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ΑΚΕΛ

Ο παραγοντισμός
η παιδική ασθένεια
της Αριστεράς
Τον Ιούνιο του 2020 το ΑΚΕΛ οδεύει
στο 23ο συνέδριο όπου φιλοδοξεί να
αφήσει πίσω τις πληγές της περασμένης πενταετίας και να ανακτήσει την
δυναμική αλλοτινών χρόνων. Στο έγγραφο θέσεων που έχει ετοιμάσει,
κάνει παραδοχές λανθασμένων χειρισμών, διαπιστώσεις που οδήγησαν το
κόμμα στην απώλεια ποσοστών, ενώ
θέτει θέμα παραγοντισμού που θεωρείται ένα από το κύρια προβλήματα.
Σε αυτό το πλαίσιο μπαίνουν κώδικες
συμπεριφοράς και ποινές. Σελ. 8
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Επιτάχυνση των μηχανισμών ασφάλειας

Έντονο σκεπτικισμό προκαλεί στη Λευκωσία η τουρκική επιθετικότητα από Κρήτη έως την κυπριακή ΑΟΖ
Ενώπιον σοβαρών αποφάσεων που
αφορούν το πλέγμα ασφάλειας σε ενδεχόμενη απρόβλεπτη αντίδραση της
Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή βρίσκεται η Λευκωσία. Το τεταμένο κλίμα,
που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή,
προβληματίζει την πολιτική ηγεσία,

η οποία παρασκηνιακά και αθόρυβα
κινείται με γοργούς ρυθμούς για να
καλύψει κενά στον τομέα της άμυνας.
Οι κινήσεις που γίνονται μετά και τη
νέα εισβολή της Τουρκίας στο τεμάχιο
8 κινούνται στη λογική του δόγματος
των 15 ημερών, συντάκτης του οποίου









Παιχνίδια
της Άγκυρας με
το Ορούτς Ρέις
Σελ. 10

ήταν ο τέως αρχηγός της Εθνικής
Φρουράς Στυλιανός Νάσης. Υπό το
πρίσμα πως μια απρόβλεπτη κίνηση
από πλευράς Τουρκίας θα είναι περιορισμένης διάρκειας, πολιτική και
στρατιωτική ηγεσία επισπεύδουν την
υλοποίηση των σχεδιασμών που έχουν

γίνει για τα εξοπλιστικά προγράμματα
της Ε.Φ. Σύμφωνα με πηγές της «Κ»,
το τελευταίο διάστημα καταγράφεται
έντονη πολιτική δραστηριότητα με
κεντρικό παρονομαστή το Προεδρικό
και την ενίσχυση των κονδυλίων για
άμυνα και ασφάλεια. Σελ. 4

ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Good bye and good luck!

Στη φιλοσοφία
της διολίσθησης
για τα ψηφίσματα

ΥΦ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ισχυροί οι δεσμοί
Κύπρου-Ελλάδας

Το αρχικό κείμενο του ψηφίσματος είχε
προκαλέσει πανικό στη Λευκωσία, καθώς
κρίθηκε πολύ κακό, σε μία περίοδο που η
Τουρκία κορύφωνε τις προκλήσεις της. Η
απάλειψη –μετά από διπλωματικό παρασκήνιο- της προβληματικής παραγράφου
προκάλεσε σχετική ανακούφιση, με διπλωματικούς κύκλους ωστόσο να σημειώνουν
πως η δαμόκλειος σπάθη εξακολουθεί να
επικρέμαται πάνω από το κεφάλι μας μέχρι
και το επόμενο ψήφισμα. Σελ. 6

Την αναβάθμιση της γεωστρατηγικής
θέσης της Κύπρου και της Ελλάδας
από τις τριμερείς συνεργασίες αναδεικνύει ο υφυπουργός Εξωτερικών
της Ελλάδας. Ο αρμόδιος για θέματα
απόδημου Ελληνισμού Κώστας Βλάσης χαρακτηρίζει θεσμική τομή για το
πολιτικό σύστημα της Ελλάδας την
ψήφο στους ομογενείς, τονίζοντας
τους ισχυρούς δεσμούς των δύο χωρών σε θέματα ομογένειας. Σελ. 15

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Μετατρέπεστε σε
δυνατή οικονομία

Λησμόνησαν
τον Μονέ

Τη θέση πως το λογιστικό επάγγελμα
είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη
ισχυρών οικονομιών, εκφράζει στην
«Κ» η ICAEW President, Φιόνα Γουίλκινσον. Τονίζει πως η Κύπρος μετατρέπεται σε μια δυνατή οικονομία,
αφού ξεπέρασε τις δυσκολίες του
2013. Θεωρεί εξέχουσας σημασίας
τη γυναικεία παρουσία στα Δ.Σ. των
εταιρειών. Οικονομική, σελ. 5

ΛΙ ΜΠΟΛΙΝΤΖΕΡ

Ο ανεξάρτητος Τύπος
εχέγγυο δημοκρατίας
Ο Λι Μπόλιντζερ πρόεδρος του Κολούμπια βρέθηκε στην Ελλάδα με
σκοπό να εξετασθεί το ενδεχόμενο
δημιουργίας ενός Παγκοσμίου Κέντρου Σπουδών στην Ελλάδα. Στη συνέντευξή του στην «Κ» σχολιάζει ζητήματα, όπως είναι το μίσος στον δημόσιο λόγο και η επιρροή των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης. Σελ. 18

EPA

ΦΙΟΝΑ ΓΟΥΙΛΚΙΝΣΟΝ

Ψηλά στα ξυλοπόδαρά τους οι όμορφες Εγγλέζες γιορτάζουν την έξοδο της χώρας τους από την Ενωμένη Ευρώπη, 47 χρόνια μετά την ένταξή της. Ένα ιστορικό στοίχημα στο οποίο θα κριθούν πολλά για το Ηνωμένο Βασίλειο και κυρίως πόσο ηνωμένο θα παραμείνει. Η βόρεια διεύρυνση της ΕΟΚ το 1973 περιλάμβανε επίσης την Ιρλανδία και τη Δανία. Σελ. 20-21

Μορατόριουμ και
τουρκικοί στόχοι
Τι σκέφτεται ο Χουλουσί Ακάρ
Πώς ο Ακάρ διαχειρίζεται τα πεδία άμυνας,
και ενέργειας. Γιατί ανυπομονεί να ενταχθεί
η Τουρκία σε ένα περιφερειακό ενεργειακό
πλαίσιο στο οποίο διεκδικεί πρωταγωνιστικό
ρόλο. Και πώς επιδιώκει να ανοίξει δρόμο
με τους δικούς της όρους. Το μήνυμα με
το μορατόριουμ έχει ουρά. Σελ. 3

Αποστολή στην Ανταρκτική

Αρχίζει το παζάρι με τις κλινικές
Θολό το τοπίο και σκεπτικισμός από πλευράς μελών του ΠΑΣΙΝ
Στάση αναμονής τηρεί ο ΠΑΣΙΝ για τις διαπραγματεύσεις που θα ξεκινήσει ξεχωριστά
ο ΟΑΥ με τις ιδιωτικές κλινικές για ένταξή
τους στο ΓεΣΥ. Ο Οργανισμός βρίσκεται
σε διαδικασία διαλόγου με 15 ιδιωτικά νοσηλευτήρια, μέλη ή όχι του ΠΑΣΙΝ. Ηδη
την Παρασκευή έγινε συνάντηση με ένα
νοσηλευτήριο. Πηγές από τον ΟΑΥ περι-

γράφουν ως θετικό το κλίμα που επικρατεί
στις διαπραγματεύσεις. Θεωρούν, ωστόσο,
πως είναι παρακινδυνευμένο να εκτιμηθεί
αν το θετικό κλίμα θα μετουσιωθεί σε
συμφωνία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι
επικρατεί σκεπτικισμός μεταξύ των μελών
του ΠΑΣΙΝ και χαρακτηρίζουν θολό το
τοπίο. Οικονομική, σελ. 4

Το 1943, στη δίνη του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου, ο Γάλλος οραματιστής της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης Ζαν Μονέ,
από το Αλγέρι όπου βρισκόταν ως μέλος
της εξόριστης ντε φάκτο γαλλικής κυβέρνηση, είχε διακηρύξει ότι: «Δεν πρόκειται να υπάρξει ειρήνη στην Ευρώπη,
εάν τα κράτη ανασυσταθούν στη βάση
της εθνικής κυριαρχίας. Οι ευρωπαϊκές
χώρες είναι πολύ μικρές για να εγγυηθούν στους λαούς τους την αναγκαία
ευημερία και κοινωνική ανάπτυξη. Τα
ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να συγκροτηθούν στο πλαίσιο ομοσπονδίας». Το
Ηνωμένο Βασίλειο που υπέφερε τα μέγιστα από εκείνο τον πόλεμο, το 1972
μπήκε στην ΕΟΚ ως ισχυρός εταίρος.
Την Παρασκευή εγκατέλειψε την ΕΕ,
λησμονώντας -οι brexiteers- την προειδοποίηση Μονέ και δοκιμάζοντας
πλέον την τύχη του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ευρώπης και ημών. Ας ελπίσουμε ότι δε θα ξημερώσει ξανά ημέρα
πολέμου στη Γηραιά Ήπειρο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δράσεις «Πρωτοβουλία 1821-2021»
Δεκατέσσερα κορυφαία ιδρύματα της Ελλάδας συμφώνησαν για μία σειρά δράσεων με τον τίτλο «Πρωτοβουλία 1821-2021». Η συνομιλία του παρελθόντος με το παρόν μέσω της τέχνης είναι βασικός στόχος των δέκα
εκθέσεων που θα πραγματοποιηθούν. Ζωή, σελ. 1

ΘΕΑΤΡΟ
Aποστολή στην Ανταρκτική για τη μελέτη του Παγετώνα Τhwai-

tes, που διόλου τυχαία ονομάστηκε «Παγετώνας της Ημέρας της
Κρίσεως». Ο Παγετώνας Τhwaites ήδη προκαλεί το 4% της παγκόσμιας αύξησης της στάθμης των υδάτων. Η «Διεθνής Συνεργασία για τον Παγετώνα Τhwaites» είναι ένα αμερικανοβρετανικό
πρόγραμμα, με τη συμμετοχή σαράντα ειδικών. Σελ. 21

Μέσα «Όρνιθες», έξω δακρυγόνα
Μετά την Επίδαυρο και τη Νέα Υόρκη, η παραγωγή της Στέγης και του Νίκου Καραθάνου ταξίδεψε στο Σαντιάγο της Χιλής. Το αριστοφανικό έργο
άγγιξε αρκετές φορές τις πολιτικά ευαίσθητες χορδές του κοινού μιας χώρας που βρίσκεται σε κοινωνικό αναβρασμό. Ζωή, σελ. 4

ΧΟΡΟΣ

Ο πλανήτης αμύνεται στον νέο κορωνοϊό
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κηρύξει κατάσταση εκτάκτου υγειονομικής ανάγκης. Η εξάπλωσή του είναι
ραγδαία σε πολλά κράτη, ανάμεσά τους Γαλλία, Γερμανία,
Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο. Σελ. 16

Παραστάσεις – περφόρμανς φλαμένκο
Η χορογράφος Φιλίππα Στυλιανούδη με το έργο της «Never Give up» φέρνει κοντά το φλαμένκο με τον σύγχρονο χορό σε δύο παραστάσεις στο Θέατρο Ριάλτο και το Δημοτικό Θέατρο Λατσιών. Τα καθαρά έσοδα θα δοθούν
στην Παιδοκαρδιολογική Κλινική του Μακάρειου Νοσοκομείου. Ζωή, σελ. 3
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Ο Φουκουγιάμα και οι ηγέτες

Το... μάστερ του Οδυσσέα, η Ομόνοια
του Άντρου και ο κορωνοϊός που ενώνει

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

νωνία είναι να έχεις τη σωστή ηγεσία.
Συχνά στην αλλαγή βοηθά μία εξωτερική κρίση, όπως οικονομική κρίση,
μια εισβολή, ένας πόλεμος… Γεγονότα
που να κάνουν τους ανθρώπους να
αντιληφθούν την ουσία των πραγμάτων και την ανάγκη ηγεσίας. Συχνά
η κατάσταση χειροτερεύει αλλά εδώ
είναι που υπεισέρχεται ο ρόλος της
ηγεσίας. Κι εδώ εκείνο που κάνει ο
ηγέτης είναι, να μη συμπεριφερθεί
ευκαιριακά και να εκμεταλλευτεί τη
διάσπαση, αλλά να αντιληφθεί την
ποιότητα της ενότητας που θα κάνει
και την κοινωνία πιο μεγάλη και πιο
ανοικτή. Έγραψα στο βιβλίο μου το
παράδειγμα του Νέλσον Μαντέλα.
Τότε στη Νότιο Αφρική όλοι οι λευκοί
ήταν φανατικοί οπαδοί του ράγκμπι,
ενώ οι μαύροι του ποδοσφαίρου. Ο
Μαντέλα πλήρωσε μεγάλο πολιτικό
κόστος, όταν κάλεσε τους μαύρους
να υποστηρίξουν την εθνική ομάδα
ράγκμπι της Νοτίου Αφρικής. Αυτό
όμως θεωρώ ότι είναι παράδειγμα
ενός ηγέτη με όραμα. Παίρνει ρίσκο
ώστε να αλλάξει τον τρόπο που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται αυτές τις
αφηγήσεις. Κι αυτό δεν το κάνεις με
νόμους, καταστολή ή διά της βίας. Είναι κάτι που το πετυχαίνεις διά του
παραδείγματος του ηγέτη. Δυστυχώς,
δεν πιστεύω ότι σήμερα υπάρχουν
τέτοιοι ηγέτες. Είναι πολύ πιο απλό
να καλέσεις την κοινότητά σου να σε
εκλέξει, υποσχόμενος ότι δεν θα διακινδυνεύσεις να αποξενώσεις τους
υποστηρικτές σου. Κάτι τέτοιο φαντάζομαι ότι γίνεται εδώ;». Πιστεύω
ότι ο καθηγητής κατέληξε με ερωτηματικό από αβρότητα, διότι η απάντησή του ήταν εξαιρετικά εύστοχη.
Στην Κύπρο είχαμε κρίσεις τραυματικές, όπως πραξικόπημα, εισβολή,
δύο σαρωτικές οικονομικές κρίσεις,
το ΧΑΚ και το Κούρεμα. Ωστόσο, οι
άνθρωποι δεν αντιλήφθηκαν την ανάγκη για έναν ηγέτη που να μη συμπεριφερθεί ευκαιριακά, έναν ηγέτη με
όραμα, όπως ο Νέλσον Μαντέλα. Όμως
ποια ήταν η διαφορά του Μαντέλα
από τους δικούς μας ηγέτες; Ήταν
ότι έμεινε 27 χρόνια στη φυλακή για
τους αγώνες του κατά των φυλετικών
διακρίσεων αν και… δεν πούλησε
ούτε ένα διαβατήριο.

paraschosa@kathimerini.com.cy

Ποικίλες αναγνώσεις είχαν οι δύο εκθέσεις

του Οδυσσέα-Τσακ Νόρις για τα προεδρικά
ταξίδια και την πολιτογράφηση του Σαουδάραβα επενδυτή. Εκείνο που συζητήθηκε ιδιαίτερα ήταν η απόφαση του Οδυσσέα-Τσακ
Νόρις να δημοσιοποιήσει δύο εκθέσεις ταυτόχρονα. Η κίνησή του οδήγησε κάποιους να
μιλήσουν για «επικοινωνιακό μάστερ» από
τον γενικό ελεγκτή. «Αποδεικνύεται σε μάστορα της επικοινωνίας, θα έπρεπε να τον
κάνουν καθηγητή σε πανεπιστήμια στη συγκεκριμένη θεματική», σχολίαζε την Παρασκευή πολύ γνωστός παράγοντας στην πρωτεύουσα.
Όπως ανέφερε: «Είναι φανερό πως είτε

επειδή δεν ήθελε, δεν μπορούσε ή δεν το…
άντεχε να εκδώσει έκθεση για τον Νίκαρο
και την ενοικίαση Boeing με 60.000 χιλιάδες
για να μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, σκαρφίστηκε τη δεύτερη έκθεση και τα βάζει ουσιαστικά με τον υπουργό Εσωτερικών». Και πρόσθεσε: «Πρόκειται για παραπέτασμα καπνού,
αφού μιλά για την πολιτογράφηση του Σαουδάραβα το 2015 και προσπάθεια να βάλει στο
κάδρο τον Χάσικο αλλά και εμμέσως τον Χάρη, επιβεβαιώνοντας ότι οι εμμονές του δεν
μπορούν να κρυφτούν». Την Παρασκευή, μετά τη δημοσιοποίηση των δύο εκθέσεων σε
κομματικό γραφείο κάποιο στέλεχος στοιχημάτιζε: « Έβγαλε τις δύο εκθέσεις την ίδια
ημέρα, βάζοντας τον σταυρό του, προσευχόμενος να ασχοληθούν όλοι με τον Χάσικο αντί με τον Νίκαρο»... Κάτι που στην αρχή τουλάχιστον δεν έγινε και απ’ όσα ακούω προκάλεσε μια κάποια θλίψη στον Τσακ…
Ούτε και αυτή η αντιπολίτευση δεν βρήκε

πολλά να πει για τις εκθέσεις πέρα από το να
θέσει το ερώτημα κατά πόσον ισχύει η χάρτα
δεοντολογίας που υπέγραψαν τα μέλη του
Υπουργικού να απορρίπτουν μεταξύ άλλων
και δώρα αξίας άνω των 150 ευρώ… Υπήρξαν
όμως και… χειρότερα. Κάποιοι σχολίασαν την
χαμένη αξιοπιστία του γενικού ελεγκτή «που
δεν παύει να επιδεικνύει και να επαναφέρει
κάθε τρεις και λίγο τις εμμονές του», ενώ
υπήρξαν και άτομα που τον επέκριναν ανοιχτά για επιλεκτικές έρευνες με σκοπό μόνο
τον εντυπωσιασμό.
Άντε Οδυσσέα, με το καλό να ελέγξεις και

την ΚΟΠ, για πρώτη φορά. Ή μήπως όχι; Πάντως η έκθεση για τα προεδρικά ταξίδια φαίνεται να είχε και ένα καλό. Ο Νίκαρος φαίνεται

πια αποφασισμένος να προωθήσει τις διαδικασίες για αγορά ενός κυβερνητικού τζετ για
να λυθούν τα προβλήματα με τα ταξίδια και να
σταματήσουν οι αξιωματούχοι να τρέχουν με
τα αεροπλάνα της γραμμής, ξοδεύοντας
άσκοπα χρήμα και χρόνο. Όπως έλεγε παλαιότερα στέλεχος της αντιπολίτευσης, που βρισκόταν στην κυβέρνηση, «είναι θέμα αξιοπρέπειας για μια κυβέρνηση που βρίσκεται
σε νησί να μη διαθέτει κυβερνητικό τζετ και
να επιτρέπει να συνεχίζεται η φαρσοκωμωδία γύρω από αυτή την ιστορία. Θα μπορούσαν, αν τολμούσαν, να περικόψουν λίγα εκατομμύρια από άσκοπες σπατάλες και να είχαν
λύσει το πρόβλημα προ πολλού».
Θεαματική ήταν η στήριξη του Άντρου Κυ-

πριανού προς την Ομόνοια την εβδομάδα
που μας πέρασε. Δεν θυμάμαι άλλον γ.γ. να
στηρίζει τόσο θερμά τα συμφέροντα της
Ομόνοιας και να έρχεται μάλιστα σε μετωπική αντιπαράθεση με άλλη ομάδα χωρίς να
κρατά καν τα προσχήματα. Και δεν το έκανε
μόνο σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, μιλώντας σε δημοσιογράφους, αλλά
και σε συνάντηση με τον ίδιο τον Νίκαρο! Δεν
είναι εκπληκτικό τη στιγμή που ο Άντρος αρνείτο να μιλήσει με τον Νίκαρο για το Κυπρια-

κό και την εσωτερική κατάσταση να τον επισκέπτεται για να του μιλήσει για την Ομόνοια; Αχ Στέφανε, τελικά ο Άντρος είναι πολύ
σκληρός για να φαγωθεί!
Οι τραγικές συνέπειες της επιδημίας του κο-

ρωνοϊού φαίνεται πως έχουν επιπτώσεις και
στο Κυπριακό. Ο φόβος δεν φέρνει μόνο…
κόλαση αλλά και επανασυνδέσεις! Οι παλιόφιλοι Νίκαρος και Μουσταφάς αποφάσισαν
πως η επιδημία είναι μια καλή ευκαιρία να
συναντηθούν και να καθορίσουν κοινή πολιτική για αντιμετώπιση του… ιού! Ως να είμαστε Ομοσπονδία ένα πράμα... Μπορεί για το
Κυπριακό να μη βρίσκουν πια τίποτα να πουν
αλλά για τον κορωνοϊό κάτι θα βρουν. Κάποιοι το είπαν και στήριξη του Νίκαρου προς τον
Μουσταφά ενόψει προεκλογικού. Και πρόβλεψαν πως θα είναι μια «ιδιότυπη στήριξη»
με συνέχεια. Διότι αν ο Μουσταφά αντικατασταθεί με κάποιον από τους αντιπάλους του
«ούτε για τον κορωναϊό δεν θα μπορεί να συνεννοηθεί μαζί τους»…
ΚΟΥΙΖ: Ποιο σημαντικό στέλεχος ενός από τα

τρία μεγάλα κόμματα δεν είναι και τόσο σίγουρο ότι θα συνεχίσει με το κόμμα του για
τις επόμενες βουλευτικές;

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»
2.II.1940

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ: [...] Ο υπουργός
των Εξωτερικών της Τουρκίας κ. Σουκρή Σαράτσογλου
[φωτ. δεξιά] [...] εδήλωσε: «Η συνάντησίς μου με τον κ.
Πρόεδρον της ελληνικής Κυβερνήσεως [Ι. Μεταξάς]
υπήρξεν εγκαρδιωτάτη
και διεπιστώθη κατ’ αυτήν άπαξ έτι πλήρης ταυτότης βλέψεων και σκοπών των δύο χωρών. Εργαζόμεθα διά την ειρήνην
και είμεθα βέβαιοι ότι αν
κανείς δεν θελήση να διαταράξη την ασφάλειαν
του οίκου μας, θα διατηρήσωμεν την γαλήνην και την
τάξιν εις τον τομέα μας. Εις το Βελιγράδιον [Βαλκανική
Διάσκεψη] θα προσπαθήσωμεν να εργασθώμεν επί της
βάσεως η οποία αρχήθεν εχαράχθη διά τους λαούς μας,
ουδέν άλλο ζητούντας ή να ζήσουν εν ειρήνη και ασφαλεία».
[...] Ο κ. Πρόεδρος της Κυβερνήσεως εδήλωσε: «Εξητάσαμεν
μετά του κ. Σαράτσογλου, επί 2 1/2 ώρας, όλα τα ζητήματα
τα ενδιαφέροντα την Ελλάδα και την Τουρκίαν. Εφ’ όλων
των ζητημάτων τούτων διεπιστώθη η πλέον απόλυτος
ταυτότης αντιλήψεων».
ΖΑΧ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ: Την 5ην απογευματινήν τής
χθες εντός τροχιοδρομικού οχήματος της γραμμής Πατησίων απεβίωσεν αιφνιδίως ο ακαδημαϊκός, λόγιος,
δημοσιογράφος και διευθυντής της Εθνικής Πινακοθήκης
Ζαχαρίας Παπαντωνίου. Ο Παπαντωνίου [...] προσεβλήθη
υπό συγκοπής της καρδίας. [...] Ο νεκρός του αειμνήστου
λογίου παρέμεινε χθες καθ’ όλην την νύκτα εις τον
Σταθμόν των Πρώτων Βοηθειών, όπου σήμερον την
πρωίαν θα μεταβή ο γλύπτης κ. Δημητριάδης διά να λάβη
εκμαγείον.

«Τι εμμονή να με λένε εμμονικό».

1

Στη συμφιλίωση. Ο Άντροκ, λοιπόν,

ανέβηκε στον λόφο να δει τον «κακό»
Νίκαρο. Μίλησαν γι’ αυτό που τους ενώνει: το ποδόσφαιρο.

2

Στην παρεξήγηση. Όχι δεν μίλησαν

για ΑΥΤΟΝ που ΤΟΥΣ ενώνει, τον
Κούμα.

3

Στην κοροϊδία. Σε μια κίνηση θάρ-

ρους και αποφασιστικότητας να πατάξει την κυπριακή παράγκα του στοιχήματος ο φαλακρός μάγος ΑΚΑ Γιώργος
Κούμας επέβαλε τις εξοντωτικές ποινές
στις ομάδες που δείχνουν οι κόκκινοι
φάκελοι της ΟΥΕΦΑ: Αποκλεισμός από
τις κρατικές χορηγίες!

4

Στην έμπνευση. Σου λέει ο φαλα-

κρός μάγος, έτσι αποκλείω και τον
Σάκη να τις ελέγξει τις ομάδες (που σιγά
μην ασχοληθεί ο Σάκης με τέτοια μη σοβαρά ζητήματα). Από την άλλη αφού
βγάζουν οι ομάδες πολλαπλάσια από τα
στημένα, δεν χρειάζονται και κρατική
χορηγία. Εξόντωση σου λέω.

5

Στο σύστημα. Βέβαια, ο Σάκης δεί-

χνοντας για ακόμη μία φορά πόσο
αμερόληπτος χωρίς κόμπλεξ και εμμονές είναι, αποφάσισε πως για το ταξίδι
αξίας 300.000 ευρώ του Healthy με Bo-

ΚΥΠΕ

Ροκ σταρ της πολιτικής
επιστήμης διεθνώς, αποκάλεσε το βράδυ της
Πέμπτης τον Αμερικανό
καθηγητή στο Στάνφορντ Φράνσις Φουκουγιάμα, απευθύνοντας ερώτηση, η Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, ειδική αντιπρόσωπος
του γ.γ. του ΟΗΕ στην Κύπρο. Ήταν
αλήθεια σπάνια ευκαιρία η πρόσκληση
Φουκουγιάμα στην Κύπρο από τη Phoenix Leaders Ltd, καθώς ο διανοητής
που το 1989 συντάραξε τον κόσμο με
το βιβλίο του «Το τέλος της ιστορίας»,
εμφανίστηκε ενώπιόν μας έτοιμος να
απαντήσει και στο ερώτημα κατά πόσον τελικά είχε ορθά προβλέψει όταν
έγραφε ότι με την πτώση του σοσιαλισμού η αστική δημοκρατία είχε επικρατήσει πλήρως στον πλανήτη, ιδιαίτερα σήμερα που η Κίνα προελαύνει.
Μετά την εισήγησή του που είχε
τίτλο, «From the fall of Berlin Wall
and the USSR to the rise of Trump
and Orban – how did we get here?»,
ο 68χρονος σήμερα Φουκουγιάμα
απάντησε σε σειρά ερωτήσεων, μεταξύ
των οποίων και για την Κύπρο, που
εμένα με εξέπληξε. Ρωτήθηκε, πώς
μπορούμε (εμείς εδώ στην Κύπρο) να
επηρεάσουμε την αφήγηση της ιστορίας μας για να δώσουμε μια πιο ολιστική εικόνα και ουσιαστικά να διευκολύνουμε την ενοποίηση και τον
πολιτισμό; Και είπε τα εξής: «Ο τρόπος
με τον οποίο διαμορφώνετε τη μνήμη
είναι βασικά ο τρόπος με τον οποίο
διδάσκετε την ιστορία στα σχολεία
σας. Το πρόβλημα είναι ότι όταν έχετε
μια μοιρασμένη κοινωνία η αφήγηση
δεν θα είναι η ίδια και στις δύο πλευρές
της διαχωριστικής. Το πρόβλημα γίνεται κυκλικό: έχετε μια πολωμένη
κοινωνία, επομένως δεν μπορείτε να
συμφωνήσετε σε μια κοινή αφήγηση
της ιστορίας, συνεπώς διατηρείτε την
πόλωση. Αυτό δυστυχώς συνέβη και
στις ΗΠΑ. Ο τρόπος που τα βιβλία
ιστορίας γράφονται στην πολιτεία
του Τέξας είναι πραγματικά διαφορετικός από τον τρόπο των βιβλίων ιστορίας στην Καλιφόρνια. Έχουν διαφορετικούς ήρωες, δίνουν έμφαση σε
διαφορετικά γεγονότα της ιστορίας
και δυστυχώς γίνεται ένα είδος αυτοσυντηρούμενης ισορροπίας. Ο τρόπος για να απελευθερωθείς ως κοι-

«Η φιλία κρατάει μονάχα μια μέρα. Κάθε μέρα πρέπει να της αλλάζεις βρακί». Μενέλαος Λουντέμης

eing στην Νέα Υόρκη, φταίνε... ο Χάρης
και ο Χάσικος!

6

Στους θριάμβους. Αγαπητέ κ. Αρχη-

γέ, στη θέση σου θα ήμουν περισσότερο μετρημένος και λιγότερο ομιλητικός. Βάλαμε υπό (προσωρινή) κράτηση
το Αλεξούιν, είναι στα Κατεχόμενα ο Ζαβράντωνας, και θεωρούμε πως «καθαρίσαμε»; Το μόνο που σου θέλω είναι να
μη μυρίσεις τα λύματα της Λεμεσού. Θα
πάθεις εξάρτηση.

7

Στην αναγνωσιμότητα. Σύντροφε

Μεχμέτ, σε ευχαριστώ που ανεβάζεις την αναγνωσιμότητα της στήλης

στην Άγκυρα. Λίγα εικοσιτετράωρα μετά
την πρότασή μου της προηγούμενης Κυριακής για μορατόριουμ στις γεωτρήσεις ήρθες και το πρότεινες εσύ ο ίδιος.
Αν κάνεις την πιο γενναιόδωρη πρόταση
που σου πρότεινα θα δεχθούμε σίγουρα: Πάρτε τα αέρια και τα πετρέλαια και
αφήστε μας ήσυχους. Με συμφωνία
όμως γραπτή, όχι κουβέντες του... αέρα.

8

Στο καλό. Μπορεί το «θείο βρέφος»

να είναι στο στόχαστρο διαφόρων,
αλλά τη δουλειά του την έκανε με την
ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Κτύπησε απευθείας τηλέφωνο στον Βρετανό ΥΠΕΞ και τον έπεισε να τραβήξουν πίσω τις αλλαγές που

θα μας θύμιζαν το «βρώμικο» 2004.

9

Στο αγύριστο κεφάλι. Οι Άγγλοι με-

ταξύ Brexit και Megxit σκέφθηκαν
πως καλό θα ήταν να προκαλέσουν UNexit στην πράσινη γραμμή, βάζοντας νάρκες στο ψήφισμα του ΟΗΕ για ανανέωση. Υπολόγιζαν χωρίς το θείο βρέφος
και τη γοητεία του όμως.

10

Στο καλό. Έφυγαν οι Βρετανοί από

την Ευρωπαϊκή Ένωση, έφυγε και
η Μέγκαν από το Παλάτι, στο καλό και να
μας γράφετε τους είπαν από τις Βρυξέλλες. Με το καλό να τα μαζεύετε κι από τις
βάσεις είπαν και στη μικρούλα Κύπρο.
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Τι στοχεύει η Τουρκία με το μορατόριουμ
Τι σκέφτεται για την Κύπρο ο υπ. Άμυνας Χουλουσί Ακάρ και πώς διαχειρίζεται τα πεδία άμυνας, διπλωματίας και ενέργειας
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Ο Χουλουσί Ακάρ είναι ο πρώην επιτελάρχης του τουρκικού στρατού,
το αστέρι του οποίου λάμπει στην
τουρκική πολιτική σκηνή από την
περίοδο του αποτυχημένου πραξικοπήματος. Έχοντας καταφέρει να
αντιμετωπίσει το αποτυχημένο πραξικόπημα και προχωρώντας στη
γρήγορη αναδιοργάνωση του τουρκικού στρατού, ο κ. Ακάρ ανέλαβε
τα ηνία του τουρκικού Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας και σήμερα διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο
σε σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την Τουρκία στα πεδία της
άμυνας, της διπλωματίας και της
ενέργειας.
Ο κ. Ακάρ, το τελευταίο διάστημα,
συνηθίζει να στέλνει μηνύματα προς
την Αθήνα και τη Λευκωσία για το
επίμαχο ζήτημα της ΑΟΖ. Στις πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του
για το συγκεκριμένο ζήτημα ξεχωρίζει ένα σημαντικό μοτίβο. Ο έμπειρος στρατηγός τονίζει ότι στο
ενεργειακό ζήτημα η Τουρκία από
τη μία στοχεύει στη συνεργασία με
όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές και
από την άλλη δεν επιθυμεί να εκληφθεί το μήνυμα συνεργασίας και
φιλίας που στέλνει ως σημάδι αδυναμίας. Γι’ αυτόν άλλωστε τον λόγο,
η Τουρκία το τελευταίο διάστημα
προχωρά στην επίδειξη ισχύος σε
διάφορα μέτωπα.
Για τους προσεκτικούς Τούρκους
αναλυτές, το προαναφερθέν μήνυμα
του στρατηγού Ακάρ ρίχνει φως στο
μεγάλο δίλημμα που αντιμετωπίζει
η Τουρκία στο ενεργειακό ζήτημα.
Η Άγκυρα από τη μία ανυπομονεί
για να ενταχθεί σε περιφερειακά
ενεργειακά πλαίσια συνεργασίας
και από την άλλη διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτά τα πλαίσια








Η Τουρκία από τη μία
στοχεύει στη συνεργασία
με όλες τις εμπλεκόμενες
πλευρές και από την άλλη δεν επιθυμεί να εκληφθεί το μήνυμα συνεργασίας και φιλίας που στέλνει ως σημάδι αδυναμίας.
και επιδιώκει να ανοίξει τον δρόμο
για την περιφερειακή συνεργασία
με τους δικούς της όρους.

Πρόταση για μορατόριουμ
Με το νέο, μεγάλο ενεργειακό
δίλημμα της Άγκυρας σχετίζεται το
νέο ανακοινωθέν του τουρκικού
Υπουργείου Εξωτερικών για το ζήτημα της ΑΟΖ, το οποίο δόθηκε στη
δημοσιότητα στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, στον απόηχο της
σύσφιξης των σχέσεων και συνεργασίας της Κύπρου με την Ιταλία,
στον ενεργειακό τομέα. «Η εξασφάλιση των δικαιωμάτων (των Τουρκοκυπρίων στο πεδίο της ενέργειας)
είναι δυνατή είτε με απόλυτη παύση
όλων των δραστηριοτήτων off-shore
στον νότο του νησιού μέχρι την επίλυση του Κυπριακού, είτε με τη συνεργασία των Ελληνοκυπρίων με
τους Τουρκοκύπριους στο πλαίσιο
της πρότασης της 13ης Ιουλίου
2019», προειδοποίησε η Άγκυρα την
προηγούμενη εβδομάδα. Για έμπειρους δημοσιογράφους σε ενεργειακά
θέματα και Κυπριακό, όπως τον Τ/κ
δημοσιογράφο Ουλάς Μπαρίς, το
νέο μήνυμα της Τουρκίας είναι στην
πραγματικότητα ένα κάλεσμα προς
την ε/κ πλευρά για τον από κοινού
άμεσο έλεγχο της έντασης στα ανοι-

Η Άγκυρα υπό τον Χουλούσι Ακάρ ανυπομονεί να ενταχθεί σε ένα περιφερειακό ενεργειακό πλαίσιο συνεργασίας στο

οποίο, όμως, διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο και επιδιώκει να ανοίξει δρόμο για συνεργασία με τους δικούς της όρους.

Ο Τ/κ δημοσιογράφος Ουλάς Μπα-

ρίς εκτιμά ότι «το νέο μήνυμα της
Τουρκίας είναι στην πραγματικότητα
ένα κάλεσμα προς την ε/κ πλευρά
για από κοινού άμεσο έλεγχο της έντασης στα ανοιχτά της Κύπρου.

χτά της Κύπρου. Μετά τη δημοσιοποίηση αυτού του μηνύματος, ο κ.
Μπαρίς πιστεύει χαρακτηριστικά
ότι «πλέον η μπάλα βρίσκεται στο
γήπεδο της ε/κ πλευράς».
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης
κίνησης, η τουρκική πλευρά επεξηγεί από τη δική της σκοπιά τους
λόγους για τους οποίους θα υποχρεωθεί να προχωρήσει με ξεχωριστές ενέργειες στην κυπριακή
ΑΟΖ σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί άμεση συμφωνία για μορατόριουμ. Πρώτος: δίχως άμεση συμφωνία στο ζήτημα της κυπριακής
ΑΟΖ, η Τουρκία, με απώτερο στόχο
την διεκδίκηση μεριδίου στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, δεν έχει άλλη επιλογή παρά
να συνεχίσει την πορεία της με μονομερείς ενέργειες. Δεύτερος: πριν

από την αλλαγή κλίματος στο Κυπριακό και στο ζήτημα της ΑΟΖ,
την εξομάλυνση της όλης κατάστασης, η Άγκυρα δεν μπορεί να συνομιλήσει απευθείας με τη Λευκωσία. Και αυτό διότι η Τουρκία θεωρεί
ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, από
το 1963 μέχρι σήμερα, δεν εκπροσωπεί τα δικαιώματα των Τ/κ.

Time for brain storming
Ποια είναι, λοιπόν, η εικόνα που
επικρατεί στο ζήτημα της ΑΟΖ, στα
τέλη του Ιανουαρίου του 2020; Από
τη σκοπιά της Τουρκίας υπάρχουν
περιθώρια συνεννόησης για να τεθεί
άμεσα υπό έλεγχο η ένταση σε Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο; Απαντώντας στα παραπάνω ερωτήματα
στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, καλά ενημερωμένες πηγές

Γιατί στο
Νεάπολις
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

METAΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

¼¾ÂÁÂÀ¼¾ à{¼Â°¾»Æ»àà¿»ÅÂ¹ÂÅ¼¾¯

¼¾ÂÁÂÀ¼¾ à{¼Â°¾»Æ»àà¿»ÅÂ¹ÂÅ¼¾¯

t
t
t
t

t
t
t
t

ȜɂɈɕɃɀɊɀȝƇɂɎȾɂɉɔɊȾɐɆ
ȫɉȺƇȾȿɂɃɔ ȣɈȼɂɊɋɂɃɔɃȺɂȮɉɀɅȺɋɈɈɂɃɈɆɈɅɂɃɒ
ȝɍȺɉɈɊɓɆɀȨɄɀɉɈɍɈɉɂɃɔ
%JHJUBM#VTJOFTT
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t șɉɎɂɋȾɃɋɈɆɂɃɔ
t ȝɃɋɕɅɀɊɀɃȺɂșɆɒƇɋɌɇɀșɃɂɆɔɋɐɆ
t ȨɈɄɂɋɂɃɔȤɀɎȺɆɂɃɔ

Ã¼ÆÇ¯À¸ÊàÇ»Êàº¸°´Ê
t ȯɌɎɈɄɈȼɕȺ
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ȜɂɈɕɃɀɊɀȝƇɂɎȾɂɉɔɊȾɐɆ ȤȚș 
ȜɂɈɕɃɀɊɀȝƇɂɎȾɂɉɔɊȾɐɆɅȾȾɇȾɂȽɕɃȾɌɊɀɊɋɀȥȺɌɋɂɄɕȺ
ȜɂɈɕɃɀɊɀȫɈɌɉɂɊɋɂɃɚɆȝƇɂɎȾɂɉɔɊȾɐɆ
ȜɀɅɗɊɂȺȜɂɈɕɃɀɊɀɅȾɃȺɋȾɌɁɘɆɊȾɂɑ
t țȾɆɂɃɔȜɂɈɕɃɀɊɀ
t ȝɃƇȺɂȽȾɌɋɂɃɔȜɂɈɕɃɀɊɀ
t ȜɂɈɕɃɀɊɀȬƇɀɉȾɊɂɚɆȬȼȾɕȺɑ
ȫɉȺƇȾȿɂɃɒ ȝƇȾɆȽɌɋɂɃɒɃȺɂȮɉɀɅȺɋɈɈɂɃɈɆɈɅɂɃɒ
ȣɈȼɂɊɋɂɃɔȮɉɀɅȺɋɈɈɂɃɈɆɈɅɂɃɒ
ȨɄɀɉɈɍɈɉɂȺɃɒȪɌɊɋɔɅȺɋȺɃȺɂȯɀɍɂȺɃɔȢȺɂɆɈɋɈɅɕȺ
%JHJUBM.BSLFUJOH

ÅË¼Ç¸¾ÇÂÁ¼¾¯ à»Ë´Á¼¾¯àà
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ȜɂɈɕɃɀɊɀșȾɂɍɈɉɕȺɑ
t %JHJUBM7JEFP1SPEVDUJPO
t șɉɎɂɋȾɃɋɈɆɂɃɔȫɈƇɕɈɌ
t 3FBM&TUBUF
t șɆɁȾɃɋɂɃɗɋɀɋȺɋɐɆȢȺɋȺɊɃȾɌɚɆɊȾșɃɉȺɕȾɑ
ȪɌɆɁɔɃȾɑȭɗɉɋɂɊɀɑ
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t ȜɀɅɗɊɂȺȜɂɈɕɃɀɊɀɅȾɃȺɋȾɌɁɘɆɊȾɂɑ
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t ȜɂȾɁɆɓɑȝɌɉɐƇȺɖɃɗȧɂɃɈɆɈɅɂɃɗȜɕɃȺɂɈ

t ȝɃƇȺɂȽȾɌɋɂɃɔȜɂɈɕɃɀɊɀ

t ȧɂɃɈɆɈɅɂɃɗȲȼɃɄɀɅȺɃȺɂȨɈɂɆɂɃɔȜɂɃȺɂɈɊɘɆɀ

t ȜɂɈɕɃɀɊɀȬƇɀɉȾɊɂɚɆȬȼȾɕȺɑ
t ȥȾɗɋȾɉɀɃȺɂȪɘȼɎɉɈɆɀȡɊɋɈɉɕȺ

Â¼ÁÉÁ¼¾®ÊàÃ¼ÆÇ¯À¸Ê à®ËÁ¸Êà
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t ȠȾɈɄɈȼɕȺ

t ȠȾɈɄɈȼɕȺ

t ȜɂȾɁɆȾɕɑȪɎɓɊȾɂɑ ȪɋɉȺɋɀȼɂɃɔɃȺɂșɊɍɒɄȾɂȺ

t ȡɊɋɈɉɕȺ

t ȝɌɉɐƇȺɖɃɔȨɈɄɂɋɂɃɔɃȺɂȜɂȺɃɌȻɓɉɆɀɊɀ

t ȜɂȾɁɆȾɕɑȪɎɓɊȾɂɑ ȪɋɉȺɋɀȼɂɃɔɃȺɂșɊɍɒɄȾɂȺ

t ȨɄɀɉɈɍɈɉɂȺɃɒȪɌɊɋɔɅȺɋȺɃȺɂȯɀɍɂȺɃɔȢȺɂɆɈɋɈɅɕȺ

t ȝɌɉɐƇȺɖɃɔȨɈɄɂɋɂɃɔɃȺɂȜɂȺɃɌȻɓɉɆɀɊɀ

t ȜɂȾɁɆɚɑ
ȺɆȺȼɆɐɉɂɊɅɓɆȺƇɋɌɎɕȺ
t ȢȺɋȺɇɂɐɅɓɆɈ
ȺɃȺȽɀɅȺɖɃɗƇɉɈɊɐƇɂɃɗ
t ȪɘȼɎɉɈɆȾɑƇɈɂɈɋɂɃɓɑ
ɊƇɈɌȽɓɑ
t ȝƇȺȼȼȾɄɅȺɋɂɃɔ
ƇɂɊɋɈƇɈɕɀɊɀ
t ȱɉɋɂȾɑȾȼɃȺɋȺɊɋɒɊȾɂɑ
t ȭɈɂɋɀɋɂɃɔɅɓɉɂɅɆȺ
t ȨɉɗȼɉȺɅɅȺ&SBTNVT
t ȨɉȺɃɋɂɃɔɒɊɃɀɊɀ
țɉȺɍȾɕɈȽɂȺɊɘɆȽȾɊɀɑ
ɅȾɋɀɆȺȼɈɉɒȾɉȼȺɊɕȺɑ
t ȭɂɄɂɃɗɃȺɂȺɊɍȺɄɓɑ
ƇȾɉɂȻɒɄɄɈɆ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ:

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

της «Κ» από την τουρκική πρωτεύουσα εστίασαν: Πρώτο, στα σχέδια και τη διάθεση των συνιστωσών
του άξονα που στρέφεται το τελευταίο διάστημα κατά των τουρκικών
συμφερόντων, και ο οποίος παρασέρνει, σύμφωνα πάντα με την ανάγνωση της Άγκυρας, την Αθήνα και
τη Λευκωσία πίσω από νέες περιπέτειες, διαδραματίζουν καθοριστικό
ρόλο στις νέες εξελίξεις. Σε τι στοχεύουν παράγοντες όπως μερίδα
της αμερικανικής ηγεσίας, η Γαλλία
και η Αίγυπτος, οι οποίοι ανταγωνίζονται την Τουρκία σε Ιράκ, Συρία,
Αν. Μεσόγειο;
Επιδιώκουν συμφωνία και συνεργασία ή στοχεύουν στην κορύφωση της έντασης με την ελπίδα
ότι αργά ή γρήγορα θα στριμώξουν
στην άκρη την τουρκική πλευρά;
Δεύτερο, το ζήτημα της ΑΟΖ σχετίζεται άμεσα με τις εξελίξεις που
ακολουθούν στο Κυπριακό κατά
την επόμενη περίοδο και στο οποίο
εστιάζει αναλυτικά σήμερα η «Κ».
Παρά τη διακοπή του διαλόγου, τα
αμφιλεγόμενα μηνύματα της Άγκυρας, την απομάκρυνση της τουρκικής πλευράς από τη διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, η τουρκική
πλευρά γνωρίζει πολύ καλά ότι μετά
τις «προεδρικές εκλογές», στο Κυπριακό θα αναδυθούν νέα δεδομένα,
τα οποία θα παρασύρουν τις πλευρές
σε νέο κύκλο συνομιλιών. «Τότε θα
ανοίξουν οι πλευρές τα χαρτιά τους»,
επισημαίνουν οι πηγές μας, οι οποίες
προσθέτουν: «Θα κληθούμε να διαπιστώσουμε το σημείο στο οποίο
έχουμε φτάσει στο Κυπριακό. Υπάρχει προοπτική λύσης με βάση το
υφιστάμενο μοντέλο ή θα συζητήσουμε εναλλακτικές προτάσεις για
να βγούμε από το αδιέξοδο; Καιρός
για brain storming γύρω από αυτά
τα ζητήματα».
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Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020

Το δόγμα 15 ημερών της Εθνικής Φρουράς

Επισπεύδονται οι σχεδιασμοί ασφάλειας της Δημοκρατίας εν μέσω κλίματος έντασης της Τουρκίας στην περιοχή της Αν. Μεσογείου
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η αλλαγή πλεύσης της κυβέρνησης
στο κομμάτι ασφάλειας, τα τελευταία
πέντε χρόνια, δεν μπορεί να θεωρηθεί άσχετη από το τεταμένο κλίμα
που έχει δημιουργήσει η Τουρκία,
όχι μόνο εντός της κυπριακής ΑΟΖ
αλλά στην ευρύτερη περιοχή. Η εγκατάλειψη της λογικής που επικράτησε μετά τα δημοψηφίσματα για
το σχέδιο Ανάν, όπου οι δαπάνες
για την αμυντική θωράκιση περιορίστηκαν στις απολύτως αναγκαίες
λειτουργικές δαπάνες της Εθνικής
Φρουράς, καταδεικνύει τον προβληματισμό που έχει προκαλέσει ο παράγοντας Τουρκία στην περιοχή.
Προβληματισμός που έχει ενταθεί
το τελευταίο διάστημα και όπως όλα
δείχνουν επιταχύνει τους αρχικούς
σχεδιασμούς που είχαν γίνει για ξεπάγωμα των εξοπλιστικών προγραμμάτων της Εθνικής Φρουράς. Αντίληψη, η οποία βρίσκει πρόσφορο
έδαφος σε Λευκωσία και Αθήνα.
Παρά την απουσία του πάλαι
ποτέ Δόγματος του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου, οι δυο χώρες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις
προκλήσεις μιας ευαίσθητης περιοχής, έχουν καλύψει τα όποια
κενά υπήρχαν με το Διακυβερνητικό Συμβούλιο Άμυνας, το οποίο
συνέρχεται δυο φορές ετησίως. Με
κοινή συνισταμένη την αποτροπή
αλλά και αντιμετώπιση αιφνιδιαστικών καταστάσεων, οι πολιτικές
και στρατιωτικές ηγεσίες φαίνεται
να έχουν βάλει επί τάπητος συγκεκριμένο πλάνο δράσης και αντίδρασης, που για την περίπτωση
της Κύπρου αναδεικνύει την ανάγκη τα όσα έχουν σχεδιαστεί για
την άμυνα και ασφάλεια, σε βάθος
πενταετίας, να επισπευσθούν.
Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η
«Κ», το τελευταίο διάστημα καταγράφεται έντονη δραστηριότητα,
σε πολιτικό επίπεδο, με αντικείμενο
το κομμάτι της ασφάλειας και θωράκισης, αλλά και ενίσχυση του
διπλωματικού βραχίονα των προσπαθειών που καταβάλλονται για
εκτόνωση της κρίσης. Το βάρος
των αποφάσεων που λαμβάνονται,
ρίχνεται στην ενίσχυση της Εθνικής
Φρουράς και στη λογική αντιμε-

ματα της Εθνικής Φρουράς. Πηγές
με γνώση των αναγκών της Εθνικής
Φρουράς, θεωρούν πως εκτός από
τα κονδύλια τα οποία έχουν εγκριθεί
από τη Βουλή, γίνεται προσπάθεια
να εξευρεθούν και πρόσθετοι οικονομικοί πόροι. Θέμα το οποίο λένε
οι ίδιες πληροφορίες έχει μεταφερθεί
στο Προεδρικό.

Τα μέσα

Ένα σημαντικό κομμάτι των προγραμματισμών στο θέμα της άμυνας αφορά τα κονδύλια για τους εξοπλισμούς. Εκτός
από αυτά τα οποία έχουν εγκριθεί και παραχωρηθεί στο ΥΠΑΜ, γίνεται λόγος και για επιπρόσθετα τα οποία θα καλύψουν τους σχεδιασμούς που γίνονται ένεκα των τουρκικών προσκλήσεων.
τώπισης ανεπιθύμητων καταστάσεων, διάρκειας ολίγων ημερών.

Το δόγμα Νάση
Σε στρατιωτικό επίπεδο, ο άξονας
ΓΕΕΦ – ΓΕΕΘΑ παραμένει ισχυρός,
παρά τις όποιες παρασκηνιακές αψιμαχίες σε πολιτικό επίπεδο. Τα επιτελεία των δυο χωρών, φαίνεται να
έχουν κοινούς προσανατολισμούς
και αγαστή συνεργασία, σε όλα τα
επίπεδα καθημερινής δράσης από
το Αιγαίο έως την Ανατολική Μεσόγειο. Στο πνεύμα αυτό, λένε στρατιωτικές πηγές με γνώση, έχουν εκπονηθεί τα σχέδια αλλά και οι όποιες
ανάγκες προκύπτουν. Στη Λευκωσία
μετά και την τελευταία ενέργεια της
Τουρκίας, να εισβάλει στο τεμάχιο
8 οι ρυθμοί, σε πολιτικό επίπεδο,
έχουν αυξηθεί. Οι σχεδιασμοί που
γίνονται στηρίζονται στη λογική
αντιμετώπισης μια έκτακτης και περιορισμένης, σε διάρκεια, κατάστασης. Όπως υποστηρίζεται από στρατιωτικές πηγές, αυτό στο οποίο δίδεται ιδιαίτερη προσοχή από τους
επιτελείς, είναι η αντίδραση της
Τουρκίας στην πιθανότητα ενός
ανεξέλεγκτου επεισοδίου εντός Ελληνικών υδάτων, δυτικά Κύπρου.
Επί του προκειμένου, από την εποχή
που αρχηγός της Εθνικής Φρουράς









Η προσοχή των στρατιωτικών επιτελείων στρέφεται στην από αέρος ενίσχυση της ομπρέλας
ασφάλειας της Κύπρου
με την κάλυψη των όποιων αναγκών υπάρχουν.
Σκέψεις υπάρχουν για
ενίσχυση της Ε.Φ. με
γαλλικά πτητικά μέσα.
ήταν ο Στυλιανός Νάσης, εκπονήθηκαν σχέδια αποφυγής και αντιμετώπισης ενός ενδεχόμενου αντιπερισπασμού, προς την πλευρά της
Κύπρου. Τα σχέδια που εκπονήθηκαν
την περίοδο εκείνη προβλέπουν την
αποτελεσματική αντίδραση για ένα
χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο
των 15 ημερών.

Τα κονδύλια
Στη λογική της αποτροπής αλλά
και της πάγιας πολιτικής Λευκωσίας
και Αθηνών για ενίσχυση των διπλωματικών προσπάθειών με κάθε
μέσο και τρόπο, χτίζεται τα τελευταία

χρόνια το σύστημα προστασίας της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο κομμάτι συνεργασίας με την Ελλάδα,
σημαντικό στοιχείο θεωρούνται οι
αποφάσεις στις οποίες κατέληξε το
Διακυβερνητικό Συμβούλιο Άμυνας,
το οποίο συνήλθε την περασμένη
Τρίτη στην Αθήνα. Πέρα από τις κατευθυντήριες γραμμές συνεργασίας
στην άμυνα και ασφάλεια, οι ΥΠΑΜ
των δυο χωρών φαίνεται να ασχολήθηκαν επισταμένα για ενδεχόμενες επιπτώσεις από τη συνεχιζόμενη
επιθετική και προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας, νότια της Κρήτης και την κυπριακή ΑΟΖ.
Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει
η «Κ», ο υπουργός Άμυνας Σάββας
Αγγελίδης ενημέρωσε άμα τη επιστροφή του, για τα όσα διημείφθησαν στο Ελληνικό Πεντάγωνο. Ιδιαίτερη αξία έχει και η προσοχή που
επιδεικνύεται, την περίοδο αυτή για
μια αστάθμητη κίνηση από πλευράς
Τουρκίας. Πριν τη σύγκληση του
Διακυβερνητικού Συμβουλίου Άμυνας, όλα τα σχετικά θέματα που αφορούν την άμυνα και ασφάλεια, τέθηκαν επί τάπητος σε κλειστή σύσκεψη που κρατήθηκε μακριά από
τα φώτα της δημοσιότητας. Ένα
από τα βασικά θέματα ήταν τα κονδύλια για τα εξοπλιστικά προγράμ-

Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται σε
στοχευμένες επιλογές εξοπλιστικών
μέσων, προκειμένου να είναι σε
θέση να υποστηρίξουν το «δόγμα
των 15 ημερών». Προς αυτή την κατεύθυνση, όπως υποστηρίζουν πηγές
με γνώση, έχουν γίνει σημαντικά
βήματα προκειμένου να ενισχυθεί
ακόμα περισσότερο το κομμάτι
ασφάλειας από αέρος. Πέρα από την
αντιαεροπορική ομπρέλα της Εθνικής Φρουράς που θεωρείται ότι καλύπτει τις σημερινές ανάγκες, προβληματισμός φαίνεται να υπάρχει
στο κομμάτι των πτητικών μέσων
της Εθνικής Φρουράς. Εδώ γίνεται
λόγος για κάλυψη των όποιων κενών
υπάρχουν μέσω της συνεργασίας
Κύπρου-Γαλλίας. Στρατιωτικές πηγές
δεν αποκλείουν την πιθανότητα
αγοράς επιθετικών ελικοπτέρων
γαλλικής κατασκευής και προέλευσης, προκειμένου να κλείσει η τρύπα
με τα προβληματικά και πολυδάπανα
ρωσικά MI-35. Στο θέμα της αεράμυνας, τα τελευταία χρόνια έχουν
γίνει σημαντικά βήματα τα οποία
σε περιόδους κρίσεων, στην περιοχή
της Μέσης Ανατολής, έχουν αξιολογηθεί με επιτυχία από συμμάχους
της Κύπρου.
Μια τέτοια περίπτωση ήταν η
πρώτη κρίση στην Συρία. Σημαντική
για την από αέρος προστασία της
Κύπρου θεωρείται η συντήρηση και
αναβάθμιση των γαλλικού συστήματος πυραύλων Exocet, καθώς και
η αγορά τεσσάρων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (Drones) από το
Ισραήλ, μέσα τα οποία έχουν τεθεί
σε επιχειρησιακή δραστηριότητα.
Η Λευκωσία εμφανίζεται θετική
στην προοπτική να στραφεί στην
αμερικάνικη στρατιωτική αγορά,
μετά και την άρση του εμπάργκο
πώλησης στρατιωτικού υλικού, από
τις ΗΠΑ.

Το «Γιαβούζ»
δεν ακυρώνει
τις γεωτρήσεις
ΕΝΙ-TOTAL σε 8
Στο ενεργειακό μέτωπο, η

άφιξη του γεωτρύπανου που
έχει μισθώσει η κοινοπραξία
ENI-TOTAL, ουσιαστικά θα επισφραγίσει τα όσα φαίνεται να
έχουν διαμηνύσει στη Λευκωσία οι δυο εταιρείες, αναφορικά με την αποφασιστικότητά
τους να υλοποιήσουν το πρόγραμμα εργασιών, ανεξάρτητα
από τις κινήσεις της Τουρκίας.
Το γεωτρύπανο, η μίσθωση
του οποίου έκλεισε από τον
περασμένο Οκτώβριο, αναμενόταν στα κυπριακά ύδατα εντός Ιανουαρίου. Ωστόσο, αν
μπορεί να γίνει λόγος για μικρή χρονική παρέκκλιση από
τους προγραμματισμούς, αυτή
φαίνεται να αποδίδεται σε
αστάθμητους παράγοντες που
σχετίζονται με προβλήματα
που παρουσιάστηκαν κατά την
διάρκεια εργασιών του γεωτρύπανου, εντός της αιγυπτιακής ΑΟΖ. Κατά προσέγγιση, το
τρυπάνι Tungsten Explorer της
Vantage Drilling Company αναμένεται να μετακινηθεί στο τεμάχιο 6 και το γεωτρητικό στόχο «Κρόνος», μέσα στον Απρίλιο εφόσον ολοκληρώσει τις
προγραμματισμένες εργασίες
του, εντός της ΑΟΖ του Λιβάνου, προορισμό μετά την Αίγυπτο. Σε πολιτικό επίπεδο η
Λευκωσία συνεχίζει να κρατά
χαμηλούς τόνους στο εσωτερικό, αναφορικά με τα όσα τεκταίνονται εντός της ΑΟΖ, επιμένοντας πως οι προγραμματισμένες εργασίες θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Κυβερνητικές πηγές υποστηρίζουν πως
η γαλλοϊταλική κοινοπραξία
του τεμαχίου 8, όπου σήμερα
βρίσκεται το «Γιαβούζ», θα
πραγματοποιήσει κανονικά τις
εργασίες που έχει σχεδιάσει.

ΑΡΘΡΟ / Του AΓΓΕΛΟΥ ΣΥΡΙΓΟΥ

Π

οια πόλη είναι πιο κοντά; Η
Βηρυτός ή το Λονδίνο; Εάν
θεωρούμε ότι η απάντηση είναι προφανής, ας αναρωτηθούμε
πόσοι Έλληνες έχουν ταξιδέψει στη
Βηρυτό που απέχει αεροπορικώς λιγότερο από δυο ώρες από την Αθήνα,
εν συγκρίσει με το Λονδίνο που
απαιτείται διπλάσιος χρόνος. Το κρίσιμο δεν είναι η γεωγραφική γειτνίαση αλλά οι «κυρίαρχες γεωπολιτικές αναπαραστάσεις των Ελλήνων», όπως επισημαίνει ο Πρεβελάκης. Εδώ και πολλά χρόνια έχουμε
στραφεί μακριά από την γεωγραφική
περιοχή μας. Ψυχολογικά και διανοητικά είμαστε πολύ πιο κοντά
στη δυτική Ευρώπη εν σχέσει προς
τα Βαλκάνια ή πολύ περισσότερο
τη βόρεια Αφρική. Οι πρωτοβουλίες
της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής
κατά τις τελευταίες εβδομάδες δείχνουν ότι ανακαλύπτουμε εκ νέου
τις χώρες του γεωγραφικού μας περίγυρου.

Καθαρό μάτι και ψυχραιμία
Η Τουρκία ήταν αυτή που μας
προσγείωσε στην γεωγραφική πραγματικότητα. Μετά το 1956 η τουρκική αντίληψη ήταν να μην «περικυκλωθεί» στις θαλάσσιες περιοχές
της από την Ελλάδα. Εξ ου και η αντίδραση στην ένωση της Κύπρου
με την Ελλάδα. Αυτό το δόγμα έχει
αλλάξει. Μπορεί Ελλάδα και Κύπρος
να παραμένουμε κάρφος στο μάτι
της τουρκικής πολιτικής. Το ζητούμενο, όμως, για την Άγκυρα είναι
πλέον η επικυριαρχία της από το
ιρακινό Κουρδιστάν και τη Συρία,
έως και τη Βόρειο Αφρική.
Τον Φεβρουάριο του 2018 ο εκπρόσωπος τύπου του τουρκικού
υπουργείου Εξωτερικών είχε πανηγυρίσει: «Είμαστε η πέμπτη χώρα
παγκοσμίως σε αριθμό πρεσβειών.
Δεν είμαστε μία περιφερειακή αλλά
μία παγκόσμια δύναμη». Εάν τα σχόλια περιορίζονταν στο διπλωματικό
πεδίο, τα πράγματα θα ήσαν καλά.
Η αντίληψη, όμως, περί παγκόσμιας

δυνάμεως συνδυαζόταν και με τις
δηλώσεις Ερντογάν για μία Τουρκία
που ασφυκτιά στα περιορισμένα
σύνορα της Λωζάννης. Σταδιακά
μετά το 2011 η Τουρκία ενεπλάκη
σε ένα παιχνίδι για μεγάλους παίκτες.
Με τη γενναία χρηματοδότηση του
Κατάρ προσπαθεί να αποκτήσει
επιρροή και να ελέγξει τις χώρες
της περιοχής. Εκτός από την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, βασικός βραχίονας του νέου τουρκικού
δόγματος είναι η υπηρεσία πληροφοριών ΜΙΤ. Αξίζει να αναζητήσει
κάποιος στο διαδίκτυο τις φωτογραφίες του νέου κτηρίου της. Εγκαινιάσθηκε στις αρχές του 2020. Πρέπει να είναι 3-4 φορές μεγαλύτερο
από το κτήριο της Βουλής των Ελλήνων. Η ΜΙΤ ενισχύει τα ποικιλώνυμα κινήματα των μουσουλμανικών
αδελφοτήτων. Η Τουρκία επέλεξε
ένα περιφερειακό παιχνίδι υψηλότατου ρίσκου. Καμία μεγάλη δύναμη
δεν ενθουσιάζεται βλέποντας έναν

νέο παίκτη να αμφισβητεί τις ισορροπίες. Το παράδειγμα της Λιβύης
είναι χαρακτηριστικό. Ιταλία και
Τουρκία υποστηρίζουν την κυβέρνηση της Τριπόλεως και τον Σαράτζ,
αλλά η Ρώμη ενοχλείται από τις
τουρκικές κινήσεις. Πολύ περισσότερο ενοχλείται η Γαλλία που θεωρεί
προνομιακό της πεδίο τη βόρεια
Αφρική. Ακόμη και η κατά τα άλλα
ήσυχη Τυνησία εξέφρασε την αγανάκτησή της για τις τουρκικές δραστηριότητες. Άλλα κράτη, όπως η
Αίγυπτος, αισθάνονται καθημερινά
τις αποσταθεροποιητικές συνέπειες
της δράσεως της ΜΙΤ. Παράλληλα,
Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρίσκονται σταθερά
απέναντι στην προσπάθεια Ερντογάν να κυριαρχήσει στο σουνιτικό
ισλάμ. Από την Τυνησία και τη Βεγγάζη της Λιβύης μέχρι τον Περσικό
Κόλπο διαμορφώνονται συμμαχίες
με χαρακτηριστικό τους την αντίθεσή τους στην Τουρκία.

Επιπλέον είναι και η αντικειμενική αδυναμία της Τουρκίας να στηρίξει το νέο της όραμα. Ξανάρχεται
διαρκώς στο νου το σχόλιο αμερικανού διπλωμάτη για την τουρκική
εξωτερική πολιτική: «φιλοδοξίες
Rolls Royce αλλά μηχανή Rover».
Μοναδικός αρωγός στα φιλόδοξα
τουρκικά σχέδια φαίνεται να είναι
η Ρωσία. Ο Πούτιν θα ήθελε πολύ
να διευθετηθεί το λιβυκό ζήτημα
μεταξύ Άγκυρας-Μόσχας. Ο λόγος
είναι απλός. Σε αυτή τη σχέση η
Μόσχα είναι ο ισχυρός παίκτης που
ορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού.
Τα όρια φάνηκαν τις τελευταίες
εβδομάδες στο Ιντλίμπ της Συρίας.
Τα προελαύνοντα με τη βοήθεια της
Ρωσίας συριακά στρατεύματα ταπεινώνουν καθημερινά τον τουρκικό
στρατό που έχει φυλάκια στην περιοχή. Μέσα σε αυτή τη ρευστότητα
καλούμαστε να κινηθούμε κι εμείς.
Ανακαλύπτοντας τη γεωγραφική
μας περιοχή, βρίσκουμε ξαφνικά

συμμάχους και ερείσματα. Ορθώς
στρεφόμαστε στα κράτη που βρίσκονται γεωγραφικά κοντά μας και
αντιμετωπίζουν κι εκείνα την τουρκική απειλή. Χρειάζεται όμως καθαρό
μάτι για να εντοπίσουμε τις σωστές
συμμαχίες και ψυχραιμία απέναντι
σε έναν θορυβώδη και ανασφαλή
Ερντογάν. Στην αγωνία του να φέρει
κάποιο αποτέλεσμα, κάνει ακραίες
κινήσεις. Τα μηνύματα με τις κόκκινες γραμμές μας πρέπει να είναι
σαφή και πειστικά. Το ενδιαφέρον
είναι ότι επιδιώκοντας να ακυρώσουμε το παράνομο μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης πέσαμε στην αχίλλειο
πτέρνα του νέου δόγματος της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής: τη Λιβύη.

Ο κ. Άγγελος Συρίγος είναι νομικός, αναπληρωτής καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου και της Εξωτερικής Πολιτικής στο
Πάντειο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Α΄ Αθηνών.
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Στη φιλοσοφία
του μέχρι
πιο κάτω για
το ψήφισμα
Όταν πριν από μέρες η Λευκωσία
μελέτησε το προσχέδιο που ετοιμαζόταν να υιοθετηθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας για την ανανέωση
της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, είχε
προκληθεί ένας σχετικός πανικός
τόσο στους διαδρόμους του Υπουργείου Εξωτερικών όσο και στον
Λόφο του Προεδρικού. Όχι μόνο
γιατί το κείμενο συμπεριλάμβανε
παράγραφο που έκανε λόγο για
απευθείας επαφές των δύο πλευρών
χωρίς τον φόβο της αναγνώρισης,
αλλά γιατί αυτό το κείμενο ερχόταν
σε μία περίοδο που η Τουρκία κορύφωνε τις προκλήσεις της με την
παρουσία του «Γιαβούζ» στο τεμάχιο
«8». Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο και
για «να αποφευχθούν τα χειρότερα»,
όπως σημείωναν διπλωματικές πηγές, ξεκίνησε ένα οργιώδες παρασκήνιο διαβουλεύσεων και επαφών
της Λευκωσίας, διπλωματικών κύκλων στη Νέα Υόρκη, με τα μόνιμα
και τα μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η απάλειψη τελικώς
της προβληματικής –σύμφωνα με
τη Λευκωσία– παραγράφου προκάλεσε σχετική ανακούφιση, με διπλωματικούς κύκλους, ωστόσο, να
σημειώνουν πως η δαμόκλειος σπάθη εξακολουθεί να επικρέμαται πάνω από το κεφάλι μας, καθώς «ό,τι
μπαίνει στο τραπέζι των συνομιλιών
για το Κυπριακό –και το ψήφισμα
αποτελεί πτυχή του– δεν εξαφανίζεται ως διά μαγείας».
Η «Κ» είχε αποκαλύψει την περασμένη εβδομάδα πως το αρχικό
κείμενο του ψηφίσματος εμπεριείχε
παράγραφο που έκανε λόγο για απευθείας επαφές σε όλους τους τομείς
χωρίς να υπάρχει ο φόβος της αναγνώρισης. Όπως είχε σημειωθεί,
κάτι τέτοιο συζητείτο και το 2004,
μετά την απόρριψη του Σχεδίου
Ανάν. Η ανησυχία των διπλωματικών
κύκλων ήταν πως κάτι τέτοιο αποτελούσε σοβαρό πλήγμα στο ψήφισμα 541 και 550 που καταδικάζουν
ρητώς το ψευδοκράτος και θεωρούν
όλες του τις δομές παράνομες. Έδινε
και την αίσθηση πως πλέον περνάμε
σταδιακά από το παράνομο στο μη
αναγνωρισμένο.

Ο ρόλος Μαυρογιάννη
Μέχρι και την περασμένη Κυριακή, στους διπλωματικούς διαδρόμους, συζητείτο έντονα ο ρόλος
του πρέσβη μας στη Νέα Υόρκη και

διαπραγματευτή Ανδρέα Μαυρογιάννη στην όλη διαδικασία. Υπήρχε
η έντονη δυσφορία κύκλων για τον
ρόλο του ή καλύτερα για το γεγονός
ότι δεν αντέδρασε νωρίτερα και πιο
δυναμικά ούτως ώστε να αποφευχθεί
κάτι τέτοιο επιρρίπτοντάς του στην
ουσία ευθύνη. Υπήρξαν οι κύκλοι
που υποστήριζαν πως ο κ. Μαυρογιάννης έχει αυξημένες υποχρεώσεις
που ενδεχομένως να μην του επέτρεψαν να αποτρέψει νωρίτερα κάτι
τέτοιο. Οι ίδιοι κύκλοι υποστήριζαν
πως μετά το Κραν Μοντάνα κανείς
δεν πιστεύει πως υπάρχει πραγματική βούληση για επίλυση του Κυπριακού και αυτό ακριβώς πληρώνει
στην παρούσα φάση η Λευκωσία.
Υπάρχουν και οι διπλωματικοί κύκλοι που σημείωναν πως ο κ. Μαυρογιάννης δεν βλέπει τόσο αρνητικά
το θέμα των απευθείας επαφών,
όσο διπλωματικοί κύκλοι στη Λευκωσία. Στα πηγαδάκια του Υπουργείου Εξωτερικών δεν έμειναν βε-
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Κτύπησε δεύτερο
κουδούνι
Από το κάδρο των διαβουλεύσε-

Προειδοποιητική βολή διεθνούς κοινότητας
για να διαφανεί πραγματική βούληση
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
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Την ώρα που οι τουρκικές προκλήσεις κορυφώνονταν στην κυπριακή ΑΟΖ, το τελευταίο πράγμα που περίμενε η κυ-

βέρνηση ήταν ένα αρνητικό ψήφισμα.

















Κυβερνητικοί κύκλοι
προσάπτουν την κύρια
ευθύνη στη Βρετανία
για το αρχικό ψήφισμα,
όμως οι καλά γνωρίζοντες το διπλωματικό παρασκήνιο στρέφουν το
βλέμμα προς τις ΗΠΑ.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης
είχε ζητήσει από
τον Βρετανό ομόλογό του
να μεσολαβήσει ούτως
ώστε να αλλάξει το ψήφισμα, ενώ είχε επαφές με
τον Ρώσο πρέσβη και την
Αμερικανίδα πρέσβειρα.

βαίως ασχολίαστες οι ψυχρές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ πρέσβη
και υπουργού Εξωτερικών και οι
υποομάδες που αναπόφευκτα δημιουργούνται και που ενδεχομένως
να δυσχέραναν την κατάσταση. Αυτή τη φημολογία ενίσχυσε και η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Κυριάκου Κούσιου, ότι ο υπουργός Εξωτερικών, προσωπικά, έδωσε
μάχη για να αλλάξει το ψήφισμα.

αρνητικά τις απευθείας επαφές, θεωρώντας υπερβολικές τις αντιδράσεις της Λευκωσίας. Οι ίδιοι κύκλοι
σημειώνουν πως οι Βρετανοί δεν
θεωρούν πως κάτι τέτοιο συνεπάγεται με αναγνώριση, όμως ήθελαν
να δείξουν και τη δυσφορία τους
με το γεγονός ότι η Λευκωσία βολεύεται με την υφιστάμενη κατάσταση πραγμάτων χωρίς να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Όμως πέραν της Βρετανίας και οι ΗΠΑ έβλεπαν θετικά κάτι τέτοιο, πιέζοντας
για μία τέτοια εξέλιξη, έστω κι αν
το κύριο βάρος ευθύνης έπεσε στους
Βρετανούς. Άλλωστε εδώ και καιρό
οι Αμερικανοί δυσφορούν για τα
χρήματα που ξοδεύονται για την
ειρηνευτική δύναμη.

Οι λόγοι

Κύκλοι στη Λευκωσία έθεσαν ζήτημα για τον ρόλο του Α. Μαυρογιάννη, ο οποίος,
όπως λέγεται, θεωρεί υπερβολικές τις αντιδράσεις για τις απευθείας επαφές.

Πέραν όμως των εσωτερικών
διαμαχών και έριδων, το ερώτημα
που εγείρετο ήταν για ποιον λόγο
θα υιοθετείτο τέτοιο κακό –για την
πλευρά μας– κείμενο σε μία εποχή
που η Τουρκία αυξάνει τις παραβιάσεις της και δεδομένου ότι το
Κυπριακό, μετά και το Βερολίνο,
είχε μπει σε μία τροχιά που έδειχνε
προοπτική. Το βάρος της ευθύνης

είχε μετατεθεί τις προηγούμενες
μέρες στη Βρετανία ως «pen holder»
και στη συνέχεια στις ΗΠΑ. Κυβερνητικές πηγές εκτίμησαν πως την
κύρια ευθύνη για την κατάσταση
την είχε η Βρετανία, η οποία, όπως
υποστηρίζουν, δεν βλέπει θετικά
την κυβέρνηση. Υπάρχει η εκτίμηση
πως αυτό αποτελούσε την προει-

δοποιητική βολή για να συμμορφωθεί η κυβέρνηση και να έχει υπόψη της ότι αν δεν κινηθεί προς την
προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού η εν λόγω παράγραφος θα μας
ακολουθεί στο επόμενο ψήφισμα.
Διπλωματικοί κύκλοι, πάντως, εκτιμούν πως η κίνηση της Βρετανίας
έγινε καθώς οι Βρετανοί δεν βλέπουν

Επαφές με Λονδίνο
Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός
Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης

ων δεν έμεινε εκτός και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε
με την ειδική απεσταλμένη του
γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών Τζέιν
Χολ Λουτ είχε διαμηνύσει πως η
Λευκωσία είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις σε όσα έχουν
συμφωνηθεί και είναι έτοιμος
για άτυπη συνάντηση, αν χρειαστεί. Η αλήθεια είναι πως στο
Προεδρικό εκτιμούν πως το αρχικό κείμενο ήταν και ένας μοχλός πίεσης, ούτως ώστε η Λευκωσία να δείξει πραγματική βούληση για την επίλυση του Κυπριακού. Όπως εκτιμούν, με αυτόν τον τρόπο η διεθνής κοινότητα ήθελε να στείλει το μήνυμα
πως αν δεν κινηθούν τα πράγματα προς τη σωστή κατεύθυνση,
τότε το θέμα της «αποδοχής» θα
επανέλθει στο επόμενο ψήφισμα. Υπάρχουν και οι διπλωματικοί κύκλοι που θεωρούν πως το
ψήφισμα αποτελεί την απόδειξη
ότι η διεθνής κοινότητα θα ευνοήσει την Τουρκία. Και αυτό
γιατί ενώ εντείνονται οι προκλήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ και η
Άγκυρα πήγαινε σε τεμάχιο το
οποίο ουδέποτε στο παρελθόν
διεκδίκησε, ισχυριζόμενη ότι
εξυπηρετεί τα συμφέροντα των
Τ/κ, δεν υπάρχει οποιαδήποτε
αναφορά γι’ αυτό στο ψήφισμα.
Ίσως, όπως λέγεται, να καλλιεργείται πλέον και η θεώρηση ότι
στο ενδεχόμενο που δεν λύνεται
το Κυπριακό, οι απευθείας επαφές που δεν θεωρούνται αναγνώριση αλλά αποδοχή, ίσως να
είναι μια λύση του προβλήματος.

επικοινώνησε με τον Βρετανό ομόλογό του για να του ζητήσει να μεσολαβήσει για αλλαγές στο ψήφισμα
και τον διαβεβαίωσε πως θα το διευθετήσει. Οι δύο άνδρες είχαν
έρθει κοντά μετά την υπόθεση με
την 19χρονη Βρετανίδα τουρίστρια
τον προηγούμενο μήνα. Ρόλο στην
απόφαση αλλαγής πλεύσης της Βρετανίας έπαιξε και το γεγονός ότι οι
απευθείας επαφές θα μπορούσαν
να χρησιμοποιηθούν από απορριπτικούς κύκλους της τ/κ πλευράς
στον προεκλογικό. Δεν ήθελαν, μάλιστα, να προκαλέσουν πλήγμα
στην υποψηφιότητα του Μουσταφά
Ακιντζί και στην προοπτική επίλυσης του Κυπριακού. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ήρθε σε επαφή με τον
Ρώσο πρέσβη στην Κύπρο και την
Αμερικανίδα πρέσβειρα για να διασφαλίσει τη διαμόρφωση του κειμένου. Σημειώνεται ότι το προηγούμενο διάστημα οι Ρώσοι παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα χλιαροί στο θέμα
του ψηφίσματος. Όταν είχαν δεχτεί
κρούση, έστειλαν ευσχήμως το μήνυμα πως η στάση τους δεν θα αλλάξει, αλλά πως έχουν δυσαρεστηθεί
με την ενίσχυση των σχέσεων Λευκωσίας-Ουάσινγκτον μέσω του νομοσχεδίου Ρούμπιο-Μενέντεζ. Θετικοί ήταν οι Γάλλοι και ιδιαίτερα
η Κίνα λόγω της ευαισθησίας που
έχει με την Ταϊβάν, με αποτέλεσμα
το κείμενο να αλλάξει στις διαβουλεύσεις της περασμένης Δευτέρας.

ΑΡΘΡΟ / Του ΠΕΤΡΟΥ ΖΑΡΟΥΝΑ

Ο

ταν οι ΗΠΑ ετοίμαζαν το
σχέδιο Ανάν έστειλαν τον
κ. Γουέστον στην Άγκυρα.
Εκεί για να πειστεί η Τουρκία να
δεχθεί την επιδιαιτησία του γ.γ.
του ΟΗΕ ενσωματώθηκαν στο σχέδιο Ανάν μία σειρά από απαιτήσεις
της Τουρκίας. Ήταν τα περίφημα
12 σημεία Ζιγιάλ. Αυτό κατέστησε
το σχέδιο ετεροβαρές και υπέρ της
Τουρκίας. Αποτέλεσμα ήταν η αποδοχή του από Τουρκία και Τ/κ και
η απόρριψή του πανηγυρικά από
τους Ε/κ. Όμως, αυτό δεν ενόχλησε
ούτε ξάφνιασε τις ΗΠΑ. Το ζητούμενο για αυτές σε εκείνη τη χρονική περίοδο δεν ήταν η λύση του
Κυπριακού. Προτεραιότητα είχε
η έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας με την
Ε.Ε. και η πρόσδεσή της στη Δύση.
Κάπως έτσι κινήθηκε και ο πρόεδρος Τράμπ κατά την προετοιμασία και την παρουσίαση του σχε-

Σε ανανικά μονοπάτια το «Σχέδιο του Αιώνα»
δίου του αιώνα. Προτεραιότητά
του ήταν η συνδιαμόρφωση μαζί
με την κυβέρνηση Νετανιάχου
ενός σχεδίου που να καλύπτει τις
ισραηλινές απαιτήσεις, έτσι ώστε
να γίνει αποδεχτό από το Ισραήλ.
Δευτερευόντως έγιναν δεκτές και
κάποιες υποδείξεις των σουνιτικών
αραβικών κρατών του Κόλπου. Επί
της ουσίας του το σχέδιο υιοθετεί
τις ισραηλινές θέσεις σε μία σειρά
καίριων ζητημάτων. Προνοεί την
ενσωμάτωση στο Ισραήλ τόσο της
κοιλάδας του Ιορδάνη όσο και των
εβραϊκών οικισμών της Δυτικής
Όχθης. Σε αντάλλαγμα θα δοθούν
κάποιες περιοχές στην έρημο του
Νεγκέβ παρά τα σύνορα με την Αίγυπτο. Προβλέπει ακόμα την αποστρατικοποίηση του παλαιστινιακού κράτους και τον πλήρη έλεγχο
των οδών επικοινωνίας ανάμεσα
στους διάφορους παλαιστινιακούς
θύλακες από το Ισραήλ. Επιπλέον









Ολα δείχνουν ότι η παρέλευση του χρόνου σε
συνδυασμό με τα εβραϊκά
τετελεσμένα επί του εδάφους, αλλά και τα νέα γεωπολιτικά δεδομένα,
έχουν λειτουργήσει σε
βάρος των Παλαιστινίων.
το παλαιστινιακό κράτος δεν θα
έχει χωρικά ύδατα και ΑΟΖ, κανένα
λιμάνι και αεροδρόμιο αλλά ούτε
και σύνορα με την Ιορδανία. Οι
Παλαιστίνιοι πρόσφυγες του 1948
δεν θα επιστρέψουν στο Ισραήλ,
αλλά είτε θα παραμείνουν στις χώρες όπου ευρίσκονται είτε θα εγκατασταθούν στο Παλαιστινιακό
κράτος. Η Ιερουσαλήμ θα είναι η

πρωτεύουσα του Ισραήλ που θα
αναγνωριστεί ως εβραϊκό κράτος.
Αντίστοιχα πρωτεύουσα των Παλαιστινίων θα γίνουν κάποια προάστια της ανατολικής Ιερουσαλήμ.
Έτσι ενώ κατ΄ όνομα το Σχέδιο μιλάει για δύο κράτη επί της ουσίας
το Παλαιστινιακό είναι ένα κράτος
περιορισμένης κυριαρχίας. Τέλος,
ακόμα και η υλοποίησή του προβλέπει μεταβατική περίοδο 4 χρονών εντός της οποίας θα πρέπει
να γίνει ο αφοπλισμός της Γάζας
πράγμα εξαιρετικά δύσκολο, αν
όχι ανέφικτο.
Το σχέδιο παρουσιάστηκε σε
μία χρονική περίοδο όπου Νετανιάχου και Τράμπ αντιμετωπίζουν
νομικές και πολιτικές διαδικασίες
που αμφισβητούν την εξουσία
τους. Ταυτόχρονα, ευρίσκονται σε
προεκλογική περίοδο. Η παρουσίασή του έγινε ενώπιον ανάλογου
κοινού και αποσκοπούσε να βοη-

θήσει και τους δύο άνδρες να ξεπεράσουν τα πολιτικά εμπόδια για
την παραμονή και διατήρησή τους
στην εξουσία. Αξιοπρόσεκτο είναι
το γεγονός ότι τα αραβικά κράτη
του Κόλπου και τα σουνιτικά βασίλεια απέφυγαν να καταδικάσουν
το σχέδιο και στην ουσία κάλεσαν
τους Παλαιστινίους να το θεωρήσουν ως βάση για διαπραγματεύσεις. Η στάση αυτή οφείλεται στο
γεγονός ότι για τις χώρες αυτές ο
μείζων κίνδυνος για την ασφάλειά
τους σήμερα είναι το Ιράν και όχι
το Ισραήλ. Η προστασία από τις
ΗΠΑ αλλά έμμεσα και από το Ισραήλ έναντι της ιρανικής απειλής
είναι σημαντικότερη από την τύχη
των Παλαιστινίων. Ως ήταν αναμενόμενο, όλες οι παλαιστινιακές
οργανώσεις και η Παλαιστινιακή
Αρχή απέρριψαν το σχέδιο. Ανάλογη στάση υιοθέτησαν το Ιράν,
η Τουρκία και η Χεζμπολά. Τέλος,

να σημειώσουμε ότι τυχόν μονομερή ισραηλινά βήματα εφαρμογής
τμημάτων του σχεδίου όπως η προσάρτηση της κοιλάδας του Ιορδάνη
και των εβραϊκών οικισμών θα
προκαλέσουν σοβαρές αναταράξεις
στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.
Όλα δείχνουν ότι η παρέλευση
του χρόνου σε συνδυασμό με τα
εβραϊκά τετελεσμένα επί του εδάφους, αλλά και τα νέα γεωπολιτικά
δεδομένα, έχουν λειτουργήσει σε
βάρος των Παλαιστινίων. Εκτιμώ
πως τηρουμένων των αναλογιών
είμαστε μπροστά σε παρόμοιες
εξελίξεις στο Κυπριακό. Δεν είναι
καθόλου τυχαία η επαναλαμβανόμενη προσπάθεια από ΗΠΑ και
Βρετανία για δημιουργία των προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν
την ομαλή αποχώρηση της UNFICYP.

Ο κ. Πέτρος Ζαρούνας είναι διεθνολόγος.
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Αποτρέπουμε
τα χειρότερα,
διολισθαίνουμε
στα ψηφίσματα
Το 186 δίνει στην ΚΔ και μόνο δικαίωμα να
συναινεί στην παρουσία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ
Ηνωμένα Eθνη - Ανάλυση
του ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗ

Την εβδομάδα που ξεκινούσαν στο
Σ.Α. οι διαβουλεύσεις των μελών
του για το ψήφισμα της ΟΥΝΦΙΚΥΠ,
ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ,
Αντόνιο Γκουτιέρες, μιλώντας στη
Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων
Εθνών, παρομοίαζε τους τέσσερις
μεγάλους κινδύνους που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα (πολέμους
και διαμάχες, φτώχεια και ασθένειες, περιβάλλον, κυβερνοέγκλημα)
με τους τέσερις Ιππότες της Αποκαλύψεως και προσπαθούσε να ξυπνήσει τους παγκόσμιους ηγέτες
για να τους αντιμετωπίσουν πριν
μας καταστρέψουν.
Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ, που αναπτύχθηκε
στην Κύπρο με το ψήφισμα
186/1964, είναι πλέον η παλαιότερη
ειρηνευτική αποστολή του οργανισμού, προστατεύει την ειρήνη
σε μία χώρα μέλος της Ε.Ε., προσφέρει σχεδόν ειδυλλιακές συνθήκες στους περίπου 860 κυανόκρανους και το λογαριασμό για τη
μισή δαπάνη καλύπτουν η Κύπρος
με την Ελλάδα.
Γκρίνιες, απειλές, έως και εκβιασμοί για την παρουσία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ είχαν ακουστεί πολλές φορές και μάλιστα στη δεκαετία του
’90 σημειώθηκε βέτο της Ρωσίας
σε ένα από τα ψηφίσματα, για λόγους άσχετους με την Κύπρο. Μία
πηγή των αντιδράσεων σχετίζεται
με το ψήφισμα 186 του Σ.Α. το
οποίο δίνει τη δυνατότητα στην
Κυπριακή Δημοκρατία και μόνο
να συναινεί στην παρουσία της
ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Κι αυτό είναι μεγάλο
αγκάθι και για την Τουρκία, αλλά
και για αξιωματούχους του ΟΗΕ

και μη που θα ήθελαν να αφαιρέσουν από την Κύπρο αυτή την ασπίδα προστασίας.
Άλλη πηγή αντιδράσεων έχει
σχέση με την κόπωση της διεθνούς
κοινότητας και τις ανάγκες για ειρηνευτές σε άλλες περιοχές. Στη
δεύτερη θητεία του Μπαν Κι Μουν
άρχισαν οι πιέσεις από τις ΗΠΑ
(λόγω των αντιδράσεων του ελεγχόμενου από τους ρεπουμπλικανούς Κογκρέσου) κι άλλες χώρες
για αυστηρότερη αξιολόγηση των
επιχειρήσεων, εξοικονόμηση πόρων και ουσιαστικό ξαναγράψιμο
των κανόνων. Τότε ήταν που άρχισαν να εμφανίζονται αναφορές

Όταν ο γ.γ. του ΟΗΕ ως Ευαγγελιστής Ιωάννης προειδοποιεί τους παγκόσμιους ηγέτες, μιλώντας με δραματικούς τόνους για τους 4 Ιππότες της Αποκάλυψης
που φτάνουν, τα περιθώρια των παρεμβάσεων για τη Λευκωσία είναι μικρά. Κι όσο παραμένει το στάτους κβο και δεν υπάρχει διαπραγματευτική διαδικασία, τόσο οι προτάσεις για παρόμοιους μηχανισμούς και ΜΟΕ θα αποτελούν τη μοναδική διαδικασία, δείχνοντας πορεία ταϊβανοποίησης.









Τον Ιούλιο του 2017 κατέρρευσε στο Κραν Μοντάνα η σοβαρότερη προσπάθεια του ΟΗΕ τα τελευταία 15 χρόνια για λύση. Κι αυτή η εξέλιξη κάθε άλλο παρά άσχετη είναι με τα όσα βιώνουμε
στην διαδικασία υιοθέτησης των ψηφισμάτων.
στα ψηφίσματα, όπως στο 2338,
του τύπου «χαιρετίζοντας την πρόθεση του γενικού γραμματέα να
παρακολουθεί στενά όλες τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, για τη
διασφάλιση της αποδοτικότητας
και αποτελεσματικότητας...». Εκείνο, ωστόσο, που άλλαξε το σκηνικό, ήταν οι τέσσερις αρχές για
τις ειρηνευτικές αποστολές που
ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ, μέσω της

Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ που αναπτύχθηκε στην Κύπρο με το ψήφισμα 186/1964 είναι

πλέον η παλαιότερη ειρηνευτική αποστολή του οργανισμού, προστατεύει την
ειρήνη σε μία χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Η Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο προσφέρει σχεδόν
ειδυλλιακές συνθήκες στους περίπου 860 κυανόκρανους που την απαρτίζουν
και το λογαριασμό για τη μισή δαπάνη καλύπτουν η Κύπρος με την Ελλάδα.

πρώην μονίμου αντιπροσώπου
τους στον ΟΗΕ, Νίκι Χέιλι, τον
Απρίλιο του 2017 και τις οποίες
έθεσαν αμέσως σε εφαρμογή σε
όλες τις διαδικασίες ανανέωσης
των εντολών των ειρηνευτικών
αποστολών. Ήταν κυριολεκτικά
ευαγγέλιο για την αμερικανίδα
πρέσβειρα και τα πρώτα δείγματα
εμφανίστηκαν στο ψήφισμα 2338.
Στις διαβουλεύσεις ο αναπληρωτής

λιξη κάθε άλλο παρά άσχετη είναι
με τα όσα βιώνουμε στην διαδικασία υιοθέτησης των ψηφισμάτων
της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.
Σ’ αυτή την πορεία διολίσθησης
κάθε φορά Αμερικανοί και Βρετανοί
στο Σ.Α., απηχώντας στα όσα αναφέρει ο γ.γ. στις εκθέσεις του, ζητούν να προστεθούν νέα στοιχεία.
Η Κύπρος με τη βοήθεια της Γαλλίας, Ρωσίας και Κίνας αντιστέκεται,

Μ.Α. των ΗΠΑ, Τζόναθαν Κόεν,
είπε πως δεν έχει γίνει για χρόνια
στρατηγική αξιολόγηση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και έτσι τον Ιούλιο του
2017 μπήκαν οι βάσεις για μια πορεία διολίσθησης στο θέμα της
ΟΥΝΦΙΚΥΠ.
Τον Ιούλιο του 2017 κατέρρευσε
στο Κραν Μοντάνα η σοβαρότερη
προσπάθεια του ΟΗΕ τα τελευταία
15 χρόνια για λύση. Κι αυτή η εξέ-

αλλά σιγά-σιγά, ενώ αποτρέπονται
τα χειρότερα, υπάρχει διολίσθηση.
Κι επειδή το ευκολότερο είναι
να δαιμονοποιούνται οι Βρετανοί
πρώτα και στη συνέχεια οι Αμερικανοί, ναι, όντως και οι δύο προωθούν αυτά τα ζητήματα, ωστόσο
αυτές είναι οι εισηγήσεις της αρμόδιας για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ και ειδικής αντιπροσώπου του γ.γ. Ελίζαμπεθ Σπέχαρ.

Στρατηγική αξιολόγηση και πολιτική βούληση και στις δύο πλευρές
Τον Δεκέμβριο του 2017 ο γ.γ. του
ΟΗΕ υποβάλλει την έκθεσή του για
στρατηγική αξιολόγηση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, αποδεχόμενος τις εισηγήσεις
της ομάδας που τη διεξήγαγε, με
επικεφαλής τον Γερμανό Wolfgang
Weisbrod-Weber, ο οποίος είχε ασχοληθεί και με την ειρηνευτική επιχείρηση στη Δυτική Σαχάρα. Το
έργο της ομάδας έγινε στη βάση του
ψηφίσματος 2369 που υιοθέτησε το
Σ.Α. τον Ιούλιο του 2017 και επικεντρώθηκε σε συμπεράσματα και συστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο
η UNFICYP θα πρέπει να διαμορφωθεί για να εφαρμόσει την υπάρχουσα εντολή της. «Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ
θα παραμείνει προς το παρόν μια
επιχείρηση διατήρησης της ειρήνης,
με βάση το πεζικό, αλλά με ενισχυμένο το τμήμα παρατήρησης και
συνδέσμου (liaison)», ανέφερε ο γ.γ.,
σημειώνοντας ότι από τη στιγμή
που οι εισηγήσεις της ομάδας αξιολόγησης για τη βελτίωση της απο-

τελεσματικότητας εφαρμοστούν
πλήρως, θα επιτρέψουν σε μετρήσιμες εξοικονομήσεις στον προϋπολογισμό της ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Στην έκθεση υπάρχουν πολλά θέματα εσωτερικών ανακατατάξεων οι οποίες
θα πρέπει να γίνουν στη δύναμη
για να αυξηθούν η αποτελεσματικότητά της και να καταστούν διαθέσιμοι περισσότεροι αστυνομικοί
της ΟΥΝΦΙΚΥΠ «για περιπολίες,
ρόλο συνδέσμου και εμπλοκής στους
Τομείς, με την αραίωση της στελέχωσης των κεντρικών γραφείων,
διατηρώντας παράλληλα την παρούσα πολύτιμη αστυνομική εμπλοκή της UNFICYP στην Κοινή Αίθουσα
Επικοινωνιών και στην Πύλα, καθώς
και την επέκταση των υφιστάμενων
δομών του στρατιωτικού παρατηρητή και των συνδέσμων και την
παροχή τους με μεγαλύτερη εποπτεία και συνέχεια». Εδώ πρωτοεμφανίζεται και το θέμα των μηχανισμών για απευθείας συναντήσεις.

«Στις ανταλλαγές με τις αρχές,
η ομάδα αναθεώρησης διαπίστωσε
ότι η πολιτική βούληση για αυτή
τη συνεργασία υπάρχει και στις
δύο πλευρές, κάτι που εκτιμάται
ιδιαίτερα. Μακροπρόθεσμα, ελπίζω
ότι οι δύο πλευρές θα συναντηθούν
απευθείας για να επιλύσουν ορισμένες από τις διαφορές τους. Ένα
καλό παράδειγμα αυτού υπάρχει
ήδη στο Κοινό Δωμάτιο Επικοινωνιών, το οποίο φέρνει μαζί αστυνομικούς και οι εμπειρογνώμονες
από τις δύο πλευρές, υπό την αιγίδα
της UNFICYP, για να εργαστούν
σε ποινικά θέματα».
Στην αξιολόγηση τέθηκε πιο
επιτακτικά το θέμα της οριοθέτησης της νεκρής ζώνης και της αποδοχής του μνημονίου (aide-memoire) του 1989 των Ηνωμένων
Εθνών. Κάτι που έγινε σιωπηρά το
2018 και έγινε γνωστό μόνο από
την επόμενη έκθεση του γ.γ.
Το Σ.Α. υιοθέτησε αμέσως τις

εισηγήσεις Γκουτιέρες με το ψήφισμα 2398 τον Ιανουάριο του 2018
(μαζί με αναφορές για στρατιωτικά
ΜΟΕ) κι από τις διαβουλεύσεις για
το 2430 (τον Ιούλιο του 2018) ξεκινούν οι προσπάθειες για να περάσει στο λεκτικό των ψηφισμάτων
αναφορά στους κοινούς μηχανισμούς. Μάλιστα στο ίδιο διάστημα
γίνονται εντονότερες οι αναφορές
στα ψηφίσματα για το σεβασμό
της εξουσίας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και
τα επεισόδια στη νεκρή ζώνη, λόγω
δραστηριοτήτων πολιτών. Στο 2453
(Ιανουάριος 2019) βλέπουμε στην
20ή παράγραφο του διατακτικού
του ψηφίσματος να ζητείται από
τον γ.γ. του ΟΗΕ να συμπεριλάβει
στην επόμενη έκθεσή του αναφορές «για τις προσπάθειες προς τη
δημιουργία μηχανισμών ελάφρυνσης των εντάσεων».
Στο 2483, του Ιουλίου 2019, διαβάζουμε στην 5η παράγραφο του
διατακτικού το Σ.Α. να καλεί τις

πλευρές και τα σχετικά εμπλεκόμενα μέρη με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ ως
διευκολυντή μέσω του ρόλου της
ως συνδέσμου, να εντείνουν τις
προσπάθειές τους για δημιουργία
μηχανισμού απευθείας επαφών σε
στρατιωτικό επίπεδο και να συνεχίζουν να διερευνούν τρόπους για
εγκαθίδρυση μηχανισμών και ενδυνάμωση υπαρχουσών πρωτοβουλιών...». Παράλληλα ζητείται
για πρώτη φορά από τους ηγέτες
να υποβάλλουν εκθέσεις προς τον
γ.γ. για τις καλές υπηρεσίες. Τόσο
τον Ιούλιο, όσο και στις πρόσφατες
διαβουλεύσεις για το ψήφισμα 2506,
οι προσπάθειες των ΗΠΑ και της
Βρετανίας ήταν να περάσουν μηχανισμούς επί παντός επιστητού,
μία έκθεση για καλές υπηρεσίες
και ΟΥΝΦΙΚΥΠ και οι εκθέσεις των
ηγετών να είναι επίσης εφ’ όλης
της ύλης. Χρειάστηκαν πολλές πολιτικές επαφές της Λευκωσίας (με
αποκορύφωμα την επικοινωνία

Χριστοδουλίδη – Ράαμπ) στην Κύπρο και στις πρωτεύουσες και έντονες διπλωματικές διαβουλεύσεις
στη Νέα Υόρκη, για να αποτραπούν
τα χειρότερα. Κάθε έξι μήνες το
μαρτύριο του Σίσυφου θα επαναλαμβάνεται, όσο δεν λύνεται το
Κυπριακό, με το επόμενο ψήφισμα
να είναι χειρότερο από το προηγούμενο κ.ο.κ.
Οι φίλοι της Κύπρου θα βοηθούν
όσο μπορούν, αλλά όταν ο γ.γ. του
ΟΗΕ ως Ευαγγελιστής Ιωάννης
προειδοποιεί τους παγκόσμιους
ηγέτες μιλώντας με δραματικούς
τόνους για τους 4 Ιππότες της Αποκάλυψης που φτάνουν, τα περιθώρια των παρεμβάσεων για τη Λευκωσία είναι μικρά. Κι όσο παραμένει
το στάτους κβο και δεν υπάρχει
διαπραγματευτική διαδικασία, τόσο
οι προτάσεις για παρόμοιους μηχανισμούς και ΜΟΕ θα αποτελούν
τη μοναδική διαδικασία, δείχνοντας
πορεία ταϊβανοποίησης.

Φ Ε Β Ρ ΟΥΑ Ρ Ι ΟΣ 2 0 2 0

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ONLINE

WWW.GASTRONOMOS.COM.CY
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Παραγοντισμός η παιδική ασθένεια του ΑΚΕΛ

Εισάγονται διοικητικά μέτρα και ποινές προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο που φοβίζει το κόμμα της Αριστεράς
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Όταν το 2015, το ΑΚΕΛ οδηγείτο
στο εκλογικό του συνέδριο, η ηγεσία είχε να διαχειριστεί την αποβολή του Νίκου Κατσουρίδη, τη
φυλάκιση του Βενιζέλου Ζαννέτου
για το ζήτημα της Δρομολαξιάς και
την ευρύτερη κρίση που προκάλεσε
στο κόμμα η διακυβέρνηση Χριστόφια. Κάποιοι τότε θεωρούσαν
πως τα δύσκολα πέρασαν και πως
η νέα πενταετία θα είναι πιο γενναιόδωρη για το κόμμα και την
ηγεσία. Χρειάστηκε να περάσει
ένας χρόνος, να ανοίξει η κάλπη
των βουλευτικών εκλογών για να
διαφανεί πως τα δύσκολα θα ταλαιπωρούσαν λίγο περισσότερο
την Αριστερά. Όμως για πόσο;
Σήμερα το ΑΚΕΛ επιδιώκει να
μπει σε τροχιά ανάκαμψης και να
ανακτήσει την δύναμη αλλοτινών
χρόνων στις βουλευτικές εκλογές
του 2021, ενώ κάποιοι προσβλέπουν σε πρωτιά. Το κατά πόσο
αυτό θα καταστεί εφικτό χωρίς
ανανέωση προσώπων ή αν αυτή
τη φορά η ηγεσία θα δικαιωθεί –
έστω και με καθυστέρηση– για
τις πολιτικές της, είναι ένα ζήτημα
που θα διαφανεί στην κάλπη. Αυτό
που συζητείται είναι κατά πόσο,
σε μία εποχή απαξίωσης των θεσμών και αυξημένης αποχής, το
ΑΚΕΛ θα μιλήσει τη γλώσσα της
κοινωνίας, όπως έχει διαμορφωθεί.
Στο πολυσέλιδο έγγραφο που
έχει στην κατοχή της η «Κ», μεταξύ άλλων, γίνεται παραδοχή
της μεγάλης απώλειας ψηφοφόρων στις βουλευτικές εκλογές
του 2016, παραδοχή των δυσλειτουργιών των Νέων Δυνάμεων,
αλλά και παραδοχή ύπαρξης του
φαινομένου του παραγοντισμού.
Συμπτώματα του οποίου έχουν,
όπως λέγεται, στελέχη και αξιωματούχοι του κόμματος και είναι
ιδεολογικά ξένα με τις αρχές του
κόμματος. Μένει να διαφανεί αν
αυτές οι ορολογίες και οι περιορισμοί θα αφουγκραστούν και θα
τύχουν αποδοχής από όσους
έχουν μείνει εκτός κάλπης τα τελευταία χρόνια.
Το περασμένο Σάββατο, η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ καλείτο
να εγκρίνει τις θέσεις με τις οποίες
το κόμμα της Αριστεράς θα προχωρήσει στο 23ο συνέδριο. Όσο
όμως στο πολυσέλιδο έγγραφο καταγραφόταν η ανάγκη το κόμμα
να αφουγκραστεί την κοινωνία,
που εξελίσσεται διαρκώς, αξιοποιώντας τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και την τεχνολογία, την ίδια
ώρα έθετε ως ένα από τα σημαντικά
ζητήματα των τελευταίων χρόνων
την εμφάνιση και την ενίσχυση
του φαινομένου του παραγοντισμού. Φαινόμενο που θα πρέπει
να αντιμετωπιστεί με κώδικα συμπεριφοράς, με διοικητικά μέτρα
και με ποινές.

Από το 2001
Στις θέσεις του κόμματος γίνεται
η παραδοχή πως το φαινόμενο του
παραγοντισμού έχει εμφανιστεί
από τις βουλευτικές εκλογές του
2001. Σε αυτό έπαιξε ρόλο η εμφάνιση χαρακτηριστικών της «καπιταλιστικής» κοινωνίας, όπως ο
ατομικισμός και η επιτυχία με οποιοδήποτε κόστος. Σημειώνεται, μάλιστα, πως οι «δημοκρατικές αλλαγές» και η «εμβάθυνση της εσωκομματικής δημοκρατίας» στο

Το 2015 ο Άντρος Κυπριανού είχε να χειριστεί ένα ντόμινο εξελίξεων που έθεταν το AKEΛ στην απομόνωση. Πέντε χρόνια αργότερα, κάποιοι στην Εζεκία Παπαϊωάννου υποστηρίζουν πως πλέον είναι η
ώρα του κόμματος να ανακτήσει την πρωτιά.








Κώδικας συμπεριφοράς
θα δημιουργηθεί και
για τα κοινωνικά μέσα
δικτύωσης, όπου
οι υποψήφιοι θα
πρέπει να προβάλλουν
τις θέσεις και τις εκδηλώσεις του κόμματος
και όχι τον εαυτό τους.
ΑΚΕΛ, φέρεται να έτυχαν εκμετάλλευσης και να ενίσχυσαν το
φαινόμενο αυτό. Πάντως, το θέμα
του παραγοντισμού, δεν είναι σίγουρα καινούργιο. Απασχόλησε
όμως ιδιαιτέρως το κόμμα στις ευρωεκλογές του 2019. Τότε, είχε τεθεί έντονα το θέμα του παραγοντισμού, με τον πρώην ευρωβουλευτή του ΑΚΕΛ Νεοκλή Συλικιώτη
σε συνέντευξή του στην «Κ» να
μιλάει για την εμφάνιση «διαττόντων αστέρων» που δυσφημίζουν
την Αριστερά και να ξεκαθαρίζει
πως ο παραγοντισμός δεν χωρά
στο ΑΚΕΛ.
Ο κ. Συλικιώτης δεν το είπε τυχαία βεβαίως, καθώς εκείνη την
περίοδο υπήρξαν στελέχη όπως ο
νυν ευρωβουλευτής Γιώργος Γεωργίου που είχαν κατηγορηθεί από
μέλη του κόμματος για παραγοντισμό. Στην περίπτωση του κ. Γεωργίου υπήρχαν καταγγελίες στην
Επιτροπή Ελέγχου για προβολή
μέσω των social media, ενώ καταγγελίες υπήρξαν και για προ-

ώθησή του από βουλευτές του κόμματος. Το ΑΚΕΛ έχει ήδη θεσπίσει
κώδικα συμπεριφοράς για περιορισμό του φαινομένου του παραγοντισμού, ωστόσο, στις νέες θέσεις
γίνεται εισήγηση για βελτίωση και
εκσυγχρονισμό, καθώς αυτός δεν
πρέπει να λειτουργεί ανασταλτικά
ως προς την επαφή του κόμματος
με τη βάση και ιδιαίτερα με τη μεγάλη μερίδα των αριστερών ψηφοφόρων που έχουν πλέον οδηγηθεί στην αποχή. Στον κώδικα
συμπεριφοράς τίθεται θέμα διαβάθμισης των ποινών αυτών που
παραγοντοποιούνται, από την απλή
παρατήρηση, την ενημέρωση του
κομματικού συνόλου, τη δημόσια
παρατήρηση και στο ενδεχόμενο
που κάποιος δεν συμμορφώνεται
θα διαγράφεται από το ψηφοδέλτιο.
Όπως αναφέρεται στις θέσεις του
κόμματος, ενώ στο παρελθόν υπήρξαν αποδεδειγμένα διαπιστώσεις
παραβίασης του κώδικα, η διαγραφή από το ψηφοδέλτιο δεν εφαρμόστηκε ποτέ.

Aλλο τα σώματα
Αυτό βεβαίως δεν προνοείται
και για τα καθοδηγητικά σώματα.
Όπως σημειώνεται το δικαίωμα
των σωμάτων να υποστηρίζουν
υποψηφίους που είναι εκφραστές
πολιτικών που το κόμμα προωθεί
μέσα από συλλογικές αποφάσεις,
(όπως στην περίπτωση του Νιαζί
Κιζίλγιουρεκ), αλλά και η διασφάλιση ότι η ηγεσία του κόμματος
θα έχει παρουσία στη Βουλή «είναι
αυτονόητο και καταστατικά κατοχυρωμένο».

Κώδικας και στο facebook
Ο κώδικας αναμένεται να διευρυνθεί
και στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης,
απαγορεύοντας στους υποψηφίους
να τα χρησιμοποιούν για προσωπική
προβολή, αλλά για καθαρή προβολή
των θέσεων και των εκδηλώσεων
του κόμματος. Συνοπτικά, οι υποψήφιοι προφανώς θα πρέπει να αποφεύγουν να αναρτούν προσωπικές
τους φωτογραφίες, να προβάλλουν
τη δική τους προσωπική δουλειά,
αλλά θα μπορούν να προβάλλουν
τις θέσεις του κόμματος ή και φωτογραφίες από εκδηλώσεις. Ανοικτό
είναι αν θα μπορούν να έχουν σελίδα
–πέραν του προσωπικού λογαριασμού– ή αν θα χορηγούν τις αναρτήσεις τους και τα video των τοποθετήσεών τους στα τηλεοπτικά πάνελ. Όσο όμως κι αν προσπαθεί να
μπει μία τελεία στο φαινόμενο του
παραγοντισμού, το ερώτημα είναι
πώς θα μπορέσει το κόμμα να κατέβει στη βάση. Ήδη στο έγγραφο
των θέσεων, υπάρχει η διαπίστωση
πως οι Κομματικές Ομάδες Βάσεις
(ΚΟΒ), οι οποίες αποτελούσαν ιστορικά το θεμέλιο του ΑΚΕΛ, πλέον
έχουν χάσει την αλλοτινή δυναμική
τους. Καταγράφονται αδυναμίες,
δυσλειτουργίες, δυσκολία στην προσέγγιση και εγγραφή νέων μελών,
αλλά και μικρός αριθμός συμμετοχής. Υπενθυμίζεται πως στο παρελθόν οι υποψήφιοι πρόεδροι που θα
στήριζε το ΑΚΕΛ προέρχονταν μετά
από συζήτηση στις κομματικές ομάδες βάσης. Ενδεικτικό ότι για τις
προεδρικές του 2008 είχε πραγμα-

τοποιηθεί δημοψήφισμα στις ΚΟΒ
για το κατά πόσο το κόμμα θα στήριζε τον Δημήτρη Χριστόφια ή τον
Τάσσο Παπαδόπουλο. Την προηγούμενη πενταετία, ούτε ο Μάικ Σπανός
είχε συζητηθεί στις ΚΟΒ, ούτε ο
Σταύρος Μαλάς.

Οι Νέες Δυνάμεις
Στο έγγραφο μπαίνει και το κεφάλαιο των Νέων Δυνάμεων όπου
καταγράφεται η επιτυχία του θεσμού
στο να ανοίξει το κόμμα σε δυνάμεις
πιο φιλικές και να αποδομηθεί το
αφήγημα άλλων δυνάμεων πως το
ΑΚΕΛ είναι περιχαρακωμένο και
εσωστρεφές. Σημειώνεται παράλληλα πως υπήρξαν αδυναμίες στον
θεσμό και λανθασμένες επιλογές
στην επιλογή προσωπικοτήτων. Τίθεται ζήτημα μικρού συντονισμού
του θεσμού με το κόμμα αλλά και
φθορά της εικόνας του θεσμού μετά
από 30 χρόνια ύπαρξης. Στόχος της
νέας πενταετίας είναι η επιλογή
προσωπικοτήτων με απαιτούμενη
προσοχή, λαμβάνοντας πρώτα υπόψη τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά
και δευτερευόντως την πιθανή εκλογική τους απήχηση. Υπάρχει η εισήγηση να ορίζονται απευθείας από
τα ανώτατα καθοδηγητικά σώματα
και ο συνεχής εμπλουτισμός του
καταλόγου σε όλες τις επαρχίες.
Προτείνεται η αξιοποίησή τους στα
βοηθητικά γραφεία στις ad hoc επιτροπές μελετών, αλλά και η εμπλοκή
τους στη διαδικασία υπόδειξης υποψηφίων.

Απέναντι
στη διχοτόμηση
Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό

γίνεται μία εκτενής αναφορά
στις εξελίξεις από την εκλογή του Νίκου Αναστασιάδη
μέχρι και σήμερα. Όπως
αναφέρεται, πλέον συζητούνται νέες ιδέες πέραν της
ομοσπονδίας, οι οποίες δεν
αφορούν το ενιαίο κράτος
αλλά την συνομοσπονδία και
τα δύο χωριστά κράτη. Για το
ΑΚΕΛ, όπως σημειώνεται, η
διχοτόμηση, όποια μορφή κι
αν πάρει, δεν συνιστά επιλογή, καθώς σημαίνει χερσαία
σύνορα με την Τουρκία,
απώλεια του 37% και του
60% της ακτογραμμής και
κίνδυνος πλήρους κατάληψης της Κύπρου από την
Τουρκία. Γι’ αυτό ακριβώς
τον λόγο στις θέσεις του
ΑΚΕΛ δίδεται έμφαση για
την άμεση εγκατάλειψη των
«παλινδρομήσεων και αντιφάσεων του Προέδρου Αναστασιάδη» και ετοιμότητα
στην πράξη και όχι στα λόγια.
Όπως σημειώνεται το ΑΚΕΛ
θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εντός και
εκτός Κύπρου με στόχο την
επανέναρξη των συνομιλιών
και τη διάνοιξη της προοπτικής λύσης στη βάση των
συμφωνηθέντων.
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Μετά τον Μάιο τα σπουδαία στο Κυπριακό
Η Άγκυρα φαίνεται να έχει ήδη επιλέξει τη στρατηγική που θα ακολουθήσει στο Κυπριακό μετά τις «προεδρικές» εκλογές
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Ο Μουσταφά Ακιντζί, ηγέτης της
τουρκοκυπριακής κοινότητας, αναμένεται να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για τις «προεδρικές»
σε εκδήλωση που θα γίνει στις 5 Φεβρουαρίου στα Κατεχόμενα. Ο κ.
Ακιντζί, έχοντας φτάσει κοντά στη
λύση του Κυπριακού την περίοδο
του Κραν Μοντάνα, πιστεύει ότι
ακόμη έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει την κοινότητά του σε λύση,
μέσα από την εντατικοποίηση των
διεργασιών, μετά το τέλος του δεύτερου σκέλους των «προεδρικών».
Οι επικριτές, όμως, του κ. Ακιντζί
δεν συμφωνούν με την παραπάνω
άποψη. Το δεξί χέρι του «πρωθυπουργού», Ερσίν Τατάρ, ο οποίος
ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του
για την ηγεσία της τ/κ κοινότητας
πριν από λίγες ημέρες και ο «υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας» Χασάν Τάτσοϊ θεωρούν ότι ο κ. Ακιντζί
θα πρέπει να ανακοινώσει μια ώρα
αρχύτερα την απόσυρσή του από
το πολιτικό προσκήνιο. Σύμφωνα
με το υψηλόβαθμο στέλεχος της τ/κ
Δεξιάς, το μέτωπο της λύσης στην
τ/κ κοινότητα χάνει έδαφος με γοργούς ρυθμούς και ο κ. Ακιντζί δεν
είναι σε θέση να αλλάξει τη συνολική
εικόνα μέσα σε σύντομο χρονικό
διάστημα.

Η κριτική σε Ακιντζί
Την προηγούμενη εβδομάδα,
παρόμοιες απόψεις με αυτήν του
κ. Τάτσοϊ εμφανίστηκαν σε τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης. Σε
σειρά αναρτήσεων, τοποθετήσεων
και άρθρων γνώμης, ο κ. Ακιντζί
δέχθηκε σφοδρή κριτική για τους
χειρισμούς του στο Κυπριακό κατά








Οι επικριτές του Μ.
Ακιντζί τονίζουν ότι την
προηγούμενη πενταετία
το μόνο που κατόρθωσε
ήταν η ανοιχτή αντιπαράθεση με την Τουρκία,
μια εξέλιξη που δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα
της τουρκικής πλευράς.
τα προηγούμενα πέντε χρόνια. Η
συγκεκριμένη κριτική, εκτός από
το γεγονός ότι αντικατοπτρίζει την
ένταση στο πολιτικό σκηνικό που
κορυφώνεται σταδιακά, καθώς πλησιάζουν οι «προεδρικές», έχει ιδιαίτερη σημασία για το Κυπριακό.
Τ/κ αρθρογράφοι μας προϊδεάζουν
για το γεγονός ότι μετά το τελικό
σκέλος των «προεδρικών» στο Κυπριακό θα ακολουθήσουν σημαντικές εξελίξεις, με την Άγκυρα να
έχει ήδη καθορίσει τη στρατηγική
που θα ακολουθήσει σε αυτήν την
τελική φάση της προσπάθειας επίλυσης του προβλήματος.
Δημοσιογράφοι, λοιπόν, όπως οι
Χουσεΐν Εκμεκτσί και Μετέ Τούμερκαν, οι οποίοι συνομιλούν με
την Άγκυρα και προσεγγίζουν με
προβληματισμό την προοπτική της
επίλυσης του Κυπριακού με βάση
το ομοσπονδιακό μοντέλο, θεωρούν
ότι από το 2015 μέχρι σήμερα, ο κ.
Ακιντζί, παρά τις μεγάλες υποσχέσεις
που έδωσε αρχικά στην κοινότητά
του, δεν κατάφερε να σημειώσει
επιτυχία στο Κυπριακό. Από τη σκοπιά τους, ο κ. Ακιντζί επιχείρησε να
διαπραγματευτεί με την ε/κ πλευρά

Χωρίς αποδοχή της πολιτικής ισότητας δεν προχωρά η διαδικασία και οι πλευρές πρέπει να εστιάσουν στο «ξεκαθάρισμα»

του τοπίου μετά τις «προεδρικές», η εισήγηση της τουρκικής πλευράς για τις εξελίξεις που ακολουθούν στο Κυπριακό.
με βάση το Κοινό Ανακοινωθέν, το
οποίο για λογαριασμό της τ/κ πλευράς υπέγραψε ο «εθνικιστικής» προκάτοχός του. Σε αυτήν τη διαπραγμάτευση, ο κ. Ακιντζί δεν κατάφερε
να κατοχυρώσει σημαντικά σημεία
και θέσεις της τ/κ κοινότητας, όπως
λ.χ. η πολιτική ισότητα. Όχι μονάχα
δεν σημειώθηκε επιτυχία στο πεδίο
της πολιτικής ισότητας, αλλά απεναντίας η ε/κ πλευρά έφτασε στο
σημείο να αμφισβητεί βασικές παραμέτρους της λύσης.
Εφόσον, λοιπόν, δεν έχει σημειωθεί επιτυχία στο Κυπριακό, ο κ.
Ακιντζί για ποιο λόγο εμφανίζεται
εκ νέου ενώπιον της κοινότητάς του
και ζητάει υποστήριξη για μια ακόμη
πενταετία; Θέτοντας το συγκεκριμένο ερώτημα, οι επικριτές του κ.
Ακιντζί τονίζουν ότι την προηγούμενη πενταετία το μόνο που κατόρθωσε ο κ. Ακιντζί ήταν η ανοιχτή

αντιπαράθεση με την Τουρκία, μια
εξέλιξη που δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της τουρκικής πλευράς,
καθώς για την τελική συμφωνία στο
Κυπριακό η συνεργασία των Τ/κ με
την Άγκυρα και η τελική συγκατάθεση της Τουρκίας είναι απαραίτητες
προϋποθέσεις.

Η στρατηγική της Άγκυρας
Εντατικοποιώντας την κριτική
στο πρόσωπο και στο έργο του κ.
Ακιντζί, οι Τ/κ επικριτές της σημερινής τ/κ ηγεσίας φέρνουν στο προσκήνιο τις βασικές γραμμές που θα
ακολουθήσει η τουρκική πλευρά
στο Κυπριακό, αμέσως μετά το τέλος
των «προεδρικών». Αξίζει να σημειωθεί ότι οι «κόκκινες γραμμές» και
«προτεραιότητες» στις οποίες εστιάζουν Τ/κ αναλυτές, επιβεβαιώνονται
από διάφορες τουρκικές πηγές στην
Άγκυρα. Οι συγκεκριμένες πηγές

τονίζουν ότι όπως επισημαίνουν
σειρά πρόσφατων Τ/κ αναλύσεων,
στόχος της τουρκικής πλευράς από
τον Μάιο και μετά θα είναι η άμεση
σύγκληση άτυπης διάσκεψης για
το ξεκαθάρισμα του τοπίου στο Κυπριακό. Οι τελευταίες πληροφορίες
που φτάνουν στην Άγκυρα δείχνουν
ότι ο ΟΗΕ προσεγγίζει θετικά αυτήν
την προοπτική.
Εφόσον οδεύουμε προς εντατικές,
νέες διεργασίες στο Κυπριακό την
περίοδο που ακολουθεί τον Μάιο,
η τουρκική πλευρά ετοιμάζεται να
επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις
με νέες προτεραιότητες και στόχους.
Ο πρωταρχικός στόχος της τουρκικής
πλευράς λοιπόν, στη νέα περίοδο
είναι το μπλοκάρισμα της προσπάθειας της ε/κ πλευράς για ταυτόχρονη
συζήτηση-αλισβερίσι γύρω από την
πολιτική ισότητα και τις εγγυήσεις.
«Η ε/κ πλευρά θέλει να εξασφαλίσει

αυτό που ζητούσε ανέκαθεν στις
εγγυήσεις πιέζοντας τους Τ/κ με την
πολιτική ισότητα», φαίνεται πως
είναι το σκεπτικό της τουρκικής
πλευράς. Με βάση αυτόν τον προβληματισμό, η Άγκυρα προειδοποιεί
ότι η πολιτική ισότητα δεν σχετίζεται
με τις εγγυήσεις. Υπό κανονικές
συνθήκες η συμφωνία για την πολιτική ισότητα θα έπρεπε να είχε
προηγηθεί της συζήτησης για τις
εγγυήσεις. Το γεγονός ότι δεν συνέβη
αυτό εξαιτίας της «αδιαλλαξίας» της
ε/κ πλευράς, δείχνει ότι πλέον έχουμε
οδηγηθεί σε αδιέξοδο στο Κυπριακό
και ξεκινά μια νέα περίοδος για την
συζήτηση των περίφημων εναλλακτικών σχεδίων.
Για να ξεκινήσει η συζήτηση για
τα εναλλακτικά σχέδια πρώτα από
όλα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί
η άτυπη διάσκεψη, η οποία συζητείται εδώ και μήνες. Σε αυτήν την
άτυπη συνάντηση η Τουρκία επιθυμεί να συμμετάσχει με μια ανανεωμένη τ/κ ηγεσία, η οποία θα συμφωνεί με τον δικό της οδικό χάρτη
στο Κυπριακό. Όπως εξηγεί καλά
ενημερωμένη τουρκική πηγή της
«Κ», «στην άτυπη διάσκεψη δεν θα
πάμε για να ξεκινήσουμε συζήτηση
από το σημείο που διακόπηκαν οι
συνομιλίες, αλλά για να πέσουν στο
τραπέζι όλες οι δημιουργικές ιδέες
για το μέλλον του Κυπριακού».
Η ίδια πηγή προσθέτει ότι στόχος
της τουρκικής πλευράς δεν είναι η
επιβολή ενός μοντέλου λύσης στην
ε/κ πλευρά. Ο βασικός στόχος της
Άγκυρας είναι το «ξεκαθάρισμα»
του τοπίου στο Κυπριακό, ώστε να
αναδυθούν νέες προοπτικές συνεννόησης, προτού προλάβουν τις πλευρές νέες εξελίξεις σε άλλα μέτωπα,
κυρίως στο ενεργειακό.

