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ΖΑΝ-ΚΛΟΝΤ ΓΙΟΥΝΚΕΡ

Αν δεν ήμουν εγώ
η Ελλάδα θα είχε
βγει από το ευρώ
«Πραγματικά πιστεύω
ότι αν δεν ήμουν εγώ, η
Ελλάδα θα είχε βγει από
το ευρώ το 2015», λέει ο
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ
στην «Κ». Από το 2014 που ανέλαβε τα
ηνία της Ε.Ε., ο Λουξεμβούργιος πολιτικός βρέθηκε αντιμέτωπος με σειρά
πρωτόγνωρων κρίσεων. Από την αποχώρηση ενός μέλους της Ε.Ε. για πρώτη φορά, στη μεγαλύτερη μεταναστευτική κρίση και στις εντάσεις με τις
ΗΠΑ – ο κ. Γιούνκερ λέει ότι το μοναδικό ζήτημα που τον κρατούσε ξάγρυπνο κατά τη διάρκεια της προεδρίας
του ήταν εκείνο της Ελλάδας. Σελ. 16
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Πορτοκαλί συναγερμός για
το ψήφισμα της ΟΥΝΦΙΚΥΠ

ΕΚΘΕΣΗ-ΦΩΤΙΑ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟΥ

Προκρίνουν
Χουλούσι Ακάρ
αντί Ερντογάν
Η Τουρκία παρασύρεται από ένα αντιαποικιοκρατικού τύπου εθνικισμό, με την πλειοψηφία της κοινής της γνώμης να προσεγγίζει
με καχυποψία τις προθέσεις των ΗΠΑ και
της Δύσης και την πολιτική ηγεσία της χώρας
να φλερτάρει με δυνάμεις που ανταγωνίζονται
τη Δύση, επισημαίνεται στην έκθεση του
think tank «Rand». Πάντως, εξετάζονται σενάρια απώλειας της εξουσίας από Ερντογάν
και εξόδου από το ΝΑΤΟ. Σελ. 7

Μπαίνει θέμα για απευθείας επαφές μεταξύ των δύο πλευρών σε όλα τα ζητήματα
Το προσχέδιο του ψηφίσματος για ανανέωση
της θητείας της ειρηνευτικής δύναμης των
Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, που κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα, ήταν
αρκετό για να προκαλέσει πανικό στους διπλωματικούς κύκλους τόσο στη Λευκωσία
όσο και στη Νέα Υόρκη. Και αυτό γιατί επα-

ναφέρουν το ζήτημα των απευθείας επαφών
των δύο πλευρών για όλα τα ζητήματα χωρίς
την παρουσία των Η.Ε. Στόχος μέσω ψηφίσματος είναι οι δύο οντότητες να συνεργάζονται αρμονικά για διάφορα προβλήματα
που προκύπτουν χωρίς την εμπλοκή των
Η.E. Όπως σημειώνεται, αυτό δεν συνεπά-

γεται βεβαίως αναγνώριση του ψευδοκράτους, αλλά μάλλον «ομαλοποίηση» του στάτους κβο. Αυτό ακριβώς θέτει ζήτημα στην
προοπτική επίλυσης του Κυπριακού, την
ίδια στιγμή που η διαδικασία βρίσκεται σε
εξέλιξη, δυναμιτίζοντας μάλλον την προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος. Σελ. 3

Την προέλευση του ιού αναζητούν οι επιστήμονες

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Απρόθυμοι μέχρι
και οι φίλοι μας

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΤΑΛΙΔΗΣ

Οι Τριμερείς δεν
λύνουν το πρόβλημα

Δρόμος μετ’ εμποδίων αποδεικνύεται πως
είναι αυτός της επιβολής κυρώσεων στην
Τουρκία από την Ε.Ε. Γερμανία και Ιταλία
εκφράζουν ανησυχίες στο να επιβληθούν
κυρώσεις στην Τουρκία ενώ Φινλανδία και
Ουγγαρία της έχουν υποσχεθεί λευκή κόλλα.
Η TPAO δε έχει διακλαδώσεις συμφερόντων
σε αρκετά κράτη-μέλη, με αποτέλεσμα πολλοί να εκφράζουν διαφωνία στο ζήτημα
λήψης μέτρων εναντίον της. Σελ. 4

Οι Τριμερείς είναι από τις πιο πετυχημένες πρωτοβουλίες της εξωτερικής μας πολιτικής, λέει ο πρώην διπλωμάτης Μιχάλης Ατταλίδης. Σημειώνει δε ότι δεν μπορούν να λύσουν
το πρόβλημα με την Τουρκία. Υποστηρίζει πως «παίρνουμε και από την
Ε.Ε. και από τις ΗΠΑ τη νομική και διπλωματική στήριξη που ώς τώρα είναι λογικό να αναμένουμε». Σελ. 8

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

ΤΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Καλό δεν είναι

Ο Τάκης Χατζηδημητρίου, συμπρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής για την
Πολιτιστική Κληρονομιά, μιλάει στην
«Κ» για το έργο της Επιτροπής, τονίζοντας πολύ συχνά την αγαστή συνεργασία Ε/κ και Τ/κ. «Σε αυτόν τον τόπο
κανείς δεν είναι αθώος ενώπιον της
υπάρχουσας κατάστασης». Σελ. 10

ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Είμαστε πίσω
σε πολλούς τομείς
Ο Χαρ. Θεοπέμπτου μιλάει για τα
βιοκαύσιμα και σημειώνει ότι έχουμε
μείνει πίσω στον στόχο για την παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ (9,5%
αντί 16%). Σχετικά με τις δημόσιες
μεταφορές τονίζει ότι δεν έχει γίνει
κανένας σχεδιασμός. Τονίζει δε ότι
χάθηκε η ευκαιρία για την προώθηση
των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Σελ. 9

EPA

Πλούτος μας
είναι τα μνημεία

Ανησυχία, εγρήγορση, αλλά και την εφαρμογή δρακόντειων περιοριστικών μέτρων, έχει προκαλέσει σε ολόκληρη την υφήλιο η μυστηριώδης
επιδημία ιογενούς πνευμονίας, που εμφανίστηκε αρχικά τον Δεκέμβριο, στην πόλη Γιουχάν, στην επαρχία Χουμπέι της κεντρικής Κίνας και
από εκεί εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Τα κρούσματα, σύμφωνα με τις κινεζικές αρχές, υπερβαίνουν τα 900, αν και Βρετανοί επιστήμονες
εκτιμούν ότι είναι περισσότερα, πιθανώς χιλιάδες. Πάντως οι συμπαθείς κυρίες με ασιατική καταγωγή δεν φαίνεται να απολαμβάνουν τη βόλτα
του στο Μιλάνο, αναμένοντας τον νέο κινέζικο έτος να έρθει. Σελ. 21

Ενωτική Πρόεδρος με
θεσμικό παράστημα
Εξαίρετη η πρώτη εικόνα της
Κέρδισε τις εντυπώσεις η νέα Πρόεδρος
της Ελληνικής Δημοκρατίας Αικατερίνη
Σακελλαροπούλου με την πρώτη της δημόσια τοποθέτηση. Γίνεται ευρέως λόγος
για έκπληξη στο πολιτικό σκηνικό, αν το
ξεκίνημά της σηματοδοτήσει και τη μετέπειτα πορεία της στο αξίωμα. Σελ. 19

Το πιο «πράσινο» Νταβός…

Ενδιαφέρον για μετοχή Τρ. Κύπρου
Επενδυτικές ευκαρίες βλέπουν μεγάλα funds του εξωτερικού
Στην αγορά μετοχών της Τράπεζας Κύπρου
προχώρησαν μεγάλα funds του εξωτερικού
τις τελευταίες ημέρες. Τη Δευτέρα η Caius
Capital, το λονδρέζικο επενδυτικό ταμείο,
αγόρασε ακόμα περισσότερα χρηματοοικονομικά προϊόντα της Τράπεζας Κύπρου.
Την επόμενη, η Morgan Stanley προχώρησε στην αγορά του 5,31% της Τράπεζας

Κύπρου. Μία ημέρα αργότερα, ανακοινώνεται από την B2 Kapital η αγορά δανείων
από την Τράπεζα Κύπρου ύψους 400 εκατ.
ευρώ. Σύμφωνα με αναλυτές τα funds
αυτά βλέπουν επενδυτικές ευκαιρίες στην
Τράπεζα Κύπρου, καθότι εκτιμούν ότι η
κοστολόγηση της μετοχής της Τράπεζας
είναι ακόμα χαμηλή. Οικονομική, σελ. 4

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΜΟΥΣΕΙΑ

Η «Κ» στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης
Το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών διαθέτει
5.000 αντικείμενα απ’ όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής της Κύπρου, εμπνευστής του ο Αδαμάντιος Διαμαντής. Στεγάζεται στο Μέγαρο
της Παλαιάς Αρχιεπισκοπής από τη δεκαετία του 1960. Ζωή, σελ. 1

ΑΠΩΛΕΙΑ

Η ποίηση είναι λογοδοσία της ψυχής
H Γκρέτα Τούνμπεργκ κατεβαίνει από το βήμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός. Η ομιλία της προκάλεσε
την έντονη αντίδραση του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ
Στίβεν Μνούτσιν, ο οποίος την ειρωνεύτηκε, συστήνοντάς της
να μάθει οικονομικά. Στον Μνούτσιν απάντησε ο νομπελίστας
οικονομολόγος Πολ Κρούγκμαν. Σελ. 20

Ο διπλός φιλελευθερισμός
του Eλευθέριου Βενιζέλου
• Αρθρο στην «Κ» του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σελ. 17

Αυθόρμητη και αυθεντική, χαμογελαστή ακόμα κι όταν την τρυπούσε η
μοναξιά και η θλίψη, η Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ (1939-2020) έγραψε μερικά από τα πιο συγκλονιστικά ποιήματα: για τον έρωτα, για τη σαγήνη της
ύπαρξης. Ζωή, σελ. 3

ΘΕΑΤΡΟ

«Το περίσσιο παιδί» του Θανάση Τριαρίδη
Η ηθοποιός Αντιγόνη Σταυροπούλου μιλάει στην «Κ» για το θεατρικό παραμύθι του Θανάση Τριαρίδη «Το περίσσιο παιδί», που μιλάει για τα παιδιά
των ορφανοτροφείων της Αφρικής. Ανεβαίνει για τρεις παραστάσεις στην
Πάνω Σκηνή του Σατιρικού Θεάτρου. Ζωή, σελ. 4-5

Ήταν γνωστή η προειδοποίηση από
το Συμβούλιο Ασφαλείας για το ενδεχόμενο αποχώρησης της ΟΥΝΦΙΚΥΠ
τουλάχιστον από ενός και πλέον έτους.
Το τι συνεπάγεται η απουσία της Ειρηνευτικής Δύναμης από τη γραμμή
αντιπαράταξης ο καθένας μπορεί να
το αντιληφθεί και γι’ αυτό η κυβέρνηση
θα έπρεπε να είχε φροντίσει εν καιρώ.
Ωστόσο, φαίνεται ότι μείνανε κι αυτή
τη φορά στις διαβεβαιώσεις ότι προφανώς θα μας δοθεί χρόνος μέχρι να
επαναρχίσει η διαδικασία των συνομιλιών. Αίφνης, όμως, προκύπτει ότι
το ψήφισμα για ανανέωση της θητείας
της ΟΥΝΦΙΚΥΠ δεν είναι μία τυπική
διαδικασία, όπως προφανώς πιστέψαμε. Εισάγονται νέα στοιχεία που
επαναφέρουν θέμα απευθείας επαφών
των δύο πλευρών για όλα τα ζητήματα.
Έμμεση αναγνώριση του ψευδοκράτους ή «ομαλοποίηση» του στάτους
κβο; Ό,τι και να είναι, συνδυαζόμενο
με το «Γιαβούζ» στο 8, μόνο καλό δεν
είναι.
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

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

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Το... προεδρικό κοστούμι του Άντρου,
του Αβέρωφ και του Χριστοδουλίδη

Σούρουπο στο Άουσβιτς
Επισκέφθηκα τον χώρο
του ναζιστικού στρατοπέδου συγκέντρωσης
Άουσβιτς-Μπίρκεναου,
στην Πολωνία δύο φορές.
Τη δεύτερη μόνος. Νομίζω υποσυνείδητα το επέβαλα στον
εαυτό μου. Κάτι σαν προειδοποίηση,
για να μη λησμονήσω ποτέ πόσο κτήνος
μπορεί να γίνει ο άνθρωπος, ειδικά
όταν ιδεολογίες όπως ο φασισμός –ανεξαρτήτως χρώματος και φυλής– αιχμαλωτίσουν μυαλά και μετατρέψουν
τον άνθρωπο σε τέρας. Την πρώτη φορά
έφυγα από εκείνο το κολαστήριο απομεσήμερο. Τη δεύτερη, αφού περπάτησα
κάποια χιλιόμετρα έφυγα λίγο πριν βραδιάσει. Το σούρουπο στο Άουσβιτς είναι
ανατριχιαστικό. Ιδιαίτερα όταν αναλογιστείς ότι εκεί μέσα εκατοντάδες χιλιάδες ενήλικες και παιδιά βασανίστηκαν και δολοφονήθηκαν απάνθρωπα
από δίποδα όντα που αυτοαποκαλούνταν άνθρωποι και μάλιστα μιας ανώτερης φυλής. Καμιά δεκαριά χιλιόμετρα
από την πανέμορφη Κρακοβία χτίστηκαν από τους Ναζί το 1940 καμιά σαρανταριά στρατόπεδα αιχμαλώτων.
Τρία εξ εκείνων ήταν τα μεγάλα και τα
πλέον φρικτά. Το Άουσβιτς Ι ήταν το
αρχηγείο, ολόκληρου του συγκροτήματος. Περνώντας τη σημερινή σύγχρονη είσοδο και εισερχόμενος στην
αυλή αντικρίζεις την τότε σιδερένια
πύλη με την επιγραφή «ARBEIT MACHT
FREI»(Η εργασία απελευθερώνει).Εκεί
στο Άουσβιτς Ι τύγχαναν «ιδιαίτερης
φροντίδας» Πολωνοί διανοούμενοι και
Σοβιετικοί αιχμάλωτοι, εκτελέσεις,
απαγχονισμοί, βασανιστήρια, ιατρικά
πειράματα, ασιτία. Στο άλλο, το Άουσβιτς
ΙΙ Μπίρκεναου, έφταναν τα τρένα του
θανάτου φορτωμένα κόσμο. «Καλωσορίσατε, εδώ που ήρθατε δεν έχετε τίποτα
να φοβάστε. Μπείτε όμως πρώτα στα
λουτρά μανάδες με τα παιδάκια σας να
λουστείτε και μετά θα σας πάμε στα
κρεβάτια σας». Εκεί στα λουτρά (βλ.
θάλαμοι αερίων) αντί νερό,τα ντους
έβγαζαν αέριο «Κυκλώνας Β» και θάνατο
από ασφυξία. Εκεί εξοντώθηκαν πέραν
του ενός εκατομμυρίου άνθρωποι, κυρίως Εβραίοι, Σίντι και Ρομά. Τα νεκρά
ανθρώπινα σώματα (όσα δεν χώρεσαν
στη συγκλονιστική αγκαλιά της Γκουέρνικα ‘Guernica’, του Πάμπλο Πικάσο),
οι Ναζί τα έκαψαν στα κρεματόρια ή
έριψαν σε ομαδικούς τάφους. Όταν

από τις πέντε αισθήσεις του ανθρώπου
με τη μαύρη στολή περνάει τόση οσμή
θανατίλας, τόσες οιμωγές μανάδων,
τόση αλμύρα παιδικών δακρύων και
τόση απάνθρωπη βία, πώς μπορεί να
κοιμάται τα βράδια; Όταν από τα μάτια
του ανθρώπου με τη μαύρη στολή περνάει τόσος θάνατος μαζεμένος, πώς να
δει στα μάτια τα παιδιά του χωρίς να
ντραπεί; Πώς να φιλήσει την αγαπημένη
του χωρίς να ανατριχιάσει; Πώς να πιει
ένα ποτήρι κρασί χωρίς να αναγουλιάσει;
Πώς να γελάσει, να πει μια ευχή, να
τραγουδήσει; Πώς να μείνει άνθρωπος;
Φέτος συμπληρώνονται 75 χρόνια από
την απελευθέρωση του Άουσβιτς. Αύριο,
Δευτέρα 27 Ιανουαρίου, πολιτικοί ηγέτες
από ολόκληρο τον πλανήτη μαζί με επιζώντες του Ολοκαυτώματος θα βαδίσουν
από την Πύλη του Θανάτου μέχρι το
μνημείο του Μπίρκεναου, μια απόσταση
δέκα λεπτών εις μνήμη όσων άφησαν
την τελευταία τους πνοή στον συγκλονιστικό εκείνο τόπο. Τόσες ανεπανάληπτες υπάρξεις. Τόσες οικογένειες
που κουβαλάνε ακόμα τον χαμό. Τόσοι
επιζώντες που κουβαλάνε ακόμα τον
εφιάλτη. Στο τέλος της διαδρομής, οι
ηγέτες του κόσμου, θα πρέπει να φιλήσουν τα χέρια των επιζώντων και να
τους υποσχεθούν ότι από την επόμενη
μέρα στα σχολεία του πλανήτη θα επανέλθουν μαζί με τις ιστορίες που τις
συνοδεύουν, οι λέξεις, ναζισμός, φασισμός, αντισημιτισμός, ρατσισμός.
Γιατί δεν επιτρέπεται να ξεχάσει ο σημερινός άνθρωπος τα 80 εκατομμύρια
των πλασμάτων που χάθηκαν στον
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα
που το διαδίκτυο έχει μετατρέψει τον
πλανήτη σε χωριό, η παιδεία είναι το
υπερόπλο μέσω του οποίου οι κοινωνίες
των ανθρώπων μπορούν να μάθουν
γιατί πρέπει να πολεμήσουν τη ρητορική
μίσους, η οποία στην ιστορική πορεία
της ανθρωπότητας υπήρξε η φονικότερη
μέθοδος που μετέτρεψε ανθρώπους σε
κτήνη. Η συμπεριφορά του ανθρώπου
διαμορφώνεται από τα πρώτα χρόνια
της ζωής του, έτσι η οικογένεια πρώτα
και μετά το σχολείο πρέπει να τον θωρακίσουν με τη γνώση για το σκληρό
παρελθόν ώστε να μη βιώσει παρόμοιο
μέλλον. Αν και σήμερα ο κίνδυνος του
νεοφασισμού κυκλοφορεί ανερυθρίαστα
ανάμεσά μας…

paraschosa@kathimerini.com.cy

Την εβδομάδα που πέρασε ο Νίκος Χριστο-

δουλίδης είχε την τιμητική του από το ΑΚΕΛ
και ειδικά τον Άντρο. Οι επιθέσεις εναντίον
του ήταν και σκληρές και κατά μέτωπο. Σε
σημείο που ο ίδιος ο ΥΠΕΞ έκανε λόγο για
προσωπική στοχοποίησή του από το ΑΚΕΛ με
καθημερινές επιθέσεις και μια οργανωμένη
προσπάθεια. Ο δε Άντρος Κυπριανού απαντώντας στις δηλώσεις Χριστοδουλίδη είπε
μεταξύ άλλων: «Νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη
ιδέα από τον εαυτό του από αυτή που έχουμε
εμείς. Δεν τον διαχωρίζουμε από όλους τους
υπόλοιπους υπουργούς. Εκτός εάν ο ίδιος
θεωρεί από τώρα ότι θα είναι υποψήφιος».

Σε πηγαδάκια πολιτικών και δημοσιογράφων

συζητήθηκε πολύ η απάντηση του Άντρου.
Όπως υποστήριξε πολιτικός συντάκτης, «ο
Άντρος με αυτές τις δύο φράσεις αποκαλύφθηκε. Η επίθεσή του κατά του ΥΠΕΞ είναι
προληπτικό χτύπημα για το 2023. Και όχι ένα
χτύπημα γενικό και αόριστο επειδή θεωρεί
τον ΥΠΕΞ υπεύθυνο για την πρόσδεση της
Κύπρου στο άρμα των ΗΠΑ και για τις τριμερείς και τετραμερείς συνόδους για θέματα
ενέργειας που «αυξάνουν την ένταση και
αποκλείουν την Τουρκία».

Πρόκειται, σύμφωνα με την ανάλυση και τις

πληροφορίες του πολιτικού συντάκτη, «για
ένα χτύπημα πολύ πιο ουσιαστικό και στοχευμένο, το οποίο στοχεύει στη φθορά του
ΥΠΕΞ με στόχο να τεθεί εκτός της προεδρικής κούρσας ο Χριστοδουλίδης για δύο πολύ
συγκεκριμένους λόγους: α) επειδή εάν είναι
ο Χριστοδουλίδης υποψήφιος θα χαλάσει η...
σούπα του Άντρου και δεν θα μπορέσει να
κατέλθει ο ίδιος ως υποψήφιος και β) επειδή
ο Χριστοδουλίδης συγκεντρώνει συμπάθειες
από μεγάλη μερίδα του ΑΚΕΛικού κόσμου.
Στο εν λόγω πηγαδάκι έγιναν και άλλες αποκαλύψεις τις οποίες σας μεταφέρω συνοπτικά: Ο Άντρος καλοβλέπει τις προεδρικές του
2023 και ετοιμάζει προεδρικό κοστούμι. Κάτι
που μπορεί για ορισμένους να αποτελεί έκπληξη, για τον ίδιο και την ομάδα του όμως
αποτελεί «πραγματικό σενάριο εργασίας».
«Αυτός φαίνεται να είναι και ο κύριος λόγος
για τον οποίο παραμένει στην ηγεσία του
ΑΚΕΛ», όπως λέχθηκε.

Και η ανάλυση συνεχίστηκε: «Αν ο Χριστο-

δουλίδης κατέλθει ως υποψήφιος χαλάει
τους σχεδιασμούς του Άντρου, ο οποίος θα
ήθελε μία υποψηφιότητα του Αβέρωφ ώστε

«Κωνσταντίνε, μέχρι πόσες γκάφες τον μήνα δικαιούμαστε;»

να τοποθετηθεί αυτός απέναντί του ως αντίβαρο με μεγάλες, όπως πιστεύει, πιθανότητες να κερδίσει. «Θεωρείται σίγουρο πως σε
περίπτωση που θα είναι υποψήφιος ο Αβέρωφ θα είναι και ο Άντρος. Και οι δυο τους δημιουργούν ένα δίπολο στο πρότυπο Χριστόφια-Αναστασιάδη. Κράτα με να σε κρατώ.
Ποιος υπολόγιζε παλαιότερα αυτούς τους δύο
για υποψήφιους προέδρους και πολύ περισσότερο για ενοίκους του Προεδρικού; Θα
μπορούσε ποτέ να υπάρξει πολιτικά ο ένας αν
δεν υπήρχε ο άλλος;» λέχθηκε μεταξύ πολλών άλλων... Κάποιος μάλιστα θυμήθηκε ότι η
δικαιολογία του ΔΗΚΟ να μην στηρίξει Κασουλίδη για Πρόεδρο ήταν για να μην κυβερνά ο
Αναστασιάδης από τα παρασκήνια.
Το ρεζουμέ ήταν πως όλα θα κριθούν στις

βουλευτικές του επόμενου έτους και όλα θα
ξεκαθαρίσουν. Και οι ρόλοι και οι υποψήφιοι
και τα... κοστούμια.

Δύο γερές γκάφες έκανε σε δύο μήνες υπη-

ρεσίας στο Προεδρικό ως κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Κούσιος. Η μία αφορούσε την

απάντηση που έδωσε όταν ερωτήθηκε γιατί
δεν διορίστηκαν γυναίκες υπουργοί στη νέα
κυβέρνηση Αναστασιάδη, ότι δηλαδή υπάρχει η Ζέτα Αιμιλιανίδου που ισοδυναμεί με
πολλές. Η άλλη ήταν η πρόσφατη σιγουριά
με την οποία... επιβεβαίωσε τις υποκλοπές
σχεδίων και μελετών από την Τουρκία για το
τεμάχιο 8 της κυπριακής ΑΟΖ. Και στις δύο
περιπτώσεις ο Κούσιος είπε ένα... ουπς
γλωσσικό ατόπημα και... πήγε παρακάτω.
Πως λέμε ψεκάστε, σκουπίστε τελειώσατε...
Όπως μου έλεγε τις προάλλες άτομο που

ανεβοκατεβαίνει συχνά στον Λόφο, οι γκάφες του Κούσιου συζητούνται πολύ στο Μέγαρο και ως ένα σημείο τον βοηθούν να ωριμάσει και να μάθει από τα λάθη του. Και συμπλήρωσε: «Απλά και ο Κούσιος διαπιστώνει
πως η πολιτική τελικά δεν είναι μόνο ουίσκι
και πούρα».

ΚΟΥΙΖ: Αληθεύει ότι μπήκε ξανά, δυναμικά

ένα δεύτερο όνομα στη λίστα του Νίκαρου
για τη διαδοχή του Κώστα Κληρίδη στη Νομική Υπηρεσία;

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»
26.I.1940

ΖΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ: Επί τη αυριανή επετείω της υπογραφής της γερμανοπολωνικής συμφωνίας του 1934 η
εφημερίς «Τάιμς της Νέας Υόρκης» δημοσιεύει άρθρον
εν τω οποίω γράφει τα εξής: «Είναι ήδη φανερόν ότι η
Γερμανία προσπαθεί να εξοντώση ολόκληρον τον πολωνικόν λαόν, διότι φαίνεται ότι η Πολωνία πρόκειται
να καταστή ο ζωτικός
χώρος της Γερμανίας.
Οι κάτοικοί της πρέπει να εξοντωθούν διά
να παραχωρήσουν την
θέσιν των εις εθνικοσοσιαλιστάς αποίκους». Αι φράσεις αυταί της μεγάλης ουδετέρας αμερικανικής
εφημερίδος υπενθυμίζουν με την ζωηρότητα της αντιθέσεώς
των τας λέξεις τας χρησιμοποιηθείσας υπό του Χίτλερ
ενώπιον του Ράιχσταγκ τον Μάρτιον του 1933. «Η απεριόριστος αγάπη μας και η προσήλωσίς μας εις τας
εθνικάς μας παραδόσεις μας βοηθούν να κατανοήσωμεν
τα εθνικά δικαιώματα των άλλων, επιθυμούμεν δε εκ
βάθους καρδίας να ζήσωμεν μετ’ αυτών εν ειρήνη και
φιλία. Ουδεμίαν επομένως τρέφομεν ιδέαν εκγερμανισμού
των. Η νοοτροπία του παρελθόντος αιώνος η οποία ωθεί
τους κυβερνήτας μας να πιστεύουν ότι θα ηδύναντο να
μετατρέψουν εις Γερμανούς τους Πολωνούς και τους
Γάλλους, είναι τελείως ξένη προς υμάς».
ΠΛΗΜΜΥΡΑ: Βόλος – Την 5.30΄ πρωινήν εξέσπασεν
καταρρακτώδης βροχή συνεπεία της οποίας επλημμύρισαν
οι χείμαρροι Βρύχων, Αγίου Γεωργίου και Κρασίνδων
και όλοι οι δρόμοι της πόλεως. Τα ύδατα κατέκλυσαν
τα υπόγεια οικιών και ιδία των ακραίων συνοικιών.
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νουμε, προτείνω εγώ ως σπονδοφόρος,
να σταματήσουμε να τρωγόμαστε μεταξύ μας, να στηρίξουμε την (όποια) κυβέρνηση στις δύσκολες εθνικές στιγμές.
Κι αν αυτό δεν το κάνει η καρδούλα μας
ας μπαίνουμε στην τρύπα μας μέχρι να
περάσει η μπόρα. Μετά βγαίνουμε και
αλληλοτρωγόμαστε χωρίς αναστολές.

Στη μουρμούρα. Είναι αποδεκτό και

θεμιτό να επιχειρηματολογεί κάποιος
πως η κυβέρνηση φούσκωσε περισσότερο απ’ ό,τι πρέπει τη σημασία των Τριμερών. Όμως το να λέμε πως δεν έχουν
καμία σημασία είναι η άλλη άκρη της
υπερβολής.

2

8

και η εναλλακτική, να τα δώσουμε
όλα στον Ταγίπ με τον όρο να μας αφήσει ήσυχους και να επενδύσουμε στην
ηλιακή ενέργεια. Τι είχαμε τι χάσαμε δηλαδή.

Στην ιστορία. Για την ιστορία θυμίζω

πως οι ίδιοι που μηδενίζουν την εξωστρέφεια του δόγματός Sir Κας για επιθετική εξωτερική πολιτική με συμμαχίες, είναι οι ίδιοι που κραύγαζαν πως
δεν πρέπει να μπούμε στην Ευρώπη
(ΕΟΚ-ΝΑΤΟ, ίδιο συνδικάτο) πριν λυθεί
το Κυπριακό.

Η φύση μιμείται την τέχνη. Όσκαρ Ουάιλντ.

3

4

Στην Άμυνα. Γνωρίζουμε βέβαια

πως κανείς δεν θα έρθει να μας βοηθήσει, μη κακόν, αν ο σύντροφος Ακιντζί
ζητήσει του Ταγίπ, να μας κάνει χουνέρι
στρατιωτικό, για να το πω κομψά μήπως
και αγχωθούν οι Λεμεσιανοί με την λέξη
«πόλεμος». Κανείς, λοιπόν, δεν θα έρθει
αν δεν βοηθήσουμε εμείς αυτούς. Και
δυστυχώς οι κυβερνήσεις Τάσου και Χριστόφια δεν αγόρασαν ούτε σφαίρα. Ο
μεν Τάσος βέβαια «αγόρασε» με εκείνα
τα χρήματα των εισφορών στην άμυνα
την είσοδο μας στο ευρώ, ο δε σύντροφος μας έφερε την Τρόικα.

Στην εναλλακτική. Υπάρχει πάντα

Στην λογική. Βέβαια υπάρχει και η

λογική πως για το Γιαβούζ φταίει ο
Healthy με το θείο βρέφος. Εν μέρει
έχουν δίκαιο να το λένε. Γιατί αν δεν
ορίζαμε ΑΟΖ και αν δεν αδειοδοτούσαμε οικόπεδα σε ξένες εταιρείες, ίσως ο
Ταγίπ να μην έστελνε το «Γιαβούζ».
Ίσως.

5

Στην Ομόνοια. Όχι την ομάδα, αλλά

τη συμφωνία όλων των πολιτικών
δυνάμεων για την οριοθέτηση της ΑΟΖ
και την αδειοδότηση στις πλατφόρμες
για να αρχίσουν να τρυπούν. Με πρώτο

9
το «Αφροδίτη» του μακαρίτη του συντρόφου.

6

Στη νέα στρατηγική. Αν λοιπόν πού-

με πως «παίξαμε και χάσαμε» να βάλουμε κάτω μια νέα στρατηγική, που θα
έλεγε και ο Πρίγκηψ: Μορατόριουμ στις
έρευνες μέχρι να λυθεί το Κυπριακό (!)
και να δώσουμε πίσω τα εκατομμυριάκια που πλήρωσαν μέχρι στιγμής οι ξένοι. Εδώ μιλάς. Είστε;

7

Στην τρύπα. Αν όμως αδέρφια συμ-

πολίτες δεν έχουμε κάτι να προτεί-

Στην καλή καρδιά. Αγαπητέ μου

Healthy, αυτό που πρέπει όλους να
τους βολεύεις για να μένουν ευχαριστημένοι, να το δεις σε παρακαλώ, έστω και
στο τέλος της θητείας σου. Μετά το δικό
σου τελεφερίκ για το Τρόοδος, τώρα μας
προέκυψε το τρένο του Χαμπιαούρη. Οι
επιλογές σου σε πρόσωπα θα μείνουν
ιστορική παρακαταθήκη για τον τόπο.

10

Στην γκάφα. Μετά την σουπερ κί-

νηση του Αεροδρομίου Λάρνακας
να δώσει άδεια στους Ισραηλινούς κατασκόπους να βάλουν κεραίες, το Τμήμα
Περιβάλλοντος έβγαλε στο ίντερνετ τις
μελέτες που λένε πού έχει και δεν έχει
πετρέλαιο στην ΑΟΖ. Κυριάκο Κούρο,
μπορείς να πας διακοπές.

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

ΤΟ ΘΕΜΑ
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Σε μάχη διπλωματίας
για το περιεχόμενο
του ψηφίσματος
Τίθεται το ζήτημα των απευθείας επαφών των δύο πλευρών
για όλα τα ζητήματα χωρίς την εμπλοκή των Ηνωμένων Εθνών
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Μπορεί το ψήφισμα για ανανέωση
της θητείας της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην
Κύπρο να θεωρείτο μέχρι προσφάτως μία τυπική διαδικασία για τη
Λευκωσία, δεδομένων και των εξελίξεων στο Βερολίνο, όμως όταν
βγήκε στο προσκήνιο το προσχέδιο
του ψηφίσματος την περασμένη
βδομάδα ήταν αρκετό για να προκαλέσει πανικό τόσο στη Λευκωσία
όσο και στους διπλωματικούς κύκλους της Νέας Υόρκης για τα νέα
δεδομένα που προκύπτουν, αν αυτό
ψηφιστεί ως έχει. Τα νέα στοιχεία
που εισάγονται εντός του ψηφίσματος επαναφέρουν το ζήτημα
των απευθείας επαφών των δύο
πλευρών για όλα τα ζητήματα χωρίς
την παρουσία των Ηνωμένων
Εθνών. Στόχος μέσω ψηφίσματος
είναι οι δύο οντότητες να συνεργάζονται αρμονικά για διάφορα
προβλήματα που προκύπτουν χωρίς
την εμπλοκή των Ηνωμένων Εθνών.
Όπως σημειώνεται δεν συνεπάγεται
βεβαίως αναγνώριση του ψευδοκράτους, αλλά μάλλον «ομαλοποίηση» του στάτους κβο. Αυτό ακριβώς θέτει ζήτημα στην προοπτική
επίλυσης του Κυπριακού, την ίδια
στιγμή που η διαδικασία βρίσκεται
σε εξέλιξη, δυναμιτίζοντας μάλλον
την προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού. Η κίνηση αυτή και τα μηνύματα που θα σταλούν για τη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού

ήταν αρκετά ώστε να αρχίσει ένα
οργιώδες παρασκήνιο επαφών με
μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας
για την διαφοροποίησή του.

Oμαλοποίηση στάτους κβο
Μέχρι σήμερα, αυτό που ίσχυε
ήταν ένας συντονισμός ε/κ και τ/κ
πλευράς εκεί όπου κρινόταν απαραίτητο, με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Εθνών. Είχαν μάλιστα συσταθεί τεχνικές επιτροπές σε ζητήματα που αφορούσαν τον πολι







Κάτι παρόμοιο είχε επιχειρηθεί το 2004, μετά
και την απόρριψη του
Σχεδίου Ανάν, όμως αποτράπηκε την υστάτη, μετά από ένα έντονο διπλωματικό παρασκήνιο.
τισμό ή την εγκληματικότητα. Τα
πράγματα σήμερα –αν υιοθετηθεί
ως έχει το ψήφισμα– διαφοροποιούνται, καθώς το προσχέδιο του
ψηφίσματος, προϋποθέτει έναν
πιο εντατικό συντονισμό και συνεργασία των δύο πλευρών σε μία
πιο ευρεία κλίμακα δραστηριοτήτων, χωρίς τη συμμετοχή των Ηνωμένων Εθνών. Η αστυνομία της
Κυπριακής Δημοκρατίας θα έχει
δηλαδή συνεργασία με αυτήν του
ψευδοκράτους, το υπουργείο δι-

καιοσύνης με το λεγόμενο υπουργείο δικαιοσύνης κ.ο.κ. Κάτι παρόμοιο είχε επιχειρηθεί το 2004,
μετά και την απόρριψη του Σχεδίου
Ανάν, όμως αποτράπηκε την υστάτη, μετά από ένα έντονο διπλωματικό παρασκήνιο.
Διπλωματικοί κύκλοι εξηγούν
πως κάτι τέτοιο, πέραν του ότι ομαλοποιεί το στάτους κβο, δυσκολεύει
και την όποια προσπάθεια να μείνει
ανοικτή η προοπτική του Κυπριακού. Δεν είναι τυχαίο το ότι η τριμερής διάσκεψη στο Βερολίνο και
η ανακοίνωση του γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτιέρες
είχαν ανοίξει μία χαραμάδα ελπίδας
για επανέναρξη των συνομιλιών.
Οι ίδιοι κύκλοι σημειώνουν πως η
κίνηση αυτή προκάλεσε αιφνιδιασμό δεδομένου ότι η διαδικασία
επίλυσης του Κυπριακού βρίσκεται
σε εξέλιξη, αναμένεται να υπάρξει
συνομολόγηση των όρων αναφοράς
και μπαίνει –έστω και αόριστα–
θέμα πραγματοποίησης πενταμερούς διάσκεψης.

Χλιαροί οι σύμμαχοι
Το κύριο ερώτημα που τίθεται
βεβαίως είναι πώς θα κινηθούν τα
μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Εκφράζονται ανησυχίες καθώς τα
«προβληματικά» σημεία δεν αφορούν μόνο μία παράγραφο αλλά
πολλά σημεία που θα πρέπει να τύχουν διαφοροποίησης. Αυτό από
μόνο του εμπεριέχει μεγάλο βαθμό
δυσκολίας στο να επιτευχθεί, όπως

Μετά και τη διάσκεψη στο Βερολίνο, η Λευκωσία θεωρούσε πως το ψήφισμα θα ήταν μία τυπική διαδικασία. Πλέον δι-

πλωματικοί κύκλοι έχουν ξεκινήσει επαφές με τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας ώστε να διαφοροποιηθεί.
σημειώνεται. Η εικόνα που υπάρχει
μέχρι στιγμής πάντως είναι πως
ακόμα και παραδοσιακοί σύμμαχοι
της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι
πλέον χλιαροί. Πολιτικοί κύκλοι
σημειώνουν πως υπάρχει δυσκολία
στη διαφοροποίηση της θέσης τους,
αν και πολύ πιθανή θεωρείται η
στήριξη της Γαλλίας. Κύκλοι στη
Λευκωσίας υπογραμμίζουν άλλωστε
την καλή σχέση συνεργασίας της
Λευκωσίας με το Παρίσι. Ενδεικτικές
και οι θερμές δηλώσεις του προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Ανα-

στασιάδη απέναντι στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη
συνάντηση που είχαν στο Ισραήλ.
Ήδη επιχειρούνται επαφές με όλα
τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας
για ανατροπή μίας τέτοιας εξέλιξης.

Με επιχειρήματα
Στα επιχειρήματα της Λευκωσίας
μπαίνει το γεγονός ότι ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για συνομολόγηση των όρων αναφοράς
και ζήτημα πραγματοποίησης της
πενταμερούς διάσκεψης, τα στοι-

Ντέρμπι μεταξύ
επανένωσης
και διχοτόμησης
οι «προεδρικές»

Χαροπαλεύει
το όραμα της
ομοσπονδίας

Δημοσκόπηση δίνει στον Ερσίν Τατάρ
52,5% και στον Μουσταφά Ακιντζί 47,5%
Του ΝIΚΟΥ ΣΤEΛΓΙΑ

Δημοσκόπηση που δόθηκε στην
δημοσιότητα την προηγούμενη
εβδομάδα έφερε στο φως ενδιαφέροντα στοιχεία προκαλώντας
μάλιστα και αναταράξεις. Εκπρόσωποι τ/κ κομμάτων έσπευσαν να
αμφισβητήσουν τα ευρήματα της
σφυγμομέτρησης, η οποία καταγράφει νέα ανοδική πορεία της τ/κ
Δεξιάς. Την ίδια στιγμή, τα όσα
προκύπτουν από τη σφυγμομέτρηση για το Κυπριακό δείχνουν
το πόσο κρίσιμες είναι οι «προεδρικές» του Απριλίου για το μέλλον
της προσπάθειας λύσης. Η τουρκική εταιρία δημοσκοπήσεων, Γκεζιντζί, η οποία το 2015 προέβλεψε
την επικράτηση του Μουσταφά
Ακιντζί, σήμερα σε αντίθεση με
άλλες δημοσκοπήσεις, προβλέπει
ότι στον πρώτο γύρο, ο Ερσίν Τατάρ
θα λάβει ποσοστό 34,1%, με δεύτερο τον Μουσταφά Ακιντζί με
28,1%. Στο δεύτερο γύρο, σύμφωνα
με την πρόβλεψη ο Τατάρ θα λάβει
52,5% και ο Ακιντζί 47,5%. Η μικρή
διαφορά ανάμεσα στα ποσοστά
των δύο διεκδικητών δείχνει ότι
οι «προεδρικές» ενδέχεται να μετεξελιχθούν σε ένα είδος ντέρμπι
ανάμεσα στο όραμα της επανένωσης και της διχοτόμησης. Έτσι,
τη στιγμή που εντατικοποιούνται
οι διεργασίες στα εκλογικά στρατόπεδα προκύπτει πια ένα πιο ξεκάθαρο πεδίο σύγκρουσης, εκείνο
του ΝΑΙ και το άλλο του ΟΧΙ.

Στο στρατόπεδο λύσης-επανένωσης, το τοπίο ξεκαθάρισε τον
προηγούμενο μήνυμα, όταν ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα του
ηγέτη του Ρεπουμπλικανικού
Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ), Τουφάν Έρχιουρμαν ενώ έγινε γνωστή η πρόθεση Ακιντζί να κατέλθει
ξανά στις κάλπες. Παρά το ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί
η υποψηφιότητα του κ. Ακιντζί,
στους κύκλους του «Προεδρικού»
έχει αρχίσει να ξεκαθαρίζει η στρατηγική του Τ/κ ηγέτη για τις «προεδρικές» αλλά και για την επόμενη
μέρα των «εκλογών». Συγκεκριμένα, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, ο κ. Ακιντζί στοχεύει, αν όχι την πρώτη Κυριακή
των «εκλογών», σίγουρα τη δεύτερη, σε ένα εντυπωσιακό ποσοστό, παρόμοιο με αυτό που εξασφάλισε το 2015. Χαρακτηριστικά
ελέχθη ότι: «Ο Πρόεδρος Ακιντζί
είναι το φαβορί των δυνάμεων
της λύσης. Η υποψηφιότητα Έρχιουρμαν δεν πείθει ούτε το ίδιο
το ΡΤΚ. Δεν έχει την δυνατότητα
να απευθυνθεί σε ευρύτερες ομάδες της κοινωνίας, όπως συμβαίνει
στην περίπτωση Ακιντζί. Ωστόσο,
θα πρέπει να τονιστεί ότι στο σημείο που έφτασαν σήμερα οι εξελίξεις μια απλή νίκη, δηλαδή ένα
μικρό προβάδισμα δεν αρκεί για
τον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος χρειάζεται αξιοσημείωτη διαφορά, για
να είναι σε θέση την επόμενη ημέρα να προβάλει το όραμα της λύ-

χεία που μπαίνουν στο προσχέδιο
του ψηφίσματος ανοίγουν καινούργια μέτωπα που ενδεχομένως να
δυναμιτίσουν την ίδια την προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών. Πολύ πιθανόν όπως λένε
να αποθαρρύνουν κάποιες πλευρές
από το να μείνουν προσηλωμένες
στη διαδικασία που αποφασίστηκε
στο Βερολίνο, ενώ δυσκολεύει και
την υποψηφιότητα Ακιντζί η οποία
βασίζεται στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού και επανέναρξης των συνομιλιών.

Ο Μουσταφά Ακιντζί χρειάζεται καθαρή νίκη με υψηλό ποσοστό για να κρατήσει την Τουρκία στην τροχιά της διαδικασίας λύσης την επόμενη ημέρα των «εκλογών».








Eνας στους δύο Τ/κ
επιθυμούν ηγέτη που
να υποστηρίξει το όραμα
δυο ξεχωριστών κρατών,
ενώ μόλις το 10,2%
υποστηρίζει ομοσπονδία.
σης τόσο στην Άγκυρα όσο και
στο διπλωματικό πεδίο».

Aγκυρα και Τατάρ
Στους κύκλους του «Προεδρικού» επικρατεί η άποψη ότι την
επόμενη ημέρα των «εκλογών», σε
περίπτωση επικράτησης της υποψηφιότητας του κ. Ακιντζί, ο Τ/κ
ηγέτης θα κληθεί να δώσει αγώνα
δρόμου για να κρατήσει την τουρκική διπλωματία στην τροχιά της
ομοσπονδιακής λύσης. Σε αυτήν
την προσπάθεια ο κ. Ακιντζί εκτός
από ένα «καλό» ποσοστό, θα χρειαστεί την υποστήριξη του διεθνούς

παράγοντας, την αποφασιστικότητα της ε/κ πλευράς και φυσικά
την υποστήριξη του ΟΗΕ, για να
αντιμετωπίσει την Άγκυρα, η οποία
το τελευταίο διάστημα έχει ανοίξει
το κεφάλαιο των περίφημων εναλλακτικών σχεδίων στο Κυπριακό.
Με την παραπάνω άποψη συμφωνούν εμμέσως και κύκλοι της τ/κ
Δεξιάς, κυρίως του Κόμματος Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ), που προβάλλουν την άποψη ότι η Άγκυρα χαιρετίζει και υποστηρίζει με σιωπηλό
τρόπο την υποψηφιότητα του «πρωθυπουργού» Ερσίν Τατάρ. Ενημερωμένη πηγή εξήγησε το σκεπτικό
ως εξής: «Το σίγουρο είναι ότι οι
εξελίξεις θα περιπλέξουν την επόμενη ημέρα των εκλογών αν ο Ακιντζί παραμείνει στο τιμόνι και έρθει
σε αντιπαράθεση με την Άγκυρα.
Γι’ αυτό, η υποψηφιότητα του πρωθυπουργού διευκολύνει την Άγκυρα. Παρέχει μια σίγουρη λύση, μια
υποψηφιότητα που μπορεί να προβάλλει το όραμα των ξεχωριστών
κρατών υπό την σκέπη της Ε.Ε. σε

ευρύτερες μερίδες της κοινωνίας.
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να
θεωρούμε ως τυχαία εξέλιξη το γεγονός ότι η υποψηφιότητα του πρωθυπουργού ανακοινώθηκε λίγο
μετά την συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τουρκίας». Ανεξάρτητα
από το αν η Άγκυρα «ποντάρει» ή
όχι στην υποψηφιότητα Τατάρ, το
σίγουρο είναι ότι παρουσιάζει ένα
σοβαρό μειονέκτημα: Ο κ. Τατάρ
στην παρούσα συγκυρία βρίσκεται
σε ανοιχτή αντιπαράθεση τόσο με
τον Κουντρέτ Όζερσαϊ, ο οποίος
ανακοίνωσε ξεχωριστή, ανεξάρτητη
υποψηφιότητα. Συγχρόνως Σερντάρ
Ντενκτάς και Σιμπέλ Σιμπέρ ετοιμάζονται να θέσουν τις δικές τους
υποψηφιότητες. Και οι δυο ενδέχεται να κλέψουν πολύτιμες ψήφους
από τον κ. Τατάρ. Και σαν δεν έφταναν όλα αυτά, οι έποικοι αποφάσισαν την προηγούμενη εβδομάδα
να κατέβουν στις «προεδρικές», με
την υποψηφιότητα του Ερχάν Αρίκλι, ηγέτη του Κόμματος Αναγέννησης (ΚΑ).

Όλες οι τελευταίες σφυγμομετρήσεις δείχνουν ότι οι Τατάρ και
Ακιντζί ξεκινούν την «προεκλογική» εκστρατεία τους από θέση
ισχύος, με μεγάλες ελπίδες για
συμμετοχή στο δεύτερο γύρο των
«προεδρικών». Σε περίπτωση που
γίνει πραγματικότητα αυτό το σενάριο, στα τέλη Απριλίου οι Τ/κ
θα κληθούν να επιλέξουν την ανανεωμένη εκδοχή της διχοτόμησης
ή την προοπτική της ομοσπονδίας
ως φόρμουλας λύσης. Αξίζει να
σημειωθεί ότι σε αντίθεση με το
2015, το 2020 η τ/κ Δεξιά ξεκαθαρίζει πλέον ότι δεν αποδέχεται
την ομοσπονδιακή φόρμουλα και
ότι δεν πρόκειται να δώσει συγκατάθεση για συνέχιση των συνομιλιών σε αυτήν την βάση. Σε
αυτό το σημείο ιδιαίτερη σημασία
έχει η εικόνα που παρουσιάζει το
όραμα της ομοσπονδιακής λύσης
στην τ/κ κοινότητα. Η νέα δημοσκόπηση του Γκεζιντζί ισχυρίζεται
ότι περίπου 1 στους 2 Τ/κ επιθυμούν έναν Τ/κ ηγέτη που θα υποστηρίξει το όραμα δυο ξεχωριστών
κρατών. Εφτά στους 10 T/κ δεν
συμφωνούν με τις πρόσφατες τοποθετήσεις του κ. Ακιντζί. Οκτώ
στους 10 T/κ πολίτες υποστηρίζουν
πλέον το όραμα των δυο ξεχωριστών κρατών. Το ποσοστό των
υποστηρικτών της ομοσπονδίας
είναι μόλις 10,2%. Σύμφωνα με
την νέα έρευνα 8 στους 10 T/κ πολίτες τάσσονται υπέρ της διατήρησης των τουρκικών εγγυήσεων.
Οι κύκλοι της τ/κ ηγεσίας αμφισβητούν τους προαναφερόμενους
αριθμούς και τονίζουν ότι το όραμα
της λύσης παραμένει ζωντανό.
Ωστόσο, σπεύδουν να υπογραμμίσουν χαρακτηριστικά ότι πλέον
δεν υπάρχουν πολλά χρονικά περιθώρια για χάσιμο στις διαπραγματεύσεις και ότι οι «προεδρικές»
θα μπορούσαν να παρέχουν μια
τελευταία «τεχνητή αναπνοή»
στην τελική προσπάθεια λύσης.
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Παρασκήνιο μέχρι την υστάτη για κυρώσεις
Με το «Γιαβούζ» στο «8», η σιωπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδεικνύει πως συμφιλιώνεται με την τουρκική προκλητικότητα







Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Γερμανία και Ιταλία
εκφράζουν ανησυχίες
στο να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία,
ενώ Φινλανδία και
Ουγγαρία έχουν υποσχεθεί λευκή κόλλα.

Την ίδια ώρα που η Λευκωσία ανέμενε από τις Βρυξέλλες, απτό αποτέλεσμα γύρω από το ζήτημα των
κυρώσεων για τις τουρκικές παραβιάσεις στην κυπριακή ΑΟΖ, το
«Γιαβούζ» εισέβαλλε εντός του τεμαχίου «8» και ο Τούρκος υπουργός
Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωνε προκλητικά έτοιμος
για συνεργασία με τους Ε/κ στο ενδεχόμενο ανακάλυψης κοιτάσματος. Κινήσεις που έπιασαν εξαπίνης
όχι μόνο την κυβέρνηση αλλά και
πολλούς αναλυτές, καθώς κανείς
δεν ανέμενε πως η Τουρκία θα εισέβαλλε σε ένα τεμάχιο που ουδέποτε στο παρελθόν διεκδίκησε.
Αυτό ήταν αρκετό για να επικρατήσει πανικός στην κυβέρνηση,
με κυβερνητικούς κύκλους να διαπιστώνουν πως η εξωτερική πολιτική του τόπου όχι μόνο έχει μία
σειρά ανοικτών θεμάτων, αλλά δέχεται το ένα χαστούκι μετά το άλλο.

Η ενηλικίωση
Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό
με την απουσία ηχηρής τοποθέτησης από πλευράς της Ε.Ε. (οι κυρώσεις μελετώνται από το προηγούμενο καλοκαίρι) ήταν αρκετή
για να οδηγήσει τον πρόεδρο σε
αναδίπλωση τη Δευτέρα, διαμηνύοντας στους πολίτες ότι δεν πρόκειται να καλλιεργήσει ψευδαισθήσεις γύρω από τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η Ε.Ε. Μία τοποθέτηση ιδιαίτερα διαφορετική, αν
λάβει κανείς υπόψη τα όσα διαρρέονταν το τελευταίο διάστημα.
Ότι δηλαδή τα μέτρα θα πονέσουν
την Τουρκία και θα θυμίζουν τις
κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη
Ρωσία για την Κριμαία. Διαφορετική
και από τις διαρροές που αποτυπώθηκαν την ίδια μέρα στον κυπριακό Τύπο, ότι δηλαδή η Ε.Ε.
σπεύδει σε μέτρα, μετά την απειλή
του υπουργού Εξωτερικών Νίκου
Χριστοδουλίδη να μπλοκάρει τα
πάντα και να ασκήσει βέτο. Στο
ίδιο πλαίσιο πάντως με τον πρόεδρο
της Δημοκρατίας κινήθηκε και ο
πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, στέλνοντας το μήνυμα πως
κανείς δεν θα πολεμήσει για εμάς
και πως «σοφά και νούσιμα να μη
δημιουργούμε προσδοκίες εκτός
πραγματικοτήτων». Το αν αυτό είχε
ως δέκτη τους πολίτες, τον Τύπο ή

αναπάντητο σε αυτό το επιχείρημα,
είναι ότι τη στιγμή που η Τουρκία
κορύφωσε την πρόκληση μπαίνοντας στο «8», η απουσία απάντησης
από την Ε.Ε. καταδεικνύει πως συμφιλιώνεται με την κατάσταση.

Οι αντιδράσεις

Δημοσιεύματα έκαναν λόγο περί απειλής βέτο από τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ωστόσο το χαρτί του βέτο δεν τίθεται στα
ζητήματα των τουρκικών κονδυλίων.
το μέγαρο απέναντι από το Προεδρικό, είναι βεβαίως ένα ζήτημα
που συζητήθηκε εντόνως στα πολιτικά πηγαδάκια. Το σίγουρο είναι
πως τα νέα δεδομένα έχουν προκαλέσει ανησυχία στην κυβέρνηση
για το πώς θα τύχει χειρισμού η
προκλητικότητα της Τουρκίας. Πέραν των ανησυχιών υπήρξαν και
έντονες πιέσεις στο κυβερνητικό
σχήμα. Καθόλου τυχαίες οι αναφορές Χριστοδουλίδη ότι οι επιθέσεις
της αντιπολίτευσης είναι οργανωμένες και έχουν προσωπικό στοιχείο
εναντίον του. Καθόλου τυχαία και
η πίεση που δέχεται το Υπουργείο
Ενέργειας μπροστά στις ενεργειακές
εξελίξεις. Ήδη, όπως σημειώνεται,
ενώ ο Γιώργος Λακκοτρύπης έχει
ενημερώσει το υπουργείο ότι αποχωρεί τον προσεχή Μάρτιο, η ημερομηνία αποχώρησής του θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις στην ΑΟΖ.

Μικρή λίστα
Η «Κ» είχε αποκαλύψει από τον
περασμένο Δεκέμβριο πως η διαδικασία επιβολής κυρώσεων στην
Τουρκία είναι ένα δύσκολο εγχείρημα που παίρνει χρόνο και βρίσκει
προσκόμματα. Δύσκολο σενάριο
θεωρείται να επιβληθούν κυρώσεις

σε άλλες εταιρείες που συνεργάστηκαν με την τουρκική πετρελαϊκή
εταιρεία TPAO, ενώ δύσκολη είναι
και η επιβολή κυρώσεων στην εν
λόγω εταιρεία. Όπως αναφέρουν
διπλωματικοί κύκλοι, η TPAO έχει
διακλαδώσεις και σχέσεις με πολλές
χώρες μέλη της Ε.Ε. Τα συμφέροντα
των κρατών μελών θεωρείται πως
είναι ο λόγος που προκαλείται αντίσταση στο να επιβάλουν κυρώσεις
στην εταιρεία. Καθόλου τυχαίο το
γεγονός ότι τη όταν συζητήθηκε
πρόσφατα το θέμα στις Βρυξέλλες
αποφασίστηκε να γίνει πρώτα μία
μελέτη για τη σημασία της TPAO
στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και στη συνέχεια θα αποφασίσουν κατά πόσο πρέπει να
επιβληθούν κυρώσεις. Η Κυπριακή
Δημοκρατία ζητάει να ληφθούν μέτρα εναντίον πέντε υπαλλήλων
που εργάζονται στην TPAO (Τούρκων και Κροατών), με τους Κροάτες
να τείνουν προς αποκλεισμό. Η μάχη σύμφωνα με έγκυρες πηγές είναι
για να συμπεριληφθεί ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της εταιρείας.
Τα πολιτικά πρόσωπα έχουν ήδη
εξαιρεθεί από τη συζήτηση, όμως
είναι ένα ζήτημα ποιοι θα συμπεριληφθούν και ποιος ο ρόλος τους

στη διαδικασία. Στις Βρυξέλλες θέτουν το νομικό επιχείρημα γύρω
από τα μέτρα έναντι υπαλλήλων.
Όπως σημειώνουν σχετικοί κύκλοι,
υπάρχει η σοβαρή πιθανότητα να
προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
με το επιχείρημα ότι ενώ οι προϊστάμενοί τους έχουν εξαιρεθεί οι
ίδιοι ως χαμηλόβαθμοι υπάλληλοι
εκτελούσαν οδηγίες. Ενδεικτική
και η τοποθέτηση του πρώην διπλωμάτη και πανεπιστημιακού Μιχάλη Ατταλίδη στη συνέντευξή
του στην «Κ» (σελ. 6), ότι υπάρχουν
πολιτικές και νομικές δυσκολίες
γύρω από το ζήτημα: «Ο Ερντογάν
λέει πως παίρνει ο ίδιος τις αποφάσεις που αφορούν θέματα ενέργειας και ΑΟΖ. Εφόσον το παραδέχτηκε δημοσίως, σε ένα κανονικό
δικαστήριο θα λέγαμε πως αυτός
πρώτος είναι υπεύθυνος. Είναι μία
δύσκολη απόφαση και αποτελεί
ερώτημα το μέχρι πού θα φτάσουν
τα μέτρα», αναφέρει χαρακτηριστικά. Υπάρχει βεβαίως και το επιχείρημα από συγκεκριμένα κράτη
μέλη, πως θα πρέπει να υπάρξει
σταδιακή κορύφωση στα μέτρα
που θα λάβει η Ε.Ε. έναντι της Τουρκίας. Το ερώτημα βεβαίως που μένει

Η «Κ» έχει αναφέρει και στο παρελθόν ότι δύο κράτη μέλη, η Ουγγαρία και Φινλανδία, έχουν υποσχεθεί λευκή κόλλα στην Τουρκία.
Το έχει αναφέρει και ο Τούρκος πρόεδρος δημοσίως. Τα πράγματα δυσκολεύουν όμως από τη στιγμή που
το Βερολίνο έχει ήδη εκφράσει σκεπτικισμό και διαφωνία ως προς το
ενδεχόμενο κυρώσεων εναντίον
της Τουρκίας. Διαφωνίες εκφράζει
σύμφωνα με ενημερωμένες πηγές
και η Ιταλία. Ενημερωμένοι κύκλοι
των Βρυξελλών επισημαίνουν πάντως πως χώρες φιλικά προσκείμενες
στην Κύπρο έχουν στείλει στη Λευκωσία το μήνυμα πως δεν έγινε η
κατάλληλη προεργασία του όλου
θέματος. Υπενθυμίζεται πως 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, ο
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ έχει ήδη επισκεφθεί
την Κωνσταντινούπολη και συμφώνησαν να εγκαθιδρύσουν απευθείας επαφή σε τακτική βάση, όποτε
το απαιτούν τα γεγονότα για βελτίωση της σχέσης Ε.Ε.-Τουρκίας
προς το συμφέρον και των δύο πλευρών. Επαφές έκανε ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε, ενώ
επιχειρεί και η Γερμανίδα Καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ. Κύριος λόγος
της δυστοκίας στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης εναντίον της
Τουρκίας, είναι το μεταναστευτικό,
που όπως σημειώνεται αποτελεί το
μεγαλύτερο πρόβλημα των πλείστων
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα περί βέτο
Θα μπορούσε συνεπώς η

Κύπρος να ασκήσει βέτο ως
μορφή πίεσης για να ληφθεί απόφαση; Σύμφωνα
με τα δημοσιεύματα του κυπριακού Τύπου ο υπουργός
Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης, την περασμένη
Δευτέρα, μετά και την
έλευση του «Γιαβούζ» εντός του «8», είχε απειλήσει
ότι η Λευκωσία «θα μπλοκάρει τα πάντα» και κατ’
επέκταση θα ασκήσει βέτο
σε ζητήματα που αφορούν
το μεταναστευτικό και τα
κονδύλια που δίδονται στην
Τουρκία. Το ζήτημα, ωστόσο, είναι πως βέτο υπάρχει
σε ζητήματα εξωτερικής
πολιτικής. Σε κονδύλια που
αφορούν το μεταναστευτικό ή για προγράμματα που
έχουν εγκριθεί ήδη δεν τίθεται θέμα βέτο αλλά ειδικής πλειοψηφίας. Η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας
είναι παγιοποιημένη άλλωστε. Κεφάλαια είχε κλείσει
ο Τάσσος Παπαδόπουλος
επί διακυβέρνησής του, αλλά και ο Δημήτρης Χριστόφιας, με την έλευση του
«Μπαρμπαρός». Σε θέματα
που αφορούν την Τουρκία
και που μπορεί να της προκαλέσουν πρόβλημα όπως
χρηματοδότηση, οι αποφάσεις λαμβάνονται με ειδική
πλειοψηφία. Στο μόνο πρόγραμμα που μπορεί να
έχουμε ένα σχετικό όπλο,
είναι στο επενδυτικό πακέτο 2021-2027. Το κατά πόσον η Κύπρος είναι έτοιμη
να επιχειρήσει κάτι τέτοιο
είναι βεβαίως ένα ζήτημα
ανοικτό. Πρώτα και κύρια
για το αν τίθεται θέμα βέτο
και κατ’ επέκταση αν θα το
αποτολμήσει. Και λέμε να
αποτολμήσει λαμβάνοντας
υπόψη τη γνωστή θέση του
Τάσσου Παπαδόπουλου, ότι
«το βέτο είναι για τους μεγάλους και είναι πιο πειστικό εάν προέρχεται από αυτούς».

ΑΡΘΡΟ / Του ΠΕΤΡΟΥ ΖΑΡΟΥΝΑ
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ε αφορμή την αναφορά του
Προέδρου της Δημοκρατίας
σε ψευδαισθήσεις θα ήθελα
να προσθέσω και εγώ με τη σειρά
μου τις δικές μου διαπιστώσεις για
το θέμα των ψευδαισθήσεων. Ψευδαίσθηση είναι κατά τη γνώμη μου
να πιστεύουμε πως ως Κ.Δ. είμαστε
σε θέση από μόνοι μας να προκαλέσουμε σημαντικό κόστος στην
Τουρκία. Το δοκιμάσαμε 46 χρόνια
και αποδείχθηκε ότι είναι ανέφικτο,
αφού οι ισχυρές χώρες επιλέγουν
την διατήρηση των σχέσεών τους
με την Τουρκία αντί της δικής μας
φιλίας και συνεργασίας.
Ψευδαίσθηση αποδείχθηκε και
η εκτίμηση ότι η Τουρκία ήταν γίγαντας με πήλινα πόδια που θα κατέρρεε λόγω του Κουρδικού. Τελικά,
τα πήλινα πόδια του γίγαντα έγιναν

Ψευδαισθήσεις για ΑΟΖ και Κυπριακό
ατσάλινα και κινδυνεύουμε να μας
συνθλίψουν στο διάβα τους. Ψευδαίσθηση είναι να θεωρούμε πως
η ΑΟΖ της Κ.Δ. και της Ελλάδας
εφάπτονται. Ούτε καν οι στενοί
φίλοι μας Αιγύπτιοι αποδέχονται
κάτι τέτοιο και εξ ου και η αδυναμία
πλήρους οριοθέτησης των ΑΟΖ Ελλάδας και Αιγύπτου. Ο λόγος δεν
είναι άλλος από το γεγονός ότι με
βάση τα υπάρχοντα δεδικασμένα
η επήρεια του Καστελλόριζου στις
θαλάσσιες ζώνες της Ανατολικής
Μεσογείου δεν αναμένεται να είναι
ίση με εκείνη της τουρκικής ακτογραμμής. Ψευδαίσθηση είναι, επί
του παρόντος, η εκτίμηση ότι ο
EastMed έχει σοβαρές προοπτικές
να κατασκευαστεί τη στιγμή που
δεν υπάρχει η επίσημη συμμετοχή
της Ιταλίας και απουσιάζουν οι πο-

σότητες φυσικού αερίου που θα
τον κάνουν βιώσιμο, ενώ παράλληλα οι τρέχουσες τιμές φυσικού
αερίου δυσκολεύουν την εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης.
Όλα αυτά τη στιγμή που, έστω
και σε μικρότερη έκταση από τη
διεκδικούμενη, η τουρκική υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ παρεμβάλλεται
στην αναμενόμενη όδευση αυτού
του αγωγού. Ψευδαίσθηση είναι
και η θέση ότι με τις τριμερείς συνεργασίες θωρακίζεται η ΑΟΖ μας
ή ακόμα χειρότερα πως το Ισραήλ
ή η Αίγυπτος θα πολεμήσουν για
μας χωρίς να λάβουν ουσιαστικά
ανταλλάγματα αλλά και χωρίς τη
δική μας αμυντική προπαρασκευή.
Αντίστοιχα, ψευδαίσθηση είναι
να υποστηρίζουμε πως η επίλυση

του Κυπριακού με μία λύση Κραν
Μοντάνα θα τερματίσει τις τουρκικές διεκδικήσεις επί της κυπριακής ΑΟΖ τη στιγμή που η Τουρκία
έχει καταθέσει τις γνωστές συντεταγμένες στον ΟΗΕ, διεκδικώντας
ως δική της τη θάλασσα δυτικά
του Ακάμα. Ψευδαίσθηση είναι η
προσδοκία πως η Τουρκία θα αφήσει τους Τ/κ και τους Ε/κ να συμβιώσουν ελεύθεροι και αυτόνομοι
την επομένη της λύσης. Παραγνωρίζει το γεγονός ότι η Τουρκία, στο
πλαίσιο της ηγεμονικής πολιτικής
της Γαλάζιας Πατρίδας, χρειάζεται
την Κύπρο ως εφαλτήριο για την
προβολή δύναμης στην ευρύτερη
περιοχή. Οι υλοποιούμενοι σχεδιασμοί για τη δημιουργία μιας αεροναυτικής βάσης σε Λευκόνοικο
και Μπογάζι εντάσσονται σε αυτό

το πλαίσιο. Ψευδαίσθηση είναι η
θέση πως η λύση τύπου Κραν Μοντάνα ανατρέπει τα τετελεσμένα
της εισβολής ή ακόμα βελτιώνει
την παρούσα κατάσταση.
Η αποδοχή της απόδοσης της
ιδιότητας του Κύπριου πολίτη σε
120.000 έποικους σε συνδυασμό
με την ανανέωση της βίζας σε
60.000 Τούρκους πολίτες και τις
100.000 Τούρκους φοιτητές που
θα προστεθούν στις 120.000 Τ/κ
θα καταστήσουν τη βόρεια περιοχή
μία οιονεί και σχεδόν αμιγή τουρκική ζώνη.
Το τελευταίο ενισχύεται και από
την πρόνοια του πλαισίου Γκουτιέρες για απόδοση στους χρήστες
(έποικους και Τ/κ) του πρώτου λόγου
για τις περιουσίες μας στη βόρεια
περιοχή της αυριανής ομοσπονδίας.

Χωρίς περιουσίες και εργασία ελάχιστοι Ε/κ θα εγκατασταθούν στη
βόρεια περιοχή. Τέλος ψευδαίσθηση αποτελεί η θέση πως το στάτους
κβο είναι μία ασφαλής και σταθερή
επιλογή.
Αυτό έπαψε από καιρό να είναι
στατικό λόγω των κλιμακούμενων
τουρκικών τετελεσμένων σε ξηρά
και θάλασσα. Επιβάλλεται, χωρίς
ψευδαισθήσεις της μίας ή της άλλης
μορφής, η πολιτική ηγεσία με τη
συμβολή ενός επανενεργοποιημένου Γεωστρατηγικού Συμβουλίου
της ΚΥΠ και του ΥΠΕΞ να διαμορφώσουν μία ρεαλιστική εθνική
στρατηγική που θα επιτρέψει την
επιβίωση και την πρόοδο των Ελλήνων σε αυτό το νησί.

Ο κ. Πέτρος Ζαρούνας είναι διεθνολόγος.
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Το Γιαβούζ στο οικόπεδο 8 της ΑΟΖ της Κ.Δ.
Γιατί ξαφνιάζει το γεγονός; Το ίδιο έπραξε η Τουρκία και με το «οικόπεδο 7» και δη ανενόχλητη, αφού ουδείς την απέτρεψε
Του ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ν. ΠΟΧΑΝΗ

Είμαστε τελικά σε αυτό τον μικρό
τόπο επιμηθείς. Ενεργούμε μετά τα
γεγονότα. Ό,τι δεν μας είναι κατανοητό είτε το αγνοούμε είτε το παραγκωνίζουμε με χίλιες δικαιολογίες.
Για κάποιον λόγο η «πρόληψη» δεν
μας αρέσει. Αντιθέτως, το χαρακτηριστικό μας γνώρισμα είναι «…άστο
και θα δούμε…». Για ποιο λόγο αυτός
ο πρόλογος; Και ξαφνικά, πολιτικοί
παράγοντες άρχισαν να αλληλοκατηγορούνται επειδή το γνωστό μας
πλέον τουρκικό γεωτρύπανο «Άκαμπτος», όπως είναι η ελληνική μετάφραση του yavuz, βρίσκεται εδώ
και λίγα 24ώρα στο «οικόπεδο» 8
της κυπριακής ΑΟΖ. Και όχι μόνο
αλληλοκατηγορούνται για το πώς
και γιατί αλλά υποδεικνύουν και τι
έπρεπε να είχαμε κάνει προκειμένου
να είμασταν σε θέση να αποτρέπουμε τέτοιου είδους ενέργειες. Δυστυχώς, αυτά δεν τα γράφω «ελαφρά
τη καρδία».
Τι σημαίνει, λοιπόν, ότι το «Γιαβούζ» βρίσκεται στο «οικόπεδο» 8;
Σημαίνει ότι η Άγκυρα συνεπέστατη
όπως πάντα στις διαχρονικές της
διεκδικήσεις, συνεχίζει να κάνει
πράξη αυτά που έχει πει και λέει.
Σημαίνει ότι εμείς όλα αυτά που
λέει τα ακούμε αλλά είτε δε θέλουμε
να τα καταλάβουμε είτε δεν τα καταλαβαίνουμε. Κάποιοι αρμόδιοι
(πραγματικά αρμόδιοι και όχι κατ’
όνομα) έλεγαν, πριν από 27 χρόνια,
με τον πιο επίσημο τρόπο σε αυτούς
που έπρεπε να ακούσουν, τι θα έπρεπε να κάναμε μέσα στα επόμενα 20
χρόνια προκειμένου να δημιουργούνταν συνθήκες αποτροπής. Αυτοί
τα είπαν, αυτοί τα άκουσαν. Και μη
πει κάποιος «…μα τότε δε γνωρίζαμε
ότι θα δραστηριοποιούμασταν οικονομικά στη θάλασσα…» διότι αυτοί οι αρμόδιοι έλεγαν πάλι με τον
πιο επίσημο τρόπο ότι «…Η Κύπρος,
ως νησιωτικό κράτος και με βάση
το νέο υπό διαμόρφωση Δίκαιο της
Θάλασσας, θα μπορεί να δραστηριοποιείται στη θάλασσα, υπογράφοντας σχετικές συμφωνίες με τα
γειτνιάζοντα κράτη, σε μία θαλάσσια
ζώνη που θα ονομάζεται Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη… και προκειμένου να μπορεί η Κ.Δ. να προασπίζει τα συμφέροντά της σε αυτή

Tο γνωστό μας πλέον τουρκικό γεωτρύπανο «Άκαμπτος», όπως είναι η ελληνική μετάφραση του yavuz, βρίσκεται εδώ και λίγα 24ώρα στο «οικόπεδο» 8.

Στις 27 Μαΐου 2019, ο Τούρκος πρέσβης Cagatay Erciyes παρουσίασε με
τον πιο επίσημο τρόπο τον προγραμματισμό της Τουρκίας, καθώς και τις
διεκδικήσεις της στην Αν. Μεσόγειο.
Η πρώτη προβολή αφορούσε χάρτη
με τις δραστηριότητές της στο «οικόπεδο» 8. Ποιανού «ίδρωσε το αφτί»;
τη ζώνη θα πρέπει να προγραμματισθούν αυτά και αυτά με χρονικό
ορίζοντα 20 χρόνια…». Για να μη
χάνουμε χρόνο σε αριθμητικές πράξεις, αυτά οι εν λόγω αρμόδιοι τα

λέγανε το 1993 και το 1994 τέθηκε
σε ισχύ το νέο Δίκαιο της Θάλασσας
ως αποτέλεσμα της Τρίτης Συνδιάσκεψης του ΟΗΕ που διήρκησε 9
ολόκληρα χρόνια (1973 – 1982). Όλα
αυτά δεν τα γράφω για να δικαιολογήσω κάποιους, αλλά για να γίνει
κατανοητό πόσο μεγάλη και ουσιαστική σημασία έχει ο έγκαιρος προγραμματισμός και η εμμονή στον
στόχο.
Πριν από μερικά χρόνια (2013)
κάποιοι αρμόδιοι έλεγαν και προειδοποιούσαν, και πάλι με τον πιο
επίσημο τρόπο, ότι η περιοχή τριβών
της επόμενης 15ετίας θα είναι αυτή
μεταξύ του Καστελόριζου και του
Ακάμα και ότι μια κοινή στρατηγική
μεταξύ Κύπρου – Ελλάδας ήταν επιτακτική. Δυστυχώς και πάλι όσοι
όφειλαν να ακούσουν δεν το άκουσαν ή δεν ήθελαν να το ακούσουν.
Και τώρα… το «Γιαβούζ» βρίσκεται
παράνομα σε μια περιοχή – στο «οικόπεδο» 8, τα δικαιώματα του οποίου
παραχώρησε η Κ.Δ. στην κοινοπραξία των εταιρειών TOTALκαι ΕΝΙ,
που μπορεί να μη διεκδικείται από









Τι σημαίνει ότι το «Γιαβούζ» βρίσκεται στο
«οικόπεδο 8»; Σημαίνει
ότι η Αγκυρα, συνεπέστατη στις διαχρονικές της
διεκδικήσεις, συνεχίζει να
κάνει πράξη αυτά που λέει. Σημαίνει ότι εμείς όλα
αυτά που λέει τα ακούμε,
αλλά είτε δεν θέλουμε
να τα καταλάβουμε είτε
δεν τα καταλαβαίνουμε.
την Τουρκία πλην όμως ευρίσκεται,
κατά τα λεγόμενά της, σε περιοχή
που διεκδικείται από το υποτελές
σε αυτή ψευδοκράτος τα συμφέροντα του οποίου προασπίζεται.
Καλά, γιατί μας ξαφνιάζει το γεγονός
αυτό; Δεν έπραξε το ίδιο και με το
«οικόπεδο» 7 και δη ανενόχλητη

Ποιος την απέτρεψε Απλώς η Άγκυρα και μας ακούει και μας καταλαβαίνει και κάνει τη δική της ανάγνωση, πήρε τα μηνύματα από εμάς
και προχωρά ακάθεκτη, προασπίζοντας τα δικαιώματα των Τ/κ. Οπως
δήλωσε και ο Τούρκος ΥΠΕΞ: «…
Κανείς δεν μπορεί να φέρει αντίρρηση στο γεγονός ότι έχει και ο
τουρκοκυπριακός λαός δικαιώματα
εδώ…». Αυτό κάνουν, άλλωστε δεν
είναι αυτοί που δήλωσαν: «… Εάν
επιλέγουν να προστατεύουν τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων σαν
μια ξεχωριστή, ανεξάρτητη οντότητα, τότε θα πρέπει να περιορισθούν εις όσα αναλογούν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της εν
λόγω παράνομης οντότητας. Και,
συνεπώς δεν έχουν λόγο να αμφισβητούν τα κυριαρχικά δικαιώματα
της Κυπριακής Δημοκρατίας…».
Συνεπώς, γιατί το «Γιαβούζ» βρίσκεται 70 ναυτικά μίλια (ή 126 χιλιόμετρα) από τις νότιες ακτές της
νήσου, μέσα στο οριοθετημένο τμήμα της κηρυχθείσας από την Κ.Δ.
ΑΟΖ και δη σε ένα αδειοδοτημένο

«οικόπεδο»; Για να εκτελέσει μία
γεώτρηση μέσα στο πλαίσιο της δικής τους πολιτικής – να «ξοδέψουν»
τα πετρέλαιά τους – ή για να προστατεύσει τα δικαιώματα των Τ/κ,
να εντοπίσει κοίτασμα – οι ενδείξεις
για την ύπαρξη του οποίου είναι
σοβαρές – και αυτό να αποτελέσει
ένα στοιχείο διαπραγμάτευσης Και
αφού δεν μιλάμε για δυναμικές αντιδράσεις – δεν υφίστανται από την
πλευρά μας – πότε, τα νομικά και
φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται
σε αυτές τις δραστηριότητες θα
υποστούν κυρώσεις ή έστω να παρεμποδιστούν από τη συμμετοχή
τους;
Οι κινήσεις της Τουρκίας και
γνωστές και προβλεπτές είναι αλλά
και πολυδιάστατες. Ενώ προβαίνει
σε παράνομες ενέργειες παράλληλα
προχωρεί και σε άλλες ενέργειες
που αποσκοπούν στην αποδόμηση
των στρατηγικών συμμαχιών της
Κ.Δ. – που όσον και αν αμφισβητούνται στο εσωτερικό από μερικούς
– είναι ένας πονοκέφαλος για την
Άγκυρα. Προβάλλει δελεαστικά,
προς Ισραήλ και Αίγυπτο, τι έχουν
να κερδίσουν από μια νέα οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, η οποία
θα στηρίζεται όχι στη μέθοδο της
Μέσης Γραμμής αλλά σε αυτή των
Αρχών της Δίκαιης λύσης (Equitable
Solution). Αυτό έπραξε και με τη
Λιβύη και στηριζόμενη πάνω στη
διεθνή νομολογία, υποδεικνύει επιδεικτικά στην Ε.Ε. ότι δεν έχει καμία
αρμοδιότητα στα θέματα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών. Στις 27
Μαΐου 2019, στις Βρυξέλες, ο Τούρκος Πρέσβης Cagatay Erciyes, επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης
του τουρκικού ΥΠΕΞ για θέματα
μεταξύ άλλων και θαλασσίων συνόρων, παρουσίασε με τον πιο επίσημο τρόπο τον προγραμματισμό
και τις δραστηριότητες της Τουρκίας,
καθώς και τις διεκδικήσεις της στην
Ανατολική Μεσόγειο, προβάλλοντας
μία σειρά νομικών επιχειρημάτων
για την τεκμηρίωση των θέσεών
της. Η πρώτη προβολή αφορούσε
χάρτη με τις δραστηριότητές της
στο «οικόπεδο» 8. Ποιανού «ίδρωσε
το αφτί»;

Ο κ. Κυριάκος Ν. Ποχάνης είναι αρχιπλοίαρχος (Ε.Α.) του Πολεμικού Ναυτικού.
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ύτε ένα χιλιόμετρο δε χωρίζει
την πύλη του κεντρικού φυλακίου από το διεθνές μνημείο στον χώρο του ναζιστικού στρατοπέδου συγκέντρωσης ΆουσβιτςΜπίρκεναου. Απόσταση που ο επισκέπτης μπορεί να διανύσει σε μόλις
δέκα λεπτά. Αλλά τόσο τρομακτική
που σου κόβονται τα πόδια. Κάθε
βήμα δίπλα στις γραμμές των τραίνων που οδήγησαν πάνω από ένα
εκατομμύριο άνδρες, γυναίκες και
παιδιά σε φριχτό θάνατο, είναι μια
σπαρακτική υπενθύμιση για την
τραγική αποτυχία της ανθρωπότητας να εμποδίσει τη μαζική εξόντωση αθώων σε τέτοια ασύλληπτη
κλίμακα. Και για την τεράστια ευθύνη που όλοι φέρουμε να διασφαλίσουμε ότι δε θα συμβεί ποτέ ξανά.
Πάνω στο μνημείο, μια επιγραφή,
και στα ελληνικά: «Ας είναι για αιώνες κραυγή απελπισίας και προειδοποίηση για την ανθρωπότητα
αυτός ο τόπος.»
Φέτος συμπληρώνονται 75 χρόνια
από την απελευθέρωση του Άουσβιτς. Πλήθος οι εκδηλώσεις μνήμης
που πραγματοποιούνται εντός και
εκτός Ευρώπης— μια σημαντική
ευκαιρία για να αποτίσουμε φόρο
τιμής στα έξι εκατομμύρια Εβραίους
και στους τόσους άλλους που δολοφονήθηκαν από τους Ναζί λόγω
εθνοτικής καταγωγής, ταυτότητας
ή πεποιθήσεων. Ευκαιρία ν’ αναλογιστούμε το Ολοκαύτωμα και τις
επιπτώσεις του στις κοινωνίες μας
μέχρι σήμερα.Μια ευκαιρία να πούμε:
θυμόμαστε.
Ωστόσο, η μνήμη μόνη της δεν
είναι αρκετή. Στις 23 Ιανουαρίου,
στο Παγκόσμιο Φόρουμ για το Ολοκαύτωμα στην Ιερουσαλήμ, οι Πρό-

Aουσβιτς, πέρα από τη μνήμη
εδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έστειλαν ηχηρό μήνυμα: «Όλα τα κράτη
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν
την κοινή πεποίθηση ότι καμιά μορφή ρατσισμού, αντισημιτισμού ή
μίσους δεν έχει θέση στην Ευρώπη
και θα κάνουμε το παν για την αντιμετώπισή τους.» Η Ευρώπη έχει
ήδη κάνει πολλά. Συνολικά, 16 κράτη








Ολα τα κράτη μέλη της
Ε.Ε. έχουν την κοινή πεποίθηση ότι καμιά μορφή ρατσισμού, αντισημιτισμού ή μίσους δεν έχει
θέση στην Ευρώπη και
θα κάνουμε το παν για
την αντιμετώπισή τους.

Στις 6 του περασμένου Δεκέμβρη, η καγκελάριος της Γερμανίας Άγκελα Μέρκελ πραγματοποίησε την πρώτη της επίσκεψη στο Άουσβιτς-Μπιρκενάου, συνοδευόμενη από τον πρωθυπουργό της Πολωνίας Ματέους Μοραβιέτσκι, ένα
από τους επιζώντες του κολαστηρίου, τον Στανισλάβ Μπαρτνικόφσκι, 87 ετών,
και εκπροσώπους της εβραϊκής κοινότητας.

μέλη της Ε.Ε. έχουν ήδη εγκρίνει
τον λειτουργικό ορισμό του αντισημιτισμού σύμφωνα με τη Διεθνή
Συμμαχία για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος (IHRA), ο οποίος αποτελεί κοινή βάση ζωτικής σημασίας
για τον προσδιορισμό και την αντιμετώπιση του φαινομένου σε όλες
τις μορφές του.
Ωστόσο, δεν υπάρχουν περιθώρια
εφησυχασμού. Τα αντιεβραϊκά κρούσματα αυξάνονται δυστυχώς. Σε
πρόσφατη έρευνα μεταξύ των Εβραίων της Ευρώπης, ένας στους τρεις
αναφέρει ότι έχει υποστεί παρενόχληση όταν φέρει δημοσίως αντικείμενα αντιπροσωπευτικά της
εβραϊκής ταυτότητας.

Οι πυροβολισμοί στο Halle και
στις Βρυξέλλες αποτελούν σκληρή
υπενθύμιση ότι, 75 χρόνια μετά το
Ολοκαύτωμα, ο αντισημιτισμός
εξακολουθεί να κοστίζει ζωές και
να πλήττει σοβαρά τον κοινωνικό
ιστό. Διότι όταν ένας ένοπλος ανοίγει πυρ σε μια συναγωγή κατά τον
Γιομ Κιπούρ, ή σ’ ένα μουσείο στην
καρδιά της ευρωπαϊκής πρωτεύουσας, δεν πρόκειται για επίθεση
εναντίον της εβραϊκής κοινότητας
μόνον. Πρόκειται για επίθεση εναντίον όλων μας. Εναντίον των θεμελιωδών αξιών και αρχών μας.
Εναντίον της ενότητας, της πολυμορφίας και της συνοχής των κοινωνιών μας. Εναντίον όλων όσων

απαρτίζουν τον ευρωπαϊκό τρόπο
ζωής μας.
Ως Θεσσαλονικιός, έχω βαθιά συναίσθηση της τεράστιας συμβολής
του εβραϊκού πολιτισμού στην ευρωπαϊκή μας κληρονομιά. Και των
οδυνηρών επακόλουθων του Ολοκαυτώματος σε μια πόλη που υπήρξε
κέντρο όπου άκμαζε το σεφαραδίτικο
στοιχείο ―γνωστή με την ονομασία
«Madrede Israel», χάρη στην ισπανοεβραιόφωνη κοινότητά της.
Υπό την ευθύνη μου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει μια
ειδική ομάδα για την καταπολέμηση
του αντισημιτισμού, η οποία θα επικουρεί και θα συντονίζει τις προσπάθειες όλων των κρατών μελών

προκειμένου να αναπτύξουν ολοκληρωμένες εθνικές στρατηγικές:
από την καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους και της ρητορικής μίσους, την προστασία και την ενσωμάτωση των εβραϊκών κοινοτήτων,
μέχρι την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση.
Ζητήματα ασφαλείας παραμένουν
η κυριότερη πηγή ανησυχίας για
τις εβραϊκές κοινότητες. Και εργαζόμαστε για την ολοκλήρωση μιας
Ένωσης Ασφάλειας της Ε.Ε. στην
οποία κάθε Ευρωπαίος θα αισθάνεται
ασφαλής και προστατευμένος —
ανεξάρτητα από την πίστη, την καταγωγή ή τον τόπο διαμονής του.
Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις
δράσεις των κρατών μελών για την
πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης,
για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο και για τη
διασφάλιση της φυσικής ασφάλειας
των εβραϊκών κοινοτήτων. Οι συναγωγές, τα κοινοτικά κέντρα, τα
σχολεία και τα πανεπιστήμια θα
πρέπει να είναι τόποι σεβασμού, μελέτης και εορτασμού του εβραϊκού
πολιτισμού και όχι στόχοι επίθεσης.
Παράλληλα, πρέπει να εντείνουμε
τις προσπάθειές μας στον τομέα της
εκπαίδευσης — του ισχυρότερου
εργαλείου που έχουμε στη διάθεσή
μας για την πρόληψη αντισημιτικών
επεισοδίων μακροπρόθεσμα. Πρέπει
να διδάξουμε τα παιδιά μας, να ενημερώσουμε τους πολίτες μας, να εκπαιδεύσουμε τα μέλη των σωμάτων
επιβολής του νόμου και του δικαστικού σώματος τόσο σχετικά με το
Ολοκαύτωμα όσο και με τις σύγχρονες μορφές αντισημιτισμού. Ο ρόλος
των σχολείων και ένα φιλόδοξο, χωρίς αποκλεισμούς εκπαιδευτικό πρό-

γραμμα είναι καθοριστικής σημασίας
για να αλλάξουν αντιλήψεις και συμπεριφορές. Και εδώ, τα προγράμματα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
κινητικότητα των φοιτητών και για
την έρευνα μπορούν να προσφέρουν
πολύτιμη στήριξη στις στρατηγικές
των κρατών μελών.
Τέλος, πρέπει να αναγνωρίσουμε
ότι ο αντισημιτισμός δεν είναι μόνο
ευρωπαϊκό πρόβλημα. Απαιτεί μια
απάντηση σε παγκόσμιο επίπεδο
και για τον σκοπό αυτό η Ευρωπαϊκή
Ένωση πρέπει να ενώσει τις δυνάμεις της με όλους εκείνους — χώρες
και διεθνείς οργανισμούς — που είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν τα
ανθρώπινα δικαιώματα, τις αξίες
της ισότητας, της πολυφωνίας, της
πολυμορφίας και της ελευθερίας της
θρησκείας και της έκφρασης.
Τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου, μαζί
με επιζώντες του Ολοκαυτώματος
και πολιτικούς ηγέτες από ολόκληρο
τον κόσμο, θα βαδίσω την απόσταση
από την Πύλη του Θανάτου μέχρι
το μνημείο του Μπίρκεναου εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για
να τιμήσουμε όσους χάθηκαν στον
τόπο αυτόν, καθώς και εκατομμύρια
ακόμα ανθρώπους που έχουν υποφέρει και εξακολουθούν να απειλούνται από τη μάστιγα του αντισημιτισμού.
Είναι καθήκον μας. Όχι μόνο να
θυμόμαστε, αλλά να υψώσουμε τη
φωνή μας και να δράσουμε.

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς είναι ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής
μας. Στα καθήκοντά του περιλαμβάνεται ο
συντονισμός των προσπαθειών για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού.
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Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020

Οι Τριμερείς
δεν λύνουν
το πρόβλημα
με την Τουρκία

Το στάτους κβο
και η όξυνση
των προβλημάτων
–Μπορούμε να ελπίζουμε σε λύση
ή έχουμε χάσει το τρένο;

–Ελπίζω όχι. Ο γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών είπε ότι η υφιστάμενη κατάσταση δεν είναι βιώσιμη
και δεν φαίνεται να είναι. Είχαμε και στο παρελθόν ζητήματα
με την Τουρκία αλλά όχι στον
σημερινό βαθμό όξυνσης. Την
αυξανόμενη όξυνση την είδαμε
από τον καιρό που το Κυπριακό
βρίσκεται σε στασιμότητα. Μετά το Κραν Μοντάνα έχουν δημιουργηθεί πιο σοβαρά προβλήματα και παραβιάσεις από
την πλευρά της Τουρκίας.

Δύσκολη η μελέτη για το ποιοι θα πρέπει
να τύχουν κυρώσεων για τις τουρκικές
προκλήσεις, λέει ο Μιχάλης Ατταλίδης
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Οι Τριμερείς είναι μία από τις πιο
πετυχημένες πρωτοβουλίες της εξωτερικής πολιτικής της Κυπριακής
Δημοκρατίας», λέει σε συνέντευξή
του στην «Κ» ο πρώην διπλωμάτης
και πανεπιστημιακός Μιχάλης Ατταλίδης, σημειώνοντας ωστόσο πως
δε μπορούν να λύσουν το πρόβλημα
με την Τουρκία, καθώς η Τουρκία
δεν συμμετέχει σε αυτές. Μιλάει για
τις κυρώσεις της Ε.Ε. που αναμένονται εναντίον της Τουρκίας, εκφράζοντας την εκτίμηση πως είναι
νομικά και πολιτικά δύσκολο θέμα.
«Αυτή τη στιγμή παίρνουμε και από
την Ε.Ε. και από τις ΗΠΑ τη νομική
και διπλωματική στήριξη που ως
τώρα είναι λογικό να αναμένουμε.
Θα ήταν πιο ικανοποιητικό να στείλουν τους στόλους να μας προστατεύσουν, όμως, δεν είναι πιθανό να
το κάνουν», λέει χαρακτηριστικά ο
κ. Ατταλίδης.
–Η διάσκεψη στο Βερολίνο για
τη Λιβύη τι κατάφερε; Υπήρξαν
νικητές ή ήταν μία αποτυχία;
–Είναι νωρίς να μιλήσουμε για
αποτυχία. Υπήρξε μία αδυναμία δεδομένου ότι στο τραπέζι της διάσκεψης απουσίαζαν οι κύριοι παράγοντες της σύγκρουσης στη Λιβύη,
ο Χαφτάρ και ο Σάρατζ. Γι’ αυτό
ακριβώς τον λόγο δεν γνωρίζουμε
πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Οι
συμμετέχοντες πάντως και η ελληνική κυβέρνηση εξέφρασαν ικανοποίηση.
–Το ότι απουσίαζε η Ελλάδα πώς
θα πρέπει να το ερμηνεύσουμε;
–Η Ελλάδα έπρεπε να προσκληθεί
από τη Γερμανία, αν μη τι άλλο για
λόγους κοινοτικής αλληλεγγύης, δεδομένου ότι μια χώρα της Ε.Ε. που
έχει αυτή τη στιγμή καίριο συμφέρον
στο τι συμβαίνει στη Λιβύη, ζητάει
να συμμετάσχει στη διάσκεψη. Άλλωστε το θέμα των φυσικών πόρων
που αφορά την Ελλάδα ήταν ένα
από τα αντικείμενα της διάσκεψης.
Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο,
πως η διαδικασία πρόσκλησης είχε
αρχίσει πριν από μερικούς μήνες
και δεν γνωρίζω σε ποιο στάδιο εξέφρασε ενδιαφέρον η ελληνική κυβέρνηση. Άλλωστε, η διάσκεψη θα
γινόταν για να επιλυθούν τα προβλήματα του εμφυλίου και των παρεμβάσεων. Ό,τι κι αν ισχύει, εφόσον
η Ελλάδα ζήτησε να συμμετάσχει
έστω και σε μεταγενέστερο στάδιο
θα έπρεπε να είχε προσκληθεί. Και
θα έπρεπε να είχε προσκληθεί από
τη στιγμή που συμμετείχε η Τουρκία.
–Για ποιους λόγους δεν το διευθέτησαν;
–Ένας από τους λόγους μπορεί
να είναι το γεγονός ότι μια ad hoc
διεθνής διάσκεψη λειτουργεί με
συγκεκριμένους εθιμικούς κανόνες,
από τους οποίους οι αποφάσεις λαμβάνονται με ομοφωνία. Αυτό ση-

μαίνει πως όταν προσθέσεις ακόμη
ένα μέλος που έχει συγκεκριμένο
συμφέρον και ενδιαφέρον, καθιστάς
ακόμη πιο δύσκολο να επιτευχθεί
η όποια ομόφωνη απόφαση. Αυτός
είναι ένας λόγος που μπορώ να σκεφτώ για τη μη πρόσκληση της Ελλάδας. Σε ελλαδικά ρεπορτάζ είδα
να αναπτύσσεται η θέση από κοινοτικούς διπλωμάτες πως τα συμφέροντα της Ελλάδας θα κατοχυρωθούν πλήρως δεδομένου ότι στη
διάσκεψη θα συμμετείχε ο πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κα οι δύο είναι δεσμευμένοι
με επίσημες αποφάσεις της Ε.Ε. ότι
είναι άκυρη η συμφωνία ΤουρκίαςΛιβύης. Όπως υποστηρίζουν οι διπλωμάτες δε-ν υπάρχει τίποτα να
αλλαχθεί, καθώς η συμφωνία είναι
άκυρη δεδομένου ότι δεν επικυρώθηκε από το κοινοβούλιο της χώρας.
–Τα όσα διαμείβονται στη Μέση
Ανατολή αλλά και η διάσκεψη
στο Βερολίνο έφεραν στο προσκήνιο τη συζήτηση ότι δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο, αλλά η επικράτηση των ισχυρών.
–Ο κόσμος δεν διοικείτο ποτέ
απόλυτα βάσει του διεθνούς δικαίου.
Κατά τον 20ό αιώνα έγιναν σοβαρές
προσπάθειες να δημιουργηθεί νομικό
και αξιακό πλαίσιο για τις διεθνείς
σχέσεις και δραστηριότητες. Για παράδειγμα, η διπλωματία έχει θεσμοθετηθεί και έχουν γίνει νόμοι για
το τι επιτρέπεται και τι όχι στον πόλεμο.
–Δεν εφαρμόζονται όμως…
–Ποτέ δεν εφαρμόζονταν πλήρως
και είχαμε τις μεγαλύτερες παραβιάσεις τον 20ό αιώνα με την άνοδο
του φασισμού. Ήταν μία ολοκληρωτική οπισθοδρόμηση της ανθρωπότητας. Δημιουργήθηκαν όμως μετά τον πόλεμο τα Ηνωμένα Έθνη
που ήταν μία προσπάθεια να θεσμοθετηθούν οι διεθνείς σχέσεις.
Σε κάποιο βαθμό θεσμοθετήθηκαν
και αυτό το ξέρουμε εμείς στην Κύπρο, γιατί εδώ και πολλά χρόνια εναποθέταμε τις ελπίδες μας στα Η.Ε.
Είχε γίνει μια πρόοδος όμως τώρα
πολλοί ανησυχούν ότι σημειώνεται
οπισθοδρόμηση. Πολλοί σημειώνουν
πως σημαντικό ρόλο στη διαδικασία
εξέλιξης των νομοθετικών ρυθμίσεων, είχαν διαδραματίσει στο παρελθόν οι ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ παρουσίαζαν
τον εαυτό τους ως τη δύναμη που
θέλει να δημιουργήσει ένα αξιακά
και νομικά διακυβερνόμενο κόσμο.
Τώρα με κάποιο τρόπο οι ΗΠΑ ηγούνται της οπισθοδρόμησης. Στην περιοχή μας τα πράγματα είναι χειρότερα. Με την επιλεκτική πλέον παρουσία των ΗΠΑ, έχουν εξελιχθεί
τρεις περιφερειακές δυνάμεις οι
οποίες ανταγωνίζονται μεταξύ τους.
Έχουμε την αναβίωση της θρησκευτικής πολιτικής και αναβίωση εθνικισμών και εθνικών αντιθέσεων της
περιοχής που είχαν κάπως αμβλυνθεί

–Μπορούμε, όμως, να καθίσουμε
στο τραπέζι των συνομιλιών με
μία Τουρκία αλλοπρόσαλλη;

Η κυβέρνηση θα κρίνει αν μπορεί να καθίσει στο τραπέζι των συνομιλιών με την «προκλητική» Τουρκία, λέει στη συ-

νέντευξή του στην «Κ» ο Μιχάλης Ατταλίδης, υπενθυμίζοντας την τοποθέτηση Πέρες ότι το πρόβλημα με το να κάνεις
ειρήνη, είναι ότι θα πρέπει να την κάνεις με τον εχθρό σου.

Η Ε.Ε. δεν είναι εξουσιοδοτημένη να αναλάβει
τον ρόλο της άμυνας
κρατών μελών. Κράτη
μέλη αντιτίθενται
επειδή θέλουν να έχει
αυτό τον ρόλο το ΝΑΤΟ.

Οι κακές σχέσεις που
έχει δημιουργήσει η
Τουρκία με τους γείτονές
της λειτουργούν εις βάρος της, όμως είναι σε τέτοια θέση που οι δύο μεγάλες δυνάμεις, ΗΠΑ και
Ρωσία, προσπαθούν να
την έχουν όσο είναι εφικτό εταίρο και σύμμαχο.
στο παρελθόν. Μάλιστα σε αντίθεση
με την –σίγουρα επικίνδυνη- περίοδο
του ψυχρού πολέμου, που είχαμε
δύο συμμαχίες σε αντιπαράθεση,
που είχαν όμως περιφερειακή σταθερότητα, σήμερα σημειώνεται συχνά μια «δοσοληπτική» σχέση μεταξύ
κρατών. Είναι δύσκολο να προβλέψουμε ποιος θα συνεργαστεί με ποιoν. Το άλλο σημαντικό πρόβλημα
είναι η στρατιωτικοποίηση, καθώς
γίνεται συχνή καταφυγή στα στρατιωτικά μέσα.
–Η Τουρκία οδηγείται στην απομόνωση, όπως αναφέρει συχνά
η Αθήνα ή ενισχύεται συνεχώς;
–Εξαρτάται πώς θα δει κάποιος
το θέμα της απομόνωσης. Μετά την
εκλογή του Ερντογάν στην Τουρκία
όταν υπουργός Εξωτερικών ήταν ο
Νταβούτογλου, η Τουρκία μιλούσε
για πρωτοβουλίες που θα είχαν ως
αποτέλεσμα μηδενικά προβλήματα
με όλους τους γείτονές τους. Μετά
από μερικούς μήνες εφαρμογής της
πραγματικής πολιτικής τους, κάποιοι
μίλησαν για μηδενικούς γείτονες

χωρίς προβλήματα. Αν παρατηρήσετε τον περίγυρο της Τουρκίας θα
διαπιστώσετε πως σε κάποιο στάδιο
είχε προβλήματα, με όλους της τους
γείτονες.
–Όλοι όμως επιχειρούν να τα
βρουν με την Τουρκία
–Η πραγματικότητα είναι πως η
Τουρκία έχει αναδειχθεί σε μία πολύ
ισχυρή περιφερειακή δύναμη που
βλέπει τον εαυτό της ως ένα πόλο
σχεδόν παγκόσμιας προβολής
ισχύος. Ενδεικτικό ότι όταν διεξήγαγε
διαπραγματεύσεις με την Ε.Ε., τις
έκανε σαν να ήταν ίση και αρνείτο
να δεχτεί τον ρόλο του μαθητή που
στην ουσία παίρνει μια χώρα που
διαπραγματεύεται με την Ε.Ε. για
ένταξη. Σε κάποιο στάδιο είχε ζητήσει να προσαρμοστεί σε κάποιο
βαθμό και η Ε.Ε. στις ισλαμικές αξίες
της Τουρκίας. Και η Ε.Ε. και οι ΗΠΑ,
παρόλο που έχουν προβλήματα με
την Τουρκία, επιχειρούν να συνεχιστεί μία συνεργασία και μία θετική
σχέση με την Τουρκία. Τώρα, πόσο
θα συνεχίσει, χωρίς να έχει απώλεια
ισχύος η Τουρκία, κανείς δεν μπορεί
να το προβλέψει. Για παράδειγμα,
ένας από τους λόγους που το Ισραήλ
μπήκε στην τριμερή συνεργασία με
την Ελλάδα και την Κύπρο ήταν
εξαιτίας των προβλημάτων που προκάλεσε η Τουρκία, πρώτα στο Νταβός
με τον Ερντογάν και Πέρες μετά με
την υπόθεση «Mavi Marmara».
Υπάρχουν συνεπώς και επιπτώσεις
για την Τουρκία. Οι ΗΠΑ προβαίνουν
σε διευθετήσεις και ενισχύουν τη
στρατιωτική τους συμμαχία με την
Ελλάδα ούτως ώστε να μπορούν να
αντικαταστήσουν σε κάποιο βαθμό
αυτό που χάνουν με τη χειροτέρευση
των σχέσεών τους με την Τουρκία.
Οι κακές σχέσεις που έχει δημιουργήσει με τους γείτονές της λειτουργούν εις βάρος της, όμως, είναι σε
τέτοια θέση που οι δύο μεγάλες δυνάμεις του κόσμου, οι ΗΠΑ και η
Ρωσία, προσπαθούν να την προσεγγίσουν και να την έχουν όσο είναι
εφικτό εταίρο και σύμμαχο.
–Πώς ερμηνεύετε την κίνηση να
προχωρήσει στο τεμάχιο 8;
–Κανείς σχεδόν δεν ανέμενε μία
τέτοια κίνηση. Αποτελεί μέρος αυτής
της επιθετικής της διάθεσης ούτως
ώστε να δείξει τη δυνατότητά της
να προβάλει ισχύ σε διάφορα μέτωπα. Θέλει να δείξει μεγάλο βαθμό
αποφασιστικότητας και να προβάλλει
προσκόμματα στο ενεργειακό πρόγραμμα της Κύπρου. Θεωρούν κατά
έναν παράδοξο τρόπο ότι οι Τουρκοκύπριοι έχουν το δικό τους κράτος,

την «Τουρκική Δημοκρατία Βορείας
Κύπρου», αλλά παράλληλα συμμετέχουν και στην Κυπριακή Δημοκρατία και έχουν δικαιώματα στην
ιδιοκτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ενδεχομένως αυτή η κίνηση
να είναι μια προσπάθεια της Τουρκίας, από θέση ισχύος, να εξαναγκάσει την Κύπρο, και την Ελλάδα,
να διαπραγματευτούν για τα θέματα
της ΑΟΖ.
–Αναμέναμε να ληφθούν κάποιες
ενέργειες από την Ε.Ε. Οι κυρώσεις που είχαν προαναγγελθεί
φαίνεται να σκαλώνουν…
–Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ποια είναι τα μέτρα. Θα έλεγα
όμως ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι
λόγοι που η Ε.Ε. δεν διακρίνεται για
την ευελιξία και την αποτελεσματικότητά της στις διεθνείς σχέσεις
και στα θέματα ασφάλειας. Πρώτα
και κύρια, απουσιάζουν οι θεσμοί
που να δημιουργούν και ακολουθούν
ισχυρή και αποτελεσματική διεθνή
πολιτική και πολιτική ασφαλείας.
Δεν πρέπει να αγνοείται ότι σε τέτοιους τομείς, σχεδόν όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται με ομοφωνία.
Όταν ένα κράτος διαφωνεί δηλαδή,
ματαιώνονται οι αποφάσεις στους
τομείς της ασφάλειας και των εξωτερικών υποθέσεων. Αυτό συνεπώς
δεν συντείνει στην αποτελεσματικότητα αυτών των τομέων. Υπάρχουν, επίσης, μεγάλες αντιστάσεις
από διάφορα κράτη στο να δημιουργηθούν αποτελεσματικοί θεσμοί
στους εν λόγω τομείς, καθώς αυτό
θα σήμαινε πως με πλειοψηφία θα
λαμβάνονται αποφάσεις που αφορούν θέματα άμυνας και εξωτερικής
πολιτικής. Στην περίπτωση των
τουρκικών προκλήσεων στην ΑΟΖ
μιλούν για στοχευμένα μέτρα και
το ένα μέτρο που γνωρίζουμε πως
είναι υπό μελέτη είναι οι κυρώσεις
σε νομικά και φυσικά πρόσωπα που
συμμετέχουν σε παράνομες δραστηριότητες. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο και ευαίσθητο, θέμα,
τόσο νομικά όσο και πολιτικά.
–Γιατί;
–Τα μέτρα που θα ληφθούν υποψιάζομαι ότι μπορούν να δοκιμαστούν σε διεθνή δικαστήρια. Είναι
δύσκολη η μελέτη για το ποιοι θα
πρέπει να τύχουν κυρώσεων. Για
παράδειγμα, ο Ερντογάν λέει πως
παίρνει ο ίδιος τις αποφάσεις που
αφορούν θέματα ενέργειας και ΑΟΖ.
Εφόσον το παραδέχτηκε δημοσίως,
σε ένα κανονικό δικαστήριο θα λέγαμε πως αυτός πρώτος είναι υπεύθυνος. Είναι μία δύσκολη απόφαση

–Αυτό θα το κρίνει η κυβέρνηση.
Ως το Κραν Μοντάνα θεωρούσε
κέρδος τη διαπραγμάτευση με
την Τουρκία. Εγώ θα σας πω κάτι
που είπε ο Σιμόν Πέρες. Το πρόβλημα με το να κάνεις ειρήνη είναι ότι θα πρέπει να την κάνεις
με τον εχθρό σου.

