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ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΥΛΑΚΤΟΥ

Σε χρόνο ρεκόρ
η ανάλυση για
τον κορωνοϊό
Εντός τριών με τέσσερις ώρες το Ινστιτούτου
Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου θα δίνει
αποτελέσματα αναλύσεων σε ύποπτα δείγματα που θα
του αποστέλλονται για αναλύσεις.
Αυτό αναφέρει στην «Κ» ο γενικός
εκτελεστικός ιατρικός διευθυντής
του Ινστιτούτου Λεωνίδας Φυλακτού. Ο Ε/κ επικεφαλής της Δικοινοτικής Επιτροπής για την Υγεία εμφανίζεται καθησυχαστικός με τους
ελέγχους που πραγματοποιούνται
υποστηρίζοντας πως το Υπ. Υγείας
κάνει καλά τη δουλειά του. Ο κ. Φυλακτού υποστηρίζει πως εκ του αποτελέσματος δεν προκύπτει ανησυχία
από τα Κατεχόμενα. Σελ. 15
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Το φυσικό αέριο υπαγορεύει συνεργασίες
Ο Φράνσις Φάνον μιλά στην «Κ» για τις αμερικανικές επιχειρήσεις και τις προοπτικές στην ενέργεια
Κανείς δεν πρόκειται να βγει κερδισμένος στην περιοχή, αν συνεχίσει η φιλοσοφία γύρω από το
ποιος πρέπει να πάρει το μεγαλύτερο μερίδιο της πίτας σε ό,τι αφορά τους φυσικούς πόρους, λέει
στη συνέντευξή του στην «Κ» ο

Αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για ενεργειακά
θέματα Φράνσις Φάνον. Δεν παρέλειψε να εξηγήσει σε ποια άλλα
μέρη –πλην της Τουρκίας– έκανε
έκκληση να μην προβούν σε προκλητικές ενέργειες που ενδεχο-









Οι σχέσεις μας με την
Τουρκία δεν θα επηρεάσουν αρνητικά τη σχέση
με Κύπρο και Ελλάδα.

μένως να προκαλέσουν περαιτέρω
αστάθεια. «Η παρότρυνσή μας»,
εξήγησε, «είναι να υπάρξει ηρεμία,
διάλογος και να γίνει κατανοητό
ότι οι οικονομικές προοπτικές που
υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δεν
πρόκειται να συνεχίσουν να υφί-

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ

Ψάχνουν αντίπαλο του Ντόναλντ Τραμπ

Hλθε για να
μείνει η Γαλλία
στην αν. Μεσόγειο
Μέχρι και τον Απρίλιο που αναμένεται να
ξεκινήσουν οι εργασίες στο τεμάχιο 6 της
κυπριακής ΑΟΖ αναμένεται να μείνει στην
περιοχή το γαλλικό αεροπλανοφόρο. Το
«Σαρλ Ντε Γκολ», που στις 21 Φεβρουαρίου
θα δέσει στο λιμάνι της Λεμεσού, αποφεύγει
να εντείνει περισσότερο το κλίμα έντασης
εντός της ΑΟΖ, με τις πληροφορίες τις «Κ»
να υποστηρίζουν πως τις προηγούμενες
μέρες κινείτο σε μακρινή απόσταση από
το τεμάχιο 8. Σελ. 5

ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ

Το ντιμπέιτ έστρωσε
χαλί στρατηγικής
Το ντιμπέιτ έστρωσε το χαλί στρατηγικής των κομμάτων. Ο Α. Νεοφύτου
έστειλε το μήνυμα πως αυτός θα καθορίσει εντός ΔΗΣΥ το παιχνίδι των
προεδρικών. Ο A. Κυπριανού καθόρισε μετά από καιρό την ατζέντα. Σφήνα
στο δίπολο που στήθηκε, ο Ν. Παπαδόπουλος που ξύπνησε από τη νάρκη
και επιδιώκει ενεργότερο ρόλο. Σελ. 8

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Εκ των ων
ουκ άνευ

ΤΟΥΡΚIΑ - Ε.Ε.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι δωρεάν εφαρμογές
θέλουν προσοχή
O δρ Πέτρος Ευσταθόπουλος, μιλάει
στην «Κ» για τους κινδύνους των
«έξυπνων κινητών». Στις κακόβουλες
επιθέσεις συλλέγονται δεδομένα για
εκμετάλλευση ή για μαζική μεταπώληση στον «σκοτεινό ιστό». Σελ. 18

EPA

Ψάχνει συμβιβασμό
με τη Δύση η Άγκυρα
Εντατικοποίηση των διπλωματικών
επαφών και του διαλόγου μεταξύ
Άγκυρας και Βερολίνου προωθεί ο
Ερντογάν. Την παρούσα στιγμή σε
Ευρώπη και Τουρκία δεν υφίστανται
οι κατάλληλες συνθήκες. Τούρκοι
αναλυτές θεωρούν ότι δεν μπορούμε να αναφερόμαστε στην ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Σελ. 3

στανται στο ενδεχόμενο που οι
εντάσεις είτε συνεχισθούν είτε
κλιμακωθούν». Μιλάει για τις αμερικανικές επιχειρήσεις, σημειώνοντας ότι έρχονται καλές μέρες
σε ό,τι αφορά την παρουσία τους
στην περιοχή. Σελ. 4

Οι Δημοκρατικοί δεν κατάφεραν να σκοτώσουν, πολιτικά, τον Ντόναλντ Τραμπ. Οχι ότι περίμεναν, βέβαια, να συγκεντρώσουν πλειοψηφία
δύο τρίτων σε μια Γερουσία όπου μειοψηφούν, ώστε να τον καθαιρέσουν. Το γεγονός, όμως, ότι οι Ρεπουμπλικανοί στήριξαν σχεδόν στο σύνολό τους την απαλλαγή του Τραμπ, με μοναδική εξαίρεση τον Μιτ Ρόμνι, συνιστά πολιτική ήττα για τους αντιπάλους του. Για το κατεστημένο των
Δημοκρατικών, ο δρόμος για τον Λευκό Οίκο περνάει μέσα από μια μετριοπαθή πολιτική γραμμή, στα πρότυπα των Μπιλ Κλίντον και Μπαράκ
Ομπάμα, ικανή, όπως πιστεύουν, να αποσπάσει κεντρώους ψηφοφόρους και κρίσιμες Πολιτείες από τον Τραμπ. Σελ. 19

Το Ορούτς Ρέις και
το τρίτο γεωτρύπανο
Στην Αγκυρα κοιτάζει η Αθήνα
Τις προθέσεις της Αγκυρας ανιχνεύει η
Αθήνα, λίγες ημέρες μετά τον πλου του
«Ορούτς Ρέις» σε περιοχή ελληνικής ευθύνης, παράλληλα προχωρεί στην εμβάθυνση των σχέσεών της με τις αραβικές
χώρες που αντιτίθενται στα σχέδια του
Ταγίπ Ερντογάν στη Λιβύη. Σελ. 5, 10

Μόνη ασπίδα, τα μέτρα πρόληψης

Θα πωλούν και πακέτα με ακίνητα
Οι τράπεζες θέλουν να απαλλαγούν από το βάρος του real estate
Στην πώληση χαρτοφυλακίων με ακίνητα
αναμένεται να προχωρήσουν οι τράπεζες.
Πρόκειται για ακίνητα, τα οποία έχουν
περιέλθει στην κατοχή τους από τις αναδιαρθρώσεις. Οι τράπεζες δεν μπορούν
να έχουν επ’ άπειρον τα ακίνητα αυτά
στους ισολογισμούς τους, διότι όπως τους
έχουν τονίσει οι επόπτες τους, δεν είναι

εταιρείες «real estate». Ετσι, λοιπόν, προχωρούν στην πακετοποίηση και πώληση
των ακινήτων, αλλά φυσικά με προσοχή
και σε τιμές συμφέρουσες. Μέχρι να προχωρήσουν σε πακετοποίηση, οι τράπεζες
ετοιμάζονται και για περιόδους εκπτώσεων
στα ακίνητα τα οποία θα προσφέρονται
σε χαμηλότερες τιμές. Οικονομική, σελ. 4

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΕΚΘΕΣΗ

Ο πολιτισμός μίλησε με 219 λέξεις
Η Συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Αμμοχώστου οιονεί λειτουργούσα
και το εργαστήρι του Γ. Πολ. Γεωργίου άνοιξε για το κοινό. Τα 219 έργα που
επιστράφηκαν εμπλουτίζουν τις γνώσεις μας. Στην «Κ» πέντε ζωγράφοι που
ξαναείδαν τα έργα τους και η ιστορικός τέχνης Δάφνη Νικήτα. Ζωή, σελ. 1, 4

ΒΡΑΒΕΙΑ

Βραβεία Ποιότητας Γαστρονόμος 2019
Στην περιδίνηση του κορωνοϊού 2019-nCoV βρίσκεται η παγκόσμια κοινότητα, με τις υγειονομικές αρχές και τους ειδικούς επιστήμονες να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στον έλεγχο
της εξάπλωσης. Ωστόσο, το εμβόλιο για τον νέο κορωνοϊό θα αργήσει, έτσι τα μέτρα πρόληψης είναι η μόνη ασπίδα. Σελ. 16

Στα έξι χρόνια της διαδρομής λοιπόν, ο «Γ» φέρνει πιο κοντά στους καταναλωτές τα δικά μας αυθεντικά, κυπριακά προϊόντα και αναδεικνύει τα καλύτερα. Στον τελικό απολογισμό ο «Γαστρονόμος» έχει βραβεύσει μέχρι
τώρα 61 προϊόντα Κύπριων παραγωγών. Ζωή, σελ. 3

ΟΣΚΑΡ

Στα 82,2 έτη το προσδόκιμο ζωής
Αύξηση σημείωσε το προσδόκιμο ζωής στην Κύπρο και
διαμορφώθηκε στα 82,2 έτη. Πρόκειται για ένα από τα
υψηλότερα στην Ε.Ε. Για τις γυναίκες είναι 84,2 και για
τους άντρες 80,2 έτη. Οικονομική, σελ. 5

Δέκα κύριοι υποψήφιοι για το αγαλματίδιο
Αδιαφιλονίκητο φαβορί στα Βραβεία της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, που θα ξεκινήσουν σε λίγες ώρες στο Λος Άντζελες είναι ο
ταλαντούχος ηθοποιός Χοακίν Φίνιξ για τη συγκλονιστική ερμηνεία του
στην ταινία «Τζόκερ». Ζωή, σελ. 8

Δεν κρύβει λόγια ούτε καν διά της
οδού της διπλωματικής αβρότητας
ο Αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για ενεργειακά θέματα
Φράνσις Φάνον. Ο αξιωματούχος του
Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο οποίος ήταν
στη Λευκωσία την Τετάρτη και την
Πέμπτη και έφυγε για την Άγκυρα,
στη συνέντευξη που έδωσε στην «Κ»
(σελ. 4) εξηγεί ότι ο ενεργειακός τομέας δεν είναι πολεμικό πεδίο. Όσοι
θέλουν να επωφεληθούν από την
αξιοποίηση κοιτασμάτων δεν μπορούν παρά να συνεργαστούν. Αυτό
είναι το μήνυμα που διαβιβάζει σε
όλους. Μάλιστα, όπως και ο προκάτοχος του Έιμος Χόκσταϊν πριν από
τρία χρόνια μας είπε, επαναλαμβάνει
ότι το παιχνίδι αυτό είναι μεγάλο και
δύσκολο και δεν χωράνε αποκλεισμοί.
Απεναντίας, οι συνεργασίες μεταξύ
όλων των πλευρών εδώ στη λεκάνη
της Ανατολικής Μεσογείου είναι εκ
των ων ουκ άνευ.
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ
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ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

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

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Οι συσκέψεις για το χαλλούμι,
το ποδόσφαιρο και τον Σαουδάραβα

Η ουσία του μέλλοντος
τρος θα «ανταπέδιδε», όπως και έκανε,
με τα ταξίδια Αναστασιάδη και τον Σαουδάραβα, τα χρυσά διαβατήρια, το
κατασκοπευτικό βαν, τις δουλειές του
οικογενειακού δικηγορικού γραφείου
Αναστασιάδη και τα κόλπα με τη Ryanair, τις μπίζνες με τον αρχιεπίσκοπο,
τη διαπλοκή στο ποδόσφαιρο και άλλα.
Εκείνο που δεν περίμενε ήταν η βόμβα
με την ΑΟΖ και η αποκάλυψη πως συνεργάτες του προέδρου έχουν πάρει
οδηγίες για ετοιμασία μελέτης διαμοιρασμού της με τους Τ/κ. Δεν το περίμενε,
διότι αν και γράφτηκε στον «Πολίτη»
δύο βδομάδες πριν, αγνοήθηκε από τα
τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων και δεν
πέρασε στην κοινή γνώμη. Γιατί όμως
μου προκάλεσε θλίψη το debate; Διότι
το 2020, στα 60 χρόνια τούτου του πολυτραυματισμένου κράτους, οι ηγέτες
των δύο μεγάλων κομμάτων, που εκπροσωπούν το 60% αυτών που ψηφίζουν, έφτασαν να ερίζουν ποιανού η
παράταξη είναι λιγότερο διεφθαρμένη!
Τι θα έπρεπε να συζητούν; Για το ότι,
ο ανθρώπινος πολιτισμός θα καταρρεύσει αν στα επόμενα 30 χρόνια δεν
μηδενίσουμε τις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου, αν δεν αντιμετωπίσουμε
ριζικά τα προβλήματα ερημοποίησης,
μη βιώσιμης διαχείρισης των εδαφών
και διατροφικής ασφάλειας. Να συζητούν πώς θα εισαγάγουμε στην κοινωνία
μας τα συγκλονιστικά τεχνολογικά επιτεύγματα που βρίσκονται επί θύραις,
όπως π.χ. στην υγεία, το CRISPR/Cas9
(μέθοδος της γενετικής μηχανικής που
διορθώνει ένα μεταλλαγμένο, υπεύθυνο
για κληρονομικές ασθένειες γονίδιο,
μάλιστα με χαμηλό κόστος) και τους
εκτυπωτές 3D διά των οποίων θα δημιουργούνται ανθρώπινα όργανα-μοσχεύματα. Ακόμα για την ασύρματη
ηλεκτρική ενέργεια, τα κβαντικά κομπιούτερ, την απεριόριστη καθαρή ενέργεια διά της πυρηνικής σύντηξης. Να
συζητήσουν τρόπους να πετύχει ο
τόπος μας μια ισορροπία. Αυτό που σήμερα ονομάζεται βιώσιμη ανάπτυξη
και αποτελείται από το τρίπτυχο, οικονομία, περιβάλλον, κοινωνία, και
που με ακρίβεια αποδίδεται ως ισόρροπη
ανάπτυξη. Να συζητούν για την ουσία
του μέλλοντος. Μπορούν; Όχι. Γι’ αυτό
χρειαζόμαστε νεαρότερους του Άντρου
και του Αβέρωφ ηγέτες. Και έχουμε.

paraschosa@kathimerini.com.cy

Μετά τη σύσκεψη για το χαλλούμι, κατά την

οποία συμφώνησαν όλοι αλλά για… λίγο, ο
πρόεδρος ασχολήθηκε και με το άλλο φλέγον θέμα των ημερών: το ποδόσφαιρο. Και
πάλιν με ευρεία σύσκεψη στο Προεδρικό
από την οποία οι περισσότεροι έφυγαν ξανά
ευχαριστημένοι. Ωστόσο, όπως μου λέχθηκε
από άτομο που γνωρίζει: «μετά την κατραπατσιά με το χαλλούμι, το θέμα δεν τελειώνει
εδώ. Θα υπάρξει και δεύτερη σύσκεψη, η
οποία εξαγγέλθηκε με συγκεκριμένη ατζέντα, ενώ δεν αποκλείεται και τρίτη σύσκεψη!»
Όπως μου λέχθηκε κατά τη δεύτερη και ίσως
την τρίτη σύσκεψη «θα ιεραρχηθούν οι προτεραιότητες, τα χρονοδιαγράμματα και η χρηματοδότηση των μέτρων που θα αποφασιστούν για να μην έχουμε και εδώ παρατράγουδα».
Η πηγή μου επιμένει ότι: «Ο πρόεδρος βιάζε-

ται να ξεκαθαρίσει το θέμα και να υπάρξουν
αποτελέσματα και μάλιστα σύντομα για να
κλείσουν στόματα και εντός και εκτός Κύπρου αλλά και για να δείξει ποιος όντως έχει
την ικανότητα και τη δύναμη να κάνει τομές.»
Ο πρόεδρος - υπερυπουργός βάλθηκε να λύ-

σει ασάπ τα προβλήματα της μακαρίας νήσου
μας, τα οποία όχι μόνο χρονίζουν αλλά μας
κάνουν και διεθνώς ρεζίλι. Άντε με το καλό
και μια ευρεία σύσκεψη για τροχαία και γιατί
όχι και για τις λακκούβες των δρόμων… Μια
και βρίσκομαι στο Προεδρικό να υπενθυμίσω
στον πρόεδρο τις προειδοποιήσεις του Οδυσσέα-Τσακ Νόρις πως αν πρόκειται το Υπουργικό του να βγάλει απόφαση για τη συνεργασία εταιρείας του Σαουδάραβα φίλου με τα
κυπριακά αεροδρόμια ο ίδιος θα πρέπει να…
αυτοεξαιρεθεί! Ναι, κάπως έτσι το είπε τις
προάλλες ο Τσακ Νόρις στη Γωγώ Αλεξανδρινού, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά ότι
συνδυάζει τρία σε ένα: Και εκτελεστική και
νομοθετική και δικαστική εξουσία, νοικοκυρεμένα, σίγουρα και… οικονομικά.
να… Το ξέρω ότι είσαι ατσίδας στα νομικά,
αλλά εντελώς φιλικά σου λέω να διαβάσεις
το άρθρο 48 του Συντάγματος με τις αρμοδιότητες του Προέδρου, ιδιαίτερα εκεί που
λέει πως δεν έχει δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. Ρίξε και μια ματιά στο άρθρο 54 του Συντάγματος με τις αρμοδιότητες του Υπουργικού… Θα
αναμένω την Κυριακή το μεσημέρι τις αντι-

εδρεύσει της συνεδρίασης. Το θέμα συνυπέγραψαν οι βουλευτές του ΑΚΕΛ, αλλά και του
ΔΗΚΟ και της ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων.

Από τα αξέχαστα της συνέντευξης με την

Γωγώ ήταν και η ερώτηση της δημοσιογράφου αν δέχεται τις Αρχές της Βενετίας και η
άσχετη απάντηση-εμμονή του Τσακ για τα
κριτήρια επιλογής της Επιτρόπου Διοικήσεως. Της οποίας ως γνωστόν ο διορισμός εγκρίθηκε από τη Βουλή σε αντίθεση με τον δικό του...
τον ζάμπλουτο Σαουδάραβα φίλο του προέδρου «θεωρείται λήξαν για την κυβέρνηση», για κάποιους όμως παραμένει όχι απλά
ανοιχτό αλλά ορθάνοιχτο. Και στο ΑΚΕΛ και
στο ΔΗΚΟ είναι μανικωμένοι να το διατηρήσουν στην επικαιρότητα με τον… καλύτερο
δυνατό τρόπο. Το θέμα έχει ήδη εγγραφεί
στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου για την Πέμπτη, από την Ειρήνη Χαραλαμπίδου, η οποία και θα προ-

Ο δε Νικόλας Παπαδόπουλος δήλωσε μετά

τη συνάντησή του με τον πρόεδρο ότι τα προεδρικά ταξίδια με τα ιδιωτικά αεροπλάνα,
όπως έγιναν «δημιουργούν τεράστια ζητήματα πολιτικής ηθικής» ενώ δεν απέκλεισε να
προκύπτουν και θέματα ποινικών ευθυνών
για τις «εν λόγω πολιτογραφήσεις». Κοντολογίς: ετοιμαστείτε για ανελέητο χτύπημα! Αν
αναλογιστεί κανείς ότι της συνεδρίας θα προεδρεύσει η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, μετά και
το πρόσφατο επεισόδιο με τον Κώστα Κωνσταντίνου, η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο
συναρπαστική. Μια πολλά υποσχόμενη
εβδομάδα αρχίζει...
ΚΟΥΙΖ: Ποιοι ανησυχούν πολύ από τις αποκα-

λύψεις που είναι έτοιμος να κάνει ο τέως
υπαρχηγός της Αστυνομίας Ανδρέας Κυριάκου;

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

Επιλογή και επιμέλεια:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

Με άριστα
το 10

80 χρόνια πρίν στην «Κ»
9.II.1940

KATAIΓΙΔΑ: «[...] και έτσι, δεν λέγω ότι θα αποφύγωμεν
μέχρι τέλους την καταιγίδα –το εύχομαι και θα το προσπαθήσω– αλλά εκείνο διά το οποίον σας βεβαιώ είναι
ότι και εάν δεν την αποφύγωμεν, θα εξέλθωμεν από αυτήν
ως άνθρωποι δυνάμενοι να αξιούμεν να μας σέβωνται
όλοι, σεβόμενοι προ παντός ημείς τον εαυτόν μας ως
άνθρωποι αξιοπρεπείς και με το αίσθημα της τιμής
πλήρες. Αλλως, εάν επρόκειτο να μείνωμεν εις την ειρήνην
έρποντες και συρόμενοι, τότε καλύτερον να μη μείνωμεν
ποτέ εις την ειρήνην» [Ι. Μεταξάς].

δράσεις σου και τις φωτογραφίες με τα άρθρα του Συντάγματος, με τις δικές σου βεβαίως ερμηνείες στο Twitter…

Μπορεί ο Κούσιος να δηλώνει ότι το θέμα με
Αχ! Τσακ μου, τι θα ήταν ο τόπος χωρίς εσέ-

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

ΒΕΫΓΚΑΝ: [...] οι αρμόδιοι στρατιωτικοί κύκλοι έκαμαν
νύξιν περί της δυνάμεως του γαλλικού στρατού της Εγγύς
Ανατολής. Εδημοσιεύθησαν ποικίλαι ειδήσεις αναφορικώς
προς τον αριθμόν της δυνάμεως ταύτης η οποία κατά
τους Γερμανούς ανέρχεται εις 150.000 και
κατά τους Ρώσσους εις
400 χιλιάδας. [...] η δύναμις του εν λόγω στρατού κυμαίνεται μεταξύ
των δύο ως άνω αριθμητικών συνόλων. Δέον
να υπομνησθή ότι υπήρχε πάντοτε αρκετά ισχυρά γαλλική δύναμις εις την Εγγύς Ανατολήν εκτελούσα
καθήκοντα φρουράς. Κατά τας πληροφορίας του Ρώυτερ
ο σκοπός του εις Κάιρον ταξιδίου του Γάλλου στρατηγού
Βεϋγκάν [φωτ.], διά τον οποίον αι εφημερίδες έκαμαν
πολλάς εικασίας ήτο να συμβουλευθή τους Αγγλους συναδέλφους του. [...] Ο στρατηγός Βεϋγκάν θα παραμείνη
εν Αιγύπτω επί τρεις ημέρας κατά τας οποίας θα επιθεωρήση τας αιγυπτιακάς αμυντικάς γραμμάς [...].

Δηλαδή δεν θα έχει τρέλες στις Σεϋχέλλες φέτος;
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και φίλων του εισαγγελέα. Αυτό το αντιλαμβάνομαι, αδυνατείς.

7

Στον σκοπό. Η αλήθεια είναι πως η

2

8

Στον νικητή. Αναμφισβήτητος νικη-

τής του debate είναι ο Αντροκ. Απέδειξε σε όλους πως μετά τον Αναστασιάδη με 56 %, μπορεί να βγάλει Πρόεδρο
της Δημοκρατίας και τον Αβέρωφ. Impossible is nothing.

3

4

Στο respect. Ναι, και αυτό πάει

στους συναδέλφους του Ant1 οι
οποίοι είπαν στοπ στο ενδεχόμενο να γινόταν το ντιμπέιτ βραδύ primetime. Σιγά
μην έκοβε ο Ντίνος Οδυσσέως το «πέτα
τη φριτέζα» για το «πετάμε αετό».

Στις δημόσιες σχέσεις. Σάκη, τα κυ-

νήγια που τρως συχνά - πυκνά στου
Ρουσσιά, είναι νόμιμα και ελεγμένα από
τη Θήρα; Just saying (δεν θα πω με ποιους, σέβομαι το GDPR σου).

Στο styling. Ο πρόεδρος Φούλης εί-

ναι εμφανές πως πέρασε από media
training. Αφήσαμε τα καρουδάκια και τα
ροζ πουκάμισα με τις παρδαλές γραβάτες στο εξοχικό στην Αργάκα και ντυθήκαμε α λα Μακρόν. Όπως όμως ο Μακρόν δεν πάει πουθενά χωρίς τη μακιγιέζ του, έτσι και ο πρόεδρος Φούλης
ήταν μια άλλη φάτσα με το eye liner του.

Στο χαστούκι. Κώστα, ξέρω πως η

κυρά Λία στεναχωρήθηκε από την
ατάκα του Άντροκ, πως ο υποψήφιος
του ΑΚΕΛ θα πρέπει να είναι κατά πολύ
μικρότερος του ιδίου. Μην τον πολυπιστεύεις όμως, συνήθως ό,τι λέει ο Άντροκ, τελικά κάνει το αντίθετο «για το
καλό του κόμματος». Υπάρχει ελπίς πες
της κυράς Λίας.

διακαναλική συνέντευξη εξυπηρετούσε μόνο δύο άτομα: τον Φούλη και
τον Άντροκ, τους έδωσε μια θέση πάνω
στο τραπέζι του μεσημεριού των συνταξιούχων. Αν χώνεψαν καλά μετά το τέλος της οι άνθρωποι, να ρωτήσουμε το
ΓεΣΥ.

ΚΥΠΕ

Το μόνο σοφό που άκουσα στο debate μεταξύ
Αβέρωφ Νεοφύτου και
Άντρου Κυπριανού την
Πέμπτη ήταν από τον
δεύτερο, ότι ο επόμενος
Πρόεδρος θα πρέπει να είναι πολύ πιο
νέος από τον ίδιο (γεννήθηκε το 1955).
Τα υπόλοιπα σε μένα προσωπικά προκάλεσαν θλίψη. Διότι –και χρησιμοποιώ
μια έκφραση του συρμού– τους έκαμα
εικόνα. Οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων
κομμάτων να συζητούν για τη διαφθορά,
καθήμενοι σε βόθρο. Το γάντι για το
debate έριξε ο Αβέρωφ για να αλλάξει
την ατζέντα της επικαιρότητας, καθώς
οι σφυγμομετρήσεις έδειχναν ότι η
διαφθορά βάραινε πολύ την εικόνα της
κυβερνητικής παράταξης. Μάλιστα,
γνωρίζω ότι «ταραχή έπεσε στην Πινδάρου, και το σανίδωμα υποχώρησε
από την πίεση» όταν το Προεδρικό συνελήφθη ψευδόμενο προς την κοινή
γνώμη ότι ο Νίκος Αναστασιάδης είχε
γνωρίσει τον Σαουδάραβα το 2015,
έναν χρόνο αφότου πολιτογραφήθηκε.
Ωστόσο, πριν αλέκτορα φωνήσαι, το
Σίγμα παρουσίασε βίντεο του 2014 με
τον Σαουδάραβα να ανακοινώνει επενδύσεις στην Κύπρο και να εκφράζει
ευγνωμοσύνη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη στήριξη. Το βίντεο
έγινε φυσικά viral, η Πινδάρου πήρε
φωτιά και εκεί ήταν που έμαθα κι εγώ
ότι από τα 19 εκατομμύρια που –κατά
το Προεδρικό– επένδυσε ο Σαουδάραβας στην Κύπρο, μεγάλο μέρος πήγε
σε πύργο στη Λεμεσό που αναπτύχθηκε
από πρόσωπο της οικογένειας Αναστασιάδη. Με αυτά όλα να ρίχνουν βαριά σκιά και χλεύη στην κυβερνητική
παράταξη, ο Αβέρωφ Νεοφύτου προχώρησε να αλλάξει την ατζέντα, βγαίνοντας στην αντεπίθεση, χωρίς, ωστόσο, ούτε για μια στιγμή στο debate, αν
προσέξατε, να υπερασπιστεί το Προεδρικό. Πυροβόλησε τον Άντρο «στο
μέτωπο», βγάζοντας ξανά στην επιφάνεια το πονεμένο για το ΑΚΕΛ ζήτημα
των κομματικών εταιρειών, το σκάνδαλο
της Δρομολαξιάς που έστειλε μάλιστα
στη φυλακή και κομματικό αξιωματούχο
και έχοντας προφανώς στοιχεία για
ρύθμιση μεγάλου ΜΕΔ κομματικής
εταιρείας με πώληση ακίνητης περιουσίας και διαγραφή του υπόλοιπου
ποσού, επιχείρησε να πάρει την επικοινωνιακή παρτίδα. Ήξερε ότι ο Άν-
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Ποτέ μην πιστεύεις τίποτε στην πολιτική, μέχρι να διαψευσθεί επίσημα.
Οττο Φον Μπίσμαρκ

5

Στους χάρτες. Καλά κι εσύ βρε Heal-

thy πρόεδρε, τι τα παίρνεις στο κρανίο επειδή σου είπαν πως έκατσε και παίζεις μονόπωλη με τον Ταγίπ, και στο τραπέζι είναι οι χάρτες της ΑΟΖ. Λες και μετράνε οι χάρτες και η ΑΟΖ. Αφού όποιος
θέλει τρυπά όπου θέλει. Σε λίγο θα τρυπήσουν στον κήπο του Προεδρικού.

6

Στη μοίρα. Σάκη μου καλέ, αν μπο-

ρείς να μας εξηγήσεις ξανά γιατί

φταίει ο Χάρης για τα ταξίδια του προέδρου; Έχω σκοπό, Σάκη μου, να συνεχίσω να ρωτώ. Επίσης θα ήθελα να σου
θέσω το ερώτημα αν μεταξύ των 10
ελέγχων σε δύο χρόνια στην Επίτροπο
Διοικήσεως, βρήκες χρόνο να ελέγξεις
και τη Νομική Υπηρεσία. Ειδικά εκείνα
τα 20 εκατομμύρια που δόθηκαν για τις
έρευνες του σκανδάλου της οικονομίας,
Σάκη μου, καλέ μου. Δεν σου ζητώ να
ελέγξεις τους διορισμούς των συγγενών

9

Στο παράδειγμα. « Όλα στο φώς»,

είπε ο Φούλης για τα οικονομικά των
κομμάτων και των ιδίων των πολιτικών.
«Ελάτε να μας ελέγξετε», απάντησε ο
Άντροκ. «Πείτε μας τι θέλετε», ανταπάντησε ο Ηροδότου στη Βουλή για τα ΠΕΠ.
Η κυπριακή αποφασιστικότητα για πάταξη της διαπλοκής.

10

Στις καραμέλες. Παλιά ο Healthy

ό,τι πρόβλημα έβρισκε μπροστά
του, διόριζε και έναν Επίτροπο να το λύσει. Τώρα πήγαμε σε άλλο επίπεδο,
φτιάχνουμε υφυπουργεία. Σε λίγο θα
χρειάζεται νέα αίθουσα στο Προεδρικό
για να τους χωράει στις συνεδριάσεις
του Υπουργικού.

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

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

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

•

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

Διεύθυνση συντάξεως: Κ ΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - Ν ΟΤΗΣ Π ΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η
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Τουρκία και Ε.Ε. αναζητούν συμβιβασμό
Εντατικοποίηση των διπλωματικών επαφών και του διαλόγου μεταξύ Άγκυρας και Βερολίνου προωθεί ο Ταγίπ Ερντογάν
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Στον απόηχο της επιδείνωσης της
κατάστασης στο Ιντλίμπ της Συρίας
και των αναταράξεων στον άξονα
Μόσχας-Άγκυρας, η τουρκική διπλωματία στρέφει την προσοχή
της στη Δύση. Ύστερα από μια περίοδο ψυχρών σχέσεων και διπλωματικών «πυρών» που ανταλλάχθηκαν κατά διαστήματα, η Άγκυρα
εστιάζει στη σημασία της υποστήριξης και συνεργασίας της Δύσης
για την υλοποίηση σειρά σχεδίων.
Η νέα στροφή της Άγκυρας, λίγο
μετά το αρνητικό κλίμα που δημιουργήθηκε, η νέα εισβολή της Τουρκίας στο βορειοανατολικό κομμάτι
της Συρίας έλαβε διαστάσεις τις
τελευταίες εβδομάδες με την εντατικοποίηση της διπλωματίας
στους άξονες Άγκυρας-Βερολίνου
και Άγκυρας-Ουάσιγκτον. Η πρόσφατη επίσκεψη της Γερμανίδας
καγκελαρίου στην Κωνσταντινούπολη, υπήρξε αφορμή για να θέσουν Άγκυρα και Βερολίνο επί τάπητος σειρά ζητημάτων που απασχολούν τις δύο πλευρές.
Προσεκτικοί αναλυτές που παρακολουθούν τις τελευταίες εξελίξεις από κοντά, αποκλείουν το
ενδεχόμενο της πλήρους επιστροφής της Τουρκίας στην τροχιά του
εκδυτικισμού, της ένταξης στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και του εκδημοκρατισμού, όσο η κυβέρνηση
του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιμένει
στις ιδιόρρυθμες και άκρως προβληματικές, για την Ευρώπη επιλογές στα πεδία της διπλωματίας
και της εσωτερικής διακυβέρνησης.
Παρόλα αυτά, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι τα κοινά συμφέροντα
σε διάφορα πεδία και ζητήματα
επιβάλλουν την παρούσα στιγμή
σε Τουρκία και Δύση την αναζή-








Ομοσπονδία. Ο κ. Γιεκτίν εξηγεί
ότι διάφορες δυτικές πηγές προβάλλουν την άποψη ότι η επιβολή
κυρώσεων και πολιτικών απομόνωσης στην Τουρκία σε διάφορα
ζητήματα δεν πρόκειται να φέρει
τα επιθυμητά αποτελέσματα για
την Ευρώπη. Τέτοιου είδους πρακτικές δεν φέρνουν κοντά την Άγκυρα στην γραμμή της Ε.Ε. Απεναντίας τη σπρώχνουν περισσότερο
προς τη Ρωσία.

Την παρούσα στιγμή τόσο στην Ευρώπη όσο και
στην Τουρκία δεν υφίστανται οι κατάλληλες
συνθήκες για να είμαστε
σε θέση να αναφερόμαστε
στην ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, θεωρούν Τούρκοι αναλυτές.

Tουρκική αντιπολίτευση

τηση συμβιβαστικών λύσεων και
περιθωρίων συνεργασίας.

Τουρκία και Ε.Ε.
Για ποιο λόγο Τουρκία και Δύση
υποχρεώνονται να εστιάσουν εκ
νέου στην προοπτική της συνεργασίας, τη στιγμή που οι δύο πλευρές, κατά διαστήματα ανταλλάσσουν κατηγορίες, διπλωματικά πυρά και το τελευταίο διάστημα έχουν
υποβαθμίσει τον διάλογο τους; Για
ποιους λόγους, την παρούσα στιγμή, την ώρα που κορυφώνεται το
δράμα της Συρίας και της Λιβύης
και οι ΗΠΑ έρχονται σε ανοιχτή
αντιπαράθεση με το Ιράν και δρομολογούν νέα σχέδια για την Μέση
Ανατολή, Άγκυρα και ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες παρουσιάζουν διάθεση για διάλογο και συνεργασία;
Τα παραπάνω ερωτήματα απασχολούν το τελευταίο διάστημα
έναν από τους κορυφαίους δημοσιογράφους και αναλυτές της Τουρκίας, τον τέως γενικό διευθυντή της
αγγλόφωνης τουρκικής εφημερίδας
Hurriyet Daily News, Μουράτ Γιεκτίν. Ο έμπειρος δημοσιογράφος
αναζητεί την απάντηση των παραπάνω ερωτημάτων με βάση την
πληροφόρησή του από τουρκικές

Η κυβέρνηση της Άγκελα Μέρκελ εξακολουθεί να επιμένει στο μοντέλο της
προνομιακής εταιρικής σχέσης που ήλθε στο προσκήνιο κατά τα προηγούμενα
χρόνια. Με βάση αυτό το μοντέλο, η Γερμανία εισηγείται στη Δύση την προνομιακή μεταχείριση της Τουρκίας σε διάφορα πεδία.
και γερμανικές πηγές υπό τη σκιά
της εντατικοποίησης των επαφών
και του διαλόγου στον άξονα Άγκυρας-Βερολίνου. Συνομιλώντας με
τις πηγές του, ο κ. Γιεκτίν καταλήγει
στο συμπέρασμα ότι τρεις παράγοντας επιβάλλουν σε Ε.Ε. και Τουρκία την αναθεώρηση της συνεργασίας και των διμερών σχέσεων.
Μαζί με τα κοινά οικονομικά
συμφέροντα, τις μεγάλες ευρωπαϊκές επενδύσεις στην Τουρκία και
την ελκυστικότητα της τουρκικής
αγοράς και του φτηνού τουρκικού
εργατικού δυναμικού για την ευρωπαϊκή οικονομία, το προσφυγικό
ζήτημα σπρώχνει την κινητήρια
δύναμη της Ε.Ε., τη Γερμανία, σε
νέες, συμβιβαστικού τύπου αναζητήσεις με την Άγκυρα. Ως γνωστόν, το προσφυγικό ζήτημα, το

οποίο κορυφώθηκε στα μέσα της
προηγούμενης δεκαετίας, εξακολουθεί σήμερα να εκθέτει σε κινδύνους και ρίσκα την οικονομία,
την κοινωνική συνοχή και την πολιτική αστάθεια στο εσωτερικό της
Ε.Ε. Το Βερολίνο και οι υπόλοιπες
ευρωπαϊκές πρωτεύουσες χρειάζονται την Τουρκία για να ελεγχθούν οι νέες προσφυγικές ροές από
τα τουρκικά παράλια προς τα εδάφη
της Ε.Ε. Η δε Τουρκία θεωρεί ότι
η εξάρτηση της Ε.Ε. από την Τουρκία στο συγκεκριμένο θέμα ανοίγει
τον δρόμο για την συνεργασία των
δύο πλευρών.
Ένας άλλος παράγοντας που
φέρνει κοντά Ευρώπη και Τουρκία,
παρά τα πρόσφατα ανοίγματα της
Τουρκίας προς το μπλοκ της Ευρασίας, ακούει στο όνομα Ρωσική

Εφόσον οικονομία, προσφυγικό
και ρωσικός παράγοντας επιβάλλουν σε Τουρκία και Ε.Ε. συνεργασία σε σειρά ζητημάτων, τι είδους
στρατηγική καλείται να ακολουθήσει η Δύση στη νέα περίοδο,
στις σχέσεις της με την Άγκυρα;
Θα «αναθερμανθεί» η προοπτική
της ένταξης της Τουρκίας στην
Ε.Ε., έτσι όπως οραματίζεται ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, στις τελευταίες δημόσιες τοποθετήσεις
του ή μήπως θα έρθουν στο προσκήνιο εναλλακτικού τύπου αναζητήσεις; Ο κ. Γιετκίν και άλλοι έμπειροι αναλυτές που παρακολουθούν τις εξελίξεις και αναταράξεις
στον άξονα Τουρκίας-Δύσης αποκλείουν το ενδεχόμενο της εκ νέου
εντατικοποίησης των συνομιλιών
για την ένταξη της Τουρκίας στην
Ε.Ε. Από τη δική τους σκοπιά, την
παρούσα στιγμή τόσο στην Ευρώπη
όσο και στην Τουρκία δεν υφίστανται οι κατάλληλες συνθήκες για να
είμαστε σε θέση να αναφερόμαστε
στην ευρωπαϊκή προοπτική της
Τουρκίας.
Εφόσον πλέον δεν τίθεται ζήτημα ένταξης της Τουρκίας στην
Ε.Ε., τουλάχιστον στην παρούσα
φάση, υπό τις υφιστάμενες συνθήκες, προκύπτει ένα σημαντικό

Γιατί στο
Νεάπολις
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ȜɂɈɕɃɀɊɀȝƇɂɎȾɂɉɔɊȾɐɆ ȤȚș 
ȜɂɈɕɃɀɊɀȝƇɂɎȾɂɉɔɊȾɐɆɅȾȾɇȾɂȽɕɃȾɌɊɀɊɋɀȥȺɌɋɂɄɕȺ
ȜɂɈɕɃɀɊɀȫɈɌɉɂɊɋɂɃɚɆȝƇɂɎȾɂɉɔɊȾɐɆ
ȜɀɅɗɊɂȺȜɂɈɕɃɀɊɀɅȾɃȺɋȾɌɁɘɆɊȾɂɑ
t țȾɆɂɃɔȜɂɈɕɃɀɊɀ
t ȝɃƇȺɂȽȾɌɋɂɃɔȜɂɈɕɃɀɊɀ
t ȜɂɈɕɃɀɊɀȬƇɀɉȾɊɂɚɆȬȼȾɕȺɑ
ȫɉȺƇȾȿɂɃɒ ȝƇȾɆȽɌɋɂɃɒɃȺɂȮɉɀɅȺɋɈɈɂɃɈɆɈɅɂɃɒ
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ȜɂɈɕɃɀɊɀșȾɂɍɈɉɕȺɑ
t %JHJUBM7JEFP1SPEVDUJPO
t șɉɎɂɋȾɃɋɈɆɂɃɔȫɈƇɕɈɌ
t 3FBM&TUBUF
t șɆɁȾɃɋɂɃɗɋɀɋȺɋɐɆȢȺɋȺɊɃȾɌɚɆɊȾșɃɉȺɕȾɑ
ȪɌɆɁɔɃȾɑȭɗɉɋɂɊɀɑ
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t ȝɃƇȺɂȽȾɌɋɂɃɔȯɌɎɈɄɈȼɕȺ
t ȜɀɅɗɊɂȺȜɂɈɕɃɀɊɀɅȾɃȺɋȾɌɁɘɆɊȾɂɑ

ÂÀ¼¾®ÊàÃ¼ÆÇ¯À¸Êàà

t țȾɆɂɃɔȜɂɈɕɃɀɊɀ

t ȜɂȾɁɆɓɑȝɌɉɐƇȺɖɃɗȧɂɃɈɆɈɅɂɃɗȜɕɃȺɂɈ

t ȝɃƇȺɂȽȾɌɋɂɃɔȜɂɈɕɃɀɊɀ

t ȧɂɃɈɆɈɅɂɃɗȲȼɃɄɀɅȺɃȺɂȨɈɂɆɂɃɔȜɂɃȺɂɈɊɘɆɀ

t ȜɂɈɕɃɀɊɀȬƇɀɉȾɊɂɚɆȬȼȾɕȺɑ
t ȥȾɗɋȾɉɀɃȺɂȪɘȼɎɉɈɆɀȡɊɋɈɉɕȺ

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

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

ερώτημα: Πάνω σε πιο μοντέλο συνεργασίας θα στηριχθεί ο τουρκοευρωπαϊκός διάλογος της νέας
περιόδου; Ο κ. Γιεκτίν επισημαίνει
ότι η πληροφόρησή του από διάφορες πηγές τον οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση της Άγκελα Μέρκελ εξακολουθεί να επιμένει στο μοντέλο της προνομιακής
εταιρικής σχέσης που ήλθε στο
προσκήνιο κατά τα προηγούμενα
χρόνια. Με βάση αυτό το μοντέλο,
η Γερμανία εισηγείται στη Δύση
την προνομιακή μεταχείριση της
Τουρκίας σε διάφορα πεδία με βάση
τα κοινά συμφέροντα που ενώνουν
τις δύο πλευρές.
Ο κ. Γιετκίν εστιάζοντας την
προσοχή του στο μέλλον των σχέσεων Τουρκίας-Ε.Ε. υπογραμμίζει
τη σημασία και μιας άλλης εξέλιξης.
Στη νέα περίοδο, το Βερολίνο και
οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εστιάζουν όλο και περισσότερο στην
τουρκική αντιπολίτευση, στην ενίσχυσή της στο τουρκικό πολιτικό
πεδίο και τις θέσεις που προβάλλουν οι εκπρόσωποί της.
«Προηγουμένως [οι Ευρωπαίοι]
ήταν πεπεισμένοι για το γεγονός
ότι ο τερματισμός των παρεμβάσεων του στρατού στην πολιτική
θα έλυνε τα προβλήματα της Τουρκικής Δημοκρατίας. Σήμερα παρατηρούν ότι παρά το γεγονός ότι οι
πολιτικές φιλοδοξίες του στρατού
είναι υπό πλήρη έλεγχο, τα δημοκρατικά πρότυπα [της Τουρκίας]
έχουν επιδεινωθεί. Τώρα, κάθε σενάριο που περιλαμβάνει την επισκίαση του κοσμικού συστήματος
στην Τουρκία προκαλεί ανησυχία
στην Ευρώπη», σημειώνει ο κ. Γιεκτίν σχετικά με το αυξημένο ενδιαφέρον της Ε.Ε. για το μέλλον
των πολιτικών αντιπάλων του Τούρκου προέδρου.
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Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020

Οι υδρογονάνθρακες υπαγορεύουν συνεργασία
Ο Αμερικανός υφ. Εξωτερικών ξεκαθαρίζει πως για να συνεχίσουν οι προοπτικές στην ενέργεια θα πρέπει να τερματιστούν οι εντάσεις
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Κανείς δεν πρόκειται να βγει κερδισμένος στην περιοχή αν συνεχίσει
η φιλοσοφία γύρω από το ποιος πρέπει να πάρει το μεγαλύτερο μερίδιο
της πίτας σε ό,τι αφορά τους φυσικούς πόρους, λέει στη συνέντευξή
του στην «Κ» ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για ενεργειακά
θέματα, Φράνσις Φάνον. Ο κ. Φάνον
κλήθηκε να εξηγήσει ποια άλλα
μέρη –πλην της Τουρκίας– καλούσε
να μην προβούν σε προκλητικές
ενέργειες που ενδεχομένως να προκαλέσουν περαιτέρω αστάθεια. «Η
παρότρυνσή μας», εξήγησε, «είναι
να υπάρξει ηρεμία, διάλογος και να
γίνει κατανοητό ότι οι οικονομικές
προοπτικές που υπάρχουν αυτή τη
στιγμή, δεν πρόκειται να συνεχίσουν
να υφίστανται στο ενδεχόμενο που
οι εντάσεις είτε συνεχισθούν είτε
κλιμακωθούν».
–Η κυπριακή κυβέρνηση προσέδωσε στην τριήμερη επίσκεψή
σας πολιτικό μήνυμα προς την
Τουρκία. Ισχύει; Ποιος ήταν ο
κύριος στόχος της επίσκεψης;
–Έχω αναλάβει πρωτοβουλίες
παγκόσμιας εμβέλειας εκ μέρους
της αμερικανικής κυβέρνησης σε
διάφορα μέρη του κόσμου, όμως
βρέθηκα σε αυτή την περιοχή περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη.
Αυτό ακριβώς επιβεβαιώνει και τη
δέσμευση που έχουμε στην περιοχή
αλλά και τις δυνατότητες που έχει
το κεφάλαιο της ενέργειας. Η ενέργεια είναι πολύ περισσότερα από
«btu» βαρέλια και έσοδα. Αποτελεί
την προϋπόθεση για οικονομική
ανάπτυξη και πολιτική ασφάλεια
και θεωρούμε πως η ενέργεια είναι
ένας πιθανός καταλύτης για συνεργασία. Το μήνυμα που θέλουμε να
στείλουμε είναι ότι συνεχίζουμε να
στηρίζουμε μία αποκλειστική περιοχή ανάπτυξης. Ένας από τους
λόγους που βρέθηκα στην Κύπρο
είναι για να ξεκινήσω και να κτίσω
πάνω στη δουλειά που έκανε ο
υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ με
τη συμμετοχή του τον περασμένο
Μάρτιο στη σύνοδο κορυφής των
τριών συν ένα στην Ιερουσαλήμ.
Από τότε συνέχισα αυτές τις προσπάθειες ούτως ώστε να υπάρξει
ένα φόρουμ εργασίας γύρω από τα
θέματα ενέργειας με τους αρμόδιους
υπουργούς. Είναι η πρώτη από μία
σειρά τεχνικών επιτροπών που θα
γίνουν σε όλες τις χώρες της περιοχής. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι
η ενέργεια αναπτύσσεται υπεύθυνα,
με τα καλύτερα πρότυπα ασφαλείας
διεθνώς. Αυτή ήταν η κινητήριος
δύναμη της επίσκεψής μου. Βεβαίως,

η επίσκεψή μου στην Κύπρο μου
έδωσε την ευκαιρία να μιλήσω για
την ανάπτυξη στην περιοχή και τις
ευκαιρίες που παρουσιάζει η συνεργασία στην ενέργεια.
–Ποια είναι η εκτίμησή σας για
τις τελευταίες εξελίξεις στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο;
–Σε γενικές γραμμές βλέπω θετικά την κατάσταση. Η ενέργεια είναι ένα απαραίτητο και θεμελιώδες
στοιχείο. Αν τα κράτη καταφέρουν
να αντιληφθούν τη σημασία της
ενέργειας και να επικεντρωθούν σε
αυτή, ανεξαρτήτως των όποιων άλλων μακροχρόνιων πολιτικών ζη-

Δεν πρέπει να έχουμε
την προσέγγιση ότι
εμείς θα πρέπει να
πάρουμε το μεγαλύτερο
μερίδιο της πίτας, αλλά
να δημιουργήσουμε
μία μεγαλύτερη πίτα.
τημάτων που μπορεί να προκαλούν
ζητήματα και δυσκολίες, τότε εκτιμώ
πως ακριβώς αυτές οι σχέσεις στον
τομέα της ενέργειας θα μπορούν
να επηρεάσουν άλλους τομείς. Πλέον, το εμπόριο ενέργειας δεν περιορίζεται σε ακαδημαϊκές και θεωρητικές προσεγγίσεις. Το βλέπουμε
να υλοποιείται με τη συμφωνία για
εξαγωγή αερίου από το Ισραήλ στην
Ιορδανία, στην Αίγυπτο. Αυτό είναι
ένα σημαντικό παράδειγμα συνεργασίας, το οποίο θεωρείτο αδιανόητο
πριν από λίγα χρόνια. Είναι μία θετική εξέλιξη και θέλουμε να διαβεβαιώσουμε πως και το επικροτούμε
και το στηρίζουμε. Αν δεν υπάρξουν
αυτές οι συνεργασίες στον τομέα
της ενέργειας, τότε οι πόροι θα μείνουν αναξιοποίητοι. Και αυτό γιατί
εξαιτίας του μικρού μεγέθους αυτών
των χωρών, δεν υπάρχουν αρκετοί
τρόποι να τους εμπορευματοποιήσεις. Το Ισραήλ για παράδειγμα,
δεν έχει επαρκή ζήτηση για να δικαιολογήσει επενδύσεις σε αυτές
τις υπεράκτιες έρευνες, εκτός κι αν
βρουν εξειδικευμένες αγορές. Συνεπώς, υπάρχουν πολιτικά ζητήματα
που χρονολογούνται μεταξύ του Ισραήλ και των Αράβων γειτόνων που
πρέπει να επιλυθούν ή να δουν τη
θετική σκοπιά που έχει να δώσει η
ενέργεια. Πιστεύω πως αυτό θα πρέπει να είναι το πρότυπο που θα ακολουθήσουν όλοι οι παίκτες.

Οι σχέσεις μας με την Τουρκία δεν μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη σχέση που έχουμε και εμβαθύνουμε με Κύπρο και Ελλάδα, λέει ο υφυπουργός
Εξωτερικών των ΗΠΑ Φράνσις Φάνον.

Tαξίδι στην Aγκυρα με γεμάτη ατζέντα
–Επισκέπτεστε βεβαίως την περιοχή σε μία περίοδο που η
Τουρκία προχωρά σε παράνομες
γεωτρήσεις στην κυπριακή
ΑΟΖ…
–Ήμασταν πολύ ξεκάθαροι πάνω σε αυτό. Έχουμε καλέσει όλα
τα μέρη να σταματήσουν οποιαδήποτε προκλητική ενέργεια που ενδεχομένως να προκαλέσει περαιτέρω αστάθεια στην περιοχή και
αυτή της Τουρκίας είναι μία τέτοια
ενέργεια. Έχω αναφερθεί σε αυτό
με την έννοια της ανάπτυξης της
περιοχής στο σύνολό της. Αυτός
είναι ο λόγος που όταν έφυγα από
την Κύπρο πήγα απευθείας στην
Άγκυρα. Η Τουρκία εξαιτίας και
της γεωγραφικής της θέσης μπορεί
να καταστεί ενεργειακός κόμβος.
Υπάρχουν, λοιπόν, αρκετές προ-

Δεν βρίσκομαι εδώ
για να λύσω μακροχρόνια πολιτικά ζητήματα,
αλλά για να δείξω
πως όλες οι χώρες
της περιοχής μπορούν
να επωφεληθούν από
αυτές τις συνεργασίες.
οπτικές που μπορούν να αξιοποιήσουν όλοι. Δεν βρίσκομαι εδώ βέβαια για να λύσω μακροχρόνια πο-

λιτικά ζητήματα, αλλά για να δείξω
πως όλες οι χώρες της περιοχής
μπορούν να επωφεληθούν από αυτές τις συνεργασίες.
–Έχετε κάνει έκκληση σε όλα
τα μέρη να αποφύγουν όποια
προκλητική ενέργεια. Σε ποια
άλλα μέρη αναφέρεστε εκτός
από την Τουρκία;
–Δεν γνωρίζω τον τρόπο που
ενδεχομένως να απαντήσει κάποιο
μέρος στις ενέργειες της Τουρκίας
ή πώς θα αντιδράσει. Η παρότρυνσή μας είναι να υπάρξει ηρεμία,
διάλογος και να γίνει κατανοητό
ότι οι οικονομικές προοπτικές που
υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δεν
πρόκειται να συνεχίσουν να υφίστανται στο ενδεχόμενο που οι
εντάσεις είτε συνεχισθούν είτε
κλιμακωθούν. Μία τέτοια εξέλιξη

δεν πρόκειται να ευνοήσει καμία
πλευρά. Βρέθηκα στην Κύπρο τον
προηγούμενο χρόνο, όταν η Exxon
Mobil ξεκινούσε τις γεωτρήσεις
και ήταν μία ιδιαίτερα καλή περίοδος. Αλλά θα χρειαστεί χρόνος
για τους αναπτυξιακούς πόρους,
την ανάπτυξη υποδομών παραγωγής μέχρι και την κατανομή
των πόρων. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η πιθανότητα πολλών εσόδων
από αυτή τη διαδικασία. Γι’ αυτό
τον λόγο δεν πρέπει να έχουμε
την προσέγγιση του «εμείς εναντίον των άλλων» ή ότι εμείς θα
πρέπει να πάρουμε το μεγαλύτερο
μερίδιο της πίτας, αλλά να δημιουργήσουμε μία μεγάλη πίτα, ώστε
όλοι να μπορούν να επωφεληθούν
από αυτή. Διαφορετικά κανείς δεν
θα μπορέσει να βγει κερδισμένος.

Οι αμερικανικές εταιρείες βλέπουν σοβαρά την Κύπρο
–Πώς βλέπετε την παρουσία αμερικανικών εταιρειών στην Κύπρο; Ο τερματικός θα είναι η μεγαλύτερη επένδυση;
–Οι αμερικανικές εταιρείες είναι
οι καλύτερες στον κόσμο. Έχουν
την καλύτερη τεχνολογία, την περισσότερη ασφάλεια και τις καλύτερες περιβαλλοντικές επιδόσεις
στον κόσμο. Έχω ταξιδέψει παντού
και κάθε αξιωματούχος κράτους
που έχω συναντήσει εκφράζει την
επιθυμία του να δει την έλευση περισσότερων αμερικανικών εταιρειών στη χώρα του, επειδή ακριβώς γνωρίζουν την υπεροχή τους.
Υπάρχει συνεπώς μεγάλος ανταγωνισμός, καθώς οι καλύτερες εται-

ρείες έχουν μία πληθώρα ευκαιριών
για το πού μπορούν να πάνε. Το
γεγονός ότι αυτές οι εταιρείες βρίσκονται εδώ, και δεδομένου ότι διευρύνονται στην περιοχή, είναι
σπουδαίο κατά την άποψή μου.
Δείχνει τη σημασία και τις ευκαιρίες
που βλέπουν στην περιοχή.
–Να αναμένουμε κάτι περισσότερο;
–Μίλησα με πολλές και αμερικανικές αλλά και άλλες εταιρείες
που έχουν συμφέροντα στην Κύπρο. Υπάρχει πρόοδος βήμα με βήμα, όσο οι εταιρείες προχωρούν
στον κύκλο των εργασιών τους και
στις αξιολογήσεις τους. Τα πράγματα θα εξελιχθούν πέρα από τη

γεώτρηση και θα υπάρξει συνεχόμενη δραστηριότητα και αυτό θα
καθορίσει τόσο την παρουσία όσο
και την επένδυση. Κάποτε για παράδειγμα θα έχει ένα γεωτρύπανο,
αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα
υπάρξουν 4-5 σκάφη που θα παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες
και θα πηγαινοέρχονται στην περιοχή. Αυτό θα πρέπει να ξανακτίσει μια ολόκληρη καινούργια υποδομή ούτως ώστε να αναπτυχθούν
τα υφιστάμενα πεδία ερευνών. Συνεπώς τα δεδομένα και οι προοπτικές είναι πολύ σημαντικές για την
Κύπρο. Μέρος αυτού εξαρτάται
από το τι αντιμετωπίζουμε στη φάση της εξερεύνησης, αλλά το επί-

πεδο της δέσμευσης που επιδεικνύουν οι εταιρείες, μας κάνει να
πιστεύουμε ότι έρχονται πολύ καλές μέρες.
–Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, ο
Τούρκος υπουργός Εξωτερικών
έχει αναφέρει πως σε ένα ενδεχόμενο Πενταμερούς θα πρέπει
να μπουν όλα τα σχέδια να στο
τραπέζι, συμπεριλαμβανομένων
των δύο κρατών. Ποια είναι η
δική σας άποψη;
–Οι ΗΠΑ δεν έχουν εισηγηθεί
κάτι τέτοιο. Δεν είμαι σε θέση να
γνωρίζω σε τι αναφέρεται ο κ. Τσαβούσογλου όταν κάνει λόγο για να
μπουν όλα τα σχέδια στο τραπέζι.
Αυτό που βλέπω, από την πλευρά

της ενέργειας είναι ότι το ενεργειακό κομμάτι μπορεί να δώσει σημαντικά έσοδα και στις δύο κοινότητες. Είναι βεβαίως θέμα των δύο
κοινοτήτων το πώς θα διευθετήσουν την κατανομή των εσόδων.
Υπάρχουν πολλά μοντέλα ανά το
παγκόσμιο. Υπάρχουν επίσης περιοχές που οι θαλάσσιες ζώνες δεν
έχουν ρυθμιστεί και που οι διενέξεις
αναφορικά με τα σύνορα χρονολογούνται. Ωστόσο, όταν υπάρχουν
φυσικοί πόροι οι διάφορες χώρες
θα πρέπει να δουν πώς θα συνεργαστούν ούτως ώστε όλοι να επωφεληθούν από αυτές, έστω κι αν
υπάρχουν άλλες γεωπολιτικές διαμάχες.

–Οι σχέσεις σας με την Τουρκία
δεν μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα σε αυτές που κτίζετε
με Κύπρο και Ελλάδα;
–Έχουμε μία πολύ δυνατή σχέση
συνεργασίας τόσο με την Κύπρο
όσο και με την Ελλάδα η οποία εμβαθύνει και ενισχύεται με την πάροδο του χρόνου. Γι’ αυτό ακριβώς
τον λόγο δεν θεωρώ ότι μπορεί να
επηρεάσει η Τουρκία τις σχέσεις
μας με τις δύο χώρες. Οι σχέσεις
βεβαίως που έχουμε και με την
Τουρκία είναι πολύ σημαντικές, είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Χρειάζεται να
υπάρξει ενός είδους δέσμευση μεταξύ μας και γι’ αυτό ακριβώς τον
λόγο επισκέφθηκα την Άγκυρα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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«Ασπίδα» σε TOTAL- ENI από το «Σαρλ Ντε Γκολ»
Η παρουσία του γαλλικού αεροπλανοφόρου στην περιοχή δεν θεωρείται άσχετη με την επανέναρξη των γεωτρήσεων τον Απρίλιο
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η παρουσία του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Σαρλ Ντε Γκολ», εντός
ή περιφερειακά των αδειοδοτημένων τεμαχίων της κυπριακής ΑΟΖ,
υπό τις περιστάσεις, αποτελεί τη
μοναδική έμπρακτη στήριξη της
Λευκωσίας, επί της θαλάσσης, απέναντι στην τουρκική παραβατικότητα. Η ναυαρχίδα των γαλλικών
ενόπλων δυνάμεων, που τις τελευταίες δέκα μέρες κινείται στις νότιες
και δυτικές θαλάσσιες περιοχές
της Κύπρου, αναμένεται να παραμείνει στην περιοχή για μεγάλο
χρονικό διάστημα, παρουσία που
αφενός αποτελεί δείγμα ψυχολογικής στήριξης της Λευκωσίας και
αφετέρου ολοκλήρωσης της αποστολής του, που είναι και η στήριξη
της TOTAL στην περιοχή. Εκτίμηση
που ενισχύεται από τις κινήσεις
των γαλλικών ναυτικών δυνάμεων
στην περιοχή. Παρά την περιρρέουσα ατμόσφαιρα που έχει δημιουργήσει η άφιξη του «Σαρλ Ντε
Γκολ» στην Κυπριακή ΑΟΖ, οι γαλλικές ναυτικές δυνάμεις αποφεύγουν με την παρουσία τους, να εντείνουν περισσότερο το τεταμένο
κλίμα που έχει προκαλέσει η Τουρκία στην περιοχή, κάτι που ενδεχομένως να αποκαλύπτει τη μεγάλη
εικόνα, που δεν είναι άλλη από την
επιστροφή της Γαλλίας στην περιοχή. Μια επιστροφή που στόχο
έχει να καλύψει το κενό που υπάρχει από πλευράς Ουάσιγκτον, αλλά
και να εξυπηρετήσει τις ηγετικές
φιλοδοξίες του Παρισιού, στον ευρωπαϊκό χώρο. Στο πνεύμα αυτό,
όπως εκτιμάται σε διπλωματικό
επίπεδο, ο χώρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας θεωρείται ζωτικής
σημασίας, με τη Γαλλία να εμφανίζεται αποφασισμένη να μην αφήσει περιθώρια δράσης, στα όσα
επιδιώκει η Τουρκία.

Μέχρι Απρίλιο
Η ηγετική παρουσία της γαλλικής TOTAL εντός της κυπριακής
ΑΟΖ αλλά και προς την πλευρά του
Λιβάνου, δεν μπορεί να θεωρηθεί
αποκομμένη από τις γεωστρατηγικές γαλλικές επιδιώξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Οι δημόσιες αναφορές στήριξης
της Κύπρου από τον Εμανουέλ Μακρόν, αλλά και τα όσα φαίνεται να
έχει αποκομίσει η Κύπρος στο παρασκήνιο, οδηγούν στο συμπέρασμα πως γίνονται πράξεις οι δεδηλωμένες προθέσεις Γάλλων αξιωματούχων για ισχυρή πολιτική στήριξη της γαλλικής TOTAL στην περιοχή. Οι ψύχραιμες εκτιμήσεις
που γίνονται την παρούσα περίοδο,
υποστηρίζουν θερμά πως οι γαλλικές ναυτικές δυνάμεις θα υποστηρίξουν την επανέναρξη των
γεωτρήσεων στο τεμάχιο 6 της
ΑΟΖ, όπως έπραξαν και πριν δυόμισι χρόνια στο τεμάχιο 11. Απόψεις
που ενισχύονται και από τα δεδομένα που υπάρχουν από την κά-

Στη Λεμεσό το
αεροπλανοφόρο
Η στήριξη της Λευκωσίας από

Oλες οι πληροφορίες που υπάρχουν συγκλίνουν με τις εκτιμήσεις που γίνονται πως το «Σαρλ Ντε Γκολ», μετά την ολιγοήμερη ανάπαυλα στο λιμάνι Λεμεσού, θα

το Παρίσι θα έχει ως αποκορύφωμα τον κατάπλου του γαλλικού αεροπλανοφόρου στη Λεμεσό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, το «Σαρλ Ντε Γκολ»
θα ρίξει άγκυρες στις 21 Φεβρουαρίου και θα τις σηκώσει
στις 26 του ιδίου μήνα. Κατά τις
πέντε μέρες παραμονής του, το
αεροπλανοφόρο θα είναι ανοιχτό για επισκέψεις του κοινού.
Μετά την ολιγοήμερη ανάπαυλα
στη Λεμεσό, το αεροπλανοφόρο δεν προβλέπεται να επιστρέψει στη βάση του. Οι πληροφορίες λένε ότι θα συνεχίσει
τις δραστηριότητές του στην περιοχή, κάποιες εξ αυτών με ναυτικά μέσα της Εθνικής Φρουράς.
Η παρουσία του αεροπλανοφόρου στην περιοχή έγινε αισθητή
με την διέλευση των δύο μαχητικών «Ραφάλ» που απονηώθηκαν από το «Σαρλ Ντε Γκολ» για
να πετάξουν πάνω από τη Λάρνακα, το Τρόοδος και από την
πλευρά της Πάφου επέστρεψαν
στη βάση τους. Το αεροπλανοφόρο το προηγούμενο διάστημα κινείτο με μικρή ταχύτητα,
δυτικά της Κύπρου και σε περιοχή που η Τουρκία έχει δεσμεύσει με παράνομη NAVTEX για
σεισμογραφικές έρευνες.

συνεχίσει τις δραστηριότητές του στην περιοχή, μέχρι τον Απρίλιο που θα ξεκινήσει η γεώτρηση στο τεμάχιο 6.
















Η μεγάλη εικόνα της
γαλλικής παρουσίας
στην Ανατολική Μεσόγειο έχει να κάνει με τις
επιδιώξεις του Παρισιού
να επιστρέψει στην περιοχή, ειδικά μετά το κενό που έχει αφήσει η
αμερικανική πλευρά.

Τέσσερις μέρες μετά τη
διέλευση ενός ζεύγους
γαλλικών μαχητικών
«Ραφάλ» πάνω από
την Κύπρο, η γαλλική
πλευρά ακύρωσε προγραμματισμένη βολή
των «Ραφάλ» στο πεδίο
βολής του Καλού Χωριού.

θοδο του «Σαρλ Ντε Γκολ» και άλλων εφτά συνοδευτικών πλοίων
στην περιοχή. Στα πλοία συνοδείας
του αεροπλανοφόρου συγκαταλέγεται και ένα Γενικής Υποστήριξης
VAR που σύμφωνα με στρατιωτικές
πηγές ακολουθεί το αεροπλανοφόρο όταν πρόκειται να μείνει για
μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός
της βάσης του. Τέλος Φεβρουαρίου,
λένε οι πληροφορίες της «Κ», το
γαλλικό αεροπλανοφόρο θα δέσει
στη Λεμεσό. Σύμφωνα με τις ίδιες
πληροφορίες, ο ελλιμενισμός του
αεροπλανοφόρου δεν αποτελεί το
τέλος της περιοδείας του στην περιοχή. Ο κατάπλους στη Λεμεσό
αποτελεί μια μικρή ανάπαυλα του
προσωπικού του, επιμένουν πηγές
με γνώση της εδώ παρουσίας του.

διάστημα, υπό τη μορφή διαρροών,
τόσο το αεροπλανοφόρο όσο και
τα πλοία που το συνοδεύουν, απέφυγαν να μπουν εντός του τεμαχίου
8 όπου η Τουρκία πραγματοποιεί
παράνομες εργασίες. Σύμφωνα με
τις πληροφορίες της «Κ», οι γαλλικές
ναυτικές δυνάμεις κινήθηκαν στα
βόρεια και δυτικά τεμάχια 4 και 5
της ΑΟΖ, που βρίσκονται σε μεγάλη
απόσταση από το 8. Σύμφωνα με
τις ίδιες πληροφορίες ακόμα και
όταν μετακινήθηκαν, η πορεία που
ακολούθησαν ήταν ανατολικά περνώντας βορείως του τεμαχίου 8 με
κατάληξη το τεμάχιο 1, 13 ναυτικά
μίλια από τη Λεμεσό. Την περασμένη Παρασκευή το αεροπλανοφόρο μετακινήθηκε εντός του τεμαχίου 9, στο βόρειο τμήμα, επίσης

Το αεροπλανοφόρο «Σαρλ Ντε Γκολ» θα δέσει λιμάνι στις 21 Φεβρουαρίου

και θα αποπλεύσει στις 26 του ιδίου μήνα.
Χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένα
στοιχεία μετά τον απόπλου του
από τη Λεμεσό το «Σαρλ Ντε Γκολ»
θα συνεχίσει τις δραστηριότητές
του στην περιοχή.

Γεώτρηση στο 6
Διπλωματικές εκτιμήσεις θέλουν
το αεροπλανοφόρο να κινείται στην
περιοχή, προκειμένου να αποφευχθούν ανεπιθύμητες κινήσεις, παρενόχλησης του γεωτρύπανου που

θα χρησιμοποιηθεί για τις εργασίες
στο τεμάχιο 6. Γεωτρύπανο, το
οποίο σύμφωνα με επίσημες κυβερνητικές τοποθετήσεις αναμένεται να μετακινηθεί από την ΑΟΖ
του Λιβάνου τέλη Μαρτίου αρχές
Απριλίου. Επίσης ένα ζήτημα που
ξεκαθαρίζει έχει να κάνει με τη
στάση των Γάλλων απέναντι στις
τουρκικές προκλήσεις εντός της
ΑΟΖ. Παρά τα όσα βλέπουν το φως
της δημοσιότητας το τελευταίο

σε μεγάλη απόσταση από το 8. Στοιχείο που αξίζει προσοχής είναι και
η παρουσία μιας ιταλικής φρεγάτας,
που συνοδεύει το αεροπλανοφόρο
και κινείται εντός της ΑΟΖ. Η VIRGINIO FASAN καταγράφηκε να κινείται βόρεια του τεμαχίου 7 και
βορειοανατολικά του τεμαχίου 11.

Ακύρωσαν βολές
Ένα στοιχείο που ενδεχομένως
να δείχνει τις προθέσεις των Γάλλων έχει να κάνει με κάποιες δραστηριότητες επί κυπριακού εδάφους. Σύμφωνα με άριστα ενημερωμένες πηγές της «Κ», είχαν προγραμματιστεί κοινές δραστηριότητες αεροπορικών μέσων του γαλλικού αεροπλανοφόρου με την
Εθνική Φρουρά. Συγκεκριμένα,
όπως αναφέρουν οι πληροφορίες
μας, είχε προγραμματιστεί για τις
18 Φεβρουαρίου, γαλλικά μαχητικά
«Ραφάλ» να πετάξουν από το αεροπλανοφόρο και να πλήξουν εικονικούς στόχους, στο πεδίο βολής
του Καλού Χωριού στη Λάρνακα.
Τέσσερις μέρες μετά την πτήση
ζεύγους γαλλικών μαχητικών πάνω
από την Κύπρο, την περασμένη
Τετάρτη, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της «Κ» η βολή ακυρώθηκε με πρωτοβουλία των Γάλλων
χωρίς να γίνουν γνωστοί οι λόγοι
ακύρωσης.

Αγόρασε και τρίτο πλωτό γεωτρύπανο η Τουρκία
Είναι μεγαλύτερο από τα «Φατίχ» και «Γιαβούζ», που ήδη πραγματοποιούν γεωτρήσεις στην κυπριακή υφαλοκρηπίδα
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Στην αγορά και τρίτου πλωτού γεωτρύπανου προχώρησε η τουρκική
εταιρεία πετρελαίων (ΤΡΑΟ), σύμφωνα με τον ιστότοπο ναυτιλιακών
ειδήσεων Tradewinds. Πρόκειται
για το πλωτό γεωτρύπανο «Sertao»
με έτος ναυπήγησης το 2012, το
οποίο αγοράστηκε σε δημοπρασία
για μόλις 37,5 εκατ. δολάρια στις
31 Ιανουαρίου, ενώ η τιμή του στην
αγορά το 2014 αποτιμάτο στα περίπου 600 εκατ. δολάρια και τον τελευταίο χρόνο στα μόλις 120. Το
«Sertao», το οποίο προφανώς θα
μετονομαστεί από την ΤΡΑΟ και θα
μετασκευασθεί στα χρώματα του
τουρκικού ερευνητικού στόλου,
είναι μεγαλύτερο από τα «Φατίχ»
και «Γιαβούζ» που ήδη πραγματοποιούν γεωτρήσεις στην κυπριακή
υφαλοκρηπίδα. Αρμόδιες πηγές ανέφεραν ότι τα δύο πλωτά γεωτρύπανα
της Τουρκίας είναι ήδη αρκετά για









Σύμφωνα με τον ιστότοπο ναυτιλιακών ειδήσεων
Tradewinds, αγοράστηκε
σε δημοπρασία έναντι
μόλις 37,5 εκατ. δολαρίων
στις 31 Ιανουαρίου.
την Ανατολική Μεσόγειο και ενδέχεται το τρίτο να κατευθυνθεί προς
τη Μαύρη Θάλασσα. Το «Sertao»
βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Πορτ
Τάλμποτ στην Ουαλλία και η μετακίνησή του από τα Βρετανικά Νησιά
προς την Τουρκία θα πάρει ένα εύλογα μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η αγορά και τρίτου πλωτού γεωτρύπανου από την Αγκυρα υποδηλώνει τη σαφή πρόθεσή της να
προχωρήσει μέχρι τέλους στο ερευνητικό πρόγραμμα που έχει εξαγγείλει τα τελευταία χρόνια και υλο-

Το πλωτό γεωτρύπανο «Sertao» βρίσκεται στο Πορτ Τάλμποτ της Ουαλλίας
και για τη μετακίνησή του από τα βρετανικά νησιά προς την Τουρκία θα απαιτηθεί ευλόγως μεγάλο χρονικό διάστημα.
ποιεί σταδιακά δίχως καμία αναπροσαρμογή. Οι πληροφορίες περί
ενίσχυσης του τουρκικού ερευνητικού στόλου και οι παράλληλες δη-

λώσεις αξιωματούχων περί ερευνών
στην περιοχή που έχει οριοθετηθεί
ανάμεσα σε Καστελλόριζο και Λιβύη
από το μνημόνιο Αγκυρας - Τρίπο-

λης, είναι ενδεικτικές των προθέσεων. Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί
ότι τόσο ο πρόεδρος της Τουρκίας,
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όσο και ο
υπουργός Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ
είχαν τονίσει στο πρόσφατο παρελθόν ότι η Αγκυρα κάνει προσπάθειες
για την αγορά και τρίτου πλωτού
γεωτρύπανου.
Ο υπουργός Εξωτερικών της
Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου,
ακολουθεί χαμηλότερους τόνους,
λέγοντας ότι η Αγκυρα είναι έτοιμη
για συνομιλίες με την Αθήνα, υπό
την προϋπόθεση πως σε αυτές δεν
θα συμμετάσχει η Λευκωσία. Μετά
τη συνάντησή του με τον Σλοβάκο
ομόλογό του Μίροσλαβ Λάιτσακ,
ο κ. Τσαβούσογλου ανέφερε ότι
«οι δραστηριότητές μας για γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο
και το μνημόνιο συνεργασίας που
υπογράψαμε με τη Λιβύη, σχετικά
με τον καθορισμό των περιοχών
θαλάσσιας δικαιοδοσίας, έχουν

προκαλέσει ορισμένες εντάσεις
στις σχέσεις μας με την Ευρώπη».
Και πρόσθεσε ότι «δυστυχώς, σημειώθηκαν κάποιες αρνητικές εξελίξεις ανάμεσα σε εμάς και την
Ε.Ε., επειδή η Ε.Ε. δεν είναι αντικειμενική, επειδή κινείται υπό την
έννοια της αλληλεγγύης, επειδή
αποφεύγει ρεαλιστικές προσεγγίσεις. Παρ’ όλα αυτά, εμείς, υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματα της Τουρκίας και του τουρκοκυπριακού
λαού, σχετικά με αυτά τα θέματα,
είμαστε έτοιμοι να συνεργασθούμε
με όλες τις χώρες, πλην της ελληνοκυπριακής πλευράς, για τον δίκαιο διαμοιρασμό του πλούτου
στην Ανατολική Μεσόγειο. Και
αυτό περιλαμβάνει και την Ελλάδα.
Ως εκ τούτου, θα ήθελα να επισημάνω για μία ακόμα φορά ότι είμαστε εναντίον των βημάτων που
αποκλείουν την Τουρκία, τη στιγμή
που η Τουρκία εφαρμόζει αυτή τη
θετική προσέγγιση».

6

l

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020

Κυριαρχικά
δικαιώματα
και παραβιάσεις
Του ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ν. ΠΟΧΑΝΗ

Η άμυνα ενός κράτους που θέλει να
λέει ότι έχει εθνική κυριαρχία, κυριαρχικά δικαιώματα και μία αξιοπρέπεια, προηγείται όλων των άλλων θεμάτων. Οι απαιτήσεις της
άμυνας θα πρέπει, βεβαίως, να ικανοποιούνται αρμονικά με όλες τις
άλλες κύριες ανάγκες του και φυσικά
στο πλαίσιο του εφικτού και όχι
του ευκταίου. Με άλλα λόγια, αυτά
που μπορεί το κράτος να πράττει
προκειμένου να διαθέτει, αν μη τι
άλλο, αξιόλογα μέσα αποτροπής
στον αμυντικό τομέα, θα πρέπει
να τα πράττει. Πόσο μάλλον όταν








Αν η μη δημιουργία των
απαιτούμενων προϋποθέσεων είναι συνειδητή
απόφαση, τότε τα πράγματα για το κράτος είναι
πραγματικά επικίνδυνα.
το κράτος αποφασίσει ότι, εκτός
από την εθνική του κυριαρχία, θέλει
να έχει και κυριαρχικά δικαιώματα
με σκοπό την εκμετάλλευσή τους
μέσα σε ένα πλαίσιο οικονομικής
δραστηριοποίησης και ανάπτυξης.
Όταν λοιπόν αποφασίσει το κράτος
να διεκδικήσει αυτά τα δικαιώματα
– διότι περί διεκδίκησης πρόκειται
– θα πρέπει να προετοιμαστεί ανάλογα. Αυτή είναι η ενδεδειγμένη
πρακτική όταν περάσουμε σε αυτήν
από τη θεωρία. Μπορεί όμως να
υπάρχει και ένα άλλο σενάριο από
αυτό της οικονομικής δραστηριοποίησης και ανάπτυξης. Aυτό δηλαδή της δημιουργίας κάποιων προϋποθέσεων μοχλού πίεσης για επίλυση κάποιου άλλου προβλήματος
μέσω αυτής της δραστηριοποίησης.

Κατά την άποψή μου, αυτό είναι
πιο επικίνδυνο σενάριο διότι, αν
αυτό το κράτος χάσει, τότε τα χάνει
όλα. Kαι τα κυριαρχικά δικαιώματα
και τα οικονομικά ωφελήματα αλλά
και την αξιοπρέπειά του. Το σίγουρο
είναι ότι και στα δύο σενάρια το
κράτος θα πρέπει να προετοιμαστεί
κατάλληλα, δηλαδή να δημιουργήσει όλες τις δυνατές προϋποθέσεις
για να μπορεί να υποστηρίξει τις
επιχειρήσεις του, αν φυσικά δεν
επιθυμεί να βρεθεί σε δυσχερέστερη, από αυτή που βρισκόταν πριν,
θέση. Ως εδώ και σε ό,τι αφορά στη
θεωρία, τα πράγματα έχουν καλώς.
Τι γίνεται όμως όταν το κράτος αποφασίσει ότι θα αποκτήσει τα κυριαρχικά του δικαιώματα μέσα σε
ένα πλαίσιο που «παίζουν» και τα
δύο σενάρια και όλα αυτά χωρίς να
δημιουργήσει τις πιο πάνω προϋποθέσεις. Αν το τελευταίο - δημιουργία προϋποθέσεων - αποτελεί
αντικειμενική αδυναμία τότε πρόκειται για ένα «σκληρό παιγνίδι πόκερ» με σκαμπανεβάσματα και ό,τι
βγει μέσα από κάποιους οδυνηρούς
συμβιβασμούς. Αν όμως η μη δημιουργία των απαιτούμενων προϋποθέσεων είναι συνειδητή απόφαση, βασιζόμενη σε φαντασιώσεις
τύπου «…κάποιοι άλλοι θα μας βοηθήσουν ή κάποιοι άλλοι θα προασπίσουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα…» τότε τα πράγματα για
το κράτος αυτό είναι πραγματικά
επικίνδυνα διότι στο τέλος της ημέρας θα τα χάσει όλα.
Η περίπτωση της Κύπρου σε αυτό τον τομέα θα μπορούσε κάποιος
να ισχυριστεί ότι είναι ένα κλασικό
παράδειγμα ασυνέπειας και επιμηθείας. Ο λόγος είναι ότι ποτέ δε διδαχθήκαμε από την ιστορία ή ότι
επιλέγαμε πάντα να πηγαίνουμε
αντίθετα στα διδάγματά της, και
το τελευταίο είναι κάτι που δεν
μπορεί να εξηγηθεί.

ΚΥΠΕ

Η περίπτωση της Κύπρου είναι κλασικό
παράδειγμα ασυνέπειας και επιμηθείας

Δεν δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις για να μπορούμε να διαχειριστούμε μια θαλάσσια περιοχή μεγέθους 10, 7 φορές του μεγέθους του κράτους μας.

Γιατί η υπόθεση ΑΟΖ θυμίζει την ιστορία των S-300
Η υπόθεση με την ΑΟΖ της Κ.Δ. θυμίζει κάτι με αυτήν της πρόσκτησης των S-300. Κάτι δηλαδή που
θέλεις να το έχεις αλλά να μη μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για
τον απλούστατο λόγο ότι, είτε δε
δημιουργείς ή δε θέλεις να δημιουργήσεις τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να το χρησιμοποιήσεις. Και ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις; Κυρίως, η πολιτική
βούληση, ή με άλλα λόγια «…ποιος
θα χρεωθεί τον πόλεμο…» αν το
χρησιμοποιήσεις για το λόγο που
το έχεις αποκτήσει. Διότι, αν δεν
το χρησιμοποιήσεις την ώρα που
πρέπει και για το λόγο που το έχεις
αποκτήσει, τότε θα σου το καταστρέψουν. Και τώρα ερχόμαστε
στο βασικό ερώτημα: Είμασταν
σε θέση να καθιερώσουμε το δικαίωμα να αποκτήσουμε ΑΟΖ;
Αφού υπογράψαμε τη Σύμβαση
για το Δίκαιο της Θάλασσας και
την κυρώσαμε με νόμο γιατί όχι;
Γνωρίζαμε ότι από όλους τους γείτονές μας τουλάχιστον η Τουρκία

με τις γνωστές της θέσεις θα ήταν
κάθετα αντίθετη με αυτό και ότι
θα το «πολεμούσε» με όλα τα μέσα,
νομικά και στρατιωτικά; Το γνωρίζαμε. Δημιουργήσαμε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις που θα
αποτελούσαν σε κάποιο σοβαρό
βαθμό αποτροπή των ενεργειών
της; Σε διπλωματικό και νομικό
επίπεδο ναι, διότι έχουμε εξασφαλίσει μία φραστική συμπαράσταση
και κάποιες κυρώσεις από τους
ευρωπαίους και λοιπούς εταίρους
μας και όπως αναφερθήκαμε σε
προηγούμενο άρθρο, ο εσωτερικός
Νόμος της Κ.Δ. συνάδει, κατά οικονομία, με τις πρόνοιες της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας
και τη διεθνή νομολογία και πρακτική και κατά την προσφιλή πλέον έκφραση, «…θωρακίσαμε διπλωματικά και νομικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στη θάλασσα…». Δημιουργήσαμε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να
μπορούμε να προασπίσουμε πρακτικά και να διαχειριστούμε μια

θαλάσσια περιοχή μεγέθους 10, 7
φορές του μεγέθους του κράτους
μας; Κατηγορηματικά όχι. Επειδή
δεν υπήρξε ποτέ το όραμα αυτό
ή μάλλον υπήρξε από κάποιους,
αλλά δεν υπήρχε ποτέ η βούληση
πραγματοποίησής του αρμοδίως.
Επειδή δεν είχε γίνει ποτέ κατανοητό ότι μία ΑΟΖ δεν είναι μόνο
φυσικό αέριο ή κοιτάσματα πετρελαίου (αυτά τα έχεις και στην
υφαλοκρηπίδα), αλλά και πολλά
άλλα τα οποία αποτελούν διαχρονικές πηγές οικονομικής ανάπτυξης (π.χ. αλιεία και άλλα δικαιώματα) αλλά συνάμα και τεράστιες
υποχρεώσεις (π.χ. διατήρηση περιβάλλοντος κ.ά.). Ενεργήσαμε και
πάλι μέσα σε ένα πλαίσιο δημιουργίας κάποιου μοχλού πίεσης
και στο ευρύτερο πλαίσιο προσπαθειών επίλυσης άλλου προβλήματος, χωρίς όμως να έχουμε
εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις υποστήριξης των ενεργειών μας. Ενεργήσαμε και πάλι ευκαιριακά και
ό,τι βγει… και μετά… θα δούμε.

Αποκτήσαμε κυριαρχικά δικαιώματα – όσα αποκτήσαμε – και αρκούμαστε στο να παρακολουθούμε
τις παραβιάσεις τους, τόσον επί
χαρτών όσον και στο πεδίο. Γράφει
στα προλεγόμενα του βιβλίου του
«Θουκυδίδου Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου» ο Άγγελος
Βλάχος: «…Το έργο του Θουκυδίδη
δεν είναι μόνο μια απλή αφήγηση
του τι κατόρθωσε ή τι έπαθε μια
πολιτεία σε μια δεδομένη περίσταση, αλλά είναι και ένας «οδηγός» που μας περιγράφει τη γενική
συμπεριφορά των ανθρώπων ή
των πολιτειών, όταν κινούνται μέσα στον κύκλο της ειρήνης και
του πολέμου… και ό «οδηγός» αυτός ισχύει «ες αεί», όσον η φύση
των ανθρώπων δεν αλλάζει, όπως
λέει και ο ίδιος ο ιστορικός…». Η
φύση των ανθρώπων δεν έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει τα μέσα. Εμείς,
διδαχθήκαμε από το Θουκυδίδη

Ο κ. Κυριάκος Ν. Ποχάνης είναι αρχιπλοίαρχος (ε.α.) ΠΝ.
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ους τελευταίους μήνες οι ενέργειες της Τουρκίας έχουν προβληματίσει σοβαρά όλες τις
πολιτικές δυνάμεις σε Αθήνα και
Λευκωσία. Δεν υπάρχει πλέον καμιά
αμφιβολία ότι η Τουρκία είναι μια
αναθεωρητική δύναμη. Πέραν τούτου οι επεκτατικές της βλέψεις επηρεάζουν την Κύπρο και την Ελλάδα.
Το ζητούμενο είναι η ανάσχεση
της Τουρκίας και η κατάληξη σε
ένα έντιμο συμβιβασμό στο Κυπριακό και σε όλα τα ελληνοτουρκικά ζητήματα. Αυτό δεν μπορεί
να προκύψει ως αποτέλεσμα μιας
πολιτικής κατευνασμού. Μια τέτοια
πολιτική αναπόφευκτα οδηγεί είτε
σε σύρραξη είτε σε συνθηκολόγηση
με ταπεινωτικούς όρους και απώλεια
εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.
Αντίθετα ένας έντιμος συμβιβασμός
θα καταστεί εφικτός όταν η Τουρκία
αντιληφθεί ότι η περαιτέρω κλιμάκωση και μια ενδεχόμενη σύρραξη

Η αναθεωρητική Τουρκία και εμείς
θα έχουν κόστος και γι’ αυτήν.
Σε σχέση με το Κυπριακό, πάγιος
στόχος της Τουρκίας είναι μια διευθέτηση που να οδηγεί στην αντικατάσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας με ένα μόρφωμα το οποίο
θα είναι υπό την κηδεμονία της.
Στην παρούσα συγκυρία η Άγκυρα
κλιμακώνει επίσης τις παράνομες
δραστηριότητές της στην κυπριακή
ΑΟΖ. Σε έναν ενδεχόμενο νέο γύρο
συνομιλιών ο οποίος θα λάβει χώρα
μετά την ανάδειξη νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη, η τουρκική πλευρά
αναμένεται ότι θα προτάξει τα ενεργειακά ζητήματα. Η πρόσφατη πρόταση που υπέβαλε για μορατόριουμ
στις ενεργειακές δραστηριότητες
είναι ενδεικτική των προθέσεών
της. Η ελληνοκυπριακή πλευρά θα
πρέπει να είναι πολύ καλά προετοιμασμένη λαμβάνοντας επίσης υπ’
όψιν ότι η πολιτική που έχει ακολουθηθεί για χρόνια τώρα στο Κυ-

πριακό απέτυχε. Αλλά και στα ενεργειακά ζητήματα απαιτείται πραγματισμός. Για παράδειγμα, ο κατ’
επανάληψιν εκφρασθείς στόχος
για μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της ΕΕ από τη Ρωσία διά των
κοιτασμάτων της Ανατολικής Μεσογείου δεν είναι πειστικός.
Σε σχέση με τα ευρύτερα ελληνοτουρκικά ζητήματα η πολιτική
ανοχής ή ακόμα και κατευνασμού
που ακολουθήθηκε όλα αυτά τα
χρόνια δεν οδήγησε στην αποφυγή
των εντάσεων ούτε και προστάτευσε τα εθνικά συμφέροντα. Η Τουρκία σήμερα αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο
Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Άλλωστε ο Πρόεδρος Ερντογάν και άλλοι Τούρκοι αξιωματούχοι
μιλούν για αναθεώρηση της Συνθήκης της Λωζάννης.
Τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος
θα πρέπει να αναβαθμίσουν τους

συντελεστές ισχύος. Στο πολιτικο-διπλωματικό επίπεδο είναι σημαντικό να τονισθεί ότι στις συνεργασίες που αναπτύσσονται στην
Ανατολική Μεσόγειο σε διάφορα
ζητήματα είναι δυνατό να συμμετέχει και η Τουρκία στα πλαίσια
του αλληλοσεβασμού της εδαφικής
ακεραιότητας, της ανεξαρτησίας
και κυριαρχίας όλων των κρατών.
Παράλληλα, οι οποιεσδήποτε διαφορές μπορούν να επιλυθούν αξιοποιώντας και το Διεθνές Δικαστήριο
της Χάγης.Ενώ είναι δυνατό η Τουρκία να δεχθεί μια τέτοια ρύθμιση
μόνο με την Ελλάδα, θα πρέπει να
καταβληθούν προσπάθειες για μια
ολική ρύθμιση των διαφόρων ζητημάτων συμπεριλαμβανομένων
των κυριαρχικών δικαιωμάτων της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε σχέση
με το Κυπριακό, είναι πολύ σημαντικό να σταλεί το μήνυμα προς όλες
τις κατευθύνσεις ότι η ύπαρξη και

η συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι αναφαίρετο δικαίωμα
του κυπριακού λαού. Κανένα σοβαρό κράτος δεν αυτοκαταργείται.
Οι όποιες δηλώσεις στήριξης
από την ΕΕ καθώς και διαφόρων
χωρών είναι καλοδεχούμενες. Όμως
απαιτούνται πολύ περισσότερα.
Τόσο η Ελλάδα όσο και η Κυπριακή
Δημοκρατία θα πρέπει να στείλουν
το μήνυμα ότι η ανοχή της παρανομίας όχι μόνο αποτελεί αποσταθεροποιητικό παράγοντα αλλά ταυτόχρονα υποσκάπτει και τα ευρύτερα συμφέροντα της ΕΕ. Παράλληλα Ελλάδα και Κύπρος με τις δράσεις τους καλούνται να επιβεβαιώσουν ότι αποτελούν πυλώνες σταθερότητας και συνεργασίας στη
Νοτιοανατολική Μεσόγειο και την
ευρύτερη περιοχή.
Οι οποιοιδήποτε σχεδιασμοί θα
πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψιν τις
ευρύτερες εξελίξεις που συντελούν-

ται στην περιοχή μας. Παράλληλα,
είναι καθοριστικής σημασίας να
πολιτευόμαστε με πραγματισμό και
όχι υπό την επήρεια ψευδαισθήσεων. Οι ενέργειες της Τουρκίας
στην Κύπρο, τη Συρία, τη Λιβύη,
τον θαλάσσιο ελλαδικό χώρο καθώς
και στη διένεξη μεταξύ Ισραήλ και
Παλαιστινίων είναι ενδεικτικές των
στόχων της. Η Άγκυρα δεν αρκείται
στον ρόλο μιας περιφερειακής δύναμης με καθοριστική επιρροή στην
Ανατολική Μεσόγειο. Αντίθετα, με
ορίζοντα το 2023, επιδιώκει να καταστεί επίσης μια υπολογίσιμη δύναμη στο αναδυόμενο διεθνές σύστημα με ευρύτερη εμβέλεια.

Ο Καθηγητής Ανδρέας Θεοφάνους είναι
Πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων καθώς
και του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών
και Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας.

8

l

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020

Aνοιξε δίπολο
Αβέρωφ-Aντρου
με σφήνα τον Νικόλα
Η αντιπαράθεση των «αιωνίων» φαίνεται να ενισχύει ΔΗΣΥ
και ΑΚΕΛ με το ΔΗΚΟ να επιδιώκει ρόλο στη σκακιέρα
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

« Ώδυνεν όρος και έτεκεν μυν» ήταν
η αντίδραση δημοσιογράφων μετά
το ντιμπέιτ των δύο πολιτικών αρχηγών την περασμένη Πέμπτη, καθώς ούτε τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων δημοσιεύθηκαν ούτε βγήκαν όλα στο φως, όπως κάποιοι
ανέμεναν. Στα πηγαδάκια των κομμάτων, όμως, έκαναν τη δική τους
δεύτερη ανάγνωση και αντιλήφθηκαν πως είναι η κατάλληλη περίοδος για να στηθεί η στρατηγική
για τις επόμενες εκλογικές μάχες.
Αυτό ήταν κάτι που βγήκε από την
τηλεμαχία. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου,
σε μία περίοδο που πληθαίνουν οι
εκλεκτοί της Δεξιάς για το ’23,
έστειλε το μήνυμα πως αυτός θα
καθορίσει το παιχνίδι. Θέλησε παράλληλα να αποσείσει από τον ΔΗΣΥ το σύννεφο της διαπλοκής και
διαφθοράς, με το «όλα στο φως».
Ο Άντρος Κυπριανού άνοιξε το κεφάλαιο της διαπλοκής και διαφθοράς και θα προσπαθήσει να το
πάρει μέχρι τέλους, επιχειρώντας
να αποκαταστήσει το γνωστό «ηθικό πλεονέκτημα της Αριστεράς».
Σφήνα στο δίπολο που στήθηκε ο
Νικόλας Παπαδόπουλος, ο οποίος
ξύπνησε από τη νάρκη στην οποία
είχε πέσει από τις προεδρικές και
εντεύθεν και επιδιώκει ενεργότερο
αντιπολιτευτικό ρόλο που θυμίζει
άλλες εποχές.

Το κόκκινο της διαπλοκής
Η μέτρηση του ΔΗΣΥ, που έδειχνε τους πολίτες να συζητούν περισσότερο τα ζητήματα διαπλοκής
και διαφθοράς, προκάλεσε ανησυχία
στην Πινδάρου. Και αυτό, όχι μόνο
γιατί η κυβέρνηση τρώει το ένα χαστούκι μετά το άλλο, για τον Συνεργατισμό, τα ταξίδια του προέδρου, τα χρυσά διαβατήρια και τις
δραστηριότητες του «άλλοτε» δικηγορικού γραφείου του Νίκου Αναστασιάδη, αλλά γιατί το ΑΚΕΛ επέλεξε να θέσει την πολιτική ατζέντα
γύρω από θέματα διαπλοκής διαφθοράς. Τα πλείστα συναγερμικά
στελέχη αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν θέματα τάξης και πολιτικής

ηθικής, τα οποία θα έπρεπε πρώτα
από όλους να αντιλαμβάνεται ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας και εκφράζουν ανησυχίες πως αυτό θα
αποτελέσει το κομμάτι. Καθόλου
τυχαίο ότι δύο τουλάχιστον στελέχη
του κόμματος, ο εκπρόσωπος Τύπου
του ΔΗΣΥ Δημήτρης Δημητρίου
και Μιχάλης Σοφοκλέους παραδέχτηκαν δημοσίως πως οι ίδιοι δεν
θα ενεργούσαν με τον ίδιο τρόπο
που ενήργησε ο πρόεδρος στο κεφάλαιο «Σεϋχέλλες με το τζετ του
φίλου Σαουδάραβα». Και πολλοί
δεν είναι διατεθειμένοι να μπουν
στη μάχη υπεράσπισης του προέδρου για τα εν λόγω ζητήματα, εκφράζοντας ανησυχίες πως αυτό θα
είναι το ζήτημα που θα οδηγήσει
τελικώς τον ΔΗΣΥ στην υποχώρηση








Το ΑΚΕΛ μετά από
καιρό κατάφερε να θέσει
την ατζέντα συζήτησης
με τα περί διαπλοκής
και διαφθοράς.
ποσοστών. Βεβαίως, εκτός από το
ΑΚΕΛ που έθεσε την ατζέντα γύρω
από τη διαπλοκή στον Συναγερμό
δεν πρέπει να περνά απαρατήρητο
και το Νέο Κύμα. Το νέο κίνημα,
το οποίο φέρεται να προσελκύει
κόσμο από τον Συναγερμό, έχει θέσει ως προτεραιότητα τη διαφάνεια,
καταθέτοντας και προτάσεις γύρω
από τη διαχείριση του κεφαλαίου
μη εξυπηρετούμενα δάνεια από πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα.

Με αποστάσεις
Το κατά πόσο το «όλα στο φως»
που επανέλαβε αρκετές φορές ο
συναγερμικός πρόεδρος ήταν αρκετό για να σιγήσει τα μουρμουρητά πέριξ, εντός Πινδάρου αλλά
και στη βάση, είναι βεβαίως ανοικτό. Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ κέρδισε
πόντους πάντως από το γεγονός
ότι είχε εισήγηση για να κλείσει
το πολυσυζητημένο θέμα των
«ΜΕΔ» αλλά και επειδή έστειλε το
μήνυμα πως δεν έχει κάτι να φοβηθεί. Το ενδιαφέρον, ωστόσο,

είναι ότι και ο Αβέρωφ Νεοφύτου
φαίνεται να επιχειρεί να διατηρήσει
αποστάσεις από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας. Ενδεικτικό είναι ότι
ενώ ο Άντρος Κυπριανού ήταν «πολυβόλο» εναντίον των χειρισμών
του προέδρου Αναστασιάδη, ο Αβέρωφ Νεοφύτου κράτησε τις αποστάσεις του. Μάλιστα, όταν ο Άντρος Κυπριανού ρωτήθηκε για τα
περί μελέτης διαχωρισμού της ΑΟΖ,
ο πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος δεν έσπευσε να διαψεύσει.
Η ευθεία αντιπαράθεση του ΔΗΣΥ αλλά και του Αβέρωφ Νεοφύτου
με τον γ.γ. του ΑΚΕΛ, ερμηνεύεται
από πολιτικούς κύκλους ως η προσπάθεια του συναγερμικού προέδρου να περάσει το μήνυμα πως
εκείνος κρατά το μαχαίρι και το
καρπούζι σε ό,τι αφορά το ποιος
θα είναι υποψήφιος για το ’23. Και
αυτό καθόλου τυχαία, καθώς στη
δεξιά παράταξη παρατηρείται συνωστισμός εν δυνάμει υποψηφίων.
Από τον –δημοφιλή βάσει δημοσκοπήσεων– Νίκο Χριστοδουλίδη,
τον οποίο δεν κάλυψε γύρω από
τις προσδοκίες και τα μέτρα που
λήφθηκαν εναντίον της Τουρκίας,
τον πρώην υπουργό Υγείας Γιώργο
Παμπορίδη που έχει το δικό του
έρεισμα στη βάση, μέχρι και τον
τέως Ευρωπαίο Επίτροπο Χρήστο
Στυλιανίδη, ο οποίος μετά την παρουσία του στις Βρυξέλλες έχει λάβει προεδρικούς πόντους. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου αντιλαμβάνεται
πως οι βουλευτικές εκλογές θα καθορίσουν το πολιτικό του μέλλον,
καθώς ένα ποσοστό κάτω από 30%
θα ενισχύσει την εσωστρέφεια με
στελέχη να τον αμφισβητούν για
την Προεδρία του ΔΗΣΥ, πόσο μάλλον να υποστηρίζουν το ενδεχόμενο υποψηφιότητας για το 2023.
Για τη συσπείρωση του ΔΗΣΥ, επιστράτευσε το γνωστό όπλο του αντιακελισμού, θυμίζοντας τη Δρομολαξιά, αλλά και τον Δημήτρη
Χριστόφια. Το κατά πόσο βεβαίως
αυτό περνά στο συναγερμικό θυμικό είναι ένα ζήτημα που θα φανεί
στην πορεία. Συναγερμικοί κύκλοι
θεωρούν, πάντως, πως το δίπολο
ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ βοηθά το κόμμα και
ιδιαίτερα το ενδεχόμενο μιας υπο-

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου άνοιξε ευθεία κόντρα με τον Άντρο Κυπριανού, με πολλούς να προβλέπουν ότι καταρτίστηκε
ήδη το ψηφοδέλτιο των δύο κομμάτων για τις προεδρικές εκλογές του 2023.
ψηφιότητας Άντρου Κυπριανού,
που όπως λένε ανοίγει τον δρόμο
στην υποψηφιότητα Αβέρωφ Νεοφύτου. Καθόλου τυχαίες και οι
αναφορές του για τις συναντήσεις
Άντρου Κυπριανού και Νικόλα Παπαδόπουλου με γνώμονα τις προεδρικές, σε μία προσπάθεια, όπως
λέγεται από πολιτικούς κύκλους,
να κάψει ένα τέτοιο σενάριο.

Καθόρισε ατζέντα
Μπορεί το ΑΚΕΛ, να είχε χάσει
τον αντιπολιτευτικό βηματισμό του
για ένα διάστημα λόγω της σύμπλευσης με τον Νίκο Αναστασιάδη
στο Κυπριακό, αλλά και λόγω των
εσωτερικών ζητημάτων που αντιμετώπιζε το κόμμα, ωστόσο, μετά
την αποκάλυψη των χρυσών διαβατηρίων, το κόμμα της Αριστεράς
κατάφερε να βάλει την ατζέντα.
Καθόλου τυχαίο ότι επέμειναν μέχρι
τέλους για απάντηση γύρω από τα
ταξίδια του προέδρου με το τζετ
του Σαουδάραβα, το κατασκοπευτικό βαν, τα περί διαφθοράς στο
ποδόσφαιρο αλλά και τις δραστηριότητες του δικηγορικού γραφείου
του προέδρου. Καταγγελίες που μονοπώλησαν τις συζητήσεις και έφεραν κυβέρνηση και ΔΗΣΥ σε αμηχανία. Το ερώτημα είναι κατά πόσο
το ΑΚΕΛ θα μπορέσει να το πάρει
μέχρι τέλους με το αφήγημα του
«ηθικού πλεονεκτήματος της Αριστεράς» ή αν οι δημοσιοποιήσεις
εταιρειών με αναδιαρθρώσεις δανείων και πολιτικά εκτεθειμένων
προσώπων θα φέρει σε δύσκολη
θέση και το ΑΚΕΛ, μετατρέποντας
το θέμα από ατού σε αδυναμία.

Το Κυπριακό και το ρίσκο για το ΑΚΕΛ
Hδη το ΑΚΕΛ προσπαθεί να

αποδομήσει πλήρως τον πρόεδρο και για τους χειρισμούς
του στο Κυπριακό. Τα περί συζητήσεως άλλων μορφών λύσης και το πρόσφατο ζήτημα
που προέκυψε περί μελέτης
διαχωρισμού της ΑΟΖ φέρνει
αναμφίβολα σε δύσκολη θέση
την κυβερνώσα παράταξη. Ενέχονται όμως και ρίσκα για το
ΑΚΕΛ. Δεδομένων των τουρκικών προκλήσεων, μία μεγάλη
μερίδα μπορεί να στραφεί προς
τις θέσεις των κομμάτων του
ενδιάμεσου χώρου παρά να
υιοθετήσει τη θέση του ΑΚΕΛ
περί άμεσης επανέναρξης των
συνομιλιών.
Στην Εζεκία Παπαϊωάννου αντιλαμβάνονται πως το μεγάλο
διακύβευμα δεν είναι άλλο από
τις βουλευτικές εκλογές του
2021. Ήδη στελέχη δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο της
πρωτιάς, ωστόσο υπάρχουν και
εκείνοι που βλέπουν πως μία
ακόμα ήττα, θα αποτελέσει σημαντικό πλήγμα για το κόμμα
και θα ανοίξει επίσημα την
εσωστρέφεια. Όπως έχουν πει
στελέχη, οι επικείμενες εκλογές, οι οποίες είναι το μεγάλο
στοίχημα του κόμματος, έχουν
προσωπική σημασία και για τον
Άντρο Κυπριανού, ο οποίος
ανέλαβε τα ηνία σε εποχές ιδιαίτερα δύσκολες για την Αρι-

στερά και θα θέλει να κλείσει
το πολιτικό κεφάλαιό του με μία
νίκη. Το κατά πόσο κλείνει όντως το κεφάλαιο Άντρου μετά
το ’23, είναι βεβαίως προς συζήτηση. Στη γραμματεία, φέρεται πως έχει ξεκαθαρίσει ότι ο
Άντρος Κυπριανού αποχωρεί
από την ηγεσία, μετά τις βουλευτικές εκλογές, ωστόσο τα
πάντα ρει και ουδέν μένει
στους διαδρόμους της Εζεκία
Παπαϊωάννου. Γι’ αυτό τον λόγο
κανένας δεν έλαβε σοβαρά
υπόψη την κίνηση του Άντρου
Κυπριανού να διαψεύσει τα περί υποψηφιότητάς του στις
προεδρικές και να φωτογραφίσει κάποιον νεότερο.
Υπάρχει βεβαίως και η ανάγνωση που θέλει τον κ. Κυπριανού
να επιχειρεί να αφήσει όλες τις
πόρτες ανοικτές, καθώς πολλοί
είναι εκείνοι που ενδιαφέρονται. Κύκλοι του πολιτικού παρασκηνίου, αναφέρουν τους
πρώην πρυτάνεις Κωνσταντίνο
Χριστοφίδη, Σταύρο Ζένιο, ενώ
καλοβλέπουν και τον νυν Τάσο
Χριστοφίδη. Από το κάδρο δεν
αποκλείεται ο Χρήστος Στυλιανίδης τον οποίο φέρεται να
στηρίζουν έντονα οι ένθερμοι
υποστηρικτές της λύσης, αλλά
και ο Νικόλας Παπαδόπουλος,
τον οποίο επί του παρόντος, δημοσίως διαγράφουν ως υποψηφιότητα ΑΚΕΛικά στελέχη.

Το ντιμπέιτ ξύπνησε τον Νικόλα Παπαδόπουλο

Ο αποκλεισμός του Νικόλα από το

ντιμπέιτ κατάφερε να τον βγάλει –
έστω και προσωρινά– από την αμηχανία που βρίσκεται εδώ και δύο χρόνια.

Η κίνηση πάντως του Αβέρωφ Νεοφύτου να καλέσει σε τηλεμαχία
τον Άντρο Κυπριανού, αγνοώντας
τον Νικόλα Παπαδόπουλο, δεν πέρασε απαρατήρητη στους κύκλους
του ΔΗΚΟ. Και αυτό γιατί έστελνε
το μήνυμα πως το ΔΗΚΟ και ο πρόεδρός του μετατρέπονται σε αδιάφοροι παρατηρητές των εξελίξεων.
Αυτό ήταν αρκετό για να ξυπνήσει
τον Νικόλα Παπαδόπουλο, ο οποίος
από τις προεδρικές εκλογές και εντεύθεν βρίσκεται σε αμηχανία. Πα-

ρακολουθούσε εκ του μακρόθεν
άλλωστε τα όσα διαμείφθηκαν με
τα χρυσά διαβατήρια, αλλά και τους
χειρισμούς στο Κυπριακό, δεδομένου ότι σε μία περίοδο είχε υποστηρίξει πως ο Νίκος Αναστασιάδης
ακολουθεί τη «νέα στρατηγική».
Ήδη ο Νικόλας Παπαδόπουλος,
μετά και τον αποκλεισμό του από
το ντιμπέιτ, ξεκίνησε πιο έντονα
τους αντιπολιτευτικούς τόνους.
Καθόλου τυχαία η επιμονή του να
στείλει στη Βουλή τα ταξίδια του

Προέδρου, ενώ έμφαση δόθηκε και
στην κίνηση ΔΗΚΟϊκών στελεχών
να αποδομήσουν και την τηλεμαχία
και τους δύο πολιτικούς αρχηγούς.
Το ζήτημα είναι κατά πόσο μέσα
από τον καβγά των μη εξυπηρετούμενων δανείων μεταξύ ΑΚΕΛ
και ΔΗΣΥ, επαναληφθεί το σκηνικό
του 2016, όπου το δίπολο και οι
αποκαλύψεις σκανδάλων και από
αριστερά και από δεξιά οδήγησαν
στην ενίσχυση των μικρότερων
κομμάτων.

Το κατά πόσο θα επωφεληθεί
το ΔΗΚΟ, είναι βεβαίως προς συζήτηση, δεδομένου ότι το κόμμα
αντιμετωπίζει αρκετά εσωτερικά
ζητήματα αλλά και την είσοδο της
ΔΗΠΑ στο πολιτικό προσκήνιο.
ΔΗΚΟϊκά στελέχη έχουν ήδη ξεκινήσει προεκλογική για το 2021,
με αποτέλεσμα να εντείνονται και
οι εντάσεις και η εσωστρέφεια την
οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει
ο ΔΗΚΟϊκός πρόεδρος, σε συνδυασμό με τις ανταρσίες που παρατη-

ρούνται από βουλευτές όπως οι
Μαρίνος Μουσιούττας, Άγγελος
Βότσης και Γιώργος Προκοπίου.
Ανταρσίες που εκτός από πλήγμα
στην αρχηγική του εικόνα μπορεί
να προκαλέσουν και υποχώρηση
ποσοστών. Αυτό θα αποτελέσει και
το κύριο στοίχημα του κ. Παπαδόπουλου και το σημείο που θα καταδείξει αν το όνομά του παίζει
ακόμα –έστω και με δημόσιες διαψεύσεις- στο κάδρο των εκλεκτών
του ΑΚΕΛ.
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Ο Ακιντζί αναμετριέται με τον Ερχιουρμαν
Το εσωτερικό της τουρκοκυπριακής Αριστεράς ταλανίζεται ενόψει των «προεδρικών» εκλογών του Απριλίου στα Κατεχόμενα
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Με την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Μουσταφά Ακιντζί στις
«προεδρικές», στο τουρκοκυπριακό
στρατόπεδο της λύσης οι διεκδικητές του ανώτατου αξιώματος της
τ/κ κοινότητας έγιναν δύο. Ο ηγέτης
της τ/κ κεντροαριστεράς Τουφάν
Έρχιουρμαν είχε ανακοινώσει την
υποψηφιότητα για τις «προεδρικές»
στις αρχές της Δεκεμβρίου. Ο κ.
Ακιντζί προχώρησε στην ανακοίνωση της δικής του υποψηφιότητας
την περασμένη Τετάρτη. Ο ηγέτης
των Τ/κ διεκδικεί δεύτερη θητεία,
υποσχόμενος στην κοινότητά του
λύση και βελτιωμένες σχέσεις με
την Άγκυρα, οι οποίες θα βασίζονται
στην αλληλοκατανόηση. Το «εκλογικό» μήνυμα του κ. Έρχιουρμαν
δεν διαφέρει από αυτό του κ. Ακιντζί.
Η βασική διαφορά εντοπίζεται κυρίως στην πρόταση των δύο πολιτικών ανδρών ως προς τον τρόπο,
με τον οποίο θα συνεχιστούν οι συνομιλίες. Ο κ. Έρχιουρμαν προσεγγίζει τις θέσεις της Άγκυρας και επιμένει ότι η νέα διαδικασία θα πρέπει
να είναι οπωσδήποτε επικεντρωμένη στο αποτέλεσμα, με ξεκάθαρο
χρονοδιάγραμμα και ξεκάθαρο αποτέλεσμα για τους Τ/κ. Ο δε κ. Ακιντζί
επιχειρεί να παραμείνει προσκολλημένος στο Πλαίσιο Γκουτιέρες.
Το γεγονός ότι οι διαφορές ανάμεσα στα «εκλογικά» μανιφέστα
των δύο υποψηφίων του στρατοπέδου των φεντεραλιστών δεν είναι
μεγάλες δεν πρέπει να μας οδηγήσει
σε πρόωρα και λανθασμένα αποτελέσματα. Ο ανταγωνισμός των
δύο ηγετικών προσωπικοτήτων
της τ/κ Αριστεράς έχει ξεκινήσει
για τα καλά και λαμβάνει διαστάσεις
με την κάθε νέα ημέρα.
Το διαδίκτυο μετατρέπεται σε
πλατφόρμα, στην οποία οι υποστη-

ρικτές των δύο υποψήφιων της τ/κ
Αριστεράς ανταλλάσσουν «πυρά»
και κατηγορίες λίγο πριν από τις
«προεδρικές» του 2020. Η μεγάλη
αντιπαράθεση ξεκίνησε λίγο πριν
από την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του κ. Ακιντζί και αναμένεται να κορυφωθεί, καθώς πλησιάζει η ημέρα των «εκλογών». Οι
οπαδοί και των δύο στρατοπέδων
χρησιμοποιούν υπηρεσίες όπως facebook, twitter και whatsapp για
να εξασφαλίσουν τη συσπείρωση
της εκλογικής βάσης και να πλήξουν
τα αντίπαλα στρατόπεδα.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο ίδιος ο κ. Ακιντζί αποδίδει μεγάλη σημασία στα «φιλικά








Οι οπαδοί των δύο υποψηφίων χρησιμοποιούν
facebook, twitter και
whatsapp για να εξασφαλίσουν συσπείρωση
και να πλήξουν τα
αντίπαλα στρατόπεδα.