ΑΡΘΡΟ / Του ΛΟΥΚΑ ΦΟΥΡΛΑ

Μ

ια μακρά περίοδος τελειώνει
για το Ηνωμένο Βασίλειο
(Η.Β.) και μια καινούρια εποχή ξεκινά για την Ένωση. Την Ένωση των 27 πια. Κάποιοι μιλούν για
ιστορικό λάθος του Η.Β. και όλοι
για πλήγμα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Όπως και να έχει, οι
Βρετανοί είναι σίγουρα εκτός. Τέλος
στις φημολογίες, τέλος στις συνωμοσιολογίες, τέλος εποχής.
Η μέρα κατά την αποχώρησή
τους στο Ευρωκοινοβούλιο ήταν
συναισθηματικά φορτισμένη. Βλέπεις, 47 χρόνια είναι αυτά. Δεν είναι
λίγα. Είναι χρόνια κοινών προσπαθειών, κόπων και αγώνων για την
ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Εντός της αίθουσας
του Ευρωκοινοβουλίου, πολλοί Βρε-

Η αβεβαιότητα στα πρόσωπά τους
τανοί συνάδελφοι, πραγματικά δεν
μπορούσαν να κρατήσουν τα δάκρυά τους. Γι’ αυτούς, το Brexit σημαίνει τέλος μιας εποχής, αποχώρηση από τις Βρυξέλλες και επιστροφή σε κάτι εντελώς άγνωστο.
Άγνωστο τόσο για τους ιδίους, όσο
και για την πατρίδα τους. Αυτό που
με στιγμάτισε είναι η αβεβαιότητα
στα πρόσωπά τους. Η αβεβαιότητα
όχι τόσο της προσωπικής τους ζωής
και η επανεκκίνηση μιας νέας καριέρας, αλλά η αβεβαιότητα για το
τι ξημερώνει αύριο για το Η.Β.
Μόλις ακούστηκε το αποτέλεσμα, οι Βρετανοί Ευρωβουλευτές,
αλλά και πολλοί συνάδελφοι, ξεκίνησαν να τραγουδούν ένα σκωτσέζικο τραγούδι. Κρατώντας τα χέρια
μεταξύ τους, κράδαιναν τα κασκόλ

που φορούσαν και που αναγραφόταν «πάντα ενωμένοι» και «ενωμένοι
στη διαφορετικότητα 1973-2020»,
παραπέμποντας στα χρόνια παραμονής του Η.Β. στην Ε.Ε. Η ατμόσφαιρα άκρως συγκινητική και το
συναίσθημα μιας πραγματικής απώλειας ζωγραφισμένο στα πρόσωπα
της πλειοψηφίας των παρευρισκομένων. «Δεν είναι αντίο, αλλά εις
το επανιδείν», έγραφε το σύνθημα
στην οθόνη.
«Είναι βαρύ να σας αποχαιρετήσουμε», είπε ο Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι.
Και όντως, στην αίθουσα το κλίμα
ήταν πολύ βαρύ. «Πιο πολλά μας
ενώνουν παρά μας χωρίζουν», είχε
πει λίγο νωρίτερα ο Ιταλός Πρόεδρος
- λόγια της Τζο Κοξ, της Βρετανίδας

πολιτικού που δολοφονήθηκε κατά
τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας μία εβδομάδα πριν από
το δημοψήφισμα που έφερε το Brexit. Βέβαια υπήρχαν και οι Βρετανοί
Ευρωβουλευτές που υποστήριζαν
το Brexit και δήλωναν ευχαριστημένοι και υπερήφανοι, που είχαν
πρωταγωνιστήσει στη διαδικασία
αποχώρησης της Βρετανίας από
την Ε.Ε. Όπως και να έχει, το πόσο
στενή θα είναι η μελλοντική σχέση
Ε.Ε. και Η.Β. θα εξαρτηθεί από το
πόσο θα είναι ευθυγραμμισμένο το
ΗΒ με τους ευρωπαϊκούς κανόνες
και τις κανονιστικές ρυθμίσεις.
Αυτό άλλωστε επεσήμανε και η
Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα
Φον Ντερ Λάιεν κατά τη συζήτηση
προ της τελικής ψηφοφορίας της

Συμφωνίας Αποχώρησης. Η πρόεδρος σημείωσε ότι Ε.Ε. και Η.Β.
πρέπει να παραμείνουν συντονισμένοι σε μια σειρά από θέματα,
όπως εμπορίου, ασφαλείας, διεθνούς
ανάπτυξης και κλιματικής αλλαγής.
«Θα μας λείψετε», διαβεβαίωσε πριν
από τη ψηφοφορία. Αξίζει να αναφέρω, ότι στο Εδιμβούργο πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία που αφορούσε τη διατήρηση της σημαίας
της Ε.Ε. στο κτήριο του Κοινοβουλίου μετά το Brexit, την οποία η
κυβέρνηση κέρδισε. Επιχείρημα
της Κυβέρνησης της Σκωτίας ήταν
ότι η διατήρηση της σημαίας της
Ε.Ε. θα δείξει την αλληλεγγύη του
Κοινοβουλίου προς τους ευρωπαίους
πολίτες της και προς αυτούς που
θα νιώσουν το αίσθημα της απώ-

λειας με την αποχώρηση από την
Ένωση. Αναμφίβολα, ήταν μια μέρα
από αυτές που μένουν χαραγμένες
στη μνήμη. Ήταν μια θλιβερή μέρα
για το Κοινοβούλιό μας. Ένα κεφάλαιο κλείνει, μια νέα περίοδος
διαπραγματεύσεων, επίσης δύσκολη, ξεκινά. Κατά τη διάρκεια της
μεταβατικής περιόδου έως τα τέλη
Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια της
οποίας το Λονδίνο θα συνεχίσει να
εφαρμόζει τους κοινοτικούς κανόνες, η Ε.Ε. και το Λονδίνο θα πρέπει
να αποφασίσουν για τη μελλοντική
σχέση τους, ιδίως την εμπορική.
Θα είμαι εκεί.

Ο κ. Λουκάς Φουρλάς είναι Ευρωβουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού
και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Thursday
27 February 2020, 7pm
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Παιχνίδια της Αγκυρας με το «Ορούτς Ρέις»
Επλευσε πάνω από την ελληνική υφαλοκρηπίδα, 200 χλμ. νοτίως του Καστελλόριζου, συνοδεία δύο τουρκικών φρεγατών
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Σε πολύωρο θρίλερ για την κυβέρνηση και την ηγεσία των Ενόπλων
Δυνάμεων μετατράπηκε ο προχθεσινός, απροειδοποίητος πλους του
ερευνητικού σκάφους της τουρκικής
εταιρείας πετρελαίων (ΤΡΑΟ)
«Ορούτς Ρέις» σε θαλάσσια περιοχή
η οποία βρίσκεται πάνω από την
ελληνική υφαλοκρηπίδα, περίπου
200 χιλιόμετρα νότια του Καστελλόριζου. Για την παρακολούθηση
του πλοίου το οποίο συνοδευόταν
από δύο τουρκικά φορτηγά πλοία
και, εξ αποστάσεως, από δύο φρεγάτες του τουρκικού ναυτικού, αρχικά εστάλη η φρεγάτα «Νικηφόρος
Φωκάς» που βρίσκονταν στην Κάρπαθο, ενώ στη συνέχεια ετέθη σε
ευρύτερη επιφυλακή το υπουργείο
Εθνικής Αμυνας.
Το γεγονός ότι το τουρκικό ερευνητικό εισήλθε από το πρωί με απλωμένα τα ηχοβολιστικά καλώδια που
χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση σεισμικών ερευνών απο






Η πορεία του αποδίδεται
στις κακές καιρικές συνθήκες, αλλά δεν αποκλείεται να πρόκειται για
επίδειξη ισχύος χαμηλής
έντασης την επέτειο
της κρίσης των Ιμίων.
δίδεται στις δυσκολίες τις οποίες
αντιμετώπιζε το «Ορούτς Ρέις» λόγω
καιρικών συνθηκών. Το πλοίο κινήθηκε εντός της θαλάσσιας περιοχής που η Ελλάδα θεωρεί πιθανή
αποκλειστική οικονομική ζώνη
(ΑΟΖ) και με πορεία προς τα δυτικά
από τις 06.30 το πρωί της Παρασκευής μέχρι περίπου τις 5 το απόγευμα, όταν και έστρεψε προς τα
ανατολικά με πορεία εκτός της ελληνικής ζώνης ευθύνης.

Ηπιοι τόνοι
Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η συγκεκριμένη τουρκική κίνηση δεν
είναι παρά μια επίδειξη ισχύος χαμηλής έντασης από την Αγκυρα γι’
αυτό και το υπουργείο Εθνικής Αμυνας σε πλήρη συνεργασία με το Μέγαρο Μαξίμου επέλεξαν ευθύς εξαρχής πολύ ήπιους τόνους. Ο υπουργός
Εθνικής Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, αλλά και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ
Κωνσταντίνος Φλώρος, μετέβησαν
παρ’ όλα αυτά, χθες το απόγευμα,
στο Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου
να ενημερώσουν για την κατάσταση
τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος αύριο επισκέπτεται

τη Σαουδική Αραβία και εν συνεχεία
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Παρ’
όλα αυτά, σε τεχνοκρατικό επίπεδο,
στα υπουργεία Εθνικής Αμυνας και
Εξωτερικών η χθεσινή τουρκική κίνηση γίνεται αντιληπτή υπό ένα
ευρύτερο πρίσμα, αυτό της εκπεφρασμένης βούλησης της Αγκυρας
να πραγματοποιήσει έρευνες σε μια
περιοχή την οποία θεωρεί δική της.
Οπως είναι γνωστό, η ζώνη νότια
του Καστελλόριζου αποτελεί, κατά
την τουρκική άποψη, μέρος της
αποκλειστικής οικονομικής ζώνης
και της υφαλοκρηπίδας που ελέγχει
η Αγκυρα. Το «Ορούτς Ρέις» έπλεε
στα οικόπεδα 4 και 5 της κυπριακής
ΑΟΖ, βάσει NAVTEX η οποία προβλέπει έρευνες μέχρι και τον Απρίλιο.
Αλλωστε, οι NAVTEX με τις οποίες
είχαν δεσμευθεί περιοχές στην κυπριακή ΑΟΖ έως τον Απρίλιο και
τον Μάιο από τα ερευνητικά πλοία
«Ορούτς Ρέις» και «Μπαρμπαρός»,
ήταν δύο από τις βασικές ενδείξεις
που χρησιμοποιούσαν οι αρμόδιοι
προκειμένου να συμπεράνουν ότι
κατά πάσα πιθανότητα η προαναγγελθείσα έναρξη ερευνών (από τον
ίδιο τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν)
μετατίθεται για την περίοδο μετά
την άνοιξη ή και το καλοκαίρι.

Η υφαλοκρηπίδα
Ο «πονοκέφαλος» που προ-

Ερωτήματα
Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη
κίνηση του ερευνητικού πλοίου
«Ορούτς Ρέις», μάλιστα κατά την
επέτειο της κρίσης των Ιμίων (η
οποία έχει για το Πολεμικό Ναυτικό
ιδιαίτερη σημασία καθώς τιμάται
και η μνήμη των πεσόντων Χριστόδουλου Καραθανάση, Παναγιώτη
Βλαχάκου και Εκτορα Γιαλοψού),
έστω και με τρόπο ο οποίος δεν οδήγησε σε κατακόρυφη κλιμάκωση,
προκαλεί σκέψεις και προβληματισμό. Επιπλέον, το γεγονός ότι το
«Ορούτς Ρέις» έπλευσε με απλωμένα
τα ηχοβολιστικά καλώδια και έπειτα
από σχεδόν 11 ώρες άλλαξε πορεία
στα ανατολικά, δημιουργεί ερωτήματα για το αν με τη χρήση αυτών
τελικά πραγματοποιήθηκαν και σεισμικές έρευνες.

Στο παρελθόν
Υπενθυμίζεται ότι επανειλημμένως κατά το παρελθόν τουρκικά
πλοία είχαν κάνει έρευνες σε περιοχές για τις οποίες θεωρητικά δεν
υπήρχαν ερευνητικά στοιχεία. Για
τον λόγο αυτό, το Πολεμικό Ναυτικό
παρακολουθεί από κοντά την κίνηση
του «Ορούτς Ρέις». Εάν σήμερα, το
τουρκικό πλοίο στραφεί ξανά προς
τα δυτικά, με απλωμένα τα ηχοβολιστικά καλώδια, τότε καθίσταται
σαφές ότι το «Ορούτς Ρέις» πραγματοποιεί σεισμικές έρευνες στα
όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Οι μηχανισμοί στήριξης της Αθήνας
Ο πλους του «Ορούτς Ρέις» μέσα
και έξω από τα όρια της ελληνικής
υφαλοκρηπίδας (ή αποκλειστικής
οικονομικής ζώνης, αν αυτή είχε
οριοθετηθεί ή έστω προκηρυχθεί)
εκλαμβάνεται ως μια ήπια μεν, σαφής δε υπενθύμιση ότι κατά την
Τουρκία αυτή η περιοχή ανήκει,
αντιθέτως, στη δικαιοδοσία της Αγκυρας. Παρότι η συγκεκριμένη υπόθεση δύσκολα θα τραβήξει το ενδιαφέρον των διεθνών παικτών, είναι απολύτως δεδομένο ότι η Ελλάδα έχει προσελκύσει την προσοχή
αλλά και τη στήριξη των συμμάχων
της. Προχθές, βρέθηκε στην Ελλάδα
ο αρχηγός των αμερικανικών δυνάμεων Ευρώπης και ανώτατος
στρατιωτικός διοικητής του ΝΑΤΟ
Τοντ Γουόλτερς, ο οποίος συναντήθηκε με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλώρο, αλλά και με τον
υπουργό Εθνικής Αμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο. Οι ανησυχίες της
Ελλάδας μεταφέρθηκαν στον Αμερικανό πτέραρχο, ο οποίος, άλλωστε,
έφθασε στην Αθήνα απευθείας από
την Αγκυρα όπου είχε συναντήσει
τον Τούρκο αρχηγό των ενόπλων
δυνάμεων Γιασάρ Γκιουλέρ. Η άφιξη
του κ. Γουόλτερς, παρότι προγραμ-

ματισμένη, αποτελεί και μια σαφή
απόδειξη του ενδιαφέροντος των
ΗΠΑ για τις συνθήκες που δημιουργούνται με τη νέα, τροποποιημένη συμφωνία αμυντικής συνεργασίας. Η αύξηση της παρουσίας
των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Ελλάδα αποτελεί μια
απτή απόδειξη και, σύμφωνα με
ορισμένες ερμηνείες, ένα μήνυμα
προς όλους όσοι αμφισβητούν την
ελληνική κυριαρχία, αλλά και τις
ισορροπίες στην περιοχή.
Την πλέον εμφατική στήριξη
στις ελληνικές θέσεις έχει δώσει
στην Αθήνα το Παρίσι, όπως προέκυψε, άλλωστε, ανάγλυφα, κατά
τη συνάντηση του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας
Εμανουέλ Μακρόν, πριν από λίγες
ημέρες. Η ευθυγράμμιση της Γαλλίας με την Ελλάδα στα ζητήματα
που αφορούν το τουρκολιβυκό μνημόνιο, αλλά και τη συστηματική
παραβίαση της κυπριακής κυριαρχίας στην ΑΟΖ της από τα τουρκικά
ερευνητικά πλοία και πλωτά γεωτρύπανα, δεν παραμένει σε θεωρητικό επίπεδο, όπως έχει φανεί
ήδη από την ολοένα και στενότερη

συνεργασία σε ζητήματα αμυντικού
ενδιαφέροντος. Αυτή η διάσταση
φάνηκε αφενός κατά την ένταξη
της φρεγάτας «Σπέτσαι» στην ομάδα
κρούσης του αεροπλανοφόρου
«Σαρλ ντε Γκωλ», αφετέρου στην
αυξημένη γαλλική συμμετοχή στην
ευρισκόμενη σε εξέλιξη άσκηση
σε επίπεδο Ειδικών Δυνάμεων υπό
την κωδική ονομασία «Μέγας Αλέξανδρος» στο Βόρειο και Ανατολικό
Αιγαίο, με ΗΠΑ και Ελλάδα. Υπάρχουν προτάσεις για μεταστάθμευση
γαλλικών αεροσκαφών σε ελληνικές
αεροπορικές βάσεις, ενώ το πλέον
σημαντικό ερώτημα αφορά τις συζητήσεις για την προμήθεια των
γαλλικών φρεγατών τύπου Belh@rra. Η συμφωνία ανάμεσα στους κ.
Μητσοτάκη και Μακρόν για οριστικοποίηση της συζήτησης σε επίπεδο διακρατικής συμφωνίας (Government to Government) σημαίνει
ότι οι επαφές ανάμεσα στις τεχνικές
ομάδες για ζητήματα που αφορούν
τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά
και οπλικά συστήματα των φρεγατών μπορεί να διαρκέσουν για αρκετό καιρό, έως ότου, βέβαια, ικανοποιηθούν οι προδιαγραφές που
θέτει η ελληνική πλευρά.

κάλεσε σε κυβέρνηση και
επιτελεία ο πλους του ερευνητικού «Ορούτς Ρέις» και η
δημόσια συζήτηση που ακολούθησε, έφεραν στην επιφάνεια ορισμένες έννοιες
που δεν είναι πάντα σαφείς
στο ευρύ κοινό και πολλές
φορές παρουσιάζονται στρεβλά. Αναφέρθηκε η έννοια
της υφαλοκρηπίδας, η οποία
αφορά, βεβαίως, τον βυθό
και όχι τη θάλασσα. Η Ελλάδα
πάγια θεωρεί ότι η υφαλοκρηπίδα ορίζεται με βάση τη
μέση γραμμή ανάμεσα στις
ακτές (νησιωτικές ή ηπειρωτικές). Το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί και τη μόνη διμερή διαφορά που έχει η Ελλάδα με την Τουρκία. Η υφαλοκρηπίδα υφίσταται εξ υπαρχής και αυτοδικαίως (ab initio
και ipso facto) κατά την ελληνική διπλωματική θέση. Εγινε, επίσης, ατυχώς λόγος για
χωρικά ύδατα (ή αιγιαλίτιδα
ζώνη). Τα χωρικά ύδατα της
Ελλάδας είναι 6 ναυτικά μίλια
και επιφυλάσσεται του δικαιώματος για επέκταση στα
12 ν.μ., κάτι που θεωρείται αιτία πολέμου (για το Αιγαίο)
από την Αγκυρα (casus belli).
Αρμόδιες πηγές έκαναν αναφορά και στο FIR Αθηνών, όχι
διότι το «Ορούτς Ρέις» έχει
κάποια σχέση με τον αέρα,
αλλά διότι πρόκειται για περιοχή ευθύνης ελέγχου της
εναέριας κυκλοφορίας στον
εθνικό εναέριο χώρο αλλά
και σε τμήματα του διεθνούς.
Ο εθνικός εναέριος χώρος
έχει εύρος 10 ναυτικών μιλίων, κάτι το οποίο η Τουρκία
αμφισβητεί, παρότι ήταν παρούσα όταν αυτός καθορίστηκε. Περισσότερες πληροφορίες για την ιστορική εξέλιξη
και κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες των παραπάνω ορισμών, μπορεί να αναζητήσει
οποιοσδήποτε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εξωτερικών, www.mfa.gr και στην
υποκατηγορία «Ζητήματα Ελληνοτουρκικών Σχέσεων»,
όπου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η αποκαλούμενη
«αποστρατιωτικοποίηση» των
Δωδεκανήσων, η οριοθέτηση
θαλάσσιων συνόρων ανάμεσα
σε Ελλάδα και Τουρκία και
πολλά άλλα σχετικά.

Το «σχέδιο του αιώνα» και οι νέες συμμαχίες στη Μέση Ανατολή
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Την προηγούμενη Τρίτη, ο Πρόεδρος
των ΗΠΑ έδωσε στην δημοσιότητα
ένα νέο σχέδιο λύσης για το Παλαιστινιακό Πρόβλημα. Πριν την δημοσιοποίηση του σχεδίου, ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τους
αρχηγούς των δυο μεγαλύτερων
κομμάτων του Ισραήλ. Από το event
της παρουσίασης του «σχεδίου του
αιώνα» απουσίασε η παλαιστινιακή
πλευρά, η οποία απέρριψε το σχέδιο
αμέσως μετά το άκουσμα της δημοσιοποίησής του. Σε γενικές γραμμές, το αμερικανικό σχέδιο ικανοποιεί τις θέσεις του Ισραήλ σε πολλά
πεδία και παρέχει οικονομικά κίνητρα στους Παλαιστινίους για να αποδεχθούν μια ώρα αρχύτερα τετελεσμένα γεγονότα στην γενέτειρα γη
τους. Η πλειοψηφία των αναλυτών
διεθνώς επισημαίνει ότι η δημοσιοποίηση του αμερικανικού σχεδίου
σχετίζεται περισσότερο με την προεκλογική εκστρατεία Τραμπ και με
τις επικείμενες ισραηλινές προεδρικές εκλογές καθώς σπεύδει να ενισχύσει τον Νετανιάχου και ο ίδιος
να εξασφαλίσει πολύτιμες ψήφους
στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές από το φιλοϊσραηλινό λόμπι και
τους ευαγγελιστές. Συναφώς οι αντιδράσεις στο αμερικανικό σχέδιο,

σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στην
κρίση της Λιβύης, ξεκαθάρισαν και
τους συσχετισμούς δυνάμεων στην
Ανατολική Μεσόγειο.

Το μέτωπο ΗΠΑ-Ισραήλ
Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Αίγυπτος υπήρξαν
οι πρώτες χώρες της Μέσης Ανατολής που χαιρέτισαν την πρόταση
των ΗΠΑ για το Παλαιστινιακό. Και
οι τρεις κυβερνήσεις θεωρούν ότι
οι εμπλεκόμενες πλευρές μπορούν
να διαπραγματευτούν με βάση τα
νέα δεδομένα που φέρνει στο προσκήνιο το Σχέδιο, το οικονομικό
σκέλος του οποίου επιμελήθηκε ο
γαμπρός και σύμβουλος του Αμερικανού Προέδρου, Τζάραντ Κουσνέρ,
και στο οποίο αναμένεται να συμβάλουν μακροπρόθεσμα διάφορα
αραβικά κράτη. Για ποιο λόγο οι αραβικές μοναρχίες και το Κάιρο «ποντάρουν» στο σχέδιο Τραμπ; Οι ειδικοί
θεωρούν ότι ο ιρανικός παράγοντας,
οι απειλές και οι τελευταίες κινήσεις
της Τεχεράνης δεν αφήνουν άλλη
επιλογή για χώρες όπως η Σ. Αραβία,
το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Εμιράτα παρά να ενώσουν δυνάμεις με
ΗΠΑ και Ισραήλ ώστε να αντιμετωπίσουν τις κοινές προκλήσεις. Όλες
οι προαναφερόμενες χώρες το τελευταίο διάστημα έχουν εντατικο-








Το αμερικανικό σχέδιο
σχετίζεται περισσότερο
με την προεκλογική εκστρατεία Τραμπ και τις
επικείμενες ισραηλινές
προεδρικές εκλογές.
ποιήσει το διάλογό τους με το Τελ
Αβίβ. Εκτός από την «ιρανική απειλή», υπάρχουν κοινά συμφέροντα
που έλκουν τις αραβικές μοναρχίες
και την Αίγυπτο στο στρατόπεδο
ΗΠΑ-Ισραήλ. Οικονομία και ενέργεια
είναι δυο πεδία που οι συγκεκριμένες
χώρες προχωρούν με εντατικούς
ρυθμούς σε νέες συνεργασίες. Την
ίδια στιγμή, το μπλοκ που ηγείται
η Ουάσιγκτον δεν βλέπει με καλό
μάτι την προσπάθεια αναζήτησης
ανεξάρτητης γραμμής ή ουδέτερης
στάσης από άλλες χώρες της περιοχής.

Οι «ενδιάμεσοι»
Σε αντίθεση με πολλές χώρες του
Αραβικού Κόλπου και την Αίγυπτο,
την προηγούμενη εβδομάδα τρεις
χώρες της Ανατολικής Μεσογείου
εξέφρασαν σοβαρό προβληματισμό
για το νέο σχέδιο των ΗΠΑ για το

Παλαιστινιακό. Το Κατάρ, παρά το
γεγονός ότι δεν απέρριψε απευθείας
το Σχέδιο, σε σχετική τοποθέτησή
του ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε
αναζήτηση λύσης στο Παλαιστινιακό
θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και
τους προβληματισμούς των Παλαιστινίων. Πρόκειται για κλασικό διπλωματικό ελιγμό του Κατάρ, τον
οποίο συναντάμε και σε άλλα ζητήματα, όπως λ.χ. σε θέματα που αφορούν το Ιράν ή τα ενεργειακά αποθέματα της Α. Μεσογείου, καθώς
δεν κλείνει την πόρτα στο διάλογο
με καμία χώρα της περιοχής ενώ
διεκδικεί εξισορροπητικό ρόλο σε
σειρά ζητημάτων. Με προσεκτικές
τοποθετήσεις προσέγγισε το Σχέδιο,
υπογραμμίζοντας τη σημασία των
διεκδικήσεων των Παλαιστινίων. Η
αναζήτηση «ενδιάμεσης οδού» εκ
μέρους του Αμμάν σχετίζεται με την
επιδείνωση των σχέσεων του το τελευταίο διάστημα με το Ισραήλ και
την αποφυγή της ρήξης με δυνάμεις
όπως οι ΗΠΑ και η Σ. Αραβία, εξαιτίας
του κλίματος πολιτικής και κοινωνικοοικονομικής αστάθειας στη χώρα. Ενώ Κατάρ και Ιορδανία επιστράτευσαν διπλωματικούς ελιγμούς
έναντι του «Σχεδίου του αιώνα», το
ίδιο δεν συνέβη στην περίπτωση
της Άγκυρας, η οποία το απέρριψε.
Στην Τουρκία, οι σοβαροί αναλυτές

θεωρούν ότι το άμεσο βέτο της Άγκυρας έχει πλέον αλλάξει στρατόπεδο
στο Παλαιστινιακό και ότι είναι έτοιμη για τελική ρήξη με ΗΠΑ και Ισραήλ. Όπως σε πολλά άλλα ζητήματα, έτσι και στο Παλαιστινιακό,
η τουρκική διπλωματία επιχειρεί να
αναδείξει τον ηγετικό ρόλο της χώρας
στην περιοχή μέσα από την αναζήτηση μιας «ανεξάρτητης» γραμμής.
Παρόμοια στάση τηρεί και η νέα
διακυβέρνηση της Αλγερίας, η οποία
επέλεξε στάση προβληματισμού και
καχυποψίας απέναντι στις νέες κινήσεις της αμερικανικής διπλωματίας, ενώ από την άλλη έκανε πιο
αισθητή την παρουσία της στην
κρίση της Λιβύης. Μέσα από εντατικές διαβουλεύσεις τόσο με την
Τουρκία όσο και με το στρατόπεδο
που υποστηρίζει τις δυνάμεις της
ανατολικής Λιβύης, το Αλγέρι ξεκαθάρισε ότι η ασφάλεια της Τρίπολης,
η παραμονή στην εξουσία της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης
της Λιβύης αποτελεί κόκκινη γραμμή
για την ίδια, ενώ προειδοποιεί ότι
η εμπλοκή ξένων δυνάμεων στη λιβυκή κρίση έρχεται να επιδεινώσει
την συνολική κατάσταση.

Οι αντίπαλοι
Στο Παλαιστινιακό και σε σειρά
άλλων ζητημάτων που απασχολούν

την Α. Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή, οι αντίπαλες δυνάμεις των
ΗΠΑ και των συμμαχικών δυνάμεων, είναι πλέον γνωστές σε όλους.
Το αντίπαλο στρατόπεδο έκανε αισθητή την παρουσία του στο διπλωματικό πεδίο της περιοχής, την
προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή
την δημοσιοποίηση του αμερικανικού σχεδίου. Στη Μόσχα, πριν
ακόμη την ανακοίνωση του αμερικανικού σχεδίου, ο ρωσικός τύπος
διακήρυξε ότι ο νέος τυχοδιωκτισμός
της Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να
επιλύσει το Παλαιστινιακό.
Απεναντίας, μονομερή βήματα
και πρωτοβουλίες έρχονται να περιπλέξουν τις εξελίξεις. Η Τεχεράνη
δε και οι σύμμαχοί της απέρριψαν
το αμερικανικό σχέδιο, εκδίδοντας
και επιθετικού τύπου ανακοινωθέντα για την υπεράσπιση των συμφερόντων των Παλαιστινίων. Ωστόσο,
αξίζει να σημειωθεί ότι για τη Μόσχα
δεν είναι όλα άσπρο-μαύρο καθώς
τη στιγμή που ανακοινωνόταν το
αμερικανικό σχέδιο για το Παλαιστινιακό, το Κρεμλίνο από την μια
προετοιμαζόταν για νέο γύρο συνομιλιών με το Ισραήλ και από την
άλλη μελετούσε διάφορα σενάρια
σχετικά με την συνεργασία με την
Άγκυρα στις κρίσεις της Συρίας και
της Λιβύης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Στο καλό Μπορίς κι ελπίζω να μπορέσεις…
Μας τελείωσε το Η.Β.

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Καμιά φορά η άγνοια μπορεί να παρουσιάζεται από τον φορέα της σαν μαγκιά, αφού
είναι δύσκολο να προβλέψει ποιες θα είναι
ενδεχομένως οι συνέπειες των πράξεών
του μετά από ένα μεγάλο μπούγιο. Γιατί τι
άλλο παρά από ένα πανάκριβο μπούγιο
ήταν αυτά τρία και μισό χρόνια της διαδικασίας εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ)
από την Ε.Ε. Αφορμή γι’ αυτό μου έδωσαν
εκείνες οι εικόνες του Νάιτζελ Φάρατζ και
της παρέας του που έφευγαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κουνώντας τις μικρές
σημαιούλες του Η.Β. Καρικατούρες μιας
κοινωνίας που ενώ ήταν η πρώτη που δίδαξε τη Γηραιά Ήπειρο τη σύγχρονη κοινοβουλευτική δημοκρατία, αλλά και την ανοχή
στη διαφορετικότητα και τη διαφάνεια στην
πολιτική, όλως αιφνιδίως ανακάλυψε ότι
δεν της κάνει η σύμπραξη με άλλες 27 χώρες και ότι θέλει να γίνει ανεξάρτητη και
αδέσμευτη… Ο Μονέ, εν μέσω πολέμου το
1943, είχε διακηρύξει ότι δεν πρόκειται να
υπάρξει ειρήνη στην Ευρώπη, εάν τα κράτη
ανασυσταθούν στη βάση της εθνικής κυριαρχίας. Τώρα ο γλαφυρός Τζόνσον και ο
παρδαλός Φάρατζ θα οικοδομήσουν μια
υπερδύναμη στη βάση της δικής τους αντίληψης για την εθνική κυριαρχία και θα
φτιάξουν ένα νέο Ηνωμένο Βασίλειο, προφανώς χωρίς Σκοτία και πιθανόν Ιρλανδία.
Τα επίχειρα της αλαζονείας τους δεν νομίζω να τα πληρώσουν οι ίδιοι, σίγουρα όμως
θα τα πληρώσουν τα παιδιά και τα εγγόνια
τους. Δυστυχώς, όμως, όχι μόνο τα δικά
τους.

Μπορίς Τζόνσον

Μπορίς Τζόνσον ο Βρετανός πρωθυπουργός που έβγαλε το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ε.Ε. στις 11 μ.μ. της Παρασκευής 31/01/2020.

«μαγαζιά» για να μην ταλαιπωρείται η πελατεία τους, εκτός Λευκωσίας. Αλήθεια οι
ιδιωτικές κλινικές έχουν κόκκινα δάνεια; Επ’
αυτού η «Αγία Παρασκευή» τι λέει;

••••
Έξω από το Βρετανικό Κοινοβούλιο, με το γαϊδουράκι πρόσω ολοταχώς προς τον γκρεμό ο Μπορίς, ο οποίος στον διπλανό πίνακα του υπαίθριου ζωγράφου κουβαλά μαζί του και τον Φάρατζ.

••••
Ο Φουκουγιάμα

Είναι είδηση και δεν είναι ταυτόχρονα. Για
όσους γνωρίζουν ποιος είναι ο Φράνσις
Φουκουγιάμα, είναι μεγάλη είδηση. Ο διευθυντής μου ήταν ανάμεσα στους τυχερούς
που τον είδαν και τον άκουσαν και μου είπε
ότι ο καθηγητής της πολιτικής επιστήμης
που το 1992 προκάλεσε τεράστιες συζητήσεις σε όλα τα πλάτη και τα μήκη καθώς με
το βιβλίο του «Το τέλος της ιστορίας» είχε
προβλέψει το τέλος του Σοσιαλισμού και
στην ουσία την ήττα του Μαρξ που είχε προβλέψει ότι η ανθρωπότητα θα περάσει στον
κομμουνισμό μετά τον καπιταλισμό, μου είπε ότι την Πέμπτη το βράδυ ο Φουκουγιάμα
κατά κάποιο τρόπο ανακάλεσε. Αν είπε λάβουμε υπόψη την ιλιγγιώδη ανάπτυξη της
Κίνας, η οποία χωρίς να έχει αποβάλει τον
αυταρχισμό του Κομμουνιστικού Κόμματος
προελαύνει, τότε οι προβλέψεις παίζονται!
Πάντως, ο Φουκουγιάμα ασκεί σκληρή κριτική στον Τραμπ και ελπίζει ότι θα χάσει τις

προεδρικές εκλογές του προσεχούς Νοεμβρίου.

••••
Το σκι
Το ίδιο βράδυ, όπως έμαθα, ο σούπερ ΥΠΕΞ
είχε πάρτι σε φίλους σε εστιατόριο στη Στασικράτους. Ήταν κάμποσοι γνωστοί και μη
εξαιρετέοι οι πλείστοι των οποίων επέμεναν
να ενημερωθούν για τα ταξίδια του Νίκου
και τις τουρκικές προκλήσεις. Πάντως, τα
πράγματα είναι δύσκολα και ελπίζω να μη
συνεχίσουν το ΥΠΕΞ και Προεδρικό να επιμένουν ότι τα θαλασσοτεμάχιά μας, του 8 μη
εξαιρουμένου, είναι νομικά και πολιτικά κατοχυρωμένα την ώρα που ο κύριος Γιαβούζ
κάνει σκι γύρω από το γεωτρύπανο…

••••

«Air Force One»

Αν ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης συνεχίσει στους ρυθμούς ταξιδιών των τελευταίων ημερών, πώς το λέει η
παροιμία, καλύτερα να σε ντύνω παρά να
σε ταΐζω. Οι διεθνείς υποχρεώσεις του
ΥΠΕΞ έχουν αυξηθεί κατακόρυφα και λόγω
Τουρκίας, με αποτέλεσμα να είναι με μια
βαλίτσα στο χέρι, από τη Ρώμη στην Αθήνα
και από εκεί Λάρνακα. Την επομένη πάλι
από την αρχή. Αν συνεχισθεί το ίδιο σκηνικό
πιο φθηνά θα μας έρθει η αγορά ενός κυπριακού «Air Force One». Και στην τελική
να μη βάζουμε και σε δύσκολη θέση τον
Ηρακλή Πουαρό, κατά κόσμο Οδυσσέα Μιχαηλίδη, να κάνει στο τέλος γαργάρες τα
ταξίδια του προέδρου της Δημοκρατίας. Η
στήλη εισηγείται όπως ο Νίκαρος αναθέσει
στον Οδυσσέα να επιλέξει και να εισηγηθεί
προς αγορά το προεδρικό αεροσκάφος. Ρε-

ζιλίκια και φυσεκλίκια να ακούει ο λαός και
να γελά.

••••
Όλα του γάμου δύσκολα

Σε ανατολίτικο παζάρι παραπέμπουν τα
όσα βγαίνουν στη δημοσιότητα από τον χώρο των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις με τον ΟΑΥ, για
το περιβόητο μνημόνιο. Κάποιοι κλινικάρχες, ακόμα και μετά το ναι του ΠΑΣΙΝ, συνεχίζουν να κάνουν κούτζια, κατά την κυπριακή, προκειμένου να τα πάρουν όλα. Δεν
φθάνουν τα deal κάποιων κλινικών κάτω
από το τραπέζι για χαλαρώσεις και άλλες
καραμπινάτες παρανομίες, θέλουν τώρα και
τα ρέστα. Όπως μαθαίνω, κάποιοι έχουν
φθάσει στο σημείο να κλαίγονται ότι θα πεινάσουν, ενώ άλλοι ανοίγουν καινούργια

Μπήκε στο κλίμα

Αν ληφθεί υπόψη ο χρόνος παρουσίας του
στο Προεδρικό, ο Κυριάκος Κούσιος φαίνεται ότι μπήκε με τη μια στο κλίμα και στο πώς
παίζεται το παιχνίδι, στους χώρους εξουσίας. Παλιά καραβάνα των δικαστηρίων,
γνωρίζει να ελίσσεται και να αποφεύγει τις
κακοτοπιές. Άσε το άλλο το επικοινωνιακό
στυλάκι, «φιλιούνται, αγκαλιάζονται» με συναδέλφους θηλυκού γένους. Οι πρώτες
γραφές του νέου κυβερνητικού εκπροσώπου είναι θετικές. Ακόμα και εκτός μικροφώνου είναι μετρημένος και σοβαρός στις
τοποθετήσεις του, σε σημείο που να δημιουργεί ανησυχία στον περίγυρο. Το θέμα είναι αν θα τον αντέξει το πολιτικό κουρμπέτι.
Τον ρώτησα και μου είπε απλά και κοτσανάτα, «εγώ ούτε για τον μισθό ανέλαβα της θέση ούτε για να κάμω καριέρα. Μπήκα στον
χορό για να συνδράμω όσο καλύτερα γίνεται την πατρίδα μου. Άμα ο Πρόεδρος θεωρήσει ότι δεν αποδίδω εκείνο που αναμένει,
θα μου το πει και θα πάω στο σπίτι μου». Ο
μύστακας θέλει βαριά εργαλεία…
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Ξέφραγο (πλωτό) αμπέλι
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Παράκληση. Να σας ζητήσω εκ των

σο ανθεκτικό στον καιρό; Πώς θα
επιτηρείται; Πόσο εύκολη είναι η
συντήρησή του και πόσο θα κοστίζει; Αν το πλωτό φράγμα γίνει αιτία
δυστυχήματος, τι κάνουμε; (Υποθέτω ότι, αν ένα τέτοιο τείχος πραγματικά δυσκολέψει τη ζωή των διακινητών, τα καθάρματα δεν θα διστάσουν να θυσιάσουν τις ζωές του εμπορεύματός τους...) Πώς αντιμετωπίζουμε τότε την κατακραυγή των
διεθνών ΜΜΕ;

προτέρων να ξεχάσουμε ποιος είναι ο πομπός και να συγκεντρωθούμε μόνο στο μήνυμα. (Θα δείτε, άλλωστε, ποιος είναι ο πομπός και θα
καταλάβετε ότι, προσωπικά, κάνω
μεγάλη θυσία ζητώντας σας τέτοια
χάρη...) Ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, λοιπόν –ο Νότης Μηταράκης, αυτός είναι, τι να κάνουμε– δήλωσε ότι ο πλωτός φράχτης,
για τον οποίον ακούσαμε πρώτη
φορά να γίνεται λόγος την περασμένη εβδομάδα, «στέλνει μήνυμα
ότι δεν είμαστε ξέφραγο αμπέλι και
παίρνουμε κάθε μέτρο για την προστασία των συνόρων».

Αυτά είναι ερωτήματα που γεννών-

Παρότι το λέει ο Μηταράκης, έχει

δίκιο. Πράγματι, η απόφαση στέλνει ένα μήνυμα, που δεν είναι εύκολο να το αγνοήσεις. Το αποδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον των
διεθνών ΜΜΕ, αφότου δημοσιεύθηκε η προκήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια πλωτού
φράγματος, μήκους 2,7 χλμ., με
σκοπό την προστασία των θαλασσίων συνόρων από τις λεγόμενες
μεταναστευτικές ροές. (Αλλος
ένας δήθεν τεχνοκρατικός όρος, με
τον οποίο σκεπάζουμε μια σκληρή
πραγματικότητα, που είναι λογικό
να μη θέλουμε να την αντιμετωπίζουμε, κάθε φορά που συζητούμε
το θέμα.) Ακόμη και η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έδειξε ενδιαφέρον. Εκπρόσωπός της ανέφερε ότι θα έλθουν σε επαφή με την κυβέρνηση,
«για να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα τι σχεδιάζουν και
ποιοι είναι οι στόχοι της εγκατάστασης ενός φράγματος». (Είναι δύσκολο, αλλά ελπίζω ειλικρινά η
επαφή τους με τον αρμόδιο υπουργό να τους διαφωτίσει. Σε κάθε περίπτωση, η εμπειρία θα αξίζει...)

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Τι ακριβώς θα είναι αυτός ο πλωτός

φράκτης ουδείς γνωρίζει, εξαιρουμένων ίσως κάποιων ειδικών και,
βεβαίως, εκείνων που τους κατασκευάζουν. Ενδεικτικό της άγνοιας
είναι ότι τα σχετικά δημοσιεύματα,
ορισμένα τουλάχιστον, συνοδεύονταν από άσχετες εικόνες φραγμάτων για τον έλεγχο των πετρελαιοκηλίδων. Το φράγμα που θα εμποδίζει τα πλοιάρια μεταναστών είναι
κάτι άγνωστο στον πολύ κόσμο και
αυτό εξάπτει εκ των πραγμάτων το
ενδιαφέρον και, συνεπώς, τη διεισδυτικότητα του μηνύματος. Γνωστό

είναι, πάντως, ότι αυτά τα 2,7 χιλιόμετρα θα κοστίσουν 500.000 ευρώ
και ότι το φράγμα θα εξέχει σε
ύψος ενός μέτρου από την επιφάνεια της θάλασσας και θα βυθίζεται
στο μισό μέτρο.
Ο διεθνής Τύπος, ως επί το πλεί-

στον εκφραστής των φιλελεύθερων αξιών τής μέχρι πρότινος κατεστημένης και πλέον απειλούμενης
φιλελεύθερης κανονικότητας, μιλάει για «τείχη στη θάλασσα» και
«πλωτά τείχη», ενώ η εγχώρια αντιπολίτευση εξεγείρεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ το

κάνει επί τη βάσει κυρίως ιδεολογικών αρχών. Το ονομάζει «πολιτικήκόλαφο για τα ανθρώπινα δικαιώματα», «προσβολή για το αίσθημα
αλληλεγγύης του λαού μας» και το
καταγγέλλει ως παραβίαση των ευρωπαϊκών κανόνων. Εν ολίγοις, διαφωνεί, αλλά από την πλευρά των
μεταναστών, χωρίς να μπαίνει σε
ιδιαίτερο κόπο να το κρύψει. Το ΠΑΣΟΚΙΝΑΛ διαφωνεί, κυρίως επειδή
διαφωνεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίον
ακολουθεί τυφλά, φοβούμενο απώλειες προς τα αριστερά του. Με τη
διαφορά ότι επιλέγει διαφορετική

προσέγγιση και χλευάζει το μέτρο
ως «γελοιότητα».
Η έννοια του πλωτού φράγματος

εγείρει ένα σωρό ερωτήματα πρακτικής και ηθικής φύσης – γιατί το
θέμα έχει και τις δύο αυτές διαστάσεις, τις οποίες οφείλουμε να σταθμίσουμε συγχρόνως. Κατ’ αρχάς, θα
τοποθετηθεί στρατηγικά το φράγμα
σε συγκεκριμένα σημεία των θαλασσίων συνόρων και με συγκεκριμένο σκοπό ή θα επεκταθεί σαν
πραγματικό πλωτό τείχος; Επειτα,
πόσο αποτελεσματικό είναι και πό-

ται στον καθένα, νομίζω, όταν
ακούει για πλωτό φράγμα. Η έγερση ενός τέτοιου φράγματος είναι
κάτι από τη φύση του εντυπωσιακό
(ακόμη και για την τεχνική πλευρά
του θέματος) και αυτό κάνει, πράγματι, εκείνους στους οποίους απευθύνεται το μήνυμα να το προσέξουν. Ακριβώς αυτό, όμως, είναι
που κάνει τα επόμενα βήματα αυτού του εγχειρήματος εξαιρετικά
δύσκολα. Διότι είναι απαραίτητο να
υπάρξει συνέχεια, με τη οποία θα
δοθούν σαφή δείγματα της σοβαρότητας των προθέσεών μας, αν
δεν θέλουμε το μήνυμα του Νότη
να μας επιστρέψει ως διεθνής
εξευτελισμός.
Είναι τα πλωτά φράγματα κάτι σαν

τους χιλιοτραγουδισμένους εκείνους «S-300», που περίπου θα έλυναν το Κυπριακό και τώρα λιάζονται
(με την καλή έννοια) στην Κρήτη;
Είναι, δηλαδή, ένα μέσον πίεσης,
που το χρησιμοποιούμε για την επίτευξη κάποιου διπλωματικού στόχου ή το εννοούμε; Γιατί, αν το εννοούμε, πρέπει να έχουμε και το
στομάχι για να το υποστηρίξουμε...
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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ΑΡΘΡΟ / Tου ΧΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Όλα
στο φως

Εθνικός κατώτατος
μισθός

Έχουν άραγε επίγνωση οι βουλευτές και
κομματάρχες πως η πιο πάνω φράση
στ’ αυτιά του ταλαιπωρημένου πολίτη
ακούγεται πιο πολύ σαν ανέκδοτο (κακόγουστο μάλιστα) παρά σαν μια πραγματική δέσμευση για διαφάνεια; Το
θέμα των Μη Εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) των
Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων (ΠΕΠ) είναι μια
από τις πιο σοβαρές αιτίες κλονισμού της εμπιστοσύνης
μας απέναντι στους πολιτικούς μας και στην πραγματική τους πρόθεση να αφήσουν το μαχαίρι να
φτάσει μέχρι το κόκκαλο. Η διαφάνεια αποτελεί την
πιο «κακοποιημένη» λέξη από τους πολιτικούς μας
με αποτέλεσμα να έχει μετατραπεί, στην συνείδηση
του πολίτη, σε μια κενού περιεχομένου έννοια. Αυτό
απασχολεί καθόλου τους κομματάρχες μας ή μήπως
τελικά τους βολεύει ώστε το όλο θέμα να υποβιβάζεται
στο επίπεδο του κουτσομπολιού και της αντιπαράθεσης; Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας κ. Ηροδότου είναι εδώ και μήνες έτοιμος να παραδώσει τη
«λίστα του θρίλερ», αλλά παρόλα αυτά ακόμη δεν
έχει λάβει τη σχετική πρόσκληση από την Βουλή για
να παραστεί στην Επιτροπή Ελέγχου. Γιατί άραγε;
Ο διοικητής ζήτησε δύο φορές από τον Ιούλιο μέχρι
σήμερα να ενημερώσει τον Πρόεδρο της Βουλής περί
του θέματος, αλλά ο κ. Συλλούρης δεν ανταποκρίθηκε.
Γιατί άραγε;
Και τώρα αφού απέστειλε μια επιστολή προς τον
κ. Ηροδότου ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κ.
Κουλίας, χωρίς μάλιστα να ενημερώσει τα υπόλοιπα
μέλη, συζητούν το πότε και το πώς θα κλειστεί το
ραντεβού. Μα τόσο δύσκολο είναι να κλειστεί ένα
ραντεβού για ένα τόσο σοβαρό θέμα; Την ίδια ώρα
τα δύο μεγάλα κόμματα ανταλλάσσουν τα πυρά τους,
με τον ΔΗΣΥ να επιμένει πως πρέπει να έρθουν όλα
στο φως και να καλεί το ΑΚΕΛ να απαντήσει κατά
πόσο είναι σύμφωνο με αυτή την θέση. Από την
πλευρά του το ΑΚΕΛ απαντά πως εκείνο είναι που
άνοιξε το θέμα και πως είναι η κ. Χαραλαμπίδου που
πίεσε να κληθεί ο κ. Ηροδότου. Επίσης, και η κ. Χαραλαμπίδου αφήνει αιχμές στο κατά πόσο αυτό το
«όλα στο φως» τελικά σημαίνει συγκάλυψη. Και όλα
αυτά να φανταστείτε συμβαίνουν πριν ακόμα αρχίσει
η πραγματική συζήτηση του θέματος. Σκεφτείτε δηλαδή τι θα ακούσουν τα αυτιά μας όταν αυτή ανοίξει.
Σκέψη που δεν προκαλεί την παραμικρή ανακούφιση
αλλά εντείνει την καχυποψία του πολίτη, ότι τελικά
προσπαθούν ο ένας να τα ρίξει στον άλλο και να συγκαλύψουν ο καθένας τα δικά του.
Έχει άδικο ο πολίτης να παραμένει καχύποπτος
ως προς τις προθέσεις των πρωταγωνιστών αυτού
του θρίλερ; Και να διερωτάται κατά πόσο όλες αυτές
οι αντιπαραθέσεις και οι τάχα μου δεσμευτικού τύπου
δηλώσεις αποσκοπούν στην επίλυση του προβλήματος
ή στη συντήρηση του λαϊκισμού, ο οποίος επιφέρει
το αντίθετο αποτέλεσμα; Δηλαδή κρύβει την διαφθορά
και αποπροσανατολίζει το κοινό από την πραγματική
ουσία του θέματος. Και ποια είναι αυτή; Προφανώς
και δεν είναι η λίστα θρίλερ, διότι από μόνη της δεν
επιτυγχάνει τίποτα άλλο εκτός από την συντήρηση
του λαϊκισμού. Εκείνο που αναμένουν οι πολίτες για
να αισθανθούν ότι όντως υπάρχει πρόθεση να παταχθεί
η διαφθορά, είναι να τολμήσουν οι βουλευτές μας
να υποβάλουν τα σωστά ερωτήματα και να απαιτήσουν
γι’ αυτά στοιχεία.
Ποια είναι αυτά τα ερωτήματα; Ποια πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα είχαν ευνοϊκή μεταχείριση από
τις τράπεζες και για ποιους έγινε διαγραφή δανείων;
Ποιες συναλλαγές έχουν οι τράπεζες με τα κόμματα
και τις κομματικές οργανώσεις κι αν τους έχουν δοθεί
δάνεια τα οποία έχουν διαγραφεί και για ποιον λόγο;
Αν οι βουλευτές μας είναι αποφασισμένοι να φέρουν
στο φως στοιχεία που να αφορούν σε αυτές ακριβώς
τις συναλλαγές των κομμάτων, των εταιρειών και
των οργανώσεων τους μαζί με αυτά των ΠΕΠ, τότε
ίσως αρχίσουμε να πιστεύουμε πως πραγματικά
θέλουν να πατάξουν την διαφθορά. Διαφορετικά θα
συνεχίσουμε να πιστεύουμε πως εκείνο που επιδιώκουν
είναι να μας ρίξουν στάχτη στα μάτια προκειμένου
να την βγάλουν καθαρή.

Ο καθορισμός εθνικού κατώτατου μισθού,
εάν γίνει σωστά, θα ενισχύσει την κοινωνική
συνοχή που αποτελεί βασική προϋπόθεση
για την ανάπτυξη. Εάν, από την άλλη, αποτελέσει ευκαιρία πλειοδοσίας και λαϊκισμού
εκ μέρους του πολιτικού συστήματος, θα
μετατραπεί σε ασήκωτο βάρος για την οικονομία του
τόπου μας. Με βάση την οικονομική θεωρία, οι μισθοί σε
μια οικονομία πρέπει να καθορίζονται ελεύθερα από την
αγορά, χωρίς παρεμβάσεις εκ μέρους του κράτους. Ακόμη
και μια εντελώς καλοπροαίρετη κρατική παρέμβαση για
καθορισμό κατώτατου μισθού θα μπορούσε να έχει τα
αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, οδηγώντας
σε μακροπρόθεσμη αύξηση της ανεργίας και σε διάβρωση
της ανταγωνιστικότητας. Στην πράξη, όμως, πολλές ώριμες
οικονομίες, περιλαμβανομένων των περισσοτέρων κρατών-μελών της Ε.Ε., έχουν θεσμοθετήσει εθνικό κατώτατο
μισθό εδώ και χρόνια. Και έχει διαφανεί ότι εκεί που εφαρμόζεται σωστά, οι αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας περιορίζονται. Η Κύπρος είναι μία από τις λίγες
χώρες στην Ε.Ε. που δεν έχει θεσμοθετημένο εθνικό κατώτατο μισθό. Αυτό αναμένεται να αλλάξει στο επόμενο
διάστημα. Στο πολιτικό πρόγραμμα του προέδρου Αναστασιάδη περιλαμβάνεται ο καθορισμός κατώτατου μισθού
όταν δημιουργηθούν συνθήκες πλήρους απασχόλησης,
κάτι που αναμένεται να συμβεί μέχρι το τέλος του έτους.
Προφανώς, η ανάγκη προσεκτικού χειρισμού ισχύει
και στη δική μας περίπτωση. Πρέπει, για παράδειγμα, να
είναι ξεκάθαρο ότι αναφερόμαστε πράγματι σε κατώτατο
μισθό. Όχι σε ικανοποιητικό, ούτε σε μέσο μισθό, αλλά
σε ένα ελάχιστο αποδεκτό μισθό. Εξάλλου, οι ικανοποιητικοί
μισθοί δεν προκύπτουν με νόμους και διατάγματα, αλλά
μέσα από τη σωστή λειτουργία και ανάπτυξη της οικονομίας.
Οι νόμοι πρέπει να αποσκοπούν στον αποκλεισμό του ενδεχομένου εκμετάλλευσης εκ μέρους κάποιων εργοδοτών
που προσφέρουν εξευτελιστικά χαμηλούς μισθούς σε ανθρώπους που δεν έχουν πολλές επιλογές. Στην Κύπρο
ακούγονται συχνά αναφορές σε μισθούς των 500 ευρώ.
Έστω και εάν αυτές οι περιπτώσεις είναι, με βάση τα στοιχεία, πολύ λίγες, πρέπει να αποκλειστούν. Αναφερόμαστε
βέβαια σε περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης.
Με τον αποκλεισμό των ακραίων αυτών περιπτώσεων
διασφαλίζεται η κοινωνική συνοχή και αυτό είναι ιδιαίτερα
θετικό στοιχείο για την αναπτυξιακή προοπτική κάθε οικονομίας. Επιπρόσθετα, περιορίζεται το πεδίο για τους
κάθε λογής λαϊκιστές που βρίσκουν πρόσφορο έδαφος
εκεί που υπάρχουν κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα,
ασχέτως εάν οι ίδιοι, με τις ανεύθυνες συνταγές τους,
κατά κανόνα οδηγούν σε ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα.
Για να είναι επωφελές, λοιπόν, το εγχείρημα πρέπει
από την αρχή να βασίζεται σε στέρεες βάσεις και σε μια
επιστημονικά τεκμηριωμένη μεθοδολογία. Στην ουσία ο
καθορισμός του ύψους του κατώτατου μισθού δεν πρέπει
να αποτελεί πολιτική απόφαση, όπως εξάλλου δεν αποτελεί
πολιτική απόφαση ο καθορισμός του μέσου μισθού σε
κάθε οικονομία. Ο κατώτατος μισθός πρέπει ουσιαστικά
να προκύπτει με ένα τρόπο αυτοματοποιημένο και διασυνδεδεμένο με τον εκάστοτε μέσο μισθό της χώρας. Ανάλογη ρύθμιση θα αποτρέψει το ενδεχόμενο υπερβολών
στο πολιτικό επίπεδο, και θα διαφυλάξει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. Προφανώς, ο προτεινόμενος
κατώτατος μισθός στην Κύπρο δεν θα μπορούσε να είναι
στο ύψος αυτού της Βουλγαρίας, που έχει πολύ χαμηλότερα
εισοδήματα, ούτε όμως θα μπορούσε να είναι στο επίπεδο
της Ολλανδίας, που έχει πολύ υψηλότερα εισοδήματα.
Πρέπει να είναι ανάλογος του δικού μας μέσου εισοδήματος.
Η θεσμοθέτηση εθνικού κατώτατου μισθού και στη
χώρα μας αποτελεί θετική εξέλιξη και φυσιολογικό επόμενο
βήμα μετά την πολύ ικανοποιητική πορεία ανάπτυξης της
κυπριακής οικονομίας που συνεχίζεται για έκτο συνεχόμενο
χρόνο. Εξάλλου, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, τα δεδομένα στην αγορά εργασίας σταδιακά αλλά σταθερά βελτιώνονται. Ο εθνικός κατώτατος μισθός πρέπει να σχεδιαστεί
με τρόπο που θα καλύπτει τις αδυναμίες της αγοράς. Επιβάλλονται, ωστόσο, συνετοί και προσεκτικοί χειρισμοί
εκ μέρους όλων. Με κανέναν τρόπο δεν θα πρέπει αυτή
η καλή προσπάθεια να διολισθήσει σε μια διαδικασία
πλειοδοσίας μεταξύ κομμάτων, έναν περίπου χρόνο πριν
από τις βουλευτικές εκλογές.

elenixenou11@gmail.com
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AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Μία σημαία του Αγίου Γεωργίου σε ένα μπαλκόνι κοντά στο λιμάνι του Ντόβερ στην Αγγλία. Η Μ. Βρετανία από τις 31 Ιανουαρίου 2020 πλέον δεν ανήκει στην ΕE, και αρχίζει μεταβατική περίοδος 11 μηνών.

ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ / Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Οι λεκέδες είναι παντού
Μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2014,
η Χρυστάλλα Γιωρκάτζη αποτελούσε το πουλέν της πολιτικής
ζωής. Και λέμε μέχρι τον Σεπτέμβριο, καθώς ήταν τότε που η «Καθημερινή» είχε αποκαλύψει πως
το δικηγορικό γραφείο του εν διαστάσει συζύγου
της και της θυγατέρας των δύο, εκπροσωπούσε
στο δικαστήριο τον Α. Βγενόπουλο και τη MIG
πλήττοντας το μέχρι τότε άτρωτο προφίλ της.
Τότε, λοιπόν, η κα Γιωρκάτζη, που είχε συνηθίσει όλοι να κλίνουν ευλαβικά το γόνυ μπροστά της γιατί διέρρεε μικροσκάνδαλα από τη
θέση της γενικής ελέγκτριας, ξαφνιάστηκε και
έκρινε πως η «επίθεση» που ακολούθησε ήταν
προσωπική λόγω της ταπεινής καταγωγής της.
Ούτε που πέρασε από το μυαλό της πως για λόγους τάξης θα έπρεπε να δηλώσει το ζήτημα
σύγκρουσης συμφερόντων, όταν διοριζόταν
διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας.
Αλησμόνητα όσα διημείφθησαν εντός της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, όταν
κάποιοι βουλευτές ενέγραψαν το θέμα. Τόσο,
που οι βουλευτές δήλωναν κατάπληκτοι με τις
αποκαλύψεις και κυρίως με το θέμα τάξης που
προέκυπτε για τη διοικήτρια. Όμως ούτε κάποιοι
εξ εκείνων ήταν άμεμπτοι.
Και αυτό γιατί την ίδια στιγμή έβγαινε και
η λίστα με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων, με κάποιους
βουλευτές που ενώ νομοθετούσαν για τράπεζες
και δάνεια, είχαν και οι ίδιοι μη εξυπηρετούμενα
δάνεια χωρίς να τα δηλώνουν. Η λίστα προκάλεσε την οργή του τότε προέδρου της Επιτροπής
Θεσμών Δημήτρη Συλλούρη. Όχι γιατί ετίθετο
θέμα τάξης για 29 βουλευτές, αλλά γιατί ένιωσε
πως η Χρυστάλλα Γιωρκάτζη επιδιώκει να εκβιάσει τη Βουλή. Και δεν το είπε τυχαία, δεδομένης και της τοποθέτησης του Στέλιου Κοιλιάρη
στη Θεσμών πως η κα Γιωρκάτζη έδειχνε τη
λίστα και διακήρυττε ότι οι συγκεκριμένοι (βουλευτές) δεν είναι σε θέση να κρίνουν την ίδια
για σύγκρουση συμφερόντων.
Όμως, το θέμα της λίστας ξεχάστηκε από
τότε, όπως «ξεχάστηκε» και η Χρυστάλλα Γιωρκάτζη και η θητεία της στο πηδάλιο της Κεντρικής Τράπεζας. Και δεν ήταν η μόνη αξιωματούχος που θεωρούσε ότι μπορεί να κάνει
ό,τι θέλει. Της ίδιας φιλοσοφίας ήταν και ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Μύρωνας
Νικολάτος, που φρόντισε να προχωρήσει σε

εξωδικαστικό συμβιβασμό της αδελφής και κόρης του με την Τράπεζα Κύπρου για αξιόγραφα.
Όταν αυτό αποκαλύφθηκε εξεμάνη, δηλώνοντας
πως τα ΜΜΕ θέλουν να τον διασύρουν.
Και σε εκείνη την περίπτωση οι βουλευτές
είχαν εκφράσει την οργή τους για την κατάπτωση των θεσμών. Όμως για να μπορούν να
μιλούν για κατάπτωση των θεσμών δεν θα
έπρεπε να είχαν όλοι εκείνοι καθαρά χέρια;
Και το λέμε γιατί όλο αυτό το θεατράκι που παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα με τα
ΜΕΔ έχει κουράσει. Και λέμε θεατράκι, αν λάβουμε υπόψη έναν πρόεδρο της Βουλής που
ενώπιον δημοσιογράφων καλεί τον νέο διοικητή
να ψάξει το θέμα των ΜΕΔ και όταν ο τελευταίος
επανέρχεται μέσω επιστολών, σφυρίζει αδιάφορα. Και ένας πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
που στα πάνελ κλαίγεται για τον φτωχό κοσμάκη,
αλλά στο παρασκήνιο προσπαθεί να κλείσει
συνοπτικά τη συζήτηση.
Είναι παράνομο να έχει κάποιος μη εξυπηρετούμενα δάνεια; Να επιχειρήσει αναδιάρθρωση; Προφανώς και όχι. Τίθεται θέμα τάξης
όμως και ελέγχεται αν είχε ευνοϊκή μεταχείριση
ή αν ψήφιζε βάσει των προσωπικών του συμφερόντων.
Όλοι αυτοί θα πρέπει να αντιληφθούν πως
δεν έχει σημασία πόσο έντιμοι νιώθουν πως
είναι. Αλλά πόσο έντιμους τους θεωρεί ο λαός
που εκπροσωπούν και ενίοτε διοικούν. Και για
να είμαστε σωστοί, αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει
από τον ίδιο τον πρόεδρο. Γιατί για να μπορεί
ο αξιωματούχος που διορίζεται και ο βουλευτής
που εκλέγεται να αντιληφθεί την ηθική πτυχή
τέτοιων ζητημάτων, το παράδειγμα θα πρέπει
να δώσει ο ίδιος ο πρόεδρος διά του βίου του.
Είναι όμως ένας πρόεδρος που βάζει υποκριτικά
τους υπουργούς του να υπογράφουν χάρτα δεοντολογίας, αλλά ο ίδιος δέχεται να τον πετά
οικογενειακώς με τζετ στις Σεϋχέλλες, ένας πολιτογραφημένος φίλος Σαουδάραβας. Ένας
πρόεδρος που ενώ μιλάει για μηδενική ανοχή
στη διαπλοκή, θεωρεί φαεινές ιδέες και υποκρισία, έστω να αλλάξει την επωνυμία του δικηγορικού του γραφείου. Ας αρχίσει ο ίδιος να
καθαρίζει τους λεκέδες που αυξηθήκαν επί της
διακυβέρνησής του. Γιατί πολύ φοβούμαστε
πως ο ίδιος αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του
προβλήματος.

economidoum@kathimerini.com.cy

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

ΒΟΛΕΣ / Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

Αόρατα περιπολικά
«Ο φόβος φέρνει κόλαση και μόνο η αγάπη οδηγεί στον παράδεισο», συνήθιζαν
να λένε οι πρόγονοί
μας. Η νέα φιλοσοφία
της Αστυνομίας, με τα «αόρατα περιπολικά», μπορεί να φέρνει «κόλαση» στους παραβάτες, αλλά δεν οδηγεί και στον «παράδεισο» τους νομοταγείς, οι οποίοι πρέπει πλέον θα
ζουν και αυτοί με τον φόβο για τυχόν
στραβοπατήματα. Τα «αόρατα περιπολικά» δεν φέρουν διακριτικά
της Αστυνομίας, αλλά οι αστυνομικοί
οι οποίοι τα οδηγούν είναι ντυμένοι
με την επίσημη στολή της Δύναμης.
Ακόμη φέρουν φάρους στο μπροστινό μέρος, χωρίς όμως να γίνονται
αντιληπτοί, όταν δεν είναι σε λειτουργία.
Όπως έλεγε με περηφάνια και

ένας παλιός «τσαούσης», τα «αόρατα
περιπολικά» θα τσακώνουν τους παραβάτες του νόμου, εκεί που δεν το
περιμένουν και θα προκαλούν ένα
συνεχόμενο τρόμο τους οδηγούς.
Μόνο με το «ραφτί» θα μειωθούν τα
θανατηφόρα και τα άλλα δυστυχήματα. Μίλησε και για τα τσουχτερά
πρόστιμα, τα οποία σύντομα θα ψηφιστούν από την Ολομέλεια της Βουλής, τα οποία φθάνουν μέχρι και
ένα ολόκληρο μηνιαίο μισθό, για
πολλούς νέους και πολλούς μεροκαματιάρηδες.
Υπάρχει και ο άλλος δρόμος για
να μειωθούν τα δυστυχήματα, ο
οποίος σίγουρα δεν είναι ούτε εύκολος, ούτε και γρήγορα εφαρμόσιμος. Απαιτεί αλλαγή κουλτούρας
στους πολίτες και κυρίως απαιτεί
μεγάλες αλλαγές στους δρόμους.
Πρόσφατα ένας διευθυντής Σχολείου

επιχείρησε έναν άλλο επιστημονικό
τρόπο για να πείσει τους μαθητές
του να τηρούν τον κώδικα οδικής
κυκλοφορίας, χωρίς να προβάλει τα
μακάβρια βίντεο, τα οποία χρησιμοποιεί η Αστυνομία.
Ο καλός διευθυντής έκανε βιωματικά εργαστήρια, έβαλε τους μαθητές να προτείνουν οι ίδιοι τρόπους
για αντιμετώπιση των δυστυχημάτων
και άκουσε τους προβληματισμούς
των νέων. Πριν, κατά και μετά τα
εργαστήρια, αξιολόγησε τους μαθητές για την κατανόηση του μαθήματος, ενώ έβαλε και τους μαθητές
να αξιολογήσουν τους καθηγητές
και το εργαστήρι. Ακόμη κατέγραψε
στατιστικά τα δυστυχήματα στα
οποία εμπλέκονταν οι μαθητές του
σχολείου του, πριν και μετά τα εργαστήρια. Τα αποτελέσματα ήταν
εντυπωσιακά και ο άνθρωπος δέχ-

θηκε και συγχαρητήρια αξιωματικών
της Αστυνομίας. Ένας άγραφος κανόνας ανάμεσα στους οδηγούς λέει
ότι πρέπει να αναβοσβήσεις τα φώτα
του αυτοκινήτου, όταν δεις περιπολικό της Αστυνομίας. Δηλαδή να
«γλυτώσεις» τους οδηγούς από τις
καταγγελίες. Αν κάποιος δει μισογεμάτο το ποτήρι, σε αυτή την πρακτική, θα πει ότι αυτόματα στέλνεται
το μήνυμα σε δεκάδες οδηγούς, να
οδηγούν προσεκτικά. Αν δει κάποιος
μισοάδειο το ποτήρι, τότε θα πει ότι
οι οδηγοί ξεγελούν την Αστυνομία
προσωρινά και στην συνέχεια συνεχίζουν να παρανομούν.
Σε πολλές χώρες της Ευρώπης
αυτή η πρακτική γίνεται με την βοήθεια των κινητών τηλεφώνων. Ένα
πρόγραμμα ειδοποιεί τους οδηγούς
ότι σε τόσα χιλιόμετρα έχει ραντάρ,
έχει κάμερα, σημειώθηκε δυστύχημα

ή υπάρχει πυκνή τροχαία κίνηση.
Τα δεδομένα φορτώνονται στο πρόγραμμα από τους ίδιους τους οδηγούς. Με τον τρόπο αυτό, αυτόματα
όλοι οι οδηγοί είναι πολύ πιο προσεκτικοί και επιπλέον αντιμετωπίζεται με τον ευκολότερο τρόπο, το
κυκλοφοριακό χάος.
Ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο είναι
η καταλληλότητα των δρόμων και
η ψυχολογική διάσταση των διαδρομών. Είναι κοινή λογική ότι στην
είσοδο της Λευκωσίας υπάρχει τεράστια συμφόρηση, αφού οι τρεις
λωρίδες, ξαφνικά γίνονται δύο και
ακολούθως μία. Στις πόλεις σχεδόν
όλοι οι παράδρομοι είναι μονόδρομοι,
ενώ οι κύριες αρτηρίες είναι διπλής
κατεύθυνσης. Στην Αμερική και σε
πολλές μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες,
συμβαίνει το αντίθετο, με τις κύριες
αρτηρίες να είναι μιας κατεύθυνσης.

Τραγική είναι και η ιστορία με τα
παράνομα αναχώματα τα οποία προκαλούν ένα σωρός ζημιές στα αυτοκίνητα. Άσε την «πλάκα» στις χορηγίες στα λεωφορεία, τα οποία μπορούσαν να αντικατασταθούν με ταξί,
με τα χρήματα που δαπανούν οι φορολογούμενοι. Υπάρχει και η ξεχασμένη μόλυνση του περιβάλλοντος,
η οποία προκαλεί ένα σωρό ασθένειες. Το χειρότερο όμως από όλα,
είναι το σπάσιμο των νεύρων των
οδηγών, που οδηγεί μοιραία σε δυστυχήματα. Είναι καιρός να σταματήσουν οι ερασιτεχνισμοί και να
εφαρμοστούν επιστημονικές προσεγγίσεις στους δρόμους. Σίγουρα
οι εύκολες λύσεις με τις τιμωρίες
δεν είναι πάντα οι καλύτερες επιλογές.

kaparispan@yahoo.gr
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Για θεσμούς και κανόνες
σεβαστούς από όλους
Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Υπάρχουν στιγμές
που νιώθει κανείς
ότι η χώρα είναι
οριακά κυβερνήσιμη. Οταν, για παράδειγμα, ο εκάστοτε
πρωθυπουργός αρχίζει να μοιάζει
με σερίφη σε σαλούν όπου έχει
ξεσπάσει καβγάς. Εχει συμβεί πολλές φορές τις τελευταίες δεκαετίες,
με διαφορετικούς πρωθυπουργούς
και διαφορετικούς πρωταγωνιστές.







Το έργο είναι δύσκολο
και η προσπάθεια
απαιτεί κότσια, ισχυρούς ηγέτες, συνεργάτες
που δεν έχουν τίποτα
να φοβηθούν και καθαρές κουβέντες με την
κοινωνία.
Αν κάποιος μάς παρατηρεί απέξω, απελπίζεται και αρχίζει να μας
συγκρίνει με χώρες όπως η Ουκρανία. Οσοι πίστευαν ότι η Ελλάδα μεταρρυθμίζεται ανησυχούν
ότι μερικές δομικές ασθένειες και
συνήθειες είναι πολύ βαθιά ριζωμένες στην ελληνική κοινωνία.
Είχαν την ψευδαίσθηση ότι αυτά
θα άλλαζαν με τον ΣΥΡΙΖΑ στην
εξουσία, αλλά απογοητεύθηκαν
από την ευτυχή συμβίωση με τα
συμφέροντα, που εμφανίσθηκε
και ως επιτυχής τρόπος διαχείρισης.
Κερδίζουμε μάχες, αλλά μοιάζουν μικρές μπροστά στη μεγάλη

εικόνα. Δεν πρέπει όμως να τις
υποτιμάμε. Η μάχη για την απαγόρευση του καπνίσματος κερδίζεται, και αυτό δείχνει κάτι. Πρόκειται άλλωστε για ένα βαθιά πολιτισμικό ζήτημα. Αφορά τη γραμμή ανάμεσα σε μια αμιγώς βαλκανική και σε μια (σχεδόν) ευρωπαϊκή χώρα. Και δείχνει ότι όταν
υπάρχει αποφασισμένη ηγεσία
και οι κανόνες τηρούνται για
όλους, οι πολίτες τούς σέβονται
και εκείνοι. Πολλοί κυνικοί θεωρούν ότι το ζήτημα απασχολεί μια
ελίτ που ζει στη γυάλα της. Η πραγματικότητα δεν συμφωνεί μαζί
τους. Μπορεί πράγματι σε «σκυλάδικα» να μετατρέπεται ο χώρος
σε καπνιστήριο μετά τις 3-4 π.μ.
Δεν είναι όμως αυτός ο κανόνας,
ούτε στα χωριά ούτε και στα αστικά στέκια.
Μπορεί λοιπόν οι θεσμοί να γίνουν ισχυροί και οι κανόνες σεβαστοί από όλους; Να σταματήσουν κάποιοι, σε διάφορους τομείς,
να τους «φτύνουν» χωρίς να τους
νοιάζουν οι συνέπειες; Δύσκολο
το έργο. Δεν μιλάς για καπνό αλλά
για μπαρούτι. Η προσπάθεια απαιτεί κότσια, συνεργάτες που δεν
έχουν τίποτα να φοβηθούν και
καθαρές κουβέντες με την κοινωνία. Το ρίσκο είναι τεράστιο.
Η δημοκρατία μας –και η δημοκρατία παγκοσμίως– αποδεικνύεται όλο και πιο ευάλωτη. Η
εμπιστοσύνη των πολιτών κλονίζεται. Ενα βασικό τεστ εμπιστοσύνης έχει να κάνει με το πόσο
ισχυρούς νιώθει ο κόσμος τους
ηγέτες του. Αν χαθεί η ελπίδα, αρχίζουν ο κυνισμός και ο συμβιβασμός με ακραίες και παράδοξες
καταστάσεις.

ΓΝΩΜΕΣ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Ουδείς θα εξεπλάγη
από την κυβερνητική
υποχώρηση μπροστά
στις απειλές των οπαδών του ΠΑΟΚ – έκπληξη θα προκαλούσε
η απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων.
Οποιος ισχυρίζεται ότι άλλη κυβέρνηση θα διακινδύνευε χάος λόγω
του ποδοσφαίρου ή δεν ζει στην Ελλάδα ή παριστάνει τον ανίδεο. Οταν
κανόνας είναι η επιλεκτική τήρηση
των νόμων, το αποτέλεσμα είναι να
επιβραβεύονται όσοι έχουν τη δύναμη να παρανομούν χωρίς συνέπειες. Και όση περισσότερη δύναμη,
τόσο πιο πιθανή η παρανομία. Οι
υπόλοιποι μένουν με το παράπονο
για την εξόφθαλμη αδικία, με μόνη
ελπίδα όχι για δικαιοσύνη αλλά για
το ενδεχόμενο να αποκτήσουν και
αυτοί το ίδιο προνόμιο κάποτε. Αυτός
ο «ηθικός κίνδυνος» δηλητηριάζει
την κοινωνία μας εδώ και πολλά χρόνια.
Μπορεί το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου να μοιάζει επουσιώδες μπροστά στα προβλήματα που η χώρα
αντιμετωπίζει. Είναι, όμως, ζωτικής
σημασίας: ενσωματώνει και αναδεικνύει πολλά από τα συμπτώματα της
ιδιαίτερης νόσου που προκαλείται

από τον «ηθικό κίνδυνο» (moral hazard), από την ενθάρρυνση της κακής
συμπεριφοράς. Το ποδόσφαιρο, όπως
διαμορφώθηκε εδώ, ενσωματώνει
δύο κόσμους που συνυπάρχουν στην
Ελλάδα και προκαλούν ρήγματα συνεχώς: από τη μια, είναι «αυτοδιοίκητο», συνδεδεμένο άμεσα με τους
ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς
(UEFA και FIFA), προϊόν παγκοσμιοποίησης και της υποτιθέμενης (και
εμπνευσμένης από τις αρχές του
Διαφωτισμού) ισότητας και της ευνομίας· στην ουσία, όμως, το ποδόσφαιρο συχνά είναι πόλεμος με άλλα
μέσα και ομαδικό ψυχογράφημα μιας
κοινωνίας που ανέχεται «πολέμαρχους» παράγοντες που χρησιμοποιούν τους οπαδούς ως προσωπικό
στρατό προς όφελος των οικονομικών
και πολιτικών τους συμφερόντων.
Οσον αφορά τους οπαδούς, τη μια
διαμαρτύρονται για την αδικία εναντίον της ομάδας τους ενώ θέλουν η
δική τους ομάδα να καταφέρει να
χειραγωγήσει τους θεσμούς υπέρ
της. Ετσι, όλοι επιδιώκουν τη νίκη
με αθέμιτα μέσα. Και αυτοί που δεν
θα ήθελαν να παραβιάσουν τα όρια,
αισθάνονται ότι εάν δεν το επιχειρήσουν, εάν δεν το πετύχουν, θα
είναι αιωνίως αδικημένοι.

Τα τελευταία γεγονότα είναι αποκαλυπτικά: η κυβέρνηση υπέκυψε
στις απειλές των οπαδών του ΠΑΟΚ,
επειδή φοβόταν ότι αυτοί θα μπορούσαν να τις πραγματοποιήσουν.
Προηγούμενες κυβερνήσεις, όμως,
δεν δίστασαν να επιβάλουν ποινή
υποβιβασμού σε άλλη ομάδα του
Βορρά, τον Ηρακλή, το 2011 και
2017. Προφανώς, οι παράγοντες και
οπαδοί του Ηρακλή ήταν πιο πράοι.
Σήμερα, η Λέσχη Φίλων του Ηρακλή
απαιτεί δικαίωση για τον υποβιβασμό. Αφού ο νόμος άλλαξε αναδρομικά για να βολέψει τον ΠΑΟΚ, γιατί
οι άλλες ομάδες να δέχονται τις ποινές τους;
Εάν μια ομάδα παραβιάζει τον
κανόνα του οφσάιντ χωρίς να τιμωρείται ή κερδίζει πέναλτι με περισσή ευκολία, εάν φαίνεται ότι διαιτητές και η πολιτεία την ευνοούν,
τότε δεν μιλάμε για πρωτάθλημα
ποδοσφαίρου αλλά για την ισχύ των
μεγαλοϊδιοκτητών και τον αριθμό
και μαχητικότητα των οπαδών των
ομάδων. Οταν πιστεύουμε ότι κάποιοι κερδίζουν με αθέμιτα μέσα,
τότε απορρίπτουμε τις έννοιες της
αξιοκρατίας, της εντιμότητας, της
Δικαιοσύνης. Η οργή και ο φθόνος
ενθαρρύνουν την περαιτέρω αδικία

και τη διαφθορά, καθιστώντας ακόμη
πιο δύσκολη την επιτυχία με θεμιτά
μέσα. Χάνεται κάθε έννοια ομορφιάς
από το παιχνίδι, απομένουν είτε η
χαρά της ισοπέδωσης των εχθρών
είτε η πίκρα της άδικης ήττας. Οι
αδικημένοι διψούν για εκδίκηση,
μια εκδίκηση που θα υπάρξει μόνο
όταν και η δική τους ομάδα αποκτήσει αθέμιτα μέσα.
Οι καρποί του «ηθικού κινδύνου»
βρίσκονται παντού: όχι μόνο στην
υπερβολική επιρροή που κάποιες
ομάδες ασκούν επί της πολιτικής
σκηνής όταν οι ιδιοκτήτες τους το
θελήσουν, αλλά και στις προσλήψεις
σε δημόσιους οργανισμούς, στην
άνιση μεταχείριση διαφορετικών
ομάδων πολιτών, σε κάθε μικρή και
μεγάλη αδικία. Η διαφθορά και η έλλειψη ίσων ευκαιριών που καθηλώνουν την κοινωνία και ξενιτεύουν
τους νέους, έχουν ρίζες στην πεποίθησή μας ότι στην Ελλάδα ο αγώνας
είναι άνισος, ότι χωρίς ισχυρό προστάτη δεν πετυχαίνουμε τίποτα. Οσο
οι σοβαροί οπαδοί απομακρύνονται,
παραμένουν οι φανατικοί, οι αδίστακτοι να πολεμούν ο ένας τον άλλον.
Χρειάζονται ριζικά μέτρα για να μην
ακολουθήσει την ίδια μοίρα και η
χώρα.

ΣΚIΤΣΟ ΤΟΥ HΛIΑ MΑΚΡΗ. imakris@kathimerini. gr

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ








Το σπέρμα της πολιτικής ανυπακοής του
Βορρά προς την κεντρική κυβέρνηση της
Ελλάδας ετέθη στις
6 Οκτωβρίου 1916.
βρίου 1916, πριν κλείσει καν τετραετία από την απελευθέρωση
της Μακεδονίας, εγκατέστησε
στη Θεσσαλονίκη επαναστατική
κυβέρνησή του, εκήρυξε έκπτωτο
τον βασιλέα Κωνσταντίνο και εξαπέλυε μύδρους εναντίον του «κράτους των Αθηνών».
Το σπέρμα της πολιτικής ανυπακοής του Βορρά προς την κεντρική κυβέρνηση της χώρας ετέθη
τότε. Καθεύδη για μεγάλο χρονικό
διάστημα και αναβιώνει ενίοτε
για λόγους όντως σοβαρούς και
κρίσιμους, αλλά με μεγαλύτερη
συχνότητα με όρους ποδοσφαιρικούς. Αυτό το τελευταίο ουδέποτε εξέλιπε.
Ενας άλλος ιστορικός λόγος
που σπάνια λαμβάνεται υπ’ όψιν
είναι ότι η Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη ως πρωτεύουσα του ελληνικού Βορρά είναι η περιοχή
που εδέχθη το μεγαλύτερο ποσοστό προσφύγων.
Η Ελλάς συντίθεται βεβαίως
από πολλές μικρές Ελλάδες. Κρήτες, Μωραΐτες, Ηπειρώτες, Στερεοελλαδίτες, διά να μην περιλά-

βουμε νησιωτικά συγκροτήματα,
λόγω οικονομίας χώρου.
Σε αντίθεση όμως με τις προαναφερθείσες περιοχές, στην περιοχή της Μακεδονίας και ειδικώς
στη Θεσσαλονίκη συνέρρευσαν
πρόσφυγες από την Ανατολική
Ρωμυλία, Πόντιοι, Θράκες, Καππαδόκες, Κονιαλήδες, Σμυρνιοί,
Ελληνες από τη Ρωσία, προκειμένου να συνυπάρξουν με τους
Εβραίους στη Θεσσαλονίκη, τους
«ντόπιους» στην επαρχία. Και η
συνύπαρξη δεν ήταν διόλου εύκολη, πήρε συχνά συγκρουσιακή
μορφή.
Ολα αυτά διαμόρφωσαν συνθήκες που ενισχύουν το αίσθημα
ανασφαλείας, εάν μάλιστα λάβει
κανείς υπ’ όψιν ότι στη διάρκεια
του ανταρτοπολέμου και σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ελλάδα,
σε εκείνη την οικτρή αναμέτρηση
ετέθη θέμα αποσπάσεως εδαφών
από την ελληνική Μακεδονία.
Επί δεκαετίες οι ελίτ αυτής της
χώρας προσπάθησαν να εξαλείψουν τις διαφορές και αντιθέσεις.
Αλλά στις θορυβώδεις αντιπαραθέσεις η διάκριση Βορρά και Νότου άφηνε το απεχθές της αποτύπωμα. «Βούλγαροι» ονομάζονταν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ από «Ελληνόπουλα» του Νότου. «Τουρκόσποροι» οι πρόσφυγες από τη
Μικρά Ασία. Και στις τελευταίες
εκλογές «προδοτική» χαρακτηρίστηκε η συμφωνία των Πρεσπών
από ορισμένα κόμματα, για να
υιοθετηθεί εξ ανάγκης από τη σημερινή κυβέρνηση.
Παίζουν εν ου παικτοίς διάφοροι, έως ότου μια στιγμή προκύπτει έκρηξη, διαστάσεων ποδοσφαιρικών, μεν, που όμως φέρνει
στην επιφάνεια πικρίες, διαφορές,
ξυπνά φαντάσματα του παρελθόντος, που ιστορούνται ακόμη
σε περιβάλλον οικογενειακό. Τη
σύγκρουση ανάμεσα στο Κόκκινο
και στο Μαύρο –τον Ολυμπιακό
και τον ΠΑΟΚ– επιχειρεί να διασκεδάσει ο κ. Μητσοτάκης διά
της επιβολής ποδοσφαιρικού μνημονίου υπό διεθνή επιτήρηση,
της FIFA και της UEFA. Του ευχόμεθα καλή επιτυχία, αν και το
ιστορικό φορτίο της λέξεως «μνημόνιο» είναι αρνητικότατο.
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Ο «ηθικός κίνδυνος»

Το Κόκκινο και το Μαύρο
Με τις διαδοχικές του
παρεμβάσεις στη
σύγκρουση των
ΠΑΕ ΠΑΟΚ και
Ολυμπιακός ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απεπειράθη να
περιορίσει τον κίνδυνο διευρύνσεως του διαφαινομένου ρήγματος
μεταξύ Βορρά και Νότου. Φιλότιμη
η προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη
και όντως αυτό όφειλε εκ καθήκοντος να πράξει, αλλά ίσως είναι
αργά. Διότι συσσωρεύονταν πολλά
που συντελούν στη διαίρεση.
Το πρώτο μείζον πολιτικό έγκλημα διεπράχθη από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, όταν στις 6 Οκτω-
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ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Πανέτοιμοι για να κατακτηθούμε
Στη διάρκεια μιας και μόνο γενιάς
τα δεδομένα και οι προϋποθέσεις
κρατικής άμυνας έχουν αλλάξει
στην Ελλάδα ριζικά.
Ενδεικτικό (συμβατικό) ορόσημο
είναι η δικτατορία 1967-1974. Μέχρι
τότε, η υπεράσπιση της «πατρίδας»,
της κρατικής ανεξαρτησίας, της ελληνικής ιδιαιτερότητας (των «παραδόσεων») ήταν κάτι κοινά αυτονόητο. Στη γενική επιστράτευση
που κήρυξαν οι δικτάτορες το 1974,
με αφορμή την πολεμική εισβολή
των Τούρκων στην Κύπρο, η ανταπόκριση του ελλαδικού πληθυσμού
ήταν μουδιασμένη, αλλά αυτονόητα
πάγκοινη. Αποκαλύφθηκε, βεβαίως,
και το «μπάχαλο» (η οργανωτική
διάλυση και παντοδαπή ασυναρτησία) του κρατικού μηχανισμού,
όπως και η γελοιότητα της εθνικιστικής ρητορείας. Αλλά δεν εμπόδισαν και οι δυο αυτές παράμετροι
να δηλωθεί εμφατικά η κοινωνική
ετοιμότητα για υπεράσπιση της
ελευθερίας και της αξιοπρέπειας.
Είκοσι δύο, μόλις, χρόνια μετά,
το 1996, με την κρίση στη βραχονησίδα των Υμίων, αποκαλύφθηκε
η αλλαγή που είχε ραγδαία συντελεστεί στη νοο-τροπία και στον ψυχισμό των Ελλήνων: Ενας πρωθυπουργός της κομματικής χαρτοκοπτικής, κρεμασμένος ολονυχτίς στο
τηλέφωνο και εκλιπαρώντας αμερικανική παρέμβαση, χάρισε στους
Τούρκους το πρόσχημα να μιλάνε
για «γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίο και
να συμπεριφέρονται, σε καθημερινή
βάση, σαν αφεντικά. Ναι μεν ασελγούν οι Τούρκοι συνεχώς στο Διεθνές Δίκαιο και σε κάθε κώδικα ανθρώπινων δικαιωμάτων, όμως τον
βαρβαρικό τους ρόλο τον παίζουν








«Επιλογή» μας ο διεθνισμός, η απατρία.
σοβαρά, με πυγμή. Κατακτούν ηγεμονικό ρόλο στη διεθνή σκακιέρα,
προμελετημένα και ευφυέστατα,
βήμα προς βήμα. Εχουν σοβαρότητα, γιατί είναι έτοιμοι να πολεμήσουν και να πεθάνουν για την
πατρίδα τους.
Οι Ελληνες είμαστε πιο εκσυγχρονισμένοι, προσαρμοσμένοι στο
καινούργιο «παράδειγμα»: στους
ρυθμούς της παγκοσμιοποίησης.
Εχουμε σιωπηρά αλλά φανερά αποδεχθεί τη συντελεσμένη ενοποίηση
μαρξισμού και καπιταλισμού (των
δύο όψεων του Ιστορικού Υλισμού)
στο αμφίφυλο μάγμα της «προοδευτικής πρωτοπορίας». Σε μια «προοδευτική» συλλογικότητα δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο, όλα τα επιλέγει
το άτομο, κατά το γούστο του, κάθε
ατομική επιλογή είναι νομικά κατοχυρωμένη – προτεραιότητα έχει
το άτομο, όχι η κοινωνία των αναγκών, η εγωτική προτίμηση, όχι οι
συλλογικές στοχεύσεις.
Για τον «προοδευτικό» ατομοκεντρισμό τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα δεν μας ξεπερνάει
ώστε να μας προσδιορίζει συλλογικά
– ό,τι είναι και ό,τι κάνει ο καθένας,
το επιλέγει: Επιλέγει το φύλο του,
τον ή τη σύντροφό του ασχέτως
φύλου, τη μόνιμη ή ευκαιριακή πατρίδα του, το να «εκφράζεται» ανεμπόδιστα με βανδαλισμούς και εγκληματικές αυθαιρεσίες, να επιβάλλει την αυθαιρεσία του εγώ βασανίζοντας συνανθρώπους του.
Αυτή η εκτρωματική «ελευθερία»

του κτηνώδους «προοδευτικού»
ατομοκεντρισμού δεν πολεμιέται.
Και, αντίστοιχα, η αγάπη για την
πατρίδα, η χαρά των σχέσεων κοινωνίας, ο σεβασμός της διαφοράς,
η φιλία, ο έρωτας, δεν διδάσκονται,
δεν επιβάλλονται με νουθεσίες και
προτροπές. Μόνο γεννιώνται. Στόχος του σχολειού, στόχος της παιδείας, για την ελληνική τουλάχιστον
εμπειρία και παράδοση, δεν είναι
να «πληροφορήσει» - «ενημερώσει»
- «πείσει» για το αξιοσέβαστο και
προτιμητέο. Ο στόχος είναι να οδηγηθεί το παιδί («παιδαγωγηθεί»)
στην εμπειρία της χαράς που δίνει
η αυθυπέρβαση και αυτοπροσφορά,
η συμμετοχή, συμμέθεξη, σύμπραξη, η από κοινού στόχευση σε χαροποιές επιδιώξεις.
Το σχολείο, η κοινότητα ή γειτονιά ή ενορία, η γιορτή, το τραγούδι, ο χορός, οι εθιμικές παραδόσεις, η ιστορική πληροφόρηση,
η οικογενειακή οικειότητα, τα θησαυρίσματα της γλώσσας – αυτά
όλα γεννάνε την αγάπη για την πατρίδα, χωρίς νοητικές αναλύσεις,
διδαχές, ηθικές προστακτικές. Στους
αντίποδες της φιλοπατρίας είναι ο
διεθνισμός: του προλεταριάτου ή
του κεφαλαίου (αποδείχθηκε περίτρανα η κοινή τους ρίζα και οι καρποί πανομοιότυπης απανθρωπίας).
Αποδείχθηκε η συμφυΐα και ομοιοκαρπία και στην περίπτωση των
υπουργών Παιδείας: Σε τι διέφεραν
οι «αριστεροί» υπουργοί (Φίλης, Γαβρόγλου, Αρσένης ή Βερυβάκης)
από τους «δεξιούς» της συμπλεγματικής απομίμησης των αριστερών
της «προόδου» (Κεραμέως, Γιαννάκου, Σπηλιωτόπουλος ή Αρβανιτόπουλος);

Οπως και σε όλες τις μετα-αποικιακές κοινωνίες, έτσι και στην Ελλάδα, η ανάγκη που ενστικτωδώς
αξιολογείται πρωτεύουσα είναι ο
διεθνισμός, η απατρία. Γεννάει αυτή
την ανάγκη η απαιδευσία, η χρηστική εκδοχή της μάθησης, η βαρβαρική ωφελιμοθηρία και ηδονοθηρία που τη βαφτίσαμε «πρόοδο».
Νέμονται τον μεθοδευμένο παλιμβαρβαρισμό, αδίστακτοι, οι εξουσιολάγνοι επαγγελματίες της πολιτικής.
Γελοιοποίησαν τη στρατιωτική
θητεία σε βραχύτατη «παρένθεση»
στην ανεργία ή στον χαβαλέ, εγκατέλειψαν κάθε στοιχειώδη έγνοια
εξοπλισμού της χώρας. Θεωρούμε
πια αυτονόητο ότι τον πόλεμο τον
αναλαμβάνουν καλοπληρωμένοι
μισθοφόροι – ή και άθλια μισθοδοτούμενοι αναγκεμένοι σαν τους
αστυφύλακες που καίγονται κάθε
βράδυ για το κέφι των κανακάρηδων της πλουτοκρατίας. Τώρα περιμένουμε μοιρολατρικά το όποιο
«θερμό επεισόδιο» σκαρφιστεί ο
Ερντογάν, για να προσθέσει στις
κατακτήσεις του άγνωστο αριθμό
νησιών στο πανάρχαια ελληνικό
Αιγαίο.
Ο εξευτελιστικός αφελληνισμός
μας απαιτεί, να επαναληφθούν τα
αμήχανα αλλά αυτάρεσκα γλυκοχαμόγελα τύπου Νίκου Κοτζιά, όταν
ξεπούλαγε στο ΝΑΤΟ τη Μακεδονία
– συνεπής κατάληξη μιας, εκτρωματικής ιστορικά, πολιτικής χαμέρπειας. Οι άνθρωποι πολεμάνε, όταν
θέλουν να μη χάσουν κάτι, που χωρίς αυτό η ζωή τους δεν έχει νόημα.
Σήμερα αυτό το «κάτι» είναι μόνο
το χρήμα. Γι’ αυτό και οι πόλεμοι
μόνο για μισθοφόρους.
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Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
και προσωπικά δεδομένα
ε αφορμή την ευρωπαϊκή
μέρα προστασίας προσωπικών δεδομένων μου ζητήθηκε να σχολιάσω την έκθεση
των προσωπικών μας δεδομένων
στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
(ΜΚΔ). Ομολογώ πως παρόλο που
τα ΜΚΔ αποτελούν ένα από τα
ερευνητικά μου ενδιαφέροντα, η
έκθεση των προσωπικών δεδομένων σε αυτά ουδέποτε με απασχόλησε. Και ο λόγος δεν είναι γιατί
η ανησυχία, που πολλές φορές αγγίζει και τα όρια του πανικού, πως
όλα όσα δημοσιεύουμε στα ΜΚΔ
μπορεί να τύχουν εκμετάλλευσης
από τον οποιοδήποτε αν έχει κακές
προθέσεις με αποτέλεσμα να μας
βλάψει είναι εντελώς αβάσιμος ή
αδικαιολόγητος. Ο λόγος είναι πως
θεωρώ τον φόβο υπερβολικό αλλά
και λάθος σημείο εστίασης σε ό,τι
αφορά τον ρόλο των ΜΚΔ στην
σύγχρονη κοινωνία και εξηγούμαι:
Ζούμε στην εποχή που ακόμα και
στη μικρή Κύπρο πια, αυτά που
μέχρι προσφάτως θεωρούσαμε
προσωπικά δεδομένα έχουν πάψει
κατά πολύ να είναι προσωπικά,
και γι’ αυτό δεν ευθύνονται (ή τουλάχιστον όχι μόνο) τα ΜΚΔ. Προσωπικά μας δεδομένα δημοσιεύονται ή δεσμεύονται με τη θέληση/
έγκρισή μας με ένα σωρό τρόπους
συνεχώς στην καθημερινότητά
μας που τις περισσότερες φορές
ούτε δίνουμε σημασία. Για παράδειγμα, με τη θέλησή μας δίνουμε
όλα τα στοιχεία της ταυτότητάς
μας και ακόμα περισσότερα για
να δημιουργήσουμε δωροκάρτες
σε υπεραγορές, καταστήματα και
παροχείς υπηρεσιών ώστε να επωφεληθούμε την επιβράβευση που
μας προσφέρουν, καθημερινά δίνουμε την έγκρισή μας για την
κράτηση στοιχείων που αφορούν
τις προσωπικές μας προτιμήσεις
ή ανάγκες (τα λεγόμενα cookies)
σε ιστότοπους που επισκεπτόμαστε, καθώς επίσης ουδόλως μας
απασχολεί αν δεδομένα όπως τα
δακτυλικά μας αποτυπώματα, τα
χαρακτηριστικά του προσώπου
μας και ο ήχος της φωνής μας φυλάσσονται σε διαδικτυακούς χώρους αποθήκευσης ώστε να μπορούν να ξεκλειδώνουν με ασφάλεια
τις έξυπνες συσκευές μας. Αυτά
τα ελάχιστα παραδείγματα τα θεωρούμε, και πραγματικά είναι,
απαραίτητο να τα κοινοποιήσουμε
για να μπορούμε να εναρμονιστούμε με το σύγχρονο life style σύστημα το οποίο απαιτεί η εποχή
μας. Αν για λίγο σκεφτούμε όμως,
πως αρχικά ούτε ξέρουμε με ποιο
τρόπο αρχειοθετούνται, ούτε τι
επεξεργασίας μπορεί να τυγχάνουν
αυτές οι εξαιρετικά πολλές και
προσωπικές πληροφορίες που κάποτε θεωρούσαμε προσωπικά μας
δεδομένα, ότι υπάρχει το ρίσκο
αυτές να πέσουν σε χέρια με λάθος

προθέσεις είναι όντως τρομακτικό
το σενάριο, αφού αυτά τα λάθος
χέρια θα είναι σε θέση να συναρμολογήσουν το παζλ των προσωπικών μας δεδομένων ώστε να
σκιαγραφήσουν και την κάθε λεπτομέρεια της ταυτότητας και
ύπαρξής μας.
Κι από την άλλη έχουμε τα ΜΚΔ,
τα οποία ο μέσος χρήστης χρησιμοποιεί για την προσωπική του
ευχαρίστηση, ψυχαγωγία ή ενημέρωση και που ναι μεν δημοσιεύει
υλικό που και πάλι αποτελεί προσωπικά του δεδομένα, π.χ. φωτογραφίες του ίδιου, της οικογένειάς
του, δηλώνει τις προτιμήσεις του,
τις πολιτικές του πεποιθήσεις, κοινοποιεί την τοποθεσία που βρίσκεται και διάφορα άλλα, αν συγκρίνουμε αυτή τη διαδικασία με
αυτό που περιέγραψα πιο πάνω
υπάρχει κατά την άποψή μου μια
βασική διαφορά η οποία καθιστά
τα ΜΚΔ λιγότερο επικίνδυνα ως
προς την έκθεση των προσωπικών
μας δεδομένων: O χρήστης μπορεί
να έχει πολύ περισσότερο έλεγχο
για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί τα εργαλεία αυτά, αλλά
και το πόσο εκθέτει τα προσωπικά
του δεδομένα επιλέγοντας ποια
σημεία του προσωπικού του λογαριασμού στα ΜΚΔ είναι δημόσια,
ποια είναι ιδιωτικά αλλά και πόση
πρόσβαση μπορούν να έχουν τα
άτομα που ο ίδιος επιλέγει να έχει
στο δίκτυό του σε αυτά τα προσωπικά δεδομένα τα οποία δημοσιεύει.
Άρα, προτιμότερο θα ήταν αντί
να κινδυνολογούμε με το κάθε σενάριο συνωμοσίας που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εναντίον
μας - ρίσκο που υπήρχε και πριν
την ύπαρξη της τεχνολογίας και
των ΜΚΔ – ας αποδεχτούμε πως
ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει αλλάξει όπως και το νόημα αυτού
που θεωρούσαμε προσωπικά δεδομένα. Ας εστιάσουμε στην εξεύρεση τρόπων ελαχιστοποίησης
του οποιουδήποτε ρίσκου υπάρχει
με την απαίτηση εφαρμογής των
κανονισμών προστασίας των προσωπικών δεδομένων και την ψήφιση νέων όπου και όποτε απαιτείται και τέλος, ας αρχίσουμε τη
συζήτηση για τις δυνατότητες,
τους τρόπους χρήσης των εργαλείων που ονομάζουμε ΜΚΔ ώστε
να έχουμε επαρκή γνώση να διαχειριζόμαστε όπως εμείς επιθυμούμε τα προσωπικά μας δεδομένα,
αλλά και να χρησιμοποιούμε ωφέλιμα το βήμα παρέμβασης που τα
ΜΚΔ μάς προσφέρουν με συμμετοχή ή δημιουργία συζήτησης στη
δημόσια σφαίρα όπου θεωρούμε
πως αυτό είναι αναγκαίο.

Η δρ Χριστιάνα Καραγιάννη είναι λέκτορας ΜΜΕ και Πολιτισμικών Σπουδών
στο Τμήμα Δημοσιογραφίας του Πανεπιστήμιου Frederick.

EPA/WAEL HAMZEH
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Της ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Παλαιστίνιες στον προσφυγικό καταυλισμό του Bourj al-Barajneh διαμαρτύρονται για τη «Συμφωνία του Αιώνα» που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ.

Οι πέντε εντολές του «μαθητή»
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Ε

νώ η διαδικασία επίλυσης του
Κυπριακού έχει εξαφανιστεί
από την ατζέντα του Ν. Αναστασιάδη, οι οπαδοί της ακινησίας
εκδηλώνουν μιαν περίεργη επιθετικότητα απέναντι σε κάθε διαφορετική άποψη. Κάθε λογικά σκεπτόμενος πολίτης, θα ανέμενε πως
με τη συμμαχία Αναστασιάδη με
τον Αρχιεπίσκοπο, τα κυρίαρχα τηλεοπτικά κανάλια και τις μικρές δυνάμεις του κατ’ ευφημισμόν κέντρου, όλα θα γίνονται πιο μαλακά.
Έχει επιβληθεί η ατζέντα της μη
λύσης και οι καθ’ ύλην αρμόδιοι
εργάζονται για την συστηματοποίηση της αποδοχής του στάτους κβο
ως της πρώτης καλύτερης λύσης.
Παρά ταύτα, οι οπαδοί της ακινησίας
εξακολουθούν να κάνουν αυτό που
για δεκαετίες γνωρίζουν καλύτερα:
να επιτίθενται σε κάθε άποψη που
παραβαίνει την γραμμή που έχει
χαράξει ο μόνος «μαθητής» (Ν. Αναστασιάδης ) που ξεπέρασε το «δάσκαλο» (Τ. Παπαδόπουλο). Μια νέα
επιθετικότητα επιδιώκει να εκτροχιάσει τη δημόσια συζήτηση:
1. Πυκνή αναφορά στην «εθνική
γραμμή». Μια νοητική κατασκευή
για να εμφανίζεται ο Ν. Αναστασιάδης ως ο διαμορφωτής μιας καθολικά αποδεκτής γραμμής. Έτσι
όποιος θελήσει να πει κάτι άλλο,
τα ερωτήματα στρέφονται εναντίον
του. Γιατί διασπάς την «εθνική γραμμή»; Γιατί δεν συντάσσεσαι με τη
γενική κατεύθυνση που έχει χαράξει
ο ηγέτης; Αυτή η τεχνητή κατασκευή, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους γιατί δυσκολεύει την αναζήτηση, επιβάλλει περιορισμούς στην
έκφραση απόψεων, δημιουργεί τε-

χνητά τείχη. 2. Η κριτική προσέγγιση των πραγμάτων, οι διαφορετικές απόψεις επιχειρείται να τεθούν
υπό αμφισβήτηση με το ψευδές
επιχείρημα ότι «αυτά δεν βοηθούν
την εθνική υπόθεση, εξυπηρετούν
τον αντίπαλο». Η Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής ενημερώνεται στις
29 Ιανουαρίου από τον υπουργό Γ.
Λακκοτρύπη σε κλειστή συνεδρίαση
για τα ενεργειακά.
Βουλευτές μεταφέρουν το μήνυμα Λακκοτρύπη με τη φράση «το
ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας συνεχίζεται κανονικά» - φράση Α. Βότση. Για να
βοηθάς πρέπει να κλείνεις τα μάτια,
να κάνεις ότι το μαύρο είναι άσπρο
για να χαίρεται η «εθνική γραμμή»!
Ενώ το ενεργειακό πρόγραμμα δεν
υφίσταται και οι εταιρείες έχουν
φύγει, εσύ πρέπει να λες ότι είμαστε
μια ευτυχισμένη πατρίδα που «προχωρά» ακάθεκτα! 3. Εύκολο να λες
«δεν» και «μην». Δύσκολο να έχεις
θετικούς στόχους, ωφέλιμους για
όλη την Κύπρο, ακόμα πιο δύσκολο
να υλοποιήσεις δημιουργικές πολιτικές. Αυτοί που υποστηρίζουν
το στάτους κβο, τι σημαντικό έργο
έχουν να παρουσιάσουν ως θετική
δημιουργία; Ποιος από αυτούς κατάλαβε πως η μια ψήφος υπέρ και
οι 14 εναντίον (Ιούνιος 1999) έγιναν
ομόφωνα 15 υπέρ (Δεκέμβριος 1999)
για να ενταχθεί η Κύπρος στην Ε.Ε.;
Εύκολο να πετάς σλόγκαν, δύσκολα
να έχεις στόχους, να αλλάζεις μεθοδικά και επίμονα το «καθιερωμένο». 4. Η τυποποιημένη αφήγηση
ότι η Τουρκία παραμένει αμετακίνητη, έχει διαφανείς στόχους: αφού
δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε,

να μείνουμε όπως είμαστε! «Πρακτικά» να μείνουμε μαζί με τις εγγυήσεις, τα επεμβατικά δικαιώματα,
με 37.000 τουρκικό, κατοχικό στρατό. Γράφει ο γ.γ. του ΟΗΕ Α. Γκουτιέρες στις 30 Ιουνίου 2017: «Σχετικά
με την ασφάλεια, νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε να αναγνωρίζουμε ότι χρειαζόμαστε ένα καινούριο σύστημα εγγυήσεων, όχι
την συνέχιση του παλιού. Πιστεύω
ότι χρειαζόμαστε τον τερματισμό
του μονομερούς επεμβατικού δικαιώματος και της Συνθήκης Εγγυήσεως.
Αυτή πρέπει να αντικατασταθεί
από ένα στιβαρό σύστημα διασφαλίσεων: το οποίο να είναι πολυμερές/διεθνές με τη συμμετοχή αρκετών χωρών (διεθνής διάσταση).Οι
εγγυήτριες δυνάμεις δεν μπορούν
να εφαρμόσουν και να εποπτεύουν
τους εαυτούς τους». Ένα τόσο σημαντικό κείμενο, που το παρουσίασε
ο ίδιος ο γ.γ., αφού μίλησε κατ’ ιδίαν
με τους «πέντε» στο Κραν Μοντάνα,
δεν έχει θέση στο αφήγημα της πολιτικής της ακινησίας γιατί χαλά
την πιάτσα. Έτσι κατασκευάζουν
αφηγήματα, χωρίς παραπομπή σε
πηγές. Αν σε ενδιαφέρει η άλλη Κύπρος, δεν μιλάς αόριστα γύρω από
τον τερματισμό των επεμβατικών
δικαιωμάτων, αλλά είσαι επίμονα
και δημόσια υπέρ της πιο πάνω εισήγησης που περιλαμβάνεται στο
«Πλαίσιο Γκουτιέρες» και συνιστά
ένα ουσιώδους σημασίας κεκτημένο
τους. 5. Το εγκριθέν ψήφισμα στο
Σ.Α. για την 6μηνη ανανέωση της
θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ (29/1), προνοεί «την ανάγκη τακτικής επανεξέτασης όλων των ειρηνευτικών

επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, προκειμένου
να διασφαλιστεί η αποδοτικότητα
και η αποτελεσματικότητα»...και
γι’ αυτό «ζητεί τη δημιουργία αποτελεσματικού μηχανισμού για απευθείας στρατιωτικές επαφές μεταξύ
των πλευρών και των σχετικών ενδιαφερομένων μερών και καλεί την
UNFICYP, ως διευκολυντή μέσω
του ρόλου της ως συνδέσμου να
υποβάλει σχετικές προτάσεις». Από
τη δήλωση Ν. Χριστοδουλίδη ότι
το 2017 φτάσαμε πολύ κοντά στην
επίλυση, φτάσαμε στις «απευθείας
στρατιωτικές επαφές μεταξύ των
πλευρών»!
Την προηγούμενη ημέρα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος δήλωνε
ότι «υπήρχε ένα προσχέδιο... ευελπιστούμε ότι θα είναι θετικό μετά
και τις ενέργειες του Υπουργού Εξωτερικών». Ο ίδιος ο Ν. Αναστασιάδης
δηλώνει ότι μια συνάντησή του «με
τον Τ/κ ηγέτη δεν είναι θέμα της
κας Λουτ, αλλά είναι θέμα του γ.γ.,
πάντοτε όταν και εφόσον κρίνει».
Το ερώτημα είναι γιατί δεν επιδιώκει
ο ίδιος απευθείας επαφές με τον Μ.
Ακιντζί. Ποιος τον εμποδίζει να
θέσει θέματα προς συζήτηση; Δεν
είναι «κυπριακής ιδιοκτησίας» οι
συνομιλίες; Οι επαφές, η κινητικότητα, η πρόοδος σημαίνει στήριξη
στην υποψηφιότητα Ακιντζί για τις
τ/κ εκλογές στις 26 Απριλίου γιατί
ο κεντρικός πυρήνας της δημόσιας
δράσης του είναι η επίλυση. Μηδέν
κινητικότητα σημαίνει δώρα στον
εκλεκτό του τ/κ βαθέος κράτους,
Ε. Τατάρ.

www.larkoslarkou.org.cy

Υπό την απειλή των κανονιοφόρων
Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

«Δεν διαπραγματευόμαστε υπό την απειλή
των κανονιοφόρων».
Αυτή είναι η επίσημη
θέση μας την οποία
ασπάζονται όλες ανεξαιρέτως οι πολιτικές δυνάμεις.
Απορριπτικοί, ενδοτικοί, κεντρώοι
και ακραίοι, όλοι με μια φωνή θέτουν
ως κόκκινη γραμμή τον τερματισμό
των έκνομων ενεργειών της Τουρκίας στη κυπριακή ΑΟΖ για επανέναρξη επίσημων συνομιλιών.
Μια όντως «πατριωτική» θέση.
Ένα εύηχο σύνθημα που συγκινεί
τα πλήθη και αναπτερώνει το ηθικό
του λαού. Μια θέση του εθνικολαϊκού
μας μετώπου με την οποία δεν τολμά
κανείς να διαφωνήσει.
«Εάν δεν τερματιστούν οι έκνομες
ενέργειες της Τουρκίας, δεν υπάρχει
περίπτωση κάτω από τις απειλές
κανονιοφόρων να προσέλθεις σε
διαπραγματεύσεις», ανάφερε σε συνέντευξή του στην ελληνική εφημερίδα «Τα Νέα» ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας.
«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»,
τόνισε σε επιμνημόσυνό του λόγο
ο ΥΠΕΞ Νίκος Χριστοδουλίδης.
Οι συνδιαμορφωτές της πολιτικής
μας στο Κυπριακό, ΠτΔ και ΥΠΕΞ,
είναι κατηγορηματικοί. Ό πρώτος,
«δεν υπάρχει περίπτωση» και ο δεύτερος, «νοουμένου φυσικά».
Αν δεν φύγουν δεν συνομιλούμε.
Τελεία και παύλα. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλλουμε. Θα τους αφήσουμε χωρίς συνομιλίες και στο
τέλος «δεν θα ανθέξουν» (όπως έλεγε
ο Εθνάρχης μας) και θα υποκύψουν.
Πραγματικά υπάρχουν στιγμές που
και ο πλέον καλοπροαίρετος διερωτάται για το ποίος επείγεται για λύση
και ποίου η πατρίδα είναι κατεχόμενη. Ανοίγουμε το στόμα μας και
αμολάμε ότι έρθει στη γλώσσα μας,
χωρίς να περνά από το μυαλό, και
στο τέλος απορείς αν αυτά τα κουραφέξαλα, που λέμε για εσωτερική
κατανάλωση, τα πιστεύουμε.
Και επειδή σε αυτήν την ταλαι-

πωρημένη πατρίδα όλα επιτρέπονται
και δυστυχώς τα πλείστα που ακούς
κινούνται μεταξύ παραλογισμού και
ασυναρτησίας, μέχρι και πολιτικές
δυνάμεις που διαχρονικά τάσσονται
εναντίον των συνομιλιών, με ή χωρίς
κανονιοφόρους, και αυτοί θέτουν
όρους για επανέναρξη των συνομιλιών. Οι άλλες δυνάμεις του λεγόμενου κεντρώου ή πατριωτικού χώρου, που για το θεαθήναι και μόνο
τάσσονται υπέρ των συνομιλιών,
και αυτοί θέτουν ως προϋπόθεση
για την επανέναρξη συνομιλιών την
αποχώρηση των Τούρκων από την
ΑΟΖ μας. «Την ΑΟΖ ουκ ελάττω παραδώσω». Για αυτούς οι κανονιοφόροι είναι το τέλειο άλλοθι. Αν τελικά
φύγουν τα γεωτρύπανα έχουν την
ικανότητα να δημιουργούν με τη
φαντασία τους άλλα γεωτρύπανα
και κανονιοφόρους, ξένους δάκτυλους, σκοτεινές συνωμοσίες και εμπλεκόμενα συμφέροντα. Άλλωστε
αυτό κάνουν για μισό αιώνα. Παλιά
τους τέχνη κόσκινο.
Τραγικές φιγούρες οι ηγέτες ΔΗΣΥ
και ΑΚΕΛ. Αν και αντιλαμβάνονται
ότι με κανένα τρόπο δεν μπορούμε
να αρνηθούμε συμμετοχή σε συνο-

μιλίες, με η χωρίς έκνομες ενέργειες
στη θάλασσα, αναγκάζονται να ακολουθήσουν, στην ουσία σύρονται
από το ρεύμα και τον ακράτητο λαϊκισμό, και μιλούν και αυτοί για τις
κανονιοφόρους. Στο κάτω-κάτω
έχουν και αυτοί τα «μαγαζιά» τους
που θα πρέπει να διαχειριστούν.
Για να μην μηδενίζουμε όμως τα
πάντα, υπάρχουν, που και που, ορισμένες φωνές της λογικής. Αν και
πολύ σπάνιο φαινόμενο τον τελευταίο καιρό, υπάρχουν και κάποιοι
που τολμούν να αντισταθούν στις
εθνικές ασυναρτησίες και να μιλήσουν τη γλώσσα του ρεαλισμού.
«Προσωπικά δεν μπορώ να καταλάβω σε τι διαφέρει η απειλή στη
θάλασσα από την απειλή των δύο
μεραρχιών και τουρκικών τανκς που
βρίσκονται στη στεριά. Ποια είναι
η διαφορά;», δήλωσε σε συνέντευξή
του στην «Καθημερινή» ο πρώην
ΥΠΕΞ Ιωάννης Κασουλίδης απαντώντας στην ερώτηση: «Μπορεί η
πλευρά μας να πάει στις διαπραγματεύσεις δεδομένων των τουρκικών
προκλήσεων εντός της κυπριακής
ΑΟΖ;».
Όσο και να απορεί ο Ιωάννης Κα-

σουλίδης σίγουρα θα μείνει με την
απορία. Πώς να αντιληφθεί ένας παλαίμαχος πολιτικός τις νέες τάσεις
της σύγχρονης διπλωματίας. Πώς
να αντιληφθεί ότι πλέον με αναβαθμισμένη τη γεωστρατηγική μας θέση
μπορούμε να θέτουμε όρους και
προϋποθέσεις θωρακίζοντας έτσι
την ΑΟΖ μας και απομονώνοντας
την Τουρκία.
Και ενώ αυτή είναι η ρητορική
που αναπτύσσουμε, αγνοούμε το
γεγονός ότι ο γ.γ. έχει αντίθετη άποψη όσον αφορά τις τουρκικές ενέργειες στην κυπριακή ΑΟΖ. «Υπογράμμισα επανειλημμένα ότι οι φυσικοί πόροι που βρίσκονται εντός
και γύρω από την Κύπρο πρέπει να
ωφελήσουν και τις δύο κοινότητες
και αποτελούν ισχυρό κίνητρο για
όλα τα μέρη να βρουν μια αμοιβαία
αποδεκτή και διαρκή λύση στο κυπριακό πρόβλημα. Λαμβάνοντας
υπόψη ότι όλα τα μέρη έχουν εκφράσει τη δέσμευσή τους για τον
στόχο αυτό, επαναλαμβάνω την έκκλησή μου για σοβαρές προσπάθειες
προς αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης και για την εξουδετέρωση των
εντάσεων», αναφέρει στην τελευταία

του έκθεση προς το Συμβούλιο Ασφαλείας.
Μετά από σχεδόν μισό αιώνα και
πάλι στην αφετηρία των αγώνων
μας. Αφού, τώρα που τα βιώνουμε,
φτάσαμε στο σημείο να εξισώσουμε
τη ρεαλιστική πολιτική του Γλαύκου
Κληρίδη με αυτήν του Τάσσου Παπαδόπουλου, αφού υιοθετήσαμε το
δακρύβρεχτο Όχι του 76% του 2004,
η υιοθέτηση της πολιτικής της πρόταξης του Σπύρου Κυπριανού ήταν
καθ’ όλα αναμενόμενο. Σίγουρα με
άλλες προϋποθέσεις. Τότε θέταμε
ως όρο την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων από τη στεριά
για να προσέλθουμε σε συνομιλίες,
τώρα την αποχώρηση από τις θάλασσές μας. Τι στεριά, τι θάλασσα.
Άλλωστε η θάλασσα αποδεικνύεται
πολύ πιο υποσχόμενη από τη στεριά.
Σίγουρα άλλες οι προοπτικές του
Ερατοσθένη, της Καλυψώς, του Γλαύκου, της Σουπιάς και της Αφροδίτης
και άλλες αυτές της Μόρφου, της
Λύσης, της Άχνας και της Μύρτου.

Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου είναι
ειδικός προγραμμάτων ηλεκτρονικών
υπολογιστών.
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«Ελλάδα
μπροστά»
και τεστ
υπουργών
Οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες του 2020
Του Κ. Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Τον οδικό Þ¦ØÚÎ®ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÓËÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝÖÕßÛÇÖØÁÖËÏÔÇßÒÕÖÕÏÎÛÕÆÔËÔÚÄÝÚÕß
ÇÒÒ¦ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÑÇÏÁÔÇÚËÙÚ®
ÚÕß ßØÏ¦ÑÕß¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÖØÕÝÚÇ
ÓÁÒÎÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝËÔÄÉËÏËÔÄÝ
ÖÏÛÇÔÕÆÇÔÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÕÆÙËÞØÄÔÕ
ÖÕßÛÇËÖÏÒÁÐËÏÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
ßÏÕÛÁÚÎÙËÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎÁÓÖÚÎ
ÚÕßÖÕßØÍÏÑÄÙßÓÈÕÆÒÏÕ
¬ÕÛÔÏÑÄÞÁÊÏÕ¡ËÚÇØØßÛÓÃÙËÜÔÒÒ¦ÊÇÓÖØÕÙÚ¦®ÑÜÊÏÑÕ-

Οι επιδόσεις
των μελών
του υπουργικού
συμβουλίου θα κρίνουν
την τύχη τους
στον ανασχηματισμό.
ÖÕÏËÃÚÏÝÈÇÙÏÑÁÝÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚËÝ
Ñ¦ÛËßÖÕßØÍËÃÕßÕØÏÙÓÁÔËÝËÑÚÜÔ
ÕÖÕÃÜÔÛÇÊØÕÓÕÒÕÍÎÛÕÆÔËÔÚÄÝ
ÚÕßÁÚÕßÝÇÒÒ¦ÓËËßØÆÚËØÕÞØÄÔÕ
ÜØÃÓÇÔÙÎÝÁÞÕßÔÄÓÜÝÙßÔÕÒÏÑ¦
ÜÝÚËÒÏÑÄÙÚÄÞÕÚÎÈËÒÚÃÜÙÎÚÎÝ
ÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÝÚÕßÖÕÒÃÚÎÏÊÕÖÕÏÄÝÊÏÇÌÕØ¦ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕÔ
ÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÄÖÕßÁÑÇÔÇÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝËÃÔÇÏÄÚÏÚÕ
¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÕÏÖÕÒÃÚËÝÛÇÁÞÕßÔÖÒÂØÎËÏÑÄÔÇÍÏÇ

ÚÎÔÖÕØËÃÇÚÎÝÑ¦ÛËÊØ¦ÙÎÝ!ÓÃÇ
ÌÕØ¦ÚÕÔÓÂÔÇÛÇÙßÍÑÇÒÕÆÔÚÇÏ
ÕÒÏÚÏÑÁÝÖÏÚØÕÖÁÝÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÝÚÜÔÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÁÔÜÔ
ÊØ¦ÙËÜÔËÔ×Ñ¦ÛËÚØËÏÝÓÂÔËÝ
ÛÇßÖÕÈ¦ÒÒËÚÇÏÁÑÛËÙÎÖØÕÄÊÕß
ÙÚÕßÖÕßØÍÏÑÄÙßÓÈÕÆÒÏÕ
ÖÃÙÎÝÑØÃÙÏÓÕËÃÔÇÏÖÜÝÚÕ
ÒÒ¦ÊÇÓÖØÕÙÚ¦®ÛÇËÃÔÇÏÊÏÇÙßÔÊËÊËÓÁÔÕÓËÊÆÕÖÇØ¦ÒÒÎÒËÝ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÖÕßÙÞËÊÏ¦àËÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎØ×ÚÕÔÓËÚÕÞÁÊÏÕÔ¦ÖÚßÐÎÝÍÏÇÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÖÕßÛÇÙßÔÊÁËÏÚÏÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÖÕß
ÛÇßÏÕÛËÚÎÛÕÆÔÓËÚÕßÝÙÚÄÞÕßÝ
ÚÕßÓËÙÕÖØÄÛËÙÓÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝËÆÚËØÕÔÓËÚÏÝÊËÙÓËÆÙËÏÝ
ÚÎÝÞ×ØÇÝÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝËÔÏÙÞßÓÁÔÎÝËÖÕÖÚËÃÇÝÑÇÏÚÕßÙÞËÊÏÇÙÓÕÆÚÎÝÔÁÇÝ
ÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÑÂÝÖËØÏÄÊÕß

±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏÖÜÝÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝËÃÞËÇÔÇÌËØÛËÃÇÖÄÚÕ
§ÚÇÈÄÝÙËÙßÓÓËÚÕÞÂÖËØÏÙÙÄÚËØÜÔÍßÔÇÏÑ×ÔÙÚÕÑßÈËØÔÎÚÏÑÄ
ÙÞÂÓÇÄÚÇÔÖØÕÞÜØÂÙËÏÙËÇÔÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝßÔÕÓÏÒÎÚÁÝÚÕßÙÎÓËÏ×ÔÕßÔÖÜÝ
ÇßÚÄÝÊËÔËÃÔÇÏÙÚÏÝÖØÕÛÁÙËÏÝÚÕß
ÙÚÎÔÖÇØÕÆÙÇÌ¦ÙÎÖÇØ¦ÚÎÔ
ËÓÖÒÕÑÂ®ÖÕßÁÞËÏÖØÕÑÆÉËÏÓË
ÚÕÔËßÚÁØÎßÍËÔ¦ÑÎ¦ÒÒËÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÄÓÜÝÇÔÇÌÁØÕßÔÖÜÝÊËÔ
ÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÑÒËÏÙÚËÃÁÔÇÓÃÔÏ
ÔÚÄÓÏÔÕÇÒÒÇÍ×ÔÓËÇÌÕØÓÂÚÏÝ
ËÐËÒÃÐËÏÝÙÚÕÖÕÊÄÙÌÇÏØÕ

Παράγοντες σταθερότητας Ελλάδα και Κύπρος
Ο ΥΦΕΞ Κ. Βλάσης ανοίγει την ατζέντα των ομογενειακών θεμάτων με πρώτο την ψήφο των Ελλήνων της διασποράς
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΜΑΡΑ
Ως πολύ ÙÎÓÇÔÚÏÑÂÛËÙÓÏÑÂÚÕÓÂ
ÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏÚÎÔÖÇØÇÞ×ØÎÙÎ
ÉÂÌÕßÙÚÕßÝ´ÒÒÎÔËÝÕÓÕÍËÔËÃÝ
Õ±ÌßÖÕßØÍÄÝÐÜÚËØÏÑ×ÔÚÎÝ
ÒÒ¦ÊÇÝ ×ÙÚÇÝÒ¦ÙÎÝ©ÇØÓÄÊÏÕÝÍÏÇÛÁÓÇÚÇÕÓÕÍÁÔËÏÇÝÕ
ÕÖÕÃÕÝÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇ
ËÖÏÙÑÁÌÛÎÑËÚÎËßÑÜÙÃÇÙËÙßÔÁÔÚËßÐÂÚÕßÙÚÎÔ ®ÛÁÚËÏÚÕßÝ
ÙÚÄÞÕßÝÑÇÏÚÏÝËÖÏÊÏ×ÐËÏÝ ÆÖØÕß
ÑÇÏÒÒ¦ÊÇÝÙËÛÁÓÇÚÇÕÓÕÍÁÔËÏÇÝ
–Η ψήφος των Ελλήνων ομογενών έχει γίνει πραγματικότητα.
Με βάση τις πρόνοιες του νόμου
δικαίωμα ψήφου έχει το σύνολο
των ομογενών;
¶©ÔÄÓÕÝ ÖÕßÉÎÌÃÙÚÎÑËÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕËÑÁÓÈØÏÕ
ÙÚÎÕßÒÂÇÖÕÚËÒËÃÓÏÇÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÂÛËÙÓÏÑÂÚÕÓÂÙÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÖÕÒÏÚÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇ¡ÏÇÚÕÓÂ
ÖØÕÝÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎÚÕßÕØÛÕÒÕÍÏÙÓÕÆÑÇÏÚÎÝÖËØÏÙÙÄÚËØÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÖØÕÝÄÌËÒÕÝÖ¦ÔÚÕÚËÚÎÝ
ÇÚØÃÊÇÝÓÇÝ¡ËÚ¦ÇÖÄÞØÄÔÏÇÇÚÁØÓÕÔÜÔÙßàÎÚÂÙËÜÔÇßÚÂ
ÎÑßÈÁØÔÎÙÎÖÁÚßÞËÕÏ´ÒÒÎÔËÝ
ÖÕßàÕßÔÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÔÇÉÎÌÃàÕßÔÇÖÄÚÕÔÚÄÖÕÑÇÚÕÏÑÃÇÝÚÕßÝ
½ÚÇÔÚÕËÒ¦ÞÏÙÚÕÖÕßÓÖÕØÕÆÙÇÓË
ÔÇÑ¦ÔÕßÓËÍÏÇÔÇÏÑÇÔÕÖÕÏÂÙÕßÓË
ÚÕÊÃÑÇÏÕÇßÚÄÇÃÚÎÓÇÚÕÙÎÓËÃÕ
ÇßÚÄËÖÏÚØÁÉÚËÓÕßÔÇÇÖÕÙÇÌÎÔÃÙÜÑ¦ÚÏ!VÔÄÓÕÝÇßÚÄÝÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦
ÖØÕÙÌÁØËÏÓÏÇÊÏËßÑÄÒßÔÙÎÙÚÎÔ
¦ÙÑÎÙÎÚÕßËÑÒÕÍÏÑÕÆÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÕÝ¬ÕÊÏÑÇÃÜÓÇÚÕßËÑÒÁÍËÏÔÍÏÇ
ÚÕßÝ´ÒÒÎÔËÝÖÕÒÃÚËÝÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏ
ÙÚÕ³ØÛØÕÚÕßßÔÚ¦ÍÓÇÚÕÝ©
ÔÄÓÕÝÛÁÚËÏÁÔÇÖÒÇÃÙÏÕÈ¦ÙËÏ
ÚÕßÕÖÕÃÕßÕÏËÑÒÕÍËÃÝÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏËÑÚÄÝËÖÏÑØ¦ÚËÏÇÝÓÖÕØÕÆÔÔÇ
ÇÙÑÂÙÕßÔÚÕËÑÒÕÍÏÑÄÚÕßÝÊÏÑÇÃÜÓÇÇÖÄÚÎÞ×ØÇÄÖÕßÊÏÇÓÁÔÕßÔ
–Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που
τίθενται από το νόμο;

¶Ø×ÚÕÔÇÁÞÕßÔÊÏÇÓËÃÔËÏÙßÔÕÒÏÑ¦ÊÆÕÁÚÎÄÞÏÇÖÇØÇÃÚÎÚÇ
ÙßÔËÞÄÓËÔÇËÔÚÄÝÚÎÝÒÒÎÔÏÑÂÝ
ÖÏÑØ¦ÚËÏÇÝÑÇÚ¦ÚÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔËÚ×Ô
ÇÖÄÚÎÔÎÓËØÕÓÎÔÃÇßÖÕÈÕÒÂÝÚÎÝ
ÇÃÚÎÙÎÝËÍÍØÇÌÂÝÙÚÕßÝËÏÊÏÑÕÆÝ
ËÑÒÕÍÏÑÕÆÝÑÇÚÇÒÄÍÕßÝÊÏÇÓÕÔÂÇÖÕÊËÏÑÔÆËÚÇÏÓËÊÎÓÄÙÏÇÁÍÍØÇÌÇÄÖÜÝÈËÈÇÃÜÙÎÌÕÃÚÎÙÎÝ

Στόχος μας είναι να
φέρουμε τους ομογενείς
μας που δραστηριοποιούνται στους τομείς
αυτούς πιο κοντά, αναπτύσσοντας συνέργειες οι οποίες θα αποβούν
αμοιβαίως επωφελείς
για την ελληνική και
την κυπριακή κοινωνία.

