ÓÑÙ{Ñ×¨É³{~Ì³¨ÌVÙ{Ñ×¨É³{~ÌØÌØÑÜÜÒ~ÑÜÌØÌØu

¥ÙÚÄÙÕÕÔËÇØÄÝÇÓÇØ¦ÝÚÄÚË
ÓÇÛÎÚÂÝÑÇÏÓÁÒÕÝÚÎÝÕÓ¦ÊÇÝ
ÚÕßàÜÍØ¦ÌÕßÑÇÏÖØÜÚÕÖÄØÕß
ÚÎÝÖËØÌÄØÓÇÔÝÒÇÔ ÇÖØÕÌ
ËÖÁÒËÐËÚÇÛØßÒÏÑ¦/HWWLUPUNZ®
ÑÇÏÊËÔÚËÒËÃÜÙËÚÎÙÞÕÒÂßÖÕÑØÏÚÏÑÂÝÔÚÒËØÚÕßÁÓÇÛËÒÁËÏ
Ö×ÝÔÇßÖ¦ØÞËÏÙÚÕÔÞ×ØÕÖ×ÝÔÇ
ÑÏÔËÃÚÇÏÑÇÏÙÎÑ×ÔËÚÇÏËÖÏÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÝÁÔÇÖËØÖ¦ÚÎÓÇÇÒÇ¬àÕÔ
ÕßÁÏÔÑÇÏÍËÒ¦ËÏ¥ÙÚÄÙÕÚÇÓÇÛÂÓÇÚÇÖÕßÖÂØËÊËÔÚÇÐÁÞÇÙË
ÖÕÚÁÔÚÏÛÁÚÜÝÚÇÖØÕÙ¦ØÓÕÙË
ÙÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÑËÌÚÄÓÕßÔÚÎÔ
ßÖÕÑØÏÚÏÑÂÚÄÙÕÖÕÒÆÖÕß¦ØÞÏÙÇ
ÔÇÌÜÚÕÍØÇÌÃàÜÚÕÔËÇßÚÄÓÕß
ÙËÊÏ¦ÌÕØËÝÙÚ¦ÙËÏÝÑÇÏÖÄàËÝ
ÑÇÏÙÚÕÚÁÒÕÝÊÎÓÏÕßØÍÕÆÙÇÑ¦ÚÏÖÕßÁÒËÍËÄÚÏËÃÓÇÏÁÔÇÝÑÇÒÄÝ
ÎÛÕÖÕÏÄÝÄÙÕÑÇÏÕÏßÖÄÒÕÏÖÕÏ
¬ËÒÏÑ¦ÁÍÏÔÇÎÛÕÖÕÏÄÝÓËÚÕÔÊÏÑÄ

ÓÕßÚØÄÖÕÁÍÏÔËÓÏÇÍÒ×ÙÙÇÖÕß
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙÇÙÚÎÊÕßÒËÏ¦ÓÕß®
¡ÕßÖËØÏÍØ¦ÌËÏÚÏÝÈÄÒÚËÝÖÕß
ÁÑÇÔËÍÏÇÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÙÚÕÁÔÚØÇÒÇØÑ¶ÓÏÇÊÏÇÍ×ÔÏÇÊÏÇÊØÕÓÂÖÇØÇÚÂØÎÙÎÝ
ÇÔÛØ×ÖÜÔÑÇÏÙÎÓËÃÜÔ¢ÜÚÕÍØ¦ÌÏàËÓËÓÏÇÓÏÑØÂ3LPJHÖÕß
ÇØÍÄÚËØÇÇÔÚÏÑÇÚÁÙÚÎÙËÓËÁÔÇ
P7OVUL¬ÕÓÁÙÕÊËÔÖÇÃàËÏØÄÒÕ"
©ÞÏÁÈÇÏÇÊËÔÓÖÕØÕÆÔÄÒÕÏ
ÔÇÊÕßÒÁÉÕßÔÓËÑ¦ÛËÓÁÙÕØÑËÚÕÃÙÚÇÂÙÚÇÚÕßÝÙÚÇÓÇÚÕÆÔÔÇÊÕßÒËÆÕßÔÇÒÒ¦ÇßÚÄ
ÛÇÂÚÇÔÍÏÇÓÁÔÇÖØÕÙÈÒÎÚÏÑÄ
©ÖÄÚËÈØÂÑÇÇßÚÄÍÏÇÓÁÔÇ®ÒÁËÏ
ÊËÃÞÔÕÔÚÇÝÚÏÝÉÎÌÏÇÑÁÝËÏÑÄÔËÝ
ÚÕßÑÇÏÖÇØÕßÙÏ¦àÜÚÕÔËÇßÚÄ
ÓÕßÓËÁÔÇÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÚØÄÖÕ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÝÖÄÔÕÝÇÒÒ¦ÑÇÒÄÝ
ÖÄÔÕÝ®
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Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

Το Θέατρο åÉÐÑÈÙÓTÉ³Ñ{³i~Ñ{Ö¨-

19-26.01.2020

Η καινοτόμα É{¨ÒÐ{Ü{³È(ÑÉ{³iÐËÈÉÈ~ËÑØVxk_v>nxn
X_>©VÑ¨È{ÒÇÉ{K¨ÑKÉÈÐÓÈØ~Ñ{
~Ñ³ÑÂ{ÐÓÈØÐ{Üi³ÓØ³³ÐÓÑ
³ÈÐÒÑ³ÇÐÉ³$>x_ÝX_¦©V
ÉË~È¨Ø~ÑÚioi³ÊØ.³¨Ñ³io{~ÊØ³i
.TÜÊÛ{Ë~iiØ³iØåÐKÓ¨ÑØ³È
ÉÜoËÈ~Ñ{³È- ÝVÑÜÜËÑØVÚÑ
Ð{ÜÊÉ{o{Ñ³itÛiÐ{È¨o{~Ì³i³Ñ³i
)i×{Ñ~Ê TÊu0i0É³Ò¨³i¸¸ÑÈÑ¨ËÈ¸Æ¸Æ³{Ø®U´ÆÐÐ1ÓÑ³¨
,{ÒÜ³VåÙ¨ÓÑÛ¨È{³iV(ÜÑ³ÉËÑ
¨VÉÐÉÌØΠληροφορίες / Εισι-

o{ÑT¨{ÒÐÉ³~ÜÑ{~ÌÑ¨{³Ö¨oiÐÑ³È
0ÉÉË$ÈËÜ{ÑÐØVt$oÈÒÜ{Ø~ÌÐØuVÈÉËÑ{~Ñ{³ÑÈ³K{o¨Ñ×{~ÌÓ¨o³ÈÐÉoÒÜÈ
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ΟΜΙΛΙΑ

Creative Thinking
for a Digital World

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ντέρκεν - Σρέντερ Κλέκνερ

«Μανώλη...!»
του Γιώργου Νεοφύτου

Το Ίδρυμα 0ÉT'Ò¨ØÈÌTÉ³Ñ{Ð{ÑÑ~ÌÐÑÉÂÑ{¨É³{~ÒÜÖ{Ñ
~ÑÜÜ{³ÉT{~ÊT¨{ÒVÑ¨TÊØoÉÐÓiØÐ{ÑØÈÑÈÜËÑØo{Ñ³¨Ëo{Ñ
{ÒÑÌ³ÈØÛÑÒi ³Ó¨~É
{ÒVÌÜ×o~Ño~.¨Ó³É¨K{ÜË~Ñ{ÓÉ³{~³ÜÓ~É¨K{Ü³ÓÜ${ÙÖ~ÑÜÜ{³ÓTÉØÚÑ
ÉÈ³{ØÙÈÒÐÉ{Ø³ÈØÐÉ³
o³Ì³~È¨{Ñ~Ì×{ÜÌÐÈ~{ÌK{ÜË³ÑÌÜ×o~Ño~
.¨Ó³É¨ÉÓ¨oÑ³.ÖÐÑV,ÑKÓÜ~Ñ{.ÖÐÉ¨³(¨Ìo¨ÑÐÐÑU
,ÌÐÉ¨³.ÖÐÑU Â{.ÈÙÓØÉ
¨×ÊÑÌÑV ¨ol®¨ËØ
,ÑKÓÜU0¨Ëo{Ñ({Ò'¨Ñ³Ø.ÖÐÉ¨³U0¨Ëo{Ñ({Òå¨É.{w
Ö×ÉiÐÉËÇÑVdd0i0¨Ë³i¸
ÑÈÑ¨ËÈV¨ÑdU´ÆÐÐ³/v_
-v_>R²¦Ã ¨ÐÖ´ÆmVÉÈ~ËÑΠληροφοριες: 2266387

{ÜÒ³ÐÑÙ{~ÌÜÒÐÑÈ
³iØÓTÉ{ÑÐÉËÉ{V³oÒ³
³iØV³ÑÜi.È³ÉÜÉ³ÓØU
Èoo¨Ñ×ÓÑØU{¨oØ É×Ö³ÈV~iÚÉËÑUÊÙÉ{ÑÒÑV
ÖÐKÈÜØU{¨oØ É×Ö³ÈV
~i{~Ò¯~³ÖÐ{ÑU.³Ó×ÑØ
åÚiÑ{Ë³iØV×³{ÐËUÑËÜiØ
(É³É{Ò¨iØVTÉÙ{ÑÐÌØÑ×ËÑØ
B¨o¨ÒÐÐÑ³ØU1ÐÒØ³ÊVÉ¨ÐiÉÖÉ{iÊÙÉ{ÑÒÑåÌ³i0É³Ò¨³i¸¸ÑÈÒ¨{È¸Æ¸ÆÐÓT¨{³i(ÓÐ³i
®'ÉK¨ÈÒ¨{ÈV¨ÑdU´ÆÐÐ
Ó³¨0ÓTiØ~Ñ{(Ü{³{ÐÖV
åÙÑÐÒ³{È¨ÑÊVÉÈ~ËÑΠληροφορίες – κρατήσεις:
99361887

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ

«Μέσα από την βαθύτατη
αδράνεια μια γέννα»
Η Γκαλερί ΓκλόριαÑ¨È{ÒÇÉ{³iÓ~ÚÉi

Ço¨Ñ×{~ÊØ³iØÒ¨{(ÑTÒÜiÉ³iÈÜÜoÊtÓÑÑÌ³iKÑÚÖ³Ñ³iÑÙ¨ÒÉ{ÑÐ{Ñ
oÓÑuViÇo¨Ò×Ø¨ÒoÉ{ÓÑÖoT¨
ÐÖÚÙiÐ{È¨oËÑØVÌÈÚÒÑ³ØÐÉ³È{É³Ñ{ÉÇ{ÌÙÑËÐÑ~Ñ{ioÊÉ~ÌiiØ
³ÈÌÐ¨×È~Ñ{iÜÚ~ÒÚÉÒÜÜÑ¨Ò³
É¨ÐÓV~ÜÚÉ{ÐÉ³i¨Ì~Ñ³iØÓÑÊÐÑ
ÇÊØÈÑ~ÜÈÚÉËÑ¨ÙÌ~i³ÉØ¨ÉËÉØ
Ó~ÚÉiÚÑÙ{Ñ¨~ÓÉ{ÐÓT¨{³i0¨Ë³i'ÉK¨ÈÑ¨ËÈ~ÑÜÉ¨Ë~ÜÌ¨{ÑV=ÊØ.ÇÈ
´VÉÈ~ËÑΠληροφορίες: 22762605, www.
gloriagallery.com, www.instagram.com/gloria_
gallery_nicosia

«Once upon a time» από τους «Two for the Road»
«Once upon a time» ÉËÑ{³ÌÐÑ³iØÓÑØÙÈ-
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³¨ÐÓ³ÑV×Ê~Ñ{~{ÚÒ¨Ñ{ÑÐÈ{~ÊK¨ÑÙ{Ò
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{>²v_¦x_&_²¦º×i³{~Ò~Ñ{{¨oØËÇ{Ø~{ÚÒ¨Ñ¯É¨Ti³¨É{ØÈÑ³ÉÜÖ³
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ÜËÑÒÈ³i³¨ÐÓ³Ñ0ÉTÌÜ{Ø¸ÆV(Ò×Ø0É³Ò¨³iV¸¸ÑÈÑ¨ËÈV¨ÑdÐÐ Κρατήσεις απαραίτητες στο τηλέφωνο 70002420.
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Βυζαντινό μου σήμαντρο, φράγκικο μοναστήρι
ίναι πραγματικά ÖÇØÂÍÕØÕÚÕÖÄÙÕÏ
¦ÔÛØÜÖÕÏÇÔÚÁÊØÇÙÇÔÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÎÝ©ÏÑÃÇÝ²ÇÚàÎÍËÜØÍÃÕß
ÏÒÏÑØÏÔ¦ÓÏÒ¦ÜÊËÔÚÕÖËØÃÓËÔÇÇ
ÓÖÕØÕÆÙÇÔÇÓËÓÉÏÓÕÏØÂÙÜÑÇÏÔÇÇÔÇàÎÚÂÙÜÚÕßÝÒÄÍÕßÝÑÇÏÔÇÖÜÚÇÊÏÑ¦
ÓÕßÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÇÍÏÇÚÃÚÄÙÕÏÑÇÏÚÄÙÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÈÍÂÑÇÔÓÖØÕÙÚ¦ÙÎÓÇÙÃÇÄÓÜÝÁÞËÏÄÚÏÁÍÏÔËÑÇÏÇßÚÄËÃÔÇÏ
ÓÏÇÌÜÚËÏÔÂÞÇØÇÓ¦ÊÇÇÂÛËÒÇÔÇ
ÇØÞÃÙÕßÓËÙÏÍ¦ÙÏÍ¦ÔÇËÔÊÏÇÌËØÄÓÇÙÚËÕÒÕÁÔÇÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÕÏÖÕÒÃÚËÝ
ÇßÚÂÝÚÎÝÞ×ØÇÝÍÏÇÚÇÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑ¦ÓÇÝ
ÔÇÙßÍÑØÕßÄÓÇÙÚËÑÇÏÒÃÍÕÖÇØÇÖ¦ÔÜ
¬ÕÛÁÓÇÊËÔËÃÔÇÏÓÄÔÕÎÓËÚÇÈÕÒÂËÔÄÝÓÕßÙËÃÕ`ÙËÑ¦ÚÏ¦ÒÒÕÇÒÒ¦Õ
ÚØÄÖÕÝÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÊÏÇÞËÏØÏàÄÓÇÙÚË
ÚÎÙßÒÒÕÍÏÑÂÓÔÂÓÎÚÎÝÖÄÒÎÝÚÕßÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝÞ×ØÕßÓÇÝÃÓÇÏÖÏÇÚÎÝ
¦ÖÕÉÎÝÄÚÏÑÇÏÕÏÕÏÑÏÙÚÏÑÕÃÏÙÚÕÃËÃÔÇÏ
àÜÔÚÇÔÕÃÕØÍÇÔÏÙÓÕÃÑÇÏÑÇÒ×ÝÂÑÇÑ×Ý
ÛÇÓËÚÇÈÒÎÛÕÆÔÛÇÇÒÒ¦ÐÕßÔÄÖÜÝÑÇÏ
Õ¦ÔÛØÜÖÕÝ¦ÒÒÎÎÒ¦ÓÉÎÙÚÇÑÇÏ
¦ÒÒÎÙÚÇ´ÚÙÏÑÇÏÕÏÖÄÒËÏÝÑÇÏÚÇ
ÓÔÎÓËÃÇÚÕßÝÁÈÇÏÇÄÖÜÝÑÇÏÍÏÇÚÕÔ
¦ÔÛØÜÖÕÁÚÙÏÑÇÏÍÏÇÚÏÝÖÄÒËÏÝÑÇÏÚÇ

Ε

ÏÙÚÕØÏÑ¦ÑÚÂØÏÇÂÙÎÓËÃÇÚÇÙÚËØÔ¦
ÚÏÓÕÆÔÚÇÖØ×ÚÇ¡ÎÔÕÓÃàËÚËÊÎÒÇÊÂ
ÄÚÏÍÆØÜÇÖÄÚÕÑÕÔ¦ÑÏÚÕß ÕØÔÁÙÏÕß
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Õ¦ÔÛØÜÖÕÝÛÁÒËÏÚÕÔÍÏÇÚØÄÚÕßÁÚÙÏ
ÑÇÏÚÇÏÙÚÕØÏÑ¦ÑÚÂØÏÇÛÁÒÕßÔÚÕÔÑÇÒÄÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÇÚÕÔÑÇÚ¦ÒÒÎÒÕÙßÔÚÎØÎÚÂÑÇÏÚÕÔÔÕÙÕÑÄÓÕËÏÊÏÑÄÖÕßÛÇ
ÚÕÇÔÇÓÕØÌ×ÙÕßÔÍÏÇÔÇàÂÙËÏÇÑÄÓÇ
Ñ¦ÖÕÏÇÞØÄÔÏÇØÕÙÕÞÂÎÇÔÇÓÄØÌÜÙÎÊËÔËÃÔÇÏÚÆÖÕßÛÇÙËÇÒÒ¦ÐÜÑÇÏ
ÛÇÙËÑ¦ÔÜÄÖÜÝÛÁÒÜËÍ×®ÄÖÜÝÊËÔ
ÇÒÒ¦àËÏÝÓËÚÕÁÚÙÏÛÁÒÜÁÔÇÔ¦ÔÛØÜÖÕÓËÚÕÔÃÊÏÕÚØÄÖÕÛËÜØ×ÊËÔÇÒÒ¦àËÏÝÑÇÏÚÕÔÞÇØÇÑÚÂØÇËÔÄÝÓÔÎÓËÃÕß
ßÚ¦ÈÁÈÇÏÇËÃÔÇÏÒÃÍÕÉÏÒ¦ÍØ¦ÓÓÇÚÇ

ÍÏÇËÓ¦ÝËÊ×ÙÚÎÔ ÆÖØÕÑÇÏÇÝËÃÔÇÏ
ËßÑÇÏØÃÇËßØËÃÇÝÙßàÂÚÎÙÎÝÎÖØÄÛËÙÎ
ÓËÚÇÈÕÒÂÝÚÕßÏÙÚÕØÏÑÕÆÞÇØÇÑÚÂØÇ
ÚÎÝ©ÏÑÃÇÝ²ÇÚàÎÍËÜØÍ¦ÑÎ ÕØÔÁÙÏÕß
ÑÇÏÍÏÇ¦ÒÒÇÓÔÎÓËÃÇÍÏÇÄÙÇÖØÕÒÇÈÇÃÔÕßÓËÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÓÁÙÜÝÇÓÁÙÜÝÓÕßÁØÞËÚÇÏÙÚÕÓßÇÒÄÎÖÒÇÚËÃÇÒËßÛËØÃÇÝÑÇÏÊÁÚËÚÎÔ
ÑÇÏÇÔÁÞËÏÇÂÖÏÖÁÚËÓÕß¡ÖÕØËÃÇÖÄ
ÉÎÒ¦ÔÇÓÕÏ¦àËÏÑÕÆÑÒÇÓÇÇÖÄÑÕÔÚ¦
ËÃÔÇÏÓÏÇÇÞÇÔÂÝÁÑÚÇÙÎÖÕßÓÄÔÕÓË
ÚÕÔÖÆØÍÕÚÕßÇÔ§ÕßÈÁÒÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏ
ÙßÔÕÓÏÒËÃ¡ËÚÇÚËÃÞÎÑÇÏÚÕÔÞÇØÇÑÚÂØÇËÔÍÁÔËÏÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝÊËÔÛÁÒËÏ
ÔÇÒÁËÏÑÕßÈÁÔÚÇ§ÇÙÇÝÖ¦ÜÑÇÏÙÚÎ
ËÓËÙÄ"ßÓÃàËÏÚÃÖÕÚÇÇÖÄÖÇÒÏ¦ËÓËÙÄÎÖËØÏÕÞÂÚÕß ¦ÙÚØÕß"¬ÃÖÕÚÇ
ÁÓËÏÔËËÑËÃÙÚÎÓÁÙÎÁÔÇÝÑÕßÒ¦ÝÑÇÏ
ÍÆØÜÚÕßÖËÚ¦ÙÙÕÔÚÇÏÚØÇÑÄÙÏÇÖÇØÇÖÕÆÒÏÇÑËÃÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙ×àËÚÇÏ¯§Ç
ËÐÇÏØÁÙÜÚÎÔÖÒÇÚËÃÇÚÕßÍÃÕßÇà¦ØÕßÙÚÎ¦ØÔÇÑÇÖÕßÓÕÏ¦àËÏÔÇÛÁÒËÏ
ÔÇÙÜÛËÃÑÇÏÓÎÒÁÜÑÇÏÖÕÒÒ¦ÑÇÏÚÎ
ÓÇÚÏ¦ÙÜÄÙÕÍÏÇÚÎÔ¦ÌÕÇÑÄÓÇÚÕ
ËÖËÐËØÍ¦àÕÓÇÏÊÏÄÚÏÖÕÒÒ¦ÈÒÁÖÜÑÇÏ
ÖÕÒÆÍÑÒ¦ÓÕßØÓÕßÓßØÃàËÏÇÒÒ¦ÛÇÚÎÔ

Ο Ντάνιελ, άγιος
και εγκληματίας
α αποβράσματα ÚÇÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÜÇÓÁÙÜÝ®ÒÁËÏÁÔÇÝÇÙÚßÔÕÓÏÑÄÝÙÚÕÔ
ÇÖËÃÛÇØÞÕ§Ú¦ÔÏËÒÖÕßËÖÏÓÁÔËÏÔÇ
ÑÇÖÔÃàËÏÓÁÙÇÙÚÕÖÕÆÒÓÇÔÒËÆÛËØÕÝßÖÄ
ÄØÕßÝÇÖÄÚÕÇÔÇÓÕØÌÜÚÂØÏÕÚÇÐÏÊËÆËÏÙË
ÓÏÇÑÜÓÄÖÕÒÎÍÏÇÔÇÊÕßÒÁÉËÏÙÚÕËØÍÕÙÚ¦ÙÏÕÐßÒËÃÇÝÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝÚÕÖØ×ÚÕ
ÖËØÃÖÕßÊËÑ¦ÒËÖÚÕÚÎÝÖÕÒÜÔÏÑÂÝÚÇÏÔÃÇÝ
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ÇßÚÄÔÁÓÖÔËßÙÎÑÇÏÖÇØÎÍÕØÏ¦ÒÎØÕÌÕØËÃÚÇÏÄÓÜÝÄÚÏËÃÔÇÏÇÊÆÔÇÚÕÔÔÇÚÕÔÊËÞÛËÃÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÏËØÇÚÏÑÂÙÞÕÒÂÒÄÍÜÚÕß
ÖÕÏÔÏÑÕÆÓÎÚØ×ÕßÚÕß
ÎÍÇÃÔÕÔÚÇÝÖØÕÝÚÕÐßÒÕßØÍËÃÕÓÃÇÙËÏØ¦ÙßÓÖÚ×ÙËÜÔÑÇÏÇÔÇÚØÕÖ×ÔÚÕÔÌÁØÔËÏ
ÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÓËÚÎÔËÖÏÛßÓÃÇÚÕß©ËÌÎÓÁØÏÕÝÚÎÝÑÜÓÄÖÕÒÎÝÇÙÛËÔËÃÑÇÏÇÔÇÍÑ¦àËÚÇÏ®ÔÇÚÕÔÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚÂÙËÏ¬ÃÖÕÚÇÊËÔËÃÔÇÏ
ÄÖÜÝÌÇÃÔËÚÇÏÚÕÖÏÑÂÑÕÏÔÜÔÃÇÓÕÏ¦àËÏ
ÔÇÇÑÕÒÕßÛËÃÚÎÙßÔÂÛÎËÖÇØÞÏÇÑÂØÕßÚÃÔÇÄÓÜÝÖÕÒÆÍØÂÍÕØÇÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÚÇÏÄÚÏ
ÚÎÔÚÇÒÇÔÃàËÏÁÔÇÚØÇÍÏÑÄÙßÓÈ¦Ô!ËÖÚ¦ÔÁÕÏ
¦ÔÛØÜÖÕÏÁÞÇÙÇÔÚÎàÜÂÚÕßÝÙËÓËÚÜÖÏÑÂ
ÙÆÍÑØÕßÙÎ©ÕÊÎÍÄÝÖÕßËßÛÆÔËÚÇÏ¶ßÖÕÚÃÛËÚÇÏ¶ÍÏÇÚÕÔÛ¦ÔÇÚÄÚÕßÝËÃÔÇÏÁÔÇÝÓÁÛßÙÕÝÇÖÕÙßÔ¦ÍÜÍÕÝÇßÚÄÝÑÇÏÎÖÄØÔÎ®
ÄÖÜÝÚÎÔÇÖÕÑÇÒÕÆÔÍßÔÇÃÑÇÚÕßÎÕÖÕÃÇ
àËÏÇÖÕÓÕÔÜÓÁÔÎ©ÔËÑØÄÝßÖÇÃÚÏÕÝÊËÔÁÞËÏ
ÚÇÌËÃÓÇàÃÓËÚÕßÝßÖÄÒÕÏÖÕßÝÓËÇÖÄÌÇÙÎÚÕßËÌÎÓÁØÏÕß¬Õ¦ÙÈËÙÚÕÓÃÙÕÝÑÇÏÕ
ÇÚÏÛ¦ÙËßÚÕÝÖÄÔÕÝÖÔÃÍÕßÔÚÏÝÕÏÑÕÍÁÔËÏËÝ
ÚÜÔÔËÑØ×Ô©ÔÁÕÝÇßÚÄÑÒÎÚÕÝÏËØÁÇÝÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÊØ¦ÙÎÑÇÏÓËÚÇÑÎØÆÍÓÇÚ¦ÚÕß
ÖØÕÙÖÇÛËÃÙÑÒÎØ¦ÔÇËÔ×ÙËÏÚÇØÂÍÓÇÚÇ
ÔÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏÚÎÔÑ¦ÛÇØÙÎÚÜÔÉßÞ×ÔÔÇ
ËÑÚÕÔ×ÙËÏÚÇÇÖÕÙÚÂÓÇÚÇ ÇÏÁÞËÏÚÕÔÚØÄÖÕÚÕßÃÓÇÏÊÕÒÕÌÄÔÕÝ®ÊÎÒ×ÔËÏÇÖËßÛßÔÄÓËÔÕÝÙÚÕßÝÖÏÙÚÕÆÝÆÙÚËØÇÇÖÄÓÏÇ
ÒËÏÚÕßØÍÃÇÑÕÒÕßÛËÃÙÆÔÚÕÓÎÖÇÆÙÎÑÏ
ÇÌÕÆÇÌÂÙËÏÔÇÖÒÇÔÎÛÕÆÔÎÚÇØÇÞÂÑÇÏÎ
ÇÖÕØÃÇÊÃÔËÏÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÎÊÏ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝÖÇØÇÈÕÒÂÝÒÒËÖ¦ÒÒÎÒÕÏÌÄÔÕÏ
ÙßÔÚËÒÕÆÔÚÇÏÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÓËÚÎÙÑÁÉÎÙÚÕ
ÓßÇÒÄÑ¦ÛËÇÔÛØ×ÖÕß©ßÊËÃÝÇÔÇÓ¦ØÚÎÚÕÝ
ÒÕÏÖÄÔ¬ÕÙËÔ¦ØÏÕ¡ÇÚÁÕßÝ¦ÙËÈÏÚàËÃÔÇÏ
ÈÇÙÏÙÓÁÔÕÙËÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÍËÍÕÔÄÚÇ ÇÏÕ
ßÖËØÈÇÚÏÑÄÝÓËØÏÑÁÝÌÕØÁÝÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÝÚÕßÝËÃÔÇÏÑÇÏÖ¦ÒÏÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÝÑÄÓÎÑÇÏÙÚÎÔÖÇØÇÌÕØ¦ÚÜÔÑÎØßÍÓ¦ÚÜÔ
ÙÚÎÔÇÔÇÖÄÌËßÑÚÎÛËÇÚØÏÑÄÚÎÚÇÖÕßÑ¦ÔËÏ
ÚÇÒÄÍÏÇËÒÑßÙÚÏÑ¦ÑÇÏÇÔÕÃÍËÏÊÏÄÊÕßÝÙÚÕ
ßÖÕÙßÔËÃÊÎÚÕÕÏÏÙÚÕØÃËÝÊËÔÖÇØËÑÑÒÃÔÕßÔ
ÇÖÄÚÇÙßÓÈ¦ÔÚÇ
©§Ú¦ÔÏËÒÑ¦ÔËÏÖØ¦ÐÎÚÕÓÄÚÕÚÕßÏËØÁÇ
ÚÜÔÌßÒÇÑ×Ô!ËÔËÃÓÇÏËÊ×ÍÏÇÔÇÖØÕÙËßÞÎÛ×ÓÎÞÇÔÏÑ¦®ÒÁËÏÕÖÇÚÂØ¬ÄÓÇÝ ÇÏ
ÖØÕÞÜØ¦ËÏÁÔÇÈÂÓÇÖÇØÇÖÁØÇÊÃÔÕÔÚÇÝ
ÖËØÏËÞÄÓËÔÕÙÚÎÔÖØÕÙËßÞÂ!ßÍÞÜØ×
ÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏÐËÞÔ×ÎÓÇÃÔËÏÇÍÇÖ×ÍÇÖ×Ñ¦ÖÕÏÕÔÖÇØ¦ÚÎÔËÔÕÞÂÚÕß©ÖÕÏÇÑÏ
ÇÔËÃÔÇÏÎËÔÕÞÂ®©§Ú¦ÔÏËÒÖ¦ÙÞËÏÑÇÏÙßÓÖ¦ÙÞËÏÃÔÇÏËÍÑÒÎÓÇÚÃÇÝÑÇÏ¦ÍÏÕÝÛÆÚÎÝ
ÑÇÏÛÆÓÇÚÏÓÜØÄÝÑÇÏËÒËÂÓÜÔ¦ÔÛØÜÖÕÝ
ÑÇÏÊÇÃÓÕÔÇÝÓÇàÃÃÇÏÕÝÇÓËÃÒÏÑÚÕÝÑÇÏÚÎÔ
ÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÇÊÏ¦ÍÔÜÙÚÕÝÙÏÜÖÎÒÄÝÙÏÜÖÂËÃÔÇÏÖØÕÙËßÞÂ®ÖÏÙÚËÆËÏ
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ßÖÕÉÂÌÏÜÔÍÏÇ©ÙÑÇØÑÇÒÆÚËØÎÝÐËÔÄÍÒÜÙÙÎÝÚÇÏÔÃÇÝÊÄÛÎÑËÖØÏÔÇÖÄÎÓÁØËÝ
ÙÚÕÞÕÒËÃÕËÆÚËØÎÝßÑÇÏØÃÇÝ ÕØßÊÇÒÒÕÆË×ØÍÏÕÝÕßÍÇÔÁÒÎÝ®ÖÕßÙÚËÍ¦àËÚÇÏ
ÙÚÕÙÜÌØÕÔÏÙÚÏÑÄÑÇÚ¦ÙÚÎÓÇËØÃÖÕß
¦ÔÊØËÝÑØÇÚÕÆÓËÔÕÏÕÏÛËÇÚÁÝÚÎÝÚÇ
ÒËÖÚ¦ÖÕßÊÏÇØÑËÃÊËÔÇÑÕßÍÄÚÇÔÕÆÚËÇÔ¦ÙÇ¬ÕÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÁÔÕÊÏ¦ÒËÏÓÓÇÊËÔ
ÁÍÏÔËÑÇÔÁÔÇÝÊËÔÇÖÕÞ×ØÎÙËÙÚÕÚÁÒÕÝ
ÖÕÒÒÕÃÛÁÒÎÙÇÔÔÇÖ¦ØÕßÔÚÕÔÒÄÍÕ×Ý
ËÃÔÇÏ¦ØÇÍËÄÚÇÔÎÕÛÄÔÎÍÃÔËÚÇÏÖØÕÝ
ÙÚÏÍÓÂÖØÕÁÑÚÇÙÎÚÎÝÇÃÛÕßÙÇÝÇÔÚÇÔ¦ÑÒÇÙÎÖØ¦ÐËÜÔÇÔÚÏÒÂÉËÜÔÙßÍÑØÕÆÙËÜÔ
Ù×ÓÇÓËÙ×ÓÇÊÏÇÛÁÙËÜÔÙÑÁÉËÜÔ"©ÚÇÔ
Õ§Ú¦ÔÏËÒËÔÙÜÓÇÚ×ÔËÏÇÒÂÛËÏËÝÇÔÇÖÎØÃËÝ
ÚÕÓËÍÇÒËÃÕÑÇÏÚÎÙßÔÚØÏÈÂÚÎÊÆÔÇÓÎÑÇÏ
ÚÎÔÇÊßÔÇÓÃÇÑ¦ÛËÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝÆÖÇØÐÎÝ"
ÚÇÖØ×ÚÇÖÒ¦ÔÇÚÕßÇÔÇÓÕØÌÜÚÎØÃÕß
ÙÚÎÔÇÃÛÕßÙÇÊÏÊÇÙÑÇÒÃÇÝÑÇÏÖØÕÙËßÞÂÝ
ÙËÁÔÇÚÇÓÖÒÄËÃÔÇÏÇÔÇØÚÎÓÁÔËÝÕÏÒÁÐËÏÝ!ÖÄÔÕÝÕØÍÂÈÃÇÇÍ¦ÖÎÕÏÑÕÍÁÔËÏÇ
ÑÇÏÖÏÕÇÖÕÓÇÑØßÙÓÁÔÎÎÇÖÕÑ¦ÒßÉÎ©
ËÍÑÒËÏÙÓÄÝÁÞËÏÚÇÊÏÑ¦ÚÕßÑËÌ¦ÒÇÏÇ©Ï
ÑØÇÚÕÆÓËÔÕÏÛËÇÚÁÝÚÕÍÔÜØÃàÕßÔ
ÊÏÇÊØÕÓÂÚÕßÂØÜÇÁÞËÏÇÔ¦ÙËÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÔÕÓÕÚÁÒËÏËÝÕÈÃÕÝÚÕßËÃÔÇÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÓÁÔÕÝÑÇÏÍÏ»ÇßÚÄËÔÓÁØËÏÖØÕÑÇÛÕØÏÙÓÁÔÕÝÄÙÕÓÖÕØËÃÑÇÔËÃÝÔÇÇÒÒ¦ÐËÏÚÕ
ÓÎÚØ×Õ®ÚÕß"©ÏàÜÁÝÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÄÙÕ
ÇÖÁÞÕßÔ¦ÒÒÕÚÄÙÕÑÇÏÓÕÏ¦àÕßÔÓËÚÇÐÆ
ÚÕßÝ©ÏÊÏÇÊØÕÓÁÝÊÏÇÌÁØÕßÔÚÇËØÜÚÂÓÇÚÇÖÇØÇÓÁÔÕßÔÑÕÏÔ¦
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Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