Η βασική διαφορά Ακιντζί και Eρχιουρμαν εντοπίζεται στον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστούν οι συνομιλίες.

πυρά» που δέχεται από στελέχη
της τ/κ Αριστεράς. Γι’ αυτόν τον
λόγο το «εκλογικό» επιτελείο του
παρακολουθεί και καταγράφει με
μεγάλη προσοχή τις κινήσεις του
στρατοπέδου του κ. Έρχιουρμαν.
Ακόμη, οι τελευταίες πληροφορίες
θέλουν τον κ. Ακιντζί να έχει δημιουργήσει μια ομάδα νομικών που
παρακολουθεί τις κατηγορίες, τα
fake news και τους ισχυρισμούς
που διαδίδουν αντίπαλοι του Τ/κ
ηγέτη, χρησιμοποιώντας συνήθως
«fake λογαριασμούς» στο διαδίκτυο.
Στο δε στρατόπεδο του κ. Έρχιουρμαν, στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος

(ΡΤΚ), συντονίζουν τις κινήσεις
τους και ετοιμάζονται να προβάλουν τις μεγάλες αδυναμίες που
παρουσίασε ο κ. Ακιντζί κατά την
πρώτη πενταετία του στο «προεδρικό». Η κριτική επικεντρώνεται
σε δύο πεδία: Η αποτυχία του κ.
Ακιντζί ως προς την αποτελεσματική μετάδοση των τ/κ θέσεων στη
διεθνή κοινότητα και το οριακό
σημείο, στο οποίο έχουν οδηγηθεί
οι σχέσεις των Τ/κ με την Άγκυρα.
Ως προς το πρώτο ζήτημα, το στρατόπεδο του κ. Έρχιουρμαν προβάλλει την άποψη ότι ο κ. Ακιντζί
επί πέντε συνεχόμενα χρόνια παρέμεινε «εγκλωβισμένος» στο «προ-

εδρικό», δίχως να αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη διαχείριση των
σχέσεων με τους διεθνείς παράγοντες. Σε ό,τι αφορά δε τις σχέσεις
των Τ/κ με την Άγκυρα, το στρατόπεδο Έρχιουρμαν χρεώνει σημαντικά λάθη στον Τ/κ ηγέτη.

Οι μικρότεροι σχηματισμοί
Το στρατόπεδο Έρχιουρμαν κατεβαίνει στις εκλογές στηριζόμενο
στο επικοινωνιακό επιτελείο του
δεύτερου μεγαλύτερου κόμματος
της τ/κ κοινότητας. Το ιστορικό
κόμμα της κυπριακής Αριστεράς
διαθέτει πόρους, δίκτυα συνεργασίας και διαύλους επικοινωνίας με

ολόκληρη την τ/κ κοινότητα. Πρόκειται για τα «ισχυρά χαρτιά» της
υποψηφιότητας του κ. Έρχιουρμαν,
τα οποία την επόμενη περίοδο αναμένεται να έρθουν με πιο εντατικό
τρόπο στο τ/κ προσκήνιο της επικαιρότητας. Μπορεί το επικοινωνιακό δίκτυο του ΡΤΚ να είναι ισχυρό, ωστόσο τα τελευταία χρόνια
έχει παρουσιάσει σημαντικά σημάδια κόπωσης. Τον Απρίλιο του
2010, το ΡΤΚ, παρά το γεγονός ότι
είχε εξασφαλίσει την υποστήριξη
των κύκλων του τουρκικού κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και
Ανάπτυξης (ΑΚΡ), δεν κατάφερε
να εξασφαλίσει την επανεκλογή

του Μεχμέτ Αλί Ταλάτ. Στην δε δεκαετία που ακολούθησε, οι μηχανισμοί του ΡΤΚ δεν κατάφεραν να
τερματίσουν την κατρακύλα των
ποσοστών του κόμματος. Εν τω
μεταξύ, το 2015, στις «προεδρικές»,
ήρθε η ήττα του κόμματος στον
πρώτο σκέλος της αναμέτρησης.
Εν συντομία λοιπόν, το γεγονός
ότι οι μηχανισμοί του ΡΤΚ έχουν
επιστρατευτεί για την προεκλογική
εκστρατεία του κ. Έρχιουρμαν δεν
πρέπει να μας οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα. Αντιθέτως,
στην περίπτωση της υποψηφιότητας του κ. Ακιντζί, συναντάμε ένα
δίκτυο συνεργασίας μικρότερων
σχηματισμών και παραγόντων της
τ/κ Αριστεράς και του στρατοπέδου
των φεντεραλιστών, το οποίο σε
περίπτωση που καταφέρει να προβάλει κατά τις επόμενες εβδομάδες
μια συντονισμένη εκλογική εκστρατεία δεν αποκλείεται να επισκιάσει
το έργο του «έμπειρου» ΡΤΚ.
Το επικοινωνιακό στρατόπεδο
του κ. Ακιντζί πλέον έχει μεγάλη
πείρα. Το συγκεκριμένο στρατόπεδο κατάφερε να «κερδίσει» για
δύο, συνεχόμενες θητείες τον «τ/κ
δήμο της Λευκωσίας». Το 2015 ήρθε
η επιτυχία του κ. Ακιντζί. Στη συνέχεια, το 2019, παράγοντες αυτού
του δικτύου, διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη νίκη του Νιαζί
Κιζίλγιουρεκ στις Ευρωεκλογές.
Το στρατόπεδο του κ. Ακιντζί,
εκτός από πείρα, διαθέτει δυναμισμό, μαχητικότητα και αποφασιστικότητα που διακρίνει τους νέους,
μικρούς σχηματισμούς της Αριστεράς. Έτσι, τις προσεχείς εβδομάδες
μικρότερα κόμματα και πολιτικοί
σχηματισμοί της τ/κ Αριστεράς
αναμένονται να κάνουν τη διαφορά
σε πόλεις και περιοχές που το «κουρασμένο» δίκτυο του ΡΤΚ δεν μπορεί πλέον να προσεγγίσει.
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Τα «απόνερα»
του Ορούτς Ρέις
και το τρίτο
γεωτρύπανο
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Τις προθέσεις ÚÎÝÍÑßØÇÝÇÔÏÞÔËÆËÏ
ÎÛÂÔÇÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÓËÚ¦ÚÕÔÖÒÕß
ÚÕß©ØÕÆÚÝªÁÏÝ®ÙËÖËØÏÕÞÂËÒÒÎÔÏÑÂÝËßÛÆÔÎÝËÔ×ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÖØÕÞÜØËÃÚÇÞÁÜÝÙÚÎÔËÓÈ¦ÛßÔÙÎÚÜÔ
ÙÞÁÙË×ÔÚÎÝÓËÚÕÔ¦ÐÕÔÇÚÜÔÇØÇÈÏÑ×ÔÞÜØ×ÔÖÕßÇÔÚÏÚÃÛËÚÇÏÙÚÇ
ÙÞÁÊÏÇÚÕßªËÚàÁÖ¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦Ô
ÙÚÎÏÈÆÎ©ÖÒÕßÝÚÕß©ØÕÆÚÝªÁÏÝ®ÚÎÔÇØÇÙÑËßÂÇÔÕßÇØÃÕßÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÃÔÇÏÖÕÒÆÙßÔÚÕÓÄÚËØÕÝÑÇÏÇßÚÄÇÖÕÚËÒËÃÙËÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ÈÇÛÓÄÓÏÇËÐÁÒÏÐÎÎÕÖÕÃÇÕÌËÃÒËÚÇÏ
ÙÚÎÔÁÒÒËÏÉÎÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑ×ÔÊÏÇÆÒÜÔËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔ
ÛÂÔÇÑÇÏÙÚÎÔÍÑßØÇÆÓÌÜÔÇ
ÓËÑÇÒ¦ÖÒÎØÕÌÕØÎÓÁÔËÝÖÎÍÁÝÚÕ
ÚÕßØÑÏÑÄËØËßÔÎÚÏÑÄËÏÙÂÒÛËÙÚÎÔ
ÖËØÏÕÞÂÖÕßËÓÖÃÖÚËÏÓËÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÖÕÒÆÔÜØÃÝÚÕ
ÖØÜÃÚÎÝÇØÇÙÑËßÂÝÇØÑËÚÂ×ØÇ
ÖØÕÚÕÆÑÇÔÇÖÕÍËÏÜÛËÃÚÕËÒÏÑÄÖÚËØÕÖÕßÓËÚÁÌËØËÚÕÔßÌßÖÕßØÍÄ
ÛÔÏÑÂÝÓßÔÇÝÒÑÏÈÏ¦ÊÎÚËÌÇÔÂ
ÖØÕÝÚÎ²ÃÕÑÇÏÚÏÝ©ÏÔÕÆÙÙËÝ¥Ý
ËÑÚÕÆÚÕßÇÖÄÚÎÔÍÑßØÇÊËÔÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÍÃÔËÏÑ¦ÖÕÏÇÙÆÍÞßÙÎ
ÖËØÃÚÕßÇÔÕÑÚËÌÇÔÂÝÓËÚÇÈÇÃÔËÏÙÚÇÓÏÇÂÄÞÏÒÒÜÙÚËÕÖÒÕßÝ
ÚÕß©ØÕÆÚÝªÁÏÝ®ÖØÕÝÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇËÃÞËÐËÑÏÔÂÙËÏ
ÇÖÄÚÕÈØ¦ÊßÚÎÝÁÓÖÚÎÝ
ÊÏÇÖÃÙÚÜÙÎÚÕßÑßÈËØÔÂÚÎ
ÚÕß©ØÕÆÚÝªÁÏÝ®ÄÚÏÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂ
ËÃÞËÖÒËÆÙËÏÎÌØËÍ¦ÚÇ§ÏÑÎÌÄØÕÝ
¢ÜÑ¦Ý®ÕÊÂÍÎÙËÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂÖÒËßØ¦ÙË
ÊÆÕÇÖÕÌ¦ÙËÏÝØ×ÚÕÔÔÇÊÕÛËÃ
ËÔÚÕÒÂÍÏÇÚÕßØÑÏÑÂÔÇßÚÏÑÂÙßÔÕÊËÃÇÑÇÏÊËÆÚËØÕÔÔÇÖÇØÇÚÇÛËÃÎ
ÖÇØÇÓÕÔÂÚÕß©ØÕÆÚÝªÁÏÝ®ÙÚÎÔ
ÖËØÏÕÞÂÍÏÇÓËÍÇÒÆÚËØÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏÚÕÚÕßØÑÏÑÄ
ËØËßÔÎÚÏÑÄÖÒÕÃÕÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ÁÞËÏÇÌÂÙËÏÚÇÄØÏÇÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝ
ßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÝÂÊÎÇÖÄÚÕÈØ¦Êß
ÚÎÝÇØÇÙÑËßÂÝÇÔÕßÇØÃÕß
ÜÙÚÄÙÕËÖÁÒËÐËÔÇÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏ
ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÇØÍÁÝÚÇÞÆÚÎÚËÝÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚËÒÏÑ¦ÔÇÇÖÕÞÜØÂÙËÏÙÚÏÝ
ÚÎÝÎÝ¢ËÈØÕßÇØÃÕß ®
ÇÖÕÑ¦ÒßÉËÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ ßØÏÇÑÂ
¢ËÈØÕßÇØÃÕßÚÎÔÇÑØÏÈÂÖÕØËÃÇ
ÚÜÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔÓÁÞØÏÚÎÒÂÐÎÚÕß
ÙßÔÇÍËØÓÕÆÙÚÎÔÛÂÔÇÜÙÚÄÙÕ

ÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÒËÖÚÕÓÁØËÏÇßÖÕÊÎÒ×ÔËÏÚÎÔÁÒÒËÏÉÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÕÆ
ÊÏÇÆÒÕßËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔ
ÑÇÞßÖÕÉÃÇÖÕßßÖ¦ØÞËÏÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙÚÏÝÊÆÕÖÒËßØÁÝËÍÞ×ØÏÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑÂÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÜÔÇÖÄÔËØÜÔ®ÚÕß©ØÕÆÚÝªÁÏÝ®ÕÌËÃÒËÚÇÏ
ÑÇÚ¦ÑÆØÏÕÒÄÍÕÙÚÎÔÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÂ
ÁÒÒËÏÉÎÉßÞØÇÏÓÃÇÝÇÖÄÖÒËßØ¦Ý
ÚÜÔËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏ×ÔÔÇÇÔÇÖÇØÇÍ¦ÍÕßÔÚÏÝËÐËÒÃÐËÏÝÑÇÏÒÏÍÄÚËØÕÙÚÎÔ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÄÖÜÝÇßÚÂÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑËÙÚÕÖËÊÃÕ©ÖÒÕßÝÚÕß
©ØÕÆÚÝªÁÏÝ®ÇÔÇÒÆËÚÇÏÇÖÄÚÕßÝ
ÇØÓÄÊÏÕßÝÑÇÏßÖÄÚÕÖØÃÙÓÇÚÕß
ÇÏÌÔÏÊÏÇÙÓÕÆËÖÏÒÕÍÂÔÇÖÒËÆÙËÏÚÕËØËßÔÎÚÏÑÄÖØÕÝÚÇÊßÚÏÑ¦
ËÑÚÄÝÖËØÏÕÞÂÝÖÕßÖØÕÎÍÕßÓÁÔÜÝ
ËÃÞËÕØÏÕÛËÚÎÛËÃÓË5(=;,?ÇÖÕÚËÒËÃÓÏÇÇÙßÔÂÛÏÙÚÎÖØÇÑÚÏÑÂÍÏÇ
ÚÇÚÕßØÑÏÑ¦ÊËÊÕÓÁÔÇ
ßÚÄÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÎÛÂÔÇ
ËÖÇÔÇÖÇÆËÚÇÏ©ÏÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÖËØÃ
ÖØÕÓÂÛËÏÇÝÑÇÏÚØÃÚÕßÖÒÜÚÕÆÍËÜÚØÆÖÇÔÕßÇÖÄÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂËÚÇÏØËÃÇÖËÚØËÒÇÃÕß¬ª©ËÃÔÇÏËÔÊËÏÑÚÏÑÁÝÚÜÔÖØÕÛÁÙËÜÔÚÎÝÍÑßØÇÝ
ÔÇÓÎÔËÍÑÇÚÇÒËÃÉËÏÚÕÔÙÞËÊÏÇÙÓÄ
ÚÕÔÕÖÕÃÕÇÑÕÒÕßÛËÃÚÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÞØÄÔÏÇÑÇÏÄÖÜÝÌÇÃÔËÚÇÏËÖÏÓÁÔËÏ
ÔÇËÖËÔÊÆËÏÊËÑ¦ÊËÝËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ
ÊÕÒ¦ØÏÇÊËÊÎÒÜÓÁÔÎÇÔÎÙßÞÃÇ
ÚÎÝÛÂÔÇÝÇÌÕØ¦ÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎÝÙËÏÙÓÏÑ×Ô
ËØËßÔ×ÔÂÑÇÏÍËÜÚØÂÙËÜÔÙÚÎÔ
ÖËØÏÕÞÂÎÕÖÕÃÇÁÞËÏÕØÏÕÛËÚÎÛËÃ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÑÇÏÙÚÎÏÈÆÎÓËÚÕÓÔÎÓÄÔÏÕÖÕßßÖÁÍØÇÉË
ÕÁÞÜÔÁÊØÇÙÚÎÔ¬ØÃÖÕÒÎÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ¢ÇÍÁàÇÒÇØ¦àÓËÚÕÔ
¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦Ô
©ßÖÕßØÍÄÝÐÜÚËØÏÑ×Ô§ÃÑÕÝ
ÁÔÊÏÇÝÁÞËÏËÖÇÔËÏÒÎÓÓÁÔÜÝÖØÕËÏÊÕÖÕÏÂÙËÏÄÚÏÓÏÇÚÁÚÕÏÇËÐÁÒÏÐÎÛÇ
ËÖÁÙßØËÇØÔÎÚÏÑÄÚÇÚËÝÙßÔÁÖËÏËÝ
ÍÏÇÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÜÙÚÄÙÕÊËÔËÃÔÇÏ
ÑÇÛÄÒÕßÙÇÌÁÝÄÚÏÙÚÎÔÍÑßØÇ
ÙßÓÓËØÃàÕÔÚÇÏÇßÚÂÚÎÔËÑÚÃÓÎÙÎÔÚÏÛÁÚÜÝÄÖÜÝËÑÚÏÓÕÆÔÕÒÕÁÔÇÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÖÎÍÁÝÕÑ
ØÔÚÕÍ¦ÔËßØÏÙÑÄÓËÔÕÝËÔ×ÖÏÕÔ
ËÔÄÝÖÏÛÇÔÕÆÇÊÏËÐÄÊÕßÙÚÎÈÄØËÏÇßØÃÇÇØÞÂÝÍËÔÕÓÁÔÎÝÇÖÄ
ÚÕÔÚÒÃÓÖÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕ
ÍÏÇÔÇËÐÇÍ¦ÍËÏÓÁØÕÝÚÎÝÑØÃÙÎÝ
ÖÕßÑßÕÌÕØËÃÚÇÏÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄ
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Με το βλέμμα στην Αγκυρα η Αθήνα
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Εκτιμάται ότι ο πλους
του τουρκικού πλοίου
σε ελληνική περιοχή θα
μπορούσε να είναι πολύ
συντομότερος, αν υπήρχαν αποτελεσματικοί
δίαυλοι επικοινωνίας.
ÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏÕÑØÔÚÕÍ¦ÔÊËÔÛÇ
ÊÏÙÚ¦ÙËÏÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÇÑÄÓÇÑÇÏ
ÙËÖØÄÜØËÝËÑÒÕÍÁÝÃÙÜÝÑÇÏÚÕ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇËÖÏÚÆÞËÏÖÕÒÏÚÏÑ¦ÑÁØÊÎÇÖÄÓÏÇÖÏÛÇÔÂÙÑÒÂØßÔÙÎÚÎÝÙÚ¦ÙÎÝÖØÕÝÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÔÎÒÒ¦ÊÇÇÖÕÚËÒËÃÓÁØÕÝ
ÇßÚÂÝÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝ
ÓÁÔËÏÔÇÇÖÕÊËÏÞÛËÃ¦ÔÚÜÝØÎÚÕØÏÑ¦ÓÁÙÜÑßØÃÜÝÚÕßßÖÕßØÍÕÆ
ÐÜÚËØÏÑ×Ô¡ËÈÒÕÆÚ¬ÙÇÈÕÆÙÕÍÒÕßÎÍÑßØÇÚËÃÔËÏÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÂ
ÞËÃØÇÍÏÇÁÔÇØÐÎÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔßÖÄÚÕÔÄØÕÇÖÕÑÒËÏÙÓÕÆÚÎÝ
ßÖØÏÇÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÇÖÄÚÏÝ
ÙßàÎÚÂÙËÏÝ

Ανοιγμα στις αραβικές χώρες
ÛÂÔÇËÖËÔÊÆËÏÙÚÏÝÖ¦ÍÏËÝ
ÙßÓÓÇÞÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝÚÎÝÑÇÏËÖÏÞËÏØËÃÔÇËÓÈÇÛÆÔËÏÚÕ¦ÔÕÏÍÓÇÖØÕÝ
ÚÏÝÇØÇÈÏÑÁÝÞ×ØËÝÖÕßÊËÔÙßÓÓËØÃàÕÔÚÇÏÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂÇÚàÁÔÚÇÙÚÎ
ÏÈÆÎÄÖÜÝÎÃÍßÖÚÕÝÎÇÕßÊÏÑÂØÇÈÃÇÑÇÏÚÇÔÜÓÁÔÇØÇÈÏÑ¦
ÓÏØ¦ÚÇ¡ËÚ¦ÚÎÔÕÒÕÑÒÂØÜÙÎÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÍÏÇÚÎÓËÚÇÙÚ¦ÛÓËßÙÎ¦ÚØÏÕÚÙÚÎÇÕßÊÏÑÂ
ØÇÈÃÇÁÞÕßÔÐËÑÏÔÂÙËÏÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÑÇÏÍÏÇÙÚËÔÄÚËØÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÇßàÎÚËÃÚÇÏÎ

ÓËÚËÑÖÇÃÊËßÙÎÙÚËÒËÞ×ÔÚÎÝ
ÇËØÕÖÕØÃÇÝÚÜÔÑ¦ÚÏÖÕßÊËÔ
ËÃÔÇÏÖÇØ¦ÎÇØÞÂÖÕÒÆÈÇÛÆÚËØÜÔ
ËÖÇÌ×ÔÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝÊÆÕÞ×ØËÝ
ÖÕßÐËÑÏÔ¦ËÏÇÖÄÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇ
ÙËËÐÕÖÒÏÙÓÕÆÝÑÇÏÌÛ¦ÔËÏ×ÝÚÎÔ
ÇÔÚÇÒÒÇÍÂÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÚÕËÖÃÖËÊÕÚÜÔËÐÕÖÒÏÙÓ×ÔÎÛÂÔÇËÔÊÏÇÌÁØËÚÇÏÏÊÏÇÏÚÁØÜÝÍÏÇÚÎÔËÖ¦ØÑËÏÇÇÔÚÇÒÒÇÑÚÏÑ×ÔÖÕßÁÞÕßÔÕÏ
ÁÔÕÖÒËÝÊßÔ¦ÓËÏÝÚÜÔÑßØÃÜÝ
ÍÏÇÚÎÙßÔÚÂØÎÙÎÚÜÔËÒÏÑÕÖÚÁØÜÔ
Ö¦ÚÙÏÑÇÏÏÔÕÆÑÚÎÝËØÕÖÕØÃÇÝÚØÇÚÕÆ
©ÏÙßÔÁØÍËÏËÝÈÁÈÇÏÇÇÍÍÃàÕßÔ
ËßØÆÚËØÇÚÏÝÙÞÁÙËÏÝÒÒ¦ÊÇÝÑÇÏ
ÑÇÏÁÞÕßÔÑÕÏÔÄÙÎÓËÃÕÚÎÊÏÇÖÃÙÚÜÙÎÄÚÏÖÏÛÇÔÂËÖÏÑØ¦ÚÎÙÎ
ÙËÑÚÇØÏÙÚÏÑ×ÔÙÚÕÏÞËÃÜÔÙËÞ×ØËÝÄÖÜÝÎÏÈÆÎÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔ
ÔÇÕÊÎÍÂÙÕßÔÙËÍËÔÏÑÄÚËØÎÇÖÕÙÚÇÛËØÕÖÕÃÎÙÎÄÒÎÚÎÔÖËØÏÕÞÂ
ÓÁÞØÏÑÇÏÚÕÔ ÄÒÖÕ©ÑÁÔÊÏÇÝ
ÛÇÓËÚÇÈËÃÚÎÔÁÓÖÚÎÙÚÎÔÒÍËØÃÇÎÕÖÕÃÇÁÞËÏØÄÒÕÑÒËÏÊÃÍÏÇÚÏÝ
ËÐËÒÃÐËÏÝÙÚÎÏÈÆÎËÔ×ÍÃÔÕÔÚÇÏ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÑÇÏÍÏÇËÖÃÙÑËÉÎÙÚÎÔ
¬ßÔÎÙÃÇ©ßÖÕßØÍÄÝÐÜÚËØÏÑ×ÔÛÇ
ÈØËÛËÃÇÆØÏÕÙÚÎÔÙÖÇÔÃÇÎÕÖÕÃÇ
ÁÞËÏËÏÊÏÑÄÈ¦ØÕÝÑÇÏÍÔ×ÙËÏÝÍÏÇ
ÚÏÝËÐËÒÃÐËÏÝÙÚÕÊßÚÏÑÄ¡ÇÍÑØÁÓÖ
©ÑÁÔÊÏÇÝËÖÃÙÎÝÈØÁÛÎÑËÖØÕ
ÕÒÃÍÜÔÎÓËØ×ÔÑÇÏÙÚÎª×ÓÎÓËÚÎÔ
ÕÖÕÃÇËÖÏÈËÈÇÏ×ÛÎÑËÊÎÓÕÙÃÜÝÎ
ÇÔÇÔÁÜÙÎ®ÚÜÔÖØÕÙÖÇÛËÏ×ÔÍÏÇ
ÕØÏÕÛÁÚÎÙÎ©ÇÔ¦ÓËÙÇÙËÚÇÒÃÇ
ÑÇÏÒÒ¦ÊÇÃÙÜÇÖÄÚÏÝÒÕÍÏÑÁÝÑÇÏ
ÇÔÇÓËÔÄÓËÔËÝÊÎÓÄÙÏËÝÇÈØÄÚÎÚËÝ
Îª×ÓÎËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÊÎÓÏÕßØÍËÃ
ÖØÕÙÑÄÓÓÇÚÇÓÎÇÖÕÊËÞÄÓËÔÎÚÎ
ÓËÚÇÚØÕÖÂÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÍÏÇÚÎÔ
ßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÚÕß ÙËÙßÓÌÜÔÃÇÍÏÇ©

Οι ελληνογαλλικές
σχέσεις διευρύνονται
Η ενίσχυση ÚÜÔËÒÒÎÔÕÍÇÒÒÏÑ×Ô
ÙÞÁÙËÜÔÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÎÝ¦ÓßÔÇÝ
ÑÇÏÚÎÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÝËÃÔÇÏÊËÊÕÓÁÔÎ
ÑÇÏËÑÌØ¦àËÚÇÏÕÒÕÁÔÇÑÇÏËÔÚÇÚÏÑÄÚËØÇÖÇØÕßÙÃÇÚÕßÍÇÒÒÏÑÕÆ
ËÒÏÑÕÖÚËØÕÌÄØÕß§ÚÏÐÓÕÆÔÚ®ÙÚÕ
ÏÍÇÃÕÑÇÏÚÕßÇËØÕÖÒÇÔÕÌÄØÕß
ÇØÒÔÚËÑÜÒ®ÙËËÒÒÎÔÏÑ¦ÑÇÏ
ÑßÖØÏÇÑ¦ÔËØ¦ÂÚÇÔÓÏÇÑÃÔÎÙÎ
ËÑÓÁØÕßÝÚÕßÇØÏÙÏÕÆÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÊÕÛËÃÁÔÇÙÂÓÇÖØÕÝÚÎÔ
ÍÑßØÇÇÒÒ¦ÑÇÏÚÏÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝ
ÙËÛÂÔÇÑÇÏËßÑÜÙÃÇ;VÇØÒ
ÔÚËÑÜÒ®ÖÇØÁÓËÔËÙÚÎÔÑßÖØÏÇÑÂ©ÇÑÄÓÇÑÇÏÞÛËÝÁÞÕÔÚÇÝ
ÖËØ¦ÙËÏÇÖÄÄÒÇÚÇÕÏÑÄÖËÊÇÙÚÇ
ÕÖÕÃÇÎÚÕßØÑÏÑÂËÚÇÏØËÃÇÖËÚØËÒÇÃÕß¬ª©ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏËÃÁØËßÔËÝÂÍËÜÚØÂÙËÏÝ
ßØÃÜÝÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÑÃÔÎÙÎËÔÚ¦ÙÙËÚÇÏÙÚÕÔØÄÒÕÖÕßÌÏÒÕÊÕÐËÃÔÇÊÏÇÊØÇÓÇÚÃÙËÏÎÇÒÒÃÇ
ÙÚÎÔËÑËÃÔÕÚÎÝÇÏÞÓÂÝÚÕß
ÊÄØÇÚÕÝÙÚÕßÝÚÕÓËÃÝ¦ÓßÔÇÝÑÇÏ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÝËÇßÚÄÚÕÖÒÇÃÙÏÕÎ
ÇÒÒÃÇËÖÏÛßÓËÃÚÎÙÚËÔÄÚËØÎÊßÔÇÚÂÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÄÖÕÏÇÞ×ØÇ
ÚÕËÖÏÛßÓËÃÏ»ÇßÚÄÑÇÏÎßÖÕßØÍÄÝÓßÔÇÝÚÎÝÇÒÒÃÇÝ¢ÒÕØ¦ÔÝ
ÇØÒÃÎÕÖÕÃÇÌÛ¦ÔËÏÙÚÎÔÛÂÔÇÙÚÏÝ¢ËÈØÕßÇØÃÕßÁÞËÏÖÕÒÆ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÇÚàÁÔÚÇÙßÔÕÓÏÒÏ×Ô
ÓËÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÎÍËÙÃÇÑÇØÒÃ
ÛÇàÎÚÂÙËÏËÑÔÁÕßÙßÔÊØÕÓÂÚÜÔ
ËÒÒÎÔÏÑ×ÔÔÄÖÒÜÔßÔ¦ÓËÜÔÍÏÇ
ÇÖÕÙÚÕÒÂËÖÏÚÂØÎÙÎÝÙÚÕÔËØÙÏ-

ÑÄ ÄÒÖÕÓËÙßÓÓËÚÕÞÂÑÇÏ¦ÒÒÜÔ
ËßØÜÖÇáÑ×ÔÞÜØ×Ô±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏÄÚÏÎÛÂÔÇÂÊÎÁÞËÏÇØÔÎÛËÃ
ËßÍËÔÏÑ¦ÖÇØÄÓÕÏÇÁÑÑÒÎÙÎÇÖÄ
ÚÕÇØÃÙÏÑÇÏÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÙÚÕ
ÖØÄÙÌÇÚÕÖÇØËÒÛÄÔÑÇØÒÃÛÇ
àÎÚÂÙËÏÑÇÏÑ¦ÚÏÇÑÄÓÇÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÙÚÎÔ
ÚËÒÕÆÙÇßÖÄÚÎÔÎÍËÙÃÇÚÎÝËßØÜÖÇáÑÂÇÖÕÙÚÕÒÂÙÚÕ¡¦ÒÏ
ÇÖÕÙÚÕÒÂÚÎÝÙÚÕÇÞÁÒËÃÔÇÏ
ÇÖÄÚÏÝÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝÍÏÇÚÎÇÒÒÃÇ
ÚÎÔ ÇÚàÁÔÚÇ ÚÎÝ ÇÒÒÃÊÇÝ
ßÖÕßØÍÕÆÓßÔÇÝÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÑÇÏÚÇËÐÕÖÒÏÙÚÏÑ¦ÚÇÕÖÕÃÇ
ÐËÑÏÔÕÆÔÓËÚÏÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝ
ÍÏÇÚÎÔÇÖÄÑÚÎÙÎÌØËÍÇÚ×ÔÚÆÖÕß
)LSO'YYHÇÖÄÚÕÕÒËÓÏÑÄ§ÇßÚÏÑÄÓÏÇÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÖÕßÇÖÕÊËÏÑÔÆËÚÇÏÖÕÒÆÖÏÕÖËØÃÖÒÕÑÎÇÖ»
ÄÙÕÇØÞÏÑ¦ÌÇÏÔÄÚÇÔÇÌËÔÄÝÒÄÍÜ
ÑÄÙÚÕßÝÊÏÙËßØ×ÑÇÏÇÌËÚÁØÕßÒÄÍÜÚÎÝÊßÙÑÕÒÃÇÝËÐËÆØËÙÎÝ
ÑÕÏÔÕÆÚÄÖÕßÙËÊÏ¦ÌÕØÇÚËÞÔÏÑ¦àÎÚÂÓÇÚÇÖÏÖÒÁÕÔÛÇÙßàÎÚÎÛËÃÎßÖÕÙÚÂØÏÐÎÚÕßÙÚÄÒÕß
¡ÏØ¦àÚÎÝÕÒËÓÏÑÂÝËØÕÖÕØÃÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÜÔËÒÏÑÕÖÚÁØÜÔ
ÚÆÖÕß§ 
©ÏÊÆÕÖÒËßØÁÝÁÞÕßÔËÖÃÙÎÝ
ÔÇÙßàÎÚÂÙÕßÔÚÕÔÚØÄÖÕÓËÚÕÔ
ÕÖÕÃÕÛÇËÐËÒÏÞÛÕÆÔÕÏÙßÔËÑÖÇÏÊËÆÙËÏÝÇÔ¦ÓËÙÇÙËÒÒ¦ÊÇÑÇÏ
ÇÒÒÃÇÑ¦ÚÏÖÕßÚÕÇØÃÙÏËÖÏÛßÓËÃÔÇËÔÏÙÞÆÙËÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦

ΑΠΟΨΗ

Στρατηγική ανάσχεσης έναντι της Τουρκίας
Του ΜΑΝΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ*

Η δημόσια ÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇÚÎÔËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑÂÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÊËÃÞÔËÏ
ÔÇËÐÇÔÚÒËÃÚÇÏÙÚÎÔÕÓÏÑÂÑÇÏÓÄÔÕÊÏ¦ÙÚÇÙÎÚÕßÖØÕÈÒÂÓÇÚÕÝËÔ
ÁÞËÏÍÃÔËÏËÖÇØÑ×ÝÑÇÚÇÔÕÎÚÄÄÚÏ
ÎÁÐÇØÙÎÚÕßÚÕßØÑÏÑÕÆÇÔÇÛËÜØÎÚÏÙÓÕÆÕÌËÃÒËÚÇÏÙËÚËÑÚÕÔÏÑÁÝ
ÇÒÒÇÍÁÝÖÕßÁÞÕßÔÙßÔÚËÒËÙÚËÃÙÚÕ
ËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÝÞ×ØÇÝ©ÖØÄËÊØÕÝ
ØÔÚÕÍ¦ÔÎÍËÃÚÇÏÖÒÁÕÔËÔÄÝËßØÁÕÝ
ÙßÔÇÙÖÏÙÓÕÆÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÊßÔ¦ÓËÜÔ
ÖÕßËÔÙÚËØÔÃàÕÔÚÇÏÚÕÄØÇÓÇÚÎÝ
ÓËÍ¦ÒÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝËÔËÃÔÇÏÚßÞÇÃÕ
ÄÚÏÁÞÕßÔËÑÒËÃÉËÏÕÏÌÜÔÁÝÓËÚØÏÕÖ¦ÛËÏÇÝÙÚÕÔÖÕÒÏÚÏÑÄËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄÑÇÏÇÑÇÊÎÓÇáÑÄÑÄÙÓÕÚÎÝ
ÍËÏÚÕÔÏÑÂÝÞ×ØÇÝÑÇÚ¦ØØËßÙÎ
ÚÕßÑËÓÇÒÏÙÓÕÆÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÁÔÇ
ÏÊËÕÒÕÍÏÑÄÑËÔÄÚÕÕÖÕÃÕÑÇÒÆÖÚËÚÇÏÇÖÄÚÕÔÕÙÚÇÒÍÏÑÄÄØÇÓÇÚÎÝ
ËÖÇÔÇÙÆÙÚÇÙÎÝÚÎÝ©ÛÜÓÇÔÏÑÂÝ
ßÚÕÑØÇÚÕØÃÇÝ6ÙÕÑÇÏÔÇÇÑÕÆÍËÚÇÏÇÔÇÞØÕÔÏÙÚÏÑÄÎ¬ÕßØÑÃÇÇÔÇàÎÚËÃàÜÚÏÑÄÞ×ØÕÖØÕÝßÙÓ¦Ý

Ταυτόχρονα, Î ÙÚÇÊÏÇÑÂÇÖÇÍÑÃÙÚØÜÙÎÚÜÔÇÖÄÚÎ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂ
ÎÊÃÔÎËÙÜÙÚØÁÌËÏÇÝÖÕßÖÒÂÚÚËÏ
ÚÎÔßØÜÖÇáÑÂ,ÔÜÙÎÑÇÏÎÚÇÞËÃÇ
ÈËÒÚÃÜÙÎÚÜÔØÜÙÕÚÕßØÑÏÑ×ÔÙÞÁÙËÜÔËÖÏÚØÁÖÕßÔÙÚÎÔ(ÍÑßØÇÔÇ

ÁÞËÏÓËÍÇÒÆÚËØÎÇßÚÕÔÕÓÃÇÑÏÔÂÙËÜÔÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕ
ÂÓËØÇÚÕÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÊÏÇÑÆÈËßÓÇÊËÔËÃÔÇÏÚÇÓ¦ÒÒÕÔÇÙÇÌÂÄØÏÇ
ÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÝ©
ßÚÄÖÕßÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÎÚÕßØÑÏÑÂ
ÎÍËÙÃÇÛÁÒËÏÔÇÈ¦ÒËÏÙÚÕÚØÇÖÁàÏ
ÚÜÔÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔËÃÔÇÏÎËÒÒÎÔÏÑÂÑßØÏÇØÞÃÇÙÚÕÏÍÇÃÕÓÁÙÜÚÜÔÍÑØÃàÜÔàÜÔ×Ô®ÑÇÏÚÎÝ
ÇÖÕÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÕÖÕÃÎÙÎÝÔÂÙÜÔ
Ð¦ÒÒÕßÕÏßÖËØÖÚÂÙËÏÝÚÕßØÑÏÑ×ÔÇËØÕÙÑÇÌ×ÔÙËÑÇÚÕÏÑÎÓÁÔÇ
ÔÎÙÏ¦ÙßÔÏÙÚÕÆÔÁÓÖØÇÑÚÎÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎÚÕßÔÕÓÏÑÕÆÑÇÛËÙÚ×ÚÕÝ

Το ερώτημα ÖÕßÖØÕÑÆÖÚËÏÁÖËÏÚÇ
ÇÖÄÄÒËÝÇßÚÁÝÚÏÝÊÏÇÖÏÙÚ×ÙËÏÝ
ÇÌÕØ¦ÚÎÔËÔÊËÊËÏÍÓÁÔÎËÒÒÎÔÏÑÂ
ÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÖØÄÚÇÙÎÍÏÇÔÕÓÏÑÂ
ÊÏËßÛÁÚÎÙÎÚÜÔÊÏÓËØ×ÔÊÏÇÌÕØ×Ô
ÈÇÙÃàËÚÇÏÙÚÎÔÏÙÞßØÂÖËÖÕÃÛÎÙÎ
ÄÚÏÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÛÇÍÃÔÕßÔÞËÏØÄÚËØÇÍÏÇÚÎÞ×ØÇÓÇÝÙÚÕÓÁÒÒÕÔßÚÄÚÕËÖÏÞËÃØÎÓÇÄÓÜÝÊËÔÈØÃÙÑËÏ
ÇÔÇÌÕØ¦ÙÚÎÊÏËÛÔÂÈÏÈÒÏÕÍØÇÌÃÇ
ÔËÄÚËØÎÑÇÏÙÆÍÞØÕÔÎÏÙÚÕØÃÇ
ÈØÃÛËÏÖÇØÇÊËÏÍÓ¦ÚÜÔÖÕßÇÖÕÊËÏÑÔÆÕßÔÄÚÏÎËÛÔÏÑÂÏÙÞÆÝÊËÔËÃÔÇÏ
ÇÖÒ¦ÚÕ¦ÛØÕÏÙÓÇÕØÏÙÓÁÔÜÔÊËÏÑÚ×ÔÔÂÚÇÔÁÚÙÏÚÄÚËÚÇÙÆÔÕØÇÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÛÇÁÌÚÇÔÇÔÇÑÄÓÇ
ÙÚÎÍØÇÓÓÂÓÈØÇÑÏÑÕÆÇÍÇÙÎ-

Χρειάζεται μια εθνική
προσπάθεια που
θα διαπερνά κομματικές
γραμμές και θα
υπερβαίνει προσωπικές
σκοπιμότητες.
ÚÏÑÕÆÖØÕÙÌßÍÂÙÚÎ²¦ÍÎÊËÔ
ËÃÔÇÏËÌÏÑÚÂÄÙÕÎ(ÍÑßØÇÊËÔÙÁÈËÚÇÏÚÏÝßÔÛÂÑËÝÚÎÝÜà¦ÔÔÎÝ
ÑÇÏÚÜÔÇØÏÙÃÜÔÔÎÚÕßØÑÏÑÂ
ÎÍËÙÃÇËÖÏÛßÓÕÆÙËËÏÒÏÑØÏÔ×ÝÚÎÔ
ËÏØÎÔÏÑÂÙßÔÆÖÇØÐÎÛÇÓÖÕØÕÆÙË
ÔÇÙßÔÇÏÔÁÙËÏÙÚÎÔßÖÕÍØÇÌÂËÔÄÝ
ÙßÓÌ×ÔÕßÌÏÒÃÇÝÑÇÏÓÎËÖÃÛËÙÎÝ
ÄÖÜÝËÃÞËÖØÕÚËÃÔËÏÖÇÒÇÏÄÚËØÇÕ
ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ ¦ÚÏ
ÚÁÚÕÏÕÛÇÑÇÚÇÒ¦ÍÏÇàËÚÕßÝËÒÒÎÔÏÑÕÆÝÌÄÈÕßÝÍÏÇÚÏÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÁÝ
ÚÕßØÑÏÑÁÝÖØÕÛÁÙËÏÝÔÚ»ÇßÚÕÆÎ
ÚÕßØÑÏÑÂÎÍËÙÃÇÇÙÑËÃÑÇÛÎÓËØÏÔ¦
ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÖÃËÙÎÍÏÇÔÇËÑÈÏ¦ÙËÏ
ÚÎÔßÖÕÞ×ØÎÙÎÚÎÝÛÂÔÇÝÇÖÄÚÏÝ
Ö¦ÍÏËÝÛÁÙËÏÝÚÎÝ

Υπό αυτές ÚÏÝÙßÔÛÂÑËÝÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÚÎÝÇÔ¦ÙÞËÙÎÝJVU[HPUTLU[
ËÃÔÇÏÎÑÇÒÆÚËØÎÒÆÙÎÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇËÔËÃÓÇÙÚËÎÓÄÔÎÞ×ØÇÖÕß

ÁÞËÏÊÃÖÒÇÚÎÝÁÔÇÔÇÔÇÛËÜØÎÚÏÑÄ
ÍËÃÚÕÔÇ¬ÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÁÞÕßÔËÌÇØÓÄÙËÏÓËÓËÍ¦ÒÎ
ËÖÏÚßÞÃÇÓÏÇÖÒËÏ¦ÊÇÞÜØ×ÔÄÖÜÝ
ÕÏËÔÇÔÚÃÕÔÚÎÝÎ§ÄÚÏÇ ÕØÁÇËÔÇÔÚÃÕÔÚÎÝÄØËÏÇÝÑÇÏ
ÎØÓËÔÃÇËÔÇÔÚÃÕÔÚÕßàËØÓÖÇáÚà¦ÔÛÂÔÇËÖÏÊÃÜÐËÚÎÔÇÔ¦ÙÞËÙÎÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÚÎÔÖËØÃÕÊÕ
  ÓËÚÎÔÇÖÕÙÚÕÒÂÚÎÝÒÒÎÔÏÑÂÝ¡ËØÇØÞÃÇÝÙÚÎÔ ÆÖØÕ
ÑÇÏÚÎÔÖËØÃÕÊÕ  ÓËÚÎÔ
ËÑÖÄÔÎÙÎÚÕßÔÏÇÃÕßÓßÔÚÏÑÕÆ
ÄÍÓÇÚÕÝÖÃÙÎÝÎÒÒ¦ÊÇÚÄÚË
ÁÑÇÔËÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑ¦ÇÔÕÃÍÓÇÚÇÙË
Þ×ØËÝÖÕßÓÕÏØ¦àÕÔÚÇÔÚÏÝÃÊÏËÝ
ÇÔÎÙßÞÃËÝÍÏÇÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂËÐÜÚËØÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂ

Η συγκεκριμένη ÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÁÞËÏÒÕÏÖÄÔÊÆÕÈÇÙÏÑÕÆÝÖßÒ×ÔËÝ!ÚÕÔ
ÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÄÑÇÏÚÕÔÇÓßÔÚÏÑÄ
ßÒÕÖÕÃÎÙÎÓÏÇÝÔÁÇÝÖÕÒßËÖÃÖËÊÎÝËÐÜÚËØÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÖØÁÖËÏ
ÔÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÎÔËÓÈ¦ÛßÔÙÎ
ÚÜÔßÌÏÙÚ¦ÓËÔÜÔÖËØÏÌËØËÏÇÑ×Ô
ÙßÔËØÍÇÙÏ×ÔÚÎÔÖØÄÙÊËÙÎÙÚÕ
¦ØÓÇÓÏÇÝÓËÍ¦ÒÎÝÔÇßÚÏÑÂÝÊÆÔÇÓÎÝÖÞÇÒÒÃÇÑÇÏÚÎÔÇÔÇàÂÚÎÙÎ
ÔÁÜÔÙßÓÓ¦ÞÜÔÙÚÕÔÇØÇÈÏÑÄÓÕßÙÕßÒÓÇÔÏÑÄÑÄÙÓÕ¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÎ
ÛÂÔÇËÃÔÇÏÇÖÇØÇÃÚÎÚÕÔÇËÐÕÓÇÒÆÔËÏÚÎÙÞÁÙÎÚÎÝÓËÚÎ¡ÄÙÞÇ

ÞÜØÃÝÔÇÖÁÌÚËÏÙÚÎÔÖÇÍÃÊÇÉËßÊËÖÃÍØÇÌÜÔÊÏÒÎÓÓ¦ÚÜÔÒÒ¦ÊÇ
ÖØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÕÚËÖÇØÕÆÙÇ
ÍÏÇÔÇËÑÓËÚÇÒÒËÆËÚÇÏÚÇÒ¦ÛÎÚÎÝ
¦ÒÒÎÝÖÒËßØ¦ÝÙÚÎ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂ
ÙÚÇÇÒÑ¦ÔÏÇÙÚÎ¡ÇÆØÎ¦ÒÇÙÙÇ
ÑÇÏÕÖÕßÊÂÖÕÚËÇÒÒÕÆÕÏÖËØÏÙÚ¦ÙËÏÝÚÕÇÖÇÏÚÕÆÔßÚÄÙßÔËÖ¦ÍËÚÇÏÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÚÎÝÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÂÝ
ßÖÎØËÙÃÇÝÑÇÏ¦ÔÕÏÍÓÇÖØËÙÈËÏ×Ô
ÂÖØÕÐËÔËÃÜÔÙËÞ×ØËÝÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÕÆËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÝ

Η τιθάσευση ÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝËÖÏÛËÚÏÑÄÚÎÚÇÝËÖÏÚ¦ÙÙËÏÇÑÄÓÇÚÎÔßÏÕÛÁÚÎÙÎÓÏÇÝÔÁÇÝÇÔÚÃÒÎÉÎÝÍÏÇ
ÚÎÔËÛÔÏÑÂ¦ÓßÔÇÑÇÏÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇ
ÃÔÇÏËÖÏÚÇÑÚÏÑÂÇÔ¦ÍÑÎÔÇËÔÏÙÞßÛÕÆÔÚÕÕÒËÓÏÑÄ§ÇßÚÏÑÄÑÇÏÎ
ÕÒËÓÏÑÂËØÕÖÕØÃÇÓËÖØÕÎÍÓÁÔÇÙÚØÇÚÏÜÚÏÑ¦ÙßÙÚÂÓÇÚÇÖÕßÛÇ
ÊÃÔÕßÔÖÕÏÕÚÏÑÄÖÒËÕÔÁÑÚÎÓÇÙÚÎÔ
ËÒÒÎÔÏÑÂÖÒËßØ¦ÇØ¦ÒÒÎÒÇÖØÁÖËÏÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÎËÖÇÍÍËÒÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÚØÇÚÕÆÎØ¦ÝÓËÖØÄÙÒÎÉÎÓËÍ¦ÒÕßÇØÏÛÓÕÆÓÄÔÏÓÕß
ÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÓÏÑØÂÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂ
ÛÎÚËÃÇËÃÔÇÏÚØÕÞÕÖÁÊÎÍÏÇÚÎÓÇÞÎÚÏÑÂÏÙÞÆÚÜÔÔÄÖÒÜÔßÔ¦ÓËÜÔ
¡ÏÇÞ×ØÇÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÇÔÚÏÓÁÚÜÖÎÓËÇÖËÏÒÂÚÁÚÕÏÕßÓËÍÁÛÕßÝÊËÔ
ÓÖÕØËÃÖÇØ¦ÔÇËÖËÔÊÆÙËÏÙÚÎÔ
ÇÓßÔÚÏÑÂÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇ¦ÔÚÜÝÊËÔ

ÞØËÏ¦àËÚÇÏÎÒÒ¦ÊÇÔÇÓËÚÇÚØÇÖËÃ
ÙËÁÔÕÖÒÕÁÛÔÕÝ®¡ÖÕØËÃÄÓÜÝ
ÔÇÕÏÑÕÊÕÓÂÙËÏÓÏÇÇÐÏÄÖÏÙÚÎÇÖÕÚØÕÖÂÓËÁÓÌÇÙÎÙÚÎÔËÖÏÛËÚÏÑÂ
¦ÓßÔÇVMMLUZP]LKLMLUJLÖÕßÛÇ
ÖØÕÑÇÒËÃÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÙÚÕÔÇÔÚÃÖÇÒÕÍÏÇÚÎÔÚËÒÏÑÂÁÑÈÇÙÎÓÏÇÝ
ÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÝ

Σε κάθε περίπτωση,ÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑÄÝÓÇÝ
ÙÑÕÖÄÝÖØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏÎÇÒÒÇÍÂ
ÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÝÁÔÇÔÚÏ
ÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝËÔËÃÔÇÏÇßÚÕÙÑÕÖÄÝ
ÕÕÏÕÔËÃÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÝÓËÚÇÐÆÚÜÔ
ÊÆÕÞÜØ×ÔÇÔ¦ÙÞËÙÎÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝËÃÔÇÏÁÔÇÝÇÔÎÌÕØÏÑÄÝÊØÄÓÕÝ
ÄÖÕßÑ¦ÛËÈÂÓÇÇÖÇÏÚËÃÙÞËÊÏÇÙÓÄ
ÑÇÏÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇ²ØËÏ¦àËÚÇÏ
ÓÏÇËÛÔÏÑÂÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÖÕßÛÇÊÏÇÖËØÔ¦ÑÕÓÓÇÚÏÑÁÝÍØÇÓÓÁÝÑÇÏÛÇ
ßÖËØÈÇÃÔËÏÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÙÑÕÖÏÓÄÚÎÚËÝ©ÏÚÕßØÑÏÑÁÝÊÏËÑÊÏÑÂÙËÏÝÇÑÕßÓÖÕÆÔÚÕÔÙÑÒÎØÄÖßØÂÔÇÚÎÝÑØÇÚÏÑÂÝÑßØÏÇØÞÃÇÝÑÇÏÇÖËÏÒÕÆÔÚÎÔ
ßÖÄÙÚÇÙÎÚÕßÁÛÔÕßÝÏÇÇßÚÄÚÕÔ
ÒÄÍÕÖÁÚØÇÖ¦ÔÜÙÚÎÔÖÁÚØÇÔÇÓÎ
ÓËÃÔËÏËÓËÃÝÔÇÓÎÔßÖÕÞÜØÂÙÕßÓË

* Ο κ. Μάνος Καραγιάννης είναι
αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα
Αμυντικών Σπουδών του King’s
College London και στο Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας.
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Η χορωδία γενεθλίων της Ε.Ε. και τα κεραστικά Μεβλούτ
Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

«Αποφασίζομεν και …»

Κάποιος θα πρέπει να εξηγήσει στους φωστήρες της ΕΔΕΚ ότι εκτίθενται ανεπανόρθωτα με την παραπομπή του ευρωβουλευτή
Δημήτρη Παπαδάκη στο πειθαρχικό του
κόμματος. Ο λόγος που επικαλούνται είναι
για γέλια. Κινούνται εναντίον του ευρωβουλευτή, επειδή αρνήθηκε να συναινέσει σε
μια παρανομία. Του ζητούσαν να εργοδοτήσει έναν υπάλληλο για τις ανάγκες του κόμματος, με το κονδύλι που παραχωρεί η Ευρωβουλή σε κάθε μέλος της, για ανάγκες
των ιδίων, και όχι του κόμματος απ’ όπου
προέρχονται. Ο Παπαδάκης τους είπε το λογικό, ότι δηλαδή κάτι τέτοιο δεν μπορεί να
γίνει γιατί δεν το επιτρέπει η Ευρωβουλή. Οι
εδώ ανοιχτοχέρηδες σοσιαλιστές επιμένουν
να του βάζουν το μαχαίρι στον λαιμό να παρανομήσει.

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

••••
Για κλάματα

«Τις έχω ακούσει και εγώ», τις πληροφορίες δηλαδή, αφού κλήθηκε να
σχολιάσει τα περί μελέτης για διχοτόμηση της ΑΟΖ. Το μόνο που δεν διευκρίνισε ο κ. Κυπριανού ήταν αν όσα
έχει ακούσει ήταν πριν ή μετά τη συνάντησή του με το Νίκο Αναστασιάδη.

Η δράση των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο
σε δικοινοτικά θέματα, όπως η έκθεση για
επιστροφή 219 έργων τέχνης, συμβάλλει
στην επανένωση. Η επικοινωνιακή τακτική
όμως είναι για κλάματα. Όταν προσκαλείς
κάποιον να παραστεί σε ένα τόσο σημαντικό
γεγονός δεν τον πετάς στον δρόμο. Αυτό συνέβη με τα τηλεοπτικά συνεργεία και δημοσιογράφους, που ανέμεναν τους ηγέτες των
δύο κοινοτήτων για το θέμα των ημερών.
Την επιδημία του κορωνοϊού. Μόλις οι κ.
Αναστασιάδης και Ακιντζί αφίχθηκαν στο
Λήδρα Πάλλας, κάμερες και δημοσιογράφοι
εκδιώχθηκαν κακήν κακώς. Μια αίθουσα του
ξενοδοχείου χάθηκε προκειμένου τα Μέσα
Ενημέρωσης να κάνουν τη δουλειά τους;
Ακούει κανείς εκεί στα Ηνωμένα Έθνη;

Αλήθεια, υπάρχει κάποιος που πιστεύει
ακόμα στη συμπαράσταση της Ε.Ε., σε Κύπρο
και Ελλάδα μετά τη συνάντηση του Μεβλούτ
Τσαβούσογλου, την περασμένη εβδομάδα,
με τους πρέσβεις της Ε.Ε.; Σαν καλοκουρδισμένη χορωδία τραγούδησαν στον τούρκο
ΥΠΕΞ το Happy Birthday, του έδωσαν δωράκι
και μετά τα κεραστικά ο εορτάζων, τους τα
έψαλε κανονικά. Όχι που θα τους χαριζότανε, με ένα παιδικό τραγουδάκι. Και ύστερα
μας παραμυθιάζουν με ευρωπαϊκές κυρώσεις, το πόσο απομονωμένη διεθνώς είναι η
Τουρκία και άλλα τέτοια κουραφέξαλα. Αναρωτιόμαστε ακόμα γιατί οι Άγγλοι εγκατέλειψαν τον παράδεισο της Ε.Ε.;

••••

••••
Είπε-ξείπε
Πηγή που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης –όχι η ίδια με του Άντρου– χαρακτήριζε κακόηθες και κακεντρεχές ότι οι πρέσβεις της Ε.Ε., μετά το
Happy Birthday, τραγούδησαν στον τούρκο ΥΠΕΞ και το «Χαρωπά τα δυο μου χέρια τα χτυπώ..». Θέλει ο πρέσβης να χαρεί και οι «κυρώσεις»
κατά της Άγκυρας δεν τον αφήνουν…

••••
Μας δουλεύουν ..

την πηγή σου ότι δεν επιδέχεται αμφισβήτησης.

Περί σοβαρότητας

Όταν λες ότι είσαι υπεύθυνο και σοβαρό
κόμμα πρέπει να το επιβεβαιώνουν οι πράξεις. Δεν μπορεί λόγου χάρη να βγαίνει ο
γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ και να δίνει
υπόσταση σε πληροφορίες για ένα τόσο σοβαρό θέμα με «πρωταγωνιστή τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας χωρίς τεκμηρίωση. Ο γ.γ.
του ΑΚΕΛ προφανώς αξιολόγησε ως αξιόπιστη την εξ ακοής πληροφορία για να πει ότι
το έχει ακούσει και ο ίδιος, για τα περί μελέτης διχοτόμησης της ΑΟΖ. Με μια διαφορά.
Ένα υπεύθυνο κόμμα, όπως το ΑΚΕΛ, όταν
για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι διατεθειμένο να τεκμηριώσει τα λεγόμενά του δημό-

σια, ακόμα και όταν ερωτάται, απαντά καλημέρα σας και πάει παρακάτω. Διαφορετικά
δικαιολογημένα οι άπιστοι Θωμάδες θα κάνουν περίεργους συνειρμούς. Προσωπικά
πιστεύω ότι το ΑΚΕΛ κάτι έχει στο θηκάρι
του, αλλά από τη στιγμή που θεωρεί πως
δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει, η δημόσια
αντίδραση του γ.γ. του κόμματος δεν ήταν η
πρέπουσα.

••••
Κινέζος ο Πάφιος

Ό,τι και να είχε στο μυαλό του ο Άντρος
Κυπριανού, απαντώντας αν γνωρίζει για τα

περί μελέτης, ο Αβέρωφ Νεοφύτου δεν
στήριξε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και
αυτό φάνηκε στο γυαλί. Ο πρόεδρος του
Δημοκρατικού Συναγερμού δεν είπε ούτε
ένα νι, απλώς άφησε εντός του στούντιο να
αιωρούνται οι εντυπώσεις ότι ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας ετοιμαζόταν για το σενάριο διχοτόμησης της ΑΟΖ. Από την άλλη
όταν ένας δημοσιογράφος έχει στην κατοχή του μια πληροφορία, όπως αυτή για τα
περί παραγγελίας, από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μελέτης προς διχοτόμηση της ΑΟΖ δεν περιμένεις το ντιμπέιτ
για να τη δημοσιοποιήσεις , εκτός και αν
την έλαβες την ίδια ημέρα και αξιολόγησες

Στις 4 Μαΐου 2017, ο γενικός εισαγγελέας
με το πόρισμά του άνοιγε την πόρτα της ποινικής δίωξης του τότε υπαρχηγού Αστυνομίας, Ανδρέα Κυριάκου. «Στοιχειοθετείται το
ποινικό αδίκημα για παραβίαση του υπηρεσιακού απορρήτου» ήταν η απόφαση του Κώστα Κληρίδη. Από τότε πέρασαν πάνω από
δυο χρόνια και ο ίδιος ο γενικός εισαγγελέας, επειδή ο συνήγορος του μέχρι πρότινος
κατηγορουμένου του υπέβαλε αίτημα, αποφάσισε να προχωρήσει σε αναστολή της
απόφασης. Έτσι είναι ο γενικός εισαγγελέας,
λέει και ξελέει. Τη μια δικαιολογείται η δίωξη την άλλη όχι. Τώρα θυμήθηκε ότι οι κατηγορίες αναφέρονται στη διάπραξη πλημμελημάτων ή ότι ο κατηγορούμενος έχει υποστεί σοβαρές συνέπειες. Ο Ανδρέας Κυριάκου τι θα κάνει; Θα το αφήσει να περάσει
έτσι, δύο και πλέον χρόνια θαμώνας των
Επαρχιακών Δικαστηρίων Λευκωσίας;
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Το πιο απελπιστικό συστατικό της κρίσης
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Πολύ δύσκολο, φίλε μου, να είσαι ο

φές μέσα στα πανεπιστήμια. Δεν είναι μεγάλη η απόσταση, ξέρετε,
ανάμεσα στους φοιτητές της ΠΑΣΠ
που πετάνε έξω από την αίθουσα
έναν καθηγητή με τους φοιτητές του
και τους στέλνουν να συνεχίσουν το
μάθημα στα παγκάκια του πάρκου
και στους αλήτες του «Ρουβίκωνα»,
που βανδαλίζουν το σπίτι του Πορτοσάλτε. Στην ουσία τους οι δύο καταστάσεις είναι ίδιες: η βία χρησιμοποιείται στο όνομα της ελευθερίας
και εναντίον της. Οταν μια κοινωνία
επιτρέπει σε εγκληματικές συμμορίες να στεγάζονται επί χρόνια σε
πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, με
πλήρη ασυλία έναντι του νόμου, γιατί οι δημοσιογράφοι που εκπαιδεύονται σε αυτά τα πανεπιστήμια
να μη χαρακτηρίζουν «παρέμβαση»
την τρομοκρατία του «Ρουβίκωνα»;

Γιώργος Μαυρογορδάτος! Και για
τους άλλους, φαντάζομαι, μα και
για τον εαυτό του. Αυτό μπορεί να
το διαπιστώσει όποιος κάνει τον κόπο να διαβάσει το αυτοβιογραφικό
βιβλίο του σημαντικού ιστορικού,
με τον τίτλο «Αναμνήσεις ενός μολυβένιου στρατιώτη» (Εκδόσεις Πατάκη, 2019). Οπωσδήποτε αξίζει τον
κόπο –επιβάλλεται, θα έλεγα– για
όποιον νοιάζεται για τον θεσμό του
πανεπιστημίου και τον ρόλο του στη
διαμόρφωση της κοινωνίας μας και
των αξιών που τη διέπουν. Είναι πολύ χρήσιμο βιβλίο, αν θέλουμε να
καταλάβουμε πώς καταλήξαμε στο
σημερινό χάλι ή, με τα λόγια του
συγγραφέα, γιατί «τα πανεπιστήμια
μοιάζουν σήμερα να είναι το πιο
απελπιστικό συστατικό της ελληνικής κρίσης».

Να επιστρέψω όμως στο βιβλίο για

Το βιβλίο είναι ένα είδος «apologia

pro sua vita», μια υπεράσπιση, δηλαδή, της σταδιοδρομίας του Γ.
Μαυρογορδάτου στο ΕΚΠΑ ως καθηγητή της Ιστορίας. Σταδιοδρομίας
η οποία τον κατέστησε περιβόητο
και δακτυλοδεικτούμενο, επειδή
στην εποχή του ήταν ο μόνος που
αρνήθηκε πεισματικά κάθε είδους
έκπτωση των ακαδημαϊκών αξιών,
μπροστά στη λαίλαπα του «προοδευτικού» λαϊκισμού, που τότε σάρωνε τα πανεπιστήμια και σήμερα
είναι πλέον κατεστημένο. Δεδομένου ότι τα δημοκρατικά φρονήματά
του ήσαν άμεμπτα και, συνεπώς,
δεν μπορούσαν να τον απομονώσουν ως δεξιό, το «τρελός» ή
«ιδιόρρυθμος» ταίριαζε καλύτερα.
Αυτή την ιστορία αφηγείται ο συγγραφέας και, ως ιστορικός ο ίδιος,
έχει δώσει στο βιβλίο του τη συγκρότηση και τη μορφή μιας αυτοτελούς μαρτυρίας, διαθέσιμης ενδε-

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

χομένως στον ερευνητή του μέλλοντος.
Παραφράζοντας τον ίδιο, ο συγγρα-

φέας μέσω της αφήγησης εξηγεί
γιατί ως φοιτητής στο ΕΚΠΑ πριν
από το 1967 ένιωθε ασφαλέστερος
και περισσότερο ελεύθερος από ό,τι
στο ίδιο πανεπιστήμιο από το 1982
και έπειτα, ως καθηγητής πια. Με
την ακρίβεια και τη σαφήνεια του
ύφους που χαρακτηρίζει τα ιστορικά
συγγράμματά του, περιγράφει πώς
οι «δημοκρατικές κατακτήσεις» της
αντιγραφής, της απώλειας εκπαιδευτικών ωρών, του εξευτελισμού

της εκπαιδευτικής διαδικασίας και
του κομματισμού έφεραν το ελληνικό πανεπιστήμιο στο σημερινό χάλι.
Η ροή διανθίζεται με τραγελαφικά
περιστατικά, πολλές φορές ασύλληπτα για τον κυνισμό τους, στα οποία
ο συγγραφέας δεν διστάζει να αναφέρει ονόματα γνωστών συναδέλφων του και μη.

τητικών (κομματικών) οργανώσεων
και διδακτικού προσωπικού. Πώς,
φέρ’ ειπείν, η «κατάκτηση» της αντιγραφής για τους φοιτητές έγινε η
«κατάκτηση» της λογοκλοπής για
τους καθηγητές. Είναι φυσικό, λοιπόν, δεδομένης και της ιδιοσυγκρασίας του, να μη χαρίζεται ούτε σε
πρώην φίλους.

Η επιλεκτική άρση της διακριτικό-

Εκείνο που δίνει ξεχωριστή αξία

τητας δεν πρέπει να εκπλήσσει,
διότι αν σε κάτι επιμένει ο Μαυρογορδάτος και το περιγράφει με γλαφυρότητα, είναι πώς ο κομματισμός
έγινε το πεδίο της συμπαιγνίας φοι-

στη μαρτυρία του είναι ότι η άκαμπτη υπεράσπιση των ακαδημαϊκών
αρχών και αξιών βασίζεται στην πεποίθησή του για τη βαθιά και καθοριστική επίδραση του πανεπιστημια-

κού θεσμού στην αξιακή ποιότητα
της κοινωνίας, την οποία το πανεπιστήμιο στελεχώνει με επιστήμονες
και σκεπτόμενους ανθρώπους. «Στο
μέτρο που τα πανεπιστήμιά μας
έχουν καταντήσει πανεπιστήμια αντιγραφέων, προσφέρουν την πιο αυτοκαταστροφική για μια κοινωνία
“αγωγή πολίτου”, προετοιμάζοντας
τους πτυχιούχους μας για μία σταδιοδρομία κυνισμού και κομπίνας σε
συνθήκες ζούγκλας», γράφει.

τον επίλογο. Δυσάρεστο σε ορισμένα σημεία, οδυνηρό σε άλλα ή ακόμη και συγκινητικό, δεν μπορώ να
κρύψω ότι το βιβλίο με αναστάτωσε
– ίσως επειδή δεν γνωρίζω προσωπικά τον άνθρωπο, αλλά θαυμάζω το
έργο του ως ιστορικού. Πάντως, σου
αφήνει ένα αίσθημα λύπης, για τον
ίδιο και την προσπάθειά του. Είναι η
εξιστόρηση μιας αποτυχίας. Αξιζε;
Βεβαίως. Διότι μόνο με το μέτρο της
αποτυχίας του Μαυρογορδάτου μπορούμε να εκτιμήσουμε στην πραγματική διάστασή της την επιτυχία
των άλλων, των ομοτίμων. Κυρίως
άξιζε επειδή η ιστορία του αποδεικνύει ότι αυτός ο δύσκολος άνθρωπος και εξαίρετος ιστορικός ήταν περισσότερο δάσκαλος από τους συναδέλφους του: ήταν δάσκαλος και με
το παράδειγμα της ζωής του.

Το ίδιο ισχύει και για τη βία, η οποία,

εφόσον ασκείται για «προοδευτικό»
σκοπό, ευημερεί σε διάφορες μορ-

ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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ΑΡΘΡΟ / Tου ΧΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Το θέμα θεωρείται
λήξαν

Διαφθορά
και διαπλοκή

Έτσι αποφάσισε ο κυβερνητικός μας εκπρόσωπος. Πως το θέμα θεωρείται λήξαν. Και πως είναι σπατάλη χρόνου να
ασχολούμαστε με το Σαουδάραβα μεγιστάνα/κολλητό του Προέδρου μας
και το ταξίδι στις Σεϋχέλλες, ενώ υπάρχουν φλέγοντα θέματα (βλέπε Κυπριακό και μεταρρυθμίσεις), στα οποία οφείλουμε να επικεντρωθούμε.
Και μ’ αυτή την δήλωση ο κυβερνητικός μας εκπρόσωπος (θυμίστε μου πού τον βρήκαμε;) αλλά και ο
Πρόεδρός μας και η υπόλοιπη κυβέρνηση θεώρησαν
πως ξεμπερδέψανε με το ζήτημα. Τόσο απλά. Με
αποτέλεσμα να αποκαλύπτεται εξίσου απλά πόσο
αλλού ξημερωμένοι παραμένουν οι πολιτικοί μας σε
ό,τι αφορά το μείζον θέμα πολιτική ηθική. Διότι το
πρόβλημα στο συγκεκριμένο ζήτημα δεν είναι μόνο
το κατά πόσο υπήρξε η οποιαδήποτε ύποπτη συναλλαγή του Προέδρου (ή της υπόλοιπης οικογένειάς
του) με τον κολλητό Σαουδάραβα μεγιστάνα. Ας δεχθούμε ότι όλα έγιναν όπως ισχυρίζεται ο κυβερνητικός
μας εκπρόσωπος. Αθώα και χωρίς οτιδήποτε μεμπτό.
Ακόμα και έτσι να είναι τα πράγματα το θέμα αυτό
δεν θεωρείται λήξαν. Και ο λόγος είναι γιατί αποτελεί
περίτρανη απόδειξη του πόσο σέβεται ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας τον πολίτη αυτής της χώρας. Ένα
πολίτη, ο οποίος τα τελευταία χρόνια είδε ένα σωρό
σκάνδαλα να περιφέρονται μπροστά στα μάτια του
χωρίς κανένας να τιμωρείται, χωρίς κανένας πολιτικός
να αναλαμβάνει την ευθύνη, αλλά τουναντίον να
προσπαθούν όλοι να στρέψουν την προσοχή του
αλλού προκειμένου να την βγάλουν καθαρή μέχρι
νεωτέρας ψηφοφορίας. Είδε τους θεσμούς να καταπατώνται, είδε τις αξίες να μετατρέπονται σε διαβατήρια επενδυτών με λερωμένα ποινικά μητρώα, είδε
την χώρα να διασύρεται σαν κέντρο ξεπλύματος χρημάτων διεθνώς, είδε την ανάγκη για διαφάνεια να
καταντά τροφή για κομματικές αντιπαραθέσεις, είδε
τον τόπο να βουλιάζει μέσα στην κινούμενη άμμο
της πολιτικής ψευτιάς και της υποκρισίας. Είδε να
παίζονται συμφέροντα ακόμα και για το ΓεΣΥ, είδε
την Εκκλησία να μεταλλάσσεται ξεδιάντροπα σε επιχείρηση, είδε την μια τράπεζα μετά την άλλη να κλείνουν χωρίς κανένας να πληρώνει τα σπασμένα, είδε
τις οικονομίες του να τινάζονται στον αέρα χωρίς να
αισθάνεται κανείς πραγματικά υπόλογος, είδε την
απροθυμία των πολιτικών μας να αποποιηθούν των
δικών τους προνομίων ακόμα και όταν οι ουρές των
ανέργων μεγάλωναν, είδε το μέγεθος της απόστασης
που χωρίζει τους πολιτικούς μας από την πολιτική
ηθική και από την πραγματικότητα του πολίτη. Αποτέλεσμα να μην εμπιστεύεται κανένα αλλά να θεωρεί
πως είναι όλοι τους ένοχοι μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου, δεδομένου ότι η διαφάνεια εξακολουθεί να
αποτελεί ζητούμενο. Όταν λοιπόν ο Πρόεδρος αυτής
της χώρας θεωρεί πως μπορεί μετά από όλα όσα έχουν
συμβεί, να ταξιδεύει αμέριμνος με την οικογένειά
του στις Σεϋχέλλες δεχόμενος ως δώρο το ταξίδι από
ένα Σαουδάραβα μεγιστάνα, τάχα φίλο, και δεν αισθάνεται υπόλογος γι’ αυτή του την συμπεριφορά η
οποία αποτελεί προφανή έλλειψη σεβασμού στον
κάθε ένα πολίτη, τότε το θέμα δεν μπορεί να θεωρείται
λήξαν. Αντιθέτως συγκαταλέγεται πρώτο στην λίστα
των φλεγόντων θεμάτων στα οποία ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος μας καλεί να επικεντρωθούμε. Διότι σ’
αυτό τον τόπο όλα όσα έχουν συμβεί οφείλονται
ακριβώς στο ότι η πολιτική ηθική θεωρείτο ένα θέμα
λήξαν. Κι αν ένας πολιτικός, πόσω μάλλον ο ίδιος ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν έχει αυτή την επίγνωση τότε δεν έχουμε καμία ελπίδα ούτε για διαφάνεια, ούτε για πολιτικό ήθος. Και χωρίς πολιτικό
ήθος δεν πρόκειται να βρει τον δρόμο του κανένα
από τα λοιπά φλέγοντα θέματα. Γιατί χωρίς πολιτικό
ήθος δεν έχουμε κανένα μέλλον ούτε ως χώρα, ούτε
ως δημοκρατία. Με δύο λόγια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν δικαιούται να δέχεται δώρα και ούτε δικαιούται να προκαλεί το δημόσιο αίσθημα πόσω
μάλλον όταν αυτό είναι ήδη κακοποιημένο από την
πολιτική διαφθορά. Οφείλει να σέβεται τον πολίτη
και μόνη απόδειξη αυτού του σεβασμού είναι να δρα
με βάση το πολιτικό ήθος. Τελεία και παύλα.

Η διαχείριση των ζητημάτων διαφθοράς και
διαπλοκής πρέπει να ενταχθεί σε ένα πλαίσιο
θεσμικού εκσυγχρονισμού και όχι να αποτελέσει ευκαιρία έξαρσης του λαϊκισμού και
των εντάσεων. Σε σχέση με προηγούμενες
δεκαετίες, η πρόοδος που έχει καταγραφεί
στη χώρα μας σε αυτούς τους τομείς είναι μεγάλη. Αρκεί
να θυμηθεί κάποιος τον τρόπο με τον οποίο κατακυρώνονταν
στο παρελθόν οι δημόσιες συμβάσεις, προσλαμβάνονταν
οι αστυνομικοί ή επιλέγονταν οι δόκιμοι στην Εθνική
Φρουρά. Πώς λειτουργούσε και έδινε δάνεια ο Συνεργατισμός,
πώς γίνονταν οι προσλήψεις στις Κυπριακές Αερογραμμές
και πώς τύγχαναν διαχείρισης τα Ταμεία Προνοίας κρατικών
οργανισμών, με τρανταχτό παράδειγμα αυτό της Δρομολαξιάς. Την ίδια ώρα, όμως, καταγράφεται στις μέρες μας
μια πολύ πιο έντονη κοινωνική αντίληψη και ευαισθησία
γι’ αυτά τα ζητήματα. Οι πολίτες δεν ανέχονται πλέον αυτά
που στο παρελθόν γίνονταν με τρόπο απροκάλυπτο. Αυτό
αποτελεί θετικότατη εξέλιξη και ένδειξη πολιτικής ωρίμανσης.
Τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν προκειμένου
να επιτευχθεί ακόμη μεγαλύτερη πρόοδος, πρέπει να σχετίζονται με κινήσεις εκσυγχρονισμού στις δομές και διαδικασίες του κράτους. Με κανένα τρόπο δεν πρέπει να
αφεθεί αυτό το ζήτημα στα χέρια εκλεγμένων ή μη, λαϊκιστών, οι οποίοι ένα πράγμα ξέρουν να κάνουν καλά: να
δημιουργούν θόρυβο και εντυπώσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό που αφορά στα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων, αλλά και
των διαγραφών και διευθετήσεων δανείων πολιτικών κομμάτων και συνδεδεμένων οργανώσεων και εταιρειών. Η
μία οδός, όπως έχει διαφανεί αυτές τις μέρες, είναι αυτή
της δημιουργίας θορύβου. Με τρόπο μάλιστα που τσουβαλιάζει τους πάντες, που οδηγεί σε μια γενικευμένη απαξίωση και που επιτρέπει σε κάποιους να αυτοπροβάλλονται
ως οι μόνοι έντιμοι και καθαροί. Η άλλη οδός είναι αυτή
της διαφάνειας και του σωστού ελέγχου. Δηλαδή, κατάθεση
όλων των στοιχείων, δημοσιοποίηση και έλεγχός τους από
εξειδικευμένο σε θέματα δικανικής οίκο του εξωτερικού.
Που να είναι σε θέση να εξετάσει και να αξιολογήσει την
κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Μόνο έτσι θα διαφυλαχθεί το
κύρος και η αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος και μόνο
έτσι θα επιβεβαιωθεί η ειλικρινής διάθεση για διόρθωση
και βελτίωση. Πρέπει μέσω της διαφάνειας και του αξιόπιστου, ανεξάρτητου ελέγχου να διαφανεί ποιοι λειτούργησαν
σωστά, έστω και εάν βρέθηκαν προσωρινά σε δύσκολη
θέση και ποιοι είναι αυτοί που μέσω της δημιουργίας θορύβου, αλλά και με τη στάση τους σε κρίσιμες ψηφοφορίες
στη Βουλή, επιχειρούν να καλύψουν δικές τους αμαρτίες.
Ακόμη πιο σημαντική είναι η προώθηση μεταρρυθμίσεων
και εκσυγχρονιστικών τομών. Για παράδειγμα, για πρώτη
φορά από το 1960, έχει ετοιμαστεί ένα αρκετά φιλόδοξο
πλαίσιο μεταρρύθμισης του δικαστικού μας συστήματος,
το οποίο αναμένει τελική έγκριση από τη Βουλή. Πρέπει
η δικαιοσύνη να λειτουργήσει με ακόμη μεγαλύτερη αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα. Αλλαγές πρέπει να γίνουν
και στον, επίσης, σημαντικό θεσμό της Νομικής Υπηρεσίας,
όπως για παράδειγμα στην ευχέρεια του εκάστοτε γενικού
εισαγγελέα να τερματίζει κατά βούληση δίωξη προσώπου.
Το σύνολο, σχεδόν, των μεταρρυθμίσεων που προωθούνται αυτή την περίοδο ενισχύουν εκτός των άλλων
και τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την ισονομία. Η μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας θα διευκολύνει την
ανάδειξη των ικανότερων και καταλληλότερων στις θέσεις
ευθύνης. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα δημιουργήσει
δυνατότητες καλύτερης εξυπηρέτησης του πολίτη, περιορίζοντας τις πελατειακές σχέσεις. Η αποκρατικοποίηση
συγκεκριμένων δημοσίων οργανισμών, όπως είναι η Cyta,
θα περιορίσει το περιθώριο παρεμβάσεων κομμάτων και
συντεχνιών στις προαγωγές. Η μεταρρύθμιση της τοπικής
αυτοδιοίκησης και οι συγχωνεύσεις δήμων και κοινοτήτων,
επίσης θα περιορίσει τις πελατειακές σχέσεις σε τοπικό
επίπεδο. Είναι με τέτοιες θεσμικές κινήσεις που θα επιτευχθεί
πρόοδος και θα ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών.
Ευθύνη των πολιτών είναι να παρακολουθούν και να
κρίνουν ποιοι είναι αυτοί που προωθούν τέτοιες μεταρρυθμίσεις και ποιοι είναι αυτοί που συνεχώς βρίσκουν
προσκόμματα και ευκαιρίες προκειμένου να ξεδοντιάσουν
ή να καθυστερήσουν την προώθηση κάθε θετικής αλλαγής.

elenixenou11@gmail.com
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AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Η Τζούλι Μπίσοπ είναι η 13η πρύτανης του Εθνικού Πανεπιστημίου της Αυστραλίας (ANU), και η πρώτη
γυναίκα επικεφαλής του.

ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ / Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Η διάψευση άργησε μια μέρα
Ούτε πτυχίο πολιτικών επιστημών
χρειάζεσαι ούτε και υψηλό δείκτη
νοημοσύνης για να αντιληφθείς
ότι η χρονική συγκυρία στήνει ή
γκρεμίζει όχι μόνο πολιτικές καριέρες αλλά και το μέλλον μιας
χώρας. Έτσι ακριβώς, όταν τον Ιανουάριο του
2018, λίγο πριν από τις προεδρικές εκλογές, ο
Νίκος Αναστασιάδης εκαλείτο να σχολιάσει
τις τουρκικές προκλήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ,
σημείωνε δηκτικά ότι «εάν (οι Τούρκοι) επιλέγουν
να προστατεύσουν τα δικαιώματα των Τ/κ σε
μια ξεχωριστή, ανεξάρτητη οντότητα, τότε θα
πρέπει να περιοριστούν εις όσα αναλογούν
στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της εν
λόγω παρανόμου οντότητας. Και, συνεπώς, δεν
έχουν λόγο να αμφισβητούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας». Ο
σάλος που προκλήθηκε, παραμονές εκλογών,
ήταν αρκετός για να οδηγήσει το Προεδρικό
σε μία άτσαλη διόρθωση.
Ήταν γλωσσικό ολίσθημα υποστήριζαν δημοσίως συνεργάτες του, ήταν το άσχημο της
ώρας διέρρεαν στο παρασκήνιο κάποιοι και
έτσι συγχωρέθηκαν οι αρχικές δηλώσεις του.
Και το λέμε αυτό γιατί λίγες μέρες αργότερα,
ο Νίκος Αναστασιάδης κατάφερε να επανεκλεγεί
για μία δεύτερη και τελευταία θητεία.
Όμως, για πόσο μπορείς να κυβερνάς με
γυάλινα πόδια; Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, στο
παρασκήνιο άρχισαν να συζητούνται πολλά
που αποτελούσαν ουρά των χωριστών ΑΟΖ
που «ξέφυγαν» προεκλογικά του προέδρου.
Ότι δηλαδή ο πρόεδρος απογοητεύτηκε μετά
το Κραν Μοντάνα, διαπίστωσε πως δεν υπάρχει
περιθώριο εξεύρεσης λύσης στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας και βολιδοσκοπεί άλλες μορφές λύσεις. Το κατέγραψε
πρώτα τον Μάρτιο του 2018 στην «Κ» ο Ανδρέας
Παράσχος και στη συνέχεια ο Απόστολος Ζουπανιώτης ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
αναπτύσσει την ιδέα για βελούδινο διαζύγιο
σε διάφορους συνεργάτες του και ξένους αξιωματούχους. Το αποκάλυψε και ο αναπληρωτής
πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών Παναγιώτης
Σαββίδης σε τηλεοπτικό πάνελ ότι ο πρόεδρος
τους ανέπτυξε άλλες, μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής, ιδέες του.
Όμως το κατέγραψε με πλούσιες λεπτομέρειες
και ο Διονύσης Διονυσίου στον «Πολίτη» τον
Οκτώβριο του 2018, όταν έβαζε στο κάδρο και
τους Αβέρωφ Νεοφύτου και Ιωάννη Κασουλίδη

να έχουν ακούσει από τον Πρόεδρο τις περιβόητες
ιδέες του και να αντιδρούν. Άρχισαν τότε στο
παρασκήνιο να μιλούν για σκοπιμότητες που
στόχο έχουν να σύρουν τον Πρόεδρο να υπογράψει την όποια λύση. Τότε γιατί παρόμοιες
αποκαλύψεις δεν έγιναν για άλλους Προέδρους;
Για τον Σπύρο Κυπριανού, τον Γλαύκο Κληρίδη
ή κυρίως τον Τάσσο Παπαδόπουλο; Όμως μπροστά σε όλες τις αποκαλύψεις που έδιναν και
έπαιρναν δεν κρίθηκε σκόπιμο να υπάρξει οποιαδήποτε διάψευση. Ούτε από το Προεδρικό,
ούτε από τους Ιωάννη Κασουλίδη και Αβέρωφ
Νεοφύτου που το όνομά τους καταγραφόταν σε
ρεπορτάζ του διευθυντή μιας εφημερίδας.
Αντιθέτως, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
σε συνέντευξή του στον «Φιλελεύθερο», μετά
από καιρό παραλλήλισε την πορεία του με
αυτήν του Βενιζέλου. «Ο Βενιζέλος τόλμησε
και πήρε αποφάσεις. Κατακρίθηκε ως προδότης,
αλλά έμεινε στην ιστορία ως ένας εκ των μεγαλυτέρων ηγετών του Ελληνισμού», προσθέτοντας πως αν παραστεί η ανάγκη θα συμπεριφερθεί ανάλογα.
Το πώς θα μείνει στην ιστορία ο Νίκος Αναστασιάδης ουδόλως μας αφορά. Δεν μας αφορά
ούτε η δική μας ούτε η δική του δικαίωση. Οι
πρόσφατες αποκαλύψεις όμως για μελέτη διαχωρισμού της ΑΟΖ αποτελούν το τελευταίο
μέρος του δράματος που εκτυλίσσεται γύρω
από το Κυπριακό. Ο πρώην συνεργάτης του κ.
Αναστασιάδη στο προεδρικό Μακάριος Δρουσιώτης κατέγραψε στον «Π» ότι ο Πρόεδρος
ζήτησε από κορυφαίο διπλωμάτη να του ετοιμάσει μελέτη για διχοτόμηση της ΑΟΖ και το
επανέλαβε ο Ανδρέας Κημήτρης του ALPHA
στο ντιμπέιτ των δύο αρχηγών.
Τώρα ο Πρόεδρος προσπαθεί να μας πείσει
ότι πρόκειται για αστειότητες και για αβάσιμους
ισχυρισμούς. Προτού όμως φροντίσει να πείσει
εμάς, ίσως να ήταν καλύτερο να πείσει τον
πρόεδρο του ΔΗΣΥ, ο οποίος μπροστά στην
αποκάλυψη δεν αντέδρασε. Προφανώς γιατί ο
ίδιος ο πρόεδρος, με τους χειρισμούς του, φρόντισε να περάσει το μήνυμα πως είναι ικανός
για όλα. Και αν αυτό αποτελούσε απλώς την
κηλίδα της δικής του υστεροφημίας, ίσως να
μην το συζητούσαμε. Αποτελεί όμως το τελικό
πλήγμα σε κάτι που πριν από τη δεύτερή του
θητεία ήταν δεδομένο: στη διζωνική, δικοινοτική
ομοσπονδία και στην προοπτική λύσης.

economidoum@kathimerini.com.cy

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

ΒΟΛΕΣ / Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

Λιμουζίνες για 100 ευρώ
Χαλασμός κόσμου, με
βροχές και ανέμους.
Γενικός διευθυντής
ημικρατικού οργανισμού καλούσε τον
αρμόδιο υπάλληλο
να πάρει την υπηρεσιακή του λιμουζίνα για πλύσιμο. Ο χαμηλόμισθος υπάλληλος προσπάθησε να
πείσει τον διευθυντή ότι δεν είναι
ορθό να πάει για πλύσιμο, αφού
μόλις βγει από το πλυντήριο το αυτοκίνητο θα είναι και πάλι λερωμένο
από τη βροχή. Αλλά ο διευθυντής
επέμενε και τελικά έγινε το δικό
του. Ευτυχώς, ο ισχυρός άντρας
έμεινε πολύ λίγους μήνες στη θέση
του. Σε άλλη περίπτωση αξιωματούχος του κράτους έλεγε στον
οδηγό του, το καλοκαίρι, να μη
σβήνει το αυτοκίνητο για να διατηρείται ο κλιματισμός, έστω και

αν οι συσκέψεις διαρκούσαν ώρες.
Αυτά και άλλα πολλά ευτράπελα,
με τους διευθυντάδες του Δημοσίου,
αποκαλύπτονται συνήθως στους
καφενέδες και μετά ποτού στα κέντρα διασκέδασης και συνήθως μετά
την αφυπηρέτηση των αξιωματούχων. Οι ιστορίες καθημερινής τρέλας στο Δημόσιο είναι πολλές και
όχι σπάνια αγγίζουν και τους χαμηλόμισθους, οι οποίοι απολαμβάνουν τη μονιμότητα, λες και είναι
αναντικατάστατοι.
Πριν από μερικές ημέρες το
Υπουργείο Οικονομικών πήγε στη
Βουλή και ζήτησε να εξαιρεθούν
από την απαγόρευση της μετάβασης στις οικίες τους, με υπηρεσιακές
λιμουζίνες, ορισμένοι αξιωματούχοι
του κράτους. Αφορά κυρίως γενικούς διευθυντές Υπουργείων και
προέδρους Ανεξάρτητων Υπηρε-









Το καλύτερο θα ήταν να
εφαρμοστούν πρακτικές
του ιδιωτικού τομέα και
στον δημόσιο τομέα.
σιών. Με άλλα λόγια, να ενταχθούν
στην ίδια κατηγορία με τον πρόεδρο
της Δημοκρατίας και τους υπουργούς. Ωστόσο, ο γενικός ελεγκτής
επιμένει ότι πρέπει να συνεχιστεί
η απαγόρευση. Ο βουλευτής του
ΔΗΚΟ Μαρίνος Μουσιούττας βρήκε
τη χρυσή τομή, ή τη «σολομονιτζή»
και πρότεινε οι αξιωματούχοι να
καταβάλλουν 100 ευρώ τον μήνα,
για να έχουν το δικαίωμα να μεταβαίνουν στα σπίτια τους με τις κυβερνητικές λιμουζίνες. Η πρόταση
είναι πολύ λογική, αφού το κόστος

παρακολούθησης και ελέγχου των
αξιωματούχων είναι σίγουρα πολύ
υψηλότερο. Άσε τις συνωμοσιολογίες και το κυνήγι μαγισσών από
«αθκιασερούς» δημοσίους υπαλλήλους.
Το καλύτερο θα ήταν να εφαρμοστούν πρακτικές του ιδιωτικού
τομέα και στον δημόσιο τομέα. Οι
διευθυντές του Δημοσίου να είναι
με συμβόλαιο πέντε χρόνων και με
δικαίωμα ανανέωσης. Να καθιερωθούν κριτήρια αποδοτικότητας και
επιπλέον να κρίνονται και από τους
υφιστάμενούς τους. Στο Ισραήλ
καθιερώθηκε ένα άλλο καλύτερο
σύστημα. Οι δημόσιοι υπάλληλοι
έχουν την επιλογή, είτε να εργάζονται με συμβόλαιο και με υψηλό
μισθό, είτε να εργάζονται με καθεστώς μονιμότητας, αλλά με χαμηλότερο μισθό. Ακόμη πρέπει επι-

τέλους κάποιος να αγγίξει και τα
επιδόματα των αξιωματούχων του
κράτους. Δεν είναι δυνατό να απολαμβάνουν αφορολόγητο, σχεδόν
τον μισό μισθό τους. Αντί επιδομάτων, οι αξιωματούχοι να πάρουν
από μία πιστωτική κάρτα, όπως
στον ιδιωτικό τομέα και όσα χρήματα δαπανήσουν για κεράσματα
ή για τηλέφωνα, αυτά να πληρώνονται με τις κάρτες. Έτσι θα αναγκαστούν και ορισμένοι διευθυντές
να κερνούν και κανένα καφέ και
να μην αναμένουν από τους υφισταμένους τους το κέρασμα.
Στη θεωρία είναι όλοι καλοί και
άριστοι στο Δημόσιο. Στη πράξη,
όμως, αυτό το οποίο κατά κανόνα
συμβαίνει είναι να εργάζονται ελάχιστοι, σύμφωνα με κάποιους επιστήμονες στην διοίκηση προσωπικού, γύρω στο 20%-30%. Οι υπό-

λοιποι, κατά κανόνα, πολεμούν για
να αντιμετωπίσουν την πλήξη τους,
μετρώντας ώρες για να σχολάσουν
και παιδεύοντας στο μυαλό τους
με κόλπα, ώστε να εξασφαλίσουν
προαγωγή.
Είναι κρίμα τα πιο δυνατά μυαλά
του τόπου, αντί να ωθούνται για
να παράγουν περισσότερο, χαραμίζονται πίσω από ψυχρά γραφεία,
πολεμώντας με μετριότητες και
σπαταλώντας φαιά ουσία, για να
προστατευτούν από τις παγίδες
επιτήδειων, οι οποίοι λένε ότι έχουν
και πλάτες. Αλλά όλα εδώ και πληρώνονται και δεν είναι λίγοι οι «ευυπόληπτοι» αξιωματούχοι, οι οποίοι
μόλις χάσουν, λόγω ηλικίας, το
αξίωμά τους, χάνουν και όλους τους
δήθεν φίλους τους.

kaparispan@yahoo.gr
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Στήριξη μιας δύσκολης
αποστολής
Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Ο πρωθυπουργός
βρίσκεται αντιμέτωπος με τρία δύσκολα
προβλήματα: το
προσφυγικό-μεταναστευτικό, την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τα παιχνίδια εξουσίας μεταξύ ισχυρών οικονομικών παραγόντων. Είναι και τα τρία εκρηκτικά ζητήματα και κανένα δεν
έχει προφανή ή εύκολη λύση. Το
προσφυγικό σίγουρα δεν έχει λύ






Τα τρία πιο δύσκολα
προβλήματα είναι το
προσφυγικό-μεταναστευτικό, η ένταση στις
ελληνοτουρκικές σχέσεις και τα παιχνίδια
εξουσίας μεταξύ ισχυρών οικονομικών παραγόντων.
ση. Τα άλλα δύο ενέχουν εθνικό
ή και πολιτικό ρίσκο.
Ταυτόχρονα ο κ. Μητσοτάκης
έχει βρεθεί αντιμέτωπος με τη
σκληρή ελληνική πραγματικότητα. Το ελληνικό Δημόσιο δεν αλλάζει ούτε εύκολα, ούτε και γρήγορα. Οι ρυθμοί του και οι παθογένειές του παραμένουν εμπόδιο
σε όποιον θέλει να κινηθεί με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.
Ούτε όμως και το DNA του πολιτικού και κομματικού συστήματος
μπορεί να αλλάξει σε μία βραδιά,
ή σε ένα χρόνο. Οι πελατειακές

συνήθειες είναι βαθιά ριζωμένες
και το επίπεδο των ανθρώπων
που προσελκύει η πολιτική όχι
ιδιαίτερα εντυπωσιακό, σε μεγάλο
βαθμό.
Αυτή είναι όμως η χώρα. Πρέπει παρ’ όλα αυτά να αλλάξει. Η
κρίση διέλυσε τον κοινωνικό ιστό
και απονέκρωσε παραγωγικά κύτταρα. Οι θεσμοί κλονίσθηκαν και
οι μηχανισμοί του κράτους αποσυντέθηκαν. Χάσαμε τον μπούσουλα, κάθε έννοια φιλόδοξου
οράματος και σοβαρών στόχων.
Ο σημερινός πρωθυπουργός
είναι από τους πολιτικούς που πιστεύουν ότι η χώρα μπορεί να αλλάξει. Εφτιαξε το δικό του brand
πάνω στην ανάγκη των μεταρρυθμίσεων και στον στόχο μιας
Ελλάδας που μπορεί να ανταγωνισθεί σε έναν πολύ σκληρό διεθνή στίβο. Εδειξε ότι παίρνει ρίσκα
και πως άπαντες κάνουν το λάθος
να τον υποτιμούν.
«Γκρινιάζουμε» ενίοτε και προφανώς ασκούμε κριτική όταν βλέπουμε παλινωδίες ή φαινόμενα
που θα έπρεπε να ανήκουν στο
παρελθόν. Δεν ξέρουμε άλλον
τρόπο να κάνουμε τη δουλειά μας.
Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ εύκολο να αγνοήσεις την πραγματικότητα και να ζητάς τον «ουρανό
με τ’ άστρα» σε μια χώρα που έχει
δομικά βαρίδια δεμένα στα πόδια
της και δεκάδες «νάρκες» έτοιμες
να εκραγούν. Αν δεν πετύχει η
σημερινή κυβέρνηση, μας περιμένει η χαοτική ακυβερνησία με
άγνωστους ρυθμιστές. Η αποστολή είναι εξαιρετικά δύσκολη και
γι’ αυτό θέλει, μαζί με την κριτική,
και στήριξη.

ΓΝΩΜΕΣ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

l

13

Ο Λι και τα τείχη της σιωπής
Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Τι γίνεται όταν η δυνατότητα μιας κυβέρνησης να ελέγχει τις
επικοινωνίες και τις
κινήσεις των πολιτών
συγκρούεται με αναδυόμενο κύμα λαϊκής δυσφορίας;
Θα μπορέσουν οι Αρχές, με τον τεχνολογικό τους εξοπλισμό, να καθοδηγήσουν τις εξελίξεις, ή θα
πολλαπλασιαστούν οι μεμονωμένες
φωνές των πολιτών, αποκτώντας
την κρίσιμη μάζα που θα επιβάλει
αλλαγές στο καθεστώς; Οι δυναμικές που θέτει σε κίνηση η επιδημία του νέου κορωνοϊού στην
Κίνα μας δίνουν μια ιδέα για τις
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η
ανθρωπότητα σε μια εποχή κατά
την οποία η τεχνολογία προσφέρει
ολοένα περισσότερες δυνατότητες
για τον έλεγχο του πληθυσμού. Η
Κίνα είναι πρωτοπόρος στη χρήση
της τεχνητής νοημοσύνης για τον
έλεγχο των πολιτών· είναι σίγουρο
ότι, αφού υπάρχει, αυτή η τεχνολογία θα εξαπλωθεί αργά ή γρήγορα
σε όλο τον πλανήτη, σε αυταρχικά
αλλά και σε δημοκρατικά πολιτεύματα. Το ερώτημα είναι εάν αυτό
θα ωφελήσει το σύνολο της κοινωνίας ή εάν θα οδηγήσει σε πα-

ραλλαγές ενός διχασμού μεταξύ
μιας κλειστής ελίτ και μιας χειραγωγημένης μάζας.
Κεντρικό πρόσωπο στην ιστορία
της διαμάχης μεταξύ κράτους και
πολίτη τις τελευταίες ημέρες είναι
ο 34χρονος γιατρός Λι Ουενλιάνγκ
(Li Wenliang), ο οποίος πέθανε τα
ξημερώματα τις Παρασκευής στην
πόλη Γουχάν (Wuhan), επίκεντρο
της επιδημίας. Στις 30 Δεκεμβρίου,
σε ομαδική κουβέντα σε κοινωνικό
δίκτυο, ο Λι είχε προειδοποιήσει
πρώην συμφοιτητές του για την
ύπαρξη επικίνδυνου ιού στο νοσοκομείο όπου δούλευε. Λίγες ημέρες
αργότερα, η αστυνομία κάλεσε τον
ίδιο και άλλους επτά γιατρούς και
τους κατηγόρησε για διασπορά
«παράνομων και ψευδών» ειδήσεων. Από τις αρχές Δεκεμβρίου που
καταγράφηκαν τα πρώτα κρούσματα στο Γουχάν έως τις 23 Ιανουαρίου
που η πόλη των 11 εκατ. κατοίκων
τέθηκε σε καθεστώς καραντίνας,
οι τοπικές αρχές υποτιμούσαν τον
κίνδυνο, έκρυβαν τον αριθμό κρουσμάτων καθώς και το γεγονός ότι
ο ιός μεταδιδόταν από άνθρωπο
σε άνθρωπο. Ή φοβόντουσαν να
ενημερώσουν την κεντρική κυβέρνηση, ή αυτή καθυστέρησε να τους

καθοδηγήσει, με αποτέλεσμα την
ταχεία εξάπλωση του ιού. Εως την
Παρασκευή το πρωί, αυτός είχε
πλήξει 31.211 άτομα στην Κίνα,
σκοτώνοντας πάνω από 637, ενώ
καταγράφηκαν 270 κρούσματα σε
άλλες 24 χώρες (και ένας θάνατος).
Ο θάνατος του οφθαλμίατρου
Λι, του οποίου η σύζυγος είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί τους, προκάλεσε πάνδημο κύμα συγκίνησης
αλλά και οργή για το πώς οι Αρχές
χειρίστηκαν την επιδημία. Στην
αρχή των διαμαρτυριών, αυτές επέτρεψαν επικριτικά σχόλια· αργότερα, όμως, ενώ φούντωνε το σύνθημα «Θέλω ελευθερία του λόγου»,
άρχισαν να σβήνουν τα πιο επιθετικά προς την κυβέρνηση. Πολλοί
πολίτες αναπαρήγαγαν το σχόλιο
που ο Λι είχε κάνει σε ανεξάρτητο
κινεζικό μέσω ενημέρωσης, το Καϊσίν (Caixin), «Μια υγιής κοινωνία
δεν πρέπει να έχει μόνο μία φωνή».
Τακτική της κεντρικής κυβέρνησης
είναι να επιτρέπει κάποια κριτική,
ώστε να εκτονώνεται η ένταση των
πολιτών, όχι, όμως, όταν κατηγορείται η ίδια. Γι’ αυτό έστειλε υψηλόβαθμη ομάδα να διερευνήσει τα
πεπραγμένα της τοπικής κυβέρνησης. «Πολλοί επικρίνουν την τοπική

κυβέρνηση για τυπολατρία και
υπερβολική γραφειοκρατία», σημείωσαν οι κρατικοί Global Times.
Φαίνεται ότι παρά τον αυστηρό
έλεγχο των κοινωνικών δικτύων
(μην ξεχνάμε ότι ο Λι έπεσε θύμα
υποκλοπής ενός chat) και μέσων
ενημέρωσης, η συγκίνηση των πολιτών για την τύχη του γιατρού και
η οργή τους για τη χειραγώγηση
των πληροφοριών, ξεπέρασαν τον
φόβο, διαπέρασαν τα τείχη της σιωπής. Στο δίκτυο Weibo, η είδηση
του θανάτου του Λι διαβάστηκε
πάνω από 1,5 δισ. φορές σε μία
ημέρα, κυριάρχησε σε συζητήσεις
και μπλογκ και μεταδόθηκε από
μέσα ενημέρωσης – με επικριτικά
σχόλια για την κυβέρνηση. Είναι
άγνωστο εάν η συγκεκριμένη υπόθεση θα φέρει όποια αλλαγή στη
συμπεριφορά τον κινεζικών αρχών.
Προτεραιότητα του Πεκίνου είναι
να κυριαρχήσει στην εξέλιξη της
τεχνητής νοημοσύνης, η οποία
είναι κρίσιμη για την τεχνολογία
αναγνώρισης προσώπων που η
Κίνα αναπτύσσει, εφαρμόζει και
εξάγει. Γι’ αυτό, πέρα από τον κίνδυνο εξάπλωσης του κορωνοϊού,
οι εξελίξεις στην Κίνα μας αφορούν
όλους.

Σύνδρομο αμνησίας
Εχουν οι Τούρκοι τη
συνήθεια να λέγουν
πράγματα που εφάπτονται της αλήθειας, αλλά με τρόπο
που να προκαλούν
ερεθισμό στην ελληνική κοινή
γνώμη και οξύτατη πολιτική αντιπαράθεση, παρά το γεγονός ότι
οι βασικοί παράγοντες αυτής της
«εμφυλιακής συγκρούσεως» έχουν
διαχειρισθεί τα ίδια προβλήματα
και έχουν πλήρη γνώση των σχετικών φακέλων του υπουργείου
Εξωτερικών.
Είπε προ ολίγων ημερών ο
Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν ότι «φέτος δεν υπήρξε







«Πατήσαμε από νομική
άποψη πόδι στο Αιγαίο», είχε δηλώσει ο
Γιλμάζ για το «πρωτόκολλο της Βουλιαγμένης» του 1988, και κάναμε πως δεν ακούσαμε.
κρίση» στα Ιμια, διότι η Αγκυρα
κατέστησε σαφές στην Αθήνα ότι
«εάν η Ελλάδα δεν κάνει κάτι»,
ανάλογη θα είναι και η συμπεριφορά της Τουρκίας. Δεν χρειαζόταν
να το πει ο κ. Ερντογάν και δεν
υπήρχε λόγος να «αποκαλύψει»
συνομιλία των υπουργών Αμύνης
των δύο χωρών επί ευρυτέρου θέματος.
Διότι, απλούστατα, η κρίση των
Ιμίων ελύθη τον Ιανουάριο του
1996 όταν ο Αμερικανός διαμεσολαβητής Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ
επέτυχε να συμφωνήσουν η Ελλάς
και η Τουρκία ότι το καθεστώς
που θα διέπει τα Ιμια και την πέριξ
αυτών περιοχή θα είναι «όχι πλοία,
όχι στρατεύματα, όχι σημαίες».
Εκτοτε η συμφωνία εκείνη ισχύει
με ελάχιστες παραβιάσεις.
Λίγο αργότερα από το δράμα
των Ιμίων, σε μια πολυεθνή διάσκεψη στο Βουκουρέστι στην
οποία μετείχε και η Ελλάς, ο τότε
υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Εμρέ Γκιονενσάι διεύρυνε το
περιεχόμενο της «συμφωνίας
Χόλμπρουκ» αναφερόμενος σε

«γκρίζες ζώνες» στο Αιγαίο, και
αυτό προβάλλει η Αγκυρα έως σήμερα.
Η ιστορία δεν τελειώνει εδώ.
Πριν κλείσει ένα εξάμηνο από τη
συμφωνία των Ιμίων, οι πρωθυπουργοί Ελλάδος και Τουρκίας,
Κώστας Σημίτης και Σουλεϊμάν
Ντεμιρέλ, υπέγραφαν στη Μαδρίτη, τον Ιούλιο 1997, διακήρυξη,
με την οποία τα δύο μέρη αναλάμβαναν τη δέσμευση να σεβασθούν «τα έννομα, ζωτικά συμφέροντα» αλλήλων, που έχουν μεγάλη σημασία για την ασφάλεια
και για την εθνική τους κυριαρχία.
Η Αγκυρα ερμήνευσε ότι το σχετικό εδάφιο αφορούσε τα ζωτικά
συμφέροντά της στο Αιγαίο. Η
εσκεμμένη ασάφεια των διπλωματικών κειμένων είναι η γοητεία
της διεθνούς πολιτικής.
Αλλά και η διακήρυξη της Μαδρίτης δεν προέκυψε από το πουθενά. Διότι το λεγόμενο «πρωτόκολλο της Βουλιαγμένης», που
υπέγραψαν οι τότε υπουργοί Εξωτερικών Κάρολος Παπούλιας και
Μεσούτ Γιλμάζ τον Μάιο του 1988,
αναφερόταν «στο δικαίωμα χρήσεως της ανοικτής θαλάσσης και
του διεθνούς εναερίου χώρου»
στο Αιγαίο. «Πατήσαμε από νομική
άποψη πόδι στο Αιγαίο», είχε δηλώσει ο Γιλμάζ στη «Χουριέτ», και
κάναμε πως δεν ακούσαμε.
Οσο για τα θρυλούμενα υποθαλάσσια πετρέλαια, ήδη το πρακτικό της Βέρνης του 1976 προέβλεπε ότι η Ελλάς και η Τουρκία
«αναλάμβαναν την υποχρέωση
όπως απόσχουν πάσης πρωτοβουλίας ή πράξεως σχετικής με την
υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου, η
οποία εδύνατο να παρενοχλήσει
τη διαπραγμάτευση» που τότε διεξαγόταν στην Ελβετία.
Ομως η ίδια δέσμευση επαναλαμβανόταν και στη συμφωνία
του Νταβός, τον Φεβρουάριο 1988,
που ανέφερε ότι τα δύο μέρη θα
απείχαν από έρευνες στα διεθνή
ύδατα του Αιγαίου, έως ότου επιλυθεί το ζήτημα της υφαλοκρηπίδος. Εν συντομία, ουδέν καινόν
υπό τον ήλιον και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, βεβαίως βεβαίως. Με μόνη διαφορά ότι οι Τούρκοι
δεν βιάζονται και δεν ξεχνούν
ποτέ, σε αντίθεση με εμάς.

ΣΚIΤΣΟ ΤΟΥ HΛIΑ MΑΚΡΗ. imakris@kathimerini. gr
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Αυτοχειρία εκπαιδευτική
Υπάρχει ο επαγγελματικός δημόσιος
λόγος, η δημοσιογραφία. Εχει αφετηρία την κοινή σε μια συμβίωση
ανάγκη της πληροφόρησης και ανταλλαγής απόψεων. Είναι όπως η
κοινή ανάγκη της εκπαίδευσης και
καλλιέργειας, η ανάγκη απονομής
δικαιοσύνης, λειτουργίας της αγοράς,
των ταχυδρομείων, της ύδρευσης –
και όσες ακόμα κοινές ανάγκες.
Ονομάζουμε κοινωνική παρακμή
την άμβλυνση ή και απώλεια της
επίγνωσης ότι συγκροτούμε οργανωμένες συλλογικότητες για να κοινωνούμε κοινές ανάγκες. Και ονομάζουμε ακμή την κοινωνία των
αναγκών, όταν τη βιώνουμε, εμπειρικά και αυτονόητα, ως ευταξία. Δηλαδή, όταν μας δίνει χαρά πρώτιστη
η σχέση με δευτερεύουσα την ικανοποίηση της ανάγκης. Αυτή την
προτεραιότητα της σχέσης την έφεραν στην ανθρώπινη Ιστορία οι Ελληνες ως θεσμικό αίτημα.
Σήμερα μοιάζει να έχουμε ξεχάσει
το προνόμιο που κάποτε αξιωθήκαμε.
Δεν το καταλαβαίνουμε καν το προνόμιο όταν μας το εξηγούν. Κρατάμε
τις λέξεις: πόλις, πολιτική, πολιτισμός,
που τώρα πια σημαίνουν το ακριβώς
αντίθετο από την αρχική τους σημασία, παραπέμπουν σε θεσμικά
μορφώματα επινοημένα και φτιαγμένα για να εξασφαλίζουν την ατομοκεντρική αυτονομία, τη θωράκιση
συμφερόντων. Από καταβολής του
ελληνώνυμου βαλκανικού κρατιδίου,
στρεβλώθηκε το νόημα των ονομάτων «δίχως αιδώ ή λύπην»: Μιλάμε
για δημοκρατία, ενώ η πλειονότητα
πουλάει την ψήφο της για να κερδίσει, δημόσια αμειβόμενη, ισόβια
ραστώνη και απραγία. Υπήρξε πρωθυπουργός που καταξίωσε τον χρη-








Μα την αλήθεια,
αυτοκτονούμε
παίζοντας καραγκιόζη.
ματισμό σαν «δικαίωμα» του δημόσιου λειτουργού «να κάνει ένα δώρο
στον εαυτό του» και παρότρυνε τον
υπουργό του των Οικονομικών να
«τα δώσει όλα»: να αδειάσει το κοινωνικό χρήμα στα πορτοφόλια της
κομματικής πελατείας.
Ο επαγγελματικός δημόσιος λόγος, η δημοσιογραφία, καταγγέλλει,
κατά καιρούς, τα κοινωνικά εγκλήματα των επαγγελματιών της εξουσίας. Η καταγγελία είναι μόνο πυροτέχνημα, αφού οι εξουσιαστές
έχουν προλάβει να κατοχυρώσουν
νομοθετικά την ατιμωρησία τους
προσφέροντας, σπανιότατα, και
έναν αποδιοπομπαίο τράγο (Τσοχατζόπουλο ή Παπαντωνίου) για να
ξεγελιώνται οι μάζες. Και είναι μεθοδευμένες οι καταγγελίες, ώστε η
εμβέλεια των συνεπειών τους να
εξαντλείται αποκλειστικά στο πεδίο
εφήμερων εντυπώσεων.
Επιπλέον, η δημοσιογραφία σήμερα, για λόγους επαγγελματικά καθιερωμένης δεοντολογίας, περιορίζει
τις πολιτικές της επικρίσεις σε προγραμματικά προκαθορισμένους αντιπάλους – αποκλείεται μια φιλοκυβερνητική εφημερίδα να μεμφθεί
υπουργό της κυβέρνησης ή να διαμαρτυρηθεί για την υπουργοποίησή
του, έστω κι αν πρόκειται για καταφανώς ανεπιτήδειο ή και διανοητικά
καθυστερημένον. Σε αυτήν την αυτιστική μονοτροπία προηγήθηκαν
δουλοπρεπέστατα οι εφημερίδες

του «αριστερού» χώρου, αυτοδιαφημιζόμενες σαν «προοδευτικές».
Η ανήκεστη πια βλάβη αποτυπώνεται εμφατικά, αλλά και πανουργότατα, στη γλώσσα: Με απίστευτη
υπομονή και παραπειστική δολιότητα, όσοι καπηλεύονται αδιάντροπα
τις κοινωνικές ευαισθησίες της Αριστεράς έχουν επιβάλει, στην εκπαιδευτικά υποβαθμισμένη Ελλάδα, να
ονομάζονται «προοδευτικοί» οι θιασώτες του σταλινικού εφιάλτη και
της ζαχαριαδικής φρικωδίας. Η εμμονή σε προτεραιότητες συλλογικής
καλλιέργειας, γλωσσικής κατάρτισης,
πολιτισμικής αυτοσυνειδησίας, κατασυκοφαντείται ευθέως σαν συντηρητική της στειρότητας, εθνικιστικός επαρχιωτισμός, οπωσδήποτε
ή σχεδόν φασισμός.
Η ελλαδική κοινωνία έχει παγιδευτεί, τα τελευταία σαράντα χρόνια,
σε ουτοπίες: Οι λέξεις δεν παραπέμπουν σε ρεαλιστικά δεδομένα, παραπέμπουν σε εντυπώσεις. Η κυκλοφορία των εφημερίδων και η επίδραση των εφημερίδων είναι κοινωνικά ασήμαντη, επειδή στο παιχνίδι των εντυπώσεων οι εφημερίδες
(ο γραπτός λόγος, η ανάγνωση, η
κριτική λειτουργία του νου) είναι
αδύνατο να ανταγωνιστούν το θέαμα,
την εικόνα. Δεν μοιάζει να υπάρχουν
εφημερίδες που έχουν συνειδητοποιήσει το ανέφικτο της επιβίωσής
τους. Κατά κανόνα, συνεχίζουν να
ανταγωνίζονται τη λογική της εικόνας, το κυνηγητό των εντυπώσεων,
τη διαφημιστική μικρόνοια, μήπως
και επιβιώσουν.
Επιβιώνει ωστόσο στις εφημερίδες, περιθωριακά, ο δοκιμιακός λόγος.
Οχι η εξηλιθιωτική προτεραιότητα
«ευρημάτων» εντυπωσιασμού, αλλά

ίχνη εμμονής στη λογική ανάλυση
και στη σύνθεση «νοήματος» – η
γλώσσα να υπηρετεί την κοινωνία
της εμπειρίας. Μοιάζει η εμμονή να
είναι ματαιοπονία – τα ηλεκτρονικά
σχόλια αναγνωστών σε εφημερίδες
πείθουν και τον πιο αισιόδοξο ότι η
υποκατάσταση της πληροφορίας
από την εντύπωση δεν είναι περιπτωτικό νόσημα, είναι λοιμική.
Υπάρχουν κοινωνίες που αντιστέκονται, εφημερίδες που διστάζουν
να εκμαυλιστούν από το πρωτείο
των εντυπώσεων. Μια τέτοια αντίσταση στην Ελλάδα θα ήταν προϋπόθεση ιστορικής επιβίωσης και
συλλογικής αξιοπρέπειας. Θα την
παραλλήλιζε κανείς με κάτι σαν
«κρυφό σχολειό»: άμυνα της ανθρωπιάς του ανθρώπου, όταν όλα τα
σκιάζει η φοβέρα των «Αγορών» και
τα πλακώνει η σκλαβιά σε δανειστές
και «επενδυτές».
Είναι η ακρότατη οδύνη, ο ασφυκτικότερος πνιγμός: Η γλώσσα που
μας την έδωσαν ελληνική, να κακοποιείται ατιμωτικά και να γελοιοποιείται σε κάθε πτυχή του δημόσιου
βίου, ο λειτουργικός αναλφαβητισμός
να μαστίζει τον μισό πληθυσμό της
χώρας, το σχολειό συνεχώς να εξευτελίζεται και το φροντιστήριο θριαμβικά να ηγεμονεύει, και όμως πρώτη
έγνοια του υπουργείου Παιδείας να
παραμένει η ενίσχυση του ρόλου
των συνδικαλιστών στη λειτουργική
στελέχωση της Εκπαίδευσης («Κ»
2.2.2020), όπως και το κομματικό
αλισβερίσι για την ηγεσία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής,
του ΔΟΑΤΑΠ, της νεόφυτης Εθνικής
Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης! Μα
την αλήθεια, αυτοκτονούμε παίζοντας καραγκιόζη.
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Το συλλεκτικό ντιμπέιτ

Τρία συν ένα ίσον κανένα!