και αποτελεί ερώτημα το μέχρι πού
θα φτάσουν τα μέτρα.
–Δεν θα δείξει αδυναμία, αν δεν
λάβει μέτρα μπροστά σε τέτοια
προκλητικότητα;
–Η Ε.Ε. δεν είναι εξουσιοδοτημένη να αναλάβει τον ρόλο της άμυνας και της υπεράσπισης κρατών
μελών. Κράτη μέλη αντιτίθενται στο
να αναλάβει αυτό τον ρόλο η Ε.Ε.
επειδή θέλουν να έχει αυτό τον ρόλο
το ΝΑΤΟ. Εμείς βεβαίως δεν είμαστε
μέλος καμιάς συμμαχίας.
–Αυξήσαμε τον πήχη των προσδοκιών με τα μέτρα της Ε.Ε.;
–Αυτή τη στιγμή παίρνουμε και
από την Ε.Ε. και από τις ΗΠΑ τη νομική και διπλωματική στήριξη που
ως τώρα είναι λογικό να αναμένουμε.
Θα ήταν πιο ικανοποιητικό να στείλουν τους στόλους να μας προστατεύσουν, όμως δεν είναι πιθανό να
το κάνουν.
–Οι τριμερείς συνεργασίες διασφαλίζουν τελικά την ΑΟΖ;
–Τις τριμερείς συνεργασίες τις
θεωρώ από τις πιο πετυχημένες πρωτοβουλίες της εξωτερικής πολιτικής
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι πιθανότητές μας στο Κυπριακό ενισχύονται με την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και αυξάνεται το
κύρος μας εντός της Ε.Ε. Τις θεωρώ
πολύ θετικές, αλλά δεν λύνουν το
πρόβλημά μας με την Τουρκία.
–Για ποιο λόγο;
–Όταν συνελήφθη η ιδέα των
τριμερών, ήταν στο πρώτυπο της
δημιουργίας της Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα της Ε.Ε. Έξι χώρες
είχαν πει ότι ο άνθρακας και ο χάλυβας ήταν τα κύρια μέσα του πολέμου και αποφάσισαν να τα βάλουν
υπό κοινή διοίκηση των πρώην εμπόλεμων κρατών. Ο Ζαν Μονέ και
ο Ρομπέρ Σουμάν είχαν τη μεγαλοφυή σκέψη της συνεργασίας αντί
του ανταγωνιστικού εξοπλισμού. Η
συνεργασία συνεπώς των έξι χωρών
συμπεριλάμβανε τους δύο παλαιότερους εχθρούς, τη Γαλλία και τη
Γερμανία. Οι δικές μας τριμερείς συνεργασίες είναι με χώρες από τις
οποίες δεν κινδυνεύουμε. Χώρες
όπως το Ισραήλ και η Αίγυπτος που
είχαν πρόβλημα με την Τουρκία. Οι
συνεργασίες αναδεικνύουν σημαντικό ρόλο για την Ελλάδα και την
Κύπρο στην περιοχή και εκ μέρους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάποιο
βαθμό, αλλά δεν μπορούμε να αναμένουμε ότι αυτές οι συνεργασίες
θα λύσουν τα προβλήματά μας με
την Τουρκία, καθώς η Τουρκία δεν
συμμετέχει.
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«Παράνομη
η συμφωνία
Τουρκίας
και Λιβύης»
Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
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ÛÇÙßÓÈ¦ÒÕßÔÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÙÚÎÔ
ÇÖÕÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÇÖÇÔÚ¦ÖØÕÙËÑÚÏÑ¦!ØÁÖËÏÔÇÖÏÙÚÁÉÜÚÕÔÕÆÚÏÔ
ÑÇÏÚÕÔØÔÚÕÍ¦ÔÄÚÇÔßÖÄÙÞÕÔÚÇÏ
ÄÚÏÛÇÙÚÇÓÇÚÂÙÕßÔÔÇËÐÕÖÒÃàÕßÔ
ÚÏÝÇÔÚÏÓÇÞÄÓËÔËÝÖÇØÇÚ¦ÐËÏÝÔÁÒÇÈÇÔÑ¦ÖÕÏËÝÊËÙÓËÆÙËÏÝ¶ÊËÔ
ÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏÇÖÒÂØÎÚÕØÏÑÂ®
ÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔÖÏÞËÃØÎÙÎÕÌÃÇ®ÚÎÔÇßÚÏÑÂÇÖÕÙÚÕÒÂÚÎÝ
ÖÕßËÊ×ÑÇÏÙÞËÊÄÔÁÔÇÔÞØÄ-

«Πρέπει να ολοκληρώσουμε τη δουλειά
για τις κυρώσεις»
που θα επιβληθούν
εξαιτίας των τουρκικών
δραστηριοτήτων
στην ΑΟΖ της Κύπρου.
ÔÕËÖÏÞËÏØËÃÞÜØÃÝÖÒÕÃÇÒÁËÏÚÕ
ËÐÂÝ!ÒÖÃàÜÄÚÏÙÚÕßÓÈÕÆÒÏÕ
ÐÜÚËØÏÑ×Ô±ÖÕÛÁÙËÜÔÚÕß¢ËÈØÕßÇØÃÕßÛÇÁÞÕßÓËÓÏÇÇÖÄÌÇÙÎ
ÍÏÇÚÎÔËÖÇÔËØÍÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝËÖÏÞËÃØÎÙÎÝ×ÙÚËÔÇÙßÓÈ¦ÒËÏÙÚÎÔ
ËÖÏÈÕÒÂÚÕßËÓÖ¦ØÍÑÕÄÖÒÜÔÚÕß
©ÙÚÎÏÈÆÎ®ÇØÞÏÑÂÇÖÕÙÚÕÒÂÚÎÝÕÌÃÇÝ®ÂÚÇÔÎÇÖÕÚØÕÖÂ
ÚÎÝÒÇÛØÇÃÇÝÊÏÇÑÃÔÎÙÎÝÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÖØÕÝÚÎÔÑÇÏÁÞÕßÔÚËÛËÃ
ËØÜÚÂÓÇÚÇÍÏÇÚÕÖÄÙÕËÆÑÕÒÕÛÇ
ËÃÔÇÏÔÇÇÒÒ¦ÐËÏÎÇÖÕÙÚÕÒÂÇßÚÂ©ÆÖÇÚÕÝËÑÖØÄÙÜÖÕÝËÖÏÓÁÔËÏÜÙÚÄÙÕÄÚÏÊËÔÛÇßÖ¦ØÐÕßÔ
ÔÕÓÏÑÁÝËÖÏÖÒÕÑÁÝÎËÖÏÞËÃØÎÙÎ
ÇÖÒ¦ÛÇÇÒÒ¦ÐËÏËÙÚÃÇÙÎ®

Ιράν και πυρηνικά
ÚÕàÂÚÎÓÇÚÕßØ¦ÔÑÇÏÚÎÝ
ÖßØÎÔÏÑÂÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÍÔÜÙÚÂÝ
ÓËÚÇÇØÞÏÑ¦1*76(VÑ¡ÖÕØÁÒÐËÑÇÛÇØÃàËÏÄÚÏÁÞÕßÓËÓÏÇ
ÛËÓËÒÏ×ÊÎÊÏÇÌÜÔÃÇÓËÚÏÝ
ÓËÃÝÛËÜØÕÆÓËÄÚÏÒËÏÚÕÆØÍÎÙË
²ÜØÃÝÇßÚÂÔÚÕØ¦ÔÙÂÓËØÇÛÇ
ÂÚÇÔÓÏÇÖßØÎÔÏÑÂÊÆÔÇÓÎ®

EPA

Ο Ζοζέπ Μπορέλ εφ’ όλης της ύλης

«Χρηματοδοτούμε ¸lÆÆÆ³¨Ñ³{³ÉØ³iØå×¨{~Ñ{~ÊØ iØ³i.ÐÑÜËÑV~{ÌÐØiT¨ÑÑ¨ÑÐÓÉ{É~³ÌØÉÜÓoTÈåÙÉÑ³{ÐÉ³ËÈÐÉ³i~Ñ³Ò³Ñi³{ØT¨ÉØÑÈ³ÓØ~Ñ{É~¨ÑoÖV³~ÖÐÑÐÉ³ÑÒ³ÉÈiØ¨Ø³i È¨iÚÑÉËÑ{³É¨Ò³{uVÜÓÉ{~=ÇÓ¨ÓÜVÑ³{¨ÌÉÙ¨Ø³iØ È¨ÑÍ~ÊØ {³¨ÊØ~Ñ{ÖÑ³ØÉ~¨ÌØ³iØ  o{Ñ³i Â³É¨{~Ê(Ü{³{~Ê~Ñ{³i(Ü{³{~Êå×ÑÜÉËÑØ
¬ÎÔÇØÇÙÑËßÂÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝ
ÚÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝÊÏÖÒÜÓÇÚÃÇÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÄÚÏÛÇÊÕÛËÃÖÇØ¦ÚÇÙÎ
ÙÚÎÔÖØÕÛËÙÓÃÇÚÜÔÎÓËØ×Ô
ÖÕßÖÇØÁÞËÚÇÏÈ¦ÙËÏÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÕßÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆ
ËÖÃÒßÙÎÝÊÏÇÌÕØ×ÔÍÏÇÔÇÈØËÛËÃ
ÑÕÏÔÄÝÚÄÖÕÝÓËÚÎÔ¬ËÞËØ¦ÔÎ
±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏÄÚÏÕÏ,ÔÜÓÁÔÕ
ÇÙÃÒËÏÕÇÒÒÃÇËØÓÇÔÃÇËÔÎÓÁØÜÙÇÔÚÎÔÙÚÏÝÇÔÕßÇØÃÕßÍÏÇÚÎÔÖØÄÛËÙÂÚÕßÝÔÇ
ËÔËØÍÕÖÕÏÂÙÕßÔÚÕÔÓÎÞÇÔÏÙÓÄ
ÇÒÒ¦ËÖÏÑØÇÚÕÆÙËÙÆÍÞßÙÎÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕÖÄÚËÛÇÐËÑÏÔÕÆÙËÎ
ÇÔÚÃÙÚØÕÌÎÓÁÚØÎÙÎÇÃÙÛÎÙÎ
ÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝËÃÔÇÏÄÚÏÎÖÇØ¦ÚÇÙÎÇßÚÂÖÕßÖØÕÝÚÕÖÇØÄÔËÃÔÇÏ
ËÖ»ÇÕØÃÙÚÕßËÃÔÇÏÇÔÇÍÑÇÃÇÍÏÇ
ÔÇÊÏÇÙÜÛËÃÎÙßÓÌÜÔÃÇ¶Ñ¦ÚÏ
ÚÕÕÖÕÃÕÊËÃÞÔÕßÔÔÇËÖÏÛßÓÕÆÔ
ÚÄÙÕÕÏÚØËÏÝËÓÖÒËÑÄÓËÔËÝËßØÜÖÇáÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝÄÙÕÑÇÏÎªÜÙÃÇ
ÑÇÏÎ ÃÔÇ
¬ÕØ¦ÔÍÏÇÓÂÔËÝÙßÔÁÞÏàË
ÔÇÚÎØËÃÚÕßÝÄØÕßÝÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÖÇØÄÚÏÕÏËÃÞÇÔÇÖÕÙßØÛËÃÑÇÏËÃÞÇÔÖËØÏÕØÃÙËÏÊØÇÙÚÏÑ¦
ÚÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÕÌÁÒÎÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÍÏÇÚÕØ¦Ô®ÙÎÓËÏ×ÔËÏÕÑ
¡ÖÕØÁÒ¬ÕÓÂÔßÓÇËÃÔÇÏÙÇÌÁÝ!
ÎÙßÓÌÜÔÃÇÓÖÕØËÃÔÇÊÏÇÙÜÛËÃ
ÑÇÏÚÕØ¦ÔÔÇÙßÓÓÕØÌÜÛËÃËÑ
ÔÁÕßÓËÚÕßÝÄØÕßÝÚÎÝÇØÑËÃÔÇ
ËÏÙÖØ¦ÚÚËÏÑ¦ÚÏÛËÚÏÑÄÇÖÄÇßÚÄ
ËÏÊÏÑ¦ÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
¡ÏÒ×ÔÚÇÝËßØÆÚËØÇÕÆÖÇÚÕÝ
ËÑÖØÄÙÜÖÕÝÚÎÝÍÏÇÚÎÔÐÜÚËØÏÑÂÕÒÏÚÏÑÂÚÕÔÃàËÏÄÚÏÙÚÕ
ÛÁÓÇÚÕßØ¦ÔÈÒÁÖÕßÓËÚÏÝÙßÔÁÖËÏËÝÚÎÝÁÒÒËÏÉÎÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝ
ÇßÚÕÔÕÓÃÇÝÚÎÝ¬ÕËßØ×ÛÇ
ÁÖØËÖËÔÇÓÇÝÁÞËÏÊ×ÙËÏÓËÍÇÒÆÚËØÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÇßÚÕÔÕÓÃÇÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇ®±ÖËÔÛßÓÃàÕÔÚÇÝÚÎÔÇÖÕÞ×ØÎÙÎÇÖÄ
ÚÕØ¦ÔËßØÜÖÇáÑ×ÔËÚÇÏØËÏ×Ô
ÄÖÜÝÎ;V[HSÙÚÕÔÇÖÄÎÞÕÚÎÝ
ÇÖÄÌÇÙÎÝ¬ØÇÓÖÔÇÇÖÕÙßØÛËÃ
ÇÖÄÚÎÔÖßØÎÔÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇÓÏÒ¦ËÏÍÏÇÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂËÐ¦ØÚÎÙÎÚÎÝßØ×ÖÎÝÇÖÄÚÏÝ!
ÃÔÇÁÞËÏÓËÍÇÒÆÚËØÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ
ÑßØÏÇØÞÃÇÇÖÄËÓ¦ÝØÁÖËÏÔÇ

ÖÇÒÁÉÕßÓËÍÏÇÔÇËÔÏÙÞÆÙÕßÓË
ÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÓÇÝÑßØÏÇØÞÃÇ®
©Ñ¡ÖÕØÁÒÙßÔÇÔÚÂÛÎÑËÚÎÔ
ÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÓËÚÕÔ²Õß¦ÔÑÕßÇáÊÄ
ÎÍÁÚÎÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÙÚÎ
ËÔËàÕßÁÒÇ©ÖÜÝÓÇÝËÐÎÍËÃÕÏ
ËÖËÃÍÕßÙËÝ®ËÐËÒÃÐËÏÝÙË¦ÒÒÇ
ÓÁØÎÚÕßÖÒÇÔÂÚÎÊËÔÚÕßËÃÞÇÔ
ËÖÏÚØÁÉËÏÁÜÝÚ×ØÇÔÇÑÇÚÇÖÏÇÙÚËÃÖÏÕËÔËØÍ¦ÓËÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÎÒÇÚÏÔÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÞ×ØÇ
ÚÎÔÕÖÕÃÇÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏÙÞÏàÕÌØËÔÏÑÂ®!±Ö¦ØÞÕßÔÞ×ØËÝÖÕß
ÇÔÇÍÔÜØÃàÕßÔÚÕÔÑÕßÇáÊÄÜÝ
ÚÕÔÔÄÓÏÓÕÖØÄËÊØÕÚÎÝÞ×ØÇÝÑÏ
ÄÓÜÝËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇÊÁÞÕÔÚÇÏ
ÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÕÆÝÇÔÚÏÖØÕÙ×ÖÕßÝ
ÚÕß¡ÇÊÕÆØÕ®ßÙÚßÞ×ÝÖÇØÇÚÎØËÃÎÏÙÕØØÕÖÃÇÏÙÞÆÕÝÚÎÝ
ËÔËàÕßÁÒÇÝÊËÔÁÞËÏÍËÃØËÏßÖÁØ
ÚÕßÑÕßÇáÊÄ®ÑÇÚ¦ÚÕßÝÚËÒËßÚÇÃÕßÝÓÂÔËÝ ÇÏËÃÔÇÏÙÇÌÁÝ
ÄÚÏÕ¡ÇÊÕÆØÕÑ¦ÔËÏÑÏÔÂÙËÏÝÕÏ
ÕÖÕÃËÝÑÇÛÏÙÚÕÆÔÚÎÔËÖÃÒßÙÎÚÎÝ
ÑØÃÙÎÝÕÒÕÁÔÇÑÇÏÖÏÕÊÆÙÑÕÒÎ®

Η ανησυχία
6ÆÖÇÚÕÝËÑÖØÄÙÜÖÕÝÖØÏÔ
ÇÖÕÞÜØÂÙËÏÍÏÇÚÎÔËÖÄÓËÔÂÚÕß
ÖÚÂÙÎÙÚØÁÌËÚÇÏÙÚÎÔÂÖËÏØÕ
ÖØÕÝ§ÄÚÕÔ!ÏÈÆÎËÃÔÇÏÁÔÇÝ
ÑÇØÑÃÔÕÝÖÕßÁÞËÏÑ¦ÔËÏÓËÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÎÔËßØÆÚËØÎÖËØÏÕÞÂ²ØÎÓÇÚÕÊÕÚÕÆÓËÙÚØÇÚÏ×ÚËÝ
ÚÎÝÌØÏÑÇÔÏÑÂÝÔÜÙÎÝÙÙ!
ÓÁÙÜÚÕß(MYPJHU7LHJL-HJPSP[`
ÙÚÎÕÓÇÒÃÇÑÏÄÓÜÝÎÞ×ØÇÖÇØÇÓÁÔËÏËÑÚÄÝËÒÁÍÞÕß¬Õ ÚÕß
ÖÒÎÛßÙÓÕÆÙÚÕ ÁØÇÝÚÎÝÌØÏÑÂÝËÃÔÇÏÑ¦ÚÜÇÖÄÚØÏ¦ÔÚÇÔÊËÔ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÓËÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÙÚÏÝÞ×ØËÝÇßÚÁÝÑÇÏËÑØÇÍÕÆÔÚÕ
ÑÆÓÇÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎÝÖØÕÝÚÎÔ
ßØ×ÖÎÛÇËÃÔÇÏÚËØ¦ÙÚÏÕ®
ËÔÖØÕÒ¦ÈÇÓËÔÇÚÕÔØÜÚÂÙÕßÓËÖ×ÝÛÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÇßÚÁÝÚÏÝÚËØ¦ÙÚÏËÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝÓÏÇ
ßØ×ÖÎÎÕÖÕÃÇÇÊßÔÇÚËÃËÊ×
ÑÇÏÙÞËÊÄÔÁÔÇÞØÄÔÕÔÇËÐÕÖÒÃÙËÏÓÏÇÔÇßÚÏÑÂÇÖÕÙÚÕÒÂÓË
ÖÒÕÃÇ¬ÁÚÕÏÇËØÜÚÂÓÇÚÇÛÇÖØÁÖËÏÔÇÖËØÏÓÁÔÕßÔÚÎÔËÖÄÓËÔÎ
ÙßÔÕÓÏÒÃÇ

Η Ευρώπη δεν μπορεί
να είναι απούσα
Πρώην ßÖÕßØÍÄÝ ÐÜÚËØÏÑ×ÔÚÎÝ
ÙÖÇÔÃÇÝÑÇÏÖØÄËÊØÕÝÚÕßßØÜÖÇáÑÕÆ ÕÏÔÕÈÕßÒÃÕßÕÞØÕÔÕÝ
ÕàÁÖ¡ÖÕØÁÒÍÔÜØÃàËÏÑÇÒ¦ÚÄÙÕ
ÚÕÖËÊÃÕÚÎÝËÐÜÚËØÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ
ÄÙÕÑÇÏÚÕÔÚØÄÖÕÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÜÔ
ËßØÜÖÇáÑ×ÔÛËÙÓ×ÔÖËÃØÇÚÕß
ÛÇÚÕßÞØËÏÇÙÚËÃ!ÎÔÁÇÖØÄËÊØÕÝ
ÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝÁÞËÏ
ÛÁÙËÏÉÎÒ¦ÚÕÔÖÂÞßÙÚÕÔÚÕÓÁÇ
ÇßÚÄÒÁÍÕÔÚÇÝÄÚÏÎÔÁÇ ÕÓÏÙÏÄÔ
ÖÕßÊÏÇÊÁÞËÚÇÏÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂ® ÕÓÏÙÏÄÔÏÕÆÔÑËØÖØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏ
ÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÂ®ÚÎÔÖØ×ÚÎÚÎÝ
ÙßÔÁÔÚËßÐÎ¬ÆÖÕßÇÌÕÆÇÔÁÒÇÈËÚÇÑÇÛÂÑÕÔÚ¦ÚÎÝÙÚÏÝÇØÞÁÝ
ËÑËÓÈØÃÕßÎÑ¢ÕÔÔÚËØ¦ÏËÔÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÄÚÏÙÚÎÔËÈÊÕÓÇÊÏÇÃÇÙßÔËÊØÃÇÙÎÚÕß ÕÒËÍÃÕß
ÚÜÔÖÏÚØÄÖÜÔÛÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏ
ÓÏÇÁÑÛËÙÎÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔËÐÜÚËØÏÑÂÊØ¦ÙÎ® ÏÇÑÄÓÎÄÚÏÓÁÒÎÚÜÔËÖÏÚËÒËÃÜÔÄÒÜÔÚÜÔËÖÏÚØÄÖÜÔÛÇÙßÙÚÂÙÕßÔÁÔÇÙ×ÓÇ
ËÐÜÚËØÏÑÕÆÙßÔÚÕÔÏÙÓÕÆ®ÖÕß
ÛÇÌØÕÔÚÃàËÏÍÏÇÚÎÔÑÇÚ¦ÒÒÎÒÎ
ÇÒÒÎÒËÖÃÊØÇÙÎÓËÚÇÐÆËÙÜÚËØÏÑÂÝÑÇÏËÐÜÚËØÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÎÝ
ßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝ

Συνωμοσία
¬ÇÍËÍÕÔÄÚÇÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔ
ËÈÊÕÓ¦ÊÜÔÜÙÚÄÙÕÓÕÏ¦àÕßÔ
ÓËÙßÔÜÓÕÙÃÇÚÕßÙÆÓÖÇÔÚÕÝÍÏÇ
ÔÇÇÔÇÊËÏÞÛËÃÎÍÆÓÔÏÇÚÜÔÍËÜÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÌÏÒÕÊÕÐÏ×ÔÚÎÝ
ÄÐßÔÙÎÚÎÝÑØÃÙÎÝÙÚÎÏÈÆÎÑÇÏ
ÎÖÇØ»ÕÒÃÍÕÔÇÔ¦ÌÒËÐÎÙÚÎ¡ÁÙÎ
ÔÇÚÕÒÂËÐÁÛËÙÇÔÚÎÔÇÊßÔÇÓÃÇ
ÚÎÝËÔÜÓÁÔÎÝßØ×ÖÎÝÔÇÖÇØÁÓÈËÏÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑ¦ÑÇÏÔÇÊÏÇÓÕØÌ×ÙËÏÚÏÝËÐËÒÃÐËÏÝÚÎÔÇØÞÂ
ÚÎÝÙßàÂÚÎÙÂÝÓÇÝÕÑ¡ÖÕØÁÒ
ÇÔÇÌÁØÛÎÑËÙÚÏÝÇÖÕÙÚÕÒÁÝ
ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÁÝÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑÁÝÚÎÝ
ÙËËÆÌÒËÑÚÇÙÎÓËÃÇÇÔ¦ÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÓË¦ÚÕÓÇÖØÕÙÜÖÏ-

ÑÄØÕÝÚÕÚÁÒÕÝËÖÇÔÂÒÛËÙÚÕ
ÛÁÓÇÇßÚÄËÑÌØ¦àÕÔÚÇÝÚÎÔËÖÏÛßÓÃÇÄÚÇÔÚËÒËÏ×ÙËÏÚÎÛÎÚËÃÇ
ÚÕßÕÇØÏÛÓÄÝÇßÚÄÝÔÇÁÞËÏÓËÍÇÒ×ÙËÏÑÄÓÎÑÏÇÔÊËÔÚÕÖÇØÇÊÁÞËÚÇÏÇÔÕÏÑÚ¦ÕÑ¡ÖÕØÁÒ
ÇßÚÄÖÕßËÃÔÇÏÇÖÕÒÆÚÜÝÙÇÌÁÝ
ÙÚÕßÝÖ¦ÔÜÕØÄÌÕßÝÚÕß¡ÖËØÒËÓÄÔ¶ÚÕßÙÚÇÚÎÍËÃÕßÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝ¶ËÃÔÇÏÄÚÏ
ÙËÓÏÇËÖÕÞÂÖÇÍÑÄÙÓÏÕßÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆßÖËØÊßÔ¦ÓËÜÔÄÖÜÝ
ÕÏÎ ÃÔÇÇÒÒ¦ÑÇÏÎªÜÙÃÇ
ÓËÙßÔËÞ×ÝÇßÐÇÔÄÓËÔÕÇØÏÛÓÄ
ËÖÏÛËÚÏÑ×ÔÇßÚÇØÞÏÑ×ÔÑØÇÚ×Ô

Αν θέλει να παίξει
πολιτικό ρόλο
στις παγκόσμιες
εξελίξεις, θα πρέπει
πάση θυσία
να ενισχύσει
τόσο την ήπια όσο
και τη σκληρή ισχύ της.
ËÖÇÖËÏÒÕÆÓËÔÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÝÑÇÏØÇÍÊÇÃÜÝËÐËÒÏÙÙÄÓËÔÕßÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÕÆÊÏÇÍÑÜÔÏÙÓÕÆÎßØ×ÖÎÊËÔÓÖÕØËÃÔÇ
ËÃÔÇÏÇÖÕÆÙÇÔÚÏÛÁÚÜÝÇÔÛÁÒËÏÔÇÖÇÃÐËÏÖÕÒÏÚÏÑÄØÄÒÕÙÚÏÝ
ÖÇÍÑÄÙÓÏËÝËÐËÒÃÐËÏÝÛÇÖØÁÖËÏ
Ö¦ÙÎÛßÙÃÇÔÇËÔÏÙÞÆÙËÏÚÄÙÕ
ÚÎÔÂÖÏÇÄÙÕÑÇÏÚÎÙÑÒÎØÂÚÎÝ
ÏÙÞÆ ÇÏÛÇÖØÁÖËÏÔÇÖÇÃØÔËÏ
ÍØÂÍÕØÇÑØÃÙÏÓËÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÍÏÇ
ÚÇÓËÍ¦ÒÇÛÁÓÇÚÇÚÕßÖÒÇÔÂÚÎ
ÑÇÏÔÇÇÔÚÏÊØ¦ÇÑÇØÏÇÃÇÙÚÏÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝ©ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝÊÏÖÒÜÓÇÚÃÇÝÚÎÝÛÇËÃÔÇÏÙÃÍÕßØÇ
ÖÕÒÆÇÖÇÙÞÕÒÎÓÁÔÕÝÚÎÔËÖÄÓËÔÎÖËÔÚÇËÚÃÇ

Η Αίγυπτος υψώνει το ανάστημά της απέναντι στην Τουρκία
Μια περιφερειακή αναμέτρηση για τα ενεργειακά που ξεκινά από τα νερά της Κύπρου και φτάνει μέχρι Κρήτη και Λιβύη
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Στο ΒερολίνοÕÏÐÁÔËÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝ
ÑÇÏÕÏËÓÖÒËÑÄÓËÔËÝÖÒËßØÁÝÙÚÎÔ
ÑØÃÙÎÚÎÝÏÈÆÎÝÊËÔÑÇÚ¦ÌËØÇÔ
ÔÇÁØÛÕßÔÙË¦ÓËÙÎÙßÔËÔÔÄÎÙÎ
ÍÏÇÚÎÔËÐËÆØËÙÎÖÕÒÏÚÏÑÂÒÆÙÎÝ
ÑÚÄÝÇÖÄÚÇÙßÍÑØÕßÄÓËÔÇÙßÓÌÁØÕÔÚÇÚÜÔÙßÔÚÎØÎÚÏÑ×ÔÊßÔ¦ÓËÜÔÖÕßËÒÁÍÞÕßÔÚÎÔÖØÜÚËÆÕßÙÇÚÎÝ¬ØÃÖÕÒÎÝÑÇÏÚÜÔÊßÔ¦ÓËÜÔ
ÖÕßÎÍËÃÚÇÏÕÙÚØÇÚÎÍÄÝ²ÇÒÃÌÇ
²ÇÌÚ¦ØÚÇÏÊÏÇÃÚËØÇÙßÓÌÁØÕÔÚÇ
ÚÜÔÍËÏÚÕÔÏÑ×ÔÞÜØ×ÔÑßØÃÜÝÙÚÕ
ÖËÊÃÕÚÎÝËÔÁØÍËÏÇÝÚÎÝ¡ËÙÕÍËÃÕßßÖÂØÐËÕÈÇÙÏÑÄÝÒÄÍÕÝÖÕß
ÕÊÂÍÎÙËÚÎÊÏ¦ÙÑËÉÎÚÕßËØÕÒÃÔÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÖØÕÎÍÕßÓÁÔÜÝÇßÚÂ
ÚÎÝ¡ÄÙÞÇÙËÇÖÕÚßÞÃÇ¬ÎÔÃÊÏÇ
×ØÇÎ¬ÕßØÑÃÇÎÕÖÕÃÇÖØÕÙËÍÍÃàËÏÚÎÔÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÙßÔËØÍÇÙÃÇÓË

ÚÎÔÏÈÆÎÜÝÓÁÙÕÍÏÇËÐÇÙÌ¦ÒÏÙÎ
ÚÜÔÚÕßØÑÏÑ×ÔÙßÓÌËØÄÔÚÜÔÙÚÕ
àÂÚÎÓÇÚÎÝ©ÑÇÏÙÚÇËÔËØÍËÏÇÑ¦ÐËÑÏÔ¦ÔÁÇÍË×ÚØÎÙÎÙÚÕÕÏÑÄÖËÊÕÚÎÝ©ÚÎÝ ÎÊËÃÍßÖÚÕÝÙÖËÆÊËÏÔÇÇÔÚÏÙÚÇÛÓÃÙËÏÚÇ
ÈÂÓÇÚÇÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÓËÊÏÑÁÝÚÎÝ
ÐËÞÜØÏÙÚÁÝÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝ´ÚÙÏÎ
ÓÁÞØÏÞÛËÝÊÏÁÔËÐÎÙÚÕËÔËØÍËÏÇÑÄ
ÖËÊÃÕÐËÖËØÔ¦ÚÇÄØÏÇÚÜÔÊÏÇÌÜÔÏ×Ô¬ÕßØÑÃÇÝÒÒ¦ÊÇÝÑÇÏ ÆÖØÕßÂ
ÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ³ÍÑßØÇÝ¬ËÒÈÃÈ
ÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÖØÕÙÒÇÓÈ¦ÔËÏÖËØÏÌËØËÏÇÑÁÝÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝÑÇÏËÖÎØË¦àËÏ
ÔÁÇÓÁÚÜÖÇÄÖÜÝÇßÚÄÚÎÝÏÈÆÎÝ
ÑÇÏÚÜÔÙÞÁÙËÜÔÏÍÆÖÚÕß¬ÕßØÑÃÇÝËÐÁÒÏÐÎÖÕßÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕßÝËÏÊÏÑÕÆÝÑÕßÈÇÒ¦ÓËÍ¦ÒÇØÃÙÑÇÖÕß
ÊËÔÖØÁÖËÏÔÇÖÇØÇÍÔÜØÃÙÕßÔÕÏ
ÑßÈËØÔÂÙËÏÝÚÎÝÔ¡ËÙÕÍËÃÕß©Ï
9L\[LYZÖØÕËÏÊÕÖÕÏÕÆÔ!¬ÇÙÞÁÊÏÇ

ÚÕß ÇãØÕßÔÇÓËÚÇÚØÇÖËÃÙËËÔËØÍËÏÇÑÄÑÁÔÚØÕÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÑ¦ÖÕÏÕßÝÑÏÔÊÆÔÕßÝ¬ÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕÎ
¬ÕßØÑÃÇÇÔÚÃÖÇÒÕÝÚÎÝÏÍÆÖÚÕß
ßÖÁÍØÇÉËÙßÓÌÜÔÃÇÍÏÇÚÇÛÇÒ¦ÙÙÏÇÙÆÔÕØÇÙÚÎ¡ËÙÄÍËÏÕÓËÚÎÔ
ÊÏËÛÔ×ÝÇÔÇÍÔÜØÏÙÓÁÔÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÚÎÝÏÈÆÎÝ¬ÕÙÆÓÌÜÔÕÛËÜØËÃÚÇÏ
ÖØÜÚÃÙÚÜÝÜÝÑÃÔÎÙÎÍÏÇÚÕÔÁÒËÍÞÕ
ÚÜÔÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÍË×ÚØÎÙÎÝßÊØÕÍÕÔÇÔÛØ¦ÑÜÔÒÒ¦ÊÇÊÂÒÜÙËÚÕ
ËÑÁÓÈØÏÕÄÚÏÎ ÆÖØÕÝÑÇÏÚÕÙØÇÂÒÛÇÖØÕÞÜØÂÙÕßÔÙÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎ
ËÔÄÝÇÍÜÍÕÆÖÕßÛÇÊÏÕÞËÚËÆËÏÚÕ
ÌßÙÏÑÄÇÁØÏÕÇÖÄÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ
¡ËÙÄÍËÏÕÇÖËßÛËÃÇÝÙÚÎÔßØ×ÖÎ
ËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÙËÞÇÓÎÒÄÚËØËÝÚÏÓÁÝ
ÇÖÄÚÕßÝÑËÔÚØÏÑÕÆÝÙÚÄÞÕßÝÚÎÝ
ÏÍÆÖÚÕß®ÚÕÔÃàËÏÚÕÖØÇÑÚÕØËÃÕ
ËÏÊÂÙËÜÔ¬ÎÔÃÊÏÇ×ØÇÎ³ÍÑßØÇ
ÊØÕÓÕÒÕÍËÃÔÁËÝÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝÑÇÏ

ÖØÕÙËÍÍÃàËÏÒÍËØÃÇÑÇÏ¬ßÔÎÙÃÇÍÏÇ
ÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇËÔÏÇÃÕßÓËÚ×ÖÕßËÔ×
ËÚÕÏÓ¦àËÚÇÏÍÏÇÔÁÕÍÆØÜËØËßÔ×Ô
ÑÇÏÍËÜÚØÂÙËÜÔÙÚÇÔËØ¦ÚÎÝÏÈÆÎÝÓËÚÎÔÖØÕÙÕÞÂÙÚØÇÓÓÁÔÎÙÚÇ
ÓÎÔÆÓÇÚÇÖÕßÙÚÁÒÔËÏÎÒÒ¦ÊÇÍÏÇ
ÚÇÔÄÚÏÇÑÇÏÇÔÇÚÕÒÏÑ¦ÖÇØ¦ÒÏÇÚÎÝ
ØÂÚÎÝËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÚÕßÏÇÈÕÆà®ÙÚÕÕÏÑÄÖËÊÕÎ
ÚÑÖÒËßØ¦ÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏÜÝÇÔÇÓËÔÄÓËÔÎ®ÚÎÔÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎËÐÁÒÏÐÎËÔ×ÕÏËÑÖØÄÙÜÖÕÏÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇÙÚÁÒÔÕßÔÚÕ
ÓÂÔßÓÇÄÚÏÎ³ÍÑßØÇËÃÔÇÏÁÚÕÏÓÎ
ÍÏÇÊÏ¦ÒÕÍÕÓËÄÒËÝÚÏÝÞ×ØËÝÚÎÝ
ÖËØÏÕÞÂÝÓËËÐÇÃØËÙÎÚÎÔ ßÖØÏÇÑÂÎÓÕÑØÇÚÃÇ

Απάντηση της Αιγύπτου
ÖÄÚÎÙÚÏÍÓÂÚÎÝÊÎÓÕÙÏÕÖÕÃÎÙÎÝÚÕßÒËÍÄÓËÔÕßÙßÓÌ×-

ÔÕßÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÓËÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝ¬ØÃÖÕÒÎÝÎÃÍßÖÚÕÝ
ÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÓËÓËÍ¦ÒÎÖØÕÙÕÞÂ
ÄÒËÝÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÑÏÔÂÙËÏÝÚÎÝ
³ÍÑßØÇÝÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂËÔ×ÇÖÇÔÚ¦ÙÚÎÔ³ÍÑßØÇÓËÊÏÑÁÝÚÎÝÑÏÔÂÙËÏÝÄÖÜÝÚÎÔßÖÕÙÚÂØÏÐÎÙÚÕÔ
ÙÚØÇÚÎÍÄ²ÇÌÚ¦ØÚÎÔßÖÕÍØÇÌÂ
ÓËÐÁÔËÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝËÔÔÁÇÔÁÜÔ
ÙßÓÌÜÔÏ×ÔÖÕÒÒ×ÔËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔ
ÊÕÒÇØÃÜÔÍÏÇÊÏËÐÇÍÜÍÂÙÚÕËÖÄÓËÔÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÙÚÕÔÊßÚÏÑÄÚÕÓÁÇ
ÚÎÝ¡ËÙÕÍËÃÕßÍËÜÚØÂÙËÜÔÍÏÇ
ÌßÙÏÑÄÇÁØÏÕ
ÔÁÇÑÃÔÎÙÎÚÎÝÏÍÆÖÚÕßÁØÞËÚÇÏÒÃÍÕÓËÚ¦ÚÎÔÁÔÇØÐÎÚØÕÌÕÊÄÚÎÙÎÝÚÎÝÕØÊÇÔÃÇÝÓËÇÏÍßÖÚÏÇÑÄÌßÙÏÑÄÇÁØÏÕÑÇÏÚÎÔ
ßÖÕÍØÇÌÂÓÏÇÝÔÁÇÝÙßÓÌÜÔÃÇÝ
ÍÏÇÚÇËÔËØÍËÏÇÑ¦ÓËÚÕÙØÇÂÒ
ØÏÔÇÖÄÒÃÍÕÑÇÏØÄÎÚÇÏØÃÇ

+VSWOPU\ZÚÎÝÏÍÆÖÚÕßßÖÁÍØÇÉËÙßÓÌÜÔÃËÝÓËËÚÇÃØÕßÝÙËÏÙØÇÎÒÏÔ¦ÕÏÑÄÖËÊÇÌßÙÏÑÕÆÇËØÃÕß
ÍÏÇÚÎÔÇÍÕØ¦ÇËØÃÕßÓËÑÄÙÚÕÝ
 ÊÕÒ¦ØÏÇÇØ¦ÒÒÎÒÇÚÕ ¦ÏØÕËÖÏÙÖËÆÊËÏÚÕÔËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÓÄÚÜÔËÔÄÖÒÜÔÚÕß
ÊßÔ¦ÓËÜÔÙÚÇÖÒÇÃÙÏÇÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÃÍßÖÚÕÝ®
´ÚÙÏÖØÏÔÇÖÄÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÕ
ØÄËÊØÕÝÃÙÏËÍÑÇÏÔÃÇÙËÚÎÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÈ¦ÙÎÙÚÕ¡ÖËØËÔÃÑËÖÕß
ÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÇÔÄÚÏÇÚÎÝØßÛØ¦Ý
¦ÒÇÙÙÇÝÆÓÌÜÔÇÓËÏÍÆÖÚÏÕßÝÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕßÝÎÈ¦ÙÎ¡ÖËØËÔÃÑËÛËÜØËÃÚÇÏÎÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÈ¦ÙÎÙÚÎÔØßÛØ¦
¦ÒÇÙÙÇÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÔÇßÚÏÑÂ
È¦ÙÎÙÚÎ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂÑÇÏÚÎ
ÄØËÏÇÌØÏÑÂÑÇÏÎÊËÆÚËØÎÚÕß
ËÃÊÕßÝÚÎÝÙÚÎÔÃÍßÖÚÕ
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Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020

Εκθεση φωτιά του Πενταγώνου για Τουρκία
Εξετάζονται σενάρια απώλειας της εξουσίας από Ταγίπ Ερντογάν –προκρίνεται ο Χουλουσί Ακάρ – και εξόδου από το ΝΑΤΟ
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Νέα επίσημη έκθεση του αμερικανικού Πενταγώνου δεν αφήνει πολλά
περιθώρια αμφιβολίας για την τροπή
των εξελίξεων στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Οι διμερείς σχέσεις
των δυο νατοϊκών συμμάχων έχουν
οδηγηθεί σε κρίσιμο στάδιο και Ουάσιγκτον και Άγκυρα καλούνται να
λάβουν μια ώρα αρχύτερα σημαντικές αποφάσεις, οι οποίες και θα
κρίνουν το μέλλον των σχέσεων
ΗΠΑ-Τουρκίας, της νοτιοανατολικής
πτέρυγας του ΝΑΤΟ και την Ανατολική Μεσόγειο. Σε νέα έκθεση
που έχει ετοιμαστεί από την Ουάσιγκτον για λογαριασμό του αμερικανικού Πενταγώνου και φέρει τον
χαρακτηριστικό τίτλο: «Η Εθνικιστική Τροχιά της Τουρκίας», καταγράφεται η στροφή της Τουρκίας
στον αυταρχισμό και στον εθνικισμό,
τον πολλαπλασιασμό των προβλημάτων σε διάφορα πεδία της εξωτερικής πολιτικής και τίθενται κάτω
από το μικροσκόπιο διάφορες επιλογές και εναλλακτικές φόρμουλες
για το μέλλον των αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Στην εισαγωγή της
έκθεσης του think tank «Rand»,
υπογραμμίζονται τα εξής: «Η έκθεση
αυτή εμπεριέχει την έρευνα και την
ανάλυση που διεξήχθησαν στο πλαίσιο μιας μελέτης με τίτλο «Δυναμική
της Τουρκίας - Συνέπειες για τη
στρατηγική εταιρική σχέση ΗΠΑΤουρκίας και τον αμερικανικό στρατό», υποστηριζόμενη από το γραφείο
του αναπληρωτή αρχηγού του προσωπικού, G-3/5/7 του Στρατού. Σκοπός του έργου ήταν να αναλύσει τις
τάσεις στις εσωτερικές, εξωτερικές
και αμυντικές πολιτικές της Τουρκίας
και να αξιολογήσει τις επιπτώσεις
τους στην αμυντική στρατηγική
των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή η
έρευνα διεξήχθη στο πλαίσιο της
στρατηγικής, του δόγματος και των
πόρων του RAND Arroyo Center. Το
RAND Arroyo Center, μέρος της
RAND Corporation, είναι ένα ομοσπονδιακά χρηματοδοτούμενο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης (FFRDC)
που χρηματοδοτείται από το στρατό
των Ηνωμένων Πολιτειών».

Χαοτική διπλωματία
Η αμερικανική έκθεση, η οποία
αποτελείται από 243 σελίδες, και

Τα τέσσερα
σενάρια για
την Τουρκία
Eνα άλλο ζήτημα που ξεχω-

Η Τουρκία παρασύρεται από ένα αντιαποικιοκρατικού τύπου εθνικισμό, με την πλειοψηφία της κοινής της γνώμης να προσεγγίζει με έντονη καχυποψία τις κινήσεις και προθέσεις των ΗΠΑ και της Δύσης και την πολιτική ηγεσία της χώρας να φλερτάρει με δυνάμεις που ανταγωνίζονται τη Δύση, όπως η Ρωσία, το Ιράν
και η Κίνα, επισημαίνεται στην έκθεση «Rand».
τα συμπεράσματα της οποίας παρουσιάζει σήμερα η «Κ», θέτει υπό
το μικροσκόπιό της με συνοπτικό
τρόπο τα χρόνια της διακυβέρνησης
του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην
Τουρκία. Παράλληλα, εστιάζει στην
τουρκική εξωτερική πολιτική της
νέας περιόδου και προτείνει στην
αμερικανική ηγεσία εναλλακτικές
στρατηγικές στις σχέσεις και στη
συνεργασία της με την Άγκυρα.
Στη σημαντική εκ των πραγμάτων
έκθεση καταγράφονται, η στροφή
της Τουρκίας στον αυταρχισμό και
στον εθνικισμό κατά τα τελευταία
χρόνια. Η συγκεκριμένη εξέλιξη
επιφυλάσσει μεγάλο αντίκτυπο τόσο για το εσωτερικό της Τουρκίας
όσο και για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου. Σύμφωνα με την έκθεση «Rand» ο αναγνώστης της
πρέπει να τηρήσει επιφυλακτική
στάση απέναντι στην προοπτική
της άμεσης αλλαγής της αυταρχικής
και εθνικιστικής τροχιάς της Τουρκίας, δίχως ωστόσο μακροπρόθεσμα
να αποκλείει το ενδεχόμενο της
αλλαγής σκυτάλης στην πολιτική
ηγεσία της γειτονικής χώρας.
Σύμφωνα με την έκθεση, ο αυταρχισμός και εθνικισμός επηρεάζουν όλα τα στρώματα της τουρκικής κοινωνίας και φυσικά όλες
τις δομές εξουσίας στην Άγκυρα.








Η έκθεση εστιάζει στις τελευταίες εκλογές, σημειώνοντας ότι πλέον η
αξιωματική αντιπολίτευση ελέγχει 6 από τους 10
μεγάλους δήμους και δεν
αποκλείει ενδεχόμενο της
απώλειας της εξουσίας
από τον Ερντογάν το 2023.







Ο τουρκικός στρατός δέχεται πλήγματα, αποδυναμώνεται, αδυνατεί να
καλύψει τα κενά που
έχουν δημιουργηθεί
στην ιεραρχία του μετά
το αποτυχημένο πραξικόπημα, την ώρα που το
κλίμα αβεβαιότητας στο
Κουρδικό συνεχίζεται.

Ο τουρκικός στρατός δέχεται πλήγματα, αποδυναμώνεται, αδυνατεί
να καλύψει τα κενά που έχουν δημιουργηθεί στην ιεραρχία του μετά
το αποτυχημένο πραξικόπημα, την
ώρα που το κλίμα αβεβαιότητας
στο Κουρδικό Ζήτημα συνεχίζεται.
Την ίδια στιγμή, η Τουρκία παρασύρεται από έναν αντιαποικιοκρατικού τύπου εθνικισμό, με την
πλειοψηφία της τουρκικής κοινής
γνώμης να προσεγγίζει με έντονη
καχυποψία τις κινήσεις και προθέσεις των ΗΠΑ και της Δύσης και
την πολιτική ηγεσία της Τουρκίας
να φλερτάρει με δυνάμεις που ανταγωνίζονται τη Δύση, όπως η Ρωσία, το Ιράν και η Κίνα. Στο πλαίσιο
αυτού του «φλερτ», η κυβέρνηση
Ερντογάν επιχειρεί να αναδείξει
τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Τουρκίας στον μουσουλμανικό σουνιτικό
κόσμο. Αυτές οι αναζητήσεις της
τουρκικής διπλωματίας έχουν ως
αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό
των προβλημάτων σχεδόν σε όλα
τα μέτωπα. Με αυτόν τον τρόπο,
η Τουρκία που πριν από λίγα χρόνια
διακήρυττε ότι οραματιζόταν «μηδέν προβλήματα» με τις γειτονικές
της χώρες, σήμερα φτάνει στο σημείο να αντιμετωπίζει προβλήματα
σχεδόν με όλους τους γείτονές της
και τη Δύση.
Η έκθεση «Rand» περιγράφει

ως χαοτική και τη συνολική εικόνα
που εκπέμπουν σήμερα οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Σε Συρία,
Ιράκ, Κουρδικό Ζήτημα, Ρωσία και
Παλαιστινιακό Ζήτημα οι δυο σύμμαχοι έχουν βρεθεί σε αντίπαλα
στρατόπεδα.
Ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα, οραματιζόταν την
ενίσχυση των αμερικανοτουρκικών
σχέσεων ως μοντέλο συνεργασίας
στην ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο,
αυτό το όραμα κατέρρευσε μέσα
σε σύντομο χρονικό διάστημα εξαιτίας των διαφωνιών στο ζήτημα
του Ιράν, της κρίσης στη Λιβύη,
στο Κουρδικό Ζήτημα και σε αυτό
των Αδελφών Μουσουλμάνων. Στη
συνέχεια, ο νέος πρόεδρος των
ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν κατάφερε να τερματίσει την καθοδική
πορεία στα αμερικανοτουρκικά.
Οι διμερείς σχέσεις επιδεινώθηκαν
σταδιακά στο βορειοανατολικό
τμήμα της Συρίας, στο εσωτερικό
της Τουρκίας με το τουρκικό κράτος
να συλλαμβάνει Αμερικανούς υπηκόους και εργαζόμενους της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής
στην Τουρκία και στις ΗΠΑ, όπου
έχει βρει καταφύγιο ο Φετουλάχ
Γκιουλέν και οι διωκτικές αρχές
έχουν ξεκινήσει έρευνες και δίκες
για τα οικονομικά σκάνδαλα στην
Τουρκία.

ρίζει στην έκθεση «Rand»
είναι τα τέσσερα σενάρια για
το μέλλον της Τουρκίας. Επισημαίνεται συγκεκριμένα ότι
σε περίπτωση που γίνει
πραγματικότητα το πιο απαισιόδοξο για τις ΗΠΑ σενάριο,
η Ουάσιγκτον δεν θα έχει άλλη επιλογή παρά να προετοιμαστεί για το κλείσιμο της
βάσης του Ιντσιρλίκ και συνεπακόλουθα να εστιάσει
στα Βαλκάνια, σε χώρες
όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Σε γενικές γραμμές το
πρώτο σενάριο της έκθεσης
«Rand» προβλέπει τη διαιώνιση της σημερινής κατάστασης, με την Τουρκία να εξακολουθήσει στο μέλλον να
είναι ένας δύσκολος εταίρος
για τη Δύση. Το δεύτερο σενάριο της έκθεσης προβλέπει την αλλαγή σκυτάλης
στην πολιτική εξουσία της
Τουρκίας μέχρι το 2023. Μετά την απομάκρυνση του Ταγίπ Ερντογάν από την εξουσία, η νέα κυβέρνηση στην
Άγκυρα θα ξεκινήσει νέα
διαδικασία εκδημοκρατισμού και επιστροφής στην
ομαλότητα. Στο τρίτο σενάριο, η Τουρκία θα μπορούσε
να επιλέξει στο διπλωματικό
πεδίο τη φόρμουλα της
«στρατηγικής ισορροπίας»,
εντατικοποιώντας το φλερτ
της με το μπλοκ της Ευρασίας. Τέλος, στο τέταρτο σενάριο δεν αποκλείεται στο
επόμενο μάλιστα διάστημα
να ακολουθήσει τελική ρήξη
στις σχέσεις της Τουρκίας με
τη Δύση και το ΝΑΤΟ. Σε μια
τέτοια περίπτωση η Τουρκία
θα αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ
και θα προκύψουν κίνδυνοι
θερμών επεισοδίων ανάμεσα στην Άγκυρα και στη Δυτική Συμμαχία.

Λιγοστές οι επιλογές των ΗΠΑ
Υπό τη σκιά όλων των προαναφερόμενων, η αμερικανική έκθεση
προτείνει μικρό αριθμό πρωτοβουλιών για τον έλεγχο της κρίσης στα
αμερικανοτουρκικά. Έτσι, απευθυνόμενη στο αμερικανικό Πεντάγωνο, η έκθεση εισηγείται πρωτοβουλίες, γεφυρωτικού και συμφιλιωτικού χαρακτήρα στο βόρειο
τμήμα της Συρίας. Η έκθεση εισηγείται σε Τουρκία και ΗΠΑ να εστιάσουν σε κοινούς στόχους όπως το
καθεστώς του Μπασάρ Αλ Ασαντ
και το Ιράν. Παράλληλα, μαζί με
το δύσκολο εγχείρημα της απομάκρυνσης της συριακής πτέρυγας
του Κουρδικού Κινήματος από την
ηγεσία του Εργατικού Κόμματος
του Κουρδιστάν (ΡΚΚ), η έκθεση
αφήνει να εννοηθεί ότι μακροπρόθεσμα σε ορισμένα πεδία η κουρδική πλευρά θα μπορούσε να «συ-








Από την έκθεση είναι φανερή η προτίμηση του
Πενταγώνου στο πρόσωπο του υπουργού Εθνικής Άμυνας και τέως Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων, Χουλουσί Ακάρ.
νομιλήσει» με την Άγκυρα. Βασική
προϋπόθεση για μια τέτοιου είδους
εξέλιξη αποτελεί ο έλεγχος των πολεμοφοδίων των Κούρδων και η
μη παράδοσή τους στο ΡΚΚ.
Η δεύτερη επιλογή των ΗΠΑ
στις σχέσεις με την Τουρκία, στην
οποία εστιάζει η αμερικανική έκθεση, αφορά την τουρκική αντιπολίτευση. Σημειώνοντας την ενί-

σχυση της αντιπολίτευσης στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις
και το γεγονός ότι πλέον η αξιωματική αντιπολίτευση ελέγχει 6
από τους 10 μεγάλους δήμους της
χώρας, η έκθεση δεν αποκλείει το
ενδεχόμενο της αλλαγής σκυτάλης
στην πολιτική ηγεσία της Τουρκίας
μέχρι το 2023.
Ακόμα, στην έκθεση «Rand»
υπογραμμίζεται η ενίσχυση του
ρόλου και της θέσης του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας και τέως Επιτελάρχη των Τουρκικών Ενόπλων
Δυνάμεων, Χουλουσί Ακάρ, τόσο
στο πολιτικό πεδίο όσο και στα
στρατιωτικά δρώμενα της χώρας
και προτείνεται η ενίσχυση και σύσφιξη της συνεργασίας του αμερικανικού στρατού με τον τουρκικό
στρατό τόσο εντός του ΝΑΤΟ όσο
και σε επίπεδο ναυτικών δυνάμεων.

Στην έκθεση «Rand», καταγράφεται στροφή της Τουρκίας στον αυταρχισμό και εθνικισμό, ο πολλαπλασιασμός των προβλημάτων στην εξωτερική της πολιτική και εξετάζονται επιλογές και εναλλακτικές φόρμουλες για το μέλλον των αμερικανοτουρκικών σχέσεων, ακόμα και κίνδυνοι θερμών επεισοδίων ανάμεσα στην Άγκυρα και στη Δυτική Συμμαχία.
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Σπεύδουμε βραδέως για τα βιοκαύσιμα
Ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου τονίζει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει μείνει πίσω σε πολλούς ενεργειακούς στόχους της Ε.Ε.
Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών Χαράλαμπος
Θεοπέμπτου μιλάει στη «Κ» για τον
στόχο του 10% για ΑΠΕ στις μεταφορές
και λέει ότι ανέκαθεν σχεδιασμοί του
Υπουργείου είχαν θέσει το 5% σαν
στόχο των ΑΠΕ στις μεταφορές και
όχι την επίτευξη του 10% που μας
είχε θέσει η Ευρώπη. Επίσης, σημειώνει ότι έχουμε μείνει πίσω στον
στόχο για την παραγωγή ηλεκτρισμού
από ΑΠΕ (9,5% αντί 16%). Σχετικά με
τις δημόσιες μεταφορές τονίζει ότι
δεν έχει γίνει κανένας σχεδιασμός.
«Είναι φανερό από την απάλειψη φόρων σε καινούργια οχήματα, την εμμονή στον σχεδιασμό νέων δρόμων
ανάμεσα σε κατοικημένες περιοχές
και η μη εφαρμογή έστω και ενός από
τα μέτρα για τις δημόσιες μεταφορές,
ότι η κυβέρνηση δεν έχει πρόθεση
να προωθήσει τις δημόσιες μεταφορές», σημειώνει.
–Ο στόχος του 10% για ΑΠΕ στις
μεταφορές, ο οποίος τέθηκε το
2009, είναι ένας από τους δύο υποχρεωτικούς περιβαλλοντικούς στόχους ΑΠΕ και πρέπει να επιτευχθεί
μέχρι τις 31/12/2020. Το 2017 ήμασταν στο 2,7%, είναι αρκετός ο
χρόνος; Τι φταίει για την καθυστέρηση;
–Για μένα δεν είναι θέμα καθυστέρησης επίτευξης των στόχων επειδή
ανέκαθεν οι σχεδιασμοί του Υπουργείου είχαν θέσει το 5% σαν στόχο
των ΑΠΕ στις μεταφορές και όχι την
επίτευξη του 10% που μας είχε θέσει
η Ευρώπη. Επίσης, ούτε οι αναθεωρήσεις του σχεδίου δεν είχαν θέσει
υψηλούς στόχους. Παράλληλα, το ότι
μείναμε πολύ πίσω από τον στόχο
στην παραγωγή ηλεκτρισμού από

ΑΠΕ (9,5% αντί 16%) σήμαινε ότι χάθηκε η ευκαιρία για την προώθηση
των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, εφόσον
για να έχει αξία η χρήση ηλεκτρικού
αυτοκινήτου θα έπρεπε η παραγωγή
ηλεκτρισμού μας να είχε πιο υψηλό
ποσοστό συνεισφοράς στην παραγωγή
από ΑΠΕ. Έχουμε και άλλους ενεργειακούς στόχους που έχουμε μείνει
πίσω, όπως αυτό της ενεργειακής
αναβάθμισης 3% των δημοσίων κτηρίων (συμπεριλαμβανομένων και των
σχολείων) και τη βοήθεια για ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιόκτητων
κτηρίων.
–Το Κίνημα Οικολόγων πώς πίεσε
τις προηγούμενες κυβερνήσεις να
φτάσουν στον στόχο;
–Το Κίνημα πάντα πίεζε τις εκάστοτε κυβερνήσεις για να προωθήσουν
τις ΑΠΕ, την εφαρμογή πολιτικών για
τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, τις δημόσιες μεταφορές
και το ποδήλατο. Η εισαγωγή τού
πολύ πετυχημένου μέτρου του Net
Metering και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε ευάλωτες
οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων
προήλθαν από εισηγήσεις του κινήματος Οικολόγων. Δυστυχώς, όμως,
η πολιτική που επέλεξε η κυβέρνηση
ήταν αντί να εργαστεί για να πετύχει
τους στόχους, αποφάσισαν να αγοράσουν δικαιώματα αξίας πολλών
εκατομμυρίων. Να θυμίσω ότι το ίδιο
έκαναν και με τους ρύπους της ΑΗΚ,
θεωρώντας ότι ήταν πιο συμφέρον
για το κράτος να αγοράζει τα δικαιώματα εκπομπών η ΑΗΚ (έξοδα φυσικά
που πληρώνουν οι πολίτες με αυξημένους λογαριασμούς) παρά να πάρει
έστω και λίγα μέτρα η κυβέρνηση.
–Γιατί αναγκαστήκαμε τώρα να
αγοράσουμε βιοκαύσιμα και να
έχουμε αύξηση της λιανικής τιμής
των καυσίμων; Πού βρίσκεται η
κυπριακή παραγωγή βιοντίζελ;








Παράλληλα το ότι μείναμε πολύ πίσω από τον
στόχο στην παραγωγή
ηλεκτρισμού από ΑΠΕ
(9,5% αντί 16%) σήμαινε
ότι χάθηκε η ευκαιρία
για την προώθηση των
ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Ο κ. Θεοπέμπτου λέει ότι ενώ πήραμε χρήματα από την Ε.Ε. για προώθηση
των δημόσιων μεταφορών μεταξύ του 2009 και 2020 πέραν από την αγορά
των λεωφορείων δεν έγινε απολύτως τίποτα!
–Ολόκληρο το ποσοστό συνεισφοράς των ΑΠΕ στις μεταφορές στην
Κυπριακή Δημοκρατία βασίζεται στην
προσθήκη βιοκαυσίμων στα καύσιμα.
Η φορολόγηση των κυπριακών εταιρειών παραγωγής βιοκαυσίμων και
η έλλειψη κινήτρων σκότωσαν όλες
τις προσπάθειες παραγωγής στην Κύπρο. Έτσι οι μεγάλες εταιρείες που
προμηθεύουν καύσιμα στην Κύπρο
έμειναν χωρίς έστω και ένα μικρό ανταγωνισμό. Η κυβέρνηση που έχει
εγκαταλείψει και τον θεσμό των Πράσινων Συμβάσεων δεν αγοράζει ποσότητες βιοκαυσίμων για να βοηθήσει
τις εταιρείες, αλλά αντίθετα βάζει εμπόδια όπως κάνει και με το υγραέριο
κίνησης.
–Τι φταίει που δεν έχουμε προωθήσει λύσεις όπως καλύτερες δημόσιες συγκοινωνίες και κίνητρα
για ηλεκτροκίνηση;
–Δυστυχώς, ενώ πήραμε χρήματα
από την Ε.Ε. για προώθηση των δημόσιων μεταφορών μεταξύ του 2009

και 2020 πέραν από την αγορά των
λεωφορείων δεν έγινε απολύτως τίποτα! Για να προωθηθούν οι δημόσιες
μεταφορές έπρεπε να ετοιμαστεί ένα
σχέδιο κινητικότητας για κάθε πόλη
και περιοχή. Δυστυχώς, το μόνο σχέδιο
που έγινε ήταν το σχέδιο για τη Λευκωσία του 2009. Για τη Λεμεσό και
τη Λάρνακα γίνονται τώρα, ενώ για
Πάφο και ελεύθερη Αμμόχωστο είναι
άγνωστο τι θα γίνει. Αυτά τα σχέδια
περιλαμβάνουν διαδρομές λεωφορείων, μονοδρομήσεις, που θα γίνουν
λεωφορο-λωρίδες, εξοπλισμό GPS στα
λεωφορεία, έξυπνες στάσεις λεωφορείων με ηλεκτρονική πληροφόρηση
για την άφιξη των λεωφορείων και
πολλά άλλα μέτρα. Φυσικά, οι προηγμένες χώρες παίρνουν και άλλα μέτρα όπως είναι η απαγόρευση έλευσης
οχημάτων από το κέντρο των πόλεων,
η κήρυξη οικιστικών κυρίως περιοχών
σε περιοχές χαμηλών ρύπων αλλά και
χρεώσεις αν πλησιάσει αυτοκίνητο
ορισμένες περιοχές. Δίνουν, επίσης,

διάφορα κίνητρα και μια σειρά άλλων
μέτρων ούτως ώστε να κάνουν τη μετακίνηση με λεωφορείο πιο εύκολη
και φθηνή από ό,τι με ιδιωτικό όχημα.
Είναι φανερό από την απάλειψη φόρων
σε καινούργια οχήματα, την εμμονή
στον σχεδιασμό νέων δρόμων ανάμεσα σε κατοικημένες περιοχές και
η μη εφαρμογή έστω και ενός από τα
μέτρα για τις δημόσιες μεταφορές,
ότι η κυβέρνηση δεν έχει πρόθεση
να προωθήσει τις δημόσιες μεταφορές.
Ένα μεγάλο πρόβλημα, επίσης, είναι
η έλλειψη σημείων φόρτισης, αφού
η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να προωθήσει μόνο την εγκατάσταση ενός
σημείου φόρτισης σε κάθε αυτοκινητόδρομο, αγνοώντας τις πόλεις και
όλες τις πολυσύχναστες περιοχές.
–Η προμήθεια καυσίμων από τα
Κατεχόμενα θα είναι μία κάποια
λύση για τους πολίτες, μπορούμε
τόσο εύκολα να κακίσουμε όσους
επιλέξουν να πάνε στα τ/κ πρατήρια
βενζίνης;
–Δεν θα σύστηνα σε κανέναν πολίτη να προμηθευτεί καύσιμα από τα
Κατεχόμενα, τα οποία καύσιμα είναι
εκτός προδιαγραφών, μπορεί ειδικά
το πετρέλαιο να προκαλέσει ζημιά
στη μηχανή και εκτός αυτού είναι και
ανήθικο. Το σωστό είναι να διαμαρτυρηθούν στην κυβέρνηση και όσους

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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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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METAΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

¼¾ÂÁÂÀ¼¾ à{¼Â°¾»Æ»àà¿»ÅÂ¹ÂÅ¼¾¯

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

t
t
t
t

παίρνουν αποφάσεις.
–Τι χρειάζεται να γίνει, τι προτείνετε πλέον ως Κίνημα Οικολόγων;
–Στο σχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για τη βελτίωση της ποιότητας
του αέρα αλλά και στο σχέδιο του
Υπουργείου Περιβάλλοντος για τη
μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου, αναφέρεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για επίτευξη
των στόχων των δύο σχεδίων, είναι
η ύπαρξη δημόσιων μεταφορών. Με
τις δημόσιες μεταφορές μειώνεται
σημαντικά η κατανάλωση ενέργειας
για τις μεταφορές της χώρας και έτσι
είναι πιο εύκολα να προωθηθούν οι
ΑΠΕ στις μεταφορές, γιατί πλέον μπορεί να ελεγχθεί εύκολα το καύσιμο
στα λεωφορεία. Παράλληλα η κυβέρνηση έπρεπε να έχει οικονομικά κίνητρα για την αγορά περιβαλλοντικά
φιλικών οχημάτων. Να εγκαταστήσει
παντού σταθμούς φόρτισης και κίνητρα σε ιδιώτες να έχουν σημεία
φόρτισης σε νέα και παλιά κτήρια.
Έπρεπε ορισμένα λεωφορεία να τα
λειτουργούμε με βιοαέριο που παράγεται από οργανικά απόβλητα. Να
αναδιαμορφώσει τον φόρο καυσίμων
μεταφοράς βάσει του ενεργειακού
περιεχομένου, τις εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα και τα επίπεδα εκπομπής
σωματιδίων. Να προωθήσει την κίνηση με φυσικό αέριο, προπάνιο και
βιοαέριο κίνησης. Δυστυχώς, όμως,
μάλλον το εμποδίζουμε παρά να γίνει.
Επιπλέον, να δώσουμε απαλλαγή από
όλες τις χρεώσεις και τέλη όπως π.χ.
χρεώσεις εγγραφών και τέλος κυκλοφορίας και να δίνεται φοροαπαλλαγή
σε όσους αγοράζουν αυτοκίνητα χαμηλών εκπομπών. Εμείς, δεν μειώσαμε
τα αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν
έχουμε δημόσιες μεταφορές, δεν αυξήσαμε τις ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, δεν προωθήσαμε το ηλεκτρικό
αυτοκίνητο.

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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Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020

Σε αυτόν τον τόπο κανείς δεν είναι αθώος
Ο Τάκης Χατζηδημητρίου μιλάει στην «Κ» για τα μνημεία της Κύπρου, τα οποία διηγούνται την πολυαίωνη ιστορία της
Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Ο Τάκης Χατζηδημητρίου, συμπρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής για
την Πολιτιστική Κληρονομιά, μιλάει
στην «Κ» για το έργο της Επιτροπής,
τονίζοντας πολύ συχνά την αγαστή
συνεργασία Ε/κ και Τ/κ. Οι αποφάσεις μας υλοποιούνται, χωρίς να
δημιουργούν δεσμεύσεις, υποχρεώσεις ή εμπλοκές πάνω στο κυπριακό ζήτημα. Μέσα στην Τεχνική
Επιτροπή συνεννοούμαστε για να
αντιμετωπίσουμε την πολιτιστική
κληρονομιά ως μια ενότητα και όχι
«δικά μας και δικά σας», τονίζει ο
κ. Χατζηδημητρίου.
–Κύριε Χατζηδημητρίου, να πούμε πρώτα για την Επιτροπή;
–Οι Τεχνικές Επιτροπές αποφασίστηκε να δημιουργηθούν το 2006,
μετά το ναυάγιο του δημοψηφίσματος του 2004 και με τα κυπριακά δεδομένα χρειάστηκαν δύο χρόνια μέχρι να συσταθούν. Πήραν σάρκα
και οστά αμέσως μετά την εκλογή
του Δημήτρη Χριστόφια στην προεδρία της Δημοκρατίας, τον Μάρτιο
του 2008. Ως πρώτο βήμα ήταν η
δημιουργία συμφωνημένου καταλόγου μνημείων σε ολόκληρη την
Κύπρο, ώστε να προχωρήσουμε στα
επόμενα βήματα της αναστήλωσης.
Τα Ε/κ μέλη διοριζόμαστε από τον
εκάστοτε πρόεδρο της Κυπριακής
Δημοκρατίας ως αρχηγό της ε/κ κοινότητας. Δεν εκπροσωπούμε αρχές
και δεν εξαρτόμαστε ούτε αντιπροσωπεύουμε θεσμούς, είμαστε όλοι
κάτω από την προσωπική μας ιδιότητα. Οι αποφάσεις μας υλοποιούνται, χωρίς να δημιουργούν δεσμεύσεις, υποχρεώσεις ή εμπλοκές πάνω
στο κυπριακό ζήτημα. Μέσα στην
Τεχνική Επιτροπή συνεννοούμαστε
για να αντιμετωπίσουμε την πολιτιστική κληρονομιά ως μια ενότητα
και όχι «δικά μας και δικά σας», είναι
ο κοινός μας στόχος και έτσι όταν
συζητάμε για τα μνημεία λογαριάζουμε τα μνημεία, όχι αριθμούς,
ούτε αναλογίες ή ισορροπίες. Και
αυτό μπορώ να πω ότι οφείλεται ότι
μέσα στην Επιτροπή έχει εδραιωθεί
κλίμα εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας
μεταξύ μας, ώστε όταν αναφερόμαστε σε κάποιο μνημείο ξέρει ο άλλος
ότι είναι γνήσια αναφορά και δεν
έχει κανένα στοιχείο υπολογισμού.
Άλλωστε και εμείς ενδιαφερόμαστε
να συντηρηθεί στο σύνολο η κληρονομιά της Κύπρου. Μπορώ να πω
μάλιστα ότι οι Τ/κ συνάδελφοι δεδομένου ότι στον Βορρά υπάρχουν
πολλά μνημεία, εκείνοι αναλαμβάνουν πολύ μεγαλύτερη ευθύνη στην
προώθηση των αποφάσεων. Το άλλο
που ήθελα να τονίσω είναι ότι για
την προώθηση των έργων προσπαθούμε να προωθήσουμε τον δικοινοτικό χαρακτήρα τους.
–Ποια είναι τα μέσα που διαθέτει
η Επιτροπή;

Μπορεί να μη λύει το έργο μας το Κυπριακό, αλλά
μπορεί να γίνει το θεμέλιο
πάνω στο οποίο θα στηριχτεί, διότι δεν εργαζόμαστε μόνο πάνω στις πέτρες, αλλά δουλεύουμε
και με τους ανθρώπους.
–Κατ’ αρχάς να πω ότι είμαστε
εθελοντές, δεν έχουμε προσωπικό.
Πάντως, έχουμε την υποστήριξη
από τους ηγέτες μας, εμείς του προέδρου της Δημοκρατίας και οι Τ/κ
του κ. Ακιντζί. Εμείς ζητήσαμε τεχνική βοήθεια, που μας παρασχέθηκε, από τον πρόεδρο με δύο αρχιτέκτονες με μερική απασχόληση
για να μας βοηθήσουν με τη μελέτη
και τον προγραμματισμό των έργων. Επίσης, μας παραχωρήθηκε
ένας δημόσιος λειτουργός, μέλος
της Επιτροπής, ο οποίος απασχολείται πλέον αποκλειστικά και μας
βοηθάει πάρα πολύ αυτό, μιας και
υπάρχουν πολλά πράγματα που
πρέπει να γίνουν (κατάλογοι, συμφωνίες και άλλα πολλά), έτσι τον
τελευταίο χρόνο είχαμε αυτή την
επιπλέον βοήθεια, που αύξησε τις
δυνατότητές μας. Εκείνο που πάντα
πρέπει να έχουμε κατά νου είναι
ότι η Επιτροπή μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της έως
ένα σημείο. Η Επιτροπή υπάρχει
για να διασώσει ό,τι μπορεί, για να
προλάβει ό,τι δύναται με τα περιορισμένα μέσα που έχει.
–Ποια νομίζετε ότι είναι η συμβολή σας στη λύση του Κυπριακού;
–Εργαζόμαστε πάνω στην προοπτική της δημιουργίας κλίματος
εμπιστοσύνης, αμοιβαίου αλληλοσεβασμού για να βοηθήσει τη λύση
του κυπριακού προβλήματος. Δεν
μπορούμε να υποκαταστήσουμε
κρατικές υπηρεσίες, κάτι που θα
έπρεπε να αναλάβει μια ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Μπορεί να μη
λύει το έργο μας το Κυπριακό, αλλά
μπορεί να γίνει το θεμέλιο πάνω
στο οποίο θα στηριχτεί, διότι δεν
εργαζόμαστε μόνο πάνω στις πέτρες, αλλά δουλεύουμε και με τους
ανθρώπους
–Ποιοι είναι οι οικονομικοί πόροι
σας;
–Είπαμε ότι εν πολλοίς κινούμαστε στην εθελοντική εργασία.
Τα χρήματα που έως τώρα είχαμε
ήταν κατά κύριο λόγο από την Ε.Ε.
Αργότερα εκχωρήθηκε ένα ποσό
που δινόταν στην τ/κ κοινότητα
για ανάπτυξη, δεδομένου ότι η Επι-

Μέσα στην Τεχνική Επιτροπή συνεννοούμαστε
για να αντιμετωπίσουμε
την πολιτιστική κληρονομιά ως μια ενότητα και όχι
«δικά μας και δικά σας».

«Η Τεχνική Επιτροπή συμβάλλει και στη συντήρηση των μνημείων, αλλά και στη δημιουργία ενός νέου κλίματος αλληλοσεβασμού», λέει ο Τάκης Χατζηδημητρίου.
τροπή είχε δημιουργήσει κλίμα εμπιστοσύνης και έδειξε ότι μπορεί
να είναι αποδοτική, για την ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μέχρι στιγμής έχουμε δαπανήσει 18 εκατ. ευρώ. Υπάρχει βέβαια και ο Απόστολος Ανδρέας που
έχε χρηματοδοτηθεί από την Εκκλησία της Κύπρου και το Εβκάφ,
από κοινού. Η συνολική δαπάνη
θα φτάσει στα 5 εκατ. ευρώ, με την
πρώτη να έχει ανέλθει γύρω στα
δύο εκατ. ευρώ. Σε κάποια φάση
δόθηκε μια μικρή βοήθεια από το
Βατικανό, γύρω στις 30.000 ευρώ
για μια μαρωνίτικη εκκλησία και
μία ορθόδοξη και προχωράμε και
σε αυτές τις περιπτώσεις τους σχεδιασμούς μας. Για πρώτη φορά, το
2019, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας
προσέφερε ως ηγέτης της ε/κ κοινότητας που ανήλθε τελικά στις
750.000 ευρώ. Στο μεταξύ υπήρξε
ενδιαφέρον από ιδιώτες και κοινότητες, να πω ότι η Τεχνική Επιτροπή δεν ζητάει χρήματα. Κοινότητες μας είπαν ότι μπορούν να
διαθέσουν χρήματα για την εκκλησία τους, νομίσαμε κι εμείς ότι αυτό
θα ήταν εύκολο, στην πορεία ωστόσο καταλάβαμε ότι τα πράγματα
δεν ήταν τόσο απλά και ότι έπρεπε
να γίνει συνδυασμός χρηματοδότησης. Η προσφορά από τον πρόεδρο, αλλά και οι προσφορές από
διάφορες κοινότητες μας επέτρεψε
να χρηματοδοτήσουμε κι έναν αριθμό έργων, που περιλαμβάνει και
οθωμανικά μνημεία, με μία καθαρά
κυπριακή χρηματοδότηση πλέον.

–Με τις τοπικές κοινωνίες υπάρχει συνεργασία;
–Όταν κάνουμε ένα μνημείο ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους,
τους πρόσφυγες, για την εκκλησία
τους, που είναι κάτι που τους ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ενημερώνουμε
τους κατοίκους που βρίσκονται
τώρα στο χωριό, ώστε να γνωρίζουν
τι γίνεται και να έχουμε τη συμπαράστασή τους. Η παραλαβή των έργων γίνεται με τη συμμετοχή Ε/κ
και Τ/κ και δημιουργούνται φιλίες,
σχέσεις, δημιουργείται κλίμα συνεργασίας και ώς ένα σημείο –μπορώ
να πω– και αλληλοκατανόησης. Η
Τεχνική Επιτροπή συμβάλλει και
στη συντήρηση των μνημείων, αλλά
και στη δημιουργία ενός νέου κλίματος αλληλοσεβασμού.
–Οι νέοι ενδιαφέρονται;
–Αυτή τη στιγμή η Τεχνική Επιτροπή, και με τη βοήθεια του UNDP,
έχει απλώσει τις φτερούγες της και
προς τους νέους και παρόλα όσα
λέγονται για τους νέους ότι δεν ενδιαφέρονται, έδειξαν τεράστιο ενδιαφέρον. Και το συμπέρασμά μου
είναι ότι οι νέοι δεν ενδιαφέρονται
για τα μεγάλα λόγια και τις διακηρύξεις, αλλά αν τους δώσεις κάτι
το συγκεκριμένο ανταποκρίνονται.
Αυτή τη στιγμή δημιουργήθηκαν
οι ομάδες των νέων πρεσβευτών
των μνημείων μας, που επιφορτίζονται με τη μελέτη και παρακολούθηση συγκεκριμένων μνημείων,
την προβολή τους μέσα στην κοινότητά τους, αλλά και στην κοι-

νωνία ευρύτερα και την παρακολούθηση των προβλημάτων, ώστε
να ενημερώνεται η Επιτροπή. Αυτό
που έχω προσέξει είναι ότι το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και είναι
όλα εκλεκτά παιδιά (αρχαιολόγοι,
αρχιτέκτονες, μηχανικοί, λογοτέχνες, καλλιτέχνες) είναι ανοικτό
προς όλους που ενδιαφέρονται.

Ουδείς είναι αθώος

–Πώς θα χαρακτηρίζατε την κατάσταση σήμερα των μνημείων;
–Την πρώτη περίοδο υπήρξε μεγάλη λεηλασία των μνημείων και
στον Βορρά και στον Νότο. Μετά
άρχισε η ορφάνια και ο χρόνος να
τα κατατρώγουν. Όσο περνάει ο
καιρός αυτά που έχουν επιβιώσει
αντιμετωπίζουν προβλήματα από
την εγκατάλειψη. Να πούμε βέβαια
ότι και στην πλευρά μας υπάρχουν
τ/κ μνημεία που έχουν καταστραφεί
(χωριά, τζαμιά κ.ά.). Σε αυτόν τον
τόπο κανείς δεν είναι αθώος ενώπιον της υπάρχουσας κατάστασης.
Μπορεί να πει κάποιος ότι τα δικά
μας αρχαιολογικά και εκκλησιαστικά
μνημεία ή τα μεσαιωνικά είναι πολύ
σημαντικά, και πιο σημαντικά από
τα τζαμιά, είναι αλήθεια. Όμως,
εδώ μιλούμε για τον πολιτισμό, τον
ένα, τον αδιαίρετο πολιτισμό της
Κύπρου, την πολυπολιτιστική φυσιογνωμία του νησιού.
–Ποιοι είναι οι μελλοντικοί σας
σχεδιασμοί; Ποια έργα τελείωσαν αυτή την περίοδο;

– Συντηρήθηκε σε πρώτη φάση
η εκκλησία του Αγίου Ανδρόνικου
στην Κυθρέα. Άρχισαν τα έργα στον
Άη Σέργη στην Καρπασία, στον ναό
των Αγίων Σεργίου και Βάκχου. Έργα που πάνε προς ολοκλήρωση είναι
η Παναγία στην Άσσια, ένα πολύ
σημαντικό μνημείο και στο οποίο
έγινε μία πάρα πολύ καλή συντήρηση. Επίσης, στον Άγιο Αρτέμωνα
στην Αφάνεια, όπου αποκαλύφθηκαν στοιχεία της ιστορίας του ναού.
Έχουμε κάνει βέβαια και τον προγραμματισμό μας και για το 2020.
Έγινε η παρουσίαση των σχεδίων
για το τζαμί στην Ορούντα, με προθυμία των κατοίκων να βοηθήσουν
στη συντήρηση. Επίσης, προχωράει
και ο σχεδιασμός για την Παναγία
της Κυράς, μεταξύ Κώμης Κεπίρ και
Λειβάδια. Έχουμε τον Άγιο Αντώνιο
στο Μάσσαρι, καθώς και έργα που
έχουν ολοκληρωθεί οι σχεδιασμοί
στο οχυρό Άρσεναλ (Τζαμπουλάτ)
της Αμμοχώστου, η Παναγία η Αφέντρικα στην Καρπασία και υπάρχει
αίτημα για τον Άγιο Αντώνιο των
Λατίνων στην Κοντέα, που βρίσκεται
σε ιδιωτική περιουσία και αναμένουμε την έγκρισή του. Σε προκαταρκτικό στάδιο έχουμε τον ναό
των Αγίων Παίδων στη Σύγκραση,
το υδραγωγείο του Αρίφ Πασά στη
Μεσαορία, ο Άγιος Θέρισσος στην
Αγία Τριάδα, ο Άγιος Σέργιος του
12ου αιώνα στη Νέτα, το τζαμί στην
Τέρρα, ο Άγιος Γεώργιος στα Λιμνιά,
με συγχρηματοδότηση κατοίκων
και Ε.Ε. Υπάρχουν επίσης σχεδιασμοί για το τζαμί στον Άγιο Θεόδωρο, στο Μαρώνι, στο Καλό Χωριό
Λάρνακας, στα Λεύκαρα, έχουμε
την πόρτα της Θάλασσας στη Αμμόχωστο. Ενδιαφέρον έχει το σχολείο στην Ευρέτου στην Πάφο, που
όταν πήγαμε ήταν εκεί και τα παιδιά
του Ε/κ μάστορα που το έκτισε.
Υπάρχουν ακόμα 14 μνημεία που
θα προχωρήσουν με τη συγχρηματοδότηση από τα χρήματα που πρόσφερε ο πρόεδρος με εισφορές των
κατοίκων. Να πω ότι αυτή την περίοδο έχουμε κάνει και εργασίες
στήριξης ναών, για να αποφύγουμε
κατάρρευσή τους, όπως στον Άγιο
Αναστάσιο στην Περιστερώνα της
Αμμοχώστου, στον Άγιο Γεώργιο
στον Βαθύλακα. Να πω ότι υπάρχει
ένας κατάλογος τζαμιών για να προχωρήσουμε σε συντήρησή τους το
2020.

Ενδιαφέρονται οι πρόσφυγες για τις εκκλησίες που έχουν συντηρηθεί
–Πώς προχωράει η αναστήλωση
στον Απόστολο Ανδρέα;
–Αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα τεχνικής φύσης, που τονίζω ότι δεν έχουν να κάνουν με
το πολιτικό πρόβλημα. Ελπίζω να
ξεπεραστούν για να περάσουμε
στη Β΄ και Γ΄ φάση, που αφορούν
το μεσαιωνικό παρεκκλήσι πίσω
από το αγίασμα και τον περιβάλλοντα χώρο και κάποια άλλα έργα
υποστήριξης κάποιων άλλων κτηρίων. Να πω ότι στη μονή του Αποστόλου Ανδρέα δεν γίνεται απλώς
συντήρηση, αλλά αποκατάσταση.

μείο, όποιοι και αν είναι αυτοί. Τελευταία, να σας πω, είχαμε έκφραση
ενδιαφέροντος από Μαρωνίτες.
Δαπανήθηκαν περίπου για τον Άγιο
Παντελεήμονα 800.000 ευρώ, διασώσαμε από πλήρη κατάρρευση
τα κελιά, τον ναό. Πέρυσι, βέβαια,
είχαμε και κάποια βεβήλωση, αλλά
αποκαταστάθηκαν οι ζημιές. Εν
ολίγοις, το παρακολουθούμε το
μνημείο, είναι ειδική περίπτωση.
Πάντως, σε όλες τις άλλες εκκλησίες
που έχουμε συντηρήσει ενδιαφέρονται οι πρόσφυγες, πηγαίνουν,
τις φροντίζουν.

–Με τη μονή του Αγίου Παντελεήμονα στην Κερύνεια τι γίνεται;
–Είναι ένα μνημείο που έχουμε
συντηρήσει και χρειάζεται παρακολούθηση και από Ε/κ και από
Τ/κ. Είναι λιγάκι ορφανεμένο το
μνημείο και είναι θέμα στην Τεχνική Επιτροπή να προωθήσουμε
ειδικό σχέδιο παρακολούθησής
του. Έκκλησή μας είναι να δείξουν
περισσότερο ενδιαφέρον οι άνθρωποι που συνδέονται με το μνη-

–Με τα μνημεία της Πράσινης
Γραμμής πώς προχωράτε;
–Εργαζόμαστε αυτή τη στιγμή
για τα μνημεία της Πράσινης Γραμμής. Εκεί δεν είναι η ίδια κατάσταση, όπως αλλού, εκεί υπάρχει στρατός. Εκεί και οι Τ/κ πρέπει να βρίσκονται σε συνεννόηση με τον
στρατό για να αντιμετωπιστούν
τα θέματα της Επιτροπής. Στις 20
Δεκεμβρίου μαζί με τους μελετητές
και τους εμπειρογνώμονες σε πρώτη φάση θα γίνει μια συντήρηση

Είναι λιγάκι ορφανεμένος ο Αγιος Παντελεήμονας και είναι θέμα στην Τεχνική
Επιτροπή να προωθήσουμε ειδικό σχέδιο παρακολούθησής του.

πει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή
βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια
για αφαίρεση της βλάστησης από
τα τείχη της Λευκωσίας, στο βόρειο
μέρος της πόλης υπάρχει μεγαλύτερη υγρασία. Έχω εντυπωσιαστεί
με τον τρόπο που εργάζονται οι
εμπειρογνώμονες, είναι μια πολύ
μεγάλη επιχείρηση και βρίσκεται
σε εξέλιξη ένα σχέδιο από τον Προμαχώνα Μούλα μέχρι την Πύλης
της Κερύνειας. Ξεκίνησε, επίσης,
και η αποκατάσταση σου προμαχώνα Κουιρίνι, που βρίσκεται κάτω
από το γραφείο του κ. Ακιντζί, τον
οποίο όποτε τον συναντήσαμε νιώσαμε ότι αντιμετωπίζει τα προβλήματα της Λευκωσίας ως δήμαρχος,
είναι έντονο το ενδιαφέρον του
και αυτό είναι πολύ βοηθητικό. Εργαζόμαστε επίσης για να αντιμετωπίσουμε την κατάρρευση στο
σημείο μεταξύ Μούλα και Ρόκκα.

της υπάρχουσας κατάστασης στον
Άγιο Γεώργιο και τον Άγιο Ιάκωβο
και θα δούμε μελλοντικά πώς θα
προχωρήσουμε μέσα από τις δυσκολίες που προκύπτουν στις στρα-

–Υπάρχουν προγράμματα και
για μη μνημεία;
–Ναι, αρχίσαμε και ένα πρόγραμμα ευπρεπισμού για νεκροταφεία τόσο στον Βορρά όσο και

τιωτικές ζώνες ή σε αμφισβητούμενες περιοχές, εμείς λέμε ότι είναι
Πράσινη Γραμμή, ο τουρκικός στρατός θεωρεί ότι ο Άγιος Ιάκωβος
είναι περιοχή που ελέγχει. Θα πρέ-

στον Νότο. Ξεκινήσαμε με έξι-επτά
(όπως στον Καραβά), αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολλά που αναμένουν. Τύχαμε χρηματοδότησης
από κοινότητες και έτσι γίνεται
πιο εύκολο το έργο μας. Τα νεκροταφεία δυστυχώς, και τα χριστιανικά και τα μουσουλμανικά, βρίσκονται σε κατάσταση που δεν τιμάει κανέναν.
–Ποιο είναι το κέρδος σας, κ.
Χατζηδημητρίου;
–Δεν είναι απλώς η συντήρηση,
αλλά όταν βρίσκουμε στοιχεία για
κάποιο μνημείο που πριν δεν ήταν
γνωστά. Στον Άγιο Αυξέντιο μεταξύ
των τοίχων για πρώτη φορά ανακαλύψαμε μια υπέροχη βυζαντινή
τοιχογραφία της δεομένης κόρης
του ιερέα ή τα όσα ανακαλύψαμε
στον Αρχάγγελο Μιχαήλ στο Λευκόνοικο, που λίγα πράγματα ήταν
γνωστά, βρέθηκαν τα στοιχεία του
12ου αιώνα και άγνωστες τοιχογραφίες. Πλουτίζουμε την ιστορία,
και τον πολιτισμό μας και την ιστορία των ίδιων των μνημείων, αυτό
είναι αποζημίωση.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Ο μυστακοφόρος που πήρε τη σκυτάλη από τον Κάπτεν Νέμο
Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Περί διαρροών

Δεν λέμε, η πιο συναρπαστική ιστορία συνωμοσιολογίας στην Κύπρο να παραμένει ο
κάπτεν Νέμο. Για όσους δεν θυμούνται ήταν
ο τρομοκράτης, που ζούσε στη φαντασία
του Σπύρου Κυπριανού και είχε σκοπό να
μας δηλητηριάσει με τοξικά αέρια ούτως
ώστε να ρίξει την κυβέρνηση. Τους φανταστικούς εχθρούς του Σπύρου συναγωνίζονται σήμερα οι «υποκλοπές» στοιχείων της
ΕΝΙ από την Τουρκία για το οικόπεδο «8»,
που αποκάλυπταν συγκεκριμένα ΜΜΕ. Και
καλά, να τα παρουσιάζουν τα ΜΜΕ είναι ένα
θέμα. Όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,
όχι μόνο τα υιοθετεί στον πρωινό καφέ, αλλά βγαίνει σε ελλαδικά μέσα και επιβεβαιώνει τα περί υποκλοπών, πώς ονομάζεται;
Να το πούμε ρεζίλι πανελλαδικά, πάλι θα
πούνε ότι επιπλήττουμε την κυβέρνηση,
όμως, ρε φίλοι μου, στο Προεδρικό, πώς να
το κάνουμε; Μην τα λέτε να μη γελάμε. Τέτοιες πλάκες ο Βίκτωρας, όταν ήταν στην άλλη όχθη τις είχε ψωμοτύρι. Τώρα γιατί θυμώνεις φίλτατε, επειδή οι «υποκλοπές» δεν
ήταν υποκλοπές αλλά πατάτα, αφού στην
πραγματικότητα τα στοιχεία είχαν δημοσιοποιηθεί από το ίδιο το κράτος κατά λάθος
πριν από δύο χρόνια, διευκολύνοντας και τις
μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας να μην
σκορσάρονται; Μήπως ο Κυριάκος μετά μύστακος είναι καιρός να κάνει λίγα ταχύρρυθμα στην επικοινωνία και στη γεωπολιτική;
Εξακολουθώ φυσικά να επιμένω ότι σε ένα
κράτος άμα λείπει η λογοδοσία καταντούν οι
θεσμοί και οι αξιωματούχοι να περπατούν
στον βούρκο της ασυδοσίας…

Γιάννης Καρούσος

Ο υπουργός Μεταφορών Γιάννης Καρούσος: Έχω μανιτάρια πρώτο πράμα
από βιοκαύσιμα!

του στάτους κβο. Κι άμα συνηθίσουμε αυτό
και το «Γιαβούζ» στο 8, θα συνηθίσουμε και
τη διχοτόμηση. Άιντε και θα δούμε πού θα
βγάλει τούτος ο μπελάς, Νίκαρέ μου.

••••
Θέλουμε Βαρουφάκη

Μόνος έναντι όλων! Χάρη εσύ μπορείς;

••••
Θα απειλούμε με βέτο

Στο πλαίσιο της ελαφρότητάς μας και η άλλη ιστορία μας με το βέτο. «Θα μπλοκάρουμε τα πάντα» έγραφαν πηχυαίοι τίτλοι, υπογραμμίζοντας πως μετά τις απειλές του Νίκου Χριστοδουλίδη στις Βρυξέλλες, η Ε.Ε.
σπεύδει για κυρώσεις. Θα βάλει, όμως, η
Κύπρος βέτο για το κονδύλι της Ε.Ε. στην
Τουρκία; Εξ όσων γνωρίζει η στήλη κάτι τέτοιο δεν υφίσταται. Προς τι λοιπόν η σεναριολογία και η καλλιέργεια ψευδαισθήσεων; Δεν πάθαμε αρκετά μέχρι τώρα; Ποιος
πληρώνει για τις φούσκες και ποιος θα υποστεί τις συνέπειες, διότι αυτές τις φορτώνεται ο πολίτης συνήθως.

••••
Η διαφωνία

Αυτό βεβαίως που προκάλεσε συζητήσεις
στα πολιτικά πηγαδάκια, δεν ήταν άλλο, από
τη διφωνία μεταξύ Νίκου Αναστασιάδη και

του πολιτικού του τέκνου Νίκου Χριστοδουλίδη. Την ώρα που οι διαρροές ήθελαν την
Ε.Ε. να σπεύδει για κυρώσεις μετά τις απειλές του Νίκου Χριστοδουλίδη, ο πρόεδρος
διεμήνυε στους πολίτες να μην έχουν ψευδαισθήσεις γύρω από τις κυρώσεις. Το ποιοι
πουλούσαν φούμαρα τόσο καιρό στους πολίτες με τα μέτρα που θα πονέσουν την
Τουρκία και άλλα τέτοια γλαφυρά, είναι ένα
κεφάλαιο που σοφότερο θα ήταν να μην
ανοίξει. Και για τη δική μας ήσυχη Κυριακή
και για τη δική τους. Το ζήτημα είναι τι συνέβη μεταξύ των δύο Νίκων και άλλαξαν ρητορική. Σύμφωνα με τα πολιτικά πηγαδάκια οι
σχέσεις τους είναι άριστες, απλώς ο Νίκος
Αναστασιάδης προσγειώθηκε μάλλον απότομα μετά τις τελευταίες εξελίξεις κι έριξε
ένα σκαμπίλι-χάδι.

••••

Στον βυθό

Βγήκε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, Χαμί Ακσόι την Παρασκευή και αποκάλυψε ότι ο Τούρκος πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν, πρότεινε στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τις διαπραγματεύσεις τους σε Νέα Υόρκη και Λονδίνο να ανοίξει εκ νέου ο διάλογος και οι
διερευνητικές επαφές ακόμη και για τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου. Μέχρι να
πάνε και στη Χάγη λέει ο Τούρκος εκπρόσωπος. Γιατί δεν ανταποκρίνεται η Αθήνα; Δεν
είναι ότι δεν θέλει, όπως με ενημερώνει πηγή μου από την ελληνική πρωτεύουσα, είναι
ότι ο πρωθυπουργός χρειάζεται ακόμα λίγο
χρόνο για να κάτσουν στον τόπο τους ζητήματα που σχετίζονται με την οικονομία και
μετά να μπει στα βαθιά, με τις υφαλοκρηπίδες, τις ΑΟΖ και τις γεωτρήσεις. Κι αυτό διότι
όπως κατά λέξη μου ελέχθη «άμα πέσεις

έξω σε αυτά, μένεις στον βυθό αιχμάλωτος,
άγνωστο μέχρι πότε.

••••
Τι θα γίνει

Είδατε τι λέει το κύριό μας θέμα για την
ΟΥΝΦΙΚΥΠ και το ψήφισμα για τα οποίο τρέχουμε και δεν φτάνουμε ή τουλάχιστον έτσι
θα έπρεπε. Τι σημαίνει ότι οι δύο οντότητες
στην Κύπρο θα συνεργάζονται πλέον αρμονικά για διάφορα προβλήματα που προκύπτουν χωρίς την εμπλοκή των Ηνωμένων
Εθνών; Πάει να πει ότι αν θα μεταφερθεί
ένας άρρωστος ή ένας τραυματίας από τα
Κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές, το
Υπουργείο Υγείας της Κ.Δ. θα πρέπει να επικοινωνήσει με το «υπουργείο υγείας» της
«ΤΔΒΚ» για τα διαδικαστικά. Είναι αυτό αναγνώριση; Όχι καλέ. Είναι «ομαλοποίηση»

Το ΑΚΕΛ οδεύει σε εκλογικό συνέδριο με
ένα πολυσέλιδο έγγραφο εισηγήσεων για το
πώς θα εκσυγχρονιστεί το κόμμα. Ίσως μία
κίνηση που να καταδεικνύει την ετοιμότητά
τους για αλλαγή, να ήταν και η ανανέωση
προσώπων. Η μέχρι τώρα συνταγή όμως,
σύντροφοι, δεν βοήθησε και πολύ σε θέμα
ποσοστών. Όπως μαθαίνει η στήλη, τα μέλη
της Γραμματείας θα μείνουν τα ίδια, με μοναδική αποχώρηση αυτή του γενικού οργανωτικού Χρίστου Αλέκου. Πιθανή είναι και η
αποχώρηση του γ.γ. της ΠΕΟ Πάμπη Κυρίτση. Αυτό διέδιδε βεβαίως ο ίδιος, ωστόσο,
μετά και την επιμονή του να παραμείνει ο
Άντρος Κυπριανού στο πηδάλιο του κόμματος, συντροφικοί κύκλοι εκτίμησαν πως
αναδιπλώθηκε και ο Πάμπης στο θέμα της
αφυπηρέτησης. Στις ριζικές αλλαγές του
ΑΚΕΛ και το κεφάλαιο Οικονομία. Οι σύντροφοι μάς προϊδεάζουν εδώ και μήνες ότι το
κόμμα θα εκσυγχρονίσει τον λόγο του και τις
προτάσεις του στην οικονομία, μέσω του
επαναστατικού οικονομικού φόρουμ που
διοργανώνουν. Με ομιλητές όμως τον
υπουργό επί διακυβέρνησης Γλαύκου Κληρίδη, Τάκη Κληρίδη, τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Κωνσταντίνο Ηροδότου και
τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών Γιώργο Παντελή, δεν νομίζω να κάνουμε και επανάσταση σύντροφοι. Χάθηκε
Άντρο μου ένας Βαρουφάκης!
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Η τελευταία νάρκη του ΣΥΡΙΖΑ
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Ο Γιάννης Δραγασάκης, τέως αντι-

πλών εκλογών, αν αυτό είναι το τίμημα για να αποσυνδέσει την τελευταία νάρκη που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ, την απλή αναλογική;

πρόεδρος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ,
μιλάει για τον περίφημο εκείνο Ιούλιο του 2015, που εμπλούτισε όλες
τις γλώσσες του πολιτισμένου κόσμου με τον ελληνικότατο όρο «kolotoumba»:

Οτι ο Τσίπρας δεν θέλει εκλογές το

προδίδει και ο τρόπος με τον οποίο
ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή
για τον εκλογικό νόμο της κυβέρνησης, που θα ισχύσει στις μεθεπόμενες εκλογές: προσπάθησε να εκφοβίσει τους βουλευτές της συμπολίτευσης με τον κίνδυνο να μην εκλεγούν! Το ίδιο, φαντάζομαι, έκανε και
στους δικούς του, όταν κυβερνούσαν. Αλλά να το επιχειρεί τόσο ξεδιάντροπα και με τη συμπολίτευση;
Υπάρχουν και άλλοι λόγοι, βέβαια,
που κάνουν ελκυστικό το σενάριο,
εκτός από την κατάσταση της αντιπολίτευσης και τη δημοτικότητα της κυβέρνησης. Πρωτίστως, η βεβαιότητα
της πολιτικής σταθερότητας, που είναι βασική προϋπόθεση για τις επενδύσεις και την οικονομική ανάπτυξη.

«Προσωπικά δεν τη δέχομαι τη λέ-

ξη αυταπάτη. Εγώ βίωσα ότι είχαμε
ένα σχέδιο. Ξέραμε από την αρχή
τη δομική του αντίφαση. Είχα γράψει ότι τα όρια της πολιτικής μας είναι δύο, το εσωτερικό και το εξωτερικό όριο. Από μεθοδολογική άποψη είχαμε την ίδια αντίφαση που
είχε και ο Λένιν το ’17. Ξεκίνησε να
κάνει μια παγκόσμια επανάσταση
και κατέληξε να γίνει επανάσταση
μόνο στη χώρα του. Εμείς δεν ξεκινήσαμε επανάσταση, ξεκινήσαμε
ένα εγχείρημα το οποίο απαιτούσε
αλλαγές στην Ευρώπη, απαιτούσε
συμμαχίες και άλλα παράλληλα εγχειρήματα. Αυτό δεν υπήρξε και έρχεσαι σε μια φάση και λες “και τώρα τι κάνω που είμαι μόνος;”. Αν
σκεφτόμαστε έτσι πάντα, δεν θα
κάνουμε τίποτα ποτέ. Βλέπεις μια
δυνατότητα και λες “για να δω, μπορώ να την αξιοποιήσω τη δυνατότητα αυτή”;». Η περίληψη αυτού που
διαβάσατε, όσο πιο απλά μπορώ:
Ναι, ξέρω ότι η επανάσταση δεν γίνεται, αλλά δοκιμάζω να δω αν γίνεται, γιατί πώς αλλιώς θα ξέρω ότι
δεν γίνεται;
Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι ο

Γιάννης Δραγασάκης θεωρείται ο
«σοβαρός» του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρείται
επίσης «μετριοπαθής» στις πολιτικές θέσεις του. Ποια σοβαρότητα;
Αυτός είναι πιο επικίνδυνος και από
τον Βαρουφάκη! Τουλάχιστον ο τελευταίος ήξερε τι ήθελε: ήθελε την
Ελλάδα εκτός ευρώ και μετά γαία

Είναι αλήθεια ότι ο πρωθυπουργός

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

πυρί μειχθήτω. Ο δε Τσίπρας έχει
προ πολλού παραδεχθεί ότι η πολιτική του πρώτου κυβερνητικού εξαμήνου του ΣΥΡΙΖΑ βασιζόταν σε μια
«αυταπάτη».
Ο «σοβαρός» Δραγασάκης, όμως,

δεν τη θεωρεί αυταπάτη, αλλά έναν
θεμιτό πειραματισμό, που τον δικαιολογεί εξάλλου το προηγούμενο
του Λένιν. Και παρότι από την αρχή
ήταν αβέβαιο το πείραμα (ακόμη
χειρότερα, ο ίδιος το είχε προβλέψει), άξιζε να δοκιμάσουν αν γίνε-

ται, γιατί αν δεν δοκίμαζαν, πώς θα
ήξεραν ότι δεν γίνεται; Αυτό λέει,
και νομίζω ότι, αν το ταλέντο του είχε αποκαλυφθεί νωρίτερα, αν το είχε δουλέψει, αν είχε πέσει στον
σωστό μάνατζερ κ.λπ., θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κωμικό ανώτερο
του Τσίπρα. Το πιστεύω, τολμώ να
πω, γιατί έχει ένα εσωτερικό βάθος
ο Δραγασάκης, που δεν το έχει ο
Τσίπρας. Ο Δραγασάκης είναι ήπιος,
μετρημένος, θλιμμένος και φοράει
γραβάτα. Είναι κωμικοτραγικός,
όπως μόνο οι ήρωες του Τσέχοφ

μπορούν να είναι. Γελάς μαζί του,
ενώ τον λυπάσαι.
Ομως η συγκεκριμένη θέση του

Δραγασάκη προφανώς εκφράζει
ένα γενικότερο κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ –
ειδάλλως δεν θα έμπαινε στον κόπο
να διαφωνήσει ευθέως με τον Τσίπρα. Εκφράζει την αμφιθυμία που
επικρατεί στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την
απώλεια της εξουσίας, ως προς τις
θυσίες που έκαναν για να κρατήσουν
την εξουσία. «Αξιζε που κάναμε την
κωλοτούμπα τότε;». Αυτό υπάρχει

στο βάθος της σκέψης τους, καθώς
μάλιστα βλέπουν ότι δεν τους βγαίνει με τίποτα ο ρόλος της σοβαρής
αντιπολίτευσης. Η στροφή είχε νόημα όσο είχαν εξουσία, στην αντιπολίτευση όμως δεν λέει.
Με τέτοια μυαλά, πώς να μην έχει

τουλάχιστον 12 μονάδες διαφορά η
Ν.Δ. από τον ΣΥΡΙΖΑ; Το ενδιαφέρον ερώτημα, όμως, είναι άλλο. Με
τέτοια αντιπολίτευση, πώς να μη
σκέπτεται σοβαρά ο πρωθυπουργός το ενδεχόμενο πρόωρων δι-

ακούει παρόμοιες εισηγήσεις από
θεσμικούς συνομιλητές του. Οχι με
την έννοια της στερεότυπης φράσης «το ακούω», που χρησιμοποιεί
ο ίδιος όταν απορρίπτει μια εισήγηση. Το ακούει και το σταθμίζει. Σε
κάθε περίπτωση, για να είναι επιτυχές το εγχείρημα, θα πρέπει να είναι καθαρό. Αυτό σημαίνει ότι ο Μητσοτάκης θα πρέπει να πει στον κόσμο τους πραγματικούς λόγους της
απαραίτητης ταλαιπωρίας των διπλών εκλογών. Χρειάζεται, δηλαδή,
προετοιμασία και αποφασιστικότητα. Αυτή είναι μια απόφαση που δεν
μπορεί να αφεθεί στις μελλοντικές
συγκυρίες…
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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Το ΑΚΕΛ
ανησυχεί

Οι Τούρκοι
και εμείς

Αυτό δήλωσε ο γ.γ. του κ. Άντρος Κυπριανού. Ανησυχεί για το πώς εξελίσσεται η κατάσταση στην κυπριακή ΑΟΖ.
Ανησυχεί που η Τουρκία σκληραίνει
ολοένα τη στάση της. Ανησυχεί για
τους κινδύνους που ελλοχεύουν από
την κατάσταση που υπάρχει στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου. Ανησυχεί επειδή διαπιστώνει πως
η πολιτική και νομική θωράκιση της ΑΟΖ μας είναι
τελικά ένα σύνθημα και όχι κάτι που συμβαίνει στην
πράξη. Και επειδή ανησυχεί «πυροβολεί» τον υπουργό
Εξωτερικών. Και καλεί την κυβέρνηση να αποφασίσει
ποιος έχει δίκαιο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που
δηλώνει ότι δεν πρέπει να έχουμε ψευδαισθήσεις
για το ποια μέτρα θα εφαρμόσει η Ε.Ε. ενάντια στην
Τουρκία ή ο υπουργός Εξωτερικών που λέει ότι πείσαμε
την Ε.Ε. να εφαρμόσει σκληρά μέτρα…
Προφανώς έχει κάθε λόγο να ανησυχεί το ΑΚΕΛ
για την κατάσταση στην ΑΟΖ μας. Όπως πρέπει να
ανησυχούμε όλοι μας για την στάση της Τουρκίας
και για το ότι αυτή τη στιγμή το «Γιαβούζ» είναι μέσα
στο οικόπεδο 8. Η ανησυχία, ωστόσο, του ΑΚΕΛ δεν
μπορεί να εξισωθεί με την ανησυχία του απλού πολίτη.
Διότι ο απλός πολίτης, αυτός τουλάχιστον που συνειδητοποιεί την επικινδυνότητα της κατάστασης,
δεν αισθάνεται καλύτερα απλά και μόνο επειδή ανησυχεί το ΑΚΕΛ ή όποιο άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης.
Εκείνο που αναμένει από τα πολιτικά μας κόμματα,
στην παρούσα κρίσιμη φάση, δεν είναι ούτε οι επικρίσεις τους, ούτε η έκφραση των ανησυχιών τους.
Η σοβαρότητα της κατάστασης εκείνο που υπαγορεύει
είναι η υποβολή προτάσεων και θέσεων από τα κόμματα προς την κυβέρνηση με μια διάθεση συνεργασίας
και σύμπνοιας προκειμένου να υπάρξει ενότητα στην
αντιμετώπιση της εν λόγω κρίσης. Και προκειμένου
να πειστεί ο πολίτης ότι όντως έχουν επίγνωση της
σοβαρότητας της κατάστασης. Διότι εκείνο το οποίο
πρωτίστως ανησυχεί τον πολίτη, εκτός από τη στάση
της Τουρκίας, είναι η συνήθης τακτική των κομμάτων
να «προσαρμόζουν» το συμφέρον της χώρας στα δικά
τους μέτρα και μικροσυμφέροντα. Τακτική η οποία
καθιστά τον πολίτη καχύποπτο απέναντι στις όποιες
ανησυχίες του ΑΚΕΛ ακριβώς γιατί έχει ήδη «δεινοπαθήσει» από την πολιτική ανεπάρκεια των κομματικών αρχηγών να υπερβαίνουν το μικροκομματικό
τους συμφέρον ώστε να ενεργούν με την πολιτική
δεινότητα που υπαγορεύει η κρισιμότητα της κατάστασης.
Ως εκ τούτου οι ανησυχίες του ΑΚΕΛ εντείνουν
τις ανησυχίες του πολίτη που αφορούν στην επάρκεια
των κομματικών αρχηγών να πράξουν εκείνο το
οποίο οφείλουν, εκ των πραγμάτων, να πράξουν: Να
αποδείξουν ότι δεν προέχει το κομματικό τους συμφέρον έναντι εκείνου της χώρας. Και ότι οι όποιες
ανησυχίες τους δεν εκφράζονται για να στοχοποιηθεί
η κυβέρνηση ώστε να εξαργυρωθεί στις μελλοντικές
προεδρικές εκλογές αυτή η «στοχοποίηση».
Η μέχρι τώρα πολιτική μας ιστορία δυστυχώς δεν
έχει να επιδείξει τέτοιες στιγμές πολιτικής ενότητας
όταν η επικινδυνότητα μάς χτυπάει επίμονα την
πόρτα. Και γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο δεν μας αρκούν
οι ανησυχίες του ΑΚΕΛ ειδικά όταν αυτές στοχοποιούν
επανειλημμένα τον υπουργό Εξωτερικών. Εύλογα ο
σκεπτόμενος πολίτης διερωτάται αν αυτές οι «ανησυχίες» εκπορεύονται από τις βλέψεις του ΑΚΕΛ για
τις προεδρικές του 2023, δεδομένου ότι ο υπουργός
Εξωτερικών είναι από τους πλέον δημοφιλείς πολιτικούς.
Και αναμφισβήτητα όταν αυτές οι επικρίσεις δεν
συνοδεύονται από τις όποιες εισηγήσεις ή προτάσεις,
τότε ο πολίτης, το πρώτο που θα σκεφτεί δεν είναι
οι ανησυχίες του ΑΚΕΛ, αλλά το κατά πόσο σε αυτή
την τόσο κρίσιμη για τη χώρα κατάσταση, η έγνοια
του ΑΚΕΛ είναι να το πώς θα επιρρίψει «ευθύνες»
στον κ. Χριστοδουλίδη για την εισβολή της Τουρκίας
στην ΑΟΖ, αντί στην ίδια την Τουρκία. Με απλά λόγια
δεν μας χρησιμεύουν οι ανησυχίες του ΑΚΕΛ. Αντιθέτως. Εντείνουν τις ανησυχίες του απλού πολίτη,
ο οποίος αναμένει από το ΑΚΕΛ (και τα λοιπά κόμματα)
να επιδείξει πως έχει επίγνωση της σοβαρότητας.
Και η έκφραση… ανησυχιών από μόνη της δεν αποδεικνύει κάτι τέτοιο.

για την αλλαγή, τις οποίες προωθούμε στη Βουλή
και την κοινωνία.
Επιτρέψετε μου να σας υπενθυμίσω ορισμένες
απ’ αυτές: 1. Νομοθετική θεσμοθέτηση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος/Ανεξάρτητο φορέα Περιβάλλοντος. Ενίσχυση του θεσμού με προσωπικό
και μέσα (κατ’ ανάλογο τρόπο με άλλους θεσμοθετημένους Επίτροπους). 2. Μετατροπή του
Υπουργείου Γεωργίας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Κλιματικής
Αλλαγής με μεταφορά αρμοδιοτήτων και Τμημάτων από άλλα Υπουργεία. 3. Εφαρμογή σχεδίου
απόσυρσης παλιών οχημάτων. Σχέδιο προώθησης
της χρήσης των ηλεκτρικών οχημάτων και εναλλακτικών καυσίμων. 4. Επέκταση του σχεδίου
ΕΣΤΙΑ σε δάνεια που αφορούν την επαγγελματική
στέγη των μικρών επιχειρήσεων. 5. Επανεξέταση
του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων
λιανικής πώλησης για τις Κυριακές και αργίες.
6. Ενίσχυση του πλαισίου αφερεγγυότητας για
τους ευάλωτους δανειολήπτες. 7. Εφαρμογή του
Εθνικού Σχεδίου για την Κλιματική Αλλαγή, απερήμωση και ατμοσφαιρική ρύπανση. 8. Εφαρμογή
του πρωτοκόλλου της Βαρκελώνης για την προστασία της παράκτιας ζώνης. Μελέτη επιπτώσεων
στο περιβάλλον από την ανάπτυξη των ψηλών
κτιρίων. 9. Νομοθεσία για τον Αστικό Πολεοδομικό
Αναδασμό. Εφαρμογή των Σχεδίων Βιώσιμης
Αστικής Κινητικότητας. 10. Δημιουργία Πράσινου
Ταμείου Ανάπτυξης. 11. Υλοποίηση των Ευρωπαϊκών οδηγιών για τη διαχείριση των αστικών
αποβλήτων και των αστικών λυμάτων. 12. Δημιουργία ανεξάρτητου Φορέα για τη διαχείριση
των θεμάτων ευημερίας των ζώων.
Ο πιο πάνω κατάλογος των προτάσεών μας
είναι ενδεικτικός και καθόλου εξαντλητικός. Είμαστε στη διάθεση της κυβέρνησης και της κοινωνίας για προώθηση αυτού του τύπου των πραγματικών αλλαγών, πέραν των αναγκαίων διαχειριστικών μεταρρυθμίσεων π.χ. της δικαιοσύνης,
της δημόσιας διοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης κ.ο.κ.
Ευχόμαστε ότι στο νέο έτος θα αντιμετωπιστούν τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα που
έφερε η μονόπλευρη λιτότητα και οι σκληρές
αντιλαϊκές αποφάσεις και θα προχωρήσουν οι
αναγκαίες και χρήσιμες αλλαγές στην οικονομία.
Να ενσωματώσουμε στην οικονομική μας πολιτική
την έννοια της κυκλικής οικονομίας και της αειφορίας. Να υλοποιήσουμε την ατζέντα 2030 του
ΟΗΕ που υιοθετεί 17 στόχους για τη βιώσιμη
ανάπτυξη της νέας δεκαετίας που ξεκινά. Να θέσουμε τολμηρούς στόχους για τη κλιματική
αλλαγή και την προστασία της φύσης. Να δημιουργήσουμε μια δίκαιη κοινωνία, και οικονομία,
ένα βιώσιμο παρόν και μέλλον.

Είναι ξεκάθαρο ότι οι πρόσφατες κινήσεις
της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο
είναι πράγματι προκλητικές και παράνομες.
Αυτές οι διαπιστώσεις, όμως, δεν συνιστούν
επαρκή ανάλυση της τουρκικής πολιτικής,
ούτε και μπορούν από μόνες τους να συνθέσουν ένα αποτελεσματικό πλαίσιο κινήσεων, το οποίο
θα διαφυλάξει τα εθνικά μας συμφέροντα. Εξάλλου, το
διεθνές δίκαιο, όσο και εάν έχει εξελιχθεί, έχει περιορισμούς
που εμείς στην Κύπρο, λόγω της συνεχιζόμενης κατοχής,
θα έπρεπε να γνωρίζαμε καλύτερα από κάθε άλλο. Όσο
δηλαδή και εάν νιώθουμε ότι μας πνίγει το δίκαιο, πρέπει
να καταλάβουμε ότι στην εξωτερική πολιτική και στην
εθνική ασφάλεια δεν χωράνε ούτε συναισθήματα ούτε
και συνθήματα.
Ο Βύρωνας Θεοδωρόπουλος, από τον οποίο δανείζομαι
τον τίτλο του άρθρου, τονίζει την ανάγκη να ξεκινάμε
από σωστές εκτιμήσεις. Πρώτα απ’ όλα για τις δικές μας
δυνατότητες σε συνάρτηση με τους στόχους που επιδιώκουμε. Αλλά, επίσης, σωστές εκτιμήσεις και για την άλλη
πλευρά. Πρέπει να μπορούμε να ζυγίζουμε σωστά τα προβλήματα, τις δυνάμεις, την ψυχολογία της.
Η ρεαλιστική αποτίμηση των δεδομένων με κανένα
τόπο δεν πρέπει να συνδέεται με μια τάση προς την υποχωρητικότητα. Αντιθέτως, είναι η μόνη οδός που μπορεί
να οδηγήσει, μέσα από μελετημένες και μυαλωμένες κινήσεις, στη διαχείριση κινδύνων και στην επίτευξη των
εθνικών στόχων. Η επίτευξη του κορυφαίου εθνικού
στόχου της ένταξης της Κύπρου στην Ε.Ε. αυτό ακριβώς
επιβεβαιώνει.
Το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της χάραξης μιας
αποτελεσματικής πολιτικής είναι ο προσδιορισμός και η
ιεράρχηση των εθνικών συμφερόντων και επιδιώξεών
μας. Προφανώς δεν έχουν όλοι οι στόχοι την ίδια βαρύτητα
ή την ίδια σημασία, συνεπώς η ψύχραιμη και ορθή ιεράρχησή τους επιβάλλεται.
Σημαντικό, επίσης, είναι να μη συγχέονται τα μέσα
επίτευξης των στόχων με την ουσία. Η επιβίωση και η
πρόοδος του κυπριακού ελληνισμού, σε συνθήκες ασφάλειας
και σταθερότητας, σε μια χώρα σύγχρονη, δημοκρατική
και ευημερούσα, είναι προφανώς ο κορυφαίος στόχος. Η
διατήρηση συμμαχιών, η επάρκεια των ενόπλων δυνάμεων
ή ακόμη και η ίδια η επίλυση του Κυπριακού, αποτελούν
επί μέρους πτυχές μιας ευρύτερης πολιτικής η οποία
πρέπει να υπηρετεί τον κορυφαίο στόχο της επιβίωσης
του κυπριακού ελληνισμού, σε συνθήκες απαλλαγμένες
από τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες που χαρακτηρίζουν
τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Δεύτερο βήμα είναι η κατανόηση των επιδιώξεων της
Τουρκίας και η ταυτόχρονη προσπάθεια επεξήγησης των
δικών μας κινήσεων. Στην Κύπρο και στην Ελλάδα επικρατούν υπερβολικά απλουστευμένες αντιλήψεις για την
τουρκική πολιτική.
Ακόμη πιο απλουστευμένες και εκτός πραγματικότητας
είναι οι τουρκικές αντιλήψεις για τις δικές μας κινήσεις
και τις δικές μας επιδιώξεις. Η στρεβλή ανάγνωση των κινήσεων και των επιδιώξεων της άλλης πλευράς εγκυμονεί
κινδύνους. Πρέπει εκ μέρους μας να γίνει αντιληπτό το
τι πραγματικά επιδιώκει η Τουρκία, ποιες οι φιλοδοξίες
της και ποιες οι φοβίες που επιχειρεί να αντιμετωπίσει
μέσω των κινήσεών της στην Ανατολική Μεσόγειο και
στην ευρύτερη περιοχή.
Πρέπει, με λίγα λόγια, να έχουμε υπόψη μας τη ρήση
του Sun Tzu ότι εάν ξέρεις τον εχθρό σου και ξέρεις και
τον εαυτό σου, δεν πρέπει να φοβάσαι την έκβαση καμιάς
μάχης.
Το τρίτο σημαντικό βήμα είναι η χάραξη στρατηγικής.
Ένα μακροπρόθεσμο, ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο πλάνο,
το οποίο θα καταρτιστεί αφού προηγουμένως προσδιορίσουμε τις επιδιώξεις μας, αντιληφθούμε τις δυνατότητές
μας και αναλύσουμε ορθά την τουρκική πολιτική. Αυτή
η στρατηγική πρέπει να χαραχθεί σε απόλυτο συντονισμό
με την Ελλάδα και πρέπει να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό
στην ευρωπαϊκή μας συμμετοχή. Με αυτό τον τρόπο ίσως
διασφαλιστεί μια ελάχιστη συνέχεια και συνοχή.
Η Κύπρος και η Ελλάδα πρέπει να χειριστούν την
Τουρκία με αυτοπεποίθηση αλλά και προσοχή. Χωρίς να
καλλιεργούμε ψευδαισθήσεις που πρόσκαιρα ικανοποιούν
το λαϊκό αίσθημα, αλλά που μπορεί να μας οδηγήσουν σε
κακοτοπιές. Αλλά και χωρίς να εγκαταλείπουμε πραγματικά
σημαντικούς εθνικούς στόχους και επιδιώξεις.

Ο κ Γιώργος Περδίκης είναι βουλευτής και πρόεδρος Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών.

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

elenixenou11@gmail.com
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AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Αγώνας με έλκηθρα (Sedivackuv Long 2020) που σέρνουν σκυλιά, στην Τσεχία στα όρη Ορλίκε, ενός

αγώνα από τους πιο δύσκολους στην Ευρώπη.

ΑΡΘΡΟ / Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΕΡΔΙΚΗ

Ώρα για αλλαγή

Τ

ο νέο έτος 2020 ευελπιστούμε να είναι η
χρονιά που θα φέρει υγεία, ευτυχία και
ευημερία στον Κυπριακό λαό και σε όλο
τον κόσμο όπως το χαρμόσυνο μήνυμα της γέννησης του Χριστού. Κυρίως όμως να είναι ένα
έτος για μία δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό.
Αναμένουμε να μας δοθεί η ευκαιρία να ξαναπερπατήσουμε ελεύθερα στις ακτές της Κερύνειας,
να ζήσουμε και να δημιουργήσουμε με τους
Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας σε όλη την
Κύπρο, να κτίσουμε μια νέα πατρίδα για όλους,
ελεύθερη δημοκρατική χωρίς ξένους στρατούς,
εγγυήσεις, βάσεις και έποικους.
Οι συνομιλίες για το Κυπριακό βρίσκονται σε
τέλμα και οι προοπτικές δεν είναι ευοίωνες. Οι
διαφορές θα παραμένουν αγεφύρωτες, όσο η
τουρκική αδιαλλαξία παραμένει σε πολλά θέματα,
όπως στο θέμα των εγγυήσεων και της ασφάλειας.
Όλοι αναμένουν το αποτέλεσμα των εκλογών
στο παράνομο κατοχικό μόρφωμα για να καθοριστεί η επόμενη μέρα των διαπραγματεύσεων.
Εγώ πάλι θεωρώ ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν
πολλά από το αποτέλεσμα. Για να αλλάξει κάτι
πραγματικά στο Κυπριακό, πρέπει να αλλάξει η
Τουρκία στάση και συμπεριφορά. Με άλλα λόγια,
να αλλάξει η ίδια η Τουρκία να γίνει ένας καλός
πλην ισχυρός γείτονας που θα τον σεβόμαστε
αλλά όχι να τον φοβόμαστε, όπως είναι τώρα.
Ευχόμαστε να είναι η χρονιά που θα μας οδηγήσει
μακριά από την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική κρίση και θα μας φέρει στους δρόμους της βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία θα σέβεται
τον άνθρωπο και τη φύση.
Στόχος μας είναι η οικοδόμηση μιας ελεύθερης
πολυπολιτισμικής κοινωνίας με αξιοπρέπεια και
σεβασμό στον Άνθρωπο και τα Δικαιώματά του!
Να είμαστε πιο φιλάνθρωποι και πιο φιλόζωοι.
Να αγκαλιάσουμε τον άνθρωπο που πονά, να
αγκαλιάσουμε τη φύση που καταστρέφεται.
Πολλοί θεωρούν το 2020 ως το έτος των μεταρρυθμίσεων. Προσωπικά στηρίζω τις χρήσιμες
και ωφέλιμες για τον λαό μας και την κοινωνία
μεταρρυθμίσεις. Προς απόδειξη τούτου σας υπενθυμίζω τη στάση μας –στη Βουλή και την κοινωνία– σε κρίσιμα μεταρρυθμιστικά ζητήματα
όπως π.χ. το ΓΕΣΥ, το σύστημα διορισμού των
εκπαιδευτικών και την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, τη μεταρρύθμιση του συστήματος παροχής
δημόσιου βοηθήματος (ΕΕΕ), την ίδρυση Υφυπουργείου Ναυτιλίας κ.ο.κ. Έχουμε όλη την καλή
διάθεση να συζητήσουμε το μεταρρυθμιστικό
πρόγραμμα της κυβέρνησης και αναλόγως να
τοποθετηθούμε. Άποψή μου όμως είναι ότι η Κύπρος δεν χρειάζεται απλώς μεταρρυθμίσεις, αλλά
μια μεγάλης έκτασης αλλαγή, σε ορισμένους
τομείς μάλιστα θα έλεγα εκ βάθρων. Η μεταρρύθμιση του συστήματος, όπως πραγματοποιείται,
κινδυνεύει να μετατραπεί εν τέλει, σε εξωραϊσμό
του συστήματος. Έχουμε τις δικές μας προτάσεις

ΒΟΛΕΣ / Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

Η μάνα με τα επτά παιδιά
«Κάθε φτωχός και η
μοίρα του», συνηθίζουμε να λέμε μοιρολατρικά. Άραγε ποιος
φταίει τελικά, για τη
δολοφονία της νεαρής μάνας με
τα επτά παιδιά από τη Συρία, η
οποία κατακρεουργήθηκε στην Πάφο. Ένας άρρωστος πατέρας σκότωσε τη μάνα των παιδιών του, παρά τις αποφάσεις των δικαστηρίων
και τη φροντίδα του Τμήματος Ευημερίας. Ακόμη μία τραγωδία, η
οποία ήδη περνά στη λήθη. Οι μόνοι
οποίοι θα συνεχίσουν να υποφέρουν και να βασανίζονται θα είναι
σίγουρα τα ορφανά παιδιά. Το σύστημα απέτυχε, όπως και αν δει
κάποιος την όλη υπόθεση, όσες δικαιολογίες και αν διατυπώνουν οι

υπεύθυνοι. Οι αποφάσεις των δικαστηρίων να μην πλησιάζει ο φονιάς πλέον την οικογένειά του δεν
υλοποιήθηκαν. Το Τμήμα Ευημερίας, το οποίο παρακολουθούσε το
δράμα, δεν κατάφερε να αποτρέψει
τα χειρότερα.
Στους καφενέδες των χωριών
και των πόλεων, πολλοί ήταν οι
«ευυπόληπτοι» πολίτες, οι οποίοι
έβγαλαν «φαρμάκι» και έλεγαν: «τι
γύρευαν στην Κύπρο. Γιατί δεν
έμειναν στη Συρία. Ήρθαν για να
παίρνουν επιδόματα και σπίτια».
Φυσικά κανείς δεν λέει ότι οι άνθρωποι αυτοί έφυγαν από την πατρίδα τους για να γλιτώσουν από
τον πόλεμο, για να έχουν μια καλύτερη ζωή για τα παιδιά τους, ότι
πούλησαν ό,τι είχαν και δεν είχαν

για να φθάσουν στο νησί και ότι
ενδεχομένως να πρόσφεραν και
στην κυπριακή οικονομία με την
εργασία τους και ίσως με τις οικονομίες τους. Τώρα όμως τι γίνεται;
Άραγε σήμερα η κυπριακή πολιτεία
θα φροντίζει τα παιδιά της αδικοχαμένης μάνας ή θα τα στείλει από
εκεί που ήρθαν, για να χαθούν στο
χάος της Συρίας; Πάντως, η συνείδηση ακόμη και των «ευυπόληπτων» πολιτών δεν αντέχει να χαθούν τα παιδιά και να καταλήξουν
στα αζήτητα.
Οι μεγάλες χώρες της Ευρώπης,
Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, Βέλγιο
και άλλες χώρες, εδώ και πολλά
χρόνια δέχονται αλλοδαπούς, με
εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες και τους βάζουν να εργάζονται








Η κυπριακή πολιτεία θα
φροντίζει τα παιδιά της
αδικοχαμένης μάνας ή θα
τα στείλει από εκεί που
ήρθαν, για να χαθούν στο
χάος της Συρίας;
σε εργοστάσια και σε άλλες εργασίες, στις οποίες δεν καταδέχονται
να εργαστούν οι ντόπιοι. Επιπλέον
εκπαιδεύουν τους αλλοδαπούς και
τους μαθαίνουν και τη γλώσσα της
χώρας τους, με στόχο πάντα να
μπορέσουν να ενταχθούν στην κοινωνία. Ακόμη υπάρχουν και πολλές
μελέτες, οι οποίες λένε ότι για να

στηριχθούν τα συνταξιοδοτικά συστήματα, θα πρέπει να αυξηθεί
κατά πολλά εκατομμύρια ο πληθυσμός, είτε με γεννήσεις, είτε με
έλευση αλλοδαπών, ώστε να έχουν
έσοδα τα ταμεία.
Στην Κύπρο εδώ και δεκαετίες,
μάθαμε να έχουμε «δούλες» από
ασιατικές και όχι μόνο χώρες, χωρίς
κανείς να διαμαρτύρεται, εκτός κάποιων εξαιρέσεων. Ωστόσο, όταν
πάει κάτι στραβά, τότε έρχεται
στην επιφάνεια ο ρατσισμός και η
μισαλλοδοξία και τα άλλα πάθη, τα
οποία κρύβουμε ως «ευυπόληπτοι»
πολίτες στα βάθη της ψυχής μας,
όσο και αν λέμε ότι είμαστε πολιτισμένοι και φιλάνθρωποι. Αυτές
τις μέρες ήρθε ξανά στην επιφάνεια
το δράμα των ξένων φοιτητών σε

κολλέγια, κυρίως από το Νεπάλ και
την Ινδία. Οι άνθρωποι πληρώνουν
τις οικονομίες μιας ζωής, για να εγγραφούν σε ένα κολλέγιο και το
μόνο που φαίνεται ότι κάνουν είναι
να μη φοιτούν και να εργάζονται
σε διάφορες «υποτιμητικές» δουλειές. Άσε τις ιστορίες με εικονικούς
γάμους, οι οποίες μας κάνουν ρεζίλι
διεθνώς. Αλλά όλα εδώ πληρώνονται, όσο και αν ξεχάσαμε τι υπέφεραν οι γονιοί μας στις ξενιτιές,
πριν από μερικές δεκαετίες. Όσο
και αν νομίζουμε σήμερα ότι είμαστε αναντικατάστατοι. Και όσο και
αν ξεχάσαμε ότι η ιστορία κάνει
κύκλους και εκτός από πλούτη,
υπάρχει και η φτώχεια.

kaparispan@yahoo.gr
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Κακό σημάδι
η διακοπή επικοινωνίας
Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Ο πρωθυπουργός
έθεσε την κόκκινη
γραμμή σε σχέση με
το τι θα πράξει η Ελλάδα αν η Τουρκία
προχωρήσει
σε
έρευνες σε περιοχή ελληνικής κυριαρχίας. Καλώς το έπραξε. Η Αθήνα δύσκολα θα κατηγορηθεί για
απρόσμενη κλιμάκωση αφού έχει
δώσει ό,τι σήμα μπορούσε να δώσει. Αυτή είναι άλλωστε η εθνική
γραμμή που είχαν διατυπώσει στε






Για να μην απογοητευθούμε αδίκως, καλό είναι να θυμόμαστε ότι
κανείς δεν θα πολεμήσει
και δεν θα θυσιάσει ανθρώπινες ζωές για λογαριασμό άλλου.
λέχη της κυβέρνησης Τσίπρα σε
εταίρους και συμμάχους.
Η κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι
είναι εφικτό από πλευράς συμμαχιών. Η σχέση με το Ισραήλ είναι
εμπεδωμένη και στέρεη. Το ίδιο
με την Αίγυπτο.
Οι σχέσεις με τις ΗΠΑ, με όλες
τις αβεβαιότητές της λόγω Τραμπ,
βρίσκεται σε καλό δρόμο. Η Γαλλία
στηρίζει τα ελληνικά συμφέροντα
και θα το δείξει απτά το επόμενο
διάστημα.
Το ερώτημα που πολλοί πολίτες
θέτουν είναι: «Ωραία, και αν η

Τουρκία συνεχίσει στον ίδιο δρόμο
και η Ελλάδα αναγκαστεί να απαντήσει, τι θα πράξουν οι σύμμαχοί
μας;». Για να μην απογοητευθούμε
αδίκως, καλό είναι να θυμόμαστε
ότι κανείς δεν θα πολεμήσει και
δεν θα θυσιάσει ανθρώπινες ζωές
για λογαριασμό άλλου.
Αυτό που μάλλον θα κάνουν
και μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά είναι να έχουν μια ενισχυμένη παρουσία στη θερμή περιοχή. Οπωσδήποτε θα υπάρξουν
δηλώσεις, απειλές κυρώσεων, αλλά
μέχρις εκεί. Το παράδοξο θα είναι
ότι η μόνη που θα μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο και να μιλήσει
πειστικά στον Ερντογάν, εν μέσω
μιας κρίσης, θα είναι η Γερμανίδα
καγκελάριος. Ο Ντόναλντ Τραμπ
δεν ξέρουμε τι θα πράξει, ο Εμανουέλ Μακρόν έχει κάκιστη σχέση,
η νέα ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ενωσης δεν μετράει στην Αγκυρα.
Προς το παρόν μπορούμε να
κάνουμε μόνο σενάρια για το πώς
θα εξελιχθούν τα πράγματα. Καλό
είναι να είμαστε έτοιμοι για όλα,
να μην είμαστε μόνοι μας και να
αποφύγουμε την αχρείαστη κλιμάκωση και το εσωτερικό πολιτικό
κλωτσοσκούφι.
Το ανησυχητικό είναι πως αυτή
την ώρα μοιάζουν να έχουν κλείσει
τα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ
Αθήνας και Αγκυρας και το ζήτημα
να έχει γίνει κάπως... προσωπικό
από την πλευρά του Τούρκου ηγέτη. Κλειστά κανάλια και εμμονές
δεν είναι ποτέ καλό σημάδι στις
διεθνείς σχέσεις. Και σίγουρα δεν
φταίει η Ελλάδα για αυτό.

ΓΝΩΜΕΣ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Ενας φόβος πλανιέται
πάνω από τον κόσμο,
ο φόβος ότι στην εποχή μας εξαντλήθηκαν
οι ιδεολογίες, οι δομές
και οι συνήθειες με τις
οποίες πορευόμασταν τόσον καιρό,
ενώ τίποτα δεν φαίνεται ικανό να
τις αντικαταστήσει με τρόπο που θα
συμβάλει στην ευημερία των ανθρώπων. Ενώ ο κομμουνισμός απέτυχε,
ο «νικητής» καπιταλισμός οδηγείται
σε αδιέξοδο, καθώς ολοένα και περισσότεροι πολίτες σε ανεπτυγμένες
χώρες αισθάνονται ότι το σύστημα
λειτουργεί εις βάρος τους. Ενώ η
παγκοσμιοποίηση άνοιξε τον δρόμο
για να βγουν αμέτρητοι άνθρωποι
από τη φτώχεια, οι ανοικτές αγορές
και η ραγδαία ανάπτυξη προκαλούν
τεράστια προβλήματα σε πολλές οικονομίες και κοινωνίες, ενώ η ρύπανση επιδεινώνει την κλιματική
κρίση.
Αυτή την εβδομάδα είδαμε πως
όλα τα προβλήματα συνδέονται,
όπως και οι πιθανές λύσεις. Η ετήσια
συνάντηση των πλουσίων και ισχυρών στο Νταβός, ο κοροναϊός, που
«ξεπήδησε» από μια επαρχιακή πόλη
της Κίνας και παρά τον αποκλεισμό
μιας περιοχής με περισσότερα από

40 εκατ. άτομα ήδη έφθασε σε γειτονικές χώρες αλλά και στις ΗΠΑ,
και οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής που βλέπουμε στην Αυστραλία
δεν συνδέονται μόνο χρονικά, αλλά
δείχνουν και ότι όλοι οι κάτοικοι της
Γης βρίσκονται στην ίδια μοίρα. Οπου
και αν βρισκόμαστε, κινδυνεύουμε
από τη ρύπανση, από ακραία καιρικά
φαινόμενα και φυσικές καταστροφές,
από την αναστάτωση στις αγορές
εργασίας και στις εθνικές οικονομίες,
από μια πιθανή πανδημία. Για καλό
και για κακό, η ευκολία της μετακίνησης προϊόντων και πλούτου, η ευκολία στη μεταφορά ανθρώπων ενώνουν όλο τον κόσμο. Μόνο μέσα από
συντονισμένη προσπάθεια θα βρεθούν λύσεις. Εδώ, επιτέλους, κάτι
κινείται.
Στο Νταβός η κλιματική αλλαγή
ήταν κορυφαίο θέμα στην ημερήσια
διάταξη. Απασχολεί κυβερνήσεις και
επιχειρήσεις, καθώς και το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, τον Οργανισμό
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και την Τράπεζα Διεθνών
Διακανονισμών. Η τελευταία, μάλιστα, δημοσίευσε μια μελέτη πριν
από λίγες ημέρες που αποφαίνεται
ότι η κλιματική αλλαγή «ενέχει τη
δυνατότητα να οδηγήσει σε ακραία

οικονομική αναστάτωση που θα μπορούσε να προκαλέσει την επόμενη
συστημική οικονομική κρίση». Ηδη
γνωρίζουμε ότι προκαλεί κύμα μετανάστευσης, το οποίο διαταράσσει
κοινωνίες σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, το κλίμα είναι το κύριο
ζήτημα για το οποίο ακτιβιστές, πολιτικοί και δημοσιογράφοι πιέζουν
τις επιχειρήσεις, με τις αναφορές το
2019 να αυξάνονται κατά 77% από
το 2018. Το άλλο μεγάλο ζήτημα που
απασχολεί τον κόσμο είναι η έλλειψη
εμπιστοσύνης στον καπιταλισμό. Η
ετήσια έρευνα Edelman Trust Barometer βρήκε ότι από τους 34.000
ερωτηθέντες σε 28 χώρες, το 56%
πιστεύει ότι «ο καπιταλισμός όπως
υπάρχει σήμερα προκαλεί περισσότερο κακό παρά καλό στον κόσμο».
Μεγαλύτερος φόβος προκαλείται
από την τεχνολογική ανάπτυξη που
θα οδηγήσει σε απολύσεις και το καθεστώς των χαμηλών ωρομισθίων
για λίγες ώρες δουλειάς, καθώς και
η οικονομική ύφεση, οι μετανάστες
και η «εξαγωγή» θέσεων εργασίας.
Τον Απρίλιο, δημοσκόπηση της εταιρείας Harris στις ΗΠΑ βρήκε ότι 4
στους 10 Αμερικανούς θα προτιμούσαν να ζουν σε «σοσιαλιστική» παρά

σε «καπιταλιστική» χώρα, εννοώντας
ότι θα ήθελαν δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δωρεάν εκπαίδευση και αξιοπρεπείς μισθούς.
Σε κάθε τομέα απαιτείται παγκόσμια επαγρύπνηση και συντονισμένες προσπάθειες – από το οικονομικό μοντέλο που οδηγεί σε ολοένα μεγαλύτερη ανισότητα μεταξύ
των πολύ πλουσίων και των υπολοίπων έως τη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής και κάθε σοβαρής
κρίσης. Ο φόβος και η δυσαρέσκεια
που προκαλούν οι επιπτώσεις της
παγκοσμιοποίησης και του άκρατου
καπιταλισμού μπορούν να οδηγήσουν σε ακραίες απόψεις και συμπεριφορές, και στην εκλογή δημαγωγών, ή να αποτελέσουν αιτία για
αναζήτηση λύσεων και να ενθαρρύνουν τη συνεργασία. Η παγκόσμια
κινητοποίηση που παρατηρούμε
σήμερα για τη μελέτη και αντιμετώπιση της απειλής του κοροναϊού
είναι ένας δρόμος. Αλλος είναι η αιματοχυσία χωρίς τέλος όταν οι ακραίοι κυριαρχούν, όπως αυτή που μαστίζει την ευρύτερη περιοχή μας.
Μπορεί να μην μπορούμε να επηρεάσουμε τον κόσμο, αλλά μπορούμε
να επιλέξουμε τη δική μας συμπεριφορά και συνεργασίες.