Οι τριμερείςÈÉ¨oÑËÉØÈÐKÒÜÜÈ³iÑÑKÒÚÐ{i³iØoÉ³¨Ñ³io{~ÊØÚÓiØ ÜÜÒÙÑØ~Ñ{Ö¨È³ËÇÉ{³iÈÓ³ÉÈÂÊ³È³itu4×ÈÈ¨oÌØ Â³É¨{~Ñ¨ÐÌÙ{Øo{ÑÚÓÐÑ³ÑÐoÓÉ{ÑØ³ÑØÜÒiØ

ÑÇÚÇÈÕÒÂÝÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑ×ÔËÏÙÌÕØ×ÔÂËÑÖÒÂØÜÙÎÝÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÝ
ÛÎÚËÃÇÝËÆÚËØÕÔÇÁÞÕßÔßÖÕÈ¦ÒËÏÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÊÂÒÜÙÎÑÇÚ¦
ÚÕÚØÁÞÕÔÂÚÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÚÎÝ
ËÍÍØÇÌÂÝÁÚÕÝ
–Για να ασκήσει κάποιος Έλληνας
του εξωτερικού το δικαίωμά του
στις επόμενες εθνικές εκλογές τι
θα πρέπει να κάνει;
¶ÇÖØÁÖËÏÔÇËÍÍØÇÌËÃÙËËÏÊÏÑÕÆÝËÑÒÕÍÏÑÕÆÝÑÇÚÇÒÄÍÕßÝ
ÇÃÚÎÙÎËÍÍØÇÌÂÝÓÇàÃÓËÚÎÔ
ßÖÕÈÕÒÂÚÜÔÇÖÇØÇÃÚÎÚÜÔÊÏÑÇÏÕÒÕÍÎÚÏÑ×ÔÛÇÍÃÔËÚÇÏÎÒËÑÚØÕÔÏÑ¦ÓÁÙÜËÏÊÏÑÂÝËÌÇØÓÕÍÂÝÚÕß
±ÖÕßØÍËÃÕßÙÜÚËØÏÑ×Ô¬ÕËÑÒÕ-

ÍÏÑÄÊÏÑÇÃÜÓÇÚÜÔÒÒÂÔÜÔÚÕß
ËÐÜÚËØÏÑÕÆÛÇÇÙÑËÃÚÇÏÓËÇßÚÕÖØÄÙÜÖÎÖÇØÕßÙÃÇÙÚÎÔÑ¦ÒÖÎ
ÑÒÕÍÏÑ¦ÚÓÂÓÇÚÇÛÇÙßÙÚÇÛÕÆÔ
ÙÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÁÝÇØÞÁÝ
ÑÇÛ×ÝÑÇÏÙËÍØÇÌËÃÇËÒÒÎÔÏÑ×Ô
ÑÕÏÔÕÚÂÚÜÔÂÏËØ×ÔÔÇ×Ô
–Η Κύπρος είναι μια από τις χώρες όπου ζει και εργάζεται ένας
μεγάλος αριθμός Ελλήνων πολιτών. Ο νόμος τους καλύπτει ή
ισχύει κάτι διαφορετικό;
¶©ÔÄÓÕÝÊËÔÖØÕÈÇÃÔËÏÙËÊÏÇÌÕØÕÖÕÏÂÙËÏÝÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÚÎÞ×ØÇ
ÊÏÇÓÕÔÂÝßÔËÖ×ÝÑÇÏÍÏÇÚÕßÝ
´ÒÒÎÔËÝÖÕÒÃÚËÝÖÕßÊÏÇÈÏÕÆÔ
ÙÚÎÔ ÆÖØÕÏÙÞÆËÏÄÚÏÖØÕÈÒÁ-

ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Συνέντευξη στον

ÖËÚÇÏÍÏÇÚÕßÝËÑÚÄÝËÖÏÑØ¦ÚËÏÇÝ
ËÑÒÕÍËÃÝ
–Επισκεφθήκατε την Κύπρο πριν
από τρεις μέρες. Ποια είναι τα θέματα που απασχολούν τις δύο χώρες στο κομμάτι των ομογενών;
¶ÒÒ¦ÊÇÑÇÏ ÆÖØÕÝÊÏÇÛÁÚÕßÔ
ÓËÍ¦ÒËÝÑÇÏÊßÔÇÓÏÑÁÝÑÕÏÔÄÚÎÚËÝÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÕÏÕÖÕÃËÝÊÏÇÚÎØÕÆÔÏÙÞßØÕÆÝÊËÙÓÕÆÝÓËÚÎ
ÓÎÚÁØÇÖÇÚØÃÊÇÑÇÏÊÏÇÞØÕÔÏÑ¦
ÙßÓÈ¦ÒÒÕßÔÓËÄÒËÝÚÕßÝÚÏÝÊßÔ¦ÓËÏÝÙÚÎÔÖØÕ×ÛÎÙÎÚÜÔËÛÔÏÑ×Ô
ÛËÓ¦ÚÜÔÑÇÏÚÎÔÖØÕ¦ÙÖÏÙÎÚÜÔ
ÙßÓÌËØÄÔÚÜÔÚÕßÒÒÎÔÏÙÓÕÆÓË
ÖØ×ÚÕÑÇÏÑÆØÏÕÚÕ ßÖØÏÇÑÄÙÚÇ
ÊÏËÛÔÂÑÁÔÚØÇÒÂÉÎÝÇÖÕÌ¦ÙËÜÔ

©ÒÒÎÔÏÙÓÄÝÚÎÝÊÏÇÙÖÕØ¦ÝËÃÔÇÏ
ÁÔÇÝÓËÚÕßÝ ÆÖØÏÕßÝÓÇÝÙßÔÊÁËÏ
ÓÏÇÇÊËÒÌÏÑÂÙÞÁÙÎÚÕÖÒÇÃÙÏÕ
ÇßÚÄÁÞÕßÓËÇÔÇÖÚÆÐËÏÓÏÇÖÕÒÆ
ÙÚËÔÂÙßÔËØÍÇÙÃÇÑÇÏÙÚÇÛÁÓÇÚÇ
ÚÜÔÇÖÕÊÂÓÜÔÔÖØÕÑËÏÓÁÔÜÎ
ËÑÓ¦ÛÎÙÎÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÍÒ×ÙÙÇÝ
ÎÊÏÇÚÂØÎÙÎÚÎÝÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂÝÖÇØ¦ÊÕÙÎÝÑÇÏÚÇßÚÄÚÎÚÇÝÑÇÛ×Ý
ÑÇÏÎÑÇÒÒÏÁØÍËÏÇÓÏÇÝÈÏÜÓÇÚÏÑÂÝ
ÙÞÁÙÎÝÓËÚÎÔÇÚØÃÊÇÇÖÕÚËÒÕÆÔ
ÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚËÝÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÓÇÝ
ÜÝÖØÕÝÚÎÔ©ÓÕÍÁÔËÏÇ´ÞÕßÓË
ßÒÕÖÕÏÂÙËÏ¶ÑÇÏÛÇÙßÔËÞÃÙÕßÓË
ÔÇßÒÕÖÕÏÕÆÓË¶ÊØ¦ÙËÏÝÓËÏÊÏÇÃÚËØÎÁÓÌÇÙÎÙÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝ
ËÒÒÎÔÕÓ¦ÛËÏÇÝÚÎÝÔÁÇÝÍËÔÏ¦ÝÚÜÔ
ÕÓÕÍËÔ×ÔÓÇÝÖÏÖÒÁÕÔÄÖÜÝÙßàÎÚÂÙÇÓËÑÇÏÓËÚÕÔÖÃÚØÕÖÕÑ
¢ÜÚÃÕßÌÏÒÕÊÕÐÕÆÓËÔÇËÔÚ¦ÐÕßÓËÑÇÏ¦ÒÒÇÖËÊÃÇÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝ
ÊÏÓËØÕÆÝÓÇÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÄÖÜÝ
ÎËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÎËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÁØËßÔÇÑÇÏÎÑÇÏÔÕÚÕÓÃÇ
ÚÄÞÕÝÓÇÝËÃÔÇÏÔÇÌÁØÕßÓËÚÕßÝ
ÕÓÕÍËÔËÃÝÓÇÝÖÕßÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÙÚÕßÝÚÕÓËÃÝÇßÚÕÆÝÖÏÕÑÕÔÚ¦ÇÔÇÖÚÆÙÙÕÔÚÇÝÙßÔÁØÍËÏËÝ
ÕÏÕÖÕÃËÝÛÇÇÖÕÈÕÆÔÇÓÕÏÈÇÃÜÝ
ËÖÜÌËÒËÃÝÍÏÇÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÑÇÏ
ÚÎÔÑßÖØÏÇÑÂÑÕÏÔÜÔÃÇ
–Πώς αξιολογείτε τις τριμερείς
συνεργασίες με Ισραήλ και Αίγυπτο;
¶¡ÁÙÜÇßÚ×ÔÚÜÔÚØÏÓËØ×ÔÙßÔËØÍÇÙÏ×ÔÖØÕ¦ÍÕßÓËÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÚÎÔËÏØÂÔÎÑÇÏÚÎÔËßÎÓËØÃÇ
ÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕÖØÕÝ
ÄÌËÒÕÝÚÜÔÒÇ×ÔÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝÃÔÇÏÇÔÕÏÑÚ¦ÙÞÂÓÇÚÇÙßÔËØÍÇÙÃÇÝ
ÚÇÕÖÕÃÇÊËÔÙÚØÁÌÕÔÚÇÏËÔÇÔÚÃÕÔ
ÑÇÔËÔÄÝÑØ¦ÚÕßÝÒÒ¦ÊÇÑÇÏ ÆÖØÕÝÇÖÕÚËÒÕÆÔÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÑÇÏËÖÏÊÏ×ÑÕßÔÇÍÇÙÚÁÝÙÞÁÙËÏÝÓËÄÒÕßÝÚÕßÝ
ÍËÃÚÕÔÁÝÚÕßÝ¿ÖÜÝÇÖÕÊËÏÑÔÆËÏÑÇÏÎÖØÄÙÌÇÚÎßÖÕÍØÇÌÂÚÎÝ
ÙÆÓÈÇÙÎÝÍÏÇÚÕÔÇÍÜÍÄ,HZ[4LK
ÎÖËØÏÌËØËÏÇÑÂÇßÚÂÙßÔËØÍÇÙÃÇ

ÙßÓÈ¦ÒÒËÏÙÚÎÔÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÚÎÝ
ÍËÜÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÛÁÙÎÝÒÒ¦ÊÕÝ
ÑÇÏ ÆÖØÕßÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÕßØÄÒÕß
ÚÕßÝÙÚÎÔËßØÆÚËØÎÖËØÏÕÞÂ¡¦ÒÏÙÚÇÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÜÔÚØÏÓËØ×Ô
ÙßÔËØÍÇÙÏ×ÔÁÞÕßÓËËÔÚ¦ÐËÏÑÇÏ
ÚÇÛÁÓÇÚÇÚÎÝÊÏÇÙÖÕØ¦ÝØÕÙÌ¦ÚÜÝËÃÞÇÚÎÔÞÇØ¦ÔÇÌÏÒÕÐËÔÂÙÜ
ÙÚÎÔÛÂÔÇÚÕÔÖÃÚØÕÖÕÑ¢ÜÚÃÕßÑÇÏÚÕßÝÕÓÕÒÄÍÕßÝÓÇÝÇÖÄ
ÚÎÔÃÍßÖÚÕÑÇÏÚÕÙØÇÂÒÓËÚÕßÝ
ÕÖÕÃÕßÝÙßÓÌÜÔÂÙÇÓËÚÎÊÏËÆØßÔÙÎÑÇÏÚÕÔËÓÖÒÕßÚÏÙÓÄÚÜÔÑÕÏÔ×ÔÊØ¦ÙËÜÔÑÇÏÖØÕÍØÇÓÓ¦ÚÜÔ
ÙËÛÁÓÇÚÇÏÇÙÖÕØ¦ÝØÄÑËÏÚÇÏ
ÍÏÇÁÔÇÏÊÏÇÃÚËØÇÖËÚßÞÎÓÁÔÕÓÕÔÚÁÒÕÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÚÕÕÖÕÃÕËÙÚÏ¦àËÏÙÚÏÝÔËÄÚËØËÝÍËÔËÁÝÕÓÕÍËÔ×ÔÑÇÏÙÚÄÞÕÁÞËÏÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎ
ÚÜÔÊÏÇÖØÕÙÜÖÏÑ×ÔËÖÇÌ×ÔÑÇÏ
ÙÞÁÙËÜÔWLVWSL[VWLVWSL[PLZ
ÖØÕ¦ÍÕÔÚÇÝÑÇÚ»ÇßÚÄÔÚÕÔÚØÄÖÕ
ÓÏÇÛËÚÏÑÂHNLUKHÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ
ÚÎÝ§ÕÚÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑÂÝ¡ËÙÕÍËÃÕß
–Μέχρι πού είναι διατεθειμένη να
φθάσει η Ελλάδα για αντιμετώπιση της τουρκικής επιθετικότητας
στην ευρύτερη περιοχή;
¶ÒÒ¦ÊÇÛÇÙßÔËÞÃÙËÏÔÇÖØÕÙÚÇÚËÆËÏÚÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÑÇÏÚÇÙßÓÌÁØÕÔÚ¦ÚÎÝÙËÈÄÓËÔÎÖ¦ÔÚÕÚËÚÕ
ÏËÛÔÁÝÃÑÇÏÕÑÇÏËÖÏÊÏ×ÑÕÔÚÇÝ
ÙÞÁÙËÏÝÑÇÒÂÝÍËÏÚÕÔÃÇÝÓËÄÒÇ
ÚÇÍËÏÚÕÔÏÑ¦ÑØ¦ÚÎÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ
ÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÎÝ ÇÚ¦ÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÚËÒËßÚÇÃÇÝËÖÃÙÑËÉÂÝÚÕßÙÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
ÑÇÚÁÙÚÎÙËÙÇÌÁÝÙÚÕÔÓËØÏÑÇÔÄÖØÄËÊØÕÄÚÏÎÒÒ¦ÊÇÊËÔÛÇ
ÊËÃÐËÏÑÇÓÃÇÇÔÕÞÂÙËÖÇØÇÈÃÇÙÎ
ÚÜÔÑßØÏÇØÞÏÑ×ÔÚÎÝÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔ
¬ÕßØÑÃÇÛÇÖØÁÖËÏÔÇÇÖÄÙÞËÏ
ÇÖÄÑ¦ÛËÖØÕÑÒÎÚÏÑÂËÔÁØÍËÏÇÎ
ÕÖÕÃÇÚËÃÔËÏÙÚÎÔÇÖÕÙÚÇÛËØÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ÚËÛÕÆÔÕÏÈ¦ÙËÏÝÍÏÇÚÎÊÏËÐÇÍÜÍÂ
ËÔÄÝÑÇÒÄÖÏÙÚÕßÊÏÇÒÄÍÕßÓËÚÇÐÆ
ÚÜÔÊÆÕÖÒËßØ×Ô
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Περιμένοντας τον νέο κορωνοϊό
Σε συναγερμό βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές για να εντοπίσουν έγκαιρα πιθανό κρούσμα και στην Ελλάδα
ÚÎÝÇÚØÏÑÂÝÞÕÒÂÝÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßËÙÙÇÒÃÇÝÑÇÏÙßÔÚÕÔÏÙÚÂÝÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝ/,(3;/
.(;,>(@:ÚÎÝÍÏÇÊØ¦ÙËÏÝ
ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÝÇÖËÏÒ×ÔÊÎÓÄÙÏÇÝßÍËÃÇÝÙÚÏÝÖÆÒËÝËÏÙÄÊÕßÑ
²ØÂÙÚÕÝ²ÇÚàÎÞØÏÙÚÕÊÕÆÒÕßÚÕ
ÖÒÇÃÙÏÕÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÇßÚÕÆ
ÑÇÏÑÇÚÄÖÏÔÇÃÚÎÙÎÝÚÎÝÚÎÔ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇËÑÊÄÛÎÑÇÔÙßÙÚ¦ÙËÏÝÍÏÇÚÇÓÁÚØÇÖÕß
ÛÇÖØÁÖËÏÔÇÒÎÌÛÕÆÔÙÚÏÝÖÆÒËÝ
ËÏÙÄÊÕß!ÇÖÄÚÎÔËÔÎÓÁØÜÙÎÚÜÔ
ÚÇÐÏÊÏÜÚ×ÔÇÖÄÚÏÝÖÒÎÍËÃÙËÝÖËØÏÕÞÁÝ®ÖØÏÔÇÖÄÚÎÔÇÖÕÈÃÈÇÙÂ
ÚÕßÝÇÖÄÚÕÇËØÕÖÒ¦ÔÕÚÎÔËÚÕÏÓÄÚÎÚÇÚÜÔÏÇÚØËÃÜÔÙËÒÏÓ¦ÔÏÇ
ÑÇÏÇËØÕÊØÄÓÏÇÁÜÝÚÎÔÑÇØÇÔÚÃÔÇ®ÇÙÛËÔ×Ô

Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Στις πύλες ËÏÙÄÊÕßÚÎÝÞ×ØÇÝÑÇÏ
ÙÚÇËÖËÃÍÕÔÚÇÚÜÔÔÕÙÕÑÕÓËÃÜÔ
ËÙÚÏ¦àÕßÔÚÎÔÖØÕÙÕÞÂÚÕßÝÕÏ
ßÍËÏÕÔÕÓÏÑÁÝÇØÞÁÝÍÏÇÚÕÔËÔÚÕÖÏÙÓÄËÏÙÇÍÄÓËÔÜÔÖËØÏÙÚÇÚÏÑ×Ô
ÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ U*V=ÍÏÇÚÕÔ
ÕÖÕÃÕÕÇÍÑÄÙÓÏÕÝ©ØÍÇÔÏÙÓÄÝ
±ÍËÃÇÝ©±ÑÂØßÐËÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ËÑÚ¦ÑÚÕßßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÝÇÔ¦ÍÑÎÝ
ØÇÍÊÇÃÇËÐ¦ÖÒÜÙÂÚÕßÓËÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄËÖÏÈËÈÇÏÜÓÁÔÇÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÇÖÄÛÇÔ¦ÚÕßÝ
ÑÇÏÚÕÔÑÇÚ¦ÒÕÍÕÚÜÔÞÜØ×ÔÖ¦ÔÜÇÖÄÖÕßÊÎÒ×ÔÕßÔÑØÕÆÙÓÇÚÇËÔÚÄÝÚÕßËÊ¦ÌÕßÝÚÕßÝ
ÔÇÓËÍÇÒ×ÔËÏÊÏÇØÑ×Ý¶ÓËÚÇÐÆ
ÇßÚ×ÔÇÒÒÃÇËØÓÇÔÃÇ¢ÏÔÒÇÔÊÃÇÚÇÒÃÇÔÜÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕ¶
¦ÌÎÔËÒÃÍÇÖËØÏÛ×ØÏÇÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇÝ
ÙÚÕßÝËÏÊÏÑÕÆÝÙËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÎÔ
ËÓÌ¦ÔÏÙÎÚÕßÏÕÆÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝ
¡ËÇßÚÄÚÕÊËÊÕÓÁÔÕÕÏßÍËÏÕÔÕÓÏÑÁÝÇØÞÁÝÁÞÕßÔËÖÏÑËÔÚØÜÛËÃ
ÙÚÕÔÁÍÑÇÏØÕËÔÚÕÖÏÙÓÄÑØÕÆÙÓÇÚÕÝÓËËÖÇÍØÆÖÔÎÙÎÙÚÇÇËØÕÊØÄÓÏÇÑÇÏËßÇÏÙÛÎÚÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔ
ÚÇÐÏÊÏÜÚ×ÔÜÝÖØÕÝÚÕÚÏÖØÁÖËÏ
ÔÇÑ¦ÔÕßÔË¦ÔËÓÌÇÔÃÙÕßÔÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇÓÌÇÙÎÁÞËÏÊÕÛËÃÑÇÏ
ÙÚÎÔËÍØÂÍÕØÙÎÚÜÔËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏ×ÔßÍËÃÇÝÚÜÔÓÕÔ¦ÊÜÔ±ÍËÃÇÝ¶
ÑßØÃÜÝÚÜÔÚÓÎÓ¦ÚÜÔÖËÏÍÄÔÚÜÔ
ËØÏÙÚÇÚÏÑ×Ô¶ÑÇÛ×ÝÎËÓÖËÏØÃÇ
ÇÖÄÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕßÝßÍËÏÕÔÕÓÏÑÕÆÝÙßÔÇÍËØÓÕÆÝÁÞËÏÊËÃÐËÏÄÚÏ
ÎÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÜÔËÏÙÇÍÄÓËÔÜÔ
ÖËØÏÙÚÇÚÏÑ×ÔËÓÌÇÔÃàËÏÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇÓËÚ¦ÚÎÔËÃÙÕÊÕÙËÓÃÇÞ×ØÇ
¬Õ ËÔÊËÞÄÓËÔÕ ËÓÌ¦ÔÏÙÎÝ
ÖËØÏÙÚÇÚÏÑÕÆÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇËÃÔÇÏ
ßÖÇØÑÚÄ©ÏÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÄÒÜÔ
ËÙÚÏ¦àÕßÔÙÚÕÖ×ÝÇÖÄÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÛÇËÓÌÇÔÏÙÚËÃÁÔÇÖËØÏÙÚÇÚÏÑÄÊËÔÛÇßÖ¦ØÐËÏËÍÞ×ØÏÇ
ÓËÚ¦ÊÕÙÎÑÇÏÊËÔÛÇÙÎÓËÏÜÛÕÆÔ
ÓÏÑØÕËÖÏÊÎÓÃËÝÒÒÜÙÚËÑÇÏÚÇ
ÓÁÚØÇÖÕßÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÙÚÎÔ ÃÔÇÓËÚÎÔÑÇØÇÔÚÃÔÇÖÄÒËÜÔÊÃÔÕßÔÞØÄÔÕÙÚÏÝßÖÄÒÕÏÖËÝÞ×ØËÝ
ÔÇÖØÕËÚÕÏÓÇÙÚÕÆÔÑÇÒÆÚËØÇ®
ÙÎÓËÏ×ÔËÏÙÚÎÔ ®ÕÑÇÛÎÍÎÚÂÝÓÏÑØÕÈÏÕÒÕÍÃÇÝÇÔÚÏÖØÆÚÇÔÎÝ
ÙÚÕ ÑÛÇÔ¦ÙÏÕÝ¬ÙÇÑØÂÝ
ÜÝÑÇÏÖØÕÞÛÁÝÕÏßÍËÏÕÔÕÓÏÑÁÝÇØÞÁÝËÃÞÇÔÑÒÎÛËÃÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÖÁÔÚË
ÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÒÇÔÛÇÙÓÁÔÕßÙßÔÇÍËØÓÕÆÍÏÇÆÖÕÖÚÕÑØÕÆÙÓÇ
ßÚÁÝÇÖÕÚÁÒËÙÇÔÖÕÒÒ¦ÚËÙÚ®
ÍÏÇÚÎÔÇÔÚÇÖÄÑØÏÙÎÚÕßÙßÙÚÂÓÇÚÕÝËÄÒËÝÚÏÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÕ

Οι μονάδες υγείας

Ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας έχει
κηρύξει κατάσταση
εκτάκτου υγειονομικής
ανάγκης.
ÁÔÕÞÕÝ®ÂÚÇÔÎÍØÃÖÎÂÏÄÝÚÕß
ÇÖÒÕÆÑØßÕÒÕÍÂÓÇÚÕÝ©ÖÜÝÇÔÁÌËØËÙÚÎÔ ®ÕÙßÔËØÍ¦ÚÎÝÚÕß
ÛÔÏÑÕÆ©ØÍÇÔÏÙÓÕÆÎÓÄÙÏÇÝ
±ÍËÃÇÝ©±ÑÇÛÎÍÎÚÂÝÇÛÕÒÕÍÃÇÝÕÏÓ×ÐËÜÔÚÎÝÇÚØÏÑÂÝ
ÞÕÒÂÝÚÕß ÑÜÚÂØÎÝ¬ÙÏÄÊØÇÝÚÕÙÞÁÊÏÕÊØ¦ÙÎÝÖÕßËÃÔÇÏÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÙËËÌÇØÓÕÍÂ
ÍÏÇÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÎÝÇÖËÏÒÂÝ
ÇÖÄÚÕÔÔÁÕÑÕØÜÔÕáÄÇÌÕØ¦ÚÕÔ
ÁÍÑÇÏØÕËÔÚÕÖÏÙÓÄÑÇÏÇÔÃÞÔËßÙÎ
ÚßÞÄÔÆÖÕÖÚÜÔÖËØÏÙÚÇÚÏÑ×ÔÖÕß
ËÏÙÂÒÛÇÔÙÚÎÞ×ØÇÚÎÔËØÍÇÙÚÎØÏÇÑÂÊÏ¦ÍÔÜÙÎÚÜÔÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔ
ÚÎÔÇÖÕÓÄÔÜÙÂÚÕßÝÑÇÏÚÎÊÏÇÑÕÖÂÚÎÝÇÒßÙÃÊÇÝÓËÚ¦ÊÕÙÎÝ
ÚÕßÏÕÆÓËÏÞÔÎÒ¦ÚÎÙÎÄÒÜÔÚÜÔ
ËÖÇÌ×ÔÚÜÔÇÙÛËÔ×ÔßÚÄÖÕß
ÞØËÏ¦àËÚÇÏËÃÔÇÏÑßØÃÜÝÉßÞØÇÏÓÃÇ
ÑÇÏÁÍÑÇÏØÎÊÏ¦ÍÔÜÙÎ®ÙÎÓËÏ×-

Προσοχή στον βήχα και στο φτάρνισμα

Η εξάπλωσή του είναι
ραγδαία σε πολλά κράτη,
ανάμεσά τους Γαλλία,
Γερμανία, Ιταλία και
Ηνωμένο Βασίλειο.

Η απουσίαÑËÑØ³ÈÜiÚÈÐÖ³Ó~¨ÍÌVÜÌo³ÈÌ³{
ÙÉÓTÉ{tÑÑTÜÊÉ{uÂÑÒ³ÒÚ¨VÑÜÜÒ~Ñ{³oÉoÌØÌ³{
Ð¨ÉËÑÐÉ³ÑÙÚÉËÑ~ÌÐÑ~Ñ{ÑÌÒ³ÐÑÐÉÊ{ÑÈÐ³ÐÑ³ÑÈ
ÙÉÈ{ÒÇ³Ñ{Ì³{ÓTÈ¨KÜiÚÉËÑÌÑÈ³ÌVÉ~³{ÐÒ³Ñ{Ì³{ÉËÑ{ÐÉ³ÑÂÖ³Ñ{³{³iØo¨Êo¨iØÐÉ³ÒÙiØ³ÈÓÈ{Ö$Ø
ÑÑ×Ó¨É{³itu~ÑÚioi³ÊØ{~¨K{ÜoËÑØ³È (å~åÚÑÒ{Ø0Ñ~¨ÊØV{ÌØÐÉ³ÑÙËÙÉ³Ñ{ÐÓ³iØÑÑÉÈ³{~ÊØÙÖÐÉÑ{¨ÖÐÉÑ³ÑoËÙ{ÑKÊTÑÊ×³Ñ¨ËÐÑ³Ø~Ñ{ÐÓT¨{ÑÌ³ÑiÙÖ
ÐÓ³¨V~Ñ{ÐÓÐÜÈÐÓÉ{×ÑÉ{V³{ØËÉØÑooËÇÈÐÉ~Ñ{
³iÈÓTÉ{ÑÑ~ÈÐÒÐÉÐÉ³ÑTÓ¨{ÑÐÑØ³³ÌÐÑÐÑØÊ³iÐÖ³i
.ÖÐ×ÑÐÉ³~ÑÚioi³ÊV³ÑÐÓ³¨Ñ¨ÌÜiiØÑ×¨Ö³i³Ê¨ii³~ÑÌÑÑÉÈ³{~ÊØÈo{É{ÊØT¨ÊiTÑ¨³ÐÒ³{ÜÈ~Ñ³Ò
³KÊTÑÊ³×³Ò¨{ÐÑÑÜÜÒ~Ñ{Èo{É{ÊØ³TÉ¨{VÙiÜÑÙÊ~ÑÜÌ
ÜÖ{ÐÌ³ÈØÐÉÑÖ{~Ñ{É¨Ìo{Ñ³ÈÜÒT{³¸ÆÙÉÈ³É¨ÌÜÉ³ÑV
T¨ÊiÑ³{i³{~ÑÜ~ÜÖTÙ{ÑÜÈÐÒ³ÈÉËiØÉÂÈÙÉ³É¨È³{Ì
ÔËÏÑÇÏÊÏÇÈËÈÇÏ×ÔËÏÄÚÏÙËÇßÚÂ
ÚÎÌ¦ÙÎÚÕÙÆÙÚÎÓÇÌÇÃÔËÚÇÏÔÇ
ÁÞËÏÚÎÔËÚÕÏÓÄÚÎÚÇÔÇÇÔÚÇÖÕÑØÏÛËÃÙÚÎÔÁÇÇÖËÏÒÂ
ÚÕÖÒÇÃÙÏÕÇßÚÄËÃÔÇÏÙËËÐÁÒÏÐÎÎÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎÙÚÇÇËØÕÊØÄÓÏÇËÔÎÓËØÜÚÏÑ×ÔÇÌÏÙ×ÔÍÏÇ
ÚÕßÝÚÇÐÏÊÏ×ÚËÝÓËÕÊÎÍÃËÝÙË
ÇÍÍÒÏÑ¦ÑÇÏËÒÒÎÔÏÑ¦ÍÏÇÚÇÓÁ-

ÚØÇÖØÕÌÆÒÇÐÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÚÏ
ÛÇÖØÁÖËÏÔÇÑ¦ÔÕßÔÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßËÓÌÇÔÃÙÕßÔÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇ
ÄÖÜÝÖßØËÚÄÈÂÞÇÑÇÏÊÆÙÖÔÕÏÇ
©ÊÎÍÃËÝÁÞÕßÔÒ¦ÈËÏÑÇÏÚÇÖÒÎØ×ÓÇÚÇÇËØÕÖÒ¦ÔÜÔÑÇÏÖÒÕÃÜÔÍÏÇ
ÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßËÔÚÕÖÃÙÕßÔ
ÓËÚÇÐÆÚÜÔËÖÏÈÇÚ×Ô¦ÚÕÓÇÓË
ÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇ

ÔÑÇÏÖÕÒÒÁÝÞ×ØËÝÑÇÏÇËØÕÖÕØÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÓËÚ¦ÑÇÏÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÚÕßËÖÏÖÁÊÕß
ÙßÔÇÍËØÓÕÆÇÖÄÚÕÔ©±ÊÏÁÑÕÖÚÇÔÚÏÝÖÚÂÙËÏÝÇÖÄÑÇÏÖØÕÝ ÃÔÇÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÁÜÝ
ÑÇÏÞÛËÝÊËÔËÃÞËÒÎÌÛËÃÚÁÚÕÏÇ
ÇÖÄÌÇÙÎËÔ×ÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔÕÊÎÍÃËÝÍÏÇÚÎÔËÔËØÍÕÖÕÃÎÙÎÛËØÓÏÑ×ÔÑÇÓËØ×ÔÙÚÏÝÖÆÒËÝËÏÙÄÊÕß
©ÏÛËØÓÏÑÁÝÑ¦ÓËØËÝÊËÔËÖÇØÑÕÆÔÇÖÄÓÄÔËÝÚÕßÝÍÏÇÚÕÔÁÍÑÇÏØÕËÔÚÕÖÏÙÓÄÖËØÏÙÚÇÚÏÑ×ÔÖÇØ¦
ÓÄÔÕË¦ÔÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛÕÆÔÙÚÕÞËßÓÁÔÇÑÇÏÙßÔÊßÇÙÚÕÆÔÓË¦ÒÒÇ
ÓÁÚØÇËÖÏÚÂØÎÙÎÝÄÖÜÝÕÊÎÍÃËÝ
ÖØÕÝÚÕßÝÚÇÐÏÊÏ×ÚËÝÔÚÃÛËÚÇ
ÓÄÔËÝÚÕßÝÓÖÕØËÃÔÇÊ×ÙÕßÔÁÔÇ
ÒÇÔÛÇÙÓÁÔÕÇÃÙÛÎÓÇÇÙÌ¦ÒËÏÇÝ®
ÙÎÓËÏ×ÔËÏÙÚÎÔ ®ÕÑÇÛÎÍÎÚÂÝ±ÍÏËÏÔÂÝÑÇÏÖÏÊÎÓÏÕÒÕÍÃÇÝ

 ÕÓÈÏÑÄ®ÙÎÓËÃÕÍÏÇÚÕÔËÔÚÕÖÏÙÓÄÖËØÏÙÚÇÚÏÑ×ÔËÃÔÇÏÕÏÓÕÔ¦ÊËÝßÍËÃÇÝ©©±ÁÞËÏËÑÊ×ÙËÏÕÊÎÍÃËÝÖØÕÝÚÇÔÕÙÕÑÕÓËÃÇ
ÍÏÇÚÕÔËÔÚÕÖÏÙÓÄÑÇÏÊÏÇÞËÃØÏÙÎ
ÆÖÕÖÚÜÔÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔËÔ×ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎËÔÎÓÁØÜÙÎÁÞÕßÔÒ¦ÈËÏ
ÑÇÏÕÏÏÇÚØÏÑÕÃÙÆÒÒÕÍÕÏÚÇÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÎËÔËØÍÕÖÕÃÎÙÎÕÓ¦ÊÜÔÊÏÇÒÕÍÂÝÆÖÕÖÚÜÔ
ÖËØÏÙÚÇÚÏÑ×ÔÖØÏÔÇÖÄÚÎÔËÏÙÇÍÜÍÂÙÚÇËÖËÃÍÕÔÚÇÃÔÇÏÑ¦ÚÏ
ÖÕßÛÇÁÖØËÖËÔÇÍÃÔËÚÇÏÂÊÎÍÏÇ
ÚÎÍØÃÖÎ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏÕÑ¬ÙÏÄÊØÇÝËÑÚÏÓ×ÔÚÇÝÄÚÏÙËÇØÑËÚ¦
ÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÎÕÊÎÍÃÇÇßÚÂÁÞËÏ
ÇØÞÃÙËÏÔÇËÌÇØÓÄàËÚÇÏÑÄÓÇ
ÖÏÕÁÔÚÕÔÎËÃÔÇÏÎËÍØÂÍÕØÙÎÙÚÇ
ÔÕÙÕÑÕÓËÃÇßÖÕÊÕÞÂÝ®ÚÜÔ
ÖËØÏÙÚÇÚÏÑ×ÔÚÁÙÙËØÇÙÚÎÔÚÚÏÑÂÞÕßÔÕØÃÙËÏÛÇÒ¦ÓÕßÝÑÇÏ
ÖØÕÙÜÖÏÑÄÍÏÇÚÎÔÕÙÎÒËÃÇÓÄÔÕ
ÖËØÏÙÚÇÚÏÑ×ÔÚÕßÔÁÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ
ÑÇÏÁÞÕßÔËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏËÖ¦ØÑËÏÇ
ÙÚÕÔÇÖÇØÇÃÚÎÚÕËÐÕÖÒÏÙÓÄÑÇÏ
ßÖÕÊÕÓÁÝÙÚÕÒÁÝÓ¦ÙÑËÝÌÕØÎÚÄ
ÏÇÚØÕÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÄËÐÕÖÒÏÙÓÄÑ¦
¬ÇÑÒÏÔÏÑ¦ÊËÃÍÓÇÚÇÇÖÄÇÙÛËÔËÃÝ
ÖÕßËÓÖÃÖÚÕßÔÙÚÎÔÑÇÚÎÍÕØÃÇ
ÚÕßÆÖÕÖÚÕß®ÑØÕÆÙÓÇÚÕÝÇÖÕÙÚÁÒÒÕÔÚÇÏÙÚÕÔÙÚÏÚÕÆÚÕÇÙÚÁØ
ÂÙÚÕËØÍÇÙÚÂØÏÕ¡ÏÑØÕÈÏÕÒÕÍÃÇÝÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßÛÎÔ×Ô
ÏÇÚÎÔËÐÇÍÜÍÂÇÖÕÚËÒËÙÓ¦ÚÜÔ
ÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇÏÚÁÙÙËØÏÝ×ØËÝ
¬ÕÙÞÁÊÏÕÊØ¦ÙÎÝÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÕÊÎÍÃËÝÑÇÏÖØÕÝÚÕ ÍÏÇ
ÚÎÊÏÇÑÕÓÏÊÂÖËØÏÙÚÇÚÏÑÕÆÖØÕÝ
ÚÇÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÇÔÇÌÕØ¦ÝÓËÚÎÔ
ËÌÇØÓÕÍÂÓÁÚØÜÔÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÇÖÄ
ÚÕßÝÊÏÇÙ×ÙÚËÝÑÇÏÇÖÕÒÆÓÇÔÙÎ
ÚÕßËÙÜÚËØÏÑÕÆÚÕßÇÙÛËÔÕÌÄØÕß
ÓËÚ¦ÚÎÊÏÇÑÕÓÏÊÂ

Η τρέχουσα επιδημία και οι ευθύνες του ανθρώπου
Ο ιός 2019-nCoV, το εμπόριο άγριων ζώων ως τροφίμων, η εισβολή στα τροπικά δάση και ο εκμηδενισμός των αποστάσεων
ÚÕËÖÏÑÃÔÊßÔÕËÓÖÄØÏÕ¦ÍØÏÜÔà×ÜÔÜÝÚØÕÌÃÓÜÔÖÕßÙÂÓËØÇÁÞËÏ
ÇÖÇÍÕØËßÛËÃÖØÕÙÜØÏÔ¦ÙÚÎÔ ÃÔÇ
ÚÙÏÇÑØÏÈ×ÝËÃÞËÍÃÔËÏÑÇÏÑÇÚ¦ÚÎÔ
ËÖÏÊÎÓÃÇ:(9:ÑÇÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇ
ÐÇÔ¦ØÞÏÙËÎËÓÖÕØÃÇÔßÞÚËØÃÊÜÔ
ÓÕÙÞÕÍÇÒ×ÔÙÑÇÚàÄÞÕÏØÜÔÞËÒÜÔ×ÔÖÕÔÚÏÑ×ÔÑÇÏÌßÙÏÑ¦ÖÕÒÒ×Ô
ËÏÊ×ÔÖÚÎÔ×ÔÖÕßÙÚÕÏÈ¦àÕÔÚÇÏ
ÓÇàÃÙÚÏÝßÖÇÃÛØÏËÝÇÍÕØÁÝÄÖÜÝ
ÇßÚÂÚÎÝÕßÞ¦Ô

ÓËÍ¦ÒÎÇÔÎÙßÞÃÇÙÎÓËÃÜÙÇÔÚÎÔ
ÆÖÇØÐÂÚÕßØÇÍÊÇÃÇËÐ¦ÖÒÜÙÎ
ÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÚÎÝÕßÞ¦ÔÑÇÏÕÏ
ÖÕÒÒÕÃÛ¦ÔÇÚÕÏÖÕßÁÞËÏÖØÕÑÇÒÁÙËÏËÃÔÇÏÙÚÕÏÞËÃÇËÔÚßÖÜÙÏÇÑ¦
ÇÒÒ¦ÄÞÏÇÖØÄÈÒËÖÚÇ¬ÕÍËÍÕÔÄÝ
ÄÚÏÕÈÏÄÚÕÖÄÝ®ÚÕßÖÏÛÇÔ×ÝÂÚÇÔ
ÕÏÔßÞÚËØÃÊËÝÑÇÏÓËÚ¦ÓÁÙÜÑ¦ÖÕÏÕß¦ÒÒÕßà×ÕßÖØÕÙÁÈÇÒËÚÕÔ
¦ÔÛØÜÖÕËÃÔÇÏÇÔÇÚØÏÞÏÇÙÚÏÑÄÇÒÒ¦ÑÇÛÄÒÕßÖØÜÚ¦ÑÕßÙÚÕ
ËÔÍÑÏÏÚÕßÔÙÚÏÚÕÆÚÕß
ÕÒÕÍÃÇÝÚÎÝÕßÞ¦ÔÑÇÏÙßÔÚ¦ÑÚØÏÇÚÎÝÓËÒÁÚÎÝÖÕßÁÊÜÙËÙÚÕÔ

Οι 7,6 δισ. πεινασμένοι

Διαταράσσουμε
τα οικοσυστήματα απελευθερώνοντας ιούς από
τους φυσικούς τους ξενιστές. Αυτοί αναζητούν
νέο ξενιστή, που συχνά
είμαστε εμείς.

«Χασάπικο» ÉÈÑËÚ¨{ÑÑo¨Ò³iØÙiËÑØÈÈÜÒÉ{ÈT³É¨ËÙÉØj

 U*V=ÄÔÕÓÇÑÇÏÚÇßÚÄÚÎÚÇ
ÁÊËÏÐËÄÚÏÕÓÏÑØÕÕØÍÇÔÏÙÓÄÝÖÕß
ÖØÕÑ¦ÒËÙËÚÎÔËÖÏÊÎÓÃÇ:(9:ÚÎÔ
ÖËØÃÕÊÕÖØÕÂÒÛËÇÖÄÚÏÝ
ÔßÞÚËØÃÊËÝËÓËÒÁÚÎÚÎÝÚÕ
ÎÊØËÔÍÑÇÔÇÌÁØËÏÄÚÏËÔÚÕÖÃÙÚÎÑÇÔÑÕØÜÔÕáÕÃÙËÚÁÙÙËØÇËÃÊÎÔßÞÚËØÃÊÇÝÓËÚÇÐÆÚÜÔÕÖÕÃÜÔÑÇÏÕÏ
ØÏÔÕÒÕÌÃÊËÝ¬ÕÍÕÔÏÊÃÜÓÇËÑËÃÔÕß
ÚÕßÏÕÆÇÔÇÑÕÃÔÜÙÇÔÎÊØËÔÍÑ
ÏÏÑÇÏÕÏÙßÔËØÍ¦ÚËÝÚÎÝËÃÔÇÏ

ÑÇÚ¦  ÄÓÕÏÕÓËÇßÚÄÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÚÎÝÕßÞ¦ÔßÚÕÃÕÏÊÆÕ
ÑÕØÜÔÕáÕÃÚÕß:(9:ÑÇÏÚÎÝÖÇØÕÆÙÇÝËÖÏÊÎÓÃÇÝÙßÔÏÙÚÕÆÔÓÏÇ
ÐËÞÜØÏÙÚÂÕÓ¦ÊÇ ÇÚ»ÇßÚÂÚÎÔ
ÁÔÔÕÏÇÄÔÚÜÝÕ U*V=ËÃÔÇÏ
ÔÁÕÝÑÇÏÖÏÛÇÔ×ÝÖÏÕËÖÏÑÃÔÊßÔÕÝ
ÍÏÇÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÇÖÄÄÒÕßÝÚÕßÝ
ßÖÄÒÕÏÖÕßÝÑÕØÜÔÕáÕÆÝ
©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÕÊØÃÚËØ
§ÚÇÙà¦ÑÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ,JV/LHS[O

SHUTTERSTOCK

Ο πιο ÖØÄÙÌÇÚÕÝÇÖËÏÒÎÚÏÑÄÝÑÕØÜÔÕáÄÝÖÕßÓÕÔÕÖÜÒËÃÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔ
ÚÕßÁÔÚØÕÓÕßÑÄÙÓÕßÖÕßÖØÕÑ¦ÒËÙËÚÎÔËÖÏÈÕÒÂÑÇØÇÔÚÃÔÇÝÙËÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÇÔÛØ×ÖÕßÝ
ÙÚÎÔ ÃÔÇÊÏÇÚ¦ØÇÐËÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÚÇ
ÚÇÐÃÊÏÇÑÇÏÖÕßÖßØÕÊÄÚÎÙËÁÔÇÔ
ßÖÁØÖ¦ÔÚÜÔÇÍ×ÔÇ®ÍÏÇÞËÏØÕßØÍÏÑÁÝÓ¦ÙÑËÝÇÖÄÚÎÕßÞ¦ÔÚÎÝ
ËÖÇØÞÃÇÝ²ÕßÓÖÁÏÓÁÞØÏÚÕ¡ÖØ¦ÏÔ
ÚÕß¬ÁÐÇÝÕÔÕÓ¦ÙÚÎÑË U*V=
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇÓ¦ÒÒÕÔÑÕÏÔÄÄÔÕÓÇÍÏÇÓÏÇÚÄÙÕÚØÕÓËØÂÇÖËÏÒÂ
¬ÕÄÔÕÓÇÚÕËÖÁÒËÐËÓÏÇÕÓ¦ÊÇ ÏÔÁàÜÔËØËßÔÎÚ×ÔÖÕßÖØ×ÚÎ
ÇÖÕÓÄÔÜÙËÑÇÏÚÇßÚÕÖÕÃÎÙËÚÕÔ
ÖÇÛÕÍÄÔÕÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÇÖÕÚËÒËÃÙßÔÚÕÓÕÍØÇÌÃÇÚÕßÔÁÕÝÑÕØÜÔÕáÄÝÚÕß ®
©ÓÏÑØÕÕØÍÇÔÏÙÓÄÝÊÎÒÇÊÂËÃÔÇÏ
ÔÁÕÝ¦ØÞÏÙËÔÇÖØÕÙÈ¦ÒÒËÏÇÔÛØ×ÖÕßÝÙÚÇÚÁÒÎÚÎÝÖËØÇÙÓÁÔÎÝÞØÕÔÏ¦ÝÑÇÏÇÔÂÑËÏÙÚÎÊÏÇÈÄÎÚÎÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÚÜÔÑÕØÜÔÕá×ÔÖÕßÓÁÞØÏ
ÙÂÓËØÇÁÞËÏÖØÕÑÇÒÁÙËÏÑÇÏÚÎÔ
ËÖÏÊÎÓÃÇ:(9:ÑÇÏÚÎÔËÖÏÊÎÓÃÇÚÕß
ÇÔÇÖÔËßÙÚÏÑÕÆÙßÔÊØÄÓÕß¡ÁÙÎÝ
ÔÇÚÕÒÂÝ4,9:ÖÕßËÓÌÇÔÃÙÚÎÑË
ÙÚÎÔ(ØÇÈÏÑÂ?ËØÙÄÔÎÙÕÚÕ
ÇØ¦ÚÕÄÔÕÓ¦ÚÕßÄÖÜÝÖÕÒÆÑÇÒ¦ÍÔÜØÃàÕßÔÇßÚÕÃÖÕßÚÕÔ
È¦ÌÚÏÙÇÔÕ U*V=ÊËÔËÃÔÇÏ
ÑÇÛÄÒÕßÔÁÕÝÔÇÝÓÏÑØÕÕØÍÇÔÏÙÓÄÝÓËÓËÍ¦ÒËÝÕÓÕÏÄÚÎÚËÝËÃÞË
ÇÔÏÞÔËßÛËÃÙËÙÖÂÒÇÏÕÚÎÝÏÕßÔ¦ÔÖËØÃÖÕßÞÒÓÔÕÚÏÕÊßÚÏÑ¦ÚÎÝÕßÞ¦ÔÇÖÄÕÓ¦ÊÇÊÏÕØÇÚÏÑ×ÔËØËßÔÎÚ×ÔÕÏÕÖÕÃÕÏÓË

(SSPHUJLËÔÄÝÏÊÏÜÚÏÑÕÆËØËßÔÎÚÏÑÕÆÕØÍÇÔÏÙÓÕÆÖÕßÇÙÞÕÒËÃÚÇÏÓË
ÚÎÙÞÁÙÎßÍËÃÇÝÇÔÛØ×ÖÕßÑÇÏ¦ÍØÏÇÝàÜÂÝÖØÕËÏÊÕÖÕÏÕÆÓËÍÏÇÇßÚÕÆÝÚÕßÝÏÕÆÝÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÇÖÄÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßËÓÌÇÔÃÙÚÎÑË
ÕÑÕØÜÔÕáÄÝÚÕß:(9:®4ÖÕØËÃÚË
ÒÕÏÖÄÔÔÇËÐÇÑÕÒÕßÛÂÙËÚËÔÇÇÔÎÙßÞËÃÚËÍÏÇÚÎÔËÖÏÊÎÓÃÇÏÕÍËÔÕÆÝ
ÖÔËßÓÕÔÃÇÝÂÔÇÑ¦ÔËÚËÑ¦ÚÏÍÏÇ
ÚÏÝÖÇØÕÆÙËÝÙßÔÛÂÑËÝ®ÊÎÒÇÊÂ

ÚÏÝÖÇØÕÆÙËÝÙßÔÛÂÑËÝ®ËÐ¦ÒÒÕßÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÑÇÏÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÖËÏÔÇÙÓÁÔÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ
Ñ¦ÖÕÏÕÏÇÖÄÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÖÁÔÕÔÚÇÏ
ÑÇÏËÖÏàÎÚÕÆÔÖØÜÚËãÔËÝËÔ×¦ÒÒÕÏ
ÖÒÕßÙÏÄÚËØÕÏÚÇÐÏÊËÆÕßÔÄÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÚÕßÝÓËÚÇÌÁØËÏÚÕÇËØÕÖÒ¦ÔÕÙËÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕ©ÏÇÖÕÙÚ¦ÙËÏÝ
ÓËÚÇÐÆÕßÞ¦ÔÑÇÏÓÇàÕÔÃÕßÇÖÄ
ÚÕÇØÃÙÏÑÇÏÚÕÕÔÊÃÔÕËÑÓÎÊËÔÃàÕÔÚÇÏÓËÇËØÕÙÑ¦ÌÕÝÑÇÏÕÏÏÕÃ
ÓËÚÇÌÁØÕÔÚÇÏÛÇßÓ¦ÙÏÇÙÚÕßÝÕØÍÇÔÏÙÓÕÆÝÚÜÔËÖÏÈÇÚ×Ô
ÏÙÈ¦ÒÒÕßÓËÙÚÇÚØÕÖÏÑ¦Ê¦ÙÎ
ÄÖÕßËÑÚÄÝÇÖÄÚÇÓÕÔÇÊÏÑ¦à×Ç
ÑÇÏÌßÚ¦ËÒÒÕÞËÆÕßÔÑÇÏÕÏÔÁÕÏÏÕÃ
ÏÇÚÇØ¦ÙÙÕßÓËÚÇÕÏÑÕÙßÙÚÂÓÇÚÇ
ÇÖËÒËßÛËØ×ÔÕÔÚÇÝÚÕßÝÔÁÕßÝÏÕÆÝ
ÇÖÄÚÕßÝÌßÙÏÑÕÆÝÚÕßÝÐËÔÏÙÚÁÝ
ÑØÏÈ×ÝÚÄÚËÁÞÕßÔÇÔ¦ÍÑÎËÔÄÝ
ÔÁÕßÐËÔÏÙÚÂÑÇÏÖÕÒÆÙßÞÔ¦ÇßÚÄÝËÃÓÇÙÚËËÓËÃÝ
ßÚßÞ×ÝÙÚÏÝÖÇØÕÆÙËÝÙßÔÛÂÑËÝ®ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÑÇÏÓËÍÇÒÕÌßËÃÝËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÑÇÏÍÏÇÚØÕÃ

ÇÌÏËØÜÓÁÔÕÏÙÚÕÒËÏÚÕÆØÍÎÓ¦ÚÕßÝ
±Ö¦ØÞÕßÔËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÖÕßÇÌÂÔÕßÔÚÇÖ¦ÔÚÇÖÃÙÜÑÇÏÖÎÍÇÃÔÕßÔ
ÙÚÇÙÖÂÒÇÏÇÚÎÝÕßÞ¦ÔÙÚÕßÝÈ¦ÒÚÕßÝÑÇÏÙÚÇËØÍÇÙÚÂØÏÇÊÏÇÑÏÔÊßÔËÆÕÔÚÇÝÙßÞÔ¦ÚÎàÜÂÚÕßÝÍÏÇÔÇ
ÌÁØÕßÔÖÃÙÜÖËØÏÚÚ×ÓÇÚÇÔßÞÚËØÃÊÜÔÇÃÓÇÑÇÏ¦ÒÒÇÖÕÒÆÚÏÓÇÙÚÕÏÞËÃÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÇÔÇÒßÛÕÆÔÕÏ
ÇÒÒÎÒÕßÞÃËÝÚÕßÍËÔËÚÏÑÕÆßÒÏÑÕÆ
ÑÇÏÔÇÊÕÛÕÆÔÇÖÇÔÚÂÙËÏÝÙËÑÇßÚ¦ËØÜÚÂÓÇÚÇ
ÇÔËÃÝÊËÔÍÔÜØÃàËÏÚÏÛÇÙßÓÈËÃÙÚÕÓÁÒÒÕÔÙÜÝÕÔÁÕÝÑÕØÜÔÕáÄÝÚÎÝÕßÞ¦ÔÔÇÇÖÕÚËÒËÃÓÏÇ
ÑÇÑÂÇÔ¦ÓÔÎÙÎÙËÁÐÏÓÂÔËÝÙÜÝ
ÄÓÜÝÑÇÏÄÞÏ
ÞÕßÓËÊÆÕÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝ
ÖØÕÑÒÂÙËÏÝÓÖØÕÙÚ¦ÓÇÝØ×ÚÕÔ
ÖØÁÖËÏÔÇÑ¦ÔÕßÓËÄÚÏÓÖÕØÕÆÓË
ÓËÕÐÆÔÕÏÇÎØËÓÃÇÑÇÏÖÒÂØÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÜÔÖÄØÜÔÓÇÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕß
ÔÇËÐÇÒËÃÉÕßÓËÚÎÔËÖÏÊÎÓÃÇÚÕß
 U*V=ÖØÕÚÕÆËÐËÒÏÞÛËÃÄÖÜÝ
ÊßÙÚßÞ×ÝÓÖÕØËÃÙËÓÏÇËÌÏÇÒÚÏÑÂ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÖÇÔÊÎÓÃÇÊËÆÚËØÎ
ÖØÄÑÒÎÙÎËÃÔÇÏÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÎ
©ÚÇÔÑÇÚÇÒÇÍÏ¦ÙËÏÕÛÄØßÈÕÝÓË
ÚÎÔËÖÏÊÎÓÃÇÛÇÖØÁÖËÏÔÇÛßÓÎÛÕÆÓËÄÚÏÕ U*V=ÊËÔÂÚÇÔ
Ñ¦ÚÏÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÂÓÏÇÇÚßÞÃÇÖÕß
ÓÇÝÁÒÇÞËÚÇÔ¶ÑÇÏÖÇØÇÓÁÔËÏ¶
ÓÁØÕÝÚÜÔËÖÏÒÕÍ×ÔÖÕßÑ¦ÔÕßÓË

* Ο David Quammen είναι συγγραφέας
του βιβλίου «Παράπλευρες συνέπειες:
Μολύνσεις στα ζώα και η επόμενη
ανθρώπινη πανδημία».
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Η μπάλα σε FIFA, UEFA και τεχνοκράτες
Οι λόγοι που οδήγησαν στην παρέμβαση του πρωθυπουργού για το ποδόσφαιρο και τα επόμενα βήματα προς την εξυγίανση
Με την τακτικήÚÕßÙÕÑ®ÇÖ¦ÔÚÎÙËÕ
ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÙÚÎÔÁÑØßÛÓÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÖÕßÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑË
ËÔÚÄÝÚÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÙÚÕËÒÒÎÔÏÑÄ
ÖÕÊÄÙÌÇÏØÕÑÇÏÖßØÕÊÄÚÎÙËÓÃÇÙÕÈÇØÂÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÑØÃÙÎ©ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÇÔÚÏÒÇÓÈÇÔÄÓËÔÕÝÖÜÝÚÕ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÛÁÓÇÒÄÍÜÚÎÝÌÆÙÎÝ
ÚÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÐËÒÏÞÛËÃÙËÑ¦ÚÏÖÕÒÆÞËÏØÄÚËØÕËÖÁÒËÐËÔÇÑÏÔÎÛËÃÓËÚÇÞÆÚÎÚÇ×ÙÚËÇÖÄËÑËÃÖÕß
ÌÇÏÔÄÚÇÔÖÜÝÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÐËÌËÆÍËÏ
ÔÇÇÔÇÑÚÂÙËÏËÔÚÄÝÒÃÍÜÔÜØÜÔ
ÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÜÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔÇØÞÏÑÂÇÖÄÌÇÙÎÍÏÇÚÎÔÚØÕÖÕÒÕÍÃÇ
×ÙÚËÔÇÇÖÕÌËßÞÛËÃÕßÖÕÈÏÈÇÙÓÄÝ
ÚÕß© ÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÖßØÕÊÕÚÂÙËÏÇÔËÐÁÒËÍÑÚËÝÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÙÚÎÄØËÏÇÒÒ¦ÊÇÂÚÇÔÓÄÔÕ
ÚÕÖØÕÙÜØÏÔÄÖÇßÙÃÖÕÔÕ®ÍÏÇÔÇ
ÓÖËÏÌØÁÔÕÙÚÎÔÖÏÛÇÔÂÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎ
ÑÇÏÎÖÕÊÕÙÌÇÏØÏÑÂÁÔÚÇÙÎÔÇÓÎÔ
ËÐËÒÏÞÛËÃÙËÑÕÏÔÜÔÏÑÂ®ÄÖÜÝËÃÖË
ÕÃÊÏÕÝÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
©Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÜÙÚÄÙÕÇÖÄ
ÚÎÔÖØ×ÚÎÙÚÏÍÓÂËßØÏÙÑÄÓËÔÕÝ
ÙÚÕÇØÃÙÏÇÔÇàÎÚÕÆÙËÚÕÌ¦ØÓÇÑÕ
ÖÕßÛÇÈ¦ÒËÏÚÁÒÕÝÙËÓÃÇÔÕÙÎØÂ
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÊËÑÇËÚÏ×ÔÓÁÙÜÝËÒÂÌÛÎÙÇÔÕÏÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝÔÇÍÃÔÕßÔ
ÕÏÊÏËØËßÔÎÚÏÑÁÝÖØ×ÚËÝËÖÇÌÁÝÓË
ÚÎÔ<,-(ÑÇÏÓËÚÎ-0-(×ÙÚËÔÇ
ÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÚÕÆÔÚÇËÖÄÓËÔÇÈÂÓÇÚÇÐÕßÑÇÏÑßÈËØÔÎÚÏÑÁÝÖÎÍÁÝÂÊÎÇÖÄÚÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎËÔÓÁÙÜ
ÑØÃÙÎÝÓËÚÁÊÏÊÇÔÙËÑ¦ÛËÚÄÔÕÔÇ
ßÖ¦ØÞËÏÉßÞØÇÏÓÃÇ®ÑÇÛ×ÝÛÇÇÔÇÒÎÌÛÕÆÔÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝÇÖÄÚÕÔ
ÃÊÏÕÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄ®ÖÕßÛÇÙÎÓÇÚÕÊÕÚÕÆÔÚÎÔËÖÇÔËÑÑÃÔÎÙÎÚÕß
ËÒÒÎÔÏÑÕÆÖÕÊÕÙÌÇÃØÕß

Το μνημόνιο
¬ÇËÖÄÓËÔÇÈÂÓÇÚÇÙßàÎÚÂÛÎÑÇÔÖØÕÙËÑÚÏÑ¦ÑÇÏÊÏËÐÕÊÏÑ¦ÙË
ÇÒÒËÖ¦ÒÒÎÒËÝÙßÙÑÁÉËÏÝ©Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÙÚËÔÕÆÝÚÕß
ÙßÔËØÍ¦ÚËÝÌ¦ÔÎÑËËÐÇØÞÂÝÖÜÝÛÁÒËÏÔÇÊÏÇÞËÏØÏÙÚËÃÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÚÎÔ
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÑÇÏÔÇÒ¦ÈËÏÊØÇÙÚÏÑ¦
ÓÁÚØÇ×ÙÚËÔÇÓÎÞÇÛËÃÕÁÒËÍÞÕÝ
ÚÕÖÒÇÃÙÏÕÇßÚÄÁÍÏÔËÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇ

ÚÕÇÔÚÇÓÁÚØÇËÐßÍÃÇÔÙÎÝÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÕÔÕÓÇÙÚÕÆÔÓÔÎÓÄÔÏÕ®ÓÃÇÒÁÐÎÖÕßËÃÔÇÏÚÇßÚÏÙÓÁÔÎÓËÇßÙÚÎØÄ
ËÐÜÚËØÏÑÄÁÒËÍÞÕÇÖ¦ÔÚÎÙÎÂÚÇÔ
ÛËÚÏÑÂÑÇÛ×ÝÑØÃÛÎÑËÖÜÝÓËÇßÚÄÔÚÕÔÚØÄÖÕÛÇÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÁÔÇ
ÙÕÑÙÚÕÔÖÕÊÕÙÌÇÏØÏÑÄÞ×ØÕ®ÛÇ
ÌÇÔËÃÚÕËÖËÃÍÕÔÚÕßÖØ¦ÍÓÇÚÕÝ®
ÑÇÏËÖÏÖÒÁÕÔÛÇÑÇÚÇÙÚËÃÙÇÌÁÝ
ÖÜÝÛÇßÖ¦ØÞËÏÕÇßÙÚÎØÄÝÁÒËÍÞÕÝ
ÇÖÄÊÏËÛÔËÃÝÕØÍÇÔÏÙÓÕÆÝ®ÖÕßÛÇ
ÁÞÕßÔÑÇÏÚÎÔËÖÃÈÒËÉÎËÌÇØÓÕÍÂÝ
ÚÜÔÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÜÔ
©ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÓ¦ÒÏÙÚÇËÖÁÒËÐË¶ÄÞÏÚßÞÇÃÇ¶ÔÇÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏ
ÚÏÝÖØÕÛÁÙËÏÝÚÕßÇÖÄÚÕÈÂÓÇÚÎÝ

Ο υφυπουργός

Στο τραπέζι έχει πέσει
η πρόταση, στο ελληνικό
κλιμάκιο με επικεφαλής
τον κ. Γεραπετρίτη που
θα συναντηθεί με UEFA
και FIFA να μετέχουν
και τεχνοκράτες από τον
χώρο του αθλητισμού.

Η προειδοποίησηØÉË³ÉÚÑÙ{Ñ~ÉË³¨³ÒÚÜiÐÑÉË³ÉÚÑÈÒ¨ÂÉ{ÑKÜÊÑÌ³{ØÙ{ÉÚÉËØÙ{¨oÑÉ{ØV
ÐÉ³ÈÑ~ÌÜÈÚ{~Ð{~Ì~Ì³Øo{Ñ³ÈØ{Ù{~³Ê³ÉØ³ÐÒÙVÊ³ÑÑ~¨{KØÑÈ³Ì³~ÈÊÚÉÜÉÑ
É¨ÒÉ{È¨{Ò~Øi³³Ò~iØÉÌÜÉØ³{ØÑ³{ÐÑTÌÐÉÉØÜÉÈ¨ÓØ~Ñ{ÑÑ³{Üi×ÚÖØÑÙÉÑÙÉTÚÖ
³iÐ{ÐÌ³i³ÑV³~Ì³ØÚÑÉËÑ{ÜÖÐÉoÑÜÖ³É¨

ÕßÒÂÝÊÎÒÇÊÂÇÖÕÒÆÚÜÝÛËÙÓÏÑ¦ÇÔÇÑÚ×ÔÚÇÝÓËÇßÚÄÔÚÕÔÚØÄÖÕÚÕÔÁÒËÍÞÕÚÎÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÑÇÏ
ÙÚÁÒÔÕÔÚÇÝÓÂÔßÓÇÖØÕÝÄÒËÝÚÏÝ
ÖÒËßØÁÝÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙÎÖÜÝËÃÚËÛÇÊÏÇÑÕÖËÃÚÕÖØÜÚ¦ÛÒÎÓÇËÃÚË
ÛÇßÖ¦ØÐËÏÇÖÕÈÕÒÂÇÖÄÚÏÝÊÏËÛÔËÃÝ
ÊÏÕØÍÇÔ×ÙËÏÝÓËÚÕÙßÔÇÑÄÒÕßÛÕ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÑÄÙÚÕÝÍÏÇÚÕßÝÏÊÏÕÑÚÂÚËÝÚÜÔÕÓ¦ÊÜÔÂÚÇÔÇÑØÏÈ×ÝÇßÚÄÚÕÙÕÑÖÕßÂÛËÒËÔÇÖËØ¦ÙËÏÙË
ÄÒËÝÚÏÝÇÔÚÏÓÇÞÄÓËÔËÝÖÒËßØÁÝÑÇÏ
ÔÇÇÔÚÏÒÎÌÛÕÆÔÖÜÝÇÔÊËÔÇÖÕÊËÞÛÕÆÔÚÎÔÕÓÏÓÄÚÎÚÇÚÕÑÄÙÚÕÝÛÇ
ËÃÔÇÏÖÕÒÆÓËÍÇÒÆÚËØÕ
ÆÓÌÜÔÇÓËÑßÈËØÔÎÚÏÑÁÝÖÎÍÁÝ
ÚÇËÖÄÓËÔÇÈÂÓÇÚÇÛÇËÃÔÇÏ¦ÓËÙÇ
ÑÇÏÐËÑ¦ÛÇØÇ®ÔÚÏÖØÕÙÜÖËÃÇÇÖÄ
ÚÕØÇÌËÃÕÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÓË
ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕÔßÖÕßØÍÄÖÏÑØÇÚËÃÇÝÑËØÇÖËÚØÃÚÎÛÇÁÞËÏÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÚÏÝËÖÄÓËÔËÝÓÁØËÝÓËÚÎÔ
<,-(ËÔ×ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎ

ÛÇÍÃÔËÏÑÇÏÓËÚÎ-0-(ÚÏÝÙßàÎÚÂÙËÏÝÄÖÜÝÙÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÇÖÄÚÕ
¡ÇÐÃÓÕßÛÇÙßÓÓËÚÁÞÕßÔÖØÄÙÜÖÇËÍÔÜÙÓÁÔÕßÑÆØÕßÝ®×ÙÚËÔÇ
ÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃÚÕÔÁÕÖÒÇÃÙÏÕÍÏÇÚÕ
ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÄÖÕÊÄÙÌÇÏØÕÚÕ
ÚØÇÖÁàÏÓ¦ÒÏÙÚÇÁÞËÏÖÁÙËÏÎÖØÄÚÇÙÎÔÇÓËÚÁÞÕßÔÙÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÑÒÏÓ¦ÑÏÕÑÇÏÚËÞÔÕÑØ¦ÚËÝÇÖÄÚÕÔÞ×ØÕ
ÚÕßÇÛÒÎÚÏÙÓÕÆ
ÖÄÓËÔÕÈÂÓÇËÃÔÇÏÕÏÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ
ÓËÚÕßÝÖØÕÁÊØÕßÝÚÎÝ-0-(¬à¦ÔÏ
ÔÌÇÔÚÃÔÕÑÇÏÚÎÝ<,-(ÒËÐ¦ÔÚËØ
¬ÙÁÌËØÏÔÕÏÕÖÕÃÕÏÛÇÖØÕÙÑÒÎÛÕÆÔ
ÔÇÁØÛÕßÔÙÚÎÔÛÂÔÇ©ÏÈÇÙÏÑÕÃ
¦ÐÕÔËÝÚÕßÓÔÎÓÕÔÃÕßÖÕßÛÇÙßÓÌÜÔÎÛËÃËÃÔÇÏÕÏËÐÂÝÖÁÔÚË!Ø×ÚÕÔËÖÏÒÕÍÂÖØÕÙ×ÖÜÔÍÏÇÑØÃÙÏÓËÝ
ÛÁÙËÏÝËßÛÆÔÎÝÙÚÕÖÕÊÄÙÌÇÏØÕ
ßÉÎÒÕÆÑÆØÕßÝÑÇÏÇÊÏÇÓÌÏÙÈÂÚÎÚÎÝÇÑËØÇÏÄÚÎÚÇÝÊËÆÚËØÕÔÇÔÇÛË×ØÎÙÎÚÕßÖÒÇÏÙÃÕßÕØÍ¦ÔÜÙÎÝ

ΑΠΕ- ΜΠΕ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Tου ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ÑÇÏÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÜÔÑËÔÚØÏÑ×ÔÕØÍ¦ÔÜÔÊÏÕÃÑÎÙÎÝÚÕßÖÕÊÕÙÌÇÃØÕß
ÚØÃÚÕÔËÔÃÙÞßÙÎÚÜÔÓÁÚØÜÔÇÊÏÇÈÒÎÚÄÚÎÚÇÝÚÜÔÇÍ×ÔÜÔÊÏÇÏÚÎÙÃÇ=(9ÑÒÖÚÁÚÇØÚÕÔÇßÙÚÎØÄ
ÖËÏÛÇØÞÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕÍÏÇÖØ¦ÐËÏÝÖÕß
ËÔÛÇØØÆÔÕßÔÚÎÈÃÇÑÇÏÖÁÓÖÚÕÔ
ÇßÙÚÎØ¦ÓÁÚØÇÖÕßÌÛ¦ÔÕßÔÓÁÞØÏÚÕÔÇÖÕÑÒËÏÙÓÄÇÖÄËßØÜÖÇáÑÁÝÊÏÕØÍÇÔ×ÙËÏÝÑÇÏÊÏÇÑÕÖÂÚÕß
ÖØÜÚÇÛÒÂÓÇÚÕÝ

Οπως... Τρόικα
ËÌÇØÓÕÍÂÚÕßÓÔÎÓÕÔÃÕßÛÇ
ÍÃÔËÚÇÏÇÖÄÊÏËÛÔËÃÝÕØÍÇÔÏÙÓÕÆÝ
ÄÖÜÝËÖÄÖÚËßËÎÚØÄÏÑÇÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂÚÎÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝÖØÕÙÇØÓÕÍÂÝÙÚÇÞØÄÔÏÇÚÎÝÇßÙÚÎØÂÝËÖÏÚÂØÎÙÎÝ®ÚÕ¡ÇÐÃÓÕßÛËÜØÕÆÔÖÜÝ
ÖÇØ¦ÚÕÔÑÇÑÄÞËÏØÏÙÓÄÖÕßÖØÕÎÍÂÛÎÑËÑÇÏÕÊÂÍÎÙËÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÒÃÍÕ
ÖØÏÔÇÖÄÚÎÔÁÑØÎÐÎÕÏÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÙÚÇÓ¦ÚÎÙÇÔÚÎÔ

ÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÁÙÚËÏÒÇÔ
ÓÂÔßÓÇÜÝËÊ×ÑÇÏÓÎÖÇØÁÑËÏ®
±Ö¦ØÞËÏÑÇÏÓÃÇÇÑÄÓÇÑØÃÙÏÓÎÒËÖÚÕÓÁØËÏÇÖÕßÒÇÓÈ¦ÔËÏßÖ»ÄÉÏÔÚÕ
¡ÇÐÃÓÕß!Î¦ÖÕÉÎÖÜÝÙËÇßÚÁÝÚÏÝ
ÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÁÞËÏ
ÓÇàÃÚÕßÚÎÙßÔÚØÏÖÚÏÑÂÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇ
ÚÜÔÒÒÂÔÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÖÕßÇÔÇÍÔÜØÃàËÏÚÎÔÖÇØÇÑÓÂÎÕÖÕÃÇËÖÏÑØÇÚËÃ
ÙÚÕÔÞ×ØÕÚÕßÖÕÊÕÙÌÇÃØÕß
¬ÎÔÃÊÏÇ×ØÇÒÂÐÇÔÛËÜØËÃÚÇÏ
ÍÏÇÚÕ¡ÇÐÃÓÕßÚÕËÖËÏÙÄÊÏÕ®ÓË
ÚÕÔÔÚ×ÔÎÇÓÇØ¦¬ÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏ
ÕÖØ×ÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÇÖÕßÙÃÇàËÇÖÄÚÎÔÉÎÌÕÌÕØÃÇÍÏÇÚÕÖÕÊÄÙÌÇÏØÕ¶ËÃÞËÖØÕÎÍÎÛËÃÎÇÖÕßÙÃÇÇÖÄÚÎÔÉÎÌÕÌÕØÃÇÍÏÇÚÎÔÑ
ÇÑËÒÒÇØÕÖÕÆÒÕß¶ÖØÕÈÒÎÓ¦ÚÏÙË
ÚÕ¡ÇÐÃÓÕßËÖÏÒÕÍÂÔÇÓÎÊÕÛËÃ
ÙßÔÁÞËÏÇÙÚÕÛÁÓÇÑÇÏÎÖÇØÕßÙÃÇ
ÚÕßÔÚÇÓÇØ¦ÙÚÎÔÕÓÏÒÃÇÚÕßÑ
¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÚÎÔÁÓÖÚÎÙÚÎÕßÒÂ
ËÖÏÈËÈÇÏ×ÔËÏÚÎÒÂÐÎÙßÔÇÍËØÓÕÆ

Την ίδια¨ÑÑ¨ÐÌÙ{Ø
È×ÈÈ¨oÌØåÚÜi³{ÐÖ
ÉÈ³Ó¨iØåÈoÉÒ~iØÙÉ
ÚÑÈÐÐÉ³ÓTÉ{É~Ò{
~Ü{ÐÒ~{VÉ{KÉKÑ{³ÑØØK¨Ë~É³Ñ{È{Ñ³{~ÒÉÒ³ÈiÑÖi
~ÑÚi~Ì³0~ÜËÐÑo{Ñ
³Ñ¨ÐÌÙ{È×ÈÈ¨oÌÊ³ÑÜÖ~Ñ~Ì³i
ÉKÙÐÒÙÑÈÓ¨ÑÉ
ÑÒÐÉÑ³{Ø³ÒÂÉ{Ø³
KÈÜÉÈ³V~ÑÚØÜÜËÚÉ¨ÖÑØÉÉÜÒ~iÑ~Ñ{{ËÙ{{É
ÐËÑÑ³{Ñ¨ÒÚÉiÈ
Ð¨ÉËÑ³ÈØ~³ËÉ{Ü{³{~ÒVÉÂÑ{³ËÑØ³iØ
~Ñ~ÊØÙ{ÑTÉË¨{iØÈ
Ó~ÑÉÈ×ÈÈ¨oÌØÑÜÜÒ~Ñ{³iØÑÙÈÑÐËÑØ³È
ÑÑ³{Üi×ÚÉËÉo~ÑË¨Ø
ÖÙÉÖÈ³Ñ¨ÒoÐÑ³Ñ0~ÜËÐÑÒ³ØÙÉ
Ê³ÑÙ{Ñ×¨É³{~Ì~Ñ{³
ÓoÑ¨ÑÂËÐÈ.³i
~ÈKÓ¨iiÉÐ×ÑËÇ³Ñ{
ÙÈÑ¨É³iÐÓ{o{ÑÙÖ
KÑ{~ÓØÉ{ÜoÓØ³È~
åÈoÉÒ~iU¨³VÙ{Ì³{
³ÑÐÓÜi³iØÑ¨ÐÌÙ{ÑØ {³¨ÊØ ÑooÉÜÐÑ³{~Ö
åÚÜi³{ÐÖÈÑ×Ò{Ñ³ÈK{KÑÐÌ³È
(å$ÙÉÉËTÑÉo~¨{ÚÉËV
ÌØ¨KÜÉÌ³ÑVÑÌ
³iÈÜÊ~Ñ{ÙÉÖ³É¨V
ÉÉ{ÙÊÐÌÜ{ØÙÖiÐÓ¨ÉØ¨{ÑÌ³iÉËÐÑTi
ÑÌ×ÑiÈÊ³ÑiËÚÑÈÒÑÉ³i×³{ÒV
~åÈoÉÒ~iØÉËTÉ¨ËÉ{ÓÑÓÐÓÜØ³i
É{³¨ÊåÌÉ~ÉË~Ñ{
Ó¨ÑVÜi³iØÚÉÐ{~ÊØ
Ù{ÑTÉË¨{iØVÈÒ¨TÉ{~Ñ{
³ÑÐ{oØÜ{³{~Ì~ÓÜØVÐÉ³È×ÈÈ¨oÌ
ÑTÒÉ{³ÓÜÉoT
³ÉÂÉÜËÂÉ

Μπαράζ καταγγελιών για τους χειρισμούς «Ρασπούτιν»
Οι εξεταζόμενοι από την προανακριτική επιτροπή μάρτυρες διευρύνουν το κατηγορητήριο και πέραν της Novartis
Οσο προχωρούνÕÏËØÍÇÙÃËÝÚÎÝÖØÕÇÔÇÑØÏÚÏÑÂÝËÖÏÚØÕÖÂÝÚÎÝÕßÒÂÝ
ÖÕßÁÞËÏÙßÙÚÇÛËÃÍÏÇÔÇËÒÁÍÐËÏ
ÚÕßÝÞËÏØÏÙÓÕÆÝÚÕßÚÁÜÝßÖÕßØÍÕÆÎÓÂÚØÎÇÖÇÍÍËÒÄÖÕßÒÕß
ÙÚÎÔßÖÄÛËÙÎÚÎÝ5V]HY[PZÚÄÙÕÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏÕÏÑÇÚÇÍÍËÒÃËÝÇÖÄ
ÚÕßÝËÐËÚÇàÄÓËÔÕßÝÓ¦ØÚßØËÝÖÕß
ÚÕÔËÓÖÒÁÑÕßÔÑÇÏÙË¦ÒÒËÝßÖÕÛÁÙËÏÝ
ÏÙÇÍÍËÒËÃÝËÔËÔËØÍËÃÇÄÖÜÝÎ
ÒÁÔÎª¦ÏÑÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÕÇÔÇÍÏ×ÚÎÝÛÇÔÇÙÃÕßÑÇÚÁÛËÙÇÔÙÚÎÔ
ËÖÏÚØÕÖÂÑÇÏÍÏÇ¦ÒÒËÝßÖÕÛÁÙËÏÝ
ÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÄÖÜÝËÃÖÇÔÖÇØËÔÁÈÎ
ÓËÚÕÔÁÔÇÔÎÚÕÔ¦ÒÒÕÔÚØÄÖÕÕ
ÚÁÜÝßÖÕßØÍÄÝËÃÚËÍÏÇÔÇÛÇÌÚËÃ®ÓÏÇÁØËßÔÇËÃÚËÍÏÇÔÇÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚÕÆÔÁÔÕÞÕÏÞÜØÃÝÙÚÕÏÞËÃÇÇÖÄÚÕßÝÞ×ØÕßÝÚÜÔ¡¡
ÑÇÏÚÎÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝ
ËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÕÏÑÇÚÇÍÍËÒÃËÝÇÖÄËÔËÔËØÍËÃÇËÏÙÇÍÍËÒÏÑÕÆÝ
ÒËÏÚÕßØÍÕÆÝÖÕßÂÚÇÔÇÖÕÊÁÑÚËÝ
ÖÏÁÙËÜÔËÃÔÇÏÙÕÈÇØÁÝÑÇÏÖØÕÑÇÒÕÆÔÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÕÆÝÙËÔÕÓÏÑÕÆÝÇÒÒ¦ÑÇÏÙËÓÁÒÎÚÎÝÖØÕÇÔÇÑØÏÚÏÑÂÝËÖÏÚØÕÖÂÝÍÏÇÚÕÇÔ
ÛÇÖØÁÖËÏÔÇÊÏËßØßÔÛËÃÚÕÑÇÚÎÍÕØÎÚÂØÏÕËÏÝÈ¦ØÕÝÚÕßÇÖÇÍÍËÒÄÖÕßÒÕßÑÇÏÔÇÓÎÔÖËØÏÕØÏÙÚËÃ
ÄÖÜÝÇØÞÏÑ¦ËÃÞËÐËÑÏÔÂÙËÏÙÚÎÔ
ßÖÄÛËÙÎÚÎÝ§Õ]HY[PZÊÏËÆØßÔÙÎÚÕßÑÇÚÎÍÕØÎÚÎØÃÕßËÌÄÙÕÔ
ÚËÒÏÑ¦ÍÃÔËÏÛÇÙÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙËÏ
ÇÒÒÇÍÂÖÒËÆÙÎÝÑÇÏÙÚÎÊÏËÔËØÍÕÆÓËÔÎÁØËßÔÇÑÇÛ×ÝÕÏßÖÕÛÁÙËÏÝÖÕßÛÇÇÐÏÕÒÕÍÎÛÕÆÔÛÇ
ËÃÔÇÏÖÕÒÒÁÝ
ÑÇÚÇÍÍËÒÃÇÚÎÝËÏÙÇÍÍËÒÁÜÝ
ÒÁÔÎÝª¦ÏÑÕßÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÄÚÇÔÎÃÊÏÇÂÚÇÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝÏÙÇÍÍËÒÃÇÝÏÇÌÛÕØ¦Ý
ÕÖØ×ÎÔßÖÕßØÍÄÝÚÂÝËÃÞËàÎÚÂÙËÏÔÇÓÎÔÖØÕÞÜØÂÙËÏÚÎÔÁØËßÔÇÍÏÇÚÎÔ¬Ø¦ÖËàÇÚÚÏÑÂÝÇÒÒ¦

ÑÇÏÎÈÇØÆÚÇÚÎÑÇÚÇÍÍËÒÃÇÚÕß
ËÏÙÇÍÍËÒÁÇÇÔÇÍÏ×ÚÎÛÇÔÇÙÃÕßÄÚÏÚÕÔÖÃËàËÍÏÇÚÕÔÏÊÏÕÑÚÂÚÎ
ÚÕßÚÎÒËÕÖÚÏÑÕÆÙÚÇÛÓÕÆ 
ÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙËÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÊÁÙÓËßÙÎÝÚÜÔÒÕÍÇØÏÇÙÓ×ÔÚÕß
ËÃÔÇÏËÔÊËÏÑÚÏÑÁÝÚÕßËÆØÕßÝÚÜÔ
ÖÇØËÓÈ¦ÙËÜÔÖÕßÑÇÚÇÍÍÁÒÒÕÔÚÇÏ
ÇÖÄÇØÓÄÊÏÕßÝËÏÙÇÍÍËÒÏÑÕÆÝÒËÏÚÕßØÍÕÆÝÕÏÕÖÕÃÕÏÂÊÎÁÞÕßÔËÐËÚÇÙÚËÃÇÖÄÚÎÔËÖÏÚØÕÖÂ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÎßÖÄÛËÙÎÚÕßÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÏ×ØÍÕßÇÖÇÞØÂÙÚÕßÍÏÇÚÕÔÕÖÕÃÕÕËÏÙÇÍÍËÒÁÇÝ
ÛÇÔÇÙÃÕßÑÇÚÂÍÍËÏÒËÄÚÏÕÚÁÜÝ
ßÖÕßØÍÄÝÚÕÆàÂÚÎÙËÔÇÚÕÔËÔÕÞÕÖÕÏÂÙËÏÞÜØÃÝÙÚÕÏÞËÃÇÒÁÍÕÔÚ¦Ý

Εισαγγελείς όπως η Ελ.
Ράικου και ο Π. Αθανασίου κατέθεσαν και
για άλλες υποθέσεις
στις οποίες παρενέβη
ο τέως υπουργός.

Στιγμιότυπο ÑÌÈÉÙ¨ËÑi³iØ {Ù{~ÊØ {³¨ÊØ³iØÈÜÊØÈÉÂÉ³ÒÇÉ{
³iÙ{É¨ÉÖii³ÈTÌÑÙ{~iÐÒ³³ÈÛiÐÊ³¨i(ÑÑooÉÜÌÈÜÈ

ÚÕßÌÚÏ¦ÐËÑ¦ÚÏ®ÁÞËÏÖØÕÑÇÒÁÙËÏ
ÇÃÙÛÎÙÎÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÏÝÓËÛÄÊÕßÝ
ÖÕßÑÇÚÇÍÍÁÒÒÕÔÚÇÏÄÚÏÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÙËÕÚÁÜÝßÖÕßØÍÄÝ©ÃÊÏÕÝ
ÈÁÈÇÏÇÕÇÖÇÍÍËÒÄÖÕßÒÕÝÓË
ÊÎÒ×ÙËÏÝÚÕßÓËÚ¦ÚÏÝÙÕÈÇØÁÝÑÇÚÇÍÍËÒÃËÝÚÜÔËÏÙÇÍÍËÒÁÜÔßÖËØÇÓÆÔÛÎÑËÚÎÝÛÁÙÎÝÚÕßÚÕÔÃàÕÔÚÇÝ
ÓËÁÓÌÇÙÎÄÚÏÚÇÛßÓÂÛÎÑÇÔÚ×ØÇ®ÑÇÏÑ¦ÔÕÔÚÇÝÒÄÍÕÍÏÇÑÇÚÇÙÑËßÇÙÓÁÔÇÉËÆÊÎ®
¥ÙÚÄÙÕÕÏÑÇÚÇÛÁÙËÏÝÚÜÔËÏÙÇÍÍËÒÁÜÔÛÇÇÐÏÕÒÕÍÎÛÕÆÔÇÖÄ
ÚÎÔËÖÏÚØÕÖÂÑÇÏÙËÕØÏÙÓÁÔËÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÚÇÃÊÏÇÚÇÍËÍÕÔÄÚÇÛÇ
ÊÏÇÊØÇÓÇÚÃÙÕßÔÚÕÔØÄÒÕÇÖÕÊËÃÐËÜÔ©ÖÜÝÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕß
ÏÊÏÕÑÚÂÚÎÚÕß ÚÕßÕÖÕÃÕß
ÄÔÚÜÝÊËÙÓËÆÛÎÑÇÔÕÏÒÕÍÇØÏÇ-

ÙÓÕÃÑÇÏßÖÁÙÚÎÖÕÏÔÏÑÂÊÃÜÐÎ
ÞÜØÃÝÔÇÁÞËÏÚËÒÁÙËÏÑ¦ÖÕÏÇÖÇØ¦ÈÇÙÎ ÇÏÄÒÇÇßÚ¦ÁÍÏÔÇÔÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔÛÇÔÇÙÃÕßÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇËÓÖÕÊÏÙÚËÃÔÇÒ¦ÈËÏ
ÓÁØÕÝÙÚÕÔÊÏÇÍÜÔÏÙÓÄÍÏÇÚÏÝÚÎÒËÕÖÚÏÑÁÝ¦ÊËÏËÝÖÕßÚÄÚËÈØÏÙÑÄÚÇÔÙËËÐÁÒÏÐÎ
Ô×ÕÎÓÂÚØÎÝÇÖÇÍÍËÒÄÖÕßÒÕÝÑÇÚÇÍÍÁÒÒËÚÇÏÇÖÄËÏÙÇÍÍËÒËÃÝÍÏÇÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÑÇÏÙË¦ÒÒËÝ
ßÖÕÛÁÙËÏÝÇÃÙÛÎÙÎÁÞËÏÖØÕÑÇÒÁÙËÏÎÇÖÕÑ¦ÒßÉÎÚÕßÇÔÚËÏÙÇÍÍËÒÁÇÚÕßØËÃÕß¦ÍÕßÜ¦ÔÔÎ
ÍÍËÒÂÄÚÏßÖÂØÐËÕØÍÇÔÜÓÁÔÕ
ÙÞÁÊÏÕÖØÕÌßÒ¦ÑÏÙÎÝÚØÏ×ÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÓËÚÇÐÆÚÜÔÕÖÕÃÜÔÑÇÏÕ
ÖØ×ÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÔÚ×ÔÎÝ
ÇÓÇØ¦ÝÖÇØÇÓÕÔÁÝÚÜÔËÑÒÕÍ×Ô

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΑΝΔΡΟΥ

×ÙÚËÔÇÑËØÊÃÙËÏÐÇÔ¦ÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÕ±ªÑÇÚ¦ÛËÙÎÍÍËÒÂ
ÙÚÕÔØËÏÕ¦ÍÕÖËØÃÕØÍÇÔÜÓÁÔÕßÙÞËÊÃÕßÑÇÏÎËÖÃÑÒÎÙÎÚÎÝ
ÚÁÜÝËÏÙÇÍÍËÒÁÜÝÚÕßÇÔÜÚ¦ÚÕß
ÊÏÑÇÙÚÎØÃÕßÁÔÎÝÎÓÎÚØÃÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝ¡ÇØÃÇÝÇÖÇÙÖÆØÕß
ÍËÔÏÑÂÝËÖÏÛËÜØÂÚØÏÇÝÎÓÄÙÏÇÝ
ÏÕÃÑÎÙÎÝÜÝÍÔÜØÃàÕßÙËÝ¶ÑÇÏ
ÇßÚÁÝ¶ÚÇÙÑÕÚËÏÔ¦ÙÞÁÊÏÇÇÔÕÃÍËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÎÈËÔÚ¦ÒÏÇÚÜÔ
ËØËßÔ×Ô
ÑÚÄÝÇÖÄÚÕßÝÚØËÏÝËÏÙÇÍÍËÒËÃÝÜÍÍËÒÂÝÒª¦ÏÑÕß
ÛÇÔÇÙÃÕßÖÕßÁÞÕßÔÑÇÚÇÛÁÙËÏ
ÙÚÎÕßÒÂÑÇÚ¦ÇÖÇÍÍËÒÄÖÕßÒÕßÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÑÇÏÎÑÇÚ¦ÛËÙÎ
ÚÎÝËÏÙÇÍÍËÒÁÜÝËÜØÍÃÇÝ¬ÙÇÚ¦ÔÎÚÎÝÖØ×ÚÎÝÖÕßËÃÞËÑÇÚÇÍÍËÃ-

ÒËÏÊÎÓÕÙÃÜÝÚÕÔÚÁÜÝßÖÕßØÍÄÍÏÇ
ÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÑÇÏ¦ÙÑÎÙÎÖÏÁÙËÜÔ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÓËÚ¦ÚÏÝÑÇÚÇÍÍËÒÃËÝÊÏ×ÞÛÎÑËÑÇÚ»ËÖÇÔ¦ÒÎÉÏÔ
ÖËÏÛÇØÞÏÑ×ÝÙÚÕÞÕÖÕÏÂÛÎÑËÑÇÏ
ÊÁÞÛÎÑËÈÕÓÈÏÙÚÏÑÂËÖÃÛËÙÎÙÚÕ
ÙÖÃÚÏÚÎÝËÔ×ÕÏÑÇÚÇÍÍËÒÃËÝÚÎÝ
ÇÖÇÙÞÄÒÎÙÇÔÚÎÕßÒÂÑÇÚ¦ÛËÙÂÚÎÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÓËËÐÇÏØËÚÏÑÄËÔÊÏÇÌÁØÕÔÇÖÄÚÇÓÁÒÎÚÎÝ
ËÖÏÚØÕÖÂÝËÔ×ÎÖËØÃÖÚÜÙÂÚÎÝ
ÑÇÏÄÙÇÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔÚÜÔÑÇÚÇÍÍËÒÏ×ÔÚÎÝËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÇÖÄÊÏÑÇÙÚÏÑÕÆÝÄÚÏÑÇÛÄØÏÙÇÔÚÎÙÚ¦ÙÎÚÜÔ
ßÖÕÒÕÃÖÜÔËÏÙÇÍÍËÒÁÜÔÕÏÕÖÕÃÕÏ
ÖØÕÚÃÓÎÙÇÔÔÇÓÎÓÏÒÂÙÕßÔ¦ÓËÙÇÌÕÈÕÆÓËÔÕÏÇÔ¦ÒÕÍËÝÙßÔÁÖËÏËÝÒÒÜÙÚËÎÒÁÔÎª¦ÏÑÕßÇßÚÄ
ÚÕËÃÞËÊÎÒ×ÙËÏÇØÓÕÊÃÜÝÄÚÇÔ
ËÑÒÂÛÎÔÇËÐÎÍÂÙËÏÚÏËÔÔÕÕÆÙË
ÍÏÇÚÇÖËØÃªÇÙÖÕÆÚÏÔ®ÒÁÍÕÔÚÇÝ
ÖÜÝÊËÔÁÔÏÜÛËÇÙÌÇÒÂÝ¦ÔÚÜÝ
ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÖÕßÑÇÚÇÌÛ¦ÔÕßÔ
ÙÚÎÔØÕÇÔÇÑØÏÚÏÑÂÑ¦ÔÕßÔÒÄÍÕÑÇÏÍÏÇ¦ÒÒÕßÝÊÏÑÇÙÚÏÑÕÆÝÖÕß
ËÖÏÛßÓÕÆÔÔÇËÐËÚÇÙÚÕÆÔÜÝÓ¦ØÚßØËÝÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂÝÁØËßÔÇÝ
¬ÕÇÔÚËÒÏÑ×ÝÎËÖÏÚØÕÖÂÛÇ
ÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÔÇÇÔÕÃÐËÏÚÎÔÁØËßÔÇÓËÚÏÝÑÇÚÇÛÁÙËÏÝËÖÏÖÒÁÕÔËÏÙÇÍÍËÒÁÜÔËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÖÕßÊËÔÁÞËÏ
ÐËÑÇÛÇØÃÙËÏÑÇÛ×ÝÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÛÇ
ËÐÇØÚÎÛËÃÇÖÄÚÕË¦ÔÚÇÓÁÒÎÚÎÝ
ÛÇÇÐÏÕÒÕÍÂÙÕßÔÜÝËÖÇØÑÂÚÇ
ßÖ¦ØÞÕÔÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÑÇÏËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÑØÃÔÕßÔÖÜÝÊËÔÞØËÏ¦àËÚÇÏ
ÔÇÖØÕÙÚËÛÕÆÔ¦ÒÒÇ
©ÏÑÇÚÇÍÍËÒÃËÝËÏÝÈ¦ØÕÝÇÖÇÍÍËÒÄÖÕßÒÕßÍÏÇÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÑÇÏ
ÙË¦ÒÒËÝßÖÕÛÁÙËÏÝÑÇÏÕÏÇÖÕÑÇÒÆÉËÏÝÍÍËÒÂÍÏÇÙÚÎÓÁÔËÝ®ÖØÕÌßÒÇÑÃÙËÏÝÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÖØÕÙ×ÖÜÔ
ÖÇØÇÓÕÔÁÝÚÜÔËÑÒÕÍ×ÔÍËÔÔÕÆÔ
ÖÒÁÕÔÁÔÚÕÔÕßÝÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÕÆÝ
ÖËØÃÆÖÇØÐÎÝËÔÄÝËÐÜÛËÙÓÏÑÕÆ
ÖÇØ¦ÑËÔÚØÕßÓËÇÔÚÏÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÁÝÓËÛÕÊËÆÙËÏÝÑ¦ÚÏÖÕßËØËß-

Ô¦ÚÇÏÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙÚÇÓËÚÇÖÕÒÏÚËßÚÏÑ¦ÞØÄÔÏÇÇØ¦ÒÒÎÒÇ
ÄÓÜÝÓËÚÏÝÑÇÚÇÍÍËÒÃËÝÑÇÚ¦ÇÖÇÍÍËÒÄÖÕßÒÕßÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏÑÇÏÕÏ
ÑÇÚÇÍÍËÒÃËÝÑÇÚ¦ÚÎÝÏÙÇÍÍËÒÃÇÝ
ÏÇÌÛÕØ¦ÝÑÇÛ×ÝÙÚÎÊÏËÔËØÍÕÆÓËÔÎÁØËßÔÇÇÖÄÚÕÔØËÏÕ¦ÍÕ
ÖÕÒÒÕÃËÃÔÇÏÕÏÓ¦ØÚßØËÝÖÕßÁÞÕßÔ
Ñ¦ÔËÏÒÄÍÕÍÏÇÖÏÁÙËÏÝÖÕßÊÁÞÛÎÑÇÔÇÖÄÚÕßÝËÏÙÇÍÍËÒËÃÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇËÔÕÞÕÖÕÏÂÙÕßÔÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÊÃÞÜÝÙÚÕÏÞËÃÇÔ¦ÓËÙ¦ÚÕßÝ
ÑÇÏÕ¦ÒÒÕÚËÏÙÞßØÄÝ¦ÔÊØÇÝÚÎÝ
5V]HY[PZ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝ¢ØÕßàÂÝ
© ¢ØÕßàÂÝÖÕßËÐËÚ¦ÙÚÎÑË
ÇÖÄÚÕÔÇÔÚËÏÙÇÍÍËÒÁÇÚÕßØËÃÕß
¦ÍÕßß¦ÍÍËÒÕÇÞÇØÂÌÁØËÚÇÏ
ÔÇËÖÇÔÁÒÇÈËÑÇÏËÔ×ÖÏÕÔÚÕßËÏÙÇÍÍËÒÁÇÄÙÇËÃÞËÖËÏÙÚÎÔØÕÇÔÇÑØÏÚÏÑÂÄÚÏÊÎÒÇÊÂÊÆÕÌÕØÁÝ
ÎËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝÏÙÇÍÍËÒÃÇÝÏÇÌÛÄØÇÝÒÁÔÎ¬ÕßÒÕßÖ¦ÑÎÚÕß
ÖØÄÚËÏÔËÔÇÑÇÚÇÛÁÙËÏËÖÏÈÇØßÔÚÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÑÇÚ¦ÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÑ¦ÚÏ
ÖÕßÕÃÊÏÕÝÊËÔÊÁÞÛÎÑËËÔ×ÑÇÏ
¦ÒÒÕÏÓ¦ØÚßØËÝÁÞÕßÔÑÇÚÇÛÁÙËÏ
ÙÞËÚÏÑ¦ÓËÇÔÚÏÊÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÝÞËÏØÏÙÓÕÆÝÚÜÔËÏÙÇÍÍËÒÁÜÔÏÇÌÛÕØ¦ÝÖÕßÞËÏØÃÙÚÎÑÇÔÚÕÔÌ¦ÑËÒÕ
ÓËÚÇÊÁÑÇÖÕÒÏÚÏÑ¦ÖØÄÙÜÖÇÕ
ÕÖÕÃÕÝÁÌÛÇÙËÙÚÎÕßÒÂ
¥ÙÚÄÙÕÚÄÙÕÎÁØËßÔÇÚÎÝÕßÒÂÝÄÙÕÑÇÏËÑËÃÔÎÚÎÝÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇÕÒÕÑÒÎØÜÛÕÆÔ
ÙËÙÆÔÚÕÓÕÞØÄÔÕËÑÑÇÛÇØÃàÕÔÚÇÝ
ÇßÚÂÚÎàÕÌËØÂßÖÄÛËÙÎÖÕßÖÒÁÕÔÁÞËÏÖØÕÙÒ¦ÈËÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦
ÇÔÚÏÊÎÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔÖØÇÑÚÏÑ×ÔÓË
ÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÙÚÎÏÑÇÏÕÙÆÔÎÑÇÏ
ÚÎÔÕØÍ¦ÔÜÙÎÊÏ×ÐËÜÔÑÇÚ¦ÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÑÇÏ¦ÒÒÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÖØÕÙÊÃÊÕÔÚÇÝÙÚÕÄÒÕàÂÚÎÓÇÑÇÏÙÚÕÏÞËÃÇÖÇØÇÊÏÑÇÙÚÏÑ×ÔÊØ¦ÙËÜÔÕÏ
ÕÖÕÃËÝËÌÄÙÕÔÇÖÕÊËÏÞÛÕÆÔÑÇÏ
ÚËÑÓÎØÏÜÛÕÆÔÛÇÙÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙÕßÔÙÕÈÇØÁÝÇÖÕÑÒÃÙËÏÝÇÖÄÚÎ
ÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÂÔÕÓÏÓÄÚÎÚÇÑÇÏÚÕ
ÑØ¦ÚÕÝÊÏÑÇÃÕß
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Η ελευθερία
του Τύπου
«αντίδοτο»
στον Τραμπ

Οι θεσμοί
– Πιστεύετε πως η προεδρία Τραμπ μπορεί να
αλλάξει τον ιστό της
αμερικανικής δημοκρατίας με ορισμένους
μη αναστρέψιμους τρόπους;

Ο πρόεδρος του Κολούμπια στην «Κ»
Συνέντευξη στον ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

O Λι Μπόλιντζερ ÛËÜØËÃÚÇÏÕÖÒÁÕÔ
ËÖÏÚßÞÎÓÁÔÕÝÖØÄËÊØÕÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßÊØÇÃÜÙËÚÕ
ÕÒÕÆÓÖÏÇÙÇÔÁÔÇÇÖÄÚÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÇÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÇÙÚÕÔÑÄÙÓÕÑÇÏËÖÁÑÚËÏÔËÚÏÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÁÝÚÕßÑÇÏÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÃÔÇÏ
ÄÓÜÝÑÇÏÁÔÇÝÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÄÝ
ÊÏÇÔÕÕÆÓËÔÕÝÑÇÏÇÑÇÊÎÓÇáÑÄÝÕ
ÕÖÕÃÕÝËÏÊÏÑËÆËÚÇÏÙÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÎÝËÒËßÛËØÃÇÝÚÎÝÁÑÌØÇÙÎÝ
ØÁÛÎÑËÙÚÎÔÛÂÔÇÍÏÇÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÙßÔÇÔÚÂÛÎÑËÓËÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÑÇÏÚÎÔßÖÕßØÍÄÇÏÊËÃÇÝÇÙÏÑÄÝÙÑÕÖÄÝÚÎÝËÖÃÙÑËÉÎÝ
ÂÚÇÔÔÇËÐËÚÇÙÛËÃÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕ
ÔÇÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÁÔÇÇÍÑÄÙÓÏÕ
ÁÔÚØÕÖÕßÊ×Ô.SVIHS*LU[LY
ÚÕß ÕÒÕÆÓÖÏÇÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÊÎ
ÒËÏÚÕßØÍÕÆÔËÔÔÁÇÙËÊÏ¦ÌÕØÇÙÎÓËÃÇÚÕßÖÒÇÔÂÚÎ©Ñ¡ÖÄÒÏÔÚàËØ
ÓÏÒ¦ËÏÙÚÎÔ ®ÍÏ»ÇßÚÂÚÎÔÖØÕÕÖÚÏÑÂÞÕÒÏ¦àËÏÄÓÜÝÑÇÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÌÒÁÍÕÔÚÇàÎÚÂÓÇÚÇÄÖÜÝ
ËÃÔÇÏÚÕÓÃÙÕÝÙÚÕÔÊÎÓÄÙÏÕÒÄÍÕ
ÎËÖÏØØÕÂÚÜÔÓÁÙÜÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝ
ÊÏÑÚÆÜÙÎÝÑÇÏÕØÄÒÕÝÚÜÔÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÜÔÙÚÎÔËÖÕÞÂÓÇÝÞÕÒÏ¦àÕÔÚÇÝÚÁÒÕÝÚÕÔÇÔÚÃÑÚßÖÕ
ÚÎÝÖØÕËÊØÃÇÝ¬ØÇÓÖÙÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÑÕÏÔÜÔÃÇßÖÕÍØÇÓÓÃàËÏ
ÖÜÝÇßÚ¦ÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕÔ¬ØÇÓÖÑÇÏÓÏÇÊÏÑÚÇÚÕØÃÇ
ÙÚÏÝËÃÔÇÏÕËÒËÆÛËØÕÝÑÇÏ
ÇÔËÐ¦ØÚÎÚÕÝ¬ÆÖÕÝÑÇÏÎÏÙÞÆÝ
ÚÜÔÔÄÓÜÔÑÇÏÚÜÔÛËÙÓ×Ô

– Αρχικά, θα ήθελα να σας ρωτήσω για τον ρόλο του πανεπιστημίου στη σημερινή εποχή.
Πιστεύετε ότι το πανεπιστήμιο
μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση των παγκόσμιων προκλήσεων, και με ποιον τρόπο;
¶¡ËÍ¦ÒÕËØ×ÚÎÓÇÇÒÒ¦ÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎËÃÔÇÏÔÇÏ®¬ÕÁÞÜÙÑËÌÛËÃ
ÇØÑËÚ¦ÜÝËØ×ÚÎÓÇÕÖÄÚËÊËÔ
ßÖËØÈ¦ÒÒÜËÔßÖ¦ØÞËÏÚÃÖÕÚÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕÇÖÄÓÏÇÔÁÇ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÓËÍ¦ÒÎÏÊÁÇÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÇÔÑ¦ÖÕÏÕÝÇÔÇÑÇÒÆÉËÏ
ÚÎÛËØÇÖËÃÇÍÏÇÓÏÇÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎ
ÇÙÛÁÔËÏÇÇÔÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇßÖÕÒÕÍÃÙËÏÚÎÔËÖÏÑÏÔÊßÔÄÚÎÚÇÚÎÝÛÁØÓÇÔÙÎÝÚÎÝÎÝÇÔÓÖÕØÁÙËÏÔÇ

Δεν πιστεύω
πως τα πανεπιστήμια
από μόνα τους μπορούν
να λύσουν όλα τα
προβλήματα, αλλά
από την άλλη πλευρά
πρέπει να συνεισφέρουν
περισσότερο
από όσο ήδη κάνουν.

Πρέπει να είμαστε
πολύ προσεκτικοί πριν
ισχυριστούμε ότι έχουμε
μια νέα τεχνολογία
επικοινωνίας, η οποία
απαιτεί ρύθμιση.
ÇÔÇÑÇÒÆÉËÏÚÕÔÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÄÚØÄÖÕÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÓÖÕØÕÆÓËÔÇÇÌÇÏØÁÙÕßÓËÚÕßÖËØÈ¦ÒÒÕÔÊÏÕÐËÃÊÏÕ
ÚÕß¦ÔÛØÇÑÇÑÇÏÚÇ¦ÒÒÇÇÁØÏÇÚÕß
ÛËØÓÕÑÎÖÃÕßÇÖÄÚÎÔÇÚÓÄÙÌÇÏØÇ±ÖÄÇßÚÂÔÚÎÔÁÔÔÕÏÇÚÇÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÇÓÖÕØÕÆÔÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦
ÔÇÁÞÕßÔÍÏÍ¦ÔÚÏÕÇÔÚÃÑÚßÖÕÙÚÇ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇàÎÚÂÓÇÚÇ
ÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÁÔÇÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÇÖÄÓÄÔÕÚÕßÇÖÕÚËÒËÃÁÔÇ
ÖÕÒÆÓÏÑØÄÚÓÂÓÇËÔÄÝÙßÔÄÒÕß
ÛËÙÓ×ÔÖÕßÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÕÆÔÚÕÑØ¦ÚÕÝÑÇÏÚÎÔÏÙÞÆ
ÚÜÔÑßÈËØÔÂÙËÜÔÖÕÓÁÔÜÝÊËÔ
ÛÁÒÜÔÇßÖËØËÑÚÏÓÂÙÜÚÕÔØÄÒÕ
ÚÜÔÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÜÔËÔÖÏÙÚËÆÜ
ÖÜÝÚÇÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÇÇÖÄÓÄÔÇ
ÚÕßÝÓÖÕØÕÆÔÔÇÒÆÙÕßÔÄÒÇÚÇ
ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÇÒÒ¦ÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎ
ÖÒËßØ¦ÖØÁÖËÏÔÇÙßÔËÏÙÌÁØÕßÔ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÄÙÕÂÊÎÑ¦ÔÕßÔ

Λι Μπόλιντζερ: .³{Ø (åÚÉ¨ÖÐÉØiÉÜÉÈÚÉ¨ËÑ³ÈÜÌoÈÐ¨ÉËÑÑ³Ño{³ÉË³i¨i³¨{~ÊÐËÈØ~Ñ{Ñ
³iÑ³{ÐÉ³ËÉ{0ÒÐÑ{ÈÓ¨³iØ¨³ÑËÑØÐÓT¨{~Ñ{³ÈÑ~¨ÑËÈÜÌoÈ³{Ø (å
ÏÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÓÖÕØÕÆÔÔÇ
ËÖÏÌÁØÕßÔÛËÚÏÑ¦ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇ
ÓËÊÆÕÚØÄÖÕßÝ!¡ËÚÎÔÇÔÇÓÄØÌÜÙÎÚÎÝÊÏÇÔÕÎÚÏÑÂÝÇÚàÁÔÚÇÝ®
ÚÕßÝÑÇÏÓËÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÙßÓÓËÚÕÞÂÚÕßÝÙËÖÇÍÑÄÙÓÏÇàÎÚÂÓÇÚÇ
ÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇËÙËÃÝÌÕÏÚÂÙÇÚË
ÙÚÎÙÞÕÒÂ:07(ÞÕÒÂÏËÛÔ×Ô
ÞÁÙËÜÔÑÇÏÎÓÄÙÏÇÝÏÕÃÑÎÙÎÝ
ÙÚÕ¡ËÚÇÖÚßÞÏÇÑÄØÄÍØÇÓÓÇ
ÏËÛÔ×ÔÖÕßÊ×ÔÙËÓÏÇËÖÕÞÂ
ÙÚÎÔÕÖÕÃÇßÖÂØÞËÇÖÄÚÎÓÏÇÁÔÇ
ËÃÊÕÝËÙÜÚËØÏÑÂÝËÙÚÃÇÙÎÝÙÚÎÔ
ÖÕÒÏÚÏÑÂËÖÏÙÚÂÓÎÙÚÎÔÕÓÏÑÂ
ÑÇÏÙÚÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÑÇÏÇÖÄÚÎÔ
¦ÒÒÎÓÏÇËÙÚÃÇÙÎÙËàÎÚÂÓÇÚÇÊÏËÛÔ×ÔÙÞÁÙËÜÔËÔÔÕÓÃàÜÖÜÝ
ÇßÚÂÎÊÏÇÃØËÙÎÁÞËÏÙÂÓËØÇÔÄÎÓÇÙÆÓÖÚßÐÎÚÜÔÊÆÕÚ¦ÙËÜÔ
ËÃÔÇÏÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÎÖÕÓÁÔÜÝÚÕËÖÏÞËÃØÎÓ¦ÓÕßËÃÔÇÏ
ÄÚÏÚÇÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÇÓÖÕØÕÆÔÔÇ
ÙßÓÈ¦ÒÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÓËÊÆÕ
ÚØÄÖÕßÝ!Ø×ÚÕÔÔÇËßÇÏÙÛÎÚÕÖÕÏÎÛÕÆÔÑÇÏÔÇËÓÖÒÇÑÕÆÔÙÚÇ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇàÎÚÂÓÇÚÇÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÄÚÏÙÂÓËØÇÑÇÏÊËÆÚËØÕÔ
ÓÁÙÇÇÖÄÓÏÇÇÒÒÇÍÂÊÕÓ×ÔÑÇÏ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎËÐÜÚËØÏÑ×ÔÌÕØÁÜÔÁÚÙÏ
×ÙÚËÔÇÓÖÕØÕÆÔÔÇÙßÓÓËÚÁÞÕßÔ
ÙËËßØÆÚËØÇÊÃÑÚßÇßÚÄËÃÔÇÏÒÃÍÕÇÙÇÌÁÝÓÖÕØ×ÔÇÚÕÑ¦ÔÜÖÏÕ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÇÔÛÁÒËÚË

– Τι μπορεί, στην πραγματικότητα, να κάνει ένα πανεπιστήμιο
πέρα από έρευνα;
¶ÎÓÏÕÆØÍÎÙÇÓÃÇÊÕÓÂÖÕß
ßÏÕÛËÚÂÛÎÑËÖØÏÔÇÖÄÊÆÕÞØÄÔÏÇ
ÓËÚÎÔÕÔÕÓÇÙÃÇ*VS\TIPHYVSL

WYVQLJ[Z®ÞÁÊÏÇÍÏÇÚÕÔÙÑÕÖÄÚÕß ÕÒÕÆÓÖÏÇ®ÏÊÁÇÂÚÇÔ
ÇÑØÏÈ×ÝÇßÚÄÍÏÇÚÕÕÖÕÃÕÙÇÝÓÏÒÕÆÙÇÓÄÒÏÝ¬ÇÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÇËÃÔÇÏÙÖÕßÊÇÃÇÙÚÎÊÏËÐÇÍÜÍÂÁØËßÔÇÝÑÇÏÙÚÎÔËÑÖÇÃÊËßÙÎ¥ÙÚÄÙÕ
ÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂÇßÚÂÝ
ÚÎÝÍÔ×ÙÎÝÙËÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÚÎÔÇÌÂÔÕßÔÔÇÙßÓÈËÃ
ÇÖÄÓÄÔÎÚÎÝ
ØÕÙÖÇÛÕÆÓËÒÕÏÖÄÔÔÇÕØÍÇÔ×ÙÕßÓËÚÕÔËÇßÚÄÓÇÝÑÇÒÆÚËØÇÁÚÙÏ×ÙÚËÔÇÑÇÚÇÌÁØÕßÓË
ÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÙÚÎÔ
ÖØÇÑÚÏÑÂËÌÇØÓÕÍÂÚÎÝÔÁÇÝÍÔ×ÙÎÝ©ÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÎÔÑÒÏÓÇÚÏÑÂ
ÇÒÒÇÍÂÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÕ ÕÒÕÆÓÖÏÇÊÏÇÛÁÚËÏÚÎÔÑÇÒÆÚËØÎ
ÕÓ¦ÊÇÙÚÕÔÑÄÙÓÕÙÚÎÈØÇÞßÖØÄÛËÙÓÎÖØÄÈÒËÉÎÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝ
ÇÒÒÇÍÂÝÑÇÏÙÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂÚÎÝ
ÙËÖÕÒÆÓÏÑØÁÝÖËØÏÕÞÁÝÕÓ¦ÊÇÓÇÝÓÖÕØËÃÔÇÚÇÐÏÊÁÉËÏÙËÓÏÇ
ÑÕÏÒ¦ÊÇÙËÑ¦ÖÕÏÇÞ×ØÇÑÇÏËÐËÚ¦àÕÔÚÇÝÊËÃÍÓÇÚÇËÊ¦ÌÕßÝÑÇÏ
ÊÕØßÌÕØÏÑ¦ÊËÊÕÓÁÔÇÓÖÕØËÃÔÇ
ÖØÕÈÒÁÉËÏÚÎÔÇÑØÏÈÂÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇ
ÓÏÇÝÐÎØÇÙÃÇÝÓÁÙÇÙÚÇËÖÄÓËÔÇ
ÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇÔÕÑÃÔÊßÔÕÝÇßÚÄÝÏÙÞÆËÏÚÕßÖÕßØÍËÃÕËÜØÍÃÇÝ
ÓÖÕØËÃÔÇÈÕÎÛÂÙËÏÚÕßÝÇÍØÄÚËÝ
ÔÇËÖÏÒÁÐÕßÔÚÕÔÑÇÚ¦ÒÒÎÒÕÙÖÄØÕÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ
ÞÕßÓËÒÕÏÖÄÔÇßÚÂÚÎÈÇÙÏÑÂÁØËßÔÇÑÇÏÖÒÁÕÔÙßÔ¦ÉÇÓË
ÙßÓÌÜÔÃËÝÓËÁÐÏÞ×ØËÝÍÏÇÔÇ
ÙßÔËØÍÇÙÚÕÆÓËÓËÚÇßÖÕßØÍËÃÇ
ËÜØÍÃÇÝÚÕßÝÑÇÏÔÇÖØÕÙÖÇÛÂÙÕßÓËÔÇÇÒÒ¦ÐÕßÓËÚÕßÝÚØÄÖÕßÝ
ÓËÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÕÏÇÍØÄÚËÝÓÖÕ-

ØÕÆÔÔÇÇÔÚÇÖÕÑØÏÛÕÆÔ¬ÕÃÊÏÕ
ÓÖÕØÕÆÓËÔÇÑ¦ÔÕßÓËÙÚÎÔßÍËÃÇ
ÙÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÑÇÏÙË¦ÒÒÕßÝÚÕÓËÃÝØÄÑËÏÚÇÏÒÕÏÖÄÔÍÏÇÁÔÇ
ÖÕÒÆÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ
ÚÎÝÞØÂÙÎÝÓÏÇÝÁØËßÔÇÝÍÏÇÚÕ
ÑÒÃÓÇÑÇÏÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦ÓÇÝÔÇ
ÁÞËÏÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÙÚÕÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÑÄÙÓÕ

– Ξέρω πως έχετε διαβάσει αρκετά για την ελευθερία του λόγου στη σημερινή εποχή. Πώς
πιστεύετε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν επηρεάσει
την ποιότητα της δημοκρατίας;
¶ÃÔÇÏÁÔÇÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÕËØ×ÚÎÓÇÚÕÕÖÕÃÕÁÞÜÙÑËÌÛËÃÇØÑËÚ¦ÞÕßÓËÖËØ¦ÙËÏÊÆÕÖËØÏÄÊÕßÝ
ÓËÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÖØ×ÚÎÂÚÇÔÎ
ÖËØÃÕÊÕÝÙÚÎÔÕÖÕÃÇËÖÏÑØÇÚÕÆÙË
ÎßÖÄÛËÙÎÖÜÝÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÎÔ
ÏÊÇÔÏÑÂÇÍÕØ¦ÏÊË×ÔÁÔÇËØÍÇÒËÃÕ
ÖÕßÇÔÇàÎÚÕÆÙÇÓËËÊ×ÑÇÏÇÏ×ÔËÝ
ÊÏÄÚÏÄÒÕÏÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÖÒÁÕÔÔÇ
ËÑÌØÇÙÚÕÆÔ ÇÚ»ËÖÁÑÚÇÙÎÛËÜØÂÙÇÓËÖÜÝÁÚÙÏÛÇÊÏÇÊÕÛÕÆÔ
ÙÚÎÔÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÖËØÏÙÙÄÚËØËÝ
ÑÇÏÑÇÒÆÚËØËÝÏÊÁËÝÚÙÏÖÁØÇÙÇÔ
ÚÇÖØ×ÚÇÖÁÔÚËÓËÕÑÚ×ÞØÄÔÏÇ
ÚÕßÏÇÊÏÑÚÆÕß¬×ØÇÈØÏÙÑÄÓÇÙÚËÙËÓÏÇÔ¦ÒÒÎÖËØÃÕÊÕÄÖÕßÕ
ÑÄÙÓÕÝÙÑÁÌÚËÚÇÏÑÇÏÓÏÒ¦ËÏÍÏÇ
ÄÒÕßÝÚÕßÝÑÏÔÊÆÔÕßÝÑÇÏÚÏÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝ¡ËÚÇÐÆÇßÚ×ÔÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÑÇÏÎÊÆÔÇÓÎÚÜÔÏÊÏÜÚÏÑ×ÔÚËÞÔÕÒÕÍÏÑ×ÔËÚÇÏØËÏ×ÔÔÇËÒÁÍÞÕßÔÚÕ
ÚÏÒÁÍËÚÇÏ¶Ñ¦ÚÏÏÙÕÊÆÔÇÓÕÓËÚÎÔ
ÑØÇÚÏÑÂÒÕÍÕÑØÏÙÃÇßÚÄÖØÕÑÇÒËÃÓËÍ¦ÒÎÇÔÎÙßÞÃÇ

– ØÉËÑ{Ñ¨~É³Ò¨ËØ
o{ÑÑ³~¨ËÈÐÉÑÈ³Ì
(¨{~ÒVÉËÐÑ{³iØÒiØØ³ÐÌ¨ÒoÐÑÈ³Ó~É³Ñ{ÑÒÐÉÑ
³0¨ÑÐ~Ñ{³iÙ{~³Ñ³¨ËÑÉËÑ{iÉÜÉÈÚÉ¨ËÑ
³È0ÖÈ~Ñ{{Ñ¨TÓØ³
ÌÐ~Ñ{³ÈÈ³ÒoÐÑ³ØÓT¨{³{oÐÊØVÐËÇ
ØÑÈ³Ò³Ó~³Ñ{Ñ~ÌÐi
!Ñ×¨ÒÓÑÑÉ{³ÊÐ{~Ñ{³{ØÑÂËÉØ³ÈV
ÈÈÐÉ¨{ÜÑÐKÒÈ
³iÑÜÊÚÉ{ÑV³iÑ³{~É{ÐÉ{~Ì³i³Ñ~Ñ{³iÜo{~ÊV
{³ÉÖØiÈÐÉ¨{×¨Ò³ÈÑ³ÉÜÉË¨ÒoÐÑ³{Ð{ÑÒÐÉiÑÉ{ÜÊ~Ñ{
¨Ì~ÜiiÏ³ÌVÙÉ
{³ÉÖÑ~ÌÐiØÑÈ³Êi
ÑÉ{ÜÊÉËÑ{ÐiÑÑ³¨Ó{ÐiÓT¨{³{oÐÊØVÚÉ¨Ø{ÑÐÉ¨{~Ñ{~ËÚÉÐËÑ¨ÑÐÓÈ{TÈ¨Ë
~Ñ{Ñ³{³Ó~³Ñ{ÚÉÑ¨Ò
ÑÓÑ³{ÉÑÈ³ÓØ³{Ø¨~ÜÊÉ{Ø
ÔÇÝÊËÆÚËØÕÝÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄÝ
ËÃÔÇÏÎÖÇØÇÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÑÇÏ
ÁÔÇÝÚØÃÚÕÝÚÕÄÚÏÇÙÂÓÇÔÚËÝÌÂÓËÝÑÇÏÑÕßÚÙÕÓÖÕÒÏ¦ÇÖÕÙÖÕÆÔ
ÚÎÔÖØÕÙÕÞÂÇÖÄÙÕÈÇØ¦àÎÚÂÓÇÚÇÃÔÇÏÇØÑËÚ¦ÔÜØÃÝÄÓÜÝÍÏÇ
ÔÇÇÐÏÕÒÕÍÂÙÕßÓËÚÕÖ×ÝÇÑØÏÈ×Ý
ÕÏÚØËÏÝÇßÚÕÃÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝËÖÎØË¦àÕßÔÚÎÊÎÓÕÑØÇÚÃÇËÔÔÕÓÃàÜ
ÖÜÝÁÞÕßÓËÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÙËÏÇØÑËÚÂÁØËßÔÇËÖ¦ÔÜÙÚÕàÂÚÎÓÇ
ÞÕßÓËÖØÕÙÇØÓÕÙÚËÃÓËÔÙËÇßÚÂÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÜÙÚÄÙÕ
ÊËÔÁÞÕßÓËÙÑËÌÛËÃÚÕßÝÚØÄÖÕßÝ
ÓËÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÛÇËÑÖÇÏÊËÆÙÕßÓËÚÕÔÑÄÙÓÕÍÏÇÚÕßÝÑÏÔÊÆÔÕßÝ
ÖÕßßÖ¦ØÞÕßÔ
ÞÕßÓËÐÇÔÇÖËØ¦ÙËÏÑ¦ÚÏÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÙËÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝËÖÕÞÁÝ
ÑÇÏËÃÔÇÏÁÔÇËÖÏÞËÃØÎÓÇÚÕÕÖÕÃÕ
ÁÞÜËÖÇÔÇÒ¦ÈËÏÇØÑËÚÁÝÌÕØÁÝ
ÙÚÎÔÇÑÇÊÎÓÇáÑÂÓÕßÑÇØÏÁØÇ
©ÚÇÔÎØÇÊÏÕÌÜÔÏÑÂÑÇÏÚÎÒËÕÖÚÏÑÂÓËÚ¦ÊÕÙÎÁÍÏÔÇÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇßÖÂØÞÇÔÞÏÒÏ¦ÊËÝÌÄÈÕÏÄÚÏ
ÛÇÇÒÒ¦ÐËÏÕÚØÄÖÕÝÓËÚÕÔÕÖÕÃÕ
ÙÑÁÌÚÕÔÚÇÏÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÄÚÏÛÇ
ÞËÏØÇÍÜÍÂÙÕßÔÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇÑÇÏ
ÛÇËÐÇÖÒ×ÙÕßÔÚÎÔÖØÕÖÇÍ¦ÔÊÇÂÓËØÇÔÕÓÃàÜÓÖÕØÕÆÓËÔÇ
ÖÇØÇÊËÞÛÕÆÓËÖÜÝÂÓÇÙÚÇÔÒÃÍÕ
ßÖËØÈÕÒÏÑÕÃ
¢ÕÈÄÓÇÙÚËÚÏÝÔÁËÝÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝ
ËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×ÔÑÇÏÖ¦ÔÚÕÚËËÖÏÞËÏØÕÆÓËÔÇÚÏÝËÒÁÍÐÕßÓËÙËßÖËØÈÕÒÏÑÄÈÇÛÓÄÖÕÓÁÔÜÝÔÕÓÃàÜÄÚÏ
ÖØÁÖËÏÔÇËÃÓÇÙÚËÖÕÒÆÖØÕÙËÑÚÏÑÕÃÖØÏÔÏÙÞßØÏÙÚÕÆÓËÄÚÏÁÞÕßÓË
ÓÏÇÔÁÇÚËÞÔÕÒÕÍÃÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝ
ÎÕÖÕÃÇÇÖÇÏÚËÃØÆÛÓÏÙÎ