Του ΧΡΥΣΗ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ

Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Α

ναμφίβολα, το ντιμπέιτ των κυρίων Αβέρωφ Νεοφύτου και Άντρου Κυπριανού, μέρα μεσημέρι
της περασμένης Πέμπτης, μπορεί κάλλιστα να χαρακτηριστεί ως συλλεκτικό.
Όποιος είχε την ευκαιρία να βρίσκεται
εκείνη την ώρα μπροστά από την τηλεόραση, μπόρεσε να παρακολουθήσει,
σε μία και μόνο εκπομπή, την αποτυχημένη πολιτική και τις λανθασμένες
επιλογές των τελευταίων 12 ολόκληρων
χρόνων. Είτε τους αρέσει όταν τους το
λένε, είτε όχι, οι κύριοι Αβέρωφ Νεοφύτου
και Άντρος Κυπριανού, ως πολιτικά πρόσωπα, είναι οι κύριοι στυλοβάτες της
αποτυχημένης πολιτικής Αναστασιάδη
στο Κυπριακό, αφού είναι οι κατεξοχήν
εκφραστές της σχολής που πρότεινε
και εξακολουθεί να προτείνει, παρά το
αδιέξοδο, ότι η πολιτική του «καλού
παιδιού» και των συνεχών διαδικαστικών
και ουσιαστικών υποχωρήσεων, θα οδηγήσει σε αλλαγή της τουρκικής στάσης.
Παράλληλα, οι κύριοι Αβέρωφ Νεοφύτου
και Άντρος Κυπριανού φέρουν εξίσου
τεράστιο μερίδιο της ευθύνης: Για την
«αγιοποίηση» του Μουσταφά Ακιντζί
και για την συνεπακόλουθη απενοχοποίηση της τουρκικής πλευράς. Για την
καλλιέργεια των ψευδαισθήσεων περί
δήθεν «επικείμενης λύσης», σε τακτά
χρονικά διαστήματα.
Για τη διάδοση, από πρόσωπα του
περιβάλλοντός τους, του μυθεύματος
ότι «οι Ελληνοκύπριοι δεν θέλουν λύση».
Για την πραγματοποίηση, από πρόσωπα
επίσης του περιβάλλοντός τους, σειράς
δράσεων υπονόμευσης των θεσμών
της Κυπριακής Δημοκρατίας και αντικατάστασής τους από τις Τεχνικές Επιτροπές, οι οποίες, όμως, άλλο ρόλο και
άλλη αποστολή πρέπει να έχουν. Για
τη δημιουργία λανθασμένων εντυπώσεων, τόσο στην Κύπρο, όσο και στο
εξωτερικό, σε σχέση με την ουσία του

Κυπριακού. Για τη σωρεία των επικίνδυνων υποχωρήσεων του προέδρου
Αναστασιάδη, με αποκορύφωμα το Πλαίσιο Γκουτιέρες. Για την εφαρμογή λεγόμενων «Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης», που στην πραγματικότητα
είναι μέτρα συμφιλίωσης με την κατοχή
και αναβάθμισης του κατοχικού ψευδοκράτους. Για τη συντήρηση του σεναρίου περί αγωγού φυσικού αερίου
μέσω Τουρκίας μετά από μια ενδεχόμενη
λύση, που έρχεται σε «σύγκρουση» με
το έργο για τον αγωγό East Med, για το
οποίο η χώρα μας ήδη υπέγραψε σχετική
συμφωνία.
Σε ό,τι αφορά την οικονομία και την
εσωτερική διακυβέρνηση, ο κ. Άντρος
Κυπριανού ηγήθηκε στο παρελθόν και
ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου ηγείται στο παρόν, δύο διακυβερνήσεων που ανταγωνίζονται για το ποια έβλαψε λιγότερο
τον τόπο, αντί για το ποια τον ωφέλησε,
και που ισοβαθμούν απολύτως στο ότι:
Οδήγησαν από μία μεγάλη τράπεζα σε
κατάρρευση, η μεν τη Λαϊκή, η δε τον
Συνεργατισμό. Περιφρόνησαν από ένα
πόρισμα Ερευνητικής Επιτροπής, η μεν
για την έκρηξη στο Μαρί και η δε για
την κατάρρευση του Συνεργατισμού.
Αυτά σε ό,τι αφορά το παρελθόν, το
οποίο και οι δύο πολιτικοί αρχηγοί ανέδειξαν εντόνως την περασμένη Πέμπτη,
σε μια ακόμα προσπάθειά τους να συσπειρώσουν το κομματικό ακροατήριό
τους και να εδραιώσουν τον δικομματισμό που τους τρέφει. Όμως, η κοινωνία
αγωνιά για το μέλλον. Και αν κάτι αναδείχθηκε στο ντιμπέιτ της Πέμπτης
είναι ότι ο τόπος χρειάζεται το ΔΗΚΟ.
Τόσο ως ισχυρό κοινοβουλευτικό κόμμα,
όσο και ως ισχυρό πυλώνα της επόμενης
διακυβέρνησης.

Ο κ. Χρύσης Παντελίδης είναι μέλος της
Γραμματείας του Εκτ. Γραφείου του ΔΗΚΟ.

Από σκάνδαλο, σε σκάνδαλο
Του ΠΑΝΟΥ ΛΟΪΖΟΥ ΠΑΡΡΑ

Α

Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020

ιτήθηκαν πολιτογράφηση τον
Οκτώβριο του 2014. Μέσα σε
τρεις μήνες, οι έξι Σαουδάραβες
μαζί με παιδιά, γονείς πεθερικά, έγιναν
36 και όλοι μαζί με συνοπτικές διαδικασίες, τον Ιανουάριο του 15, βαφτίστηκαν Κύπριοι πολίτες. Νονός, ο συνήθης ύποπτος. Το Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν έμεινε κριτήριο που να μην το
ξεχείλωσαν για να πετύχουν την πολιτογράφηση. Μιλάμε για τα κριτήρια,
τα οποία οι ίδιοι οι κυβερνώντες συνέθεσαν, ώστε να ντύσουν με μια υποτυπώδη σοβαρότητα ένα πρόγραμμα που
μοιράζει ευρωπαϊκά διαβατήρια σε τιμή
ευκαιρίας. Πού να αντέξουν όμως την
τόση σοβαρότητα! Χρησιμοποίησαν
επενδυτικά κριτήρια από τρεις διαφορετικές κατηγορίες, αλλά καμία εκ των
τριών δεν πληρούσε τα κριτήρια, όπως
ορίζει το πρόγραμμα. Η μοναδική δέσμευση για διατήρηση μόνιμης κατοικίας
στην Κύπρο δεν τηρήθηκε από όλους
τους επενδυτές, ενώ το Δημόσιο απώλεσε
τουλάχιστον ένα εκατομμύριο φορολογικά έσοδα. Οι εταιρίες-οχήματα των
επενδύσεών τους μέχρι και σήμερα δεν
είναι συνεπείς στις φορολογικές τους
υποχρεώσεις, ενώ ο μηχανισμός ελέγχου
διατήρησης της επένδυσης για τουλάχιστον τρία χρόνια, όπως προνοεί ο κανονισμός, ήταν και είναι ανύπαρκτος.
Κι ενώ όλα αυτά είδαν το φως της
δημοσιότητας ο πρόεδρος συνεχίζει να
απολαμβάνει τις υπηρεσίες αερομεταφοράς του «φίλου» του, του Σαουδάραβα,
free of charge, χωρίς να αισθάνεται την
παραμικρή ανάγκη να απολογηθεί, που
του παρασχέθηκαν υπηρεσίες –ιδιωτικώς– από πολίτη, ο οποίος επωφελήθηκε
με τη σειρά του από τις πολιτικές του
ιδίου του προέδρου. Αν είναι να χωρίσει
κανείς σε περιόδους τη διακυβέρνηση
Αναστασιάδη, εύκολα μπορεί να το
κάνει με μέτρο τα σκάνδαλα, των οποίων
η μπόχα της διαπλοκής μας περιβάλλει
ακόμα. Εξελέγη με τη δέσμευση ότι δεν
θα γίνει κούρεμα. Εντός ενός μηνός είχε
ειδοποιήσει φίλους, συγγενείς, συμπεθέρους και πελάτες να σηκώσουν τις
καταθέσεις τους από τις κυπριακές τράπεζες και υπέγραψε το κούρεμα. Έχοντας
καθορίσει ο ίδιος τα κριτήρια για την
πώληση των Κυπριακών Αερογραμμών,
έστειλε συνεργάτες του δικηγορικού
του γραφείου στον διαγωνισμό εξαγοράς
τους, εκπροσωπώντας τη Rynair με
ψευδώνυμα. Φρόντισε να μας φορτώσει
τη Χρυστάλλα Γιωρκάτζη σε ακόμη ένα
δημόσιο πόστο με τη μυστηριώδη παράλειψη στο συμβόλαιό της, ενώ βόλεψε
και υπερασπίστηκε μέχρι τέλους τον

άσπονδο φίλο του, Ρίκκο Ερωτοκρίτου,
που εκ του αποτελέσματος αποδείχτηκε
άλλος ένας διαπλεκόμενος απατεώνας.
Παράλληλα, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, διάφορα διεθνή Μέσα δημοσιεύουν στοιχεία που θέλουν το δικηγορικό
γραφείο –που φέρει το όνομα του προέδρου της χώρας– να εκπροσωπεί εταιρίες που καταδικάστηκαν για ξέπλυμα
βρώμικου χρήματος. Η αμοιβή της εκπροσώπησης άραγε ήταν με «καθαρό»
χρήμα;
Κι από τις προσωπικές χάρες, περάσαμε στις συλλογικές ζημιές. Την ώρα
που διαβεβαίωναν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και τον κάθε χαμηλοσυνταξιούχο ότι ο
Συνεργατισμός έχει ρευστότητα και
ετοιμάζεται να ανοίξει τα φτερά του,
παρασκηνιακά φρόντισαν να τον παραδώσουν με κόστος –για το κράτος–
στην Ελληνική Τράπεζα και ουσιαστικά
σε φίλα προσκείμενους επιχειρηματίες.
Κι απάνω που προλάβαμε να χωνέψουμε
τις μαζεμένες επιτυχίες του Χ. Γεωργιάδη,
ακολούθησαν οι αποκαλύψεις για τις
μεγάλες επιτυχίες των πολιτογραφήσεων
με τις οποίες τα κυπριακά σκάνδαλα
έκαναν διεθνή καριέρα. Ρώσοι, Καμποτζιανοί, Σαουδάραβες και ποιος ξέρει
πόσοι άλλοι απατεώνες, αλωνίζουν ανενόχλητοι με το κυπριακό διαβατήριο,
ανά χείρας.
Η όλη φάση ανασύρει μνήμες από
τη διακυβέρνηση Κληρίδη, με τη διαφορά όμως ότι τότε, αυτοί που απομυζούσαν τους δημόσιους πόρους ήταν
οι υπουργοί, οι συνεργάτες κι ο περίγυρος
του προέδρου. Σήμερα, αυτός που γεύεται απροκάλυπτα τους καρπούς της
εξουσίας είναι πρωτίστως ο ίδιος ο πρόεδρος. Αν πραγματικά λείπει κάτι σήμερα
από την κυπριακή πολιτική σκηνή αυτό
είναι η ηγεσία. Ένας ηγέτης που να
μπορεί να οικοδομήσει ένα νέο όραμα
για τη χώρα, να το μεταδώσει στους πολίτες, να κερδίσει την εμπιστοσύνη
τους. Ένας ηγέτης που με την άδολη
αγάπη του για τον τόπο θα ξαναδώσει
νόημα στην πολιτική, στην εκπροσώπηση, στη συλλογική δράση στο κοινό
συμφέρον. Κάποια στιγμή βέβαια να
ξαναδούμε κι εμείς τις ευθύνες μας,
μπας και ψηφίσουμε έναν πρόεδρο που
θα το έχει καημό να θυσιάσει το προσωπικό του συμφέρον για να εξ-υπηρετήσει τη χώρα, αντί να θυσιάσει τη
χώρα για να εξ-υπηρετήσει το προσωπικό
του συμφέρον.

Ο κ. Πάνος Λοΐζου Παρράς είναι
οικονομολόγος.

Η

κυβέρνηση Τραμπ διαθέτει εξωτερική πολιτική; Εξ όσων προκύπτει από τα πράγματα, γι’ αυτόν προείχε η αποδόμηση της
εξωτερικής πολιτικής του Μ. Ομπάμα (Ιράν,
Κούβα, Μ. Ανατολή) και στη συνέχεια η ανάδειξη
της ασυναρτησίας σε καρικατούρα εξωτερικής
πολιτικής, όπως οι ιστορίες με τη Β. Βορέα, τη
Συρία, την υπονόμευση της Ε.Ε. μέσω Brexit,
τις αντιφάσεις στις σχέσεις με τη Ρωσία κλπ.
Οι εξελίξεις δείχνουν ότι η προηγούμενη διοίκηση Ομπάμα διέθετε σε αρκετά ζητήματα
επεξεργασμένη αντίληψη για την εξωτερική
πολιτική και πιστώνεται σημαντικές επιτυχίες
μεγάλης εμβέλειας, όπως η συμφωνία για το
πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, η συμφωνία
συμφιλίωσης στην Κολομβία, η ομαλοποίηση
των σχέσεων με την Κούβα και οι αλλεπάλληλες
προσπάθειες για επίλυση του Μεσανατολικού
σε διαβούλευση με την ισραηλινή και την παλαιστινιακή ηγεσία. Σήμερα ουδείς μπορεί να
διαμορφώσει αντίληψη για το ποια είναι η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, καθότι ορίζεται από
διαφορετικά και ασύνδετα μεταξύ τους κέντρα
εξουσίας, εξ αυτού και χαρακτηρίζεται από παραιτήσεις υπουργών, συμβούλων κλπ. Ο τρόπος
που λειτουργεί προσωπικά ο Τραμπ οδήγησε
σε μηδενική επικοινωνία με την Ε.Ε., και σε
πλήρη αναξιοπιστία της διοίκησής του στο διεθνές πεδίο –με εξαίρεση το μονόπλευρο παιχνίδι
με το Ισραήλ. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσονται εσχάτως διάφορες εκτιμήσεις ότι
οι ΗΠΑ ευνοούν μια νέα γεωπολιτική συνθήκη
στην περιοχή στην οποία οι ΗΠΑ με βραχίονες
το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα («3 συν
1») θα αναπτυχθεί σε νέον άξονα προώθησης
κοινών συμφερόντων στην περιοχή της Α. Μεσογείου. Η πιο πρόσφατη εκδοχή αυτής της
αντίληψης εκφράστηκε με την επίσκεψη στη
Λευκωσία του υφυπουργού Εξωτερικών των
ΗΠΑ, αρμόδιου για θέματα ενέργειας Φράνσις
Φάνον στις 5 Φεβρουαρίου 2020. Σε δηλώσεις
του στη Λευκωσία ο κ. Φάνον ανέφερε ότι
«αυτό το οικοδόμημα 3+1 είναι ένα πολύ σημαντικό όχημα για διευκόλυνση αυτού του
είδους της συνεργασίας μεταξύ κρατών, την
ανάπτυξη των ενεργειακών πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ενέργεια είναι καταλύτης
για τη συνεργασία και οι ΗΠΑ παραμένουν δεσμευμένες σε ανώτατο επίπεδο». Ταυτόχρονα,
έκανε έκκληση «προς όλα τα μέρη να μην προβαίνουν σε προκλητικές ενέργειες που μπορεί
να προκαλέσουν περαιτέρω αστάθεια στην περιοχή». Στο ανισοσκελές οικοδόμημα του «3
συν 1», δεσπόζει η παρουσία Β. Νετανιάχου.
Ταυτόχρονα και μέσω του εβραϊκού λόμπι στις
ΗΠΑ δίνει μερικά ψίχουλα στους άλλους δύο
του οικοδομήματος, κυρίως με εικόνες για εσω-
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Πολίτης αποτίνει φόρο τιμής κατά τη διάρκεια επιμνημόσυνης τελετής, στον Κινέζο γιατρό Li Wenliang, ο οποίος ήταν από τους πρώτους που προειδοποίησαν για τον κορωνοϊό.

τερική κατανάλωση, όπως ο Eastmed ή πιο
γρήγορες επαφές με παράγοντες στην Ουάσιγκτον. Αυτό το θεωρητικό σχήμα διαθέτει
σημαντικά μειονεκτήματα: Πρώτο, δεν αφορά
τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος έχει
άλλες προσεγγίσεις, λ.χ. σε σχέση με την Τουρκία
και τον Τ. Ερντογάν, συνεπώς δεν προκύπτει
μια πολιτική διαδικασία που να υπακούει σε
κάποιο πλάνο. Δεύτερο, επικεντρώνεται σε ζητήματα εξωτερικών εντυπώσεων, γιατί από τη
φύση του δεν μπορεί να προωθήσει σοβαρά
θέματα λόγω της μη επίλυσης του Κυπριακού.
Τρίτο, το Ισραήλ, ήδη, πωλεί φυσικό αέριο στην
Αίγυπτο και την Παλαιστινιακή Αρχή και ετοιμάζεται με την Ιορδανία. Η Κύπρος έμεινε στις
ασκήσεις επί χάρτου και η Ελλάδα ταλαντεύεται
ανάμεσα στη Χάγη και τις εσωτερικές της
φοβίες. Τέταρτο, το «3 συν 1» συνενώνει, δυστυχώς, φαινομενικά, αντιθετικά συμφέροντα
ανάμεσα στους Ν. Αναστασιάδη και Β. Νετανιάχου. Ο Ν. Αναστασιάδης εμφανίζει στην
κοινή γνώμη έναν συνομιλητή με σημαντική
ισχύ και ο Νετανιάχου, εκτός άλλων, αξιοποιεί
την πολιτική της μη λύσης στο Κυπριακό που
ακολουθεί ο Ν. Αναστασιάδης για να δημιουργεί
φθορά στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας.
Λογικά ασύμπτωτα συμφέροντα που χειρίζονται
δύο πρόσωπα με συγκλίσεις πάνω στις αρνητικές
διαστάσεις που παράγουν οι διεθνείς σχέσεις.
Πέμπτο, το οικοδόμημα «3 συν 1» στηρίζεται
από χαμηλόβαθμους αξιωματούχους στο αμερικάνικο ΥΠΕΞ που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα
για τα συμφέροντα του Ισραήλ, κάτι που προσφέρει μόνο δευτερεύουσας σημασίας χειρισμούς για τους άλλους δύο. Σε αντίθεση με τις
σημερινές προχειρότητες, θυμίζω ότι επί Ομπάμα

είχαν επισκεφθεί την Κύπρο, τόσο ο αντιπρόεδρος Τ. Μπάιντεν όσο και ο ΥΠΕΞ Τ. Κέρυ
(2015), στηρίζοντας τις συνομιλίες Αναστασιάδη-Ακιντζί και τις κινήσεις του ΟΗΕ υπό τον
γ.γ. Μπαν Κι Μουν, προτείνοντας ολοκλήρωση
των συνομιλιών μέχρι το τέλος του 2016.
Η «3 συν 1» υπόθεση συνιστά μια στρεβλή
αντίληψη των πραγμάτων, και, βέβαια, δυσκολεύει περαιτέρω χειρισμούς μέσα στο ευρωπαϊκό
πλαίσιο, στον οποίο ανήκει η Κύπρος. Η Τουρκία
στις 30 Ιανουαρίου πρότεινε «να σταματήσουν
από κοινού όλες οι παράκτιες εργασίες στο
νότιο τμήμα του νησιού μέχρι τη λύση του Κυπριακού». Η Λευκωσία απορρίπτει την πρόταση
γιατί «τα προσχήματα που η Τουρκία επικαλείται,
για δήθεν προστασία των δικαιωμάτων των
Τ/κ, είναι αβάσιμα και έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το Διεθνές Δίκαιο». Ωστόσο, ένα μορατόριουμ για κάποιο διάστημα είναι μια συνήθης διπλωματική πρακτική, συνεπώς μια
πρόταση για ένα μορατόριουμ θα έπρεπε να
προκύψει σε διασύνδεση με το άτυπο χρονοδιάγραμμα για το Κυπριακό (2020) που συμφωνήθηκε ανάμεσα στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στην παρουσία σε γ.γ. του ΟΗΕ στο
Βερολίνο στις 25 Νοεμβρίου 2019. Το ενεργειακό
πρόγραμμα της Λευκωσίας είναι ανενεργό,
πλην του αιγυπτιακού διαδρόμου. Κατά συνέπεια, η Λευκωσία θα μπορούσε να προτείνει η
ίδια ένα μορατόριουμ, γιατί υπόσχεται πολύ
περισσότερα –προοπτικές επίλυσης. Αντί άσκησης πολιτικής που να αντιμετωπίζει τα μείζονα,
ασκείται πολιτική με κριτήριο τις εντυπώσεις.
Το «3 συν 1» ίσον κανένα, για τα πραγματικά
συμφέροντα της Κύπρου...
www.larkoslarkou.org.cy

Η σιωπή δεν είναι πάντα χρυσός
Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

«Πριν από την κορύφωση των
συνομιλιών στο Κραν Μοντάνα,
τον Ιούλιο του 2017, ο Χριστοδουλίδης μοίραζε από το παρασκήνιο στους δημοσιογράφους
παραπλανητική πληροφόρηση
και δηλητηρίαζε την κοινωνία με φοβίες, ενώ
ο Αναστασιάδης επεδίωξε συνάντηση με τον
Τσαβούσογλου για να του πει ότι οι Ελληνοκύπριοι δεν θέλουν να μοιραστούν τίποτα με
τους Τουρκοκύπριους και ότι έπρεπε να αναζητηθούν άλλες μορφές λύσης. Του ζήτησε πίστωση χρόνου για να πάει σε εκλογές και υποσχέθηκε ότι στη συνέχεια θα αναλάμβανε πρωτοβουλίες να τα μοιράσουμε όλα, περιλαμβανομένων των υδρογονανθράκων. Παρ’ όλα
αυτά, επέστρεψε στην Κύπρο καταγγέλλοντας
την Τουρκία για αδιαλλαξία, ενώ στο παρασκήνιο
μιλούσε για την αποφασιστικότητά του να προωθήσει λύση δύο κρατών. Μέχρι και ειδική
ενημέρωση έκανε στο Υπουργικό Συμβούλιο,
ενώ έφτασε στο σημείο να παροτρύνει δημόσια
την Τουρκία να τρυπήσει στον βορρά και ανέθεσε σε κορυφαίο διπλωμάτη να του ετοιμάσει
μελέτη για διχοτόμηση της ΑΟΖ.», αναφέρει
μεταξύ άλλων ο Μακάριος Δρουσιώτης σε άρθρο
του με τίτλο, «Θα γίνει πόλεμος για το αέριο;
Μπορεί…», που δημοσιεύτηκε στον «Πολίτη»
και στη «Cyprus Mail» στις 26/01/2020.
Αυτά που αποκαλύπτει ο αρθρογράφος πραγματικά σοκάρουν. Διαβάζοντας αυτά που ισχυρίζεται σου κόβεται η ανάσα, σε λούζει κρύος
ιδρώτας. Είναι από τις περιπτώσεις που εύχεσαι
να είναι ένα κακό όνειρο που πέρασε. Εύχεσαι
ο αρθρογράφος είτε να ψεύδεται είτε να επιδίδεται σε πολιτικό κουτσομπολιό χωρίς αποδείξεις και επαρκή τεκμηρίωση. Αν και για τα
διαμειφθέντα στο Κραν Μοντάνα έχουν δει το
φως της δημοσιότητας πολλά αντιφατικά αφηγήματα, το να επιμένει ο αρθρογράφος, αυτήν
τη χρονική στιγμή που ίσως να είναι η τραγικότερη που έχουμε βρεθεί αναφορικά με το
εθνικό θεμα, τότε το θέμα παίρνει ανεξέλεγκτες
διαστάσεις. Το να ισχυρίζεται κάποιος, επωνύμως, ότι η δική μας πλευρά συνεννοήθηκε
με τον κατακτητή για λύση δύο κρατών είναι
πρωτόγνωρο και εξωφρενικό.
Στη μακροχρόνια ιστορία του Κυπριακού
όλοι ανεξαιρέτως οι Ε/κ ηγέτες έχουν επικριθεί,
δικαίως ή αδίκως, από πολιτικούς αντιπάλους

για λάθος χειρισμούς. Άλλοι χαρακτηρίστηκαν
ενδοτικοί, άλλοι απορριπτικοί, άλλοι κινούμενοι
από προσωπικές φιλοδοξίες και άλλοι από εμμονές για τη μη λύση. Όμως είναι η πρώτη
φορά που η δική μας πλευρά κατηγορείται ευθέως, από Ε/κ χείλη, ότι συνεννοήθηκε με τους
Τούρκους για το Taksim του Ντενκτάς. Στην
ουσία ο αρθρογράφος κατηγορεί την Ε/κ ηγεσία
για εθνική μειοδοσία. Αν η συνεννόηση με
τους Τούρκους για διχοτόμηση της πατρίδας
μας δεν είναι μειοδοσία τότε τι μπορεί να είναι;
Το θέμα, όμως, παίρνει ακόμη μεγαλύτερες
διαστάσεις, αν συνυπολογισθεί το γεγονός ότι
ο αρθρογράφος δεν είναι ο πρώτος τυχόντας.
Πρόκειται για έναν έμπειρο δημοσιογράφο,
ιστορικό ερευνητή, πολιτικό αναλυτή και συγγραφέα, ο οποίος ασχολείται διαχρονικά με το
Κυπριακό.
Δραματικό ακόμα είναι το ότι ο συγγραφέας
δεν μιλάει γενικά και αόριστα αλλά με «διευθύνσεις και ονόματα». Άκουσον άκουσον.
«Μέχρι και ειδική ενημέρωση έκανε στο Υπουργικό Συμβούλιο», για λύση δυο κρατών. Έλεος.
Επιτέλους που είναι οι υπουργοί που τότε μετείχαν στο Υπουργικό Συμβούλιο να διαψεύσουν
όλα αυτά τα επιεικώς εθνικά απαράδεκτα. Το
ελάχιστο χρέος που έχουν απέναντι στην πατρίδα είναι να αποδείξουν ότι όλα αυτά είναι
φαντασιώσεις του αρθογράφου. Είτε τους αρέσει
είτε όχι, όσο σιωπούν έμμεσα επιβεβαιώνουν
το άρθρο. Πρόσκληση - πρόκληση προς τους
τότε υπουργούς. Ένας προς έναν θα πρέπει
να κληθούν να απαντήσουν. Αν πράγματι συμμετείχαν σε ειδική ενημέρωση για τη διχοτόμηση
τότε είναι συνυπεύθυνοι.
«Ανέθεσε σε κορυφαίο διπλωμάτη να του
ετοιμάσει μελέτη για διχοτόμηση της ΑΟΖ»,
αναφέρεται στο άρθρο. Η κατρακύλα και ο
εθνικός ξεπεσμός συνεχίζεται. Αν είναι ποτέ
δυνατόν ο Ε/κ ηγέτης να μελετά το ενδεχόμενο
διχοτόμησης της ΑΟΖ. Επιτέλους ποιος είναι
αυτός ο διπλωμάτης, που αν πράγματι ανέλαβε
αυτό το αντεθνικό έργο, τότε κάθε άλλο παρά
κορυφαίος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί.
Από την άλλη όμως ο κ. Δρουσιώτης, καθηκόντως, θα πρέπει άμεσα να τον κατονομάσει.
Διαφορετικά κινδυνεύει να κατηγορηθεί ο ίδιος
ως «κορυφαίος πολιτικός κουτσομπόλης».
«Ο Χριστοδουλίδης μοίραζε από το παρα-

σκήνιο στους δημοσιογράφους παραπλανητική
πληροφόρηση και δηλητηρίαζε την κοινωνία
με φοβίες», συνεχίζει ο αρθρογράφος. Δηλαδή
την ώρα που παιζόταν το μέλλον αυτού του
τόπου ο δικός μας ΥΠΕΞ (τότε ΚΕ) έπαιζε πολιτικά
και επικοινωνιακά παιχνίδια; Γιατί δεν αντιδρά
επιτέλους ο κ. Χριστοδουλίδης. Ο κατά τα άλλα
λαλίστατος και εύθικτος ΥΠΕΞ γιατί τηρεί σιγή
ιχθύος. Γιατί δεν διαψεύδει τον αρθρογράφο;
Τέλος, τι έχει να πει για όλα αυτά ο Αβέρωφ
Νεοφύτου. Τι έχει να δηλώσει ο πρόεδρος του
κυβερνώντος κόμματος, ο ηγέτης της παράταξης
της λύσης και επανένωσης; Πώς είναι δυνατόν
να μιλά για ενότητα και συστράτευση, όταν
αιωρούνται τέτοιες πρωτόγνωρες κατηγορίες;
Πώς μπορεί να επικαλείται τις παρακαταθήκες
του Γλαύκου Κληρίδη και να παρουσιάζεται
ως ο συνεχιστής της πολιτικής του; Αν βέβαια
έχει τα στοιχεια, γιατί δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλία, εκστρατεία θα έλεγα, να διαψεύσει
τον Μακάριο Δρουσιώτη; Συνιστά πολιτική
ανωμαλία να επικρίνει τους πολιτικούς του αντιπάλους για δημιουργία τοξικού κλίματος την
στιγμή που βλέπουν το φως της δημοσιότητας
τα τοξικότερα που έχουν ποτέ γραφεί. Πέρασαν
ήδη δύο εβδομάδες από τη δημοσίευση του
επίμαχου άρθρου. Καμία αντίδραση από κυβερνητικής πλευράς. Καμία αντίδραση ή διαμαρτυρία από τους πολίτες. Καμία αντίδραση
από τις αυτοαποκαλούμενες πατριωτικές δυνάμεις. Αντί όλα αυτά να ήταν το κύριο θέμα
συζήτησης, έπεσε στα μαλακά. Τι στα μαλακά,
δεν πήρε κανένας χαμπάρι. Το όλο θέμα αντιμετωπίστηκε σαν κουτσομπολιό σκανδαλοθηρικής φυλλάδας που ασχολείται με θέματα της
showbiz. Σίγουρα ο κάθε εθνικά σκεπτόμενος
πολίτης εύχεται και ελπίζει να πρόκειται περί
απαράδεκτων συκοφαντιών. Από την άλλη
όμως χρειάζεται να πεισθεί με τεκμηριωμένες
διαψεύσεις. Το «πίστευε και μη ερεύνα» δεν
μπορεί να είναι θέση, όταν πρόκειται για θέματα
εθνικής επιβίωσης. Το ρητό «η σιωπή είναι
χρυσός» δεν ισχύει στην προκειμένη περίπτωση.
Αντίθετα, «Η σιωπή είναι χειρότερη, γιατί όλες
οι αλήθειες που αποσιωπούνται γίνονται δηλητηριώδεις», όπως έλεγε ο Γερμανός φιλόσοφος
Φρήντριχ Νίτσε.

Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου είναι ειδικός προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.
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Εντός τεσσάρων ωρών οι αναλύσεις για κορωνοϊό
Από την περασμένη Δευτέρα δεν έχει αποσταλεί κάποιο ύποπτο δείγμα για ανάλυση στο ΙΝΓΚ, λέει ο δρ Λεωνίδας Φυλακτού
Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΜΑΡΑ

–Από την περασμένη Δευτέρα,
το Ινστιτούτου Νευρολογίας και
Γενετικής Κύπρου δέχεται τη
διεκπεραίωση αναλύσεων δειγμάτων ύποπτων περιστατικών
για τον κορωνοϊό. Είχε την υποδομή ή την απέκτησε λόγω της
επιδημίας;
–Το Ινστιτούτο είχε την υποδομή
για τέτοιου είδους μεθόδους, απλώς
η συγκεκριμένη μέθοδος έπρεπε
να χτιστεί από την αρχή γιατί πρόκειται για νέο ιό. Άρα η υποδομή
από πλευράς εξοπλισμού υπήρχε,
αυτό που έπρεπε να γίνει ήταν να
αποκτηθούν κάποια αντιδραστήρια
για να στηθεί η μέθοδος εξειδικευμένα, να εντοπίζει δηλαδή τον συγκεκριμένο ιό.
–Μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα
από τότε που θα παραλάβετε ένα
ύποπτο δείγμα μπορείτε να δώνετε αποτελέσματα;
–Εντός τριών ή τεσσάρων ωρών.
–Το γεγονός ότι δεν υπάρχει μεγάλος χρόνος αναμονής, σε σχέση
με την αποστολή δειγμάτων εκτός
Κύπρου, αυτό πώς βοηθάει το
έργο αντιμετώπισης εξάπλωσης
του ιού;
–Σε περιπτώσεις ύποπτες, τα άτομα για τα οποία υπάρχει υποψία ότι
έχουν προσβληθεί από τον ιό βρίσκονται σε καραντίνα. Όπως γίνεται
κατανοητό, όσο πιο γρήγορα ολοκληρώνεται ο επιστημονικός έλεγχος
των δειγμάτων τόσο πιο γρήγορα
βοηθάει τους γιατρούς, στην περίπτωση που είναι θετικό το δείγμα,
να διαχειριστούν τον ασθενή, στη
δε περίπτωση που είναι αρνητικό
να περιορισθεί η ταλαιπωρία αλλά
και η ανησυχία του κοινού.
–Το γεγονός ότι το Ινστιτούτο
είναι σε θέση να παράγει εξειδικευμένο έργο το καθιστά περιφερειακό κέντρο;
–Το έργο του Ινστιτούτου είναι
πολύπλευρο. Κατάφερε να είναι
τόσο κοντά στην Πολιτεία και να
προσφέρει βοήθεια, τόσο στον τομέα
της υγείας όσο και της δημόσιας
υγείας, έχει βάλει και εκεί το λιθαράκι
του σε σημαντικό βαθμό. Βοηθά
στο κομμάτι προσφοράς στον τόπο
μας. Για την περίπτωση του νέου
ιού, από πλευράς επιστημονικού

Το έργο του Ινστιτούτου
είναι πολύπλευρο. Κατάφερε να είναι τόσο κοντά
στην πολιτεία και να προσφέρει βοήθεια, τόσο
στον τομέα της υγείας
όσο και της δημόσιας
υγείας, έχει βάλει και
εκεί το λιθαράκι του σε
σημαντικό βαθμό.

«Θεωρώ ότι τα πιο σημαντικά σημεία ελέγχου
και αυτό συζητήθηκε
στην παρουσία του προέδρου Αναστασιάδη και
του κύριου Ακιντζί, είναι
τα σημεία εισόδου στο
νησί, είτε από τα νόμιμα
είτε από τα παράνομα αεροδρόμια και λιμάνια»,
λέει ο δρ Φυλακτού.

ενδιαφέροντος είναι ένας νέος ιός,
όπου οι επιστήμονες εκτός από την
προστασία της δημόσιας υγείας
έχουν να δουλέψουν με έναν νέο
ιό που προκαλεί επιστημονικό ενδιαφέρον. Το Τμήμα Μοριακής Ιολογίας συμμετέχει στο ευρωπαϊκό
δίκτυο για αναδυόμενους ιούς. Μέσω
του συγκεκριμένου δικτύου γίνεται
ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών για την εξέλιξη και παρακολούθηση του ιού.
–Λέτε για προσφορά του Ινστιτούτου στην Πολιτεία. Με την
κατάσταση που έχει δημιουργηθεί οι υπηρεσίες σας είναι στη
διάθεση και της τ/κ κοινότητας;
–Ναι. Στην τελευταία συνεδρία
της δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Υγεία, υπό την ιδιότητά
του Ε/κ επικεφαλής της επιτροπής,
ενημέρωσα τα Τ/κ μέλη πως το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής
Κύπρου είναι έτοιμο να δεχθεί δείγματα και όποια βοήθεια χρειασθούν,
ευχαρίστως να το πράξουμε.
–Από την εμπειρία σας και για
ζητήματα όπως του ιού έχουν
βάση οι απόψεις που εκφράζονται ότι οι κατεχόμενες περιοχές
είναι ο αδύναμος κρίκος σε ζητήματα ελέγχου;
–Από την εμπειρία μου, δεν έχω
εντοπίσει αποδείξεις που να στηρίζουν τέτοιες απόψεις. Τελευταία
εμπειρία με τον ιό του Δυτικού Νείλου, φάνηκε πως χειρίζονται τέτοιες
περιπτώσεις με ικανοποιητικό τρόπο. Να διευκρινίσω πως είναι το τι
διαπιστώνω εκ του αποτελέσματος,
φυσικά υπάρχει αδυναμία κάποιος
να ελέγξει τι γίνεται. Τα μέτρα τα
οποία ανέφεραν οι Τ/κ ότι λαμβάνουν είναι στη βάση των ενδείξεων
του ΠΟΥ, όπως και εμείς φυσικά,
άρα μέχρι εδώ μπορώ να γνωρίζω.
–Υποστηρίζεται πως τα οδοφράγματα είναι ευαίσθητα σημεία που
πρέπει να τύχουν διαφορετικής
αντιμετώπισης. Είναι ορθή μια
τέτοια προσέγγιση;
–Θεωρώ ότι τα πιο σημαντικά
σημεία ελέγχου, και αυτό συζητήθηκε στην παρουσία του προέδρου
Αναστασιάδη και του κύριου Ακιντζί

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Ικανοποιητικά θεωρεί τα μέτρα που
λαμβάνονται για αντιμετώπιση περιστατικού κορωνοϊού στην Κύπρο
ο γενικός εκτελεστικός ιατρικός διευθυντής του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής. Σε συνέντευξή
του στην «Κ» ο Λεωνίδας Φυλαχτού
σκιαγραφεί το έργο του Ινστιτούτου,
αλλά και της δικοινοτικής Τεχνικής
Επιτροπής για την Υγεία για τον
κορωνοϊό. Ο κ. Φυλακτού εκ του
αποτελέσματος θεωρεί πως τα μέτρα
που λαμβάνονται και στα Κατεχόμενα εξυπηρετούν τον στόχο της
προστασίας του κοινού.

Ο γενικός εκτελεστικός ιατρικός διευθυντής του ΙΝΓΚ Λεωνίδας Φυλακτού μιλάει στην «Κ» για την επιδημία, πού πρέπει να επικεντρωθούν οι έλεγχοι, τη συνεργασία με τους Τ/κ και το έργο του Ινστιτούτου Νευρολογίας.
είναι τα σημεία εισόδου στο νησί,
είτε από τα νόμιμα είτε από τα παράνομα αεροδρόμια και λιμάνια. Αν
αυτό διασφαλισθεί, θεωρώ ότι είναι
ήσσονος σημασίας οι έλεγχοι στα
οδοφράγματα. Αυτό είναι προσωπική μου άποψη για να είμαστε
ακριβείς. Το Υπουργείο Υγείας λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις και όχι η
Τεχνική Επιτροπή. Η Τεχνική Επιτροπή είναι μια γέφυρα πληροφοριών και συντονισμού, εάν χρειασθεί.
–Επί του προκειμένου τι αποφασίσατε με τους Τ/κ;
–Η τεχνική επιτροπή είναι εκεί
για να διευκολύνει όλους τους Κύπριους σε θέματα υγείας. Είτε αυτό
είναι απειλές από πιθανές επιδημίες,
όπως η παρούσα, είτε αν κάποιος
συμπατριώτης μας χρειάζεται βοήθεια
ή για ανταλλαγή απόψεων πάνω σε
θέματα υγείας. Οι Επιτροπές επίσης
δρουν για ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Στην επιτροπή για την υγεία,
το κύριο μέλημα είναι να σιγουρευτούμε ότι δεν θα προκληθούν προβλήματα στην υγεία που δεν μπορούν
να αντιμετωπισθούν με άλλο τρόπο.
Σε ό,τι αφορά το νέο ιό το πιο σημαντικό, που τονίσθηκε στην Επιτροπή, είναι η στενή επαφή σε περίπτωση που υπάρξουν κρούσματα,
στην περίπτωση που κάποιος χρειασθεί τη βοήθεια του άλλου, στην
περίπτωση που η επιδημία εξαπλωθεί
παγκοσμίως. Αυτό κάνουμε τώρα.
–Το κομμάτι επάρκειας από πλευ-

ράς υποδομών για αντιμετώπιση
κρουσμάτων απασχόλησε την
Επιτροπή;
–Με τα όσα έχουν λεχθεί φαίνεται
πως, ναι είναι εξοπλισμένοι. Αυτό
που τέθηκε ήταν πως, εάν παρουσιασθούν ελλείψεις, ο ένας θα βοηθήσει τον άλλο κάτι που νομίζω ότι
είναι ανθρώπινο.
–Επειδή έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα της καθημερινότητας,
όχι ευχάριστα, με πρόσωπα που
ζουν στην Κύπρο και προέρχονται από την Άπω Ανατολή. Ως
επιστήμονας συντρέχουν λόγοι
ανησυχίας;
–Δεν έχει καμία απολύτως σημασία η καταγωγή σε αυτή την περίπτωση. Αυτό που έχει σημασία
είναι ποιος επισκέφθηκε πρόσφατα
χώρες όπως την Κίνα. Είτε είναι
Κύπριος είτε είναι Κινέζος, αυτός
δεν έχει σημασία. Θεωρώ πως το
Υπουργείο Υγείας και οι αρμόδιες
αρχές της Δημοκρατίας κάνουν καλά τη δουλειά τους, ελέγχοντας
ποιοι επιστρέφουν στη χώρα. Με
αυτά τα δεδομένα θεωρώ πως δεν
πρέπει να υπάρχει αυτό το θέμα,
που δεν το έχω βιώσει αλλά το έχω
ακούσει.
–Από την περασμένη Δευτέρα
έχει αποσταλεί στο Ινστιτούτο
κάποιο ύποπτο δείγμα;
–Όχι.

Τριάντα χρόνια ΙΝΓΚ

–Φέτος είναι τα 30χρονα του Ινστιτούτου. Ποιος είναι ο απολο-

γισμός που γίνεται;
–Από την πρώτη μέρα το Ινστιτούτο κατάφερε να ριζώσει στην
Κύπρο και κατάφερε από την πρώτη
μέρα να είναι δίπλα στους συνανθρώπους μας. Η πορεία του ήταν
και συνεχίζει να είναι ανοδική. Αυτό
σημαίνει πως κάθε χρόνο βοηθούμε
περισσότερους. Το Ινστιτούτο προσφέρει στην υγεία με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες, κλινικές ή εργαστηριακές, αλλά και μέσα από την
έρευνα που είναι εφαρμοσμένη,
που στόχο έχει τον ασθενή. Εκτός
από την υγεία έχουμε τον τομέα
της εκπαίδευσης, τη μεταπτυχιακή
σχολή, απ’ όπου εκκολάπτεται η
νέα γενιά επιστημόνων στους τομείς
δράσεις του Ινστιτούτου. Να μην
ξεχνάμε το σημαντικό έργο προς
τη Δικαιοσύνη με τη Δικανική Γενετική, το έργο στο πρόγραμμα των
αγνοουμένων και πεσόντων, την
ταυτοποίηση θυμάτων σε μεγάλες
τραγωδίες, όπως της Helios. Είμαι
χαρούμενος όπως αναπτύχθηκε το
Ινστιτούτο μέσα από την ιδέα του
Λεύκου Μίντλετον που είναι ο ιδρυτής του. Είναι μοναδικό το σύστημα
της μεταφραστικής ιατρικής, το τρίπτυχο δηλαδή υπηρεσίες, έρευνα
και εκπαίδευση, που βοηθά περισσότερο τον ασθενή.
–Το Ινστιτούτο συμμετέχει σε
ευρωπαϊκά δίκτυα;
–Συμμετέχουν με διάφορους τρόπους. Η τελευταία είναι η συμμετοχή
μας στα δίκτυα αναφοράς που είναι
κυρίως κλινικά δίκτυα, τα οποία κατηγοριοποιούνται με βάση τις ασθένειες και επιλέγονται ποιοι θα συμ-

μετέχουν μετά από αξιολόγηση. Είναι μια επιβράβευση για το επίπεδο
του Ινστιτούτου.
–Το Ινστιτούτο έχει ενταχθεί στο
ΓεΣΥ;
–Από την πρώτη μέρα είμαστε
σε περιβάλλον ΓεΣΥ και συνεχίζουμε
να προσφέρουμε ιατρική περίθαλψη.
Το Ινστιτούτου είναι εξειδικευμένο,
είχε αποστολή και η κατεύθυνση
είναι σε χρόνιες και κληρονομικές
παθήσεις τόσο στη νευρολογία όσο
και στη γενετική. Τελευταία δημιουργήσαμε έξι εξιδεικευμένα κέντρα
για νευρομυϊκές ασθένειες, για κινητικές διαταραχές, για επιληψία,
για κατά πλάκα σκλήρυνση, για
άνοια και για κληρονομικές παθήσεις. Ο ασθενής θα ανήκει σε κέντρο
όχι σε έναν γιατρό, θα υπάρχει ομάδα από γιατρούς εξειδικευμένων
στη Νευρολογία. Είναι σημαντικό
επίσης ότι το Ινστιτούτο έχει συμμετοχή σε κλινικές δοκιμές φαρμάκων. Το Ινστιτούτο επιλέγεται από
φαρμακευτικές εταιρείες για δοκιμή
φαρμάκων. Έχουμε τη μεγαλύτερη
ερευνητική υποδομή στις επιστήμες
στην Κύπρο. Τα εργαστήρια διεξάγουν πρωτοποριακή έρευνα, εξασφαλίζοντας χρηματοδοτήσεις από
το εξωτερικό.
–Οι υφιστάμενες κτιριακές υποδομές ικανοποιούν τις ανάγκες
του Ινστιτούτου;
–Θα κατασκευασθεί νέο κτίριο
δίπλα στο υφιστάμενο, που θα διπλασιάσει τους χώρους του Ινστιτούτου. Το νέο κτίριο θα συνδέεται
με το υφιστάμενο και θα κατασκευασθεί μέσω δανειοδότησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
με συμφωνία από το Υπουργείο Οικονομικών. Στο νέο κτίριο θα στεγασθούν νέες ερευνητικές ομάδες.
Στο υφιστάμενο κτίριο θα ανακαινισθούν χώροι τόσο για τις ανάγκες
των ασθενών όσο και των εργαστηρίων. Το νέο κτίριο θα αναβαθμίσει
σημαντικά και το κέντρο αποκατάστασης για τους ασθενείς με την
ανακαίνιση των υφιστάμενων χώρων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως οι
πλείστες νευρολογικές παθήσεις
είναι αθεράπευτες, άρα η αποκατάσταση είναι πολύ σημαντική.

ΑΡΘΡΟ / Του ΠΑΣΧΟΥ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ

Παγκοσμιοποίηση (και) των ιών

Α

ν κοιτάξει κανείς την παγκόσμια Ιστορία, θα διαπιστώσει
ότι οι επιδημίες, προϊόντος
του χρόνου, γίνονται 1) περισσότερες, 2) εξαπλώνονται ταχύτερα
και 3) είναι λιγότερο φονικές. Το
πρώτο εξηγείται εύκολα. Οι μεταδοτικές ασθένειες μοιάζουν να πολλαπλασιάζονται επειδή η καταγραφή της Ιστορίας, αλλά και των ασθενειών, γίνεται συστηματικότερη.
Δεν είναι ότι ο 21ος αιώνας (με 50
επιδημικά επεισόδια) είναι πιο «άρρωστος» από τον 16ο αιώνα, στον
οποίο καταγράφηκαν 6 επιδημίες.
Για παράδειγμα, το νέο ξέσπασμα
του Εμπολα, τον Αύγουστο του
2018, στο Κονγκό και στην Ουγκάντα, θα ήταν άγνωστο για τους
χρονικογράφους του 16ου αιώνα,
όπως άγνωστα θα ήταν και το Κονγκό και η Ουγκάντα. Κι αν μας τρο-

μάζουν τα 150 θύματα του νέου
κορωνοϊού, πρέπει να σκεφθούμε
ότι η «Πανώλη του Ιουστινιανού»
καθάρισε σε δύο χρόνια (541–542)
25 εκατ. ανθρώπους, το 40% των
κατοίκων της Κωνσταντινούπολης
και το 25% του πληθυσμού της
Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Στους επόμενους δύο αιώνες
που εξαπλωνόταν η ασθένεια, ο
αριθμός των θυμάτων έφτασε τα
50 εκατ.· ήταν 15% του παγκόσμιου
πληθυσμού. Εμφανίστηκε μέχρι
τη Γερμανία, αλλά όχι στην Κίνα,
διότι απλώς οι άνθρωποι τότε δεν
ταξίδευαν στην Κίνα.
Σήμερα, μόλις εμφανιστεί ένας
νέος ιός σε κάποια περιοχή της Κίνας, που δεν ξέραμε ότι υπήρχε, η
είδηση εμφανίζεται σε όλες τις οθόνες του κόσμου. Μέχρι να ξεκουνηθούν ο γραφειοκρατικοί μηχα-

Το Facebook ανακοίνωσε ότι θα

σβήσει σημειώματα χρηστών που
διαδίδουν επικίνδυνη παραπληροφόρηση για τον κορωνοϊό.

νισμοί του κομμουνιστικού καθεστώτος, ο ιός έχει ταξιδέψει στις
ΗΠΑ και σε λίγα 24ωρα εμφανίζεται
στην Ευρώπη. Οι ίδιες τεχνολογίες
που κάνουν φθηνές τις διακοπές
(μπορούμε να φανταστούμε πριν
από 100 χρόνια κάποιον να κάνει
weekend στη Ρώμη, ή έστω στα
Ζαγοροχώρια;), κάνουν οικονομικά
αποδοτική τη μετανάστευση, γίνονται και καλός αγωγός για τη μετάδοση των ασθενειών. Ομως, οι
ίδιες τεχνολογίες επιτρέπουν σε
ερευνητές των δικών μας πανεπιστημίων (ΕΚΠΑ και Κρήτης) να καταγράψουν τα γενετικά χαρακτηριστικά του νέου ιού, να δημοσιεύσουν τα συμπεράσματα σε λίγες
μόνο ημέρες και σε συνεργασία με
άλλα ερευνητικά κέντρα να ανακαλύψουν τη θεραπεία.
Το παγκόσμιο χωριό, λοιπόν, εί-

ναι εδώ και για τα χειρότερα, και
για τα καλύτερα, αλλά και για τα
γελοία. Είναι απίστευτη η ταχύτητα
με την οποία μεταδόθηκαν διάφορα
μαντζούνια για την αντιμετώπιση
του ιού, όπως να κατακάψουν διάφοροι τη στοματική τους κοιλότητα
πίνοντας νερό 60-70 βαθμών Κελσίου! Αυτά τα γιατροσόφια, που
υποτίθεται ότι είναι του καναδικού
υπουργείου Υγείας, κυκλοφορούν
ήδη και στα ελληνικά. Το Facebook
ανακοίνωσε ότι θα σβήσει σημειώματα, φωτογραφίες και βίντεο
χρηστών που διαδίδουν επικίνδυνη
παραπληροφόρηση για τον κορωνοϊό.
Η βραχεία ιστορία του ιού 2019nCoV δείχνει ότι οι τεχνολογίες,
που κάνουν φθηνές τις μεταφορές
πληροφοριών, κεφαλαίων, ανθρώπων, παγκοσμιοποιούν την ανθρω-

πότητα, είτε μας αρέσει, είτε όχι,
είτε για καλό, είτε για κακό. Η παγκοσμιοποίηση δεν μπορεί να σταματήσει διότι το «αόρατο χέρι»,
που κινείται από τις επιθυμίες και
τα συμφέροντα των ανθρώπων,
δεν σταματά όσα Brexit κι αν υπερψηφιστούν. Τα τείχη που προσπαθούν κάποιοι να χτίσουν πέφτουν
με το πρώτο φύσημα του αέρα·
έγινε κυριολεκτικώς στο Calexico
της Καλιφόρνιας την περασμένη
βδομάδα. Συνεπώς, το πρώτο καθήκον της πολιτικής είναι να λάβει
υπόψη την πραγματικότητα που
δημιουργείται αντί να γεννά φρούδες ελπίδες περί αντιστροφής της.
Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών –γιατί
τα σύνορα δεν περιορίζουν τα φαινόμενα– ήτοι παγκοσμιοποίηση
και της πολιτικής.
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Το εμβόλιο
για τον νέο
κορωνοϊό
θα αργήσει
Μόνη ασπίδα, τα μέτρα πρόληψης
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Στην περιδίνηση ÚÕß ÑÕØÜÔÕáÕÆ
 U*V=ÈØÃÙÑËÚÇÏÎÖÇÍÑÄÙÓÏÇ
ÑÕÏÔÄÚÎÚÇÓËÚÏÝßÍËÏÕÔÕÓÏÑÁÝÇØÞÁÝÑÇÏÚÕßÝËÏÊÏÑÕÆÝËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝ
ÔÇËÖÏÑËÔÚØ×ÔÕßÔÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏÁÝ
ÚÕßÝÙÚÕÔÁÒËÍÞÕÚÎÝËÐ¦ÖÒÜÙÎÝ
ÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝ¡ËÊËÊÕÓÁÔÕÄÚÏ
ÌÇØÓÇÑËßÚÏÑÂÇÖ¦ÔÚÎÙÎ®ÙÚÕÔ
ÔÁÕÏÄÊËÔßÌÃÙÚÇÚÇÏÖØÕÝÚÕÖÇØÄÔ
ÑÇÏÚÕËÓÈÄÒÏÕÊËÔÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇ
ÇÔÇÖÚßÞÛËÃÙËÊÏ¦ÙÚÎÓÇÓÏÑØÄÚËØÕÚÜÔÁÐÏÓÎÔ×ÔÕÏËÏÊÏÑÕÃÙÚØÁÌÕßÔÚÎÔÖØÕÙÕÞÂÚÕßÑÕÏÔÕÆÙË
ÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÕÆÝÚØÄÖÕßÝËÒÁÍÞÕß
ÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝÖÕßËÃÔÇÏÎËÌÇØÓÕÍÂÚÜÔÈÇÙÏÑ×ÔÑÇÔÄÔÜÔÊÎÓÄÙÏÇÝßÍËÃÇÝÕÏÕÖÕÃÕÏËÃÞÇÔßÏÕÛËÚÎÛËÃÓËËÖÏÚßÞÃÇÙÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎ
ËÖÏÊÎÓÃÇÇÖÄÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄ:(9:!
ÇÖÕÓÄÔÜÙÎÙÚÕÙÖÃÚÏÙËÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÂÖÏÇÝÔÄÙÎÙÎÝÍÏÇÚÎÔÕÖÕÃÇÊËÔ
ÙßÔÚØÁÞËÏÒÄÍÕÝÓËÚ¦ÈÇÙÎÝÙÚÕÔÕÙÕÑÕÓËÃÕÑÇÒÄÑÇÏÙßÞÔÄÖÒÆÙÏÓÕ
ÚÜÔÞËØÏ×ÔÇÖÕÌßÍÂËÖÇÌÂÝÚÜÔ
ÞËØÏ×ÔÓËÓ¦ÚÏÇÓÆÚÎÑÇÏÙÚÄÓÇ
Ñ¦ÒßÉÎÙÚÄÓÇÚÕÝÑÇÏÓÆÚÎÝÑÇÚ¦
ÚÕÌÚ¦ØÔÏÙÓÇÂÚÕÔÈÂÞÇÑÇÏÚÂØÎÙÎÇÖÄÙÚÇÙÎÝÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÊÆÕ
ÓÁÚØÜÔÇÖÄ¦ÚÕÓÕÖÕßËÓÌÇÔÃàËÏ
ÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇÃÜÙÎÝ
©ÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÚÕßÇÍÑÄÙÓÏÕß©ØÍÇÔÏÙÓÕÆ±ÍËÃÇÝÁÞÕßÔÐËÑÇÛÇØÃÙËÏÄÚÏÚÇÇÔÚÏÈÏÕÚÏÑ¦ÚÇ
ÇÔÚÏÏÏÑ¦ÖÕßÑßÑÒÕÌÕØÕÆÔÙÂÓËØÇ
ÙÚÕËÓÖÄØÏÕÑÇÏÚÕËÓÈÄÒÏÕÍÏÇÚÕÔ
ÖÔËßÓÕÔÏÄÑÕÑÑÕÊËÔÖØÕÙÚÇÚËÆÕßÔ
ÇÖÄÇßÚÄÔÚÕÔÔÁÕÏÄÚÎÔËÖÏÊÎÓÃÇÚÎÝÞËÏØÕßØÍÏÑÂÝÓ¦ÙÑÇÝ®
ÕÎÓÁÚËØÕÝÛÔÏÑÄÝ©ØÍÇÔÏÙÓÄÝ
ÎÓÄÙÏÇÝ±ÍËÃÇÝ©±ÇÖÇÔÚ¦
ÄÚÏÎÓ¦ÙÑÇËÃÔÇÏÓÄÔÕÓÏÇÝÞØÂÙÎÝ
ÑÇÏÖØÁÖËÏÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÇÏÇÖÄ
ÄÙÕßÝÔÕÙÕÆÔÚÕßÝËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃËÝßÍËÃÇÝÑÇÏÄÙÕßÝËÖÏÙÑÁÖÚÕÔÚÇÏ
Þ×ØÕßÝÖÇØÕÞÂÝßÖÎØËÙÏ×ÔßÍËÃÇÝ
ÙËÖËØÏÄÊÕßÝËÖÏÊÎÓÏ×Ô

Σε εγρήγορση
ÚÎÔÒÒ¦ÊÇßÖÕßØÍËÃÕ±ÍËÃÇÝ©±ÑÇÏËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃËÝßÍËÃÇÝ
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÔÙËÇÔÇÓÕÔÂÍÏÇÚÎÔËÓÌ¦ÔÏÙÎÚÕßÖØ×ÚÕßÑØÕÆÙÓÇÚÕÝ®
ÁÔÇËÔÊËÞÄÓËÔÕÖÕßÞÇØÇÑÚÎØÃàËÚÇÏÖÕÒÆÖÏÛÇÔÄÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÇßÚÂÚÇÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÇÔÇÌÕØ¦ÝÍÏÇ
ÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄËÃÔÇÏÁÚÕÏÓÇÍÏÇÔÇ
ÔÕÙÎÒËÆÙÕßÔÇÙÛËÔËÃÝÚÎÔÇØÞÂÄÒÇÚÇÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ÛÇÔÕÙÎÒËßÛÕÆÔÇÑÄÓÇÑÇÏÚÇÖÕÒÆËÒÇÌØÏ¦
ÍÏÇÒÄÍÕßÝÇÖÕÓÄÔÜÙÎÝÑÇÏÇÖÕÌßÍÂÝÚÎÝÊÏÇÙÖÕØ¦ÝÚÎÝÔÄÙÕß

ÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÕÑÕØÜÔÕáÄÝ
ËÐÇÖÒÜÛËÃÚÄÚËÛÇÔÕÙÎÒËÆÕÔÚÇÏ
ÚÇÙÕÈÇØ¦ÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦®ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÙÚÎÔ ®ÕÑØÄÙÕÝ ÇØÇÍËÜØÍÄÖÕßÒÕÝÖÇÛÕÒÄÍÕÝÒÕÏÓÜÐÏÕÒÄÍÕÝËÏÊÏÑÄÝÎÓÄÙÏÇÝ±ÍËÃÇÝ
ÙÚÎqÇÛÕÒÕÍÏÑÂ ÒÏÔÏÑÂÚÕß
 ÙÚÕÚÚÏÑÄÔ®ÓÏÇÓÕÔ¦ÊÇ
ÖÕßÁÞËÏËÓÖËÏØÃÇÍÏÇÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎËÏÊÏÑ×ÔÇÔÇÖÔËßÙÚÏÑ×Ô
ÒÕÏÓ×ÐËÜÔÓËËÔÊÏÇÌÁØÕÔÍÏÇÚÎ
ÊÎÓÄÙÏÇßÍËÃÇ
ËØÏÍØ¦ÌÕÔÚÇÝÚÎÔÑÒÏÔÏÑÂËÏÑÄÔÇÚÜÔÇÙÛËÔ×ÔÓËÚÕÔÔÁÕÑÕØÜÔÕáÄÕÑ ÇØÇÍËÜØÍÄÖÕßÒÕÝ
ÙÎÓËÏ×ÔËÏÄÚÏÁÞÕßÔÚÎÔËÏÑÄÔÇ
ÓÏÇÝÏÕÍËÔÕÆÝÒÕÃÓÜÐÎÝÚÕßÑÇÚ×ÚËØÕßÇÔÇÖÔËßÙÚÏÑÕÆ©ÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÖØÕÑÇÒËÃÑßØÃÜÝÖßØËÚÄ
ÓßÇÒÍÃËÝÈÂÞÇÓÖÕØËÃÑÇÏÖÕÔÄÒÇÏÓÕ¬ÕÙßÔ¦ÞÏÊËÔËÃÔÇÏÖÕÒÆ
ÙßÞÔÄÙÚÕßÝÇÙÛËÔËÃÝÓËÇßÚÄÔ
ÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄ¬ÕÖØÄÈÒÎÓÇËÃÔÇÏ

Υγιεινή των χεριών,
κάλυψη του στόματος
κατά τον βήχα
ή το φτάρνισμα και
τήρηση απόστασης
τουλάχιστον δύο μέτρων
από άτομα που έχουν
συμπτώματα συνιστούν
οι επιστήμονες.
ÄÚÏÙËÑ¦ÖÕÏÕßÝÇÙÛËÔËÃÝÓÖÕØËÃ
ÔÇÑ¦ÔËÏÏÕÍËÔÂÖÔËßÓÕÔÃÇÊÎÒÇÊÂÔÇÖØÕÙÈ¦ÒËÏÚÕßÝÖÔËÆÓÕÔËÝ
ßÚÄËÓÖÕÊÃàËÏÚÎÔÇÔÚÇÒÒÇÍÂÇËØÃÜÔÚÎÔÕÐßÍÄÔÜÙÎÚÕßÕØÍÇÔÏÙÓÕÆÍÏÇÔÇÚÕÖÜÖÏÕÇÖÒ¦Ë
ÇßÚÁÝÚÏÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÞØËÏ¦àËÚÇÏ
ßÖÕÙÚÂØÏÐÎÓËÕÐßÍÄÔÕËÔ×ÙÚÇ
ÖÕÒÆÙÕÈÇØ¦ÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ÛÇÞØËÏÇÙÚËÃÑÇÏÓÎÞÇÔÏÑÂßÖÕÙÚÂØÏÐÎ
ÚÎÝÇÔÇÖÔÕÂÝÊÎÒÇÊÂÌØÕÔÚÃÊÇ
ËÖÏÖÁÊÕßËÔÚÇÚÏÑÂÝÛËØÇÖËÃÇÝ
¢ÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÖËØÃÖÕßÚÕ  
ÚÜÔÇÙÛËÔ×ÔÓËÖÔËßÓÕÔÃÇÒÄÍÜ
ÚÕßÔÁÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÖÕßËÏÙ¦ÍÕÔÚÇÏÙÚÕÔÕÙÕÑÕÓËÃÕÛÇÞØËÏÇÙÚËÃ
ÔÕÙÎÒËÃÇÙË¡¬ÇÑØÕÆÙÓÇÚÇ
ËÃÔÇÏÙÖ¦ÔÏÇÙËÖÇÏÊÏ¦ËÔ×ÇßÚÕÃ
ÖÕßÑÏÔÊßÔËÆÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÔÇ
ÑÇÚÇÒÂÐÕßÔÒÄÍÜËÖÏÖÒÕÑ×ÔËÃÔÇÏ
¦ÚÕÓÇ¦ÔÜÚÜÔËÚ×ÔÖÕßÖÏÛÇÔÄÔÔÇÁÞÕßÔÑÇÏ¦ÒÒÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇßÍËÃÇÝ®
¬ÇÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇÚÕßÔÁÕßÑÕØÜ-

ÔÕáÕÆ¶ÙË¦ÚÕÓÇÞÜØÃÝËÖÏÖÒÕÑÁÝ¶
ÊÏÇØÑÕÆÔÖËØÃÖÕßÓÃÇËÈÊÕÓ¦ÊÇ
¬ÇÓÁÞØÏÚ×ØÇÊËÊÕÓÁÔÇÑÇÚÇÊËÏÑÔÆÕßÔÄÚÏÁÔÇÝÇÙÛËÔÂÝËÃÔÇÏÓËÚÇÊÕÚÏÑÄÝÄÙÕÁÞËÏÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇ
ÇÑÄÓÇÑÇÏË¦ÔÇßÚ¦ËÃÔÇÏÂÖÏÇ¬Õ
ËÔÊËÞÄÓËÔÕÁÔÇ¦ÚÕÓÕÔÇÓÖÕØËÃ
ÔÇÓËÚÇÊ×ÙËÏÚÕÔÏÄÑÇÏÖØÏÔËÓÌÇÔÃÙËÏÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇÇÔÑÇÏÁÞËÏ
ÇÔÇÌËØÛËÃËÐËÚ¦àËÚÇÏÇÑÄÓÇ
ÛËØÇÖËÃÇÚÜÔÖÏÕÙÕÈÇØ×Ô
ÖËØÏÙÚÇÚÏÑ×ÔÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂËÃÔÇÏ

ßÖÕÙÚÎØÏÑÚÏÑÂËÔ×ÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÎÝÖÔËßÓÕÔÃÇÝÛÇÞÕØÎÍÎÛÕÆÔ
ÑÇÏÇÔÚÏÈÏÕÚÏÑ¦ÍÏÇÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÔÇÙßÔßÖ¦ØÞËÏÑÇÏÈÇÑÚÎØÏÇÑÂ
ÖÔËßÓÕÔÃÇÓÈÄÒÏÕÍÏÇÚÕÔÔÁÕÑÕØÜÔÕáÄÊËÔßÌÃÙÚÇÚÇÏÖØÕÝÚÕÖÇØÄÔ¬ÕÑÇÒÄËÃÔÇÏÄÚÏßÖ¦ØÞÕßÔ
ËØËßÔÎÚÏÑÁÝÕÓ¦ÊËÝÖÕßÊÕßÒËÆÕßÔÙËÇßÚÄÑÇÏÄÚÏÕÏÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÝËÓÈÕÒÃÜÔÖÒÁÕÔÁÞÕßÔ
ÍÃÔËÏÓËÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÚÎÝÏÇÚØÏÑÂÝ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÖÕÒÆÖÏÕÍØÂÍÕØËÝ®

ÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦ÄÖÜÝÙÎÓËÏ×ÔËÏÕ
Ñ ÇØÇÍËÜØÍÄÖÕßÒÕÝÊËÔÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÁÞÕßÓËËÓÈÄÒÏÕÔÜØÃÚËØÇ
ÇÖÄÁÐÏÓÂÔËÝÇÖÄÙÂÓËØÇ®¬ÇßÚÄÞØÕÔÇËÐËÚ¦àËÚÇÏÙËËÖÃÖËÊÕËØÍÇÙÚÎØÃÕßÑßØÃÜÝÎÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÇÔÚÏÏÏÑ×ÔÌÇØÓ¦ÑÜÔÖÕß
ËÃÞÇÔÊÕÑÏÓÇÙÚËÃÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÍÏÇ
ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÕß:(9:ÚÕß4,9:
ÑÇÏÚÕßÓÖÕÒÇ
ÂÐÎÙßÔÇÍËØÓÕÆÍÏÇÚÕÔÔÁÕ
ÑÕØÜÔÕáÄÊËÔÓÖÕØËÃÔÇßÖ¦ØÐËÏ

ÖØÏÔÇÖÄÚÎÊÏÇÑÕÖÂÚÎÝÓËÚ¦ÊÕÙÂÝÚÕßÙÚÎÔ ÃÔÇÂÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂËÓÈÕÒÃÕß¡ÁÞØÏÚÄÚËÄÒÕÏÛÇ
ÖØÁÖËÏÔÇÁÞÕßÓËÙÚÕÓßÇÒÄÓÇÝ
ÚÕßÝÈÇÙÏÑÕÆÝÑÇÔÄÔËÝÊÎÓÄÙÏÇÝ
ßÍËÃÇÝÄÖÜÝßÍÏËÏÔÂÚÜÔÞËØÏ×Ô
Ñ¦ÒßÉÎÚÕßÙÚÄÓÇÚÕÝÑÇÚ¦ÚÕÔ
ÈÂÞÇÂÚÕÌÚ¦ØÔÏÙÓÇÑÇÏÚÎÔÚÂØÎÙÎÇÖÄÙÚÇÙÎÝÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÊÆÕ
ÓÁÚØÜÔÇÖÄ¦ÚÕÓÇÖÕßÁÞÕßÔÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇ®ÑÇÚÇÒÂÍËÏÕÑ ÇØÇÍËÜØÍÄÖÕßÒÕÝ

Η επιδημία, η μεγαλύτερη πολιτική πρόκληση του Σι
Του ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ

Δεκάδες χιλιάδες Κινέζοι
έκαναν λόγο στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης
για αδιαφάνεια
και απόκρυψη πληροφοριών για τον ιό
από την κυβέρνηση.
ÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕËÐÇÏÚÃÇÝÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ
 U*V=ÚÕßÍÏÇÚØÕÆÏÕßËÔÒÏ¦ÔÍÑÕÕÖÕÃÕÝËÃÞËÖØÕÙÖÇÛÂÙËÏ
ÙÚÏÝËÑËÓÈØÃÕßÔÇÖØÕËÏÊÕÖÕÏÂÙËÏÍÏÇÚÎÔÖÏÛÇÔÂËÓÌ¦ÔÏÙÎÔÁÇÝËÖÏÊÎÓÃÇÝÍÏÇÔÇËÐÇÔÇÍÑÇÙÚËÃ
ÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÇÖÄÚÎÔÇÙÚßÔÕÓÃÇ
ÔÇÇÔÇÑÇÒÁÙËÏÑÇÏÔÇÊÎÒ×ÙËÏÄÚÏ
ÊÏÁÙÖËÏØËÇÈ¦ÙÏÓËÝÌÂÓËÝ®©ÏØÞÁÝÙÚÎÔÖÄÒÎÕßÞ¦ÔÓËÖÒÎÛßÙÓÄËÑÇÚÑÇÚÕÃÑÜÔÙßÔÁÞÏÙÇÔ
ÔÇÇÖÕÑØÆÖÚÕßÔÍÏÇÚÏÝËÖÄÓËÔËÝ
ÊÆÕËÈÊÕÓ¦ÊËÝÖËØÃÖÕßÚÇÄÒÕÑÇÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÇÑØÕÆÙÓÇÚÇÚÕß¦ÍÔÜÙÚÕßÇØÞÏÑ¦ÑÕØÜÔÕáÕÆÖÕßËÓÌ¦ÔÏàËÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇÖÇØÄÓÕÏÇÓËËÑËÃÔÇÚÕßÏÕÆ:(9:ÚÕÑØÃÙÏÓÕÇßÚÄ
ÊÏ¦ÙÚÎÓÇÕÏÄÝËÐÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÔÇ

EPA/JEROME FAVRE

Με τις κινεζικές ÇØÞÁÝÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔ
ÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÎÓÁØËÝÑßØÏÕÒËÑÚÏÑ¦
ÊØÇÑÄÔÚËÏÇÓÁÚØÇÍÏÇÚÕÔÖËØÏÕØÏÙÓÄÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ
ÖÇØÇÚÎØÕÆÔÚÇÏÚÇÖØ×ÚÇÙÎÓ¦ÊÏÇ
ÖÕßÊËÃÞÔÕßÔÄÚÏÃÙÜÝÎÓ¦ÞÎÔÇ
ÖÒÎÙÏ¦àËÏÙËÙÎÓËÃÕÑÇÓÖÂÝ¬Ç
ÔÁÇÑØÕÆÙÓÇÚÇÓËÏ×ÛÎÑÇÔÚÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎÑÇÏÚÎÔÁÓÖÚÎÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÕÔÇÍÑÄÙÓÏÕ©ØÍÇÔÏÙÓÄ±ÍËÃÇÝ
ÕÕÖÕÃÕÝÄÓÜÝÊËÔÁÞËÏÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÄÚÏÎËÖÏÊÎÓÃÇÁÞËÏÌÚ¦ÙËÏÙÚÕ
ÇÖÕÑÕØÆÌÜÓ¦ÚÎÝ
© ÏÔÁàÕÝÖØÄËÊØÕÝÏ¬àÏÔÖÃÔÍÑ
ÁÞËÏÑÎØÆÐËÏÒÇáÑÄÖÄÒËÓÕ®ÑÇÚ¦
ÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝËÔ×ÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÇÔÁÒÇÈËÁÓÓËÙÇÓËØÃÊÏÕÚÎÝËßÛÆÔÎÝÊÎÒ×ÔÕÔÚÇÝÄÚÏÎ
ËÖÏÊÎÓÃÇËÃÔÇÏÓËÃàÜÔÊÕÑÏÓÇÙÃÇ
ÚÕßÑÏÔËàÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÑÇÏÚÎÝ
ÏÑÇÔÄÚÎÚÇÝÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÎÝÞ×ØÇÝ®ÑÇÏÖÜÝËÖÎØË¦àËÏÚÎàÜÂÑÇÏ
ÚÎÔßÍËÃÇÚÜÔÑÇÚÕÃÑÜÔÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÖÕÊËÃÞÛÎÑËËÆÙÚÕÞÕÝÑÇÛ×ÝÚÎÔÇØÇÙÑËßÂËÑÊÎÒ×ÛÎÑË
ÙÚÕÑÏÔËàÏÑÄÏÇÊÃÑÚßÕÑÆÓÇÛÒÃÉÎÝ
ÑÇÏÕØÍÂÝÑÇÚ¦ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÍÏÇ

Οι Κινέζοι Ú¨iÖ³o{Ñ³¨Ì{ÈÜ{Òo~ØÊ¨ÑÈ¨ÒÚiÉÑ~ÒÉ{³~ÑÚÊ~³È~Ñ{Ñ¨É{Ù{ÊÉ{o{Ñ³iÑÉ{ÜÊ³ÈÓÈ~¨ÍÖ
ÓËÚÇÊÃÊËÚÇÏÇÔËÐÁÒËÍÑÚÇÑÇÏÖÕÒÆ
ÙÆÔÚÕÓÇÚÇÑØÕÆÙÓÇÚÇÇßÐÂÛÎÑÇÔÚÄÙÕÖÕÒÆ×ÙÚËÖØÕÑÒÂÛÎÑË
ËÖÏÊÎÓÃÇ
¡ÏÒ×ÔÚÇÝÚÎÔÎ¢ËÈØÕßÇØÃÕß
ÙÚÕßÝ5L^@VYR;PTLZÕÎÒÏÑÃÇÝ
ÓÄÒÏÝËÚ×ÔÕÌÛÇÒÓÃÇÚØÕÝÏÕßËÔÒÏ¦ÔÍÑËÃÞËÖËÏÄÚÏÇÔÕÏØÞÁÝ
ËÃÞÇÔÇÖÕÑÇÒÆÉËÏÔÜØÃÚËØÇÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÍÏÇÚÎÔËÖÏÊÎÓÃÇÔÕÓÃàÜÖÜÝ
ÛÇÂÚÇÔÖÕÒÆÑÇÒÆÚËØÇÇÖØÁÖËÏ
ÔÇßÖ¦ØÞËÏÓËÍÇÒÆÚËØÎÊÏÇÌ¦ÔËÏÇ®

ÑØÏÈ×ÝÇßÚÄÚÕÇÃÚÎÓÇËÖÇÔÁÒÇÈÇÔ
ÊËÑ¦ÊËÝÞÏÒÏ¦ÊËÝ ÏÔÁàÕÏÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÎÓÁØËÝÑÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇÇÌÄÚÕßÇÔÇÑÕÏÔ×ÛÎÑËÕÛ¦ÔÇÚÕÝÚÕßÍÏÇÚØÕÆÏÕßËÔÒÏ¦ÔÍÑ
ÚÕÔÕÖÕÃÕÛØÂÔÎÙÇÔÜÝÂØÜÇÖÕß
ÖØÕÙÖ¦ÛÎÙËÔÇÑ¦ÔËÏÚÕÑÇÛÂÑÕÔ
ÚÕßÑÇÏÔÇÖØÕËÏÊÕÖÕÏÂÙËÏÍÏÇÚÎÔ
ÇÖËÏÒÂÚÕßÔÁÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ
ÚÕÑÏÔËàÏÑÄÓÁÙÕÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝ
ÊÏÑÚÆÜÙÎÝ>LPIVÇÔ¦ÒÕÍÕÓËÚÕ
;^P[[LYËÓÌÇÔÃÙÚÎÑËÚÇÐÎÓËØ×-

ÓÇÚÇÚÎÝÇØÇÙÑËßÂÝÕÑÜÊÏÑÄÝ
OHZO[HNÛÁÒÕßÓËËÒËßÛËØÃÇÚÕß
ÒÄÍÕß®¬ÏÝËÖÄÓËÔËÝ×ØËÝÓÁÞØÏÔÇÒÕÍÕÑØÏÛËÃÇÖÄÚÏÝØÞÁÝ
ÙÚ¦ÒÛÎÑÇÔÓÎÔÆÓÇÚÇÓËÇßÚÄ
ÚÕÔÑÜÊÏÑÄÚÇÕÖÕÃÇËÃÊÇÔÖ¦ÔÜ
ÇÖÄÊÆÕËÑÇÚÞØÂÙÚËÝÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÕßÝ5L^@VYR;PTLZÍÇÖ×
ÈÇÛÏ¦ÚÎÞ×ØÇÓÕß®ÇÔÁÌËØËÁÔÇÝ
ÞØÂÙÚÎÝÒÒ¦ÊËÔÓÕßÇØÁÙÕßÔÚÕ
ÖÇØÄÔÙÆÙÚÎÓÇÑÇÏÕÚØÄÖÕÝÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÎÝÞ×ØÇÝÓÕß®ÔÇÝ¦ÒÒÕÝÞØÂÙÚÎÝÚÕß>LPIVÁÍØÇÉËÖÜÝ
ÍÔÜØÃàÕßÓËÄÒÕÏÓÇÝÄÚÏÊËÔËÃÔÇÏ
ÕÏÔßÞÚËØÃÊËÝÇßÚÁÝÖÕßÙÑÕÚ×ÔÕßÔ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝ®ÕÔÁÕÝÏÄÝÛËÜØËÃÚÇÏ
ÄÚÏÖØÕÂÒÛËÇÖÄÔßÞÚËØÃÊËÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕßÝ-PUHUJPHS;PTLZ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÇÖÁÑØßÉËÇÖÄÚÎÔÇØÞÂÚÇÔÁÇÑÇÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÁÛËÙË
ÚÎÕßÞ¦ÔÙËÑÇØÇÔÚÃÔÇÑÇÏÚ×ØÇËÑÓËÚÇÒÒËÆËÚÇÏÁÔÇÔÔËÑØÄÍÏÇ
ÖØÕÖÇÍÇÔÊÏÙÚÏÑÕÆÝÒÄÍÕßÝ®ÑÄÓÎÑÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÕÃËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝËÐÁÌØÇÙÇÔÖÇØÄÓÕÏÇÇÏÙÛÂÓÇÚÇ©Õß¦ÔÍÑªÇÔÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ
ËÖËÔÊßÚÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝ*,**HWP[HS
ÁÍØÇÉËÙÚÕ>LPIVÖÜÝËÃÔÇÏ×ØÇ
ÔÇÙÑËÌÛÕÆÓËÐÇÔ¦ÚÎÔÕÕÚØÕÖÃÇ
ÎÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇßÖËØÏÙÞÆËÏÁÔÇÔÚÏ

ÄÒÜÔÎÕÖÕÃÇËÃÔÇÏÈÇÛÏ¦ØÏàÜÓÁÔÎÑÇÏÖÒÂÚÚËÏÚÕßÝÖ¦ÔÚËÝ®ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕßÝ5@;
¡ÖÕØËÃÎÛßÙÃÇ®ÚÎÝËÖÇØÞÃÇÝ
²ÕßÓÖÁÏÓËÖØÜÚËÆÕßÙÇÚÎÕßÞ¦Ô
ÑÇÏÙßÔÕÒÏÑÄÖÒÎÛßÙÓÄËÑÇÚ
ÇÔÛØ×ÖÜÔÕÕÖÕÃÕÝÈØÃÙÑËÚÇÏÇÖÕÑÒËÏÙÓÁÔÕÝÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÎÓÁØËÝÖÕßÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÕÏ¬àÏÔÖÃÔÍÑ
ÔÇÁÞËÏÖËØÏÕØÃÙËÏÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄ
ÚÎÔËÐ¦ÖÒÜÙÎÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝÙÚÎÔ
ßÖÄÒÕÏÖÎ ÃÔÇÑÇÏÙÚÕÔßÖÄÒÕÏÖÕ
ÑÄÙÓÕ¥ÙÚÄÙÕÙÚÎÔËÖÇØÞÃÇ²ÕßÓÖÁÏÚÎÝÑËÔÚØÏÑÂÝ ÃÔÇÝÁÞËÏÑÇÚÇÍØÇÌËÃÎÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÜÔÛÇÔ¦ÚÜÔÑÇÏÚÜÔÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔÇÖÄÚÕÔ
ÑÕØÜÔÕáÄ U*V=¬ÕÚÕÖÏÑÄ
ÙÆÙÚÎÓÇßÍËÃÇÝÁÞËÏÑÇÚÇØØËÆÙËÏ
ÑÇÏßÖ¦ØÞÕßÔÖÕÒÒÁÝÑÇÚÇÍÍËÒÃËÝÍÏÇ¦ÛÒÏËÝÙßÔÛÂÑËÝÖËØÃÛÇÒÉÎÝÓËÇÙÛËÔËÃÝÔÇÙÚÕÏÈ¦àÕÔÚÇÏ
ÙËÖØÄÞËÏØÇÑÁÔÚØÇÖËØÃÛÇÒÉÎÝ
ÞÜØÃÝÑÇÓÃÇÙÞËÊÄÔÏÇÚØÏÑÂÌØÕÔÚÃÊÇÑÇÛ×ÝßÖ¦ØÞÕßÔÚËØ¦ÙÚÏËÝ
ËÒÒËÃÉËÏÝßÒÏÑ×ÔËÔ×ÚÕÏÇÚØÏÑÄÑÇÏ
ÔÕÙÎÒËßÚÏÑÄÖØÕÙÜÖÏÑÄÁÞËÏÌÚ¦ÙËÏÙÚÇÄØÏ¦ÚÕß©Ï¬àÏÔÖÃÔÍÑÛÇ
ÖØÁÖËÏËÖËÏÍÄÔÚÜÝÔÇËÔÏÙÞÆÙËÏÓË
ÖØÕÙÜÖÏÑÄÑÇÏÖÄØÕßÝÚÇÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÚÎÝËÖÇØÞÃÇÝ²ÕßÓÖÁÏ
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Το σχέδιο Τσίπρα
για το «πρασίνισμα»
του ΣΥΡΙΖΑ
Η αρπαγή των τοτέμ του ΠΑΣΟΚ
Του ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΕΣΙΔΗΣ

Τ

Οι συναντήσεις ÈÉËTÉÈÈ¨oÌØ {~¨Ñ³ÉËÑØ{¨oØÉ¨ÑÉ³¨Ë³iØÑ¨{³É¨Ò³i ÜKÉ³ËÑÒ{ÂÑ³Ù¨ÌÐo{Ñ³iÈo¨Ñ×ÊÐiÐËÈÈÑ³ËÜiiØÑÌ³¨ÚÈÈ¨oÌÈ¨{Ò~i³³Ò~i~Ñ{³¨ÌÉÙ¨³iØ2 ÝåÜÉÂÒ³É¨.Ó×É¨{V³iåÚÊÑ³{Ø¸l'ÉK¨ÈÑ¨ËÈ

Διπλός σχεδιασμός από Μαξίμου
για μεταναστευτικό, ποδόσφαιρο
Δ.Σ. της ΕΠΟ από διευρυμένο σώμα, ώστε να μην είναι δυνατόν να ελεγχθεί
Του Κ. Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Στροφή ÙÚÎÔËÙÜÚËØÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÇÚàÁÔÚÇÓËÇÏÞÓÁÝÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÕ
ÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÄÑÇÏÚÕÖÕÊÄÙÌÇÏØÕ
ÙÞËÊÏ¦àËÏÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕßÆÙÚËØÇÇÖÄÁÔÇÚØÃÓÎÔÕÑÇÚ¦ÚÕÕÖÕÃÕ
ÙÚÎÔËÖÏÑÇÏØÄÚÎÚÇÑßØÏ¦ØÞÎÙÇÔÕÏ
ËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝÜÝÇÖÄÚÕÑÕÚÕßÓÔÎÓÕÔÃÕßÙßÔËØÍÇÙÃÇÝ
ÍÑßØÇÝ¬ØÃÖÕÒÎÝÑÇÏÚÎÝÇÔ¦ÊËÏÐÎÝÚÜÔÚÕßØÑÏÑ×ÔÊÏËÑÊÏÑÂÙËÜÔ
ÚÕÓÁÚÜÖÕÚÕßÖÕÊÕÙÌÇÃØÕßÎ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÊÏÇÈ¦àËÏ®ÖØÜÚÃÙÚÜÝ
ÓÏÇËßÑÇÏØÃÇÕßÙÏÇÙÚÏÑÂÝËÖÇÔËÑÑÃÔÎÙÎÝÚÕßÇÛÒÂÓÇÚÕÝÇÒÒ¦ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÑÇÏÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÇÖÕÑÕÓÃÙËÏÑÁØÊÎÇÖÄÓÏÇßÖÄÛËÙÎÖÕß
ÇØÞÏÑ¦ËÓÌÇÔÏàÄÚÇÔÔÇÙßÔËÖ¦ÍËÚÇÏ
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ÇØÖÇÍÂÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔÚÕÚÁÓ
ÚÕß© 
©ÏÙßàÎÚÂÙËÏÝÙÚÕÍØÇÌËÃÕ
ÚÕßÑ¬ÙÃÖØÇÊËÔÖËØÏÕØÃàÕÔÚÇÏ
ÙÚÎÔËßÑÒËÃÊËÏÇËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÂ

ÍËÜÓËÚØÃÇÇÒÒ¦ËÖËÑÚËÃÔÕÔÚÇÏ
ÙÚÎÔÑÈÇÔÚÏÑÂÛËÜØÃÇÊÎÒÇÊÂ
ÙÚÎÔÇÖØÕÙÊÏÕØÏÙÚÃÇÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ©ÚÁÜÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
ÙÚÏÝÏÊÏÜÚÏÑÁÝÙßàÎÚÂÙËÏÝÚÕß
ÕÓÕÒÕÍËÃÚÎÈËÈÇÏÄÚÎÚ¦ÚÕßÄÚÏ
Õ ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÙÑÁÌÚËÚÇÏÊÏÖÒÁÝÑ¦ÒÖËÝÓÁÙÇÙÚÕ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÑ¦ÉËÏ®
Ú×ØÇÚÎÔÇÖÒÂÇÔÇÒÕÍÏÑÂÑÇÏ
ÄÞÏÚÕ¡ÕÏ¦àËÏÉÆÞØÇÏÓÕÝÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕ
ËÔÄÝËÑÒÕÍÏÑÕÆÇÏÌÔÏÊÏÇÙÓÕÆ
ÖÇØÄÚÏÇÔÇÍÔÜØÃàËÏÄÚÏÎÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÖÕßÇÙÑËÃÚÕÑÄÓÓÇËÃÔÇÏÇÔËÖÇØÑÂÝÔÛØÜÖÕÏ
ÖÕßÍÔÜØÃàÕßÔÚÕÔÚØÄÖÕÖÕß
ÙÑÁÌÚËÚÇÏÇÖÕÊÃÊÕßÔÚÎÔÉßÞØÇÏÓÃÇÚÕßÙËÚØËÏÝÒÄÍÕßÝ

Ο αρχηγός
της αξιωματικής
αντιπολίτευσης
δεν αποκλείει
διπλές εκλογές
μέσα στο 2020.
Ø×ÚÕÔÖÏÙÚËÆËÏÄÚÏÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÛÇÊÏÙÚ¦ÙËÏÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÙÚÏÍÓÂÑÇÏÛÇÇÖÕÌÆÍËÏ
ÔÇËÍÑÒÜÈÏÙÚËÃÙÚÎÔÖËØÏÖÁÚËÏÇ
ÊÏÖÒ×ÔËÑÒÕÍ×ÔËÆÚËØÕÔÛËÜØËÃÄÚÏÇÑÄÓÎÑÇÏÇÔÍÃÔÕßÔ
ËÑÒÕÍÁÝÕÏÖÕÒÃÚËÝÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÏÓËÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÓÄÔÕÚÏÝ
ÚËÒËßÚÇÃËÝÊÆÕËÈÊÕÓ¦ÊËÝÖØÏÔ
ÇÖÄÚÎÔÑ¦ÒÖÎÕÖÄÚËÎÖØÄÜØÎßÖËØÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÚÕÓÄÔÕÖÕßÖØÕÑÇÒËÃËÃÔÇÏÙÖÇÚ¦ÒÎÊßÔ¦ÓËÜÔ¬ØÃÚÕÔÖÏÙÚËÆËÏ
ÄÚÏÚÇÓËÍ¦ÒÇÇÔÕÏÞÚ¦ÛÁÓÇÚÇ
ËÛÔÏÑ¦ÖØÕÙÌßÍÏÑÄÑÒÖÛÇ
ÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÊÏÇØÑ×ÝÍËÍÕÔÄÚÇ
ËÏÝÈ¦ØÕÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÖÕß
ÛÇÑÇÛÏÙÚÕÆÔÇÖØÄÈÒËÖÚÎÚÎÔ
ÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÖËØÃÕÊÕÇØ¦ÒÒÎÒÇÎËÑÚÃÓÎÙÎÖÕßËÖÏÑØÇÚËÃ
ËÃÔÇÏÖÜÝÕÏÖØ×ÚËÝËÑÒÕÍÁÝÇßÚÁÝÖÕßÛÇÍÃÔÕßÔÓËÇÖÒÂÇÔÇÒÕÍÏÑÂÛÇËÃÔÇÏÚÄÙÕÞÇÒÇØÁÝ
ÇÌÕÆÑÇÔËÃÝÊËÔÛÇÇÔÇÓÁÔËÏÔÇ
ÙÞÎÓÇÚÏÙÚËÃÑßÈÁØÔÎÙÎ×ÙÚËÕ
±ªÑÇÏÚÕ §ÛÇÁÞÕßÔ
ÇÌËÚÎØÃÇÚÕ ÊÎÒÇÊÂÄÙÕ
ÁÒÇÈÇÔÚÕÔÕÆÒÏÕÚÕß ©Ï
ÊËÆÚËØËÝËÑÒÕÍÁÝÛÇËÖÏÚËÃÔÕßÔ
ÚÎÔÖÄÒÜÙÎÖÕßÛÇËßÔÕËÃÚÕÔ
±ªÁÔÇÔÚÏÚÕß §ËÔ×
ÚÕÔÁÕËÑÒÕÍÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇÖÕß
ÖØÄÙÌÇÚÇÉÎÌÃÙÚÎÑËÁÔÇÙÆÙÚÎÓÇÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÔÇÒÕÍÏÑÄ
ÇÖÄÇßÚÄÖÕßÃÙÞßÙËÖÁØßÙÏ
ÛÇËÖÏÚËÃÔËÏÚÕ¦ÍÞÕÝÚÎÝ§
ÑÇÛ×ÝÛÁÚËÏÉÎÒ¦ÚÕÔÖÂÞßÚÎÝ
ÇßÚÕÊßÔÇÓÃÇÝ §
ÛÇÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÂÙËÏÄÚÏÎËÐÇÙÌ¦ÒÏÙÎÔÁÇÝÇßÚÕÊßÔÇÓÃÇÝÊËÔ
ÛÇËÃÔÇÏËÆÑÕÒÎßÖÄÛËÙÎ®ÑÇÚÇÒÂÍÕßÔÔÚÕÆÚÕÏÝÊËÔËÃÔÇÏÒÃÍÕÏÕÏÙÑËÖÚÏÑÏÙÚÁÝÖÕß
ÚÕÔÃàÕßÔÄÚÏÎÛËÜØÎÚÏÑÕÖÕÃÎÙÎÚÕßËÌÎÙßÞÇÙÓÕÆÕÊÎÍËÃ
ÙËÊßÙ¦ØËÙÚËÝËÑÖÒÂÐËÏÝÄÖÜÝ
ÇÖÕÊËÃÞÛÎÑËÚÕ 

ΑΠΟΨΗ

Οχι πλέον εσείς, κύριε υπουργέ!
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΕΛΛΗ*

Από τη ËßÚÁØÇ¢ËÈØÕßÇØÃÕß
ÚÃÛËÚÇÏÙËËÌÇØÓÕÍÂÚÕ¦ØÛØÕ 
ÚÕßÔÄÓÕß ÇØÓÕÊÏÄÚÎÚÇÍÏÇÚÎÔÁÑÊÕÙÎÕÖÕÏÇÙÊÂÖÕÚË
ÖØ¦ÐÎÝÚÕßÑËÔÚØÏÑÕÆÑØ¦ÚÕßÝÓË
ÇÚÕÓÏÑÄÞÇØÇÑÚÂØÇÌËÆÍËÏÇÖÄÚÇ
ßÖÕßØÍÏÑ¦ÍØÇÌËÃÇÑÇÏÇÔÇÚÃÛËÚÇÏ
ÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÙÚÇÓÎÖÕÒÏÚÏÑ¦ÙÚËÒÁÞÎÚÎÝÊÏÕÃÑÎÙÎÝëÇÖÄÚÕÔÇÖÒÄ
ßÖ¦ÒÒÎÒÕÂÚÓÎÓÇÚ¦ØÞÎÓÁÞØÏÚÕÔ
ÍËÔÏÑÄÊÏËßÛßÔÚÂ

Ο κανόνας ËÃÔÇÏÕØÏàÄÔÚÏÕÝÑÇÏÑÇÚ»ÇØÞÂÔÇÖÄÒßÚÕÝËÔÇÔÇÚØÁÖËÚÇÏÇÖÄ
ÚÎÙÎÓÇÙÃÇÚÎÝÊÏÕÏÑÎÚÏÑÂÝÖØ¦ÐÎÝÂ
ÚÕËÏÊÏÑÄÈ¦ØÕÝ®ÚÕßÇÖÕÊÁÑÚÎÚÎÝ
ÏÊÁÇËÃÔÇÏÇÖÒÂÑÇÏÍÏÇÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦
ÊËÊÕÓÁÔÇØÎÐÏÑÁÒËßÛÎ!ÚÕËÑ¦ÙÚÕÚË

Η αρμοδιότητα για την
έκδοση οποιασδήποτε
κρατικής πράξης
ατομικού χαρακτήρα
ανατίθεται στη διοίκηση.
ÑÇÔÕÔÏÙÚÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕËÑÖÕÔËÃÚÇÏÓËÔ
ÇÖÄÚÎÒÇáÑÂÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÃÇÑÇÏËÐËÏÊÏÑËÆËÚÇÏÓËÊÏÇÚ¦ÍÓÇÚÇÑÇÏßÖÕßØÍÏÑÁÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÇÒÒ¦ÎËÌÇØÓÕÍÂ
ÚÕßÙËÑ¦ÛËÓËÓÕÔÜÓÁÔÎÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÑÇÛÃÙÚÇÚÇÏàÂÚÎÓÇÇÓÏÍ×ÝÊÏÕÏÑÎÚÏÑÄÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÚÇÏÚËÞÔÕÑØÇÚÏÑ¦
ÇÔÚÏÑËÏÓËÔÏÑ¦ÇÖÄËÑËÃÔÕßÝÖÕßÊÏÇÙÌÇÒÃàÕßÔÚÎÙßÔÁÞËÏÇÚÕßÑØ¦ÚÕßÝ

Εάν επικρατήσει ÎÕØÍÇÔÜÚÏÑÂÇßÚÂ

ÒÕÍÏÑÂÛÇÁÞËÏËÖÏÚÆÞËÏÓÃÇÇÖÄÚÏÝ
ÓËÍÇÒÆÚËØËÝÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÙÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÛËÙÓÏÑÄÙÚËØÁÜÓÇÇÁÞËÏ
ÇÌÇÏØÁÙËÏÇÖÄÚÕÖËÒÇÚËÏÇÑÄÙÆÙÚÎÓÇÁÔÇÇÖÄÚÇÑÇÃØÏÇÙßÙÚÇÚÏÑ¦ÚÕß!
ÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÁÒÐÎÝÄÒÜÔÚÜÔÊÎÓÄÙÏÜÔËÖÏÒÕÍ×ÔÙÚÎÔÑÕØßÌÂÚÎÝ
ÖßØÇÓÃÊÇÝËÑËÃÄÖÕßËÊØËÆÕßÔÕÏ
ËÑÒËÍÓÁÔÕÏÇÔÚÏÖØÄÙÜÖÕÏÚÜÔÉÎÌÕÌÄØÜÔÖËÒÇÚ×ÔÒÒ¦ÊÇÇÖÕÚËÒËÃÙÞÕÒÏÑÄÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇËÔÄÝÚÁÚÕÏÕßÓÕÔÚÁÒÕßÇÌËÔÄÝÓËÚÎÕßÒÂ
ÔÇÉÎÌÃàËÏÚØÕÖÕÒÕÍÃËÝËÔÓÏÇÔßÑÚÃ
ÚÕàÂÙÇÓËÖØÄÙÌÇÚÇÙÚÕÑÇÑÄÓÕÏØÕÎÓËÊÇÖÄÖÕÊÄÙÌÇÏØÕÇÌËÚÁØÕß
ÓËÚÕßÝßÖÕßØÍÕÆÝÔÇËÑÊÃÊÕßÔÊÏÕÏÑÎÚÏÑÁÝÖØ¦ÐËÏÝÖÕÑÄÖÚÕÔÚÇÝÙË
ÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÚÕÔÊËÆÚËØÕÖËÒÇÚËÏÇÑÄÈØÇÞÃÕÔÇÊËÔÓËÏ×ÔËÚÇÏÓÄÔÕÎ
ÚßÖÏÑÂÇÔ¦ÓËÏÐÎÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÙÚÕÔ

ÊÏÕÏÑÎÚÏÑÄÓÎÞÇÔÏÙÓÄÇØÁÞËÚÇÏÎ
ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÙÚÎÊÏÕÃÑÎÙÎÔÇËÐËÒÏÞÛËÃÙËÛËÙÓÄÒÂÉÎÝÖÕÏÕÚÏÑ×ÔÑÇÏ
ÕßÊÁÚËØÜÔÇÖÕÌ¦ÙËÜÔËÐßÖÎØËÚ×ÔÚÇÝÚÄÙÕÚÕÊÎÓÄÙÏÕÙßÓÌÁØÕÔÄÙÕ
ÑÇÏËÑËÃÔÕÚÜÔÖÕÒÏÚ×Ô

Μια τόσο ÇÔÇÚØËÖÚÏÑÂÓËÚÇØØÆÛÓÏÙÎ
ÑÏÔÊßÔËÆËÏÇÖÄÖÕÒÒÕÆÝËÞÛØÕÆÝ
Ø×ÚÕÔÚÕËÍÞËÃØÎÓÇÔÇßÖÕÔÕÓËßÛËÃ¦ÔÜÛËÔÇÖÄÚÕßÝÃÊÏÕßÝÚÕßÝÊÎÓÏÕßØÍÕÆÝÚÕßÓËÔÄÓÕßÝÕÏÕÖÕÃÕÏ
ÛÇËÏÙ¦ÍÕßÔÙßÔËÞ×ÝËÐÇÏØÁÙËÏÝ¬ÄÚËÄÓÜÝÛÇÇÖÕÒÁÙËÏÚÄÙÕÚÎÔÖØÇÑÚÏÑÂÄÙÕÑÇÏÚÎÙßÓÈÕÒÏÑÂÙÎÓÇÙÃÇ
ÚÕßËÆÚËØÕÔÔÇÇÖÕÚÆÞËÏÙÚÕÙÚ¦ÊÏÕÚÎÝËÌÇØÓÕÍÂÝÒÄÍÜÚÜÔÖÇÛÕÒÕÍÏ×ÔÖÕßÚÇÒÇÔÃàÕßÔÚÎÊÏÕÃÑÎÙÎ
ÑÇÏÊËÔÒÆÔÕÔÚÇÏÓÄÔÕÓËÑÇÔÄÔËÝ
ÊÏÑÇÃÕß!ÇÚÕÒÓÃÇÑÇÛßÙÚËØÂÙËÏÝ

Εάν επικρατήσει αυτή
η οργανωτική λογική,
θα έχει επιτύχει μια
από τις μεγαλύτερες
μεταρρυθμίσεις.
ÓËÏÜÓÁÔÇÑÃÔÎÚØÇÇÖÕÊÕÚÏÑÄÚÎÚÇÝ
ÞÇÓÎÒÂÚËÞÔÕÑØÇÚÏÑÂÖÕÏÄÚÎÚÇ©Ï
ÙßÔÚ¦ÑÚËÝÚÕßÔ ËßËÒÖÏÙÚÕÆÔÄÚÏÕÏÍËÔÏÑÕÃÊÏËßÛßÔÚÁÝÚÜÔ
ßÖÕßØÍËÃÜÔÛÇÙÚÇÛÕÆÔÙÚÕÆÉÕÝ
ÚÜÔÖËØÏÙÚ¦ÙËÜÔ¡ÇÑ¦ØÏÊÏÄÚÏ
ÇÒÒÏ×ÝÎÇØÓÕÊÏÄÚÎÚÇÊÏÑÇÃÜÝÛÇ
ËÖÏÙÚØÁÌËÏÙÚÕÔßÖÕßØÍÄÕÕÖÕÃÕÝ
ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÖÇÃØÔËÏÚÕØÃÙÑÕÚÜÔ
ËÖÏÒÕÍ×ÔÚÕß¬ØÃÚÕÔÑÏÔÊßÔËÆËÏ
ÇÖÄËÓ¦ÝÚÕßÝÃÊÏÕßÝÇÖÄÚÕÔÊÏ¦-

ÞßÚÕÓÎÊËÔÏÙÓÄÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝÇÖÁÔÇÔÚÏÙËÑ¦ÛËÛËÙÓÏÑÄ
ÔËÜÚËØÏÙÓÄ

Είναι βέβαιο ÄÚÏÎËÌÇØÓÕÍÂÚÎÝÓËÚÇØØÆÛÓÏÙÎÝÊËÔÛÇÌÁØËÏÇÓÁÙÜÝ
ÑÇØÖÕÆÝÕÆÚËÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇËÐÇÒËÃÉËÏËÔÚËÒ×ÝÚÎÔÇÔËÖÃÙÎÓÎËÖÏØØÕÂ
ÚÜÔßÖÕßØÍÏÑ×ÔÍØÇÌËÃÜÔÙÚÕÖËØÏËÞÄÓËÔÕÚÜÔÊÏÕÏÑÎÚÏÑ×ÔÖØ¦ÐËÜÔ
¥ÙÚÄÙÕÇÝÓÎÈÏÇÙÚÕÆÓËÔÇÌÁØÕßÓËÚÎÔÑÇÚÇÙÚØÕÌÂ©ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÝ
ËÞÛØÄÝÊËÔËÃÔÇÏÕÏÖÇÏÊÏÑÁÝÇÙÛÁÔËÏËÝÓÏÇÝÑÇÏÔÕÚÄÓÕßÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÝ
ÇÒÒ¦ÎËÖÏÙÚØÕÌÂÙÚÎÓÁÍÍËÔÎÚÕß
ÖËÒÇÚËÏÇÑÕÆÑØ¦ÚÕßÝ

* Ο κ. Γιώργος Δελλής είναι καθηγητής
Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή της
Αθήνας.
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Οι δωρεάν εφαρμογές θέλουν προσοχή
O δρ Πέτρος Ευσταθόπουλος, ειδικός στην κυβερνοασφάλεια, μιλάει στην «Κ» για τους κινδύνους των «έξυπνων κινητών»
Συνέντευξη στον ΒΑΣΙΛΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ

«Χάκερ ßÖÁÑÒËÉË ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ
ÇÖÄÚÕZTHY[WOVULÚÕßÏÊØßÚÂ
ÚÎÝ(THaVU¬àËÌ¡ÖÁàÕÝ®ÚÕ
¦ÑÕßÙÓÇÚÎÝËÃÊÎÙÎÝÑÕÏÚ¦àËÏ
ÑÇÔËÃÝÚÎÙßÙÑËßÂÚÕßÑÇÏÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÄÚÏÁÞËÏÙÕÈÇØÕÆÝÒÄÍÕßÝÔÇÇÔÎÙßÞËÃÍÏÇÚÇÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÚÕßÊËÊÕÓÁÔÇÃÔÇÏÙÚÕÞÁØÏ
ÚÕßÜÙÚÄÙÕÄÖÜÝËÐ¦ÒÒÕßÑÇÏÚÕ
ÑÏÔÎÚÄÚÎÒÁÌÜÔÕÎÖØÕÙÚÇÙÃÇ
ÚÜÔÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÖÕßËÖÏÛßÓËÃ
ÔÇÓËÃÔÕßÔÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÏÕÙÆÔÛËÚÎËÃÔÇÏÎÖØÄÑÒÎÙÎ
ÚÎÝÑßÈËØÔÕÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÙËËÖÃÖËÊÕ
ÞÜØ×ÔÑÇÏÑßÈËØÔÂÙËÜÔÚÏÝÓÁØËÝÓÇÝßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÄÚÏÊÏÇØØÁÕßÔÇØÞËÃÇÇÔ¦ÒËÖÚÄ¬Õ
ØÂÍÓÇÙÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÇÔÚÏÙÚÕÏÞËÃ
ÙËÓÁÙÕÑÄÙÚÕÝËÑÇÚËßØ×
ÒÒ¦ÊÇÑÇÚÇÚ¦ÙÙËÚÇÏÎÓËÚÇÐÆ
ÞÜØ×ÔÑÇÏÂÓËÚÇÐÆËßØÜÖÇáÑ×ÔÞÜØ×ÔÓËÈ¦ÙÎÚÕËÖÃÖËÊÕÑßÈËØÔÕÇÙÌ¦ÒËÏÇÝ
6 ÊØ ÁÚØÕÝ ßÙÚÇÛÄÖÕßÒÕÝ ËÃÔÇÏ .SVIHS /LHK ÙÚV
5VY[VU3PML3VJR9LZLHYJO.YV\W
6ÖÜÝÁÒËÍËÓÏÒ×ÔÚÇÝÖØÄÙÌÇÚÇ
ÙÚÕßÝ-PUHUJPHS;PTLZÚÕÍËÍÕÔÄÝ
ÄÚÏÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏËÃÔÇÏÖËØÃËØÍÕÏÂ
ÚËÓÖÁÒÎÊËÝÙßÔÏÙÚ¦ÚÕÔÓËÍÇÒÆÚËØÕÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÇÖËÏÒÂÝ¯ÄÞÏË¦ÔÚÕ
ZVM[^HYLÂÚÕOHYK^HYLÁÞËÏÚØÜÚ¦ÙÎÓËÃÇ®ÏÊÏÑÄÝÙËÛÁÓÇÚÇÑßÈËØÔÕÇÙÌ¦ÒËÏÇÝËÐÎÍËÃÙÚÎÔ ®
ÖÕÏÇËÃÔÇÏÚÇÑÃÔÎÚØÇÑÇÏÖÕÏËÝÕÏ
ÓÁÛÕÊÕÏÚÎÝÖÇØ¦ÔÕÓÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÎÝÔÄÓÏÓÎÝ¦ÔÚÒÎÙÎÝÖØÕÙÜÖÏÑ×ÔÊËÊÕÓÁÔÜÔÔÇÌÁØËÚÇÏÊË
ÙÚÏÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÑÇÏ
ÑßØÃÜÝÙÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÚÎÝÇÚÕÓÏÑÂÝ
ÖËØÃÙÑËÉÎÝÖØÏÔÇÖÄÚÎÔÇÖÕÊÕÞÂ
ÚÜÔÒËÍÄÓËÔÜÔÄØÜÔÞØÂÙÎÝ®
– Με ποιους τρόπους αντλεί κανείς σήμερα προσωπικές πληροφορίες από ένα κινητό τηλέφωνο;
¶¬ÇÑÏÔÎÚ¦ÚÎÒÁÌÜÔÇÁÞÕßÔ
ÖÒÁÕÔÓËÍ¦ÒÎßÖÕÒÕÍÏÙÚÏÑÂÏÙÞÆ
¬ÇÇÖÕÑÇÒÕÆÓËÁÐßÖÔÇÚÎÒÁÌÜÔÇ®ZTHY[WOVULZÒÄÍÜÚÎÝÖÒÎÛ×ØÇÝÊßÔÇÚÕÚÂÚÜÔÖÕßÁÞÕßÔÑÇÏ
ÚÜÔËÌÇØÓÕÍ×ÔÖÕßÓÖÕØÕÆÔÔÇ
ÚØÁÐÕßÔËÐßÖÔ¦ÊÇ®ÇßÚ×ÔÚÜÔ
ËÌÇØÓÕÍ×ÔÑÇÏÎÙßÔÕÒÏÑÂÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÚÜÔÙßÙÑËß×ÔÖØÕÁØÞËÚÇÏ
ÑßØÃÜÝÇÖÄÚØËÏÝÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝ!ÚÇ
ÁÞÕßÓËÙÞËÊÄÔÖ¦ÔÚÇÓÇàÃÓÇÝ
ÁÞÕßÔÙÞËÊÄÔÊÏÇØÑÂÙÆÔÊËÙÎÓË
ÚÕÔÚËØÔËÚÑÇÏÓÖÕØÕÆÔÔÇÙßÒÒÁÍÕßÔÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÇÏÙÛÎÚÂØËÝ
ÇØÞËÃÇÑÒÖÚÏÝÕÖÕÃËÝÑÇÏÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÍÏÇÔÇÊÏËßÑÕÒÆÔÕßÔ
ÚÕÔÞØÂÙÚÎËÓÏÇËÖÕÞÂÑÇÚ¦ÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÓÕÔÚÁÒÕÚÕß
ÔÚËØÔËÚÈÇÙÃàËÚÇÏËÐÕÒÕÑÒÂØÕß
ÙÚÎÙÚÕÞËßÓÁÔÎÊÏÇÌÂÓÏÙÎÓÁÙÜ
ÚÎÝËÓÖÕØËßÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎÝÊËÊÕÓÁÔÜÔÕÏÖÇØÇÖ¦ÔÜÚØËÏÝÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÑÇÛÏÙÚÕÆÔÚÇÑÏÔÎÚ¦ÓÏÇ
ÖÒÇÚÌÄØÓÇÏÑÇÔÂÔÇÙßÒÒÁÐËÏÊËÊÕÓÁÔÇÚËØ¦ÙÚÏÇÝËÓÖÕØÏÑÂÝÇÐÃÇÝ ¦ÛËËÌÇØÓÕÍÂÙËÁÔÇÑÏÔÎÚÄ
ÓÖÕØËÃÔÇÙßÒÒÁÐËÏÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ
ÖÕßÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÓÖÕØËÃÊßÔÎÚÏÑ¦ÔÇËÑÓËÚÇÒÒËßÛËÃËÓÖÕØÏÑ¦¬Õ
ÓÕÔÚÁÒÕËÓÖÕØËßÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎÝÊÜØË¦ÔËÌÇØÓÕÍ×ÔÙßÞÔ¦ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÑÇÏÚÎÔÖØÕÈÕÒÂÊÏÇÌÎÓÃÙËÜÔ
ÇÖÄÚÎÔÃÊÏÇÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂÔÊË
ÎËÌÇØÓÕÍÂÖØÕÁØÞËÚÇÏÇÖÄÖÎÍÂ
ÓËÑÇÑÄÈÕßÒËÝÖØÕÛÁÙËÏÝÕÏÙßÔÁÖËÏËÝÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏÙÕÈÇØÁÝÍÏÇ
ÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÑÇÏÚÎÔÏÊÏÜÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÚÕßÞØÂÙÚÎßÔËÖ×ÝÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÓÁØÕÝÙßÒÒÕÍÂÝÖÒÎØÕÌÕØÏ×Ô
ÇÖÄÑÏÔÎÚ¦ÍÃÔËÚÇÏÙËÑÇÛÎÓËØÏÔÂÈ¦ÙÎÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÓËÚÎÙßÔÇÃÔËÙÎÚÜÔÞØÎÙÚ×ÔÖÞÁÖËÏÚÇ
ÇÖÄÇÖÕÊÕÞÂÚÜÔÄØÜÔÞØÂÙÎÝ®
ÞÜØÃÝÇÖÇØÇÃÚÎÚÇÔÇÁÞËÏÖØÕÎÍÎÛËÃÑ¦ÖÕÏÇÑÇÑÄÈÕßÒÎËÖÃÛËÙÎ
OHJR®ÖØÕÝÚÕÔÞØÂÙÚÎÇÓÖÕØÕÆÙËÑÇÔËÃÝÔÇÖËÏÓËÚÇÐÆÇÙÚËÃÕßÑÇÏÙÕÈÇØÕÆÄÚÏÚÃÖÕÚÇÙËÇßÚÄ
ÚÕÕÏÑÕÙÆÙÚÎÓÇÊËÔËÃÔÇÏÊÜØË¦Ô
¶ÖÕÒÒÁÝÇÖÄÚÏÝËÌÇØÓÕÍÁÝÑÇÏÚÏÝ
ßÖÎØËÙÃËÝÖÕßÖØÕÙÌÁØÕÔÚÇÏÊÜØË¦Ô®ÈÇÙÃàÕßÔÚÇÁÙÕÊ¦ÚÕßÝÙË
Ñ¦ÖÕÏÕËÃÊÕÝÓÕÔÚÁÒÕßËÓÖÕØÏÑÂÝ
ËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎÝÊËÊÕÓÁÔÜÔ¥ÝËÊ×
ÓÏÒ¦ÓËÍÏÇÙßÒÒÕÍÂÖÒÎØÕÌÕØÏ×Ô
ÖÕßÛËÜØËÃÚÇÏÔÄÓÏÓÎ®ÇÔÊËÔÖÇØÇÈÏ¦àËÏÚÕßÝÄØÕßÝÚÎÝßÖ¦ØÞÕß-

Οι μέθοδοι
προστασίας
– Τι μεθόδους χρησιμοποιεί σε γενικές
γραμμές μια επιχείρηση που παρέχει
υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας; Με
ποιον τρόπο προστατεύει πρακτικά
το κινητό τηλέφωνο
και με τι ποσοστά
επιτυχίας;

Το μεγαλύτερο μέρος
συλλογής πληροφοριών
από smartphones
γίνεται πολλές φορές
με τη συναίνεσή μας,
π.χ. έπειτα από αποδοχή
των «όρων χρήσης».