ΣΚIΤΣΟ ΤΟΥ HΛIΑ MΑΚΡΗ. imakris@kathimerini. gr

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ








Ο κ. Μητσοτάκης κέρδισε αυτήν τη μάχη απογαλακτισμού του κόμματος από ό,τι γενικώς
και αορίστως καλείται
«ελληνική παραδοσιακή Δεξιά».
σε μια προσπάθεια να ολοκληρώσει ό,τι ανεπιτυχώς είχε επιχειρήσει ο πατέρας του. Η τελευταία
αναίμακτη πλην όμως άκρως συμβολική αναμέτρησή του με το «παλαιό κατεστημένο» της Ν.Δ. ήταν
όταν απέρριψε την ιδέα να προτείνει την επανεκλογή του κ. Προκόπη Παυλόπουλου στο αξίωμα
του Προέδρου της Δημοκρατίας,
που θα υπερψηφιζόταν και από
τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κ. Μητσοτάκης κέρδισε αυτήν τη μάχη απογαλακτισμού της
Ν.Δ. από ό,τι γενικώς και αορίστως
καλείται «ελληνική παραδοσιακή
Δεξιά», διότι οι βουλευτές αυτού
του κόμματος είναι νομιμόφρονες
στον όποιον πρόεδρό του. Ούτε
και στο επίπεδο του κόμματος θα
ήταν δυνατόν να υπάρξουν αντιδράσεις, δεδομένου ότι ο εκάστοτε
ηγέτης της Ν.Δ. ασκεί απόλυτο
έλεγχο.
Μεταλλάξεις έχουν υπάρξει και
στα ευρωπαϊκά κόμματα της Κεντροδεξιάς, αλλά ήδη σε αυτές τις
χώρες του Βορρά, λόγω του μετα-

ναστευτικού προβλήματος και
συμπτωμάτων οικονομικής δυσανεξίας των τελευταίων χρόνων,
ανασυντάσσεται μια εθνικιστική
Δεξιά, διαφόρων αποχρώσεων,
ενώ η επιρροή των κομμάτων της
παραδοσιακής Δεξιάς στο εκλογικό
σώμα μειώνεται σημαντικά.
Το γεγονός ότι η φιλελευθεροποίηση της Ν.Δ. επιχειρείται όταν
στις άλλες χώρες της Ευρώπης
μειώνεται η δυναμική αυτής της
τάσεως δεν πρέπει να εκπλήσσει.
Η Ελλάς είναι η χώρα του ersatz
όχι απλώς στον χώρο της πολιτικής, αλλά σε όλες τις εκφάνσεις
της δραστηριότητος του ανθρώπου·πρότυπα να αντιγράψει επιχειρεί μονίμως, με χρονική υστέρηση. Κατά συνέπειαν, ο ετεροχρονισμός και στο θέμα αυτό δεν
πρέπει να εκπλήσσει.
Πέραν τούτου, η ισχύς της εθνικιστικής Δεξιάς, από την πρώτη
εκδήλωσή της στον χώρο της πολιτικής, το 1977, παραμένει σταθερή γύρω στο 7%. Αυτό ήταν περίπου το ποσοστό που απέσπασε
η Εθνική Παράταξις, κάτι αντίστοιχο η Χρυσή Αυγή, και αθροιστικώς παρέμεινε το ίδιο στις τελευταίες εκλογές. Βάσει αυτών
των δεδομένων, ο κ. Μητσοτάκης
μπορεί να θεωρεί ότι είναι ασφαλής.
Ωστόσο, ο φιλελευθερισμός για
να ευδοκιμήσει πολιτικά προϋποθέτει την ύπαρξη δυναμικής οικονομικής κοινότητος, ικανής να
παράγει πλούτο, και διά της κατανομής του οποίου σε ευρύτατα
στρώματα του πληθυσμού, να αποκτήσει έρμα πολιτικό. Αλλιώς το
όλο εγχείρημα δεν έχει προοπτική
και προκαλεί μονάχα αναστάτωση.
Κάτι ανάλογο με τον κ. Μητσοτάκη
επιχείρησε επί της πρωθυπουργίας
του ο Κώστας Σημίτης, αλλά όταν
έσκασε η «φούσκα» το 2010, το
άλλοτε θηριώδες ΠΑΣΟΚ εξαερώθη. Βεβαίως, η διέλευση του κ.
Σημίτη από την εξουσία δεν πήγε
επί ματαίω, καθώς στελέχη του
και οπαδοί του πλαισιώνουν σήμερα τον πρόεδρο της Ν.Δ., το εγχείρημα του οποίου, εν τω συνόλω
του, μπορεί να επιτύχει, μόνον
εάν η διεθνής συγκυρία είναι ευνοϊκή.
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Ο φόβος των ακραίων φαινομένων

Μεταλλάξεις
της Νέας Δημοκρατίας
Διαδικασία μεταλλάξεως της Νέας Δημοκρατίας προωθεί
ο πρόεδρός της Κυριάκος Μητσοτάκης,
από ένα κόμμα της
«Κεντροδεξιάς», με κάποιες ευδιάκριτες αναφορές στην παραδοσιακή κοινοβουλευτική Δεξιά,
σε έναν φιλελεύθερο, κεντρώο
πολιτικό σχηματισμό, καθιστώντας
μία «παράταξη» χαλαρής όντως
ιδεολογικής διαμορφώσεως σε μηχανισμό εξασφαλίσεως κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, με τις απαραίτητες πάντα προσαρμογές.
Ο κ. Μητσοτάκης ενεργεί κατά
τη φύση και τις πεποιθήσεις του,

l

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Διάγνωση στατιστικά εδραιωμένη
Στην άσκηση της ιατρικής και στην
πράξη της πολιτικής η ξεχωριστή
ικανότητα, το ταλέντο ή χάρισμα,
αποκαλύπτεται στη διάγνωση: Στην
ταχύτητα και ευστοχία εντοπισμού
της αιτίας που γεννάει το νοσηρό
σύμπτωμα. Ταχύτητα και ευστοχία
προϋποθέτουν στέρεη γνώση, πλούσια εμπειρία, καθόλου προκατάληψη.
Το ταλέντο της διάγνωσης τα εμπεριέχει αυτά και ταυτόχρονα, με τρόπο
εκπληκτικό, τα ξεπερνάει: Ταλέντο
είναι η εύστοχη και ταχύτατη αντιληπτικότητα, η γνώση και η εμπειρία
συντονισμένες να λειτουργούν με
τον αυτοματισμό της όρασης, σαν
φωτισμός. Είναι δυσπροσδιόριστο
χάρισμα και προσόν η διάγνωση,
αλλά είναι αυτό που βεβαιώνει την
έκπληξη ή και το θάμβος της ξαφνικής ανάδυσης ενός άγνωστου ώς
χθες ταλέντου, τενίστα λ.χ. ή νεαρώτατου πιανίστα, στην κοινή αναγνώριση.
Από το πεδίο της πολιτικής έχουν
σήμερα αποκλειστεί «εξ ορισμού»
οι ταλαντούχοι της διάγνωσης, οι
διορατικοί και χαρισματικοί της οξυδέρκειας. Εχει μετασχηματιστεί το
ίδιο το πεδίο της πολιτικής: η διαχείριση πραγματικών προβλημάτων
του υπαρκτού βίου υποκαταστάθηκε
με τη διαχείριση εντυπώσεων. Και
στο πεδίο των εντυπώσεων ο καθένας είναι ό,τι προλάβει να δηλώσει:
Ακόμα και οι νοσταλγοί των σοβιετικών Γκουλάγκ κατορθώνουν να
συγκαταλέγονται στις «προοδευτικές» πολιτικές δυνάμεις, ο πασοκικός
αμοραλισμός καθιερώνεται σαν αυτονόητη συνταγή διαχείρισης της
εξουσίας, η ατίμωση δημοψηφισματικής ετυμηγορίας εξασφαλίζει τετραετία διακυβέρνησης στη «μαγκιά»








Η μη χρηστική καλλιέργεια ως συλλογικός
αυτοσκοπός.
της «ριζοσπαστικής» εξωμοσίας. Ο
αφασικός ιστορικο-υλιστικός μηδενισμός προσλαμβάνεται για να «εκσυγχρονίσει» τη Δεξιά.
Παιχνίδι εντυπώσεων και το κερδίζουν τελικά οι διαφημιστές οδοντόκρεμας και απορρυπαντικών. Δεν
υπάρχουν πια πολιτικά προγράμματα, συλλογικές στοχεύσεις, κοινωνικά
οράματα – τίποτε από αυτά. Υπάρχει
μόνο το μαγαζί της εξουσίας, με τα
κομματικά μικρομάγαζα που απομυζούν τον κρατικό προϋπολογισμό.
Ο σκυλοκαβγάς για το ποιος θα οικειοποιηθεί πλεονεκτικό μεράδι ή
(έστω) περιθωριακά αποφάγια ανεξέλεγκτου πλούτου, «καλά κρατεί».
Η Ελλάδα είναι μια χώρα, όπου
η λαφυραγώγηση των όποιων λημμάτων κοινωνικού προϊόντος ή τοκογλυφικού δανεισμού από την εκάστοτε κυβερνώσα κομματική συντεχνία είναι αυτονόητη, απροκάλυπτη, ξεδιάντροπη. Στον ελλαδικό
δημόσιο βίο το χάρισμα της διάγνωσης, η ικανότητα να διακρίνει και
να εντοπίζει κανείς τις καταβολές
και τα αίτια της ενδημικής ανοργανωσιάς, φυγοπονίας και κακομοιριάς,
περιττεύει.
Χρόνια τώρα, σκόρπιες, ανίσχυρες
αλλά τίμιες φωνές κραυγάζουν τη
διάγνωση του νομοτελειακά επερχόμενου ιστορικού τέλους των Ελλήνων. Στα σαράντα πέντε χρόνια
από τη «μεταπολίτευση» κρίθηκε
και σαφέστατα χάθηκε η ζωντανή

συνέχεια της ελληνικής γλώσσας.
Ενας Ελληνώνυμος σήμερα, κάτω
των πενήντα ετών, δεν καταλαβαίνει
τι σημαίνει: «τη Υπερμάχω Στρατηγώ
τα νικητήρια», δεν καταλαβαίνει τη
δοτική, το απαρέμφατο. Του είναι
απρόσιτο, όχι μόνο το ποιητικό θάμβος της τραγωδίας ή το νοηματικό
φορτίο του αριστοτελικού λεξιλόγιου,
αλλά ακόμα και η γλώσσα του Παπαδιαμάντη, του Ροΐδη, του Παπαρρηγόπουλου. Χάνεται από την ανθρώπινη Ιστορία το τελευταίο ζωντανό λήμμα ενός λαού, που ταύτιζε
την αλήθεια όχι με την «ορθή» ατομική κατανόηση, αλλά με τον «φωτισμό»: τη μη-λήθη, τη μη-απόκρυψη,
επομένως με την εμφάνεια, την κοινωνούμενη εμπειρική πιστοποίηση.
Ισως να είναι περιττή η διάγνωση
εγκλημάτων, όταν έχουν χαθεί τα
κριτήρια για να συνειδητοποιήσουμε
τις συνέπειές τους, ιστορικές και
πανανθρώπινες. Είναι ολοφάνερο
ότι δεν συνειδητοποιούμε (σε πολιτικό επίπεδο) ούτε καν την αντίφαση:
Ελληνισμός χωρίς χωριό, χωρίς κοινότητα – σημαίνει «πολιτική» χωρίς
«πόλιν». Για πρώτη φορά από τους
αιώνες της Προϊστορίας, ισχύει το
«πόλις-άπολις», «απόλιδες αντί πολιτών». Και το έγκλημα φέρει τα ιερά
ονόματα του Καποδίστρια και του
Καλλικράτη – έγκλημα ο νόμος
3852/2010: εντεταλμένη μεταποίηση
της Ελλάδας σε Σιγκαπούρη.
«Απόλιδες αντί πολιτών», μυριάδες κοινωνικά παράσιτα ρουσφετογενή, αντί κρατικών λειτουργών.
Εδώ δεν απαιτείται «διάγνωση»,
αλλά μόνο απογραφή: Πόσοι (αριθμός) διορίστηκαν χωρίς καμιά κρίση
- δοκιμασία - έλεγχο, πουλώντας την
ψήφο τους αντί ισόβιας αργομισθίας,

χωρίς να έχει ποτέ κριθεί η ικανότητα, η απόδοση, η ποιότητα της
προσφοράς τους. Και η συνέχεια
της απογραφής: Πόσοι από τους
συνταξιούχους του Δημοσίου συνταξιοδοτήθηκαν, πρόωρα, σε ηλικία
κάτω των σαράντα πέντε ετών, πόσοι
καρπώνονται πλήρη σύνταξη για
ενεργό υπηρεσία λιγότερη από δεκαπέντε ή και από δέκα χρόνια!
Διατρέχοντας τα απειράριθμα
τηλεοπτικά κανάλια (πωλητήρια
κάθε απαταλής αθλιότητας για αισθητικά πρωτόγονους, κρετίνους
αγοραστές), ένας μέσος νους οδηγείται στη διάγνωση ότι: πρώτη προϋπόθεση επιβίωσης του Ελληνισμού
είναι οπωσδήποτε η καλλιέργεια.
Οταν μέσα στο λεωφορείο ή στο
«μετρό» οι πατικωμένοι ασφυκτικά
επιβάτες, όλοι, μα απολύτως όλοι,
είναι κολλημένοι στο κινητό τους
τηλέφωνο, το θέαμα καταυγάζει τη
διάγνωση, ότι πρώτη προϋπόθεση
συλλογικής επιβίωσης αυτής της
μάζας είναι η καλλιέργεια. Επειδή
οι πόλεις στη χώρα μας γίνονται,
κάθε βράδυ, πεδία μαχών ανάμεσα
σε έναν θρασύτατο υπόκοσμο και
σε μια ευνουχισμένη (από «προοδευτικές» απαιτήσεις ανοχής) αστυνομία,
η διάγνωση που λογικά συνάγεται
είναι και πάλι η καλλιέργεια.
Από μια καινούργια μεγάλη συμφορά δεν μας χωρίζουν κρατικά σύνορα, μας χωρίζει η αγραμματοσύνη
και η «εκσυγχρονιστική» μας αφέλεια: να εμπιστευόμαστε ακόμα, δυο
αιώνες τώρα, μπαμπέσικους «φίλους»
που πετσοκόβουν μεθοδικά όση γη
ταυτίστηκε με την ελληνική καλλιέργεια (τη μη χρηστική εκδοχή
της ανθρώπινης καλλιέργειας) ως
συλλογικό αυτοσκοπό.
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Προγραμματισμός
και υλοποίηση έργων

Ο

ι τοπικές αρχές βρίσκονται αρκετά συχνά ενώπιον παραπόνων και κριτικής για έργα που
υλοποιούν. Η κριτική εστιάζεται συνήθως σε τρεις παραμέτρους: Στην
έλλειψη συνολικού σχεδιασμού των
πόλεων ή δήμων, στην αδυναμία ικανοποιητικού προγραμματισμού του
χρόνου έναρξης και υλοποίησης των
έργων και στην επικέντρωση σε μεγαλεπήβολα και πολυδάπανα έργα.
Θα προσπαθήσω να δώσω κάποιες
απαντήσεις στις πιο άνω πεποιθήσεις,
σε σχέση με τα έργα που υλοποιούνται
στον Δήμο Λευκωσίας.
Έλλειψη σχεδιασμού και στόχευσης
Η Λευκωσία έχει στρατηγικό σχεδιασμό, πολύ συγκεκριμένο και μακροπρόθεσμο. Όλα τα έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται στην πόλη,
είναι μέρος του Σχεδίου Περιοχής του
Κέντρου της Λευκωσίας το οποίο έχει
εκπονηθεί από ξένους εμπειρογνώμονες τους οποίους μετακάλεσε ο Δήμος της πρωτεύουσας, με στόχο να
δώσει νέα ώθηση στην ανάπτυξη του
κέντρου της πόλης. Στο Σχέδιο, το
οποίο για όποιον τυχόν ενδιαφέρεται
είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα
του Δήμου από το 2017, αναφέρεται
ότι στόχος του είναι «να δώσει μία
ολοκληρωμένη στρατηγική με επικέντρωση στην ιδιαιτερότητα της
Κεντρικής Περιοχής και να προτείνει
συντονισμένες και ολοκληρωμένες
προτάσεις για καθοδήγηση των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων σε μια
προοπτική χρόνου μεγαλύτερη των
20 ετών».
Αδυναμία ορθού προγραμματισμού
Η κριτική περί έλλειψης ορθού προγραμματισμού, εστιάζεται στο γεγονός
ότι σε αρκετές περιπτώσεις αριθμός
έργων υλοποιούνται ταυτόχρονα, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κυκλοφοριακό πρόβλημα που ήδη αντιμετωπίζουν οι πόλεις και αυξάνοντας την
ταλαιπωρία των πολιτών. Προγραμματισμός υπάρχει. Όμως η υλοποίησή
του δεν εξαρτάται πάντοτε από τις
τοπικές Αρχές. Υπάρχουν και διαδικασίες του κράτους, όπως για παράδειγμα οι προσφυγές στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, οι οποίες
μπορεί να καθυστερήσουν την έναρξη
ενός έργου για αρκετούς μήνες, με
αποτέλεσμα να συμπέσει η εκτέλεσή
του με άλλο έργο το οποίο δεν αντιμετώπισε παρόμοια προβλήματα και
ξεκίνησε βάσει του προγραμματισμού.
Επίσης, σε ένα έργο δεν εμπλέκεται
μόνο ο εργοδότης (Δήμος), ο μελετητής
και ο εργολάβος. Εμπλέκονται πολλές
υπηρεσίες κοινής ωφελείας, οι οποίες
θα πρέπει να υλοποιήσουν στον χρόνο
που απαιτείται το μέρος του έργου
που τους αναλογεί. Πέραν αυτών, οι
πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι
τις καθυστερήσεις μεγάλων έργων τις
εξετάζει η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών
και Απαιτήσεων, η οποία κρίνει με
πολύ συγκεκριμένα κριτήρια και όχι
ελαφρά τη καρδία εάν μια καθυστέρηση του έργου είναι ή όχι δικαιολο-

γημένη και αναλόγως εγκρίνει ή δεν
εγκρίνει παρατάσεις.
Μόνο μεγάλα έργα;
Το τρίτο στοιχείο κριτικής, το οποίο
είναι αρκετά έντονο στην περίπτωση
της Λευκωσίας, προκύπτει από τη λανθασμένη εντύπωση ότι στην πόλη
υλοποιούνται, μόνο μεγάλα έργα (Πλατεία Ελευθερίας, εμπορικό τρίγωνο,
λεωφόρος Καλλιπόλεως, Δημοτικό Θέατρο, Δημαρχείο). Η πρώτη απάντηση
είναι ασφαλώς ότι υλοποιούνται μεγάλα
και σημαντικά έργα γιατί η πόλη τα
έχει ανάγκη. Πρόκειται για έργα που
έπρεπε να υλοποιηθούν εδώ και πολλά
χρόνια, για να μην πω δεκαετίες. Η
παρανόηση, όμως, που ενδεχομένως
υπάρχει, είναι ότι στη Λευκωσία μόνο
αυτά τα έργα υλοποιούνται. Σε συνεχή
θα έλεγα βάση εκτελούνται μικρότερης
κλίμακας έργα σε όλη την πόλη, τόσο
στο κέντρο όσο και στις συνοικίες.
Δρόμοι, πεζοδρόμια,
αντιπλημμυρικές υποδομές
Μια μεγάλη κατηγορία έργων είναι
αυτή που αφορά την κατασκευή δρόμων, πεζοδρομίων, νησίδων στάθμευσης και αντιπλημμυρικών υποδομών.
Την περίοδο 2015 - 2018 υλοποιήθηκαν
εννέα συμβόλαια που κάλυψαν συνολικά 98 δρόμους, στην Παλλουριώτισσα, το Καϊμακλί, τον Άγιο Ανδρέα
και τους Αγίους Ομολογητές. Όλα τα
συμβόλαια ολοκληρώθηκαν εντός του
προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος,
εκτός από μία δύο περιπτώσεις οι οποίες είχαν μικρές καθυστερήσεις οι οποίες δεν ξεπέρασαν τους δύο μήνες.
Αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη
τρία ακόμη Συμβόλαια, συνολικής
αξίας €4,4 εκατ., τα οποία θα καλύψουν
34 οδούς στις περιοχές Καϊμακλίου,
Παλλουριώτισσας και Αγίου Ανδρέα.
Παλιά πόλη και αναβάθμιση
πολιτιστικών υποδομών
Μια δεύτερη κατηγορία σημαντικών
έργων είναι αυτή που αφορά την αναβάθμιση περιοχών της εντός των τειχών πόλης, αλλά και της πολιτιστικής
υποδομής της Λευκωσίας. Πέραν του
Δημοτικού Θεάτρου το οποίο ολοκληρώθηκε το 2019 και έχει ήδη φιλοξενήσει πολύ σημαντικές διοργανώσεις,
εντός του 2019 εγκαινιάστηκε το Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή
και η Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης
Τέχνης. Επίσης, τον Δεκέμβριο του
2016 ολοκληρώθηκε και εγκαινιάστηκε
το Θέατρο Πόλης. Όσον αφορά την
εντός των τειχών πόλη, έχουν ολοκληρωθεί τα τελευταία χρόνια, η Β΄
φάση του έργου Αναβάθμιση περιβάλλοντος περιοχής Ταχτ-Ελ-Καλέ, οι
φάσεις Β΄ και Γ΄ του έργου Αναβάθμιση
κτιστού περιβάλλοντος περιοχής παλιού δημαρχείου (σύντομα ολοκληρώνεται και η Δ΄ φάση), η Β΄ φάση
του Έργου Αναβάθμιση του Δυτικού
τμήματος της παλιάς πόλης, η αναβάθμιση της οδού Κωστάκη Παντελίδη,
η συντήρηση της Πύλης Πάφου κ.ά.

Ο κ. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης είναι δήμαρχος Λευκωσίας.

EPA/WU HONG

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΡΚΑΤΖΗ

Ποδηλάτες στο πάρκο Jingshan στο Πεκίνο. Ο Δήμος θα ακυρώσει τους εορτασμούς για το Φεστιβάλ της Άνοιξης και θα κλείσει αξιοθέατα όπως την

Απαγορευμενη Πόλη, εξαιτίας του Κορονοϊού.

Οι μαούνες του Κάβο Γάτα...
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Ο

ι έρευνες της Τουρκίας στο θαλάσσιο
τεμάχιο 8, καθώς και τα συσσωρευμένα
τετελεσμένα στην «ΑΟΖ μας», δεν συμβαίνουν σε κενό πολιτικής. Είναι προϊόν της
απερίσκεπτης πολιτικής που κατέστρεψε τη
διαπραγμάτευση στο Μον Πελεράν και στο
Κραν Μοντάνα και άνοιξε τον δρόμο στο, εδώ
και τριάντα μήνες, στρατηγικό αδιέξοδο στο
Κυπριακό. Η εγκατάλειψη της διαδικασίας του
«Πλαισίου Γκουτιέρες» και η «υιοθέτηση» της
γραμμής Νετανιάχου, έφερε περικύκλωση του
νησιού από ερευνητικά/πολεμικά σκάφη της
Τουρκίας. Καθημερινά η ε/κ ηγεσία καλλιεργούσε ψευδαισθήσεις. Με τακτικισμούς και
αντιφατικές δηλώσεις μοίραζε ψευδείς ειδήσεις
για να πείσει ότι είναι καλύτερα να μείνει η
διαδικασία των διαπραγματεύσεων υπό τον
ΟΗΕ ακίνητη, την ίδια ώρα που συζητούσαν
με τον Τσαβούσογλου άλλες λύσεις και άλλες
ιδέες. Ενώ συμβαίνουν αυτά, το κόμμα που
κυβερνά δεν έχει να πει τίποτε. Ένα κόμμα
που κουβαλούσε μέσα του, δυνάμεις που υιοθετούσαν τον ιστορικό συμβιβασμό στο Κυπριακό, εδώ και τριάντα μήνες δεν έχει να πει
τίποτε. Ο ηγέτης του ΔΗΣΥ Α. Νεοφύτου θεωρούσε ότι στο Πλαίσιο Γκουτιέρες ενσωματώθηκαν όλες, οι επί δεκαετίες, ανησυχίες των
Ε/κ στα ζητήματα ασφάλειας και πίεζε άλλους
πολιτικούς στο Κραν Μοντάνα να πείσουν τον
Ν. Αναστασιάδη να προχωρήσει. Σήμερα αρκείται σε μισόλογια και αφορισμούς όπως λ.χ.
η αναφορά σε «τσουνάμι». Τώρα αδιαφορεί
με τον πιο επιδεικτικό τρόπο λέγοντας ότι
«πρωταρχικός στόχος, για το ΔΗΣΥ δεν είναι
μόνο πως θα δημιουργούμε κόστος στην Τουρκία. Πρωταρχικός στόχος του Δημοκρατικού
Συναγερμού, είναι μέσα από διεθνή και ευρωπαϊκά ερείσματα να κάμψουμε την αδιαλλαξία
της Τουρκίας για να απαλλαγούμε από την κατοχή και να ξαναζήσουμε σε μια επανενωμένη
και ελεύθερη πατρίδα» (14 Ιανουαρίου 2020).
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μέσα στον ΔΗΣΥ

υπάρχουν δυνάμεις που ενδιαφέρονται για
τον «ρεαλισμό» του Γ. Κληρίδη. Δεν φτάνει
αυτό. Χρειάζεται να μιλήσουν δημόσια, γιατί
μόνο ο δημόσιος λόγος έχει σημασία. Οι κουβέντες σε ιδιωτική βάση στην πολιτική διαδικασία δεν έχουν καμιά αξία, πρακτικά είναι
άχρηστες. Μόνο ο δημόσιος λόγος, οι δημόσιες
δεσμεύσεις μετρούν, γιατί δείχνουν αν ένα
πολιτικό πρόσωπο αντιλαμβάνεται τι σημαίνει
προσπάθεια να διαμορφώνεις κοινή γνώμη,
τι σημαίνει να αναλαμβάνει κάποιος την ευθύνη
που του αναλογεί για να μην μας μείνει η διχοτόμηση ως μόνιμη λύση. Εύκολα κάποιος
μπορεί να υποκινηθεί από την επιθυμία του
πρόσκαιρου, να επιδιώξει μια καριέρα, κάτι
που γοητεύει την ανθρώπινη ματαιοδοξία.
Στελέχη, υποταγμένα στην γοητεία της εξουσιας, περιμένουν να έρθει η σειρά τους σε μια
κάποια επετηρίδα. Υποθέτω σε όλους αυτούς,
ο Γ. Κληρίδης, καθώς αναχωρούσε σε μια από
τις τελευταίες συνόδους για το Κυπριακό επί
προεδρίας του, είπε στο αεροδρόμιο Λάρνακας
πως «θα ακούσει αυτούς που λογικεύονται,
όχι αυτούς που παραλογίζονται».
Σήμερα αυτοί που ηγούνται του νέου παραλογισμού βρίσκονται στο ηγεσία του σχήματος που ο ίδιος δημιούργησε: τι άλλο από
ακραίος παραλογισμός είναι το να εντάσσεις
την Κύπρο στις ισορροπίες ισχύος ανάμεσα
σε Ισραήλ και Τουρκία; Τι άλλο από παραλογισμός είναι να αφήνεις το Κυπριακό στο ράφι
για 30 μήνες, και τους Τ/κ στα αζήτητα και να
πιστεύεις ότι θα βγάλεις φυσικό αέριο με «όπλο»
τις μαούνες στο Κάβο Γάτα; Στον στενό συνεργάτη του Γ. Κληρίδη, Π. Κούρο, ανήκει η
αφήγηση. Καθώς ο τότε υπουργός Εμπορίου
Ν. Ρολάνδης παρουσίαζε τα στοιχεία για μελλοντικές έρευνες και εξορύξεις στη θάλασσα
της Κύπρου, τον διέκοψε ο Γ. Κληριδης λέγοντάς
του, «Νίκο, πάρε αυτό τον φάκελο και κλείδωσέ
τον στο συρτάρι με τον πιο μεγάλη κλειδαριά,
γιατί ώσπου είναι άλυτο το Κυπριακό δεν μπο-

ρούμε να κάνουμε τίποτε». Ποιοι κάνουν ακριβώς τα αντίθετα και έχουν οδηγήσει την Κύπρο
στη χειρότερη στιγμή της εδώ και δεκαετίες;
Οι διάδοχοί του στην ηγεσία του κόμματος
που δημιούργησε, οδήγησαν την Κύπρο στην
ανυποληψία. Σήμερα ρίχνουν την ευθύνη σε
όλους τους άλλους, γιατί δεν μπορούν να εξηγήσουν στην κοινή γνώμη το απλούστατο:
γιατί σηκώθηκες και έφυγες από το Μον Πελεράν; Τι προσχήματα εφηύρες για να αφήσεις
τον χάρτη επί του Εδαφικού, που σου παρέδωσε
ο Ακιντζί, στο χρονοντούλαπο της ιστορίας;
Ποιος έδωσε εντολή στους συνεργάτες του να
έχουν έτοιμες βαλίτσες για αναχώρηση πριν
από την τελική βραδιά της Συνόδου για την
Κύπρο στο Κραν Μοντάνα;
Η σημερινή πραγματικότητα θα έπρεπε να
σημάνει συναγερμό για όλους εκείνους που
αντιλαμβάνονται ότι ο γυαλός δεν είναι στραβός.
Οι χειρισμοί Ν. Αναστασιάδη και Ν. Χριστοδουλίδη έφεραν το Κυπριακό σε αυτό το στρατηγικό αδιέξοδο. Τη μεγαλύτερη ευθύνη, βέβαια,
δεν την φέρουν αυτοί. Τη φέρει η ηγεσία του
ΔΗΣΥ και τα στελέχη του που φοβούνται να
μιλήσουν, μήπως χάσουν την εύνοια της προεδρικής αυλής. Η σιωπή τους εξέθρεψε την
αλαζονεία ενός υπαλλήλου του ΥΠΕΞ που
έπεισε μέρος της κοινής γνώμης ότι μπορεί
να είναι ο «μάγος» της κυπριακής διπλωματίας.
Οι εξελίξεις στο θαλάσσιο τεμάχιο 8, η κύκλωση
της Κύπρου από τουρκικά πλοία, η «διαρροή»
του χάρτη με τα απόρρητα στοιχεία στο 8 στο
διαδίκτυο από το Τμήμα Περιβάλλοντος, η
ολοένα και μεγαλύτερη περιθωριοποίηση στην
Ε.Ε., το ενδεχόμενο δημιουργίας ρωσικής
βάσης στην κατεχόμενη Κύπρο, η πλήρης εγκατάλειψη της «Διαδικασίας του Βερολίνου»
για το Κυπριακό, συνιστούν την πιο στέρεη
απόδειξη ότι η πορεία που ακολουθείται έχει
χρεοκοπήσει. Χρειάζονται αλλαγές. Επειγόντως.

www.larkoslarkou.org.cy

Από τον άμβωνα της Φανερωμένης στου Αγίου Νικολάου
Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

«Θα πρέπει να βάλουμε την Κύπρο πάνω
από τις όποιες διαφωνίες μας στο εσωτερικό. Με πείσμα, υπομονή και επιμονή, δηλώνουμε απερίφραστα ότι με αυτά
τα απαράδεκτα τετελεσμένα της εισβολής δεν συμβιβαζόμαστε. Παρά
τις συνεχείς προκλήσεις της Άγκυρας, δεν θα παραιτηθούμε από την
προσπάθεια να επιτύχουμε μια λύση
που θα επανενώσει πραγματικά τον
τόπο μας. Συνεχίζουμε με αφοσίωση
και αποφασιστικότητα στοχεύοντας
σε μια λύση που θα είναι βιώσιμη,
μια λύση διζωνικής, δικοινοτικής
ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα,
σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις
των Η.Ε, τις αρχές και αξίες της Ε.Ε.
και το κοινοτικό κεκτημένο. Σταθερή
και μοναδική επιδίωξή μας είναι η
επανέναρξη των συνομιλιών από
εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντάνα, νοουμένου φυσικά ότι η Τουρκία θα σταματήσει να δυναμιτίζει
το κλίμα και θα τερματίσει τις έκνομες ενέργειές της, εντός της χωρικής
θάλασσας και της υφαλοκρηπίδας
της Κύπρου», ανέφερε ο υπουργός

Εξωτερικών, Νίκος Χριστοδουλίδης,
σε επιμνημόσυνο λόγο στο μνημόσυνο του 18χρονου Πανίκου Δημητρίου που στις 17 Ιανουαρίου 1975
παρασύρθηκε από βρετανικό τεθωρακισμένο στις βάσεις Ακρωτηρίου.
Πραγματικά ένας πύρινος λόγος
υπέρ της ενότητας στο εσωτερικό
μέτωπο. Μια όντως «εθναρχική» παρουσία που εντυπωσίασε τους παρευρισκομένους. Αν και οι επόμενες
προεδρικές εκλογές είναι το 2023
και ο ΥΠΕΞ με δηλώσεις του ξεκαθάρισε ότι στο παρόν στάδιο δεν
τον απασχολεί η προεδρία της Δημοκρατίας, η ομιλία του έμοιαζε περισσότερο με προεκλογικό λόγο.
Καλεί όλους σε ενότητα ως να είναι ένας «πατριάρχης» που βλέπει
από μακριά το «ποίμνιό» του να είναι
διχασμένο. Νουθετεί τους άλλους
ως να είναι ένας «σοφός γέροντας»,
αγνοώντας ότι είναι και ο ίδιος μέρος
του προβλήματος, δηλαδή της έλλειψης ενότητας στο εσωτερικό μέτωπο. Μιλάει για πείσμα και αποφασιστικότητα και «ορκίζεται», δυστυχώς εκ των υστέρων, για «ΔΔΟ
και μόνο ΔΔΟ», αγνοώντας τις παλινδρομήσεις και μεταλλάξεις των

τελευταίων τριών χρόνων. Αν και
μιλούσε από τον άμβωνα της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό,
το ύφος του θύμιζε τον «Άγιον όρκον» του Μακαρίου, από τον άμβωνα
της Φανερωμένης, ο οποίος, «υπό
τους ιερούς θόλους», ορκιζόταν για
«Ένωση και μόνο Ένωση».
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης σίγουρα
είναι ένας νέος, υποσχόμενος, πολιτικός. Η θητεία του ως κυβερνητικού εκπροσώπου αλλά και ως ΥΠΕΞ
απέδειξε ότι έχει τις ικανότητες αλλά
και την πολιτική κατάρτιση. Ένας
μειλίχιος πολιτικός χαμηλών τόνων
που ξέρει να συμπεριφέρεται και
να ελίσσεται, όταν χρειάζεται. Με
άλλα λόγια διαθέτει όλα εκείνα τα
χαρακτηριστικά του πολιτικού της
σύγχρονης εποχής που θα μπορούσε
να κάνει τη διαφορά αν πολιτευόταν
σε μια κανονική χώρα, σε ένα κανονικό κράτος.
Αναμφίβολα, με τις καθημερινές
του παρεμβάσεις στο εσωτερικό, με
την εμπλοκή του στις τριμερείς με
χώρες της περιοχής, με την ενεργή
του παρουσία στην Ε.Ε. και τέλος
με την τελευταία του επίσημη, «αρχηγική», επίσκεψη στην Αθήνα, κτί-

ζει το προφίλ του πολιτικού εθνικής
αλλά και διεθνούς εμβέλειας. Ένα
προφίλ απαραίτητο για περαιτέρω
πολιτική ανέλιξη. Δυστυχώς, όμως,
για αυτόν αλλά και για εμάς, πολιτεύεται σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα. Σε μια μισή πατρίδα που για
μισό αιώνα το 37% των εδαφών της
κατέχεται από μια ξένη δύναμη.
Ειδικότερα η ομιλία του, τουλάχιστον σε αυτούς που έχουν στοιχειώδη γνώση του εθνικού μας προβλήματος και είναι ενήμεροι για τις
τελευταίες εξελίξεις, δεν πρόσφερε
τίποτα όσον αφορά την πορεία και
τις προοπτικές του Κυπριακού. Αντίθετα, δημιούργησε σωρεία ερωτημάτων και αντιφάσεων που κάποτε
θα πρέπει, επιτέλους χωρίς υπεκφυγές, να απαντηθούν.
Μιλάει για ενότητα αλλά δεν λέει
τι θέση τήρησε, όταν οι διαφωνούντες, με τις πολιτικές της Κυβέρνησης
που υπηρετεί, αποκαλούντο «οι της
όποιας λύσης» και το χειρότερο, «οι
εξυπηρετούντες τα Τουρκικά συμφέροντα», δηλαδή μειοδότες.
Μιλά για ΔΔΟ αλλά αποφεύγει
να απαντήσει γιατί δεν διαχώρισε
την θέση του όταν ο ΠτΔ απέφευγε

επιμελώς να αναφερθεί στην επιδιωκόμενη μορφή λύσης και το χειρότερο, όταν προβληματιζόταν για
εναλλακτικές επιλογές και για σχέδια
Β΄ και Γ΄.
Ειδικότερα, αποδέχεται την πολιτική ισότητα, γενικά και αόριστα,
όπως προνοείται από τα ψηφίσματα
των Η.Ε., αλλά δεν μας διαφωτίζει
για το πώς εξασφαλίζεται η αποτελεσματική συμμετοχή της άλλης
κοινότητας σε ένα Υπουργικό Συμβούλιο με αναλογία 7 προς 4, όπως
ρητά προνοεί το ψήφισμα 716.
Αναφέρεται στο Κραν Μοντάνα,
για το οποίο πολλές φορές ισχυρίστηκε ότι φτάσαμε στο παραπέντε
της λύσης, και επιμένει στον ισχυρισμό κλισέ, ότι δηλαδή για τα πάντα
έφταιξε η αδιαλλαξία της Τουρκίας,
σφυρίζοντας αδιάφορα για το γεγονός ότι λίγες ώρες μετά το ναυάγιο
ο γ.γ. την εκθείαζε για την εποικοδομητική στάση που επέδειξε.
Τέλος, θέτει ως όρο για επανέναρξη επίσημων συνομιλιών τον
τερματισμό των έκνομων ενεργειών
της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ
τη στιγμή που εδώ και μισό αιώνα
συνομιλούμε χωρίς η κατοχική δύ-

ναμη να έχει τερματίσει τις έκνομές
της ενέργειες στη στεριά.
Σίγουρα δύσκολα ερωτήματα.
Από την άλλη όμως μια μοιρασμένη
πατρίδα έχει ανάγκη από ηγέτες
που είναι για τα δύσκολα. Από ηγέτες
που είναι αποφασισμένοι να πουν
αλήθειες, όσο πικρές και να είναι.
Από ηγέτες που έχουν το θάρρος
να μιλήσουν στον λαό καθαρά και
ξάστερα, χωρίς υπεκφυγές και περιστροφές, για τα εφικτά και όχι για
τα ιδεατά.
Αν είναι για μεγάλα λόγια και
κούφια συνθήματα έχουμε μπουχτίσει γιατί τα ακούμε για μισό αιώνα.
Οι κρίσιμες στιγμές που διανύουμε
επιβάλλουν την ανάγκη για το νέο.
Μία νέα έκδοση του παλιού, σίγουρα
δεν θα προσφέρει τίποτα απολύτως.
Αντίθετα θα διαιωνίσει τα καταστροφικά τετελεσμένα της εισβολής
με αναπόφευκτο αποτέλεσμα την
ντε γιούρε διχοτόμηση και το μέλλον
του κυπριακού ελληνισμού, στη
μισή όμως πατρίδα, να προδιαγράφεται δυσοίωνο και καταστροφικό.

Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου είναι ειδικός
προγραμμάτων ηλεκτρ. υπολογιστών.
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Αν δεν ήμουν
εγώ το 2015,
θα είχατε βγει
από το ευρώ
Ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ μιλάει στην «Κ»
Συνέντευξη στην ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

«ΠραγματικάÖÏÙÚËÆÜÄÚÏÇÔÊËÔ
ÂÓÕßÔËÍ×ÎÒÒ¦ÊÇÛÇËÃÞËÈÍËÏ
ÇÖÄÚÕËßØ×ÚÕ®ÓÇÝÒÁËÏÕ
ÇÔ ÒÕÔÚÏÕÆÔÑËØÓËÇÌÕÖÒÏÙÚÏÑÂËÏÒÏÑØÃÔËÏÇÖÄÚÕ
ÖÕßÇÔÁÒÇÈËÚÇÎÔÃÇÚÎÝÕ
ÕßÐËÓÈÕÆØÍÏÕÝÖÕÒÏÚÏÑÄÝÈØÁÛÎÑËÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÝÓËÓÃÇÙËÏØ¦
ÇÖÄÖØÜÚÄÍÔÜØËÝÑØÃÙËÏÝÖÄ
ÚÎÔÇÖÕÞ×ØÎÙÎËÔÄÝÓÁÒÕßÝÚÎÝ
ÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÂÑØÃÙÎÙÚÎÔ
ÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÔÜÙÎÝÑÇÏÙÚÏÝËÔÚ¦ÙËÏÝÓËÚÏÝ¶ÕÑÏÕÆÔÑËØ
ÒÁËÏÞÜØÃÝÔÇÊÏÙÚ¦àËÏÄÚÏÚÕÓÕÔÇÊÏÑÄàÂÚÎÓÇÖÕßÚÕÔÑØÇÚÕÆÙË
Ð¦ÍØßÖÔÕÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝ
ÖØÕËÊØÃÇÝÚÕßÊËÔÂÚÇÔ¦ÒÒÕÇÖÄ
ËÑËÃÔÕÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ
¬ÕÔÙßÔÇÔÚ¦ÓËÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦¶ÖÇØ¦ÚÇÊËÑ¦ÊËÝÇÏÚÂÓÇÚÇ
ÍÏÇÙßÔÁÔÚËßÐÎÖÕßËÃÞËÑ¦ÔËÏÎ
 ®ÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÛÎÚËÃÇÝÚÕß¶ÙÚÕÓÏÑØÄÖÒÁÕÔÍØÇÌËÃÕ
ÖÕßÊÏÇÚÎØËÃÙÚÕÔÄÍÊÕÕÄØÕÌÕ
ÚÕßLYSH`TVU[¬ÕÍØÇÌËÃÕÙßÔÂÛÜÝËÃÔÇÏÇÑÇÚ¦ÙÚÇÚÕÓÇÝËÃÞÇÔÖØÕËÏÊÕÖÕÏÂÙËÏÙßÔËØÍ¦ÚËÝ
ÚÕß ÇÏÄÔÚÜÝÁÔÇÌÒÏÚà¦ÔÏÓÏÙÕÚËÒËÏÜÓÁÔÕßÑÇÌÁÙÚÕÃÈËÝÇÖÄ
ÞÇØÚÏ¦ÑÇÏÈÁÈÇÏÇÚÇÊÆÕÖÇÒÏ¦Ý
ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝ5VRPHÚÎÒÁÌÜÔÇÖÕß
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÖÇØ¦ÚÏÝËÑÑÒÂÙËÏÝ
ËÚ×ÔÚÜÔÙßÔÇÊÁÒÌÜÔÚÕßÔÇÚÇ
ÇÒÒ¦ÐËÏÚÕÔÖËØÏÈ¦ÒÒÕßÔ¡ËÇßÚ¦ÙßÔÂÛÏàËÔÇÑÇÒËÃÌÃÒÕßÝÑÇÏ
ÍÔÜÙÚÕÆÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÚØËÏÝÌÕØÁÝÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇ®
ÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÑØÃÙÎÝÍÏÇ
ÔÇÊËÏÖ×ÝÂÚÇÔÎÇÚÓÄÙÌÇÏØÇ
ÑÇÏÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝÚÎÝÛÂÔÇÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÔËÖÇØÞÃÇÑÇÏÁÚÙÏ
ÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÚÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÙßÔÁÈÇÏÔËÙÚÎÞ×ØÇ
ÞÜÓÃÇÏÊÏÇÃÚËØÎÙÞÁÙÎÓË
ÚÎÔÒÒ¦ÊÇ ÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝ
ÖØÕËÊØÃÇÝÓÕßÙÚÕ,\YVNYV\WÇÒÒ¦ÑÇÏÜÝËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝÁÔÏÜÙÇÄÚÏÎ
ÒÒ¦ÊÇÊËÔÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÚÎÑËÓË
ÁÔÇÚØÄÖÕÖÕßÒ¦ÓÈÇÔËßÖÄÉÎ
ÚÎÔÇÐÏÕÖØÁÖËÏÇÚÜÔÒÒÂÔÜÔ®
ÓÇÝÒÁËÏ©ÞØÕÔÕÝÖÒÁÕÔÑ

ÏÕÆÔÑËØÖÕßÖÕÒÒÕÃÚÕÔÇÖÕÑÇÒÕÆÔàÜÔÚÇÔÂÏÙÚÕØÃÇÚÎÝ®
ÖÁØÇÚÕßÚÕßÄÚÏÑÇÚÁÞËÏÚÕØËÑÄØ
ÓÇÑØÕÈÏÄÚËØÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ
ÙÚÎÔÔÜÙÎÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÚÕß
ÕßÐËÓÈÕÆØÍÕßÍÏÇÞØÄÔÏÇËÃÔÇÏÑÇÏÕÇÖÕÒßÚÕÝÍÔ×ÙÚÎÝÚÕß
ËßØ×ÁØÇÚÕßÄÚÏÂÚÇÔÈÇÙÏÑÄÝ
ÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÇÝÚÎÝßÔÛÂÑÎÝÚÕß
¡¦ÇÙÚØÏÞÚÖÕßËÃÞËÇÔÕÃÐËÏÚÕÔ
ÊØÄÓÕÍÏÇÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÕßÑÕÏÔÕÆÔÕÓÃÙÓÇÚÕÝÕÃÊÏÕÝÈØÏÙÑÄÚÇÔ
ÙÚÕÚÏÓÄÔÏÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÄÚÇÔ
ÎÑØÃÙÎËÃÞËÐËÙÖ¦ÙËÏÜÝÖØÄËÊØÕÝÚÕß,\YVNYV\WÔ×ÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÚÎÝÛÎÚËÃÇÝ
ÚÕßÜÝÖØÕÁÊØÕßÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝ
ÖÏÚØÕÖÂÝÚÕÇÌÏÁØÜÙËÙÚÕÔÇ
ÑØÇÚÂÙËÏÚÎÞ×ØÇÓÇÝÓÁÙÇÙÚÕ
ËßØ×ÄÖÜÝÖËØÏÍØ¦ÌËÏÙÚÎÙßÔÁÔÚËßÐÎÖÕßÓÇÝÖÇØÇÞ×ØÎÙË
– Πότε ήταν η πρώτη φορά που
αντιληφθήκατε ότι η Ελλάδα θα
αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα;
¶ÚÇÔÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÃÇÝÚÕß ÇØÇÓÇÔÒÂ
ÚÎÔÒÒ¦ÊÇÕÏÖÕÒÏÚÏÑÕÃÊËÔÚÕ
ËÃÞÇÔÇÖÕÒÆÚÜÝÑÇÚÇÒ¦ÈËÏ¬Õß
ÁÒËÍÇÄÚÏÎÒÒ¦ÊÇÁÞËÏÚËØ¦ÙÚÏÕ
ÖØÄÈÒÎÓÇÙÚÇÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ¦ÚÎÝ
ÑÇÏÙÚÕÊÎÓÄÙÏÕÞØÁÕÝÚÎÝÑÇÏ
ÛÇÞØËÏÇÙÚËÃÓËÍ¦ÒËÝÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝ¬ÇÃÊÏÇÙßÔÁÞÏÙÇÔÇÒÁÜ
ÑÇÏÙÚÕÔÏ×ØÍÕÇÖÇÔÊØÁÕßÑÇÏ
ÙÚÕÔÔÚ×ÔÎÇÓÇØ¦ÑÇÏÙÚÕÔ
ÒÁÐÎ¬ÙÃÖØÇËÔÛßÓ¦ÓÇÏÇÑØÏÈ×ÝÚÎÔÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÇÒÒ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÎÒÒ¦ÊÇÁÍÏÔËÓÁÒÕÝ
ÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÓËÙÚÕÏÞËÃÇÄÞÏ
ÑÇÏÚÄÙÕÇÑØÏÈÂÓËÁÑÇÔÇÔÔÇÁÞÜ
Ö¦ÔÚÇÙÚÕÓßÇÒÄÓÕßÚÕÔÑÃÔÊßÔÕÖÕßÑØßÈÄÚÇÔ
– Ηταν σωστή απόφαση η αρχική ανάμειξη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ε.Ε.
και ότι τελικά παρέμεινε μέχρι
το τέλος;
¶ÓÕßÔËÔÇÔÚÃÕÔÚÎÝÙßÓÓËÚÕÞÂÝÚÕß§¬ÚÕÃÞÇÖËÏ
ÙÚÎ¡ÁØÑËÒÙÚÏÝ¡ÇØÚÃÕßÚÕß
ÖÕßËÃÞËÁØÛËÏÔÇÓËÊËÏÙÚÕ
ÕßÐËÓÈÕÆØÍÕÄÚÏÊËÔÛÁÒÜÚÕ
§¬ÔÇËÃÔÇÏÓÁØÕÝÚÎÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÝ©ÖÜÝÎ ÇÒÏÌÄØÔÏÇÄÚÇÔËÃÞË

«Ημουν ÉÑ³Ë³iØÈÐÐÉ³TÊØ³ÈÛ 0³¸ÆÆ0ÉËTÑÉ{³iÓ¨~ÉÜ$ØiÑÜ{×Ì¨{ÑÌ³ÑÉËTÉ¨KÜÊÐÑ³ÑÙÉÊoÑ{É³0ÑÐÉËÑÜÜÒ³i$ÈÒ{o~³Vo{Ñ³ËÉÐÉËØ{ È¨ÑË{ÑT¨É{ÑÇÌÐÑ³ÉÐËÑ³Ó³{ÑKÊÚÉ{Ñ«uÜÓÉ{=ÑwÜ³{Ö~É¨

Ως πρόεδρος του
Eurogroup αλλά και
ως επικεφαλής της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής
ένιωσα ότι η Ελλάδα
δεν αντιμετωπίστηκε
με ένα τρόπο που λάμβανε υπόψη την αξιοπρέπεια των Ελλήνων.

Ακόμα δεν είμαστε
ικανοποιημένοι με την
κατάσταση στα νησιά.
Τηλεφωνούσα συχνά
στον φούρναρη στην Κω
για να μου πει πώς είναι
η κατάσταση, δυστυχώς
πέθανε πρόσφατα.

ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÊËÔÖÂÍÇÏÔËÙÚÕ¬ÇÓËÃÕÇÒÒ¦ÙÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÍÏÇÚÃ
ËÓËÃÝÕÏßØÜÖÇÃÕÏÔÇÞØËÏÇàÄÓÇÙÚËÓÃÇÚÁÚÕÏÇÈÕÂÛËÏÇ"
– Αν είχε πάρει η κυβέρνηση Παπανδρέου εγκαίρως μέτρα θα είχαμε αποφύγει την κρίση;
¶¡ÏÒÕÆÙÇÓËÚÕÔÏ×ØÍÕÇÖÇÔÊØÁÕßÑÇÏÄÚÇÔËÐËÒÁÍÎËÃÞË
ÁØÛËÏÇÓÁÙÜÝÔÇÓËÊËÏÙÚÕVßÐËÓÈÕÆØÍÕÚÎÔÒÒ¦ÊÇÄÓÜÝ
ÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÇÑÄÓÓÇÚÇÍÇÃÔËÏÁÔÇÑÄÓÓÇÑÇÏÒÁËÏ
ÄÚÏÛÇÑ¦ÔËÏÇÑØÏÈ×ÝÚÇÇÔÚÃÛËÚÇÇÖÄÇßÚ¦ÖÕßÁÑÇÔËÚÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕ¬Õ© ÁÒËÍËÄÚÏÛÇ
Ñ¦ÔËÏÇÑØÏÈ×ÝÚÇÇÔÚÃÛËÚÇÇÖÄ
ÚÎ§ÁÇÎÓÕÑØÇÚÃÇ¦ÔÚÇÂÚÇÔ
ÖËØÃËØÍÎÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÇÖÄÒßÚÎÖÄÒÜÙÎÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙÚÎËÐÏ¦ÑÇÏÙÚÎÔØÏÙÚËØ¦¡ËØÏÑÁÝÌÕØÁÝÓÕßÊÏÔÄÚÇÔÎËÔÚÆÖÜÙÎÄÚÏÁÔÏÜÛÇÔÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ËßÛÆÔÎÍÏÇÚÇÙßÓÌÁØÕÔÚÇÚÕß
ÑÄÓÓÇÚÄÝÚÕßÝÑÇÏÒÏÍÄÚËØÕÍÏÇ
ÚÇÙßÓÌÁØÕÔÚÇÚÎÝÞ×ØÇÝÚÕßÝ
¬ÇÑÄÓÓÇÚÇÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÊËÔÚÇ
ÖÂÍÇÔÑÇÒ¦
– Υπήρχε η υπόσχεση στην κυβέρνηση Σαμαρά ότι αν επιτευχθεί πρωτογενές πλεόνασμα, τότε θα ξεκινούσε η ελάφρυνση για
το χρέος. Γιατί δεν έγινε τελικά;
¶©ÏßÖÄÒÕÏÖÕÏßØÜÖÇÃÕÏÊËÔ
ÂÚÇÔÇÔÕÏÞÚÕÃÙËÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕ ßØÃÜÝÕÏËØÓÇÔÕÃÇÒÒ¦ÑÇÏ¦ÒÒÕÏ
ÊËÔÂÛËÒÇÔÔÇÌÇÔÕÆÔÄÚÏÊÃÔÕßÔ

ÖÕÒÒ¦ËÆÙÎÓÇÄÚÇÔÐËÑÏÔÕÆÙËÎ
ÇÔ¦ÑÇÓÉÎÙÚÎÞ×ØÇßÓ¦ÓÇÏÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝÖÕßËÃÞÇÓË¦ÒÒÕßÝ
ËØÓÇÔÕÆÝÇÒÒ¦ÑÇÏ¦ÒÒÕßÝÍÏ»ÇßÚÄÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÇÒÒ¦ÎÇÖÄÌÇÙÎÖÕßÖ¦ØÛÎÑËÂÚÇÔÔÇÓÎÊÕÛËÃ
ÇßÚÂÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÙÜÝÚËÒÏÑ¦ÔÇÂÚÇÔÙÜÙÚÂÑÇÛ×ÝÁÚÙÏÁÊËÏÞÔËÙÚÕßÝÒÒÎÔËÝ
ÄÚÏÖØÁÖËÏÖØ×ÚÇÔÇÒÆÙËÚËÚÇ
ÖØÕÈÒÂÓÇÚ¦ÙÇÝÓÄÔÕÏ
– Τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά αν στο τέλος του 2014 η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ήταν
σε μεταβατική περίοδο (άλλαζε
από Επιτροπή Μπαρόζο σε Γιούνκερ). Θα μπορούσε τότε να
είχε ολοκληρωθεί το πρόγραμμα;
¶ÔÊËÔÂÓÕßÔÖØÄËÊØÕÝÚÕß
,\YVNYV\WÑÇÏÊËÔËÃÞÇÇßÚÂÚÎ
ÙÚËÔÂÙÞÁÙÎÓËÚÎÔÒÒ¦ÊÇÄÒÕÚÕ
ËÍÞËÃØÎÓÇÛÇÇÖÕÚÆÍÞÇÔËÕÒÒÁÝ
ÑßÈËØÔÂÙËÏÝÓÕßÁÒËÍÇÔÙÚÕÚÎÒÁÌÜÔÕÇßÚÄÝÊËÔËÃÔÇÏÕØÄÒÕÝÙÕß
ËÃÔÇÏÛÁÓÇÚÜÔÑØÇÚ×ÔÓËÒ×ÔÑÇÏ
ÄÞÏÚÎÝÖÏÚØÕÖÂÝ¬ÕÇÖÇÔÚÕÆÙÇÄÚÏÇÔÊËÔßÖÂØÞËÎßØÜÖÇáÑÂÖÏÚØÕÖÂÑÇÔÁÔÇÝÊËÔ
ÛÇÌØÄÔÚÏàËÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏÚÕßÝ
ÖÇØÁÖËÓÖÇÙË¦ØÛØÕÚÎÝÙßÔÛÂÑÎÝ
ÖÕßÁÒËÍËÄÚÏÎßØÜÖÇáÑÂÖÏÚØÕÖÂËÃÔÇÏßÖËÆÛßÔÎÍÏÇÔÇÊÏÇÙÌÇÒÃàËÏÚÇÍËÔÏÑ¦ÙßÓÌÁØÕÔÚÇÚÎÝ
ßÚÄËÃÔÇÏÓÏÇÓËÍ¦ÒÎËÔÚÕÒÂ¬Î
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙÇÑÇÏÚÄÔÏàÇÄÚÏÊËÔ
ËÃÔÇÏÙÚÕÙßÓÌÁØÕÔÚÎÝÔÇÈÍËÏ
ÎÒÒ¦ÊÇÇÖÄÚÎÔßØÜà×ÔÎ

Κανένας στην Ε.Ε. δεν κατάλαβε γιατί έγινε το δημοψήφισμα
– Τον Ιανουάριο του 2015 υπήρχε κάποια καλή θέληση από τους
Ευρωπαίους να προχωρήσουν σε
μια πιο καλή συμφωνία με την Ελλάδα και κατά πόσον χάθηκε αυτή η ευκαιρία με τους χειρισμούς
τού τότε υπουργού οικονομικών
Γιάνη Βαρουφάκη;
¶©ÇØÕßÌ¦ÑÎÝÊËÔÁÖÇÏÐËÙÎÓÇÔÚÏÑÄØÄÒÕÙËÄÒÎÇßÚÂÚÎÔÖËØÃÕÊÕ§ÕÓÃàÜÊËÔÖØÁÖËÏÔÇÖÁØÇÙÇÖ¦ÔÜÇÖÄÊÁÑÇÒËÖÚ¦ÓÇàÃ
ÚÕßßÚÄÝÕÞØÄÔÕÝÂÚÇÔÈÁÈÇÏÇ
ÇØÑËÚÄÝÍÏÇÔÇÍØ¦ÉËÏÈÏÈÒÃÇËÔ
ÙßÓÓËÚËÃÞËÙËÄÒËÝÚÏÝÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝÑÇÏÙÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕß¶ÖÕßÊËÔ
ÚÕÊÏ¦ÈÇÙÇ¶ÒÁËÏÄÚÏËÃÓÇÏÖÇÔÚËÒ×Ý¦ÞØÎÙÚÕÝÖÏÚØÁÉÚËÓÕßÔÇ
ÚÕßÇÔÚÇÖÕÊ×ÙÜÚÕÑÕÓÖÒÏÓÁÔÚÕ
ÖÇÚÇÒÕÆÙÇÓËÚÎÔ×ØÇÑÇÏÚÎÔ
ËÔÁØÍËÏ¦ÓÇÝÚÎÙßÔÁÞËÏÇÕ¬ÙÃÖØÇÝÇÔÇÑ¦ÒßÉËÄÚÏÕÚØÄÖÕÝÖÕß
ÕÇØÕßÌ¦ÑÎÝÓÏÒÕÆÙËÙÚÕßÝÙßÔÇÊÁÒÌÕßÝÚÕßÙÚÕ,\YVNYV\WÂÚÇÔ
ÇÔÚÏÖÇØÇÍÜÍÏÑÄÝ
– Ποια ήταν η στιγμή που η Ελλάδα έφτασε πιο κοντά στην έξοδο
από το ευρώ;
¶¬ÕÖØ×ÚÕËÐ¦ÓÎÔÕÚÕß
ËØÃËØÍÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÙßÔÁÈÇÏÔÇÔ
©¬ÙÃÖØÇÝËØÞÄÚÇÔËÊ×ÓËÖËØÃËØÍËÝÏÊÁËÝÍÏÇÚÕÚÏÁÖØËÖËÔÇ
ÍÃÔËÏËÖÁÓËÔËÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂ
ÊÏ¦ÙÚÇÙÎÚÕßÖØÕÈÒÂÓÇÚÕÝ¬Õ
ÈÇÙÏÑÄàÂÚÎÓÇÖÕßÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏ-

àÇÊËÔÂÚÇÔÔÇÖËÃÙÜÚÕÔÒÁÐÎ
¬ÙÃÖØÇÔÇÖ¦ØËÏÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÇßÚÄ
ÂÚÇÔÖÕÒÆÖÏÕËÆÑÕÒÕÇÖÄÚÕÔÇ
ÖËÃÙÜÚÕßÝßÖÄÒÕÏÖÕßÝßØÜÖÇÃÕßÝÔÇÚÕÔËÓÖÏÙÚËßÚÕÆÔÏÊÏÑ¦
ÓËÚ¦ÚÕÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇÖÃËÙÎ
ÚÄÚËÂÚÇÔÚËØ¦ÙÚÏÇÑÇÏÊËÔÂÚÇÔ
ÇÖÄÁÔÇÑØ¦ÚÕÝÓÁÒÕÝÇÒÒ¦ÇÖÄ
ËÖÚ¦ÕÑÚ×ÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÖÕßÚÄÚË
ËÖÏÛßÓÕÆÙÇÔÚÎÔÁÐÕÊÕÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÇÖÄÚÕËßØ×
– Πόσο σας σόκαρε η απόφαση
του δημοψηφίσματος;
¶ÕÒÆÍÏÇÚÃÊËÔÓËËÃÞËÖØÕËÏÊÕÖÕÏÂÙËÏ¡ËÚÕÔ¬ÙÃÖØÇÇÖÄÚÎÔ
ÇØÞÂËÃÞÇÓËÓÏÇÑÇÒÂÙÞÁÙÎËÓÖÏ- «Το πρώτο ÉÂÒÐi³È¸ÆlÊ³Ñ{ÉÖ~ÜÑÉË³0Ë¨ÑÑÒÙÚÕÙÆÔÎÝÇÔËÐÇÏØÁÙËÏÑÇÔËÃÝÚÕ ¨É{Ñ×ÒÉ{ØÑÌ³ÑÉË³ÈØÈÌÜ{ÈØ È¨ÑËÈØÑ³ÉÐ{ÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇ¬ÕÑËÃÓËÔÕËÖÃÙÎÝ ³ÉÈÚÖuVÜÓÉ{~{Ö~É¨
ÚÕßÊÎÓÕÉÎÌÃÙÓÇÚÕÝÖÕßÑ¦ÒËÙË
ÚÕÔËÒÒÎÔÏÑÄÒÇÄÔÇÑÇÚÇÉÎÌÃÙËÏ
ÙÚÏÍÓÂÖÕßËÃÞÇàÎÚÂÙËÏÔÇÉÎÌÃÂÚÇÔÁÔÇÖÇÒÏÄÑËÃÓËÔÕÙßÓÌÜÙÕßÔ§ÇÏ®ÑÇÏËÃÞËÈÍËÏÚÕ©ÞÏ®
ÔÃÇÝ¬ÄÚËÁÊÜÙÇÓÏÇÙßÔÁÔÚËßÐÎ
©¬ÙÃÖØÇÝÓËÚ¦ÚÕÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇ
¬ÆÖÕßÑÇÒ×ÔÚÇÝÚÕßÝÒÒÎÔËÝÔÇ
ÁÑÇÔËÇÑØÏÈ×ÝÚÕÇÔÚÃÛËÚÕÇÖÄÇßÉÎÌÃÙÕßÔ§ÇÏ®ÐËØÇÄÚÏÊËÔÛÇ
Ú¦ÖÕßßÖÕÙÞÄÚÇÔ
ÑÁØÊÏàËÚÕ§ÇÏ®ÇÒÒ¦ÚÕ©ÞÏ®ÑÇ– Σας εξήγησε ποτέ γιατί το
Û×ÝÕÏÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÖÕßÊÃÔÕÔÚÇÔ Ο Βαρουφάκης δεν συμ- έκανε;
ÙÚÕÔËÒÒÎÔÏÑÄÒÇÄÂÚÇÔÒ¦ÛÕÝÒ¶ÃÞÇÚÎÔËÔÚÆÖÜÙÎÖÇØÄÚÏ
Ò¦ËÍ×ÁÖØËÖËÔÇÖØÕËÚÕÏÓÇÙÚ× μετείχε σε όλες τις συÊËÔÓÕßÚÕËÃÖËÖÕÚÁÓËÇßÚÄÔ
ÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔÈÇÙÏÑÂÓÕßÁÔÔÕÏÇ ναντήσεις και στο βιβλίο
ÚÕÔÚØÄÖÕÄÚÏÚÕÁÑÇÔËÍÏÇËÙÜÂÚÇÔÔÇÊÏÇÚÎØÂÙÜÚÕÔÊÃÇßÒÕËÖÏτου λέει ότι είμαι παντε- ÚËØÏÑÕÆÝÒÄÍÕßÝÛËÒËÔÇÁÞËÏ
ÑÕÏÔÜÔÃÇÝÓËÚÎÔÒÒ¦ÊÇÇÔÕÏÞÚÄ
ÓÏÇÔÁÇËÔÚÕÒÂÖÇØÄÒÕÖÕßÁÑÇÔÇÓÖÕØÁÙÜÔÇËÖÇÔÇÙßÔÊËÛ×ÓË λώς άχρηστος. ΕπιτρέψÔËÇÑØÏÈ×ÝÚÕÇÔÚÃÛËÚÕÇÖÄÚÎÔ
ÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ¬ÙÃÖØÇÑÇÏÈÇÙÏÑ¦ τε μου να του ανταποδώ- ËÔÚÕÒÂÇßÚÂ©ÏÖØÕÚ¦ÙËÏÝÖÕß
ÓËÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÑÕÏÔÜÔÃÇßÚÂ
ÁÛËÙËÖØÕÝÉÂÌÏÙÎÊËÔÂÚÇÔÕÏ
ÂÚÇÔÎÈÇÙÏÑÂÓÕßÇÔÎÙßÞÃÇÚÎ σω το κομπλιμέντο.
ÚËÒËßÚÇÃËÝÇÒÒ¦ÖØÕÚ¦ÙËÏÝÖÕß

ËÃÞÇÔÚËÛËÃÖØÏÔÇÖÄÊÆÕÓÂÔËÝ
– Για εσάς το ερώτημα του δημοψηφίσματος ήταν «Ναι» ή «Οχι»
στην Ευρώπη;
¶©ÏÒÒÎÔËÝÉÂÌÏÙÇÔ©ÞÏ®
ÄÞÏÍÏÇÚÃÂÛËÒÇÔÔÇÈÍÕßÔÇÖÄÚÎÔ
ßØ×ÖÎÇÒÒ¦ÈÇÙÏàÄÓËÔÕÏÙËÁÔÇ
Ò¦ÛÕÝÑËÃÓËÔÕÓÏÇÒ¦ÛÕÝËÐÂÍÎÙÎÍ×ÖÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦ÊÏÇÚÂØÎÙÇÌÏÒÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝÓËÚÕÔ¬ÙÃÖØÇ
¬ÕÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇÂÚÇÔÁÔÇÒ¦ÛÕÝ
ÄÓÜÝÖØÕÙÖ¦ÛÎÙÇÓÁÙÇÇÖÄÚÕ
Ò¦ÛÕÝÇßÚÄÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÜÓÏÇ
ÔÁÇÈ¦ÙÎÙÚÎÙÞÁÙÎÓÇÝÑÇÏÚÕ
ÑÇÚÇÌÁØÇÓËÇßÚÄÒÒ¦ÑÇÔÁÔÇÝ
ÙÚÎÔÊËÔÑÇÚ¦ÒÇÈËÍÏÇÚÃÁÍÏÔË
ÚÕÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇÑËÃÔÎÂÚÇÔÓÏÇ
ËÖÏÑÃÔÊßÔÎÙÚÏÍÓÂ¬ÕÓÏÙÄ ÕÒÁÍÏÕÙÙÚÜÔÖÏÚØÄÖÜÔÂÛËÒËÔÇ
ÊËÏÚÎÔÒÒ¦ÊÇÔÇÈÍÇÃÔËÏÇÖÄÚÎÔ
ßØÜà×ÔÎÇÑÄÓÇÑÇÏÖØÏÔÇÖÄÚÕÔ
ÕÆÔÏÕßÓ¦ÓÇÏËÃÞÇÙßÍÑÇÒÁÙËÏ
ÓÏÇÁÑÚÇÑÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÍÏÇÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÑÇÏØ×ÚÎÙÇÚÕßÝËÖÏÚØÄÖÕßÝÔÇÓÕßÖÕßÔÚÏÍÔ×ØÏàÇÔÍÏÇ
ÚÎÔÒÒ¦ÊÇ×ÝËÃÔÇÏÎÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÙÚÎÞ×ØÇÖ×ÝÙßÓÖËØÏÌÁØÕÔÚÇÏÕÏÒÒÎÔËÝÖ×ÝßÖÕÌÁØÕßÔÇÔßÖÕÌÁØÕßÔ ÇÏÇÖÄÒßÚÎ
ÙÏÍÂÑßØÏ¦ØÞÎÙËÙÚÎÔÇÃÛÕßÙÇ
©ÏÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÊËÔÇÌÕØÕÆÔÚÎÔ
ËÒÒÎÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÇÒÒ¦ÚÕÔ
ËÒÒÎÔÏÑÄÒÇÄßÚÄÔÖØÁÖËÏÔÇ
ÁÞËÚËÙÚÎÔÑÇØÊÏ¦ÑÇÏÙÚÕÓßÇÒÄ
ÙÇÝÚÕßÝËÃÖÇ

Οι Πρέσπες
– Σε μία από τις πρώτες
συναντήσεις με τον Αλέξη Τσίπρα, τον Μάρτιο
του 2015, αναφέρατε ότι
η επίλυση του Μακεδονικού θα ήταν πολύ σημαντική για την Επιτροπή, που εκείνη τη στιγμή
κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για να βοηθήσει την Ελλάδα. Πόσο σημαντική ήταν για
εσάς η επίλυση του Μακεδονικού;

– {ÑÉÐÓÑÊ³ÑiÐÑ³{~ÌÑ³È³ËÉÉ~ÉËi³i×ÒiÌiiÐÑËÑ
ÚÑÉËTÉÐ{Ñ³Ó³{ÑÉÂÓÜ{Âi
o{ÑÜÌ~Üi¨i³i È¨i
Ñ{0Ë¨ÑØ³~Ñ³Ò×É¨ÉÑ¨Ò³iÑ³{ÜË³ÉÈi
³iØ Û~Ñ{³{ØÑ³{Ù¨ÒÉ{ØÑÌ³iÌ¨É{Ñ ÜÜÒÙÑ
ÐËÇØi~ËiiÑÈ³Ê
ÒÜÜÑÂÉ³iÑ³ÐÌ×Ñ{¨Ñ~Ñ{
³ÑÈoTÑ¨i³Ê¨{ÑÒÉ~Ñ{
³=ÒÉ×¨{ÇÑÌ
ÙÖ~ÜiÊ³ÑÐ{Ñ³Ó³{Ñ
ÈÐ×ËÑo{Ñ³i ÜÜÒÙÑV
ÒÜÜ³Éå³iØ.ÑÐÑ¨ÒØÉËTÉÑ¨Ñ{³iÚÉË³
¸o{ÑÑÈ³ÌÑ~¨{KØ³
ÚÓÐÑåÌ³i³{oÐÊÈ
³iÓ¨ÑÉÑÌ³iÈÜÊV
0Ë¨ÑØÚÉ¨ÊÚi~ÉØ
~Ò{ØÈÚÑÊÚÉÜÉÑ
KiÚÊÉ{³{ØÉÈ¨ÑÍ~ÓØ
Ù{ÑÙ{~ÑËÉØ³iÉ¨{TÊiÂÉTÒ³ÉVÌÐØVÌ³{
iÈÐ×ËÑ³ÈÈÜËÈ
¸ÆlÉËTÉoËÉ{¨{ÑÌ³i
ÈÐ×ËÑ³(¨É
– Πότε άρχισαν οι Ευρωπαίοι να βλέπουν τον
Τσίπρα διαφορετικά, σαν
κάποιον που μπορεί να
παίξει ρόλο στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή;
Επαιξε ρόλο η διαχείριση της μεταναστευτικής
κρίσης;

– Ñ{Ñ{~Ñ{ÌT{ÏØ È¨ÑÍ~Ê {³¨ÊKiÚÊÑÐÉ³i ÜÜÒÙÑÑÉ¨{Ì¨{³Ñ
³ÓÜ³ÑØÙ{É~Ñ³ÐÐÖ¨{Ño{Ñ³iÙ{ÑTÉË¨{i³È
ÐÉ³ÑÑ³ÉÈ³{~Öå~ÌÐi
ÙÉÉËÐÑ³É{~Ñ{iÐÓ{ÐÉ³i~Ñ³Ò³Ñi³Ñ
i{Ò ËTÑÉÑ×ÓØÐÉ³i
É¨{TÊV³iÜÉ×ÖÑÈTÒ³×Ö¨Ñ¨i³i
o{ÑÑÐÈÉ{ØÉËÑ{i~Ñ³Ò³ÑiVÙÈ³ÈTØ
ÓÚÑÉ¨Ì×Ñ³ÑV³Ó³{{
ÒÚ¨{ÐÈÐÉ³Ó×É¨Ñ
³ØÊ³Ñ³Ñ¨ÒoÐÑ³Ñ 
ÜÜÒÙÑÙÉÑ³{ÐÉ³{É
³¨×Èo{~ÌVÉ{Ù{~Ò³Ñ
i{ÒVÐÉÉ{³ÈTËÑ$³Ñ
~ÒÑÐÉ³iÈÐ×ËÑÐÉ
³i0È¨~ËÑVi0È¨~ËÑÊ¨ÉÐÉoÒÜKÒ¨Ø³iØÐÉ³ÑÑ³ÉÈ³{~ÊØ~¨ËiØ
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Του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Θρίαμβος,ÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÇÔÇÍÁÔÔÎÙÎ
ËÇßÚÄÚÕÚØÃÖÚßÞÕÔÕÓÃàÜÄÚÏÙßÔÕÉÃàËÚÇÏÎÖÕÒÏÚÏÑÂÊÏÇÊØÕÓÂÚÕß
ÒËßÛÁØÏÕßËÔÏàÁÒÕßÇÖÄÚÕ 
ÁÜÝÚÕ ÖËØÃÕÊÕÚÎÔÕÖÕÃÇÑÇÒÆÖÚËÏÕÚÄÓÕÝÚÕßËÐÇÃØËÚÕßÁØÍÕß
ÚÕß§ÏÑÕÒ¦ÕßÇÖÇÊ¦ÑÎÖÕßÁÞÕßÓËÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇÐÇÔÇÊÏÇÈ¦ÙÕßÓËÙÂÓËØÇ
Είναι αλήθεια ÄÚÏÎÖÕÒßÑÆÓÇÔÚÎÊÏÇÊØÕÓÂÚÕßÑÕØßÌÇÃÕßÎÍÁÚÎÓÇÍÔÎÚÃàËÏ!ÇÖÄÚÕÔÛÔÏÑÄÏÞÇÙÓÄ
ÇÍÍÃàËÏÚÕÄÔËÏØÕÚÎÝ¡ËÍ¦ÒÎÝÊÁÇÝ
ÇÏÆÙÚËØÇÈÒÁÖËÏÔÇÞ¦ÔËÚÇÏÚÕ
ÄØÇÓÇÚÎÝ¡ËÍ¦ÒÎÝÒÒ¦ÊÇÝØÍÄÚËØÇÇÖÄÚÎÔÇßÚÕËÐÕØÃÇÙÚÕÇØÃÙÏËÖÏÙÚØÁÌËÏÛØÏÇÓÈËßÚÏÑ¦ÙÚÎÔ
ÛÂÔÇ ÇÏÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÐÇÔ¦ÚÕÚÏÓÄÔÏÚÎÝÞ×ØÇÝ
Κάθε φορά ÖÕßÇÔÇÚØÁÞÜÙËÇßÚÁÝÚÏÝ
ÙËÒÃÊËÝÎÇÔ¦ÍÔÜÙÎÓËÚÇÚØÁÖËÚÇÏ
ÑÇÏÙËÓÏÇÖØÕÙÜÖÏÑÂÇÔÇÙÚÕÞÇÙÚÏÑÂ¦ÙÑÎÙÎÏÇÚÃÎËÍÍÆÚÎÚÇÚÎÝÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÂÝÖÇØ¦ÊÕÙÎÝÙßÔßÖ¦ØÞËÏ
ÓËÚÎÔÇÖÄÙÚÇÙÎÖÕßßÖÇÍÕØËÆÕßÔ
ÕÏÙÖÕßÊÁÝÓÕßÙÚÎÔÙÚÕØÃÇ ÇÏÊÏÄÚÏÚÕÈ¦ØÕÝÚÎÝËßÛÆÔÎÝÖÕßÌÁØÜ
ÜÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÊÕÑÏÓ¦àËÚÇÏÙÚÕ
ÊÁÕÝÖÕßÓÕÏØ¦àËÚÇÏÕÑ¦ÛËÒÒÎÔÇÝ
ÍÏÇÚÕÔÒËßÛÁØÏÕËÔÏàÁÒÕ
Διαβάζοντας ÓËÇßÚ¦ÚÇÌÃÒÚØÇÚÕÈÏÈÒÃÕÖØÕÈ¦ÒÒÕÔÚÇÏ¶ÖÄÚË¦ØØÎÚÇ
ÖÄÚËØÎÚ¦¶ÙßÓÖËØ¦ÙÓÇÚÇÞØÂÙÏÓÇ
ÑÇÏÙÚÕÔÑÇÏØÄÓÇÝ©ËÔÏàÁÒÕÝÚÎÝ
ËÛÔÏÑÂÝÕÒÕÑÒÂØÜÙÎÝÚÜÔßÔÛÎÑ×Ô
ÚÕß§ËáÍÃÑÇÏÚÜÔËÈØ×ÔÛÇÍÃÔËÏÕ
ËÔÏàÁÒÕÝÚÎÝËÛÔÏÑÂÝÙÜÚÎØÃÇÝÚÎÝ
ßÔÛÂÑÎÝÚÎÝÜà¦ÔÔÎÝ ÇÏÆÙÚËØÇÇÖÄÁÔÇÊÏ¦ÙÚÎÓÇÙÚÎÇÒÒÃÇÛÇ
ÍÃÔËÏÕËÔÏàÁÒÕÝÚÎÝÍÄÔÏÓÎÝÚËÚØÇËÚÃÇÝ  ÓËÚÕÔÁÕàÎÚÕÆÓËÔÕ¶ÇßÚÄÚÎÝÏÙÞßØÂÝÑÇÏÊÏËÛÔ×Ý
ÙËÈÇÙÚÂÝÒÒ¦ÊÇÝÚÄÞÕÖÕßÊÏÇÓÄØÌÜÙËÓËÛÕÊÏÑ¦ÇÖÁÞÕÔÚÇÝÇÖÄ
ÚÕÖØÕÙÑÂÔÏÕÍÏÇÔÇËÖËÐËØÍÇÙÚËÃ
ÚÏÝËÓÖËÏØÃËÝÚÕÆÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝÑÇÏ
ÔÇÙÞËÊÏ¦ÙËÏËÑËÃÔËÝÚÕßÓÁÒÒÕÔÚÕÝ

Η βαθιά ÑÇÚÇÔÄÎÙÎÚÕßÊßÔÇÓÏÑÕÆ
ÞÇØÇÑÚÂØÇÚÎÝÏÙÚÕØÏÑÂÝËÐÁÒÏÐÎÝ
¶ÚÄÙÕÙÚÏÝÊÏËÛÔËÃÝÙÞÁÙËÏÝÄÙÕÑÇÏ
ÙÚÎÔËÙÜÚËØÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÙÑÎÔÂ¶
ËÃÔÇÏÒÕÏÖÄÔÚÕÊÃÊÇÍÓÇÖÕßÇÔÇÊÆËÚÇÏÇÖÄÚÏÝÙËÒÃÊËÝÇßÚÕÆÚÕß
ÚÄÓÕß¡ÇàÃÓËÁÔÇÓÂÔßÓÇÇÔÚÃÙÚÇÙÎÝÙÚÎÓÕÏØÕÒÇÚØÃÇÙßÔÊß¦àÕÔÚÇÝÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏËßËÒÏÐÃÇÏÇÚÃÕËÔÏàÁÒÕÝÇÖÁÊËÏÐË
ÄÚÏÁÔÇÓÏÑØÄÑØ¦ÚÕÝÇÑÄÓÎÑÇÏÙË
ÊÆÙÑÕÒËÝËÖÕÞÁÝÁÞËÏÚÕÖËØÏÛ×ØÏÕÔÇÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÏÚÕÓÁÒÒÕÔÚÕß
ÇÔÓÁÔËÏÖÏÙÚÄÙËÇØÞÁÝÖÕßÁÞÕßÔ
ÊÏÑÇÏÜÛËÃÏÙÚÕØÏÑ¦!ÙÞßØÁÝÙßÓÓÇÞÃËÝÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÑÇÏÇÔ¦ÖÚßÐÎ
ÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÕÓÏÑÂËÒËßÛËØÃÇ
ÓËÑÕÏÔÜÔÏÑÂÖØÄÔÕÏÇÖÏÒÕÍÁÝ
ËÖÃÑÇÏØËÝÑÇÏÍÏÇÚÎÙÎÓËØÏÔÂÒÒ¦ÊÇ ÇÏÇÐÃËÝÖÕßÖÇØÁÒÇÈËÑÇÏ
ÖØÕÈ¦ÒÒËÏÙÚÕÔÕÇÏ×ÔÇÎ§ÁÇ
ÎÓÕÑØÇÚÃÇ

ΕπικρατώνταςÙËÁÔÇÔÖÏÑØÄËÙÜÚËØÏÑÄÊÏÞÇÙÓÄÚÕ ÕËÔÏàÁÒÕÝ
ËÖÇÔÁÔÜÙËÚÎÞ×ØÇÑÇÏÚÎÙßÙÚØ¦ÚËßÙËÙÚÕÔ¡ËÍ¦ÒÕÄÒËÓÕÚÇÔ
ÕÓÄÔÕÝÚØÄÖÕÝÚÄÔÏàËÍÏÇÔÇÊÏÇÙÌÇÒÏÙÚËÃÚÕÁÛÔÕÝÙÚÕÔÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÑÄÙÓÕÖÕßËÖÜÇàÄÚÇÔÚÙÏÚÕ
 ÈØÁÛÎÑËÔÇÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚËÃÙËÓÏÇÖÇÍÑÄÙÓÏÇÊÏËØÍÇÙÃÇ
ÙÚÎÏ¦ÙÑËÉÎÏØÂÔÎÝÚÜÔÇØÏÙÃÜÔ¶Ñ¦ÚÏÇÙßÔÂÛÏÙÚÕÍÏÇÎÍÁÚÎ
ÓÏÑØÂÝÞ×ØÇÝ
Η επιτυχία ËÑËÃÔÎÊËÔÕÌËÏÒÄÚÇÔÓÄÔÕÙÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÂËßÌßãÇÚÕß
ÇÒÒ¦ÑÇÏÙËÓÃÇÙÚÇÛËØÂÖÕÒÏÚÏÑÂ
ËÖÏÒÕÍÂÚÎÔÕÖÕÃÇÙËËÑËÃÔÎÚÎ
ÙßÍÑßØÃÇÓÕÏØÇàÄÚÇÔÓËÚÕßÝÔÏ-

Aπέδειξε ότι ένα μικρό
κράτος έχει το περιθώριο
να διαμορφώνει
το μέλλον του, αν
μένει πιστό σε αρχές
που έχουν δικαιωθεί
ιστορικά.
ÑÎÚÁÝÚÕßÖÕÒÁÓÕß!ÚÕÄØÇÓÇÚÎÝ
ÕØÍ¦ÔÜÙÎÝÚÎÝÊÏËÛÔÕÆÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝ
ÙËÈ¦ÙËÏÝÌÏÒËÒËÆÛËØËÝ¡ËÛËÓÁÒÏÇÊÎÒÇÊÂÚÎÔÇßÚÕÊÏ¦ÛËÙÎÚÜÔ
ÒÇ×ÔÑÇÏÚÎÔÏÙÄÚÎÚÇÚÜÔÑØÇÚ×Ô
ÚÎÔÏÙÄÚÏÓÎÙßÓÓËÚÕÞÂÄÒÜÔÙÚÏÝ
ÊÏËÛÔËÃÝßÖÕÛÁÙËÏÝÑÇÏÚÎÔÃÊØßÙÎ
ËÔÄÝÊÏËÛÔÕÆÝÕØÍÇÔÏÙÓÕÆÖÕßÛÇ
ÖØÕÙÚ¦ÚËßËÚÎÔËÏØÂÔÎ¶ÚÎÔ ÕÏÔÜÔÃÇÚÜÔÛÔ×Ô
Η πίστη ÚÕßËÔÏàÁÒÕßÙÚÕÔÌÏÒËÒËßÛËØÏÙÓÄÑÇÏÙÚÕÔØËÇÒÏÙÓÄÂÚÇÔ
¦ÒÒÜÙÚËÖÕßÁÌËØÇÔÑÇÏÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÊÏËÛÔÂËÖÏÚßÞÃÇÚÕßÑØ¦ÚÕßÝ
ÓÇÝ!ÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÜÔÊÆÕÎÖËÃØÜÔ
ÑÇÏÚÜÔÖÁÔÚËÛÇÒÇÙÙ×ÔÖÄÊËÏÐÎÚÕßÇÔÇÙÚÂÓÇÚÕÝÖÕßÓÖÕØËÃ
ÔÇÁÞËÏÙÚÕÔÖÇÍÑÄÙÓÏÕÙÚÃÈÕÓÏÇ
ÓÏÑØÄÚËØÎÊÆÔÇÓÎÄÚÇÔÊÏÇÈ¦àËÏ
ÙÜÙÚ¦ÚÏÝÏÙÕØØÕÖÃËÝÁÞËÏÓÇÑØÄ-

«Δίπλα ³ÑÐÉoÒÜÑ³ÈÉ{³ÉÖoÐÑ³ÑVÑÈ³ÊÑÉËÑ{~Ñ{i{KÑ¨{Ò~Üi¨Ð{Ò³È0T¨ÓØÑ~ÒÈÐÉ³i¡T¨Ñ
Ño¨{³i¢ÉTÓiÐÉ³Ñ¨i³{~ÌÑ¨ÉÜÚÌ¨ÓØÈÑÑÜÒKÑÐÉ~Ñ{ÚÑÙ{~Ñ{ÈÐÉu
ÖÔÕÕÙÞÁÊÏÕÑÇÏÊÏÇÛÁÚËÏÇÖÕÌÇÙÏÙÓÁÔÎÑÇÏßÖËÆÛßÔÎÎÍËÙÃÇ
Η ήττα ÚÕß ÄÓÓÇÚÕÝ¢ÏÒËÒËßÛÁØÜÔ
ÙÚÏÝÑ¦ÒÖËÝÚÕß ÂÚÇÔÄÖÜÝ
ÇÖÕÊËÃÞÛÎÑËÓÕÏØÇÃÇ!ÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔÎËÖÏÙÚØÕÌÂÚÕßÈÇÙÏÒÏ¦ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕßÑÇÏÕØËÈÇÔÙÏÙÓÄÝÚÜÔ
ÇÔÚÏÈËÔÏàËÒÏÑ×Ô ßØÃÜÝÄÓÜÝÎ
ÇÊßÔÇÓÃÇÚÕßÝÔÇÊÏÇÞËÏØÏÙÚÕÆÔÚÏÝ
ØßÛÓÃÙËÏÝÚÎÝßÔÛÂÑÎÝÚÜÔËÈØ×Ô
ÓËÚØÇÍÏÑÂÙßÔÁÖËÏÇÚÎ¡ÏÑØÇÙÏÇÚÏÑÂ ÇÚÇÙÚØÕÌÂ
Σε μία ËÏØÜÔÏÑÂÙÚØÕÌÂÚÎÝÙÚÕØÃÇÝÕËÔÏàÁÒÕÝÑÇÒËÃÚÇÏÚÄÚË
ÜÝËÖÏÑËÌÇÒÂÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÚÂÝ
ÙÚÎÜà¦ÔÔÎÔÇÇÔÇÚ¦ÐËÏÚÇÙßÔÚØÃÓÓÏÇÚÕßÊÏÑÕÆÚÕßÕÔËÃØÕßË
ÇÖÄÒßÚÇÊßÙÞËØËÃÝÙßÔÛÂÑËÝÔÇ
ßÖËØÇÙÖÏÙÚËÃÚÎÔÇÑËØÇÏÄÚÎÚÇÚÕß

ÁÛÔÕßÝ ÇÏÔÇÙ×ÙËÏÚÕßÝËÔÇÖÕÓËÃÔÇÔÚËÝËÒÒÎÔÏÑÕÆÝÖÒÎÛßÙÓÕÆÝ
ÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ©ØËÇÒÏÙÓÄÝÛÇßÖËØÔÏÑÂÙËÏÚÎÔÖÏÑØÃÇÚÎÝÊÏ¦ÉËßÙÎÝ!
ÖÇØ¦ÚÎÔÇÔÚÇÒÒÇÍÂÚÜÔÖÒÎÛßÙÓ×ÔÎÙßÔÛÂÑÎËÑËÃÔÎÂÚÇÔÁÔÇÝ
ËÖÜÌËÒÂÝÙßÓÈÏÈÇÙÓÄÝÖÁÚØËÉË
ÙÚÕßÝÐËØÏàÜÓÁÔÕßÝ¡ÏÑØÇÙÏ¦ÚËÝ
ÔÇËÔÙÜÓÇÚÜÛÕÆÔÙÚÎÓÎÚÁØÇÖÇÚØÃÊÇ ÇÏÔÇÖØÕÙÊ×ÙÕßÔÙÌØÃÍÕÝ
ÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÏÊßÔÇÓÏÙÓÄÙÚÎÔ
ÑÕÏÔÜÔÃÇÚÎÝ¡Ë¦ÒÒÇÒÄÍÏÇÔÇ
ßÖÎØËÚÂÙÕßÔÚÕÇÑÒÄÔÎÚÕÄØÇÓÇ
ÚÕß ØÎÚÏÑÕÆÖÕÒÏÚÏÑÕÆ!ÚÕÏÙÞßØÄ
ËÛÔÏÑÄÑØ¦ÚÕÝ
Αμέσως μετά, ÕÎÍÁÚÎÝÓÁÔËÏÓÇÑØÏ¦
ÇÖÄÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÚÇÐÏÊËÆÕÔÚÇÝÊÏÇÈ¦àÕÔÚÇÝÑÇÏÓËÚÇÌØ¦àÕÔÚÇÝÚÕÔ
ÕßÑßÊÃÊÎËßÛÆÔÎÄÓÜÝÛÇÊÏÇÑÄÉËÏÚÎÔÖËØÏÙßÒÒÕÍÂÚÕßÍÏÇÔÇ

ÚÕÔÕÊÎÍÂÙËÏÑÇÏÖ¦ÒÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÑÇÏÙÚÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÃÇ¬Õ 
ÕËÔÏàÁÒÕÝÛÇÛØÏÇÓÈËÆÙËÏ ÇÏ
ÓËÚ¦ÚÕÔØËÇÒÏÙÓÄËÃÔÇÏÙËÏØ¦ÔÇ
ËÖÏÙÚØÇÚËÆÙËÏÚÕÁÚËØÕÙÚÕÏÞËÃÕÚÎÝ
ÊÃÊßÓÎÝÇÔÚÃÒÎÉÂÝÚÕß¡ËÄÖÒÕÚÕÔ
ÌÏÒËÒËßÛËØÏÙÓÄÙÞËÊÏ¦àËÏÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÙÚÏÝ
ÔÁËÝÙßÔÛÂÑËÝËÔÛÇÖØÕÒ¦ÈËÏ
ÈÁÈÇÏÇÔÇÚÎÔËÌÇØÓÄÙËÏÑÇÛ×ÝÎ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÑØÃÙÎÚÕß  ÛÇÇÔÇÚÏÔ¦ÐËÏÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÏÚËÒÏÑ¦
ÚÎÔËÏØÂÔÎÙÚÎÔßØ×ÖÎ©ÓÜÝÕÏ
ÈÇÙÏÑÁÝÙÚÕÞËÆÙËÏÝÚÕßËÔÏàÁÒÕß
¶ÚÕ Ø¦ÚÕÝÏÑÇÃÕßÕËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÓÄÝÎËÑÈÏÕÓÎÞ¦ÔÏÙÎÑÇÏÕÏßÖÕÊÕÓÁÝ¶ÇÖÕÚÁÒËÙÇÔÖÇØÇÑÇÚÇÛÂÑÎ
ÚÎÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÖÕßËÌÇØÓÄÙÚÎÑË
ÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑ¦ ÇÏÂÚÇÔÇßÚÁÝÖÕß
ÆÙÚËØÇÇÖÄÓÏÙÄÇÏ×ÔÇÕÊÂÍÎÙÇÔ
ÚÎÞ×ØÇÙÚÎÔÔÜÓÁÔÎßØ×ÖÎ¯

«Με δύο ÓÄÔÕÔÒÁÐËÏÝÊÆÔÇÓÇÏÔÇ
ÙÇÝËÃÖÜÄÚÏÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕÓËÔÔÇ
ÇÔÇÖÚÆÐÜÓËÔÄÒÕßÝÚÕßÝÑÒ¦ÊÕßÝ
ÚÎÝËÛÔÏÑÂÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÇÙÖØ×ÐÜÓËÔÚÎÔÒÒ¦ÊÇËÏÝÚÕÔÊØÄÓÕÔ
ÚÎÝÖØÕÄÊÕß ÇÏÛÇÚÎÔÑÇÚÇÙÚÂÙÜÓËÔÇÍÔ×ØÏÙÚÕÔ®
Με τα λόγιαÇßÚ¦ÚÕßÒËßÛÁØÏÕß
ËÔÏàÁÒÕßÖÕßÙÎÓÇÚÕÊÕÚÕÆÔÚÕ
ÇÔÇÍËÔÔÎÚÏÑÄÚÕßËÍÞËÃØÎÓÇÕÒÕÑÒÎØ×ÔËÚÇÏÕÙÎÓËØÏÔÄÝÚÄÓÕÝ ÇÏ
ÃÙÜÝÊÃÖÒÇÙÚÇÓËÍ¦ÒÇÚÕßËÖÏÚËÆÍÓÇÚÇÇßÚÂÔÇËÃÔÇÏÑÇÏÎÖÏÕ
ÈÇØÏ¦ÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦ÚÕß¬ÕÞØÁÕÝ
ÔÇÑ¦ÔÕßÓËÚÎÞ×ØÇÇÍÔ×ØÏÙÚÎ®
ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕÇØÔÎÚÏÑÄÖÇØËÒÛÄÔ²ØÁÕÝÖÕßÇÔÇÒ¦ÈÇÓËÑÇÏÛÇ
ÊÏÑÇÏ×ÙÕßÓË

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ «Κ»

Ελευθέριος Βενιζέλος
Ο άνθρωπος, ο ηγέτης
Του Νικόλαου Εμμ. Παπαδάκη
(Παπαδή).
O

Ο πρώτος τόμος με την «Καθημερινή» στις 9 Φεβρουαρίου.

ΤΟ LOVE FM 100.7 ΚΑΙ

Η
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ TON

ΚΩΣΤΗ
ΜΑΡΑΒΕΓΙΑ

ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ | 20.30
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ:

ΧΟΡΗΓΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΕΙ ΣΤΑ

www.lovefm.com.cy
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Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020

Διπλή στήριξη
επιδιώκει
ο Μητσοτάκης

Γιατί ο κ. Τσίπρας
φοβάται τυχόν
πρόωρες κάλπες
Τον... λύτρωσε ο Γεραπετρίτης

Του Κ.Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Σε διπλό ÓÂÔßÓÇÙÚÂØÏÐÎÝÙËÓÏÇ
Ì¦ÙÎÏÊÏÇÃÚËØÎÝÄÐßÔÙÎÝÙÚÏÝËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝÖØÕÙÈÒÁÖËÏÚÎÔÖØÕÙËÞÂ¬ËÚ¦ØÚÎÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÕ
ÕÖÕÃÕÝÚÕÓËÙÎÓÁØÏÛÇÙßÔÇÔÚÎÛËÃ
ÓËÚÕÔÖØÄËÊØÕÚÎÝÇÒÒÃÇÝÓÇÔÕßÁÒ¡ÇÑØÄÔÖÕßËÃÔÇÏÕÖÒÁÕÔ
ÙÛËÔÇØÄÝßÖÕÙÚÎØÏÑÚÂÝÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÛÁÙËÜÔÙÚÎÔßØÜÖÇáÑÂ
ÔÜÙÎËÔ×ÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÇÓÁÙÜÝÓËÚ¦ÖØÕÍØÇÓÓÇÚÃàËÏ
ÔÇÓËÚÇÈËÃÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÁÞËÏÙßÔÕÓÏÒÃËÝÓËÚÕÔ
ÖØÄËÊØÕÚÕßßØÜÖÇáÑÕÆßÓÈÕßÒÃÕßÇØÒ¡ÏÙÁÒ
ÙÚÂØÏÐÎÖÕßÇÔÇÓÁÔËÏÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÛËÜØËÃÚÇÏÑØÃÙÏÓÎÑÇÛ×ÝÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦ÔÁÞËÏÇÔÕÃÐËÏÄÒÎÚÎ
ÈËÔÚ¦ÒÏÇ®ÚÜÔÚÕßØÑÏÑ×ÔÊÏËÑÊÏÑÂÙËÜÔËÔ×ÎÛÂÔÇËÑÚÏÓ¦
ÖÜÝÛÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÚÕËÖÄÓËÔÕ
ÊÏ¦ÙÚÎÓÇÙËÖØÄÙÛËÚËÝÑÏÔÂÙËÏÝ
ÖÃËÙÎÝ®¡¦ÒÏÙÚÇÑßÈËØÔÎÚÏÑ¦
ÙÚËÒÁÞÎÛËÜØÕÆÔÖÕÒÆÖÏÛÇÔÄÚÕ
ËÔÊËÞÄÓËÔÕÓÁÙÇÙÚÕËÖÄÓËÔÕÚØÃÓÎÔÕÕÑØÔÚÕÍ¦ÔÔÇÓÎÔÖßØÕÊÕÚÂÙËÏÚÕÑÒÃÓÇÇÓÌÏÙÈÎÚ×ÔÚÇÝ
ÓÁÙÜËØËßÔ×ÔÂÍËÜÚØÂÙËÜÔÖËØÏÕÞÁÝËÒÒÎÔÏÑÁÝÑßØÏÇØÞÃÇÝÇÒÒ¦
ÔÇÖÇÃÐËÏÚÕÞÇØÚÃ®ÚÕßÖØÕÙÌßÍÏÑÕÆÇÔÕÃÍÕÔÚÇÝÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÎÙÚØÄÌÏÍÍÇÚÜÔØÕ×ÔÖØÕÝ
ÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÔÎÙÏ¦
ËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÇÖÄÚÏÝÇØÞÁÝËÑËÓÈØÃÕßÄÚÇÔÑÇÏÑÇÚÁÙÚÎ
ÇÖÕÒÆÚÜÝÙÇÌÁÝÄÚÏÎÄÐßÔÙÎÙÚÏÝ
ÊÏÓËØËÃÝÙÞÁÙËÏÝÇÖÕÚËÒËÃÙÚØÇÚÎÍÏÑÂËÖÏÒÕÍÂÚÕßÑØÔÚÕÍ¦ÔÎ
ÛÂÔÇÁÞËÏÖØÕÞÜØÂÙËÏÙËÇÔÚÃÓËÚØÇ®ÙËÚØÃÇËÖÃÖËÊÇ
Ø×ÚÕÔÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝ©Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
ÊÏÇÙÌ¦ÒÏÙËÙÚÎÆÔÕÊÕ ÕØßÌÂÝ
ÚÕßËÑËÓÈØÃÕßÚÎÔÑÇÚÇÊÃÑÎÚÕß
ÓÔÎÓÕÔÃÕß¬ÕßØÑÃÇÝÏÈÆÎÝÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÎÑßÈÁØÔÎ-

ÙÎÛËÜØËÃÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕËØÍÇÒËÃÕ®ËÖÃÚÕßÖÇØÄÔÚÕÝËÖÇØÑÁÝ
ÑÇÏÊËÔËÖÏÛßÓËÃÔÇËÐËÚÇÙÚËÃÚÕ
ËÔÊËÞÄÓËÔÕÑßØ×ÙËÜÔÑÇÚ¦ÚÎÝ
ÍÑßØÇÝÖÕßËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÛÇÖßØÕÊÕÚÕÆÙÇÔÔÁÇÇÔÚÃÊØÇÙÎÇÖÄ
ÖÒËßØ¦ÝØÔÚÕÍÇÔÇØ¦ÒÒÎÒÇ
ÁÞËÏËÐÇÙÌÇÒÏÙÚËÃÎÖÒÂØÎÝÙÚÂØÏÐÎÚÎÝÇÒÒÃÇÝÖÕßÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ
ÔÇËÖÇÔÇÈËÈÇÏÜÛËÃÑÇÚ¦ÚÎÔËÖÏÑËÃÓËÔÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ
¡ÇÑØÄÔÊÎÎÖÇØÕßÙÃÇÚÕßÇËØÕÖÒÇÔÕÌÄØÕßÇØÒÔÚËÑÜÒ®
ÓËÙßÔÕÊËÃÇËÒÒÒÎÔÏÑÂÝÌØËÍ¦ÚÇÝ
ÁÞËÏßÉÎÒÄÙßÓÈÕÒÏÙÓÄÑÏÁÍÏÔËÑÇÚÄÖÏÔÙßÔËÔÔÄÎÙÎÝÓËÚÕÇØÃÙÏ
¡¦ÒÏÙÚÇÄÖÜÝÒÁÍËÚÇÏÎÙÞËÚÏÑÂÇÖÄÌÇÙÎËÒÂÌÛÎÑÇÏÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝËÔÎÓËØ×ÛÎÑËÙÞËÚÏÑ¦
ÙÚÏÝÇÔÕßÇØÃÕßÒÃÍÕÖØÏÔÇÖÄ
ÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÖÕßËÃÞËÙÚÕÔËßÑÄ©ÃÑÕÓËÚÕÔÖØÄËÊØÕÚÜÔ
§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖ

Η επιστολή Πομπέο
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÙÚÕÔÇÖÄÎÞÕÚÜÔ
ÙßÔÕÓÏÒÏ×ÔÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÓË
ÚÕÔÑ¬ØÇÓÖÂÒÛËÎËÖÏÙÚÕÒÂÚÕß
ÓËØÏÑÇÔÕÆßÖÕßØÍÕÆÐÜÚËØÏÑ×Ô
¡¦ÏÑÕÓÖÁÕÓËÇÔÇÌÕØ¦ÙËËÍÍßÂÙËÏÝÍÏÇÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ©ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÁÞËÏÕÏÑÕÊÕÓÂÙËÏÖØÕÙÜÖÏÑÂËÖÇÌÂÓË
ÚÕÔ¡¦ÏÑÕÓÖÁÕÇÖÄÚÎÔËÖÃÙÑËÉÎÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙËÕÚËÒËßÚÇÃÕÝÙÚÎÔÛÂÔÇÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕ
ßÍÞØÄÔÜÝÑÇÒÁÝÙÞÁÙËÏÝÁÞÕßÔ
ÇÔÇÖÚßÞÛËÃÑÇÏÓËÁÔÇÖØÄÙÜÖÕ
ÑÒËÏÊÃÙÚÕÔËßÑÄ©ÃÑÕËÐÇÖÕØØÂÚÜÔÙßÔËØÍ¦ÚÎÑÇÏÍÇÓÖØÄÚÕß
ÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÕÁÊØÕßÚÕÔ¬à¦ØËÔÚ ÕÆÙÔËØ©ÍÇÓÖØÄÝÚÕß§Ú
¬ØÇÓÖÖÂÍËÓ¦ÒÏÙÚÇÙÚÕ¡ÖÒËØ
?¦ÕßàÄÖÕßÁÓËÏÔËÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÑÇÚ¦ÚÎÔÖÇØÇÓÕÔÂÚÕßÙÚÎÔ
©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÑÇÏÙßàÂÚÎÙÇÔËÖÃ
ÓÇÑØÄÔÓÇÑØÏ¦ÇÖÄÚÇÌ×ÚÇÚÎÝ
ÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÝ
;ÁÒÕÝÎÛÂÔÇÁÞËÏÑÏÔÎÛËÃÑÇÏ
ÙËÖËØÏÌËØËÏÇÑÄËÖÃÖËÊÕ!ÇØÞÏÑ¦

WORLD ECONOMIC FORUM / FARUK PINJO

Οι επισκέψεις σε Παρίσι, Βρυξέλλες
και οι συναντήσεις με Μακρόν, Μισέλ
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.ÑÈÙ{~Êå¨ÑKËÑ~Ñ{³Ñ ÐÓÑå¨ÑK{~Ò Ð{¨Ò³Ñ

Τα σενάρια για πρόωρη
προσφυγή στις κάλπες
ώστε να «καεί» η απλή
αναλογική και ο χρόνος
του ανασχηματισμού.
ÓËÚÎÔßÖÕÍØÇÌÂÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝ
ÍÏÇÚÕÔÇÍÜÍÄ,HZ[4LKÇÖÄÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÚÎÔ ÆÖØÕÑÇÏÚÕÙØÇÂÒÑÇÏÚ×ØÇÓËÚÏÝËÖÏÑËÃÓËÔËÝ
ËÖÏÙÑÁÉËÏÝÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÙÚÎ
ÇÕßÊÏÑÂØÇÈÃÇÑÇÏÙÚÇÔÜÓÁÔÇØÇÈÏÑ¦ÓÏØ¦ÚÇ
ÄÐßÔÙÎÙÚÏÝËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝËÖÏÙÑÏ¦àËÏÚÏÝËÐËÒÃÐËÏÝÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÄÖÕßÓËÚ¦ÚÎÔÉÂÌÏÙÎÚÕßÔÁÕß
ËÑÒÕÍÏÑÕÆÔÄÓÕßÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ
ÇØÇÙÑËßÂ¦ÔÕÏÐËÎÙßàÂÚÎÙÎ
ÖËØÃÖØÄÜØÜÔËÑÒÕÍ×ÔÑÇÏÇÔÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÕÆÚËÔÕÃÙßÔËØÍ¦ÚËÝ
ÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÊÏÇÉËÆÊÕßÔ
Ö¦ÔÚÜÝÇÓÌÄÚËØÇÚÇÙËÔ¦ØÏÇ
©ÏÇÔÜÚÁØÜÖÎÍÁÝÇÔÇÍÔÜØÃàÕßÔ
ÖÜÝÁÞÕßÔßÖ¦ØÐËÏËÏÙÎÍÂÙËÏÝÍÏÇ
ËÑÒÕÍÏÑÄÇÏÌÔÏÊÏÇÙÓÄÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÔÇÑ¦ÉËÏ®
ÚÎÔÇÖÒÂÇÔÇÒÕÍÏÑÂÑÇÏÔÇÓÎÊËÔÃÙËÏÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄÑÕÔÚÁØØÕÙÛÁÚÕßÔÄÓÜÝÄÚÏÇßÚÁÝÁÞÕßÔ

ÇÖÕØØÏÌÛËÃÑÇÛ×ÝËÃÔÇÏÁÐÜÇÖÄ
ÚÎÔÕÕÚØÕÖÃÇÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ
ÕÏÖÕÒÏÚÏÑÕÃÚÇÑÚÏÑÏÙÓÕÃ®Ð¦ÒÒÕßÎÑßÈÁØÔÎÙÎÞØËÏ¦àËÚÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÞØÄÔÕÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ËÌÇØÓÄÙËÏÚÕÖØÄÍØÇÓÓ¦ÚÎÝÑÇÏ
ÑßØÃÜÝÍÏÇÔÇßÒÕÖÕÏÂÙËÏÚÏÝÌÕØÕËÒÇÌØÆÔÙËÏÝÍÏÇÚÏÝÕÖÕÃËÝËÃÞËÊËÙÓËßÛËÃÖØÕËÑÒÕÍÏÑ¦©ÖÜÝ
ÒÁÍËÚÇÏÚÇÖËØÃÖØÄÜØÜÔËÑÒÕÍ×ÔÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏÑÇÚ¦ÑÆØÏÕÒÄÍÕÇÖÄÚÎÔ ÕßÓÕßÔÊÕÆØÕßÖÕß
ÛÁÒËÏÔÇÑ¦ÉËÏ®ÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕ
ËÔÊËÞÄÓËÔÕÑÇÛ×ÝÓÏÇËÑÒÕÍÏÑÂ
ÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÙÚÎÔÖÇØÕÆÙÇÌ¦ÙÎ
ËÃÔÇÏÖØÕÌÇÔÁÝÄÚÏÊËÔÙßÓÌÁØËÏ
ÚÕÔÑ¬ÙÃÖØÇ
ÖÃÙÎÝÖÇØ¦ÚÎÌÏÒÕÒÕÍÃÇÖÕß
ÇÔÇÖÚÆÞÛÎÑËÒÄÍÜÚÎÝÊÂÒÜÙÎÝ
ÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÄÚÏÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕ
ÇÔÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÕÆÛÇÇÐÏÕÖÕÏÂÙËÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÍßÔÇÃÑËÝÕÏÄÖÕÏËÝ
ÇÒÒÇÍÁÝÙÚÕÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÙÞÂÓÇ
ÙËÑÇÓÃÇÖËØÃÖÚÜÙÎÊËÔËÃÔÇÏÖØÕ
ÚÜÔÖßÒ×Ô©ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÚ×ØÇÕÒÕÑÒÎØ×ÔËÏÚÕÔÑÆÑÒÕÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÝÚÜÔßÖÕßØÍ×ÔÚÕßÍÏÇ
ÚÕÖØ×ÚÕËÐ¦ÓÎÔÕÚÕßÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÆÁØÍÕßÑÇÏÄÖÜÝÒÁÍËÚÇÏÛÇ
ÇÖÇÏÚÎÛËÃÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÇÑÄÓÎÁÔÇ
ÖØÏÔÒ¦ÈËÏÚÏÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÚÕßÍÏÇ
ÖÏÛÇÔÁÝÇÒÒÇÍÁÝÙÚÕßÖÕßØÍÏÑÄ
ÙßÓÈÕÆÒÏÕ

Να «κάψει» ÚÕ¶ßÖÇØÑÚÄÂÄÞÏ¶
ÙËÔ¦ØÏÕÖØÄÜØÜÔËÑÒÕÍ×ÔËÖÏÞËÃØÎÙËËÔÚÄÝÚÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÕ
ÒÁÐÎÝ¬ÙÃÖØÇÝÇÔÇÌÁØÕÔÚÇÝ
ÇÖÄÚÕÈÂÓÇÚÎÝÕßÒÂÝÖÜÝÓÁÙÇÙÚÕßÝÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÆÝÙÞËÊÏÇÙÓÕÆÝÄÖÜÝÇÖÕÚßÖ×ÛÎÑÇÔ
ÑÇÏÇÖÄÚÎÔÇÒÒÇÍÂÚÕßËÑÒÕÍÏÑÕÆÔÄÓÕßËÃÔÇÏÓÏÇÖØÄÜØÎ
ÖØÕÙÌßÍÂÙÚÏÝÑ¦ÒÖËÝ¡ËÇßÚÂÚÎÔÇÔÇÌÕØ¦ÚÕßÁÒÇÈËÚÎÔ
ÇÖ¦ÔÚÎÙÎÖÕßÂÛËÒËÇÖÄÚÕÔÑ
ËØÇÖËÚØÃÚÎÕÕÖÕÃÕÝÊÏÁÉËßÙË
ÑÇÚÎÍÕØÎÓÇÚÏÑ¦ÖÜÝÎÑßÈÁØÔÎÙÎÁÞËÏÖÒ¦ÔÕËÑÒÕÍ×Ô ØÃÔËÏ
ËÐÏÊÃÜÔÚÇÇÒÒÄÚØÏÇÓËÃÝÓË
ÚÕßÝÛËÙÓÕÆÝÊËÔÛÇÖÇÃÐÕßÓË®
ËÃÖËÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÕßÖÕßØÍÄÝ
ÖÏÑØÇÚËÃÇÝ
ÏÇÚÃÄÓÜÝÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎ
ÇÖ¦ÔÚÎÙÎÇÔÇÑÕÆÌÏÙËÚÕÔÑ
¬ÙÃÖØÇ"©ÖØÄËÊØÕÝÚÕß±ªÌÕÈ¦ÚÇÏÙÚÎÔÖÇØÕÆÙÇÌ¦ÙÎÁÔÇÔËÑÒÕÍÏÑÄÇÏÌÔÏÊÏÇÙÓÄ
ÇÖÄÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÇÐÏÜÓÇÚÏÑÂÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÄÞÏÓÄÔÕ
ÊËÔÁÞËÏÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÙËÙÞÁÙÎ
ÓËÚÕËÑÒÕÍÏÑÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÝ
ÎÝÕßÒÃÕßÑ¦ÖÕÏÇÊÎÓÕÙÑÕÖÏÑÂÇÔ¦ÑÇÓÉÎÖÇØ¦ÚÏÝÑßÈËØÔÎÚÏÑÁÝÇÙÚÕÞÃËÝÙËÓÏÇÙËÏØ¦
ÛËÓ¦ÚÜÔÇÒÒ¦¶ÇÑÄÓÇÞËÏØÄÚËØÇ¶ËÓÌÇÔÃàËÏÖÒÁÕÔÖÏÙÜÍßØÃÙÓÇÚÇÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÎÔÖËØÃÌÎÓÎ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÎÝÖØÕÕÊËßÚÏÑÂÝ
ÖÇØ¦ÚÇÐÎÝ®¬ÕËÍÞËÃØÎÓÇÊËÔ
ÖØÕÞÜØ¦ËÏÑÇÒ¦ÕÆÚËÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÏÝËÍÍØÇÌÁÝÕÆÚËÚÕßÝËÙÜÚËØÏÑÕÆÝÙßÙÞËÚÏÙÓÕÆÝØÕÝ
ËÖÃØØÜÙÏÔËÔÚÄÝÚÎÝÈÊÕÓ¦ÊÇÝ
ÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÁÔÇÑËÃÓËÔÕÖÕß
ÇÖÕÊÄÛÎÑËÙËÙÚËÒÁÞÎÚÎÝËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÂÝÚ¦ÙÎÝÚÜÔ®ÓË
ÚÕÕÖÕÃÕÕÏÙßÔÚ¦ÑÚËÝàÎÚÕÆÙÇÔ
ËÔÕÒÃÍÕÏÝÚÕËÖÏÑËÃÓËÔÕÙßÔÁÊØÏÕÚÕß¡ÇãÕßÔÇËÃÔÇÏÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÚÕß±ªÑÇÏÄÞÏÚÕß
±ªØÕÕÊËßÚÏÑÂßÓÓÇÞÃÇ®ÖÕßÇÖÕÚËÒËÃÙÚØÇÚÎÍÏÑÂ
ËÖÏÒÕÍÂÚÕßÑ¬ÙÃÖØÇ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÚÕßàÎÚÕÆÔÚÎÔ
ÙÆÍÑÒÎÙÎÚÎÝ ËÔÚØÏÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝÖÕßÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ËÃÔÇÏ
ÁÔÇÄØÍÇÔÕÖÇØÕÖÒÏÙÓÁÔÕÇÌÕÆ
ÁÞËÏÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚÇÛËÃÇÖÕÚÎÔËßØÆÚËØÎ ËÔÚØÏÑÂÖÏÚØÕÖÂÔÇ-

ÙßÍÑØÄÚÎÙÎÝÑÇÚ¦ÚÎÒÕÍÏÑÂ
ÚÎÝËÔÕÖÕÃÎÙÎÝÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝ
¬ÇÖÇØÇÖ¦ÔÜÖÕßÇÖÕÚËÒÕÆÔ
ÁÔÇÑÕÓÓ¦ÚÏÚÜÔËÙÜÚËØÏÑ×Ô
ÙßÍÑØÕÆÙËÜÔÚÕß±ªÊËÏÞÔÕßÔÇÔ¦ÍÒßÌÇÄÚÏÚÕÑÄÓÓÇ
ÊËÔÁÞËÏÈØËÏÈÎÓÇÚÏÙÓÄÇÑÄÓÇ
ÊËÔÁÞËÏÐËÑÇÛÇØÃÙËÏÚÏÝÔÁËÝ
ËÙÜÚËØÏÑÁÝÏÙÕØØÕÖÃËÝÚÕßÑÇÏ
ÜÝËÑÚÕÆÚÕßÊËÔËÃÔÇÏÁÚÕÏÓÕ
ÔÇÓÖËÏÙËÓÏÇËÑÒÕÍÏÑÂÓ¦ÞÎ
ÓËÚÎ§ÖÕßÊÏÇÚÎØËÃËßØÆ
ÊÎÓÕÙÑÕÖÏÑÄÖØÕÈ¦ÊÏÙÓÇ©Ñ
¬ÙÃÖØÇÝÍÔÜØÃàËÏÖÜÝÓÏÇËÑÒÕÍÏÑÂÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÚÕÇÓÁÙÜÝËÖÄÓËÔÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇËÓÖËØÏÁÞËÏÇÑÄÓÎ
ÁÔÇÔÓËÍ¦ÒÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÑÃÔÊßÔÕ¡ÏÇÖÏÛÇÔÂÚØÃÚÎÙËØÃÂÚÚÇ
ÇÖÄÚÕÔ ßØÏ¦ÑÕ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ
ÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÞÜØÃÝÕÃÊÏÕÝÔÇÁÞËÏ
ÖØÕÒ¦ÈËÏÔÇÐËÑÇÛÇØÃÙËÏÚÕËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÄÚÕÖÃÕÓÖÕØËÃÔÇÛÁÙËÏ

Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται
πολύ πίσω δημοσκοπικά, η δημιουργία
«προοδευτικής παράταξης» έχει βαλτώσει,
ενώ οι «53+» ξαναχτύπησαν.
ÚÕÔÃÊÏÕÖÒÁÕÔßÖÄÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎ
ÔÚÃÛËÚÇÙÚÎÔ ÕßÓÕßÔÊÕÆØÕß
ÛËÜØÕÆÔÖÜÝÓÏÇËÑÒÕÍÏÑÂÓ¦ÞÎ
ÇØÍÄÚËØÇ®ÚÎÈÕÒËÆËÏÖØ×ÚÕÔ
ÊÏÄÚÏÛÇÁÞËÏÇÔÇÊËÃÐËÏÖÒÂØÜÝ
ÚÏÝÑßÈËØÔÎÚÏÑÁÝÖÇÛÕÍÁÔËÏËÝ®
ÑÇÏÊËÆÚËØÕÔÛÇÁÞËÏÖØÕÒ¦ÈËÏ
Õ±ªÔÇÈØËÏÚÇÖÇÚÂÓÇÚ¦
ÚÕß®Ô¦ÓËÙÇÙËËÑËÃÔÇÖÕßÖÕÔÚ¦ØËÏÎ ÕßÓÕßÔÊÕÆØÕßÖÜÝ
ÛÇÒËÏÚÕßØÍÂÙÕßÔßÖÁØÚÎÝÙË
È¦ÛÕÝÞØÄÔÕßËÃÔÇÏÎÙÞÁÙÎÓË
ÚÕ §ÚÕÔ±ªÊËÔÁÞËÏ
ÊÏÇÌÆÍËÏÚÎÔÖØÕÙÕÞÂÖÜÝÚÕ
ÑÄÓÓÇÚÎÝÑËÔÔÎÓÇÚ¦ÖÇÃØÔËÏ
ÚËÒËßÚÇÃÜÝÄÒÕÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝ
ÇÖÕÙÚ¦ÙËÏÝÇÖÄÚÎ§ÐÕß
ÑÇÏÕÑ¬ÙÃÖØÇÝÌØÄÔÚÏÙËÙÚÎÔ
ÚËÒËßÚÇÃÇÚÕßÕÓÏÒÃÇÙÚÎÕßÒÂ
ÔÇÑ¦ÔËÏÑÇÏÙÞËÚÏÑÄÑ¦ÒËÙÓÇÍÏÇ
ÖØÕÕÊËßÚÏÑÂÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎ®

Η δικτατορία Μεταξά και η απλή αναλογική
Πώς φτάσαμε στην κατάλυση του πολιτεύματος ως αντίδοτο στην αστάθεια που προκάλεσε η ακυβερνησία
Του ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Αν αποδεχθούμε ÄÚÏÎËÔÏÙÞßÓÁÔÎ
ÇÔÇÒÕÍÏÑÂÖÇØÇÓÕØÌ×ÔËÏÚÎÒÇáÑÂÈÕÆÒÎÙÎÊÏÄÚÏÓËÚÇÈ¦ÒÒËÏÚÏÝ
ËÑÒÕÍÏÑÁÝÏÙÕØØÕÖÃËÝÑÇÏÖØÕÈ¦ÒÒËÏÙÚÎÕßÒÂÓÏÇÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂÊÏ¦ÚÇÐÎÓËËÔÏÙÞßÓÁÔÕÚÕ
ÖØ×ÚÕÑÄÓÓÇÚÄÚËÛÇÖØÁÖËÏËÖÃÙÎÝÔÇÇÖÕÊËÞÛÕÆÓËÄÚÏÎÇÖÒÂ
ÇÔÇÒÕÍÏÑÂÓËÚÏÝÇÙÚÇÛËÃÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝÚÏÝÕÖÕÃËÝËÖÏÈ¦ÒÒËÏÖØÕÑÇÒËÃÙÚÕÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÄÖÕÒÃÚËßÓÇ
ÁÔÚÕÔËÝÚÇÒÇÔÚ×ÙËÏÝÖÕßÓÖÕØËÃ
ÔÇÕÊÎÍÂÙÕßÔÙËÓÏÇÊØÇÓÇÚÏÑÂ
ÑÇÚ¦ØØËßÙÎßÚÄ¦ÒÒÜÙÚËÇÖÕÊËÏÑÔÆËÏÚÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÎÝÇÔÁÒÏÐÎÝÚÕßÜ¦ÔÔÎ¡ËÚÇÐ¦ÙÚÎÔ
ËÐÕßÙÃÇÚÕ ÁÔÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ
ÚÕÕÖÕÃÕÇÔÇÌÁØÕßÔÖÕÒÏÚÏÑÕÃÑÇÏ
ÏÙÚÕØÏÑÕÃÖÕßßÖËÔÛßÓÃàÕßÔÄÚÏ
ÎÇÖÒÂÇÔÇÒÕÍÏÑÂÁÞËÏËÌÇØÓÕÙÚËÃÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÖØÕÖÕÒËÓÏÑ¦
ÇÒÒ¦ÑÇÏÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑ¦ÑÇÏÁÞËÏ
ÙßÔÊËÛËÃÓËÏÊÏÇÃÚËØÇÚÇØÇÍÓÁÔËÝ
ÖËØÏÄÊÕßÝ
ËÒÒÏÖÂÝÑÇÏÇÖÕÙÖÇÙÓÇÚÏÑÂÊÏÊÇÙÑÇÒÃÇÚÎÝÙÚÕØÃÇÝÑ¦ÔËÏ
ÖÕÒÒÕÆÝÔÇÓÁÔÕßÔÙÂÓËØÇÓËÚÕ
ÙÚÄÓÇÇÔÕÏÞÚÄÄÚÇÔÓÇÛÇÃÔÕßÔ
ÄÚÏÚÁÙÙËØÏÝÓÂÔËÝÖØÏÔÇÖÄÚÎÔ
ËÖÏÈÕÒÂÚÎÝÊÏÑÚÇÚÕØÃÇÝÚÎÝÎÝ
ßÍÕÆÙÚÕß ÊÄÛÎÑËÇÖÄÚÕÔ
ÈÇÙÏÒÏ¦Ë×ØÍÏÕqËÔÚÕÒÂÙÞÎÓÇÚÏÙÓÕÆÑßÈÁØÔÎÙÎÝÙÚÕÔÜ¦ÔÔÎ¡ËÚÇÐ¦ÎÕÖÕÃÇËÖÏÑßØ×ÛÎÑË
ÇÖÄÚÎÙßÔÚØÏÖÚÏÑÂÊÏÇÑÕÓÓÇÚÏÑÂ
ÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇ¦ÔÜÚÜÔÚÎÝÕßÒÂÝÒÒ¦ÇÝÖ¦ØÕßÓËÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ
ÇÖÄÚÎÔÇØÞÂ
ÚÕÔËÄÚËØÕËÒÒÎÔÏÑÄÑØ¦ÚÕÝ

ËÌÇØÓÕàÄÚÇÔÍÏÇÙÞËÊÄÔÁÔÇÔ
ÇÏ×ÔÇÚÕÖÒËÏÕÉÎÌÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇ
ÇÖÄÚÕ ÄÚÇÔÁÍÏÔÇÔÕÏÖØ×ÚËÝËÑÒÕÍÁÝÁÜÝÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß
 ÒËÏÕÉÎÌÏÑÄÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏ
ÚÕÖØ×ÚÕÑÄÓÓÇËÐÇÙÌÇÒÃàËÏËßØÆÚÇÚÎÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÑÇÏÑÇÔËÃÝÊËÔÓÖÕØËÃÔÇ
ÚÕËÔÕÞÒÂÙËÏÙÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂÚÕß
ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÄÝÚÕß¡ËÚ¦ÚÕÔËÛÔÏÑÄÊÏÞÇÙÓÄÚÕß ÄÓÜÝÖÕß
ÄÖÜÝßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÓËÚØÏÕÖÇÛËÃÝ
ÏÙÚÕØÏÑÕÃÁÙßØË®ÚÎÔÏÙÚÕØÏÑÂ
ËÐÁÒÏÐÎÁÜÝÚÎ¡ÏÑØÇÙÏÇÚÏÑÂ Ç-

Στις κάλπες
του Νοεμβρίου
του 1926 άνοιξε ο ασκός
του Αιόλου, καθώς
μπήκαν για πρώτη
φορά στη Βουλή
ο Μεταξάς και το ΚΚΕ.