Θα ήταν ελκυστικό να έχουμε ένα κέντρο του Κολούμπια στην Ελλάδα
– Πώς ισορροπούμε μεταξύ της
ελευθερίας του λόγου και της
προστασίας της κοινωνίας από
ρητορική μίσους, ένα φαινόμενο που στις μέρες μας κυριαρχεί
στις ΗΠΑ και στον κόσμο;
¶ÚÏÝÖØÁÖËÏÔÇÇÔÚÏÒÎÌÛÕÆÓËÖÜÝÖÇØÄÚÏÎÏÊÁÇÚÎÝ
ËÒËßÛËØÃÇÝ ÚÕß ÒÄÍÕß ÑÇÏ ÚÕß
¬ÆÖÕßÖ¦ÔËÖÃÙÜÖ¦ÔÜÇÖÄ
ÞØÄÔÏÇÎÇÑØÏÈÂÝÖØÇÑÚÏÑÂÚÎÝ
ßÖËØÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÚÎÝËÒËßÛËØÃÇÝÚÕßÒÄÍÕßÇÌÕØ¦ÓÄÔÕÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇ¡ÁÞØÏÚÕ 
ÊËÔßÖÂØÞËÑÇÔÑ¦ÖÕÏÇßÖÄÛËÙÎ
ÚÕßÔ×ÚÇÚÕßÏÑÇÙÚÎØÃÕßÖÕß
ÔÇÇÙÞÕÒËÃÚÇÏÓËÚÎÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÂÖØÄÈÒËÉÎÍÏÇÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇ
ÚÎÝËÒËßÛËØÃÇÝÚÕßÒÄÍÕß-PYZ[
(TLUKTLU[ßÖËØÖØÕÙÚÇÙÃÇ
ÓÁÞØÏÑÇÏÚÕßÇÑØÇÃÕßÒÄÍÕßÁÍÏÔË
ÚÕ ,ÑÚÕÚËÕÏËÌÇØÓÄàÕßÔÇßÚÄÚÕÖËÃØÇÓÇÖÕßËÖÏÈ¦ÒÒËÏÓÏÇÇÖÃÙÚËßÚÎÇÔËÑÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÖØÕÝÑ¦ÛËÁÑÌØÇÙÎØÕÈÒÎÓÇÚÃÙÚÎÑÇÇØÑËÚ¦ÖØÕÙÖÇÛ×ÔÚÇÝÔÇ
ÇÔÚÏÒÎÌÛ×ÇßÚÂÚÎÒÕÍÏÑÂ ÇÚÁÒÎÐÇÙÚÕÄÚÏßÖ¦ØÞËÏÑ¦ÚÏÙË
ÇßÚÂÚÎÔßÖËØÈÕÒÏÑÂ¦ÔËÙÎÓË
Ñ¦ÛËËÃÊÕßÝÁÑÌØÇÙÎÖÕßÙßÔÊÁËÚÇÏÈÇÛÏ¦ÓËÚÎÔÚÇßÚÄÚÎÚÇ
ÚÜÔÖËØÏÙÙÄÚËØÜÔÓËØÏÑÇÔ×Ô
ÑÇÏÖÕßÑ¦ÔËÏÚÎÞ×ØÇÔÇÔÏ×ÛËÏ
ÖÜÝÍÃÔËÚÇÏÖÏÕÇÔËÑÚÏÑÂÑÇÏÇÔÕÏ-

Πάντοτε υπήρχε μια
κοινωνική έλξη προς
τον αυταρχισμό και είναι
λάθος να πιστεύουμε
πως αυτό είναι κάτι
καινούργιο.
ÞÚÂÇÖÄÄÚÏÛÇÂÚÇÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦
ËÜØÕÆÓËÖÜÝÎËÒËßÛËØÃÇÚÕß
ÒÄÍÕßÓÖÕØËÃÔÇÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚËÃ
ÚÎØÎÚÕØÏÑÂÓÃÙÕßÝÑÇÏÔÇÚÎÔ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏËØÓÇÔÃÇÇÖÄ
ÚÎÔ¦ÒÒÎÁÞËÏßÏÕÛËÚÂÙËÏÓÏÇÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÖØÇÑÚÏÑÂÌÏÒÕÙÕÌÃÇ
ÚÕßÝËÃÔÇÏÖÜÝÇÔÖØÕÙÚÇÚËÆÙÕßÔ
ÚÎÔÇÑØÇÃÇØÎÚÕØÏÑÂÄÖÜÝÖÞÚÇ
ÇÌÎÍÂÓÇÚÇÚÕÔÔËÕÔÇàÃÚÄÚËÛÇ
ËÓÌÇÔÏÙÚÕÆÔÇÊÆÔÇÓÕÏÓÖØÕÙÚ¦
ÙËÇßÚÂÚÎØÎÚÕØÏÑÂÃÔÇÏÊÆÕ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÝÖÕß
ÖÏÙÚËÆÜÖÜÝÁÞÕßÔÚÏÝØÃàËÝÚÕßÝ
ÙÚÎÔÚÇßÚÄÚÎÚÇÚÎÝÑ¦ÛËÑÕÏÔÜÔÃÇÝÓÃÇÁÞËÏÔÇÑ¦ÔËÏÓËÚÎÔ
ÇßÚÕÖËÖÕÃÛÎÙÎÑÇÏÚÎÔÏÑÇÔÄÚÎÚÇ
ÚÎÝÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÝÚÕßÕÖÕÏÕßÊÂÖÕÚËÑÇÑÕÆÎ¦ÒÒÎÁÞËÏÔÇÑ¦ÔËÏ
ÓËÚÎÔÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÚÎÝÇÊßÔÇÓÃÇÝÓÇÝ¡ËÇßÚÂÚÎÒÕÍÏÑÂÚ¦ÙÙÕÓÇÏßÖÁØÚÎÝÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÓÁÞØÏ
ÑÇÏÚÕßÇÑØÇÃÕßÒÄÍÕßÙÚÏÝ

– Σας ανησυχεί το γεγονός πως
διάφοροι ισχυροί ηγέτες του κόσμου, όπως ο Πούτιν και ο Ερντογάν βρίσκονται στη λάθος
πλευρά της Ιστορίας;
¶ÃÔÇÏÓÃÇÇÖÄÚÏÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØËÝËØÜÚÂÙËÏÝÚÎÝËÖÕÞÂÝÓÇÝ!
Ö×ÝÌÚ¦ÙÇÓËÙÚÕÙÎÓËÃÕÄÖÕßÇÔÛËÃÇßÚÕÆÚÕßËÃÊÕßÝÚÕÎÍËÚÏÑÄ
ÖØÕÌÃÒ"¡ÏÇÛËÜØÃÇËÃÔÇÏÖÜÝÎ
ÖÇÍÑÕÙÓÏÕÖÕÃÎÙÎÇÖËÃÒÎÙËÖÕÒÒÕÆÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÑÇÏÖÜÝÕÇÑØÇÃÕÝËÛÔÏÑÏÙÓÄÝËÃÔÇÏÑ¦ÖÕÏÕßËÃÊÕßÝ
ÇÔÚÃÊØÇÙÎÙËÇßÚÄÚÕÌÇÏÔÄÓËÔÕÖÇÍÑÕÙÓÏÕÖÕÃÎÙÎÙÇÌ×Ý
ÜÌÁÒÎÙËÖÕÒÒÕÆÝ¶ËÑËÃÔÕßÝÖÕß
ËÃÔÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÓÕØÌÜÓÁÔÕÏ
ÖÕßÑÇÚÕÏÑÕÆÔÙÚÇÓËÍ¦ÒÇÇÙÚÏÑ¦
ÑÁÔÚØÇ¶ÜÙÚÄÙÕÊËÔÇÔÇÖÚÆÐÇÓË
ÖÕÒÏÚÏÑÁÝÍÏÇËÑËÃÔÕßÝÖÕßÊËÔËßÔÕÂÛÎÑÇÔ¡ÏÇ¦ÒÒÎÛËÜØÃÇËÃÔÇÏ
ÖÜÝÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÊÎÓÏÕßØÍËÃÔÁËÝ
ÇÖËÏÒÁÝÑÇÏÓËÏ×ÔËÏÚÏÝËßÑÇÏØÃËÝ
ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÂÝÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝ
±Ö¦ØÞÕßÔÒÕÏÖÄÔÖÕÒÒÁÝÛËÜØÃËÝ
ÑÇÏÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÊËÔÍÔÜØÃàÜÚÎÔ
ÇÖ¦ÔÚÎÙÎÏÙÚËÆÜÈÇÙÏÙÓÁÔÕÝ
Ö¦ÔÚÇÙÚÎÔÁØËßÔ¦ÓÕßÍÏÇÚÎÔ
ËÒËßÛËØÃÇÚÕßÒÄÍÕßÖÜÝÖ¦ÔÚÕÚË
ßÖÂØÞËÓÏÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÁÒÐÎÖØÕÝ
ÚÕÔÇßÚÇØÞÏÙÓÄÑÇÏÖÜÝËÃÔÇÏÒ¦ÛÕÝÔÇÖÏÙÚËÆÕßÓËÖÜÝÇßÚÄËÃÔÇÏ
Ñ¦ÚÏÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÑÇÏÙÞËÚÏÑÄÓË
ÚÏÝÙÎÓËØÏÔÁÝÙßÔÛÂÑËÝØÄÑËÏ-

ÚÇÏÍÏÇÁÔÇÊÏÇØÑÁÝÖØÄÈÒÎÓÇÑÇÏ
ÖØÁÖËÏÔÇËÃÓÇÙÚËÓÕÔÃÓÜÝÖØÕËÚÕÏÓÇÙÓÁÔÕÏÔÙßÍÑØÃÔËÏÑÇÔËÃÝ
ÚÕÖÕÆÈØÏÙÑÄÓÇÙÚËÚ×ØÇÓËÚÕ
ÖÕÆÈØÏÙÑÄÓÇÙÚÇÔÙËÊÏ¦ÌÕØÇ
ÞØÕÔÏÑ¦ÙÎÓËÃÇÚÕÔÚËÒËßÚÇÃÕÇÏ×ÔÇ¶ÓÏÒ×ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÍÏÇÚÎÔ
ÓËØÏÑÂÇÒÒ¦ÚÕÃÊÏÕÏÙÞÆËÏÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝ¶ÛÇÙßÓÌÜÔÂÙËÏÖÏÙÚËÆÜ
ÓÇàÃÓÕßÖÜÝÊËÔËÃÓÇÙÚËÙËÁÔÇ
ÚÄÙÕ¦ÙÞÎÓÕÙÎÓËÃÕËÏÊÏÑ¦ÇÔ
ÙÑËÌÚËÃÑÇÔËÃÝÚÕßÝÊÆÕÇÍÑÄÙÓÏÕßÝÕÒÁÓÕßÝÚÎÔËÖÕÞÂÚÕß
ÓÇÑÇØÛÏÙÓÕÆÑÒÖ

– Τι είναι τα παγκόσμια κέντρα
(global centers) και ποια είναι η
ιδέα πίσω από αυτά;
¶ØÏÔÇÖÄÓËÞØÄÔÏÇÑÇÚÁÒÎÐÇÙÚÕÙßÓÖÁØÇÙÓÇÖÜÝÚÇ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦ÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÇÑÏÔÊÆÔËßÇÔÔÇÍÃÔÕßÔÖÔËßÓÇÚÏÑ¦
ÇÖÕÓÕÔÜÓÁÔÇÑÇÏËÖÇØÞÏÜÚÏÑ¦
©ÑÄÙÓÕÝÙßÔËÞ×ÝÇÒÒ¦àËÏÓË
ÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÎÊÏÇØÑÂÇÒÒÎÒËÖÃÊØÇÙÎÖÒÎÛßÙÓ×ÔÑÇÏÚÏÝÔÁËÝÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝÏÇÊÏÑÚÆÕßÖÕß
ËÖÏÚØÁÖÕßÔÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÁÔÇ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÕÙÆÙÚÎÓÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝ©ÒËÝÇßÚÁÝÕÏÇÒÒÇÍÁÝÊÎÓÏÕßØÍÕÆÙÇÔàÎÚÂÓÇÚÇÚÇÕÖÕÃÇÚÇ
ÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏ¦ÓÇÝÊËÔÂÚÇÔÁÚÕÏÓÇÔÇÊÏÇÞËÏØÏÙÚÕÆÔÖÕÓÁÔÜÝ

ÁÖØËÖËÔÇËÃÓÇÙÚËÖÏÕÇÔÕÏÞÚÕÃ
ÙÚÕÔÑÄÙÓÕÔÇÖÇØÇÚÎØÕÆÓËÚÏ
ÙßÓÈÇÃÔËÏÑÇÏÔÇÙßÓÓËÚÁÞÕßÓË
ÙËÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÙßàÎÚÂÙËÏÝßÔËÏÊÎÚÕÖÕÃÎÙÇËÖÃÙÎÝÖÜÝÇßÚÂ
ÎÇÒÒÇÍÂÊËÔÛÇËØÞÄÚÇÔÓËÚÕ
ÔÇËÔÚËÃÔÕßÓËÇßÚÄÖÕßÑ¦ÔÇÓË
ÂÊÎ¶ÊÎÒÇÊÂÔÇÁÞÕßÓËÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÔÚÇÒÒÇÍÁÝÌÕÏÚÎÚ×Ô
ÑÇÏÑÇÛÎÍÎÚ×ÔÂÓËÚÕÇÔÕÃÍÕßÓËÖÇØÇØÚÂÓÇÚÇÄÖÜÝÙßÔÁÈÇÏÔË
ÙÚÎÔ§ÚÄÞÇÙÚÕÓÖÕß§Ú¦ÓÖÏ
ÑÇÏÇÒÒÕÆßÚÄÖÕßÞØËÏÇàÄÓÇÙÚËÂÚÇÔÌÕÏÚÎÚÁÝÑÇÏÑÇÛÎÍÎÚÁÝ
ÖÕßÔÇËÓÖÒÁÑÕÔÚÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÓËÚÏÝËÐËÒÃÐËÏÝÙÚÕÔÑÄÙÓÕÂÓËØÇÒÕÏÖÄÔßÖ¦ØÞÕßÔËÔÔÁÇ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÑÁÔÚØÇÚÕß ÕÒÕÆÓÖÏÇØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇÊÃÑÚßÕ
ÇÖÄÍØÇÌËÃÇÖÕßÊÏËßÛÆÔÕÔÚÇÏ
ÇÖÄÖÕÒÆËÐËÏÊÏÑËßÓÁÔÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÇÔ¦ÚÕÔÑÄÙÓÕÑÇÏÈÕÎÛÕÆÔ
ÚÕßÝÙÖÕßÊÇÙÚÁÝÑÇÏÚÕßÝÑÇÛÎÍÎÚÁÝÔÇÊÏËßØÆÔÕßÔÚÕÕÖÚÏÑÄ
ÖËÊÃÕÚÕßÝÔÇÇßÐÂÙÕßÔÚÏÝÇÒÒÎÒËÖÏÊØ¦ÙËÏÝÚÕßÝÓËÚÕÔßÖÄÒÕÏÖÕÑÄÙÓÕÑÇÏÔÇÈËÒÚÏ×ÙÕßÔ
ÁÚÙÏÚÎÊÏÊÇÙÑÇÒÃÇÑÇÏÚÎÔÁØËßÔÇÃÔÇÏÂÊÎÓÏÇÖÕÒÆËÖÏÚßÞÎÓÁÔÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÖÕßÙßÔÁÈÇÒË
ÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑ¦ÙÚÎÊÏÇÓÄØÌÜÙÎ
ÑÇÛÎÍÎÚ×ÔÖÕßËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÔ
ÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÍÏÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÇÙÚÏÑÂÝÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎÝÓË

ËÌÇØÓÕÍÁÝÙÚÎÔÔÊÃÇÙÚÎÔ ÃÔÇ
ÂÙÚÕÇÔÚÏ¦ÍÑÕ¬ÇÖÇÍÑÄÙÓÏÇ
ÑÁÔÚØÇÁÞÕßÔÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÖËÚÆÞËÏÙÚÕÔÇËÓÖÒÁÐÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÕ ÕÒÕÆÓÖÏÇÙÚÕÔÑÄÙÓÕ

– Θα μπορούσε να ήταν η Ελλάδα ένα από αυτά τα παγκόσμια
κέντρα;
¶§ÕÓÃàÜÄÚÏÎÒÒ¦ÊÇÁÞËÏ
ÖÒÕÆÙÏËÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝ©ÒÇÄÙÇ
ÈÒÁÖÜÚÎÔÑÇÛÏÙÚÕÆÔÙÞËÊÄÔÁÔÇ
ÇÔ×ÚËØÕÑÁÔÚØÕÙÎÓÇÔÚÏÑ×ÔàÎÚÎÓ¦ÚÜÔÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÑÇÏÙÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÇÔËÐÇØÚÂÚÜÝÇÖÄÚÕÇÔ
ËÐËÚ¦àËÏÑÇÔËÃÝÚÎÔÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂÚÏÝÓËÚÇÑÏÔÂÙËÏÝÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÚÕßÝÖØÄÙÌßÍËÝÚÕÔ
ÖÕÒÏÚÏÙÓÄÚÕÔØÄÒÕÚÜÔÏÊË×Ô
ÙÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÚÁÞÔÎÂÚÏÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÎÝ ÃÔÇÝÑÇÏÚÜÔ
ÙÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÞËÊÄÔ
ÄÖÕÏÕÙÆÍÞØÕÔÕàÂÚÎÓÇÑÇÏÔÇ
ÖÏ¦ÙËÏÑÇÔËÃÝÛÇÚÕÙßÔÇÔÚÂÙËÏ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÖÕÓÁÔÜÝÛÇÂÚÇÔ
ÏÊÏÇÃÚËØÇËÒÑßÙÚÏÑÄÚÕÔÇÁÞÕßÓË
ÁÔÇÑÁÔÚØÕËÊ×

– Βρίσκεστε κοντά στο να λάβετε κάποια απόφαση;
¶6ÞÏÇÑÄÓÇÒÒ¦ÙÃÍÕßØÇÈØÏÙÑÄÓÇÙÚËÙËÇßÚÄÚÕÓÕÔÕÖ¦ÚÏ

– Σας ευχαριστώ πολύ.
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Θύμα χάκερ ακόμη και ο Τζεφ Μπέζος
Η επίθεση εναντίον του τηλεφώνου του αποδεικνύει ότι καμία συσκευή δεν είναι απολύτως ασφαλής στο Διαδίκτυο
ÏÇÚÕßÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÇÖÄ
ËÓ¦ÝÎËÖÃÛËÙÎËÔÇÔÚÃÕÔÚÕß¡ÖÁàÕÝÊËÔÙßÔÏÙÚ¦ÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝÏÊÏÜÚÏÑÄÚÎÚÇÝÚÕßÈÃÕßÇÒÒ¦ËÃÔÇÏ
ÓÏÇ¦ØÏÙÚÎßÖÄÓÔÎÙÎÚÜÔÑÏÔÊÆÔÜÔÖÕßËÍÑßÓÕÔËÃÎàÜÂÓÁÙÇÙË
ÁÔÇÔÙßÔÊËÊËÓÁÔÕÑÄÙÓÕØÁÖËÏ
Ñ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÔÇÇÔÇÒÕÍÏÙÚÕÆÓË
ÓËÙÕÈÇØÄÚÎÚÇÚÏÇÑØÏÈ×ÝÑ¦ÔÕßÓËÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÇÑØÏÈ×ÝÄÖÜÝÚÕ
Ñ¦ÔÕßÓËÑÇÏÙÚÕÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÑÄÙÓÕØÕÌÇÔ×ÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇËÖËÔÊÆÙÕßÓËÙËÁÔÇÔÑÇÒÄÊÏÇÞËÏØÏÙÚÂ
ÑÜÊÏÑ×ÔÖØÄÙÈÇÙÎÝÖÃÙÎÝÖØÁÖËÏÔÇÛÁÙÕßÓËÙËÒËÏÚÕßØÍÃÇÙßÙÚÂÓÇÚÇÚÇßÚÕÖÕÃÎÙÎÝÓËÊÏÖÒÕÆÝ
ÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝ ÇÏÈÁÈÇÏÇÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇËÐËÚ¦àÕßÓËÓËÓËÍ¦ÒÎÑÇÞßÖÕÉÃÇÑ¦ÛËÖÇØ¦ÐËÔÎËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇ

Του CHARLIE WARZEL

THE NEW YORK TIMES

Εφιάλτης

EPA / DIVYAKANT SOLANKI

Αν ο διάδοχος ÚÕßÛØÄÔÕßÚÎÝÇÕßÊÏÑÂÝØÇÈÃÇÝ¡ÕÞ¦ÓËÔÚÓÖÏÔ
ÇÒÓ¦ÔÛËÒÂÙËÏÔÇÙÇÝÖÏ¦ÙËÏÚÎÔ
ÑÕßÈÁÔÚÇÙÚÕ>OH[Z(WWÇØÔÎÛËÃÚËËßÍËÔÏÑ¦ßÚÄËÃÔÇÏÚÕÈÇÙÏÑÄÓ¦ÛÎÓÇÖÕßÓÖÕØËÃÑÇÔËÃÝ
ÔÇËÐÇÍ¦ÍËÏÇÖÄÚÕÔËÐÕÔßÞÏÙÚÏÑÄ
ÁÒËÍÞÕÚÜÔËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×ÔÚÕßÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÏÕÆÞÕß¬àËÌ¡ÖÁàÕÝÓË
ÚÕÔÖØÃÍÑÏÖÇÁØËßÔÇÖÕßËÑÖÕÔÂÛÎÑËÇÖÄÚÎÔ-;0*VUZ\S[PUN
ÑÇÚÄÖÏÔÙÞËÚÏÑÕÆÇÏÚÂÓÇÚÕÝÚÕß
¡ÖÁàÕÝÊÏÇÖÃÙÚÜÙËÄÚÏÚÕÚÎÒÁÌÜÔÄÚÕßËÃÞËÊËÞÛËÃËÖÃÛËÙÎÇÖÄ
Þ¦ÑËØÚÕÇÌÕÆÁÒÇÈËÏÊÏÜÚÏÑÄÓÂÔßÓÇÙÚÕ>OH[Z(WWÇÖÄ
ÚÕÔÖØÕÙÜÖÏÑÄÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÚÕß
ÖØÃÍÑÏÖÇÑÇÏ¦ÔÕÏÐËÑ¦ÖÕÏÕÙßÔÎÓÓÁÔÕÇØÞËÃÕ¢ßÙÏÑ¦ÖÇØÇÓÁÔÕßÔ
Ö¦ØÇÖÕÒÒ¦¦ÍÔÜÙÚÇÙÎÓËÃÇÍÏÇ
ÇßÚÂÚÎÔßÖÄÛËÙÎËÔ×ÕÏËÏÊÏÑÕÃ
ÚÎÝÑßÈËØÔÕÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÊÏÇÚßÖ×ÔÕßÔÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÇÓÌÏÈÕÒÃËÝÍÏÇ
ÚÎÔÁÑÛËÙÎÚÎÝ-;0*VUZ\S[PUN
ÎÕÖÕÃÇÕÆÚÜÝÂ¦ÒÒÜÝÊËÔËÔÚßÖÜÙÃÇÙËÏÊÏÇÃÚËØÇÚÕßÝËÏÊÏÑÕÆÝ
ÑßÈËØÔÕÇÙÌÇÒËÃÇÝ
ßÖÄÛËÙÎÜÙÚÄÙÕÊÏÇÛÁÚËÏ
ÄÒÇËÑËÃÔÇÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÚÎÔÑÇÛÏÙÚÕÆÔÙßÍÑÒÕÔÏÙÚÏÑÂ!ÇÖÕÑÇÒßÖÚÏÑ¦ÓÎÔÆÓÇÚÇÓÏÓÃÊÏÇTLTLZ
ÚÕßÊÏÇàËßÍÓÁÔÕßÑÇÏÖÇÍÑÄÙÓÏÕßÝ
ÎÍÁÚËÝÖÕßßÖÕÍØ¦ÌÕßÔÓËÚÕÖÒÂØËÝÕÔÕÓÇÚËÖ×ÔßÓÄÚÕßÝÚÇÓÎÔÆÓÇÚ¦ÚÕßÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕËÐÇÏØËÚÏÑ¦
ÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÑÄÛÁÓÇÚÕßËÑÊÏÑÎÚÏÑÕÆÖÕØÔÄÑÇÏÚÎÝßÖÕÑÒÕÖÂÝÍßÓÔ×ÔÖØÕÙÜÖÏÑ×ÔÌÜÚÕÍØÇÌÏ×Ô
ÔÑÇÏÎßÖÄÛËÙÎßÖÕÑÒÕÖÂÝÚÕß
¬àËÌ¡ÖÁàÕÝÇÖÕÚËÒËÃÁÔÇËÖÃÞØßÙÕ®ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÉÎÌÏÇÑÕÆÞ¦ÑÏÔÍÑ
ÊÏÇÛÁÚËÏÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÓÇÝÇÔÎÙßÞÕÆÔÄÒÕßÝÑÇÏÓËÚÇÕÖÕÃÇÚÇßÚÏàÄÓÇÙÚË¬ËÒÏÑ¦ÕÏÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÏÕÆÞÕÏËÃÔÇÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÙÇÔËÓ¦Ý
ÙÜÝÑÇÏÔÇÓÎÔËÃÔÇÏÁÚÙÏÖÄ
ÓÃÇÕÖÚÏÑÂÎËÖÃÛËÙÎËÔÇÔÚÃÕÔÚÕß
ÚÎÒËÌ×ÔÕßÚÕß¡ÖÁàÕÝËÃÔÇÏÇÑÄÓÎÓÃÇÇÖÄÊËÏÐÎÚÕßÛÇÔ¦ÚÕßÚÎÝ
ÏÊÏÜÚÏÑÄÚÎÚÇÝ®ÔÕÖÒÕßÙÏÄÚËØÕÝ
¦ÔÛØÜÖÕÝÚÕßÑÄÙÓÕßÕÕÖÕÃÕÝ
ÖÜÒËÃÙßÙÑËßÁÝÇÑØÄÇÙÎÝÙËËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÙÖÏÚÏÑ¦ÑÇÏÕÏÊÏÇÑÕÓÏÙÚÁÝÚÕßÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÚÎÔßÖÕÊÕÓÂÚÕßÏÇÊÏÑÚÆÕßÓÖÕØËÃÔÇ
ÖÁÙËÏÛÆÓÇÞ¦ÑËØÚÏËÒÖÃÊËÝÁÞÕßÓËËÓËÃÝÕÏÑÕÏÔÕÃÛÔÎÚÕÃ"
ÏÄÓÜÝÄÖÜÝÇÖÕÊËÏÑÔÆËÚÇÏ
ÁÞÕßÓËÑ¦ÖÕÏËÝÃÍÕßØÇÕÏÊÏÜÚÏ-

Ο ιδρυτής, ¨ÌÉÙ¨Ø~Ñ{Ù{ÉÈÚÖÖÐKÈÜØ³iØÝ>Å0ÇÉ×ÓÇØÉ¨Ì×Ñ³i~{ÊÉÐ×Ò{iÐÉ³iÓÑÖ³¨×Ì³ÈÌ¨É.Ò³ÉÇ

Σύμφωνα με έρευνα
την οποία παρήγγειλε
ο γνωστός κροίσος, όλα
ξεκίνησαν όταν έλαβε
μήνυμα στο WhatsApp
από τον πρίγκιπα
της Σαουδικής Αραβίας
Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.
ÑÄÝÈÃÕÝÑÇÏÎÇÙÌ¦ÒËÏ¦ÓÇÝÇÖËÏÒÕÆÔÚÇÏÊÏÇØÑ×ÝÃÍÕßØÇÕÌËÃÒÕßÓËÔÇÖØÕÙÚÇÚËßÚÕÆÓËÇÖÄÚÕ
ÑÇÑÄÈÕßÒÕÒÕÍÏÙÓÏÑÄÑÇÏÚÎÓÇàÏÑÂ
ÙßÍÑÁÔÚØÜÙÎÊËÊÕÓÁÔÜÔ©ÓÜÝ
ÎËÖÃÛËÙÎËÔÇÔÚÃÕÔÚÕß¡ÖÁàÕÝ
ËÃÔÇÏÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÎÝËÐÇÏØËÚÏÑ¦
ÙÚÕÞËßÓÁÔÎÝÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÝ
ÚÕÊßÔÎÚÏÑ¦ÊÇÖÇÔÎØÄÑÇÏËÖÏÑÃÔÊßÔÕËÃÊÕÝÖÕßËÙÚÏ¦àËÏËÔÇÔÚÃÕÔ
ÙÚÄÞÜÔÓËÃàÕÔÕÝÙÎÓÇÙÃÇÝÄÖÜÝ
ËÃÔÇÏÙÚËÒÁÞÎËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÃÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÊÏÇÙÎ-

ÓÄÚÎÚËÝÑÇÏÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÏÕÆÞÕÏ
©ÖÜÝÇÖÕÊËÏÑÔÆËÚÇÏÖÕÒÒ¦ÇÖÄ
ÇßÚ¦ÚÇËÐÁÞÕÔÚÇÙÚËÒÁÞÎÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝÖÕßÁÞÕßÔÔÇÞ¦ÙÕßÔÚÇ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÇËÃÔÇÏËÔÚËÒ×ÝÇÔÃÑÇÔÇÔÇÊÏÇÙÌÇÒÃÙÕßÔÚÎÔÏÊÏÜÚÏÑÄÚÎÚ¦ÚÕßÝ
ÃÍÕÓËÚ¦ÚÎÊÎÓÕÙÏÕÖÕÃÎÙÎ
ÚÎÝßÖÄÛËÙÎÝßÖÕÑÒÕÖÂÝÚÕßÚÎÒËÌ×ÔÕßÚÕß¬àËÌ¡ÖÁàÕÝËÖÏÑÕÏÔ×ÔÎÙÇÓËÚÕÔ ØÃÙÚÕÌËØÃØÙÕÔ
ÏÊØßÚÂÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÑßÈËØÔÕÇÙÌÇÒËÃÇÝ)SHJR*SVHRÖÕßÁÞËÏÙÚÕÖËÒÇÚÕÒÄÍÏÄÚÎÝËÐÁÞÕßÙËÝÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚËÝ!ÙÚËÒÁÞÎËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ
ÊÏÇÙÎÓÄÚÎÚËÝÑÇÏÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÏÕÆÞÕßÝÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÜÔÖËÒÇÚ×ÔÓÇÝÁØÞËÚÇÏÙÚÎÔËÚÇÏØËÃÇ
ÇÌÕÆÁÞËÏßÖÕÙÚËÃËÖÃÛËÙÎÇÖÄ
Þ¦ÑËØ®ÊÎÒ×ÔËÏ©ÏÎÒËÑÚØÕÔÏÑÕÃÚÕßÝßÖÕÒÕÍÏÙÚÁÝÁÞÕßÔÖÇØÇÈÏÇÙÚËÃÑÇÏÚÇÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÚÕßÝ
ÙÚÕÏÞËÃÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÕ¸ÙÑÕÚËÏÔÄ
ÏÇÊÃÑÚßÕ¹²ØÂÙÚËÝÚÕßÔÚËØÔËÚ
ÁÞÕßÔÖØÄÙÈÇÙÎÙÚÏÝÑ¦ÓËØËÝÚÜÔ
ÙÖÏÚÏ×ÔÚÕßÝÂÑÇÏÙËÕÒÄÑÒÎØÕÚÕ
ÙÖÃÚÏÑÇÏÕÏÙßÙÑËßÁÝÚÕßÝËÃÔÇÏ

Ëß¦ÒÜÚËÝÑÇÏÓÖÕØÕÆÔÔÇËÒËÍÞÛÕÆÔÇÖÄÓÇÑØÏ¦®ËÐÎÍËÃÚÕÔÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÇßÚÄÙßÓÈÇÃÔËÏËÖËÏÊÂÕÏ
ÙÚÄÞÕÏÓËÍ¦ÒÎÝÇÐÃÇÝ®ËÖÏÒÁÍÕßÔ
ÔÇËÙÚÏ¦ÙÕßÔÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕßÝ
ÙÚÎÌßÙÏÑÂÚÕßÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÇÔÚÃÚÎÝ
ÉÎÌÏÇÑÂÝÑÇÏËÖËÔÊÆÕßÔÞØÂÓÇÚÇ
ÙÚÎÔÖØÄÙÒÎÉÎÙÜÓÇÚÕÌßÒ¦ÑÜÔ
ÙËÙßÙÚÂÓÇÚÇÓËÑ¦ÓËØËÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÙËÇÙÌÇÒÃÙËÏÝÁÔÇÔÚÏÚÕßÑÏÔÊÆÔÕß
ÇÖÇÍÜÍÂÝ

Οι κωδικοί πρόσβασης
ÄÙÕ¦ÙÞÎÓÎËÃÔÇÏÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ"ÒÁÖÕßÓËÑÜÊÏÑÕÆÝÖØÄÙÈÇÙÎÝÖÕßÇÔÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÏÖÇÔÚÕÆ
ÇÑÄÓÇÑÇÏÙËÇØÞËÃÇÚÕßßÖÕÒÕÍÏÙÚÂ ÜÊÏÑÕÆÝÖØÄÙÈÇÙÎÝÖÕß
ËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÇÕÏÃÊÏÕÏËÔ×ËÒ¦ÞÏÙÚÕÏ
ËÃÔÇÏËÑËÃÔÕÏÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔ
ÙßÙÚÂÓÇÚÇÚÇßÚÕÖÕÃÎÙÎÝÊÏÖÒÕÆ
ÖÇØ¦ÍÕÔÚÇ©ÏÖËÒ¦ÚËÝÓÇÝÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ËÑÖÒÂÙÙÕÔÚÇÏÄÚÇÔÓÁÙÇÙË
ÒÃÍÇÒËÖÚ¦ÚÕÆÝÑÕÏÔÕÖÕÏÕÆÓËÚÕÔ
ÑÜÊÏÑÄÖØÄÙÈÇÙÎÝÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÇÖÕÑÇÒÆÖÚÕÔÚ¦ÝÚÕßÝÄÚÏ
ÚÕÔÈØÂÑÇÓËÙÚÕ¸ÙÑÕÚËÏÔÄÏÇÊÃ-

ÑÚßÕ¹ËÔËÑÖÒÂÙÙÕÔÚÇÏÜÙÚÄÙÕ
ÄÚÇÔÚÕßÝÇÖÕÑÇÒÆÖÚÕßÓËÄÚÏÄÒÎ
ÎÇßÚÕÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÕÏÑÃÇÝÚÕßÝ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÑÇÏËÃÔÇÏ
ÖØÇÑÚÏÑ¦ÕØÇÚÂÇÖÄÄÖÕÏÕÔÛÁÒËÏ
ÍÏÇÖÁÔÚËÂÕÑÚ×ÞØÄÔÏÇ®
©ÓËÍ¦ÒÕÝÖÒÕÆÚÕÝÄÓÜÝÊËÔ
ËÃÔÇÏÚÕÓÕÔÇÊÏÑÄÑØÏÚÂØÏÕÍÏÇÔÇ
ÈØËÛËÃÑ¦ÖÕÏÕÝÙÚÕÙÚÄÞÇÙÚØÕÚÜÔ
Þ¦ÑËØÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÏÑßÈËØÔÎÚÏÑÕÃßÖ¦ÒÒÎÒÕÏËØÍÇàÄÓËÔÕÏÙË
ËÚÇÏØËÃËÝËÔÁØÍËÏÇÝÓÖÕØËÃÑ¦ÒÒÏÙÚÇÔÇÈØËÛÕÆÔÙËÇßÚÂÚÎÛÁÙÎ
ÐÃÙÕßÑÏÔÊßÔËÆÕßÔÕÏËØÍÇàÄÓËÔÕÏÙËÞØÎÓÇÚÏÙÚÎØÏÇÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÇËØÕÓËÚÇÌÕØËÃÝÔÕÙÕÑÕÓËÃÇ
ÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÇÙÚÇÙÚÕÆÔÚÏÕÚÕß
²ÄÒÏÍÕßÔÚÑÇÏÙÚÕßÝÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÕÆÝÑÕÒÕÙÙÕÆÝÃÔÇÏÈÁÈÇÏÕÄÚÏ
ÕÖÕÃÕÝÚÕËÖÏÛßÓËÃÓÖÕØËÃÔÇÒ¦ÈËÏÑ¦ÖÕÏÇÓÁÚØÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ÖØÕÙÚÇÚËÆÙËÏÚÕÚÎÒÁÌÜÔÄÚÕß
ÑßØÃÜÝÓÁÙÜÚÜÔØßÛÓÃÙËÜÔÇÙÌÇÒËÃÇÝÚÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÓËÚÎÈÕÂÛËÏÇ
ÚÜÔËÐËÏÊÏÑËßÓÁÔÜÔÙßÓÈÕßÒ×Ô
ÖÕßÖÇØÁÞÕßÔÕÏËÚÇÏØËÃËÝÑßÈËØÔÕÇÙÌÇÒËÃÇÝ

Ρομπότ αναζητεί
τα μυστικά της τήξης
γιγάντιου παγετώνα

Η απειλή

ÇÓËØÏÑÇÔÕÈØËÚÇÔÏÑÄÖØÄÍØÇÓÓÇ
ÓËÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÙÇØ¦ÔÚÇËÏÊÏÑ×ÔÑÄÙÚÕÝËÑÇÚËßØ×ÑÇÏÊÏ¦ØÑËÏÇÖÁÔÚËËÚ×ÔÖÕßÇÖÕÙÑÕÖËÃ
ÙÚÕÔÇÇÖÕÑØßÖÚÕÍØÇÌÂÙËÏÍÏÇ
ÖÕÏÕÒÄÍÕÕÖÇÍËÚ×ÔÇÝÓËÚÇÈ¦ÒÒËÚÇÏÚÄÙÕÍØÂÍÕØÇ©ÖËÒ×ØÏÕÝ
ÖÇÍËÚ×ÔÇÝÖÕßÁÞËÏÁÑÚÇÙÎÃÙÎ
ÓËÇßÚÂÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÛËÜØËÃÚÇÏÄÚÏËÃÔÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇËß¦ÒÜÚÕÝ
ÙÚÏÝÙßÔÁÖËÏËÝÚÎÝÓËÚÇÈÕÒÂÝÚÜÔ
ÑÒÏÓÇÚÏÑ×ÔÙßÔÛÎÑ×Ô¬ÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÎÖÕÙÄÚÎÚÇßÊ¦ÚÜÔÖÕßÊÏÇØØÁËÏÇÖÄÚÕÔÖÇÍËÚ×ÔÇÑÇÏÚÕßÝÍËÏÚÕÔÏÑÕÆÝÚÕßÁÞËÏ
ÊÏÖÒÇÙÏÇÙÚËÃÍËÍÕÔÄÝÖÕßÁÞËÏ
ÖÇÔÏÑÕÈ¦ÒËÏÚÎÔËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂ
ÑÕÏÔÄÚÎÚÇ
ØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÑÇÚÇÌÁØÕßÔÔÇ
ÇÖÕÑÇÒÆÉÕßÔÚÏÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÖÕß
ÕÊÎÍÕÆÔÙÚÎÔÚÇÞÆÚÇÚÎÚÂÐÎÚÜÔ
Ö¦ÍÜÔÕÏËØËßÔÎÚÁÝÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙÇÔÍË×ÚØÎÙÎÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÔÚÇÝàËÙÚÄÔËØÄÚÙÏÑÇÚ¦ÌËØÇÔ
ÔÇÚØßÖÂÙÕßÔÚÕÔÖÇÍËÚ×ÔÇÑÇÏ
ÔÇÌÚ¦ÙÕßÔÙËÈ¦ÛÕÝÓÁÚØÜÔ
ÇÖÄÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏ¦ÚÕßÖØÕÙËÍÍÃàÕÔÚÇÝÚÇÆÊÇÚÇÚÕßÜÑËÇÔÕÆ
ÑÇÏÚÕÃàÎÓÇÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕÔ
ÖßÛÓÁÔÇ
ÖÄÚÎÓÏÑØÂÝÊÏÇÓÁÚØÕßÍË×ÚØÎÙÎÖËØÃÖÕßËÑÇÚÕÙÚ×ÔÕÏ
ËØËßÔÎÚÁÝÖØÕ×ÛÎÙÇÔÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÕßÖÇÍËÚ×ÔÇÑ¦ÖÕÏÇÄØ-
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Επιστημονική αποστολή στην Ανταρκτική
Μία εξαιρετικά ÙÎÓÇÔÚÏÑÂÚØÆÖÇ
ÙÚÕÔÖ¦ÍÕÑÇÏÄÞÏÙÚÕÔËØÄÊÎÓÏÕÆØÍÎÙÇÔØËÚÇÔÕÃËØËßÔÎÚÁÝ
ÖÕßÙßÓÓËÚÁÞÕßÔÙËÇÖÕÙÚÕÒÂ
ÙÚÕÔÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕÖÇÍËÚ×ÔÇ
ÚÎÝÔÚÇØÑÚÏÑÂÝÖÕßÊÏÄÒÕßÚßÞÇÃÇÕÔÕÓ¦ÙÚÎÑËÇÍËÚ×ÔÇÝÚÎÝ
ÓÁØÇÝÚÎÝ ØÃÙËÜÝ®ÂÇÖÒ¦ÇÍËÚ×ÔÇÝ¬O^HP[LZ©ÏËØËßÔÎÚÁÝ
ÖÕßÌÏÒÕÊÕÐÕÆÔÔÇÇÖÕÑÇÒÆÉÕßÔ
ÚÇÓßÙÚÏÑ¦ÚÎÝÖÇÍÜÓÁÔÎÝÎÖËÃØÕßÚÕÔËÖÁÒËÐÇÔËÑÚÏÓ×ÔÚÇÝÖÜÝ
ËÃÔÇÏÕÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÖÏÕËÖÏÑÃÔÊßÔÕÝÑÇÛ×ÝÂÊÎÖØÕÑÇÒËÃÚÕ ÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÇÆÐÎÙÎÝÚÎÝÙÚ¦ÛÓÎÝÚÜÔßÊ¦ÚÜÔ
¶ÖÕÙÕÙÚÄÊßÙÛË×ØÎÚÕÍÏÇÓËÓÕÔÜÓÁÔÕÖÇÍËÚ×ÔÇ¶ËÔ×ÄÖÜÝ
ÇÖÕÑÇÒÆÖÚÕßÔÊÕØßÌÕØÏÑÁÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÚÂÑËÚÇÏÓËÊÏÇØÑ×ÝÇßÐÇÔÄÓËÔÎÚÇÞÆÚÎÚÇ
¬ÕÔËØÄÖÕßËÃÔÇÏÊËÙÓËßÓÁÔÕ
ËÑËÃÓÖÕØËÃÔÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏËÌÄÙÕÔ
ÒÏ×ÙËÏ¦ÔÕÊÕÚÎÝÙÚ¦ÛÓÎÝÚÜÔ
ßÊ¦ÚÜÔÑÇÚ¦ËÑÇÚÕÙÚ¦ÖÃÙÎÝ
ÎÙÎÓÇÙÃÇÚÕßÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕßÖÇÍËÚ×ÔÇËÃÔÇÏÏÊÏÇÃÚËØÎËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝ
ÛÁÙÎÝÚÕßÙÚÇÊËÐÏ¦ÚÎÝÖÇÍÕÑØÎÖÃÊÇÝÚÎÝÊßÚÏÑÂÝÔÚÇØÑÚÏÑÂÝÎ
ÚÂÐÎÚÎÝÕÖÕÃÇÝÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ÖØÕÑÇÒÁÙËÏ¦ÔÕÊÕÚÎÝÙÚ¦ÛÓÎÝ
ÚÜÔÛÇÒÇÙÙ×ÔÑÇÚ¦ÚØÃÇÓÁÚØÇ
ÏËÛÔÂÝßÔËØÍÇÙÃÇÍÏÇÚÕÔ
ÇÍËÚ×ÔÇ¬O^HP[LZ®ËÃÔÇÏÁÔÇ

ÃÍÕßØÇÍÏÇÚÕßÝÑØÕÃÙÕßÝÑÇÏ
ÄÙÕßÝ ÇÙÑÕÆÔ ÓËÍ¦ÒÎ ËÖÏØØÕÂ
ÎÇÖÕÑ¦ÒßÉÎÚÎÝËÖÃÛËÙÎÝÚÜÔ
Þ¦ÑËØÑÇÚ¦ÚÕß¡ÖÁàÕÝÇÖÕÚËÒËÃ
ÁÔÇÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄËÌÏ¦ÒÚÎ©ÖÜÝ
ÓÕßËÃÞËÖËÏÚÕÖËØÇÙÓÁÔÕÌÛÏÔÄÖÜØÕÕ¬àÕÔ§¦ÖÏËØ¬¦ÏÖØ×ÎÔ
ßÖ¦ÒÒÎÒÕÝÚÕßßÖÕßØÍËÃÕßÐÜÚËØÏÑ×ÔÚÜÔÑÇÏÓ¦ØÚßØÇÝ
ÊÎÓÕÙÃÕßÙßÓÌÁØÕÔÚÕÝÄÖÕÏÕÝ
ËÃÔÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÙÚÄÞÕÝßÉÎÒÂÝ
ÇÐÃÇÝÊËÔÁÞËÏÚØÄÖÕÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏÓËÇÙÌ¦ÒËÏÇÑÇÓÃÇÉÎÌÏÇÑÂÙßÙÑËßÂ®¬ÕÊÏÇÑÆÈËßÓÇËÃÔÇÏ
ÇÙÚØÕÔÕÓÏÑ¦ßÉÎÒÄ©ÞÏÓÄÔÕÙË
ÖØÕÙÜÖÏÑÄËÖÃÖËÊÕÄÖÜÝÇÖÁÊËÏÐË
ÎßÖÄÛËÙÎ¡ÖÁàÕÝÕÕÖÕÃÕÝËÃÊË
ÚÏÝÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÚÕß
ÔÇÊÎÓÕÙÏËÆÕÔÚÇÏÙËÚÇÓÖÒÄÏÔÚÇÒÒ¦ÑÇÏÙËËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÄÚÇÏØÏÑ¦
ÓßÙÚÏÑ¦ÛÁÓÇÚÇËÛÔÏÑÂÝÇÙÌÇÒËÃÇÝÖØÄÙÈÇÙÎÙËÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝßÖÕÊÕÓÁÝÑÇÏÎÇÙÌ¦ÒËÏÇÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÓÖÕØËÃÔÇÑÏÔÊßÔËÆÙÕßÔÇÖÄ
ÚÇÇÔËÖÇØÑÂÓÁÚØÇÇÙÌÇÒËÃÇÝÚÜÔ
ßÉÎÒ¦ÏÙÚ¦ÓËÔÜÔ
¦ÔÚÇÚÕÏÇÊÃÑÚßÕËÛËÜØËÃÚÕ
ÁÔÇÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÄËØÍÇÒËÃÕÖÕßÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÑÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÖÕÏÂÙËÏÚÎÔÏÑÇÔÄÚÎÚ¦ÓÇÝ
ÔÇÊÎÓÕÙÏÕÖÕÏÕÆÓËÚÏÝÇÖÄÉËÏÝ
ÓÇÝÑÇÏÔÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÕÆÓË¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÄÓÜÝËÃÔÇÏÑÇÏÁÔÇÝÓËÍ¦ÒÕÝËÐÏÙÜÚÂÝÚÎÝÏÊÏÜÚÏÑÄÚÎÚÇÝ
ÚÕßÈÃÕßÓÇÝÙÌÇÒ×ÝÚÇÞØÂÓÇÚÇÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÍÕØ¦ÙÕßÔÖÕÒÒ¦
ÖØ¦ÍÓÇÚÇ©ÓÜÝÙËÁÔÇËÖÏÑÃÔÊßÔÕÔÚËØÔËÚÍËÓ¦ÚÕÒÇÔÛÇÙÓÁÔÕßÝÑ×ÊÏÑËÝÙÑÏ×ÊËÏÝÖÇÃÑÚËÝ
ÑÇÏÇÌÎØÎÓÁÔÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÎ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÊËÔËÃÔÇÏÁÔÇÇÖÄÇßÚ¦

Τμήμα ³È(ÑoÉ³Ñ0vÀ>x²_©VÈÙ{ÌÜÈ³ÈTÑËÑÐÒ³i~Ét(ÑoÉ³ÑØ³iØ ÐÓ¨ÑØ³iØ¨ËÉØuVÌØ×ÑËÉ³Ñ{ÑÌÙ¨È×Ì¨³iØÝ-Ý{É{ÐÉ¨ÈÚÐÖØÈÓTÈ¨~ÑÜÓÉ{ÐÉoÒÜiÑiÈTËÑ³ÈØÉ{Ù{~ÖØ

Εχει το μέγεθος
της Βρετανίας και
ευθύνεται για το 4%
της παγκόσμιας αύξησης
της στάθμης των υδάτων.
ÍÇÔÇÓËÚÇÐÆÚÜÔÕÖÕÃÜÔÑÇÏÚÕ
0JLMPUÁÔÇÓÏÑØÄÑÃÚØÏÔÕØÕÓÖÕÚÏÑÄÄÞÎÓÇÓËÙÞÂÓÇÚÕØÖÃÒÎÝËÐÕÖÒÏÙÓÁÔÕÓËÈÏÔÚËÕÑ¦ÓËØËÝßÉÎÒÂÝËßÑØÃÔËÏÇÝÙÄÔÇØÑÇÛ×ÝÑÇÏ
ÄØÍÇÔÇÖÕßÓËÚØÕÆÔÚÎØÕÂÚÜÔ
ßÊ¦ÚÜÔÚÎÔÖËØÏËÑÚÏÑÄÚÎÚÇÙË
¦ÒÇÚÇÙËÕÐßÍÄÔÕÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎ
ÛËØÓÕÑØÇÙÃÇ¬ÕßÖÕÈØÆÞÏÕØÕÓÖÄÚÂÊÎÙßÔÁÒËÐËÙÚÕÏÞËÃÇÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔÇÒÒÎÒËÖÃÊØÇÙÎÚÕß
ÖËÒ×ØÏÕßÖÇÍËÚ×ÔÇÓËÚÇÜÑË¦ÔÏÇÆÊÇÚÇÑÇÏÁÒÇÈËÊËÃÍÓÇÚÜÔ

ÏàÎÓ¦ÚÜÔÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËÓËÍÇÒÆÚËØÕÈ¦ÛÕÝ4ËÚÎÈÕÂÛËÏ¦
ÚÕßÕÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÓÖÄØËÙÇÔÔÇ
ÈÏÔÚËÕÙÑÕÖÂÙÕßÔÚÎÍØÇÓÓÂÈ¦ÙÎÝ®ÚÕßÖÇÍËÚ×ÔÇÚÕÓßÙÚÎØÏ×ÊËÝÄØÏÕÄÖÕßÕÖ¦ÍÕÝÙßÔÇÔÚ¦
ÚÎÙÚËØÏ¦ÑÇÏÄÖÕßÚÇÛËØÓÄÚËØÇ
ÆÊÇÚÇÚÕÔÒÏ×ÔÕßÔ
ÊØ¡ÖØÃÚÔËáÓÏÔÚÚÕßÔÙÚÏÚÕÆÚÕß¬ËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÚÎÝ¬àÄØÚàÏÇ
ÖÕßËÒÁÍÞËÏÚÕ0JLMPUÚÄÔÏÙËÄÚÏ
ÕÙÞËÊÏÇÙÓÄÝÚÕßÓÏÑØÕÆØÕÓÖÄÚ
ÂÚÇÔÚÁÚÕÏÕÝ×ÙÚËÔÇÌÚ¦ÙËÏÙÚÎ
ÍØÇÓÓÂÈ¦ÙÎÝ®ÚÕßÖÇÍËÚ×ÔÇ¶
ÁÔÇÙÎÓËÃÕÖÕßÂÚÇÔÙÞËÊÄÔÇÊÆÔÇÚÕÔÇÓËÒËÚÎÛËÃÓÁÞØÏÙÂÓËØÇ
ÖÇØÄÚÏËÑËÃÙßÔÚËÒÕÆÔÚÇÏÕÏÓËÍÇÒÆÚËØËÝÇÒÒÇÍÁÝ
¬ÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÁÞÕßÓËÇßÚÂ
ÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÙÚÕÔÇÍËÚ×ÔÇÚÎÝ
ÓÁØÇÝÚÎÝ ØÃÙËÜÝÖÕßËÃÔÇÏÁÔÇ
àÜÚÏÑÂÝÙÎÓÇÙÃÇÝÙÎÓËÃÕÙÚÎÊß-

ÚÏÑÂÔÚÇØÑÚÏÑÂËÃÔÇÏÍÏÇËÓÁÔÇ
ÑÇÏÚÎÔÕÓ¦ÊÇÓÕßÁÔÇÄÔËÏØÕÖÕß
ÍÃÔËÚÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ®ÊÂÒÜÙË
ÎËØËßÔÂÚØÏÇÚÕÖÇØËÒÛÄÔËÃÞÇÔÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛËÃÚÁÚÕÏÇØÕÓÖÄÚ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÓËÒËÚÎÛËÃÎÛÇÒ¦ÙÙÏÇàÜÂÑ¦ÚÜÇÖÄÚÕßÝÖ¦ÍÕßÝ
ÙÚÎ¦ÒÇÙÙÇªÕÝÚÎÝÔÚÇØÑÚÏÑÂÝ©ÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÇÏÙÏÕÊÕÐÕÆÔ
ÄÚÏÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÇÏÙËÇßÚ¦ÚÇØÕÓÖÄÚÛÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛËÃÓËÒÒÕÔÚÏÑ¦ÍÏÇÚÎÔ
ÇÔÇàÂÚÎÙÎàÜÂÝÙË¦ÒÒÕßÝÖÇÍÜÓÁÔÕßÝÜÑËÇÔÕÆÝÚÕßÎÒÏÇÑÕÆ
ÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÄÖÜÝÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÕÝ
Þ¦ØÎÙÚÕßÝÜÑËÇÔÕÆÝÖÕßÖÏÙÚËÆËÚÇÏÄÚÏßÖ¦ØÞÕßÔÑ¦ÚÜÇÖÄÚÎÔ
ÖÇÍÜÓÁÔÎËÖÏÌ¦ÔËÏÇÚÕßÍÑÁÒÇÊÕßËÔÄÝÊÕØßÌÄØÕßÚÕß ØÄÔÕß
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝßØ×ÖÎÝÚÕßÌËÍÍÇØÏÕÆÚÕßÃÇ
REUTERS, A.P.

Η αύξηση ³iØ³ÒÚÐiØ
³ÚÑÜÒ{ÈÙÒ³V
ÐËÑÑÌ³{ØÜÜÓØ~Ñ³Ñ³¨×{~ÓØÈÓÉ{ÉØ³iØ
~Ü{ÐÑ³{~ÊØÑÜÜÑoÊØVÚÑ
ÑÉ{ÜÊÉ{ÌÜÉØ³{ØÌÜÉ{Ø
ÈK¨Ë~³Ñ{ÉÐ{~¨Ì
ÈÌÐÉ³¨VÑÌ³i.Ño~Òi
ÐÓT¨{³ÙË~Ñ{³i
'ÜÌ¨{³ÑVÐÓT¨{~Ò{Ñ
{ÉÈÒÜ³Ñi{³{~ÒÈÐÜÓoÐÑ³ÑVÌØ{
ÑÜÙËKÉØ~Ñ{³ÑÈÒ³ÈVÈ~{ÙÈÉÖÈÐÉ
Ü~Üi¨³{~ÌÑ×Ñ{ÐÌ
ÉÙÉTÌÐÉi~Ñ³Ò¨¨ÉÈi
³È(ÑoÉ³Ñ³iØ ÐÓ¨ÑØ
³iØ¨ËiØÚÑÚÓÉ{É~ËÙÈÑ~ÌÐi~Ñ{Ði³¨ÌÜÉ{ØÌØi ÓÑ4Ì¨~iÊ
³.ËÙÉÍ {³iÐ{~Ê
Ó¨ÉÈÑÈÉ~ÊÚi~É
³¸ÆmÐÉÜÓ³iÉÙÉË~³ÉØ
³iØ³ÒÚÐiØ³ÚÑÜÒ{ÈÙÒ³Él¸~{Ì³i³ÉØ³ (å${É¨ÉÈi³ÓØ
Ù{ÑË³ÑÌ³{Ñ~ÌÐi~Ñ{
ÐÉ³ÑÈÒ¨T³ÑÙÉÙÐÓÑVÐÓT¨{³¸Æ´ÆÉ¨{Ì³É¨ÉØÑÌ³{ØÐ{ÓØ
~{Ì³i³ÉØÚÑK{È
³ÈÜÒT{³¸mÑÜ{¨¨Í~ÓØÜiÐÐÖ¨ÉØ~ÒÚÉT¨Ì(ÌÜÉ{ØÌØ³Ó¨{ÜÑ³~Ñ{i$ÈÒ{o~³
Ð¨ÖÑÑÑÐÓÈ
ÐÓT¨{lÆ³Ó³{ÉØÜiÐÐÖ¨ÉØÉ³iËØ.³i¨É³ÑËÑV
ÉÒi³ÒÚÐi³ÈÙÒ³
ÑÈÂiÚÉË~Ñ³ÒÙÖÐÓ³¨Ñ
ÐÓT¨{³¸ÆmÆVÜÌ~Üi¨i
i~Ði³ÉËÑ³ÈÉ³ÚÑÐÉ³Ñ³¨ÑÉËÉå³ÜÑ³ËÙÑ
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Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020

Η επόμενη μέρα μετά το διαζύγιο
Το Brexit συνιστά για την Ευρώπη ιστορική πρόκληση, ανάλογου μεγέθους με εκείνη της γερμανικής ενοποίησης
Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Σπάνια μια ÚÄÙÕÏÙÚÕØÏÑÂËÐÁÒÏÐÎÍÏÕØÚ¦ÙÚÎÑËÙËÚÄÙÕÞÇÓÎÒÕÆÝÚÄÔÕßÝ
ÚÏÝÓÓÚÎÝÇØÇÙÑËßÂÝÄÚÇÔÎ
ØËÚÇÔÃÇÇÖÕÞÜØÕÆÙËÑÇÏËÖÃÙÎÓÇ
ÇÖÄÚÎÔÎÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÊËÔÛÆÓÏàËÙËÚÃÖÕÚÇÚÎÔËßÌÕØÃÇÖÕßÛÇ
ÖËØÃÓËÔËÑÇÔËÃÝÇÖÄÚÕßÝÕÖÇÊÕÆÝ
ÚÕß)YL_P[ÔÚÃÔÇÎÞÂÙÕßÔÕÏÑÇÓÖ¦ÔËÝÚÕß¡ÖÏÍÑ¡ÖËÔÕ¡ÖÄØÏÝ
¬àÄÔÙÕÔÖËØÏÕØÃÙÚÎÑËÔÇÖØÕÈ¦ÒËÏÖ¦ÔÜÙÚÎÔÖØÄÙÕÉÎÚÎÝÖØÜÛßÖÕßØÍÏÑÂÝÑÇÚÕÏÑÃÇÝÁÔÇØÕÒÄÏÙË
ÇÔÚÃÙÚØÕÌÎÓÁÚØÎÙÎØÕÎÍÕßÓÁÔÜÝÚÕÇÙÏÒÏÑÄ§ÕÓÏÙÓÇÚÕÑÕÖËÃÕ
ËÃÞËÛÁÙËÏÙËÑßÑÒÕÌÕØÃÇÁÔÇÇÔÇÓÔÎÙÚÏÑÄÔÄÓÏÙÓÇÓËÚÎÔËÖÏÍØÇÌÂ
ËÏØÂÔÎËßÎÓËØÃÇÑÇÏÌÏÒÃÇÓËÄÒÇ
ÚÇÁÛÔÎ®¬ÇÖËÏÔÄÚÎÚÇÑÇÏÖËØÏÙßÒÒÕÍÂÑÇÛ×ÝÑ¦ÖÕÏÕÏÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÊÏÇÏÙÛ¦ÔÕÔÚÇÏÄÚÏßÖ¦ØÞËÏÓÄÔÕÁÔÇÝ
ÑÃÔÊßÔÕÝÓËÍÇÒÆÚËØÕÝÇÖÄÚÕÔÇÓÎ
àÂÙÕßÔÖÕÚÁÚÕÄÔËÏØÄÚÕßÝ!ÕÑÃÔÊßÔÕÝÔÇÚÕàÂÙÕßÔ
ÃÔÇÏÇÒÂÛËÏÇÄÚÏÚÕÊÏÇàÆÍÏÕÚÎÝ
ÇØÇÙÑËßÂÝßÖÂØÐËÎÄÞÏÇÌÆÙÏÑÎÑÇÚ¦ÒÎÐÎËÔÄÝÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÑÕÆ
Í¦ÓÕßÞÜØÃÝÇÃÙÛÎÓÇÖÕßÖÁØÇÙËÖ¦ÓÖÕÒÒËÝÙÕÈÇØÁÝÑØÃÙËÏÝÙÚÇ
ÚÕßÞØÄÔÏÇÖÁÞÕÔÚÇÝÇÖÄÚÎÔ
ßØÜà×ÔÎÑÇÏÚÎÁÔÍÑËÔÎØËÚÇÔÃÇÂÚÇÔÖ¦ÔÚÇÓËÚÕÁÔÇÖÄÊÏ
ÓÁÙÇÙÚÎÔßØ×ÖÎÑÇÏÓËÚÕ¦ÒÒÕ
ÁÐÜÇÖÄÇßÚÂÔÖËÏÚÇÙÞËÊÄÔÚÃÖÕÚÇÊËÔÛÇÇÒÒ¦ÐËÏÙÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÚÜÔØËÚÇÔ×ÔÄÖÜÝÑÇÏ
ÚÜÔÐÁÔÜÔÖÕßàÕßÔÚÕÓËÍ¦ÒÕÔÎÙÃÓÁÞØÏÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÑÇÛ×Ý
ÙËÇßÚÂÚÎÓËÚÇÈÇÚÏÑÂÖËØÃÕÊÕÎ
ØËÚÇÔÃÇÛÇÙßÔËÞÃÙËÏÔÇßÖÇÑÕÆËÏ
ÙÚÕßÝÑÇÔÄÔËÝÚÎÝËÔÏÇÃÇÝÇÍÕØ¦Ý
ÑÇÏÚÎÝÚËÒÜÔËÏÇÑÂÝÁÔÜÙÎÝ
ÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦ÚÕÎÓÏÚËÒÁÝ)YL_P[
ÙßÔÏÙÚ¦ÏÙÚÕØÏÑÄÕØÄÙÎÓÕÍËÓ¦ÚÕ
ÖËÒ×ØÏËÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝ ÇÚ»ÇØÞ¦Ý
ÍÏÇÚÕÔÜÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕÖÄÚÎÔ
ËÖÕÞÂÚÎÝ¡¦ØÍÑÇØËÚ¦ÚÙËØÎ
ÕÖÕÃÇÜÝÔÁÇÇØÞÎÍÄÝÚÎÝÇÐÏÜÓÇÚÏÑÂÝÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝËÃÞËÎÍÎÛËÃ
ÚÎÝËÑÙÚØÇÚËÃÇÝßÖÁØÚÕß§ÙÚÕ
ÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇÚÕß ÎØËÚÇÔÃÇ
ËÃÞËÞÇØ¦ÐËÏÓÏÇÙßÔËÑÚÏÑÂËßØÜÖÇáÑÂÙÚØÇÚÎÍÏÑÂ¦ÙÞÏàËÑÇÏÙË
ÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÖÁÚßÞËÔÇÊÏÇÓÕØÌ×ÙËÏÓÏÇËÔÏÇÃÇËßØÜÖÇáÑÂÇÍÕØ¦
ÙÚÕÖÔËÆÓÇÚÎÝÔËÕÌÏÒËÒËÆÛËØÎÝ
ÇÖÕØØÆÛÓÏÙÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇÇÖÕÚØÁÉËÏÑ¦ÛËÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÍÏÇÕßÙÏ×ÊÎ
ÖÕÒÏÚÏÑÂËÔÕÖÕÃÎÙÎÓÁÙÜÓÏÇÝÇÁÔÇÎÝÊÏËÆØßÔÙÎÝÓËÖÕÒÆÇÔÄÓÕÏÇ
ÑÇÏÇÑØÇÏÌÔ×ÝÇÚÒÇÔÚÏÑ¦ÔÁÇÓÁÒÎ
¡ÏÇÍØÇÓÓÂÙÚÕÔÇÔÚÃÖÕÊÇÚÎÝÇÒ-

ÒÃÇÝÑÇÏÇÖÕÒÆÚÜÝÙÆÓÌÜÔÎÓËÚÇ
ÙÚØÇÚÎÍÏÑ¦ÙßÓÌÁØÕÔÚÇÚÜÔ
ËÓ¦ÚÎËÙÜÚËØÏÑÁÝËÔÚ¦ÙËÏÝÎ
ÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÇßÚÂÊÏËÆØßÔËÈÇÛÓÏÇÃÇ
ÚÕÚËÑÚÕÔÏÑÄØÂÍÓÇÓËÚÇÐÆËßØÜÖÇáÙÚ×ÔÑÇÏËÛÔÏÑÏÙÚ×ÔÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄ
ÚÜÔßÔÚÎØÎÚÏÑ×ÔÑ¦ÚÏÖÕßÙÚÕÃÞÏÙËÙÚÎ¦ÚÙËØÚÕ¦ÊÕÐÕÚÁÒÕÝÚÎÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÎÝÑÇØÏÁØÇÝ©¡ÖÄØÏÝ
¬àÄÔÙÕÔÑÇÚ¦ÌËØËÔÇßÖËØÈËÃÇßÚÄÚÕØÂÍÓÇÖËØÏÛÜØÏÕÖÕÏ×ÔÚÇÝ
ÚÕßÝËßØÜÖÇáÙÚÁÝÙÚÏÝÖØÄÙÌÇÚËÝ
ËÑÒÕÍÁÝÄÖÕßÑÁØÊÏÙËËßØËÃÇÖÒËÏÕÉÎÌÃÇËÊØ×ÔÇÒÒ¦ÓÄÔÕÍÏÇ
ÔÇÇÔÕÃÐËÏÁÔÇ¦ÒÒÕÊßÔÎÚÏÑ¦ÖÕÒÆ
ÖÏÕËÑØÎÑÚÏÑÄØÂÍÓÇÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÕßÃÊÏÕßÚÕßÇÔÚÏËßØÜÖÇáÑÕÆ
ÙÚØÇÚÕÖÁÊÕß
ÚÎÓÃÇÖÒËßØ¦ÈØÃÙÑÕßÓËÚÕßÝ
ÇÑØÇÏÌÔ×ÝÔËÕÌÏÒËÒËÆÛËØÕßÝÖÕß

Ενώπιον σκληρών
διλημμάτων ο Μπόρις
Τζόνσον, θα δυσκολευτεί
πολύ να συμφιλιώσει τις
νέες «φυλές» των Τόρις.
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Η ένταξη της Βρετανίας στην ΕΟΚ
Η βόρεια διεύρυνση της Κοινότητας το 1973 συμπεριέλαβε επίσης Δανία και Ιρλανδία, δημιουργώντας την Ευρώπη των Εννέα
Του ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΛΚΟΥ*

Αντιλαμβανόμενοι τη χώρα
τους ως αυτόνομη παγκόσμια δύναμη, οι Βρετανοί ιθύνοντες τηρούσαν πάντα αποστάσεις από τις
ευρωπαϊκές υπερεθνικές πρωτοβουλίες και ευνοούσαν μόνο τη

διακυβερνητική συνεργασία με
τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Τι μεσολάβησε όμως μέχρι τη
βόρεια διεύρυνση της ΕΟΚ το
1973, όταν η Βρετανία μαζί με
τη Δανία και την Ιρλανδία εντά-

χθηκαν επίσημα στην Κοινότητα,
δημιουργώντας πια την Ευρώπη
των Εννέα; Λόγω της οικονομικής
εξάρτησής τους από τη βρετανική
αγορά, η Ιρλανδία, η Δανία αλλά
και η Νορβηγία ακολουθούσαν

πιστά τα κελεύσματα της βρετανικής πολιτικής απέναντι στην
Ευρώπη. Ετσι, η εξέλιξη των ευρωβρετανικών σχέσεων αποτέλεσε τον καταλύτη για την πρώτη
διεύρυνση της ΕΟΚ.
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«We are with Europe, but not
of it. We are linked, but not
compromised. We are interested
and associated, but not absorbed».

Με αυτά τα λόγια, που παραμένουν
επίκαιρα μέχρι και σήμερα, περιέγραφε το μακρινό 1930 ο Ουίνστον Τσώρτσιλ τη σχέση μεταξύ
της Βρετανίας και της ηπειρωτικής Ευρώπης.

Οι ηγέτες της ΕΟΚ σε συνέντευξη Τύπου τον Οκτώβριο του 1972. Η συνθήκη
ένταξης των τριών νέων μελών, Βρετανίας, Ιρλανδίας, Δανίας, τέθηκε σε ισχύ
την 1η Ιανουαρίου 1973.

Αν και η Βρετανία εξήλθε από τη λαίλαπα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με την οικονομία της σοβαρά
τραυματισμένη, η προσδοκία της
να συνεχίσει να παίζει σημαντικό
ρόλο στη διεθνή σκηνή απέτρεπε
οποιαδήποτε συμμετοχή της στην
ενοποιούμενη Δυτική Ευρώπη. Τίποτα δεν συνοψίζει καλύτερα τις
προτεραιότητες της μεταπολεμικής
βρετανικής πολιτικής όσο ο γνωστός
λόγος «των τριών κύκλων» που εκφώνησε ο Τσώρτσιλ ως αρχηγός της
αντιπολίτευσης το 1948. Σύμφωνα
με αυτόν, η Βρετανία θα μπορούσε
να διατηρήσει τον παγκόσμιο ρόλο
της αν διαχειριζόταν σωστά την κεντρική θέση που κατείχε στο σημείο
συνάντησης των τριών «κύκλων»
που αποτελούσαν τον δυτικό κόσμο: τη Βρετανική Κοινοπολιτεία,
την ειδική σχέση με τις ΗΠΑ μέσω
της οποίας προσδοκούσε να υπολογίζεται ως τρίτη δύναμη μεταξύ
των δύο υπερδυνάμεων στον Ψυχρό Πόλεμο και τέλος την ευρωπαϊκή ενοποίηση.
Είναι φανερό ότι η τελευταία
εθεωρείτο ο πιο αδύναμος κρίκος
της αλυσίδας από τους Βρετανούς
ιθύνοντες, οι οποίοι ποτέ δεν σκέφτηκαν σοβαρά μέσα στη δεκαετία
του 1950 να αποδεχθούν την αρχή

της υπερεθνικότητας που ήταν το
θεμέλιο της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Ετσι, η κριτική ότι οι συντηρητικές κυβερνήσεις της δεκαετίας
του 1950 έχασαν την ευκαιρία να
«προλάβουν το λεωφορείο» δεν ευσταθεί, καθώς ούτε το ήθελαν ούτε
αυτό ήταν συμβατό με τις αντιλήψεις τους για τον ρόλο της χώρας
στον κόσμο.
Παρ’ όλα αυτά, ενώ δρομολογείτο η ίδρυση της ΕΟΚ, οι Βρετανοί
αισθάνθηκαν τον κίνδυνο αποκλεισμού της βρετανικής αγοράς από
μια ευρωπαϊκή τελωνειακή ένωση και πρότειναν τη δημιουργία
μιας διευρυμένης ζώνης ελεύθερου εμπορίου, η οποία συνάντησε
την άρνηση της Γαλλίας του Σαρλ
ντε Γκωλ. Ετσι, μην έχοντας άλλη επιλογή, η Βρετανία ίδρυσε το
1959 μαζί με άλλες έξι ευρωπαϊκές
χώρες που δεν συμμετείχαν στην
ΕΟΚ την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ). Αν και η
φύση της ΕΖΕΣ ήταν ανταγωνιστική ως προς την ΕΟΚ, ο οργανισμός
αυτός δεν υπήρξε ποτέ αυτοσκοπός
για τους Βρετανούς. Λειτούργησε
περισσότερο ως γέφυρα για να εξασφαλιστεί στο μέλλον ένας ευνοϊκός
διακανονισμός με την ΕΟΚ που θα
έλυνε την εμπορική αντιπαράθεση.
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Η ευρωπαϊκή ενοποίηση
και οι φόβοι του Λονδίνου

22.1.1972. Ο πρωθυπουργός Εντουαρντ Χιθ υπογράφει τη συνθήκη ένταξης της Βρετανίας στην ΕΟΚ. Η συνθήκη εγκρίθηκε με δημοψήφισμα το 1975.

Δύο βέτο κατά Βρετανίας
από τον στρατηγό Ντε Γκωλ

της μεγάλης δύναμης. Σε αυτό το
συμπέρασμα συνέτειναν διάφοροι
παράγοντες. Λόγω της αποαποικιοποίησης, η Κοινοπολιτεία ήταν δύσκολο να ελεγχθεί πολιτικά, ενώ
είχε μειωθεί και η οικονομική αξία
της, αφού τα νέα ανεξάρτητα κράτη
αναζητούσαν πολλές φορές αλλού
τον οικονομικό προσανατολισμό
τους. Επίσης, η «ειδική σχέση» με
τις ΗΠΑ φαινόταν να απειλείται από
την οικονομική και πολιτική δύναμη της ΕΟΚ, η οποία θα μπορούσε
να αντικαταστήσει τη Βρετανία ως
προνομιακός εταίρος της υπερδύναμης, ενώ οι Αμερικανοί ευνοούσαν
τη συμμετοχή της Βρετανίας στα
ευρωπαϊκά υπερεθνικά σχήματα για
στρατηγικούς λόγους. Ετσι, με τους
δύο «κύκλους» της βρετανικής πολιτικής σε αβεβαιότητα, η πολιτική
επιρροή της χώρας θα μπορούσε να
διασωθεί μόνο με την ανάληψη της
ηγεσίας της ΕΟΚ, κάτι που οι Βρετανοί ιθύνοντες ήλπιζαν ότι λίγο πολύ
θα συνέβαινε αυτόματα. Επομένως,
η ευρωπαϊκή στροφή της Βρετανίας δεν ήταν ζήτημα επιλογής, αλλά
ζήτημα αναγκαιότητας και έλλειψης
εναλλακτικών, κάτι που εξηγεί την
έλλειψη θετικής δέσμευσης της χώρας στην ευρωπαϊκή ενοποίηση μέχρι και σήμερα.

Ενα τεράστιο πανό υπέρ του «Ναι» σε δρόμο της Κοπεγχάγης λίγες ημέρες πριν από το δημοψήφισμα για την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ.

κάλεσαν σημαντικούς τριγμούς
εντός της ΕΟΚ βαθαίνοντας περισσότερο την κρίση που περνούσε
η Κοινότητα στα μέσα της δεκαετίας του 1960.
Ωστόσο, η στάση του Γάλλου
προέδρου δεν είχε να κάνει τόσο
με το ζήτημα της διακυβερνητικής
ή υπερεθνικής φύσης της Κοινότητας όσο με θέματα εξωτερικής
πολιτικής.
Ο Ντε Γκωλ έβλεπε τη βρετανική ένταξη ως πρόκληση απέναντι στη γαλλική ηγεσία, ενώ
θεωρούσε τη Βρετανία «Δούρειο
Ιππο» των Αμερικανών, των οποίων την επιρροή προσπαθούσε να
περιορίσει στα ευρωπαϊκά θέματα
και να εξασφαλίσει έτσι μια διακριτή θέση για τη Γαλλία και την
ΕΟΚ στον Ψυχρό Πόλεμο. Οσο ο
Στρατηγός παρέμενε στην προεδρία δεν υπήρχε καμιά πιθανότητα για τη βρετανική ευρωπαϊκή
προοπτική.

Η Διάσκεψη της Χάγης ανοίγει τον δρόμο
Τον Απρίλιο του 1969 ο Ντε Γκωλ
αποσύρθηκε από την πολιτική και
ο διάδοχός του, Ζορζ Πομπιντού, αν
και ακόμα επιφυλακτικός προς τη
Βρετανία, αποδέχθηκε την προοπτική της διεύρυνσης, αποσπώντας
ταυτόχρονα υποχωρήσεις από τα
υπόλοιπα μέλη της ΕΟΚ σε άλλα
κοινοτικά ζητήματα. Το ότι η διεύρυνση ήταν η προτεραιότητα της
ΕΟΚ επιβεβαιώθηκε και στην ιστορική διάσκεψη κορυφής της Χάγης τον Δεκέμβριο του 1969, όπου
ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις
για την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης και άνοιξε ο δρόμος για την ένταξη των τεσσάρων
υποψηφίων χωρών στην Κοινότητα. Οι διαπραγματεύσεις διήρκεσαν περίπου έναν χρόνο και τον
Ιανουάριο του 1972 υπεγράφη η
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Μόλις δύο χρόνια μετά την ίδρυση
της ΕΖΕΣ, το 1961, η συντηρητική κυβέρνηση του Χάρολντ Μακμίλαν έκανε αίτηση ένταξης στην
ΕΟΚ ακολουθούμενη αμέσως από
τη Δανία, τη Νορβηγία και την Ιρλανδία. Προφανώς υπήρχαν σημαντικοί οικονομικοί παράγοντες που
οδήγησαν σε αυτή την απόφαση:
πρώτον, η ανάγκη να διασφαλιστεί
η πρόσβαση των βρετανικών εξαγωγικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή
αγορά, η οποία είχε γίνει τώρα πιο
σημαντική από αυτή των χωρών της
Κοινοπολιτείας και δεύτερον, οι περιορισμένοι ρυθμοί ανάπτυξης της
βρετανικής οικονομίας και οι συνεχείς κρίσεις της στερλίνας, στοιχεία
που προκαλούσαν ανησυχία για το
μέλλον, την ίδια στιγμή που οι χώρες της ΕΟΚ εμφάνιζαν υψηλούς
ρυθμούς ανάπτυξης και πιο υγιείς
οικονομίες. Η ένταξη στην ΕΟΚ θα
έδινε νέες οικονομικές προοπτικές,
ενώ ταυτόχρονα θα βοηθούσε να
λυθούν θεμελιώδη δομικά προβλήματα που κρατούσαν πίσω τη βρετανική οικονομία. Ομως, η βασική
λογική πίσω από την επιδίωξη της
ένταξης ήταν πολιτική. Οι Βρετανοί ιθύνοντες είχαν πλέον πειστεί
ότι μόνο μέσω της ΕΟΚ θα μπορούσε η χώρα να διατηρήσει το status
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Η πρώτη αίτηση ένταξης
από τον Μακμίλαν το 1961

Η μερική δυσπιστία με την οποία
αντιμετώπισαν τη βρετανική αίτηση οι Ευρωπαίοι επιβεβαιώθηκε
από τις υπερβολικές παραχωρήσεις
που ζητούσαν οι Βρετανοί κατά τη
διάρκεια των πρώτων διαπραγματεύσεων, ειδικά σε σχέση με την
Κοινοπολιτεία και την ΕΖΕΣ.
Αν και μέσα στο 1962 υπήρχε
αισιοδοξία για επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων, τον
Ιανουάριο του 1963 ο Ντε Γκωλ
ανακοίνωσε μονομερώς σε συνέντευξη Τύπου ότι η Βρετανία
δεν ήταν έτοιμη να ενταχθεί στην
Κοινότητα λόγω του εντελώς διαφορετικού της προσανατολισμού
σε σχέση με αυτόν των ηπειρωτικών ευρωπαϊκών χωρών, βάζοντας
ουσιαστικά τέλος στη βρετανική
υποψηφιότητα.
Η δεύτερη αίτηση ένταξης της
Εργατικής κυβέρνησης Ουίλσον
το 1967 είχε και αυτή την ίδια τύχη. Τα βέτο του Ντε Γκωλ προ-

Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας
Τρίγκβε Μπρατέλι παραιτήθηκε
μετά το απορριπτικό δημοψήφισμα
στη χώρα του.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΥΑΝΘΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Συνθήκη Ενταξης της Βρετανίας,
Δανίας, Νορβηγίας και Ιρλανδίας.
Στη Δανία και στην Ιρλανδία διενεργήθηκαν δημοψηφίσματα που
με συντριπτική πλειοψηφία ενέκριναν τη συνθήκη, ενώ στη Νορβηγία
η αντιπαράθεση για τη συμμετοχή
της χώρας στην Κοινότητα δίχασε την κοινωνία και κορυφώθηκε
με το δημοψήφισμα του 1972, στο
οποίο η ευρωπαϊκή προοπτική της
χώρας απορρίφθηκε οριακά με ποσοστό 53%.
Στη Βρετανία, η ασυνήθιστα φιλοευρωπαϊκή συντηρητική κυβέρνηση του Εντουαρντ Χιθ κατάφερε
να περάσει από το Κοινοβούλιο τη
συμφωνία ένταξης που είχε διαπραγματευθεί. Παρ’ όλα αυτά, όταν
ο Εργατικός Χάρολντ Ουίλσον επέστρεψε στην πρωθυπουργία, διε-

νήργησε δημοψήφισμα το 1975,
στο οποίο οι Βρετανοί πολίτες τάχθηκαν υπέρ της παραμονής της
χώρας στην ΕΟΚ. Ωστόσο, οι μη
ρεαλιστικές προσδοκίες των Βρετανών ιθυνόντων από την ΕΟΚ, η
εκμετάλλευση του ζητήματος για
μικροπολιτικούς σκοπούς και βραχυπρόθεσμα οφέλη από τις βρετανικές κυβερνήσεις και η πολιτισμική
απόσταση της κοινωνίας και της
ιθύνουσας τάξης από την ηπειρωτική ευρωπαϊκή πολιτική κουλτούρα θα οδηγούσαν σε μια δύσκολη
σχέση με την Ευρώπη, της οποίας
τα αποτελέσματα βλέπουμε σήμερα.

* Ο κ. Ιωάννης Χάλκος είναι
υποψήφιος διδάκτωρ Σύγχρονης
Ιστορίας στο European University
Institute.
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Φωνή βοώντων... στη Γερουσία
για την προεδρική παραπομπή

Χαριστική βολή
Τραμπ στη λύση
των δύο κρατών

Το αίτημα των Δημοκρατικών και οι πλειοψηφούντες Ρεπουμπλικανοί

Το σχέδιό του για το Παλαιστινιακό

Της ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ
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Ο Ντέρσοβιτς και το δόγμα του

Επιβεβαιώθηκε
η επιφύλαξη πολλών
αναλυτών ότι ο Αμερικανός πρόεδρος
θα μπορούσε τελικά
να βγει ενισχυμένος
από τη διαδικασία.

«Οταν ³~ÒÉ{¨ÌÉÙ¨ØVÑÈ³ÌiÐÑËÉ{Ì³{ÙÉÉËÑ{Ñ¨ÒÐu
0ÒÙÉÓ×i,Ë³Ñ¨³ ËÂ³iÚ¨ÈÜ{~ÊÈÓ³ÉÈÂÊ³È³ ³Ó{K{³
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Το λίπος της γλώσσας συνδέεται με την υπνική άνοια
Μια διαταραχή του ύπνου, με τους
ασθενείς να πασχίζουν να πάρουν
ανάσα, πιθανώς, όπως εκτιμούν οι
επιστήμονες, να συνδέεται με την
ποσότητα λίπους που διαθέτουν
στη γλώσσα τους. Οταν οι πάσχοντες από υπνική άπνοια χάσουν βάρος, η σαφής βελτίωση της κατάστασής τους οφείλεται κυρίως
στην απώλεια του λίπους από τη
γλώσσα τους. Μεγαλύτερες και
πιο λιπώδεις γλώσσες διαθέτουν
συνήθως οι παχύσαρκοι.
Ερευνητές της ιατρικής σχολής
Πέρελμαν, στη Φιλαδέλφεια των
ΗΠΑ, που προχώρησε στη σχετική
δημοσίευση στην επιθεώρηση
American Journal of Respiratory
and Critical Care Medicine, επισημαίνουν ότι, γενικώς, όσοι έχουν
λιπώδεις γλώσσες, κινδυνεύουν να
εμφανίσουν τη διαταραχή. Εχουν
δρομολογηθεί, μάλιστα, έρευνες
προκειμένου να αποδειχθεί ότι η
διατροφή με χαμηλά λιπαρά είναι

ευνοϊκή για την απίσχνανση της
γλώσσας. «Μιλάς, τρως και αναπνέεις με τη γλώσσα», επισημαίνει
ο συντάκτης της μελέτης, δρ Ρίτσαρντ Σουάμπ. «Γιατί, άραγε, το
λίπος επικάθεται εκεί; Αυτό παραμένει ασαφές. Πιθανώς να οφείλεται
σε γενετικούς ή περιβαλλοντικούς
παράγοντες, όμως όσο λιγότερο λίπος υπάρχει εκεί, τόσο πιο απίθανο
είναι η γλώσσα να αποφράξει τους
αεραγωγούς κατά τη διάρκεια του
ύπνου». Προκειμένου να καταλήξουν σε σαφή συμπεράσματα, οι
Αμερικανοί ερευνητές μελέτησαν
67 παχύσαρκους πάσχοντες από
αποφρακτική υπνική άπνοια και
διαπίστωσαν ότι η απώλεια του
10% του σωματικού τους βάρους
βελτίωσε τα συμπτώματά τους κατά
30%.
Οι πάσχοντες από υπνική
άπνοια, συνήθως ταλαιπωρούνται
από δυνατό ροχαλητό, ηχηρή αναπνοή και σπασμωδικές κινήσεις

Σύμφωνα με Αμερικανούς ειδικούς, ένας από τους τρόπους αντιμετώπισης

του προβλήματος της υπνικής άνοιας είναι η απώλεια κιλών.

κατά τη διάρκεια του ύπνου, ενώ
το πρωί νιώθουν υπνηλία, γεγονός
που επηρεάζει δυσμενώς τη ζωή
τους.
Η συχνότερη μορφή υπνικής
άπνοιας είναι η λεγόμενη «αποφρακτική»: όταν οι ανώτεροι αεραγωγοί φράσσονται πλήρως ή μερικώς κατά τη διάρκεια του ύπνου.
Συχνότερα, από αυτή τη μορφή
διαταραχής υποφέρουν οι υπέρβαροι και όσοι έχουν μεγάλο αυχένα
ή αμυγδαλές.
Ορισμένοι τρόποι που μπορείτε
να βελτιώσετε την κατάστασή σας,
εφόσον πάσχετε από υπνική
άπνοια, είναι οι εξής:
• Αν είστε υπέρβαρος, χάστε
βάρος.
• Να κοιμάστε στο πλάι, με τη
βοήθεια ειδικού μαξιλαριού.
• Να κόψετε το κάπνισμα.
• Να μην καταναλώνετε μεγάλη
ποσότητα οινοπνεύματος, ιδίως
πριν τον ύπνο.

• Να μη λαμβάνετε υπνωτικά
σκευάσματα, εκτός αν σας τα έχουν
συνταγογραφήσει.
Οι πιο σοβαρές μορφές διαταραχής απαιτούν θεραπεία σε κλινική ύπνου, που μπορεί να σημαίνει
τη χρήση μιας συσκευής CPAP, η
οποία διοχετεύει αέρα σε μια στοματορινική μάσκα κατά τη διάρκεια
του ύπνου, διατηρώντας τους αεραγωγούς ανοικτούς. Ο δρ Νικ Χόπκινσον, ιατρικός επικεφαλής της
Βρετανικής Εταιρείας Πνευμόνων,
τονίζει: «Ανέκαθεν γνωρίζαμε ότι
η απώλεια βάρους μπορεί να βοηθήσει σημαντικά όσους πάσχουν
από υπνική άπνοια. Η νέα αμερικανική έρευνα προσθέτει νέα στοιχεία: τους ακριβείς μηχανισμούς
που εμπλέκονται. Ωστόσο, δεν
υπάρχουν τρόποι για να μειώσει
κανείς το λίπος της γλώσσας του.
Κατά συνέπεια, η έρευνα δεν θα
έχει άμεσες πρακτικές επιπτώσεις
για τους ασθενείς».

Αυξάνοντας
το προσδόκιμο
υγιούς ζωής

Στοπ στη χρήση
αντηλιακών
από το Παλάου

Οι υγιεινές συνήθειες, όπως είναι
η διατήρηση του σωματικού βάρους
στα επιθυμητά επίπεδα, η ήπια κατανάλωση οινοπνεύματος και η τακτική σωματική άσκηση επί τουλάχιστον 30 λεπτά την ημέρα, μπορούν να επιμηκύνουν σημαντικά
τη ζωή με καλή υγεία, ακόμα και
για δέκα χρόνια. Οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι όλοι όσοι ακολουθούν
υγιεινές συνήθειες μπορούν να περιμένουν πολύ περισσότερα χρόνια
καλής υγείας, συγκριτικά με αυτούς
που καπνίζουν, πίνουν υπερβολικά
ή είναι παχύσαρκοι.
Η μελέτη, η οποία δημοσιεύεται
στην επιθεώρηση British Medical
Journal, περιελάμβανε δεδομένα
από περισσότερους από 110.000
ανθρώπους και εστιάστηκε ιδιαίτερα
στις περιπτώσεις καρδιαγγειακών
νόσων, καρκίνου και διαβήτη τύπου
2 (της μορφής που εμφανίζεται κυρίως σε παχύσαρκους ενήλικες). Οι
ερευνητές της Σχολής Δημόσιας
Υγείας του Χάρβαρντ και του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημόνων του Αμστερνταμ επικέντρωσαν το ενδιαφέρον τους σε πέντε
υγιεινές συνήθειες «χαμηλού κινδύνου» (ποτέ κάπνισμα, υγιής δείκτης μάζας σώματος, από 18 μέχρι
25, ήπια έως εντατική φυσική δραστηριότητα επί τουλάχιστον 30 λεπτά καθημερινά, ήπια κατανάλωση
αλκοόλ και υγιεινή διατροφή). Στη
συνέχεια, αναζήτησαν το προσδόκιμο υγιούς ζωής, δηλαδή χωρίς την
εμφάνιση καρδιαγγειακών παθήσεων, διαβήτη ή καρκίνου και ιδιαίτερα πόσα τέτοια χρόνια σε καλή
υγεία μπορούσαν να περιμένουν
όσοι έκλειναν τα πενήντα.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων
έδειξαν ότι οι γυναίκες που ακολουθούν υγιεινό τρόπο ζωής, υιοθετώντας τουλάχιστον τέσσερις από τους
πέντε παράγοντες «χαμηλού κινδύνου», είχαν στα πενήντα τους
χρόνια προσδόκιμο ζωής, σε καλή
υγεία, άλλα 34,4 έτη. Θα ζούσαν δηλαδή με καλή υγεία (χωρίς καρκίνο,
διαβήτη ή καρδιά) μέχρι τα 84 χρόνια. Αντιθέτως οι γυναίκες που δεν
είχαν υιοθετήσει κανέναν από τους
πέντε παράγοντες υγιεινής ζωής,
είχαν προσδόκιμο υγιεινής ζωής
στα 50 τους, μόλις 23,7 έτη.
Οι πενηντάρηδες μπορούσαν να
περιμένουν να ζήσουν με καλή υγεία,
αλλά 31,1 χρόνια χωρίς ασθένειες,
εφόσον βέβαια είχαν υιοθετήσει
τέσσερις ή πέντε παράγοντες υγιεινής ζωής. Τις μικρότερες πιθανότητες για μακροζωία και καλή υγεία
είχαν οι άνδρες που κάπνιζαν μέχρι
15 τσιγάρα την ημέρα και οι γυναίκες
και οι άνδρες που είχαν δείκτη μάζας
σώματος μεγαλύτερο από 30, ήταν
δηλαδή παχύσαρκοι.

Διαφορετικά ανέτειλε η νέα χρονιά
στη Δημοκρατία του Παλάου, ένα
νησιωτικό σύμπλεγμα στον δυτικό
Ειρηνικό Ωκεανό, καθώς άρχισε να
εφαρμόζεται η πλήρης απαγόρευση
χρήσης και πώλησης ορισμένων
αντηλιακών, σε μια προσπάθεια
προστασίας των ευάλωτων κοραλλιών της. Πρόκειται για την πρώτη
χώρα που εφαρμόζει ένα τέτοιο μέτρο, αλλά θα πρέπει να θυμηθούμε
ότι ένα άλλο μικροσκοπικό νησιωτικό κράτος του Ινδικού Ωκεανού,
οι Μαλδίβες, βρέθηκαν προ ετών
στην πρωτοπορία, όταν άρχισαν να
κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου
για την κλιματική αλλαγή. Ο νόμος
της κυβέρνησης του Παλάου απαγορεύει ρητώς τη διάθεση και χρήση
καλλυντικών που περιέχουν δέκα
διαφορετικά χημικά, τα οποία είναι
εξαιρετικά τοξικά για τα θαλάσσια
είδη και συμβάλλουν στη λεύκανση
των κοραλλιών. Επίσης, προβλέπει
υψηλά χρηματικά πρόστιμα, που
ανέρχονται στα 900 ευρώ, σε όποιον
έμπορο προωθήσει τέτοια προϊόντα.
Τα απαγορευμένα καλλυντικά και
αντηλιακά περιέχουν τα χημικά οξυβενζόνη και οκτινοξικό, τα οποία
απορροφούν την υπεριώδη ακτινοβολία. Μελέτες που δημοσιεύθηκαν
το 2015 είχαν υποδείξει ότι η οξυβενζόνη μπορεί να αναστείλει την
εξέλιξη των μικρών κοραλλιών, καθώς και ότι είναι τοξική για πολλά
είδη, ενώ συμβάλλει στη λεύκανσή
τους σε πιο χαμηλές θερμοκρασίες.
Τα αντηλιακά θεωρούνται από τους
ειδικούς ελάσσων απειλή για τους
κοραλλιογενείς υφάλους. Εχει υπολογιστεί ότι 6.000 έως 14.000 τόνοι
αντηλιακών καταλήγουν κάθε χρόνο
στους κοραλλιογενείς υφάλους. Πριν
από πέντε χρόνια, το 75% των αντηλιακών περιείχε αυτές τις τοξικές
ουσίες, αλλά πλέον το ποσοστό έχει
μειωθεί σημαντικά – περίπου στο
50%. Το Παλάου, τα τελευταία χρόνια
έχει πραγματοποιήσει μεγάλα άλματα προκειμένου να προστατεύσει
το φυσικό του περιβάλλον, ενώ έγινε
το δεύτερο κράτος, μετά τα Φίτζι,
που επικύρωσε τη συμφωνία του
Παρισιού για το κλίμα, το 2016.
Οπως επισημαίνει, όμως, ο καθηγητής Γιοργκ Βίντερμαν, που μελετά
τα κοραλλιογενή οικοσυστήματα,
«η πρωτοβουλία του Παλάου είναι
ένα λογικό μέτρο, που θα αποτρέψει
την έκθεση των ευάλωτων κοραλλιών στην πιθανή απειλή που εγκυμονούν τα αντηλιακά. Ωστόσο,
δεν αρκεί για να σωθούν τα κοράλλια. Πιο σημαντικοί κίνδυνοι είναι
η αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας, η υπεραλεία και η ανεξέλεγκτη ρύπανση».

H ήπια, αλλά καθημερινή, άσκηση

επί 30 λεπτά μπορεί να μας εξασφαλίσει μακροζωία, με καλή υγεία.

Τεστ αίματος αποκαλύπτει αν κάποιος κοιμάται αρκετά
Ενα τεστ αίματος που αποκαλύπτει αν κάποιος κοιμάται αρκετά, αναπτύσσουν Ιταλοί
επιστήμονες, με δεδομένες τις σοβαρές συνέπειες της αϋπνίας στην υγεία των ανθρώπων. Το τεστ θα βοηθήσει, μεταξύ άλλων, τους γονείς να γνωρίζουν κατά πόσον
το παιδιά τους πάσχουν από χρόνια στέρηση
ύπνου. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον
δρα Φάμπιο Λάουρα του Ινστιτούτου Επιστημών της Διατροφής του Εθνικού Συμβουλίου Ερευνών της Ιταλίας, που έκαναν
τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό πειραματικής φυσιολογίας Experimental Physiology, βασίζουν το τεστ στην ανακάλυψη
ότι μικροσκοπικά τμήματα του RNA (του
«ξαδέρφου» μορίου του DNA, το οποίο μεταφράζει τον γενετικό κώδικα σε πρωτεΐνες)
μεταβάλλονται στο αίμα των ανθρώπων
που δεν κοιμούνται αρκετά. «Η μελέτη μας
δείχνει για πρώτη φορά ότι τα επίπεδα συγκεκριμένων microRNA που κυκλοφορούν
στο αίμα, είναι διαφορετικά σε όσους κοιμούνται λίγο, σε σχέση με όσους κοιμούνται
φυσιολογικά. Αυτό θα επιτρέψει στους γιατρούς να προσδιορίζουν εύκολα κατά πόσον
τα παιδιά κοιμούνται αρκετά, χρησιμοποιώντας ένα απλό τεστ αίματος, που θα παρέχει
ενδείξεις και για άλλες όψεις της υγείας»,
δήλωσε ο δρ Λάουρα. Προηγούμενες έρευνες
έχουν δείξει ότι ο ύπνος είναι ουσιώδης για
την υγεία και τις σχολικές επιδόσεις των
παιδιών, ενώ αργότερα στη ζωή η έλλειψή

Δύο κορίτσια, κοιμούνται κατά την πρώτη ημέρα στον παιδικό σταθμό στο Σεγκίν του Τέξας.
του σχετίζεται με διάφορα προβλήματα
υγείας. Οι ερευνητές μελέτησαν δείγματα
αίματος από 111 υγιή παιδιά και εφήβους
από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες (μεταξύ των
οποίων η Κύπρος), που χωρίστηκαν σε δύο
ομάδες, του επαρκούς και του ανεπαρκούς
ύπνου. Ως ανεπαρκής για τα παιδιά θεωρήθηκε ο ύπνος κάτω των εννέα ωρών και
για τους εφήβους κάτω των οκτώ ωρών.
Διαπιστώθηκε ότι –άσχετα με τη χώρα προέλευσης– είναι δυνατό, αναλύοντας τα microRNA στο αίμα, να διακρίνει κανείς με
αρκετή αξιοπιστία αν κάποιος κοιμάται αρκετά ή όχι. Θα χρειαστεί πάντως κάποιος
χρόνος έως ότου υπάρξει διαθέσιμο ένα
κανονικό κλινικό τεστ.
Το τεστ έχει σημασία διότι, σύμφωνα

με πρόσφατη έρευνα, μία και μόνο νύχτα
αϋπνίας αρκεί για να αυξηθούν τα επίπεδα
μιας πρωτεΐνης στο αίμα των νέων ανδρών,
που συνδέονται με τη νόσο Αλστχάιμερ.
Αυτό σημαίνει ότι οι καλές συνήθειες ύπνου
από νεαρή ηλικία βοηθούν στην πρόληψη
της νόσου. Οι άνθρωποι με Αλτσχάιμερ
έχουν δύο όγκους από κολλώδεις πρωτεΐνες
(βήτα-αμυλοειδή και ταυ) στον εγκέφαλό
τους. Ερευνητές του Πανεπιστημίου της
Ουψάλα στη Σουηδία κάλεσαν 15 νέους και
υγιείς άνδρες με μέσο όρο ηλικίας 22 ετών
σε μια κλινική ύπνου. Μέτρησαν τα επίπεδα
της πρωτεΐνης ταυ στο αίμα των ανδρών
μετά μια νύχτα καλού ύπνου και ύστερα
από μία νύχτα αϋπνίας. Στη δεύτερη περίπτωση τα επίπεδά της είχαν αυξηθεί κατά
17%, ενώ στην πρώτη μόλις κατά 2%. Είναι
μια μικρή έρευνα με περιορισμένο δείγμα,
που έχει πραγματοποιηθεί μόνο σε άνδρες.
Είναι ενδεικτική όμως της σχέσης αϋπνίας
και Αλτσχάιμερ. Αν η ταυ πράγματι συγκεντρώνεται στον εγκέφαλο νεαρών ανθρώπων ύστερα από έλλειψη ύπνου, οι κλινικές δοκιμές θα πρέπει να μελετήσουν
κατά πόσον η βελτίωση του ύπνου βοηθάει
ή επιβραδύνει αυτήν την ανάπτυξη και γι’
αυτό μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ. Η ταυ σχετίζεται επίσης με το
Πάρκινσον και την Creutzfeldt-Jakob, αν
και δεν είναι ακριβώς γνωστός ο ρόλος της
στην εξέλιξη των ασθενειών.

Τοξικά για τη θαλάσσια ζωή και πιθανώς επισφαλή για την ανθρώπινη
υγεία είναι πολλά από τα αντηλιακά.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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Το ποδόσφαιρο που θέλουμε
Μόνο με τόλμη και αποφασιστικότητα θα μπορέσουμε να καθαρίσουμε το πιο δημοφιλές σπορ
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ

Ως μεσογειακός λαός που είμαστε, αγαπούμε τον αθλητισμό. Ιδιαίτερα, παθιαζόμαστε με τον «Βασιλιά των Σπορ»,
το ποδόσφαιρο. Οι έντονες συγκινήσεις
που προσφέρει αυτό το παιχνίδι, ταιριάζουν με το ταμπεραμέντο μας…
Εδώ και πολλές δεκαετίες, από το
τέλος της «εποχής της φανέλας», τα
οικονομικά οφέλη που προσφέρει το
ποδόσφαιρο έχουν πολλαπλασιαστεί,
τα συμφέροντα κάποιων έχουν γιγαντωθεί με αποτέλεσμα να έχουμε ξεφύγει πολύ από «το ωραίο, το μεγάλο
και το αληθινό». Χάσαμε, εδώ και πολλά χρόνια, την… μπάλα, ξεχνώντας
ότι το ποδόσφαιρο ήταν και πρέπει
να είναι παιχνίδι και διασκέδαση.
Πολλοί υποστηρίζουν πως το κυπριακό ποδόσφαιρο είναι πλέον παν







Οι πλείστες ομάδες
είναι πυρ και μανία
με την ΚΟΠ, χωρίς
όμως να κάνουν
οτιδήποτε ουσιαστικό για
ν’ αλλάξουν οτιδήποτε
στον «διεφθαρμένο» κόσμο
του ποδοσφαίρου μας.
τελώς αναξιόπιστο και ότι στον χώρο
του ποδοσφαίρου μας κυριαρχεί η διαπλοκή, το παρασκήνιο, η διαφθορά
παραγόντων. Παρακολουθούμε μάλιστα να συμβαίνει και κάτι που κατά
κάποιο τρόπο είναι… οξύμωρο. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου
αποτελείται από τους εκπροσώπους
των συλλόγων που συμμετέχουν στα
πρωταθλήματά της. Οι πλείστες όμως
ομάδες, είναι πυρ και μανία με την
ΚΟΠ, χωρίς όμως να κάνουν οτιδήποτε
ουσιαστικό, πέρα από κάποιες ανακοινώσεις, για ν’ αλλάξουν οτιδήποτε
στον «διεφθαρμένο» κόσμο του ποδοσφαίρου μας.
Πιστεύουμε ότι αν υπάρξει πραγματική θέληση από όλους, μπορούμε
να αλλάξουμε την άσχημη κατάσταση
που επικρατεί, να απομακρύνουμε
τον υπόκοσμο και όσους προσπαθούν
να αισχροκερδήσουν από το λαοφιλές
άθλημα. Μπορούμε να καθαρίσουμε
το ποδόσφαιρό μας αν είμαστε διατεθειμένοι να πάρουμε ριζικά μέτρα
και δραστικές αποφάσεις για την εξυγίανση του ποδοσφαίρου μας.
Πρέπει όμως ΟΛΟΙ όσοι αγαπάμε
πραγματικά το ποδόσφαιρο, να δράσουμε αποφασιστικά και να πολεμήσουμε ουσιαστικά την προκατάληψη
που μεγαλώνει… Με τα λόγια και τα
ευχολόγια, τίποτα δεν θα καταφέρουμε,
τίποτα δεν θ’ αλλάξουμε.

Eχουμε μπροστά μας τα ντέρμπι που θα κρίνουν τον τίτλο και η πίεση προς τους διαιτητές είναι τεράστια.

Εισηγήσεις για δραστικά μέτρα
Είμαστε στον χώρο περισσότερο από
τρεις δεκαετίες και έχουμε να καταθέσουμε τις δικές μας εισηγήσεις με
μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του
αθλήματος.
G Δυναμική – ουσιαστική, παρέμβαση
της Πολιτείας: Είναι παρήγορο και αισιόδοξο ότι ακόμα και ο Πρόεδρος
της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος
Αναστασιάδης, προβληματίζεται και
ανησυχεί για την διαφθορά στο ποδόσφαιρό μας. Οφείλει το Κράτος, η
Πολιτεία, να επέμβουν αποφασιστικά
και να λύσουν με ουσιαστικούς τρόπους τα σοβαρά προβλήματα που ταλανίζουν το άθλημα βάζοντας τον
κάθε κατεργάρη στην θέση του. Μόνο
η Πολιτεία μπορεί να διώξει από το
ποδόσφαιρο τους πολλούς παρείσακτους, άτομα του υποκόσμου με «βαρύ»
ποινικό μητρώο.
G Δημιουργία ειδικού γραφείου στην
Αστυνομία: Σε γειτονικές, πολύ μεγαλύτερές μας χώρες, βοήθησε αποτελεσματικά την καταπολέμηση της
διαφθοράς, η απόφαση του κράτους
να δημιουργήσει ειδικό γραφείο στην
Αστυνομία, με δυνατότητα εκτός των
άλλων την παρακολούθηση των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, ατόμων –

παραγόντων, με ύποπτη συμπεριφορά
στον χώρο του ποδοσφαίρου. Επιβάλλεται όμως πρώτα, η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Υπενθυμίζουμε
ότι εδώ και χρόνια, η Πολιτεία δημιούργησε γραφείο στην Αστυνομία
κατά του χουλιγκανισμού, κάτι που
βοήθησε ουσιαστικά στην καταπολέμηση του φαινομένου της βίας στους
αθλητικούς χώρους.
G Μεγαλύτερα κίνητρα στους διαιτητές:
Η μεγαλύτερη προκατάληψη πηγάζει
από το σημαντικό κεφάλαιο της διαιτησίας. Όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, είναι αναγκαία η έλευση ξένων διαιτητών και παρατηρητών.
Όμως αυτό δεν μπορεί να είναι μόνιμο
μέτρο για οικονομικούς κυρίως λόγους.
Γι’ αυτό εισηγούμαστε την στήριξη
των Κύπριων νέων διαιτητών και παράλληλα την σημαντική αύξηση της
αμοιβής τους, προκειμένου να υπολογίζουν πολύ σοβαρότερα τις όποιες
κυρώσεις θα έχουν σε περίπτωση σοβαρών λαθών τους. Γιατί όχι να μην
κάνουμε πλήρως επαγγελματίες τους
διαιτητές που έχουν ικανότητες.
G Το στοίχημα και τα «στημένα»: Ένα
από τα σοβαρότερα προβλήματα του
ποδοσφαίρου μας είναι το στοίχημα.

Οι επιτήδειοι προσπαθούν να χειραγωγήσουν και να στήσουν παιχνίδια
προκειμένου να κερδίσουν τεράστια
ποσά. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι
με την βοήθεια της τεχνολογίας, να
μην καταφέρουμε να φτάσουμε στους
παράνομους, να τους τιμωρήσουμε
όπως τους αξίζει και να τους διώξουμε
από τον χώρο. Κάντε ακόμα πιο αυστηρή την νομοθεσία. Αν χρειαστεί
απαγορέψετε την συμμετοχή ομάδων
μας στο στοίχημα.
Το ποδόσφαιρο είναι πραγματικά
πολύ όμορφο όταν είναι καθαρό. Είναι
όμως και αυτό κομμάτι της κοινωνίας
μας και δεν μπορούσε παρά να καθρεφτίζει τις πολλές άσχημες συμπεριφορές μας και την σοβαρή ηθική
κρίση της σύγχρονης εποχής. Αν θέλουμε να έχουμε ένα καθαρό ποδόσφαιρο που να το απολαμβάνουμε και
να το χαιρόμαστε, πρέπει να τολμήσουμε να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για
να το σώσουμε από τα πολλά και μεγάλα συμφέροντα του υποκόσμου και
όλων όσοι ασχολούνται με το άθλημα
για να πλουτίσουν και να έχουν άλλα
οφέλη. Όσοι αγαπούμε τον «Βασιλιά
των Σπορ», ας δράσουμε με τόλμη και
αποφασιστικότητα. Προλαβαίνουμε.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
info@diafthora.com

Καλοδεχούμενη η όποια προσπάθεια

να βρεθούν στοιχεία και να οδηγηθούν, όλοι όσοι παράνομα θησαυρίζουν στην πλάτη του κυπριακού ποδοσφαίρου, ενώπιον της Δικαιοσύνης.
Όταν όμως ο πρόεδρος της ομάδας
που αναλαμβάνει τη σχετική πρωτοβουλία, που δηλώνει πως κατέχει στοιχεία, ονόματα και διευθύνσεις, δείχνει
ξεκάθαρα είτε την έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους Θεσμούς, είτε την αμφιβολία για την ασφάλειά του, προκειμένου να καταθέσει τα απαραίτητα
στοιχεία, μάλλον ανώφελο είναι να
περιμένεις από τον απλό κόσμο να δώσει πληροφορίες σε μια ηλεκτρονική
διεύθυνση, έστω και αν δεν προκύπτει
αμφιβολία για την προστασία των προσωπικών του δεδομένων…

* * * * *

Απορία

Αν όχι όλες, αρκετές ομάδες του ποδο-

σφαιρικού πρωταθλήματος υποστηρίζουν πως υπάρχει παρασκήνιο, διαφθορά και διαπλοκή στο χώρο. Ολοένα και
περισσότερες διοικήσεις, τάσσονται κα-

τά της ΚΟΠ και της ηγεσίας της. Όλοι
όσοι αντιδρούν, δηλώνουν εκτός παρασκηνίου και την ίδια ώρα αδικημένοι.
Και το σκηνικό αυτό κρατάει χρόνια. Εύλογη λοιπόν η απορία. Γιατί ποτέ δεν
προέκυψε μια οργανωμένη προσπάθεια αντίδρασης; Μια οργανωμένη προσπάθεια να αλλάξουν πρόσωπα και καταστάσεις, να σπάσουν κατεστημένα,
να προκύψει η περιβόητη κάθαρση.
Απεναντίας η συνεχιζόμενη δική τους
απραξία ή ανοχή, συντηρεί το ίδιο σκηνικό, για χρόνια τώρα…

* * * * *

Τα δικά τους τα έλυσαν;

Εδώ και μια βδομάδα, έχουν γεμίσει τα

πάνελ των πρωινάδικων και μεσημεριανάδικων εκπομπών με πολιτικούς όλων
των… αποχρώσεων που προσπαθούν
να μας αναλύσουν τα προβλήματα του
ποδοσφαίρου. Δε λέμε, καλά κάνουν οι
άνθρωπο και, επιτέλους, ασχολούνται
με αυτά τα θέματα που δεν προέκυψαν
τώρα αλλά χρονίζουν. Όμως, η απορία
που έχει ο καθένας, με την ιδιότητα του
πολίτη παρά του φιλάθλου, είναι αν όλα
τα υπόλοιπα προβλήματα του τόπου λύ-

θηκαν και το ποδόσφαιρο πρέπει να είναι πρώτο στην πολιτική ατζέντα. Προφανώς και η ερώτηση είναι ρητορική,
ειδικά με όσα αντιλαμβανόμαστε να γίνονται στην περιοχή μας αυτό το διάστημα. Αλλά ο Αρίγκο Σάκι κάτι ήξερε
όταν έλεγε πως «το ποδόσφαιρο είναι
το όπιο του λαού».

* * * * *

Το στοίχημα του Δημήτρη

Δεν είναι πως τον έχουν πάρει τα χρό-

νια το Δημήτρη Χριστοφή, όμως εδώ
και ενάμιση χρόνο γεγονός είναι πως
την Ομόνοια δεν μπόρεσε να τη βοηθήσει ουσιαστικά. Ουδείς μπορεί να χαρακτηρίσει παράλογη την απόφαση των
«πρασίνων» να τον αποδεσμεύσουν με
βάση και την αυξημένη ποιότητα που
έχουν φέτος στο ρόστερ τους. Από την
άλλη, τέτοιες καταστάσεις αυξάνουν
και το κίνητρο ενός παίκτη να αποδείξει
πως δεν ξόφλησε και έτσι περιμένουμε
να δούμε αν θα καταφέρει να επανέλθει στις επάλξεις. Αν γίνει, δεν θα είναι
κερδισμένη μόνο η Ανόρθωση αλλά και
το κυπριακό ποδόσφαιρο γενικότερα,
αφού δεν έπαψε να αποτελεί έναν από

τους κορυφαίους παίκτες μας. Κινδυνέψαμε να το ξεχάσουμε, ώρα να δούμε
αν μπορεί να μας το θυμίσει.

* * * * *

Της τρελής

Πανικός, αγωνία, τρεξίματα και μπόλικη

δουλειά περιλάμβανε το μενού της
προηγούμενης Παρασκευής για όλους
τους παράγοντες, παίκτες και προπονητές αφού ήταν η τελευταία της μεταγραφικής περιόδου Ιανουαρίου. Όποιος ψώνισε, ψώνισε, όποιος έφυγε,
έφυγε… όπως συνηθίζουμε να λέμε,
γήπεδο ο καθρέφτης.

* * * * *

Πέντε με εικοσιπέντε

Τόσα είναι τα λεφτά που δεσμεύτηκε

να δώσει ο Παπασταύρου σε όποιον
παράσχει αξιόπιστες πληροφορίες
σχετικά με τα στημένα στο κυπριακό
ποδόσφαιρο. Μήπως είναι κιόλας τόσα
τα λεφτά που του ζητήθηκαν για να
αγοράσει, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, αντίπαλους παίκτες και διαιτητές; Σκέψεις κάνουμε…

ΑΠΟΨΕΙΣ

Παιγνίδι... χωρίς
κανόνες
Μοιάζει με τίτλο ταινίας που σχετίζεται
με τη δράση συμμοριών σε γκέτο της
Νέας Υόρκης ή του Παρισιού. Και όμως
δεν απέχει και πολύ από το τι συμβαίνει
στο κυπριακό ποδόσφαιρο, καθώς τις
τελευταίες εβδομάδες τα πράγματα και
οι καταστάσεις έχουν ξεφύγει προ πολΤου
λού. Μια χαώδης κατάσταση που κανείς
ΧΡΙΣΤΟΥ
δεν δείχνει ικανός να επιβάλει τάξη.
ΖΑΒΟΥ
Ούτε η Ομοσπονδία και πώς θα μπορούσε άλλωστε αφού της αναλογεί το μεγαλύτερο
μερίδιο ευθύνης, ούτε η Πολιτεία που διαχρονικά παρουσιάζεται ανίκανη να επιβληθεί και φυσικά ούτε τα
σωματεία που δρουν με αποκλειστικό γνώμονα τα συμφέροντά τους αγνοώντας το συλλογικό καλό.
Με αυτά και με αυτά είμαστε ενώπιον μιας κατάστασης πέρα για πέρα προβληματικής στην οποία εισήλθαν άσχετοι με το χώρο του ποδοσφαίρου, όπως
κόμματα, πολιτικοί, υπόκοσμος που εδώ και χρόνια δικτυώνεται και φυσικά οι της ΟΥΕΦΑ που θα προσπαθήσουν να βοηθήσουν Πολιτεία και Ομοσπονδία μήπως
και καθαρίσει έστω και για λίγο το ποδόσφαιρο.
Το χειρότερο δε, δεν είναι η κατάσταση αυτή καθεαυτή, αλλά ότι δεν υπάρχει στον ορίζοντα κάποιο όργανο
ή ακόμη και πρόσωπο που θα επιβάλει την τάξη. Ζορίζεται
κανείς να σκεφτεί ή να προτείνει κάτι που θα μας βγάλει
από το αδιέξοδο, αφού, όπως ξεκάθαρα διαφαίνεται,
τα εποπτικά όργανα, όπως Ομοσπονδία και ΚράτοςΚυβέρνηση, αδυνατούν να επιβάλουν κανόνες. Κανείς
δεν μπορεί να γνωρίζει επίσης πώς θα σταματήσει το
χαώδες σκηνικό, πόσω μάλλον άμα λάβει υπόψη ότι
μπαίνουμε στην κρισιμότερη περίοδο του πρωταθλήματος
και το βαθμολογικό ενδιαφέρον κορυφώνεται. Συν το
γεγονός ότι φέτος σ’ αντίθεση με τα προηγούμενα
χρόνια εμπλέκονται στην υπόθεση τίτλος τέσσερα
θηρία του κυπριακού ποδοσφαίρου με μοιρασμένες πιθανότητες να το κατακτήσουν. Αυτή ακριβώς η κατάσταση δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια
του οποιουδήποτε να εξομαλύνει την κατάσταση.
Η μοναδική λύση που διαφαίνεται και μάλλον η ιδανικότερη είναι ακριβώς η έλευση των ξένων διαιτητών.
Επί τούτου η Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΟΠ αποφάσισε
την κάθοδο των ξένων διαιτητών για τα πλέι-οφ και
απομένει πια το οκ των κύπριων διαιτητών, η απάντηση
των οποίων θα γίνει γνωστή με το πέρας της συνάντησης
την ερχόμενη Τρίτη. Με λίγα λόγια οι ξένοι διαιτητές
και η στάση των κύπριων συναδέλφων τους… θα ορίσουν όχι μονάχα τους κανόνες ενός παιγνιδιού που γίνεται εντός αλλά και εκτός γραμμών.

Το αναπόφευκτο...
Στις 16 Ιανουαρίου, ο πρόεδρος της ΚΟΠ
Γιώργος Κούμας προειδοποίησε τους
κύπριους διαιτητές (τη δική του ομάδα),
πως από τη δική τους απόδοση θα
εξαρτηθεί η κάθοδος ή όχι ξένων διαιτητών. Από τα πρώτα, επόμενα παιγνίδια της προεδρικής προειδοποίησης,
Του
καταγράφηκαν αρκετά σοβαρά λάθη.
ΓΙΩΡΓΟΥ
Μάλλον ούτε ο ίδιος ο πρόεδρος της
ΛΟΓΙΔΗ
ΚΟΠ δεν θα πίστευε σε μια θεαματική
βελτίωση.
Υπερβολή σαφώς και υπάρχει και ούτε δικαιολογημένα
είναι κάθε φορά τα παράπονα και οι αντιδράσεις. Και
πολλές φορές έχει αποδειχθεί, πως οι διαιτητές αποτέλεσαν τα εξιλαστήρια θύματα και το τέλειο άλλοθι
για μια αποτυχία. Η αλήθεια είναι όμως, πως με τη
φετινή τους αγωνιστική εικόνα, οι πλείστοι κύπριοι
διαιτητές έδωσαν πολλές φορές την αφορμή…
Σε μια περίοδο, ιδιαίτερα δύσκολη, με τη διαιτησία
ανήμπορη να σώσει ό,τι σώζεται, τους κόκκινους φάκελους ξανά στο δρόμο μας, επιστολές, αναρτήσεις,
ανακοινώσεις, καταγγελίες σε ΟΥΕΦΑ και ΦΙΦΑ, με…
αποκαλύψεις για προκαθορισμένες τιμές, έναντι των
οποίων εξασφαλίζονται νίκες και τίτλοι, με την αμφισβήτηση στα ύψη και την προκατάληψη στο πιο κόκκινο
από ποτέ, η ηγεσία της ΚΟΠ, με την απόφαση για
ξένους διαιτητές, δείχνει να αντιδρά με τρόπο που
συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην εκτόνωση της έντασης.
Πολλοί αποδίδουν την εξέλιξη αυτή στην ικανότητα
του προέδρου Γιώργου Κούμα να ελίσσεται και να…
ξεφεύγει των δύσκολων καταστάσεων. Ακόμη και έτσι,
δεν παύει να αποτελεί θετική, υπό τις περιστάσεις εξέλιξη.
Η ΚΟΠ αποφάσισε, αναμένεται πλέον η αντίδραση
του Συνδέσμου Διαιτητών. Δύσκολα πάντως θα βρουν
επιχειρήματα, αν θελήσουν να ανατρέψουν την απόφαση. Ας κερδίσουν τουλάχιστον κάτι, στην εκτίμηση
(όση απέμεινε) της κοινής γνώμης, δείχνοντας πρόθεση
και καλή διάθεση συνεργασίας.
Με τους ξένους διαιτητές δεν θα εξαλειφθούν τα
λάθη, ίσως και σοβαρά, απλά θα γίνονται αποδεκτά ως
μέρος του παιγνιδιού. Οι ξένοι διαιτητές δεν αποτελούν
τη λύση του προβλήματος αλλά μια προσωρινή διευθέτηση και κυρίως αναγκαία.
Γιατί με την τροπή που έχουν πάρει φέτος τα πράγματα, ηλίου φαεινότερο είναι πως η χρονιά δεν βγαίνει
με διαιτητές οι οποίοι επανειλημμένα έχουν εκτεθεί
ανεπανόρθωτα, ξεπερνώντας το όριο του αποδεκτού
ανθρώπινου λάθους…
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Μεταβολές εβδομάδας
X.A.K.
-0,90%

X.A.
-3,97%

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei

Dax

FTSE 100

-2,16%

-1,36%

-2,61%

-1,73%

-1,67%

BREXIT
Αβεβαιότητα
για εμπόριο,
επενδύσεις,
στερλίνα
Σελ. 4

Πετρέλαιο

€/$

-2,16%

-0,04%

Σκληρό παζάρι ΟΑΥ με τα νοσηλευτήρια

ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ
ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΟ

Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις επί του μνημονίου που θα υπογραφεί αύριο -Στάση αναμονής από ΠΑΣΙΝ
Παρά την διευρυμένη πλειοψηφία
με την οποία έγινε αποδεκτό το
μνημόνιο του ΟΑΥ, εντός του ΠΑΣΙΝ επικρατεί στάση αναμονής
για τις διαπραγματεύσεις που θα
ξεκινήσει ξεχωριστά ο ΟΑΥ με τις
ιδιωτικές κλινικές για ένταξή τους

στο ΓεΣΥ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Οργανισμός βρίσκεται σε
διαδικασία διαλόγου με 15 ιδιωτικά
νοσηλευτήρια, μέλη ή όχι του ΠΑΣΙΝ. Μια τέτοια διαδικασία με
ιδιωτική κλινική μέλος του ΠΑΣΙΝ
πραγματοποιήθηκε το απόγευμα

της περασμένης Παρασκευής.
Πηγές από τον ΟΑΥ περιγράφουν
ως θετικό το κλίμα που επικρατεί
στις διαπραγματεύσεις, τονίζοντας
τις ιδιαιτερότητες του κάθε νοσηλευτηρίου. Οι ίδιες πηγές θεωρούν πως είναι παρακινδυνευ-

μένο να εκτιμηθεί αν το θετικό
κλίμα θα μετουσιωθεί σε συμφωνία, μιας και οι διαπραγματεύσεις
με τις 15 ιδιωτικές κλινικές είναι
στα αρχικά στάδια. Πληροφορίες
αναφέρουν ότι επικρατεί σκεπτικισμός μεταξύ των μελών του ΠΑ-

Εξυπνες πόλεις με 2 τρισ. δολάρια έως το 2030
Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας
ΤΗΛ: 22 056 300. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΣΙΝ και χαρακτηρίζουν θολό το
τοπίο. Πάντως, το σίγουρο είναι
ότι οι διαπραγματεύσεις που θα
ακολουθήσουν θα είναι σκληρές
καθώς κάθε νοσηλευτήριο έχει
τις δικές του ιδιαιτερότητες και
απαιτήσεις. Σελ. 4

Οι τράπεζες
ενημερώνουν
για χρεώσεις
της χρονιάς
Γραπτώς και δωρεάν
Λεπτομερή ανάλυση για το τι χρέωσαν στους πελάτες τους στη
διάρκεια του χρόνου θα αποστέλλουν οι τράπεζες. Ηδη από την
Παρασκευή άρχισε η αποστολή
των σχετικών επιστολών. Πρόκειται για οδηγία που εφαρμόζεται
σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. και
φέρει την ονομασία δήλωση τελών. Σελ. 6

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ψήφος εμπιστοσύνης
από Fitch και Κομισιόν
Ιδιαιτέρως θετικό ήταν το κλίμα στο συνέ-

δριο της Fitch στην Αθήνα για τις πιστωτικές προοπτικές της Ελλάδας. Αναλυτές του
οίκου και ο εκπρόσωπος της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υποθέσεων της Κομισιόν στη
χώρα, έδωσαν «ψήφο εμπιστοσύνης» στις
πολιτικές της κυβέρνησης. Σελ. 7

Προχωρά
η αύξηση
κεφαλαίου
της Astrobank

ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΤΥΚ έγινε μέτοχός της

Κόβει ταχύτητα ο ρυθμός
αύξησης τιμών ακινήτων
Με μικρότερη ταχύτητα αυξάνονται οι τι-

μές ακινήτων στην Ελλάδα. Κατά το τέταρτο
τρίμηνο του 2019 στο κέντρο της Αθήνας οι
τιμές αυξήθηκαν με ρυθμό 10,7%, όταν το
τρίτο τρίμηνο η άνοδος ήταν 25,3%. Οι τιμές στο σύνολο της χώρας ενισχύθηκαν με
ρυθμό της τάξεως του 6,5%. Σελ. 12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Κύπρος

Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

0,56%

0,03%

Γερμανία

-0,41%

0,10%

Γαλλία

-0,15%

0,09%

Ιταλία

0,94%

-0,31%

Ισπανία

0,27%

-0,08%

Ιρλανδία

-0,15%

-0,18%

Ελλάδα

1,13%

-0,17%

0,54%

-0,05%

Ην. Βασίλειο

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

Μια ζωντανή οντότητα θα αποτελούν οι πόλεις του μέλλοντος. Πιλοτικά προγράμματα σε όλον τον κόσμο αναδεικνύουν ήδη τις δυνατότητες των
λεγόμενων «έξυπνων πόλεων», οι οποίες εκμεταλλεύονται την πρόοδο της τεχνολογίας προκειμένου να βελτιώσουν την ασφάλεια των πολιτών
και να προστατεύσουν το περιβάλλον. Ενδεικτικά, συσκευές ελέγχουν την ποιότητα του αέρα, τα απορρίμματα και τους σωλήνες αποχέτευσης.
Διαθέτουν κολόνες με αισθητήρες για το κυκλοφοριακό, το φως στις κολόνες αυτές ανάβει μόνον όταν πλησιάζουν πεζοί, ώστε να μην
σπαταλούν περίσσια ενέργεια. Εκτιμάται ότι οι επενδύσεις για τη μετατροπή των πόλεων σε έξυπνες μέχρι το 2030, θα αγγίξουν τα 2 τρισ.
δολάρια. Σελ. 10

Την περασμένη Τετάρτη η ΕΤΥΚ
ανακοίνωσε πως παρακολουθεί
στενά τις εξελίξεις γύρω από την
εξαγορά της Εθνικής Τράπεζας
από την Astrobank, ενώ ανακοίνωσε παράλληλα ότι στην τελευταία αύξηση κεφαλαίου των 40
εκατομμυρίων ευρώ της τράπεζας
συμμετείχε τόσο το Ενιαίο Ταμείο
Προνοίας των Τραπεζικών Υπαλλήλων, όσο και το ΤΥΕΤΥΚ. Σελ. 6

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Του FLORIAN HENSE*

Βελτίωση οικονομικών προοπτικών στην Ε.Ε.
Υστερα από τα κάπως απογοητευτικά στοιχεία του Ιανουαρίου
για τον δείκτη διευθυντών προμηθειών της Ευρωζώνης και το
επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία, όπως το μετράει το ινστιτούτο Ifo, το ότι ο δείκτης οικονομικού κλίματος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής είχε τη μεγαλύτερη
άνοδο από το 2016 από τις 101,3
τον Δεκέμβριο στις 102,8 μονάδες
τον Ιανουάριο προσφέρει μια κάποια σιγουριά. Ο εν λόγω δείκτης
ενισχύεται τρεις μήνες στη σειρά
και εναρμονίζεται με την άποψή
μας ότι η εξασθένηση στην Ευρωζώνη πλέον τελείωσε και επίκειται ανάκαμψη την άνοιξη. Απηχώντας και τα ευρήματα του δείκτη διευθυντών προμηθειών της
Ευρωζώνης και του Ιfo, ο δείκτης
οικονομικού κλίματος της Κομι-

σιόν ενδυναμώθηκε κυρίως χάρις
στη μεταποίηση και στην επίδοση
της Γερμανίας, ενώ το κλίμα μεταξύ των κλάδων που είναι περισσότερο προσανατολισμένοι
στην εγχώρια αγορά, όπως υπηρεσίες, λιανεμπόριο και κατανάλωση, δεν είχε κάποια μεταβολή.
Τα δεδομένα για τις δύο μεγάλες
περιφερειακές οικονομίες της Ευρωζώνης, της Ιταλίας και της Ισπανίας, δεν έδειξαν μεταβολή αξιόλογη. Στη δε περίπτωση της Γαλλίας, η εμπιστοσύνη στις οικονομικές προοπτικές ανέκαμψε
στις 104,1 μονάδες από τις 102,6
μονάδες, φθάνοντας τα υψηλότερα επίπεδα από τον Μάιο του
2019 με την αρωγή της δυναμικής
επίδοσης της μεταποίησης. Η Ελλάδα ήταν μια μικρή έκπληξη με
την υποχώρηση του οικονομικού








Ο δείκτης οικονομικού κλίματος σημείωσε τον Ιανουάριο
τη μεγαλύτερη άνοδο
από το 2016.
κλίματος, ενώ τον Δεκέμβριο ήταν
καλές οι επιδόσεις της, όπως και
συνολικά το δεύτερο εξάμηνο
του 2019. Τον Ιανουάριο είχαν
πτώση όλοι οι κλάδοι πλην της
μεταποίησης.
Τα στοιχεία του βελτιωμένου
δείκτη οικονομικού κλίματος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αφορούν τις προοπτικές της οικονομίας, συνδέονται με τον κλάδο
της μεταποίησης. Τόσο οι συνο-

ĭǎǏǎǊǎǄǈǉƿǐƴǊǆǏǎĳǎǏǁİǐ
ƮǘȺǏǎǐ
ȅȠįȘȖȩȢİȓȞĮȚįȚĮșȑıȚȝȠȢıĲȘȞ
ȚıĲȠıİȜȓįĮȝĮȢ
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λικές παραγγελίες όσο και οι εξαγωγές ειδικότερα εμφάνισαν αύξηση. Και όσο βελτιώνεται η αναλογία παραγγελιών - αποθεμάτων,
τόσο οι εταιρείες μεταποίησης
αναβαθμίζουν τις προσδοκίες
τους για την παραγωγή και τους
ανθρώπους, που θα προσλάβουν.
Ο δείκτης ειδικά για την απασχόληση ενισχύθηκε περισσότερο
από ποτέ μέσα στην τελευταία
τριετία. Εν τω μεταξύ, οι προσδοκίες για την απασχόληση ειδικά
μεταξύ των εταιρειών παροχής
υπηρεσιών είναι υψηλότερες και
σχετικά σταθερές, αν και έχουν
σημαντικά υποχωρήσει από τα
τέλη του 2018. Βλέποντας πιο μακριά, αυτή η κατάσταση θα μπορούσε να τονώσει τη ζήτηση για
εργατικά χέρια από μέρους των
ομίλων μεταποίησης της Ευρω-

ζώνης. Πέραν τούτου, σύμφωνα
με στοιχεία της Eurostat, τον Δεκέμβριο η ανεργία στην Ευρωζώνη υποχώρησε στα χαμηλότερα
επίπεδά της από τον Μάρτιο του
2008, δηλαδή στο 7,4% από το
7,5%. Και όταν η αγορά εργασίας
είναι δυναμική, οι καταναλωτές
δείχνουν εμπιστοσύνη στη δική
τους οικονομική κατάσταση, την
παρελθούσα και τη μελλοντική,
και φαίνεται πιθανότερο να κάνουν πιο μεγάλες αγορές μέσα
στη χρονιά. Και αυτή η αναθέρμανση της εμπιστοσύνης προμηνύει τις καλές προοπτικές ανάπτυξης της Ευρωζώνης το 2020
και της εγχώριας ζήτησης, που
στηρίζεται στην κατανάλωση.