Στις κακόβουλες
επιθέσεις συλλέγονται
δεδομένα είτε για
άμεση εκμετάλλευση,
π.χ. κλοπή αριθμού
πιστωτικής κάρτας και
χρήση της, ή συχνότερα
για μαζική μεταπώληση
στον «σκοτεινό ιστό».
ÙÇÝÔÕÓÕÛËÙÃÇÝÄÖÜÝÚÕ.+79
L7YP]HJ`ÂÚÕ**7(ÙÚÎÔ ÇÒÏÌÄØÔÏÇËÊËÆÚËØÕËÖÃÖËÊÕÁØÞËÚÇÏ
ÎÐËÑ¦ÛÇØÇÖÇØ¦ÔÕÓÎÙßÒÒÕÍÂ
ÊËÊÕÓÁÔÜÔÓÁÙÜÑÇÑÄÈÕßÒÕßÒÕÍÏÙÓÏÑÕÆ©ÚÇÔÑ¦ÖÕÏÕÝÞØÂÙÚÎÝ
ÖÁÌÚËÏÛÆÓÇÚÁÚÕÏÇÝËÖÃÛËÙÎÝÖÞ
ÏÕÃTHS^HYL®ËÖÏÛÁÙËÏÝÓÁÙÜ
ÉËßÊ×ÔLTHPSÎÙßÒÒÕÍÂÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÍÃÔËÚÇÏÙËÓËÍÇÒÆÚËØÎÑÒÃÓÇÑÇÑÇÏÓËÇÖ×ÚËØÕÙÑÕÖÄÚÎÔ
ÑÒÕÖÂÖØÕÙÜÖÏÑ×ÔÖÒÎØÕÌÕØÏ×Ô
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÝÇÐÃÇÝÖÕßÛÇÖÕÒÒÇÖÒÇÙÏ¦ÙÕßÔ¶ÖÇØ¦ÔÕÓÇ¶ÚÇÑÁØÊÎ
ÚÕßËÖÏÚÏÛÁÓËÔÕßÖÞÑÒÕÖÂÇØÏÛÓ×ÔÖÏÙÚÜÚÏÑ×ÔÑÇØÚ×ÔÑÒÕÖÂ
ÚÎÝÚÇßÚÄÚÎÚÇÝÚÕßÞØÂÙÚÎÑÒÕÖÂÖØÕÙÜÖÏÑ×ÔÊËÊÕÓÁÔÜÔËÖÏÛÁÙËÏÝËÑÈÏÇÙÓÕÆYHUZVT^HYL
¬ÁÒÕÝÖÇØÇÚÎØÕÆÔÚÇÏÑÇÏÌÇÏÔÄÓËÔÇÇÖÄÒßÚÇÙÚÕÞËßÓÁÔÎÝÑÒÕÖÂÝÊËÊÕÓÁÔÜÔßÚÕÆÚÕßÚÆÖÕß
ÕÏËÖÏÛÁÙËÏÝÙÚÕÞËÆÕßÔÙËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ¦ÚÕÓÇßÉÎÒÂÝ¶ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ¶ÇÐÃÇÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔËÐÇÏØËÚÏÑ¦ËÐËÏÊÏÑËßÓÁÔËÝ
ÓËÛÄÊÕßÝÑÇÏßÖÕÙÚÎØÃàÕÔÚÇÏÇÖÄ
¦ÚÕÓÇÂÕØÍÇÔÏÙÓÕÆÝÓËÖÕÒÒÕÆÝ
ÖÄØÕßÝËÖÚÕÓÁØËÏËÝÍÏÇÇßÚÁÝÚÏÝ
ÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÙßÒÒÕÍÂÝÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÙßÞÔ¦ÊËÔÁØÞÕÔÚÇÏÙÚÕÌÜÝ
ÚÎÝÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÝÑÇÛ×ÝÇÖÕÚËÒÕÆÔÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕËØËßÔ×ÔËßÇÃÙÛÎÚÕßÞÇØÇÑÚÂØÇ
– Ποια είναι συνήθως τα κίνητρα των επιθέσεων;
¶¬ÇÑÃÔÎÚØÇÚÜÔËÖÏÛÁÙËÜÔ
ËÃÔÇÏÙÞËÊÄÔÖ¦ÔÚÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦
ËÐÇÏØÕßÓÁÔÜÔÑ¦ÖÕÏÜÔÙÚÕÞËßÓÁÔÜÔËÖÏÛÁÙËÜÔÓËÖÕÒÏÚÏÑ¦ÑÃÔÎÚØÇ©ÏÖÏÕÙßÔÂÛËÏÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÇÌÕØÕÆÔÙÚÎÔÑÒÕÖÂÇØÏÛÓÕÆ
ÖÏÙÚÜÚÏÑÂÝÑ¦ØÚÇÝËÃÚËÍÏÇ
ÚÎÞØÂÙÎÚÎÝËÃÚËÍÏÇÓËÚÇÖ×ÒÎÙÎÙÚÕÔÙÑÕÚËÏÔÄ
ÏÙÚÄ®KHYR^LI¬ÇÙÚÕÏÞËÃÇÓÏÇÝÖÏÙÚÜÚÏÑÂÝÂÞØËÜÙÚÏÑÂÝÑ¦ØÚÇÝÖÜÒÕÆÔÚÇÏ
ÑÇÚ¦ÓÁÙÕÔÄØÕÍÏÇÊÕÒ¦ØÏÇÖÕßÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏ
ÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÞÏÒÃÜÔÖÏÙÚÜÚÏÑ×ÔÑÇØÚ×ÔÇÖÕÌÁØÕßÔÖËØÃÖÕß
ÊÕÒÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÚÕß
KHYR^LI
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Η διαφήμιση
ως εισβολή
στα κινητά μας
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4.
Συγκεντρώνουν
Üi¨×¨ËÉØÈTÒ
ÐÉÐiÑ×ÑÜÊÐÓÑV
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É{³¨Ó³ÑØ³iÉ
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Επιθέσεις χάκερ
και συμφέροντα
– Υπάρχει ένας στοιχειώδης
οδικός χάρτης που μπορεί να
ακολουθεί κανείς στην καθημερινότητα; Ποιος είναι τελικά
ο καλύτερος τρόπος ώστε να
προστατεύει κανείς τα προσωπικά δεδομένα του;
¶¬ÇÑÏÔÎÚ¦ÚÎÒÁÌÜÔÇÁÞÕßÔ
ÖÒÁÕÔ ËÐËÒÏÞÛËÃ ÙË ÓÏÇ ÇØÑËÚ¦ÖËØÃÖÒÕÑÎÑÇÏÖÕÒß¦ØÏÛÓÎ
ÖÒÇÚÌÄØÓÇ©ÏÙÞßØÏÙÓÄÝÄÚÏ
ÊËÔÁÞÕßÔÇÔ¦ÍÑÎÇÖÄÖØÕáÄÔÚÇÇÙÌÇÒËÃÇÝÛÇÂÚÇÔÒ¦ÛÕÝ
ØÕáÄÔÚÇÄÖÜÝÇßÚ¦ÖÕßÖØÕÙÌÁØËÏÎ5VY[VU3PML3VJRÖØÕÙÌÁØÕßÔÖØÕÙÚÇÙÃÇÇÖÄÖÕÒÒÁÝ
ÇÖËÏÒÁÝÑÇÏÑÇÑÄÈÕßÒËÝËÌÇØÓÕÍÁÝßÚÄÇÖÕÚËÒËÃÓÏÇÙÎÓÇÔÚÏÑÂ¦ÓßÔÇËÔ¦ÔÚÏÇÙÚÏÝËÖÏÛÁÙËÏÝ
ÁØÇÔÇßÚÕÆÄÓÜÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÇÔÇÒÕÍÏÙÚÕÆÓËÚÕÔÚØÄÖÕÓËÚÕÔ
ÕÖÕÃÕÁÞËÏÇÒÒ¦ÐËÏÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÚÕßÔÚËØÔËÚÑÇÏÜÝËÑÚÕÆÚÕßÕÏ
ÇÖËÏÒÁÝÍÏÇÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÑÇÏÏÊÏÜÚÏÑÄÚÎÚÇÚÜÔÞØÎÙÚ×Ô±Ö¦ØÞËÏÁÔÇÙÆÔÕÒÕÖØÕÚËÏÔÄÓËÔÎÝ
ÙßÓÖËØÏÌÕØ¦Ý®ÙÚÕÔÚËØÔËÚÑÇÏ
ÛÇÖØÁÖËÏÄÒÕÏÔÇÇÔÚÏÒÎÌÛÕÆÓË
ÖÜÝÓÄÔÕÓËÑÇÚ¦ÒÒÎÒËÝËÖÏÒÕÍÁÝÓÖÕØÕÆÓËÔÇÖØÕÙÚÇÚËÆÙÕßÓËÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑ¦ÚÇÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÓÇÝÊËÊÕÓÁÔÇÇØÇÚÎØÕÆÓË
ÙßÞÔ¦ÚÕÌÇÏÔÄÓËÔÕÇÔÛØ×ÖÜÔ
ÖÕßÊÎÒ×ÔÕßÔÖÜÝÔÕÏ¦àÕÔÚÇÏ
ÍÏÇÚÎÔÏÊÏÜÚÏÑÄÚÎÚ¦ÚÕßÝËÔ×
ÚÇßÚÄÞØÕÔÇÓÕÏØ¦àÕÔÚÇÏÖÒÂÛÕÝ
ÖØÕÙÜÖÏÑ×ÔÊËÊÕÓÁÔÜÔÙÚÇ
ÓÁÙÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÂÓÁÙÜÓÎÇÙÌÇÒÕÆÝ
ÎÒËÑÚØÕÔÏÑÕÆÚÇÞßÊØÕÓËÃÕß¬ÎÔËÖÄÓËÔÎÌÕØ¦ÖÕß
ÓÏÇËÌÇØÓÕÍÂÛÇàÎÚÂÙËÏÖØÄÙÈÇÙÎÙÚÕÔÑÇÚ¦ÒÕÍÕÓË
ÚÏÝËÖÇÌÁÝÓÇÝÙÚÕÑÏÔÎÚÄ
ÂÙÚÏÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÓÇÝ
ÑÇÒÄÛÇÂÚÇÔÔÇÊ×ÙÕßÓË
ÒÃÍÎÖØÕÙÕÞÂÑÇÏÔÇÇÔÇÒÕÍÏÙÚÕÆÓËÍÏÇÚÃÙßÓÈÇÃÔËÏÇßÚÄ
ÕÒÒÁÝÌÕØÁÝØÜÚ¦Ü
ÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÍÆØÜÓÕß
ÖÕÏÕÖÏÙÚËÆÕßÔÄÚÏËÃÔÇÏÚÕ
ÖØÕáÄÔÚÎÝÚ¦ÊËËÚÇÏØËÃÇÝÇÔÇàÂÚÎÙÎÝÂÚÕßÊËÃÔÇÏÙÚÄÚÕÖÕßÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÊË-

ÊÕÓÁÔÕßÄÚÏÕÏßÖÎØËÙÃËÝÚÕßÝ
ÖØÕÙÌÁØÕÔÚÇÏÊÜØË¦Ô¬ÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÌÕØÁÝÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔÕÓÇÏ
ÖÜÝÕÏÇÖÒÕÃÞØÂÙÚËÝÊËÔÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÖÜÝÚÕÖØÕáÄÔËÃÔÇÏ
ÕÏÃÊÏÕÏ¬ÇÊËÊÕÓÁÔÇÚÕßÝÍÏÇÚÎÔ
ÇÑØÃÈËÏÇÚÇÕÖÕÃÇÙßÒÒÁÍÕÔÚÇÏ
ÇÖÄÚÏÝÊÜØË¦Ô®ßÖÎØËÙÃËÝÑÇÏ
ËÓÖÕØËßÓÇÚÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÙÚÕÔÞ×ØÕÚÎÝÊÏÇÌÂÓÏÙÎÝ
– Πέρα από τα κινητά τηλέφωνα, στην Ελλάδα υπήρξαν πρόσφατα επιθέσεις από χάκερ σε
επίσημες ιστοσελίδες του κράτους, σε μια περίοδο υψηλής γεωπολιτικής έντασης. Πόσο συχνά είναι αντίστοιχα φαινόμενα
σε διεθνές επίπεδο και ποια είναι πρακτικά η πρόκληση για
τις κυβερνήσεις;
¶©ÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝËÖÏÛÁÙËÏÝ
ËÃÔÇÏÙÞËÊÄÔÑÇÛÎÓËØÏÔÄÌÇÏÔÄÓËÔÕÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝËÔËÃÔÇÏ
ÇÖÇØÇÃÚÎÚÇÇÔÎÙßÞÎÚÏÑÁÝÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÄÞÏÍÏÇÛËÙÓÕÆÝÓËÓÏÇ
ËÖÇØÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÉÎÌÏÇÑÂÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÚÎÔÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÜÔÖËØÏÖÚ×ÙËÜÔÇÖÕÚËÒÕÆÔËÔÁØÍËÏËÝ
ÓËÓÕÔÜÓÁÔÜÔÕÓ¦ÊÜÔÓËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝÏÊËÕÒÕÍÃËÝÕÏÕÖÕÃËÝ
ÙßÞÔ¦ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÙÞËÚÏÑ¦
ÊÏÇÊËÊÕÓÁÔËÝ¶ÑÇÏÙßÔËÖ×ÝÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÏÓËÝ¶ËÖÏÛËÚÏÑÁÝÚËÞÔÏÑÁÝ
ÔÄÓÜÝÊÕÆÓËÚÎÔËßØÆÚËØÎËÏÑÄÔÇÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÖËÏ
ÑÇÔËÃÝÄÚÏÇßÚÁÝÕÏËÖÏÛÁÙËÏÝËÃÔÇÏÓÏÑØÁÝËÔÊËÃÐËÏÝÚÎÝËßØÆÚËØÎÝÞØÂÙÎÝÉÎÌÏÇÑ×ÔÓÁÙÜÔÍÏÇ
ÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÁÝÑÇÏÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÁÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ±Ö¦ØÞÕßÔÇØÑËÚ¦
ÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÇÖËØÏÙÚÇÚÏÑ×ÔÄÖÕß
ÁÍÏÔËÞØÂÙÎËÐÇÏØËÚÏÑ¦ËÐËÏÊÏÑËßÓÁÔÜÔÉÎÌÏÇÑ×ÔÓÁÙÜÔÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇËÖÏÚËßÞÛÕÆÔÍËÜÖÕÒÏÚÏÑ¦ÙßÓÌÁØÕÔÚÇÂÔÇÖÒÎÍÕÆÔ
ÙÚÄÞÕÏßÉÎÒÂÝÇÐÃÇÝ
Ê×ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÖËÏÑÇÔËÃÝÜÝÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÄÚÏËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÕËÖÏÑÃÔÊßÔËÝÕÏÑÇÓÖ¦ÔÏËÝ
ÖÇØÇÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÝÖÕßÊÏËÐ¦ÍÕÔÚÇÏÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕß
ÔÇÞËÏØÇÍÜÍÎÛËÃÎÑÕÏÔÂÍÔ×ÓÎ
ÂÔÇËÖÎØËÇÙÚÕÆÔËÑÒÕÍÏÑ¦ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇ
¬ÁÚÕÏËÝËÔÁØÍËÏËÝÖÇØÇÚÎØÕÆÔÚÇÏÙËÓËÍ¦ÒÎÑÒÃÓÇÑÇËÃÔÇÏÊßÙÑÕÒÄÚËØÕÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÚÕÆÔ
ÑÇÏÓÖÕØËÃÔÇÁÞÕßÔÙÎÓÇÔÚÏÑ¦
ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÙËÈ¦ÛÕÝÞØÄÔÕß
ËÜØ×ÄÚÏÕÏÑßÈËØÔÂÙËÏÝÁÞÕßÔ
ÖÒÁÕÔÇÔÚÏÒÎÌÛËÃÚÏÝÉÎÌÏÇÑÁÝ
ÇÖËÏÒÁÝÑÇÏÛÇÖØÁÖËÏÔÇÊÕßÒÁÉÕßÔÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦×ÙÚËÔÇÑÇÚÇØÚÃÙÕßÔÄÒÕÑÇÏÓËÍÇÒÆÚËØËÝ
ÕÓ¦ÊËÝÏÑÇÔÁÝÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔ
ÚÏÝÇßÐÇÔÄÓËÔËÝÇÖËÏÒÁÝ
¬ÕËßÞ¦ØÏÙÚÕÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇËÃÔÇÏÄÚÏÊÏÇÛÁÚÕßÓËËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÑÇÚÇØÚÏÙÓÁÔÕßÝËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝ
ÏÑÇÔÕÆÝÔÇÙÚËÒËÞ×ÙÕßÔÚÁÚÕÏËÝ
ÕÓ¦ÊËÝÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÙÚÕÔÈÇÛÓÄ
ÖÕßÚÕßÝËÖÏÚØÁÖÕßÔÕÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÙßÔÛÂÑËÝ
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Μπορεί να χάσει τις εκλογές ο Τραμπ;
Μηδενικό όφελος των Δημοκρατικών από τη δίκη του προέδρου, φιάσκο στην Αϊόβα, διχασμός της εκλογικής τους βάσης

Στην τελική ËßÛËÃÇÚÎÝÖÕÒÆÑØÕÚÎÝ
ÊÃÑÎÝ¬ØÇÓÖÇØÛØÕÍØ¦ÌÕÝÚÜÔ5L^
@VYR;PTLZÓÇÝßÖËÔÛÆÓÏàËÚÎÔÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÙÚÕÞÇÙÚÂªÇÒÌ©ßÄÒÔÚÕÓËØÙÕÔ!Ô
ÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÝÔÇÞÚßÖÂÙËÏÝÁÔÇÔÈÇÙÏÒÏ¦ÌØÄÔÚÏÙËÔÇÚÕÔÙÑÕÚ×ÙËÏÝ®
©ÏÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÃÊËÔÑÇÚ¦ÌËØÇÔÔÇ
ÙÑÕÚ×ÙÕßÔÖÕÒÏÚÏÑ¦ÚÕÔ§ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ØÇÓÖ©ÞÏÄÚÏÖËØÃÓËÔÇÔÈÁÈÇÏÇ
ÔÇÙßÍÑËÔÚØ×ÙÕßÔÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÊÆÕ
ÚØÃÚÜÔÙËÓÏÇËØÕßÙÃÇÄÖÕßÓËÏÕÉÎÌÕÆÔ×ÙÚËÔÇÚÕÔÑÇÛÇÏØÁÙÕßÔ
¬ÕÍËÍÕÔÄÝÄÓÜÝÄÚÏÕÏªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÕÃÙÚÂØÏÐÇÔÙÞËÊÄÔÙÚÕÙÆÔÕÒÄ
ÚÕßÝÚÎÔÇÖÇÒÒÇÍÂÚÕß¬ØÇÓÖÓË
ÓÕÔÇÊÏÑÂËÐÇÃØËÙÎÚÕÔ¡ÏÚªÄÓÔÏ
ÙßÔÏÙÚ¦ÖÕÒÏÚÏÑÂÂÚÚÇÍÏÇÚÕßÝÇÔÚÏÖ¦ÒÕßÝÚÕß¬ÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕÎ
ÊÎÓÕÚÏÑÄÚÎÚÇÚÕßÕßÖØÕÁÊØÕß
ÈØÏÙÑÄÚÇÔÙÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÖËÔÚ¦ÓÎÔÕßÛØÃÒËØÚÎÝÖÇØÇÖÕÓÖÂÝÚÕßÙÚÕ
 ÚÕßÉÎÒÄÚËØÕÙÎÓËÃÕÇÖÄÚÎ
ÙÚÏÍÓÂÖÕßÇÔÁÒÇÈËÚÎÔËÐÕßÙÃÇÑÇÏ
Ö¦ÔÜÇÖÄÚÇÖÕÙÕÙÚ¦ÇÖÕÊÕÞÂÝÚÜÔ
¡ÖÏÒ ÒÃÔÚÕÔÑÇÏ¡ÖÇØ¦Ñ©ÓÖ¦ÓÇ
ÙÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÞØÕÔÏÑÄÙÎÓËÃÕÚÎÝ
ÖØÕËÊØÃÇÝÚÕßÝ
ÁÈÇÏÕÝ ÍÏÇ ÚÎÔ ËÖÏÑËÃÓËÔÎ
ÇÖÇÒÒÇÍÂÚÕßÕ¬ØÇÓÖËÓÌÇÔÃÙÚÎÑËÇÖËÒËßÛËØÜÓÁÔÕÝÆÙÚËØÇ
ÇÖÄÎÓÁØËÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÕÓÎØÃÇÝÙÚÎÔÖÇÔÎÍßØÏÑÂÕÓÏÒÃÇÚÕß
ÍÏÇÚÎÔ ÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝÔÜÙÎÝ®
ËÔ×ÖÏÕÔÚÕß ÕÍÑØÁÙÕßÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ¬ØÃÚÎ²ÜØÃÝÔÇÇÔÇÌÁØËÏÕÆÚËÓÃÇÌÕØ¦ÚÎÒÁÐÎÖÇØÇÖÕÓÖÂ®Þ¦ØÇÐËÚÏÝÇÊØÁÝÍØÇÓÓÁÝ
ÚÎÝËÑÙÚØÇÚËÃÇÝÍÏÇÚÎÔËÖÇÔËÑÒÕÍÂÚÕßÙÚÏÝÖØÕËÊØÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÚÕß
§ÕËÓÈØÃÕßÔÙÚÎÔÚËÒËÚÂÚÎÝÕØÑÜÓÕÙÃÇÝÚÕßÖØÏÔÇÖÄÚØÃÇÞØÄÔÏÇÊÏËÑÚØÇÍÜÊÕÆÙËÚÎ¡ËÍ¦ÒÎ
ÓËØÏÑÇÔÏÑÂÌÇÍÂ®ÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÝÓÏÇÁÑÖÚÜÚÎßÖËØÊÆÔÇÓÎ
ÞÒËÆÎÚÜÔÇÔÚÏÖ¦ÒÜÔÚÎÝÍËÓ¦ÚÎ
ÇÔËØÍÃÇËÍÑÒÎÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÕØÊÁÝÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÚ×ØÇÖÇÔÎÍÆØÏàË
ÇßÚ¦ØËÙÑÇÚÎ¡ËÍ¦ÒÎÖÏÙÚØÕÌÂ
ÚÎÝÓËØÏÑÂÝ®ÜÙ¦ÔÔÇËÃÞËÓËÚÇÓÕØÌ×ÙËÏÚÇÖ¦ÔÚÇÙÚÕÖÁØÇÙÓ¦
ÚÕßÓËÚÕÓÇÍÏÑÄÚÕßØÇÈÊÃ
ËÍÕÔÄÝËÃÔÇÏÄÚÏÇÔÖÏÙÚÁÉÕßÓËÚÏÝËÖÃÙÎÓËÝÙÚÇÚÏÙÚÏÑÁÝÑÇÏ
ÚÏÝÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÑÇÏ
ÎÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇÚÜÔÖËØÏÙÙÄÚËØÜÔ
ÔÕÏÑÕÑßØÏ×ÔÍÏÇÚÏÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝ
ÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÚÕßÝËÖÏÚØÁÖÕßÔÙÚÕÔ
¬ØÇÓÖÔÇÈÒÁÖËÏÓËØÄÊÏÔÇÞØ×ÓÇÚÇÚÎÓÇØÇÛ×ÔÏÇÖØÕËÊØÏÑÂÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÖÕß¦ØÞÏÙËÑÇÏËÖÃÙÎÓÇÓË
ÚÏÝÖØ×ÚËÝÖØÕÑØÏÓÇÚÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝ
ÚÜÔÊÆÕÑÕÓÓ¦ÚÜÔÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËßÚÁØÇ¬ÕÔÚËÒËßÚÇÃÕÇÏ×ÔÇ
ÓÄÔÕÚÁÙÙËØÏÝÓËØÏÑÇÔÕÃÖØÄËÊØÕÏ²ÁØÓÖËØÚ²ÕÆÈËØ¬àÁØÇÒÔÚ
¢ÕØÔÚ¬àÃÓÏ ¦ØÚËØÑÇÏ¬àÕØÚà
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Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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Παρά την Εβδομάδα
των Παθών
για τους Δημοκρατικούς,
η αναμέτρηση
είναι ανοιχτή
και ο Τραμπ ευάλωτος.
¡ÖÕßÝÖØËÙÈÆÚËØÕÝÇÖÁÚßÞÇÔÔÇ
ËÖÇÔËÑÒËÍÕÆÔ ÇÏÕÏÚÁÙÙËØÏÝÁÊÜÙÇÔÚÎÓ¦ÞÎÙËÕÒÏÙÛÎØÄÇÔÎÌÕØÏÑÄÁÊÇÌÕÝÒÄÍÜÙÕÈÇØÂÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÆÌËÙÎÝ¬ÕÍÔÜÙÚÄÙÆÔÛÎÓÇ
ÙßÓÈÕÆÒÕßÚÕß¡ÖÏÒ ÒÃÔÚÕÔÙÚÏÝ
ËÑÒÕÍÁÝÚÕß ;OLLJVUVT`
Z[\WPK®ÎÞËÃÊßÙÕÃÜÔÕÙÂÓËØÇÙÚÇ
ÇßÚÏ¦ÚÜÔÎÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔÛËÇÚØÏÑÂÞËÏØÕÔÕÓÃÇÚÎÝÖØÕÁÊØÕßÚÎÝ
ÕßÒÂÝ§¦ÔÙÏËÒÄÙÏÔÇÙÞÃÙËÏ
ÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÏÝÑ¦ÓËØËÝÇÔÚÃÍØÇÌÕ
ÚÎÝÕÓÏÒÃÇÝ¬ØÇÓÖÇÑÚÏÔÕÈÕÒÕÆÙË
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙÖÇÙÓÜÊÏÑÄÚÎÚÇÖÇØ¦ÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇ

Το αυτογκόλ
¬ÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÎÓÁØÇÕÏÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÃËÃÞÇÔÐËÑÏÔÂÙËÏÚÏÝÖØÕÑØÏÓÇÚÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÍÏÇÚÕÖØÕËÊØÏÑÄÞØÃÙÓÇÓËÁÔÇÕßØÇÔÄÖËÓÖÚÕ
ÍÏÇÚÕÔ¬ØÇÓÖÇßÚÕÍÑÄÒ¬ÕÌÏ¦ÙÑÕÙÚÎÔÑÇÚÇÓÁÚØÎÙÎÚÜÔÇÖÕÚËÒËÙÓ¦ÚÜÔÖØÕÑ¦ÒËÙËÇÏÙÛÂÓÇÚÇÇÖÕÍÕÂÚËßÙÎÝÑÇÏÕØÍÂÝÙÚÎÔ
ËÑÒÕÍÏÑÂÚÕßÝÈ¦ÙÎÊÃÔÕÔÚÇÝÚØÕ-

Ο παράγων Μπλούμπεργκ

Οι υποστηρικτές της
κεντρώας προσέγγισης
παραβλέπουν ότι το
Κέντρο συμπιέζεται σε
μια Αμερική ολοένα και
περισσότερο πολωμένη.

Δεν είναιÜËo{É~ÉË{ÈÚÉ¨ÖÌ³{¨ÑoÐÑ³{~ÌØ×ÉÜiÐÓØ
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É~ÜoÓØ³È'ÉK¨ÈÑ¨ËÈVÈÑ×¨ÖÐ{~¨ÓØÜ{³ÉËÉØÐÉÜËoÈØ
É~ÜÓ~³¨ÉØVÑÜÜÒ×{ÜÙÂÉËÑÐÉ{ÙÈÑÐ{~Ò³iÐÒTi³itÖÉ¨
0¨Ë³iu³iØ´iØÑ¨³ËÈVÐÉ³{Øl³ÑÈ³ÌT¨ÉØÉ~ÜoÓØ³{ØËÉØÈÐÉ¨{ÜÑÐKÒ³Ñ{{ÐÉoÒÜÉØÜ{³ÉËÉØ³iØÑÜ{×Ì¨{ÑØ~Ñ{³È0ÓÂÑØ
.É~ÒÚÉÉ¨Ë³iVÑ¨Ò³it KÙÐÒÙÑ³(ÑÚuo{Ñ³ÈØÛiÐ~¨Ñ³{~ÖØVÈÐÌÜ{ØÓ¨ÑÉV0¨ÑÐÑ¨ÑÐÓÉ{ÉÈÒÜ³Ø0Ð{Ì
É~Üo{~ÌÐÑ³Ð{ÉË~Ñ{ÉËÑ{ÐÌØ¨ÌÉÙ¨ØÈÙÉÉËÙÉ³i
ÙiÐ³{~Ì³i³Ò³ÈÖ³ÉÐËÑ³{oÐÊÑÂÉÉ¨ÒÉ{³lÆ¨³ÒÉ{³i
¨¨{Ê~È¨{Ñ¨TËÑ³È³iÑÙÈÑÐËÑ~Ñ{³iÙ{ÒÑi³Ñ³{ÒÜ³ÈgÑ¨Òo³ÉØÈÂÉ×ÉÖoÈÑÌ³ÓÜÉoTÌ³ÈgÉÙÉÉËÑ{~ÑÚÌÜÈKÓKÑ{Ì³{i{~ÐËÑÙÉ³ÈÉ{×ÈÜÒÉ{ÙÈÒ¨É³ÉØ
É~ÜÊÂÉ{Ø³ÈØÉÓÑ~¨Ë{ÐÈØÐÊÉØÈÑ~ÜÈÚÖ
ÌÂÍÏÇÛËÜØÃËÝÙßÔÜÓÕÙÃÇÝÙÚÇ
ÓÁÙÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÖËØÃ
ÓÇÍËÏØËÃÜÔÚÕßÑÕÓÓÇÚÏÑÕÆÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÕßËÔÇÔÚÃÕÔÚÕßÇØÏÙÚËØÕÆ
ßÖÕÉÎÌÃÕß¡ÖÁØÔÏ¦ÔÚËØÝØÑËÚÕÃËÃÊÇÔÚÕÚËÞÔÏÑÄÇÚÆÞÎÓÇÜÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÓËÚÇÌÕØ¦!ÓËÚÕßÝÚÁÙÙËØÏÝÇÖÄÚÕßÝÖÁÔÚËËÖÏÑØÇÚÁÙÚËØÕßÝÖØÕËÊØÏÑÕÆÝßÖÕÉÎÌÃÕßÝ
ÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝ¦ÔÜÚÜÔËÚ×ÔÑÇÏ
ÓËÚÎÈ¦ÙÎÚÕßÈÇÛÏ¦ÊÏÞÇÙÓÁÔÎ
ÓËÚÇÐÆÚÎÝÇØÏÙÚËØÂÝÑÇÏÚÎÝÑËÔÚØ×ÇÝÖÚÁØßÍÇÝÕÏÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÃÇÊßÔÇÚÕÆÔÔÇÖËÃÙÕßÔËÖÃÚÕ
ÖÇØÄÔÚÕÝÄÚÏÊÏÇÛÁÚÕßÔÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÂËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÙÚØÇÚÎÍÏÑÂ

ÚÕßÙÚÎÔáÄÈÇÄÖÕßÂØÛËÓÄÒÏÝ
ÚÁÚÇØÚÕÝÁÊËÏÐËÄÚÏÚÕÊÎÓÕÙÑÕÖÏÑÄÖØÕÈ¦ÊÏÙÓÇËÃÞËÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÙÞÁÙÎÓËÚÎÔÇÔÇÍÔÜØÏÙÏÓÄÚÎÚÇ
ÚÕßÖØ×ÎÔÇÔÚÏÖØÕÁÊØÕßÖÇØ¦ÓË
ÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÚÕßÇÖÂÞÎÙÎÔ
ÑÇÏÎáÄÈÇÙÇÌ×ÝÑÇÏÊËÔÇÖÕÚËÒËÃ
ÖÏÙÚÄÈÇØÄÓËÚØÕÚÜÔÊÏÇÛÁÙËÜÔÙË
ÖÇÔËÛÔÏÑÄËÖÃÖËÊÕÖÕÒÒÕÃÛËÜØÕÆÔ
ÂÊÎÚÕÔ¡Ö¦ÏÔÚËÔÑÇÓÁÔÕÞÇØÚÃ
©ÏßÖÕÙÚÎØÏÑÚÁÝÚÎÝÑËÔÚØ×ÇÝ
ÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÝÖÇØÇÈÒÁÖÕßÔÄÚÏÚÕ
ÁÔÚØÕÇÖÄÑÇÏØÄÙßÓÖÏÁàËÚÇÏÙË
ÓÏÇÓËØÏÑÂÕÒÕÁÔÇÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÖÕÒÜÓÁÔÎÄÞÏÓÄÔÕÖÕÒÏÚÏÑ¦
ÇÒÒ¦ÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÓËÑÇÚÇÒßÚÏÑÂ
ÚÎÔËÖÃÊØÇÙÎÚÎÝÚËÒËßÚÇÃÇÝÓËÍ¦ÒÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÑØÃÙÎÝ©¡ÖÇØ¦Ñ
©ÓÖ¦ÓÇÕÖØ×ÚÕÝÓÇÆØÕÝÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÞ×ØÇÝßÖÕÙÞÁÛÎÑËÓÏÇ
ÈÇÛÏ¦ÇÒÒÇÍÂÚÄÙÕÙÚÎÔËÐÜÚËØÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÂÚÇÔÇÖÄÚÕßÝËÒ¦ÞÏÙÚÕßÝÖÕßËÃÞÇÔÚÇÞÛËÃËÔÇÔÚÃÕÔ
ÚÕßÖÕÒÁÓÕßÙÚÕØ¦ÑÄÙÕÑÇÏÙÚÕ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÄÖËÊÃÕÓËÖÕÒÏÕØÑÎÚÏÑÄ
ÑØÏÄÚÎÔ6IHTHJHYL¶¦ÒÒÕàÂÚÎ-

ÑÇÏÎÍËÙÃÇÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕÔËÖÃÌÕÈÕ
ÇÔÚÃÖÇÒÄÚÕßÝ
ÏÇÚÕÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÕÚÜÔÎÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔÕÊØÄÓÕÝÍÏÇÚÕÔËßÑÄ
©ÃÑÕÖËØÔ¦ËÏÓÁÙÇÇÖÄÓÏÇÓËÚØÏÕÖÇÛÂÖÕÒÏÚÏÑÂÍØÇÓÓÂÙÚÇÖØÄÚßÖÇÚÜÔ¡ÖÏÒ ÒÃÔÚÕÔÑÇÏ¡ÖÇØ¦Ñ
©ÓÖ¦ÓÇÏÑÇÔÂÄÖÜÝÖÏÙÚËÆÕßÔ
ÔÇÇÖÕÙÖ¦ÙËÏÑËÔÚØ×ÕßÝÉÎÌÕÌÄØÕßÝÑÇÏÑØÃÙÏÓËÝÕÒÏÚËÃËÝÇÖÄ
ÚÕÔ¬ØÇÓÖ¥ÝÈÇÙÏÑÄÝËÑÌØÇÙÚÂÝ
ÇßÚÂÝÚÎÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝËÓÌÇÔÏàÄÚÇÔÓÁÞØÏÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËßÚÁØÇ
Õ¬àÕ¡Ö¦ÏÔÚËÔÕÕÖÕÃÕÝËØÞÄÚÇÔ
ÖØ×ÚÕÝÙÚÏÝËÛÔÏÑÁÝÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝ¥ÙÚÄÙÕÎÑÇÚÇÈÇØ¦ÛØÜÙÂ

ÓÇÈÁÈÇÏÇÚÏÇÖÄÇßÚ¦ÑÇÚ¦ÌËØË
ÜÝÖØÄËÊØÕÝÇÔÇÖ¦ÔÚËÞÎÂÚÚÇ
ÚÎÝÁÓÖËÏØÎÝ²ÃÒÇØÏ ÒÃÔÚÕÔÇÖÄ
ÚÕÔÕßØÇÔÕÑÇÚÁÈÇÚÕÑÇÏ¦ÐËÙÚÕ
¬ØÇÓÖËÖÏÈËÈÇÃÜÙËÄÚÏÕ¦ÒÒÕÚË
ÖØÕÔÕÓÏÇÑÄÝÞ×ØÕÝÚÕß ÁÔÚØÕß
ÇÖÕÚËÒËÃÖÕÒÆËÖÏÙÌÇÒÁÝÖÕÒÏÚÏÑÄ
ËÌÇÒÚÂØÏÕÙÚÏÝÓÁØËÝÓÇÝ
¬ÎÈÇÛÏ¦ÖØÕÙÊÕÑÃÇÚÜÔÎÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔÉÎÌÕÌÄØÜÔÍÏÇÇÒÒÇÍÂ
ÇÔÚÇÔÇÑÒÕÆÔÓËÖÕÒÆÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÆÝÚØÄÖÕßÝÕÏÊÆÕÔÏÑÎÚÁÝÚÜÔ
ÖØÕÑØÏÓÇÚÏÑ×ÔÚÎÝáÄÈÇÖÕßÖØÇÑÚÏÑ¦ÏÙÕÉÂÌÎÙÇÔ!ÕÓÄÒÏÝËÚ×Ô
ÏÚ¡ÖÕÆÚÏÚàÏÚàÕÖØ×ÚÕÝÇÔÕÏÞÚ¦
ÍÑÁÏßÖÕÉÂÌÏÕÝÖÕßÊÏËÑÊÏÑËÃÚÕ
ÖØÕËÊØÏÑÄÞØÃÙÓÇÑÇÏÕÞØÕÔÕÝ
ÍËØÕßÙÏÇÙÚÂÝÚÕßËØÓÄÔÚ¡ÖÁØÔÏ
¦ÔÚËØÝÍÔÜÙÚÕÝÙÚÕËÛÔÏÑÄÇÑØÕÇÚÂØÏÕÓÁÞØÏÖØÄÚÏÔÕÝÕÑËÔÚØ×ÕÝ
¡ÖÕÆÚÏÚàÏÚàÌÏÒÕÊÕÐËÃÔÇÑËØÊÃÙËÏ
ßÖÕÙÚÂØÏÐÎÇÖÄÚÕßÝÙÖÄÔÙÕØËÝÑÇÏ
ÚÕßÝÉÎÌÕÌÄØÕßÝÚÕß¡Ö¦ÏÔÚËÔ
ÖÕßÈÒÁÖÕßÔÄÚÏÚÕÊÏÑÄÚÕßÝ¦ÒÕÍÕÊËÔÚØÇÈ¦ËÏ¥ÝÊÂÓÇØÞÕÝÓÏÇÝ
ÓÏÑØÂÝÖÄÒÎÝÚÎÝÔÚÏ¦ÔÇÓËÖÒÎÛßÙÓÄÓÄÒÏÝÑÇÚÕÃÑÜÔÛÇ
ÊßÙÑÕÒËßÚËÃÖ¦ÔÚÜÝÔÇÖËÃÙËÏÄÚÏ
ËÃÔÇÏÁÚÕÏÓÕÝÍÏÇÚÕÔËßÑÄ©ÃÑÕ

Ο Μπέρνι Σάντερς
ÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÕßÕ¦ÔÚËØÝ
ËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÜÝÁÔÇÝÊßÔÇÓÏÑÄÝ
ÇÔÚÏ¬ØÇÓÖÚÎÝØÏÙÚËØ¦Ý®ßÖÕÙÚÎØÏàÄÓËÔÕÝÇÖÄÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÕÆÝ
ËØÍ¦ÚËÝÖÕßÉÂÌÏÙÇÔ¬ØÇÓÖÇÖÄ
ÇÔÚÃÊØÇÙÎÙÚÎÔ ÒÃÔÚÕÔËÔÛÕßÙÏ×ÊËÏÝÔÁÕßÝÖÕßÊËÔÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÔ
ÓËÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÕÏÑÕÒÄÍÕßÝÇÑÚÏÈÏÙÚÁÝÑÇÏÖÇØ¦ÚÎÙÌÕÊØÂÇÔÚÃÛËÙÂÚÕßÙÚÕÔ§ËÚÇÔÏ¦ÞÕßÚÕ 
ÚÜÔÓËØÏÑÇÔÕËÈØÇÃÜÔÃÔÇÏÇÓÌÃÈÕÒÕÄÓÜÝÇÔÇÔÚÁÐËÏÙÚÎÙÌÕÊØÂËÖÃÛËÙÎÖÕßËÃÔÇÏÈÁÈÇÏÕÄÚÏ
ÛÇÊËÞÛËÃÇÖÄÚÕÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÕÑÇÏ
ÚÜÔÊÆÕÑÕÓÓ¦ÚÜÔÑÇÛ×ÝÖÕÒÒÕÃ
ÁÞÕßÔÇØÞÃÙËÏÂÊÎÔÇßÖËÔÛßÓÃàÕßÔ
ÚÏÝÖÇÒÏÁÝÚÕßÙßÓÖ¦ÛËÏËÝÖØÕÝÚÎÔ
ÕÆÈÇÚÕß¢ÏÔÚÁÒ ¦ÙÚØÕÚÎ§ÏÑÇØ¦ÍÕßÇÚÜÔÇÔÚÏÔÃÙÚÇÝÑÇÏÚÕ
ÚØÕÚÙÑÏÙÚÏÑÂÝÑÇÚËÆÛßÔÙÎÝÕÙÏÇÒÏÙÚÏÑÄØÍÇÚÏÑÄ ÄÓÓÇ:>7¶ÇÔ
ÑÇÏÙÂÓËØÇÕÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÄÝÙÕÙÏÇÒÏÙÓÄÝ®ÚÕßÖÇØÇÖÁÓÖËÏÙÚÎÔÂÖÏÇ
ÙÕÙÏÇÒÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÚÎÝÕßÎÊÃÇÝ
ÑÇÏÚÎÝÇÔÃÇÝ
ÇØ¦ÚÎÔÚØÃÚÎÛÁÙÎÚÎÝÙÚÏÝ
ÖØÕÑØÏÓÇÚÏÑÁÝÚÎÝáÄÈÇÎÍËØÕßÙÏÇÙÚÂÝ¡ÇÙÇÞÕßÙÁÚÎÝÒÃàÇÓÖËÛ
ÕßÄØËÔÖÇØÇÓÁÔËÏÓÏÇÏÙÞßØÂßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚÇ¡ËÁÔÇÖØÕÌÃÒÚÕßÚÆÖÕßÖØÕÕÊËßÚÏÑÂÇÒÒ¦ÄÞÏÚÄÙÕ
ÇÑØÇÃÇÄÙÕÕ¦ÔÚËØÝÑÇÏØËÇÒÃÙÚØÏÇÇÒÒ¦ÄÞÏÚÄÙÕ¦ÔËßØÎÄÙÕÕ
¡Ö¦ÏÔÚËÔ®ËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÜÝÎßÖÕÉÂÌÏÇÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÍËÌßØ×ÙËÏÚÕ
ØÂÍÓÇÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝÊÆÕÌßÒÁÝÚÜÔ
ÎÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔÓËÚÕÔÇßÚÕÔÄÎÚÕ
ÑÃÔÊßÔÕÖÕßÊÏÇÚØÁÞÕßÔÄÙÕÏÖÇÚÕÆÔÙËÊÆÕÈ¦ØÑËÝ

Kίνδυνος οι ιαχές «τέσσερα ακόμη χρόνια» να επιβεβαιωθούν
ÚØÄÖÕÚÎËØÕßÙÃÇ¡ËÓÕÔÇÊÏÑÂ
ËÐÇÃØËÙÎÚÕÔ¡ÏÚªÄÓÔËáÕÕÖÕÃÕÝÉÂÌÏÙËßÖÁØÚÎÝÑÇÚÇÊÃÑÎÝÚÕß
ÖØÕÁÊØÕß¬ØÇÓÖÍÏÇÑÇÚ¦ÞØÎÙÎ
ËÐÕßÙÃÇÝÄÒÕÏÕÏÍËØÕßÙÏÇÙÚÁÝÚÜÔ
ªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔ×ÔÉÂÌÏÙÇÔßÖÁØ
ÚÎÝÇÖÇÒÒÇÍÂÝÚÕßÇÖÄÚÏÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝÚÎÝËÑÈÃÇÙÎÝÐÁÔÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÔÇÔÕÛËÆÙËÏ
ÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÚÕßÑÇÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÔÇÖÇØËÓÖÕÊÃÙËÏÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÕß ÕÍÑØÁÙÕßÔÇÊÏËØËßÔÂÙËÏÚÎÔßÖÄÛËÙÎÚÕÚÁÒÕÝ
ÖÕÒÒÕÃªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÕÃËÃÞÇÔÖÇ-

ÇØ»ÄÒÇÚÇÖËØÃÚÕßÇÔÚÏÛÁÚÕß
ßÖ¦ØÞÕÔÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÕØÏÙÓÁÔÕÏªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÕÃßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÖÜÝ
ÕÑ¬ØÇÓÖÛÇÖÕØËßÛËÃÙÚÕÔÃÙÏÕ
ÊØÄÓÕÓËÚ¦ÚÎÊÃÑÎ¥ÙÚÄÙÕÇÑÄÓÎÑÇÏÖØÏÔÇÖÄÚÎÔÇÖÇÒÒÇÍÂÚÕß
ÇÖÄÚÏÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝÓËÚÎÔÕÓÏÒÃÇ
ÍÏÇÚÎÔ ÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÕßÛÔÕßÝÑÇÚÁÙÚÎÙÇÌÁÝÖÜÝÕÑ¬ØÇÓÖÞ¦ØÎÙÚÎÔÇÙßÔÂÛÏÙÚÎÐËÊÏÇÔÚØÕÖÏ¦
ÚÕßÙÑÕÖËÆËÏÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏ
¶ÄÖÜÝÁÞËÏÑ¦ÔËÏÑÇÏÙÚÎÔËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÂàÜÂÚÕß¶Ñ¦ÛËÊÏÇÛÁÙÏÓÕ
ÓÁÙÕÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇËÖÇÔËÑÒËÍËÃ

Πώς θα ηττηθεί

Κατέστη σαφές
πως ο κ. Τραμπ θα
χρησιμοποιήσει, όπως
έχει κάνει και στην
επαγγελματική του ζωή,
κάθε διαθέσιμο μέσο
ώστε να επανεκλεγεί.
ØÇÊËÞÛËÃÖÜÝÕÑ¬ØÇÓÖËÃÞËÑ¦ÔËÏ
ÇßÚ¦ÍÏÇÚÇÕÖÕÃÇÑÇÚÎÍÕØÂÛÎÑË
¥ÙÚÄÙÕÇÔÚÃÔÇÖØÕÙÖÇÛÂÙÕßÔ
ÔÇÊÏÇÒËßÑ¦ÔÕßÔÚÏÝÖØ¦ÐËÏÝÚÕß
ÙßÔÁÖØÇÐÇÔÓËÚÕÔËßÑÄ©ÃÑÕ
ÙÚÎÙßÍÑ¦ÒßÉÎÄÙÕÚÕÊßÔÇÚÄÔ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÜÔÓÖÕØÕÆÙÇÔ
±ÖÄÚÎÔÑÇÛÕÊÂÍÎÙÎÚÕßÎÍÁÚÎ
ÚÎÝÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÝ¡ÏÚÝ¡ÇÑÄÔËÒ

EPA / LEAH MILLIS

Την Τρίτη ÚÕ ÈØ¦Êß Õ ÖØÄËÊØÕÝ
¬ØÇÓÖËÑÌ×ÔÎÙËÚÎÔÖÏÕÑÇÑÂÑÇÏ
ÓËØÕÒÎÖÚÏÑÂÕÓÏÒÃÇÍÏÇÚÎÔ ÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÕßÛÔÕßÝÖÕßÛßÓ¦ÚÇÏ
ÑÇÔËÃÝËÔÁÑÇÔËÒ¦ÛÕÝÙËÄÒÇ
ÄÖÜÝÄÚÇÔÑÇßÞÂÛÎÑËÍÏÇÚÎÙßÔÕÒÏÑÂËßØÜÙÚÃÇÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÂÍÏÇ
ÚÎÔÇÔÏÊÏÕÚÁÒËÏÇÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×Ô
ÙÚØÇÚËßÓ¦ÚÜÔ©ÚÇÔÄÓÜÝÁÑÇÔË
Ò¦ÛÕÝ¶ÄÖÜÝÚÕÑ¦ÔËÏÙßÞÔ¦¶ÇßÚÄ
ÂÚÇÔÊÎÒÎÚÎØÏ×ÊËÝÑÏÇÍØ¦ÌÎÙË
ÓËÇÖÕÑØÕßÙÚÏÑÄÚØÄÖÕÚÎÔËÍÑÒÎÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÜÔÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÐÇÔÇÁÍØÇÉËÚÕÏÙÚÕØÏÑÄÚÜÔËÖÏÛÁÙËÜÔ
ÖÕßÁÞËÏÑ¦ÔËÏÑÇÚ¦ÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝßÍËÃÇÝÑÇÏÖØÄÔÕÏÇÝÑÇÏÌÕÆÙÑÜÙË®ÑÇÚ¦ÖÕÒÆÚÕÔ
ÇØÏÛÓÄÚÜÔÛÁÙËÜÔËØÍÇÙÃÇÝÖÕß
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÊÎÓÏÕßØÍÎÛÕÆÔÞ¦ØÎÙÚÎÔÁÇËÓÖÕØÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇ
ÑÄÓÎÞËÏØÄÚËØÕÇÖÄÚÎÊÏÇÙÚØÁÈÒÜÙÎÑÇÏÚÎÔËÐÇÖ¦ÚÎÙÎ
Ñ¦ÚÏÖÕßÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃÁÞÕßÔÓ¦ÛËÏÔÇÖËØÏÓÁÔÕßÔÇÖÄÇßÚÄÔÚÕÔ
ÖØÄËÊØÕÕÑ¬ØÇÓÖÕÏÑËÏÕÖÕÏÂÛÎÑËÚÎÔÖËØÃÙÚÇÙÎÓËÚÇÚØÁÖÕÔÚÇÝ
ÇßÚÄÖÕßÛÇÁÖØËÖËÔÇËÃÔÇÏÓÏÇ
ÙÚÏÍÓÂËÔÄÚÎÚÇÝÂÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÔÇÖØÕÙÖÇÛÂÙËÏÔÇÚÎÔÑ¦ÔËÏÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÙËÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂËÑÙÚØÇÚËÃÇÊÏÇÌÛËÃØÕÔÚÇÝÚÕÔØÄÒÕÖÕß
ÁÞÕßÔÊÏÇÊØÇÓÇÚÃÙËÏÕÏÖØÄËÊØÕÏ
ÙËÇÔ¦ÒÕÍËÝÕÓÏÒÃËÝËÑÖØÕÙÜÖ×ÔÚÇÝÕÒÄÑÒÎØÕÚÕÁÛÔÕÝ
©ÏªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÕÃËÑÓËÚÇÒÒËÆÛÎÑÇÔÚÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎÓËÚÕÔÃÊÏÕ

O Αμερικανός ¨ÌÉÙ¨Ø³iÐ{ÜËÑ³Èo{Ñ³iÑ³Ò³Ñi³È ÚÈØ
Ê³ÑÙ{TÑ³{~ÌØVÐÉ³Ñ³¨Ó³ÒØ³iÉ¨É~Üo{~ÊÉ~³¨Ñ³ÉËÑ
ÎÊÃÑÎÍÏÇÚÎÔÑÇÛÇÃØËÙÎÖÕßÊÏËÐÂÞÛÎÙÚÎËØÕßÙÃÇÇÖÕÊËÃÞÚÎÑË
Ì¦ØÙÇËÏÝÈ¦ØÕÝÚÕßÙßÔÚ¦ÍÓÇÚÕÝ
ÔÁÊËÏÐËÄÓÜÝÚÕÔÁÒËÍÞÕÖÕß
ÇÙÑËÃÕÑ¬ØÇÓÖÙÚÕßÝªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÕÆÝÑÇÏÚÎÔÑÇÚÇÙÚØÕÌÏ-

ÑÂÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÖÕßÁÞËÏÜÝÎÍÁÚÎÝ±ÖÄÇßÚÂÚÎÔÁÔÔÕÏÇÎÊÃÑÎ
ÖØÄÙÌËØËÙÎÓÇÔÚÏÑÂßÖÎØËÙÃÇ
ÙÚÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝÇÖÕÙÇÌÎÔÃàÕÔÚÇÝÚÏÊÏÇÑßÈËÆËÚÇÏÙÚÏÝËØÞÄÓËÔËÝËÑÒÕÍÁÝ

©ÖÄÚËÚÏËÃÔÇÏÇßÚÄÖÕßÛÇÕÊÎÍÂÙËÏÙÚÎÔËÖÏÑØ¦ÚÎÙÎËÖÃÚÕßÑ
¬ØÇÓÖ"©ÞÏÎÇÙßÔ¦ØÚÎÚÎÇÔÄÞÏ
ÞÇÕÚÏÑÂËÏÑÄÔÇÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àËÏ
ÓÁÞØÏÙÂÓËØÇÚÕÎÓÕÑØÇÚÏÑÄ ÄÓÓÇ¡ËÚ¦ÓÏÇÙËÏØ¦ÊÎÓÄÙÏÜÔÇÔÚÏÖÇØÇÛÁÙËÜÔÓËÚÇÐÆßÖËØÈÕÒÏÑ¦
ÖÕÒÒ×ÔßÖÕÉÎÌÃÜÔÚÕÑÄÓÓÇËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÓÎÔÖØÕÙÌÁØËÏÙÇÌËÃÝ
ËÖÏÒÕÍÁÝÙÚÕßÝÉÎÌÕÌÄØÕßÝËÊÕÓÁÔÕßÚÕßÊÏÇÑßÈËÆÓÇÚÕÝÕØÛ×Ý
ßÖ¦ØÞËÏÁÔÚÕÔÎÇÔÎÙßÞÃÇØ¦ÍÓÇÚÏÕÏÉÎÌÕÌÄØÕÏÚÜÔÎÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔÓÖÕØÕÆÔÑÇÏÖØÁÖËÏÔÇÖËØÏÕØÃÙÕßÔÚÏÝËÖÄÓËÔËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝ
ÚÕÔÇØÏÛÓÄÚÜÔßÖÕÉÎÌÃÜÔ©ÓÜÝ
ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÚËÒÏÑ¦ÛÇËÖÏÒÁÐÕßÔ
Ñ¦ÖÕÏÕÔÊËÔÇØÑËÃÞËÏÙÎÓÇÙÃÇÓË
ÖÕÏÕÔÚØÄÖÕÛÇÑÇÚÇÒÂÐÕßÔÙÚÕÔ
ßÖÕÉÂÌÏÕ

ËÑÒÕÍÏÑÂÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÚÕß
ÖØÕÙÌÁØËÏÁÔÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ
ÖØÕÝÇÖÕÌßÍÂÔ±ÖËØÈÕÒÏÑ¦ÓËÍ¦ÒÕÝÇØÏÛÓÄÝÉÎÌÕÌÄØÜÔÚÜÔÎÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔÇÏÙÛ¦ÔÛÎÑËÚÄÙÕÒÃÍÎ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÇÌÕÙÃÜÙÎÖØÕÝÚÎÔßÖÕÉÂÌÏÇ×ÙÚËËÖÁÒËÐËÔÇÉÎÌÃÙËÏ
ÚÎÔßÖÕÉÂÌÏÇËÔÄÝÚØÃÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÂÔÇÓÎÔÉÎÌÃÙËÏÑÇÛÄÒÕß©Ï
ÎÍÁÚËÝÚÜÔÎÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔÁÞÕßÔ
ÑÇÛÂÑÕÔÔÇÊÏÇÙÌÇÒÃÙÕßÔÖÜÝÕÏ
ÉÎÌÕÌÄØÕÏÛÇÑÇÚÇÔÕÂÙÕßÔÄÚÏ
ÎÑÇÒÆÚËØÎËßÑÇÏØÃÇÍÏÇÔÇÑËØÊÃÙÕßÔÚÕÔÑ¬ØÇÓÖËÃÔÇÏÓÏÇËÔÜÚÏÑÂÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÇÖÄÖÕÒÏÚÏÑÁÝ
ÖÚÁØßÍËÝÖÕßÁÞÕßÔÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÇÑÕÏÔ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÇÖ»ÄÙÇÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ßÚÄËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ÊÏÄÚÏÎËÑÒÕÍÏÑÂÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÚÕß
§ÕËÓÈØÃÕßËÃÔÇÏÑØÃÙÏÓÎËßÑÇÏØÃÇ
ÔÇÎÚÚÎÛÕÆÔÕÏªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÕÃ
ÓÁÙÜÚÎÝÂÚÚÇÝÚÕßÑ¬ØÇÓÖÙÚÏÝ
ËÑÒÕÍÁÝ¢ßÙÏÑ¦ÊÏÇÑßÈËÆÕÔÚÇÏ
ÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÚÎÔÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝËÞËÌØÕÙÆÔÎÝÙÚÕ
ÑÄÓÓÇÚÜÔªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔ×ÔÄÙÕ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÑÇÏÇÔËÃÔÇÏÇßÚÄ©ÏÏÇÞÁÝÚÁÙÙËØÇÇÑÄÓÎÞØÄÔÏÇ®ÖÕß
ÖØÕÁØÞÕÔÚÇÔÓÄÔÕÇÖÄÓÃÇÖÒËßØ¦ÚÕß ÕÍÑØÁÙÕßÚÕÈØ¦ÊßÚÎÝ
¬ØÃÚÎÝÛÇÁÖØËÖËÔÇÙÎÓ¦ÔÕßÔ
ÙßÔÇÍËØÓÄÙËÄÒÕßÝÚÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝÖÕßÛÁÒÕßÔÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÕßÝ
ÔÇàÂÙÕßÔÙËÁÔÇÁÛÔÕÝÇÑÄÓÎÓËÍÇÒÆÚËØÕ
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To Brexit άνοιξε
ξανά ζητήματα
σκωτσέζικου exit

Εξαλλος ο Ερντογάν για τους νεκρούς Τούρκους στρατιώτες στην πόλη Ιντλίμπ

Αρχίζουν τα δύσκολα για τον Τζόνσον

Της ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

Αντιμέτωπος ÓËÚÇÖØ×ÚÇÙÎÓ¦ÊÏÇÌßÍÄÑËÔÚØÜÔÊßÔ¦ÓËÜÔ
ÙÚÕÔÜÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕÈØÃÙÑËÚÇÏÂÊÎÒÃÍËÝÓÄÒÏÝÎÓÁØËÝÓËÚ¦ÚÎÔËÖÃÙÎÓÎÁÐÕÊÕÇÖÄÚÎÔ
ÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ¡ÖÄØÏÝ
¬àÄÔÙÕÔÖÕßÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÓË
ÇÔÎÙßÞÃÇÚÕÔÕÒÕÁÔÇÑÇÏÖÏÕÙÌÏÞÚÄËÔÇÍÑÇÒÏÙÓÄÓËÚÇÐÆÊÏÓÈÕÆØÍÕßÑÇÏØßÐËÒÒ×ÔÎÒÜÓÁÔÎÖØÄÛËÙÎÚÎÝÛØÏÇÓÈËÆÚØÏÇÝ
ÚÜÔÖØÄÙÌÇÚÜÔËÑÒÕÍ×Ô§ÃÑÕÒÇ
ÚÁØÚàÕÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕßÙÑÜÚÙÁàÏÑÕßËÛÔÏÑÏÙÚÏÑÕÆÑÄÓÓÇÚÕÝ
:57ÂÚÇÔ¦ÒÒÜÙÚËÎÊÏËÐÇÍÜÍÂ
ÔÁÕßÊÎÓÕÉÎÌÃÙÓÇÚÕÝÍÏÇÚÎÔ
ÇÔËÐÇØÚÎÙÃÇÚÎÝÑÜÚÃÇÝ©ÏÖÕÒÏÚÏÑÁÝÌÏÒÕÊÕÐÃËÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÕßÊÏÓÈÕÆØÍÕßÃÙÜÝÞØËÏÇÙÛËÃÄÓÜÝÔÇÚËÛÕÆÔÁÙÚÜÑÇÏ
ÖØÕÙÜØÏÔ¦ÙÚÕÖËØÏÛ×ØÏÕÓËÚ¦
ÚÎÔÖÇØÇÃÚÎÙÎÚÎÔÁÓÖÚÎÚÕß
ßÖÕßØÍÕÆ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÁØÚàÕÔ§ÚÁØËÑ¡ÇÑÁÏÒÃÍËÝ×ØËÝÖØÏÔÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏ
ÚÕÔÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÙÚÕ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÚÕßÊÏÓÈÕÆØÍÕßÙÚÕ²ÄÒÏØÕßÔÚ©ÞØÕÔÕÝßÖÕßØÍÄÝ
ÛËÜØÕÆÓËÔÕÝÇÖÄÖÕÒÒÕÆÝÜÝ
ÚÕÇÔËØÞÄÓËÔÕ¦ÙÚØÕ®ÚÕß:57
ÑÇÏÖÏÛÇÔÄÝÊÏ¦ÊÕÞÕÝÚÎÝÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÙÚÎÔÎÍËÙÃÇÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÇÖÕÑÇÒÆÌÛÎÑËÄÚÏÁÙÚËÒÔË
ËØÜÚÏÑÕÆÖËØÏËÞÕÓÁÔÕßÓÎÔÆÓÇÚÇÙËÞØÕÔÕÇÍÄØÏÖØÕÑÇÒ×ÔÚÇÝÇÔÇÖ¦ÔÚËÞÎÖÕÒÏÚÏÑÂÑØÃÙÎ
ÙÚÕÑÄÓÓÇ
¬ÏÝÇÖÕÙÞÏÙÚÏÑÁÝÌÏÒÕÊÕÐÃËÝ
ÚÎÝ§ÃÑÕÒÇÚÁØÚàÕÔËÔÏÙÞÆËÏ
ÄÓÜÝÎÌÏÒÏÑÂÙÚ¦ÙÎÑÇÏÕÏÌÏÒÕËßØÜÖÇáÑÁÝÖØÕÚØÕÖÁÝÚÕß
ÚÁÜÝÖØÕÁÊØÕßÚÕßßØÜÖÇáÑÕÆ
ßÓÈÕßÒÃÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ÕßÙÑ
ÆÓÌÜÔÇ ÓË ÚÎÔ ËÌÎÓËØÃÊÇ
.\HYKPHUÓÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÕØÇÊÏÄÌÜÔÕÚÕß))*ÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÕ¬ÕßÙÑÊÂÒÜÙËÄÚÏ
ËÔÊËÞÄÓËÔÎÇÃÚÎÙÎÁÔÚÇÐÎÝÚÎÝ
ÑÜÚÃÇÝÙÚÎÔÛÇÖØÕÑÇÒÕÆÙËÍËÔÏÑËßÓÁÔÕËÔÛÕßÙÏÇÙÓÄ®
ÙËÄÒËÝÚÏÝÞ×ØËÝÚÎÝÔÜÙÎÝ
 ¦ÖÕÏËÝÌÕØÁÝÇÏÙÛ¦ÔÕÓÇÏ
ÖÕÒÆÑÜÚÙÁàÕÝÏÊÏÇÃÚËØÇÓËÚ¦
ÚÕ)YL_P[ÇØÄÚÏÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏ×
ÄÚÏßÖ¦ØÞÕßÔÑÇÔÄÔËÝÑÇÏÙßÓÌÜÔÃËÝËÃÓÇÏÈÁÈÇÏÕÝÄÚÏÄÒÕÏ
ÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÑÇÏÙÚÏÝÞ×ØËÝ
ÚÎÝßØ×ÖÎÝÛÇÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏàÇÔ

Θα μπορούσε ÎÙÌÕÊØÂÙÆÍÑØÕßÙÎªÜÙÃÇÝ¬ÕßØÑÃÇÝÍÏÇÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝËÐËÒÃÐËÏÝÙÚÕÔÚÒÃÓÖÚÎÝ
ßØÃÇÝÔÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏÚÎÔÇÌÕØÓÂÍÏÇÚÎÔËÖÏÙÚØÕÌÂÚÎÝÍÑßØÇÝÙÚÏÝÇÍÑ¦ÒËÝÚÎÝÆÙÎÝ"ÃÔÇÏ
ÖÇØÇÑÏÔÊßÔËßÓÁÔÕÔÇÇÖÇÔÚÂÙËÏÑÇÔËÃÝÛËÚÏÑ¦ÙËÓÏÇÞØÕÔÏÑÂ
ÙÚÏÍÓÂÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇÎ¬ÕßØÑÃÇ
ÑÇÚÕØÛ×ÔËÏ¶ÖÇØ¦ÚÎÔÇÖØÄÈÒËÖÚÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÎÝ¶ÔÇÁÞËÏÚÎ
ÙÚÂØÏÐÎÇÓÌÕÚÁØÜÔÚÜÔÖÒËßØ×Ô
ÇØ¦ÚÎÔËÖÏÓÕÔÂÚÎÝÄÚÏÎ
ÙßÓÌÜÔÃÇÍÏÇÚÕßÝ:ÊËÔÛÇ
ËÖÎØËÇÙÚËÃÇÖÄÚÎÔÖØÄÙÌÇÚÎ
ÑØÃÙÎÙÚÏÝØÜÙÕÚÕßØÑÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝÒÄÍÜÔÚÒÃÓÖÕ¬ÕÆØÑÕÝÖØÄËÊØÕÝ¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦ÔËÐÇÙÌ¦ÒÏÙËÖÒÂØÎÑ¦ÒßÉÎÚÎÝ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ
ÍÏÇÚÏÝËÔÁØÍËÏÁÝÚÕßÙÚÎÈÄØËÏÇ
ßØÃÇÚËÑÄÓÇÙÚËÙÚÕÖÒËßØÄ
ÚÕßÔÇÚÕáÑÕÆÓÇÝÙßÓÓ¦ÞÕßÚÎÝ
¬ÕßØÑÃÇÝÙÚÕÔÇÖÄÎÞÕÚÎÝËÖÃÛËÙÎÝÖÕßËÃÞËÜÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÕÔ
Û¦ÔÇÚÕÖÕÒÒ×Ô¬ÕÆØÑÜÔÙÚØÇÚÏÜÚÏÑ×ÔÖÕßßÖÎØËÚÕÆÙÇÔÙËÁÔÇ
ÌßÒ¦ÑÏÕÖÇØÇÚÂØÎÙÎÝÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÕÍÏÇÙßÔÚÕÔÏÙÓÄÑÇÏ
ÇÖÕÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÑÇÏÙÚÎØÃàÕßÓË
ÖÒÂØÜÝÚÏÝÊÏÑÇÏÕÒÕÍÎÓÁÔËÝËÔÁØÍËÏËÝÇßÚÕ¦ÓßÔÇÝÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ
ÖÕßÁÍÏÔÇÔÜÝÇÔÚÃÖÕÏÔÇ®ÚÄÔÏÙËÇßÚÂÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÕÓËØÏÑÇÔÄÝßÖÕßØÍÄÝÐÜÚËØÏÑ×Ô¡¦ÏÑÕÓÖÁÕ
ÆÓÌÜÔÇÓËÇÔ¦ÒßÙÎÚÕßÖØÇ-

Παρά την επαμφοτερίζουσα στάση του
σε σειρά ζητημάτων,
τελικά κατορθώνει
να έχει τη στήριξη
και του Λευκού Οίκου
και του Κρεμλίνου.
ÑÚÕØËÃÕß)SVVTILYNÎ¬ÕßØÑÃÇÁÞËÏÞ¦ÙËÏÚÎÔÖÃÙÚÎÚÎÝÙÚÏÝ
ÑÇÏÊËÔËÓÖÏÙÚËÆËÚÇÏÇÖÕÒÆÚÜÝÕÆÚËÚÎªÜÙÃÇÇÒÒ¦ÎÙÞÁÙÎ
ÓËÚÎªÜÙÃÇÚÂÝËÖÏÚØÁÖËÏÔÇÁÞËÏ
ÓÏÇÖÏÕÇÔËÐ¦ØÚÎÚÎËÐÜÚËØÏÑÂ
ÖÕÒÏÚÏÑÂ®¡ÄÙÞÇËÓÌÇÔÃàËÚÇÏ
ÇÖÕÌÇÙÏÙÓÁÔÎÔÇÊÏÇÚÎØÂÙËÏÚÎ
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÚÎÝÓËÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ
ÓËÚ¦ÚÕÙßÓÈÄÒÇÏÕÚÜÔÊÏÙ
ÊÕÒÇØÃÜÔÍÏÇÚÕßÝ:ÑÇÛ×ÝÎ
ªÜÙÃÇÛËÜØËÃÏÊÏÇÏÚÁØÜÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄÔÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÙÚËÔÂÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÁÔÇÓÁÒÕÝÚÕß§¬©ÖÕß
ÇÉÎÌ¦ÇÔÕÏÑÚ¦ÚÏÝªÜÙÃÇ
ÑÇÚÇÙÑËß¦àËÏËÐ¦ÒÒÕßÚÕÔÖØ×ÚÕ
ÖßØÎÔÏÑÄÙÚÇÛÓÄÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ
ËÔ×ÕÇÍÜÍÄÝ;\YR:[YLHTÖØÕÕØÃàËÚÇÏÍÏÇÚÎÓËÚÇÌÕØ¦ÌßÙÏÑÕÆÇËØÃÕßÑ¦ÚÜÇÖÄÚÎ¡ÇÆØÎ
¦ÒÇÙÙÇÖØÕÝÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÑÇÏ
¦ÒÒËÝÞ×ØËÝÚÎÝ§ÕÚÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑÂÝßØ×ÖÎÝÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÁÚÙÏ
ÚÎÔËÐ¦ØÚÎÙÎÚÎÝ¡ÄÙÞÇÝÇÖÄ
ÚÕÕßÑØÇÔÏÑÄÊÃÑÚßÕ
ÔÊËÏÑÚÏÑÁÝÚÕßËÖÏÖÁÊÕßÙÚÕ
ÕÖÕÃÕÁÞÕßÔÈØËÛËÃÕÏÊÏÓËØËÃÝ
ÙÞÁÙËÏÝ¡ÄÙÞÇÝÍÑßØÇÝÚÕÔ

ALEXEI DRUZHININ / SPUTNIK / A.P.

Η σχέση Αγκυρας - Μόσχας
δοκιμάζεται στη Συρία

Bλαντιμίρ Πούτιν~Ñ{0ÑoË ¨³oÒ³ÙÉËÉ¨oÑËÑØVÓÑÐÊÑ¨{³i³Ñ³{ÖÜiVÐÉÑ×¨ÐÊ³Ñ
Éo~ÑË{Ñ³ÈÑooÖ/º¦}-²¦_>$~Ñ{Ñ³É~ÉÈ¨ËÇÉ{/Ö¨~Ø¨ÌÉÙ¨ØØ¨{~Ì³i³ÑV(Ö³{ÂÓ¨É{
Ì³{³T¨É{ÒÇÉ³Ñ{VÈo¨ÑÐÐËÇÉ{³¨Ñ~³¨ÉËH_¦nÉÑÒÜÈÊ³Èo{Ñ³iTÓi³ÙÖÑÙ¨

Οι αντάρτες του PKK και τα drones
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ÑÑ³ÜÊ³ÈÑÌ¨¨i³È¨o¨ÒÐÐÑ³ØÈÉ¨oÑËÑØ³iÈo~Ó³¨w
iÜi¨×¨{TÉ³{~ÒÐÉ³ÈØÑ³Ò¨³ÉØ³È,$ØÑ~ÒÜÈw
É³¨Ñ~³¨ÉË+_º²_¦©ViÑÐÉ¨{~Ñ{~ÊÑÌ×Ñio{Ñ³É¤ÑÌ¨{w
³tÒoÐÑu³È¨o¨ÒÐÐÑ³Ø³X¦_©Ê³ÑiÑÒ³ii³i
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ÇÖÄÚÎªÜÙÃÇ
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ÚÎÔÕØÍÂÚÕßÍÏÇÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÚÜÔ
ÕÑÚ×¬ÕÆØÑÜÔÙÚØÇÚÏÜÚ×ÔÇÖÄ
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ÔÜÙÎÝ
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ÎØËÇÒÏÙÚÏÑÂÙßÓÓÇÞÃÇÓËÚÇÐÆ
ÍÑßØÇÝÑÇÏ¡ÄÙÞÇÝÓËÚ¦ÚÎÔ
ËÖÃÛËÙÎÖÕßÊÁÞÛÎÑÇÔÕÏÚÕßØÑÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝÚÎËßÚÁØÇÏÇ
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ËÞÛØÕÖØÇÐÃËÝÙÚÕÔÚÒÃÓÖÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÖØÕÑÇÒÁÙÕßÔÁÔÇÔÁÕ
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ÌÏÒÕÐËÔ×ÔÚÇÝËÑÇÚÆØÕßÝ
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ÏÙÞÆËÏÇßÚÄ®ÊÏËßÑØÃÔÏÙËÇÔ×ÚÇÚÕÝ¬ÕÆØÑÕÝÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÝÙÚÕßÝ
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ÕØÔÚÕÍ¦ÔÜÝÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇ
ÕÕÆÚÏÔÐÁØËÏÄÚÏÚÕÔÞØËÏ¦àËÚÇÏßÖÕÍØÇÓÓÃàËÏÚÕÖØÇÑÚÕØËÃÕ
ËÔËÃÔÇÏÚßÞÇÃÕÄÚÏÕª×ÙÕÝ
ÖØÄËÊØÕÝÊÇÍÑ×ÔËÏÚÎÍÒ×ÙÙÇ
ÚÕßÇÑÄÓÎÑÇÏÓËÚ¦ÚÇÚËÒËÙÃÍØÇÌÇØÔÚÕÍ¦ÔÄÚÏÕÏÙßØÏÇÑÁÝ
ÊßÔ¦ÓËÏÝÖØÁÖËÏÔÇÇÖÕÞÜØÂÙÕßÔ
ÇÖÄÚÏÝÖËØÏÕÞÁÝÑÕÔÚ¦ÙÚÇÚÕßØÑÏÑ¦ÙÆÔÕØÇÓÁÞØÏÚÇÚÁÒÎÚÕß
ÓÂÔÇØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓÏÇÇÙßÔÂÛÏÙÚÇÂÖÏÇÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ËÑÓÁØÕßÝ
ÚÕßÕÆÚÏÔÕÕÖÕÃÕÝÇØÁÙÑËÚÇÏ
ÙßÞÔ¦ÙÚÎÔËÖÃÊËÏÐÎÇØØËÔÜÖÄÚÎÚÇÝÑÇÏÖßÍÓÂÝ
¬Õ)SVVTILYNËÑÚÏÓ¦ÄÚÏÇßÚÄÕÌËÃÒËÚÇÏÙÚÕÍËÍÕÔÄÝÖÜÝÕ
ÕÆÚÏÔÈÒÁÖËÏÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÇ
ÇßÚÄÔÚÕÔÍ¦ÓÕÙßÓÌÁØÕÔÚÕÝÓË
ÚÕÔØÔÚÕÍ¦ÔÁÒËÏÔÇÖØÕÙËÒÑÆÙËÏÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÓËÖÜÒÂÙËÏÝ
ÄÖÒÜÔÑÇÏËÔËØÍËÏÇÑÁÝÙßÓÌÜÔÃËÝÍÏÇÔÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏÁÔÇÞ¦ÙÓÇ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÑÇÏÙÚÕÔ
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Συνεργασία για γαλλικό πυρηνικό οπλοστάσιο
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ÚÕÔËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÓÄÚÕßÖßØÎÔÏÑÕÆ
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ÚÕßËÃÔÇÏÇÔÕÏÑÚÂÙËÁÔÇÔÙÚØÇÚÎÍÏÑÄÊÏ¦ÒÕÍÕ®ÓËÄÙÕßÝßØÜÖÇÃÕßÝ
ËÚÇÃØÕßÝÚÕËÖÏÛßÓÕÆÔÓËÛÁÓÇÚÕÔ
ØÄÒÕÚÎÝÍÇÒÒÏÑÂÝÊÆÔÇÓÎÝÖßØÎÔÏÑÂÝÇÖÕÚØÕÖÂÝßÚÂÂÚÇÔÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎÚÕß¡ÇÑØÄÔÙÚÕÇÃÚÎÓÇÖÕß
ÁÞËÏÇÑÕßÙÚËÃÚÕÔÚËÒËßÚÇÃÕÑÇÏØÄ
ÙÚÎËØÓÇÔÃÇÖËØÃÑÕÏÔÂÝËßØÜÖÇáÑÂÝÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÚÕßÍÇÒÒÏÑÕÆÖßØÎÔÏÑÕÆÕÖÒÕÙÚÇÙÃÕßÇÖ¦ÔÚÎÙÎÙßÓÈÇÊÃàËÏÓËÚÎÔËÖÏÛßÓÃÇÚÎÝ
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ÊËÔËÃÔÇÏÔÇÐÁØÕßÔÕÏßØÜÖÇÃÕÏ
ÇÔÖØÁÖËÏÔÇßÖËØÇÙÖÏÙÚÕÆÔÚÕßÝ
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ËÔ×ÁÞÕßÓËÓËÏ×ÙËÏÚÕÓÁÍËÛÕÝÚÕß
ÕÖÒÕÙÚÇÙÃÕßÓÇÝÚÕÕÖÕÃÕÙÂÓËØÇ
ËÃÔÇÏÓÏÑØÄÚËØÕÇÖÄÖßØÎÔÏÑ¦
ÄÖÒÇ®ÇÔÁÌËØËÕ¡ÇÑØÄÔ
ÇÒÒÃÇßÏÕÛËÚËÃÚÕÊÄÍÓÇÚÂÝ
ÓÎ ÖØ×ÚÎÝ ÞØÂÙÎÝ ÖßØÎÔÏÑ×Ô
ÄÖÒÜÔÚÎÔÕÓÏÒÃÇÚÕßÕ¦ÒÒÕÝ
ÖØÄËÊØÕÝÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙËÜÙÚÄÙÕ
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ÓËËÔÛÕßÙÏÇÙÓÄÓÏÇËÖ¦ÔÕÊÕ
ÚÎÝÑÜÚÃÇÝÙÚÎÔ®ËÃÖËÕ
¬ÕßÙÑ©ÏÑÜÚÙÁàÕÏËÃÞÇÔÉÎÌÃÙËÏÙËÖÕÙÕÙÚÄ ßÖÁØÚÎÝ
ÖÇØÇÓÕÔÂÝÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÙÚÎÔ
ÔÜÙÎÙÚÕÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇÚÕß
ËÔ×Ñ¦ÛËÙÌßÍÓÕÓÁÚØÎÙÎ
ÓËÚ¦ÚÎÔÎÓËØÕÓÎÔÃÇÇßÚÂËÓÌÇÔÃàËÏÖÕÙÕÙÚÄ ¶ÑÇÏÖÒÁÕÔ¶ÔÇÙÚÎØÃàËÏÑÄÓÓÇÚÇÖÕß
àÎÚÕÆÔÊËÆÚËØÕÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇ
ÂÚÎÔÇÑÆØÜÙÎÚÕß)YL_P[ÚÎÔ
ÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎ¬ÕßÙÑÁÙÖËßÙËÔÇ
ÇÖÇÔÚÂÙËÏÕØËÚÇÔÄÝßÖÕßØÍÄÝ
ÐÜÚËØÏÑ×Ô§ÚÄÓÏÔÏÑª¦ÇÓÖ
ÞÇØÇÑÚÎØÃàÕÔÚÇÝÇÔËÆÛßÔËÝ®
ÚÏÝÊÎÒ×ÙËÏÝÚÕßÚÁÜÝÖØÕÁÊØÕß
ÚÕßßÓÈÕßÒÃÕß¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÞ×ØËÝÄÖÜÝÎÙÖÇÔÃÇÖÕß

Σκληρή αναμένεται
η μάχη μεταξύ Βρυξελλών και Λονδίνου
για τη μεταξύ τους
εμπορική συμφωνία.
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÇßÚÕÔÕÓÏÙÚÏÑ¦
ÑÏÔÂÓÇÚÇÂËÊÇÌÏÑÁÝÊÏËÑÊÏÑÂÙËÏÝÇÖÄÍËÃÚÕÔÁÝÚÕßÝÇÑÕÆÔ
ÓËÏÊÏÇÃÚËØÇÑÇÞßÖÕÉÃÇÖØÕÚØÕÖÁÝÄÖÜÝÇßÚÁÝÚÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ
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Ò¦ÓÈÇÔÇÔÞ×ØÇÑÇÛÎÓËØÏÔ¦©ÏÇÔÚÏÓÇÞÄÓËÔÕÏÁØÏÞÔÇÔËÔÇÔÚÃÕÔÓÇÝÓË
ÇßÚÄÓÇÚÇÖßØÕÈÄÒÇÄÖÒÇ©ÏËÖÏÛÁÙËÏÝÚÕßÝÂÚÇÔÙÞËÊÏÇÙÓÁÔËÝÈÇàÇÔÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÏÝÊÏÇÊÎÒ×ÙËÏÝÚÏÝ
ÕÖÕÃËÝÁÙÚÎÔÇÔÜÝÓÁØÕÝÚÎÝËÖÃÛËÙÎÝÚÁÙÙËØÏÝÖÁÔÚËÍØÇÓÓÁÝÍßÔÇÏÑÄÖÇÏÊÜÔÑÇÏÇÖÄÖÃÙÜÁØÞÕÔÚÇÔÕÏ
ÁÔÕÖÒÕÏÖÕßÖßØÕÈÕÒÕÆÙÇÔÑÇÏÖËÚÕÆÙÇÔÞËÏØÕÈÕÓÈÃÊËÝÞÚßÖÕÆÙÇÔ
ÓËØÕßÑÁÚËÝ97.ËÔÇÔÚÃÕÔÚÜÔÊÏÑ×ÔÓÇÝ±ÖÂØÐÇÔÚØÇßÓÇÚÏÙÓÕÃËÃÞÇÓËÁÔÇÛÆÓÇÄÞÏÇÖÄÙÌÇÃØÇÇÒÒ¦
ÇÖÄËÍÑËÌÇÒÏÑÂÓÇÒ¦ØÏÇÂÚÇÔÁÔÇ
¦ÒÒÕÝÊËÑÇÔÁÇÝ©ÓÜÝÚØÇßÓÇÚÏÙÓÕÃßÖÂØÐÇÔÖÕÒÒÕÃ®
ÚÎÔËØ×ÚÎÙÂË¦ÔÌÕÈÂÛÎÑËÑ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÖÇØÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝÚÎÔ
ÁÑÈÇÙÎÚÜÔÙßÍÑØÕÆÙËÜÔÄÚÏÛÇ

ÁÞËÏÛÆÓÇÚÇÇÖ¦ÔÚÎÙË!¢ÕÈÂÛÎÑÇÖ¦ØÇÖÕÒÆÓËÊÆÕÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦
ÄÖÕßÄÒËÝÕÏÊßÔ¦ÓËÏÝÈ¦ÒÒÕÔÚÇÔ
ÖÇÔÚÇÞÄÛËÔÑÇÏÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÂÚÇÔ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÙÕÈÇØÂÑËÃÚÕÖØ¦ÍÓÇ
ËÃÞËÌÚ¦ÙËÏÙÚÕàËÏÝÂÖËÛÇÃÔËÏÝÔÇ
ÈØ¦ÊßÙËÓÏÇÙßÓÖÒÕÑÂËÃÞÇÓËËÔÔÏ¦
ÚØÇßÓÇÚÃËÝÓËØÏÑÕÃËÑÚÜÔÕÖÕÃÜÔ
ÙÕÈÇØ¦ÈÃÇËÃÞËÒ¦ÈËÏÓËÍ¦ÒËÝ
ÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝÕÏÓÕßÙÕßÒÓ¦ÔÕÏËÃÞÇÔ
ÕØÍÇÔ×ÙËÏÓÖÒÄÑÇÙËÚØÃÇÙÎÓËÃÇ
ÚÎÝÖÄÒÎÝ×ÙÚËÔÇÊÏÇÙÖ¦ÙÕßÔÚÏÝ
ÊßÔ¦ÓËÏÝÓÇÝÑÇÏÔÇÚÕßÝËÖÏÚËÛÕÆÔ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇËÖÏÚËÛÕÆÔÑÇÏÙÚÕßÝÞØÏÙÚÏÇÔÕÆÝÑËÃÔËÝÚÏÝ×ØËÝÓÖÂÑÇÔ
ÙÚÎÓ¦ÞÎÇÑÄÓÇÑÇÏÕÏÓ¦ÍËÏØÕÏÕÏ
ÍØÇÌÏ¦ÊËÝÄÒÕÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÄÒÕÝ
ÕÑÄÙÓÕÝÚÇÔÓÏÇÑØÃÙÏÓÎÈØÇÊÏ¦
ÖÕßÓÇÝÑØ¦ÚÎÙËÙËÓËÍ¦ÒÎÁÔÚÇÙÎ®
ÔÔÏ¦ÓÂÔËÝÞØËÏ¦ÙÚÎÑÇÔÍÏÇÔÇ
ÇÖÕÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÚÎÔÚ¦ÐÎÎ,<-69
9*(ÑÇÏÔÇÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÇÙÌÇÒÁÝ
ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÍÏÇÚÎÊÏÇÊÕÞÂÚÎÝÇÖÄ
ÑßÇÔÄÑØÇÔÕßÝÚÜÔ©ÖÕßÁÍÏÔÇÔ
ÊÏËÛÔ×ÝÍÔÜÙÚÕÃÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄ
ÚÏÝÙËÐÕßÇÒÏÑÁÝÑÇÑÕÖÕÏÂÙËÏÝÇÔÎÒÃÑÜÔÖÇØ¦ÇÖÄÚÕÁØÍÕÖÕßÚÕßÝ
ËÃÞËÇÔÇÚËÛËÃÚÇÔÓÏÇÙßÍÑÒÕÔÏÙÚÏÑÂËÓÖËÏØÃÇÂÓÕßÔÏÊÏÇÃÚËØÇ
ÚßÞËØÄÝÖÕßÚÎÔÁÞÚÏÙÇÇÖÄÚÕ
ÁÜÝÚÕ¥¬ÎÔÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÙÇÑ¦ÛËÓÁØÇÑ¦ÛËÒËÖÚÄÕÆÒËßÇÊÏÇØÑ×ÝÇÖÄÇØÞÁÝÇÔÕßÇØÃÕßÓÁÞØÏÑÇÏ
ÚÕÔÆÍÕßÙÚÕÊËÔËÃÞÇÒËÃÉËÏÇÖÄ
ÚÕÙÚØÇÚÎÍËÃÕÕÆÚËÓÃÇ×ØÇ¡ÁØÇ
ÔÆÞÚÇÂÓÕßÔËÑËÃËÃÞÇËÍÑÇÚÇÒËÃÉËÏ
ÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÓÕß©ÇÖÒÄÝÖÕÒÃ-

ÚÎÝÊËÔÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔËÏÚÏËÃÔÇÏÔÇÙË
ÖÇÃØÔÕßÔÇÖÄÚÎàÕÆÍÑÒÇËÔÔÏ¦ÚÎÒÁÌÜÔÇÓÁÙÇÙÚÎÔÆÞÚÇÑÇÏÔÇÙÕß
ÒÁÔËÚ×ØÇàÕÆÓËÇÒÒ¦ÇÖÄÙÚÏÍÓÂÙË
ÙÚÏÍÓÂÑÏÔÊßÔËÆÕßÓËÔÇÖËÛ¦ÔÕßÓË
ÑÇÏÔÇÐÁØËÏÝÄÚÏÊËÔÁÞËÏÝ¦ÒÒËÝÊßÔ¦ÓËÏÝÍÏÇÔÇÈÕÎÛÂÙËÏÝÃÞÇÓËÙßÍÑØÕÚÂÙËÏÑÇÏÙÚØÇÚÎÍÏÑÂËÌËÊØËÃÇ
ÇÖÄÊßÔ¦ÓËÏÝÙË¦ÒÒËÝËßØÜÖÇáÑÁÝ
Þ×ØËÝ×ÙÚËÇÔÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÊËÔ
ÖÂÍÇÏÔÇÔÑÇÒ¦ÑÇÏÈÒÁÖÇÓËÊßÙ¦ØËÙÚËÝÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÔÇÙÚËÃÒÕßÓË
ËÔÏÙÞÆÙËÏÝÊÆÕÇËØÕÓËÚÇÌËØÄÓËÔÕßÝÒÄÞÕßÝÑÇÚÇÊØÕÓÁÜÔ®

Το όφελος της Ελλάδας
©ÙÚØÇÚÎÍÄÝØÃÈÇÝÂÚÇÔÏÊÏÇÃÚËØÇÑÇßÙÚÏÑÄÝÄÚÇÔØÜÚÂÛÎÑËÍÏÇÚÕ
ÄÌËÒÕÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÇÖÄÓÏÇÚÁÚÕÏÇ
ËÖÏÞËÃØÎÙÎ±ÖÂØÐËÚËØ¦ÙÚÏÕËÖÏÞËÏØÎÙÏÇÑÄÄÌËÒÕÝÍÏÇÚÇÙÚËÒÁÞÎ
ÓÇÝÖÕßÑÒÂÛÎÑÇÔÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦
ÔÇÇÔÇÒ¦ÈÕßÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂËÖÏÞËÃØÎÙÎÓËÓ¦ÞËÝÙßÓÖÒÕÑÁÝÔËÑØÕÆÝÑÇÏÚØÇßÓÇÚÃËÝÓËÃÝ
ÙÚÎ¦ØÏÙÇÚÇÙÞËÊÏ¦ÙÇÓËÑÇÏÇÔ
ÚÇÙÞËÊÏ¦àÇÓËÙÚØÇÈ¦ÙÚØÇÈ¦ÛÇ
ÖÂÍÇÏÔËÑÇÏÎËÖÏÞËÃØÎÙÎ©ÏÒÒÎÔËÝÇÐÏÜÓÇÚÏÑÕÃÖÕßÖÂØÇÔÓÁØÕÝ
ÇÖËÑÄÓÏÙÇÔÙÕÈÇØÂËÖÏÞËÏØÎÙÏÇÑÂ
ËÏÑÄÔÇËÓÖËÏØÃÇÇÔÚÃÒÎÉÎÚÕßÚÏÍÃÔËÚÇÏÙÚÎÔÖØ¦ÐÎÒÒÕÔÇÒËÝÛËÜØÃËÝÑ¦ÚÜÇÖÄÚÕÔØÏÔÍÑÑÇÏ¦ÒÒÕ
ÔÇËÃÙÇÏÇÔËÈÇÙÓÁÔÕÝËÖ¦ÔÜÑÇÏÔÇ
ÚØÜÝÍØÕÛÏÁÝ¬ÕÓËÍ¦ÒÕÄÌËÒÕÝÍÏÇ
ÚÇÙÚËÒÁÞÎÖÕßÙßÓÓËÚËÃÞÇÔÍÏÇÚÎÔ
ÚÏÓÂÑÇÏÚÎÊÄÐÇÚÜÔÔÄÖÒÜÔÓÇÝ
ßÔ¦ÓËÜÔÂÚÇÔÄÚÏÎÓÏÑØÂÒÒ¦ÊÇÓÖÕØËÃÔÇÇÔÇÒ¦ÈËÏÑÇÏÔÇÌÁØËÏ
ËÏÝÖÁØÇÝÖÕÒßËÛÔÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÁÝÙÚÎÔ¦ÒÒÎ¦ÑØÎÚÕß
ÑÄÙÓÕßÓËÓËÍ¦ÒÎËÖÏÚßÞÃÇàÎÓÏ¦ÂÚÇÔÄÚÏÍÏÇÒÄÍÕßÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ
ÙÑÕÖÏÓÄÚÎÚÇÝÊËÔÙÚËÃÒÇÓËÙÚËÒÁÞÎ
ÙÚÎÔÌØÏÑÂÙÚÕÖËÊÃÕÚÎÝÓ¦ÞÎÝ
ÔÇÖÒÇÏÙÏ×ÙÕßÔÚÕÚÇÑÚÏÑÄÙÚØÇÚÎÍËÃÕËÖÃÚÕßËÊ¦ÌÕßÝÖÕßÊÏËÐÂÍÇÍË
ÚÎÔËÖÏÞËÃØÎÙÎ®
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Τα ρομπότ θα μπουν στη ζωή μας
Σε είκοσι χρόνια θα συμβιώνουμε με αυτά – Θα είναι όχι μόνον εργάτες ή βοηθοί, αλλά και σύντροφοι και φίλοι
Η συνάντηση

«Φανταστείτε ÁÔÇÔ ÑÄÙÓÕÄÖÕßÚÇ
ØÕÓÖÄÚÛÇÇÖÕÚËÒÕÆÔÇÔÇÖÄÙÖÇÙÚÕÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚ¦Ý
ÓÇÝÄÞÏÓÄÔÕÔÜÝËØÍ¦ÚËÝÂÈÕÎÛÕÃÇÒÒ¦ÑÇÏÜÝÙÆÔÚØÕÌÕÏÂÌÃÒÕÏ
©ÖÕßÄÒÕÏÛÇÓÖÕØÕÆÓËÔÇÙßÓÓËÚÁÞÕßÓËÙËÚËØ¦ÙÚÏËÝËßÌßËÃÝÕÔÚÄÚÎÚËÝÇÖÕÚËÒÕÆÓËÔËÝÇÖÄÞÏÒÏ¦ÊËÝ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝÑÇÏÓÎÞÇÔÁÝÚÜÔÕÖÕÃÜÔÕÏÏÑÇÔÄÚÎÚËÝÛÇÐËÖËØÔÕÆÔÑÇÚ¦ÖÕÒÆÚÇÙÎÓËØÏÔ¦ÊËÊÕÓÁÔÇÍÏÇ
ÚÎÔÇÔÛØ×ÖÏÔÎÑÇÏÚÎÔÚËÞÔÎÚÂÔÕÎÓÕÙÆÔÎ¢ÇÔÚÇÙÚËÃÚËÁÔÇÔÑÄÙÓÕ
ÄÖÕßÇßÚ¦ÊËÔÛÇÙßÓÈÇÃÔÕßÔÓÄÔÕ
ÙÚÎÃÒÏÑÕÔ¦ÒËáÇÒÒ¦ÑÇÏÙËÓÏÇ
ÁØÎÓÕÚÎÝÇØÇÈÏÑÂÝÞËØÙÕÔÂÙÕßÂ
ÁÔÇËÒÒÎÔÏÑÄÔÎÙÃßÚÕÃÂÚÇÔÕÏ
ÙÚÄÞÕÏÓÕßÄÚÇÔÚËÒËÃÜÔÇÚÕÊÏÊÇÑÚÕØÏÑÄÓÕßÙÚÕ¡¬ÑÇÏÇØÍÄÚËØÇ
ÄÚÇÔÐËÑÏÔÕÆÙÇÚÕËØÍÇÙÚÂØÏÄÓÕß
ÙÚÇÔÜÓÁÔÇØÇÈÏÑ¦ÓÏØ¦ÚÇ ÇÏ
ËÃÓÇÏÞÇØÕÆÓËÔÕÝÖÕßÁÞÕßÔÇØÞÃÙËÏÔÇÍÃÔÕÔÚÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
Þ¦ØÎÙÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝËÑÇÚÕÔÚ¦ÊÜÔÇÑÇÊÎÓÇáÑ×ÔÑÇÏËØËßÔÎÚ×Ô
¶ÁÔÇÝËÑÚÜÔÕÖÕÃÜÔËÃÓÇÏÑÏËÍ×®
ÙßàÂÚÎÙÎÓËÚÕÔ§ÏÑÄÒÇÕ
¡ÇßØÃÊÎÍËÔÔ¦ËÏ®ÙÚÕÓßÇÒÄËÏÑÄÔËÝÖÕßÛßÓÃàÕßÔÚÇÏÔÃÇËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÝÌÇÔÚÇÙÃÇÝ ÏÄÓÜÝÄÙÇ
ÖËØÏÍØ¦ÌËÏÊËÔËÃÔÇÏÇÖÕÑßÂÓÇÚÇ
ÚÎÝÌÇÔÚÇÙÃÇÝÚÕßßÓÈÇÃÔÕßÔ
ÂÊÎ©ÃÊÏÕÝÁÞËÏÙßÔÊÁÙËÏÚÕÄÔÕÓ¦ÚÕßÓËËÔÚßÖÜÙÏÇÑÁÝËÐËÒÃÐËÏÝ
ÙÚÎªÕÓÖÕÚÏÑÂÑÇÏÙÚÎÔ¬ËÞÔÎÚÂ§ÕÎÓÕÙÆÔÎÃÔÇÏÊÏÊ¦ÑÚÜØ
ÚÕß¬ËÞÔÕÒÕÍÏÑÕÆÔÙÚÏÚÕÆÚÕßÚÎÝ
¡ÇÙÇÞÕßÙÁÚÎÝ¡¬ÑÇÏÏÊØßÚÂÝ
ÚÕßËØÍÇÙÚÎØÃÕßÏÇÊØÇÙÚÏÑ×Ô
ªÕÓÖÄÚÑÇÏÕÒßÓÁÙÜÔÞËÏÊÏÊ¦ÐËÏÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÚÎÝ§ÁÇÝ
±ÄØÑÎÝÑÇÏÚÜÔÔÜÓÁÔÜÔØÇÈÏÑ×ÔÓÏØ¦ÚÜÔÙÚÕÓÖÕß§Ú¦ÓÖÏ
ÄÖÕßàËÏËÃÔÇÏËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÄÝÙßÔËØÍ¦ÚÎÝÚÕßÎÓÄÑØÏÚÕß®ÑÇÏ
ÓÁÒÕÝÚÕßËÑÖÇÏÊËßÚÏÑÕÆÙßÓÈÕßÒÃÕßÑÇÏÚÕß,U[LYWYPZL-VY\TÚÕß
40;ØÏÔÇÖÄÖËØÃÖÕßÓÃÇÊËÑÇËÚÃÇÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÚÕÔÈÏÑÁÔÔÇ®
ÚÕÖØ×ÚÕÇØÇÈÄÌÜÔÕØÕÓÖÄÚÙÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÓËÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÄÞÏÓÄÔÕ
ÔÇÓÏÒ¦ËÏÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇÑ¦ÔËÏÓÕØÌÇÙÓÕÆÝ

– Γιατί είναι σημαντικές αυτές οι
τεχνολογίες;
¶ÏÇÚØËÏÝÒÄÍÕßÝ©ÖØ×ÚÕÝ
ËÃÔÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÝ¬ÕÙÚÎÔ
ÁÑÛËÙÎÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÍÏÇÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÁÍÏÔËÎ
ÖØÄÈÒËÉÎÄÚÏÚÇØÕÓÖÄÚÑÇÏÕÇßÚÕÓÇÚÏÙÓÄÝÙËÖÕÏÑÃÒËÝËÌÇØÓÕÍÁÝÓÖÕØÕÆÔÔÇËÖÏÌÁØÕßÔ 
ÇÆÐÎÙÎÙÚÕÇÑÇÛ¦ØÏÙÚÕËÍÞ×ØÏÕ
ÖØÕáÄÔÚÜÔÑÇÏ ÇÆÐÎÙÎ

Είχε Ó¨ÚÉ{³i ÜÜÒÙÑo{ÑÜËoÉØ
ÐÓ¨ÉØVo{ÑÑÙÉ{Ù{ÒÜÉÂiÐÉ
ÚÓÐÑt,Ð³{~ÊV.ÈÑ{ÚÊÐÑ³Ñ~Ñ{
Ú{~Êu³i³¨{~Ê{KÜ{ÚÊ~i³È
Ù¨ÖÐÑ³Øå{~Ñ³É¨ËiØÑ~Ñ¨ËÙiV
³iå~³ÊÈ³ÖÜÈV³
(É{¨Ñ{Ò¨ÌØo{ÑoÉÖÐÑÙÉ
ÈÊ¨TÉ {ÑÐÉ~Ñ×Ó³iÒÜÑ{
³Ó{~ËÑÉ¨oËÈ.³¨Ëo~ÈVÌÈ
³ÉoÒÇÉ³Ñ{³Ù¨ÈÐÑ(¨Ì~É{³Ñ{
o{ÑÓÑÑÌ³Ñ{É³È{Ñ~Ò
ÙÉËoÐÑ³ÑÉ~ÜÑ{~{ÐÖ
.Èo~Ñ³ÑÜÓoÉ³Ñ{³É¨{¨{ÐÓ
Ñ¨{ÚÐÌÉ~ÜÑ{~ÈÚi~Ñ
ÑÌ³iÜÑËÜÑÑ³iØÑ{~ÙÌÐiiØ
~Ñ{ÐÑ¨³È¨Ö³iÑ¨ÈËÑÐ{ÑØ
ÉÖ¨³iØÑ³{~ÊØ³ÒÂiØVÈÉËTÉ
É{ÜÓÂÉ{³(É{¨Ñ{ÒÌT{ÐÌo{Ñ
³{ØÉ{TÉ{¨iÐÑ³{~ÓØ~Ñ{{~Ð{~ÓØ
Ù¨Ñ³i¨{Ì³i³ÓØ³iØVÑÜÜÒ~Ñ{Ø
³ÌÐÌ{ÐiØ~Ñ³{~ËÑØVÑÌ³
ÙÉÖ³É¨Ð{Ì³ÈÈÓØ³{ØÑ¨TÓØ
³È¸ÆÖÑ{Ñ
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– Η αγορά εργασίας θα επηρεαστεί από τη χρήση των ρομπότ;

Επαγγέλματα όπως οδηγοί (ταξί, λεωφορείων,
φορτηγών κ.λπ.) θα χαθούν, αφού η τεχνολογία
των αυτόνομων οχημάτων είναι σχεδόν έτοιμη
να εφαρμοστεί.

Θα προκύψουν πάντως
και νέα επαγγέλματα:
αυτοί που θα φτιάχνουν
νέα όργανα, θα κάνουν
χειρουργείο στις μνήμες
μας, θα ασχολούνται
με το Ιντερνετ
των Πραγμάτων κ.ο.κ.
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Σημαντική μείωση ποσοστών θνησιμότητας λόγω καρκίνου
Σημαντική μείωση παρουσιάζουν τα ποσοστά θνησιμότητας
από καρκίνο στις ΗΠΑ. Την περίοδο
2016-2017, η θνησιμότητα λόγω
καρκίνου μειώθηκε κατά 2,2% καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ετήσια
μείωση θανάτων ποτέ. Από το 1991,
επίσης, η θνησιμότητα από τη
νόσο έχει μειωθεί κατά 29%. Αυτά
αναφέρει μελέτη της Αμερικανικής
Αντικαρκινικής Εταιρείας, επισημαίνοντας ότι από το 1991 μέχρι
σήμερα έχουν σημειωθεί 2,9 εκατομμύρια λιγότεροι θάνατοι εξαιτίας
της νόσου, συγκριτικά με αυτούς
που θα είχαν συμβεί αν τα ποσοστά
θνησιμότητας παρέμεναν σταθερά.
Οι ειδικοί αποδίδουν τη σημαντική μείωση σε πολλούς παράγοντες, όπως είναι η μείωση του καπνίσματος και η βελτίωση των θεραπειών κατά του καρκίνου του
πνεύμονα.
Επίσης, οι νέες θεραπευτικές
προσεγγίσεις κατά του μελανώμα-

τος (μιας μορφής δερματικού καρκίνου) συνέβαλε στην επιμήκυνση
του προσδόκιμου ζωής για πολλούς
πάσχοντες από μεταστατικό καρκίνο. Ωστόσο, η εξέλιξη των θεραπευτικών μέσων κατά του ορθοκολικού καρκίνου, των μαστών και
του προστάτη έχει επιβραδυνθεί.
Τα διαρκώς αυξανόμενα ποσοστά παχυσαρκίας των Αμερικανών,
μαζί με φυλετικές και γεωγραφικές
διαφορές, πιθανώς να μπορούν να
εξηγήσουν γιατί η μείωση της θνησιμότητας από καρκίνο του μαστού
και του εντέρου έχει ελαχιστοποιηθεί και γιατί έχει «παγώσει» εντελώς η μείωση στη θνησιμότητα
από καρκίνο του προστάτη.
Ο καρκίνος παραμένει το δεύτερο αίτιο θανάτου, για γυναίκες
και άνδρες στις ΗΠΑ, μετά τα καρδιακά νοσήματα. Η Αμερικανική
Αντικαρκινική Εταιρεία προβλέπει
ότι το 2020 θα καταγραφούν
1.806.590 νέα κρούσματα της νόσου

Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί στη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου

των πνευμόνων, με απεικονιστικές τεχνολογίες που επέτρεψαν στους ειδικούς να αξιολογούν με ακρίβεια το στάδιο του καρκίνου και την πρόγνωση.

και 606.520 θάνατοι εξαιτίας της.
Ο καρκίνος των πνευμόνων οδηγεί
στον θάνατο περισσότερους ανθρώπους από ό,τι συνδυαστικά ο
ορθοκολικός καρκίνος, ο καρκίνος
του μαστού, του προστάτη και του
εγκεφάλου.
Την τελευταία δεκαετία έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στη
διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου των πνευμόνων, που συνέβαλε στη μείωση των θανάτων από
τη νόσο. Νέες απεικονιστικές τεχνολογίες που επέτρεψαν στους
ειδικούς να αξιολογούν με ακρίβεια
το στάδιο του καρκίνου και την
πρόγνωση. Λιγότερο επεμβατικές
χειρουργικές μέθοδοι επιτάχυναν
τον χρόνο ανάρρωσης, ενώ από το
2015 και μετά, κάποιοι ασθενείς
βοηθήθηκαν σημαντικά από την
ανοσοθεραπεία.
Παρόμοιες πρωτοποριακές θεραπείες έχουν αντιστρέψει τις επικρατούσες τάσεις στο μελάνωμα.

Το 2011, ο αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων
(FDA) ενέκρινε δύο νέες θεραπείες
(ipilimumab και vemurafenib) για
το μεταστατικό μελάνωμα. Στη συνέχεια καταγράφηκε σημαντική
μείωση των ποσοστών θνησιμότητας από τη νόσο (κατά 7% για
γυναίκες και άνδρες, από 20 ώς
64 ετών και 5 έως 6% για άτομα
άνω των 65 ετών).
Δυστυχώς, όμως, λόγω της «επιδημίας παχυσαρκίας» οι καρκίνοι
που συνδέονται με το σωματικό
βάρος (ήπατος, νεφρών, παγκρέατος, μήτρας, μαστών σε γυναίκες
μετά την εμμηνόπαυση και ορθοκολικοί καρκίνοι σε άτομα νεότερα
των 55 ετών) αυξάνονται. Πολλές
μελέτες έχουν υποδείξει ότι η παχυσαρκία, η ανθυγιεινή διατροφή
και η καθιστική ζωή συνδέονται
με ορμονικές διαταραχές και χρόνια
φλεγμονή που εξηγούν μερικώς τη
σύνδεσή της με τον καρκίνο.

Η «νευροδιαφορετικότητα»
στην εργασία

Κόπωση-φόβος
απέναντι σε νέες
τεχνολογίες

Πώς μπορεί ένας εργασιακός χώρος
να γίνει πιο φιλόξενος για άτομα με
νευροδιαφορετικότητα, διασφαλίζοντας ότι τα ιδιαίτερα ταλέντα τους
θα αναπτυχθούν σωστά; Η νευροδιαφορετικότητα είναι ένας άγνωστος όρος για πολλούς ανθρώπους
και αναφέρεται στο σύνολο των ανθρώπων που πάσχουν από παθήσεις,
όπως είναι η δυσλεξία, η δυσπραξία
(μία κινητική διαταραχή της ομιλίας,
η οποία επηρεάζει τον προγραμματισμό και τον συντονισμό των διαδοχικών κινήσεων για την παραγωγή
της ομιλίας, γνωστή και ως Αναπτυξιακή Διαταραχή Συντονισμού), το
σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής
και υπερκινητικότητας, οι διαταραχές
του αυτιστικού φάσματος ή άλλα
νευρολογικά προβλήματα. Αυτές οι
διαταραχές διαθέτουν πληθώρα χαρακτηριστικών, αλλά όλες αφορούν
τον τρόπο με τον οποίο ο πάσχων
μαθαίνει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες. Εχει υπολογιστεί ότι ένας
στους επτά Βρετανούς ανήκει στην
κατηγορία της «νευροδιαφορετικότητας», πραγματικότητα, η οποία
σπάνια αναγνωρίζεται στους εργασιακούς χώρους.
Ομως, η κατάσταση σιγά σιγά
αλλάζει και οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να διευκολύνουν τη λειτουργικότητα αυτών των υπαλλήλων
τους. Ενδεικτική της τάσης είναι η
πολιτική εργασίας που ακολουθείται
στη Universal Music UK, τη μεγαλύτερη δισκογραφική εταιρεία της
Βρετανίας. Ο Ντέιβιντ Τζόσεφ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας,
αμέσως αναγνώρισε την ανάγκη να
επιφέρει κάποιες αλλαγές, ώστε οι
άνθρωποι που πάσχουν από τέτοιες
διαταραχές να νιώθουν τη δουλειά
«σαν το σπίτι τους». «Οι καλλιτέχνες
μας», σημειώνει, «όχι όλοι αλλά κάποιοι από αυτούς είναι βέβαιο ότι
σκέπτονται με διαφορετικό τρόπο».
Είναι προφανές ότι ο Τζόσεφ δεν
αναφέρεται στην τραγουδίστρια
Φλόρενς Γουέλς ή την Μπίλι Αϊλις,
η νευροδιαφορετικότητα των οποίων
έχει καταγραφεί. Αντιθέτως, αναφέρεται σε οποιονδήποτε εργαζόμενο της εταιρείας που συμμετέχει
στη δημιουργική διαδικασία. Επειτα
από ενδελεχή μελέτη, ο Ντέιβιντ
και οι συνεργάτες του δημιούργησαν
ένα «βιβλίο κατευθύνσεων» για το
οποίο έχουν εκφράσει ενδιαφέρον
δεκάδες άλλες εταιρείες.
Το «βιβλίο κατευθύνσεων» κατασκευάστηκε κατά τρόπο ώστε να
διευκολύνει τους νευροδιαφορετικούς. Εχει υπόλευκο χρώμα, ώστε
να διαβάζεται πιο εύκολα από δυσλεκτικούς, και είναι γεμάτο με όμορφα γραφικά και όχι εκτενή κείμενα.

Απειλή για την πρόοδο της οριστικής και μόνιμης ζεύξης της ψηφιακής τεχνολογίας με τις υπηρεσίες
ψυχαγωγίας και ενημέρωσης στα
σπίτια μας αποτελεί η κόπωση που
προκαλούν οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες και οι φόβοι γύρω από την
ικανότητα των εταιρειών να προστατεύσουν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, με τις ανησυχίες
αυτές να απειλούν να επηρεάσουν
τη ζήτηση των υπηρεσιών «έξυπνου
σπιτιού». Το συμπέρασμα αυτό
προκύπτει από την παγκόσμια έκθεση της ΕΥ, Decoding the digital
home, η οποία αξιολογεί τις τάσεις
των καταναλωτών σε ευρύ φάσμα
ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται στο σπίτι και σχετίζονται
με την τεχνολογία, τα μέσα επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, και τις τηλεπικοινωνίες, σε τέσσερις αγορές:
στη Γαλλία, στην Ολλανδία, στη
Βρετανία και στις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, ενώ το 54% των καταναλωτών
θεωρεί ότι το Διαδίκτυο αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής του ζωής, σχεδόν οι μισοί
(45%) αναζητούν ενεργά χρόνο μακριά από το κινητό τους τηλέφωνο
και άλλες συσκευές συνδεδεμένες
στο Διαδίκτυο – ποσοστό που αγγίζει το 53% στην ηλικιακή ομάδα
25-34, αποδεικνύοντας ότι άνθρωποι κάθε ηλικίας έχουν ανάγκη από
έστω και σύντομο διάλειμμα από
τις οθόνες τους.
Σύμφωνα με την έρευνα, ενώ ο
ρυθμός υιοθέτησης των προϊόντων
και υπηρεσιών έξυπνου σπιτιού (smart home) είναι θετικός, η δραστική αύξηση της εξάρτησης από
το Διαδίκτυο απειλεί την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες δηλώνουν
ότι διστάζουν ιδιαίτερα να κοινοποιήσουν τα προσωπικά τους δεδομένα, ενώ το 41% στις ΗΠΑ και
στη Βρετανία πιστεύει πως τα δεδομένα τους δεν θα είναι ποτέ απολύτως ασφαλή.
Η ίδια έρευνα αποκαλύπτει ένα
αυξανόμενο αίσθημα σύγχυσης
των καταναλωτών σχετικά με το
ολοένα και πιο σύνθετο περιβάλλον
των ευρυζωνικών πακέτων ψηφιακών υπηρεσιών. Ενας στους τρεις
από τους ερωτηθέντες αναφέρει
ότι δυσκολεύεται να επιλέξει υπηρεσίες ή πακέτα υπηρεσιών, τα
οποία να ικανοποιούν τις ανάγκες
του. Στο σύνολο των αγορών που
εξετάζει η έρευνα, σχεδόν οι μισοί
καταναλωτές (48%) δηλώνουν ότι
οι προσφορές τους δυσκολεύουν
να καταλάβουν ποιο πακέτο Διαδικτύου είναι το πιο συμφέρον για
τις προσωπικές τους ανάγκες.