ËÖÏÙÑËÌÛ×ÙÆÔÚÕÓÇÑÇÏÛÇÑÇÚÇÒÂÐÜ
ÕÔÚÕÒÕÍÃÝÕÏÖÄÒËÏÝËÐËÒÃÙÙÕÔÚÇÏ
ÕÏÇÔ¦ÍÑËÝÇÒÒ¦àÕßÔÇÒÒ¦ÊËÔËÃÔÇÏ
ÇÔ¦ÍÑÎÔÇÑ¦ÔÕßÓËÇÈÁØÚÇÇÏÙÛÎÚÏÑÁÝÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÓÄÔÕÑÇÏÓÄÔÕÍÏÇÚÃ
ÔÏ×ÙÇÓËÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÂÍÏÇÚÃÔÕÓÃÙÇÓË
ÄÚÏÍËØ¦ÙÇÓË¿ÙÕÊËÐÏÕÚÁÞÔÎÝÑÏÇÔ
ËÃÔÇÏÕÍÏÇÚØÄÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇÐÁØËÏÑÇÒ¦ÚÕÏÙÚÕØÏÑÄÓÇÝÍÏÇÚÃÓÖÕØËÃÓËÓÏÇ
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ÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÙËÈÇÙÓÄÑÇÏÖÕÒÒÂÙÑÁÉÎ
ÖØÏÔÇÖÕÌÇÙÃÙÕßÓËÔÇÚÕßÝÇÒÒ¦ÐÕßÓË
ÚÇÌ×ÚÇßÙÚßÞ×ÝÊÏÇÞØÕÔÏÑ¦ÁÞÕßÔ
ÍÃÔËÏÒ¦ÛÎÛßÓÕÆÔÚÇÏÕÏÖÇÒÇÏÄÚËØÕÏÚÕ
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ÁÍÏÔËÇßÚÄÖÕßÈÒÁÖÕßÓËÄÒÕÏÙÂÓËØÇ
ÑÇÏÙËÑ¦ÔËÏÑÇÏÇÖÕØËÃÝÚÏÙÚÎÔËßÞÂ
ÁÔÇÝÊËÔÈØÁÛÎÑËÔÇÖËÏÁÒËÕÝÇßÚÄ
ËÃÔÇÏÑÏÚÝ
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ενιαίο μνημείο της συλλογικής μνήμης μας
Η φυσιογνωμία και ο ιστορικός χαρακτήρας της Οικίας Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου δεν πρέπει επ’ ουδενί να αλλοιωθούν
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Η ομότιμη ÑÇÛÎÍÂÚØÏÇÙÚÕ¬ÓÂÓÇ
ÙÚÕØÃÇÝÑÇÏØÞÇÏÕÒÕÍÃÇÝÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕß ÆÖØÕßßÌØÕÙÆÔÎ
ªÏàÕÖÕÆÒÕßÍÕßÓËÔÃÊÕßÖÕßÇÔÁÒÇÈËÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß»ÚÎÓËÒÁÚÎ
ÊÏÇÓÄØÌÜÙÎÝÙË¡ÕßÙËÃÕÚVß ÕÔÇÑÏÕÆÚVßÊØÇÍÕÓ¦ÔÕß²ÇÚàÎÍËÜØÍ¦ÑÎ ÕØÔÁÙÏÕßÑÇÏËÖÃÞØÄÔÏÇ
ÒËÏÚÕßØÍÄÝÚÕß¬ÓÂÓÇÚÕÝØÞÇÏÕÚÂÚÜÔÑÇÏÎÊØ³ÔÔÇ¡ÇØÇÍÑÕÆ
ÇØÞÇÏÕÒÄÍÕÝÑÇÏÏÙÚÕØÏÑÄÝÑÇÚÇÛÁÚÕßÔÙÚÎÔ ®ÚÏÝÇÖÄÉËÏÝÚÕßÝÍÏÇ
ÚÕàÂÚÎÓÇÖÕßÇÔÁÑßÉËÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔ©ÏÑÃÇ²ÇÚàÎÍËÜØÍ¦ÑÎ ÕØÔÁÙÏÕßÚÕ
ÕÖÕÃÕÒËÏÚÕßØÍËÃÙÂÓËØÇÜÝÛÔÕÒÕÍÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÄÚÏ
ÚÕ ÕÔ¦ÑÏÚÕßÊØÇÍÕÓ¦ÔÕßËÃÔÇÏ
ÑÎØßÍÓÁÔÕÙÚÕÙÆÔÕÒÄÚÕßÇØÞÇÃÕ
ÓÔÎÓËÃÕÂÊÎÇÖÄÚÕ ¬ÕÑØ¦ÚÕÝÙÚÇÊÏÇÑ¦ÇÖÁÑÚÎÙËÓÁØÕÝÚÕß
ÕÏÑÂÓÇÚÕÝËÔ×ÚÕßÖÄÒÕÏÖÕÑÒÎØÕÊÕÚÂÛÎÑËÇÖÄÚÎÔÕßÒÃÇÏÑÂÑÇÏ
ÚÎÔÇÊËÒÌÂÚÎÝ³ÔÔÇÎÓÎÚØÏ¦ÊÎ
ÙÚÎÔØÞÏËÖÏÙÑÕÖÂÓËÄØÕÔÇÍÃÔËÏ
ÓÕßÙËÃÕÖÄÚÕ ÕÖÄÚËÑÇÏÒËÏÚÕÆØÍÎÙËÜÝÛÔÕÒÕÍÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕ
ÎØÞÏËÖÏÙÑÕÖÂ ÆÖØÕßËÔÕÏÑÏ¦àËÏ
ÙÚÕ¬ÓÂÓÇØÞÇÏÕÚÂÚÜÔÚÜÔÑÒÎØÕÊÕÚÎÛÁÔÚÓÂÓÇ

ΕΥΦΡ. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΟΥ
¬Õ¬ÓÂÓÇØÞÇÏÕÚÂÚÜÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙËÚÕÓÔÎÓËÃÕÜÝÙÆÔÕÒÕ
ÑÇÏÙËÈ¦ÙÚÎÑËÚÎÔÏÙÚÕØÃÇ
ËÚ×Ô¡ÏÒ¦ÓËÍÏÇÁÔÇÖÕÒÆÖÒÕÑÕ
ÑÚÂØÏÕÓËÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÑÇÏÊËÔ
ÁÓËÏÔËÙßÔËØÍËÃÕÚÕß¬ÓÂÓÇÚÕÝ
ØÞÇÏÕÚÂÚÜÔÖÕßÊËÔÌØÄÔÚÏÙË
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ÖÄÚÕ ÓÁÞØÏÚÕ ÁÍÏÔÇÔ
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ÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÚÕßÓÔÎÓËÃÕß
ÖÄÚÏÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØËÝËØÍÇÙÃËÝ
ÖÕßÁÍÏÔÇÔÂÚÇÔÎÇÖÕÑ¦ÒßÉÎÚÎÝ
ÚÕÏÞÕÍØÇÌÃÇÝÙÚÎÔËÖ¦ÔÜÙ¦ÒÇ
ÎÕÖÕÃÇÇÖÕÑÇÚÇÙÚ¦ÛÎÑËÙÆÓÌÜÔÇÓËÍØÇÖÚÁÝÖÎÍÁÝÄÖÜÝÂÚÇÔ
ÚÎÔËÖÕÞÂÚÕß²ÇÚàÎÍËÜØÍ¦ÑÎ
ÇÏÚÕßÖÄÒÕÏÖÕÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÚÎÑËÜÝÇØÞÇÃÕÓÔÎÓËÃÕÑÕÙÓÏÑÂÝ
ÈÁÈÇÏÇÞØÂÙÎÝÑÚÂØÏÕÑ¦ÚÜÇÖÄ
ÚÎÔÕÔÕÓÇÙÃÇÛÔÕÒÕÍÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕÖÕßÜÝÕÔÕÓÇÙÃÇÙßÔ¦ÊËÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÑÇÏÓËÚÕÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÞÇØÇÑÚÂØÇÚÕßÓÔÎÓËÃÕß
ÌÏÒÕÙÕÌÃÇÂÚÇÔÔÇÊÕÛËÃÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÙÚÕÓÔÎÓËÃÕÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÕßÊØÇÍÕßÓ¦ÔÕßÚÎÔÏÙÚÕØÃÇ
ÚÎÝÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÔÇÓÖÕßÔ
ËÑÛÁÓÇÚÇÚÎÝËÖÕÞÂÝÑÇÏÎÔËÄÚËØÎÏÙÚÕØÃÇÚÕßÇØÞÕÔÚÏÑÕÆÓË
ÚÇÁÖÏÖÒÇÑÇÏÚÇÙÑËÆÎÄÖÜÝÚÕ
ÁàÎÙÇÔÕÏÏÊÏÕÑÚÂÚØÏËÝÚÇÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇÞØÄÔÏÇ
ßÔÊß¦àÕÔÚÇÝÇßÚ¦ÚÇÙÚÕÏÞËÃÇ
ÚÕ¬ÓÂÓÇØÞÇÏÕÚÂÚÜÔËÍÑÇÏÔÃÇÙË
ÚÕÛÔÕÒÕÍÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕÖÄËÑËÃ
ÑÇÏÖÁØÇÌßÙÏÑ¦ÑÇÏßÖ¦ØÞÕßÔËÑÛÁÓÇÚÇËÑÑÒÎÙÏÇÙÚÏÑ¦ÚÇÕÖÕÃÇ
ÚÇÏØÏ¦àÕßÔÓËÚÎÔËÖÕÞÂÚÕßÑÇÏ
ÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÖÇØÕßÙÏÇÙÚÕÆÔ
ÇÒÒ¦ÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÓËÚÇÚØÇÖËÃÙË
ËÑÑÒÎÙÏÇÙÚÏÑÄÓÕßÙËÃÕÏÙÚÕØÃÇÚÕßÊØÇÍÕÓ¦ÔÕßÎÏÙÚÕØÃÇ
ÚÎÝËÖÕÞÂÝÚÕÓÔÎÓËÃÕÜÝÑÕÔ¦ÑÏÚÕß²ÇÚàÎÍËÜØÍ¦ÑÎÕÕÖÕÃÕÝ
ÇÖÇÙÞÕÒËÃÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÓÁÞØÏÙÂÓËØÇÑÇÏÖÇØÇÓÁÔËÏÜÝÓÔÎÓËÃÕ
ÑÇÏßÒÏÑÂÝÑÇÏ¦ßÒÎÝÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂÝ
ÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦ÝÇÍÇÖÎÚÄÇÖÄÚÕÔÑÄÙÓÕÄÒÕÔÕÓÃàÜÄÚÏÊËÔÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÇÒÒÕÏÜÛËÃ©ÞÇØÇÑÚÂØÇÝÚÕß
ËÃÔÇÏÊËÊÕÓÁÔÕÝÑÇÏÛÇÖØÁÖËÏÔÇ

ÙÎÓËÃÕÑÇÏÕÔÕÓ¦ÙÚÎÑËËÛÔÕÒÕÍÏÑÄÒÄÍÜÚÎÝÑÕÙÓÏÑÂÝÚÕßÏÊÏÄÚÎÚÇÝÑÇÏÚÎÝËßØÆÚÇÚÎÝÁÔÔÕÏÇÝ
ÚÕßÄØÕßËÛÔÕÒÕÍÏÑÄ¬ÕÄÚÏËÃÔÇÏ
ÑÒÎØÕÊÄÚÎÓÇÙÚÎÔÇØÞÏËÖÏÙÑÕÖÂ
ÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÛÇÖØÁÖËÏÔÇÇÒÒÕÏÜÛËÃÕÞÇØÇÑÚÂØÇÝÚÕßÑÇÏÔÇ
ÍÃÔËÏÑ¦ÚÏÖÕßÊËÔÞØËÏ¦àËÚÇÏÇßÚÂ
ÚÎÙÚÏÍÓÂ±Ö¦ØÞÕßÔÞ×ØÕÏÄÖÕß
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÓÖÕßÔËÃÊÎËÑÑÒÎÙÏÇÙÚÏÑÂÝÚÁÞÔÎÝÐßÒÄÍÒßÖÚÇÇÙÎÓÏÑ¦ÚÕßÕßÇÏ×ÔÇÔÇÇÔÚÏÑÇÚÕÖÚØÃàËÏÊÎÒÇÊÂÚÎÔËÖÕÞÂÚÕß
¬ÕÓÔÎÓËÃÕÇÔÂÑËÏÙËÄÒÕßÝËÃÔÇÏ
ÑÇÛØÁÖÚÎÝÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÚÎÝËÖÕÞÂÝÑÇÏÊËÔÖØÁÖËÏÔÇÖÇØÇÍØÇÌËÃ
ÕÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÝÏÙÚÕØÏÑÄÝÚÕßÞÇØÇÑÚÂØÇÝÑÇÏÔÇÍÃÔËÏÑ¦ÚÏ¦ÒÒÕ
¬ÕÛÁÓÇÊËÔËÃÔÇÏÎÙÆÍÑØÕßÙÎ
ÓËÚÇÐÆÑÑÒÎÙÃÇÝÑÇÏÑÕÙÓÏÑÂÝ
ËÐÕßÙÃÇÝÇÒÒ¦ÚÕÑÇÒÄÚÕßÓÔÎÓËÃÕßÑÇÏÇßÚÄÚÕÑÇÒÄËÔÊÏÇÌÁØËÏÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕ
ÚÕÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÚÓÂÓÇÂÚÎÔØÞÏËÖÏÙÑÕÖÂ

ΑΝΝΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ

Η Ευφροσύνη ,{ÇÖÜÈ oÈÐÉËÙÈÑ¨{³É¨Ò~Ñ{i°ÑÑ¨Ño~Ö
ÙÉÂ{ÒiÐÉ{È³ituÌ³{³ÐiÐÉË¨ÓÉ{ÑÑ³{ÐÉ³ËÇÉ³Ñ{Ø
ÌÜVtÑÊ~É{ÉÌÜÈØ³ÈØÜË³ÉØVÉÂÈ~Ñ{iÐÑÇ{~ÊÑ³ËÙ¨Ñiu
ÖÇØÇÓËÃÔËÏÜÝÁÞËÏ
©ÖÜÙÊÂÖÕÚËÞØËÏ¦àËÚÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÎÖËØÏÖÕÃÎÙÎÑÇÏÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÇßÚÄÊËÔÚÕÇØÔËÃÚÇÏÑÇÔËÃÝ
ÑÇÏÔÕÓÃàÜÄÚÏÓÖÕØËÃÛÇßÓ¦ÙÏÇÔÇ
ßÖ¦ØÐËÏÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÕ¬ÓÂÓÇ

ØÞÇÏÕÚÂÚÜÔËÌÄÙÕÔËÃÔÇÏÑÇÏ
ÇØÞÇÃÕÓÔÎÓËÃÕÑÇÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÚËÃÙßÔÕÒÏÑ¦ ÇÚ¦ÚÎÍÔ×ÓÎ
ÓÕßÓ¦ÒÏÙÚÇÎÁÔÔÕÏÇÓÕßÙËÃÕËÃÔÇÏÊËßÚËØËÆÕßÙÇÙËÙÞÁÙÎÓË
ÚÕÓÔÎÓËÃÕßÚÄËÃÔÇÏÚÕÑÆØÏÕ

ßÓ¦ÓÇÏÚÏÝÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÚÕß
ÑÄÙÓÕßÄÚÇÔÊÏÇÓÇØÚßØÄÓÇÙÚÇÔ
ÍÏÇÚÕÛÁÓÇÚÕßÙÞËÊÏÇÙÓÕÆÚÎÝ
ÔÁÇÝÖÒÇÚËÃÇÝÒËßÛËØÃÇÝÇÖÄÚÎ
¦ÞÇ²ÇÔÚÃÔÚÕÑÄÙÓÕÝËÃÞËÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÞÒÏÇØ¦ÄÖÜÝÑÇÏÍÏÇÚÎÔ
ÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕßÔÁÕßÊÎÓÕÚÏÑÕÆ
ÓËÍ¦ØÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÓËÚÎÔÇÔÁÍËØÙÎÚÕßÑÇÛËÊØÏÑÕÆÔÇÕÆßÚÂÚÎ
ÌÕØ¦ÁÞËÏÖ¦ØËÏÓÏÇÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂ
ÖØÕÕÖÚÏÑÂÚÕÛÁÓÇÑÇÏËÃÔÇÏÑ¦ÚÏ
ÖÕßÓËËÔÚßÖÜÙÃÇÙËÎÇÔÚÃÊØÇÙÎ
ÚÜÔÙßÓÖÇÚØÏÜÚ×ÔÓÕß
§ÕÓÃàÜÄÚÏÖÒÁÕÔÕÇØÞÏËÖÃÙÑÕÖÕÝÁÞËÏÁÔÇÇØÔÎÚÏÑÄÖØÄÙÎÓÕÓËÚ¦ÇÖÄÚÕàÂÚÎÓÇÚÎÝË-

ØÕÙÑÂÖÕßÚÏÝËÖÇÆÒËÏÝËÃÔÇÏÊË
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÄÚÏÁÛÏÐËÑÇÏàÎÚÂÓÇÚÇËÔÊÕËÑÑÒÎÙÏÇÙÚÏÑ¦¢ÇÃÔËÚÇÏ
ÄÚÏÖËØÔ¦ËÏÇÖÄÚÇÓ¦ÚÏÇÚÕßÑÄÙÓÕßÇÖÄÓÃÇÑØÃÙÎÑÇÏÓÕßÁÑÇÔË
ËÔÚÆÖÜÙÎÄÚÏÑÇÏÑÄÙÓÕÝÒÏÍÄÚËØÕÖØÕÕÊËßÚÏÑÄÝÇÒÒ¦ÑÇÏ¦ÒÒÕÏ
ÖÏÕÑÕÔÚ¦ÙÚÎÔÑÑÒÎÙÃÇÇÔÚÇÖÕÑØÃÛÎÑÇÔÖÏÕÛËÚÏÑ¦ÙÚÕÛÁÓÇ
ÚÕß²ÇÚàÎÍËÜØÍ¦ÑÎ ÕØÔÁÙÏÕß
¡ÖÕØÕÆÓËÔÇÑ¦ÔÕßÓËÑÇÏÍÏÇÚÕÔ
ÖÕÒÏÚÏÙÓÄÄÚÏÁÍÏÔËÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏ
ÚÕßÓËÚÕßÝËÑÖÇÏÊËßÚÏÑÕÆÝ
ÄÚÇÔÑÇÚ¦ÞÏÒÏ¦ÊËÝÊÏÇÊÂÒÜÙÇÔ"
§ÇÚÕÊÕÑÏÓ¦ÙÕßÓËÓËÚÕ²ÇÚàÎÍËÜØÍ¦ÑÎ"²ØËÏ¦àËÚÇÏÁÔÇÝÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÄÝËÃÔÇÏÇÒÂÛËÏÇÄÚÏ
ÚÕÄÒÕÔËÃÔÇÏÖÕÒÆÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÑÄÑÇÏßÖ¦ØÞËÏÖÕÒÆÝÊØÄÓÕÝÍÏÇ
ÔÇÇÒÒ¦ÐÕßÔÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇßÚÄ
ËÃÔÇÏÓÏÇÇÌÕØÓÂÛÇÊÕÆÓËÖ×Ý
ÛÇËÐËÒÏÞÛËÃ¦ÔÚÜÝÎÓÇàÏÑÂ
ÑÏÔÎÚÕÖÕÃÎÙÎÁÛËÙËÄÒÕßÝÖØÕ
ÚÜÔËßÛßÔ×ÔÚÕßÝÃÔÇÏÊËÖÕÒÆ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÔÇÙßÔÇÔÚÎÛÕÆÓËÓË
ÚÕÔÇØÞÏËÖÃÙÑÕÖÕÔÇÚÕÔÇÑÕÆÙÕßÓËÑÇÏÔÇÓÇÝÇÑÕÆÙËÏÔÇÍÔÜØÃÙÕßÓËÖÕÏÕÏËÃÔÇÏÕÏÙÆÓÈÕßÒÕÃ
ÚÕßÑÇÏÔÇÈ¦ÒÕßÓËÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ
ÙÚÕÚØÇÖÁàÏÑÇÏÚÏÓÖÕØÕÆÓËÄÒÕÏ
ÓÇàÃÔÇÑ¦ÔÕßÓËËÑÇÓÃÇÖËØÃÖÚÜÙÎÊËÔÖØÁÖËÏÔÇÇÒÒ¦ÐËÏÕ
ÞÇØÇÑÚÂØÇÝÖÕßÁÞËÏÚÕÑÕÔ¦ÑÏ
ÚÕß²ÇÚàÎÍËÜØÍ¦ÑÎ ÕØÔÁÙÏÕß
ËÑÇÓÃÇÖËØÃÖÚÜÙÎÊËÔÓÖÕØÕÆÓË
ÔÇÇÑßØ×ÙÕßÓËÁÔÇÓÕßÙËÃÕÖÇØ¦
ÓÄÔÕÔÇÚÕÑÇÒßÚËØËÆÙÕßÓË ÇÏ
ÇÔÓ¦ÒÏÙÚÇÊ×ÙËÏÑÇÏÚÇÞØÂÓÇÚÇ
ÍÏÇÔÇÍÃÔËÏÚÕßÌÏÙÚ¦ÓËÔÕÓÕßÙËÃÕÇÑÄÓÇÑÇÒÆÚËØÕÛÇËÃÓÇÙÚË
ËßÍÔ×ÓÕÔËÝÙÚÕÔÇØÞÏËÖÃÙÑÕÖÕ
ÖÄËÓ¦ÝËÐÇØÚ×ÔÚÇÏÄÒÇÔÚ¦ÐËÏËÑÚÕÔÜÛÂÑÇÓËÔÇÊÕÆÓËÇÖÄ
ËÊ×ÑÇÏÖÁØÇÚÏÓÖÕØÕÆÓËÇÒÎÛÏÔ¦ÔÇÑ¦ÔÕßÓË
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Κάθε μέρα σκάβω το χωράφι της τέχνης μου
Ο Σταμάτης Κραουνάκης έρχεται με τη Σπείρα Σπείρα στην Κύπρο για δύο παραστάσεις και μιλάει στην «Κ»
Συνέντευξη στον

ÖØÕÁÑßÉËÁÞËÏÙÎÓÇÙÃÇÚÏËÃÔÇÏ
Ú×ØÇ

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Ο Σταμάτης ØÇÕßÔ¦ÑÎÝÓËÚÎÖËÃØÇÖËÃØÇÁØÞËÚÇÏÙÚÎÔ ÆÖØÕÍÏÇ
ÊÆÕÓÕßÙÏÑÁÝÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÓËÚÃÚÒÕ
¢ÃÒÇÓË®ÙÚÎËßÑÜÙÃÇÑÇÏÙÚÎ
ËÓËÙÄÍÏÇÕÒÏÑÂËÖÇÔÇÌÕØ¦ÚÎÝ
ÊÏÇÙÑÁÊÇÙÎÝ¯ÑÇÏÄÚÇÔÚÕÔØ×ÚÎÙÇÙÚÎÙßÔÁÔÚËßÐÂÓÇÝÔÇÓÕß
ÖËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇÊËÔÂÛËÒËÛÇ
ÚÇÖÕÆÓËÓËÚ¦ÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ¯
ÛÇÁÞÕßÓËÖÕÒÒ¦ÖËØÏÙÙÄÚËØÇÔÇ
ÙßàÎÚÂÙÕßÓËÄÚÇÔÛÇÚÎÔÁÞËÏÝ
ÊËÏ®¡ÏÒ×ÔÚÇÝÓÇàÃÚÕßÁÔÏÜÙÇ
ÚÕÔÊËÙÓÄÚÕßÚÇÓ¦ÚÎ ØÇÕßÔ¦ÑÎ
ÓËÚÎÔÚÁÞÔÎÚÕßßÞÔ¦ËÖÇÔÇÒ¦ÓÈÇÔËÄÚÏÞØËÏ¦àËÚÇÏÖÕÒÒÂÊÕßÒËÏ¦
ÙßÔËÞÂÝËÔÎÓÁØÜÙÎÑÇÏÓÄÔÕÓË
ÇßÚ¦Ñ¦ÖÕÏÕÝÓÖÕØËÃÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÚÃÖÕÚËÊËÔÁØÞËÚÇÏÕßØÇÔÕÑÇÚÁÈÇÚÕ©ÚÇÓ¦ÚÎÝ ØÇÕßÔ¦ÑÎÝ
ÓÕßÁÊÜÙËÚÎÔËÏÑÄÔÇÚÕßÇÔÛØ×ÖÕßÖÕßÑÕÏÚ¦àËÏÇÖÄÚÕÖÇØ¦ÛßØÕ
ÄÞÏÍÏÇÔÇÇÔÇÖÕÒÂÙËÏÇÒÒ¦ÍÏÇÔÇ

Έχουν εφησυχάσει όλοι
στο δεδομένο. Αυτό, βέβαια, γίνεται μόνο στην
Ελλάδα, δεν συμβαίνει
αλλού στον κόσμο.
ÊËÏÖ×ÝÓÖÕØËÃÔÇÇÐÏÕÖÕÏÂÙËÏÚÕÔ
ÕØÃàÕÔÚÇÖÕßÈÒÁÖËÏ
–Ποιοι είναι οι κανόνες που ακολουθείτε όλα αυτά τα χρόνια, τι
σας τιθασεύει καλλιτεχνικά;
¶±ÖÇÑÕÂÙÚÎÔÁÓÖÔËßÙÎÖØ×ÚÕÑÇÏßÖÇÑÕÂÙÚÕÙßÔÇÃÙÛÎÓÇ
ÑÇÏÑßØÃÜÝÁÔÇÝÊÎÓÏÕßØÍÄÝÔÇ
ÓÖÕØËÃÔÇÇÊËÏ¦àËÏÇÖÄËÖÏÛßÓÃËÝÍÏÇÔÇÓÖÕØËÃÔÇÍËÓÃÙËÏÑ¦ÚÏ
ÚÕÕÖÕÃÕËÃÔÇÏÑÇÛÇØÄ
–Αυτή η διαδικασία σας δυσκολεύει;
¶ ÇÛÄÒÕßËÃÔÇÏÕÚØÄÖÕÝÖÕß
àÜÚÇÁÞÜÖØÕÑÇÛÎÓËØÏÔÂÝÞØÂÙËÜÝÊÎÓÏÕßØÍÃÇËÃÔÇÏÕÚØÄÖÕÝÖÕßÁÔÇÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÓÏÒ¦ËÏ
ÓËÚÕÔËÄÚÕßÖØÁÖËÏÔÇËÃÓÇÙÚËÚÇÖËÏÔÕÃÑÇÏÖ¦ÔÚÇÙÇÔÖÇÏÊÏ¦ÇÖÁÔÇÔÚÏÙËÇßÚÄÑÇÏÔÕÓÃàÜ
ÄÚÏÑ¦ÚÏÁÞÜÑÇÚÇÌÁØËÏ¯
–Θεατρικότητα και μουσική, πόσο εύκολα μπορούν να συνδυαστούν;
¶ÏÇËÓÁÔÇÊËÔÐËÞÜØÃàÕßÔÇßÚ¦
ÚÇÊÆÕËÈÇÃÜÝÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÕÆÔ
Ö¦ÔÚÇÎÓÕßÙÏÑÂÑÇÏÚÕÚØÇÍÕÆÊÏ
ÇÒÒ¦ÚÕÔÇÕØÍÇÔ×ÙËÏÝÁÔÇÛÁÇÓÇ
ÚÕÕÖÕÃÕÔÇÁÞËÏÇØÞÂÓÁÙÎÑÇÏ
ÚÁÒÕÝÔÇÁÞËÏÂØÜËÝÑÇÏÌßÙÏÑ¦
ÔÇßÖ¦ØÞËÏÙËÈÇÙÓÄÝÙÚÕßÝÞÇØÇÑÚÂØËÝÖÕßÛÇßÖÕÙÚÎØÃÐÕßÔ
ÚÇÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇÑÇÏÚÇÚØÇÍÕÆÊÏÇËÃÔÇÏÓÏÇ¦ÒÒÎÚÁÞÔÎÖÕßÁÞËÏ
ÔÇÑ¦ÔËÏÓËÊ¦ÔËÏÇÇÖÄÚÕÛÁÇÚØÕ
ÖÏÓÁÔÜÄÓÜÝÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÝ
ËÃÔÇÏÚÕÚØÇÍÕÆÊÏÑÇÏÇßÚÄËÃÔÇÏ
ÇÖÕÒÆÚÜÝÌßÙÏÑÄÕÖÄÚËÑÇÏËÍ×
ÚÕÑ¦ÔÜÓËÌßÙÏÑÂËßÑÕÒÃÇ

–Ούτε και τους μουσικούς, φαντάζομαι τους δυσκολεύει…
¶¿ÒÕÏÕÏÙßÔËØÍ¦ÚËÝÓÕßÚØÇÍÕßÊÏÙÚÁÝÖËØÌÄØÓËØÕØÞÂÙÚØÇ
ËÃÔÇÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕßÓËÁÞÕßÔÓ¦ÛËÏÁÞÕßÓËÓ¦ÛËÏÔÇÙßÔËÔÔÕÕÆÓÇÙÚËÃÓÇÙÚËÖ¦ØÇÖÕÒÆÑÇÏØÄ
ÓÇàÃÇÒÒ¦ÑÇÏÕÏÔËÄÚËØÕÏÖÕß
ÑÇÚ¦ÑÇÏØÕÆÝÁØÞÕÔÚÇÏÙÚÎÊÕßÒËÏ¦ÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÜÔÖÇØÇÙÚ¦ÙËÜÔÓÖÇÃÔÕßÔÙÚÕÖÇÏÞÔÃÊÏ
Ö¦ØÇÖÕÒÆËÆÑÕÒÇÍÏÇÚÃËÃÔÇÏÖÕÒÆÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄÇßÚÄÖÕßÍÃÔËÚÇÏ´ÔÇÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÓÖÕØËÃÔÇ
ÇÑÕÆÙËÏÇÓÁÙÜÝÁÔÇÝËÛÏÙÓÁÔÕÝ
ÙÚÎÔÖÏ¦ÚÙÇÄÓÜÝÄÞÏÛÇÚÕßËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕ
–Πώς βλέπετε τα μουσικά πράγματα σήμερα; Έχω την αίσθηση
ότι δεν έχουμε τη μουσική δημιουργία που υπήρχε τις περασμένες δεκαετίες;
¶´ÞËÚËÇÖÄÒßÚÕÊÃÑÏÕ´ÞÕßÔ
ËÌÎÙßÞ¦ÙËÏÄÒÕÏÙÚÕÊËÊÕÓÁÔÕ
ßÚÄÈÁÈÇÏÇÍÃÔËÚÇÏÓÄÔÕÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÊËÔÙßÓÈÇÃÔËÏÖÕßÛËÔ¦
ÇÒÒÕÆÙÚÕÔÑÄÙÓÕÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
Ñ¦ÚÏÁÞËÏÍÃÔËÏÑÇÏÁÞÕßÓËÙÇÖÃÙËÏØÁÖËÏÔÇÑÏÔÎÚÕÖÕÏÎÛÕÆÓË
ÒÃÍÕÑØÃÙÎÇÔÚÃÔÇÚÕßÝÙÖØ×ÐËÏÄÒÕßÝÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÕßÝ
ÁÈÇÒËÙËÑÇÚ¦ÛÒÏÉÎ¯
–Δεν είναι παράδοξο;
¶¡ÇÈËÈÇÃÜÝÑÇÏËÃÔÇÏ¦ÔÚÇ
ÙËÖËØÏÄÊÕßÝÑØÃÙÎÝÕÏÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝËÑÚÏÔ¦ÙÙÕÔÚÇÏËÊ×ÚÕÁÞÕßÔ
ÈÕßÒ×ÙËÏ¯ËÔÈÒÁÖÜÛ¦ØØÕÝ
Í×ÊËÔÁÞÜÖÇØÇÏÚÎÛËÃÒËÖÚÄÑÇÏ
ËÃÓÇÏÞØÕÔ×Ô©ÇØÞ¦ÑÕÝËÃÔÇÏ
ÞØÕÔ×ÔÑÇÏËÃÔÇÏÚÄÙÕËÔËØÍÄÝ

ÔÕÑÇÚÁÈÇÚÕ²ØËÏ¦àËÚÇÏÊÏ¦ÈÇÙÓÇ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÚØÇÍÕÆÊÏÇÛÁÇÚØÕ
–Σε αυτά όλα χωράει και η αποτυχία…
¶¡ÇÌßÙÏÑ¦ÚÕÌÏÔ¦ÒËÚÏÙÎÓÇÃÔËÏÇÖÕÚßÞÃÇÄÚÏÑ¦ÚÏÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÑ¦ÔËÏÝÔÇÓÎÔÁÞËÏÇÖÂÞÎÙÎÎÓÇÙÃÇÄÓÜÝÁÞËÏÕÒÄÍÕÝ
ÖÕßÚÕÑ¦ÔËÏÝÑÇÏÇÔËÙÆËÃÙÇÏ
ËÔÚ¦ÐËÏËÔËÃÔÇÏÚÇÖ¦ÔÚÇÍÏÇ
ÔÇÁÞÕßÔÇÖÂÞÎÙÎËÃÔÇÏÑÇÏÍÏÇ
ÔÇÌÚÏ¦ÐËÏÝÑ¦ÚÏ¯