Στις 14 ΑπριλίουÉÚÑËÉ{ÛÉÐÉ¨³ÇÊØ~Ñ{KÑ{Ü{ÒØÑÑÚÓ³É{É³ÜÊTiÐÑ³{ÐÖ~ÈKÓ¨iiØ³ÒiÉ³ÑÂÒ~Ó³¨ ~ÈKÓ¨iiÉ³ÑÂÒ
i×ËÇÉ³Ñ{³{Ø¸¬å¨{ÜËÈÑÌ¸mKÈÜÉÈ³ÓØ~Ñ³Ñi×ËÇÉ³Ñ{ÐÌÑÌ
³ÈØl~ÐÐÈ{³ÓØKÈÜÉÈ³ÓØ~Ñ{³É¨o{(ÑÑÙ¨ÓÈ

ÚÇÙÚØÕÌÂÚÕß ÑÇÏËÖÁÌËØË
ÚÕÔÑÒÕÔÏÙÓÄÚÎÝËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝ
ÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÙÚÏÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝ¦ØÞÏÙÇÔÕÏÖËÏØÇÓÇÚÏÙÓÕÃÓË
ÚÕËÑÒÕÍÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇ
©ÑßØÏÄÚËØÕÝÖËÏØÇÓÇÚÏÙÓÄÝ
ÙßÔÊÁÛÎÑËÓËÚÕÔÒÁÐÇÔÊØÕÇÖÇÔÇÙÚÇÙÃÕß©ÊÆÕÌÕØÁÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÑÇÏÛËÓËÒÏÜÚÂÝÚÕ 
ÚÎÝÈÇÙÃÒËßÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÚÎÔÖÏÚØÕÖÂÇÖÇÔÇÙÚÇÙÃÕß®ÑÇÏËÏÙÎÍÂÛÎÑËÚÕÔ
ÔÄÓÕ ÕÕÖÕÃÕÝÊÎÓÕÙÏËÆÚÎÑËÙÚÎÔÌÎÓËØÃÊÇÚÎÝ ß-

ÈËØÔÂÙËÜÝÙÚÏÝËÖÚËÓÈØÃÕß
 ÓÇàÃÓËÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÍÏÇ
ÚÎÔÖØÕÑÂØßÐÎËÑÒÕÍ×ÔÚÙÏ
ÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÚÎÝÎÝ§ÕËÓÈØÃÕß
 ¦ÔÕÏÐËÕÇÙÑÄÝÚÕßÏÄÒÕß
ÇÖÒÂÇÔÇÒÕÍÏÑÂÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËËßÑÇÏØÃËÝ!ÓÖÂÑÇÔÍÏÇÖØ×ÚÎ
ÌÕØ¦ÙÚÎÕßÒÂÚÕ ÄÓÓÇÒËßÛËØÕÌØÄÔÜÔÚÕßÜ¦ÔÔÎ¡ËÚÇÐ¦ ÁÊØËÝÑÇÏÚÕ 
 ÁÊØËÝØ×ÚÕÑÄÓÓÇ
ÇÔÇÊËÃÞÛÎÑËÚÕ ÄÓÓÇÔ×ÙËÜÝ
¢ÏÒËÒËßÛÁØÜÔßÖÄÚÕßÝ ÇÌÇÔÚ¦ØÎÑÇÏ¡ÏÞÇÒÇÑÄÖÕßÒÕ 

ÁÊØËÝÑÇÏÊËÆÚËØÕÚÕÇáÑÄ ÄÓÓÇÚÕßÇÔÇÍÂ¬ÙÇÒÊ¦ØÎ
 ÁÊØËÝÞÎÓÇÚÃÙÚÎÑË
ÑßÈÁØÔÎÙÎÙßÔÇÙÖÏÙÓÕÆÓËÚÇ
ÊÆÕÖØ×ÚÇÑÄÓÓÇÚÇÖÒÇÏÙÏÜÓÁÔÇ
ÇÖÄÚÕÑÄÓÓÇÚÕß¡ËÚÇÐ¦ÑÇÏÚÕ
ÑÄÓÓÇÚÕßÇÖÇÔÇÙÚÇÙÃÕßÖÕß
ËÃÞËÁÒÛËÏÚÁÚÇØÚÕÓË ØÜÛßÖÕßØÍÄÝÕËÐÜÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÄÝÒÁÐÇÔÊØÕÝÇãÓÎÝ¬Õ 
ËÖÏÙÚØÁÌËÏÕËÔÏàÁÒÕÝËÖÏÈ¦ÒÒËÚÇÏÚÕÖÒËÏÕÉÎÌÏÑÄÑÇÏËÍÑÇÛÏÊØÆËÚÇÏÁÔÇÖÕÒÏÚÏÑÄËÑÑØËÓÁÝÓË
ÙßÔËÞËÃÝÇÒÒÇÍÁÝÚÕßËÑÒÕÍÏÑÕÆ

ÔÄÓÕßÇÖÄÚÕÖÒËÏÕÉÎÌÏÑÄÙÚÎÔ
ÇÔÇÒÕÍÏÑÂ
©ÏËÑÒÕÍÁÝÚÎÝÎÝÇÔÕßÇØÃÕß ÊÏËÔËØÍÂÛÎÑÇÔÓËÇÖÒÂ
ÇÔÇÒÕÍÏÑÂÇÑØÏÈ×ÝÖØÏÔÇÖÄ
ÞØÄÔÏÇÙÇÔÙÂÓËØÇ©ÏÈËÔÏàËÒÏÑÕÃ
ËÐÁÒËÐÇÔÈÕßÒËßÚÁÝÕÏÇÔÚÏÈËÔÏàËÒÏÑÕÃÑÇÏÕÏÑÕÓÓÕßÔÏÙÚÁÝ
©ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÜÔÇÔÚÏÈËÔÏàËÒÏÑ×ÔËÓÏÙÚÕÑÒÂÝÕÌÕÆÒÎÝËÖÏÞËÃØÎÙËÇÒÒ¦ÇÖÁÚßÞËÔÇÙÞÎÓÇÚÃÙËÏÑßÈÁØÔÎÙÎ¬ÕÍËÍÕÔÄÝÖÕß
ÖØÕÙÊÏÄØÏÙËÚÏÝËÐËÒÃÐËÏÝÂÚÇÔÎ
ÓßÙÚÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇÚÕßÕÌÕÆÒÎ
ÓËÚÕÔËÑÖØÄÙÜÖÕÚÜÔÑÕÓÓÕßÔÏÙÚ×ÔÚÁÒÏÕÑÒ¦ÈÇÏÔÇÎÕÖÕÃÇ
ÁÍÏÔËÙÚÏÝ ¢ËÈØÕßÇØÃÕß ÑÇÏ
ËÐÇÙÌ¦ÒÏÙËÙÚÏÝ¡ÇØÚÃÕßÚÎÔ
ËÑÒÕÍÂÚÕßÕÌÕÆÒÎÓËÚÎÊËÆÚËØÎÉÎÌÕÌÕØÃÇÙÚÎÔÖØÕËÊØÃÇÚÎÝ
ÕßÒÂÝÚÏÝ¡ÇØÚÃÕßÕØÑÃàËÚÇÏ
ÑßÈÁØÔÎÙÎßÖÄÚÕÔ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕ
ËÓËØÚàÂÓËßÖÕßØÍÄÚØÇÚÏÜÚÏÑ×ÔÚÕÔ¡ËÚÇÐ¦ÖÕßÊÏÇÊÁÞÛÎÑË
ÚÕÔÒÁÐÇÔÊØÕÇÖ¦ÍÕ
¬ÕÙÆÓÌÜÔÕÕÌÕÆÒÎÑÒ¦ÈÇÏÔÇ® ÖÕß ÖËØÏÒ¦ÓÈÇÔË ÚÎÔ
ÇÓÔÂÙÚËßÙÎÚÜÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÑØÇÚÕßÓÁÔÜÔÊËÔËÌÇØÓÄÙÚÎÑËÇÖÄ
ÚÕßÝÈËÔÏàËÒÏÑÕÆÝÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ÕÏÑÕÓÓÕßÔÏÙÚÁÝÔÇÚÕÊÎÓÕÙÏÕÖÕÏÂÙÕßÔÑÇÏÔÇÖØÕÑÒÎÛËÃÙ¦ÒÕÝ
©ÇÖ¦ÍÕÝÖÕßÖÇØÁÓËÔËÙÚÎÔ
ÇØÞÎÍÃÇÚÕßËÃÞËÊÏÇÓÎÔÆÙËÏÙÚÕÔÈÇÙÏÒÏ¦ÄÚÏÕÙÚØÇÚÄÝ
ÊËÔÛÇÇÖÕÊËÞÛËÃÑßÈÁØÔÎÙÎÓË
ÙßÓÓËÚÕÞÂÑÕÓÓÕßÔÏÙÚ×ÔÚÏÝ
ÖØÏÒÃÕßÖËÛÇÃÔËÏÕËÓËØÚàÂÝ
ÑÇÏÕÈÇÙÏÒÏ¦ÝÇÔÇÛÁÚËÏËÔÚÕÒÂ
ÙÞÎÓÇÚÏÙÓÕÆÑßÈÁØÔÎÙÎÝÙÚÕÔ
¡ËÚÇÐ¦ÑßÈÁØÔÎÙÎ¡ËÚÇÐ¦

ÉÎÌÃàËÚÇÏÙÚÏÝÖØÏÒÃÕßÇÖÄ
ÈÕßÒËßÚÁÝÑÇÚÇÉÎÌÃàËÚÇÏ
ÓÄÔÕÔÇÖÄÚÕßÝÑÕÓÓÕßÔÏÙÚÁÝ
ÈÕßÒËßÚÁÝÑÇÏÚÕÔË×ØÍÏÕÇÖÇÔÊØÁÕß

Την 4η Αυγούστου
©¡ËÚÇÐ¦ÝÕÓÄÔÕÝÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÄÝÖÕßÇÔÚÏÚ¦ÞÛÎÑËÙÚÎ¡ÏÑØÇÙÏÇÚÏÑÂÑÙÚØÇÚËÃÇ¶ÖØÕËÏÊÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÄÚÏÎÍËÜÍØÇÌÃÇÚÎÝ¡ÏÑØ¦Ý
ÙÃÇÝÛÇÑÇÛÏÙÚÕÆÙËÓÎÈÏ×ÙÏÓÎ
ÓÏÇËÒÒÎÔÏÑÂÔÃÑÎ¶ÖÃÙÚËßËÄÚÏÎ
ÑÒßÊÜÔÏàÄÓËÔÎÇÖÄÚÎÔÖÚ×ÞËßÙÎ
ÚÕß ÒÒ¦ÊÇÊËÔÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏÓËÊÎÓÕÑØÇÚÃÇ¬ÕÔ
ÖØÃÒÏÕÚÕß ÎÕßÒÂÉÂÌÏÙËÚÎÔÖËÔÚ¦ÓÎÔÎÇÔÇÙÚÕÒÂÚÎÝ
ÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÎÝ ÇÏÚÎÔÎßÍÕÆÙÚÕßÓÃÇÎÓÁØÇÖØÏÔÇÖÄÚÎÔ
ÖÇÔËÒÒÇÊÏÑÂÇÖËØÍÃÇÖÕßßÖÕÑÏÔÕÆÙËÚÕ Õ¡ËÚÇÐ¦ÝÙßÍÑ¦ÒËÙËÁÑÚÇÑÚÕßÖÕßØÍÏÑÄÙßÓÈÕÆÒÏÕÑÇÏÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÚÎÔÇÔÇÙÚÕÒÂ
ÖÕÒÒ×Ô¦ØÛØÜÔÚÕßßÔÚ¦ÍÓÇÚÕÝ
ÇÖÒÂÇÔÇÒÕÍÏÑÂÁÌËØËÚÎÔÑÇÚ¦ÒßÙÎÚÕßÖÕÒÏÚËÆÓÇÚÕÝÜÝÇÔÚÃÊÕÚÕÙÚÎÔÇÙÚ¦ÛËÏÇÖÕßÖØÕÑ¦ÒËÙË
ÔÞÇÔÄÚÇÔÕÁÒËÍÞÕÝÄÖÜÝÈÇÙÏÒÏÑÕÃÑÇÏÌÏÒËÒËÆÛËØÕÏÌÕÈÕÆÔÚÇÔ
ËÑËÃÔÎÚÎÔËÖÕÞÂÒÄÍÜÚÕßÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕßÚÕß ÙÚÎªÜÙÃÇÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÖÏÈÒÎÛËÃÊÏÑÚÇÚÕØÃÇÚÕßÖØÕÒËÚÇØÏ¦ÚÕß®ÇÖÒÂ
ÇÔÇÒÕÍÏÑÂÃÙÞßÙËËÖÃÙÎÝÇÖÄÚÕ
 ÁÜÝÚÕ ÑÇÏÁÌËØËÖ¦ÔÜ
ÇÖÄÊÁÑÇÑßÈËØÔÎÚÏÑÁÝÇÒÒÇÍÁÝÔ
ÓÁÙÜËÓÌßÒÃÕßÖÕÒÁÓÕßØËÚÇÔÕÃ
ÑÇÏÓËØÏÑÇÔÕÃËÖËÔÁÈÇÏÔÇÔÙßÞÔ¦
ÍÏÇÔÇÚÇÈØÕßÔ®ÓËÚÇÐÆÚÕßÝÇØÞÎÍÕÃÑÇÏÇØÞÎÍÃÙÑÕÏ
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Με θεσμικό παράστημα και ενωτική
Κέρδισε τις εντυπώσεις η νέα Πρόεδρος της Δημοκρατίας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου με την πρώτη της δημόσια τοποθέτηση
Θετικό ßÖÂØÐË ÚÕÇÖÕÚÆÖÜÓÇÇÖÄ
ÚÎÔÖØ×ÚÎÊÎÓÄÙÏÇÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎÚÎÝ
ÔÁÇÝØÕÁÊØÕßÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÏÑÇÚËØÃÔÎÝÇÑËÒÒÇØÕÖÕÆÒÕßÊÏÑÇÏ×ÔÕÔÚÇÝÚÎÔËßØËÃÇÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÖÕßßÖËØÉÂÌÏÙËÚÎÔ
ßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚ¦ÚÎÝÑÇÏËÖÏÈËÈÇÏ×ÔÕÔÚÇÝÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÚÎÔÕØÛÄÚÎÚÇÚÎÝ
ËÖÏÒÕÍÂÝÚÎÝÇÖÄÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÔÁÇØÄËÊØÕÝËÓÌÇÔÃÙÚÎÑË
ËÔ×ÖÏÕÔÚÎÝÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÃÇÝÚÎÝ
ÕßÒÂÝÓËËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕÔÖØÄËÊØÕÚÕßÙ×ÓÇÚÕÝ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕ¬ÇÙÕÆÒÇÛËÙÓÏÑ¦ÖØÕËÚÕÏÓÇÙÓÁÔÎÑÇÏ
ÓËÁÔÇÔÒÄÍÕÚÕÔÕÖÕÃÕËÑÌ×ÔÎÙË
ÇÖÄÙÚÂÛÕßÝËÔ×ÁÛËÙËÙßÔÕÖÚÏÑ¦
ÙËÏØ¦ÛËÓ¦ÚÜÔÖÕßÙÎÓÇÚÕÊÕÚÕÆÔ
ÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝÍÏÇÚÎÞ×ØÇ
ÓÇÝÏËØÇØÞ×ÔÚÇÝÖØÕÈÒÂÓÇÚÇËÙÜÚËØÏÑÂÝÑÇÏËÐÜÚËØÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ
ÖØ×ÚÎÊÎÓÄÙÏÇÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎ
ÚÎÝÔÁÇÝØÕÁÊØÕßßÖÂØÐËËÐÄÞÜÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÓËÕßÙÏÇÙÚÏÑÁÝËÖÏÙÎÓ¦ÔÙËÏÝÄÒÜÔÚÜÔÖØÕÈÒÎÓ¦ÚÜÔÇÒÒ¦
ÑÇÏÚÜÔÊÏÇÑßÈËßÓ¦ÚÜÔÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÍÏÇÚÕÙÂÓËØÇÑÇÏÚÕÇÆØÏÕËÔ×Î
ÃÊÏÇÊÂÒÜÙËËÐÇØÞÂÝÄÚÏÁÞËÏÖÒÂØÎ
ÙßÔËÃÊÎÙÎÚÕßÈ¦ØÕßÝÖÕßËÖÜÓÃàËÚÇÏÑÇÏÚÕßÞØÁÕßÝÖÕßÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏ®
 ÛÁÙÎ ÚÎÝ ÍÏÇ ËÔÄÚÎÚÇ ÑÇÏ
ÙßÔÇÃÔËÙÎËÑÌØ¦ÙÚÎÑËÇÖÄÚÎÔ
ÖØ×ÚÎÙÚÏÍÓÂÑÇÛ×ÝÎÏÑÇÚËØÃÔÎ
ÇÑËÒÒÇØÕÖÕÆÒÕßÊÂÒÜÙËÄÚÏÛÇ
ÙßÔËØÍÇÙÚËÃÓËÚÎÕßÒÂÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÏÄÒÇ
ÚÇÑÄÓÓÇÚÇÚÎÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝ
ÊÃÊÕÔÚÇÝÚÕÖØ×ÚÕÙÚÃÍÓÇÍÏÇÚÎÔ
ÖØÄÛËÙÂÚÎÝÔÇÇÙÑÂÙËÏÚÇÖÕÒÏÚËÏÇÑ¦ÚÎÝÑÇÛÂÑÕÔÚÇÓËËßØÆÚÎÚÇÑÇÏÜÝËÑÌØÇÙÚÂÝÚÕßÖÕÒÏÚËÆÓÇÚÕÝËÖÏÙÂÓÇÔÙÎ¦ÒÒÜÙÚËÚÕß
ÖØÕÁÊØÕßÚÎÝÕßÒÂÝ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕß¬ÇÙÕÆÒÇÖÕßÖØÕãÙÚÇÚÕÚÎÝ

ÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÃÇÝÚÕß ÕÏÔÕÈÕßÒÃÕß
ÙÚÕÍØÇÌËÃÕÚÎÝÔÁÇÝØÕÁÊØÕßÙÚÕ
ßÓÈÕÆÒÏÕÚÎÝÖÏÑØÇÚËÃÇÝÍÏÇÔÇ
ÚÎÝËÖÏÊ×ÙËÏÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎßÖËØÉÂÌÏÙÂÝÚÎÝÑÏÔÂÛÎÑËÙÚÕÃÊÏÕ
ÓÂÑÕÝÑÆÓÇÚÕÝ
ÏÇÛÁÚËÏ®ÚÄÔÏÙËÕÖØÄËÊØÕÝ
ÚÎÝÕßÒÂÝÚÕÛËÙÓÏÑÄÖÇØ¦ÙÚÎÓÇÖÕßÇÖÇÏÚËÃÚÇÏÍÏÇÚÕÔØßÛÓÏÙÚÂ
ÚÕßÖÕÒÏÚËÆÓÇÚÕÝÑÇÏÚÕÔËÑÌØÇÙÚÂ
ÚÕßÁÛÔÕßÝ®ÖØ×ÚÎÊÎÓÄÙÏÇÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎÚÎÝÔÁÇÝØÕÁÊØÕßÓË
ÚÎÔËÖÏÙÂÓÇÔÙÎÄÒÜÔÚÜÔÛËÓ¦ÚÜÔ
ËÐÜÚËØÏÑÂÝÑÇÏËÙÜÚËØÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÄÖÜÝÚÕÖØÕÙÌßÍÏÑÄÚÇËÒÒÎ-

Για έκπληξη στο πολιτικό σκηνικό μιλούν πολλοί, αν το ξεκίνημά της
σηματοδοτήσει και
τη μετέπειτα πορεία της
στο αξίωμα.
ÔÕÚÕßØÑÏÑ¦ÚÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÇÒÒ¦ÑÇÏÎÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂ
ÙßÔÏÙÚ¦ÇÖ¦ÔÚÎÙÎÑÇÏÙËËÑËÃÔÕßÝ
ÖÕßÊÏÇÚÆÖÜÙÇÔËÖÏÌßÒ¦ÐËÏÝÍÏÇ
ÚÎÔËÖÏÒÕÍÂÚÎÝÓËÚÕÙÑËÖÚÏÑÄÖÜÝ
ÊËÔÓÖÕØËÃÁÔÇÝÇÔ×ÚÇÚÕÝÊÏÑÇÙÚÏÑÄÝÔÇÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÛÁÓÇÚÇÖÕÒÏÚÏÑÂÝÑÇÏÔÇÇØÛØ×ÙËÏÖÕÒÏÚÏÑÄÒÄÍÕ

Θετική έκπληξη
ÏÇÚÕÔÒÄÍÕÇßÚÄÎÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎÚÎÝÏÑÇÚËØÃÔÎÝÇÑËÒÒÇØÕÖÕÆÒÕßÖØÕÑ¦ÒËÙËÛËÚÏÑÂÁÑÖÒÎÐÎÍÏÇÖÕÒÒÕÆÝÑÇÏÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÛËÚÏÑÁÝËÔÚßÖ×ÙËÏÝÙÚÕßÝ
ÖÕÒÃÚËÝËÑËÃÔÕßÝÖÕßÛÁÒÕßÔÇÒÒÇÍÁÝÑÕßØÇÙÓÁÔÕÏÇÖÄËÑÖØÕÙ×ÖÕßÝÚÕßÖÕÒÏÚÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ
ÖÕßÓËÚÕÔÁÔÇÂÚÕÔ¦ÒÒÕÚØÄÖÕ
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Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΑΝΔΡΟΥ

Ο πρόεδρος ³iØÈÜÊØ³Ñ³ËØ0ÑÖÜÑØÉÑÑ~{É{³iÓÑ
(¨ÌÉÙ¨³iØÛiÐ~¨Ñ³ËÑØå{~Ñ³É¨Ëi.Ñ~ÉÜÜÑ¨ÖÜÈ³Ñ³ÓÜÉÐÑ³iØ
i××¨ËÑØ³{KÖÜ{o{Ñ³iÉ~ÜoÊ³iØ
ÁÞÕßÔÌÛÇØËÃÁØÇÔÄÓÜÝÇÖÄÚÎ
ÊÂÒÜÙÎÚÎÝÔÁÇÝØÕÁÊØÕßÄÚÏÛÇ
ßÖÎØËÚÂÙËÏÉßÞÂÚËÑÇÏÙ×ÓÇÚÏ®
ÚÕÔÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÝØÄÒÕÎÏÑÇÚËØÃÔÎÇÑËÒÒÇØÕÖÕÆÒÕßÙËÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÖÕßËÃÞËÒÃÍÎ×ØÇÓËÚ¦ÚÎÔ
ËÖÏÒÕÍÂÚÎÝÇÖÄÚÎÕßÒÂÓËÚÕßÝ
ÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÝÐËÑÇÛ¦ØÏÙËÄÚÏ
ÁÞËÏÇÖÄÒßÚÎËÖÃÍÔÜÙÎÄÒÜÔÚÜÔ
ÛËÓ¦ÚÜÔÖÕßÙÞËÚÃàÕÔÚÇÏÓËÚÎÔÁÇ
ÚÎÝÏÊÏÄÚÎÚÇÑÇÏÊÂÒÜÙËÁÚÕÏÓÎÔÇ
ÇÖÕÊËÞÛËÃÚÏÝÙßÔÛÂÑËÝÖÕßÙßÔÕÊËÆÕßÔÑÇÏÙßÔÊÁÕÔÚÇÏÓËÚÏÝÔÁËÝ
ÚÎÝßÖÕÞØË×ÙËÏÝÄÖÜÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇËÃÔÇÏÚÇÇßÐÎÓÁÔÇÓÁÚØÇ
ÇÙÌÇÒËÃÇÝÚÕÖØÜÚÄÑÕÒÒÕÑÇÏÒÕÏÖ¦ÊÏÇÒÆÕÔÚÇÝÑ¦ÖÕÏËÝÌÂÓËÝÄÚÏ
ÓÖÕØËÃÔÇÇÙÑÂÙËÏÓËËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÄ®ÚØÄÖÕÚÇÔÁÇÚÎÝÑÇÛÂÑÕÔÚÇ

¬ÕÍËÍÕÔÄÝ¦ÒÒÜÙÚËÄÚÏÎÔÁÇ
ØÄËÊØÕÝÖØÕÁØÞËÚÇÏÇÖÄÁÔÇÔ
ÈÇØÆÛËÙÓÏÑÄÞ×ØÕÄÖÜÝËÃÔÇÏÚÕ
ÇÔ×ÚÇÚÕÊÏÑÇÙÚÂØÏÕÖÇØÇÖÁÓÖËÏ
ÇßÚÕÔÄÎÚÇÙÚÎÔÇÖÄÒßÚÎÖØÕÙÂÒÜÙÂÚÎÝËÑÚÄÝÇÖÄÚÎÔÕßÙÃÇÚÜÔ
ÑÇÛÎÑÄÔÚÜÔÚÎÝÑÇÏÙÚÏÝÚßÖÏÑÄÚÎÚËÝÖÕßËÖÏÈ¦ÒÒÕÔÚÇÏÙÚÕÔËÑ¦ÙÚÕÚËØÄËÊØÕÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ
©ÏÊÏÑÇÙÚÏÑÕÃÒËÏÚÕßØÍÕÃËÃÔÇÏÍÔÜÙÚÄÖÜÝËÃÔÇÏËÑÖÇÏÊËßÓÁÔÕÏÙËÛËÙÓÏÑÕÆÝØÄÒÕßÝÇÌÕÆÁÚÙÏÑÏÇÒÒÏ×ÝÁÞÕßÔÓ¦ÛËÏ®ÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎ
ÎÓÁØÇ¦ÙÑÎÙÎÝÚÜÔÑÇÛÎÑÄÔÚÜÔ
ÚÕßÝÔÇßÖÎØËÚÕÆÔÓËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÚØÄÖÕÁÔÇÔÛËÙÓÄÄÖÜÝËÃÔÇÏÎ
ÏÑÇÏÕÙÆÔÎÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÙÚÕÇÔ×ÚÇÚÕËÖÃÖËÊÕÄÖÜÝËÃÔÇÏÚÕßÓÈÕÆÒÏÕÚÎÝÖÏÑØÇÚËÃÇÝ

ÏÇÚÎÛËÙÓÏÑÂÖØÕÙÂÒÜÙÎÚÎÝ
ÔÁÇÝØÕÁÊØÕßÓÃÒÎÙËÑÇÏÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÕßÒÂÝÑÇÚ¦ÚÎÔÖØÕÙÌ×ÔÎÙÂÚÕßÄÚÇÔÚÎÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÚÕ
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÝÉÎÌÕÌÕØÃÇÝÇÔÇÌËØÄÓËÔÕÝÙÚÎÈÇØÆÚÎÚÇÚÕßßÓÈÕßÒÃÕßÚÎÝÖÏÑØÇÚËÃÇÝÑÇÏÙÚÎ
ØÂÙÎÚÕßÒËßÛËØÃÕßËÔÏàÁÒÕß
ÖÕßÚÕÃÊØßÙËÚÕ  ÄÚÇÔËÃÞË
ËÆÙÚÕÞÇÚÄÚËËÖÏÙÎÓ¦ÔËÏÄÚÏÚÕ
ÖØ×ÚÕÔÚÃÛËÚÇÏÕÔÄÓÕÝßÖËØ¦ÔÜ
ßÖÕßØÍ×ÔÇÑÄÓÎÑÇÏÚÕßÈÇÙÏÒÁÜÝ®©ÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÕßÒÂÝÓ¦ÒÏÙÚÇÁÛËÙËÚÎÔËÖÏÒÕÍÂÇÑËÒÒÇØÕÖÕÆÒÕßÙÚÕÏÙÚÕØÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕ
ÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÓËÁÓÌÇÙÎÄÙÇËÃÞÇÔ
ßÖÕÙÚÎØÃÐËÏÍÏÇÚÕÆÉÏÙÚÕÖÕÒÏÚËÏÇÑÄÇÐÃÜÓÇÕÏÇËÃÓÔÎÙÚÕÏ¡ÚÇÙÏÔÄÖÕßÒÕÝÑÇÏ ¬Ù¦ÚÙÕÝ

Συγκίνηση
ßÖËØÉÂÌÏÙÎÚÎÝÔÁÇÝØÕÁÊØÕßÇÖÄËßØËÃÇÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÖÁØÇÔÚÎÝÛËÚÏÑÂÝ
ÇÔÚÇÖÄÑØÏÙÎÝÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÄÖÜÝ
ÂÊÎÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑËÑÇÏÙËÊÎÓÕÙÑÄÖÎÙÎÖØÕÑ¦ÒËÙËÛËÚÏÑÄÇÔÚÃÑÚßÖÕ
ÑÇÏÙÚÎÏÑÇÏÕÙÆÔÎÚÕßÓÈÕÆÒÏÕ
ÚÎÝÖÏÑØÇÚËÃÇÝÚÕÕÖÕÃÕßÖÎØÁÚÎÙËÍÏÇÙÞËÊÄÔÙÇØ¦ÔÚÇÞØÄÔÏÇÎ
ÏÑÇÚËØÃÔÎÇÑËÒÒÇØÕÖÕÆÒÕßÚÕ
ÑÒÃÓÇßÖÂØÐËÙßÍÑÏÔÎÚÏÑÄËÑ¦ÊËÝ
ÇÔ×ÚÇÚÕÏÊÏÑÇÙÚÏÑÕÃÒËÏÚÕßØÍÕÃÓË
ÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÊÕÆÒËÉËÍÏÇÊËÑÇËÚÃËÝ
ÙËÊÆÙÑÕÒÇÛÁÓÇÚÇÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÂÚÇÔÖÇØÄÔÚËÝÙÚÕÊÏÑÇÙÚÂØÏÕÄÚÇÔÁÍÏÔË
ÎÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÚÎÝÇÖÄÌÇÙÎÝÚÎÝ
ÕßÒÂÝËÔ×ÊËÔÂÚÇÔÒÃÍÕÏÑÇÏÕÏ
ËÖÃÚÏÓÕÏÇÔ×ÚÇÚÕÏÊÏÑÇÙÚÏÑÕÃÖÕß
ÖØÕÙÂÒÛÇÔÍÏÇÔÇÊ×ÙÕßÔËßÞÁÝÍÏÇ
ËÖÏÚßÞÎÓÁÔÎÛÎÚËÃÇÑÇÏÔÇÙßÍÞÇØÕÆÔÚÎÔÁÇØÄËÊØÕÃÊÏÇÑÇÚÁÈÇÒËÓËÍ¦ÒÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÔÇËÒÁÍÐËÏ
ÚÎÙßÍÑÃÔÎÙÂÚÎÝÖÕßÂÚÇÔÁÑÊÎÒÎËÔ×ÙÚÕÙÆÔÕÒÕÚÕßÊÏÑÇÙÚÏÑÕÆ

Οι τελευταίοι μάρτυρες της φρίκης
Από τους 2.000 Ελληνες Εβραίους που επέζησαν του Ολοκαυτώματος μόνο 24 βρίσκονται στη ζωή

Α. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Αντικείμενα ³ÈÒ{³ØÖ{ÑÌ
³³¨Ñ³ÌÉÙ³ÈåÈK{³Ø

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Οταν ÙÚÇÚÁÒÎ¡ÇãÕßÚÕß 
ËÖÁÙÚØËÉËÙÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÕ
ÖØ×ÚÕÝËÖÏàÂÙÇÝÚÕß©ÒÕÑÇßÚ×ÓÇÚÕÝÈØÇÃÕÝÎÙÓÖÇØÇÒÏÇÙÓÁÔÎÙØÇÎÒÏÚÏÑÂ ÕÏÔÄÚÎÚÇ
ÊÏÕØÍ¦ÔÜÙËÕÓÏÒÃÇÚÕßÙËÐËÔÕÊÕÞËÃÕËÖÃÚÎÝÍÔÇÚÃÇÝ©ÊÕÆÍÏÇ
ÔÇÇÌÎÍÎÛËÃÙÚÕßÝËÔÇÖÕÓËÃÔÇÔÚËÝÕÓÕÛØÂÙÑÕßÝÚÕßÚÇÄÙÇ
ÈÃÜÙËÙÚÕÕßÙÈÏÚÝ
¡ËÚÇÐÆÄÙÜÔÁÙÖËßÙÇÔÔÇÚÕÔ
ÇÑÕÆÙÕßÔÂÚÇÔÑÇÏÎÊËÑÇÚØÏ¦ÞØÕÔÎÚÄÚËªÇÙÁÒ ÕÁÔÖÕßÖÂÍË
ÙÚÎÔËÑÊÂÒÜÙÎÓÇàÃÓËÚÎÓÎÚÁØÇÑÇÏÚÎÛËÃÇÚÎÝ
ËÔÚÕÔÖÏÙÚÁÉÇÓËËÃÖÇÓË
ÄÚÏÇßÚÄÝÊËÔËÃÔÇÏÑÇÒ¦ÍÆØÏÙËÚØËÒÄÝ®ÇÌÎÍËÃÚÇÏÙÚÎÔ ®
ÁÑÇÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÎªÇÙÁÒ ÕÁÔÛÇÖÇÔÚØËßÚËÃÁÔÇÔÇÖÄÚÕßÝ
ËÖÏàÂÙÇÔÚËÝÈØÇÃÕßÝÚÎÝ
ËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝÚÕÔ²¦ÏÔÚÝ ÕÆÔÏÕÚÕÔÕÖÕÃÕÛÇÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏ
ÙËÓÏÇÙÚÇßØÕÌÕØÃÇÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÑÇÏÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÍÏÇÔÇÖÒÎØÕÌÕØÎÛËÃÕÑÄÙÓÕÝÑÇÏÑßØÃÜÝÕÏ
ÍËÔÏÁÝÖÕßÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔÍÏÇÚÕ
©ÒÕÑÇÆÚÜÓÇ
¡ÁÞØÏÖØÏÔÇÖÄÒÃÍËÝÓÁØËÝ
ÖÕßÁÔÇÇÚÆÞÎÓÇÚÕÔÑÇÛÂÒÜÙË
Õ²¦ÏÔÚÝ ÕÆÔÏÕÙÚÇ ÚÕßÞØÄÔÏÇÖÒÁÕÔËÃÞËÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÁÔËÝÕÓÏÒÃËÝÙËÙÞÕÒËÃÇ
ªÜÚÕÆÙÇÚÕÔÖ¦ÚËØÇÓÕßÖ×Ý
¦ÔÚËÐËÑÇÏÍÏÇÚÃËÖÁàÎÙËÑÇÏÎ
ÇÖ¦ÔÚÎÙÎÂÚÇÔ¸ÍÏÇÔÇÓÏÒÂÙÜ
ÍÏÇÔÇÓ¦ÛËÏÕÑÄÙÓÕÝÚÏÁÍÏÔË¹
ËÔÂÛËÒÇÔÔÇÚÕÔÇÑÕÆÙÕßÔÍÏÇÚÃ
ÊËÔÖÃÙÚËßÇÔÄÚÏÇßÚ¦ÖÕß¦ÑÕßÍÇÔÂÚÇÔÇÒÂÛËÏÇ®ÒÁËÏÎÑÄØÎ
ÚÕß²ÁÒÒÇ© ÕÆÔÏÕËÃÔÇÏÇÖÄ
ÚÕßÝÒÃÍÕßÝËÖÏàÂÙÇÔÚËÝÖÕßÁÑÇÔÇÔÙÑÕÖÄÚÎÝàÜÂÝÚÕßÝÔÇÓÎÔ
ÐËÞÇÙÚËÃÚÕ©ÒÕÑÇÆÚÜÓÇ©ÏÖÏÕ
ÖÕÒÒÕÃÓËÚÕÖÕßÍÆØÏÙÇÔÈßÛÃÙÚÎÑÇÔÙÚÎÔÙÏÜÖÂÖÁÌËßÍÇÔ
ÔÇÓÏÒÂÙÕßÔÍÏÇÚÕÔËÌÏ¦ÒÚÎÚÕßÝ
ÇÑÄÓÇÑÇÏÙÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÚÕßÝ
ÏÙÛ¦ÔÕÔÚÇÔÄÚÏÊËÔÛÇÚÕßÝÖÏÙÚÁÉËÏÑÇÔËÃÝ
¦ÖÕÏÕÏÍÏÇÚÃÛËÜØÕÆÙÇÔÇÊÏÇÔÄÎÚÕÔÇÁÞÕßÔÙßÓÈËÃÚÁÚÕÏÇ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇ¦ÒÒÕÏÞØÏÙÚÏÇÔÕÃÙßÓÖÕÒÃÚËÝÚÕßÝÊÏÄÚÏËÃÞÇÔÈ¦ÒËÏ

Α. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΖΙΜΑ

Ο Χάιντς Κούνιο, ³Ñ´³ÈT¨Ì{ÑÜÓVÙÉËTÉ{³³Ñ³ÈÒÇÐÉ³Ñ¨{ÚÐÌÈÉËTÉÌ³ÑÊ³Ñ~ÜÉ{ÐÓØ³³¨Ñ³ÌÉÙÈo~Ó³¨iØ

Ποίημα ³ÈÈo~¨Ñ³ÈÐÓÈ³ÈV
Ë~ÈÑ¨Ño{Òi

ÙÚÕÞÁØÏ®ÚÏÝÏÊÏÕÑÚÎÙÃËÝÚÕßÝ
ÑÇÏÓËØÏÑÕÃÕÓÄÛØÎÙÑÕÏÑßØÃÜÝÁÙÖËØÔÇÔÇÓÌÏÈÕÒÃËÝÍÆØÜ
ÇÖÄÚÕÖ×ÝËÖÁàÎÙÇÔÇßÚÕÃÑÇÏÕÏ
¦ÒÒÕÏÞ¦ÛÎÑÇÔÙÚÇÑØËÓÇÚÄØÏÇ
¡ËÚÎÔËÖÏÙÚØÕÌÂÚÕßÝÊÏÂÔßÙÇÔÓÏÇÓÇÑØ¦ÖËØÃÕÊÕÖÁÔÛÕßÝ
ÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÏÝÚÆÉËÏÝÄÚÏ
ÇßÚÕÃÁàÎÙÇÔÑÇÏÖÁÛÇÔÇÔÕÏ¦ÒÒÕÏÕÏÊÏÑÕÃÚÕßÝ¦ÔÛØÜÖÕÏ ÇÏ
ÓÄÔÕÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇ
ÔÏ×ÛÕÔÚÇÝÄÚÏÌËÆÍÕßÔÑÇÏÇßÚÕÃÇÖÄÚÎàÜÂÖÕßÂÚÇÔÕÏÚËÒËßÚÇÃÕÏÓ¦ØÚßØËÝ¦ØÞÏÙÇÔÔÇ
ÓÇÝÓÏÒÕÆÔ®ÒÁËÏÕ²ÇÙÊ¦Ï ÇÖÄÔÍÏÕÝÚÕßËÖÏàÂÙÇÔÚÕÝËÔÏÇÓÃÔ ÇÖÄÔÛËÒÇÔÔÇÓËÚÇÒÇÓÖÇÊËÆÕßÔÙÚÏÝÔËÄÚËØËÝÍËÔÏÁÝ
ÇßÚÄÖÕßÁÍÏÔËËÑËÃÑÇÏÜÝÁÔÇ
ÊËÃÍÓÇÚÏÓÂÝÙÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ
ÖÕßÁÌßÍÇÔ²ØËÏ¦ÙÚÎÑËÔÇÖËØ¦ÙÕßÔÞØÄÔÏÇÍÏÇÔÇÐËÖËØ¦ÙÕßÔÚÕÖÁÔÛÕÝÑÇÏÚÏÝÚÆÉËÏÝ
ÚÕßÝÑÇÏÔÇÖØÕÙÖÇÛÂÙÕßÔÔÇ
ÑÇÚÇÍØ¦ÉÕßÔÓËÖØÕÌÕØÏÑÁÝÂ

ÑËÃÊËÔÁÈÒËÖËÝÞ×ÓÇÓÄÔÕ
ÔËÑØÕÆÝÁÈÒËÖËÝÄÒÕÏÖËÛÇÓÁÔÕÏ
ÙËÙÚÕÃÈËÝÑÇÏÙÚÕÞ×ÓÇÃÞÇÓË
ÚÕßÝÔËÑØÕÆÝÜÝÓÇÐÏÒ¦ØÏ¦ÒÒÕÝ
ÁÚØÜÍËÖËÛÇÓÁÔÕßÝ¶ÔÇÓÎÔÖÜ
ÄÚÏÁÚØÜÍÇÑÇÏËÍ×¶ÊËÔßÖÂØÞË
ÌÇãÊËÔßÖÂØÞËÚÃÖÕÚÇ¯®×Ý
ÔÇÓÏÒÂÙËÏÍÏÇÚÁÚÕÏÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ
ÙÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÕß"

Τα όσα βίωσαν
στο Αουσβιτς
και αλλού ήταν
τόσο τρομακτικά,
που τα πρώτα χρόνια
κανείς τους δεν ήθελε
να μιλάει γι’ αυτά.
ÍØÇÖÚÁÝÓÇØÚßØÃËÝÚÇÍËÍÕÔÄÚÇ®ÖØÕÙÛÁÚËÏ©ÖÇÚÁØÇÝÓÕß
ÓÇÝÓÃÒÎÙËÙËÓËÍ¦ÒÎÎÒÏÑÃÇÑÇÏ
ÖÂÍÇÓËÓÇàÃÙÚÕÙÚØÇÚÄÖËÊÕ©
ÖÇÖÖÕÆÝÊËÔÂÛËÒËÑÇÔÔÇÙßàÎÚËÃÚÇÏÚÕÛÁÓÇ®
©ËÔÏÇÓÃÔ ÇÖÄÔÈÍÂÑËàÜÔÚÇÔÄÝÇÖÄÚÕÙÚØÇÚÄÖËÊÕÚÕß
¡ÖÁØÍÑËÔ¡ÖÁÒàËÔÑÇÏËÃÞËÓÏÒÂÙËÏÙÚÎÔ ®ÍÏÇÓÏÇÙÕÑÇØÏÙÚÏÑÂ
ÙÚÏÍÓÂÄÚÇÔÇÔÇÍÑ¦ÙÚÎÑÇÔÍÏÇ
ÔÇÑØÇÚÎÛÕÆÔÙÚÎàÜÂÔÇÌ¦ÔË
ÇÔÛØ×ÖÏÔËÝÙ¦ØÑËÝ

«Τσακισμένες ψυχές»
©ÖÇÚÁØÇÝÓÕßÁÖÕÂÚÇÔ
ÁÔÇÝÇÖÄÇßÚÕÆÝÖÕßÈßÛÃÙÚÎÑÇÔ
ÙÚÎÙÏÜÖÂÙÚÕÙÖÃÚÏÓÇÝÖÕÚÁ
ÊËÔ¦ÔÕÏÍËÇßÚÄÚÕÛÁÓÇ®ÒÁËÏÕ
ËÙÙÇÒÕÔÏÑÏÄÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝ¬àÁÑÎ¢ÒÕØËÔÚÃÔÑÇÏÇÌÎÍËÃÚÇÏÓÏÇ
ÙßÍÑÒÕÔÏÙÚÏÑÂÏÙÚÕØÃÇ©ÚÇÔ
ÖÂÍÇÙÚÏÝÍÏÇÓËÚÇÖÚßÞÏÇÑÁÝÙÖÕßÊÁÝÕÑÇÛÎÍÎÚÂÝÓÕß
ÖØÄÚËÏÔËÔÇÑ¦ÔÜÓÏÇËØÍÇÙÃÇ
Ö¦ÔÜÙÚÎÓÇØÚßØÃÇÚÕßÖÇÚÁØÇ
ÓÕßÍÏÇÚÇÄÙÇÁàÎÙËÙÚÕÕßÙÈÏÚÝØÛÇÙÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎ
ÑÇÏÓËÁÔÇÓÇÍÔÎÚÄÌÜÔÕÛÁÒÎ-

ÙÇÔÇÑÇÚÇÍØ¦ÉÜÚÎÔÇÌÂÍÎÙÂ
ÚÕß ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÙÚÎÙßàÂÚÎÙÎÓÕßÒÁËÏÔÇÚÕÙÚÇÓÇÚÂÙÜÑÇÏ
ÔÇÚÕßÊËÃÐÜÚÎÔÑÇÙÁÚÇ¬ÎÔ
ÁÈÍÇÒËÑÇÏÚÎÔÚÙ¦ÑÏÙËÖÕÊÕÖÇÚ×ÔÚÇÝÚÎÔ¸¦ØËÏÝÊËÔÖ¦ØËÏÝÚÕÓ¦ÙÚËØÊËÔÓËËÔÊÏÇÌÁØËÏÍÏÄÑÇÓÕßÂÍÇÏÔËÚ×ØÇÔÇ
ÊÏÇÙÑËÊ¦ÙËÏÝ¹ÓÕßËÃÖË®©ÒÕÏ
ÄÙÕÏËÖÁÙÚØËÉÇÔÂÚÇÔÚÙÇÑÏÙÓÁÔËÝÉßÞÁÝ®ÖØÄÙÛËÙË
ÃÑÕÙÏÚÁÙÙËØÏÝÇÖÄÚÕßÝ
ÒÒÎÔËÝÈØÇÃÕßÝÖÕßËÖÁÙÚØËÉÇÔÇÖÄÚÇÙÚØÇÚÄÖËÊÇÙßÍÑÁÔÚØÜÙÎÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÂÓËØÇËÔ
àÜÂ!ÔÚËÑÇÙÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎ
¦ÒÒÕÏÚÄÙÕÏÙÚÎÔÛÂÔÇÓÏÇÍßÔÇÃÑÇÙÚÎ¦ØÏÙÇÑÇÏÎÙÛÂØ
ÕÁÔÙÚÇÜ¦ÔÔÏÔÇª×ÚÎÙÇÚÎÔ
ÙÛÂØÇÔÓÃÒÎÙËÍÏÇÚÕÚÏÖÁØÇÙË
ÙÚÕÕßÙÈÏÚÝÑÇÏÖ×ÝÂÚÇÔÎàÜÂ
ÚÎÝÓËÚÎÔËÖÏÙÚØÕÌÂËÔËÃÞÇ
ÑÕßØ¦ÍÏÕËÔÓÕßÙßÓÖÇØÇÙÚ¦ÛÎÑËÑÇÔËÃÝËÔËÃÖËÁÔÇÝÂÓÃÇ
ÁÒÇÙÚÕÙÖÃÚÏÓÕßÔÇÌ¦ÓËÓÇàÃ
ÔÛØÜÖÕÝÂÓÕßÔÒÇÙÚÎÛÁÙÎ
ÓÕßÇÖËÛ¦ÔÜÑÇÏÊËÔßÖ¦ØÞËÏ
¦ÔÛØÜÖÕÝÔÇÓËÙÎÑ×ÙËÏÔÇÓË
Û¦ÉËÏ±Ö¦ØÞËÏÞËÏØÄÚËØÕÇÖÄ
ÇßÚÄ"ËÔßÖ¦ØÞÕßÔÙßÍÍËÔËÃÝ
ËÐÕÒÕÛØËÆÚÎÑÇÔ¬×ØÇÄÒÕÏÑÒËÃÙÚÎÑÇÔÙÚÇÊÏÇÓËØÃÙÓÇÚ¦ÚÕßÝ
ÑÇÏÊËÔÙÕßÒÁÔËÑÇÒÎÓÁØÇ®
©ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÚÕßÈÏÈÒÃÕßÇÔ¦ÙÚÎÇÒÕÔÃÑÎÎÓËÚÁÜØÎËÖÏÙÚØÕÌÂÚÜÔÒÒÂÔÜÔÈØÇÃÜÔ
ÙÚÕÔÍËÔÁÛÒÏÕÚÄÖÕÚÕßÝ¶ 
 ®ËÄÔ§ÇØÒÁËÏ!ËÔÓÃÒÎÙÇÔÒÄÍÜÚÎÝÒËÎÒÇÙÃÇÝÚÜÔÖËØÏÕßÙÏ×ÔÚÕßÝÊËÔÓÃÒÎÙÇÔÍÏÇÚÃ
Ñ¦ÖÕÏÕÏËÖÃÙÎÓÕÏÌÕØËÃÝÇÔÁÞÕÔÚÇÔÔÇÒËÏÚÕßØÍËÃÓÏÇÙßÔÇÍÜÍÂ
ÜÝÚÇÈÁØÔÇÊËÔÓÃÒÎÙÇÔÍÏÇÚÃÚÕ
ÖÇÓÖ¦ÒÇÏÕÔËÑØÕÚÇÌËÃÕÚÎÝÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝÑÇÚÇÙÚØ¦ÌÎÑËÙßÛÁÓËÒÇÖËÏÚÇÇÖÄÄÒÇÇßÚ¦ÒÕÏÖÄÔ
ËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÑ¦ÖÕÏÕÏÔÇÇÔÇØÜÚÏÕÆÔÚÇÏÍÏÇÚÃÇßÚÕÃÖÕßËÖÁÙÚØËÉÇÔ¸ÇÔ¦ÙÚÎÇÒÕÔÃÑÎ¹
ÊËÔÓÃÒÎÙÇÔÍÏÇÄÙÇËÃÞÇÔÈÏ×ÙËÏÖÇØ¦ÓÄÔÕÇØÑËÚÁÝÊËÑÇËÚÃËÝ
ÇØÍÄÚËØÇÁÒÜÔÇÖÏÙÚËÆÜÖÜÝ
ÕÏÙÑÏÁÝÖ¦ÔÜÇÖÄÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÄÕÒÄÑÒÎØÎÚÎ
Þ×ØÇËÃÔÇÏÇÙÛËÔËÃÝÑÇÏÓËÏÕÉÎÌÏÑÁÝÖÏÇ®

Ù×ÓÇÚÕÝÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕÔÎËÖÏÒÕÍÂ
ÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÙÚÕÖØÄÙÜÖÄ
ÚÎÝÁÞËÏËÑÒÎÌÛËÃÖÁØÇÔÄÒÜÔÚÜÔ
¦ÒÒÜÔÜÝÚÏÓÂÍÏÇÚÎÏÑÇÏÕÙÆÔÎ
ÖÕßÚÄÙÕÁÞËÏÚÇÒÇÏÖÜØÎÛËÃÎÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇÚÎÝÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÇÖÄ
ÚÏÝÙßÓÖËØÏÌÕØÁÝÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÜÔ
ÖØÕÙ×ÖÜÔÑÇÏÇÖÄÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÖÕßÂÊÎËÒÁÍÞÕÔÚÇÏÊÏÑÇÙÚÏÑ¦
ÑÇÏÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑ¦
ÔÁÇØÄËÊØÕÝËÖÃÙÎÝÐËÑÇÛ¦ØÏÙËÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÎÓÁØÇÚÎÝ
ËÑÒÕÍÂÝÚÎÝÄÚÏÛÇÚÎØÂÙËÏÚÎÔÖÕÒßËÚÂÖØÇÑÚÏÑÂÚÜÔÖØÕÑÇÚÄÞÜÔ
ÚÎÝÑÇÏÛÇÙßÔËÞÃÙËÏÔÇÊÏÇÓÁÔËÏ
ÙÚÕÙÖÃÚÏÚÎÝÙÚÕ¡ËÚÇÐÕßØÍËÃÕ
ÑÇÏÄÞÏÙÚÕØÕËÊØÏÑÄ¡ÁÍÇØÕÚÕ
ÕÖÕÃÕ¦ÒÒÜÙÚËÁÞËÏÍÏÇÞØÄÔÏÇËÍÑÇÚÇÒËÏÌÛËÃÜÝÑÇÚÕÏÑÃÇÚÜÔËÑ¦ÙÚÕÚË
ØÕÁÊØÜÔÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ
¦ÔÚÜÝÁÜÝÚÏÝ¡ÇØÚÃÕßÖÕß
ÛÇÇÔÇÒ¦ÈËÏÚÇÔÁÇÚÎÝÑÇÛÂÑÕÔÚÇ
ÎÏÑÇÚËØÃÔÎÇÑËÒÒÇØÕÖÕÆÒÕß
ÄÖÜÝÎÃÊÏÇÁÞËÏÊÎÒ×ÙËÏÛÇÖØÕËÚÕÏÓÇÙÚËÃ×ÙÚËÔÇËÃÔÇÏÖÇÔÁÚÕÏÓÎ
ÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÒÎÉÎÚÎÝØÕËÊØÃÇÝÓË
ÊËÊÕÓÁÔÎÚÎÔÖËÖÕÃÛÎÙÂÚÎÝÖÜÝ
ÎËÔÄÚÎÚÇÑÇÏÚÕÇØØÇÍÁÝËÙÜÚËØÏÑÄÓÁÚÜÖÕÇÖÕÚËÒÕÆÔÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝÍÏÇÚÕÔÞËÏØÏÙÓÄÚÜÔÊÆÙÑÕÒÜÔÑÇÏÙÆÔÛËÚÜÔÖØÕÈÒÎÓ¦ÚÜÔ
ÚÎÝËÐÜÚËØÏÑÂÝÓÇÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝË
Ñ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÓËÚ¦ÚÎÔÖØ×ÚÎ
ÚÎÝÊÎÓÄÙÏÇÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎÖÕßÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÛËÚÏÑÁÝËÔÚßÖ×ÙËÏÝÇÔ
ÁÚÙÏËÐËÒÏÞÛËÃÎÛÎÚËÃÇÚÎÝÓËÚ¦
ÚÎÔÇÔ¦ÒÎÉÎÚÜÔÑÇÛÎÑÄÔÚÜÔÚÎÝ
ÊËÔËÃÔÇÏÒÃÍÕÏËÑËÃÔÕÏÖÕßËÒÖÃàÕßÔ
ÑÇÏÖÏÙÚËÆÕßÔÖÜÝÎÖËØÃÖÚÜÙÎÇÑËÒÒÇØÕÖÕÆÒÕßÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÊËÏÞÛËÃÁÑÖÒÎÐÎÑÇÏÔÇÙÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙËÏÖØ¦ÍÓÇÚÏÚÕÇÆØÏÕÙËÖÕÒÒ¦
ÄÖÜÝÇÔÁÌËØËÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÑÇÏ
ÄÚÇÔÚÎÔËÖÁÒËÐËÑÇÏÄÚÇÔÎÕßÒÂßÖËØÉÂÌÏÙËÚÎÔÖØÄÚÇÙÂÚÕß
ÓËËßØËÃÇÖÒËÏÕÉÎÌÃÇ

Ημέρα Μνήμης
Φόρο ³{ÐÊØ³ÈØÉÂ³ÚÓ³ÉØ ÜÜiÉØ K¨ÑËÈØ~Ñ{oÉ{~Ì³É¨Ñ³Ñ
ÚÖÐÑ³Ñ³È$Ü~ÑÈ³ÐÑ³ØÚÑÑ³ËÉ{ÑÖ¨{³
åÈK{³Ø¨ÚÈÈ¨oÌØ
È¨{Ò~Øi³³Ò~iØVÉ~¨³ÑØ³i ÜÜÒÙÑ
³iÉ³Ê{Ñ ÐÓ¨ÑÊÐiØVÉ³¨ÑÊÜK¨ÓÚi~É³i(ÓÐ³i(¨ÌÉÙ¨Ø
³iØÛiÐ~¨Ñ³ËÑØ(¨~ÌiØ
(ÑÈÜÌÈÜØo{ÑÑÈÐÐÉ³ÒTÉ{³iÑo~ÌÐ{Ñ
Ù{Ò~Éio{Ñ³Ñ³{iÐ{³{ÐÌ~Ñ{³$Ü~ÑÖ³ÐÑ
¤Ñ×¨ÐÊVituÙiÐ{ÉÖÉ{É{³ÜÊ³È³ÓØ
¨ÓÙ¨È³iØÉ¨ÐÑËÑØ
{ÌÑT{Ð~ÒÈ~V¨Ø³i
¨ÑiÜ{³{~Ê{Ì³i³ÑÑËVÐÉ³iËÑÉ~ÙiÜÉ{tÌ~Ñ{³¨Êu
o{Ñt³ÒÉ{¨~Ñ~ÌÈ
KËÑ{ K¨ÑË{³iØ È¨iØ~Ñ{{ÒÚ¨{³iØ
{Ì³i³ÒØÑØ¨É³Ò
ÙÉ~ÑÉ³{ÑÌ³ÈØÉ¨ÐÑÖØu É{³ÜÊ¨Ø³
¨ÌÉÙ¨³ K¨ÑË³
ÑË~Ñ{ÈÙÊÐÑ¨T
~ÈÊ Ü{Ò×É³ÒÜi
ÑÌ³~~ÒÈ~ÐÉ³Ò³i
ÉË~ÉÊ³È³Ò¨³{
³È¸Æm³ÑÒ{Ñ~Ñ{
³i~Ñ³ÒÚÉi³É×ÒÈ
³Ìo{Ñ³ÈØÉÂÜÚ¨ÉÈÚÓ³ÉØ K¨ÑËÈØ³iØÌÜiØ
Ì~Ñ{³Ü~ÑÖ³ÐÑ³È
T¨{ÖÈo~{ÒÙÉØt ×{ÜËÑ
ÐÉ³ÑÂÖ ÜÜÒÙØ~Ñ{É¨ÐÑËÑØÉËÑ{ÓÑÑÉ~³ËÐi³
~ÑÜÌ ËÑ{ÈÙÉÙÉÐÓi
ÐÉ³iÉ³ÜÊÑÙ¨Ñ³i¨{{iÚÖÐÉÉÉ¨oÒ~Ñ{
³ÐÓÜÜo{Ñ³iÉ{¨ÊiV
³iÑÜÜiÜ~Ñ³ÑÌii~Ñ{
³ÉKÑÐÌ³oÉ{~
ÑÚ¨ËÙ{~Ñ{ÐÒ³uV
iÐÉËÉÑÚØÓTÈ
ÐÉËÉ{ÉÜÒT{³{Ç³ÑË
ÐÒ¨³È¨ÉØ³iØ×¨Ë~iØ³
~¨ÉÐÑ³¨ËgÉË~{³ÓÉ¨{ØÐÌ³i ÜÜÒÙÑg{
Ñ×ioÊÉ{ØÑ{Ù{É{ÇiÒ³o{Ñ³ØKËÑ
³i{Ê³oÓ³ÈØV
Ñ~³ÖÂÉT¨{³Ì{³¨{~ÌÉÙ{Ñ×Ó¨
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Νέοι κλυδωνισμοί
στο πολιτικό
σκηνικό της Ιταλίας

Η συζήτηση για την κλιματική αλλαγή κυριάρχησε, χωρίς δεσμεύσεις βεβαίως

Εκλογές σε Εμίλια Ρομάνια, Καλαβρία

«Στο φετινό ÇÍÑÄÙÓÏÕ©ÏÑÕÔÕÓÏÑÄ
¢ÄØÕßÓàÎÚÕÆÓËÇÖÄÚÕßÝËÑÖØÕÙ×ÖÕßÝÄÒÜÔÚÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔÚØÇÖËà×ÔÛËÙÓ×ÔÑÇÏÑßÈËØÔÂÙËÜÔ!
ÚÇÓÇÚÂÙÚËÇÓÁÙÜÝÄÒËÝÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÙÚÎÔÁØËßÔÇÑÇÏËÐÄØßÐÎ
ßÊØÕÍÕÔÇÔÛØ¦ÑÜÔÚÇÓÇÚÂÙÚË
ÇÓÁÙÜÝÄÒËÝÚÏÝËÖÏÊÕÚÂÙËÏÝÕØßÑÚ×ÔÑÇßÙÃÓÜÔ ÇÏØËßÙÚÕÖÕÏÂÙÚËÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÙÇÝÙËÕØßÑÚ¦
ÑÇÆÙÏÓÇßÚ¦ÊËÔÛÁÒÕßÓËÔÇÍÃÔÕßÔÚÕÚÕÕÆÚËÑÇÔÚÕ
ÁÒÕßÓËÔÇÍÃÔÕßÔÚ×ØÇ®
 ÕÓÏÒÃÇ ÚÎÝ ÑØÁÚÇ ¬ÕÆÔÓÖËØÍÑÇÖÄÚÕÈÂÓÇÚÕßÌÄØÕßÓ
ÚÕß§ÚÇÈÄÝÂÚÇÔÍÏÇÓÃÇÇÑÄÓÎ
ÌÕØ¦ÙÇØÜÚÏÑÂÇÒÒ¦ÌÁÚÕÝÊËÔ
ÂÚÇÔÎÓÕÔÇÊÏÑÂ©ÒÄÑÒÎØÎÎ
ÙÆÔÕÊÕÝÂÚÇÔÇÌÏËØÜÓÁÔÎÙÚÎÔ
ÑÒÏÓÇÚÏÑÂÑØÃÙÎßÖÕÞØË×ÔÕÔÚÇÝ
ËÑÖØÕÙ×ÖÕßÝÚØÇÖËà×ÔÖÕÒßËÛÔÏÑ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÊÏËÛÔ×Ô
ÕØÍÇÔÏÙÓ×ÔÑÇÏÑßÈËØÔÂÙËÜÔ
ÔÇÙßàÎÚÕÆÔÍÏÇÚÕÖØÄÈÒÎÓÇ
ËÖÕÒÒÁÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÕÏËÐÇÍÍËÒÃËÝÑÇÏÕÏÊËÙÓËÆÙËÏÝÁÓÕÏÇàÇÔ
ÓËÖØ¦ÙÏÔÇÌÆÒÒÇÙßÑÂÝ¶ÇÒÒ¦
ÕÏËÑÑÒÂÙËÏÝÍÏÇØÏàÕÙÖÇÙÚÏÑ¦ÓÁÚØÇÊËÔÁÒËÏÉÇÔ
ÃÔÇÏÓÏÇÚËÑÚÕÔÏÑÂÇÒÒÇÍÂËÃÔÇÏÙÇÔÔÇÖÎÍÇÃÔËÏÝÇÖÄÚÇ¦ÒÕÍÇ
ÙÚÕÔÇÚÓÄÑÇÏÇÖÄÚÕÔÇÚÓÄÙÚÎ
ÈËÔàÃÔÎÃÔÇÏÑ¦ÚÏÖÕßÛÇËÖÎ-

ΣυνήθωςÕÏÖÕÒÏÚÏÑÕÃÇØÞÎÍÕÃÖÇØÇÏÚÕÆÔÚÇÏÆÙÚËØÇÇÖÄÊËÏÔÁÝ
ËÑÒÕÍÏÑÁÝÂÚÚËÝ¬ÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏ
ÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕß ÏÔÂÓÇÚÕÝ
ÙÚÁØÜÔÕßÃÚàÏÔÚÏ¡¦ÏÕÖÇØÇÏÚÂÛÎÑËÂÊÎÖÁÔÚËÓÁØËÝÖØÏÔ
ÇÖÄÚÏÝÙÎÓËØÏÔÁÝÖËØÏÌËØËÏÇÑÁÝ
ËÑÒÕÍÁÝÙÚÎÔÓÃÒÏÇªÕÓ¦ÔÏÇÑÇÏ
ÙÚÎÔ ÇÒÇÈØÃÇÊÃÔËÏÓÏÇÏÊÁÇÍÏÇ
ÚÕÓÁÍËÛÕÝÚÎÝÂÚÚÇÝÖÕßÇÔÇÓÁÔËÏÚÕÑÄÓÓÇÏÍÄÚËØÕÇÖÄ
ÊÆÕÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÚÏÝÈÕßÒËßÚÏÑÁÝ
ËÑÒÕÍÁÝÙÚÏÝÕÖÕÃËÝËÃÞËÇÔÇÊËÏÞÛËÃÖØ×ÚÕÓË ÚÕ ÃÔÎÓÇ
ÙÚÁØÜÔÙÖÇØ¦ÙÙËÚÇÏÇÖÄ
ÈÇÛÏ¦ÑØÃÙÎ
ÍÑÇÚÇÒËÃÖÕÔÚÇÝÚÎÔÎÍËÙÃÇÓËÚ¦ÓÂÔËÝÕ§ÚÏ¡¦ÏÕ
ÁÑÇÔËÒÄÍÕÍÏÇÖØÕÊÕÙÃÇ®ÑÇÏ
ÖÏÙ×ÖÒÇÚËÝÓÇÞÇÏØÏÁÝ®ËÔ×
ÙËÓÏÇÞËÏØÕÔÕÓÃÇßÖÕÚÏÛÁÓËÔÎÝ
ÇÖËÒËßÛÁØÜÙÎÝÙÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝ
ÙßÔÁÔÚËßÐÎÝÁÈÍÇÒËËÖÏÊËÏÑÚÏÑ¦
ÚÎÍØÇÈ¦ÚÇÚÕßÇÚÎÔÐÇÔÇÌÕØÁÙËÏÙÆÔÚÕÓÇ!©ÞØÕÔÕÝÖÇØÇÓÁÔËÏßÖÕßØÍÄÝÐÜÚËØÏÑ×Ô
ÚÎÝÚÇÒÃÇÝËÔ×ÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ¬àÕßàÁÖË ÄÔÚËÚÄÔÏÙËÄÚÏ
ÕÏËÙÜÚËØÏÑÁÝÊÏËØÍÇÙÃËÝÙÚÇ
ÙÚÁØÏÇÊËÔÛÃÍÕßÔÚÎÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
©ÆÚËÚÇÙÚÁØÏÇßÖÄÚÎÔ
ÖØÕÙÜØÏÔÂÊÏÕÃÑÎÙÎÚÕßÃÚÕ
ØÃÓÏÕÆÚËÚÕÎÓÕÑØÇÚÏÑÄ
ÄÓÓÇÚÕß§ÏÑÄÒÇ¬àÏÍÑÇØÁÚÏ
ÁÞÕßÔÚÎÔÖÇØÇÓÏÑØÂÊÏ¦ÛËÙÎ
ÍÏÇÖØÄÜØÎÖØÕÙÌßÍÂÙÚÏÝÑ¦ÒÖËÝÄÙÕÑÇÏÇÔÜØÆËÚÇÏÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝÐËÔÕÌÕÈÏÑÂÝÁÍÑÇÝ
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Το πιο «πράσινο», στα λόγια,
Νταβός όλων των εποχών
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ÎÑßÈÁØÔÎÙÎÙÚÕÛÔÏÑÄßÓÈÕÆÒÏÕÍÏÇÚÎÏÑÇÏÕÙÆÔÎØÄÑËÏÚÇÏ
ÍÏÇÄØÍÇÔÕÖÕßËÒÁÍÞËÏ¦ÓËÙÇÚÕ
7P:ÇÖÄÚÕÑÇÏÓËÚ¦ÚÕÕÖÕÃÕ
ËÖÏÈÒÁÖËÏÚÕÔÊÏÕØÏÙÓÄÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÑÇÏÚÕÔÖËÏÛÇØÞÏÑÄÁÒËÍÞÕÄÒÜÔ
ÚÜÔÕÒÜÔ×ÔÊÏÑÇÙÚÏÑ×ÔØÄÑËÏÚÇÏÖËØÃÇÑØÇÃÇÝÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÝÇÖÄ
ÚÎÔÖÕÒÜÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎËÔÊÏÇÛÁÚËÏ¦ÒÒÇËÖÏÞËÏØÂÓÇÚÇÕÖÄÚË
ÑÇÚÇÌËÆÍËÏÙÚÎÔÜÓÂÊÆÔÇÓÎ®
ËÐÂÍÎÙËÙÚÕÔ.\HYKPHUV¡¦ØÚÙÏÔ
¡¦ÚàÇÑÑÇÛÎÍÎÚÂÝÏÑÇÃÕßÙÚÕ
ÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÚÎÝÇØÙÕÈÃÇÝÕÒÜÔÕÃßÖÕßØÍÕÃÇÔÚÁÊØÇÙÇÔÕØÍÏÙÓÁÔÇÙÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÚÕßÇÔÜÚ¦ÚÕßÊÏÑÇÙÚÎØÃÕßßÖÕÙÚÎØÃàÕÔÚÇÝ
ÖÜÝÕÏÊÏÑÇÙÚÁÝÊËÔËÑÖØÕÙÜÖÕÆÔ
ÚÕÁÛÔÕÝËÔÊÃÔÜÊËÑ¦ØÇÍÏÇÇß-

ÚÕÆÝÚÕßÝÑÇÛÎÍÎÚÁÝÊÏÄÚÏËÍ×
ÈØÃÙÑÕÓÇÏÙÚÕÖÒËßØÄÚÜÔÕÒÜÔ×Ô®ßÖÕÙÚÂØÏÐËÕßÌßÖÕßØÍÄÝ
Ï¦ÔÕßÝ ÕÈ¦ÒÙÑÏ
ÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÚÎÝÑØÃÙÎÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÕÊÎÍÂÙËÏÙËÔÁÇÙÆÍÑØÕßÙÎÚÎÝÖÕÒÜÔÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÓË
ÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÖÏÚØÕÖÂÑÇÏÚÕ
ÏÑÇÙÚÂØÏÕÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝ¬ÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕ§ÕÁÓÈØÏÕÚÕËÃÞËÑØÃÔËÏÄÚÏÇÔÂÑËÏ
ÙÚÎÊÏÑÇÏÕÊÕÙÃÇÚÕßÖÕÒÜÔÏÑÕÆ
ÇÔÜÚ¦ÚÕßÊÏÑÇÙÚÎØÃÕßÎÑØÃÙÎÚÎÝ
ÔÕÓÏÓÄÚÎÚÇÝÙÚËÒÁÞÜÙÎÝÚÕßÛÔÏÑÕÆßÓÈÕßÒÃÕßÍÏÇÚÎÏÑÇÏÕÙÆÔÎ
ßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÖÒÁÕÔÚÕÖÕÒÜÔÏÑÄ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÇÉÎÌ¦ÄÞÏÓÄÔÕ
ÚÕÇÔ×ÚÇÚÕÊÏÑÇÙÚÂØÏÕÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕ

¡ÖÕÒÄÔÏÇÑÇÏ¦ÒÒÜÔÖÄÒËÜÔ
ÚÎÓ¦ÞÎÇßÚÂÌ¦ÔÎÑÇÔÄÒÇ
ÚÇÇÊÏÁÐÕÊÇÚÕß ÏÔÂÓÇÚÕÝ
ÙÚÁØÜÔÚÕÕÖÕÃÕÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÙßÓÓÇÞÂÙËÏÓËÚÕÎÓÕÑØÇÚÏÑÄ ÄÓÓÇÙËÖËØÏÌËØËÏÇÑÄËÖÃÖËÊÕÇÒÒ¦ÊËÔÚÕÁÑÇÔË
ÇÔÕÃÍÕÔÚÇÝÚÎÔÖÄØÚÇÍÏÇÚÎÔ
ÖÏÛÇÔÂÇÖÕÉÏÔÂËÖÏÑØ¦ÚÎÙÎ
ÚÎÝÁÍÑÇÝ¬ÇÙÚÁØÏÇÖÇÒËÆÕßÔÓËÚÕÇÔÚÏÙßÙÚÎÓÏÑÄ
+5(ÚÕßÝÖÕßÚÕßÝÕÊÎÍËÃÔÇ
ÇÖÕÙÚØÁÌÕÔÚÇÏÚÕÎÓÕÑØÇÚÏÑÄ ÄÓÓÇÜÝËÑÖØÄÙÜÖÕÚÕß
ÖÇÒÇÏÕÆÊÏËÌÛÇØÓÁÔÕßÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÖÇØÄÚÏßÖÕÞØË×ÛÎÑÇÔ

Η παραίτηση
του επικεφαλής του
Κινήματος 5 Αστέρων,
Λουίτζι ντι Μάιο, από
το κόμμα αναπτερώνει
τις ελπίδες του Ματέο
Σαλβίνι ότι θα πέσει
η κυβέρνηση.
ÔÇÙßÍÑßÈËØÔÂÙÕßÔÓÇàÃÚÕß
ÙËËÛÔÏÑÄËÖÃÖËÊÕÇØ¦ÒÒÎÒÇ
ÄÓÜÝÚÕÇÃÙÛÎÓÇÄÚÏÚÕÑÄÓÓÇ
ËÏÙËØÞÄÓËÔÕÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÊËÔÁÑÇÔËÄÙÇßÖÕÙÞÄÚÇÔÄÙÕ
ÈØÏÙÑÄÚÇÔÙÚÎÔÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÁÞËÏÇÖÕÍÕÎÚËÆÙËÏÖÕÒÒÕÆÝ
ÖÇÒÏÕÆÝÉÎÌÕÌÄØÕßÝÚÕßÕÏ
ÕÖÕÃÕÏËÃÚËËÖÏÙÚØÁÌÕßÔÙÚÎÔ
ÇÖ¦ÛËÏÇËÃÚËÊÏÇØØÁÕßÔÖØÕÝÚÎ
ÁÍÑÇÂÚÕÎÓÕÑØÇÚÏÑÄ ÄÓÓÇ
©ÖÇØÇÏÚÎÛËÃÝ§ÚÏ¡¦ÏÕÂÚÇÔ
ËÑÖØÄÙÜÖÕÝÚÎÝÖÏÕØËÇÒÏÙÚÏÑÂÝ®ÖÚÁØßÍÇÝÙÚÎÒÏÚËÆÕÔÚÇÝ
ÓËÚÎÔÖÇØÇÃÚÎÙÂÚÕßÚÎÓÄÔÏÓÎ¦ØÔÎÙÎÇßÚ×ÔÖÕßÁÓËÔÇÔ
ÙÚÇÓËÚÄÖÏÙÛËÔ®ÑÇÏÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÚÏÝÊßÙÑÕÒÃËÝÚÎÝÓËÚÇÚØÕÖÂÝÚÜÔÏÊË×ÔÙËÖÕÒÏÚÏÑÂ©
§ÚÏ¡¦ÏÕÓÖÕØËÃÔÇËÖÏÞËÏØÂÙËÏ
ÔÇËÖÇÔÁÒÛËÏÙÚÎÔÎÍËÙÃÇÙÚÕ
ÙßÔÁÊØÏÕÖÕßÛÇÍÃÔËÏÙËÊÆÕ
ÓÂÔËÝÒÒ¦ÄÖÜÝÇÖÕÊËÏÑÔÆËÏ
ÎÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎËÓÖËÏØÃÇÊÆÕ
ÓÂÔËÝÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÓÇÑØÆÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
ÍÏÇÚÎÔÏÚÇÒÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂ
REUTERS, A.P.

Επίσκεψη Σαρλ Μισέλ
σε Τίρανα και Σκόπια
Την αλβανικήÖØÜÚËÆÕßÙÇËÖÏÙÑÁÌÛÎÑËÚÎÔÇØÇÙÑËßÂÕ
ÖØÄËÊØÕÝÚÕßßØÜÖÇáÑÕÆßÓÈÕßÒÃÕßÇØÒ¡ÏÙÁÒÍÏÇÙßàÎÚÂÙËÏÝÓËÚÕÔÒÈÇÔÄÖØÜÛßÖÕßØÍÄÔÚÏª¦ÓÇÓËÛÁÓÇÚÎÔ
ÖØÄÕÊÕÚÕßÇÏÚÂÓÇÚÕÝÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÍÏÇÁÔÚÇÐÂÚÎÝÙÚÎÔßØÜÖÇáÑÂ
ÔÜÙÎÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎßÔÄÊÕßÜØÎÚ×ÔÖÕß
ËÃÔÇÏÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÁÔÎÍÏÇÚÏÝ
¢ËÈØÕßÇØÃÕßÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝ
ÙÚÕÔÇÖÄÎÞÕÚÕßÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÕÆÙËÏÙÓÕÆÚÕß§ÕËÓÈØÃÕßÙÚÎÔ
ÒÈÇÔÃÇ
©ÇØÒ¡ÏÙÁÒÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇ
ËÖÏÙÑËÌÛËÃËÖÃÙÎÝÚÎÄØËÏÇ
¡ÇÑËÊÕÔÃÇÍÏÇËÖÇÌÁÝÓËÚÎÔ
ÎÍËÙÃÇÚÎÝÞ×ØÇÝßÚÂËÃÔÇÏÎ
ÖØ×ÚÎËÖÃÙÎÓÎËÖÃÙÑËÉÂÚÕß
ÜÝÖØÕÁÊØÕßÚÕßßØÜÖÇáÑÕÆ
ßÓÈÕßÒÃÕßËÖÃÙÑËÉÎ¡ÏÙÁÒ
ÛËÜØËÃÚÇÏÑØÃÙÏÓÎÍÏÇÚÇ¬ÃØÇÔÇÑÇÏÚÇÑÄÖÏÇÓËÚÏÝÊÆÕÞ×ØËÝÔÇÇÔÇÓÁÔÕßÔÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝ
ÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÇÖÄÚÕßÝÎÍÁÚËÝÚÎÝ
ßØ×ÖÎÝÍÏÇÚÎÔÁÔÇØÐÎËÔÚÇÐÏÇÑ×ÔÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔÖØÏÔ
ÇÖÄÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏ¬ÏÝÊÆÕÞ×ØËÝËÖÏÙÑÁÌÛÎÑËÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÍÏÇÔÇÖØÕËÚÕÏÓ¦ÙËÏÚÕÚÇÐÃÊÏÚÕßÇØÒ¡ÏÙÁÒÕ
ËÖÃÚØÕÖÕÝÏËÆØßÔÙÎÝÚÎÝ
©ÒÏÈËØÇØÞÁÒÏ

Νέα μεθοδολογία
 ÕÓÏÙÏÄÔÇÔÁÈÇÒËÍÏÇÚÏÝ
ÇØÞÁÝ¢ËÈØÕßÇØÃÕßÚÎÊÎÓÕÙÃËßÙÎÚÎÝÔÁÇÝÓËÛÕÊÕÒÕÍÃÇÝÎ
ÕÖÕÃÇÛÇÊÏÁÖËÏËÌËÐÂÝÚÎÔÖÕØËÃÇÚÜÔßÖÕÉÂÌÏÜÔÖØÕÝÁÔÚÇ-

ÐÎÞÜØ×ÔÙÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÔÁÇÓËÛÕÊÕÒÕÍÃÇËÖØÄÑËÏÚÕ
ÔÇÊÎÓÕÙÏÕÖÕÏÎÛËÃÙÚÏÝ ÇÔÕßÇØÃÕßÇÒÒ¦ÚÕÖØÕÙÞÁÊÏÕÊËÔ
ÂÚÇÔÁÚÕÏÓÕËÍÑÇÃØÜÝÖØÕÑÇÒ×ÔÚÇÝÇÏÞÓÎØ¦ÙÞÄÒÏÇËÏÝÈ¦ØÕÝÚÎÝÔÁÇÝÖØÕÁÊØÕßÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔ©ÆØÙÕßÒÇÌÕÔÔÚËØ¦ÏËÔ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔËÑÖØÄÙÜÖÕ
ÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔÔÔÇÏàÕÔÁØÕÎ
ÔÁÇÓËÛÕÊÕÒÕÍÃÇÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇ

Συζήτησε με τον Αλβανό πρωθυπουργό για
την πρόοδο του αιτήματος της χώρας για
ένταξή της στην Ε.Ε.
ÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÚÎÊÏËÆØßÔÙÎÖÏÕ
ÇÐÏÄÖÏÙÚÎÖØ¦ÍÓÇÖÕßÙÎÓÇÃÔËÏ
ÄÚÏË¦ÔÓÃÇÖÒËßØ¦ËÑÖÒÎØ×ÙËÏ
ÚÏÝßÖÕÞØË×ÙËÏÝÚÎÝÚÄÚËÑÇÏÎ
¦ÒÒÎÕÌËÃÒËÏÔÇÚÎØÂÙËÏÚÇÞØÕÔÕÊÏÇÍØ¦ÓÓÇÚÇ®
©Ï ßØÜÖÇÃÕÏ ÎÍÁÚËÝ ÊËÔ
ËÔÁÑØÏÔÇÔÖÁØßÙÏÚÎÔÁÔÇØÐÎ
ËÔÚÇÐÏÇÑ×ÔÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔ
ÓËÚÎÔÒÈÇÔÃÇÑÇÏÚÎÄØËÏÇ
¡ÇÑËÊÕÔÃÇ©¦ÒÒÕÝÖØÄËÊØÕÝ
ÓÇÔÕßÁÒ¡ÇÑØÄÔËÃÞËÖËÏÄÚÏ
ÎßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÖØÁÖËÏÔÇ
ÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÚÕÔÚØÄÖÕÓËÚÕÔ
ÕÖÕÃÕÕÏßÖÕÉÂÌÏËÝÞ×ØËÝÍÃÔÕÔÚÇÏÓÁÒÎÚÎÝÔÜÙÎÝÑÇÏÄÚÏÎ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÖØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏÇÔÇÙÚØÁÉÏÓÎËÌÄÙÕÔÚÇßÖÕÉÂÌÏÇ
ÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÊËÔÙßÓÓÕØÌ×ÔÕÔÚÇÏÓËÚÏÝËßØÜÖÇáÑÁÝÇÐÃËÝ
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«Κλειδί» η προέλευση του κοροναϊού
Την πηγή του αναζητούν οι επιστήμονες – Πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας στην Κίνα, εντείνεται η ανησυχία παγκοσμίως
Ανησυχία, ËÍØÂÍÕØÙÎÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔ
ËÌÇØÓÕÍÂÊØÇÑÄÔÚËÏÜÔÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ×ÔÓÁÚØÜÔÁÞËÏÖØÕÑÇÒÁÙËÏÙËÕÒÄÑÒÎØÎÚÎÔßÌÂÒÏÕÎÓßÙÚÎØÏ×ÊÎÝ
ËÖÏÊÎÓÃÇÏÕÍËÔÕÆÝÖÔËßÓÕÔÃÇÝÖÕß
ËÓÌÇÔÃÙÚÎÑËÇØÞÏÑ¦ÚÕÔËÑÁÓÈØÏÕ
ÙÚÎÔÖÄÒÎÏÕßÞ¦ÔÙÚÎÔËÖÇØÞÃÇ
²ÕßÓÖÁÏÚÎÝÑËÔÚØÏÑÂÝ ÃÔÇÝÑÇÏ
ÇÖÄËÑËÃËÐÇÖÒ×ÛÎÑËÙËÄÒÕÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÇØ¦ÚÎÔËÑØÎÑÚÏÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÕÇÍÑÄÙÓÏÕÝ©ØÍÇÔÏÙÓÄÝ
±ÍËÃÇÝ©±ÇØÔÂÛÎÑËÔÇÚÎÞÇØÇÑÚÎØÃÙËÏÖÇÍÑÄÙÓÏÇÁÑÚÇÑÚÎ
ÇÔ¦ÍÑÎ®ÑØÃÔÕÔÚÇÝÄÚÏËÃÔÇÏÖÕÒÆÔÜØÃÝ®ÍÏÇÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÑÇÛ×Ý
ÊËÔßÖ¦ØÞËÏÇÑÄÓÇËÖÇØÑÂÝÊÏÇÙÖÕØ¦ÚÜÔÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔËÑÚÄÝÑÏÔËàÏÑ×ÔÙßÔÄØÜÔÞÜØÃÝÜÙÚÄÙÕ
ÔÇÇÖÕÑÒËÃËÏÄÚÏÓÖÕØËÃÔÇÈØËÛÕÆÓËÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÏÓËÓÃÇÖÇÍÑÄÙÓÏÇ
ÖÇÔÊÎÓÃÇ
¬ÇÑØÕÆÙÓÇÚÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝ
ÑÏÔËàÏÑÁÝÇØÞÁÝßÖËØÈÇÃÔÕßÔÚÇ
ÇÔÑÇÏØËÚÇÔÕÃËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝ
ËÑÚÏÓÕÆÔÄÚÏËÃÔÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇÖÏÛÇÔ×ÝÞÏÒÏ¦ÊËÝ¬ÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÁÔÇÝ
Û¦ÔÇÚÕÝÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑËÙÚÎËÖÇØÞÃÇ
²ÕßÓÖÁÏÑÇÏÁÔÇÝÙÚÇÙÏÔÕØÜÙÏÑ¦
ÙÆÔÕØÇÞÏÒÏÄÓËÚØÇÇÖÄÚÎÔ
ËÖÏÊÎÓÏÑÂËÙÚÃÇ¬ÇÛÆÓÇÚÇßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÕÏÑÏÔËàÏÑÁÝÇØÞÁÝËÃÔÇÏ
ÑßØÃÜÝÎÒÏÑÏÜÓÁÔÕÏ¦ÔÊØËÝÓËÈËÈÇØÎÓÁÔÕÏÇÚØÏÑÄÏÙÚÕØÏÑÄÑÚÄÝ
ÇÖÄÚÏÝÞ×ØËÝÚÎÝÙÃÇÝ¬ÇáÒ¦ÔÊÎ§ÄÚÏÇ ÕØÁÇÇÖÜÔÃÇ²ÕÔÍÑ
ÕÔÍÑÏÍÑÇÖÕÆØÎ¡ÇÑ¦Õ¬ÇáÈ¦ÔÏËÚÔ¦ÓÔÊÃÇÖÕßÂÊÎÓËÚØÕÆÔÑØÕÆÙÓÇÚÇÖØÏÔÇÖÄÒÃÍËÝ
ÎÓÁØËÝËÔÚÕÖÃÙÚÎÑËÑÇÏÁÔÇÝÇÙÛËÔÂÝÙÚÕÏ¦ÚÒÙÚÎÔÖÕÒÏÚËÃÇÚÎÝ
©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÕÒÒ¦ÆÖÕÖÚÇÑØÕÆÙÓÇÚÇÁÞÕßÔËÔÚÕÖÏÙÚËÃÑÇÏÙÚÎÔ
ßØ×ÖÎ
©ÖÇÛÕÍÄÔÕÝÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝÖÕß
ÖØÕÑÇÒËÃÚÎÔËÖÏÊÎÓÃÇÇÔÂÑËÏÙÚÎÔ
ÑÇÚÎÍÕØÃÇÚÜÔÑÕØÕÔÇá×ÔÑÇÏÚÇßÚÕÖÕÏÂÛÎÑËÜÝ U*V=ÇÒÒ¦
ËÃÔÇÏÍÔÜÙÚÄÚËØÕÝÜÝÑÕØÕÔÇáÄÝ
ÏÕßÞ¦ÔÇØÄÚÏÎÖØÕÁÒËßÙÂÚÕß
ÖÇØÇÓÁÔËÏ¦ÍÔÜÙÚÎÕËÖÏÙÚÂÓÕÔÇÝ
ÖÕßÚÕÔÇÖÕÑÜÊÏÑÕÖÕÃÎÙËÕÑÇÛÎÍÎÚÂÝÁÕÕßÔÚÎÝÇÚØÏÑÂÝÞÕÒÂÝÏ ÇÏÔÍÑÚÕß²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑ
ËÑÚÏÓ¦ÄÚÏËÓÌÇÔÃÙÚÎÑËÇØÞÏÑ¦ÙË
Ñ¦ÖÕÏÕà×ÕÑÇÏÇÖÄËÑËÃÓËÚÇÖÂÊÎ-

Εντοπίστηκε και ένας
ασθενής στο Σιάτλ
των ΗΠΑ, πολλά
ύποπτα κρούσματα
έχουν αναφερθεί
και στην Ευρώπη.
ÙËÙÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÝ ÏÔÁàÕÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝ
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Εφηβοι, ÌÜiÐÓ¨ÑVÐÉÓÑ©>¦²v_³TÓ¨{.ÈÊÚiØÉ{~ÌÑVÌT{ÐÌ³{Ø ÐÓÉØ(Ü{³ÉËÉØÌÈÙ{ÉÂÊTÚiÑ{TÉ³{~ÓØÓ¨ÉÈÉØo{ÑÑ×ÑÉË~Ñ³ÒÌTÉ³ËÇÉ³Ñ{iT¨Êi~{i³³iÜÉ×~Ñ{ÐÓ~{{~ÊØÙ{~³ÖiØÐÉ³iÑÖÂii³ÈT{~Ù{Ñ³Ñ¨ÑTÉÑ{Ù{Ò~Ñ{ÓÈØ

Η αύξηση των ψυχικών
διαταραχών, ιδιαίτερα
στους εφήβους,
δεν αποδεικνύεται ότι
σχετίζεται με τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης,
υποστηρίζουν
πολλοί επιστήμονες.
ÜÙÚÄÙÕËÖÇÔÇÐÏÕÒÄÍÎÙËÚÎÛÁÙÎ
ÚÎÝÑÇÏÇÔÇÛË×ØÎÙËÚÎÙÆÙÚÇÙÎ
ËÐÇÒËÃÌÕÔÚÇÝÑ¦ÛËÇÔÇÌÕØ¦ÙÚÕ
ÓÁÙÕÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÑÇÏ
Ñ¦ÔÕÔÚÇÝÓÔËÃÇÙÚÇÇÔÚÏÑØÕßÄÓËÔÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÕÔÃàÕÔÚÇÝÚÇßÚÄÞØÕÔÇÄÚÏËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÔÇËÃÔÇÏ
ËÖÜÌËÒÂÝÎÞØÂÙÎÚÁÚÕÏÜÔÓÁÙÜÔ
¡ÁÍÑÇÔ¡ÕØÁÔÕÑÇÛÎÍÂÚØÏÇ
ÇÏÊÏÇÚØÏÑÂÝÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕ

ÚÕß©ßÏÙÑÄÔÙÏÔÑÇÏÓÃÇÇÖÄÚÕßÝ
ÙßÔÚ¦ÑÚËÝÚÎÝÇÔÇÛËÜØÎÓÁÔÎÝ
ÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÝÚÕÔÃàËÏÄÚÏÎÇØÞÏÑÂÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎÚÎÝÑÇÊÎÓÃÇÝ
ÂÚÇÔÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÑÂÍÏÇÚÃÖØÕÑ¦ÒËÙËÖÇÔÏÑÄ¡¦ÒÏÙÚÇËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÙÚÕÏÇÚØËÃÕÚÎÝËÔÚßÖÜÙÏ¦àËÚÇÏÇÖÄÚÕÔÇØÏÛÓÄÚÜÔÖÇÏÊÏ×Ô
ÖÕßÁÞÕßÔÛÁÓÇÚÇÉßÞÏÑÂÝßÍËÃÇÝ
ÑÇÏÈÕÎÛÏÕÆÔÚÇÏÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÇÖÄ
ÚÇÓÁÙÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝ
©ÖÇÔÏÑÄÝÍÏÇÚÇÑÏÔÎÚ¦ÖßØÕÊÕÚÂÛÎÑËÑÇÏÇÖÄÁÔÇ¦ØÛØÕÚÎÝ
ÉßÞÕÒÄÍÕß¬àÏÔ¬ÕßÁÔÚàÙÚÕÖËØÏÕÊÏÑÄ;OL([SHU[PJ®ÚÕÙÚÕ
ÕÖÕÃÕËÑÚÏÓÕÆÙËÄÚÏÎÇÆÐÎÙÎÇßÚÕÑÚÕÔÏ×ÔÑÇÏÑÇÚ¦ÛÒÏÉÎÝÙÚÕßÝ
ËÌÂÈÕßÝÙßÔÁÖÏÖÚËÞØÕÔÏÑ¦ÓËÚÎ
ÊÏ¦ÊÕÙÎÚÜÔÑÏÔÎÚ×ÔÚÎÒËÌ×ÔÜÔ
ÑÇÏÚÎÔËÖÏÑØ¦ÚÎÙÎÚÜÔÓÁÙÜÔ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÓËÚ¦ÚÕ
©ÏËÖÏÑØÏÚÁÝÚÎÝÜÙÚÄÙÕ
ÚÎÔÑÇÚÇÍÍÁÒÒÕßÔÄÚÏÁÑÇÔËÓÃÇ

ÙßÙÞÁÚÏÙÎÓËÚÇÐÆÚÎÝËÓÌ¦ÔÏÙÎÝ
ÚÜÔÑÏÔÎÚ×ÔÑÇÏÚÎÝÇÆÐÎÙÎÝÚÜÔ
ÇÔÇÌÕØ×ÔÖØÕÈÒÎÓ¦ÚÜÔÉßÞÏÑÂÝ
ßÍËÃÇÝÞÜØÃÝÜÙÚÄÙÕÔÇÇÖÕÊËÃÐËÏÚÎÔÇÏÚÏ×ÊÎÙÞÁÙÎØËßÔÎÚÁÝ¦ÒÒÜÙÚËËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÄÚÏ
ÊËÔÁÞËÏÑÇÚÇÍØÇÌËÃÇÆÐÎÙÎÚÕß
¦ÍÞÕßÝÑÇÏÚÜÔÇßÚÕÑÚÕÔÏ×ÔÙË
ÖÕÒÒ¦ÑØ¦ÚÎÚÎÝßØ×ÖÎÝÖÇØÄÚÏÑÇÏËÑËÃÚÇÑÏÔÎÚ¦ÁÍÏÔÇÔÖÕÒÆ
ÊÎÓÕÌÏÒÂ
ÏÇÚÏ¦ÒÒÕÓÖÕØËÃÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃÁÌÎÈÕÏÔÇÔÏ×ÛÕßÔÇÍÜÔÃÇ
ËÑÚÄÝÇÖÕÚÕÑÏÔÎÚÄÚÕßÝ"®ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÕ¬àËÌ²¦ÔÑÕÑÏÊØßÚÂÝ
ÚÕßØÍÇÙÚÎØÃÕß¡ÁÙÜÔ ÕÏÔÜÔÏÑÂÝÏÑÚÆÜÙÎÝÚÕßÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕß
Ú¦ÔÌÕØÔÚ¡ÂÖÜÝÍÏÇÚÎÔÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂÂÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ
ÇÔÏÙÄÚÎÚÇ"¡ÂÖÜÝÍÏÇÚÇßÖÁØÕÍÑÇÙÖÕßÊÇÙÚÏÑ¦Ê¦ÔËÏÇ"±Ö¦ØÞÕßÔÚËØ¦ÙÚÏÇÊÕÓÏÑ¦àÎÚÂÓÇÚÇ
ÓËÓËÍ¦ÒÎËÖÃÊØÇÙÎÖ¦ÔÜÓÇÝ

ÇÒÒ¦ËÃÔÇÏÇÄØÇÚÇÑÇÏÁÚÙÏÑÇÔËÃÝ
ÊËÔÚÕßÝÊÃÔËÏÙÎÓÇÙÃÇ®
ÊØ©ÔÚàËØÝÑÇÏÕ²¦ÔÑÕÑËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÄÚÏÕßÊÁÖÕÚËÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÂÛÎÑÇÔÇÖÄËÚÇÏØËÃËÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÑÇÏÄÚÏÖ¦ÔÚÇÇÙÑÕÆÙÇÔ
ÊØÏÓÆÚÇÚÎÑØÏÚÏÑÂËÔÇÔÚÃÕÔÚÕßÝ
ÖÁØÇÇÖÄÚÇÛÁÓÇÚÇÉßÞÏÑÂÝßÍËÃÇÝÍÏÇÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÎÝÏÊÏÜÚÏÑÄÚÎÚÇÝÚÕßÈÃÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔ
ÁÒÒËÏÉÎÊÏÇÌ¦ÔËÏÇÝÊØ©ÔÚàËØÝ
ÚÕÔÃàËÏÄÚÏÊËÔÚÎÝÑ¦ÔËÏËÔÚÆÖÜÙÎÖÕßÕÑÄÙÓÕÝÊßÙÑÕÒËÆËÚÇÏ
ÔÇÇÖÕÊËÞÛËÃÚÇÙßÓÖËØ¦ÙÓÇÚ¦
ÚÎÝÑÄÓÇÑÇÏÎÓÎÚÁØÇÚÎÝÚÇ
ÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙËÄÚÇÔÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝ
ËÍÍÕÔÕÆÝÚÎÝÙÚÇÓ¦ÚÎÙËÔÇÚÎÝ
ÓÏÒ¦ËÏÄÚÇÔÚÕÔÖÂÍÇÏÔËÙÚÕÙÞÕÒËÃÕÒÒ¦ÚÇÖÇÏÊÏ¦ÖÕßÞ¦ÔÕßÔ
ÚÎÓÏÒÏ¦ÚÕßÝÖØÕÝÚÕßÝÖÏÕÎÒÏÑÏÜÓÁÔÕßÝÄÚÇÔÍÃÔÕÔÚÇÏÁÌÎÈÕÏÙÃÍÕßØÇÊËÔËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÑÇÏÔÕÆØÍÏÕ®
ÚÕÔÃàËÏÎÊØ©ÔÚàËØÝ
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Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020

Δεκάδες φάκελοι εναντίον λίγων ντοσιέ
Η τακτική των κατηγόρων και των υπερασπιστών του Αμερικανού προέδρου στην ιστορική δίκη στο Κογκρέσο
Του CHARLIE SAVAGE

ÇÔÚÕÞÂÚÕßÙËÓÃÇÖÕÒÆÜØÎÑÇÏ
ËÖÃÖÕÔÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ©ÏÌÁÞËÏÑÇÚÇÙÚËÃÄÓÜÝÇÒËÐÏÑÁØÇßÔÕÚÎÝÕØÍÂÝÚÜÔªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔ×ÔÕÏÕÖÕÃÕÏ
ÚÕÔÇÐÏÕÖÕÏÕÆÔÖÒÁÕÔÜÝÇÌÕØÓÂ
ÙßÙÖËÃØÜÙÂÝÚÕßÝÍÆØÜÇÖÄÚÕÔ
¬ØÇÓÖ©ÏÑÇÚÂÍÕØÕÏÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÚÎÔÑÒÇÙÏÑÂÖØÄÑÒÎÙÎÑ¦ÛËËÏÙÇÍÍËÒÁÇÙËÊÃÑÎÕÕÖÕÃÕÝ
ÕÌËÃÒËÏÔÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÙÇÌÂÑÇÏ
ËßÑØÏÔÂËÏÑÄÔÇÚÎÝßÖÄÛËÙÎÝÚÎÔ
×ØÇÖÕßÎÕÓ¦ÊÇÚÜÔÙßÔÎÍÄØÜÔ
ÞØËÏ¦àËÚÇÏÓÄÔÕÔÇÛÕÒ×ÙËÏÚÇÔËØ¦ÑÇÏÔÇËÍËÃØËÏÇÓÌÏÈÕÒÃËÝÍÏÇ
ÔÇËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÚÎÔÇÛ×ÜÙÎÚÕß
ÖËÒ¦ÚÎÚÎÝ©ÏÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÚÎÝ
ßÖÄÛËÙÎÝÚÎÝ©ßÑØÇÔÃÇÝÑÇÏÚÎÝ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÝÚÕßËÔÚËÚÇÒÓÁÔÕß
ÚÕß¬ØÇÓÖªÕÆÔÚÏ¬àÏÕßÒÏ¦ÔÏÔÇ
ÖËÃÙËÏÚÕ ÃËÈÕÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏ
ÙËÊÆÕÁØËßÔËÝÓËÙÚÄÞÕÚÕÔ¬àÕ
¡Ö¦ÏÔÚËÔÑÇÏÚÕÔÍÏÕÚÕß²¦ÔÚËØ
ËÃÔÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇÖËØÃÖÒÕÑËÝ

THE NEW YORK TIMES

Την πρώτη ÎÓÁØÇÚÎÝÊÃÑÎÝÚÕß(ÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÕÁÊØÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖ
ÙÚÕ ÕÍÑØÁÙÕÕÏÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÃÑÇÚÂÍÕØÕÏÈÕßÒËßÚÁÝ¶ÂÊÏÇÞËÏØÏÙÚÁÝ
ÄÖÜÝÒÁÍÕÔÚÇÏ¶ÙÚÕÃÈÇÐÇÔÊËÑ¦ÊËÝÕÍÑ×ÊËÏÝÌÇÑÁÒÕßÝÑÇÏÕÛÄÔËÝ
ßÖÕÒÕÍÏÙÚ×ÔÙÚÕÍØÇÌËÃÕÚÕßÝ
ßÖËØ¦ÙÖÏÙÎÇÔÚÃÛËÚÇÇØÑÁÙÚÎÑË
ÔÇÌÁØËÏÓÇàÃÚÎÝÓÄÒÏÝÒÃÍÇÔÚÕÙÏÁ
ÑÇÏÙÎÓËÏÜÓÇÚ¦ØÏÇÊÏÇÌÕØ¦ÇßÚÂÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏÚÎÊÏ¦ÙÚÇÙÎÙÚÏÝ
ÔÕÓÏÑÁÝÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÝÑ¦ÛËÖÒËßØ¦Ý
ÙÚÎÔÏÙÚÕØÏÑÂÇßÚÂÊÃÑÎ
ÚÎÔÖØ×ÚÎÌ¦ÙÎÚÎÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÝÕÏÑÇÚÂÍÕØÕÏÈÕßÒËßÚÁÝËÙÚÃÇÙÇÔÙÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÖØÕÙÖÇÛ×ÔÚÇÝ
ÔÇÖØÕÙÌÁØÕßÔÙÇÌÁÝÑÇÏÇÑØÏÈÁÝ
ÇÌÂÍÎÓÇÚÎÝÑÇÚ¦ÞØÎÙÎÝËÐÕßÙÃÇÝ

Οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να αποδείξουν
ότι ο Ντόναλντ Τραμπ
καταχράστηκε την εξουσία του, οι Ρεπουμπλικανοί ότι η παραπομπή
είναι άδικη και αβάσιμη.
ÍÏÇÚÎÔÕÖÕÃÇÑÇÚÎÍÕØËÃÚÇÏÐÁÛËÙÇÔÁÚÙÏÚÏÝÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÖØÕÈ¦ÒÒÕÔÚÇÝÙÒ¦ÏÔÚÝÍÏÇÔÇÙßÔÕÉÃÙÕßÔ
ÚÇÈÇÙÏÑ¦ÙÎÓËÃÇÑÇÏÖØÕÙËÑÚÏÑ¦
ËÖÏÒËÍÓÁÔÇÙÚÏÍÓÏÄÚßÖÇÊÎÒ×ÙËÜÔÚÕß¬ØÇÓÖÑÇÏÚÜÔÓÇØÚÆØÜÔ
ÖÕßÑÇÚÁÛËÙÇÔËÔ×ÖÏÕÔÚÎÝÕßÒÂÝÖÕÌËÆÍÕÔÚÇÝÚÎÞØÂÙÎÖßØÕÚËÞÔÎÓ¦ÚÜÔ®ÎßÖËØÇÙÖÏÙÚÏÑÂ
ÕÓ¦ÊÇËÖÁÒËÐËÔÇÊ×ÙËÏÁÓÌÇÙÎ
ÙÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÐÏÕÖÕÃÎÙÇÔÚÕÔ
ÞØÄÔÕÚÕßÝÍÏÇÔÇËÔÏÙÞÆÙÕßÔÚÎÔ
Ö¦ÍÏÇÛÁÙÎÚÜÔªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔ×Ô
ÈÕßÒËßÚ×ÔÄÚÏÎÖÇØÇÖÕÓÖÂÚÕß
ËÃÔÇÏ¦ÊÏÑÎÑÇÏÇÈ¦ÙÏÓÎÑÇÒ×ÔÚÇÝ
ÚÎËØÕßÙÃÇÔÇÇÖÕØØÃÉËÏÓËÙÆÔÚÕÓËÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÚÏÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝ
ÞÜØÃÝÔÇàÎÚÂÙËÏÚÎÔÑÇÚ¦ÛËÙÎ
ÓÇØÚÆØÜÔÂËÍÍØ¦ÌÜÔ
ÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÚÕßÝÓÕÏ¦àËÏÔÇ
ÈÇÙÃàËÚÇÏÙÚÕÇÌÂÍÎÓÇÖÕßÖØÕÜÛÕÆÔÕ¬ØÇÓÖÓÁÙÜ;^P[[LYÑÇÏÕÏ
ËÑÖÕÓÖÁÝÚÕßÊÏÑÚÆÕß-V_5L^Z
ÄÚÏÎÖÇØÇÖÕÓÖÂËÃÔÇÏ¦ÊÏÑÎßÖËÔÛßÓÃàÕÔÚÇÝËÓÓÁÙÜÝÇÒÒ¦ÙÇÌ×Ý
ÄÚÏÕÏßÖÕÙÚÎØÏÑÚÁÝÚÕßÖØÕÁÊØÕß
ËÃÔÇÏÏÑÇÔÕÃÔÇÈßÛÃÙÕßÔÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÙÚÇÊÏÕÊØÕÓÃÇÑ¦ÛËËÖÃÊÕÐÕß
ÇÔÚ¦ØÚÎ®ªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÕÆÍËØÕßÙÏÇÙÚÂÖËßÛÆÔÕÔÚÇÏÙÚÕßÝ

Μακόνελ, ο άσος
των ελιγμών
Ο Ρεπουμπλικανός ¨ÌÉÙ¨Ø³iØÉ¨ÈËÑØV
{³ØÑ~ÌÉÜVÈÙÓ³ÉÈT¨ÉËVÉ~³ÌØ~Ñ{Ñ
ÑÑo~Ñ³ÉËÑ³~ÒÉ{
å³{ÐÓ³ØÐÉÒ{Ñ
ÉÂÓoÉ¨iÐÉ¨ËÙÑØ,ÉÈÐÜ{~Ñ³iØÉ¨ÈËÑØ
ÑÈ³Ê³iÉKÙÐÒÙÑoÖ¨ÑÌ³ÈØ~ÑÌÉØ³iØ
ÙË~iØo{Ñ~ÑÚÑË¨Éi³È
¨ÓÙ¨È0¨ÑÐVÑ~ÌÉÜÈT¨iÉT¨ËØ
~ÑÚÈ³Ó¨ii T³ÑØ
È³ÒÂÉ{³ÈØ~ÑÌÉØ
É¨ÊÐi³ÈÑÙÓÜ×
³È~Ñ{Ù{Ñ³i¨³ÑØ~¨È×Ì³³ÉÜ{~Ì~ÉËÐÉÌ³ÈØ
ÐÓT¨{³i³ÉÜÉÈ³ÑËÑ³{oÐÊVÑ~ÌÉÜ~Ñ³Ó{ÂÉ
ÐÉÈ³{~ÓØÙ{ÑÙ{~ÑËÉØÑÌÉ{¨Ñ³ÒiØÑÌ
ÐÓ¨ÈØ³ÈÑÙÓÜ×
³ÈVÈÐ×³ÑØÉÐÉ¨{~ÊTÑÜÒ¨i³{
ÑÈ³i¨ÑÌ³ÈØ~ÑÌÉØÈÉËTÉÉ{ÊÉ{ 
ÈT¨iÊ³È³i0¨Ë³i
Ñ³ÉÜÉËÈÉÚÖÐ{iÌ³{
Ñ~ÌÉÜÓTÉ{ÑÙÉËÂÉ{³i{~ÑÌ³i³Ò³ÈÑ
tÐËÇÉ³Ñ{u³iÙ{ÒÚÉi
~Ñ{³ÑÜ{³{~Ò~Ëi³¨ÑÑÈ³È³ÑÓÙÉ{ÂÑ³i
ioÉËÑ³iØÜÉ{i×ËÑØ
³iØÉ¨ÈËÑØ0i{~ÑÌ³i³ÑÑÈ³Ê³ÉÜÉ{ËiÉ
Ñ~ÌÉÜ³ÑT¨Ì{Ñ³iØ
ioÉËÑØ³È.³iÉTÊ
0¨ÑÐVÌÐØViÑÈÚÉ³ËÑ
³ÈÑÈ³ÊÙ~{ÐÒÇÉ³Ñ{É~
ÓÈ$oÉ¨È{Ñ³ÊØ³È
É³Ò~{V{³ØÑ~ÌÉÜV
¨ÓÉ{ÑÉÂ{¨¨ÉË³{Ø
¨Ù~ËÉØ~Ñ{³ÑÈÐ×Ó¨³Ñ³ÐÚÉ³
ÈÑÙÓÜ×³ÈÐÉ³Ñ
ÂÉÒÐÑ³ÑÉÌØ¨ÓÙ¨ÈVËØÑÙ{Ñ×¨ÉË
ÑoÉ¨Òo{Ñ³{ØÙÖ~{i³Ê¨{ÉØÙÈÒÐÉ{Ø³iØÉ¨ÈËÑØU³iÈÑËÉi~Ñ{
³iÑ¨ÒÙiVÈÓ¨T³Ñ{ÉÑ³{Ñ¨ÒÚÉiÐÉ
³i¨ÌÚÉÊ³ÈÑ¨³Ñ³ÉÖÉ{³¨ÌÉÙ¨
0¨ÑÐVÑÜÜÒ~Ñ{³iÓÙ¨Ñ
³È³iÉ¨ÈËÑ

Ο Πατ Τσιπολόνε

ÍËØÕßÙÏÇÙÚÁÝÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÕËßØÆÚËØÕÑÕÏÔÄÖÒËßØ¦¬ØÇÓÖËÖÏÛßÓËÃÔÇÊÏÇÚÎØÂÙËÏÚÎÔÖÃËÙÎÖ¦ÔÜ
ÙÚÕßÝªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÕÆÝÍËØÕßÙÏÇÙÚÁÝÍÏÇÔÇËÃÔÇÏÙÃÍÕßØÎÄÚÏÊËÔ
ÛÇÇÖÕÓÇÑØßÔÛÕÆÔÇÖÄÚÎÔÑÕÓÓÇÚÏÑÂÍØÇÓÓÂ®ÒÁËÏÕÖØ×ÎÔËÏÙÇÍÍËÒÁÇÝÑÇÏÑÇÛÎÍÎÚÂÝÔÕÓÏÑÂÝ
§ÚÁÏÈÏÔÚÒÇÔÑÒ¦ÔÙÑÏÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßÚÕßÚ¦ÔÌÕØÔÚ
ÚÕÓËÚÇÐÆÕÏÊÏÇÞËÏØÏÙÚÁÝßÖÄ

ÚÎÔÎÍËÙÃÇÚÕßÈÕßÒËßÚÂÔÚÇÓ
ÏÌÚÎÝ ÇÒÏÌÄØÔÏÇÝÕÕÖÕÃÕÝ
ßÖÂØÐËËÏÙÇÍÍËÒÁÇÝËÖÏÊÏ×ÑÕßÔ
ÔÇÇÖÕÊËÃÐÕßÔÄÚÏÕ¬ØÇÓÖÑÇÚÇÞØ¦ÙÚÎÑËÚÎÔËÐÕßÙÃÇÚÕßÇÖËßÛÆÔÕÔÚÇÝÓÂÔßÓÇÙÚÕßÝÍËØÕßÙÏÇÙÚÁÝÖÕßÛÇÇÖÕÌÇÙÃÙÕßÔÚÎÚÆÞÎ
ÚÕßÖØÕÁÊØÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÕßÝÉÎÌÕÌÄØÕßÝÚÜÔËÖËØÞÄÓËÔÜÔÖØÕËÊØÏÑ×ÔËÑÒÕÍ×ÔÚÕß§ÕËÓÈØÃÕß
ÇÍÄØËßÙÎÚÕßÏÌÚÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎ

ÞÇØÇÑÚÎØÃÙÚÎÑËÇÖÄËßÍÒÜÚÚÃÇ
ÑÇÏÇßÚÕÖËÖÕÃÛÎÙÎÓËÚÕÔÈÕßÒËßÚÂÔÇÇÖÕÌËÆÍËÏÚÎÓËÍÇÒÄÙÚÕÓÎØÎÚÕØÏÑÂÖÕÒÒ×ÔÙßÔÇÊÁÒÌÜÔ
ÚÕßÙÚÏÝËÖÏÑØÃÙËÏÝÚÕßÝÑÇÚ¦ÚÕß
¬ØÇÓÖ©ÏÌÖØÕÙÜÖÏÑÂËÖÏÒÕÍÂ
ÚÎÝÖØÕÁÊØÕßÚÎÝÕßÒÂÝ§¦ÔÙÏ
ËÒÄÙÏÍÏÇÚÎÔÎÍËÙÃÇÚÎÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÝÖÇØÇÖÕÓÖÂÝÇÖÁÊËÏÐËÚÎÔ
ÏÑÇÔÄÚÎÚ¦ÚÕßÔÇÖÇØÇÓÁÔËÏÖØÕÙÎÒÜÓÁÔÕÝÙÚÕÛÁÓÇÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔ

©ÔÕÓÏÑÄÝÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÕßËßÑÕÆ©ÃÑÕßÇÚ¬ÙÏÖÕÒÄÔËÇÖÕÊËÃÞÛÎÑËËÐÃÙÕßÓÇÞÎÚÏÑÄÝÄÙÕ
ÑÇÏÕÖËÒ¦ÚÎÝÚÕßËÔ×ÖÇØÄÚÏÎ
ßÖËØ¦ÙÖÏÙÎÊËÔÄÌËÏÒËÔÇÇÍÕØËÆÙËÏÚÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎÕÏÊÆÕÊÏÑÎÍÄØÕÏ
¦ÌÎÙÇÔÇÓÁÙÜÝÔÇËÔÔÕÎÛËÃÄÚÏÛÇ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÓË
ÖËØÏÌØÄÔÎÙÎ¡ÃÇÓÏÑØÕÑÕÓÓÇÚÏÑÂÖÇØÇÖÕÓÖÂÚÕßÖØÕÁÊØÕßÍÏÇ
ÑÇÛÇÃØËÙÎÛßÓÃàËÏÚÎÔÑÇÒÖÕÔÕÛËÃÇÃÔÇÏÇÖÇØ¦ÊËÑÚÕÑÇÏÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÝÒÇÄÝÊËÔÛÇÚÕÇÔËÞÛËÃ®
ËÃÖËÕ¬ÙÏÖÕÒÄÔËÊËÃÞÔÕÔÚÇÝÄÚÏ
ËÃÔÇÏÁÚÕÏÓÕÝÔÇËÖÏÚËÛËÃÙÚÕßÝ
ÑÇÚÎÍÄØÕßÝÚÕß¬ØÇÓÖ
©ÑÇÛÎÍÎÚÂÝ§ÕÓÏÑÂÝÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕß§ÚÏÕßÑ¦ÓÏÕßËÒ
¡ÖÏÕÆËÒÒÁËÏÄÚÏÎßÖËØÇÙÖÏÙÚÏÑÂÕÓ¦ÊÇÚÕß¬ØÇÓÖÓÕÏ¦àËÏÔÇ
ËÖÏÊÏ×ÑËÏÔÇÈ¦ÒËÏÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÙÚÕËÊ×ÒÏÕÚÕßÑÇÚÎÍÕØÕßÓÁÔÕßÖËÃÛÕÔÚÇÝÚÕßÝËÔÄØÑÕßÝ
ÄÚÏÕÏÑÇÚÎÍÕØÃËÝËÃÔÇÏÇÈ¦ÙÏÓËÝ
ÑÇÏËÑÖÕÔÂÛÎÑÇÔÇÖÄÇÔÃÑÇÔÕßÝ
ÂÊÏËÌÛÇØÓÁÔÕßÝÊÏÑÇÙÚÏÑÕÆÝ©
¬ÙÏÖÕÒÄÔËÑÇÏÕÏÙßÔ¦ÊËÒÌÕÃÚÕß
ËÖØÄÑËÏÚÕÔÇÁÞÕßÔÞÛËÝÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇËÑÛÁÙÕßÔÒËÖÚÕÓËØ×ÝÚÕßÝ
ÏÙÞßØÏÙÓÕÆÝÚÕßÝÖÕÙÚÕÒÂÚÕß
¬ÙÏÖÕÒÄÔËÛÇËÃÔÇÏÎÇÖÕÊÄÓÎÙÎ®ÚÜÔÑÇÚÎÍÕØÏ×ÔÚÎÝÕßÒÂÝ
ÓËÚÕßÝÙßÔÎÍÄØÕßÝÚÕßÖØÕÁÊØÕß
ÔÇßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÄÚÏÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ
ËÃÔÇÏËÍÍËÔ×Ý¦ÊÏÑÎÇÒÒ¦ÑÇÏÄÚÏ
ÕÏÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÃÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÔÇ
ËÖÏÚÆÞÕßÔÓËÚÎÊÃÑÎÇßÚÂÄÙÇÊËÔ
ÖÁÚßÞÇÔÙÚÎÔÑ¦ÒÖÎÚÜÔÖØÕËÊØÏÑ×ÔËÑÒÕÍ×Ô

Ουδέν νεώτερον, ακόμη, από το λιβυκό μέτωπο
Η από μια κλωστή κρεμάμενη εκεχειρία και η... χωρίς πλοία ευρωπαϊκή ναυτική δύναμη που επιτηρεί το εμπάργκο
ΟλοκληρώνονταςÚÎÙÆÔÕÊÕÚÕß
ËØÕÒÃÔÕßÍÏÇÚÎÏÈÆÎÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÎËØÓÇÔÃÊÇ
ÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÝÍÑËÒÇ¡ÁØÑËÒÖÇØÇÊÁÞÛÎÑËÖÜÝÊËÔÚØÁÌËÏÉËßÊÇÏÙÛÂÙËÏÝ®ÑÇÏÖÜÝÕÊØÄÓÕÝ
ÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÊÏÇÔßÛËÃËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕÝ®¡ÖÕØËÃÔÇÑÇÚÎÍÕØÂÙËÏÑÇÔËÃÝÚÎÔ
Ñ¡ÁØÑËÒÍÏÇÇØÑËÚ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇ
ÇÒÒ¦ÙÃÍÕßØÇËÃÔÇÏØËÇÒÃÙÚØÏÇ
©ßÊÁÔÔË×ÚËØÕÇÖÄÚÕÒÏÈßÑÄÓÁÚÜÖÕÒÕÏÖÄÔÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÖÕßÇÑÕÒÕÆÛÎÙË
ßÚÄÖÕßÛÇÖËØÃÓËÔËÑÇÔËÃÝ
ÛÇÂÚÇÔÔÇËÔÚÇÛËÃÎ¦ÙÑÎÙÎÖÃËÙÎÝÖØÕÝÚÏÝÊÆÕÇÔÚÏÓÇÞÄÓËÔËÝ
ÖÒËßØÁÝÑÇÏÑßØÃÜÝÖØÕÝÚÕÔÙÚØÇÚ¦ØÞÎ²ÇÒÃÌÇ²ÇÌÚ¦ØÖÕßÖÕÒÏÕØÑËÃÚÎÔ¬ØÃÖÕÒÎÑÇÏËÓÖÕÊÃàËÏÚÎÔ
ËÐÇÍÜÍÂÖËÚØËÒÇÃÕßÇÖÄÚÎÏÈÆÎ
ËÔßÖ¦ØÞÕßÔÙÕÈÇØÁÝËÔÊËÃÐËÏÝ
ÄÚÏÁÍÏÔËÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÄÞÏÇÖÄÚÕßÝÈÇÙÏÑÕÆÝßÖÕÙÚÎØÏÑÚÁÝÚÕßÊÎÒÇÊÂÚÎªÜÙÃÇÚÎÔ
ÃÍßÖÚÕÚÎÇÒÒÃÇÑÇÏÚÇÔÜÓÁÔÇØÇÈÏÑ¦ÓÏØ¦ÚÇÔÚÏÛÁÚÜÝ
Õ²ÇÌÚ¦ØËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇËÓÖÕÊÃàËÏÚÏÝËÐÇÍÜÍÁÝÖËÚØËÒÇÃÕßÇÖÄ
ÚÇÒÏÓ¦ÔÏÇÚÎÝÏÈÆÎÝÙÚØÇÍÍÇÒÃàÕÔÚÇÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÚÕÔÇÔÚÃÖÇÒÄÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÄ¢ÇÍÁàÇÒ
ÇØ¦àÖÇØ¦ÚÎÔÖØÕÚØÕÖÂÚÜÔ
ÔÇËÖÏÚØÁÉËÏÇÓÁÙÜÝÚÎÔ
ÖÇØÇÍÜÍÂÑÇÏËÐÇÍÜÍÂÖËÚØËÒÇÃÕß¬ÎÔÇØÇÙÑËßÂÊÁÑÇÚ¦ÔÑËØ

ÓËÓËÚÇÌÕØÏÑÂÏÑÇÔÄÚÎÚÇËÑÇÚ
ÈÇØËÒÏ×ÔÁÖÒËÇÔÑÕÔÚ¦ÙÚÕßÝÓËÍ¦ÒÕßÝÚËØÓÇÚÏÑÕÆÝÙÚÇÛÓÕÆÝÝ
ÃÔÚËØÑÇÏªÇÝÇÔÕÆÌÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÙÚÕÏÞËÃÇÚÕß)SVVTILYNÇØ»
ÄÒÇÇßÚ¦ÕÏËÐÇÍÜÍÁÝÖÕßÙßÔÂÛÜÝÑßÓÇÃÔÕÔÚÇÏÙÚÕËÑÇÚÈÇØÁÒÏÇÚÎÔÎÓÁØÇËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÙÇÔÔÇËÃÔÇÏÖØÇÑÚÏÑ¦ÓÎÊËÔÏÑÁÝ
¬ÕÊËÆÚËØÕÙÎÓËÃÕÄÖÕßÇÙÑËÃ

ÖÕÝ¬ÆÖÕßÚÕß²ÇÌÚ¦ØÞÓÁÔÚÇÒ
¡ËÙÓ¦ØÏËÐÁÊÜÙËÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎ
ÇÔÇÌÁØÕÔÚÇÝÄÚÏÕÖÕÏÕÊÂÖÕÚË
ÇËØÕÙÑ¦ÌÕÝÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÄÂÖÕÒÏÚÏÑÄÇÙÞÁÚÜÝÙËÖÕÏÕÔÇÔÂÑËÏ
ÛÇÑÇÚÇØØÃÖÚËÚÇÏÇÔÖËÚ¦ËÏÖ¦ÔÜÇÖÄÚÎÔÖØÜÚËÆÕßÙÇ®©Ò
¡ËÙÓ¦ØÏÖØÄÙÛËÙËÄÚÏÕÏ¬ÕÆØÑÕÏÙÚØÇÚÏ×ÚËÝÖÕßÁÞËÏÙÚËÃÒËÏÕ
¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦ÔÔÇßÖÕÙÚÎØÃÐÕßÔ
ÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÜÝ
È¦ÙÎÚÎ¡ÃÚÏÍÑÇÑÇÏÖÜÝÕÏÊßÔ¦ÓËÏÝÚÕß²ÇÌÚ¦ØÑÇÚÁØØÏÉÇÔÚÎÔ
¬ËÚ¦ØÚÎÚÕßØÑÏÑÄÔÚØÄÕßÔÖÕßËÃÞËÇÖÕÍËÏÜÛËÃÇÖÄÚÎÈ¦ÙÎÑßÈÁØÔÎÙÎÒÇØ¦àÁÑÇÔËÒÄÍÕÍÏÇ
ÛØÇÙËÃÇÇÖËÏÒÂ®ÖØÕÝÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÖÚÂÙËÜÔÑÇÏÔÁÇÖÇØÇÈÃÇÙÎ®
ÚÎÝËÑËÞËÏØÃÇÝ

Η Ε.Ε., θορυβημένη
από την επέκταση της
ρωσικής και τουρκικής
επιρροής στην περιοχή,
προσπαθεί να χαράξει
κάτι που να θυμίζει
κοινή πολιτική.
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ÚÎÝ¬ØÃÖÕÒÎÝÚÕÕÖÕÃÕÇÖÕÚËÒËÃ
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ÙÚÕËØÕÒÃÔÕÄÞÏÄÓÜÝÑÇÏÇÖÄ
ÚÏÝÊÆÕÇÔÚÏÓÇÞÄÓËÔËÝÖÒËßØÁÝ
ËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÑØÁÓËÚÇÏÇÖÄÓÏÇ
ÑÒÜÙÚÂ¬ÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎÕËÑÖØÄÙÜ-
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©ÙÚØÇÚ¦ØÞÎÝ²ÇÌÚ¦ØÁÞËÏÑÇÚÇÌÁØËÏÓÁÞØÏÙÂÓËØÇÔÇÇÉÎÌÂÙËÏÞÜØÃÝËÓÌÇÔËÃÝÙßÔÁÖËÏËÝÚÎÔ
ÖÃËÙÎÚÜÔÈÇÙÏÑ×ÔÚÕßßÖÕÙÚÎØÏÑÚ×ÔÞËÏËÔÏÙÞßÛËÃÇÖÄª×ÙÕßÝ
ÓÏÙÛÕÌÄØÕßÝÖÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦ÖØÕ
ÊÆÕËÈÊÕÓ¦ÊÜÔÊËÔÊÃÙÚÇÙËÔÇ
ËÍÑÇÚÇÒËÃÉËÏÚÎ¡ÄÙÞÇÇÌÂÔÕÔÚÇÝ
ËÓÈØÄÔÚÎÚÕÚÕÔÒÇÔÚÏÓÃØÕÆÚÏÔ
ÕÕÖÕÃÕÝÖËØÃÓËÔËÖÜÝÕ²ÇÌÚ¦Ø
ÛÇßÖÁÍØÇÌËÚÕËÏØÎÔËßÚÏÑÄÚÕß
ÙÞÁÊÏÕÞËÏÇÉÎÌÂÙËÏËÖÃÙÎÝÚÏÝ
ÖÏÁÙËÏÝÚÜÔÏÍßÖÚÃÜÔÖÕßÚÕÔËÔÏÙÞÆÕßÔÙÚØÇÚÏÜÚÏÑ¦ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝ
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ÔÇÖËØÏÕØÃàËÏÚÎØÕÂÚÜÔÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÑÇÏÖØÕÙÌÆÍÜÔÖØÕÝÚÎÔ
¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÕÏÞ×ØËÝÚÎÝ
ßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝÛÕØßÈÎÓÁÔËÝÇÖÄÚÎÔËÖÁÑÚÇÙÎÚÎÝØÜÙÏÑÂÝÑÇÏÚÕßØÑÏÑÂÝÙÌÇÃØÇÝËÖÏØØÕÂÝÙÚÕßÖÕÍ¦ÙÚØÏÕÚÎÝßØ×ÖÎÝ
ÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÔÇÞÇØ¦ÐÕßÔÑ¦ÚÏ
ÖÕßÔÇÛßÓÃàËÏÑÕÏÔÂÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÇÖÇÃÚÎÙÎÔÇËÃÔÇÏÑÇÏÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÂÑÇÏÔÇÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÚÎÔ
ÔÜÙÎÙÕÈÇØÄÖÇÃÑÚÎÙÚÕÚØÇÖÁàÏÚÜÔÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔÛÇ
ÖØÁÖËÏÔÇÛËÜØËÃÚÇÏßÖËØÈÕÒÏÑÂ
ÖØÕÝÚÕÖÇØÄÔ
¬ÎÔ ÖËØÇÙÓÁÔÎ ËßÚÁØÇ ÕÏ
ßÖÕßØÍÕÃÐÜÚËØÏÑ×ÔÚÜÔ®
ËÐÁÚÇÙÇÔÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÇÔ¦ÖÚßÐÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝ
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ÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÙÞÎÓÇÚÃÙËÏÓÏÇ
ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÊÆÔÇÓÎÖÕßÔÇÓÖÕØËÃ
ÔÇÖËØÏÖÕÒËÃÙÚÎÔÖÃÙÜÇßÒÂÚÎÝ
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Να ζει κανείς μαζί ή να μη ζει; Ιδού η νέα απορία
Ζευγάρια που μένουν σε ξεχωριστά
σπίτια από επιλογή αποτελούν μια
νέα τάση που ενδεχομένως να προσφέρει ορισμένες λύσεις σε προβλήματα που προκύπτουν από τη
συμβίωση δύο ανθρώπων, εκτιμούν
ορισμένοι κοινωνιολόγοι και ψυχοθεραπευτές. H επιλογή αυτή προσφέρει σε πολλές σχέσεις περιθώριο
να αναπτυχθούν πιο ελεύθερα και
να διαρκέσουν περισσότερο, ωστόσο
κρύβει και κινδύνους όπως το ζευγάρι
να αποφεύγει να αντιμετωπίσει σοβαρά ζητήματα.
Σύμφωνα με δημοσίευμα στη
βρετανική εφημερίδα «Guardian»,
ζευγάρια που συζούν ίσως να μπορούν να πάρουν μερικά χρήσιμα μαθήματα. Η ψυχοθεραπεύτρια κ. Λούσι Μπέρεσφορντ, συγγραφέας του
βιβλίου «Happy Relationships», θεωρεί ότι επιτυχημένες σχέσεις ανθρώπων που είναι μαζί αλλά δεν
ζουν στο ίδιο σπίτι μπορεί να οδηγήσουν σε ισορροπία μεταξύ ανε-








Η τάση να ζει το ζευγάρι
σε διαφορετικά σπίτια
αποτελεί ένδειξη υγιούς
ρεαλισμού έναντι του παραδοσιακού μοντέλου.
ξαρτησίας και συναισθηματικής δέσμευσης. Αυτός ο τύπος σχέσης
«επιτρέπει την εξατομίκευση», δηλαδή τη δημιουργία ξεχωριστής ταυτότητας. Κάποιοι άνθρωποι θέλουν
έναν ήρεμο χώρο στον οποίον να
μπορούν να καταφύγουν και σε κάθε
περίπτωση το να ζει ξεχωριστά το
ζευγάρι «δίνει περιθώριο κινήσεων»,
λέει η κ. Μπέρεσφορντ. Ωστόσο, το
ίδιο αποτέλεσμα στη σχέση τους
μπορεί να πετύχουν και ζευγάρια
που ζουν στο ίδιο σπίτι αν ακολουθεί
ο καθένας τα δικά του ενδιαφέροντα
και αν δημιουργήσουν ένα δίκτυο
υποστήριξης.