H Aμερικανίδα τραγουδίστρια Μπίλι

Αϊλις έχει παραδεχθεί δημοσίως τη
νευροδιαφορετικότητά της.

ΑΡΘΡΟ / Της ΕΛΕΝΑΣ ΑΛΩΝΕΥΤΗ

Όσα πρέπει να ξέρετε για το εγκεφαλικό επεισόδιο

Τ

ο σημερινό μας άρθρο θα εστιαστεί στα
εγκεφαλικά επεισόδια. Θα αναφερθούμε
στο τι ορίζεται ως εγκεφαλικό επεισόδιο,
ποια είναι τα αίτια και ποια είναι τα συμπτώματα
ενός εγκεφαλικού επεισοδίου. Το εγκεφαλικό
επεισόδιο ορίζεται ως μια βλάβη η οποία προκύπτει από τη διακοπή παροχής αίματος, σε
μια περιοχή του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα
τα κύτταρα να μην οξυγονώνονται και να πεθαίνουν. Ένα εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί
να χαρακτηριστεί, από ελαφρύ έως και σοβαρό
και έτσι τα αποτελέσματά του να είναι προσωρινά ή μόνιμα. Τα εγκεφαλικά επεισόδια
αποτελούν την τρίτη αιτία θανάτου στις ανεπτυγμένες χώρες μετά από τον καρκίνο και
τα καρδιακά νοσήματα. Τα εγκεφαλικά επεισόδια χωρίζονται σε δύο τύπους.
Αρχικά, ο πρώτος τύπος είναι τα αποφρακτικά εγκεφαλικά επεισόδια, που αποτελούν
το 85% των περιπτώσεων. Τα αποφρακτικά
εγκεφαλικά επεισόδια, με τη σειρά τους χωρίζονται σε άλλες δύο υποομάδες. Η πρώτη
ομάδα αποτελεί τα ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια και η δεύτερη ομάδα αποτελεί τα εμβολικά εγκεφαλικά επεισόδια. Τα ισχαιμικά
εγκεφαλικά επεισόδια προέρχονται από ισχαιμία. Η ισχαιμία είναι όταν η ροή αίματος στον
εγκέφαλο σταματά, εξαιτίας κάποιου θρόμβου
σε ένα αγγείο. Η συγκεκριμένη περιοχή του
εγκεφάλου, η οποία λαμβάνει αίμα από την

αρτηρία, νεκρώνεται ή υπολειτουργεί. Συνεπώς
μπορεί να προκληθούν μόνιμες αναπηρίες,
που θα είναι σοβαρές ή ακόμη θα επιφέρουν
θάνατο. Τα ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια
αποτελούν την συχνότερη μορφή εγκεφαλικού
επεισοδίου. Τα κύτταρα του εγκεφάλου χρειάζονται συνεχή οξυγόνωση και γλυκόζη. Έτσι
η πρόκληση ενός εγκεφαλικού συμβαίνει όταν
το αίμα που πάει στον εγκέφαλο, σταματήσει
με αποτέλεσμα τον θάνατο των κυττάρων. Η
δεύτερη ομάδα αποφρακτικών επεισοδίων
είναι τα εμβολικά εγκεφαλικά επεισόδια. Τα
εμβολικά εγκεφαλικά επεισόδια προκύπτουν
από την απόφραξη στην ροή του αίματος κάποιου αγγείου προς τον εγκέφαλο ή από θρόμβο
που αναπτύσσεται, σε άλλο σημείο του σώματος και συχνότερα στην καρδία.
Ο δεύτερος τύπος είναι τα αιμορραγικά εγκεφαλικά επεισόδια, τα οποία αποτελούν το
15% των περιπτώσεων. Το αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο προκαλείται από τη ρήξη
ενός αγγείου εντός ή εκτός του εγκεφάλου,
δίνοντας την ικανότητα στο αίμα να εισχωρήσει
στο εσωτερικό του κρανίου και να δημιουργησεί
αιμάτωμα (εγκεφαλική αιμορραγία). Τα συμπτώματα συχνά οφείλονται, από την πίεση
που ασκείται από το αιμάτωμα που έχει δημιουργηθεί στους ιστούς του εγκεφάλου. Αυτά
τα συμπτώματα μπορούν να υποχωρήσουν
σε περίπτωση που το αιμάτωμα αφαιρεθεί ή

χειρουργηθεί. Συνήθως, τα άτομα που είναι
πιο επιρρεπή είναι άτομα μεγάλα σε ηλικία,
κυρίως άνδρες σε σχέση με γυναίκες ή ακόμη
και άτομα με ιστορικό προηγούμενου εγκεφαλικού επεισοδίου. Ακόμη, άλλοι παράγοντες
που μπορεί να αυξήσουν τις πιθανότητες ενός
εγκεφαλικού επεισοδίου και οι οποίοι μπορούν
να αντιμετωπιστούν είναι: η υπέρταση, η καρδιακή/ αγγειακή νόσος, ιστορικό παροδικού
ισχαιμικού επεισοδίου, διαβήτης, χοληστερόλη,
κάπνισμα και κατάχρηση ουσιών.
Τα συμπτώματα ποικίλλουν. Αρχικά, το
άτομο μπορεί να νιώσει αδυναμία, μούδιασμα
αλλά ακόμη και παράλυση ενός μέρους του
σώματος ή και μια πλευρά (ημιπληγία). Ακόμη,
δυσκολία στην ομιλία, σύγχυση και δυσκολία
κατανόησης των άλλων. Επιπρόσθετα, το
άτομο θα νιώσει έντονους πονοκεφάλους,
χωρίς κάποια συγκεκριμένη αιτία, ζαλάδες
και απώλεια ισορροπίας. Θα παρατηρηθούν
ακόμη, ασυντόνιστες κινήσεις και δυσκολίες
κίνησης της γλώσσας.
Σε επόμενό μας άρθρο θα αναφερθούμε
στο πώς γίνεται διάγνωση ενός εγκεφαλικού
και ποιος είναι ο ρόλος του λογοπαθολόγου
στην αποκατάσταση και θεραπεία.

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

Το κοινό αρχίζει να αναρωτιέται εάν

η ηλεκτρονική διασύνδεση ενέχει
κινδύνους.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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Το «τριφύλλι» ανθίζει ξανά
και θυμίζει… παλιές εποχές
Ο Παναθηναϊκός είναι ξανά μια δυνατή ομάδα που πείθει και συσπειρώνει τον κόσμο της
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ

Είναι αλήθεια ότι ξάφνιασε πολλούς
η σπουδαία νίκη του Παναθηναϊκού
επί του ΠΑΟΚ (2-0) την περασμένη
Κυριακή στο ΟΑΚΑ. Ήταν η 5η στην
σειρά νίκη στο πρωτάθλημα, όλες με
μηδέν παθητικό και με σοβαρό και
ωραίο ποδόσφαιρο! Το «καμάρι της
Αθήνας» καταφέρνει να πείθει και
να συσπειρώνει τον κόσμο του παρά
τις τόσες πολλές και μεγάλες αντιξοότητες.
Αυτή η όμορφη εικόνα που βλέπουμε από το “τριφύλλι” το τελευταίο
διάστημα, δεν είναι καθόλου τυχαία.
Αντίθετα, βασίζεται στην εξαιρετική
δουλειά που κάνει ο Γιώργος Δώνης
και οι συνεργάτες του στο Κορωπί.
Το επίπεδο με τις μεταγραφές έχει
ανέβει, η ψυχολογία είναι στα ύψη
και όπως δήλωσε και ο Έλληνας τεχνικός, ο Παναθηναϊκός είναι πλέον
κανονική ομάδα.
Η μεγάλη νίκη επί του πρωταθλητή
και πιο ποιοτικού ΠΑΟΚ, έδειξε τις
μεγάλες δυνατότητες του Παναθηναϊκού, που είναι πιθανότατα, αυτή
την περίοδο, η πιο φορμαρισμένη
ομάδα στην Ελλάδα και γέμισε με
χαρά τους οπαδούς του, που άρχισαν
να ελπίζουν ότι σύντομα η ομάδα τους
θα ξαναγίνει πρωταγωνίστρια, αποκτώντας την παλιά της αίγλη.

Με πολλές αρετές
Στη μεγάλη νίκη του, (αλλά και
στους πρόσφατους αγώνες του), ο
ΠΑΟ έδειξε αρετές μιας πολύ καλά
δουλεμένης ομάδας. Εξουδετέρωσε
όλα τα ατού του αντιπάλου του, πρέσαρε ασφυκτικά τον αντίπαλο του
και παίζοντας για 90 λεπτά με δύναμη
και ενέργεια, κατάφερε να κυριαρχήσει
σε όλους τους τομείς.
Ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι της
περασμένης αγωνιστικής, έτρεξε και
πίεσε περισσότερο, ενώ οι περισσότεροι παίκτες του είχαν πολύ καλή
απόδοση και κέρδισαν τις περισσότερες μονομαχίες από τους αντιπάλους
τους κυρίως στη μεσαία γραμμή.
Είναι πολλά τα στοιχεία που δημιουργούν κλίμα αισιοδοξίας στον τόσο
ταλαιπωρημένο κόσμο του «τριφυλλιού». Το κέντρο της ομάδας του Δώνη
και οι τοποθετήσεις τους, στους τελευταίους αγώνες, παίρνουν τον καλύτερο βαθμό. Οι πλάγιοι μπακ έγιναν
ουσιαστικοί σε άμυνα και επίθεση,
οι παίκτες στο κέντρο, με πρώτο και

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού παίζουν με πάθος και βγάζουν τρομερή ενέργεια σε κάθε αγώνα.








Η όμορφη εικόνα που
βλέπουμε το τελευταίο
διάστημα, δεν είναι καθόλου τυχαία. Αντίθετα, βασίζεται στην εξαιρετική
δουλειά που κάνει ο Δώνης και οι συνεργάτες του.
καλύτερο τον γνωστό μας (ανήκει
στον ΑΠΟΕΛ), Ζαχίντ, έγιναν πολύ
δημιουργικοί, ενώ οι επιθετικοί παλεύουν κάθε φάση και οδηγούν συνεχώς σε... γκέλες την άμυνα και τα
χαφ των αντιπάλων τους.

Κέρδισε τον κόσμο του
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού παίζουν με πάθος και βγάζουν τρομερή
ενέργεια σε κάθε αγώνα και ίσως αυτό
να είναι το πιο ενθαρρυντικό στοιχείο
από όλα τα σημάδια που δείχνουν

την ανάκαμψη του «τριφυλλιού».
Ο κόσμος του Παναθηναϊκού δείχνει έμπρακτα πλέον την πίστη του
στην σπουδαία δουλειά που γίνεται
και στηρίζει την ομάδα. Στο ντέρμπι
με τον ΠΑΟΚ, το ΟΑΚΑ θύμισε λίγο
τα παλιά. Μετά από καιρό οι οπαδοί
του Παναθηναϊκού είχαν δυναμική
παρουσία, μετέτρεψαν σε έδρα το
Στάδιο, και αποθέωσαν τους ποδοσφαιριστές και τον προπονητή για το
πολύ καλό ποδόσφαιρο που παίζουν.
Είναι αλήθεια ότι ο κόσμος ξέρει να
εκτιμά.
Είναι ασφαλώς τεράστιο το όφελος
για τους «Πράσινους» η επανασυσπείρωση του κόσμου τους που επιτεύχθηκε πετραδάκι – πετραδάκι και τρίποντο – τρίποντο. Με την πορεία που
κάνει, θα κρατήσει κοντά της αυτή η
ομάδα τους περισσότερους εξ αυτών,
ακόμα και σε περίπτωση που αποκλειστεί από τον ΠΑΟΚ στα προημιτελικά του Κυπέλλου. Η ομάδα της
Θεσσαλονίκης κέρδισε στην έδρα της

με 2-0 τον πρώτο αγώνα που έγινε
την περασμένη Τετάρτη.

Δεν χαρίζεται σε κανέναν
Άλλο πολύ σημαντικό όφελος από
την πορεία και τις εμφανίσεις του «τριφυλλιού» είναι το ξεκάθαρο μήνυμα
που στέλνει ότι ο Παναθηναϊκός «στραβά μάτια» σε ματς δεν έχει κάνει, ούτε
πρόκειται να κάνει. Κάστανα δεν χαρίζει σε κανένα. Παίζει για την βαριά
φανέλα και τους πιστούς οπαδούς του.
Ο Παναθηναϊκός πιθανότατα θα
πληρώσει με αποκλεισμό από το Κύπελλο την «ολοκληρωτική» σε ένταση
και κατάθεση δυνάμεων εμφάνισή
του με τον ΠΑΟΚ στην Αθήνα για το
πρωτάθλημα. Αλλά στην ιστορία ενός
συλλόγου - όλες ανεξαιρέτως οι ομάδες
έχουν ανεξίτηλες κηλίδες και ένδοξες
στιγμές - ίσως να αξίζει ένα «καθαρό
κούτελο» από μια πρόκριση στον ημιτελικό. Ειδικά σ’ αυτή την περίοδο
βρωμιάς και δυσωδίας στο ελληνικό
ποδόσφαιρο.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Πολιτικοί και ποδόσφαιρο

Συχνό φαινόμενο οι πολιτικές παρεμ-

βάσεις, οι δηλώσεις και οι ανακοινώσεις από κόμματα ή βουλευτές ατομικά, σε περιπτώσεις σοβαρών προβλημάτων του κυπριακού ποδοσφαίρου.
Να μην ξεχνάμε όμως, πως οι πολιτικοί, τα κόμματα και οι βουλευτές τους,
υπό την ιδιότητά τους και με τις εξουσίες που τους παρέχει αυτή, είναι οι
πρώτοι που μπορούν να συμβάλουν
στη δημιουργία εκείνων των προϋποθέσεων που θα δώσουν λύσεις σε σοβαρά θέματα όπως η διαφθορά και η
διαπλοκή. Και να μην ξεχνάμε επίσης,
πως εδώ και χρόνια παρατηρείται στασιμότητα ή και αδράνεια των βουλευτών και γενικότερα των πολιτικών στα
θέματα αυτά.

* * * * *

Νταβόρ 1

Δεν έχουν ποτέ επισημοποιηθεί ούτε

καν γραφτεί ότι την μεταγραφική περίοδο που μόλις ολοκληρώθηκε η Ομόνοια φλέρταρε με τον Νταβόρ Ζντραφσκόφσκ για να τον αποκτήσει. Η όλη
υπόθεση δεν προχώρησε καθώς ο Σοφοκλέους δεν διαπραγματευόταν ένα
τέτοιο ενδεχόμενο μ’ αποτέλεσμα ο
παίκτης να παραμείνει και λίγες εβδο-

μάδες αργότερα, να υπογράφει την
ανανέωση της συνεργασίας του με
τους Λεμεσιανούς.

* * * * *

Οι ξένοι δεν θα μας σώσουν
Σε αυτόν τον τόπο φαίνεται πως δεν

μπορούμε να διοικούμαστε μόνοι μας
και χρειαζόμαστε κάποιον να μας προσέχει. Μη το περιορίσουμε στο ποδόσφαιρο, που είναι επίκαιρο, μπορεί να
βρει κανείς εφαρμογές σε όλους τους
τομείς της ζωής μας. Η απόφαση της
ΚΟΠ να φέρει ξένους διαιτητές πάρθηκε με στόχο να ηρεμήσει η κατάσταση
και να βγει η χρονιά όσο γίνεται πιο
ήρεμα, όμως χρειάζεται πολύ μεγάλη
προσοχή για να μην την «κάψουμε».
Από την ΚΟΠ αναφέρουν πως τις αποφάσεις για το πότε θα έρχονται και ποιοι θα είναι οι διαιτητές θα τις παίρνει ο
πρόεδρος της επιτροπής κ. Λαγιέκ. Αν
είναι όντως έτσι και δεν ακούει βουητά
στα αυτιά του, τότε έχουμε ελπίδες να
αλλάξει η κατάσταση. Αν πάλι έχουμε
παρεμβάσεις από ομάδες και διάφορους παρατρεχάμενους, τότε δεν θα
αργήσει καθόλου η στιγμή που θα χύνεται το ίδιο ακριβώς δηλητήριο στα
μυαλά του κόσμου. Ήδη παρασκηνιακά
αυτά κυκλοφορούν να το ξέρετε…

* * * * *

Κάτι κινείται

Η ανανέωση του συμβολαίου του Ντα-

βόρ Ζντρασκόφκι είναι σίγουρα πολύ
θετική εξέλιξη για την ΑΕΛ καθώς κλείνει με το σωστό τρόπο ένα θέμα που
προκαλούσε συζητήσεις. Ίσως και επικοινωνιακά, ο χειρισμός της υπόθεσης
να μην ήταν ο καλύτερος από πλευράς
της ίδιας της ΑΕΛ, αφού ενώ υπήρχε
αυτό το +2 στο συμβόλαιο αφέθηκε να
αιωρείται πως ο παίκτης είναι ελεύθερος να πάει όπου θέλει το καλοκαίρι.
Τελικά τα βρήκαν με την απαραίτητη
αύξηση, βάσει του εντελώς διαφορετικού στάτους που έχει στην ομάδα ο
παίκτης σε σχέση με όταν ήρθε. Με
αφορμή και την πρόσφατη πώληση
Γουίλερ, είναι δεδομένο πως ο μικρός
μπορεί να φέρει στο πολλαπλάσιο πίσω στα ταμεία τα επιπλέον λεφτά που
θα πάρει.

* * * * *

Νταβόρ 2

Ανάμεσα στα πολλά που κάνει σαν παί-

κτης ο νεαρός μες στο γήπεδο, αναδεικνύοντας την ποιότητα του, ο Σκοπιανός γνωρίζει και την ισπανική γλώσσα.
Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός

ότι Τόρες και Χουράδο είναι κολλητάρια του και προσέχουν από κοντά το νεαρό τους συμπαίκτη.

* * * * *

Τα λάθη δεν έχουν πατρίδα
Εφαρμόζεται η απόφαση για την

έλευση ξένων διαιτητών. Η διαιτησία
του Βασίλη Δημητρίου στο ντέρμπι δικαιώνει την ορθότητα της απόφασης.
Φυσικά η απόφαση είναι …δικαιωθείσα από καιρό. Και να έχεις και τον Πάπουτσο να λέει ότι τώρα θα δούμε ότι
όλοι κάνουν λάθη. Λες και αυτό είναι το
θέμα. Τα λάθη δεν έχουν …πατρίδα.
Χωρίζονται σε κατηγορίες. Με βάση τη
σοβαρότητά τους και τα κίνητρα αυτών
που τα διαπράττουν.

* * * * *

Πλήγμα για τους μικρούς

Οι πρόσφατες ποινές που επιβλήθη-

καν σε σωματεία Β’ κατηγορίας από την
ΚΟΠ λόγω εμπλοκής των σε φακέλους
αποτελούν τεράστιο πλήγμα για αυτά.
Η απώλεια των επιχορηγήσεων είναι
μεγάλο χτύπημα. Ήδη άτομα που στελέχωναν συγκεκριμένα πόστα σε ομάδες Β’ Κατηγορίας έχουν αποχωρήσει
λόγω οικονομικής στενότητας.

ΑΠΟΨΕΙΣ

Εμείς, οι Ρωμαίοι
και ο Ουμπέρτο Eκο
Είναι πολλές φορές που αναρωτήθηκα
για την κατανόηση κειμένων στην ελληνική γλώσσα από μεγάλη μερίδα των
κύπριων αναγνωστών. Σε τέτοιο σημείο
που σκέφτηκα ότι αν οι Ρωμαίοι διέθεταν
την ανάλογη αντίληψη περί της ανάγνωσης των γραπτών τους, το πολύ,
Του
πολύ να έφταναν μέχρι το Μπενεβέντο
ΧΡΙΣΤΟΥ
άντε και τις Συρακούσες. Αυτοκρατορία
ΖΑΒΟΥ
σίγουρα δεν θα είχαν, αφού ένα από
τα θεμελιώδη ρητά για την αντίληψη
τους το αιωνόβιο πια «scripta manent», κατά το νεοελληνικό «τα γραπτά μένουν» θα είχε πεταχτεί στον
κάδο των «πνευματικών σκουπιδιών».
Μπορεί να μπερδευτήκατε με τους Ρωμαίους και τις
αρχαίες ιταλικές πόλεις, καλό θα ήταν να μπούμε κατ’
ευθείαν στο ζουμί μήπως και αποσαφηνιστεί το νόημα
του πιο πάνω κειμένου. Ως αρθρογράφος εκατοντάδων
κειμένων, κάποια εκ των οποίων πέρα για πέρα ευανάγνωστα για τα δεδομένα του νησιού, όσες φορές προσπάθησα να διαβάσω τα σχόλια αναγνωστών, εννοείται
όχι όλων, έμεινα άναυδος από την εμφανή ασχετοσύνη
που χαρακτηρίζει μεγάλη μερίδα ως προς το τι καταλαβαίνει
από το περιεχόμενό τους. Οι λόγοι επί τούτου, σίγουρα
είναι πολλοί. Ο φανατισμός, ή ανικανότητα έκφρασης,
η μειωμένη αντίληψη, η μη αναγνώριση του δικαιώματος
να γράφει ο καθένας την άποψή του κυρίως, κυρίως όμως
και η αδυναμία κατανόησης του γραπτού λόγου. Άλλα
γράφονται, διαφορετικά διαβάζονται και αναλόγως άσχετα
τα σχόλια που αναγράφονται συνήθως κάτω από το κείμενο. Συζήτηση, ανάπτυξη θέσεων, κριτική σκέψη, ανταπάντηση, επιχειρηματολογία… είναι στοιχεία σχεδόν
ανύπαρκτα τις πλείστες των περιπτώσεων.
Βέβαια, την εξήγηση την δίνει και πάλι ένας Ιταλός,
σύγχρονος και όχι αρχαίος. Για το συγκεκριμένο φαινόμενο
υπάρχει μια ακόμη εξήγηση η οποία προέρχεται από μια
πέρα για πέρα, υπολογίσιμη πνευματική δύναμη της
σύγχρονης εποχής. Ο μεγάλος στοχαστής, φιλόσοφος,
μυθιστοριογράφος Ουμπέρτο Έκο, πριν εγκαταλείψει
τα εγκόσμια πρόλαβε ευτυχώς ή δυστυχώς γι’ αυτόν την
εποχή των social media, πρόλαβε ευτυχώς για μας να
περιγράψει με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο μια κατάσταση
που δεν πολύ απέχει από την πραγματικότητα που ζούμε.
Ανάμεσα στα πολλά είχε πει: «Οι ιστότοποι κοινωνικής
δικτύωσης έδωσαν το δικαίωμα να μιλάνε σε λεγεώνες
ηλιθίων που άλλοτε δεν μίλαγαν παρά μόνο σε μπαρ,
αφού είχαν πιει κανένα ποτήρι κρασί, χωρίς να βλάπτουν
την κοινότητα. Τους αναγκάζαμε αμέσως να σωπάσουν,
αλλά σήμερα έχουν το ίδιο δικαίωμα λόγου με ένα βραβείο
Νόμπελ. Είναι η εισβολή των ηλιθίων». Τίποτα λιγότερο,
τίποτα περισσότερο.

Και μετά τους ξένους τι;
Ξένοι διαιτητές λοιπόν και όπως εξελίσσεται το σκηνικό, μάλλον σε περισσότερα
από δύο παιγνίδια σε κάθε αγωνιστική
τους έχουμε ανάγκη! Σωστή η απόφαση
της ΚΟΠ, σωστή και η μη αντίδραση (σε
μεγάλο βαθμό) των διαιτητών. Υπό τις
περιστάσεις, με πολύ λιγότερη την ένΤου
ταση θα ολοκληρώσουμε τη φετινή πεΓΙΩΡΓΟΥ
ρίοδο, όχι γιατί θα εκλείψουν εντελώς
ΛΟΓΙΔΗ
τα διαιτητικά λάθη, αλλά γιατί υπάρχει,
πρώτα απ’ όλα, η προσδοκία για έλευση καλών και
έμπειρων διαιτητών και κυρίως γιατί τα όποια διαιτητικά
λάθη θα προκύψουν από… ξένη σφυρίχτρα ή σημαιάκι,
θα γίνουν αποδεκτά ως μέρος του παιγνιδιού και όχι ως
μέρος οργανωμένου σχεδίου, εντεταλμένης υπηρεσίας
και όλα τ’ άλλα τα οποία κατά καιρούς ακούμε.
Το θέμα κυπριακή διαιτησία, ωστόσο, ούτε λύνεται
ούτε διορθώνεται απλά και μόνο επειδή τα κρίσιμα ή
σημαντικά παιγνίδια στο υπόλοιπο της φετινής περιόδου
θα τα διευθύνουν ξένοι. Και μέγα λάθος θα είναι, όπως
συνέβη και στο παρελθόν, αν τα προβλήματα και πολύ
περισσότερο τα όλα όσα… τολμηρά απαιτούνται για τη
βελτίωση της κατάστασης, παραμεριστούν ή ως ένα
βαθμό ξεχαστούν, επειδή θα βρούμε λύση στη φετινή
περίοδο με κάποιους ξένους διαιτητές. Ακόμη και στο
ενδεχόμενο, τέτοια προσωρινή λύση να εφαρμοστεί και
στην επόμενη αγωνιστική περίοδο, ίσως και από τις
πρώτες αγωνιστικές, αργά ή γρήγορα θα πρέπει να
είμαστε σε θέση, ως κυπριακό ποδόσφαιρο, να στηριχθούμε
στους δικούς μας διαιτητές. Ξεκάθαρα όμως, όχι με την
υφιστάμενη κατάσταση!
Η κυπριακή διαιτησία χρήζει ριζικής αναδιάρθρωσης,
όπως και πολλά άλλα στο κυπριακό ποδόσφαιρο και η
βελτίωσή της δεν επιτυγχάνεται με την παρουσία ξένων
διαιτητών, όσο καλοί ή έμπειροι μπορούν αυτοί να αποδειχθούν. Ξεκινώντας απ’ αυτούς που εκπαιδεύουν, επιλέγουν, ορίζουν ή αποφασίζουν για την ανέλιξη ενός διαιτητή και καταλήγοντας στους ίδιους τους διαιτητές,
είναι φανερό πως κάποιοι έχουν δοκιμαστεί και δεν μπορούν, ακόμη και αν… ανθρώπινα μπορεί να υποστηρίξει
κάποιος πως ήταν τα λάθη τους… Αν οι ηγεσίες της ΚΟΠ
και του ΣΔΚ θέλουν πραγματικά αναβάθμιση και βελτίωση
της διαιτησίας, γνωρίζουν από πρώτο χέρι τι πρέπει να
κάνουν. Όπως και οι εκπρόσωποι των σωματείων, οι
οποίοι κατά καιρούς αντιδρούν, όταν αδικούνται ή έστω
πιστεύουν κάτι τέτοιο. Διαφορετικά, τα ίδια θα συζητάμε,
τα ίδια προβλήματα θα διαιωνίζονται και καμιά λύση
δεν θα προκύπτει, πέρα από προσωρινές διευθετήσεις,
απλά μέχρι την επόμενη φορά...
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Μεταβολές εβδομάδας
X.A.K.
-1,27%

X.A.
-0,26%

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei

Dax

FTSE 100

3,25%

4,45%

2,68%

3,17%

1,66%

ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Το εμπάργκο
στη Huawei θα
στοιχίσει ακριβά
στις εταιρείες.
Σελ. 8

Πετρέλαιο

€/$

-0,68%

-1,02%

Πακέτα ακινήτων θα πωλούν οι τράπεζες

ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ
ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΟ

Μετά την πώληση των ΜΕΔ, θέλουν να διώξουν από τους ισολογισμούς τους και το άλλο βάρος
Μετά την πώληση πακέτων με τα
προβληματικά τους δάνεια, οι κυπριακές τράπεζες και κυρίως οι
δύο μεγάλες ετοιμάζονται για πώληση μεγάλων πακέτων με ακίνητα, τα οποία έχουν περιέλθει
στην κατοχή τους από την μέθοδο

ανταλλαγής χρέους προς ακίνητα.
Οι τράπεζες δεν μπορούν να έχουν
επ’ άπειρον τα ακίνητα αυτά στους
ισολογισμούς τους, διότι όπως
τους έχουν τονίσει οι επόπτες
τους, δεν είναι εταιρείες «real
estate», αλλά τράπεζες και πρέπει

να αφιερωθούν αποκλειστικά στο
πεδίο δράσης τους. Ετσι, λοιπόν,
προχωρούν στο δεύτερο καθοριστικό βήμα που είναι η πακετοποίηση και η πώληση των ακινήτων, αλλά φυσικά με προσοχή και
σε τιμές συμφέρουσες. Οι τραπε-

ζίτες γνωρίζουν πως υπάρχει «μομέντουμ» για τέτοιες αλλαγές και
σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει
να χαθεί. Μέχρι να προχωρήσουν
σε πακετοποίηση και πώληση, οι
τράπεζες ετοιμάζονται και για περιόδους εκπτώσεων στα ακίνητα

Ντελίβερι με αυτόνομα οχήματα στις ΗΠΑ
Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας
ΤΗΛ: 22 056 300. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

τα οποία θα προσφέρονται σε χαμηλότερες τιμές. Επίσης, εάν ένας
αγοραστής θα θέλει να αγοράσει
πέραν του ενός ακινήτου, θα δίνονται σε μορφή μικρού πακέτου
και σε τιμή όπως θα δίνονταν σε
έναν επενδυτή. Σελ. 4

Πιέζουν την Ε.Ε.
να διευκολύνει
συγχωνεύσεις
ισχυρών ομίλων
Αντιμετώπιση Κίνας και ΗΠΑ
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η
Πολωνία, ζητώντας από την αντιπρόεδρό της Μαργκρέτε Βεστάγκερ να τροποποιήσει επειγόντως τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού. Κι αυτό, διότι η Ε.Ε.
χρειάζεται να δημιουργήσει ομίλους-πρωταθλητές, ικανούς να
σταθούν απέναντι από την Κίνα
και τις ΗΠΑ. Σελ.10

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
EUROBANK ΕΛΛΑΔΑΣ

Πουλάει χαρτοφυλάκιο
ακινήτων 90 εκατ. ευρώ
To τέταρτο και μεγαλύτερο μέχρι σήμερα

χαρτοφυλάκιο ακινήτων βγάζει προς πώληση η Eurobank Ελλάδας στο πλαίσιο του
σχεδίου για μείωση των ακινήτων που κατέχει. Περιλαμβάνει 250-300 ακίνητα –κατοικίες, εμπορικά, βιομηχανικά– και η αξία
του φτάνει τα 80-90 εκατ. ευρώ. Σελ. 4

Οι γυναίκες
ζουν πιο
πολλά χρόνια
από τους άντρες

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ AIRBNB

Απογειώνουν την αγορά
ακινήτων στην Ελλάδα

82,2 έτη το προσδόκιμο ζωής

Η ζήτηση για αγορά δεύτερης κατοικίας

στην Ελλάδα θα παραμείνει ισχυρή και το
2020, σύμφωνα με ανάλυση της Algean Property. Επισημαίνεται πως οι εναλλακτικοί
προορισμοί προσελκύουν σημαντικό αριθμό
υποψηφίων αγοραστών λόγω του τουρισμού και της ανάπτυξης του Airbnb. Σελ. 12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

Κύπρος

0,60%

0,04%

Γερμανία

-0,37%

0,04%

Γαλλία

-0,12%

0,03%

Ιταλία

0,96%

0,02%

Ισπανία

0,29%

0,02%

Ιρλανδία

-0,10%

0,05%

1,11%

-0,02%

0,58%

0,04%

Ελλάδα
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

Πρώτη φορά στα χρονικά, οι αρμόδιες αμερικανικές αρχές έδωσαν το πράσινο φως σε εταιρεία αυτόνομων οχημάτων να κάνει παραδόσεις κατ’

οίκον σε είδη μπακαλικής και έτοιμο φαγητό μεταξύ άλλων. Πρόκειται για το όχημα R2 της αμερικανικής εταιρείας Nuro, η οποία έχει ήδη
συνάψει συμφωνίες με κολοσσούς όπως η Walmart και η Domino’s Pizza για την έναρξη των δοκιμαστικών παραδόσεων στην περιοχή του
Χιούστον. Σελ. 9

Στα 82,2 έτη είναι το προσδόκιμο
ζωής στην Κύπρο και είναι από
τα υψηλότερα στην ΕΕ, σύμφωνα
με έκθεση του ΟΟΣΑ. Για τις γυναίκες είναι 84,2 και για τους άντρες 80,2 έτη. Αναφέρει επίσης
ότι το ποσοστό υπέρβαρων και
παχύσαρκων παιδιών ηλικίας έξι
έως εννέα ετών είναι εξαιρετικά
υψηλό. Σελ. 5

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Του SILLA BRUSH / BLOOMBERG

Το Σίτι του Λονδίνου στο στόχαστρο της Κομισιόν
Εχοντας απελευθερωθεί από τη
βρετανική επιρροή, οι ευρωπαϊκές
αρχές μεθοδεύουν την επίθεσή
τους με σκοπό να αποδυναμώσουν το City του Λονδίνου τώρα
που αποχώρησε η Βρετανία από
την Ε.Ε. Αξιωματούχοι σε Βερολίνο, Βρυξέλλες και Παρίσι ετοιμάζονται να τροποποιήσουν τους
κανόνες που θεσπίστηκαν μετά
τη χρηματοπιστωτική κρίση αναιρώντας, έτσι, παραχωρήσεις τους
προς τη Βρετανία.
Αναμένεται να αναθεωρηθούν
οι πολιτικές που διέπουν τις δαπάνες για την έρευνα, τη διατήρηση αρχείων και την εμπορεία
μετοχών, παραγώγων και πρώτων
υλών. Και η αναθεώρηση θα καταστήσει δυσκολότερη τη μετά
το Brexit διαπραγμάτευση για
τις διεθνείς τράπεζες όπως η Gold-

man Sachs και η JP Morgan Chase. Οι αλλαγές θα στοχεύουν
στο να προωθήσουν την κυριαρχία του Deutsche Boerse, του
χρηματιστηρίου της Φρανκφούρτης, έναντι του χρηματιστηρίου
του Λονδίνου, τόσο στα προθεσμιακά συμβόλαια όσο και σε άλλα παράγωγα.
«Το γεγονός ότι η μεγαλύτερη
χρηματοπιστωτική αγορά της
Ευρώπης βρίσκεται τώρα εκτός
Ε.Ε. αλλάζει την εξίσωση για τις
ρυθμίσεις στον τομέα των χρηματοπιστωτικών γενικά», εκτιμά
ο Γερμανός ευρωβουλευτής Μάρκους Φέρμπερ που ηγήθηκε της
σύνταξης των κανόνων. Σύμφωνα
με πηγές σχετικές με την υπόθεση, η Ε.Ε. αναμένεται εντός
των ημερών να ζητήσει τις απόψεις των τραπεζών και των άλλων








Το γεγονός ότι η μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική αγορά της
Ευρώπης βρίσκεται
τώρα εκτός Ε.Ε. αλλάζει την εξίσωση.
επιχειρήσεων. Η σχετική επίσημη
πρόταση αναμένεται να παρουσιαστεί το τρίτο τρίμηνο του
έτους.
Αυτό που διακυβεύεται δεν είναι μόνον οι συγκεκριμένες πολιτικές αλλά συνολικά η αρχιτεκτονική που δίνει στη βιομηχανία
χρηματοπιστωτικών του Λονδίνου τη δυνατότητα να εξακολου-

ƶǑǋǋİĲƿǒǎǑǋİ 
ƧǌĲĮȺǎįǁįǎǑǋİ
ǹʌȠȜȠȖȚıȝȩȢǺȚȫıȚȝȘȢǹȞȐʌĲȣȟȘȢ3Z&ȀȪʌȡȠȣ
www.pwc.com.cy/cr2020-review

θήσει να λειτουργεί στο μέτρο
του δυνατού χωρίς ανατροπές
και διακοπές. Εφόσον η Βρετανία
αποσχίσθηκε από την Ε.Ε., οι
εταιρείες χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών του Λονδίνου θα
έχουν πρόσβαση στην Ε.Ε. στον
βαθμό που η Βρετανία αποδεικνύει στις Βρυξέλλες ότι οι βρετανικοί κανόνες είναι τουλάχιστον εξίσου αυστηροί με εκείνους
της Ε.Ε. Και οι Βρυξέλλες θα έχουν
μονομερώς το δικαίωμα να αποκλείσουν τις βρετανικές επιχειρήσεις.
Αυτό το σύστημα, που επισήμως αναφέρεται ως νομοθετική
και κανονιστική αντιστοιχία
(equivalence), θα διέπει εφεξής
τη χρηματοδότηση και θα δίνει
μονομερώς στην Ε.Ε. την εξουσία
να αποφασίζει αν το νομοθετικό

πλαίσιο της Βρετανίας είναι αρκετά αυστηρό.
Σύμφωνα με τον Ναθάνιελ Λαλόνε, συνεργάτη της εταιρείας
νομικών Katten στο Λονδίνο, που
έχει ειδικευθεί σε θέματα διασυνοριακού ρυθμιστικού πλαισίου
στις αγορές παραγώγων, «υπάρχει
κίνδυνος να χρησιμοποιηθεί η
αναθεώρηση των κανόνων για
να εξυπηρετηθούν πολιτικές σκοπιμότητες και τελικά για να απαγορευθεί στις επιχειρήσεις του
City η πρόσβαση στις αγορές της
Ε.Ε.».
Πάντως, η βιομηχανία χρηματοπιστωτικών ενδέχεται να αντιμετωπίσει ως πολύ θετική εξέλιξη την αναθεώρηση ορισμένων
από τους κανόνες που θεσπίστηκαν μετά τη χρηματοπιστωτική
κρίση.
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Ενα προοδευτικό
φορολογικό σύστημα
για τις ΗΠΑ
Δεν μου προκάλεσε καμία έκπληξη
όταν οι υποψήφιοι πρόεδροι των
Δημοκρατικών άρχισαν να προωθούν τη φορολόγηση των πλουσίων. Αυτό που με εξέπληξε ήταν
οι αντιδράσεις που δέχτηκαν από
όσους θα έπρεπε να υποστηρίζουν
οτιδήποτε ωθεί τις ΗΠΑ προς ένα
προοδευτικό φορολογικό σύστημα.
Οταν ξεκίνησα τις σπουδές μου
στα οικονομικά, έμαθα ότι υπάρχουν
τρεις αρχές όσον αφορά τη φορολόγηση. Η πρώτη αρχή είναι η διαρκής διεύρυνση της φορολογικής
βάσης, ώστε να μπορεί κανείς να
πετύχει τον εισοδηματικό στόχο
εφαρμόζοντας τον χαμηλότερο δυνατό φορολογικό συντελεστή. Η
δεύτερη αρχή είναι η επιβολή φορολογίας σε είδη τα οποία έχουν
ανελαστική ζήτηση, προκειμένου
να ελαχιστοποιηθούν τα αποτελέσματα του φορολογικού συστήματος στις ευρύτερες οικονομικές







Πρέπει να περιλαμβάνει
ένα δομικό στοιχείο: τη
συνάρτηση της περιουσίας με τη φορολογία.
δραστηριότητες. Τέλος, θα έπρεπε
να επιβληθεί μεγαλύτερη φορολογία
σε όσους επηρεάζονται λιγότερο
από το φορολογικό κόστος, δηλαδή
στους πλουσίους.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν αυτές τις
τρεις αρχές, ποια είναι η μεγαλύτερη
φορολογική βάση για τη φορολόγηση των πλουσίων; Φυσικά, η περιουσία τους. Και ποιο πράγμα είναι
λιγότερο διατεθειμένοι να θυσιάσουν οι πλούσιοι, ώστε να μειώσουν
το φορολογικό τους βάρος; Φυσικά,
η περιουσία τους. Δεδομένων αυτών
των βασικών αρχών, είναι προφανές
από τεχνοκρατική σκοπιά ότι το
φορολογικό σύστημα θα έπρεπε να
περιλαμβάνει ένα δομικό στοιχείο:
τη συνάρτηση περιουσίας με τη
φορολογία.
Ακόμη και όσοι υποστηρίζουν
μακροπρόθεσμα τη φορολόγηση
του εισοδήματος από την εργασία,
φαίνεται πως αποδέχονται ότι η
επιβολή κάποιου μέτρου φορολόγησης των πλουσίων θα έπρεπε
βραχυπρόθεσμα να αποτελεί υψηλή
προτεραιότητα.
Γι’ αυτόν τον λόγο εξεπλάγην
όταν άκουσα ότι έξυπνοι και λογικοί
άνθρωποι, που ενδιαφέρονται για

το κοινό καλό, αντιδρούν στις προτάσεις της Ελίζαμπεθ Γουόρεν, του
Μπέρνι Σάντερς και άλλων. Θα ήταν
«απλούστερο και πιο συνετό» να
διορθωθούν «ο φόρος εισοδήματος
και ο φόρος ιδιοκτησίας» παρά να
επιβληθεί φορολογία των πλουσίων,
σύμφωνα με τον Αλαν Βάαρντ, του
κορυφαίου συντηρητικού think
tank American Enterprise Institute.
Ομοίως, ο Γουίλιαμ Γκέιλ του Brookings Institution είναι υπέρ της
επιβολής υψηλότερης φορολογίας
στους πλουσίους, αλλά δηλώνει ότι
«για πολλούς λόγους δεν είναι έτοιμος ακόμη να υποστηρίξει πλήρως
τη φορολόγηση των πλουσίων».
Επίσης, ο Καρλ Σμιθ από το Tax Foundation πιστεύει ότι η φορολόγηση
των πλουσίων θα «υπονόμευε την
ισχύ του αμερικανικού καπιταλισμού».
Επιπλέον, όταν δύο οικονομολόγοι παρουσίασαν την πρότασή
τους για φορολόγηση των πλουσίων
σε συνέδριο του Brookings Institution, πολλοί ανησύχησαν πως
μία τέτοια πολιτική θα εμπόδιζε
τους Αμερικανούς να προβούν σε
ριψοκίνδυνες επενδύσεις. Αλλοι
φοβούνται πως αυτός ο φόρος θα
ωθούσε τους πλουσίους να προσλάβουν λογιστές, δικηγόρους και
άλλους ανθρώπους, που στελεχώνουν τη βιομηχανία της φοροαποφυγής ή φοροαπαλλαγής. Ο οικονομολόγος και πρώην υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Λόρενς Σαμερς
προειδοποιεί ότι η φορολόγηση
των πλουσίων θα μπορούσε να αυξήσει την επιρροή του χρήματος
στην πολιτική σκηνή, υποστηρίζοντας ότι οι πλούσιοι δεν διατηρούν
τις περιουσίες τους για να τις κληροδοτήσουν στις επόμενες γενιές.
Αντιθέτως, θα προτιμήσουν να τις
ξοδέψουν εδώ και τώρα, προκειμένου να διαμορφώσουν την κοινωνία.
Ο Σάμερς θεωρεί ότι η προώθηση
του φόρου επί της περιουσίας των
πλουσίων είναι αντιπερισπασμός:
«Οι προοδευτικοί επενδύουν ενέργεια σε μία πρόταση, την οποία το
ανώτατο δικαστήριο κατά πάσα πιθανότητα θα απορρίψει ως αντισυνταγματική. Μου φαίνεται ότι
ενδεχομένως θυσιάζουν μια τεράστια ευκαιρία». Τέλος, η Τζάνετ
Χόλτζμπλατ από το αμερικανικό
Κέντρο Φορολογικής Πολιτικής
(Tax Policy Center) σημειώνει ότι
ο φόρος θα μπορούσε να συνοδεύεται από «επικίνδυνη εφαρμογή και
διοικητικά εμπόδια».

Έτοιμος να δώσει λίστα όπως είναι, να επικαιροποιήσει, να κάνει ό,τι του πει γραπτώς η Επιτροπή. Η Επιτροπή θέλει όμως;

Οι 36 μέσα από τους 56
Οι 36 λένε πως είναι μέσα στη λίστα Γιωρκάτζη

από τους 56 βουλευτές. Δεν είναι επικαιροποιημένη όμως και ο αριθμός αυτός άμα επικαιροποιηθεί δεν θα είναι ίδιος. Ως γεγονός, από το
2015 οι τράπεζες έχουν μάθει να ενεργούν πιο
έξυπνα και με βέλτιστους τρόπους αναφορικά
με τις αναδιαρθρώσεις. Πάλι πολλοί θα είναι,
αλλά όχι τόσοι. Αν επικαιροποιηθεί, θα δούμε.

••••
Στην αντεπίθεση

κό τομέα οι οποίες απαιτούν, μεταξύ άλλων,
όπως οι ΕΕΠ: Θεσμοθετούν πολιτικές και μονάδα
διαχείρισης για τον χειρισμό των παραπόνων/
καταγγελιών, αλλά και εφαρμόζουν διαδικασίες
για την παροχή κατάλληλων πληροφοριών στους
παραπονούμενους / καταγγέλλοντες και για τις
απαντήσεις στα παράπονα / καταγγελίες.

••••
Διευθετήστε ελεύθερα
Η Βουλή υπερψήφισε την Παρασκευή πρότα-

ση νόμου, η οποία προβλέπει την επέκταση

Οι τραπεζίτες πέρασαν στην αντεπίθεση ανα-

φορικά με τη φειδωλή ομολογουμένως πρακτική παραχώρησης δανείου σε πελάτες. Σε εκδήλωση της Κεντρικής ειπώθηκε –και συμφώνησαν όλοι- πως ο νέος δανεισμός είναι ήδη αρκετός για το 2019, ύψους 3,2 δισ. ευρώ. Αν ήταν
περισσότερος, όπως είπαν, τότε ενδεχομένως
να δημιουργούνταν προβλήματα διότι δεν θα
συπορευόταν με την ανάπτυξη της οικονομίας.

••••
Για παράπονα εδώ
Οι πελάτες των Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων

(ΕΕΠ) ως καταναλωτές, έχουν το δικαίωμα να
προβούν σε καταγγελία εναντίον μίας ΕΕΠ σε
περίπτωση που δεν είναι ικανοποιημένοι με τα
προϊόντα ή υπηρεσίες που λαμβάνουν. Η Κεντρική αναφέρει ότι οι καταναλωτές που επιθυμούν
να προβούν σε καταγγελία προτρέπονται να
απευθυνθούν αρχικά στη σχετική ΕΕΠ. Οι ΕΕΠ
που λειτουργούν στην Κύπρο υποχρεούνται να
ακολουθούν τις Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τον χειρισμό παραπόνων / καταγγελιών
για τον τομέα των κινητών αξιών και τον τραπεζι-

H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Διατίμηση

της δυνατότητας σε φορολογούμενους οι
οποίοι έχουν ακόμα φορολογικές οφειλές
πριν από το 2015 έως το τέλος Ιουνίου 2020
για να προβούν σε ρύθμιση χωρίς να επιβαρυνθούν με τόκους και πέναλτι. Η παράταση
δίνεται για τελευταία φορά. Όποιος προλάβει.
Για την ιστορία, σύμφωνα με τα στοιχεία που
έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή Οικονομικών,
από την ημερομηνία έναρξης του σχεδίου
ρύθμισης ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών, έχουν ενταχθεί στη σχετική ρύθμιση συνολικά 26.689 πρόσωπα για συνολικές οφειλές ύψους 836 εκατ. Από αυτός ο αριθμός
4.666 ρυθμίσεων αξίας 232 εκατ. ακυρώθηκε
αυτοδίκαια, γιατί οι δόσεις δεν καταβάλλονταν εντός των καθορισμένων από τη νομοθεσία χρονικών ορίων.

••••
Στα σκαριά ο Ακάμας

Στις περιπτώσεις όπου το

Απονεμήθηκαν σε εκδήλωση στην Δρούσια τα

κράτος θεωρεί πως η τιμή
που έχει διαμορφωθεί
στην αγορά για συγκεκριμένο αγαθό ή υπηρεσία
είναι υπερβολικά ψηλή
και «άδικη» για τους καταναλωτές, τότε μπορεί να παρέμβει και να
καθορίσει ανώτατο όριο τιμής, το οποίο
φυσικά θα είναι χαμηλότερο από την τιμή
ισορροπίας (αγοραία τιμή). Το ανώτατο
αυτό όριο τιμής ονομάζεται επίσης και
διατίμηση και αποτελεί τη μέγιστη τιμή
πώλησης του συγκεκριμένου αγαθού ή
υπηρεσίας στην αγορά.

βραβεία του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για
τους Κόμβους Υποδομών Διαχείρισης του
Εθνικού Δασικού Πάρκου του Ακάμα. Συνολικά υποβλήθηκαν 16 ποιοτικές προτάσεις όπως
τις χαρακτήρισε ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Καδής. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες,
αναμένεται να υπογραφούν τα συμβόλαια με
τους βραβευθέντες, οι οποίοι θα αναλάβουν
την εκπόνηση των αρχιτεκτονικών και κατασκευαστικών σχεδίων για τις βασικές υποδομές που θα δημιουργηθούν στους 14 κόμβους, όπως προβλέπει το Σχέδιο Αειφορικής
Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου του
Ακάμα. Τα σχέδια αναμένεται να είναι έτοιμα
προς το τέλος του 2020 και η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών εντός του επόμενου
έτους.

Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School

Η κλιματική αλλαγή ενισχύει τη βία κατά των γυναικών
Νέα έρευνα διαπιστώνει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται έχουν συνέπειες και διευρύνουν την ανισότητα των δύο φύλων
Η κλιματική αλλαγή και η παγκόσμια
κρίση που έχει προκαλέσει ενισχύουν τη βία εναντίον των γυναικών και των κοριτσιών, διαπιστώνει
μεγάλη έρευνα. Οι προσπάθειες αποκατάστασης του περιβάλλοντος και
προσαρμογής στις νέες κλιματικές
συνθήκες, ιδιαίτερα στα πιο φτωχά
κράτη, αποδεικνύονται εντελώς αναποτελεσματικές και σημαντικοί
πόροι δαπανώνται αλόγιστα επειδή
δεν συναξιολογούνται παράγοντες
όπως είναι η ανισότητα μεταξύ των
φύλων και οι συνέπειες σε γυναίκες
και κορίτσια. Πολλές οργανώσεις
υπογράμμισαν ότι οι συνέπειες της
κλιματικής αλλαγής στις γυναίκες
και στα κορίτσια πρέπει να εμπεριέχονται στον πυρήνα κάθε βιώσιμης λύσης.
Η Διεθνής Ενωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) εκπόνησε
τη μεγαλύτερη έρευνα μέχρι στιγμής
στο αντικείμενο και έδωσε στη δημοσιότητα τα συμπεράσματά της.
«Διαπιστώσαμε ότι η βία εναντίον
γυναικών και κοριτσιών εξαπλώνεται
και ενισχύεται διαρκώς. Υπάρχει
πληθώρα αποδείξεων που δείχνουν
ότι η κλιματική αλλαγή συμβάλλει
σε αυτό», τόνισε χθες η Κέιτ Ορεν,
συντάκτρια της μελέτης. «Καθώς
επιδεινώνεται η κατάσταση του περιβάλλοντος και ενισχύονται οι πιέσεις στα οικοσυστήματα, αυξάνονται

οι ελλείψεις και το στρες που υφίστανται οι άνθρωποι. Τα στοιχεία
που συγκεντρώσαμε αποδεικνύουν
ότι η ενίσχυση των περιβαλλοντικών
πιέσεων προκαλεί επαύξηση της
βίας που συνδέεται με το φύλο».
Αυτή η βία περιλαμβάνει τα περιστατικά οικιακής βίας, τις σεξουαλικές επιθέσεις και τους βιασμούς,
τον εξαναγκασμό στην πορνεία, τον
εξαναγκασμό στον γάμο και τον
γάμο παιδιών και άλλες μορφές εκμετάλλευσης των γυναικών.







Η μελέτη διαπίστωσε
ότι η διακίνηση ανθρώπων αυξάνεται σε περιοχές που βρίσκονται
υπό περιβαλλοντική
πίεση.
Η μελέτη διαπίστωσε ότι η διακίνηση ανθρώπων αυξάνεται σε περιοχές που βρίσκονται υπό περιβαλλοντική πίεση και ότι υπάρχει άρρηκτη σχέση ανάμεσα στη βία κατά
των γυναικών και των κοριτσιών
και στη διάπραξη περιβαλλοντικών
εγκλημάτων, όπως η λαθροθηρία.
Παραδείγματος χάριν, διαπιστώθηκε μεγάλη σεξουαλική κακοποί-

Συχνά, γυναίκες και κορίτσια, ιδιαιτέρως στα πιο φτωχά κράτη, επωμίζονται τη συγκέντρωση των ελάχιστων πόρων

που έχουν απομείνει λόγω κλιματικής αλλαγής και γίνονται πιο ευάλωτες στη βία.

ηση στη βιομηχανία παράνομης αλιείας στη νοτιοανατολική Ασία, όπως
εξάλλου και στην ανατολική και νότια Αφρική όπου οι αλιείς αρνούνται
να πουλήσουν τα ψάρια τους στις
γυναίκες, αν προηγουμένως δεν
έχουν ερωτική συνεύρεση μαζί τους.
Η παράνομη υλοτομία και το εμπόριο
κάρβουνου στη Λαϊκή Δημοκρατία
του Κονγκό συνδέονται με τη σεξουαλική εκμετάλλευση, ενώ σε Βολιβία και Περού τα παράνομα ορυχεία
συνδέονται με τη διακίνηση γυναικών.
Ωστόσο, όπως σημειώνεται στην
έκθεση, ελάχιστα προγράμματα
για την προστασία και τη βελτίωση
του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
αναγνωρίζουν το κόστος της κλιματικής κρίσης που επωμίζονται
οι γυναίκες.
Σε πολλές περιοχές γυναίκες και
κορίτσια αναλαμβάνουν το καθήκον
συγκέντρωσης των ελάχιστων πόρων, γεγονός που τα καθιστά πολύ
πιο ευάλωτα στη βία. Ηδη τον περασμένο Δεκέμβριο στη Διάσκεψη
του ΟΗΕ για το Κλίμα, που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη, πολλοί
ακτιβιστές και οργανώσεις κατήγγειλαν τις κυβερνήσεις του κόσμου
ότι εθελοτυφλούν στα δεινά που μαστίζουν γυναίκες και κορίτσια εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.
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Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης για την πλήρωση έξι (6) κενών θέσεων Λειτουργού Ανθρώπινου Δυναμικού στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου, οι οποίες προκηρύχθηκαν με δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 9ης Αυγούστου 2019. Η γραπτή εξέταση διεξήχθη στις 14 Δεκεμβρίου 2019, σύμφωνα με τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία
Νόμους του 1998 έως 2018 (στο εξής «σχετικοί Νόμοι»).
Με βάση τις διατάξεις των σχετικών Νόμων, η Αρχή κατήρτισε και γνωστοποιεί τον κατάλογο των επιτυχόντων, κατά σειρά επιτυχίας στη γραπτή εξέταση για τις πιο πάνω θέσεις.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους σχετικούς Νόμους, επιτυχών στη γραπτή εξέταση «σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον
κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή 40% τουλάχιστον».
Οι επιτυχόντες υποψήφιοι που θα κληθούν σε προφορική εξέταση, θα ειδοποιηθούν αργότερα για την ημερομηνία και τον τόπο της προφορικής εξέτασης. Η τελική απόφαση για την υποψηφιότητα των επιτυχόντων
θα εξαρτηθεί από το κατά πόσον αυτοί (α) ικανοποιούσαν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων τις απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης και (β) πληρούν τις λοιπές
προϋποθέσεις που καθορίζουν οι σχετικοί Νόμοι.

ΕΞΙ (6) ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
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57
58
59
60
61
62
63
64
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67
68
69
70
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75
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77
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79
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84
85
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87
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93
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96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

1000434
1000739
1000550
1001528
1001158
1001575
1000920
1001540
1001613
1001358
1000623
1000059
1001165
1001123
1001053
1000011
1000236
1000647
1001317
1000098
1001231
1000811
1001051
1001154
1001245
1000327
1001533
1001026
1001268
1000716
1000538
1000248
1000671
1001178
1000410
1000930
1000469
1000018
1001731
1001603
1000102
1000499
1001176
1000522
1000537
1000749
1000388
1000654
1001577
1000154
1001606
1001060
1000050
1000390
1001718
1001155
1001361
1001400
1000574
1001518
1001499
1000981
1000039
1001467
1000503
1001035
1000946
1000938
1000374
1001637
1000460
1001500
1000683
1001535
1000144
1001064
1000711
1000118
1000858
1000757
1001676
1001227
1001468
1000209
1001283
1000417
1000313
1001691
1000651
1000428
1000380
1001157
1001530
1000057
1000911
1000284
1001689
1000408
1000082
1001486
1000300
1000992
1001225
1000081
1001410
1001550
1001669
1001632
1000114
1000383
1000899
1000030
1000413
1000752
1000495
1000045
1000778
1000993
1001078
1001476

79.37
86.79
79.37
84.31
64.53
79.37
69.47
71.95
74.42
76.89
81.84
69.47
67.00
76.89
64.53
64.53
69.47
71.95
62.05
62.05
64.53
69.47
69.47
74.42
49.69
74.42
62.05
79.37
62.05
5 7. 11
76.89
67.00
59.58
59.58
76.89
64.53
67.00
67.00
69.47
69.47
64.53
5 7. 11
69.47
64.53
69.47
67.00
69.47
64.53
71.95
71.95
54.63
59.58
67.00
54.63
59.58
67.00
67.00
64.53
54.63
74.42
62.05
62.05
64.53
67.00
62.05
71.95
59.58
57 . 1 1
59.58
62.05
62.05
62.05
64.53
59.58
62.05
64.53
62.05
52.16
49.69
5 7. 11
71.95
64.53
69.47
59.58
62.05
59.58
47.22
59.58
49.69
49.69
64.53
59.58
62.05
67.00
57.11
59.58
59.58
59.58
64.53
67.00
59.58
57.11
69.47
64.53
57 . 1 1
64.53
52.16
47.22
52.16
57.11
52.16
71.95
49.69
64.53
67.00
54.63
64.53
64.53
52.16
64.53

ΓΛΩΣΣΙΚΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

96.85
76.61
85.60
78.11
8 1. 11
70.61
69.11
67.61
63.12
72.86
52.62
68.36
72.86
57.12
69.86
66.11
53.37
61.62
57.12
58.62
74.36
63.12
65.36
63.12
78.86
56.37
63.12
50.37
63.12
66.11
56.37
67.61
60.87
67.61
63.12
73.61
67.61
57.12
54.12
56.37
63.12
60.12
59.37
62.37
58.62
66.86
62.37
66.11
45.13
57.87
69.86
59.37
54.87
62.37
54.12
57.87
54.87
63.87
63.12
45.88
51.87
60.87
64.62
54.87
60.87
58.62
65.36
59.37
63.12
63.87
69.11
51.12
52.62
51.87
68.36
55.62
60.12
69.86
76.61
59.37
57.12
57.12
63.87
56.37
55.62
45.13
64.62
65.36
69.86
67.61
42.13
66.86
45.13
50.37
60.87
57.87
56.37
54.12
60.12
60.87
62.37
60.87
45.88
50.37
63.12
56.37
65.36
74.36
63.87
55.62
61.62
51.87
63.12
54.12
60.87
55.62
51.12
60.87
65.36
52.62

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
100%

69.11
65.08
55.91
57.38
68.38
58.11
66.18
65.08
66.18
51.51
66.54
62.51
59.94
65.08
61.04
64.71
72.41
61.41
74.97
73.14
54.81
61.04
58.48
55.55
64.34
61.04
66.54
61.78
66.18
67.64
57.01
54.81
68.74
61.78
48.58
50.05
53.35
63.61
63.98
61.04
59.21
68.38
56.28
58.11
56.65
50.78
52.61
53.71
67.28
54.45
59.58
65.08
62.14
66.91
70.21
58.85
61.78
55.18
65.44
62.88
69.11
59.94
53.71
60.68
59.58
51.88
57.38
65.81
59.58
56.28
50.78
68.38
64.34
69.48
50.41
60.68
58.48
57.75
53.35
62.88
50.05
57.01
45.28
62.51
59.94
72.77
65.44
52.25
57.38
59.58
70.21
50.41
69.48
59.21
58.48
58.85
60.31
62.51
51.51
48.22
54.08
57.75
60.31
60.68
55.18
54.45
57.75
53.35
58.48
61.78
60.68
50.41
61.41
55.55
46.02
63.61
58.11
48.22
55.91
56.28

81.77
76.16
73.63
73.27
71.34
69.36
68.25
68.21
67.90
67.09
67.00
66.78
66.60
66.36
65.14
65.12
65.08
64.99
64.72
64.60
64.57
64.54
64.44
64.36
64.30
63.94
63.90
63.84
63.78
63.62
63.43
63.14
63.06
62.99
62.86
62.73
62.65
62.58
62.52
62.30
62.29
61.87
61.71
61.67
61.58
61.55
61.48
61.45
61.45
61.42
61.36
61.34
61.34
61.30
61.30
61.24
61.22
61.19
61.06
61.06
61.01
60.96
60.95
60.85
60.83
60.82
60.77
60.76
60.76
60.73
60.65
60.52
60.50
60.31
60.28
60.28
60.22
59.92
59.88
59.78
59.70
59.55
59.54
59.49
59.21
59.16
59.09
59.06
58.98
58.96
58.95
58.95
58.89
58.86
58.82
58.77
58.75
58.74
58.72
58.69
58.68
58.57
58.55
58.53
58.47
58.45
58.42
58.31
58.17
58.17
58.15
58.08
58.07
58.06
57.96
57.96
57.92
57.87
57.81
57.81
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

1000361
1000400
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1001494
1001025
1001048
1000186
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1001260
1001121
1001716
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1001188
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1001429
1001068
1001386
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1001294
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1001297
1000456
1000168
1001416
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1000200
1001370
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1001201
1000140
1001082
1001344
1001442
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1001529
1001295
1001687
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1001145
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1000666
1001381
1000009
1001269
1001191
1001445
1001727
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1000195
1001487
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1000701
1000914
1001303
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1000187
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1001349
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1000271
1000319
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1001439
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1000349
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1000551
1001093
1001611
1000869
1001556
1000872
1001356
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1000706

57.11
59.58
62.05
54.63
52.16
67.00
57.11
71.95
57.11
59.58
62.05
52.16
54.63
57.11
74.42
59.58
54.63
67.00
49.69
64.53
47.22
57 . 1 1
57 . 1 1
57.11
49.69
54.63
62.05
49.69
49.69
54.63
44.74
69.47
59.58
49.69
62.05
62.05
49.69
59.58
62.05
59.58
54.63
54.63
64.53
54.63
57 . 1 1
57 . 1 1
52.16
57 . 1 1
62.05
52.16
49.69
49.69
49.69
52.16
54.63
69.47
69.47
54.63
52.16
64.53
59.58
54.63
59.58
49.69
44.74
52.16
59.58
47.22
54.63
54.63
54.63
52.16
57 . 1 1
47.22
52.16
52.16
57.11
67.00
52.16
59.58
57.11
47.22
52.16
62.05
57.11
57.11
52.16
49.69
49.69
64.53
54.63
54.63
54.63
49.69
57.11
47.22
59.58
62.05
49.69
52.16
62.05
54.63
52.16
42.27
59.58
52.16
44.74
49.69
47.22
49.69
54.63
54.63
47.22
47.22
49.69
67.00
47.22
57.11
54.63
47.22

ΓΛΩΣΣΙΚΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

50.37
51.87
55.62
59.37
59.37
51.12
60.87
45.88
52.62
51.87
51.87
63.87
62.37
51.12
42.88
50.37
52.62
47.37
63.87
49.62
65.36
65.36
62.37
58.62
60.12
47.37
42.13
51.87
60.87
64.62
60.12
46.62
54.87
67.61
53.37
48.87
57.87
51.87
54.12
63.12
52.62
56.37
53.37
52.62
52.62
63.12
63.12
53.37
57.87
55.62
63.12
60.87
59.37
54.87
54.87
45.88
44.38
50.37
67.61
48.87
49.62
48.87
57.12
55.62
63.12
58.62
51.87
60.12
51.87
63.12
56.37
51.87
57.87
54.12
62.37
58.62
49.62
49.62
53.37
48.12
59.37
74.36
66.11
48.87
54.12
51.87
54.12
60.87
59.37
48.87
47.37
47.37
51.87
54.87
48.12
62.37
49.62
47.37
58.62
61.62
45.13
48.12
60.12
73.61
45.88
44.38
53.37
60.12
65.36
61.62
50.37
61.62
51.87
65.36
68.36
47.37
58.62
41.38
62.37
45.88

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
100%

65.81
61.78
55.55
59.21
61.41
54.81
54.81
54.81
62.88
61.04
58.48
56.28
55.18
63.61
54.45
61.78
64.34
57.01
57.75
57.01
58.48
48.22
51.15
54.81
60.68
68.38
66.18
68.74
59.58
50.78
65.08
53.71
55.18
52.25
54.08
58.48
61.41
57.38
52.61
46.02
61.41
57.38
50.41
61.04
58.48
47.85
52.61
57.38
47.85
59.94
54.81
57.01
58.48
60.31
57.75
51.88
53.35
62.14
47.12
53.35
57.38
62.88
49.68
61.04
58.48
55.55
54.81
58.85
59.58
48.22
54.81
61.78
50.78
64.34
51.15
54.81
58.85
48.95
59.94
57.75
48.95
43.82
47.12
54.45
54.08
56.28
58.85
54.45
55.91
51.51
62.88
62.88
58.11
59.94
59.21
54.81
55.18
54.81
55.91
50.41
56.65
61.04
51.51
47.85
58.11
66.91
65.08
53.35
50.41
51.51
57.75
46.38
63.24
49.68
44.18
47.85
56.28
63.61
44.92
68.74

57.76
57.74
57.74
57.74
57.65
57.65
57.60
57.55
57.54
57.50
57.47
57.44
57.39
57.28
57.25
57.24
57.20
57.13
57.10
57.05
57.02
56.90
56.87
56.85
56.83
56.79
56.79
56.77
56.71
56.68
56.65
56.60
56.54
56.52
56.50
56.47
56.32
56.28
56.26
56.24
56.22
56.13
56.10
56.10
56.07
56.02
55.96
55.95
55.92
55.91
55.87
55.86
55.85
55.78
55.75
55.74
55.73
55.72
55.63
55.58
55.53
55.46
55.46
55.45
55.45
55.44
55.42
55.39
55.36
55.32
55.27
55.27
55.25
55.23
55.23
55.20
55.19
55.19
55.16
55.15
55.14
55.13
55.13
55.12
55.10
55.09
55.04
55.00
54.99
54.97
54.96
54.96
54.87
54.83
54.81
54.80
54.79
54.75
54.74
54.73
54.61
54.60
54.60
54.58
54.52
54.48
54.40
54.38
54.33
54.27
54.25
54.21
54.11
54.09
54.08
54.07
54.04
54.03
53.97
53.94

A/A

241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

1000919
1001546
1001006
1000122
1000808
1001187
1000970
1001551
1000110
1001210
1000370
1000257
1000821
1000785
1000668
1000215
1000453
1001150
1000805
1000826
1001200
1000179
1001335
1000333
1000289
1001286
1000421
1001057
1000123
1000803
1000984
1001350
1001251
1000689
1001488
1000979
1000396
1000640
1001166
1000222
1001434
1000922
1000857
1000156
1000143
1001338
1000061
1000491
1000929
1001291
1001621
1001662
1000878
1001324
1000129
1000269
1001081
1001142
1000572
1001729
1000822
1000604
1000925
1000601
1000539
1001725
1000398
1000299
1000125
1000895
1000316
1001029
1001195
1000076
1000915
1001435
1000910
1001623
1001719
1000130
1000278
1000801
1000817
1000483
1000569
1000643
1001409
1000416
1001086
1001342
1001022
1001075
1001602
1001441
1000769
1000612
1000864
1000974
1000439
1001377
1000856
1001181
1001207
1001502
1000497
1000459
1000228
1000206
1001504
1000947
1000256
1001582
1000807
1001508
1000150
1000770
1000298
1000939

42.27
59.58
57.11
47.22
64.53
57 . 1 1
49.69
52.16
59.58
57.11
59.58
57.11
52.16
57.11
52.16
44.74
57.11
49.69
57.11
44.74
44.74
54.63
47.22
59.58
44.74
42.27
54.63
44.74
57.11
47.22
49.69
49.69
52.16
52.16
52.16
52.16
54.63
49.69
44.74
44.74
52.16
49.69
52.16
52.16
52.16
47.22
47.22
44.74
52.16
59.58
57.11
54.63
49.69
47.22
54.63
49.69
42.27
57.11
52.16
54.63
42.27
49.69
52.16
44.74
49.69
49.69
44.74
47.22
49.69
52.16
49.69
49.69
44.74
44.74
52.16
57.11
64.53
47.22
57.11
49.69
49.69
52.16
47.22
57.11
54.63
49.69
52.16
49.69
42.27
49.69
44.74
44.74
42.27
42.27
52.16
49.69
54.63
49.69
59.58
47.22
47.22
57.11
54.63
49.69
52.16
47.22
47.22
57.11
57.11
52.16
49.69
47.22
52.16
47.22
52.16
44.74
49.69
42.27

ΓΛΩΣΣΙΚΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

63.87
56.37
46.62
53.37
47.37
50.37
46.62
54.87
46.62
50.37
48.87
57.87
55.62
58.62
49.62
50.37
51.87
52.62
46.62
58.62
54.87
58.62
57.87
56.37
54.12
49.62
51.12
63.12
47.37
62.37
66.11
48.12
51.12
50.37
50.37
42.88
54.12
61.62
52.62
51.12
61.62
54.87
58.62
56.37
55.62
60.12
57.87
46.62
55.62
48.12
41.38
49.62
51.87
57.12
52.62
58.62
57.12
46.62
52.62
47.37
53.37
65.36
48.87
51.12
57.12
51.12
54.87
45.13
47.37
48.12
51.12
49.62
55.62
54.12
45.13
51.87
41.38
51.87
48.87
51.12
45.88
46.62
53.37
51.12
44.38
51.12
53.37
48.87
49.62
54.12
60.87
43.63
52.62
51.87
51.87
50.37
40.63
60.12
45.13
56.37
51.12
45.13
40.63
47.37
42.13
49.62
58.62
44.38
42.13
43.63
52.62
54.12
45.13
51.12
53.37
56.37
42.13
49.62

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
100%

55.55
45.65
57.75
60.68
49.31
53.71
64.71
53.71
54.45
52.98
51.88
45.28
52.25
44.18
58.11
64.71
50.78
57.38
55.91
56.28
59.94
46.02
54.08
43.08
59.94
66.91
52.98
50.78
54.08
48.95
42.72
60.68
55.18
55.91
55.91
63.24
49.31
46.75
60.68
62.14
44.18
53.35
47.12
49.31
50.05
50.41
52.61
66.18
49.68
49.31
58.48
52.61
55.18
52.25
49.31
48.22
57.01
52.61
51.51
54.08
60.31
40.88
54.81
59.94
48.95
54.81
55.91
62.88
58.11
54.45
53.71
55.18
54.08
55.55
57.01
45.28
48.22
54.81
47.85
52.98
58.11
54.81
52.98
45.28
54.45
52.61
47.85
54.81
61.41
49.31
47.48
64.71
58.11
58.85
48.95
52.61
57.38
42.72
47.48
48.58
53.71
49.68
56.65
54.81
57.38
54.81
45.65
49.68
51.88
55.18
48.58
49.31
53.35
52.25
44.92
49.31
58.48
58.11

53.89
53.87
53.83
53.75
53.74
53.73
53.67
53.58
53.55
53.49
53.45
53.42
53.34
53.30
53.30
53.28
53.25
53.23
53.22
53.21
53.19
53.09
53.05
53.01
52.94
52.93
52.91
52.88
52.85
52.84
52.84
52.83
52.82
52.82
52.82
52.76
52.69
52.68
52.68
52.67
52.65
52.64
52.63
52.62
52.61
52.58
52.57
52.51
52.49
52.34
52.32
52.29
52.25
52.19
52.19
52.17
52.13
52.12
52.10
52.03
51.98
51.98
51.95
51.94
51.92
51.87
51.84
51.74
51.73
51.58
51.51
51.50
51.48
51.47
51.43
51.42
51.37
51.30
51.28
51.26
51.23
51.20
51.19
51.17
51.15
51.14
51.13
51.13
51.10
51.04
51.03
51.03
51.00
51.00
50.99
50.89
50.88
50.84
50.73
50.72
50.68
50.64
50.64
50.63
50.56
50.55
50.49
50.39
50.37
50.32
50.30
50.22
50.21
50.20
50.15
50.14
50.10
50.00
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ΤΟ ΘΕΜΑ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020

Μετά τα δάνεια
πάνε για πωλήσεις
ακινήτων οι τράπεζες
Η πακετοποίηση και η διάθεσή τους θα είναι το δεύτερο
βήμα που θα τις απαλλάξει από αυτό το «καλό βάρος»
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Δύο μεγάλες τράπεζες στην Κύπρο
βρίσκονται εν μέσω διαδικασίας
πωλήσεων μη εξυπηρετούμενων
δανείων. Ο λόγος για την Τράπεζα
Κύπρου και την Ελληνική, οι οποίες
βρίσκονται σε τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων με επενδυτές –
επενδυτικά ταμεία από την Αμερική. Αργά ή γρήγορα, αυτές οι δύο
πωλήσεις προβληματικών δανείων
θα γίνουν κατορθωτές και το επόμενο βήμα -όπως πληροφορείται
η «Κ»- είναι να προχωρήσουν σε
πώληση ακινήτων που έχουν περιέλθει από την μέθοδο ανταλλαγής
χρέους προς ακίνητα, ως πακέτο.
Είναι το νέο «big thing» που θα
ασχοληθούν στην Κύπρο οι κυπριακές τράπεζες και όχι μόνο οι
δύο αυτές μεγάλες.
Ως γνωστόν, οι τράπεζες έχουν
στους ισολογισμούς τους πολλά
ακίνητα τα οποία έχουν περιέλθει
στην κατοχή των τραπεζών από
τις αναδιαρθρώσεις. Οι τράπεζες,
επίσης ως γνωστό, δεν μπορούν
να έχουν επ’ άπειρον τα ακίνητα
αυτά στους ισολογισμούς τους,
διότι όπως τους έχουν τονίσει οι
επόπτες τους, δεν είναι εταιρείες
«real estate», αλλά τράπεζες και
πρέπει να αφιερωθούν αποκλειστικά στο πεδίο δράσης τους. Όπως
αποκάλυψαν ανώτατες πηγές από
τα κυπριακά τραπεζικά ιδρύματα,
η πακετοποίηση των ακινήτων και
η πώλησή τους θα είναι το δεύτερο
καθοριστικό βήμα που θα πρέπει
να κάνουν, αλλά φυσικά με προσοχή και σε τιμές συμφέρουσες.

Ωστόσο, εκείνο που ξεκαθάρισαν
είναι ότι προηγούνται οι πωλήσεις
των προβληματικών δανείων παρά
οι πωλήσεις των πακετοποιημένων
ακινήτων. Την ίδια ώρα, οι τραπεζίτες γνωρίζουν πως υπάρχει «μομέντουμ» για τέτοιες αλλαγές και
σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει
να χαθεί. Σε αυτό συμβάλλει το γεγονός πως έχουν λιγότερα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, το ότι ο ρυθ






Oι τραπεζίτες γνωρίζουν πως υπάρχει «μομέντουμ» για τέτοιες
αλλαγές και σε καμία
περίπτωση δεν θα πρέπει να χαθεί.
μός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας εξακολουθεί να είναι ισχυρός, και το ότι οι πωλήσεις των ακινήτων κινούνται σε καλές τιμές
και με σταθερό ρυθμό. Η Κύπρος
έχει σημειώσει ισχυρή ανάκαμψη
από το 2016, η ιδιωτική κατανάλωση συνεχώς αυξάνεται και οι
αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής
ικανότητας της Κύπρου από τους
Οίκους Αξιολόγησης την έχουν
επαναφέρει ξανά στην περίμετρο
του επενδυτικού κοινού. Πρόσθετα,
με όλες τις πωλήσεις των μη εξυπηρετούμενων δανείων, όπως πληροφορείται η εφημερίδα, οι τράπεζες έχουν αναπτύξει λογισμικά
τα οποία περιγράφουν εις βάθος

το κάθε ακίνητο. Μην ξεχνάμε πως,
σε πολλές περιπτώσεις, τα δάνεια
που πωλούν οι τράπεζες έχουν «πίσω τους» εξασφαλίσεις ακίνητα,
άρα και τα λογισμικά αυτά ήταν
απαραίτητο να αναπτυχθούν.

Onsales
Μέχρι να προχωρήσουν σε πακετοποίηση και πώληση ακινήτων
που έχουν οι τράπεζες στους ισολογισμούς τους και έχουν περιέλθει
κατά κύριο λόγο από την μέθοδο
ανταλλαγής χρέους προς ακίνητη
περιουσία, η «Κ» πληροφορείται
πως έχουν και άλλους «άσους στο
μανίκι». Ένας από αυτούς θα είναι
η «περίοδος των εκπτώσεων».
Έχουν στα πλάνα τους να αρχίσουν
στο αμέσως επόμενο διάστημα κιόλας, περιόδους εκπτώσεων στα ακίνητα που έχουν προς διάθεση. Η
περίοδος αυτή θα κρατά για παράδειγμα 3 – 4 εβδομάδες και θα περιλαμβάνουν μείωση των τιμών, ή
εάν ένας αγοραστής θα θέλει να
αγοράσει παραπάνω από ένα ακίνητο, θα δίνονται σε μορφή μικρού
πακέτου και σε τιμή όπως θα δίνονταν σε έναν επενδυτή. Η πρακτική αυτή ακολουθείται και σε
πιο προηγμένες οικονομίες, άρα
είναι μοντέλο που εικάζουν πως
θα λειτουργήσει.

Τα ιδρύματα έχουν στα πλάνα τους να αρχίσουν στο αμέσως επόμενο διάστημα περιόδους εκπτώσεων.
περατώνουν, να αναβαθμίζουν και
να υπενοικιάζουν τα ακίνητα που
έχουν περιέλθει στους ισολογισμούς
τους. Αυτός ο νόμος λειτούργησε
καταλυτικά στις μέχρι τώρα πωλήσεις και αναδιαρθρώσεις δανείων, αλλά και στη «ροή» διάθεσής
τους στην αγορά. Επωφελήθηκαν
τόσο οι τράπεζες όσο και οι προβληματικοί δανειολήπτες.
Σύμφωνα με το νόμο, οι τράπεζες
δεν δικαιούνται μόνο να αποκτούν
ακίνητα, αλλά και μετοχικό κεφάλαιο άλλης εταιρείας, είτε το όλον,
είτε μέρος. Επιτρέπεται στα τραπεζικά ιδρύματα να επιλαμβάνονται
οποιωνδήποτε απαραίτητων εργασιών συντήρησης, να ενοικιάζουν το ακίνητο ή την επιχείρηση
σε τρίτους, νοουμένου βεβαίως

Σημείο καμπής
Σημαντικό ρόλο γενικότερα για
τις πωλήσεις των ακινήτων που
έχουν οι τράπεζες στους ισολογισμούς τους είναι ο νόμος που ψηφίστηκε πριν από τρία χρόνια και
τους επιτρέπει από τότε να απο-

πως η ενοικίαση δεν περιορίζει τη
δυνατότητα πώλησης του ακινήτου
ή της επιχείρησης. Πρόσθετα, να
προβαίνουν στην ολοκλήρωση ημιτελών έργων ή σε άλλη ανάπτυξη
του ακινήτου, προκειμένου αυτό
να καταστεί εμπορεύσιμο βάσει
σχετικής μελέτης βιωσιμότητας
του έργου, νοουμένου ότι πρώτα
έχουν προβεί προηγουμένως σε
όλες τις ενέργειες για πώλησή του
και απέβησαν άκαρπες. Εποπτική
απαίτηση είναι ότι μετοχικό κεφάλαιο άλλης εταιρείας που αποκτήθηκε από πιστωτικό ίδρυμα κατά
το διακανονισμό οφειλών προς αυτό, διατίθεται το αργότερο εντός
τριών ετών από την ημερομηνία
απόκτησής του. Εντούτοις, μπορεί
να υπάρξει κατ΄ εξαίρεση επέκταση,

κατόπιν εμπεριστατωμένης αίτησης
του πιστωτικού ιδρύματος και την
Κεντρική Τράπεζα Κύπρου να κρίνει
σκόπιμο να παρατείνει την προθεσμία των τριών ετών.
Τέλος, με την τότε αλλαγή δόθηκε
η δυνατότητα στις τράπεζες να
χρηματοδοτούν έναν τρίτο για να
αγοράσει ένα ακίνητο ιδιοκτησίας
που ανήκει σε εταιρεία ειδικού
σκοπού (SPV) και που αποκτήθηκε
από την τράπεζα με τη μέθοδο ανταλλαγής χρέους έναντι περιουσιακών στοιχείων. Έως τότε απαγορευόταν σε Πιστωτικά Ιδρύματα
να χορηγούν πιστωτικές διευκολύνσεις για αγορά μετοχών θυγατρικής εταιρείας του αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος σε
τρίτο φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία.

Νέο «πακέτο» 300 ακινήτων αξίας
90 εκατ. πωλεί η Eurobank Ελλάδας

Νέα διαδικασία προσφορών
για το rebranding
του τουριστικού προϊόντος

Ανήκουν στην κυριότητα της τράπεζας – Εντός 3μήνου οι μη δεσμευτικές προσφορές

Το Υφυπουργείο Τουρισμού
απέρριψε όλες τις προσφορές
που είχαν υποβληθεί αναφορικά
με την προσπάθεια για προώθηση του τουριστικού προϊόντος
της Κύπρου. Έτσι, το Υφυπουργείο Τουρισμού θα προχωρήσει
στις αμέσως επόμενες εβδομάδες σε νέα ανοικτή διαγωνιστική
διαδικασία για τη διαμόρφωση
του λογότυπου και, ακολούθως,
σε ξεχωριστό ανοικτό διαγωνισμό για την παραγωγή του δημιουργικού υλικού για την προώθηση της Κύπρου. Για τις δύο
αυτές διαδικασίες θα υπάρξει
σχετική ενημέρωση από το Υφυπουργείο Τουρισμού το επόμενο
διάστημα.
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Υφυπουργείου Τουρισμού, όπως είχε ανακοινώσει
στις αρχές του 2019, στόχος του
είναι να εκπονήσει μια νέα ταυτότητα (brand name) για την
προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου. Η δημιουργία της νέας ταυτότητας τονίζει
πως θεωρείται θεμελιώδης για
την επίτευξη των στόχων της
νέας εθνικής στρατηγικής για
τον τουρισμό 2020-2030, που
παρουσίασε πρόσφατα το Υφυπουργείο. Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του Υφυπουργείου, η
νέα ταυτότητα θα παρουσιαζόταν για πρώτη φορά στη Διεθνή
Τουριστική Έκθεση του Βερολίνου τον Μάρτιο του 2020. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια, το Μάιο
του 2019 το Υφυπουργείο Τουρισμού εκπόνησε όρους και προχώρησε στην προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού
ύψους 2 εκατ. ευρώ (400.000 ευρώ για τα επόμενα 5 χρόνια), με
σκοπό την προμήθεια υπηρεσιών από εξειδικευμένο Οίκο ή

Το τέταρτο κατά σειράν και μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο ακινήτων
βγάζει προς πώληση η Eurobank,
η διοίκηση της οποίας υλοποιεί ένα
ευρύ πρόγραμμα ελάφρυνσης του
ισολογισμού της από τα ακίνητα
που έχει στην κατοχή της.
Το νέο πακέτο που βγαίνει προς
πώληση είναι αξίας 80-90 εκατ.
ευρώ και περιλαμβάνει 250- 300
ακίνητα όλων των κατηγοριών, δηλαδή σπίτια, εμπορικά και βιομηχανικά ακίνητα. Τα ακίνητα αυτά
δεν συνδέονται με δάνεια και ανήκουν στην κυριότητα της τράπεζας.
Η διαδικασία βρίσκεται σε αρχικό
στάδιο, δηλαδή σε φάση premarketing και η υποβολή μη δεσμευτικών προσφορών αναμένεται εντός
του τριμήνου, ενώ η πώληση αναμένεται να οριστικοποιηθεί εντός
του 2020. Πρόκειται για το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο που βγάζει
προς πώληση η τράπεζα, αξιοποιώντας το θετικό κλίμα και το υψηλό
ενδιαφέρον που υπάρχει στην αγορά ακινήτων.
Η νέα κίνηση της Eurobank, η
οποία μετά τη συγχώνευση και με
τη Grivalia αποτελεί από τους ισχυρότερους παίκτες στον χώρο του
real estate, εντάσσεται στη στρατηγική που έχει ανακοινώσει η διοίκησή της «για την αξιοποίηση
περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στην κυριότητά της, στοχεύοντας στη μείωση του αριθμού
των ακινήτων και στην αποτελεσματική αξιοποίηση επενδυτικών
ευκαιριών που προσφέρονται στην
αγορά». Σύμφωνα με τα στοιχεία
εννεαμήνου 2019, η τράπεζα έχει
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Κατά τα στοιχεία εννεαμήνου 2019, η τράπεζα έχει στον ισολογισμό της 5.100
ακίνητα –χωρίς σε αυτά να περιλαμβάνονται εκείνα της Grivalia– που έχουν έρθει στην κυριότητά της μέσω είτε πλειστηριασμών είτε κατασχέσεων.







Πρόκειται για το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο
που βγάζει προς πώληση η τράπεζα, αξιοποιώντας το θετικό κλίμα.
στον ισολογισμό της 5.100 ακίνητα
–χωρίς σε αυτά να περιλαμβάνονται
εκείνα της Grivalia– και τα οποία
έχουν έρθει στην κυριότητά της
είτε μέσω πλειστηριασμών είτε μέσω κατασχέσεων. Οπως επίσης αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο
για την απορρόφηση της Grivalia,
στο τέλος του 2018 το χαρτοφυλάκιο
του ομίλου Grivalia περιελαμβανε
116 ακίνητα, τα περισσότερα από
τα οποία βρίσκονται στην Ελλαδα.
Συγκεκριμένα 72 βρίσκονται στην
ευρυτερη περιοχη των Αθηνων και

τα υπολοιπα 38 βρίσκονται σε άλλες
μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και ένα
οικόπεδο στην περιοχη των Σπάτων.
Στην Κεντρική και Ανατολική
Ευρώπη ο όμιλος κατέχει 2 εμπορικά
ακίνητα στη Σερβία και 3 στη Ρουμανία. Με βάση τα ίδια στοιχεία το
επενδυτικό χαρτοφυλάκιο των ακινήτων του ομίλου περιελάμβανε
ακίνητα συνολικής εκμισθώσιμης
επιφάνειας περίπου 884.558 τ.μ. με
εύλογη αξία άνω του 1 δισ. ευρώ.

Το Star και το Opus
Το νέο πακέτο ακινήτων είναι
το μεγαλύτερο που βγάζει προς διάθεση σε επενδυτές η τράπεζα, η
οποία στην εκπνοή του 2019 ολοκλήρωσε άλλη μια συναλλαγή, μεταβιβάζοντας το πακέτο Star, που
αποτελούνταν από 642 ακίνητα.
Το εν λόγω πακέτο αξίας 26 εκατ.
ευρώ περίπου μεταβιβάστηκε στo
private equity fund AP Partners

και αν και το τίμημα δεν είναι ανακοινώσιμο, από την πλευρά της
τράπεζας δηλώνεται ικανοποίηση,
καθώς αποτέλεσε ένα δύσκολο πακέτο με πολλά ακίνητα διασπαρμένα
σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα, το
50% των ακινήτων βρισκόταν στην
Περιφέρεια, το 30% στην Αττική,
το 10% στη Θεσσαλονίκη και το
10% στα νησιά.
Το πακέτο Star ήταν μέχρι σήμερα το πιο πλούσιο χαρτοφυλάκιο
από άποψη αριθμού ακινήτων, αλλά
δεν ήταν το μεγαλύτερο σε αξία.
Το μεγαλύτερο πακέτο που έχει
πουλήσει μέχρι σήμερα η Eurobank
ήταν το Opus, που περιελάμβανε
200 εμπορικά ακίνητα συνολικής
αξίας 75 εκατ. ευρώ, όπως γραφεία,
καταστήματα, βιομηχανικά ακίνητα,
αποθήκες κ.ά., ορισμένα από τα
οποία ήταν ακίνητα φιλέτα. Η πλειονότητα αυτών των ακινήτων και
συγκεκριμένα το 58% βρίσκεται
στην Αττική, το 18% στη Θεσσαλονίκη, το 19% στη Μακεδονία
(πλην Θεσσαλονίκης), στην Κεντρική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο και το 5% στη νησιωτική χώρα
(Ιόνια νησιά, Αιγαίο και Κρήτη).
Αγοραστής του πακέτου Opus,
καθώς και ενός ακόμη μικρότερου
με την επωνυμία Resi, που περιελάμβανε 138 οικιστικά ακίνητα
αξίας 9 εκατ. ευρώ ήταν το επενδυτικό fund Brook Lane Capital,
που έχει αγοράσει από την Alpha
Bank τα ακίνητα που ανήκαν στο
παρελθόν στην «Μπάμπης Βωβός
- Διεθνής Τεχνική», έναντι τιμήματος 95 εκατ. ευρώ, και το κτίριο της
Microsoft στη λεωφόρο Κηφισίας
έναντι τιμήματος που ξεπέρασε τα
10 εκατ. ευρώ.

κοινοπραξία εξειδικευμένων Οίκων για τη δημιουργία της νέας
ταυτότητας για τον κυπριακό
τουρισμό.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως οι προσφορές που είχαν
ζητηθεί περιελάμβαναν τη δημιουργία νέου λογότυπου, τη
δημιουργία και προετοιμασία
όλων των απαραίτητων δημιουργικών υλικών για την υλοποίηση της νέας ταυτότητας,
καθώς και το σχεδιασμό και την
παραγωγή του δημιουργικού
υλικού για όλες τις διαφημιστικές
και εμπορικές δραστηριότητες
του Υφυπουργείου.
“Η αξιολόγηση των προσφορών που είχαν υποβληθεί, από
την Επιτροπή Αξιολόγησης που
είχε συστήσει το Υφυπουργείο
για το σκοπό αυτό, ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Η Επιτροπή,
αφού εξέτασε τους τεχνικούς
φακέλους των προσφορών, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι καμιά από τις προσφορές που είχαν
υποβληθεί δεν έλαβε τέτοια βαθμολογία ώστε να γίνει παραδεκτή και, ως εκ τούτου, εισηγήθηκε όπως ο διαγωνισμός τερματιστεί.
Ανεξαρτήτως της πιο πάνω
εξέλιξης, το Υφυπουργείο Τουρισμού έχει ήδη ξεκινήσει να
εφαρμόζει μια πιο σύγχρονη και
πολυδιάστατη προώθηση του
τουριστικού προϊόντος και της
Κύπρου ως τουριστικού προορισμού. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια,
μεταξύ άλλων, θα παρουσιαστεί
στις επόμενες τουριστικές εκθέσεις αλλά και σε όλες τις δράσεις του Υφυπουργείου, μια νέα
εικόνα και φιλοσοφία προβολής
(σε ό,τι αφορά τα τουριστικά
περίπτερα, το πληροφοριακό
υλικό κ.α.).
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Υγιείς αλλά με αστερίσκους οι Κύπριοι
Η Κύπρος δαπάνησε 1.674 ευρώ κατ’ άτομο για την υγεία το 2017 σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ, που ήταν 2.884 ευρώ
Επιμέλεια ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ

σάρων ετών μεταξύ των φύλων είναι ελαφρώς μικρότερη από τον
μέσο όρο της ΕΕ (πέντε έτη). Στην
έρευνα εξηγεί ότι η μείωση των
ποσοστών θνησιμότητας από ισχαιμική καρδιοπάθεια,εγκεφαλικό
επεισόδιο και διαβήτη κατά περισσότερο από 20 % από το 2004 και
μετά έχει συμβάλει στη σημαντική
αύξηση του προσδόκιμου ζωής.
Ωστόσο, η κυριότερη αιτία προλαμβανόμενης θνησιμότητας είναι
οι θάνατοι από καρκίνο του πνεύμονα και η θνησιμότητα από διαβήτη, που είναι η υψηλότερη στην
ΕΕ. Γενικά, όπως αναφέρει ο ΟΟΣΑ,
τα περισσότερα από τα τρία τέταρτα του κυπριακού πληθυσμού δηλώνουν ότι η κατάσταση της υγείας
τους είναι καλή, ωστόσο, όπως και
σε άλλες χώρες της ΕΕ, τα ποσοστά
είναι μικρότερα στα άτομα με χαμηλότερο εισόδημα.

Στα προφίλ υγείας ανά χώρα στη
σειρά State of Health in the EU
προχώρησε ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(ΟΟΣΑ), ώστε να παράσχει μια συνοπτική επισκόπηση της υγείας
και των συστημάτων υγείας στην
ΕΕ και στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό
Χώρο σε συνάρτηση με τις σχετικές
πολιτικές. Ο ΟΟΣΑ καταλήγει, μεταξύ άλλων, πως τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προφίλ της υγείας
που έχει ο πληθυσμός της Κύπρου,
είναι από τους υγιέστερους στην
Ευρώπη. Συνολικά,78 % του κυπριακού πληθυσμού αναφέρει ότι
η υγεία του είναι καλή, έναντι περίπου 70 % στην ΕΕ. Ωστόσο, όπως
και σε άλλες χώρες, τα άτομα με







Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης σημειώνει
πως το προσδόκιμο
ζωής κατά τη γέννηση
στην Κύπρο, στα 82,2
έτη, είναι από τα υψηλότερα στην ΕΕ.
χαμηλότερα εισοδήματα είναι λιγότερο πιθανό να αναφέρουν ότι
η υγεία τους είναι καλή: μόνο το
65 % των ατόμων από ομάδες με
χαμηλό εισόδημα ανέφεραν ότι η
υγεία τους ήταν καλή το 2017,έναντι 86 % των ατόμων από ομάδες
με υψηλό εισόδημα. Για το σύστημα
υγείας αναφέρει πως, μέχρι πρόσφατα, οι υπηρεσίες υγείας παρέχονταν, αφενός, μέσω ενός συστή-

Κύπριοι, οι καπνιστές

Ενώ η παχυσαρκία μεταξύ των ενηλίκων συμβαδίζει με τα επίπεδα της ΕΕ, το ποσοστό υπέρβαρων και παχύσαρκων
παιδιών ηλικίας έξι έως εννέα ετών είναι εξαιρετικά υψηλό και διαμορφώνεται περίπου στο 43 %.
ματος υγείας χρηματοδοτούμενου
από το κράτος, το οποίο έδινε το
δικαίωμα στα τρία τέταρτα του
πληθυσμού να έχουν πρόσβαση
σε δωρεάν περίθαλψη στο σημείο
χρήσης και, αφετέρου, μέσω του
ιδιωτικού τομέα υγείας, ο οποίος
δεν υπόκειτο σε καμία ρύθμιση και
οδηγούσε σε υψηλές άμεσες ιδιωτικές πληρωμές. Η συγκρότηση νέου Γενικού Συστήματος Υγείας ψη-

φίστηκε το 2017 και βρίσκεται επί
του παρόντος σε διαδικασία υλοποίησης (από τον Ιούνιο του 2019).
Στόχος του ΓεΣΥ, όπως αναφέρει,
είναι να παράσχει καθολική κάλυψη
του πληθυσμού, να βελτιώσει την
προσβασιμότητα και να αντιμετωπίσει τις ανεπάρκειες όσον αφορά
την παροχή υπηρεσιών. Αφήνοντας
στην άκρη τα του ΓεΣΥ, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας

και Ανάπτυξης σημειώνει πως το
προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση
στην Κύπρο, στα 82,2 έτη, είναι
από τα υψηλότερα στην ΕΕ. Το
προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί κατά
πέντε έτη από το 2000, με ταχύτερο
ρυθμό από τον αντίστοιχο στην
ΕΕ συνολικά. Το προσδόκιμο ζωής
των γυναικών στην Κύπρο είναι
περίπου 84,2 έτη, έναντι 80,2 για
τους άνδρες. Αυτή η διαφορά τεσ-

Μπορεί να σημειώνεται στην
έρευνα πως ο πληθυσμός της Κύπρου είναι από τους υγιέστερους
στην Ευρώπη, ωστόσο –σχήμα οξύμωρο- περισσότεροι από ένας στους
τέσσερις ενηλίκους στην Κύπρο
καπνίζουν σε καθημερινήβάση και
η αναλογία αυτή είναι από τις υψηλότερες στην ΕΕ. Πρόσθετα, ενώ
η παχυσαρκία μεταξύ των ενηλίκων
συμβαδίζει με τα επίπεδα της ΕΕ,
το ποσοστό υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών ηλικίας έξι έως
εννέα ετών είναι εξαιρετικά υψηλό
και διαμορφώνεται περίπου στο
43 %. Επίσης, βάσει των στοιχείων
του ΟΟΣΑ, οι ενήλικοι καταναλώνουν περίπου την ίδια ποσότητα
αλκοόλ με τον μέσο όρο της ΕΕ,
αλλά η ευκαιριακή άμετρη κατανάλωση αλκοόλ στην Κύπρο είναι
η χαμηλότερη στην ΕΕ. Τέλος, στην
έρευνα σημειώνεται πως η ανάδυση

των συμπεριφορικών παραγόντων
κινδύνου είναι υψηλότερη στα άτομα με χαμηλό εισόδημα και μορφωτικό επίπεδο και, συνεπώς, τα
αποτελέσματα της συγκεκριμένης
πληθυσμιακής ομάδας στον τομέα
της υγείας είναι χειρότερα.

Μικρή δαπάνη
Η Κύπρος δαπάνησε 1.674 ευρώ
κατ’ άτομο (ή 6,7 % του ΑΕΠ) για
την υγεία το 2017 σε σύγκριση με
τον μέσο όρο της ΕΕ, που αντιστοιχεί σε 2.884 ευρώ (9,8 % του ΑΕΠ).
Τοποσοστό των δημόσιων δαπανών
(43 %) επί του συνόλου των δαπανών για την υγεία είναι το χαμηλότερο στην ΕΕ και έρχεται σε αντίθεση με τον μέσο όρο της ΕΕ,
που είναι 79 %. Αντίθετα, οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας, οι οποίες συνίστανται πρωτίστως σε άμεσες
ιδιωτικές πληρωμές, ανήλθαν σε
ποσοστό 56 % των συνολικών δαπανών, του ψηλότερου στην ΕΕ.
Τα φάρμακα αποτελούν τη μεγαλύτερη συνιστώσα των άμεσων
ιδιωτικών δαπανών, ακολουθούμενα από την εξωνοσοκομειακή
περίθαλψη, όπως επισκέψεις σε ειδικούς ιατρούς και διαγνωστικές
εξετάσεις. Η Κύπρος έχει το χαμηλότερο ποσοστό προλαμβανόμενης
θνησιμότητας στην ΕΕ και χαμηλή
θνησιμότητα από θεραπεύσιμες
αιτίες, γεγονός που αντικατοπτρίζει
τον χαμηλότερο αντίκτυπο των
παραγόντων κινδύνου στους ενηλίκους (εξαιρουμένου του καπνίσματος).Γενικά, οι αναφερόμενες
ανικανοποίητες ανάγκες ιατρικής
περίθαλψης, που οφείλονται κυρίως
στους μεγάλους χρόνους αναμονής,
είναι χαμηλές στην Κύπρο, αλλά
είναι δέκα φορές υψηλότερες για
τις ομάδες με χαμηλό εισόδημα σε
σύγκριση με τις ομάδες με υψηλό
εισόδημα.

H Moebius αποφέρει μακροπρόθεσμα πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις
Η Κύπρος μπορεί να φτάσει σε υψηλά επίπεδα ψηφιακού μετασχηματισμού αν κάνει σημαντικά βήματα
Τα περισσότερα δικηγορικά γραφεία, εταιρείες
θεματοφυλακής και οργανισμοί στον χρηματοοικονομικό τομέα χρησιμοποιούν μια σειρά από
συστήματα, κάτι που δημιουργεί προκλήσεις
για τους υπαλλήλους, και δυσκολία στην ανταλλαγή
δεδομένων και συγχρονισμό των εργασιών. Το
Moebius είναι ένα λογισμικό για την επίλυση
καθημερινών επιχειρησιακών προβλημάτων
που αντιμετωπίζουν δικηγόροι, εταιρείες παροχής
διοικητικών υπηρεσιών, λογιστές και οποιαδήποτε
εταιρεία διαχειρίζεται αρχεία. Ο Managing
Director της Moebius Software Ltd, Pawel Mandalian αναφέρει στην «Κ» πως οι εταιρείες που
χρησιμοποιούν το Moebius καταφέρνουν να μειώσουν τα έξοδα διαχείρισης, να αναβαθμίσουν

και οι συναλλαγές μεταξύ τους. Χρειάζεται να
υπάρχει προθυμία και, όπου είναι αναγκαία, η
αλλαγή σε νόμους και κανονισμούς για να καλλιεργηθεί και να στηριχθεί η διασυνδεσιμότητα
μεταξύ κυβερνητικών οργανισμών. Τέλος, αφού
έχουν γίνει όλα τα πιο πάνω, χρειάζεται η παροχή
δεδομένων API θα διευκολύνει την ανάπτυξη
εφαρμογών για eΥπηρεσίες.









H εταιρεία έχει αναπτύξει ένα
ευκολόχρηστο λογισμικό για την
επίλυση καθημερινών επιχειρησιακών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν δικηγόροι, εταιρείες
παροχής διοικητικών υπηρεσιών, λογιστές και οποιαδήποτε
εταιρεία διαχειρίζεται αρχεία.
την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν,
να βελτιστοποιήσουν πολύπλοκες διαδικασίες
και να έχουν εύκολα και ανά πάσα στιγμή αναλυτικές εκθέσεις και πρόσβαση σε δεδομένα
για όλα τα θέματα της επιχείρησης.
- Σε τι εξειδικεύεται η Moebius ως εταιρεία
υψηλής τεχνολογίας;
- H Moebius έχει αναπτύξει ένα ευκολόχρηστο
λογισμικό για την επίλυση καθημερινών επιχειρησιακών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
δικηγόροι, εταιρείες παροχής διοικητικών υπηρεσιών, λογιστές και οποιαδήποτε εταιρεία διαχειρίζεται αρχεία. Το λογισμικό αναπτύχθηκε
από μια ομάδα προγραμματιστών και επαγγελματιών με πολύχρονη πείρα στο χώρο, σε στενή
συνεργασία με εταιρείες παροχής διοικητικών
υπηρεσιών, δικηγορικά και λογιστικά γραφεία.
Προσφέρουμε επίσης εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες ούτως ώστε να δίνουμε
στους πελάτες μας την κατάλληλη καθοδήγηση
για την εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων
διαχείρισης επιχειρήσεων.
- Τι καινοτόμο φέρνει η Moebius στο κυπριακό επιχειρείν;
- Οι εταιρείες που χρησιμοποιούν το Moebius
καταφέρνουν να μειώσουν τα έξοδα διαχείρισης,
να αναβαθμίσουν την ποιότητα των υπηρεσιών
που προσφέρουν, να βελτιστοποιήσουν πολύ-

Χρησιμοποιώντας το Moebius όλες οι εργασίες μπορούν να γίνουν μέσω ενός συστήματος, αναφέρει ο Managing Director της Moebius
Software Ltd, Pawel Mandalian.
πλοκες διαδικασίες και να έχουν εύκολα και ανά
πάσα στιγμή αναλυτικές εκθέσεις και πρόσβαση
σε δεδομένα για όλα τα θέματα της επιχείρησης,
κάτι που βοηθά στο να λαμβάνονται εύκολα και
γρήγορα πλήρως ενημερωμένες αποφάσεις. Το
Moebius διαθέτει πάνω από 20 ενότητες που
καλύπτουν σχεδόν όλες τις ανάγκες των προαναφερθέντων εταιρειών. Κάθε ενότητα ξεχωριστά
προσφέρει την ίδια ποιότητα λειτουργικότητας
όσο ένα αυτόνομο σύστημα, και μπορούν να
αγοραστούν και ως αυτόνομες λύσεις. Το Moebius
έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τον χρήστη, ούτως
ώστε να ενισχύσει την παραγωγικότητα της εταιρείας. Ως εκ τούτου, έχουμε φροντίσει να υπάρχει
η δυνατότητα εξατομίκευσης, για να μπορεί ο
κάθε χρήστης να προσαρμόσει την επιφάνεια
εργασίας του με βάση τις δικές του ανάγκες. Οι
ενότητες καλύπτουν όλους τους τομείς μιας επιχείρησης, από διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
μέχρι τιμολόγηση και διαχείριση πληρωμών,
προσφέροντας, ανάμεσα σε αλλά: Διαχείριση
αρχείων, Εταιρική Διαχείριση, Συμμόρφωση με
μηχανισμό Κανόνων Κινδύνου, καταγραφή χρόνου
εργασιών, καταγραφή εξόδων, εκθέσεις και διαχείριση ροής εργασιών. Με απλά λόγια, χρησιμοποιώντας το Moebius όλες οι εργασίες μπορούν
να γίνουν μέσω ενός συστήματος, χωρίς να χρειάζεται ο χρήστης να εναλλάσσεται σε διαφορετικά
συστήματα για Εταιρική διαχείριση, Διαχείριση

Νομικών Υποθέσεων, Διαχείριση Αρχείων, Συμμόρφωση και Καταγραφή Χρόνου.