«Είναι ¨ÑËÑ~ÑÉËØÑÑÒKÉ{³Ë¨³³iØÑoÒiØ~Ñ{ÑÂÓ¨É³ÉÌ³{Ì³Ñ
³ÑÒKÉ{ØVÜÜÒTÓ¨{ÑÚÑi~ÚÖÑÇÉ³ÑÚÖÑÌÑÈ³Ê³i×³{ÒuVÜÓÉ{.³ÑÐÒ³iØ¨ÑÈÒ~iØ³itu
ËÔÕØÞÎÙÚØ×ÔËÏÊÏËßÛÆÔËÏÕ¦ÔÕÝ¡ÏÑØÕÆÚÙÏÑÕÝÇÖÕÞ×ØÎÙËËÔ
ÊØ¦ÙËÏ¯ÂÓËØÇÊËÔÈÒÁÖÜÑ¦ÚÏ
ÚÕÕÖÕÃÕÛÇÓËÐËÙÎÑ×ÙËÏ
–Πού οφείλεται αυτό, νομίζετε;
¶ ÇÚ»ÇØÞ¦ÝÊËÔËÔÎÓËØÜÔÄÓÇÙÚËÍÏÇÚÕÚÏÍÃÔËÚÇÏÖÇØÇÁÐÜ
ËÔËÃÔÇÏÇØÑËÚ¦ÚÕÒÓÎØÕÃÕÏÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÍ×ËÃÓÇÏÄÒÎÚÎÔÎÓÁØÇÑÕßØÊÏÙÓÁÔÕÝÙËÓÏÇÙßÔÛÂÑÎ
ÖÕßÇÌÕØ¦ÚÎÊÕßÒËÏ¦ÓÕß¢ßÙÏÑ¦ßÖ¦ØÞÕßÔÑÇÏÔÁÕÏÖÕßÚÎÔ
ÖÇÒËÆÕßÔÑÇÏÑ¦ÔÕßÔÖØ¦ÍÓÇÚÇ
ÇÒÒ¦ÛÇÁÖØËÖËÔÇÚÕÑ¦ÔÕßÔÄÒÕÏ
–Εσείς πάντως το κάνετε…
¶¡ÇÔÇÏ ¦ÔÜÚÎÊÕßÒËÏ¦ÓÕß
ÖØÜÚÃÙÚÜÝÑÇÏÊËÔÇÔÇÓÇÙ¦ÜÚÇ

ÊËÊÕÓÁÔÇÓÕßÕÆÚËÚÏÝËßÑÕÒÃËÝ
ÓÕßØÕÙÖÇÛ×ÓËÑ¦ÛËÚØÄÖÕ
Ñ¦ÛËÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÓÁØÇÔÇËÒËßÛËØ×ÔÜÄÚÏÓÖÕØ×ÇÖÄÚÏÝÊßÔ¦ÓËÏÝÓÕßÇÖÄÚÎÙÑÁÉÎÓÕß
ÇÖÄÚÕÔËÔÛÕßÙÏÇÙÓÄÓÕßÖØÕÝ
ÚÇËÑËÃÄÖÕßÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÜÄÚÏÑÇÏ
ÕÑÄÙÓÕÝÛÇÈØËÏÓÏÇÙßÔÚØÕÌÏ¦
ÄÚÇÔÙßÓÓËÚÁÞËÏÙËÑ¦ÚÏÖÕßÁÞÜ
ÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏ

Ταπεινότητα και δουλειά

–Τελικά, πώς προχωράει κάποιος
στη μουσική; Πώς γίνεται μεγάλος;
¶ÏÇÔÇÍÃÔËÏÝÓËÍ¦ÒÕÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇËÃÙÇÏÙÚÇÛËØ¦ÚÇÖËÏÔÄÝÑÇÏ
ÔÇËØÍ¦àËÙÇÏÙßÔÁÞËÏÇËÑÇÔÁÔÇÔÊËÔÂÒÛËÚÕÓËÍ¦ÒÕÝ®ÕßØÇ-

–Για το κοινό; Εσείς κάνετε πράγματα για ένα συγκεκριμένο κοινό;
¶¿ÞÏÄÞÏ¬ÕÑÕÏÔÄÐÁØËÏÍÏÇÚÃÛÇÙËÖØÕÚÏÓÂÙËÏÇÒÒ¦ÇÑÄÓÇ
ÑÇÏÇÔÊËÔÚÕÐÁØËÏÇÖÄÚÎÔÇØÞÂÛÇÚÕÔÏ×ÙËÏÑÕÆÙÚËÄÚÇÔ
Ñ¦ÔËÏÝÑ¦ÚÏËÃÔÇÏÙÇÔÔÇÈÍ¦àËÏÝ
ÁÔÇÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÕÖØÁÖËÏÔÇÊËÏÝÙËÖÕÏÕßÝÚÇÏØÏ¦àËÏÔÇ
ÚÕÕÊÎÍÂÙÕßÔ¯
–Σας ενδιαφέρει να έχετε ενημερωμένο κοινό; Επειδή κάποιοι
λένε ότι θέλουν το κοινό τους να
καταλαβαίνει τι ακούει…
¶´ÒÇÇÔÇÍÃÇÓÕß¿ÞÏÈÁÈÇÏÇßÚÕÃÔÇÖÇÃàÕßÔÙÚÕÙÖÃÚÏ
ÚÕßÝÑÇÏÔÇÖÎÍÇÃÔËÏÎÍËÏÚÕÔÏ¦
ÔÇÚÕßÝÇÑÕÆËÏÎÒÇÊÂÄÙÕÏÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÚÎßØÏÑÂÑÎÔÂ
ËÃÔÇÏÊÏÇÈÇÙÓÁÔÕÏÙÚÎÔÑÒÇÙÏÑÂ
ÓÕßÙÏÑÂ"

Η καλύτερή μας στιγμή

–Τι έφερε τη δημιουργία της Σπείρα Σπείρα;
¶ËÔÁÞËÏÑÇÓÃÇÙÎÓÇÙÃÇÖ×Ý

Δεν έχω προδώσει
ποτέ το κοινό μου

Για εμένα η βασική πατρίδα είναι ο έρωτας

–Μετά από τόσα χρόνια στα μουσικά πράγματα τι έχετε κρατήσει ως μάθημα;
¶¬ÃÖÕÚÇ ¦ÛËÓÁØÇËÃÔÇÏÑÇÏÓÏÇ¦ÒÒÎ
ËßÒÕÍÎÓÁÔÎÓÁØÇÖÕßÑ¦ÚÏÁÞËÏÔÇÙÕßÓ¦ÛËÏÔÇÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝÑÇÏÔÕÆØÍÏÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ´ÔÇÖØ¦ÍÓÇÃÙÜÝÁÓÇÛÇÔÇÐßÖÔ¦Ü
ÚÕÖØÜÃÑÇÏÔÇÙÑ¦ÈÜÚÕÞÜØ¦ÌÏÚÎÝÚÁÞÔÎÝ
ÓÕßÓËÊßÕÔÄÚËÝÓËÊÏ¦ÈÇÙÓÇÓËÚÕÚÏ
ÛÇÇÑÕÆÙÜ

–Ετοιμάζετε κάτι καινούργιο αυτό το
διάστημα;
¶ÖÕÒÇÓÈ¦ÔÜÚÎÔÜØÇÃÇËÖÏÚßÞÃÇ
ÓÇÝÓËÚÏÝÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝ¢ÃÒÇÓË®ÍØ¦ÌÜÒÇáÑ¦ÚØÇÍÕÆÊÏÇÁÞÜÄØËÐÎÍÏÇ
ÒÇáÑÄÖÃÙÎÝÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔÜÚÎÔÖÕÒÆ
ÜØÇÃÇËÖÏÚßÞÃÇÓËÚÎÔÕÖËØÁÚÇÙÚÏÝ
ÑÑÒÎÙÏ¦àÕßÙËÝ®ÖÕßÛÇÁØÛÕßÔÑÇÏ
ÙÚÎÔ ÆÖØÕÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏßÚÄÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇËÖËÐËØÍ¦àÕÓÇÏÑÇÏÁÔÇÖÕÃÎÓÇ
ÚÕßËÜØÍÃÕß¬ËØÚÙÁÚÎÖÕßÈØÂÑÇÙÚÎ
ÈÏÈÒÏÕÛÂÑÎÚÎÝÕßÒÂÝÑÇÏÙÚÕßÝËÕØÚÇÙÓÕÆÝÍÏÇÚÕÛÇËÖÇÔÇÒ¦ÈÕßÓË
ÚÕÔÄÍÕÚÕß ÕÒÕÑÕÚØ×ÔÎÙÚÇÒÒÎÔÄÖÕßÒÇ®ÖÕßËÃÞÇÓËÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÚÕ
ÙÚÎ¡ÏÑØÂÖÃÊÇßØÕ

–Πώς τα καταφέρατε να έχετε μία σταθερή
πορεία στα μουσικά πράγματα;
¶Ï¦ÚÎÝÇÒÎÛËÃÇÝÑÕÆÙÚËÚÕÑÕÏÔÄ
ÓÖÕØËÃÔÇÖÇØÇÙßØÛËÃÇÒÒ¦ÊËÔÑÕØÕáÊËÆËÚÇÏÍ×ÄÚÇÔËÃÓÇÏÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÐËÞÔ¦ÜÚÕÔËÇßÚÄÓÕßÑÇÏÍÃÔÕÓÇÏÁÔÇÝÇÖÄ
ÇßÚÕÆÝ¬ÕßÝÑÕÏÚ¦àÜÙÚÇÓ¦ÚÏÇÚÕßÝÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÜÓËËÔÊÏÇÌÁØÕßÔßÚÄËÃÔÇÏÇÓÌÃÊØÕÓÕÕÏÛËÇÚÁÝÚÕÖÇÃØÔÕßÔÇßÚÄÚÕ
ÖØ¦ÍÓÇÇÖÄÚÕÔÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎ´ÞÜÓÃÇÖ¦ØÇ
ÖÕÒÆÑÇÛÇØÂÙÞÁÙÎÓËÚÕÔÑÄÙÓÕÑÇÏÚÎÔ
ÇÒÂÛËÏÇÓÕßÚÎÈÒÁÖÕßÔ¡ËËÓÖÏÙÚËÆÕÔÚÇÏ
ÑÇÏÔÕÓÃàÜÄÚÏÙßÓÈÇÃÔËÏÇßÚÄÊÏÄÚÏÊËÔÚÕßÝ
ÁÞÜÖØÕÊ×ÙËÏÖÕÚÁØÃÙÑÕÓÇÏÙÚÎÌ¦ÙÎ
ÖÕßÜÝÊÎÓÏÕßØÍÄÝÚÕÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔÜÖ¦ØÇ
ÖÕÒÆÄÒÕÇßÚÄ

–Με παρόμοια κείμενα όπως αυτά του
Τερτσέτη ή τον «Λόγο του Κολοκοτρώνη» νιώσατε ποτέ άβολα, λόγω της
εθνοκεντρικής διάστασης που μπορεί
να έχουν;
¶ËÑÇÓÃÇÖËØÃÖÚÜÙÎ½ÚÇÔÄÒÇ
ÑËÃÓËÔÇÄÞÏËÒÒÎÔÕÑËÔÚØÏÑ¦ÇÒÒ¦ÓÏÒÕÆÙÇÔÍÏÇÓÏÇÖÇÚØÃÊÇÖÕßÙÚÎØÃàËÚÇÏÙÚÎÔÇÔÛØÜÖÏ¦ÄÞÏÙÚÎÔËÐÕßÙÃÇ

Είναι κρίμα η ζωή να φεύγει
τζάμπα. Ο στίχος «Δυο ψυχές που δεν βρήκαν καταφύγιο», γιατί νομίζετε ότι μίλησε σε τόσους πολλούς…
Λίγο να κοιτάμε και θα τα
βρούμε τα όμορφα…
ÑÇÏÚÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇÑËÃÓËÔÇÙÚÇÕÖÕÃÇ
ÑÇÚÁÌßÍÇÍÏÇÚÎÊØ¦ÙÎÓËÚÕÔÄÍÕ
ÚÕß ÕÒÕÑÕÚØ×ÔÎ®§Ú¦ØÏÕ¢Õ¦ØÔÇÒÎÝØÏÙÚÕÌ¦ÔÎÝÂÚÇÔÑËÃÓËÔÇËÖÇÔÇÙÚÇÚÏÑ¦®ÙÚÕÔÞØÄÔÕÚÕßÝÚÎÔ×ØÇ
ÖÕßÍËÔÔÂÛÎÑÇÔ

Αυτοί {ÉÓÑÒÚ¨{~Ñ{ÐÉÉÐÓÑ
ÙÓ~ÑÉËÐÑ³ÉÉÑÌÜÈ³iÈÉÌii~Ñ{
ÑÈ³Ê³i³{oÐÊÐ¨ÑÐÉKÉKÑ{Ì³i³ÑÌ³{ÉËÑ{i~ÑÜÖ³É¨i³{oÐÊÌÜÐÑØ

–Σας το ρωτώ γιατί σήμερα λέξεις,
όπως η πατρίδα, εύκολα μπορούν να
παρεξηγηθούν…
¶ÇØËÐÎÍÂÙÏÓËÝÑÇÏÖÕÒÆÑÇÑ¦ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÓÁÔËÝÛÇÙßÓÌÜÔÂÙÜÓÇàÃ
ÙÇÝÇÒÒ¦ÍÏÇËÓÁÔÇÎÈÇÙÏÑÂÖÇÚØÃÊÇ
ËÃÔÇÏÕÁØÜÚÇÝ¬ÕÁÞÜÍØ¦ÉËÏ¦ÒÒÜÙÚË

– Τώρα τι είναι, λοιπόν;
¶ÃÔÇÏÚÁÙÙËØÏÝËÐÇÏØËÚÏÑÕÃ
ÖËØÌÄÓËØÚØÇÍÕßÊÏÙÚÁÝ²ØÂÙÚÕÝ
ËØÕÔÚÃÊÎÝ¦ÑÎÝ ÇØÇÛÇÔ¦ÙÎÝ
×ÙÚÇÝ¡ÖÕßÍÏ×ÚÎÝÏ×ØÍÕÝÚÏÈÇÔ¦ÑÎÝÁÔÇÇÖÃÙÚËßÚÕÑÕßÇØÚÁÚÕÖÕÒÆÊßÔÇÚÕÃÑÇÏÙÚÎÛËÇÚØÏÑÂ
ÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÑÇÏÙÚÕÚØÇÍÕÆÊÏ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÃÓËÚÇÐÆÚÕßÝÑÇÏËÃÔÇÏÑÇÏÖÁÔÚËÓÕßÙÏÑÕÃÇÙÃÒÎÝ
§ÚØÕßÓÖÕÍÏ¦ÔÔÎÝÙÚÕÖÏ¦ÔÕ¦ÏÕÝØ¦ÖÇÝÙÚÕÓÖÕßàÕÆÑÏÑÏÛ¦ØËÝÚØÇÍÕÆÊÏÏ×ØÍÕÝ¬ÇÓÏÜÒ¦ÑÎÝÚÙÁÒÕÎÓÂÚØÎÝÔÊØË¦ÊÎÝ
ÙÚÇÖÒÂÑÚØÇÑÇÏÕÒÁÐÇÔÊØÕÝ ÇÓÖÕßØ¦ÑÎÝÙÚÕÇÑÕØÔÚËÄÔßÚÕÃ
ÕÏËÔÔÁÇ¦ÔÛØÜÖÕÏÑÇÏÓËËÓÁÔÇ
ÊÁÑÇËÃÓÇÙÚËÙËÇÖÄÒßÚÎÙßÔËÔÔÄÎÙÎÑÇÏÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÓÖÕØ×
ÔÇÖÜÓËÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÄÚÏËÃÔÇÏÎ
ÑÇÒÆÚËØÎÙÚÏÍÓÂÄÒÜÔÓÇÝ

–Γιατί το λέτε αυτό;
¶ÃÓÇÙÚËÇØÑËÚÄÑÇÏØÄÓÇàÃÑÇÏ
ÁÞÕßÓËËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÙßÔËÔÔÕÕÆÓÇÙÚËÍØÂÍÕØÇÑÇÏÄÒÕÏÚÕßÝËÃÔÇÏ
Ö¦ØÇÖÕÒÆÊßÔÇÚÕÃÔÔÁÇËØÍ¦ÚËÝ
ÙËÁÔÇØËÖÄÙËÁÔÇÊÏ¦ÒËÏÓÓÇÇÖÄ
ÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÝÄÖÜÝÙÑÁÌÚÎÑÇ
ÔÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙÜÚÇÖÇÏÊÏ¦ÙÚÎÔ
ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÍÏ»ÇßÚÄÌÕØÕÆÔÑÇÏ
ÌÄØÓËÝËØÍÇÙÃÇÝÖÏ¦ÔÕßÔÚÇÔÂÓÇÚÇÚÕßÑÇÎÓÕÆÑÇÏÚÇÑ¦ÔÕßÔ
ÙßÒÒÕÍÏÑÄÇÃÙÛÎÓÇ
–Εξηγήστε μου τη φράση «Ολική
επαναφορά του μύθου της διασκέδασης»…
¶ßÚÄÚÕÇÌÂÔÜÔÇÚÕËØÓÎÔËÆÙÕßÔÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕßÛÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔÚÏÝÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÍ×
ÁÌÚÏÇÐÇÓÏÇÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÖÕßÖÇÚ¦ËÏÙÚÕÒÇáÑÄÚØÇÍÕÆÊÏÑÇÏËÃÔÇÏ
ÎÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÖÕßÖÇÃàÕßÓËÙÞËÊÄÔÄÒÇÚÇÒÇáÑ¦ÓÕßÚØÇÍÕÆÊÏÇ
ÑÇÏÌßÙÏÑ¦ÑÇÏ¦ÒÒÜÔËÔÓÖÕØ×
ÔÇËÐÎÍÂÙÜÑÇÏÖ¦ØÇÖÕÒÒ¦ÍÏÇ
ÚÕÚÏÁÞËÏÍÃÔËÏßÚÄÚÕÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÕßÔÕÏÛËÇÚÁÝ¦ÔÚÜÝÎÄÒÎ
ÊØ¦ÙÎÁàÎÙËÖÕÒÆÁÞÕßÓËÑÒËÃÙËÏ
ÚÏÝÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÖÏÇÃÞËÓÏÇ
ÖÕÒÆÜØÇÃÇËÐÁÒÏÐÎÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏ¦ÚÎÝÔÚÁÞËÏÖÇÔÚÕÆÑÇÏÚÕ
ÊÕÑÏÓ¦ÙÇÓËÙËÛÁÇÚØÕÙËÑÒÇÓÖ
ÙËËÐÜÚËØÏÑÕÆÝÞ×ØÕßÝÓÖÕØËÃÔÇ
ÙÚÇÛËÃÕÖÕßÊÂÖÕÚË ÇÏÐÁØËÚË
ÍÏÇÚÃÊÕßÒËÆËÏÖÇÔÚÕÆÇßÚÂÎÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ"ÏÄÚÏËÔ×ÔËÏÚÕÔÑÄÙÓÕ
–Διασκεδάζουμε, όμως, όπως παλιά;
¶¡ËÇßÚÂÚÎÊÕßÒËÏ¦Ö¦ÔÚÜÝ
ÕÑÄÙÓÕÝÊÏÇÙÑÁÊÇÙËÖ¦ØÇÖÕÒÆ
ÏÔÄÓÇÙÚËÁÔÇÚÇÙÖÃÚÏÇÑÇÏÙÚÏÝ
ÙßÔ¦ÐËÏÝÄÚÇÔÍÃÔËÚÇÏÓËÚ¦ÁÔÇ
ÍÒÁÔÚÏÄÒÕÏÖËØÔ¦ÔËÚÁÒËÏÇ

Πληροφορίες: .³ÑÐÒ³iØ
¨ÑÈÒ~iØ.ÉË¨Ñ.ÉË¨ÑVt'ËÜÑÉeuVÛiÐ³{~Ì1ÓÑ³¨
ÉÈ~ËÑØVÈ¨{Ñ~Ê¸®ÑÈÑ¨ËÈ
¸Æ¸ÆV¨ÑdUÆÆÐÐ~Ñ{1ÓÑ³¨,{ÒÜ³VÉÐÉÌØV.ÒKKÑ³¸lÑÈÑ¨ËÈV¨ÑdU´ÆÐÐ

ÑÇÏÙÚÎÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÚÁÒÒÇ®ÍÏÇÚÕÔ
©  ÇÒÎÙÖÁØÇÁØÜÚÇËÊ×ËÃÔÇÏÎ
ÖÇÚØÃÊÇ®
–Τον έχουμε βάλει στην άκρη τον έρωτα…
¶ÇÙÇÝÖÜÓÏÇÌØ¦ÙÎÇÖÄÚÎÔÁÐÕÞÎ¡¦ØÜÇÓÈÕßÔ¦ÑÎÖÕßÁÞËÏÖÕÒÆ
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÇßÚÄÝÖÕßÇÍÇÖ¦ÝÇßÚÂ
ÖÕßÇÍÇÖ¦ÝÚÕÐÁØËÏ"®¯ËÃÚËÚÕÑÇÒÁ
–Η μουσική, πάντως, είναι ένας πολύ
καλός τρόπος για να το πει κάποιος…
¶ÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÚÕßÝÈ¦àÜÑÇÏÒÁÔË
Ù»ÇÍÇÖ×ÕÁÔÇÝÙÚÕÔ¦ÒÒÕÃÔÇÏÜØÇÃÇ
ÑÇÔËÃÝÔÇÇÔ¦ÈËÏÚÕÙÖÃØÚÕÚÎÝÇÍ¦ÖÎÝ
ÑÇÏÔÇÐÁØËÚËÄÚÏÄÚÇÔÚÕÇÔ¦ÈËÏÝÖÕÒÒ¦ÞÁØÏÇÛÇÙÎÑÜÛÕÆÔÔÇàËÙÚÇÛÕÆÔ
ÇÖÄÇßÚÂÚÎÌÜÚÏ¦Í×ÊËÔÔÚØ¦ÖÎÑÇÖÕÚÁÕÆÚËÚÕÙ»ÇÍÇÖ×ÔÇÖÜÕÆÚË
ÔÇÚÎÔÖÇÚÂÙÜÕÆÚËÔÇÑÇÚÇÙÚØÇÌ×
ÃÔÇÏÑØÃÓÇÎàÜÂÔÇÌËÆÍËÏÚà¦ÓÖÇ
©ÙÚÃÞÕÝßÕÉßÞÁÝÖÕßÊËÔÈØÂÑÇÔ
ÑÇÚÇÌÆÍÏÕ®ÍÏÇÚÃÔÕÓÃàËÚËÄÚÏÓÃÒÎÙË
ÙËÚÄÙÕßÝÖÕÒÒÕÆÝ¯ÃÍÕÔÇÑÕÏÚ¦ÓË
ÑÇÏÛÇÚÇÈØÕÆÓËÚÇÄÓÕØÌÇ¯
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Γυναίκα
συγγραφέας
με μητέρα
και κόρες
Το εξώφυλλο ³ÈÐÈÚ{³¨ÊÐÑ³Ø
³iØ ÜËÇÑÐÉÚ.³¨È³È~È~Ü×¨ÉËÑÌ³{ØÉ~ÙÌÉ{Øåo¨Ñ

ELISABETH STROUT
Το όνομά μου είναι Λούσυ Μπάρτον
μτφρ. Μαργαρίτα Ζαχαριάδου
εκδ. Αγρα, σελ. 182

ÏÊÃÜÝË¦ÔËÃÙÇÏÍßÔÇÃÑÇË¦ÔÁÞËÏÝ
ÖÇÏÊÏ¦ÏÊÃÜÝË¦ÔÁÞËÏÝÑÄØËÝÙÜÝ
ÍÏÇÚÃÄÒÎÎàÜÂÚÜÔÍßÔÇÏÑ×ÔËÃÔÇÏ
ÓÏÇÈÇÛÏ¦ÕÓÌÇÒÕÙÑÄÖÎÙÎÍÆØÜ
ÇÖÄÚÎÓÎÚÁØÇ©ÙÕÑÇÏÇÔÑÇÚÇÑÚÂÙÇÓËÚÎÔÇÔÊØÏÑÂÙßÔÚØÕÌÏ¦ËÑËÃ
ÖÕßËÖÏÙÚØÁÌÕßÓËËÃÔÇÏÇÖÄËÑËÃ
ÖÕßÐËÑÏÔÂÙÇÓËÊÃÜÝË¦ÔÇßÚÂÎ
ÙÞÁÙÎÁÞËÏÓÏÇÚØÆÖÇÙÚÎÔÑÇØÊÏ¦
ÕÆÙßÖÕÆÔÇÙËÖ¦ØËÏ¡Ö¦ØÚÕÔÁÙÚËÏÒËÁÔÇÍØ¦ÓÓÇÙÚÎÓÎÚÁØÇ
ÚÎÝÒÁÍÕÔÚ¦ÝÚÎÝÙËÇÍÇÖ×®ÂØË
ÜÝÇÔÚ¦ÒÒÇÍÓÇÖÃÙÜÓÏÇÑÇØÚÖÕÙÚ¦ÒÓËÚÕÑÚÃØÏÕ Ø¦ÏÙÒËØÚÎÔÆÞÚÇ©ÍØÇÌÏÑÄÝÞÇØÇÑÚÂØÇÝÚÎÝ
ÓÎÚÁØÇÝÚÎÝÊËÔÚÎÝÂÚÇÔÖÏÇÕÏÑËÃÕÝËÔÚÎÝÁÍØÇÉËÖÕÚÁÄÚÏÚÎÔ
ÇÍÇÖ¦ÑÇÏËÑËÃÔÎÑÄÓÇÚÎÔÁÞËÏ
ÇßÚÂÚÎÔÑ¦ØÚÇ
ÔÇÙßÍÑÏÔÎÚÏÑÄÇÖËÒÖÏÙÓÁÔÕ
ÑÇÏÇÏÙÏÄÊÕÐÕÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÖÕßËÃÔÇÏÍØÇÓÓÁÔÕÓË
ÚÎÔÎÙßÞÃÇÚÎÝÜØÏÓÄÚÎÚÇÝÑÇÏÚÕß
ÖÄÔÕßÃÔÇÏÍØÇÓÓÁÔÕÓËÙßÓÌÏÒÃÜÙÎÔÇÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÖÕßÇÍÍÃàËÏ
ÚÇÚØÇÆÓÇÚÇÄÙÜÔÖÇÙÞÃàÕßÔÔÇ
ÈØÕßÔÚÎÌÜÔÂÚÕßÝÙÚÕÍØ¦ÉÏÓÕ
ÓÇÑßØÃÜÝÙÚÎàÜÂÒÒÜÙÚËÍÏÇ
ÚÏÝÍßÔÇÃÑËÝÊÎÓÏÕßØÍÕÆÝÊËÔËÃÔÇÏ
ÚÃÖÕÚÇÇßÚÕÔÄÎÚÕ

Της ΜΑΡΙΑΛΕΝΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Σε λένε ÕÆÙß¡Ö¦ØÚÕÔÃÙÇÏÓÏÇ
ÔÁÇÍßÔÇÃÑÇÓËÊÆÕÓÏÑØ¦ÑÕØÏÚÙ¦ÑÏÇÑÇÏÔÕÙÎÒËÆËÙÇÏ©¦ÔÊØÇÝÙÕß
ÊËÔÙËËÖÏÙÑÁÖÚËÚÇÏÚÁÒÔËÏÁÔÇ
ÍØ¦ÓÓÇÄÓÜÝÙÚÎÓÎÚÁØÇÙÕß ÇÏ
ÁØÞËÚÇÏËÑËÃÔÎ ¦ÛËÚÇÏÓËØÏÑÁÝÓÁØËÝÑÇÏÔÆÞÚËÝÙÚÎÔ¦ÑØÎÚÕßÑØËÈÇÚÏÕÆÙÕß
¬ÕÖÏÕÊÆÙÑÕÒÕÖØ¦ÍÓÇËÃÔÇÏÔÇ
ÍØ¦ÉËÏÝÍÏÇÚÎÙÞÁÙÎÓËÚÎÓÎÚÁØÇ
ÙÕßÊÃÜÝË¦ÔËÃÙÇÏÙßÍÍØÇÌÁÇÝ
ÊÃÜÝË¦ÔËÃÙÇÏÍßÔÇÃÑÇÙßÍÍØÇÌÁÇÝÊÃÜÝË¦ÔÁÞËÏÝÍËÔÔÂÙËÏÑÄØËÝ
ÓÎÚÁØÇÓËÁÔÇÔÈÇÛÆËÖ×ÊßÔÕ
ÙÞËÊÄÔÆÖÕßÒÕÚØÄÖÕÁÞËÏÑÇÛÕØÃÙËÏÚÕÔÚØÄÖÕÖÕßÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÙÇÏ
ÚÕÔËÇßÚÄÙÕßÞËÏÈ¦ÒËÏÚÇÛËÓÁÒÏÇÞÜØÃÝÔÇÙËØÜÚÂÙËÏÑÇÔÍÏÇ
ÚÎÙËÐÕßÇÒÏÑÄÚÎÚ¦ÙÕß
©ÒÎÙÕßÚÎàÜÂÖÇÙÞÃàËÏÝÔÇÐËÌÆÍËÏÝÇÖÄÚÎÓÕÃØÇÚÎÝÖØÕÙÖÇÛ×ÔÚÇÝÔÇÙÖ¦ÙËÏÝÚÕÑÁÒßÌÕÝÚÎÝ
ÙÏÜÖÂÝÙÕßÑÇÏÔÇÍØ¦ÉËÏÝÖÏÚÁ-

sppmedia.com

ÒÕßÝÔÇÍØ¦ÉËÏÝ ÇÏÄÚÇÔÚÇÑÇÚÇÌÁØÔËÏÝÁØÞËÙÇÏÇÔÚÏÓÁÚÜÖÎÖ¦ÒÏ
ÓËÚÎÓÎÚÁØÇÙÕß
©ÚÏÓÇÄÚÏÙÑÇØ×ÔËÏÝÁØÞËÚÇÏ
ËÑËÃÔÎËÑËÃÙÚÕÖØÕÙÑÁÌÇÒÕÙÚÎÔ
¦ÑØÎÚÕßÑØËÈÇÚÏÕÆÙÕßÑÇÏÙÕßÒÁËÏÏÙÚÕØÃËÝÇÖÄÚÇÖÇÒÏ¦ÙÕßÜØÇÏÕÖÕÏËÃÚÎàÜÂÙÇÝËÐÏÊÇÔÏÑËÆËÏÚÕÔ
ÖÇÚÁØÇÙÕßËÖÏÖÒÂÚÚËÏÚÇÇÊÁÒÌÏÇÙÕßÙÚÁÑËÚÇÏËÑËÃÍÏÇÙÁÔÇÇÒÒ¦ÊËÔËÃÔÇÏÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ËÑËÃÕÚÁ
ÊËÔÂÚÇÔÒÒÏ×ÝÊËÔÛÇËÃÞËÝÍÃÔËÏ
ÙßÍÍØÇÌÁÇÝ
ÃÔÇÏÙÚÕÊÏÑÄÚÎÝÖÇØ¦ÒÒÎÒÕ
ÙÆÓÖÇÔÑÇÏËÙÆÙÚÁÑËÙÇÏàÎÚ×ÔÚÇÝ
ÇÖÄËÑËÃÔÎÒÃÍÎÖØÕÙÕÞÂËÖÏÊÏ×ÑËÏÝÔÇÊÏÇÙÚÇßØ×ÙËÏÝÚÏÝÓÔÂÓËÝ
ÙÕßÓËÚÏÝÊÏÑÁÝÚÎÝÔÇÊÏÑÇÏÕÒÕÍÂÙËÏÝÚÎÛÒÃÉÎÙÕßÚÎÔÁÒÒËÏÉÎ
ÇßÚÕÖËÖÕÃÛÎÙÂÝÙÕßËÑËÃÔÇÖÕß
ÙËÙÚÏÍÓ¦ÚÏÙÇÔÑÇÏÙËÖÄÔËÙÇÔÔÇ
ÈØËÏÝÓÏÇÍØÇÓÓÂÙÆÔÊËÙÎÝÓËÇßÚÄ
ÖÕßÁÍÏÔËÝÑÇÏÓËÇßÚÄÖÕßÛÇÍÃÔËÏÝ ÇÏÄÓÜÝÎÓÎÚÁØÇÙÕßÛÁÒËÏ
ÔÇÙÕßÓÏÒÂÙËÏÍÏÇÚÕßÝÍËÃÚÕÔËÝ
ÃÔÇÏÖÏÕËÆÑÕÒÕÔÇÓÏÒ¦ÓËÍÏÇÚÕÔ
ÞÇÒÇÙÓÁÔÕÍ¦ÓÕÚÎÝÖÇÒÏ¦ÝÚÎÝÌÃÒÎÝÖÇØ¦ÍÏÇÚÎÊÏÑÂÙÕßÓÕÔÇÐÏ¦
ÍÏÇÚÇÊÏÑ¦ÙÕßÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÙÚÕÔ
Í¦ÓÕÒÒÜÙÚËËÙÆÚÇÑÇÚ¦ÌËØËÝ