«Αν πρόκειται να ζούμε μέχρι τα 110, ορισμένες από τις σχέσεις μας ενδέχεται
να διαρκέσουν περισσότερο από 80 χρόνια», οπότε ίσως να πρέπει να γίνουν
ορισμένες αλλαγές, αναφέρει η ψυχοθεραπεύτρια Λούσι Μπέρεσφορντ.

Η κ. Μπέρεσφορντ θεωρεί επίσης
ότι η τάση να ζει το ζευγάρι σε διαφορετικά σπίτια αποτελεί ένδειξη
υγιούς ρεαλισμού έναντι του παραδοσιακού μοντέλου σύμφωνα με το
οποίο το ζευγάρι ζει ευτυχισμένα
υπό την ίδια στέγη. «Αν πρόκειται
να ζούμε μέχρι τα 110, ορισμένες
από τις σχέσεις μας ενδέχεται να
διαρκέσουν περισσότερο από 80
χρόνια», οπότε ίσως να πρέπει να
γίνουν ορισμένες πρακτικές αλλαγές
ώστε να διαρκέσει η σχέση. Επίσης,
τα ζευγάρια που ζουν σε ξεχωριστά
σπίτια καλλιεργούν περισσότερο
την αυτάρκεια, ικανότητα που θα
μπορούσε να αποδειχτεί χρήσιμη
σε ζευγάρια που συζούν. «Οταν παραπονιούνται οι άνθρωποι ότι “δεν
με υποστηρίζει ο σύζυγός μου” ή
ότι “η σύζυγός μου δεν με υποστηρίζει συναισθηματικά”, αυτές είναι
πολύ σημαντικές παρατηρήσεις για
μια σχέση», λέει η κ. Μπέρεσφορντ
στον «Guardian». «Ομως, δεν πρέπει

ποτέ να περιμένουμε να μας σώσει
κάποιος άλλος. Πρέπει να είμαστε
δυνατοί συναισθηματικά. Είναι το
αντίθετο της αλληλεξάρτησης και
του να καταρρέεις και να περιμένεις
να σε σώσει ο σύντροφός σου», προσθέτει.
Ομως, ο κ. Σάιμον Ντάνκαν, καθηγητής κοινωνικής πολιτικής στο
Πανεπιστήμιο του Μπράντφορντ
και συγγραφέας του βιβλίου «Reinventing Couples» προειδοποιεί ότι
συχνά η επιλογή ενός ζευγαριού να
ζει ξεχωριστά αποτελεί «αρνητική
προτίμηση», δηλαδή μια επιλογή
που γίνεται για να διατηρηθεί η σχέση όταν είναι αβάσταχτη η συμβίωση. Και η κ. Μπέρεσφορντ λέει ότι
η μη συμβίωση του ζευγαριού ενδέχεται να σημαίνει πως «τίποτε
δεν επιλύεται, δεν γίνεται καμία
επεξεργασία». Σε κάθε περίπτωση,
κανείς δεν πρέπει να αποφεύγει τον
συμβιβασμό, τον σεβασμό, την προσαρμογή.

Ηπιότερη αλλά
αποτελεσματική
χημειοθεραπεία

Να υποβληθεί
κανείς σε τεστ
για Αλτσχάιμερ;

Με πολύ λιγότερους κύκλους σωτήριας αλλά τοξικής χημειοθεραπείας
είναι δυνατή η θεραπεία του καρκίνου των όρχεων, υποστηρίζουν
Βρετανοί ειδικοί που προχώρησαν
σε σχετική δημοσίευση στην επιθεώρηση European Urology. Ειδικότερα, η μελέτη επί 246 ασθενών
κατέδειξε ότι ένας κύκλος χημειοθεραπείας είναι αποτελεσματικός
όσο και οι συνηθισμένοι δύο κύκλοι.
Την ίδια στιγμή, η «ταχύτερη, ηπιότερη και φθηνότερη προσέγγιση»
είχε σημαντικά λιγότερες παρενέργειες για τους καρκινοπαθείς. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η μείωση των χημειοθεραπευτικών κύκλων θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής
των ασθενών. Ο καρκίνος των όρχεων εμφανίζεται σχετικώς σπάνια.
Στη Βρετανία, κάθε χρόνο διαγιγνώσκονται περίπου 2.400 νέα κρούσματα. Συνήθως πλήττει νεότερους
άνδρες και αποτελεί την πιο συχνά
εμφανιζόμενη μορφή καρκίνου σε
άνδρες ηλικίας από 15 μέχρι 49 ετών.
Η συντριπτική πλειονότητα των
ασθενών (98%) παραμένει στη ζωή
δέκα χρόνια μετά τη διάγνωση της
νόσου. Η μελέτη, η οποία εκπονήθηκε από επιστήμονες του Ινστιτούτου Αντικαρκινικής Ερευνας,
του πανεπιστημιακού νοσοκομείου,
καθώς και αυτού του Λονδίνου και
του Εθνικού Συστήματος Υγείας του
Μπέρμιγχαμ, είχε ως βασικό στόχο
τη μείωση των παρενεργειών της
αντικαρκινικής θεραπείας. Από τους
ασθενείς που έλαβαν μέρος, όσοι
θεωρούνταν περισσότερο επιρρεπείς
σε ενδεχόμενη επανεμφάνιση της
νόσου έλαβαν μόνο έναν κύκλο χημειοθεραπείας. Δύο χρόνια αργότερα
διαπιστώθηκε ότι ο καρκίνος είχε
επανεμφανιστεί μόνο στο 1,3% των
ανδρών, δηλαδή περίπου στο ίδιο
ποσοστό με αυτούς που είχαν λάβει
τους συμβατικούς δύο κύκλους.
Ο καθηγητής Ρόμπερτ Χούνταρτ,
του Ινστιτούτου Αντικαρκινικής
Ερευνας, τόνισε ότι η μείωση της
χημειοθεραπείας μπορεί να επιτρέψει
σε νέους άνδρες, που έχουν όλη τη
ζωή μπροστά τους, να αποφύγουν
μακροπρόθεσμες παρενέργειες, ενώ
ταυτόχρονα θα μειώσει τις επισκέψεις τους στα νοσοκομεία. «Αυτή η
νέα μελέτη και τα συμπεράσματά
της, ήδη μεταβάλλουν τη διεθνή ιατρική πρακτική σε παγκόσμιο επίπεδο», τόνισε. Ταυτόχρονα, η καθηγήτρια Εμα Χολ, του ίδιου ινστιτούτου, σημείωσε ότι η έρευνα μας
έδωσε πλήθος στοιχείων που αποδεικνύουν ότι η χημειοθεραπεία για
τον καρκίνο των όρχεων μπορεί να
μειωθεί ασφαλώς σε έναν κύκλο –
αντί για δύο–, γεγονός που θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής
των ασθενών.
Ο Μάρτιν Λέντουικ, επικεφαλής
του τμήματος πληροφοριών της
Cancer Research UΚ, ανέφερε ότι
«η χορήγηση ηπιότερης θεραπευτικής επιλογής στους άνδρες, που
συνδέεται με την εμφάνιση λιγότερων παρενεργειών, θα βοηθήσει
όλους αυτούς τους ανθρώπους να
ζουν πολύ καλύτερα». Η χημειοθεραπεία, όπως είναι γνωστό, ενδέχεται να πλήξει το ανοσοποιητικό
σύστημα του ασθενούς.

Πριν από μερικά χρόνια, ο μοναδικός
τρόπος να επιβεβαιώσει κανείς ότι
κάποιος έπασχε από Αλτσχάιμερ
ήταν η νεκροψία. Αυτό, όμως, αλλάζει τάχιστα χάρη στις τομογραφικές απεικονίσεις του εγκεφάλου
και τις οσφυονωτιαίες παρακεντήσεις, που μπορούν να ανιχνεύσουν
εύκολα τα συσσωματώματα βήτα
αμυλοειδούς, την «υπογραφή» της
νόσου. Μελλοντικά, μάλιστα, ένα
αιματολογικό τεστ θα ανιχνεύει
την πρωτεΐνη, ενώ οι ειδικοί πειραματίζονται με την τομογραφική
απεικόνιση της πρωτεΐνης tau, που
είναι χαρακτηριστική της νόσου.
Με την πληθώρα διαγνωστικών
εξετάσεων, πολλοί είναι εκείνοι
που καλούνται να απαντήσουν σε
ένα πολύ δύσκολο ερώτημα: «Επιθυμώ, άραγε, να μάθω ότι πρόκειται
να πάθω Αλτσχάιμερ;» Η απάντηση
είναι ότι μια θετική εξέταση μπορεί
να βοηθήσει τον ασθενή να τακτοποιήσει όλες τις εκκρεμότητές του
και να προγραμματίσει το μέλλον.
Επίσης, η φαρμακευτική εταιρεία
Biogen ισχυρίζεται ότι έχει παρασκευάσει το πρώτο φάρμακο που
μπορεί να επιβραδύνει σημαντικά
την εξέλιξη της νευροεκφυλιστικής
νόσου, εφόσον φυσικά χορηγηθεί
εγκαίρως. Ωστόσο, οι συνέπειες
μιας τέτοιας δυσάρεστης διάγνωσης
είναι πάμπολλες: Ο ασθενής κατακλύζεται από ανησυχίες. Αραγε οι
φίλοι του θα σταθούν στο πλάι του;
Ο/η σύζυγός του; Πώς είναι να ζεις
με τη γνώση ότι θα έρθει κάποια
στιγμή που δεν θα μπορείς να αναγνωρίζεις τα πρόσωπα των συγγενών σου και πιθανώς να μην μπορείς να μιλήσεις; Για πολλούς που
υποβλήθηκαν σε διαγνωστικές εξετάσεις αυτά τα ερωτήματα δεν είναι
ρητορικά· αποτελούν μια ζοφερή
πραγματικότητα. Οπως επισημαίνει
ο δρ Ρόναλντ Πίτερσεν, νευρολόγος
στην κλινική Μάγιο, ακόμα και άνθρωποι χωρίς δυσκολίες μνήμης,
που έχουν πλάκες βήτα αμυλοειδούς
στον εγκέφαλό τους, παρουσιάζουν
αυξημένες πιθανότητες να νοσήσουν από Αλτσχάιμερ. Δεν συμβαίνει όμως πάντα αυτό, ενώ ακόμα
και αν τελικά συμβεί, μπορεί να
περάσουν αρκετά χρόνια μέχρι την
εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Ο δρ Πίτερσεν τονίζει ότι
«εκτός από τις ερευνητικές μελέτες,
δεν υποβάλλουμε ανθρώπους σε
τομογραφίες ανίχνευσης των αμυλοειδών, επειδή στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουμε τι να τους
πούμε μετά».
Ο δρ Τζέισον Κάρλαβιτς, ερευνητής της νόσου του Αλτσχάιμερ
στο πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, πραγματοποίησε μια μελέτη
με στόχο να αξιολογήσει την αντίδραση των ασθενών όταν μάθαιναν ότι είχαν υψηλές συγκεντρώσεις βήτα αμυλοειδούς στον εγκέφαλό τους. Οπως σημειώνει, δεν
είδε ακραίες αντιδράσεις και κανείς
από τους ασθενείς του δεν αυτοκτόνησε. Αντιθέτως, πολλοί δραστηριοποιήθηκαν ώστε να ανακόψουν την εξέλιξη της νόσου, με
υγιεινή διατροφή και συστηματική
άσκηση, παρότι τέτοια μέτρα δεν
έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά.

ΑΡΘΡΟ / Της ΕΛΕΝΑΣ ΑΛΩΝΕΥΤΗ

Πότε ένας ενήλικας χρειάζεται λογοθεραπεία;

Σ

ε συνέχεια λοιπόν, του προηγούμενού
μου άρθρου « πότε ένα παιδί χρειάζεται
λογοθεραπεία;», σε αυτό το άρθρο θα
εστιάσουμε, στο πότε ένας ενήλικας χρειάζεται λογοθεραπεία. Και ποιος είπε λοιπόν,
πως μόνο τα παιδιά επωφελούνται από τη
λογοθεραπεία; Η λογοθεραπευτική αποκατάσταση δεν έχει ηλικίες. Οι ενήλικες που
χρειάζονται λογοθεραπεία χωρίζονται σε
δύο κατηγορίες. Αρχικά, τους ενήλικες οι
οποίοι ήταν παιδιά, με χρόνιες διαταραχές
και ενηλικιώνονται (π.χ. Σύνδρομο Down),
και στους ενήλικες, που αποκτούν μία ή περισσότερες διαταραχές κατά τη διάρκεια
της ζωής τους (π.χ. άνοια).
Οι αιτίες, που πρόκειται να κάνουν κάποιο
ενήλικα να ζητήσει λογοθεραπευτική αποκατάσταση, είναι ποικίλες. Αιτία για λογοθεραπευτική αποκατάσταση στην ενήλικη
ζωή, είναι τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια
(αιμορραγικά / ισχαιμικά), κρανιοεγκεφαλικές
κακώσεις (π.χ. τραύματα από τροχαία) και
εκφυλιστικές νόσοι. Όταν μιλάμε για εκφυλιστικές νόσους, εννοούμε άνοιες (π.χ. αλτσχάϊμερ), νόσος Πάρκινσον ή Χάντιγκτον,
κατά πλάκα σκλήρυνση, καρκίνος κεφαλής
και τραχήλου ή λάρυγγα.
Οι διαταραχές λόγου (προφορικού και
γραπτού), που μπορούμε να συναντήσουμε
στους ενήλικες είναι διάφορες. Αρχικά η

αφασία, όπου πρόκειται για μια επίκτητη
διαταραχή λόγου, η οποία επιφέρει δυσλειτουργίες γλωσσικών ικανοτήτων. Μπορεί
να παρατηρηθεί δυσκολία είτε στην παραγωγή προφορικού λόγου είτε στην κατανόηση
προφορικού λόγου. Η διαταραχή προφορικού
λόγου μπορεί να έχει ως σύμπτωμα τη δυσκολία εύρεσης κατάλληλης λέξης, δυσκολία
στη σύνταξη του λόγου, δυσκολίες χρήσης
κατάλληλου επιτονισμού κ.α. Η συμπτωματολογία διαταραχών κατανόησης προφορικού
λόγου, αφορά αδυναμία κατανόησης λέξεων
και συνεπώς δυσκολία στην ανταπόκριση
σε μια συζήτηση. Επιπρόσθετα, επίκτητη
δυσλεξία / δυσγραφία που αφορά αδυναμία
κατανόησης κειμένου, αλλοίωση γραφικού
χαρακτήρα, αδυναμία ανάγνωσης δυνατά
κ.α. Ακόμη, δυσκολίες εμφανίζονται και σε
θέματα μορφολογίας, γραμματικής και σύνταξης. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται αδυναμία παραγωγής γραπτού κειμένου, αδυναμία αντιγραφής λέξεων, χρήση λανθασμένων χρόνων, καταλήξεων, ορθογραφικά
λάθη, καθώς επίσης και λανθασμένη χρήση
υποκειμένου και αντικειμένου.
Από την άλλη, οι διαταραχές ομιλίας αφορούν ποικίλες διαταραχές. Αρχικά, συναντάμε
τη δυσαρθρία και την απραξία. Η δυσαρθρία
αφορά βλάβη στους μύες ή στα νεύρα των
οργάνων της άρθρωσης (π.χ. χείλη, δόντια,

γλώσσα, υπερώα). Από την άλλη, η απραξία
είναι η δυσκολία στον προγραμματισμό,
στον συντονισμό και στην ακρίβεια εκτέλεσης
αρθρωτικών κινήσεων. Η ολοκληρωμένη
απώλεια προγραμματισμού των κινήσεων
ονομάζεται λεκτική απραξία. Ο τραυλισμός
αποτελεί μια ακόμη διαταραχή στην ομιλία
ο οποίος χωρίζεται σε κατηγορίες : τον χρόνιο
τραυλισμό, τον νευρογενή τραυλισμό, τον
ψυχογενή τραυλισμό και το cluttering. Σε
άλλο άρθρο θα αναφερθούμε εκτεταμένα.
Επίσης, οι διαταραχές σίτισης και κατάποσης είναι μια άλλη κατηγορία με την οποία
ασχολείται ένας λογοθεραπευτής. Παρατηρείται δυσκολία στην αυτόνομη σίτιση, αδυναμία συγκράτησης φαγητού εντός της στοματικής κοιλότητας, αδύναμη ή και καθυστερημένη μάσηση, εμετός κατά την κατάποση αλλά ακόμη και πνιγμός.
Ρόλος λοιπόν του λογοπαθολόγου είναι
να εξετάσει το άτομο με διάφορα τεστ και
να αξιολογήσει τη σοβαρότητα. Στη συνέχεια,
να δημιουργήσει ένα θεραπευτικό πρόγραμμα
και να παρακολουθεί την πορεία της θεραπείας και τέλος να παραπέμψει σε άλλους
ειδικούς, εάν αυτό θεωρηθεί απαραίτητο.

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

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 2 6 Ι Α Ν ΟΥΑ Ρ Ι ΟΥ 2 0 2 0

ΑΠΟΨH

Η σιωπή των αμνών
Όποιος δεν έχει την ομώνυμη ταινία
απλά η σχέση του με το σινεμά είναι
ό,τι και του υποφαινόμενου η γνώση
για το πώς παράγονται τα ποντίκια στα
υπόγεια του Παρισιού. Από τα σπουδαιότερα των θρίλερ και με τους Άντονι
Χόπκινς και Τζόντι Φόστερ να παραΤου
δίδουν μαθήματα υποκριτικής.
ΧΡΙΣΤΟΥ
Θρίλερ, τρόμος δηλαδή. Στην δική
ΖΑΒΟΥ
μας την περίπτωση δεν ισχύει όμως
κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, οι δικοί μας πρωταγωνιστές
θα μπορούσαν να λάβουν μέρος σε ταινίες οικογενειακές
απ’ αυτές που βλέπουμε τα Χριστούγεννα για να ξεχάσουμε τη μιζέρια μας. Οι δικοί μας πρωταγωνιστές,
οι πρόεδροι δηλαδή των μεγάλων ομάδων του νησιού,
εμφανίζονται κάθε φορά που αδικείται η ομάδα τους,
καταγγέλλουν, οδύρονται, ξελαρυγγιάζονται, πουλούν
και λίγο οπαδισμό άμα λάχει και μετά παν για ύπνο.
Η ευθύνη όμως των μεγάλων σωματείων του νησιού
αλλά και των μικρότερων για την κατάντια του αθλήματος
είναι τόση όσο και της ηγεσίας της ΚΟΠ. Μπορεί δηλαδή
όλοι να φωνάζουμε κατά της Ομοσπονδίας και του
προέδρου της, αλλά το ίδιο μερίδιο ευθύνης αναλογεί
και στα σωματεία. Τα οποία σωματεία συμμετέχουν σ’
όλο αυτό το σκηνικό. Είτε σιωπώντας, είτε συνδράμοντας.
Έγινε, τι έγινε τις προηγούμενες ημέρες με τους κόκκινους φακέλους και με τις βόμβες στο χώρο του ποδοσφαίρου και κανείς, μα κανείς δεν πήρε θέση. Ωσάν και
τα παρατράγουδα εξελίσσονταν σ’ ένα χώρο εντελώς
διαφορετικό απ’ αυτόν του ποδοσφαίρου. Στη γωνία
παρακολουθούσαν, χωρίς κανένας να παρέμβει έστω
και να ζητήσει συγγνώμη στους οπαδούς της ομάδας
του ή της Κύπρου γενικότερα για το γεγονός ότι το ποδόσφαιρο βρίσκεται στο βούρκο. Η πολύ χρησιμοποιημένη
φράση « η ΚΟΠ είναι τα σωματεία» δεν είναι εξωπραγματική ούτε και λανθασμένη. Αντιθέτως, αντικατοπτρίζει
την πραγματικότητα πλήρως. Και οι ευθύνες των σωματείων είναι μεγάλες και όλοι αυτοί οι παράγοντες
είναι συμμέτοχοι στην κακοποίηση του αθλήματος.
Την επόμενη φορά που θα τους ακούτε να οδύρονται,
μη πολύ δώσετε σημασία. Ή μας κοροϊδεύουν ή δεν
ξέρουν τι τους γίνεται ή υποκρίνονται… καμία όμως
σχέση με τον μεγάλο Άντονι Χόπκινς.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

Δύο σωστές αποφάσεις

Στην ΚOΠ αποφάσισαν

Κακές γλώσσες…

Οι κακές γλώσσες λένε πως το κλιμάκιο της ΟΥΕ-

ΦΑ, το οποίο φθάνει αύριο στην Κύπρο, δεν θα
ενημερώσει μόνο σε σχέση με τις διαδικασίες
που ακολουθούνται για την αποστολή εκθέσεων
– φακέλων. Οι κακές γλώσσες λένε πως οι αρμόδιοι της ΟΥΕΦΑ δεν θα συμβουλεύσουν μόνο, ούτε και απλά θα υποδείξουν κάποια πράγματα. Γιατί οι κακές αυτές γλώσσες λένε πως θα τραβηχτούν και αυτιά κάποιων εδώ στην Κύπρο, για τον
τρόπο που διαχειρίστηκαν κάποιους φακέλους
που έστειλε η ΟΥΕΦΑ, για συγκεκριμένα παιγνίδια και με… δυνατά στοιχεία, τα οποία ωστόσο
δεν αξιοποιήθηκαν κατάλληλα. Ίδωμεν…

* * * * *

ΑΠΟΕΛ και rotation

Πολύς λόγος για τις επιλογές Κόρε Ιγκεμπρίτσεν

στον αγώνα της περασμένης Τετάρτης στο Τσίρειο. Οι πολλές αλλαγές από τον προπονητή του
ΑΠΟΕΛ, το πιο πιθανό είναι να σχετίζονται με τα
μαζεμένα παιγνίδια στη χρονική αυτή περίοδο
και μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Από την άλλη
και με πιο… άνετο αγωνιστικό πρόγραμμα, οι
προηγούμενες μέτριες εμφανίσεις των γαλαζοκιτρίνων ασφαλώς και δικαιολογούσαν σε μεγάλο
βαθμό αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Ζητούμενο και
ερώτημα με μεγάλο ενδιαφέρον, το τι θα πράξει
ο Νορβηγός τεχνικός στον επαναληπτικό της ερχόμενης Τετάρτης. Γιατί εκεί, διακυβεύεται μια
πρόκριση, που αν έρθει, θα συμβάλει στη δημιουργία καλύτερης ψυχολογίας και τεράστιας δυναμικής, για τη συνέχεια και στο πρωτάθλημα.

* * * * *

Τρελάθηκαν με την Ανόρθωση

να βελτιώσουν κάποια
πράγματα. Πάρθηκε η
απόφαση να έρθουν ξένοι διαιτητές στα παιχνίδια των πλέι οφ με στόχο να μειωθεί το τεράστιο πρόβλημα της προκατάληψης. Αυτό δεν
θα γίνεται σε όλα τα ματς αλλά σε επιλεγμένα παιχνίδια και ανάλογα με την κρισιμότητά
τους. Παρά το ότι η κρισιμότητα δεν καθορίζεται με αντικειμενικά κριτήρια… ας είναι. Η
έλευση ξένων διαιτητών και η κάρτα φιλάθλου είναι οι δύο σωστές αποφάσεις που πήραμε στο ποδόσφαιρο μας εδώ και χρόνια.
χε στρέψει το βλέμμα τους προς τα εδώ, όμως
τώρα έχουν ένα από τα πολύ βαριά τους ονόματα
να παίζει στη χώρα μας. Είναι γενικώς σε κλίμα
διεκδίκησης πρόκρισης στο EURO, θα παίξουν
μπαράζ τον Μάρτιο, και υπολογίστε απλά πως
από την Ανόρθωση θα είναι ο μεγαλύτερος αριθμός παικτών στην κλήση. Παραπάνω κι από τις
ομάδες της χώρας! Είναι σαφές πως η Ανόρθωση
έχει αυξήσει τον όγκο των υποστηρικτών της αυτούς τους μήνες από ανέλπιστο προορισμό!

* * * * *

Ντιγκινί- Τσιρίλο

Από το καλοκαίρι και έπειτα θα ξανααπασχολήσει

η περίπτωση του Γάλλου τον Απόλλωνα. Οι δηλώσεις του ατζέντη του Μπρούνο Τσιρίλο στο
24sports βάζουν ένα τέλος σ’ ένα από πιο σημαντικά μεταγραφικά σήριαλ του χειμώνα.

* * * * *

Σε επίπεδα… Ιορδανών τότε που έκλεισαν οι Τά-

μαρι και Χάνι στον ΑΠΟΕΛ μοιάζει η «επίθεση»
που δέχεται τις τελευταίες μέρες η Ανόρθωση
στα ΜΚΔ που διατηρεί μετά την προσθήκη του
Ανανίτζε. Η παρουσία του Κετσπάγια, δεύτερος
σκόρερ της Εθνικής τους όλων των εποχών και
πρώην ομοσπονδιακού, και αρκετών διεθνών εί-

Ανανέωση Φαμπιάνο

Εάν ο Βραζιλιάνος επιστρέψει και είναι υγιής,

χωρίς δηλαδή να έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα,
τότε η πρόθεση της Ομόνοιας να του ανανεώσει
το συμβόλαιο και για του χρόνου είναι δεδομένη.
Οι επόμενες ημέρες είναι καθοριστικές…
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ΑΠΟΨH

Η ΟΥΕΦΑ και εμείς
Έρχονται αύριο στην Κύπρο οι άνθρωποι της
ΟΥΕΦΑ. Καλώς να ορίσουν και καλή επιτυχία
στο έργο τους. Ξαναήρθαν βέβαια και πριν
από μερικά χρόνια, όταν το φαινόμενο των
στημένων αγώνων, των παράνομων στοιχημάτων και των πολλών φακέλων, ήταν ξανά
σε έξαρση. Και η λογική λέει πως δεν θα έχουν
Του
και κάτι καινούργιο να μας πουν. Το θέμα είναι
ΓΙΩΡΓΟΥ
τι απ’ όλα όσα μας είχαν τότε υποδείξει, κάναμε
ΛΟΓΙΔΗ
στα χρόνια που ακολούθησαν, γιατί το γεγονός
πως ξαναβρισκόμαστε σήμερα, περίπου στο ίδιο σημείο, μάλλον
πάει να πει πως σχεδόν τίποτα δεν κάναμε…
Η επίσημη ενημέρωση λέει πως το κλιμάκιο της ΟΥΕΦΑ
θα ενημερώσει σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθείται
για την αποστολή έκθεσης, σε σχέση με ενδεχόμενους χειραγωγημένους αγώνες ή και πέραν πάσης αμφιβολίας στημένους
αγώνες. Προφανώς για να γνωρίζουν οι άνθρωποι των κυπριακών ομάδων, τι προκαλεί την προσοχή των ερευνητών,
μπας και μπορέσουν να εντοπίζουν πρώτοι κάποια πράγματα
και κυρίως να προλαβαίνουν… δυσάρεστες καταστάσεις. Με
όλο το σεβασμό, αλλά κάποια γεγονότα στο κυπριακό ποδόσφαιρο, κάποιες καταστάσεις οι οποίες διαδραματίστηκαν
σε συγκεκριμένους αγώνες, ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώθηκαν αποτελέσματα, «φώναζαν» ότι κάτι ύποπτο συμβαίνει.
Καλά κάνει και έρχεται το κλιμάκιο της ΟΥΕΦΑ, καλώς ζητήθηκε
η βοήθειά του, μπορούσαμε, ωστόσο, σε μεγάλο βαθμό να
δράσουμε, αν θέλαμε πραγματικά να βρεθούμε απέναντι σε
κάποιους.
Λογικά, οι εκπρόσωποι της ΟΕΦΑ θα κάνουν υποδείξεις και
ως προς την προσπάθεια εξιχνίασης κάποιων υποθέσεων, τουλάχιστον εκεί όπου υπάρχουν ατράνταχτα στοιχεία και καταλογισμός ευθύνης. Το έκαναν και πριν από τέσσερα χρόνια,
με σημαντικότερη υπόδειξη τότε, την αναγκαιότητα στήριξης
της προσπάθειας από το κράτος και τους νόμους του. Μόνο
που ό,τι λέγαμε τότε, εξακολουθεί να ισχύει. Ακόμη συζητούν
στη Βουλή για σημαντικά θέματα, σε σχέση με τη νομοθεσία
και τις εξουσίες ή δυνατότητες που αυτή παρέχει στην Αστυνομία.
Και για να μην το κουράζουμε, κανένας εκπρόσωπος, κανένα
κλιμάκιο της ΟΥΕΦΑ, όπως και καμιά ποινή από τον Αθλητικό
Δικαστή της ΚΟΠ, δεν θα έπρεπε να χρειάζονται, για να ευαισθητοποιηθούν και κυρίως να αντιδράσουν, αυτοί που ναι μεν
δεν συμμετέχουν στο «κύκλωμα» βλέπουν όμως, τα ζουν από
κοντά, γνωρίζουν ή έστω έχουν βάσιμες υποψίες…
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Μεταβολές εβδομάδας
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ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Πιέζουν
την ΕΚΤ
για αύξηση
των επιτοκίων
Σελ. 11

Πετρέλαιο

€/$

-4,65%

-0,41%

Βλέπουν ευκαιρίες στη μετοχή Τρ. Κύπρου

ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ
ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΟ

Αγορά μεγάλων πακέτων από funds του εξωτερικού - Θετικά επιδρούν και τα «deals» με τα ΜΕΔ
Εντονη κινητικότητα παρουσιάζει από τις αρχές του χρόνου η
μετοχή της Τράπεζας Κύπρου.
Τη Δευτέρα ανακοινώθηκε από
το Χρηματιστήριο πως η Caius
Capital, το λονδρέζικο επενδυτικό ταμείο, αγόρασε ακόμα περισσότερα χρηματοοικονομικά

προϊόντα (CFD) της Τράπεζας
Κύπρου. Την επόμενη ημέρα, η
Morgan Stanley, προχώρησε
στην αγορά του 5,31% της Τράπεζας Κύπρου. Μία μέρα αργότερα, ανακοινώνεται από την
B2 Kapital η αγορά δανείων από
την Τράπεζα Κύπρου 400 εκατ.

ευρώ. Γιατί όμως προχωρούν
δύο μεγάλα ονόματα στην αγορά
μετοχών της Τράπεζας Κύπρου;
Η εξήγηση που δίνουν αναλυτές,
είναι πως η κοστολόγηση της
μετοχής της Τράπεζας είναι ακόμα χαμηλή και δεν αντικατοπτρίζει πλήρως την πραγματική

εικόνα της. Εκεί βλέπουν και οι
επενδυτές του εξωτερικού επενδυτικές ευκαιρίες στην Τράπεζα
Κύπρου. Η αγορά των μετοχών
της Τράπεζας Κύπρου από τους
δύο μεγάλους αγοραστές και με
ισχυρό ποσοστό, δεν γίνεται να
μην συνδεθεί με την πώληση

Στριμωγμένοι οικονομικά 3,5 εκατ. Γερμανοί
Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας
ΤΗΛ: 22 056 300. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΜΕΔ που επιτεύχθηκε και αυτών
που αναμένονται στο επόμενο
διάστημα. Μία τράπεζα η οποία
έχει φτάσει στα τελευταία στάδια για πώληση σχεδόν όλων
των προβληματικών της δανείων, δείχνει μία διαφορετική πορεία. Σελ. 4

Ανάρπαστα
και τα δάνεια
της δεύτερης
διαλογής
Η δευτερογενής αγορά
Ολοένα και περισσότερο μεγαλώνει η δευτερογενής αγορά
στην Κύπρο. Εκτός από τα ΜΕΔ
με εξασφαλίσεις, άρα και με πιθανότητες να «πρασινίσουν» τα
δάνεια, οι εταιρείες εξαγοράς δανείων ενδιαφέρονται και για ΜΕΔ
δίχως εξασφαλίσεις. Πρόσφατο
παράδειγμα το «deal» του «Velocity 2». Σελ. 6

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΔΝΤ

Αυξημένοι οι κίνδυνοι
για τη διεθνή οικονομία
Για τους κινδύνους που απειλούν την παγ-

κόσμια οικονομία προειδοποιεί το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, επισημαίνοντας ότι η
επιβολή περαιτέρω εμπορικών κυρώσεων
από τις ΗΠΑ, οι κοινωνικές εκρήξεις και η
κλιματική αλλαγή θα περιορίσουν σε
ορίζοντα διετίας την ανάκαμψή της. Σελ. 9

Στις αγορές με
15ετές ομόλογο
η Ελλάδα

ΕΛΛΑΔΑ

Τις επόμενες ημέρες

Σε «χειμερία νάρκη»
η αγορά ακινήτων
Στον πάγο βρίσκεται η αγορά ακινήτων στην

Ελλάδα κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων του νέου έτους, ως αποτέλεσμα της
αποχής των συμβολαιογράφων από την υλοποίηση μεταβιβάσεων, αλλά και εξαιτίας του
ότι οι διατάξεις για αναστολή του ΦΠΑ 24%
παραμένουν ανενενεργές. Σελ. 12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

0,53%

-0,03%

Γερμανία

-0,31%

-0,09%

Γαλλία

-0,06%

-0,10%

1,25%

-0,18%

Κύπρος

Ιταλία
Ισπανία

0,35%

-0,11%

Ιρλανδία

0,03%

-0,04%

Ελλάδα

1,30%

-0,09%

Ην. Βασίλειο

0,59%

-0,05%

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

Αυξάνεται ο αριθμός των εργαζομένων στη Γερμανία που κάνουν πάνω από μία δουλειά, κυρίως λόγω των οικονομικών δυσκολιών που

αντιμετωπίζουν. Μάλιστα, όπως φαίνεται και από τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Απασχόλησης το ποσοστό όσων απασχολούνται σε
διάφορες θέσεις εργασίας αυξήθηκε μέσα σε ένα έτος περίπου κατά 4%. Ως εκ τούτου, προς τα τέλη Ιουνίου του 2019, σε αυτό το ιδιότυπο
εργασιακό καθεστώς βρέθηκαν περίπου 3,53 εκατ. Γερμανοί. Σελ. 10

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι
διαδικασίες για έξοδο της Ελλάδας
στις αγορές και μάλιστα με ομόλογο 15ετούς διάρκειας. Στόχος
είναι η άντληση 2-2,5 δισ. ευρώ
και η απόδοση εκτιμάται κοντά
στο 2%. Η νέα έξοδος στις αγορές
θα γίνει στις αρχές της επόμενης
εβδομάδας, ενώ στο τραπέζι υπάρχει και η 4η Φεβρουαρίου. Σελ. 4

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Των ΑΝΔΡEΑ ΧΑΡΑΛAΜΠΟΥΣ και OΜΗΡΟY ΠΙΣΣΑΡIΔΗ

Χρησιμότητα ενός ΓεΣΥ – Oικονομική προσέγγιση
Καθολική πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αποτελεί πρωταρχικό κοινωνικοοικονομικό στόχο, με ιδιαίτερα οφέλη για χρόνια ασθενείς
και χαμηλά εισοδηματικά στρώματα. Η Κύπρος χαρακτηρίζεται
από επαρκές ποιοτικό επίπεδο, αντιμετωπίζει όμως πρόβλημα άνισης
πρόσβασης. Η πλειοψηφία των ειδικών αποδέχεται ότι ο μηχανισμός
αγοράς δεν οδηγεί από μόνος του
στα επιθυμητά αποτελέσματα, κυρίως από κοινωνικής σκοπιάς. Ιδιαίτερα, επισημαίνεται ότι η ιδιωτική
ασφάλιση στον τομέα της υ γείας
τιμολογείται με βάση τον κίνδυνο,
με επακόλουθο ευάλωτες ομάδες
να πληρώνουν υπέρμετρα και πολλές φορές απαγορευτικά ασφάλιστρα. Είναι για αυτό που θεωρείται
απαραίτητη κρατική ρύθμιση υπό
τη μορφή ενός συστήματος υγείας,
στα πλαίσια του οποίου να συμμε-

τέχουν ισότιμα ο ιδιωτικός και ο
δημόσιος τομέας. Από τη δεκαετία
του 1990, ο διεθνούς εμβέλειας εμπειρογνώμονας Καθηγητής Χσιάο
επεξεργάστηκε μια ολοκληρωμένη
εισήγηση για ένα τέτοιο μικτό σύστημα για την Κύπρο, ενώ τη δεκαετία του 2000 ο οίκος ΜcKinsey
επεξεργάστηκε λεπτομερές σχέδιο
δράσης. Οι εμπειρογνώμονες δεν
προκρίνουν για την Κύπρο το λεγόμενο πολύ-ασφαλιστικό, λόγω
περιπλοκότητας και μικρού μεγέθους του πληθυσμού. Ένα κρατικά
ρυθμιζόμενο σύστημα υγείας παρουσιάζει ωστόσο ενδογενείς προκλήσεις που, εάν δεν αντιμετωπιστούν, θα επηρεάσουν δυσμενώς
την ποιότητα και το συνολικό κόστος. Επιπλέον, πρέπει να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες καταχρήσεις και καθυστερήσεις στην περίθαλψη ασθενών.
Αναγκαίες, μεταξύ άλλων, ασφα-

λιστικές δικλίδες για ένα επιτυχημένο σχέδιο υγείας αποτελούν: (i)
η πρόσβαση σε εξειδικευμένη περίθαλψη μέσω γενικού γιατρού,
περιορίζοντας με αυτό τον τρόπο
αχρείαστη και δαπανηρή πρόσβαση
σε ειδικούς γιατρούς, (ii) ο σφαιρικός
προϋπολογισμός να στηρίζεται σε
εξειδικευμένες έρευνες αγοράς και
να περιορίζει τη συνολική δαπάνη,
και (iii) ένα σύστημα αποτελεσματικών ελέγχων για αποτροπή καταχρήσεων. Κομβικό σημείο θεωρείται επίσης ο εκσυγχρονισμός
των δημόσιων νοσηλευτηρίων για
να δύνανται να επιβιώσουν στα
πλαίσια ενός ΓεΣΥ. Αυτό συνεπάγεται οργανωτική αυτονόμηση και
απεξάρτηση από τον κρατικό προϋπολογισμό σε σύντομο χρονικό
πλαίσιο, αλλιώς θα προκύψει διπλό
κόστος για το φορολογούμενο.
Περαιτέρω, μιας τέτοιας εμβέλειας διαρθρωτική μεταρρύθμιση

ĭǎǏǎǊǎǄǈǉƿǐƴǊǆǏǎĳǎǏǁİǐ
ƮǘȺǏǎǐ
ȅȠįȘȖȩȢİȓȞĮȚįȚĮșȑıȚȝȠȢıĲȘȞ
ȚıĲȠıİȜȓįĮȝĮȢ
ZZZSZFFRPF\WD[IDFWV¿JXUHV

απαιτεί αποτελεσματικό μηχανισμό
συνεχούς αξιολόγησης και λήψης
διορθωτικών μέτρων. Επιπρόσθετα,
μια περιορισμένης διάρκειας μεταβατική περίοδος προσαρμογής
στο νέο σύστημα είναι βασική,
τόσο για τη δημιουργία προϋποθέσεων σύγκλισης απόψεων όλων
των εμπλεκομένων φορέων όσο
και, πιο πρακτικά, για να γίνει υπολογισμός των αμοιβών στη βάση
πραγματικών δεδομένων και να
εξαχθούν ουσιώδη συμπεράσματα.
Στα πλαίσια αυτά, με βάση τις πρώτες εμπειρίες, τα πραγματικά δεδομένακαι λαμβάνοντας υπόψη τις
απόψεις των εμπλεκομένων φορέων,ενδείκνυται να εξεταστούν θέματα όπως ο μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων ασθενών ανά γενικό
ιατρό και το ύψος και ο τρόπος
αμοιβής γιατρών και νοσηλευτηρίων π.χ. εισαγωγή κινήτρων αποδοτικότητας, συνεχής εκπαίδευση

των γιατρών κ.λπ. Συμπερασματικά,
η εφαρμογή ενός ΓεΣΥ αποτελεί
πολύ θετική εξέλιξη και προβλήματα
προσαρμογής, κυρίως σε ό,τι αφορά
τα δημόσια νοσηλευτήρια, είναι
αναμενόμενα. Στην πράξη, όλες οι
δυσκολίες μπορούν να επιλυθούν
με την εφαρμογή βέλτιστων διεθνών πρακτικών, λαμβάνοντας
υπόψη και τις κυπριακές πραγματικότητες. Εν κατακλείδι, βρισκόμαστε ενώπιον μιας ιστορικής ευκαιρίας να δημιουργήσουμε ένα
μακροπρόθεσμα βιώσιμο και αποτελεσματικό σύστημα υγείας με
ποιοτική φροντίδα και επίκεντρο
τον άνθρωπο.

Ο Ανδρέας Χαραλάμπους είναι οικονομολόγος και πρώην διευθυντής στο
Υπουργείο Οικονομικών.
Ο Όμηρος Πισσαρίδης είναι Γενικός Διευθυντής της επενδυτικής τράπεζας
AXIA Ventures Group.
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Νέα τρικλοποδιά
στον φόρο
επί χρηματοοικονομικών
συναλλαγών
Νέο πλήγμα στη μεγάλη πορεία της
προς την υλοποίηση, που ήδη εισέρχεται στον έβδομο χρόνο, δέχθηκε ο φόρος επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών της Ε.Ε.
Εισερχόμενος στη συνεδρίαση
του Ecofin, ο νέος υπουργός Οικονομικών της Αυστρίας Γκέρνοτ
Μπλίμελ δήλωσε ότι η «υφιστάμενη πρόταση» για τη μορφή που
θα λάβει ο φόρος είναι «αντίθετη
από αυτό που ήταν η αρχική πρόθεση».
Ο κ. Μπλίμελ είπε ότι αν η πρόταση αυτή δεν αλλάξει, η Αυστρία







Η Αυστρία δεν αποδέχεται την υφιστάμενη
πρόταση και απειλεί
με αποχώρηση από
τις διαπραγματεύσεις.
θα αποχωρήσει από την ομάδα
των 10 χωρών που διαπραγματεύονται για την υλοποίηση του
φόρου από το 2013 (μεταξύ των
οποίων και η Ελλάδα).
Υπενθυμίζεται ότι, δεδομένης
της απουσίας ομοφωνίας, οι δέκα
χώρες που έχουν ταχθεί υπέρ του
φόρου (financial transactions tax
ή FTT) διαπραγματεύονται στο
πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας (η ενδέκατη χώρα, η Εσθονία, αποσύρθηκε από την ομάδα
το 2016). Τον περασμένο Δεκέμβριο, η Γερμανία πρότεινε μια νέα
εκδοχή του FTT, με συντελεστή
0,2%, αλλά μόνο για τις συναλλαγές
μετοχών ευρωπαϊκών εισηγμένων
εταιρειών με κεφαλαιοποίηση άνω
του 1 δισ. ευρώ. Ο κ. Μπλίμελ δήλωσε ότι η γερμανική εκδοχή του
φόρου θα έπληττε την πραγματική
οικονομία ενώ θα άφηνε στο απυρόβλητο τους «κερδοσκόπους» (η
αρχική επιδίωξη ήταν ο φόρος να
αφορά ένα πολύ ευρύτερο σύνολο
χρηματοοικονομικών συναλλαγών).
Το χθεσινό Ecofin εστίασε επί-

σης στο εξίσου ακανθώδες ζήτημα
της φορολόγησης ψηφιακών εταιρειών, αλλά και στο πώς το οικονομικό και δημοσιονομικό κανονιστικό πλαίσιο της Ε.Ε. θα συμβάλει στην προώθηση των στόχων
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.
Σχετικά με την ψηφιακή φορολόγηση, οι υπουργοί Οικονομικών
συζήτησαν τόσο για τον Πυλώνα
1 (τη μεταφορά κερδών από ψηφιακές επιχειρήσεις σε δικαιοδοσίες χαμηλής φορολογίας) όσο και
για τον Πυλώνα 2 (τη γενική μεταρρύθμιση της φορολόγησης των
επιχειρήσεων) των εργασιών του
ΟΟΣΑ. Ο ΟΟΣΑ φιλοδοξεί να παρουσιάσει το περίγραμμα μιας παγκόσμιας λύσης για τα ζητήματα
αυτά στην προσεχή συνάντηση
των μελών του, στις 29-30 Ιανουαρίου.
O εκτελεστικός αντιπρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις επανέλαβε στη
συνέντευξη Τύπου την προτίμηση
της Κομισιόν για μια «διεθνή λύση»
στο θέμα της φορολόγησης ψηφιακών εταιρειών και υπενθύμισε
ότι η Επιτροπή έχει καταθέσει την
πρόταση για κοινή φορολόγηση
σε επίπεδο Ε.Ε. (από τον Μάρτιο
του 2018).
Ωστόσο, αναγνώρισε ότι, καθώς
σημειώνονται καθυστερήσεις και
στα δύο αυτά μέτωπα, είναι κατανοητό ότι τα κράτη-μέλη (όπως η
Γαλλία) αναλαμβάνουν δράση μονομερώς.
Ο κ. Ντομπρόβσκις, τέλος, προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν σύντομα προσφυγές της Κομισιόν
κατά των κρατών-μελών που δεν
ενσωμάτωσαν στην εθνική τους
νομοθεσία τη νέα (πέμπτη) οδηγία
της Ε.Ε. για την καταπολέμηση
της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες. Μεταξύ των χωρών αυτών είναι και
η Ελλάδα, η οποία είχε παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
για την καθυστέρηση ενσωμάτωσης της (προηγούμενης) 4ης οδηγίας.

Η κυπριακή γαστρονομία πρέπει να αποκτήσει μια διακριτή θέση στο τουριστικό προϊόν εάν πράγματι θέλουμε να εμπλουτίσουμε την τουριστική

εμπειρία όποιου επισκέπτεται την Κύπρο.

Ξανά για Εθνική
Ασφαλιστική
Ξεκίνησαν οι παρουσιάσεις προς τους υποψήφι-

ους επενδυτές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η αρχή έγινε με το
επενδυτικό fund CVC Capital Partners, ενώ την
εβδομάδα που πέρασε ακολούθησε η παρουσίαση προς τον κινεζικό όμιλο Fosun. Οι δύο κυρίαρχοι υποψήφιοι, CVC Capital και Fosun, έχουν προκριθεί για την επόμενη φάση του διαγωνισμού,
ενώ ασαφές είναι ακόμη εάν πρόσκληση για τη
συμμετοχή τους έλαβαν τελικώς τα επενδυτικά
funds Centerbridge, Lone Star και I3CP.Η έναρξη
των παρουσιάσεων ανοίγει τον δρόμο για τη σε
βάθος εξέταση της εταιρείας προκειμένου να
σχηματιστεί και ασφαλής εικόνα για τις διαθέσεις
των επενδυτών σε σχέση με το προσφερόμενο
τίμημα. Οι μη δεσμευτικές προσφορές που έχουν
υποβληθεί βασίζονται στα οικονομικά στοιχεία
του 2018 και το εύρος του τιμήματος που έχει
προσφερθεί για το 80% της Εθνικής Ασφαλιστικής δεν ξεπερνάει, σύμφωνα με πληροφορίες,
τα 600 εκατ. ευρώ. Οι τελικές προσφορές, ωστόσο, θα λάβουν υπόψη την αύξηση εντός του 2019
της καθαρής θέσης στο 1,1 δισ. ευρώ, από 804
εκατ. που ήταν στο τέλος του 2018. Η σημαντική
ενίσχυση της καθαρής θέσης της εταιρείας ερμηνεύεται ως προσπάθεια από την πλευρά της διοίκησης της ΕΤΕ να πετύχει αυξημένο τίμημα, κάτι
που μένει να επιβεβαιωθεί και από τις προθέσεις
των επενδυτών.

••••
Μέχρι τέλος μήνα
οι εκπτώσεις

Οι χειμερινές εκπτώσεις αναμένεται να ολο-

κληρωθούν στο τέλος του μήνα. Το διαθέσιμο

προς κατανάλωση εισόδημα παραμένει χαμηλό,
ενώ οι γιορτές των Χριστουγέννων που μεσολάβησαν μείωσαν ακόμη περισσότερο την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Ωστόσο, τα καταστήματα αναμένεται να κρατήσουν επιλεγμένα προϊόντα προς διάθεση στις εκπτώσεις περίπου ακόμα για 10 ημέρες μετά τη λήξη των εκπτώσεων και επισήμως.

••••
Ολοκληρώθηκε
η πώληση της Louis

Το καθαρό τίμημα της πώλησης των πέντε ελ-

ληνικών ξενοδοχειακών μονάδων της Louis Plc
σε επενδυτικά ταμεία ακινήτων που διαχειρίζεται η Blackstone, έφτασε τα 151,3 εκατομμύρια

H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Περίοδος Χάριτος
Δανειακής Σύμβασης
Περίοδος Χάριτος μιας δα-

νειακής σύμβασης για χορήγηση ή ρύθμιση δανείου
καλείται το συμφωνημένο
χρονικό διάστημα που ξεκινά με την έναρξη της σύμβασης και κατά το οποίο τίθενται σε ισχύ ειδικοί όροι προς όφελος
του δανειολήπτη σε σχέση με την καταβολή τόκων ή/και δόσεων του δανείου.
Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School

ευρώ. Οι αγοραστές ανέλαβαν επιπρόσθετα
και τον συνολικό τραπεζικό δανεισμό που αφορά τα πέντε ξενοδοχεία ύψους 27,2 εκατ. ευρώ, ενώ λήφθηκαν και καθαρές υποχρεώσεις
0,1 εκατ. ευρώ (δηλαδή 151,3 + 27,2 + 0,1 =
178,6 εκατ. ευρώ). Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, έχει ήδη εισπραχθεί το ποσό των 143,3
εκατ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο των 8 εκατ. ευρώ
θα καταβληθεί από τους αγοραστές εντός του
2020, μετά την εκπλήρωση κάποιων όρων της
συμφωνίας.
Έτσι, με βάση τα δεδομένα αυτά το κέρδος που
σύμφωνα με την ανακοίνωση Οκτωβρίου του
2019 αναμενόταν στα 75 εκατ. ευρώ, διαμορφώθηκε στα 76,5 εκατ. ευρώ. Πέραν αυτών, η
σχετική ανακοίνωση της Louis Plc αναφέρει
πως έχει προκύψει λογιστικό κέρδος 3,7 εκατ.
ευρώ. Επίσης, τονίζει πως συναφή έξοδα
ύψους 2,4 εκατ. ευρώ θα ληφθούν υπόψη στα
αποτελέσματα του 2019 για την εταιρεία και ως
εκ τούτου το συνολικό λογιστικό κέρδος που θα
προκύψει θα συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα του 2020 και θα φτάσει στα 82,6 εκατ. ευρώ.
Τέλος, με την ολοκλήρωση της πώλησης έχουν
προπληρωθεί δάνεια και άλλες τραπεζικές
υποχρεώσεις ύψους 104 εκατ. ευρώ περίπου.

••••
Τι θα γινόταν;
Ωραίο παιχνίδι είναι το εξής. Ακούστε. Τι θα λέ-

γατε να μπει ξανά στο τραπέζι το θέμα της λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές και δη των υπεραγορών στην Κύπρο.
Εάν η κ. Αιμιλιανίδου μονομιάς έκλεινε την κάνουλα και οι υπεραγορές δεν θα λειτουργούσαν Κυριακή, τι θα πάθαιναν όλες αυτές που
έχουν ανοίξει στην Κύπρο; Γιατί σίγουρα στο
Business plan των υπεραγορών υπάρχει ο άσσος στο μανίκι .

Σε ιστορικό υψηλό η αγορά πράσινων ομολόγων το 2019
Πέρυσι εκδόθηκαν τίτλοι συνολικής αξίας 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων έναντι 171 δισεκατομμυρίων το 2018
Ιστορικό υψηλό άγγιξε το 2019 η
έκδοση πράσινων ομολόγων, καθώς
πολλές επιχειρήσεις και κυβερνήσεις στρέφονται σε βιώσιμες επενδύσεις και προσπαθούν να εναρμονιστούν με τις δεσμεύσεις που
επιβάλλονται από τη Συμφωνία των
Παρισίων.
Πράσινα ομόλογα αξίας τουλάχιστον 189 δισεκατομμυρίων δολαρίων εκδόθηκαν μέχρι το τέλος
του περασμένου Σεπτεμβρίου. Ο
οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης
Moody’s υπολογίζει ότι ολόκληρο
το 2019 εκδόθηκαν πράσινα ομόλογα αξίας 250 δισεκατομμυρίων
δολαρίων, ενώ στην αρχή του προηγούμενου έτους θεωρούσε ότι η
αγορά θα έφθανε στα 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Μικρότερη ήταν
η αγορά το 2018, κατά τη διάρκεια
του οποίου εκδόθηκαν συνολικά
πράσινα ομόλογα αξίας 171 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα
με πληροφορίες των Financial Times. Τα κέρδη από τα πράσινα ομόλογα πρόκειται να χρηματοδοτήσουν έργα για την προστασία του
περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα η δημιουργία πάρκων με ανεμογεννήτριες ή φωτοβολταϊκά. Σε
διεθνή κλίμακα εκτιμάται ότι οι
επιχειρήσεις παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά πράσινων
ομολόγων, αφού στους πρώτους
εννέα μήνες του 2019 εξέδωσαν το
46% αυτών. Σύμφωνα με τους Financial Times, η ίδια τάση συνεχίστηκε και στο τελευταίο τρίμηνο
του περασμένου έτους. Ενδεικτικά,
η Apple εξέδωσε τον Νοέμβριο τα
πρώτα πράσινα ομόλογά της σε ευ-

ρώ αξίας 2 δισ., πραγματοποιώντας
μια από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές συμφωνίες της ευρωπαϊκής
αγοράς. Σε φιλικά προς το περιβάλλον έργα στρέφονται επίσης πολλοί
όμιλοι τηλεπικοινωνιών, όπως για
παράδειγμα η Vodafone και η αμερικανική Verizon, καθώς συνεργάζονται με εταιρείες ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας. Τα κράτη συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στην αγορά
πράσινων ομολόγων.







Επιχειρήσεις και κυβερνήσεις προσπαθούν να
εναρμονιστούν με τις
δεσμεύσεις της Συμφωνίας των Παρισίων.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Γαλλίας, η οποία ανέκαθεν υποστήριζε ένθερμα τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής. Η χώρα έχει
ασκήσει, για παράδειγμα, έντονες
πιέσεις στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης για μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων κατά τουλάχιστον 40% από το 1990 έως το
2030. Το γαλλικό κράτος εξέδωσε
το 2019 πράσινα ομόλογα αξίας περίπου 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων,
σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα
του Bloomberg.

Οι προβλέψεις
Για το 2020, ο οίκος Moody’s
προβλέπει ότι η ζήτηση για πράσινα

Η Apple εξέδωσε τον Νοέμβριο τα πρώτα πράσινα ομόλογά της σε ευρώ αξίας 2 δισ., πραγματοποιώντας μία από τις
μεγαλύτερες περιβαλλοντικές συμφωνίες της ευρωπαϊκής αγοράς.
ομόλογα θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο.
Σύμφωνα με τον Moody’s, οι
επενδυτές έχουν πλέον ένα ξεκά-

θαρο τοπίο, αφού οι νέες ευρωπαϊκές οδηγίες ορίζουν ακριβώς ποια
επένδυση θεωρείται βιώσιμη. Προηγουμένως, ορισμένες εταιρείες

χρησιμοποιούσαν τον όρο «πράσινο
ομόλογο» με καταχρηστικό τρόπο,
παραπλανώντας τους επενδυτές.
«Ορισμένα προγράμματα δεν έχουν

αρκετά υψηλά στάνταρ όσον αφορά
την έννοια της βιωσιμότητας»,
όπως είχε δηλώσει παλαιότερα στο
Bloomberg ο Τζον Γουίλιαμς, υψηλόβαθμο στέλεχος της PWC. Η ραγδαία αύξηση της ζήτησης πράσινων ομολόγων είναι «μια σαφής
ένδειξη προς τις χρηματοπιστωτικές αγορές ότι οι πράσινες επενδύσεις θα έπρεπε να θεωρούνται
πλέον κοινότοπη τάση της αγοράς»,
σχολίασε στους Financial Times o
Μπας Εϊκχαουτ, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινoβουλίου.
Η εκτόξευση στη ζήτηση πράσινων ομολόγων έχει υποχρεώσει
τους τραπεζικούς ομίλους να ενισχύσουν ή να δημιουργήσουν εξαρχής τμήματα διαχείρισης πράσινων
ομολόγων. «Σήμερα δεν μπορείς
να μιλήσεις σε κάποιον που εκδίδει
ομόλογα ή σε επενδυτή χωρίς να
συμπεριλάβεις αυτόν τον περιβαλλοντικό, κοινωνικό και διοικητικό
παράγοντα», είχε σχολιάσει στο
Bloomberg η Αγκνες Γκουρκ, επικεφαλής του τμήματος πράσινων
ομολόγων στη γαλλική BNP Baribas.
«Ως τράπεζα, δεν θεωρώ ότι μπορεί
κανείς να λειτουργήσει με αποτελεσματικό τρόπο χωρίς να λάβει
υπόψη του τον παράγοντα της βιωσιμότητας», συμπληρώνει η Γκουρκ.
Ωστόσο, η αγορά πράσινων ομολόγων εξακολουθεί να βρίσκεται
σε εμβρυακό στάδιο και ως αποτέλεσμα είναι ακόμη δύσκολο να
υπολογίσει κανείς την επίπτωση
που έχει στο χρηματοπιστωτικό
σύστημα ή εάν συμβάλλει ήδη στη
μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων.
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Καλοβλέπουν τη μετοχή Τράπεζας Κύπρου
Αγορά από υφιστάμενους και νέους παίχτες και τα «deals» για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που αναμένονται
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Το όνομα της Τράπεζας Κύπρου
«παίζει» συνεχώς σε τίτλους από
την αρχή της εβδομάδας. Από ό,τι
φαίνεται, το 2020 μπήκε καλά για
την Τράπεζα Κύπρου, με τη μετοχή
της να παρουσιάζει μια έντονη κινητικότητα, αλλά και τις διεργασίες
για πώληση μη εξυπηρετούμενων
δανείων της να είναι προχωρημένες.
Τα δύο γεγονότα, κατά την άποψη
πολλών άλλωστε, συνδέονται. Τη
Δευτέρα ανακοινώθηκε από το Χρηματιστήριο πως η Caius Capital, το
λονδρέζικο επενδυτικό ταμείο, αγόρασε ακόμα περισσότερα χρηματοοικονομικά προϊόντα (CFD) της
Τράπεζας Κύπρου και η έκθεσή της
έφτασε στο 7,09%. Την αμέσως
επόμενη ημέρα, η Morgan Stanley,
είτε το έκανε για πελάτη της, είτε
όχι, προχώρησε στην αγορά του
5,31% της Τράπεζας Κύπρου. Σημασία έχει το αποτέλεσμα και όχι
αν «κρύβεται» πίσω από αυτή την
πράξη η Morgan Stanley ή ένας πελάτης που επέλεξε να «παρκάρει»
τα χρήματά του στην μεγαλύτερη
Τράπεζα της Κύπρου. Μία μέρα αργότερα, Τετάρτη συγκεκριμένα,
ανακοινώνεται από τον αγοραστή
και όχι από τον πωλητή, πράξη 400
εκατ. ευρώ μη εξυπηρετούμενων
δανείων. Ο λόγος για την B2Kapital
που αγόρασε τερματισμένα και δίχως εξασφαλίσεις δάνεια από την
Τράπεζα Κύπρου ύψους 400 εκατ.
ευρώ. Αυτός ήταν ο τελικός αποδέκτης του όχι τόσο γνωστού –διότι
προχώρησε στη σκιά του Helix 2 «Velocity 2». Την ίδια ώρα, την Δευτέρα συγκεκριμένα, ο Διοικητής
της Κεντρικής Τράπεζας, Κωνσταντίνος Ηροδότου, δηλώνει ανοιχτά
στην κοινοβουλευτική επιτροπή
οικονομικών πως το Helix 2 της
Τράπεζας Κύπρου, δηλαδή η προσπάθεια της Τράπεζας της Αγίας
Παρασκευής για πώληση περίπου
2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ μη εξυπηρετούμενων δανείων, βρίσκεται
σε τελικό στάδιο, με σχετικές ανακοινώσεις για την ολοκλήρωση της
πράξης να αναμένονται περί τα
τέλη Φεβρουαρίου του τρέχοντος
έτους. Όλα τα παραπάνω έχουν φέρει το όνομα της Τράπεζας Κύπρου
«ψηλά» στην επικαιρότητα και να
«συνιστά» επενδυτική ευκαιρία. Το
να επενδύσει κανείς στον τραπεζικό

Προς έκδοση
ομολόγου;
Η Τράπεζα Κύπρου το 2018 ενί-

σχυσε τα κεφάλαιά της, με τα
μετατρέψιμα ομόλογα. Ασκήθηκε αρκετή κριτική γι’ αυτή της
την απόφαση, αφού επέλεξε να
«ακριβοπληρώσει» 220 εκατομμύρια ευρώ. Το επιτόκιο ήταν
στο 12,5% και εκδόθηκε στους
μετόχους της. Ήταν το δεύτερο
που προχώρησε την τελευταία
πενταετία, αφού τον Ιανουάριο
του 2017 είχε εκδώσει ομόλογο
250 εκατ. ευρώ, με πάλι υψηλό
επιτόκιο της τάξης του 9,25%.
Ξανά της είχε ασκηθεί κριτική.
Όμως, με αυτό τον τρόπο δεν γίνεται μία «παραδοσιακή» αύξηση κεφαλαίου και δεν εκτοπίζει
τους μετόχους που είναι ήδη μέσα στην Τράπεζα. Επίσης, οι μεγάλοι μέτοχοί της λαμβάνουν μια
απόδοση που είναι πολύ μεγάλη,
σε μια περίοδο που δεν υπάρχουν πλέον μερίσματα και τα
έχει απαγορεύσει η ΕΚΤ. Παρά
το ότι η Τράπεζα Κύπρου κεφαλαιακά είναι πιο πάνω από τα
όρια που της έχουν τεθεί, μήπως
οι μεγάλοι μέτοχοι βλέπουν ξανά μία έκδοση ομολόγων με
υψηλές αποδόσεις, ένεκα και
της πώλησης δανείων που ίσως
χρειαστεί να χρησιμοποιήσει
από το υφιστάμενο κεφάλαιό
της η Τράπεζα;
Όπως αποδεικνύεται, το 2020 μπήκε καλά για την Τράπεζα Κύπρου, με τη μετοχή της να παρουσιάζει μια έντονη κινητικότητα.
τομέα, σε παγκόσμιο επίπεδο και
όχι συγκεκριμένα στην Τράπεζα
Κύπρου, ενδεχομένως να μην είναι
πολύ καλή ιδέα. Έρευνες μεγάλων
παγκόσμιων μέσων αναφέρουν πως
ο τραπεζικός τομέας διανύει τη χειρότερή του δεκαετία, αφού επίκεινται πολλές αλλαγές, είναι σε ένα
διαρκή μετασχηματισμό λόγω της
μετάβασής του στην ψηφιοποίηση
και δεν προκρίνεται ως κλάδος που
μπορεί να επιστρέψει σεβαστά κέρδη στους επενδυτές (return). Γιατί
όμως προχωρούν δύο μεγάλα ονόματα στην αγορά μετοχών της Τράπεζας Κύπρου; Η εξήγηση που δίνουν οι περισσότεροι αναλυτές
στην εφημερίδα, είναι πως η τιμή
της Τράπεζας Κύπρου παρά την








Μήπως οι μεγάλοι μέτοχοι βλέπουν ξανά μία
έκδοση ομολόγων με
υψηλές αποδόσεις, ένεκα και της πώλησης δανείων που επίκειται;
διολίσθηση που υπέστη το 2017 –
2018 και παρά τις αλλαγές που έχει
προχωρήσει ως τράπεζα, ακόμα
δεν έχει λάβει την τιμή που της αρμόζει. Όπως αναφέρουν, μπορεί να
έχει ακόμα αρκετά προβλήματα να
αντιμετωπίσει, σε έναν άκρως αν-

ταγωνιστικό τομέα όπως οι τράπεζες
και σε ένα περιβάλλον που σε λίγα
χρόνια οι άμεσοι ανταγωνιστές
όπως για παράδειγμα η Ελληνική
Τράπεζα θα είναι το ελάχιστό της
πρόβλημα. Με την αύξηση της τεχνολογίας θα έχει να ανταγωνιστεί
τράπεζες από όλο τον κόσμο, τεχνολογικούς κολοσσούς και εταιρείες πληρωμών. Έτσι, όπως λένε,
η κοστολόγηση της μετοχής της
Τράπεζας είναι ακόμα χαμηλή και
δεν αντικατοπτρίζει πλήρως την
εικόνα της. Εκεί βλέπουν και οι
επενδυτές του εξωτερικού επενδυτικές ευκαιρίες στην Τράπεζα Κύπρου. Οι ίδιοι αναλυτές επίσης βλέπουν διαθέσιμες μετοχές, «διαθέσιμο κενό» εν αντιθέσει με άλλα

Στις αγορές με 15ετές ομόλογο η Ελλάδα
Στόχος, να γίνει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και να αντληθούν 2-2,5 δισ.
Ολα είναι έτοιμα στον Οργανισμό
Διαχείρισης Χρέους για την πρώτη
έξοδο της Ελλάδας στις αγορές το
2020 και μάλιστα με μία έκδοση
«ορόσημο», αυτήν ενός νέου
15ετούς ομολόγου, για την άντληση
2-2,5 δισ. ευρώ.
Οι επαφές με διεθνείς επενδυτικούς οίκους και αναδόχους έχουν
γίνει, τα δεδομένα έχουν σταθμιστεί
και η απόφαση έχει ληφθεί από
τον οργανισμό και το οικονομικό
επιτελείο. Πρώτος και πιθανότερος
στόχος είναι η έξοδος αυτή να γίνει
στις αρχές της επόμενης εβδομάδα,
αν το επιτρέψουν οι συνθήκες στις
αγορές. Ετσι, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, την ερχόμενη Δευτέρα
πιθανώς θα δοθεί η εντολή στους
αναδόχους να προχωρήσουν τις
διαδικασίες έκδοσης, με το βιβλίο
προσφορών να ανοίγει την Τρίτη
28 Ιανουαρίου, ενώ στο τραπέζι
υπάρχει και η 4η Φεβρουαρίου ως
«εναλλακτική», με δεδομένο ότι
αυτή τη στιγμή είναι ακόμη άγνωστη η «ετυμηγορία» της Fitch (η
οποία ανακοινώνεται αυτή την Παρασκευή), ενώ την Κυριακή διεξάγονται περιφερειακές εκλογές στην
Ιταλία και στην κρίσιμη Εμίλια-Ρομάνα. Αυτό είναι ένα γεγονός που
μπορεί να λειτουργήσει αποσταθεροποιητικά για το γενικότερο
κλίμα, αν και σε κάθε περίπτωση
οι ελληνικοί τίτλοι –όπως το έχουν
αποδείξει το τελευταίο διάστημα–
αναμένεται να «επωφεληθούν» από
την πολιτική αστάθεια στη γειτονική χώρα. Αξίζει να σημειωθεί
πως αναλυτές εκτιμούν ότι αν η

Μια επιτυχής έκδοση θα στείλει ηχηρό μήνυμα στις αγορές για τις προοπτικές

της Ελλάδας.
Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι κερδίσει
την Εμίλια-Ρομάνα, η κυβέρνηση
των Δημοκρατικών και του Κινήματος Πέντε Αστέρων είναι πιθανόν
να πέσει και η χώρα να οδηγηθεί
σε πρόωρες εκλογές.
Με τον ΟΔΔΗΧ να έχει ήδη ανακοινώσει πως το 2020 η εκδοτική
δραστηριότητα της Ελλάδας θα κινηθεί στα 4-8 δισ. ευρώ και τους
αναλυτές να εκτιμούν ευρέως ότι
οι έξοδοι της χώρας στις αγορές
θα κινηθούν στο ανώτερο εύρος
αυτού του στόχου (αν όχι και υψηλότερα), η πρώτη έκδοση του έτους
προγραμματίζεται να κινηθεί σε
ανάλογα επίπεδα με αυτές των εκδόσεων του προηγούμενου έτους,
δηλαδή στα 2 με 2,5 δισ. ευρώ. Σε

ό,τι αφορά την απόδοση που εκτιμάται ότι θα λάβει το νέο 15ετές,
διαμορφώνεται κοντά στο 2,1%,
δηλαδή περίπου 165 μονάδες βάσης
υψηλότερα από το mid swap. Χθες,
το 15ετές ομόλογο (ουσιαστικά 13
ετών καθώς λήγει το 2033) είχε
απόδοση 1,8% και κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, έτσι εκτιμάται
ότι ένα επιτόκιο κοντά στο 2% είναι
απόλυτα εφικτό, ενώ παράλληλα
θα αποτελεί και ιστορικό χαμηλό
για τόσο μακροπρόθεσμο δανεισμό
του ελληνικού Δημοσίου.
Εδώ και καιρό ο ΟΔΔΗΧ εξετάζει
την πιθανότητα έκδοσης ενός νέου
15ετούς τίτλου, γνωρίζοντας πως
ένα νέο 10ετές θα αποτελούσε μία
ασφαλέστερη επιλογή για την Ελ-

λάδα λόγω διάρκειας. Ωστόσο γνωρίζει επίσης πως η 15ετία είναι μια
διάρκεια «ορόσημο», καθώς το 2035
είναι μια χρονιά όπου το ελληνικό
χρέος δεν έχει κριθεί βιώσιμο (η
συμφωνία ελάφρυνσης στο Eurogroup του Ιουνίου του 2018 όριζε
ότι τότε θα επανεξεταστεί η βιωσιμότητά του), έτσι μία επιτυχής
έκδοση θα στείλει ένα ηχηρό μήνυμα στις αγορές για τις προοπτικές
της Ελλάδας αλλά και του ελληνικού
χρέους.
Αναγκαία προϋπόθεση κατά τον
ESM, όπως έχει επισημάνει η «Κ»,
για να προχωρήσει σε μια τέτοια
κίνηση, ήταν η απόδοση να μη
«σπρώξει» το μέσο επιτόκιο δανεισμού πάνω από το 1,9% (σήμερα
είναι κοντά στο 1,5%), έτσι ώστε
να μπορέσει να προβεί η Ελλάδα
σε μία δεύτερη πρώτη αποπληρωμή
του ΔΝΤ φέτος.
Οπως δείχνουν τα πράγματα, το
οικονομικό επιτελείο και ο ΟΔΔΗΧ
έχουν σταθμίσει και αυτόν τον παράγοντα, ενώ θετικά για το κόστος
δανεισμού και τους δείκτες του
χρέους λειτουργεί και η έκδοση
νέου ομολόγου διάρκειας 30 ετών
για την επαναγορά των ομολόγων
που κατείχε η Εθνική. Ετσι, μετά
και το θετικό σήμα από τους primary dealers, η Ελλάδα αναμένεται
να εκμεταλλευτεί την ιδιαίτερα θετική τρέχουσα συγκυρία για εκδόσεις τίτλων στην Ευρωζώνη, ειδικά
μακροπρόθεσμων, όπου η ζήτηση
σπάει κάθε ρεκόρ (βλ. Ισπανία, Ιταλία).
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

μετοχικά σχήματα άλλων τραπεζών.
Ο μεγαλύτερος μέτοχος της Τράπεζας Κύπρου έχει 9,27%, ενώ ο
μεγαλύτερος μέτοχος για παράδειγμα στην Ελληνική Τράπεζα έχει
κοντά στο 22%. Τη δεδομένη στιγμή
η Τράπεζα Κύπρου έχει το 60,87%
των μετοχών της σε «άλλους» και
όχι σε συγκεκριμένα Ταμεία. Τέλος,
μετά και το Σχέδιο Εθελούσιας Εξόδου, τα κόστη της Τράπεζας αναμένεται να μειωθούν, άρα να αυξηθούν και τα κέρδη της στα επόμενα χρόνια.

Η μείωση των ΜΕΔ
Η αγορά των μετοχών της Τράπεζας Κύπρου από δύο αγοραστές
και με ισχυρό ποσοστό στην αρχή

της εβδομάδας, αναπόφευκτα, δεν
γίνεται να μην συνδεθεί με την
πώληση ΜΕΔ που επιτεύχθηκαν
και αυτών που αναμένονται στο
επόμενο διάστημα. Μία τράπεζα
η οποία έχει φτάσει στα τελευταία
στάδια για πώληση σχεδόν όλων
των προβληματικών της δανείων
και δεν «καίει κέρδη» για να δημιουργεί προβλέψεις πάνω σε μη εξυπηρετούμενα, δείχνει μία διαφορετική πορεία. Με το πιο πιθανό,
να δείξει μια καλύτερη και πιο υγιή
πορεία στα επόμενα χρόνια. Άρα,
είτε μείνουν ως μέτοχοι στην τράπεζα οι υφιστάμενοι, είτε αποφασίσουν να πωλήσουν μελλοντικά,
το πιθανότερο να λάβουν «ανεβασμένη» τιμή για τη μετοχή τους.

Προσφυγές από τη Hard
Rock σε ελληνικές
και ευρωπαϊκές αρχές
Προσφυγές τόσο στις ελληνικές
όσο και στις ευρωπαϊκές αρμόδιες αρχές κατά της απόφασης
του αποκλεισμού της από τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού για
το καζίνο στο Ελληνικό προανήγγειλε η Hard Rock International, όπως αναμενόταν ευρέως
από την αγορά. Επικαλείται ζητήματα στη διαδικασία αλλά και
προβλήματα με τον φάκελο της
ανταγωνίστριας κοινοπραξίας
Mohegan Gaming & Entertainment και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που προκρίθηκε και παραμένει ως μοναδική υποψήφια. Η προσφυγή
προς την εγχώρια Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών αναμένεται να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς υπάρχει προθεσμία
δέκα εργάσιμων ημερών που ξεκίνησε από την ανακοίνωση της
Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) την περασμένη Δευτέρα. Αμέσως μετά
εκτιμάται πως θα γίνει σχετική
καταγγελία και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η προσφυγή
στο εσωτερικό υπολογίζεται πως
θα χρειαστεί ένα μήνα για να
κριθεί από την Αρχή, διάστημα
κατά το οποίο δεν θα μπορέσει
να προχωρήσει η διαδικασία του
διαγωνισμού.
Σε ανακοίνωσή της η Hard
Rock International σημειώνει
πως «αν και είμαστε απογοητευμένοι από αυτή την είδηση (σ.σ.
αποκλεισμού από τον διαγωνισμό), είμαστε περισσότερο απογοητευμένοι από τη διαδικασία».

Η Hard Rock «πιστεύει ακράδαντα ότι αποκλείστηκε εσφαλμένα με βάση ανακριβή αιτιολογία και εμφανή σύγκρουση
συμφερόντων». Ετσι, «ανέθεσε
στους νομικούς συμβούλους της
στην Ελλάδα και στις Βρυξέλλες
να αξιολογήσουν το ζήτημα». Η
Hard Rock στην ανακοίνωσή
της σημειώνει πως η ίδια «αποκάλυψε ότι η νομική εταιρεία
που συμβουλεύει την Επιτροπή







Αντιδρά στον αποκλεισμό της από τον
διαγωνισμό για το
καζίνο στο Ελληνικό.
Διενέργειας του Διαγωνισμού
και την Επιτροπή Εποπτείας και
Ελέγχου Παιγνίων σχετικά με
τον αποκλεισμό μας, εκπροσωπεί
επίσης μέλος του ανταγωνιστικού σχήματος από το 2008». «Η
Hard Rock έθεσε υπ’ όψιν της
επιτροπής σοβαρές ελλείψεις
στην κατατεθείσα από τους ανταγωνιστές μας προσφορά, μεταξύ των οποίων το γεγονός ότι
δεν δήλωσαν στην επιτροπή τη
συμμετοχή ενός εκ των μελών
τους σε καρτέλ για τον καθορισμό τιμών, το οποίο, κατά τη
δική μας ενημέρωση, θα έπρεπε
να έχει οδηγήσει στον αποκλεισμό τους», προστίθεται στην
ανακοίνωση.
ΗΛΙΑΣ Γ. ΜΠΕΛΛΟΣ
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Εως 15 σεντς του ευρώ τα «κατακόκκινα δάνεια»
Μεγάλη η δευτερογενής αγορά που δημιουργήθηκε στην Κύπρο μετά τα χρόνια της κρίσης - Αφορούν κυρίως καταναλωτικά
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Μία νέα αγορά για την κυπριακή
οικονομία έχει δημιουργηθεί από
τις αρχές του 2018. Οι τράπεζες
έχουν προχωρήσει σε πράξεις πωλήσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων με εταιρείες εξαγοράς δανείων. Τα δάνεια που πωλούνται
άλλοτε έχουν πίσω τους εξασφαλίσεις, άρα και «οδό» για να αρχίσουν να εξυπηρετούνται και άλλοτε
δίχως όποια εξασφάλιση, άρα και
μια μεγάλη δυσκολία για να αρχίσουν να εξυπηρετούνται.
Τα δάνεια της «δεύτερης διαλογής» προφανώς και αγοράζονται
σε μικρότερη τιμή έναντι των δανείων που πωλούνται και για τα
οποία υπάρχουν εξασφαλίσεις. Σε
τι τιμή πωλούνται όμως τα δάνεια
της «δεύτερης διαλογής»; Η απάντηση είναι πως για κάθε 1 ευρώ
δανείου, πωλούνται έως 15 σεντς
του ευρώ. Τέτοιου είδους δάνεια
ανακοινώθηκε πως πωλήθηκαν και
την Τετάρτη από την Τράπεζα Κύπρου στην B2 Kapital, ύψους 400
εκατομμυρίων ευρώ. Δάνεια δίχως
εξασφαλίσεις, τα οποία είχε ξεχωρίσει η Τράπεζα, με το όνομα «velocity 2».
Η τιμή προφανώς και δεν ανακοινώθηκε είτε από την Τράπεζα,
είτε από την εταιρεία, αλλά ούτε
και πρόκειται. Δεν είθισται σε τέτοιες πράξεις να ανακοινώνεται η
τιμή στην οποία πωλήθηκαν, αλλά
οι ειδικοί αναφέρουν πως εκεί περίπου κυμαίνονται οι τιμές. Στην
Ελλάδα για παράδειγμα, ανεξασφάλιστα δάνεια τα οποία πωλήθηκαν,
κυμαίνονταν λίγο πάνω από 5 σεντς
του ευρώ, τα οποία κυρίως αφορούσαν καταναλωτικά, ή δάνεια
από κάρτες που δεν αποπληρώθηκαν ποτέ. Αντίστοιχα δάνεια πωλήθηκαν και στην Κύπρο σε παραπάνω από μία περιπτώσεις.
Η δευτερογενής αγορά δανείων
γενικότερα πολλαπλασιάζεται με
την πάροδο των χρόνων και είναι
αγορά που δημιουργήθηκε μετά

Καμία από τις συναλλαγές δεν είχε σημαντική επίδραση στην κεφαλαιακή θέση των τραπεζών λόγω των υφιστάμενων προβλέψεων που είχαν ληφθεί για τα εν

λόγω περιουσιακά στοιχεία.
την εκδήλωση της οικονομικής
κρίσης στη χώρα. Τα δίχως εξασφαλίσεις δάνεια είναι μία δύσκολη
εξίσωση από μόνα τους. Μπορεί
να εφαρμοστεί «κούρεμα» που να
φθάνει μέχρι και στο 70 - 90% της
αξίας τους, αφού οι δικαστικές ενέργειες που μπορούν να γίνουν για
να ωθήσουν τους δανειολήπτες να
πληρώσουν τα δάνειά τους είναι
λίγες. Υπάρχουν δε, περιπτώσεις
που σε πολλά από αυτά τα δάνεια
δεν μπορεί η εταιρεία που αγόρασε
τα δάνεια να βρει καν τον δανειολήπτη. Άλλα δάνεια δεν έχουν
καν εγγυητές.
Όπως και να έχει πάντως, οι
εταιρείες που τα αγοράζουν δεν
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Μπορεί να εφαρμοστεί
«κούρεμα» που να φθάνει μέχρι και στο 70 90% της αξίας τους,
αφού οι δικαστικές
ενέργειες που μπορούν
να γίνουν για να ωθήσουν τους δανειολήπτες
να πληρώσουν τα δάνειά τους είναι λίγες.

έχουν αντίπαλο το χρόνο, όπως είχαν οι τράπεζες που τους τα πώλησαν. Οι συγκεκριμένες εταιρείες
– επενδυτικά ταμεία δεν έχουν την
ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα και
τους μηχανισμούς της (βλέπε SSM)
να τις πιέζει για να λάβουν προβλέψεις πάνω στα δάνεια αυτά, ή
να θέτουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για να αρχίσουν να
εξυπηρετούνται. Αρα, η περίοδος
αποπληρωμής αυτών των δανείων
μπορεί να επεκταθεί σε χρονικά
όρια τα οποία δεν μπορούσαν να
δοθούν από τις τράπεζες, ή να αποπληρωθούν σε τέτοιες τιμές που
να μπορέσουν οι δανειολήπτες να
τα αποπληρώσουν. Αυτό δεν ση-

/ Του ΣΤΕΛΙΟΥ ΑΧΝΙΩΤΗ

Οφείλουμε να εστιάσουμε στο υφιστάμενο
ενεργοβόρο κτηριακό μας απόθεμα
Η σύγχρονη κοινωνία επιβάλλει την αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος,
αλλά και την ορθή μελέτη και σχεδιασμό
και των νέων οικοδομών, έτσι ώστε να
είναι φιλικές προς το περιβάλλον.
Είναι γνωστό πως τα κτίρια ευθύνονται
για περίπου το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(EE). Συνεπώς, η μείωση της κατανάλωσης
ενέργειας και η χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον κτηριακό τομέα είναι
απαραίτητα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Από κοινού
με την αυξημένη χρήση ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές, τα μέτρα για τη μείωση
της κατανάλωσης ενέργειας στην EE θα
της επέτρεπαν τη συμμόρφωση προς το
πρωτόκολλο του Κιότο, καθώς και την εκπλήρωση τόσο της μακροπρόθεσμης δέσμευσής της για τη διατήρηση της ανόδου
της θερμοκρασίας της Γης κάτω από τους
2°C, όσο και της δέσμευσής της να μειώσει
έως το 2020 τις συνολικές εκπομπές αερίων
του θερμοκηπίου.
Η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης
και η αυξημένη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα κτήρια θα διαδραματίσουν, επίσης, σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ασφάλειας του ενεργειακού
εφοδιασμού, στην τεχνολογική ανάπτυξη
και στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης
και περιφερειακής ανάπτυξης.
Σχετικά με τη διαμόρφωση πολιτικών
και ρυθμίσεων στον τομέα Ενέργεια και
Κτήριο, η ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ ήταν
καθοριστική. Πλέον έχουμε υιοθετήσει και
εφαρμόζουμε μια σειρά μέτρων και πολιτικών στο θέμα αυτό οι οποίες πηγάζουν
από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Σημαντική
είναι η εφαρμογή της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτηρίων. Η Οδηγία
αυτή, επικουρούμενη από την Οδηγία για
τις ανανεώσιμες πηγές και από την οριζόντια
Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση, συνθέτουν ένα σχετικά ολοκληρωμένο και φιλόδοξο πλέγμα πολιτικών στον τομέα ενέργεια και κτήριο.
Σήμερα είμαστε στο μεταίχμιο μετάβασης για την υποχρεωτική κατασκευή νέων








H μείωση της κατανάλωσης
ενέργειας και η χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον κτηριακό τομέα είναι απαραίτητα μέτρα για τη
μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.
κτηρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση
ενέργειας. Όμως δεν μπορεί να είναι στην
κορυφή της ατζέντας μας αυτή τη στιγμή,
κυρίως διότι αφορά νέα κτήρια. Λαμβάνοντας δε υπόψη τις συνθήκες που έχουν
διαμορφωθεί στην Κύπρο, οφείλουμε να
θέσουμε ως πρώτο ζήτημα και να εστιάσουμε στο υφιστάμενο πολυάριθμο και
ενεργοβόρο κτηριακό μας απόθεμα. Είναι
χαρακτηριστικό ότι η βελτίωση στην ενεργειακή απόδοση των κτηρίων στην Κυπριακή Δημοκρατία θα βελτιωθεί περισσότερο αν πετύχουμε ετήσια ενεργειακή
αναβάθμιση 1,5% του υφιστάμενου κτηριακού αποθέματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 2010, παρά στο να ανεβάσουμε
τον πήχη για τα νέα κτήρια από τις απαιτήσεις του 2010 στο κτήριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση.
Επί του προκειμένου το ΕΤΕΚ έχει κάνει
σειρά παρεμβάσεων και έχει καταθέσει
διάφορες εισηγήσεις, οι οποίες αφορούσαν:
- αξιοποίηση συμβάσεων ενεργειακής
απόδοσης και εταιρειών παροχής ενεργειακών υπηρεσιών για κτήρια του δημόσιου
και ευρύτερου δημόσιου τομέα, και
- φιλόδοξα σχέδια επιδότησης και χρηματοδοτικά εργαλεία αξιοποιώντας και ευρωπαϊκούς πόρους, και τη δημιουργία ενός
καινοτόμου ανατροφοδοτούμενου μηχανισμού χρηματοδότησης ενεργειακών αναβαθμίσεων οικιστικών μονάδων.
Το Επιμελητήριο με αυτή τη στόχευση
έκανε παρέμβαση στο πλαίσιο της διαβούλευσης επί της τροποποίησης της νομο-

θεσίας για την ενεργειακή απόδοση, ζητώντας να εισαχθεί πρόνοια:
«Για σκοπούς αντιμετώπισης ζητημάτων
που συνδέονται με την έντονη σεισμική
δραστηριότητα, πριν από κάθεενεργειακή
ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, ο ιδιοκτήτης
κτηρίου ή κτιριακής μονάδας η οποία αδειοδοτήθηκε πριν το 1994, οφείλει να διορίσει
κατάλληλο μελετητή για να του ετοιμάσει
έκθεση αποτίμησης φέροντος οργανισμού
σύμφωνα με τους εν ισχύι Ευρωκώδικες».
Η έκθεση θα αφορά την κατάσταση του
στατικού φορέα της οικοδομής και την
υπολογιζόμενη εναπομένουσα διάρκεια
ζωής της, ενώ θα πρέπει να συνοδεύεται
από τυχόν συστάσεις αναφορικά με τη δομοστατική ενίσχυσή της.
Το ΕΤΕΚ θεωρεί πως, με στόχο την ενίσχυση των εργαλείων που θα βοηθήσουν
στην αντιμετώπιση ζητημάτων που συνδέονται με την έντονη σεισμική δραστηριότητα, μπορούν:
- να καθοριστούν αυστηρότερες ρυθμίσεις σε σχέση με τη δομική κατάσταση
των κτηρίων που θα αξιοποιήσουν χρηματοδοτικά εργαλεία από κοινοτικούς ή
εθνικούς πόρους για σκοπούς ενεργειακής
αναβάθμισης, και
- να καταβληθεί προσπάθεια όπως ενταχθούν στις επιλέξιμες για χρηματοδότηση
δαπάνες και ενέργειες που αφορούν τη δομοστατική αναβάθμιση παλαιών κτηρίων
τα οποία θα ανακαινιστούν ενεργειακά.
Για το ίδιο θέμα το ΕΤΕΚ συμμετέχει σε
στρατηγικό ερευνητικό πρόγραμμα υπό
το συντονισμό του ΤΕΠΑΚ με στόχο την
ανάπτυξη μιας ολιστικής και καινοτόμου
μεθοδολογίας για τη βέλτιστη ταυτόχρονη
σεισμική και ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτηρίων.
Το ζήτημα είναι περίπλοκο και αγγίζει
σειρά κρίσιμων θεμάτων. Για το Επιμελητήριο αποτελεί ξεκάθαρα θέμα προτεραιότητας στο οποίο αφιερώνει και θα συνεχίσει να αφιερώνει σημαντικό μέροςτης
δράσης του.

Ο Στέλιος Αχνιώτης είναι Πολιτικός Μηχανικός
και Πρόεδρος ΕΤΕΚ.

μαίνει βεβαίως πως δεν είναι εταιρείες που επιζητούν το κέρδος, άρα
και να πιέσουν στην αποπληρωμή
των χρωστουμένων μέσω της δικαστικής οδού.

Οι πράξεις
Οι πράξεις που έχουν γίνει συνολικά στην Κύπρο με βαθιά κόκκινα δάνεια είναι τρεις. Πρώτη προχώρησε η Ελληνική Τράπεζα, πουλώντας δάνεια ύψους 144 εκατ. ευρώ στην B2 Kapital τον Ιανουάριο
του 2018. Δεύτερη προχώρησε η
Τράπεζα Κύπρου πουλώντας στην
APS Cyprus ανεξασφάλιστα δάνεια
ύψους 33 εκατ. ευρώ. Τρίτη και τελευταία μέχρι στιγμής, ήταν αυτή

που ανακοινώθηκε στην Τετάρτη.
Η Τράπεζα Κύπρου προχώρησε σε
πώληση 400 εκατ. ευρώ στην B2
Kapital, χαρτοφυλάκιο το οποίο
αποτελείται από καταναλωτικά και
μικρά επιχειρηματικά δάνεια χωρίς
εμπράγματες εξασφαλίσεις. Μετά
την ολοκλήρωση της εξαγοράς, κάτοχοι του χαρτοφυλακίου θα είναι
από κοινού η Waterfall Asset Management και η B2 Holding, ενώ
την ευθύνη διαχείρισης για το σύνολο του χαρτοφυλακίου θα έχει
η θυγατρική του Ομίλου στην Κύπρο, B2 Kapital Cyprus. Όπως ανάφερε η ίδια η εταιρεία, «με το σύνολο των ΜΕΔ στην Κύπρο να προσεγγίζει τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ο όμιλος B2 Holding έχει στόχο
να ενισχύσει τη θέση της θυγατρικής του στην κυπριακή αγορά. Το
πόσα δάνεια αγόρασε, δεν γνωστοποιήθηκε.
Στο «Velocity 1», στην πράξη
δηλαδή μεταξύ Τρ. Κύπρου και
APS, αφορούσε δάνεια συμβατικής
αξίας 245 εκατομμυρίων, με την
καθαρή τους αξία όμως να ανέρχεται στα 33,7 εκατ. ευρώ, αφού η
τράπεζα είχε διαγράψει περίπου
το 86% της συμβατικής τους αξίας.
Το χαρτοφυλάκιο αποτελείτο από
9.700 δανειολήπτες (8.800 ιδιώτες
και 900 μικρομεσαίες επιχειρήσεις)
με μέσο ποσό συναλλαγής τις
12.500 ευρώ. Στη συντριπτική τους
πλειοψηφία, βρίσκονταν σε καθυστέρηση πέραν των πέντε ετών.
Τέλος, όσον αφορά στην πράξη
της Ελληνικής με την B2 Kapital,
το μεικτό συνολικό ποσό των περιουσιακών στοιχείων που πωλήθηκαν με τη συναλλαγή ήταν 144
εκατ. ευρώ, αποτελούμενο από
1.082 δανειολήπτες και 1.809 χορηγήσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως
καμία από τις συναλλαγές δεν είχε
σημαντική επίδραση στην κατάσταση αποτελεσμάτων και στην
κεφαλαιακή θέση των τραπεζών
λόγω των υφιστάμενων προβλέψεων που είχαν ληφθεί για τα εν
λόγω περιουσιακά στοιχεία.

Ξεκινά σύντομα η αποστολή
δήλωσης τελών από τις τράπεζες
Αναλυτική κατάσταση, με τα συγκεντρωτικά
στοιχεία των χρεώσεων που τους επιβλήθηκαν από τον Νοέμβριο του 2018 μέχρι
και τον Δεκέμβριο του 2019, θα λάβουν
στις επόμενες εβδομάδες οι πολίτες από
τις τράπεζες, αφού με ευρωπαϊκή οδηγία
κατέστη υποχρεωτική η αποστολή «Δήλωσης Τελών». Για σκοπούς διαφάνειας
και στη βάση σχετικής νομοθεσίας του
2017, οι τράπεζες οφείλουν πλέον να αποστέλλουν σε ετήσια βάση και χωρίς πρόσθετη χρέωση στους πελάτες τους Δήλωση
Τελών για κάθε λογαριασμό πληρωμών
που διατηρούν. Ως «λογαριασμός πληρωμών» χαρακτηρίζεται ο τρεχούμενος με
ή χωρίς υπερανάληψη, ο λογαριασμός ταμιευτηρίου, ο λογαριασμός προειδοποίησης
μέχρι επτά ημερών, ο ηλεκτρονικός τρεχούμενος με ή χωρίς υπερανάληψη και ο
λογαριασμός πιστωτικής κάρτας.

Υφιστάμενες χρεώσεις
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι αυτό
που θα λαμβάνουν οι πελάτες από τις τράπεζές τους δεν θα είναι νέες χρεώσεις,
αλλά μια αναλυτική κατάσταση των χρεώσεων που κλήθηκαν να καταβάλουν τη
χρονιά που πέρασε. Η Δήλωση Τελών θα
αποστέλλεται σε ετήσια βάση και θα καλύπτει την προηγούμενη δωδεκάμηνη
περίοδο, ωστόσο η πρώτη κατάσταση
που θα λάβουν οι πελάτες θα καλύπτει
τους προηγούμενους 14 μήνες, μίας και
η οδηγία τέθηκε σε ισχύ από την 1 Νοεμβρίου του 2018.Η Δήλωση θα είναι σε
τυποποιημένη μορφή και κοινή για όλες
τις τράπεζες εντός ΕΕ, περιλαμβάνοντας
όλα τα τέλη ή επιτόκια που κατέβαλε κάθε
πελάτης για τις πιο κάτω υπηρεσίες:
-τήρηση λογαριασμού (τρεχούμενου,
ταμιευτηρίου, κλπ.)
-παροχή χρεωστικών καρτών
-παροχή πιστωτικών καρτών
-ανάληψη μετρητών
-παραχώρηση βιβλιαρίου επιταγών
-μεταφορές πίστωσης SEPA
-μεταφορές πίστωσης εκτός SEPA
-πάγιες εντολές
-άμεσες χρεώσεις
-επιστροφές επιταγών λόγω ανεπαρκών
υπολοίπων

-υπηρεσίες συναλλάγματος
-υπεραναλήψεις
-υπερβάσεις
-αντίγραφο κατάστασης λογαριασμού

Αναλυτική κατάσταση
Για κάθε λογαριασμό πληρωμών, η
Δήλωση Τελών περιλαμβάνει το τέλος
μονάδας που χρεώνεται για κάθε υπηρεσία
πληρωμών που συνδέεται με τον λογαριασμό, καθώς και τον αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες χρησιμοποιήθηκε
η υπηρεσία κατά την υπό εξέταση περίοδο. Περιλαμβάνει επίσης το συνολικό
ποσό των τελών που καταβλήθηκαν κατά







Προσαρμόζονται σε
ευρωπαϊκή οδηγία
για την ενημέρωση των
πελατών τους.
τη διάρκεια της περιόδου για κάθε υπηρεσία, καθώς και το επιτόκιο υπερανάληψης που ισχύει για τον λογαριασμό
και το συνολικό ποσό των τόκων που
εφαρμόζονται σχετικά με την υπερανάληψη κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης
περιόδου, ανά περίπτωση.Πρόσθετα, στη
Δήλωση Τελών καταγράφεται το πιστωτικό επιτόκιο που ισχύει για τον λογαριασμό και το συνολικό ποσό των τόκων
που εισπράχθηκε κατά τη διάρκεια της
περιόδου, κατά περίπτωση, καθώς και
το συνολικό ποσό των τελών που χρεώθηκαν για όλες τις υπηρεσίες πληρωμών
οι οποίες παρασχέθηκαν.
Στη Δήλωση Τελών είναι πιθανόν να
μην περιλαμβάνονται πιθανές επιστροφές
χρεώσεων, αφού οι επιστροφές παρουσιάζονται αναλυτικά στην κατάσταση
λογαριασμού των πελατών των τραπεζών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποστολή της
Δήλωσης από τις τράπεζες δεν συνεπάγεται κατάργηση της μηνιαίας κατάστασης
λογαριασμού, την οποία οι πελάτες θα
συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά,
εκτός αν έχουν ζητήσει αλλιώς από την
τράπεζά τους.
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Πόλεμος μέχρι τελικής πτώσης στα σούπερ μάρκετ
Ο τζίρος αυξάνεται, αλλά το περιθώριο κέρδους παραμένει πολύ χαμηλό - Εκτεταμένες προσφορές λόγω του ανταγωνισμού
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ
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ÈËÈÇÃÜÝÍÏÇÚÎÛËÚÏÑÂÓËÔÇÒÒ¦ÕßÊÄÒÜÝËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂÇßÚÂËÖÃÊÕÙÎ
ËÃÔÇÏÞÇÓÎÒ¦ÖËØÏÛ×ØÏÇÑÁØÊÕßÝÑÇÏ
ÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎØËßÙÚÄÚÎÚÇÍÏÇÚÕÔ
ÑÒ¦ÊÕÌÇÏÔÄÓËÔÇÖÕßÙÞËÚÃàÕÔÚÇÏ
ÓËÚÎÔÁÔÚÇÙÎÚÕßÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆ
ÎÕÖÕÃÇÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÊÏËÚÃÇÁÞËÏ
ÞÚßÖÂÙËÏÑÄÑÑÏÔÕ®ÑÇÏËÑÌØ¦àËÚÇÏ
ÑßØÃÜÝÓÁÙÇÇÖÄÚÏÝËÑÚËÚÇÓÁÔËÝ
ÖØÕÙÌÕØÁÝÑÇÏÚÎÔËÖÁÑÚÇÙÎÙË
ÔÁÇÙÎÓËÃÇÖ×ÒÎÙÎÝ
ÏÊÏÑÄÚËØÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÑÒÇÊÏÑÂ
ÁØËßÔÇÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙËÎËÚÇÏØËÃÇÚÄÞÇÙÏÝÆÓÈÕßÒÕÏÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ®ÑÇÏÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÙÂÓËØÇÎ ÇÛÎÓËØÏÔÂ®ÚÕÙßÔÕÒÏÑÄ
ÓÁÍËÛÕÝÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÚÜÔÇÒßÙÃÊÜÔ
ÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÚÕ
 ÙËÊÏÙËßØ×ÇÖÄ 
ÊÏÙËßØ×ÚÕËÖÏÙÚØÁÌÕÔÚÇÝ
ÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙÚÇËÖÃÖËÊÇÚÕß
ÞØÕÔÏ¦ÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇËÃÞË
ËÑÊÎÒÜÛËÃÓËÔÎÑØÃÙÎÇÒÒ¦ÇÑÄÓÎÕÏÙßÔÁÖËÏÁÝÚÎÝÊËÔÂÚÇÔÚÄÙÕÁÔÚÕÔËÝÙÚÕÔËÔÒÄÍÜÑÒ¦ÊÕ
¡ËÙÕÖØÄÛËÙÓÇÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÄÚÏ
ÚÕÙßÔÕÒÏÑÄÓÁÍËÛÕÝÚÎÝÇÍÕØ¦Ý
ÚÜÔÇÒßÙÃÊÜÔÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚÛÇ
ÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃÙË ÊÏÙËßØ×
ÚÕÓËÓÁÙÕËÚÂÙÏÕØßÛÓÄÓËÚÇÈÕÒÂÝ ÚÎÞØÕÔÏÑÂÖËØÃÕÊÕ

6ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÝÙÚÕÔÑÒ¦ÊÕËÃÔÇÏÁÔÚÕÔÕÝÑÇÏËÔÚÕÖÃàËÚÇÏÓËÚÇÐÆ
ÚÜÔßÌÏÙÚ¦ÓËÔÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔÙÚÎÔ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÇÆÐÎÙÎÝÚÕßÓËØÏÊÃÕß
ÚÕßÝÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÙÎÓËØÏÔÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÁÞËÏ

Κρίσιμο
το 2020

ÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃÁÖËÏÚÇÇÖÄÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝËÐËÒÃÐËÏÝÄÖÜÝÙßÍÞÜÔËÆÙËÏÝ
ÑÇÏËÐÇÍÕØÁÝËÐÕØÛÕÒÕÍÏÙÓÄÚÕß
ÊÏÑÚÆÕßÚÕßÝÑÇÏ¦ÒÒÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇËÔÏÙÞÆÙÕßÔÚÎÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚ¦ÚÕßÝÓËÚ¦ÚÎÓËÍ¦ÒÎÖÃËÙÎÖÕß
ÊÁÞÛÎÑÇÔÇÖÄÚÕÔÖËØÏÕØÏÙÓÄÚÕß
ÊÏÇÛÁÙÏÓÕßËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝÚÜÔÔÕÏÑÕÑßØÏ×Ô®ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÕÑÇÙÃÒÎÝ
ªËÍÑÕÆàÇÝÖØÄËÊØÕÝÑÇÏÊÏËßÛÆÔÜÔ
ÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÎÝÚÄÞÇÙÏÝ®
ÇÆÐÎÙÎÚÕßÚàÃØÕßÁÙÚÜÑÇÏ
ÙÚÇËÖÃÖËÊÇÚÕß ÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏ
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎ¦ÔÕÊÕÚÎÝÑËØÊÕÌÕØÃÇÝ
¬ÇÖËØÏÛ×ØÏÇÑÁØÊÕßÝÙÚÕÔÑÒ¦ÊÕ
ÚÇÕÖÕÃÇÕÆÚÜÝÂ¦ÒÒÜÝÖÕÚÁÊËÔ
ÑÏÔÕÆÔÚÇÔÙËÏÊÏÇÏÚÁØÜÝßÉÎÒ¦ËÖÃÖËÊÇ¶Ñ¦ÚÏÚÕÕÖÕÃÕÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏ
ËÔÍÁÔËÏÚÕÒÏÇÔËÓÖÄØÏÕ¶ÖÇØÇÓÁÔÕßÔÖÕÒÆÞÇÓÎÒ¦¬ÕÖËØÏÛ×ØÏÕ
ÑÇÛÇØÕÆÑÁØÊÕßÝÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑË
ÙËÓÄÒÏÝ ÚÕÚÕßÒËÏÚÕßØÍÏÑÕÆÑÁØÊÕßÝÙË ËÔ×
ÚÕÖËØÏÛ×ØÏÕÓËÏÑÚÕÆÑÁØÊÕßÝÙÚÕ
 
¬ÕÍËÍÕÔÄÝÈÁÈÇÏÇÄÚÏÕÈÇÛÓÄÝ
ÙßÍÑÁÔÚØÜÙÎÝÙÚÕÔÑÒ¦ÊÕÁÞËÏËÔÏÙÞßÛËÃÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÇÖÄÚÕÑÇÏ
ÓËÚ¦ÁÞËÏÜÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÕÏÓËÍ¦ÒÕÏ

Μεσοπρόθεσμα,
προβλέπεται ότι το
συνολικό μέγεθος της
αγοράς των αλυσίδων
σούπερ μάρκετ θα
διαμορφωθεί σε 13,69
δισ. ευρώ το 2022,
με μέσο ετήσιο ρυθμό
μεταβολής 3,5%
τη χρονική περίοδο
2020-2022.
ÖÇÃÑÚËÝ®ÔÇËÖÏÚßÍÞ¦ÔÕßÔßÉÎÒÄÚËØÇÖËØÏÛ×ØÏÇÑÁØÊÕßÝÇÑÄÓÎÑÇÏ
ÇÔÇÐÏÕÖÕÏÕÆÔÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÚÕß
ÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÚÕßÝÍÏÇÚÎÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÖØÕÜÛÎÚÏÑ×ÔËÔËØÍËÏ×Ô
ÚÙÏËÖÚ¦ÙÚÏÝÊÁÑÇÓËÍÇÒÆÚËØËÝ
ÇÒßÙÃÊËÝÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚÐËÖËØÔÕÆÔ
ÚÕÔÓÁÙÕÄØÕÚÕßÓËÏÑÚÕÆÑÁØÊÕßÝ
ÚÕßÙßÔÄÒÕßÚÜÔËÐËÚÇàÄÓËÔÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÚÕßÑÒ¦ÊÕß

ÖÏÖÒÁÕÔÄÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÎ
ßÖËÆÛßÔÎÚÜÔÑÒÇÊÏÑ×ÔÓËÒËÚ×Ô
ÚÎÝÚÄÞÇÙÏÝ® ÇÚËØÃÔÇ¡ÇÚÙÕÆÑÇÚÇÙßÔÕÒÏÑ¦ÑÁØÊÎÖØÕÌÄØÜÔ
ÚÄÑÜÔÑÇÏÇÖÕÙÈÁÙËÜÔ,)0;+(
ÚÕßÑÒ¦ÊÕßÙÚÇÛËØÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔ
ÙËÞÇÓÎÒÄÚËØÇËÖÃÖËÊÇÚÎÊÏËÚÃÇ
ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕ©Ï
ÚÏÓÁÝÚÕßÊËÃÑÚÎÑ¦ÒßÉÎÝÞØÎÓÇÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÊÇÖÇÔ×ÔÚÎÔÃÊÏÇÖËØÃÕÊÕËÖÇÔÂÒÛÇÔÙÚÇËÖÃÖËÊÇÚÕß
ÚÕÂÚÇÔ ÚÕ
ÑÇÏÚÕÑÇÏÊËÃÞÔÕßÔ
ÄÖÜÝÇÔÇÌÁØÕßÔÕÏÙßÍÍØÇÌËÃÝÚÎÝ
ÓËÒÁÚÎÝÄÚÏÕÑÒ¦ÊÕÝÖÇØÇÓÁÔËÏËßÖØÄÙÈÒÎÚÕÝÙËÖÏÛÇÔÁÝÓËÚÇÈÕÒÁÝ
ÚÕßÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝ
ÚÎÓËÒÁÚÎËÖÃÙÎÝÇÖÕÚßÖ×ÔÕÔÚÇÏÚÕÓËÍ¦ÒÕÆÉÕÝÚÕßÊÇÔËÏÙÓÕÆ
ÚÕßÑÒ¦ÊÕßÒÄÍÜÑÇÏÚÜÔÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÏÑ×ÔÇÔÇÍÑ×ÔÖÕßÖØÕÁÑßÉÇÔ
ÍÏÇÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎËÐÇÍÕØ×ÔÎÇÐÏÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔÚÇÓËÏÇÑ×Ô
ÊÏÇÛËÙÃÓÜÔÍÏÇÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎÖØÕÙÌÕØ×ÔÑÇÛ×ÝÑÇÏÎÓËÃÜÙÎÚÕßÞØÄÔÕßÖÒÎØÜÓÂÝÚÜÔ
ÖØÕÓÎÛËßÚ×ÔËÐÁÒÏÐÎÖÕßÖØÕÁÑßÉËÒÄÍÜÑØÃÙÎÝÑÇÏËÏÊÏÑ¦ÓËÚ¦ÚÎÔßÖÄÛËÙÎ¡ÇØÏÔÄÖÕßÒÕß®

ÚÙÏÒÕÏÖÄÔÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏÓËÃÜÙÎÚÜÔÊËÏÑÚ×ÔØËßÙÚÄÚÎÚÇÝËÏÊÏÑ¦ÇßÚ×ÔÍËÔÏÑÂÝÑÇÏ¦ÓËÙÎÝ¬Õ
ÕÊËÃÑÚÎÝÍËÔÏÑÂÝØËßÙÚÄÚÎÚÇÝÕÒÄÍÕÝÚÕßÑßÑÒÕÌÕØÕÆÔÚÕÝ
ËÔËØÍÎÚÏÑÕÆÖØÕÝÚÏÝÈØÇÞßÖØÄÛËÙÓËÝßÖÕÞØË×ÙËÏÝÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑË
ÙË ÇÖÄ ÚÕÑÇÏ
ÚÕ
©ÊËÃÑÚÎÝÚÎÝ¦ÓËÙÎÝØËßÙÚÄÚÎÚÇÝÕÒÄÍÕÝÊÎÒÇÊÂÚÕßÑßÑÒÕÌÕØÕÆÔÚÕÝËÔËØÍÎÚÏÑÕÆÑÇÏÚÜÔ
ÇÖÕÛËÓ¦ÚÜÔÖØÕÝÚÏÝÈØÇÞßÖØÄÛËÙÓËÝßÖÕÞØË×ÙËÏÝÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑË
ÚÕÙËÇÖÄÚÕ
ËÔ×ÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÝÚÎÝÚÇÓËÏÇÑÂÝ
ØËßÙÚÄÚÎÚÇÝÊÏÇÛÁÙÏÓÇÖØÕÝÈØÇÞßÖØÄÛËÙÓËÝßÖÕÞØË×ÙËÏÝÂÚÇÔ
ÙÚÕËÖÃÖËÊÕÚÕßÞÇÓÎÒÄÚËØÇ
ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÑÇÏ
ÚÕÇÒÒ¦ÙËßÉÎÒÄÚËØÇËÖÃÖËÊÇÇÖÄÚÕ©Ï
ÖËØÏÕØÏÙÓÁÔËÝÚÏÓÁÝÚÜÔÞØÎÓÇÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÊËÏÑÚ×ÔØËßÙÚÄÚÎÚÇÝ
ËÃÔÇÏÙÞËÚÏÑ¦ÙÆÔÎÛËÝÌÇÏÔÄÓËÔÕ
ÙÚÕÒÏÇÔÏÑÄËÓÖÄØÏÕÍËÍÕÔÄÝÖÕß
ÕØÏÙÓÁÔËÝÌÕØÁÝÊßÙÞËØÇÃÔËÏÚÕ
¸ÖËØÏÛ×ØÏÕÇÙÌÇÒËÃÇÝ¹ÚÕÔÃàËÚÇÏ
ÙÚÎÓËÒÁÚÎ

Χρονιά ÉÂÉÜËÂÉ³~ÜÒÙ³ÖÉ¨ÐÒ¨~É³ÑÑÐÓÉ³Ñ{ÑÉËÑ{³¸Æ¸ÆV
~ÑÚØÜÓt~È¨{ÑT³ÌØuÑÌ³{ØÐÉoÒÜÉØÑÑ~Ñ³Ñ³ÒÂÉ{ØÈÉÊÜÚÑ
ÑÌ³¸Æ®~{ÓÉ{³ÑÈoTÉÈi.~ÜÑKÉË³iwÑ¨{ÌÈÜÈVÃ>¦}_²
wÉ¨ÌÈÜÈ~Ñ{ÑÖ³iw(¨ÐiÚÉÈ³{~ÊØÓTÉ{
t~ÑÚËÉ{u(Ñ¨ÒÜÜiÜÑV{
ÐÑ~¨{~Ð{~ÓØÈÚÊ~ÉØÚÉ¨Ö³Ñ{{ÐÑÜÓØ
~Ñ{{~Ñ³ÒÜÜiÜÉØÜÓ
o{ÑÑÉÂÑTÚÖÑ×ÑÜÓ³É¨ÑÈÐÉ¨ÒÐÑ³Ñ~Ñ{Ñ
Üi×ÚÖÉ{TÉ{¨iÐÑ³{~ÓØ
Ñ×ÒÉ{ØT¨ËØ³iËÉi
ÈÙiÐ{È¨oÖX_k>R²
{Ó~³Ñ~³ÉØÈÚÊ~ÉØ.~ÜÑKÉË³iØVÃ>¦}_² 0,$
å  ~Ñ{ÑÖ³iØÙÖ~ÜÑÚÑ¨T¨ÊÈÉÐ{Ñ
ÓÑÉÂÑo¨ÒV~ÑÚØÑ~ÌÐi
É{TÉ{¨ÉË³Ñ{iÐÑÜËii³iØÜÉ{³È¨oËÑØÐÉ³Ò³{Ø
¨ÑÑ×É¨ÚÉËÉØÈoTÉÖÉ{Ø ³ÐÉ³ÑÂÖViå
Ñ{ÜÌÈÜØÑÑÇi³ÉË³¨ÌÉËTÈiØ³È³ÇË¨È³iØV
~ÑÚØÑÌ³¸Æ¬ÐÉ³¨ÒÉ{ÑÜÉ{ÉØVÑÜÜÒ~Ñ{³
É¨{Ú¨Ë~Ó¨ÙÈØ³iØV
³ÑËÑÈ×Ë³Ñ³Ñ{ËÉi
ÜÌo³È{TÈ¨ÖÑ³Ño{ÐÖÛÉÉËÑ{³ÈTÑËÌ³{
¨Ì~É{³Ñ{o{Ñ³iÑÜÈËÙÑ
ÈÓTÉ{~È¨ËØK¨ÉÚÉË³
ÉË~É³¨×iÐ~Ñ{ÉÑ¨Ëo{Ñ¨ÑoÐÑ³Ëii
Ð{ÑØÐÉoÒÜiØÉÂÑo¨ÒØ

ʣʸˉʳ˂˅ʺ˅ˇˉ˓ˆʸɣˀʸʿʴˈˀɤ˅ˇ
уѠѥѨѩњѫًњєўћѩѨѭњѩًѨѭ 
уўًѬўѬњњѣًѦѠѬњѬَѩњ
bidx1.com

+357 22 000 380

ʛˁʶ˃ʾˉ˅72

ʛˁʶ˃ʾˉ˅79

̽͆ƄС͖͊͏͓͒͏͍̺͘ƄШ̺С͕͏͑

̷Т͂ƂУƄƄ͓̺͂͂С͕͏͑

ʨˀˁˀˈˉˀˁˑˉʼɤʳˌˀ˅ɤʼʼɤʹʸʻˑ˃ʼˆʶˉʸˉɤ
ʞ˃ˉˑˇˉʾˇ˅ˀˁˀˈˉˀˁʵˇʽ˓˃ʾˇ¸/¹

ʨˀˁˀˈˉˀˁˑˁˉʵˆˀ˅ʻ˒˅˅ˆˑˋˎ˃ɤʼˁʼ˃ʵˁʸˉ˅ˌʵ
ʣˉˀˈɤʴ˃˅ˈʼʼʺʺʼʺˆʸɤɤʴ˃˅˅ˀˁˑʼʻ˅ɤʼʴˁˉʸˈʾʼˆʶ
ˉʸˉɤ

ʞˀˋˊ˂ʸˈˈˑɤʼ˃ʾʬˀɤʵ

€65.000

ʞˀˋˊ˂ʸˈˈˑɤʼ˃ʾʬˀɤʵ

€140.000

ʛˁʶ˃ʾˉ˅1

ʛˁʶ˃ʾˉ˅5

̵͓͂͋͂СƄ̵͔͆͊͂͆͋͒͘Ф͂

̬̈́Ф̰͂Ъ̵͍͈͆Ƅ͆͒Ш͑

ɣˀʸɤʴˆˀˈɤʸʻ˒˅ˊ˃˅ʻˎɤʸˉʶˎ˃ˈˉ˅˃˅ʗˆ˅ˋ˅
ɤʼˁʼ˃ʵˁʸˉ˅ˌʵ
ʬ˅ʸˁʶ˃ʾˉ˅ʴˌʼˀʼɤʹʸʻˑ˃ʼˆʶˉʸˉɤ

ʼˈˎˉʼˆˀˁ˓˃ˌ˓ˆˎ˃ ˉɤˁʸ˂ˊɤɤʴ˃ʼˇ
ʹʼˆʳ˃ˉʼˇˁʸˀˉɤYVVMNHYKLU

ɣˀʸɤʴˆˀˈɤʸʻ˒˅ˊ˃˅ʻˎɤʸˉʶˎ˃ˈˉ˅˃˅ʗˆ˅ˋ˅ɤʼ
ˁʼ˃ʵˁʸˉ˅ˌʵ

ʞˀˋˊ˂ʸˈˈˑɤʼ˃ʾʬˀɤʵ

€90.000

ʬ˅ʸˁʶ˃ʾˉ˅ʴˌʼˀʼɤʹʸʻˑ˃ʼˆʶˉʸˉɤ

ʼˈˎˉʼˆˀˁ˓˃ˌ˓ˆˎ˃ˁʸˀˉɤˁʸ˂ˊɤɤʴ˃ʼˇʹʼˆʳ˃ˉʼˇ
ʞˀˋˊ˂ʸˈˈˑɤʼ˃ʾʬˀɤʵ

€70.000
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Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020

Δάνεια 3,1 δισ. θα διεκδικήσει
η Ελλάδα από την ΕΤΕπ το 2020

Ενισχύονται
οι ελληνογαλλικές
οικονομικές σχέσεις

Yπεγράφησαν δύο δανειακές συμβάσεις συνολικού ύψους 330 εκατ. ευρώ

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Του ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ

Αρωγός ÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÕßÔÁÕß
ÇËØÕÊØÕÓÃÕßÖÕßÛÇÍÃÔËÏÙÚÕ ÇÙÚÁÒÒÏÚÎÝ ØÂÚÎÝÑÇÛÃÙÚÇÚÇÏÎ
ßØÜÖÇáÑÂ¬Ø¦ÖËàÇÖËÔÊÆÙËÜÔ¬ÖÚËÒËßÚÇÃÇßÖÁÍØÇÉËÊÇÔËÏÇÑÂÙÆÓÈÇÙÎÆÉÕßÝ
ËÑÇÚËßØ×ÚÕÖØÕáÄÔÚÎÝÕÖÕÃÇÝ
ÛÇÑÇÚËßÛßÔÛËÃÙÚÎÙÚÂØÏÐÎÚÎÝ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÚÕßÔÁÕßÇËØÕÊØÕÓÃÕß
ÖÕßÛÇÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÙÚÕØ¦ÑÒËÏÕ ØÂÚÎÝ
4ËÚÎÔÁÇÊÇÔËÏÇÑÂÙÆÓÈÇÙÎÛÇÑÇÒßÌÛËÃÓËÈ¦ÙÎÚÕßÝ
ÄØÕßÝÚÎÝÙÞËÚÏÑÂÝÙÆÓÈÇÙÎÝÎ
ÙßÓÓËÚÕÞÂÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÎÓÕÙÃÕßÙÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÕßÁØÍÕß
ÙßÔÕÒÏÑÕÆÆÉÕßÝËÑÇÚËßØ×¬ÕÊ¦ÔËÏÕÛÇÇÖÕÖÒÎØÜÛËÃ
ÙÚÎÔ¬ÖÙËÞØÄÔÏÇ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÙÚÕßÖÕßØÍËÃÕ
©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔßÖÕÍØ¦ÌÎÑËÑÇÏ
ÓÏÇÊËÆÚËØÎÊÇÔËÏÇÑÂÙÆÓÈÇÙÎÝÓËÚÇÐÆÚÎÝÞ×ØÇÝÓÇÝÑÇÏ
ÚÎÝ¬ÖÆÉÕßÝËÑÇÚËßØ×ÙÆÓÈÇÙÎÇßÚÂÇÌÕØ¦ÚÎ
ÙÚÂØÏÐÎÖÕßÖÇØÁÞËÏÎ¬ÖÙÚÕ
ÙÆÓÌÜÔÕËÚÇÏØÏÑÂÝÙÞÁÙÎÝÓË
ÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
¬ÖÇÖÄÚÕÖÇØÁÞËÏ
ÙßÔÕÒÏÑ¦ÊÏÙËßØ×ÍÏÇÚÎÔ
ËÛÔÏÑÂÙßÓÓËÚÕÞÂÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ
ÙÚÕËÖËÔÊßÚÏÑÄÖØÄÍØÇÓÓÇÚÕ
ÕÖÕÃÕÙßÍÞØÎÓÇÚÕÊÕÚËÃÚÇÏÇÖÄ
ÚÇßØÜÖÇáÑ¦ÏÇØÛØÜÚÏÑ¦ÑÇÏ
ÖËÔÊßÚÏÑ¦¬ÇÓËÃÇ
ÇÐÃÇÚÜÔÔÁÜÔÙßÓÈ¦ÙËÜÔÇÔÁØÞËÚÇÏÙËËÑÇÚËßØ×
ÑÇÏßÖÕÍØ¦ÌÎÑÇÔÙÚÕßÖÕßØÍËÃÕ
©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÇÖÄÚÕÔÔÚØÏÕß
¡ÇÑ§Ú¦ÕßËÒÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÚÎÝ
¬ÖÚÕÔ²ØÂÙÚÕÚÇáÑÕÆØÇ
ßÖÕßØÍÄ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÑÇÏÚÕÔ
Ï¦ÔÔÎ ¬ÙÇÑÃØÎ ßÌßÖÕßØÍÄ
Ô¦ÖÚßÐÎÝ ÑÇÏ ÖËÔÊÆÙËÜÔ
ÚÎÔßÖÕÍØÇÌÂÖÇØÃÙÚÇÔÚÕËÖÃÙÎÝÕßÖÕßØÍÄÝÔ¦ÖÚßÐÎÝÑÇÏ
ÖËÔÊÆÙËÜÔÊÜÔÏÝËÜØÍÏ¦ÊÎÝÑÇÏÕßÖÕßØÍÄÝ±ÖÕÊÕÓ×Ô
ÑÇÏ¡ËÚÇÌÕØ×Ô ×ÙÚÇÝ ÇØÇÓÇÔÒÂÝ
¡ÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÎÔËÑÊÂÒÜÙÎÕ
ßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô²ØÚÇáÑÕÆØÇÝÞÇØÇÑÚÂØÏÙËÚÎÔ¬Ö
ÈÇÙÏÑÂÇØÜÍÄÚÎÝÞ×ØÇÝÇÖÄÚÕ