Ψηφιοποίηση vs γραφειοκρατία
- Θεωρείτε πως η ψηφιοποίηση είναι το
μόνο μέτρο που θα πατάξει την γραφειοκρατία
στην Κύπρο;
- Αν σκεφτούμε τη γραφειοκρατία με την
ακριβή έννοια της λέξης – χρονοβόρες και πολύπλοκες γραμματειακές διαδικασίες – τότε, σίγουρα όχι. Η χρήση τεχνολογικών λύσεων που
ψηφιοποιούν τις διαδικασίες αυτές είναι σίγουρα
πολύ βοηθητική, αλλά η τεχνολογία από μόνη
της δεν είναι αρκετή. Η πλήρης εκμετάλλευση
οποιασδήποτε διαδικασίας ψηφιοποίησης εξαρτάται κι από άλλους παράγοντες. Είναι σημαντικό
να σκεφτούμε και τον ανθρώπινο παράγοντα.
Όχι μόνο το προσωπικό που βρίσκεται στην
πρώτη γραμμή αλλά και τη διεύθυνση και τη μέθοδο με την οποία ηγείται της επιχείρησης.
Αρχικά, είναι αναγκαία η δημιουργία αποτελεσματικής πολιτικής και διαδικασιών σχεδιασμένων
ως προς τη μείωση του γραμματειακού φόρτου.
Έπειτα, στην εφαρμογή θα πρέπει να υπάρχουν
κίνητρα που να προωθούν την αποδοτικότητα
και την ανάγκη υιοθέτησης της τεχνολογίας. Το
προσωπικό χρειάζεται καθοδήγηση από ικανή
ηγεσία, που έχει συναισθηματική νοημοσύνη
και εμπειρία να λύνει προβλήματα, που έχει

όραμα και σκέφτεται προοδευτικά λαμβάνοντας
υπόψη ότι η επιτυχία βασίζεται σε επιπλέον παράγοντες όπως η εταιρική υπευθυνότητα. Θέτοντας
την αποδοτικότητα στην παροχή υπηρεσιών ως
προτεραιότητα θα μπορέσουμε μέσω της ψηφιοποίησης να πατάξουμε τη γραφειοκρατία.
- Σε τι επίπεδο βρίσκεται το κυπριακό
δημόσιο σε σχέση με τον ψηφιακό μετασχηματισμό;
- Το κυπριακό δημόσιο έχει βελτιωθεί αρκετά
κατά τα τελευταία 10 με 20 χρόνια. Παρόλα αυτά,
ο δημόσιος τομέας δεν έχει ακόμα εκμεταλλευτεί
τις ευκαιρίες για ολοκληρωμένες διαδικτυακές
υπηρεσίες στους πολίτες της. Θεωρώ ότι με το
σωστό όραμα, που να βασίζεται στην καινοτομία,
ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι δυνατός.
Κάποια σχετικά παραδείγματα επιτυχούς μετασχηματισμού είναι τα eGovernment στην Εσθονία
και eCitizen στην Πολωνία. Η Εσθονία μάλιστα
έλαβε τον τίτλο της πιο εξελιγμένης ψηφιακής
κοινωνίας από το περιοδικό Wired, αφού 99%
των δημόσιων υπηρεσιών της είναι διαθέσιμες
διαδικτυακά 24/7 μετά την εφαρμογή ενός ευέλικτου ψηφιακού οικοσυστήματος. Κατά τη
γνώμη μου, η Κύπρος μπορεί να φτάσει σε αυτά
τα επίπεδα αρκεί να κάνει κάποια σημαντικά
βήματα. Συνοπτικά, υπάρχει η ανάγκη εφαρμογής
κοινών προδιαγραφών για όλους τους θεσμούς
για να γίνεται πιο εύκολα η ανταλλαγή δεδομένων

- Υποθέτω ότι μία εταιρεία όπως η δική σας
έχει ανάγκη από εξειδικευμένο προσωπικό.
Στην Κύπρο υπάρχει τέτοιου είδους προσωπικό;
- Ναι, στην Κύπρο γενικά έχουμε πολύ δυνατό
ανθρώπινο δυναμικό, με υψηλή μόρφωση και
δεξιότητες, που ψάχνει για τις κατάλληλες ευκαιρίες εργοδότησης και θέλει να είναι μέρος
της καινοτομίας και της ανάπτυξης. Παραδείγματος
χάρη, το προσωπικό του Moebius έχει εμπειρία
από δεκαετίες εργασιών στην εταιρική διαχείριση,
την ανάπτυξη λογισμικού και τη διαχείριση επιχειρήσεων σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών
κλάδων, όπως: Εταιρικές Υπηρεσίες, Τραπεζικές,
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και Μάρκετινγκ.
- Από το 2015 έως σήμερα πως κρίνετε την
πορεία της ψηφιακής συμμόρφωσης των κυπριακών επιχειρήσεων; Επιλέγουν αντίστοιχα
λογισμικά με το δικό σας για την λειτουργία
τους;
Μιλώντας για περιπτώσεις για τις οποίες
γνωρίζω προσωπικά και μόνο, πολλές επιχειρήσεις
που επιθυμούν να απλοποιήσουν χρονοβόρες,
και πολλές φορές αχρείαστες, διαδικασίες, να
ενισχύσουν την αποδοτικότητα ή να συμμορφώνονται με μεγαλύτερη ευκολία με τους ρυθμιστικούς
κανονισμούς, θα επιλέξουν ένα λογισμικό σαν το
δικό μας. Οι κύριοι λόγοι για να επιλέξει κανείς
ένα ενιαίο σύστημα που να καλύπτει διάφορες
πλευρές μιας επιχείρησης είναι: η συνοχή των
δεδομένων, η ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη,
η καλύτερη τιμή, η απλοποίηση της τεχνικής πολυπλοκότητας, και η δημιουργία μακροχρόνιας
σχέσης με έναν και μόνο παροχέα. Τα περισσότερα
δικηγορικά γραφεία, εταιρείες θεματοφυλακής
και οργανισμοί στον χρηματοοικονομικό τομέα
χρησιμοποιούν μια σειρά από συστήματα, κάτι
που δημιουργεί προκλήσεις για τους υπαλλήλους,
και δυσκολία στην ανταλλαγή δεδομένων και συγχρονισμό των εργασιών. Γενικά, ολοκληρωμένα
συστήματα όπως η SAP,SAGE ακόμα και η Moebius,
αποφέρουν μακροπρόθεσμα πλεονεκτήματα,
καλύτερη απόδοση της επένδυσης, και βελτίωση
της αποδοτικότητας του προσωπικού. Λόγω των
πιέσεων των ρυθμιστικών αρχών, οι εταιρείες αισθάνονται ότι χάνουν σε θέματα παραγωγικότητας
κι εκεί η τεχνολογία διαδραματίζει καταλυτικό
ρόλο οδηγώντας τις να υιοθετούν ενιαία συστήματα.
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«Πράσινο» από Fitch για μικρότερο πλεόνασμα
Η μείωση του στόχου κατά 1% του ΑΕΠ θα έχει θετική επίπτωση στο χρέος, λένε στην «Κ» δύο κορυφαία στελέχη της
Συνέντευξη στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Ο Μικέλ Ναπολιτάνο,ËÖÏÑËÌÇÒÂÝ
ÑØÇÚÏÑ×ÔÇÐÏÕÒÕÍÂÙËÜÔßÚÏÑÂÝ
ßØ×ÖÎÝÚÎÝ-P[JOÑÇÏÕ¦ÕßÇÓÖØÄËÖÏÑËÌÇÒÂÝÇÐÏÕÒÕÍÂÙËÜÔ
ÚÕßÕÃÑÕßÍÏÇÚÕÔÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÄÑÒ¦ÊÕÈØÁÛÎÑÇÔÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÙÚÎÔÛÂÔÇÙÚÕ
ÖÒÇÃÙÏÕÚÕßÙßÔËÊØÃÕßÚÎÝ-P[JO
ÍÏÇÚÏÝÖÏÙÚÜÚÏÑÁÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÚÎÝ
ÒÒ¦ÊÇÝÑÇÏÓÃÒÎÙÇÔÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÙÚÎÔ ®
ÇÛ×ÝÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÂÓÇÝÁÍÏÔË
ÒÃÍÇÓÄÒÏÝÜØÇÓËÚ¦ÚÎÔÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÚÎÝÞ×ØÇÝÙË®ÓËÛËÚÏÑÁÝ
ÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÇÖÄÚÕÔÕÃÑÕÑÇÏÑÇÚ¦
ÚÎÔÁÐÕÊÕÕØÄÙÎÓÕÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ
ÙÚÏÝÇÍÕØÁÝÓËÚÕËÚÁÝÚÇÛÁÓÇÚÇÖÕßËÃÞÇÓËÔÇÙßàÎÚÂÙÕßÓË
ÂÚÇÔÖÕÒÒ¦ÔÑÇÏËÃÔÇÏÇÊÆÔÇÚÕÔ
ÔÇÇÖÕÙÖ¦ÙËÏÑÇÔËÃÝÚÕÖÇØÇÓÏÑØÄ
ÙÂÓÇ®ÇÖÄÚÕßÝÕÃÑÕßÝÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÝÍÏÇÚÏÝ¯ÊÏÇÛÁÙËÏÝÚÕßÝÖØÕÙËÞ×ÝÜÙÚÄÙÕÕÑ§ÇÖÕÒÏÚ¦ÔÕÑÇÏ
ÕÑÇÓÖØÄÓÇÝÁÊÜÙÇÔÁÔÇÔ¯
ÕÊÏÑÄÞ¦ØÚÎÑÇÏÚÇÈÂÓÇÚÇÑÒËÏÊÏ¦ÖÕßË¦ÔÇÑÕÒÕßÛÎÛÕÆÔÚÄÚË
ÛÇÕÊÎÍÂÙÕßÔÚÎÔÒÒ¦ÊÇÙÚÎÔ
ËÖËÔÊßÚÏÑÂÈÇÛÓÃÊÇ®ÑÇÏÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝËÑÚÄÝÚÎÝÑÇÚÎÍÕØÃÇÝQ\UR
©Ñ§ÇÖÕÒÏÚ¦ÔÕËÓÌÇÔÃÙÚÎÑËÇÏÙÏÄÊÕÐÕÝÍÏÇÚÎÔÖÕØËÃÇÚÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÑÇÏÚÕÔÙÚÄÞÕÚÕß ÍÏÇ
ÌÁÚÕÝÛËÜØËÃÙÎÓÇÔÚÏÑÂÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔÙÚÄÞÜÔÚÜÔÖØÜÚÕÍËÔ×Ô
ÖÒËÕÔÇÙÓ¦ÚÜÔËÔ×ÞÇØÇÑÚÂØÏÙËÖËÚßÞÎÓÁÔÎÚÎÔÁÑÊÕÙÎÚÕß
ËÚÕÆÝÚÎÙßÔÁÞËÏÇÕÑÇÓÖØÄ
ÁÊÜÙËÚÏÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÕßÍÏÇÚÎÔ
ÖÕØËÃÇÚÎÝÓËÃÜÙÎÝÚÜÔ57,ZÈÒÁÖËÏÊËÃÑÚÎ57,ÙÚÕ ÌÁÚÕÝÑÇÏ
ÚÏÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÑËØÊÕÌÕØÃËÝËÔ×
ÚÄÔÏÙËÄÚÏÇÔÇÓÁÔËÏÇÆÐÎÙÎÔÁÜÔ
ÊÇÔËÃÜÔÌÁÚÕÝ
– Κύριε Ναπολιτάνο, ποιο είναι
το μήνυμα που στέλνει η επιτυχής έκδοση του 15ετούς ομολόγου από τον ΟΔΔΗΧ σε εσάς αλλά και στις αγορές;
¶ÚÁÒÔËÏÁÔÇÛËÚÏÑÄÓÂÔßÓÇ
ÊÏÄÚÏËÊØÇÏ×ÔËÏÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÚÎÝ
ÒÒ¦ÊÇÝÙÚÏÝÊÏËÛÔËÃÝÇÍÕØÁÝÑ¦ÚÏÚÕÕÖÕÃÕËÃÔÇÏÛËÚÏÑÄÑÇÏÍÏÇ¦ÒÒÕßÝËÑÊÄÚËÝÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÑÇÏÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÒÒ¦ÊÇ
ÊËÔÞØËÏ¦àËÚÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÔÇËÑÊ×ÙËÏÕÓÄÒÕÍÇÌÁÚÕÝÊËÊÕÓÁÔÜÔ
ÑÇÏÚÜÔÇÑÇÛ¦ØÏÙÚÜÔÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÏÑ×ÔÇÔÇÍÑ×Ô©©²ËÑÊÃÊËÏ
ÕÓÄÒÕÍÇÍÏÇÔÇÙÚËÃÒËÏÁÔÇÓÂÔßÓÇÙÚÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝÑÇÏËÖÃÙÎÝÔÇ
ÊÕÑÏÓ¦ÙËÏÚÎÔÖÕÏÄÚÎÚÇÚÜÔËÖËÔÊßÚ×ÔËÖÏÚßÞÎÓÁÔÎÁÑÊÕÙÎÚÕß

Υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός θεσμικών, μακροπρόθεσμων επενδυτών,
που είναι πρόθυμοι
να επενδύσουν
στην Ελλάδα.
Ο στόχος για
ανάπτυξη 2,8%,
που έχει τεθεί από
την κυβέρνηση,
πιστεύουμε
ότι είναι εφικτός.
ËÚÕÆÝÕÓÕÒÄÍÕßÊËÃÞÔËÏÄÚÏßÖ¦ØÞËÏÁÔÇÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄÝÇØÏÛÓÄÝÛËÙÓÏÑ×ÔËÖËÔÊßÚ×ÔÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÜÔ
ËÖËÔÊßÚ×ÔÖÕßËÃÔÇÏÖØÄÛßÓÕÏ
ÔÇËÖËÔÊÆÙÕßÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÖÕß
ÁÞÕßÔËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÙÚÎÞ×ØÇ
– Στην πρόσφατη έκθεση αξιολόγησης η Fitch αναφέρει ότι βασική υπόθεση για τις εκτιμήσεις
της είναι η μείωση του στόχου
για τα πρωτογενή πλεονάσματα
κατά 1% (από το 2021). Πώς καταλήξατε σε αυτό το ποσοστό; Και
στην περίπτωση που οι θεσμοί
δεν συμφωνήσουν στη μείωση,
θα επηρεαστεί η αξιολόγηση της
Ελλάδας;
¶ßÚÄÖÕßÍØ¦ÉÇÓËÙÚÎÔÁÑÛËÙÎÈÇÙÃàËÚÇÏÙÚÎÔÇÔ¦ÒßÙÂÓÇÝ
ÄÚÏË¦ÔÚÕÖØÜÚÕÍËÔÁÝÖÒËÄÔÇÙÓÇ
ÓËÏÜÛËÃÑÇÚ¦ ÑÇÏÚÇÁÙÕÊÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛÕÆÔÍÏÇÚÎÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÓÁÚØÜÔÌÏÒÏÑ×ÔÖØÕÝÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÕÇÔÚÃÑÚßÖÕÝÙÚÎÔÖÕØËÃÇ
ÚÕßÞØÁÕßÝÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÃÔÇÏ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÛËÚÏÑÄÝ
¬ÕÖ×ÝÑÇÚÇÒÂÐÇÓËÙÚÕ ÚÎÝ
ÓËÃÜÙÎÝÁÞËÏÇÖÒ×ÝÔÇÑ¦ÔËÏÓËÚÕ
ÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÚÕÖÕÙÕÙÚÄÇßÚÄÁÞËÏ
ÂÊÎÇÔÇÌËØÛËÃËßØÁÜÝÙÚÕÔ¬ÆÖÕÑÇÏÄÞÏÍÏÇÔÇÙÚËÃÒÕßÓËÁÔÇ
ÓÂÔßÓÇÖØÕÝÚÕßÝÖÏÙÚÜÚÁÝÏÇ
ÔÇËÃÓÇÙÚËÙÇÌËÃÝÎÖØÄÈÒËÉÂ
ÓÇÝÍÏÇÖÒËÄÔÇÙÓÇ ÚÕ
ÈÇÙÃàËÚÇÏÙÚÎÔÇÔ¦ÒßÙÎÇßÚÂÑÇÏ
ßÖÕÛÁÚÕßÓËÄÚÏÎÓËÃÜÙÎÛÇÙßÓÌÜÔÎÛËÃÓËÚÕßÝÖÏÙÚÜÚÁÝßÚÄ
ÖÕßÒÁÓËÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ËÃÔÇÏÄÚÏÎ
ÓËÃÜÙÎÚÕßÖØÜÚÕÍËÔÕÆÝÖÒËÕÔ¦-

Η ΕλλάδαÉÙ¨Ñ{É{³iÑ¨ÈËÑ³iØ³{ØÑo¨ÓØV³ËÇÉ{É{~É×ÑÜÊØ
~¨Ñ³{~ÑÂ{ÜoÊÉÛÈ³{~ÊØ È¨iØ³iØx²RvV{~ÓÜ ÑÜ{³Ò
ÙÓÇÚÕÝÙÚÕ ÚÕßÊËÔÛÇ
ÂÚÇÔÇØÔÎÚÏÑÂÍÏÇÚÎÊßÔÇÓÏÑÂÚÕß
ÞØÁÕßÝÑÇÏÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÇÖÕÊËÏÞÛËÃÛËÚÏÑÂÍÏÇÚÎÔÖÏÙÚÕÒÎÖÚÏÑÂ
ÏÑÇÔÄÚÎÚÇÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝË¦ÔßÖÂØÞË
ÛËÚÏÑÂËÖÃÊØÇÙÎÙÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎ
– Η μείωση του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος είναι
μία από τις βασικές διεκδικήσεις της ελληνικής κυβέρνησης
με στόχο να εξασφαλίσει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο. Οι
άλλες αφορούν τη χρήση των
SMPs και ANFAs για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και τη
μεταφορά των υπερπλεονασμάτων. Μία συμφωνία σε αυτά τα
μέτωπα θα ήταν θετική για την
αξιολόγηση της Ελλάδας;
¶¦ÔßÖ¦ØÐËÏÙßÓÌÜÔÃÇÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÇÚØÃÇÇÏÚÂÓÇÚÇÖÕßÎ
ËÒÒÎÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÚÇÛÁÙËÏ
ÙÚÕßÝÖÏÙÚÜÚÁÝÇßÚÄÛÇÙÂÓÇÏÔËÄÚÏÎÒÒ¦ÊÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÑÇÒÄÊØÄÓÕÖØÕÕÊËÆËÏÙËÇØÑËÚÕÆÝ

ÚÕÓËÃÝÖÕßËÃÔÇÏËÖÃÙÎÝÙÎÓÇÔÚÏÑÕÃÍÏÇÚÎÔÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÚÎÝ-P[JO
ÛÇÂÚÇÔÙÎÓ¦ÊÏÄÚÏÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ
ÑÏÔÕÆÔÚÇÏÖØÕÝÚÎÙÜÙÚÂÑÇÚËÆÛßÔÙÎÃÔÇÏÖÕÒÆÔÜØÃÝÍÏÇÔÇÊÏÇÖÏÙÚÜÛËÃË¦ÔÚÕÖÇÑÁÚÕÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÁÞËÏÛËÚÏÑÄÖÏÙÚÜÚÏÑÄ
ÇÔÚÃÑÚßÖÕ
– Η ελληνική κυβέρνηση στοχεύει στην ανάκτηση της «επενδυτικής βαθμίδας» έως τα μέσα του
2021. Πιστεύετε ότι μπορεί να
επιτευχθεί και ποιοι είναι οι παράγοντες που θα οδηγήσουν σε
αυτό το «ορόσημο»;
¶ËÖÏÙÚØÕÌÂÙÚÎÔËÖËÔÊßÚÏÑÂÈÇÛÓÃÊÇ®ÁÜÝÚÇÓÁÙÇÚÕß
ËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÎÇÒÒ¦ÄÞÏÇÔÁÌÏÑÚÎ
©ÏÑÆØÏÕÏÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÖÕßËÐËÚ¦àÕßÓËËÃÔÇÏ!
Ø×ÚÕÔÕÏËÐËÒÃÐËÏÝÓËÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÏÇÔÇËÃÓÇÙÚËÙÃÍÕßØÕÏÍÏÇ
ÚÕËÒÒÎÔÏÑÄZ[VY`ÑÇÏÚÎÔÇÔ¦ÒßÙÎ
ÚÎÝÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚÇÝÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆ
ÞØÁÕßÝÓËÚÎÔÖ¦ØÕÊÕÚÕßÞØÄÔÕß

ÎÒÒ¦ÊÇÖØÁÖËÏÔÇÇÔÇÖÚßÞÛËÃÓË
ÈÏ×ÙÏÓÕßÝØßÛÓÕÆÝÑÇÏÊËÊÕÓÁÔÎÝ
ÚÎÝÑÇÚ¦ØØËßÙÎÝÚÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔ
ÇÖÄÚÎÔÇØÞÂÚÎÝÑØÃÙÎÝßÖ¦ØÞËÏ
ÇÔ¦ÍÑÎÍÏÇËÖËÔÊÆÙËÏÝÙËÇØÑËÚÕÆÝÚÕÓËÃÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝßÔËÖ×ÝÕÏËÐËÒÃÐËÏÝÙÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝ
ÎÏÑÇÔÄÚÎÚÇÖØÕÙÁÒÑßÙÂÝÚÕßÝÕÏ
ÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÖÕßÖØÕÙÖÇÛÕÆÔ
ÔÇÑÇÚÇÙÚÂÙÕßÔÚÎÔÒÒ¦ÊÇÖÏÕ
ËÒÑßÙÚÏÑÂÍÏÇËÖËÔÊÆÙËÏÝËÃÔÇÏ
Ñ¦ÚÏÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÙÚÎØÃÐËÏÚÎÔ
ÇÔÕÊÏÑÂÚ¦ÙÎÙÚÏÝÇÐÏÕÒÕÍÂÙËÏÝ
©ÊËÆÚËØÕÝÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝËÃÔÇÏÕ
ÚØÇÖËàÏÑÄÝÑÒ¦ÊÕÝËÖÏÚ¦ÞßÔÙÎ
ÚÎÝÓËÃÜÙÎÝÚÜÔÓÎËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÜÔÊÇÔËÃÜÔÕÚØÄÖÕÝÓËÚÕÔ
ÕÖÕÃÕÛÇÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏÙÚÎÔÖØ¦ÐÎ
ÚÕÙÞÁÊÏÕØÇÑÒÂÝ®ÎÓËÚÇØØÆÛÓÏÙÎÚÕßÖÚÜÞËßÚÏÑÕÆÑ×ÊÏÑÇÑÇÏ
Ë¦ÔËÖÏÚÇÞÆÔËÏÚÎÈËÒÚÃÜÙÎÚÜÔ
ÓËÍËÛ×ÔÚÜÔÚØÇÖËà×ÔË¦ÔßÖ¦ØÐÕßÔÇÔÇÈÇÛÓÃÙËÏÝÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×Ô
ÚØÇÖËà×ÔËÃÔÇÏËÖÃÙÎÝÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝ
ÖÕßÛÇËÖÎØÁÇàÇÔÚÎÔÖÏÙÚÕÒÎÖÚÏÑÂÏÑÇÔÄÚÎÚÇÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ
¬ØÃÚÕÔËÃÔÇÏÎÊÏÇÚÂØÎÙÎÚÎÝ
ÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝÙÆÔËÙÎÝÙÌÇÒ×ÝÎÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂËÖÃÊÕÙÎÚÎÝ
ÒÒ¦ÊÇÝÂÚÇÔÇÐÏÕÙÎÓËÃÜÚÎËÜØÕÆÓËÖÜÝÎÊÏÇÚÂØÎÙÎÖØÜÚÕÍËÔ×ÔÖÒËÕÔÇÙÓ¦ÚÜÔÓËÚÕÔÚØÄÖÕ
ÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝÖØÕÙÇØÓÕÍÂÝÖÕß
ÁÞÕßÓËÊËÏÙÚÕÖØÄÙÌÇÚÕÖÇØËÒÛÄÔÊÎÒÇÊÂÚÎÔßÖËØÈÕÒÏÑÂËÐ¦ØÚÎÙÎÙÚÏÝÇßÐÂÙËÏÝÌÄØÜÔÑÇÏÚÎÔ
ßÖÕËÑÚÁÒËÙÎÚÜÔÑËÌÇÒÇÏÕßÞÏÑ×Ô
ÊÇÖÇÔ×ÔÊËÔËÃÔÇÏÈÏ×ÙÏÓÎÙÚÕ
ÓËÙÕÖØÄÛËÙÓÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÔÁÇ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÙÚÕÞËÆËÏÙËÓÏÇÇÒÒÇÍÂÇßÚÕÆÚÕßÓËÃÍÓÇÚÕÝÑÇÏÇßÚÄ
ÚÕÞÇÏØËÚÃàÕßÓËÚÙÏÒÕÏÖÄÔË¦Ô
ßÖ¦ØÐÕßÔÖËØÇÏÚÁØÜËÔÊËÃÐËÏÝÄÚÏ
ÎÒÒ¦ÊÇÊÏÇÚÎØËÃÓÏÇÙßÔËÚÂÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÙÚ¦ÙÎËÔ×ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇËÐÏÙÕØØÕÖËÃÚÕÓËÃÍÓÇÚÜÔ
ÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ×ÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔËÃÔÇÏ
Ñ¦ÚÏÖÕßÛÇÚÕÊÕÆÓËÛËÚÏÑ¦
ÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕÔÇÖØÕÙÊÏÕØÏÙÚËÃ
ÖÕÙÕÚÏÑ¦ÕÇÔÚÃÑÚßÖÕÝÚÜÔÖÇØÇÖ¦ÔÜÇÒÒ¦Ë¦ÔÖÇØÇÚÎØÂÙÕßÓË
ÙÚÇÊÏÇÑÂÖØÄÕÊÕÙËÇßÚÕÆÝÚÕßÝ
ÚØËÏÝÚÕÓËÃÝÙßÍÞØÄÔÜÝÎÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ÇßÐÎÛËÃÇØÑËÚ¦ÍØÂÍÕØÇ
– Η Fitch προχώρησε στην αναβάθμιση των προβλέψεων για την
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας για το διάστημα 2019-2021
(στο 2,2% το 2019 από 1,9%, στο
2,5% από 2,2% το 2020 και στο
2,5% από 2% το 2021). Τι σας οδήγησε σε αυτήν την αναθεώρηση
και θεωρείτε πως ο στόχος της

κυβέρνησης για 2,8% ανάπτυξη
φέτος είναι εφικτός;
¶ÃÔÇÏÍËÍÕÔÄÝÄÚÏËÃÔÇÏÍËÔÏÑ¦
ÊÆÙÑÕÒÕÔÇÖØÕÈÒËÌÛËÃÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÑÇÛ×ÝÕÏÇØÏÛÓÕÃËÃÔÇÏ
ÇØÑËÚ¦ÇÙÚÇÛËÃÝÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÁÑÛËÙÂÓÇÝÚÕÔÆÍÕßÙÚÕÚÕß
 ÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÍÏÇÚÕÖØ×ÚÕËÐ¦ÓÎÔÕÚÕßÁÚÕßÝÂÚÇÔÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦
ÇØÑËÚ¦ÇÊÆÔÇÓÇÑÇÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇ
ßÖÂØÐËÓÏÇÇÔÕÊÏÑÂÇÔÇÛË×ØÎÙÎ
©ÏÒÄÍÕÏÍÏÇÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÇÔÇÈÇÛÓÃÙÇÓËÚÎÔÖØÄÈÒËÉÎËÃÔÇÏÖÕÒÒÕÃØÕÂÊËÊÕÓÁÔÜÔÇÖÄÚÕ 
ÁÞËÏÊËÃÐËÏÓÏÇÇØÑËÚ¦ÇÔÛËÑÚÏÑÂ
ËÏÑÄÔÇÞÕßÓËÓÏÇÙÇÌÂËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÙÚÎÔßØÜà×ÔÎÚÕËÐÜÚËØÏÑÄËÓÖÄØÏÕËÃÔÇÏÇÊÆÔÇÓÕÇÒÒ¦
ÕÏËÒÒÎÔÏÑÁÝËÐÇÍÜÍÁÝÇÖÕÊËÃÞÛÎÑÇÔÇÔÛËÑÚÏÑÁÝÑÇÏÖÏÙÚËÆÕßÓËÄÚÏ
ÇßÚÄËÃÔÇÏÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÖÕÒÒ×Ô
ÖÇØÇÍÄÔÚÜÔ©ÏËÒÒÎÔÏÑÁÝËÐÇÍÜÍÁÝËÃÔÇÏÖÏÕÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÁÝÇÖÄ
ÄÚÏÖÇÒÇÏÄÚËØÇÖÃÙÎÝÓËÚ¦ÚÏÝ
ËÑÒÕÍÁÝÙÎÓËÏ×ÛÎÑËÓËÍ¦ÒÎ×ÛÎÙÎÙÚÕßÝÊËÃÑÚËÝËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝ
ÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÕß
ÊÏÇÛÁÙÏÓÕßËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝÑÇÏÇßÚÕÃ
ÕÏÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÙÚÎØÃÐÕßÔÚÎÔÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎ
ËÜØÕÆÓËËÖÃÙÎÝÄÚÏÓÏÇÙÎÓÇÔÚÏÑÂßÖÄÛËÙÎ¶ÑÇÏÖÏÛÇÔÄÔÇßÚÄ
ÓÖÕØËÃÔÇËÐÎÍÂÙËÏÚÎÊÏÇÌÕØ¦
ÙÚÏÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÓÇÝÙËÙÆÍÑØÏÙÎ
ÓËÚÕßÝÖÏÙÚÜÚÁÝ¶ËÃÔÇÏÄÚÏÇÔÇÓÁÔÕßÓËÑ¦ÖÕÏÇÇÆÐÎÙÎÚÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÚÕÑÇÏÚÕ©ÑÒ¦ÊÕÝ
ÇÑÏÔÂÚÜÔÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇËÃÔÇÏ
ÁÔÇÝÑÒ¦ÊÕÝÄÖÕßÕÏËÖËÔÊÆÙËÏÝ
ÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏÑÇÏÖÏÙÚËÆÕßÓËÄÚÏÎ
ÊßÔÇÓÏÑÂÛÇÈËÒÚÏÜÛËÃÖËØÇÏÚÁØÜ
ßÔËÖ×ÝÕÏÊËÃÑÚËÝËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝËÃÔÇÏÙËßÉÎÒ¦ËÖÃÖËÊÇÎÇÍÕØ¦ËØÍÇÙÃÇÝÁÞËÏÈËÒÚÏÜÛËÃÎÊßÔÇÓÏÑÂÚÕßÊÏÇÛÁÙÏÓÕßËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝ
ËÃÔÇÏÇØÑËÚ¦ÛËÚÏÑÂÕÏÙßÔÛÂÑËÝ
ÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÝÈËÒÚÏ×ÔÕÔÚÇÏÑÇÏ
ÎÖØÕÙÕÞÂÚÜÔÊÏËÛÔ×ÔËÖËÔÊßÚ×Ô
ÖØÕÝÚÎÔÒÒ¦ÊÇËÃÔÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÎ
§ÕÓÃàÕßÓËÄÚÏßÖ¦ØÞÕßÔÄÒÇÚÇÙßÙÚÇÚÏÑ¦ÍÏÇÔÇßÖ¦ØÐËÏÛËÚÏÑÂÊßÔÇÓÏÑÂÙÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÑÇÏÍÏ»ÇßÚÄ
ÑÇÏÇÔÇÈÇÛÓÃÙÇÓËÚÎÔÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎ
ÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ¬Õ ÖÏÙÚËÆÕßÓË
ÄÚÏËÃÔÇÏÇØÑËÚ¦ËÖÏÌßÒÇÑÚÏÑÂ®
ÖØÄÈÒËÉÎÑÇÛ×ÝËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇ
ßÖÕÛÁÚËÏÄÚÏÕÏÇÑÇÛ¦ØÏÙÚËÝÖ¦ÍÏËÝ
ËÖËÔÊÆÙËÏÝÛÇËÃÔÇÏÇØÑËÚ¦ßÖÕÚÕÔÏÑÁÝÑÇÏÎÏÊÏÜÚÏÑÂÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎ
ËÖÃÙÎÝÖÕÓÁÔÜÝÚÕ ÚÕÕÖÕÃÕ
ÙÚÕÞËÆËÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÖÏÙÚËÆÕßÓËÄÚÏËÃÔÇÏËÌÏÑÚÄÇÒÒ¦ÖØÕÝÚÕ
ÖÇØÄÔÖØÕÚÏÓÕÆÓËÔÇËÖÏÓËÃÔÕßÓË
ÙÚÕ ÖØÕÚÏÓÕÆÓËÔÇËÃÓÇÙÚË
ÖØÕÙËÑÚÏÑÕÃ

Σημαντικό το σχέδιο «Ηρακλής» για τα κόκκινα δάνεια, αλλά δεν αρκεί
ΠερνώνταςÙÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝÕ¦Õß
ÇÓÖØÄËÖÏÑËÌÇÒÂÝÇÐÏÕÒÕÍÂÙËÜÔ
ÚÎÝ-P[JOÍÏÇÚÕÔÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÄÑÒ¦ÊÕÚÄÔÏÙËÖÜÝËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÔÇÒßÛËÃ¦ÓËÙÇÚÕÛÁÓÇÍÏÇ
ÚÎÙÚ¦ÛÓÏÙÎÑÏÔÊÆÔÕßÚÜÔÚÃÚÒÜÔ
ÚÕßØÇÑÒÂ®ËÔ×ËÖÏÙÂÓÇÔËÖÜÝ
ÕÏÖÏÁÙËÏÝÙÚÎÔÑËØÊÕÌÕØÃÇÚÜÔ
ÚØÇÖËà×ÔÛÇÙßÔËÞÏÙÚÕÆÔ
– Κύριε Λαμπρό, το σχέδιο «Ηρακλής» το οποίο προωθείται, αρκεί για την επιστροφή των NPEs
των ελληνικών τραπεζών στην
ευρωπαϊκή «κανονικότητα»; Είναι κρίσιμη για τη Fitch η μηδενική στάθμιση κινδύνου στους
τίτλους που θα εκδοθούν στο
πλαίσιο του σχεδίου;
¶¬ÕÙÞÁÊÏÕØÇÑÒÂÝ(7:®ËÃÔÇÏÁÔÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄÛËÚÏÑÄÈÂÓÇ
ÍÏÇÚÎÔËÖÏÚ¦ÞßÔÙÎÚÎÝÓËÃÜÙÎÝ
ÚÜÔ57,ZÇÒÒ¦ÛÇÖØÁÖËÏÔÇÙßÓÖÒÎØÜÛËÃÇÖÄÓÏÇÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÕØÍÇÔÏÑÂÓËÃÜÙÎÚÜÔ57,ZÇÖÄ
ÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÜÔÖËØÏÙÙÄÚËØÜÔÇÔÇÑÚÂÙËÜÔ
ÑÇÏÞÇÓÎÒÄÚËØÜÔÖÕÙÕÙÚ×ÔËÑÔÁÕßÇÛÁÚÎÙÎÝ
ÒÒËÝÙßÙÚÎÓÏÑÁÝÒÆÙËÏÝÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÎÝÚÎÝÖØÄÚÇÙÎÝ ÇÖÄ ÚÎÔ ¬Ú ÛÇ ÓÖÕØÕÆÙÇÔËÖÃÙÎÝÔÇËÖÏÚÇÞÆÔÕßÔÚÎÔ
ÖËØÇÏÚÁØÜÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔ57,
¬Õ(7:ÖÇØÁÞËÏËÍÍßÂÙËÏÝÆÉÕßÝ
ÖËØÃÖÕßÊÏÙËßØ×ÍÏÇÚÇÚÓÂÓÇÚÇßÉÎÒÂÝÊÏÇÙÌ¦ÒÏÙÎÝZLUPVY
ÑÇÒÆÖÚÕÔÚÇÝÖËØÃÖÕßÊÏÙËßØ×
57,ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÚÕÂÓÏÙß
ÚÜÔÙÎÓËØÏÔ×ÔËÖÏÖÁÊÜÔØ¦ÍÓÇÚÏÇÔÚÏÒÇÓÈÇÔÄÓÇÙÚËÄÚÏÎÙÚ¦Û-

ÑÇÏÚÎÔËÖËÔÊßÚÏÑÂÊÏ¦ÛËÙÎÍÏÇÚÇ
ËÒÒÎÔÏÑ¦ÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÑ¦ÖËØÏÕßÙÏÇÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇ¶ÎÕÖÕÃÇÓÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝÂÚÇÔÏÙÞßØÂ¶ÑÇÛ×ÝÚÇÙÞÁÊÏÇ
ËÐÇØÚ×ÔÚÇÏÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÇÖÄ
ÚÏÝÖÜÒÂÙËÏÝ57,ZÑÇÏÚÏÝÚÏÚÒÕÖÕÏÂÙËÏÝÔÇÝ¦ÒÒÕÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄÝ
ÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝËÃÔÇÏÕÏËÐËÒÃÐËÏÝÙÚÕ
ÔÕÓÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕÏÊÏÇÃÚËØÇÕÇÔÚÃÑÚßÖÕÝÚÎÝËÖÁÑÚÇÙÎÝÚÕßÔÄÓÕß
ÖËØÃÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÚÎÝÇqÑÇÚÕÏÑÃÇÝ
ÓÁÞØÏÚÕÚÁÒÕÝÖØÏÒÃÕßÑÇÏÚÕÔÁÕ
ÖÚÜÞËßÚÏÑÄÊÃÑÇÏÕÖÕßÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ
ÚÕÔ¡¦ÏÕ

Η Fitch είναι θετική
στα σχέδια των τραπεζών για μείωση των δεικτών κόκκινων δανείων
σε μονοψήφια επίπεδα
σε 2-4 χρόνια, αν
και υπάρχουν κίνδυνοι.
ÓÏÙÎÑÏÔÊÆÔÕßÚÜÔZLUPVYÚÃÚÒÜÔ
ËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇÇÖÕÚËÒËÃÈÇÙÏÑÂ
ËÑÑØËÓÄÚÎÚÇÑÇÏËßÇÃÙÛÎÚÕÙÚÕÏÞËÃÕ ÙÚÎÔ ËÌÇØÓÕÍÂ ÚÕß (7:
¥ÙÚÄÙÕËÃÓÇÙÚËÛËÚÏÑÕÃÄÚÏÇßÚÄ
ÛÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÚËÃÖØÕÝÄÌËÒÕÝÚÎÝ
ËÖÏÚßÞÃÇÝÚÕßÙÞËÊÃÕßÖËØÏÕØÃàÕÔÚÇÝÚÕÔÇÔÚÃÑÚßÖÕÙÚÇÑËÌ¦ÒÇÏÇ
ÚÜÔÚØÇÖËà×Ô
– Είναι τελικά εφικτός ο στόχος
των ελληνικών τραπεζών για μονοψήφιους δείκτες NPE σε διάστημα 2-4 ετών;
¶¡ÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝÕÏËÒÒÎÔÏÑÁÝ
ÚØ¦ÖËàËÝÁÞÕßÔÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÄÚÏ
ÙÞËÊÏ¦àÕßÔÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙÕßÔ
ÖËØÃÖÕßÊÏÙËßØ×ÚÜÔËÍÍßÂÙËÜÔÚÕß(7:ÍÏÇÚÏÚÒÕÖÕÏÂÙËÏÝÖÕß
ÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆÕßÔÖËØÃÖÕßÊÏÙ
ËßØ×57,Z¦ÙËÏÇßÚÂÝÚÎÝÞØÂÙÎÝÑÇÏ¦ÒÒÜÔÙßÓÖÒÎØÜÓÇÚÏÑ×Ô
ÓÁÚØÜÔËÑÚÏÓÕÆÓËÄÚÏÕÊËÃÑÚÎÝ
57,ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÓËÏÜÛËÃÙË
ÖËØÃÖÕß ÙÚÇÚÁÒÎÚÕß
ÕÕÖÕÃÕÝËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ßÉÎÒÄÝÙËÙÞÁÙÎÓËÚÇ
ËßØÜÖÇáÑ¦ÖØÄÚßÖÇÖÃÚÕßÖÇØÄ-

Θα χρειαστεί T¨ÌØo{Ñ³{ØÉÜÜi{~ÓØ³¨ÒÉÇÉØ³ÉÑ×³ÒÈÉ{~Ñ{i³{~ÒÉËÉÙÑ~É¨Ù×¨ËÑØVÜÓÉ{(ÒÈÑÐ¨ÌVÉ{~É×ÑÜÊØÑÂ{ÜoÊÉ³iØx²Rvo{Ñ³T¨iÐÑ³{³³{~Ì~ÜÒÙ
ÔÚÕÝÓÄÔÕÕÏÑßÖØÏÇÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝ
ÁÞÕßÔÊËÃÑÚÎ57,¦ÔÜÚÕß 
¦ÔÚÜÝÎ-P[JOËÃÔÇÏÛËÚÏÑÂÙËÄÚÏ
ÇÌÕØ¦ÚÇÙÞÁÊÏÇÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÍÏÇ
ÓËÃÜÙÎÚÜÔÊËÏÑÚ×Ô57,ÙËÓÕÔÕ-

ÉÂÌÏÇËÖÃÖËÊÇÙËÞØÄÔÏÇÇÔ
ÑÇÏßÖ¦ØÞÕßÔÑÃÔÊßÔÕÏËÑÚÁÒËÙÎÝ
¬ÇÙÞÁÊÏÇÇßÚ¦ËÐÇØÚ×ÔÚÇÏÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÇÖÄÚÎÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇ
ÚÕßËÖÏÞËÏØÎÙÏÇÑÕÆÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝ

– Γιατί η Fitch αξιολογεί τις ελληνικές τράπεζες με «CCC», παρά το
γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται
στο «ΒΒ», και πολλές βαθμίδες
υψηλότερα;
¶©ÏÛËÚÏÑÁÝËÐËÒÃÐËÏÝÚÕßÒËÏÚÕßØÍÏÑÕÆÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝÖÕßÇÔÚÏÑÇÚÕÖÚØÃàÕÔÚÇÏÙÚÎÔÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎ
ÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÙË®ÓËÛËÚÏÑÁÝ
ÖØÕÕÖÚÏÑÁÝËÃÔÇÏÖØ¦ÍÓÇÚÏÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÍÏÇÚÇÖÏÙÚÜÚÏÑ¦ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÑÇÏÚÏÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÁÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÚÜÔÚØÇÖËà×Ô¥ÙÚÄÙÕ
ËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÓËÔÇÇÐÏÕÒÕÍÕÆÓË
ÚÏÝÚÁÙÙËØÏÝÙßÙÚÎÓÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝ
ÙÚÎÔÑÇÚÎÍÕØÃÇ***®ÊËÊÕÓÁÔÕß
ÚÕßÓËÍ¦ÒÕßÇÖÕÛÁÓÇÚÕÝÚÜÔÓÎ
ËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÜÔÇÔÕÏÍÓ¦ÚÜÔÑÇÏ
ÚÕßÍËÍÕÔÄÚÕÝÄÚÏÎÑËÌÇÒÇÏÕÖÕÃÎÙÎÖÇØÇÓÁÔËÏÏÊÏÇÃÚËØÇËß¦ÒÜÚÎ
ÙÚÏÝÊÏÇÚÇØÇÞÁÝÚÎÝÖÕÏÄÚÎÚÇÝÚÕß
ËÔËØÍÎÚÏÑÕÆ
ÔÇßÙÓÇÍÏÇÚÎÔÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎ
ÚÜÔÇÐÏÕÒÕÍÂÙËÜÔÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×Ô
ÚØÇÖËà×ÔÛÇÂÚÇÔÎÙÎÓÇÔÚÏÑÂ
ÓËÃÜÙÎÚÜÔÇÖÕÛËÓ¦ÚÜÔ57,ÞÜ-

ØÃÝÔÇßÖÕÔÕÓËÆËÚÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÚÕ
ÑËÌ¦ÒÇÏÕÚÜÔÚØÇÖËà×ÔËÐÁÒÏÐÎ
ÚÎÝÑËØÊÕÌÕØÃÇÝ¶ÊÎÒÇÊÂÎËÙÜÚËØÏÑÂÖÇØÇÍÜÍÂÑËÌÇÒÇÃÕß¶ÑÇÛ×Ý
ÑÇÏÎÛÁÙÎØËßÙÚÄÚÎÚÇÝÇÖÕÚËÒÕÆÔ
ËÖÃÙÎÝÙÎÓÇÔÚÏÑÕÆÝÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝ
ÙÚÎÔËÑÚÃÓÎÙÂÓÇÝ
– Αναφορικά με την κερδοφορία
καθώς και τον νέο δανεισμό αναμένεται βελτίωση φέτος;
¶ËØÏÓÁÔÕßÓËÑ¦ÖÕÏÇÈËÒÚÃÜÙÎÙÚÎÒËÏÚÕßØÍÏÑÂÑËØÊÕÌÕØÃÇ
ÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔÓËÚÎ
ÙÚÂØÏÐÎÚÜÔÓÁÚØÜÔÖËØÏÑÕÖÂÝ
ÑÄÙÚÕßÝÑÇÏÚÎÝÖØÕÄÊÕßÙÚÎÔ
ÖÕÏÄÚÎÚÇÚÜÔÙÚÕÏÞËÃÜÔËÔËØÍÎÚÏÑÕÆÙßÓÈÕÒÂÚÜÔËÙÄÊÜÔÇÖÄ
ÖØÕÓÂÛËÏËÝÛÇÖØÁÖËÏËÖÃÙÎÝÔÇ
ËÃÔÇÏÛËÚÏÑÂÞ¦ØÎÙÚÎÔÇÆÐÎÙÎ
ÚÜÔÖÒÎØÜÓ×ÔÓËÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÑÇÏ
ÙÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÎÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝ
ÚÕßIHUJHZZ\YHUJL.
©ÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÕÔÔÁÕÊÇÔËÏÙÓÄ
ÇÔÇÓÁÔÕßÓËÄÚÏÕÏÚØ¦ÖËàËÝÛÇÇßÐÂÙÕßÔÚÏÝÞÕØÎÍÂÙËÏÝÊÇÔËÃÜÔÑßØÃÜÝÙÚÕÔËÚÇÏØÏÑÄÚÕÓÁÇÕÕÖÕÃÕÝÛÇÇÔÚÏÙÚÇÛÓÃÙËÏËÔÓÁØËÏÚÎÔ
ÇÖÕÓÄÞÒËßÙÎÚÕßÇÖÕÛÁÓÇÚÕÝÚÜÔ
ÙßÔÕÒÏÑ×ÔÊÇÔËÃÜÔ
ÇØ¦ÚÏÝÛËÚÏÑÁÝÇßÚÁÝËÐËÒÃÐËÏÝÎÒËÏÚÕßØÍÏÑÂÑËØÊÕÌÕØÃÇ
ÚÕßÑÒ¦ÊÕßÜÙÚÄÙÕÛÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÞÇÓÎÒÂËÖÎØËÇÙÓÁÔÎÇÖÄÚÏÝ
ßÉÎÒÁÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÍÏÇËÖÏÙÌÇÒËÃÝ
ÇÖÇÏÚÂÙËÏÝÑÇÏÚÏÝÖÏÁÙËÏÝÇÖÄÚÕ
ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÞÇÓÎÒ×ÔËÖÏÚÕÑÃÜÔ
ÇÚ¦ÚÎÔ¦ÖÕÉÂÓÇÝÛÇÞØËÏÇÙÚËÃ
ÞØÄÔÕÝÍÏÇÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝ
ÔÇÌÚ¦ÙÕßÔÙËÏÑÇÔÕÖÕÏÎÚÏÑ¦ËÖÃÖËÊÇÑËØÊÕÌÕØÃÇÝ
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Ελλειμμα ανταγωνιστικότητας
και στην προσέλκυση ταλέντων
Στην 47η θέση διεθνώς, κάτω από Πολωνία και Αζερμπαϊτζάν η Ελλάδα
Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Στην 47η θέσηÑ¦ÚÜÇÖÄÞ×ØËÝ
ÄÖÜÝÎÕÒÜÔÃÇÚÕàËØÓÖÇáÚà¦Ô
ÑÇÏÕÏ¢ÏÒÏÖÖÃÔËÝÑÇÚÇÚ¦ÙÙËÚÇÏ
ÎÒÒ¦ÊÇÙÚÕÔËÃÑÚÎÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇÝ¬ÇÒÁÔÚÜÔ.;*0
ÖÄÚÕÙßÔÕÒÏÑÄÊËÃÍÓÇÚÜÔ
 ÞÜØ×Ô ÚÎÝ ÁÑÛËÙÎÝ ÖÕß
ËÑÖÕÔËÃÚÇÏÑ¦ÛËÞØÄÔÕÇÖÄÚÕ
05:,(+ÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÎÔ
(KLJJV.YV\WÑÇÏÚÎÔ.VVNSL
ÚÎÔÖØ×ÚÎÛÁÙÎÑÇÚÇÒÇÓÈ¦ÔËÏ
ÎÒÈËÚÃÇÑÇÏÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝÑÇÏÏÍÑÇÖÕÆØÎ
ÚÎÍËÜÍØÇÌÏÑÂÖËØÏÌÁØËÏÇ
ÚÎÝßØ×ÖÎÝÎÒÒ¦ÊÇÇÔÁØÞËÚÇÏÎÇÖÄÚÏÝÞ×ØËÝÖÕßËÐËÚ¦ÙÛÎÑÇÔËÔ×ÙÚÎÔÑÇÚÎÍÕØÃÇ
ÞÜØ×ÔßÉÎÒÕÆËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝÎ
ÒÒ¦ÊÇÑÇÚÇÚ¦ÙÙËÚÇÏÎÚÙÏ
ÚÄÙÕÎÈÇÛÓÕÒÕÍÃÇ.;*0ÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÄÙÕÄÓÜÝÑÇÏÚÕÑÇÚ¦ÑËÌÇÒÂÔËÃÔÇÏÞÇÓÎÒÄÚËØÇÇÖÄ
ÚÇÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×Ô
ÞÜØ×ÔÑÇÏÑÇÚ¦ÙßÔÁÖËÏÇÕÈÇÛÓÄÝÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇÝÚÎÝÞ×ØÇÝÓÇÝÙËÙÞÁÙÎÓËÚÎÔËÆØËÙÎ
ÚÇÒÁÔÚÜÔÛËÜØËÃÚÇÏÇÔÇÓËÔÄÓËÔÕÝÊËÊÕÓÁÔÕßÚÕßËÖÏÖÁÊÕßÚÕß
ËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝÚÎÝÞ×ØÇÝ
©ÖÜÝËÖÃÙÎÝË¦ÔÎÑÇÚ¦ÚÇÐÎ
ÚÎÝÞ×ØÇÝÓÇÝÙßÍÑØÏÛËÃÓËÚÕÔ
ÇÓÁÙÜÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÞØÄÔÕÛÇ
ÌÇÔËÃÄÚÏÎÒÒ¦ÊÇÞ¦ÔËÏÛÁÙËÏÝ
ÙÚÎÔÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇÙßÓÖÁØÇÙÓÇÖÕßÇÖÄÚÕßÝÃÊÏÕßÝÚÕßÝ
ËØËßÔÎÚÁÝÊËÔÛËÜØËÃÚÇÏÕØÛÄ
ÑÇÛ×ÝÑ¦ÛËÞØÄÔÕÖØÕÙÚÃÛËÔÚÇÏ
ÑÇÏÔÁËÝÞ×ØËÝ
ÚÙÏÎÒÒ¦ÊÇÌÁÚÕÝÚÕÖÕÛËÚËÃÚÇÏÙÚÎÔÎÛÁÙÎÚÕßÊËÃÑÚÎ
.;*0ÓËÚÇÐÆÞÜØ×ÔÁÔÇÔÚÏ
ÚÎÝÎÝÛÁÙÎÝÚÕß ÄÚÇÔ
ÄÓÜÝÙßÓÓËÚËÃÞÇÔÞ×ØËÝ

Η βαθμολογία³iØ ÜÜÒÙÑØÉi¨ÉÒÇÉ³Ñ{iÐÑ³{~ÒÑÌ³iÉ¨{¨{ÐÓiÉÂ³¨Ó×É{Ñ³iØT¨ÑØÈo~¨{³{~ÒÐÉ³Ñ~¨Ò³iÈÐÑØÑ³ÑoËÇ³Ñ{
³Èo~É~¨{ÐÓÉÙË

Η Ελβετία διατηρεί
την πρώτη θέση,
μπροστά από τις ΗΠΑ.
¬ÕÑßØÏÄÚËØÕÖÒËÕÔÁÑÚÎÓÇÚÎÝ
ÒÒ¦ÊÇÝÙÞËÚÃàËÚÇÏÓËÚÕÔÖßÒ×ÔÇÊÏÇÚÂØÎÙÎÝÚÇÒÁÔÚÜÔ9L[HPU
ÚÕÔÇÔÚÃÖÕÊÇÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÖËØÏÛ×ØÏÕÈËÒÚÃÜÙÎÝÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏ

ÙÚÕÔÖßÒ×ÔÇÖØÕÙÁÒÑßÙÎÝÚÇÒÁÔÚÜÔ([[YHJ[ÚÕßÕÖÕÃÕßÕ
ßÖÕÖßÒ×ÔÇÝÚÎÝËÐÜÙÚØÁÌËÏÇÝ
,_[LYUHS6WLUULZZËÓÌÇÔÃàËÏ
ÞÇÓÎÒ¦ÖÕÙÕÙÚ¦
ÔÇÌËØÄÓËÔÕÝÙÚÎÔÑÇÚ¦ÚÇÐÎÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝ
ÚÕß*S\Z[LYÒÒ¦ÊÇÝÕßÒÍÇØÃÇÝ
ÚÕßÕÓÃÒÕß(KLJJV ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÝ
¡ßÒÜÔ¦ÝÙÎÓËÏ×ÔËÏÖÜÝÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÙÞËÚÏÑ¦ÑÇÒÁÝËÖÏÊÄÙËÏÝ
ÙÚÕÔÖßÒ×ÔÇÚÎÝÏÇÚÂØÎÙÎÝ®

ÍËÍÕÔÄÝÖÕßÙÞËÚÃàËÚÇÏÑßØÃÜÝÓË
ÕÒÕÁÔÇÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÎÙÚÇÛËØÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÁÈÇÏÇÕÑ¡ßÒÜÔ¦ÝÇÔÇÌÁØËÚÇÏ
ÑÇÏÙÚÎÞËÏØÄÚËØÎËÖÃÊÕÙÎÚÎÝ
ÒÒ¦ÊÇÝÖÕßÍÏ»¦ÒÒÎÓÃÇÞØÕÔÏ¦ÇÌÕØ¦ÚÎÔËÔËØÍÕÖÕÃÎÙÎÑÇÏ
ÚÎÔÖØÕÙÁÒÑßÙÎÚÇÒÁÔÚÜÔËÖÏÙÎÓÇÃÔÕÔÚÇÝÄÚÏÎÈÇÛÓÕÒÕÍÃÇ
ËÖÎØË¦àËÚÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÇÖÄÚÎÔ
ÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎËÐÜÙÚØÁÌËÏÇÚÎÝ
Þ×ØÇÝÙßÍÑØÏÚÏÑ¦ÓËÚÏÝÞ×ØËÝ
ÖÕßÇÔÂÑÕßÔÙÚÏÝÕÓ¦ÊËÝÚÜÔ
ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚ×ÔÓÇÝ
¬ÕÚÏÝÑÕØßÌÇÃËÝÛÁÙËÏÝ
ÙÚÕÔËÃÑÚÎÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄÚÎÚÇÝ
ÇÍÑÄÙÓÏÕß¬ÇÒÁÔÚÕßËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇÑÇÚÁÞÕßÔÞ×ØËÝßÉÎÒÕÆ
ËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝ©ÏËßØÜÖÇáÑÁÝÞ×ØËÝËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇÑßØÏÇØÞÕÆÔ
ÑØÇÚ×ÔÚÇÝÇÖÄÚÏÝÑÇÒÆÚËØËÝÛÁÙËÏÝËÔ×ÎÒÈËÚÃÇÊÏÇÚÎØËÃÚÎÔÖØ×ÚÎÛÁÙÎÓÖØÕÙÚ¦ÇÖÄ
ÚÏÝÑÕÒÕßÛÕÆÔÎÏÍÑÇÖÕÆØÎÎÑÇÏÞ×ØËÝÇÖÄÚÎÄØËÏÇ
ßØ×ÖÎÄÖÜÝÎÕßÎÊÃÇÎÎ
ÇÔÃÇÎÎ©ÒÒÇÔÊÃÇÎÑÇÏ
Î¢ÏÔÒÇÔÊÃÇÎÚÕ¦ÒÒÕ¦ÑØÕ
ÚÎÝÑÒÃÓÇÑÇÝÎ±ËÓÁÔÎÁØÞËÚÇÏ
ÚËÒËßÚÇÃÇÙÚÎÔÎÛÁÙÎÑ¦ÚÜÇÖÄÇÌØÏÑÇÔÏÑÁÝÞ×ØËÝÄÖÜÝ
ÎÔÍÑÄÒÇÎÇáÑÂÎÓÕÑØÇÚÃÇ
ÚÕß ÕÔÍÑÄÑÇÏÚÕ¡ÖÕßØÕÆÔÚÏ
Ø×ÚÎÖÄÒÎÓËÚÎÔßÉÎÒÄÚËØÎÈÇÛÓÕÒÕÍÃÇÙÚÎÔÖØÕÙÁÒÑßÙÎÚÇÒÁÔÚÜÔËÃÔÇÏÎ§ÁÇ±ÄØÑÎ
ÇÑÕÒÕßÛËÃÕÚÕÕÔÊÃÔÕÑÇÏÎÎ
ÏÍÑÇÖÕÆØÎ¬ÎÊËÑ¦ÊÇÙßÓÖÒÎØ×ÔÕßÔÚØËÏÝÖÄÒËÏÝÚÜÔ
ÇÔ¢ØÇÔÙÃÙÑÕÎÕÙÚ×ÔÎ
ÎÑÇÏÕÝÔÚàËÒËÝ ÎÊÆÕ
ÇÖÄÚÎÔßØ×ÖÎÇØÃÙÏÎÑÇÏ
¡ÄÔÇÞÕÎÑÇÏÊÆÕÇÖÄÚÎÔ
ÔÇÚÕÒÏÑÂÙÃÇ!ÚÕ²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑ
ÎÑÇÏÚÕ¬ÄÑÏÕÎ

Σε ιστορικά χαμηλά οι αποδόσεις των ομολόγων
Σε νέοÏÙÚÕØÏÑÄÞÇÓÎÒÄßÖÕÞ×ØÎÙÇÔÕÏÇÖÕÊÄÙËÏÝÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×Ô
ÕÓÕÒÄÍÜÔÞ¦ØÎÙÚÇÛËÚÏÑ¦ÙÞÄÒÏÇÚÎÝ ØÏÙÚÃÔÇÍÑ¦ØÔÚÇÒÒ¦
ÑÇÏÙÚÏÝËÔÊËÃÐËÏÝÄÚÏÎßØ×ÖÎ
ÊËÃÞÔËÏÖÒÁÕÔÖËØÏÙÙÄÚËØÎËßËÒÏÐÃÇÙÚÏÝÞ×ØËÝÖÕßÈØÁÛÎÑÇÔÙË
ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÊÏ¦ÙÜÙÎÝÑ¦ÚÏÖÕß
ÊÃÔËÏÁÔÇÛËÚÏÑÄÙÂÓÇ®ÍÏÇÚÏÝÊÏËÑÊÏÑÂÙËÏÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÙÚÕÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÓÁÚÜÖÕÏÕÇÔÇÒßÚÏÑ¦
ÎÇÖÄÊÕÙÎÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆËÚÕÆÝ
ÕÓÕÒÄÍÕßßÖÕÞ×ØÎÙËÙÚÕ 
ÓËÖÚ×ÙÎÚÎÝÚ¦ÐÎÝÚÕß ÇÖÄÚÇ
ËÖÃÖËÊÇÚÎÝ¬ËÚ¦ØÚÎÝÑÇÏÙËÔÁÇ
ÏÙÚÕØÏÑ¦ÞÇÓÎÒ¦ËÔ×ÔÁÕÞÇÓÎÒÄ
¦ÍÍÏÐËÑÇÏÎÇÖÄÊÕÙÎÙÚÕËÚÁÝ
ÕÓÄÒÕÍÕÎÕÖÕÃÇÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑË
ÙÚÕ ÓËÖÚ×ÙÎ 

Δηλώσεις Λαγκάρντ
¡ÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÎÔËÖÏÚØÕÖÂÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔßÖÕÛÁÙËÜÔÚÕßßØÜÖÇáÑÕÆ ÕÏÔÕÈÕßÒÃÕßÎËÖÏÑËÌÇÒÂÝ
ÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝ ËÔÚØÏÑÂÝ¬Ø¦ÖËàÇÝ ØÏÙÚÃÔÇÍÑ¦ØÔÚÚÄÔÏÙË
ÄÚÏÎËÒÒÎÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÙßÔËÞÃàËÏÔÇÈËÒÚÏ×ÔËÚÇÏÑÇÏËÔÏÙÞÆÕÔÚÇÏ
ÕÏÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝÎ ¬ÔÇÇÍÕØ¦ÙËÏ
ËÒÒÎÔÏÑÄÞØÁÕÝÈ¦ÙËÏÚÕßÖØÕÍØ¦Ó-

EPA

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Παράθυρο o{ÑÓ³ÑÂi³ÉÜÜi{~ÐÜÌo³¨Ìo¨ÑÐÐÑ³{~ÊØTÑÜÒ¨iØ* Ò{ÂÉiÉ{~É×ÑÜÊØ³iØ 0V¨{³ËÑo~Ò¨³
ÓÇÚÕÝÖÕÙÕÚÏÑÂÝÞÇÒ¦ØÜÙÎÝ8,
¦ÔÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙßÔËÞÃÙËÏÔÇ
ÈËÒÚÏ×ÔËÚÇÏÑÇÏÓËÈ¦ÙÎÚÇÑØÏÚÂØÏÇÖÕßÛÁÚÕßÓËÍÏÇÚÏÝÇÍÕØÁÝÚÃÚÒÜÔËÃÓÇÏÇØÑËÚ¦ÈÁÈÇÏÎÄÚÏÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÕÓÄÒÕÍÇÛÇÍÃÔÕßÔÑÇÏÇßÚ¦
ËÖÏÒÁÐÏÓÇ®ÊÂÒÜÙËÎÑÇÍÑ¦ØÔÚ
ËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÕÓÄÒÕÍÇÓËÚ¦ÑÇÏÚÎÔÖØÄÙÌÇÚÎÇÔÇ-

È¦ÛÓÏÙÎÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÇÖÄÚÎ-P[JO
ÑÇÏÙÚÕ®ÓËÛËÚÏÑÁÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÊÆÕÙÑÇÒÕÖ¦ÚÏÇ
ÞÇÓÎÒÄÚËØÇÇÖÄÚÎÔËÖËÔÊßÚÏÑÂ
ÈÇÛÓÃÊÇ®ÊËÔËÃÔÇÏÙÚÎÔÖÇØÕÆÙÇ
Ì¦ÙÎËÖÏÒÁÐÏÓÇÍÏÇÚÕ8,ÚÄÞÕÝ
ÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝËÃÔÇÏ
ÎËÖÃÚËßÐÎÇßÚÕÆÚÕßÕØÕÙÂÓÕß
ÙÚÕÇqËÐ¦ÓÎÔÕÚÕß ÇÛ×Ý
ÎÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÚÎÝ ¬
ÇÒÒ¦ÑÇÏÕÏÇÔÇÈÇÛÓÃÙËÏÝÚÎÝÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÄÚÏÛÇÙßÔËÞÏÙÚÕÆÔÕÙÚÄÞÕÝ
ÇßÚÄÝÖÒÁÕÔÊËÔÛËÜØËÃÚÇÏÇÔÁÌÏÑÚÕÝÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÖÜÝÎËÖÄÓËÔÎ
ÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÁÔÎÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎ
ÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝËÃÔÇÏÙÚÏÝÖØÏÒÃÕßÇÖÄ: 7ÑÇÏ+)9:¶ÕÏÕÖÕÃÕÏ
Ó¦ÒÏÙÚÇÂÊÎÊÃÔÕßÔÛËÚÏÑÁÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÙÚÎÞ×ØÇÑÇÏÇÑÕÒÕßÛËÃ
Î4VVK`»ZÙÚÏÝ¡ÇãÕß©ÖÜÝÊÂÒÜÙËÖØÄÙÌÇÚÇÙÚÎÔ ®ÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝÑØÇÚÏÑ×ÔÇÐÏÕÒÕÍÂÙËÜÔ
ßÚÏÑÂÝßØ×ÖÎÝÚÎÝ-P[JO¡ÏÑÁÒ
§ÇÖÕÒÏÚ¦ÔÕÎËÖÏÙÚØÕÌÂÙÚÎÔ
ËÖËÔÊßÚÏÑÂÈÇÛÓÃÊÇ®ÁÜÝÚÇÓÁÙÇ
ÚÕßËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÎÇÒÒ¦ÄÞÏ
ÇÔÁÌÏÑÚÎ¦ÔßÖ¦ØÐËÏÙÚÇÊÏÇÑÂ
ÖØÄÕÊÕÝÙÚÇÓÁÚÜÖÇÚÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÑÇÏÚÎÝÊÏÇÚÂØÎÙÎÝÚÎÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝÙÆÔËÙÎÝÎÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ

ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÇßÐÎÛËÃÇØÑËÚ¦
ÍØÂÍÕØÇÚÄÔÏÙËÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦

Οι εξελίξεις στην Κύπρο
ËÚÏÑÄÇÁØÇÙÚÕßÝËÒÒÎÔÏÑÕÆÝ
ÚÃÚÒÕßÝÁÊÜÙÇÔÑÇÏÕÏËÐËÒÃÐËÏÝÓË
ÚÎÔ ÆÖØÕÄÖÕßÕ,:4ÚÎÝÁÊÜÙËÖØ¦ÙÏÔÕÌÜÝÍÏÇÚÎÔÖØÄÜØÎ
ÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÚÜÔÊÏÙËßØ×
ÖØÕÝÚÕ§¬ÞÜØÃÝÚÎÔÇÖÇÃÚÎÙÎ
ÚÎÝßÖÕÞØËÜÚÏÑÂÝÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÝ
ÇÔ¦ÒÕÍÕßÖÕÙÕÆÖØÕÝÚÕÔÓÎÞÇÔÏÙÓÄÇÖÄÌÇÙÎÚÕß,:4ÊËÃÞÔËÏ
ÖÜÝÎßØ×ÖÎÁÞËÏÇØÞÃÙËÏÑÇÏÍÃÔËÚÇÏÖÏÕËßÁÒÏÑÚÎÖØÕÝÚÏÝÞ×ØËÝ
ÕÏÕÖÕÃËÝÈØÁÛÎÑÇÔÙËÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÊÏ¦ÙÜÙÎÝÑÇÏÇßÚÄÈËÒÚÏ×ÔËÏÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÕÑÒÃÓÇ
ÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ®ÙÎÓËÃÜÙË
Õ¡ÇÚ ËØÔÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÄÝÇÔÇÒßÚÂÝÚÎÝ9HIVIHURÒÒ¦ÊÇÛÁÒËÏ
ÌÁÚÕÝÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙËÊËÆÚËØÎ
ÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÚÜÔÇÑØÏÈ×ÔÊÇÔËÃÜÔÚÕß§¬ËÔ×àÎÚËÃÖËØÏÙÙÄÚËØÎËßËÒÏÐÃÇÇÖÄÚÕßÝßØÜÖÇÃÕßÝ
ÖÏÙÚÜÚÁÝÁÚÙÏ×ÙÚËÔÇÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃ®ÖËØÇÏÚÁØÜÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÝ
Þ×ØÕÝÊÏËÑÊÏÑ×ÔÚÇÝÚÎÓËÃÜÙÎ
ÚÜÔÙÚÄÞÜÔÍÏÇÚÇÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÇ
ÇÖÄÚÕÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÎÞØÂÙÎ
ÚÜÔÑËØÊ×ÔÇÖÄÚÇ(5-(Z:47Z
ÍÏÇËÖËÔÊÆÙËÏÝ

Επιμένει στη δημοσιονομική πειθαρχία ο Μπομπ Τράα
Κόντρα ÙÚÕ ØËÆÓÇÚÎÝËÖÕÞÂÝÖÕß
ÊÏÇÖÏÙÚ×ÔËÏÙÎÓÇÔÚÏÑÂÈËÒÚÃÜÙÎ
ÚÎÝÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚÇÝÚÕßÊÎÓÕÙÃÕß
ÞØÁÕßÝÑÇÏÊÏËÑÊÏÑËÃÓËÃÜÙÎÚÕß
ÙÚÄÞÕßÚÜÔÖØÜÚÕÍËÔ×ÔÖÒËÕÔÇÙÓ¦ÚÜÔÑÏÔÂÛÎÑËÕ¡ÖÕÓÖ¬Ø¦Ç
ÖØ×ÎÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕßÍØÇÌËÃÕß
ÚÕß§¬ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÎÔÖËØÃÕÊÕÑÇÚ¦ÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÙÎÚÕßÈÏÈÒÃÕßÚÕß¬ÕÙÞÁÊÏÕÚÕß
©ÊßÙÙÁÇ¶¬ÕÓËÍ¦ÒÕÚÇÐÃÊÏÖØÕÝ
ÁÔÇÈÏ×ÙÏÓÕÞØÁÕÝ®ÚÕÕÖÕÃÕÈÇÙÃÙÚÎÑËÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÙÚÇ¦ØÛØÇ
ÚÕßÙÚÎÔ ÇÛÎÓËØÏÔÂ®
¡ÎÔËÔÊÃÊËÚËÙÚÏÝÙËÏØÂÔËÝ
ÚÕßÞØÁÕßÝ®ËÃÖËÕÑ¬Ø¦ÇÛßÓÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÚÕÕÖÄÚËÑÇÏ
ÒÂÍËÏÎÖËØÃÕÊÕÝÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇ

ÛËÜØËÃÚÇÏÈÏ×ÙÏÓÕÚÕÞØÁÕÝËÃÔÇÏ
ÙËÓÄÒÏÝÞØÄÔÏÇ¡ÎÔÇØÞÃÙËÚË
ÔÇÓËÏ×ÔËÚËÚÇÖØÜÚÕÍËÔÂÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÇ®ÖØÕÁÚØËÉËÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝ
ÄÚÏÇÔßÖ¦ØÞÕßÔÖËØÏÛ×ØÏÇÙÑÄÖÏÓÕÛÇÂÚÇÔÔÇÇÐÏÕÖÕÏÎÛÕÆÔÍÏÇ
ÔÇÖÒÎØÜÛËÃÚÕÞØÁÕÝÔÜØÃÚËØÇ
¦ÚØÎÝÚÜÔÇØÏÛÓ×ÔÕÑ¬Ø¦Ç
ÑÇÚÁÍØÇÉËÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÇÆÐÎÙÎÚÎÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÚÕßÊÎÓÕÙÃÕßÚÕÓÁÇÑÇÚ¦ ÇÖÄÚÕ
ÁÔÇÔÚÏÓËÃÜÙÎÝÑÇÚ¦ ÙÚÕÔÏÊÏÜÚÏÑÄÚÕÓÁÇÑÚÃÓÎÙËÄÚÏÕÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÕÝØßÛÓÄÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ
ÓËÚ¦ÈÃÇÝÇÍÍÃàËÏÚÕ ÓÃÒÎÙËÍÏÇ
ÙÚÇÙÏÓÄÚÎÚÇÚÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÑÇÏ
ËÖÏÑÇÒÁÙÛÎÑËÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÕßÏÙÕàßÍÃÕß¶ËÒÒËÏÓÓÇÚÏÑÕÆÖÇØ¦ÚÎÔ

ÑØÃÙÎ¶ÍÏÇÔÇÙÎÓËÏ×ÙËÏÄÚÏÎÒÒ¦ÊÇÁÞËÏÖØÄÈÒÎÓÇÖØÕÙÌÕØ¦ÝÍÏ»
ÇßÚÄÞØËÏ¦àËÚÇÏËÖËÔÊÆÙËÏÝ
ÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÙÎÕÇÑÇÊÎÓÇáÑÄÝÑÇÏÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ(SWOH)HUR
ÇÙÃÒÎÝª¦ÖÇÔÕÝÙßÓÌ×ÔÎÙËÄÚÏ
ÊËÔËÃÔÇÏÙÑÄÖÏÓÕÔÇÓËÏÜÛÕÆÔÚÇ
ÖØÜÚÕÍËÔÂÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÇ±ÖÕÙÚÂØÏÐËÄÚÏÖÇØ¦ÚÏÝÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝ
ÖÕßÁÍÏÔÇÔ¦ÒÒËÝÁÓËÏÔÇÔÖÃÙÜ
ÑÄÓÎÚÇÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÊËÔÊÎÓÕÙÏËÆÕßÔÏÙÕÒÕÍÏÙÓÕÆÝÇÔÁÌËØË
¡ÏØ¦ÔÚÇÇÌ¦ÊÏËßÛÆÔÕßÙÇÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÎÝ,-*VUZ\S[PUNËÖÏÙÂÓÇÔËÄÚÏÎÖØÕÙÇØÓÕÍÂÁÍÏÔËÓË
ÆÌËÙÎÑÇÏÄÞÏÓËÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝ©
ÍËÔÏÑÄÝÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÕß©§ÃÑÕÝ
ÁÚÚÇÝËÃÖËÄÚÏÎÑØÃÙÎÊËÔÚËÒËÃÜ-

ÙËÄÚÏÚÇÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÊËÔÊÕÆÒËÉÇÔÂÚÇÔÓÏÇÇÖÕÚßÞÃÇ®ÑÇÛ×ÝÎ
Þ×ØÇÓÖÕØËÃÔÇÓÎÔÑÇÚÇÙÚØ¦ÌÎÑËÇÒÒ¦ÎÊÕÓÂÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÎÝ
ËÒ¦ÞÏÙÚÇÊÏÕØÛ×ÛÎÑËØÄÙÛËÙË
Ó¦ÒÏÙÚÇÄÚÏÊËÔßÖ¦ØÞËÏÄØËÐÎ
ÍÏÇÇÒÒÇÍÂ®©ÖØ×ÎÔßÖÕßØÍÄÝ
©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÏ×ØÍÕÝÇÖÇÑÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕßÊÏÇÖÃÙÚÜÙËÄÚÏÎËÖÃÖÚÜÙÎÚÜÔÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÜÔÊËÔ
ÌÇÃÔËÚÇÏÙÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÏÑÄÚÎÚÇ
ÑÇÏÊÏËØÜÚÂÛÎÑËÖ×ÝËÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÔÔÇÓÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÚÕÞØÁÕÝÄÚÇÔ
ßÖËØÈÇÃÔÕßÓËÚÕßÝÙÚÄÞÕßÝÚÜÔ
ÖÒËÕÔÇÙÓ¦ÚÜÔ¬ÕÈÏÈÒÃÕÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÇÖÄÚÏÝÑÊÄÙËÏÝ ª ±ªLJVUVTPH7\ISPZOPUN
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Στρατηγικό σχέδιο
για την προσέλκυση
Ινδών τουριστών
Ενίσχυση ÚÎÝÇËØÕÖÕØÏÑÂÝÙÆÔÊËÙÎÝÒÒ¦ÊÇÝÔÊÃÇÝÑÇÏÚÎÝ
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÍÏÇÛÁÓÇÚÇËÖËÔÊÆÙËÜÔÓËÁÓÌÇÙÎÙÚÕÔÚÕßØÏÙÓÄ
ÙßÓÌ×ÔÎÙËÕßÖÕßØÍÄÝ¬ÕßØÏÙÓÕÆ²¦ØÎÝËÕÞ¦ØÎÝÓËÚÕÔÔÊÄÇØÓÄÊÏÕßÖÕßØÍÄÍÏÇÛÁÓÇÚÇ
¬ÕßØÏÙÓÕÆÑÇÏÕÒÏÚÏÙÓÕÆØÇÒ¦ÔÚÏÔÍÑÇÚÁÒ
ÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÚÜÔÊÆÕÇÔÊØ×Ô
ÁÍÏÔËÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝËÖÃÙÑËÉÎÝ
ÚÕßÒÒÎÔÇßÖÕßØÍÕÆÙÚÎÔÔÊÃÇ
ÓËÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÚÎÝÊÏËÛÔÕÆÝÑÕØßÌÇÃÇÝÚÇÐÏÊÏÜÚÏÑÂÝÁÑÛËÙÎÝ
6;46\[IV\UK;YH]LS4HYRL[
ÔÊÃÇËÃÔÇÏÓÃÇÇÖÄÚÏÝÓËÍÇÒÆÚËØËÝÇÔÇÊßÄÓËÔËÝÚÕßØÏÙÚÏÑÁÝ
ÇÍÕØÁÝ¬Õ ÕÇØÏÛÓÄÝÚÜÔ
ÚÕßØÏÙÚ×ÔÇÖÄÚÎÔÔÊÃÇÖØÕÝ
ÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÙÎÓËÃÜÙËÇÆÐÎÙÎ
 ÙßÍÑØÏÚÏÑ¦ÓËÚÕÑÇÏÕ
ßÖÕßØÍÄÝ¬ÕßØÏÙÓÕÆÚÎÝÞ×ØÇÝ
ËÓÌÇÔÃÙÚÎÑËÇÏÙÏÄÊÕÐÕÝÖÜÝÎ
ÇÆÐÎÙÎÛÇËÃÔÇÏÇÑÄÓÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÙÚÕÖØÕÙËÞÁÝÊÏ¦ÙÚÎÓÇ®
©ÑËÕÞ¦ØÎÝÇÖÕÑ¦ÒßÉËÖÜÝ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÙËËÐÁÒÏÐÎÎËÑÖÄÔÎÙÎ
ËÔÄÝÔÁÕßÙÚØÇÚÎÍÏÑÕÆÙÞËÊÃÕß
ÍÏÇÚÎÔÖØÕÙÁÒÑßÙÎÔÊ×ÔÚÕßØÏÙÚ×ÔÏÙÚËÆÕßÓËÄÚÏÕÚÕßØÏÙÓÄÝÖÕÒßÚËÒËÃÇÝÕÙßÔËÊØÏÇÑÄÝ
ÚÕßØÏÙÓÄÝÑÇÏÕÍÇÓÂÒÏÕÝÚÕßØÏÙÓÄÝËÃÔÇÏÕÏÑÆØÏÕÏÚÕÓËÃÝÖÕßÎ
ÒÒ¦ÊÇÁÞËÏÖÕÒÒ¦ÔÇÖØÕÙÌÁØËÏ
ÙÚÕÔÔÊÄËÖÏÙÑÁÖÚÎÑÇÏÍÏ»ÇßÚÄÚÕÔÒÄÍÕËÖÏÑËÔÚØ×ÔÕßÓËÚÏÝ
ÊØ¦ÙËÏÝÓÇÝÙËÇßÚÁÝÚÏÝÓÕØÌÁÝ
ÚÕßØÏÙÓÕÆ®
¬ÎÔ¬ØÃÚÎÕßÖÕßØÍÄÝÙßÔÇÔÚÂÛÎÑËÓËËÑÖØÕÙ×ÖÕßÝÚÕß
ÓÖÕØÏÑÕÆÖÏÓËÒÎÚÎØÃÕßÔÊÃÇÝ
ÄÖÕßÙßÓÌ×ÔÎÙÇÔÔÇËØÍÇÙÚÕÆÔ
ÖØÕÝÏÑÇÔÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÇÏÚÂÓÇÚÕÝ
ÇÖËßÛËÃÇÝÖÚÂÙËÜÔÓËÚÇÐÆÚÜÔ
ÊÆÕÞÜØ×ÔÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇÚÎÙÎÓÇÙÃÇÚÎÝ.VSKLU=PZHÊÏÇÃÚËØÕ
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔßÖÂØÐËÍÏÇÚÏÝËÖËÔÊßÚÏÑÁÝËßÑÇÏØÃËÝÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÎÞ×ØÇÓÇÝÑÇÏÊÎÙÚÕÔÚÕ-

Η μέση ÙÑÒi³ÈÙÖ³È¨Ë³Ñ³i ÜÜÒÙÑÉËÑ{É¨ËÈ
ÆÆÆÉÈ¨V³i¨ÑÈoÉ{~ÌØÐÓØÌ¨ØÐÑØÉËÑ{³Ñl®Æ
ÉÈ¨
ÓÁÇÚÕßÚÕßØÏÙÓÕÆ¡ÏÒ×ÔÚÇÝ
ÙÚÎÔÏÔÊÏÑÂÚÎÒËÄØÇÙÎÕÑËÕÞ¦ØÎÝÙÎÓËÃÜÙËÖÜÝÂØÛÇÓË
ÙÚÎÔÔÊÃÇÍÏÇÔÇÙßÔËØÍÇÙÚÕÆÓËÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦ÙÚÕÞËÆÕÔÚÇÝÙË
ÓÏÇÇÍÕØ¦ÎÕÖÕÃÇÁÞËÏßÉÎÒÂÝ
ÖÕÏÄÚÎÚÇÝÚÕßØÏÙÓÄÃÔÇÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÄÚÏÚÕÓÁÙÕÁÐÕÊÕÚÕß
ÔÊÕÆÚÕßØÃÙÚÇÖÕßËÖÏÙÑÁÖÚËÚÇÏ
ÚÎÞ×ØÇÓÇÝËÃÔÇÏÖËØÃÖÕß
ËßØ×ÚÎÔ×ØÇÖÕßÕÍËÔÏÑÄÝÓÁÙÕÝÄØÕÝÓÇÝËÃÔÇÏÖËØÃÖÕßÙÚÇ
ËßØ×ÃÔËÚÇÏÙÇÌÁÝÒÕÏÖÄÔ
ÖÜÝÕÔÊÄÝÚÕßØÃÙÚÇÝÖÕßÁØÞËÚÇÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇËÃÔÇÏÁÔÇÝÖÕÏÕÚÏÑÄÝÚÕßØÃÙÚÇÝ®

Και Bollywood
 ËÖÃÙÑËÉÎ ÚÕß ÒÒÎÔÇ
ßÖÕßØÍÕÆÕÒÕÑÒÎØ×ÔËÚÇÏÙÂÓËØÇÓËËÖÇÌÁÝÓËÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝ
ÚÕßÚÕßØÏÙÓÕÆÑØÇÚÏÑÕÆÝÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕßÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÓËÇÔÛØ×ÖÕßÝÚÎÝÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÚÕß)VSS`^VVK

Το 67% των Ελλήνων
δεν έχει ούτε 1.000 ευρώ
στον «κουμπαρά» του
Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΝΤΗ

Σε δεινήÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÞËÊÄÔÙÚÕßÝÒÒÎÔËÝÆÓÌÜÔÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇÚÕß
©©ÚÇÕÖÕÃÇÇÐÏÕÖÕÏËÃÑÇÏÖÇØÇÛÁÚËÏÕÚÕ ÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆàËÏÑÕÔÚ¦ÙÚÕÄØÏÕÚÎÝÌÚ×ÞËÏÇÝÏÊÏÑÄÚËØÇÚÕ ÁÞËÏ
ËÏÙÄÊÎÓÇÑ¦ÚÜÇÖÄÚÕÄØÏÕÚÎÝ
ÌÚ×ÞËÏÇÝÑÇÏÚÕ ËÃÔÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦Ëß¦ÒÜÚÕ ÏÔÊßÔËÆËÏÊÎÒÇÊÂÔÇÖÁÙËÏÇÔ¦Ö¦ÙÇÙÚÏÍÓÂÑ¦ÚÜ
ÇÖÄÚÕÄØÏÕÚÎÝÌÚ×ÞËÏÇÝÓÏÇÝÑÇÏ
ÊËÔÁÞËÏÇÖÕÚÇÓÏËÆÙËÏÝÖÕßÓÖÕØÕÆÔÔÇÚÕÔÙßÔÚÎØÂÙÕßÔÍÏÇÖ¦ÔÜÇÖÄÓÂÔËÝ¬ÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÖÕÙÕÙÚÄÙÚÕÔ©©ÇÔÁØÞËÚÇÏÙÚÕ
 ËÑÚÕßÕÖÕÃÕßÚÕ àËÏ
ÙÚÎÌÚ×ÞËÏÇÑÇÏÚÕ ÛËÜØËÃÚÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦Ëß¦ÒÜÚÕ
¥ÝËÑÚÕÆÚÕßÕÇØÏÛÓÄÝÚÜÔÒÒÂÔÜÔÖÕßÇÊßÔÇÚÕÆÔÔÇàÂÙÕßÔ
ÇÐÏÕÖØËÖ×ÝËÃÔÇÏÊßÙÇÔ¦ÒÕÍÇßÉÎÒÄÚËØÕÝÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓË¦ÒÒËÝÞ×ØËÝÓËÚÎÔÒÒ¦ÊÇÔÇÑÇÚÇÍØ¦ÌËÏ
ÓËÚ¦ÚÎËÚÕÔÃÇ ÚÕßÉÎÒÄÚËØÕÖÕÙÕÙÚÄÄÙÜÔËÃÔÇÏÌÚÜÞÕÃÂÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦Ëß¦ÒÜÚÕÏÙÚÕÔ
©©ÚÏÝÕÏÕÖÕÃËÝËÓÌÇÔÃàÕßÔËÖÃÙÎÝßÉÎÒ¦ËÖÃÖËÊÇÇÔÏÙÕÚÂÚÜÔÑßØÃÜÝÙÚÕËÏÙÄÊÎÓÇÑÇÏ
ÙÚÕÔÖÒÕÆÚÕÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÖÕÙÕÙÚÄÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÙÚÕ ËÔ×
ÙÚÎÇÔÃÇÖÕßÖÇØÁÞËÏÓÇàÃÑÇÏÓË
ÚÏÝßÖÄÒÕÏÖËÝÙÑÇÔÊÏÔÇÈÏÑÁÝÞ×ØËÝÙÞËÚÏÑ¦ßÉÎÒÄÚËØÎÖÕÏÄÚÎÚÇ
àÜÂÝÚÕÖÕÙÕÙÚÄÇßÚÄßÖÕÞÜØËÃ
ÙÚÕ ÖÃÙÎÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÕ
 ÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆÊÏÇÛÁÚËÏÇÖÕÚÇÓÏËÆÙËÏÝÖÕßÊËÔßÖËØÈÇÃÔÕßÔÚÕ
ÚÕßËÏÙÕÊÎÓÇÚÏÑÕÆÕØÃÕßÌÚ×ÞËÏÇÝÊÎÒÇÊÂ ËßØ×ÚÕÔÞØÄÔÕ
ÚÕÓËÚÇÐÆÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔ
ÎÒÒ¦ÊÇÇÖÕÚËÒËÃÓÏÇÇÖÄ
ÚÏÝËßØÜÖÇáÑÁÝÞ×ØËÝÓËÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎËÏÙÕÊÎÓÇÚÏÑÂÇÔÏÙÄÚÎÚÇÎ
ÕÖÕÃÇÓ¦ÒÏÙÚÇÊÏËßØÆÔÛÎÑËÚÎÔÖËØÃÕÊÕÚÜÔÓÔÎÓÕÔÃÜÔÑÇÏÚÎÝÑØÃÙÎÝËÖÎØË¦àÕÔÚÇÝÇØÔÎÚÏÑ¦ÑßØÃÜÝÙÚÇÖØ×ÚÇÞØÄÔÏÇÚÎÝÆÌËÙÎÝ
ÚÇËÏÙÕÊÂÓÇÚÇÚÜÔÑÇÚ×ÚËØÜÔËÏ-

ÙÕÊÎÓÇÚÏÑ¦Ú¦ÐËÜÔÚÎÞ×ØÇÓÇÝ
ÚÕßÉÎÒÄÚËØÕ ÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆ
ÁÞËÏÌÕØÁÝÓËÍÇÒÆÚËØÕÊÏÇÛÁÙÏÓÕËÏÙÄÊÎÓÇÇÖÄÚÕÞÇÓÎÒÄÚËØÕ
 ¡ÖÕØËÃÇßÚÄÚÕÖÕÙÕÙÚÄÔÇ
ÚÎÔÑÇÚÇÚ¦ÙÙËÏßÉÎÒ¦ÙËÙÞÁÙÎ
ÓË¦ÒÒÇÑØ¦ÚÎÚÎÝÜÙÚÄÙÕÞ×ØËÝÄÖÜÝÕÏÚÕ¡ËÐÏÑÄÑÇÏÎ
¬ÕßØÑÃÇÁÞÕßÔÇÑÄÓÎÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ËÏÙÕÊÎÓÇÚÏÑÂÇÔÏÙÄÚÎÚÇ
¦ÔÚÜÝÕÙÎÓËÏ×ÔËÏÄÚÏÎ
ÒÒ¦ÊÇËÃÔÇÏÓÏÇÇÖÄÚÏÝËßØÜÖÇáÑÁÝÞ×ØËÝÓËÚÎÙÞËÚÏÑ¦ÞÇÓÎÒÄÚËØÎÇÔÏÙÕÑÇÚÇÔÕÓÂÖÒÕÆÚÕßÓÇàÃÓËÚÎÔÚÇÒÃÇÚÎÔÕÒÜÔÃÇÑÇÏ
ÚÎÒÕÈÇÑÃÇ¬ÕÖÒÕßÙÏÄÚËØÕ 
ÚÜÔÔÕÏÑÕÑßØÏ×ÔÑÇÚÁÞËÏÚÕ 
ÚÕßÑÇÛÇØÕÆÖÒÕÆÚÕßÁÔÇÔÚÏ 
ÙÚÕÔ©©ÑÇÏ ÙÚÏÝÕÏ
ÕÖÕÃËÝËÓÌÇÔÃàÕßÔÑÇÏÁÔÇÇÖÄÚÇ

Η Ελλάδα αποτελεί
μία από τις ευρωπαϊκές χώρες με τη μεγαλύτερη εισοδηματική
ανισότητα.
ßÉÎÒÄÚËØÇÖÕÙÕÙÚ¦ ÇÛÕØÏÙÚÏÑÄÝ
ÖÇØ¦ÍÜÔÚÕßÞÇÓÎÒÕÆÇßÚÕÆÖÕÙÕÙÚÕÆÚÎÝÞ×ØÇÝÓÇÝËÔÊÁÞËÚÇÏ
ÔÇËÃÔÇÏÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔÎ
ÇÖÄÑÚÎÙÎÇÖÄÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝ
ÚÜÔÒÒÂÔÜÔÙÚËÍÇÙÚÏÑ×ÔÊÇÔËÃÜÔÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕßÑ¦ÚÏÖÕß
ÕÊÂÍÎÙËÙËÇÆÐÎÙÎÚÕßÈÏÕÚÏÑÕÆ
ÚÕßÝËÖÏÖÁÊÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÊÏËÆØßÔÙÎÚÎÝÓËÙÇÃÇÝÚ¦ÐÎÝ
ÐÃàËÏÚÁÒÕÝÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏ
ÚÇßÉÎÒ¦ËÖÃÖËÊÇÇÔÏÙÄÚÎÚÇÝÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÊÃÊÕÔÚÇÏÑÇÏ
ÙËÕØÏÙÓÁÔÇÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÌÇÏÔÄÓËÔÇ
ÖÕßËÃÔÇÏÏÊÏÇÏÚÁØÜÝÁÔÚÕÔÇÙÚÎ
Þ×ØÇÓÇÝÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÖÕÙÕÙÚÄËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÖÇÔÚØËÆËÚÇÏ¦ÚÕÓÇÃÊÏÕß
ËÏÙÕÊÎÓÇÚÏÑÕÆËÖÏÖÁÊÕßÑ¦ÚÏÖÕß
ËÔÚ¦ÛÎÑËÚÎÔÖËØÃÕÊÕÚÎÝÑØÃÙÎÝ
ÇÔÇÌÁØËÏÕ
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Οι χαμένοι από
το εμπάργκο
της Βρετανίας
στη Huawei
Η αλλαγή εξοπλισμού θα κοστίσει σε
British Telecom και Vodafone 790 εκατ.
Καθώς ÕÏËÚÇÏØËÃËÝÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×ÔÙÖËÆÊÕßÔÔÇÇÌÇÏØÁÙÕßÔÇÖÄ
ÚÇÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÙÎÓÇÙÃÇÝÚÓÂÓÇÚÇ
ÚÜÔÊÏÑÚÆÜÔÚÕßÝÚÕÔËÐÕÖÒÏÙÓÄ
ÚÎÝ/\H^LPÇØÞÃàËÏÔÇÌÇÃÔËÚÇÏ
ÚÕÑÄÙÚÕÝÖÕßÙßÔËÖ¦ÍËÚÇÏÎÙßÓÓÄØÌÜÙÎÓËÚÕËÓÖ¦ØÍÑÕÑÇÚ¦ÚÕß
ÑÏÔËàÏÑÕÆÑÕÒÕÙÙÕÆ ÇÏÚÕÑÄÙÚÕÝ
ÊËÔÛÇËÃÔÇÏÓÄÔÕÔÞØÎÓÇÚÏÑÄÇÒÒ¦ÓËÚÇÌØ¦àËÚÇÏÑÇÏÙËÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÑÇÛßÙÚËØÂÙËÏÝÙÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎ
ÚÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×Ô
ÖÁÓÖÚÎÝÍËÔÏ¦Ý©ÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏ
ÙÞËÚÏÑÄØËÖÕØÚ¦àÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝËÌÎÓËØÃÊÇÝ;OL.\HYKPHU
Õ ÄÓÏÒÕÝ ÑÏÔÎÚÂÝ ÚÎÒËÌÜÔÃÇÝ
=VKHMVULÇØÞÃàËÏÔÇÇÌÇÏØËÃÚÕÔ
ËÐÕÖÒÏÙÓÄÚÎÝ/\H^LPÇÖÄÚÇËßÇÃÙÛÎÚÇÚÓÂÓÇÚÇÚÜÔÊÏÑÚÆÜÔÙË
ÄÒÎÚÎÔßØ×ÖÎ±ÖÕÒÕÍÃàËÏÖÜÝ
ÚÕÑÄÙÚÕÝÚÎÝÇÌÇÃØËÙÎÝÚÜÔÚÓÎÓ¦ÚÜÔÑÇÏÚÎÝÇÔÚÏÑÇÚ¦ÙÚÇÙÂÝ
ÚÕßÝÛÇÇÔÁÒÛËÏÙËËÑÇÚËßØ×ÙËÞØÕÔÕÊÏ¦ÍØÇÓÓÇÓÏÇÝÖËÔÚÇËÚÃÇÝ
©ËÔÒÄÍÜÄÓÏÒÕÝÁÞËÏËÑÇÚ
ÖËÒ¦ÚËÝÙËÄÒÎÚÎÔßØ×ÖÎÑÇÏ
ÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙÚÎ
ÊÇÖÇÔÎØÂÇÔÚÏÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÓÎÓ¦ÚÜÔÚÕßÊÏÑÚÆÕßÚÕßÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÄÚÇÔÎÈØËÚÇÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÄÚÏÛÇ
ÖËØÏÕØÃÙËÏÚÎÞØÂÙÎËÐÕÖÒÏÙÓÕÆ
ÚÎÝ/\H^LPÙÚÕÊÃÑÚßÕÖÁÓÖÚÎÝ

ÍËÔÏ¦ÝÖÇÍÄØËßÙËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ
ÚÎÞØÂÙÎËÐÕÖÒÏÙÓÕÆÚÎÝ/\H^LP
ÇÖÄÚÕÑÁÔÚØÕÚÜÔÊÏÑÚÆÜÔÑÏÔÎÚÂÝÖÁÓÖÚÎÝÍËÔÏ¦ÝÄÖÕßËÖËÐËØÍ¦àÕÔÚÇÏÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÑÇÛ×ÝÑÇÏ
ÇÖÄÖËØÏÕÞÁÝÙÚÏÝÕÖÕÃËÝßÖ¦ØÞÕßÔ
ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÁÝÈ¦ÙËÏÝÑÇÏÖßØÎÔÏÑÕÃÙÚÇÛÓÕÃ
¬ÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÎ
ÈØËÚÇÔÏÑÂËÚÇÏØËÃÇÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×Ô)YP[PZO;LSLJVTÇÔÇÑÕÃÔÜÙË
ÚÎÔËÑÚÃÓÎÙÂÚÎÝÄÚÏÛÇÚÎÝÑÕÙÚÃÙËÏËÑÇÚÙÚËØÒÃÔËÝÖÕÙÄ
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÚÜÔ ËÑÇÚËßØ×
ÎÙßÓÓÄØÌÜÙÎÓËÚÕßÝÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÝÖÕßÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÎÈØËÚÇÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÙÚÎÞØÂÙÎËÐÕÖÒÏÙÓÕÆÚÎÝ/\H^LP
ËÄÚÏÇÌÕØ¦Ö¦ÔÚÜÝÚÕÑÄÙÚÕÝÍÏÇÚÎ=VKHMVULÕÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÄÝÚÎÝ§ÏÑªÏÔÚÞÇØÇÑÚÂØÏÙËÖÕÒÆÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÕ
ÚÕÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÇÔÚÃÑÚßÖÕ®ÚÎÝ
ÇÒÒÇÍÂÝÙÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÚÕß
ÕÓÃÒÕßÙÚÎØËÚÇÔÃÇÑÇÛ×ÝÎ
ËÚÇÏØËÃÇÁÞËÏÂÊÎÖØÕÙÇØÓÕÙÚËÃ
ÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÙÚÇÔÁÇÓÁÚØÇ
ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
©ÑªÏÔÚÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙËÜÙÚÄÙÕÖÜÝÇÔÑÇÏÕÏ¦ÒÒËÝËßØÜÖÇáÑÁÝ Þ×ØËÝ ÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔ ÚÕ
ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÑÇÏ
ÛÁÙÕßÔÄØÏÕ ÙÚÕÔËÐÕÖÒÏÙÓÄÚÎÝ/\H^LPÇÑÄÓÎÑÇÏÙÚÇ

Η βρετανική ~ÈKÓ¨iiÑÑoÌ¨ÉÈÉ³iT¨ÊiÉÂÜ{ÐÖ³iØº>À_xÑÌ³~Ó³¨³Ù{~³Ö~{i³ÊØlÌÈÉÉÂÉ¨oÒÇ³Ñ{ÙÉÙÐÓÑ~Ñ{ÑÌÉ¨{TÓØÌÈÈÒ¨TÈ³¨Ñ³{³{~ÓØKÒÉ{Ø~Ñ{È¨i{~Ë³ÑÚÐË
ÖËØÏÌËØËÏÇÑ¦ÚÓÂÓÇÚÇÚÜÔÊÏÑÚÆÜÔÑÏÔÎÚÂÝÚÎÒËÌÜÔÃÇÝÓÖÕØËÃÔÇÑÇÛßÙÚËØÂÙËÏÎÇÔ¦ÖÚßÐÎ
ÚÜÔÊÏÑÚÆÜÔÖÁÓÖÚÎÝÍËÔÏ¦ÝÇÖÄ
ÊÆÕÁÜÝÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇØÕÙÁÛËÙËÓ¦ÒÏÙÚÇÖÜÝÇÔßÏÕÛËÚÂÙÕßÔ
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕßÝÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÝÕÏ¦ÒÒËÝÞ×ØËÝÎ=VKHMVULÛÇÊÏÕÞËÚËÆÙËÏÙÚÎÔÇÔÚÏÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÕß
ËÐÕÖÒÏÙÓÕÆÚÎÝ/\H^LPÄÙÇÞØÂÓÇÚÇÖØÕÄØÏàËÔÇÊÇÖÇÔÂÙËÏÍÏÇ
ÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝ
ÖÁÓÖÚÎÝÍËÔÏ¦Ý
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÕØËÚÇÔÄÝßÖÕßØÍÄÝÕÒÏÚÏÙÓÕÆ§ÃÑÏ¡ÄØÍÑÇÔÊÂÒÜÙËÖÜÝÎØËÚÇÔÃÇÛÇÙßÔËØÍÇÙÚËÃÓËÚÕßÝÙßÓÓ¦ÞÕßÝÚÎÝ×ÙÚË
ÔÇÌÁØËÏÙÚÎÈØËÚÇÔÏÑÂÇÍÕØ¦Ñ¦ÖÕÏÕÔ¦ÒÒÕÖ¦ØÕÞÕËÐÕÖÒÏÙÓÕÆ

Επιπλέον αναμένονται
σημαντικές
καθυστερήσεις
στην ανάπτυξη
της τεχνολογίας 5G.
ÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×Ô©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÖ¦ÔÚÜÝÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÚÎÝ
ÇÍÕØ¦ÝÓËÚ¦ÚÕÔÇÖÕÑÒËÏÙÓÄÚÎÝ
/\H^LPÕÏÓÄÔËÝËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÁÝÓËÚÇÐÆÚÜÔÓËÍ¦ÒÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔÚÕß
ÑÒ¦ÊÕßÊËÔËÃÔÇÏÖÇØ¦Î5VRPHÑÇÏ
Î,YPJZZVU
©ÏÊÆÕËßØÜÖÇáÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÙßÍÑÇÚÇÒÁÍÕÔÚÇÏ¦ÒÒÜÙÚËÙÚÏÝËÚÇÏ-

Μειώνει δασμούς σε αμερικανικά
προϊόντα αξίας 75 δισ. δολ. η Κίνα
Πρόθεση του Πεκίνου είναι να τονώσει την εμπιστοσύνη στην κινεζική οικονομία
Στον αγώνα ÊØÄÓÕßÙÚÕÔÕÖÕÃÕÁÞËÏ
ÇÖÕÊßÛËÃÍÏÇÔÇÇÔÇÞÇÏÚÃÙËÏÚÎÔ
ËÖÏÊÎÓÃÇÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÑÇÏÚÏÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÎÝÙÚÎÔÑÏÔËàÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÕËÑÃÔÕÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÄÚÏÇÖÄ
ÚÏÝ¢ËÈØÕßÇØÃÕßÓËÏ×ÔËÏÙÚÕ
ÂÓÏÙßÚÕßÝÊÇÙÓÕÆÝÙËÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇÇÐÃÇÝÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔËÃÊÎÙÎÖØÕÑ¦ÒËÙË¦ÔÕÊÕ
ÙÚÇÑÏÔËàÏÑ¦ÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÇÄÖÜÝ
ÑÇÏÍËÔÏÑÄÚËØÇÙÚÏÝÇÍÕØÁÝÇÔ¦ÚÕÔ
ÑÄÙÓÕËÔ×ËÑÚÄÐËßÙËÚÕÍÕß¦ÔÙÚÇ
ßÉÎÒÄÚËØÇËÖÃÖËÊÇÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔÊÆÕËÈÊÕÓ¦ÊÜÔ ÇÏËÔ×ÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÑÃÔÎÙÎÖØÕÈÒËÖÄÓËÔÎ
ÇÖÄÚÎÔÖØÕÑÇÚÇØÑÚÏÑÂËÓÖÕØÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇÖÕßßÖÁÍØÇÉÇÔÕÏ
ÖØÄËÊØÕÏÚÜÔÊÆÕÞÜØ×ÔÙÚÏÝ
ÇÔÕßÇØÃÕßÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÃÇÔÇÒßÚÁÝ
ÚÎÙßÙÞËÚÃàÕßÔÓËÚÎÊËÏÔÂÛÁÙÎ
ÙÚÎÔÕÖÕÃÇÁÞËÏÖËØÏÁÒÛËÏÎ ÃÔÇ
ÒÄÍÜÚÎÝÔÁÇÝËÖÏÊÎÓÃÇÝ
¡ÏÒ×ÔÚÇÝ ÙÚÕßÝ -PUHUJPHS
;PTLZ Õ ¬àÕÆÒÏÇÔ ÈÇÔÝ ØÃÚÙÇØÔÚÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÙÏÔÕÒÄÍÕÝ
ÚÎÝ*HWP[HS,JVUVTPJZËÐÁÌØÇÙË
ÚÎÔËÑÚÃÓÎÙÎÖÜÝÎËÖÏÊÎÓÃÇÚÕß
ÑÕØÜÔÕáÕÆÁÞËÏÊÏÇÊØÇÓÇÚÃÙËÏÑ¦ÖÕÏÕØÄÒÕÙÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÚÕßËÑÃÔÕßÔÇÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÓÄÔÏÓÎÓËÃÜÙÎÚÜÔÊÇÙÓ×ÔÑÇÏÄÞÏÑ¦ÖÕÏÕß
ËÃÊÕßÝËÐÇÏØÁÙËÏÝÂÖØÕÙÜØÏÔ¦
ÓÁÚØÇ©ÖÜÝÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÚÄÔÏÙËÊËÔÇÖÕÚËÒËÃÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇ
ÚÕßËÑÃÔÕßÔÇÚÕÔ×ÙËÏÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÇÒÒ¦ÓÁÚØÕÖÕßÊÏÇÓÎÔÆËÏ
ÙÚÏÝÄÚÏÃÙÜÝÊËÔÛÇÓÖÕØÁÙËÏ
ÔÇÇßÐÂÙËÏ¦ÓËÙÇÚÏÝËÏÙÇÍÜÍÁÝ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÖØÕáÄÔÚÜÔÖÇØÇÓÁÔËÏÄÓÜÝÖÏÙÚÄÙÚÎÙßÓÌÜÔÃÇ®
ÒÒÕÏÇÔÇÒßÚÁÝÖÕßÓÃÒÎÙÇÔÙÚÕ
9L\[LYZÇÖÁÊÜÙÇÔÚÎÔÑÃÔÎÙÎ
ÙÚÎÔÖØÄÛËÙÎÚÕßËÑÃÔÕßÔÇÚÕÔ×ÙËÏÚÎÔËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÙÚÎÔÑÏÔËàÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÛ×ÝÎËÖÏÊÎÓÃÇÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÁÞËÏÇÔÇÙÚËÃÒËÏ
ÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ
ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÑÇÏÁÞËÏÑ¦ÓÉËÏÚÕ
ÇÃÙÛÎÓÇÓËÚÇÐÆËÖËÔÊßÚ×Ô

Η απόφαση³È(É~ËÈ¨~ÒÜÉÉÒÙ³Ñ~{ÉÇ{~ÒT¨iÐÑ³{³Ê¨{Ñ
ÌØ~Ñ{oÉ{~Ì³É¨Ñ³{ØÑo¨ÓØÑÒ³~ÌÐVÉÉ~³ÌÂÉÈÉ³oÈÒ³Ñ
ÈiÜÌ³É¨ÑÉËÉÙÑ³³ÉÜÉÈ³ÑËÙÖÉKÙÐÒÙ

Παράλληλα οι ΗΠΑ
θα μειώσουν τους
δασμούς σε ορισμένα
κινεζικά προϊόντα
από το 15% στο 7,5%.
ØÕÊÆÕÎÓËØ×Ô¦ÒÒÜÙÚËÕ
¦ØÏ ¦ÔÚÒÕÕßÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÕß
ËßÑÕÆ©ÃÑÕßÖÇØÇÊÁÞÛÎÑËÖÜÝ
ËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÑÇÛßÙÚËØÂÙËÏÎÇÆÐÎÙÎÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔËÐÇÍÜÍ×Ô
ÙÚÎÔ ÃÔÇËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÖÕßÁÞËÏÇÔÇ-

ÚØÁÉËÏÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÑÕÒÕÆÛÎÙË
ÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆ
ßÖÕßØÍÕÆËÜØÍÃÇÝÄÔÏÁØÔÚÏÕßÖÕßÑ¦ÒËÙËÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ
ÔÇËÖÏÊËÃÐËÏÇÔÕÞÂÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÎÚÇÞÆÚÇÚÎÓËÚ¦ÊÕÙÎÚÕß
ÑÕØÜÔÕáÕÆÖËØÏÕØÃÙËÏÚÏÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÚÎÝ ÃÔÇÝÔÇÇßÐÂÙËÏÚÏÝ
ËÏÙÇÍÜÍÁÝÇÍØÕÚÏÑ×ÔÖØÕáÄÔÚÜÔ
ÇÖÄÚÏÝ
¬ÏÝÙÞËÚÏÑÁÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝËÖÏÈËÈÇÏ×ÔËÏ¦ÒÒÜÙÚËÙÞËÚÏÑÄÊÎÓÕÙÃËßÓÇÚÎÝÑÏÔËàÏÑÂÝËÌÎÓËØÃÊÇÝ.SVIHS;PTLZÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ
ÕÖÕÃÕÚÕËÑÃÔÕËÐËÚ¦àËÏÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÔÇÑ¦ÔËÏÞØÂÙÎÖØÄÈÒËÉÎÝ
ÚÎÝÖØÕÑÇÚÇØÑÚÏÑÂÝÙßÓÌÜÔÃÇÝ

ÍÏÇÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÝ®ÔÕÒÃÍÕÏÝÙÞËÊÏ¦àËÏÔÇËÖÏÑÇÒËÙÚËÃÇßÚÂÔÚÎÔÖØÄÈÒËÉÎÍÏÇ
ÔÇÇÔÇÈ¦ÒËÏÚÎÔßÒÕÖÕÃÎÙÎÕØÏÙÓÁÔÜÔÇÖÄÚÏÝÊËÙÓËÆÙËÏÝÚÕß
ÞÜØÃÝÔÇßÖÕÙÚËÃÚÏÝÙßÔÁÖËÏËÝ
©ÖÜÝÚÕÔÃàËÏÙÚÕÙÞËÚÏÑÄÚÎÝ
ØËÖÕØÚ¦àÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇ>HSS:[YLL[1V\YUHSÇÑÄÓÎ
ÑÇÏÖØÕÚÕÆËÑÊÎÒÜÛËÃÎËÖÏÊÎÓÃÇ
ÖÕÒÒÕÃÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÏÑÇÏÇÔÇÒßÚÁÝ
ËÐÁÌØÇàÇÔÇÓÌÏÈÕÒÃËÝÍÏÇÚÕÇÔÛÇ
ÓÖÕØÁÙËÏÚÕËÑÃÔÕÔÇÇÔÚÇÖÕÑØÏÛËÃÙÚÏÝÊËÙÓËÆÙËÏÝÖÕßÇÔÁÒÇÈË
ÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÖØÕÑÇÚÇØÑÚÏÑÂÝ
ÙßÓÌÜÔÃÇÝÑÇÏËÏÊÏÑÄÚËØÇÙËÄÚÏ
ÇÌÕØ¦ÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÜÔËÏÙÇÍÜÍ×Ô
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÖØÕáÄÔÚÜÔÑÇÚ¦
ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÙÚÎÔËÖÄÓËÔÎÊÏËÚÃÇ
¡ÏÒ×ÔÚÇÝÖ¦ÔÚÜÝÙÚÕ9L\[LYZ
Õ¬ÄÓÏÃËËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕßÚÕÓÁÇ
ËØËßÔ×ÔÍÏÇÛÁÓÇÚÇ ÃÔÇÝÙÚÎÔ
ÚØ¦ÖËàÇ6*)*ÚÎÝÏÍÑÇÖÕÆØÎÝ
ÚÄÔÏÙËÖÜÝÎÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÚÕß
ËÑÃÔÕßÍÏÇÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔÊÇÙÓ×ÔÑÇÚÇÊËÏÑÔÆËÏÄÚÏÎ ÃÔÇËÃÔÇÏÇÖÕÌÇÙÏÙÓÁÔÎÔÇËÌÇØÓÄÙËÏÚÎÔÖØÕÑÇÚÇØÑÚÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇ
ÇÔËÐÇØÚÂÚÜÝÚÜÔÄÖÕÏÜÔÊßÙÑÕÒÏ×ÔÁÞËÏÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÎÖØÄÙÌÇÚÎ
ËÖÏÊÎÓÃÇÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ®
¬ÕÛÁÓÇÇÌÕØ¦ÚÕßÝËÑÊÏÑÎÚÏÑÕÆÝÊÇÙÓÕÆÝÖÕßËÖÁÈÇÒËÚÕËÑÃÔÕÙËÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇÚÕÔ
ËÖÚÁÓÈØÏÕÑÇÏÚÕÔËÑÁÓÈØÏÕÚÕß
ÖËØÇÙÓÁÔÕßÁÚÕßÝÇÔÚÏÊØ×ÔÚÇÝ
ÙËÇÔ¦ÒÕÍËÝÑÏÔÂÙËÏÝÚÎÝ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÚÕßËÑÃÔÕßÛÇÓËÏÜÛÕÆÔ
ÕÏÊÇÙÓÕÃÙËÕØÏÙÓÁÔÇÖØÕáÄÔÚÇ
ÇÖÄÚÕ ÙÚÕ ÑÇÏÙË¦ÒÒÇ
ÇÖÄÚÕ ÙÚÕ 
ÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÎÝÎ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÙÞËÊÏ¦àËÏÔÇÓËÏ×ÙËÏÑÇÚ¦
ÚÕÂÓÏÙßÚÕßÝÊÇÙÓÕÆÝÙËÕØÏÙÓÁÔÇÑÏÔËàÏÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇÑÇÏÔÇÚÕßÝ
ÖËØÏÕØÃÙËÏÇÖÄÚÕ ÙÚÕ 
ÚÎÔÃÊÏÇÇÑØÏÈ×ÝÎÓÁØÇÙÚÏÝ
¢ËÈØÕßÇØÃÕß

ØËÃËÝÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×ÔÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÓËÚÕÔ
ËßÑÄ©ÃÑÕÑÇÛ×ÝÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÇÔÇàÎÚËÃËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÁÝ
ÚÎÝ/\H^LPÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÊÏÑÚÆÜÔÖÁÓÖÚÎÝÍËÔÏ¦Ý
ÞËÚÏÑÄÊÎÓÕÙÃËßÓÇÚÎÝ>HSS
:[YLL[1V\YUHSÇÔÇÌÁØËÏÄÚÏÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝËÚÇÏØËÃËÝÇßÚÁÝÙßÍÑÇÚÇÒÁÍÕÔÚÇÏËÖÃÙÎÝÕÏÑÕÒÕÙÙÕÃÚÎÝ
4PJYVZVM[ÚÎÝ+LSSÑÇÏÚÎÝ(; ;
ËÔ×ÖÇØÇÛÁÚËÏÊÂÒÜÙÎÚÕßÙßÓÈÕÆÒÕßÚÕßËßÑÕÆ©ÃÑÕß¦ØÏ
¦ÔÚÒÕÕßÖÜÝÙÚÄÞÕÝËÃÔÇÏÔÇ
ÖØÕÁÒÛÕßÔÄÒÎÎÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂ
ÑÇÏÎßÖÕÊÕÓÂÚÜÔÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×ÔÖÁÓÖÚÎÝÍËÔÏ¦ÝÇÖÄÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ®©Ñ ¦ÔÚÒÕÕßÖØÕÙÁÛËÙËÖ¦ÔÚÜÝÖÜÝÙÚÎÔ

ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÛÇÙßÓÓËÚ¦ÙÞÕßÔÑÇÏ
ÕÏ5VRPHÑÇÏ,YPJZZVUÑÇÛ×ÝÁÞÕßÔ
ÏÙÞßØÂÖÇØÕßÙÃÇÙÚÏÝ®
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÇØÞÏÑÄÙÚ¦ÊÏÕÑÇÏÖØÕÙÑØÕÆËÏÙËÖÕÒÒ¦ËÓÖÄÊÏÇÃÔÇÏ
ÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÊÆÙÑÕÒÕÔÇÙßÙÖËÏØÜÛÕÆÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÖÕßÁÞÕßÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÝ
ÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÚÕßËßÑÕÆ©ÃÑÕßÇÔÁÌËØÇÔÖ¦ÔÚÜÝÙÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇÄÚÏÁÞÕßÔÖ¦ØËÏÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÙÚÇÙÕÈÇØ¦
ÑÇÛ×ÝÍÔÜØÃàÕßÔÖÜÝÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×ÔÖÁÓÖÚÎÝÍËÔÏ¦ÝÓÖÕØËÃÔÇÁÞËÏÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÂ
ÇÐÃÇÍÏÇÚÎÔËßØÆÚËØÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇ

Κερδίζει έδαφος η εξ
αποστάσεως απασχόληση
Για πολλούς ËØÍÕÊÄÚËÝÑÇÏËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÎËßÁÒÏÑÚÎËØÍÇÙÃÇÂ
ÇÒÒÏ×ÝËÐÇÖÕÙÚ¦ÙËÜÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÁÞËÏÍÃÔËÏÖÒÁÕÔÑÇÔÄÔÇÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÁØËßÔÇÖÕßÊÏËÐÂÍÇÍËÎ0>.ÕÑÕØßÌÇÃÕÝÖ¦ØÕÞÕÝËßÁÒÏÑÚÜÔÞ×ØÜÔ
ÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÕÏÓÏÙÕÃËØÜÚÎÛÁÔÚËÝËØÍ¦àÕÔÚÇÏËÑÚÄÝÑÆØÏÕßÞ×ØÕßËØÍÇÙÃÇÝÚÕßÝÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÚÏÝ
ÓÏÙÁÝÓÁØËÝÚÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝ
ÖÄÚÎÔÁØËßÔÇÚÎÝ0>.ÖØÕÑÆÖÚËÏÖÜÝÖ¦ÔÜÇÖÄÚÕÚÜÔ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔËÖÏÛßÓËÃÔÇËÖËÑÚÇÛËÃÊÏËÛÔ×ÝËÔ× ÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÔÇÍÃÔÕßÔ
ÖÏÕËßÁÒÏÑÚËÝËÊÕÓÁÔÜÔÚÜÔÇÖÕÚËÒËÙÓ¦ÚÜÔÚÕÓÕÏ¦àËÏÓÏÇ
ÖÕÒÒ¦ßÖÕÙÞÄÓËÔÎÞØÕÔÏ¦ÍÏÇÚÕÔ
ÚÕÓÁÇÚÜÔËßÁÒÏÑÚÜÔÞ×ØÜÔËØÍÇÙÃÇÝ9LN\ZÖÇÍÑÄÙÓÏÇÎÍÁÚÏÝÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÎÝËßÁÒÏÑÚÎÝËØÍÇÙÃÇÝÖØÕÈÒÁÖËÏÚÏÝÑßØÏÄÚËØËÝ
Ú¦ÙËÏÝÍÏÇÚÕ!
ÆÐÎÙÎÚÕßÇØÏÛÓÕÆÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÖÕßÊÕßÒËÆÕßÔÇÖÄÇÖÄÙÚÇÙÎÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÖØÄÙÌÇÚÎ
ÁØËßÔÇ ÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÙË
ÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÖÕÒÏÚÏÑÁÝËßÁÒÏÑÚÜÔÞ×ØÜÔËØÍÇÙÃÇÝ
©ÏÞ×ØÕÏÇßÚÕÃÊÃÔÕßÔÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÙÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÔÇÒËÏÚÕßØÍÂÙÕßÔÕÖÕßÊÂÖÕÚËÞÜØÃÝÁÐÕÊÇ
ËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝ
©ÒÕÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏTPSSLUUPHSZ
ÓÖÇÃÔÕßÔÙÚÕÔÙÚÃÈÕËØÍÇÙÃÇÝÑÇÏ
ËÖÏàÎÚÕÆÔÚÎÔÏÙÕØØÕÖÃÇÓËÚÇÐÆ
ÖØÕÙÜÖÏÑÂÝÑÇÏËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÂÝ
àÜÂÝ©ÏËßÁÒÏÑÚÕÏÞ×ØÕÏËØÍÇÙÃÇÝ
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÖÕÚËÒÁÙÕßÔÈÏ×ÙÏÓËÝËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÁÝÍÏÇÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖÕßÙÚÕÞËÆÕßÔÙËËÒËÆÛËØÕßÝ
ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃËÝÑÇÏTPSSLUUPHSZ
ÚØÕÌÂÙÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÏÑÄÚÎÚÇ
ÓÁÙÜÚÎÝÇßÐÎÓÁÔÎÝÞØÂÙÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝ!6ÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏËØÍÇàÄÓËÔÕÏËÐÇÖÕÙÚ¦ÙËÜÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÊÏÇÊÏÑÚßÇÑ¦ËØÍÇÒËÃÇÖÕß
ÚÕßÝÈÕÎÛÕÆÔÔÇËØÍ¦àÕÔÚÇÏÖÏÕ
ÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑ¦ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔ
ÁØËßÔÇÚÎÝ9LN\ZÎÖØÄÙÈÇÙÎÙË
ßÖÕÒÕÍÏÙÚÁÝËÐÇÖÕÙÚ¦ÙËÜÔÑÇÏÕ
ÎÒËÑÚØÕÔÏÑÄÝÊÏÇÓÕÏØÇÙÓÄÝËÍÍØ¦ÌÜÔÍÃÔÕÔÚÇÏÄÒÕÑÇÏÖÏÕÊÎÓÕÌÏ-

Οι περισσότεροιÉ¨oÑÇÌÐÉ{ÉÂ
Ñ³ÒÉØT¨i{Ð{ÖÙ{ÑÙ{~³ÈÑ~ÒÉ¨oÑÜÉËÑÈ³ÈØKiÚÖÑÉ¨oÒÇ³Ñ{{Ñ³ÉÜÉÐÑ³{~Ò
ÒËÃÝ©ÏÞ×ØÕÏËßÁÒÏÑÚÎÝËØÍÇÙÃÇÝ
ËÃÔÇÏÏÊÇÔÏÑÕÃÑÇÛ×ÝÖØÕÙÌÁØÕßÔ
ÖÒÂØÜÝËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÇÍØÇÌËÃÇ
ÓËÙÆÔÊËÙÎÊÏÇÊÏÑÚÆÕßßÉÎÒ×Ô
ÚÇÞßÚÂÚÜÔ
 ÇÒÆÚËØÇÙÞËÊÏÇÙÓÁÔÕÏÞ×ØÕÏ
ËßÁÒÏÑÚÎÝËØÍÇÙÃÇÝ!6ÏËØÍÕÊÄÚËÝ
ÙËÊÏ¦ÌÕØÇÙÎÓËÃÇÚÕßÑÄÙÓÕß
ÖËÏØÇÓÇÚÃàÕÔÚÇÏÓËÇÔÕÏÞÚÕÆÝÑÇÏ
ÙßÔËØÍÇÚÏÑÕÆÝÞ×ØÕßÝÍÏÇÔÇÈËÒÚÏ×ÙÕßÔÚÎÔËßÎÓËØÃÇÑÇÏßÍËÃÇ
ÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÚÕßÝ¬ÇËØÍÇÙÏÇÑ¦ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÇÙÞËÊÏ¦àÕÔÚÇÏ
ÁÚÙÏ×ÙÚËÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔÌÜÚËÏÔÄÚËØÕßÝÑÇÏÖÏÕÒËÏÚÕßØÍÏÑÕÆÝ
Þ×ØÕßÝÖÕßÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÞ×ØÕßÝÇÔÇÉßÞÂÝ©ÏËÚÇÏØËÃËÝÊÃÔÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÎÙÎÓÇÙÃÇÙÚÕ
KLZPNUÚÜÔÍØÇÌËÃÜÔÖØÕÑËÏÓÁÔÕß
ÕÏßÖ¦ÒÒÎÒÕÏÔÇËÃÔÇÏËÔÛÕßÙÏ×ÊËÏÝÇÌÕÙÏÜÓÁÔÕÏÑÇÏÞÇØÕÆÓËÔÕÏ
ÐÁÒÏÐÎÚÎÝËÓÖÕØÏÑÂÝÏÊÏÕÑÚÎÙÃÇÝ!6ÚÕÓÁÇÝÚÎÝËÓÖÕØÏÑÂÝ
ÏÊÏÕÑÚÎÙÃÇÝÇÒÒ¦àËÏÑÇÛ×ÝËÃÔÇÏ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚÕÖÕÙÕÙÚÄÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÖÕßÊÕßÒËÆÕßÔËÐÇÖÕÙÚ¦ÙËÜÝÃÔÇÏÊÏÇÛÁÙÏÓËÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝËßÁÒÏÑÚËÝËÖÏÒÕÍÁÝÇÖÄ
ÙßÔËØÍÇÚÏÑÕÆÝÞ×ØÕßÝÓÁÞØÏÖØÕÙÜØÏÔ¦ÍØÇÌËÃÇ
9LN\ZÁÞËÏÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÊÃÑÚßÕÍØÇÌËÃÜÔÙßÔËØÍÇÚÏÑ×ÔÞ×ØÜÔÙßÔÇÔÚÂÙËÜÔÍÏÇËÚÇÏØËÃËÝÙË
ÄÒËÝÚÏÝÖÄÒËÏÝÚÕßÑÄÙÓÕß