* Ο κ. Florian Hense είναι οικονομολόγος της Berenberg Bank.
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Η μετάβαση στην εποχή
των μηδενικών εκπομπών
Η μετάβαση από τον άνθρακα στις
ΑΠΕ κερδίζει έδαφος σε ολόκληρη
την Ευρώπη. Το 2015 η Βρετανία
ήταν η πρώτη χώρα στον κόσμο
που ανακοίνωσε ξεκάθαρα την πρόθεση λήξης της καύσης του λιγνίτη
για παραγωγή ενέργειας. Εκτοτε,
άλλες 14 χώρες της Ε.Ε. έχουν ανακοινώσει ότι θα καταργήσουν σταδιακά την καύση του λιγνίτη για
παραγωγή ηλεκτρισμού και ορισμένες, συμπεριλαμβανομένων
των Φινλανδίας, Γαλλίας και Ολλανδίας, το έχουν κατοχυρώσει διά
νόμου. Μολονότι η ημερομηνία
λήξης μεταξύ 2035 έως 2038 είναι
ασαφής, η Γερμανία πρόκειται επίσης να νομοθετήσει φέτος τη λήξη
της καύσης του λιγνίτη.
Ωστόσο, δεν αρκεί η νομοθέτηση για την κατοχύρωση της αλλαγής. Ρυθμίσεις σε ολόκληρη την
Ευρώπη προσβλέπουν στην ήπια
μετάβαση στις ΑΠΕ. Για την επιτάχυνση της περιόδου μετάβασης
κατά τρόπο δίκαιο και βιώσιμο, οι
χώρες οφείλουν να αποφύγουν ορι






Ολες οι ευρωπαϊκές χώρες οφείλουν να σταματήσουν τη χρήση άνθρακα μέχρι το 2030.
σμένα λάθη που έχουν σημειωθεί
στο παρελθόν. Σε έκθεση του Δεκεμβρίου οι Europe Beyond Coal
και Sandbag έχουν παραθέσει καλά
και κακά παραδείγματα των χωρών
της Ευρώπης σε σχέση με τις προσπάθειες περιορισμού της χρήσης
του λιγνίτη.
Αρχικά, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή
ή το τεράστιο κόστος της χωρίς
μία ταχεία απεξάρτηση από τον
άνθρακα. Ανεξάρτητα από τη σημερινή τους εξάρτηση, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες οφείλουν να σταματήσουν τη χρήση άνθρακα μέχρι
το 2030, εάν θέλουμε να διατηρήσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας κάτω από 1,5 βαθμό Κελσίου.
Μολονότι αυτό απαιτεί θεμελιώδεις
αλλαγές στις υποδομές, στις πολιτικές και στην οικονομία, μία δεκαετία αρκεί για να πραγματοποιηθεί.
Επιπλέον, προκειμένου να οριστούν το εύρος και η ταχύτητα της
αλλαγής, τα σχέδια μετάβασης πρέπει να κατοχυρωθούν διά νόμου.
Οχι μόνον αποκλείει το ενδεχόμενο
οπισθοχώρησης σε περίπτωση αλλαγής της κυβέρνησης, αλλά επίσης

προσφέρει μία σιγουριά στις αγορές
και δεν αφήνει περιθώριο για παρεκκλίσεις. Εκτός αυτού, τα σχέδια
απεξάρτησης από τον άνθρακα θα
έπρεπε να συμπεριλαμβάνουν τις
εμπορικές ενώσεις και τις κοινωνίες,
διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον
τρόπο μία δίκαιη μετάβαση σε
όσους επηρεάζονται από το κλείσιμο της βιομηχανίας. Είναι απαραίτητο να ενισχυθούν ταυτόχρονα
οι τοπικές οικονομίες.
Επίσης, οι επενδύσεις στην αιολική και στην ηλιακή ενέργεια θα
έπρεπε να συνδυαστούν με το κλείσιμο των εργοστασίων άνθρακα.
Μόνο αυτού του είδους οι ενέργειες
εξισορροπούν πλήρως την απεξάρτηση από τον άνθρακα. Επιπλέον,
σημειώνεται ότι τα κλιματικά οφέλη
του φυσικού αερίου και της βιοενέργειας δεν προσφέρουν αυτό
που υπόσχονται. Το φυσικό αέριο
εξακολουθεί να βλάπτει το περιβάλλον, ενώ οι εκπομπές της βιομάζας σε καμία περίπτωση δεν
είναι μηδενικές.
Οι κυβερνήσεις και οι εταιρείες
θα έπρεπε να αυξήσουν τις επενδύσεις στην αποθήκευση ηλεκτρισμού, στα συστήματα διασύνδεσης
και να απαιτούν ανταπόκριση, ώστε
να διασφαλίσουν ένα αξιόπιστο
επίπεδο προμήθειας ηλεκτρισμού.
Εκτός αυτού, η τιμολόγηση του άνθρακα μπορεί να επιταχύνει το
κλείσιμο των εργοστασίων λιγνίτη,
να χρηματοδοτήσει τη μετάβαση
και να περιορίσει την έλλειψη καυσίμων. Επειτα από ρύθμιση του
2017, η τιμή του άνθρακα αυξήθηκε
σε ένα λογικό επίπεδο της τάξεως
των 15-30 ευρώ ανά τόνο.
Πρώτοι θα πρέπει να κλείσουν
οι μεγαλύτεροι ρυπαντές, ώστε να
αναδειχθούν οι άμεσες θετικές επιπτώσεις στην υγεία. Η Ε.Ε. ακολουθεί μία καλή τακτική, θέτοντας
όλο και πιο αυστηρά όρια στις εκπομπές και υποχρεώνοντας έτσι
τους μεγαλύτερους ρυπαντές να
επενδύσουν ή να κλείσουν. Τέλος,
σημειώνεται ότι τα χρήματα των
φορολογουμένων δεν πρέπει να
χρησιμοποιηθούν για την αποζημίωση των εργοστασίων άνθρακα
που κλείνουν.
Η προειδοποίηση για κλείσιμο
έχει εκδοθεί εδώ και πολύ καιρό
και όσοι δεν συμμορφώθηκαν δεν
θα έπρεπε να αποζημιωθούν για
τις κακές αποφάσεις τους. Η χορήγηση βοήθειας στις εταιρείες
ορυκτών καυσίμων δημιουργεί διεστραμμένα κίνητρα, καθυστερεί
τη μετάβαση και καθιστά κοστοβόρα τη σταδιακή κατάργηση του
άνθρακα.

Την Παρασκευή οι Moody’s ανέφεραν πως μια ενδεχόμενη πανδημία κορωνoϊού θα έφερνε μεγαλύτερη οικονομική ύφεση από την παγκόσμια

οικονομική κρίση που δημιουργήθηκε το 2008-2009.

Milliondollaridea
Ο υπουργός Μεταφορών Γιάννης Καρούσος

προήδρευσε την Παρασκευή συνεδρίας του
Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας. Είπε πως ετοιμάζεται νομοσχέδιο που θα είναι για τους τουρίστες. Οι τουρίστες, οι οποίοι ενοικιάζουν αυτοκίνητο στην Κύπρο και καταγγέλλονται για οδική
παράβαση, δεν πληρώνουν το εξώδικο ως οφείλουν με αποτέλεσμα πολλά εξώδικα να είναι
απλήρωτα. Έχει γίνει η σχετική τροποποίηση
της νομοθεσίας, η οποία αυτή την στιγμή βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης. Την ίδια
ώρα, ο υφυπουργός Τουρισμού, Σάββας Περδίος θέλει να αυξήσει την κατά κεφαλήν δαπάνη του κάθε τουρίστα, να αυξήσει επισκεψιμότητα, κλίνες και άλλα πολλά που είπε πριν κάποιες εβδομάδες. Δηλαδή, για να καταλάβει η
στήλη, αυτά είναι τα μέτρα τα οποία θα αυξήσουν την κατά κεφαλήν δαπάνη; Μήπως είναι τα
μέτρα που θα ενισχύσουν την φοροεισπρακτική
πολιτική του κράτους; Βάλε να πληρώσει ο τουρίστας πρόστιμα για παράνομο παρκάρισμα για
παράδειγμα για το όχημα που ενοικιάζει και θα
δούμε άμα ξαναέρθει στο νησί.

••••
Στα 100 – 150 εκατ.
Την Τρίτη 4 του μήνα θα έχει συνάντηση ο

Σύνδεσμος Κατόχων Αξιογράφων με τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Εκεί, θα του
πουν πως πρέπει να βρεθεί τρόπος να προικοδοτείται το ταμείο αλληλεγγύης με 100 – 150
εκατ. ευρώ το χρόνο ώστε σε ορίζοντα 20ετίας
να λάβουν πίσω τα «κουρεμένα» τους. Τη δεδομένη στιγμή το ταμείο έχει προικοδοτηθεί
με κάτι λιγότερο από 200 εκατ. ευρώ, τα οποία
βάσει των υπολογισμών τους δεν είναι καθόλου αρκετά, ούτε για να αρχίσει η αποκατάσταση. Γι’ αυτό, έχουν αρχίσει να «κόβουν»
τους δικαιούχους, όπως επίσης τις αρχικές

τους εκτιμήσεις για περίπου 8 δισ. ευρώ που
χρειάζονταν για να αποκατασταθούν. Πλέον
έχει πέσει το ποσό στα 3 δισ. ευρώ. Σίγουρα
πιο ρεαλιστικό νούμερο.

••••
Σε πατάνε στον κάλο
Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ενημέρωσε

ότι οι προσωπικοί και οι ειδικοί ιατροί του ΓεΣΥ
θα μπορούν να χρεώνουν τους δικαιούχους μέ-

H ΛEΞH
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Αναπτυσσόμενη &
Ανεπτυγμένη Οικονομία
Αναπτυσσόμενη καλείται

η οικονομία η οποία βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα
οικονομικής ανάπτυξης,
ενώ ανεπτυγμένη οικονομία είναι αυτή που παρουσιάζει υψηλότερα επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης, πάντοτε σε
σύγκριση με άλλες οικονομίες. Ο συγκριτικά χαμηλός ή υψηλός ρυθμός ανάπτυξης προκύπτει, μεταξύ άλλων, από το επίπεδο μόρφωσης και εκπαίδευσης του
πληθυσμού, τις υποδομές, τα επίπεδα παραγωγής, κατανάλωσης και επενδύσεων,
τα επίπεδα απασχόλησης, το κατά κεφαλήν εισόδημα, το ΑΕΠ, τους θεσμούς, τη
διαφθορά και γενικότερα το βιοτικό επίπεδο.
Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing, The Cyprus
Business School

χρι 25 ευρώ ως πρόσθετη συμπληρωμή για επισκέψεις που πραγματοποιούνται μετά τις 8 μ.μ.
μέχρι τις 7 π.μ. τις καθημερινές και οποιαδήποτε
ώρα τα Σαββατοκύριακα και τις επίσημες δημόσιες αργίες. Δηλαδή, οι αρρώστιες ως γνωστόν
χτυπούν μόνο εργάσιμες ώρες και πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο την ίδια ώρα που ακόμα δεν έχει
ορθοποδήσει το σύστημα και το κράτος δίνει
συνεχώς συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς. Πάλι ο πολίτης θα την πληρώσει που αρρώστησε σε περίεργη ώρα.

••••
Ρητορικές ερωτήσεις
Ο Δήμος Έγκωμης διοργάνωσε δημόσια παρου-

σίαση για δύο προτεινόμενα έργα στην Έγκωμη
και συγκεκριμένα για δύο ψηλά κτήρια: Ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων 144 δωματίων στην
οδό Αγίου Νικολάου και οικιστικό συγκρότημα
86 διαμερισμάτων στην οδό Αχαιών. Εάν πράγματι ο ντιβέλοπερ έχει προπωλήσει συγκεκριμένο ποσοστό των δωματίων ή είτε οι επενδυτές του συνδέονται με το πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων, θα ακουστούν το τι λένε οι δημότες για ηχορύπανση και κυκλοφοριακή επιβάρυνση;

••••
Κυπριακή διάκριση
Τα Franchise Business awards σε συνεργασία

με το περιοδικό Franchise Business GR ανέδειξαν κατόπιν ψηφοφορίας από τους καταναλωτές αλλά και την άποψη και ψήφο των διοργανωτών και του επιχειρηματικού κόσμου στην Ελλάδα τα OJO Sunglasses ως την καλύτερη εταιρεία που διακρίνεται για τη συνολική εμπειρία
εξυπηρέτησης των πελατών τους, υλοποιώντας
πελατοκεντρική στρατηγική και διαθέτοντας τις
κατάλληλες οργανωτικές δομές, συστήματα και
διαδικασίες.

Το κρασί κρασάκι θα πούμε λόγω κλιματικής αλλαγής
Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα
αλλά και την ίδια την ανθρώπινη
ύπαρξη απειλεί η κλιματική αλλαγή.
Οπως διαπίστωσαν Αμερικανοί
ερευνητές, σημαντικούς κινδύνους
διατρέχουν οι παγκόσμιοι αμπελώνες και η οινοπαραγωγή. Ειδικότερα,
οι ερευνητές κρούουν τον κώδωνα
του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι
αν η μέση παγκόσμια θερμοκρασία
παρουσιάσει αύξηση δύο βαθμών
Κελσίου, οι περιοχές του πλανήτη,
που σήμερα είναι κατάλληλες για
καλλιέργεια αμπελιών, θα συρρικνωθούν έως 56%.
Αν, μάλιστα, η άνοδος της θερμοκρασίας φθάσει τους τέσσερις
βαθμούς Κελσίου, τότε το 85% των
σημερινών καλλιεργειών κλήματος
θα εξαφανιστεί. Η μελέτη προτείνει
στους καλλιεργητές ως βασική στρατηγική προσαρμογής να αλλάξουν
σε μεγάλο βαθμό τις ποικιλίες που
καλλιεργούν, ώστε να προτιμούν
αμπέλια πιο ανθεκτικά στην ξηρασία και στη ζέστη.
Αυτή η ανακατανομή των καλλιεργειών μπορεί να περιορίσει τις
απώλειες στο 24% (αντί 56%) σε
περίπτωση ανόδου της θερμοκρασίας κατά δύο βαθμούς και στο 58%
(αντί 85%) σε περίπτωση ανόδου
κατά τέσσερις βαθμούς, αναφέρει
η σχετική δημοσίευση στο περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ (PNAS).
Σήμερα καλλιεργούνται περισ-








Αν η μέση παγκόσμια
θερμοκρασία παρουσιάσει αύξηση δύο βαθμών
Κελσίου, οι περιοχές
του πλανήτη, που σήμερα είναι κατάλληλες για
καλλιέργεια αμπελιών,
θα συρρικνωθούν έως
56%.
σότερες από 1.100 ποικιλίες σταφυλιών και τα αμπέλια της οινοποιίας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα
στις θερμοκρασιακές αλλαγές, λόγω
της κλιματικής αλλαγής. «Κατά κάποιον τρόπο, το κρασί είναι σαν το
καναρίνι στο ορυχείο, που προειδοποιεί πρώτο για τις κλιματικές
επιπτώσεις στη γεωργία, καθώς αυτά τα αμπέλια είναι άκρως ευαίσθητα στο κλίμα», δήλωσε ο ερευνητής Μπένζαμιν Κουκ του Παρατηρητηρίου της Γης Lamont-Doherty του Πανεπιστημίου Κολούμπια της Νέας Υόρκης και του Ινστιτούτου Διαστημικών Μελετών Goddard της NASA.
Οι ερευνητές μελέτησαν κατά
πόσον είναι δυνατό η αμπελοκαλλιέργεια να γίνει πιο ανθεκτική
στην κλιματική αλλαγή μέσω της

H κλιματική αλλαγή και η άνοδος της θερμοκρασίας θα περιορίσουν σημαντικά την οινοπαραγωγή και θα

μεταβάλουν τις ποικιλίες που καλλιεργούνται σε κάθε γεωγραφική περιοχή.
ευρείας διαφοροποίησης και γεωγραφικής μετακίνησης των ποικιλιών, εστιάζοντας σε γνωστές ποικιλίες (cabernet sauvignon, chardon-

nay, merlot, pinot noir, syrah κ.ά.).
Σύμφωνα με τους ερευνητές, για
παράδειγμα, στη Βουργουνδία της
Γαλλίας οι οινοπαραγωγοί θα πρέπει

να αντικαταστήσουν το κυρίαρχο
pinot noir με τα πιο ανθεκτικά syrah
και grenache, ενώ στο Μπορντό το
mourvedre (γνωστό και ως monas-

trell) θα πρέπει σταδιακά να αντικαταστήσει το cabernet sauvignon
και το merlot.
Γενικότερα, ποικιλίες όπως οι
syrah, grenache και mourvedre
αναμένεται να γίνουν πιο δημοφιλείς στις σημερινές οινοπαραγωγές
περιοχές.
Οι ψυχρότερες οινοπαραγωγές
περιοχές, όπως η Γερμανία, οι ΒΔ
ΗΠΑ και η Νέα Ζηλανδία, δεν θα
υποστούν σχεδόν καθόλου απώλειες
στο σενάριο ανόδου της θερμοκρασίας κατά δύο βαθμούς. Ομως, αυτές
οι περιοχές θα γίνουν πλέον καταλληλότερες για την καλλιέργεια
ποικιλιών που προτιμούν θερμότερο
κλίμα, ενώ οι ποικιλίες που προτιμούν χαμηλότερες θερμοκρασίες
(π.χ. pinot noir) θα επεκταθούν
προς τα βόρεια σε περιοχές που
σήμερα δεν είναι κατάλληλες για
αμπέλια (Καναδάς, Βόρεια Ευρώπη,
Τασμανία).
Οι νοτιότερες περιοχές (Ελλάδα,
Ιταλία, Ισπανία, Αυστραλία κ.ά.),
σύμφωνα με τη μελέτη, αναμένεται
να έχουν τις μεγαλύτερες απώλειες
αμπελοκαλλιεργειών, επειδή ήδη
υποχρεώνονται να καλλιεργούν
ποικιλίες πιο ανθεκτικές στη ζέστη.
Σε περίπτωση ανόδου της θερμοκρασίας πάνω από δύο βαθμούς, ο
ευρωπαϊκός Νότος θα δυσκολευθεί
περισσότερο από ό,τι ο Βορράς να
αντιμετωπίσει το πρόβλημα μέσω
της αλλαγής ποικιλιών.

Ενας αιώνας

γεμάτος

20 ΑΙΩΝΑΣ 1970-80
ΤΟΜΟΣ A’

Ελλάδα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η
ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Στην αρχή της δεκαετίας του 1970, η χώρα ζούσε υπό
δικτατορικό καθεστώς. H αντίσταση στο εξωτερικό, το
κίνημα του Ναυτικού και η εξέγερση του Πολυτεχνείου,
καθώς και η τουρκική εισβολή στην Κύπρο θα οδηγήσουν στην πτώση του. Η επιστροφή και η συμβολή του
Κ. Καραμανλή μετά τον Ιούλιο του 1974 υπήρξαν καθοριστικές. Αποκαταστάθηκε μια σύγχρονη δημοκρατία,
λύθηκε με δημοψήφισμα το πολιτειακό ζήτημα, ψηφίστηκε νέο Σύνταγμα, η οικονομία ανέκτησε γοργούς
ρυθμούς, η εξωτερική πολιτική έγινε πολυδιάστατη, η
Ελλάδα προσχώρησε στιςΕυρωπαϊκές Κοινότητες.

7+1̴̴̶̶̷̴̶̷̻̳̬̱̯̭̻̹̬̻̳̹̬̰̳̯̱̬̲̱̯̻̳̱̾̿̾̾̽
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Στα βαθιά 15 κλινικές με ΟΑΥ για το ΓεΣΥ
Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια επί του μνημονίου το οποίο θα υπογραφεί την Δευτέρα

Χωρίς την επίσημη υπογραφή του
μνημονίου, που παρουσίασε ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ)
και έγινε αποδεκτό από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων, ξεκίνησαν οι ξεχωριστές διαβουλεύσεις ΟΑΥ και κλινικών για συμφωνία ένταξής τους
στο ΓεΣΥ. Ο ΟΑΥ, που θα πάρει την
υπογραφή του ΠΑΣΙΝ αύριο Δευτέρα, ξεκίνησε ήδη διαπραγματεύσεις με ιδιωτικές κλινικές. Σύμφωνα
με πληροφορίες, ο Οργανισμός βρί-

του ΠΑΣΙΝ φέρνουν ως παράδειγμα
πως ο ΟΑΥ αλλά και το Υπουργείο
Υγείας δεν τους έδωσε στοιχεία
που συμφώνησαν να τους δοθούν
για τα ακριβά ιατρικά αναλώσιμα,
τον κατάλογο με τα DRG, τον κατάλογο με τις αμοιβές των ιατρών
που τους δόθηκε και μετά αποσύρθηκε. Το πιο σημαντικό που εγείρεται από τους αντιφρονούντες
του μνημονίου είναι πως το Υπουργείο Υγείας δεν ανταποκρίθηκε
στο αίτημα να δώσει εγγυήσεις για
τη βιωσιμότητα των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων.








Ο ΟΑΥ

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Παρά την διευρυμένη
πλειοψηφία με την
οποία έγινε αποδεκτό
το μνημόνιο του ΟΑΥ εντός του ΠΑΣΙΝ επικρατεί
στάση αναμονής για τις
διαπραγματεύσεις που
θα ξεκινήσει ξεχωριστά
ο ΟΑΥ με τις ιδιωτικές
κλινικές. Διαδικασία η
οποία θα τερματισθεί
αρχές Μαρτίου.
σκεται σε διαδικασία διαλόγου με
15 ιδιωτικά νοσηλευτήρια, μέλη ή
όχι του ΠΑΣΙΝ. Μια τέτοια διαδικασία με ιδιωτική κλινική μέλος
του ΠΑΣΙΝ, πραγματοποιήθηκε το
απόγευμα της περασμένης Παρασκευής. Πηγές από τον ΟΑΥ περιγράφουν ως θετικό το κλίμα που
επικρατεί στις διαπραγματεύσεις,
τονίζοντας τις ιδιαιτερότητες του
κάθε νοσηλευτηρίου. Οι ίδιες πηγές
θεωρούν πως είναι παρακινδυνευμένο να εκτιμηθεί αν το θετικό κλίμα θα μετουσιωθεί σε συμφωνία,
μιας και οι διαπραγματεύσεις με
τις 15 ιδιωτικές κλινικές είναι στα
αρχικά στάδια. Με βάση την διαδικασία που ακολουθείται, θα πραγματοποιηθεί μια ταχεία διαβούλευση, προκειμένου να επιβεβαιωθεί
ο πολλαπλασιαστής, δηλαδή η μέ-

Την Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου θα πέσουν οι υπογραφές για το μνημόνιο του ΟΑΥ. Το μνημόνιο θα υπογράψουν ο υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο
πρόεδρος του ΟΑΥ Θωμάς Αντωνίου και ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων Σάββας Καδής.
θοδος αμοιβής των νοσηλευτηρίων.
Οι ιδιωτικές κλινικές θα πρέπει μέχρι τις 14ης Φεβρουαρίου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να μπουν
σε διάλογο με τον ΟΑΥ.

Ο ΠΑΣΙΝ
Η απόφαση του ΠΑΣΙΝ, με εννέα
ναι στο μνημόνιο, τέσσερα όχι και
δυο λευκά, δεν ξεκαθάρισε το θολό
τοπίο που επικρατούσε εντός του
συλλογικού οργάνου των ιδιωτικών
κλινικών. Ο σκεπτικισμός, στην
καλύτερη των περιπτώσεων, συνεχίζει να επικρατεί εντός του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ) σε σημείο
που δημιουργεί πληθώρα ερωτηματικών. Όπως αφήνεται να διαρρεύσει, μέλη του ΠΑΣΙΝ που ψήφισαν υπέρ της αποδοχής του μνη-

μονίου, εμφανίζονται απρόθυμα
ή προβληματισμένα για το τι θα
πράξουν στο τέλος της ημέρας.
Μια χαρακτηριστική περίπτωση
που αναφέρεται είναι αυτή ένθερμου υποστηριχτή του μνημονίου
ο οποίος, όπως λέγεται από μέλη
του ΠΑΣΙΝ, στη συνέχεια εμφανίσθηκε αρνητικός να ενταχθεί
στο ΓεΣΥ με το αιτιολογικό ότι θα
υποβαθμιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μια γενική
θεώρηση της κατάστασης που έχει
δημιουργηθεί, παραπέμπει στην
προθεσμία που έχει δοθεί από τον
ΟΑΥ στον ΠΑΣΙΝ (14ης Φεβρουαρίου) για εκδήλωση ενδιαφέροντος,
από πλευράς κλινικών. Οι αντιφρονούντες του μνημονίου ερμηνεύουν
τη θετική ψήφο που δόθηκε από
τον ΠΑΣΙΝ ως μια κίνηση για να

μην χαθεί η διορία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και το βάρος της
απόφασης να το επωμισθεί η κάθε
ιδιωτική κλινική ξεχωριστά, στη
συνέχεια. Υπό το πρίσμα αυτό η
εκτίμηση που γίνεται είναι πως θα
πρέπει να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να ξεπερασθούν τα εμπόδια που υπάρχουν
στη βάση των ζητημάτων που εγείρουν οι κλινικάρχες.

Οι κλινικές
Ακόμα και για τα μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ) που ψήφισαν
αρνητικά επί του μνημονίου του
ΟΑΥ, η αποδοχή του ναι μεν θεωρείται μια θετική εξέλιξη που δίνει
ελπίδες, για το ζητούμενο που είναι
συμμετοχή των κλινικών στο ΓεΣΥ,

ωστόσο δεν θεωρείται το τέλος της
προσπάθειας που καταβάλλεται.
Εντός του ΠΑΣΙΝ αρκετά μέλη του
βρίσκονται σε στάση αναμονής
για τις χωριστές διαπραγματεύσεις
που θα πραγματοποιηθούν, μεταξύ
ΟΑΥ και κλινικών. Κλινικές που είχαν έντονη αρνητική θέση απέναντι στο μνημόνιο κατά την ψηφοφορία, υποστηρίζουν πως η αποδοχή του μνημονίου δεν συνεπάγεται πως ο ΟΑΥ και το Υπουργείο
ικανοποίησαν τα θέματα που είχαν
τεθεί στο τραπέζι από τις ιδιωτικές
κλινικές. Εδώ επικαλούνται τα θέματα που είχαν τεθεί από την κατ’
αρχήν αποδοχή του μνημονίου,
υποστηρίζοντας πως η θετική απόφαση έθετε προϋποθέσεις που κατά
τις ίδιες, μέχρι σήμερα, δεν έχουν
ικανοποιηθεί. Οι «αντάρτες» μέλη

Από πλευράς Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, απορρίπτονται τα
όσα τους καταλογίζει μερίδα ιδιωτικών κλινικών, οι οποίες συνεχίζουν να εμφανίζονται έντονα
αρνητικές στη συμμετοχή στο ΓεΣΥ, με τα σημερινά δεδομένα. Πηγές από τον ΟΑΥ υποστηρίζουν
πως ο κατάλογος με τα στοιχεία
που ζητήθηκαν, από πλευράς ΠΑΣΙΝ, θα δοθούν προκειμένου να
τύχουν διαπραγμάτευσης. Όπως
χαρακτηριστικά λέγεται ο κατάλογος δεν θα δοθεί στη λογική του
τελεσίγραφου. Αναφορικά με το
θέμα των εγγυήσεων που θέτουν
οι ιδιωτικές κλινικές, οι ίδιες πηγές
θεωρούν πως αυτές δόθηκαν από
την κυβέρνηση με την απόφαση
του Υπουργικού Συμβουλίου για
τα 70 εκατ. ευρώ ως μαξιλαράκι
του ΓεΣΥ

Η υπογραφή
Όπως ανακοινώθηκε επίσημα
μετά το ναι του ΠΑΣΙΝ, την περασμένη Πέμπτη, την Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου, ο υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο πρόεδρος
του ΟΑΥ Θωμάς Αντωνίου, και ο
πρόεδρος του ΠΑΣΙΝ Σάββας Καδής, θα υπογράψουν το Μνημόνιο
Συνεργασίας για έναρξη του διαλόγου για ένταξη των ιδιωτικών
νοσηλευτηρίων στο ΓεΣΥ. Το σκηνικό με τη συμμετοχή των ιδιωτικών κλινικών στο ΓεΣΥ θα έχει ξεκαθαρίσει τον ερχόμενο Μάρτιο
οπότε και θα ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις με το κάθε ιδιωτικό νοσηλευτήριο.

Η αβεβαιότητα κυριαρχεί την πρώτη μέρα μετά το Brexit
Η πορεία επενδύσεων, εμπορίου, λίρας ανησυχεί τους περισσότερους αναλυτές - Διιστάμενες οι απόψεις
Μια νέα εποχή με ένα μέλος λιγότερο
ξεκινάει για την Ευρωπαϊκή Ενωση.
Μετά 32 μήνες και δύο πρωθυπουργούς, η Βρετανία αλλάζει σελίδα
στην ιστορία της, αφήνοντας ωστόσο αμέτρητα αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τη μέλλουσα σχέση
της με τους Ευρωπαίους εταίρους
και με τις τρίτες χώρες. Η αβεβαιότητα που επικρατεί στο βρετανικό
κοινό όσον αφορά το μέλλον του
εμπορίου, της στερλίνας και της
βρετανικής αγοράς αποτυπώνεται
και στις διιστάμενες απόψεις ορισμένων καταξιωμένων αναλυτών.
Οπως σχολίασε στο Bloomberg ο
Στίβεν Τζεν, διευθύνων σύμβουλος
του επενδυτικού fund Eurizon Slj
Capital, όλες οι χώρες βιώνουν μια
οιονεί υπαρξιακή κρίση και οφείλουν να βρουν νέους τρόπους, ώστε
να γίνουν εκ νέου ανταγωνιστικές.
Οσον αφορά τη Βρετανία, η χώρα
θα αποκτήσει με την έξοδό της
από την Ε.Ε. μια πρωτόγνωρη ελευθερία και επομένως θα πρέπει να
εργαστεί σκληρότερα, προκειμένου
να επιβεβαιώσει την κυριαρχία της
στην αγορά.

της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα οδηγήσει σε τεράστια αύξηση του κόστους συναλλαγών στο εμπόριο.
Προκειμένου να φέρει σε πέρας τα
σχέδια για το Brexit και να καταστήσει ηπιότερη τη μεταβατική
περίοδο, η Βρετανία οφείλει παράλληλα να επιβάλει οικονομικές
και δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις.

Η στερλίνα

Νέες προοπτικές

Οι πιο αισιόδοξοι αναλυτές εκτιμούν πως η Βρετανία έχει ήδη τα απαραίτητα εφόδια για να τα καταφέρει εκτός της
Ε.Ε. Συγκεκριμένα, κατατάσσεται τρίτη μετά τις ΗΠΑ και την Κίνα στην τεχνολογική καινοτομία, στη βιοϊατρική και στον
κλάδο της ρομποτικής. Συνεπώς, έχει τα εχέγγυα ώστε όχι μόνο να επιβιώσει μετά το Brexit, αλλά ακόμη και να υπερβεί τους ανταγωνιστές της.

Κατά τον Τζεν, η Βρετανία έχει
ήδη τα απαραίτητα εφόδια. Συγκεκριμένα, κατατάσσεται τρίτη μετά
τις ΗΠΑ και την Κίνα στην τεχνολογική καινοτομία, στη βιοϊατρική
και στον κλάδο της ρομποτικής.
Συνεπώς, έχει τα εχέγγυα ώστε όχι
μόνο να επιβιώσει μετά το Brexit,
αλλά ακόμη και να υπερβεί τους
ανταγωνιστές της. «Δεν νομίζω πως
είναι αποκύημα της φαντασίας ότι
η Βρετανία βρίσκεται ενώπιον ενός
πολύ συναρπαστικού μέλλοντος»,

όπως αισιόδοξα δήλωσε στο
Bloomberg ο Στίβεν Τζεν. Ως επενδυτής, ο Τζεν εστιάζει στο μακροπρόθεσμο όραμα της βρετανικής
κυβέρνησης και δεν αποθαρρύνεται
από τις τριμηνιαίες εξελίξεις.
Κατά τον Ολιβερ Χάρβι, αναλυτή
στην Deutsche Bank, το επενδυτικό
κλίμα στη Βρετανία έχει δεχθεί
ισχυρά πλήγματα. Ενδεικτικά, όπως
εξηγεί ο Χάρβι στο Bloomberg, τα
δέκα τρίμηνα πριν από τη διεξα-








Η Βρετανία έχει τα
εχέγγυα ώστε όχι μόνο
να επιβιώσει μετά
το Brexit, αλλά ακόμη
και να υπερβεί τους
ανταγωνιστές της.

γωγή του δημοψηφίσματος το 2016,
η χώρα προσείλκυσε 300 δισ. στερλίνες από άμεσες ξένες επενδύσεις.
Αντιθέτως, τα δέκα τρίμηνα μετά
το δημοψήφισμα σημειώθηκε
εκροή επενδύσεων ύψους 40 δισ.
στερλινών. Επιπλέον, σύμφωνα με
τον Χάρβι, ακόμη και αν επιτευχθεί
εμπορική συμφωνία μεταξύ της
Βρετανίας και των Βρυξελλών έως
το τέλος του έτους, η αποχώρηση
της χώρας από την ενιαία αγορά

Την πορεία της στερλίνας σχολίασε στο Bloomberg ο Κιτ Ζουκ,
υψηλόβαθμο στέλεχος της γαλλικής
τράπεζας Societe Generale. Η στερλίνα έχει χάσει το 11% της αξίας
της σε σχέση με τον μέσο όρο των
τελευταίων 25 ετών, ενώ έχει υποχωρήσει κατά 25% συγκριτικά με
τα υψηλότατα επίπεδα του 2000,
όταν η οικονομία αναπτυσσόταν
με ρυθμό 4%. Ο Ζουκ προβλέπει ότι
η στερλίνα δεν θα επιστρέψει σύντομα στα ίδια επίπεδα του 2015,
δηλαδή πριν από τη διεξαγωγή του
δημοψηφίσματος, ωστόσο θεωρεί
ότι η αξία της αυτή τη στιγμή επιβαρύνεται σημαντικά από την αβεβαιότητα στον εμπορικό κλάδο και
από τη γενικότερη οικονομική αδυναμία της χώρας. Θεωρεί ότι είναι
εφικτή η ανάκαμψη της στερλίνας
μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια και
προβλέπει ενίσχυσή της κατά 5%.

Η παραγωγικότητα
Για τον Τζόρνταν Ρόσεστερ, αναλυτή στην ιαπωνική τράπεζα Nomura, η Βρετανία θα πρέπει να
αποδείξει ότι αποχωρεί από την
Ευρωπαϊκή Ενωση κατά τρόπο που
ενισχύει την παραγωγικότητά της.
Μόνον έτσι θα ανακάμψει η από-

δοση των βρετανικών περιουσιακών στοιχείων και η οικονομία θα
μπορέσει να απεξαρτηθεί από τις
εισαγωγές.
Σχετικά με τη λίρα, ο Ρόσεστερ
σχολίασε στο Bloomberg ότι η αξία
της θα εξαρτηθεί από την κατάσταση της Ευρωζώνης, του βασικότερου εμπορικού εταίρου της.
Επίσης, η πορεία της στερλίνας θα
βασιστεί στη διαμόρφωση της σχέσης μεταξύ των δύο μερών. Το ιδανικό σενάριο για τον Ρόσεστερ θα
ήταν η σύναψη εμπορικής συμφωνίας σε μικρό χρονικό διάστημα,
αλλά με σταδιακή εφαρμογή των
μεταρρυθμίσεων στη Βρετανία.
Σύμφωνα με τη Σίλβια Αρντάγκνα, υψηλόβαθμο στέλεχος στην
Goldman Sachs, η βρετανική οικονομία θα εξακολουθήσει να υποχωρεί σε σχέση με τους ανταγωνιστές της το 2020 και θα αναπτυχθεί κατά 0,9% έως 1,3%. Μολονότι
το σενάριο για σκληρό Brexit έχει
περιοριστεί σημαντικά, η αβεβαιότητα σχετικά με την εμπορική
συμφωνία έχει αφήσει το στίγμα
της στον επενδυτικό κόσμο. Κατά
την Αρντάγκνα, δεν αναμένεται
σύντομα ανάκαμψη των επενδύσεων των βρετανικών επιχειρήσεων. Σημάδια κόπωσης έχει εμφανίσει τον τελευταίο καιρό και η εγχώρια κατανάλωση.
Συνεπώς, η Goldman Sachs δεν
προβλέπει θετικές εξελίξεις στους
βρετανικούς τίτλους. Κατά την
Αρντάγκνα, οι βρετανικοί τίτλοι
και η αξία της στερλίνας θα βελτιωθούν μόνον όταν ξεκαθαρίσει
το τοπίο γύρω από τις εμπορικές
σχέσεις της Βρετανίας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Το λογιστικό επάγγελμα είναι
ο πυλώνας των ισχυρών οικονομιών
«Η Κύπρος ξεπέρασε τις δυσκολίες και μετατρέπεται σε μια δυνατή οικονομία», αναφέρει η ICAEW President, Φιόνα Γουίλκινσον

Τα δεκαετία του 1970 μόνο το 3% των
μελών του σώματος Chartered λογιστών
στην Αγγλία και την Ουαλία (ICAEW)
ήταν γυναίκες, το 1980 ανέβηκε ελαφρώς
στο 10%, αλλά το 2020 το ποσοστό όχι
μόνο έχει φτάσει στο 50%, αλλά οι φοιτητές του συγκεκριμένου επαγγέλματος
ενδεχομένως να υπερισχύουν οι γυναίκες
σε αριθμό έναντι των ανδρών. Φέτος το
ΙCAEW γιορτάζει τα 100 χρόνια της εισαγωγής της γυναίκας στο επάγγελμα
των Chartered λογιστών, ενώ η «Κ» είχε
την ευκαιρία να προχωρήσει σε αποκλειστική συνέντευξη της Προέδρου του
ICAEW, Φιόνα Γουίλκινσον. Εκτιμά πως
το λογιστικό επάγγελμα είναι απαραίτητο
για την ανάπτυξη ισχυρών οικονομιών,
ενώ θεωρεί πως η Κύπρος είναι μία χώρα
που αναπτύσσεται με πολύ καλό ρυθμό
και αποτελεί φωτεινό παράδειγμα στην
περιοχή της Μεσογείου.
Την ίδια ώρα, αναφέρει πως ο τομέας
της βρίσκεται σε περίοδο μεταμόρφωσης,
αλλά η ίδια το βλέπει ως ευκαιρία που
θα φέρει συναρπαστικές προοπτικές για
τους ήδη υφιστάμενους αλλά γι’ αυτούς
που ψάχνουν καριέρα με πολλές επιλογές.
Η κ. Γουίλκινσον προεδρεύει του συμβουλίου του ICAEW και δραστηριοποιείται στο ICAEW από το 2003. Έχει υπηρετήσει σε διάφορα συμβούλια και επι






Το ICAEW είναι κορυφαίο
διεθνές επαγγελματικό σώμα
που προωθεί, αναπτύσσει
και υποστηρίζει πάνω από
181.500 εξειδικευμένους
Chartered λογιστές και
σπουδαστές παγκοσμίως.
τροπές του ICAEW, μεταξύ των οποίων
και ως πρόεδρος του συμβουλίου επαγγελματικών προτύπων, στη συμβουλευτική επιτροπή δεοντολογίας και στη
συμβουλευτική ομάδα για τη ποικιλομορφία.
- Πείτε μας λίγα λόγια για τον οργανισμό σας κ. Γουίλκινσον.
- Το ICAEW είναι ένα επαγγελματικό
σώμα που προωθεί, αναπτύσσει και υποστηρίζει πάνω από 181.500 εξειδικευμένους λογιστές και σπουδαστές παγκοσμίως. Παρέχει τα προσόντα και την
επαγγελματική εξέλιξη, μοιραζόμαστε
τις γνώσεις μας, και την τεχνογνωσία
μας και προστατεύουμε την ποιότητα
και την ακεραιότητα του λογιστικού και
χρηματοοικονομικού επαγγέλματος. Ως
ηγέτες στη λογιστική, τη χρηματοοικονομική και τις επιχειρήσεις, τα μέλη μας
έχουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τη
δέσμευση να διατηρούν τα υψηλότερα
επαγγελματικά πρότυπα και τις ηθικές
αξίες. Μαζί συμβάλλουμε στην επιτυχία
των ατόμων, των οργανώσεων, των κοινοτήτων και των οικονομιών σε όλο τον
κόσμο. Το σώμα των Chartered Λογιστών
στην Αγγλία και την Ουαλία (ICAEW),
ιδρύθηκε το 1880 και έχει γραφεία στο
Ηνωμένο Βασίλειο, το Πεκίνο, τις Βρυξέλλες, το Ντουμπάι, το Χονγκ Κονγκ,
τη Τζακάρτα, τη Κουάλα Λουμπούρ, τη
Σαγκάη, τη Σιγκαπούρη και το Βιετνάμ,
με Chartered λογιστές πάνω από 160
χώρες και με πάνω από 28.000 σπουδαστές σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, το
16% των μελών του ICAEW και το 28%
των σπουδαστών βρίσκονται εκτός του
Ηνωμένου Βασιλείου. Ο στόχος του ICAEW είναι να συνδράμει σε ένα κόσμο
με δυνατές οικονομίες. Πιστεύουμε πως
το επάγγελμα του λογιστή είναι βασικό
για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος και
αποτελεί τον πυλώνα των ισχυρών οικονομιών. Ακαδημαϊκές μελέτες αποδεικνύουν πως υπάρχει ισχυρή σχέση
μεταξύ χωρών με επιτυχημένα οικονομικά μοντέλα και χωρών που υπάρχει
ανώτερο λογιστικό επάγγελμα.
- Ποιος είναι ο σκοπός επίσκεψής
σας στην Κύπρο και πείτε μου

Πολλές έρευνες έχουν δείξει πως η μεγάλη φυλετική διαφοροποίηση μέσα στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών έχουν ως αποτέλεσμα καλύτερες αποφάσεις αναφέρει η πρόεδρος του ICAEW.
λίγα λόγια για τη δράση σας.
- Ο βασικός σκοπός της επίσκεψής
μου στην Κύπρο είναι για την τελετή
αποφοίτησης των σπουδαστών μας.
Πρόκειται για ένα μεγάλο γεγονός που
διοργανώνουμε κάθε χρόνο αμέσως
μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων
και σήμερα έχω την τιμή να ανακοινώσω
πως έχουμε ακόμη 152 σπουδαστές που
ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα. Φέτος είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, αφού για
ακόμα μία φορά ένα πρόσωπο από την
Κύπρο βραβεύθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο. Μία Κύπρια βγήκε 9η παγκοσμίως
στις τελικές εξετάσεις ανάμεσα σε 7.000
συμμετοχές. Το όνομά της είναι Μαρία
Χατζησάββα και εργάζεται για την Deloitte Κύπρου. Θα ήθελα να σημειώσω
πως οι δύο χώρες παραδοσιακά με τις
περισσότερες διακρίσεις είναι η Μαλαισία και η Κύπρος, ενώ ειδικότερα η Κύπρος έχει την τάση να πηγαίνει πολύ
καλά στις βαθμολογίες.
Έχουμε πέραν των 120 εξουσιοδοτημένων εργοδοτών κατάρτισης στην
Κύπρο. Ο αριθμός των εργοδοτών εκτιμάται ότι είναι μεγάλος για μία χώρα
του μεγέθους όπως η Κύπρος. Είναι αποτέλεσμα σκληρής και υπεύθυνης δουλειάς, αλλά και επένδυσης και δέσμευσης
για να παρέχονται τα υψηλότερα πρότυπα επαγγελματικής κατάρτισης από
τους εργοδότες.

- Μιας και αναφερθήκατε σε δυνατές οικονομίες, πως θα χαρακτηρίζατε την οικονομία της Κύπρου;
- Η Κύπρος μετατρέπεται σε μια δυνατή οικονομία, καθώς ξεπέρασε τις δυσκολίες του 2013. Με κάθε επίσκεψή
μου εδώ και στις συναντήσεις μου με
Chartered λογιστές εξάγεται το αποτέλεσμα πως είναι αισιόδοξοι για την πορεία της. Προσωπική μου άποψη είναι
πως έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στα
δρώμενα της Μεσογείου. Εμείς ως επαγγελματικό σώμα έχουμε γύρω στα 2.500
μέλη στην Κύπρο και έχει τα περισσότερα συγκριτικά με άλλα κράτη στην
Ευρώπη, αν εξαιρέσουμε φυσικά τα μέλη
που έχουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ωστόσο, από την Παρασκευή, άρα στην
μετά Brexit εποχή, η Κύπρος έχει τα περισσότερα μέλη σε σχέση με τα υπόλοιπα
κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε παγκόσμια βάση, η Κύπρος βρίσκεται στην
5η θέση με τα περισσότερα μέλη μας.
Θεωρώ πως το να έχει μία χώρα πολλούς
λογιστές είναι ένα δείγμα πως εκεί ασκείται πολύ το επιχειρείν, υπάρχει μεγάλος
οικονομικός έλεγχος και είναι επιχειρηματικά δραστήρια.

Μετά Brexit εποχής
- Την Παρασκευή το Brexit έγινε
πραγματικότητα. Ποια είναι η με-

γαλύτερή σας ανησυχία για τον
τομέα σας;
- Η κυριότερη μου ανησυχία είναι
ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα μετατραπεί
αυτομάτως σε «τρίτη χώρα». Ωστόσο,
θα πρέπει να τονίσουμε ότι η πιστοποίηση ICAEW θα συνεχίσει να αναγνωρίζεται και μετά την Brexit εποχή παγκοσμίως, όπως δηλαδή ήδη αναγνωρίζεται
σήμερα. Είναι τα ρυθμισμένα δικαιώματα
του εξωτερικού ελέγχου (audit) που είναι
το κύριο μέλημά μας, διότι δεν θα υπάρχει πλέον αυτόματη αμοιβαία αναγνώριση της εργασιακήs εμπειρίαs που αποκτήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο για να
αναγνωρίζεται στην Κύπρο και σε άλλα
κράτη μέλη. Είμαστε σε διάλογο με τις
αρμόδιες αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο
και την Κύπρο για τα θέματα αυτά. Αναφορικά με το σημερινό σύστημα κατάρτισης σπουδαστών, δεν εκτιμούμε πως
θα αλλάξει η διαδικασία που γινόταν
μέχρι στιγμής και είμαστε σε διάλογο
με τα αρμόδια όργανα στην Κύπρο για
να διασφαλίσουμε αυτή τη συνέχεια.
- Ποιες είναι οι προκλήσεις που
αντιμετωπίζει ο τομέας του ελέγχου (audit);
- Θα ξεκινήσω με ένα παράδειγμα.
Προέκυψαν ζητήματα από την κατάρρευση της εταιρίας Carillion στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2018. Δεν θα ήθελα

Mary Harris Smith

Το πρώτο γυναικείο μέλος του ICAEW
Το Δεκέμβριο του 1919, ψηφί-

H ICAEW President, Φιόνα Γουίλκινσον.

στηκε ο νόμος στο Ηνωμένο Βασίλειο για την άρση της απαγόρευσης του φύλου και ο νόμος
αυτός λειτούργησε καταλυτικά,
ανοίγοντας το δρόμο για την είσοδο των γυναικών σε επαγγέλματα όπως η λογιστική. Η Mary
Harris Smith έγινε η πρώτη γυναίκα Chartered λογίστρια στον
κόσμο, το Μάιο του 1920 όταν η
ICAEW δέχτηκε την αίτησή της
για να γίνει μέλος. Έγινε μέλος

στην ηλικία των 75 ετών, αφού είχε προχωρήσει και σε άλλες αιτήσεις στο παρελθόν. Μετά την άρση όμως της απαγόρευσης, το
ICAEW δεν μπόρεσε να αρνηθεί
την ένταξή της. Η πεποίθησή της
ότι πρέπει να διεκδικήσει αυτή τη
θέση έστω και τα 75 της, καθώς
δεν ενεργούσε για τον εαυτό της,
αλλά για όλες τις γυναίκες. Βάσισε το αίτημά της για λόγους «ίσης
εισδοχής και ισότιμης κατάστασης με τα αρσενικά μέλη».

να σταθώ μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά ούτε σε περιπτώσεις στο
Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, η κατάρρευση μίας εταιρείας ανέδειξε ένα γενικότερο πρόβλημα για τις διαδικασίες
ελέγχου και την μη τήρηση των συγκεκριμένων «στάνταρντ» που έχουμε στο
επάγγελμά μας και πρέπει να τηρούνται.
Μερικές κριτικές, και συγκεκριμένα
όπως σε αυτή του «Brydon Report», τονίζουν πως ίσως πρέπει να δημιουργηθεί
ένα ξεχωριστό ελεγκτικό σώμα, ξεχωριστό από το επάγγελμα της λογιστικής.
Εμείς, στα μέλη μας μαθαίνουμε τη λογιστική, τη χρηματοοικονομική, τη διοίκηση επιχειρήσεων και τον έλεγχο
(audit). Πολλοί άνθρωποι εκπαιδεύονται
στον έλεγχο επειδή είναι μια πολύ καλή
βάση για τον τρόπο λειτουργίας των
επιχειρήσεων, παρόλο που μπορεί να
μην μείνουν σε αυτό τον τομέα και να
ασχοληθούν με άλλο. Εκτιμούμε πως ο
έλεγχος (audit) και η λογιστική είναι
εξαιρετικά συνδεδεμένες έννοιες και
πιστεύουμε ακράδαντα ότι αν δεν γίνονται κατανοητά τα πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς δεν μπορούν
να ελεγχθούν οι αριθμοί που έχουν παραχθεί από αυτά τα πρότυπα. Οι άνθρωποι που θέλουν να ακολουθήσουν αυτό
τον τομέα, θεωρούμε ότι πρέπει να εκπαιδεύονται και στα δύο. Ταυτόχρονα,
θέλω να πω πως ο τομέας μας βρίσκεται
σε φάση μεταμόρφωσης, το βλέπουμε
θετικά και είναι ευκαιρία που θα φέρει
συναρπαστικές προοπτικές.
Για μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρχε
το κενό προσδοκίας του ελέγχου (audit
expectation gap), δηλαδή η διαφορά μεταξύ των όσων πράττουν οι ελεγκτές
και του τι πιστεύουν οι εξωτερικοί παράγοντες, κοινωνία και άλλοι. Είναι στο
χέρι μας να κλείσουμε αυτό το κενό, να
κάνουμε μεγαλύτερα βήματα και να κάνουμε περισσότερη δουλειά. Το άλλο
σημείο που θέλω να θίξω όμως, είναι
ότι μία κατάρρευση μίας εταιρείας δεν
μπορεί να είναι μόνο λάθος του ορκωτού
λογιστή, αλλά είναι και αποτέλεσμα έλλειψης εταιρικής διακυβέρνησης.

«Flag it up»
- To ICAEW μπορεί να μην είναι
επόπτης στην Κύπρο, ωστόσο
είναι ο μεγαλύτερος στον τομέα
του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ποια
πρωτόκολλα ακολουθείτε για να
αντιμετωπίσετε τα φαινόμενα ξεπλύματος – νομιμοποίησης μαύρου
χρήματος;
- Η συνταγή είναι μία. Συνεργασία
με το κράτος και τις αρμόδιες αρχές του.
Εμείς συνεργαζόμαστε πολύ στενά με
την κυβέρνηση και έχουμε αναπτύξει
μια καμπάνια που την ονομάζουμε «flag
it up». Εάν υποπτευθούμε ότι κάτι δεν
λειτουργεί ορθά, ή ότι είναι σε γκρίζα
ζώνη, το σημειώνουμε και του βάζουμε
«σημαία» για να εξεταστεί περαιτέρω.
Κάνουμε μια ετήσια εκτίμηση κινδύνου
σε όλους τους πελάτες μας, εντοπίζουμε
την πηγή των κεφαλαίων των πελατών
για να βρούμε οτιδήποτε ασυνήθιστο,
πως προέκυψε το ποσό του πλούτου και
από πού προήλθε, ενώ προχωρούμε σε
όλες τις νόμιμες πρακτικές που είμαστε
υποχρεωμένοι να τηρούμε.

12 άνδρες, 60 ετών
- Θα ήθελα τη γνώμη σας αναφορικά με την εντονότερη γυναικεία
παρουσία πλέον στις εθνικές κυβερνήσεις και στα ευρωπαϊκά όργανα.
- Η γυναικεία παρουσία σε όποια δρώμενα είναι εξέχουσας σημασίας. Πολλές
έρευνες έχουν δείξει πως η μεγάλη φυλετική διαφοροποίηση μέσα στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών προχωρούν σε καλύτερες και περισσότερα
κερδοφόρες αποφάσεις εν γένει. Το φύλο
είναι ένας παράγοντας, ωστόσο είναι η
ηλικία και οι διαφορετικές εμπειρίες.
Αν δεν κάνω λάθος, το πρότυπο για αρκετά χρόνια στα διοικητικά συμβούλια
των εταιρειών ήταν ως εξής: 12 άνδρες
60 ετών. Εκτιμώ πως είτε στον ιδιωτικό,
είτε στον δημόσιο τομέα, η διαφορετικότητα – ποικιλία βοηθά στο να λαμβάνονται καλύτερες αποφάσεις και υπάρχουν αποδείξεις γι’ αυτό.

ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
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Θα ενημερώνουν γραπτώς για τις χρεώσεις
Υποχρεωτική οδηγία η οποία εφαρμόζεται από την Παρασκευή – Άρχισε ήδη η αποστολή επιστολών από τις τράπεζες
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Από την Παρασκευή 31/1/2020 οι
πελάτες των τραπεζών άρχισαν να
λαμβάνουν επιστολές από τις τράπεζες που συνεργάζονται. Το περιεχόμενο των επιστολών - διαδικασία που θα γίνει για πρώτη φορά
στην Κύπρο - ονομάζεται δήλωση
τελών. Η δήλωση τελών είναι οδηγία
η οποία υποχρεώνει όλες τις τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
αποστέλλουν το τι χρέωσαν στους
πελάτες τους αναλυτικά, το πόσο
και το γιατί, για τη χρονιά που ολοκληρώθηκε. Επί της ουσίας, «είναι
ο λογαριασμός της χρονιάς που πέρασε. Η οδηγία τέθηκε σε εφαρμογή
για την Κύπρο το Νοέμβριο του
2018 και ενώ θα έπρεπε να αποστείλουν από πέρυσι αυτές τις επιστολές με τις χρεώσεις που έγιναν







Η πρώτη επιστολή που
θα λάβουν στα χέρια
τους οι πελάτες των
κυπριακών τραπεζών
αφορά περίοδο 14
μηνών και όχι 12 όπως
θα συμβαίνει από
τούδε και εξής.
κατά το 2018, η Κεντρική Τράπεζα
της Κύπρου «έβαλε ένα στοπ». Ο
λόγος ήταν πρακτικός, καθώς είπε
στις τράπεζες να μην αποστείλουν
στους πελάτες τις χρεώσεις τους
για δυο μόνο μήνες (Νοέμβριος
2018 – Δεκέμβριος 2018). Έτσι, η
πρώτη επιστολή που θα λάβουν
στα χέρια τους οι πελάτες των κυπριακών τραπεζών θα αφορά περίοδο 14 μηνών και όχι 12 όπως θα
συμβαίνει από τούδε και εξής. Αξίζει
να σημειωθεί όμως, πως μπορεί η

Για κατηγορίες λογαριασμών όπως δανείων, προθεσμίας, προειδοποίησης πέραν των επτά ημερών δεν θα αποστέλλεται δήλωση τελών.
Κεντρική Τράπεζα να προέτρεψε
στα τέλη του 2018 τις τράπεζες να
μην αποστείλουν τις δηλώσεις των
τελών στους πελάτες, ωστόσο όπως
πληροφορείται η εφημερίδα, η Κεντρική έχει αποστείλει «σιωπηρές
υπενθυμίσεις» να μην το παραβλέψουν αυτή τη χρονιά. Το πρότυπο
της επιστολής (format template)
που αποστέλλουν οι κυπριακές τράπεζες είναι ίδιο για όλες τις τράπεζες
της Ευρωζώνης. Απαιτείται δηλαδή,
από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν

ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών παρέχουν στον καταναλωτή,
σε ετήσια, τουλάχιστον, βάση και
δωρεάν, δήλωση όλων των τελών
που καταβάλλει, καθώς και, ενδεχομένως, πληροφορίες σχετικά με
τα επιτόκια για τις υπηρεσίες που
συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών. Όπως αναφέρει η οδηγία στην
επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, οι πάροχοι υπηρεσιών
πληρωμής πρέπει να χρησιμοποιούν
τους τυποποιημένους όρους που

προσδιορίζονται στον τελικό κατάλογο των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών που συνδέονται
με λογαριασμό πληρωμών. Οι τελικοί κατάλογοι θα εκδίδονται από
τα κράτη μέλη, με ενσωμάτωση
της ενωσιακής τυποποιημένης ορολογίας που καθορίζεται στον κατ’
εξουσιοδότηση κανονισμό.

Οι λογαριασμοί πληρωμών
Λογαριασμοί πληρωμών θεωρούνται οι λογαριασμοί που τη-

ρούνται στο όνομα ενός ή περισσότερων πελατών και χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση πράξεων
πληρωμής. Στους λογαριασμούς
πληρωμών περιλαμβάνονται οι τρεχούμενοι με ή χωρίς όριο υπερανάληψης, ο λογαριασμός ταμιευτηρίου, ο λογαριασμός προειδοποίησης μέχρι επτά (7) ημερών, ο
ηλεκτρονικός τρεχούμενος με ή
χωρίς όριο υπερανάληψης (Net Account) και ο λογαριασμός πιστωτικής κάρτας.
Υπογραμμίζεται δε, πως για τις
υπόλοιπες κατηγορίες λογαριασμών, όπως λογαριασμοί δανείων,
προθεσμίας, προειδοποίησης πέραν των επτά ημερών δεν θα αποστέλλεται δήλωση τελών. Τονίζεται
πως οποιεσδήποτε επιστροφές χρεώσεων ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στη δήλωση τελών. Οι
επιστροφές παρουσιάζονται αναλυτικά στην κατάσταση λογαριασμού του κάθε πελάτη.
Βάσει της νομοθεσίας, η δήλωση
τελών εκφράζεται στο νόμισμα του
λογαριασμού πληρωμών και περιλαμβάνει το τέλος μονάδας που
χρεώνεται για κάθε υπηρεσία πληρωμών που συνδέεται με τον λογαριασμό και ο αριθμός των περιπτώσεων στις οποίες χρησιμοποιήθηκε η υπηρεσία κατά τη διάρκεια
της σχετικής περιόδου. Επίσης,
περιλαμβάνει το συνολικό ποσό
των τελών που καταβλήθηκαν κατά
τη διάρκεια της σχετικής περιόδου
για κάθε υπηρεσία. Ακόμα, 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, κατά περίπτωση. Πρόσθετα,
το πιστωτικό επιτόκιο που ισχύει
για τον λογαριασμό και το συνολικό
ποσό των τόκων που εισπράχθηκε
κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου, κατά περίπτωση. Τέλος,
το συνολικό ποσό των τελών που

Μπήκαν 40 εκατ. κεφάλαια στην Astrobank
Το ενδιαφέρον της ΕΤΥΚ δεν είναι μόνο σχέση εργοδοτουμένου–εργοδότη αλλά και ως μέτοχος
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Μπορεί η Astrobank να «κρατά κλειστά»
τα χαρτιά της, ωστόσο η Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου γνωρίζει
από ό,τι φαίνεται αρκετά για τη συμφωνία απόκτησης της Εθνικής Τράπεζας
της Ελλάδος (Κύπρου). Μετά την ανακοίνωση της Astrobank τον Νοέμβριο
του 2019 πως συμφώνησε για την εξαγορά της Εθνικής Τράπεζας Κύπρου,
αναμενόταν, όπως άλλωστε είχε ανακοινωθεί, η συναλλαγή να χρηματοδοτηθεί από την πλεονάζουσα ρευστότητα
της Τράπεζας και να υποστηριχθεί από
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ενώ η
διαδικασία να ολοκληρωθεί κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Η ΕΤΥΚ όμως
την περασμένη Τετάρτη ανακοίνωσε
πως η ηγεσία της ΕΤΥΚ παρακολουθεί
στενά τις εξελίξεις γύρω από την εξαγορά
της Εθνικής Τράπεζας (Κύπρου) από
την Astrobank και πολύ περισσότερο
για τον τρόπο και το πώς θα απορροφηθούν οι υπάλληλοί της. Όπως αποκάλυψε, στην τελευταία αύξηση κεφαλαίου των 40 εκατ. ευρώ της Astrobank
συμμετείχε τόσο το Ενιαίο Ταμείο Προνοίας των Τραπεζικών Υπαλλήλων, όσο
και το ΤΥΕΤΥΚ. Συνεπώς, όπως είπε,
μετά την εξέλιξη αυτή το ενδιαφέρον
των μελών της ΕΤΥΚ δεν είναι μόνο
σχέση εργοδοτουμένου – εργοδότη αλλά
συμμετέχει και ως σοβαρός μέτοχος.
Συμπλήρωσε πως η πραγματικότητα είναι δεδομένη και με την ολοκλήρωση
της αύξησης του κεφαλαίου η αγορά
πρέπει να θεωρείται σίγουρη.
Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς
της Εθνικής Κύπρου, το σύνολο ενεργητικού της τράπεζας θα μεγαλώσει κατά
30% και θα φθάνει τα 2,9 δισεκατομμύρια
ευρώ. Βάσει των τελευταίων ανακοινωθέντων στοιχείων του πρώτου εξαμήνου
του 2019, τα μικτά δάνεια θα αυξηθούν
σε 1,4 δισ. ευρώ και οι καταθέσεις των
πελατών σε 2,6 δισ. ευρώ.
Αν και η Εθνική «έφτασε» στην Astrobank δίχως ΜΕΔ, μόνο 12%, άρα βάσει
υπολογισμών, γύρω στα 30 - 50 εκατ.
ευρώ, η Astrobank «κουβαλούσε» δικά
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Λίγο πριν εκπνεύσει το
2019, η τράπεζα ανακοίνωσε την πώληση του 74,9%
της εταιρείας Trusset Asset
Management Limited, άρα
και τη διαχείριση των προβληματικών της δανείων.
της και τα ΜΕΔ της νεοαποκτηθείσας,
USB Bank που κυμαίνονταν γύρω στα
600 - 700 εκατ. ευρώ. Η Astrobank είχε
δημιουργήσει δικό της τμήμα εξυπηρέτησης ΜΕΔ εντός της τράπεζας με
επικεφαλής τον πρώην CEO της USB
Bank, Ανδρέα Θεοδωρίδη. Ωστόσο, λίγο
πριν εκπνεύσει το 2019, η Astrobank
ανακοίνωσε την πώληση του 74,9% της
εταιρείας Trusset Asset Management
Limited, δηλαδή της εταιρείας που είχε
δημιουργήσει η τράπεζα και διαχειριζόταν τα δάνεια της, στην Qualco. Σύμ-

φωνα με ανακοίνωση, η εταιρεία θα
διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο των ΜΕΔ
της Astrobank και δεν αγόρασε τα δάνειά
της. Αντίστοιχη συμφωνία δηλαδή που
έχει προχωρήσει η Ελληνική Τράπεζα
με την APS Cyprus και γι’ αυτό τα χαρτοφυλάκια αυτά θα εξακολουθούν να
υπολογίζονται στον ισολογισμό της
τράπεζας. Η Astrobank θα συνεχίσει
να ελέγχει το 25,1% της εταιρείας. Όπως
ανακοίνωσε, στο πλαίσιο της αγοράς
των εργασιών της τράπεζας, η εταιρεία
θα προσλάβει 37 μέλη του προσωπικού
της οι οποίοι μέχρι σήμερα διαχειρίζονταν το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο.

Τα εργασιακά
Η ΕΤΥΚ ανέφερε πως βρίσκεται σε
διαρκή διάλογο με τη διοίκηση της
Astrobank αλλά και της ίδιας της Εθνικής
Κύπρου, ενώ ενημέρωσε τα μέλη της
ότι ιδιαίτερη σημασία δίνει στην επόμενη μέρα μετά την απορρόφηση της
Εθνικής Κύπρου από την Astrobank
και ιδιαίτερα στις εξελίξεις που θα ακολουθηθούν και έχουν σχέση με το μέλ-

λον των τραπεζοϋπαλλήλων αυτών. «Η
ηγεσία της ΕΤΥΚ θα ενημερώνει άμεσα
για τις εξελίξεις που αφορούν τη νέα
τάξη πραγμάτων που είναι η ολοκλήρωση της μεταφοράς του προσωπικού
της ΕΤΕ Κύπρου στην Astrobank», κατέληξε στη σχετική ανακοίνωση.
Σημειώνεται πως όπως αναφέρει και
ίδια η τράπεζα, η εξαγορά της Εθνικής
εντάσσεται στο πλαίσιο των στρατηγικών στόχων της τράπεζας για αύξηση
των εργασιών μέσα από την ενοποίηση
μικρότερων τραπεζών στην Κύπρο,
μετά και την επιτυχή ολοκλήρωση της
εξαγοράς των εργασιών της USB Bank
τον Ιανουάριο 2019, της οποίας οι λειτουργίες έχουν ήδη ενσωματωθεί. Το
Μάρτιο του 2017, η Τράπεζα προχώρησε
στην αλλαγή του ονόματός της από
Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου σε Astrobank.
Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019, οι οικονομικές καταστάσεις της τράπεζας
παρουσίασαν καταθέσεις 2,1 δισ. ευρώ,
καθαρά δάνεια 1 δισ. ευρώ, ίδια κεφάλαια
186 εκατ. ευρώ και απόδοση ιδίων κεφαλαίων άνω του 10%.

χρεώθηκαν για όλες τις υπηρεσίες
πληρωμών οι οποίες παρασχέθηκαν
κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου.

Οι λεπτομέρειες
Όσον αφορά την παρουσίαση
πακέτων των υπηρεσιών που συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών,
πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι υπάρχουν διαφορετικά είδη πακέτων
που προσφέρονται από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Η
παροχή ορισμένων πακέτων συμπεριλαμβάνεται στο γενικό τέλος,
όπως σ’ αυτό για τη διατήρηση και
τη διαχείριση του λογαριασμού,
ενώ άλλα πακέτα χρεώνονται χωριστά από το γενικό τέλος και ορισμένα πακέτα περιλαμβάνουν μια
ορισμένη ποσότητα υπηρεσιών.
Προκειμένου να καταστεί ευκολότερη για τον καταναλωτή η κατανόηση του περιεχομένου των διαφορετικών τύπων πακέτων και των
τελών τους, η δήλωση τελών θα
πρέπει να αναφέρει τα πακέτα σε
χωριστούς καταλόγους. Συγκεκριμένα, αν τα πακέτα χρεώνονται ως
μέρος του γενικού τέλους, θα πρέπει
να εμφανίζονται μαζί με το εν λόγω
τέλος. Τα κράτη μέλη δύνανται να
απαιτούν, μαζί με τη δήλωση τελών,
να παρέχονται βασικοί δείκτες,
όπως ο συνολικός δείκτης κόστους.
Επομένως, το υπόδειγμα για τη δήλωση τελών θα πρέπει να περιλαμβάνει χωριστό πίνακα προς χρήση
από εκείνους τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που υπόκεινται
σε τέτοιους όρους. Επιπλέον, δεδομένου ότι η δήλωση τελών θα
πρέπει να παράγεται εύκολα από
τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, οι εν λόγω πάροχοι θα πρέπει
να έχουν ευκρινείς οδηγίες για τη
συμπλήρωσή της. Τέλος, ο κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που
υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Εποπτική
Αρχή (EBA) στην Επιτροπή.

Στις Element
και York Capital
η φαρμακευτική
Famar
Κομμάτι του πάλαι ποτέ ισχυρού ομίλου Μαρινόπουλου που κατέρρευσε προ δύο χρόνων πέρασε
στα χέρια της κοινοπραξίας Elements Capital και
York Capital. Ο λόγος για την ελληνική φαρμακοβιομηχανία FAMAR, η οποία και αποτελούσε την
ισχυρή βιομηχανία του ομίλου Μαρινόπουλου.
Όπως μετέφεραν και τα ελληνικά μέσα μαζικής
ενημέρωσης που παρακολουθούσαν από κοντά τη
διαδικασία πώλη




σης της φαρμακο- 
βιομηχανίας FAΤο σχήμα εξαγόρασε
MAR, ο «παίχτης»
που είχε απομείνει με 40 εκατ. τις παραστη διαδικασία
γωγικές μονάδες και
απόκτησης των εργασιών του ομίλου τις λοιπές δραστηFamar που διαθέριότητες σε Ελλάδα,
τει εργοστάσια και
ερευνητικά κέντρα Ιταλία και Ισπανία.
σε αρκετές χώρες,
ήταν η συμβουλευτική Elements Capital και το
επενδυτικό ταμείο York. Το σχήμα εξαγόρασε με
40 εκατομμύρια ευρώ το κομμάτι που αφορά στις
παραγωγικές μονάδες και τις λοιπές δραστηριότητες
σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία. Σημειώνεται δε,
πως οι δραστηριότητες της Famar στην Ολλανδία,
στη Γαλλία, στη Δανία και στον Καναδά είχαν περάσει το Νοέμβριο του 2019 στην Delpharm, γνωστή
φαρμακοβιομηχανία από τη Γαλλία. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών, δηλαδή Elements Capital – York και της Pillarstone διήρκησαν
για πολλούς μήνες και είχαν επιτυχή κατάληξη. Ο
όμιλος εντέλει δεν κατάφερε να εξυγιανθεί, παρά
το γενναίο κούρεμα χρεών που υπέστη τον Δεκέμβριο του 2018 και παρά τις προσπάθειες της KKR,
δηλαδή της θυγατρικής της Pillarstone για να επανέλθει οικονομικά. Υπενθυμίζεται πως, μετά το
κλείσιμο του ομίλου Μαρινόπουλου, οι περισσότερες
μετοχές της FAMAR πέρασαν στην AlphaBank,
την Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα
Πειραιώς.
Η εταιρεία είχε δεχθεί ένα πολύ μεγάλο κούρεμα
ύψους 118 εκατ. ευρώ το Δεκέμβρη του 2018, όταν
πήγε στα χέρια της Pillarstone που είναι θυγατρική
της KKR. H ΚΚR είχε τότε δώσει 57,6 εκατ. ευρώ
για το deal.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ
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Τα 5 οφέλη για την οικονομία
από το νέο 15ετές ομόλογο

Εύσημα στην κυβέρνηση
για τις μεταρρυθμίσεις,
στο συνέδριο της Fitch
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Ισχυρό σήμα προς τους επενδυτές η νέα επιτυχημένη έξοδος στις αγορές
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ
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Αποτελεί
το πιο ισχυρό σημάδι
ότι η κρίση
στην Ελλάδα έχει
πλέον τελειώσει.
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ÖÒÁÕÔÍÏÇÚÇÑÇÒ¦ÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔ
4. Ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί. 
ËÖÏÚßÞÃÇÚÕßËÚÕÆÝÖØÕÙÌÁØËÏ

ÑÇÏÁÔÇÏÙÞßØÄÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÚÏÑÄ
ÞÇØÚÃÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÍÏÇÚÏÝÙßàÎÚÂÙËÏÝÚÎÝÓËÃÜÙÎÝ
ÚÜÔÙÚÄÞÜÔÍÏÇÚÇÖØÜÚÕÍËÔÂ
ÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÇÓËÚÕßÝÖÏÙÚÜÚÁÝ
ÇÔÇÌÁØÕßÔÖÎÍÁÝÚÎÝÇÍÕØ¦Ý
©ÙÕÚÕÑÄÙÚÕÝÊÇÔËÏÙÓÕÆßÖÕÞÜØËÃÙËËÖÃÖËÊÇÖÕÒÆÞÇÓÎÒÄÚËØÇÇÖÄÇßÚ¦ÙÚÇÕÖÕÃÇÈÇÙÃÙÚÎÑËÎÇÔ¦ÒßÙÎÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚÇÝ
ÚÕßÞØÁÕßÝÚÄÙÕÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏÚÇ
ÖËØÏÛ×ØÏÇÍÏÇÓÏÑØÄÚËØÇÖØÜÚÕÍËÔÂÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÇÞÜØÃÝÔÇ
ËÖÎØË¦àËÚÇÏÎÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚÇÚÕß
ÞØÁÕßÝÇØ¦ÒÒÎÒÇÛËÜØËÃÚÇÏ
ÈÁÈÇÏÎÎÙßÓÌÜÔÃÇÍÏÇÚÎÊËÆÚËØÎÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÚÜÔÇÑØÏÈ×Ô
ÊÇÔËÃÜÔÚÕß§¬ÑÇÛ×ÝÚÕËÖÏÚÄÑÏÕÚÕßËÚÕÆÝÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÏÝÖØÕÙËÞËÃÝËÐÄÊÕßÝ®
ÛÇÈËÒÚÏ×ÙÕßÔÚÕÓÁÙÕÑÄÙÚÕÝ
ÊÇÔËÏÙÓÕÆÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ
©ÖÜÝÙÎÓËÃÜÙËÑÇÏÕßÖÕßØÍÄÝ
©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô²ØÂÙÚÕÝÚÇáÑÕÆØÇÝÎÓËÍ¦ÒÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÕÓÕÒÄÍÕßÎßÉÎÒÂàÂÚÎÙÎÚÕÞÇÓÎÒÄÑÄÙÚÕÝÊÇÔËÏÙÓÕÆÑÇÏÎ
ËÐÇÏØËÚÏÑÂÖÕÏÄÚÎÚÇÚÎÝÁÑÊÕÙÎÝÈËÒÚÏ×ÔÕßÔÚÎÔËÑÊÕÚÏÑÂ
ÑÇÓÖÆÒÎÚÕßÞØÁÕßÝÞÚÃàÕßÔÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÕËÖËÔÊßÚÏÑÄÖØÕÌÃÒ
ÑÇÏËÔÏÙÞÆÕßÔÚÎÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚÇ
ÚÕßÊÎÓÕÙÃÕßÞØÁÕßÝ®
5. Βελτίωση περιβάλλοντος. ¬Á-

ÒÕÝÁÔÇ¦ÒÒÕÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ÑÁØÊÕÝ®ÇÖÄÚÎÔËÖÏÚßÞÂÇßÚÂÁÑÊÕÙÎÚÕßËÚÕÆÝËÃÔÇÏÚÕ
ÈËÒÚÏÜÓÁÔÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÖÕßÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÖÒÁÕÔÍÏÇÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÑÇÏÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÁÐÕÊÕÝÚÕß©²ÙÚÎ
ËÚÃÇÄÖÜÝÙÎÓËÏ×ÔÕßÔÚØÇÖËàÏÑÁÝÖÎÍÁÝÇÔÕÃÍËÏÚÎÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇÈËÒÚÃÜÙÎÚÜÔÓÇÑØÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÓËÍËÛ×ÔÑ¦ÚÏÚÕ
ÕÖÕÃÕÛÇÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏÛËÚÏÑ¦
ÍÏÇÚÏÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÚØÇÖËà×Ô!ÛÇÇßÐÂÙÕßÔÚÕÔ
ÄÍÑÕÚÜÔËØÍÇÙÏ×ÔÚÕßÝÑÇÏ¦ØÇ
ÚÎÔÑËØÊÕÌÕØÃÇÚÕßÝ
ÖÃÙÎÝÕÏÙßÙÚÎÓÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÞØËÏ¦àËÚÇÏÌÁÚÕÝÔÇÈÍÕßÔ
ÙÚÏÝÇÍÕØÁÝÓËËÑÊÄÙËÏÝÞØÁÕßÝÑÇÏÇßÚÂÎÑÃÔÎÙÎÇÖÄÚÕÔ
©²ÊÏËßÑÕÒÆÔËÏÙÇÌ×ÝÚÎÔ
ÖØÄÙÈÇÙÂÚÕßÝÙÚÏÝÇÍÕØÁÝÓË
ÚØÄÖÕÖÕßÊËÔÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ÚÕÑ¦ÔËÏÁÔÇÝÚÃÚÒÕÝÓÏÑØÄÚËØÎÝ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÝÇÖÄÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÎÓÄÙÏÕÒÒÜÙÚË¦ÓËÙÇÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ
ÑÇÏÎ(SWOH)HURÓËÚ¦ÚÎÔ¬
ÑÇÏÚÎÔËÏØÇÏ×ÝÚÕÖËØÇÙÓÁÔÕ
ÑÇÒÕÑÇÃØÏÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙËÁÑÊÕÙÎ;PLY¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÎ
ÁÐÕÊÕÝ®ÇßÚÂÊÏËßÑÕÒÆÔËÏÑÇÏ
ÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝËÏÙÎÍÓÁÔËÝÔÇËÑÊ×ÙÕßÔËÖÃÙÎÝÞØÁÕÝÓËÇÑÄÓÎ
ÞÇÓÎÒÄÚËØÇËÖÏÚÄÑÏÇ

Εξοδο στις αγορές σχεδιάζουν οι τράπεζες
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

ΕτοιμεςÔÇÇÐÏÕÖÕÏÂÙÕßÔÚÕÛËÚÏÑÄÑÒÃÓÇÓËÚ¦ÚÎÔËÖÏÚßÞÂÁÑÊÕÙÎËÚÕÆÝÕÓÕÒÄÍÕßÇÖÄÚÕ
ÎÓÄÙÏÕËÃÔÇÏÕÏËÒÒÎÔÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÕÏÕÖÕÃËÝÖØÕËÚÕÏÓ¦àÕÔÚÇÏ
ÍÏÇÁÐÕÊÕÙÚÏÝÇÍÕØÁÝÍÏÇÚÎÔ
¦ÔÚÒÎÙÎÕÓÕÒÄÍÜÔÓËÏÜÓÁÔÎÝ
ËÐÇÙÌ¦ÒÏÙÎÝ
¬ÎÔÇØÞÂÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÑ¦ÔËÏÎ(SWOH)HURÎÊÏÕÃÑÎÙÎ
ÚÎÝÕÖÕÃÇÝÁÞËÏÊØÕÓÕÒÕÍÂÙËÏ
ÚÎÔÁÑÊÕÙÎÕÓÕÒÄÍÕßÚÎÝÑÇÚÎÍÕØÃÇÝ;PLY00ÖËØÃÖÕßËÑÇÚ
ËßØ×ÙËÙÆÔÕÒÕËÑÇÚËßØ×
ÖÕßËÃÔÇÏÕÙÚÄÞÕÝÚÎÝ(SWOH
)HURÍÏÇÚÕÆÓÌÜÔÇÓË
ÄÒËÝÚÏÝËÔÊËÃÐËÏÝÚÕÈÏÈÒÃÕÖØÕÙÌÕØ×ÔÛÇÇÔÕÃÐËÏÚÎÔÖØÕÙËÞÂËÈÊÕÓ¦ÊÇ¶ÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÚÎ
ËßÚÁØÇ¶ÇÐÏÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÇÖÄÚÎ
ÓÃÇÚÕÛËÚÏÑÄTVTLU[\TÓËÚ¦
ÚÎÔÁÑÊÕÙÎÚÕßÎÓÕÙÃÕßÑÇÏ
ÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÚÎÙßÙÚÎÓÇÚÏÑÂ
ÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇßÒÕÖÕÃÎÙÎÝÚÕß
ÙÞËÊÃÕß.HSH_`®ÍÏÇÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔÑÄÑÑÏÔÜÔÊÇÔËÃÜÔÖÕß
ÚØÁÞËÏ®ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÎÚØ¦ÖËàÇ
¬ÇÓÎÔÆÓÇÚÇÖÕßÁØÞÕÔÚÇÏÇÖÄ
ÚÎÔËÖËÔÊßÚÏÑÂÑÕÏÔÄÚÎÚÇËÃÔÇÏ
ÛËÚÏÑ¦ÄÞÏÓÄÔÕÍÏÇÚÎÔÑ¦ÒßÉÎ
ÚÎÝÁÑÊÕÙÎÝÇÒÒ¦ÑßØÃÜÝÍÏÇÚÕ

Την αρχή αναμένεται
να κάνει η Alpha
Bank, που δρομολογεί
την έκδοση ομολόγου
της κατηγορίας
Tier II 500 εκατ.
ËÖÃÖËÊÕÚÎÝÚÏÓÕÒÄÍÎÙÎÝÑÇÛ×Ý
ÓËÈ¦ÙÎÚÏÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÕËÖÏÚÄÑÏÕÖØÕÙÊÏÕØÃàËÚÇÏÙË  
ÖÕÒÆÞÇÓÎÒÄÚËØÇÊÎÒÇÊÂÇÖÄÚÕ
ËÖÏÚÄÑÏÕÚÜÔËÑÊÄÙËÜÔÖÕßÖÁÚßÞÇÔËÏØÇÏ×ÝÑÇÏÛÔÏÑÂÙÚÇ
ÓÁÙÇÚÕß ÓËÚÏÝÊÆÕËÑÊÄÙËÏÝÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙÇÔÑÇÏ
ÕÏÕÖÕÃËÝÌÁØÕßÔËÖÏÚÄÑÏÕ  
ÑÇÏ ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇ
§ÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÎÁÑÊÕÙÎ
ÕÓÕÒÄÍÕß;PLY00ÇÖÄÚÎÔ(SWOH
)HURÊËÔÇÖÕÙÑÕÖËÃÙÚÎÔÑ¦ÒßÉÎÚÎÝàÎÓÃÇÝÖÕßÎÚØ¦ÖËàÇÛÇÁÞËÏÇÖÄÚÎÔÚÏÚÒÕÖÕÃÎÙÎ
ÚÜÔÊÏÙËßØ×ÎÕÖÕÃÇÄÖÜÝ
ÁÞËÏÐËÑÇÛÇØÃÙËÏÎÊÏÕÃÑÎÙÂÚÎÝ
ÛÇÑÇÒßÌÛËÃÇÖÄÚÕÑËÌÇÒÇÏÇÑÄÓÇÐÏÒ¦ØÏ®ÊÏÇÈËÈÇÏ×ÔÕÔÚÇÝ
ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÄÚÏÙËÑÇÓÃÇÙÚÏÍÓÂ
ÚÎÝÚÏÚÒÕÖÕÃÎÙÎÝÕÏÑËÌÇÒÇÏÇÑÕÃ
ÊËÃÑÚËÝÊËÔÛÇÖÁÙÕßÔÑ¦ÚÜÇÖÄ

ÚÕÇÖÇÏÚÕÆÓËÔÕÄØÏÕÁÑÊÕÙÎ
ÕÓÕÒÄÍÕßÓËÏÜÓÁÔÎÝËÐÇÙÌ¦ÒÏÙÎÝÇÖÕÚËÒËÃÇÔËÐ¦ØÚÎÚÎÑÃÔÎÙÎÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÑÇÏÚÜÔßÖÕÞØË×ÙËÜÔÖÕßÖØÕÑÆÖÚÕßÔÇÖÄÚÏÝ
ËÖÕÖÚÏÑÁÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÍÏÇÚÕÔ
ËÓÖÒÕßÚÏÙÓÄÚÜÔÏÊÃÜÔÑËÌÇÒÇÃÜÔÑÇÏÓËÑËÌ¦ÒÇÏÇÊËÆÚËØÎÝ
ÊÏÇÈ¦ÛÓÏÙÎÝ49,3
©ÏßÖÕÞØË×ÙËÏÝÇßÚÁÝÑÇÛÕØÃàÕÔÚÇÏÇÖÄÚÕ:PUNSL9LZVS\[PVU
)VHYKÑÇÏßÖÕÒÕÍÃàÕÔÚÇÏÍÏÇÑ¦ÛËÚØ¦ÖËàÇÐËÞÜØÏÙÚ¦ÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÙÞËÚÏÑÂÝ¦ÙÑÎÙÎÝÖÕßÕÒÕÑÒÎØ×ÛÎÑËÙÚÇÚÁÒÎÚÕß 
ÑÇÏÍÏÇÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÚÎÝ
ÕÖÕÃÇÝÕÏÚØ¦ÖËàËÝËÔÎÓËØ×ÛÎÑÇÔÖØÄÙÌÇÚÇÇÖÄÚÏÝËÖÕÖÚÏÑÁÝÇØÞÁÝ
¬ÎÙÑßÚ¦ÒÎÚÜÔËÑÊÄÙËÜÔ
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÒ¦ÈËÏÙËËÖÄÓËÔÎ
Ì¦ÙÎÎ¬Ø¦ÖËàÇËÏØÇÏ×ÝËÔ×
ÛÔÏÑÂ¬Ø¦ÖËàÇÑÇÏ,\YVIHUR
ÓËÚÇÛÁÚÕßÔÚÎÔÖØÕÕÖÚÏÑÂÖØÄÙÈÇÙÎÝÙÚÏÝÇÍÕØÁÝÙËËÖÄÓËÔÕ
ÞØÄÔÕ±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏÖÜÝËÏÊÏÑ¦Î,\YVIHURÊÏÇÛÁÚËÏÖËØÏÛ×ØÏÕÑÏÔÂÙËÜÔÙËÄÚÏÇÌÕØ¦
ÚÎÔÖØÕÕÖÚÏÑÂÁÑÊÕÙÎÝÕÓÕÒÄÍÕßÓËÏÜÓÁÔÎÝËÐÇÙÌ¦ÒÏÙÎÝ
ÑÇÛ×ÝÊÏÇÛÁÚËÏÂÊÎ ËÑÇÚ
ËßØ×ÙËÕÓÕÒÕÍÃËÝ;PLY00ÇÖÄ
ÚÎÓËÚÇÚØÕÖÂÚÕÚÜÔÖØÕ-

ÔÕÓÏÕÆÞÜÔÓËÚÕÞ×ÔÚÕßÎÓÕÙÃÕß¬Ø¦ÖËàÇËÏØÇÏ×ÝÖÕß
ÂÚÇÔÎÖØ×ÚÎÖÕßÖØÕÞ×ØÎÙË
ÙÚÎÔÁÑÊÕÙÎÕÓÕÒÄÍÕßÚÕÔÕÆÔÏÕÚÕß ÖÏÛÇÔÕÒÕÍËÃÚÇÏÄÚÏ
ÛÇÈÍËÏÙÚÏÝÇÍÕØÁÝÁÜÝÚÇÚÁÒÎ
ÚÕßÖØ×ÚÕßÚØÏÓÂÔÕßÑÇÏÙÆÓÌÜÔÇÓËËÑÚÏÓÂÙËÏÝÎÊÏÕÃÑÎÙÎÚÎÝÚØ¦ÖËàÇÝÙÚÇÛÓÃàËÏÚÏÝ
ÑÏÔÂÙËÏÝÚÎÝÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓË
ÚÎÔÖØÕÕÖÚÏÑÂÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÝ
ÓÁØÕßÝÚÜÔ*VJVZ±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏÄÚÏÚÇ*VJVZÖÕßÁÞËÏÙÚÇÈÏÈÒÃÇÚÎÝÎÚØ¦ÖËàÇËÃÔÇÏÆÉÕßÝ
ÊÏÙËßØ×ÑÇÏÚÕËÖÏÚÄÑÏÕ
ÖÕßÖÒÎØ×ÔËÏËÃÔÇÏ ÞÇÓÎÒÄÚËØÕÊÎÒÇÊÂÇÖÄÚÕ  
ÖÕßÖÒÂØÜÙËÚÕÔÕÆÔÏÕÍÏÇÚÎÔ
ÁÑÊÕÙÎÚÕß;PLY00ÇÒÒ¦ßÉÎÒÄÚËØÕÇÖÄÚÎÙÎÓËØÏÔÂÇÖÄÊÕÙÎ
ÚÕßÕÓÕÒÄÍÕßÖÕßÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÙÚÕ 
ËÞÇÓÎÒ¦ËÖÃÖËÊÇÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏ¦ÒÒÜÙÚËÎÇÖÄÊÕÙÎ
ÚÕßÕÓÕÒÄÍÕß;PLY00ÖÕßËÃÞË
ËÑÊ×ÙËÏÚÕ ÎÛÔÏÑÂ¬Ø¦ÖËàÇÑÇÏÚÕÕÖÕÃÕÁÞËÏÓËÏÜÛËÃ
ÙÚÕ ÇÖÄ §ÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÙËÖØÄÙÌÇÚËÝÊÎÒ×ÙËÏÝ
ÚÎÝÎÊÏÕÃÑÎÙÎÚÎÝÛÔÏÑÂÝËÃÞËÇÌÂÙËÏÔÇËÔÔÕÎÛËÃÖÜÝÓÏÇ
ÔÁÇÁÑÊÕÙÎÊËÔËÃÔÇÏÙÚÇ¦ÓËÙÇ
ÙÞÁÊÏ¦ÚÎÝ

ΙδιαίτεραÛËÚÏÑÄÂÚÇÔÚÕÑÒÃÓÇÙÚÕ
ËÚÂÙÏÕÙßÔÁÊØÏÕÖÕßÊÏÕØÍ¦ÔÜÙË
Î-P[JOÙÚÎÔÛÂÔÇÓËÛÁÓÇÚÏÝ
ÖÏÙÚÜÚÏÑÁÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÓÇÝÍÏÇÚÎÔÖØÄÕÊÕÖÕßÁÞËÏËÖÏÚËßÞÛËÃÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÓËÚ¦ÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÓËÚÕßÝÇÔÇÒßÚÁÝÚÕßÕÃÑÕß
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÔËÑÖØÄÙÜÖÕÚÎÝÏËÆÛßÔÙÎÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô±ÖÕÛÁÙËÜÔ
ÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝ ØÏÝ
ÒËÔÔÇÊÃÔÕßÔÉÂÌÕËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝ®ÙÚÏÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÖÕßÇÑÕÒÕßÛËÃ
ÎÑßÈÁØÔÎÙÎ©ÑÒËÔÕÕÖÕÃÕÝ
ÂÚÇÔÑÇÏÕÑËÔÚØÏÑÄÝÕÓÏÒÎÚÂÝÚÕß
ÙßÔËÊØÃÕßËßÞÇØÃÙÚÎÙËÚÕÔÕÃÑÕ
ÍÏÇÚÎÔÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ
ÚÕÔÃàÕÔÚÇÝÖÜÝÎÞ×ØÇÚÎÔ¦ÐÏàË®
ÚÎÙßÔÁÞËÏÇÁÊÜÙËËÆÙÎÓÇÙÚÎÔ
ÑßÈËØÔÎÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÖÜÝËÃÔÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÖØÕÙÎÒÜÓÁÔÎÙÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÜÔÑÇÏËÃÔÇÏÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ÄÚÏÕÏÕÃÑÕÏÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÝÚÕÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÇßÚÄ¡ËÚ¦ÖËØÃÖÕß
ÞØÄÔÏÇÑØÃÙÎÝÎÒÒ¦ÊÇÁÞËÏ
ÓÏÇÚËÒËßÚÇÃÇËßÑÇÏØÃÇÔÇÑÏÔÎÛËÃ
ÖØÕÝÚÎÙÜÙÚÂÑÇÚËÆÛßÔÙÎÑÇÏÎ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÛÁÒËÏÔÇÚÕÖËÚÆÞËÏÇßÚÄ®ÇÔÁÌËØËÇØ¦ÒÒÎÒÇËÖÏÙÂÓÇÔËÖÜÝÆÙÚËØÇÇÖÄÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇ
ÎÇÔ¦ÖÚßÐÎËÖÏÙÚØÁÌËÏÑÇÏÇÔÑÇÏ
ÕÏØßÛÓÕÃÚÎÝÚ¦ÐÎÝÚÕß ÊËÔ
ËÃÔÇÏÇØÑËÚÕÃßÖ¦ØÞÕßÔËÔÊËÃÐËÏÝ
ÄÚÏÓÖÕØÕÆÔÔÇËÔÏÙÞßÛÕÆÔÑÇÛ×Ý
ÎÇÍÕØ¦ËØÍÇÙÃÇÝÈËÒÚÏ×ÔËÚÇÏÎ
ÇÔËØÍÃÇÇÔÑÇÏÇÑÄÓÎÖÕÒÆßÉÎÒÂ
ÓËÏ×ÔËÚÇÏÕÏÇÖÕÊÄÙËÏÝÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔÁÞÕßÔßÖÕÞÜØÂÙËÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÑÇÏÎËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÂÑÇÏÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÂËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎ
ËÃÔÇÏÙËÖÕÒÆßÉÎÒ¦ËÖÃÖËÊÇ
ÒÒ¦ÊÇÁÞËÏÁÔÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄÖÇØ¦ÛßØÕËßÑÇÏØÃÇÝÇÔÑÇÏÓÏÑØÄÍÏÇ
ÊÏÇÚÎØÂÙÏÓÎÇÔ¦ÖÚßÐÎ®ÖØÄÙÛËÙË
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦¥ÙÚÄÙÕÙÎÓËÃÜÙËÖÜÝÎÑßÈÁØÔÎÙÎËÃÔÇÏÇÔÚÏÓÁÚÜÖÎÓËÇØÑËÚÁÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝ
ÄÖÜÝÚÕÓËÍ¦ÒÕËÖËÔÊßÚÏÑÄÑËÔÄ
ÚÕËÖÃÖËÊÕÚÜÔÑÄÑÑÏÔÜÔÊÇÔËÃÜÔ
ÎßÉÎÒÂÓÇÑØÕÞØÄÔÏÇÇÔËØÍÃÇÎ
ÇÔ¦ÑÚÎÙÎÚÎÝËÖËÔÊßÚÏÑÂÝÈÇÛÓÃÊÇÝÑÇÏÕÏÖÕÒÆÞÇÓÎÒÁÝËÖÏÊÄÙËÏÝ
ÙÚÕËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ
©¡ÏÑÁÒ§ÇÖÕÒÏÚ¦ÔÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝÑØÇÚÏÑ×ÔÇÐÏÕÒÕÍÂÙËÜÔßÚÏÑÂÝßØ×ÖÎÝÚÕßÕÃÑÕßÚÄÔÏÙËÖÜÝ
ÈÇÙÏÑÄÝÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝÖÕßÕÊÂÍÎÙË
ÙÚÎÔÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎËÃÔÇÏÚÕÖÕÒÆÖÏÕ
ÙÚÇÛËØÄÖÕÒÏÚÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÇÛËÚÏÑ¦ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇ
ÚÜÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÚÎÝÔÁÇÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝßÖÕÍØÇÓÓÃàÕÔÚÇÝÚÕÍËÍÕÔÄÝ
ÄÚÏÙÚÕÔÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÚÕß
ÁÞÕßÔÍÃÔËÏÙÕÈÇØ¦ÈÂÓÇÚÇÍÏÇÚÎÔ
ÇÒÒÇÍÂÚÕßÓËÃÍÓÇÚÕÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÑ¦ÚÏÚÕÕÖÕÃÕ
ÛËÜØËÃÚÇÏÇÔÇÍÑÇÃÕÇÖÄÚÕÔÕÃÑÕ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÙÎÓËÃÜÙËÖÜÝÛËÜØËÃ
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Η Fitch ÚÉ¨ÉËÉ×{~³Ê³iÈÐ×ËÑ
ÐÉ³ÑÂÖ~ÈKÓ¨iiØ~Ñ{{³³o{Ñ³i
ÐÉËi³³ÌTo{Ñ³ÑÜÉÒÐÑ³Ñ

«Η Ελλάδα
έχει ένα σημαντικό
παράθυρο ευκαιρίας,
αν και μικρό,
για διατηρήσιμη
ανάπτυξη».
ËÌÏÑÚÂÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÇÐÆÑßÈÁØÔÎÙÎÝÑÇÏÖÏÙÚÜÚ×ÔÍÏÇÚÎÓËÃÜÙÎ
ÚÜÔÙÚÄÞÜÔÍÏÇÚÇÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÇ
ÇÖÄÚÕËÔ×ÊËÔÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ
ÔÇËÖÎØË¦ÙËÏÚÎÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚÇÚÕß
ËÒÒÎÔÏÑÕÆÞØÁÕßÝ

Προς την κανονικότητα
¬ÁÒÕÝÕ¦ÕßÇÓÖØÄËÖÏÑËÌÇÒÂÝÇÐÏÕÒÕÍÂÙËÜÔÚÎÝ-P[JOÍÏÇÚÏÝ
ÚØ¦ÖËàËÝËÃÖËÖÜÝÕËÒÒÎÔÏÑÄÝÚØÇÖËàÏÑÄÝÑÒ¦ÊÕÝÇØÍ¦ÇÒÒ¦ÙÚÇÛËØ¦
ÕÊËÆËÏÖØÕÝÚÎÔÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇËÔ×
ÙÎÓËÃÜÙËÖÜÝÖÇØ¦ÚÏÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝÇÖÕÚËÒËÃÚÕÔÓÕÔÇÊÏÑÄÙÚÎÔ
ßØ×ÖÎÙÚÕÔÕÖÕÃÕÕÕÃÑÕÝÊÃÔËÏ
ÛËÚÏÑÁÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝ¬ÕËÃÖË
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇßÖ¦ØÐËÏÙÎÓÇÔÚÏÑÂ
ÈËÒÚÃÜÙÎÙÚÇÛËÓËÒÏ×ÊÎÓËÍÁÛÎ
ÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÑÇÛ×ÝÚÕÖØÕÌÃÒ
ØËßÙÚÄÚÎÚÇÝÑÇÏÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÝ
ÁÞËÏÈËÒÚÏÜÛËÃËÔ×ÚÕØ¦ÒÏÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÑØÇÚÏÑ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔÁÞËÏ
ËÔÏÙÞÆÙËÏÚÎÔÑËÌÇÒÇÏÇÑÂÚÕßÝÛÁÙÎËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÕÙÞÁÊÏÕØÇÑÒÂÝ®ÚÕÞÇØÇÑÚÂØÏÙËÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÈÂÓÇÍÏÇÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔ57,Z
ÜÙÚÄÙÕÚÄÔÏÙËÄÚÏÛÇËÃÔÇÏËÒÑßÙÚÏÑÄÍÏÇÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝÓÄÔÕË¦ÔÕÏ
ZLUPVYÚÃÚÒÕÏÖÕßÛÇËÑÊ×ÙÕßÔÛÇ
ÌÁØÕßÔÓÎÊËÔÏÑÄØÃÙÑÕ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Η αύξηση των επενδύσεων
παραμένει ζητούμενο, λέει
το δημοσιονομικό συμβούλιο
«Η εξυγίανσηÚÕßÏÙÕÒÕÍÏÙÓÕÆÚÜÔ
ÚØÇÖËà×ÔÖÇØÇÓÁÔËÏàÎÚÕÆÓËÔÕ
ÓÁÞØÏÝÄÚÕßÕÏÚØ¦ÖËàËÝËÖÇÔÁÒÛÕßÔÙÚÎÔÑÇÔÕÔÏÑÂÒËÏÚÕßØÍÃÇ
ÚÕßÝÖÕßËÃÔÇÏÔÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÕÆÔ
ÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇ®
ËÖËÙÂÓÇÔËÕÇÔÇÍÏ×ÚÎÝ ÕØÒÃØÇÝÖØÄËÊØÕÝÚÕßÒÒÎÔÏÑÕÆÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÕÆßÓÈÕßÒÃÕßÓÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÎÔÎÓËØÃÊÇÚÕßÛÔÏÑÕÆ
ÁÔÚØÕßÎÓÄÙÏÇÝÏÕÃÑÎÙÎÝÑÇÏ
ßÚÕÊÏÕÃÑÎÙÎÝÓËÛÁÓÇËÓÖËÏØÃÇÑÇÏÚÇÊÏÊ¦ÍÓÇÚÇÚÎÝÊËÑÇËÚÕÆÝÑØÃÙÎÝ®
¬ÕÖÇØÇÖ¦ÔÜËÃÔÇÏÁÔÇÇÖÄÚÇ
ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÖÕß¦ÌÎÙËÎÑØÃÙÎ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔÑ ÕØÒÃØÇÒÒÕ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄËÃÔÇÏÚÕßÉÎÒÄÖÕÙÕÙÚÄÚÎÝÇÔËØÍÃÇÝËÔ×àÎÚÕÆÓËÔÕ
ÖÇØÇÓÁÔËÏÎÙÎÓÇÔÚÏÑÂÇÆÐÎÙÎ
ÚÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÓÏÑØ×ÔÑÇÏÓËÍ¦ÒÜÔÖÕßËÃÔÇÏÇÖÇØÇÃÚÎÚÎËÃÖË
ÚÕÔÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÚÕÓÁÇÕÑ
ÕØÒÃØÇÝÇÔÇÌÁØÛÎÑËÙÚÏÝÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÖÕßÁÍÏÔÇÔ
ÇÒÒ¦ÚÄÔÏÙËÄÚÏÖÇØÇÓÁÔÕßÔàÎÚÂÓÇÚÇÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÖØÕÜÛÎÛÕÆÔ
ÖËØÇÏÚÁØÜÓËÚÇÐÆÚÜÔÕÖÕÃÜÔÙßÍÑÇÚÇÒÁÍÕÔÚÇÏÚÇËÐÂÝ!
|ÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÚÎÝÇÖÕÊÕÚÏÑÄÚÎÚÇÝÚÜÔÊÎÓÕÙÃÜÔÊÇÖÇÔ×ÔØÕÝ
ÇßÚÂÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎÎßÏÕÛÁÚÎÙÎ

ÚÕßÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÖØÕÍØÇÓÓ¦ÚÜÔWLYMVYTHUJLI\KNL[PUNÑÇÏÎ
ÚÇÑÚÏÑÂÊÏËÔÁØÍËÏÇËÖÏÙÑÕÖÂÙËÜÔ
ÊÇÖÇÔ×ÔZWLUKPUNYL]PL^ZËÃÔÇÏ
ÑÕÓÈÏÑÂÝÙÎÓÇÙÃÇÝ
|ÖÒÂØÎÝÓËÚ¦ÈÇÙÎÙËÒÕÍÏÙÚÏÑÂÊËÊÕßÒËßÓÁÔÎÝÈ¦ÙÎÝHJJY\HS
IHZLKHJJV\U[PUN
|ËÔÇØÓÄÔÏÙÎÚÕßÚÇÑÚÏÑÕÆÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÓËÚÕÔÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÊÎÓÄÙÏÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÓË
ÙÑÕÖÄÚÕÔÖËØÏÕØÏÙÓÄÚÎÝßÖÕËÑÚÁÒËÙÎÝÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦ÙÚÎÑËÚÇ
ÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÎÕÖÕÃÇÙÚËØËÃ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÂØËßÙÚÄÚÎÚÇÇÖÄÚÎÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
|ËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝÏÑÇÔÄÚÎÚÇÝÙÚÎÔ
ËÑÚÃÓÎÙÎÚÕßÑÄÙÚÕßÝÚÜÔÓÁÚØÜÔ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝWVSPJ`JVZ[PUN

Το φορολογικό
ÖÃÙÎÝÚÄÔÏÙËÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÙË
ÓËÙÕÖØÄÛËÙÓÕÕØÃàÕÔÚÇËÔÄÝÌÕØÕÒÕÍÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÖÕßÊËÔ
ÚÏÓÜØËÃÚÕßÝÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑ¦ÙßÔËÖËÃÝÌÕØÕÒÕÍÕßÓÁÔÕßÝÓÏÙÛÜÚÕÆÝ
ÑÇÏÙßÔÚÇÐÏÕÆÞÕßÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÓÏÇÝ
ØËÇÒÏÙÚÏÑÂÝÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÝÚÎÝ
ÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚÇÝÚÕßÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÕÆ
ÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÓËÓÏÇËßÁÒÏÑÚÎÙÆÓÖØÇÐÎÚÜÔÖßÒ×ÔÜÔÖÕßÚÕÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÕÆÔ
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Ρεκόρ
τουριστών,
αλλά μείωση
πληρότητας

Η «πράσινη» ανάπτυξη
δημιουργεί νέες
επενδυτικές ευκαιρίες
Της ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ

Στα ξενοδοχεία της Αθήνας,
λόγω νέων μονάδων και Airbnb
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Η αύξηση ÚÕßÇØÏÛÓÕÆÚÜÔÐËÔÕÊÕÞËÃÜÔÙÚÎÔÛÂÔÇÑÇÏÕÚÇÞÆÚËØÇÇßÐÇÔÄÓËÔÕÝÇØÏÛÓÄÝÚÜÔ
ÊÏÇÛÁÙÏÓÜÔÑÇÚÇÒßÓ¦ÚÜÔÓÁÙÜ
ÈØÇÞßÞØÄÔÏÜÔÓÏÙÛ×ÙËÜÔÚÆÖÕß
(PYIUI¦ØÞÏÙÇÔÔÇËÖÎØË¦àÕßÔ
ÚÏÝÖÒÎØÄÚÎÚËÝÑÇÏÚÇÁÙÕÊÇÇÔ¦
ÊÜÓ¦ÚÏÕÚÜÔÐËÔÕÊÄÞÜÔ ÇÏÇßÚÄÙËÓÏÇÖËØÃÕÊÕÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÕÏÇÌÃÐËÏÝÙÚÕÇËØÕÊØÄÓÏÕÚÎÝ
ÛÂÔÇÝÇÖÄÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÙÎÓËÏ×ÔÕßÔÏÙÚÕØÏÑÄØËÑÄØ
©ÏËÛÔÂÝËØÕÒÏÓÁÔÇÝÛÎÔ×ÔÓËËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËÖÏÈ¦ÚËÝÚÕ ÑÇÚÁÍØÇÉËÚÎÔ
ÑÇÒÆÚËØÎÏÙÚÕØÏÑÂËÖÃÊÕÙÂÚÕß
ÇÖÄÖÒËßØ¦ÝËÖÏÈÇÚÏÑÂÝÑÃÔÎÙÎÝÐËÖËØÔ×ÔÚÇÝÑÇÚ¦ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËÖÏÈ¦ÚËÝ ÚÎÔ
ÑÃÔÎÙÎÚÕß
©ÓÜÝÚÕ ÁÑÒËÏÙËÍÏÇÚÇ
ÐËÔÕÊÕÞËÃÇÚÎÝÛÂÔÇÝÓËÖÚ×ÙÎ
ÚÎÝÚ¦ÐËÜÝÚÕß ÙÚÎÔÖÒÎØÄÚÎÚÇÓËÃÜÙÎ ÙÚÕÁÙÕÊÕ
ÇÔ¦ÊÏÇÛÁÙÏÓÕÊÜÓ¦ÚÏÕ9L]7HY
ÑÇÏÓËÕØÏÇÑÂÓÄÔÕÔ¦ÔÕÊÕ 
ÙÚÎÓÁÙÎÚÏÓÂÊÜÓÇÚÃÕßÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝÔÜÙÎÝËÔÕÊÄÞÜÔÛÎÔ×ÔÚÚÏÑÂÝÑÇÏ
ØÍÕÙÇØÜÔÏÑÕÆÑ¦ÛË
ÓÂÔÇÝÚÕß ÁÊËÏÐËÖÚ×ÙÎ
ÙÚÎÔÖÒÎØÄÚÎÚÇÚÜÔÐËÔÕÊÕÞËÃÜÔÙËÖÕÙÕÙÚ¦ÖÕß¦ÍÍÏÐÇÔÁÜÝ
ÑÇÏÚÕ ËÑÚÄÝÚÜÔÓÎÔ×Ô

ßÍÕÆÙÚÕßÑÇÏËÖÚËÓÈØÃÕßÕÏ
ÕÖÕÃÕÏÇÖÒ×ÝÑßÓ¦ÔÛÎÑÇÔÙÚÇ
ÃÊÏÇËÖÃÖËÊÇÓËÚÕ
¬ÏÙßÔÁÈÎÒÕÏÖÄÔ"¡ÏÇËÐÂÍÎÙÎÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕÔÙßÔËÞ×Ý
ÇßÐÇÔÄÓËÔÕÇØÏÛÓÄÚÜÔÊÏÇÛÁÙÏÓÜÔÊÜÓÇÚÃÜÔÑÇÏÑÒÏÔ×ÔÙÚÇ
ÐËÔÕÊÕÞËÃÇÑÇÛ×ÝÕÏËÖËÔÊÆÙËÏÝ
ÙËÔÁËÝÓÕÔ¦ÊËÝÙÚÎÔÛÂÔÇÑÇÏ
ÙÚÇÖØÕ¦ÙÚÏÇÙßÔËÞÃàÕÔÚÇÏÓË
ÇÓËÃÜÚÕØßÛÓÄ
ÃÔÇÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÖÜÝÓË
È¦ÙÎÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝÑÇÏ
ÚÕßËÔÕÊÕÞËÏÇÑÕÆÖÏÓËÒÎÚÎØÃÕßÒÒ¦ÊÕÝÚÇÊÏÇÛÁÙÏÓÇ
ÊÜÓ¦ÚÏÇÙÚÕÑÁÔÚØÕÚÎÝÛÂÔÇÝ
ÇßÐÂÛÎÑÇÔÇÖÄÚÕÁÜÝÚÕ
 ÑÇÚ¦ ÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ
ÚÚÏÑÂÑÇÚ¦ ÙÚÕÔÔÄÚÏÕÚÕÓÁÇÑÇÚ¦ ÑÇÏÙÚÕÔÈÄØËÏÕ
ÑÇÚ¦ 
¬ÎÔÃÊÏÇ×ØÇÕÙßÔÕÒÏÑÄÝ
ÇØÏÛÓÄÝÚÜÔÑÇÚÇÞÜØÏÙÓÁÔÜÔ
ÖØÕÝÈØÇÞßÞØÄÔÏÇÓÃÙÛÜÙÎÇÑÏÔÂÚÜÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÙÚÎÔÖÒÇÚÌÄØÓÇÚÎÝ(PYIUIÇØÞÁÝÇÔÕßÇØÃÕßÚÕß ÇÔËØÞÄÚÇÔÙÚÏÝ
ÇßÐÎÓÁÔÕÝÑÇÚ¦ ÙË
ÙÞÁÙÎÓËÚÕÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÞØÄÔÕÙÆÓÌÜÔÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÖÇØËÃÞËÎ(PYIUIÙÚÎÔ ®
(PYIUIÑÇÏVTL(^H`ÑÇÚ¦
ÚÕÓÎÔÕÕßÔÃÕß¡ÇãÕß
 ÊÏÁÛËÙÇÔÖØÕÝÓÃÙÛÜÙÎ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÇÖÄÚÏÝÖÒÇÚÌÄØÓËÝÚÕßÝÑÇÚÇÒÆÓÇÚÇ

Ο συνολικός Ñ¨{ÚÐÌØ³~Ñ³ÑT¨{ÐÓ¨ØK¨ÑTÈT¨Ì{ÑÐËÚi
Ñ~{Ê³³i ÜÜÒÙÑ³iÜÑ³×Ì¨ÐÑ³iØÝx¦HHÂÉÉ¨Ò³{ØÆÆÆ

Το 2019 έκλεισε με
πτώση της τάξεως του
2,2% στην πληρότητα.
ÇØÏÛÓÄÝÏÊÏÇÃÚËØÇÇßÐÎÓÁÔÕÝ
ÇÖÄÚÕÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÓËÒÁÚÎÚÕßÔÙÚÏÚÕÆÚÕßÚÕßßÔÊÁÙÓÕßÒÒÎÔÏÑ×Ô¬ÕßØÏÙÚÏÑ×ÔÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ
§¬
¬ÇÓËÍÁÛÎÇßÚ¦ËÐÎÍÕÆÔËÓÓÁÙÜÝÖÒÎÔÙÇÌ×ÝÑÇÏÙËËØÜÚÂÓÇÚÇÄÖÜÝÚÕÖ×ÝÍÃÔËÚÇÏÔÇÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏÕÏÇÌÃÐËÏÝÙÚÎÔÛÂÔÇ
ÇÒÒ¦ÔÇßÖÕÞÜØÕÆÔÚÇÁÙÕÊÇÑÇÏ
ÎÖÒÎØÄÚÎÚÇÚÜÔÐËÔÕÊÕÞËÃÜÔ
ÑÇÛ×ÝÎÛÂÔÇÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚËÃ
ÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÚÜÔÈØÇÞßÞØÄÔÏÜÔ
ÓÏÙÛ×ÙËÜÔ

ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÎÙÆÍÑØÏÙÎÓË¦ÒÒËÝÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÁÝ
ÖÄÒËÏÝÊËÃÞÔËÏÖÜÝÓÄÔÕÎÛÂÔÇÚÕÇØÃÙÏÑÇÏÕØÏÇÑ¦Îª×ÓÎ
ÙÎÓËÃÜÙÇÔÖÚ×ÙÎÖÒÎØÄÚÎÚÇÝ
ÚÕ   ÑÇÏ 
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇËÔ×ÖÄÒËÏÝÄÖÜÝÎ
ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÎÇØÑËÒ×ÔÎÎ¡ÇÊØÃÚÎËÖÇÔÇÚÕÖÕÛËÚÂÛÎÑÇÔÊßÔÇÓÏÑ¦ÄÞÏÓÄÔÕÙËÄÚÏ
ÇÌÕØ¦ÚÎÔÖÒÎØÄÚÎÚÇ 
 ÑÇÏ ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÙËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÕÁÙÕÊÕ
ÇÔ¦ÊÜÓ¦ÚÏÕÚÜÔÐËÔÕÊÕÞËÃÜÔ
  ÑÇÏ 
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇ
¬ÇÙÚÕÏÞËÃÇÇßÚ¦ÑÇÚ¦ÚÎÔ
ËÖÏÈËÈÇÏ×ÔÕßÔÄÙÇÑÇÚ»
ËÖÇÔ¦ÒÎÉÎÁÞÕßÓËËÖÏÙÎÓ¦ÔËÏ
ÍÏÇÚÎÔßÖËØÖØÕÙÌÕØ¦ÑÒÏÔ×Ô
ÙÚÎÔÛÂÔÇÙËÄÒÕßÝÚÕßÝÚÆÖÕßÝÑÇÚÇÒßÓ¦ÚÜÔ®

Αχρείαστοι
φόροι ύψους
3 δισ. ευρώ
και το 2019
Στο 3,7%-3,8%ÚÕßÛÇÑÒËÃÙËÏ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÕßËÔÏÑÕÆÕÍÏÙÚÎØÃÕß
ÚÕß Ø¦ÚÕßÝÚÕÖØÜÚÕÍËÔÁÝÖÒËÄÔÇÙÓÇÚÕß ßÖËØÈÇÃÔÕÔÚÇÝ
ÑÇÚ¦  ÚÕßÂÑÇÚ¦
ËÑÇÚËßØ×ÚÕÔÙÚÄÞÕ
ÚÕß ÚÕßÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÄÓÜÝÚÕßÖËØÖÒËÄÔÇÙÓÇÚÕß ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓË
ÚÕÔÇØÞÏÑÄÙÞËÊÏÇÙÓÄÚÕßÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÖÒÎÙÃÇÙËÚÇ
ÊÏÙËßØ×ÇÔÒÎÌÛÕÆÔßÖÄÉÎÚÇ
ÖØÄÙÛËÚÇÓÁÚØÇÖÕßËÌÇØÓÄÙÚÎÑÇÔÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÞØÕÔÏ¦ÝÞÜØÃÝÔÇÖØÕÈÒÁÖÕÔÚÇÏÙÚÕÔÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÖÃÚÎÝÕßÙÃÇÝÇßÚÄ
ÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÕÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÝ
ÚÕß ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÃÔÇÏ
ËÔÚÄÝÙÚÄÞÕßÓËÒÏÍÄÚËØÕßÝÌÄØÕßÝÑÇÚ¦ÊÏÙËßØ×Ö¦ÔÜ
ÇÖÄÁÔÇÔ§¢

Πώς μοιράστηκε
©ÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÝÚÕß 
ÖØÕÁÈÒËÖËÖØÜÚÕÍËÔÁÝÖÒËÄÔÇÙÓÇ ÚÕßÂ ÊÏÙÌÎÔËÁÚÙÏÁÔÇÖËØÏÛ×ØÏÕÇÙÌÇÒËÃÇÝ
ÓÄÔÕ ËÑÇÚËßØ×ÁÔÇÔÚÏÚÕß
ÙÚÄÞÕßÚÕß ÚÕßßÚ¦
ÖÕßÞ×ØËÙÇÔ®ÚËÒÏÑ¦ÙÚÕÔÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÂÚÇÔÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄ-

ÚËØÇ¬ÇÖØÕËÑÒÕÍÏÑ¦ÓÁÚØÇÚÕß
¡ÇãÕßÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ¬ÙÃÖØÇ
ÓËÚÕËÖÃÊÕÓÇÚÎÝÎÝÙÆÔÚÇÐÎÝ
ÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔÌÕØÕÒÕÍÏÑ×ÔÙßÔÚËÒËÙÚ×ÔÙÚÎÔËÙÚÃÇÙÎÑÇÏÙÚÇ
ÚØÄÌÏÓÇÑÇÏÚÎÔËÔÁØÍËÏÇÚÕÔ
ÌÄØÚÜÙÇÔ®ÊÏÙËßØ×ÚÎ
ÙßÔÁÞËÏÇÎÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝ§
ÓËÃÜÙËÚÕÔ§¢ÓËÑÄÙÚÕÝ
ËÑÇÚËßØ×ÚÎÔÖØÕÑÇÚÇÈÕÒÂ
ÚÕßÌÄØÕßÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÑÄÙÚÕßÝËÑÇÚËßØ×ËÖÁÙÖËßÙËÚÎÞÕØÂÍÎÙÎÚÕßËÖÏÊÄÓÇÚÕÝ
ÛÁØÓÇÔÙÎÝÐÕÊËÆÕÔÚÇÝ¦ÒÒÇ
ËÑÇÚËßØ×ÖÒÂØÜÙËÚÏÝ± ¥
ÙÚÎÆÉÕßÝËÑÇÚËßØ×
ÑÇÏÙÚÕÚÁÒÕÝÁÊÜÙËÑÏÁÔÇÑÕÏÔÜÔÏÑÄÓÁØÏÙÓÇËÑÇÚËßØ×
¡ÇàÃÓËÑ¦ÖÕÏËÝ¦ÒÒËÝÖØÄÙÛËÚËÝÊÇÖ¦ÔËÝÍÏÇÚÎÔ¦ÓßÔÇÚÎÔ
ßÍËÃÇÑÇÏÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇ
ÚÕßÖÕÒÃÚÎÕÏËÖÏÖÒÁÕÔÊÇÖ¦ÔËÝÚÎÝÔÁÇÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÐËÖÁØÇÙÇÔÚÕÊÏÙËßØ×ÄÖÜÝÁÞËÏ
ÖËÏÑÇÏÕßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
²ØÂÙÚÕÝÚÇáÑÕÆØÇÝØÇÙßÔÕÒÏÑ¦ÎßÖÁØÈÇÙÎÁÌÚÇÙËÚÇ
ÊÏÙËßØ×ËÑÚÏÓÕÆÔÙÚÕËÔÏÑÄ
ÕÍÏÙÚÂØÏÕÚÕß Ø¦ÚÕßÝ
ÎØÏ×ÊÎßÖËØÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÇ
ËÃÞÇÓËÄÒÎÚÎÔÖËØÃÕÊÕÇÖÄÚÕ
¬ÕÎßÖÁØÈÇÙÎÁÌÚÇÙËÖËØÃÖÕßÚÇÊÏÙËßØ×ÓË
ÚÇÊÏÙÔÇÓÕÏØ¦àÕÔÚÇÏÙËÑÕÏ-