Στην αναβάθμιση ÚÜÔËÒÒÎÔÕÍÇÒÒÏÑ×Ô
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÙÞÁÙËÜÔÇÖÕÈÒÁÖËÏ
ÎÇÒÒÃÇÚÄÔÏÙËÕ¦ÒÒÕÝÖØÁÙÈÎÝ
ÙÚÎÔÛÂÔÇÇÚØÃÑ¡ËàÕÔ¦ÈÓÏÒ×ÔÚÇÝÍÏÇÚÕËÖËÔÊßÚÏÑÄÌÄØÕßÓ
ÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏËÃÚÇÏÙÚÕÇØÃÙÏÙÚÏÝ ÇÔÕßÇØÃÕßÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕ
ÚÎÝËÖÃÙÑËÉÎÝÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ
ßØÏ¦ÑÕß¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÙÚÎÍÇÒÒÏÑÂ
ÖØÜÚËÆÕßÙÇÄÖÕßÛÇÙßÔÇÔÚÎÛËÃ
ÓËÚÕÔ¦ÒÒÕÖØÄËÊØÕÓÇÔÕßÁÒ
¡ÇÑØÄÔÁÒÕßÓËÔÇÙßÔÚØÕÌËÆÙÕßÓËÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÙÚÕÚÇÐÃÊÏ®
ÚÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝËÃÖËÕÑ¡ËàÕÔ¦È
ÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÙßÔÁÔÚËßÐÎÝ¬ÆÖÕß
ÙÚÎÍÇÒÒÏÑÂÖØËÙÈËÃÇÙÚÎÔÛÂÔÇ¬ÕÌÄØÕßÓÓËÚÕÔÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÚÃÚÒÕÒÒ¦ÊÇÙÚØÇÚÎÍÏÑÄÝ
ÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝÙÚÎ§ÕÚÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑÂ
ßØ×ÖÎËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÐÇÔÇÍËÔÔÏÁÚÇÏ®ÁØÞËÚÇÏÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔ
Ñ¡ËàÕÔ¦ÈÚÎÔÑÇÚ¦ÒÒÎÒÎÙÚÏÍÓÂÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÊËÃÐËÏÎËÒÒÎÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝ
ÖÕßÑ¦ÔËÏÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÑÇÏ
ÔÇÊÏÇÖÏÙÚ×ÙÕßÔÕÏÍÇÒÒÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÚÏÝËßÑÇÏØÃËÝÖÕßßÖ¦ØÞÕßÔ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÃÔÇÏÎÙÚÏÍÓÂÔÇÇÔÁÈÕßÓËÑÇÚÎÍÕØÃÇÔÇÇÒÒ¦ÐÕßÓËÚÇÞÆÚÎÚÇ®
ËÃÖËÕ¦ÒÒÕÝÖØÁÙÈÎÝÇÔÇÌÁØÕÔÚÇÝÄÚÏÕÏÙÞÁÙËÏÝÚÜÔÊÆÕÞÜØ×Ô
ËÃÔÇÏÓÇÑØÄÞØÕÔËÝÓËÚÎÇÒÒÃÇÔÇ
ÊÏÇÚÎØËÃÚÎÔÎÛÁÙÎÓËÚÇÐÆÚÜÔ
ÐÁÔÜÔËÖËÔÊßÚ×ÔÃÔÇÏÎÇßÍÂ
ÓÏÇÝÖËØÏÄÊÕßËÔÃÙÞßÙÎÝÚÜÔÙÞÁÙË×ÔÓÇÝ®ËÃÖË
ÁÔÚËÒÒÎÔËÝßÖÕßØÍÕÃÑÇÏÚÁÙÙËØÏÝßÌßÖÕßØÍÕÃÛÇÒ¦ÈÕßÔÓÁØÕÝ
ÙÚÕÌÄØÕßÓÙÚÕÕÖÕÃÕÄÖÜÝËÐÂÍÎÙËÕÕØ¦Ô¬ÕßÏÍÁÖØÄËÊØÕÝ
ÚÕßÒÒÎÔÕÍÇÒÒÏÑÕÆÓÖÕØÏÑÕÆ
ÑÇÏÏÕÓÎÞÇÔÏÑÕÆÖÏÓËÒÎÚÎØÃÕß
ÖÕßÚÕÊÏÕØÍÇÔ×ÔËÏÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ
ÔÇÙßÓÓËÚ¦ÙÞÕßÔÙßÔÕÒÏÑ¦
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÍÇÒÒÏÑÁÝÓËÚÇÐÆ
ÚÜÔÕÖÕÃÜÔÕÏ:\La*YLKP[(NYPJVSL
:VJPL[L.LULYHSL+LSOHPaLÑÇÏ
ÖÕßÛÇÙßÔÕÊËÆÕßÔÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂ
ÇÖÕÙÚÕÒÂ
©ÃÊÏÕÝÖØÄÙÛËÙËÖÜÝÚÕËÖÏÓËÒÎÚÂØÏÕÙÞËÊÏ¦àËÏÔÇÊ×ÙËÏÙßÔÁÞËÏÇÓËÁÔÇÑÇÛÇØ¦ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄ
ÌÄØÕßÓÙÚÎÔÛÂÔÇÚÎÝÓÕØÌÂÝ
)))\ZPULZZ[V)\ZPULZZÄÖÕß
ÛÇÙßÓÓËÚ¦ÙÞÕßÔ¦ÒÒÕÏËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇËÔÎÓËØÜÛÕÆÔÍÏÇÚÏÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝËÖËÔ-
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Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί
με 180 εκατ.
την κατασκευή
του νέου
αεροδρομίου
στο Καστέλλι
της Κρήτης.
 ©ÃÊÏÕÝÙÎÓËÃÜÙËÄÚÏÓÄÔÕÔÚÇÚËÒËßÚÇÃÇËÔÔÁÇÞØÄÔÏÇ
 ÎÒÒ¦ÊÇÁÞËÏßÖÕÍØ¦ÉËÏÊÇÔËÏÇÑÁÝÙßÓÈ¦ÙËÏÝÓË
ÚÎÔ¬ÖÆÉÕßÝÊÏÙËßØ×Ð
ÇßÚ×ÔÚÇÊÏÙËßØ×ÙßÓÈÇÙÏÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝ
ÖËØÇÙÓÁÔÎÝÞØÕÔÏ¦Ý
ÖÏÈËÈÇÏ×ÔËÚÇÏ®ËÃÖËÕÑ
ÚÇáÑÕÆØÇÝÍÏÇÇÑÄÓÎÓÃÇÌÕØ¦ÄÚÏÎ¬ÖÊÏÇÊØÇÓÇÚÃàËÏÕßÙÏÇÙÚÏÑÄØÄÒÕÙÚÎÙÚÂØÏÐÎÚÎÝ

ËÒÒÎÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÄÙÕÓË
ÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝØËßÙÚÄÚÎÚÇÝ
ÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÄÙÕ
ÑÇÏÓËÚÎÔÖØÕ×ÛÎÙÎËÖËÔÊßÚÏÑ×ÔÙÞËÊÃÜÔ®
ÆÓÌÜÔÇ ÓË ÚÕÔ ÒÒÎÔÇ
ßÖÕßØÍÄ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÎÌËÚÏÔÂÙÚÄÞËßÙÎËÃÔÇÏÇÑÄÓÎÖÏÕ
ÌÏÒÄÊÕÐÎÇÌÕÆÙÑÕÖÄÝËÃÔÇÏÕÏ
ÔÁËÝÊÇÔËÏÇÑÁÝÙßÓÈ¦ÙËÏÝÍÏÇ
ÚÎÞØÕÔÏ¦ÖÕßÓÄÒÏÝÐËÑÃÔÎÙË
ÔÇÌÚ¦ÙÕßÔÚÇÊÏÙËßØ×
ÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÇÆÐÎÙÎÖ¦ÔÜÇÖÄ
 ÓÁÙÇÙËÁÔÇÁÚÕÝ
ØÕÝÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎÇßÚÂ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÄÒËÝÚÏÝËÔÊËÃÐËÏÝ
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇßÖ¦ØÐËÏÊÏËÆØßÔÙÎÚÜÔÚÕÓÁÜÔÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÝ
ÙÚÕÖËÊÃÕÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝ
ÑÇÏÚÕßÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝÑ¦ÚÏÖÕß
ÙßàÎÚÂÛÎÑËÑÇÏÑÇÚ¦ÚÎÝÊÏ¦ØÑËÏÇÝÚÕß,JVMPUÖÃÙÎÝÛÇËÐËÚÇÙÛËÃÎÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÚÎÝ
ËÖËÔÊßÚÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÎÝÒÒÎÔÏÑÂÝÚÇÏØËÃÇÝßÓÓËÚÕÞ×Ô

ÑÇÏËØÏÕßÙÃÇÝ±ÄÖÜÝ
ËÖÃÙÎÝÑÇÏÚÜÔÐÁÔÜÔÏÊÏÜÚÏÑ×Ô
ËÖËÔÊÆÙËÜÔÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝÄÖÜÝ
ËÑËÃÔÎÚÎÝ*VZJVÙÚÕÔ©
ËÑÇÚËßØ×ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝ-YHWVY[
ÙÚÇÖËØÏÌËØËÏÇÑ¦ÇËØÕÊØÄÓÏÇ
ËÑÇÚËßØ×
¥ÝÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ¬Ö
ÑÇÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝßÖÄÉÎÚÕÆÉÕÝ
ÊÏÙÚÜÔÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙËÜÔÚÕß
 ÊËÔÈÒÁÖÜÒÄÍÕÓËÃÜÙÎÝ
ÚÎÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚ¦ÝÓÇÝÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÙÚÕ¦ÓËÙÕÓÁÒÒÕÔÊËÊÕÓÁÔÎÝÑÇÏÚÎÝÇÔ¦ÍÑÎÝÔÇßÖËØÑÇÒßÌÛËÃÎÓËÏÜÓÁÔÎËÖËÔÊßÚÏÑÂ
ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÚÎÝÚËÒËßÚÇÃÇÝ
ÊËÑÇËÚÃÇÝÒÄÍÜÚÎÝÑØÃÙÎÝ®
ÙÞÕÒÃÇÙËÕÑ¡ÇÑ§Ú¦ÕßËÒ©
ÃÊÏÕÝÙÎÓËÃÜÙËÄÚÏÙÚÇËÖÄÓËÔÇ
ÞØÄÔÏÇÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÚÎÝ¬ÖËÃÔÇÏÎËÙÚÃÇÙÎÚÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔ
ÙÚÎÔËÔÁØÍËÏÇÙÚÎÔËÔËØÍËÏÇÑÂ
ÇÖÕÊÕÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÙÚÏÝËÔËØÍËÏÇÑÁÝßÖÕÊÕÓÁÝÄÖÜÝÓËÚÇÌÕØ¦
ÊÏÇÔÕÓÂÑÇÏÊÏÇÙÆÔÊËÙÎ

Ετοιμο εντός πενταετίας το αεροδρόμιο στο Καστέλλι
Το «Νέον Ηράκλειον»,ÄÖÜÝÛÇ
ÕÔÕÓÇÙÚËÃÚÕÔÁÕÇËØÕÊØÄÓÏÕ
ÖÕßÛÇÇÔÕÏÑÕÊÕÓÎÛËÃÙÚÕ ÇÙÚÁÒÒÏØÇÑÒËÃÕß ØÂÚÎÝÓËÚÎ
ÙÆÓÖØÇÐÎÚÎÝ¬ÖÛÇÁÞËÏÓËÍÇÒÆÚËØÕÊÏ¦ÊØÕÓÕÏÑÇÔÄÚÎÚÇ
ËÐßÖÎØÁÚÎÙÎÝÖËØÏÙÙÄÚËØÜÔ
ËÖÏÈÇÚ×ÔÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÛÁÙËÏÝ
ÙÚ¦ÛÓËßÙÎÝÍÏÇÇËØÕÙÑ¦ÌÎÑÇÏ
ßÖÕÊÕÓÁÝßÉÎÒÕÆËÖÏÖÁÊÕß
¬ÕÑßØÏÄÚËØÕÄÖÜÝÇÔÁÌËØË
ÕßÖÕßØÍÄÝ±ÖÕÊÕÓ×Ô ×ÙÚÇÝ
ÇØÇÓÇÔÒÂÝÛÇÖØÕÙÌÁØËÏÓÏÇ
ßÖÕÊÕÓÂÖÕßÛÇËÐßÖÎØËÚÂÙËÏ
ÚÕÔÙßÔËÞ×ÝÇßÐÇÔÄÓËÔÕÇØÏÛÓÄËÖÏÈÇÚ×ÔÙÚÎ¡ËÍÇÒÄÔÎÙÕ
©ßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÎÕÒÕÑÒÂØÜÙÂÚÕß

ÛÇÊÏÖÒÇÙÏ¦ÙËÏÚÎÊßÔÇÓÏÑÄÚÎÚÇßÖÕÊÕÞÂÝËÖÏÈÇÚ×ÔÙÚÕØ¦ÑÒËÏÕÓÁÙÜÇËØÕÖÒ¦ÔÕß
ÞËÊÄÔËÑÇÚËÖÏÈ¦ÚËÝÊÏÇÑÏÔÂÛÎÑÇÔÓÁÙÜÚÕßÇËØÕÊØÕÓÃÕßÚÕÇØÏÛÓÄÝÖÕßËÃÔÇÏ
ÖÕÒÆÓËÍÇÒÆÚËØÕÝÇÖÄÇßÚÄÔ
ÖÕßÇÔÇÓËÔÄÚÇÔÄÚÇÔÑÇÚÇÙÑËß¦ÙÚÎÑËÚÕÇËØÕÊØÄÓÏÕÖÃÙÎÝ
ÓËÈ¦ÙÎÚÕÔÇØÏÛÓÄÚÜÔÊÏÇÑÏÔÕÆÓËÔÜÔËÖÏÈÇÚ×ÔÚÕßÌÏÙÚ¦ÓËÔÕÇËØÕÊØÄÓÏÕØÇÑÒËÃÕßÑÇÚÇÚ¦ÙÙËÚÇÏÙÚÎÊËÆÚËØÎÛÁÙÎ
ÚÎÝÞ×ØÇÝÓËÚ¦ÚÕÔÏËÛÔÂËØÕÒÏÓÁÔÇÛÎÔ×Ô
¬ÕÔÁÕÇËØÕÊØÄÓÏÕÛÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÛÁÙÎÖËØÃÖÕßÞÒÓ

ÔÕÚÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑ¦ÚÎÝÖÄÒÎÝÚÕß
ØÇÑÒËÃÕß¬ÕÁØÍÕËÖÃÙÎÝÛÇ
ÙßÓÖËØÏÒ¦ÈËÏÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÂ
ÞÏÒÏÕÓÁÚØÜÔÕÊÏÑ×ÔÙßÔÊÁÙËÜÔËÑÚÜÔÕÖÕÃÜÔÞÒÓ¦ÐÕÔÇÝÖØÄÙÈÇÙÎÝÙÚÕÔÔÁÕÇËØÕÒÏÓÁÔÇ
ÙÆÓÈÇÙÎÑÇÚÇÙÑËßÂÝÖÇØÇÞ×ØÎÙÎÝÑÇÏÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÕß
ÇËØÕÊØÕÓÃÕßÖØÕÈÒÁÖËÏÖÁÔÚË
ÞØÄÔÏÇÑÇÚÇÙÑËßÂÝËÖÏÖÒÁÕÔ
ÞØÄÔÏÇÖÇØÇÞ×ØÎÙÎÝÑÇÏËÖËÔÊÆÙËÏÝÆÉÕßÝËÑÇÚËßØ×ËÑ
ÚÜÔÕÖÕÃÜÔÚÇËÑÇÚËßØ×ÛÇ
ÖØÕÁÒÛÕßÔÇÖÄÚÎÔ¬Ö ÇÚ¦
ÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÂÚÕßÛÇËØÍÇÙÚÕÆÔ
ÖËØÃÖÕß¦ÔÛØÜÖÕÏ

¬ÕÊ¦ÔËÏÕÆÉÕßÝËÑÇÚ
ËßØ×ÖÕßÞÕØÎÍËÃÎ¬ÖÛÇ
ËÖÏÚØÁÉËÏÔÇÐËÑÏÔÂÙËÏÚËÒÏÑ¦Î
ÑÇÚÇÙÑËßÂÚÕßÔÁÕßÇËØÕÊØÕÓÃÕßÚÕßØÇÑÒËÃÕßÆÙÚËØÇÇÖÄ
ÞØÄÔÏÇÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÕÆÑÇÏÑÇÛßÙÚËØÂÙËÜÔ®ÙÞÕÒÃÇÙËÞÛËÝÕ
ÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ¬ÖÑ¡ÇÑ§Ú¦ÕßËÒ
©ÃÊÏÕÝÞÇÏØÁÚÏÙËÚÎÊÁÙÓËßÙÎÖÕßÁÞËÏÇÔÇÒ¦ÈËÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÏÕßÖÕßØÍÄÝ  ÇØÇÓÇÔÒÂÝÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔÇÔ¦ÖÒÇÙÎ
ÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝÚÕßßÖ¦ØÞÕÔÚÕÝ
ÇËØÕÊØÕÓÃÕßÚÕßØÇÑÒËÃÕßÓËÚ¦ÚÕÖÁØÇÝÚÎÝÕÒÕÑÒÂØÜÙÎÝ
ÚÕß§ÁÕÔØ¦ÑÒËÏÕÔ®

ÊÆÙËÜÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ,ÔÁØÍËÏÇ
ßÖÕÊÕÓÁÝÑÇÏÓËÚÇÌÕØÁÝËÃÔÇÏÕÏ
ÑÒ¦ÊÕÏÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àÕßÔÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÍÏÇÚÎÇÒÒÃÇ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔ¦ÒÒÕÖØÁÙÈÎÖÕß
ÙÎÓËÃÜÙËÕÚÏÙÚÕßÝÚÕÓËÃÝÇßÚÕÆÝ
ÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÍÇÒÒÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÙßÓÓËÚÁÞÕßÔÙËÊÏÇÍÜÔÏÙÓÕÆÝ
ÑÇÏËÒÖÃàÜÔÇËÖÏÒËÍÕÆÔÇÖÄÚÎÔ
ÑßÈÁØÔÎÙÎ®ÑÄÓÎÊËÔÖÇØÁÒËÏÉË
ÔÇÇÔÇÌËØÛËÃÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÎÝ¦ÓßÔÇÝÑÇÏÙÚÕÙÞÁÊÏÕÍÏÇÚÎÔÖ×ÒÎÙÎ
ÌØËÍÇÚ×Ô¬ÕÌÄØÕßÓ¶ÄÖÜÝÑÇÏÎ
ËÖÃÙÑËÉÎ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ¶ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏËÃÚÇÏÙËÓÏÇÑØÃÙÏÓÎÙÚÏÍÓÂÍÏÇ
ÚÇËÛÔÏÑ¦ÛÁÓÇÚÇÙÚÇÕÖÕÃÇÎÇÒÒÃÇÁÞËÏÑØÇÚÂÙËÏßÖÕÙÚÎØÏÑÚÏÑÂ
ÙÚ¦ÙÎÖØÕÝÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝÛÁÙËÏÝ
©ÏÛÁÙËÏÝ¡ÇÑØÄÔËÃÔÇÏÐËÑ¦ÛÇ-

Επενδυτικό φόρουμ
θα πραγματοποιηθεί
στο Παρίσι, στο πλαίσιο
της επίσκεψης του
Κυριάκου Μητσοτάκη.
ØËÝ®ËÃÖËÕÑ¡ËàÕÔ¦ÈÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÄÚÏËÓËÃÝÊÎÒ×ÙÇÓËÖÇØÄÔÚËÝÙÚÕÇÃÚÎÓÇÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÔÇËÃÓÇÙÚËËÊ×ÙÚÕÖÒËßØÄÚÎÝ®
ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÇÔÇÌÁØÛÎÑËÙËÊÆÕ
ÛÁÓÇÚÇÙÚÕÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÄÄÖÕß
ÎÇÒÒÃÇßÖÕÙÚÂØÏÐËÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÙËÛÁÓÇÚÇÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÙËÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÎÔÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÚÎÝÑÇÏ
ÙÚÇÛÁÓÇÚÇÚÎÝÔÇÚÕÒÏÑÂÝ¡ËÙÕÍËÃÕßÒÁÍÕÔÚÇÝÄÚÏÎ¬ÕßØÑÃÇ
ÖÂØËÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎÝÙËà×ÔËÝÖÕßÊËÔËÃÔÇÏÊÏÑÁÝ
ÚÎÝÑÇÏßÖÁÍØÇÉËÓÔÎÓÄÔÏÕÖÕß
ÕØÃàËÏËÑÔÁÕßÚÇßÊ¦ÚÏÔÇÙÆÔÕØÇ
ÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ¬ÕÌÄØÕßÓÛÇÇÔÕÃÐÕßÔÓËÕÓÏÒÃËÝÚÕßÝÕÏÊÆÕßÖÕßØÍÕÃ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô¡ÖØÏÔÄË¡ËØ
ÑÇÏ²ØÂÙÚÕÝÚÇáÑÕÆØÇÝËÔ×ÛÇ
Ö¦ØÕßÔÓÁØÕÝËÖÃÙÎÝÕÏßÖÕßØÍÕÃ
Ô¦ÖÚßÐÎÝÊÜÔÏÝËÜØÍÏ¦ÊÎÝËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝÑÇÏÔÁØÍËÏÇÝ ÜÙÚÂÝ
²ÇÚàÎÊ¦ÑÎÝ±ÖÕÊÕÓ×ÔÑÇÏ¡ËÚÇÌÕØ×Ô ×ÙÚÇÝ ÇØÇÓÇÔÒÂÝÑÇÏ
¬ÕßØÏÙÓÕÆ²¦ØÎÝËÕÞ¦ØÎÝÑÇÛ×Ý
ÑÇÏÕÏßÌßÖÕßØÍÕÃ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
ÄÊÜØÕÝÑßÒÇÑ¦ÑÎÝ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÝØ¦ÑÎÝËÄÊÜØÕÝ ÇØ¦ÕÍÒÕß
Ô¦ÖÚßÐÎÝÏ¦ÔÔÎÝ¬ÙÇÑÃØÎÝÑÇÏ
ÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝ§ÃÑÕÝÇÖÇÛÇÔ¦ÙÎÝ

Ο Γάλλος¨ÓKiØ³iåÚÊÑV(Ñ³¨Ë~ÉÇÒKVÙÊÜÉØ³×Ì¨ÈÐ
oËÉ³Ñ{³i~Ñ³ÒÜÜiÜi³{oÐÊV¨~É{ÐÓÈÑÙÉËÂÉ{iÉÜÜi{~Ê~ÈKÓ¨ii
³{Ø¨ÒÚÉ{ÉØÈ~ÒÉ{o{Ñ³iÑÒ³ÈÂi~Ñ{ÑÙ{Ñ{³È{oÑÜÜ{~ÓØ
É³Ñ{¨ÉËÉØ³{ØÉÈ~Ñ{¨ËÉØÈÈÒ¨TÈ³i ÜÜÒÙÑ

Κινέζοι, Αμερικανοί και Ισραηλινοί οι καλύτεροι πελάτες για αγορές tax free
Ο τζίρος των αφορολόγητων αγορών αυξήθηκε κατά 23% το 2019
σε σχέση με το 2018.
ÁØÞÕÔÚÇÏÇÖÄÚÕÙØÇÂÒÏÊÏÑÄÚËØÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ
.SVIHS)S\LÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇËÚÇÏØËÃÇÖ¦ØÕÞÕËÖÏÙÚØÕÌÂÝÌÄØÕß
ÍÏÇÚÏÝÇÍÕØÁÝ[H_MYLLÚÕÙÆÔÕÒÕ
ÚÜÔÙßÔÇÒÒÇÍ×ÔÍÏÇÇÌÕØÕÒÄÍÎÚËÝÇÍÕØÁÝÇßÐÂÛÎÑËÚÕ ÑÇÚ¦ ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕ
¬Õ ÚÜÔÇÍÕØ×ÔÁÍÏÔËÇÖÄ
ÏÔÁàÕßÝÖÕßËÖÏÙÑÁÖÚÕÔÚÇÏÚÎ
Þ×ØÇÓÇÝÚÕ ÇÖÄÓËØÏÑÇÔÕÆÝÚÕ ÇÖÄÙØÇÎÒÏÔÕÆÝÔÇ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÖÕÙÕÙÚÄÚÜÔÇÍÕØ×Ô
 ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑËÇÖÄÖÕÒÃÚËÝÚÎÝÄØËÏÇÝ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÝ
ßÐÎÓÁÔÎÑÇÚ¦ ÂÚÇÔÎ
ÇÐÃÇÚÜÔÇÍÕØ×ÔÖÕßÁÍÏÔÇÔÇÖÄ

INTIME

Αύξηση ÙÎÓËÃÜÙËÎÇÐÃÇÚÜÔ
ÇÌÕØÕÒÄÍÎÚÜÔÇÍÕØ×ÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÕ ÓÏÇÇÍÕØ¦ÓÏÑØÂ
ÇÑÄÓÎÑÇÛ×ÝßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÙË
ËÑÇÚËßØ×ËÚÎÙÃÜÝÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÕßÚÕß¢
ÇÒÒ¦ÓËÙÎÓÇÔÚÏÑÂÖØÕÕÖÚÏÑÂ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÑÇÏÓËÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÄ
ØÄÒÕÍÏÇÚÎÔÇÔÚÏÙÚ¦ÛÓÏÙÎÚÜÔ
ÇÖÜÒËÏ×ÔÖÕßßÖÁÙÚÎÚÕÒÏÇÔËÓÖÄØÏÕÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÊÁÑÇÞØÄÔÏÇ
ÒÄÍÜÚÎÝÑ¦ÓÉÎÝÚÎÝËÍÞ×ØÏÇÝ
àÂÚÎÙÎÝ
¬ÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÓÁØÕÝÚÜÔÇÍÕØ×Ô[H_MYLLÁÍÏÔËÑÇÏÚÕ ÇÖÄ
ÚÕßÝ ÏÔÁàÕßÝÄÓÜÝÇßÚÕÃÖÕß
ÊÇÖÇÔÕÆÔÖËØÏÙÙÄÚËØÇÞØÂÓÇÚÇ
ÇÔ¦¦ÚÕÓÕÂÇÔ¦ÙßÔÇÒÒÇÍÂËÃÔÇÏ
ÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃÓËÚÎÓÁÙÎÊÇÖ¦ÔÎ
Ó¦ÒÏÙÚÇÔÇÙÎÓËÏ×ÔËÏÖËØÇÏÚÁØÜ
ÇÆÐÎÙÎÚÕ ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓË
ÚÕ¬ÎÔÃÊÏÇ×ØÇÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÂÊßÔÇÓÏÑÂÙÚÎÔ
ËÒÒÎÔÏÑÂÇÍÕØ¦ÚÕß[H_MYLLÇÖÄ
ÚÕßÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÕÏÕÖÕÃÕÏÖØÕ-

Αττική, Ö~Ø~Ñ{Ñ~ÉÙËÑÉËÑ{{³¨É{Ø¨³ÉØÉ¨{TÓØ³iØT¨ÑØ
ÐÉ³ÈiÜÌ³É¨³ÇË¨³iÑo¨Ò³Ñ×¨ÜÌoi³É{Ù
ÓËØÏÑÇÔÕÆÝÚÕ ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇËÔ×ËÖÃÙÎÝÑÇÚ¦ ÇßÐÂÛÎÑËÑÇÏÎÇÐÃÇÚÜÔÇÍÕØ×ÔÇÖÄ

ÏÍßÖÚÃÕßÝÎÓÇÔÚÏÑÂÇÆÐÎÙÎ
 ÖÇØÇÚÎØÂÛÎÑËÑÇÏÙÚÎÔÇÐÃÇ
ÚÜÔÇÍÕØ×ÔÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎ-

ÙÇÔÚÎÔÖËØßÙÏÔÂÞØÕÔÏ¦ÕÏÙØÇÎÒÏÔÕÃ©ÏÚËÒËßÚÇÃÕÏÁÑÇÔÇÔ
 ÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÙßÔÇÒÒÇÍÁÝ
[H_MYLLÚÕ ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓË
ÚÕËÔ×ÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÆÐÎÙÎÑÇÚÁÍØÇÉÇÔÕÏÙßÔÇÒÒÇÍÁÝ
ÖÕßÁÍÏÔÇÔÇÖÄÏÍßÖÚÃÕßÝ
ÆÐÎÙÎ ÖÇØÇÚÎØÂÛÎÑË
ÙÚÏÝÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÖÕßÁÑÇÔÇÔÕÏ
ÓËØÏÑÇÔÕÃËÔ×ÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎ
ÓÄÒÏÝ ÇßÐÂÛÎÑÇÔÕÏÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÚÜÔ ÏÔÁàÜÔ
ÇÚ¦ ÇßÐÂÛÎÑËÎÓÁÙÎÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÖÕÙÕÙÚÄÖÕßÊËÔËÃÔÇÏÏÊÏÇÏÚÁØÜÝßÉÎÒÄÑÇÏÜÝÁÔÇ
ÈÇÛÓÄÙÞËÚÃàËÚÇÏÓËÚÎÔÇÖÕßÙÃÇ
ÖÕÒÒ×ÔÖÕÒßÚËÒ×ÔÙÎÓ¦ÚÜÔÙÚÎÔ
ËÒÒÎÔÏÑÂÇÍÕØ¦ÙËÇÔÚÃÛËÙÎÓË
¦ÒÒËÝÙÚÎÔßØ×ÖÎ
©ÏÓËØÏÑÇÔÕÃÐÄÊËÉÇÔÇÑÄÓÎ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÇÚÕ ÑÇÛ×ÝÎÓÁÙÎÊÇÖ¦ÔÎÇßÐÂÛÎÑËÑÇÚ¦ 
ÚÕ ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕ
ÇÚ¦ ÇßÐÂÛÎÑËÎÓÁÙÎÊÇÖ¦ÔÎÚÜÔßÙÚØÇÒ×ÔÙËÇÍÕØÁÝ

[H_MYLLÇÔÑÇÏÎÙßÓÓËÚÕÞÂÙßÔÕÒÏÑ¦ÙÚÏÝÇÍÕØÁÝ[H_MYLLÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇËÃÔÇÏÖÕÒÆÞÇÓÎÒÂÆÐÎÙÎ ÙÎÓËÃÜÙËÎÓÁÙÎÊÇÖ¦ÔÎ
ÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙÇÔÕÏ ÏÔÁàÕÏ
ÚÕßØÃÙÚËÝ
©ÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÎÔÇÐÃÇÚÜÔÙßÔÇÒÒÇÍ×ÔÇÔ¦ÖËØÏÌÁØËÏÇÎÖËØÏÕÞÂÚÎÝÚÚÏÑÂÝÊÏÇÚÎØËÃßÉÎÒ¦ÖÕÙÕÙÚ¦ÓË Î¡ÆÑÕÔÕÝ
ÑÇÚÕÞßØ×ÔËÏÚÎÊËÆÚËØÎÛÁÙÎÓË
ÖÕÙÕÙÚÄ ÑÇÏÚØÃÚÎÇÑÕÒÕßÛËÃÎ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÓË ©ÒËÝ
ÕÏÖËØÏÌÁØËÏËÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÖÇØÕßÙÏ¦àÕßÔÙÎÓÇÔÚÏÑÂÇÆÐÎÙÎ
ÙÚÎÔÇÐÃÇÙßÔÇÒÒÇÍ×ÔÓËÚÎÔ
ËÒÕÖÄÔÔÎÙÕÔÇËÓÌÇÔÃàËÏÇÒÓÇÚ×ÊÎÇÆÐÎÙÎ 
¬Õ ÚÜÔÇÍÕØ×Ô[H_MYLL
ÇÌÕØ¦ËÃÊÎÁÔÊßÙÎÝÑÇÏÍËÔÏÑ×Ý
ËÃÊÎÓÄÊÇÝÚÕ ÂÚÇÔÇÍÕØÁÝ
ØÕÒÕÍÏ×ÔÑÇÏÑÕÙÓÎÓ¦ÚÜÔËÔ×
ÚÕßÖÄÒÕÏÖÕ ÂÚÇÔÇÍÕØÁÝ
¦ÒÒÜÔËÏÊ×Ô
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

ΔΙΕΘΝΗ
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«Καμπανάκι» ΔΝΤ
για αυξημένους κινδύνους
στη διεθνή οικονομία
Χαμηλώνει τον πήχυ για την παγκόσμια ανάπτυξη του τρέχοντος
έτους στο 3,3% από 3,4% που ήταν η αρχική πρόβλεψη
Για τους κινδύνους ÖÕßÇÖËÏÒÕÆÔ
ÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇÖØÕËÏÊÕÖÕÏËÃÚÕÏËÛÔÁÝ§ÕÓÏÙÓÇÚÏÑÄ
¬ÇÓËÃÕËÖÏÙÎÓÇÃÔÕÔÚÇÝÄÚÏÎËÖÏÈÕÒÂÖËØÇÏÚÁØÜËÓÖÕØÏÑ×ÔÑßØ×ÙËÜÔÇÖÄÚÏÝÕÏÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝ
ËÑØÂÐËÏÝÑÇÏÎÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂ
ÛÇÖËØÏÕØÃÙÕßÔÙËÕØÃàÕÔÚÇÊÏËÚÃÇÝÚÎÔÇÔ¦ÑÇÓÉÂÚÎÝËÙÞËÚÏÑÂÁÑÛËÙÂÚÕßÚÕ§¬ÇÔÇÛËÜØËÃÖØÕÝÚÇÑ¦ÚÜÚÏÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝ
ÚÕßÍÏÇÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÇÔ¦ÖÚßÐÎ
ÇÔÇÓÁÔÕÔÚÇÝÄÚÏÇßÚÂÛÇÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃÙÚÕ ÚÎÌËÚÏÔÂÞØÕÔÏ¦
ÇÖÄ ÖÕßÂÚÇÔÎÇØÞÏÑÂÖØÄÈÒËÉÎ¡ËÏÜÓÁÔÎÜÙÚÄÙÕÑÇÚ¦
 ËÃÔÇÏÑÇÏÎÖØÄÈÒËÉÎÍÏÇÚÎÔ
ÖÕØËÃÇÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÕÚÎÔÕÖÕÃÇÚÕ§¬ÚÕÖÕÛËÚËÃÙÚÕ 
©ÏÞÇÓÎÒÄÚËØËÝËÖÏÊÄÙËÏÝÚÎÝ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÑÇÚ¦ÚÎÔ
ÖËØßÙÏÔÂÞØÕÔÏ¦ÕÌËÃÒÕÔÚÇÏÇÌËÔÄÝÙÚÎÔËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÜÔÇÔÇÊßÄÓËÔÜÔÇÍÕØ×Ô
ÇÌËÚÁØÕßÙÚÏÝÇØÔÎÚÏÑÁÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÕßËÓÖÕØÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕßÓËÚÇÐÆÚÜÔÊÆÕÏÙÞßØ×ÔÕÏÑÕÔÕÓÏ×Ô
ÑÇÏ ÃÔÇÝ©ÏËÐËÒÃÐËÏÝÇßÚÁÝ
ËÃÞÇÔÜÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇßÖÕÈÇÛÓÃÙËÏÚÕ§¬ÚÏÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÕß
ÍÏÇÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÇÔ¦ÖÚßÐÎÙÚÕ
 ÚÕ ÇÖÄ 
¡ÁÞØÏÖØÄÙÌÇÚÇÊÎÒÇÊÂÚÕ
 Î ÖÇÍÑÄÙÓÏÇ ÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÁÚØËÞË®ÓËØßÛÓÄÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ
 ËÔ×ÚÎÔÖËØÃÕÊÕÖÕßÖØÕÎÍÂÛÎÑËÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÑØÃÙÎÝ
ÚÕÇßÚÂÁÚØËÞË®ÙÚÕ 

Το Ταμείο ανησυχεί
για την επιβολή
περαιτέρω εμπορικών
κυρώσεων από
τις ΗΠΑ, αλλά και
για την κλιματική
αλλαγή.
ÓËØßÛÓÄÊÎÒÇÊÂÙÇÌ×ÝÚÇÞÆÚËØÕ
ÇÖÄÚÇÌËÚÏÔ¦ËÖÃÖËÊÇÑÛÁÙËÏÝ
ÖÕßÊÎÓÕÙÃËßÙÇÔÔÜØÃÚËØÇÌÁÚÕÝÕ©ÇÒÒ¦ÑÇÏÎÇÍÑÄÙÓÏÇ
¬Ø¦ÖËàÇÓÏÒÕÆÔÍÏÇËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎ
ÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÌÁÚÕÝ
ËÖÏÙÎÓÇÃÔÕÔÚÇÝÄÚÏÕËÓÖÕØÏÑÄÝ
ÖØÕÙÚÇÚËßÚÏÙÓÄÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÎÇÆÐÎÙÎÚÕßÞØÁÕßÝÖØÕÑÇÒÕÆÔÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÑÇÏÖËØÏÕØÃàÕßÔÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ
¬Õ§¬ÇÔÇÌÁØËÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÄÚÏÎÇÔÇÛË×ØÎÙÎÖØÕÝ
ÚÇÑ¦ÚÜÚÜÔÇØÞÏÑ×ÔËÑÚÏÓÂÙËÜÔ
ÇÔÚÇÔÇÑÒ¦ÚÏÝÇØÔÎÚÏÑÁÝ¸ËÑÖÒÂÐËÏÝ¹ÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÙËÓËØÏÑÁÝ
ÇÔÇÊßÄÓËÔËÝÇÍÕØÁÝÑßØÃÜÝÙÚÎÔ
ÔÊÃÇÕÊÎÍ×ÔÚÇÝÙÚÎÔËÖÇÔÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÚÜÔÖØÕÕÖÚÏÑ×ÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÍÏÇÚÇËÖÄÓËÔÇÊÆÕÞØÄÔÏÇ
ËÓËØÏÑÁÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÓ¦ÒÏÙÚÇ
ÇßÚÂÎËÖÇÔÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÇÔÚÇÔÇÑÒ¦ÑÇÏÚÎÔËÖÃÖÚÜÙÎÚÜÔÄÒÕÑÇÏ
ËÔÚËÏÔÄÓËÔÜÔÑÕÏÔÜÔÏÑ×ÔÇÔÇÚÇØ¦ÐËÜÔ®;V¬ÇÓËÃÕËÑÚÏÓ¦ÄÚÏ
ÖÇØÇÓÁÔËÏÇÙÇÌÂÝÎÖØÕÕÖÚÏÑÂ

ËÖÃÚËßÐÎÝÓÏÇÝÓÄÔÏÓÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÓËÚÇÐÆÑÇÏ ÃÔÇÝÖÇØ¦
ÚÇÖØÄÙÌÇÚÇÑÇÒ¦ÔÁÇÙÞËÚÏÑ¦
ÓËÚÏÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÑÇÏÚÎÔ
ßÖÕÍØÇÌÂÖØÕÑÇÚÇØÑÚÏÑÂÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÇÔ¦ÓËÙ¦ÚÕßÝ
ÖÏÖÒÁÕÔÖØÕÙÛÁÚËÏÄÚÏÎÖËØÇÏÚÁØÜËÖÏÊËÃÔÜÙÎÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÙÞÁÙËÜÔÓËÚÇÐÆÚÜÔ
ÑÇÏÚÜÔËÓÖÕØÏÑ×ÔÚÕßÝËÚÇÃØÜÔ
ÄÖÜÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÎÊÏÁÔËÐÂ
ÚÕßÝÓËÚÎÔÂÚÜÔËÓÖÕØÏÑ×Ô
ÊËÙÓ×ÔÚÕßÝÓË¦ÒÒËÝÞ×ØËÝÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇßÖÕÔÕÓËÆÙÕßÔÚÕÔ
ÑÒ¦ÊÕÚÎÝÓËÚÇÖÕÃÎÙÎÝÑÇÏÚÕß
ËÓÖÕØÃÕßËÖÏÈØÇÊÆÔÕÔÚÇÝÁÚÙÏ
ÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ®
ÇØÄÚÏÒÕÏÖÄÔÎÓÇÑØ¦ÖÚÜÚÏÑÂÖÕØËÃÇÚÕßÓËÚÇÖÕÏÎÚÏÑÕÆ
ÑÒ¦ÊÕßÙÚÎÔ ÃÔÇÙÚÏÝÑÇÏ
ÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙÚÎÔßØ×ÖÎ
ÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÌÛ¦ÔËÏÙÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝ
ÂÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÔÇÓÎÔÌÛÃÔËÏÖËØÇÏÚÁØÜÎÁÑÛËÙÎËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏ
ÄÚÏÎÇÔ¦ÑÇÓÉÎÛÇËÃÔÇÏÕØÏÇÑÂ
ßØÃÜÝÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÏÝÇÔÇÊßÄÓËÔËÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏ
ÙË¦ÔÛÎÙÎ
¡¦ÒÏÙÚÇÎ§ÄÚÏÇÌØÏÑÂÚÕ
¡ËÐÏÑÄÑÇÏÎÔÊÃÇÙßÍÑÇÚÇÒÁÍÕÔÚÇÏÙÚÏÝÞ×ØËÝÖÕßÇÖËÏÒÕÆÔÚÇÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÒÄÍÜÚÎÝÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÝÖÕßÑßØÏÇØÞÕÆÙËÚÕ 
ÙÚÏÝËÓÖÕØÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝ

Ευρωζώνη
©ÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÎÈØËÚÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÎÕÖÕÃÇÙÆÔÚÕÓÇÛÇÇÖÕ-

ÙÞÏÙÚËÃÇÖÄÚÎÔÚÕ¬ÇÓËÃÕ
ÇÔÇÌÁØËÏÄÚÏÇßÚÂÛÇÙÎÓËÏ×ÙËÏ
ÓÏÇËÒÇÌØÏ¦®ÇÔ¦ÖÚßÐÎÊÏÇÚÎØ×ÔÚÇÝÚÏÝÇØÞÏÑÁÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÕß
ÚÙÏÕØßÛÓÄÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÚÕ ÙÚÕ ËÔ×
ÌÁÚÕÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÌÛ¦ÙËÏÙÚÕ
 ÑÇÏÙÚÕ ÚÕÁÈÇÏÇ
ÚÕÔÃàËÏÄÚÏÕÏÖØÕÈÒÁÉËÏÝÇßÚÁÝ
ÈÇÙÃàÕÔÚÇÏÙÚÕÙËÔ¦ØÏÕËÖÃÚËßÐÎÝËÓÖÕØÏÑÂÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÓËÚÎÔ

ÇÔ¦ÖÚßÐÎÙÚÎÔßØÜà×ÔÎ
ÛÇÙÎÓËÏ×ÙËÏ¦ÔÕÊÕÇÖÄ ÚÕ
 ÙÚÕ ÚÕÑÇÏÙÚÕ
 ÚÕ¥ÙÚÄÙÕËÒÇÌØ×Ý
ßÖÕÈÇÛÓÏÙÓÁÔÎÑÇÚ¦ ËÃÔÇÏ
ÑÇÏÎËÑÚÃÓÎÙÎÚÕß§¬ÍÏÇÚÎÔ
ÖÕØËÃÇÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÑÇÚ¦ÚÕÚØÁÞÕÔÁÚÕÝ
ÐÃàËÏÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÑßØÃÇØÞÎÇÖËÏÒÂÍÏÇÚÎÔÖÕØËÃÇÚÎÝ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝËÃÔÇÏÚÕ

ÄÒÕÑÇÏÇßÐÇÔÄÓËÔÕÑÄÙÚÕÝÚÎÝ
ÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝÇÒÒ¦ÑÇÏÕ
ÑÃÔÊßÔÕÝËÖÏÈÕÒÂÝÇÖÄÚÏÝ
ÖËØÇÏÚÁØÜÑßØ×ÙËÜÔÙÚÕßÝËÓÖÕØÏÑÕÆÝËÚÇÃØÕßÝÚÕßÝÚÕßÝÑÏÔÊÆÔÕßÝÇßÚÕÆÝÊËÔÓÖÕØÕÆÙËÔÇÓÎÔ
ÖØÕÙÛÁÙËÏÑÇÏÚÕÑÒÃÓÇÁÔÚÇÙÎÝ
ÙÚÏÝÙÞÁÙËÏÝØ¦ÔÑÇÛ×Ý
ËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÕÏÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÇÔÇÚÇØÇÞÁÝÔÇËÖËÑÚÇÛÕÆÔÙÚÏÝÞ×ØËÝ
ÚÎÝ¡ÁÙÎÝÔÇÚÕÒÂÝ

10

O

ΔΙΕΘΝΗ

 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020

Οικονομικές
δυσκολίες
αντιμετωπίζουν
3,5 εκατ. Γερμανοί
Εχουν βρει και δεύτερη δουλειά
για να ενισχύσουν το εισόδημά τους
ΑυξάνεταÏÕ ÇØÏÛÓÄÝÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÙÚÎËØÓÇÔÃÇÖÕßÑ¦ÔÕßÔ
Ö¦ÔÜÇÖÄÓÃÇÊÕßÒËÏ¦ÑßØÃÜÝÒÄÍÜÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÊßÙÑÕÒÏ×Ô
ÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔ¡¦ÒÏÙÚÇ
ÄÖÜÝÌÇÃÔËÚÇÏÑÇÏÇÖÄÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ©ÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂÝ±ÖÎØËÙÃÇÝÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝ-LKLYH[PVU
,TWSV`TLU[(NLUJ`ÚÕÖÕÙÕÙÚÄÄÙÜÔÇÖÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÏÙËÊÏ¦ÌÕØËÝÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÇßÐÂÛÎÑË
ÓÁÙÇÙËÁÔÇÁÚÕÝÖËØÃÖÕßÑÇÚ¦
 ¥ÝËÑÚÕÆÚÕßÖØÕÝÚÇÚÁÒÎ
ÕßÔÃÕßÚÕß ÙËÇßÚÄÚÕÏÊÏÄÚßÖÕËØÍÇÙÏÇÑÄÑÇÛËÙÚ×ÝÈØÁÛÎÑÇÔÖËØÃÖÕßËÑÇÚËØÓÇÔÕÃ
ÊÎÒÇÊÂÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÙË
ÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÃÊÏÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÚÎÝ
ÞØÕÔÏ¦ÝÖÕßÖØÕÎÍÂÛÎÑË
ÚÙÏÇØÑËÚÕÃËØÍÇàÄÓËÔÕÏ
ÂÚÕÏËÑÇÚ¦ÚÕÓÇÖÇØ¦ÒÒÎÒÇ
ÓËÚÎÔÜØÎËØÍÇÙÃÇÚÕßÝÙÚØ¦ÌÎÑÇÔÑÇÏÙËÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÓËØÏÑÂÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝØÄÑËÏÚÇÏ
ÍÏÇÚÏÝÒËÍÄÓËÔËÝTPUPQVIZÙÚÏÝ
ÕÖÕÃËÝÕÏËØÍÇàÄÓËÔÕÏÊÕßÒËÆÕßÔ
ÍÏÇÓÏÙÛÕÆÝÖËÔÃÇÝÑËØÊÃàÕÔÚÇÝ
ÇÑÄÓÎÑÇÏÒÏÍÄÚËØÇÇÖÄËßØ×
ÚÕÔÓÂÔÇ©ÖÜÝÓËÚÇÊÃÊËÏÑÇÏÎ
+L\[ZJOL>LSSL¦ÚÕÓÇ
ÁÑÇÔÇÔÊÆÕÊÕßÒËÏÁÝÓÁÙÜÚÜÔ
ÕÖÕÃÜÔËÃÞÇÔÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÂÑ¦ÒßÉÎËÔ×ÖËØÃÖÕß¦ÚÕÓÇËÃÚËÇÖÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÔÙËÊÆÕ
ÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝËÃÚËËØÍ¦àÕÔÚÇÏ

ßÖÄÚÕÑÇÛËÙÚ×ÝÚÜÔTPUPQVIZ
¬ÇÙÚÕÏÞËÃÇÇßÚ¦ÁÞÕßÔÂÊÎ
ÈØËÛËÃÙÚÕËÖÃÑËÔÚØÕÚÜÔÙßàÎÚÂÙËÜÔÓËÚÇÐÆÚÜÔÑÕÓÓ¦ÚÜÔ
ÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÓËÚÎËØÓÇÔÃÊÇ
ÈÕßÒËßÚÂÚÕßØÏÙÚËØÕÆ ÄÓÓÇÚÕÝÇÓÖÃÔËÃÓÓËØÓÇÔÔÇàÎÚËÃ
ÇÆÐÎÙÎÚÕßÑÇÚ×ÚÇÚÕßÜØÕÓÏÙÛÃÕßÙÚÇËßØ×ÚÎÔ×ØÇËÑÚÏÓ×ÔÚÇÝÄÚÏÇßÚÄÛÇÂÚÇÔÁÔÇ
ÖØ×ÚÕÈÂÓÇ®ÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÙÞËÙÎ
ÇßÚÂÝÚÎÝÚ¦ÙÎÝ;×ØÇÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÙÚÇËÖÃÖËÊÇÚÜÔ 
ËßØ×ÚÎÔ×ØÇÇÓÕÏÈÂÖÕßÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÓÎÔËÖÏÚØÁÖËÏÙËÓËÍ¦ÒÕ
ÇØÏÛÓÄËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÔÇàÂÙÕßÔ
ÇÐÏÕÖØËÖ×Ý
ÏÇÄÒÕÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝ
ËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÚÕËÏÙÄÊÎÓÇÖÕß
ÖØÕÑÆÖÚËÏÇÖÄÓÃÇÓÄÔÕÊÕßÒËÏ¦
ÊËÔÇØÑËÃ®ËÖËÙÂÓÇÔËÎÑÃÓËØÓÇÔÖÃÙÎÝàÂÚÎÙËÚÎÔÕÒÏÑÂ
ÑÇÚ¦ØÍÎÙÎßÖÕÇÓËÏÈÄÓËÔÜÔÛÁÙËÜÔËØÍÇÙÃÇÝÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÄÙËÝÇÌÕØÕÆÔÖØÕÙÜØÏÔÂÂËÑÖËØÏÚØÕÖÂÝËØÍÇÙÃÇ

Εχει Ù{Ñ³ÈÚÉËÑË³iÐÑo{ÑÑÖÂii³È~Ñ³³Ñ³È¨Ð{ÚËÈ³Ñ¸ÉÈ¨V~ÑÚØ³¨ÑÙ{ÑÐ¨×É³Ñ{³ÑÉËÉÙÑ³V´lÉÈ¨³i¨ÑVÑÐ{KÊÈ
×ÑËÉ³Ñ{ÑÐiÉ{³¨ÓÉ{ÉÐÉoÒÜÑ¨{ÚÐÌÉ¨oÑÇÐÓÑÇÊÈÑÂ{¨ÉØ
ÍÑËÝÒÒÕÁÔÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄËÆØÎÓÇ
ÚÎÝÖÇØÕÆÙÇÝÁÑÛËÙÎÝÇÌÕØ¦ÚÏÝ
ÖØÕÈÒÁÉËÏÝÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕÖÕÙÕÙÚÄÇÔËØÍÃÇÝÙËÖÇÍÑÄÙÓÏÕËÖÃÖËÊÕÏÊÏÑÄÚËØÇÇÔÇÌÁØËÏÄÚÏ
ÖÇØÄÚÏÚÕÖÕÙÕÙÚÄÖÇØÁÓËÏÔË
ÙËÙÞËÚÏÑ¦ÙÚÇÛËØ¦ËÖÃÖËÊÇÑÇÚ¦ÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÊËÑÇËÚÃÇÎÑÇÓÖÆÒÎÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÇÔËÈËÃÇÖÄ
ÚÕßÚÄÖØÕÑÆÖÚËÏÑßØÃÜÝ
ËÐÇÏÚÃÇÝÚÜÔÇÔÇÏÓÏÑ×ÔØßÛÓ×Ô
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÍËÍÕÔÄÝ
ÖÕßÓÖÕØËÃÔÇËÑÚÕÖÃÙËÏÇÖÄÚÎÔ
ÇÍÕØ¦ËØÍÇÙÃÇÝÇÑÄÓÎËÑÇÚ
¦ÚÕÓÇÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÝÚÕÔÇØÏÛÓÄ
ÚÜÔÇÔÁØÍÜÔÇÖÄËÑÇÚÙË
 ËÑÇÚÁÑÛËÙÎÊÎÓÕÙÏËÆËÚÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÒÃÍËÝÓÁØËÝÇÌÄÚÕßÕ©ËÃÞËËÖÏÙÎÓ¦ÔËÏÄÚÏÕÏ
ËÓÖÕØÏÑÁÝÊÏËÔÁÐËÏÝÑÏÔÊßÔËÆÕßÔ
ÔÇÙÚÇÛÕÆÔÌÁÚÕÝËÓÖÄÊÏÕÙÚÎÔ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÛÇÓÖÕØÕÆÙË
ÔÇÇÔÇÑÄÉËÏÑÇÏÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝ
ÙËÊÏËÛÔÁÝËÖÃÖËÊÕÍÏÇÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÎÝÌÚ×ÞËÏÇÝÙËÞ×ØËÝÞÇÓÎÒÕÆËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝ

Οι περισσότεροι
στράφηκαν σε θέσεις
εργασίας μερικής
απασχόλησης
με αποδοχές κάτω
από 450 ευρώ.
ÔÚÇÝÒÏÍÄÚËØÇÒËÌÚ¦ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÓÇàÃÓËÚÕÔÇØÏÛÓÄÚÜÔÇÔÁØÍÜÔÖÕßÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÇÔÁØÞÕÔÚÇÏ
ÙËËÑÇÚËÑÇÚËØÍÇàÄÓËÔÕÏËÃÔÇÏßÖÕÇÓËÏÈÄÓËÔÕÏÊÎÒÇÊÂÕÓÏÙÛÄÝÚÕßÝÊËÔËÖÇØÑËÃÍÏÇ
ÔÇàÂÙÕßÔÇÐÏÕÖØËÖ×ÝËÔ×ËÖÏÖÒÁÕÔËÑÇÚËÃÚËÁÞÕßÔÙÚÇÓÇÚÂÙËÏÔÇÇÔÇàÎÚÕÆÔËØÍÇÙÃÇ
ËÃÚËÊËÔÁÞÕßÔÖØÄÙÈÇÙÎÙÚÎÔ
ÇÍÕØ¦ËØÍÇÙÃÇÝÚÙÏÖËØÃÖÕß
ËÑÇÚÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝËÃÚËÊËÔ
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÈØÕßÔÊÕßÒËÏ¦ËÃÚË
ËØÍ¦àÕÔÚÇÏÙËÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝ
ÖÕßÊËÔÇÔÚÇÖÕÑØÃÔÕÔÚÇÏÇÑÄÓÎ
ÑÇÏÙÚÏÝÓÏÙÛÕÒÕÍÏÑÁÝÚÕßÝÇÔ¦-

Ανεργία
ÔÚÜÓËÚÇÐÆÖØÄÙÌÇÚÎÁÑÛËÙÎÚÎÝÏËÛÔÕÆÝ©ØÍ¦ÔÜÙÎÝØÍÇÙÃÇÝ036ÚÕß©ßÖÕÒÕÍÃàËÏ
ÄÚÏÖ¦ÔÜÇÖÄËÑÇÚ¦ÚÕÓÇËÃÔÇÏËÃÚË¦ÔËØÍÕÏËÃÚËËØÍÇàÄÓËÔÕÏ
ÖÕßÊÕßÒËÆÕßÔÒÏÍÄÚËØËÝ×ØËÝ
ÇÖÄÇßÚÁÝÖÕßÛÇÂÛËÒÇÔÑËØÊÃàÕ-

Λιγότερα δάνεια ζητούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις
Η ζήτηση για νέα
δάνεια μειώθηκε
το τέταρτο τρίμηνο
2019 για πρώτη φορά
μετά έξι χρόνια.
ÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÚÎÝÚÎÔËØÞÄÓËÔÎ
ÁÓÖÚÎ ØÏÙÚÃÔÇÍÑ¦ØÔÚÎ
ÕÖÕÃÇÇÔÁÒÇÈËÑÇÛÂÑÕÔÚÇÖØÕÁÊØÕßÚÎÝ ¬ÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕ
§ÕÁÓÈØÏÕÛÇÊÏÇÚÎØÂÙËÏÇÓËÚ¦ÈÒÎÚÎÚÎÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÚÎÝÚØ¦ÖËàÇÝ¦ÔßÖÂØÞËÙÇÔ
ÇØÞÏÑÂÏÊÁÇÔÇÙÚØÇÌÕÆÓËÙÚÕÔ
ÖËØÏÕØÏÙÓÄÚÎÝÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÓÁÙÇÙÚÕÔËÖÄÓËÔÕÞØÄÔÕÇßÚÂÎÓËÃÜÙÎÚÎÝàÂÚÎÙÎÝ
ËÃÔÇÏÎÑÇÚ¦ÒÒÎÒÎßÖËÔÛÆÓÏÙÎ
ÖÜÝÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÖÇØÇÓÁÔËÏÇØÑËÚ¦¸ËÆÛØÇßÙÚÎ¹ÇÙßÔËÞÃÙÕßÓËÔÇÖÇØÇÚÎØÕÆÓËÓÁÙÜ
ÇßÚ×ÔÚÜÔßÖËÔÛßÓÃÙËÜÔÖÄÙÕ
ÇÊÆÔÇÓÎËÃÔÇÏÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇ®ËÖÏÙÂÓÇÔËÙÚÕßÝ-PUHUJPHS;PTLZÕ

ΕPA

Για πρώτη ÌÕØ¦ÆÙÚËØÇÇÖÄÁÐÏ
ÞØÄÔÏÇÎàÂÚÎÙÎÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÍÏÇÊÇÔËÏÙÓÄ
ÓËÏ×ÛÎÑËÚÕÚÁÚÇØÚÕÚØÃÓÎÔÕÚÕß
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕßÁÚÕßÝÆÓÌÜÔÇÓË
ÁØËßÔÇÖÕßÊÏËÔÂØÍÎÙËÎ ¬ÙË
ÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑ¦ÏÊØÆÓÇÚÇ
ÎàÂÚÎÙÎÍÏÇÊ¦ÔËÏÇÓËÏ×ÛÎÑË
ËÐÇÏÚÃÇÝÚÜÔÞÇÓÎÒ×ÔÇÔÇÍÑ×Ô
ÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÍÏÇËÖËÔÊÆÙËÏÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝÊÏÇÛËÙÏÓÄÚÎÚÇÝËÔÇÒÒÇÑÚÏÑ×ÔÑËÌÇÒÇÃÜÔ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÓËÃÜÙÎÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑËÙÚÎÔÙÖÇÔÃÇËÔ×ÇÑÕÒÕßÛËÃ
ÎÇÒÒÃÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÎàÂÚÎÙÎ
ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ×ÔÊÇÔËÃÜÔÇÖÄÚÏÝ
ÍËØÓÇÔÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÖÇØÁÓËÏÔËÙË
ßÉÎÒ¦ËÖÃÖËÊÇËÔ×ËÑËÃÔÎÚÜÔ
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÜÔÏÚÇÒÏÑ×ÔÖÇØÁÓËÏÔË
ÇÓËÚ¦ÈÒÎÚÎ
©ÖÜÝÙÎÓËÏ×ÔÕßÔÙËÊÎÓÕÙÃËßÓ¦ÚÕßÝÕÏ-PUHUJPHS;PTLZÚÇ
ÙÚÕÏÞËÃÇÇßÚ¦ÇÔÇÚØÁÖÕßÔÚÇÙÎÓ¦ÊÏÇÙÚÇÛËØÕÖÕÃÎÙÎÝÙÞËÚÏÑ¦
ÓËÚÎÔÖÕØËÃÇÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÎÝ
ßØÜà×ÔÎÝËÔÄÉËÏÑÇÏÚÎÝÖØ×ÚÎÝÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÝÚÜÔÙÚËÒËÞ×Ô
ÚÎÝ ¬ÍÏÇÚÎÔÇÔÇÛË×ØÎÙÎÚÎÝ

Στην έρευναÈ¨ÑoÐÑ³ËiÉi 0ÈÐÐÉ³ÉËTÑmmÉÈ¨ÑÍ~ÓØ³¨ÒÉÇÉØ
¢ØÁÔÚËØÏÑ§ÚÕßÑØÄàËÚÙÚÁÒËÞÕÝ
ÚÎÝ7PJ[L[>LHS[O4HUHNLTLU[
¥ÙÚÄÙÕÙÆÓÌÜÔÇÓËÁØËßÔÇÚÕßÍËØÓÇÔÏÑÕÆÏÔÙÚÏÚÕÆÚÕß
A,>ÎËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÚÜÔËÖËÔ-

ÊßÚ×ÔÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÙßÔÁÞÏÙËÔÇÈËÒÚÏ×ÔËÚÇÏÇÖÄÚÏÝÇØÞÁÝÚÕß
¡¦ÒÏÙÚÇÖÇØ¦ÚÕÙÆÔÔËÌÕÖÕß
ÁÞËÏÙÑÏ¦ÙËÏÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÕÊËÃÑÚÎÝËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝ
ÚÜÔËÖËÔÊßÚ×ÔÍÏÇÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÙÎÓËÃÜÙË¦ÔÕÊÕÇÖÄ
ÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕËÑÁÓÈØÏÕ
ÙÚÕÌÛ¦ÔÕÔÚÇÝÙËßÉÎÒÄ
ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔËÚ×ÔÈËÒÚÃÜÙÎÚÎÝËÖËÔÊßÚÏÑÂÝËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÕÌËÃÒËÚÇÏÑÇÏÙÚÎÔÇÖÕÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÚÕßËÓÖÕØÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕß
ÓËÚÇÐÆÑÇÏ ÃÔÇÝ©ÖØÄËÊØÕÝÚÕßÏÔÙÚÏÚÕÆÚÕßA,>ÞÏÓ
©ß¦ÓÖÇÞÄÓÜÝÇÔÁÌËØËÄÚÏÕ
ØßÛÓÄÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÛÇÖÇØÇÓËÃÔËÏ
ÞÇÓÎÒÄÚËØÕÝÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÔ
ßÖÄÒÕÏÖÕËßØÜÖÇáÑÄÓÁÙÕÄØÕ
Ñ¦ÚÏÖÕßËÖÏÈËÈÇÏ×ÔËÚÇÏÑÇÏÇÖÄ
ÚÕÌØÁÔÕ®ÖÕßÖ¦ÚÎÙËÖÁØßÙÏÎ
ÍËØÓÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏÖÜÝÎÍËØÓÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÇÔÇÖÚÆÞÛÎÑËÓËØßÛÓÄ ÚÕ
 ÚÕÔÞÇÓÎÒÄÚËØÕÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔÁÐÏËÚ×Ô

Απειλή φτώχειας
Σημαντικό ÖÒÂÍÓÇ ÊÁÞÕÔÚÇÏÑÇÏÕÏÔÁÕÏÕÏÕÖÕÃÕÏËÃÚËÊßÙÑÕÒËÆÕÔÚÇÏÔÇ
ÈØÕßÔÊÕßÒËÏ¦ÂÇÔÇÍÑ¦àÕÔÚÇÏÔÇ
ËØÍÇÙÚÕÆÔÙËÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÑÇÚ×ÚËØÎÝÖÕÏÄÚÎÚÇÝ©ÖÜÝÑÇÚÇÊËÏÑÔÆËÏÎÁÑÛËÙÎ>VYK,TWSV`TLU[
HUK:VJPHS6\[SVVR!;YLUKZ
>,:6ÚÎÝÏËÛÔÕÆÝ©ØÍ¦ÔÜÙÎÝ
ØÍÇÙÃÇÝÚÕß©ËÑÇÚÔÁÕÏÎÒÏÑÃÇÝËÚ×ÔËÃÚËÈØÃÙÑÕÔÚÇÏËÑÚÄÝÇÍÕØ¦ÝËØÍÇÙÃÇÝËÃÚË
ÊËÔÙßÓÓËÚÁÞÕßÔÙËÑ¦ÖÕÏÕËÑÖÇÏÊËßÚÏÑÄÖØÄÍØÇÓÓÇËÃÚËÇÖÕØØÕÌÕÆÔÚÇÏÙËÑÇÚ×ÚËØÎÝÖÕÏÄÚÎÚÇÝ
ÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÏÇËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝËÃÔÇÏÖ¦ØÇÖÕÒÆÊÆÙÑÕÒÕÔÇàÂÙÕßÔÇÐÏÕÖØËÖ×ÝÇÖÄÚÏÝ
ÊÕßÒËÏÁÝÚÕßÝ®ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÕÍËÔÏÑÄÝÊÏËßÛßÔÚÂÝ
ÏËÛÔÕÆÝ©ØÍ¦ÔÜÙÎÝØÍÇÙÃÇÝ
ÑÏª¦ÏÔÚËØ
ÖÃÙÎÝÁÔÇÇÖÄÚÇÈÇÙÏÑÄÚËØÇ
ËßØÂÓÇÚÇÇÌÕØ¦ÑÇÏÄÙÕßÝËØÍ¦àÕÔÚÇÏÑÇÏàÕßÔÑ¦ÚÜÇÖÄÚÕÄØÏÕ

ÚÎÝÌÚ×ÞËÏÇÝÚÙÏÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÎÔÁÑÛËÙÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÇÖÄ
ËÑÇÚËØÍÇàÄÓËÔÕÏÂÙÚÕßÝ
ËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝàÕßÔÙËÑÇÛËÙÚ×Ý
ÇÑØÇÃÇÝÂÙÞËÚÏÑÂÝÌÚ×ÞËÏÇÝÑÇÛ×ÝÚÕÎÓËØÂÙÏÕËÏÙÄÊÎÓ¦ÚÕßÝ
ÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÙËÒÏÍÄÚËØÇÇÖÄ
ÊÕÒÇØ¦ÒÒÎÒÇÚÕÖÕÙÕÙÚÄ
ÄÙÜÔÈØÃÙÑÕÔÚÇÏßÖÄÚÎÔÇÖËÏÒÂ
ÌÚ×ÞËÏÇÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÇßÐÎÛËÃ
ÙÚÏÝÇÔËÖÚßÍÓÁÔËÝÞ×ØËÝÚÎÊÏËÚÃÇÑÇÛÏÙÚ×ÔÚÇÝÇÑÄÓÎÖÏÕÊÆÙÑÕÒÎÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦
ÚÕßÝÍÏÇËÐ¦ÒËÏÉÎÚÎÝÌÚ×ÞËÏÇÝ
ÓÁÙÇÙÚÇËÖÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇ/ÓÎ
ËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎÚÕßËØÍÇÚÏÑÕÆÊßÔÇÓÏÑÕÆÑÇÛ×ÝÑÇÏÕÏÞÇÓÎÒÂÝÖÕÏÄÚÎÚÇÝÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝßÖÕÊÎÒ×ÔÕßÔÄÚÏÕÏÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÑÇÏÕÏ
ÑÕÏÔÜÔÃËÝÊËÔÛÇÑÇØÖÜÛÕÆÔÚÇ
ÕÌÁÒÎËÔÄÝÓËÍ¦ÒÕßÇØÏÛÓÕÆÚÇÒÇÔÚÕÆÞÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ®ËÖÏÙÂÓÇÔË
ÕÚÁÌÇÔ ÕßÔÕÕÖÕÃÕÝÎÍËÃÚÇÏ
ÚÎÝÁÑÛËÙÎÝ

Αύξηση των θέσεων
εργασίας στη Βρετανία
Με ρυθμό ßÉÎÒÄÚËØÕ ÇÖÄ ÚÕÔ
ÇÔÇÓËÔÄÓËÔÕÇßÐÂÛÎÑÇÔÕÏÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÙÚÎØËÚÇÔÃÇÚÕ
ÚØÃÓÎÔÕÓÁÞØÏÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕÓËÚØÏ¦àÕÔÚÇÝÚÎÔÖÃËÙÎÖØÕÝÚÎÔ
¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝÍÍÒÃÇÝÍÏÇÓËÃÜÙÎÚÜÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÑÇÚ¦ÚÎÔËÖÏÑËÃÓËÔÎÙÆÙÑËÉÎÚÜÔÙÚËÒËÞ×Ô
ÚÎÝÚÎÔËØÞÄÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇ
ÚÙÏÄÖÜÝÓËÚÇÊÃÊËÏÎËÌÎÓËØÃÊÇ.\HYKPHUËÖÏÑÇÒÕÆÓËÔÎËÖÃÙÎÓÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝ
ÙÚÇÚÏÙÚÏÑÂÝßÖÎØËÙÃÇÝ65:Õ
ÇØÏÛÓÄÝÚÜÔÇÖÇÙÞÕÒÕßÓÁÔÜÔ
ÇßÐÂÛÎÑËÑÇÚ¦ÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÖËØÃÕÊÕÙËÙÞÁÙÎÓË
ÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÖÁØßÙÏ
ÌÛ¦ÔÕÔÚÇÝÙÚÇ ËÑÇÚ©ÇØÏÛÓÄÝËÃÔÇÏÊÏÖÒ¦ÙÏÕÝÙËÙÆÍÑØÏÙÎ
ÓËÚÏÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÜÔÍÏÇ¥ÝÖØÕÝÚÎ
ÊÏ¦ØÛØÜÙÎÚÜÔÛÁÙËÜÔËØÍÇÙÃÇÝ ÇÌÕØÕÆÙÇÔÛÁÙËÏÝ
ÖÒÂØÕßÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÓËÚÕÔ
ÊËÃÑÚÎÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÔÇÙÎÓËÏ-

×ÔËÏÏÙÚÕØÏÑÄØËÑÄØÚÎÝÚ¦ÐËÜÝ
ÚÕß 
ÐÃàËÏÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÎÈØËÚÇÔÏÑÂÇÍÕØ¦ËØÍÇÙÃÇÝËÔÇÔÚÏÛÁÙËÏÓË¦ÒÒÕßÝÑÒ¦ÊÕßÝÄÖÜÝÎ
ÓËÚÇÖÕÃÎÙÎÖÇØÁÓËÏÔËÇÔÛËÑÚÏÑÂÇÆÐÎÙÎÚÜÔÓÏÙÛ×ÔÂÚÇÔ
ÙÚÇÛËØÂÙËÙÞÁÙÎÓËÖÁØßÙÏÑÇÏ
ÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙÚÕ ÃÔÇÏ
ÄÓÜÝÞÇÓÎÒÄÚËØÎÇÖÄÚÕ

ÚÎÔÖËØÃÕÊÕ¡ÇãÕßÕßÒÃÕßÄÚÇÔ
ËÃÞËÙÑÇØÌÇÒ×ÙËÏÙÚÇßÉÎÒÄÚËØÇËÖÃÖËÊÇÇÖÄÚÕÐÁÙÖÇÙÓÇ
ÚÎÝÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÝÑØÃÙÎÝ
ÚÕß
ÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÇÔÇÒßÚÁÝÚÎÝ
65:Õ5ÚÁÏÈÏÔÚ¢ØÃÓÇÔËÖÏÙÂÓÇÔËÄÚÏËÔ×ÎÇÆÐÎÙÎÚÜÔÓÏÙÛ×ÔÓËÏ×ÛÎÑËÇÖÄÚÕÖËØÇÙÓÁÔÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÑÇÏÕÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÝ
ËÃÔÇÏÞÇÓÎÒÄÝÚÇËÏÙÕÊÂÓÇÚÇÙßÔËÞÃàÕßÔÔÇÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏ®(ÐÃàËÏ
ÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÕÇØÏÛÓÄÝÚÜÔ
ÑËÔ×ÔÛÁÙËÜÔËØÍÇÙÃÇÝÓËÏ×ÛÎÑË
ËÐÃÙÕßÑÇÚ¦ÙÚÏÝ

Την προοπτική έκδοσης κρυπτονομίσματος εξετάζουν κεντρικές τράπεζες
ΔιαπιστώνονταςÚÎÔ ÇÑÇÚÇÔÃÑÎÚÎÁÒÐÎÖÕßÇÙÑÕÆÔÙËËÖËÔÊßÚÁÝÑÇÏ
ÑËØÊÕÙÑÄÖÕßÝÚÇÑØßÖÚÕÔÕÓÃÙÓÇÚÇÕÓ¦ÊÇÑËÔÚØÏÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔÙßÙÖËÏØ×ÔËÏÚÏÝÊßÔ¦ÓËÏÝÚÎÝÍÏÇÔÇ
ËÐËÚ¦ÙËÏÇÖÄÑÕÏÔÕÆÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÁÑÊÕÙÎÝÑØßÖÚÕÔÕÓÏÙÓ¦ÚÜÔÚÜÔ
ÑËÔÚØÏÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔÇÒÒ¦ÑÇÏÑ¦ÛË
¦ÒÒÎÖÚßÞÂÚÎÝÇÑÇÔÛ×ÊÕßÝÇßÚÂÝ
ßÖÄÛËÙÎÝÖÕßÚÏÝÁÞËÏÊÏÑÇÏÕÒÕÍÎÓÁÔÇÖØÕÈÒÎÓÇÚÃÙËÏØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÎÔ
¬Ø¦ÖËàÇÏËÛÔ×ÔÏÇÑÇÔÕÔÏÙÓ×Ô
)0:ÚÎÔ ¬ÑÇÏÚÏÝÑËÔÚØÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝ ÇÔÇÊ¦ÇÖÜÔÃÇÝÕßÎÊÃÇÝ
ÒÈËÚÃÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔ¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝ
ÍÍÒÃÇÝÖÕßËÐÁÊÜÙËÑÇÏÚÎÙÞËÚÏÑÂ
ÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎ
©ÖÜÝÚÕÔÃàËÏÎ¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝÍÍÒÃÇÝÕÏËÔÒÄÍÜÑËÔÚØÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÛÇËÐËÚ¦ÙÕßÔÖÄÙÕØËÇÒÏÙÚÏÑÄ
ËÃÔÇÏÚÕÙÞÁÊÏÕÁÑÊÕÙÎÝÑØßÖÚÕÔÕÓÃÙÓÇÚÕÝÚÜÔÑËÔÚØÏÑ×ÔÚØÇÖËà×Ô
ÇÔËÃÔÇÏËÌÏÑÚÂÎÊÏÇÙßÔÕØÏÇÑÂ
ÞØÂÙÎËÔÄÝÚÁÚÕÏÕßÑØßÖÚÕÔÕÓÃ-

Στην πρωτοβουλία
συμμετέχουν
οι κεντρικές τράπεζες
Αγγλίας, Καναδά,
Ιαπωνίας, Σουηδίας,
Ελβετίας και η ΕΚΤ.
ÙÓÇÚÕÝÇÒÒ¦ÑÇÏÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÑÇÏ
ÇÔÚÇÒÒÇÍÂÚËÞÔÕÍÔÜÙÃÇÝÙËÛÁÓÇÚÇ
ÙßÔÇÌÂÓËÚÏÝÔÁËÝÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝÇ
ËÐËÚ¦ÙÕßÔËÖÃÙÎÝÚÏÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝ
ÚÕßÝËÖÏÒÕÍÁÝÜÝÖØÕÝÚÎÔÖØÕÕÖÚÏÑÂÁÑÊÕÙÎÝÑØßÖÚÕÔÕÓÃÙÓÇÚÕÝ
ÑËÔÚØÏÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔÑÇÏàÎÚÂÓÇÚÇ
ÒËÏÚÕßØÍÏÑÂÝÇÒÒ¦ÑÇÏÙÞËÊÏÇÙÚÏÑÂÝ
ÌÆÙÎÝÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ
ÖÕßÊÏÁØØËßÙÇÔÙÚÇÊÏËÛÔÂ¡¡
ÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÕÏÑËÔÚØÏÑÁÝ
ÚØ¦ÖËàËÝÇÖÕÌÇÙÃÙÕßÔÚÎÔÁÑÊÕÙÎ
ÑØßÖÚÕÔÕÓÏÙÓ¦ÚÜÔÇßÚ¦ÛÇßÖÄ-

Σύμφωνα ÐÉ³i0¨ÒÉÇÑ³iØåooÜËÑØVÚÑÈÇi³iÚÉËÑÉËÑ{É×{~³ÊiÙ{ÑÈ¨{Ñ~ÊT¨ÊiÉÌØi×{Ñ~ÖÐËÐÑ³Ø
ÑËÏÔÚÇÏÙÚÕÔÁÒËÍÞÄÚÕßÝÑÇÏÊËÔÛÇ
ÖØÕÑÆÖÚÕßÔÇÖÄÚÎÒËÍÄÓËÔÎËÐÄØßÐÂ®ÚÕßÝÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÁÑÊÕÙÎÝ
ÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÎÝÑØßÖÚÕÍØ¦ÌÎÙÎÝ
ÖÕßÊÏÁÖËÏÁÜÝÚ×ØÇÚÎÙÌÇÃØÇÚÜÔ
ÉÎÌÏÇÑ×ÔÔÕÓÏÙÓ¦ÚÜÔ

ÙßÙÖËÃØÜÙÎÚÄÙÜÔÑËÔÚØÏÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔÑÇÏÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÝËÖÃÚÕßÛÁÓÇÚÕÝÖØÕÊÃÊÕßÔÚÕÔËÔÚÕÔÄÚÇÚÕÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄÚÕßÝÑÇÛ×ÝÚÇÇÊÏÇÌÇÔÂÑÇÏ
ÓÎØßÛÓÏàÄÓËÔÇÑØßÖÚÕÔÕÓÃÙÓÇÚÇ

ÓÖÕØËÃÔÇÇÌÇÏØÁÙÕßÔÇÖÄÚÏÝÑËÔÚØÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÚÎÔÑßØÏÄÚËØÎ
ÊÆÔÇÓÂÚÕßÝÖÕßËÃÔÇÏÕÁÒËÍÞÕÝ
ÚÎÝÖØÕÙÌÕØ¦ÝÞØÂÓÇÚÕÝÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÎÓËÏÜÚÁÕÔÄÚÏÇØÞÏÑ¦ÕÏ
ÑËÔÚØÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÄÖÜÝÑÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÝÇØÏÛÓÄÝÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÜÔ
ÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÕßÚÕßÑÇÚÄÞÕß§ÕÓÖÁÒ©ÏÑÕÔÕÓÃÇÝÄàËÌÚÃÍÑÒÏÚàÚ¦ÞÛÎÑÇÔÑÇÚÎÍÕØÎÓÇÚÏÑ¦
ÑÇÚ¦ÚÜÔÑØßÖÚÕÔÕÓÏÙÓ¦ÚÜÔØÕËÏÊÕÖÕÏÕÆÙÇÔÓ¦ÒÏÙÚÇÍÏÇÚÕßÝÑÏÔÊÆÔÕßÝÖÕßËÍÑßÓÕÔÕÆÔÍÏÇÚÕßÝ
ËÖËÔÊßÚÁÝÇÑØÏÈ×ÝËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÇÊÏÇÌ¦ÔËÏÇÝÑÇÏÚÎÝÁÒÒËÏÉÎÝØßÛÓÏÙÚÏÑÕÆÖÒÇÏÙÃÕßËÔ×ÊËÔÁÖÇßÇÔÔÇ
ÛßÓÃàÕßÔÖÜÝÇÖÕÚËÒÕÆÔÖØÄÙÌÕØÕÁÊÇÌÕÝÍÏÇÚÎÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎ
ÚÕßÕØÍÇÔÜÓÁÔÕßËÍÑÒÂÓÇÚÕÝÑÇÏ
ÚÎÝÚØÕÓÕÑØÇÚÃÇÝ
¡ËÙÕÒ¦ÈÎÙÇÔÜÙÚÄÙÕÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝÕØÍÇÔÏÙÓ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÄÖÜÝÚÕ-HJLIVVRÇÒÒ¦ÇÑÄÓÎ
ÑÇÏÚÎÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÚÎÝ ÃÔÇÝÖÕß

ÙÎÓËÏÜÚÁÕÔÁÞËÏÇÖÇÍÕØËÆÙËÏÚÎÔ
ÑßÑÒÕÌÕØÃÇÚÕßIP[JVPUÔÇËÑÊ×ÙÕßÔÊÏÑ¦ÚÕßÝÑØßÖÚÕÔÕÓÃÙÓÇÚÇ
ÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÓËÑ¦ÖÕÏËÝÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÁÝÊÏÑÒÃÊËÝ ÇÛÕØÏÙÚÏÑÂÄÓÜÝ
ÍÏÇÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÚÄÙÜÔÑËÔÚØÏÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔÔÇËÐËÚ¦ÙÕßÔÇÖÄ
ÑÕÏÔÕÆÚÕÛÁÓÇÙÚ¦ÛÎÑËÖÁØßÙÏÎ
ÖÇØÁÓÈÇÙÎÚÕßÇÖËØÞÄÓËÔÕßÊÏÕÏÑÎÚÂÚÎÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÚÎÝÍÍÒÃÇÝ
¡ÇØÑ ¦ØÔËáÖÕßËÖÁÑØÏÔËÚÎÔ
ËÐ¦ØÚÎÙÎÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÇÖÄÚÕÊÕÒ¦ØÏÕÑÇÏÖØÕÁÈÒËÉËÖÜÝÕÏÑËÔÚØÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÛÇ
ÞØËÏÇÙÚÕÆÔÙÆÔÚÕÓÇÑ¦ÖÕÏÕ¦ÒÒÕ
ÇÖÕÛËÓÇÚÏÑÄÔÄÓÏÙÓÇÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÃÔÇÏÁÔÇÉÎÌÏÇÑÄÔÄÓÏÙÓÇÑËÔÚØÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝ
ÚÏÝÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝÚÎÝËÔÒÄÍÜ
ÕÓ¦ÊÇÝÛÇÖØÕËÊØËÆËÏÕÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÚÎÝÍÍÒÃÇÝ¬àÕÔ
¦ÔÒÏÌÄÖÜÝÑÇÏÕ¡ÖËÔÕß¦ ËØÁ
ÖØ×ÎÔÙÚÁÒËÞÕÝÚÎÝ ¬ÖÕßÙÂÓËØÇËÃÔÇÏÙÚÁÒËÞÕÝÚÎÝ)0:

ΔΙΕΘΝΗ

Η Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  O

Ετοιμη για επαναπροσδιορισμό
στόχου για τον πληθωρισμό η ΕΚΤ

Για αύξηση επιτοκίων
πιέζουν οι τράπεζες την ΕΚΤ

Θα επανεξετάσουμε τα πάντα, δηλώνει η Κρ. Λαγκάρντ – Συνεχίζεται το QE

REUTERS

Σε ευρεία ËÖÇÔËÐÁÚÇÙÎÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÎÝÕÊÎÍËÃÚÇÏÎßØÜÖÇáÑÂ
ËÔÚØÏÑÂ¬Ø¦ÖËàÇÄÖÜÝÊÂÒÜÙË
ÎÔÁÇÖØÄËÊØÄÝÚÎÝ ØÏÙÚÃÔÇÍÑ¦ØÔÚÇÌÂÔÕÔÚÇÝÄÒÇÚÇËÔÊËÞÄÓËÔÇÇÔÕÏÞÚ¦ÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÎÔ
ÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÍÏÇÇÔÇÛÁØÓÇÔÙÎÚÕß
ÖÒÎÛÜØÏÙÓÕÆ±ÖÄÚÕÖØÃÙÓÇÇßÚÄ
ËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÔÎ ØÏÙÚÃÔÇÍÑ¦ØÔÚ
ÔÇËÖÇÔÇÖØÕÙÊÏÕØÃÙËÏÚÕÔÈÇÙÏÑÄ
ÙÚÄÞÕÚÎÝ ¬ÍÏÇÚÎÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÚÜÔÚÏÓ×ÔÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÔÚØÄÖÕ
ËÖÃÚËßÐÂÝÚÕßÎÓËÏÜÚÁÕÔÄÚÏÙÚÎÔ
ßØÜà×ÔÎÕÊËÃÑÚÎÝÚÕßÖÒÎÛÜØÏÙÓÕÆËÖÃÙËÏØ¦ËÚ×ÔÇÖÁÞËÏÇÖÄ
ÚÕÔËÖÃÙÎÓÕÙÚÄÞÕÚÕßÙÞËÊÄÔ 
ÇÑÄÓÇÑÇÏÇÌÄÚÕßÕ¡¦ØÏÕ§ÚØ¦ÍÑÏÕÖØÕÑ¦ÚÕÞÕÝÚÎÝ ØÏÙÚÃÔÇÍÑ¦ØÔÚËÌ¦ØÓÕÙËËÖÏÛËÚÏÑÄÖØÄÍØÇÓÓÇÇÍÕØ¦ÝÚÃÚÒÜÔ
¡ÏÒ×ÔÚÇÝÓËÚ¦ÚÎÙßÔËÊØÃÇÙÎ
ÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝ ËÔÚØÏÑÂÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÎÔÁÇÖØÄËÊØÄÝÚÎÝÇÔÁÌËØË
ÖÜÝÎÄÒÎÇÔÇÛË×ØÎÙÎÑÇÏËÖÇÔËÐÁÚÇÙÎÃÙÜÝÊÏÇØÑÁÙËÏÁÔÇÞØÄÔÕ
ÞÜØÃÝÔÇÇÖÕÑÒËÃËÏÑÇÏÓÏÇÖÇØ¦ÚÇÙÎ¶ÛÇÚËÒËÏ×ÙËÏÄÚÇÔÄÒÇÛÇ «Δεν πρόκειταιÑÑ×ÊÈÐÉ³Ë³ÉÈÙÉÚÑÉÂÉ³ÒÈÐÉÉÙÉÜÉTØV~Ñ{¨×ÑØ³¨ÌØÈÜo{ÐÖ
ÁÞÕßÔÚËÒËÏ×ÙËÏ®ËÃÖËÞÇØÇÑÚÎØÏ- ³ÈÜiÚ¨{ÐÖÉËÑ{ÐÓÑÉÑÈ³ÒgÚÑÙÖÐÉ{ÑÉËÑ{³ÑÉ¨oÑÜÉËÑÐÑØVØ~ÒÈÐÉ³{ØÐÉ³¨ÊÉ{ØÐÑØVØ
ÙÚÏÑ¦ØÜÚÎÛËÃÙÇÖÕÏËÝËÃÔÇÏÕÏ É~Üi¨ÈÐÉ³ÌTÈØ~Ñ{ØÉ{~{ÖÐÉuV³Ì{Éi¨ÌÉÙ¨Ø³iØ 0¨Ño~Ò¨³
ËÖÏÑËÃÓËÔËÝÇÒÒÇÍÁÝÜÝÖØÕÝÚÕÔ
ÙÚÄÞÕÚÕßÖÒÎÛÜØÏÙÓÕÆÊËÔÇÖ¦ÖÕßÚÎÔÇÌÕØÕÆÔÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÖÜÝ ÔÏÑÕÃÖÕßËÖÃÓÇÑØÄÔàÎÚÕÆÔÔÇ
ÔÚÎÙËÇÒÒ¦ÊÂÒÜÙË!ËÔÖØÄÑËÏÊËÔÛÇÓËÚÇÈ¦ÒËÏÚÎÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂ ÑÒËÃÙÕßÔÕÏÙÚØÄÌÏÍÍËÝÚÎÝ ¬
ÖÕÒÏÚÏÑÂÚÎÝ
ÚÇÏÔÇÇÌÂÙÕßÓËÚÃÖÕÚËÖÕßÊËÔÛÇ
ÛÇÊ×ÙÕßÔÓ¦ÞÎ¶ÕØÏÙÓÁÔÕÏËÐ
ËÐËÚ¦ÙÕßÓËËÔÊËÒËÞ×ÝÑÇÏÖØÕ©ÖËØÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÑ¦ÛËÓÂÔÇ ÇßÚ×ÔÛÁÒÕßÔÓÏÇà×ÔÎÊÏÇÑÆÓÇÔÌÇÔ×ÝÕÚØÄÖÕÝßÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÚÕß
ÛÇÖØÕÙÛÁÚËÏÕÓÄÒÕÍÇÊÏÙËß- ÙÎÝÖÁØÏÐÚÕß ÍÏÇÚÕÔÖÒÎÛÜÖÒÎÛÜØÏÙÓÕÆËÃÔÇÏÓÁÙÇÙËÇßÚ¦
Ø×ÙÚÕÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏÄÚÎÝÚÜÔ ØÏÙÓÄÑ¦ÚÏÖÕßÛÇÓËÏ×ÙËÏÚÏÝÖÏ¶ÛÇÊÕÆÓËÖÕÏÇËÃÔÇÏÚÇËØÍÇÒËÃÇ
ÚØÏÙËßØ×ÑÇÏÛÇÞØË×ÔËÏ  ÁÙËÏÝÙÚÎÔ ¬ÔÇÑÏÔÎÚÕÖÕÏÎÛËÃ
ÓÇÝÖ×ÝÑ¦ÔÕßÓËÚÏÝÓËÚØÂÙËÏÝ
ÚÄÑÕÙÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝÖÕßÌßÒ¦Ù- ÑÇÏ¦ÒÒÕÏËÖÏÛßÓÕÆÔÓËÃÜÙÎÂÊÏÓÇÝÖ×ÝËÑÖÒÎØ×ÔÕßÓËÙÚÄÞÕßÝ
ÙÕßÔÙËÇßÚÂÔÚÇÑËÌ¦ÒÇÏ¦ÚÕßÝ ÇÚÂØÎÙÂÚÕß
ÑÇÏÖ×ÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÕÆÓË®ÖÏÖØÕÚÇÕÖÕÃÇÍÏÇÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÓÁØÕÝ
 ØÏÙÚÃÔÇÍÑ¦ØÔÚÚÄÔÏÙËËÖÃÙÛÁÚÜÝÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÇßÚÄÛÇËÐËÚÇÚÕßÁÚÕßÝÖÇØÇÓÁÔÕßÔÇÔËÔËØÍ¦ ÙÎÝÄÚÏÑÇÚ¦ÚÏÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÎÝ
ÙÛËÃÑÇÏÚÕÖ×ÝÎ ¬ÛÇÓÖÕØÁÙËÏ ØËÝÚÎÝßØÜà×ÔÎÝËÖÇÔÁÒÛËÏÙÚÇ ÔÑÇÏÎ ØÏÙÚÃÔÇÍÑ¦ØÔÚÊÏÇÖÃ-  ¬ÍÏÇÚÏÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÖØÕÕÖÚÏÔÇËÔÙÜÓÇÚ×ÙËÏÚÕÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄ ËÖÃÖËÊÇÚÕßËÖÃÙÎÓÕßÙÚÄÞÕßÚÎÝ ÙÚÜÙËËÔÊËÃÐËÏÝÓÏÇÝÙßÍÑØÇÚÎ- ÑÁÝÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÕÏÑÃÔÊßÔÕÏ
ÇÔÚÃÑÚßÖÕÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇ- ¬ÕËßØ×ÊËÔËÓÌ¦ÔÏÙËÇÐÏÕÖØÄÙË- ÓÁÔÎÝÇÔÄÊÕßÚÕßÖÒÎÛÜØÏÙÓÕÆ ËÃÔÇÏÒÏÍÄÚËØÕÇÏÙÛÎÚÕÃÔÕÓÏÍÂÝÙÚÇÓÕÔÚÁÒÇÚÎÝÊÏÇÓÄØÌÜ- ÑÚÎÓËÚÇÈÕÒÂßÖÕÞ×ØÎÙËËÒÇ- ÇßÚÄÝËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÇÖÁÞËÏÇÖÄ ÙÓÇÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÕÌËÃÒËÏÔÇÖÇÙÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ
ÌØ×ÝÓËÚ¦ÚÎÔÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÖÜÝ ÚÕÔÙÚÄÞÕÚÕÆÙÞËÊÄÔ 
ØÇÓËÃÔËÏÏÊÏÇÃÚËØÇÞÇÒÇØÂËÔ×ÕÏ
ÊËÔÇÒÒ¦àËÏÎÍØÇÓÓÂÙÚÇËÖÏÚÄ©ÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÝÚÎÝ ¬ÑÇÏÊÏ- ÑßÈËØÔÂÙËÏÝÖÕßÁÞÕßÔÚÕÙÞËÚÏÑÄ
Σταθερά τα επιτόκια
ÑÏÇÑÇÏÊËÔÊÏÇÌÕØÕÖÕÏÂÛÎÑËÑÇÚ¦ ÕÏÑÎÚÂÝÚÎÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÚÎÝÇÒÒÃÇÝ ÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÖËØÏÛ×ØÏÕÇÝÖØÕ ¬ÊËÔÁÑÇÔËÑÇÓÃÇÇÒÒÇ- ÚÎÙßÔÁÔÚËßÐÎ¬ÆÖÕßÚÎÝ ØÏÙÚÃÔ ¢ØÇÔÙÕß¦ÏÒËØÕß¦ÔÚËÑÇÒÄÚÄ- ËÚÕÏÓÇÙÛÕÆÔÍÏÇÓÁÚØÇÙÚÂØÏÐÎÝ®
ÍÂÜÝÖØÕÝÚÇËÖÏÚÄÑÏ¦ÚÎÝÞÛËÝ ÇÍÑ¦ØÔÚ
ÔÏÙËÄÚÏÇßÚÄÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏ ÖØÄÙÛËÙË¬ÕÔÚËÒËßÚÇÃÕÑÇÏØÄÚÇ
ÇÖÒ×ÝËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÊËÙÓËÆËÚÇÏ
¬ÏÝÇÖÕÍËßÓÇÚÏÔÁÝ×ØËÝËÃÞË ÙßÓÓËÚØÏÑÄÝÊÏÄÚÏË¦ÔÕØÃàËÚÇÏ ÊËÊÕÓÁÔÇÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÁÞÕßÔ
ÍÏÇÚÎÙßÔÁÞÏÙÎÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÚÃÚÒÜÔ ÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃÖØÕÝÚÕÊÕÒ¦ØÏÕÙÚÕ ÁÔÇÝÑËÔÚØÏÑÄÝÙÚÄÞÕÝÑÇÏÒÕÍÃàË- ÈËÒÚÏÜÛËÃÑ¦ÔÕÔÚÇÝÚÕßÝÕÏÑÕÔÕÑÇÏË¦ÔÖÇØÇÙÚËÃÇÔ¦ÍÑÎÍÏÇÚÎ ÊÕÒÓËÓÏÇÖÚ×ÙÎ  ÚÇÏÜÝÚÕÇÔ×ÚÇÚÕÄØÏÕÒÏÍÕÙÚËÆ- ÓÕÒÄÍÕßÝÔÇÖÏÙÚËÆÕßÔÖÜÝÚÇÞËÏÓËÃÜÙÎÚÕßÑÄÙÚÕßÝÊÇÔËÏÙÓÕÆ ©ÙÕÑÇÏØÄÎßØÜÖÇáÑÂ ËÔÚØÏÑÂ ÕßÔÕÏÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝËÑÖÒÂØÜÙÂÝ ØÄÚËØÇÖÁØÇÙÇÔ
ÁÜÝÄÚÕßÎÇÆÐÎÙÎÚÏÓ×ÔÙÚÏÝÞ×- ¬Ø¦ÖËàÇÛÇËÖÇÔËÐËÚ¦àËÏÚÇÖ¦ÔÚÇ ÚÕß¦ÔÚÜÝÕÏÖÏÕÙÑÒÎØÕÖßØÎREUTERS, BLOOMBERG

Η ΕΚΤ δεν προχώρησε
σε αλλαγή του ύψους
των επιτοκίων, ενώ
δεσμεύθηκε για
συνέχιση της αγοράς
ομολόγων.
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Εχοντας ÊÏÇÓÇØÚßØÎÛËÃËÖÇÔËÏÒÎÓÓÁÔÜÝÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÊÆÕÞØÄÔÏÇÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÏÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÜÔÇØÔÎÚÏÑ×Ô
ËÖÏÚÕÑÃÜÔÙÚÎÔÑËØÊÕÌÕØÃÇÚÕßÝÕÏ
ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔÞØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙÇÔÚÕÈÂÓÇÚÕß
ÇÍÑÄÙÓÏÕß©ÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆ¢ÄØÕßÓ
ÙÚÕ§ÚÇÈÄÝÑÇÏÚÏÝÏÊÏÜÚÏÑÁÝÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝÚÕßÝÓËØßÛÓÏÙÚÏÑÁÝÇØÞÁÝ
ÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÍÏÇÔÇÇÙÑÂÙÕßÔÔÁËÝÖÏÁÙËÏÝÙÚÎÔ ¬ÒÒÜÙÚËÁÞÕßÔ
ÊÏÇÖÏÙÚ×ÙËÏÖÜÝÎ ¬ËÑ×ÌËßÙË
ÙÚÇËÖÏÞËÏØÂÓÇÚ¦ÚÕßÝÑÇÏÇßÚÂÚÎ
ÌÕØ¦ËÖÏÑÇÒÁÙÚÎÑÇÔÚÕßÝÑÏÔÊÆÔÕßÝ
ÍÏÇÚÕßÝÙßÔÚÇÐÏÕÆÞÕßÝÚÕßÝÇÖÕÚÇÓÏËßÚÁÝÑÇÏÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
¡ËÁÔÇËÆÙÚÕÞÕËßÌßÕÒÄÍÎÓÇÕ
ªÇÒÌ²¦ÓËØÝÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝ
ÚÎÝÕÒÒÇÔÊÏÑÂÝ05.ßÖÕÍØ¦ÓÓÏÙË
ÖÜÝÑÇÔÁÔÇÝÑÒ¦ÊÕÝÊËÔÓÖÕØËÃÔÇ
ËÖÏÈÏ×ÙËÏÇÔÕÏÚÏÓÁÝÚÜÔÖØ×ÚÜÔ
ßÒ×ÔÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃËÃÔÇÏßÉÎÒÄÚËØËÝÇÖÄÚÎÔÚÏÓÂÚÕßÚËÒÏÑÕÆÖØÕáÄÔÚÕÝÖÕßÖÇØ¦ÍËÏ®ÖÏÞËÃØÎÙËÔÇ
ÑØÕÆÙËÏÚÕÔÑ×ÊÜÔÇÚÕßÑÏÔÊÆÔÕß
ÍÏÇÚÏÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÙÚÎÔËßØÆÚËØÎ
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Επενδύσεις 2 δισ. ευρώ από
«χρυσή βίζα» στην Ελλάδα

Στον «πάγο» οι αγοραπωλησίες
ακινήτων από την αρχή του έτους

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό που προσεγγίζουν ή ενδεχομένως ξεπερνούν ακόμα και
τα 2 δισ. ευρώ έχει αποφέρει στην
ελληνική αγορά ακινήτων το πρόγραμμα χορήγησης αδειών παραμονής «χρυσή βίζα», από την
έναρξη ισχύος του, στα μέσα του
2014, έως σήμερα. Με βάση τα
τελευταία επίσημα στοιχεία του
υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με τη συμπλήρωση και του
2019 έχουν χορηγηθεί συνολικά
6.304 άδειες παραμονής σε επενδυτές εκτός Ε.Ε., οι οποίοι έχουν
τοποθετήσει τουλάχιστον 250.000
ευρώ έκαστος για την απόκτηση
ακινήτου. Σύμφωνα όμως με αναφορές δικηγόρων και μεσιτών
που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη αγορά, η συντριπτική
πλειονότητα των επενδυτών αποκτούν ακίνητα αξίας 300.000350.000 ευρώ κατά μέσον όρο.
Κατά το 2019 εκδόθηκαν συνολικά 2.239 νέες άδειες, μια αύξηση της τάξεως του 22% έναντι
των 1.833 αδειών που είχαν εκδοθεί το 2018. Επίσης, πέρυσι
επιβεβαιώθηκε η κυριαρχία των
Κινέζων αγοραστών κατοικιών,
με το μερίδιό τους να αυξάνεται
ακόμα περισσότερο σε σχέση με
τα προηγούμενα χρόνια. Συγκεκριμένα, πλέον, το 70% των αδειών (4.371 επί συνόλου 6.304) έχει
εκδοθεί για λογαριασμό Κινέζων
αγοραστών. Το αντίστοιχο ποσοστό πριν από ένα χρόνο βρισκόταν σχεδόν στο 60% και, σύμφωνα με ειδικούς του κλάδου,
εκτιμάται ότι θα αυξηθεί ακόμα
περισσότερο φέτος, καθώς πλέον
σχεδόν το 75%-80% των συναλλαγών που σχετίζονται με τη
«χρυσή βίζα» γίνεται από Κινέζους. Μάλιστα, φορείς της αγοράς
εκτιμούν ότι ο αριθμός θα μπορούσε να είναι ακόμα υψηλότερος
πέρυσι, αν είχαν επιλυθεί νωρίτερα οι σημαντικές καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν σε σειρά υπηρεσιών της Αττικής, τουλάχιστον κατά το πρώτο εξάμηνο
του έτους, αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης των αδειών.
Τα προβλήματα περιορίστηκαν
ελαφρώς, αλλά παρέμειναν του-

Ανενεργή η αναστολή του ΦΠΑ, καθώς δεν έχει ακόμα εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Σε «χειμερία νάρκη» βρίσκεται η
αγορά ακινήτων κατά τη διάρκεια
των πρώτων εβδομάδων του νέου
έτους, ως αποτέλεσμα κατ’ αρχάς
της αποχής των συμβολαιογράφων
από την υλοποίηση μεταβιβάσεων,
αλλά και εξαιτίας του ότι οι διατάξεις
για την αναστολή του ΦΠΑ 24%
παραμένουν ανενενεργές, καθώς
δεν έχουν εκδοθεί οι απαιτούμενες
ερμηνευτικές εγκύκλιοι ή οι υπουργικές αποφάσεις. Ως εκ τούτου,
όπως αναφέρει στην «Κ» ο κ. Αθανάσιος Χρηστάκης, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΣΕΠΑΚ
(Σύνδεσμος Επιχειρήσεων για Ποιότητα και Ανάπτυξη των Κατασκευών στην Ελλάδα), κατασκευαστής ο ίδιος, «από τις αρχές του
έτους δεν είναι εφικτό να ολοκληρωθεί καμία πράξη αγοραπωλησίας
ακινήτου στη χώρα. Ουσιαστικά
ό,τι ακίνητο εμπίπτει στις διατάξεις
του ΦΠΑ, δηλαδή με οικοδομική
άδεια μεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου του 2006, δεν μπορεί να
μεταβιβαστεί, καθώς ο νόμος είναι
ανενεργός χωρίς τις εφαρμοστικές
εγκυκλίους», αναφέρει ο κ. Χρηστάκης.
Υπενθυμίζεται ότι στην αγορά
ακινήτων προσδοκούσαν στη συγκεκριμένη διάταξη, προκειμένου
να μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση σχεδόν 90.000 κατοικιών,
οι οποίες έχουν ανεγερθεί μετά το
2006 και παραμένουν μέχρι σήμερα
απούλητες, λόγω του ότι οι αγοραστές καλούνται να πληρώσουν ΦΠΑ
24% (εφόσον δεν ισχύει γι’ αυτούς
η απαλλαγή της πρώτης κατοικίας).
Με τη νέα διάταξη, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ζητήσουν
την απαλλαγή του προς πώληση
ακινήτου από τον ΦΠΑ, ώστε να
φορολογηθεί μόνο με τον φόρο μεταβίβασης 3%. Το ίδιο θα ισχύει
και για όσα ακίνητα κατασκευαστούν με οικοδομικές άδειες που
θα εκδίδονται από τις αρχές του
2020 μέχρι και το τέλος του 2022.

Προσβλέπουμε σε άμεση επίλυση του ζητήματος, ώστε να ξεκινήσει να απορροφάται το απόθεμα των απούλητων κατοικιών», σημειώνει στην «Κ» ο κ. Δημ. Καψιμάλης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτιρίων Ελλάδος.







Ουσιαστικά χάθηκε ο
πρώτος μήνας του 2020,
λένε παράγοντες του
κλάδου.
«Ουσιαστικά χάθηκε ο πρώτος
μήνας του 2020 και πλέον προσβλέπουμε σε άμεση επίλυση του ζητήματος, ώστε να ξεκινήσει να
απορροφάται το απόθεμα των απούλητων κατοικιών, στοιχείο κρίσιμο,
καθώς τους επόμενους μήνες αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο η προσφορά», σημειώνει
στην «Κ» ο κ. Δημήτρης Καψιμάλης,
πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Κτιρίων Ελλάδος. Οπως
σημειώνει ο ίδιος, τους επόμενους
μήνες και ιδίως από το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ο κλάδος αναμένει
τον πολλαπλασιασμό του αριθμού
των προς πώληση κατοικιών, καθώς

θα έχει αρχίσει να ωριμάζει η διαδικασία προετοιμασίας και ωρίμανσης των χιλιάδων διαμερισμάτων
που ανακτούν οι επενδυτικές εταιρείες και οι ίδιες οι τράπεζες από
τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς ή ακόμα και από απευθείας
συμφωνίες παράδοσης των ακινήτων, που πραγματοποιούν με τους
δανειολήπτες που αδυνατούν να
αποπληρώσουν το δάνειό τους.
Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», η υπογραφή των σχετικών υπουργικών αποφάσεων βρίσκεται στην τελική ευθεία και δεν
αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις
ακόμα κι εντός της εβδομάδας.
Ετσι, θα καταστεί εφικτή η ενεργοποίηση των διατάξεων για την
αναστολή ΦΠΑ 24%, αλλά και της
έκπτωσης δαπανών για την εκτέλεση εργασιών ανακαίνισης ακινήτων. Το μέτρο θα ισχύσει για δαπάνες που θα γίνουν την περίοδο
2020-2022 και για εισοδήματα που

ΑΡΘΡΟ

θα δηλωθούν στην τριετία 20212023, στα οποία και θα εκπίπτει
το 40% της δαπάνης από τον φόρο
(επιμεριζόμενο σε 4 χρόνια συνολικά), με ανώτατο ποσό έκπτωσης
τις 16.000 ευρώ.
Εν τω μεταξύ, αντιμετωπίστηκε
και το ζήτημα με την αποχή των
συμβολαιογράφων, οι οποίοι αντιδρούσαν στις πρόσφατες ρυθμίσεις,
με τις οποίες αναλάμβαναν την αρμοδιότητα της ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων
για τις μεταβιβάσεις ακινήτων, βεβαιώνοντας οι ίδιοι και τον σχετικό
φόρο. Εντέλει, με σχετική τροπολογία που κατατέθηκε πριν από λίγες ημέρες στη Βουλή, αναστέλλεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 το
νέο καθεστώς για τις μεταβιβάσεις
ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών
και γονικών παροχών, που προβλέπει την υποβολή των σχετικών
δηλώσεων από τους συμβολαιογράφους.

λάχιστον μέχρι το φθινόπωρο
σε ορισμένες περιπτώσεις, με
την κατάσταση να εκτιμάται ότι
άρχισε να ομαλοποιείται κατά
τη διάρκεια του τελευταίου διμήνου. Ενας ακόμα λόγος που
είχε ως αποτέλεσμα τη «χλιαρή»
πορεία του προγράμματος κατά
τους πρώτους μήνες του 2019
ήταν και τα «απόνερα» που προκάλεσε στην αγορά η υπόθεση
της εταιρείας Destiny του πρώην
αντιπροέδρου της Jumbo, κ. Παπαευαγγέλου, που δημιούργησε
μια επιφυλακτικότητα σε μερίδα
επενδυτών, η οποία στη συνέχεια
ξεπεράστηκε.







Εχουν χορηγηθεί
συνολικά 6.304 άδειες παραμονής σε
επενδυτές οι οποίοι
αγόρασαν ακίνητο
στην Ελλάδα.
Αυτό που είναι σαφές είναι
ότι το 2020 αναμένεται ένα ακόμα
έτος ανοδικής πορείας του προγράμματος, καθώς η χώρα βρίσκεται πλέον σε τροχιά οικονομικής ανάπτυξης, ενώ και οι προσδοκίες για περαιτέρω αύξηση των
τιμών έχουν προσελκύσει νέους
επενδυτές. Σύμφωνα μάλιστα με
στελέχη της αγοράς ακινήτων,
το ακόμα θετικότερο είναι ότι οι
νέοι αυτοί επενδυτές έχουν και
διαφορετικά χαρακτηριστικά,
δηλαδή είναι άνθρωποι με πιο
μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα συγκριτικά με την πρώτη
«γενιά» επενδυτών, οι οποίοι επιδίωκαν να αποκτήσουν φθηνά
ακίνητα, τοποθετώντας τα χρήματά τους σε μια αγορά υψηλού
ρίσκου, με την προσδοκία των
υψηλών μελλοντικών υπεραξιών.
Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη αρχίσει να καταγράφονται επενδύσεις από ξένους αγοραστές με
έντονα αναπτυξιακό χαρακτήρα,
καθώς δρομολογούνται ανακατασκευές κτιρίων, που στη συνέχεια θα μεταπωληθούν σε επενδυτές που ενδιαφέρονται να λάβουν άδεια παραμονής.

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Keep it simple, but not simpler...
Μια από τις αγαπημένες μου φράσεις
την οποία χρησιμοποιώ συχνά είναι
αυτή που είπε ο Αϊνστάιν όταν είχε
δηλώσει, «...keep it simple, but not
simpler...». Πιστεύω πως αυτή η νουθεσία θα πρέπει να βρει το δρόμο
της σε όλους μας, αλλά θα σύστηνα
ιδιαίτερα να μπει σαν σλόγκαν στον
τοίχο πίσω από το κεφάλι του Προέδρου της Βουλής στην Αίθουσα της
Ολομέλειας, έτσι ώστε να το βλέπουν
όλοι την ώρα που συζητάνε νομοσχέδια και τροπολογίες πριν ψηφίσουν. Πέρασε που λέτε πριν λίγες
μέρες η ρύθμιση ή η «ρύθμιση» (διαλέγετε και παίρνετε) των καταλυμάτων βραχείας κυρίως παραμονής μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών τύπου
AirBnΒ. Η ρύθμιση ήταν αναγκαία
επειδή ως ένα νέο φρούτο της σύγχρονης εποχής δημιούργησε μια νέα
αγορά η οποία μας ήταν άγνωστη
μέχρι πριν λίγα χρόνια, με την προσφορά να είναι εντελώς άτακτη. Δυνητικά το κάθε κατάλυμα μπορεί να
είναι ενταγμένο σε τέτοιες πλατφόρμες και να ενοικιάζεται και ο κάθε
ιδιοκτήτης να εισπράττει εισόδημα
το οποίο περνά κάτω από τα ραντάρ
της όποιας φορολόγησης.
Δεν είναι μόνο πρόβλημα φορολογικό, αλλά πρόβλημα που αγγίζει
διάφορες άλλες παραμέτρους. Για
παράδειγμα φάνηκε πως κάποιοι
ιδιοκτήτες στην προσπάθεια τους
να μεγιστοποιήσουν το εισόδημα
τους, προέβησαν σε παράνομους διαχωρισμούς και μετατροπές υφιστάμενων μονάδων δημιουργώντας μικρότερες υπομονάδες. Δηλαδή, ένα

τριάρι διαμέρισμα μπορεί να μετατράπηκε σε δύο «διαμερίσματα» του
ενός υπνοδωματίου κλπ. Νοείται ότι
αυτό είναι άκρως παράνομο επειδή
εκτός του ότι δεν είχαν εξασφαλιστεί
οι απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες αρχές, τίθενται σοβαρά θέματα
ασφάλειας των ίδιων των χρηστών,
αλλά και των περιοίκων. Άλλο πρόβλημα έχει να κάνει με την πλήρη
έλλειψη σεβασμού των κοινόκτητων
οικοδομών ως περιουσιακό στοιχείο,
αφού πολλοί χρήστες προκαλούν ζημιές είτε ηθελημένα ή από άγνοια
σε πόρτες εισόδων, πόρτες πυρασφάλειας, ανελκυστήρες, αποχετεύσεις κλπ, αφού δεν λογοδοτούν σε
κανένα ή δεν μένουν αρκετό καιρό
για να ενημερωθούν. Σε ό,τι αφορά
στο τελευταίο, άστε που οι ιδιοκτήτες
σπάνια θα κάνουν μια σφαιρική ενημέρωση για το πώς πρέπει να γίνεται
η χρήση του υποστατικού αλλά και
των κοινόχρηστων χώρων. Και μετά
είναι και το θέμα οχληρίας που συχνά
προκαλείται.
Τώρα θα μου πείτε, καλά είσαι δηλαδή αρνητικός για τέτοιου είδους
ενοικιάσεις;
Σαφέστατα και όχι. Τα πλεονεκτήματα είναι τεράστια και έχουν
να κάνουν με το γεγονός ότι δημιουργείται εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος και αυξάνει τις επιλογές. Εξάλλου πρέπει και η χώρα
μας να ευθυγραμμίζεται με τις διεθνείς
τάσεις. Δεν είναι όλοι που θέλουν ή
αρέσκονται στο να πηγαίνουν σε ξενοδοχεία. Ο τουρίστας άλλαξε και
οφείλουμε σαν τουριστικός προορι-








Δυνητικά το κάθε κατάλυμα μπορεί να είναι ενταγμένο σε τέτοιες
πλατφόρμες και να ενοικιάζεται και ο κάθε ιδιοκτήτης να εισπράττει εισόδημα το οποίο περνά
κάτω από τα ραντάρ της
όποιας φορολόγησης.
Φάνηκε πως κάποιοι ιδιοκτήτες στην προσπάθειά τους να μεγιστοποιήσουν
το εισόδημά τους, προέβησαν σε παράνομους διαχωρισμούς και μετατροπές
υφιστάμενων μονάδων δημιουργώντας μικρότερες υπομονάδες.
σμός να του παρέχουμε και αυτή την
υπηρεσία. Και ενώ η αγορά από μόνη
της θα ρυθμίσει ποια καταλύματα
είναι πιο προτιμητέα από άλλα με
αντανάκλαση στις προσφερόμενες
τιμές ενοικίασης και στα reviews
που το κάθε κατάλυμα λαμβάνει, το
όλο σύστημα δεν μπορεί να είναι
απορυθμισμένο και να θυμίζει ξέφραγο αμπέλι. Βάσει λοιπόν της νέας
νομοθεσίας φαίνεται να απαιτείται
η απόκτηση αριθμού μητρώου (όπως
η ταυτότητα μας ένα πράμα ή η κάρτα
φιλάθλου...!) για το κάθε κατάλυμα
το οποίο θα προσφέρεται προς βραχυχρόνια μίσθωση. Αυτούς τους αριθμούς μητρώου θα τις χορηγεί το Υφυπουργείο Τουρισμού μετά από αίτηση
του ιδιοκτήτη. Καλό αυτό. Θα υπάρξει
μια μεταβατική περίοδος δύο χρόνια

έτσι ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να
συμμορφωθούν με τις πρόνοιες της
νομοθεσίας.
Ένα στοιχείο που πίνει νερό, είναι
πως η αίτηση για εγγραφή στο μητρώο θα γίνεται μετά από υπεύθυνη
δήλωση του αιτητή πως το κατάλυμα
του κατέχει τις απαιτούμενες πολεοδομικές άδειες και ότι τηρούν τους
κανόνες ασφάλειας και υγιεινής. Δεν
έχω μελετήσει ακόμη το Νόμο, αλλά
βλέπω πως κάτι τέτοιο είναι αόριστο,
μην πω ανεφάρμοστο. Επίσης δεν
διάβασα τίποτε για έλεγχο από κάποια
αρμόδια αρχή αν όντως κάτι τέτοιο
ισχύει στην πραγματικότητα.
Δηλαδή να πάρουμε κάποιο παράδειγμα:
Εκδόθηκε μια πολεοδομική άδεια
για ανέγερση μιας πολυκατοικίας

επτά διαμερισμάτων σε μια οικιστική
περιοχή. Η πολυκατοικία ανεγέρθηκε
σύμφωνα με αυτή την άδεια. Ο ιδιοκτήτης ενός τέτοιου διαμερίσματος
αποφασίζει να το διαθέσει μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Κάνει την
υπεύθυνη του δήλωση και φαίνεται
εναρμονισμένος. Όμως είναι; Μια
βραχυχρόνια μίσθωση αυστηρά ομιλούντες ξεφεύγει από τα αυστηρά
πλαίσια της οικιστικής χρήσης και
μεταπηδά σε κάτι άλλο: ας πούμε σε
μια τουριστική χρήση. Κάποιος μάλιστα μπορεί να επικαλεστεί πως
αυτό είναι επιχείρηση και άρα η χρήση είναι πλέον εμπορική. Δεν καταργούμε τις πολεοδομικές ζώνες τις
οποίες κατά τ’ άλλα κοπτόμαστε να
τηρήσουμε σε χιλιάδες άλλες περιπτώσεις;
Και ας δεχτούμε το επιχείρημα
πως η χρήση θα εξακολουθήσει να
είναι οικιστική άσχετα αν κάποιος
μένει εκεί για μικρό ή μεγάλο διά-

στημα. Οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες οι
οποίοι δεν προβαίνουν σε τέτοια
χρήση δεν πρέπει να μπορούν να
εκφράσουν άποψη για το αν δέχονται
να μπαινοβγαίνουν κάθε μέρα ξένοι
στο κτήριο τους; Κανονικά θα έπρεπε
και ο τρόπος είναι μέσω των διαχειριστικών τους επιτροπών. Αυτές με
τη σειρά τους θα μπορούσαν να επιβάλουν κάποια ασφαλιστικά μέτρα
που να μην αφήνουν εκτεθειμένους
τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες. Για παράδειγμα θα μπορούσαν να απαιτήσουν ψηλότερα κοινόχρηστα τέλη
λόγω της μεγαλύτερης χρήσης κάποιων κοινόχρηστων υπηρεσιών ή/
και κάποια χρηματική εγγύηση για
ζημιές. Φαίνεται πως κάτι τέτοιο δεν
προνοείται και άρα το θέμα μένει
ανοικτό. Μετά τι σημαίνει ασφάλεια
και υγεία; Ας μας εξηγήσει κάποιος
τι πραγματικά εννοείται και πως ελέγχεται η συμμόρφωση. Το παράδειγμα
είναι απλό. Τι γίνεται αν έχει τις απαιτούμενες άδειες, αλλά έγινε παράνομη
επέκταση του εσωτερικού του καταλύματος στα μπαλκόνια ή αλλού;
Θεωρείται ότι έχει τις άδειες επειδή
έχει τις αρχικές άδειες και δεν μας
αφορούν μεταγενέστερες παράνομες
τροποποιήσεις; Είπαμε να απλοποιούμε τις νομοθεσίες αφού ούτε και
οι περίπλοκες βοηθάνε. Αλλά όχι να
τις κάνουμε τόσο απλές που τελικά
να είναι ως να μην υπάρχουν. Τροφή
για σκέψη...