ΔΙΕΘΝΗ

Γερμανία, παγκόσμια πρωταθλήτρια
στο εμπορικό πλεόνασμα το 2019
Παραμένει στην πρώτη θέση διεθνώς για τέταρτο κατά σειράν έτος
Ανεπηρέαστη ÇÖÄÚÕÔÑÒÕÔÏÙÓÄÖÕß
ÁÞËÏßÖÕÙÚËÃÚÕÊÏËÛÔÁÝËÓÖÄØÏÕÚÇ
ÚËÒËßÚÇÃÇÊÆÕÞØÄÔÏÇÎËØÓÇÔÃÇ
ÊÏÇÚÎØËÃÚÎÔÖØ×ÚÎÛÁÙÎÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙÚÏÝÞ×ØËÝÓËÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÇÑÇÛ×Ý
ÍÏÇÚÁÚÇØÚÕÙßÔÇÖÚÄÁÚÕÝÚÕ 
ÖÇØÕßÙÃÇÙËÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÖÒËÄÔÇÙÓÇÚØËÞÕßÙ×ÔÙßÔÇÒÒÇÍ×ÔÙÚÕÔ
ÑÄÙÓÕËÃÊÎÙÎÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇ
ËÔÚËÃÔËÏÚÏÝÊÏËÛÔËÃÝÖÏÁÙËÏÝÙÚÎÔ
ÑßÈÁØÔÎÙÎ¡ÁØÑËÒÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔ
ÑØÏÚÏÑÂÖÕßÚÎÝÇÙÑËÃÚÇÏÇÑÄÓÎ
ÑÇÏÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÝÞ×ØÇÝÍÏÇ
ÚÎÔËÖÃÓÕÔÎ¦ØÔÎÙÂÚÎÝÔÇÊÏÕÞËÚËÆÙËÏÚÇÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚ¦ÚÎÝÙË
ËÖËÔÊÆÙËÏÝÖÕßÛÇÇßÐÂÙÕßÔÚÎÔ
ËÍÞ×ØÏÇàÂÚÎÙÎÑÇÏÛÇÇÓÈÒÆÔÕßÔ
ÚÏÝÇÔÏÙÕØØÕÖÃËÝÙÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÕÒÒ×ÊËÓ¦ÒÒÕÔÚ×ØÇ
ÖÕßÎÍËØÓÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÌÒËØÚ¦ØËÏÓËÚÎÔÆÌËÙÎËÊ×ÑÇÏÖÕÒÒÕÆÝÓÂÔËÝÑÇÏÊÃÔÕÔÚÇÏÚÇÑÚÏÑ¦
ÙÚÎÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÊËÔ
ÙßÔ¦ÊÕßÔÓËÚÎÔËÏÑÄÔÇÚÎÝÓËÍÇÒÆÚËØÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÄÖÜÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÇßÉÎÒ¦
ÖÕÙÕÙÚ¦ÚÜÔËØÓÇÔ×ÔÙßÔÚÇÐÏÕÆÞÜÔÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÇÄØÏÇ
ÚÎÝÌÚ×ÞËÏÇÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÁÊÜÙËÙÚÎÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÚÕÍËØÓÇÔÏÑÄ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÏÔÙÚÏÚÕÆÚÕ0MVÚÕÖÒËÄÔÇÙÓÇÚØËÞÕßÙ×ÔÙßÔÇÒÒÇÍ×Ô
ÚÎÝÓËÍÇÒÆÚËØÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÇÔÂÒÛËÚÕ ÙÚÇ 
ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÑÇÏËÃÔÇÏÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕ
ÓËÚÕ ÚÕßÚÎÝËÆÚËØÎ
ÓËÚ¦ÚÎËØÓÇÔÃÇÁØÞËÚÇÏÎÇÖÜÔÃÇÓËÙÇÌ×ÝÓÏÑØÄÚËØÕÖÒËÄÔÇÙÓÇÆÉÕßÝ ÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔ¬Ç
ÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÇÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÇÔÚÇÔÇÑÒÕÆÔÚÎÊÏÇÌÕØ¦ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÇ
ÙÇÌ×ÝÖËØÏÙÙÄÚËØÇÍËØÓÇÔÏÑ¦
ÖØÕáÄÔÚÇÖÕßËÐ¦ÍÕÔÚÇÏÙËÖÕÒÒÁÝÞ×ØËÝÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÇÖÕÒÆ
ÒÏÍÄÚËØÇÖÕßËÏÙ¦ÍËÏÎÓËÍÇÒÆÚËØÎËßØÜÖÇáÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÞÕßÔ
ÄÓÜÝÖØÕÑÇÒÁÙËÏÚÏÝËÖÏÑØÃÙËÏÝ
ÚÕßÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÕÁÊØÕßÇÒÒ¦
ÑÇÏÚÏÝÔÕßÛËÙÃËÝÚÄÙÕÚÕß§¬
ÄÙÕÑÇÏÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔÖÕßÑÇÒÕÆÔ
ËÖÇÔËÏÒÎÓÓÁÔÜÝÚÕËØÕÒÃÔÕÔÇ
ËÖËÔÊÆÙËÏÙÚÏÝÇÖÎØÞÇÏÜÓÁÔËÝ

Το πλεόνασμα ³¨ÉTÈÈÑÜÜÑo³iØÐÉoÑÜÖ³É¨iØÉÈ¨ÑÍ~ÊØ{~ÐËÑØÑÊÜÚÉ³¸Æ³Ñ¸´Ù{
ÙÜÒ¨{Ñ~Ñ{ÉËÑ{Ñ³Ë³{TÐÉ³¬V®³Èå (³iØÛÉÖ³É¨iÐÉ³Ò³iÉ¨ÐÑËÑÓ¨TÉ³Ñ{iÑËÑÐÉÑ×ØÐ{~¨Ì³É¨ÜÉÌÑÐÑVÖÈØmÙ{ÙÜÑ¨Ë(Ò³ØVi~ÈKÓ¨ii³iØÓ¨~ÉÜÙÉ×ÑËÉ³Ñ{ÑTÑÜÑ¨É{
³iÑÈ³i¨ÊÙiÐ{Ð{~ÊÜ{³{~Ê³iØÖ³ÉÑÉo~Ñ³ÑÜÉËÉ{³iÜ{³{~Ê³ÈÐiÙÉ{~ÖÉÜÜÉËÐÐÑ³Ø

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να εντείνει
την κριτική
για την επίμονη
άρνηση του Βερολίνου να διοχετεύσει
τα πλεονάσματα
σε επενδύσεις.
ßÖÕÊÕÓÁÝÚÎÝÞ×ØÇÝÑÇÏÍËÔÏÑÄÚËØÇÔÇÇßÐÂÙËÏÚÏÝÊÇÖ¦ÔËÝÍÏÇ
ÔÇÚÕÔ×ÙËÏÚÎÔËÍÞ×ØÏÇàÂÚÎÙÎ
ÑÄÓÎÑÇÏÎÔÜÙÎËØÓÇÔ×Ô
ÏÕÓÎÞ¦ÔÜÔ)+0ÁÞËÏÙßÔÚÇÞÛËÃ
ÓËÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕßÝÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝ
ÖÕßËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÖÜÝÎÇÚÓÕÓÎÞÇÔÂÚÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÁÞËÏÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÊÇÔËÏÙÚËÃ

ÓËÇØÔÎÚÏÑ¦ËÖÏÚÄÑÏÇÑÇÏÖØÁÖËÏ
ÔÇÚÎÔËÑÓËÚÇÒÒËßÛËÃÍÏÇÔÇËÖËÔÊÆÙËÏÙÚÕÔËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÓÄÚÜÔ
ßÖÕÊÕÓ×ÔÚÎÝ
©ÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ)+0ÑÇÏÁÔÇÝËÑ
ÚÜÔÖÒÁÕÔËÖÏÚßÞÎÓÁÔÜÔËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏ×ÔÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝ§ÚÃÚËØ
ËÓÖÌÁÞËÏßÖÕÙÚÎØÃÐËÏÇÔÕÏÑÚ¦
ÖÜÝÖØÁÖËÏÔÇÓÖËÏÙËÊËÆÚËØÎ
ÓÕÃØÇÕÑÇÔÄÔÇÝÚÕßÓÎÊËÔÏÑÕÆ
ËÒÒËÃÓÓÇÚÕÝÏÊÏÇÏÚÁØÜÝËÖËÏÊÂÎ
Þ×ØÇÞØËÏ¦àËÚÇÏËÖÏÚÇÑÚÏÑ¦ÍËÔÔÇÃËÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÙÚÎÔÖÇÏÊËÃÇ
ÑÇÏÙÚÏÝÉÎÌÏÇÑÁÝßÖÕÊÕÓÁÝÚÎÝ
ÎÓËÏÜÚÁÕÔÖÜÝÎ)+0ËÃÞËßÖÕÙÚÎØÃÐËÏÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÚÕßÓÎÊËÔÏÑÕÆËÒÒËÃÓÓÇÚÕÝÄÚÇÔÚÁÛÎÑË
ÙËËÌÇØÓÕÍÂÖØÏÔÇÖÄÓÃÇÊËÑÇËÚÃÇËÖËÏÊÂÚÄÚËßÖÂØÞËÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÇÔ¦ÍÑÎÍÏÇÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂ
ÖËÏÛÇØÞÃÇ®
¬ÕËØÕÒÃÔÕÖ¦ÔÚÜÝÊËÔÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÞÇÒÇØ×ÔËÏÚÎÔÇßÙÚÎ-

ØÂÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÚÕß
ÕÆÚËÔÇËÍÑÇÚÇÒËÃÖËÏÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÚÕßÓÎÊËÔÏÑÕÆËÒÒËÃÓÓÇÚÕÝ
¡ËÚÎÔÆÌËÙÎÖØÕÚÜÔÖßÒ×Ô
ÁÞËÏÇØÑËÙÚËÃÚËÒËßÚÇÃÇÔÇÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÊËÑÇËÚÁÝÖØÄÍØÇÓÓÇ
ÖÕßÖØÕÈÒÁÖËÏÊÇÖ¦ÔËÝÆÉÕßÝ
ÊÏÙËßØ×ÍÏÇÚÎÔÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÙÏÊÎØÕÊØÕÓÏÑ×ÔÊÏÑÚÆÜÔÍËÌßØ×Ô
ÑÇÏÙÏÊÎØÕÊØÄÓÜÔ¬ÕÖØÄÍØÇÓÓÇ
ËÔÚ¦ÙÙËÚÇÏÙÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÚÕß
ËØÕÒÃÔÕßÔÇÙÚØÇÌËÃÙËÖØ¦ÙÏÔËÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÄÖÜÝ¦ÒÒÜÙÚËÑÇÏ
ÕÏÍËÔÏÑÄÚËØËÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÆÉÕßÝ
ÊÏÙËßØ×ÖÕßÖØÕÕØÃàÕÔÚÇÏÍÏÇ
ÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝ
ÇÒÒÇÍÂÝÁØÇÔÇßÚ×ÔÖ¦ÔÚÜÝÚÕ
ËØÕÒÃÔÕÖÇØÇÓÁÔËÏÇÓËÚÇÑÃÔÎÚÕ
ÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÚÎÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝ
ÇßÙÚÎØÄÚÎÚÇÝÄÖÜÝÑÇÚÁÙÚÎÙË
ÙÇÌÁÝÚÕÌÛÏÔÄÖÜØÕÙÚÎÙÆÔÕÊÕÚÕß§¬ÑÇÏÚÎÝÇÍÑÄÙÓÏÇÝ
¬Ø¦ÖËàÇÝ
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Ντελίβερι υψηλής
τεχνολογίας με χρήση
αυτόνομων οχημάτων
Πρώτη ÌÕØ¦ÙÚÇÞØÕÔÏÑ¦ÕÏÇØÓÄÊÏËÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÇØÞÁÝÁÊÜÙÇÔÚÕ
ÖØ¦ÙÏÔÕÌÜÝÙËËÚÇÏØËÃÇÇßÚÄÔÕÓÜÔÕÞÎÓ¦ÚÜÔÔÇÑ¦ÔËÏÖÇØÇÊÄÙËÏÝÑÇÚ»ÕÃÑÕÔÙËËÃÊÎÓÖÇÑÇÒÏÑÂÝ
ÑÇÏÁÚÕÏÓÕÌÇÍÎÚÄÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔ
ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÓÁÙÇÙÚÇËÖÄÓËÔÇ
ÊÆÕÞØÄÔÏÇÎÔËÕÌßÂÝËÚÇÏØËÃÇØÕÓÖÕÚÏÑÂÝ5\YVÓÎËÏÙÎÍÓÁÔÎÓË
ÁÊØÇÚÕ¡¦ÕßÔÚËÔÏÕßÙÚÎÔ ÇÒÏÌÄØÔÏÇÛÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÁÔÇÔ
ÙÚÕÒÃÙÑÕÎÒËÑÚØÏÑ×ÔÕÞÎÓ¦ÚÜÔÖÇØ¦ÊÕÙÎÝÚÇÕÖÕÃÇÛÇÇÔÇÖÚÆÙÙÕßÔÞÇÓÎÒÂÚÇÞÆÚÎÚÇÑÇÏ
ÊËÔÛÇÊÏÇÛÁÚÕßÔÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦
ÙßÓÈÇÚÏÑ×ÔÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔÄÖÜÝ
ÑÇÛØÁÌÚËÝÑÇÏÚÏÓÄÔÏ¬ÇÕÞÂÓÇÚÇÓËÚÎÔËÖÜÔßÓÃÇ9ÛÇÑßÑÒÕÌÕØÂÙÕßÔÇØÞÏÑ¦ÙÚÕ²ÏÕÆÙÚÕÔ
ÛÇÁÞÕßÔÚÕÓÏÙÄÖÒ¦ÚÕÝÇÖÄÁÔÇ
ÑÇÔÕÔÏÑÄÇÓ¦ÐÏÊËÔÛÇÊÏÇÛÁÚÕßÔ
ÑÇÛÃÙÓÇÚÇÑÇÏÕÏÖÄØÚËÝÚÕßÝÛÇ
ÇÔÕÃÍÕßÔÄÖÜÝËÑËÃÔËÝÙÚÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÕÞØÕÔÕÓÎÞÇÔÂÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝÖÏÙÚØÕÌÂÙÚÕÓÁÒÒÕÔ®Ô
ÚÜÓËÚÇÐÆÎ5\YVÊÂÒÜÙËÖÜÝ
ÛÇÐËÑÏÔÂÙËÏÚÏÝÖØÕÙËÞËÃÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÚÏÝÊÕÑÏÓÁÝÚÜÔÕÞÎÓ¦ÚÜÔ
ÙÚÕÔÊØÄÓÕÔÇÌËØÄÓËÔÎÙÚÎÔ
ÁÍÑØÏÙÎÖÕßÁÒÇÈËÇÖÄÚÎÔÛÔÏÑÂÏÕÃÑÎÙÎ©ÊÏÑÂÝÙÌÇÒËÃÇÝ
ßÚÕÑÏÔÎÚÕÊØÄÓÜÔÚÎÞÇØÇÑÚÂØÏÙËÇÖÄÌÇÙÎÙÚÇÛÓÄÍÏÇÚÕÔ
ÑÒ¦ÊÕ®2ÇÏÖØÕÙÁÛËÙË!©ÏÓËØÏÑÇÔÕÃÞ¦ÔÕßÔÖÕÒÆÞØÄÔÕÍÏÇ
ËÐÜÚËØÏÑÁÝÊÕßÒËÏÁÝÇÒÒ¦ËÓËÃÝ
ÖØÕÙÈÒÁÖÕßÓËÙËÁÔÇÓÁÒÒÕÔÄÖÕß
ÚÕÑÇÛËÚÃÖÕßÛÁÒÕßÓËÛÇÌÛ¦ÔËÏ
ÙËÓÇÝÊÜØË¦ÔÑÇÏÑÇÚÄÖÏÔÖÇØÇÍÍËÒÃÇÝ®¬Õ ËÚÇÏØËÃËÝÄÖÜÝÎ
ÚËØ¦ÙÚÏÇÇÒßÙÃÊÇÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚ
>HSTHY[ÑÇÏÎÇÒßÙÃÊÇÓËÖÏÚÙÇØÃËÝ+VTPUV»Z7PaaHËÃÞÇÔÊÎÒ×ÙËÏÄÚÏÛÇÙßÓÓËÚ¦ÙÞÕßÔÖÏÒÕÚÏÑ¦
ÙÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÖÇØÇÊÄÙËÜÔÚÎÝ
§\YVÙÚÕ²ÏÕÆÙÚÕÔ
¬ÇÕÞÂÓÇÚÇÚÎÝÚËÒËßÚÇÃÇÝÛÇ
ËÐßÖÎØËÚÕÆÔËÙÚÏÇÚÄØÏÇÖÇÔÚÕÖÜÒËÃÇÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚÑÇÏ¦ÒÒÇÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÑÇÏÛÇÑÏÔÕÆÔÚÇÏ
ÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÓËÇßÚÕÓÇÚÕÖÕÏÎÓÁÔÕÙÆÙÚÎÓÇÕÊÂÍÎÙÎÝ©ÖÜÝÚÇ
ÖËØÏÍØ¦ÌËÏÎ5\YVÚÇ9ÁÞÕßÔ
ÙÞËÊÏÇÙÚËÃÍÏÇÓÏÑØÁÝÊÏÇÊØÕÓÁÝ
ÇßÙÚÎØ¦ÙËÞÇØÚÕÍØÇÌÎÓÁÔËÝÍËÏÚÕÔÏÁÝËÔ×ÙßÔËÞ×ÝÛÇËÖÕÖÚËÆ-

Η αλυσίδαÖÉ¨ÐÒ¨~É³
8>>¦²~Ñ{iÑÜÈËÙÑÐÉ{³Ñ¨ËÉØ
x¤©&xÅÅ>ÚÑÈÐÐÉ³ÒTÈ
{Ü³{~Ò³¨Ìo¨ÑÐÐÑÑ¨ÑÙÌÉ³iØ º¦³{Ö³
ÕÔÚÇÏËÑÚÕßÓÇÑØÄÛËÔÇÖÄÇÔÛØ×ÖÕßÝÕÏÕÖÕÃÕÏË¦ÔÖÇØÇÙÚËÃ
ÇÔ¦ÍÑÎÛÇÚÇÑÇÛÕÊÎÍÕÆÔËÑËÃÔÕÏÁÍÑØÏÙÎÖÕßÁÒÇÈËÎ5\YV
ÂÒÛËÁÖËÏÚÇÇÖÄÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÚØÏ×ÔËÚ×ÔÓËÚÏÝÇØÓÄÊÏËÝ
ÕÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÁÝÇØÞÁÝÑÇÏËÌÄÙÕÔ
ÖÒÎØÕÆÔÚÇÔÙÞËÊÄÔÖØÕÊÏÇÍØÇÌÁÝÇÙÌÇÒËÃÇÝÕÒÒÁÝÇÖÄÇßÚÁÝÛÁÚÕßÔÜÝÄØÕÄÚÏÚÕÔÁÒËÍÞÕ
ÚÜÔÕÞÎÓ¦ÚÜÔÑÇÏÚÎÔËßÛÆÔÎ
ÚÕÔÁÞËÏÕÊÎÍÄÝÖÕßÁÞËÏÒ¦ÈËÏ
ÙÞËÚÏÑÄÊÃÖÒÜÓÇÄÍÜÚÎÝÏÊÏÕÓÕØÌÃÇÝÚÜÔÕÞÎÓ¦ÚÜÔÎÛÔÏÑÂ
ÏÕÃÑÎÙÎ©ÊÏÑÂÝÙÌÇÒËÃÇÝßÚÕÑÏÔÎÚÕÊØÄÓÜÔÚÜÔÊÏËßÑØÃÔÏÙËÄÚÏÁÊÜÙËÚÕÖØ¦ÙÏÔÕÌÜÝÙÚÎ
5\YVÖØÕÈÒÁÖÕÔÚÇÝËÐÇÏØÁÙËÏÝ
ÄÖÜÝÕÙßÔËÞÂÝÑÇÏÁÚÏÓËÍÇÒÆÚËØÕÝÁÒËÍÞÕÝÚÜÔÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔ
ÇÖÄ¦ÔÛØÜÖÕ ÇÏÇßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏ
ÄÚÏÇßÚ¦ËÔËÑØÃÛÎÙÇÔÞÜØÃÝÔÇ
ÖÒÎØÕÆÔ¦ÖÇÙËÝÚÏÝÖØÕÊÏÇÍØÇÌÁÝÕÏÕÖÕÃËÝËÃÔÇÏÖÇÒÇÏÄÚËØËÝ
ÑÇÏÙÞËÊÏÇÙÓÁÔËÝÍÏÇÙßÓÈÇÚÏÑ¦
ÕÞÂÓÇÚÇÐÕßÑÇÏÎ5\YVàÂÚÎÙËÕÏØÞÁÝÔÇËÑÙßÍÞØÕÔÃÙÕßÔ
ÚÕßÝßÌÏÙÚ¦ÓËÔÕßÝÑÇÔÕÔÏÙÓÕÆÝ
ÕÏÕÖÕÃÕÏÊËÔÖØÕÈÒÁÖÕßÔÚÎÔÑßÑÒÕÌÕØÃÇÇÓÇÐÏ×ÔÞÜØÃÝÕÊÎÍÄÂ
ËÖÏÈ¦ÚËÝ
¦ÔÚÜÝÕÆÚÜÝÂ¦ÒÒÜÝÚÇ9
ÒÕÍÃàÕÔÚÇÏÕÞÂÓÇÚÇÖÕßÑÏÔÕÆÔÚÇÏ
ÙÚÏÝÍËÏÚÕÔÏÁÝÑÇÏÇÔÇÖÚÆÙÙÕßÔÞÇÓÎÒÂÚÇÞÆÚÎÚÇ¦ØÇÊËÔÞØËÏ¦àËÚÇÏÔÇÇÔÚÇÖÕÑØÃÔÕÔÚÇÏÑÇÏÙÚÕßÝ
ÄØÕßÝÚÜÔÕÞÎÓ¦ÚÜÔÖÕßÑÏÔÕÆÔÚÇÏ
ÙËËÛÔÏÑÁÝÕÊÕÆÝ

Ζώνη χωρίς δασμούς θέλει
να δημιουργήσει το Καλαί

Δάνεια σε μικρές
εταιρείες από Goldman
Sachs μέσω Amazon
Σε προχωρημένο ÙÚ¦ÊÏÕÙßÔÕÓÏÒÏ×Ô
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÎËÖËÔÊßÚÏÑÂÚØ¦ÖËàÇÚÎÝ.VSKTHU:HJOZÑÇÏÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÝÑÕÒÕÙÙÄÝÉÎÌÏÇÑÕÆ
ÒÏÇÔËÓÖÕØÃÕßÚÎÝ(THaVUÍÏÇÚÎ
ÞÕØÂÍÎÙÎÊÇÔËÃÜÔÙËÓÏÑØÕÓËÙÇÃËÝËÚÇÏØËÃËÝÄÖÜÝÇÔÇÌÁØVßÔ
ÙËÙÞËÚÏÑÄÚÕßÝÊÎÓÕÙÃËßÓÇÕÏ
-PUHUJPHS;PTLZ©ÏÓËÍ¦ÒËÝÚØ¦ÖËàËÝÙÚÏÝÛÁÒÕßÔÔÇËÏÙÁÒÛÕßÔÙÚÕÖËÊÃÕÚÜÔÉÎÌÏÇÑ×Ô
ÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑ×ÔßÖÎØËÙÏ×Ô
ÖÕßÇÖËßÛÆÔÕÔÚÇÏÙÚÕËßØÆÑÕÏÔÄ
ËÐÕßÑÇÏÙÚØÁÌÕÔÚÇÏÙÚÕßÝÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÕÆÝÕÓÃÒÕßÝÍÏÇÙßÔËØÍÇÙÃÇ
¶¦ÒÒÜÙÚËÑÇÏÕÏÃÊÏÕÏÕÏÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÕÃÑÕÒÕÙÙÕÃÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÔÚÇÝ
ÇÔ¦ÒÕÍÕÒÕÍÏÙÓÏÑÄÊÏËÑÊÏÑÕÆÔÓËØÃÊÏÕÇÖÄÚÎÔÇÍÕØ¦ÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑ×ÔßÖÎØËÙÏ×ÔÖØÕÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÑÇÏËÚÇÏØËÃËÝÏÊÏÑ¦Î
.VSKTHU:HJOZÇÙÞÕÒËÃÚÇÏÓËÚÎ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÎÕÖÕÃÇ
ÛÇÚÎÝËÖÏÚØÁÖËÏÔÇÖØÕÙÌÁØËÏ
ÖÏÙÚ×ÙËÏÝÙËÓÏÑØÕÓËÙÇÃËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÓÁÙÜÚÎÝÖÒÇÚÌÄØÓÇÝ
ÊÇÔËÃÜÔÚÎÝ(THaVU¬ÏÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÇßÚÁÝÁÊÜÙÇÔÊÆÕÑÇÒ¦
ÖÒÎØÕÌÕØÎÓÁÔËÝÖÎÍÁÝÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝÖÜÝÚÕÔÁÕÖØÕáÄÔÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÒÇÔÙÇØÏÙÚËÃÚÕÔ¡¦ØÚÏÕ
¡ÏÒ×ÔÚÇÝ ÙÚÕßÝ ÓËÚÄÞÕßÝ
ÚÎÝ.VSKTHU:HJOZÕÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÄÝÚÎÝ§ÚÁÏÈÏÔÚ¦ÒÕÓÕÔÚÕßÝßÖÕÙÞÁÛÎÑËÖÜÝÛÇ
ßÖ¦ØÐËÏÇÆÐÎÙÎÚÜÔÇÖÕÊÄÙË×Ô
ÚÕßÝÑ¦ÔÕÔÚÇÝÞØÂÙÎÔÁÜÔÖÎÍ×ÔËÙÄÊÜÔ ÇÏÇßÚÁÝËÃÔÇÏÎ
ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÂÚØÇÖËàÏÑÂÑÇÏÎ
ÊÏÇÞËÃØÏÙÎÖÒÕÆÚÕßÍÏÇÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÖÕÒÆËÆÖÕØÜÔÖËÒÇÚ×Ô±ÖÄ
ÚÕÖØÃÙÓÇÇßÚÄÁÍÏÔËÑÇÏÎÖÇÒÏÄÚËØÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÚÎÝ.VSKTHU
ÓËÚÎÔ(WWSLÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝ
ÕÖÕÃÇÝËÑÊÄÛÎÑËÖÏÙÚÜÚÏÑÂÑ¦Ø-

Η Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  O

A.P.

Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020

ÚÇÓËÚÏÝËÖÜÔßÓÃËÝÇÓÌÕÚÁØÜÔ
ÚÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔÔÇÖÕÒÆÙÕÈÇØÄ
ÖÒËÕÔÁÑÚÎÓÇÇÖÄÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇ
ÇßÚÂËÃÔÇÏÎÖØÄÙÈÇÙÎÖÕßÇÖÕÑÚ¦ÎÚØ¦ÖËàÇÙÚÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇ
ÇÖÄËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÙßÔÊØÕÓÎÚÁÝÚÎÝ(WWSLÙÚÏÝÔÜÓÁÔËÝ
ÕÒÏÚËÃËÝÏÕÏÑÎÚÏÑ¦ÙÚËÒÁÞÎ
ÚÎÝ.VSKTHUÞÇØÇÑÚÂØÏÙÇÔÚÎÔ
ÑÕÏÔÂÖÏÙÚÜÚÏÑÂÑ¦ØÚÇÚÎÔÖÏÕ

Οι μεγάλες τράπεζες
στις ΗΠΑ θέλουν
να εισέλθουν στο
πεδίο των ψηφιακών
χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών.

H Goldman Sachs ÑTÜÉË³Ñ{ÐÉ³iÙiÐ{È¨oËÑ³ÉTÜoËÑØViËÑÚÑ
³iØÉ{³¨ÓÉ{Ñ¨×Ó¨É{{³É{ØÉÐ{~¨ÐÉÑËÉØÉ{TÉ{¨ÊÉ{ØÐÓ³iØÜÑ³×Ì¨ÐÑØÙÑÉË³iØÝ>Å

ËÖÏÚßÞÎÓÁÔÎÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇ¶ÇÐÃàËÏÔÇËÖÏÙÎÓÇÔÛËÃÄÚÏÎËÔÒÄÍÜ
ÚØ¦ÖËàÇÊËÔÊÏÇÛÁÚËÏÇÒßÙÃÊÇ
ßÖÕÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔÄÖÜÝ¦ÒÒËÝ
ÙßÓÈÇÚÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝ×ÙÚËÔÇ
ÁÞËÏÖØÄÙÈÇÙÎÙËÓÏÑØÕÓËÙÇÃËÝ
ËÚÇÏØËÃËÝ¡ËÚÎÞØÂÙÎÖÏÙÚÜÚÏÑÂÝÑ¦ØÚÇÝÚÎÔÇÖÕÑÚ¦©ÖÜÝ
ËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÕÏ-PUHUJPHS;PTLZ
ËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏÕÊÇÔËÏÙÓÄÝÓÁÙÜ
ÖÏÙÚÜÚÏÑ×ÔÑÇØÚ×ÔÑÇÚÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÓÁØÕÝÚÜÔÙßÔÕÒÏÑ×ÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑ×ÔÊÇÔËÃÜÔÆÉÕßÝÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÚÎÝ
.VSKTHUÙÚÇÚÁÒÎÚÕß 
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ
.VSKTHUÕÏÔÁËÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÁÝÚÎÝÙÚÎÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÂ
ÚØÇÖËàÏÑÂÏÙÕÊßÔÇÓÕÆÙÇÔÓË
ÒÏÍÄÚËØÕÇÖÄ ÚÜÔËÚÂÙÏÜÔ
ËÙÄÊÜÔÚÎÝÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎÞØÕÔÏ¦ËÔ×ÚÕÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏÕÚÜÔ
ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑ×ÔÊÇÔËÃÜÔÑÇÏÚÜÔ

ÖÏÙÚÜÚÏÑ×ÔÑÇØÚ×ÔÁÌÛÇÔËÙË
ÒÏÍÄÚËØÕÇÖÄ ËÖÃÚÜÔÙßÔÕÒÏÑ×ÔÖËØÏÕßÙÏÇÑ×ÔÚÎÝÙÚÕÏÞËÃÜÔÚÜÔ ÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔ¦ÔÚÜÝÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÝÚØÇÖËàÏÑÄÝ
ÄÓÏÒÕÝÞÕØÎÍËÃÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÁÝ
ÖÏÙÚ×ÙËÏÝÑÇÏÓÁÙÜÚÕßÈØÇÞÃÕÔÇÒÏÇÔÏÑÂÝÚØÇÖËàÏÑÂÝ4HYJ\Z
ËÑÚÄÝÚÎÝÔÁÇÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÓË
ÚÎÔ(THaVU/ÚËÒËßÚÇÃÇÙÚÇ
ÚÁÒÎÚÕß ËÃÞËÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏÕËÑÇÚÊÕÒÇØÃÜÔÑÇÏÖÒÁÕÔÙËÊ¦ÔËÏÇÖØÕÝÓÏÑØÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ¬ÇÚËÒËßÚÇÃÇÕÑÚ×
ÞØÄÔÏÇÞÕØÎÍÕÆÙËÖÏÙÚ×ÙËÏÝ
ÙËËÚÇÏØËÃËÝÕÏÕÖÕÃËÝÊÏÁÛËÚÇÔ
ÚÇËÃÊÎÚÕßÝÓÁÙÜÚÎÝÊÏÑÂÝÚÎÝ
ÖÒÇÚÌÄØÓÇÝÏÇÔÇÚÕßÒÕÖÕÏÂÙËÏÇßÚÄÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÙËÚÇ
ÊËÊÕÓÁÔÇÖÕßÊÏÁÛËÚËÑÇÏÇÌÕØÕÆÙÇÔÚÏÝÚÇÓËÏÇÑÁÝÚÕßÝØÕÁÝ
ÏÁÚÙÏÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÒÎÌÛÕÆÔ
ÍØÂÍÕØËÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÍÏÇÞÕØÂÍÎ-

ÙÎÊÇÔËÃÜÔÙËÕØÏÙÓÁÔËÝÞ×ØËÝ
ÇØ¦ ÚÇÆÚÇ Î ÇÔ¦ÖÚßÐÎ
ÚÎÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÇßÚÂÝÚÎÝ
(THaVUÇÖÕÊËÃÞÛÎÑËÇÔÕÓÕÏÕÍËÔÂÝÑÇÏÎËÚÇÏØËÃÇÇÖÕÌ¦ÙÏÙË
ÔÇÈÇÙÏÙÚËÃÙËÄÙÕßÝÍÔ×ØÏàÇÔ
ËÖÃÊËÑÇËÚÃËÝÑÇÒÆÚËØÇÚÕÖËÊÃÕ
¶ÇßÚÄÓÖÕØËÃÑÇÔËÃÝÔÇÙßÓÖËØ¦ÔËÏÇÖÄÚÕÍËÍÕÔÄÝÖÜÝÁÑÇÔË
ÙßÔËØÍÇÙÃËÝÓËÚØ¦ÖËàËÝÙËÕØÏÙÓÁÔËÝÇÍÕØÁÝËÑÚÄÝ;ÁÒÕÝÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÙÚÕßÝ-;V
ÇÔÇÒßÚÂÝ¬àÕÔ ØÄÔÏÔÙÚÕÔÞØÎÓÇÚÏÙÚÎØÏÇÑÄÕÃÑÕ.VVKIVK`»Z
ÕÏÚØÇÖËàÏÑÁÝÙßÔËØÍÇÙÃËÝÚÎÝ
(THaVUÛÇÚÎÊÏËßÑÕÒÆÔÕßÔÔÇ
ËÖËÑÚËÃÔËÏÚÕÖÒÇÃÙÏÕÊÇÔËÏÕÊÄÚÎÙÎÝÓÏÑØÕÓËÙÇÃÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÞÜØÃÝÔÇÊÏÇÚØÁÞËÏÑÃÔÊßÔÕ
ÖÕßÖÏÛÇÔ×ÝÛÇÇÖÕØØÁËÏÇÖÄ
ÑÇÔÕÔÏÙÚÏÑÁÝßÖÕÞØË×ÙËÏÝÚÆÖÕßËÖÏÖÁÊÜÔØËßÙÚÄÚÎÚÇÝÑÇÏ
ÑËÌÇÒÇÏÇÑÂÝËÖ¦ØÑËÏÇÝ

Επιστροφή ÙÚÏÝÙßÔÂÛËÏËÝÚÜÔÊËÑÇËÚÏ×ÔÚÕß ÑÇÏÚÕß ÇÖÕàÎÚ¦ÎÊÂÓÇØÞÕÝÚÎÝÍÇÒÒÏÑÂÝÖÄÒÎÝ
ÇÒÇÃÄÚÇÔÕÏØËÚÇÔÕÃÁÑÇÔÇÔ
ÎÓËØÂÙÏËÝËÑÊØÕÓÁÝÙÚÕÒÏÓ¦ÔÏ
ÚÎÝÈÄØËÏÇÝÇÒÒÃÇÝ×ÙÚËÔÇÇÍÕØ¦ÙÕßÔÌÚÎÔ¦ÚÙÏÍ¦ØÇÑÇÏÇÒÑÕÄÒ
ÇÖÄÚÇÌËØÏÓÖÄÚ
ÊÂÓÇØÞÕÝÚÕß ÇÒÇÃ§ÇÚ¦ÙÇ
¡ÖÕßÙ¦ØÚÇÙÑËÃÖÏÁÙËÏÝÙÚÎÍÇÒÒÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÙÚÕÙÎÓËÃÕÇßÚÄÓÏÇ
à×ÔÎ¦ÔËßÊÇÙÓ×ÔÓËÚ¦ÚÎÔÁÐÕÊÕ
ÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÇÖÄÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÙÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÁÚÕßÝ¬Ç
ÁÙÕÊÇÚÎÝÖÄÒÎÝÂÊÎËÐÇØÚ×ÔÚÇÏ
ÙËÚËØ¦ÙÚÏÕÈÇÛÓÄÇÖÄÚÎÊÏÇÑÃÔÎÙÎÖØÕáÄÔÚÜÔÑÇÏÚÎÓËÚÇÌÕØ¦
ÇÔÛØ×ÖÜÔÙÚÎÔÇÖÁÔÇÔÚÏÄÞÛÎÚÎÝ
¡¦ÍÞÎÝÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÜÙÚÄÙÕÔÇ
ÇßÐÎÛÕÆÔË¦ÔÕÒÄÑÒÎØÕÚÕ ÇÒÇÃ
ÚÕÕÖÕÃÕÇÖÁÞËÏÒÏÍÄÚËØÕÇÖÄÊÆÕ
×ØËÝÇÖÄÚÕÑÕÔÚÏÔÄÚËØÕÈØËÚÇÔÏÑÄÒÏÓ¦ÔÏËÐÇÏØËÃÚÕÖÒÂØÜÝÇÖÄ
ÚÕßÝÊÇÙÓÕÆÝÊÂÓÇØÞÄÝÓÇÝ
ÇÍÜÔÃàËÚÇÏ×ÙÚËÕÒÄÑÒÎØÎÎÖÄÒÎ
ÚÕß ÇÒÇÃÔÇËÖÜÌËÒÎÛËÃÇÖÄÚÕßÝ
ÃÊÏÕßÝÑÇÔÄÔËÝËÐÇÃØËÙÎÝÊÇÙÓ×Ô
ÖÕßÏÙÞÆÕßÔÑÇÏÙÚÇÌËØÏÓÖÄÚ®
ÙÞÕÒÃÇÙËÙÚÕ9L\[LYZÕ¢ÏÒÃÖ¡ÏÔÏÕÔÁÚÈÕßÒËßÚÂÝÚÎÝÍÇÒÒÏÑÂÝ
ÖÄÒÎÝØÕÌÇÔ×ÝÎÁÑÈÇÙÎÚÜÔ
ÖØÕÙÖÇÛËÏ×ÔÚÎÝÊÎÓ¦ØÞÕßËÐÇØÚ¦ÚÇÏÇÖÄÚÎÔËÓÖÕØÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇÖÕßËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÔÇÙßÔ¦ÉËÏ
ÎØËÚÇÔÃÇÓËÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÑÇÏ
Ë¦ÔÛÇÓÖÕØËÃÔÇËÓÖÕØËÆËÚÇÏÓË
ÚÏÝÞ×ØËÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝ
ÞÜØÃÝÊÇÙÓÕÆÝ
©ÏÇØÓÄÊÏËÝÇØÞÁÝÚÕß ÇÒÇÃ
ËÐËÚ¦àÕßÔËÖÃÙÎÝÚÕÙËÔ¦ØÏÕËÖÏÙÚØÕÌÂÝÌÄØÜÔÁÔÇÓÁÚØÕÚÕ
ÕÖÕÃÕÛÇÖÇØÇÑÏÔÕÆÙËÚÕßÝØËÚÇÔÕÆÝÔÇÐÕÊËÆÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÞØÄÔÕÑÇÏÞØÂÓÇÚÇÙÚÎÍÇÒÒÏÑÂÖÄÒÎ
©ÏËßØÜÖÇáÑÕÃÑÇÔÄÔËÝËÖÏÚØÁÖÕßÔÚÎÓËÚÇÌÕØ¦ÚÙÏÍ¦ØÜÔÑÇÏ

ÇÒÑÕÕÒÕÆÞÜÔÖÕÚ×ÔÇÖËØÏÄØÏÙÚÎÝ
ÖÕÙÄÚÎÚÇÝËÔÚÄÝÚÎÝÔÜÙÎÝËÌÄÙÕÔÊËÔÖØÕÕØÃàÕÔÚÇÏÍÏÇÓËÚÇÖ×ÒÎÙÎ¡ËÚ¦ÚÎÔÁÐÕÊÕÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÇÖÄÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎ
ÖÏÛÇÔÕÒÕÍËÃÚÇÏÄÚÏÚÇÊÆÕÓÁØÎ
ÛÇËÖÏÈ¦ÒÕßÔÊÇÙÓÕÆÝÙÚÏÝËÏÙÇÍÜÍÁÝÖØÕáÄÔÚÜÔÂËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝ
ÑÇÏÄØÏÇÙÚÕËÓÖÄØÏÕ¬ÕÞËÏØÄÚËØÕÙËÔ¦ØÏÕ"©ÖËØÏÕØÏÙÓÄÝÙÚÏÝ

Για να επωφεληθεί
από το Brexit και τις
επισκέψεις Βρετανών
τουριστών.
ÖÕÙÄÚÎÚËÝÖØÕáÄÔÚÜÔÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÔÔÇÓËÚÇÌÁØÕßÔÕÏØËÚÇÔÕÃ
ÖËÒ¦ÚËÝÙÚÎÔÍÍÒÃÇ®ÇÔÁÌËØËÙÚÕ
9L\[LYZÏÊÏÕÑÚÂÚÎÝÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÕÝ
ÑØÇÙÏ×ÔÙÚÎÔËßØÆÚËØÎÖËØÏÕÞÂ
ÚÕß ÇÒÇÃ¬ÕÙËÔ¦ØÏÕÇßÚÄÇÖÇÙÞÕÒËÃÏÊÏÇÃÚËØÇÚÇÇÔÇØÃÛÓÎÚÇ
ÓÇÍÇàÏ¦ÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÕÔÇßÚÕÑÏÔÎÚÄÊØÕÓÕÁÐÜÇÖÄÚÕ ÇÒÇÃ
ÑËÃËÔÊËÏÑÚÏÑ¦ÕÏÚÏÓÁÝÚÜÔÖØÕáÄÔÚÜÔÇÔÇØÚ×ÔÚÇÏÙËÙÚËØÒÃÔËÝ
ÑÇÏÕÏÖÏÔÇÑÃÊËÝËÃÔÇÏÙÚÇÇÍÍÒÏÑ¦
¦ÔÇÔÇÈÏ×ÙËÏÎÖËØÃÕÊÕÝÓËÚÇÌÕØ¦ÝØËÚÇÔ×ÔËÑÊØÕÓÁÜÔÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇËßÔÕÎÛËÃÖÕÒÆÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÕß ÇÒÇÃÙÞÕÒÃÇÙËÙÚÕ
9L\[LYZÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕßÒÏÓÇÔÏÕÆ
ÇÔ¡ÇØÑÕßÏÙËÙÄ
ÐÃàËÏÈËÈÇÃÜÝÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃ
ÄÚÏÕØÏÙÓÁÔÇÖÕÒÏÚÏÑ¦ÙÚËÒÁÞÎÚÎÝ
ÍÇÒÒÏÑÂÝÖÄÒÎÝÌÕÈÕÆÔÚÇÏÖÜÝÎ
ËÐÇÃØËÙÎÇÖÄÚÕßÝÊÇÙÓÕÆÝÙÚÕÇÒÑÕÄÒÑÇÏÙÚÇÚÙÏÍ¦ØÇÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÔÏÙÞÆÙËÏÚÕÒÇÛØËÓÖÄØÏÕ
¥ÙÚÄÙÕÄÖÜÝÊÂÒÜÙËÙÚÕ9L\[LYZ
Õ¡ÏÔÏÕÔÁÚÕÏËÐÇÏØÁÙËÏÝÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÇÌÕØÕÆÔÑÇÏ¦ÒÒÇÖØÕáÄÔÚÇÄÖÜÝÎÙÕÑÕÒ¦ÚÇÚÇÇØ×ÓÇÚÇÑÇÏÕÏÎÒËÑÚØÕÔÏÑÁÝÙßÙÑËßÁÝ
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Πιέζουν την Ε.Ε.
να διευκολύνει
συγχωνεύσεις
ισχυρών ομίλων
Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία ζητούν
νέα νομοθεσία περί ανταγωνισμού
Τον κώδωνα ÚÕßÑÏÔÊÆÔÕßÑØÕÆÕßÔ
ÙÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÖÏÚØÕÖÂÎÇÒÒÃÇÎËØÓÇÔÃÇÎÚÇÒÃÇÑÇÏÎÕÒÜÔÃÇàÎÚ×ÔÚÇÝÇÖÄÚÎÔÇÔÚÏÖØÄËÊØÄÚÎÝ¡ÇØÍÑØÁÚËËÙÚ¦ÍÑËØÔÇ
ÙÚÇÓÇÚÂÙËÏÚÏÝÑÇÛßÙÚËØÂÙËÏÝÑÇÏ
ÔÇÚØÕÖÕÖÕÏÂÙËÏËÖËÏÍÄÔÚÜÝÚÎ
ÔÕÓÕÛËÙÃÇÖËØÃÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆ
ÇÔ¦ÍÑÎÔÇÍÃÔËÏÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕËÃÔÇÏ
ÓËÍ¦ÒÎÊÏÄÚÏÎÞØËÏ¦àËÚÇÏÔÇ
ÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÕÓÃÒÕßÝÖØÜÚÇÛÒÎÚÁÝÏÑÇÔÕÆÝÔÇÙÚÇÛÕÆÔÇÖÁÔÇÔÚÏ
ÙËÇÔÚÏÖ¦ÒÕßÝÇÖÄÚÎÔ ÃÔÇÑÇÏ
ÚÏÝÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝ
¬ÕÛÁÓÇÇßÚÄËÑÛÁÚÕßÔÙËÑÕÏÔÂÚÕßÝËÖÏÙÚÕÒÂÕÏÇÔÜÚÁØÜÞ×ØËÝÓËÖÇØÇÒÂÖÚØÏÇÚÎ¡ÇØÍÑØÁÚËËÙÚ¦ÍÑËØÎÕÖÕÃÇËÑÚËÒËÃÑÇÏ
ÞØÁÎËÖÏÚØÄÖÕßÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆ
ÇÓÖÕØÕÆÙËÑÇÔËÃÝÔÇÏÙÞßØÏÙÚËÃ
ÖÜÝÎÙÚÇÍÄÔÇÖÕßÐËÞËÃÒÏÙËÚÕ
ÖÕÚÂØÏÂÚÇÔÎÇÖÄÌÇÙÎÚÎÝËÙÚ¦ÍÑËØÔÇÇÖÕØØÃÉËÏÚÎÓËÍ¦ÒÎ
ÙßÍÞ×ÔËßÙÎÚÎÝÍÇÒÒÏÑÂÝ(SZ[VT
ÓËÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂ:PLTLUZÙÚÕÔ
ÑÒ¦ÊÕÚÜÔÙÏÊÎØÕÊØÄÓÜÔ¬ÕÙÑËÖÚÏÑÄÚÎÝÂÚÇÔÖÜÝÛÇËÃÞËÊßÙÓËÔÂÇÔÚÃÑÚßÖÕÙÚÕßÝßØÜÖÇÃÕßÝ
ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÄÚÇÔÚÕÇØÃÙÏÑÇÏ
ÚÕËØÕÒÃÔÕÛËÜØÕÆÔàÜÚÏÑÂÝÙÎÓÇÙÃÇÝÔÇÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÓÏÇ(PYI\Z
ÚÜÔÙÏÊÎØÕÊØÄÓÜÔÃÔÇÏÇÒÂÛËÏÇ
ÖÜÝÍÏÇÓÂÔËÝÎ¡ÇØÍÑØÁÚËËÙÚ¦ÍÑËØÊËÔÁÊËÏÞÔËÔÇÇÔÚÏÊØ¦ÙÚÏÝ
ÖÏÁÙËÏÝÚÕßÝÇÌÔÏÑ¦ÚÕÔËÑÁÓ-

ÈØÏÕÊÂÒÜÙËÖÜÝÛÇËÖÇÔËÐËÚ¦ÙËÏ
ÚÕßÝÏÙÞÆÕÔÚËÝÑÇÔÄÔËÝÇÒÒ¦ÊËÔ
ÁÊÜÙËÞØÕÔÕÊÏ¦ÍØÇÓÓÇÚÇÚÁÒÎ
ÇÔÕßÇØÃÕßÊÏËßÑØÃÔÏÙËÖÜÝÛÇ
ÞØËÏÇÙÚËÃÞØÄÔÕÝ
ÔÚÏÓÁÚÜÖËÝÓËÇßÚÂÔÚÎÙÚ¦ÙÎÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔÕÏÚÁÙÙËØÏÝÞ×ØËÝÖØÕÞ×ØÎÙÇÔÁÔÇÈÂÓÇÖÇØÇÖ¦ÔÜÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÇÙßÔÂÛÏÙÚÕ
ÓÏÇÝÑÇÏËÃÔÇÏÙÇÔÒÁÔËÙÚÎËÙÚ¦ÍÑËØÔÇÈÏÇÙÚËÃ ÇÏÇßÚÂÎ
ÙÖÕßÊÂÁÞËÏÑÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎ
ÖØÕÛËÙÓÃÇÚÎÎ¡ÇØÚÃÕßÕÖÄÚËÎßØÜÖÇáÑÂÖÏÚØÕÖÂßÖÄÚÎÔ
©ÆØÙÕßÒÇÌÕÔÔÚËØ¦ÏËÔÛÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÚÎÔÁÇÚÎÝÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÑÇÏÚÏÝÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÁÝÚÎÝÖÏÖÒÁÕÔÚÕÇØÃÙÏ
ÚÕËØÕÒÃÔÕÎª×ÓÎÑÇÏÎÇØÙÕÈÃÇÇÖËßÛÆÔÕÔÚÇÏÇÖËßÛËÃÇÝ
ÙÚÎËÙÚ¦ÍÑËØÊÏÄÚÏÕØÏÙÓÁÔÇ
ÛÁÓÇÚÇÓÖÕØËÃÔÇÚÇÕØÏÙÚÏÑÕÖÕÏÂÙËÏÞÜØÃÝÖÇØÁÓÈÇÙÎ¦ÒÒÜÔ ÇÏ
ÖØÕÌÇÔ×ÝËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÕØËÇÒÏÙÚÏÑÂÎÚÜØÏÔÂÖØÕÙÁÍÍÏÙÂÚÕßÝ
ÇÖÄÚÏÝÇØÞÏÑÁÝÚÕßÝÍËÔÏÑÄÒÕÍËÝ
ËÑÑÒÂÙËÏÝÔÇÇÒÒ¦ÐËÏÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂÔÕÓÕÛËÙÃÇÑ¦ÚÏÖÕßÖØÕâÖÁÛËÚËÇÒÒÇÍÂßÔÛÎÑ×ÔÑÇÏ
ÑÇÔÕÔÏÙÓ×ÔÓËÕÓÕÌÜÔÃÇÇÖÄ
ÚÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÚÎÔËÖÏÙÚÕÒÂ
ÚÕßÝÓËÎÓËØÕÓÎÔÃÇ¢ËÈØÕßÇØÃÕßÕÏßÖÕßØÍÕÃ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
ÇÖÄÚÏÝÚÁÙÙËØÏÝÞ×ØËÝ¡ÖØÏÔÄ
Ë¡ËØÇÒÒÃÇÁÚËØÒÚÓ¦ÏËØ

Μέσω É{³ÜÊØVT¨ÉØwÐÓÜiÈ{³Ö³iÑ³{¨ÌÉÙ¨³iØ È¨ÑÍ~ÊØ {³¨ÊØÑ¨o~¨Ó³ÉÉ³Òo~É¨ViËÑÉ~³ÉÜÉË~Ñ{T¨ÓiÉ{³¨ÌÈå³Ño{w
ÐÖVÑ³ÑÐÑ³ÊÉ{³{Ø~ÑÚÈ³É¨ÊÉ{Ø~Ñ{Ñ³¨{ÊÉ{ÉÉ{oÌ³Ø³iÐÚÉËÑ

Οι χώρες-μέλη
υποστηρίζουν
ότι η Ε.Ε. πρέπει
να δημιουργήσει
ομίλους-πρωταθλητές.
ËØÓÇÔÃÇÚÁÌÇÔÕÇÚÕßÇÔÁÒÏ
ÚÇÒÃÇÑÇÏÏ¦ÔÚÈÏÑÇÓÃÒËÈÏÚÝ
ÕÒÜÔÃÇËÖËÐÎÍÕÆÔÙÚÎ¡ÇØÍÑØÁÚËËÙÚ¦ÍÑËØÖÜÝÁÞËÏÇÒÒ¦ÐËÏÕÞÇØÇÑÚÂØÇÝÚÕßÊÏËÛÔÕÆÝ
ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÚÕ
WVSP[PJVL\
ÖÃÙÎÝËÑÌØ¦àÕßÔÚÎÔÖËÖÕÃÛÎÙÂÚÕßÝÄÚÏÎÙßÓÓËÚÕÞÂÚÎÝ
ÙÚÎÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂ
ÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔÚÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÛÇÍÃÔËÏÓËÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÑÇÏÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÙÚÎÔ
ËÐÁÚÇÙÎÚÜÔÓËÒÒÕÔÚÏÑ×ÔÖØÕÑÒÂÙËÜÔ×ÙÚËÔÇËÖÇÔÇÐÏÕÒÕÍÎÛÕÆÔ
ÕÏÑÇÔÄÔËÝÚÕßÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆ
ÚÕßËÒÁÍÞÕßÚÜÔÙßÍÞÜÔËÆÙËÜÔ

ÑÇÏÚÜÔÑØÇÚÏÑ×ÔËÔÏÙÞÆÙËÜÔ
ÇÔÇÌÕØ¦ÙËÁÔÔÕÏËÝÄÖÜÝÎÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÑÇÏÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÊËÃÞÔËÏ
ÚÎÔÇÖÕÍÕÂÚËßÙÎÚÜÔÑØÇÚ×Ô
ÓËÒ×ÔÚÎÝÄÚÏÓÁÞØÏÙÂÓËØÇ
ÎÖÕÒÏÚÏÑÂÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆÇÙÑËÃÚÇÏÑÇÚ¦ÚØÄÖÕÓËÓÕÔÜÓÁÔÕÞÜØÃÝÔÇÇÌÂÔËÏÖËØÏÛ×ØÏÕÔÇÊØ¦ÙÕßÔËÃÚË¦ÒÒËÝßÖÎØËÙÃËÝÚÎÝ
ÕÓÏÙÏÄÔËÃÚËÕÏËÛÔÏÑÁÝÖØÜÚËÆÕßÙËÝ±ÉÎÒÄÈÇÛÓÕÝÊÏÑÎÍÄØÕÝ
ÖËØÃÚÕßÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÚÕÔÕÖÕÃÕÔËÖÏÑÇÒËÃÚÇÏÚÕ
WVSP[PJVL\ËÖÏÙÂÓÇÔËÄÚÏßÖÂØÞËÓÏÇßÖÕÉÃÇÇÖËÏÒÂÝÙÚÕÇÃÚÎÓÇÍÏÇÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÒÒÎÒËÍÍÆÎ
ÑÇÏÙßÔËØÍÇÙÃÇÊËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏÎ
ËÙÚ¦ÍÑËØÂÚÇÔÖÕÒÆÍËÔÏÑÄÒÕÍÎ
ÙÚÕÔÇÊ×ÙËÏÁÔÇÞØÕÔÕÊÏ¦ÍØÇÓÓÇ
ÚÎÝËÖÇÔËÐÁÚÇÙÎÝ ÇÏÎÃÊÏÇÖÎÍÂ
ÖØÕÙÁÛËÙË!ßÚÄÖÕßÒÁÔËÙÚÎÔ
ËÖÃÚØÕÖÕËÃÔÇÏÄÚÏÔÇÏÓËÔÚ×ØÇ
ÁÞËÏÝÇÑÄÓÇÓËÍÇÒÆÚËØÎÊÆÔÇÓÎ
ÙÚÇÞÁØÏÇÙÕßÇÒÒ¦ÇßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÖØÁÖËÏÔÇÊÃÔËÏÝÖÏÕÖÕÒÆ
ÖØÕÙÕÞÂÙÚÕÚÏÁÞÕßÔÔÇÖÕßÔÚÇ
ÑØ¦ÚÎÓÁÒÎ®

Αποτελεσματικό οπλοστάσιο
Eνα από τα βασικάÇÏÚÂÓÇÚÇÚÜÔÚËÙÙ¦ØÜÔÞÜØ×ÔÇÒÒÃÇËØÓÇÔÃÇ
ÚÇÒÃÇÑÇÏÕÒÜÔÃÇÖÕßÇÖÎÆÛßÔÇÔ
ÚÎÔËÖÏÙÚÕÒÂÙÚÎÔËÖÃÚØÕÖÕÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆ¡ÇØÍÑØÁÚËËÙÚ¦ÍÑËØ
ËÃÔÇÏÔÇÊ×ÙËÏÁÔÇÙÆÍÞØÕÔÕÑÇÏ
ËÔÎÓËØÜÓÁÔÕÕØÏÙÓÄÚÕßÚÏÙÎÓÇÃÔËÏÇÍÕØ¦ÑÇÏÖ×ÝÇÐÏÕÒÕÍÕÆÔÚÇÏÕÏ
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞËÝÙßÍÞÜÔËÆÙËÏÝÙËÇßÚÂÔ
ØÃÞÔÕÔÚÇÝÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÈ¦ØÕÝÙÚÕÔ
ÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÚÎÝ ÃÔÇÝ
©ÖÜÝÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ËÖËÙÂÓÇÔÇÔÙÚËÒÁÞÎÚÎÝÔÕÓÏÑÂÝËÚÇÏØËÃÇÝ*SPMMVYK*OHUJLÙÚÕßÝ-PUHUJPHS
;PTLZÎÇÖÕÞ×ØÎÙÎÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÇÖÄÚÎÔËÔÏÙÞÆËÏÚÕÔØÄÒÕ
ÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÑÇÏÚÎÝÇÒÒÃÇÝÜÝ
ÖØÕÝÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆ
ÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔ
ÇØÃÙÏËØÕÒÃÔÕª×ÓÎÑÇÏÇØÙÕÈÃÇàÎÚÕÆÔËÖÃÙÎÝÇÖÄÚÎËÙÚ¦ÍÑËØÔÇÙßÍÑØÕÚÂÙËÏÁÔÇÖÏÕ
ÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÑÇÏÇÖÕÊÕÚÏÑÄ
ÕÖÒÕÙÚ¦ÙÏÕ×ÙÚËÔÇÓÖÕØËÃÔÇ

ÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÚËÃÖÏÛÇÔÂÑÇÚÇÞØÎÙÚÏÑÂÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÇÖÄÕÓÃÒÕßÝ
ËÑÚÄÝÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÇßÚÕÃÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÑØÇÚÏÑÂËÔÃÙÞßÙÎÂËÖÏÊÄÚÎÙÎÄÖÜÝÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÎÝ
ÃÔÇÝ±ÖÄÚÕÖØÃÙÓÇÇßÚÄÕÏÚÁÙÙËØÏÝÞ×ØËÝÖØÕÚËÃÔÕßÔÔÇËÔÇÖÄÑËÏÔÚÇÏÙËËÑËÃÔÕßÝÔÇÇÖÕÊËÃÐÕßÔ
ÄÚÏÊËÔÍÃÔÕÔÚÇÏÇÖÕÊÁÑÚËÝÚÁÚÕÏÇÝ
ÈÕÂÛËÏÇÝÑÇÏÄÞÏÙÚÎÔ
ÖÏÖÒÁÕÔÕÏÙßÔÚ¦ÑÚËÝÚÎÝËÖÏÙÚÕÒÂÝÖØÕÈÒÎÓÇÚÃàÕÔÚÇÏÑÇÏÓË
ÚÕßÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÝÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÕÆÝ
ÑÕÒÕÙÙÕÆÝÐÕßÑÇÏàÂÚÎÙÇÔÇÖÄ
ÚÎÔÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝÖØÕÚ¦ÙËÏÝÍÏÇÚÕÖ×Ý
ÛÇÇÔÚËÖËÐÁÒÛÕßÔÙÚÏÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝÚÎÝßÉÎÒÂÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÁÜÝ
ÚÇÚÁÒÎÚÕßÊËßÚÁØÕßÚØÏÓÂÔÕßÚÕ
ßÚÄÙßÔÊÁËÚÇÏÓËÚÏÝÙÕÈÇØÁÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÁÝÇÒÒÇÍÁÝÖÕßËÖËÐËØÍ¦àËÚÇÏÎÙËÊÏ¦ÌÕØÇÖËÊÃÇ
¦ÙÑÎÙÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÇÔÇÌÁØËÏÚÁÒÕÝÚÕWVSP[PJVL\

Εξαντλούνται τα όπλα της ΕΚΤ για στήριξη της οικονομίας, εκτιμά η Λαγκάρντ
Υπάρχουν ÑÇÏ ËÐÜÚËØÏÑÕÃÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝ
ËÑÚÄÝÇÖÄÚÎÞÇÒÇØÂÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÖÕßÕÊÂÍÎÙÇÔÙÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÜÔÚÏÓ×ÔÚÜÔÑÇÚÕÏÑÏ×ÔÑÇÏ
ÙÚÎÞÇÓÎÒÂÑËØÊÕÌÕØÃÇÕØÏÙÓÁÔÜÔ
ÚØÇÖËà×ÔÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÊÂÒÜÙËËÔ×ÖÏÕÔÚÕßßØÜÑÕÏÔÕÈÕßÒÃÕßÎËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝ
ËÔÚØÏÑÂÝ¬Ø¦ÖËàÇÝ ØÏÙÚÃÔÇÍÑ¦ØÔÚ
ÚØ¦ÖËàÇÁÞËÏÊËÞÛËÃÊØÏÓËÃÇ
ÑØÏÚÏÑÂÇÖÄÇÔÇÒßÚÁÝÚÎÝÇÍÕØ¦Ý
ÍÏÇÚÎÞÇÒÇØÂÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÑÇÏÚÎÊÏÇÚÂØÎÙÎÚÜÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÊÇÔËÏÙÓÕÆÙËÇØÔÎÚÏÑ¦ËÖÃÖËÊÇ¬ÇËÖÏÚÄÑÏÇÊÇÔËÏÙÓÕÆÁÞÕßÔ
ÖÇØÇÓËÃÔËÏßÖÄÚÕÓÎÊÁÔËÊ×ÑÇÏ
ÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇËÔ×ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÖÜÝ
ÛÇÊÏÇÚÎØÎÛÕÆÔÍÏÇÇØÑËÚÄÑÇÏØÄÙÚÕÃÊÏÕËÖÃÖËÊÕÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÎÇÍÑ¦ØÔÚÎÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇ
ÛÇËÙÚÏ¦ÙËÏÚÎÔÖØÕÙÕÞÂÚÎÝÙÚÕ
àÂÚÎÓÇÜÙÚÄÙÕÊËÔÛÇÊËÞÛËÃËÐ
ÕÒÕÑÒÂØÕßÚÎÔËßÛÆÔÎÍÏÇÚÏÝÚÏÓÁÝÚÜÔÇÑÏÔÂÚÜÔÑÇÏÚÎÞÇÓÎÒÂ
ÑËØÊÕÌÕØÃÇÑ¦ÖÕÏÜÔÚØÇÖËà×Ô
ÞÇÒÇØÂÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂ
ËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÙßÔÁÈÇÒËÇÒÒ¦ÊËÔ

Ξεκαθάρισε
ότι δεν ευθύνεται
η νομισματική πολιτική
για τη χαμηλή κερδοφορία των τραπεζών.
ÖÏÙÚËÆÜÄÚÏÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÊËÊÕÓÁÔÕÙßÓÖÁØÇÙÓÇ®ÄÖÜÝÙÞÕÒÃÇÙË
ÞÛËÝÎËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝ ¬ÙÚÕ
ßØÜÑÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÄÓÜÝÖÇØÇÊÁÞÛÎÑË
ÄÚÏÎÖÕÒÏÚÏÑÂÚÎÝ ¬ÊËÔÂÚÇÔ
ÕÓÕÔÇÊÏÑÄÝÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝÖÕßÙßÔÁÈÇÒËÙÚÎÔÇÔ¦ÑÇÓÉÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÎÝßØÜà×ÔÎÝßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÎÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ ¬ÊÂÒÜÙË
ÄÚÏÇÔÇÌËØÄÓÇÙÚËÙßÔËÞ×ÝÙÚÎ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÛÁÙËÜÔËØÍÇÙÃÇÝÑÇÏ
ÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙÜ
ÚÕËÖÏÞËÃØÎÓÇÚÎÝÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝ
ËÑÇÚÛÁÙËÜÔÇÖÄÚÕÊÏÄÚÏÎ
ÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÂÚÇÔÁÔÇÝ
ÇÖÄÚÕßÝÖÕÒÒÕÆÝÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÖÕß
ÁÖÇÏÐÇÔØÄÒÕ®

Η Κριστίν ΛαγκάρντÈo¨ÒÐÐ{ÉØiÑKÉKÑ{Ì³i³ÑoÖ¨ÑÌ³~¨w
ÍÌÑ³ÉÜÉËÐ{ÑÓÑioÊÑiÈTËÑØo{Ñ³i{~ÐËÑ
©ÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÏÝÓËÒÒÕÔÚÏÑÁÝ
ÚÎÝÑÏÔÂÙËÏÝÎÇÍÑ¦ØÔÚÙÞÕÒÃÇÙËÄÚÏÁÖËÏÚÇÇÖÄÓÃÇÊËÑÇËÚÃÇ
ÑØÃÙÎÝÎ ¬ÊËÔÁÞËÏÖÒÁÕÔÖÕÒÒ¦ËØÍÇÒËÃÇßÚÄÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ
ÞÇÓÎÒ×ÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÊÇÔËÏÙÓÕÆÑÇÏ

ÞÇÓÎÒÕÆÖÒÎÛÜØÏÙÓÕÆÁÞËÏÖËØÏÕØÃÙËÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÚÕÖËØÏÛ×ØÏÕËÒÏÍÓÕÆÚÎÝ ¬ÑÇÏ¦ÒÒÜÔÑËÔÚØÏÑ×Ô
ÚØÇÖËà×ÔÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÍÏÇÖËØÇÏÚÁØÜÞÇÒ¦ØÜÙÎÚÎÝÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝËÔÄÉËÏÓÏÇÝÔÁÇÝÕÏÑÕÔÕ-

ÓÏÑÂÝÑØÃÙÎÝ®ÚÄÔÏÙËÎËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝÚØ¦ÖËàÇÝÙÚÎÔÕÓÏÒÃÇÚÎÝ
¡ÁÙÜÇßÚÂÝÚÎÝÊÂÒÜÙÎÝÖÏÛÇÔÕÒÕÍËÃÚÇÏÖÜÝÎÇÍÑ¦ØÔÚÑÇÒËÃ
ÍÏÇ¦ÒÒÎÓÏÇÌÕØ¦ÚÏÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝ
ÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÔÇËÔÏÙÞÆÙÕßÔÚÇ
ÓÁÚØÇÙÚÂØÏÐÎÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÖÇØÄÚÏÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÚÎÝßØÜà×ÔÎÝËÃÔÇÏÇÔÛËÑÚÏÑÂ®
ÄÖÜÝÚÎÞÇØÇÑÚÂØÏÙËÎÃÊÏÇÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÑ¦ÒÒÏÙÚÇÔÇÇÖÕÙÚÇÛËØÕÖÕÏÎÛËÃÇÖÄËÐÜÚËØÏÑÕÆÝÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÇØÄÚÏÕÏÇÈËÈÇÏÄÚÎÚËÝ
ÙÚÕÖÇÍÑÄÙÓÏÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÖÇØÇÓÁÔÕßÔÇßÐÎÓÁÔËÝ
ÇßÚÁÝÖÕßÇÌÕØÕÆÔÚÏÝËÓÖÕØÏÑÁÝ
ËÔÚ¦ÙËÏÝÓËÚÇÐÆÑÇÏ ÃÔÇÝ
ßÖÕÞÜØÕÆÔ®ÊÂÒÜÙËÎÇÍÑ¦ØÔÚ
ËÖÏÈËÈÇÏ×ÔÕÔÚÇÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝ
ÊÎÒ×ÙËÏÝÚÎÝÚØ¦ÖËàÇÝ
ÐÃàËÏÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÒÃÍËÝ
×ØËÝÖØÏÔÇÖÄÚÎÔÕÓÏÒÃÇÚÎÝËÔ×ÖÏÕÔÚÕßßØÜÑÕÏÔÕÈÕßÒÃÕßÎËØÓÇÔÃÇËÃÞËÊÎÓÕÙÏËÆÙËÏÙÚÕÏÞËÃÇ
ÓËÍ¦ÒÎÝßÖÕÞ×ØÎÙÎÝÖÇØÇÍÍËÒÏ×ÔÇÖÄÚÇËØÍÕÙÚ¦ÙÏ¦ÚÎÝßÔËÖ×ÝÖÇØÇÚËÃÔËÚÇÏÎÖËØÃÕÊÕÝ
ÙßØØÃÑÔÜÙÎÝÚÕßÓËÚÇÖÕÏÎÚÏÑÕÆ

ÑÒ¦ÊÕßÙÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝßØÜà×ÔÎÝ
ÑÚÄÝÇÖÄÚÏÝÇÈËÈÇÏÄÚÎÚËÝÖÕß
ÇÖÇÙÞÕÒÕÆÔËÊ×ÑÇÏÑÇÏØÄÚÎÊÏËÛÔÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÎËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝ
 ¬ÇÔÁÌËØËÄÚÏÇÔÇÑÆÖÚÕßÔÙßÔËÞ×ÝÔÁÇËÓÖÄÊÏÇÄÖÜÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÕÑÕØÜÔÕáÄÝÒÒÕÏÑÃÔÊßÔÕÏËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇßÖ¦ØÞÕßÔÑÇÏ
¶ÄÖÜÝÎÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÍÆØÜÇÖÄÚÕÔ
ÑÕØÜÔÕáÄ¶ÇÖÕÚËÒÕÆÔÓÃÇÔÁÇÖÎÍÂ
ÇÔÎÙßÞÃÇÝ®ÙÞÕÒÃÇÙËÎÇÍÑ¦ØÔÚ
ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝ ¬ÁÛÏÐË
ÑÇÏ¦ÒÒÇàÎÚÂÓÇÚÇÄÖÜÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÎÍÂØÇÔÙÎÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆÚÎÔßÖÕÞ×ØÎÙÎÚÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕß
ÔÇÇÖÕÊËÃÐËÏÄÚÏßÖ¦ØÞÕßÔÊÕÓÏÑÁÝÇÒÒÇÍÁÝÙÚÎÊÏËÛÔÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÖÏÖÒÁÕÔÇÔÁÌËØËÄÚÏÕÑËÔÚØÏÑÄÝÙÚÄÞÕÝÚÎÝÚØ¦ÖËàÇÝËÃÔÇÏ
ÎÊÏÇÚÂØÎÙÎÚÕßÖÒÎÛÜØÏÙÓÕÆÙË
ËÖÃÖËÊÕÞÇÓÎÒÄÚËØÕÇÒÒ¦ÑÕÔÚ¦
ÙÚÕ ËÔ×ÙÎÓËÃÜÙËÄÚÏÎÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÑÇÏ
ÕÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÄÝÑÒ¦ÊÕÝÛÇ
ËÖÎØË¦ÙÕßÔÚÏÝÚÏÓÁÝ
BLOOMBERG, REUTERS

Την έκδοση ψηφιακού νομίσματος εξετάζει η Fed
H Federal ReserveÖØÕÙÚÃÛËÚÇÏÙÚÕÔ
ÑÇÚ¦ÒÕÍÕÚÜÔÑËÔÚØÏÑ×ÔÚØÇÖËà×Ô
ÖÕßÇÔÏÞÔËÆÕßÔÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇ
ËÑÊ×ÙÕßÔÕÏÃÊÏËÝÊÏÑÄÚÕßÝÉÎÌÏÇÑÄÔÄÓÏÙÓÇÓËÚÇÈ¦ÒÒÕÔÚÇÝÚÎ
ÙÚ¦ÙÎÚÕßÝÖÕßÇØÞÏÑ¦ÂÚÇÔÑÇÚÎÍÕØÎÓÇÚÏÑ¦ÇØÔÎÚÏÑÂÇÖÁÔÇÔÚÏ
ÙÚÎÔÁÇÚËÞÔÕÒÕÍÃÇ¬ÇÙÞÁÊÏÇÚÎÝ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÕÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝÇÖÕÑ¦ÒßÉËÎÃËÒ¡ÖØ¦ÏÔÇØÔÚÙÚÁÒËÞÕÝÚÎÝ-LKÊÎÒ×ÔÕÔÚÇÝÖÜÝÎÚØ¦ÖËàÇËÐËÚ¦àËÏÁÔÇ
ËßØÆÌ¦ÙÓÇÛËÓ¦ÚÜÔÍÆØÜÇÖÄÚÏÝ
ÉÎÌÏÇÑÁÝÖÒÎØÜÓÁÝÑÇÏÚÇÉÎÌÏÇÑ¦ÔÕÓÃÙÓÇÚÇÄÖÜÝÛÁÓÇÚÇÖÕÒÏÚÏÑÂÝÙÞËÊÏÇÙÓÕÆÚÜÔÉÎÌÏÇÑ×Ô
ÔÕÓÏÙÓ¦ÚÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏàÎÚÂÓÇÚÇÔÕÓÏÑÂÝÌÆÙÎÝØÕÙÁÛËÙËÓ¦ÒÏÙÚÇ
ÖÜÝÎÕÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂÚØ¦ÖËàÇÚÜÔ
ÊÏËØËßÔ¦ÇÒÒ¦ÑÇÏÖËÏØÇÓÇÚÃàËÚÇÏÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÞØÂÙÎÚÜÔÔÁÜÔÚËÞÔÕÒÕÍÏ×ÔÍÏÇÚÎÔÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇËÔÄÝÉÎÌÏÇÑÕÆÔÕÓÃÙÓÇÚÕÝÚÎÝ
ÑËÔÚØÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝ®

Η ομοσπονδιακή
τράπεζα των ΗΠΑ
αναπτύσσει δικές της
υπηρεσίες πληρωμών
σε πραγματικό χρόνο.
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¡ÖØ¦ÏÔÇØÔÚÚÄÔÏÙËÖÜÝÎÉÎÌÏÕÖÕÃÎÙÎÁÞËÏÇÒÒ¦ÐËÏÚÇÙßÙÚÂÓÇÚÇÖÒÎØÜÓ×ÔÑÇÏÁÞËÏÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÓËÚÇÌÁØËÏÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÇÐÃÇËßÑÕÒÄÚËØÇÑÇÏÓËÒÏÍÄÚËØÕ
ÑÄÙÚÕÝ®±ÖÕÍØ¦ÓÓÏÙËÄÓÜÝÖÜÝ
ßÖ¦ØÞÕßÔÑÃÔÊßÔÕÏ®ÇÖÎÞ×ÔÚÇÝ
ËÖÏÌßÒ¦ÐËÏÝÖÕßÁÞËÏËÑÌØ¦ÙËÏ
ÖÇÒÇÏÄÚËØÇÚÄÙÕÎÃÊÏÇÄÙÕÑÇÏÎ
-LKÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÇÊÏ¦ÌÕØÇÉÎÌÏÇÑ¦ÙßÙÚÂÓÇÚÇÖÒÎØÜÓ×ÔÑÇÏÚÇ
ÉÎÌÏÇÑ¦ÔÕÓÃÙÓÇÚÇÓËÚÇÐÆÚÜÔ

ÕÖÕÃÜÔÑÇÏÚÕÙÞÁÊÏÕÚÎÝ-HJLIVVR
ÔÇÇÔÇÖÚÆÐËÏÚÕÉÎÌÏÇÑÄÔÄÓÏÙÓÇ
SPIYH¬ÄÔÏÙËÖ¦ÔÚÜÝÖÜÝÎ-LK
ÇÔÇÖÚÆÙÙËÏÊÏÑÁÝÚÎÝßÖÎØËÙÃËÝ
ÖÒÎØÜÓ×ÔÙËÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÞØÄÔÕ
ÑÇÏËÐËÚ¦àËÏÚÏÝÖØÕÚ¦ÙËÏÝÖÕßÚÎÝ
ÁÞÕßÔßÖÕÈÒÎÛËÃÍÏÇÚÕÔÙÞËÊÏÇÙÓÄ
ÇßÚ×ÔÚÜÔßÖÎØËÙÏ×Ô
ÚÕÓËÚÇÐÆÈØÃÙÑËÚÇÏÙËËÐÁÒÏÐÎÁÔÇÝÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄÝÑÇÏÓÏÇ
ÇÔÚÇÒÒÇÍÂÇÖÄÉËÜÔÓËÚÇÐÆÓËÍ¦ÒÜÔÑËÔÚØÏÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔÍÏÇÚÕ
Ö×ÝÓÖÕØÕÆÔÔÇÊÏÇÞËÏØÏÙÚÕÆÔÚÎÔ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÚÎÝÉÎÌÏÇÑÂÝÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÝÑÇÏÚÏÝÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝÖÕß
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÑØßÖÚÕÔÕÓÃÙÓÇÚÇÄÖÜÝÚÕIP[JVPUØÄÙÌÇÚÎÓËÒÁÚÎÑÇÚÁÊËÏÐËÄÚÏËÃÔÇÏÊËÑ¦ÊËÝÕÏ
ÑËÔÚØÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÖÕßÁÞÕßÔÑÇÚÇÖÏÇÙÚËÃÓËÚÕÛÁÓÇËÔ×Î ÃÔÇ
ÖØÕÜÛËÃÊßÔÇÓÏÑ¦ÚÇÙÞÁÊÏ¦ÚÎÝ
ÍÏÇÚÎÔÁÑÊÕÙÎÊÏÑÕÆÚÎÝÉÎÌÏÇÑÕÆ
ÔÕÓÃÙÓÇÚÕÝ¬ÎÔÇØÇÙÑËßÂÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÔÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÚÏÝ

ÙÞËÚÏÑÁÝÖØÕÚ¦ÙËÏÝÚÎÝÎ¬Ø¦ÖËàÇ
ÚÎÝÇÖÜÔÃÇÝËÔ×ÚÕÔÖØÃÒÏÕÁÐÏ
ÑËÔÚØÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÛÇÙßÔÇÔÚÎÛÕÆÔÙÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÓÇàÃÓËÚÎÔ
¬Ø¦ÖËàÇÏËÛÔ×ÔÏÇÑÇÔÕÔÏÙÓ×Ô
ÍÏÇÔÇËÐËÚ¦ÙÕßÔÚÕÛÁÓÇ
ÎÓËÏÜÚÁÕÔÖ¦ÔÚÜÝÄÚÏÓÄÒÏÝ
ÖØÏÔÇÖÄÊÆÕÞØÄÔÏÇÚÇÙÚËÒÁÞÎ
ÚÎÝ-LKËÖÁÓËÔÇÔÄÚÏÊËÔßÖ¦ØÞËÏ
ÇÔ¦ÍÑÎÔÇËÑÊ×ÙËÏÎÚØ¦ÖËàÇÊÏÑÄÚÎÝÉÎÌÏÇÑÄÔÄÓÏÙÓÇ¡ËÙÕÒ¦ÈÎÙËÄÓÜÝÎÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÚÕß
-HJLIVVRÖÕßÌÏÒÕÊÕÐËÃÔÇËÑÊ×ÙËÏÑÇÏÔÇÖØÕÜÛÂÙËÏÚÕÉÎÌÏÇÑÄ
ÔÄÓÏÙÓÇS0IYHÑÇÏÁÞËÏËÔÙÖËÃØËÏ
ÇÔÎÙßÞÃÇÙÚÏÝÑËÔÚØÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÜÔ
ÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×ÔÑÇÏÚÜÔÖØÕÙÜÖÏÑ×ÔÊËÊÕÓÁÔÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏÍËÔÏÑÄÚËØÇÍÏÇÄÙÕßÝÑÏÔÊÆÔÕßÝÓÖÕØËÃ
ÔÇËÍÑßÓÕÔËÃÎÞØÂÙÎËÔÄÝÉÎÌÏÇÑÕÆÔÕÓÃÙÓÇÚÕÝÇÖÄÚÕÚÕß
ÖÇÍÑÄÙÓÏÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆÖÕßÁÞËÏ
ÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÆÝÙÚÕ-HJLIVVR
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Τουρκικό
μοντέλο
ποσοτικής
χαλάρωσης
Η κεντρική τράπεζα προχωρεί
σε μαζικές αγορές κρατικών ομολόγων
Ρόλο ÊÇÔËÏÙÚÂ ÚÕßÚÕßØÑÏÑÕÆÑØ¦ÚÕßÝÁÞËÏÇÔÇÒ¦ÈËÏÎ¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝ
¬ÕßØÑÃÇÝÑÇÛ×ÝÇÍÕØ¦àËÏÑÇÚ¦
ÑÄØÕÔÕÓÄÒÕÍÇÚÕßÚÕßØÑÏÑÕÆÊÎÓÕÙÃÕßÚÇÕÖÕÃÇËÍÑÇÚÇÒËÃÖÕßÔ
ÓÇàÏÑ¦ÕÏÐÁÔÕÏËÖËÔÊßÚÁÝÖÏÚßÍÞ¦ÔËÏÁÚÙÏÓÏÇÚËÞÔÎÚÂÙßÓÖÃËÙÎÚÕßÑÄÙÚÕßÝÊÇÔËÏÙÓÕÆ
ÚÎÝÞ×ØÇÝÇÒÒ¦ÕÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÃ
ÇÔÇÒßÚÁÝÛËÜØÕÆÔßÖËØÈÕÒÏÑÁÝ
ÑÇÏËÖÏÙÌÇÒËÃÝÚÏÝËÖÏÒÕÍÁÝÚÎÝ
ÏÕÇÔÇÒßÚÏÑ¦ÇÖÄÚÏÝÇØÞÁÝ
ÇÔÕßÇØÃÕßÎÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇ
ÚÎÝÍËÏÚÕÔÏÑÂÝÞ×ØÇÝÁÞËÏÇÍÕØ¦ÙËÏÕÓÄÒÕÍÇÚÕßÚÕßØÑÏÑÕÆÊÎÓÕÙÃÕßÙßÔÕÒÏÑÂÝÇÐÃÇÝ ÊÏÙ
ÚÕßØÑÏÑ×ÔÒÏØ×ÔÖÕÙÄÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÚÜÔËÑÇÚÊÕÒÇØÃÜÔ¬Õ
ÖÕÙÄÇßÚÄÇÔÚÏÙÚÕÏÞËÃÖËØÃÖÕß
ÙÚÕÚÕßÙßÔÄÒÕßÚÜÔÕÓÕÒÄÍÜÔÖÕßÇÍÕØ¦ÙÚÎÑÇÔÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕßÁÚÕßÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËËÖÃÙÎÓÇÙÚÕÏÞËÃÇ
ÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÕÏÐÁÔÕÏ
ËÖËÔÊßÚÁÝÖØÕÞ×ØÎÙÇÔÙËÓÇàÏÑÁÝÖÜÒÂÙËÏÝÚÕßØÑÏÑ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔÍÏÇÖÁÓÖÚÎÙßÔÇÖÚÂËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÙÏÕÏÙßÔÕÒÏÑÁÝËÑØÕÁÝ
ÇÖÄÚÕÖËØÇÙÓÁÔÕÁÚÕÝÁÜÝÙÂÓËØÇÁÞÕßÔßÖËØÈËÃÚÇÊÏÙ
ÊÕÒ¦ØÏÇËÔ×ÁÞËÏÖËØÏÕØÏÙÚËÃ
ÙÚÕÏÙÚÕØÏÑÄÞÇÓÎÒÄÚÕß 
ÚÕÓËØÃÊÏÕÖÕßÑÇÚÁÞÕßÔÕÏÐÁ-

ÔÕÏËÖËÔÊßÚÁÝÙËÄÙÇÕÓÄÒÕÍÇ
ÚÕßÚÕßØÑÏÑÕÆÊÎÓÕÙÃÕßËÃÔÇÏ
ÙËÚÕßØÑÏÑÁÝÒÃØËÝÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÚÕÔÏÙÚËÃÖÜÝÎÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇËÔÏÙÞÆËÏÚÏÝÇÍÕØÁÝÚÎÝÙË
ÓÏÇÙÚÏÍÓÂÖÕßÚÇÙßÔÚÇÐÏÕÊÕÚÏÑ¦ÚÇÓËÃÇÚÎÝÞ×ØÇÝÑÇÏ¦ÒÒÕÏ
ÛËÙÓÏÑÕÃËÖËÔÊßÚÁÝÖØÕÙÖÇÛÕÆÔ
ÔÇÇßÐÂÙÕßÔÚÏÝÚÕÖÕÛËÚÂÙËÏÝ
ÚÕßÝÙËÚÕßØÑÏÑÄÞØÁÕÝÇÒÒ¦ÊËÔ
ßÖ¦ØÞÕßÔÇØÑËÚ¦ÊÏÇÛÁÙÏÓÇÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÇÕÓÄÒÕÍÇ
ÏÚÃÇËÃÔÇÏÄÚÏÚÕÚÕßØÑÏÑÄ
ßÖÕßØÍËÃÕ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÊËÔÁÞËÏ
ËÑÊ×ÙËÏÊËÑÇËÚÂÕÓÄÒÕÍÇÚÕßÝ
ÚËÒËßÚÇÃÕßÝÓÂÔËÝÑÇÏÕÆÚË
ÙÞËÊÏ¦àËÏÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÙËÑ¦ÖÕÏÇÔÁÇÁÑÊÕÙÎÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÕßÞØÁÕßÝÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÓÁÞØÏ
ÑÇÏÚÕÔÖØÃÒÏÕ¬ÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ËÃÔÇÏÔÇÙßÓÖÏÁàËÚÇÏÚÕÑÄÙÚÕÝ
ÊÇÔËÏÙÓÕÆÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÓË
ÚÏÝÇÖÕÊÄÙËÏÝÚÜÔÊËÑÇËÚ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔÚÕßÚÕßØÑÏÑÕÆÊÎÓÕÙÃÕß
ÔÇÁÞÕßÔÓËÏÜÛËÃÙßÔÕÒÏÑ¦ÑÇÚ¦
 ÓÕÔ¦ÊËÝÈ¦ÙÎÝÇÖÄÚÎÔÇØÞÂ
ÚÕßÁÚÕßÝÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔØÑÏÔÙÏÑÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÚÎÝ85)
-PUHUZIHURÙÚÎÔ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÎÖÕÒÏÚÏÑÂÇßÚÂÚÎÝÑËÔÚØÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝÄÞÏÓÄÔÕØßÛÓÃàËÏ
ÚÎØËßÙÚÄÚÎÚÇÙÚÕÚØÇÖËàÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇÇÒÒ¦ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇËÖÎØË¦-

Aπό τις αρχέςÑÈÑ¨ËÈi~É³¨{~Ê³¨ÒÉÇÑÓTÉ{Ño¨ÒÉ{ÐÌÜoÑ³È³È¨~{~ÖÙiÐËÈÑÂËÑØVÙ{Ü{¨VÌÑ³Ë³{T³´dÉ~Ñ³ÙÜÑ¨Ë

Επιτυγχάνει τεχνητή
συμπίεση του κόστους
δανεισμού σε μια
περίοδο που οι ξένοι
αποχωρούν από τους
τουρκικούς τίτλους.
àËÏÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÄÖÜÝ
ÇÑØÏÈ×ÝËÖÎØË¦àÕßÔÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÇÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÖÕÙÕÚÏÑÂÝ
ÞÇÒ¦ØÜÙÎÝ
©ÃÊÏÕÝÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝßÖÕÍØÇÓÓÃàËÏÖÜÝÓËÚÕÔÚØÄÖÕÇßÚÄÔÎ¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÊÏËßØÆÔËÏÚÇÖËØÏÛ×ØÏÇËÒÏÍÓ×Ô
ÚÜÔÚÕßØÑÏÑ×ÔÚØÇÖËà×Ô×ÙÚË
ÔÇÓÖÕØÕÆÔÔÇËÖËÑÚËÃÔÕßÔÚÕÔ
ÊÇÔËÏÙÓÄÚÕßÝ¡ËÚ¦ÖÁÔÚËÙßÔÇÖÚÁÝÓËÏ×ÙËÏÝÚÜÔËÖÏÚÕÑÃÜÔÚÎÝ
ÚÕßØÑÏÑÂÝÒÃØÇÝÑÇÏÊËÊÕÓÁÔÕß
ÄÚÏËÖÏÚÇÞÆÔËÚÇÏÕÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÝ
ÚÕßÝÚËÒËßÚÇÃÕßÝÚØËÏÝÓÂÔËÝ
ÚÕËÖÃÖËÊÕÚÜÔËÖÏÚÕÑÃÜÔËÃÔÇÏ

ÙÚÎÔÖØ¦ÐÎÇØÔÎÚÏÑÄÆÓÌÜÔÇ
ÓËÇÔÇÒßÚÁÝÚÕß)SVVTILYNÎÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÖÕßËÌÇØÓÄàËÏÎÑËÔÚØÏÑÂÚØ¦ÖËàÇËÔÊÁÞËÚÇÏ
ÁÚÙÏÔÇËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÕÞÇÒÇØÂ
ÇÖÄÄÙÕËÔÊËÃÑÔßÚÇÏÑÇÏÚËÒÏÑ¦
ÔÇÇÖÕÈËÃËÖÏàÂÓÏÇ
©ÖÜÝÚÕÔÃàËÏÕÕßÚàªÕÞÓÁÍËØßÖËÆÛßÔÕÝËÖËÔÊÆÙËÜÔÙÚÎÔ
*HWP[\S\T(ZZL[4HUHNLTLU[
ÙÚÕËØÕÒÃÔÕÚÕØ¦ÒÏÚÜÔÑØÇÚÏÑ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÊËÔ
ÓÖÕØËÃÔÇÙßÔËÞÏÙÚËÃÑÇÏÕÏÐÁÔÕÏ
ËÖËÔÊßÚÁÝÊÏÇÚÎØÕÆÔÓËÍ¦ÒËÝËÖÏÌßÒ¦ÐËÏÝÚÄÙÕÍÏÇÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÄÙÕÑÇÏÍËÔÏÑÄÚËØÇ
ÍÏÇÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÚÎÝÍÑßØÇÝ®
©ÃÊÏÕÝÊÏËßÑØÃÔÏÙËÓ¦ÒÏÙÚÇÖÜÝ
ÓËÚÇÐÆËÖËÔÊßÚ×ÔÁÞËÏËÖÏÑØÇÚÂÙËÏÇÔÎÙßÞÃÇÍÏÇÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕ
ÔÇËÖÏÈ¦ÒËÏÎ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÑßØ×ÙËÏÝÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÕÖÄÚËËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÓÎÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÓËÚÇÚØÁÉÕßÔÚÏÝÚÕßØÑÏÑÁÝÒÃØËÝÙË¦ÒÒÕ
ÔÄÓÏÙÓÇÂÇÑÄÓÎÑÇÏÔÇÓÖÒÕÑÇØÏÙÚÕÆÔÚÇÕÓÄÒÕÍÇÚÕßÚÕßØÑÏÑÕÆÊÎÓÕÙÃÕß

Στα ύψη ο πληθωρισμός
ΣχολιάζονταςÚÎÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÑÇÏ
ÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÕÃÑÚÕØÇÓÖßÖËÆÛßÔÕÝ
ËÖËÔÊÆÙËÜÔÙÚÎÔ(ILYKLLU(ZZL[
4HUHNLTLU[ÚÕßÕÔÊÃÔÕßßÖÕÍØÇÓÓÃàËÏÄÚÏÍÏÇÚÕßÝÐÁÔÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝÚÇÕÓÄÒÕÍÇÚÕßÚÕßØÑÏÑÕÆ
ÊÎÓÕÙÃÕßÊËÔÌÇÃÔÕÔÚÇÏÖÒÁÕÔËÒÑßÙÚÏÑ¦ÑÇÛ×ÝÎÖÕÒÏÚÏÑÂÚÎÝÑËÔÚØÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝÙËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÕÔ
ÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÖØÕÑÇÒËÃÇÔÎÙßÞÃÇ
ËÔ×ÚÕÔÄÓÏÙÓÇÚÎÝÞ×ØÇÝÊÏÇÚÎØËÃÚÇÏÚËÞÔÎÚ¦ÏÙÞßØÄ®¡ËÚÎÔÚÕÖÕÛÁÚÎÙÂÚÕßÇßÚÂÙßÔÕÉÃàËÏÚÎÔ
ÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÑÂËÏÑÄÔÇÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ©ÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÝ
ÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇËÖÏÚÇÞÆÔÛÎÑËÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÙÚÕ ßÖËØÈÇÃÔÕÔÚÇÝ
ÚÏÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÑÇÏÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝ
ÚÕÔÚØÃÚÕÙßÔÇÖÚÄÓÂÔÇÇÆÐÎÙÂÝ
ÚÕßÃÞËÖØÕÎÍÎÛËÃÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕßÁÚÕßÝÎËÖÏÚßÞÃÇ
ÚÜÔÚÕßØÑÏÑ×ÔÇØÞ×ÔÔÇÓËÏ×ÙÕßÔ
ÛËÇÓÇÚÏÑ¦ÚÕÔÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÇÖÄÚÇ

ÊßÙÛË×ØÎÚÇËÖÃÖËÊÇÚÕß ÙÚÇ
ÕÖÕÃÇËÃÞËËÑÚÏÔÇÞÛËÃÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏ
ÚÕßËÐÇÏÚÃÇÝÓÏÇÝÇÑØÇÃÇÝÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÝÑØÃÙÎÝËÄÚÏÇÌÕØ¦
ÚÎÔÏÙÕÚÏÓÃÇÚÕßÚÕßØÑÏÑÕÆÔÕÓÃÙÓÇÚÕÝÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦ÚÕßÝÔÇ
ÚÕÙÚÎØÃÐÕßÔÕÏÑØÇÚÏÑÁÝÚÕßØÑÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÁÞÕßÔÑßØÏÕÒËÑÚÏÑ¦
ÖÒÎÓÓßØÃÙËÏÚÎÔÇÍÕØ¦ÓËÊÕÒ¦ØÏÇ
ÙËÓÏÇÖËØÃÕÊÕÖÕßÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄ
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Τουρισμός και Airbnb απογειώνουν
το real estate σε όλη την Ελλάδα
Εντονο ενδιαφέρον από ξένους για εξοχικά και σε λιγότερο δημοφιλείς περιοχές
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Το ξένο επενδυτικό ενδιαφέρον για παραθεριστικές κατοικίες στην Ελλάδα
διαχέεται από τις βασικές αγορές της
Μυκόνου, της Σαντορίνης και της Πάρου
και σε άλλους προορισμούς.
Ετσι, η ζήτηση για την αγορά δεύτερης κατοικίας στην Ελλάδα αναμένεται να παραμείνει ισχυρή και κατά
το 2020, σύμφωνα με την ανάλυση
αγοράς της εταιρείας συμβούλων Algean Property. Σε αυτήν επισημαίνεται
μάλιστα πως οι εναλλακτικοί προορισμοί προσελκύουν πλέον σημαντικό
αριθμό υποψηφίων αγοραστών τόσο
λόγω της διάχυσης του θετικού αποτυπώματος του ελληνικού τουρισμού,
όσο και της ανάπτυξης της αγοράς







Εκτός από τη Μύκονο,
τη Σαντορίνη και την Πάρο, οι αγοραστές ενδιαφέρονται και για τη Σύμη αλλά και για τη Μεσσηνία.

Η ζήτηση για παραθεριστική κατοικία στην Ελλάδα ήταν υψηλή τη διετία 2018-2019, με επίκεντρο κυρίως τις περιοχές υψηλού

τουριστικού ενδιαφέροντος. Ωστόσο το τελευταίο διάστημα οι ξένοι ενδιαφέρονται και για ακίνητα σε εναλλακτικούς προορισμούς, όπως η Σύμη (φωτ.).

βραχυπρόθεσμων τουριστικών μισθώσεων. «Η ζήτηση για παραθεριστική
κατοικία στην Ελλάδα ήταν υψηλή τη
διετία 2018-2019, με επίκεντρο κυρίως
τις περιοχές υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος, είτε πρόκειται για παραθαλάσσια ακίνητα είτε ακόμη και για
πιο απομακρυσμένα σπίτια. Η Μύκονος,
η Σαντορίνη και η Πάρος βρίσκονται
υψηλά στις προτιμήσεις των ξένων αγοραστών, ως πιο αναγνωρίσιμοι τουριστικοί προορισμοί.
Ωστόσο, μερίδιο αποσπούν και άλλοι
προορισμοί ανά την Ελλάδα, που προσφέρουν πλέον ικανοποιητικές αποδόσεις σε αγοραστές, όπως η Κέρκυρα,
η Ρόδος, η Χαλκιδική και η Κρήτη, ενώ
λόγω των υψηλών επιδόσεων του ελληνικού τουρισμού ανεβαίνουν πλέον
και πιο εναλλακτικοί προορισμοί, όπως

η Μεσσηνία στην Πελοπόννησο, η Κως
και η Σύμη στα Δωδεκάνησα και η Λευκάδα και η Ζάκυνθος στο Ιόνιο, αναφέρει
χαρακτηριστικά η Algean για την αγορά
παραθεριστικής κατοικίας στην Ελλάδα.
Ο κτηματομεσιτικός οίκος εκτιμά
πως θα καταγραφεί και περαιτέρω αύξηση των τιμών λόγω της υψηλής ζήτησης τόσο στις περιοχές υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος (Μύκονος,
Σαντορίνη, Κέρκυρα, Ρόδος) όσο και
στα μητροπολιτικά κέντρα. Εδώ, καταλύτης παραμένει η ζωηρή ανάπτυξη
της δραστηριότητας των βραχυπρόθεσμων τουριστικών μισθώσεων. «Οι
υψηλές επιδόσεις του τουρισμού αφενός
έδωσαν σημαντική ώθηση στις αποδόσεις των ακινήτων, φέρνοντας στον
«αφρό» περιοχές όπως το κέντρο της
Αθήνας και τα νότια προάστια, αλλά

και τη Θεσσαλονίκη, και αφετέρου δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την
ανάπτυξη της αγοράς βραχυπρόθεσμων
τουριστικών μισθώσεων, δίνοντας δυναμική στο εγχώριο real estate».
Οι αποδόσεις της δεύτερης κατοικίας
σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παρέμειναν σε ικανοποιητικά
επίπεδα το 2019 και μάλιστα ήταν σαφώς πιο ανταγωνιστικές σε σχέση με
άλλους προορισμούς της Μεσογείου,
σημειώνει η Algean. Μύκονος, Πάρος
και Σαντορίνη βρίσκονται στους κορυφαίους προορισμούς της Μεσογείου
για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το 2019,
με ακαθάριστες αποδόσεις (gross average yield) που φθάνουν το 8,2%, 6,5%
και 6,3% αντίστοιχα, σύμφωνα με τα
στοιχεία της Algean. Οι άλλοι προορισμοί στο «Top 10» των αποδόσεων πε-

ΑΡΘΡΟ

ριλαμβάνουν τη Σκιάθο (6%), το Πόρτο
Χέλι (5,1%), τη Ρόδο, τη Χαλκιδική και
τα Χανιά (4,8%). Συγκριτικά αναφέρεται
πως οι αποδόσεις αυτές ήταν υψηλότερες από άλλους ιδιαίτερα δημοφιλείς
προορισμούς της Μεσογείου, όπως το
Σεν Τροπέ (3,9%), η Μαρμπέγια, (4,3%)
και η Νίκαια (4,2%).

Η «χρυσή βίζα»
Παράλληλα επισημαίνεται πως και
το καθεστώς «χρυσή βίζα» εξακολουθεί
να έχει θετικό αντίκτυπο στην αγορά,
καθώς διατηρεί σταθερό ρυθμό ανάπτυξης. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019,
το ελληνικό κράτος είχε χορηγήσει
«χρυσή βίζα» σε 6.044 επενδυτές, από
τους οποίους 4.129 ήταν Κινέζοι, ακολουθούμενοι από τους Τούρκους (487)
και τους Ρώσους (382).

Δρομολογείται
η κατεδάφιση 917
κτιρίων στο Ελληνικό
Το σχέδιο αξιοποίησης του Ελληνικού περιλαμβάνει
την κατεδάφιση 917 ακινήτων. Αυτό σημείωσε στη
Βουλή ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Αδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στις ρυθμίσεις
που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για τα υδατοδρόμια και αφορούν την αξιοποίηση της έκτασης
του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό.
Ο κ. Γεωργιάδης απέρριψε τις κατηγορίες της
αξιωματικής αντιπολίτευσης περί έργων βιτρίνας
και σημείωσε ότι αντίθετα ο επενδυτής λαμβάνει
το ρίσκο να ξεκινήσει τα έργα επιταχύνοντας την
αξιοποίηση του ακινήτου.
«Το Δημόσιο κερδίζει χωρίς να ρισκάρει», είπε ο
κ. Γεωργιάδης, προσθέτοντας ότι τα πρόδρομα έργα
θα αποπληρωθούν από τον επενδυτή, δηλαδή τη
Lamda Development. «Με το άρθρο που ψηφίζεται
σήμερα για το Ελληνικό ξεμπλοκάρει το έργο για
να μπουν οι μπουλντόζες», είπε χαρακτηριστικά.
Συνολικά θα κατεδαφιστούν 917 κτίρια ορισμένα
εκ των οποίων στο αμέσως επόμενο διάστημα, έτσι
ώστε να μην καθυστερήσει περαιτέρω η αξιοποίηση
του ακινήτου.
Επίσης, αναφερόμενος στο θέμα τροπολογίας
που ξεμπλοκάρει την επένδυση της NCH Capital
στην Κασσιόπη της Κέρκυρας, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει να
παρεμβαίνει εκεί όπου υπάρχουν προβλήματα στην
αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του ελληνικού
Δημοσίου. Mε την τροπολογία που κατατέθηκε προχθές το βράδυ στη Βουλή, η κατάρτιση των υψομετρικών μελετών για τα προς αξιοποίηση ακίνητα
μεταφέρεται από τις κατά τόπους δημοτικές αρχές
στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.
Αφορμή για τη ρύθμιση αυτή αποτέλεσε η άρνηση
επί τέσσερις μήνες της δημοτικής αρχής Βόρειας
Κέρκυρας να εγκρίνει την υψομετρική μελέτη στο
ακίνητο που παραχώρησε το ΤΑΙΠΕΔ για αξιοποίηση
από ιδιώτες στην Κασσιόπη της Κέρκυρας. Σημειώνεται ότι βάσει νόμου η δημοτική αρχή έχει περιθώριο δύο μηνών να εγκρίνει τη σχετική μελέτη.
«Αν χρειαστεί θα νομοθετούμε για να ξεμπλοκάρουν
έργα και να αλλάξουμε την εικόνα», είπε ο κ. Γεωργιάδης, προσθέτοντας ότι «δεν θα σταματά μια επένδυση που θα εγκρίνει το ελληνικό κράτος, μόνο και
μόνο γιατί ένας άνθρωπος θέλει να παίξει προσωπικά
παιχνίδια», αναφερόμενος στις επιλογές του δημάρχου
Βόρειας Κέρκυρας.

Τα υδατοδρόμια
Τέλος, για το νομοσχέδιο των υδατοδρομίων που
ψηφίσθηκε, ο υπουργός σημείωσε πως δημιουργεί
το κατάλληλο πλαίσιο προσέλκυσης επενδύσεων,
ενώ πρόσθεσε ότι οι πρώτες πτήσεις θα ξεκινήσουν
φέτος.

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Πηγαίνοντας με το πάσο... των άλλων
Το κάθε τι έχει την εποχή του. Σήμερα για παράδειγμα μια από τις
προτεραιότητες του κόσμου είναι
το πού να πάει για να περάσει καλά
κάποιο βράδυ της εβδομάδας. Ως
συνέπεια, οι απαιτήσεις του για
δημιουργικό φαγητό έχουν ανέβει
και η προσφορά προσπαθεί να ανταποκριθεί.
Κάποιοι από την πλευρά της
προσφοράς ρίσκαραν όταν το ενδιαφέρον από πλευράς ζήτησης
ήταν ακόμη στα σπάργανά του και
πέτυχαν, ενώ άλλοι όχι. Παράλληλα, βλέπουμε και ανάλογες μαγειρικές εκπομπές να βρίσκονται
σε πρώτη προβολή και να έχουν
ένα ενθουσιώδες κοινό. Ας μην
μπούμε στη συζήτηση αν είναι αυτές που ώθησαν τον κόσμο να είναι
πιο ψαγμένος ή επειδή ο κόσμος
είναι πιο ψαγμένος ώθησαν αυτές
να είναι επίκαιρες, επειδή αυτό
δεν είναι το θέμα μας.
Πριν κάποια χρόνια, όταν Ελλάδα και Κύπρος ήταν εκτός κρίσης
και οι αντίστοιχες αγορές ακινήτων
ήταν στα φόρτε τους, υπήρχαν και
ανάλογες εκπομπές που προωθούσαν την έννοια της ολικής ανακαίνισης μέσα μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Το κόνσεπτ ήταν πολύ επιτυχημένο στην Ελλάδα και για όσους
αρέσκονται σε αυτού του είδους
το δημιουργικό κομμάτι της κατά
τ’ άλλα ανιαρής κτηματαγοράς, το
διασκέδαζαν. Εκεί βλέπαμε μέσα
σε μια περίοδο τριών μέχρι πέντε
ημερών, μια παλιά κατοικία ή ένα
διαμέρισμα να εκμοντερνίζονται
ολιστικά και με την επάνοδό τους
οι ιδιοκτήτες να εκθαμβώνονται
με το αποτέλεσμα μιας και δεν ανα-

γνώριζαν το ίδιο τους το σπίτι με
τις αλλαγές που σημειώνονταν.
Η ολιστική ανακαίνιση σχεδόν
σε όλες τις περιπτώσεις περιελάμβανε τον επανασχεδιασμό όλου
του εσωτερικού χώρου, με κατεδάφιση τοίχων, ανέγερση άλλων,
διαχείριση προβλημάτων υγρομονώσεων, νέα υδραυλική και ηλεκτρική εγκατάσταση, νέες ξύλινες
κατασκευές κουζίνας, ερμαριών,
θυρών και επενδύσεων, νέες κατασκευές αλουμινίου στα εξωτερικά
κουφώματα, νέες δαπεδοστρώσεις,
νέους χρωματισμούς, νέα επίπλωση, νέα πλήρη γκάμα οικοσκευών
κ.λπ. Μετά την επιτυχία που σημείωναν τέτοιες εκπομπές στην
Ελλάδα – που παρεμπιπτόντως
ίσχυαν και ισχύουν αντίστοιχες
τους σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Αγγλία και αλλού επί σειρά ετών – είπαν να κάνουν και κάτι ανάλογο
στην Κύπρο. Παρόλο που ήταν
μια φιλότιμη προσπάθεια από μέρους των όποιων συντελεστών, το
εγχείρημα απέτυχε για πολλούς
και διάφορους λόγους.Αλλά πώς
να μην αποτύχει όταν με το που
μπήκαν να ξεστήσουν την κατοικία,
λέει ο παρουσιαστής: «...εντοπίσαμε
σοβαρά προβλήματα με την υδραυλική εγκατάσταση οπότε το πλάνο
μας για αποπεράτωση του έργου
σε τρεις μέρες αναθεωρείται και
μετατίθεται κατά επτά μέρες, ίσως
και περισσότερο...». Βράσε ρύζι.
Αυτό μπορεί να σημαίνει πως
το κόνσεπτ ήταν στημένο εντελώς
λάθος επειδή για την επιτυχία του
απαιτούνται τουλάχιστον τρία
πράγματα.
Πρώτον, να διαθέτεις μια άρτια
ομάδα υπεργολάβων που να είναι

Αν θέλεις να κάνεις σωστή δουλειά με την ανακαίνιση, προετοιμάζεσαι για το

χειρότερο και μετά το χάλασμα πρέπει να είσαι έτοιμος και ευέλικτος να πάρεις αποφάσεις για το ποιαν οδό θα ακολουθήσεις και να πράξεις ανάλογα.







Σχεδόν το 100% των
έργων ανακαίνισης
βγαίνουν εκτός χρονικών ορίων αποπεράτωσης και εκτός μπάτζετ.
Επίσης δεν υπάρχει
περίπτωση να μην
βρεθεί τουλάχιστον
ένας υπεργολάβος
που θα σε στήσει.

δεσμευμένοι να είναι εκεί δίπλα
σου για όσο καιρό απαιτεί το έργο
να διεκπεραιωθεί εντός πολύ αυστηρών χρονικών πλαισίων.
Δεύτερον, να έχεις όλους τους
σπόνσορες δεσμευμένους ότι θα
παρέχουν αφενός ό,τι υλικό απαιτηθεί για να ολοκληρωθεί το έργο
στην ώρα του και αφετέρου τις
αναγκαίες χρηματικές ενισχύσεις.
Τρίτον, να έχεις την ομάδα μελετητών/ σχεδιαστών/ διαπραγματευτών/ ερευνητών, παρουσιαστών
και λοιπών, οι οποίοι θα σχεδιάσουν
τα πάντα στη λεπτομέρεια, θα είναι
έτοιμοι για το χειρότερο σενάριο,
θα προεπιλέξουν όλα τα υλικά εκ

των προτέρων στις σωστές ποσότητες, θα τα έχουν έτοιμα και αποθηκευμένα και όταν θα εισέρχονται
της κατοικίας και θα ανάβουν οι
κάμερες, θα ξεκινάει και ο χρόνος
αποπεράτωσης.
Όλο αυτό δεν το λέω για την εκπομπή. Το λέω για όσους από εμάς
θέλουμε να ανακαινίσουμε, επειδή
το ίδιο πράγμα ισχύει. Σχεδόν το
100% των έργων ανακαίνισης βγαίνουν εκτός χρονικών ορίων αποπεράτωσης και εκτός μπάτζετ. Και
η αιτία είναι επειδή τουλάχιστον
μια από τις τρεις προϋποθέσεις δεν
πληρούται. Δεν υπάρχει περίπτωση
να μην βρεθεί τουλάχιστον ένας
υπεργολάβος που θα σε στήσει.
Θα σου πει πως ξεκινά δουλειά την
τάδε μέρα και είτε δεν θα ‘ρθει
εκείνη την μέρα επειδή θα ισχυριστεί πως κάτι του έτυχε (π.χ.
έπρεπε να πάει στο γιατρό ή να
πάρει τον οποιονδήποτε σκεφτεί
στο γιατρό, ή να τελειώσει ένα κουτσοδούλι σε μιαν άλλη δουλειά που
τον καθυστέρησε κάποιος άλλος
– ναι, ποτέ δεν φταίει αυτός, ή θα
ισχυριστεί πως πήγε να αγοράσει
ένα εξάρτημα που θέλει αλλά είναι
έλλειψη και άρα θα πρέπει να περιμένουμε, ή οτιδήποτε άλλο φανταστεί).
Δεν υπάρχει περίπτωση να μην
βρεθεί τουλάχιστον ένας προμηθευτής που θα ισχυριστεί πως το
υλικό που θέλεις είναι out-of-stock
και πως θα χρειαστούν κάποιες
βδομάδες να σου το φέρει. Και άμα
του πεις, «...καλά και πόσες βδομάδες χρειάζονται;», θα σου πει
«...εξαρτάται πότε θα βάλεις την
παραγγελία... από τρεις έως και
πέντε – έξι βδομάδες, μπορεί και

παραπάνω,... επειδή εξαρτάται από
το εργοστάσιο και τι παραγγελίες
έχει, εξαρτάται από το πλοίο, από
τον καιρό, από το τελωνείο... Εμείς
άμα το έχουμε σε μια- δυο μέρες
θα σου το παραδώσουμε...». Και
νοείται πως όταν έρθει και το έχει
στα χέρια του, θα σου πει, «...τελειώνουμε κάτι παραδόσεις σε μια
μεγάλη δουλειά και μέχρι την άλλη
Δευτέρα θα σου τα φέρουμε... Και
είναι Τρίτη...».
Δεν υπάρχει περίπτωση ο μελετητής σου να σου εξηγήσει τι
σημαίνει να προετοιμαστείς για το
χειρότερο σενάριο και εσύ να το
καταλάβεις στο 100%, όπως και το
τι συνέπειες μπορεί αυτό να έχει
στην τσέπη σου. Και αυτό επειδή
όταν ξεστήνεις κάτι, δεν γνωρίζεις
τι υπάρχει κρυμμένο από πίσω σε
μια οικοδομή 25- 35 χρονών. Μπορεί να ξεσκεπαστούν προβλήματα
στατικής φύσεως, υδραυλικής και
ηλεκτρολογικής φύσεως, ανεπάρκεια μονώσεων κλπ. Συνεπώς αν
θέλεις να κάνεις σωστή δουλειά,
προετοιμάζεσαι για το χειρότερο
και μετά το χάλασμα πρέπει να
είσαι έτοιμος και ευέλικτος να πάρεις αποφάσεις για το ποιαν οδό
θα ακολουθήσεις και να πράξεις
ανάλογα.
Και επειδή εδώ κάτω είμαστε
γενικά και ειδικά αντιεπαγγελματίες
και τα θέλουμε όλα δικά μας, δεν
υπάρχει σχεδόν ούτε ένα έργο που
να ξεκινά καλά και να τελειώνει
καλύτερα και να είναι όλοι ευχαριστημένοι.