SHUTTERSTOCK

Μυθιστόρημα απελπισμένο και αισιόδοξο

Η Λούσυ ΜπάρτονÓ³É{ÜÉÓÑo¨ÒÐÐÑ³iÐi³Ó¨Ñ³iØÜÓo³ÒØ³iØtÉÑoÑu(Ê¨ÉØÑ³ÒÜÜÑoÐÑËÐ{Ñ
~Ñ¨³³ÒÜÐÉ³~³Ë¨{¨Ò{ÜÉ¨³iÖT³Ñ$o¨Ñ×{~ÌØTÑ¨Ñ~³Ê¨ÑØ³iØÐi³Ó¨ÑØ³iØÙÉ³iØÊ³Ñ{Ñ{~ÉËØÛÉ
³iØÓo¨ÑÉ³ÓÌ³{³iÑoÑÒ~Ñ{É~ÉËiå~ÌÐÑ³iÓTÉ{ÑÈ³Ê³i~Ò¨³Ñ

Αγγίζει τα τραύματα
όσων πασχίζουν
να βρουν τη φωνή τους
στο γράψιμο μα κυρίως
στη ζωή. Αλλωστε,
για τις γυναίκες
δημιουργούς δεν είναι
τίποτα αυτονόητο.
ÃÍÕßØÇÑÇÒÆÚËØÇÇÖÄËÑËÃÔÎÑÇÏ
ÚÇÇÊÁÒÌÏÇÙÕß
ÁÌßÍËÝÕÆÙßÖÕÆÔÇÙËÖ¦ØËÏ¡Ö¦ØÚÕÔ¡ÏÇÖËØÏÖÁÚËÏÇßÍËÃÇÝËÃÔÇÏÑÇÏÛÇÖËØ¦ÙËÏ ÇÏÇÝÓÎÔ

ÂØÛËÖÕÚÁÕÙÆàßÍÕÝÖÇØ¦ÙÚÕÚÁÒÕÝÔÇÙËÊËÏÑÇÏÇÝÞ×ØÏÙËÝÚËÒÏÑ¦
ÑÇÏÇÝÙÕßÑØ¦ÚÎÙÇÔÛßÓÄÕÏÑÄØËÝ
ÙÕßÓÁÞØÏÚÕÚÁÒÕÝ
ÃÔÇÏÑÇÚÇØÇÓÁÔÕËÃÊÕÝÕÏÍßÔÇÃÑËÝÙßÍÍØÇÌËÃÝ©ÏÍßÔÇÃÑËÝÙßÍÍØÇÌËÃÝÖÕßÁÞÕßÔÑÄØËÝÕßÁÞÕßÔÑÇÏ
ÓÎÚÁØÇÑÇÏÖÇÒËÆÕßÔÙËÄÒÎÚÕßÝÚÎ
àÜÂÔÇÚÏÝÇÔÇÍÔÜØÃÙËÏÒÒ¦ËÑËÃÔÎ
ÎÓÎÚÁØÇÛËÜØËÃÄÚÏÚÕÁÞËÏÑ¦ÔËÏ
ÇßÚÄÏÇÚÏÝÓÎÚÁØËÝÚÜÔÍßÔÇÏÑ×Ô
ÙßÍÍØÇÌÁÜÔÎàÜÂÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ËÃÔÇÏÖÏÕÇÖÒÂÇÖÒ×ÝÕÏÑÄØËÝÚÕßÝ
ËÖÁÒËÐÇÔÔÇÚÎÔÓÖËØÊÁÉÕßÔÖÁÒËÐÇÔÇßÚÄÚÕÖØ¦ÍÓÇÖÕßÊËÔÚÕ
ÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔËÏÖÏÇÑÇÏÑÇÔÁÔÇÝ§Ç
ÛÁÒËÏÝÔÇÍØ¦ÌËÏÝÕÆÇÑÕÆÙÚÎÑË
ÇßÚÄ§ÇÖÇØÇÚ¦ÝÚÕÔ¦ÔÊØÇÙÕß
ÔÇÓÎÓÇÍËÏØËÆËÏÝÑÇÒ¦ÑÇÏÔÇÇÌÂ-

ÔËÏÝÚÏÝÑÄØËÝÙÕßÇÞÚÁÔÏÙÚËÝÍÏÇ
ÔÇÍØ¦ÉËÏÝÕÆÇÑÕÆÙÚÎÑËÇßÚÄ
/ÒÃàÇÓÖËÛÚØÕßÚËÃÔÇÏÓÏÇ
ÚÁÚÕÏÇÑÄØÎ¡ÏÇÙßÍÍØÇÌÁÇÝÖÕß
ÖËØÏÍØ¦ÌËÏÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÓÏÇÝÑÄØÎÝ
ÖÕßÛÁÒËÏÔÇÍØ¦ÉËÏÓËÚÎÓÎÚÁØÇ
ÚÎÝÃÍËÝÓÁØËÝÑ¦ÛÏÙËÓÇàÃÚÎÝÙÚÕ
ÔÕÙÕÑÕÓËÃÕÑÇÏÇßÚÄÂÚÇÔÇØÑËÚÄ
ÍÏÇÔÇÛßÓÎÛËÃÎÕÆÙß¡Ö¦ØÚÕÔ
ÓËÓÏÇÓÔÂÓÎÇÖÄÒßÍÓÄÞÜØÃÝÄÓÜÝ
ÚÕÔÑÄÓÖÕÙÚÕÔÒÇÏÓÄÚÎàÜÂÚÎÝ
©ÙÇÖÁØÇÙÇÔÑÇÏÄÙÇÛÇÁØÛÕßÔ
ÏÇÚÃÇÌÕÆËÃÔÇÏÄÒÇÑÇÒ×ÝÑÇÓÜÓÁÔÇÍÏÇÚÃÊÏ¦ÕÒËÓËØÏÑÁÝÍßÔÇÃÑËÝ
ÙÑ¦ÈÕßÔÑÇÏÙÑ¦ÈÕßÔÑÇÏÙÑ¦ÈÕßÔ
ÙßÔÁÞËÏÇÚÕÚØÇÆÓÇ"ÏÇÚÃàÎÚ¦ÔË
ÓÁÙÇÚÕßÝÑÇÏÁÐÜÚÕßÝÔÇÈØËÛÕÆÔ
ÍÏÇÒÃÍÕÓÄÔËÝÓËÚÏÝÙÑÁÉËÏÝÚÕßÝ
ÑÇÏÇßÚÄÑÇÓÏ¦ÌÕØ¦ËÃÔÇÏÁÍÑÒÎÓÇ
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ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Της ΕΥΗΣ

ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ

Ενας ουτοπιστής που «έφυγε» νωρίς
ο 1972, ÚØÃÇÞØÄÔÏÇÖØÏÔÇÖÄ
ÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÚÕßÙÖÇÔÕÆÊÏÑÚ¦ÚÕØÇ¢ØÇÔÛÃÙÑÕ¢Ø¦ÔÑÕÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕßÝÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑÕÆÝËØÓÇÔÕÆÝ
ÙßÍÍØÇÌËÃÝÕËÔËÔÎÔÚ¦ÞØÕÔÕÝ
ÙÂÓËØÇ²ÇÔÝ¡¦ÍÑÔÕßÝÔÚÙËÔÙÓÖÁØÍÑËØËÑÊÃÊËÏÚÎÈÏÕÍØÇÌÃÇ
ÚÕßÙÖÇÔÕÆÇÔÇØÞÕÙßÔÊÏÑÇÒÏÙÚÂ
¡ÖÕßËÔÇÈËÔÚÕÆØÇ§ÚÕßØÕÆÚÏ¬Õ
ÈÏÈÒÃÕÓËÚÃÚÒÕ¬ÕÙÆÔÚÕÓÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÚÎÝÇÔÇØÞÃÇÝàÜÂÑÇÏ
ÕÛ¦ÔÇÚÕÝÚÕß¡ÖÕßËÔÇÈËÔÚÕÆØÇ
§ÚÕßØÕÆÚÏ®ÑßÑÒÕÌÕØËÃÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÙËÓËÚ¦ÌØÇÙÎÖÆØÕß¡ÄÙÑÕÈÕßÇÖÄÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝÙÚÃÇ
©§ÚÕßØÕÆÚÏßÖÂØÐËÓÏÇÓßÛÏÑÂ
ÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÖÕßÙÑÕÚ×ÛÎÑË
ÙÚÕÔÏÙÖÇÔÏÑÄËÓÌÆÒÏÕÖÕÒËÓ×ÔÚÇÝËÔ¦ÔÚÏÇÙÚÏÝÌÇÙÏÙÚÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝÚÕß¢Ø¦ÔÑÕÚÕ ÊØ¦ÙÎ
ÚÕßÖÕßÖÇØÁÓËÔËÙÚÕÖËØÏÛ×ØÏÕ
ÚÎÝÏÙÚÕØÏÑÂÝÁØËßÔÇÝËÐÏÙÚÕØËÃÚÇÏ
ËÊ×ÓÁÙÇÇÖÄÁÔÇÑÕÒ¦àÍØÇÖÚ×Ô
ÑÇÏÖØÕÌÕØÏÑ×ÔÔÚÕÑÕßÓÁÔÚÜÔ
ÔÇÓÔÂÙËÏÝÙßÔÚØÄÌÜÔÖÕÒÏÚÏÑÁÝÕÓÏÒÃËÝÙßÔËÔÚËÆÐËÏÝÚÕßÂØÜÇ
ÙËÐÁÔÕßÝÇÔÚÇÖÕÑØÏÚÁÝÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÙÎÓËÏ×ÙËÏÝÄÖÜÝÇßÚÁÝÚÎÝ
ÏÓÄÔÁÏÒÖÕßÁÊØÇÙËÙÚÕÚ¦ÍÓÇ
ÚÕß§ÚÕßØÕÆÚÏÖØÕÖÇÍÇÔÊÏÙÚÏÑ¦ÌßÒÒ¦ÊÏÇÑÇÏ¦ØÛØÇËÌÎÓËØÃÊÜÔÙßÔÛÁÚÕßÔÓÏÇÖÕÒßÌÜÔÏÑÂ
ÓßÛÕÖÒÇÙÃÇÈÇÙÏÙÓÁÔÎÙËÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÍËÍÕÔÄÚÇÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ
ÏÙÚÕØÏÑÂÇÐÃÇÖÇØÕßÙÏ¦àÕßÔÚÇÙßÓÖËØ¦ÙÓÇÚÇÇÖÄÚÎÊÏÇÚØÏÈÂÖÕß
ÑÇÚÁÛËÙËÙÚÎÔ©ÐÌÄØÊÎÚÕ 
ÓËÛÁÓÇÚÕÏÙÖÇÔÏÑÄÇÔÇØÞÕÙßÔÊÏÑÇÒÏÙÚÏÑÄÑÃÔÎÓÇÕ¬àÕÔÚÃÈËÔ
¡ÖØÇÊÂÓÇÝÒÒÎÔÕÇÓËØÏÑÇÔÄÝ
ÈÕßÒËßÚÂÝÚÜÔÎÓÕÑØÇÚÏÑ×Ô½
ÇÑÄÓÇÕÏÓÇØÚßØÃËÝÚÕßÑÇÛÕÒÏÑÕÆ
ÏËØÁÇ²ËÙÕÆÝØÔ¦ÒÁÔÇÖÕßÍÒÃÚÜÙËÇÖÄÚÕÓÁÔÕÝÚÜÔËÖÇÔÇÙÚÇÚ×ÔÍÏÇÔÇÈØËÛËÃÑÇÚÄÖÏÔÙÚÎÛÁÙÎÚÕßÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÍØÇÓÓÇÚÁÇÑÇÏ
ÙßÓÈÕÆÒÕßÚÕß§ÚÕßØÕÆÚÏ
©ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÖÇØËÓÈÇÃÔËÏÙÚÎ
ØÕÂÚÕßÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÕÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇËÔÏÙÞÆÙËÏÚÎÔÑßØÃÜÝ
ÇÌÂÍÎÙÎÓËÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÏÙÚÕØÏÑÁÝ
ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÏËØËßÔ¦ÚÏÝØÃàËÝ
ÚÕßÇÔÇØÞÏÙÓÕÆÙÚÏÝÇÍØÕÚÏÑÁÝ
ËÖÇØÞÃËÝÚÎÝÙÖÇÔÃÇÝÖÕßÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÏÂÊÎÇÖÄÚÕÔ ÕÇÏ×ÔÇ¬ÕÚËØ¦ÙÚÏÕÇÍØÕÚÏÑÄÖØÕÒËÚÇØÏ¦ÚÕÖ¦ÒËßËÊÏÇØÑ×ÝÍÏÇÚÎÔ
ÇßÚÕÔÕÓÃÇÚÜÔÑÇÒÒÏËØÍËÏ×ÔÚÕß
ÑÇÏÚÎÔÇÔËÐÇØÚÎÙÃÇÚÕßÇÖÄÚÎÔ
ÑËÔÚØÏÑÂËÐÕßÙÃÇ
ÚÏÝ ÕßÒÃÕß ÙßÓÈÇÃÔËÏ
Ñ¦ÚÏÙßÔÚÇØÇÑÚÏÑÄÙÚÎÇØÑËÒ×ÔÎ!ÚÕÇÔÇØÞÏÑÄÙßÔÊÏÑ¦ÚÕ*5;

Τ

Ο αναρχοσυνδικαλιστήςÈÉÑKÉ³Ö¨Ñ ³È¨Ö³{ÈÊ¨ÂÉÐ{ÑÐÈÚ{~Ê¨{~Ì³i³ÑVÈ~³Úi~É³
{Ñ{~ÌÉÐ×ÖÜ{ÜÉÐ³ÑØÉÒ³{Ñ³{ØÙÈÒÐÉ{Ø³È'¨Ò~³´®.³i~{ÊoÐiÉ{~¨Ñ³ÉËiÉ³Öi
Ì³{³~Ì³Ñ{×ÑË³ÉØÉ¨{~Ë{³ÉÖÈÌ³{³tÓ×ÑoÑuÜ{³Ò~³ÉØÙ{~Ë³ÈåÜÜ{V{~ÐÐÈ{³ÓØ

Ο πόλεμος σπαράσσει
την Ισπανία όταν
ο Ντουρούτι, με ένα
τάγμα αποτελούμενο
από μόλις 3.000
αναρχικούς, ξεκινάει
μια εκστρατεία
για την κατάληψη
της Σαραγόσας.
ÑÇÏÕÙÑÒÎØÄÝÖßØÂÔÇÝÚÕßÎ-(0
-LKLYHJPVU(UHYX\PZ[H0ILYPJH
ÈÎØÏÑÂÔÇØÞÏÑÂ©ÓÕÙÖÕÔÊÃÇ
ÁÖËÏÚÇÇÖÄÁÔÕÖÒËÝÙßÍÑØÕÆÙËÏÝ
ÙÚÇÕÊÕÌØ¦ÍÓÇÚÇÓËÚÕßÝÌÇÙÃÙÚËÝÖØÇÐÏÑÕÖÎÓÇÚÃËÝÚÎÝÏÙÖÇÔÏÑÂÝÌ¦ÒÇÍÍÇÝÑÇÚÇÌÁØÔËÏÔÇÔÏÑÂÙËÏÑÇÏÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦
ÖÄÙÚÇÚÎÝÖÄÒÎÝÑËÃÍÏÇÖØ×ÚÎ
ÌÕØ¦ÕÏÇÔÇØÞÕÙßÔÊÏÑÇÒÏÙÚÁÝÛÇ
ËÃÞÇÔÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇÖ¦ØÕßÔÚÎÔ
ËÐÕßÙÃÇÓËÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÚÕß ÕÔÖ¦ÔÏÝÖØÕÁÊØÕßÚÎÝÌÏÒÕËØÍÇÚÏÑÂÝ
ÑÇÏÌÏÒÕÇÔÇØÞÏÑÂÝÑÇÚÇÒÇÔÏÑÂÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÎÝ¬àËÔËØÇÒÏÚ¦Ú
ÑÕÖÄÝÚÕßÝÂÚÇÔÎÑÕÒËÑÚÏÈÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÞ×ØÇÝÄÖÜÝÑÇÏÚÕÔÇÖËØ¦ÙËÏÕÁÒËÍÞÕÝÚÜÔÈÏÕÓÎÞÇÔÏ×Ô
ÙÚÇÞÁØÏÇÚÜÔÙßÔÊÏÑ¦ÚÜÔËÐÇÌÇ-

ÔÃàÕÔÚÇÝÚÏÝÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÁÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÕØÍÇÔ×ÙËÏÝÊÕÓÁÝÑÇÏÑÄÓÓÇÚÇËÐÕßÙÃÇÁÚÙÏÛÇÒËÏÚÕßØÍÕÆÙË
ÇÖÄÚÇÑ¦ÚÜÖØÕÝÚÇ¦ÔÜÈ¦ÙËÏ
ËÔÄÝÇÔÇØÞÏÑÕÆÓÕÔÚÁÒÕßÊÏÕÃÑÎÙÎÝËÓÖÔËßÙÓÁÔÕßÇÖÄÚÕÔ¡ÖÇÑÕÆÔÏÔ¦ÛÕÝÞËÏØÏÙÓÕÃÑÇÏËÙÜÚËØÏÑÁÝÊÏËÔÁÐËÏÝÇÔÇÚØÁÖÕßÔÚÇ
ÙÞÁÊÏÇ×ÙÚËÕÏÇÔÇØÞÏÑÕÃÚËÒÏÑ¦
ÔÇßÖÕÙÑËÒÏÙÚÕÆÔÇÖÄÚÇÇÙÚÏÑ¦
ÑÄÓÓÇÚÇÖÕßËÖÁÈÇÒÇÔÁÔÇÏËØÇØÞÎÓÁÔÕÙÚØ¦ÚËßÓÇËÔ¦ÔÚÏÇÙÚÕÔ
¢Ø¦ÔÑÕÑÇÏÄÞÏÇÔÚÇØÚÕÖÄÒËÓÕ
©ÖÄÒËÓÕÝÙÖÇØ¦ÙÙËÏÚÎÞ×ØÇÄÚÇÔÕ§ÚÕßØÕÆÚÏÓËÁÔÇÚ¦ÍÓÇÇÖÕÚËÒÕÆÓËÔÕÇÖÄÓÄÒÏÝ
ÇÔÇØÞÏÑÕÆÝÑÇÏÓËÓÄÔÏÓÎÁÒÒËÏÉÎ
ÄÖÒÜÔÐËÑÏÔ¦ËÏÓÏÇËÑÙÚØÇÚËÃÇ
ÍÏÇÚÎÔÑÇÚ¦ÒÎÉÎÚÎÝÇØÇÍÄÙÇÝ
ÖØÜÚËÆÕßÙÇÝÚÎÝØÇÍ×ÔÇÝ¬ÄÚË
ÇÔÇÍÑ¦àËÚÇÏÔÇàÎÚÂÙËÏÚÎÈÕÂÛËÏÇ
ËÐÕÖÒÏÙÓÕÆÑÇÏËÑÖÇÃÊËßÙÎÝÚÜÔ
ÖÕÒÏÚÕÌßÒ¦ÑÜÔÚÕßÇÖÄÚÎÙÚÇÒÏÔÏÑÂªÜÙÃÇ©ÓÜÝÊËÔÓÖÕØËÃÔÇ
ßÖ¦ØÐËÏÙßÔËØÍÇÙÃÇÊÏÄÚÏÕËÒËÆÛËØÕÝÑÕÓÓÕßÔÏÙÓÄÝ®ÓËÚÏÝÞÇÒÇØÁÝÊÕÓÁÝËÐÕßÙÃÇÝÖÕßÖØËÙÈËÆÕßÔÕ§ÚÕßØÕÆÚÏÑÇÏÕÏÙÆÔÚØÕÌÕÃ
ÚÕßÊËÔÙßÍÑÒÃÔËÏÏÊËÕÒÕÍÏÑ¦ÓË
ÚÎÊËÙÖÕÚÏÑÂÍØÇÌËÏÕÑØÇÚÃÇÚÕß
ÕÓÓÕßÔÏÙÚÏÑÕÆ ÄÓÓÇÚÕÝ
ÏÓÄÔÁÏÒÖÇØ¦ÚÎÔËÖÏÛßÓÃÇÚÎÝÇÔÇÍÑ¦àËÚÇÏÔÇËÍÑÇÚÇÒËÃÉËÏÚÎÔÙÖÇÔÃÇ!ËÔÁÔÏÜÛÇ

ÑÇÓÏ¦ËÙÜÚËØÏÑÂÇÔ¦ÍÑÎÔÇÙßÓÓËÚ¦ÙÞÜÙ»ÁÔÇÔÖÄÒËÓÕÖÕßÊËÔ
ÁÌËØÔËÖÏÇÇÔÚÏÓÁÚÜÖËÝÄÖÜÝÔÄÓÏàÇÙÚÎÔÇØÞÂÖËÏÔÇÙÓÁÔËÝÓ¦àËÝ
ÇÍØÕÚ×ÔÓËÚÕßÝÍÇÏÕÑÚÂÓÕÔËÝÑÇÏ
ÚÕßÝÙßÔËØÍÕÆÝÚÕßÝÚÕßÝÖÇÖ¦ÊËÝÇÒÒ¦ÚÏÝËßØÜÖÇáÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝ
ÓËÚÇÐÆÚÕßÝ!ÚÎªÜÙÃÇÚÎËØÓÇÔÃÇÑÇÏÚÎÔÚÇÒÃÇ®
¡ÇÊØÃÚÎÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕÚÕß
 ÛÇÖÁÙËÏÙÚÇÞÁØÏÇÚÕß¢Ø¦ÔÑÕ ÇÚ¦ÚÎÔÖÕÒÏÕØÑÃÇÚÎÝÛÇ
ÙÑÕÚÜÛËÃÕ§ÚÕßØÕÆÚÏßÚÄÖÚËÝ
Ó¦ØÚßØËÝÚÎÝÙßÔÕÊËÃÇÝÚÕßÈÒÁÖÕßÔÄÚÏÚÕÄÖÒÕÖÕßÁÞËÏËÖ¦ÔÜ
ÚÕßËÑÖßØÙÕÑØÕÚËÃÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕß
ÈÍÇÃÔËÏÇÖÄÚÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÄÚÕß
ÙÌÇÃØÇÚÕÔÊÏÇÖËØÔ¦ÙÚÕÙÚÂÛÕÝ
ÑÇÏÚÕßÇÌÇÏØËÃÇÏÌÔÃÊÏÇÚÎàÜÂ
ÏÇÊÃÊÕÔÚÇÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔËÖÚ¦
ËÑÊÕÞÁÝÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕÔÛ¦ÔÇÚÄ
ÚÕßÚÎÔÑÕÏÔÂÍÔ×ÓÎËÖÏÑØÇÚËÃ
ÎËÔÚÆÖÜÙÎÄÚÏÚÕÔÙÑÄÚÜÙÇÔÕÏ
ÌÇÙÃÙÚËÝ¡ËØÏÑÕÃÖÏÙÚËÆÕßÔÄÚÏ
ÚÕÔÁÌÇÍÇÔ®ÒÏÖÕÚ¦ÑÚËÝÊÏÑÕÃÚÕß
ÒÒÕÏÕÏÑÕÓÓÕßÔÏÙÚÁÝ
©§ÚÕßØÕÆÚÏÊËÔÛÇÖØÕÒ¦ÈËÏÔÇ
ÐËÖÁÙËÏÑÇÏÔÇÍÃÔËÏÁÔÇÝÇÑÄÓÇÖÇØÇÙÑÎÔÏÇÑÄÝÖÇÃÑÚÎÝÚÕßÊÏËÛÔÕÆÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÕÆÖÇÏÞÔÏÊÏÕÆ©ÇÍ×ÔÇÝÚÕß
ÛÇÇÔÕÃÐËÏÓÏÇÓÏÑØÂÁÙÚÜÖÕÒÆ
ÙÆÔÚÕÓÎØÜÍÓÂÙÚÕÔÞØÄÔÕÄÖÕß
ÎÕßÚÕÖÃÇÚÎÝÇÔÇØÞÃÇÝÛÇÚÇßÚÏÙÚËÃÓËÚÎØÕÓÇÔÚÏÑÂËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎ

ΚΡΙΤΙΚΗ
Της ΜΑΡΙΑΣ

ΤΟΠΑΛΗ

Πάρτι με ποίηση, και όποιος αντέξει
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ,
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ
D.J., tracks 1-61. Σύντομη ιστορία
του λυρισμού – Παραγωγή
και διάταξη κειμένων
εκδ. Sestina, σελ. 79
Διονύσης Καψάλης ÍËÔÔ 
ÑÇÏÕÏ×ØÍÕÝ ÕØÕÖÕÆÒÎÝ
ÍËÔÔ ÖÕÏÎÚÁÝÑÇÚÇÐÏÜÓÁÔÕÏÏÊÏÇÃÚËØÇÍÔÜÙÚÕÃÍÏÇÚÎ
ÊËÐÏÕÚËÞÔÃÇÚÕßÝßÖÎØËÚÕÆÔÚÏÝ
ÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÁÝÖÕÏÎÚÏÑÁÝÌÄØÓËÝÓË
ÌßÙÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÓËÚÇÊÕÚÏÑÄÖ¦ÛÕÝ
¡ËÇßÚ¦ÇÑØÏÈ×ÝÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÙÑÎÔÕÛËÚÕÆÔÚÕßÖÄÙßàÂÚÎÙÎÈÏÈÒÃÕ
ÖÕßÎÖØ×ÚÎÁÑÊÕÙÂÚÕßÂÚÇÔÎ
ÌÏ¦ÒÎÙÇÓÖ¦ÔÏÇÝÍÏÇÚÕÔÖÇØÛËÔÏÑÄÇÖÄÖÒÕßÚÜÔËÑÊÄÙËÜÔËÙÚÃÔÇ
ÚÎÊËÆÚËØÎÁÑÊÕÙÎÁÞÕßÔ
ÇÌÇÏØËÛËÃÚÁÙÙËØÇÖÕÏÂÓÇÚÇÑÇÏ
ÖØÕÙÚËÛËÃÇÑÄÓÎËÃÑÕÙÏ×ÙÚËÕ
ÙßÔÕÒÏÑÄÝÇØÏÛÓÄÝÚÜÔÓËÚÇÌØÇÙÓÁÔÜÔÇÖÄÚÕßÝÊÆÕÙßÔÕÊÕÏÖÄØÕßÝÖÕÏÎÓ¦ÚÜÔÔÇÌÚ¦ÔËÏÚÇ
©ÖØÕÑÒÎÚÏÑÄÝÚÃÚÒÕÝ+1®
ÓËßÖÄÚÏÚÒÕßÝ;YHJRZ®ÑÇÏ
ÇÑÄÓÎÖÏÕÑ¦ÚÜÆÔÚÕÓÎÏÙÚÕØÃÇ ÚÕß ÒßØÏÙÓÕÆ® ËÖÏÈ¦ÒÒËÏ
ÙÚÕÔÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÓÏÇÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÇÚÓÄÙÌÇÏØÇ¬ÇËÑÚËÏÔÄÓËÔÇÇÖÄÚÕÔªÜÓÇÃÕ©Ø¦ÚÏÕÓÁÞØÏ
ÚÕÔØËÚÇÔÄ¦ØÑÏÔÖÕÏÂÓÇÚÇÊËÔ
ÖØÕÚËÃÔÕÔÚÇÏÈÁÈÇÏÇÜÝÑ¦ÖÕÏÕß
ËÃÊÕßÝÙßÙÚÎÓÇÚÏÑÂÇÔÛÕÒÄÍÎÙÎ

Ο

©ØÍÇÔ×ÔÕßÔÓ¦ÒÒÕÔÁÔÇÖÕÏÎÚÏÑÄÖ¦ØÚÏÙÚÕÕÖÕÃÕÓÇÝÑÇÒÕÆÔÔÇ
ÙßÓÓËÚ¦ÙÞÕßÓËÚÕÖ¦ØÚÏÇßÚÄ
ÕÏÊÆÕÖÕÏÎÚÁÝÖÇÃàÕßÔ®ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÑÕÓÓ¦ÚÏÇ®ÙÇÔÔÇÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓÏÇÉÎÌÏÇÑÂÓÕßÙÏÑÂ
ÒÃÙÚÇÇÔÇÖÇØÇÍÜÍÂÝWSH`SPZ[
ÚÕÔÖßØÂÔÇÇßÚÂÝÚÎÝÊËÒËÇÙÚÏÑÂÝÖØÄÙÑÒÎÙÎÝÊÏÑÇÏÕÆÓÇÙÚË
ÔÇÇÔÏÞÔËÆÙÕßÓË
ÚÎÔ ÑÇÚ¦ ¡ÖÕÔÚÒÁØÖØÄÙÑÒÎÙÎ!
¡ËÛÆÙÚËÓËÑØÇÙÃÓËÖÕÃÎÙÎÂÓË
ÇØËÚÂÄÖÜÝÙÇÝ
ÇØÁÙËÏÒÒ¦ÓËÛÆÙÚË®ÒÒÜÙÚË
ÚÇ [YHJRZ 
ÙÚÎÓÁÙÎÒÕÏÖÄÔ
ÚÎÝÙßÒÒÕÍÂÝÖÕß
ÇÑÕÒÕßÛËÃÞØÕÔÕÒÕÍÏÑÂÙËÏØ¦ÓË
È¦ÙÎÚÎÈÏÕÍØÇÌÃÇÚÜÔÖÕÏÎÚ×Ô
ÑÇÚÇÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÇÖÄÖÁÔÚËÓÖÕÔÚÒËØÏÑ¦ÖÕÏÂÓÇÚÇÚÕÖØ×ÚÕÓËÚÇÌØÇÙÓÁÔÕÇÖÄÚÕÔ ÕØÕÖÕÆÒÎ
ÚÇ¦ÒÒÇÚÁÙÙËØÇÇÖÄÚÕÔ ÇÉ¦ÒÎ
¬ÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÇÔÛÕÒÄÍÎÙÎÝ
ÚÎÝWSH`SPZ[ËÆÑÕÒÇÇÔÏÞÔËÆËÚÇÏÓËÚÎÈÕÂÛËÏÇÚÕßÖØ×ÚÕß
ÑÇÏÚÕßÚËÒËßÚÇÃÕßÖÕÏÂÓÇÚÕÝ
ÑÇÏÚÇÊÆÕÓËÚÇÌØÇÙÓÁÔÇÇÖÄ
ÚÕÔ ÇÉ¦ÒÎ©Ø¦ÚÏÕÝ*HYTPUH

3?=¦ØÑÏÔ/PNO>PUKV^Z¶ÇÝ
ÙÎÓËÏÜÛËÃËÊ×ÄÚÏÄÒÕÏÕÏÚÃÚÒÕÏ
ÖÇØÇÓÁÔÕßÔÇÓËÚ¦ÌØÇÙÚÕÏËÔ×
ÕÏØÜÙÏÑÕÃÇÔ¦ÓËÙ¦ÚÕßÝÙÚÇ
ÖÕÏÂÓÇÚÇÚÎÝ¬ÙÈËÚ¦ÍËÈÇÑÇÏÚÎÝ
ÞÓ¦ÚÕÈÇÖÕßÇÖÕÊÃÊËÏÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦Õ ÕØÕÖÕÆÒÎÝßÖÕÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÏÑÇÏÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦¦ÔÜ
ÙÚÕÔ¦ÐÕÔÇÚÕß
ÞØÄÔÕßÖÕßÓÇÝ
ÑÇÚËÈ¦àËÏ ÙÚÕÔ
Ú¦ÌÕÇÔÇÌÒÁÍËÚÇÏ ÙÚÎÔ ÚÕÓÂ
ÚÕßÓËÚÕÔ¦ÐÕÔÇ
ÚÎÝàÜÂÝÕÁØÜÚÇÝ¬ÕÖÕÏÎÚÏÑÄ
ËÍ×ÙÚÕÔ©Ø¦ÚÏÕ
ËÑÌÜÔËÃÚÕÊÏ¦ÙÎÓÕÊØÁÉËÚÎ
ÓÁØÇ® ÇÖËßÛßÔÄÓËÔÕÙÚÎËßÑÕÔÄÎÙÚÕÔ¦ØÑÏÔÇÔÇÖÕÒËÃÚÕÔ
ÔËÇØÄËÇßÚÄÙÚÎ
ÛÁÇÊßÕËØÇÙÚ×Ô
ÖÕßÚÕßÝÌÇÔÚ¦àÕÓÇÏËÌÂÈÕßÝ!
©ÚÇÔÑÇÓÏ¦ÌÕØ¦ÑÕÏÚ×ÊßÕÔÁÇ
ÖÇÏÊÏ¦ÖÕßËÑËÃÔÕÝÓ¦ÒÒÕÔÚÎÔ
ÖÎÊ¦ËÏÑÏËÑËÃÔÎÈ¦àËÏÊÏ¦ÌØÇÍÓÇ
ÂÖÇÃØÔËÏÇÔÚÏÙßÒÒÎÖÚÏÑ¦ÒÁÜ
ÔÇÕÖÇØ¦ÊËÏÙÕÝ® ÇÏÖÇØÇÑ¦ÚÜ! ÏÇÔÇØÜÚÏÁÓÇÏÇÔßÖÂØÐË
¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕßËÓÁÔÇÈÒÁÖÕÔÚÇÝ
ÙÇØ¦ÔÚÇÞØÄÔÏÇÖØÏÔÙÑÁÌÚÎÑË
ÔÇÕÈÃÕÝÕÇÔÛÄÙÖÇØÚÕÝ®ÒÒ¦

ÑÇÏÚÇÖÕÏÂÓÇÚÇÚÜÔÊÆÕÒÒÂÔÜÔ
ÖÕÏÎÚ×Ô¶ÚÇÓÄÔÇ¦ÒÒÜÙÚËËÒÒÎÔÏÑ¦ÖÕÏÂÓÇÚÇÇÌÕÆÎWSH`SPZ[
ÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÇÖÄÓËÚÇÌØ¦ÙËÏÝÙÆÔÚÕÓÎ¦ØÇÏÙÚÕØÃÇ
ÚÕßÊßÚÏÑÕÆÒßØÏÙÓÕÆ"¶ÖÕßÑÕÙÓÕÆÔÚÕÇßÚÃ®ÚÕßËÐ×ÌßÒÒÕß
ÑÇÏÚÕßÕÖÏÙÛÄÌßÒÒÕßÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇ
ËÃÔÇÏÇÖÕÒÆÚÜÝÙßÔÚÕÔÏÙÓÁÔÇÙÚÕ
ÑÒÃÓÇÇßÚÄ! ÇÔËÃÝÊËÔËÃÔÇÏ
Ú×ØÇÖÕßÍÁØÔÜÔÇÓËÖ¦ËÏÙÚÕ
ÙÖÃÚÏÔÇÓÕßÖËÏ!ËÊ×ÓËÃÔËÑÇÏ
ÓÎÌÕÈ¦ÙÇÏÖÕßÁÞËÏÇÊËÏ¦ÙËÏÖÏÇ
ÚÕÖÕÚÂØÏÙÕß¶ÁÞËÏÝÌÚ¦ÙËÏ®
ÍØ¦ÌËÏÕÏ×ØÍÕÝ ÕØÕÖÕÆÒÎÝ
ÙÚÕ:VUL[[VÑÇÏÕÏÕÔÆÙÎÝ ÇÉ¦ÒÎÝÇÔÚÇÖÕÑØÃÔËÚÇÏÇÔÖÇØÇÓÆÛÏ®!¡ÏÇÓÕßÙÏÑÂÊÏÇÙÞÃàËÏ
ÚÕÑËÔÄÌËÆÍÕßÔÚÇÞØÄÔÏÇÌËÆÍÕßÔÚØÕÓÇÍÓÁÔÇÑÇÏÖ¦ÒÏÇßÚÂ
ÚÎÔ¦ÔÕÏÐÎÍËØÔ×ÎÓÁØÇÇßÚÂ
ÊËÔÑÇÃÍËÚÇÏÍÏÇÓÁÔÇ®
¬ÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇÖÕÏÂÓÇÚÇÇßÚÂÝÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝ®ÚØÇÍÕßÊÕÆÔ
ÚÕËÌÂÓËØÕÚÎÝËØÜÚÏÑÂÝÇÖÄÒÇßÙÎÝÑÇÏÚÎÝÆÖÇØÐÎÝÒÒ¦ßÖ¦ØÞÕßÔÑÇÏÖÕÏÂÓÇÚÇÓËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄ
ÖËØÏËÞÄÓËÔÕÄÖÜÝÚÕËÓÈÒÎÓÇÚÏÑÄÖÕÃÎÓÇÚÎÝÓÏÒÏ§ÚÃÑÏÔÙÕÔ
ÇØÖÕßÓËÚÇÌØ¦àËÏÕ ÇÉ¦ÒÎÝÁÔÇÖÇÔÎÍßØÏÑÄËÍÑ×ÓÏÕ
ÚÎÝÖÕÃÎÙÎÝÑÇÏÚÜÔÇÔÇÍÔÜÙÚ×Ô
ÚÎÝ!ÖÃÚÏÓÕßÎÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÖÏÕ
ÄÓÕØÌÕÇÖ»ÚÎÔÖØÄàÇBDÇÔÁÓÕØÌÕÏÕÏËÖÏÙÑÁÖÚËÝÚÕß®

ΜΕ ΤΟΝ ΖΑΧΑΡΙΑ ΣΤΟΥΦΗ
Ο Ζαχαρίας Στουφής γεννήθηκε το
1974 στη Ζάκυνθο. Σαν προέκταση
του ποιητικού του έργου, στο οποίο ο
θάνατος είναι το επίκεντρο, ασχολείται με τη θανατολογία της Ζακύνθου.
Αναζητεί τον θάνατο στη λαογραφία,
στη φιλολογία, στην ιστορία και στη
σύγχρονη κοινωνία του νησιού του.
Παράλληλα, στήνει θεατρικές παραστάσεις και performance που βασίζονται στο συγγραφικό του έργο.
Κείμενά του έχουν δραματοποιηθεί
και από άλλους καλλιτέχνες. Από το
1995 ζει και εργάζεται στην Αττική.
Το εικοστό δεύτερο βιβλίο του, που
είναι και το πιο πρόσφατο, είναι
το «Οταν ήμουν παιδί έσφαζαν τα
ζώα μπροστά μου», που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2020 από
τις εκδόσεις ΑΩ.