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, CEO,
APS Andreou Property Strategy Chartered Surveyors.
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Καπνιστομέρρεχα και ντουντούνια
Η «Κ» επισκέφθηκε το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης στο παλαιό αρχιεπισκοπικό μέγαρο με τα 5.000 σημαντικά αντικείμενα
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
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Το ποίημά του «Λεπτομέρειες στην Κύπρο» ο
Γ. Σεφέρης το αφιέρωσε στον ζωγράφο Διαμαντή, και είναι εμπνευσμένο από τη θύρα του
Αγίου Μάμα που εκτίθεται στο μουσείο.
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¢ÆÚÎÇÒÒ¦ÑÇÏÚÇÇÍÍËÃÇÇÖÄÚÕÔ
ÄØÔÕÑÇÏÚÕ¢ÕÏÔÃ

Το πορτρέτο³iØÈÜ{ÑÊØ³{³{ÒÈVÈÇÖoÈ³È0ÇÉÜÉÐÊ{Òo~ÈV
È{Ö³ÈÑ³ÇioÉ¨oÒ~i¨Ó{ÈÛ¨ÉÒ³iØÈÜËÑØ({~Ê

Φιγούρες θεάτρου σκιών
¬Õ¡ÕßÙËÃÕÇáÑÂÝ¬ÁÞÔÎÝÊÏÇÛÁÚËÏÚÎÓÄÔÎÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÎÙßÒÒÕÍÂÇÖÄÌÏÍÕÆØËÝÛË¦ÚØÕßÙÑÏ×Ô
ÙÞËÊÄÔÄÒÜÔÚÜÔÑÇØÇÍÑÏÕàÕÖÇÏÞÚ×ÔÚÎÝ ÆÖØÕßÑÇÏÇÖÄÚÕ 
ËÑÚÃÛËÔÚÇÏÙÚÎÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÇÃÛÕßÙÇ©ÏÓËÍÇÒÆÚËØËÝÙßÒÒÕÍÁÝÇÔÂÑÕßÔÙÚÕÔ§ÃÑÕÜ¦ÔÔÕßÑÇÏÙÚÕÔ
²ØÏÙÚÄÊÕßÒÕ¦ÌÏÕ¬ÕÕÑÇØÇÍÑÏÕàÕÖÇÃÑÚÎÝ²ØÏÙÚ¦ÑÎÝ²ÇÚàÎÚÚÕÌÎÝÊ×ØÏÙËÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝ
ÚÎÝÙßÒÒÕÍÂÝÚÕßÎÕÖÕÃÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÙÆÔËØÍÇÚÜÔ
ÖÇØÇÙÚ¦ÙË×ÔÚÕßÌÜÚÕÍØÇÌÏÑÄ
ßÒÏÑÄËØÍÇÒËÃÇÙÑÎÔÏÑ¦ÌÏÍÕÆØËÝ
ÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÂËÃÔÇÏÑÇÏÎ
ÙßÒÒÕÍÂÇØÍßØÕÞØßÙÕÞÕãÇÝÖÕß
ÊÏÇÛÁÚËÏÚÕ¡ÕßÙËÃÕÑÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇ
ÎÙßÒÒÕÍÂÚÕßÑÇÚËÞÄÓËÔÕßÓÕÔÇÙÚÎØÏÕÆÚÕßÖÕÙÚÄÒÕßÔÊØÁÇ

Οι τρειςÑ¨T{É{~{~ËÚ¨Ì{È
Ñ¨È{ÒÇ³Ñ{³Ì¨×³ÈÑÜÑ{ÖÑ¨T{É{~{~ÖÐÉoÒ¨ÈVÐÑÇËÐÉÒÜÜÑiÐÑ³{~ÒÇi³ÊÐÑ³Ñ
Το δωμάτιο ÐÉ³iKÖ×Ñ~Ñ{Ð{ÑÑÜÑ{Ì³Ñ³i³ÈÜÒÑÑÌ³i)iÐÜÌ×È

Το κτήριο³Ë³ÉoÒÇÉ³Ñ{ÉËÑ{ÉËiØÑÌÐÌ
³ÈÒ¨ÑÜÖiÐÑ³{~ÌV
Ñ×ÖÑ³ÉÜÉË³iÑÜÑ{Ò
å¨T{É{~Ê³iØÖ¨ÈV
ÓÑ~³Ê¨{³ËÜÜÓØ×¨ÓØi~È¨{Ñ~Ê{³¨ËÑo¨Ò×³i~É0Ñ¨T{~Ì
~³Ê¨{ÈÜoËÇÉ³Ñ{Ì³{
ÉËÑ{o³Ú{~Ì~³ËÐÑ³È
lÈÑ{ÑV³ËÑÒ
³ÈØÑ{ÉØÓo{ÑÙ{Ò×¨ÉØÐÉ³Ñ³¨ÓØ:ÉT¨ËÇÉ{
{Ù{ÑË³É¨ÑiÜÖ{ÑÙ{Ñ~ÐiÐÓio³Ú{~Ê~ÑÐÒ¨ÑÐÉ³iÑÂ{ÌÜoi³{To¨Ñ×ËÑ³È ÈÑooÉÜ{ÐÖ
®ØÑ{V{³ÑÜKÈÇÑ³{ÊØ
³ÓTiØV×Ó¨É{³ÐÊÐÑÉÜÜi{~ÊØÉ{o¨Ñ×ÊØVÈÑ~ÑÜÖ×Úi~É³lÆ1É¨ÉË³Ñ{Ì³{³~³Ê¨{Ê³Ñ
Ñ¨T{~ÒÜÑ³{{~ÌÐÑ³Ê¨{
³È³ÒoÐÑ³Ø³ÉÉÙ{~³Ë0~³Ê¨{É¨{ÊÜÚÉ
³i{Ù{~³iËÑØ³iØ ~~ÜiËÑØ³iØÖ¨È¨{ÑÌ
³iÚÐÑ{~Ê~Ñ³Ò~³ii³iØÖ¨ÈV~Ñ{ÐÓT¨{
³®³ÓoÑÇÉ³iÉ¨Ò
å¨T{É{~Ê³iØÖ¨È
0~³Ê¨{Ñ¨ÑT¨ÊÚi~É
³i ³Ñ{¨ÉËÑÈ¨{Ñ~
.ÈÙÑÌ³Ñ¨T{ÉË~Ñ~Ò¨{¶~Ñ{³i
É¨ËÙ®¸w®mÓo{Ñ
É~³É³ÑÐÓÉØÉ¨oÑËÉØÈ³Ê¨iiØ${É{~Ó³ÉØ
³ÈÈÉËÈÐ¨ÖÑ
É{~É×ÚÖ³¨³
Ì¨×V³iÉÜÜi{~ÊTÜÊ¨ÈÒÚÈV³{³¨{~Ì
ÙÐÒ³{³ÈÑ¨T{É{~ÌÈ
È¨{ÑÖV³ÓoÑ.ÈÙ{~Ì~Ñ{ÒÜÜÈØÉÙ{Ñ×Ó¨³ÉØT¨ÈØ
 ÖÕßÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏÇÖÄÑÕÙÓÂÓÇÚÇÚ¦ÓÇÚÇÖÕßÖØÕÙÁÌËØÇÔ
ÕÏÖÏÙÚÕÃÙÚÎÓÕÔÂÔ×ÇÖÄÚÕ
ÎÙßÒÒÕÍÂÚÕß¡ÕßÙËÃÕßØÍßØÕÞØßÙÕÞÕãÇÝ ÆÖØÕßÌÏÒÕÐËÔËÃÚÇÏÙÚÕ¡ÕßÙËÃÕÇáÑÂÝ¬ÁÞÔÎÝ
ÆÖØÕßËÞÜØÏÙÚÄËÔÊÏÇÌÁØÕÔ
ÁÞËÏÎÛÆØÇÚÕßÍÃÕß¡¦ÓÇÔÚÕÝ
 ÕÝÇÖÄÚÎÔÕÖÕÃÇËÓÖÔËÆÙÚÎÑË
ÍÏÇÚÕÖÕÃÎÓÇÚÕßËÖÚÕÓÁØËÏËÝ
ÙÚÎÔ ÆÖØÕ®ÕÏ×ØÍÕÝËÌÁØÎÝ
ÌÃÒÕÝÚÕßÊÇÓ¦ÔÚÏÕßÏÇÓÇÔÚÂ
ÑÇÛ×ÝÑÇÏÊÆÕÚÕÏÞÕÍØÇÌÃËÝÇÖÄ
ÁÔÇÑÇÌËÔËÃÕÙÚÕÁØÏÕÏÕÖÕÃËÝ
ÇÖËÏÑÕÔÃàÕßÔÚÕÔÛÇÔ¦ÙÏÕÏ¦ÑÕ
ÑÇÏÚÕÔÇÔÇÍÏ×ÚÎ ÕßÚÇÒÏÇÔÄ
ÖÇØÄÓÕÏËÝÚÕÏÞÕÍØÇÌÃËÝßÖ¦ØÞÕßÔÙÚÕÒËÍÄÓËÔÕÑÇàÃÔÕÙÚÎÔ
ØÂÚÕß¬ÁØØÇÙÚÎÔ¦ÌÕÚÕ
ÓÕßÙËÃÕËÑÚÃÛËÔÚÇÏÑÇÏÕÏÖÃÔÇÑËÝàÜÍØÇÌÏÑÂÝ©Í¦ÓÕÝ®ÚÕß¡
¦ÙÙÏÇÒÕß ÇØÖÇÙÃÚÏÙÙÇ®ÚÕß
 ÏÙÙÕÔÁØÍÎÑÇÏ¦ÖÎÛÕÝ®
ÚÕßÚßÒÏÇÔÕÆ
¬Õ ¡ÕßÙËÃÕ ÇáÑÂÝ ¬ÁÞÔÎÝ
ÓÖÂÑËÙÚÕËÖÃÑËÔÚØÕÚÎÝÙßàÂÚÎÙÎÝÚÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
ÓËÚ¦ÇÖÄÊÎÒ×ÙËÏÝÚÕßÇØÞÏËÖÏÙÑÄÖÕß²ØßÙÕÙÚÄÓÕßÍÏÇÇÔÇÔÁÜÙÂÚÕßÑÇÏËÖÏÙÚØÕÌÂÚÕßÑÚÎØÃÕß
ÙÚÎÔØÞÏËÖÏÙÑÕÖÂ©ÏÙßÒÒÕÍÁÝ
ÚÕß¡ÕßÙËÃÕßËÃÔÇÏÖÕÒßÚÏÓÄÚÇÚËÝ
ÑÇÏÎÑÑÒÎÙÃÇÚÎÝ ÆÖØÕßÄÖÜÝ
ÑÇÏÎÕÒÏÚËÃÇÓÄÔÕÔÇÑËØÊÃÙÕßÔ
ÁÞÕßÔÇÖÄÚÎÔËÆØßÛÓÎÒËÏÚÕßØÍÃÇ
ÚÕßÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂËÔÃÙÞßÙÂÚÕß
ËÃÔÇÏËÑÚÜÔÜÔÕßÑ¦ÔËßÍÏÇÚÎÔ
ÇÖØÄÙÑÕÖÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÕßÑÇÏ
ËÓÖÒÕßÚÏÙÓÄÚÕßÑÇÏÎÑÚÎØÏÇÑÂ
ÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎËÖÏÚÇÑÚÏÑÂ´ÞÕÓËÔ
ÞØËÃÇÔÇÖÄÚÁÚÕÏÇÓÕßÙËÃÇÍÏÇÚÃÓÇÝËÔ×ÔÕßÔÓËÚÕÖØÄÙÌÇÚÕ
ÖÇØËÒÛÄÔÓÇÝÊËÃÞÔÕÔÚÇÝÚÏÝØÃàËÝÓÇÝ
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ατζέντα

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

«Κύκλος
Μπετόβεν 1»

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

26.1 - 1.2.2020

Το έρεβος
παραμένει

Με τη ÈÐÜÊ¨i×Ó³Ø¸lÆT¨ÌÑÌ³i

oÓii³ÈºXÀxn¿>__²v¿_Vi.$
ÚÑÙ{ÑÖÉ{ÓÑÜÊ¨i~Ö~ÜÈÑÈÜ{VÑ×{É¨ÐÓÉØ³ÐÉoÒÜÈÚÓ³i.³iÉÑ¨~³Ê¨{ÑÈÑÈÜËÑVÑÜÑÖ³É³iÑÂÉÓ¨Ñ³i
ÙÉÂ{³ÉTËÑ³ÈÙ{ÉÚØÙ{Ñ~É~¨{ÐÓÈ{ÑË³ÑÈ¨{ÑÖÑ³Ñ¨ÊV~ÑÚØÙ{ÑÜÓoÉ³Ñ{ÐÉ³{~ÜÑ{~Ì~Ó¨³o{Ñ{Ò³È
__²v¿_V³¨³0¨Ìo¨ÑÐÐÒÉÐÜÈ³ËÇÉ³Ñ{ÑÌ³Ù{ÒÜoÑÒÐÉÑ³oi³ÉÈ³{~Ì×ÜÒÈ³~Ñ{³i¨TÊ³¨ÑÐÉÓ¨o³È
³Ñ³ËÈ(ÑÑoÉ¨oËÈ0¨Ìo¨ÑÐÐÑ
É¨{ÜÑÐKÒÉ{U³Ñ³ËØ(ÑÑoÉ¨oËÈU
,ÑÙËÑo{Ñ×ÜÒÈ³B¨TÊ³¨ÑN(Ño~ÌÐ{Ñ¨ÉÐ{Ó¨ÑO.ÜË³U7x¦nxx_¿_¿
__²v¿_U³Ó¨³o{Ñ{ÒÑ¨É ³
ÐÉËÇÑVÓ¨ol¿__²v¿_U.ÈÐ×ËÑ
Ñ¨É ³ÐÉËÇÑVÓ¨o¸.ÜË³UÈ¨{ÑÌØÑ³Ñ¨ÊØ{ÒÑÓ³¨ØU_©_¦n
>Rv>ÛiÐ³{~Ì1ÓÑ³¨ÉÈ~ËÑØVÛÉÈ³Ó¨Ñ¸¬ÑÈÑ¨ËÈV¨ÑdU´ÆÐÐÉ×Ì¨Ø
ÈÉËÈVÉÈ~ËÑÑ¨~ËÙÉ{ÛiÐ³{~Ì
1ÓÑ³¨åÙ¨ÓÑÉ¨ÖÙiV(Ò×ØV0¨Ë³i¸dÑÈÑ¨ËÈV¨ÑdU´ÆÐÐΠληροφορίες τηλέ-

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

ΒΙΒΛΙΟ

«Η Κυνηγός Εικόνων»
Η Κύπρια Ñ~³{KË³¨{Ño³Êo{Ñ³i

Ü{³{³{~Ê³iØÙ¨ÒiØ¨Ø³
ÉÑÑÑ³¨{ÐÌ~ÜÉÐÐÓÚ¨i~ÉÈ³{~ÚiÑÈ¨ÑÌ³i~Ñ³ÉTÌÐÉi
Ö¨0ÑÖÜÑÑ³Çi³×ÊVÑ¨È{ÒÇÉ{³ÑÈ³K{o¨Ñ×{~Ì³iØK{KÜË
³iÉÐÉÌ.³K{KÜËÑ~ÑÜÖ³É{
³iÉ{~ËÙÈiÉ¨{Ó³É{ÑÈÓÇiÉÐÉ³iÉ{TÉË¨ii³ÈÒTÈ
(Üi¨×¨ËÉØUÛÉÈ³Ó¨Ñ¸¬ÑÈÑ¨ËÈV¨Ñ¬UÆÆÐÐÉ¨Òi³¨ÌÜi
ÉÐÉÖVåoËÈåÙ¨ÓÈ´Æ®VÉÐÉÌØΕπικοινωνία: walkoftruth.org /
tasoulahadjitofi.com

Η

φωνο 22 463144.

ΘΕΑΤΡΟ

ΘΕΑΤΡΟ

«Το Περίσσιο παιδί» στο Σατιρικό Θέατρο
«Το Περίσσιο Ñ{ÙËu³È1ÑÒi0¨{Ñ¨ËÙiVÉÉ¨ÐiÉËÑ
³iØÐÒÙÑØRv_H_{ÒiØ
É¨KÉ{³iØV¨{³ËÑ(ÑÑ³¨{Ñ³Ñ×ÖÜÜÈVå³{oÌi.³ÑÈ¨ÖÜÈ~Ñ{ÐÉ³i
×Ê³È{¨oÈ{ÐÖÜiV
Ó¨TÉ³Ñ{³.Ñ³{¨{~Ì1ÓÑ³¨ÐÌo{Ñ³¨É{ØÑ¨Ñ³ÒÉ{Ø0.Ñ³{¨{~Ì1ÓÑ³¨³
ÜÑË{×{ÜÂÉËÑØÑ¨Ñoo{Ù{ÑË³É¨iØ³ÉT{~ÊØ~Ñ{
~ÑÜÜ{³ÉT{~ÊØ~Ñ³ÉÖÚÈiØ
×{ÜÂÉÉË³i(Ò.~iÊ
³ÈV³iÑ¨Ò³Ñit0É¨Ë{Ñ{ÙËuVÓÑÑ¨ÑKÜ{~ÌtÑ¨ÑÐÖÚ{uwo{Ñ¨³i
×¨ÒÉË~iÊØwÚËo³ÑØ
³ÇÊ³iÐÑ³ÑÉ{ÚÖÐi³
ÉoÓi³~Ñ{Éo~Ñ³ÑÜÉÜÉ{ÐÐÓÑ{Ù{(¨Ì~É{-

Μουσική Κωμωδία
«Ποια Ελένη»
Οι Αντι-Δρώντες ~Ñ{¨ÉÈ³{-

³Ñ{o{ÑÐ{ÑÚÉÑ³¨{~ÊÑ×Êoii
o{Ñ³i{³¨ËÑÉÌØÈÜo{³{~Ö¨o¨ÒÐÐÑ³ØÈ
Ù{É~Ù{~ÉË³ÈØÑÚ¨{ÈØ
ÑÐÖØ~Ñ{³ÑÑÚ¨{Ñ
ÙÒ~¨ÈÑg~Ñ{o{Ñ³i{³¨ËÑ
ÉÌØÉ¨Ë{ÈÑ{Ù{ÖÈ
¨¨ËÇÉ³Ñ{o{Ñ³~ÜËKÑ
Ñ³Ó×¨iØÒÜÜÑËØÑ
~ÈKÑÜÒÉ{³i³i¨ËÑ³iØ
ÑÚ¨Ì³i³ÑØ(Ñ¨Ñ³ÒÉ{Ø
(Ñ¨Ñ~ÉÈÊ´ÑÈÑ¨ËÈV
.ÒKKÑ³V~Ñ{È¨{Ñ~Ê¸'ÉK¨ÈÑ¨ËÈ³{ØdU´ÆÐÐ.Ñ³{¨{~Ì1ÓÑ³¨V(Ü{³{³{~ÌÓ³¨ÜÑÙËÐi¨ØÑÈ~Ñ¨ËÙiØV
$ÙÌØÜÑÙËÐi¨ÈÑÈ~Ñ¨ËÙiwlVåoÜÑ³Ç{ÒVÉÈ~ËÑΠληροφορίες τηλέφωνο

~ÌØ%Ð{ÜØt,ÖÐKØuÑÉKÒÇÈ
³iÐÈ{~Ê~ÐÙËÑ³,ÓÑw
(ÑÑÚÑÑËÈt({Ñ ÜÓiuVÉ
~iÚÉËÑ1É¨Ò1É¨Ò³Ø
~Ñ{T¨o¨Ñ×ËÉØ(ÑÑo{³iÑ³ÇiÑÑoÊ~Ñ{ÛiÐÊ³¨i³Ñ³ËÈ
4ÌÚÉiÓ¨oÈU{ÑÙÑ~ÒÜÑÐ{ÜÒ
³ÈØÐÑÚi³ÓØ³iØo{Ñ³0¨{~Ì
(ÌÜÉÐ~Ñ{ÑÐ×{Ki³ÉË³iÐ¨×{Ò³iØÏ¨ÑËÑØ ÜÓiØVÓ³{ÌØ
³iÑ¨ÑÙËÙÉ{ÐÖÚØ ¨ÉÐ{Ó¨ÑÚÑ¨ÑoÐÑ³{iÚÉË³i(ÓÐ³i´ÆÑÈÑ¨ËÈV¨ÑdU´ÆÐÐ
³1ÓÑ³¨tÉÜËÑÉ¨~Ö¨iu
³iÉÈ~ËÑ1ÑÑ~ÜÈÚÊÈ
Ñ~ÌÐi³¨É{ØÑ¨Ñ³ÒÉ{Ø³ËÙ{
T¨³{Ø´ÑÈÑ¨ËÈV~Ñ{¸
'ÉK¨ÈÑ¨ËÈ(ÖÜiåÐÐT³ÈV
ÉÈ~ËÑΠληροφορίες τηλέφωνο

22312940, satirikotheatro@
cytanet.com.cy

96462213, 99645056.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΕΚΘΕΣΗ

«The Absence of a Virgin
Land – A Fake Landscape»
Στην γκαλερί å~ÒÜÈiÉo~Ñ{{ÒÇÉ³Ñ{iÇo¨Ñ-

×{~ÊÓ~ÚÉi³iØÉ¨ÌiØ(ÑÖÜÈÐÉ³Ë³Üt/v_
ÝH©_R_k>7x¦nx>XgÝ>}_>X©R>_u
É³iÈÜÜoÊÑÈ³Êi~ÑÜÜ{³ÓT{ÙÑÉÂÉ³ÒÇÉ{³i
~Ü{ÐÑ³{~ÊÑÜÜÑoÊV³i~Ñ³Ñ³¨×Ê³ÈÉ¨{KÒÜÜ³Ø~Ñ{³{ØÈÓÉ{ÓØ³ÈØ ~ÑÜÜ{³ÓT{ÙÑ
ÑÑ×Ó¨É{Ut ~Ü{ÐÑ³{~ÊÑÜÜÑoÊ~Ñ{i~Ñ³Ñ³¨×Ê
³ÈÉ¨{KÒÜÜ³ØÉËÑ{ÜÓoÉoÌØ.ÉÑÈ³Ê
³iÉÌ³i³ÑÓ¨oÉ{TÉ{¨ÑÉÂÉ³ÒÑÈ³Ò³Ñ
Çi³ÊÐÑ³Ñ~Ñ{³{ØÈÓÉ{ÉØ³ÈØu0ÑÉo~ÑË{ÑÚÑ
oËÈ³.ÒKKÑ³'ÉK¨ÈÑ¨ËÈ¸Æ¸Æ Ó~ÚÉiÚÑÙ{Ñ¨~ÓÉ{ÓØ'ÉK¨ÈÑ¨ËÈ¸Æ¸Æ~ÑÜÉ¨Ëå~ÒÜÈiVÖ³¨´ÆVÉÈ~ËÑΠληροφορίες τηλέφωνο 22766655.

Ατομική έκθεση του Λεόντιου Τουμπουρή
Η γκαλερί x©Ñ¨È{ÒÇÉ{³i
Ñ³Ð{~ÊÓ~ÚÉi³ÈÉÌ³{È
0ÈÐÖ¨iÐÉ³Ë³Ü-!.³i
~Ñ{Ö¨o{ÑÑÈ³ÊÉ{¨ÒÓ¨oV
0ÈÐÈ¨ÊØ~Ñ³Ñ{ÒÉ³Ñ{ÂÑÒ
ÐÉÙ{ÑÙ{~ÑËÉØoÜ{~ÊØÑ¨ÑooÊØV³¨ÌÈØÉ{³ÓÜÉiØ³iØ
TÉ{¨ÐËÑØ~Ñ{³iÑ¨ÑÐÌ¨×i³iØÐÑ³{~ÊØÙ¨ÒiØØÉÙËÑÙ{É¨ÉÖiiØiÐÉËÉ~³¨ÊØVÑ¨Ò~ÑÐiØ~Ñ{ÐÉ³Ñ³¨ÊØ
Ó~ÚÉiÚÑÙ{Ñ¨~ÓÉ{ÐÓT¨{¸d
'ÉK¨ÈÑ¨ËÈ¸Æ¸Æ0É³Ò¨³iÐÉ
(Ñ¨Ñ~ÉÈÊmUÆÆÐÐgdÐÐ~Ñ{
.ÒKKÑ³UÆÆgmUÆÆÐÐ~ÑÜÉ¨Ë
x©V1ÓÐ{ÙØ¸dVÉÐÉÌØΠληροφορίες τηλέφωνο 99522977.

EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ | Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Αγάπησα τα ιδανικά της ανθρωπότητας
έρασαν 75 ÞØÄÔÏÇÇÖÄÚÎÔÑÄÒÇÙÎ
ÚÜÔÙÚØÇÚÕÖÁÊÜÔÙßÍÑÁÔÚØÜÙÎÝÚÜÔ
§ÇàÃÚÕ³ÕßÙÈÏÚÝÚÕ¡ÖÃØÑËÔÇÕß
ÚÕ¡¦ÕßÚÞ¦ÕßàËÔÑÇÏ¦ÒÒÜÔÞØÄÔÏÇ
ÇÖÄÚÕÚÁÒÕÝÚÕßqÇÍÑÕÙÓÃÕßÕÒÁÓÕßÖÕßÙÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙËÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇ
ÚÜÔÔÜÓÁÔÜÔÛÔ×ÔÚÎÓËÚËÐÁÒÏÐÎÚÎÝ
ÕÏÔÜÔÃÇÝÚÜÔÛÔ×ÔÖÕßÖßØÕÊÄÚÎÙËÚÎ
ÙÆÙÚÇÙÎÒÃÍÇÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÚÎÝÔÜÓÁÔÎÝ
ßØ×ÖÎÝ±ÖÕÚÃÛËÚÇÏÄÚÏÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÛÇ
Ó¦ÛÇÏÔÇÔÔÇàÕßÔÓÇàÃÁÞÕÔÚÇÝÖ¦ØËÏÚÕ
Ó¦ÛÎÓ¦ÚÕßÝÇÖÄÚÕÔÖÄÒËÓÕÖÕßÐËÑÒÂØÏÙËÕÏÑÕÍÁÔËÏËÝÖÕß¦ÌÎÙËÚÕÙÚÃÍÓÇ
ÚÕßÇÔËÐÃÚÎÒÕÙÚÏÝÖÄÒËÏÝÑÇÏÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÝÁÈÇÏÇÄÖÜÝÒÁÓË
ÑÇÏÙÚÇÓÁØÎÓÕßÄÚÏÖ¦ÛËÏÑÇÔËÃÝÇÖÄ
ÚÎÔÑËÌÇÒÂÚÕßÚÕÖÇÛÇÃÔËÏÁÚÙÏÑÇÏÕ
¦ÔÛØÜÖÕÝÒÃÍÇÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÐÁÞÇÙËÚÕÔ
ÇÒÒÎÒÕÙÖÇØÇÍÓÄÑÇÏÚÕÓÃÙÕÝÖÕßÑßØÃËÉËÚÎÔßØ×ÖÎÑÇÏÚÇÐÇÔ¦ØÞÏÙË¡ÖÕØËÃ
ÎßØ×ÖÎÔÇÁÓËÏÔËËÔÖÕÒÒÕÃÝÇÒ×ÈÎÚÎ
ÇÖÄÖÕÒÁÓÕßÝÇÔËÐÇÏØÁÙÕßÓËÚÎÏÕßÍÑÕÙÒÇÈÃÇÑÇÏÚÕÖ×ÝÊÏËÒÆÛÎÙÚÇËÐÜÔÙßÔËÚÁÛÎÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÊÏÑÂÓÇÝÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕ
ÑÇÒÕÑÇÃØÏÚÕß ÙÚÕÔßÖÄÒÕÏÖÕÑÄÙÓÕ
ÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÇÑÕÒÕßÛÕÆÙÇÔÚÎÊÏÑÂÚÕßÝ

Π

ÖÕØËÃÇ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂÌÒÁÍËÚÇÏÍÏÇÚÃ
Ö¦ÔÚÇÚÕÖËÚØÁÒÇÏÕËÃÔÇÏÖÏÕÇÑØÏÈÄÇÖÄ
ÚÎàÜÂÚÕßáÒ¦ÔÎÌØÏÑÂÖËÏÔ¦ËÏÍÏÇÚÃ
ÕÖØÜÏÔÄÝÑÇÌÁÝÓÇÝËÃÔÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÖÕÒÆÚÏÓÕÝÇÖÄÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÎÝ¡ÖÏ¦ÌØÇÝ
ÍÏÇÚÇÕÖÕÃÇÓÇÝÓÏÒÕÆÙÇÔÇÙßÔËÃÊÎÚÇÕÏ
ÍÕÔËÃÝÓÇÝÄÚÇÔÊËÔÚØ×ÍÇÓËÚÕÌÇÍÎÚÄ
ÓÇÝÙÃÇÄÞÏÕÏÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÕÃÑÕÒÕÙÙÕÃ
Î¦ÒÒÎÙÃÇÓ¦ÝÖÇØÁÞËÏßÖÎØÁÚËÝÑÇÏÙËÐÕßÇÒÏÑÁÝÊÏÇÙÚØÕÌÁÝËÃÔÇÏÖÃÙÜÇÖÄÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÁÈÇÏÇÚ×ØÇÖÕßÎÏÈÆÎÑÇÃÍËÚÇÏÎ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂÖÕßÊËÔÎÙßÞ¦àËÏÎ
ËÔÚØÏÑÂÌØÏÑÂÑÇÏÞ×ØËÝÚÎÝÇÚÏÔÏÑÂÝ
ÓËØÏÑÂÝËÃÔÇÏÙÚÕÁÒËÕÝÕÒÏÍÇØÞÏ×ÔÑÇÏ
ÌÇÚØÏ×ÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÙßÓÌËØÄÔÚÜÔÑÇÏ
ÕÖÏÙÛÕÊØÕÓÏÑ×ÔÑÇÛËÙÚ×ÚÜÔÕÏÎÍÁÚËÝ
ÍÏÇÖÕÒÒÕÙÚÂÌÕØ¦ÛÇÖÏ¦ÙÕßÔÚÇÞÁØÏÇ
ÑÇÏÛÇßÖÕÙÞËÛÕÆÔÇÒÒÂÒÕßÝÄÚÏÊËÔÛÇ
ÐÇÔÇÙÑÕÚÜÛÕÆÔÊËÔÛÇÇÔÇÈÏ×ÙÕßÔÚÕÔ
ÔÇàÏÙÓÄÚÎÔÑÄÒÇÙÎÚÜÔÍÑÕÆÒÇÍÑÚÎ
ÊÏÇÃØËÙÎÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÄÞÏÙÚÎÔßØ×ÖÎ
´ÑÇÔÇÔÕÏÊßÔÇÚÕÃÚÎÝÍÎÝÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎ
ÌÕÆØÔÕËÍ×ÙËÁÑÚÏÙÇËÍ×ÛÇÙËÞÇÒ¦ÙÜ¤¦ÞÔÜÓ¦ÒÒÕÔÌÆÒÒÕÊØÕÙËØÄÚÕÑÇÚÇÑÇÒÄÑÇÏØÕ©ÏÙÞßØÄÝÓÕÏØ¦àËÏÚÇÞÇØÚÏ¦ÑÇÏÑ¦ÔËÏÑÇÏÓ¦ÔÇÑÇÏÚÏÔ¦àËÏÑÇÏÚÎÔ

ÓÖ¦ÔÑÇÙÚÕÔÇÁØÇ¿ÒÇÚÇßÖÄÒÕÏÖÇËÃÔÇÏ¦ÒÒÇÒÄÍÏÇÔÇÇÍÇÖÏÄÓÇÙÚË¯¡ÇÑÇÏ
ÇßÚÄÇÑÄÓÇÐËÞ¦ÙÇÓËÔÇÚÕÑ¦ÔÕßÓËÊ×
ÚÇÏØÏ¦àËÏÚÕÖÕÃÎÓÇÚÕß¬¦ÙÕßËÏÈÇÊÃÚÎ
ÇÒÒ¦ÚÇÈØ¦ÊÏÇ®ÑÇÏÇßÚÄÙÇÝÇÌÂÔÜÔÇ
ÇÖÕÒÇÆÙËÚË!
Και να που φτάσαμε εδώ
Χωρίς αποσκευές
Μα μ’ ένα τόσο ωραίο φεγγάρι
Και εγώ ονειρεύτηκα έναν καλύτερο κόσμο
Φτωχή ανθρωπότητα, δεν μπόρεσες
ούτε ένα κεφαλαίο να γράψεις ακόμα
Σα σανίδα από θλιβερό ναυάγιο
ταξιδεύει η γηραιά μας ήπειρος.
Αλλά τα βράδια τι όμορφα
που μυρίζει η γη.
Βέβαια αγάπησε
τα ιδανικά της ανθρωπότητας,
αλλά τα πουλιά
πετούσαν πιο πέρα.
Σκληρός, άκαρδος κόσμος,
που δεν άνοιξε ποτέ μιαν ομπρέλα
πάνω απ το δέντρο που βρέχεται.
Αλλά τα βράδια τι όμορφα
που μυρίζει η γη.
Ύστερα ανακάλυψαν την πυξίδα

κ. Michelsohn ÂÚÇÔÎÙÆàßÍÕÝËÔÄÝÊÇÙÑ¦ÒÕßÔÇàÃÙÚÎÔÖÕÒÜÔÏÑÂÖÄÒÎ ÁÒÓÔÕÄÖÕßÈØÏÙÑÄÚÇÔÁÔÇÇÖÄÚÇÓËÍ¦ÒÇÙÚØÇÚÄÖËÊÇËÐÄÔÚÜÙÎÝÈØÇÃÜÔÚÏÝ
ËÖÃÓÕÔÇÊÏËßÑØÏÔÏÙÚÏÑÁÝ®ËØÜÚÂÙËÏÝÚÕß
ÙÑÎÔÕÛÁÚÎ ÒÕÔÚÇÔàÓ¦ÔÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßËÖÃÙÎÝÑÇÏÙßÍÍØÇÌÁÇÇÖÇÔÚ¦ÙÇ
ÔÇÖËØÏÍØ¦ÌËÏÑ¦ÚÏÇÙßÔÂÛÏÙÚÇÇÖÄÓÇÑØÕ
ÖÕß¦ÑÕßÙËÂÊÏ¦ÈÇÙËÒÏÑÏÜÓÁÔÎÖÒÁÕÔ
ÑÇÏÐËØÇÑÏÇÔÂÛËÜØËÃÄÚÏÎÊÏÇÌÕØ¦ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕßÝÕÒÜÔÕÆÝÑÇÏÙÚÕßÝÈØÇÃÕßÝ
ËÃÔÇÏËÓÌÇÔÂÝÑÏÄÚÇÔÕÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÚÎÝ
àÎÚËÃÔÇËÐÎÍÂÙËÏÚÏËÔÔÕËÃÒÁËÏ!©ÏÕÒÜÔÕÃÊËÔËÐÕÒÕÛØËÆÚÎÑÇÔÄÖÜÝÕÏÈØÇÃÕÏ®
ËØÏÍØ¦ÌËÏÚÎÔÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝ
ÜÝÖÕÒÆÛÒÏÈËØÂÑÇÏÑÇÚÇÛÒÏÖÚÏÑÂ® ¦ÛËÓÁØÇÑØÇßÍÁÝÑØÇßÍÁÝÚØÄÓÕß®ËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÇÔÒßÖÎØÄÒßÖÎØÄÒßÖÎØÄ®
©ÇÔàÓ¦ÔØÜÚ¦ÖÄÙÕÏËÐÕÒÕÛØËÆÚÎÑÇÔ
ÙÚÕÙÚØÇÚÄÖËÊÕ ÇÏÎÙßÔÕÓÏÒÂÚØÏ¦ÚÕß!
ÊËÔÐÁØÜ±ÖÂØÞËÁÔÇ
ÇßÚÄÐÁØÜ®
ÇØÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝËÑÔÁÕßÁÔÇÓÁØÕÝ
ÚÕßÓËÍÇÒÆÚËØÕßÙËÊÏ¦ØÑËÏÇ×ØËÝ
ÖËØÃÖÕßÑÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕßÔÚÕÑÕßÓÁÔÚÕßÖÕßÍßØÃÙÚÎÑËÍÏÇÚÕÔÇÌÇÔÏÙÓÄÚÜÔ
ÈØÇÃÜÔÚÎÝßØ×ÖÎÝÇÖÄÚÕÔÇàÏÙÚÏÑÄ
ÑÇÛËÙÚ×ÝÆÙÚËØÇÇÖÄÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇÊÏÇÖÏÙÚ×ÔÜÄÚÏÕÏÊËÑÇËÚÃËÝÓ¦ÒÒÕÔÖØÕÙÛÁÚÕßÔÙÚÕÏÞËÃÇÙÚÕÔÄÍÑÕÚÜÔÓÇØÚßØÏ×Ô
ÖÇØ¦ÇÌÇÏØÕÆÔÔÚÃÊÎÒÇÊÂÕÞØÄÔÕÝ
ÔÇËÓÌÇÔÃàËÏÚÇÙÎÓ¦ÊÏÇÚÕßÙÚÎÊÕßÒËÏ¦
ÚÕßÇÔàÓ¦ÔËÔÚÜÓËÚÇÐÆÁÞÕßÔÍßØÏÙÚËÃ
ÑÇÏÊËÑ¦ÊËÝÚÇÏÔÃËÝÚËÑÓÎØÃÜÙÎÝÑÇÏÓßÛÕÖÒÇÙÃÇÝÍÏÇÚÕÃÊÏÕÛÁÓÇËÔÚÕÆÚÕÏÝÇßÚÄ
ÖÕßÑÇÚÄØÛÜÙËÖÇØÇÓÁÔËÏÇÐËÖÁØÇÙÚÕ Ï
ÄÞÏÍÏÇÚÃÞØËÏ¦ÙÚÎÑÇÔÖËØÃÖÕßÞØÄÔÏÇ
ÍßØÏÙÓ¦ÚÜÔÇÖÄÚÕ ×ÝÚÕ ÖÕß
ÖØÕÈÒÂÛÎÑËÎÚÇÏÔÃÇËÐÇÏØ×ÔÚÇÝÓÏÇËÚÃÇ
ÓÕÔÚ¦àÍÏÇÚÏÝ×ØËÝßÒÏÑÕÆ
¬Õ:OVHO®ÛÇÖØÕÈÒÎÛËÃÇÆØÏÕ
ÏËÛÔÂÓÁØÇ¡ÔÂÓÎÝÍÏÇÚÇÆÓÇÚÇÚÕß
©ÒÕÑÇßÚ×ÓÇÚÕÝÙÚÕ,_PSLYVVTÙÚÕ¡ÕÔÇÙÚÎØ¦ÑÏÇÖÄÚÏÝÚÕÓËÙÎÓÁØÏ×ÝÚÏÝ
ÚÕÈØ¦ÊßÖØÕÈÕÒÂÑÇÏÕÏÕÓÏÒÃËÝÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÖÕßÚÎÙßÔÕÊËÆÕßÔÊÏÕØÍÇÔ×ÛÎÑÇÔÇÖÄÚÕÔÙÚÏÚÕÆÚÕÑÇÃÚËÚÎÝ
ÛÂÔÇÝ
ÇÔÇÈÒÁÖÕÔÚÇÝÚÕ:OVHO®ËÐÕÒÄÛØËßÙÎÁØËÈÕÝÙÚÇËÈØÇáÑ¦ÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏ
ÑÇÔËÃÝÚÏÙÎÓÇÃÔËÏÊÁÙÓËßÙÎÙËÁÔÇÙÑÕÖÄ
ÕÇÔàÓ¦ÔÖÁÛÇÔËÚÕ ËÚ×ÔÚÏÙÎÓÇÃÔËÏÍßØÃàÜÁÔÇÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØÖÕßÇÒÒ¦àËÏ
ÚÕÈÒÁÓÓÇÚÕßÑÄÙÓÕßÖ¦ÔÜÙÚÎÔÙÚÕØÃÇ
ÇÐÏÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÚÎÔÁØËßÔÇÚÎÓÔÂÓÎÚÕßÝ
ÚÄÖÕßÝÑÇÏÚÇÖØÄÙÜÖÇÚÏÝÇÌÎÍÂÙËÏÝÕÒÜÔ×ÔÞÜØÏÑ×ÔÙßÔËÔÄÞÜÔÖÇØÇÚÎØÎÚ×Ô
ÚÎÝËÐÄÔÚÜÙÎÝÛßÓ¦ÚÜÔÑÇÏËØÓÇÔ×ÔÛßÚ×ÔÇÒÒ¦ÑÇÏÈØÇÃÜÔÑØÇÚÕßÓÁÔÜÔËØÍÇÚ×Ô®ÙÚÕßÝÛÇÒ¦ÓÕßÝÇËØÃÜÔÑÇÏÙÚÇ
ÑØËÓÇÚÄØÏÇÔÇÖÒÁÍÓÇÚÕÖÃÜÔÇÔÛØ×ÖÏÔÜÔÑÇÏÍËÜÍØÇÌÏÑ×ÔÖÕßÁÞÕßÔÖÇÍ×ÙËÏ®ÙÚÕÔÞØÄÔÕÂÍÇÙÚÇÓÁØÎÇßÚ¦
ÑÇÏÑÇÚ¦ÒÇÈÇÄÚÏÖØÁÖËÏÔÇÙßÔÊß¦ÙËÏÑÇÔËÃÝÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇØÁÖËÏÔÇÍÔÜØÃàËÏÝÑÇÏ
ÔÇÊËÏÝÔÇÊËÏÝÑÇÏÔÇÍÔÜØÃàËÏÝ®ÁÞËÏÖËÏ
ÕÃÊÏÕÝÕÇÔàÓ¦Ô
¬Õ:OVHO®ÐËÑÏÔ¦ÙÞËÊÄÔËÏÊßÒÒÏÇÑ¦
ÓËÓÏÇÈÇØÑ¦ÊÇÙÚÕÔÖÕÚÇÓÄ5HYL^ÄÖÕß
ÁÔÇÝ×ØÏÓÕÝ¦ÔÊØÇÝÚØÇÍÕßÊ¦ËÏÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÖÕÒÜÔÏÑ¦ÑÇÏÍËØÓÇÔÏÑ¦ÚØÇÍÕÆÊÏÇ
ÃÔÇÏÕ:PTVU:YLIUPRÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÊÆÕ
ËÖÏà×ÔÚËÝÚÕß ÁÒÓÔÕÚÕÔÕÖÕÃÕÇÔÇÑ¦ÒßÉËÕÇÔàÓ¦ÔÙÚÕ¬ËÒÈÃÈÑÇÏÚÕÔÁÖËÏÙËÔÇËÖÏÙÚØÁÉËÏÙÚÎÔÕÒÜÔÃÇ¬ÄÚËÚÕ
 ÂÚÇÔÞØÄÔÜÔ©ÚÇÔÍßØÃàËÚÇÏÚÕ
ÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØËÃÔÇÏ¬ÄÚËÂÚÇÔÁÔÇÇÖÕÙÚËÜÓÁÔÕÇÍÄØÏÖÕßÑßÑÒÕÌÕØÕÆÙËÙÚÕ
ÞÜØÏÄÓËÇÒßÙÃÊËÝÙÚÇÖÄÊÏÇÄÖÜÝÄÒÕÏÕÏ
ÈØÇÃÕÏÚÕßÙÚØÇÚÕÖÁÊÕßÑÇÏÕÌËÃÒËÏÚÎÔ
ËÖÏÈÃÜÙÂÚÕßËÔÓÁØËÏÙÚÎÔËÐÇÏØËÚÏÑÂÚÆÞÎÚÕßÖßØÕÈÕÒÂÛÎÑËÙÚÕÑËÌ¦ÒÏÑÇÏËÔ
ÓÁØËÏÙÚÎÔËÐÇÏØËÚÏÑÂÌÜÔÂÚÕß
©ÞËÏØÏÙÓÄÝÚÕßÙÑÎÔÕÛÁÚÎËÃÔÇÏÇØÏÙÚÕÚËÞÔÏÑÄÝ¬ÕÖÕÛËÚËÃÚÕÔ:PTVUÁÔÇÇÖÄ
ÚÇÖÕÒÒ¦ÖØÄÙÜÖÇÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙÚÕßÝÑÇÚÕÃÑÕßÝÚÕß ÁÒÓÔÕÁÐÜÇÖÄÚÎÔ
ËÑÑÒÎÙÃÇÚÎÔÎÓÁØÇÓÏÇÝÛØÎÙÑËßÚÏÑÂÝ
ÍÏÕØÚÂÝÑÇÏÒÏÚÇÔËÃÇÝ©ÏÕÒÜÔÕÃÞÜØÏÑÕÃ
ÖÕßÚÕÔÖËØÏÈ¦ÒÒÕßÔÊÎÒ×ÔÕßÔÞÇØÕÆÓËÔÕÏÖÕßÚÕÔÐÇÔÇÈÒÁÖÕßÔËØÏÍØ¦ÌÕßÔÄÚÏ
ÚÕÔÛßÓÕÆÔÚÇÏÜÝÁÔÇÖÕÒÆÇÊÆÔÇÚÕÇÍÄØÏÁÚÕÏÓÕÍÏÇÔÇÖ¦ØËÏÛÁÙÎÙÚÕÌÁØËÚØÕ®
ËÖËÑÚËÃÔÕÔÚÇÏÙÚÎÔËÏÑÄÔÇÖÕßËÃÞÇÔÍÏÇ
ÚÕßÝÈØÇÃÕßÝ!ÚÕÖØËÙÈßÚÁØÏÕÚÎÝËÑÑÒÎÙÃÇÝÂÚÇÔÍËÓ¦ÚÕÈÇÒÃÚÙËÝÈØÇÃÜÔÖÕßËÃÞÇÔÓÁÙÇÞØßÙÄ®©ÇÔàÓ¦ÔØÜÚ¦ËÏÇÖÄ
ÖÕÆÚÕÐÁØÕßÔÊËÔÖÇÃØÔËÏÇÖ¦ÔÚÎÙÎÓÄÔÕ
ÍËÒ¦ÑÏÇÑÇÏÇÌÎÍÂÙËÏÝËÔÄÝØÇÈÈÃÔÕßÍÏÇ
ÚÎÔÚÏÓÜØÃÇÖÕßÇÔÇÓËÔÄÚÇÔ®ÙÚÇÆØÜÙÇÔÚÕÔ²ØÏÙÚÄ®ÇÒÒ¦ÑÇÏÄÒÇÇßÚ¦ÁÍÏÔÇÔÍÏÇÚÃÂÚÇÔÖÒÕÆÙÏÕÏ®©:PTVUÙÚÁÑËÏ
ÇÓÂÞÇÔÕÝÑÇÏÇÓÃÒÎÚÕÝÇÔ¦ÓËÙ¦ÚÕßÝ©
ÌÇÑÄÝàÕßÓ¦ØËÏÙÚÕÖØÄÙÜÖÄÚÕßÌØÃÑÎ
ÚØËÏÝÊËÑÇËÚÃËÝÖËØÃÖÕßÓËÚ¦ÚÕ©ÒÕÑÇÆÚÜÓÇËÃÔÇÏÖÇØÕÆÙÇÈÇØÈÇØÄÚÎÚÇÙË
ÑÇÏØÕÆÝËÏØÎÔÏÑÕÆÝÚØÕÌÕÊÕÚËÃÚÇÏÇÑÇÚ¦ÖÇßÙÚÇÇÖÄÚÎÔ¦ÍÔÕÏÇÑÇÏÚÎÔßÖÕÑØÏÙÃÇ

για να πεθαίνουν κι αλλού
και την απληστία
για να μένουν νεκροί για πάντα.
Αλλά καθώς βραδιάζει
ένα φλάουτο κάπου
ή ένα άστρο συνηγορεί
για όλη την ανθρωπότητα.
Αλλά τα βράδια τι όμορφα
που μυρίζει η γη.
Καθώς μένω στο δωμάτιο μου,
μου ’ρχονται άξαφνα φαεινές ιδέες;
Φοράω το σακάκι του πατέρα
κι έτσι είμαστε δυο,
κι αν κάποτε μ’ άκουσαν να γαβγίζω
ήταν για να δώσω
έναν αέρα εξοχής στο δωμάτιο
Αλλά τα βράδια τι όμορφα
που μυρίζει η γη.
Κάποτε θα αποδίδουμε δικαιοσύνη
μ’ ένα άστρο ή μ’ ένα γιασεμί
σαν ένα τραγούδι που καθώς βρέχει
παίρνει το μέρος των φτωχών.
Αλλά τα βράδια τι όμορφα
που μυρίζει η γη!
Δος μου το χέρι σου..
Δος μου το χέρι σου..
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ΠΡΟΣ ΩΠΑ

Αντισυμβατική,
φωτεινή,
δεν εκβίαζε
το συναίσθημα

«Η ποίηση είναι
λογοδοσία της ψυχής»
Της ΜΑΡΩΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Πριν ÇÖÄ Ñ¦ÓÖÕÙÇÞØÄÔÏÇÛßÓ¦ÓÇÏÚÎÔ ÇÚËØÃÔÇÍÍËÒ¦ÑÎªÕßÑ
ÙÚÕÙÖÃÚÏÚÎÝÑ¦ÚÜÇÖ»ÚÕÔßÑÇÈÎÚÚÄÔÇÓÕßÓÏÒ¦ËÏÓËÙßÍÑÃÔÎÙÎÓÏÑØÕÆÖÇÏÊÏÕÆÍÏÇÁÔÇÔÓËÚÇÌØÇÙÚÏÑÄÕÆÙÑÏÔÖÕßÓÄÒÏÝËÃÞË
ÈÍ¦ÒËÏÚÄÚËßÛÄØÓÎÚÎÑÇÏÇßÛËÔÚÏÑÂÞÇÓÕÍËÒÇÙÚÂÇÑÄÓÇÑÏ
ÄÚÇÔÚÎÔÚØßÖÕÆÙËÎÓÕÔÇÐÏ¦ÑÇÏ
ÎÛÒÃÉÎÁÍØÇÉËÓËØÏÑ¦ÇÖÄÚÇÖÏÕ
ÙßÍÑÒÕÔÏÙÚÏÑ¦ÖÕÏÂÓÇÚÇ!ÍÏÇÚÕÔ
ÁØÜÚÇÍÏÇÚÎÔÇÍÜÔÃÇÍÏÇÚÎÙÇÍÂÔÎÚÎÝÆÖÇØÐÎÝ±ÖÂØÐËÙÖÕßÊÇÃÇÑÇÏÇÌÂÔËÏÖÃÙÜÚÎÝÖÕÃÎÙÎ
ÙÖ¦ÔÏÇÑÇÏÇÑØÏÈÂ
Η.Μ.
Του ΧΑΡΗ ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ

Είναι ÖÕÒÆ ÊÆÙÑÕÒÕÔÇÍØ¦ÉËÏÝÍÏÇ
ÁÔÇÖØÄÙÜÖÕÖÕßÓÄÒÏÝÁÌßÍËÇÖÄ
ÚÎàÜÂÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÁÔÇÖØÄÙÜÖÕ
ÖÕßÇÍÇÖÕÆÙËÝÑÇÏËÑÚÏÓÕÆÙËÝÈÇÛÏ¦§ÇÍØ¦ÉËÏÝÊÎÒÇÊÂÙËÞØÄÔÕ
ÇÄØÏÙÚÕÄÚÇÔÚÕÔÏ×ÛËÏÝÇÑÄÓÎ
ÑÕÔÚ¦ÙÕßÄÚÏÈØÃÙÑËÚÇÏËÊ×©ÙÕÏ
ÁÞÕßÓËÞ¦ÙËÏÇÔÛØ×ÖÕßÝÊÏÑÕÆÝ
ÓÇÝÐÁØÕßÓËÄÚÏÖËØÔ¦ËÏÖÕÒÆÝÞØÄÔÕÝÓÁÞØÏÔÇÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÂÙÕßÓË
ÚÎÔÇÖ×ÒËÏ¦ÚÕßÝÔÇàßÍÃÙÕßÓËÚÕ

È¦ØÕÝÚÎÝÇÖÕßÙÃÇÝÚÕßÝ¬ÕÔÇ
ÖÜÄÚÏÎ ÇÚËØÃÔÇÍÍËÒ¦ÑÎªÕßÑ
ËÃÔÇÏÓÏÇÙÖÕßÊÇÃÇÖÕÏÂÚØÏÇËÃÔÇÏ
ÑÕÏÔÕÚÕÖÃÇ¬ÕÍÔÜØÃàÕßÔÄÒÕÏÄÙÕÏ
ÊÏÇÈ¦àÕßÔÖÕÃÎÙÎÃÞËÖËÏÑ¦ÖÕÚËÄÚÏÎÖÕÃÎÙÎÂÚÇÔÚÕÌ¦ØÓÇÑÕÖÕßÚÎÈÕÂÛÎÙËÔÇÇÔÚÁÐËÏÚÎÔ
ÇÔÇÖÎØÃÇÚÎÝ®Ë¦ÒÒÇÞÁØÏÇÇßÚÄ
ÚÕÌ¦ØÓÇÑÕÛÇËÃÞËÊ×ÙËÏØÎÞ¦
ÊÇÑØÆÈØËÞÚÇ®ÖÕÏÂÓÇÚÇÞÜØÃÝ
ÑÇÓÃÇÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÂÇÐÃÇ©ÞÏÄÓÜÝ
ÙÚÇÊÏÑ¦ÚÎÝ
ªÕßÑÁÍØÇÉËÓËØÏÑ¦ÇÖÄÚÇ
ÖÏÕÙÖÇØÇÞÚÏÑ¦ÖÕÏÂÓÇÚÇÙÚÎÔ
ËÒÒÎÔÏÑÂÍÒ×ÙÙÇ¶ËÃÚËÚÕÛÁÓÇ
ÚÕßÝÂÚÇÔßÖÇØÐÏÇÑÄËÃÚËËØÜÚÏÑÄ¶ÞÜØÃÝÖÕÚÁÔÇËÔÊ×ÙËÏÙË
ÌÚÎÔÕÆÝÓËÒÕÊØÇÓÇÚÏÙÓÕÆÝÙË
ÒËÑÚÏÑ¦ÖÇÏÞÔÃÊÏÇÍÏÇÔÇËÑÈÏ¦ÙËÏ
ÚÕÙßÔÇÃÙÛÎÓÇÚÕßÇÔÇÍÔ×ÙÚÎ
Ô×ØÏàËÑÇÒ¦ÄÚÏÎÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÕÒÕÍÃÇËÃÔÇÏÎÇÖÕÚßÞÃÇÚÕßÇÏÙÛÂÓÇÚÕÝÑÇÏÍÏ»ÇßÚÄÚÇÖÕÏÂÓÇÚ¦
ÚÎÝÓÕÏ¦àÕßÔÓËÖßÑÔÁÝËÐÕÓÕÒÕÍÂÙËÏÝÖÕßÎÃÊÏÇÉÏÛÆØÏàËÚØßÌËØ¦
ÙÚÕÇßÚÃÚÕßÙßÔÕÓÏÒÎÚÂÚÎÝÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝÓÇàÃÚÕßÓÏÇÙÞÁÙÎ
ÙßÔËÔÕÞÂÝßÚÂÎÙßÔËÔÕÞÂÄÓÜÝ
ËÖÏÚßÍÞÇÔÄÚÇÔÇÑØÏÈ×ÝËÖËÏÊÂÊËÔ
ßÖÂØÞËÚÃÖÕÚÇÉËÆÚÏÑÕÙËÄÙÇÒÁ-

ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΣ

Η απώλεια της Κατερίνας Αγγελάκη-Ρουκ

Αυθόρμητη ~Ñ{ÑÈÚÉ³{~ÊVTÑÐoÉÜÑ³ÊÑ~ÌÐÑ~{Ì³Ñ³i³¨ÈÖÉiÐÑÂ{Ò~Ñ{iÚÜËiViÑ³É¨ËÑåooÉÜÒ~iw,È~´w¸Æ¸ÆÓo¨ÑÉÐÉ¨{~ÒÑÌ
³Ñ{Èo~Ü{³{~Ò{ÊÐÑ³ÑUo{Ñ³Ó¨³ÑVo{Ñ³iÑoÊi³iØÖÑ¨ÂiØ

Είχε πει κάποτε
ότι «η ποίηση ήταν
το φάρμακο που
τη βοήθησε να αντέξει
την αναπηρία της».
ÍÕÔÚÇÔÚÃÖÕÚÇÚÕßÖËØÈÕÒÏÑÄ
ÍÒ×ÙÙÇÚÎÝªÕßÑÂÚÇÔÑÇÛÇØÂ
ÇÔËÖÏÚÂÊËßÚÎÚÇÖÕÏÂÓÇÚ¦ÚÎÝ
ÇÑÄÓÎÑÇÏÚÇÖÏÕÖÁÔÛÏÓÇÇÖÕÙÑÕÖÕÆÙÇÔÖ¦ÔÚÕÚËÙÚÎÊÏÇÆÍËÏÇ
©ÏÒÁÐËÏÝÚÎÝËÃÞÇÔÙÕÌÃÇÚÎ
ÙÕÌÃÇÚÕßÇÔÛØ×ÖÕßÖÕßßÖÕÌÁØËÏÇÒÒ¦ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÚÎàÜÂÓË
ÚÄÒÓÎÑÇÏÙÛÁÔÕÝÖÕÚÁÓËÓÉÃÓÕÏØÇÁÜßÖÕÌÁØËÏÇÒÒ¦ÄÚÇÔÙÑÁÌÚÕÓÇÏÚÎªÕßÑËÏÊÏÑ¦ËÑËÃÔÇÚÇ
ÇÒÎÙÓÄÔÎÚÇÑÇÒÕÑÇÃØÏÇÙÚÎÔÃÍÏÔÇÖÇØÁÇÓËÚÕÔÙÆÔÚØÕÌÄÚÎÝ
ªÄÔÚßÑÇÏÑÕÏÔÕÆÝÓÇÝÌÃÒÕßÝÚÕ
ÖØ×ÚÕÖØ¦ÍÓÇÖÕßÓÕßÁØÞËÚÇÏ
ÙÚÕÔÔÕßËÃÔÇÏÚÕÞÇÓÄÍËÒÄÚÎÝÚÕ

ÖÇØÇÚËÚÇÓÁÔÕÎÞÎØÄÚÎÝÍÁÒÏÕÑÇÏ
ÌßÙÏÑ¦ÚÕÞÏÕÆÓÕØÚÎÝÖÕßÖÕÒÒÁÝ
ÌÕØÁÝÓËÚÇÚØËÖÄÚÇÔÙËÇÔËÒÁÎÚÕ
ÇßÚÕÙÇØÑÇÙÓÄÚÇÔÓÏÇÍßÔÇÃÑÇ
ÍËÔÔÇÃÇÇÔÚÏÙßÓÈÇÚÏÑÂÌÜÚËÏÔÂ
ÍËÔÔÇÏÄÊÜØÎÍËÓ¦ÚÎÑÇÒÕÙÆÔÎ
ÖÕßÂÐËØËÔÇÚÏÓ¦ÚÕßÝÌÃÒÕßÝÚÎÝ
ÔÇÙÚÎØÃàËÏÚÕßÝÔÁÕßÝÑÇÏÔÇßÖÎØËÚËÃÚÎÔÚÁÞÔÎÚÎÝÓËÖ¦ÛÕÝÑÇÏ
ÇÐÏÕÖØÁÖËÏÇ©ÙÕÏËÃÞÇÔÚÎÔÚÆÞÎ
ÔÇÚÎÍÔÜØÃÙÕßÔÑÇÏÔÇÊËÛÕÆÔ
ÓÇàÃÚÎÝßÖÂØÐÇÔÖÕÒÆÚßÞËØÕÃ
©ÏßÖÄÒÕÏÖÕÏÇÝÚÎÔÇÔÇÑÇÒÆÉÕßÔ
ÓÁÙÇÇÖÄÚÇÖÕÏÂÓÇÚ¦ÚÎÝ ÇÚËØÃÔÇÓÖÕØËÃÔÇÓÖÂÑËÚ×ØÇÙÚÕÔ
ÕßØÇÔÄÚÕßÚÃÖÕÚÇÓËËÒ¦ÞÏÙÚÇ®
ÇÒÒ¦ÓÄÔÕËÒ¦ÞÏÙÚÇÊËÔËÃÔÇÏÇßÚ¦ÖÕßÇÌÂÔËÏÖÃÙÜÚÎÝ¶ÙÖ¦ÔÏÇ
ÖÕÒÆÚÏÓÇÊ×ØÇÖÕßÞ¦ØÏÙËÙÚÎÔ
ÖÕÃÎÙÎÙËËÓ¦Ý

Ο κ. Χάρης Βλαβιανός είναι ποιητής. Η
τελευταία του συλλογή, «Αυτοπροσωπογραφία του λευκού», κυκλοφόρησε
το 2018 από τις εκδόσεις Πατάκη.

«Τώρα,¡ËÝÙÚÕÔÇÄØÇÚÕÔÕß
ÓÕßÇÔÇÌÁØÔÜÄÔËÏØÇÖÇÒÏ¦
¡ÂÖÜÝÑÇÏÐÇÔÇÊ×¬ÕÌ¦ÔÚÇÙÓÇÚÕßÁØÜÚÇ®ËØÃÖÕßÙÚÕ
ÖÁÓÖÚÕÒËÖÚÄÚÕßÚØÇÍÕßÊÏÕÆ
ÚÜÔ+PSLTTH)HUKÎ©ØÇÙÎ
ÚÕßÁØÜÚÇ®ÇÑÕÆÍËÚÇÏÎÌÜÔÂ
ÚÎÝ ÇÚËØÃÔÇÝÍÍËÒ¦ÑÎªÕßÑ
ÔÇÊÏÇÈ¦àËÏÇßÚÕÆÝÚÕßÝÙÚÃÞÕßÝÃÔÇÏÎÚËÒËßÚÇÃÇÙÚØÕÌÂÇÖÄÚÕÕÓ×ÔßÓÕÖÕÃÎÓ¦ÚÎÝ
ÖÕßÓÇàÃÓË¦ÒÒÇÁÔÚËÑÇÙßÓÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÙÚÕ¦ÒÓÖÕßÓ
ÚÁÒËÏÇËÐÇÌ¦ÔÏÙÎ®(URO
7YVK\J[PVUZ
ÑÕßÙËÑÇÏÐÇÔ¦ÑÕßÙËÚÎÔ
ÎÞÕÍØÇÌÎÓÁÔÎ ÌÜÔÂ ÚÎÝ ÔÇ
ÇÖÇÍÍÁÒÒËÏÚÕßÝÙÚÃÞÕßÝÚÎÝ
ÒÒ¦ÊËÔÚÎÝ¦ØËÙËÍÏÇÚÃÚÎÔ
ËÆØÏÙÑËÍËØÕÔÚÏÑÂßÓÌÜÔÂÙÇÓËÒÕÏÖÄÔÔÇÚÎÔËÖËÐËØÍÇÙÚÕÆÓËÒÃÍÕÑÏÁÚÙÏÖØÕÞÜØÂÙÇÓË®ÒÁËÏÎÄÖÎ§ÚÇÒÇÞ¦ÔÎ
ÖÕßÓÇàÃÓËÚÕÔÜÚÂØÎ¬Ø¦ÍÑÇ
ÌÚÏ¦ÞÔÕßÔÚÕßÝ+PSLTTH)HUK
4ËÇßÚÂÚÎÔÁÇÑ¦ÖÜÝÓËÚÇÒÒÏÑÂÞØÕÏ¦ÚÎÝÌÜÔÂÝÙÇÔÔÇ
ÇÑÕÆÍËÚÇÏÇÖÄÚÕÈ¦ÛÕÝÖÇÒÏ¦Ý
ÚÎÒËÌÜÔÏÑÂÝÙßÙÑËßÂÝÎÖÕÏÂÚØÏÇÊ×ØÏÙËÙËÄÒÕßÝÓÇÝÓÏÇ
ÖØÕÙÜÖÏÑÂÙÚÏÍÓÂÑÇÏÓÏÇÇØÞËÏÇÑÂÑÇÚÇÍØÇÌÂÖÕßÚÎÔÑ¦ÔËÏ
ÇÑÄÓÎÖÏÕÖÕÒÆÚÏÓÎÕÇÏÌÔÃÊÏÕÝ
Û¦ÔÇÚÄÝÚÎÝ
ÖÕÃÎÙÎËÃÔÇÏÒÕÍÕÊÕÙÃÇ
ÚÎÝÉßÞÂÝÑÇÏÙÚÎÉßÞÂÖÕÃÎÙÎÑÇÏÓÕßÙÏÑÂÍÃÔÕÔÚÇÏÁÔÇ
ÒÒ¦ÄÖÜÝÑÇÏÖÕÒÒ¦¦ÒÒÇÖÕß
ÙßÓÈÇÃÔÕßÔÙÚÎÉßÞÂÊËÔÚÕ
ÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏËÃÑÇÔËÃÝÖ¦ÔÚÇ®
ÚÙÏÇØÞÃàËÏÚÕÞËÏØÄÍØÇÌÕ
ÙÎÓËÃÜÓÇÖÕßÞ¦ØÏÙËÙÚÕßÝÊÆÕ
ÓÕßÙÏÑÕÆÝÄÚÇÔÕÒÕÑÒÂØÜÙÇÔÚÕ
¦ÒÓÖÕßÓ¡ÇàÃÚÕßÝÁÑÇÔËÑ¦-

ÖÕÏËÝÇÖÄÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÊÎÓÄÙÏËÝËÓÌÇÔÃÙËÏÝÚÎÝÖ¦ÔÚÇÖØÄÛßÓÎÔÇÓÕÏØÇÙÚËÃÑÇÏÔÇÞÇØËÃ
ÇÒÒ¦ÙÚÕÚÁÒÕÝÕÏÓËÚÇÑÏÔÂÙËÏÝ
ÂÚÇÔÄÒÕÑÇÏÖÏÕÊÆÙÑÕÒËÝ
ÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦ÊÏÇÚÎØÂÙÇÓË
ÓÏÇÖÕÒÆÙÚËÔÂÙÞÁÙÎÖÕßÐËÑÃÔÎÙËÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÙÚÏÍÓÂÚÎÝ
ÍÔÜØÏÓÃÇÝÓÇÝÙËÓÏÇÈØÇÊÏ¦ÖÕÃÎÙÎÝÑÇÏÓÕßÙÏÑÂÝÇÌÏËØÜÓÁÔÎ
ÙËËÑËÃÔÎ®ÒÁËÏÎ§ÚÇÒÇÞ¦ÔÎ©
ËÔÛÕßÙÏÇÙÓÄÝÚÎÝÂÚÇÔÖ¦ÔÚÕÚËÖÕÒÆÇßÛÄØÓÎÚÕÝÙÇÔÖÇÏÊÃ
ÃÞÇÓËÇÖÄÚÎÔÇØÞÂÏÊÏÇÃÚËØÎ

«Ο ενθουσιασμός της
ήταν πάντοτε πολύ αυθόρμητος, σαν παιδί»,
λέει η Πόπη Νταλαχάνη
των Dilemma Band που
μελοποίησαν έργα της.
ÕÏÑËÏÄÚÎÚÇ ¦ÖÕÏÇÌÕØ¦ÚÎÝËÃÖÇÓËÚÎÔÏÊÁÇÓÇÝÔÇÓËÒÕÖÕÏÂÙÕßÓËÕØÏÙÓÁÔÇÖÕÏÂÓÇÚ¦ÚÎÝ
ÁÞÛÎÑËÑÇÏÓËÚ¦ÓÇÝ¦ÌÎÙË
ÚËÒËÃÜÝËÒËÆÛËØÕßÝÔÇËÖÏÒÁÐÕßÓËÚÎÔÖÕØËÃÇÑ¦ÔÇÓËÑÕÏÔÁÝ
ÇÑØÕ¦ÙËÏÝÑÇÏÖÕÒÒÁÝÙßàÎÚÂÙËÏÝÁÒÇÓËÔÇÇÑÕÆÙÕßÓËÚÎ
ÍÔ×ÓÎÚÎÝÑÇÏÔÇÁÞÕßÓËÚÎÔ
ÁÍÑØÏÙÂÚÎÝ¦ÔÚÇÂÚÇÔÖÕÒÆ
ÇÔÕÏÞÚÂÁÒËÍËÄÚÏÂÚÇÔËßÍÔ×ÓÜÔÖÕßÈ¦ÒÇÓËÓÕßÙÏÑÂÙÚÕßÝ
ÙÚÃÞÕßÝÚÎÝ®
ÃÔÇÏÙÇÔÔÇÈÒÁÖÜÁÔÇÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÚÕÖÃÕÑÇÏÔÇÚÇÐÏÊËÆÜ
ÙËÓÏÇÓÇÍÏÑÂÞ×ØÇ®ÑÇÚÇÒÂÍËÏ
ËÑËÃÔÕÚÕÙÎÓËÃÜÓÇÑÕÆÍÕÔÚÇÝÚÇÚØÇÍÕÆÊÏÇÓ¦ÝÇØÁÙËÏ
ÔÇÚÎÙÑËÌÚÄÓÇÙÚËÍËÒÇÙÚÂÑÏ
ËßÞÇØÏÙÚÎÓÁÔÎÙÚÕÓÇÑØÏÔÄÚÎÝ
ÚÇÐÃÊÏÖÇØÁÇÓËÚÎÓÕßÙÏÑÂ
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Θ Ε ΑΤ Ρ Ο

Η ομάδα Ich Bebe

Οι άνθρωποι μόνο
ενωμένοι συνεχίζουν
να υπάρχουν
Η ηθοποιός Αντιγόνη Σταυροπούλου μιλάει στην «Κ» για
την παράσταση «Περίσσιο παιδί» που έρχεται στην Κύπρο
Συνέντευξη στον

Συνάντησα την ÎÛÕÖÕÏÄÔÚÏÍÄÔÎ
ÚÇßØÕÖÕÆÒÕßÖØÏÔÇÖÄÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÙËÑËÔÚØÏÑÄÑÇÌÁÚÎÝËßÑÜÙÃÇÝÍÏÇÔÇÓÏÒÂÙÕßÓËÍÏÇÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ¬ÕÖËØÃÙÙÏÕÖÇÏÊÃ®ÚÕß
ÇÔ¦ÙÎ¬ØÏÇØÃÊÎÖÕßÇÔËÈÇÃÔËÏ
ÍÏÇÚØËÏÝÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÙÚÎÔ¦ÔÜ
ÑÎÔÂÚÕßÇÚÏØÏÑÕÆË¦ÚØÕß
ÔÚÏÍÄÔÎÓËÚÎÔËßÍËÔÏÑÂÚÎÝÖÇØÕßÙÃÇÇÓÁÙÜÝÓËÁÈÇÒËÙÚÕÑÒÃÓÇ
ÚÕßÁØÍÕß´ÔÏÜÙÇÓÏÇËÆÛØÇßÙÚÎ
ËßÇÏÙÛÎÙÃÇÎÕÖÕÃÇÓÄÔÕÌÇÏÔÕÓËÔÏÑÂÂÚÇÔÇÌÕÆÄÙÕÙßÔËÞÏàÄÚÇÔÎ
ÑÕßÈÁÔÚÇÓÇÝÇÔÚÏÒÇÓÈÇÔÄÓÕßÔÚÎ
ÊÆÔÇÓÎÖÕßÑÇÏÚÎÔÇÍÜÔÃÇÚÎÝÍÏ»
ÇßÚ¦ÚÇÖËØÃÙÙÏÇÖÇÏÊÏ¦¯ËÖÇÔÇÒ¦ÓÈÇÔËÙßÔËÞ×ÝÄÚÏÑÇÔÁÔÇÖÇÏÊÃ
ÊËÔÖØÁÖËÏÔÇÖËØÏÙÙËÆËÏÑÇÔËÃÝ
¦ÔÛØÜÖÕÝÊËÔÖËØÏÙÙËÆËÏ©ÇÔ¦ÙÎÝ¬ØÏÇØÃÊÎÝÊÏ¦ÚÎÝÍØÇÌÂÝÚÕß
ÑÇÏÕÏÏ¦ÔÔÎÝËØÈËÔÏ×ÚÎÝ²ØÏÙÚÃÔÇÇÖÇÚØÏÇÔÚÇÌÆÒÒÕßÔÚÏÍÄÔÎ
ÚÇßØÕÖÕÆÒÕßÑÇÏÓËÚÎÌÜÔÂÚÕß
Ï×ØÍÕß ÏÓÕÆÒÎÁØÞËÚÇÏÙÚÕÇÚÏØÏÑÄÁÇÚØÕÊÏ¦ÚÎÝÖØ¦ÐÎÝÓÇÝ
ÇÑÕßÓÖ¦ÔËÂËÒÖÃàÕßÔÔÇÚÕÑÇÚÇÌÁØÕßÔËÑËÃÔËÝÚÏÝÞÕØÊÁÝÓÇÝÖÕß
ÛÇÓÇÝÙßÍÑÏÔÂÙÕßÔÔÚÏÍÄÔÎ
Ö¦ÔÚÜÝÙÑÕÖËÆËÏÔÇÚÇÐÏÊÁÉËÏÙÚÎÔ
ÌØÏÑÂÙÆÔÚÕÓÇ
–Τι αφορά το «Περίσσιο παιδί»;
Ποια είναι τα περίσσια παιδιά;
¶¬ÕÖËØÃÙÙÏÕÖÇÏÊÃËÃÔÇÏÁÔÇÖÇØÇÈÕÒÏÑÄÖÇØÇÓÆÛÏÚÕßÇÔ¦ÙÎ¬ØÏÇØÃÊÎÍÏÇÚÇËÍÑÇÚÇÒËÏÓÓÁÔÇÖÇÏÊÏ¦
ÚÎÝÌØÏÑÂÝÑÇÏÍÏÇÄÒÇÚÇÖËØÃÙÙÏÇ
ÖÇÏÊÏ¦ÚÕßÑÄÙÓÕßÓÇÝ¬ÇÇÔËÖÏÛÆÓÎÚÇÖÇÏÊÏ¦ÕÏÖËØÏÚÚÕÃ®¦ÔÛØÜÖÕÏ
ËÃÔÇÏÊßÙÚßÞ×ÝÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝàÜÂÝ
ÓÇÝ©ÑÇÛÁÔÇÝÇÖÄËÓ¦ÝËÖÏÒÁÍËÏ
Ö×ÝËÓÖÒÁÑËÚÇÏÓËÚÇÖÇÏÊÏ¦ÇßÚ¦
ÓËÖÕÏÕÔÚØÄÖÕËÃÔÇÏÓÁØÕÝÚÎÝàÜÂÝÑÇÏÚÕßÞÇÓÕÆÚÕßÝÓÕÔÇÊÏÑÂ
ÖÒ¦ÔÎÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÓÇÝÑßÑÒ×ÙËÏ
ËÃÔÇÏÔÇÖÏÙÚÁÉÕßÓËÖÜÝÁÙÚÜÑÇÏ
ÍÏÇÓÏÇÙÚÏÍÓÂÊËÔÁÞÕßÓËÑÇÓÃÇ
ÙÞÁÙÎÓËÚÇÖÇÏÊÏ¦ÇßÚ¦
–Μια προσωπική ιστορία ειπωμένη σαν παραμύθι, πώς έγινε θεατρικό; Γιατί επιλέξατε να πείτε
την ιστορία αυτή ως παραμύθι;
¶¬ÕÖÇØÇÓÆÛÏËÃÔÇÏËÓÖÔËßÙÓÁÔÕÇÖÄÚÎÔÇÒÎÛÏÔÂÏÙÚÕØÃÇÚÕßÇÔ¦ÙÎ¬ØÏÇØÃÊÎÚÕßÙßÍÍØÇÌÁÇÚÕß
ÁØÍÕßÑÇÏÚÎÝÑÄØÎÝÚÕßØÍÑ¦ÔË
ÖÕßÙÎÓÇÃÔËÏÇßÚÂÖÕßÈØÁÛÎÑË
ÚÕÖÇØÇÓÆÛÏÁÔÇÇÙÂÓÇÔÚÕÎÒËÑÚØÕÔÏÑÄÖØÄÍØÇÓÓÇÊÏËÑÖËØÇÃÜÙÎÝÈØÃÙÑËÏÙÚÇÙÑÕßÖÃÊÏÇÖÕß

³Ñ³ËØ(ÜÑ³ÊØ

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Η παράσταση ÉËÑ{~Ñ³ÒÜÜiÜio{ÑÑÚ¨ÈØÌÜ³iÜ{~{~Ñ{ÌÜ

³É{ÙÛÉÉËÑ{ÚÓÑ³¨VÙÉÉËÑ{~ÈÜ³Ö¨ÑVÉËÑ{ÑÜÈËÙÑVÉËÑ{ÇÊ
ÖØÕÕØÃàÕÔÚÇÏÍÏÇÚÕÔÑÒÃÈÇÔÕÇÖÕÚÁÌØÜÙÎÝÁÔÇÓÜØÄ¡ËÁÔÇÔÓÇÍÏÑÄ
ÚØÄÖÕÚÕ¦ßÒÕÖØÄÍØÇÓÓÇÇØÞÃàËÏ
ÔÇÔÏ×ÛËÏÚÎÔÇÍ¦ÖÎÖÕÌÇÙÃàËÏ
ÒÕÏÖÄÔÔÇÙ×ÙËÏÚÕÓÜØÄÇßÚÄÔÇ
ÍÃÔËÏÕÍÕÔÏÄÝËÔÄÝÖËØÃÙÙÏÕßÍÏÇ
ÚÕÔÑÄÙÓÕÖÇÏÊÏÕÆÔÄÝÖÇÏÊÏÕÆ
ÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÃÔÇÏÎÓËÒÒÕÔÚÏÑÂÙÜÚÎØÃÇÚÎÝÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÝ
ÃÔÕÔÚÇÝàÜÂÇÖÕÑÚ¦ÇÔÛØ×ÖÏÔÎ
ßÖÄÙÚÇÙÎ ÇÏÎàÜÂÙßÔËÞÃàËÏÚÕÔ
ËÇßÚÄÚÎÝàÜÂÊËÔËÃÔÇÏÇßÚÄ
ÖÕßËÃÔÇÏÇÒÒ¦ÇßÚÄÖÕßÁØÞËÚÇÏ®
¡ËÚÎÔÕÓ¦ÊÇ0JO)LILËÃÊÇÓËÚÕ
ÖÇØÇÓÆÛÏÇßÚÄÔÇàÜÔÚÇÔËÆËÏÇÖÄ
ÚÎÔÖØ×ÚÎÇÔ¦ÍÔÜÙÎ²ÜØÃÙÇÓËÚÕ
ÑËÃÓËÔÕÌÚÏ¦ÐÇÓËÚÕßÝØÄÒÕßÝÑÇÏ
ÊËÔ¦ØÍÎÙÇÔÚÇÊ¦ÑØß¦ÓÇÝÔÇËÔÜÛÕÆÔßÚ¦ÚÇÊ¦ÑØßÇËÃÔÇÏÖÕßÚÇÐÏÊËÆÕßÔÚ×ØÇÙÚÎÔ ÆÖØÕÓËÙÑÕÖÄÔÇËÔÜÛÕÆÔÓËÚÇÊ¦ÑØßÇÚÜÔ
ÇÔÛØ×ÖÜÔÚÕßÔÎÙÏÕÆ ÇÏÄÚÇÔÚÇ
Ê¦ÑØßÇËÔ×ÔÕÔÚÇÏËÔ×ÔÕÔÚÇÏÑÇÏ
ÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ ÇÏÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÓÄÔÕ
ËÔÜÓÁÔÕÏÙßÔËÞÃàÕßÔÔÇßÖ¦ØÞÕßÔ
–Μιλάτε μόνο για τα παιδιά της
Αφρικής;
¶¢ßÙÏÑ¦ÚÇÖËØÃÙÙÏÇÖÇÏÊÏ¦ÊËÔ
ßÖ¦ØÞÕßÔÓÄÔÕÙÚÎÔÌØÏÑÂÖÒ×Ý
ÍÏÇËÑËÃÔÇÚÇÓÇÑØÏÔ¦ÓÜØ¦ÎÓÕÔÇÊÏÑÂÓÏÑØÂÒÏÇÔÂËÒÖÃÊÇÎÓÕÔÇÊÏÑÂÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇËÖÏÈÃÜÙÎÝËÃÓÇÙÚË
ËÓËÃÝÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÚÎÝÆÙÎÝÚÎÔ
ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÖØÕÙÖÇÛÕÆÓËÔÇËÔÎÓËØ×ÙÕßÓËÚÕÔÑÄÙÓÕÍÏÇÚÏÝ¦ÛÒÏËÝÙßÔÛÂÑËÝàÜÂÝÚÜÔÚßÞËØ×Ô®
ËÑËÃÔÜÔÖÇÏÊÏ×ÔÖÕßÑÇÚ¦ÌËØÇÔÔÇ
ÈØËÛÕÆÔàÜÔÚÇÔ¦ÙÚÏÝÖÇØ¦ÍÑËÝÖÕß
ÕÔÕÓ¦àÕßÔÕØÌÇÔÕÚØÕÌËÃÇÑÇÛ×Ý
ÑÇÏÍÏÇÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÚÜÔÏÇÑØÇÚÏÑ×Ô±ÏÕÛËÙÏ×ÔÓÁÙÜÚÎÝÏËÛÔÕÆÝ
ÕÏÔÜÔÏÑÂÝ±ÖÎØËÙÃÇÝ
–Πού στοχεύει ο συγγραφέας με

Στόχος της ομάδας είναι να ευαισθητοποιήσει τους ανθρώπους, μέσω της θεατρικής αυτής
αφήγησης, για τη δική
μας ευθύνη απέναντι
σε αυτά τα παιδιά.
το «Περίσσιο παιδί»;
¶ÚÄÞÕÝÚÕßÙßÍÍØÇÌÁÇËÃÔÇÏ
ÔÇÇÑÕßÙÚËÃÙËÄÙÕÚÕÊßÔÇÚÄÔ
ÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÍÜÔÏÁÝÚÕßÑÄÙÓÕß
ÚÕÚÏÙßÓÈÇÃÔËÏÓËÚÇËÃÑÕÙÏËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÚÜÔËÍÑÇÚÇÒËÒËÏÓÓÁÔÜÔ
ÖÇÏÊÏ×ÔÖÕßÖËØÏÓÁÔÕßÔÚÄÞÕÝ
ÚÎÝÕÓ¦ÊÇÝËÃÔÇÏÔÇËßÇÏÙÛÎÚÕÖÕÏÂÙËÏÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÓÁÙÜ
ÚÎÝÛËÇÚØÏÑÂÝÇßÚÂÝÇÌÂÍÎÙÎÝ
ÍÏÇÚÎÊÏÑÂÓÇÝËßÛÆÔÎÇÖÁÔÇÔÚÏ
ÙËÇßÚ¦ÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÄÞÕÝÚÕßÁØÍÕßËÃÔÇÏÙËÑ¦ÛËÖÇÏÊÃÔÇÇÔÇÒÕÍËÃÁÔÇÝÍÕÔÏÄÝ
–Ποια είναι τα συναισθήματα που
κυριαρχούν στην παράσταση; Θυμός, ελπίδα, λύπη; Εσένα πώς σε
επηρέασε;
¶ÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÚÕÓÄÔÕÖÕß
ÊËÔÓÖÕØÕÆÓËËÃÔÇÏÔÇÑØßÌÚÕÆÓË
©ÏØÄÒÕÏËÃÓÇÙÚËËÓËÃÝ ÇÏÎÖÇÍÜÓÁÔÎÎÒËÑÚØÕÔÏÑÂÖÄÒÎËÃÔÇÏÎ
ÖÄÒÎÓÇÝ¬ÕÑËÃÓËÔÕÇßÚÄÊËÔÙË
ÇÌÂÔËÏÁÐÜÄÙÕÑÏÇÔÇÔÚÏÙÚÁÑËÙÇÏ
ËÄÖÕÏÇÖÒËßØ¦ÑÇÏÔÇÈØÃÙÑËÙÇÏ
ÁÞËÏÚÎÊÆÔÇÓÎÔÇÙËÚØÇÈ¦ËÏÙÚÎÔ
ÑÇØÊÏ¦ÚÕß¡ËÁÞËÏËÖÎØË¦ÙËÏÖÕÒÆÚÕÁØÍÕÚÇÄÙÇÁÞÜÓ¦ÛËÏÍÏÇÚÇ
ÖÇÏÊÏ¦ÇßÚ¦ÚÇËÒ¦ÞÏÙÚÇÖÕßÁÞÜ
ÓÄÔÕÇÑÕÆÙËÏÍÏÇËÑËÃÔÕÚÕÙÎÓËÃÕ
ÚÕßÑÄÙÓÕßÑÕÖËÆÜÔÇÚÇÐÏÊÁÉÜ
ÙÚÎÔÌØÏÑÂÙÆÔÚÕÓÇ¯

–Πόσο εύκολο είναι να κάνει κάποιος μια τέτοια θυσία;
¶ ÇÓÃÇÛßÙÃÇÊËÔËÃÔÇÏËÆÑÕÒÎ
¥ÙÚÄÙÕÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ËÖÏÒÁÍÕßÓËÔÇ
ÛßÙÏ¦àÕßÓËÚÇÙÚ»ÇÒÂÛËÏÇÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÓÇÝÓËÚØÕÓÇÑÚÏÑÂËßÑÕÒÃÇ
¬ÎÔÇÍÑÇÒÏ¦ÙÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÓÇÝÚÕ
ÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÄÚØÇÖÁàÏÚÕÔÙËÈÇÙÓÄ
ÙÚÎÌÆÙÎÚÎÔËßÍÁÔËÏÇÑÇÏÚÎÔÖÃÙÚÎÚÎÔÎÙßÞÃÇÚÎÔÁÓÖÔËßÙÂÓÇÝ
ÚÇÄÔËÏØ¦ÓÇÝÚÎÔÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÑÇÏ
ÚÎÔÇÔÛØÜÖÏ¦ÓÇÝ¬ÕÓÇàÃ ÇÚÇÖÏÁàÕßÓËÚÇÛÁÒÜÓÇÝÛßÙÏ¦àÕßÓË
ÚÕßÝËÇßÚÕÆÝÓÇÝÏÇÚÕÚÃÖÕÚÇ
¡ÏÇÛßÙÃÇÙÇÔÇßÚÂÖÕßÑ¦ÔËÏÚÕ
ÖØÕÍØÇÓÓÇÚ¦ÑÏÚÕßÖÇØÇÓßÛÏÕÆÓÇÝ
ÍÏÇÔÇÙ×ÙËÏÚÕÖÇÏÊÃÚÕß¶ÄÖÜÝÛÇ
ÁÑÇÔËÑ¦ÛËÇÒÎÛÏÔÄÝÍÕÔÏÄÝ¶ÁÞËÏ
ÓÏÇÇÒÒÏ×ÚÏÑÎÕßÙÃÇßÚÂÔÚÎÔÕßÙÃÇÛÁÒÕßÓËÔÇÇÔÇÑÇÒÆÉÕßÓËÑÇÏ
ÖØÕÙÖÇÛÕÆÓËÄÙÕÓÖÕØÕÆÓËÔÇÚÎÔ
ËÖÏÑÕÏÔÜÔÂÙÕßÓËÓËÇßÚÄÚÕÁØÍÕ
–Βλέποντας μία εικόνα ενός υποσιτισμένου παιδιού γινόμαστε αμέσως συναισθηματικοί… Δεν είναι
παράδοξο που με τα σύγχρονα μέσα
έχουμε περισσότερη συναισθηματική διάχυση (emoticons κτλ.), ενώ
στην πραγματικότητα δεν τα καταφέρνουμε και τόσο καλά και παραμένουμε ουσιαστικά σιωπηλοί;
¶ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇ
ËÔËØÍÕÖÕÏÂÙËÏÚÇÑÇÒ¦ÛÇÓÓÁÔÇÓÇÝ
ÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇËÁÔÇÔÑÄÙÓÕÖÕß
ÇÖÇÏÚËÃÑËÔÕÆÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÍËÓ¦ÚÕßÝ
ËÖÏÚßÞÃËÝÔÇÇÔÇàÎÚÕÆÔÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÂÚËÒËÏÄÚÎÚÇÙËÁÔÇÔÑÄÙÓÕ
ÖÕßÌÜÔ¦àËÏÖÜÝÊËÔÓÖÕØÕÆÓËÔÇ
ÑÇÚÇÔÕÂÙÕßÓËÔÇÔÏ×ÙÕßÓËÕÆÚË
ÑÇÔÔÇÇÐÏÕÒÕÍÂÙÕßÓËÁÔÔÕÏËÝÄÖÜÝ
ÎÇÍ¦ÖÎÕÁØÜÚÇÝÎËßÚßÞÃÇÑÇÏÎ
ÔÕÙÚÇÒÍÃÇÁÔÇÇÙÂÓÇÔÚÕÖØÕÍØÇÓÓÇÚ¦ÑÏÁØÞËÚÇÏÔÇÓÇÝÉÏÛßØÃÙËÏÖÜÝ
ÓÖÕØÕÆÓËÑÇÏÖÇØÇÓÖÕØÕÆÓËÚÎÔ

ËÖÕÞÂÚÕßZJYVSSKV^UÑÇÏÚÎÝÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝÖØÕÙÜÖÏÑ×ÔÏÙÚÕØÏ×ÔÚÜÔ
ÊËÑÇÖÁÔÚËÊËßÚËØÕÒÁÖÚÜÔÕÌÇÏÔÕÓËÔÏÑ¦ÇÙÌÇÒÁÙÚËØÕÝÊØÄÓÕÝËÃÔÇÏ
ÎÙÏÜÖÂÓÎËÓÖÒÕÑÂÙÚÇÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÂÑËÔÄÚÎÚÇ
ØÕÓÖÕÚÕÖÕÃÎÙÎ¥ÙÚÄÙÕÄÒÕÏÐÁØÕßÓËÖÜÝÙÚÕÚÁÒÕÝÕÞØÄÔÕÝÖÇÃØÔËÏÓÇàÃÚÕßÚÇÖ¦ÔÚÇ¬ÕÓÄÔÕÖÕß
ÓÁÔËÏÌÇÔÚ¦àÕÓÇÏÓËÚ¦ÇÖÄËÓ¦Ý
ËÃÔÇÏÄÙÇÁÞÕßÓËÓÕÏØÇÙÚËÃÄÙÇ
ÁÞËÏÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÎÇÍ¦ÖÎ
–Έχεις έλθει ξανά αντιμέτωπη με
έργο του Θανάση Τριαρίδη, έτσι
δεν είναι; Τι σε έλκει στα έργα
του; ήσουν και μαθήτριά του…
¶©ÇÔ¦ÙÎÝ¬ØÏÇØÃÊÎÝËÃÔÇÏÁÔÇÝ
¦ÔÛØÜÖÕÝÊ×ØÕÙÚÎàÜÂÓÕß ÇÏ
ÚÇÁØÍÇÚÕßËÃÔÇÏÊ×ØÕÙÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÓÇÝ©ÚØÄÖÕÝÖÕßÓËÚÄÙÎÇÔÏÊÏÕÚÁÒËÏÇßÖ¦ØÞËÏÓÁÙÇÙÚÎÔÚÁÞÔÎÑÇÏ
ÙÚÎàÜÂËÃÔÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÇÐÏÕÛÇÆÓÇÙÚÕÝ¬ÎÙÞÁÙÎÓÇÝÚÎÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÁÔÇÝÓÇÍÏÑÄÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕß
ÁÞÜÚÎÔËßÚßÞÃÇÔÇËÃÔÇÏÕÊ¦ÙÑÇÒÄÝÓÕßËÊ×ÙÚÎÔ ÆÖØÕÕ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝ ÇÒÒÃÓÇÞÕÝ ÇÏÙËËÑËÃÔÕÔ
ÕÌËÃÒÕßÓËÚÇÖ¦ÔÚÇÏÙÛ¦ÔÕÓÇÏ
ÙÚ»ÇÒÂÛËÏÇÚßÞËØÂÖÕßßÖ¦ØÞÕßÔ
ÚÁÚÕÏÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÙÚÎàÜÂÓÕß³ÔÛØÜÖÕÏÓËÇÍÔÄÚÎÚÇÑÇÏÑÇÒÕÙÆÔÎ
¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕßÎÇÔÛØÜÖÏ¦ÚÕßÝÊËÔ
ÓÖÕØËÃÔÇÔÏÑÎÛËÃ
–Υπάρχει ελπίδα τελικά, Αντιγόνη;
¶ËÒÖÃÊÇËÃÓÇÙÚËËÓËÃÝ ÇÏ
ËÓËÃÝßÖ¦ØÞÕßÓËÓÄÔÕÓÁÙÇÇÖÄ
ÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝ
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ÐÑØÈÉËÑ{ÜÒ{ÐÑØÉÌÜ
ÑÈ³Ì~Ñ{³ÈØÉÈoÐÖÐÉ
o{ÑÒ³Ñ ËÐÑ{ÜÖTÑ¨ÖÐÉiÈÓ¨TÉ³Ñ{ÑÈ³ÊiÑ¨Ò³ÑiØ¨³iÙÈÜÉ{ÒÐÈ
ÉÙV³³ÌÈ×{ÜÂÓiÉ
³Ñ{ÑoÒÐÈT¨Ì{Ñ Ö¨ØÉËÑ{ÓÑiËoÉÐÒ³ÐÉ
T¨ÈÌ~iÈioÒÇÉ{ÑÌ
ÑÜiÚ{Ò~ÑÜÖØÑÚ¨ÈØ
ËÑ{ÓÑØ³ÌØÈÓTÉ{¨ÑoÐÑ³{~ÊÑÒo~io{Ñ³ÓTi~Ñ{Ü{³{ÐÌ {ÚØiÑ¨Ò³ÑiÑÈ³ÊÉËÑ{iÑ¨TÊo{ÑÓÑ
Ù{ÒÜoÐÉ³ÈØÉÙÑÚ¨ÈØVÐ{~¨ÖØ~Ñ{ÐÉoÒÜÈØ 
Ñ¨Ò³ÑiÉËÑ{~Ñ³ÒÜÜiÜio{Ñ
ÑÚ¨ÈØÌÜ³iÜ{~{
~Ñ{ÌÜ³É{ÙÛÉÉËÑ{
ÚÓÑ³¨VÙÉÉËÑ{~ÈÜ³Ö¨ÑV
ÉËÑ{ÑÜÈËÙÑVÉËÑ{ÇÊ{ÜÒ
o{ÑÐ{ÑÑÜÊÚÉ{ÑÈÌÉ¨{Ì³É¨{³iK{ÈÐÉÐÑÇËV³Ì
{TÈ¨Ì³É¨ÑÚÑ³iÑ³{ÐÉ³ËÈÐÉ {ÜÓVÖ¨ØÒ³³ÉÊ³Ñ³ÑÈ¨Ù¨ÌÐ{ÑÒÐÉÑ³~ÌÐ³È¨¨Ò
~Ñ{³~ÌÐ³È Ì³ÈÈ
K¨Ë~É³Ñ{ÉÙÈTÉ¨Ó³É¨iÚÓi{¤ÑÈ³ÌÑ~¨{KØ³ÜÌoV
{³ÉÖÈÐÉØ{ÚÑØ{ÒÚ¨{ÑÈ³Ö³Èi{ÖÑÉËÑ{{{ÉÈÉË×¨{Ñ~{ÊÈ³ÑÙ{Ñ~ÈKÉÖÐÑ³ÑÑÈ³ÊØ
³iØÑ¨Ò³ÑiØ0ÑÈÌÜ{ÑV
ÑÌ~³ÒV³iÈÇÊ³iiÈ
ÚÑÑ~ÜÈÚÊÉ{³iÑ¨Ò³Ñi.ÑØÉ¨{ÐÓÈÐÉe

Ποια είναι

Η Αντιγόνη .³ÑÈ¨ÖÜÈ
oÉÊÚi~É³(É{¨Ñ{ÒVÑÜÜÒ
ÐÉ³Ñ~ÌÐ{É³iÖ¨VÌÈ
ÓÇiÉÐÓT¨{³ÑÙÉ~Ñ~³³iØ
T¨Ì{Ñ ¨oÒÇÉ³Ñ{³iåÚÊÑØiÚ{ÌØ~Ñ{ÙÑ~ÒÜÑV
ÉÓ¨oÑ³iØÓTÈÑ~È³ÉË
ÉÚÉÑ³¨{~ÓØ~iÓØ~Ñ{É¨ÑÙ{×{~ÓØÉ~ÐÓØ ËÑ{
ÑÌ×{³Ø³È(Ñ{ÙÑoo{~Ö
0ÐÊÐÑ³ØÛiÐ³{~ÊØ ~ÑËÙÉÈiØ³È(ÑÉ{³iÐËÈ¨Ê³iØ
³,ÓÚÈÐV³iØå³É¨iØ
Û¨ÑÐÑ³{~ÊØ.TÜÊØ³È1ÉÒ³¨È0ÓTiØÑ¨ÌÜÈÈ~Ñ{
³È³¨Ë³È.³Ö³{.Èoo¨Ñ×ÊØ
³È Ú{~Ö1ÉÒ³¨È

Οι πεινασμένοι θα γυρέψουν να χορτάσουν με κάθε τρόπο
Ο πολίτης ÚÎÝÆÙÎÝÖÇØ¦ÚÕÄÚÏ
ÊÏ¦ÈÇÙËÜÝÖÇÏÊÃÚÕßÝÛÒÃÕßÝ®
ÑÇÏÐÁØËÏÇÖÁÐÜÚÕßÝÙÚÃÞÕßÝÇÖÄ
ÚÕ0THNPUL®ÚÕß¬àÕÔÁÔÕÔÊËÔ
ËÃÔÇÏÊÏÇÚËÛËÏÓÁÔÕÝÔÇÓÕÏØÇÙÚËÃ
ÚÃÖÕÚËÇÖÄÚÇÑËÑÚÎÓÁÔÇ®ÚÕßÓË
ÚÕÖÇÏÊÃÖÕßÍËÔÔÏÁÚÇÏÇßÚÂÚÎÔ
×ØÇÙÚÎÔ±ÖÕÙÇÞ¦ØÏÇÌØÏÑÂ
ÖËÃÔÇÚÕßÖÇÏÊÏÕÆÇßÚÕÆÎÚÇÖËÃÔÜÙÎÖÕßÙßÔËÖ¦ÍËÚÇÏÎÇÔßÖÄÌÕØÎÌÚ×ÞËÏÇÚÕßÎÇÔÎÓÖÕØÏ¦ÚÕß
ÔÇÖËØÏÍØ¦ÉËÏÍÏÇÚÕÔËÇßÚÄÚÕß
ÁÔÇÓÁÒÒÕÔÇÔÛØ×ÖÏÔÕËÃÔÇÏÍÏÇ
ÚÕÔÖÕÒÃÚÎÚÎÝÆÙÎÝÊÎÒÇÊÂ!ÍÏÇ
ÚÕÔÑÇÛÁÔÇÇÖÄËÓ¦ÝÓÕÔ¦ÞÇÁÔÇ
ÙÌ¦ÒÓÇ!ÁÔÇÙÌ¦ÒÓÇÚÎÝÌÆÙÎÝÂ
ÚÎÝÚÆÞÎÝÂÚÎÝÙÚÕØÃÇÝËÔÚÁÒËÏ
ÁÔÇÙÌ¦ÒÓÇÚÜÔÍÕÔÏ×ÔÇßÚÕÆÚÕß
ÖÇÏÊÏÕÆÖÕßÚÕÍËÔÔ¦ÔË
ÎÒÇÊÂÓËÚÇÈÏÈ¦àÕßÓËÚÎÔËßÛÆÔÎÍÏÇÚÎÔÖËÃÔÇÑÇÏÚÎÔÚÇÖËÃÔÜÙÎÚÜÔÖËÏÔÇÙÓÁÔÜÔÇÖÄÚÎÔ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÕßÑÄÙÓÕßÙËÓÏÇÓËÚÇÛËÕÒÕÍÏÑÂÊÕÓÂ
ÖØÕÖÇÚÕØÏÑÕÆÇÓÇØÚÂÓÇÚÕÝ
¡ÕÏØÇÃÇÑÇÏÙËÏÙÚÕØÏÑÄËÖÃÖË-

Δεν είμαστε διατεθειμένοι
να μοιραστούμε τίποτε
από τα «κεκτημένα» μας
με το παιδί που γεννιέται
αυτή την ώρα στην
Υποσαχάρια Αφρική.
ÊÕÇÖÕÒÆÚÜÝÊÏÑÇÏÕÒÕÍÎÓÁÔÇÚÕ
ÖËÏÔÇÙÓÁÔÕÖÇÏÊÃÚÕß¬ØÃÚÕß ÄÙÓÕßËÌÄÙÕÔËÖÏÈÏ×ÙËÏÇÖÄÚÎÊßÙËÔÚËØÃÇÑÇÏÚÕÁÏÚàÛÇÖØÕÙÌÆÍËÏ
ÙËÓÏÇ¦ÒÒÎÛËÕÒÕÍÏÑÂÊÕÓÂ!ÙÚÕÔ
ÖÏÕÖØÄÙÌÕØÕÄÙÕÑÇÏËÌÏÇÒÚÏÑÄËÐÚØËÓÏÙÓÄÓÃÙÕßÝÖÕßÛÇÐËÖÎÊÂÙËÏ
ÙÚÎÍËÜÍØÇÌÏÑÂÑÇÏÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÚÕßÖËØÏÌÁØËÏÇÑÇÏÈÒÁÖÕßÓËÂÊÎÓËØÏÑÕÆÝÇÖÄÇßÚÕÆÝÚÕßÝ
ËÐÚØËÓÏÙÓÕÆÝ

Ο πόλεμος που έρχεται
ÇÏÚÏÛÇÍÃÔËÏÙÚÕÓÁÒÒÕÔ"¬ÇÍËÍÕÔÄÚÇÊËÔËÃÔÇÏÇÏÙÏÄÊÕÐÇ!ËÌÄÙÕÔ

Tο πεινασμένοÑ{ÙË³È0¨Ë³ÈÌÐÈVÉ×ÌÉ{K{É{ÑÌ³iÙÈÉ³É¨ËÑ~Ñ{³Ý-VÚÑ¨×ÖoÉ{³{¨Ì×¨Ì~Ñ{É×{ÑÜ³{~ÌÉÂ³¨ÉÐ{ÐÌÐËÈØÈÚÑÂÉiÙÊÉ{³ioÉo¨Ñ×{~Ê³ÈÉ¨{×Ó¨É{Ñ
ÕÏÖÕÒÃÚËÝÚÎÝÆÙÎÝÇØÔÎÛÂÑÇÓË
ÔÇÓÕÏØ¦ÙÕßÓËÚÎÞÄØÚÇÙÂÓÇÝÓË
ÚÎÔÖËÃÔÇÚÜÔËÖËØÞÄÓËÔÜÔÇÖËÒ-

ÖÏÙÓÁÔÜÔÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦àÎÚÂÙÇÓË
ÚÕÔÖÄÒËÓÕ©ÏÖËÏÔÇÙÓÁÔÕÏÛÇÍßØÁÉÕßÔÔÇÞÕØÚ¦ÙÕßÔÓËÑ¦ÛËÚØÄ-

ÖÕ¶Ö¦ÔÚÕÚËÙÚÎÔÙÚÕØÃÇÁÚÙÏÍÏÔÄÚÇÔ§ÕÓÃàÜÖÜÝÕÕÝÇÏ×ÔÇÝ
Ñ¦ÖÕßÙÚÏÝÓËÙÏÇÔÁÝÚÕßÊËÑÇËÚÃËÝÛÇÊËÏÇßÚÄÔÚÕÔßÖËØÖÄÒËÓÕ
ÇÒÒÏ×Ý!ÚÕÓËÚÇÖÄÒËÓÕÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙÚÕßÝÖËÏÔÇÙÓÁÔÕßÝÑÇÏÙÚÕßÝÞÕØÚ¦ÚÕßÝÑÇÏÚÕÐÇÔÇÒÁÜ!ÕÏÞÕØÚ¦ÚÕÏ
ËÃÓÇÙÚËÕÏÖÕÒÃÚËÝÚÎÝÆÙÎÝ¡ÁÞØÏÚ×ØÇÙÚÎÔÙÚÕØÃÇÄÒÕßÝÚÕßÝ
ÖÕÒÁÓÕßÝÓËÚÇÑÏÔÂÙËÜÔÚÕßÝÑÁØÊÏÙÇÔÕÏÖËÏÔÇÙÓÁÔÕÏ
¥ÙÚÄÙÕÊËÔËÃÓÇÏÈÁÈÇÏÕÝÍÏÇ
ÚÕÖÕÆÛÇÍËÃØËÏÕËÌÏ¦ÒÚÎÝÇßÚÂÝ
ÚÎÝÌÕØ¦Ý!ÎÆÙÎÛÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏÔËÜÚËØÏÑ¦ÄÖÒÇÇÖÃÙÚËßÚÎÝËÓÈÁÒËÏÇÝÑÇÏÈÏÕÒÕÍÏÑÂÝÊÕÓÂÝÑÇÏ
ÚÇÔÕÆÓËØÇÚÜÔÔËÑØ×ÔÛÇÑ¦ÔÕßÔ
ÚÇÊËÑ¦ÊËÝËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÚÜÔÛßÓ¦ÚÜÔÚÜÔÊÆÕÇÍÑÕÙÓÃÜÔÕÒÁÓÜÔ
ÚÕßÕÆÇÏ×ÔÇÔÇÓÕÏ¦àÕßÔÖÇÏÊÏÑÄÇÔ¦ÍÔÜÙÓÇ¬ÕÞËÏØÄÚËØÕÍÏÇ
ÚÕÔÖÕÒÃÚÎÚÎÝÆÙÎÝËÃÔÇÏÖÜÝÛÇ
ÙßÓÓËÚÁÞËÏÖØÄÛßÓÇÙÚÎÔÖØÕÖÇØÇÙÑËßÂÑÇÏÙÚÎÔßÒÕÖÕÃÎÙÎËÚÕÆÚÎÝÚÎÝËÑÇÚÄÓÈÎÝÓËÚÎÔÇÖÄÒßÚÎ
ÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÖÜÝÇßÚÄÝÖÕÒËÓ¦ËÏÙÚÕ

ÖÒËßØÄÚÎÝÒÕÍÏÑÂÝÑÇÏÚÕßÊÏÑÇÃÕß
ÚÎÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝ¦ÓßÔÇÝÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÜÙÚÄÙÕÑ¦ÔËÏÁÔÇÔÖÄÒËÓÕÍÏÇÚÇÑËÑÚÎÓÁÔÇ®ÖÕßËÃÔÇÏ
ÁÔÇÝÖÇÒÏÄÚËØÕÝÍØÇÓÓÇÚÏÑÄÝÚÆÖÕÝ
ÚÕßÑÇÚÇÑÚÎÓÁÔÇ®¶ÑÇÚÇÑÚÎÓÁÔÇ
ÇÖÄÖÕÏÕÔÑÇÏËÏÝÈ¦ØÕÝÖÕÏÕß"©
ÖÕÒÃÚÎÝÚÎÝÆÙÎÝÛËÜØËÃÖÜÝÚÕÔ
ÖÄÒËÓÕÚÕÔàÎÚÕÆÔÕÏ¦ÒÒÕÏÕÏÖÇØÇÔÕáÑÕÃ®ÂÁÙÚÜÖÒÇÔÎÓÁÔÕÏ®
¦ÒÒÕÏÑÇÏÖÜÝÇßÚÄÝËÖÏÛßÓËÃÚÎÔ
ËÏØÂÔÎ®!ÜÙÚÄÙÕÙÚÕÓßÇÒÄÚÕß
ËÏØÂÔÎËÃÔÇÏÕÃÊÏÕÝÑÇÏÚÇÖÇÏÊÏ¦
ÚÕßÔÇÑ¦ÔÕßÔÓÖ¦ÔÏÕÊÆÕÌÕØÁÝ
ÚÎÓÁØÇÂÓÃÇÌÕØ¦Ñ¦ÛËÓÁØÇÂ
Ñ¦ÛËÊÆÕÓÁØËÝÂÑ¦ÛËÚØËÏÝÓÁØËÝ
ÕÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÝÇÝÙÑËÌÚËÃÚÕÊÏÑÄ
ÚÕßÔÕÆÓËØÕÊËÔÓÖÄØËÙÇÔÇÈØÜ
ÇÐÏÄÖÏÙÚÇÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇÙÚÇÚÏÙÚÏÑ¦
ÔÇÖÕÚÃàËÏÑ¦ÛËÓÁØÇÚÕÔÑÂÖÕÚÕß
ÛÇÖÒÁÔËÏÑ¦ÛËËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÄÚÕßÔÇÈØ¦àËÏÁÐÏÌÕØÁÝÚÎ
ÓÁØÇÙÚÕÔÈØÇÙÚÂØÇÚÕÓÖÏÓÖËØÄ
ÚÜÔÓÜØ×ÔÚÕß
¬ÕÕßÙÈÏÚÝÄÓÜÝËÃÔÇÏÖØ×ÚÇ
ÇÖÄÄÒÇÎÇÖÕßÙÃÇÚÎÝËØ×ÚÎÙÎÝ
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Από πού ήρθαν
τόσα παιδικά
παπούτσια;
Του ΘΑΝΑΣΗ ΤΡΙΑΡΙΔΗ

!ÔÂÚÇÔÇÒÂÛËÏÇÕÏÛËÇÚÁÝ
ÛÇÐËÙÎÑ×ÔÕÔÚÇÔ¯
!¬ÏÛÇÑ¦ÔÇÔËÒÁËÏ"
!ÇÐËÙÎÑ×ÔÕÔÚÇÔ¯
!¡ËÇÎÊÃÇ©ÏÛËÇÚÁÝ"
!§ÇÏÕÏÛËÇÚÁÝ¯
!©ÏÛËÇÚÁÝÛÇÑÇÛÃÙÕßÔÙÚÏÝ
ÛÁÙËÏÝÚÕßÝÓËÚÕÙÚÄÓÇØÇÓÓÁÔÕ¯
ÇÝÚÕËÃÖÇÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝ¯©ÏÛËÇÚÁÝËÃÔÇÏÓÇÛÎÓÁÔÕÏÄÚÇÔÍÃÔÕÔÚÇÏÌÄÔÕÏÔÇÑ¦ÛÕÔÚÇÏÙÏÜÖÎÒÕÃ¯
ÃÔÇÏÓËÒËÚÎÓÁÔÕ¯ÔÚ¦ÐËÏÖØÏÔ
ÁÍÏÔËÓÏÇÓÏÑØÂËÐÇÃØËÙÎ!Ñ¦ÖÕÏÕÝ
ÁÈÇÒËÚÏÝÌÜÔÁÝàÎÚÕÆÙËÈÕÂÛËÏÇ¯
ÏÁÖËÏÚÇ¯ÑÆÈËÏÖØÕÝÚÕÓÁØÕÝ
ÚÕßÖËÏÚÇÙ×ÖÇÙË¯ ÇÏÕÏ¦ÒÒÕÏ"
 ÕÏÚ¦àËÏÖØÕÝÚÕÑÕÏÔÄ¬ÏÁÑÇÔÇÔ
ÕÏ¦ÒÒÕÏ"©Ï¦ÒÒÕÏÁÓËÏÔÇÔÙÏÜÖÎÒÕÃ¯ÕÒËÆÕÔÚÇÏÓËÚÎÊÏÑÇÏÕÒÕÍÃÇ
ÖÜÝÚ¦ÞÇÈÒÁÖÕßÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ¯
ÚÕÚÁÒÕÝÛÇÓÇÝÞËÏØÕÑØÕÚÂÙÕßÔ
ÑÏÄÒÇÝ¯

3LILUZYH\TÔÇÖËÃØÇÓÇ
ÍÏÇÚÎÔÑÇÒÕÙÆÔÎ

Η μαρτυρία ÁØÞËÚÇÏÇÖÄÚÕÈÏÈÒÃÕ
ÚÕßØÃÓÕÁÈÏßÚÕÃÖÕßÈÕÆÒÏÇÐÇÔÑÇÏÇßÚÕÃÖÕßÙ×ÛÎÑÇÔ®
ÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÑßÑÒÕÌÕØËÃÇÖÄ
ÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝÍØÇÙËÓËÚ¦ÌØÇÙÎ

ÚÎÝ²ÇØ¦ÝÇØÒÏÑÏ×ÚÎ¬ÕÌÛÏÔÄÖÜØÕÚÕß ÓÕÏØ¦ÙÚÎÑÇÔÇÖÄ
ÚÏÝÔÇàÏÙÚÏÑÁÝÇØÞÁÝÑÇÚÕÞÂÝÙÚÕÔ
ÍËØÓÇÔÄÌÜÔÕÖÒÎÛßÙÓÄÍÆØÜÇÖÄ
ÚÕÕßÙÈÏÚÝàËßÍ¦ØÏÇÖÇÏÊÏÑ¦ÖÇÖÕÆÚÙÏÇ¬ÇÖÇÏÊÏÑ¦ÖÇÖÕÆÚÙÏÇÂÚÇÔÁÚÙÏÑÏÇÒÒÏ×ÝÊßÙËÆØËÚÕËÃÊÕÝÙÚÕÔÓËÙÕÖÄÒËÓÕ
ÖÄÙÕÓ¦ÒÒÕÔÙËÖËØÃÕÊÕÖÕÒÁÓÕß
¶ÑÇÏÍÏ»ÇßÚÄÂÚÇÔÖ¦ÍÏÇÖØÇÑÚÏÑÂ
ÚÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÓÁÔÇÖÇÖÕÆÚÙÏÇ
ËÔÄÝÖÇÏÊÏÕÆÖÕßÓËÍ¦ÒÜÔËÔÇ
ÌÕØÏÕÆÔÚÇÏÇÖÄÁÔÇ¦ÒÒÕ
ØÕÙÂÒÛÇÔÍÕÔËÃÝÍØ¦ÌÚÎÑÇÔÙÚÎÒÃÙÚÇÊÏ¦ÛËÙÎÝÖÂØÇÔÚÇÖÇÖÕÆÚÙÏÇÍÏÇÚÇÖÇÏÊÏ¦
ÚÕßÝ©ÁÈÏËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÖÏÑØ¦
ÖÜÝÑÇÔÁÔÇÝÊËÔØ×ÚÎÙË!¡Ç
ÇÖÄÖÕÆÂØÛÇÔÚÄÙÇÖÇÏÊÏÑ¦ÖÇÖÕÆÚÙÏÇ"®
Ê×ÑÇÏÞØÄÔÏÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÝÈÏÈÒÃÇÑËÃÓËÔÇÑÇÏÛËÇÚØÏÑ¦ÁØÍÇÓË
ÛÁÓÇÚÕ©ÒÕÑÇÆÚÜÓÇÇÆØÏÕËßÚÁØÇÇÔÕßÇØÃÕßËÃÔÇÏÎÏËÛÔÂÝ
ÓÁØÇ¡ÔÂÓÎÝÍÏÇÚÇÛÆÓÇÚ¦ÚÕß
ËÖÏÙÎÓÇÃÔÜÖÜÝÙÚÎÓËÚÇÏÙÚÕØÏÑÂÚÕßÇÔ¦ÍÔÜÙÎÚÎÔÖÇØÇÊËÏÍÓÇÚÏÑÂÑÇÚ¦ÚÕÔ¬ÕÔÚÄØÕÌÚÕ
ÕßÙÈÏÚÝ!ÚÕ©ÒÕÑÇÆÚÜÓÇËÃÔÇÏ
ÖØÜÚÃÙÚÜÝÎÇÖÕßÙÃÇÇßÚÂÝÚÎÝ
ËØ×ÚÎÙÎÝ
¬ÕÑÇÏÚÕÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÝÚÎÝÊÏÇÑØÇ-

EPA / FRIEDEMANN VOGEL

Η ερώτηση που δεν έγινε στο Αουσβιτς,
η Δύση και ο Τρίτος Κόσμος

Εκθεση ÐÉ¨³¨Ó³ÑÉ{Ç³³È$Ü~ÑÈ³ÐÑ³ØÉo~Ñ{{Ò³i~É³i¨ioÖÐÉiÉKÙÐÒÙÑ³ É³iØÉ¨ÐÑËÑØåÈ³ËÊ³Ñ{³ÈTÉ¨Ë o~ÜÊÐÑ³Ñ
ÑÑÈ³Ì³È$Ü~ÑÈ³ÐÑ³ØoË³Ñ{ÐÉ³iÈÓTi{ÊÜÜ0×Ú{Ì¨³Èm´VÐ{¨Ò³i~ÑÑÌ³{ØÑÇ{³{~ÓØÑ¨TÓØ~Ñ³TÊØ³oÉ¨ÐÑÌ×ÜiÚÈÐÌoÖ¨ÑÌ³åÈK{³ØÑ¨Ò³ÑT{Ü{ÒÙÉØÇÉÈoÒ¨{ÑÑ{Ù{~ÒÑÖ³{ÑÑÉËØÙÉÐËÜiÉ

Αύριο, 27 Ιανουαρίου,
είναι η Διεθνής Ημέρα
Μνήμης για τα θύματα
του Ολοκαυτώματος.
ÚÏÑÂÝßÏÕÛËÙÃÇÝÚÇÐÃÊËÉÇËÖÇÔÇÒÎÖÚÏÑ¦ÍÏÇÇØÑËÚÕÆÝÓÂÔËÝÙÚÎÔ
±ÖÕÙÇÞ¦ØÏÇÌØÏÑÂÂÓËØÇËÑËÃ
àÕßÔÁÔÇÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕ¦ÔÛØÜÖÕÏ¶ÚÕ ÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÔÕÆÓËØÕÂÚÇÔËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ
¬ÕÕÖÒÎÛßÙÓÄÝÇßÚÄÝ
ÛÇÐËÖËØÔ¦ËÏÚÇÊÏÙËÑÇÚÕÓ-

ÓÆØÏÇ¬ÇÙÚÕÏÞËÃÇÇÖÄÚÎÔ
9L]PZPVU VM >VYSK 7VW\SH[PVU
7YVZWLJ[ZÑÇÏÇÖÄÚÎÔ7V]JHS5L[
ÖÄÚÕÙÎÓËØÏÔÄÁÔÇÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕÚÇËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ
àÕßÔÞÜØÃÝÎÒËÑÚØÏÑÄØËÆÓÇ©Ï
ÊÆÕÓËÍÇÒÆÚËØËÝÞ×ØËÝÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝÇßÚÂÝÎÏÛÏÕÖÃÇËÑÇÚ
Ñ¦ÚÕÏÑÕÏÑÇÏÎ§ÏÍÎØÃÇËÑÇÚ
Ñ¦ÚÕÏÑÕÏÁÞÕßÔÎÓËØÂÙÏÕÑÇÚ¦
ÑËÌ¦ÒÎÔËÏÙÄÊÎÓÇÒÏÍÄÚËØÕÇÖÄ
ÁÔÇËßØ×ÚÎÔÎÓÁØÇ
ÖÄÚÕÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕÚÜÔ
ÖÇÏÊÏ×ÔÚÎÝ±ÖÕÙÇÞ¦ØÏÇÝÌØÏÑÂÝ
ÖÕßÛÇÍËÔÔÎÛÕÆÔÑÇÏÛÇËÖÏÈÏ×ÙÕßÔÓÁÞØÏÚÕÊÏÄÚÏÖËØÏÙ-

ÙÄÚËØÇÇÖÄËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÊËÔ
ÛÇËÖÏÈÏ×ÙÕßÔÓËÑÆØÏÇÇÏÚÃÇÚÕß
ÛÇÔ¦ÚÕßÚÕßÝÚÎÊßÙËÔÚËØÃÇÖØÄÙÈÇÙÎÙÚÕÔËØÄÛÇÁÞËÏÒÏÍÄÚËØÕ
ÇÖÄÚÕ

Χρεοκοπημένες πολιτικές
¡Ë¦ÒÒÇÒÄÍÏÇÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏ
ÇÖÄËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÊËÔÛÇÖÒßÛÕÆÔÕÆÚËÓÃÇÌÕØ¦
ÓËÚØËÞÕÆÓËÔÕÔËØÄÓÁÞØÏÔÇÙßÓÖÒÎØ×ÙÕßÔÚÇÕÞÚ×ÚÕßÝÞØÄÔÏÇ
ÏÇÔÇÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÑÇÔËÃÝÚÇÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇÔÕÆÓËØÇÚÎÝÔÕÚÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑÂÝÙÃÇÝÖØÁÖËÏÖÕÒÒÇÖÒÇÙÏ¦ÙËÏ
ÚÇÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇÔÕÆÓËØÇËÖÃÚØÃÇ

ÓËÍÇÒÆÚËØÎÞØËÕÑÕÖÃÇÚÎÝ
ÎÛÏÑÏÙÚÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÙÑÁÉÎÝÚÎÝ
ÆÙÎÝÇÖÄÄÖÕÏÇÇÌËÚÎØÃÇÔÇ
ËÑÑÏÔËÃËÃÔÇÏÎÙÚÇÊÏÕÖÕÏÎÓÁÔÎ
ÇÊßÔÇÓÃÇÚÎÝÔÇËÔÚ¦ÐËÏÙÚÕÖÕÒÏÚÏÑÄÚÎÝÙÞÁÊÏÕÚÎÔÖËÃÔÇÚÜÔ
ÖÒÎÛßÙÓ×ÔÇßÚ×ÔÚÕßÒËÍÄÓËÔÕß
¬ØÃÚÕß ÄÙÓÕß©ÏÇØÏÙÚËØÁÝ®
ÇÔÚÏÖØÕÚ¦ÙËÏÝÇÖÕÊËÃÞÛÎÑÇÔÊÕÒÕÌÕÔÏÑÁÝÄÙÕÑÇÏÕÒÕÑÒÎØÜÚÏÑÁÝ
ÌËÔ¦ÑËÝÕÕßÓÇÔÏÙÚÏÑÄÝÌÏÒËÒËßÛËØÏÙÓÄÝ®ÇÖÕÒÂÍËÏÜÝØÇÌÏÔÇØÏÙÓÁÔÕØÎÚÕØÏÑÄÉÁÓÇ

Ο κ. Θανάσης Τριαρίδης είναι
συγγραφέας.
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500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Tης ΜΑΡΙΑΛΕΝΑΣ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕ ΤΗ ΔΙΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ

Η θέση μας στη Γη
άμε ÔÇÊÕÆÓËÚÇ¸¤ßÞØ¦
ÑÇÏÔ¦ÖÕÊÇ¹ÙËÖÇØÇÑÇÒ×¦ÓË"®ßÚÂÎÌØ¦ÙÎÛÇÂÚÇÔÇÔÇÓËÔÄÓËÔÕÔÇËÏÖÜÛËÃÇÖÄÚÎÔÑÄØÎÓÕßÖØÕÝËÓÁÔÇ
Í×ÄÓÜÝÂÓÕßÔÇßÚÂÖÕßÇÔÇàÎÚÕÆÙËÖÇØÁÇ¬ËÒÏÑ¦ÓÕßÁÑÇÔËÚÎ
Þ¦ØÎÑÇÏÓËÙßÔÄÊËßÙË
ÑËÃÔËÝÚÏÝÎÓÁØËÝÊÏ¦ÈÇàÇÚÏÝ
ÑÎÔÁÝÇÖÄÓÏÇÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÑÇÏ
ÁÔÇÔÖÒÇÔÂÚÎÙËÑØÃÙÎ®ÖÕßÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÇÖÄÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝÇÖÇÊÄÖÕßÒÕÝ¬ÕÈÏÈÒÃÕÇßÚÄÍØ¦ÌÚÎÑËÇÖÄÚÎÔÑØÁÚÇ¬ÕÆÔÓÖËØÍÑÑÇÏ
ÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÚÎÝËØÏÍØ¦ÌËÏÚÏÝ
ÊßÙÑÕÒÃËÝÖÕßÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏàËÄÒÎÎ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÑÇÏÚÕÑ¦ÛËÓÁÒÕÝÐËÞÜØÏÙÚ¦ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÎÔÃÊÏÇÚÎàÜÂ
ÑÇÏÚÎÔÖÕØËÃÇÚÎÝÙÚÕÊßÚÏÑÄÑÄÙÓÕÑÇÏÖ×ÝÕÊÂÍÎÙËÚÎÔÑØÁÚÇ
ÔÇÍÃÔËÏÚÕÖÕÒßÙßàÎÚÎÓÁÔÕÑÕØÃÚÙÏÚÎÝÞØÕÔÏ¦ÝÖÕßÓÇÝÖÁØÇÙË
ÃÍËÝÓÁØËÝÓËÚ¦ÚÎÔÚÇÏÔÃÇÖØÕÈ¦ÒÒÕÔÚÇÏÙÚÎÔÚÎÒËÄØÇÙÎÙÑÎÔÁÝ
ÇÖÄÓÏÇÌØÃÑÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÍÏÇÇÑÄÓÇÓÃÇÌÕØ¦ÐËÖËØÔ¦ÚÎÓßÛÕÖÒÇÙÃÇ¬ÇÊ¦ÙÎÚÎÝßÙÚØÇÒÃÇÝÑÇÃÍÕÔÚÇÏÑÇÏÓÇàÃÓËÇßÚ¦ÁÔÇÝ
ÚËØ¦ÙÚÏÕÝÇØÏÛÓÄÝà×ÜÔ©ÏÙßÔÁÖËÏËÝÚÎÝÕÏÑÕÒÕÍÏÑÂÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÝÛÇÌÇÔÕÆÔÓÁÙÇÙÚÇÞØÄÔÏÇ
ÄÖÜÝÚÄÙËÝÑÇÏÚÄÙËÝ¦ÒÒËÝÙÚÕÔ
ÂÊÎËÖÏÈÇØßÓÁÔÕÖÒÇÔÂÚÎÓÇÝÇ
ÈÏ×ÙÕßÓËÄÒÕÏÚÇËÖÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇ
ÚÏÝËÖÄÓËÔËÝÊËÑÇËÚÃËÝÚÏÝÙßÔÁÖËÏËÝÚÎÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÝÚÕß
ÚÎÔÚÇÏÔÃÇ¤ßÞØ¦ÑÇÏÔ¦ÖÕÊÇ®ÁÔÇÊ¦ÙÕÝËÃÔÇÏÖ¦ØÇÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇÙÚÕÏÞËÏÜÓÁÔÕËÐÇÏÚÃÇÝ
ÚÕßÖÇÖÖÕÆÚÎÝÒÙÇÝÐÇÖ¦ÚÎÙË
ÚÕÔÇØÞÎÍÄÚÎÝÌßÒÂÝÚÕßÊ¦ÙÕßÝ
ßÖÕÊßÄÓËÔÕÝÚÕÔÌÃÒÕÑÇÏËßËØÍÁÚÎ ÇÚÇÙÑËÆÇÙËÁÔÇÌØ¦ÍÓÇÍÏÇ
ÔÇÙ×ÙËÏÚÎÔØËÔÚÁÒÇÚÎÞ×ØÇ
ÄÖÕßàÕÆÙÇÔÜÝÈÇÙÏÒËÃÝÎÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÚÎÝÒÙÇÝÑÇÏÇßÚÄÂÚÇÔÎ
ÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÍÏÇÚÕÓÇÍËÓÁÔÕÊ¦ÙÕÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇÚÎÔØËÔÚÁÒÇÒÙÇ
ÖÕßÊÏÇÛÁÚËÏÚÏÝÓÇÍÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝ
ÚÕßÖ¦ÍÕßËÑÒÂÛÎÔÇÓÎÌÕÈÎÛËÃ
ÚÏÝÊßÔ¦ÓËÏÝÚÎÝÑÇÏÔÇÙ×ÙËÏÚÕ
Ê¦ÙÕÝ¡ÇàÃÓËËÑËÃÔÎÑÇÏÎÛÔÎÚÂ
ÔÔÇËÃÞËÕÞßØÜÛËÃÓËÇÔÛØ×ÖÏÔÕ
ÖËÃÙÓÇÑÇÏÊÆÔÇÓÎÖÕß¦ÍÍÏàËÙË
ÓÁÍËÛÕÝÚÏÝßÖËØÌßÙÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝ
ÔÛØ×ÖÏÔÎÓËÔÇÒÒ¦ÙÚÏÝÑØÃÙÏÓËÝ
ÙÚÏÍÓÁÝÓÇÍÏÑÂ¬ÕÚÁÒÕÝÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝÈØÃÙÑËÏÚÎÔÑÇÛËÓÃÇÔÇÁÞËÏ
ÚÎÛÁÙÎÚÎÝÙÚÎÎÒÙÇÁàÎÙËÓÁÙÇÙÚÕÊ¦ÙÕÝÄÖÕßÇÔÂÑËÏ
ÑÇÏÎÔÔÇÁÍÏÔËÎÈÇÙÃÒÏÙÙÇÚÜÔ
ÇÔÛØ×ÖÜÔ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÚÜÔ¬ÕÆÔÓÖËØÍÑ
ØÔÓÇÔËÃÔÇÏÓÏÇÍËÔÔÇÃÇÕÏÑÕÍÁ-

«Π

Οι ταινίες ÈÑÉÈÚÖ³Ñ{³ÑÑ{Ù{Ò×³ÑÌ³t)ÈT¨Ò~Ñ{åÒÙÑuÙÉÉËÑ{Ñ{Ù{~ÓØVÙÉÉËÑ{Ñ×ÉÜÉËØ0ÑÊÐÑ³Ò³ÈØÜÖÈTÒÉËÑ{KÑÚÖ³É¨ÑÑÌ³{Ø³Ñ{ËÉØ³ÉiÜË~{Ñ³ËÑÉÈÚÖ³Ñ{³ÑÚ¨{
ÚÑÖÐÑÈVÌÐÉoÑÜÈÐÉVËØ³TÒÈÐÉ0iÓ{Ñ³È~ÑÜÖÐÉÑ{Ù{³ÓÜÉ{Ñ

Kαι τι δεν ειπώθηκε
για την Γκρέτα
Τούνμπεργκ – Εχουμε
αλλοτριωθεί στον φόβο,
σε έναν κυνισμό ότι δεν
υπάρχει τίποτα άλλο
από αυτό που βλέπουμε
κάθε φορά.
ÔËÏÇÑÛÁÚÕßÔÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄ
ÚÏÝÊßÙÑÕÒÃËÝÖÕßÁÞÕßÔÔÇËÍÑÒÏÓÇÚÏÙÚÕÆÔ¬ÎÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÚÎÚ¦
ÚÕßÝÃÚËÇßÚÄÇÌÕØ¦ÚÎÊÏ¦ÙÖÇÙÎÖØÕÙÕÞÂÝËÃÚËÇÌÕØ¦ÚÕÙÆÔÊØÕÓÕÙÖËØÍÑËØ¦ÔÓËÃÔÕßÓË
ÙÚÏÝÚÇÓÖÁÒËÝÚÜÔÊÏÇÍÔ×ÙËÜÔÛÇ
Þ¦ÙÕßÓËÚÕÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÔÄÎÓÇÄÚÏ
Õ¦ÔÛØÜÖÕÝËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÖÁØÇÑÇÏ
Ö¦ÔÜÇÖÄÚÎÊÏ¦ÍÔÜÙÂÚÕßÃÔÇÏ
¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕßÊËÔÈÕÒËÆÕÔÚÇÏËÆÑÕÒÇÓËÄÙÇÚÕßÝÖÇØÇÊÃÊËÏÕÖÕÒÏÚÏÙÓÄÝÚÕßÝ©ÑÇÛÁÔÇÝÇÔ¦ÒÕÍÇ
ÓËÚÕÊÏÑÄÚÕßßÖÄÈÇÛØÕÓÖÕØËÃ
ËÑÚÕßÓÇÑØÄÛËÔÔÇÖËÏÄÚÏÛÁÒËÏ
ÍÏÇÚÕÚÏÙÄÏÖÇÏÊÃËÃÔÇÏÎÑØÁÚÇ
¬ÕËÃÊÇÓË¦ÒÒÜÙÚËÑÇÏÙÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝËÌÎÓËØÃÊËÝ©ÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏËÃÞÇÔ¦ÖÕÉÎÍÏÇÚÕË¦ÔËÃÔÇÏ
ÁÔÇÊÏÇÒßÓÁÔÕÖÇÏÊÃË¦ÔËÃÔÇÏÁÔÇ