Για τις επενδυτικές ËßÑÇÏØÃËÝÖÕßÊÎÓÏÕßØÍËÃÎÓËÚ¦ÈÇÙÎÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ
ÙÚÎÔÖØ¦ÙÏÔÎ®ÇÔ¦ÖÚßÐÎÑÇÏÚÏÝ
ËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝÓÃÒÎÙË
¶ÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔ¶ÕßÖÕßØÍÄÝËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝÑÇÏÔÁØÍËÏÇÝ ÜÙÚÂÝ
²ÇÚàÎÊ¦ÑÎÝÙËÙßÔÁÔÚËßÐÎÖÕß
ÖÇØÇÞ×ØÎÙËÙÚÎÍÇÒÒÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇ3L-PNHYVÑÇÚ¦ÚÎÔËÖÃÙÑËÉÂ
ÚÕßÙÚÕÇØÃÙÏ ÇÔÕßÇØÃÕß
ØÜÚ×ÓËÔÕÝÍÏÇÚÏÝËÖÇÌÁÝÖÕß
ËÃÞËÓËÚÏÝÊÏÕÏÑÂÙËÏÝÓËÍ¦ÒÜÔÍÇÒÒÏÑ×ÔÕÓÃÒÜÔ:\La=LVSPH;V[HS
,UNPL,+-9;,,YLUÕÑ²ÇÚàÎÊ¦ÑÎÝÇÖ¦ÔÚÎÙËÄÚÏÚÕÓÂÔßÓ¦
ÓÕßÊËÔÙÚÎØÃàËÚÇÏÇÖÒ×ÝÙÚÎÔ
ÏÙÚÕØÏÑÂËÒÒÎÔÕÍÇÒÒÏÑÂÌÏÒÃÇÏÙÚËÆÜÄÚÏÂØÛËÎ×ØÇÔÇÁØÛÕßÔ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÕÏ¦ÒÒÕÏËÖËÔÊßÚÁÝ
ÇÇÖËÒËßÛËØ×ÙÕßÓËÚÕÔÑÒ¦ÊÕ
ËÔÁØÍËÏÇÝÓÁÙÜÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝ
ÏÊÏÜÚÏÑÕÖÕÏÂÙË×ÔÓÇÝÑ¦ÚÏÖÕß
ÛÇÖØÕÙËÒÑÆÙËÏÑËÌ¦ÒÇÏÇÑÇÏÛÇ
ËÖÏÚØÁÉËÏÚÕÔËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÓÄÚÕß
ØÕÍØÇÓÓÇÚÃàÕßÓËÚÎÔÏÊÏÜÚÏÑÕÖÕÃÎÙÎÚÕß ÚÕß
ÚÎÔÏÊÏÜÚÏÑÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝ¶ÙË
ÊÆÕÑÕÓÓ¦ÚÏÇ¶ÚÎÓËÃÜÙÎÚÕßÖÕÙÕÙÚÕÆÚÕßÎÓÕÙÃÕßÙÚÇ
ÒÒ¦ÊÇÁÞËÏÓÏÇÙÚÇÛËØÂÑßÈÁØÔÎÙÎÓËÑÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÑÇÏÁÔÇÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÖÕß
ËÃÔÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ßÖÁØÚÎÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÑÇÏÇÔÕÏÞÚÄÝÙÚÕßÝ
ËÖËÔÊßÚÁÝÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÜÔÑÇÏ
ÇßÚ×ÔÖÕßÓÇÝËÓÖÏÙÚËÆÚÎÑÇÔÙÚÕ
ÖÇØËÒÛÄÔÄÖÜÝÕÏ ÏÔÁàÕÏ®
©ßÖÕßØÍÄÝËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝÑÇÏ
ÔÁØÍËÏÇÝÓÃÒÎÙËËÖÃÙÎÝÍÏÇÚÕ
ÌÏÒÄÊÕÐÕÖØÄÍØÇÓÓÇÇÖÕÒÏÍÔÏÚÕÖÕÃÎÙÎÝÖÕßÖØÕÈÒÁÖËÏÚÕÑÒËÃÙÏÓÕÄÒÜÔÚÜÔËÔÒËÏÚÕßØÍÃÇÒÏÍÔÏÚÏÑ×ÔÓÕÔ¦ÊÜÔÁÜÝÚÕÍÏÇ
ÚÏÝÎÒËÑÚØÏÑÁÝÊÏÇÙßÔÊÁÙËÏÝÚÜÔ
ßÑÒ¦ÊÜÔÑÇÏÚÎÝ ØÂÚÎÝÑÇÛ×Ý
ÑÇÏÍÏÇÚÕËÛÔÏÑÄÙÞÁÊÏÕÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÚÎÝÎÒËÑÚØÕÑÃÔÎÙÎÝ
ÔÇÌËØÄÓËÔÕÝÙÚÏÝÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝÍÏÇÚÇÞÆÚËØÎÊÏËÃÙÊßÙÎÚÜÔ
ÚÄÔÏÙËÄÚÏËÔÚÄÝÚÕß¢ËÈØÕß-

Κωστής Χατζηδάκης:({³ÉÖ
Ì³{Ê¨ÚÉi¨ÑÑÓ¨ÚÈ{ÒÜÜ{
ÉÉÙÈ³ÓØ

Εντός του Φεβρουαρίου θα κατατεθεί νομοσχέδιο που θα απλοποιεί δραστικά τις διαδικασίες αδειοδότησης.
ÇØÃÕßÛÇÑÇÚÇÚËÛËÃÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕ
ÖÕßÛÇÇÖÒÕÖÕÏËÃÊØÇÙÚÏÑ¦ÚÏÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÇÊËÏÕÊÄÚÎÙÎÝ
¬ÁÒÕÝÙÚÎÔËØ×ÚÎÙÎË¦ÔÚÕÔ
ÇÔÎÙßÞËÃÎÚÕßØÑÏÑÂÖØÕÑÒÎÚÏÑÄÚÎÚÇÕÑ²ÇÚàÎÊ¦ÑÎÝÇÖ¦ÔÚÎÙË
ÄÚÏÇÖÕÚËÒËÃËÙÚÃÇÇÔÎÙßÞÃÇÝÍÏÇ
ÕÒÄÑÒÎØÎÚÎÔßØ×ÖÎÑÇÛ×ÝÕÏ
ÚÕßØÑÏÑÁÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝÇÓÌÏÙÈÎÚÕÆÔÚÏÝÏÊØßÚÏÑÁÝÇØÞÁÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÕ
ÊÏËÛÔÁÝÊÃÑÇÏÕ±Ö¦ØÞÕßÔËßØÜÖÇáÑÁÝÑßØ×ÙËÏÝÙËÈ¦ØÕÝÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÎÕÖÕÃÇËÒÖÃàÜÄÚÏÛÇÑÇÚÇÔÕÂÙËÏÚÕÓÂÔßÓÇÚÎÝßØ×ÖÎÝ
ÓËÃÝÖØÕÙÖÇÛÕÆÓËÖ¦ÔÚÇÔÇÊÏÇÚÎØÂÙÕßÓËÚÕÔÊÏ¦ÒÕÍÕÓËÚÕßÝ
¬ÕÆØÑÕßÝÍËÃÚÕÔÁÝÓÇÝÇØ¦ÒÒÎÒÇÕÏÑÕÊÕÓÕÆÓËÙßÓÓÇÞÃËÝÓËÚÕ
ÙØÇÂÒÚÎÔÃÍßÖÚÕÑÇÏÇÙÌÇÒ×Ý
ÚÎÇÒÒÃÇ®

Επενδύστε στην Ελλάδα,
προτρέπει τις γαλλικές
επιχειρήσεις ο κ. Λε Μερ

Το υπερπλεόνασμα ισοδυναμεί
με έναν ΕΝΦΙΑ, όπως και το 2018
Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ
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Θηριώδη ÈÉ¨ÜÉÒÐÑ³Ñ~Ñ³Ño¨Ò×³Ñ{ÌÜi³iÉ¨ËÙÑÌ³¸Æ®

Βασική αιτία
για τις αποκλίσεις
είναι η αδυναμία
απορρόφησης
των δαπανών του ΠΔΕ.
ÔÜÔÏÑÄÓÁØÏÙÓÇÑÇÏÚÕÊÏÙ
ËßØ×ÔÇÖÎÍÇÃÔËÏÙÚÕÓÇÐÏÒ¦ØÏ
ØËßÙÚÄÚÎÚÇÝ
¬Õ ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔËÔÚÕÖÃÙÚÎÑËËÍÑÇÃØÜÝÙÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕ
ÓÁØÕÝÚÕßÚÕßÖËØÖÒËÄÔÇÙÓÇÑÇÏ
ÊÏÇÔËÓÂÛÎÑËÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝ
ÞØÕÔÏ¦ÝËÖÏÙÚØÁÌÕÔÚÇÝÓËÑ¦ÖÕÏÕÚØÄÖÕÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÇÔÚÏÑËÏÓËÔÏÑÂÇÊßÔÇÓÃÇÔÇ
ÇÖÕØØÕÌÎÛÕÆÔÕÏÖØÕÈÒËÖÄÓËÔËÝ
ÊÇÖ¦ÔËÝÚÕßØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÎÓÕÙÃÜÔÖËÔÊÆÙËÜÔËÃÔÇÏÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÕÔßÌßÖÕßØÍÄÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝÕÒÏÚÏÑÂÝÄÊÜØÕÑßÒÇÑ¦ÑÎÓÏÇÇÖÄÚÏÝÈÇÙÏÑÁÝÇÏÚÃËÝ

ÇßÚ×ÔÚÜÔÇÖÕÑÒÃÙËÜÔÖÃÙÎÝ
ÇÔÇÌÁØËÏÚÎÔßÖÕËÑÚÁÒËÙÎÙÚÕÔ
ÚÇÑÚÏÑÄÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄ®ÊËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏÕÏÕØÕÌÁÝÊÇÖÇÔ×ÔËÃÞÇÔ
ÚËÛËÃÖÕÒÆÉÎÒ¦ßÚÁÝËÃÔÇÏÖÕß
ËÔÚÕÖÃÙÚÎÑÇÔÇÖÄÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝ§ÑÇÏÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄ
ÚÇÖÕÙ¦ÚËÒÏÑ¦ÐÕÊËÆÚÎÑÇÔÄÖÜÝ
ÒÁËÏÑÄÓÎÕßÌßÖÕßØÍÄÝßÖÕÙÚÎØÃàËÏÄÚÏÇÑÄÓÎÁÔÇÖØÄÈÒÎÓÇ
ËÃÔÇÏÕÏÒ¦ÛÕÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÖÕßÍÃÔÕÔÚÇÏÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔ
ÌÕØÕÒÕÍÏÑ×ÔËÙÄÊÜÔÄÚÇÔÓËÏ×ÔÕÔÚÇÏÕÏÙßÔÚËÒËÙÚÁÝÓËÃÜÙÎ
ÚÜÔËÙÄÊÜÔËÃÔÇÏÓÏÑØÄÚËØÎÇÖ»
ÄÙÕËÑÚÏÓ¦ÚÇÏ

Ο δημοσιονομικός χώρος
¬ÕÎÑßÈÁØÔÎÙÎÁÞËÏ
ßÖÕÙÞËÛËÃÚÕÚÁÒÕÝÚÜÔßÖËØÖÒËÕÔÇÙÓ¦ÚÜÔÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎ
ÄÓÜÝÖÕÔÚ¦ØËÏÙÚÎÔËÐËÆØËÙÎ
ÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÕÆÞ×ØÕßÍÆØÜ
ÙÚÕÔÖØÃÒÏÕÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ÓÖÕØÁÙËÏÔÇÓËÏ×ÙËÏÚÎÔËÏÙÌÕØ¦ÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÝ

Με την υπογραφή ÓÏÇÝÊÂÒÜÙÎÝ
ÖØÕÛÁÙËÜÔ®ÕÏßÖÕßØÍÕÃ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ²ØÂÙÚÕÝÚÇáÑÕÆØÇÝÑÇÏÚÎÝÇÒÒÃÇÝ¡ÖØÏÔÄ
Ë¡ËØÑÇÚÁÍØÇÉÇÔÙÚÕÇØÃÙÏ
ÚÎÔËÖÏÛßÓÃÇÚÜÔÊÆÕÖÒËßØ×ÔÔÇ
ÇÔÇÖÚÆÐÕßÔÖËØÇÏÚÁØÜÚÏÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÚÕßÝÙÞÁÙËÏÝÓËËÏÊÏÑÁÝ
ÇÔÇÌÕØÁÝÙËËÖÏÓÁØÕßÝÚÕÓËÃÝ
ÄÖÜÝÚÕÑÒÃÓÇÑÇÏÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ
ÕÚÕßØÏÙÓÄÝÎÍËÜØÍÃÇÑÇÏÎÉÎÌÏÇÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝËÖÃÙÑËÉÎÝÚÕß
ÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ ßØÏ¦ÑÕß¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÙÚÕÇØÃÙÏÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑËËÖËÔÊßÚÏÑÄÌÄØÕßÓÚÕß
ÒÒÎÔÕÍÇÒÒÏÑÕÆÓÖÕØÏÑÕÆÑÇÏ
ÏÕÓÎÞÇÔÏÑÕÆÖÏÓËÒÎÚÎØÃÕßÚÕß
ÕÖÕÃÕßÕÏÊÆÕßÖÕßØÍÕÃÑÂØßÐÇÔ
ÚÎÔÁÔÇØÐÎÓËÚÕÔÑË¡ËØÔÇ
ÑÇÒËÃÚÏÝÍÇÒÒÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÔÇËÖËÔÊÆÙÕßÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ Ï
ÇßÚÄÍÏÇÚÃÄÖÜÝËÃÖËÎËÒÒÎÔÏÑÂ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÖÇÃØÔËÏÄÒÇÚÇÇÖÇØÇÃÚÎÚÇÓÁÚØÇÍÏÇÔÇÊÏËßÑÕÒÆÔËÏ
ÚÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝ
¸ÒÒ¦ÝÇÒÒÃÇÙßÓÓÇÞÃÇ¹
ËÃÔÇÏÇÖÄÚÇÖÒÁÕÔÕÏÑËÃÇÍÏÇÚÎÔ
ËÒÒÎÔÏÑÂÑÕÏÔÜÔÃÇÙßÔÛÂÓÇÚÇ®
ÙÎÓËÃÜÙËÕÑÚÇáÑÕÆØÇÝÇÔÇÌËØÄÓËÔÕÝÙÚÏÝÓÇÑØÄÞØÕÔËÝÙÞÁÙËÏÝÌÏÒÃÇÝÑÇÏÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÓËÚÇÐÆÚÜÔÊÆÕÞÜØ×ÔÇÒÒÃÇ
ÊËÃÞÔÕÔÚÇÝÚÎÔÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÚÎÝ
ÙßÔÁÊØÇÓËÔÇÙßÍÑÒÃÔÕßÔÇÖÄÉËÏÝÔÇÇØÛÕÆÔÇÊÏÁÐÕÊÇÑÇÏÔÇ
ÈØËÛÕÆÔÒÆÙËÏÝ®ËÃÖËÇÔÇÌËØÄÓËÔÕÝÙÚÎÙÚ¦ÙÎÚÎÝÞ×ØÇÝÙÚÎÔ
ÖØÄÙÌÇÚÎÑØÃÙÎ
©ÑÚÇáÑÕÆØÇÝÙÎÓËÃÜÙËÄÚÏ
ÎÒÒ¦ÊÇÈØÃÙÑËÚÇÏÚ×ØÇÙËÌ¦ÙÎ
ÕØÏÙÚÏÑÂÝËÐÄÊÕßÇÖÄÚÎÔÑØÃÙÎ
ËÑÚÃÓÎÙËØßÛÓÄÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ Â
ÑÇÏßÉÎÒÄÚËØÕÚÕ ÑÇÏÇÑÄÓÎßÉÎÒÄÚËØÕÚÕÑÇÏÇÔÇÌÁØÛÎÑËÙÚÕÓËÍ¦ÒÕÖØÄÈÒÎÓÇ

ÚÎÝÞ×ØÇÝÖÕßËÃÔÇÏÚÕËÖËÔÊßÚÏÑÄÑËÔÄÚÄÞÕÝËÃÖËËÃÔÇÏÕÏ
ËÖËÔÊÆÙËÏÝÔÇÊÏÖÒÇÙÏÇÙÚÕÆÔÚÇ
ËÖÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇ
¬ÄÔÏÙËÓ¦ÒÏÙÚÇÄÚÏÕÏËÖËÔÊÆÙËÏÝÇßÚÁÝÖØÁÖËÏÔÇËÔÙÜÓÇÚ×ÔÕßÔÚÇËÖÏÚËÆÍÓÇÚÇÚÎÝÎÝÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÝÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÝÑÇÏÔÇ
ËÔÏÙÞÆÕßÔÚÎÔÉÎÌÏÇÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÚÕÖÒÇÃÙÏÕÇßÚÄÎÊÂÒÜÙÎ
ÖØÕÛÁÙËÜÔ®ÖÕßßÖËÍØ¦ÌÎÖØÕÈÒÁÖËÏÔÇËÔÚÇÚÏÑÕÖÕÏÎÛÕÆÔÕÏ
ËÖËÔÊÆÙËÏÝÍÇÒÒÏÑ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ¶ÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇ
ßÖÕÙÚÎØÏÞÛÕÆÔÕÏËÖËÔÊÆÙËÏÝËÒÒÎÔÏÑ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÙÚÎÇÒÒÃÇ
ÖÃÙÎÝÔÇÙßÔËÞÏÙÚËÃÎÊÏÓËØÂÝ
ÚËÞÔÏÑÂÙßÔËØÍÇÙÃÇÔÇßÖÕÙÚÎØÏÞÛËÃÎÒÒÎÔÏÑÂÔÇÖÚßÐÏÇÑÂ

Ψηλά στην ατζέντα
το περιβάλλον,
ο τουρισμός,
η γεωργία και
η ψηφιακή οικονομία.
¬Ø¦ÖËàÇÔÇÊÏËßÑÕÒßÔÛÕÆÔÕÏËÒÒÎÔÏÑÁÝÑÇÏÍÇÒÒÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÑÇÏ
ÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑ¦ÏÊØÆÓÇÚÇÔÇ
ÙßÓÓËÚÁÞÕßÔÙÚÎÔËÒÒÎÔÕÍÇÒÒÏÑÂÙßÔËØÍÇÙÃÇÔÇÇÔÇÖÚßÞÛËÃÓÏÇ
ËÚÇÏØÏÑÂÙÞÁÙÎÁØËßÔÇÝÑÇÏÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÔÇËÔÏÙÞßÛËÃÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÕßÑÒÃÓÇÚÕÝÚÕß
ÚÕßØÏÙÓÕÆÚÎÝÍËÜØÍÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÔÇÖØÕÜÛÎÛËÃÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇËÔÄÝËÑÖÇÏÊËßÚÏÑÕÆ
ÏÊØÆÓÇÚÕÝÍÏÇÉÎÌÏÇÑ¦ËÖÇÍÍÁÒÓÇÚÇÔÇËÔÏÙÞßÛËÃÎÚËÞÔÕÍÔÜÙÃÇÙÚÏÝÖËØÏÕÞÁÝÚÎÝÖØ¦ÙÏÔÎÝ
ÑÇÚ¦ØÚÏÙÎÝÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÑÇÏ
ÖØ¦ÙÏÔÎÝÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÝ
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Ανατροπές στην εργασία επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη
Νέες θέσεις εργασίας χωρίς επιδόματα, εργασιακή ασφάλεια και άλλα προνόμια – Απολύσεις στο λιανεμπόριο
Πολλοί ÓËØÏÑÇÔÕÃÖØÕÈÒÎÓÇÚÃàÕÔÚÇÏÑÇÏÓËÚÕÊÃÑÏÕÚÕßÝÊÏÄÚÏ
ÚÇØÕÓÖÄÚÑÇÏÎÚËÞÔÎÚÂÔÕÎÓÕÙÆÔÎÙÆÔÚÕÓÇÛÇÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚÂÙÕßÔÚÇËØÍÇÚÏÑ¦ÞÁØÏÇÇÒÒ¦Õ
ÑÃÔÊßÔÕÝÊËÔËÃÔÇÏÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦Î
ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÇßÚÂÑÇÛËÇßÚÂÄÖÜÝ
ÇÔÇÌÁØËÏÙËËÑÚËÔÁÝ¦ØÛØÕÚÎÝÎ
ËÌÎÓËØÃÊÇ5L^@VYR;PTLZ;V
ÛÁÓÇÇÌÕØ¦ÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÑÇÏÚÎ
ÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎÙËÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄËÖÃÖËÊÕ¬ÕË¦ÔÊÎÒÇÊÂÚÇÕÌÁÒÎÑÇÏ
ÚÕÑÄÙÚÕÝÚÎÝÚËÞÔÎÚÂÝÔÕÎÓÕÙÆÔÎÝÛÇËÖÏÓËØÏÙÚÕÆÔÏÙÄÚÏÓÇ
ÛÇËÐÇØÚÎÛËÃÇÖÄÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂ

Προσλήψεις
118.000 οδηγών
σε τεχνολογικούς
ομίλους ως
αυταπασχολούμενων
και όχι ως κανονικών
υπαλλήλων.
ÈÕÆÒÎÙÎ¦ÔÚÜÝÂÊÎÕÏÇÔÇÚØÕÖÁÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏËÊ×ÄÖÜÝÓËÚÎÔ
THaVUÎÕÖÕÃÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃ
ÚËÞÔÎÚÂÔÕÎÓÕÙÆÔÎÍÏÇÔÇÇßÚÕÓÇÚÕÖÕÏÂÙËÏÖÕÒÒ¦ÙÚ¦ÊÏÇÓËÚÇÐÆ
ÚÕßÔÇÑ¦ÔËÏÝÓÃÇÖÇØÇÍÍËÒÃÇÙÚÕ
ÑÏÔÎÚÄÙÕßÑÇÏÔÇÚÎÔÖÇØÇÒ¦ÈËÏÝ
ÙÚÕÙÖÃÚÏÙÕßÑÇÏÕÇÔÚÃÑÚßÖÕÝ
ÙÚÎÔÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÙÚÏÝËÃÔÇÏ
ÑÕÒÕÙÙÏÇÃÕÝ
¬ÇÚËÒËßÚÇÃÇÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇÖÇØÇÚÎØÕÆÔÕÏ§±¬ÚÕÓËØÃÊÏÕÚÜÔ
ÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×ÔÖÜÒÂÙËÜÔËÖÃÚÜÔ
ÙßÔÕÒÏÑ×ÔÒÏÇÔÏÑ×ÔÙÞËÊÄÔÊÏÖÒÇÙÏ¦ÙÚÎÑËÇÖÄÚÕ ÙÚÕ 
ËÔ×ÚÇÙßÓÈÇÚÏÑ¦ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇ
ÄÖÕßÊÕßÒËÆÕßÔËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ¦Ô-

Η αλματώδης ÑÒ³ÈÂi³iØÝ>ÅÓTÉ{È³ÉÜÓÉ{³iÑÖÂii³iÜÉ~³¨{~ÜÊÉ³{Ø (åVÐÉ³ÐÉ¨ËÙ{Ì³ÈØÉË³ÈÜ{~Ü{Ñ{~ÑÓTÉ{ÑÓÜÚÉ{ÑÌ³®³ÏØÑ³ÓÜÉÐÑVÐÌ³¸ÆdÓ~ÜÉ{Ñ
TÉÙÌ®ÆÆÆÉÐ¨{~Ò~Ñ³Ñ³ÊÐÑ³ÑVÉÑÌ³¸Æm~Ñ{ÐÉ³ÒTÒÚi~ÑmÆÆÆÚÓÉ{ØÉ¨oÑËÑØ³Ü{ÑÉÐÌ¨{
ÛØÜÖÕÏÊÁÞÕÔÚÇÏÙÕÈÇØ¦ÖÒÂÍÓÇÚÇ¡ÄÔÕÔÚÕÁÑÒËÏÙÇÔ
ÙÞËÊÄÔÇÖÄÇßÚ¦ÑÇÏÌÁÚÕÝ

ÛÇÑÒËÃÙÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÇÖÄÚÕ
ÑÇÏÓÁÞØÏÙÂÓËØÇÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÁÞËÏÖØÕÙÛÁÙËÏ

ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇËÖÃÙÎÓÇÙÚÇÚÏÙÚÏÑ¦ÊËÊÕÓÁÔÇÇÒÒ¦ÙÚÕÒÏÇÔË-

ÓÖÄØÏÕÞ¦ÛÎÑÇÔÙÞËÊÄÔ
ÛÁÙËÏÝ
©ÏÉÎÌÏÇÑÕÃÄÓÏÒÕÏÒÏÇÔËÓÖÕØÃÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÏÝÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÁÝËÌÇØÓÕÍÁÝÍÏÇÔÇÊÏÇÖÏÙÚ×ÙÕßÔÚÏÝÖØÕÚÏÓÂÙËÏÝÚÜÔ
ÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×ÔÑÇÏÔÇÚÏÝÖØÕÌÁØÕßÔÙËÇßÚÕÆÝÍØÂÍÕØÇÑÇÏÖÕÒÆ
ÌÛÎÔÄÚËØÇÇÖÄÚÕßÝÙßÓÈÇÚÏÑÕÆÝ
ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝÚÕßÝTHaVU
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÚÎÝÖËØÏÂÍÎÙÎÝÑÇÏÚÕÏÙÚÕØÏÑÄÚÜÔÇÍÕØ×ÔÍÏÇÔÇÙßÙÚÂÙËÏÐËÞÜØÏÙÚ¦
ÙÚÕÑ¦ÛË¦ÚÕÓÕÑ¦ÖÕÏÇÖØÕáÄÔÚÇ
ÚÎÝ¶ÇØÑËÃÔÇÙÑËÌÛËÃÑÇÔËÃÝÖÜÝ
ÙËÁÔÇÑÇÚ¦ÙÚÎÓÇÚÇØ¦ÌÏÇËÃÔÇÏ
ÍËÓ¦ÚÇÇÖÄÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕßÑÇÔËÃÝ
ÊËÔÇÍÕØ¦àËÏÑÇÏÚÕßÝÒËÃÖÕßÔ¦ÒÒÇÖÕßÇÖÕÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÏÖÏÕÖËØÏàÂÚÎÚÇÇÖÄÄÚÏËÃÞËÑÇÔËÃÝÙÑËÌÛËÃÇØÞÏÑ¦¦ÔÚÜÝÖÁØÇÇÖÄ
ÚÎÔÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÚÜÔßÖÇØÞÕßÙ×Ô
ÛÁÙËÜÔËØÍÇÙÃÇÝÙÚÕÒÏÇÔËÓÖÄØÏÕÎÚËÞÔÎÚÂÔÕÎÓÕÙÆÔÎÊÎÓÏÕßØÍËÃÑÇÏÔÁËÝÛÁÙËÏÝËÖÃÙÎÝ Ï
ÇßÚÄÍÏÇÚÃÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÖØÕÝÚÕ
ÖÇØÄÔÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÙÚ¦ÊÏÕÚÎÝ
ÉÎÌÏÇÑÂÝÎÒËÑÚØÕÔÏÑÂÝÖ×ÒÎÙÎÝ
ÇÖÇÏÚËÃÇÑÄÓÇÇÔÛØ×ÖÏÔÇÞÁØÏÇ
ÏËÔ×ÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÞ¦ÛÎÑÇÔ
ÙÚÕÒÏÇÔËÓÖÄØÏÕÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÁÐÏ
ÞØÄÔÏÇÇßÚÁÝÇÔÚÏÙÚÇÛÓÃÙÚÎÑÇÔ
ÙÞËÊÄÔÖÒÂØÜÝÇÖÄÓÃÇÇÆÐÎÙÎ
ÛÁÙËÜÔËØÍÇÙÃÇÝÕÊÎÍ×Ô
ÙËËÒÇÌØ¦ÌÕØÚÎÍ¦ÂÍÏÇÖÇØ¦ÊÕÙÎËÏÊ×Ô
¬ÕÓËÃàÕÔÛÁÓÇËÃÔÇÏË¦ÔÎÇßÚÕÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎÑÇÏÚÇØÕÓÖÄÚÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÑÇÒÁÝÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝ©Ï
ÕÊÎÍÕÃÌÕØÚÎÍ×ÔÙßÞÔ¦ÛËÜØÕÆÔÚÇÏÇßÚÇÖÇÙÞÕÒÕÆÓËÔÕÏÑÇÏÄÞÏ
ÑÇÔÕÔÏÑÕÃßÖ¦ÒÒÎÒÕÏ¬ÕÖØÄÍØÇÓÓÇÚÎÝ(THaVU(THaVU-SL_ÚÕ
ÕÖÕÃÕßÖ¦ØÞËÏÑÇÏÙÚÎÔ<ILYÑÇÏ
ÙÚÎ3`M[ÍÏÇÚÕßÝÕÊÎÍÕÆÝÖÕß
Ñ¦ÔÕßÔÖÇØÇÊÄÙËÏÝËÖÏÚØÁÖËÏ

ÙÚÕÔÄÓÏÒÕÔÇÖØÕÙÒÇÓÈ¦ÔËÏÕÊÎÍÕÆÝÇÔÇÒÄÍÜÝàÂÚÎÙÎÝ¬ÕÜØ¦ØÏÕËÃÔÇÏËßÁÒÏÑÚÕÑ¦ÚÏÖÕßËÑÚÏÓÕÆÔÕÏËØÍÇàÄÓËÔÕÏÇÒÒ¦ÁÞËÏÑÇÏ
ÓËÏÕÔËÑÚÂÓÇÚÇÄÖÜÝÇÔÇÌÁØÕßÔ
ÕÏ§±¬©ÏÕÊÎÍÕÃËÃÔÇÏÕÏßÖËÆÛßÔÕÏÔÇÁÞÕßÔÄÞÎÓÇÑÇÏÔÇÚÕß
ÑÇÒÆÖÚÕßÔÄÒÇÚÇÁÐÕÊÇÞÜØÃÝ
ËÖÏÊÄÓÇÚÇÑÇÏËØÍÇÙÏÇÑÂÇÙÌ¦ÒËÏÇËÔ×ÑÇÏÕÏÙßÔÛÂÑËÝËÃÔÇÏ
ÇÖÇØ¦ÊËÑÚËÝÕØÏÙÓÁÔËÝÌÕØÁÝ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÙÞËÚÏÑÁÝÇÔÇÌÕØÁÝ
±Ö¦ØÞËÏÒÕÏÖÄÔÇÔ¦ÍÑÎËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÓÕÆÚÎÝÔÕÓÕÛËÙÃÇÝ
ÊÏÄÚÏÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÚÇÏÍÑØÃàËÝà×ÔËÝ©ÏÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÁÝÖÒÇÚÌÄØÓËÝ
ÚÆÖÕß<ILYÑÇÏ.Y\IO\IÏÙÞßØÃàÕÔÚÇÏÄÚÏÎÖÇØÕÞÂßÖÎØËÙÏ×Ô
ÇÖÄÚÕßÝÕÊÎÍÕÆÝÊËÔËÃÔÇÏÎÑÆØÏÇÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚ¦ÚÕßÝÓÏÇÝÑÇÏ
ËÃÔÇÏÇÖÒ¦ÖÒÇÚÌÄØÓËÝÙÆÔÊËÙÎÝ
ÖËÒÇÚ×ÔÑÇÏÕÊÎÍ×Ô²ØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÄÓÜÝÚÎÔÚËÞÔÎÚÂÔÕÎÓÕÙÆÔÎÔÇÚÏÓÕÒÕÍÂÙÕßÔÊÏÇÊØÕÓÁÝÑÇÏ
ÔÇËÖÏÒÁÐÕßÔÚÎÔÑÇÒÆÚËØÎÇÖÄ
ÇßÚÁÝ¡ÂÖÜÝÇßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏ
ÕÕÊÎÍÄÝÚÃÛËÚÇÏËÖÇØÑ×ÝÑ¦ÚÜ
ÇÖÄÚÕÔÁÒËÍÞÄÚÕßÝ×ÙÚËÔÇÒÕÍÃàËÚÇÏßÖ¦ÒÒÎÒÄÝÚÕßÝ"
§ÕÓÕÛËÙÃÇÙÚÎÔ ÇÒÏÌÄØÔÏÇ
ÖÕßÚÁÛÎÑËÓÄÒÏÝÇßÚÄÚÕÔÓÂÔÇ
ÙËËÌÇØÓÕÍÂÃÙÜÝËÖÇÔÇÖØÕÙÊÏÕØÃÙËÏÚÕÑÇÛËÙÚ×ÝÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÙËÚÁÚÕÏËÝËÚÇÏØËÃËÝÜÝ
ßÖÇÒÒÎÒÏÑÄÂÓËØÇÇÖÇÏÚËÃÚÇÏ
ËÔÃÙÞßÙÎÚÕßÑÕÏÔÜÔÏÑÕÆÙßÓÈÕÒÇÃÕßÍÏÇÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÚËÃÎ
ÇÒÒÇÍÂÚÎÝÌÆÙÎÝÚÎÝËØÍÇÙÃÇÝ
ÙÚÎÔÉÎÌÏÇÑÂËÖÕÞÂÓËÕÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂÔÕÓÕÛËÙÃÇÄÖÕßÛÇÊÏËßÑØÏÔÃàËÚÇÏÚÕÑÇÛËÙÚ×ÝËØÍÇÙÃÇÝ
ÓËËßÁÒÏÑÚÇÖØÕÔÕÏÇÑ¦ËÖÏÊÄÓÇÚÇÇÔËÐÇØÚÂÚÜÝËØÍÕÊÕÚ×ÔÑÇÏ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÇÙÌ¦ÒËÏÇÙËÄÙÕßÝ
ËÖÇÔÇÑÇÚÇØÚÃàÕÔÚÇÏÍÏÇÔÁËÝÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝ

Το Brexit αναβιώνει τον «πόλεμο του μπακαλιάρου» στη Βόρεια Θάλασσα
Πολλές ÕÏËÑÑØËÓÄÚÎÚËÝÍÏÇÚÎÔ
ËÖÄÓËÔÎÓÁØÇ®ÓËÚ¦ÚÕ)YL_P[
ÇÒÒ¦ÒÃÍËÝÇÖÄÇßÚÁÝÖØÕÑÇÒÕÆÔ
ÚÄÙÕ ÁÔÚÕÔËÝ ÇÔÚÏÖÇØÇÛÁÙËÏÝ
ÑÇÏÇßÛÄØÓÎÚËÝÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÄÙÕ
ÎÖÕÒÏÚÏÑÂÇÒÏËÃÇÝ¬ÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÚÕßÕÏÉÇØÄÈÇØÑËÝÙÚÏÝ
ÊÆÕÖÒËßØÁÝÚÎÝ¡¦ÍÞÎÝÁÌÚÇÙÇÔ
ÙÚÇÄØÏÇÚÎÝÙÆØØÇÐÎÝÍÏÇÚÇÞÚÁÔÏÇÚÎÝÄØËÏÇÝ¦ÒÇÙÙÇÝ¦ÒÒÕÏÉÇØ¦ÊËÝÑÇÚÎÍÕØÕÆÙÇÔÚÕßÝ
ÍÍÒÕßÝÉÇØ¦ÊËÝÄÚÏÊËÔÙÁÈÕÔÚÇÏÚÎÔÇÖÇÍÄØËßÙÎÇÒÏËÃÇÝÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÎÍÇÒÒÏÑÂÔÕÓÕÛËÙÃÇÕØÃàËÏ
ÇÖÄÚÕÔ¡¦ÏÕÓÁÞØÏÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕ
6ÏÍÍÒÕÏËÖÁÓËÔÇÔÄÚÏÉÇØËÆÕßÔ
ÙËÊÏËÛÔÂÆÊÇÚÇÄÖÕßÊËÔÏÙÞÆËÏÎ
ÍÇÒÒÏÑÂÇÖÇÍÄØËßÙÎ ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÍÍÒÕÏÑÇÏ¦ÒÒÕÏÂØÛÇÔÖÕÒÆ
ÑÕÔÚ¦¦ØÞÏÙÇÔÔÇÌËÆÍÕßÔÖÁÚØËÝÑÕÔÙÁØÈËÝÈÇØÁÒÏÇÑÇÏÑØÕÚÃÊËÝÍÇÒÒÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙËÄÚÏÚÎÔËÖÄÓËÔÎÌÕØ¦
ÛÇÙÚËÃÒËÏÚÕÖÕÒËÓÏÑÄÔÇßÚÏÑÄ
©ÌÄÈÕÝÍÏÇÛËØÓÄËÖËÏÙÄÊÏÕ
ÙÚÎÄØËÏÇ¦ÒÇÙÙÇÁÞËÏÇÔËÈ¦ÙËÏÚÇÛÁÓÇÚÇÇÒÏËÃÇÝÉÎÒ¦ÙÚÎÔ
ÇÚàÁÔÚÇÚÜÔÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔ
ÍÏÇÚÎÔÇÖÕÞ×ØÎÙÎÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝ
ÇÖÄÚÎÔÙÚÏÝÇÔÕßÇØÃÕß

Σε εξέλιξη διαμάχη
μεταξύ Ε.Ε.
και Βρετανίας
για τον έλεγχο
στις ζώνες αλιείας.
¡ÁÞØÏÚÇÚÁÒÎÚÕßÏÙÞÆVßÔ
ÓËÚÇÈÇÚÏÑÁÝÊÏÇÚ¦ÐËÏÝËÔ×ÕÏÊÆÕ
ÖÒËßØÁÝÑÇÒÕÆÔÚÇÏÔÇÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÛÕÆÔÓÃÇÙßÓÌÜÔÃÇÍÏÇÚÏÝ
ÓËÒÒÕÔÚÏÑÁÝÚÕßÝÙÞÁÙËÏÝ
ËÖÏÊÏ×ÑËÏÔÇÑÒËÃÙËÏÚÕÑËÌ¦ÒÇÏÕ
ÚÎÝÇÒÏËÃÇÝÓÁÞØÏÚÎÔÎÕßÒÃÕß
ÇÒÒ¦ÕÏÛÁÙËÏÝÚÜÔÊÆÕÖÒËßØ×Ô
ÇÖÁÞÕßÔÖÕÒÆÚÄÞÕÝÚÜÔØßÐËÒÒ×ÔËÃÔÇÏÔÇÖÇØÇÓËÃÔËÏËÏÊßÔÇÚÄÔÚÕÙÎÓËØÏÔÄØßÛÓÏÙÚÏÑÄ
ÖÒÇÃÙÏÕÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÕßÝÕÏ
ØËÚÇÔÕÃÊÎÒ×ÔÕßÔÄÚÏÛÇÇÖÕÑÇÚÇÙÚÂÙÕßÔÚÕÔÁÒËÍÞÕÙÚÎà×ÔÎÇÒÏËÃÇÝÖÕßÚÕßÝÇÔÂÑËÏ®ËÔÔÕ×ÔÚÇÝÄÚÏÛÇËÖÏÓËÃÔÕßÔÙËÓÃÇ
ÖÕÑÒËÏÙÚÏÑÂ©ÏÑÕÔÕÓÏÑÂ×ÔÎ
©ÔÇßÚÏÑ×ÔÓÏÒÃÜÔÖÕß
ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÏÝÖËØÏÕÞÁÝÓËÚÏÝ
ÓËÍÇÒÆÚËØËÝÖÕÙÄÚÎÚËÝÉÇØÏ×Ô

Σήμερα ³®Æ³Ñ¨{³ÑK¨É³Ñ{~ÒT¨{~ÒÖÙÑ³ÑÑÜ{ÉÖÉ³Ñ{ÑÌÒÜÜÑ~¨Ò³iwÐÓÜi³iØ È¨ÑÍ~ÊØ iØ
ÙÚÎÄØËÏÇ¦ÒÇÙÙÇ ÕÏÔÂ
ÒÏËßÚÏÑÂÕÒÏÚÏÑÂ2(ÕØÃàËÏÚÇ
ËÖÏÚØËÖÄÓËÔÇÇÒÏËÆÓÇÚÇÓËÙÚÄÞÕ
ÔÇÊÏÇÙÌÇÒÃÙËÏÁÔÇËÆÒÕÍÕËÖÃÖËÊÕÊÏÇÈÃÜÙÎÝÍÏÇÚÕßÝÉÇØ¦ÊËÝ

ÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇÖØÕÙÚÇÚËÆÙËÏÚÎÔ
ÇÔÇÖÇØÇÍÜÍÏÑÂÏÑÇÔÄÚÎÚÇÚÜÔ
ÏÞÛßÕÖÒÎÛßÙÓ×Ô©ÏÖÕÙÄÚÎÚËÝ
ÖÕßËÖÏÚØÁÖËÚÇÏÔÇÇÒÏËÆËÏÑ¦ÛË
ÑØ¦ÚÕÝÓÁÒÕÝËÖÇÔÇÑÇÛÕØÃàÕÔÚÇÏ

Ñ¦ÛËÞØÄÔÕËØÏÕØÏÙÚÏÑÁÝÊÏÇÚ¦ÐËÏÝÏÙÞÆÕßÔÑÇÏÍÏÇÚÕÔÇÒÏËßÚÏÑÄ
ËÐÕÖÒÏÙÓÄÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÍÏÇÚÕ
Ö¦ÞÕÝÚÕßÔÂÓÇÚÕÝÙÚÇÊÃÞÚßÇ©Ï
ØËÚÇÔÕÃÊÎÒ×ÔÕßÔÄÚÏÛÁÒÕßÔÔÇ
ÇÖÕÊËÙÓËßÛÕÆÔÇÖÄÇßÚÕÆÝÚÕßÝ
ÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÝÔÙßÓÈËÃÇßÚÄÛÇ
ßÖ¦ØÐÕßÔÙÕÈÇØÁÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÄÞÏ
ÓÄÔÕÍÏÇÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÍÏÇÚÕßÝÇÒÏËÃÝÇÖÄÚÎÔØÒÇÔÊÃÇ
ÚÎÇÔÃÇÚÎÔ©ÒÒÇÔÊÃÇÚÕÁÒÍÏÕÚÎÔÙÖÇÔÃÇÑÇÏÚÎËØÓÇÔÃÇ
ÂÓËØÇÚÕ ÚÜÔÏÞÛßÕÖÒÎÛßÙÓ×ÔÙÚÇÈØËÚÇÔÏÑ¦ÞÜØÏÑ¦ÆÊÇÚÇÇÒÏËÆËÚÇÏÇÖÄ¦ÒÒÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎ
ÚÎÝÔÊËÔÁÞÕßÓËÙßÓÌÜÔÃÇÓÁÞØÏÚÇÚÁÒÎÚÕßÊËÔ
ÛÇÓÖÕØÕÆÓËÔÇÖÎÍÇÃÔÕßÓËÙË
ÈØËÚÇÔÏÑ¦ÞÜØÏÑ¦ÆÊÇÚÇ®ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÕ©ÆÈËªÃÞÚËØËÖÏÑËÌÇÒÂÝ
ÚÕßËØÓÇÔÏÑÕÆßÔÊÁÙÓÕßÒÏÁÜÔÔÕÏÞÚÂÝ¦ÒÇÙÙÇÝÞËÊÄÔ
ÕÒÄÑÒÎØÎÎÖÕÙÄÚÎÚÇØÁÍÑÇÝÖËØÃÖÕßÚÄÔÕÏÖÕßËÖËÐËØÍ¦àÕÔÚÇÏÕÏËØÓÇÔÕÃÙËËÏÊÏÑÁÝ
ÓÕÔ¦ÊËÝÙÚÎÄØËÏÇ¦ÒÇÙÙÇ
ÖØÕÁØÞËÚÇÏÇÖÄÈØËÚÇÔÏÑ¦ÆÊÇÚÇ
Ô×ÎÇÒÏËÃÇÊËÔßÖËØÈÇÃÔËÏÚÕ
 ÚÕßÈØËÚÇÔÏÑÕÆËÃÞË
ÓÃÇÏÊÏÇÃÚËØÎÑÇÏËÐÄÞÜÝÙßÓÈÕÒÏ-

ÑÂÙÎÓÇÙÃÇÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÍÏÇÚÕ)YL_P[ØËÚÇÔÏÑ¦
¡¡ÖØÕËÏÊÕÖÕÏÕÆÔÄÚÏËÖÃÑËÏÚÇÏ
ÔÁÕÝÖÄÒËÓÕÝÚÕßÓÖÇÑÇÒÏ¦ØÕß®
ÙÚÎÄØËÏÇ¦ÒÇÙÙÇ©ÄØÕÝËÃÔÇÏÏÙÚÕØÏÑ¦ÌÕØÚÏÙÓÁÔÕÝÑÇÛ×Ý
ÕÏÖØ×ÚÕÏÖÄÒËÓÕÏÚÕßÓÖÇÑÇÒÏ¦ØÕß®ÞØÕÔÕÒÕÍÕÆÔÚÇÏÇÖÄÚÎ
ÊËÑÇËÚÃÇÚÕß»ÄÚÇÔÎÙÒÇÔÊÃÇËÖÁÑÚËÏÔËÓÕÔÕÓËØ×ÝÚÇÞÜØÏÑ¦ÚÎÝÆÊÇÚÇËÑÚÕÖÃàÕÔÚÇÝÚÏÝ
ÈØËÚÇÔÏÑÁÝÓÎÞÇÔÄÚØÇÚËÝÑÇÏËÏÙÖØ¦ÚÚÕÔÚÇÝÇÖËÏÒÁÝÍÏÇÁÔÕÖÒÎ
ÙÆØØÇÐÎÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÖÒËßØ¦
ËÃÔÇÏÖØÕÝÚÕÙßÓÌÁØÕÔÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÔÇËÖÏÊÏ×ÐËÏÓÃÇÙßÓÈÏÈÇÙÚÏÑÂÒÆÙÎÓËÚÎÔÍÏÇÁÔÇÔ
ÇÖÒÄÒÄÍÕ!ÚÕ ÚÜÔÈØËÚÇÔÏÑ×ÔËÐÇÍÜÍ×ÔÇÒÏËßÓ¦ÚÜÔËÐ¦ÍËÚÇÏÙÚÎÔËÔÏÇÃÇËßØÜÖÇáÑÂÇÍÕØ¦
©ÏËØÓÇÔÕÃÇÒÏËÃÝÇÖÇÏÚÕÆÔÔÇ
ËÔÚÇÞÛËÃÎØÆÛÓÏÙÎÍÏÇÚÎÔÇÒÏËÃÇ
ÙÚÎÓËÒÒÕÔÚÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇÍÏÇÚÏÝ
ËÓÖÕØÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝÑÇÏÔÇÐËÑÇÛÇØÏÙÚËÃÄÚÏÎØËÚÇÔÃÇÊËÔÛÇÁÞËÏ
ÖØÄÙÈÇÙÎÙÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂÇÍÕØ¦ÖÇØ¦ÓÄÔÕÇÔÕÏÓÎÞÇÔÄÚØÇÚËÝ
ÇÖÄÚÎÔßØ×ÖÎËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔ
ÔÇÁÞÕßÔÖØÄÙÈÇÙÎÙËÈØËÚÇÔÏÑ¦ÞÜØÏÑ¦ÆÊÇÚÇ

Βρετανικοί δασμοί σε ευρωπαϊκά προϊόντα 47,3 δισ.
Εχουν ÖËØ¦ÙËÏ ÓÂÔËÝÁÞÕßÔÇÒÒ¦ÐËÏÊÆÕÖØÜÛßÖÕßØÍÕÃÑÇÏÁÞÕßÔ
ÓËÙÕÒÇÈÂÙËÏÙÞËÊÄÔÉÎÌÕÌÕØÃËÝÙÚÕÈØËÚÇÔÏÑÄÑÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÙÞËÚÏÑÁÝÓËÚÎÔËÖÏÑËÃÓËÔÎÇÖÄÙÞÏÙÎÚÎÝ
ØËÚÇÔÃÇÝÇÖÄÚÎÔ ÇÏÄÓÜÝ
ÊËÔÁÞËÏÇØÞÃÙËÏÇÑÄÓÎÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÙÑÒÎØÂÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎ©ÖÜÝ
ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÙÞËÚÏÑÄÊÎÓÕÙÃËßÓÇ
ÚÕß)SVVTILYNßÖ¦ØÞËÏÇÑÄÓÎÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÔÇËÖÏÈÒÎÛÕÆÔÊÇÙÓÕÃÙË
ÁÔÇÔÑÇÚ¦ÒÕÍÕÇÖÄÖØÕáÄÔÚÇÖÕß
ÖÇØÕßÙÃÇÙËÖÁØßÙÏÎÈØËÚÇÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÜÔÖØÕËÚÕÏÓÇÙÏ×ÔÚÎÝÍÏÇÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÚÕß
ÒËÍÄÓËÔÕßÙÑÒÎØÕÆ)YL_P[®ÊÎÒÇÊÂÚÎÝËÐÄÊÕßÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÞÜØÃÝ
ËÓÖÕØÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÕßÝÖØ×ÎÔ
ËÚÇÃØÕßÝÚÎÝÃÔÕÔÚÇÝÓÏÇÖØ×ÚÎ
ËÏÑÄÔÇÚÕßÖ×ÝÓÖÕØËÃÔÇËÖÎØËÇÙÚËÃÚÕËÓÖÄØÏÕÇÖÄÚÕ)YL_P[ÚÕ
)SVVTILYNËÐÁÚÇÙËÚÏÝÖÇÒÇÏÄÚËØËÝ
ËÐÇÍÜÍÁÝÚÜÔÞÜØ×ÔÓËÒ×ÔÚÎÝ
ÙÚÎØËÚÇÔÃÇÏÇÖÃÙÚÜÙËÖÜÝÚÕ

Στο στόχαστρο
των βρετανικών αρχών
μπαίνουν οι εισαγωγές
αυτοκινήτων
και μοτοσικλετών.
ÎßÖÄÒÕÏÖÎËÐÂÍÇÍËÙÚÎ
ØËÚÇÔÃÇÖØÕáÄÔÚÇÇÐÃÇÝÊÏÙ
ËßØ×ÑÇÏÇÖÄÇßÚ¦ÖËØÃÖÕßÚÇ
ÊÏÙËßØ×ÖÕßÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆÕßÔ
ÚÕ ÚÕßÙßÔÄÒÕßÓ¦ÒÒÕÔÛÇ
ßÖÄÑËÏÔÚÇÏÙËÔÁÕßÝÊÇÙÓÕÆÝÓËÚ¦ÚÕ)YL_P[ßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÚÕ
ÙßÔÕÒÏÑÄÑÄÙÚÕÝÚÜÔÖØÕáÄÔÚÜÔ
ÚÎÝÙÚÎØËÚÇÔÃÇÛÇÇßÐÎÛËÃ
ÑÇÚ¦ÙÞËÊÄÔÊÏÙËßØ×ÚÕÔÑÇÚ¦ÒÕÍÕÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÖ¦ÔÜÇÖÄ
ÖØÕáÄÔÚÇÇÖÄÚßØÏ¦ÓÁÞØÏÒ¦ÙÚÏÞÇ
ÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔÙÚÇÕÖÕÃÇÛÇËÖÏÈÒÎÛÕÆÔÊÇÙÓÕÃÇÒÒ¦ÑÇÏÖÕÙÕÙÚ×ÙËÏÝ

ÙÚÏÝËÏÙÇÍÜÍÁÝÚÄÞÕÝÇßÚ×ÔÚÜÔ
ÊÇÙÓ×ÔËÃÔÇÏÈÁÈÇÏÇÔÇÖØÕÙÚÇÚËßÛÕÆÔÕÏÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÇÖÄÚÕÔÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÚÜÔ
ÖØÕáÄÔÚÜÔÚÎÝ
¬ÕÖÒÂÍÓÇÛÇËÃÔÇÏÏÙÞßØÄÚËØÕ
ÍÏÇÚÎËØÓÇÔÃÇÎÕÖÕÃÇÚÕ
ËÐÂÍÇÍËÙÚÎØËÚÇÔÃÇÇßÚÕÑÃÔÎÚÇ
ÇÐÃÇÝÊÏÙËßØ×ËÇßÚ¦ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇËÖÏÈÒÎÛÕÆÔÊÇÙÓÕÃÇÖÄ
 ÁÜÝ ÖÕßÛÇÇßÐÂÙÕßÔÚÕ
ÑÄÙÚÕÝÚÕßÝÑÇÚ¦ÊÏÙËßØ× ÇÏ
ÈÁÈÇÏÇÚÇÖØÕáÄÔÚÇÚÎÝÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÜÔÚÜÔÕÞÎÓ¦ÚÜÔÚÜÔÓËÍ¦ÒÜÔÌÕØÚÎÍ×ÔÑÇÏÓÕÚÕÙÏÑÒËÚ×Ô
ËÃÔÇÏÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÑÇÚÎÍÕØÃÇÖÕß
ÓÖÇÃÔËÏÙÚÕÙÚÄÞÇÙÚØÕÚÜÔÈØËÚÇÔÏÑ×ÔÇØÞ×ÔÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆËÏ
ÚÕ ÚÜÔËÐÇÍÜÍ×ÔÙÚÏÝÕÖÕÃËÝ
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇËÖÏÈÒÎÛÕÆÔÊÇÙÓÕÃ
ÑÇÏÛÇËÖÎØË¦ÙÕßÔÄÒÇÚÇÑØ¦ÚÎ
ÓÁÒÎÚÎÝÚÏÝËÖÚËÓÈØÃÕß
ÕÏËÔ×ÙËÏÝÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÏ×Ô

ÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÎÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝ ÇÚÇÙÑËßÇÙÚ×Ô
ßÚÕÑÏÔÂÚÜÔÖÕßÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆËÏ
ÚÏÝÓËÍÇÒÆÚËØËÝÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÚÎÝßØ×ÖÎÝÇÖÎÆÛßÔÇÔ
ÁÑÑÒÎÙÎÙÚÎÔÔÇÙßÔ¦ÉËÏÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÎØËÚÇÔÃÇ×ÙÚËÔÇÊÏÇÙÌÇÒÏÙÚÕÆÔÕÏÙßÔÛÂÑËÝËÓÖÕØÏÑ×Ô
ÙßÔÇÒÒÇÍ×ÔÓËÚÎÞ×ØÇ
©ÏËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÜÔÈÏÕÓÎÞÇÔÏ×Ô
ÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙÇÔÓ¦ÒÏÙÚÇÖÜÝÚßÞÄÔ
ÇÖÕÚßÞÃÇÙÚÏÝÙÞËÚÏÑÁÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÛÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏÚËÑÚÕÔÏÑÁÝÓËÚÇÚÕÖÃÙËÏÝ®ÙÚÏÝÙßÔÛÂÑËÝ
ÚÕßÊÏËÛÔÕÆÝËÓÖÕØÃÕßÓËÊÇÙÓÕÆÝ
ÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔËßØ×ÔÇÑÇÛÕØÃàÕßÔÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇÖËØÏÕØÃàÕßÔÚÏÝ
ËÖÏÒÕÍÁÝÚÜÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×ÔÙÚÏÝ
ÊÆÕÖÒËßØÁÝÚÎÝ¡¦ÍÞÎÝ©Ï¦ÒÒÕÏ
ÚÕÓËÃÝÖÕßÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÖÒÎÍÕÆÔ
ÛÇËÃÔÇÏÎÑÒÜÙÚÕâÌÇÔÚÕßØÍÃÇÑÇÏ
ÕØÕßÞÏÙÓÄÝÚÜÔÍÇÒÇÑÚÕÑÕÓÏÑ×Ô
ÖØÕáÄÔÚÜÔÑÇÏÚÕßÑØÁÇÚÕÝÑÇÏÎ
ÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÑËØÇÓÏÑ×Ô

Στα γερμανικά TÊÐÑ³ÑÑÑÐÓÉ³Ñ{ÑÉ{KÜiÚÖÙÑÐËÑÌÆÓØ
®VÈÚÑÑÈÂÊÈ³~Ì³Ø³ÈØ~Ñ³ÒVdÙ{ÉÈ¨
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Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2020

Επενδύσεις 2 τρισ.
δολαρίων σε έξυπνες
πόλεις έως το 2030
Πιλοτικά προγράμματα με εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας
Μια ζωντανή ÕÔÚÄÚÎÚÇÛÇÇÖÕÚËÒÕÆÔÕÏÖÄÒËÏÝÚÕßÓÁÒÒÕÔÚÕÝÇÐÏÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÄÒÕÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÕ
ÏÇÊÃÑÚßÕÚÏÝßÉÎÒÄÚÇÚËÝÚÇÞÆÚÎÚËÝÚÜÔÊÏÑÚÆÜÔÖÁÓÖÚÎÝÍËÔÏ¦Ý
.ÑÇÏÚÎÔÚËÞÔÎÚÂÔÕÎÓÕÙÆÔÎ
ÏÒÕÚÏÑ¦ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÙËÄÒÕÔÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÇÔÇÊËÏÑÔÆÕßÔÂÊÎÚÏÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÚÜÔÒËÍÄÓËÔÜÔÁÐßÖÔÜÔ
ÖÄÒËÜÔ®ÕÏÕÖÕÃËÝËÑÓËÚÇÒÒËÆÕÔÚÇÏÚÎÔÖØÄÕÊÕÚÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÈËÒÚÏ×ÙÕßÔÚÎÔ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÔÇÖØÕÙÚÇÚËÆÙÕßÔÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ
ÔÊËÏÑÚÏÑ¦ÙÚÇÖÏÒÕÚÏÑ¦ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÖÕßÁÞÕßÔÂÊÎÑßÑÒÕÌÕØÂÙËÏÕÏÙßÙÑËßÁÝËÒÁÍÞÕßÔ
ÚÎÔÖÕÏÄÚÎÚÇÚÕßÇÁØÇÚÇÇÖÕØØÃÓÓÇÚÇÑÇÏÚÕßÝÙÜÒÂÔËÝÇÖÕÞÁÚËßÙÎÝÖÏÖÒÁÕÔÕØÏÙÓÁÔËÝÁÐßÖÔËÝÖÄÒËÏÝÊÏÇÛÁÚÕßÔÑÕÒÄÔËÝÓË
ÇÏÙÛÎÚÂØËÝÍÏÇÚÕÑßÑÒÕÌÕØÏÇÑÄ
ÍÏÇÚÎÊÄÔÎÙÎÙÚÏÝÍÁÌßØËÝÑÇÛ×Ý
ÑÇÏÍÏÇÚÎÔßÍØÇÙÃÇÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏÈÒ¦ÈÎÙÚÏÝ
ßÖÕÊÕÓÁÝ¬ÕÌÜÝÙÚÏÝÑÕÒÄÔËÝ
ÇßÚÁÝÇÔ¦ÈËÏÓÄÔÕÔÄÚÇÔÖÒÎÙÏ¦àÕßÔÖËàÕÃ×ÙÚËÔÇÓÎÔÙÖÇÚÇÒÕÆÔÖËØÃÙÙÏÇËÔÁØÍËÏÇ
ÆÓÌÜÔÇÓËËÑÚÃÓÎÙÎÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÙßÓÈÕÆÒÜÔ.HY[ULYÚÕ 
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÙßÙÑËßÁÝÍÏÇÚÕÊÃÑÚßÕ
ÚÜÔÁÐßÖÔÜÔÖÄÒËÜÔÜÝÚÕ
ÄÓÜÝÕÇØÏÛÓÄÝÇßÚÄÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ
ÔÇÇÔÁÒÛËÏÙÚÇÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÙßÙÑËßÁÝÄÖÜÝÖØÕÈÒÁÖËÏÎ
ËÚÇÏØËÃÇËØËßÔ×Ô0+*ØÄÑËÏÚÇÏ
ÍÏÇÓÏÇÚËØ¦ÙÚÏÇÇÍÕØ¦ÜÙÚÄÙÕÕÏ

ËÖËÔÊÆÙËÏÝÍÏÇÚÎÓËÚÇÚØÕÖÂÚÜÔ
ÖÄÒËÜÔÙËÁÐßÖÔËÝÛÇËÑÚÕÐËßÛÕÆÔ
ÓÁÞØÏÚÕÇÍÍÃàÕÔÚÇÝÚÇÖËØÃÖÕßÚØÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÑÇÚ¦ÚÕßÝ
ßÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÝÚÎÝ<):
ÔÇÇÖÄÚÇÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÖÕß
ÄÞÏÓÄÔÕÔÁÞËÏÂÊÎËÌÇØÓÕÙÚËÃÇÒÒ¦ÁÞËÏËÖÃÙÎÝÚËØ¦ÙÚÏÇËÖÏÚßÞÃÇ
ËÃÔÇÏÎÇÐÏÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝÚËÞÔÎÚÂÝ
ÔÕÎÓÕÙÆÔÎÝÙÚÎÔÖÄÒÎ ÇÙÑÇãÝ
ÚÎÝÕØÚÕÍÇÒÃÇÝ¡ËÚÎÈÕÂÛËÏÇ
ÚÎÝÖÕÒßËÛÔÏÑÂÝ+LSVP[[LÎ ÇÙÑÇãÝÊÏÇÛÁÚËÏÑ¦ÊÕßÝÇÖÕØØÏÓÓ¦ÚÜÔ
ÓËÇÏÙÛÎÚÂØËÝ×ÙÚËÔÇËÒÁÍÞËÚÇÏ
ÎÖÒÎØÄÚÎÚ¦ÚÕßÝ©ÏÚÕÖÏÑÁÝÇØ-

Το 2019
χρησιμοποιήθηκαν
14,2 δισ. συσκευές
για το δίκτυο
των έξυπνων πόλεων.
ÞÁÝÑÇÏÚÇÇÖÕØØÏÓÓÇÚÕÌÄØÇËÏÊÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÄÚÇÔÕÏÑ¦ÊÕÏËÃÔÇÏÙÞËÊÄÔÖÒÂØËÏÝÑÇÏÜÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÕ
ÇØÏÛÓÄÝÚÜÔÕÞÎÓ¦ÚÜÔÚÕßÊÂÓÕß
ÁÞËÏÓËÏÜÛËÃÑÇÚ¦ Ð¦ÒÒÕß
ÙËÓÏÇÓÏÑØÂÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÖÄÒÎ
ÙÚÎÔÖÕÒÏÚËÃÇÚÎÝÔÚÏ¦ÔÇÝÎÚÕÖÏÑÂÑÕÏÔÄÚÎÚÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÇÏÙÛÎÚÂØËÝÍÏÇÔÇËÒÁÍÞËÏÚÕÆÉÕÝ
ÚÕßÔËØÕÆÙÚÕßÝßÖÕÔÄÓÕßÝ¡Ë
ÇßÚÄÚÕÙÆÙÚÎÓÇÁÞËÏÇÖÕÚØÇÖËÃ
ÎËÏÙØÕÂÊÏÙÚÄÔÜÔÒßÓ¦ÚÜÔ
ÙÚÕÖÕÚ¦ÓÏÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÚÕÖÇ-

ÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÚÎÝÔÚÏ¦ÔÇÝ¡ÁÞØÏÚ×ØÇÇßÚÕÆÚÕßËÃÊÕßÝÚÇÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÁÞÕßÔËÙÚÏ¦ÙËÏÙÚÎÈËÒÚÃÜÙÎ
ÚÜÔÙßÔÛÎÑ×ÔàÜÂÝÜÙÚÄÙÕÓÁÙÇ
ÙÚÎÔËÖÄÓËÔÎÊËÑÇËÚÃÇÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÖÜÝÛÇÇÐÏÕÖÕÏÎÛÕÆÔÍÏÇÚÎÔ
ËÔÃÙÞßÙÎÚÜÔÓÁÚØÜÔÇÙÌÇÒËÃÇÝ
ÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÕÖßØÕÙÈËÙÚÏÑÄÚÓÂÓÇÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÖÄÒÎÝ
§¦ÙÈÏÒÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÙËÖÏÒÕÚÏÑÄ
ÙÚ¦ÊÏÕÁÔÇÖØÄÍØÇÓÓÇÖØÄÈÒËÉÎÝ
ÖßØÑÇÍÏ×Ô
ÔÇÒÆÕÔÚÇÝÖÇÒÇÏÄÚËØÇÇØÞËÃÇÖßØÑÇÍÏ×ÔÑÇÏ¦ÒÒÜÔÖËØÏÙÚÇÚÏÑ×ÔÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÓÖÕØËÃ
ÔÇÖØÕÈÒÁÉËÏÚÎÔÚÕÖÕÛËÙÃÇÑÇÏ
ÚÎÔÖËØÃÕÊÕÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔ
ÔÇÐÇÔÇÙßÓÈÕÆÔ ÇÚ¦ÚÕÊÕÑÏÓÇÙÚÏÑÄÙÚ¦ÊÏÕÌ¦ÔÎÑËÄÚÏÕÏÖßØÕÙÈÁÙÚËÝÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÓËÚÇÈÕÆÔÙÚÕÑØÃÙÏÓÕÙÎÓËÃÕÖËØÃÖÕß
ÁÔÇÒËÖÚÄÔÜØÃÚËØÇËÔ×ÄÚÇÔÚÕ
ÖØÄÍØÇÓÓÇÚËÒËÏÕÖÕÏÎÛËÃËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÓËÏÜÛËÃÖËØÇÏÚÁØÜÕÞØÄÔÕÝÇÔÚÇÖÄÑØÏÙÎÝÏÊÁÇËÃÔÇÏ
ÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÓËÓÏÇÖØÕÒÎÖÚÏÑÂÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÇÔÚÇÖÄÑØÏÙÎÝ
ÙÚÏÝËÖËÃÍÕßÙËÝÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝ®
ÙÞÕÒÃÇÙËÙÚÕßÝ-PUHUJPHS;PTLZ
ÕÓÖÏÙËÑ§ÚÕßÓÖÁÕËÖÃÑÕßØÕÝ
ÑÇÛÎÍÎÚÂÝÙÚÕÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕ¦ÔÚËØÓÖÏÒÚÚÕÕÖÕÃÕÑÇÏÈÕÎÛ¦ËÏ
ÙÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÕßÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝ
ÃÊÏÇÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ
ÖÜÝÛÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛËÃÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÙÚÇÙßÙÚÂÓÇÚÇÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÝÚÜÔÖÄÒËÜÔÑÇÏÍÏÇÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÖØÕÙ×ÖÜÔÁÈÇÏÇÚÕ

Στην πόλη Ñ~ÑÎØ³iØ(¨³oÑÜËÑØÓTÉ{ÑÂ{{iÚÉËi³ÉTi³ÊiÐÖiÐÉ³i³ÚÓ³iiÑ{Úi³Ê¨É~ÒÙÈØÑ¨¨{ÐÐÒ³V³ÉÑÉÜÓoTÉ³Ñ{iÜi¨Ì³i³Ò³ÈØ${³{~ÓØÑ¨TÓØÉ{Ù{Ö³Ñ{Ì³Ñ{~ÒÙ{ÉËÑ{TÉÙÌ
ÜÊ¨É{Ø~Ñ{ØÑ³ÓÜÉÐÑÑ¨{ÚÐÌØ³TiÐÒ³³ÈÙÊÐÈÓTÉ{ÐÉ{ÚÉË~Ñ³Ò¸Æ
àÂÚÎÓÇÁÞËÏÂÊÎÖØÕÑÇÒÁÙËÏÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÇÖÄÕØÍÇÔÏÙÓÕÆÝÖØÕ¦ÙÖÏÙÎÝÚÜÔÇÔÛØÜÖÃÔÜÔÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔ
ÖÕßÏÙÞßØÃàÕÔÚÇÏÄÚÏÚÁÚÕÏÕßËÃÊÕßÝ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝÙßÍÑØÕÆÕÔÚÇÏÓËÚÇ
ÊÎÓÕÑØÇÚÏÑ¦ÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÐÃàËÏ
ÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÖÜÝÖÇØÄÚÏÖÕÒÒÁÝ
ÖÄÒËÏÝÁÞÕßÔÌÏÒÄÊÕÐÇÙÞÁÊÏÇÑÇÏ
ËÖËÔÊÆÕßÔÍÏÇÚÎÔÇÐÏÕÖÕÃÎÙÎÇß-

Ú×ÔÚÜÔÚËÞÔÕÒÕÍÏÑ×ÔÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔÎËÚÇÏØËÃÇÙßÓÈÕÆÒÜÔ.HY[ULY
ÖØÕÈÒÁÖËÏÄÚÏÖËØÃÖÕß ÚÜÔ
ÖØÕÍØÇÓÓ¦ÚÜÔÛÇÊÏÇÑÕÖÕÆÔ
ÇÚ»ÇØÞ¦ÝËÖËÏÊÂÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇ
ÊËÔÛÇÓÖÕØÁÙËÏÔÇÏÑÇÔÕÖÕÏÂÙËÏ
ÚÎÔÚËØ¦ÙÚÏÇàÂÚÎÙÎÑÇÏËÖÃÙÎÝ
ËÖËÏÊÂßÖ¦ØÞÕßÔÇÔÎÙßÞÃËÝÍÏÇ
ÚÎÔÖÇØ¦ÔÕÓÎÞØÂÙÎÚÜÔÖØÕ-

ÙÜÖÏÑ×ÔÊËÊÕÓÁÔÜÔ¬ÁÒÕÝÕØÏÙÓÁÔÇÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÛÇÙÚÇÓÇÚÂÙÕßÔÊÏÄÚÏÎÇÐÃÇÚÜÔÁÐßÖÔÜÔ
ÖÄÒËÜÔÛÇËÃÔÇÏÓÏÑØÄÚËØÎÇÖÄ
ÚÕÖØÕÙÊÕÑ×ÓËÔÕÆÓÌÜÔÇÖ¦ÔÚÕÚËÓËÚÎÔ.HY[ULYÍÏÇÇßÚÕÆÝ
ÚÕßÝÒÄÍÕßÝÖÕÒÒ¦ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇ
ÁÞÕßÔÂÊÎÙÚÇÓÇÚÂÙËÏÙÚÕÖÏÒÕÚÏÑÄÙÚ¦ÊÏÕ

Αυξάνεται η επιβατική κίνηση των σιδηροδρόμων στη Γερμανία
Κατά 0,4% ÓËÏ×ÛÎÑËÙÚÎËØÓÇÔÃÇÚÕÖËØÇÙÓÁÔÕÁÚÕÝÎÑÃÔÎÙÎ
ÚÜÔÇËØÕÓËÚÇÌÕØÁÜÔËÔ×ÇÑÄÓÎ
ÖÏÕÏÙÞßØÂÚÎÝÚ¦ÐËÜÝÚÕß 
ÂÚÇÔÑÇÏÎÓËÃÜÙÎÚÜÔËÙÜÚËØÏÑ×ÔÖÚÂÙËÜÔÔÚÃÛËÚÇÎÑÃÔÎÙÎ
ÙÚÕßÝÙÏÊÎØÕÊØÄÓÕßÝÍÏÇÓËÍ¦ÒËÝ
ÇÖÕÙÚ¦ÙËÏÝÁÞËÏÙÎÓËÏ×ÙËÏÙÎÓÇÔÚÏÑÂÇÆÐÎÙÎ
ÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÄÚÏÑ¦ÚÏÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÙßÓÈÇÃÔËÏÑÇÏÙÚÎ
ÕßÎÊÃÇÇÖ»ÄÖÕßÐËÑÃÔÎÙËÑÇÏ
ÚÕÒËÍÄÓËÔÕÑÃÔÎÓÇ-S`NZRHT
ÖÕßËÔÛÇØØÆÔËÏÚÕßÝËÖÏÈ¦ÚËÝÔÇ
ÓÎÔÚÇÐÏÊËÆÕßÔÓËÇËØÕÖÒ¦ÔÇÍÏÇ
ÔÇÓËÏÜÛÕÆÔÕÏËÑÖÕÓÖÁÝØÆÖÜÔ
ÑËÃÓËÏ×ÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ ÕÏËÖÏÈ¦ÚËÝÖÕßÚÇÐÏÊËÆÕßÔÇÖÄÚÇÇËØÕÊØÄÓÏÇÚÎÝÕßÎÊÃÇÝ
©ÍËØÓÇÔÏÑÄÝÕØÍÇÔÏÙÓÄÝÙÏÊÎØÕÊØÄÓÜÔ ÚÎÝ ËØÓÇÔÃÇÝ
+L\[ZJOL)HOUÁÞËÏÖÇØÇÚÎØÂÙËÏÇÆÐÎÙÎÙÚÕÔÇØÏÛÓÄÚÜÔËÖÏÈÇÚ×ÔÖÕßÑ¦ÔÕßÔÓËÍ¦ÒËÝÊÏÇÊØÕÓÁÝ¡ÄÔÕÚÕÖØ×ÚÕËÐ¦ÓÎÔÕ
ÚÕß ÚÇÐÃÊËÉÇÔÖËØÃÖÕß
ËÑÇÚËÖÏÈ¦ÚËÝËÔ×ÕÇØÏÛÓÄÝÇßÚÄÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÌÛ¦ÙËÏÙßÔÕÒÏÑ¦ÍÏÇÚÕÁÚÕÝÚÇËÑÇÚ¬ÎÔ

Στον αντίποδα,
μειώθηκε πέρυσι
κατά 2% η κίνηση των
εσωτερικών πτήσεων.
ËÖÏÒÕÍÂÓËÚÇÑÃÔÎÙÎÝÓË¦ÒÒÇÓÁÙÇËÑÚÄÝÚÜÔÇËØÕÖÒ¦ÔÜÔßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÇØÑËÚÕÃÏÛÆÔÕÔÚËÝÖÕß
ÞÇØ¦ÙÙÕßÔÖÕÒÏÚÏÑÕÃÕÏÕÖÕÃÕÏ
ËÑÚÏÓÕÆÔÄÚÏÕÏÓËÚÇÑÏÔÂÙËÏÝÓË
ÚØÁÔÇÇÖÕÚËÒÕÆÔÁÔÇÖÕÒÆÖÏÕÈÏ×ÙÏÓÕÚØÄÖÕÓËÚÇÌÕØ¦ÝÖÇØÄÚÏ
ÚÇÙÏÊÎØÕÊØÕÓÏÑ¦ÊÃÑÚßÇÙÚÎÔ
ßØ×ÖÎÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇßÖÕÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÝËÇßÚ¦ÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÑÇÏÎ+L\[ZJOL
>LSSLÖØÕÙÚÃÛËÔÚÇÏÕÏÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÑÇÛßÙÚËØÂÙËÏÝÎÁÒÒËÏÉÎÊÏÇÛËÙÏÓÄÚÎÚÇÝÒÄÍÜÚÕßÓËÍ¦ÒÕß
ÇØÏÛÓÕÆÚÜÔËÖÏÈÇÚ×ÔÑÇÛ×ÝÑÇÏ
ÕÏÇÑßØ×ÙËÏÝÚÜÔÊÏÇÊØÕÓ×ÔÖØÄÈÒÎÓÇÖÏÕÁÔÚÕÔÕÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓË
ËÑËÃÔÕÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÕÏÇËØÕÓËÚÇÌÕØËÃÝ©ÏÚÇÐÏÊÏ×ÚËÝÄÓÜÝ
ÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÊËÔÇÖÕÛÇØØÆÔÕÔÚÇÏ

Με την Deutsche Bahn ³ÑÂËÙÉÑ¬VdÉ~Ñ³É{KÒ³ÉØ³¨³ÉÂÒÐi
³È¸ÆVÑ¨Ì³{iÉ³Ñ{¨ÉËÑÉÙ~Ñ{ÜÜÓØÙÉ~ÑÉ³ËÉØÑ³{ÐÉ³ËÇÉ{¨KÜÊÐÑ³ÑÈT¨iÐÑ³ÙÌ³iiØÈÓTÈÑ³Ë~³È³iÜÉ{³È¨oËÑ³iØ
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Η Γαλλία εισέπραξε τα πρώτα
έσοδα από τον ψηφιακό φόρο

Την απόσυρση κερμάτων
ενός και δύο λεπτών
εξετάζει η Κομισιόν

Για το Παρίσι, η φορολόγηση του κολοσσών του Internet έχει συμβολική αξία
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Για να αποφύγει
τη σύγκρουση
με τις ΗΠΑ, από
τη στιγμή που η Ευρώπη δεν υιοθέτησε
την πρόταση, ο φόρος
αναστέλλεται έως
τα τέλη του έτους.
ßÖÕßØÍÕÆ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÚÃÈËÔ
¡ÔÕÆÚÙÏÔÓËÚÕÔ¦ÒÒÕÕÓÄÒÕÍÄ
ÚÕß¡ÖØÏÔÄË¡ËØÙÚÕÖËØÏÛ×ØÏÕÚÕßÇÍÑÄÙÓÏÕß©ÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆ¢ÄØÕßÓÙÚÕ§ÚÇÈÄÝÚÎÔ
ÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÑËÃÕÑ
Ë¡ËØÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇÇÔÇÙÚËÃÒËÏÍÏÇÌÁÚÕÝÚÎÔÑÇÚÇÈÕÒÂÚÕß
ÉÎÌÏÇÑÕÆÌÄØÕßÓÁÞØÏÚÕÚÁÒÕÝ
ÚÕßÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÕßÕ

Ñ¡ÔÕÆÚÙÏÔÙßÓÌ×ÔÎÙËÔÇÓÎÔ
ÖØÕÞÜØÂÙËÏÙÚÇÇÔÚÃÖÕÏÔÇÖÕßËÃÞËËÐÇÍÍËÃÒËÏÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝËÖÏÈ¦ÒÒÕÔÚÇÝÊÇÙÓÕÆÝÙÚÏÝ
ËÏÙÇÍÜÍÁÝÍÇÒÒÏÑ×ÔÖØÕáÄÔÚÜÔ
,ÃÞËÓ¦ÒÏÙÚÇÖØÕÎÍÎÛËÃÑÇÏÙßàÂÚÎÙÎÓËÚÕÔÓËØÏÑÇÔÄÖØÄËÊØÕ
ÑÇÏÚÕÔ¦ÒÒÕÕÓÄÒÕÍÄÚÕßÄÖÕß
ÑÇÏÕÏÊÆÕÖÒËßØÁÝÙßÓÌ×ÔÎÙÇÔ
ÔÇÇÔÇÙÚËÃÒÕßÔÚÇÙÞÁÊÏ¦ÚÕßÝ
±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏÄÚÏÎÇÒÒÃÇÁÞËÏ
ÊËÙÓËßÛËÃÔÇÇÖÕÙÆØËÏÚÕÔÉÎÌÏÇÑÄÌÄØÕÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕß
ßÖ¦ØÐËÏÓÏÇËßØÆÚËØÎÙßÓÌÜÔÃÇ
ÙËÊÏËÛÔÁÝËÖÃÖËÊÕÚÕÖÒÇÃÙÏÕ
ÚÜÔÙßÔÕÓÏÒÏ×ÔÚÜÔÊÆÕßÖÕßØÍ×Ô©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÇÒÒÃÇÑÇÏ
ÑÇÚÁÒÎÐÇÔÖØÄÙÌÇÚÇÔÇÑÏÔÂÙÕßÔ¦ÓËÙÇÚÏÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÍÏÇ
ÚÎÊÏËÐÇÍÜÍÂÙßÔÕÓÏÒÏ×ÔßÖÄÚÎÔ
ÇÏÍÃÊÇÚÕß©©ÓËÛÁÓÇÚÎÔËÑ
ÔÁÕßÛÁÙÖÏÙÎÊÏËÛÔ×ÔÑÇÔÄÔÜÔ
ÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÊÏÇÙßÔÕØÏÇÑÂÌÕØÕÒÄÍÎÙÎÉÎÌÏÇÑ×ÔÕÓÃÒÜÔ

ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÍÇÒÒÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇ3LZ,JOVZÚÇÁÙÕÊÇÇÖÄÚÕÔ
ÉÎÌÏÇÑÄÌÄØÕÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕÚÕß
 ÇÔÂÒÛÇÔÙÚÇËÑÇÚËßØ×ÍËÍÕÔÄÝÖÕßßÖÕÊÎÒ×ÔËÏÄÚÏ
ÍÏÇÚÕÙÆÔÕÒÕÚÕß ÇßÚ¦ÛÇ
ÑÏÔÎÛÕÆÔÙÚÇËÖÃÖËÊÇÖÕßÁÞÕßÔ
ÂÊÎÖØÕÈÒËÌÛËÃßÚÄÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÑÇÏÙÚÕÍÇÒÒÏÑÄ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕ
Õ¦ÒÒÕÝßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
¡ÖØÏÔÄË¡ËØØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇ
ÁÔÇÖØÕÙÜØÏÔÄÔÕÆÓËØÕÑÇÛ×Ý
ÕÚËÒÏÑÄÝÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÝÚÕßÌÄØÕß
ÇßÚÕÆÛÇÑÇÚÇÈÒÎÛËÃÚÕÔÖØÃÒÏÕÇÖØÁÖËÏÕØÏÙÓÁÔËÝËÚÇÏØËÃËÝÔÇÚÇÑÚÕÖÕÏÂÙÕßÔÚÏÝßÖÕÞØË×ÙËÏÝÚÕßÝ®ËÖËÙÂÓÇÔËÕÑ
Ë¡ËØÚÙÏÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔ
ÃÊÏÕÚÕÓÁÚØÕÇßÚÄÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇ
ÇÖÕÌÁØËÏÁÙÕÊÇÆÉÕßÝËÑÇÚ
ËßØ×ÄÖÜÝÇØÞÏÑ¦ËÃÞËÖØÕÈÒËÌÛËÃÓËÚ¦ÑÇÏÚÎÔÖÒÎØÜÓÂÚÎÝ
ÊËÆÚËØÎÝÊÄÙÎÝÇÖÄÚÏÝËÚÇÏØËÃËÝ
ÚÕÔËØÞÄÓËÔÕÖØÃÒÏÕ

SHUTTERSTOCK

ÏÇÊÃÑÚßÕÇÑÄÓÎÑÇÏÍÏÇÓËÓÕÔÜÓÁÔÇÂÇÓËÒÎÚÁÇÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦®
©ÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝßÍËÏÕÔÕÓÏÑÕÆËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÝÙÚÎËØÓÇÔÃÇÕÌËÃÒÕßÔËÐ¦ÒÒÕßÊÏ¦ÔÄÓÕß
ÔÇÊÎÓÕÙÏÕÖÕÏÕÆÔÙÕÈÇØÁÝÖÇØÇÈÏ¦ÙËÏÝÚÜÔÑÇÔÕÔÏÙÓ×ÔßÍÏËÏÔÂÝÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦ÄÖÜÝÙÎÓËÏ×ÔËÏÎ²¦ØÚËÝÚÇÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦
ÇÔÇØÚ×ÔÚÇÏÊÎÓÕÙÃÜÝÓÄÔÕÍÏÇ
ÁÐÏÓÂÔËÝËÔËÃÔÇÏÄÚÏÛÁÒÕßÓË
ÔÇÖØÕÙÚÇÚËÆÙÕßÓËÚÕßÝÖÇØÇÈ¦ÚËÝ¦ÒÒÜÙÚËÑÏËÓËÃÝÁÞÕßÓË
Ñ¦ÛËÙßÓÌÁØÕÔÔÇÇÍÕØ¦àÕßÓËÚØÄÌÏÓÇÖÕÏÄÚÎÚÇÝÇÖÄÚÕßÝ
ÖØÕÓÎÛËßÚÁÝÓÇÝÒÒ¦ÇßÚÄÖÕß
ÒÁÓËËÃÔÇÏÄÚÏÓÏÇËÖÏÞËÃØÎÙÎ
ÙÚÎÔÕÖÕÃÇÙÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÑ¦ÖÕÏÕ
ÖØÄÈÒÎÓÇÖØÁÖËÏÔÇÁÞËÏÚÎÔ
ËßÑÇÏØÃÇÔÇÚÕÊÏÕØÛ×ÙËÏ×ÙÚË
ÔÇÇÖÕÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÚÎÌÂÓÎÚÎÝ
ËÔÓÖÕØËÃÔÇÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÇÏÎ
ËÔÚÆÖÜÙÎÄÚÏÖÇÔÚÕÆÍÃÔËÚÇÏ
ÙßÙÚÎÓÇÚÏÑÂÖÇØÇÈÃÇÙÎÚÎÝÔÕÓÕÛËÙÃÇÝ®ÄÖÜÝÚÄÔÏÙËÎËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝ+LOVNHÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÎÔ+L\[ZJOL>LSSL
ÐÃàËÏÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÎÔÕÓÏÓÄÚÎÚÇÚÎÝÊÎÓÕÙÃËßÙÎÝÚÜÔ
ËÒÁÍÞÜÔÁÞËÏËÖÏÈËÈÇÏÜÛËÃÙÚÎ
ËØÓÇÔÃÇÊÏÑÇÙÚÏÑ×Ý¬ÕÔËÑÁÓÈØÏÕÚÕÊÏÕÏÑÎÚÏÑÄËÌËÚËÃÕÚÎÝ
¦ÊÎÝßØÚËÓÈÁØÍÎÝÇÖËÌ¦ÔÛÎ
ÄÚÏÎÊÎÓÕÙÏÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔËÒÁÍÞÜÔÙßÔ¦ÊËÏÓËÚÎÔÏÙÞÆÕßÙÇ
ÔÕÓÕÛËÙÃÇÏÇÚÎÔËÑÖØÄÙÜÖÕ
ÚÎÝËØÓÇÔÏÑÂÝÔÜÙÎÝ ÇÚÇÔÇÒÜÚ×ÔÏÕÆÚÇÏ¦ÙÑËÎÊÏÑÇÙÚÏÑÂÇÖÄÌÇÙÎÑÇÛÏÙÚ¦ÙÇÌÁÝÄÚÏ
ÎÊÎÓÕÙÏÕÖÕÃÎÙÎÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕ
ÇÔÚÇÖÕÑØÃÔËÚÇÏÙÚÕßÝÙÑÕÖÕÆÝ
ÚÎÝÔÕÓÕÛËÙÃÇÝÍÏÇÚÎÔÖØÕÙÚÇ-

Το σενάριο ³iØ³ÑÙ{Ñ~ÊØÉÂÒÜÉ{ÊØ³ÈØK¨Ë~É³Ñ{ÈÌÉÂÓ³ÑiV~ÑÚØi
Ð{{Ì¨ÑÚÉËÑ~Ñ³ÑÜÊÂÉ{³iKÓÜ³{³iÙÈÑ³ÊÜÖi

Επιστροφή... διά νόμου
στο χάρτινο χρήμα
Των ΕD SHANAHAN, JEFFERY C. MAYS
THE NEW YORK TIMES

Περισσότερη διαφάνεια
σε υγειονομικούς
ελέγχους στη Γερμανία
Στο 25% ÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔßÍËÏÕÔÕÓÏÑÕÆËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÝËÔÚÕÖÃàÕßÔÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÕÏÇØÓÄÊÏËÝ
ßÖÎØËÙÃËÝËÒÁÍÞÕßÙÚÎËØÓÇÔÃÇ
ÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦ÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇ
ÚÜÔËÒÁÍÞÜÔÊËÔÊÎÓÕÙÏÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÖÇØ¦ÓÄÔÕÔÙËËÒ¦ÞÏÙÚËÝ
ÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÆÓÌÜÔÇÓËÊÎÓÕÙÃËßÓÇÚÎÝ+L\[ZJOL>LSSLÎÔÁÇ
ÖÒÇÚÌÄØÓÇ;VWM:LJYL[ÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÇÒÒ¦ÐËÏÇßÚÂÚÎÔÚÇÑÚÏÑÂ
ÙÚÎËØÓÇÔÃÇÖØÕÜÛ×ÔÚÇÝÄÚÏ
ÕÑÇÚÇÔÇÒÜÚÂÝÁÞËÏÊÏÑÇÃÜÓÇ
ÔÇÍÔÜØÃàËÏÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇ
ÚÜÔËÒÁÍÞÜÔÚÎÔÖÒÇÚÌÄØÓÇ
ÇÔÇØÚ×ÔÚÇÏÚÇÙÞËÚÏÑ¦ÁÍÍØÇÌÇ
ÇÑÄÓÎÑÇÏÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕß
ÊËÔßÖ¦ØÞËÏÑ¦ÚÏÓËÓÖÚÄÙÚÕßÝ
ÚÇÑÚÏÑÕÆÝÂÁÑÚÇÑÚÕßÝËÒÁÍÞÕßÝ
¬ÎÔÖÒÇÚÌÄØÓÇ;VWM:LJYL[ÊÏÇÞËÏØÃàËÚÇÏÎ-VVK^H[JOÓÏÇÇÖÄ
ÚÏÝÖÏÕÊÎÓÕÌÏÒËÃÝÕØÍÇÔ×ÙËÏÝ
ÍÏÇÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÕßÑÇÚÇÔÇÒÜÚÂÁÒÕßÓËÊÏÇÌ¦ÔËÏÇÙÚÏÝ
ÙßÔÛÂÑËÝÖÕßËÖÏÑØÇÚÕÆÔÄÞÏÓÄÔÕÙÚÇËÙÚÏÇÚÄØÏÇÇÒÒ¦ÑÇÏÙË
ÇÍØÕÑÚÂÓÇÚÇÌÕÆØÔÕßÝÑØËÕÖÜÒËÃÇÖØÇÚÂØÏÇÈËÔàÃÔÎÝÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚÑÇÏÍËÔÏÑ¦ÙËÄÒÇÚÇ
ÙÎÓËÃÇÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏ
ÇÍÕØÇÖÜÒÎÙÃËÝ®ÄÖÜÝËÐÎÍËÃ
ÙÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂ+L\[ZJOL>LSSL
Õ§Ú¦ØÏÕÇØÓÇÔÚÃËÑÖØÄÙÜÖÕÝ
ÚÎÝ-VVK^H[JO
¡ËÚÎÌÏÒÕÙÕÌÃÇÚÎÝ;VWM
:LJYL[ÊÏÇÌÜÔÕÆÔÁÔÚÕÔÇÚÇÍËØÓÇÔÏÑ¦ËÙÚÏÇÚÄØÏÇÑÇÛ×ÝÄÖÜÝ
ÁÞËÏßÖÕÙÚÎØÃÐËÏÑÇÏÎÔÍÑØÏÔÚ
²¦ØÚËÝËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕßËØÓÇÔÏÑÕÆßÔÊÁÙÓÕßËÔÕÊÕÞËÃÜÔÑÇÏ
ÙÚÃÇÙÎÝ+LOVNHÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÛÇÊÏÇÙÆØÕÔÚÇÏËÙÇËÃÙÚÕ

ÚÕßÝÇÐÃÇÒÒ¦ÑÇÏÙË¦ÒÒÇÑØ¦ÚÎÎÑÕÖÂÚÜÔÔÕÓÏÙÓ¦ÚÜÔÚÜÔ
ÒËÖÚ×ÔËÃÔÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÖÄÚÎÔ
ÇÐÃÇÚÕßÝ
¬ÕÙËÔ¦ØÏÕÚÎÝÙÚÇÊÏÇÑÂÝÇÖÄÙßØÙÂÝÚÕßÝÈØÃÙÑËÚÇÏßÖÄËÐÁÚÇÙÎÑÇÛ×ÝÎ ÕÓÏÙÏÄÔÖØÕÙÖÇÛËÃ
ÔÇÑÇÚÇÒÂÐËÏÙÚÎÈÁÒÚÏÙÚÎÊßÔÇÚÂÒÆÙÎ©ÖÜÝÚÄÔÏÙËÞÛËÝÙËÙßÔÁÔÚËßÐÎ¬ÆÖÕßÕÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝ
ÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔ¡¦ØÕÝÁÌÚÙÕÈÏÚÝ
ÇÑÄÓÎÊËÔÁÞËÏÒÎÌÛËÃÓÏÇÚËÒÏÑÂÇÖÄÌÇÙÎÍÏÇÚÎÔÖØÄÚÇÙÎÇßÚÂ®ËÊÎÓÕÙÑÄÖÎÙÎÚÕßÕÏ
ÖÕÒÃÚËÝÚÜÔÞÜØ×ÔÓËÒ×ÔÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÚ¦ÙÙÕÔÚÇÔÙÚÎÙßÔÚØÏÖÚÏÑÂÚÕßÝÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇßÖÁØÚÎÝ
ÇÖÄÙßØÙÎÝÚÜÔÔÕÓÏÙÓ¦ÚÜÔÚÕß
ÑÇÏÒËÖÚ×Ô
ÐÃàËÏÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÕÏØßÐÁÒÒËÝÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÃàÕÔÚÇÏÔÇËÏÙÇÍ¦ÍÕßÔÑÇÔÕÔÏÙÓÕÆÝÙÚØÕÍÍßÒÕÖÕÃÎÙÎÝ ÙÚÇ ÖÕÙ¦ ÚÜÔ
ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑ×ÔÇÍÇÛ×ÔÙËÄÒÇ
ÚÇÓÁÒÎÚÎÝÁÚÙÏ×ÙÚËÕÏÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÔÇÓÖÕØÕÆÔÔÇÖÒÎØ×ÔÕßÔÓÎÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÚÇÔÕÓÃÙÓÇÚÇÚÕßÑÇÏÒËÖÚ×Ô

EPA

Ικανοποιητικά ÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏÎÍÇÒÒÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÚÇÁÙÕÊÇÖÕß
ÇÖÁÌËØËÕÉÎÌÏÇÑÄÝÌÄØÕÝÖÕß
ËÖÏÈÒÂÛÎÑËÙÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝËÚÇÏØËÃËÝÚÕßU[LYUL[ÄÖÜÝÕÏ.VVNSL
(THaVU -HJLIVVR ÑÇÏ WWSL
.(-(ÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÊÄÙÎÚÕß
ÌÄØÕßÚÇÁÙÕÊÇÍÏÇÚÕÍÇÒÒÏÑÄ
ÊÎÓÄÙÏÕÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑÇÔÙÚÇËÑÇÚËßØ×ÑÇÏ
ËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏÁÜÝÚÇÚÁÒÎÖØÏÒÃÕßÄÚÇÔÊÎÒÇÊÂÛÇÑÇÚÇÈÒÎÛËÃ
ÑÇÏÎÊËÆÚËØÎÊÄÙÎÛÇÌÛ¦ÙÕßÔ
ÚÇËÑÇÚËßØ×ÏÑÇÔÕÖÕÏ×ÔÚÇÝ
ÚÕÔÙÚÄÞÕÁÈÇÏÇÚÕÖÕÙÄÇßÚÄËÃÔÇÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÓÏÑØÄÍÏÇÚÇ
ÓËÍÁÛÎÚÕßÍÇÒÒÏÑÕÆÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÇÒÒ¦ÎËÖÏÈÕÒÂÚÕßÉÎÌÏÇÑÕÆÌÄØÕßËÃÞËÍÏÇÚÕÇØÃÙÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙßÓÈÕÒÏÑÂÙÎÓÇÙÃÇ
ÓËÚ¦ÚÎÔÇÊßÔÇÓÃÇÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔÑØÇÚ×ÔÔÇßÏÕÛËÚÂÙÕßÔÑÕÏÔÂÍØÇÓÓÂÁÔÇÔÚÏÚÜÔÙÚÕ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÛÁÓÇ
ÇÒÒÃÇÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕÕÆÒÏÕÓÕÔÕÓËØ×ÝÔÇËÖÏÈ¦ÒËÏÌÄØÕ ËÖÃÚÕßÚàÃØÕßÙË
ÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÕÆÝÑÕÒÕÙÙÕÆÝÕÏÕÖÕÃÕÏÁÞÕßÔÁÙÕÊÇ¦ÔÜÚÜÔËÑÇÚ
ËßØ×ÙÚÎÇÒÒÃÇÑÇÏËÑÇÚËßØ×ÙÚÎÊÏËÛÔÂÇÍÕØ¦ËÈÇÃÜÝÕ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÝÉÎÌÏÇÑÄÝÌÄØÕÝ
ÖÕßÁÞËÏÍÃÔËÏËßØÁÜÝÍÔÜÙÚÄÝÜÝ
ÌÄØÕÝ.(-(®ÊËÔÇÖËßÛÆÔËÚÇÏ
ÓÄÔÕÙËÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÝÑÕÒÕÙÙÕÆÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÙËÕØÏÙÓÁÔÕßÝÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝ ÚÕßÝ ÇÖÄ ÚÎÔ ßØ×ÖÎ
AHSHUKV9HR\[LU:JOPIZ[LK/
ÇÖÄÌÇÙÎËÖÏÈÕÒÂÝÚÕßÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕßÌÕØÕÒÕÍÏÑÕÆÓÁÚØÕßÑÒßÊ×ÔÏÙËÚÏÝÙÞÁÙËÏÝÇÒÒÃÇÝÑÇÏ
ÛÁÚÕÔÚÇÝÓ¦ÒÏÙÚÇÙËÑÃÔÊßÔÕÓÏÇ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÙßÓÌÜÔÃÇßÖÄÚÎÔÇÏÍÃÊÇÚÕß©©ÍÏÇÚÎÛÁÙÖÏÙÎ
ÊÏËÛÔ×ÔÑÇÔÄÔÜÔÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎ
ÊÏÇÙßÔÕØÏÇÑÂÌÕØÕÒÄÍÎÙÎÉÎÌÏÇÑ×ÔÕÓÃÒÜÔÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÕß
Õ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÇÔÚÇÖ¦ÔÚÎÙË
ÇÖËÏÒ×ÔÚÇÝÔÇËÖÏÈ¦ÒËÏÊÇÙÓÕÆÝ
ÆÉÕßÝÊÏÙÊÕÒÙÚÎÔËÏÙÇÍÜÍÂ
ÇÖÄÚÏÝËÓÈÒÎÓÇÚÏÑ×ÔÍÇÒÒÏÑ×ÔÖØÕáÄÔÚÜÔÄÖÜÝÌÎÓÏÙÓÁÔÇ
ÍÇÒÒÏÑ¦ÑØÇÙÏ¦ÑÇÏÚßØÏ¦
©ÏÚÄÔÕÏÖ¦ÔÚÜÝÁÖËÙÇÔÓËÚ¦
ÑÇÏÚÏÝÙßÔÕÓÏÒÃËÝÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆ
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Οι καταναλωτικές ¨oÑÉ{ØÉËÑ{ÈÓ¨V{É³{Ò³¨ÉØ~Ñ³ÒVÉ
É¨ÐÑ{~ÌØ.ÖÙÉÐØ:ÉÙTÉË~Ñ{ ³ËÑiØÑÑÐÓÉ{Ù{~Ñ³{~Ê
ÑÌ×ÑiViËÑÚÑÙ{ÑÑ×iËÇÉ{{Ø~Ñ{ÈÌ{ÉØ¨ÕÚÓÉ{ØÚÑ
ÓTÉ{Ù{~ÑËÐÑÑÑÑ¨³Ò³ÈØÉÜÓoTÈØÙiÐËØ

Οι αρμόδιες αρχές
εντοπίζουν προβλήματα στο 25% των
επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος που ελέγχουν.
ÙÃÇÚÕßÑÇÚÇÔÇÒÜÚÂÑÇÏËÔÏÙÞÆËÏ
ÚÎÊÏÇÌ¦ÔËÏÇÙÚÎÔÇÍÕØ¦®¥ÙÚÄÙÕÄÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÎÃÊÏÇÄÙÕÏ
ÊÎÓÕÙÏÕÖÕÏÕÆÔÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÚÜÔËÒÁÍÞÜÔÑÏÔÕÆÔÚÇÏÙËÔÕÓÏÑ×ÝÇÞÇØÚÕÍØ¦ÌÎÚÇÔËØ¦ÑÇÏ
ËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÑÒÎÛÕÆÔÔÇÇÖÕàÎÓÏ×ÙÕßÔÚÕßÝÛÏÍÕÓÁÔÕßÝ
©ËØÓÇÔÏÑÄÝÆÔÊËÙÓÕÝËÔÕÊÕÞËÃÜÔÑÇÏÙÚÃÇÙÎÝÇÔÇÓÁÔËÏÊÏÑÇÙÚÏÑÂÇÖÄÌÇÙÎÎÕÖÕÃÇ
ÛÇÊÏÇÙÇÌÎÔÃàËÏÖÕÏÕÝÑÇÏßÖÄ

ÖÕÏËÝÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝÛÇÁÞËÏÊÏÑÇÃÜÓÇÔÇÇÔÇØÚ¦ÚÕßÝËÒÁÍÞÕßÝ
ÊÎÓÕÙÃÜÝ
¡ÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝÕÏÙÞËÚÏÑÁÝ
ÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÖÕßÁÞÕßÔËÑÊÕÛËÃ
ËÃÔÇÏÇÔÚÏÑØÕßÄÓËÔËÝÙßÔËÖ×Ý
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÖÜÝÎÚËÒÏÑÂÑØÃÙÎ
ÛÇÊÕÛËÃËÃÚËÇÖÄÚÕÕÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÄÊÏÕÏÑÎÚÏÑÄÊÏÑÇÙÚÂØÏÕËÃÚËÇÖÄÚÕÇÔ×ÚÇÚÕÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÄÊÏÑÇÙÚÂØÏÕÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝ
ÏÕÆÚÇÏ¦ÙÑËßÖÕÙÚÂØÏÐËÙÚÎÔ
+L\[ZJOL>LSSLÄÚÏÎÊÎÓÕÙÏÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔËÒÁÍÞÜÔÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÁÞËÏÛËÚÏÑ¦ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇ
ÑÇÏÔÇÖØÕÙËÒÑÆÙËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÖËÒ¦ÚËÝÙËÄÙËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖÇØÕßÙÏ¦àÕßÔÑÇÒ¦ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇËÔßÖ¦ØÞËÏÒÄÍÕÝÔÇ
ÚÏÓÜØÕÆÓËÙÕÈÇØÕÆÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝÑÒËÃÔÕÔÚÇÝÚÇÓ¦ÚÏÇÙÚÏÝÖÇØÇÈÏ¦ÙËÏÝÚÜÔ¦ÒÒÜÔ®ÙÞÕÒÃÇÙË
ÎÏ¦ÙÑËÙÚÎÔ+L\[ZJOL>LSSL

Οι ηλεκτρονικέςÖÒÎØÜÓÁÝÓËÙ¦ØÜÙÎÓÏÇÝÖÒÇÙÚÏÑÂÝÑ¦ØÚÇÝÂ
ÇÑÄÓÇÑÇÏÚÎÝÙßÙÑËßÂÝÚÕßÑÏÔÎÚÕÆÁÞÕßÔËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÛÏÇÙ×ÚËÝÙËÕÒÄÑÒÎØÕÚÕÔÑÄÙÓÕÖÄ
ÚÎÔÇÍÕØ¦ËÔÄÝÌÒÏÚàÇÔÏÕÆÑÇÌÁ
ÓÁÞØÏÚÎÔÑÇÚÇÈÕÒÂÑÕÓÃÙÚØÕß
ÙÚÇÚÇÐÃÕÏÌÕØÎÚÁÝÙßÙÑËßÁÝ
ÑÇÏÚÕÖÒÇÙÚÏÑÄÞØÂÓÇ®ÁÞÕßÔ
ÍÃÔËÏÕËÖÏÛßÓÎÚÄÝÑÇÏÙËÖÕÒÒÁÝ
ÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÕÓÕÔÇÊÏÑÄÝËÌÏÑÚÄÝ
ÚØÄÖÕÝËÐÄÌÒÎÙÎÝ
ÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÜÙÚÄÙÕÕÏØÞÁÝÙÑÁÌÚÕÔÚÇÏÔÇÑ¦ÔÕßÔÁÔÇÈÂÓÇÖÃÙÜÓÏÇÓÃÔÏËÖÏÙÚØÕÌÂÙÚÕ
ÖÇØËÒÛÄÔÑÇÛÏÙÚ×ÔÚÇÝÚÕÔËÐÇÔÇÍÑÇÙÓÄÚÜÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×ÔÙË
ÇßÚÕÆÚÕßÚÆÖÕßÚÏÝÙßÔÇÒÒÇÍÁÝ
ÖÇØ¦ÔÕÓÕ¬ÕÊÎÓÕÚÏÑÄÙßÓÈÕÆÒÏÕ
ÚÕß¡ËÍ¦ÒÕß¡ÂÒÕßÇÔÇÓËÔÄÚÇÔ
ÔÇßÖËØÉÎÌÃÙËÏÔÄÓÕÓËÚÕÔÕÖÕÃÕ
ÛÇÇÖÇÍÕØËÆËÚÇÏÙËÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇËÙÚÏÇÚÄØÏÇÑÇÏ¦ÒÒËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÒÏÇÔÏÑÂÝÖ×ÒÎÙÎÝÎ¦ØÔÎÙÎ
ËÃÙÖØÇÐÎÝÓËÚØÎÚ×ÔÁÈÇÏÇÎ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÓÎÚØÄÖÕÒÎÊËÔËÃÔÇÏ
ÎÖØ×ÚÎÖÕßÒÇÓÈ¦ÔËÏÁÔÇÚÁÚÕÏÕ
ÓÁÚØÕ¬Õ§ÏÕß¬àÁØÙËáÎ¢ÏÒÇÊÁÒÌËÏÇÑÇÏÚÕÇÔ¢ØÇÔÙÃÙÑÕ
ÐËÑÃÔÎÙÇÔÚÎÔËÖÏÈÕÒÂÇÔ¦ÒÕÍÜÔ
ÇÖÇÍÕØËÆÙËÜÔÂÊÎÇÖÄÖÁØßÙÏ
ËÔ×ÊËÑ¦ÊËÝ¦ÒÒËÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝ
ÖÄÒËÏÝÙÑÁÌÚÕÔÚÇÏÔÇÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔÚÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓ¦ÚÕßÝ

Πίσω ολοταχώς
©ÓÜÝÎÓÕÔÇÊÏÑÄÚÎÚÇÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝÁÍÑËÏÚÇÏÙÚÕÍËÍÕÔÄÝ
ÄÚÏÚÕÊÎÓÕÚÏÑÄÙßÓÈÕÆÒÏÕÁÞËÏ
ÙÚÕÞËÆÙËÏÑÇÏËÔÇÔÚÃÕÔÚÜÔÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×ÔËÌÇØÓÕÍ×ÔÙßÔËÖÏÈÇÚÏÙÓÕÆÑÇÏÖÇØ¦ÊÕÙÎÝÌÇÍÎÚÕÆ
ÙÚÕÙÖÃÚÏÑÇÛ×ÝÑÇÏÑÇÚ¦ÚÜÔ
ÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÝÖØÕÙ×ÖÜÔÙËËÏÙÄÊÕßÝÑÇÚÕÏÑÏ×Ô©ÒÇ
ÇßÚ¦ÙËÓÏÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ¦ÓÈÒßÔÙÎÝÚÜÔËÖÏÖÚ×ÙËÜÔÚÜÔÚËÞÔÕÒÕÍÏÑ×ÔËÐËÒÃÐËÜÔÑßØÃÜÝÄÙÕÔ
ÇÌÕØ¦ÇßÚÕÆÝÖÕßÊËÔÊÆÔÇÔÚÇÏ
ÔÇÚÏÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÒÄÍÜÕÏÑÕ-

Καταστήματα ~Ñ{É³{Ñ³Ì¨{Ñ³È
ÉoÒÜÈÊÜÈÈT¨ÉÖ³Ñ{Ñ
ÙÓT³Ñ{ÜÓ~Ñ{ÐÉ³¨i³Ò

Οι δημοτικές αρχές της
Νέας Υόρκης καθιστούν
παράνομο τον εξαναγκασμό των καταναλωτών σε συναλλαγές
με πιστωτική κάρτα.
ÔÕÓÏÑ×ÔÊßÙÞËØËÏ×ÔÒÄÍÜÌÏÒÕÙÕÌÏÑ×ÔÖËÖÕÏÛÂÙËÜÔÂËÖËÏÊÂ
ËÃÔÇÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦Ëß¦ÒÜÚÕÏÙÚÏÝÖÏÕ
ÙÑÕÚËÏÔÁÝ®ÊßÔ¦ÓËÏÝÚÕßÝ
ÔÁÇÔÕÓÕÒÕÍÃÇÖØÕÈÒÁÖËÏÚÎÔ
ËÖÏÈÕÒÂÞØÎÓÇÚÏÑ×ÔÖØÕÙÚÃÓÜÔ
ÙËÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÖÕßÛÇÇØÔÕÆÔÚÇÏÖÒÎØÜÓÁÝÓËÓËÚØÎÚ¦
ÁÜÝÊÕÒÇØÃÜÔ
¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ
ÖÕÒÃÚËÝÑÇÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖØËÙÈËÆÕßÔÄÚÏÚÕÖÒÇÙÚÏÑÄÞØÂÓÇ®ÙË
Ñ¦ÛËÓÕØÌÂÚÕßÁÞËÏÈËÒÚÏ×ÙËÏ
ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚ¦
ÚÕßÝ
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Kόβει ταχύτητα η άνοδος
τιμών ακινήτων στην Ελλάδα
Αύξηση 10,7% το δ΄ τρίμηνο στο κέντρο της Αθήνας από 25,3% το τρίτο
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Τα πρώτα δείγματα «εκλογίκευσης»
έχουν ξεκινήσει να παρουσιάζονται
σε ό,τι αφορά τις ζητούμενες τιμές
πώλησης κατοικιών, ιδίως σε περιοχές, όπου καταγράφηκε αλματώδης άνοδος κατά τη διάρκεια των
τελευταίων 18 μηνών. Επί του παρόντος, η εν λόγω τάση έχει λάβει
τη μορφή επιβράδυνσης του ρυθμού
αύξησης των τιμών, ωστόσο, σύμφωνα με φορείς της αγοράς ακινήτων, είναι πιθανό να υπάρξει πλήρης
εξομάλυνση, με τις αξίες σταδιακά
να σταθεροποιούνται και να ακολουθούν ένα ήπιο ρυθμό αυξομείωσης, ανάλογα με τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες.
Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με
τον δείκτη τιμών κατοικιών που
επιμελείται το δίκτυο ηλεκτρονικών
αγγελιών ακινήτων Spitogatos
(www.spitogatos.gr), κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2019, οι τιμές
στο σύνολο της χώρας ενισχύθηκαν
με ετήσιο ρυθμό της τάξεως του
6,5%, έναντι 7,4% κατά το αμέσως
προηγούμενο τρίμηνο. Στο κέντρο
της Αθήνας οι τιμές αυξήθηκαν με
ετήσιο ρυθμό της τάξεως του 10,7%,
με τη μέση ζητούμενη τιμή να διαμορφώνεται σε 1.550 ευρώ/τ.μ. Ωστόσο, στην αντίστοιχη ετήσια σύγκριση των τιμών κατά το τρίτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η
άνοδος των τιμών διαμορφωνόταν
σε 25,3%! Καταγράφεται, λοιπόν,
μια σημαντική αποκλιμάκωση και
επιβράδυνση του ανοδικού ρυθμού
των αξιών, επιβεβαιώνοντας τις
εκτιμήσεις των ειδικών του κλάδου,
που θεωρούσαν ότι μια τόσο μεγάλη
και απότομη αύξηση δεν θα μπορούσε, σε καμία περίπτωση, να είναι
διατηρήσιμη.
Ανάλογη εικόνα καταγράφεται








Πρώτες ενδείξεις εξομάλυνσης μετά την αλματώδη άνοδο τους τελευταίους 18 μήνες.
και σε άλλες περιοχές του Λεκανοπεδίου της Αττικής. Για παράδειγμα,
στα νότια προάστια, όπου επικεντρώνεται μεγάλο μέρος της ζήτησης
από το εξωτερικό, οι τιμές κατά τους
τρεις τελευταίους μήνες του 2019
ενισχύθηκαν κατά 4,8% σε 2.575
ευρώ/τ.μ., έναντι αντίστοιχης αύξησης κατά 10,4% κατά το αμέσως
προηγούμενο τρίμηνο. Αντίστοιχα,
στα βόρεια προάστια, ο ρυθμός της
ανόδου των τιμών περιορίστηκε σε
3,9% από 6,1%, ενώ στα δυτικά προάστια παρέμεινε σχετικά αμετάβλητος σε 9,8% από 9,7%. Στη Θεσσαλονίκη, η άνοδος των τιμών «τρέχει» πλέον με ρυθμό 28,3%, από
32% κατά το τρίτο τρίμηνο, παραμένοντας όμως η αγορά με την ταχύτερη αύξηση, έχοντας όμως ση-

μειώσει και τη μεγαλύτερη πτώση,
μεταξύ των μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας.
Στελέχη του κλάδου σημείωναν
τις προηγούμενες εβδομάδες ότι η
κατακόρυφη αυτή άνοδος των τιμών
είχε «ημερομηνία λήξης», θεωρώντας ότι οφειλόταν περισσότερο στη
βελτιωμένη ψυχολογία των ιδιοκτητών και στις προσδοκίες που
καλλιέργησε η οικονομική ανάκαμψη και στο θετικότερο κλίμα, ιδίως
κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους,
παρά στα θεμελιώδη δεδομένα που
επικρατούν. Αυτά, καίτοι βελτιωμένα, δεν θα μπορούσαν σε καμία
περίπτωση να τροφοδοτήσουν τόσο
μεγάλη άνοδο των τιμών σε τόσο
μικρό χρονικό διάστημα, καθώς
ούτε η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών αυξήθηκε εν μια νυκτί,
αλλά ούτε και η απασχόληση. Επιπλέον, η πρόσβαση σε τραπεζική
χρηματοδότηση, παρότι βελτιωμένη,
στην πλειονότητα των νοικοκυριών
δεν επαρκεί για να εξασφαλίσει την
απόκτηση ακινήτου, τουλάχιστον
στις τιμές που ζητούν οι περισσότεροι ιδιοκτήτες και ακόμα περισ-

σότερο οι κατασκευαστές νέων διαμερισμάτων. Υπενθυμίζεται ότι στην
πρόσφατη ενδιάμεση έκθεση για
τη νομισματική πολιτική, η Τράπεζα
της Ελλάδος σχολίασε για την αγορά
ακινήτων, ότι κατά το 11μηνο του
2019, «παρατηρείται πλέον βελτίωση
των προοπτικών στο σύνολο σχεδόν
της αγοράς, με τις τιμές να αυξάνονται με αξιοσημείωτους ρυθμούς
σε περιοχές υψηλής ζήτησης. Αν
και η διάχυση της αύξησης των τιμών δεν παρατηρείται σε όλο το
φάσμα της αγοράς, εκτιμάται ότι
πλέον έχει ανακοπεί η πτωτική τάση
των τιμών στα χαμηλότερων προδιαγραφών ακίνητα και έχουν σταθεροποιηθεί σε μεγάλο βαθμό οι
δευτερεύουσες αγορές». Οπως σημειώνει η ΤτΕ, η ιδιαίτερη δυναμική
της αγοράς κατοικίας της Αθήνας,
αποτυπώνεται και στους σημαντικά
υψηλούς ρυθμούς αύξησης του αριθμού και του όγκου των νέων οικοδομικών αδειών της Αττικής κατά
το οκτάμηνο του 2019 (74,6% και
50,1% αντίστοιχα έναντι της ίδιας
περιόδου του 2018), σύμφωνα με
τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Μείωση ενοικίων σε κέντρο και νότια προάστια της πρωτεύουσας
Ενδεχομένως ακόμα πιο ενθαρρυντικό, κυρίως λόγω του ότι αφορά
μεγαλύτερο μέρος του καταναλωτικού κοινού αυτή την περίοδο,
είναι το γεγονός ότι και οι τιμές
ενοικίασης εμφανίζουν τα πρώτα
σημάδια «κόπωσης», μετά μια παρατεταμένη περίοδο αυξήσεων,
ιδίως σε περιοχές όπου οι ιδιοκτήτες
έχουν την εναλλακτική λύση των
βραχυχρόνιων μισθώσεων (έστω
κι αν σε πολλές περιπτώσεις η επιλογή αυτή αποφέρει λιγότερα έσο-

δα). Σύμφωνα με τα στοιχεία του
σχετικού δείκτη του Spitogatos.gr,
στο κέντρο της Αθήνας οι ζητούμενες τιμές ενοικίασης υποχώρησαν
κατά 5,7% κατά το τέταρτο τρίμηνο
του 2019 και διαμορφώθηκαν σε
9,4 ευρώ / τ.μ. κατά μέσον όρο, από
σχεδόν 10 ευρώ / τ.μ. κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2018.
Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς,
αυτή η τάση μείωσης των ενοικίων
στο κέντρο της Αθήνας ενδέχεται
να συνεχιστεί και κατά τους επό-

ΑΡΘΡΟ

μενους μήνες, τουλάχιστον μέχρι
τις αρχές του καλοκαιριού, όταν η
αυξημένη ροή ξένων επισκεπτών
ενδεχομένως να στρέψει ορισμένους
ιδιοκτήτες προς τις βραχυχρόνιες
μισθώσεις, περιορίζοντας εκ νέου
την προσφορά διαθέσιμων διαμερισμάτων προς ενοικίαση. Αξίζει
να σημειωθεί ότι μικρή έστω υποχώρηση κατά 0,7% σημείωσαν και
τα ενοίκια στα νότια προάστια, καθώς διαμορφώθηκαν σε 10,55 ευρώ
/ τ.μ., από 10,63 ευρώ κατά το αν-

τίστοιχο διάστημα του 2018. Επί
της ουσίας, καθίσταται σαφές ότι
μεγάλο μέρος των ενδιαφερόμενων
ενοικιαστών είτε αδυνατούν είτε
δεν επιθυμούν να καταβάλουν τόσο
υψηλό ενοίκιο, με αποτέλεσμα να
στραφούν σε άλλες περιοχές εντός
του λεκανοπεδίου, όπου μπορούν
να εξασφαλίσουν είτε χαμηλότερες
τιμές ενοικίασης είτε ακίνητα καλύτερων προδιαγραφών (π.χ. μεγαλύτερης επιφάνειας, μικρότερης
ηλικίας κ.λπ.). Για παράδειγμα, στα

βόρεια προάστια σημειώθηκε σημαντική άνοδος των ενοικίων κατά
7,8%, σε 8,3 ευρώ / τ.μ., από 7,73
ευρώ / τ.μ.
Ακόμα μεγαλύτερη άνοδο κατά
14,4% κατέγραψαν τα ενοίκια και
στα δυτικά προάστια, καθώς ανήλθαν σε 6,05 ευρώ / τ.μ. Ωστόσο,
όπως διαπιστώνει κανείς, και στις
δύο αυτές γεωγραφικές ζώνες οι τιμές είναι χαμηλότερες σε σχέση με
το κέντρο της Αθήνας και τα νότια
προάστια.

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Λύστε τα χέρια μας να ανακαινίσουμε
Πάντα σε συζητήσεις μεταξύ φίλων
και δη σε κάποιο δείπνο, συχνά –
πυκνά πέφτουν ωραίες ιδέες που
αν εφαρμόζονταν θα έλυναν θέματα
τα οποία η κοινωνία, αλλά περισσότερο η πολιτεία, δεν κατάφερε
να επιλύσει.
Ένα τέτοιο πρόβλημα έτυχε να
πέσει λοιπόν στο τραπέζι πρόσφατα
και αφότου είχαν συζητηθεί σωρεία
άλλων θεμάτων που μεταξύ τους,
ούτε λίγο ούτε πολύ, κατέληγαν στο
συμπέρασμα ότι αφενός το σύστημα
είναι σάπιο και δεν δουλεύει και
αφετέρου δεν υπάρχει έστω λογική
χρήση της φαιάς ουσίας που διαθέτουμε για να δίνουμε λύσεις.
Και αναφερθήκαμε συγκεκριμένα
στο θέμα των ασυντήρητων κτηρίων.
Ένα θέμα που στα 305 άρθρα μου
στο γκρουπ της «Καθημερινής» και
στις 1.200 τόσες δημοσιεύσεις μου
σε άλλα έντυπα μέσα στα τελευταία
22 χρόνια έθιξα με τον ένα ή τον
άλλο τρόπο καμιά 85αριά φορές.
Αναφέρθηκα πιο πάνω στο ότι
δεν χρησιμοποιούμε την φαιά μας
ουσία για να δίνουμε λύσεις. Μα
για να δοθούν λύσεις ιδιαίτερα σε
ένα τέτοιο θέμα θα έπρεπε να έχουμε
καταγραμμένο το κτηριακό μας στοκ
ανά κατηγορία και είδος και να έχουμε ξεκάθαρες παραμέτρους, τις οποίες όχι μόνο να καταγράφουμε σε
τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά
και να τις παρακολουθούμε, έτσι
ώστε ανά πάσα στιγμή όλοι να ξέρουμε τι μας γίνεται. Και όταν λέω
«όλοι» εννοώ από την εκτελεστική
εξουσία, έτσι ώστε να μπορεί να εκπονήσει σχέδια και πολιτικές, αλλά
και να γνωρίζει ποια θα είναι η επίπτωση σε μικροοικονομικό και μακροοικονομικό επίπεδο, στη νομο-

θετική εξουσία η οποία θα μπορεί
μετά να γνωρίζει τι πρέπει να ψηφίσει
σε νομοθεσία, σε ιδιοκτήτες ακινήτων για το πώς θα εκσυγχρονίσουν
τα ακίνητά τους και τι όφελος αυτό
θα σημαίνει, σε χρήστες και πώς
αυτό επηρεάζει το ευ ζην τους αλλά
και τις χρηματικές τους ροές, τους
χρηματοδοτικούς οργανισμούς για
το τι χρηματοδοτικά σχέδια θα μπορούσαν να εκπονήσουν, για να αναφέρω μόνο μερικά και να μην φλυαρώ.
Δηλώνω με παρρησία πως σχεδόν
τίποτε από αυτά δεν υπάρχουν. Δεν
είναι τυχαίο που σε μια ανάλογη
έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου του 2016, Τμήμα Οικονομικής και Επιστημονικής Πολιτικής, η Κύπρος όχι μόνο ήταν
απούσα αλλά η απουσία της ήταν
πιο ηχηρή αφού δίπλα από το όνομα
της είτε δεν είχε καταγραμμένο τίποτε ή εναλλακτικά υπήρχε η ένδειξη
«n/a», δηλαδή «μη διαθέσιμο».
Ας έρθουμε πάλι πίσω στο θέμα
των ασυντήρητων κτηρίων. Προτείναμε σωρεία μέτρων διαχρονικά,
έτσι ώστε να γίνουν οι διαχειριστικές
επιτροπές δυνατές, να κλείσουν τα
παραθυράκια των ιδιοκτητών που
αποφεύγουν να είναι συνεπείς με
τις υποχρεώσεις τους και να συντομευθούν οι νομικές/ δικαστικές
διαδικασίες έτσι ώστε οι αποφάσεις
των γενικών συνελεύσεων και των
διαχειριστικών επιτροπών να εφαρμόζονται απρόσκοπτα. Το μόνο
πράγμα που είδαμε είναι πως δεν
είδαμε τίποτα.
Με εξαίρεση κάποια μικρά κτήρια
ή γενικότερα ιδιοκτησίες που ανήκουν σε ένα ή μικρό αριθμό ιδιο-








Με εξαίρεση κάποια μικρά κτήρια ή γενικότερα ιδιοκτησίες που ανήκουν σε
ένα ή μικρό αριθμό ιδιοκτητών όπου δυνητικά μπορεί να υπάρξει κάποια συνεννόηση, σε πλείστα των κτηρίων τα οποία είναι ηλικίας πέραν των 10 – 15
ετών βλέπουμε σοβαρά προβλήματα συντήρησης.

Βλέπουμε γύρω μας
να κτίζει ο ένας πύργο
κάποιων εκατοντάδων
εκατομμυρίων ευρώ ή
έστω μια πολυκατοικία
του ενός εκατομμυρίου
ευρώ και η θέα τους να
είναι δεκάδες κτήρια
που θυμίζουν βομβαρδισμένη πόλη ή γειτονιά
γύφτων.

κτητών όπου δυνητικά μπορεί να
υπάρξει κάποια συνεννόηση, πλείστα
των κτηρίων τα οποία είναι ηλικίας
πέραν των 10 – 15 ετών βλέπουμε
σοβαρά προβλήματα συντήρησης.
Στα νεότερα επίσης βλέπουμε προβλήματα ελλιπούς συντήρησης τα
οποία είναι μεν πιο μικρά, αλλά είναι
θέμα χρόνου να αναβαθμιστούν σε
κατηγορία εφόσον ο χρόνος απλά
κυλά.
Και για να ξεκαθαρίσουμε τον
όρο «ανακαίνιση», με τον όρο αυτό
δεν εννοούμε το να αποφασίσει
απλά ένας ιδιοκτήτης να αλλάξει το
ντεκόρ ενός χώρου και να τραβήξει
και μια εξωτερική βαφή. Εδώ μιλάμε
για ουσιαστική ανακαίνιση, δηλαδή
αυτή που θα επιδιορθώσει τις όποιες
στατικές ανεπάρκειες του κτηρίου
και ακολούθως θα προστατεύσει το
κέλυφος και την οροφή αναβαθμίζοντας το με θερμομονωτικά υλικά,
για αλλαγή κουφωμάτων έτσι ώστε
και αυτά να φράσσουν τις όποιες

όλα αυτά στοιχίζουν πολλά χρήματα.
Τα υλικά είναι περιορισμένα και
ακριβά, το εξειδικευμένο προσωπικό
είναι επίσης περιορισμένο και ακριβό, χρειάζεται χρόνος να αυξήσεις
και να εμβαθύνεις την εξειδίκευση,
να μάθεις από τα λάθη σου, να βγουν
νέα υλικά, να επιμορφώσεις όλους
για το περί τίνος πρόκειται.
Όταν σε μια πολυκατοικία σεβαστό μέρος των ιδιοκτητών είναι
άτομα συνταξιούχοι με μικρές αποταμιεύσεις ή/ και άτομα χαμηλών
εισοδημάτων ή/ και άτομα που απλά
δεν θέλουν να πληρώσουν το αναλογικό τους κομμάτι των δύο, τριών
ή ακόμα και δέκα χιλιάδων ευρώ,
καμία σωστή αναβάθμιση κτηρίου
δεν προχωρά.
Και έχουμε το άθλιο φαινόμενο
του τι βλέπουμε γύρω μας, το να
κτίζει ο ένας πύργο κάποιων εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ ή
έστω μια πολυκατοικία του ενός
εκατομμυρίου ευρώ και η θέα τους

θερμογέφυρες μεταξύ εσωτερικού
και εξωτερικού του κτηρίου, αλλαγή
όλων των φωτιστικών σωμάτων έτσι
ώστε να είναι λιγότερο ενεργοβόρα,
να γίνεται περισσότερη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για ψύξη/
θέρμανση, ζέσταμα νερού και χρήσης των κοινοχρήστων κλπ.
Σκεφτείτε μόνο πως ο μέσος όρος
διαφόρων παραμέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στους οποίους εμείς
απουσιάζουμε) δίνουν πως τα κτήρια
είναι υπεύθυνα για το 40% της ενεργειακής κατανάλωσης της Ένωσης,
για το 36% των εκπομπών ρύπων
διοξειδίου του άνθρακα της Ένωσης
και για το 55% της κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας εντός της
Ένωσης. Αν ήταν να μαντέψουμε
– εφόσον δεν έχουμε στοιχεία –
εμείς θα στέκουμε ψηλότερα από
αυτούς τους μέσους όρους.
Για να κάνουμε τη διαφορά εντός
της ίδιας μας της χώρας και να αποκτήσουμε αναβαθμισμένα κτήρια,

να είναι δεκάδες κτήρια που θυμίζουν
βομβαρδισμένη πόλη ή γειτονιά γύφτων.
Μια out-of-the-box λύση είναι η
πριμοδότηση τέτοιων κτηρίων με
συντελεστή δόμησης, αλλά με το
εξής σκεπτικό:
Η διαχειριστική επιτροπή κάνει
μια επιμέτρηση του κόστους αναβάθμισης της πολυκατοικίας ή του
συγκροτήματος– μιλάμε για εξωτερική αναβάθμιση και κοινοχρήστων
χώρων. Με βάση αυτή την επιμέτρηση αποτείνεται στο αρμόδιο τμήμα του κράτους το οποίο την πριμοδοτεί με τα αναγκαία τετραγωνικά
μέτρα χαρισμένου συντελεστή δόμησης τα οποία η διαχειριστική επιτροπή μπορεί να πουλήσει για μεταφορά σε νέες αναπτύξεις που το
έχουν ανάγκη. Τα έσοδα δεν θα
μπορούν να ξεπεράσουν το 120%
του επιμετρημένου κόστους. Από
αυτά τα έσοδα, το 90% θα πηγαίνει
προς την ανακαίνιση και το 10%
στο κράτος για κάλυψη του κόστους
διαχείρισης και επίβλεψης της όλης
διαδικασίας. Ο επιμετρητής και οι
υπόλοιποι μελετητές θα πρέπει να
καταθέτουν εξ αρχής ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης που θα καλύπτει
το 100% του κόστους που προδιαγράφουν και η διαχειριστική επιτροπή θα υπογράφει υπεύθυνη δήλωση ότι η όλη διαδικασία είναι
αδιάβλητη και να έχει νομική ευθύνη
έναντι προδιαγεγραμμένων παρατυπιών. Νοείται ότι η όλη διαδικασία
θα είναι συνοπτική. Έτσι θα έχουμε
αλλαγή.