åÌÇ³ÉØ~ÑÓÑØÙÉÐÉÓTÉ{
~ÑÜÓÉ{ÉÙÉËVÑØÐÉ~ÑÜÓÈ¨³Ñ~Ñ{KÜÓÈÐÉåÌ
³ÉÚÉ³ÉØÐÌ³ÙÒ~ÑÜÌÐÈV
³{i³Ê$¨Ó³iåÜÉÂÒ~iV
ËØÓ×ÈoÉÑÌ³iÇÊ³¸Æl
~Ñ{ÐÈÓTÉ{ÜÉËÉ{ÜÖ

Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
πλάι στο κρεβάτι σας;

å~Ñ{Ò¨T{ÑÜÖÑ¨oÒÑÙ{ÑKÒÇ~ÜÑ{~ÊÜo³ÉTËÑVÑÚÈÐÒÐÑ{
~ÑÜÒÊ³Ñ³K{KÜËt0ÑÒÚi³È
ÉÑ¨ÖÉ¨ÚÓ¨Èu³È~ÑË³É

t0ÑÉ{ÌÜÑ{Ñ³iØ~ÑÚiÐÉ¨{Ì³i³ÑØu³ÈåÙ¨ÓÑÑÜÑÒ~iV³É~ÙÌÉåÏ ~Üi~³{~Ìj
Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνίας
θα θέλατε να είστε και γιατί;

$=ÑÑ³Ë³~¨ÉÈËoÑÌ³
tå¨ÐÑu³È(Ò³¨{~=Ë~{³Vo{Ñ³Ë
ÚÑÊÚÉÜÑÜÖÑ×ÑoÚ
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους
ποιητές ή συγγραφείς καλείτε,
ζώντες και τεθνεώτες;

Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που μάθατε πρόσφατα χάρη
στην ανάγνωση ενός βιβλίου;

({Ø~Ñ{Ø~Ñ³Ñ~ÉÖÑÉ³
Ð{{~ÌÜÑKÖ¨{ÚV³{¨ÑoÐÑ³{~Ò
ÉÂÈi¨É³ÖÉi~Ñ³Ñ~ÉÈÊ³ÈV
~Ñ{ÒÜÜÑT¨Ê{ÐÑ¨ÒoÐÑ³ÑVÌØ
TÉ³{~ÒÐÉ³iÜÉ{³È¨oËÑ³È~ÉÖ
³T¨åÌ³K{KÜË³ÈåÙ¨ÓÑÑÜÑÒ~iÈ¨ÑÓ×É¨Ñ
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε
πρόσφατα για πρώτη φορά;

Και ποιο είναι το βιβλίο που έχετε
διαβάσει τις περισσότερες φορές;

t0K{KÜË³iØÑiÈTËÑØu³È'É¨Ò³(ÉÌÑ
Πώς λειτουργούν οι τοπικοί θρύλοι, και ειδικά το υπερφυσικό, στις
ιστορίες σας; Είναι πηγή έμπνευσης ή/και τονίζουν την αγωνία της
ύπαρξης;

Ñ{³ÑÙÖÐÑÇËVÐÑÒÑ¤ÌÜÑ
ÉËÑ{ÓÑØ~{ÌØ~Ù{~ÑØgÉ¨oÑÜÉËgVÈÐÈÉ{³¨ÓÉ{ÑÐ{ÜÒ
o{Ñ³Ñ{ÙÖ~ÜÑ¨ÒoÐÑ³ÑV
ÐÉÜÌo{ÑÑÜÒ
Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της «θανατολογίας
της Ζακύνθου»;

åÌ³i×{ÜÜoËÑoÖ¨ÑÌ
³iÑÈ³~³ËÑÈÓTÉ{ÙiÐ{È¨oiÚÉËÑÌ³ÈØ=Ñ~ÈÚ{ÖØÈoo¨Ñ×ÉËØ³Ñ³ÉÜÉÈ³ÑËÑ
¸ÆÆT¨Ì{ÑVÚÑÂÉT¨{ÇÑ³
ÉKÑÐÌ³ÈØÑÈ³ÌTÉ{¨ÉØ
åÌ³iÜÑÍ~Ê³ÓTiVÓ³{
ÌØÑ³ÈÉ³Ñ{
~Ñ{ÉÂÉÜËÉ³Ñ{³Ñ
³ÉÜÉÈ³ÑËÑmÆT¨Ì{Ñ³ÑÖoT¨Ñ
É~¨³Ñ×ÉËÑ³È
i{ÖVÚÑÂÉT¨{ÇÑ³i×¨³ËÙÑ
³É~¨
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ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ

Ζωγραφική στην ύπαιθρο
Στη διάρκεια ÚÕßÕßÑÇÏÚÕß Õß
ÇÏ×ÔÇÂÚÇÔÖÕÒÆÙÆÔÎÛËÝÍÏÇÖÕÒÒÕÆÝàÜÍØ¦ÌÕßÝÔÇàÜÍØÇÌÃàÕßÔ
ÁÐÜÙÚÎÌÆÙÎÇßÓ¦ÙÏËÝÚÕÖÕÍØÇÌÃËÝÍËÔÔÂÛÎÑÇÔÇÖÄÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝ
ÙÚÎÔÆÖÇÏÛØÕËÓÖÒÕßÚÃàÕÔÚÇÝÓÏÇ
ÛËÓÇÚÏÑÂÖÕßÚÁØÖËÏÖ¦ÔÚÇßÚÄ
ËÃÔÇÏÚÕÛÁÓÇÚÎÝÔÁÇÝÁÑÛËÙÎÝÖÕß
ÛÇËÍÑÇÏÔÏÇÙÚËÃÙÚÏÝ¢ËÈØÕßÇØÃÕßÙÚÎÔÛÔÏÑÂÏÔÇÑÕÛÂÑÎÚÎÝ
©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÌÁØÔÕÔÚÇÝÙÚÕÖØÕÙÑÂÔÏÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚËÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝ
¶ÕØÏÙÓÁÔÕÏÒÎÙÓÕÔÎÓÁÔÕÏÚÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÁØÍÕÚÕß1\SLZ*VPNUL[

ΠΑΡΙΣΙ

Ο παραστατικός Μοντριάν
Ιδιαίτερο ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÁÞËÏÎÁÑÛËÙÎ
ÙÚÕÇØÃÙÏÙÚÕÓÕßÙËÃÕ4HYTV[[HU
4VUL[ÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÚÎÔÖØ×ÚÎ
ÖËØÃÕÊÕÚÕßÏÚ¡ÕÔÚØÏ¦Ô
 ©¡ÕÔÚØÏ¦ÔÕÕÖÕÃÕÝÓËÚ¦
ÚÕÔqÇÍÑÄÙÓÏÕÄÒËÓÕÁÍÏÔË
ÑÕØßÌÇÃÕÝËÑÖØÄÙÜÖÕÝÚÎÝØÂÐÎÝ
ÓËÚÕÔÇÑÇÊÎÓÇáÙÓÄËÃÞËàÜÍØÇÌÃÙËÏÙËÔËÇÔÏÑÂÎÒÏÑÃÇÙÎÓÇÔÚÏÑ¦
ÁØÍÇÙÚÕÆÌÕÝËÔÄÝØËßÙÚÕÆØËÇÒÏÙÓÕÆÚÎÔÁÑÛËÙÎÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏÖ¦ÔÜÇÖÄÒ¦ÊÏÇÑÇÏÙÞÁÊÏÇÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÔÙÚÎÔÑÇÚÕÞÂ
ÚÕßÖØ×ÚÕßÙßÒÒÁÑÚÎÁØÍÜÔÚÕß

ΛΟΝΔΙΝΟ

Εν αναμονή του Τιτσιάνο
Μετά ÚÎ ÓËÍ¦ÒÎÑÇÏÊÎÓÕÌÏÒÂÁÑÛËÙÎÓËÁØÍÇÑÕÍÑÁÔÖÕßÒÂÍËÏ
ÙÚÏÝÎÛÔÏÑÂÏÔÇÑÕÛÂÑÎ
ØÕÙÜÖÕÍØÇÌÏ×Ô5H[PVUHS7VY[YHP[
.HSSLY`ÚÕßÕÔÊÃÔÕßÁÞËÏÇÔÇÍÍËÃÒËÏÍÏÇÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÁÑÛËÙÎÓËÁØÍÇ
¬ÏÚÙÏ¦ÔÕÁÑÛËÙÎËÙÚÏ¦àËÚÇÏÙÚÇ
ÁØÍÇÓËÓßÛÕÒÕÍÏÑÄÛÁÓÇÇÖÄÚÎ
ÙËÏØ¦ÖÕßÕ¬ÏÚÙÏ¦ÔÕÌÏÒÕÚÁÞÔÎÙË
ÇÔÚÇÖÕÑØÏÔÄÓËÔÕÝÙÚÎÔÖÇØÇÍÍËÒÃÇ
ÚÕßÖØÃÍÑÏÖÇ¢ÏÒÃÖÖÕßÓËÚÁÖËÏÚÇ
ÈÇÙÏÒÏ¦¢ÏÒÃÖÖÕßqÚÎÝÙÖÇÔÃÇÝ
ÚÕ©¬ÏÚÙÏ¦ÔÕÂÚÇÔÚÄÚËÕÊÏÇÙÎÓÄÚËØÕÝàÜÍØ¦ÌÕÝÙÚÎÔßØ×ÖÎ

ASHMOLEAN

ΟΞΦΟΡΔΗ

Ο νεαρός Ρέμπραντ
Το Μουσείο (ZOTVSLHUÚÎÝ©ÐÌÄØÊÎÝÛÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÓËÍ¦ÒÎÁÑÛËÙÎÍÏÇÚÎÔËÇÔÏÑÂÖËØÃÕÊÕÚÕßªÁÓÖØÇÔÚÇÖÄÚÏÝ¢ËÈØÕßÇØÃÕß
ÁÑÛËÙÎÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÚÎÔÑÇÚÇÖÒÎÑÚÏÑÂËÐÁÒÏÐÎÚÕßªÁÓÖØÇÔÚ
ÇÖÄÚÇÓÁÙÇÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß
ÙÚÎÍËÔÁÛÒÏÇÖÄÒÎ3LPKLUÁÜÝÚÇ
ÓÁÙÇÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕßÑÇÏ
ÚÎÔËÊØÇÃÜÙÂÚÕßÙÚÕÓÙÚËØÔÚÇÓ
ÇËÑÚËÛËÃÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÝÊßÔÇÚÄÝ
ÇØÏÛÓÄÝÁØÍÜÔÚÎÝÔËÇÔÏÑÂÝÖËØÏÄÊÕßÚÕßÓËÁØÍÇÚÕßªÁÓÖØÇÔÚ
ÙßÍÞØÄÔÜÔÚÕßÑÇÏ ÙÞÁÊÏÇ

ANDY HASLAM / THE NEW YORK TIMES

Η φύση της Γουατεμάλας
Στην Tate ÚÕßÃÈËØÖÕßÒÓÏÇÔÁÇ
ËÏÑÇÙÚÏÑÂÁÑÛËÙÎÓÇÝËÏÙ¦ÍËÏÙÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÚÎÝÞØÕÔÎÝÃÈÇÔÕÆÚËØ
=P]PHU:\[LYÎÕÖÕÃÇàËÏÑÇÏÊÎÓÏÕßØÍËÃÙÚÎÕßÇÚËÓ¦ÒÇÑÛÁÚËÏÊÏÑÁÝÚÎÝËØÓÎÔËÃËÝÚÕßÚÕÖÃÕßÑÇÏÚÎÝÌÆÙÎÝÓËÓÏÇÚËÞÔÏÑÂ
ÂÖÏÇÝÑÇÏÁÓÓËÙÎÝÓËÏÑÚ×ÔÓÁÙÜÔ
ÇÌÕÆÄÚÇÔàÜÍØÇÌÃÙËÏÁÔÇÔÑÇÓÈ¦ÚÕÔÇÌÂÔËÏÁÑÛËÚÕÙÚÎÌÆÙÎ
×ÙÚËÔÇÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÃÞÔÎÙÑÄÔÎÝÍÎÝÑÇÏÎÌÇÏÙÚËÏÇÑÂÝÆÒÎÝ
ÍËÔÔ×ÔÚÇÝÁÔÇÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÁØÍÕÓË
ÔÁËÝÑÇÏÇÖØÄÈÒËÖÚËÝËÖÏÙÚØ×ÙËÏÝ

KUNSTMUSEUM DEN HAAG

NATIONAL GALLERY

TATE LIVERPOOL

ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

NATIONAL PORTRAIT GALLERY

Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α

.³ÑËTi³iØÖ³ÐiØÇÊØ³È0ÇËÐ{Ó³¨{Â
ΛΟΝΔΙΝΟ

Δύσκολα ÛÇÌÇÔÚÇàÄÚÇÔÑÇÔËÃÝÄÚÏ
Õ²ÁÔÚËÒÓÖÕØËÃÔÇÙßÔÊßÇÙÚËÃÓË
ÚÕÔ¬àÃÓÏ²ÁÔÚØÏÐÆÕËÖÕÞÁÝÊÆÕ
ÑÄÙÓÕÏÊÆÕÏÊÏÕÙßÍÑØÇÙÃËÝËÑÊÏÇÓÁÚØÕßÇÔÚÃÛËÚËÝ¡ÕÏØ¦ÙÚÎÑÇÔ
ÄÓÜÝÚÕÔÃÊÏÕÚÄÖÕÑÇÚÕÏÑÃÇÝÙÚÕ
ÕÔÊÃÔÕÊÆÕÙÖÃÚÏÇÚÎÝÍËÜØÍÏÇÔÂÝÖËØÏÄÊÕßÙÚÎÔ¡ÖØÕßÑÚØÏÚ
ÖÕßÚÇÞ×ØÏàËÁÔÇÝÚÕÃÞÕÝÚÕÔ
ÇØÏÛÓÄÁÓËÏÔËÑÇÚ¦ÊÏÇÙÚÂÓÇÚÇ
Õ¬àÃÓÏ²ÁÔÚØÏÐÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝ
ÙÆÔÚÕÓÎÝÇÒÒ¦ÚÄÙÕÁÔÚÕÔÎÝÑÇÏ
ÖÇØÇÍÜÍÏÑÂÝàÜÂÝÚÕßÓÏÇÖËØÃÕÊÕÝÑÕØÆÌÜÙÎÝÑÇÏÙËÙÆÔÊËÙÎÓË

ÚÎÔ ¦ÛÏÚÙÏÔÍÞÇÓÓËÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÂÚÇÔàËßÍ¦ØÏ©²ÁÔÚËÒÁàÎÙËÙÚÕ
ÊÏÖÒÇÔÄÙËÓËÙÕÚÕÏÞÃÇÓËÙÕÇÙÚÏÑÄÙÖÃÚÏÙÚÕ¡ÁÏÌËØÚÕßÕÔÊÃÔÕß
ÇÖÄÚÕÓËÓÏÑØ¦ÊÏÇÒËÃÓÓÇÚÇ
×ÝÚÕÔÛ¦ÔÇÚÄÚÕßÚÕ ÁÛÇÔËÙËÇßÚÄÚÕÙÖÃÚÏÄÖÕßÂÚÇÔÑÇÏ
ÕÖØ×ÚÕÝËÔÕÏÑÏÇÙÚÂÝÖËÏÚÇÇÖÄ
ÑÇÏÑ¦ÚÏÞØÄÔÏÇÙÚÕÊÏÖÒÇÔÄ
ÒÕÔÊØÁàÏÑÕÕÃÑÎÓÇÖÕßÂÚÇÔÚÓÂÓÇ
ÚÕßÃÊÏÕßÕÏÑÏÙÚÏÑÕÆÙßÍÑØÕÚÂÓÇÚÕÝÂØÛËÔÇÓËÃÔËÏÕ¬àÃÓÏ²ÁÔÚØÏÐ
ÚÕ ÔÇÓËÍ¦ÒÕÇÌÏÁØÜÓÇÚÜÔ
§ÏÕßÏÕØÑ¬¦ÏÓÝ®ËÖÇÔÁÌËØËÇßÚÂÔÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÙÚÎÔËÖÏÑÇÏØÄÚÎ-

ÚÇÒÒÜÙÚËÚÇÙÖÃÚÏÇÚÎÝ¡ÖØÕßÑ
ÚØÏÚËÃÔÇÏËÔÏÇÃÕÓÕßÙËÃÕÑÇÏÖÕÒÒÕÃËÖÏÙÑÁÖÚËÝËÖÜÌËÒÕÆÔÚÇÏÚÎÝ
ËßÑÇÏØÃÇÝÔÇÊÕßÔÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÑÇÏ
ÔÇÁØÛÕßÔÙËËÖÇÌÂÓËÚÕßÝÐËÞÜØÏÙÚÕÆÝÑÄÙÓÕßÝÚÕß²ÁÔÚËÒÑÇÏÚÕß
²ÁÔÚØÏÐÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÊËÃÞÔËÏÚÕ
ËÙÜÚËØÏÑÄÚÕßÊÏÇÓËØÃÙÓÇÚÕÝÚÕß
¬àÃÓÏ²ÁÔÚØÏÐÄÖÜÝÕÃÊÏÕÝÚÕËÃÞË
ÊÏÇÓÕØÌ×ÙËÏÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÍÕÆÙÚÕÚÕßÇÍÕØ¦àÕÔÚÇÝÑÕßØÚÃÔËÝÑÇÏ
ÓÇÐÏÒ¦ØÏÇÇÖÄÚÕÖÕÒßÑÇÚ¦ÙÚÎÓÇ
1VOU3L^PZÚÎÝ©ÐÌÕØÔÚÚØÏÚÑÇÏ
ÊÏ¦ÌÕØÇÓÏÑØÕÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÇÖÄÚÇ
ÖÇÒÇÏÕÖÜÒËÃÇÚÕßÕØÚÕÓÖÁÒÕÃ-

ÞËÖËÏÙÚÎÔ ¦ÛÏÄÚÏÇßÚÄÂÚÇÔÚÕ
ÖØ×ÚÕÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÊÏÑÄÚÕßÙÖÃÚÏ
 ¦ÛÏÂÚÇÔÖÕßÚÕËÃÞËÈØËÏÇÖÄ
ÇÍÍËÒÃÇÙËËÌÎÓËØÃÊÇÚÕÔÕÆÔÏÕ
ÚÕß ÄÚÇÔËÑËÃÔÕÝÂÚÇÔÙÚÎ
§ÁÇ±ÄØÑÎ¡ÖÂÑÇÔÙÚÕÊÏÇÓÁØÏÙÓÇÚÕÔËÖÄÓËÔÕÓÂÔÇÖØÏÔÌÆÍËÏ
Ö¦ÒÏÕ²ÁÔÚØÏÐÍÏÇÓËÍ¦ÒÎÖËØÏÕÊËÃÇ
ÙÚÏÝÒÒ¦ÇÖÄÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕ
ÚÕß  ËÖÁÙÚØËÉËÙÚÕÕÔÊÃÔÕ
ÑÇÏÕØÍ¦ÔÜÙËÚÕÔÞ×ØÕÚÕßÜÝÑÁÔÚØÕÍÏÇÙßÔËÔÚËÆÐËÏÝÑÇÏÌÜÚÕÍØÇÌÂÙËÏÝ©Þ×ØÕÝÚÇßÚÃÙÚÎÑËÓËÚÎ
ÊÏÑÂÚÕßÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÖÄËÑËÃ
ËÓÌÇÔÃÙÚÎÑËÙÚÕ;=ÙÄÕßÚÎÝÕÆ-

ÒÕßÑÇÏËÑËÃÁÓËÔËÄÚÇÔÁÊÜÙËÚÏÝ
ÊÆÕÙßÔÇßÒÃËÝÚÕßÙÚÕªÄÍÏÇÒÒÓÖËØÚ²ÕÒ¬ÕÔ¡¦ØÚÏÕÚÕß  
ËÖÁÙÚØËÉËÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÑÇÏÇÔ
ÑÇÏÎ ¦ÛÏÙßÔÁÞÏÙËÔÇàËÏÙÚÎÔ
¡ÖØÕßÑÚØÏÚËÑËÃÔÕÝÊËÔËÖÁÙÚØËÉË¬ÕÙÆÔÚÕÓÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÖÕßÁÓËÏÔËÙÚÕÕÔÊÃÔÕÂÚÇÔÇØÑËÚÄÑÇÏ
ÖßÑÔÄ×ÙÚËÚÕÊÏÇÓÁØÏÙÓÇËÑËÃÔÕ
ÔÇÙßÓÖßÑÔ×ÙËÏÑÇÏÔÇÙßÓÈÕÒÃÙËÏ
ÚÎÙÚ¦ÙÎàÜÂÝÚÕßÚÎÔÇÏÙÛÎÚÏÑÂ
ÑÇÏÚÎÌÏÒÕÙÕÌÃÇÚÕß¡ËÚÇÞØÄÔÏÇ
ÚÕÊÏÇÓÁØÏÙÓÇÁÍÏÔËÞ×ØÕÝÍØÇÌËÃÜÔÇÒÒ¦ÇÖÄÚÕÇÖÕÑÚÂÛÎÑË
ÇÖÄÚÕ¡ÕßÙËÃÕ²ÁÔÚËÒ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Μια νύχτα στον κήπο, κάτω από τ’ άστρα
«Στην αρχή, ÔÄÓÏÙËÖÜÝÂÚÇÔÖÇÒÏØØÕáÑÄÑÆÓÇ®ßÚÂËÃÔÇÏÎÖØ×ÚÎ
ÖØÄÚÇÙÎÚÕßÔÛØ×ÖÕßÖÕßÙßØØÏÑÔ×ÛÎÑË®ÚÕßÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÕÝ
ÖÕßÕªÃÚÙÇØÔÚ¡¦ÛËÙÕÔËÐÁÊÜÙË
ÚÕ ÙÚÎÔÓËØÏÑÂÔÇÇÖÄÚÇ
ÖÏÕÙÖÕßÊÇÃÇÈÏÈÒÃÇËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÝÌÇÔÚÇÙÃÇÝÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕß
ÇÏ×ÔÇÚÕÕÖÕÃÕÕÑÆØÏÕÝÑØÏÇÔÇÑ¦ÒßÉËÙÚÎÔËÌÎÈËÃÇÚÕßÇØÍ¦
ÓÏÇÔÆÞÚÇÙÚÎÔÚÎÒËÄØÇÙÎ¬ßÞÇÃÇÁÖËÙËÖ¦ÔÜÙÚÎÔÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÓËÚÇÌÕØ¦ÚÕßÖÕßÁÍÏÔË
ÚÕ ÐÇÖÒÜÓÁÔÕÝÙÚÕÔÑÇÔÇÖÁÑØËÈ¦ÚÏÚÎÝÛËÃÇÝÚÕß²ØÄÔÏÇ
ÓËÚ¦ÊÏ¦ÈÇÙËÑÇÏÚÕÈÏÈÒÃÕ ÇÏ
ÛÇÆÓÇÙËÇÑÄÓÇÓÃÇÌÕØ¦ÚÕÔ¡¦ÛËÙÕÔÚÄÙÕÍÏÇÚÎÌÇÔÚÇÙÃÇÚÕß
ÄÙÕÑÇÏÍÏÇÚÎÍØÇÌÂÚÕß
¡ËÊÏÇÑÄÖÚËÏÚ×ØÇÍÏÇÔÇÓÕß
ÛßÓÃÙËÏÄÚÏÙÚÏÝ¡ÇØÚÃÕßÚÕß
ËÃÞÇÓËÐÇÔ¦ÇÌÏËØ×ÙËÏÚÎ
ÙÚÂÒÎÙÚÕÔ¡¦ÛËÙÕÔ ßØÃÇÓÕß
ÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÖÏÙÚËÆËÚËÄÚÏÍÔÜØÃàÇÚË

«Εκείνη τη στιγμή,
ήξερα την απάντηση
στον γρίφο
του απείρου».
ÚÕÔ¦ÔÊØÇÙÇÝ®"ÑËÃÒÁÍÇÓËÄÚÏÕ
¡¦ÛËÙÕÔßÖÂØÐËÇÍÇÖÎÓÁÔÕÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝÚÕßÚÃÈËÔ ÏÔÍÑÄÚÏÊÏÑ¦
ÚÕßÁØÍÇÂÚÇÔÚÕ0HT3LNLUK®ÚÕ
>OH[+YLHTZ4H`*VTL®ÖÕßÁÍÏÔÇÔËÖÏÚßÞÎÓÁÔËÝÚÇÏÔÃËÝÑÇÏÄÚÏÙË
ÊÏÑ¦ÚÕßÙËÔ¦ØÏÇÈÇÙÃÙÚÎÑÇÔÓËØÏÑ¦ÇÖÄÚÇÑÕØßÌÇÃÇËÖËÏÙÄÊÏÇÚÎÝ
×ÔÎÝÚÕßßÑÄÌÜÚÕÝ®
¬ÏÂÚÇÔÄÓÜÝÚÕÖÇÒÏØØÕáÑÄÑÆÓÇ
ÚÎÝÖØ×ÚÎÝÖØÄÚÇÙÎÝÚÕßÔÛØ×ÖÕßÖÕßÙßØØÏÑÔ×ÛÎÑË"®ËÔËÃÔÇÏ
ÑÆÓÇÇßÚÄÖÕßÈÒÁÖËÏÔÇÚÕÔÖÒÎÙÏ¦àËÏÇÒÒ¦ÓÏÇØÇÊÏËÔËØÍÂÕÓÃÞÒÎ
©ÖÜÝÛÇÇÔÇÑÇÒÆÉËÏÑÇÒÆÚËØÇ
ÔÇÂÚÇÔÑÆÓÇÊÏÄÚÏÇÖÄÚÏÝËÖÄ-

Σκηνή ÑÌ³i~{iÐÑ³o¨Ñ×{~ÊÐÉ³Ñ×¨Ò³l¬³ÈtåÚ¨ÈÈ
È¨¨{~Úi~ÉuVÈ,Ë³Ñ¨³ÒÚÉÉÂÓÙÉ³l®

ÓËÔËÝÑÏÄÒÇÝÎÓÁØËÝÕÑÕÚÇØÞÃàËÏÔÇÓÏÑØÇÃÔËÏÃÔÇÏÕ¦ÔÊØÇÝ
ÖÕßÙßØØÏÑÔ×ÔËÚÇÏ¶ÇßÚÄÝËÃÔÇÏÕ
ÙÜÙÚÄÝÚÃÚÒÕÝ¦ÔÊØÇÝ®ÇÔÚÃÚÕß
ÍËÔÏÑÕÆ¦ÔÛØÜÖÕÝ®ÏÄÚÏÙÚÎÔ
ÏÙÚÕØÃÇÇßÚÂÊÕÑÏÓ¦àËÚÇÏÕÇÔÊØÏÙÓÄÝÚÕß¶ÑÇÏÇßÚ¦ÂÚÇÔÚÇ
ÌÃÌÚÏÝÄÚÇÔÕÇÔÊØÏÙÓÄÝÖËØÃÙÙËßË!ÍÃÔËÚÇÏÕÒÕÁÔÇÖÏÕÓÏÑØÄÝ
ÇÖÁÔÇÔÚÏÙËÄÒÕßÝ¶ÙÚÎÍßÔÇÃÑÇ
ÚÕßÙÚÎÍ¦ÚÇÚÕßÙÚÎÔÇØ¦ÞÔÎ
ÖÕßÌÜÒÏ¦àËÏÙÚÕßÖÄÍËÏÕ
©ÑÕÚÇÖÕÓÁÔËÏÓÄÔÕÝÇÖÕÑÕÓÓÁÔÕÝÇÖ»ÄÒÕßÝÓÕÔÕÓÇÞÃÇ
ÚÕßÓËÚÎ¶ÍÏÍÇÔÚÏÇÃÇÖÒÁÕÔ¶ÇØ¦ÞÔÎÛÇÚÕßÛßÓÃÙËÏÚÕÔÇÔÊØÏÙÓÄ
ÖÕßÔÄÓÏàËÄÚÏËÃÞËÑ¦ÖÕÚËÄÓÜÝ
ÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÑ¦ÔËÏÖÃÙÜÆÖÇØÐÂÚÕßÓÕÏ¦àËÏÔÇËÑÓÎÊËÔÃàËÚÇÏ
¥ÙÖÕßÓÏÇÔÆÞÚÇÞÜØ¦ËÏÓÁÙÇÇÖÄ
ÚÇÙÏÌÄÔÏÇÑÇÏÈÍÇÃÔËÏÙÚÕÔÑÂÖÕ
Ñ¦ÚÜÇÖÄÚÎÔÁÔÇÙÚØÎÔÆÞÚÇ¬Õ
ÍØÇÙÃÊÏÇÖÒ×ÔËÚÇÏÍÆØÜÚÕßÙÇÔ
àÕÆÍÑÒÇÒÎÙÏ¦àËÏÚÕÇÖËÏØÕËÒ¦-