ÑÄÒÖÕÚÕßÙßÙÚÂÓÇÚÕÝË¦ÔËÃÔÇÏ
ÑÇÑÄÖÇÏÊÃÇÑÕÆÙÚÎÑËÑÇÏÇßÚÄ
ÂÙÚÕÔÇÔÚÃÖÕÊÇË¦ÔËÃÔÇÏÎÓËÍ¦ÒÎÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÚÕßÇÏ×ÔÇ
ÓÇÝ¦ÔÖØÁÖËÏÙÚÏÝÖÒ¦ÚËÝÚÎÝ
ÔÇÙÚÎØÃÐÕßÓËÚÎÔËÔÂÒÏÑÎÇÔËÖ¦ØÑËÏ¦ÓÇÝØÕÌÇÔ×ÝÊËÔËÃÔÇÏ
ÚÃÖÕÚÇÇÖÄÄÒÇÇßÚ¦ÑØÁÚÇËÃÔÇÏÓÏÇÁÌÎÈÎÖÕßÐËÞÜØÃàËÏÍÏÇÚÃ
ÚÎÝËÖÁÚØËÉËÎÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÚÎÝÔÇ
ÐËÞÜØÃÙËÏÑÇÏËÖËÏÊÂÊßÙÑÕÒËÆÚÎÑËÃÔÇÏÏÊÏÇÃÚËØÎÙÇÔÚÎÔÒÙÇ
ØÁÖËÏÔÇÖÇÒÁÉËÏÍÏÇÔÇÈØËÏÚÎ
ÛÁÙÎÚÎÝÙÚÎÎÇËÃÔÇÏÓÁÙÇ
ÇÖÄÚÕÔÇÑÚÏÈÏÙÓÄ"ÇËÃÔÇÏÓÁÙÇ
ÇÖÄÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂËÑÖØÕÙ×ÖÎÙÎ"
ÇËÃÔÇÏÓÁÙÇÇÖÄÚÎÍØÇÌÂ"Ç
ËÃÔÇÏÓÁÙÇÇÖÄÚÎÔÏÊÏÇÏÚËØÄÚÎÚÇ
ÚÎÝËßÇÏÙÛÎÙÃÇÝÚÎÝ"
ßÍÑØÇÚ×ÚÎÌØ¦ÙÎÚÎÝÓÎÚÁØÇÝÚÎÝÖÕßËÖÃÙÎÝÁÖÇÙÞËÇÖÄ
ÊÏ¦ÙÖÇÙÎÖØÕÙÕÞÂÝÁÞÜ±
ÑÇÏËÃÓÇÏÚßÖÏÑÄÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÇßÚÂÝ
ÚÎÝÓÇÍÏÑÂÝÊÆÔÇÓÎÝÍÏÇÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÙßÔÂÛÜÝÄÒÕÏÓÏÒÕÆÔÙÚÕÚØÇÍÕÆÊÏÄÓÜÝÈØÂÑÇÚÎÛÁÙÎÓÕßÙÚÎ
ÎËÑËÃÂÓÕßÔÇÙÌÇÒÂÝ®
¦ÖÕÏÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÊÃÔÕßÔÚËØ¦ÙÚÏÕÇÍ×ÔÇÍÏÇÔÇÈØÕßÔÚÕÔËÇßÚÄ
ÚÕßÝ§ÇÈØÕßÔÚÎÛÁÙÎÚÕßÝÙÚÎ
ÎÃÚËËÖËÏÊÂÍËÔÔÂÛÎÑÇÔÓËÑ¦ÖÕÏÇÏÊÏÇÏÚËØÄÚÎÚÇËÃÚËËÖËÏÊÂÊËÔ
ÂØÛÇÔËÆÑÕÒÇÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÙÚÎ
àÜÂÚÕßÝËÃÚËËÖËÏÊÂÕÏÑÒÃÙËÏÝ

ÚÇÚÇÒÁÔÚÇÚÕßÝÂÚÇÔÚÁÚÕÏÇÖÕß
ÊÏÇÌÕØÕÖÕÏÕÆÔÚÇÔÇÖÄÚÕÔÓÁÙÕÔ
ÄØÕ±Ö¦ØÞÕßÔÓÇÍÏÑÕÃ¦ÔÛØÜÖÕÏ
±Ö¦ØÞÕßÔ¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕßÌÁØÕßÔ
ÓÁÙÇÚÕßÝÚÕÛÇÆÓÇ©ÒÕÏËÔÊßÔ¦ÓËÏÓÖÕØÕÆÔÞÕßÓËÄÓÜÝÇÒÒÕÚØÏÜÛËÃÙÚÕÔÌÄÈÕÙËÁÔÇÔÑßÔÏÙÓÄÄÚÏÊËÔßÖ¦ØÞËÏÚÃÖÕÚÇ¦ÒÒÕ
ÇÖÄÇßÚÄÖÕßÈÒÁÖÕßÓËÑ¦ÛËÌÕØ¦±Ö¦ØÞÕßÔÄÓÜÝÚÄÙÇÖÕÒÒ¦
ÖÕßÊËÔÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÕßÓËÑÇÏÊËÔ
ÛÇÑÇÚÇÒ¦ÈÕßÓËÖÕÚÁ
ØÂÑÇÑÇÏËÍ×ÚÎÛÁÙÎÓÕßÙÚÎ
ÎÙÚÏÝÚÇÏÔÃËÝÖÕßÇÖËßÛÆÔÕÔÚÇÏ
ÙÚÇÖÇÏÊÏ¦ÏÇÚÃÊËÔËÃÔÇÏÖÇÏÊÏÑÁÝÊËÔËÃÔÇÏÇÌËÒËÃÝ¬ÇÔÕÂÓÇÚ¦ÚÕßÝÖÕÒÆÙßÞÔ¦ËÃÔÇÏÈÇÛÆÚËØÇÇÖÄÚÏÝÚÇÏÔÃËÝÚÜÔËÔÎÒÃÑÜÔ
ÏÇÚÃÇÖËßÛÆÔÕÔÚÇÏÙÚÕÇÔÛØ×ÖÏÔÕ
ÛÇÆÓÇÖÕßÄÙÕÓËÍÇÒ×ÔÕßÓËÃÙÜÝ
ÚÕÞ¦ÔÕßÓË¬ÎÔÁÔÔÕÏÇÚÕßÑÇÒÕÆ
ÓËÇÔÏÊÏÕÚÁÒËÏÇÔÇØÜÚÏÁÓÇÏÖÄÚË
Þ¦ÙÇÓËÚÎÔÖÃÙÚÎÓÇÝÙÚÕÑÇÒÄ"
©¦ÔÛØÜÖÕÝÑÏÔÊßÔËÆËÏÎ
ÑÏÔÊßÔËÆËÏ©ÏÖßØÑÇÍÏÁÝÑÇÃÔËÚÏÝ
ÚËÒËßÚÇÃËÝÓÇÝËÒÖÃÊËÝÔ¦ÓËÙ¦
ÓÇÝßÖ¦ØÞÕßÔÎØÜÃÊËÝÙÇÔÚÎÔ
ÒÙÇßÖ¦ØÞÕßÔÑÇÏ¦ÒÒËÝÑØÁÚËÝÇÚÏÝÙÚÎØÃÐÕßÓË"±Ö¦ØÞËÏ
ÚÕÛÇÆÓÇ±Ö¦ØÞËÏÇÑÄÓÇÎÊÏÑÂ
ÓÇÝÓÇÍÏÑÂÊÆÔÇÓÎÇÚÎÔËÔËØÍÕÖÕÏÂÙÕßÓËÑ¦ÖÕÚËÂÛÇÙßÔÛÒÏÈÕÆÓËÓÁÙÇÙÚÕÔÌÄÈÕÍÏÇÄÙÇÓÇÝ
ËÃÔÇÏ¦ÍÔÜÙÚÇ

ΚΡΙΤΙΚΗ
Της ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΚΟΤΖΙΑ

Η τέχνη της βιογραφίας
PETER ACKROYD
Τσάρλυ Τσάπλιν
μτφρ. Ανδρέας Αποστολίδης
εκδ. Αγρα, σελ. 323

εβδομηντάχρονος ÃÚËØÑØÄÏÔÚËÃÔÇÏÁÔÇÝËÓÖËÏØÄÚÇÚÕÝ
ÑÇÏËØËÛÏÙÚÏÑÄÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝ
Ô¦ÓËÙÇÙÚÇÁØÍÇÚÕßÙßÍÑÇÚÇÒÁÍÕÔÚÇÏÕÏÈÏÕÍØÇÌÃËÝÚÕßÒÏÕÚ
ÚÕßÇÃÐÖÎØÚÕß§ÚÃÑËÔÝÇÒÒ¦
ÑÇÏÚÕß¬¦ÓËÙÎÂÚÕßÕÔÊÃÔÕß
ÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝÚÎÈÏÕÍØÇÌÃÇÚÕß
ÓËÍ¦ÒÕß¬Ù¦ØÒß¬Ù¦ÖÒÏÔ 
 ÊÏÎÍËÃÚÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÚÎÍÁÔËÙÎËÓÖËÏØÏ×ÔÖÕßÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÁàÎÙËÎÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇ¶Ö×Ý
ÇÖÄÚÏÝÕÒÏÍÄÒËÖÚËÝÙÑÎÔÁÝÚÎÝ
ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÝÌÇØÙÕÑÜÓÜÊÃÇÝÍËÔÔÂÛÎÑËÙÚÇÊÏÇÑ¦ÎÓËÍ¦ÒÎÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÇÌÂÍÎÙÎÓË
ÚÕÔÞÇØÇÑÚÂØÇÚÕßÁØÍÕßÚÁÞÔÎÝ
ÏÇÑÄÓÇËÐÏÙÚÕØËÃÚÎÔËÓÌ¦ÔÏÙÎ
ÚÎÝÊÎÓÕÌÏÒÕÆÝÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÝ
ÖÕßÓËÚÎÈÕÂÛËÏÇÚÕßÖØÜÚÕÌÇÔÁØÜÚÕßÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßÁÍÏÔË
ÙËÓÏÑØÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÖÇÙÃÍÔÜÙÚÎÙË
ÕÒÄÑÒÎØÕÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎ¬ÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß ÕÇÐÏÇÍ¦ÖÎÚÕÝÇØÒÄ
ÖØÕÑÇÒÕÆÙËËÑØÂÐËÏÝÍÁÒÏÕßÇÖÄ
ÚÎÔÔÊÃÇÚÎÔ ÃÔÇÚÎÄØËÏÕÑÇÏ
ÚÎ§ÄÚÏÕÓËØÏÑÂÁÜÝÚÎ§ÏÍÎØÃÇ
ÚÎÔÑ¦ÔÇÚÎÔßØ×ÖÎÑÇÏÚÎÔ
ßÙÚØÇÒÃÇ±ÖÕÒÕÍÃÙÚÎÑËÖÜÝËÃÞËÖ¦ÔÜÇÖÄËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÛËÇ-

Ο

ÚÁÝÚÇÔÕÖØ×ÚÕÝÖÕßÇÖÕÚÁÒËÙË
ÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÒÇÚØËÃÇÝ
ÑÇÛ×ÝÑÇÛÏËØ×ÛÎÑËÜÝÎËÖÏÚÕÓÂ
ÚÎÝÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝÙßÔÛÂÑÎÝ!ÇÚËÒÂÝËÆÛØÇßÙÚÎÑÇÏÇÙÚËÃÇ©ÁÔÏÔ
ËÃÞËÖËÏÍÏ»ÇßÚÄÔ!©¬Ù¦ÖÒÏÔËÃÔÇÏÕÓÄÔÕÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÙÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÖÕßÛÁÒÜÔÇÍÔÜØÃÙÜ® ÇÚÇÌËÆÍÕÔÚÇÝÙËÖØÜÚÕÍËÔËÃÝÖÎÍÁÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝÕÖÕÃËÝ
ÑÇÏÎËÑÚËÔÁÙÚÇÚÎ
ÌÏÒÓÕÍØÇÌÃÇ¬Ù¦ÖÒÏÔÑÇÛ×ÝÑÇÏÙË
ÕÍÊÄÔÚÇÓÇØÚßØÃËÝÓÕÔÕÍØÇÌÃËÝ
ÕÃÚËØÑØÄÏÔÚ
ÇÔÇÖÒ¦ÛËÏÚÎàÜÂ
ÚÕßÓËÍ¦ÒÕßÑÜÓÏÑÕÆ¶ÚÇÙÑÒÎØ¦ÖÇÏÊÏÑ¦ÞØÄÔÏÇ
ÙÚÕÔÄÚÏÕÕÔÊÃÔÕ
ÚÇÖØ×ÚÇÈÂÓÇÚÇ
ÙÚÕ Ö¦ÒÑÕ ÚÜÔ
ÓÏÕÆàÏÑ ÞÕÒ ÚÏÝ
ÖËØÏÕÊËÃËÝÙÚÎÔÓËØÏÑÂÑÇÏÚÎÔ
ËÃÙÕÊÕÙÚÎÔËÕÙÆÙÚÇÚÎÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÚÏÝÊÏÇØÑËÃÝÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÁÝÇÔÇàÎÚÂÙËÏÝ
ÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÚÕßÊÃÜÐÎÑÇÏÚÎÔ
ËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÂÚÕßÙÚÎÔßØ×ÖÎ
ÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÖØÕÝÚÏÝÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÁÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÇÔÇÖÒ¦ÛËÏÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÂàÜÂÚÕßËÔÂÒÏÑÕß¬Ù¦ÖÒÏÔ¶ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÁÝ

ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÁØÜÚËÝÊËÙÓÕÃ
ÙÑ¦ÔÊÇÒÇÙÞÁÙËÏÝÓËÙßÔËØÍ¦ÚËÝ
ÌÃÒÕßÝÕÏÑËÃÕßÝ
¡ËØÏÑÁÝÇÖÄÚÏÝÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÄÚËØËÝÙÚÏÍÓÁÝÇÖÕÚËÒÕÆÔÕÏÙËÒÃÊËÝ
ÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÙßÔÊÁËÏ
ÚÏÝÑÜÓÏÑÁÝÑÏÜÙÚÄÙÕÏÊÏÇÏÚÁØÜÝ
ÙÑÒÎØÁÝÙÑÎÔÁÝÍÑÇÍÑÚÜÔÓÏÑØ×Ô
ÚÇÏÔÏ×ÔÚÕßÇØÒÄ
ÓËÚÇÇÖÃÙÚËßÚÎÝ
ÊßÙÚßÞÃÇÝÞØÄÔÏÇ
ÚÕßÓÏÑØÕÆ¬Ù¦ØÒßÕÕÖÕÃÕÝÐÎÓËØÕÈØÇÊÏÇàÄÚÇÔÙË
ÊØÄÓÕßÝÖÇÍÑ¦ÑÏÇÖÚÜÞÕÑÕÓËÃÇ
ÑÇÏÌØËÔÕÑÕÓËÃÇ
ÇÏÖ×ÝÙÚÇÊÏÇÑ¦
ÙßÍÑØÕÚËÃÇÖ»ÚÎ
ÌÏÍÕÆØÇÚÕßÇÙÚËÃÕßÇÒÒ¦ËÔÃÕÚËÓÕÞÛÎØÕÆÇÒÎÚ¦ÑÕß
ÚÜÔÖØ×ÚÜÔÚÇÏÔÏ×Ô ÚÎ ÍËÓ¦ÚÎ
ÚØßÌËØÄÚÎÚÇÇÔÛØÜÖÏ¦ÑÇÏÙßÓÖÄÔÏÇÓÕØÌÂÚÕß
ÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÙÚÇÓËÍ¦ÒÕßÓÂÑÕßÝÇØÏÙÚÕßØÍÂÓÇÚ¦ÚÕß
ÊÏÕÌßÂÝÇÒÒ¦ÄÞÏÙßÓÖÇÛÂÝËÃÔÇÏÎÑËÔÚØÏÑÂÍØÇÓÓÂÖÕßÇÑÕÒÕßÛËÃÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÖÒ¦ÛÕÔÚÇÝÚÎÔ
ÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÚÕßÖØÇÍÓÇÚÏÑÕÆ
¬Ù¦ÖÒÏÔÙÜÙÚØËÌÂÝÕÒÏÍÕÓÃÒÎÚÕÝÉßÞØÄÝËÔÃÕÚËÈ¦ÔÇßÙÕÝÑÇÏ
ÙßÞÔ¦ÚÙÏÍÑÕÆÔÎÝÕÈÏÕÍØÇÌÕÆÓË-

ÔÕÝÊÏËÑÊÏÑËÃÇÔÚÏÊÏÑËÃÑÇÏÊÏÇØÑ×Ý
ËÔÕÞÒËÃÚÇÏ±ÖÕÉÏÇàÄÓÇÙÚËÖÜÝ
ÇÔËÃÞËàÂÙËÏÙÚÎÊÏÑÂÓÇÝËÖÕÞÂ
ÊËÔÛÇÂÚÇÔÒÃÍËÝÕÏÑÇÚÇÍÍËÒÃËÝ
ÙËÐÕßÇÒÏÑÂÝÖÇØËÔÄÞÒÎÙÎÝÖÕß
ËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÛÇÇÙÑÕÆÙÇÔËÔÇÔÚÃÕÔÚÕßÕÏÖØÜÚÇÍÜÔÃÙÚØÏÁÝÚÕß
ÕÏÎÚÂÝÑÇÏÈØÇÈËßÓÁÔÕÝÓßÛÏÙÚÕØÏÕÍØ¦ÌÕÝÕÑØÄßÔÚËÖÁÒËÐËÔÇ
ÇÔÇÊËÃÐËÏÚÏÝÙÚØËÈÒÁÝÖÚßÞÁÝÚÕß
ÞÇØÇÑÚÂØÇÚÕßÍÏÇÚÏÝÕÖÕÃËÝßÖ¦ØÞÕßÔÖ¦ÓÖÕÒÒËÝÓÇØÚßØÃËÝÑÇÏÕÏ
ÕÖÕÃËÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÎÍÒßÑÏ¦ÌÏÍÕÆØÇ
ÚÕßÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÚÜÔÙÖÕßÊÇÃÜÔ
ÚÇÏÔÏ×Ô¬ÕÞÇÓÃÔÏ®¬ÕÚÙÃØÑÕ®
©ÓËÍ¦ÒÕÝÊÏÑÚ¦ÚÕØÇÝ®¬ÇÌ×ÚÇ
ÚÎÝØ¦ÓÖÇÝ®ÑÇÏ¬ÇÌ×ÚÇÚÎÝÖÄÒÎÝ®ÇÓÖÕØÕÆÙËßÖÕÛÁÚÜÇÔÚÕ
ÂÛËÒËÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏÚÕÙÚÕÏÞËÃÕÚÕßÇßÚÇØÞÏÙÓÕÆÚÕß¬Ù¦ÖÒÏÔ
ÙÚÕÖÒÇÚÄËÔÚËÒ×ÝÛËÚÏÑ¦ÍÏÇÔÇ
ÊËÃÐËÏÖ×ÝÍËÔÔÏÁÚÇÏÓÏÇßÖÕÊËÏÍÓÇÚÏÑÂÚÇÏÔÃÇÂÚÏÂÚÇÔËÑËÃÔÕÖÕß
ÍÕÂÚËßÙËÚÎÔÑÇÚ¦ÚØÏ¦ÔÚÇÖÁÔÚË
ÞØÄÔÏÇÔËÄÚËØÎÖÇÔÁÓÕØÌÎÑÄØÎ
ÚÕßÛËÇÚØÏÑÕÆÙßÍÍØÇÌÁÇßÍÁÔÏÕß©»§ÏÒ©ÆÔÇÁÚÙÏ×ÙÚËÔÇ
ÙÚÇÛËÃÇÓËÚÇÑÃÔÎÚÎÚØÏ¦ÔÚÇÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇÙÚÕÖÒËßØÄÚÕß©Ï¦ÔÛØÜÖÕÏËÃÓÇÙÚËÖÕÒÒ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇ
ÓÇàÃÇÁÊËÏÞÔËÁÚÙÏÖÜÝÚØÁÌËÏ
ÑÇÏÑ¦ÖÕÏÇÇÍ¦ÖÎÍÏÇÚÕÔÈÏÕÍØÇÌÕÆÓËÔÕÂØÜ¦ÚÕßÒÒ¦ÁÙÚÜÑÏ
ÁÚÙÏËÃÔÇÏÑÇÏÕÑØÄÏÔÚÓËÍ¦ÒÕÝ

Η Διώνη Δημητριάδου γεννήθηκε
στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε Iστορία
και Aρχαιολογία στο Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο. Γράφει ποιήματα και
πεζά, επιμελείται εκδόσεις και δημοσιεύει (έντυπα και ηλεκτρονικά)
άρθρα κριτικής λογοτεχνίας. Στο περιοδικό «Οδός Πανός» επιμελείται
τη στήλη «Διαβάζοντας τους ποιητές - μικρά κριτικά σημειώματα».
Μετέχει στη συντακτική επιτροπή
του περιοδικού η «Καρυοθραύστις».
Εχει εκδώσει οκτώ βιβλία (πεζογραφίας, ποίησης και δοκιμιογραφίας)
και έχει συμμετάσχει σε συλλογικές εκδόσεις. Συντονίζει τη Λέσχη
Ανάγνωσης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής. Διατηρεί το λογοτεχνικό ιστολόγιο «Με
ανοιχτά βιβλία». Πρόσφατο βιβλίο
της το «Ο Ευτυχισμένος Σίσυφος»
(εκδόσεις ΑΩ).

ÒÚÉ×¨ÒÈÙ{ÑKÒÇÓÑ~ÑÜÌ
K{KÜËVÈÉ{Ùi³{ØÈÒ¨TÈÜÖÉÙ{Ñ×Ó¨³ÉØÈoo¨Ñ×ÉËØgÐ{ÑoiÈÉÜÑT{³{ÉË
³i{ÑÙÊ³É¨{~ÊËii

Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
πλάι στο κρεβάτι σας;

Μπορεί ο Σίσυφος, με το βάρος που
αέναα κουβαλάει, να είναι ευτυχισμένος;

0t ~ÉËu³È{¨oÈÓi~Ñ{³Ñ
t({ÊÐÑ³Ñu³È~Ì³×¨{³É
Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνίας
θα θέλατε να είστε και γιατί;

ÛÉ³ÑÈ³ËÇÐÑ{ÐÉ³ÈØÊ¨ÉØ0ÈØ
Ñ¨Ñ~ÜÈÚV³ÈØ~Ñ³ÑVtÈÇi³uÐÑÇË³ÈØÏØÉ~ÉË
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους
ποιητές ή συγγραφείς καλείτε, ζώντες και τεθνεώτες;

0ÑÐÖV³Ò×~ÑV³Ì¨TÉØ
{ÉoÑ~ÒÚÐÑ{Ñ¨ÒÐÉ¨ÑÑÜØ
Ñ³ÈØÑ~ÖåÌÜÑÈij
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο
που μάθατε πρόσφατα χάρη στην
ανάγνωση ενός βιβλίου;

Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε
πρόσφατα για πρώτη φορά;

0it(ÑÑoËÑ³(Ñ¨{Ëu³È
$Èo~ÌÒ{ÑÑÑoÐÑ³Ñ³Ñ
ÚÉ¨ÖÐÉÙÉÙÐÓÑVËØ~Ñ{T¨ËØÑ³ÑÓTÈÐÉÙ{ÑKÒÉ{Ò{Ñ
³{oÐÊ³ÑÑÑ~ÑÜÖ³ÈÐÉVÓ³~Ñ{
~ÑÚÈ³É¨iÐÓÑ
Και ποιο είναι το βιβλίο που έχετε
διαβάσει τις περισσότερες φορές;

0t$ÐÖÚØ³È.ËÈ×ÈwÙ~ËÐ{
³Ñ¨ÒÜou³ÈåÜÐÓ¨ÑÐÖ
0Ù{ÑKÒÇÙ{Ñ¨~ØÑÌ³iÉ×iKÉËÑÐÈV~Ñ{Ñ~ÌÐiÑÑ~ÑÜÖ³
ÐÓÑ³ÈÉÙ{Ñ×Ó¨³Ñ¨ÒoÐÑ³Ñ

Ñ{VÑÑÐ×ËKÜÑå¨~ÉËÑ³×Ñ³Ñ³ÖÐÉ~Ñ³Ò³i~ÒÚÙÌ³È
ÐÉ³ioiØiÐË¨Ñ³ÈÉËÑ{
³ÑTÓ¨{Ñ³È(É¨{oÉÜÒ³ÈØÚÉÖØÓT³ÑØÑÌÜÈ³iÉËoi³iØ
~Ñ³Ò³ÑÊØ³È.ÈÉ{Ùi³{ÉË³i
ÚÓi³ÈV³ÑÌ¨{Ò³ÈÛÉÉËÑ{~ÑÚÌÜÈÜËoÑÈ³Ì
Πεζογραφία, ποίηση, κριτική, αρθρογραφία περί της λογοτεχνίας
– σε ποιο απ’ όλα βρίσκεται περισσότερο η Διώνη;

ÐËÇØÒÑ¤ÌÜÑÑoÑ³Ù~{Ð{Ñ~ÌÜÌoåÈ³Êi
Ð¨×Êo¨Ñ×ÊØÐÉÈÙÉÖÉ{
Ñ~ÌÐi~{Ì³Ño¨Ò×Ëiiå×¨Ò³iÚÓÑi~Ñ{³
TÜ{ÑÐÌ³¨ÑoÐÒ³
ÐÉ~¨{³{~Ì³¨Ì
Εχετε Facebook, Twitter
κ.τ.λ.; Υπάρχει καθόλου ποίηση εκεί μέσα;

T>R_H}4Ò¨TÉ{ËiiVÐÌÈ
¨ÓÉ{ÑÒTÉ{ØåV
ÌÐØVtÈÑÑ³¨Ó×ÉÑ{uÉ~ÉËÐÓÑÐÉ
É{ÜÉoÐÓÑ¨ÌÑV
ÙÊ³ÉÙ{ÑKÒÇÉ{Ø~Ñ{¨ÑËÑ¨ÒoÐÑ³ÑÑ{ÌT{ÐÌ
{i³{~Ò
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ΛΟΝΔΙΝΟ

Η εγκυμοσύνη στην τέχνη
Ιδιαίτερο ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÁÞËÏÚÕÛÁÓÇ
ÚÎÝÔÁÇÝÁÑÛËÙÎÝÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àËÏ
ÚÕ-V\UKSPUN4\ZL\TÙÚÕÕÔÊÃÔÕ
ÃÔÇÏÓÏÇÇÔÇÊØÕÓÂÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇ
ÚÎÝÚÁÞÔÎÝÓËÙÑÕÖÄÔÇÇÔÇÊËÃÐËÏ
ÚÕÔÚØÄÖÕÖÕßÊÏ¦ÌÕØÕÏÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÇÔ¦ÚÕßÝÇÏ×ÔËÝÖØÕÙÁÍÍÏàÇÔ
ÚÕÛÁÓÇÚÎÝËÍÑßÓÕÙÆÔÎÝÁÑÛËÙÎ
ÁÞËÏÚÃÚÒÕÖÄÚÕÔ²ÄÒÓÖÇáÔÁÜÝ
ÚÇÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÊÃÑÚßÇ®ËÙÚÏ¦àËÏÙÚÎÔ
ÇÔÇÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝÑßÕÌÕØÕÆÙÇÝ
ÍßÔÇÃÑÇÝÑÇÏÙßÍÑËÔÚØ×ÔËÏÁØÍÇ
ÚÁÞÔÎÝÇÖÄÊÏ¦ÌÕØËÝÙßÒÒÕÍÁÝÙË
ÓÏÇËÔÏÇÃÇÇÌÂÍÎÙÎ

ΗΠΑ

Τσίπεντεϊλ, διαχρονική αξία
Ο Τόμας Τσίπεντεϊλ  ÂÚÇÔ
ÕÍÍÒÕÝËÖÏÖÒÕÖÕÏÄÝÖÕßËÖÏÔÄÎÙË
ÚÕÔÚÆÖÕÚÜÔËÖÃÖÒÜÔÖÕßÚÇßÚÃÙÚÎÑÇÔÓËÚÕÄÔÕÓ¦ÚÕßÑÇÏÇÖÕÚÁÒËÙÇÔ
ÚÎÔÇÖÄÒßÚÎÓÄÊÇÚÕßÕßÇÏ×ÔÇ
ÇØÞÏÑ¦ÙÚÎÔÍÍÒÃÇÑÇÏÓËÚ¦ÙÚÏÝ
ÄÖÕßÇÖÕÚËÒÕÆÔÙßÔ×ÔßÓÕ
ÚÕßÇÖÕÏÑÏÇÑÕÆÆÌÕßÝ¡ËÍ¦ÒÕÇØÏÛÓÄÖØÜÚÄÚßÖÜÔËÖÃÖÒÜÔ¬ÙÃÖËÔÚËáÒÊÎÓÕÖØ¦ÚÎÙËÖØÄÙÌÇÚÇÕÕÃÑÕÝ
:V[OLI`»ZÇÔÚÇÖÕÑØÏÔÄÓËÔÕÝÙÚÎÓËÍ¦ÒÎàÂÚÎÙÎÔÇÁÖÏÖÒÕ¬ÙÃÖËÔÚËáÒÓËËÖÚ¦ÙËÏØÁÝÙßØÚÇØÏ×ÔÓÖÕØËÃ
ÔÇÌÚ¦ÙËÏÑÇÏÚÏÝÊÕÒ¦ØÏÇ

ΒΕΡΟΛΙΝΟ

Οι Μαντόνες του Ραφαήλ
Με αφορμή ÚÇÞØÄÔÏÇÚÕßªÇÌÇÂÒÕÏÖÁÔÚË¡ÇÔÚÄÔËÝ
ÚÎÝ.LTHLSKLNHSLYPLÚÕßËØÕÒÃÔÕß
ÙßÍÑØÕÚÕÆÔÓÏÇÁÑÛËÙÎÊÜÓÇÚÃÕß
ÓÏÇÁÑÛËÙÎßÉÎÒÂÝÙßÍÑÃÔÎÙÎÝÑÇÏ
ÇÏÙÛÎÚÏÑÂÝÖÕßÖØÕÙËÒÑÆËÏÖÒÂÛÎ
ÁÑÛËÙÎÖÕßÛÇÊÏÇØÑÁÙËÏÁÜÝÚÏÝ
ÖØÏÒÃÕßËÓÖÒÕßÚÃàËÚÇÏÇÖÄÊ¦ÔËÏÇÖØÕËØÞÄÓËÔÇÇÖÄÚÎÔÛÔÏÑÂ
ÏÔÇÑÕÛÂÑÎÚÕßÕÔÊÃÔÕßÑÇÏ¦ÒÒËÝ
ÙßÒÒÕÍÁÝÚÕßËØÕÒÃÔÕß¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÇÌÎÍËÃÚÇÏÚÎÔÏÙÚÕØÃÇËÑÛÁÙËÜÔÓËÁØÍÇÚÕßªÇÌÇÂÒÚÎÊÎÓÄÙÏÇ
ËÑÚÃÓÎÙÎÙÚÕÁØÍÕÚÕßÊÏÇÞØÕÔÏÑ¦
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ΤΑΤΕ

SOTHEBY’S

ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

GEMALDEGALERIE

Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α

ΣΙΚΑΓΟ

Σχέδια επτά αιώνες
Το Art Institute ÚÕßÏÑ¦ÍÕßÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÚÎÓÕÔÇÊÏÑÂÙËÖÒÕÆÚÕÙßÒÒÕÍÂÙÞËÊÃÜÔÚÕßàËÆÍÕßÝªÃÚÙÇØÔÚ
ÑÇÏ¡ÁØÏÑØÁÏÖÕßÙßÔÁÒËÐÇÔÙÞÁÊÏÇÇÖÄÊÏ¦ÌÕØËÝËÖÕÞÁÝÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÚÎÝÚÁÞÔÎÝÑÇÒÆÖÚÕÔÚÇÝÖËØÃÕÊÕÞØÄÔÜÔ ØÏÚÂØÏÕÂÚÇÔÚÕ
ßÉÎÒÄËÖÃÖËÊÕÚÕßÙÞËÊÃÕßÑÇÏÄÞÏ
ÇÖÇØÇÏÚÂÚÜÝÚÇÓËÍ¦ÒÇÕÔÄÓÇÚÇ
ÖÕßÊËÔÇÖÕßÙÏ¦àÕßÔÇÒÒ¦ÙßÔßÖ¦ØÞÕßÔÓËÒÏÍÄÚËØÕÍÔÜÙÚÕÆÝ¶
ÙÚÕËßØÆÚËØÕÑÕÏÔÄ¶ÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝ
ÄÖÜÝÕ¬àÕßàÁÖËÄØÚÇÖÕßßÖÕÍØ¦ÌËÏÚÕËÏÑÕÔÏàÄÓËÔÕÁØÍÕ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Το αρχείο του Ρόμπερτ Κάρο
Eίναι ÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÙÎÓÇÔÚÏÑ×ÔÈÏÕÍØÇÌÏÑ×ÔÁØÍÜÔÁÔÇÝàÜÔÚÇÔÄÝÛØÆÒÕÝßÚÂÔÚÎÔÖËØÃÕÊÕVªÄÓÖËØÚ
¦ØÕÍØ¦ÌËÏÚÎÈÏÕÍØÇÌÃÇÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÕÁÊØÕßÃÔÚÕÔ¬àÄÔÙÕÔ
ÑÇÏÇÑÕÒÕßÛËÃÚÎÔÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÂÕØÍ¦ÔÜÙÎÓËÞËÏØÄÍØÇÌËÝÙÎÓËÏ×ÙËÏÝ
¬ÕÇØÞËÃÕÚÕßÖÕßËÃÔÇÏÚËØ¦ÙÚÏÕÑÇÏ
ÛÇßÓÇÙÚ¦ÚÇÐÏÔÕÓÎÓÁÔÕÖÇØÇÞÜØÂÛÎÑËÙÚÎÔÙÚÕØÏÑÂÚÇÏØËÃÇÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝÎÕÖÕÃÇÛÇÕØÍÇÔ×ÙËÏÓÏÇ
ÓÄÔÏÓÎËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÖÕßÛÇËÐÎÍËÃ
Ö×ÝÕ ¦ØÕÇÐÏÕÖÕÏËÃÚÕßÒÏÑÄÚÕß
ÍÏÇÔÇÍØ¦ÉËÏÓÏÇÈÏÕÍØÇÌÃÇ

MSK GENT

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ÉÑÒ³Ñi³ÈKÜÓÐÐÑ³Ø
ΓΑΝΔΗ

Το έργο ÚÕßÏÇÔÈÇÔáÑÂÏÇÔ
ÌÇÔáÑÖØÜÚÕÖÄØÕßÚÎÝÌÒÇÓÇÔÊÏÑÂÝÔÇÍÁÔÔÎÙÎÝËÖÇÔÁØÞËÚÇÏ
ÙÚÕÊÏËÛÔÁÝÖØÕÙÑÂÔÏÕÓËÓÏÇÁÑÛËÙÎÙÚÕÁÒÍÏÕÖÕßÛÇÇÔÇÊËÃÐËÏÚÎÔÏÙÚÕØÏÑÂÖÄÒÎÚÎÝ¦ÔÊÎÝ
ÜÝÖØÕÕØÏÙÓÄÍÏÇÁÔÇÔÇÑÄÓÎÒÄÍÕÚÕ¡ÕßÙËÃÕ ÇÒ×Ô¬ËÞÔ×Ô
ËÍÑÇÏÔÏ¦àËÚÇÏÚÎÔÎ¢ËÈØÕßÇØÃÕßÎÁÑÛËÙÎÏÇÔÈÇÔáÑÓÏÇ
ËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÚÕßÈÒÁÓÓÇÚÕÝ®Î
ÕÖÕÃÇÇßÚÕÖØÕÙÊÏÕØÃàËÚÇÏÜÝÑ¦ÚÏ
ÐËÞÜØÏÙÚÄÍÏÇÕÖÕÏÕÔÊÂÖÕÚËÁÞËÏ
ÒÄÍÕÔÇÇÏÙÛ¦ÔËÚÇÏÑÕÏÔÜÔÄÝÚÜÔ

ÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑ×ÔËÖÏÚËßÍÓ¦ÚÜÔÚÎÝ
¢Ò¦ÔÊØÇÝÚÜÔÇØÞ×ÔÚÕßÕßÇÏ×ÔÇ©ÏÇÔÈÇÔáÑ ËÃÞËÖËÒ¦ÚËÝÚÄÙÕÚÎÈÇÙÏÒÏÑÂÇßÒÂ
ÄÙÕÑÇÏÚÕßÝÖÒÕÆÙÏÕßÝÇÙÚÕÆÝÑÇÏ
ßÖÁÍØÇÌËÑÇÏÞØÕÔÕÒÕÍÕÆÙËÄÒÇ
ÚÇÁØÍÇÚÕßÇØ¦ÚÎÓËÍ¦ÒÎÖÇØÇÍÜÍÂÚÕßÓÄÔÕËÃÑÕÙÏÇÖÄÚÇ
ÁØÍÇÚÕßÁÞÕßÔÊÏÇÙÜÛËÃÊÏËÛÔ×Ý
¦ÔÜÇÖÄÚÇÓÏÙ¦ÁÞÕßÔÚÇÐÏÊÁÉËÏ
ÓËÖØÕÕØÏÙÓÄÚÎ¦ÔÊÎÍÏÇÚÎÓËÍ¦ÒÎÁÑÛËÙÎÚÕß¬Õ¡ÕßÙËÃÕ
ÇÒ×Ô¬ËÞÔ×ÔÚÎÝÖÄÒÎÝÌÏÒÕÊÕÐËÃÔÇÖØÕÙÌÁØËÏÓÏÇÐËÞÜØÏÙÚÂ
ËÓÖËÏØÃÇÙËÄÙÕßÝÚÇÐÏÊÁÉÕßÔÍÏÇ

ÔÇÊÕßÔÇßÚÂÔÚÎÔÁÑÛËÙÎÑÇÛ×Ý
ÎÙßÔÆÖÇØÐÎÚÜÔÐËÔÏÚËÓÁÔÜÔÁØÍÜÔÚÕßÇÔáÑËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÙÖ¦ÔÏÕÑÇÏÖÁØÇÔÇßÚÕÆÎÁÑÛËÙÎÛÇ
ÇÔÇÙßÙÚÂÙËÏÚÕÑÒÃÓÇÚÎÝÔÇÍÁÔÔÎÙÎÝÙÚÎ¢Ò¦ÔÊØÇÓËÁÓÌÇÙÎÙÚÎÔËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÖÕßÁÌËØËÎ
ÇÔÛØÜÖÕÑËÔÚØÏÑÂàÜÍØÇÌÏÑÂÚÕß
ÇÔáÑÌÕØÓÂÍÏÇÚÎÔÁÑÛËÙÎ
ÂÚÇÔÚÕÁØÍÕÚÎÝÙßÔÚÂØÎÙÎÝÑÇÏ
ÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÚÕßÇØÏÙÚÕßØÍÎÓÇÚÏÑÕÆÖÕÒÆÖÚßÞÕß©ÇÓÔÄÝÚÕß
ËÕÆ®ÖÕßËÖÏÞÕØÎÍÂÛÎÑË
ÇÖÄÚÕÇÙÏÒÏÑÄÔÙÚÏÚÕÆÚÕÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂÝ ÒÎØÕÔÕÓÏ¦ÝÚÕßËÒÍÃÕß

ÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÜÔËÚ×Ô
ÏÊÏÑ¦ÍÏÇÚÎÔÁÑÛËÙÎÛÇÖÇØÕßÙÏÇÙÚÕÆÔËÔÜÓÁÔÇÄÒÇÚÇÓÁØÎÚÕß
ÁØÍÕßÓÇàÃÓËÚÇÒÕÏÖ¦ÁØÍÇÚÕß
ÇÔáÑÖÕßÛÇÚÇÐÏÊÁÉÕßÔ×ÝÚÎ
¦ÔÊÎÏÇÔÇÊÕÛËÃÁÓÌÇÙÎÙÚÎ
ÓÕÔÇÊÏÑÄÚÎÚÇÚÕßÏÇÔÈÇÔáÑ
ÑÇÏÔÇËÃÔÇÏÊßÔÇÚÂÎÙßÔÕÓÏÒÃÇ
ÚÕßÁØÍÕßÓËÚÎÔËßØÆÚËØÎËÖÕÞÂÛÇËÑÚËÛÕÆÔÁØÍÇÙÖÕßÊÇÃÜÔ
ÙßÍÞØÄÔÜÔÚÕßÂËÖÏÍÄÔÜÔÚÕß
ÇÖÄÚÎËØÓÇÔÃÇÚÎÇÒÒÃÇÚÎÔ
ÙÖÇÔÃÇÑÇÏÚÎÔÚÇÒÃÇ©ÏÇÔÈÇÔ
áÑÂÚÇÔÇßÒÏÑÄÝàÜÍØ¦ÌÕÝÍÏÇÚÕÔ
¢ÃÒÏÖÖÕqÚÎÝÕßØÍÕßÔÊÃÇÝÖÕß

ËÃÞËÚÎÔËÖÏÛßÓÃÇÔÇÖËØÏÈ¦ÒÒËÚÇÏ
ÇÖÄÑÕØßÌÇÃÕßÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÑËÃÔÎÚÎÔËÖÕÞÂÎ¦ÔÊÎÑÇÏÎ¡ÖØÏà
ËßÎÓËØÕÆÙÇÔÜÝÑÁÔÚØÇËÓÖÕØÃÕß¬ÄÙÕÎÇßÒÂÄÙÕÑÇÏÕÏÇÙÚÕÃ
ÖÕßÇÍÄØÇàÇÔÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÖÕÒßÚËÒËÃÇÝÁÍÏÔÇÔÕÏÖËÒ¦ÚËÝÚÕßÏÇÔ
ÈÇÔáÑÑÇÏ¦ÒÒÜÔàÜÍØ¦ÌÜÔÚÎÝ
¢Ò¦ÔÊØÇÝ©ÏÇÔÈÇÔáÑÄÓÜÝ
ÐËÞ×ØÏÙË²¦ØÎÙÚÏÝÍÔ×ÙËÏÝÚÕß
ÑÇÏÙÚÎÔÇÖÇØ¦ÓÏÒÒÎÚËÞÔÏÑÂÚÕß
ËÐÆÉÜÙËÚÎÔÚÁÞÔÎÚÎÝÖØÕÙÜÖÕÍØÇÌÃÇÝËÓÈ¦ÛßÔËÙÚÎÒËÖÚÕÓÁØËÏÇÑÇÏÁÌËØËÓÏÇËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎ
ÚÕßÈÒÁÓÓÇÚÕÝ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Το «1917» του Ερνεστ Χέμινγουεϊ
Αφού είδε ¶ÑÇÏÛÇÆÓÇÙË¶ÚÕ ®
ÚÕßÇÓ¡ÁÔÚËÝÕÑÆØÏÕÝÑØÏÛßÓÂÛÎÑËÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕ ®ÚÕß
ØÔËÙÚ²ÁÓÏÔÍÕßËá
ÚÇÊËÑÇÕÑÚ×ÚÕßÓÄÒÏÝÞØÄÔÏÇÒÕÏÖÄÔÕËÑÑÕÒÇÖÚÄÓËÔÕÝØËÖÄØÚËØÑÇÏÓËÚÁÖËÏÚÇÔÕÓÖËÒÃÙÚÇÝ
ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÙÖËÆÊËÏÇÖÄÚÕßÝÖØ×ÚÕßÝÔÇÑÇÚÇÚÇÍËÃÓËÚÕÖÕßÎÓËØÏÑÂÓÖÇÃÔËÏÙÚÕÔÖÄÒËÓÕÚÕÔÖØÃÒÏÕÚÕß ÄÍÜÓÏÇÝÖ¦ÛÎÙÎÝ
ÙÚÇÓ¦ÚÏÇÊËÔÍÃÔËÚÇÏÇÖÕÊËÑÚÄÝ
ËÖÏÓÁÔËÏÜÙÚÄÙÕÑÇÏÙÆÔÚÕÓÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕÏÚÇÒÏÑÄÓÁÚÜÖÕÜÝËÛËÒÕÔÚÂÝÚÕßÏÚÇÒÏÑÕÆØßÛØÕÆÚÇßØÕÆÇÖ»ÄÖÕßÙÎÓËÏ×ÔËÏÍËÓ¦ÚÕÝ
ÁÐÇÉÎ!ÏÙÛ¦ÔÕÓÇÏÄÚÏÈØÃÙÑÕÓÇÏ
ÙÚÎÔÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑÂÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÏÑÂÇÖÕÙÚÕÒÂÑÇÏÄÚÏÑÇÒÆÖÚÜÚÎ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎËÃÊÎÙÎÚÎÝÞØÕÔÏ¦Ý®
¬Õ ®ÚÕß²ÁÓÏÔÍÕßËáÙßÓÈÇÃÔËÏÚÕ !¬ÎÔÆÞÚÇÚÎÝÎÝ
ÕßÒÃÕßÚÕß ËÖÏÙÑËÖÚÄÓËÔÕÝ
ÇÑØÕÇÙÚÏÑÄÌßÒ¦ÑÏÕÚÜÔÚÇÒ×ÔÑÕ-

«Αισθάνομαι
ότι βρίσκομαι
στην πιο σημαντική
δημοσιογραφική
αποστολή της χρονιάς».
ÔÚ¦ÙÚÎ¢ÕÙ¦ÒÚÇÑÏËÔ×ÓÕÏØ¦àËÏ
ÙÕÑÕÒ¦ÚËÝÚÙÏÍ¦ØÇÑÇÏÚÇÞßÊØÕÓÏÑÁÝÑ¦ØÚËÝÑÇÏÕÏÙÚØÇÚÏ×ÚËÝÍËÒÕÆÔÓËÚÎÔÏÚÇÒÏÑÂÖØÕÌÕØ¦ÚÕß
ÕÏßÙÚØÏÇÑÕÃÈ¦ÒÒÕßÔÑÇÚ¦ÚÜÔ
ÛÁÙË×ÔÚÕßÝÓËÕÈÃÊËÝÖßØÕÈÕÒÏÑÕÆÄÒÓÕßÝÑÇÏÖÕÒßÈÄÒÇ
ÏÇÑÄÙÏÇÚØÏ¦ÔÚÇËÖÚ¦ÛØÇÆÙÓÇÚÇÄÒÓÜÔÛÇÙÌÎÔÜÛÕÆÔÙÚÕ
Ù×ÓÇÚÕß¬ÕÖÏÕÙÕÈÇØÄÚØÇÆÓÇ
ËÃÔÇÏÙÚÕÊËÐÃÚÕßÍÄÔÇÚÕÇÖÄØÏÖÂ
ÖÕÒßÈÄÒÕßÏÇÔÇÓËÏ×ÙËÏÚÎÔÇÏÓÕØØÇÍÃÇÕ²ËÓ®ÙÈÂÔËÏÇÔÇÓÓÁÔÇ
ÚÙÏÍ¦ØÇÖ¦ÔÜÙÚÇÚØÇÆÓÇÚ¦ÚÕß
ÇØÄÚÏÚØÇßÓÇÚÏÙÓÁÔÕÝÙÁØÔË-

Ο Ερνεστ Χέμινγουεϊ ³iÉ¨ËÙÈiÜÉÈÌ³Ñ³ÑÐÉ¨{~Ñ{~Ì
³¨Ñ³{³{~Ì~ÐÉË³{ÜÒV¨³Ö³È¨ÑoËÉ{³i~Ñ¨Ù{ÒiiÜÉÖ³¨{Ñåo~ÉØ

ÚÇÏÖØÕÝÚÇÓËÚÄÖÏÙÛËÔÑ¦ÚÜÇÖÄ
ÙßÔËÞÄÓËÔÇÖßØ¦ÚØÇÈ×ÔÚÇÝÓÇàÃ
ÚÕßÁÔÇÔÚÇÒÄÚØÇßÓÇÚÃÇÖËÏÚÇ
ÇÖÄÖËØÃÖÕßËÑÇÚÄÓÁÚØÇÚÕÔÖÇØÇÊÃÊËÏÙËÇÙÌÇÒÂÞÁØÏÇÑÇÏÞ¦ÔËÏ
ÚÏÝÇÏÙÛÂÙËÏÝÚÕß
ÖËØÏÕÞÂÈÕÓÈÇØÊÃàËÚÇÏÇÑÄÓÎ
ÇÖÄÚÕËÞÛØÏÑÄÖßØÕÈÕÒÏÑÄÑÇÏÎ
ÓËÚÇÌÕØ¦ÚÕßÇÔÇÃÙÛÎÚÕß²ÁÓÏÔÍÕßËáÊËÔËÃÔÇÏËÆÑÕÒÎßÖÄÛËÙÎ
ÇÚÇÌÆÍÏÕÊËÔßÖ¦ØÞËÏÑÇÏÕÏÊÆÕ
ÚØÇßÓÇÚÏÕÌÕØËÃÝÖÕßÁÞÕßÔÇÔÇÒ¦ÈËÏÚÎÓËÚÇÌÕØ¦ÚÕßÚÕÔÇÖÕÛÁÚÕßÔÈÃÇÏÇÑ¦ÛËÚÄÙÕÙÚÕÁÊÇÌÕÝÓËÚÇÑÏÔÕÆÓËÔÕÏÙÚÇÙÆÔÚÕÓÇ
ÊÏÇÒËÃÓÓÇÚÇÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝËÑØÂÐËÏÝ ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÕ²ÁÓÏÔÍÕßËá
ÙßÔÁØÞËÚÇÏÑÇÏÄÖÜÝÛÇÊÏÎÍÎÛËÃ
ÓËÚ¦ÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏËÃÄÚÏÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙËÖÚ×ÓÇÚÇÑÇÏËÚÕÏÓÕÛ¦ÔÇÚÕßÝ¡ÁÙÇÙÚÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝ
ÚØËÏÝÓÂÔËÝÑÇÛÎÒÜÓÁÔÕÝÙËÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÔÕÙÕÑÕÓËÃÕÙÚÕ¡ÏÒ¦ÔÕ
ßÖÕÈ¦ÒÒËÚÇÏÙËËÖËÓÈ¦ÙËÏÝÖØÕ-

ÑËÏÓÁÔÕßÔÇÇÌÇÏØËÛÕÆÔÚÇÙÌÎÔÜÓÁÔÇÛØÇÆÙÓÇÚÇÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇÔÇ
ÚÕßÙ×ÙÕßÔÚÕÍÄÔÇÚÕ
ÙÆÔÚÕÓÎÇßÚÂÖÕÒËÓÏÑÂËÓÖËÏØÃÇÛÇÚÕßÇÌÂÙËÏÖÕÏÑÃÒÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÔËßØÕÒÕÍÏÑÂÝÌÆÙÎÝ©ÑÆØÏÕÝ
ÑØÏÒÁËÏÄÓÜÝÖÜÝÚÕÙÕÈÇØÄÚËØÕÉßÞÏÑÄÚØÇÆÓÇÛÇÚÕßÖÕÙÚËÃ
ÙÚÕÔÕÙÕÑÕÓËÃÕ!ËÑËÃÛÇÙßÔ¦ÉËÏ
ËØÜÚÏÑÄÊËÙÓÄÓËÚÎÔÑÇÚ¦ÁÐÏÞØÄÔÏÇÓËÍÇÒÆÚËØÂÚÕßÔÕÙÎÒËÆÚØÏÇ
(ÍÑÔËÝÎÕÖÕÃÇÚÕÔÌØÕÔÚÃàËÏ¬ØËÒÄÝÇÖÄÁØÜÚÇÄÚÇÔÚÎàÎÚÂÙËÏÙË
Í¦ÓÕËÑËÃÔÎÛÇÇØÔÎÛËÃÇØÇËÃÔÇÏÖÇÏÊÃÍÏÇËÑËÃÔÎ®ÛÇÚÕßÊÎÒ×ÙËÏÑÇÏÛÇÇØØÇÈÜÔÏÇÙÚËÃÁÔÇÔ
ÚÇÒÄÇÐÏÜÓÇÚÏÑÄ
©ÔËÇØÄÝ,ØÔËÙÚÑÇÚÇØØÇÑ×ÔËÚÇÏÌßÙÏÑ¦ÁÑÇÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÙÚÕ
ÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÖÕÞÇÏØËÚÏÙÓÄÝÙÚÇ
ÄÖÒÇ®ÚÕËÏÊÆÒÒÏÕÛÇÇÔÇÈÏ×ÙËÏÜÝ
ÓßÛÕÖÒÇÙÃÇÚÕÚÁÒÕÝÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÙÑÕÚ×ÔËÏ®ÚÎÔÖØ×ÎÔÇÍÇÖÎÓÁÔÎÚÕß
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ΑΦ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ

Α¶ Παγκόσμιος
Πόλεμος,
τα σημάδια του
στην τέχνη
Η φρίκη του σε κορυφαία έργα
Του ΗΛΙΑ ΜΑΓΚΛΙΝΗ

Το «1917» ÚÕßÇÓ¡ÁÔÚËÝÁÞËÏÑËØÊÃÙËÏÚÏÝÑÇØÊÏÁÝÚÕßÑÕÏÔÕÆÁÞËÏ
ÂÊÎÇÖÕÙÖ¦ÙËÏÚÇÖØ×ÚÇÚÕßÈØÇÈËÃÇÑÇÏÚ×ØÇÄÖÜÝÄÒÇÊËÃÞÔÕßÔ
Ö¦ËÏÕÒÕÚÇÞ×ÝÍÏÇÚÇ©ÙÑÇØ
ÕÊÆÙÙËÏÇÚÜÔÊÆÕÍÍÒÜÔÙÚØÇÚÏÜÚ×ÔÖÕßÖ¦ÔËÔÇÖØÕÒ¦ÈÕßÔÚÎÔ
ÑÇÚÇÊÏÑÇÙÓÁÔÎËÖÃÛËÙÎËÔÄÝÕÒÄÑÒÎØÕßÙßÔÚ¦ÍÓÇÚÕÝËÃÔÇÏËÓÖÔËßÙÓÁÔÎÇÖÄÏÙÚÕØÃËÝÚÕßÖÇÖÖÕÆ
ÚÕßÙÑÎÔÕÛÁÚÎÙÚÕÔÕÖÕÃÕ¦ÒÒÜÙÚËËÃÔÇÏÇÌÏËØÜÓÁÔÎÎÚÇÏÔÃÇ
¦ÚÜÇÖÄÚÕÔÒËÖÚÄÓÇÔÊÆÇÚÎÝ
ÓßÛÕÖÒÇÙÃÇÝÕËÍÍÕÔÄÝËÖÁÒËÐË
ÔÇËÖËÔÊÆÙËÏÇßÚÁÝÚÏÝÇÌÎÍÂÙËÏÝ
Ö¦ÔÜÙËËÔÚßÖÜÙÏÇÑ¦ÙÞÕÏÔÕÚËÔÂÏÒÏÍÍÏ×ÊÎËÔÃÕÚËÓÕÔÕÖÒ¦ÔÇ
¬ÕÓÕÔÕÖÒ¦ÔÕÇÖÇÏÚËÃÓÏÇÊËÐÏÕÚËÞÔÏÑÂÞÕØÕÍØÇÌÃÇÖÞÎÊËÑ¦ÒËÖÚÎÙËÑ¦ÔÝÚÎÝÕßÔÑÁØÑÎÝ
ÇÖÄÚÎÔÐÏÒÁÜÙÎ®ÕÏÇÖÃÙÚËßÚËÝÙÑÎÔÁÝÙßÓÖÒÕÑ×ÔÙÚÎ²×ØÇÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ®ÑÇÏÚÇÚàÇàÏÑ¦®ÓÕÔÕÖÒ¦ÔÇÚÕß)PYKTHU®
ÑÇÏÕ¡ÁÔÚËÝÚÕÖËÚßÞÇÃÔËÏÑÇÏ
ÓËÚÕÖÇØÇÖ¦ÔÜ¶ÃÙÜÝÙËÈÇÛÓÄËÔÕÞÒÎÚÏÑÄÑ¦ÖÕÚËÑ¦ÔÕÔÚÇÝ
ÇßÚÂÚÎÈÏØÚÕßÕàÏÚÁÖÕÒÆËÓÌÇÔÂ
ËÔÒËÃÖÕßÔËÖÃÙÎÝÕÏÊØÇÓÇÚÏÑÁÝ
ßÖËØÈÕÒÁÝËÏÊÏÑ¦ÖØÕÝÚÕÚÁÒÕÝ
ÙÚÕÙÆÔÕÒÄÚÕßÄÓÜÝÚÕ ®ÊÏÑÇÃÜÝÁÞËÏÚØÇÈÂÐËÏÚÎÔÖØÕÙÕÞÂ
ÃÔÇÏÖÇØ¦ÊÕÐÕÇÒÒ¦ÚÕ ®
ËÃÔÇÏÇÖÄÚÏÝËÒ¦ÞÏÙÚËÝÖØÕÈËÈÒÎÓÁÔËÝÈØËÚÇÔÏÑÁÝÚÇÏÔÃËÝÓËÞÇØÇÑÚÂØËÝØËÚÇÔÕÆÝÙÚØÇÚÏ×ÚËÝ
ÖÕßÔÇÊÏÇÊØÇÓÇÚÃàËÚÇÏÙÚÇÞÇØÇÑ×ÓÇÚÇÚÕß ¬ÇÊÆÕÌÏÒÓ
ÖÕßÁØÞÕÔÚÇÏÇÓÁÙÜÝÙÚÕÔÔÕß
ÇÖÄÚÕÔ¡ËÍ¦ÒÕÄÒËÓÕÑÇÏËÏÊÏÑ¦
ÚÇÞÇØÇÑ×ÓÇÚÇÊËÔËÃÔÇÏÈØËÚÇÔÏÑ¦!ËÃÔÇÏÕÏÚÇßØÕÃÙÚÕÓÁÚÜÖÕ® ÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÚ¦ÔÒËá
ÏÕÆÓÖØÏÑÓË¦ÒÒÕßÝÙÚØÇÚÏ×ÚËÝ
ÜÝÞÇØÇÑÚÂØËÝÑÇÏÚÕ©ßÊÁÔÔË×ÚËØÕÔÇÖÄÚÕÊßÚÏÑÄÓÁÚÜÖÕ®ÖÕß
ÕÓËØÏÑÇÔÄÝÕÆÏÝ¡¦ÏÒÙÚÕÕßÔ
ÍÆØÏÙËÚÕ ÓËÁÔÇÔÇÖØÄÙÓËÔÇÜÓÄÍÏÇÚÎÔËÖÕÞÂÚÕßØËÇÒÏÙÓÄÓËËØÓÇÔÕÆÝÙÚØÇÚÏ×ÚËÝ
ÜÝÞÇØÇÑÚÂØËÝÃÔÇÏÖÇØ¦ÊÕÐÕ
ÇßÚÄÊÏÄÚÏÕØ×ÚÕÝÇÍÑÄÙÓÏ-

ÕÝÄÒËÓÕÝqÙÚÕÏÞËÏ×ÔËÏ
ÇÑÄÓÇÚÎØËÚÇÔÃÇÎÕÖÕÃÇÁÊÜÙË
ÑÇÏÙÞËÚÏÑÂÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÂÖÇØÇÍÜÍÂÓËÍ¦ÒÎÝÁÑÚÇÙÎÝÑÇÏßÉÎÒÂÝ
ÇÐÃÇÝÍÔÜÙÚÂÜÝÕÍÕÚËÞÔÃÇÚÕß
Ø×ÚÕßÇÍÑÕÙÓÃÕß®
©qÖÂØËÍØÂÍÕØÇÚÎÓÕØÌÂÚÕßÙÚÇÚÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕßÞÇØÇÑÜÓ¦ÚÜÔÖÕßÚÕÔÞÇØÇÑÚÂØÏÙËÙßÔÕÒÏÑ¦ÑÇÏÖÕßÈÒÁÖÕßÓËÙÚÕ ®
¥ÝÍÔÜÙÚÄÔÕÖÄÒËÓÕÝÐÁÙÖÇÙË
ÚÕÔÆÍÕßÙÚÕÚÕß ÑÇÏÚÕÍËÍÕÔÄÝÖÕßÑÇÛÄØÏÙËÚÎÓÕØÌÂÖÕßÛÇ
ÁÖÇÏØÔËÂÚÇÔÎØ×ÚÎ¡¦ÞÎÚÕß
ÖÕÚÇÓÕÆ¡¦ØÔÎËÖÚËÓÈØÃÕß
 ¡ÏÇÖÕÒÆÔËÑØÎÙÆÍÑØÕßÙÎ
ÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇÑÇÏÕÏÊÆÕÇÔÚÃÖÇÒÕÏÁÞÇÙÇÔÓËÍ¦ÒËÝËßÑÇÏØÃËÝ!ÕÏ
ËØÓÇÔÕÃÇÔÂÚÇÔÒÃÍÕÖÏÕØÏÉÕÑÃÔÊßÔÕÏÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÁÞÕßÔ
ÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÚÕÇØÃÙÏËÔ×ÕÏÆÓÓÇÞÕÏÚÎÝÔÚ¦ÔÚÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇ
ÁÞÕßÔÑÇÚÇÙÚØÁÉËÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÓÃÇÍËØÓÇÔÏÑÂÙÚØÇÚÏ¦ÖÁÚßÞÇÔ
ÙËÇßÚÄÊÏÁÙÜÙÇÔÄÓÜÝÚÕÇØÃÙÏ©ÏÊËÇÖ×ÒËÏËÝßÖÂØÐÇÔÈÇØÆÚÇÚËÝ!ÖËØÃÖÕßËØÓÇÔÕÃ

Η ταινία «1917», που περιγράφει την οδύσσεια
δύο Αγγλων στρατιωτών
στα χαρακώματα, πάει
ολοταχώς για τα Οσκαρ.
ÑÇÏØËÚÇÔÕÃÑÇÏ¦ÒÒÕÏ
¡ËÚÎÓ¦ÞÎÇßÚÂÙÎÓÇÚÕÊÕÚÂÛÎÑËÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÖÕÒÁÓÕßÑÏÔÂÙËÜÔÑÇÏÎÇÖÇØÞÂÚÕßÖÕÒÁÓÕß
ÛÁÙËÜÔ®ÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑËÁÚÙÏÓÏÇ
ËÑÚËÔÂÝÒÇÈßØÏÔÛ×ÊÎÝÙËÏØ¦ÞÇØÇÑÜÓ¦ÚÜÔÙËÄÒÕÚÕßÚÏÑÄ¡ÁÚÜÖÕÓËÙßÔÛÂÑËÝ¦ÛÒÏËÝÍÏÇÚÕßÝ
Ó¦ÞÏÓÕßÝÑÇÏÚÜÔÊÆÕÖÒËßØ×ÔÕÏ
ÕÖÕÃÕÏÈÃÜÙÇÔÚÏÝÖÕÒËÓÏÑÁÝÚÕßÝ
ËÓÖËÏØÃËÝÓÁÙÇÙÚÇÞÇØÇÑ×ÓÇÚÇÂ
ÚÇÓÖÕßØÜÓÁÔÕÏÓÁÙÇÙÚÇÓÕßÞÒÏÇÙÓÁÔÇÑÒËÏÙÚÕÌÕÈÏÑ¦ÇÓÖØÏ¦¬Î
ÓËÍ¦ÒÎàÎÓÏ¦ÚÎÔÁÑÇÔËÚÕÖßØÕÈÕÒÏÑÄ!ÓÄÔÕÙÚÎÓ¦ÞÎÚÕßÕÓ 
ÕÏØËÚÇÔÕÃËÃÞÇÔÙÚÎÊÏ¦ÛËÙÂ
ÚÕßÝ ÈÒÂÓÇÚÇÙËÇÔÚÃÛË-

Ο Μπλέικ ³{w0Ñ¨ÜØ0ÒÐÑ~Ñ{.~Ì×{Ü³0Ç¨³ÇÑ~Ó{É~iÊ³iØ³Ñ{ËÑØt¬uVÈÑËÇÉ³Ñ{³ÈØ~{iÐÑ³o¨Ò×ÈØ

Ο Αγγλος{i³ÊØ~Ñ{ÉÇo¨Ò×Ø,ÌÐÉ¨³~¨Ó{KØ0¨ÑÈÐÑ³Ë³i~ÉKÑ¨Ò³iÐÒTi³È.ÐÙÉÂ{Ò
ÙÎÓËÚÕÔ§ÇÖÕÒÁÕÔÚÇÖÕßËÃÞËÙÚÕ
ÇÚËØÒ×ÖËØÃÖÕßÈÒÂÓÇÚÇ
¡ÕÔ¦ÞÇÕÏØËÚÇÔÕÃÁÞÇÙÇÔÙ»
ËÑËÃÔÕÚÕÔÖÄÒËÓÕÁÔÇËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕ¦ÔÊØËÝ©ÙÕÏËÖÁàÎÙÇÔßÖÁÌËØÇÔÇÖÄÚÕÒËÍÄÓËÔÕÙÕÑÚÕßÈÕÓÈÇØÊÏÙÓÕÆ®:OLSS:OVJRÇßÚÄÖÕß
ÙÚÕÔËÆÚËØÕÇÍÑÄÙÓÏÕÄÒËÓÕ
qÕÔÕÓ¦ÙÚÎÑËÑÄÖÜÙÎÚÎÝ
Ó¦ÞÎÝ®ÑÇÏÙÂÓËØÇÖÏÇÓËÚÇÚØÇßÓÇÚÏÑÄÙÆÔÊØÕÓÕ¦ÍÞÕßÝ®

Τα ψυχικά τραύματα
©qÂÚÇÔÕÖØ×ÚÕÝÖÄÒËÓÕÝÑÇÚ¦ÚÕÔÕÖÕÃÕÁÙÚÜÑÇÏÓË
ÊßÙÑÕÒÃÇÁÍÏÔËÇÖÕÊËÑÚÄÄÚÏÕÏ
ÙÚØÇÚÏ×ÚËÝÚÎÝÖØ×ÚÎÝÍØÇÓÓÂÝ

ßÖÁÌËØÇÔÄÞÏÓÄÔÕÔÇÖÄÙÜÓÇÚÏÑ¦ÚØÇÆÓÇÚÇÑÇÏÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦
ÎÉßÞÏÇÚØÏÑÂÑÇÏÎÔËßØÕÒÕÍÃÇ¦ØÞÏÙÇÔÔÇÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÕÊÕÆÝ¦ÒÒËÝ
ÇÖÄËÑËÃÔÎÚÜÔÎÒËÑÚØÕÙÄÑ
©qÂÚÇÔËÖÃÙÎÝÕÖÄÒËÓÕÝ
ÖÕßÍÁÔÔÎÙËÃÙÜÝÚÕÖØ×ÚÕÕØÍÇÔÜÓÁÔÕËÏØÎÔÏÙÚÏÑÄÇÔÚÏÓÏÒÏÚÇØÏÙÚÏÑÄÑÃÔÎÓÇÙÚÕÕÖÕÃÕÖØÜÚÕÙÚÇÚÕÆÙËÕÌÏÒÄÙÕÌÕÝÑÇÏÓÇÛÎÓÇÚÏÑÄÝ
¡ÖÁØÚØÇÔÚª¦ÙËÒÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔ
ËÔ×ÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ØËÚÇÔÕÃÇÖÄ
ËÔÚËÒ×ÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝ
Ú¦ÐËÏÝÈØÁÛÎÑÇÔÄÒÕÏÓÇàÃÙÚÕßÝ
ÃÊÏÕßÝÞ×ØÕßÝÓÕÏØ¦ÙÚÎÑÇÔÚÕÔ
ÃÊÏÕÙÑÕÖÄÑÇÏÚÎÔÃÊÏÇÓÕÃØÇ¡ËÚ¦ÚÎÒÂÐÎÚÜÔËÞÛØÕÖØÇÐÏ×ÔÇß-

ÚÂÎØÏàÏÑÂÑÕÏÔÜÔÏÑÂÇÔÇÑÇÚ¦ÚÇÐÎÙÚÕÔÓÏÑØÄÑÕÙÓÕÚÕßÙÚØÇÚÕÆ
ÁÌËØËÚÇÖ¦ÔÜÑ¦ÚÜÙÚÕÔÓÇÑØÄÑÕÙÓÕÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝ
ÔÇÇÖÄÚÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÇÁØÍÇÖÕßÈÍÂÑÇÔËÑËÃÔÎÚÎÔÖËØÃÕÊÕËÃÔÇÏÚÕÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÏÑÄÁØÍÕ
ÖÕÞÇÏØËÚÏÙÓÄÝÙËÄÒÇÇßÚ¦®ËÑÊ
¦ÑÚÕÝÚÕßªÄÓÖËØÚÑØÁÏÈÝ©
ÕßÇÒÒÏÑÂÝÑÇÚÇÍÜÍÂÝÍÍÒÕÝÖÕÏÎÚÂÝÑÇÏÖËàÕÍØ¦ÌÕÝßÖÎØÁÚÎÙËÜÝ
ÁÌËÊØÕÝÇÔÛßÖÕÒÕÞÇÍÄÝÑÇÏÚØÇßÓÇÚÃÙÚÎÑËÚÄÙÕÙÕÈÇØ¦ÖÕßÇÔÇÌÁØÛÎÑËÒÇÔÛÇÙÓÁÔÇÜÝÔËÑØÄÝ
ÓÁÙÜÝÓËÚ¦ÚÕÔÖÄÒËÓÕÕÑØÁÏÈÝ
ÖÂÍËÙÚÎÔ©ÐÌÄØÊÎÍÏÇÙÖÕßÊÁÝ
ÖÇØÄÚÏßÖÁÌËØËÇÖÄÉßÞÏÑ¦ÚØÇÆ-

ÓÇÚÇ¬ÕßÖÂØËÓÃÇÊËÑÇËÚÃÇÍÏÇÔÇ
ÓÖÕØÁÙËÏÔÇÇÖÕÛËØÇÖËßÚËÃÃÑÇÏÇ
ÕÖÕÞÇÏØËÚÏÙÓÄÝ®ÙßÍÑÇÚÇÒÁÍËÚÇÏ
ÙËÁÔÇÇÖÄÚÇÑÕØßÌÇÃÇÁØÍÇÚÎÝ
ÖÕÒËÓÏÑÂÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝ©ÔÎÌ¦ÒÏÕÝÇÖÕÙÚÇÙÏÕÖÕÏÎÓÁÔÕÝÒÄÍÕÝÚÕß
ÑØÁÏÈÝÙßÞÔ¦ÖßÑÔ¦ÊÏÇÔÛÏÙÓÁÔÕÝ
ÓËÁÔÇÓÇÆØÕÞÏÕÆÓÕØÑÇÏÇßÚÕÙÇØÑÇÙÓÄÓËÚÇÚØÁÖËÏÚÕÈÃÜÓÇÙËÑ¦ÚÏ
ÇÔÕÃÑËÏÕÌÇÔËØ×ÔÕÔÚÇÝÁÚÙÏÓÏÇÔ
ßÉÎÒÂËßØËÃÇËÖÕÖÚËÃÇÚÕßÛÁÓÇÚÄÝÚÕß¬ÕÖÇØ¦ÒÕÍÕÎÌØÃÑÎÎ
¦ÍÔÕÏÇÚÜÔ¦ÑÇÖÔÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÖÃÙÜ
ÙÚÎÔÖÇÚØÃÊÇÚÇÌÇÔÚ¦ÙÓÇÚÇÚÜÔ
ÊÏÇÓËÒÏÙÓÁÔÜÔÙßÓÖÕÒËÓÏÙÚ×ÔËÃÔÇÏÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÑßØÏÇØÞÕÆÔÙËÇßÚÄÚÕËÓÖÔËßÙÓÁÔÕÈÏÈÒÃÕ

Από το «Ταξίδι στην άκρη της νύχτας» στον «Καλό στρατιώτη Σβέικ»
Η ποίηση ÚÕßqÇÖÕÚËÒËÃËÖÃÙÎÝ
ÐËÞÜØÏÙÚÄÑËÌ¦ÒÇÏÕÔÇÌÁØÜËÊ×
ËÔÊËÏÑÚÏÑ¦ÓËØÏÑ¦ÇÖÄÚÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÇÕÔÄÓÇÚÇÚÜÔØËÚÇÔ×ÔÄÖÜÝ
ÕÏªÕÆÖËØÚ¡ÖØÕßÑ ÃÍÑÌØÏÔÚÇÙÕÆÔ ÑÇÏ©ßÃÒÌØËÔÚ©ÕßËÔ  ©©ÕßËÔ
ÙÑÕÚ×ÛÎÑËÓÄÒÏÝÓÃÇËÈÊÕÓ¦ÊÇÖØÏÔ
ÇÖÄÚÎÔÑÇÚ¦ÖÇßÙÎÚÕßÖßØÄÝÑÇÏ
ÛËÜØËÃÚÇÏÃÙÜÝÕÑÕØßÌÇÃÕÝÄÒÜÔ
ÇßÚ×ÔÚÜÔÖÕÏÎÚ×ÔËÊÏÑÕÆÝÚÕß
ÙÚÃÞÕßÝÈ¦ÙÏÙËÞØÄÔÏÇÇØÍÄÚËØÇ
ÕÙßÔÛÁÚÎÝ¡ÖÁÔÚàÇÓÏÔ¡ÖØÃÚËÔ
ÚÕÖËØÃÌÎÓÕÕÒËÓÏÑÄªÁÑÈÏËÓ®
ÖÕÃÎÙÎ¦ÔÛÎÙËÓÁÙÇÙÚÇÞÇØÇÑ×ÓÇÚÇÄÓÜÝÑÇÑ¦ÚÇÉÁÓÇÚÇ
ÚÎÓËØÃÊÇÚÕßÒÁÕÔÚÕÝÊÏËÑÊÏÑËÃÎ
ÖËàÕÍØÇÌÃÇÚÕÚÏÚ¦ÔÏÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓ¦ÚÕß¬ÇÐÃÊÏÙÚÎÔ¦ÑØÎÚÎÝÔÆÞÚÇÝ®ËÑÊÙÚÃÇÕÇÓÌÏÒËÍÄÓËÔÕÝ
ÇÒÒ¦Ö¦ÔÚÜÝÓËÍ¦ÒÕÝ¦ÒÒÕÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝ¢ËØÔÚÏÔ¦ÔÚËÒÃÔÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÓËØÏÑÁÝËÐÇÏØËÚÏÑÁÝÇÔÇÌÕØÁÝ
ÙÚÏÝËÓÖËÏØÃËÝÖÕßËÃÞËÜÝÔËÇØÄÝ
ÍÏÇÚØÄÝÙÚÎÔÖØ×ÚÎÍØÇÓÓÂÚÕß
ßÚÏÑÕÆ¡ËÚ×ÖÕß©ÌÎÓÏÙÓÁÔÕÝ
ÓËØÏÑÇÔÄÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝ¬àÕÔ§ÚÕÝ
¦ÙÕÝÖÕßÓÖÄÒÏÇÙËÚÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇÔÚÕÑÕßÓÁÔÚÕßÓÇØÚßØÃÇÝÑÇÏØËÖÕØÚ¦àßÖÎØÁÚÎÙËÜÝ
ÕÊÎÍÄÝÇÙÛËÔÕÌÄØÕßÑÇÏÓËÚÁÖÒÇÙË
ÚÏÝËÓÖËÏØÃËÝÚÕßÙÚÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇ
¬ØËÏÝÙÚØÇÚÏ×ÚËÝ® ÇÏÈÁÈÇÏÇÔÇ
ÓÎÔÖÇØÇÒËÃÉÕßÓËÚÕÖÕÞÇÏØËÚÏÙÓÄÝÙÚÇÄÖÒÇ®ÚÕßØÔËÙÚ²ÁÓÏÔ-

ÍÕßËáÕÕÖÕÃÕÝÚØÇßÓÇÚÃÙÚÎÑËÙÕÈÇØ¦ÙÚÎÓ¦ÞÎÚÕß ÇÖÕØÁÚÕÚÕ 
¡ËÍ¦ÒÇÁØÍÇÊÏÇÞØÕÔÏÑ¦ÄÓÜÝ
ÁÊÜÙËÑÇÏÎÑÇÑÂ®ËØÓÇÔÃÇ!ÓËÚ¦
ÚÕÖÇÙÃÍÔÜÙÚÕÑÒÇÙÏÑÄ©ßÊÁÔÔË×ÚËØÕÔÇÖ»ÚÕßÚÏÑÄ¡ÁÚÜÖÕ®ÚÕß
ØÏÞ¡ÇØÃÇªËÓ¦ØÑËÑÊÇÞÇØÄÖÕßÒÕÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇÇÔÇÌÁØÕß-

Επηρεάστηκε
και η ποίηση,
μα κυρίως η πεζογραφία
– Γράφτηκαν συγκλονιστικά μυθιστορήματα
με αφορμή
αυτόν τον πόλεμο.

Χαράκωμα ³ÒÜÜ³i~ÜÑ{~Ê³Ñ{ËÑt.³ÑÈ¨Ë³ÐÓ³ul¬³È.³ÒÜÉÍ{ÖÐ¨{~

ÓËÁÔÇÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÇØÏÙÚÕÆØÍÎÓÇ
ÚÕ ÇÚÇÏÍÃÊÇÇÖÄÇÚÙ¦ÒÏ®ÚÕßËÖÃÙÎÝÓÖÇØÕßÚÕÑÇÖÔÏÙÓÁÔÕßÈËÚËØ¦ÔÕßØÔÙÚÏÕÆÔÍÑËØËÔÄÝÇÖÄ
ÚÕßÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕßÝÙßÍÍØÇÌËÃÝ
ÑÇÏÊÕÑÏÓÏÕÍØ¦ÌÕßÝÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝ
ÚÕßÕÆÇÏ×ÔÇËÎÒÏÑÃÇ ËÚ×Ô
ÑÇÚÇÚ¦ÙÙËÚÇÏÜÝËÛËÒÕÔÚÂÝÚÎÔ
ÖØ×ÚÎÑÏÄÒÇÝÓÁØÇÚÕßÖÕÒÁÓÕß
ÕÒÆÍØÂÍÕØÇÎËÓÖËÏØÃÇÚÎÝÓ¦ÞÎÝÊÏÇÒÆËÏÚÕÔÄÖÕÏÕØÕÓÇÔÚÏÙÓÄ
ÚÕß¥ÙÚÄÙÕÙÚÕÔÏÕÆÔÍÑËØÊËÔ
ÛÇÈØËÏÑÇÔÁÔÇÝÌÏÒËÏØÎÔÏÙÚÏÑÁÝ
ÑÇÏÇÔÚÏÓÏÒÏÚÇØÏÙÚÏÑÁÝÑÕØ×ÔËÝ

ÇÈØËÏÌØÃÑÎÇÍÜÔÃÇÈØÜÓÏ¦ÑÕÏÔ×ÝÁÔÇØËÇÒÏÙÓÄÖÕßÊËÔÒßÖ¦ÚÇÏÑÇÔÁÔÇÔËÔÚÕÔÇÖÇÙÞÕÒËÃ
ÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÑÇÏÎÍËÔÏÑÂÁÑÈÇÙÎÚÕßÖÕÒÁÓÕßÎÖËØÏÕÞÂÙÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÑÏÔËÃÚÇÏËÃÔÇÏÙÚÎÔÑßØÏÕÒËÐÃÇÕÞ×ØÕÝÖÕßÑÇÚÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÎ
ÇØÈÆÒÇÑÇÏÁÜÝËÑËÃÖÕßÌÚ¦ÔËÏÎ
ÓÇÚÏ¦ÚÕßÇÖÒÕÆÌÇÔÚ¦ØÕßÄÖÜÝ
ÑÇÏÙÚÕ ®
¬ÕÈÏÈÒÃÕÚÕßÏÕÆÔÍÑËØÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÚÕ ÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦
ÑÇÏÖØÕÑ¦ÒËÙËÇÓÁÙÜÝÚËØ¦ÙÚÏÇ
ÇÃÙÛÎÙÎØÕÎÍÕßÓÁÔÜÝÄÓÜÝÚÕ

 Õ¦ÒÒÕÝÔØÃ¡ÖÇØÓÖÃÝËÐÁÊÜÙËÁÔÇÇÔÁÒÖÏÙÚÕÓÖËÙÚÙÁÒËØ
ÚÎ¢ÜÚÏ¦®¬ÕÈÏÈÒÃÕÈÍÂÑËÙËÓÏÇ
ÞØÕÔÏ¦ÖÕßÑ¦ÛËÖÃÙÚÎÙÚÕÔÖÄÒËÓÕËÃÞËÞÇÛËÃÖØÕÑ¦ÒËÙËÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÕßÖØ×ÚÕßÍÇÒÒÏÑÕÆÙßÔÊÁÙÓÕßÈËÚËØ¦ÔÜÔËÔ×ÙÚØÇÚÏ×ÚËÝ
ÇÖÄÚÕÓÁÚÜÖÕÁÍØÇÌÇÔÌÒÕÍËØ¦
ÍØ¦ÓÓÇÚÇÙÚÕÔÙßÍÍØÇÌÁÇ
ÔÇÇÖÄÚÇÖÏÕÍÔÜÙÚ¦ÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÇÍÏÇÚÕÔqËÃÔÇÏ
Õ ÇÒÄÝÙÚØÇÚÏ×ÚÎÝÈÁÏÑ®ÚÕß
Ï¦ØÕÙÒÇÈ²¦ÙËÑËÑÊ¡ÃÔÜÇÝ
ÖÕßËÑÊÄÛÎÑËÚÕ ©ÃÊÏÕÝÕ²¦-

ÙËÑËÃÞËßÖÎØËÚÂÙËÏÙÚÏÝÚ¦ÐËÏÝÚÕß
ÇßÙÚØÕÕßÍÍØÏÑÕÆÙÚØÇÚÕÆÑÇÏÓÁÙÇÇÖÄÙËÏØ¦ÑÜÓÏÑ×ÔËÖËÏÙÕÊÃÜÔ
ÑÇßÚÎØÏ¦àËÏÚÕÔÓÏÒÏÚÇØÏÙÓÄÚÎÊÏÇÌÛÕØ¦ÑÇÏÚÎÔßÖÕÑØÏÙÃÇÙÚÕÙÚØ¦ÚËßÓÇÑÇÏÚÕÓ¦ÚÇÏÕÚÕßÖÕÒÁÓÕß
ÔÙÚÎÙßÔÚØÏÖÚÏÑÂÚÕßÝÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÇÈÏÈÒÃÇÍÏÇÚÕÔq
ÇÌÕØÕÆÔÚÕÔÑÄÙÓÕÚÜÔÞÇØÇÑÜÓ¦ÚÜÔßÖ¦ØÞÕßÔÑÇÏÑ¦ÖÕÏÇÑËÃÓËÔÇ
ÖÕßÓÇÝÖÇØÇÖÁÓÖÕßÔÙËÁÔÇÚËÒËÃÜÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÙÑÎÔÏÑÄÓÈÒÎÓÇÚÏÑÄÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÕÏÖÚ¦ÙÚÆÒÕÏ
ÚÎÝÙÕÌÃÇÝ®ÚÕß¬ÄØËÔÝËÑÊ

ÙÚÃÇÚÕßÖËØÃÌÎÓÕßÄØËÔÝÚÎÝ
ØÇÈÃÇÝÔÇÇÖÄÚÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÇÖËàÕÍØÇÌÂÓÇÚÇÖÕßÁÊÜÙËÎ
ÍÍÒÃÇÓÁÙÇÙÚÕÔËÏÑÕÙÚÄÇÏ×ÔÇ
ÙÚÕÕÖÕÃÕÕÄØËÔÝÓËÚÁÌËØËÇØÏÙÚÕÚËÞÔÏÑ¦ÚÎÔÇØÇÈÏÑÂËÐÁÍËØÙÎËÔÇÔÚÃÕÔÚÎÝÖÇØÇÑÓÇÙÓÁÔÎÝ
©ÛÜÓÇÔÏÑÂÝßÚÕÑØÇÚÕØÃÇÝÙßÓÓ¦ÞÕßÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÚÎÔÖËØÃÕÊÕ
ÚÕßq
©ÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÕßÝÙÆÍÞØÕÔÕßÝ
ØËÚÇÔÕÆÝÙßÍÍØÇÌËÃÝÕ¡ËÍ¦ÒÕÝ
ÄÒËÓÕÝÌÏÍÕßØ¦ØÏÙËÙÚÇÖÕÒÆËÖÏÚßÞÎÓÁÔÇÙÚÎØËÚÇÔÃÇÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÇÚÕßËÓÖ¦ÙÚÏÇÔ¢ÕÑÝËÏÊÏÑ¦
ÚÕ)PYKZVUN®ÑÇÛ×ÝÑÇÏÙËÓÏÇ
ÈØÇÈËßÓÁÔÎÓË¡ÖÕÆÑËØÚØÏÒÕÍÃÇ
ÚÕ ÚÎÝÇÚ¡Ö¦ØÑËØËÑÊ
©ÊßÙÙÁÇÝ©ÖÜÝÑÇÏÕ¡ÁÔÚËÝÎ
¡Ö¦ØÑËØËÖÎØË¦ÙÚÎÑËÇÖÄÚÎÓÕØÌÂÚÕßÖÇÖÖÕÆÚÎÝ©ÚÇÔÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÇÚÕ ÙÚÕÙÖÃÚÏÚÎÝÙÚÕ
§Ú¦ØÇÓÓÕßÁÒËÍËÄÚÏËÃÞÇÔËÔÚßÖÜÛËÃÓÁÙÇÚÎÝÕÏÕßÒÁÝÇÖÄÍËØÓÇÔÏÑÂÐÏÌÕÒÄÍÞÎÙÚÕÑÕØÓÃÚÕßÖÇÖÖÕÆÚÎÝ¶ÕÕÖÕÃÕÝÊËÔÓÃÒÎÙËÖÕÚÁ
ÙËÑÇÔÁÔÇÔÍÏ»ÇßÚÁÝ
ÑÖÒÎÑÚÏÑÄUVUMPJ[PVUUV]LSËÃÔÇÏÚÕ;OL4PZZPUNVM[OL:VTTL®
ÚÕß¬àËÌ§Ú¦ÏËØ!ÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÇÔÇàÎÚ¦ÑÇÏÇßÚÄÝÚÇÃÞÔÎÚÕßÖÇÖÖÕÆ
ÚÕßÙËÁÔÇÙÚÕÞÇÙÚÏÑÄßÖÇØÐÏÇÑÄ
ÕÊÕÏÖÕØÏÑÄÖËØÃÚÕÔÖÕÚÇÓÄÕÓ
ÖÕÒÒÁÝÊËÑÇËÚÃËÝÓËÚ¦ÚÎÓÇàÏÑÂ
ÙÌÇÍÂÖÕßÙßÔÚËÒÁÙÚÎÑËËÑËÃ
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Το χρώμα που αφήνουν τα ταξίδια
Ο Κώστας Νεοφυτίδης συμμετείχε στην έκθεση Aqua Art Miami με έμπνευση τις εμπειρίες του από τις επισκέψεις του στην Ασία
Συνέντευξη στη ΛΟΥΙΖΑ ΛΟΥΗ

Ο Κώστας §ËÕÌßÚÃÊÎÝÙßÓÓËÚËÃÞË
ÓËÁØÍÇÚÕßÇÖÄÚÎÙËÏØ¦/VSP
7VY[YHP[Z®ÑÇÛ×ÝÓË¦ÒÒËÝÊÎÓÏÕßØÍÃËÝÚÕßÙÚÕ(X\H(Y[4PHTP
ÑÇÏÓËÇßÚÂÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÛÁÒÎÙÇ
ÔÇÓÏÒÂÙÜÓÇàÃÚÕß©ÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝ
ÓËÐËÔ¦ÍÎÙËÙÚÕÔÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÕß
Þ×ØÕ ©¬ÙÚÎËßÑÜÙÃÇÑÇÏÕÏ
ËÖÏØØÕÁÝÚÕßÇÖÄÚÇÚÇÐÃÊÏÇÚÕß
ÙÚÎÔÙÃÇËÃÔÇÏËÓÌÇÔËÃÝ© ×ÙÚÇÝ§ËÕÌßÚÃÊÎÝÇÔÇÑ¦ÒßÉËÚÕ
Ö¦ÛÕÝÚÕßÍÏÇÚÎÔËÏÑÇÙÚÏÑÂÚÁÞÔÎÓÁÙÇÇÖÄÁÔÇÚÇÐÃÊÏÙÚÎÔ¬ÇáÒÇÔÊÂËÑËÃÚÕßÇÔÕÃÞÚÎÑËÁÔÇ
ÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÝÑÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÝÑÄÙÓÕÝËÑÇÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÇÖÄ
ÇßÚÄÚÕÚÇÐÃÊÏËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇËÐËÒÃÙÙËÚÇÏÑÇÏÔÇËÖÏÚßÍÞ¦ÔËÏÚÕß
ÙÚÄÞÕßÝÚÕßÓÁÙÇÇÖÄÚÎÔÚÁÞÔÎ
ÑÇÏÚÇÞØ×ÓÇÚÇ

–Πώς προέκυψε η συμμετοχή σου
στο Aqua Art Miami;
¶¢ÁÚÕÝÕÒÕÑÒÎØ×ÔÜÊËÑÇÖÁÔÚË
ÞØÄÔÏÇÇÌÄÚÕßÐËÑÃÔÎÙÇÔÇÇÙÞÕÒÕÆÓÇÏÓËÚÏÝÚÁÞÔËÝÚÕÏÙÚÕØÏÑÄ
ÓÕßËÃÔÇÏÎÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÑÇÏÚÕ
ÙËÁÔÇÚÇÐÃÊÏÖÕßÁÑÇÔÇÙÚÎÔ
ÙÃÇÍÏÇÇÔÇàÂÚÎÙÎËÙÜÚËØÏÑÂÝÑÇÏ
ÄÞÏÓÄÔÕÇÔ¦ÍÑÎÝËÃÞÇÐËÑÏÔÂÙËÏÔÇ
Ñ¦ÔÜÚÇÖØ×ÚÇÙÑÃÚÙÇÖÄÚÄÚË
ÓÁÞØÏÙÂÓËØÇÁÞÕßÔÖËØ¦ÙËÏÊËÑÇÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇÙßÓÓËÚÕÞÂÙËÓÏÇ
ÊÏËÛÔÂÁÑÛËÙÎÄÖÜÝËÃÔÇÏÚÇÙÎÓËØÏÔ¦ÊËÊÕÓÁÔÇÙÚÎÔÚÁÞÔÎËÃÞË
ÑÇÚÇÙÚËÃÇÔ¦ÍÑÎÍÏÇÔÇÙÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙËÏÚÕÐËÑÃÔÎÓÇÇßÚÂÝÚÎÝÔÁÇÝ
ÇØÞÂÝÙßÓÓËÚÕÞÂÇßÚÂÂÚÇÔÓÏÇ
ÌßÙÏÑÂËÐÁÒÏÐÎÛÇÁÒËÍÇÓËÚ¦ÇÖÄ
ÊÏ¦ÌÕØËÝËÑÛÁÙËÏÝÖÕßËÃÞÇÑ¦ÔËÏ
ÙÚÎÔ ÆÖØÕÑÇÏÖÕßÁÉÇÞÔÇÁÔÇÔ
Þ×ØÕÔÇÊËÃÐÜÚÎÊÕßÒËÏ¦ÓÕßÙË
ÁÔÇÊÏËÛÔÁÝÑÕÏÔÄ

sppmedia.com

«Το περιθώριο δεν είναι κάτι που θεωρώ ότι
είναι κακό. Το έζησα σε
κάποιες στιγμές διότι το
επέλεξα να το έχω.».
–Πώς βρίσκει κάποιος χρήματα
στην Κύπρο για την τέχνη;
¶ËÔËÃÔÇÏËÆÑÕÒÕ ÇÚ»ÇØÞÂÔ
ËÃÓÇÏÖËÖËÏÙÓÁÔÕÝÓËÚÕßÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÖÕßÑ¦ÔÕßÔÇßÚÂÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÄÚÏÄÒÕÏÑ¦ÔÕßÔÑÇÏÓÏÇÊËÆÚËØÎÊÕßÒËÏ¦©ÖÄÚËÚÕÔÇÓÖÕØÁÙËÏÝ
ÔÇÈØËÏÝÚØÄÖÕßÝÔÇÖÕßÒ¦ÝÖÁØÇÔ
ÚÜÔÙßÒÒËÑÚ×ÔËÃÔÇÏÚÕÑÒËÏÊÃÏ»
ÇßÚÄÚÕÔÒÄÍÕÁÞÜÖØÕÞÜØÂÙËÏÑÇÏ
ÁÞÜÑ¦ÔËÏÙËÏØÁÝÁÞÜÑ¦ÔËÏÞÇÒÏ¦
ÄÖÕßÓËÚÇÌÁØÇÓËÚÎÔÚÁÞÔÎÙÚÕ
ÞÇÒÃÑÇÏJVTTPZZPVU^VYRZÄÖÜÝ
ËÃÔÇÏÕÏÖÕØÙËÒ¦ÔËÝÚÁÞÔÎÚËÒÏÑ¦
ÛÁÒËÏÞØÂÓÇÚÇÍÏÇÔÇÇÔÇÖÚßÞÛËÃ
²ØËÏ¦àËÚÇÏÑÇÏÚÕÖÏÕËÓÖÕØÏÑÄÑÕÓÓ¦ÚÏÚÁÞÔÎËÃÔÇÏÁÔÇÖ¦ÛÕÝËÃÔÇÏÇÍ¦ÖÎËÃÔÇÏÓËÇßÚÄÖÕßÛÁÒËÏÝ
ÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÝÑÇÏÔÇÚÕËÐËÒÃÐËÏÝ
¦ØÇÖØÕÙÖÇÛËÃÝÔÇÌÁØËÏÝÞØÂÓÇÚÇ
ÓÁÙÇÍÏÇÔÇÚÇËÖËÔÊÆÙËÏÝÖÃÙÜ
–Μίλησέ μου για τα ταξίδια σου
στην Ασία, που νομίζω ότι έπαιξαν μεγάλο ρόλο στα έργα σου
αλλά και σε εσένα.
¶¬ÇÐÃÊËßÇÇÖÄÓÏÑØÄÝÒÒ¦ÙÚÇ
ÙÇØ¦ÔÚÇÓÕßÞØÄÔÏÇßÖÂØÐËÎÇÔ¦ÍÑÎÔÇÓÖÕØÁÙÜÔÇËÖÇÔÇÖØÕÙÊÏÕØÃÙÜÖØ¦ÍÓÇÚÇÑÇÏÙËÙÞÁÙÎÓË
ÚÕÔËÇßÚÄÓÕßÚÇÚÇÐÃÊÏÇÙÃÍÕßØÇ
ÑÇÏÎÙÃÇÖØÄÙÌËØËÑ¦ÖÕÏËÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÄÖÜÝÎËÖÇÌÂÓËÚÎ
`VNHËÖÇÌÂÓËÑÄÙÓÕÖÕßËÃÞËÚÏÝ
ÃÊÏËÝÇÔÇàÎÚÂÙËÏÝÕÖÄÚËÚÇËÔÚÇÚÏÑÕÖÕÃÎÙÇÙËËÑËÃÔÎÚÎÔÖËØÃÕÊÕ

ÖÕßÁÔÏÜÛÇÄÚÏÁÖØËÖËÔÇÇÒÒ¦ÐÕßÔ
ÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇËÁÔÇÇÖÄÚÇÖØ×ÚÇ
ÚÇÐÃÊÏÇÖÕßßÖÂØÐËÇßÚÂÎÇÔ¦ÍÑÎ
ÁÍÏÔËÁÔÇÙÚÎ¬ÇáÒÇÔÊÂÕÖÕÆËÃÖÇ
ÄÚÏÛÇÖ¦ØÜÓÇàÃÓÕßÑÇÏÑ¦ÖÕÏÇ
ßÒÏÑ¦ÇÖÒ×ÝÍÏÇÔÇÓÖÕØÁÙÜÔÇ
Ñ¦ÔÜÑ¦ÖÕÏÇÙÑÃÚÙÇÑËÃÕÒÕÑÒÂØÜÙÇÚÎÙßÒÒÕÍÂ(^HRLUPUN®ÖÕß
ÂÚÇÔÚÇÖØ×ÚÇÓÕßÙÑÃÚÙÇ½ÚÇÔ
ÁÔÇÎÓËØÕÒÄÍÏÕÑÇÛÎÓËØÏÔÄÇÖÄ
ÏÙÚÕØÃËÝÑÇÏÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕßÇÖÕÚÆÖÜÔÇ¡ËÚ¦ÙßÔÁÞÏÙÇÚÇÚÇÐÃÊÏÇËÖÏÙÚØÁÌÕÔÚÇÝÙßÔÁÞËÏÇÙÚÕ
ÃÊÏÕÓÁØÕÝÄÖÕßÙÏÍ¦ÙÏÍ¦ÑÚÃÙÚÎÑË
ËÑËÃÁÔÇÙÚÕÆÔÚÏÕÑÇÏÖÁØÇÙÇÇØÑËÚ¦ÞØÄÔÏÇÖÂÍÇÏÔËÁÒÇËÖÏÙÑËÖÚÄÓËÔÕÝÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÓÁØÕÝ
ÄÖÕßÖËÏØÇÓÇÚÏàÄÓÕßÔÑÇÏÇÔÇÑ¦ÒßÉÇÓÁÙÇÇÖÄÚÎÔÚÁÞÔÎÑÇÏÚÕÔ
ËÇßÚÄÓÕß

«Το χρώμαo{ÑÉÐÓÑÉËÑ{Ò¨ÑÜÖiÐÑ³{~ÌVÙiÜÑÙÊ³iÙÖÑÐiÈ
ÈÙËÉ{³~ÒÚÉT¨ÐÑ~Ñ{³ÑÙ{Ñ×¨É³{~ÒÈÑ{ÚÊÐÑ³ÑÈÈ¨~ÑÜÉËuVÜÓÉ{³ÑØ É×È³ËÙiØ

–Αναζητείς την ελευθερία. Τα κατάφερες;
¶¬ÕÙÆÙÚÎÓÇÖÕßßÖ¦ØÞËÏÙÃÍÕßØÇÛÁÒËÏÔÇÙËÙÑÒÇÈ×ÙËÏÇßÚÄ
ËÃÔÇÏÊËÊÕÓÁÔÕ¬ÕÔÇÖØÕÙÖÇÛËÃÝ

ÄÓÜÝÑÇÏÔÇÖËÚßÞÇÃÔËÏÝÔÇÐËÌËÆÍËÏÝÇÖÄÚÕÙÆÙÚÎÓÇÓËÊÏ¦ÌÕØÕßÝ
ÚØÄÖÕßÝËÃÔÇÏÚÕÓÄÔÕÖØ¦ÍÓÇÖÕß
ÓÖÕØËÃÝÔÇÑ¦ÔËÏÝÊÏÄÚÏÇÒÒÏ×ÝÛÇ
ÑÇÚÇÒÂÐËÏÝÙÃÍÕßØÇÙÚÕÖËØÏÛ×ØÏÕÞÜØÃÝÔÇÛËÜØ×ÄÚÏÚÕÖËØÏÛ×ØÏÕËÃÔÇÏÑÇÑÄ¬ÕÁàÎÙÇÙËÑ¦ÖÕÏËÝÙÚÏÍÓÁÝÊÏÄÚÏËÖÁÒËÐÇÔÇÚÕ
ÁÞÜ¿ÓÜÝÊËÔÓÖÕØËÃÝÔÇÚÇÁÞËÏÝ
ÄÒÇÊÎÒÇÊÂÊËÔÓÖÕØËÃÝÔÇËÖÏÒÁÐËÏÝÚÕÖËØÏÛ×ØÏÕÑÇÏÔÇÛËÜØËÃÝ
ÄÚÏÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÛÇßÖ¦ØÞÕßÔ
ÑÇÏÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙËÏÝÍÏÇÔÇËÐËÒÃÐËÏÝËÑËÃÔÕÚÕÖØ¦ÍÓÇÖÕßÛÁÒËÏÝ
´ÞÜÈØËÏÚÎÙßÔÚÇÍÂÑÇÏÏÙÕØØÕÖ××ÙÚËÔÇÓÖÕØ×ÔÇàÜÜÝËÖÃ
ÚÕÖÒËÃÙÚÕÔÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÂÓÕß
àÜÂËÑÚÄÝÚÕßÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÑÇÏÔÇ
ËÖÏÙÑÁÖÚÕÓÇÏÚÕÙÆÙÚÎÓÇÄÖÕÚË
ÞØËÏ¦àËÚÇÏÍÏÇÔÇÓÖÕØÁÙËÏÔÇÓÕß
ÖØÕÙÌÁØËÏÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÖØÕÞÜØ×ÙËËÑËÃÔÕÖÕßÇÍÇÖ×¬ÕÄÚÏ
ÑÇÚ¦ÌËØÇÔÇÇÖËÒËßÛËØÜÛ×ÇÖÄ
ÊÏ¦ÌÕØÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÚÇÕÖÕÃÇÙÚÕ
ÖÇØËÒÛÄÔÓÕßÂÚÇÔÖÕÒÆËÔÕÞÒÎÚÏÑ¦¬ÇÑÇÚ¦ÌËØÇ
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Θ Ε Α Μ ΑΤΑ

Παράξενοι
ναζί για γέλια
και για κλάματα
Τζότζο ###½

ΚΩΜΩΔΙΑ (2019)
Σκηνοθεσία: 0Ò{~ÑÈÑ³Ë³{
Ερμηνείες: ,ÌÐÑ~¨Ë×{ ³Ó{K{ØV

.~Ò¨ÜÉ³{ÌTÑV0Ò{~ÑÈÑ³Ë³{V
.ÑÐ,Ì~oÈÉÜ
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Εξι οσκαρικέςßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚËÝÓËÚÇÐÆÇßÚ×ÔÑÇÏÍÏÇÚÎÔÑÇÒÆÚËØÎ
ÚÇÏÔÃÇÍÏÇÚÕÖÏÕÖÇØ¦ÐËÔÕÇÖÄÚÇ
ÞÕÒÏÍÕßÔÚÏÇÔ¦ÌÏÒÓÖÕßÐËÞ×ØÏÙÇÔÌÁÚÕÝ©¬¦ÏÑÇÕßÇÚÃÚÏÖÕß
ËÃÞËÚØÇÈÂÐËÏÚÎÔÖØÕÙÕÞÂÓËÚÕ
ÛËÕÖ¦ÒÇÈÇÞÏÕßÓÕØÏÙÚÏÑÄ;OVY!
9HNUHYVN®ÖÇØÜÊËÃËÊ×ÚÎÔÇàÏÙÚÏÑÂËØÓÇÔÃÇÚÕÒÓ×ÔÚÇÝÓ¦ÒÏÙÚÇÔÇÚÕÑ¦ÔËÏÓÁÙÇÇÖÄÚÇÓ¦ÚÏÇ
ËÔÄÝÖÇÏÊÏÕÆ
©ÊËÑ¦ÞØÕÔÕÝ¬àÄÚàÕàËÏÓËÚÎ
ÓÎÚÁØÇÚÕßÑ¦ØÒËÚÏÄÞÇÔÙÕÔ
ÙÚÕËØÕÒÃÔÕÚÕß ÑÇÏÄÖÜÝ
ÚÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÍÄØÏÇÚÎÝÎÒÏÑÃÇÝÚÕßËÃÔÇÏÖÏÙÚÄÝÙÚÕÑÇÛËÙÚ×Ý
ÚÜÔÔÇàÃÞÕÔÚÇÝÓ¦ÒÏÙÚÇÍÏÇÌÇÔÚÇÙÚÏÑÄÌÃÒÕÚÕÔÊÄÒÌÕ²ÃÚÒËØÚÕÔßÖÕÊÆËÚÇÏÕÃÊÏÕÝÕÕßÇÚÃÚÏÚÕÓÕÔÇÞÏÑÄÇÍÄØÏÈ¦àËÏÚÇ
ÊßÔÇÚ¦ÚÕß×ÙÚËÔÇÍÃÔËÏÖØÄÚßÖÕÔËÇØÕÆ¦ØÏÕß¦ØÚÏÇËÑÖÇÏÊËßÓÁÔÕßÑÇÏÁÚÕÏÓÕßÍÏÇÓ¦ÞÎÑÇÚ¦
ÚÜÔËÞÛØ×ÔÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÑÇÏÚÕß
¢ÆØËØ¬ÇÖ¦ÔÚÇÜÙÚÄÙÕÛÇÇÒÒ¦ÐÕßÔÄÚÇÔÕ¬àÄÚàÕÇÔÇÑÇÒÆÖÚËÏ
ÖÜÝÎÓÎÚÁØÇÚÕßÑØÆÈËÏÓÏÇÓÏÑØÂ
ÈØÇÏÕÖÕÆÒÇÓÁÙÇÙÚÕßÝÚÕÃÞÕßÝ
ÚÕßÙÖÏÚÏÕÆÚÕßÝ
©ÕßÇÚÃÚÏÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÊÃÞÜÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÕÓÇÆØÕÞÏÕÆÓÕØÖØÕÙÌÁØÕÔÚÇÝÖÄÚËÇÖÕÒÇßÙÚÏÑÁÝÑÇÏ
ÖÄÚËÑ¦ÖÜÝßÖËØÈÕÒÏÑÁÝÙÚÏÍÓÁÝ
ÑÇÚÇÌÁØÔËÏÖ¦ÔÚÜÝÔÇÊÎÓÏÕßØ-

ΡΙΚ1

0U¸¸d®¸ÆÆÆ

ΡΙΚ2

ÍÂÙËÏÓÏÇÙßÔÕÒÏÑ¦ÊÏÇÙÑËÊÇÙÚÏÑÂÚÇÏÔÃÇÓËÄÓÕØÌÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇ
ÑÇÏÚÇÇÔ¦ÒÕÍÇÇÔÚÏÖÕÒËÓÏÑ¦ÇÔÚÏÌÇÙÏÙÚÏÑ¦ÓÎÔÆÓÇÚÇÞÜàÂÙËÏ
ÙÚÏÍÓÁÝØÇÚÙÏÙÚÏÑÂÝÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÝ
ÑßØÃÜÝËÐÇÏÚÃÇÝÚÕßÞØ×ÓÇÚÕÝÚÕß
ÊÁØÓÇÚÄÝÓÕßÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÙÚÎ
§ÁÇÎÒÇÔÊÃÇßÖÂØÞËÖØÕÑÇÚ¦ÒÎÉÎËÔ¦ÔÚÏÇÙËÄÙÕßÝÑÇÚ¦ÍÕÔÚÇÔ
ÇÖÄÚÎÔÌßÒÂÚÜÔ¡ÇÕØÃ¬ÕÁàÎÙÇ
ÑÇÏÑÇÚ¦ÌËØÇÓËÓÏÇÁÔÔÕÏÇÔÇÚÕ
ÐËÖËØ¦ÙÜßÚ¦ÄÒÇÓÖÕØ×ÖÒÁÕÔ
ÔÇÚÇÖËØ¦ÙÜËÆÑÕÒÇÙÚÎÔÑÜÓÜÊÃÇÖÏÇÏ»ÇßÚÄÚÕÔÒÄÍÕÔÏ×ÛÜ
ÖÕÒÆ¦ÔËÚÇÔÇÑ¦ÔÜÖÒ¦ÑÇÙÚÕßÝ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÖÏÙÚËÆÕßÔÖÜÝËÃÔÇÏÁÐßÖÔÕÔÇÓÏÙÕÆÔÑ¦ÖÕÏÕÔÍÏÇ
ÇßÚÄÚÕÕÖÕÃÕËÃÔÇÏ®ÒÁËÏÕÃÊÏÕÝÕ
§ËÕàÎÒÇÔÊÄÝÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÙÚÂÝ

Σουρεαλισμός
ÚÇÏÔÃÇÚÕßËÃÔÇÏÖÇÏÞÔÏÊÏ¦ØÏÑÎÍËÓ¦ÚÎÞÇØÇÑÚÂØËÝÑÇØÏÑÇÚÕÆØËÝÑÇÏÓËØÏÑÁÝÌÕØÁÝÙÚÇÄØÏÇÚÕß
ÙÕßØËÇÒÏÙÓÕÆÁÞËÏÄÓÜÝÄÖÜÝËÃÖÇÓËÖÕÒÆÙÕÈÇØÄÖËØÏËÞÄÓËÔÕ©
ÖÄÒËÓÕÝËÔ¦ÔÚÏÇÙÚÕßÝÈØÇÃÕßÝÎ
ÔÕÕÚØÕÖÃÇÚÎÝÇÔËÒÁÎÚÎÝÈÃÇÝÑÇÏ
ÑßØÃÜÝÎÖÒÆÙÎËÍÑËÌ¦ÒÕßÖÕß
ËÌÇØÓÄÙÚÎÑËÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦ÇÖÄ
ÚÕßÝÔÇàÃÇÑÄÓÇÑÇÏÙÚÏÝÖÕÒÆÓÏÑØÁÝÎÒÏÑÃËÝËÃÔÇÏÚÕÖØÇÍÓÇÚÏÑÄ
ÛÁÓÇËÔ×ÕÏÑÜÓÏÑÁÝÙÑÎÔÁÝËÔÇÒÒ¦ÙÙÕÔÚÇÏÇØÓÕÔÏÑ¦ÓËÚÏÝÊØÇÓÇÚÏÑÁÝÊÏÇÚÎØ×ÔÚÇÝÚÕÔØßÛÓÄÑÇÏÚÕ
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÓÁÞØÏÚÕÚÁÒÕÝËÇßÚÄ
ÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÙßÓÈ¦ÒÒÕßÔÌßÙÏÑ¦
ÑÇÏÕÏËØÓÎÔËÃËÝÚÎÝÑ¦ØÒËÚÏÄÞÇÔÙÕÔËÃÔÇÏßÖÕÉÂÌÏÇÍÏÇ©ÙÑÇØ
qÍßÔÇÏÑËÃÕßØÄÒÕßÑÇÏÚÕßÇÓ
ªÄÑÍÕßËÒÕÕÖÕÃÕÝßÖÕÊÆËÚÇÏÁÔÇÔ
ÓÏÙÕÖ¦ÒÇÈÕÇÒÒ¦ÑÇÏÑÇÚ¦È¦ÛÕÝ
ÙßÓÖÕÔËÚÏÑÄÇÐÏÜÓÇÚÏÑÄ
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ΟMEGA

KIMBERLEY FRENCH

Η έξυπνη παρωδία του Τάικα Γουατίτι
«τσακίζει» το μίσος και τον ρατσισμό

Στο Βερολίνο³ÈmmVÙÉ~ÒT¨Ø0ÇÌ³ÇKÒÇÉ{³ÑÙÈÑ³Ò³È³ÉÑoËÉ{¨Ì³ÈÉÑ¨ÖÒ¨{ÈÓT³ÑØo{Ñ×Ñ³Ñ³{~Ì×ËÜ³åÙÌÜ×Ë³ÜÉ¨
0ÑÒ³ÑV³ÌVÑÜÜÒÅÈÌ³ÑÑÑ~ÑÜÖ³É{ØiÐi³Ó¨Ñ³È~¨ÖKÉ{Ð{ÑÐ{~¨Ê K¨Ñ{ÖÜÑÐÓÑ³ÈØ³ËTÈØ³È{³{Ö³ÈØ

HOME CINEMA

Ενα σκληρό ριάλιτι για τις χορεύτριες των γηπέδων
Τσιρλίντερς ###½

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (2020)
Σκηνοθεσία: ~¨Éo~ÈÒ{³Ü{
Εμφανίζονται: Ì{~ÑåÜ³ÒÐÑV

~ÒÐ{Ò³ÜÉ¨VÓÂ{¨ÒÐÑ~

Η νέαÉ{¨Ò³È_²kxÁÐÑØÈw
³ÊÉ{³i¨³ÑÚÜÊ³¨{ÑÐÒÙÑ
³{¨ÜË³É¨³È~ÜÉoËÈ ÑKÒ¨V
³0ÓÂÑØ
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ANT1

0U¸¸¸ÆÆ¸ÆÆ

Οταν ÇÑÕÆÓË ÚÎÒÁÐÎÚÙÏØÒÃÔÚËØÝ®
ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÙÚÇÓÁØÎÓÇÝÙßÔÂÛÜÝÚÕÓßÇÒÄÖ¦ËÏÙËÄÓÕØÌËÝÑÕÖÁÒËÝËÒÇÌØ¦ÔÚßÓÁÔËÝÕÏÕÖÕÃËÝ
ÞÕØËÆÕßÔÙÚÇÎÓÃÞØÕÔÇÑÇÏÙÚÇ
Ú¦ÏÓ¦ÕßÚÚÜÔÇÍ×ÔÜÔÓÖ¦ÙÑËÚ
ÃÍÕÏÜÙÚÄÙÕÍÔÜØÃàÕßÔÖÜÝÚÕ
JOLLYSLHKPUN¶ÂÕËÓÉßÞÜÚÏÑÄÝ
ÞÕØÄÝÇÔÛÁÒÇÓËÕÖÜÙÊÂÖÕÚËÔÇ
ÚÕÓËÚÇÌØ¦ÙÕßÓË¶ÓÖÕØËÃÔÇÍÃÔËÏËÔÚßÖÜÙÏÇÑÄÄÙÕÑÇÏÚØÕÓËØ¦ÇÖÇÏÚÎÚÏÑÄ¦ÛÒÎÓÇÓËÚÕßÝÊÏÑÕÆÝÚÕßÊÏÇÍÜÔÏÙÓÕÆÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÓËÞÏÒÏ¦ÊËÝ×ØËÝÖØÕÖÄÔÎÙÎÝÑÇÏ
ÙÕÈÇØÕÆÝÚØÇßÓÇÚÏÙÓÕÆÝÙÚÎÔ

ΣΙΓΜΑ
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ÎÓËØÂÙÏÇÊÏ¦ÚÇÐÎÑÇÏÔÕÆØÍÏÇ
ÙËÏØ¦ÚÕß5L[SMP_Ó¦ÝÙßÙÚÂÔËÏ
ÇÖÄÑÕÔÚ¦ÓÏÇÚÁÚÕÏÇÖØÜÚÇÛÒÂÚØÏÇÕÓ¦ÊÇÚÙÏØÒÃÔÚËØÝÚÕßÑÕÒËÍÃÕß§ÇÈ¦ØÕÙÚÕ¬ÁÐÇÝÎÕÖÕÃÇÖØÕËÚÕÏÓ¦àËÚÇÏÔÇÒ¦ÈËÏÓÁØÕÝÙÚÕßÝ
ÖÇÔËÛÔÏÑÕÆÝÇÍ×ÔËÝËÖÏÞËÏØ×ÔÚÇÝ
ÔÇÑÇÚÇÑÚÂÙËÏÍÏÇ¦ÒÒÎÓÃÇÌÕØ¦
ÚÎÔÑÕØßÌÂÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦ÇÔÑ¦ÖÕÏÕÝÔÕÓÃàËÏÖÜÝËÊ×ÛÇÊËÏÞÇØÜÖ¦ÑÕØÃÚÙÏÇÔÇÑ¦ÔÕßÔÚÕÆÓÖËÝ
ÁÞËÏÖÕÒÆÒ¦ÛÕÝÚÇÁÐÏÜØÏÇÃÇ
ËÖËÏÙÄÊÏÇÚÎÝÙËÏØ¦ÝÕÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÑØËÍÑÕß¦ÏÚÒÏÇÌÎÍËÃÚÇÏÓÏÇ
ÏÙÚÕØÃÇÓËÍ¦ÒÎÝÇÌÕÙÃÜÙÎÝÇÒÒ¦
ÑÇÏÖÄÔÕßÖÄÁÔÇÙÎÓËÃÕÑÇÏ
ÁÖËÏÚÇÔÏ×ÛËÏÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÇÍÜÔÃÇÑ¦ÛËÌÕØ¦ÖÕßÚÇÇÍÄØÏÇÚÎÝ
ÕÓ¦ÊÇÝÖËÚÕÆÔÙÚÇÕßØ¦ÔÏÇÙÇÔ
Ö¦ÔÏÔÎÑÕÆÑÒÇÓÏÇÑÕÖÁÒÇËÒÖÃàÕÔÚÇÝÖÜÝÑ¦ÖÕÏÕÝÛÇÈØËÛËÃ

ΑLPHA
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Ο Μουνκ πέρα από την «Κραυγή»
Είδαμε στο Ντίσελντορφ την έκθεση για τον «καταραμένο» Νορβηγό ζωγράφο, σε επιμέλεια του συγγραφέα Καρλ Ούβε Κνάουσγκορντ
Της ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

Nα λύσουμε ËÐÇØÞÂÝÓÏÇÓËÍ¦ÒÎÖÇØËÐÂÍÎÙÎ!ÙÚÎÔÖËØÃÌÎÓÎ ØÇßÍÂ®ÚÕßÔÚÈÇØÚ¡ÕßÔÑ 
ÃÙÜÝÚÕÖÏÕÇÔÇÍÔÜØÃÙÏÓÕÁØÍÕ
ÚÁÞÔÎÝÓËÚ¦ÚÎ¡ÄÔÇÃàÇ®ÚÕß
ËÕÔ¦ØÔÚÕ§ÚÇÃÔÚÙÏÕÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÝÊËÔÑØÇßÍ¦àËÏ¶ÚÕßÔÇÔÚÃÕÔÑÒËÃÔËÏÚÇÇßÚÏ¦ÚÕßÍÏÇÔÇ
ÓÎÔÇÑÕÆËÏÓÏÇÚØÕÓÇÑÚÏÑÂÇÔßÖÄÌÕØÎÑØÇßÍÂ¬ÕÊÏËßÑØÃÔÏÙËÕ
ÃÊÏÕÝÕÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÖËØÏÍØ¦ÌÕÔÚÇÝ
ÚÎÔÁÓÖÔËßÙÂÚÕßÍÏÇÚÎÔÖØ×ÚÎ
ÇÖÄÚÏÝÖÁÔÚËËÑÊÕÞÁÝÚÎÝ ØÇßÍÂÝ®ÙËÖÇÙÚÁÒÙÚÕÎÓËØÕÒÄÍÏÄ
ÚÕß!ËØÖÇÚÕÆÙÇÙ»ÁÔÇÓÕÔÕÖ¦ÚÏÓËÊßÕÌÃÒÕßÝÚÎÔ×ØÇÖÕßÕ
ÂÒÏÕÝÁÖËÌÚËÇÌÔÏÑ¦ÕÕßØÇÔÄÝ
ÁÍÏÔËÑÄÑÑÏÔÕÝÙÇÔÇÃÓÇÚÇÓ¦ÚÎÙÇÔÏ×ÛÕÔÚÇÝËÐÇÔÚÒÎÓÁÔÕÝÑÇÏ
ÙÚÎØÃÞÚÎÑÇÙ»ÁÔÇÔÌØ¦ÞÚÎÈÒËÖÇÇÃÓÇÑÇÏÍÒ×ÙÙËÝÌÜÚÏ¦ÝÖ¦ÔÜ
ÇÖÄÚÕÓÇÆØÕÓÖÒËÌÏÕØÊÑÇÏÚÎÔ
ÖÄÒÎ©ÏÌÃÒÕÏÓÕßÖØÕÞ×ØÎÙÇÔÑÏ
ËÍ×ÁÓËÏÔÇËÑËÃÚØÁÓÕÔÚÇÝÇÖÄÚÎÔ
ÇÍÜÔÃÇ ÏÁÔÏÜÙÇÁÔÇÇÚÁÒËÏÜÚÕ
ÕßØÒÏÇÞÚÄÔÇÊÏÇÖËØÔ¦ÚÎÌÆÙÎ®
ÃÔÇÏÇÖÇØÇÃÚÎÚÎÇßÚÂÎÊÏËßÑØÃÔÏÙÎÍÏÇÚÃÇÖÄÚÎÔÁÑÛËÙÎÍÏÇ
ÚÎÔÕÖÕÃÇÍØ¦ÌËÚÇÏÇßÚÄÚÕÑËÃÓËÔÕÇÖÕßÙÏ¦àËÏÚÕÖÏÕÊÏ¦ÙÎÓÕ
ÁØÍÕÚÕß§ÕØÈÎÍÕÆÖØÜÚÕÖÄØÕß
ÚÕßËÐÖØËÙÏÕÔÏÙÓÕÆ©ÞÏÚßÞÇÃÇ
ÚÄÞÕÝÚÎÝËÐÇØÞÂÝÂÚÇÔÔÇÙßÙÚÂÙËÏÙÚÕÑÕÏÔÄÚÕÔàÜÍØ¦ÌÕÖÃÙÜÖÁØÇÞÜØÃÝÚÎÔ ØÇßÍÂ®¶

ÌßÓÇÚÃÜÙÎÙËÎÒÏÑÃÇÖÁÔÚËËÚ×Ô
ÑÇÏÁàÎÙËÓËÚÕÔÚßØÇÔÔÏÑÄÖÇÚÁØÇ
ÚÕßÂÚÇÔÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÄÝÍÏÇÚØÄÝ
ÞÇÙËÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÊËÒÌÂÚÕß
ÚÎÔÕÖÕÃÇßÖËØÇÍÇÖÕÆÙËÙÚÇÊËÑÇÚØÃÇÚÕß¬ÇÒÇÏÖÜØÕÆÔÚÇÔÇÖÄ
¦ÙÛÓÇÑÇÏÈØÕÍÞÃÚÏÊÇÚÇÔÔ¦ØÑÏÙÙÕÝÑÇÏÇÔÚÏÑÕÏÔÜÔÏÑÄÝÑÇÛ×Ý
ÑÇÏÇÒÑÕÕÒÏÑÄÝ±ÖÁÙÚÎÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÊÆÕÙÕÈÇØÕÆÝÔËßØÏÑÕÆÝ
ÑÒÕÔÏÙÓÕÆÝÊßÔÇÚÕÆÙËÔÇÊËÛËÃÓËÚÏÝÍßÔÇÃÑËÝÊËÔÖÇÔÚØËÆÚÎÑËÖÕÚÁËÃÞËÇÓÁÚØÎÚËÝËØÜÓÁÔËÝÓÃÇÓ¦ÒÏÙÚÇÁÑÇÔËÇÖÄÖËÏØÇ
ÇßÚÕÑÚÕÔÃÇÝÓÎÔÇÔÚÁÞÕÔÚÇÝÚVÔ
ÞÜØÏÙÓÄÚÕßÝ
ÔÄÓÜÝÛÁÒËÏÑÇÔËÃÝÔÇÚÕÔ
¸ÇÖÕÑÜÊÏÑÕÖÕÏÂÙËÏ¹ÖØÁÖËÏÔÇ
ÊËÏÄÒÇÇßÚ¦ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÏÝÇÖ×ÒËÏËÝÖÕßÈÃÜÙËÚÇÁØÍÇÚÕßÂÚÇÔ
ÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÁÔÇÝÚØÄÖÕÝÔÇ
ÚÏÝÊÏÇÞËÏØÏÙÚËÃàÜÂÚÕßÂÚÇÔ
ÍËÓ¦ÚÎÇÍÜÔÃÇÔÏÜÛËÇÖØÕÙÚ¦ÚËßÚÕÝÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕÔÑÄÙÓÕÑÇÏÎ
àÜÍØÇÌÏÑÂÒËÏÚÕßØÍÕÆÙËÜÝÇÙÖÃÊÇÖØÕÙÚÇÙÃÇÝ®ËÖÏÓÁÔËÏÕ Ô¦ÕßÙÍÑÕØÔÚ¬ÕÁÞËÏÖÇØÇÊËÞÛËÃÑÇÏ
ÕÃÊÏÕÝÕàÜÍØ¦ÌÕÝÍØ¦ÌÕÔÚÇÝ!
©ÒÎÓÕßÚÎàÜÂÚÎÔÖÁØÇÙÇÖËØÖÇÚ×ÔÚÇÝÙÚÕÖÒ¦ÏËÔÄÝÇÖÆÛÓËÔÕß
ÍÑØËÓÕÆÒÒ¦ÞÜØÃÝÚÎÔÇÙÛÁÔËÏÇ
ÑÇÏÚÎÔÇÖËÒÖÏÙÃÇÛÇÂÓÕßÔÁÔÇ
ÖÒÕÃÕÞÜØÃÝÖÎÊ¦ÒÏÕ®

Χιλιάδες πίνακες και σχέδια
O Καρλ Ούβε Κνάουσγκορντ ¨ÉooËÇÉ{ØÉ{ÐÉÜi³ÊØ³iØÓ~ÚÉiØ³ ³KÑ¨³È~~Ñ{tÐÉ³Ñ×¨ÒÇÉ{u³iÉ{~Ñ³{~ÊoÜÑ³È

Παρουσιάζονται
138 έργα του, χωρισμένα
σε τέσσερις ενότητες:
«Φως και Τοπίο»,
«Το Δάσος», «Χάος και
Ενέργεια», «Οι Αλλοι».

ÕßÙÍÑÕØÔÚÖØÕÙËÍÍÃàËÏÚÕÔÙßÓÖÇÚØÏ×ÚÎÚÕßÔÚÈÇØÚ¡ÕßÔÑ
ÑÇÏÓËÚÇÌØ¦àËÏ®ÚÎÔËÏÑÇÙÚÏÑÂ
ÍÒ×ÙÙÇÚÕß¬ÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇËÃÔÇÏ
ËÔÚßÖÜÙÏÇÑÄÄÖÜÝÓÇØÚßØÕÆÔÕÏ
ÕßØÁÝÚÜÔËÖÏÙÑËÖÚ×ÔÙÚÇËÑÊÕÚÂØÏÇËÏÙÏÚÎØÃÜÔÚÎÝ ËÏÊÏÑ¦ÚÇ
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