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, CEO,
APS Andreou Property Strategy Chartered Surveyors.
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Η ισχύς εν τη ενώσει
Δεκατέσσερα κορυφαία ιδρύματα της χώρας συμφώνησαν για μία σειρά δράσεων με τον τίτλο «Πρωτοβουλία 1821-2021»
Στο εξωτερικό
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ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΣ

Της ΓΙΟΥΛΗΣ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

Η συνομιλία του παρελθόντος με το παρόν
μέσω της τέχνης
είναι βασικός στόχος
των δέκα εκθέσεων που
θα πραγματοποιηθούν.

Προσωπογραφία ³È$ÙÈÓÑåÙ¨Ö³ÈÛiÐ{ÉÈÐÓi³d´Æ³Ó¨ot/v_¦__}©u³ÈÝX>X_¦x_X_
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ÕÖÕÃÇÝÛÇÚÇÐÏÊÁÉËÏÙËÏÙÚÕØÏÑÕÆÝ
ÚÄÖÕßÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÚÇËÑÛËÙÏÇÑ¦
OPNOSPN[OZËÃÔÇÏÑÇÏÁÔÇÑÇÏÔÕÆØÍÏÕ
ÁØÍÕ¶ÚØÃÇÖÕØÚØÁÚÇÑÇÏÓÏÇàÜÌÄØÕÝÓÁÚØÜÔ¶ÖÕßËÚÕÏÓ¦àËÏÕ
²ØÂÙÚÕÝ¡ÖÕÑÄØÕÝËÏÊÏÑ¦ÍÏÇÚÎÔ
ËÖÁÚËÏÕßÕÇÏ×ÔËÝÓËÚ¦Î
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

«Ελισσώ,
η ορφανή κόρη»
Ο Όμιλοςo³ÉTËÑØ~Ñ{¨{³{~ÊØV³
K{KÜ{ÜÉËÉÓÜ{~Ñ{{ ~ÙÌÉ{Ø
ÂiÑ¨È{ÒÇÈ³K{KÜË³iØÑ¨ËÑØ(Ó³³Ñt Ü{Vi¨×ÑÊ~Ì¨iu
{Ñ³K{KÜËÚÑÐ{ÜÊÉ{i~Ñ¨ËÑÑ{ÜÉ{ÒÙÈÉ{ÐÉÜÊ³¨{ÑgÈoo¨Ñ×ÓÑØ
Ñ{¨É³{ÐÌÚÑÑÉÈÚÖÉ{Ù¨ÉËÙÑØÑÜÒÇiØ¨ÌÉÙ¨Ø³È$ÐËÜÈo³ÉTËÑØ~Ñ{¨{³{~ÊØåÒÐÑ³Ñ
ÚÑÙ{ÑKÒÉ{i~ ÜÉÑÛ{ÑÐÑ³ËÙÈV
Ú{ÌØ0É³Ò¨³il'ÉK¨ÈÑ¨ËÈV
¨Ñ®U´ÆÐÐåËÚÈÑÉ~ÙiÜÉ
åoËÈÉ¨oËÈÑKÖÇÑØ

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ

«Ηχητικά τοπία του κόσμου» με το Mestizo Sax Quartet
Η συναυλίαÐÉ³Ë³Üt Ti³{~Ò³ËÑ³È~ÌÐÈu£-ºX©R>_©
k²v_8¦X¤ÙioÉË³Ñ~¨Ñ³ÊÉÓÑ³ÑÂËÙ{ÐÓÑÑÌ³i
~ÜÑ{~ÊÐÈ{~ÊVÉ~ÐÐÒ³{Ñ
ÉÐÉÈÐÓÑÑÌ³iÑ¨ÒÙiV
o¨ÑÐÐÓÑÑÌÈÚÓ³ÉØÑÌÌÜ
³~ÌÐVÈÐÉ¨{ÜÑÐKÒ³ÑØ
}_Å_¦V³Ño~ÌV³ÇÑÇ~Ñ{ÒÜÜÑ
ÐÈ{~Ò³ÈÜ£_©²xÅ¤ÉËÑ{Ð{Ñ
{Ñ{~ÊÜÓÂiViËÑT¨i{Ð{ÉË³Ñ{o{ÑÑÉ¨{o¨ÒÉ{ÓÑ
¨ÌÐÉ{~³ÊØÜ{³{³{~ÊØ
~Ñ³ÑooÊØw~Ò³{ÈÉ¨{o¨Ò×É{
ÑÌÜÈ³Ñ³iÑo~ÌÐ{Ñ{~{ÜÐ¨×ËÑ³È~ÈÑ¨³Ó³ÈVÐÉÐÈ{~ÖØÑÌ³¨ÑÊÜV³iÌ³Ñ
,Ë~Ñ~Ñ{³{Ø (å0_©²xÅ->Á
*º>¦²_²Ñ³ÉÜÉË³Ñ{ÑÌ³ÈØU
>¦x__xnv>_R}g (å
-¦>->ÁV7_¦_X¦_x>w
¨ÑÊÜÝ²->ÁV>x_¦>g
Ì³Ñ,Ë~Ñ/_¦->Á~Ñ{ÝÃ>>
+x>w¨ÑÊÜ>¦x²_->Á
0ÉTÌÜ{Ø¸ÆVÜÉ×Ì¨Ø {~ÜÒÈ {~ÜÑÎÙidV(Ò×ØÛÉÈ³Ó¨Ñ´'ÉK¨ÈÑ¨ËÈ¸Æ¸Æ³{Ø
dUÆÆÐÐ(ληροφορίες τηλέφωνο 70002420.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

«Μανώλη...!» του
Γιώργου Νεοφύτου

«Πράγματα
δικά μου, αληθινά»

Η Μήδεια ÒÑÑ¨È{ÒÇÉ{³
ÉÐKÜiÐÑ³{~ÌÐÌ¨Ñ~³³È{¨oÈ É×Ö³ÈtÑÜijuÉÐ{Ñ
ÓÑ¨Óoo{i0Ó¨oÑÑ×Ó¨É³Ñ{ÉÐ{ÑoÈÑË~ÑÈ~Ì³Ñ
³o{³iØÐ¨³Ò³ÑÐÒ³{Ñ³iØ
{ÜÒ³ÐÑÙ{~ÌÜÒÐÑÈ³iØ
ÓTÉ{ÑÐÉËÉ{V³oÒ³³iØV³
ÑÜi.È³ÉÜÉ³ÓØUÈoo¨Ñ×ÓÑØU{¨oØ É×Ö³ÈV~iÚÉËÑU
ÊÙÉ{ÑÒÑVÖÐKÈÜØU{¨oØ É×Ö³ÈV~i{~Ò¯~³ÖÐ{ÑU
.³Ó×ÑØåÚiÑ{Ë³iØV×³{ÐËU
ÑËÜiØ(É³É{Ò¨iØVTÉÙ{ÑÐÌØ
Ñ×ËÑØB¨o¨ÒÐÐÑ³ØU1ÐÒØ
³ÊVÉ¨ÐiÉÖÉ{iÊÙÉ{ÑÒÑ
ÓT¨{³i(ÓÐ³i®'ÉK¨ÈÒ¨{ÈV
¨ÑdU´ÆÐÐÓ³¨0ÓTiØ~Ñ{
(Ü{³{ÐÖVåÙÑÐÒ³{È¨ÑÊV
ÉÈ~ËÑΠληροφορίες και κρατή-

Με θέμα ³ÈØ{~oÉÉ{Ñ~ÖØÙÉÐÖØ~Ñ{³iÑ³TÊ

³ÈØ³T¨ÌV³Ó¨o(¨ÒoÐÑ³ÑÙ{~ÒÐÈVÑÜiÚ{Ò
×³ËÇÉ{³¨È×É¨ÓØ³{oÐÓØVÈo~¨ÖÉ{ØV¨{~ÓØÑiÈTËÉØ~Ñ{ÑÙÈÑÐËÉØV¨ÒÚÉ{ÉØÉ{~{ËÑØÐÉ³ÑÂÖoÓ~Ñ{Ñ{Ù{V~Ñ{ÚÓ³É{³Ñ¨ÌÑÐ¨³Ò³{Ø¨~ÜÊÉ{Ø³ÑÜÜÑo³iØÇÊØ 
Ñ¨ËÑÈ¨{Ò~È~Ñ{{ÈÉ¨oÒ³ÉØ³iØ¨ÉooËÇÈ
ÐÉ³¨È×É¨Ì³i³Ñ~Ñ{ÑÜÊÚÉ{ÑÐ{Ñ{³¨ËÑo¨{ÐiVÈo~{i³{~ÊVÈÐ{ÜÒo{ÑÌÑÓTÈiÐÑËÑV³ÑÐ{~¨Ò
~Ñ{³ÑÐÉoÒÜÑ³iØÇÊØÐÑØ0ÓÉ¨{ØÙ{Ñ×¨É³{~ÓØ
{³¨ËÉØV³ÉÒ¨Ù{Ñ×¨É³{~iÜ{~{VÉ~³ÈÜË³Ñ{³iÙ{Ò¨~É{ÑÉÌØT¨ÌÈVÐÉ~ÒÚÉÉTÊÑÉ¨{ÜÑÐKÒÉ{Ð{Ñ¨{~ÊÑ×ÊoiiÉÌØÑ{Ù{ÖVÐ{Ñ
³{oÐÊ~¨ËiØVÓÑÐÉ³ÑKÑ³{~Ì³ÒÙ{³ËÚÑ
~ÜiÚÉËÌÜii{~oÓÉ{ÑÑÒ¨É{iÐÑ³{~ÓØÑ×ÒÉ{Ø1ÓÑ³¨1$V ÓÑ.~iÊV¨ioÌ¨iåÈÂÉ³ËÈV
ÉÈ~ËÑ(Ñ¨Ñ³ÒÉ{ØÐÓT¨{¸´'ÉK¨ÈÑ¨ËÈ¸Æ¸Æ
~ÒÚÉ(Ñ¨Ñ~ÉÈÊ~Ñ{.ÒKKÑ³³{ØdU´ÆÐÐ~Ñ{È¨{Ñ~Ê³{Ø®UÆÆÐÐΠληροφορίες τηλέφωνο 77772717.

σεις τηλέφωνο 99361887.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

«Διόραμα», νέο διπλό τεύχος

«Μέσα από τη βαθύτατη αδράνεια μια γέννα»

Κυκλοφόρησε³Ù{ÜÌ³ÉÖTØ¸¬w¸d ÓÐK¨{ØwÛÉ~ÓÐK¨{-

Ø¸Æ¯ÑÈÒ¨{Øw'ÉK¨ÈÒ¨{Ø¸Æ¸ÆÐÉÜÖ{ÑÖÜi
ÈÉ¨{ÜÑÐKÒÉ{ÈÉ¨oÑËÉØÑÌÌÜ³×ÒÐÑ³³ÉT
ÙÉ{~³{~ÓØo{Ñ³iÜÈÚÉÐÑ³{~Ì³i³Ñ³È³ÉÖTÈØ{ÈÉ¨oÑËÉØ³¨{³Ò~i(ÈÐÈ¨Êt$~³³¨ÑoÖÙ{Ñ³,ÌÐÉ¨³É¨Ø¯.ÖÐÑuV1ÉÙÌi(ÈÜÑ¨{ÖtËÑÈÉ¨oÑËÑ³É¨{Ù{~Ì(Ò×ØVÈÙÉÉÈÙÚi~ÉuV³Ñ³ËÈ
{Ño~ÈÜÜÊt0×Ñ{ÌÐÉ³iØÜÑÍ~ÊØ{Ê³¨{ÑØ'ÜÈ¨Ó³ÇÈØ
(Ñ×Ë³iÑÌ³åÈoÌ¨ÈuV³Ñ {~ÜÑÎÙit$ÜÑÖ~ØåÜ{ÚÓ¨iØo{Ñ³ÛiÐÊ³¨i{Ó¨³iuV(ÑÑo{³i {~ÜÑÎÙit ÜÉÑ0ÈÐÑÇÊ,ÉÐÉÜËÑV{ÑÉ{ÑooÊ³Ó¨o³iØuV.ÌÜÑ
:ÉÌÈÜÈtåÌ³(Ño~Ö¨{ÈÐÒ{³iå¨T{³É~³{~ÊuVåÙ¨ÓÑÑ³ÇiÚÐÒt~ÑÜÉ¨Ë>¦nx>x>UÛÊÐi³¨ÑÌ~~{Èu~Ñ{tÛiÐ³{~ÌÈÉËÑ¨Ñ~³{~ÊØÑÐÊuÛ{Ñ³ËÚÉ³Ñ{
³ÑÐÉoÒÜÑK{KÜ{ÜÉËÑ~Ñ{ÑÌ³É~ÙÌ³iåÙ¨ÓÑÑ³ÇiÚÐÒΤηλέφωνο 99 653588, eteandros@hotmail.com .

Η ζωγράφοςÒ¨{(ÑTÒÜi¨ÒoÉ{ÓÑ

ÖoT¨ÐÖÚÙiÐ{È¨oËÑØÌÈ1ÒÑ³Ø
ÐÉ³È{É³Ñ{ÉÇ{ÌÙÑËÐÑ~Ñ{ioÊ
É~ÌiiØ³ÈÌÐ¨×ÈV~Ñ{iÜÚ~ÒÚÉ
ÒÜÜÑ¨Ò³É¨ÐÓV~ÜÚÉ{ÐÉ³i¨Ì~Ñ
³iØÓÑÊÐÑÇÊØÈÑ~ÜÈÚÉËÑ¨ÙÌ~i³ÉØ¨ÉËÉØ ³{i~ÑÜÜ{³ÓTiØÈÚÓ³É{
³{ØÉ{~ÌÉØ³iØÂÉ³ÈÜËo³ÑØ~Ü³ÓØÈ³
Ñ¨ÌKÜÉ³ÜÓoÐÑ³ÈØÉÑo~ÑÜËÇÈ³i
oÓÑÑ{{oÐÑ³{~TiÐÒ³~Ñ{Ð¨×
{TÈÐÓÉØÑÌT¨ÐÑ³ÑÉÐÜÖK{~Ñ{ÜÑÙÐo{Ò{Ð¨×ÓØÑÈ³ÓØÉÂÑÜÖ³Ñ{ÐÓÑÉÓÑT¨Ñ×Ñ{¨É³{~Ò{i³{~ÌV³ÈÙ{ÑÉ¨Ñ³{~ÒÜÉÈ~Ö~Ñ{ÑÓ¨{³³ÑÑÒoÜÈ×È
${ËÙ{{{³Ë³Ü{³Ó¨oÉÂÉÜË³Ñ{É³É³¨Ò³{TÑÈÙ{ÑÜÑ³ÖÈ
³iÑÒoi³iØÉ{~ÌÑØÛ{Ò¨~É{ÑÓ~ÚÉiØÐÓT¨{'ÉK¨ÈÑ¨ËÈ~ÑÜÉ¨Ë~ÜÌ¨{ÑV=ÊØ.ÇÈ´VÉÈ~ËÑΠληροφορίες τηλέφωνο 22762605.
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Στη χρονοκάψουλα της μεσοπολεμικής πολυκατοικίας
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ÜÝÁÔÇÑÚÃØÏÕÓÕÔÚÁØÔÕÍÏÇÚÎÔ
ËÖÕÞÂÚÕßÎÖÕÒßÑÇÚÕÏÑÃÇÇßÚÂ
ÂÚÇÔÚÕÙÖÃÚÏ®ÚÜÔÊÆÕÙßÔËØÍÇÚ×ÔÇØÞÏÚËÑÚÄÔÜÔÖÕßËÃÞÇÔ
ÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÚÎÔËØÍÕÒÎÖÚÏÑÂ
ËÚÇÏØËÃÇÚËØË¦®©©ÊßÙÙÁÇÝ
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ÖØÕÙÊÏÕØÃàËÏÚÎÔÌÇÏÔÕÓËÔÏÑ¦ÖÇÔÕÓÕÏÄÚßÖÎÑÏÄÓÜÝÇÒÒÏ×ÚÏÑÎÄÉÎÚÜÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔ
ÕÓÕØÌÏ¦ÚÎÝÆÖÇØÐÎÝ®ËÓÖËØÏÁÞËÏÚÕÔ
àÄÌÕÚÕÖÒÂØËÝ®ËÃÔÇÏÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÑÇÏ
ÚØÕÓÇÑÚÏÑÄÙÜÝÍÏÇÚÃÎÖÒÎØÄÚÎÚÇËÓÖËØÏÁÞËÏÚÕÔÌÄÈÕÚÎÝÇÖ×ÒËÏÇÝ
ÇÛ×ÝÚÕÞÏÄÔÏÇØÞÃàËÏÔÇÖÁÌÚËÏÙËÓÏÇ
ËÐÇÃÙÏÇÌÜÚÏÙÓÁÔÎÞËÏÓÜÔÏ¦ÚÏÑÎÔÆÞÚÇÙË
ÁÔÇÓÏÙÕÍËÓ¦ÚÕÓÖÇØÑÇÌÁÄÖÕßÄÓÜÝÑÇÔÁÔÇÝÊËÔËÖÏÑÕÏÔÜÔËÃÓËÑÇÔÁÔÇÔÕÑÇÛÁÔÇÝËÃÔÇÏÈßÛÏÙÓÁÔÕÝÙÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÁÔÇÝ
¦ÔÛØÜÖÕÝÑÕÏÚ¦àËÏÁÐÜÇÖÄÚÎÔÚàÇÓÇØÃÇ
ÑÇÏØÜÚ¦ËÏÞÜØÃÝËÖÃÚÎÝÕßÙÃÇÝÔÇÇÖËßÛÆÔËÚÇÏÙËÑ¦ÖÕÏÕÔ!ËÔËÃÔÇÏßÖÁØÕÞÕ"®
¬Ï"®ÇÖÇÔÚ¦ËÏÑ¦ÖÕÏÕÝ¦ÒÒÕÝÓËÚÇÓ¦ÚÏÇ
ÚÕßÔÇÖÇØÇÓÁÔÕßÔÙßÍÑËÔÚØÜÓÁÔÇÙÚÕ
ÖÕÚÂØÏÚÕßÙÚÕÑËÔÄ¬ÇÖ¦ÔÚÇ®ÒÁËÏÕ
ÖØ×ÚÕÝ¢ÏÔ¦ÒË
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Κινήσεις ανθρώπινες, σοφία της φύσης
Η χορογράφος Φιλίππα Στυλιανούδη με το έργο της «Never Give up» φέρνει κοντά το φλαμένκο με τον σύγχρονο χορό
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Στις 7 ΦλεβάρηÙÚÕÁÇÚØÕªÏ¦ÒÚÕ
ËÓËÙÕÆÑÇÏÙÚÏÝ¢ÒËÈ¦ØÎÙÚÕÎÓÕÚÏÑÄÁÇÚØÕÇÚÙÏ×ÔËßÑÜÙÃÇÝ
ÚÕÑÕÏÔÄÛÇÁÞËÏÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏËÖÃÙÑÎÔÂÝÚÁÙÙËØÏÝ
ËÐÇÃØËÚÕßÝÓÕßÙÏÑÕÆÝÙÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÌÒÇÓÁÔÑÕ7VULYZL3HZ7PSHZ®ÚÎÝ
ÆÖØÏÇÝÞÕØÕÍØ¦ÌÕß¢ÏÒÃÖÖÇÝÚßÒÏÇÔÕÆÊÎÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÛÇÙßÓÓËÚ¦ÙÞËÏÑÇÏÎÊÏËÛÔÕÆÝÌÂÓÎÝÚØÇÍÕßÊÃÙÚØÏÇÌÒÇÓÁÔÑÕ:HYH`4\UVa
)HYY\SJHU[HVYHIHSSL[MSHTLUJV
UHJPVUHSKL,ZWHUHËÔ×ÎÓÕßÙÏÑÂÚÕßÁØÍÕßÛÇËÃÔÇÏÙÆÔÛËÙÎÚÕß
1VZL/LYUHUKLaN\P[HYYPZ[HKLIHSSL[
MSHTLUJVKL4HKYPK¡ËÚÎ¢ÏÒÃÖÖÇÑ¦ÔÇÓËÓÏÇÓÏÑØÂÑÕßÈÁÔÚÇÍÏÇ
ÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÎÝ5L]LY.P]L\W®
¢ÃÒÏÖÖÇËÓÖÔËÆÙÚÎÑËÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÍËÔÔÂÛÎÑËÖÁØßÙÏÑÇÛ×ÝÑÕÃÚÇàË
Ö×ÝËÓËÃÝÕÏÃÊÏÕÏÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÑÇÚÇÙÚØÁÌÕßÓËÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎÓÇÝÑÇÏËÔ
ÚÁÒËÏ!ÖËÏØÇÓÇÚÃÙÚÎÑÇÇÌÂÔÕÔÚÇÝ
ÚÕÙ×ÓÇÓÕßÔÇÓËÕÊÎÍÂÙËÏÙËÔÁÇ
ÞÕØÕÍØÇÌÏÑÂÇÔÇàÂÚÎÙÎ®¬ÇÑÇÛÇØ¦ÁÙÕÊÇÇÖÄÚÏÝÊÆÕÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝ
ÛÇÊÕÛÕÆÔÙÚÕÇÏÊÕÑÇØÊÏÕÒÕÍÏÑÄ
¡ÇÑ¦ØËÏÕ§ÕÙÕÑÕÓËÃÕËßÑÜÙÃÇÝ
–Φιλίππα, πώς γεννήθηκε αυτή
η ιδέα;
¶ÏÊÁÇÑÇÏÁÓÖÔËßÙÎÍÏÇÚÎÔ
ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÌÒÇÓÁÔÑÕ7VULYZL
3HZ7PSHZ®ÍËÔÔÂÛÎÑËÖÁØßÙÏÑÇÛ×ÝÑÕÃÚÇàÇÖ×ÝËÓËÃÝÕÏÃÊÏÕÏÕÏ
¦ÔÛØÜÖÕÏÑÇÚÇÙÚØÁÌÕßÓËÚÕÔ
ÖÒÇÔÂÚÎÓÇÝÖÄÒËÓÕÏÛ¦ÔÇÚÕÝ
ÖÒÎÓÓÆØËÝÓËÍ¦ÒËÝËÑÚ¦ÙËÏÝÍÎÝ
ÔÇÑÇÃÍÕÔÚÇÏÑÇÏÖØÕÙÖÇÛÕÆÙÇ
ÓÁÙÇÇÖÄÄÒËÝÇßÚÁÝÚÏÝÊßÙÚßÞÃËÝÙÚÕÔÑÄÙÓÕÔÇÈØÜÚÇÛËÚÏÑ¦
ÚÎÝàÜÂÝÒÁÖÕÔÚÇÝÇØÍÄÚËØÇ
ÁÔÇÓÕßÙÏÑÄÈÃÔÚËÕËÏØÂÔÎÝËÔÄÝ

Η χορογράφος Φιλίππα
Στυλιανούδη θα συνεργαστεί με μια μουσικοχορευτική ομάδα που
έρχεται κατευθείαν
από τη Μαδρίτη. Μαζί
τους θα είναι και ο μουσικός Δώρος Ζήσιμος
και τρεις χορεύτριες
σύγχρονου χορού.

Τα καθαράÓÙÑÑÌ³{ØÙÖÑ¨Ñ³ÒÉ{Ø×ÜÑÐÓ~t&_¦©_>©&x>©uÚÑÙÚÖ³(Ñ{Ù~Ñ¨Ù{Üo{~ÌÑ~Ò¨É{ ~ÐÉËÉÈ~ËÑØ
ÑÕØÏÚÙÏÕÆÇÖÄÚÎßØÃÇÁÈÇÒÇÚÇ
ÑÒ¦ÓÇÚÇÑËÖÚÄÓËÔÎÚÇÄÙÇÖËØÔÕÆÙËÑÇÏÕÖÇÚÁØÇÝÓÕßÚÎÔÖ¦ÒÎÑÇÏÚÎÊÆÔÇÓÂÚÕßÍÏÇàÜÂÚÏÝ
ÕÓÕØÌÏÁÝÖÕßÓÇÝÖØÕÙÌÁØËÏÎ
ÌÆÙÎÕÓ¦ÊËÝÇÔÛØ×ÖÜÔÔÇÙÚÎØÃàÕßÔÚÇÇÔÛØ×ÖÏÔÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇ
ÖÎÍÇÃÔÕÔÚÇÝËÔ¦ÔÚÏÇÙËÖÕÒÏÚÏÑ¦
ÑÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÙßÓÌÁØÕÔÚÇÚÕÔ
ÁØÜÚÇÔÁÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÑÇÏÚÎÔ
ÇÍ¦ÖÎÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÑÇÏÌÃÒÜÔÓÕß
ÁÊÜÙËÊÆÔÇÓÎÑÇÏÜÝÇÔÛØ×ÖÕß
ÑÇÏÜÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÊÃÔÕÔÚ¦ÝÓÕß
ÚÕËÏÙÏÚÂØÏÕÇÖÕÍËÃÜÙÎÝÏÊË×ÔÍÏÇ
ÚÕÔÔÁÕÓÕßÞÕØÕÍØÇÌÏÑÄÁØÍÕ
ÚÕ5L]LY.P]L\W®ßÚÄÁÔÏÜÙÇÑÇÏÓÕßÁÊÜÙËÚÎÊÆÔÇÓÎÔÇ
ÊÎÓÏÕßØÍÂÙÜÓÏÇÑÇÏÔÕÚÄÓÇÏÊÁÇ
ÚÎÔÕÖÕÃÇËÐÁÒÏÐÇÙÚÎÔÖÕØËÃÇ
–Τι θα δούμε;
¶¬ÕÑÕÏÔÄÚÎÝ ÆÖØÕßÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÛÇÓÖÕØËÃÔÇÊËÏÓÏÇ¦Ò-

ÒÎÖÒËßØ¦ÚÕßÌÒÇÓÁÔÑÕÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÕÔÙÆÍÞØÕÔÕÞÕØÄ
ßÔÊÆÇÙÇÊÎÒÇÊÂÚÕÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÄÌÒÇÓÁÔÑÕÓËÚÕÖËÏØÇÓÇÚÏÑÄ
ËÔÚ¦ÙÙÕÔÚÇÝÔÁÕßÝÑÏÔÎÙÏÕÒÕÍÏÑÕÆÝÚØÄÖÕßÝÁÑÌØÇÙÎÝÖÕßÇÔÇÊËÏÑÔÆÕßÔÚÎÙßÔËÞ×ÝÓËÚÇÈÇÒÒÄÓËÔÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÕßÙ×ÓÇÚÕÝÑÇÏ
ÚÕßÔÕßÖØÕÙÌÁØÕÔÚÇÝËÔÚÁÒËÏÓÏÇ
ÊÏÁÐÕÊÕÇÖÄÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇ
ØÇÚ×ÔÚÇÝÚÎÔÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÂÓÕßÙÏÑÂÌÒÇÓÁÔÑÕÚÎÔÕÖÕÃÇÍÏÇÚÕ
ÁØÍÕ7VULYZL3HZ7PSHZ®ÁÞËÏÙßÔÛÁÙËÏÚÎÓÕßÙÏÑÂÕ1VZL/LYUHUKLa
ÖËÏØÇÓÇÚÃÙÚÎÑÇÇÌÂÔÕÔÚÇÝÚÕÙ×ÓÇÓÕßÔÇÓËÕÊÎÍÂÙËÏÙËÔÁÇÞÕØÕÍØÇÌÏÑÂÇÔÇàÂÚÎÙÎÈ¦àÕÔÚÇÝ
ÌßÙÏÑ¦Ö¦ÔÚÇÚÎÔÇÍ¦ÖÎÓÕßÑÇÏÚÕ
Ö¦ÛÕÝÓÕßÍÏÇÚÕÔÞÕØÄËÔÂÚÇÔ
ÑÇÛÄÒÕßËÆÑÕÒÕÔÇÞÕØÕÍØÇÌ×ÑÇÏ
ÔÇËÃÓÇÏÙËÇÖÄÙÚÇÙÎ²ØËÏ¦ÙÚÎÑÇÔÑ¦ÖÕÏÇÚÇÐÃÊÏÇÔÇÑ¦ÔÜÖØÕÝ
¡ÇÊØÃÚÎÄÖÜÝËÖÃÙÎÝÑÇÏÔÇÌÏÒÕ-

ÐËÔÂÙÜÚÕÔÁÔÇÔÇÖÄÚÕßÝÞÕØËßÚÁÝÓÕßÙÚÕÔÎÙÃÓÇÝ
–Ποιοι θα συμμετάσχουν στην
παράστασή σου;
¶ÓÕßÙÏÑÕÞÕØËßÚÏÑÂÕÓ¦ÊÇ
ÖÕßÛÇÙßÔËØÍÇÙÚ×ÁØÞËÚÇÏÑÇÚËßÛËÃÇÔÇÖÄÚÎ¡ÇÊØÃÚÎßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÎÌÒÇÓÁÔÑÕÚØÇÍÕßÊÃÙÚØÏÇÓËÚÎÔÚÙÏÍÍ¦ÔÏÑÎÚÎÝÌÜÔÂ
:HYH`4\UVa)HYY\SÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇËÃÔÇÏÙÚÎÔÕÓ¦ÊÇ
ÚÕß5HJPVUHS)HSSL[KL,ZWHUH
ÑÇÏÁÞËÏÙßÔËØÍÇÙÚËÃÓËÙÖÕßÊÇÃÇÕÔÄÓÇÚÇÄÖÜÝÚÎÔÕÓ¦ÊÇ
ÚÕß1VHX\PU*VY[LZ©ÑÏÛÇØÃÙÚÇÝ
1VZL/LYUHUKLaÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÁÞÜ
ÙßÔËØÍÇÙÚËÃÐÇÔ¦ÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔ
ÖØÄÙÌÇÚÇÙßÓÓËÚËÃÞËÓËÚÕIHSSL[
MSHTLUJVKL4HKYPKÙÚÕÁØÍÕ
*HYTLUÚÕÕÖÕÃÕËÃÞÇÚÎÔÚÏÓÂ
ÔÇÊÜÙÚÎ¡ÇÊØÃÚÎÑÇÏËÖÃÙÎÝ
Ú×ØÇËÃÔÇÏÙÚÕ;HJVULZ4HUVSPÓË

ÚÕÁØÍÕ;OLOV\ZLVM)LYUHUKH
(SIH®ÚÕß4HU\LS3PUHUÖÃÙÎÝ
Õ9HMHLS1PTLULa:PS]HÑÇÏÓÇàÃ
ÓÇÝËÃÔÇÏÑÇÏÕÈÏÕÒÕÔÚÙËÒÃÙÚÇÝ
×ØÕÝÂÙÏÓÕÝÚÕÔÕÖÕÃÕËÑÚÏÓ×
ÏÊÏÇÏÚÁØÜÝÚÎÔÕÓ¦ÊÇËÖÃÙÎÝ
ÙßÓÓËÚÁÞÕßÔÑÇÏÚØËÏÝÞÕØËßÚÁÝ
ÌÒÇÓÁÔÑÕÓÇàÃÓËÓÁÔÇ5VYILY[V
*OHTPaV+H]PK:LYYHUVÑÇÏÚØËÏÝ
ÞÕØËÆÚØÏËÝÚÕßÙÆÍÞØÕÔÕßÞÕØÕÆ
ÚÏÝÁÔÏÇ§ÏÑÕÒ¦Õß¡¦ÍÊÇØÍßØÃÊÕßÑÇÏ§ÏÑÄÒÏ¦ÔÔÇÑÇ
–Τα καθαρά έσοδα της παράστασης θα δοθούν στη Παιδοκαρδιολογική Κλινική του Μακάρειου
Νοσοκομείου Λευκωσίας…
¶ÖÕÌ¦ÙÏÙÇÔÇÊ×ÙÜÚÇÑÇÛÇØ¦ÁÙÕÊÇÚÎÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝÙÚÎ
ÇÏÊÕÑÇØÊÏÕÒÕÍÏÑÂ ÒÏÔÏÑÂÚÕß
¡ÇÑ¦ØËÏÕß§ÕÙÕÑÕÓËÃÕßËßÑÜÙÃÇÝÄÚÇÔÓÃÇÇÖÄÚÏÝÓÇÛÂÚØÏÁÝ
ÓÕßËÃÞËÑ¦ÔËÏÇØÑËÚÁÝËÍÞËÏØÂÙËÏÝ

ÑÇØÊÏ¦ÝÑÇÏÄÚÇÔÖØÄÙÌÇÚÇÁÞÇÙÇ
ÚÕÔÖÇÚÁØÇÓÕßÇÖÄÑÇØÊÏ¦ËÔÏÑ¦
ÙÚÕÛÁÓÇÖÇÏÊÏ×ÔËÃÓÇÏÖÕÒÆËßÇÃÙÛÎÚÎÑÇÏÛÁÒÜÔÇÖØÕÙÌÁØÜÓÁÙÇÇÖÄÚÎÔÚÁÞÔÎÓÕßÄÚÏÓÖÕØ×
ÍÏÇÚÕÔÙßÔ¦ÔÛØÜÖÕÓÕß
–Ποιο είναι το μήνυμά σου;
¶5L]LYNP]L\WÔÇÇÍÇÖ¦ÚË
ÚÕÔËÇßÚÄÙÇÝÑÇÏÚÕÔÙßÔ¦ÔÛØÜÖÄÙÇÝÔÇÙÁÈËÙÚËÚÎÌÆÙÎÑÇÏ
ÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎÙÖÃÚÏÖÕßÓÇÝÞ¦ØÏÙËÕËÄÝÔÇÖÏÙÚËÆËÚËÙÚÎÔ
ÇÍ¦ÖÎÔÇÞÇÃØËÙÚËÚÕÔÁØÜÚÇ
ÔÇÖÇÃØÔÕßÓËÚÎàÜÂÛËÚÏÑ¦ÑÇÏ
Ö¦ÔÜÇÖÄÄÒÇÔÇÖÏÙÚËÆÕßÓËÙÚÕÔ
ËÇßÚÄÓÇÝ§ÇÙÕßÖÜËÖÃÙÎÝÄÚÏ
ÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÛßÙÃÇÖÕßÑ¦ÔÜÇßÚÁÝÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝËÃÔÇÏÖÕßÊËÔÓÖÕØ×ÔÇËÃÓÇÏÄÙÕ
ÛÁÒÜÑÕÔÚ¦ÙÚÇÖÇÏÊÏ¦ÓÕßÑÇÏ
ÙÚÕÔÙÆàßÍÄÓÕß

Πληροφορίες: Ponerse
Las Pilas «Never Give Up»,
>_R&_¦k¦>R_(Ñ¨Ñ~ÉÈÊ
¬'ÉK¨ÈÑ¨ËÈV1ÓÑ³¨,{ÒÜ³ÉÐÉÌØ.ÒKKÑ³d'ÉK¨ÈÑ¨ËÈV1ÓÑ³¨Ñ³{ÉÈ~ËÑVdU´ÆÐÐ
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Θ Ε ΑΤ Ρ Ο

Το θρυλικό θέατρο του Γουέστ Εντ στην Κύπρο
Ο Ανδρέας Κυριάκου, σκηνοθέτης της παράστασης «Η Γυναίκα με τα μαύρα» που έρχεται στο θέατρο «Διόνυσος», μιλάει στην «Κ»

«Πολλοί ÚÑÐËÈÌ³{ÉËÑ{ÓÑÚÓÑ³¨³¨ÌÐÈVÑ¨ÌÜÑÑÈ³ÒÈÒ¨TÉ{ÓÑÜÖÙÈÑ³ÌÙÉÖ³É¨~Ñ{³¨Ë³³¨ÐÑ³i{³¨ËÑVÈÓTÉ{Ñ~ÒÉ{ÐÉ³iÐÉ³ÑTÉË¨{i³oÈÑ{~³³ÓÜØ³ÈÈ~Ñ{³{ØÑ¨TÓØ³È¸ÆÖÑ{Ñ
ÌßÙÏÑ¦ÊÁÞÛÎÑÇÞÜØÃÝÊËÆÚËØÎ
ÙÑÁÉÎÇØÄÒÕÖÕßÇÑÕÆÍËÚÇÏ
ÙÇÔÓÏÇÇÖÒÂÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÓËÓÄÔÕÊÆÕ¦ÚÕÓÇÖ¦ÔÜÙÚÎÙÑÎÔÂ
ÁÞËÏ¦ÖËÏØËÝÚËÞÔÏÑÁÝÊßÙÑÕÒÃËÝ

Συνέντευξη στη ΛΟΥΙΖΑ ΛΟΥΗ

Συνάντησα τον ÔÊØÁÇ ßØÏ¦ÑÕßÍÏÇ
ÔÇÓÏÒÂÙÕßÓËÍÏÇÚÎÛËÇÚØÏÑÂÖÇØ¦ÙÚÇÙÎßÔÇÃÑÇÓËÚÇÓÇÆØÇ®
ÖÕßÇÔËÈ¦àËÏÙÚÕÛÁÇÚØÕÏÄÔßÙÕÝ®ÑÇÏÓËÚÎÔËßÍÁÔËÏÇÑÇÏÚÕ
ÞÏÕÆÓÕØÚÕßÓËÁÈÇÒËÇÓÁÙÜÝÙÚÕ
ÑÒÃÓÇÇØÄÒÕÖÕßËÃÔÇÏÍÔÜÙÚÄÝ
ÍÏÇÚÏÝÙÑÎÔÕÛËÙÃËÝÖÕßÑ¦ÔËÏÙÚÕÔ
ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕÑÇÏÙÚÎÔÚÎÒËÄØÇÙÎÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇËÖËÑÚÇÛËÃÑÇÏ
ÙÚÕÛÁÇÚØÕÖÕßÄÖÜÝÑÇÏÕÃÊÏÕÝ
ÒÁËÏËÃÔÇÏÙÇÔÊËÆÚËØÕÙÞÕÒËÃÕ©
ÔÊØÁÇÝ ßØÏ¦ÑÕßÚÕÔÃàËÏÄÚÏÎ
ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÊËÔËÃÔÇÏÁÔÇÛÁÇÚØÕ
ÚØÄÓÕßÇÒÒ¦ßÖ¦ØÞËÏÁÔÇÖÕÒÆ
ÊßÔÇÚÄÊËÆÚËØÕÑÇÏÚØÃÚÕÙÚØ×ÓÇ
ÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÖÕßÁÞËÏÔÇÑ¦ÔËÏÓË
ÚÎÓËÚÇÞËÃØÏÙÎÚÜÔÍßÔÇÏÑ×ÔÙÚÕ
ÚÁÒÕÝÚÕß ÕßÑÇÏÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÕß
ÕÆÇÏ×ÔÇ
–Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με
την ιστορία της «Γυναίκας με τα
μαύρα»…
¶ßÔÇÃÑÇÓËÚÇÓÇÆØÇ®ËÃÔÇÏÃÙÜÝÚÕÊËÆÚËØÕÓÇÑØÕÈÏÄÚËØÕÁØÍÕÖÕßÇÔËÈÇÃÔËÏÙÚÕ>LZ[
,UKÚÕßÕÔÊÃÔÕßÓËÚ¦ÚÕ4V\ZL
;YHW®ÚÎÝÍÑ¦ÛÇ ØÃÙÚÏÊ×ÑÇÏ
ÚØÏ¦ÔÚÇÞØÄÔÏÇÖÇÃàËÏÙÚÕÕÔÊÃÔÕÙßÔËÞ×ÝÞÜØÃÝÊÏ¦ÒËÏÓÓÇÙÚÕ
-VY[\UL;OLH[YLÑÇÏÂÚÇÔÓËÍ¦ÒÎ
ÓÇÝÚÏÓÂÖÕßÓÇÝÖÇØÇÞ×ØÎÙÇÔ
ÚÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÍÏÇÔÇÚÕÌÁØÕßÓËÙÚÎÔ ÆÖØÕÑÇÏÔÇÑ¦ÔÕßÓËÚÎ
ÊÏÑÂÓÇÝËÒÒÎÔÏÑÂÊÏÇÙÑËßÂ
ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎËÃÔÇÏÈÇÙÏÙÓÁÔÎÙÚÕ
ÈÏÈÒÃÕÚÎÝ:\ZHU/PSSÖÕßÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÚÕ ÃÔÇÏÁÔÇÍÕÚÛÏÑÄßÖËØÌßÙÏÑÄÛØÃÒËØÚÕÕÖÕÃÕ
ÁÌËØËÙÚÎÓÄÊÇÚÏÝÏÙÚÕØÃËÝÌÇÔÚÇÙÓ¦ÚÜÔÚÎÝÈÏÑÚÜØÏÇÔÂÝËÖÕÞÂÝ´ÔÇÝÙËÔÇØÏÕÍØ¦ÌÕÝÑÇÏÎÛÕÖÕÏÄÝÚÎÝÚÄÚËËÖÕÞÂÝÕ:[LWOLU

«Πολλοί θα νομίσουν ότι
είναι ένα θέατρο τρόμου,
υπάρχουν κάποια τέτοια
στοιχεία, εξάλλου είναι μια ιστορία γοτθική,
ιστορία φαντασμάτων
παρόλα αυτά υπάρχει
ένα πολύ δυνατό δεύτερο και τρίτο στρώμα
στην ιστορία που έχει να
κάνει με τη μεταχείριση
των γυναικών στο τέλος
του 19 αιώνα και στις αρχές του 20ού αιώνα».
4HSSH[YH[[ËÃÞËÚÎÌÇËÏÔÂÏÊÁÇÔÇ
ÚÕÓËÚÇÚØÁÉËÏÙËÛËÇÚØÏÑÄÑÇÏÔÇ
Ñ¦ÔËÏÚÎÊÏÇÙÑËßÂÍÏÇÚÕÕÔÊÃÔÕ
ÑÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÍÏÇÚÏÝÓÖÏØÇØÃËÝÄÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÖÇÏÞÚËÃ
ÓÄÔÕÇÖÄÊÆÕÎÛÕÖÕÏÕÆÝ ¦ÚÏÖ¦ØÇÖÕÒÆÊÆÙÑÕÒÕÔÇÍÃÔËÏÈ¦ÙËÏ
ÚÕßÈÏÈÒÃÕß
´ÚÙÏÁÍØÇÉËÚÕÛËÇÚØÏÑÄÁÑÇÔËÑ¦ÖÕÏËÝÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝÙËÓÖÏØÇØÃËÝËÃÊÇÔÄÓÜÝÄÚÏßÖÂØÞË
ÓËÍ¦ÒÎËÖÏÚßÞÃÇÑÇÏÇÖÄÚÕ  
ÓËÚÇÑÄÓÏÙËÙÚÕ-VY[\UL;OLH[YL
ÚÕß>LZ[,UKÑÇÏÁÍÏÔËÓÏÇÑÇÔÕÔÏÑÂÖÇØÇÍÜÍÂÖÒÁÕÔÖ¦ÔÜÙÚÎ
ÙÑÎÔÂÇÒÒ¦ÖÕßÊÏÇÚÂØÎÙËÚÕ
ÏÊÏÇÃÚËØÕÇßÚÄÙÚÕÏÞËÃÕÖÕßËÃÔÇÏÓÄÔÕÊÆÕÎÛÕÖÕÏÕÃÚÎÔÕßÙÃÇËÃÔÇÏÁÔÇÝÞÇØÇÑÚÂØÇÝÑÇÏ
ÇÑÄÓÎÁÔÇÝÖÕßÑ¦ÔËÏÖÁÔÚËÁÐÏ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÆÝØÄÒÕßÝÚÎÊÏÑÂ
ÓÇÝËÑÊÕÞÂËÃÔÇÏÕÔÊØÁÇÝ ÕßÚÙÄÌÚÇÝÖÕßÖÇÃàËÏÚÕÔØÄÒÕÚÕß
4HYRËÔÄÝÎÛÕÖÕÏÕÆ©ÎÛÕÖÕÏÄÝ

«Προέρχομαι ÑÌÉ¨{KÒÜÜÈÐÈÑ¨ÓÉ{³×Ñ³Ñ³{~ÌV{³¨ËÉØ³¨ÌÐÈV{³¨ËÉØ×Ñ³ÑËÑØVÚ¨ËÜÉ¨~³ÜÓTÐ{Ñ{Ù{ÑË³É¨iÑoÒio{¤ÑÈ³ÌuVÜÓÉ{
~iÚÓ³iØ³iØÑ¨Ò³ÑiØåÙ¨ÓÑØÈ¨{Ò~È
ÖÇÃàËÏÎÛÕÖÕÏÄ ÇÏÕÇÍÇÖÎÓÁÔÕÝ
ÓÕßÌÃÒÕÝ²ØÏÙÚÄÊÕßÒÕÝ¡ÇØÚ¦Ý
ÕÕÖÕÃÕÝÖÇÃàËÏÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝÖÁÔÚË
¶ÁÐÏØÄÒÕßÝ
–Γιατί επέλεξες να κάνεις αυτό
το έργο;
¶¡ÕßÇØÁÙËÏÚÕÌÇÔÚÇÙÚÏÑÄÕÏ
ÏÙÚÕØÃËÝÚØÄÓÕßÕÏÏÙÚÕØÃËÝÌÇÔÚÇÙÃÇÝÚÇÛØÃÒËØÑÚÒ´ÞÜÓÏÇ
ÏÊÏÇÃÚËØÎÇÍ¦ÖÎÍÏ»ÇßÚÄ¿ÖÕÚË
ÓÕßÊÃÔËÚÇÏÎËßÑÇÏØÃÇÔÇÊÕßÒÁ-

ÉÜÖ¦ÔÜÙÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕËÃÊÕÝ
ÚÕËÖÏÊÏ×ÑÜÏÊÁÇÍÏÇÔÇÍÃÔËÏ
ÎßÔÇÃÑÇÓËÚÇÓÇÆØÇ®ÑßØÃÜÝ
ÂØÛËÇÖÄÚÕÔ²ØÏÙÚÄÊÕßÒÕ¡ÇØÚ¦ÐÁØÕÔÚÇÝÄÚÏÓËËÔÊÏÇÌÁØËÏÚÕ
ÛÁÓÇËÌÄÙÕÔËÃÊÇÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ
ÙÚÕÕÔÊÃÔÕÖØÏÔÇÖÄÊÁÑÇÞØÄÔÏÇ¡ËÖÂØÇÔÚÎÒÁÌÜÔÕÓËÚÕÔ
ÛÏÇÙ¦ØÞÎÚÕßÏÄÔßÙÕÝ®ÑÇÏÓÕß
ËÃÖÇÔÄÚÏÙÑÁÌÚÕÔÚÇÏÔÇÍÃÔËÏÎ
ßÔÇÃÑÇÓËÚÇÓÇÆØÇ®ÎÖØ×ÚÎ
ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÍÏÇÚÕ ÇÏÁÚÙÏ

–Ποιες ήταν αυτές οι δυσκολίες;
¶ÃÔÇÏ ÙÞËÊÄÔ ÞÕØÕÍØÇÌÃÇ
ÇßÚÄÖÕßÑ¦ÔÕßÓË©ÏÎÛÕÖÕÏÕÃ
ÁÞÕßÔÖËØÃÖÕßSPNO[PUNJ\LZ
ÑÇÏÚÕÃÊÏÕÏÙÞÆËÏÑÇÏÓËÚÕÔÂÞÕ
ÁÞÕßÓËÖËØÃÖÕßZV\UKJ\LZ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕßËÃÔÇÏÒÃÍÕÖØÜÚÄÍÔÜØÇÙÚÕÑßÖØÏÇÑÄÛÁÇÚØÕÊÏÄÚÏÊËÔßÖ¦ØÞËÏÕÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÝ
ÍÏÇÔÇÍÃÔÕßÔÄÖÜÝÍÃÔÕÔÚÇÏÙÚÕ
)YVHK^H`ÂÙÚÕ>LZ[UKÖÕß
ËÃÔÇÏÊËÑÇÖÁÔÚË¦ÚÕÓÇÙßÔËØÍËÃÕÙËÓÏÇÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÙßÔÚÕßÝ
ÎÛÕÖÕÏÕÆÝÑÇÏÙßÔÖÕÒÒ¦ÒËÌÚ¦
ÓËÃÝÖØÕÙÖÇÛÕÆÓËÔÇÇÔÇÖÇØ¦ÍÕßÓËÚÏÍÃÔËÚÇÏÚÕ>LZ[,UKÚÇ
ÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÙÚÕËÒËÆÛËØÕÛÁÇÚØÕÓËÚÕßÝÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÝ
ÖÕßÁÞËÏÚÕËÒËÆÛËØÕÛÁÇÚØÕÑÇÏ
ÓËÚÎÓÏÑØÂÈÕÂÛËÏÇÖÕßÁØÞËÚÇÏ
ÇÖÄÚÕßÓÁÒÎ®
ÖËÏÊÂÄÓÜÝÁÞÜÖÕÒÆÑ¦ÒÕßÝ
ÙßÔÚËÒËÙÚÁÝÑÇÚÇÌÁØÇÓËÖËØÃÖÕß
ÓÁÙÇÙËËÔ¦ÓÏÙÎÓÂÔÇÊÕßÒËÏ¦Ý
ÙßÔÇÑÄÓÎËÔ¦ÓÏÙÎÓÂÔÇÛËÜØÎÚÏÑÂÝÖØÕËØÍÇÙÃÇÝÔÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙÕßÓËÑ¦ÚÏÍÏÇÚÕÕÖÕÃÕÂÓÇÙÚË
ÖËØÂÌÇÔÕÏ
–Είναι θέατρο τρόμου, ένα θρίλερ;
¶ÕÒÒÕÃÛÇÔÕÓÃÙÕßÔÄÚÏËÃÔÇÏ
ÁÔÇÛÁÇÚØÕÚØÄÓÕßßÖ¦ØÞÕßÔ
Ñ¦ÖÕÏÇÚÁÚÕÏÇÙÚÕÏÞËÃÇËÐ¦ÒÒÕßËÃÔÇÏÓÏÇÏÙÚÕØÃÇÍÕÚÛÏÑÂ
ÏÙÚÕØÃÇÌÇÔÚÇÙÓ¦ÚÜÔÖÇØÄÒÇ
ÇßÚ¦ßÖ¦ØÞËÏÁÔÇÖÕÒÆÊßÔÇÚÄ
ÊËÆÚËØÕÑÇÏÚØÃÚÕÙÚØ×ÓÇÙÚÎÔ
ÏÙÚÕØÃÇÖÕßÁÞËÏÔÇÑ¦ÔËÏÓËÚÎ
ÓËÚÇÞËÃØÏÙÎÚÜÔÍßÔÇÏÑ×ÔÙÚÕ

ÚÁÒÕÝÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇÑÇÏÙÚÏÝ
ÇØÞÁÝÚÕßÕÆ¿ÖÕÏÕÏÖÏÙÚËÆÕßÔÙÚÇÌÇÔÚ¦ÙÓÇÚÇÂÛÁÒÕßÔÔÇ
ÖÏÙÚÁÉÕßÔÙÚÇÌÇÔÚ¦ÙÓÇÚÇÑÇÏ
ÁÞÕßÔÓËÒËÚÂÙËÏÚÕÔÑÄÙÓÕÚÕÔ
ÖÔËßÓ¦ÚÜÔÐÁØÕßÔÄÚÏÁÔÇÌ¦ÔÚÇÙÓÇÂÁÔÇÖÔËÆÓÇÓÁÔËÏÖÃÙÜ
ÑÇÏÊËÔÑÇÚÇÌÁØÔËÏÔÇÖ¦ËÏÙÚÎ
ÓËÚÇÛÇÔ¦ÚÏÇàÜÂÍÏÇÚÃÚÕßÙßÔÁÈÎÑ¦ÚÏÚØÇÍÏÑÄÑÇÏÖØÁÖËÏÔÇÚÕ
ÛßÓÄÓÇÙÚËÇßÚÄßÔÇÃÑÇÓË
ÚÇÓÇÆØÇ®ÖÕßËÃÔÇÏÁÔÇÖÔËÆÓÇ
ÖÕßÙÚÕÏÞËÏ×ÔËÏÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ
ËÃÔÇÏËÑËÃÄÞÏÊÏÄÚÏÛÁÒËÏÔÇÑ¦ÔËÏ
ÑÇÑÄÂÍÏÇÔÇÚÏÓÜØÂÙËÏ®ÇÒÒ¦ËÖËÏÊÂÚÎÝÙßÔÁÈÎÑ¦ÚÏÚÄÙÕ
ÊßÔÇÚÄÓÏÇÚÄÙÕÓËÍ¦ÒÎÇÊÏÑÃÇ
ÖÕßÁÓËÏÔËÙÇÔÁÔÇÝÇÔÚÃÒÇÒÕÝÎ
àÜÂÚÎÝÑÇÏÄÖÕÏÕÝÓÇÛÇÃÔËÏÍÏÇ
ÚÎàÜÂÚÎÝÚÕÔÙÚÕÏÞËÏ×ÔËÏØÁÖËÏÔÇÚÕÊÕÆÓËÑÇÏÒÃÍÕÓËÚÇÌÕØÏÑ¦ÑÇÏÄÞÏÚÄÙÕØËÇÒÏÙÚÏÑ¦
ÇÏÎ:\ZHU/PSSÖÕßÁÍØÇÉËÚÕ
ÈÏÈÒÃÕÑÇÏÕ:[LWOLU4HSSH[YH[[
ÖÕßÁÑÇÔËÚÎÛËÇÚØÏÑÂÊÏÇÙÑËßÂ
ÂÛËÒÇÔÕÑÄÙÓÕÝÖÕßÛÇÚÁÒËÏÜÔËÚÕÈÏÈÒÃÕÂÛÇÁÌËßÍËÇÖÄÚÎÔ
ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÔÇÛßÓ¦ÚÇÏÄÞÏÚÕÔ
ÚØÄÓÕ®ÖÕßÁÔÏÜÙËÇÒÒ¦ÚÏÙßÔÁÈÎÑËÙÚÎÍßÔÇÃÑÇÓËÚÇÓÇÆØÇ
ÑÇÏÖ×ÝÓÖÕØÕÆÓËÙÇÔÑÕÏÔÜÔÃÇ
ÑÇÏÙÇÔÇÔÛØ×ÖÏÔÕËÃÊÕÝÔÇÓÎÔ
ÚÕÇÌÂÙÕßÓËÔÇÙßÓÈËÃÐÇÔ¦ÙË
ÑÇÓÃÇÓÎÚÁØÇÙËÑÇÓÃÇÍßÔÇÃÑÇ
ÑÇÏÙËÑÇÔÁÔÇÙßÔ¦ÔÛØÜÖÄÓÇÝ
ÍËÔÏÑ¦ÊÏÄÚÏÛÇÓÇÝÙÚÕÏÞËÏ×ÔËÏ
ÓÏÇàÜÂ

Πληροφορίες: t oÈÑË~Ñ
ÐÉ³ÑÑÖ¨ÑuV1ÓÑ³¨tÛ{ÌÈØuVÛ{ÑoÌ¨È¸VÉÈ~ËÑ
0Ñ~³{~ÓØÑ¨Ñ³ÒÉ{Ø(Ñ¨Ñ~ÉÈÊB
.ÒKKÑ³³{ØdU´ÆÐÐVÈ¨{Ñ~Ê³{Ø
®U´ÆÐÐÐÓT¨{³{Ø¸'ÉK¨ÈÑ¨ËÈ
{~{ËÑ¯¨Ñ³ÊÉ{ØU¸¸ddB
®¸dml

Το θέατρο για εμένα είναι ακόμη μια σχολή
– Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι
να μεταφέρεις την ταινία σε θεατρικό; Έκανες και τα «Κοπρόσκυλα».
¶ØÕÁØÞÕÓÇÏÇÖÄÚÕÔÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕÚÕÔÐÁØÜÖÕÒÆÑÇÒ¦ÑÇÏ
ËÃÔÇÏÖÏÕÊÆÙÑÕÒÕÔÇÌÁØÜÇßÚÄ
ÚÕÖØ¦ÍÓÇÙÚÕÛÁÇÚØÕÇÖÄÄÚÏÛÇ
ÔÄÓÏàËÑ¦ÖÕÏÕÝÍÏÇÚÃËÃÓÇÏÙßÔÎÛÏÙÓÁÔÕÝÙÚÕÙÏÔËÓ¦ÔÇÁÞÜÓËÍ¦ÒÕ
ÁÒËÍÞÕÜÝÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÓÖÕØËÃÝ
ÔÇÑ¦ÔËÏÝÑ¦ÚÏÊÁÑÇÂËÃÑÕÙÏÌÕØÁÝÓÁÞØÏÔÇÚÕÖÁÚßÞËÏÝÓÖÕØËÃÝ
ÔÇÙ×ÙËÏÝÖÕÒÒ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇÙÚÕ
ÓÕÔÚ¦àÚÇËÏÊÏÑ¦ËÌÁÓÖÕØËÃÝÔÇ
ÑËÔÚÂÙËÏÝÑÇÏÔÇÌÁØËÏÝÚÕÚËÒÏÑÄ
ÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÑÕÔÚ¦ËÑËÃÖÕßËÙÆ
ËÃÞËÝÙÚÕÓßÇÒÄÙÕßÚÕÛÁÇÚØÕ
ÊËÔÁÞËÏÝÚÕÔÁÒËÍÞÕÙÚÎÔÕßÙÃÇ
ËÃÙÇÏJOLLYSLHKLY®ÍÁÒÏÇÙÚÕ
ÛÁÇÚØÕÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝ´ÞËÏÝÚÇ¦ÚÕÓÇÍÆØÜÙÕß
ÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÙÖØ×ÞÔËÏÝÔÇÑ¦ÔÕßÔ
ÚÕÑÇÒÆÚËØÕÖÕßÓÖÕØÕÆÔÑÇÏÇÖÄ
ÚÎÔÆÞÚÇÚÎÝÖØËÓÏÁØÇÝÑÇÏÓËÚ¦
ËÃÔÇÏÚÕÞ¦ÕÝ®ÌÂÔËÙÇÏÖ¦ÔÜ
ÙÚÕßÝÎÛÕÖÕÏÕÆÝÑÇÏÙÚÕÑÕÏÔÄ

–Είσαι γνωστός στα κινηματογραφικά πράγματα και αυτά είναι τα
αρχικά σου βήματα στο θέατρο.
Γιατί αποφάσισες να κάνεις αυτό το βήμα;
¶¦ÔÚÇÂÛËÒÇÔÇÑ¦ÔÜÛÁÇÚØÕÇÔÑÇÏÎÖØ×ÚÎÓÕßÇÍ¦ÖÎ
ËÃÔÇÏÕÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕÝÑÇÏÎÚÎÒËÄØÇÙÎÑÇÏÊËÔÛÇÇÒÒ¦ÐËÏÇßÚÄ
¡ÕßÇØÁÙËÏÔÇÑ¦ÔÜÚÎÔËÐÂÝÓËÚÇÌÕØ¦ÚÕÙÏÔËÓ¦ÑÇÏÎÚÎÒËÄØÇÙÎËÃÔÇÏÎÙÆàßÍÄÝÓÕßËÃÔÇÏ
ÇßÚÄÖÕßËÖÁÒËÐÇÔÇÖÇÔÚØËßÚ×
ÑÇÏÚÕÛÁÇÚØÕÔÏ×ÛÜÄÚÏËÃÔÇÏÚÕ
ÌÒËØÚÓÕßËÃÔÇÏÎºÌÏÒËÔ¦ÊÇ»ÓÕß
ÙÚÇÑØßÌ¦ÇÒÒ¦ÊËÔÛÇÇÌÂÙÜ
ÖÕÚÁÚÎÍßÔÇÃÑÇÓÕß®¿ÚÇÔÂÒÛËÎËßÑÇÏØÃÇÚÕÓËÚÇ ÕÖØÄÙÑßÒÇ®ÙßÓÌ×ÔÎÙÇÇÓÁÙÜÝ
ÇÒÒ¦ÓËÖÕÒÆÌÄÈÕÊÏÄÚÏÊËÔËÃÞÇ
ÐÇÔÇÑ¦ÔËÏÛÁÇÚØÕ©ÚØÄÖÕÝÖÕß
ÊÕßÒËÆÕßÓËÙÚÕÙÏÔËÓ¦ËÃÔÇÏÖÕÒÆÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÝÇÖÄÇßÚÄÔÖÕß
ÊÕßÒËÆÕßÓËÙÚÕÛÁÇÚØÕÁÔÏÜÛÇ
ÑÇÏÙÇÔÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÄÚÏÂÛËÒÇ
ÊÕßÒËÏ¦Ö¦ÔÜÙËÇßÚÄÚÕÑÕÓÓ¦ÚÏÊÎÒÇÊÂÚÎÝÙÞÁÙÎÝÙÑÎÔÕÛÁ-

«Ο τρόπος που δουλεύουμε στο σινεμά είναι
πολύ διαφορετικός
από αυτόν που δουλεύουμε στο θέατρο».
ÚÎÝÎÛÕÖÕÏÕÆÑÇÏÕÓÄÔÕÝÚØÄÖÕÝ
ÖÏÙÚËÆÜÍÏÇÔÇÖÇÝÙÚÕËÖÄÓËÔÕ
ÈÂÓÇËÃÔÇÏÔÇÊÕßÒÁÉËÏÝÙÚÕÛÁÇÚØÕ¬ÕÛÁÇÚØÕÍÏÇËÓÁÔÇËÃÔÇÏ
ÇÑÄÓÎÓÏÇÙÞÕÒÂÍÏÇÔÇÓ¦ÛÜÖ×Ý
ÔÇÊÕßÒËÆÜÓËÚÕßÝÎÛÕÖÕÏÕÆÝ
ÑÇÒÆÚËØÇ¬ÕÛÁÇÚØÕËÃÔÇÏÖØÄÑÒÎÙÎ ÇÏËÖËÏÊÂÓÕßÇØÁÙËÏÎ
ÖØÄÑÒÎÙÎËßËÒÖÏÙÚ×ÔÇÖ¦ËÏÎ
ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÑÇÒ¦ÊÏÄÚÏÚÎÝÇÐÃàËÏ
ÇÏËßËÒÖÏÙÚ×ÔÇßÖ¦ØÐËÏÑÇÏÓÏÇ
ÚØÃÚÎÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÙÚÎÔÕÖÕÃÇÛÇ
ËÃÔÇÏÓÄÔÕÍßÔÇÃÑËÝ
–Πες μου για τις συνεργασίες σου
στην παράσταση.
¶ÓËÃÝÚÕÌÁØÔÕßÓËÙÚÕÁÇ-

ÚØÕÏÄÔßÙÕÝ®ÎËÒÒÎÔÏÑÂÓËÚ¦ÌØÇÙÎÁÍÏÔËÇÖÄÚÕÔ¢ØÃÙÑÕ
¡ÇÙÕÆØÇÁÔÇÝÇÑÄÓÇÇÍÇÖÎÓÁÔÕÝÙßÔËØÍ¦ÚÎÝËÃÔÇÏÕÙËÔÇØÏÕÍØ¦ÌÕÝÖÕßÁÍØÇÉËÚÎÔÖØ×ÚÎ
ÓÕßÛËÇÚØÏÑÂÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÖÕß
ÂÚÇÔÚÇ ÕÖØÄÙÑßÒÇ®ÖÕßÁÍÏÔËÖÁØßÙÏÑÇÏÖÕÒÒÕÃ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÇÖÄÚÎÔÃÊÏÇÕÓ¦ÊÇËÖÏÙÚØÁÌÕßÔ
ÑÇÏÍÏÇÇßÚÂÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ©
ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝßÇÍÍËÒÃÊÎÝÖÕß
ÁÍØÇÉËÚÎÓÕßÙÏÑÂÙÚÇ ÕÖØÄÙÑßÒÇ®ËÖÏÙÚÁÌËÏÍÏÇÔÇÍØ¦ÉËÏ
ÚÎÓÕßÙÏÑÂÚÎÝßÔÇÃÑÇÝÓËÚÇ
ÓÇÆØÇ® ÇÚËØÃÔÇ¬Ú¦ÑÑÇÍÏÇ
ÚÇÑÕÙÚÕÆÓÏÇÕ²ØÃÙÚÕÝÏ¦ÍÑÕß
ÖÕßËÃÔÇÏÕÖÇØ¦ÍÜÍÕÝÑÇÏÛÏÇÙ¦ØÞÎÝÙÚÕÁÇÚØÕÏÄÔßÙÕÝ®
ÇÒÒ¦ÑÇÏÑ¦ÖÕÏÕÏÔÁÕÏÙßÔËØÍ¦ÚËÝÄÖÜÝÏ×ØÍÕÝ¦àÕÍÒÕßÙÚÇ
Ì×ÚÇÑÇÏÕÔÊØÁÇÝËÜØÍÃÕß
ÙÇÔÖØ×ÚÕÝÈÕÎÛÄÝÙÑÎÔÕÛÁÚÎ
©ÚÁÒÏÕÝ¡ÇØÚ¦ÝÁÞËÏÁÔÇN\LZ[
Ñ¦ÓËÕØÄÒÕÑÇÏÎ³ÔÚØÎËØÍÃÕßÙËÓÃÇÇÖÄÚÏÝÖØ×ÚËÝËÓÌ¦ÔÃÙËÏÝÚÎÝÙÚÕÛÁÇÚØÕßÖÕÊÆËÚÇÏ
ÚÎÔ1LUUL[

«Το θέατροÉËÑ{¨Ì~ÜiiÑ{ÉÉ{ÙÊÐÈÑ¨ÓÉ{i¨Ì~ÜiiÉÈÉÜ{³
ÑÒÉ{iÑ¨Ò³Ñi~ÑÜÒVÙ{Ì³{³iØÑÂËÇÉ{u
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Λίγο ή πολύ όλοι είμαστε Τρουφαλντίνοι
Ο Παναγιώτης Κυριάκου μιλάει στην «Κ» για την παράσταση που πρωταγωνιστεί, «Ένας υπηρέτης με δύο αφεντικά»
–Χρειάζεται τελικά να γινόμαστε Τρουφαλντίνοι για να επιβιώσουμε; Δεν είναι βαρύ για την
ψυχοσύνθεσή μας;
¶¿ÒÕÏÒÃÍÕÂÖÕÒÆËÃÓÇÙÚË
¬ØÕßÌÇÒÔÚÃÔÕÏÞÜØÃÝÔÇÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏËÃÔÇÏÇÖÇØÇÃÚÎÚÕÂÖØÕÇÖÇÏÚÕÆÓËÔÕ¿ÒÕÏÓÇÝÖØÕÙÖÇÛÕÆÓËÙÚÕÓÁÍÏÙÚÕÍÏÇÚÎÔËÖÏÈÃÜÙÂ
ÓÇÝÙÞÆËÏÄÚÏËÃÔÇÏÈÇØÆÍÏÇÚÎÔ
ÉßÞÕÙÆÔÛËÙÂÓÇÝÇÒÒ¦ËÑËÃËÃÔÇÏÑÇÏÎÓÇÍËÃÇÚÎÝJVTTLKPH
KLSS»HY[L¡ÁÙÇÇÖÄÚÎÔÑÜÓÏÑÄÚÎÚÇÚÜÔÚÆÖÜÔÑÇÏÚÜÔÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÜÔÇÔÇÊËÏÑÔÆËÚÇÏÎÊÏÇÞØÕÔÏÑÂ
ÚØÇÍÏÑÄÚÎÚÇÚÕßÇÔÛØ×ÖÕßÄÚÇÔ
ÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÇÈÇÙÏÑ¦ÚÕßÁÔÙÚÏÑÚÇÄÖÜÝËÃÔÇÏÎËÖÏÈÃÜÙÂÚÕß

Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Ο Παναγιώτης ßØÏ¦ÑÕßÓÏÒ¦ËÏÙÚÎÔ
 ®ÍÏÇÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÖÕßÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚËÃÚÎÔÑÜÓÜÊÃÇÚÕß ¦ØÒÕ
ÑÕÒÔÚÄÔÏ´ÔÇÝßÖÎØÁÚÎÝÓËÊÆÕ
ÇÌËÔÚÏÑ¦®ÑÇÏÚÕÔÂØÜ¦ÚÕßÚÕÔ
¬ØÕßÌÇÒÔÚÃÔÕÖÕßÇÔËÈÇÃÔËÏÙÚÎÔ
ËÔÚØÏÑÂÑÎÔÂÚÕßÇÚÏØÏÑÕÆË¦ÚØÕßÙËÊÏÇÙÑËßÂÑÇÏÙÑÎÔÕÛËÙÃÇ
¡ÇØÏ¦ÔÔÇÝ ÇßÑÇØÃÊÕß©ÇÔÇÍÏ×ÚÎÝ ßØÏ¦ÑÕßËÃÖËÙÚÎÔ ®ÄÚÏ
ÕØÄÒÕÝÇÖÕÚËÒËÃÍÏÇËÑËÃÔÕÔÓÏÇ
ÓËÍ¦ÒÎÖØÄÑÒÎÙÎÃÍÕßØÇÖØÕÙÁÚØËÐÇÙÚÏÝÙÎÓËÏ×ÙËÏÝÓÕßÇÔÇÑÇÒÆÉÇÓËÄÚÏÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÇÑÄÓÎÑÇÏ
ÓËÚ¦ÚÇÓÖÕØËÃÔÇÑ¦ÔËÏÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕßËÃÞËÔÇÑ¦ÔËÏÇÖÄÓÜØÄÂ
ÖÕßÊËÔÁÑÇÔËÖÕÚÁ®ËÜØËÃÄÚÏÕ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÝØÄÒÕÝËÃÔÇÏÓÏÇÚÇÐÏÑÂÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝ!©
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÇÙÛËÔÁÙÚËØÕÝÊËÔËÃÔÇÏ
ÇÔÇÍÑÇÃÇÑÇÏØÕÙÑÄÖÕÝÂÑÒÁÌÚÎÝ
¦ÔËÏÄÚÏÖËØÔ¦ËÏÇÖÄÚÕÞÁØÏÚÕß
ÍÏÇÔÇËÖÏÈÏ×ÙËÏ®
–Η μεταφορά του έργου σε μία
άλλη εποχή σε έκανε να δεις αλλιώς τον Τρουφαλντίνο;
¶ÃÍÕßØÇÎÓÎÞØÂÙÎÚÎÝßÖÕÑØÏÚÏÑÂÝÌÄØÓÇÝÖÕßÁÞËÏÎJVTTLKPH
KLSS»HY[LÌÁØËÏÓÏÇ¦ÒÒÎÈÒÁÉÎÙÚÕÔ
¬ØÕßÌÇÒÔÚÃÔÕÒÒ¦ÑØÇÚÂÛÎÑËÎ
ÛËÜØÃÇÇßÚÂÝÚÎÝÌÄØÓÇÝ©¬ØÕßÌÇÒÔÚÃÔÕËÃÔÇÏÇßÚÄÝÖÕßËÃÔÇÏÇÔ¦
ÚÕßÝÇÏ×ÔËÝ
–Πώς τον αντιμετώπισες υποκριτικά;
¶ÇÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏÄÚÏÕØÄÒÕÝÇÖÕÚËÒËÃÍÏÇËÓÁÔÇÓÏÇÓËÍ¦ÒÎÖØÄÑÒÎÙÎÃÍÕßØÇÖØÕÙÁÚØËÐÇÙÚÏÝÙÎÓËÏ×ÙËÏÝÓÕßÖÕßËÃÞÇÇÖÄÚÎÙÞÕÒÂ
ÍÏÇÚÕÖÕÏÕÝËÃÔÇÏÕØÒËÑÃÔÕÝÙÚÎ

sppmedia.com

Σε πρώτη θέαση το
«Ένας υπηρέτης με δύο
αφεντικά» είναι σίγουρα, μια κωμωδία καταστάσεων και παρεξηγήσεων. Αλλά, σίγουρα,
δεν θα μπορούσε να
λείπει η κοινωνικοπολιτική θέση που έχει η
commedia dell’arte.
ÓÁÛÕÊÕÚÎÝJVTTLKPHKLSS»HY[LßàÎÚÂÙÇÓËÇØÑËÚ¦ÓËÚÎ¡ÇØÏ¦ÔÔÇ
ÇßÑÇØÃÊÕßÍÏÇÚÏÝËÑÌ¦ÔÙËÏÝÇßÚÕÆ
ÚÕßÑßØÃÕß¡ËÒËÚÂÙÇÓËÚÎÔÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÚÕß1HTLZ*VYKLUÕßÒÁÉÇÓËÚÏÝÑÏÔÂÙËÏÝÑÇÏÚÇÇÑØÕÈÇÚÏÑ¦
ÓËÚÕÔÔÚØÁÏ ØÕßÖ¦ÑÇÏ¯ÇÔÇÑÇÒÆÉÇÓËÄÚÏÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÇÑÄÓÎÑÇÏ
ÓËÚ¦ÚÇÓÖÕØËÃÔÇÑ¦ÔËÏÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕßËÃÞËÔÇÑ¦ÔËÏÇÖÄÓÜØÄÂ
ÖÕßÊËÔÁÑÇÔËÖÕÚÁ
–Ο Τρουφαλντίνο είναι ένας αβανταδόρικος ρόλος, ο πρωταγωνιστικός, ο ίδιος ο Γκολντόνι τον
θεώρησε έναν δύσκολο χαρακτήρα. Νιώθεις ευθύνη απέναντί του;
¶ØÕÌÇÔ×ÝØÕÙÜÖÏÑ¦ËÃÓÇÏ
ßÖÁØÓÇÞÕÝÚÎÝ¦ÖÕÉÎÝÄÚÏÑ¦ÛËÁØÍÕßÖ¦ØÞËÏÒÄÍÕÝÖÕßËÃÔÇÏÍØÇÓÓÁÔÕÑÇÏÖÄÙÕÓ¦ÒÒÕÔÚÄÙÕÊÏÇÞØÕÔÏÑÄ³ØÇÎËßÛÆÔÎÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕÔ
ØÄÒÕÚÕÁØÍÕÑÇÏÚÕÃÊÏÕÚÕÛÁÇÚØÕ
ËÃÔÇÏËÑËÃÃÔÇÏÃÙÜÝÇÖÄÚÕßÝÖÏÕ
ÊÆÙÑÕÒÕßÝØÄÒÕßÝÖÕßÁÞÕßÔÍØÇÌÚËÃÖÕÚÁÃÍÕßØÇÒÄÍÜÙ×ÓÇÚÕÝ
ÚËÞÔÏÑÂÝÑÇÏ¦ÙÑÎÙÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÒÄÍÜÉßÞÕÙÆÔÛËÙÎÝÖÕÓÁÔÜÝÎÇÔÚÏ-

«Είναι μια ³ÑÂ{~Ê³ÚÓ³iiÈo~É~¨{ÐÓØ¨ÌÜØ${~Ð{~ÒÑÚÉÓ³É¨ØÙÉÉËÑ{ÑÑo~ÑËÑ~Ñ{¨~ÌØ

Ê~ÜÓ×³iØÒÉ{ÌV³{É¨ÒÉ{ÑÌ³TÓ¨{³Èo{ÑÑÉ{K{É{uVÜÓÉ{(ÑÑo{³iØÈ¨{Ò~Èo{Ñ³¨ÌÜ³È
ÓËÚ×ÖÏÙÎÑÇÏÎÓËÚÇÌÕØ¦ÚÕßÙÚÎ
àÜÂÌÁØËÏÓÏÇÓËÍ¦ÒÎËßÛÆÔÎ
–Είναι μια κωμωδία παρεξηγήσεων ή κάτι περισσότερο το έργο;
¶ ÇÏÚÇÊÆÕÑÇÚ¦ÚÎÍÔ×ÓÎÓÕß
ËÖØ×ÚÎÛÁÇÙÎËÃÔÇÏÙÃÍÕßØÇÓÏÇ
ÑÜÓÜÊÃÇÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÜÔÑÇÏÖÇØËÐÎÍÂÙËÜÔÒÒ¦ÙÃÍÕßØÇÊËÔÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÒËÃÖËÏÎÑÕÏÔÜÔÏÑÕÖÕÒÏÚÏÑÂÛÁÙÎÖÕßÁÞËÏÎJVTTLKPH
KLSS»HY[LÃÔÕÔÚÇÏÙßÔËÞ×ÝÔÆÐËÏÝ
ÖÕßÇÌÕØÕÆÔÚÏÝÚÇÐÏÑÁÝÊÏÇÌÕØÁÝ
ÚÎÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÁÑÌÇÔÙÎÚÎÝÓ¦ÞÎÝ
ÚÜÔÌÆÒÜÔÚÇÑÇÚ¦ÒÕÏÖÇÚÎÝÖÇØ¦ÊÕÙÎÝÑ¦ÛËÞ×ØÇÝÑÚÒ
–Αλλάζει η φόρμα του έργου σε
περισσότερη πρόζα ή ακόμα λει-

τουργεί ως Commedia dell’arte;
¶¿ÖÜÝÙÕßËÃÖÇÑÇÏÖÏÕÖ¦ÔÜ
ÚÕÁØÍÕÑÏÔËÃÚÇÏÙËÊÆÕËÖÃÖËÊÇ
ÛËÓÇÚÕÒÕÍÏÑ¦¬ÕÃÊÏÕÑÇÏÚËÞÔÏÑ¦
¡ÖÕØËÃÔÇÑÇÚÇØÍËÃÚÇÏÈ¦ÙËÏÞØÕÔÕÒÕÍÏÑÂÝÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎÝÎÙÜÓÇÚÏÑÂ
ÌÄØÓÇÑÇÏÎÓ¦ÙÑÇÖÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦
ÖÇØÇÓÁÔÕßÔÚÇÍÑÇÔÍÑÝÑÇÏÚÇÒ¦ÚÙÏÖÃÙÎÝÕÏÞÇØÇÑÚÂØËÝÑÇÏÚÕ
ßÖÄÈÇÛØÄÚÕßÝËÃÔÇÏÐËÑ¦ÛÇØÇËÑËÃ
©ÇÔÚÇÒÄÔËËÃÔÇÏÕÖÒÕÆÙÏÕÝÖÕß
ÄÒÕÏÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÔÇÚÕßÖ¦ØÕßÔ
ÚÇÒËÌÚ¦ÑÇÏÚÎÔÑÄØÎÔÇÓÕØ¦ÚÇ
©¡ÖØÏÑÁÒÇËÃÔÇÏÕÖÏÕËÒÇÌØÆÝ®
ÚÎÝÖÇØÁÇÝÏÊÏÕÑÚÂÚÎÝÞ×ØÕßËÙÚÃÇÙÎÝÚÇÈËØÔÏ¦ØÎÝÑÇÚ¦ÚÎÔÑÕÓÁÔÚÏÇÖÕßÉËÆÊËÚÇÏÓÕÔÃÓÜÝÑÇÏÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÚÇÒÆÔËÏÄÒÇÓËÚÎÈÃÇ©
§ÚÕÚÄØËÙÇÔÚÆÖÕÝßÖ¦ØÞËÏ ÇÏ

ÙÃÍÕßØÇÎÙÞÁÙÎ¬àÏ¦ÔÏØÒËÑÃÔÕß
ÓËÚÎÔ ÕÒÕÓÖÃÔÇËÃÔÇÏÇÖÄÚÏÝÑÏÔÎÚÂØÏËÝÊßÔ¦ÓËÏÝÚÕßÁØÍÕß
–Είναι καιροσκόπος ο ήρωάς σου,
ένας διπρόσωπος ή αγωνίζεται
απλώς για την επιβίωσή του;
¶Ö»ÕßÊËÔÃÊËÔÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ÛËÜØÎÛËÃÊÏÖØÄÙÜÖÕÝÑÇÏÑÇÏØÕÙÑÄÖÕÝÃÔÇÏÑÇÛÇØ¦ØÒËÑÃÔÕÓÕÔÇÊÏÑÂÚÕßÁÍÔÕÏÇËÃÔÇÏÚÕÌÇÍÎÚÄ
ÑÄÓÎÑÇÏÄÚÇÔÚÕßÖØÕÙÌÁØÕÔÚÇÏ
ÒËÌÚ¦ÑÇÏÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÌÆÍËÏ
ÓËÇßÚ¦ÊËÔÚÕÑ¦ÔËÏÃÔÇÏÓÏÇÚÇÐÏÑÂÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÝ
ØÄÒÕÝ©ÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÇÙÛËÔÁÙÚËØÕÝ
ÊËÔËÃÔÇÏÇÔÇÍÑÇÃÇÑÇÏØÕÙÑÄÖÕÝÂ
ÑÒÁÌÚÎÝ ¦ÔËÏÄÚÏÖËØÔ¦ËÏÇÖÄÚÕ
ÞÁØÏÚÕßÍÏÇÔÇËÖÏÈÏ×ÙËÏ

–Ο Τρουφαλντίνο υποδύεται, άρα
έχουμε θέατρο στο θέατρο;
¶ßÚÄÝÑÇÛ»ÇßÚÄÝÕØÄÒÕÝÑÇÏ
ÎÆÖÇØÐÎÚÕß¬ØÕßÌÇÒÔÚÃÔÕÊËÔ
ÙßÔÛÁÚÕßÔÇßÚÕÆÙÏÕÇßÚÄÖÕßÒÁÓËÛÁÇÚØÕÙÚÕÛÁÇÚØÕ®©ÏÓÄÔËÝ
ÙÚÏÍÓÁÝÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÓËÔÇ
ÖÕÆÓËÄÚÏÈÒÁÖÕßÓËÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕËÃÔÇÏÄÚÇÔÕ¬ØÕßÌÇÒÔÚÃÔÕÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÊÏÇÚÎØÂÙËÏÚÏÝÏÙÕØØÕÖÃËÝ
ÚÜÔÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÜÔÖÕßÁÞËÏÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇÙßÙÚÂÙËÏ
ÚÎÔËßÇÃÙÛÎÚÂÚÕßÖÒËßØ¦ÑÇÏÁÚÙÏ
ÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÎÌÇÔÚÇÙÚÏÑÂÖËØÙÄÔÇÚÕßÁÖËÑËÃÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÓË
ÔÇÖÕÆÓËÄÚÏÁÞÕßÓËÚÕÛÁÇÚØÕ
ÓÁÙÇÙÚÕÛÁÇÚØÕ®

Πληροφορίες: t ÑØÈi¨Ó³iØÐÉÙÖÑ×É³{~Òu³È
Ò¨Ü~Ü³Ì{V³iÉ³¨{~Ê
.~iÊ³È.Ñ³{¨{~Ö1ÉÒ³¨È(Ñ¨Ñ³ÒÉ{Ø~ÒÚÉ.ÒKKÑ³³{ØdU´Æ
ÐÐ~Ñ{È¨{Ñ~Ê³{Ø®U´ÆÐÐÓØ
¸'ÉK¨ÈÑ¨ËÈ¸Æ¸Æ(Üi¨×¨ËÉØ¯¨Ñ³ÊÉ{Ø¸¸´¸mÆV¸¸m¸®Æ
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500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Του ΣΤΑΥΡΟΥ

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ

Οταν Πάπας θα είναι μια Κινέζα...

Σ

τις 13 ΙανουαρίουÚÎÝÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÝÞØÕÔÏ¦ÝÖÁÛÇÔËÙËÈÇÛÏ¦ÍËØ¦ÓÇÚÇ 
ÕÓËÍ¦ÒÕÝ¦ÒÒÕÝÏÙÚÕØÏÑÄÝÇÔ
§ÚËÒÏÓÄ1LHU+LS\TLH\ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÊËÑ¦ÊÜÔÈÏÈÒÃÜÔÕØÏÙÓÁÔÇ
ÇÖÄÚÇÕÖÕÃÇÁÞÕßÔÙÎÓÇÊÁÉËÏ
ÚÏÝÏÙÚÕØÏÑÁÝÙÖÕßÊÁÝ ÇÔÁÔÇ
ÜÙÚÄÙÕÈÏÈÒÃÕÚÕßÊËÔÁÞËÏËÑÊÕÛËÃÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÄÖÕßËÔÚÕÆÚÕÏÝ
ÑßÑÒÕÌÕØÕÆÔÓËÚÇÌØÇÙÓÁÔÕÏÑ¦ÓÖÕÙÕÏÙÆÍÞØÕÔÕÏÏÙÚÕØÏÕÍØÇÌÃÙÑÕÏËÔÓÕßËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕÔÇ
ÌÇÔÚÇÙÚ×ÚÕÔÒÄÍÕ!Õ§ÚËÒÏÓÄ
ÇÙÞÕÒËÃÚÇÏÓËÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÕßÔËÄÚËØÕßÞØÏÙÚÏÇÔÏÙÓÕÆÖËÊÃÕÖÕß
ÇÌÂÔËÏÇÊÏ¦ÌÕØÕßÝÚÕßÝÏÙÚÕØÏÑÕÆÝÓÇÝÙÚÎÙßÔÚØÏÖÚÏÑÂÖÒËÏÕÔÄÚÎÚ¦ÚÕßÝ©ÓËÍ¦ÒÕÝÏÙÚÕØÏÑÄÝÍËÔÔÎÓÁÔÕÝÑÇÏÓËÍÇÒÜÓÁÔÕÝ
ÙËÓÏÇÖÏÙÚÂÑÇÛÕÒÏÑÂÕÏÑÕÍÁÔËÏÇ
ÚÎÝ§¦ÔÚÎÝÁÓËÏÔËÕÃÊÏÕÝÖÏÙÚÄÝ
ÞØÏÙÚÏÇÔÄÝ×ÝÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝàÜÂÝ
ÚÕßÑÇÏÔÕÏÇàÄÚÇÔàÜÎØ¦ÍÏÇÚÕ
ÖÇØÄÔÑÇÏÚÕÓÁÒÒÕÔÚÕßÞØÏÙÚÏÇÔÏÙÓÕÆÙÚÕÔÙÎÓËØÏÔÄÑÄÙÓÕ¬Õ
 ÛÇËÑÊÕÛËÃÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕßÓË
ÚÕÔËØÜÚÎÓÇÚÏÑÄÚÃÚÒÕÇÖËÛ¦ÔËÏ¦ØÇÍËÕÞØÏÙÚÏÇÔÏÙÓÄÝ"®3L
*OYPZ[PHUPZTL]H[PSTV\YPY&®
ÖÕßÖØÕÑ¦ÒËÙËÚËØ¦ÙÚÏÇÙßàÂÚÎÙÎÙÚÎÇÒÒÃÇ¬ÕÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔÑÇÏ¦ÒÒÇÊÆÕÓËÚÕÃÊÏÕÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ËØ×ÚÎÓÇ!¬ÏÖÏÙÚËÆÜ®
*LX\LQLJYVPZ® ØÕÙÊÕÑ×ÔÚÇÝÚÎÔÇßÍÂÔÇÝÞØÏÙÚÏÇÔÏÙÓÄÝÍÏÇÇÆØÏÕ®.\L[[LY
S»H\YVYL<U*OYPZ[PHUPZTLWV\Y
KLTHPU®
©ÖÜÝÊËÔßÖ¦ØÞËÏÇÙÌÇÒ×Ý
ÓËÍ¦ÒÕÝÙÚÕÞÇÙÚÂÝÞÜØÃÝÖØÕÙÜÖÏÑÄËØ×ÚÎÓÇÚÕÃÊÏÕÏÙÞÆËÏ
ÑÇÏÍÏÇÚÕßÝÇÒÎÛÏÔ¦ÓËÍ¦ÒÕßÝ
ÏÙÚÕØÏÑÕÆÝ©§ÚËÒÏÓÄËÃÞËËØ×ÚÎÓÇÁÔÇËØ×ÚÎÓÇÖÕßÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦
ÙÚÕÃÞËÏÜÔËÚÎÙßÔËÃÊÎÙÂÚÕßÑÇÏ
ÇßÚÄÂÚÇÔÕÇÖÕÞØÏÙÚÏÇÔÏÙÓÄÝÚÎÝ
ßØ×ÖÎÝ¡ÁÙÇÇÖÄÖÕÏÕÊØÄÓÕ
ÑÇÏÍÏÇÖÕÏÕßÝÒÄÍÕßÝÇÖÕÞØÏÙÚÏÇÔÃÙÚÎÑËÎÆÙÎ"ÏÇÔÇÇÖÇÔÚÂÙËÏ
ÙÚÕÈÇÙÇÔÏÙÚÏÑÄËØ×ÚÎÓÇÓËÚÇÑÏÔËÃÚÇÏÓËØÏÑÕÆÝÇÏ×ÔËÝÖØÏÔÇÖÄ
ÚÎÔËÖÕÞÂÚÕßÑÇÏÇÔÇàÎÚËÃÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÚÕÔÚØÄÖÕÓËÚÕÔÕÖÕÃÕ
ÁàÎÙÇÔÚÕÔÞØÏÙÚÏÇÔÏÙÓÄÙÚÎÔ
ÑÇÛÎÓËØÏÔÂàÜÂÚÕßÝÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÚÎÝßØ×ÖÎÝÇÖÄÚÕÔÕÕ
ÇÏ×ÔÇÑÇÏËÌËÐÂÝÚÏÒÕÍÂÝÂÚÇÔ
ÇßÚÄÝÕÞØÏÙÚÏÇÔÏÙÓÄÝ
©§ÚËÒÏÓÄÓËÒËÚ×ÔÚÇÝÁÔÇÔ
ÇÖÃÙÚËßÚÕÄÍÑÕßÒÏÑÕÆÈËÈÇÏ×ÛÎÑËÄÚÏËÖØÄÑËÏÚÕÍÏÇÁÔÇÔÞØÏÙÚÏÇÔÏÙÓÄÚÕßÌÄÈÕßÑÇÏÚÎÝËÔÕÞÕÖÕÃÎÙÎÝ¬ÎÔËÖÄÓËÔÎÇÑØÏÈ×Ý
ÞØÕÔÏ¦ÇÖÄÚÕ3L*OYPZ[PHUPZTL

Ο Ηλίας Λ. Παπαμόσχος γεννήθηκε το 1967 στην Καστοριά. Εχει εκδώσει έξι συλλογές διηγημάτων. Η
συλλογή του «Η αλεπού της σκάλας
και άλλες ιστορίες» τιμήθηκε με το
Κρατικό Βραβείο Διηγήματος-Νουβέλας (2016) και μεταφράστηκε στα
γαλλικά (Le renard dans l’ escalier,
ed. Le miel des anges).
Διηγήματά του έχουν μεταφραστεί
στα γαλλικά, στα σουηδικά και στα
αλβανικά. Η τελευταία του συλλογή διηγημάτων «Η μνήμη του ξύλου» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις
Πατάκη.
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
πλάι στο κρεβάτι σας;

Στο έργο του=Ñ ³ÉÜ{ÐÌ³ÉÂ×ÈÜÜ³È¨³ÈK{KÜËÈÉ{~ËÇÉ³Ñ{ÐÉoÒÜØ{³¨{~ÌØ~Ñ{³TÑ³ÊØÑTÜÉË³Ñ{ÐÉ³i{³¨ËÑ³ÈÉÌ³É¨ÈT¨{³{Ñ{ÐÖVÉÙËÈÑ×ÊÉ{ÑÙ{Ò×¨ÈØ³ÈØÖoT¨ÈØ{³¨{~ÖØÐÑØ

Κανένα βιβλίο
του μεγάλου Γάλλου
ιστορικού Ζαν Ντελιμό
δεν έχει εκδοθεί
στα ελληνικά.
]H[PSTV\YPY&®Õ§ÚËÒÏÓÄËÑÊÃÊËÏ
ÚÕÍÔÜÙÚÄÚËØÕÈÏÈÒÃÕÚÕß©ÌÄÈÕÝÙÚÎÆÙÎÕÝÕÝÇÏ¡ÏÇ
ÖÕÒÏÕØÑÎÓÁÔÎÖÄÒÎ®3H7L\YLU
6JJPKLU[?0=L?=000LZPuJSLZ<UL
JP[tHZZPtNtL®-H`HYK ÚÎÔ
ËÏÙÇÍÜÍÂÚÕßÈÏÈÒÃÕßÛÇÊÏÎÍÎÛËÃ
ÚÎÔËÓÖËÏØÃÇÚÕßÙÚÕØÜÓÇÏÕÑÇÛÕÒÏÑÄÙÇÒËÙÏÇÔÄÙÞÕÒËÃÕÄÖÕß
ÌÕÃÚÎÙËËÙÜÚËØÏÑÄÝÙÚÕÍßÓÔ¦ÙÏÕÑËÃÚÇÊÜÊËÑ¦ÞØÕÔÇÖÇÏÊÏ¦
Ñ¦ÛËÖØ×ÚÎÇØÇÙÑËßÂÚÕßÓÂÔÇÁÒËÍÇÔÓÏÇËÑÚËÔÂÖØÕÙËßÞÂ
ÍÏÇÔÇÁÞÕßÔÁÔÇÔÑÇÒÄÛ¦ÔÇÚÕ
ÓËÇÔÇÚØÏÞÏÇÙÚÏÑÁÝÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝ
ÍÏÇÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÙÚÏÍÓÁÝÚÕßÛÔÂÙÑÕÔÚÕÝÇÔÛØ×ÖÏÔÕßÙ×ÓÇÚÕÝ©
§ÚËÒÏÓÄÖÇØÇÛÁÚËÏÚÎÔÖØÕÙËßÞÂ
ÇßÚÂÑÇÏÖÇØÇÊÁÞËÚÇÏÄÚÏÇÖÕÚËÒËÃÚÕÑÒËÏÊÃÚÕßÈÏÈÒÃÕßBÚÕßD®Ù
ÑÇÏÃÙÜÝÄÒÕßÚÕßÁØÍÕßÚÕß
ÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÓËÔÇÖØÕÙÛÁÙÕßÓË
©ÞØÏÙÚÏÇÔÏÙÓÄÝÚÎÝÇÍ¦ÖÎÝÚÎÝ
ÙßÍÞ×ØÎÙÎÝÚÎÝËÒÖÃÊÇÝËÃÞËÍÃÔËÏÛØÎÙÑËÃÇÚÕßÌÄÈÕßÄÞÏÚÕß
ÌßÙÏÕÒÕÍÏÑÕÆÌÄÈÕßÚÕßÛÇÔ¦ÚÕßÇÒÒ¦ÚÕßÌÄÈÕßÚÎÝÑØÃÙÎÝ
ÚÎÝÑÄÒÇÙÎÝÚÎÝÇÏ×ÔÏÇÝÚÏÓÜØÃÇÝÃÍÇÞØÄÔÏÇÇØÍÄÚËØÇÚÕÈÏ-

Της ΛΙΝΑΣ

Ñ×ÔÙÚÎàÜÂÚÎÝÑÑÒÎÙÃÇÝÄÖÕß
ËÔÔÕËÃÚÇÏÛÇÞËÏØÕÚÕÔÕÆÔÚÇÏÙË
ÄÒÕßÝÚÕßÝÈÇÛÓÕÆÝÚÎÝÏËØÜÙÆÔÎÝÑÇÏÈËÈÇÃÜÝÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÎ
ªÜÓÇÏÕÑÇÛÕÒÏÑÂÑÑÒÎÙÃÇÓÁÙÇ
ÇÖÄÚÎÔÑÇÚ¦ØÍÎÙÎÚÎÝßÖÕÞØËÜÚÏÑÂÝÇÍÇÓÃÇÝÚÕßÑÒÂØÕßßÚÄÚÕHNNPVYUHTLU[VÑÇÚ¦ÚÕÔ
§ÚËÒÏÓÄÛÇËÃÓÇÙÚËÈÁÈÇÏÕÏÄÚÏ
ÁÞËÏÙßÔÚËÒËÙÚËÃÄÚÇÔ¦ÖÇÝ
ÛÇËÃÔÇÏÓÏÇ ÏÔÁàÇÖÇÔÚØËÓÁÔÎÓËÁÔÇÔÓÇÆØÕ®3»]LUPYKL
+PL\®*59:LKP[PVUZ)PISPZ
ÙÑÕÆÍËÚÇÏÙÇÔÑÇÒÇÓÖÕÆØÏÇÒÒ¦ÊËÔËÃÔÇÏÑËÃÔÕÝÖ¦ÔÚÜÝ
ÊËÔÇÙÚËáàÄÚÇÔ
©§ÚËÒÏÓÄÁÍØÇÉËÓËÚÕÞÁØÏ
ÚÕßÚÕÔËÖÏÑÂÊËÏÕÖÕßÂÛËÒËÔÇ
ÊÏÇÈÇÙÚËÃÙÚÎÔÑÎÊËÃÇÚÕßÃÍÇ
ÒÄÍÏÇÑÇÏÓËÙÚ¦ÖÕßÙßÓÖßÑÔ×ÔÕßÔÚÕÔÞØÏÙÚÏÇÔÏÙÓÄÚÎÝËÒÖÃÊÇÝÙÚÕÔÕÖÕÃÕÖÃÙÚËßË¡ËÚÇÌØ¦àÜËÊ×ÖËØÃÖÕßÚÕÓÏÙÄÇÖÄ
ÇßÚÄÚÕÑËÃÓËÔÕ!¬ÕÔÊØÄÓÕÚËÚÁÒËÑÇÝÇÔÇÖÇßÛ×ÓÁÙÇÙÚÎÔ
ËÏØÂÔÎÑÇÏÚÎÙßÍÞ×ØÎÙÂÕß
ÃÔËÎÑÇÚÇÌßÍÂÑÇÏÚÕÌÜÝÓÕß
ÌÂÔÕÓÇÏÙËÁÔÇÇÓÖÜÓÁÙÇ
ÙÚÎÍÎÚËÒËßÚÇÃÇÙÑÁÉÎÓÕßÇÝ
ËÃÔÇÏÎÙÑÁÉÎÚÎÝËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝ
B¯DÖËÏÊÂÚÕËÃÖËÝËÙÆ ÆØÏËÖÏÙÚËÆÜÄÚÏÛÇÐÇÔÇàÂÙÜÓËÄÒÕßÝ
ÚÕßÝÊÏÑÕÆÝÓÕßÑÇÏÓËÚÕÖÒÂÛÕÝ
ËÑËÃÔÜÔÍÏÇÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÁÊÜÙËÝ
ÚÎàÜÂÕß¬ÄÚËÎÍÎÛÇÇÔÇÑÇÏÔÏÙÚËÃÑÇÏÛÇÇÖÕÑÇÚÇÙÚÇÛËÃÑÇÏ
ÊËÔÛÇßÖ¦ØÞËÏÖÏÇÕÆÚËÛ¦ÔÇÚÕÝ
ÕÆÚËÌÄÈÕÝÕÆÚËÊ¦ÑØßÇ®

ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ

Παιδική χαρά γεμάτη μνήματα

«Τ

ις Κυριακές ÖØÏÔËÖÏÙÚØÁÉÕßÓËÙÚÕÖÃÚÏÖÇÏÊÏÕÆ
Ñ¦ÔÇÓËÓÏÇËÖÃÙÑËÉÎÙÚÎ
ÍÏÇÍÏ¦ÖÕßÂÚÇÔÖËÛÇÓÁÔÎ®
©ÇÔÂÒÏÑÕÝÇÌÎÍÎÚÂÝÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙËÁÔÇÔÑÄÙÓÕÖÇÒÏÄÄÖÕßÕ
Û¦ÔÇÚÕÝÂÚÇÔÕØÇÚÄÝÑÇÏÄÞÏÇÖÕÊÏÕÖÕÓÖÇÃÕÝÖËÛÇÓÁÔÎÍÏÇÍÏ¦
ÊËÔËÃÞËÑßÒÂÙËÏÙÚÎÔÇÔßÖÇØÐÃÇ
ÑÇÛ×ÝÑ¦ÛË ßØÏÇÑÂÚÎÔËÖÏÙÑÁÖÚÕÔÚÇÔÑÇÏÁÈØÏÙÑÇÔÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇÖÇÃÐÕßÔÕÃÊÏÕÝÑÇÏÕÇÊËÒÌÄÝÚÕßÑØßÌÚÄÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕßÝ
Ú¦ÌÕßÝ© ßØÏ¦ÑÕÝßÌÏÒÚàÄÍÒÕß
Ø¦ÓÇ ËÖÏÙÚØÁÌËÏÙÚÕÞÜØÏÄÚÎÝÖÇÏÊÏÑÂÝÚÕßÎÒÏÑÃÇÝÍÏÇÔÇ
ÇÖÕÚßÖ×ÙËÏÚÕÈÃÜÓÇÚÕßÛÇÔ¦ÚÕß
ÓÁÙÇÇÖÄÚÕÈÒÁÓÓÇÚÜÔÁÐÏÚÕß
ÞØÄÔÜÔ©ÏÚÇÌÁÝÚÜÔÙßÍÞÜØÏÇÔ×ÔÇÔÇÈÏ×ÔÕßÔÙÇÔËÖÏÓÔÎÓÄÙßÔÇÖÇÏÞÔÃÊÏÇ¬ÕÇÍÄØÏÙÂÑÜÔËÓËÖËØÎÌ¦ÔÏÇÚÇËÐÇÖÚÁØßÍÇ
ÞÚßÖÕÆÙËÓËÞÇØ¦ÚÎÔÑÇÓÖ¦ÔÇ
ÙÚÕÖÁÔÛÏÓÕÚÁÓÖÕÇÖÕÒ¦ÓÈÇÔË
ÔÇÑ¦ÔËÏÙÚÇßØÕÆÝÓËÚÕÛßÓÏÇÚÄÖ¦ÔÜÇÖÄÚÇÓÔÂÓÇÚÇÔÕÏÇàÄÚÇÔÚÕßÝÖËÛÇÓÁÔÕßÝÑÇÏÚÕßÝ
ÁÑÇÔËÖÇØÁÇÑÇÛÏÙÓÁÔÕÝÊÃÖÒÇ
ÙÚÎÔÑ¦ÙÇ
©ÖÜÝËÐÎÍËÃÖØÕËÏÙÇÍÜÍÏÑ¦Õ

0Ñtx>¦x_©u³È+H_¦²º©xV
t/v__R²_X-²¦x_©u³È©>>R
>©v_¿x©-xn_¦Vt ÜÉÈÚÓ¨{ØÉ{ÇÓÜØw$ÒÚ¨ØVioÓ³iØu
³È {~ÌÜÑÈ ÐÐ(ÑÑÙÒ~iV
tÒ{ÐÉ³{Òiu³È ÜËÑ
(ÑÑÙiÐi³¨Ñ~ÌÈÜÈ{Ù{³{~ÊÓ~Ùi

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

Û{ÒKÑÑ³t~Ö¨{Ò{uV³È
åK¨ÑÒÐÉÖÑV~Ñ{ÓÐÑÚÑØ
³~ÜÉË{Ð³È~Ö~ÜÈVÉÌØ~Ö~ÜÈÑ×ioiÐÑ³{~ÖÉ¨~É{ÐÓVÑÜÜÒ~Ñ{ÈÜ{~Ì³É¨ÑVÈTÉÈÐÑ³{~ÖVÈ{³Ò³ÓÜØVÑÜÜÒ
~Ñ{Ñ¨TÊVÙiÜÑÙÊ³Ò¨¨i~³ÚÑÒ³È~Ñ{ÇÊØ
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε
πρόσφατα για πρώτη φορά;

.TÉ³{~Ò¨Ì×Ñ³ÑVÑÙ{~Ñ{ÜÌoi³Ñ
Ñ¨oÒÌØ~Ñ{Ñ¤TÉ{V³~ÜÑ{~Ì³É¨U³itÜ{ÒÙÑu
Και ποιο είναι το βιβλίο που έχετε
διαβάσει τις περισσότερες φορές;

0t4i¨Ó³iu³È,ÌÐÉ¨³ÌoTÑÐVÐ{ÑÈKÓÜÑ³iËÑKÑË³i~ÉiÐÈÐi³Ñ{ËÑ³È
0ÇÌÇÉ×ÌÈÇ{
Τι μνήμη μπορεί να έχει το ξύλο;

ÈÒÃÕÍÏÇÚÕÔÌÄÈÕÛÇÙßÓÖÒÎØÜÛËÃ
ÓËÚÕÈÏÈÒÃÕÓÇØÚÃÇÑÇÏÌÄÈÕÝ
ËÔÕÞÕÖÕÃÎÙÎÙÚÎÆÙÎÕÝ
ÕÝÇÏ®3LWtJOtL[SHWL\Y3H
J\SWHIPSPZH[PVULU6JJPKLU[?000L
?=000LZPuJSLZ®-H`HYK 
ÖÕÏÓÇÔÚÏÑÂÚÕßÌÄÈÕßÙßÔÕÊËÆËÚÇÏÇÐËÞ×ØÏÙÚÇÓËÚÎÔÖÕÏÓÇÔÚÏÑÂ
ÚÎÝËÔÕÞÕÖÕÃÎÙÎÝ!Õ¦ÔÛØÜÖÕÝ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÓÎÈÇÙÇÔÃàËÚÇÏ
ÇÏÜÔÃÜÝÙÚÏÝÌÒÄÍËÝÚÎÝÑÄÒÇÙÎÝ
ÖØÁÖËÏÔÇÇÖÇØÔÎÛËÃÑ¦ÛËËÖÏÛßÓÃÇÑÇÏÇÖÄÒÇßÙÎÑßØÃÜÝËÔÔÕËÃÚÇÏÚÎÙËÐÕßÇÒÏÑÂÔÇÖËØÏÌØÕÔÂÙËÏÚÕÔÑÄÙÓÕÑÇÏÚÏÝÞÇØÁÝÚÕß
ÏÇÚÕÔ§ÚËÒÏÓÄÕÚØÄÖÕÝÓËÚÕÔ
ÕÖÕÃÕÇÖÕÞØÏÙÚÏÇÔÃÙÚÎÑËÎßØ×ÖÎËÃÔÇÏÕÓÄÒÕÍÕÝÚÕßÚØÄÖÕß
ÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÞØÏÙÚÏÇÔÃÙÚÎÑËÖÕß
ÁàÎÙËÚÕÔÞØÏÙÚÏÇÔÏÙÓÄÚÎÝÇÖÄ
ÚÎÔÔÇÍÁÔÔÎÙÎÑÇÏÓËÚ¦©ÞØÏÙÚÏÇÔÏÙÓÄÝÇßÚÄÝÕÏÑÕÊÕÓÂÛÎÑË
Ö¦ÔÜÙÚÕÔÌÄÈÕÑÇÏÙÚÎÔËÔÕÞÂ
ÑÇÏÎÁÐÕÊÕÝÇÖÄÚÕÔÞØÏÙÚÏÇÔÏÙÓÄ
ÁÍÏÔËÇÑØÏÈ×ÝÓËÒ¦ÈÇØÕÚÎÔÇÖÕÚÃÔÇÐÎÚÕßÌÄÈÕßÑÇÏÚÎÝËÔÕÞÂÝ
©ÞØÏÙÚÏÇÔÏÙÓÄÝÇßÚÄÝÁÞËÏ
ÑÒËÃÙËÏÚÕÔÏÙÚÕØÏÑÄÑÆÑÒÕÚÕß
ËÔ×ÎÖÕÏÓÇÔÚÏÑÂÚÕßÇÖÕÚËÒËÃ
ÖÒÁÕÔÙÂÓËØÇÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÓËÒÁÚÎÝÑÇÏÊÏÇÚØÏÈ×Ô¬ÕÆÚÕÄÓÜÝ
ÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏÑÇÚ¦ÚÕÔ§ÚËÒÏÓÄ
ÄÚÏÁÞËÏÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛËÃÑÇÏÚÕ
HNNPVYUHTLU[VÚÕßÞØÏÙÚÏÇÔÏÙÓÕÆ
ÓËÚÕÔÙÆÍÞØÕÔÕÑÄÙÓÕ©ÊØÄÓÕÝ
ÖØÕÝÇßÚÂÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎÖËØÔ¦ËÏÓÁÙÇÇÖÄÚÏÝÍßÔÇÃÑËÝÚÎÔ
ÏÙÄÚÏÓÎÓËÚÕÞÂÊÎÒÇÊÂÚÜÔÍßÔÇÏ-

ΚΡΙΤΙΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΥΦΙΛΤΖΟΓΛΟΥ
Σπίτι παιδιού
εκδ. Αντίποδες, σελ. 90
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ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÚÇÖÃÚÏÇÚÕßÇÏÊÏÕÆÂÚÇÔÏÊØÆÓÇÚÇÖÕßÙßÙÚÂÛÎÑÇÔÚÕ ÙËÞÜØÏ¦ÚÎÝÄØËÏÇÝ
ÒÒ¦ÊÇÝÇÖÄÚÎÇÙÏÒÏÑÂØÄÔÕÏÇ
ÑÇÏÕØÏÙÓÁÔÇËÐÇßÚ×ÔÙßÔÁÞÏÙÇÔ
ÔÇÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÑÇÏÓËÚ¦ÚÎÓËÚÇÖÕÒÃÚËßÙÎÓÎÚÁØÇÚÕßËØÍÇàÄÚÇÔÙÚÕÖÃÚÏÇÏÊÏÕÆÙÚÎÔ
ÒÇÚÇÔÏ¦Ø¦ÓÇÝ
ÇØÇÊÃÖÒÇÕÖÇÚÁØÇÝÚÕßËÃÞËÓÏÇ
ÇÖÕÛÂÑÎÑÇÏÁÔÇÔ
ÑÂÖÕÇÖÕÛÂÑÎ
ÁÓÕÏÇàËÓËÐÜÑÒÂÙÏËÓÏÇÍÜÔÏ¦
ßÖÂØÞËÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÊØËÖ¦ÔÏÚÕÔ
ÑÂÖÕÚÕÖÇÏÊÃÓ¦àËßËÖÒ¦ÑËÝÇÖÄ
ÖÇÒÏ¦ÓÕßÙÕßÒÓÇÔÏÑ¦ÔËÑØÕÚÇÌËÃÇ
¬ÕÖÃÚÏÇÏÊÏÕÆ
ËÃÔÇÏÓÏÇÓËÚÜÔßÓÃÇÍÏÇÚÎÓßÙÚÎØÏÇÑÂËÖÏÑØ¦ÚËÏÇ
ÚÎÝÖÇÏÊÏÑÄÚÎÚÇÝËÇßÚÂÚÎÞØÕÔÏÑÄÚÎÚÇÚÜÔÇÑÇÚ¦ÖÇßÙÚÜÔÇÔÇÑÇÒÆÉËÜÔËÑÖÒÂÐËÜÔÑÇÏÇÖÕØÏ×ÔÓÄÔÕÕÛ¦ÔÇÚÕÝÊËÔËÃÔÇÏ
ÓßÙÚÂØÏÕÃÔÇÏÁÔÇËÖÇÔÇÒÇÓÈÇÔÄÓËÔÕÍËÍÕÔÄÝÖÕßËÖÏÚ¦ÙÙËÏÚÎÔËÖÇÔ¦ÒÎÉÎÖØÕÇÏ×ÔÏÜÔ
ÚËÒËÚÕßØÍÏ×Ô
©ËÐ¦ÞØÕÔÕÝÇÌÎÍÎÚÂÝÇÊÎÓÕ-

ÔËÃÍÏÇÚÇÐÇÌÔÏ¦ÙÓÇÚÇÚÕß¦ÍÔÜÙÚÕßÑÄÙÓÕß©ÏÊßÙÚßÞÃËÝÖÕß
ÚÕÔÖËØÏÈ¦ÒÒÕßÔËÃÔÇÏÊßÙÔÄÎÚËÝ
ÍÏ»ÇßÚÄÊËÔÚÕÔÛÒÃÈÕßÔÇÒÒ¦ÑËÔÚØÃàÕßÔÚÎÔÖËØÏÁØÍËÏ¦ÚÕßËÔ
ÑÇÚÇÒ¦ÈÇÏÔËÒÄÍÕßÞ¦ØÏÔÍÏÇÚÃÕÏÙßÍÍËÔËÃÝÚÎÝÓÎÚÁØÇÝÚÕß
ÖÕßàÕÆÙÇÔÙÚÎËØÓÇÔÃÇÇÍÜÔÏÕÆÙÇÔÔÇÓ¦ÛÕßÔ
ÇÔÚÕÑÇÔÚÂÒÏÖÇØÁÓËÔË ÇÔÇÓÓÁÔÕÙÚÕÔÚ¦ÌÕÚÎÝ
ÍÏÇÍÏ¦ÝÚÕßÄÖÜÝ
ÊËÔ ÑÇÚÇÒ¦ÈÇÏÔËÍÏÇÚÃÕÖÇÚÁØÇÝÚÕßÓÏÒÕÆÙË
ÚÕßØÑÏÑ¦ÓËÚÕßÝ
ÍÕÔËÃÝÚÕßÔÚÏÛÁÚÜÝÎÙßÔÚØÕÌÏ¦ÚÜÔÖËÛÇÓÁÔÜÔÑÇÛÄÒÕßÊËÔ
ÚÕÔÖØÕÈÒÎÓ¦ÚÏàË
ßÓÄÚÇÔÓÏÇÍßÔÇÃÑÇÙÚÕÑÁÔÚØÕ
ÚÕßÙÇÒÕÔÏÕÆÚÎÝ
ÓÁÙÇÙÚÕÌÁØËÚØÕÍËÓ¦ÚÎÒÕßÒÕÆÊÏÇÇÖÄÄÒÕßÝÚÕßÝÓÖÇÞÚÙÁÊËÝÚÕßÞÜØÏÕÆ¦ÔÜÚÎÝÄÒÇÚÇ
ÞØ×ÓÇÚÇÌØÁÙÑÇ®ßÓÄÚÇÔÚÏÝ
ÈÄÒÚËÝÙÚÕÔËÑØÕÚÇÌËÃÕÑÇÏÚÕ
ÙßÓÖÕÔËÚÏÑÄÈÒÁÓÓÇÚÕßÖÕßÖËØÏÁÛÇÒÖËÚÏÝàÜÁÝÑ¦ÚÜÇÖÄÚÏÝ
ÖÒ¦ÑËÝ¬ÇÞÜØ¦ÌÏÇÂÚÇÔÍËÓ¦ÚÇ
ÑÄÑÇÒÇÑÇÏÖ¦ÔÜÄÒÕÙÚ¦ØÏÇ¬ÕÔ

ÇÖÇÙÞÕÒÕÆÙËÎËßàÜÃÇ®ÚÜÔÖËÛÇÓÁÔÜÔÂÛËÒËÚÏÝÇÔ¦ÙËÝÚÕßÝ
ÇÔËÓÖÄÊÏÙÚËÝÓÁÙÇÙÚÕÞ×ÓÇÑÇÏ
ÙÚËÔÇÞÜØÏÄÚÇÔÓËÚÇÖÇØÇÓËÒÎÓÁÔÇÓÔÂÓÇÚÇ¡ÄÔÕÓÃÇÌÕØ¦ÚÕÔ
Ð¦ÌÔÏÇÙËÎÖÕÒÏÚËÃÇÚÜÔÔËÑØ×Ô
ÚÇÔÁÔÇÝÓÏÑØÄÝÚ¦ÌÕÝÁÐÜÇÖÄ
ÚÕÔÕÖÕÃÕÎÁÔÕÏÑÄÝÚÕßËÃÞËàÂÙËÏ
ÓÄÒÏÝÊÆÕÎÓÁØËÝ
ÖÇÏÊÏÑÄÚÎÚÇÖÕßÇÔÇÈÏ×ÔËÏ
ÕßÌÏÒÚàÄÍÒÕßÊËÔÁÞËÏÚÃÖÕÚÇ
ÚÕÔÕÙÎØÄÑÇÛ×ÝÊÏÇÞÁËÚÇÏÙË
ÓÏÇ¦ÖÒËÚÎËÍÑÇØÊÏÄÚÎÚÇ©ÇÔÂÒÏÑÕÝÇÌÎÍÎÚÂÝÓËØÏÓÔ¦ÍÏÇÚÕÔ
Û¦ÔÇÚÕÓËÚÎÔÇÌÕÙÃÜÙÎÖÇÏÊÏÕÆ
ÙÚÕÖÇÏÞÔÃÊÏÚÕßÚÕÔÑÄÙÓÕÖÕß
ÇÔÇÑÇÒËÃÕËÖÏÚ¦ÌÏÕÝÛØÂÔÕÝÖÇØÁÓËÔËÊËÙÖÄàÕßÙÇÎÞÎÚÏÑÂÚÎÝ
àÜÂÝÑÄÓÇÑÇÏÄÚÇÔÚÕÑÄÑÑÏÔÕ
ÇÖËÏÒÕÆÙËÚÕÒËßÑÄÄÚÇÔÊÎÒÇÊÂ
ÚÇÊ¦ÑØßÇÑÕÑÑÃÔÏàÇÔÚÕÇÙÖØ¦ÊÏ
ÚÕßÓÇÚÏÕÆÁÙÖËßÊËÔÇÖ¦ØËÏÚÕ
ÛßÓÏÇÚÄÍÏÇÔÇÖØÕÒ¦ÈËÏÚÕÑÄÑÑÏÔÕÙÚÕ¦ÙÖØÕ ¦ÛËÙÖÃÚÏÖÇÏÊÏÕÆÇÔËÍËÃØËÚÇÏÇÔ¦ÓËÙÇÙËÙÖÃÚÏÇÔËÑØ×Ô
¡ÁÙÇÇÖÄÚÎÔÇÖÕÊÕÞÂÚÕß
ÛÇÔ¦ÚÕßÎàÜÂÇÔÇÑÚ¦ÄÒÇÚÎÝ
ÚÇÞØ×ÓÇÚÇÚÎÔÖÇÏÊÏÑÂÓÇÚÏ¦
ÞÜØ¦ËÏÎÖÒ¦ÙÎÕÒÄÑÒÎØÎ ÇÒÜÙÕØÃàÕÔÚÇÝÚÕßÝÔËÑØÕÆÝÙÚÕ
ÙÖÃÚÏÚÕßÚÕËÐ¦ÞØÕÔÕÇÍÄØÏÇÔÇÍÔÜØÃàËÏÓËÌßÙÏÑÄÚÎÚÇÚÎÔÑØÇÚÇÏÄÚËØÎÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÚÎÝÆÖÇØÐÎÝ

0ÂÖÜÐ¨ÉËÑÓTÉ{³iÐÊÐi
³ÈTÐÑ³Ø~Ñ{³ÈÈ¨ÑÖV³i
ÐÊÐi³È³¨ÑoÈÙ{Ö~Ñ{³i{$ÑØÒ³¨VÊ¨ÑØ³È
tÑo{~ÖKÈÖu³È0ÌÐÑØÑV Ê³ÈÚÑÒ³È
o{ÑÑÐÈÚÈÐËÇÉ{ØiÑÒoiÉÌØK{KÜËÈÉËÑ{³ÑÑÖÜÑo{Ñ Υπάρχει ένα κοινό νήμα που να συνÐ{ÑÒÜÜiVÜi¨Ó³É¨iÇÊ
δέει τις είκοσι ιστορίες του τόμου;
Ñ{ViÐÊÐiViÐÊÐiÉËÑ{ÐΔιοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους ×ÒÜ{ØÜ¨ØÈÈÓTÉ{~Ñ{
ποιητές ή συγγραφείς καλείτε, ζώ- ÈÉÉ{ÌÜÉØ³{ØÈÜÜoÓØ
ÐÈVÓÑØÐ×ÒÜ{ØÜ¨ØÈ
ντες και τεθνεώτες;
ÉÈ³ÈTØÙÉ~Ìi~ÉVÓÑØÐ×Ò0³Ñ³ËÑ³ÇÌÈÜV
Ü{ØÜ¨ØÈÐÉÈÙÓÉ{Ñ~ÌÐi
³³Ñ³Ë1É³Ì~iV³
ÐÉ³iÑ{Ù{~ÊÐÈiÜ{~ËÑVÐÉ
{¨o.É×Ó¨i~Ñ{³
~ÒÚÉÐÈiÜ{~ËÑVÐ×Ò³Ñ³ËÑKÒÜ{ØÜ¨ØV~Ñ{~{K×i:Ó¨Ø
³ÌØÈÉ¨{ÓTÉ{³{Ø
ÚÑÐÉÈoTÉÂÊØÉ³ÜÓØUÑ
¨ÊÈ{
Ù{Ñ~Ñ{Ñ
Ç³ÉØ
ÈÐÊ

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

ΤΗΕ ΜΕΤ

KUNSTHISTORISCHES MUSEUM WIEN

ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

MORGAN LIBRARY

Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α

ΠΑΡΙΣΙ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΛΟΝΔΙΝΟ

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

Ψυχή και σώμα
Μία από τις εκθέσεις ÖÕßÁÞËÏÇÔÇÍÍËÃÒËÏÚÕÕÆÈØÕÍÏÇÚÕËÃÔÇÏ
ÑÇÏÎÁÑÛËÙÎ¤ßÞÂÑÇÏÙ×ÓÇ®ÓË
ÍÒßÖÚ¦ÇÖÄÚÎÔÏÚÇÒÏÑÂÇÔÇÍÁÔÔÎÙÎÇËÍÑÇÏÔÏÇÙÚËÃÚÕÔ¡¦ÏÕÙÚÎÔ
ÇÃÛÕßÙÇ§ÇÖÕÒÁÜÔ®Ñ¦ÚÜÇÖÄÚÎÔ
ßØÇÓÃÊÇÑÇÏÛÇËÙÚÏ¦ÙËÏÑßØÃÜÝ
ÙÚÎÔÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÖÇØÇÍÜÍÂÚÕß
ÊËÆÚËØÕßÎÓÃÙËÕÝÚÕßÕßÇÏ×ÔÇ
ÓËÁØÍÇ§ÚÕÔÇÚÁÒÕ¡ÏÑËÒ¦ÔÚàËÒÕ
ÑÇÏ¦ÒÒÜÔÃÔËÚÇÏÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇ
ÓËÚÕÓÕßÙËÃÕ*HZ[LSSV:MVYaLZJV
ÚÕß¡ÏÒ¦ÔÕßÑÇÏÇÖÕÚËÒËÃÙßÔÁÞËÏÇ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÝÛËÓÇÚÏÑÂÝÁÑÛËÙÎÝ

Απόκτημα για το Μετ
Το Μητροπολιτικό ΜουσείοÚÎÝ§ÁÇÝ
±ÄØÑÎÝÇÖÁÑÚÎÙËÁÔÇÖÂÒÏÔÕÇÍÍËÃÕ
ÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇÑÇÚÇÙÑËßÇÙÓÁÔÕ
ÇÖÄÚÕÔÓÄÔÕÍÔÜÙÚÄÌØÕÇÓËØÏÑÇÔÄÙÑÒ¦ÈÕÖÕßßÖÁÍØÇÌËÚÇÁØÍÇ
ÚÕßÚÎÔËÖÕÞÂÖÕßÂÚÇÔÇÖÇÍÕØËßÓÁÔÎÎÇÖÄÑÚÎÙÎÍÔ×ÙÎÝÇÖÄÚÕßÝ
ÌØÏÑÇÔÕÆÝÖÕßÁÌËØÔÇÔÕÏÊÕßÒÁÓÖÕØÕÏ¬ÕÇÍÍËÃÕßÖÕÍØ¦ÌËÚÇÏÇÖÄ
ÚÕÔ§ÚÁÏÈÏÔÚ§ÚØÁÏÑÖ
ÖÕßÂÚÇÔÇÍÍËÏÕÖÒ¦ÙÚÎÝÑÇÏÖÕÏÎÚÂÝÑÇÏÁÞËÏÑÇÚÇÙÑËßÇÙÚËÃÙÚÎ
§ÄÚÏÇ ÇØÕÒÃÔÇÚÕÃÔÇÏÊÜØË¦ÏÊÏ×ÚÎÙßÒÒÁÑÚÎ

Αλφρέ Ζαρί (1873-1907)
Μια έκθεση ÍÏÇÚÕÔØÎÐÏÑÁÒËßÛÕ¦ÒÒÕÙßÍÍØÇÌÁÇÒÌØÁÇØÃ
 ÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎËÃÔÇÏÓÏÇ
ËßÑÇÏØÃÇÍÏÇËÖÇÌÂÓËËÑËÃÔÇÚÇ
ÇÔÇÔËÜÚÏÑ¦ØËÆÓÇÚÇÖÕßÖØÕËÚÕÃÓÇÙÇÔÚÕÔÓÕÔÚËØÔÏÙÓÄÚÕßÕÆ
ÇÏ×ÔÇÓÁÙÇÇÖÄÚÎÔÇÈ¦ÔÍÑÇØÔÚ
ÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇÁÑÛËÙÎÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏËÃÚÇÏÙÚÎ4VYNHU3PIYHY`
ÑÇÏÍÃÔËÚÇÏÖÆÒÎÍÏÇÚÇÑÏÔÂÓÇÚÇ
ÚÕßÔÚÇÔÚ¦ÚÕßÙÕßØËÇÒÏÙÓÕÆÑÇÏ
ÚÕßÛË¦ÚØÕßÚÕßÖÇØÇÒÄÍÕß¬ÕÖÏÕ
ÍÔÜÙÚÄÛËÇÚØÏÑÄÚÕßÇØÃËÃÔÇÏÕ
ÓÖÃÈÇÙÏÒÏ¦Ý® 