ÞÏÙÚÕÆÖÇØÐÎÄÓÜÝÙßÔËÞÃàËÚÇÏÇÑÄÓÇÑÇÏÙÚÕÖÏÕÇÊÏÇÔÄÎÚÇ
ÓÏÑØÕÙÑÕÖÏÑÄÚÎÝËÖÃÖËÊÕ¬Õ
ÇÖÃÙÚËßÚÇÓÏÑØÄÑÇÏÚÕÇÖÃÙÚËßÚÇ
ÇÖÁØÇÔÚÕËÔÚÁÒËÏÙßÔÇÔÚÏÕÆÔÚÇÏ
ÄÖÜÝÙÚÕÑÒËÃÙÏÓÕËÔÄÝÍÏÍÇÔÚÏÇÃÕßÑÆÑÒÕß ÕÃÚÇÐÇÉÎÒ¦ÒËÝ
ÑÇÏÓËÑ¦ÖÕÏÕÚØÄÖÕÓÖÕØÕÆÙÇÔÇ
ÇÊØ¦ÐÜÚÕÔÕßØÇÔÄÚÕÙÆÓÖÇÔ
ÑÄÙÓÕßÝÇÔÇØÃÛÓÎÚÕßÝ©ÇØÍßØÄÝÚ¦ÖÎÚÇÝÚÕßËÕÆÇÖÒÜÔÄÚÇÔÓÁÙÇÙÚÎÔÆÞÚÇ ÇÏËÑËÃÔÎ
ÚÎÙÚÏÍÓÂÂÐËØÇÚÎÔÇÖ¦ÔÚÎÙÎ
ÙÚÕÔÍØÃÌÕÚÕßÇÖËÃØÕß®
©¦ÔÊØÇÝÑÈ¦ÔÚÕÐËÍÒÏÙÚØ¦
ÙËÓÏÇËÒËßÛËØÃÇÖÕßÕßÊÁÖÕÚË
ËÃÞËÊÏÇÔÕÎÛËÃÚÎÔËÒËßÛËØÃÇ
ÖÕßËÔÁÞËÏÚÕÔÇËÃÙÇÏÇÛÁÇÚÕÝ
ÓÏÑØÄÝËÐÇÌÇÔÏÙÓÁÔÕÝÁÚÕÏÓÕÝ
ÔÇËÐËØËßÔÂÙËÏÝÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝËÔÄÝ
ÙÆÓÖÇÔÚÕÝÖÕßÇÍÔÕÕÆÙËÝÔ¦ÒÇÌØÕÝÙÇÔÖÕÆÖÕßÒÕÖÒÁÕÔßÚÄ
ÖÕßÐËÑÃÔÎÙËÙÇÔËÌÏ¦ÒÚÎÝÚ×ØÇ
ÓÕÏ¦àËÏÓËÄÔËÏØÕ
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Θ Ε ΑΤ Ρ Ο

Ο Ανδρέας Εμπειρίκος είναι ο φάρος μου
Ο σκηνοθέτης Δημήτρης Τάρλοου μιλάει στην «Κ» για την παράσταση «Δόξα κοινή», στην οποία το θέατρο σμίγει με την ποίηση
Συνέντευξη στη ΓΙΩΤΑ ΣΥΚΚΑ

Ζούμε σε βαθιά
συντηρητικούς
καιρούς και μάλιστα
ο μεγαλύτερος
συντηρητισμός
προέρχεται από εκεί
που δεν το περιμένεις,
τους νέους ανθρώπους.
ÓËÍÍÕÔÄÖÕßÒÕÔÊÏÇÓÁÙÜÝßÖ¦ØÞËÏÇÖÄÚÎÊÎÓÕÚÏÑÂÖÕÃÎÙÎÕ¸¡ËÔÕÆÙÎÝ¹©ÚØÇÚÂÝÇÙÞ¦ÒÎÝÚÇ
ÁÖÒËÐËÇØÏÙÚÕÚËÞÔÏÑ¦®

Η γνωριμία
©¬¦ØÒÕÕßÍÔ×ØÏÙËÚÕÔÓÖËÏØÃÑÕÙÚÏÝÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÁÝÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÝÑËÃÔÕÝÂÚÇÔÓËÍ¦ÒÕÝÙËÎÒÏÑÃÇÑÇÏÑÏËÍ×ÙÚÇÓÏÑØ¦ÚÇÓÕß
6ÚÇÔÖÁÛÇÔËÂÓÕßÔËÔÔÁÇËÚ×Ô
¬ÕÔÛßÓ¦ÓÇÏÇÓßÊØ×ÝÇÒÒ¦ÂÚÇÔ
ÚÄÙÕÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÂÎÖÇØÕßÙÃÇ
ÚÕßÃÞËÁØÛËÏÙÖÃÚÏÓÇÝ¬ÎÍßÔÇÃÑÇÚÕßÏÈÃÑÇÂÙÎÚÎÛßÓ¦ÓÇÏ
ÖÕÒÆÑÇÒ¦ÂÚÇÔÌÃÒÎÚÎÝÍÏÇÍÏ¦Ý

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

«Η φωνή ÚÕßÔÊØÁÇÓÖËÏØÃÑÕß
ÕÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÝÚØÄÖÕÝÕÓÏÒÃÇÝ
ÚÕßËÃÔÇÏËÏÑÄÔËÝÞÇØÇÍÓÁÔËÝÙÚÎ
ÓÔÂÓÎÓÕß¬ÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏËÃÓÇÙÚË
ÑÇÏÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑ×ÝÖÕÒÆÌÃÒÕÏÓËÚÕÔ
ÍÏÕÚÕßËÜÔÃÊÇÓËÈÕÎÛ¦ËÏÔÇÚÕÔ
ÛßÓ¦ÓÇÏÍÏÇÚÃÁÞËÏÑØÇÚÂÙËÏÖÕÒÒ¦ÇÖÄÚÎÒÇÒÏ¦ÚÕßÖÇÚÁØÇÚÕßÚÕ
ÆÌÕÝÑÇÏÚÕÂÛÕÝ®(ÖÄÚÕßÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕßÝËÑÖØÕÙ×ÖÕßÝÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆßÖËØØËÇÒÏÙÓÕÆÖÕÏÎÚÂÝ
ÖËàÕÍØ¦ÌÕÝÉßÞÇÔÇÒßÚÂÝÑÇÏÌÜÚÕÍØ¦ÌÕÝÕÓÖËÏØÃÑÕÝËÃÔÇÏÍÏÇ
ÚÕÔÎÓÂÚØÎ¬¦ØÒÕÕßÁÔÇÝÌ¦ØÕÝ
ÖßØÙÄÝÒÇÓÖØÄÝ®¡ËÚÕÖÕÃÎÓ¦
ÚÕßÏÝÚÎÔ©ÊÄÚÜÔ¢ÏÒËÒÒÂÔÜÔ®
ÓÖÂÑËÄÖÜÝÒÁËÏÙÚÎÊØÇÓÇÚÏÑÂ
ÙÞÕÒÂÚÕßÛÔÏÑÕÆÛË¦ÚØÕßÑÏÄÞÏ
ÓËÚÕÔÇÃÐÖÎØÂÚÎÔÒÁÑÚØÇ®
©ÑÇÚÇÐÏÜÓÁÔÕÝÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÑÇÏ
ÎÛÕÖÕÏÄÝÐËÊÏÖÒ×ÔËÏÚÏÝÇÔÇÓÔÂÙËÏÝÚÕßÓËÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÚÎÝÔÁÇÝ
ÚÕßÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÙÚÏÝÇÔÕßÇØÃÕßÊ×Î
ÖÕÃÎÙÎÓËÚÇÚØÁÖËÚÇÏÙËÊØ¦ÙÎÕ
Û¦ÔÇÚÕÝÙËÎÊÕÔÂÑÇÏÚÕÙÑÕÚ¦ÊÏÊÏÇÒÆËÚÇÏÑ¦ÚÜÇÖÄÚÕßÖÁØÒÇÓÖØÕËÒÒÎÔÏÑÄÌÜÝ®©ÚØÇÚÂÝ
ÇÙÞ¦ÒÎÝÁÍØÇÉËÚÕÑËÃÓËÔÕßÖÄ
ÚÕÔÚÃÚÒÕÄÐÇÑÕÏÔÂ®ÙÓÃÍÕÔÚÇÝ
ÚÎÔÖÕÃÎÙÎÓËÚÕÛÁÇÚØÕÖÄÚÎ
ÇÖÌ×ÚÕÔÕÒÜÓÄÚÕÔ²ÕØÚ¦ÚÙÎ
ÑÇÏÚÕÔ ÇÈ¦ÌÎÁÜÝÚÕÔÓÖËÏØÃÑÕ
ÚÕÔÒÆÚÎÚÕÔËÌÁØÎÑÇÏÚÕÔ ÇÈÈÇÊÃÇÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÓËÚÇÐÆÚÕßÝ
ÖÕÏÎÚÏÑÁÝÊÏ¦ÒËÑÚÕÏÑÇÛÎÓËØÏÔÁÝ
ËÏÑÄÔËÝÖÇÔ¦ØÞÇÏËÝÚËÒËÚÕßØÍÃËÝ
ÚÕÍÒÜÙÙÏÑÄÑÇÏÚÕÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÄÖÇØËÒÛÄÔÓÇÝÙßÔÇÏØÕÆÔÚÇÏÍÏÇÔÇ
ßÓÔÂÙÕßÔÚÕÔÁØÜÚÇÚÎÔÇÖÄÒßÚÎÇÐÃÇÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÖÔËÆÓÇÚÕÝ
ÖÕßÑÇÛÏÙÚ¦ÚÇÖ¦ÔÚÇÑÕÏÔ¦©ÖÜÝ
ÑÇÏÚÎÄÐÇ ÕÏÔÂ®
§Ï×ÛÜÄÚÏÚÕÕÌËÃÒÜÙÚÕÔÔÊØÁÇÓÖËÏØÃÑÕÛËÒÇÖ¦ÔÚÇÔÇ
Ñ¦ÔÜÁÔÇÛÁÇÓÇÖÕßÔÇÈÇÙÃàËÚÇÏ
ÙÚÎÔÖÕÃÎÙÂÚÕß®ÒÁËÏÙÚÎÔ ®
ÕÏÊØßÚÂÝÚÕßÛË¦ÚØÕßÕØËÃÇ®
 ¦ÛËÖÕÃÎÓÇÙßÔÕÓÏÒËÃÓËÁÔÇ¦ÒÒÕÑÇÏÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÙßÔÕÓÏÒÕÆÔ
ÊÆÕÖÕÏÂÓÇÚÇÓËÚÇÐÆÚÕßÝÙÚÎÔ
ÃÊÏÇßÖÕËÔÄÚÎÚÇ©ÁÔÇÝÎÛÕÖÕÏÄÝ
ÓÖÕØËÃÔÇÓÏÒ¦ËÏÓËÓËÙÇÏÜÔÏÑÂ
ÖÕÃÎÙÎÑÇÏÔÇÇÖÇÔÚÕÆÔÕÏ¦ÒÒÕÏ

«Νιώθω Ì³{³×ÉËÜ³åÙ¨ÓÑ
ÐÉ{¨Ë~ ÚÉÜÑÒ³ÑÑ~Ò
ÓÑÚÓÑÐÑÈÑKÑËÇÉ³Ñ{³i
ËiÊ³ÈuVÜÓÉ{Û0Ò¨ÜÈ

«Η παράστασηÉËÑ{o{Ñ³Ó¨³Ñ ÚÉÜÑÌÐØÑÐ{ÜÊ~Ñ{o{Ñ³iÉÜÉÈÚÉ¨ËÑuÜÓÉ{o{Ñ³tÛÌÂÑ~{Êu{Ù¨È³ÊØ³ÈÚÉÒ³¨Èt(¨ÉËÑuÛiÐÊ³¨iØ0Ò¨ÜÈ
ÓÕß§ÃÑÎÝ ÇØÇÍ¦ÚÙÎ©ÔÊØÁÇÝÌ×ÔÇàËÚÎÏÈÃÑÇ¡ÖÏÔÓÖÏÑÕÆÒÏÃÞËÓÏÇÏÊÏÄÒËÑÚÕÖÕß¦ÒÒÇàË
ÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÚÕÖØÄÙÜÖÕÒÒÏ×Ý
ÓÏÒÕÆÙËÓËÚÕÔÍÏÕÚÕßËÜÔÃÊÇ
ÇÒÒÏ×ÝÓËÚØËÏÝÚÁÙÙËØÏÝÌÃÒÕßÝ
ÚÕßÇÒÒÏ×ÝÓËÚÎÔÖØ×ÚÎÙÆàßÍÄ
ÚÕßÚÎÔÖÕÏÂÚØÏÇ¡¦ÚÙÎ²ÇÚàÎÒÇà¦ØÕßßÚÂÎÏÊÏÄÒËÑÚÕÝËÃÔÇÏ
ÁÔÇÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÄÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝ
ÖÕÃÎÙÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÝÚÕßÔÊØÁÇÓÖËÏØÃÑÕß®
ÙÞÁÙÎÚÕßÎÓÂÚØÎ¬¦ØÒÕÕß
ÓËÚÎÔÖÕÃÎÙÎßÖÂØÐËÈÏÜÓÇÚÏÑÂ
©ÒÄÍÕÝÖÕßÇÙÞÕÒÂÛÎÑÇÁÔÇÊÏ¦ÙÚÎÓÇÓÇàÃÚÎÝÂÚÇÔÓÏÇÖÕÒÆÙÚË-

ÔÂÖÇØÁÇÖÕßËÃÞËÎÓÎÚÁØÇÓÕßÓË
ÚÕÔ§ÃÑÕ ÇØÕÆàÕËÖÃÓÏÇÖËÔÚÇËÚÃÇ!  ¬ÄÚËÐËÑÃÔÎÙÇÔÇ
ÍØ¦ÌÜÑ¦ÖÕÏÇÖØÜÚÄÒËÏÇÖÕÏÂÓÇÚÇ
ÑÇÏÕ ÇØÕÆàÕÝÓËËÔÛ¦ØØßÔËÖÕÒÆ
ÑÇÏÓËÊÃÊÇÐËÓËÚÕÔÊÏÑÄÚÕßÚØÄÖÕ
ÚÇÔÏÊÏÄÚßÖÕÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÙÚÇÄØÏÇ
ÚÎÝÖÇØÇÌØÕÙÆÔÎÝÑÇÏÚÕßÇÒÑÕÕÒÏÙÓÕÆÇÒÒ¦ÍÏÇÓÁÔÇÇßÚÄÂÚÇÔÎ
ËÃÙÕÊÕÝÙËÁÔÇÔÓÇÍÏÑÄÑÂÖÕÈÒËÖÇÓÖØÕÙÚ¦ÓÕßÖ×ÝÁÔÇÝÖÕÏÎÚÂÝ
ÕÊÎÍËÃÚÇÏÙÚÎÔÇÖËÒÖÏÙÃÇÙÚÎÔ
ÖÇØÇÌØÕÙÆÔÎÙÚÎÓÁÛÎÑÇÏÓÁÙÜ
ÇßÚÂÝÍØ¦ÌËÏÓÏÇÌØ¦ÙÎÕÒÒÁÝ
ÌÕØÁÝÙÚÕÙÖÃÚÏÓÕßÁÍØÇÌËÙËÓÏÇ
ÞÇØÚÕÖËÚÙÁÚÇÁÔÇÖÕÃÎÓÇÂÖÁÔÚË

ÙÚÃÞÕßÝÖËØÃÕÊÕÝ ÇØÕÆàÕßËÃÔÇÏÇÖÄÚÏÝÖÏÕËÔÊÏÇÌÁØÕßÙËÝÑÇÏ
ÇÙÚËÃËÝÚÎÝàÜÂÝÓÕßÚÇÔËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÙÎÓÇÔÚÏÑÂÑÇÏÙËÙßÔÊßÇÙÓÄ
ÓËÚÎÔÖÕÃÎÙÎÚÕßÓÖËÏØÃÑÕßÖÕß
ËÖÃÙÎÝËÃÞÇÍÔÜØÃÙËÏ®
ÚÇÓ¦ÚÎÙËÔÇÍØ¦ÌËÏÖÇØÄÚÏÚÕ
ÖËØÏÕÊÏÑÄÁÐÎ®ËÃÞËÊÎÓÕÙÏËÆÙËÏ
ÖÕÏÂÓÇÚ¦ÚÕßÚÕÄÐÇÑÕÏÔÂ®Õ
¬¦ØÒÕÕßÛÁÒËÏÔÇÊËÃÐËÏÄÚÏÎÖÕÃÎÙÎÊËÔËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÈÇØËÚÄÂÇÑÇÚÇÔÄÎÚÕÁËÏÄÚÏÕÒÒÎÔÇÝÁÞËÏ
ÇÖÕÓÇÑØßÔÛËÃÇÖÄÚÕÔÖÕÏÎÚÏÑÄ
ÒÄÍÕÃÙÜÝÄÞÏ¦ÊÏÑÇÁÚÙÏÄÖÜÝÊÏÊ¦ÙÑËÚÇÏÙÚÇÙÞÕÒËÃÇ®ÇÖÄÚÕÖÇØÇÓÆÛÏÁÜÝÚÕÊÎÓÕÚÏÑÄÚØÇÍÕÆÊÏ

ÇÖÄÚÎÈßàÇÔÚÏÔÂÓËÒÜÊÃÇÁÜÝÚÇ
ÒÇáÑ¦ÑÇÏØËÓÖÁÚÏÑÇÚØÇÍÕÆÊÏÇÚÇ
ÕÖÕÃÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÖÕÃÎÙÎÑÇÏ
Ó¦ÒÏÙÚÇßÉÎÒÂ©ÙÚÄÞÕÝÂÚÇÔÔÇ
ÓÏÒÂÙÕßÓËÍÏÇÚÎÊÏÇÞØÕÔÏÑÄÚÎÚÇ
ÚÎÝÍÒ×ÙÙÇÝÑ¦ÔÕÔÚÇÝÁÔÇÖÇàÒ
ÙÚÕÕÖÕÃÕÓËÑÁÔÚØÕÚÕÔÓÖËÏØÃÑÕÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÇÏÁÔÇÝÏÙÚÄÝÖÕß
ÐËÑÏÔ¦ËÏÇÖÄÚÎÇÖÌ×ÑÇÏÑÇÚÇÒÂÍËÏÙÚÕÔ ÇÈÈÇÊÃÇÖÇØ¦ÙÚÇÙÎËÃÔÇÏÍÏÇÚÕÔÁØÜÚÇÛËÒÇÄÓÜÝ
ÔÇÓÏÒÂÙÜÑÇÏÍÏÇÚÎÔËÒËßÛËØÃÇ
ÕÆÓËÙËÈÇÛÏ¦ÙßÔÚÎØÎÚÏÑÕÆÝÑÇÏØÕÆÝÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÝ
ÙßÔÚÎØÎÚÏÙÓÄÝÖØÕÁØÞËÚÇÏÇÖÄ
ËÑËÃÖÕßÊËÔÚÕÖËØÏÓÁÔËÏÝÚÕßÝ

ÔÁÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ®¡ÁÙÇÇÖÄÚÕ
ÖÕÃÎÓÇÏÝÚÎÔÕÊÄÔÚÜÔ¢ÏÒËÒÒÂÔÜÔ®ÎÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙË
ÄÒËÝÚÏÝËÑÌ¦ÔÙËÏÝÚÕßÁØÜÚÇ!ÖÒÇÚÜÔÏÑÄÖÇÛÏÇÙÓÁÔÕÖØÕÊÕÓÁÔÕ
ÓÇÚÇÏÜÓÁÔÕÖÕØÔÏÑÄÄÖÕßÓÁÙÇ
Ù»ÇßÚÄÔÑØÆÈËÚÇÏÎËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎ
ÑÇÏÚÕÛÇÆÓÇ®ÃÍËÏÄÓÜÝÑÇÏÚÕ
ÛÁÓÇÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÄÚÎÚÇÝÑÇÏÚÕß
ÓÕÔÚËØÔÏÙÓÕÆÇÔËÃàÕÓÇÏÇØÑËÚ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÇÖÄÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÚÕÔÓÕÔÚËØÔÏÙÓÄÚÜÔÊËÑÇËÚÏ×ÔÚÕß»ÁÜÝÑÇÏÚÕß»ÇÖÄ
ÚÕÔ¬ÙÇØÕÆÞÎÓÁÞØÏÚÕÔ ÕßÔÇÖÄ
ÚÎªÇÒÒÕÆ¡¦ÔÕßÓÁÞØÏÚÕßÝÖÃÔÇÑËÝÚÕßÍÍÕÔÄÖÕßÒÕßÇÔËÃàÕÓÇÏ
ËÏÑÄÔËÝÑÇÏÂÞÕßÝÍÏÇÔÇÑ¦ÔÜÓÏÇ
ÔÁÇÇÔÇÌÕØ¦ÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÄÚÎÚÇ
ÙÇÔÇÊÎÓÏÕßØÍ×ÁÔÇÔÁÕÑÆÓÇ¬Õ
ÖØÄÈÒÎÓÇÚÎÝÍÒ×ÙÙÇÝÂÚÎÝÔÕÕÚØÕÖÃÇÝÄÚÏÊËÔÇÔÂÑÕßÓËÇÑØÏÈ×Ý
ÙÚÎÊßÚÏÑÂßØ×ÖÎÓÇÝÇÖÇÍÕØËÆËÏÔÇÓÇÝÑÇÚÇÒ¦ÈÕßÔËÖÇØÑ×Ý¡Ë
ËÐÇÏØÁÙËÏÝÙÇÔÇßÚÂÚÕß ÇÈ¦ÌÎ®
ËÓÏÇËÖÕÞÂÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÁÞËÏÖÒÎÍËÃÚÕÑÆØÕÝÚÎÝÖÕÃÎÙÎÝ®
ÄÖÜÝËÃÖËÖØÏÔÇÖÄÊÆÕÞØÄÔÏÇÕ
ÚØÇÚÂÝÇÙÞ¦ÒÎÝÇÔÇØÜÚÏÁÙÇÏÚÏ
ËÃÊÕßÝÑÕÏÔÄÛÇÖ¦ËÏÙÚÕÕØËÃÇ®
©ÏÒÒÎÔËÝÊËÔÊÏÇÈ¦àÕßÔÖÕÃÎÙÎÍÏ»ÇßÚÄÕÏÙßÔËØÍ¦ÚËÝÓÕßÓË
ÑÕÏÚÕÆÔÇÔÂÙßÞÇÖÕßÇÖÕÌ¦ÙÏÙÇ
ÔÇÑ¦ÔÜÇßÚÂÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂËÔ
ËÃÔÇÏÛÁÇÚØÕÒÄÍÕßÇÒÒ¦ÛÁÇÚØÕ
ËÏÑÄÔÇÝÑÇÏÊØ¦ÙÎÝÄÖÕßÕÏÖÕÏÎÚÏÑÁÝÌØ¦ÙËÏÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÜÝÕÞÂÓÇÚÇ¦ÔÁÔÇ
ÓÁØÕÝÚÕßÑÕÏÔÕÆÖÕßÍÔ×ØÏÙËÚÕ
¸ÕØËÃÇ¹ÜÝÁÔÇÖÕÏÕÚÏÑÄÙÕÈÇØÄ
ÛÁÇÚØÕØËÖËØÚÕØÃÕßÇÖÕÌÇÙÃÙËÏ
ÔÇÊËÏÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎËÃÔÇÏÚÏÓÂ
ÓÕßËÔËÃÓÇÏÇÔÄÎÚÕÝÔÇÖÏÙÚËÆÜ
ÄÚÏÛÇÁØÛÕßÔÛËÇÚÁÝÄÖÜÝ
ÙÚÎ¡ËÍ¦ÒÎ²ÃÓÇÏØÇ®¬ÁÚÕÏÕß
ËÃÊÕßÝÛË¦ÓÇÚÇÇÖËßÛÆÔÕÔÚÇÏÙË
ÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÕÑÕÏÔÄÇÒÒ¦ÇÔÖ¦ËÏ
ÇÖÄÙÚÄÓÇÙËÙÚÄÓÇÔÇÏÛÇËÃÔÇÏ
ÁÑÖÒÎÐÎ®
¬ÏÖØÕÙÊÕÑ¦ÙËÇßÚÂÚÎÔÇÔÚÏÖÕÏÎÚÏÑÂËÖÕÞÂ"ÃÊÇÖØÄÙÌÇÚÇ
ÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÚÕßÏÕÔÆÙÎÇÈÈÄÖÕßÒÕßÇÌÏËØÜÓÁÔÎÙÚÕÕÆÔÚÙÚÕÑÑÇÏÙËÓÏÇÖÇØÒ¦ÚÇÚÕßÇÔÁÒßÙËÓËËßÇÏÙÛÎÙÃÇÚÕÔÒÄÍÕÖÕß
ÖØÕÙÊÕÑ¦ÙËÓÏÇÔÁÇËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎ
ÎÕÖÕÃÇÛÇÖØÕÁÒÛËÏÇÖÄÚÕßÝÔÁÕßÝ
ÚÕßÇÆØÏÕÇÈØÕßÔÚÕÔÚØÄÖÕÑÇÏ
ÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÔÇÇÔÇÑÇÒÆÉÕßÔÐÇÔ¦
ÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÂËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÓËÚÇ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÇËØÜÚËßÛÕÆÔÐÇÔ¦
ÚÕÔ¦ÒÒÕÔÑÇÏÚÎÔÃÊÏÇÚÎàÜÂÓÁÙÇÇÖÄÚÕÔÔÁÕØÕÓÇÔÚÏÙÓÄßÚÄÔ
ÖØÕÙÊÕÑ×®

Δεν αρκούν οι θεατές για να στηρίξουν όλα τα θεάματα
Η φετινή ÞØÕÔÏ¦ÌÇÃÔËÚÇÏÔÇËÃÔÇÏ
ÖÕÒÆÖÏÕÊÆÙÑÕÒÎÍÏÇÚÕÛÁÇÚØÕ
¡ËÖÕÒÆÒÏÍÄÚËØËÝÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝ
ÖÕßÖÎÍÇÃÔÕßÔÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÑÇÒ¦
ÑÇÏÖÕÒÒÁÝÖÕßÑÇÚÁÈÎÑÇÔÒÄÍÜ
ÁÒÒËÏÉÎÝÑÕÏÔÕÆØÞÃàËÏÓÏÇÇßÚÕØØÆÛÓÏÙÎÙÚÕÛÁÇÚØÕ®ÖÏÙÚËÆËÏ
Õ¬¦ØÒÕÕß©ÚÇÔÙËÓÏÇÖÄÒÎ
ÁÞËÏÝßÖËØÖÒÎÛ×ØÇÛËÇÓ¦ÚÜÔ
ÊËÔÇØÑÕÆÔÕÏÛËÇÚÁÝÍÏÇÔÇÚÇ
ÙÚÎØÃÐÕßÔÄÒÇ§ËÇÔÏÑÁÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÛÇÙßÔËÞÃÙÕßÔÔÇßÖ¦ØÞÕßÔ
ÇÒÒ¦ÓÕÏØÇÃÇÛÇÒÏÍÕÙÚÁÉÕßÔÕÏ
ÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÌÄÙÕÔÖÒÁÕÔÚÕ
ÑØ¦ÚÕÝÊËÔËÖÏÊÕÚËÃÚÕÛÁÇÚØÕ

ÇßÚÕØØÆÛÓÏÙÎ¬ÇÛÁÇÚØÇÖØÁÖËÏ
ÔÇËÃÔÇÏÚÕÖÄÙÎÓÇÙËÓÏÇÖÄÒÎ
ÊËÔÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏÑ¦ÛËÇÖÕÛÂÑÎÑÇÏÑÇÎÓÄÝ®

Τα θέατρα πρέπει
να είναι τοπόσημα
σε μια πόλη, δεν μπορεί
να είναι κάθε αποθήκη
και καημός.
ÇÒÒ¦ÓËÖËÔÏÞØ¦ÓÁÙÇÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝÖÇØÇÍÜÍÁÝÛÇÇØÞÃÙÕßÓËÔÇÖØÕÙÁÞÕßÓËÚÏÇÔËÈ¦àÕßÓË
ÑÇÏÍÏÇÖÕÏÕÒÄÍÕÇÇØÞÃÙÕßÓË
ÔÇÙßÔËØÍÇàÄÓÇÙÚËÖËØÏÙÙÄÚËØÕÓËÚÇÐÆÓÇÝ×ÙÚËÔÇßÖ¦ØÐËÏ

Η «φωλιά»

Ο Στρατής Πασχάλης ÙÉÂ{ÒÓo¨ÑÉ³~ÉËÐÉÐÉÑÑ×¨ÓØÑÌ³i.Ñ×V
³.ÜÐÌ~Ñ{³ÑKÒ×iVÓØ³ ÐÉ{¨Ë~V³ ÜÖ³i~Ñ{³ÑKKÑÙËÑ

ÇÏÇÔÚÇÑÇÚ¦ÌËØËÚÕÕØËÃÇ®ÖÕßÊÏÇÔÆËÏÚÕÔËÏÑÕÙÚÄÚÕß
ÞØÄÔÕËÃÔÇÏËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÕØÍ¦ÔÜÙÎÝÚÕßÁÍÑÇÏØÕßÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÕÆÚÎÝÇßÚÕÛßÙÃÇÝÚÜÔÚËÞÔÏÑ×ÔÊÏÕÏÑÎÚÏÑ×ÔÑÇÏÎÛÕÖÕÏ×Ô
ÃÔÇÏÓÏÇÌÜÒÏ¦ÖÕßÐËÖÎÊÕÆÔ
ÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÓËÚÎÊÏÑÂÓÇÝÑÇÛÕÊÂÍÎÙÎÑÇÛ×ÝÑÇÏ¦ÒÒÜÔÙÑÎ-

ÔÕÛËÚ×ÔÖÕßÙßÔËØÍ¦àÕÔÚÇÏÓÇàÃ
ÓÇÝÐÃÙÕßÙÎÓÇÔÚÏÑÄÁØÍÕËÃÔÇÏ
ÑÇÏÎÞÕÒÂßØÕÊÄÚÎÙÎÝËÇÚØÏÑÂÝØÇÌÂÝÖÕßËÍÑÇÏÔÏ¦ÙÇÓËÌÁÚÕÝÓËÚÕÔÇÍÍÁÒÎ²ÇÚàÎÍÏÇÔÔÃÊÎ
ÑÇÏÚÕÔÇÔ¦ÙÎ¬ØÏÇØÃÊÎÄÍÜ
ÚÕßÔÚËØÔËÚßÖ¦ØÞËÏÓÏÇÖÇÍÑÕÙÓÏÕÖÕÏÎÓÁÔÎÊØÇÓÇÚÕßØÍÃÇ¶ÊËÔ
ÐÁØËÏÝÇÔÓÏÇÏÙÚÕØÃÇÊÏÇÊØÇÓÇÚÃàËÚÇÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÂÇÒÒÕÆËÃÖËÏ
ÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÔÄÚÇËÔÚÕÖÏÄÚÎÚÇÝ
§ÇÍÏÇÚÃÕÏÙÆÍÞØÕÔÕÏÛËÇÚØÏÑÕÃ
ÙßÍÍØÇÌËÃÝÁÞÕßÔÔÇÊ×ÙÕßÔÖÕÒÒ¦ÙÚÇÔÁÇÖÇÏÊÏ¦ÖÕßÊÏÊ¦ÙÑÕÔÚÇÏÛËÇÚØÏÑÂÍØÇÌÂ®
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ΣΙΝΕΜΑ

Η «Εξομολόγηση» είναι γροθιά στο στομάχι
Με ένα βραβείο από το ιστορικό Φεστιβάλ Δράμας η ταινία του σκηνοθέτη Ανδρέα Σιεηττάνη αναμένεται να προβληματίσει
Της ΛΟΥΪΖΑΣ ΛΟΥΗ

Σε μια ËÖÕÞÂÖÕßàÕÆÓËÑÇÏÌÕÈÄÓÇÙÚËÔÇËÑÌØ¦ÙÕßÓËÚÇÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚ¦ÓÇÝÚÇÈÏ×ÓÇÚ¦ÓÇÝÑÇÏ
ÚÏÝÙÑÁÉËÏÝÓÇÝÕÙËÔÇØÏÕÍØ¦ÌÕÝ
ÑÇÏÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÔÊØÁÇÝÏËÎÚÚ¦ÔÎÝÁÊËÏÐËÓÇÝÚÇÐÃÊËÉËÑÇÏÓÇÝ
ÁÈÇÒËÙËÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÕÆÝÙËÛÁÓÇÚÇÖÕßÇÌÕØÕÆÔÚÎÔ ÆÖØÕÚÕß
ÚÄÚËÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕßÙÂÓËØÇ¡ËÚÎ
ÓÏÑØÕÆÓÂÑÕßÝÚÇÏÔÃÇÐÕÓÕÒÄÍÎÙÎ®ÊÃÔËÏÙÚÕÑÕÏÔÄÓÏÇÍØÕÛÏ¦ÇÖÄ
ÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇÑÇÏËÏÑÄÔËÝÇÖÄÚÕ
ÖÇØËÒÛÄÔÖÕßÃÙÜÝÔÇÓÎÛÁÒÕßÓËÔÇÛßÓÄÓÇÙÚËÂÑÇÏÇÑÄÓÎÔÇ
ÍÔÜØÃàÕßÓË¡ËÁÔÇÚÄÙÕÖÕÒÆËÏÖÜÓÁÔÕÛÁÓÇÄÖÜÝËÃÔÇÏÎ© 
ÁÊÜÙËÓÏÇÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÑÇÏÌØÁÙÑÏÇÔÄÚÇÙËÓËØÏÑÁÝÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝ
ÖÕßÁàÎÙÇÔÄÞÏÓÄÔÕÕÏÂØÜËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÕÏØËÚÇÔÕÃÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝ
ÖØÕÈ¦ÒÒËÏÓËÁÔÇÖÏÕÇÔÛØ×ÖÏÔÕ
ÚØÄÖÕßÚÄÇÑØÏÈ×ÝÚÕÙÚÕÏÞËÃÕ
ËÑÚÃÓÎÙÇÄÚÇÔÖØÜÚÕÊÏ¦ÈÇÙÇÚÕ
ÙËÔ¦ØÏÕÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝÄÚÇÔÑÒÂÛÎÑÇÔÇÙßÓÓËÚ¦ÙÞÜÙÚÎÔÚÇÏÔÃÇ
ÚÇÏÔÃÇÎÕÖÕÃÇËÃÔÇÏËÓÖÔËßÙÓÁÔÎ
ÇÖÄÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÍËÍÕÔÄÚÇÑÇÏÇÖÄ
ÓÇØÚßØÃËÝÇÍÜÔÏÙÚ×ÔÚÎÝ© 
ÛÇÖØÕÈÒÎÛËÃÐÇÔ¦ÙÚÎÔ ÆÖØÕ
ÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÕß
ÚÇÐÏÊÏÕÆÚÕß¢ËÙÚÏÈ¦ÒØ¦ÓÇÝÙË
ËßØÜÖÇáÑÁÝÞ×ØËÝ§ÇÙÎÓËÏÜÛËÃ
ÄÚÏÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÕß¢ËÙÚÏÈ¦ÒÖÕß
ËÃÔÇÏÁÔÇÇÖÄÚÇÖÒÁÕÔÏÙÚÕØÏÑ¦
ÑÇÏÇÔÇÍÔÜØÏÙÓÁÔÇÌËÙÚÏÈ¦ÒÚÎÝ
ßØ×ÖÎÝÎÐÕÓÕÒÄÍÎÙÎ®ÇÖÁÙÖÇÙËÚÕÈØÇÈËÃÕ ;OPZPZ<ÚÎÝ
ÔÚÏÖØÕÙÜÖËÃÇÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝ
ÖÏÚØÕÖÂÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓÃÇÚÇÏÔÃÇØÃÙÑÕ
ÍÏÇÚÕÔÙÑÎÔÕÛÁÚÎÕÕÖÕÃÕÝÊÎÒ×ÔËÏÏÑÇÔÕÖÕÏÎÓÁÔÕÝÍÏÇÚÎÔËÖÏÚßÞÃÇÚÎÝÐÕÓÕÒÄÍÎÙÎÝ®ÇÌÕÆ

Το κοινό βλέπει τις δύο
όψεις του πολέμου.
Τα αποτελέσματα, τον
πόνο και την εκρίζωση
που αισθάνονται αμφότερες οι πλευρές.
ÖØÕÈ¦ÒÒËÚÇÏÙËÊÏËÛÔÂÌËÙÚÏÈ¦Ò
ËÑÚÄÝ ÆÖØÕßÑÇÏÒÒ¦ÊÇÝË
ÒÃÍËÝÈÊÕÓ¦ÊËÝÎÚÇÏÔÃÇÛÇÙßÓÓËÚÁÞËÏÑÇÏÙÚÕMPSTTHYRL[ÚÕß
*SLYTVU[-LYYHUK0U[LYUH[PVUHS
:OVY[-PST-LZ[P]HSÙÚÎÇÒÒÃÇ
¬ÕÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÄÖÜÝÊÂÒÜÙË
ÙÚÎÔ ®ËÃÔÇÏÄÚÏÕÑÄÙÓÕÝÓÁÙÇ
ÇÖÄÚÇÌËÙÚÏÈ¦ÒÑÇÏÚÎÔÖØÕÈÕÒÂ
ÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝÚÕßÛÇÊËÏÓÏÇÔ¦ÒÒÎ
ÕÖÚÏÑÂÁÔÇÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÚÎÝ ÆÖØÕßÚÕÕÖÕÃÕÑÇÔËÃÝ
ÊËÔÛÁÒËÏÔÇÇÍÍÃÐËÏÖÏÕÈÇÛÏ¦
¬ÕÔÄÓÏÙÓÇ¦ÒÒÜÙÚËÁÞËÏÖ¦ÔÚÇ
ÊÆÕÄÉËÏÝ
ËÇßÚÂÚÕßÓÏÑØÕÆÓÂÑÕßÝÚÇÏÔÃÇÚÕÑÕÏÔÄÈÒÁÖËÏÚÏÝÊÆÕÄÉËÏÝ
ÚÕßÖÕÒÁÓÕß¬ÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇ
ÚÕÔÖÄÔÕÑÇÏÚÎÔËÑØÃàÜÙÎÖÕß
ÇÏÙÛ¦ÔÕÔÚÇÏÇÓÌÄÚËØËÝÕÏÖÒËßØÁÝÑÇÏÇÌÕØ¦ÚÏÝËÐÕÓÕÒÕÍÂÙËÏÝ
ÚÜÔÊÆÕÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚ×ÔÚÕß ÆÖØÏÕßÇÍÜÔÏÙÚÂÚÎÝ© ÑÇÏÚÕß
³ÍÍÒÕßÇÐÏÜÓÇÚÏÑÕÆ ÇÏÕÏÊÆÕ
ÈÇÛÏ¦ÇÒÎÛÏÔÁÝÑÇÏËÖ×ÊßÔËÝÍÏÇ
ÚÕßÝÏÊÃÕßÝÑÇÏÍÏÇÄÙÕßÝÚÏÝÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÖÄÚÎÓÏÇÎËÐÕÓÕÒÄÍÎÙÎÚÕß³ÍÍÒÕßÖÕßÂØÛË
ÙÚÕÔÎÙÃÍÏÇÔÇÙ×ÙËÏÚÕÔÒÇÄÇÖÄ
ÚØÕÓÕÑØ¦ÚËÝÄÖÜÝÚÕßÝÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏÑÇÏÕÖÄÔÕÝÖÕßÖØÕÑÒÂÛÎÑË
ÇÖÄÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÚÜÔÙßÔÇÊÁÒÌÜÔ
ÑÇÏÌÃÒÜÔÚÕßÇÖÄÇßÚÕÆÝÚØÕÓÕÑØ¦ÚËÝÇÍÜÔÏÙÚÁÝÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎ

Η «Εξομολόγηση»ÙËÉ{³~{ÌÐ{Ño¨Ú{ÒÑÌÈÑ{ÚÊÐÑ³Ñ~Ñ{É{~ÌÉØÑÌ³Ñ¨ÉÜÚÌÈËØÑÐiÚÓÜÈÐÉÑÚÈÐÌÐÑ³ÉÊ~Ñ{Ñ~ÌÐiÑÂÓ¨ÈÐÉ

Μια ³Ñ{ËÑ¨Ë~o{Ñ³~iÚÓ³i
ÛiÜÉ{V³ÌV{~Ñ{iÐÓØ
o{Ñ³iÉ{³ÈTËÑ³iØt ÂÐÜÌoiiØu
Ñ×Ö¨KÒÜÜÉ³Ñ{ÉÙ{ÉÚÊ×É³{KÒÜÉ~³ÌØÖ¨È~Ñ{ ÜÜÒÙÑØ

ÎÇÖÄÑÇØÊÏ¦ÝËÐÕÓÕÒÄÍÎÙÎÚÕß
ÇÍÜÔÏÙÚÂÚÎÝ© ÖÕßÓÕÏØ¦àËÚÇÏÚÕÔÃÊÏÕÖÄÔÕÛßÙÏ¦àËÏÚÎ
àÜÂÚÕßÍÏÇÚÎÔÖÇÚØÃÊÇÇÑÄÓÎ
ÑÇÏÄÚÇÔÖÁÛÇÔËÎÓÎÚÁØÇÚÕßÊËÔ
ÓÖÄØËÙËÔÇÖ¦ËÏÙÚÕÔÚ¦ÌÕÚÎÝ
ÊÏÄÚÏÌÕÈÄÚÇÔÓÎÔÚÕÔÙßÒÒ¦ÈÕßÔ
ÑÇÏÇÔÇÍÑ¦àËÚÇÏÔÇÙÑÕÚ×ÙËÏÇÔÛØ×ÖÕßÝÑÇÏÔÇàËÏÖÒÁÕÔÈßÛÏÙÓÁÔÕÝÙÚÏÝÊÏÑÁÝÚÕßÚÆÉËÏÝÑÇÏ
ËÔÕÞÁÝ²ÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÂÇÚ¦ÑÇ
ÚÕßÄÚÏÊËÔÇÏÙÛ¦ÔËÚÇÏÖÒÁÕÔÙÇÔ
¦ÔÛØÜÖÕÝÁÔÇÑØÁÇÝÖÕßÓÄÔÕ
àËÏÑÇÏÇÔÇÖÔÁËÏ®ÄÖÜÝÒÁËÏÑÇÏ
ÙÚÎÔÚÇÏÔÃÇ
ÐÕÓÕÒÄÍÎÙÎ®ÍßØÃÙÚÎÑË
ÞÜØÃÝÑØÇÚÏÑÂËÖÏÞÕØÂÍÎÙÎÓË
ÖÕÒÒÂÇÍ¦ÖÎÑÇÏÙËÈÇÙÓÄÙÚÎÔ
ÏÙÚÕØÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÔÚÁÞÔÎÚÕß
ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßÄÖÕßÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝÑÇÏÙßÔÚËÒËÙÚÁÝÇÌÏÒÕÑËØÊ×ÝÁÊÜÙÇÔÚÕÔÑÇÒÆÚËØÄÚÕßÝ

ËÇßÚÄÃÔÇÏÓÏÇÚÇÏÔÃÇÖÕßÙßÍÑÃÔÎÙËÇÒÒ¦ÑÇÏÖØÕÈÒÎÓ¦ÚÏÙË¦ÚÕÓÇÖÕßÁàÎÙÇÔÚÕÔÖÄÒËÓÕÇÒÒ¦
ÑÇÏ¦ÚÕÓÇÔÁÇÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÓÎÔ
ÁÞÕßÔÁØÛËÏÙËËÖÇÌÂÓËÇßÚÄÚÕ
ÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝÑßÖØÏÇÑÂÝÏÙÚÕØÃÇÝ
ÚÎÔ ÚÇÏÔÃÇ ÈÒÁÖÕßÓË ÑÇÏ
ÚÕßÝÊÆÕÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝÔÇËÐÕÓÕÒÕÍÕÆÔÚÇÏÕÁÔÇÝÙÚÕÔ¦ÒÒÕÔ
ËÔÚËÒ×ÝÇÒÎÛÏÔÕÃÑÇÏÖØÕÙÚÇÚËßÓÁÔÕÏ®ÇÖÄÚÎÔÏÊÁÇÚÕßÄÚÏ
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËÁÔÇÓÕÔÇÙÚÂØÏÃÔÇÏÓÏÇÑ¦ÛÇØÙÎÍÏ»ÇßÚÕÆÝËÐÕß
ÑÇÏßÖ¦ØÞËÏÑÇÏÎÙßÓÈÕÒÏÑÂÙÑÎÔÂÙÚÎÔÚÇÏÔÃÇÖÕßÕ³ÍÍÒÕÝÇÐÏÜÓÇÚÏÑÄÝÖÒÁÔËÏÚÇÞÁØÏÇÚÕß ÆÖØÏÕßÇÍÜÔÏÙÚÂÂÚØÕÓÕÑØ¦ÚÎ®
ÄÖÜÝÚÕÔÇÖÕÑÇÒËÃÃÍÕßØÇËÃÔÇÏ
ÓÏÇÚÇÏÔÃÇÓËÁÔÇÇÓÌÏÒËÍÄÓËÔÕ
ÛÁÓÇÃÔÇÏÄÓÜÝÓÏÇÚÇÏÔÃÇÖÕß
ÊËÔÖËØÔ¦ÇÖÇØÇÚÂØÎÚÎÑÇÏÖÕß
ÛÇÖØÕÈÒÎÓÇÚÃÙËÏÚÕÑÕÏÔÄÚÎÝ

Συντελεστές
¬ÇÍßØÃÙÓÇÚÇÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝÙË
ÙËÔ¦ØÏÕÑÇÏÙÑÎÔÕÛËÙÃÇÚÕßÔÊØÁÇÏËÎÚÚ¦ÔÎÁÍÏÔÇÔÙÚÎÔ ÆÖØÕÙËÇÍÍÒÏÑÂÍÒ×ÙÙÇÑÇÏÑßÖØÏÇÑÂÊÏ¦ÒËÑÚÕ
ØÜÚÇÍÜÔÃÙÚÎÙÇÔÕÏ ØÃÙÚÏÇÔ
ÒÇÔÚÁÙÑÕßÔÊØÁÇÝØÇÕÆàÕÝ
ÇÔÇÍÏ×ÚÎÝ ßØÏ¦ÑÕß §ÃÑÕÝ
¬ÙÕßØÂÝÑÇÏ1VL*VVWLYÏËÆÛßÔÙÎ¢ÜÚÕÍØÇÌÃÇÝ!1LMMYL`*LSPZ
ÓÕßÙÏÑÂ!ØÙÁÔÏÕÝÍÎÙÏÒ¦Õß
ÂÞÕÝ!¡¦ØÏÕÝ¡ÎÔ¦ÝÙÑÎÔÏÑ¦
ÑÕÙÚÕÆÓÏÇ!¦ÑÎÝËÔËÛÒÂÝÓÇÑÏÍÏ¦à!ÚÁÌÇÔÎÇÔÇÍÂÑÕÓÓ×ÙËÏÝ!¡ËÔËÐÃÇÔÚÜÔÏ¦ÊÕßÈÕÎÛÄÝÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝ!ÕßÃàÇÕÆÎÑÇÏ
JVSVYJVYYLJ[PVUNYHKPUN!ÇÔÃÑÕÝ
ËÚØÃÊÎÝ
ÇØÇÍÜÍÕÃ!ÔÊØÁÇÝÏËÎÚÚ¦ÔÎÝÎÓÂÚØÎÝÏËÎÚÚ¦ÔÎÝ3PUL
WYVK\JLY!ÔÊØÁÇÝ ßØÏ¦ÑÕß
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 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Θ Ε Α Μ ΑΤΑ

Μια δικαίωση
για τη «λευκή»
Αμερική
Νέα ταινία με έντονο πολιτικό άρωμα
από τον αειθαλή Κλιντ Ιστγουντ
Η μπαλάντα
του Ρίτσαρντ Τζούελ ###

ΔΡΑΜΑ (2019)
Σκηνοθεσία: Ü{³³oÈ³
Ερμηνείες: (ÜÈÌÜ³É¨ÒÈÇÉ¨V

.ÑÐ,Ì~oÈÉÜVÒÚ{Ó{³ØV
$ÜËK{ÑÈÒ{Ü³
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Μετά ÚÕÙßÓÖÇÛÎÚÏÑÄÇÖÕØ¦ÑÏ®
ÕÇËÏÛÇÒÂÝ ÒÏÔÚÙÚÍÕßÔÚËÖÇÔÁØÞËÚÇÏÇßÚÂÚÎÌÕØ¦ÓÄÔÕÖÃÙÜÇÖÄ
ÚÎÔÑ¦ÓËØÇÓËÁÔÇÌÏÒÓÇØÑËÚ¦
ÁÔÚÕÔÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÞØÕÏ¦ÝÎÕÖÕÃÇ
Ö¦ÔÚÜÝÖÇØ¦ÍËÚÇÏÓÁÙÜÓÏÇÝÇÖÄÚÏÝ
ÇÍÇÖÎÓÁÔËÝÚÕßÎØÜÏÑÁÝ®ÏÙÚÕØÃËÝ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÚÕßªÃÚÙÇØÔÚ¬àÕÆËÒ
ËÔÄÝÓËØÏÑÇÔÕÆÌÆÒÇÑÇÙËÑÏÕÆØÏÚÏÕÕÖÕÃÕÝÚÕ ÁÙÜÙËÖÕÒÒÁÝ
àÜÁÝËÔÓÁÙÜËÔÄÝÚØÕÓÕÑØÇÚÏÑÕÆ
ÞÚßÖÂÓÇÚÕÝÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÜÔ
©ÒßÓÖÏÇÑ×ÔÍ×ÔÜÔÙÚÎÔÚÒ¦ÔÚÇ
©ªÃÚÙÇØÔÚ¦ÔÊØÇÝÑ¦ÖÜÝËÑÑËÔÚØÏÑÄÝÑÇÏËÓÓÕÔÏÑÄÝÓËÚÕÔÔÄÓÕÑÇÏÚÎÔÚ¦ÐÎ®ÕÕÖÕÃÕÝàËÏÓËÚÎ
ÓÎÚÁØÇÚÕßÊÕßÒËÆËÏÜÝÙËÑÏÕÆØÏÚÏ
ÙÚÏÝËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÚÜÔÍ×ÔÜÔ ÇÚ¦
ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÓÏÇÝÙßÔÇßÒÃÇÝÛÇÇÔÇÑÇÒÆÉËÏÁÔÇÆÖÕÖÚÕÙÇÑÃÊÏÕÑÇÏÎ
ÁÍÑÇÏØÎÖÇØÁÓÈÇÙÂÚÕßÛÇÈÕÎÛÂÙËÏ×ÙÚËÔÇÇÖÕÌËßÞÛËÃËÑÇÚÄÓÈÎ
ÛßÓ¦ÚÜÔÚÎÙßÔÁÞËÏÇÜÙÚÄÙÕ
ÚÕ-)0ÛÇÑÇÚÎÍÕØÂÙËÏÚÕÔÃÊÏÕÚÕÔ
ªÃÚÙÇØÔÚÍÏÇÚÎÔËÖÃÛËÙÎÓËÚÕÔ
¬ÆÖÕÚÎÝËÖÕÞÂÝÔÇÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏ
ØÄÒÕËÏÙÇÍÍËÒÁÇ
© ÞØÕÔÕÝÙÚÍÕßÔÚÁÞËÏÈÁÈÇÏÇ
ÚÇÊÏÑ¦ÚÕßÑÕÒÒÂÓÇÚÇ¶Ñ¦ÖÕÏÕÝ
ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÚÇÞÇØÇÑÚÎØÃÙËÏ
ÑÇÏÏÊËÕÒÎÉÃËÝ¶ÄÓÜÝÇßÚÄÊËÔÚÕÔ
ËÓÖÕÊÃàËÏÔÇÊÎÓÏÕßØÍËÃÑÇÒÕÌÚÏÇÍÓÁÔËÝÏÙÚÕØÃËÝÍÆØÜÇÖÄÚÕßÝÂØÜ-

ΡΙΚ1

0U¸¸d®¸ÆÆÆ

ΡΙΚ2

ËÝÄÖÜÝÚÕßÝÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏËÑËÃÔÕÝ©ªÃÚÙÇØÔÚÒÇÚØËÆËÏÚÇÄÖÒÇ
ÓËÚÇÕÖÕÃÇËÐÇÙÑËÃÚÇÏÙßÞÔ¦ÙÚÕ
ÙÑÕÖËßÚÂØÏÕÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇËÃÔÇÏ
ÇÌÕÙÏÜÓÁÔÕÝÙÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÜÔ
ÍÆØÜÚÕß ÇÒÆÚËØÎÌÃÒÎÚÕßÖ¦ÔÚÜÝÌÇÃÔËÚÇÏÔÇËÃÔÇÏÎÓÎÚÁØÇ
ÚÕß©ÚÇÔÚÕ-)0ÛÇÇÔÇàÎÚÂÙËÏÑ¦ÖÕÏÕÔÖÕßÔÇÚÇÏØÏ¦àËÏÙÚÎÔÖËØÏÍØÇÌÂÚÕßÓÕÔÇÞÏÑÕÆÚØÕÓÕÑØ¦ÚÎ
ÛÇÕÊÎÍÎÛËÃÑÇÚËßÛËÃÇÔÖ¦ÔÜÚÕß
ËÔ×ÚÇ¡¡ÊËÔÊÏÙÚ¦àÕßÔÔÇÚÕÔ
ÙÚÇßØ×ÙÕßÔ®

Ο Πολ Γoυόλτερ Χάουζερ ~Ó³¨ÈÙÖÉ³Ñ{³,Ë³Ñ¨³0ÇÖÉÜVÓÑåÐÉ¨{~ÑÌ×ÖÜÑ~ÑÉ~{Ö¨{³{VËØ³®ÓÉÜÜÓØÇÓØÉÐÓ
³¨Ð~¨Ñ³{~ÖT³ÈÊÐÑ³ØV~Ñ³Ò³iÙ{Ò¨~É{Ñ³$ÜÈÐ{Ñ~åo³iå³ÜÒ³Ñ

«Για τον Ρίτσαρντ...»
ËÊËÆÚËØÕËÖÃÖËÊÕÕÙÚÍÕßÔÚ
ÑÇÏÕÙËÔÇØÏÕÍØ¦ÌÕÝÚÕß¡ÖÃÒÏ
ªÁÏÓÕÏ¦àËÏÔÇÛÁÒÕßÔÔÇÓÏÒÂÙÕßÔ
ÍÏÇÚÕÔÓÁÙÕÒËßÑÄÙßÔÚÎØÎÚÏÑÄ
ÓËØÏÑÇÔÄÕÕÖÕÃÕÝÚÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÞØÄÔÏÇÁÞËÏÈØËÛËÃÙÚÕÙÚÄÞÇÙÚØÕ
ÙÑÒÎØÂÝÑØÏÚÏÑÂÝÜÝÉÎÌÕÌÄØÕÝ
ÚÕßÖØÕÁÊØÕß¬ØÇÓÖ¢ßÙÏÑ¦ÑÇÏ
ÍÏÇÚÎÔÁÔÔÕÏÇÚÎÝÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝ
ÑÇÏÚÕßÔÄÓÕßÖÕßÇÖÇÙÞÕÒËÃÚÕÔ
ÓËØÏÑÇÔÄÙÑÎÔÕÛÁÚÎÙËÄÒÎÚÎÔ
ÑÇØÏÁØÇÚÕß!ÛËÒÇÔÇÑ¦ÔÜÚÎÔ
ÚÇÏÔÃÇÍÏÇÔÇÇÖÕÑÇÚÇÙÚÂÙÜÚÎ
ÓÔÂÓÎÚÕßªÃÚÙÇØÔÚÏÇÚÃËÃÔÇÏ
ÁÔÇÝÇÖÒÄÝ¦ÔÛØÜÖÕÝ¶ÖÕßÛÁÒËÏ
ÔÇËÃÔÇÏÇÙÚßÔÕÓÏÑÄÝÑÇÏÔÇÇÌÕÙÏÜÛËÃÙÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ¶ÖÕßÑ¦ÔËÏÑ¦ÚÏÎØÜÏÑÄÑÇÏ
ÓËÚ¦ÖÒÎØ×ÔËÏÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÚÃÓÎÓÇ
¬ÕÔØÃÞÔÕßÔÙÚÕßÝÒÆÑÕßÝ®ÒÁËÏÕ
ÙÚÍÕßÔÚÏÊÏÑÂÓÔËÃÇÇÐÃàËÏÇÖÄ
ÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÕßÕÕÒVßÄÒÚËØ²¦ÕßàËØÕÕÖÕÃÕÝÚÇÑÇÚÇÌÁØÔËÏÖÕÒÆÑÇÒ¦ÙÚÕÔÑËÔÚØÏÑÄØÄÒÕÚÕßªÃÚÙÇØÔÚËÔ×ÖÒÇÏÙÏ×ÔËÚÇÏÑÇÏÇÖÄ
¦ÒÒÕßÝÑÇÚÇÐÏÜÓÁÔÕßÝÎÛÕÖÕÏÕÆÝ
ÄÖÜÝÎ ¦ÛÏ¡ÖÁÏÚÝÕ¬àÕÔ²ÇÓ
ÑÇÏÕÇÓªÄÑÍÕßËÒ

0U¸¸d®¸ÆÆÆ

ΟMEGA

HOME CINEMA

Ξορκίζοντας τον εφιάλτη του Αλτσχάιμερ
Ζήσε δυο φορές,
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Το κλίμα, οι μέλισσες είναι εντός της πολιτικής
Ο ανατρεπτικός Γάλλος φιλόσοφος Μπρούνο Λατούρ μιλάει στην «Κ» για τον πλανήτη Γη και τον πόλεμο για τη σωτηρία του

Κοινωνιολόγος,ÇÔÛØÜÖÕÒÄÍÕÝ ÑÇÏ
ÏÙÚÕØÏÑÄÝÚÎÝËÖÏÙÚÂÓÎÝÑÇÏÚÎÝ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÙÚÕÞÇÙÚÂÝÓËÇÔÇÚØËÖÚÏÑÂÓÇÚÏ¦ÇßÛ¦ÊËÏÇÙÚÎÙÑÁÉÎ
ÑÇÏÓÏÇÓÏÑØÂÊÄÙÎÏÊÏÕØßÛÓÃÇÝ
©ÖÕÒßÙÞÏÊÂÝ¡ÖØÕÆÔÕÇÚÕÆØ
ÇÔÂÑËÏÙÚÎÔÖØÜÚÕÖÕØÃÇÚÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝÊÏÇÔÄÎÙÎÝÑÇÏËÃÔÇÏÁÔÇÝ
ÇÖÄÚÕßÝÖÒÁÕÔÇÔÇÍÔÜØÏÙÓÁÔÕßÝ
ÙÆÍÞØÕÔÕßÝ¦ÒÒÕßÝÌÏÒÕÙÄÌÕßÝ
ÑÇÛÎÍÎÚÂÝÙÚÕÔÙÚÏÚÕÆÚÕÕÒÏÚÏÑ×ÔÖÏÙÚÎÓ×ÔÙÚÕÇØÃÙÏÑÇÏ
ËÖÃÚÏÓÕÝÊÏÊ¦ÑÚÜØÙËÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÇÚÎÝÜà¦ÔÔÎÝÚÕß¡ÄÔÚØËÇÒ
ÚÕßÊÏÓÈÕÆØÍÕßÑÇÇØ¦ÒÒÎÒÇ
ËÃÔÇÏËÖÏÙÑÁÖÚÎÝÑÇÛÎÍÎÚÂÝÌÏÒÕÙÕÌÃÇÝÙÚÕ3VUKVU:JOVVSVM
,JVUVTPJZÑÇÏÙÚVÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕ
²¦ØÈÇØÔÚÚÕÁØÍÕÚÕßÕÇÚÕÆØ
ÁÞËÏÖØÇÍÓÇÚËßÚËÃàÎÚÂÓÇÚÇÄÖÜÝ
ÎÇÒÂÛËÏÇÎËÖÏÙÚÂÓÎÎÔËÜÚËØÏÑÄÚÎÚÇÎÖÕÒÏÚÏÑÂÎÕÏÑÕÒÕÍÃÇ
ÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÚÕßÈÏÈÒÃÕÓËÚÃÚÒÕ
ÕÆÛÇÖØÕÙÍËÏÜÛÕÆÓË"ÕÑÃÓÏÕ
ÕÒÏÚÏÑÕÆØÕÙÇÔÇÚÕÒÏÙÓÕÆÙÚÕ
§ÁÕ ÒÏÓÇÚÏÑÄ ÇÛËÙÚ×Ý®ßÖÕÙÚÎØÃàËÏÄÚÏÓËÚ¦ÚÎÔÖÚ×ÙÎÚÕß
¬ËÃÞÕßÝÚÕßËØÕÒÃÔÕßÎÙÚÕØÃÇ
ÊÏÇÑØÃÔËÚÇÏÇÖÄÚØÃÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦!ÚÎÔÇÖÕØØÆÛÓÏÙÎÚÎÔ
ÇÆÐÎÙÎÚÜÔÇÔÏÙÕÚÂÚÜÔÑÇÏÚÎÔ
¦ØÔÎÙÎÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝ
ÚÇÕÖÕÃÇÙßÔÊÁÕÔÚÇÏÓËÚÇÐÆÚÕßÝ
ÖØÄÙÌÇÚÎÑßÑÒÕÌÕØÃÇÚÕßÈÏÈÒÃÕßÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ËÑÊÄÒÏÝ
ÂÚÇÔÓÏÇËßÑÇÏØÃÇÔÇÓÇÝÖËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇ
– Τι σας παρακίνησε να γράψετε το «Πού θα προσγειωθούμε»;
¶©ÖØ×ÚÕÝÒÄÍÕÝÁÞËÏÔÇÑ¦ÔËÏ
ÓËÚÎÔÇÖËÒÖÏÙÃÇÚÎÔÕÖÕÃÇÇÔÇÓÌÃÈÕÒÇÇÏÙÛ¦ÔËÚÇÏÕÕÖÕÏÕÙÊÂÖÕÚËÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂàÜÂ
ÑÇÏÊÏÇÈ¦àËÏÚÇËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ¦¦ØÛØÇÍÏÇÚÎÔÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂ ÇÏ
ÑÇÚ»ËÖÁÑÚÇÙÎÚÎÔÇÍÜÔÃÇÖÕßÖØÕÑÇÒËÃÎÖÒÂØÎÝÇÊßÔÇÓÃÇÚÜÔÛËÙÓ×ÔÖÕÒÏÚËÃÇËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÑÒÖ
ÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÕÚËØ¦ÙÚÏÕàÂÚÎÓÇÚÎÝ
ÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝ©ÊËÆÚËØÕÝ
ÒÄÍÕÝÙÞËÚÃàËÚÇÏÖØÕÌÇÔ×ÝÓËÚÎ
ÙÚ¦ÙÎÚÕß¬ØÇÓÖÙÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÛÁÓÇØÄÑËÏÚÇÏÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÍÏÇ
ÑÂØßÐÎÚÕßÖÕÒÁÓÕßÇÖÄÁÔÇÑØ¦ÚÕÝËÔ¦ÔÚÏÇÙËÄÒÇÚÇßÖÄÒÕÏÖÇË
ÄÒÇÊÎÒÇÊÂÚÇÑØ¦ÚÎÖÕßÙßÍÑØÄÚÎÙÇÔÑÇÏÁÞÚÏÙÇÔÓËÖÕÒÆÑÄÖÕ
ÑÇÏËÖÏÓÕÔÂÁÔÇÔÇÖÄÚÕßÝÒÃÍÕßÝ
ÛËÙÓÕÆÝÍÏÇÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÎÝ
ËÔÒÄÍÜÑØÃÙÎÝ!ÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÚÕß
ÇØÏÙÏÕÆÍÏÇÚÎÔÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂ
ÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÖÒËßØ¦ÕÌËÃÒÕßÓË
ÈËÈÇÃÜÝÔÇÇÔÇÍÔÜØÃÙÕßÓËÄÚÏÎ
ÙÚ¦ÙÎÚÕß¬ØÇÓÖËÃÞËÖÇØÇÊÄÐÜÝ

Στην εποχή μας,
η σχέση των δυνάμεων
και των δυνατοτήτων
του επίγειου κόσμου
έχει ανατραπεί.
Τα ιδανικά του ελέγχου,
της κυριαρχίας
και της κατάκτησης της
φύσης ανατρέπονται.
ÑÇÏÛËÚÏÑ¦ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇ!ÐËÑÇÛ¦ØÏÙËÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÏÝÙßÔÛÂÑËÝ
ÑÇÏÚÇÊËÊÕÓÁÔÇ¬ÕÑÇÛËÙÚ×ÝÖÕÒÁÓÕßÁÞËÏÖÒÁÕÔÑÇÚÇÙÚËÃÖØÄÊÎÒÇ
ÕØÇÚÄÐÕßÑÇÏÎËÖÏÊÃÜÐÂÓÕßÔÇ
ÖËØÏÍØ¦ÉÜËÑÔÁÕßÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÚÜÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔ×ÙÚËÔÇÇÔÇÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÃÙÜÚÏÝÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÁÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÛÁÙËÏÝÑÇÚËßÛÆÔÕÔÚ¦ÝÚÏÝÙË
ÁÔÇÔÔÁÕÊØÄÓÕ
– Πολλοί μεγάλοι φιλόσοφοι των
αρχών της νεωτερικής εποχής
(Μπέικον, Ντεκάρτ κ.ά.) υποστήριξαν ότι στόχος του ανθρώπου
οφείλει να είναι η κατάκτηση της
φύσης, το να γίνει αφέντης και
κύριός της. Εσείς κάποιους αιώνες μετά, αντιτείνετε ότι πρέπει
να αποδεχθούμε την εξάρτησή
μας από αυτήν και να την προστατέψουμε.
¶ßÚÄÖÕßÇÔÇàÎÚÕÆÔÕÏÌÏÒÄÙÕÌÕÏÑÇÏÕÏÙÕÌÕÃÚÕßÕßÇÏ×ÔÇ
ËÃÔÇÏÚØÕÓÇÑÚÏÑ¦ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÇÖÄ
ÚÎÊÏÑÂÓÇÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ,ÑËÃÔÕÏ
ÂÚÇÔËÔÛÕßÙÏÇÙÓÁÔÕÏËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝ
ÇÔÇÑ¦ÒßÉÎÝÚÎÝ§ÁÇÝÎÝ®ËÍÕÔÄÝÖÕßËÖÃÙÎÝÙÎÓÇÚÕÊÕÚÕÆÙËÚÎ
ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÇÖËØÏÄØÏÙÚÎÝËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎÝÒÒ¦ÇßÚÄÖÕßÂÚÇÔÇÖÕÊËÑÚÄÓËËÔÛÕßÙÏÇÙÓÄÚÕÔÕÂÑÇÏ
ÚÕÔÕÇÏ×ÔÇÊËÔßÌÃÙÚÇÚÇÏÖÒÁÕÔ
ÚÎÔËÖÕÞÂÓÇÝÎÙÞÁÙÎÚÜÔÊßÔ¦ÓËÜÔÑÇÏÚÜÔÊßÔÇÚÕÚÂÚÜÔÚÕß
ËÖÃÍËÏÕßÑÄÙÓÕßÁÞËÏÇÔÇÚØÇÖËÃ
ÚÎÔÔÛØÜÖÄÑÇÏÔÕÎÛÁÙÎÚÜÔ
ÇÔÛØ×ÖÜÔÚÎÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÑÇÏ
ÚÎÝÍËÜØÍÃÇÝÙßÔÊßÇÙÚÏÑ¦ËÃÔÇÏ
ÇÔ×ÚËØÎÙËÈ¦ØÕÝÇÖÄÇßÚÄÖÕß
ÖÇØ¦ÍËÏÎÈÏÄÙÌÇÏØÇ ÇÚÇÔÕÕÆÓË
ÒÕÏÖÄÔÖÜÝÚÇÏÊÇÔÏÑ¦ÚÕßËÒÁÍÞÕß
ÚÎÝÑßØÏÇØÞÃÇÝÑÇÏÚÎÝÑÇÚ¦ÑÚÎÙÎÝ
ÚÎÝÌÆÙÎÝÇÔÇÚØÁÖÕÔÚÇÏ©¡ÏÙÁÒ
ËØÁÂÊÎÙÚÕ¢ßÙÏÑÄßÓÈÄÒÇÏÕ®
ËÃÞËÇÔÇÌËØÛËÃÙËÇßÚÂÔÚÎÔÇÔÇÚØÕÖÂ©ÖÄÚËÔÇÏÚ×ØÇËÃÔÇÏÇÔÇÍÑÇÃÕÔÇÓ¦ÛÕßÓËÔÇËÐÇØÚ×ÓËÛÇ
ÇÖÄÚÎÍÎÑÇÏÚÕËÖÃÍËÏÕ
– Τι σηματοδοτεί για εσάς αυτό το νέο κλιματικό καθεστώς;
¶ÃÔÇÏÁÔÇÖÕÒÏÚÏÑÄÑÇÛËÙÚ×Ý
ÖØÕÝÇÔÇÑ¦ÒßÉÎËÃÔÇÏÚÄÙÕÊÏ-
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³ÈØËÈØÓo¨ÑÑ³ÓÐÈK{KÜËuVÜÓÉ{¨ÖÑ³Ö¨
ÇÌÕØËÚÏÑÄÓËÚÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕ
ÑÇÛËÙÚ×Ý¦ÍÔÕÏÇÝÑÇÏÇÔËÓËÒÏ¦Ý
K»PNUVYHUJLL[K»PUZV\JPHUJLÄÙÕ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÂÚÇÔÚÕÑÇÛËÙÚ×ÝÓËÚ¦ÚÎÔÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÚÕß ÙÚÎ
ÇÒÒÃÇÓËÚÕÇÒÇÏÄ ÇÛËÙÚ×ÝÖÕß
ÖØÕÎÍÂÛÎÑËÃÔÇÏÓÏÇÞØÂÙÏÓÎÓËÚÇÌÕØ¦ÖÕßÊÃÔËÏÓËÇØÑËÚÂÇÑØÃÈËÏÇÚÕÓÁÍËÛÕÝÚÜÔÇÒÒÇÍ×ÔÖÕß
ÖØÁÖËÏÔÇÒ¦ÈÕßÔÞ×ØÇÙÚÎÊÎÓÄÙÏÇàÜÂ¦ÔÚÕÑÒÃÓÇÓËÚÎÔËßØÆÚËØÎÙÎÓÇÙÃÇÚÕßÄØÕßÑ¦ÔËÏÚÎÔ
ËÃÙÕÊÄÚÕßÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÞØËÏÇàÄÓÇÙÚËÔÁÕßÝÛËÙÓÕÆÝÑÇÏÁÔÇÔÁÕ
ÊÃÑÇÏÕÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÁÞÜÇÔÇÖÚÆÐËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙËÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇ
ÁØÍÇÓÕß
– Η ζώνη της ζωής, δηλαδή το
πεδίο αναπαραγωγής της ζωής,
βρίσκεται σε κίνδυνο. Ποια είναι
η κριτική αυτή ζώνη;
¶ÑØÏÚÏÑÂà×ÔÎËÃÔÇÏÇßÚÂÎ
ÒËÖÚÂÓËÓÈØ¦ÔÎÆÉÕßÝÕØÏÙÓÁÔÜÔ
ÓÄÔÕÔÞÏÒÏÕÓÁÚØÜÔÇÝÖÕÆÓËÇÖÄ
ÚÎÔÇØÞÂÚÎÝÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÝÁÜÝÚÇ
ÍÇÏ×ÓÇÚÇÚÎÔÕÖÕÃÇÕÏàÜÔÚÇÔÕÃ
ÕØÍÇÔÏÙÓÕÃÑÇÏÚÕÙÆÔÕÒÕÚÜÔÁÓÈÏÜÔÄÔÚÜÔÁÞÕßÔÓËÚÇÓÕØÌ×ÙËÏ
ÙËÇÖÄÒßÚÕÈÇÛÓÄÓËÙÚÄÞÕÔÇÚÎÔ
ÑÇÚÇÙÚÂÙÕßÔÚÕÙÖÃÚÏÂÚÕÏÚÕÔ