Αστέρες της σύγχρονης τέχνης
Ο 43χρονος ªÕßÓ¦ÔÕÝ àÜÍØ¦ÌÕÝ
ÔÚØÏÇÔÑÁÔÏ(KYPHU.OLUPLÍËÔÔÂÛÎÑËÚÕ ÙÚÎªÕßÓÇÔÃÇÚÕß
¬ÙÇÕßÙÁÙÑÕßÈ¦ÙÎÚÕßËÃÔÇÏÚÕ
ËØÕÒÃÔÕÑÇÏÎÚÁÞÔÎÚÕßÁÞËÏËÑÚÏÓÎÛËÃÇÖÄÚÕßÝÙßÒÒÁÑÚËÝ¬ÕÁØÍÕ
ÚÕßÓËÚÃÚÒÕ(YYP]HS®ÓÔÎÓËÏÇÑ×Ô
ÊÏÇÙÚ¦ÙËÜÔÖØÕÑÇÒËÃÚÇÄØÏÇÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÓÔÂÓÎÑÇÏÙÚÕÔÓÆÛÕÚÎÔ
ÇÔÇÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÑÇÏÚÎÔÇÌÇÃØËÙÎ
ÇÊÎÓÕÖØÇÚÎÛËÃÙÚÏÝ¢ËÈØÕßÇØÃÕßÇÖÄÚÕÔÕÃÑÕ:V[OLI`»ZÓË
ËÑÚÏÓ×ÓËÔÎÚÏÓÂÇÖÄÁÜÝ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÙÚËØÒÃÔËÝ

Μεσευρώπη και Απω Ανατολή
Τα 150 χρόνιαÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑ×ÔÙÞÁÙËÜÔ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔßÙÚØÕÕßÍÍÇØÃÇÑÇÏ
ÚÎÔÇÖÜÔÃÇÚÏÓ×ÔÚÇÏÙÚÕ¡ÕßÙËÃÕ
ÇÒ×Ô¬ËÞÔ×ÔÚÎÝÕßÊÇÖÁÙÚÎÝÓË
ÓÏÇÁÑÛËÙÎÊÜÓÇÚÃÕßÎÕÖÕÃÇÊÏËØËßÔ¦ÇßÚÂÔÚÎÔÇÒÒÎÒËÖÃÊØÇÙÎ
ÙËËÖÃÖËÊÕÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄÁÑÛËÙÎ
ÇÔÚÏÖÇØÇÈ¦ÒÒËÏÏÇÖÜÔÏÑÁÝÐßÒÕÍØÇÌÃËÝÚÕßÕßÑÇÏÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇÓËÁØÍÇ©ÆÍÍØÜÔÑÇÒÒÏÚËÞÔ×Ô
ÖÕßßÏÕÛÁÚÎÙÇÔÑÇÏËÔÙÜÓ¦ÚÜÙÇÔ
ÚÎÔËÖÏØØÕÂÚÎÝÔÇÚÕÒÂÝÙÚÇÔËÜÚËØÏÑ¦ÁØÍÇÚÎÝÇØÔÕßÈÄÑÇÏÚÜÔ
ÔÁÜÔØËßÓ¦ÚÜÔ

SUCCESSION PICASSO / DACS 2019

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

$({~Ò~Ñ{³TÑ¨³ËVÐ{ÑTÓiÉ¨³{~Ê
ΛΟΝΔΙΝΟ
Η νέα ÁÑÛËÙÎÙÚÎÇÙÏÒÏÑÂÑÇÊÎÓÃÇ¬ËÞÔ×ÔÚÕßÕÔÊÃÔÕß9V`HS
(JHKLT`VM(Y[ZËÙÚÏ¦àËÏÙËÓÏÇ
ÖÚßÞÂÚÕßÁØÍÕßÚÕß¦ÓÖÒÕÏÑ¦ÙÕÙÚÎÔÖÕÒÆÖÒËßØÎÙÞÁÙÎÚÕß
ÓËÚÕÞÇØÚÃ©ÏÑ¦ÙÕÊËÔàÜÍØ¦ÌÏàËÇÖÒ×ÝÙÚÕÞÇØÚÃÇÔÇÌÁØËÚÇÏ
ÙËÑËÃÓËÔÕÚÕßÓÕßÙËÃÕß¬ÕÁÙÑÏàËÚÕÁÑÇÏÍËÑÇÏÚÕÁÑÇÔËÚØÏÙÊÏ¦ÙÚÇÚÕ®ßÚÂÎËÙÜÚËØÏÑËßÓÁÔÎ
ÇÔ¦ÍÑÎÎÙÞÁÙÎÓËÚÎÔÆÒÎÖÕß
ÙßÔÕØËÆËÏÓËÚÕÔÙÜÓÇÚÏÑÄÁØÜÚÇÑÇÏÓËËÑÊÕÞÁÝÚÎÝÁÑÙÚÇÙÎÝ
ËÃÔÇÏÚÕÛÁÓÇÚÎÝÁÑÛËÙÎÝ©Ï-

Ñ¦ÙÕÑÇÏÚÕÞÇØÚÃ®ÖÕßËÍÑÇÏÔÏ¦ÙÚÎÑËÙÚÏÝÇÔÕßÇØÃÕßÑÇÏÛÇ
ÊÏÇØÑÁÙËÏ×ÝÚÏÝÖØÏÒÃÕßÃÔÇÏÁÔÇÇÖÄÚÇËÏÑÇÙÚÏÑ¦ÍËÍÕÔÄÚÇÚÕßÕÔÊÃÔÕßÖÄÙÖÕßÊÁÝÍÏÇ
ÚÎÔÖËØÃÌÎÓÎÑËØÔÃÑÇ®×ÝÁÔÇ
ÑÕÒ¦àÙÞËÊÄÔÖÁÔÚËÓÁÚØÜÔÎÁÑÛËÙÎÌÁØÔËÏÙËÓÃÇÇÖØÄÈÒËÖÚÎ
ÙßÍÑÇÚÕÃÑÎÙÎÖ¦ÔÜÇÖÄÁØÍÇÙËÞÇØÚÃÑÇÒÆÖÚÕÔÚÇÝÄÒÎÚÎ
ÊÎÓÏÕßØÍÏÑÂÖËØÃÕÊÕÚÕßÏÑ¦ÙÕ
¬ÕÞÇØÚÃÂÚÇÔÁÔÇÓÁÙÕÔÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÓÏÇËßÑÇÏØÃÇÖËÏØÇÓÇÚÏÙÓÕÆ©Ï
ÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÑÇÏÕÏÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝ
Ì¦ÔÚÇàÇÔÇÔËÐ¦ÔÚÒÎÚËÝ©ÏÑ¦-

ÙÕÇÌÏÁØÜÙËÄÒÎÚÎÊÎÓÏÕßØÍÏÑÂ
ÏÑÓ¦ÊÇÚÕßÇÖÄÚÇÔËÇÔÏÑ¦ÚÕß
ÞØÄÔÏÇ×ÝÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝàÜÂÝÚÕß
ÊÏËØËßÔ×ÔÚÇÝÚËÞÔÏÑÁÝËÑÚÆÖÜÙÎÝ¬ÕßÖØÕÑÇÒÕÆÙËÓËÍ¦ÒÎËßÞÇØÃÙÚÎÙÎÔÇÉ¦ÞÔËÏÙËÄÒÕÔÚÕÔ
ÑÄÙÓÕËÏÊÏÑ¦ÑÇÏÙÖ¦ÔÏÇÞÇØÚÏ¦
ÈØÏÙÑËÞÇØÚÏ¦ÙËÖÇÒÇÏÕÖÜÒËÃÇ
ÙÚÎÔÇÖÜÔÃÇÑÇÏÊËÔÁÞÇÔËÑÇÓÃÇ
ËßÑÇÏØÃÇÔÇÙÞËÊÏ¦ÙËÏÑ¦ÚÏÇÑÄÓÎ
ÑÇÏÙËÓÏÇÇÖËÏØÕËÒ¦ÞÏÙÚÎËÖÏÌ¦ÔËÏÇÞÇØÚÏÕÆ©ÏÑ¦ÙÕÁÓÕÏÇàËÔÇ
ÙÞËÊÏ¦àËÏÇÈÃÇÙÚÇÙÞËÊÄÔÞÜØÃÝ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÑÇÏÁÈÍÇàËÓËÓËÍ¦ÒÎ
ÌßÙÏÑÄÚÎÚÇÙÞÁÊÏÇÙËÑ¦ÛËËßÑÇÏ-

ØÃÇÕÒÒ¦ÇÖÄÇßÚ¦ÂÚÇÔÖØÕÙÞÁÊÏÇÍÏÇÓËÚÁÖËÏÚÇÁØÍÇàÜÍØÇÌÏÑ¦
ÂÍÒßÖÚÏÑ¦ÂÇÑÄÓÎÑÇÏÍÏÇÚÕÑÕÒÕÙÙÏÇÃÜÔÊÏÇÙÚ¦ÙËÜÔÑÕÒ¦àÚÕß
ßÔÇÃÑËÝÙÚÎÔÚÕßÇÒÁÚÇÚÕßÝ®
 ÙÚÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÚÎÔ
ÁÑÛËÙÎÕËÖÏÙÑÁÖÚÎÝÕÊÎÍËÃÚÇÏ
ÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÈÂÓÇÈÂÓÇ
ÚÕÔÚØÄÖÕÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÔÊÕÆÒËßË
ÕÏÑ¦ÙÕÓÁÙÇÇÖÄÁÔÇÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÄÈÃÔÚËÕËÖÕÞÂÝÄÖÜÝÑÇÏ
ÙÖÕßÊÁÝÍÏÇÚÎÔÑËØÔÃÑÇ®ÑÇÏ
ÚËÚØ¦ÊÏÇÙÎÓËÏ×ÙËÜÔÑÇÏÓÖÒÕÑ
ÙÞËÊÃÕßÄÖÕßßÖ¦ØÞËÏÄÒÎÎÙÖÕØ¦ÚÕßÑÇÚÕÖÏÔÕÆÁØÍÕßÚÕßÖË-

ØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÜÔÁØÍÜÔÖÕÒÆÍÔÜÙÚ×ÔÄÖÜÝÕÏËÙÖÕÏÔÃÊËÝÚÎÝ
ÈÏÔÏÄÔ®¡ÃÇÖÏÕÖØÕÙÜÖÏÑÂÖÚßÞÂÚÎÝàÜÂÝÚÕßÏÑ¦ÙÕÌÜÚÃàËÚÇÏ
ÓÁÙÇÇÖÄËÏÑÕÔÕÍØÇÌÎÓÁÔÇÖÕÏÂÓÇÚÇÑÇÏÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÖÕßÁÈÍÇÒË
ÓÇàÃÓËÚÎÔ§ÚÄØÇ¡¦ÇØÓËÍ¦ÒÎÇßÚÂÁÑÛËÙÎÖÕßÓËÇÌÕØÓÂ
ÚÕÁØÍÕÚÕßÏÑ¦ÙÕÓÏÒ¦ËÏÑÇÏÍÏÇ
ÚÏÝÇÔËÐ¦ÔÚÒÎÚËÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÑÇÏ
ËÌÇØÓÕÍÁÝÚÕßÞÇØÚÏÕÆÙßÔÊÏÕØÍÇÔ×ÔËÚÇÏÇÖÄÚÎÇÙÏÒÏÑÂÑÇÊÎÓÃÇ¬ËÞÔ×ÔÚÕ¡ÕßÙËÃÕ ÇÒ×Ô
¬ËÞÔ×ÔÚÕß ÒÃÈËÒÇÔÚÑÇÏÚÕÛÔÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕÏÑ¦ÙÕÙÚÕÇØÃÙÏ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Το δευτερόλεπτο που κρατάει για πάντα
Στον κύριο ΓκριÇØÁÙËÏÔÇÙÑÁÌÚËÚÇÏ
ÑÇÛ×ÝÖËØÖÇÚ¦ËÏÄÚÏÚÇÖÄÊÏÇÚÕß
ÇÔÂÑÕßÔÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÑÇÏÚÕÑËÌ¦ÒÏÚÕßÙÚÕÓÁÒÒÕÔ ÇÏÇßÚÄÊÏÄÚÏÁÙÚÜÑÇÏÙËËÖÃÖËÊÕÔÇÔÕÊËßÚËØÕÒÁÖÚÜÔÓËÚ¦ÚÕÔáÔÙÚ¦ÏÔÑÇÏ
ÚÎËÔÏÑÂËÜØÃÇÚÎÝÞËÚÏÑÄÚÎÚÇÝÕÞØÄÔÕÝÙÚÇÖÄÊÏÇÓÇÝÑßÒ¦ËÏ
ÖÏÕÇØÍ¦ÇÖ»ÄÚÏÙÚÕÑËÌ¦ÒÏÓÇÝ!
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÖÏÕÑÕÔÚ¦ÙÚÎÎÙßÍÑØÏÚÏÑ¦ÓËÚÕÑËÌ¦ÒÏÓÇÝÑÇÏÖÏÕ
ÑÕÔÚ¦ÙËÁÔÇÙ×ÓÇÓËÍ¦ÒÎÝÓ¦àÇÝ
ÕÞØÄÔÕÝËÖÏÈØÇÊÆÔËÚÇÏÁÙÚÜÑÇÏ
ÇÔËÖÇÃÙÛÎÚÇ
ÐÕßÑÇÏÎËÖÏÌ¦ÔËÏÇÚÎÝÎÝ
ËÃÔÇÏÑÇÚ¦ÞØÄÔÏÇÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÙËÎÒÏÑÃÇÇÖ»ÄÚÏÕÖßØÂÔÇÝÚÎÝ
¶ÄÖÕßÕÞØÄÔÕÝÑßÒ¦ËÏÖÏÕÇØÍ¦
ÚÏÝÖÇØßÌÁÝÓÏÇÝÓÇÆØÎÝÚØÆÖÇÝÎÖßÑÔÄÚÎÚÇÚÎÝÕÖÕÃÇÝÌÚ¦ÔËÏÙÚÕ¦ÖËÏØÕÕÞØÄÔÕÝÖÇÍ×ÔËÏ
ÙÞËÊÄÔÚËÒËÃÜÝÖÏÇ
¦ÖÜÝÁÚÙÏÚÇÖÄÊÏÇÚÕßÑßØÃÕßÑØÏÞ¦ÔÕÔÚÇÏÑ¦ÖÕßÙÚÕÖÇØËÒ-

Ο χρόνος χωρίζει
τους εραστές με τρόπους
που οι αισθήσεις αδυνατούν να συλλάβουν.
ÛÄÔËÔ×ÚÕÓßÇÒÄÚÕßÚÇÐÏÊËÆËÏ
ÖØÕÝÚÕÓÁÒÒÕÔÐ¦ÒÒÕßÇßÚÄÚÕ
ËÙÜÚËØÏÑÄÙÑÃÙÏÓÕÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕ
ÞÛËÝÑÇÏÙÚÕÇÆØÏÕËÃÔÇÏÎÏÙÚÕØÃÇ
ÚÎÝàÜÂÝÓÇÝ
ÚÙÏÑÏÇÒÒÏ×Ý®ÙÞÕÒÏ¦àËÏÚ×ØÇ
ÕÑÆØÏÕÝÑØÏÊËÔßÖ¦ØÞËÏÇßÚÄ
ÖÕßÒÁÓË¸ÖÇØÄÔ¹¬Õ¸Ú×ØÇ¹ËÃÔÇÏÓÏÇÇÖ¦ÚÎÓÏÇÌØËÔÇÖ¦ÚÎ©ÒÇ
ÄÙÇÈÒÁÖÕßÓËÊËÔËÃÔÇÏÄÖÜÝËÃÔÇÏ
ÇÒÒ¦ÄÖÜÝÂÚÇÔ!ÚÕÌÜÝÇÖÇÏÚËÃ
Ñ¦ÖÕÏÕÞØÄÔÕÍÏÇÔÇÌÚ¦ÙËÏÙÚÕÔ
ÖØÕÕØÏÙÓÄÚÕß©ÚÇÔÑÕÏÚ¦àÕßÓË
ÚÕÔÒÏÕÚÕÔÈÒÁÖÕßÓËÄÖÜÝÂÚÇÔ
ÖØÏÔÇÖÄÕÑÚ×ÒËÖÚ¦¶ÚÄÙÕÞØËÏ¦àËÚÇÏÚÕÌÜÝÍÏÇÔÇÚÇÐÏÊÁÉËÏÇÖÄ

«Το ρολόι ÈÜ{É{Ê0ÐÑÜÑ~Ì¨ÜÌ{³i³{oÐÊ³iØ¨³iØÓ~¨iÂiØuV
Ó¨oÈ.ÑÜKÑ³Ì¨ ³ÑÜË×{Ü³ÓTiÉ³lm

ËÑËÃÙÚÎÎÔÕÒÏÕÝÁÙÈÎÔË
ÐÇÌÔÏÑ¦ËÓËÃÝÛÇÙßÔËÞÃàÇÓËÔÇ
ÚÕÔÈÒÁÖÕßÓËÑÇÔÕÔÏÑ¦ÙÚÕÔÕßØÇÔÄÍÏÇÕÑÚ×ÒËÖÚ¦ÇÑÄÓÎÔ¦ÒÕÍÇ
ÚÕÌÜÝÇÖÄÚÎÎÞØËÏ¦àËÚÇÏ
ÒËÖÚ¦ÍÏÇÔÇÌÚ¦ÙËÏÙÚÕÔØÎ ÇÏ
ÍÏÇÔÇÚÇÐÏÊÁÉËÏÇÖÄÚÎÎÙÚÎÔ
¦ÒÒÎ¦ÑØÎÚÕßÍÇÒÇÐÃÇÓÇÝÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÁÚÎÌÜÚÄÝ
®¢ÇÔÚ¦ÙÕßÄÓÜÝÄÚÏÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÁÙÚÜÑÇÏÇÖËÏØÕËÒ¦ÞÏÙÚÇÊËßÚËØÄÒËÖÚÇÍÏÇÔÇÌÚ¦ÙËÏÚÕÌÜÝ
ÇÖÄÚÕÖØÄÙÜÖÕÖÕßÁÞËÏÝÇÖÁÔÇÔÚÃÙÕßÙÚÇÊÏÑ¦ÙÕßÓ¦ÚÏÇ
®¬ËÞÔÏÑ¦ÇßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÚÕ
ÖØÄÙÜÖÕÖÕßÑÕÏÚ¦àËÏÝËÃÔÇÏÂÊÎ
ÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÑÄÓÇÑÏÄÚÇÔÙÑÆÈËÏÝÔÇÌÏÒÂÙËÏÝÓÏÇÑÕÖÁÒÇÊËÔÚÎ
ÌÏÒ¦ÝÙÚÕ¸Ú×ØÇ¹ÇÒÒ¦ÙËÁÔÇÇÑÇÛÄØÏÙÚÕÇÖËÏØÕËÒ¦ÞÏÙÚÕ¸ÖØÏÔ¹
©ÞØÄÔÕÝÞÜØÃàËÏÑÇÏÛÇÞÜØÃàËÏ
Ö¦ÔÚÕÚËÚÕßÝËØÇÙÚÁÝÇÑÄÓÇÑÇÏ
ÓËÚØÄÖÕßÝÖÕßÕÏÇÏÙÛÂÙËÏÝÚÕßÝ
ÇÊßÔÇÚÕÆÔÔÇÙßÒÒ¦ÈÕßÔ®

ÏÊÏÑ¦ÍÏÇÚÕßÝËØÇÙÚÁÝÕÞØÄÔÕÝËÃÔÇÏÚÁÚÕÏÇËÐÜÌØËÔÏÑÂÇÖ¦ÚÎ
ÂÓ¦ÒÒÕÔÓÏÇËÐÕØÍÏÙÚÏÑÂËÐÇÖ¦ÚÎÙÎ¶ÑÇÏÇÔÚÏÈÇÃÔËÏÇÑÄÓÇÑÇÏ
ÚÕÔáÔÙÚ¦ÏÔ!ÄÚÇÔÕÏËØÇÙÚÁÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÑÕÔÚ¦ÕÁÔÇÝÙÚÕÔ¦ÒÒÕ
ÊËÔËÖÏÈØÇÊÆÔËÚÇÏÇÒÒ¦ØÁËÏÙÇÔ
ÕØÓÎÚÏÑÄÖÕÚ¦ÓÏÚÕÕÖÕÃÕÄÓÜÝ
ÍØÂÍÕØÇÙÚËØËÆËÏ
©ÖÜÝÚÕËÃÞËÍØ¦ÉËÏÕÕÆÏÝ ¦ØÕÒ!ÄÙÕÊÏÇØÑËÃÚÕÍÏÇÖ¦ÔÚÇ"®
ØÜÚ¦ËÏÎÒÃÑÎÚÕÔËßÑÄÇÍÄ
ÑÇÏÇßÚÄÝÇÖÕÑØÃÔËÚÇÏ!¡ËØÏÑÁÝ
ÌÕØÁÝÁÔÇÊËßÚËØÄÒËÖÚÕ®ÒÒ¦
ÄÚÇÔÕÏËØÇÙÚÁÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÓÇÑØÏ¦ÕÁÔÇÝÇÖÄÚÕÔ¦ÒÒÕÕÞØÄÔÕÝÓÕÏ¦àËÏÔÇÇÑÏÔÎÚÕÖÕÏËÃÚÇÏ
ÒËÝÑÇÏÇÏÜØÕÆÔÚÇÏÙÚÇÖÁØÏÐÓÏÇÝ
ÇÈßÙÙÇÒÁÇÝÓÇÆØÎÝÚØÆÖÇÝÖÕß
ÊÎÓÏÕÆØÍÎÙÇÔÓÄÔÕÏÚÕßÝÓËÚÕ
Ö¦ÛÕÝÚÕßÝ
ÇÏÄÓÜÝÄÒÇÍÃÔÕÔÚÇÏÍÏ»ÇßÚÄ
ÚÕÑÇÚÇØÇÓÁÔÕÊËßÚËØÄÒËÖÚÕÖÕß
ÑØÇÚ¦ËÏÍÏÇÖ¦ÔÚÇ
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Μέσα «Ορνιθες», έξω δακρυγόνα
Μετά την Επίδαυρο και τη Νέα Υόρκη, η παραγωγή της Στέγης και του Νίκου Καραθάνου ταξίδεψε στο Σαντιάγο της Χιλής

Από τον 62ο όροφοÚÕß:R`*VZ[HULYH
ÚÕßÍß¦ÒÏÔÕßÕßØÇÔÕÐÆÙÚÎÚÜÔ
ÓÁÚØÜÔÚÕßÉÎÒÄÚËØÕßÑÚÏØÃÕßÚÎÝ
ÇÚÏÔÏÑÂÝÓËØÏÑÂÝÎÛÁÇÖØÕÝÚÕ
ÇÔÚÏ¦ÍÕÚÎÔÖßÑÔÕÊÕÓÎÓÁÔÎÖØÜÚËÆÕßÙÇÚÎÝ²ÏÒÂÝËÑÖÁÓÖËÏÓÏÇ
ÖÇØÇÖÒÇÔÎÚÏÑÂÎØËÓÃÇ
ÔÑÇÏÇÔÕß¦ØÏÕÝÙÎÓÇÃÔËÏÑØÆÕ
ÍÏÇÚÎÔßØ×ÖÎÙÚÕÔÄÚÏÕÎÓÏÙÌÇÃØÏÕËÃÔÇÏÑÇÒÕÑÇÃØÏÛËØÓÕÑØÇÙÃÇÇÍÍÃàËÏÚÕßÝÈÇÛÓÕÆÝ ËÒÙÃÕßÌÕØ¦ÓËÖ¦ÒÏËÒÇÌØÏ¦ØÕÆÞÇ
ÚÇÙÞÕÒËÃÇËÃÔÇÏÑÒËÏÙÚ¦ÑÇÏÕÏÔÁÕÏÍËÓÃàÕßÔÚÇÈØ¦ÊÏÇÚÇÓÖÇØÚÎÝ
ÓÖÕÁÓÍËÏÚÕÔÏ¦Ý¡ÖËÒÇÈÃÙÚÇÖÃÔÕÔÚÇÝÖÇÍÜÓÁÔÇÑÕÑÚÁÏÒ¬ÕÚËÒËÌËØÃÑÖÕßÇÔËÈ¦àËÏÚÕßÝËÖÏÙÑÁÖÚËÝ
ÙÚÕÔÒÄÌÕÚÕßÓÎÚØÕÖÕÒÏÚÏÑÕÆÖ¦ØÑÕßÇÔ ØÏÙÚÕÓÖ¦ÒËÃÔÇÏÍËÓ¦ÚÕ
ÑÇÏÖÕÊÎÒ¦ÚËÝÖËØÔÕÆÔÓËÚÇÞÆÚÎÚÇÇÖÄÊÃÖÒÇÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÄÓÜÝËÃÔÇÏÚËÒËÃÜÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂ
ÖÄÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕ©ÑÚ×ÈØÏÕÑÇÏ
Ñ¦ÛËÇØÇÙÑËßÂÊÏÇÊÎÒÜÚÁÝÙß-

ÌËÙÚÏÈ¦ÒÖÇØÇÙÚÇÚÏÑ×ÔÚËÞÔ×Ô
:HU[PHNVH¡PS®ÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÝ
ÚÎ§ËÌËÒÕÑÕÑÑßÍÃÇÙÚÕÑÕÏÔÄÚÎÝ
²ÏÒÂÝÇÔ¦ÍÔÜÙÎÚÕß§ÃÑÕß ÇØÇÛ¦ÔÕßÙÚÕÇØÏÙÚÕÌÇÔÏÑÄÁØÍÕ
¦ÍÍÏÐËÇØÑËÚÁÝÌÕØÁÝÚÏÝÖÕÒÏÚÏÑ¦
ËßÇÃÙÛÎÚËÝÞÕØÊÁÝÚÕßÑÕÏÔÕÆÇÖÕÌËÆÍÕÔÚÇÝÄÓÜÝÚÕßÝËÆÑÕÒÕßÝÒÇáÑÏÙÓÕÆÝÏÊÏÑ¦ÕÏÌØ¦ÙËÏÝÇÖÄÉË
ÕÔÄÓÕÝÐÇÔÇÍØ¦ÌËÚÇÏ®ÑÇÏÚ×ØÇ
ÚÕÔÄÓÕÚÕÔÌÚÏ¦ÞÔÜËÍ×®ÖÕß
ËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÔÚÕÔÏÙÓÁÔËÝÙË
ËÒÒÎÔÏÑ¦ÑÇÏÏÙÖÇÔÏÑ¦ÇÖÁÙÖÇÙÇÔ
ÊßÔÇÚÄÞËÏØÕÑØÄÚÎÓÇËÔÄÉËÏÚÕß
ÊÎÓÕÉÎÌÃÙÓÇÚÕÝÍÏÇÚÎÔÇÔÇÛË×ØÎÙÎÚÕßÞÏÒÏÇÔÏÑÕÆÙßÔÚ¦ÍÓÇÚÕÝ
©ÖÜÝÑÇÏÙÚÎÔÓËØÏÑÂÁÚÙÏ
ÑÇÏÙÚÎ²ÏÒÂÒÁÐËÏÝÑÇÏÌØ¦ÙËÏÝ
ÖÕßÍËÔÔÂÛÎÑÇÔÖØÏÔÇÖÄÖÕÒÒÕÆÝ
ÇÏ×ÔËÝÑÇÏÖÁØÇÙÇÔÓÁÙÇÇÖÄÙÆÍÞØÕÔÇÌÃÒÚØÇÈØÂÑÇÔÚÕÔÊØÄÓÕ
ÚÕßÝÙÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÚÕßÙÂÓËØÇØÏÔÇÖÄÊÆÕÞØÄÔÏÇÙÚÎ§ÁÇ
±ÄØÑÎËÃÊÇÓËÚÕÑÕÏÔÄÔÇÙÚÁÑËÚÇÏ
ÙÚÕÚËÃÞÕÝÚÜÔÖÕßÒÏ×ÔÓËÇÌÕØÓÂ
ÚÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦ÚËÃÞÎÙÚÇÙÆÔÕØÇ

Το αριστοφανικό έργο
άγγιξε αρκετές φορές
τις πολιτικά ευαίσθητες
χορδές του κοινού μιας
χώρας που βρίσκεται
σε κοινωνικό αναβρασμό.

Ειδικά οι φράσεις
«απόψε ο νόμος
ξαναγράφεται» και «τώρα
το νόμο τον φτιάχνω
εγώ» απέσπασαν δυνατό
χειροκρότημα.

Το φωτεινό ÐÑÜÌ{VÊÐÑ~Ñ³Ñ³ÉÚÓ³iØÑ¨Ò³ÑiØVÈÉÊ¨É³~{Ì³È.Ñ³{ÒoV³ËÈÙÓTÚi~ÉÐÉÚÓ¨Ði³Ó¨o³Èå¨{³×Òi

NATALIA ESPINA

ÍÑËÔÚØ×ÔÕÔÚÇÏÙÚÎÔÖÒÇÚËÃÇÚÇÒÃÇÝÙÚÕÑÁÔÚØÕÚÎÝÖÄÒÎÝÑÇÏÍØÂÍÕØÇÕÏÖÕØËÃËÝÓËÚÇÚØÁÖÕÔÚÇÏÙË
ÖËÚØÕÖÄÒËÓÕÓËÚÎÔÇÙÚßÔÕÓÃÇ
ØÃÉËÏÝÊÇÑØßÍÄÔÜÔÖßØÖÄÒÎÙÎ
ÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔÑÇÏÑßÔÎÍÎÚÄÙÚÇ
ÙÚËÔ¦ÚÕßÇÔÚÏ¦ÍÕ
©ÙÕÏàÕßÔÙÚÎÔÖØÜÚËÆÕßÙÇÒÁÔËÄÚÏËÊ×ÑÇÏÚØËÏÝÓÂÔËÝÎ²ÏÒÂ
ËÃÔÇÏÓÏÇ¦ÒÒÎÞ×ØÇ®ÖÕßÊÕÔËÃÚÇÏÇÖÄÚÏÝÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÇÔÇÚÇØÇÞÁÝ
ÑÇÏÚÏÝÙÑÒÎØÁÝÙßÍÑØÕÆÙËÏÝÓËÚÎÔ
ÇÙÚßÔÕÓÃÇÖÕßÑÄÙÚÏÙÇÔÚÎàÜÂ
ÙËÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄ¦ÚÕÓÇ©ÒÇ
ÐËÑÃÔÎÙÇÔÇÖÄÓÏÇÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÍÏÇ
ÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÎÝÚÏÓÂÝÙÚÕËÏÙÏÚÂØÏÕ
ÚÕßÓËÚØÄÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕ©ÑÚ×ÈØÏÕ
ÚÇÔÎÙÖÃÛÇÖÕßÖØÕÑ¦ÒËÙËÓÏÇ
ÓËÍ¦ÒÎÑÕÏÔÜÔÏÑÂÁÑØÎÐÎÓËÈÃÇÏÇ
ËÖËÏÙÄÊÏÇÑÇÏÑÇÚÇÙÚØÕÌÁÝÇÖÕÑÇÒÆÖÚÕÔÚÇÝÚÇÈÇÛÏ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇ
ÚÎÝÞ×ØÇÝÑÇÏÚÕÓËÍ¦ÒÕàÂÚÎÓÇ
ÚÜÔÇÔÏÙÕÚÂÚÜÔÚÎÔÁÇÖÒÎÍÂÚÕß
ÇÔËÖÚßÍÓÁÔÕßÑÄÙÓÕß¡ÁÙÇÇÖÄ
ÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÕØÍÇÔ×ÛÎÑËÁÔÇÓÇàÏÑÄÑÃÔÎÓÇÖÕßÑÇÚÁÈÇÙËÙÚÕßÝ
ÊØÄÓÕßÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÇÖÄËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕÇÔÛØ×ÖÕßÝÊÏËÑÊÏÑ×ÔÚÇÝ
ÑÇÒÆÚËØËÝÙßÔÛÂÑËÝÊÏÇÈÃÜÙÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÇÔÇÛË×ØÎÙÎÚÕßÙßÔÚ¦ÍÓÇÚÕÝÖÕßÖÇØÇÓÁÔËÏÇÔÇÒÒÕÃÜÚÕÇÖÄ
ÚÎÔËÖÕÞÂÚÕßÏÔÕÙÁÚ
¡ÏÇÚÁÚÕÏÇÓÁØÇÓËÚÕÔÂÒÏÕÉÎÒ¦ÑÇÏÚÎàÁÙÚÎÇÌÄØÎÚÎÖËØÖÇÚ¦ÓËÙÚÎÔÖÒÇÚËÃÇÖÕßÖÒÁÕÔÁÞËÏ
Ö¦ØËÏÚÕ¦ÚßÖÕÄÔÕÓÇÒÇÚËÃÇÚÎÝ
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Του ΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

H αποδοχή ³iØÙ{Ñ×¨É³{~Ì³i³ÑØÉËÑ{ÐËÑÑÌ³{ØÙ{É~Ù{~ÊÉ{Ø³{Ü{ÑÛÉÂ{ÒV Ë~ØÑ¨ÑÚÒØÉ~iÊ³iØ³Ñ{ËÑØt$¨{ÚÉØÊ(ØÑoËÉ{ØÈÜËu
ÐÏÕÖØÁÖËÏÇÝ7SHaHKLSH+PNUPKHK
©ÙÕÖÒÎÙÏ¦àÕßÓËÎÓßØÜÊÏ¦ÚÜÔ
ÊÇÑØßÍÄÔÜÔÍÃÔËÚÇÏËÔÚÕÔÄÚËØÎ
ÚÇÐÎÒÜÓÁÔÇÖËàÕÊØÄÓÏÇÓÇØÚßØÕÆÔÚÎÔÚØÕÖÂÚÜÔËÖËÏÙÕÊÃÜÔÑÇÏ
ÇÑÕÆÍÕÔÚÇÏÚÇÖØ×ÚÇÙßÔÛÂÓÇÚÇ
ÚÕÑÁÔÚØÕÚÎÝÖÒÇÚËÃÇÝÈÒÁÖÜ
ÚÕ¦ÍÇÒÓÇÚÕßÁÌÏÖÖÕßÙÚØÇÚÎÍÕÆ
¡ÖÇÑËÔÚ¦ÔÕÚÕßÙÚØÇÚÎÒ¦ÚÎÚÕß
ÖÕÒÆÞØÕÔÕßÕÒÁÓÕßÚÕßÏØÎÔÏÑÕÆÚÕ ÖÕßÁÒÎÐËÓËÚÎÔËÊÇÌÏÑÂËÖÁÑÚÇÙÎÚÎÝ²ÏÒÂÝÔÇËÃÔÇÏ
ÑÇÒßÓÓÁÔÕÓËÍÑØ¦ÌÏÚÏÑÇÏÙßÔÛÂ-

ÓÇÚÇÄÖÜÝËÃÔÇÏÙÞËÊÄÔÚÕÙÆÔÕÒÕ
ÚÕßÏÙÚÕØÏÑÕÆÑÁÔÚØÕßÚÎÝÖØÜÚËÆÕßÙÇÝ©ÏÚÕÃÞÕÏÁÞÕßÔÍËÓÃÙËÏÙßÔÛÂÓÇÚÇÖÕßÇÖÎÞÕÆÔÚÎÔËÔÇÔÚÃÜÙÎÚÜÔÊÏÇÊÎÒÜÚ×ÔÙÚÏÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝ
ÚÕßÙßÔÚÎØÎÚÏÑÕÆÖØÕÁÊØÕßÚÎÝ
²ÏÒÂÝËÓÖÇÙÚÏ¦ÔÏÔÏÁØÇÙÚÎÔ
ÇÙÚßÔÕÓÏÑÂÈÃÇÙÚÎÔËÖÕÞÂÚÕß
ÏÔÕÙÁÚÑÇÏÙÚÎÍËÔÏ¦ÚÕß»ÙÚÎÔ
ÑÇÚÇÖÃËÙÎÚÜÔÏÛÇÍËÔ×Ô¡ÇÖÕÆÚÙË
ÑÇÏÚÜÔÓËÏÕÔÕÚÂÚÜÔÒÎÍÏÇÙÓÁÔÇÓ¦ÚÏÇÓÏÇËßÛËÃÇÇÔÇÌÕØ¦ÙÚÏÝ
ÑÇÚÇÍÍËÒÃËÝÍÏÇÞØÂÙÎÖÒÇÙÚÏÑ×Ô

ÙÌÇÏØ×ÔÇÖÄÚÎÔÇÙÚßÔÕÓÃÇÙÚÕ
ÖØÄÙÜÖÕÚÜÔÊÏÇÊÎÒÜÚ×ÔËÃÔÇÏ
ËÖÃÙÎÝàÜÍØÇÌÏÙÓÁÔÇÙÞËÊÄÔÖÇÔÚÕÆÄÖÜÝÑÇÏÚÇÕÔÄÓÇÚÇÚÜÔÊÏÇÊÎÒÜÚ×ÔÖÕßÁÞÇÙÇÔÚÎàÜÂÚÕßÝ
ËÁÔÇÙÎÓËÃÕÚÎÝÖÒÇÚËÃÇÝÊÏÇÈ¦àÜ
ÚÕÄÔÕÓÇÚÕßÒÁÐÇÔÊØÕßØÎÍÕØÄÖÕßÒÕß ¦ÖÕßÇÒÒÕÆÁÔÇÙÆÔÛÎÓÇ
ÍØ¦ÌËÏ+VUKLLZ[H"®ÕÆËÃÔÇÏ"
É¦ÞÔÕÔÚÇÝÄÙÕßÝÁÞÕßÔÖËÛ¦ÔËÏ
ÑÇÏËÐÇÌÇÔÏÙÚËÃÙËÓÏÇÞ×ØÇÄÖÕß
ÚÕÈ¦ØÕÝÚÎÝÈÃÇÝÓÕÏ¦àËÏÇÙÂÑÜÚÕ
ÃÍÎ×ØÇÇØÍÄÚËØÇÇÖÄÚÎÙÑÎ-

ÔÂÚÕßÛË¦ÚØÕß;LH[YV4\UPJPWHS
KLSHZ*VUKLZÎÚËÌÇÔÃÇÕßÒÏ×ÚÎÇÑÕÆÍËÚÇÏÔÇÒÁËÏ!ÕÆËÃÔÇÏÚÇ
ÖÕßÒÏ¦"ÕÆËÃÔÇÏÕÏÙßÓÓÇÛÎÚÁÝ
ÓÕß"®ÇÔÚÒ×ÔÚÇÝÇÖÄÚÕÔÒÄÍÕÚÕß
ØÏÙÚÕÌ¦ÔÎÑÇÏÚØÇÈ×ÔÚÇÝÖÇØ¦ÒÒÎÒËÝÍØÇÓÓÁÝÓËÚÇÈÇÙÇÔÏÙÚÏÑ¦
ËØÜÚÂÓÇÚÇÖÕßÁÞÕßÔÍËÓÃÙËÏÚÕßÝ
ÚÕÃÞÕßÝÚÕßÇÔÚÏ¦ÍÕ©ÏÇØÏÙÚÕÌÇÔÏÑÁÝ©ØÔÏÛËÝ®ÚÕß§ÃÑÕß ÇØÇÛ¦ÔÕßÓÏÇÖÇØÇÍÜÍÂÚÎÝÚÁÍÎÝÚÕßÊØÆÓÇÚÕÝ¥Ô¦ÙÎÖÂØÇÔ
ÖØÄÙÑÒÎÙÎÑÇÏÙßÓÓËÚËÃÞÇÔÙÚÕ

ÓËÚÕ¡ËÐÏÑÄËÔ×ÙÚÕÌËÙÚÏÈ¦Ò
ÚÕßÇÔÚÏ¦ÍÕÎÕßÚÕÖÃÇÚÎÝÔÁÇÝÖÄÒÎÝÇÑÕÆÓÖÎÙËÖ¦ÔÜÙÚÎÔ
ÇÔ¦ÍÑÎÚÜÔÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÜÔÑÇÏ
ÚÎÝÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝËÏØÂÔÎÝÚÕÚÁÒÕÝ
ÈÁÈÇÏÇÚÕßÁØÍÕßÄÒÕÏÖØÁÖËÏÔÇ
ÙßÓÈÏÈÇÙÚÕÆÔÓËÓÏÇÔÁÇÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÁÔÇÔÁÕÑÕÏÔÜÔÏÑÄÙßÓÈÄÒÇÏÕ¬ÕÖÔËÆÓÇÚÕßØÏÙÚÕÌ¦ÔÎÞÜØ¦ËÏÚÄÙÕÖÕÒÒ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇ®
ÓÇÝËÃÖËÕÑ ÇØÇÛ¦ÔÕÝÚÎÔËÖÄÓËÔÎÓÁØÇ
©ÖÜÝÑÇÏÚÕÁÚÙÏÑÇÏÚ×ØÇÎÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÚÇÐÃÊËÉËÓËÁÔÇ
ËÑÖÇÏÊËßÚÏÑÄÖØÄÍØÇÓÓÇÙÚÏÝÇÖÕÙÑËßÁÝÚÎÝÚÎ§ËÌËÒÕÑÕÑÑßÍÃÇ®
ÖÕßÊÏÕØÍÇÔ×ÛÎÑËÙÚÎÔßÖÕÈÇÛÓÏÙÓÁÔÎÍËÏÚÕÔÏ¦¡ÇÑÕÆÒÚÕÌËÙÚÏÈ¦ÒÖØÕÈÒÂÛÎÑËÑÇÏÎÚÇÏÔÃÇ
ÚÕß¡Ö¦ÓÖÎ¡ÇÑØÃÊÎ©ØÔÏÛËÝÂ
×ÝÔÇÍÃÔËÏÝÖÕßÒÃ®ÖÕßÇÑØÕÈÇÚËÃÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØÑÇÏ
ÙÚÎÓßÛÕÖÒÇÙÃÇ©ÑÄÙÓÕÝÖÕß
ÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑËÍÆØÜÇÖÄÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÚÜÔ©ØÔÃÛÜÔ®ËÃÔÇÏÓÏÇ
ÖØÇÑÚÏÑÂÖÕßÇÑÕÒÕßÛËÃÎÚÁÍÎ
ÇÖÄÚÕËÐÕÖÒÃàÕÔÚÇÝÚÏÝÖÇØÇÍÜÍÁÝÓËËÌÄÊÏÇËÐÜÙÚØÁÌËÏÇÝ
ÚÎÔÇÔÚÇÖÄÑØÏÙÂÓÇÝÖØÏÔÇÖÄ
ÊÆÕÞØÄÔÏÇÍØ¦ÌÇÓËÄÚÏÚÕÙÚÕÃÞÎÓÇÍÏÇÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÇÖÄÚÕÌÚËØÕÆÍÏÙÓ¦ÚÎÝÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÛÇ
ÂÚÇÔÕÏÔÁËÝÙßÔËØÍÇÙÃËÝ©§ÃÑÕÝ
ÇØÇÛ¦ÔÕÝÇÖÁÊËÏÐËÄÚÏÕÏ©ØÔÏÛËÝ®ÓÖÕØÕÆÔÔÇÖËÚ¦ÐÕßÔÑÇÏÔÇ
ÌÚ¦ÙÕßÔÖÕÒÆÓÇÑØÏ¦

«Είναι μια λαϊκή παράσταση που απευθύνεται στους ανθρώπους»
Στο εμπορικό ÑÁÔÚØÕÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÈ¦ÙÎÚÕßÍß¦ÒÏÔÕßÖÆØÍÕß:R`*VZ[HULYHÚÃÖÕÚÇÊËÔÛßÓÃàËÏÓÏÇÑÕÏÔÜÔÃÇÙËÇÔÇÈØÇÙÓÄ
ÔÇÝÚËÞÔÎÚÄÝÑÇÚÇØØ¦ÑÚÎÝÐËÑÏÔ¦ËÏÇÖÄÚÎÔÕØÕÌÂÑÇÏÑÇÚÇÒÂÍËÏ
ÙËÁÔÇÄÓÕØÌÕÑÇÌÁÖÕßÙËØÈÃØËÏ
IY\U[ZÑÇÏËÒÇÌØÆÌÇÍÎÚÄ¬ÇÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÚÜÔÓËÍ¦ÒÜÔÊÏËÛÔ×Ô
IYHUKZËÃÔÇÏÍËÓ¦ÚÇÙËÁÔÇÇÖÄÚÇ
ÒÃÍÇÙÎÓËÃÇÓÁÙÇÙÚÎÔÖÄÒÎÄÖÕß
ÕÏÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÚ¦ÐËÏÝÚÕßÇÔÚÏ¦ÍÕÇÔÇÑÇÚËÆÕÔÚÇÏÄÙÕÊÏÇØÑËÃÓÏÇ
ÈÄÒÚÇÍÏÇÉ×ÔÏÇ¬ÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕËÓÖÕØÏÑÄÑÁÔÚØÕËÃÔÇÏÚÕÓÄÔÕ
ÖØÕÙÈ¦ÙÏÓÕÓËÚÕÓËÚØÄ
¥ÙÚÄÙÕÎÑÕÏÔÜÔÏÑÂÇÔÇÚÇØÇÞÂÁÞËÏËÖÎØË¦ÙËÏÚÎÔÖØÜÚËÆÕßÙÇ
ÙËÖÕÒÒ¦ËÖÃÖËÊÇ©ÚÕßØÏÙÓÄÝÁÞËÏ
ÓËÏÜÛËÃÎÇÐÃÇÚÕßÖÁÙÕÁÞËÏßÖÕÞÜØÂÙËÏÕÏßÖÕÊÕÓÁÝÚÎÝÖÄÒÎÝÁÞÕßÔ
ßÖÕÙÚËÃÓËÍ¦ÒËÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÁÝ¬ÎÔ
ÃÊÏÇ×ØÇÄÓÜÝÍÃÔÕÔÚÇÏàßÓ×ÙËÏÝ
ÑÇÏÊÎÓÄÙÏËÝÙßàÎÚÂÙËÏÝÍÏÇÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÑÇÏÇÒÒÇÍÁÝÙÚÕÙÆÔÚÇÍÓÇ
ÚÎÝÞ×ØÇÝ©ØÏÙÓÁÔÕÏËØÓÎÔËÆÕßÔ
ÚÏÝÊÏÇÊÎÒ×ÙËÏÝÜÝÁÔÇÚÁÞÔÇÙÓÇ

;V:HU[PHNVH4PS®ÏÊØÆÛÎÑËÚÕ
 ÜÝÁÔÇÑÇÒÕÑÇÏØÏÔÄÌËÙÚÏÈ¦Ò
ÖÕßÛÇÍÏÄØÚÇàËÚÎÔËÍÑÇÛÃÊØßÙÎ
ÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÑÇÏÛÇËÓÌßÙÕÆÙËÓÏÇÔÁÇÖÔÕÂÙÚÏÝÖÇØÇÙÚÇÚÏÑÁÝ
ÚÁÞÔËÝÚÎÝ²ÏÒÂÝÖÄÚÎÙÑÎÔÂÚÕß
ÁÞÕßÔÖËØ¦ÙËÏÎÃÔÇ¡Ö¦ÕßÝÎ
ØÏ¦Ô¡ÔÕÆÙÑÏÔÕªÄÓÖËØÚÕßÃÒÙÕÔÕÏÇÔ¢ÇÓÖØÕªÕÓÁÕ ÇÙÚËÒÕÆÚÙÏÕÈÕÈÇÔ²ÄÈËÑ¦

Ο Νίκος Καραθάνος
και η Μάρθα Φριντζήλα
μιλούν στην «Κ»
για την ανάγκη
να ανοίξει μια ευρύτερη
συζήτηση για
το ελληνικό θέατρο.
ÇÖÕÙÚÇÛËØÕÖÕÃÎÙÎÝÚÎÝËßØÆÚËØÎÝ
ÖËØÏÕÞÂÝËÔ×¦ÒÒÕÏÓÏÒÕÆÔÍÏÇÚÎÔ
ÇÌÆÖÔÏÙÎÚÎÝ²ÏÒÂÝ;VÈØ¦ÊßÖ¦ÔÚÜÝÚÎÔÑßÑÒÕÌÕØÃÇÙÚÕßÝÙÑÕÚËÏÔÕÆÝÊØÄÓÕßÝÚÕßÑÁÔÚØÕßÚÎØßÛÓÃàÕßÔÖÕÒÃÚËÝÚØÕÞÕÔÄÓÕÏ²ÏÒÏÇÔÕÃ
ÖÕßÌÕØÕÆÔÑÃÚØÏÔÇÌÜÙÌÕØÕÆÞÇ
ÍÏÒÁÑÇÑÇÏÖÒÎØ×ÔÕÔÚÇÏÇÖÄÚÕßÝ
ÊÏËØÞÄÓËÔÕßÝÕÊÎÍÕÆÝ
ËÄÒÎÚÎÞ×ØÇÇÑßØ×ÛÎÑÇÔ
ÖÕÒÒÁÝËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÑÇÏÚÕ:HU[PHNV
H4PS®ÖØÕÈÒÎÓÇÚÃÙÚÎÑËÍÏÇÚÎÌËÚÏÔÂÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎÊÏËßÛÆÔÚØÏÇ
¦ØÓËÔªÕÓÁØÕÓËÑÇÚÇÍÜÍÂÇÖÄ
ÚÕßÝÇßÚÄÞÛÕÔËÝ¡ÇÖÕÆÚÙËÓÇÝ

Η πρόταση

Σε έναν κλειστό³ÑÚÐÌ³ÈÐÉ³¨ÌVÙËÜÑ³iÜÑ³ÉËÑÌÈÂÉ~{Ö{
¨ÉËÉØVÓTÉ{³iÚÉËÓÑÑÈ³TÓÙ{ÐiÐÉËo{Ñ³ÈØÉ~¨ÖØÙ{ÑÙiÜ³ÓØ
ÒÁËÏÄÚÏÇÖÕÌ¦ÙÏÙÇÔÔÇÇÌÇÏØÁÙÕßÔÚÎÒÁÐÎÌËÙÚÏÈ¦Ò®ÇÖÄÚÎ
ÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎÑÇÏÔÇÇÑßØ×ÙÕßÔÚÏÝ
ÓÕßÙÏÑÁÝÑÇÏÍÏÕØÚÏÔÁÝËÑÊÎÒ×ÙËÏÝ
 ¦ÔÕßÓËÚÕ¸:HU[PHNVH4PS¹ÍÏÇ
ÔÇÙßÓÓËÚÁÞÕßÓËÙÚÕÔÊÏ¦ÒÕÍÕ

ÙÚÎÙßàÂÚÎÙÎÚÎ²ÏÒÂÚÕÛÁÇÚØÕ
ÂÚÇÔÖ¦ÔÚÇÁÔÇÙÎÓËÃÕÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÝÁÚÙÏÂÚÇÔÑÇÏÙÚÎÊÏÑÚÇÚÕØÃÇ
ÑÇÏÁÚÙÏËÃÔÇÏÑÇÏÙÂÓËØÇ¡ÖÕØËÃ
ÔÇÙÚÇÓÇÚÕÆÙÇÓËÚÇÖ¦ÔÚÇÇÒÒ¦
ÄÞÏÚÕÛÁÇÚØÕ®ÓÇÝÒÁËÏ

©ÚÇÔÁÌÚÇÙËÙÚÎÔÑªÕÓÁØÕÎ
ÖØÄÚÇÙÎÍÏÇÚÕßÝ©ØÔÏÛËÝ®ÇÖÄ
ÚÎÔ ¦ÚÏÇØÌÇØ¦ÖØÏÔÇÖÄÖËØÃÖÕßÚØÃÇÞØÄÔÏÇÚÃÖÕÚÇÊËÔÖØÕÓÂÔßËÚÎÙÎÓËØÏÔÂÖÕÒÏÚÏÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ ÙÚÎ Þ×ØÇ ÚÇÔ ÓÏÇ
ÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÇÖÄÌÇÙÎÔÇÌÁØÕßÓËÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÍÏÇÚÃÕØÏÙÚÕÌ¦ÔÎÝÊËÔËÃÔÇÏÖÕÒÆÍÔÜÙÚÄÝÙÚÎ
²ÏÒÂÑÇÏÙßÓÖÚÜÓÇÚÏÑ¦ÚÕÁØÍÕ
ÙßÔÊÁÛÎÑËÓËÚÕÔÊÏ¦ÒÕÍÕÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝ®ÙÎÓËÃÜÙË
¬ÕÚÇÐÃÊÏÚÜÔ©ØÔÃÛÜÔ®ÙÚÎ
²ÏÒÂÌÏÒÕÊÕÐËÃÔÇÇÔÕÃÐËÏÑÇÏÓÏÇ
ËßØÆÚËØÎÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇÚÕËÒÒÎÔÏ-

ÑÄÛÁÇÚØÕÄÖÜÝÓÇÝËÃÖËÕ§ÃÑÕÝ
ÇØÇÛ¦ÔÕÝÓËÚ¦ÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ
ÚÎÔÒÒ¦ÊÇÊËÔÍÏÔÄÚÇÔÖÕÚÁÑÇÓÃÇÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇÚÎÔÚÁÞÔÎßÖÂØÞËÓÄÔÕÚÕÓ»ÇØÁÙËÏÊËÔÓ»ÇØÁÙËÏ®
ÚÄÔÏÙËÍÏÇÔÇÙßÓÖÒÎØ×ÙËÏÓËÚ¦
Î¡¦ØÛÇ¢ØÏÔÚàÂÒÇÄÚÏÙÚÎÞ×ØÇ
ÓÇÝÕÏÊÎÓÏÕßØÍÕÃÇÖËßÛÆÔÕÔÚÇÏ
ÙÚÕÃÊÏÕÚÕÛÁÇÚØÕËÔ×ÕÏ¸©ØÔÏÛËÝ¹ËÃÔÇÏÓÏÇÒÇáÑÂÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÖÕß
ÇÖËßÛÆÔËÚÇÏÙÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ®
ÚÙÏËßÔÕßÞÃàÕßÓËÑÇÏ¦ÒÒÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÍÏÇÔÇÚÇÑ¦ÔÕßÓËÓÎÒÇáÑ¦
ÑÄÓÎÑÇÏÚÕÖÏÕÖËØÃËØÍÕÓÖÕØËÃ
ÔÇËÃÔÇÏÇÖÄÒßÚÇÒÇáÑÄÑÇÏÔÇÒÁËÏÑ¦ÚÏÙÚÕÔÑÄÙÓÕ®ÖØÄÙÛËÙËÕ
ÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝ
¡ÏÇËÒÒÎÔÏÑÂÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÙÚÎ
²ÏÒÂÁÞËÏËÖÃÊØÇÙÎÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ"
§ÇÏÍÏÇÚÃÖÂÍÇÓËÑ¦ÖÕÏÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÂØÛÇÔÑ¦ÖÕÏÕÏ
¦ÒÒÕÏÙÚÎ²ÏÒÂËÃÔÇÏÓËÍ¦ÒÎÞÇØ¦
ÖÕßÑÇÚÇÌÁØÔÜÔÇÌÁØÔÜÁÙÚÜÑÇÏ
ÁÔÇÔÖÇØÇÖ¦ÔÜ©ÑÇÛÁÔÇÝÁÞËÏ
ÚÕÔÑÂÖÕÚÕßÑÇÏËÖÎØË¦àËÏÚÕßÝ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝÚÕß©ÒÕÇßÚÄÁÞËÏÑ¦ÖÕÏÕÔÇÔÚÃÑÚßÖÕ®
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ΜΟΥΣΙΚΗ

Η μουσική πάντα βρίσκει τον δρόμο της
Τρεις μουσικοί (Γιάννης Κουτής, Loic Blejean, Βαγγέλης Γέττος) με την αφηγήτρια Μαρίνα Κατσαρή ενώνουν θάλασσες και νότες
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Μια ενδιαφέρουσα ÓÕßÙÏÑÂÙÆÓÖØÇÐÎÛÇÒ¦ÈËÏÞ×ØÇÙÚÕÈÏÈÒÏÕÖÜÒËÃÕ
ÕÒ×ÔËÏÕÚÎÔËÖÄÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇ
ÄÖÕßÕÏÓÕßÙÏÑÁÝÚØÏ×ÔÔÎÙÏ×ÔÓËÏÊÏÇÃÚËØÎÚÇßÚÄÚÎÚÇÛÇÙßÔÇÔÚÎÛÕÆÔÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙÚÎÔ
ÆÖØÕÓËÚÃÚÒÕ ÆÖØÕÝ ØÂÚÎ
¶ØÒÇÔÊÃÇ§ÂÙÕÏËÔÑÏÔÂÙËÏ®©Ï
ÓÕßÙÏÑÕÃÏ¦ÔÔÎÝ ÕßÚÂÝÇÖÄÚÎÔ
ÆÖØÕ3VPJ)SLQLHUÇÖÄÚÎØËÚ¦ÔÎÚÎÝÇÒÒÃÇÝÑÇÏÇÍÍÁÒÎÝÁÚÚÕÝ
ÇÖÄÚÎÔÒÒ¦ÊÇÛÇÇÔÇàÎÚÂÙÕßÔ
ÚÏÓÖÕØËÃÔÇËÔ×ÙËÏÚÏÝÚØËÏÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÔÎÙÏÜÚÏÑÁÝÖÇØÇÊÄÙËÏÝ
ÓËÚÎÔÇÌÎÍÂÚØÏÇ¡ÇØÃÔÇ ÇÚÙÇØÂÔÇØÃÞÔËÏÚÏÝÊÏÑÁÝÚÎÝÙÇÔÃÊËÝ
ÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÍËÌÆØÜÙÎÝÊÏ¦
ÚÎÝÇÔ¦ÍÔÜÙÎÝÑÒÇÙÏÑ×ÔÑÇÏÖØÜÚÄÚßÖÜÔÑËÏÓÁÔÜÔ
ª×ÚÎÙÇÑÇÏÚÕßÝÚÁÙÙËØÏÝÚÏÁÌËØËÇßÚÂÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇ"©ÇÍÍÁÒÎÝÁÚÚÕÝÑØÎÚÏÑÄÒÇÕÆÚÕÁÞÕÔÚÇÝÖÇÃÐËÏÂÊÎÓËÚÕÔ3V{JÑÇÏÚÎ
¡ÇØÃÔÇËÖ»ÇÌÕØÓÂËÔÄÝÇÓÏÍ×Ý
ÏØÒÇÔÊÏÑÕÆWYVQLJ[ÚÕÚÏÝÞ×ØËÝÚÜÔÍÏÍ¦ÔÚÜÔ®ÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÕß
-HULYVTLUPÁÔÏÜÛËÄÚÏÇßÚÂ
ÂÚÇÔÎÇØÞÂÓÏÇÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÖÕß
ÓÖÕØÕÆÙËÑÇÏÁÖØËÖËÔÇÊÏËßØßÔÛËÃ¡ËÚÎÙËÏØ¦ÚÕßÕÏ¦ÔÔÎÝ ÕßÚÂÝÕÆÚÏÛÁÒÎÙËÔÇÖØÕÙÛÁÙËÏÚÕÔ
ÑßÖØÏÇÑÄÑÇÏÑÇÚ¦ÖØÕÁÑÚÇÙÎ
ÇÔÇÚÕÒÃÚÏÑÕÞÇØÇÑÚÂØÇÙÚÕÚËÒÏÑÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ©3V{J)SLQLHUÏØÒÇÔÊÏÑÂÍÑ¦ÏÔÚÇËÃÖËÄÚÏÁÞÕÔÚÇÝ
ÂÊÎÇÖÕÒÇÆÙËÏÚÎÙßÔËØÍÇÙÚËÃÓË
ÚÕÔÇÍÍÁÒÎÑÇÏÚÎ¡ÇØÃÔÇÓÇàÃ
ÓËÚÕÔ¦ÒÒÕÓÕßÙÏÑÄ+H]PK-H\YL
)YHJÊËÔÊÃÙÚÇÙËÔÇËÖÏÙÚØÁÉËÏ
ÍÏÇÇÑÄÓÎÓÃÇÙßÔËØÍÇÙÃÇ¬ÁÒÕÝ
Î¡ÇØÃÔÇ ÇÚÙÇØÂÛËÜØËÃÄÚÏÎÓËÍ¦ÒÎÇÍ¦ÖÎÖÕßÁÞÕßÔÍÏÇÚÏÝÚØËÏÝ
ÌÇÏÔÕÓËÔÏÑ¦ËÚËØÄÑÒÎÚËÝÑÕßÒÚÕÆ-

«Να γνωρίσουμε τους
εαυτούς μας καλύτερα.
Να πιούμε από το αθάνατο νερό της λαϊκής
δημιουργίας», σημειώνει
η Μαρίνα Κατσαρή για
την παράσταση.
ØËÝÖÕßÙËÊÏ¦ÌÕØËÝÙßÔËßØÁÙËÏÝ
ÚÕßÝÚÏÝÁÞÕßÔÊËÏÔÇÙßÔÊß¦àÕÔÚÇÏ
ÚÄÙÕËÆÑÕÒÇÖÕßÒËÝÑÇÏÐËÖÂÊÎÙÇÔÑÇÏÕÏÚØËÏÝÇÖÄÚÕÑËÌ¦ÒÏËÔÄÝ
¦ÍÔÜÙÚÕßÇØÞÇÃÕßÛËÕÆ
ËÖÄÓËÔÎËØ×ÚÎÙÎÖÕßÁÑÇÔÇ
ÑÇÏÓËÇÌÕØÓÂÚÎÔÖÇØÇÙÚÇÚÏÑÂ
ÇÖ¦ÔÚÎÙÎÚÎÝ¡ÇØÃÔÇÝËÃÔÇÏÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÕÏÚØËÏÝÇßÚÁÝÓÕßÙÏÑÁÝ
ÖÇØÇÊÄÙËÏÝÓÖÕØÕÆÔÔÇÍËÌßØÜÛÕÆÔÑÇÏÖÕÏÇËÃÔÇÏËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝ
ÚÇÑÕÏÔ¦ÚÕßÝ©ÇÍÍÁÒÎÝÓÕÆÒÁËÏÄÚÏÁÞÕÔÚÇÝÚÇÐÏÊÁÉËÏÙÚÎÔ ØÂÚÎÖ¦ÔÜÇÖÄÌÕØÁÝÑÇÏÁÞÕÔÚÇÝ
Ñ¦ÔËÏÁÔÇÓÕßÙÏÑÄYVHK[YPWÙÚÎÔ
ØÒÇÔÊÃÇËÃÊËÑÇÏÙÚÏÝÚØËÏÝÓÕßÙÏÑÁÝÖÇØÇÊÄÙËÏÝÓÃÇÙßÔÆÖÇØÐÎ
ÒßØÏÑÕÆÑÇÏËÖÏÑÕÆÙÚÕÏÞËÃÕß©
Ï¦ÔÔÎÝÙÎÓËÏ×ÔËÏÄÚÏÑÇÏÕÏÚØËÏÝ
ÓÕßÙÏÑÁÝÖÇØÇÊÄÙËÏÝÖÇÚÕÆÔ®Ö¦ÔÜÙÚÕÙßÔÊßÇÙÓÄÓÏÇÝÙÞËÚÏÑ¦
ÇÖÒÂÝÇØÓÕÔÃÇÝÑÇÏÓÏÇÝÑßØÃÇØÞÎÝÓËÒÜÊÃÇÝÙËÓÏÑØ¦ËÖÇÔÇÒÇÓÈÇÔÄÓËÔÇÓÕÚÃÈÇÖÕßËÐßÖÎØËÚÕÆÔ
ÚÏÝÖÒËÃÙÚËÝÌÕØÁÝÚÏÝÇÔ¦ÍÑËÝÚÕß
ÞÕØÕÆÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÕ3V{JÒÁËÏ
ÄÚÏÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚØËÏÝÇØÑËÚ¦ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÓËÚÇÐÆÚÕßÝÖÇØÇÊÄÙËÏÝËÏÊÏÑ¦ÎÏØÒÇÔÊÏÑÂÙËÙÞÁÙÎ
ÓËÚÎÔÑßÖØÏÇÑÂÑÇÏÚÎÔÑØÎÚÏÑÂ
ÄÖÜÝÚÕÔÃàËÏÇÒÒ¦ÎÓÕßÙÏÑÂÖ¦ÔÚÇÈØÃÙÑËÏÚÕÊØÄÓÕÚÎÝ
¿ÙÕÇÌÕØ¦ÚÎÔÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÂ

Οι μουσικοί {ÒiØÈ³ÊØÑÌ³iÖ¨VxR_|_>ÑÌ³iÑÜÜËÑ~Ñ{ÑooÓÜiØÓ³³ØÑÌ³i ÜÜÒÙÑ~Ñ{
iÑ×ioÊ³¨{ÑÑ¨ËÑÑ³Ñ¨ÊÚÑÑÑÇi³ÊÈ³{Ð¨ÉËÑÉÉ{³{Ø³¨É{ØÙ{Ñ×¨É³{~ÓØi{³{~ÓØÑ¨ÑÙÌÉ{Ø
ÓÕßÙÏÑÂÑÇÏÚÕÖ×ÝÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÚÇÏÇÖÄÓÏÇÔÁÇÍËÔÏ¦ÑÇÒÒÏÚËÞÔ×Ô
ÖÇØÇÚÎØ×ÓÏÇ¦ÔÛÎÙÎÑÇÏÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÓËÁÔÇÍÔÂÙÏÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔ
ÇÖÄÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÖÕßÚÎÈÒÁÖÕßÔ
ÄÞÏÇÖÒ×ÝÜÝÁÑÛËÓÇÓÕßÙËÏÇÑÄ
ÑÇÏËÃÊÕÝÖØÕÝÓËÒÁÚÎÇÒÒ¦ÜÝàÜÔÚÇÔÄÕØÍÇÔÏÙÓÄÖÕßÛÁÒËÏÙßÔËÞÂ
ÌØÕÔÚÃÊÇª×ÚÎÙÇÚÕßÝÓÕßÙÏÑÕÆÝ
ÓËÚÕÔÇÍÍÁÒÎÔÇÒÁËÏ!§ÕÓÃàÜ
ÄÚÏÕÏÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÂÓÕßÙÏÑÂÊËÔ
ËÃÔÇÏÇÑÄÓÎËÏÙÎÍÓÁÔÎÙÚÕÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕ×ÙÚËÔÇÇÔËÈÕÑÇÚËÈÇÃÔÕßÔÕÏÓËÚÕÞÁÝÚÎÝ½ÚÇÔËÃÔÇÏ
ÑÇÏÛÇËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÇËÑËÃÔÇÐËÞÔÏÁÚÇÏÇÖÄÍËÔÏÁÝÖÕßÖÃÙÚËÉÇÔÙË
ÓÏÇ¦ÔËßÕØÃÕß¸ÇÔ¦ÖÚßÐÎ»»ÑÇÏÔÇ
ÇÔÇÙÆØËÚÇÏÇÖÄÍËÔÏÁÝÑÇÏÑßØÃÜÝ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÈÒÁÖÕßÔÙËÇßÚÂ
ÓÃÇÙÚÇÛËØÂÇÌÕØÓÂÍÏÇÔÇÐÇÔÇÙÑËÌÚÕÆÓËÖÕÏÕÃËÃÓÇÙÚËÑÇÏÖÕÆ
ÈÇÊÃàÕßÓË®ÑÇÏÕÏ¦ÔÔÎÝËÜØ×
ÖÜÝÊËÔËÃÔÇÏÛÁÓÇÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÝ
ÇÒÒ¦ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÔÚÃÒÎÉÎÝ
ÒËÍÄÓËÔÎÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÂÓÕßÙÏÑÂ
ÑÇÚ¦ÚÎÍÔ×ÓÎÓÕßËÃÔÇÏÙÚÎÔÕß-

ÙÃÇÁÔÇÝàÜÔÚÇÔÄÝÕØÍÇÔÏÙÓÄÝÖÕß
ÖØÕÙÇØÓÄàËÚÇÏÙÚÎÔÊËÊÕÓÁÔÎËÖÕÞÂÖÇØ¦ÁÔÇÓÕßÙËÏÇÑÄÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÚÕÕÖÕÃÕÇÖÒ×ÝÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏ
ÐÇÔ¦ÑÇÏÐÇÔ¦ÙÚÎÔÃÊÏÇÓÕØÌÂ®©
ÊË3V{JÙÎÓËÏ×ÔËÏ!ÚÏÝÓÁØËÝÓÇÝ
ËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÕËÆÑÕÒÕÔÇÓ¦ÛËÏÝ
ÑÇÔËÃÝÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÄØÍÇÔÇÑÇÏ
ÔÇÙßÒÒÁÐËÏÙÑÕÖÕÆÝÑÇÏÑÕÓÓ¦ÚÏÇ
ÇÖ»ÄÚÏÂÚÇÔÞØÄÔÏÇÖØÏÔ´ÞËÏ
ÍÃÔËÏÓËÍ¦ÒÎÖØÄÕÊÕÝÑÇÏËÃÔÇÏÖÕÒÆÜØÇÃÕÔÇÈÒÁÖËÏÝÚÄÙÕßÝÔÁÕßÝ
ÓÕßÙÏÑÕÆÝ®

Η αγωνία των ανθρώπων
ÚÎÓÕßÙÏÑÂÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÎ¡ÇØÃÔÇÛÇÊÏÇÈ¦ÙËÏÖØÜÚÄÚßÖÇÑËÃÓËÔÇÚÕßÇÍÍÁÒÎÁÚÚÕßÑÇÛ×ÝÑÇÏ
ÑÒÇÙÏÑ¦ÁØÍÇÄÖÜÝÇÖÕÙÖ¦ÙÓÇÚÇÇÖÄÚÕ²ØÕÔÏÑÄ®ÚÕß¡ÇÞÇÏØ¦ÚÎÔÔÇÌÕØ¦ÙÚÕÔÑØÁÑÕ®
ÑËÃÓËÔÇÚÕßØÒÇÔÊÕÆÙßÍÍØÇÌÁÇ
¡ÖËØÔ¦ØÕÑÇÏ¦ÒÒÜÔ©ÇÍÍÁÒÎÝÙÚÎÔËØ×ÚÎÙÂÓÕßÖ×ÝËÓÖÒÁÑÕÔÚÇÏÙÚÕÊØ×ÓËÔÕÚÇÑËÃÓËÔÇÓÕß
ÒÁËÏÄÚÏÎÁØËßÔÇÚÕÆÝÁÌËØËÖØÕ

ÙßÍÑÒÕÔÏÙÚÏÑ×ÔËÑÖÒÂÐËÜÔÖÄ
ÖÕßÔÇÚÕÖÏ¦ÙËÏÑÇÔËÃÝ"ÖÄÚÕßÝ
ØÒÇÔÊÕÆÝÖËØÏÎÍÎÚÁÝÖÕßÄØÍÜÔÇÔ
ÚÎÔ ÆÖØÕ"ÖÄÚÎÒÇÚØËÃÇÚÕß ÇàÇÔÚà¦ÑÎÍÏÇÚÕÔØÒÇÔÊÄ.LVYNL
)LYUHYK:OH^"
ÖÄÚÕßÝÙÞËÊÄÔÖÇÔÕÓÕÏÄÚßÖÕßÝÛØÆÒÕßÝÚÕß-PUU4J*VVS
ÑÇÏÚÕßÏÍËÔÂÑØÃÚÇ®¡ÇØÃÔÇ ÇÚÙÇØÂÙÎÓËÏ×ÔËÏÓËÚÎÙËÏØ¦ÚÎÝ!®¬ÇÑËÃÓËÔÇÊÏÇÚØÁÞËÏÎ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÜÔÑÇÚÕÃÑÜÔÑÇÏÚÜÔ
ÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÜÔÚØÏ×ÔÔÎÙÏ×ÔÔÇ
ÇÔÚÏÒÎÌÛÕÆÔÚÕÔØÕßÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÚÕßÝÒÄÍÕßÝÖÕß¦ÒÒÕÏÖÕÒÏÚÏÙÓÕÃÚÕßÝËÖÏÈÕßÒËÆÕÔÚÇÔËÖÃÇÏ×ÔËÝÖÄÚÕº²ØÕÔÏÑÄ»ÚÕßËÄÔÚÏÕß
¡ÇÞÇÏØ¦ÚÎÙÆÍÞØÕÔÎÏØÒÇÔÊÏÑÂ
ÖÕÃÎÙÎÚÎÔºÔÇÌÕØ¦ÙÚÕÔÑØÁÑÕ»ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÇÖØÜÚÄÚßÖÇÑËÃÓËÔÇÚÕßÇÍÍÁÒÎÖØÕÑÆÖÚËÏÇßÚÂ
ÎÇÍÜÔÃÇÇÔÛØ×ÖÜÔÖÕßÔÏ×ÛÕßÔ
ÓÏÑØÕÃÑÇÏÒÃÍÕÏÓÖØÕÝÙÚÕËØÜÚÎÓÇÚÏÑÄÚÎÝàÜÂÝÑÇÏÚÜÔÞÇØ×ÔÚÎÝ
ÇÖÄÚÎÓÃÇÑÇÏÚÕßÛÇÔ¦ÚÕßÑÇÏÚÎÝ
ÒÂÛÎÝÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎßÚÄËÃÔÇÏÑÇÏ

ÚÕÈÇÙÏÑÄËØ×ÚÎÓÇÄÒÜÔÚÜÔÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ×ÔÓÕßÙÏÑ×Ô®
ÒËÃÔÕÔÚÇÝÚÎÙßàÂÚÎÙÂÓÇÝ
ÚÕßÝØ×ÚÎÙÇÖÕÏÕËÃÔÇÏÚÕàÎÚÕÆÓËÔÕÇÖÄÇßÚÂÚÎÙÆÓÖØÇÐÎÍÏÇÚÃßÖÕÉÏ¦àÕÓÇÏÄÚÏÊËÔËÃÔÇÏÇÖÒ×Ý
ÓÏÇÓÕßÙÏÑÂÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÖÕßÛÁÒËÏ
ÜÝÙÇÔÃÊÇÛÇÚÇÐÏÊÁÉËÏÇÖÄÚÇÔËØ¦ÚÎÝ¡ËÙÕÍËÃÕßÁÜÝÚÎÔØÒÇÔÊÏÑÂ¦ÒÇÙÙÇÑÇÏÚÕÔÚÒÇÔÚÏÑÄ
ÇÔÇÙÑÇÌÂÓËÙÑÕÖÄÔÇÌÁØÕßÓËÙÚÕÌÜÝÇßÚÄÚÕÔßÖÄÍËÏÕÇÍÜÍÄÖÕßÙßÔÊÁËÏÚÏÝÚØËÏÝÖÇØÇÊÄÙËÏÝ ÇÏÛÇÚÕÒÓÂÙÜÔÇÖÜÄÚÏÊËÔ
ÞØËÏ¦àËÚÇÏÔÇÉ¦ÐÕßÓËÑÇÏÖÕÒÆ!ÕÏ
ÛÇÒÇÙÙÏÔÕÃÒÇÕÃÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ËÃÔÇÏ
ÁÔÇÝÒÇÄÝÓËÖÕÒÒ¦ÕÔÄÓÇÚÇ®ÒÁËÏ
ÕÇÍÍÁÒÎÝÑÇÏÕÏ¦ÔÔÎÝ ÇÚÇØÞ¦ÝÎÇÍ¦ÖÎÍÏÇÚÏÝÓÕßÙÏÑÁÝÖÇØÇÊÄÙËÏÝÚÕßÑÄÙÓÕßÑÇÏÙËÇßÚÂ
ÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÜÔÚØÏ×ÔÇßÚ×Ô
ÔÂÙÜÔ¡ÁÙÇÇÖÄÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÙÎ
ÚÕßWYVQLJ[ÖÏÙÚËÆÜÄÚÏÕÑÇÛÁÔÇÝ
ÓÇÝÓÁÙÇÇÖÄÚÕÊÏÑÄÚÕßÇÏÙÛÎÚÏÑÄÑÇÏÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÄÌÃÒÚØÕ
ÛÇÓÖÕØÁÙËÏÔÇÇÔÇÍÔÜØÃÙËÏÚÎÔ
ÖÒËÏ¦ÊÇÚÜÔÑÕÏÔ×ÔÙÎÓËÃÜÔ®Õ
3V{JÏÇÓÁÔÇÁÔÇËÃÔÇÏÚÕàÎÚÕÆÓËÔÕÄÔÚÇÝÓÕßÙÏÑÄÝ!ÔÇÙßÔÇÔÚ×
ÑÇÏÔÇÖÇÃàÜÓËÓÕßÙÏÑÕÆÝÚØÇÍÕßÊÏÙÚÁÝÓËÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ßÖÄÈÇÛØÇ
ÑÇÏÑÕßÒÚÕÆØËÝËÏÊÏÑ¦ÄÚÇÔÑ¦ÚÏ
ÚÁÚÕÏÕÊËÔÁÞËÏÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕ®ÑÇÏ
ÎÑËØÇÙÚÏÑÂ¡ÇØÃÔÇÒÁËÏ!§ÇÍÔÜØÃÙÕßÓËÑÇÒÆÚËØÇÔÇÍÔÜØÏÙÚÕÆÓËÑÇÒÆÚËØÇÔÇÍÔÜØÃÙÕßÓËÚÕßÝ
ËÇßÚÕÆÝÓÇÝÑÇÒÆÚËØÇ§ÇÖÏÕÆÓË
ÇÖÄÚÕÇÛ¦ÔÇÚÕÔËØÄÚÎÝÒÇáÑÂÝ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝ®

«Κύπρος g¨Ê³ig¨ÜÑÙËÑ
Ê{É{ÊÉ{uV¬Bd'ÉK¨ÈÑ¨ËÈV.ÜÉ{Ó³¨{KÜËÈVÈÇÑ³ËÈ¸mV.³¨ÌKÜØ(Üi¨×¨ËÉØU¸¸®®®¬
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Θ Ε Α Μ ΑΤΑ

Ρεσιτάλ
ερμηνείας
δύο γενεών
Ρόμπερτ Πάτινσον και Γουίλεμ Νταφόε
σε ένα θρίλερ μακριά από κλισέ
Ο Φάρος ###½
ΘΡΙΛΕΡ (2019)
Σκηνοθεσία: ,ÌÐÉ¨³ o~É¨Ø
Ερμηνείες; ÈËÜÉÐ ³Ñ×ÌÉV

,ÌÐÉ¨³(Ò³{VÑÜÓ¨{ÑÑ¨ÑÐÒ
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Ο ανερχόμενος ªÄÓÖËØÚÍÑËØÝÕ
ÕÖÕÃÕÝÖØÕÕÒÃÍÜÔËÚ×ÔËÃÞËÖØÕÑÇÒÁÙËÏÛÄØßÈÕÓËÚÎÔÚØÕÓÇÑÚÏÑÂ
¡¦ÍÏÙÙÇ®ËÖÏÙÚØÁÌËÏÓËÁÔÇÇÑÄÓÇÖÏÕÏÊÏÇÃÚËØÕÌÏÒÓÚÕÕÖÕÃÕËÔ×ÔËÏËÖÃÚÎÝÕÛÄÔÎÝÊÆÕÙÚÇØÇÖÄ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÍËÔÏÁÝ©ªÄÓÖËØÚ¦ÚÏÔÙÕÔßÖÕÊÆËÚÇÏÁÔÇÔÔËÇØÄËØÍ¦ÚÎÕÕÖÕÃÕÝÙÚÇÚÁÒÎÚÕß Õß
ÇÏ×ÔÇÓËÚÇÈÇÃÔËÏÙËÓÏÇÇÖÕÓÇÑØßÙÓÁÔÎÈØÇÞÕÔÎÙÃÊÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÊÕßÒÁÉËÏÙÚÕÔÌ¦ØÕÖÕß
ßÖ¦ØÞËÏËÑËÃÖÏÚÄÖÕßÛÇÙßÔÇÔÚÂÙËÏÚÕÔ¬ÄÓÇÝÕßÃÒËÓ§ÚÇÌÄË
ÁÔÇÔÓÏÙÄÚØËÒÕÖÇÒÏÄÔÇßÚÏÑÄÑÇÏ
ËÓÓÕÔÏÑÄÌÇØÕÌÆÒÇÑÇÕÕÖÕÃÕÝ
ËÃÔÇÏßÖËÆÛßÔÕÝÍÏÇÚÕÖÄÙÚÕ¡Ë
ÚÕÔÞØÄÔÕÔÇÑßÒ¦ÑÇÏÓÏÇÑÇÚÇÏÍÃÊÇÔÇÚÕßÝÇÖÕÑÄÖÚËÏÚËÒËÃÜÝÇÖÄ
ÚÕÔßÖÄÒÕÏÖÕÑÄÙÓÕÕÏÊÆÕ¦ÔÊØËÝ
ÛÇÌÚ¦ÙÕßÔÙÚÇÄØÏÇÚÎÝÉßÞÏÑÂÝ
ÚÕßÝÇÔÚÕÞÂÝÑÇÏ¶ÇÔÇÖÄÌËßÑÚÇ¶
ÛÇÙßÍÑØÕßÙÚÕÆÔ

Αίσθηση πατίνας
©ÍÑËØÝÓËÚÇÞËÏØÃàËÚÇÏÁÐßÖÔÇ
ÚÎÔÇÙÖØÄÓÇßØÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÑÇÏ
ÚÕÙÞËÊÄÔÚËÚØÇÍÜÔÏÙÓÁÔÕÑ¦ÊØÕ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÊ×ÙËÏÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎ
ÚÎÝÖÇÚÃÔÇÝÑÇÏÚÕßÇØÞÁÍÕÔÕßÙÚÎÔ
ÇÌÂÍÎÙÂÚÕßÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕÑÏÇÖÄÚÎÔÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÇßÚÄÖÕßÓËÚØ¦ËÏËÊ×ËÃÔÇÏÚÕÙËÔ¦ØÏÕÇÒÒ¦ÑÇÏÕÏËØÓÎÔËÃËÝÚÜÔÊÆÕ
ÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚ×ÔÏÇÚÎØ×ÔÚÇÝÚÎ
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21.30 Love and Mercy
07.30
10.00

11.00

12.00

13.30

14.00
14.15
15.15

15.45


17.00



18.00
18.20

18.50




19.25



20.00
21.00
21.30



23.30
23.35

00.25
01.15

1ÉËÑÜÉ{³È¨oËÑ
ÑÐÐÑ³Ñ³Ç{Ñ¨ÐÑ³Ñ
È¨{Ñ~Ê~Ð{~ÊÉ{¨Ò
EU4U, II - (E)
É³iËK{ÑÑÒ¨i
ÒÜ~{ÑT¨Ì{ÑVw 
Û¨ÑÐÑ³{~ÊÉ{¨ÒÉTÊØ
åÐÖÉÚÑ{É¨ËÒ³¨iØ
 iÐÉ¨³{~ÊÉ~ÐÊÐÉ
³(Ó³¨³Ñ³ËÈ
EIΔHΣEIΣ
Ý¦²>k_Vw 
.Ë³{³i×Öiw 
(É¨{KÑÜÜ³{~ÊÉ~ÐÊ
0É³wåw0É³w 
/>}©vÀt°Ñ
(ÑÑo{³ÖÜÈu
ÑÇËwx¦x}²_
Û{~{³{~ÊÉ~ÐÊV
o{ÑÑÜÜiÜ~Ñ³ÑÌii
~Ñ{ÈÖÑ¨Âi
EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
~È¨Ò³ÈÐÉ³ÑÂ{Öw 
Û¨ÑÐÑ³{~ÊÉ{¨Ò
$Ù¨ÌÐØÓTÉ{
³iÙ{~Ê³È{³¨ËÑw 
.É{¨Ò³~{ÐÑ³Ó¨V
ÈÑÑ×Ó¨É³Ñ{³{Ø
ÉÈÐËÉØ³Ù
Ò³É³¤dÆ
Ð{~ÊÉ{¨ÒVÐÉ³ÈØ
ÛÓ{Ñ¨ÈÒÚÈV
å{Ð{ÜËÑ.ÓÜÜiV~Ò
EIΔHΣEIΣ
åÚÜi³{~ÊÈ¨{Ñ~Ê
Love and Mercy
{o¨Ñ×{~Ê³Ñ{ËÑV
ÐÉ³ÈØ0Ç{ÖÇÑ~V
(Ü ³ÒV~Ò
Û. .
The Graham Norton
-vÀV97
ÑÇËwx¦x}²_
EU4U, II - (E)

ΡΙΚ2

ÊÏ¦ÒËÑÚÕÚÎÝËÖÕÞÂÝÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÚÎ
ÈØÜÓÄÙÚÕÓÎÔÇßÚÏÑÂ®ËÑÊÕÞÂÚÎÝ
ÕÏÊÏ¦ÒÕÍÕÏÚÜÔÊÆÕÇÔÊØ×ÔËÃÔÇÏ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÇÖÕÒÇßÙÚÏÑÕÃÙßÔÛÁÚÕÔÚÇÝËÖÃÚÎÝÕßÙÃÇÝÁÔÇÛËÇÚØÏÑÄ
ÖÒÁÍÓÇÖ¦ÔÜÙÚÕÕÖÕÃÕÈÇÙÃàËÚÇÏ
ÕÒÄÑÒÎØÕÚÕÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÄÕÏÑÕÊÄÓÎÓÇ
©ªÄÓÖËØÚ¦ÚÏÔÙÕÔÇÖÄÚÎÔ
ÖÒËßØ¦ÚÕßËØÓÎÔËÆÕÔÚÇÝÁÔÇÔØÄÒÕÇØÑËÚ¦ÓÇÑØÏ¦ÇÖÄÄÙÇÚÕÔÁÞÕßÓËÙßÔÎÛÃÙËÏÚÇÑÇÚÇÌÁØÔËÏÖÕÒÆ
ÑÇÒ¦ÖÇØ¦ÚÏÝÊßÙÑÕÒÃËÝËÔÄÝÞÇØÇÑÚÂØÇÖÕßÖËØÔ¦ÓÏÇÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ
ÓËÚÇÓÄØÌÜÙÎÝÑËÃÔÕÝÈÁÈÇÏÇÖÕß
ÖÇØÇÊÃÊËÏ¦ÒÒÕÁÔÇËØÓÎÔËßÚÏÑÄ
ØËÙÏÚ¦ÒËÃÔÇÏÕÕßÃÒËÓ§ÚÇÌÄËÕ
ÕÖÕÃÕÝÇÔÚÒËÃÁÓÖÔËßÙÎÇÖÄÚÕÔÑÇÖËÚ¦ÔÞÇÓÖÚÕß¡ÄÓÖÏ§ÚÏÑÇÒÒ¦
ÑÇÏÚÕßÝÙÇÏÐÖÎØÏÑÕÆÝÂØÜËÝÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝÁÔÇÔÖÇØÇÒÎØÎÓÇÚÏÑÄ
ÊÏÇØÑ×ÝÓËÛßÙÓÁÔÕÞÇØÇÑÚÂØÇÕ
ÕÖÕÃÕÝÖÄÚËÓÕßØÓÕßØÃàËÏÇÑÇÚ¦ÒÎÖÚÇÑÇÏÖÄÚËßÉ×ÔËÏÚÎÌÜÔÂ
ÚÕßÙËÌÏÒÕÙÕÌÏÑÕÆÝÓÕÔÕÒÄÍÕßÝÂ
ËÖÏÑÒÂÙËÏÝÙÚÕÔÕÙËÏÊ×ÔÇ¬ÕÊË
ÇÒÒÎÍÕØÏÑÄÌÜÝÚÕßÌ¦ØÕßÑØÆÈËÏ
ÓÁÙÇÚÕßÄÙÇÚÕÇÔÛØ×ÖÏÔÕÓßÇÒÄ
ÓËÍÇÒÕÖÕÏËÃÄÚÇÔÚÕÚÕÆÔËÒÚÎÝÒÕÍÏÑÂÝÙÚËÔÁÉËÏßÖËØÈÕÒÏÑ¦ ÇÛ×Ý
ÕÊ¦ÙÑÇÒÕÝ§ÚÇÌÄËÐËÔÇÍËÃÚÕÔÓÇÛÎÚÂ¦ÚÏÔÙÕÔÙÚÎÔ ÄÒÇÙÎÙßÔÕÊËÃÇÓÏÇÝÖÇÔÁÓÕØÌÎÝÍÕØÍÄÔÇÝÑÇÏ
¦ÒÒÜÔÖÇØÇÏÙÛÂÙËÜÔÕÛËÇÚÂÝÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÑÇÛÎÒÜÓÁÔÕÝÇÏÞÓ¦ÒÜÚÕÝÓÏÇÝÓßÙÚÎØÏ×ÊÕßÝÍÕÎÚËÃÇÝÖÕß
ÙÞËÚÃàËÚÇÏÓËÚÇÖÏÕÙÑÕÚËÏÔ¦ÓÕÔÕÖ¦ÚÏÇÚÕßÔÕß¡ÖÕØËÃÖÁØÇÇÖÄÇßÚÄÔÇÓÎÔßÖ¦ØÞÕßÔÖÕÒÒ¦ÍÏÇÔÇ
ËÐËØËßÔÂÙËÏÑÇÔËÃÝËÊ×ÜÙÚÄÙÕÚÕ
ÇÔÚÏÙßÓÈÇÚÏÑÄÓÇÑØÏ¦ÇÖÄÚÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇÑÒÏÙÁÚÕßËÃÊÕßÝÛØÃÒËØ
ËÃÔÇÏÇÖÄÓÄÔÕÚÕßÇØÑËÚÄ
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21.50 &X>¦}V7
07.30








11.00
11.30
16.00



16.50



17.40


18.20

19.15

19.45
19.55
20.00

21.00


21.50


00.00
00.10

(Ñ{Ù{~ÊÇi
Ñ Ò¨ÚÑÐ{ÜÒ
K$.ÖÉ¨ÈÒ{
o0ÑÑÖ³{Ñ³iØ'¨Ò{
Ù(Ñ{T{ÙÖÜi
ÉÒo{ÑiÐÓÜ{Ñ
³0ÚÑÈÐÑ³Ì³ÑÂËÙ{
³È {ÜØÌÜo~É¨
iÈËÉ¨
.³i¨Ñ³È{Ñ³Ëw 
(Ñ{Ù{~ÊÇi
ÂÉ¨ÉÈÊÉ{ØÐÉ³
Steve Backshall
.É{¨Ò³~{ÐÑ³Ó¨
 U$-²_¿_>R}©v>
³iå¨~³{~Ê~Ñ{³i
T¨Ñ³ÈÒoÈV³i¨{ÜÑÙËÑ
0Ð{~¨ÌË³{³Ü{KÒÙ{
!{~oÉÉ{Ñ~ÊÉ{¨ÒV
ÐÉ³ÈØÒ{~ÜÒ³V
Ò¨É~¨ÑÜV~Ò
>ÃÀ>²RvV7
.É{¨ÒÉ¨{Ó³É{ÑØÐÉ
³ÈØ ³Ó{K{³Ó{ÉÜT×V
(Ò¨~É¨.³ËKÉV~Ò
7xR²¦x>V
{o¨Ñ×{~ÊÉ{¨Ò
å¦²k©>R_w 
.É{¨Ò³~{ÐÑ³Ó¨
EIΔHΣEIΣ (Αγγλική)
EIΔHΣEIΣ (Τουρκική)
Quest for Knowledge-(E)
.É{¨Ò³~{ÐÑ³Ó¨
The Graham Norton
-vÀV97w 
v>²©vÀ
&X>¦}V7
.É{¨ÒÉTÊØVÐÉ³ÈØ
{³Ñ0Ó¨É¨V ÜÉ°¨
0ÌÐÜ{V~Ò
Û. .w 
$4,$ $4.

ΟMEGA

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον ÙÉÂ{ÒÈÙÖÉ³Ñ{ÓÑÉÑ¨ÌÉ¨oÒ³iVËØV³Ñ³ÓÜi³ÈÈÑ{ÑVÐÉ³ÑKÑËÉ{ÉÐ{ÑK¨ÑTiËÙÑo{ÑÑÙÈÜÓÉ{ÉÓÑ
×Ò¨ ~ÉËÚÑÈÑ³ÊÉ{³0ÌÐÑØÈËÜÉÐ ³Ñ×ÌÉVÓÑÐ{Ì³¨ÉÜVÉÐÐ{~Ì×Ñ¨×ÖÜÑ~Ñ${ÙÖÒÙ¨ÉØgÑÑÌ×ÉÈ~³ÑgÚÑÈo~¨È³Ö

HOME CINEMA

Η ανθρωπότητα στα χρόνια της καθολικής τυφλότητας
See ###½
ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ (2019)
Δημιουργός: .³ËKÉ Ò{³
Ερμηνείες: 0ÇÓ{ÐÌÑV

.ËÜK{Ñ~ØVÓ¨ÑËÜÐÑ¨

Ο θηριώδης0ÇÓ{ÐÌÑ
¨³Ño{³ÉË³iÉ{¨Òt-__u
³ÈÝ_/7

0U22477777
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05.30


09.45


13.00


15.00


16.00

18.00
18.10


19.00

20.10
21.00


22.00


23.40



00.40


01.40

02.40
03.50

0¨ÑÌV³{ÈÐKÑËÉ{
iÐÉ¨³{~ÊÉ~ÐÊ
ÐÉ³i'ÑËiÑÈ¨ÑoÒi
ÜÑTÑÐoÓÜÑ
)ÈTÑoo{~ÊÉ~ÐÊÐÉ
³ÈØ.ËÈ¨i³ËÙÈV
(ÑÖÜ.³ÑÐÑ³ÌÈÜV
³Ñ³ËÑÒÜV
ÜÓiÈÜoÑ¨Ò~i
0¨TÌØ³iØ³ÖTiØw 
0iÜÉÑ{TËÙ{VÐÉ³
(Ó³¨(ÜÈT¨ËÙi
{~ÌÉØVw(¨ÉÐ{Ó¨Ñ
0ÑÂ{Ù{³{~ÊÉ~ÐÊ
ÐÉ³0ÒÛÖi
-vxn©²>¦w 
0iÜÉÑ{TËÙ{ÐÌÙÑØ
OMEGA NEWS
Ñ¨ÖÐÉØ³ÑÂ{Ù{³iØ
0ÑÂ{Ù{³{~ÊÉ~ÐÊVÐÉ
³åÜÓÂ0Ñ¨ÑÐÈ³Ò
0¨TÌØ³iØ³ÖTiØ
0iÜÉÑ{TËÙ{
OMEGA NEWS
/~Ì~~{³ÒÐ{
Û¨ÑÐÑ³{~ÊÉ{¨ÒÉTÊØV
ÐÉ³ÈØÒi(ÑÑÇÊiVåÑ³ÑËÑ(Ñ³Öi
.ÉÉ{~ËÙÈÓÙÑ×Ø
$X_>XÃn¦ºX
Û¨ÒiVÐÉ³ÈØ.³ËKÉ.{o~ÒÜVÒ{~ÜÓ{V~Ò
.iÐÉËÑ~Ñ{³Ó¨Ñ³Ñw 
Ð{~ÊÉ{¨ÒVÐÉ³ÈØ
¨Ê³.{ÐÑ¨ÙÒiV
Ñ¨ËÑ0ÇÐÑÒ~iV~Ò
å+´ åw 
Û¨ÑÐÑ³{~ÊÉ{¨ÒVÐÉ
³ÈØ=Ó³ÑÛÖ~ÑVÉËÙÑÑÜ×Ño{ÒiV~Ò
=ÊÐÈw 
Û¨ÑÐÑ³{~ÊÉ{¨Ò
2Ý>²©>w 
È³ÈTÉË³Éj
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(¨{ÊÉiÐÓ¨i
0Ñ~¨Ë³{Ñ³ÈÐÑÐÒ
Ð{~ÊÉ{¨Ò
(Ò¨iØ~Ñ{ ÜÓiw 
Ð{~ÊÉ{¨Ò
Daddy Cool - (E)
Ð{~ÊÉ{¨Ò
0iÒ³iÑw 
Ð{~ÊÉ{¨Ò
Ö³~ÌÐÈV
Ð{~ÊÉ{¨Ò
4oÉËÑÒÑ¤ÌÜÑ
)ÈTÑoo{~ÊÉ~ÐÊ
åÊÐÈÜÖ{Øw 
Ð{~ÊÉ{¨ÒVÐÉ³ÈØ
åÜÓÂÑÙ¨È¨ÙÖÐiVÑ³É¨ËÑÉ¨{~ÜÖV~Ò
X¤¦x_X©
 ~ÐÊÐÑoÉ{¨{~ÊØVÐÉ
³ÛiÐÊ³¨i.~Ñ¨ÐÖ³V~Ñ{³ ÜËÑ'È³ÖÜi
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Στην Ελλάδα
του 2015 είδα
τον εαυτό μου
το 1989
Ο Γερμανός Μαξίμ Λέο μιλάει στην «Κ»
Συνέντευξη στους

SVEN GORLICH
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A.P. / HEINRICH SANDEN SR.

ΜΑΡΩ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
και ΝΙΚΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

O δημοσιογράφος ³iØÉ×iÐÉ¨ËÙÑØ_¦x_¦<_x²ºnVÑÂËÐÓ

Συνάντησα τρομερό
μίσος για τον Σόιμπλε
και στα θυμωμένα
πρόσωπα των ανθρώπων
με αναγνώρισα μετά
την ενοποίηση
Ανατολικής
και Δυτικής Γερμανίας.

Ο τρίτος δρόμος ήταν
πάντοτε μια εικασία,
μια ψευδαίσθηση.
Δεν χρειάζεται να είσαι
μεγάλος φιλόσοφος
για να το καταλάβεις.

25 Νοεμβρίου 1961. (ÖÜi³È¨ÑÙÉÐKÖ¨oÈ³ÈÜ{oÐÓi³iÐËTÜiV~ÑÚØÓÑØÒÙ¨ÑØ~{³ÒÇÉ{ÑÌÙÈ³{~oÉ¨ÐÑ{~Ì×ÈÜÒ~{ÒÑÌ³0ÉËTØ
Ði³Ó¨Ñ³ÈÉÌÈÊ¨ÂÉ{³ÌÐÓÜØ³ÈÌÐÐÑ³ØVÑ³Ó¨ÑØ³ÈÑ³ËÚÑØ~ÑÜÜ{³ÓTiØ$ÓÑØÑÖØ³ÈÊ³Ñ³ioÑÜÜ{~ÊÑ³Ë³ÑiVÒÜÜØÑÇ{³ÊØ
ÔÜÔÃÇÔÇÇÖÄÚÇÈÇÙÏÑ¦ËØÜÚÂÓÇÚÇÚÎÝËÖÕÞÂÝËÃÔÇÏÚÕÛÁÓÇÚÎÝ
ÚÇßÚÄÚÎÚÇÝ!ÖÕÆÇÔÂÑÜÖÕÆÔÏ×ÛÜ
ÄÚÏÈØÃÙÑÕÓÇÏÙÖÃÚÏÓÕßÖÕÏËÝËÃÔÇÏ
ÕÏØÃàËÝÓÕß®ÇÖ¦ÔÚÎÙË¢ÇÃÔËÚÇÏ
Ñ¦ÚÏ¦ßÒÕÇÒÒ¦ËÃÔÇÏÑÕÓÈÏÑÄÍÏÇ
ÄÒÇÚÇÙÆÍÞØÕÔÇàÎÚÂÓÇÚÇÇÖÄÚÎ
ÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎÓÁÞØÏÚÎÔÕÏÑÕÒÕÍÃÇ
©ÒÕÏËÖÏÛßÓÕÆÓËÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÁÔÇ
ÙÖÃÚÏÄÖÕßÓÖÕØÕÆÓËÔÇËÃÓÇÙÚË
ÕËÇßÚÄÝÓÇÝà×ÔÚÇÝÇÔËÔÄÞÒÎÚÕÏ
ÓËÚÕÖÇØËÒÛÄÔÑÇÏÚÏÝÓÔÂÓËÝÓÇÝ
©ÏÎÒÏÑÏÜÓÁÔÕÏÔÇÚÕÒÏÑÕÍËØÓÇÔÕÃ
Ñ¦ÔÕßÔÒÄÍÕÍÏÇÓÏÇÛÕÒÂÓÔÂÓÎ
ÓÏÇÚÇßÚÄÚÎÚÇÖÕßÊËÔßÖ¦ØÞËÏÖÏÇ
ËÓÖËÏØÃÇÚÎÝÔÇÚÕÒÏÑÂÝËØÓÇÔÃÇÝËÃÔÇÏÙÂÓËØÇÓÏÇÖÇÍÑÄÙÓÏÇ
ËÓÖËÏØÃÇ¶ÄÞÏÜÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÝ
ÍËØÓÇÔÏÑÂÝËÔÕÖÕÃÎÙÎÝÇÒÒ¦ÚÎÝ
ÖÇÍÑÕÙÓÏÕÖÕÃÎÙÎÝ®

– Ας ξεκινήσουμε ανάποδα, από
το τέλος του βιβλίου, δηλαδή την
πτώση του Τείχους του Βερολίνου. Ποιο ήταν, κατά τη γνώμη
σας, το μεγαλύτερο λάθος της
εποχής εκείνης;
¶ßÙÚßÞ×ÝÚÕÊßÔÇÓÏÑÄÚÎÝ
ÔÇÚÕÒÏÑÂÝËØÓÇÔÃÇÝÊËÔÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÛÎÑËÍÏÇÔÇÕÏÑÕÊÕÓÂÙËÏÑ¦ÚÏÑÇÏÔÕÆØÍÏÕ§ÇÚÕÖÜÇÖÒ¦!ÇÔ
ÁÞËÚËÊÆÕÕÓ¦ÊËÝÖÕÊÕÙÌÇÃØÕßÑÇÏ
ÛÁÒËÚËÔÇÚÏÝÙßÍÞÜÔËÆÙËÚËÇÒÒ¦
ÇÍÔÕËÃÚËÚÕßÝÖÇÃÑÚËÝÚÎÝÓÏÇÝÕÓ¦ÊÇÝÚÄÚËÊËÔÛÇÑÇÚÇÒÂÐËÚËÓËÚÎÔ
ÑÇÒÆÚËØÎÙÆÔÛËÙÎ¶ÑÇÏÑßØÃÜÝ

ÕÏÖÇÃÑÚËÝÛÇÁÞÕßÔÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎ
ÄÚÏÊËÔËÃÔÇÏÞØÂÙÏÓÕÏ©ÒÄÍÕÝÍÏÇ
ÚÇÖÕÒÒ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÖÕßÁÞÕßÓË
ÙÂÓËØÇÑÇÏËÏÊÏÑ¦ÚÎÔ¦ÔÕÊÕÚÕß
ÇÑØÕÊËÐÏÕÆ(M+ÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ
ËØÓÇÔÃÇËÃÔÇÏÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÇßÚÕÆ
ÚÕßÇÏÙÛÂÓÇÚÕÝ!ÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÔÏ×ÛÕßÔÄÚÏÊËÔËÃÔÇÏÇØÑËÚ¦ÑÇÒÕÃ
ÍÏÇÚÎÙÎÓËØÏÔÂÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
Ê×ÈÒÁÖËÏÑÇÔËÃÝÖÇØÇÒÒÎÒÏÙÓÕÆÝÓËÚÎÔÒÒ¦ÊÇßÓ¦ÓÇÏÓÏÇ
ËÖÃÙÑËÉÂÓÕßÚÕÙÚÎÞ×ØÇ
ßÔ¦ÔÚÎÙÇÚØÕÓËØÄÓÃÙÕÝÍÏÇÚÕÔ
ÄÏÓÖÒËÑÇÏÙÚÇÛßÓÜÓÁÔÇÖØÄÙÜÖÇÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÇÔÇÍÔ×ØÏÙÇ
ÚÕÔËÇßÚÄÓÕßÚÕ  ÓËÚ¦ÚÎÔ
ËÔÕÖÕÃÎÙÎÒÒ¦ÊÇÈØÏÙÑÄÚÇÔ
ÖÏÇÙÓÁÔÎÙÚÏÝÃÊÏËÝÖÇÍÃÊËÝ!ÖÕÒÆ
ÍØÂÍÕØÎÑÇÏÖØÄÞËÏØÎÙßÍÞ×ÔËßÙÎ
ÓËÚÕËßØÜÖÇáÑÄÙÆÙÚÎÓÇÇÖÄÚÕÓËÝÑÇÏßÖËØÈÕÒÏÑÁÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÖÕß
ÁØÞÕÔÚÇÏÇÖÄÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÑÇÏÓÏÇ
ÇÃÙÛÎÙÎÇÊßÔÇÓÃÇÝÑÇÏËÔÕÞÂÝÖÜÝ
ÕÏÒÒÎÔËÝÊËÔËÃÔÇÏÇØÑËÚ¦ÑÇÒÕÃ
ÑÇÏÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÖÃÙÚÜÙÎÇÖÄÚÕ
ËÐÜÚËØÏÑÄ ÇÏÙÚÏÝÊÆÕÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÎÑÕÏÔÜÔÃÇÁÔÏÜÛËÙÇÔÖÇÏÊÃ
ËÍÑÇÚÇÒËÒËÏÓÓÁÔÕ

– Αναφέρετε πως οι γονείς σας
ζούσαν σε ένα μεταίχμιο. Δεν
ήταν αρκετά πιστοί για το σύστημα, αλλά ούτε αρκετά επαναστάτες για τους επικριτές του καθεστώτος. Σήμερα υπάρχει χώρος
γι’ αυτόν τον τρίτο δρόμο;

¶©ÚØÃÚÕÝÊØÄÓÕÝÂÚÇÔÖ¦ÔÚÕÚË
ÓÏÇËÏÑÇÙÃÇÓÏÇÉËßÊÇÃÙÛÎÙÎ¬ÕÔ
ÖØÃÒÏÕÚÕß ÄÚÇÔÁÍÏÔÇÔÕÏ
ÖØ×ÚËÝËÒËÆÛËØËÝÑÇÏÊÃÑÇÏËÝËÑÒÕÍÁÝÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂËØÓÇÔÃÇÍÏÇ
ËÓÁÔÇÚÕßÝÍÕÔËÃÝÓÕßÑÇÏÄÒÕßÝ
ËÑËÃÔÕßÝÖÕßàÕÆÙÇÔÓËÇßÚÂÔÚÎÔ
ÚØÃÚÎÔÕÕÚØÕÖÃÇ®ÂÚÇÔÙÞËÊÄÔÊËÊÕÓÁÔÕÖÜÝÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏËÃÔÇÏÁÚÕÏÓÕÏÔÇÊÕÑÏÓ¦ÙÕßÔÚÎÓËÚØÏÕÖ¦ÛËÏÇ
¬ÕÑÄÓÓÇÖÕßÇÔÚÏÖØÕÙ×ÖËßËÇßÚÂ
ÚÎÛÁÙÎÚËÒÏÑ¦ÖÂØË ÃÔÇÏÒÕÍÏÑÄËÔÞØËÏ¦àËÚÇÏÔÇËÃÙÇÏÓËÍ¦ÒÕÝÌÏÒÄÙÕÌÕÝÍÏÇÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÝÄÚÏ
ÕÏÈÇÙÏÑÁÝÇÔ¦ÍÑËÝËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÕ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÇÖÄÁÔÇÔÛËÜØÎÚÏÑ¦ÚØÃÚÕÚØÄÖÕÓÇÑØÏ¦ÇÖÄÏÊËÕÒÕÍÂÓÇÚÇ

– Εάν η πρώτη γενιά έζησε την
Ανατολική Γερμανία και η δεύτερη –η δική σας– βίωσε την κατάρρευση και τη μετάβαση, τι συμβαίνει με την τρίτη γενιά, εκείνη
των παιδιών σας;
¶ÞÜÊÆÕÑÄØËÝÑÇÏËÚ×Ô
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇÏÇËÑËÃÔËÝÕÏÏÙÚÕØÃËÝ
ÍÏÇÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂËØÓÇÔÃÇ
ËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÓËÇßÚÁÝÚÕß
ËßÚÁØÕßÇÍÑÕÙÓÃÕßÕÒÁÓÕßÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÍÏÇÚÕÞ¦ÙÓÇÓËÚÇÐÆÖÒÕßÙÃÜÔÑÇÏÌÚÜÞ×Ô
ÑÇÏÌßÙÏÑ¦ÚÎÔÕÏÑÕÒÕÍÃÇÚÕßÖÇØÐÏÇÑÄàÂÚÎÓÇÚÕßÖÒÇÔÂÚÎÖÕÒÇÓÈ¦ÔÜÚÎÙßàÂÚÎÙÎÓÇàÃÚÕßÝÜÙÚÄÙÕËÑÖØÕÙÜÖÕÆÓËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚËÝ¬ÕßÝÓÏÒ¦ÜÍÏÇ

ËÒËßÛËØÃÇÓÕßÇÖÇÔÚÕÆÔÓËÑÇÔÄÔËÝÑÇÏØßÛÓÃÙËÏÝÔÚÏÒÇÓÈÇÔÄÓÇÙÚËÕÁÔÇÝÚÕÔ¦ÒÒÕÔÇÒÒ¦ÄÞÏÙÚÕ
ÇÖÕÒÆÚÜÝÊÏÄÚÏÎËÓÖËÏØÃÇÚÎÝ
ÓËÁÑÇÔËßÖËØÈÕÒÏÑ¦ËÞÛØÏÑÄÇÖÁÔÇÔÚÏÙËÖÕÒÒÕÆÝÑÇÔÕÔÏÙÓÕÆÝÑÇÏ
ÇÖÇÍÕØËÆÙËÏÝÃÔÇÏÇÊÏÇÓÌÏÙÈÂÚÎÚÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÄÚÏÕÚØÄÖÕÝ
àÜÂÝÓÇÝÞÇØÇÑÚÎØÃàËÚÇÏÇÖÄÓÏÇ
ÉËßÊÇÃÙÛÎÙÎÚÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÓÏÇ
ÏÊÁÇÖÕßÑÇÚÇÙÚØÁÌËÏÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎ
ÓÇÝËÔËÃÓÇÏÄÓÜÝÙÃÍÕßØÕÝÇÔÎ
ÔÁÇÍËÔÏ¦ËÃÔÇÏËÔÚËÒ×ÝÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÎÓÁÔÎÍÏÇÚÏÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÖÕßÛÇ
ÌÁØËÏÎËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÂÚÎÝ

– Στην αφήγησή σας ισορροπείτε μεταξύ κριτικής ματιάς και συγκρατημένης αισιοδοξίας. Από
πού αντλείται αισιοδοξία για τη
χώρα σας;
¶¬ÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ¦ÒÒÇÐÇÔÇÙÚØÇÖÏÇÃÇÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÑÇÏ
ËÃÔÇÏÍËÔÏÑ¦ÛËÚÏÑÄÇßÚÄÙÜÝÊËÔ
ÌÇÃÔËÚÇÏÙÚÕÈÏÈÒÃÕÇÒÒ¦ËÃÓÇÏÖÕÒÆÇÏÙÏÄÊÕÐÕÝ¦ÔÛØÜÖÕÝ¶ÂÚÁÒÕÝ
Ö¦ÔÚÜÔÊËÔÓÕßÇØÁÙËÏÔÇÍÑØÏÔÏ¦àÜÙßÔÁÞËÏÇÚÎËØÓÇÔÃÇàÕÆÓË
ËÏØÎÔÏÑ¦ÁÞÕßÓËÏÙÚÕØÏÑ¦ÞÇÓÎÒÂ
ÇÔËØÍÃÇÑÇÏÖÇØÇÓÁÔÕßÓËÓÏÇËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÖÒÕÆÙÏÇÞ×ØÇ¶ÇÒÒ¦ÌßÙÏÑ¦
ÖÇØÇÖÕÔÏÄÓÇÙÚËÙßÔËÞ×ÝÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕÔÇÏÑÇÔÕÖÕÏÎÛËÃÝÙÂÓËØÇßÍÑØÃÔËÏÝÖ¦ÔÚÕÚËÚÕÔËÇßÚÄÙÕßÓË
ÚÕÔÍËÃÚÕÔÇÑÇÏÄÞÏÓËÇÔÛØ×ÖÕßÝ
ÖÕßàÕÆÙÇÔÖØÏÔÇÖÄÞØÄÔÏÇ

Προσπάθησα να καταλάβω τους ανθρώπους, όχι να τους κρίνω
Η συνέντευξη ÓËÚÕÔ¡ÇÐÃÓÁÕÛÇ
ËÃÞËÍÃÔËÏÔÜØÃÚËØÇÇÒÒ¦ÑÇÛßÙÚÁØÎÙËËÐÇÏÚÃÇÝËÔÄÝÚÇÐÏÊÏÕÆÚÕßÙÚÕ
ËÐÜÚËØÏÑÄÃÔÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ËÔÚßÖÜÙÏÇÑÄÄÚÏßÖ¦ØÞËÏÇÔÇÍÔÜÙÚÏÑÄ
ÑÕÏÔÄÍÏ»ÇßÚÄÚÕÈÏÈÒÃÕÙÚÎÔ ÃÔÇ
ÄÖÕßÈØÏÙÑÄÓÕßÔ®ËÃÖËÄÚÇÔËÔÚÁÒËÏÓÏÒÂÙÇÓË ÏÄÓÜÝÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÏÙÚÕØÃÇÚÕÆÝÇÌÕØ¦ÑÇÏÚÎÔ
ÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÕßÔÚÎÈ¦ÙÎÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÕÏÕÓÕÏÄÚÎÚÁÝÓÇÝ¶ÕÚØÄÖÕÝ
ÖÕßÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÙËÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÓËÚÕÔÌÄÈÕÕÏËÖÏÒÕÍÁÝÖÕßÑ¦ÔÕßÓËÙËÙßÔÛÂÑËÝ
ÊÏÑÚÇÚÕØÃÇÝ®
ßÔËÖ×ÝÊËÔËÃÔÇÏÎÔÕÙÚÇÒÍÃÇ
ÚÕÙßÔÇÃÙÛÎÓÇÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕ
ËÖÃÑËÔÚØÕÚÕßÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÄÝÚÕß"
ÃÓÇÏÖÒÁÕÔÁÔÇÝÓËÙÂÒÏÑÇÝÖÒÎÙÏ¦àÜÚÇÖËÔÂÔÚÇÓÕß®ÒÁËÏÑÄÓÎÑÏÇÔÊËÔËÃÞÇÓËÍÇÒ×ÙËÏÙËÓÏÇ
Þ×ØÇÖÕßËÐÇÌÇÔÃÙÚÎÑËÖ¦ÒÏÛÇ
ÂÓÕßÔÔÕÙÚÇÒÍÏÑÄÝÖÕÒÇÓÈ¦ÔÜ
ÖÒÁÕÔÚÏÝÇÔÇÓÔÂÙËÏÝÑÇÏÚÎÔËÖÏÙÚØÕÌÂÙÚÎÔÖÇÏÊÏÑÂÓÕßÎÒÏÑÃÇ
ÃÔÕÓÇÏÄÒÕÑÇÏÒÏÍÄÚËØÕÖÕÒÏÚÏÑÄÝ
ÄÒÕÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÝ
¥ÙÚÄÙÕßÖ¦ØÞËÏÓÏÇÓËÍ¦ÒÎÖÇØËÐÂÍÎÙÎÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔÕÙÚÇÒÍÃÇ

Το εξώφυλλο ³ÈK{KÜËÈt)iÜÒ
³{Ø~Ñ¨Ù{ÓØuÉ~ÙÌÉ{ØÛÐÑ

Απολαμβάνω πλέον την
επιστροφή στην παιδική
μου ηλικία – Αν δεν
ξέρεις από πού έρχεσαι,
δεν ξέρεις ποιοι είναι
οι νέοι σου στόχοι.

ÕÒÒÕÃÔÇÚÕÒÏÑÕÍËØÓÇÔÕÃÔÕÙÚÇÒÍÕÆÔÚÎÔÖØ×ÚÎÚÕßÝÇÍ¦ÖÎÚÕ
ÖØ×ÚÕÌÏÒÃÚÕÖØ×ÚÕØÇÔÚËÈÕÆ
ÑÏÇßÚÄÙßÔÁÈÎÑ¦ÖÕÚËÙÚÎÞ×ØÇ
ÚÕßÝ§ÕÙÚÇÒÍÕÆÔÒÕÏÖÄÔÚÇÔÏ¦ÚÇ
ÚÕßÝÇÒÒ¦ÄÞÏÚÏÝÙßÔÛÂÑËÝàÜÂÝ
ÔÄÓÜÝÊËÔÐÁØËÏÝÇÖÄÖÕÆÁØÞËÙÇÏÊËÔÐÁØËÏÝÖÕÏÕÏËÃÔÇÏÕÏÔÁÕÏ
ÙÕßÙÚÄÞÕÏ®
©ÁÕÁÞËÏÙÖÕßÊ¦ÙËÏÖÕÒÏÚÏÑÁÝ
ËÖÏÙÚÂÓËÝÑÇÏËØÍ¦àËÚÇÏÜÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝÙÚÎÔËÌÎÓËØÃÊÇ)LYSPULY
ALP[\UN/ÓÎÚÁØÇÚÕßßÖÂØÐËÖÏÙÚÄÓÁÒÕÝÚÕß ÄÓÓÇÚÕÝÕÖÇÚÁØÇÝ
ÚÕßÇÚÃÛÇÙÕÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝ©ÁÔÇÝ
ÇÖÄÚÕßÝÊÆÕÖÇÖÖÕÆÊËÝÚÕßÂÚÇÔ
ÚÏÓÎÓÁÔÕÝÂØÜÇÝÖÕÒÁÓÕßÙÚÎÍÇÒÒÏÑÂÇÔÚÃÙÚÇÙÎÑÇÏÑÇÚÄÖÏÔßÉÎÒÄÈÇÛÓÕÙÚÁÒËÞÕÝÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÚÕß
ÔÁÕßÇÔÚÏÌÇÙÏÙÚÏÑÕÆÑØ¦ÚÕßÝ®©
¦ÒÒÕÝÖÇÖÖÕÆÝßÖÂØÐËÖØ×ÎÔÔÇàÏÙÚÂÝÔÇÚÕÒÏÑÂËØÓÇÔÃÇÚÕßÝ
ÁÔÜÙËÑÇÏÚÕßÝÞ×ØÏÙËÚÇÔÑÇÚ¦
Ñ¦ÖÕÏÕÔÚØÄÖÕÄÖÜÝÍØ¦ÌËÏÙÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕßÓÏÇÞ×ØÇÚÜÔÕÔËÃØÜÔ
ÄÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÐËÞ¦ÙÕßÔ
ÄÒÇÚÇÙÚËÔ¦ÞÜØÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕß
ÚÕßÝËÃÞÇÔÙßÓÈËÃÜÝÚÄÚË®¬ÕÖÏÑØÄÚÎÝÚÁÒÕÝ®ÚÕßÝÇÔ¦ÍÑÇÙËÔÇ

ÐËÙÑËÖ¦ÙÕßÔÚÇÉÁÓÇÚÇÙÚÇÕÖÕÃÇ
ÙÚÎØÏàÄÚÇÔÎàÜÂÚÕßÝ®
ÓÎÚÁØÇÓÕßËÃÔÇÏÏÙÚÕØÏÑÄÝ
ÑÇÏËÏÊÏÑËÆËÚÇÏÙÚÎÔÖØÕÌÕØÏÑÂ
ÏÙÚÕØÃÇ®ÙÞÕÒÏ¦àËÏØ¦ÌËÏÍÏÇ
ÓÏÇÓÏÑØÂÖÄÒÎÙÚÎËØÓÇÔÃÇÄÖÕß
ÈØÏÙÑÄÚÇÔÁÔÇÙÚØÇÚÄÖËÊÕÙßÍÑÁÔÚØÜÙÎÝÑÇÏÑ¦ÔËÏÙßÔËÔÚËÆÐËÏÝ
ÓËÇÔÛØ×ÖÕßÝÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÝÚÏÝ
ÇÔÇÓÔÂÙËÏÝÚÕßÝßÚÂÎÑÇÚÇÍØÇÌÂËÃÔÇÏÑÇÚ¦ÚÎÍÔ×ÓÎÓÕßÖÕÒÆ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÂÇÒÒ¦ÇÖÕÚËÒËÃÓÏÇÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÙÆÔÛËÚÎÑÇÏÖÕÒÆÖÒËßØÎËÓÏÇÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÓËÖÇÒÏÕÆÝ
ÙßÓÓÇÛÎÚÁÝØ×ÚÎÙÇÊßÕÑÕØÃÚÙÏÇ
ÇÔÛßÓÕÆÔÚÇÏÓÏÇÈØÇÊÏ¦ÙÚÕÙÖÃÚÏ
ÚÎÝÓÏÇÝÚÄÚËÖÕßÁÖÇÏàÇÔÑÏÛ¦ØÇ
ÑÇÏÚØÇÍÕßÊÕÆÙÇÔÓÇàÃÚÎÔËØ×ÚÎÙÂÓÕßÖÂØÇÊÆÕÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝ
ÇÖÇÔÚÂÙËÏÝÑÇÏÓÇàÃÓËÚÎÊÏÑÂÓÕß
ËÔÛÆÓÎÙÎËÃÞÇÓËÚØËÏÝËÑÊÕÞÁÝÚÎÝ
ÃÊÏÇÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÓÔÂÓÎ
ËÃÔÇÏÎÚÇÏÔÃÇÚÎÝàÜÂÝÓÇÝÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÊÎÓÏÕßØÍÕÆÓËËÖÃÞØÄÔÏÇ®

– Ξεκινήσατε να γράφετε το
«Ψηλά τις καρδιές» έχοντας κατά νουν να δημιουργήσετε μια
μυθοπλαστική αυτοβιογραφία,

ή ένα δημοσιογραφικό ρεπορτάζ;
¶¬ÃÖÕÚËÇÖÄÚÇÊÆÕ¬ÕÓÄÔÕÐËÑ¦ÛÇØÕÂÚÇÔÖÜÝÁÖØËÖËÔÇÇÑÕÒÕßÛÂÙÜÓÏÇÖÕÒÆÖØÕÙÜÖÏÑÂÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÙÞËÊÄÔÙÇÔÛËØÇÖËÃÇÖÄ
ÚÎÔ¦ÒÒÎÊËÔÂÛËÒÇÔÇÖØÕÙÖÕÏÎÛ×ÖÜÝÂÐËØÇÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÄÒÜÔ
ÚÜÔ¦ÒÒÜÔÖÜÝËÑÖØÕÙÜÖÕÆÙÇ
ÚÕÔÑ¦ÛËÔÇÚÕÒÏÑÕÍËØÓÇÔÄØÕÙÖ¦ÛÎÙÇÔÇËÃÓÇÏÖËØÃËØÍÕÝÑÇÏÔÇ
Ñ¦ÔÜÑÇÒÁÝËØÜÚÂÙËÏÝËÇßÚÄÓË
ÈÕÂÛÎÙËÎÏÊÏÄÚÎÚÇÚÕßÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßØÕÙÖ¦ÛÎÙÇÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈÜ
ÍÏÇÚÃÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÚÎÝËÖÕÞÂÝËÑËÃÔÎÝÁÑÇÔÇÔÂÖÃÙÚËÉÇÔÖØ¦ÍÓÇÚÇ
ÑÇÏÄÞÏÔÇÚÕßÝÑØÃÔÜ

– Πολλοί λένε πως οι δημοσιογράφοι δεν πρέπει να γίνονται
λογοτέχνες. Τι απαντάτε σε αυτό;
¶ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓÏÇÇÔÕÎÙÃÇÊËÔ
ÙßÓÌÜÔËÃÚË"ËÔßÖ¦ØÞÕßÔÚÁÚÕÏÕÏ
ÇÖÒÕÃÑÇÔÄÔËÝÙÚÎÙßÍÍØÇÌÂ
ÊÎÓÕÙÏÕÍØÇÌÃÇÖØÕÙÌÁØËÏÙÃÍÕßØÇËÓÖËÏØÃÇÙÚÎÍØÇÌÂÑÇÏÁÔÇ
ÞØÂÙÏÓÕÁÔÙÚÏÑÚV¬ÕÖ×ÝÛÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏÑÇÔËÃÝÇßÚÂÚÎÔËÓÖËÏØÃÇÍÏÇÔÇÍØ¦ÉËÏÁÔÇÈÏÈÒÃÕËÃÔÇÏ
ÖØÕÙÜÖÏÑÂËÖÏÒÕÍÂÁØËÚËÍØ¦-

ÌÜÖÕÒÒ¦ÈÏÈÒÃÇÇÖÄÖÕÒÒÁÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÕÖÚÏÑÁÝÍÜÔÃËÝ¶ÓËØÏÑ¦
ÇÖÄÇßÚ¦Ó¦ÒÏÙÚÇËÃÔÇÏÇÙÚßÔÕÓÏÑ¦ÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÇÒÁÕÔÍØ¦ÌÜ
ÖÕÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇÚÕÔËÇßÚÄÓÕßÖ¦ÔÚÕÚËÓËÓÏÇÏÙÞßØÂÊÄÙÎÑÜÓÜÊÃÇÝËÔÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÇÍØ¦ÉÜ
ÚÃÖÕÚÇÞÜØÃÝÞÏÕÆÓÕØÙÜÝÇßÚÂ
ËÃÔÇÏÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎÙÚÎÔËØ×ÚÎÙÂ
ÙÇÝ!Ë¦ÔÖÇÃØÔËÏÑÇÔËÃÝÚÕÔËÇßÚÄ
ÚÕßÖÕÒÆÙÚÇÙÕÈÇØ¦ÚÄÚËÍÏÇÚÃ
ÔÇÍÃÔËÏÙßÍÍØÇÌÁÇÝ"

– Αυτή την περίοδο γράφετε κάτι
καινούργιο;
¶ÔÇÈÏÈÒÃÕÍÏÇÚÕÖ×ÝÍØ¦ÌËÚÇÏÎÏÙÚÕØÃÇÕÏÇ¦ÖÕÉÎÇÔÚÏÑÇÚÕÖÚØÃàËÏÑÇÏÖÕÏÇÙßÓÌÁØÕÔÚÇÎ
ËÏÑÄÔÇÚÎÝÔÇÚÕÒÏÑÂÝËØÓÇÔÃÇÝ
ÄÖÜÝËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ
ÙÚÇÓÕßÙËÃÇ"ÏÙÚÕØÃÇÌßÙÏÑ¦ÍØ¦ÌËÚÇÏÖ¦ÔÚÇÇÖÄÚÕßÝÔÏÑÎÚÁÝÑÇÏ
ÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÂÓÇÝÍØ¦ÌÚÎÑËÇÖÄ
ÚÕßÝßÚÏÑÕÍËØÓÇÔÕÆÝÄÞÏËÑËÃÔÕßÝ
ÖÕßÚÎÔÁàÎÙÇÔ¥ÝÓ¦ØÚßØÇÝÚÕß
ÞØÄÔÕßÓÖÕØ×ÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈÜÖÄÚË
ÎËÏÑÄÔÇÖÕßÖØÕÈ¦ÒÒËÚÇÏËÃÔÇÏÓÕÔÄÖÒËßØÎÇÖÕÙÏ×ÖÎÙÎÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝËÃÔÇÏÓÁØÕÝÚÕßÖØÕÈÒÂÓÇÚÕÝ
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