ÚÄÖÕÑÇÚÕÏÑÃÇÝÚÕßÝOHIP[H[¥Ý
ËÑÚÕÆÚÕßËÃÔÇÏÚÕÃÊÏÕÑÇÏÚÕÇßÚÄÔÇÓÏÒ¦ÑÇÔËÃÝÍÏÇÚÎÜÂÓËÚÕ
ÔÇÓÏÒ¦ÍÏÇÚÕÔÚÄÖÕÑÇÚÕÏÑÃÇÝÓÇÝ
OHIP[H[¡ÄÔÕÔËÊ×ÁÞÕßÓËàÜÂ
ÇÏÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÎÌÆÙÎÙßÔÕÒÏÑ¦ÚÕÔÑÄÙÓÕÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎÎ
©ÞÏØÄÑËÏÚÇÏÓÕÔ¦ÞÇÍÏÇÇßÚÄÚÕ
ÇÖËÏØÕËÒ¦ÞÏÙÚÕÓÁØÕÝÚÕßÖÒÇÔÂÚÎ
ÓÇÝËÔÚÄÝÚÕßÕÖÕÃÕßËÑÚßÒÃÙÙËÚÇÏ
ÎÏÙÚÕØÃÇÚÜÔàÜÔÚÇÔ×ÔÄÔÚÜÔÑÇÏ
ÑÇÚ¦ÙßÔÁÖËÏÇÑÇÏÎÏÙÚÕØÃÇÚÜÔ
ÇÔÛØ×ÖÜÔ
– Γιατί οφείλουμε να ανα-προσανατολιστούμε στην πολιτική;
¶¡ÖÕØÕÆÓËÔÇÖÕÆÓËÄÚÏÁÜÝ
ÙÂÓËØÇÎÖÕÒÏÚÏÑÂÂÚÇÔÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕßØÆÛÓÏàÇÔÓËÚÇÐÆÚÕßÝÚÇ
ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÚÏÝÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝÚÕßÝÙËÁÔÇÔÑÄÙÓÕÄÓÜÝÖÕß
ÖÇØÁÓËÔËËÐÜÚËØÏÑÄÝÑÇÏÕÕÖÕÃÕÝ
ËÐßÖÎØËÚÕÆÙËÓÃÇÙÚÇÛËØÂÈ¦ÙÎ
ÁÔÇÙÑÎÔÏÑÄÑÇÏÁÔÇßÖÄÈÇÛØÕË¦Ô
ÛÁÒËÚËÙÚÏÝÖËØÏÖÁÚËÏÁÝÚÕßÝÃÔÇÏ
ÇßÚÄÖÕßÕØÏÙÚÕÚÁÒÎÝÇÔÁÌËØËÑÇÏ
ÖËØÏÁÍØÇÌËÙÚÇÕÒÏÚÏÑ¦®¥ÙÚÄÙÕ
ÙËÄÒÇÄÙÇÇÔÁÌËØËËÑËÃÊËÔÙßÓÖËØÏÒ¦ÓÈÇÔËÚÕÑÒÃÓÇÚÇÖÕÚ¦ÓÏÇÚÏÝ
ÓÁÒÏÙÙËÝÑÒÖ©ÒÇÇßÚ¦ÂÚÇÔÑÇÏ
ÖÇØÁÓËÔÇÔÍÏÇËÑËÃÔÕÔËÑÚÄÝÖÕÒÏÚÏ-

ÑÂÝ¬×ØÇÄÓÜÝÄÒÇÇßÚ¦ËÃÔÇÏËÔÚÄÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝ ÇÏÜÝËÑÚÕÆÚÕßËÃÔÇÏ
ÇÖÇØÇÃÚÎÚÇÜÝÕØÏÙÓÕÃÑÇÏÖØÕÙÊÏÕØÏÙÓÕÃÚÕßÚÏËÃÔÇÏÖØÕÕÊËßÚÏÑÄÑÇÏ
ÚÏÇÔÚÏÊØÇÙÚÏÑÄ©ÇÔÇÍÑÇÃÕÝÇÔÇ
ÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÏÙÓÄÝÙÞËÚÃàËÚÇÏÚËÒÏÑ¦
ÓËÚÕÔÇÑ¦ÔËÏÝÇßÚÄÖÕßÁÑÇÔÇÔÕÏ
ÙÕÙÏÇÒÏÙÓÕÃÑÇÏÕÏÓÇØÐÏÙÓÕÃÙÚÕÔ
 ÕÇÏ×ÔÇÔÇÍÔÜØÃÙËÏÝÊÎÒÇÊÂÚÕ
Ö×ÝÛÇËÖÇÔÇÖØÕÙÊÏÕØÃÙËÏÝÚÎÔÇÔÛØ×ÖÏÔÎÑÕÏÔÄÚÎÚÇÑÇÏÚÏÝËÔÁØÍËÏËÝÚÇÙÞÁÊÏÇÑÇÏÚÏÝÓÁØÏÓÔËÝÚÎÝ
ÊÎÓÄÙÏÇÝÊØ¦ÙÎÝÓËÁÔÇÔÜÙÚÄÙÕ
ÖÇÔÚËÒ×ÝÔÁÕÕØÃàÕÔÚÇÙÚÕÔÕÖÕÃÕ
ÕÌËÃÒÕßÔÔÇÙßÍÑÇÚÇÒËÞÛÕÆÔÄÒÇ
ÄÙÇÁÜÝÙÂÓËØÇËÐÁÒÏÖÇÔ
– Οι όροι που χρησιμοποιούμε, κλιματική αλλαγή, οικολογία
λ.χ., είναι επαρκείς να μεταδώσουν την κρισιμότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε;
¶ØÄÑËÏÚÇÏÖØ¦ÍÓÇÚÏÍÏÇÄØÕßÝ
ÇØÑËÚ¦ÖËØÏÕØÏÙÚÏÑÕÆÝÂÍÏÇÄØÕßÝ
ÖÕßÖÇØÇÖÁÓÖÕßÔÙÚÎÌÆÙÎÙÇÔ
ËÑËÃÔÎÔÇÂÚÇÔÁÔÇÖØÄÈÒÎÓÇÖÇØÇÑËÃÓËÔÕÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÎÒÇÊÂ
ÙÇÔÔÇËÃÔÇÏÊÃÖÒÇÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÑÇÏÄÞÏËÔÚÄÝÚÎÝÂÓËØÇÄÓÜÝËÃÔÇÏ
ËÔÚÄÝÚÎÝÏ»ÇßÚÄÑÇÏËÍ×ÖØÕÚÏÓ×
ÚÕßÝÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÕÆÝÄØÕßÝ!ÖÕÒÏÚÏ-

ÙÓÄÝËÖÏÈÃÜÙÎÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎÆÖÇØÐÎ
ÁÊÇÌÕÝÍÎ×ÙÚËÔÇÖËØÏÍØ¦ÉÜÓË
ÚÎÔÇÖÇØÇÃÚÎÚÎÙÇÌÂÔËÏÇÚÇÄÙÇ
ÊÏÇÑßÈËÆÕÔÚÇÏ
– Θεωρείτε ότι η συγκρότηση
ενός κοινού πολιτικού ορίζοντα
είναι ακόμη εφικτή; Κι εάν ναι, τι
θα μας επέτρεπε να βγούμε από
το αξιέξοδο και να αναδημιουργήσουμε έναν κοινό τόπο;
¶ßÚÄËÃÔÇÏÚÕÃÊÏÕÚÕÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÚÕßÈÏÈÒÃÕß¦ÔÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕ
ÚÕÛËÜØÕÆÙÇÇÊÆÔÇÚÕÔÊËÔÛÇÚÕ
ËÃÞÇÍØ¦ÉËÏßÚÄÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏ
ÚÕÛËÜØ×Ñ¦ÚÏËÆÑÕÒÕØÕÌÇÔ×Ý
ÑÇÏÄÞÏÊÏÇÃÚËØÇÙËÓÃÇÞØÕÔÏÑÂ
ÙÚÏÍÓÂÇÖ×ÒËÏÇÝÚÎÝÑÇÚËÆÛßÔÙÎÝ
ÚÕßÙßÔÄÒÕßÚÜÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÑÕÓÓ¦ÚÜÔÖÇÔÚÕÆÙÚÕÔÑÄÙÓÕÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙÂÓËØÇÓËÚÎÔÃÑÎÚÕß
¬àÄÔÙÕÔÁÖËÏÚÇÇÖÄËÑËÃÔËÝÚÕß
¬ØÇÓÖÑÇÏÚÕß¡ÖÕÒÙÕÔ¦ØÕÒÒ¦
ÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÖÒËßØ¦ÇßÚÄÇÑØÏÈ×ÝÖÕßÙßÓÈÇÃÔËÏËÃÔÇÏÑÇÏÇßÚÄ
ÖÕßÓÇÝËÖÏÚØÁÖËÏÔÇÐÇÔÇÈØÕÆÓË
ÚÕÔÈÎÓÇÚÏÙÓÄÓÇÝ§ÇËÐÎÍÎÛ×
©ÏÒÇáÑÏÙÚÏÑÁÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝËÃÔÇÏÚËÒËÃÜÝÖÇØ¦ÚÇÏØËÝÑÇÏÇÔßÖÄÙÚÇÚËÝÙËÙÞÁÙÎÓËÄÙÇËÖÏÚ¦ÙÙËÏÚÕ
ÔÁÕÑÒÏÓÇÚÏÑÄÑÇÛËÙÚ×ÝÑÚÏÓ×
ÙßÔ¦ÓÇÄÚÏÄÒÕÏÈÒÁÖÕßÓËÇØÑËÚ¦
ÑÇÛÇØ¦ÖÜÝÓÄÒÏÝÖËØ¦ÙËÏÎÒÇáÑÏÙÚÏÑÂÙÚÏÍÓÂÊÎÒÇÊÂÎÌßÍÂÇÖÄ
ÚÕÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÑÄÙÓÕÛÇÖØÁÖËÏ
ÄÒÇÇßÚ¦ÚÇÑØ¦ÚÎÁÛÔÎÔÇÐÇÔÇÈØÕÆÔÁÔÇÁÊÇÌÕÝÙÚÕÕÖÕÃÕÛÇ
àÂÙÕßÔÇÖØÁÖËÏÊÎÒÇÊÂÚÄÚËÔÇ
ÛÁÙÕßÓËËÑÔÁÕßÚÎÔÖÇÒÏ¦ÖÕÒÏÚÏÑÂÑÇÏÇÔÛØÜÖÕÒÕÍÏÑÂËØ×ÚÎÙÎ!
ÖÕÏÕÝÒÇÄÝÛÁÒÕßÓËÔÇËÃÓÇÙÚËÑÇÏ
ÙËÖÕÏÕÁÊÇÌÕÝ"
– Παραμένετε αισιόδοξος;
¶©ÏÞØÏÙÚÏÇÔÕÃÁÑÇÔÇÔÒÄÍÕÍÏÇ
ÚÎÔËÒÖÃÊÇÙËÇÔÚÏÖÇØÇÈÕÒÂÓË
ÚÎÔÖØÕÙÓÕÔÂÝÖÕÆÓËÒÕÏÖÄÔ
ÄÚÏÁÞÜÒÃÍÎÖØÕÙÓÕÔÂÇÒÒ¦ÚÎÔ
ËÒÖÃÊÇÌÜÒÏÇÙÓÁÔÎÍÏÇÖ¦ÔÚÇÙÚÎÔ
ÑÇØÊÏ¦ÓÕß

ΚΡΙΤΙΚΗ / Toυ AΝΤΗ ΡΟΔΙΤΗ

Οι Πολιτιστικές μας Υπηρεσίες εκπολιτίζονται…
ε επιστολή ÚÎÝÎÒÕÍÕÚÁÞÔÏÊÇ
ªÕÆÒÇÜÇÔÔÃÊÕßÚÇÆØÕß
ÖØÕÝÚÏÝÕÒÏÚÏÙÚÏÑÁÝ±ÖÎØËÙÃËÝÚÕß±ÖÕßØÍËÃÕßÇÏÊËÃÇÝ
ÊÏÇÚßÖ×ÔËÏÓËØÏÑÁÝËÏÙÎÍÂÙËÏÝÓË
ÙÑÕÖÄÚÎÈËÒÚÃÜÙÎÚÕßÛËÙÓÕÆÚÜÔ
ÒÕÍÕÚËÞÔÏÑ×ÔÈØÇÈËÃÜÔÑÇÏÚÕß
ËÖÏÖÁÊÕßÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇÝÚÕßÝ±ÖÕÈ¦ÒÒËÏËÖÃÙÎÝÚÎÔÇÖÕØÃÇÍÏÇÚÃÑÇÚÇØÍÂÛÎÑËÎÑÇÚÎÍÕØÃÇÞØÕÔÏÑÄ
ÓÇØÚßØÃÇ®
Ø×ÚÎÓÇÑÇÏÊÏÇÓÇØÚßØÃÇÍÏÇ
ÚÕÃÊÏÕÛÁÓÇÊÏÇÚßÖ×ÛÎÑÇÔÑÇÏ
ÇÖÄËÓÁÔÇÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÞÜØÃÝ
ÔÇÖ¦ØÜÏÑÇÔÕÖÕÏÎÚÏÑÂÇÖ¦ÔÚÎÙÎÚÎÔÚÜØÏÔÂÇÖ¦ÔÚÎÙÂÚÕß
ÕÑÇØÇÙÑËß¦ÝÙÚÎÔÑÇÚÇÆØÕß ÖØÕÙÛÁÚËÏÑÇÏÔÁËÝ
ÛÁÙËÏÝ®ÚÜÔ±ÕÏÕÖÕÃËÝËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÊßÙÚßÞ×ÝÔÇÓÎÔËÃÔÇÏ
ÖËÏÙÚÏÑÁÝ¿ÚÏÊÎÒÇÊÂÎÓÇØÚßØÃÇÊËÔÇÖÕÚËÒËÃÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÄËÃÊÕÝ®ÑÇÏÄÚÏÚÇÓÁÒÎÚÎÝËÑ¦ÙÚÕÚË ØÏÚÏÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝ ØÇÚÏÑ×Ô
ØÇÈËÃÜÔÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÊËÔËÃÔÇÏ
ÇØÓÄÊÏÇÔÇÑØÃÔÕßÔÏÙÚÕØÏÑ¦ÁØÍÇ®©ÑÇØÇÙÑËß¦ÝÇÖÕÙÆØËÏ
ÑÇÏÊÏÇÍØ¦ÌËÏÙÚÏÍÓÏÇÃÇÇÖÄÚÎÔ
ÑÇÚÎÍÕØÃÇ²ØÕÔÏÑÄ¡ÇØÚßØÃÇ®ÚV
ÞØÕÔÏÑÄ®×ÙÚËÇÖÕÓÕÔÜÓÁÔÎÎ
ÓÇØÚßØÃÇ®ÔÇÖÇØÇÖÁÓÖËÏÓÄÔÕ
Ù»ËÑËÃÔÎÔÚÜÔÊÏÑÇÙÚÎØÃÜÔÖÕß
ÊËÔËÃÔÇÏÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÄËÃÊÕÝ¡Ë
ÚÎÔÁÐßÖÔÎ®ÇßÚÂÞËÏØÕßØÍÏÑÂ
ËÖÁÓÈÇÙÎÖÕßÑÄÈËÏÇßÛÇÃØËÚÇ

Μ

ÙÚÕÓÏÙÄÚÕ²ØÕÔÏÑÄ¡ÇØÚßØÃÇ®
ÑÇÏÇÔÇÑÇÚËÆËÏÚÕÔÄÎÓÇÚÎÝÊÏÑÇÙÚÏÑÂÝÓÇØÚßØÃÇÝÓ»ËÑËÃÔÕÚÎÝ
ËÓÖËÏØÃÇÝàÜÂÝÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÕÑ
ÇØÇÙÑËß¦ÝÔÕÓÃàËÏÄÚÏ¯ÛËÓËÒÏ×ÔËÏÚÕËÖÏÞËÃØÎÓ¦®ÚÕßÏÙÚËÆËÏÃÙÜÝÄÚÏÚÕÇÔÇÑ¦ÚËÓÇÚÜÔÒÁÐËÜÔÖÕßÁÞËÏÖÒÁÕÔÑÇÛÏËØÜÛËÃ
ÇÖÄÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÊÏÇÒÇÒÎÓÁÔÎ
ÇÍØÇÓÓÇÚÕÙÆÔÎÚÜÔØËÖÄØÚËØ
ÚÜÔÖÇØÕßÙÏÇÙÚ×ÔÑÇÏÚÜÔËÑÌÜÔÎÚ×ÔËÏÊÂÙËÜÔÙÚÇÎÒËÑÚØÕÔÏÑ¦¡¡ÛÇÂÚÇÔÞØÂÙÏÓÕÔÇ
ËÌÇØÓÕÙÛËÃÍËÔÏÑÄÚËØÇ¬Õ¦ÒÒÕ
ËÖÏÞËÃØÎÓÇ®ÖÕßÖØÕÙÛÁÚËÏËÃÔÇÏÄÚÏ¯ÚÇÓÁÒÎÚÎÝËÑ¦ÙÚÕÚË ØÏÚÏÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝ ØÇÚÏÑ×Ô
ØÇÈËÃÜÔÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÊËÔËÃÔÇÏ
ÇØÓÄÊÏÇÔÇÑØÃÔÕßÔÏÙÚÕØÏÑ¦ÁØÍÇ®©ÏÓÇØÚßØÃËÝ®ÓÖÂÑÇÔÚ×ØÇ
ÑÇÏÙËËÖÄÓËÔÕÙÚ¦ÊÏÕÇßÛÇÃØËÚÕß
ÕØÏÙÓÕÆ!ËÔËÃÔÇÏÒÕÍÕÚËÞÔÃÇ¶ÈÁÈÇÏÇ¶ÇÌÕÆÇÖÕÓÕÔÜÓÁÔËÝËÃÔÇÏ
ÓÄÔÕÊÏÑÇÙÚÎØÏÇÑÁÝÓÇØÚßØÃËÝ
ÍÃÔÕÔÚÇÏÄÓÜÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÓÄÒÏÝ
ÙßÔÊßÇÙÚÕÆÔÓËÚÇÞØÕÔÏÑ¦ÇÒÒ¦
ËÓËÃÝÊËÔÛÁÒÕßÓËÔÇÚÏÝÙßÔÊß¦àÕßÓËÊÏÄÚÏ¯ÁÚÙÏÛÁÒÕßÓËÒÒ¦
ÕÏÓÇØÚßØÃËÝÚÇßÚÃàÕÔÚÇÏÚ×ØÇÓË
ÚÎÔ¯ÙÚÕØÃÇÑÇÏÑÇÒ¦Ñ¦ÓÔÕßÔ
ÄÙÕÏÍØ¦ÌÕßÔÞØÕÔÏÑ¦ÓÇØÚßØÃËÝ
Ô»ÇÖÕÚËÃÔÕÔÚÇÏÇÒÒÕÆÍÏÇÔÇÖÇÃØÔÕßÔÈØÇÈËÃÇÙÚÕØÃÇÝ
ÃÔÇÏÕÏÕÒÏÚÏÙÚÏÑÁÝ±ÖÎØËÙÃËÝÖÕßÓÏÒÕÆÔÂÚÕ/HWW`/V\Y

Αντί, δηλαδή, να ενθαρρύνουν τον κόσμο ν’
ασχοληθεί με το γράψιμο
(κατ’ ακολουθία και με
το διάβασμα), δηλαδή με
τον Λόγο, τον έστελναν
πίσω να μείνει κολλημένος μπροστά στην αφασία της τηλεόρασης.
ÚÕßª ÚÕ3V\PZ5PNO[:OV^ÚÕß
(37/(ÂÕÏÑÕØÕÆÊËÝÚÜÔÖØÜÏÔ×ÔÑÇÌÁÊÜÔÖÕßËÃÔÇÏÖÇØÕÆÙËÝ
ÙËÄÒÇÇÔËÐÇÏØÁÚÜÝÚÇÑÇÔ¦ÒÏÇ"
¾ÙÜÝÕÏÕÒÏÚÏÙÚÏÑÁÝ±ÖÎØËÙÃËÝ
ËÃÔÇÏÁÚÕÏÓËÝÔÇÊÏÇÍÜÔÏÙÚÕÆÔ®
ÍÏÇÌÏÒÇÔÛØÜÖÏÑÄÙÑÕÖÄÑÇÏÙÚÕÔ
ÊÆÔÇÓÕ ØÃÑÕÌÄÙÕÔÄÓÜÝÕ
ÒÄÍÕÝËÃÔÇÏÑÇÏÍÏÇÚÏÝËÑ¦ÙÚÕÚË
ØÏÚÏÑÁÝÖÏÚØÕÖÁÝ ØÇÚÏÑ×ÔØÇÈËÃÜÔÕÍÕÚËÞÔÃÇÝ®ÊÎÒ×ÔÜÐÇÔ¦
ÇßÚÄÖÕßÁÍØÇÉÇÑÇÚ»ËÖÇÔ¦ÒÎÉÎ
ÙÚÕÔÃÊÏÕÚÕÔÇÆÒÕÇØÇÙÑËß¦
ÄÖÜÝÑÇÏÙÚÕßÝËÑ¦ÙÚÕÚËÖØÕáÙÚÇÓÁÔÕßÝßÖÕßØÍÕÆÝÚÕßÄÚÏËÃÔÇÏÓÏÇ
ËÖÏÌÇÔÂÝÖØÄËÊØÕÝÓÏÇÝÚÁÚÕÏÇ ØÏÚÏÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝ¶ÖÕßÍÏÇÚÏÝÏÑÇÔÄÚÎÚÁÝÚÎÝÊÏËÚÁÒËÙËÁÐÏÙßÔËÞÂ
ÞØÄÔÏÇÖØÄËÊØÕÝ®¶ÖÕßÓÕßËÃÖË
ÄÚÏÎÑÇÚÎÍÕØÃÇ²ØÕÔÏÑÄ¡ÇØÚß-

ØÃËÝ®ÑÇÚÇØÍÂÛÎÑËÒÁËÏËÖËÏÊÂÚÇ
º²ØÕÔÏÑ¦¡ÇØÚßØÃËÝ»ÁÌÚÇÔÇÔÙÚÕ
±ÖÕßØÍËÃÕÓËÚÕÚÙÕßÈ¦ÒÏÑÇÏÖÕÏÕÝ
ÛÇÑÇÛÄÚÇÔÔÇÊÏÇÈ¦ÙËÏÄÒ»ÇßÚ¦®
ÚÇÍØÇÉÃÓÏÇÚÕÆÑ¦ÛËÖÇÒÇÈÕÑßÖØÇÃÕßÑÇÏÔÇÙßÓÖËØ¦ÔËÏÖÕÏÕ
ËÃÔÇÏÑÇÏÖÕÏÕÊËÔËÃÔÇÏºÞØÕÔÏÑÄ»
ÑÇÏÔÇÚÕÈØÇÈËÆÙËÏ®ÂÔÇÚÕÞÁÙËÏ
ÑÇÔÕÔÏÑ¦ÄÖÜÝÚÕßÇÐÃàËÏ"½ÚÇÔ
ÖÕÒÒÂÊÕßÒËÏ¦ÈØËÖÇÏÊÃÓÕßÚÕ
ÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔËÏÝÇßÚÄ"®
ÙËÃÝÚÕÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔËÚËÇßÚÄ"
ÏÄÚÏÇßÚÄÖÕßÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÜËÍ×
ËÃÔÇÏÄÚÏÄÚÇÔÑÏÕÚËÒËßÚÇÃÕÝ ßÖØÇÃÕÝÙÎÑÜÔÄÚÇÔÇÖÄÚÎÔÇÖÕÈÒ¦ÑÜÙÎÚÕß/HWW`/V\YÑÇÏÚÕß
3V\PZ5PNO[:OV^ÑÇÏÚÕß¡ËÇÍ¦ÖÎ²ØÏÙÚÏ¦ÔÇ®ÑÇÏÊËÔÐÁØÜÖÕÏÕß
¦ÒÒÕßÚÎÒËÇÙÚÁØÇÑÏÁÖÏÇÔËÞÇØÚÃ
ÑÇÏÓÕÒÆÈÏÍÏÇÔÇÍØ¦ÉËÏÚÎàÜÂÑÇÏ
ÚÏÝËÓÖËÏØÃËÝÚÕßÇÖÄÚÕ»ÚÕ»
ÚÕ» ÚÕ»ÚÕ»ÚÕ»ÙÚÕ
ÞÜØÏÄÚÕßÙÚÎÔÑÇÚËÞÄÓËÔÎÙÂÓËØÇÑÕÏÔÄÚÎÚ¦ÚÕßÖÇÔÚÕÆÙËÄÒÎ
ÚÎÔ ÆÖØÕÄÚÇÔÁÓÖÇÏÔËÙËÓÏÇÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÖ¦ÒÎÝÓËÚÕÍØ¦ÉÏÓÕÍÏÇ
ÔÇËÑÌØÇÙÚËÃÄÚÇÔÊÎÒÇÊÂÁÖÏÇÔË
Ô»ÇÙÞÕÒÎÛËÃÓËÚÎÕÍÕ¬ËÞÔÃÇ
ÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÂÚÇÔÔÇÁØÞËÚÇÏÚÕ
ÑØ¦ÚÕÝÕÏÕÒÏÚÏÙÚÏÑÁÝ±ÖÎØËÙÃËÝ
ÑÇÏÔÇÚÕßÒËÔ!¬ÏÍØ¦ÌËÏÝÇßÚÕÆ
ØËÓ¯¯ÇÊËÔÁÞÕßÓËÞØÄÔÕÍÏÇ
ÚÏÝÇØÒÕÆÓÖËÝÙÕß®
ÔÚÃÊÎÒÇÊÂÔÇËÔÛÇØØÆÔÕßÔ
ÚÕÔÑÄÙÓÕÔ»ÇÙÞÕÒÎÛËÃÓËÚÕÍØ¦-

ÉÏÓÕÑÇÚ»ÇÑÕÒÕßÛÃÇÑÇÏÓËÚÕÊÏ¦ÈÇÙÓÇÊÎÒÇÊÂÓËÚÕÔÄÍÕÚÕÔ
ÁÙÚËÒÔÇÔÖÃÙÜÔÇÓËÃÔËÏÑÕÒÒÎÓÁÔÕÝÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÎÔÇÌÇÙÃÇÚÎÝ
ÚÎÒËÄØÇÙÎÝ
ÚÎÔÒÒ¦ÊÇÎÑÇÚÎÍÕØÃÇ²ØÕÔÏÑÄ¡ÇØÚßØÃÇ®ßÖ¦ØÞËÏßÖÂØÞË
Ö¦ÔÚÇÑÇÏÊËÔËÃÖËÖÕÚÁÑÇÔÁÔÇÝ
ÔÇÑÇÚÇØÍÎÛËÃËÖËÏÊÂ¯ÊËÔËÃÔÇÏ
ÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÄËÃÊÕÝ¡ÄÔÕËÓËÃÝÕÏ
ÁÐßÖÔÕÏ ßÖØÇÃÕÏÚÕÐÁØÕßÓËÇßÚÄÑÇÏÑÇÒ¦Ñ¦ÓÔËÏÎÒÒ¦ÝÔ»ÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÚÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓ¦ÓÇÝÑÇÏ
ÔÇÑÇÚÇØÍÂÙËÏÚÕÙßÔÚÕÓÄÚËØÕÑÏ
ËÑËÃÔÎÚÎÔÑÇÚÎÍÕØÃÇ²ØÕÔÏÑÄ
¡ÇØÚßØÃÇ®§ÇËÖÏÑËÔÚØÜÛÕÆÔÕÏ
Ö¦ÔÚËÝÙÚÏÝÚÎÒËÕØ¦ÙËÏÝÚÕßÝÑËÃ
ÖÕßÚÕÍÁÒÏÕÚØÁÞËÏÇÑÇÚ¦ÙÞËÚÕ
¦ÔËßÒÄÍÕßÑÇÏÇÏÚÃÇÝËÑËÃÖÕßÚÕ
ÑÇÒÆÚËØÕÇÙÚËÃÕËÃÔÇÏÚÕÄÙÕÖÏÕ
ÞßÊÇÃÕ½ÊÎÎÒÒ¦ÝÁÞËÏßÏÕÛËÚÂÙËÏÚÕÖÔËÆÓÇÚÕßÊÏÑÕÆÓÇÝ¯
ÊÆÔÇÓÕß ØÃÑÕßÑÇÏÚÕÔËÏÙÂÍÇÍËÙÚÎÔËÖÏÑØ¦ÚËÏ¦ÚÎÝ§ÇÒ¦ÓÉÕßÔÑÏËÑËÃÚÇÊÏÑ¦ÚÎÝÇÖËÒÁÑÎÚÇÐÆÒÇÜÝÚÎÒËÕÖÚÏÑÕÃÇÙÚÁØËÝ
©ÆÚÜÖÜÝÎÖÏÕÑÇÖ¦ÚÙÇÇÖÄÚÏÝ
ØÏÚÏÑÁÝÖÏÚØÕÖÁÝ ØÇÚÏÑ×ÔÕÍÕÚËÞÔÏÑ×ÔØÇÈËÆÙËÜÔËÑËÃÔÎ
ÚÎÝÑÇÝÓÖÇÚàÕÖÕÆÒÕßÓÇàÃÓË
ÚÕßÝÙßÔËØÍ¦ÚËÝÚÎÝ©ØÌÇÔÃÊÎ
ÇÒ¦àÎßÛßÓÏ¦ÊÎÑÇÏ©ÒßÓÖÃÕß
ÛÇÇÔÇÊËÏÞÛÕÆÔÙËÓËÍ¦ÒÕßÝÂØÜËÝÚÎÝ ÎÕÖÕÃÇÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÇ
ÇÖËÏØ¦ØÏÛÓÇÑÇÚÕØÛ×ÓÇÚ¦ÚÎÝÛÇ
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ÖÒÇÃÙÏÕÖÕßÍÏÇÒÄÍÕßÝÖØÇÑÚÏÑÕÆÝ
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ÒÏÍÕÙÚÁÉÕßÓËÍËÔÏÑ×ÝÚÏÝÒÁÐËÏÝ
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