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

ΚΥ Ρ ΙΑ Κ Η 9 Φ ΕΒ Ρ ΟΥΑ Ρ Ι ΟΥ 2 0 2 0

Η αισθητική διαπαιδαγώγηση του κοινού
Η Δημοτική Πινακοθήκη Αμμοχώστου, ένα πρωτοποριακό πνευματικό ίδρυμα της Κύπρου
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Βασική έγνοια του Γ.Φ.
Πιερίδη από την πρώτη στιγμή ήταν η «εις το
μέτρο των δυνατοτήτων
μας συμβολή στην ενθάρρυνση της κίνησης
γύρω από τη ζωγραφική
και την αισθητική διαπαιδαγώγηση του κοινού σ’ αυτό τον τομέα».
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«In Culture ^L;Y\Z[®ÇßÚÄÂÚÇÔ
ÚÕÄÔÕÓÇÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÖÕßÊÏÕØÍ¦ÔÜÙËÎ¬ËÞÔÏÑÂÖÏÚØÕÖÂÍÏÇÚÕÔ
ÕÒÏÚÏÙÓÄÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇ¢ËÈØÕßÇØÃÕßÙÚÎÔ
ÕÖÕÃÇËÑÚÁÛÎÑËÓÁØÕÝÇÖÄÚÇ 
ÁØÍÇÖÕßÊÄÛÎÑÇÔÙÚÎÔËÑÖÒËßØ¦ÑÇÏÚÇÕÖÕÃÇÈØÏÙÑÄÔÚÕßÙÇÔ
ÇÖÄÚÕ ÙÚÇ ÇÚËÞÄÓËÔÇ
ËÑÖÒËßØ¦ÙËÇÔÚ¦ÒÒÇÍÓÇÍÏÇÇßÚÂÚÎÞËÏØÕÔÕÓÃÇÁÊÜÙËÙÚÕßÝ¬Ñ
ÉÎÌÏÕÖÕÏÎÓÁÔÕÕÖÚÏÑÕÇÑÕßÙÚÏÑÄ
ßÒÏÑÄØÇÊÏÕÌÜÔÏÑÄÑÇÏÚÎÒËÕÖÚÏÑÄÇÖÄÚÕÇØÞËÃÕÚÕßª ÚÎÝ
ÖËØÏÄÊÕß  ÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝ
ÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÁÝÑÇÏÇÛÒÎÚÏÑÁÝËÑÊÎÒ×ÙËÏÝ¬ÑÇÔÇÌÕØÁÝÙË¬ÕßØÑÕÑÆÖØÏÕßÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÑÚÒ©Ï
ÙßÓÖØÄËÊØÕÏÚÎÝ¬ËÞÔÏÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝÍÏÇÚÕÔÕÒÏÚÏÙÓÄÎÑÔÊØÕÆÒÇÇÙÏÒËÃÕßÑÇÏÕ¬Ñ2HUP
2HUVSÑÇÚ¦ÚÇËÍÑÇÃÔÏÇÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÂÚÇÔÄÞÏÇÖÒ×ÝßÖËØÂÌÇÔÕÏ
ÍÏÇÄÚÏÖÁÚßÞÇÔÇÒÒ¦ÖËÏÙÓÜÓÁÔÕÏÔÇÇÖÕÊËÃÐÕßÔÄÚÏÎÚÁÞÔÎ
ÓÄÔÕÔÇËÔ×ÙËÏÓÖÕØËÃ
¡ÖÇÃÔÕÔÚÇÝÙÚÕÏÙÚÕØÏÑ¦ÌÕØÚÏÙÓÁÔÕÂÊØÇ¦ÒÒÇÝÁÔÏÜÙÇÊÁÕÝÇÔÇÓËÚØÏÄÓÕßÔÓËÚÎÔÏÙÚÕØÃÇ
ÇÒÒ¦ÎËÃÙÕÊÄÝÓÕßÙÚÕßÝÞ×ØÕßÝ
ÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÑÇÏÎÖØ×ÚÎÛÁÇÙÂ
ÚÜÔÖÏÔ¦ÑÜÔÓËÓËÚÁÌËØËÙÚÕÔÈq
ÄØÕÌÕÚÎÝÎÓÕÚÏÑÂÝÏÈÒÏÕÛÂÑÎÝ
ÓÓÕÞ×ÙÚÕßÑÇÏÙÚÎÔÕÊÄØÓÕÆ
ÚÎÝÖÄÒÎÝ¯
¢ÏÒÕÊÕÐÃÇ ÚÕß ÂÓÕß B¯D
ÂÚÇÔÚÕÊÎÓÕÚÏÑÕÇÌÚÕÃÊØßÓÇ
ÔÇÍÃÔËÏÑÁÔÚØÕÖÔËÈÓÇÚÏÑÎÝB¯D
àÜÎÝÚÎÝÖÄÒÎÝÑÇÏÍËÔÏÑÄÚËØÇ
ÚÕßÚÄÖÕßÏÇÚÕÙÑÕÖÕÇÌÚÕÎ
ÏÈÒÏÕÛÂÑÎÊÏ¦ÛËÚËÂÊÎBÑÇÚ¦ÒÒÎÒÎÇÃÛÕßÙÇÍÏÇÊÏ¦ÒËÐËÝÁÑÛËÙËÝÚÁÞÔÎÝÑÇÏ¦ÒÒËÝÖÔËÈÓÇÚÏÑËÝ
ËÑÊÂÒÜÙËÝB¯DÙÚËÍ¦àÕÔÚÇÔÂÊÎ
ÑÇÏÓÏÇÓÄÔÏÓÎÁÑÛËÙÎàÜÍØÇÌÏÑÂÝ

Η συλλογή ÐÑØÈ¨ËÇo¨Ò×VÈ¨ÓÉ{Ñ~Ñ³Ñ¨³{ÚÉËÐÉÈÐÒÚÉ{ÑÑÜÜÒ~Ñ{ÐÉÉ¨Ë~ÉiVÑ¨ÓTÉ{³i
ÙÈÑ³Ì³i³ÑTiÐÑ³{ÐÖÐ{ÑØ({Ñ~ÚÊ~iØiËÑÖ³É¨ÑÑÌÜËoÉØÙÉ~ÒÙÉØT¨Ì{ÑÚÑÉËÑ{ÑÂ{ÌÜoi~Ñ³Ò³Ö³U
1ÑÑ¨È{ÒÇÉ{³iÖoT¨i~È¨{Ñ~ÊÇo¨Ñ×{~ÊÑÌ³ÂÉ~ËiÐÒ³iØTÉÙÌu
B¯DÖÕßÖÇØÕßÙÃÇàËÇÐÏÕÒÕÍÄÚÇÚÇÁØÍÇB¯D®ßÚ¦ÙÎÓËÃÜÔËÕ
ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÒÕÍÕÚÁÞÔÎÝÓËÚÇÌØÇÙÚÂÝÑÇÏËÑÊÄÚÎÝÔÚ×ÔÎÝ
¡ßÙÚÇÑÃÊÎÝ¡ËÙËÈØÏÔÄÝÍÏÇÚÎÔ
ÏÔÇÑÕÛÂÑÎÚÎÝÓÓÕÞ×ÙÚÕßÖÕß
ÚÎÔËÖÏÙÑÁÌÛÎÑËÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÚÕß
 ÕÖÄÚËÑÇÏÍÔ×ØÏÙËÚÕÔÇÖÄ

ËÚ×ÔÊÏËßÛßÔÚÂÚÎÝÎÓÕÚÏÑÂÝÏÈÒÏÕÛÂÑÎÝÑÇÏËÓÖÔËßÙÚÂÚÎÝÎÓÕÚÏÑÂÝÏÔÇÑÕÛÂÑÎÝ¢ÏËØÃÊÎ©ÏËØÃÊÎÝÍØ¦ÌËÏÚÕ ÙÚÕ
ÖËØÏÕÊÏÑÄÔËßÓÇÚÏÑÂ ÆÖØÕÝ®
ÖÕßÚÕßËÃÞËàÎÚÂÙËÏÚÕÏÙÚÕØÏÑÄ
ÚÎÝÃÊØßÙÂÝÚÎÝÏÔÇÑÕÛÂÑÎÝ!
ÙßÒÒÕÍÂÓÇÝ ßÖØÃÜÔàÜÍØ¦ÌÜÔ

ÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÑÇÚÇØÚÏÙÛËÃÓËÙßÓÖ¦ÛËÏÇÇÒÒ¦ÑÇÏÓËÖËØÃÙÑËÉÎ
ÖÇØÁÞËÏÚÎÔÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÕÆÓÏÇÝÏÔÇÑÕÛÂÑÎÝÎÕÖÕÃÇ
ÆÙÚËØÇÇÖÄÒÃÍËÝÊËÑ¦ÊËÝÞØÄÔÏÇ
ÛÇËÃÔÇÏÇÐÏÄÒÕÍÎÑÇÚ¦ÚÕÆÚÕ!Ç
ÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÚÎÔÙÆÍÞØÕÔÎÑßÖØÏÇÑÂàÜÍØÇÌÏÑÂÇÖÄÚÕÐËÑÃ-

ÔÎÓ¦ÚÎÝÙÞËÊÄÔÐËÑÃÔÎÓÇÖÕß
ÊËÔÇÔ¦ÍËÚÇÏÖÇÒÇÏÄÚËØÇÇÖÄÚÏÝ
ÇØÞÁÝÚÕßÇÏ×ÔÇÓÇÝ®
ÇÙÏÑÂÁÍÔÕÏÇÚÕß¢ÏËØÃÊÎÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÙÚÏÍÓÂÂÚÇÔÎ
ËÏÝÚÕÓÁÚØÕÚÜÔÊßÔÇÚÕÚÂÚÜÔ
ÓÇÝÙßÓÈÕÒÂÙÚÎÔËÔÛ¦ØØßÔÙÎ
ÚÎÝÑÃÔÎÙÎÝÍÆØÜÇÖÄÚÎàÜÍØÇÌÏÑÂÑÇÏÚÎÔÇÏÙÛÎÚÏÑÂÊÏÇÖÇÏÊÇÍ×ÍÎÙÎÚÕßÑÕÏÔÕÆÙ»ÇßÚÄÚÕÔ
ÚÕÓÁÇ®ÑÇÏÇÒÒÕÆ!ÑÕÖÄÝÚÎÝ
ÏÔÇÑÕÛÂÑÎÝËÃÔÇÏÔÇËÔÛÇØØÆÔÎ
ÚÕßÝ¦ÐÏÕßÝàÜÍØ¦ÌÕßÝÚÎÝ ÆÖØÕß®ÑÇÏÇÖÄÄÚÏÌÇÃÔËÚÇÏÓË
ÙÚÇÛËØ¦ÈÂÓÇÚÇÕ¢ÏËØÃÊÎÝ
ÑÇÏÚÕÖÔËßÓÇÚÏÑÄÃÊØßÓÇÖÕßÊÏÎÆÛßÔËÚÕÖËÚÆÞÇÏÔËÑÕÙÓÏÑÂ
ÓÓÄÞÜÙÚÕÝÍÏÔÄÚÇÔÖÄÒÕÝÁÒÐÎÝÙßÔÊÆÇàËÚÕÚËØÖÔÄÔÑÇÏÚÕ
ÜÌÁÒÏÓÕÎÖÄÒÎËÃÞËÔÇÑÇßÞÏÁÚÇÏÓÃÇÙÖÕßÊÇÃÇÈÏÈÒÏÕÛÂÑÎÑÇÏ
ÓÃÇÖØÜÚÕÖÄØÇÍÏÇÚÇÑßÖØÏÇÑ¦
ÊËÊÕÓÁÔÇÏÔÇÑÕÛÂÑÎ
½ÊÎÕ¢ÏËØÃÊÎÝÚÕ 
ÍØ¦ÌËÏ!©Þ×ØÕÝÖ¦ËÏÑÏÄÒÇÝÔÇ
ÍÃÔËÏÇÔËÖÇØÑÂÝ®¯ÑÇÏËßÞÂ
ÚÕß¢ÏËØÃÊÎÂÚÇÔÔÇÇÖÕÑÚÂÙËÏÎÏÔÇÑÕÛÂÑÎÓÏÇÍÜÔÏ¦ÇÔÇÓÔÎÙÚÏÑÂÚÕß§§ÏÑÕÒÇãÊÎÙÚÎÔ
ÕÖÕÃÇËÃÞÇÔÊÜØÎÛËÃÖÃÔÇÑÁÝÚÕß
ÑÇÏÚÕÇØÞËÃÕÚÕß

Η Δημοτική ÏÈÒÏÕÛÂÑÎÓÓÕÞ×ÙÚÕßÐËÑÃÔÎÙËÔÇÇÔËÍËÃØËÚÇÏÚÕÔ
ËÖÚÁÓÈØÏÕÚÕß ËÖÃÊÎÓÇØÞÃÇÝÊ¦ÓÊ¦ÓÇÔÚÕÝÑÇÏÕÒÕÑÒÎØ×ÛÎÑËÚÕÔÕÆÒÏÕÚÕß ËÖÃ
ÊÎÓÇØÞÃÇÝÔÊØÁÇ²ÕÆÍÏÕßØÕß
Ø×ÚÕÝÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÎÝÕÏ×ØÍÕÝ
¢ÏÒÃÖÖÕßÏËØÃÊÎÝÇÖÄÚÕ 
ÁÜÝÚÕ ÌÕØËÃÇÚÎÝÎÓÕÚÏÑÂÝÏÈÒÏÕÛÂÑÎÝÓÓÕÞ×ÙÚÕß
ÇÖÄÚÕÔ¡¦ÏÕÚÕß ËÃÞËÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÔÇÊÏÇÛÁÙËÏÑÕÔÊÆÒÏÍÏÇ
ÇÍÕØ¦ÖÏÔ¦ÑÜÔàÜÍØÇÌÏÑÂÝÍÏÇ
ÚÎÔÊÏÇÑÄÙÓÎÙÎÚÎÝÃÛÕßÙÇÝÚÎÝ
ÏÈÒÏÕÛÂÑÎÝÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÚËÒÁÙÕßÔÙÚÕÓÁÒÒÕÔÚÕÔÖßØÂÔÇÍÏÇ
ÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÓÏÇÝÏÔÇÑÕÛÂÑÎÝ®
¬ÕÔ¡¦ØÚÏÕÚÕß ÐËÑÃÔÎÙËÎ
ÇÔÁÍËØÙÎÙÚÕÔÊËÆÚËØÕÄØÕÌÕÖ¦ÔÜÇÖÄÚÎÏÈÒÏÕÛÂÑÎÇÃÛÕßÙÇÝ
ÍÏÇÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛËÃÜÝÏÔÇÑÕÛÂÑÎÑÇÏÜÝÞ×ØÕÝÊÏÇÒÁÐËÜÔ
ÎÓÕÚÏÑÂÏÔÇÑÕÛÂÑÎ¦ÔÕÏÐËÍÏÇ
ÚÕÑÕÏÔÄÚÕÔ¡¦ÏÕÚÕß  ¡ËØÏÑ¦ÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÚÎÔÃÊØßÙÂÚÎÝ
ÎÎÓÕÚÏÑÂÏÔÇÑÕÛÂÑÎÓÓÕÞ×ÙÚÕßÊÏÕØÍ¦ÔÜÙËÚÎÙÖÕßÊÇÃÇ
ÁÑÛËÙÎÁÑÇ´ÒÒÎÔËÝÜÍØ¦ÌÕÏ® ÕßÔÃÕß¶ÕßÒÃÕß 
ÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇÕÏ ÆÖØÏÕÏËÃÊÇÔ
ÁØÍÇÚÕßÇØÔÇÑÁÇ¡ÇßØÕãÊÎ
ØÕÝÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÃÊÏÕßÁÚÕßÝ
ËÑËÓÈØÃÕß ÇÔÕßÇØÃÕß
 ÊÏÕØÍÇÔ×ÛÎÑËÎÁÑÛËÙÎ ßÖØÃÜÔÜÍØ¦ÌÜÔÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÑØÏÚÏÑÂÚÎÝËÖÕÞÂÝ
ÖÇØÕßÙÃÇàËÙÆÍÞØÕÔËÝÑßÖØÏÇÑÁÝ
ËÖÏÚËÆÐËÏÝÙÚÎàÜÍØÇÌÏÑÂÚÎÔ
ÁÑÛËÙÎËÑÚÁÛÎÑÇÔÒ¦ÊÏÇÑÇÏÇÑÕßÇØÁÒËÝÑÇÏÞÇØÇÑÚÏÑ¦ÚÜÔÜ¦ÔÔÎ
ÏÙÙÕÔÁØÍÎÊÏÇÓÇÔÚÂÕÒ
ËÜØÍÃÕß¬ ¦ÔÛÕßÜÇÔÔÃÊÎ
²ØÏÙÚ¦ÈÈÇ¡ÇßØÕáÊÎ©ÏÑÕÔÄÓÕßßÛßÈÕÆÒÕßÑÇÏ¢
²ÇÚàÎÙÜÚÎØÃÕß

'(($., .0$4

Η Αμμόχωστος κυψέλη πολιτιστικής δημιουργίας

Νέες αφορμές για έρευνα
¡ÏÒ×ÔÚÇÝÓËÚÕÔÑÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÚÎÝ¬ËÞÔÏÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝÍÏÇ
ÚÕÔÕÒÏÚÏÙÓÄÊØÇÏ¦ÔÔÎ¬ÕßÓÇàÂÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕÚÏÔÁÕÑÕÓÃàÕßÔ
ÇßÚÕÃÕÏ ÖÃÔÇÑËÝÖÕßËÖËÙÚØ¦ÌÎÙÇÔÙÚÕßÝÔÄÓÏÓÕßÝÊÏÑÇÏÕÆÞÕßÝÓÇÝËÃÖË! ÇÚ»ÇØÞÂÔÏÙÚÕØÏÑ¦ÖØÕÙÌÁØËÏÇÖÚ¦ÖÏÇÓÁÙÜ
ÚÜÔÃÊÏÜÔÚÜÔÁØÍÜÔÚÕÖÒÇÃÙÏÕ
ÒËÏÚÕßØÍÃÇÝËÔÄÝÖØÕÕÊËßÚÏÑÕÆ
ÏÊØÆÓÇÚÕÝÄÖÜÝÂÚÇÔÎÎÓÕÚÏÑÂÏÈÒÏÕÛÂÑÎ¶ÏÔÇÑÕÛÂÑÎÓÓÕÞ×ÙÚÕßÁØÇÓËÌßÙÏÑ¦Ö×Ý
ÒËÏÚÕßØÍÕÆÙËÓÁÙÇÇÖÄÚÕÇØÞËÃÕ
ÚÕß¢ÏËØÃÊÎÇÒÒ¦Ú×ØÇÓÁÙÇ
ÇÖÄÚÇÃÊÏÇÚÇÁØÍÇÈÒÁÖÕßÓËÖ×Ý
ÞÚÃàËÚÇÏÓÏÇÙßÒÒÕÍÂÄÚÇÔßÖ¦ØÞËÏÎÙÜÙÚÂÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÑÇÏÓÏÇ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÌÏÒÕÙÕÌÃÇ®

Συλλογή Γ. Πολ. Γεωργίου
ÎÓÇÔÚÏÑÄÝÇØÏÛÓÄÝÁØÍÜÔ
ÑÇÚ¦Ö¦ÙÇÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÇÖÄÚÇ
ÙßÔÕÒÏÑ¦ÁØÍÇÚÕßàÜÍØ¦ÌÕß
Ë×ØÍÏÕßÕÒËÜØÍÃÕßÑÇÚ¦Ö¦ÙÇÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏÇÖÄ

ÚÎÔÕÏÑÃÇËØÍÇÙÚÂØÏÚÕßàÜÍØ¦ÌÕßËÖÃÚÎÝÕÊÕÆØÓÕÆÙÚÎÔ
ÓÓÄÞÜÙÚÕ©ÊØ¬ÕßÓÇàÂÝÓÇÝ
ÒÁËÏ!ÖÄÚÎÙßÒÒÕÍÂÚÕßËÜØÍÃÕßÌÇÃÔËÚÇÏÄÒÕÚÕÌ¦ÙÓÇÚÎÝ
ÊÕßÒËÏ¦ÝÚÕßÇÖÄÚÇÓÔÎÓËÏÇÑ¦
ÚÕßÁØÍÇÚÇÕÖÕÃÇÑØÇÚÕÆÙËÕ
ÃÊÏÕÝÙÚÕËØÍÇÙÚÂØÏÄÚÕß¡ÇÝ
ÊÃÔËÚÇÏÎËßÑÇÏØÃÇÔÇÊÕÆÓËÖ¦ØÇÖÕÒÒ¦ÓÔÎÓËÏÇÑ¦ÁØÍÇÚÕß
ÔÇÊÕÆÓËÚÎÔÑÇßÙÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÚÕßÙÚÇÍËÍÕÔÄÚÇÖÕßÙÎÓ¦ÊËÉÇÔÚÎÔ ÆÖØÕÓËÚ¦ÚÕ 
¡ÖÕØÕÆÓËÖÏÇÔÇÓËÒËÚÂÙÕßÓË
ÄÒÕÚÕÌ¦ÙÓÇÚÎÝÚËÞÔÏÑÂÝÚÕß
ÏÑÇÔÄÚÎÚÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝÛËÓÇÚÕÒÕÍÃÇÝÚÕßÑÇÏÚÎÝÊÏÕØÇÚÏÑÄÚÎÚ¦ÝÚÕßÛÇÁÒËÍÇÖÕßÁÜÝÙÂÓËØÇÊËÔËÃÞÇÓËÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇ
ÊÕÆÓË®ÖËÙÚØ¦ÌÎÙÇÔÓËÚÇÐÆ
¦ÒÒÜÔÚÇÙÖÕßÊÇÃÇÁØÍÇÚÕß
ÕÒËÜØÍÃÕß!¬Ç ÆÖØÏÇ´ÖÎ
¶*`WYPH:HNH® |ÇÔÇÍÁÔÔÎÙÎÚÎÝ ÆÖØÕß® |
:[HK[aVUKLYOHY[¶ªÄÚÚËØÔÚÇÓ®
  |ÚÕÔÙÏÕÔÚÎÝÇÔÇÍÃÇÝÚÎÝÙÙÃÔÕß® 

Επεστράφησαν μεταξύ άλλων τα σπουδαία
έργα του Γ. Πολ. Γεωργίου: «Τα Κύπρια Έπη
– Cypria Saga» (1956)
• «Η Ξαναγέννηση της
Κύπρου» (1960) • «Stadt
zonder hart – Ρόττερνταμ» (1940-1960) •
«Στον σιον της Παναγίας
της Ασσίνου» (1953).
Σειρά «Παρουσίες» Βότση
ÖËÙÚØ¦ÌÎÙÇÔËÖÃÙÎÝÁØÍÇ
ÚÕßÚÁÒÏÕßÄÚÙÎ¬ÇÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏÇÖÄÚÎÙËÏØ¦ÇØÕßÙÃËÝ®
ÖËØ  ©ÊØ¬ÕßÓÇàÂÝ
ÒÁËÏ!ÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄËÖÃÙÎÝÄÚÏ
ÓÖÕØÕÆÓËÔÇÓËÒËÚÂÙÕßÓËÚÇ
ÁØÍÇÚÕßÚÁÒÏÕßÄÚÙÎÇÖÄÚÎ
ÙËÏØ¦ÇØÕßÙÃËÝ®ÖÕßËØÞÄÔÚÕßÙÇÔÇÖÄÚÕÕÔÊÃÔÕÄÖÕßËÃÞÇÔ
ËÑÚËÛËÃÙÚÕ ÕÏÔÕÖÕÒÏÚËÏÇÑÄÔÙÚÏÚÕÆÚÕÖÕßÂÚÇÔÇÖÄÚÏÝÖÏÕ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÙÚÏÍÓÁÝÚÕßÄÚÙÎ
¶ÓËÇßÚÂÚÎÌÏÒÕÙÕÌÏÑÂÊÏ¦ÛËÙÎ
ÖÕßÖ¦ÔÚÕÚËËÃÞËÕÄÚÙÎÝÄÖÜÝ
ÚÕÈÒÁÖÕßÓËÑÇÏÇÖÄÚÕßÝÚÃÚÒÕßÝ
ÚÜÔÁØÍÜÔ¶ÈÒÁÖÕßÓËÓÏÇÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÎÁÑÛËÙÎÇÖÄÚÎÔÇØÞÂÁÜÝ
ÚÕÚÁÒÕÝÞÜØÃÝÇÖ×ÒËÏËÝ®

Μιχ. Χατζή και Μογάμπγαμπ
ÖËÙÚØ¦ÌÎÙÇÔÁØÍÇÚÕß
¡ÏÞÇÒ¦ÑÎ²ÇÚàÎÊÎÓÎÚØÃÕßÑÇÛ×ÝÑÇÏÁÔÇÙÞÁÊÏÕÓËÓÕÒÆÈÏÚÕß
¬ÎÒÁÓÇÞÕß ¦ÔÛÕßÑÇÏÙÎÓËÏ×ÔËÏÕÏ¦ÔÔÎÝ¬ÕßÓÇàÂÝ! ÇÏÔÕÆØÍÏËÝÇÌÕØÓÁÝÍÏÇÁØËßÔÇÛÇ

ÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔÑÇÏÚÇÁØÍÇÚÕß
¡²ÇÚàÎÊÎÓÎÚØÃÕß²ÇÚàÂ¥Ý
ÙÂÓËØÇÍÔÜØÃàÇÓËËÒ¦ÞÏÙÚÇÁØÍÇÚÕßÖÒÁÕÔÇÖÄÚÇÖÕß
ËÃÞËÊÜØÃÙËÏÚ×ØÇÁÞÕßÓËÚÇ
ÚÇÖÕØÚØÁÚÇÚÜÔÓÓÕÞÜÙÚÏÇÔ×ÔÇØÞÄÔÚÜÔÚÕßÕÆÇÏ×ÔÇ
ÑÇÏÈÒÁÖÕßÓËÖÄÙÕÏÊÏÄÓÕØÌÕÝ
ÑÇÏÖÄÙÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÝÂÚÇÔÇßÚÄÝÕÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝ½ÚÇÔÁÔÇÝ
ÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÂÌßÙÏÕÍÔÜÓÃÇ
ËÃÞËÙÖÕßÊ¦ÙËÏËÓÖÕØÏÑ¦ÔÕÓÏÑ¦ÂÚÇÔÙßÒÒÁÑÚÎÝÈÏÕÒÏ×Ô
ÑÚÒÊËÔÂÚÇÔÚÄÙÕÍÔÜÙÚÄÝÍÏÇ
ÚÇÖÕØÚØÁÚÇÚÕßÇÒÒ¦Ú×ØÇÖÕß
ÚÇÈÒÁÖÕßÓËÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÕßÓËÖÄÙÕÍÔ×ÙÚÎÝÂÚÇÔÚÜÔÚ¦ÙËÜÔÚÕß
ÓÕÔÚËØÔÏÙÓÕÆÙÚÎÔßØ×ÖÎÚÜÔ
ÇØÞ×ÔÚÕßÕÆÇÏ×ÔÇÑÇÏÓÖÕØ×
Ó¦ÒÏÙÚÇÔÇÖÜÄÚÏÂÚÇÔÓÖØÕÙÚ¦
ÇÖÄÚÎÔËÖÕÞÂÚÕßÇÔÖÇØÇÚÎØÂÙËÏÑ¦ÖÕÏÕÝÚÎÔÖÕÒßÓÕØÌÃÇÚÜÔ
ÚËÞÔÏÑ×ÔÚÕß®ÖÏÙÚØÁÌÕÔÚÇÏ
ÁØÍÇÇÑÕßÇØÁÒËÝÑÇÏËÒÇÏÕÍØÇÌÃËÝÚÕßËÄÌÏÒÕß¡ÕÍ¦ÓÖÍÇÓÖ
ÎÓÕÚÏÑÂÏÔÇÑÕÛÂÑÎÓÓÕÞ×ÙÚÕßÊÏÁÛËÚËÇÑÕßÇØÁÒËÝÚÎÝ
ÖÇÒÇÏ¦ÝÓÓÕÞ×ÙÚÕßÚÕßËÄÌÏÒÕß¡ÕÍ¦ÓÖÍÇÓÖ
©ÂÓÕÝÓÓÕÞ×ÙÚÕßËÖÁÔÊßËÙÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄÙËÓÏÇËÖÕÞÂ
ÖÕßÕÓÁÙÕÝÖÕÒÃÚÎÝÊËÔËÃÞËÕÆÚË
ÚÇÓÁÙÇÕÆÚËÚÎÔÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎ
ÑÇÏÃÙÜÝÚÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕÕÆÚË
ÚÕÔÞØÄÔÕÑÇÏÚÎÔÖÕÒßÚÁÒËÏÇÔÇ
ÇÙÞÕÒËÃÚÇÏÓËÚÎàÜÍØÇÌÏÑÂÑÇÏ
ÚÕÏÇÆÚÇÝÚÁÞÔÇÝÔÁÚËÏÖÄÙÕÁÞÕßÓËÖØÕÞÜØÂÙËÏÓËÚÇÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑ¦ÓÇÝÖØ¦ÍÓÇÚÇ"´ÞÕßÓË
ÇÔÚ¦ÐÏÇÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÓÇÝÏÔÇÑÕÛÂÑÎÑÇÏÏÈÒÏÕÛÂÑÎ"ÝËÃÔÇÏ
ÇÌÕØÓÂÚÇÁØÍÇÖÕßËÖËÙÚØ¦ÌÎÙÇÔÔÇÇØÞÃÙÕßÓËÔÇÙÑËÌÚÄÓÇÙÚËÙÕÈÇØ¦ÍÏÇÓÏÇÇÐÏÕÖØËÖÂ
ØÇÚÏÑÂÏÔÇÑÕÛÂÑÎ

ΤΟ 1958 iÈÜÜoÊ³iØÛiÐ³{~ÊØ({Ñ~ÚÊ~iØÑ³ÉÜÉË³
ÑÌÙÙÉ~ÑËÑ~ÉØ³åÙ
Û{ÑÐÑ³ÊV(ÜÉ¨oËÈV
0iÜÒÚÈV  {~ÜÑÎÙi~Ñ{
¨.ÒKKÑ
ΤΟ 1961³¨Ì×Ñ³ÑÑÉ¨Ñ³ÚÓ³ÑK¶Ì¨×³iØ
ÛiÐ³{~ÊØ{KÜ{ÚÊ~iØÉ~³ËÚÉ³m¸ËÑ~ÉØ³È¨ËÇo¨Ò×É¨oËÈVÛ{ÑÐÑ³ÊV
1ÉÐ{³~ÜÓÈØVÑËÙiVÒÚÈV{Ó¨oiV {~ÜÑÎÙiV:
Ñ³Çi³i¨ËÈV${~ÌÐÈV
'Ñ³Çi³i¨ËÈVÑ¨ÑÜÑÐËÙiV.ÒKKÑ
ΤΟ 1963 iÛiÐ³{~Ê({Ñ~ÚÊ~iÙ{ÓÚÉ³Él¸ËÑ~ÉØÜÒÙ{ÑV
Ñ~ÈÑ¨ÓÜÉØVTÑ¨Ñ~³{~ÒVo¨Ñ×ËÉØ³0iÜÒÚÈV
åÙÑÐÛ{ÑÐÑ³ÊV¨{³Ì×¨È.ÒKKÑV(ÜÉ¨oËÈVÒi{Ó¨oiV Ë~È
{~ÜÑÎÙiV~Ñ{³ ÜÜÑÙ{³
'Ì³oÜÈV{ÒiÌ¨ÑÜiV
{Òi0Ñ¨ÖTiVÑ³Çi~È¨{Ò~È~Ë~Ñ~Ñ{ÒÜÜ
ΣΤΙΣ 31 ÛÉ~ÉÐK¨ËÈ®di({Ñ~ÚÊ~iÉËTÉ¬ËÑ~ÉØ³iØ
È¨ËÇo¨Ò×´¬TÓÙ{Ñ~Ñ{ËÑ~ÉØ~È¨ËØ¨o¨Ñ×ËÉØ¨{~³Ê³
³iØåÐÐT³È³È{TÒÜi
Ñ³ÇiÙiÐi³¨ËÈ´lÈÙÑ³o¨Ñ×ËÉØ³È1ÉÌ×{ÜÈoÑÐoÒÐ
ΣΤΙΣ 31 ÛÉ~ÉÐK¨ËÈ¬´
'({É¨ËÙiØ~Ñ³Ño¨Ò×É{~Ñ{
ÒÜ{¬ËÑ~ÉØÑÌ³Ñ³ÓÜi³È
ÈÑ{ÑÓØ³¬Æ ËiØVÓ¨oÑ~¨È×ÑË ÜÜÑÙ{³Ço¨Ò×.Ñ{ÜÉËÈV
Ì¨ÑÜiØV{Òi0Ñ¨ÖTiV'Ì³oÜÈVÑ³Çi~È¨{Ò~È~Ë~ÑVÈÑ¨ÌÈÜÈVÑÈ¨ÎÙi~Ò ËiØV
³i({Ñ~ÚÊ~iÈÊ¨TÑ{
´lÑ~ÈÑ¨ÓÜÉØ³È1ÉÌ×{ÜÈ
oÑÐoÒÐV~ÑÚØ~Ñ{³Ñ
´dÆTÓÙ{Ñ~Ñ{ËÑ~ÉØ~È¨ËØ¨o¨Ñ×ËÉØ¨{~³Ê³³iØåÐÐT³È
³È{TÒÜiÑ³ÇiÙiÐi³¨ËÈ
~Ñ{³Ñ¨TÉË³È  {~ÜÑÎÙiV¬ËÑ~ÉØÐÉÓ¨oÑÈ¨Ë
Ço¨Ò×t0ÖÜ×ÑÓ¨ÉÑÒoÜÈ×i³ioi~Ñ{
³i×¨³ËÙÑ³{Ù¨È³VÒÚ¨{ÈÐÉÉ{Ü{~¨ËÉ{ÑÑoÑÖÑ³i³ÓTi~Ñ{Ë³ÉÈÑ³iÑ{ÙÉ×³{~iw³iØÑÂËÑuVF
o¨Ò×É{ÉÉK¨{ÌØVo{ÑÌV³{
ÉËÙÉ³®´~Ñ{³ÐÓÜÜÙ{Éo¨Ò×É³ÜÑÐ¨Ìe
Πληροφορίες Ñ³ÜÊÚi~Ñ~Ñ{
ÑÌ³iÉ{ÑooÊ³ÈÑ³{¨ÓÙ¨È³iØ0ÉT{~ÊØ {³¨ÊØ
o{Ñ³(Ü{³{ÐÌÙ¨Ñ{Òi
0ÈÐÑÇÊt${³È¨~~Ö¨{{
É{³¨Ó×È¸Ó¨oÑ³ÓTiØ
³ÈØÉÜÜi~È¨ËÈØ0T¨{~ÌÐ{ÑØ¨³iØ¨ÒÚÉ{ÑØ
³ÑÈ³ËiiØuV³~Ñ³ÒÜo
tº²º¦_À_/¦º©²u
F1ÉÙÌiØ(ÈÜÑ¨{ÌØVt ÑÜÜiÜo¨Ñ×ËÑ³Èå³iÈ³Ñ~ËÙiÉÉK¨{ÖÐÉ³
ÉÇo¨Ò×{¨o'{ÜËÈ
({É¨ËÙiuVÓ³¨ÉÜÉ³É¨ÒØÊØÖ~~ÈVÉÈ~ËÑ
¸Æ®Û{Ñ³i¨ÊÚi~Éi{Ù{ÑË³É¨i¨Úo¨Ñ×ËÑ³È¨³³ÖÈ
FF'({É¨ËÙiØVt ÛiÐ³{~Ê
{KÜ{ÚÊ~iåÐÐT³ÈuV
t(ÉÈÐÑ³{~ÊÖ¨Øu³T¬
å¨ËÜiØ®V´®mw´®l
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Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ατζέντα

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

ΘΕΑΤΡΟ

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

Γυναίκα
με τα Μαύρα

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

9.2 - 16.2.2020

«Εχει ξεφύγει
η κατάσταση
εκεί έξω;»

Το Θέατρο tÛ{ÌÈØuÑ¨È{ÒÇÉ{³

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

ΒΙΒΛΙΟ
Πικρία Χώρα
Το Σολώνειον Ó³¨{KÜËÈ~Ñ{{

~ÙÌÉ{Ø(Ñ³Ò~iÙ{¨oÑÈ³i
Ñ¨ÈËÑi³ÈK{KÜËÈ³iØ³Ñ³ËÑØ.³i¨ËÈt({~¨ËÑ¨ÑuÉ³i
t({~¨ËÑT¨Ñui³Ñ³ËÑ.³i¨ËÈ
Ü~Üi¨É{³i³¨{ÜoËÑÈÂÉ~ËiÉÐÉ³ÑK{KÜËÑt åÍÓÒÉ{Ù{Ñ~ÓØu
~Ñ{t'ÓØÑÌTÐÑuVÐÉÐ³ËK³i
Ñ×Êoii³oÈÑ{~o{Ñ³i{³¨ËÑ³ÈÜÓÐÈ³iÖ¨.ÜÉ{Ó³¨{KÜËÈVÈÇÑ³ËÈ¸mV
ÉÈ~ËÑ(ÓÐ³i´'ÉK¨ÈÑ¨ËÈV
¨Ñ®U´ÆÐÐΠληροφορίες τηλέφωνο
22666799.

Ó¨ot ÈÑË~ÑÐÉ³ÑÑÖ¨ÑuÉ~iÚÉËÑåÙ¨ÓÑÈ¨{Ò~Èt ÈÑË~Ñ
ÐÉ³ÑÑÖ¨ÑuÑ³ÉÜÉË³ÙÉÖ³É¨ÐÑ~¨K{Ì³É¨ÉÑ¨Ñ³ÒÉ{ØÓ¨o³
Ú¨ÈÜ{~ÌÈÓ³ ³³ÈÙËÈ%Ü{
{È³ÉÜÉ³ÓØÈÑÓKÑÑ³Ó¨o
ÐÓT¨{ÊÐÉ¨ÑÈÐ×ÖØ¨Ì~É{³Ñ{o{ÑÐ{ÑÑ¨Ò³ÑiÈÉ~Ñ³Ñ³¨ÓTÉ{Ñ~ÌÐi~Ñ{ÐÉ³ÒÈÓ×³É{iÑÈÜÑËÑ
01ÓÑ³¨tÛ{ÌÈØuÑØ¨~ÑÜÉËÑ
ÇÊÉ³É~Ñ{ÉÉËØÑÈ³Ê³i~³É{Ê{³¨ËÑ³¨ÌÐÈÈÓÇiÉ°¨ÚÈ¨{Ø
0ÑÉÂÊoi³ÐËoÉ{ÐÉ³Ñ¨Ì{³É
ÓÑÐ{¨ÑËT¨ÌÈÑ{ÚiÐÒ³ÉË
~iÊØVÐÉ³Ñ~¨Ñ³Ê¨{ÑÇÉ{³×ÌK~Ñ{³³¨ÌÐÐÑÇËÐÉ³ÈØiÚ{ÖØ
³ÈÓ¨oÈ(ÑËÇÈ{iÚ{ËU¨{³ÌÙÈÜØÑ¨³ÒØVåÙ¨ÓÑØÈ³Ì×³ÑØV
°³¨i.É¨oËÈ1ÓÑ³¨tÛ{ÌÈØuV
Û{ÑoÌ¨È¸VÉÈ~ËÑ(Ñ¨Ñ³ÒÉ{Ø
ÐÓT¨{¸'ÉK¨ÈÑ¨ËÈ¸Æ¸ÆV~ÒÚÉ(Ñ¨Ñ~ÉÈÊ~Ñ{.ÒKKÑ³³{ØdU´ÆÐÐ~Ñ{
È¨{Ñ~Ê³{Ø®U´ÆÐÐ

Δ

Πληροφορίες τηλέφωνο 99621845.

ΣΙΝΕΜΑ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

«Πράγματα δικά μου, αληθινά» στον ΘΟΚ
Με θέμα ³ÈØ{~oÉÉ{Ñ~ÖØÙÉÐÖØ~Ñ{³i
Ñ³TÊ³ÈØ³T¨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¨ÉooËÇÈÐÉ³¨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×ÊoiiÉÌØ
Ñ{Ù{ÖVÐ{Ñ³{oÐÊ~¨ËiØVÓÑÐÉ³ÑKÑ³{~Ì³ÒÙ{
³ËÚÑ~ÜiÚÉËÌÜii{~oÓÉ{ÑÑÒ¨É{
iÐÑ³{~ÓØÑ×ÒÉ{Ø1ÓÑ³¨1$V ÓÑ.~iÊV
¨ioÌ¨iåÈÂÓ³{ÈVÉÈ~ËÑ(Ñ¨Ñ³ÒÉ{Ø
ÐÓT¨{¸´'ÉK¨ÈÒ¨{È¸Æ¸Æ~ÒÚÉ(Ñ¨Ñ~ÉÈÊ~Ñ{
.ÒKKÑ³³{ØdU´ÆÐÐ~Ñ{È¨{Ñ~Ê³{Ø®UÆÆÐÐ

Το Φεστιβάλ Δράμας
ταξιδεύει και φέτος
στην Κύπρο
Το Φεστιβάλ Û¨ÒÐÑØ³ÑÂ{ÙÉÖÉ{o{Ñ

Ñ~ÌÐiÐËÑ×¨Ò³iËÐÑØVÉÐ{Ñ
Ù{¨oÒiÈÑÜÉ³Ñ{ÉÌÜi
³iÖ¨ÐÉ³iÈÉ¨oÑËÑ³È$ÐËÜÈ'ËÜ{iÐÑ³o¨Ò×ÈÉÈ~ËÑØV³{iÐÑ³o¨Ñ×{~ÉT
Ò¨Ñ~ÑØ~Ñ{ÉÐÉÖ~Ñ{³iØ.³ÓoiØ
¨ÑÐÐÒ³~Ñ{0ÉT(Ò×È Ñ
ÐÉoÒÜÐÓ¨Ø³³Ñ{{ÈK¨ÑKÉÖÚi~Ñ~Ñ³Ò³iÙ{¨oÒi³È
¸ÆÚÑÑ¨È{Ñ³Ö×Ó³Ø³i
Ö¨ÐÑÇËÐÉÙÖ³Ñ{ËÉØ³È¸Æd
ÈÙÉ¨KÜÊÚi~ÑÓ¨{Πληροφορίες: Λευκωσία, Cine Studio 10 &
12/2, 9:00 μ.μ. –96420491. Λάρνακα,
Θέατρο Σκάλα 10 & 11/2, 8:30 μ.μ. –
99434793. Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο 11
& 12/2, 8:30 μ.μ. – 77777745. Πάφος,
Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών 10 & 11/2,
8:00 μ.μ. - 99521620

Πληροφορίες τηλέφωνο 77772717.

ΧΟΡΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Προβολές γερμανικών ταινιών χορού

Ιωάννης Βαφέας feat. Daniele Gorgone

Με μια É{¨Ò³Ñ{{T¨ÖV³³{-

³Ö³~ÑË³ÉÖ¨ÈÑ¨È{ÒÇÉ{³ÓÉ¨{ØÑÌ³ÈØ¯³{ØiÐÑ³{~Ì³É¨ÈØ¯
ÉØ~Ñ{Ù{ÉÚØÑÑo¨{ÐÓÈØ¯ÉØ
É¨ÐÑÖØ¯É¨ÐÑËÙÉØ
T¨o¨Ò×ÈØU³i>¦Ã
8xn>V³º¦²©©V
³i&x>>º©Rv~Ñ{³i
->©v>8>²Å${³ÓÉ¨{Ø³Ñ{ËÉØVÈÚÑ¨KÜiÚÖÑÌ³{Ø´ÐÓT¨{
³{Ø'ÉK¨ÈÑ¨ËÈ³
o~Ð{(Ü{³{³{~ÌÓ³¨V¨ËTÈ
×Ø³iÇÊ~Ñ{³Ó¨o³³ÉÒ¨
ÑÈ³ÈÙÑËÐ¨×³ÈT¨Ö
(¨Ìo¨ÑÐÐÑ(¨KÜU(ÓÐ³iV´'É-

K¨ÈÑ¨ËÈ¸Æ¸ÆU>¦Ã8xn>g ÇÊ
ÐÈÉËÑ{T¨ÌØ~Ñ{º¦²©©È
ÚÉ¨ÉË³Ñ{ØÚÉÐÉÜ{³ÊØÉÌØÓÈT¨ÉÈ³{~ÖÉËÙÈØV³ËÐÉ³ÉÂÉÜËTÚi~É
ÑÌ³ÈØÐÑÚi³ÓØ³ÈØ
t ÓÉ¨ÐÑ{~Ì¨ÉÈ³{~Ì1ÓÑ³¨u0iÈ¨{Ñ~ÊV
®'ÉK¨ÈÑ¨ËÈ¸Æ¸ÆU
( åg¨Ó³ÉVT¨Ó³É
ÑÜÜ{ØTÑÌÐÑ³ÉÑ{³i
0É³Ò¨³iV'ÉK¨ÈÑ¨ËÈ
¸Æ¸ÆU->©v>8>²Å Ñ
¨³¨ÑË³ o~Ð{(Ü{³{³{~ÌÓ³¨V
ÓÑØ o~ÐiØdVÉÈ~ËÑ(¨KÜÓØ
´V®V'ÉK¨ÈÑ¨ËÈ¸Æ¸Æ³{ØdUÆÆ
ÐÐΠληροφορίες τηλέφωνο 22674606.

Οι γνωστοί ÐÈ{~Ë³iØÈ¨{Ñ~ÊØ³ÇÑÇ

ÐÈ{~ÊØ~iÊØVÒiØÑ×ÓÑØ³¨ÑÐØ
~Ñ{{TÒÜiØÓ{Ø~³¨ÑÐÒVÈÑ³Ö³³ÑÜÌ{ÑË³Ñ~Ñ{ÈÚÓ³i
>x__¦n_VÈÉÐ×ÑËÇÉ³Ñ{o{Ñ¨³i×¨Ò³iÖ¨$>x__¦n_V
ÐÉ³¨ÒÜÜÓØÑ¨Ñ³ÒÉ{ØÐÉiÐÑ³{~ÖØ
~ÑÜÜ{³ÓTÉØ³ÇÑÇÉÌÜi³i È¨i~Ñ{³{Ø
(å(¨Ì~É{³Ñ{o{ÑÓÑÉÉ¨oÌ~Ñ{ÜÑÐ¨Ì
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ÇÔÏÙÄÚÎÚÇÎÕÖÕÃÇÖØÕÑÇÒËÃÇÔÇÚØÕÖÁÝ
ÇÔÇÖÚÆÙÙËÏÇÊÏ¦ÍÔÜÙÚËÝÊßÔÇÓÏÑÁÝÑÇÏ
ÁÞËÏÖÕÒÒÁÝÇÔËÐÏÞÔÃÇÙÚËÝÇÑÄÓÎÖÚßÞÁÝ
¬ÕÑÕÖÕÊÏÇÓ¦ÔÚÏ®ÎÔÁÇÚÇÏÔÃÇÚÜÔ
ÇÊËÒÌ×Ô¦ÌÔÚÏÁÞËÏÜÝÑËÔÚØÏÑÄÂØÜÇÚÕÔ
²¦ÕßÇØÔÚÁÔÇÔÁÓÖÕØÕÖÕÒÆÚÏÓÜÔÒÃÛÜÔ
ÙÚÎÔËÈØÇáÑÂßÔÕÏÑÃÇÚÜÔÊÏÇÓÇÔÚÏ×Ô®
ÚÕßÑËÔÚØÏÑÕÆ¡ÇÔÞ¦ÚÇÔ©ª¦ÚÔËØÞØÜÙÚ¦ËÏÖÇÔÚÕÆÙËÚÕÑÕÍÒÆÌÕßÝËÔËÞßØÕÊÇÔËÏÙÚÁÝÑÇÏÙßÓÓÕØÃËÝÖÕßÑÇØÇÊÕÑÕÆÔ
ÑÇÏËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÇÖËÏÒÎÚÏÑ¦ÊÏÇØÑ×ÝÓÏÒ¦ËÏÇÑÇÚ¦ÖÇßÙÚÇÙÚÕÑÏÔÎÚÄÑÇÏÙÚÕßÝ
ÍÆØÜÚÕßÑÏÔËÃÚÇÏÞÜØÃÝÖÇÆÙÎÓÁÙÇÙË
ÑÚÃØÏÇÊÇÏÊÇÒ×ÊËÏÝÊÏÇÊØÄÓÕßÝÑÇÏÊØÄÓÕßÝËÍÑÒÜÈÃàËÚÇÏÙËÙÑÕÚËÏÔÁÝÓÄÔÕ
ÊÕÙÕÒÎÉÃËÝÑÇÏÙßÓÖÒÕÑÁÝÒÁËÏÊÏÇØÑ×Ý
ÉÁÓÇÚÇÚàÕÍ¦ØËÏÒßÙÙÇÒÁÇËÃÔÇÏËÐÇØÚÎÓÁÔÕÝÇÖÄÚÇÖ¦ÛÎÚÕßÌÒËØÚ¦ØÕÔÚÇÝ
ÇÔ¦Ö¦ÙÇÙÚÏÍÓÂÓËÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕ¬ÕÔÖØÕÑÇÒËÃ¬ÇÖËÏÔ×ÔËÚÇÏÚØÇßÓÇÚÃàËÚÇÏÇÒÒ¦
ÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔÌØÁÔÇÙÚÎÊÏÑÂÚÕßÑÕÆØÙÇ
àÜÂÝ ÏÔËÃÚÇÏÇÔËÐÁÒËÍÑÚÇÇÖÕÖÔÁÕÔÚÇÝ
ÓÏÇÔËÆØÜÙÎÖÕßÚÕÔÑÇÛÏÙÚ¦ÇÔÚÏÖÇÛÂ
ÖØÕËÚÕÏÓ¦àÕÔÚÇÝÓËÑ¦ÛËÈÂÓÇÚÕßÚÕ
ËÖÄÓËÔÕÒ¦ÛÕÝ¡ËÚÕÔª¦ÚÔËØÊËÔÚÇßÚÃàËÙÇÏÑÇÏÊËÔÙßÓÖ¦ÙÞËÏÝ©ÞÏÍÏÇÚÃÇÖÕÑÒÃÔËÏÇÖÄÑ¦ÛËËÑÊÕÞÂÖÕÒÏÚÏÑÂÝÕØÛÄÚÎÚÇÝ®ÇßÚÄÛÇÂÚÇÔÁÜÝÑÇÏÇÔÇÑÕßÌÏÙÚÏÑÄ
ÇÒÒ¦ÍÏÇÚÃÊËÔÇÌÂÔËÏÑÇÔÁÔÇÖËØÏÛ×ØÏÕ
ÙßÓÖ¦ÛËÏÇÝÙÚÕÔÛËÇÚÂ¬ÕÞ¦ÕÝÚÕßÑÇÏ
ÎÖÇØ¦ÔÕÏ¦ÚÕßÖØÕÑÇÒÕÆÔËÔÄÞÒÎÙÎÑÇÏ
ÇÖ×ÛÎÙÎÔÇàÎÚËÃÊÏÇØÑ×ÝÚÕÞØÂÓÇàËÏ
ÖÒÕÆÙÏÇÑÇÏÚÕÙËÐÄÞÏÍÏÇÔÇÇÖÕÒÇÆÙËÏ
ÇÒÒ¦ÇÖÄËÓÓÕÔÂÊËÔËÃÔÇÏÚØÇÍÏÑÄÖØÄÙÜÖÕÇÒÒ¦ÍËÒÕÃÕ©ÛÄØßÈÕÝÖÕßËÖÏÑØÇÚËÃÙÚÕÑËÌ¦ÒÏÚÕßÎÑÇÑÕÌÜÔÃÇÚÎÝÙÑÁÉÎÝÚÕßÓËÚÇÌÁØËÚÇÏÑÇÏÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝ
ÚÎÝÖÄÒÎÝÑÇÏÙÚÏÝÙßÔÇÔÇÙÚØÕÌÁÝÚÕß
ËÔÁØÍËÏÇÑÇÏÚÕÙÚØÕÈÃÒÏÙÓÇÖÕßÇÔÇÊÃÊËÏ
ÕÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕÝÚÜÔÇÊËÒÌ×Ô¦ÌÔÚÏ
ËÃÔÇÏÓÏÇ¦ÒÒÎÇÔ¦ÍÔÜÙÎÚÎÝÇÖËÒÖÏÙÃÇÝ
ÑÇÏÚÎÝÖÇØ¦ÔÕÏÇÝ
ÚÎÔÖÏÔÇÑÕÛÂÑÎÚÜÔÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑ×ÔÞÇØÇÑÚÂØÜÔÕÏÊÏÇÚÇØÇÍÓÁÔÕÏÉßÞÏÑ¦ÑÇÏÖÔËßÓÇÚÏÑ¦ÑÇÚÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÓËÍ¦ÒÎ
ÁÑÚÇÙÎ ßØÏÇØÞÕÆÔ¬ÕÓÄÔÕÒ¦ÛÕÝ®ÙÚÎ
ÊÏÇÖÃÙÚÜÙÎÚÕßØÛÕßØ¢ÒËÑËÃÔÇÏÕÖØÕÙÊÏÕØÏÙÓÄÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÊËÔÁÞËÏÐËÌÆÍËÏ
ËÑËÃÁÐÜ®ÒÒ¦ËÊ×ÓÁÙÇ®¡ÁÙÇÓÇÝ
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Αναζητώντας τα εκλεκτότερα κυπριακά προϊόντα
Τα Βραβεία Ποιότητας «Γαστρονόμος» 2019 θα γίνουν για έκτη συνεχή χρονιά την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου στο κτήριο του ΘΟΚ
Του ΓΙΑΝΝΗ ΑΔΕΙΛΙΝΗ

Ένα ηλιόλουστο ÓËÙÎÓÁØÏÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕßËÖÚËÓÈØÃÕßÙÚÎÔËÏÊÏÑ¦ÊÏÇÓÕØÌÜÓÁÔÎÈËØ¦ÔÚÇÚÕß
¡ÕßÙËÃÕßÇáÑÂÝ¬ÁÞÔÎÝ ÆÖØÕß
ÄÒÇÂÚÇÔÁÚÕÏÓÇÍÏÇÚÎÔÚßÌÒÂ
ÍËßÙÏÍÔÜÙÃÇÚÕßÇÙÚØÕÔÄÓÕß®
ÙËÚßÖÕÖÕÏÎÓÁÔÇÖÇØÛÁÔÇËÒÇÏÄÒÇÊÇÚÕÙÚØÜÓÁÔÕÓË¦ÙÖØÕ
ÚØÇÖËàÕÓ¦ÔÚÎÒÕÐÆÒÏÔÕÚØÇÖÁàÏ
ÊÏÇÑØÃÔÕÔÚÇÔËÓÌÇÔ×ÝÚÇÓÖÒË
Íß¦ÒÏÔÇ ÖÕÚÎØ¦ÑÏÇ ÚÕ ËÏÊÏÑÄ
ÙÑËÆÕÝÍÏÇÔÇÓßØÃÙÕßÔÑÇÏÔÇ
ÍËßÚÕÆÔÚÕËÒÇÏÄÒÇÊÕÕÏÑØÏÚÁÝ
©ÏZVTTLSPLYËÒÇÏÕÒ¦ÊÕß¬¦ÙÙÕÝ
ßØÏÇÑÃÊÎÝÑÇÏ1PSS4H`LYZËÃÞÇÔ
ÁÒÛËÏËÏÊÏÑ¦ÇÖÄÚÏÝÑÇÏÎ
ËÓÖËÏØÃÇÚÕßÝÇÖÕÊËÃÞÛÎÑËÖÕÒÆÚÏÓÎÙÚÎÔËÖÏÒÕÍÂÚÕßÑÇÒÆÚËØÕß¡ÇàÃÓËÚÎÔËØËßÔÂÚØÏÇÚÎÝ
ÑßÖØÏÇÑÂÝÍÇÙÚØÕÔÕÓÃÇÝ¡ÇØÏÒÁÔÇÜÇÔÔÃÊÕßÑÇÏÚÎÙËÌÛÎÔ¦
ÕáàÃÊÕßÍËÆÚÎÑÇÔÑßÖØÏÇÑ¦
ÚßÖÕÖÕÏÎÓÁÔÇÖÇØÛÁÔÇËÒÇÏÄÒÇÊÇ¡ËÚßÌÒÂÊÕÑÏÓÇÙÃÇÞÜØÃÝÔÇ
ÈÒÁÖÕßÔÚÏÝËÚÏÑÁÚËÝÚÕßÝËÙÚÃÇÙÇÔÙÚÇÕØÍÇÔÕÒÎÖÚÏÑ¦ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÚÜÔËÒÇÏÕÒ¦ÊÜÔË¦Ô
ËÃÔÇÏÂÖÏÇÂÁÔÚÕÔÇÙÚÎÍËÆÙÎ
ÙÚÎÌØËÙÑ¦ÊÇÑÇÏÙÚÎÔÇØÓÕÔÃÇ
¡ËÚ¦ÇÖÄÙßàÎÚÂÙËÏÝÑÇÏÖØÕÚ¦ÙËÏÝÊËÑ¦ÊÜÔÖØÕáÄÔÚÜÔÕ®
ÂÚÇÔÁÚÕÏÓÕÝÍÏÇÚÎÔÚËÒÏÑÂËÖÏÒÕÍÂÚÜÔÖØÕáÄÔÚÜÔÙÚÇØÇÈËÃÇ
ÕÏÄÚÎÚÇÝÚÎÓËÍ¦ÒÎÍÏÕØÚÂÚÜÔ
ÆÖØÏÜÔÖÇØÇÍÜÍ×ÔÖÕßÁØÞËÚÇÏ
ÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇËÈÊÕÓ¦ÊÇÚÕß¢ËÈØÕßÇØÃÕß
¬ÇÓÁÒÎÚÎÝËÖÏÚØÕÖÂÍËßÙÏÍÔÜÙÃÇÝÚÕßÖËØÏÕÊÏÑÕÆÙßÔÇÔÚÂÛÎÑÇÔËÔÇÖÇØÚÃÇÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕ
©ÑÚ×ÈØÏÕÙÚÕËÙÚÏÇÚÄØÏÕ 
)PZ[YV[ÙÚÎÇáÑÂËÏÚÕÔÏ¦ÇßÚÂ
ÚÎÌÕØ¦ÍÏÇÓÏÇÖÕÒÒÇÖÒÂÚßÌÒÂ
ÍËßÙÏÍÔÜÙÃÇÚÕÏÙÄÍËÏÕÖ¦ÔÜ

O «Γ» στα έξι χρόνια
διαδρομής των Βραβείων Ποιότητας έχει βραβεύσει 61 προϊόντα Κύπριων παραγωγών και
στις τυφλές γευσιγνωσίες έχει δοκιμάσει και
βαθμολογήσει 268
κυπριακά προϊόντα!
ÙÚÇÚØÇÖÁàÏÇÚÎÝÊÕÑÏÓÂÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÔÇÏÍÏÔ¦ÂÇÏÍÕÖØÄÈËÏÇÞÇÒÒÕÆÓÏÇÇÖÄÓÏÑØÕÆÝÖÇØÇÍÜÍÕÆÝ
ÑÇÏÙÚÎÔÑÕßàÃÔÇËÚÕÏÓ¦àÕÔÚÇÔ
ÕÑÚ×ÙÕÆÖËÝÚØÇÞÇÔ¦ÙËÐËÞÜØÏÙÚÁÝÑÇÚÙÇØÄÒËÝØÑËÚ¦ÇÖÄÚÇ
ÖØÕáÄÔÚÇÚÜÔÊÕÑÏÓ×ÔÖØÕÁØÞÕÔÚÇÔÇÖÄÚÏÝÖÏÕÇÖÕÓÇÑØßÙÓÁÔËÝÍÜÔÏÁÝÚÎÝ ÆÖØÕßÚÇÚØÇÖÁàÏÇÑÇÏÕÏÌ¦ÑËÒÕÏÚÜÔÑØÏÚ×Ô
ÓËÚÏÝÊËÑ¦ÊËÝÙËÒÃÊËÝ×ÙÚËÔÇ
ÇÐÏÕÒÕÍÎÛÕÆÔÚÇÕØÍÇÔÕÒÎÖÚÏÑ¦
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÚÜÔßÖÕÉÂÌÏÜÔ
ÍÏÇÈØÇÈËÃÕÖØÕáÄÔÚÜÔÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝßÖÄÉÎÚÎÔËÓÌ¦ÔÏÙÎÚÎÔ
ßÌÂÚÕ¦ØÜÓÇÚÎÍËÆÙÎÑÇÏÚÎÔ
ËÖÃÍËßÙÎÙËÑ¦ÛËÁÔÇÇÖÄÚÇÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇ©Ï×ØÍÕÝ
¬ÙÇÔÚÏ×ÚÎÝÏÊÏÕÑÚÂÚÎÝÚÕßËÙÚÏÇÚÕØÃÕßÑÇÏÔÁÕÓÁÒÕÝÚÎÝËÖÏÚØÕÖÂÝÍËßÙÏÍÔÜÙÃÇÝßÖÕÊÁÞÛÎÑË
ÚÎÔÕÓ¦ÊÇÓËÞÇÓÄÍËÒÕÑÇÏËÃÞË
ÓÏÇÑÇÒÂÑÕßÈÁÔÚÇÍÏÇÚÕÔÑÇÛÁÔÇÐËÞÜØÏÙÚ¦¬ÇÓÁÒÎÚÎÝËÖÏÚØÕÖÂÝÖÕÒÆÏÑÇÔ¦!ÕËÖÃÑÕßØÕÝ
ÑÇÛÎÍÎÚÂÝÚÕßÚÓÂÓÇÚÕÝËÜÖÕÔÏÑ×ÔÖÏÙÚÎÓ×ÔÏÕÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÑÇÏÖÏÙÚÂÓÎÝ¬ØÕÌÃÓÜÔÚÕß
¬ ¢×ÚÎÝÇÖÇÊÂÓÇÝÕÙËÌ
²ØÏÙÚÄÌÕØÕÝÁÙÑÏÇÝÖÕßÂØÛËËÏÊÏÑ¦ÇÖÄÚÎÔÒÒ¦ÊÇÎÛÎÔ¦Õ-

Τα μέλη³iØÉ{³¨ÊØoÉÈ{oËÑØ³Ètu³É³{Ñ³Ì¨{ÆÆx©²¦²~Ñ³Ò³iÙ{Ò¨~É{Ñ³iØ³È×ÜÊØoÉÈ{oËÑØ
³TÑÜÜÖÐ{~Ñ{³³¨ÑTÑÒ

Οι sommelierÉÜÑ{ÜÒÙÈ0ÒØ
È¨{Ñ~ËÙiØ~Ñ{x>Ã_¦©Ê¨ÚÑÉ{Ù{~ÒÑÌ³{Ø (åo{ÑÑÙ~{ÐÒÈ
³Ñ~È¨{Ñ~ÒÑ¨ÚÓÑÉÜÑ{ÌÜÑÙÑ³
ÈÉËÑÍ~ÊØ0ÓTiØÖ¨È
áàÃÊÕßÑÇÏÎ¡ÇØÏÒÁÔÇÜÇÔÔÃÊÕß
ÖÕßËÃÞÇÔÒ¦ÈËÏÓÁØÕÝÙÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÍËßÙÏÍÔÜÙÃÇÕÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝÖÄÙÚÕÒÕÝ ÕßØÕßÖ¦ÑÎÝ
ÑÇÏÕßÖËÆÛßÔÕÝÚÜÔØÇÈËÃÜÔ

ÕÏÄÚÎÚÇÝÏ¦ÔÔÎÝÊËÏÒÃÔÎÝ
ÚÕÔÖ¦ÔÜÄØÕÌÕÙÚÕÊÏÇÓÕØÌÜÓÁÔÕÑËÒ¦ØÏÚÕß )PZ[YV[
ËÃÞÇÔÚÕÖÕÛËÚÎÛËÃÙÚÕÓËÍ¦ÒÕÚËÚØ¦ÍÜÔÕÚØÇÖÁàÏÚÇÖÕÚÂØÏÇÚÕß
ÑØÇÙÏÕÆÍÏÇÓÏÇÚßÌÒÂÊÕÑÏÓÂ
ÑßÖØÏÇÑ×ÔÑØÇÙÏ×Ô¡ÏÇÖÇÒÁÚÇ
ÓËÒËßÑ¦ØÕàÁÑÇÏÑÄÑÑÏÔÇÇÒÒ¦
ÑÇÏÖÇÒÇÏÜÓÁÔËÝÑÕßÓÇÔÚÇØÃËÝ
ÖÕßÖØÕÕØÃàÕÔÚÇÔÍÏÇÚÕÈØÇÈËÃÕ
ËÐÇÏØËÚÏÑÂÝÖÕÏÄÚÎÚÇÝ¡ÁÒÎÚÎÝ
ÕÏÔÏÑÂÝËÖÏÚØÕÖÂÝÍËßÙÏÍÔÜÙÃÇÝV
¦ÙÕÝ¡ÇÔ×ÒÎOLHKZVTTLSPLY
ÚÜÔ7YHSPUH,_WLYPLUJLVÏ×ØÍÕÝÕßÑ¦ÑÎÝOLHKZVTTLSPLY
ÚÕß7HYRSHUL9LZVY[ :WHVÔÊØÁÇÝ ÓÓÇÔÕßÂÒ ZVTTLSPLY
ÑÇÏÖØÄËÊØÕÝÚÕß©ÓÃÒÕß©ÏÔÕÌÃÒÜÔ ÆÖØÕßVÜÚÂØÎÝ§ËÕÌßÚÃÊÎÝZVTTLSPLYÚÕß7HYRSHUL
9LZVY[ :WHÕÔÊØÁÇÝ ßÖØÏÇÔÕÆZVTTLSPLYÑÇÏÏÊÏÕÑÚÂÚÎÝ
ÚÜÔ=PUV*\S[\YHÑÇÏªÕßÝÑÇÏÎ
§ÚÁÔÎ ÇÒÒÏÈÜÑ¦ÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝÍËÆÙÎÝÑØÇÙÏÕÆÑÇÏÖÕÚÕÆÎ

ÕÖÕÃÇÂØÛËËÏÊÏÑ¦ÍÏÇÇßÚÁÝÚÏÝ
ÍËßÙÏÍÔÜÙÃËÝÇÖÄÚÎÔÒÒ¦ÊÇ¬Ç
ÑØÇÙÏ¦ÑØÃÛÎÑÇÔÍÏÇÚÎÊÏÇÆÍËÏÇ
ÑÇÏÚÕÞØ×ÓÇÚÕßÝÚÎÔÁÔÚÇÙÎ
ÙÚÎÓÆÚÎÑÇÏÚÕÙÚÄÓÇÚÎÔÑÇÛÇØÄÚÎÚÇÚÇÇØ×ÓÇÚÇÑÇÏÚÎÔ
ËÖÃÍËßÙÎÖÕßÖØÕÑÇÒÕÆÔ

268 κυπριακά προϊόντα
¬ÇØÇÈËÃÇÕÏÄÚÎÚÇÝÐËÑÃÔÎÙÇÔÇÖÄÚÕÔÇÙÚØÕÔÄÓÕ®ÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÖØÏÔÇÖÄ
ÞØÄÔÏÇÙËÓÏÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÕß
ÖËØÏÕÊÏÑÕÆÔÇÇÔÇÊËÃÐËÏÖËØÃÌÎÓÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇØÂÍÕØÇ
ÁÍÏÔËÛËÙÓÄÝÑÇÏÇÍÑÇÒÏ¦ÙÚÎÑË
ÇÖÄÚÕßÝÖÇØÇÍÜÍÕÆÝÏÇÒËÞÚ¦
ÑÇÏÖÕÏÕÚÏÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝËÖÏÒËÍÓÁÔÇÁÔÇÖØÕÝÁÔÇÓË
ÖÒÂØÎÍÔ×ÙÎÑÇÏÓËÚÎÙÏÍÕßØÏ¦
ÖÕßËÐÇÙÌÇÒÃàÕßÔÚÇÚÇÐÃÊÏÇÎ
ÁØËßÔÇÑÇÏÚÕÙËÈ¦ÛÕÝØËÖÕØÚ¦àÚÎÝÕÓ¦ÊÇÝÚÕßÖËØÏÕÊÏÑÕÆ
¬ÇÚËÒËßÚÇÃÇÁÐÏÞØÄÔÏÇÕÇÙÚØÕÔÄÓÕÝ® ÙÚÎÔ ÆÖØÕ ÇÑÕ-

ÒÕßÛËÃÚÎÔÃÊÏÇÊÏÇÊØÕÓÂÈØÇÈËÆÕÔÚÇÝËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÑßÖØÏÇÑ¦
ÖØÕáÄÔÚÇ¢ÚÏÇÍÓÁÔÇÇÖÄÖÇØÇÍÜÍÕÆÝÓËÚÇÖÕÏÎÚÁÝÑÇÏËÓÖÄØÕßÝÚØÕÌÃÓÜÔÇÖÄÄÒÕÚÕÌ¦ÙÓÇÚÕßÇÍØÕÊÏÇÚØÕÌÏÑÕÆÚÕÓÁÇ
ÍÜÔÏÙÚÁÝÚÎÝàÜÂÝÑÇÏÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÖÕßÑÁØÊÏÙÇÔÚÕÔÛÇßÓÇÙÓÄÑÇÏÚÕÔÙËÈÇÙÓÄÓÇÝÍÏÇÚÇ
ËÑÒËÑÚ¦ÖØÕáÄÔÚÇÖÕßÊÏÇÛÁÚÕßÔ
ÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÓËÙÆÍÞØÕÔÎËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÂÇÔÚÃÒÎÉÎ¬ÇÈØÇÈËÃÇ
ÁÞÕßÔÁÔÇÔÑÇÏÓÕÔÇÊÏÑÄÙÑÕÖÄ!
ÇÔÇàÎÚÕÆÔÑÇÏÈØÃÙÑÕßÔÚÕßÝ ÆÖØÏÕßÝÖÇØÇÍÜÍÕÆÝÖÕßÍÁÔÔÎÙÇÔ
ÏÊÁËÝÑÇÏÇÍÜÔÃÙÚÎÑÇÔÍÏÇÔÇÚÏÝ
ßÒÕÖÕÏÂÙÕßÔÇÖÄÚÕÔÖØÜÚÕÍËÔÂ
ÜÝÚÕÔÚØÏÚÕÍËÔÂÚÕÓÁÇßÚÕÆÝ
ÖÕßÑßÔÂÍÎÙÇÔÚÕÄÔËÏØÄÚÕßÝØÏÙÑ¦ØÕÔÚÇÝÖÕßÙÁÈÕÔÚÇÏÚÕÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚÂÑÇÏÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÑÇÏ
Ñ¦ÛËÞØÄÔÕÑÇÚÇÌÁØÔÕßÔÔÇÓÇÝ
ËÑÖÒÂÚÚÕßÔÓËËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇÑÇÏÓËÇßÙÚÎØ¦ÖÕÏÕÚÏÑ¦ÑØÏÚÂØÏÇÚÇÁÐÏÞØÄÔÏÇÚÎÝÊÏÇÊØÕÓÂÝÒÕÏÖÄÔÕ®ÌÁØÔËÏÖÏÕÑÕÔÚ¦
ÙÚÕßÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÚÇÊÏÑ¦ÓÇÝ
ÇßÛËÔÚÏÑ¦ÑßÖØÏÇÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇ
ÑÇÏÇÔÇÊËÏÑÔÆËÏÚÇÑÇÒÆÚËØÇÚÕÔ
ÚËÒÏÑÄÇÖÕÒÕÍÏÙÓÄÕÇÙÚØÕÔÄÓÕÝ®ÁÞËÏÈØÇÈËÆÙËÏÓÁÞØÏÚ×ØÇ
ÖØÕáÄÔÚÇ ÆÖØÏÜÔÖÇØÇÍÜÍ×Ô
ËÔ×ÙÚÏÝÚßÌÒÁÝÍËßÙÏÍÔÜÙÃËÝÁÞËÏ
ÊÕÑÏÓ¦ÙËÏÑÇÏÈÇÛÓÕÒÕÍÂÙËÏ
ÑßÖØÏÇÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇ
ËÒÏÍÄÚËØÇÇÖÄÚØËÏÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÓÏÇÕÒÄÑÒÎØÎÞØÕÔÏ¦ÓË
ÖÕÒÒ¦ÉÇÐÃÓÇÚÇÑÇÏÊÕÑÏÓÁÝÙßÓÖßÑÔ×ÔËÚÇÏÙËÓÏÇÈØÇÊÏ¦¬ÎÔ
¬ËÚ¦ØÚÎ¢ËÈØÕßÇØÃÕßÙÚÕÑÚÂØÏÕÚÕß© ÛÇÊÕÛÕÆÔÚÇØÇÈËÃÇÕÏÄÚÎÚÇÝ ¬ÇÞÇÓÄÍËÒÇ
ÚÜÔÖÇØÇÍÜÍ×ÔÛÇÓÇÝÍËÓÃàÕßÔ
ÑÇÏËÓ¦ÝÞÇØ¦ÍÏÇÚÃÛÇÓÕÏØÇÙÚÕÆÔÓÇàÃÓÇÝÚÕßÝÑÄÖÕßÝÑÇÏ
ÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏÁÝÚÕßÝ
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Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Μια σημαντική στιγμή στην κυπριακή τέχνη
H ιστορικός τέχνης Δάφνη Νικήτα μιλάει στην «Κ» με αφορμή τα 219 έργα που επιστράφηκαν κυρίως από την Αμμόχωστο
γίου, Δ. Διαμαντή, του Ιωάννη
Κισσονέργη, Τηλέμαχου Κάνθου,
Χριστόφορου Σάββα τους μετέπειτα Κυπρίους εικαστικούς;
¶ ÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÄÖÜÝÕÏÇÓÇÔÚÂÝÕËÜØÍÃÕßÕ ÏÙÙÕÔÁØÍÎÝ
Õ ¦ÔÛÕÝÕ¦ÈÈÇÇÔÂÑÕßÔÙÚÕßÝ
ÖØÜÚÕÖÄØÕßÝ ÆÖØÏÕßÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÖÕßÁÈÇÒÇÔÚÇÛËÓÁÒÏÇÖ¦ÔÜ
ÙÚÇÕÖÕÃÇÁÑÚÏÙÇÔÕÏÔË×ÚËØÕÏÍÏÇ
ÔÇÁÞÕßÓËÙÂÓËØÇÓÏÇÇÔÛÕÆÙÇ
ÑßÖØÏÇÑÂÚÁÞÔÎßÚÕÃËÃÔÇÏÕÏ
ÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÖÕßÁÌËØÇÔÖØ×ÚÕÏÚÕ
ÁØÍÕÚÁÞÔÎÝÑÕÔÚ¦ÙÚÕÑßÖØÏÇÑÄ
ÑÕÏÔÄÑÇÏÈÕÂÛÎÙÇÔÔÇÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÎÙÞÁÙÎÖÕßßÖ¦ØÞËÏÙÂÓËØÇÓËÚÇÐÆÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÑÇÏÑÕÏÔÕÆ

Συνέντευξη στη ΛΟΥΙΖΑ ΛΟΥΗ

¡ËÇÌÕØÓÂÚÇ ÁØÍÇÖÕß
ËÖÏÙÚØ¦ÌÎÑÇÔÑßØÃÜÝÇÖÄÚÎÔ
ÓÓÄÞÜÙÚÕÑÇÏÚÎÔÁÑÛËÙÎÖÕß
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑËÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎËßÚÁØÇÚÕÇÖÄÍËßÓÇ
ÙÚÕÂÊØÇ¦ÒÒÇÝÇÖÄÚÎÔ¬ËÞÔÏÑÂÖÏÚØÕÖÂÕÒÏÚÏÙÓÕÆÎ
ÏÙÚÕØÏÑÄÝÚÁÞÔÎÝ¦ÌÔÎ§ÏÑÂÚÇÇÖ¦ÔÚÎÙËÙÚÎÔ ®ÙËÓËØÏÑ¦
ËØÜÚÂÓÇÚÇÖÕßÖØÕÑÆÖÚÕßÔÓË
ÇßÚ¦ÚÇËÓÈÒÎÓÇÚÏÑ¦ÑÇÏÏÙÚÕØÏÑ¦
ÁØÍÇ¦ÌÔÎ§ÏÑÂÚÇÙÖÕÆÊÇÙË
ÙÚÕØÃÇÚÎÝ¬ÁÞÔÎÝÙÚÕ<UP]LYZP[`
VM2LU[H[*HU[LYI\Y`ÑÇÏÙÚÕ
.VSKZTP[OZ»*VSSLNL<UP]LYZP[`
VM3VUKVU¡¬ÕÔÃàËÏÄÚÏÚÇ
ÁØÍÇÇßÚ¦ÓËÚÎÛËÓÇÚÕÍØÇÌÃÇ
ÑÇÏÚÎÔßÌÕÒÕÍÃÇÚÕßÝÙßÓÖÒÎØ×ÔÕßÔÑ¦ÖÕÏËÝ¦ÊËÏËÝÙËÒÃÊËÝ
ÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÚÎÝÙÆÍÞØÕÔÎÝÑßÖØÏÇÑÂÝÚÁÞÔÎÝÚÎÝÖËØÏÄÊÕßÓÁÞØÏÚÕ ÇÔÕÃÍÕßÔÊØÄÓÕßÝ
ÙÚÕßÝÏÙÚÕØÏÑÕÆÝÚÎÝÚÁÞÔÎÝÍÏÇ
ÔÁËÝÁØËßÔËÝÍÏÇÙßÓÖÒÂØÜÙÎÑËÔ×ÔÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÚÜÔËÏÑÇÙÚÏÑ×Ô
ÚËÞÔ×ÔÙÚÕÔÚÄÖÕÓÇÝ®
–Τι σημαίνει για την κυπριακή
τέχνη και τον πολιτισμό η επιστροφή 219 έργων κυρίως από
την Αμμόχωστο;
¶ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓÏÇÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÂÙÚÏÍÓÂÍÏÇÚÎÙÆÍÞØÕÔÎ
ÑßÖØÏÇÑÂÚÁÞÔÎÍÏÇÚÃÂÒÛÇÔÙÚÕ
ÌÜÝÓËØÏÑ¦ÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÁØÍÇ
ÚÇÕÖÕÃÇËÃÞÇÔÓËÃÔËÏÍÏÇÖÕÒÒÁÝ
ÊËÑÇËÚÃËÝ¦ÍÔÜÙÚÇÙÚÕÑÕÏÔÄÑÇÏ
ÙÚÕßÝÓËÒËÚÎÚÁÝÚÎÝÙÆÍÞØÕÔÎÝ
ÑßÖØÏÇÑÂÝÚÁÞÔÎÝ¬ÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÚÇÁØÍÇÇßÚ¦ÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏ
ÇÖÄÚÏÝÙßÒÒÕÍÁÝÚÎÝÎÓÕÚÏÑÂÝ
ÏÔÇÑÕÛÂÑÎÝÓÓÕÞ×ÙÚÕßÑÇÏ
ÁÞÜËÑÖÒÇÍËÃÖÕÒÆÛËÚÏÑ¦ÇÖÄÚÎÔ
ÖÕÏÄÚÎÚÇÚÜÔÁØÍÜÔÚÎÝÙßÒÒÕ-

«Η τέχνη κάθε λαού
αποτελεί δύναμη, ένα
ακαταμάχητο όπλο, με
το οποίο μπορούμε να
πορευόμαστε, να διεκδικούμε, να δημιουργούμε, να αφήνουμε το
σημάδι μας.»
ÍÂÝÇßÚÂÝ´ÞÜÐËÞÜØÃÙËÏÓËØÏÑ¦
ÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÁØÍÇÚÕß¡ÏÞ¦ÒÎ
²ÇÚàÎÊÎÓÎÚØÃÕßËÔÄÝÖØÜÚÕÖÄØÕßÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÚÎÝÓÓÕÞ×ÙÚÕß
ÚÕßÕÖÕÃÕßÚÕÁØÍÕËÃÔÇÏÖÕÒÆÒÃÍÕÍÔÜÙÚÄÁÔÇËÑÖÒÎÑÚÏÑÄÁØÍÕÚÕß²Ø¦ÈÈÇÚÕß ÖÕß
ÌÜÚÃàËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇßÚÂÚÎÔ
ÖËØÃÕÊÕÚÎÝÊÕßÒËÏ¦ÝÚÕßÚÕÖÕÒÆÜØÇÃÕÚÕÖÃÕÚÕßÊÇÓ¦ÔÚÏÕß
ÏÇÓÇÔÚÂ©ÏËÆÑËÝÚÕßÍÃÕß
ËÕÊ×ØÕß®ÚÕÕÖÕÃÕÓÇÝÂÚÇÔ
ÍÔÜÙÚÄÓÄÔÕÇÖÄÓÇßØÄÇÙÖØÎ
ÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÖÃÙÎÝÓËØÏÑ¦ÓÔÎÓËÏÇÑ¦ÁØÍÇÚÕßË×ØÍÏÕßÕÒßÈÃÕßËÜØÍÃÕßÇÖÄÚÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÇÖÕßÁÞËÏÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÑÇÏ
ÖÕÒÒ×Ô¦ÒÒÜÔÙÎÓÇÔÚÏÑ×Ô ßÖØÃÜÔÑÇÒÒÏÚËÞÔ×ÔÄÖÜÝÚÕß§ÃÑÕß§ÏÑÕÒÇãÊÎÚÕß¬ÎÒÁÓÇÞÕß
¦ÔÛÕßÚÕßÜ¦ÔÔÎ ÏÙÙÕÔÁØÍÎ
ÚÕßÚÇÝÇØ¦ÙÞÕßÚÕßÏ×ØÍÕß
ÑÕÚËÏÔÕÆÚÎÝªÁÇÝ¡ÖÁßÒßÚÕß
Ï×ØÍÕß ÕÚÙ×ÔÎÍÏÇÔÇÛßÓÎÛ×
ÓÄÔÕÒÃÍÕßÝËÜØ×ÓËÍ¦ÒÎÚÆÞÎÚÎÔËÖÏÙÚØÕÌÂÚÜÔÙÇØ¦ÔÚÇ
ÚËÙÙ¦ØÜÔÁØÍÜÔÚÕßË×ØÍÏÕß
ËÜØÍÃÕßÖÕßÈØÏÙÑÄÔÚÕßÙÇÔ
ËÍÑÒÜÈÏÙÓÁÔÇÙÚÕÙÖÃÚÏÚÕßÙÚÎÔ
ÓÓÄÞÜÙÚÕØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓËØÏÑ¦ÇÖÄÚÇÖÏÕËÓÈÒÎÓÇÚÏÑ¦ÁØÍÇ
ÚÎÝÙÆÍÞØÕÔÎÝÑßÖØÏÇÑÂÝÚÁÞÔÎÝ
ÄÖÜÝÚÕ*`WYPH:HNH®ÑÇÏÚÕÁØ-

Πρόκειται o{ÑÐÉ¨{~ÒÑÌ³Ñ{ÉÐKÜiÐÑ³{~ÒÓ¨oÑ³iØÖoT¨iØ~È¨{Ñ~ÊØ³ÓTiØVÌØ³tÃ¦x>->n>u~Ñ{³Ó¨ot:ÑÑoÓii³iØÖ¨ÈuV
ÜÓÉ{i{³¨{~ÌØ³ÓTiØÛÒ×i {~Ê³Ñ
ÍÕÇÔÇÍÁÔÔÎÙÎÚÎÝ ÆÖØÕß®
ÖÕßàÜÍØÇÌÃÙÚÎÑËÚÕ ÍÏÇÔÇ
ÛßÓÃàËÏÚÎÔÎÓÁØÇÚÎÝ ßÖØÏÇÑÂÝ
ÔËÐÇØÚÎÙÃÇÝ
–Γιατί αυτά τα έργα φέρνουν κάτι καινούργιο στα κυπριακά εικαστικά δρώμενα;
¶¬ÇÁØÍÇÇßÚ¦ÓËÚÎÛËÓÇÚÕÍØÇÌÃÇÑÇÏÚÎÔßÌÕÒÕÍÃÇÚÕßÝÙßÓÖÒÎØ×ÔÕßÔÑ¦ÖÕÏËÝ¦ÊËÏËÝÙËÒÃÊËÝÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÚÎÝÙÆÍÞØÕÔÎÝ
ÑßÖØÏÇÑÂÝÚÁÞÔÎÝÚÎÝÖËØÏÄÊÕß
ÓÁÞØÏÚÕ ÔÕÃÍÕßÔÊØÄÓÕßÝ
ÙÚÕßÝÏÙÚÕØÏÑÕÆÝÚÎÝÚÁÞÔÎÝÍÏÇ
ÔÁËÝÁØËßÔËÝÍÏÇÙßÓÖÒÂØÜÙÎÑËÔ×ÔÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÚÜÔËÏÑÇÙÚÏÑ×Ô
ÚËÞÔ×ÔÙÚÕÔÚÄÖÕÓÇÝ¬ÇÁØÍÇ
ÇßÚ¦ÙßÓÖÒÎØ×ÔÕßÔËÖÃÙÎÝÑÇÏ
ÚÏÝÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÖÕØËÃËÝÖÕÒÒ×Ô
ÑÇÒÒÏÚËÞÔ×ÔÌÁØÔÕÔÚÇÝÙÚÎÔ

ËÖÏÌ¦ÔËÏÇ¦ÍÔÜÙÚÕßÝÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÕÆÝÚÕßÝ´ÔÇÁØÍÕÖÕß
ÓËËÔÚßÖÜÙÃÇÙËËÃÔÇÏÇßÚÄÚÕß
¡ÏÞÇÂÒ ¦ÙÙÏÇÒÕßÖÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÃÔÇÏÄÞÏÁØÍÕËÔÄÝÔÇãÌ
ÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÇÒÒ¦ÁØÍÕËÔÄÝÙÆÍÞØÕÔÕßÉÇÍÓÁÔÕßÊÎÓÏÕßØÍÕÆ
¬ÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÇÓÁÙÜÝÓËÚ¦ÚÎÔ
ÔÇÑÂØßÐÎÚÎÝ ßÖØÏÇÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÕÂÓÕÝÚÎÝÓÓÕÞ×ÙÚÕß
ËÃÞËÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÓÏÇÛÇßÓ¦ÙÏÇ
ÖÏÔÇÑÕÛÂÑÎÓËÁØÍÇÙÎÓÇÔÚÏÑ×Ô
ßÖØÃÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏÒÒÇÊÏÚ×ÔÑÇÒÒÏÚËÞÔ×ÔËÆÞÕÓÇÏÔÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏ
ÍÏÇÄÒÕßÝÓÇÝÁÔÇÌÜÚËÏÔÄÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ

Η τέχνη ενώνει ανθρώπους
–Πώς επηρέασαν αυτοί καλλιτέχνες όπως Γεώργιου Πολ. Γεωρ-

–Πώς επηρέασε η τέχνη την δεκαετία του ’60-’70 τι άλλαξε, τι
καινούργιο έφερε;
¶ÚÁÞÔÎÖÕßÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑË
ÙÚÎÔ ÆÖØÕÚÎÔÖËØÃÕÊÕÓËÚ¦ÚÎÔ
ÔËÐÇØÚÎÙÃÇÑÇÏÁÜÝÚÕ ËÃÔÇÏÇÖÄÚÏÝÖÏÕÍÄÔÏÓËÝÖËØÏÄÊÕßÝ
ÚÎÝÆÍÞØÕÔÎÝ ßÖØÏÇÑÂÝ¬ÁÞÔÎÝ
ßÚÄÌÇÃÔËÚÇÏÑÇÏÓÁÙÇÇÖÄÚÇ
ÁØÍÇÖÕßËÖÏÙÚØ¦ÌÎÑÇÔÄÖÜÝ
ÇßÚ¦ÚÕßÚÁÒÏÕßÄÚÙÎÚÕß²Ø
¦ÈÈÇÚÕßÚÇÝÇØ¦ÙÞÕßÚÕß
Ï×ØÍÕßÑÕÚËÏÔÕÆÚÕßÔÊØÁÇ
²ÇØÇÒÇÓÖÃÊÎÑÇÒÒÏÚËÞÔ×ÔÖÕß
ÊÎÓÏÕÆØÍÎÙÇÔÚÎÔÖËØÃÕÊÕÇßÚÂ¬ÇÁØÍÇÚÕßÝÌÇÔËØ×ÔÕßÔÚÇ
ÔÁÇÖÏÕÙÆÍÞØÕÔÇØËÆÓÇÚÇÖÕß
¦ØÞÏÙÇÔÔÇËÖÏÑØÇÚÕÆÔÙÚÎÙÆÍÞØÕÔÎÑßÖØÏÇÑÂÚÁÞÔÎÚÇÁØÍÇ
ÖÕßËÖÏÙÚØ¦ÌÎÑÇÔÙßÍÑÇÚÇÒÁÍËÚÇÏÑÇÏÓÏÇÙËÏØ¦ÁØÍÜÔÚÕßÚÁÒÏÕßÄÚÙÎÖÕßËÃÞÇÔËÖÏÙÚØÇÌËÃ
ÇÖÄÁÑÛËÙÂÚÕßÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÑÇÏ
ËÃÞÇÔÖÇØÇÓËÃÔËÏÙÚÕÒÏÓ¦ÔÏÚÎÝ
ÓÓÕÞ×ÙÚÕß¬ÇÁØÍÇÇßÚ¦ÇÔÂÑÕßÔÙÚÎÔËÔÚËÒ×ÝÇÌÎØÎÓÁÔÎ
ÖËØÃÕÊÕàÜÍØÇÌÏÑÂÝÚÕßÚÁÒÏÕß
ÄÚÙÎÖÕßÁÊÜÙËÑÇÏÚÕÇÖÕÚÆ-

ÖÜÓ¦ÚÎÝÙÚÎÔÚÁÞÔÎÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß 
– «Αυτή η έκθεση είναι ό,τι μπορεί η Κύπρος να γίνει. Ο πολιτισμός έχει τη δυνατότητα να
ανοίξει διόδους επικοινωνίας». Η
τέχνη και ο πολιτισμός μπορούν
να συμβάλουν στις προσπάθειες
για επίτευξη ειρήνης και συμφιλίωσης μέσω διαλόγου, οικοδόμησης εμπιστοσύνης και κατανόησης ανάμεσα στις κοινότητες».
Με ποιον τρόπο;
¶ÚÁÞÔÎÁÞËÏÚÎÊÆÔÇÓÎÔÇ
ÇÔÕÃÐËÏÊÏÄÊÕßÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÔÇ
ÞÚÃÙËÏÍÁÌßØËÝÓËÚÇÐÆÇÔÛØ×ÖÜÔÑÇÏÒÇ×ÔÔÇÈÕÎÛÂÙËÏÙÚÎÔ
ÇÔÚÇÒÒÇÍÂÏÊË×ÔÇÐÏ×ÔÑÇÏÕØÇÓ¦ÚÜÔÚÁÞÔÎÑ¦ÛËÒÇÕÆÇÖÕÚËÒËÃÊÆÔÇÓÎÁÔÇÇÑÇÚÇÓ¦ÞÎÚÕ
ÄÖÒÕÓËÚÕÕÖÕÃÕÓÖÕØÕÆÓËÔÇ
ÖÕØËßÄÓÇÙÚËÔÇÊÏËÑÊÏÑÕÆÓËÔÇ
ÊÎÓÏÕßØÍÕÆÓËÔÇÇÌÂÔÕßÓËÚÕ
ÙÎÓ¦ÊÏÓÇÝÏ»ÇßÚÄÕÏÒÇÕÃÖØÁÖËÏÔÇÙÁÈÕÔÚÇÏÕÁÔÇÝÚÇÁØÍÇ
ÚÁÞÔÎÝÑÇÏÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÚÕß¦ÒÒÕß
Ð¦ÒÒÕßÎÚÁÞÔÎÑÇÏÍËÔÏÑ¦ÕÖÕÒÏÚÏÙÓÄÝÊËÔÁÞÕßÔÙÆÔÕØÇÊËÔ
ÁÞÕßÔËÛÔÏÑÄÚÎÚÇÊËÔÁÞÕßÔÄØÏÇ
ÚÁÞÔÎÑÇÏÓÄÔÕÇßÚÂÓÖÕØËÃÔÇ
ËÔ×ÙËÏÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÇÒÎÛÏÔ¦ÊÎÓÏÕßØÍÏÑ¦ÑÇÏ
ËÖÕÏÑÕÊÕÓÎÚÏÑ¦ßÚÄÓÖÕØËÃÔÇ
ÍÃÔËÏËÌÏÑÚÄÓÁÙÜËÔÄÝÊßÔÇÓÏÑÕÆÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÕÆÊÏÇÒÄÍÕßÓËÚÇÐÆ
ÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÚÎÝÚÁÞÔÎÝÑÇÏÚÕß
ÖÔËÆÓÇÚÕÝÖÕßÑÇÚÕÏÑÕÆÔÚÕÔÎÙÃ
ÇßÚÄÇÖÄÚÎÔÓÏÇ¦ÑØÎÓÁÞØÏÚÎÔ
¦ÒÒÎ¿ÙÕÖÏÕÍØÂÍÕØÇÚÕÑÇÚÇÒ¦ÈÕßÓËÇßÚÄÚÄÙÕÚÕÑÇÒÆÚËØÕ
ÍÏÇÚÕÑÇÛÁÔÇÇÖÄËÓ¦ÝÇÒÒ¦Ö¦ÔÜÇÖÄÄÒÇÍÏÇÚÕÔÚÄÖÕÓÇÝ
ÇÔÚÇÒÒÇÍÂÇßÚÂËÃÔÇÏÁÔÇÛËÚÏÑÄ
ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÇÖÄÊËÏÐÎÝÙËÈÇÙÓÕÆ
ÙÚÇÁØÍÇÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆ

Πέντε καλλιτέχνες που έργα τους επεστράφησαν από την Αμμόχωστο μιλούν στην «Κ»

Γιώργος Σκοτεινός, ÉoÉ{Ñ~Ì¬´

Ανδρέας Χαραλαμπίδης, t$ÑÜÜ{³ÓTiØu

Σέργιος Σεργίου, tÛÓ³¨u¬Ê¬¸

ÒÙ{É~ÑÐKÒVdÆÁ¸ÆÉ~

®ÆÒÙ{É~Ì³¨ÑÜÑ~ÓVlÆÁ¬ÆÉ~

ÒÙ{É~Ì³¨ÑÜÑ~ÓV´Ám¸lÉ~

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

ÚÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÍ¦ÚÇÚÕßÝÚÎÔÕÆÌÎ
ÜÙÚÄÙÕÚÎÔÁÖËÏÙÇÔÔÇÚÕÑ¦ÔËÏÇÌÕÆ
ÎÊÕßÒËÏ¦ÚÎÝÛÇËÑÚÃÛËÚÕÖÒÁÕÔÙÚÎÔ
ÏÔÇÑÕÛÂÑÎÚÎÝÖÄÒÎÝßÚÄÝÂÚÇÔÕ
ÖØ×ÚÕÝÇÖÕÞÜØÏÙÓÄÝÁÓËÒÒËÊßÙÚßÞ×Ý
ÔÇßÖ¦ØÐËÏÑÇÏÊËÆÚËØÕÝÈÃÇÏÕÝ¿ÓÜÝ
ÎªÁÇ¡ÖÁÏÒßÍÔ×ØÏàËÄÚÏÚÕÁØÍÕÚÎÝ
ÊËÔËÃÞËÞÇÛËÃÚÎÔËÃÞËËÔÎÓËØ×ÙËÏÑ¦ÖÕÏÇÌÃÒÎÚÎÝÚÜÔÔÜÓÁÔÜÔÛÔ×Ô
ÄÚÏÕÖÃÔÇÑ¦ÝÚÎÝÙÜàÄÚÇÔÙËÑ¦ÖÕÏÇ
ÖÇÏÊÏÑÂÈÏÈÒÏÕÛÂÑÎÙÚÎÔÓÓÄÞÜÙÚÕ
¢ßÙÏÑ¦ÎÃÊÏÇÊËÔËÃÞËÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇ
ÚÕÊËÏÇÖÄÑÕÔÚ¦ÖÇØ¦ÓÄÔÕÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎ¬ØÃÚÎÄÚÇÔ¦ÔÕÏÐËÎ´ÑÛËÙÎ
*\S[\YL^L;Y\Z[®ÚÎÔËØ×ÚÎÙÂÓÕß
Ö×ÝÁÔÏÜÙËÄÚÇÔÇÔÚÃÑØÏÙËÚÕÔÖÃÔÇÑ¦
ÚÎÝÎÑ¡ÖÁÏÒßÇÖ¦ÔÚÎÙË!ÄÔÕÖÕß
ÚÕËÃÊÇÚØÇßÓÇÚÏÙÓÁÔÕÑÇÏÖÄÔÕÖÕß
Ö¦ÒÏÛÇÚÕÞ¦ÙÜ¯®ÑÇÏÙßÔÁÞÏÙËÑÇÏ
ÕÖÄÔÕÝÓËÍÇÒ×ÔËÏÑÇÏÎËÔÕÞÂÖÕß
ÚÕßÝ¦ÌÎÙÇÚÄÚËÔÇÓËÖËÃÙÕßÔÔÇÚÕ
ÖÕßÒÂÙÜÔÇËÑÛÁÙÜÚÎÊÕßÒËÏ¦ÓÕß
ÂÛËÒÇÓÄÔÕ®ËËÑËÃÔÎÚÎÔÁÑÛËÙÎ
ÙÚÕÆÑËÏÕÒÒÎÔÃÊÜÔÚÎÝªÁÇÝ¡ÖÁÏÒßÖÕßÒÂÛÎÑÇÔÊÁÑÇÖËØÃÖÕßÁØÍÇÙË
ÏÊÏ×ÚËÝ¯ÊËÔÐÁØÜÚÎÔÚÆÞÎÚÕßÝ¬Õ
ÁØÍÕÖÕßËÖËÙÚØ¦ÌÎÓËÖÕÔÕÆÙËÑÇÏ
ËßÚßÞ×ÝÚÕËÃÊÇÑÇÏËÃÔÇÏàÜÔÚÇÔÄ®

Η «Κ» ËÖÏÑÕÏÔ×ÔÎÙËÓËÖÁÔÚËÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÚÜÔÕÖÕÃÜÔÚÇÁØÍÇÈØÁÛÎÑÇÔ
ÙÚÎÔÓÓÄÞÜÙÚÕÑÇÏËÃÞÇÔÇÍÕØÇÙÚËÃ
ÇÖÄÚÎÎÓÕÚÏÑÂÏÔÇÑÕÛÂÑÎÚÎÝÖÄÒÎÝÖÒÎÔÚÕßÁØÍÕßÚÕßÏ×ØÍÕßÑÕÚËÏÔÕÆÕÕÖÕÃÕÝÊËÔËÃÔÇÏÈÁÈÇÏÕÝÄÚÏ
ËÃÔÇÏÚÕÁØÍÕÖÕßßÖÂØÞËÙÚÎÔÏÔÇÑÕÛÂÑÎÇÛÏ¦ÙßÍÑÏÔÎÓÁÔÕÏÄÒÕÏÖÕß
ÈØÁÛÎÑÇÔÚÇÁØÍÇÚÕßÝÚÇÖÔËßÓÇÚÏÑ¦
ÚÕßÝÖÇÏÊÏ¦Ú×ØÇÇÍÜÔÏÕÆÔÍÏÇÚÕÚÏ
ÛÇÍÃÔÕßÔÖÕÆÛÇËÑÚËÛÕÆÔÖÕÏÇÛÇ
ËÃÔÇÏÎÚÆÞÎÚÕßÝÇÌÕÆÇÔÂÑÕßÔÙÚÕÔ
ÂÓÕÓÓÕÞ×ÙÚÕßÒÖÃàÕßÔÍÏÇÚÕÑÇÒÆÚËØÕÄÖÜÝÕÏÍÕÔËÃÝÔÕÏ¦àÕÔÚÇÏÍÏÇ
ÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÕßÝÁÚÙÏÑÇÏÕÏÖÁÔÚËàÜÍØ¦ÌÕÏËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÏÍÏÇÚÕÑÇÒÆÚËØÕ
ÇÖÄËÊ×ÑÇÏÖÁØÇÍÏÇÚÇÚÇÒÇÏÖÜØÎÓÁÔÇÁØÍÇÚÕßÝ©ÂÓÕÝÓÓÕÞ×ÙÚÕß
ÛÇÖØÁÖËÏÔÇËÍÑÆÉËÏÓËÖÕÒÒÂÇÍ¦ÖÎ
ËÖ¦ÔÜÙËÄÒÇÚÇÁØÍÇÖÕßËÖËÙÚØ¦ÌÎÙÇÔÑÇÏÇÔÂÑÇÔÙÚÎÔÖØÜÚÕÖÄØÇÍÏÇ
ÚÎÔËÖÕÞÂÚÎÝÏÔÇÑÕÛÂÑÎÄÚÇÔÊËÔ
ßÖÂØÞËÑÇÔ ØÇÚÏÑÂßÙÚßÞ×ÝÊËÔ
ÑÇÚÇÌÁØÇÓËÔÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÂÙÕßÓËÓËÚÎ
¡ÇØÃÇ¬ÕÆØÕßÚÎÝÕÖÕÃÇÝÚÕÁØÍÕßÓÔÄ®ÚÕß ÈØÏÙÑÄÚÇÔËÖÃÙÎÝÙÚÎ
ÎÓÕÚÏÑÂÏÔÇÑÕÛÂÑÎÑÇÏËÖËÙÚØ¦ÌËÏ

ΡΕΑ ΜΠΕΪΛΥ
¬ÎÔ¦ÔÕÏÐÎÚÕß ÎªÁÇ¡ÖÁÏÒßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙËÇÚÕÓÏÑÂÁÑÛËÙÎ
ÙÚÕÆÑËÏÕÒÒÎÔÃÊÜÔÓÓÕÞ×ÙÚÕß
ÑÇÏÕÂÓÕÝÓÓÕÞ×ÙÚÕßÇÖÕÌ¦ÙÏÙË
ÔÇÇÍÕØ¦ÙËÏÁÔÇÔÇÖÄÚÕßÝÖÃÔÇÑÁÝ
ÚÎÝ¡¦ÒÏÙÚÇÄÖÜÝËÃÖËÙÚÎÔ ®Î
ÑÇ¡ÖÁÏÒßÊËÔÂÛËÒËÔÇÚÕÖÕßÒÂÙËÏ
ËÖËÏÊÂÇÖËÏÑÄÔÏàËÚÎÔÃÊÏÇÑÇÏÚÕÓÜØÄ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ
ÖÄÚÇÁØÍÇÚÕßÏ×ØÍÕß ÕÚÙ×ÔÎ
ÈØÁÛÎÑËÑÇÏËÖËÙÚØ¦ÌÎÚÕÁØÍÕ
Ú×ÙÏÝ®ÚÕÕÖÕÃÕËÃÞËÇÍÕØ¦ÙËÏÎÎÓÕÚÏÑÂÏÈÒÏÕÛÂÑÎÏÔÇÑÕÛÂÑÎÓÓÕÞ×ÙÚÕß©ÖÃÔÇÑÇÝÇÍÕØ¦ÙÚÎÑËÙË
ÓÃÇÇÖÄÚÏÝÖØ×ÚËÝÇÚÕÓÏÑÁÝËÑÛÁÙËÏÝ
ÚÕß ÕÚÙ×ÔÎÙÚÎÔÑÇÒËØÃÑÒÄØÏÇÙÚÎËßÑÜÙÃÇ©Ñ ÕÚÙ×ÔÎÝËÃÖË
ÙÚÎÔ ®©ÖÜÙÊÂÖÕÚËÙßÍÑÏÔÂÛÎÑÇ

Βαθιά συγκίνηση μα
και αγωνία για τα
πνευματικά τους παιδιά
για το τι μέλλει γενέσθαι
εκφράζουν οι ζωγράφοι.
ÍÏÇÚÃÖÃÙÚËßÇÄÚÏËÃÔÇÏÞÇÓÁÔÕÚÕÁØÍÕ
¡ËÚ¦ÚÕÖØÇÐÏÑÄÖÎÓÇÑÇÏÚÎÔËÏÙÈÕÒÂ
ÑÇÏÚÎÌßÍÂÇÖÄÚÎÔÓÓÄÞÜÙÚÕÊËÔ
ÖÃÙÚËßÇÄÚÏÛÇÐÇÔÇÈØÏÙÑÄÚÇÔÚÕÁØÍÕ²¦ØÎÑÇÖ¦ØÇÖÕÒÆÇÏÙÛ¦ÔÛÎÑÇ
ÈÇÛÏ¦ÙßÍÑÃÔÎÙÎ®

ΣΕΡΓΙΟΣ ΣΕΡΓΙΟΥ
ÖÄÚÕÔàÜÍØ¦ÌÕÁØÍÏÕËØÍÃÕß
ËÖËÙÚØ¦ÌÎÙÇÔÊÆÕÖÃÔÇÑËÝ¬ÕÊÁÔÚØÕ®B DÑÇÏ¦ØÑÕ®B D
ÑÇÏÙÚÎÔËØ×ÚÎÙÂÓÇÝÖ×ÝÁÔÏÜÙËÖÕß
ÊÆÕàÜÍØÇÌÏÑ¦ÁØÍÇÚÎÝÖØ×ÚÎÝÚÕß
ÖËØÏÄÊÕßÙÖÕßÊÇÙÚÂÝÇÑÄÓÇÈØÁÛÎÑÇÔÐÇÔ¦ÓÇÝËÃÖË!½ÚÇÔÙÇÔÔÇËÃÞÇÊßÕÞÇÓÁÔÇÖÇÏÊÏ¦ÑÇÏÈØÁÛÎÑÇÔ¯
ÁØËÚËÍÏÇÑ¦ÛËÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÚÇÁØÍÇ
ÚÕßËÃÔÇÏÙÇÔÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÕß¿ÚÇÔÚÇ
àÜÍØ¦ÌÏÙÇÂÓÕßÔÊËßÚËØÕËÚÂÝÙÚÎ
ÞÕÒÂ ÇÒ×Ô¬ËÞÔ×ÔÙÚÎÔÛÂÔÇ®
¬ÕÁØÍÇÇÍÕØ¦ÙÚÎÑÇÔÇÖÄÚÕÔÂÓÕ
ÓÓÕÞ×ÙÚÕßÚÕÁÔÇÇÖÄÚÏÝÊÆÕÖØ×ÚËÝÇÚÕÓÏÑÁÝÚÕßËÑÛÁÙËÏÝÙÚÕÆÑËÏÕ
ÒÒÎÔÃÊÜÔÓÓÕÞ×ÙÚÕßÙÚÕÔËÑÛËÙÏÇÑÄÞ×ØÕÚÕßßÑËÃÕßÚÕ 
ÑÇÏÚÕ ©ÑËØÍÃÕßÙßÓÖÒÂØÜÙË!¡ÇÑ¦ØÏÔÇËÃÔÇÏÑÇÏÚÕÆÚÕÁÔÇ
ÈÂÓÇÍÏÇÔÇÚËÒËÏ×ÙËÏÇßÚÂÎÊßÙ¦ØËÙÚÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÖÕßÁÞËÏÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÙÚÎÔ ÆÖØÕ®ÕÑËØÍÃÕßËÃÞË

Γιώργος Κοτσώνης, t (³{ØuV¨ËØ
T¨ÜoËÑå~¨ÈÜ{~ÌÉ~ÑÐKÒV¬lÁÆlÉ~

Ρέα Μπέιλύ, ¨ËØ³Ë³Ü®dÒÙ{É
~ÑÐKÒVÆmlÁ®lÉ~

ËÖÏÙÚØÁÉËÏÒÃÍÕßÝÓÂÔËÝÖØÏÔÇÖÄÚÕÔ
ÕÆÒÏÕÚÕß ÙÚÎÔÓÓÄÞÜÙÚÕÑÇÏ
ËÃÞËÕØÍÇÔ×ÙËÏÚÕËØÍÇÙÚÂØÏÄÚÕßÚÕ
ÕÖÕÃÕÄÖÜÝÓÇÝËÃÖË¦ÌÎÙËÖÒÂØËÝ
ÇÖÄÙÆÔËØÍÇÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÄÁØÍÇÚÎÝ
ÖØ×ÏÓÂÝÚÕßÖËØÏÄÊÕß¬ÇÇÔÇàÂÚÎÙÇÂÊÎÇÖÄÚÕ ÁÙÚËÏÒÇÑ¦ÖÕÏÕÔ
ÌÃÒÕÓÕßÚÜÔÔÜÓÁÔÜÔÛÔ×ÔÇÒÒ¦
ÊßÙÚßÞ×ÝÊËÔËÃÞËÓËÃÔËÏÚÃÖÕÚÇÕÆÚË
ÁÔÇÖÏÔÁÒÕ®¯ ÒËÃÔÕÔÚÇÝÚÎÙÆÔÚÕÓÎ
ÑÕßÈÁÔÚÇÓÇÝÕÑËØÍÃÕßÓÕÆËÃÖË!
ÃÞÇÖ¦ÔÚÕÚËÚÎÔÖËÖÕÃÛÎÙÎÄÚÏÄÙÇ
ÁØÍÇÈØÏÙÑÄÔÚÕßÙÇÔÙÚÎÎÓÕÚÏÑÂÏÔÇÑÕÛÂÑÎÓÓÕÞ×ÙÚÕßÛÇËÃÞÇÔÙÜÛËÃÇÌÕÆÂÚÇÔÊÆÙÑÕÒÎÎÖØÄÙÈÇÙÎ
ÙÚÕÔÊËÆÚËØÕÄØÕÌÕÄÖÕßÙÚËÍÇàÄÚÇÔ
ÎÏÔÇÑÕÛÂÑÎ®

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
©ÔÊØÁÇÝ²ÇØÇÒÇÓÖÃÊÎÝÇÔÑÇÏ
ÇÑÄÓÎÊËÔËÃÊËÇÖÄÑÕÔÚ¦ÚÕÁØÍÕÚÕß
©ÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝ®ÖÕßàÜÍØ¦ÌÏÙËÚÕ
 Ó¦ÝÒÁËÏÄÚÏÛßÓ¦ÚÇÏÚÕÁØÍÕÖÕÒÆÑÇÒ¦ÚÕÕÖÕÃÕËÃÞËÇÍÕØ¦ÙËÏÂÓÕÝ
ÓÓÕÞ×ÙÚÕßÓËÚ¦ÇÖÄÚÎÔÁÑÛËÙÎÖÕß
ÁÍÏÔËÙÚÕÆÑËÏÕÒÒÎÔÃÊÜÔ¬ÕÇÍÇÖÕÆÙÇÖ¦ØÇÖÕÒÆÚÕÁØÍÕÇßÚÄÑÇÏÓÕß
¦ØËÙËÖ¦ØÇÖÕÒÆÑÇÏÄÚÇÔ¦ÑÕßÙÇÄÚÏ
ÈØÁÛÎÑÇÔÁØÍÇÚÁÞÔÎÝÂÛËÒÇÔÇËÃÔÇÏ
ÓÁÙÇÑÇÏÇßÚÄ¡ËÙßÍÑÃÔÎÙËÏÊÏÇÃÚËØÇ
ÖÕßÈØÁÛÎÑËÍÏÇÚÃÂÚÇÔÇÖÄÚÇÖØ×ÚÇÓÕßÁØÍÇ®ÕÑ²ÇØÇÒÇÓÖÃÊÎÝÓÕß
ËÖÏÙÂÓÇÔËÄÚÏÙÚÕÇØ×ÙÏËÃÞËÖÕÒÒ¦ÁØÍÇÑÇÏËÒÖÃàËÏÔÇÈØËÛÕÆÔÑÇÏÚÇ
ßÖÄÒÕÏÖÇÇÛÏ¦ÙßÍÑÏÔÎÓÁÔÕÝÕÑ²ÇØÇÒÇÓÖÃÊÎÝÍÏÇÁÔÇÖØ×ÏÓÕÁØÍÕÚÕß
ÖÕßËÓÌÇÔÃÙÚÎÑËÐÇÔ¦ÇÖÄËÑËÃÔÎ
ÚÎÔÖØ×ÚÎÓÕßÖËØÃÕÊÕÊËÔÁÞÜÖÇØ¦
ÁÔÇÊßÕÁØÍÇ¯®

ÃÍÕÓËÚ¦ÚÎÔËÍÑÇÚ¦ÒËÏÉÎÚÎÝÖÄÒÎÝËÐÇÏÚÃÇÝÚÕßÖÕÒÁÓÕßÕÑÑÕÚËÏÔÄÝÓËÚÎÙÆàßÍÄÚÕßÚÄÚËÊÏ¦ÚÕß
ÖØÁÙÈÎÚÎÝ©ÒÒÇÔÊÃÇÝÙÚÎÔ ÆÖØÕ
ÑÇÚ¦ÌËØÇÔÔÇÖ¦ØÕßÔÖÃÙÜÑ¦ÖÕÏÇ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕßÚÎÝÇÔÂÑÇÔÜÝ©ÒÒÇÔÊÂÝßÖÎÑÄÕßÇÖÄÚÇÊÏÑ¦ÚÕßÊËÔÓÖÄØËÙËÔÇËÖÇÔÇÑÚÂÙËÏÚÃÖÕÚË¦ØÇËÃÞË
ÓÏÇÖÏÑØÂÍËÆÙÎÇÖÄÚÄÚË©ÑÑÕÚËÏÔÄÝÓÕÆÚÄÔÏÙËÄÚÏÇÓÁÙÜÝÓËÚ¦ÚÕÔ
ÖÄÒËÓÕÁÍÏÔËÙßÙÚÎÓÇÚÏÑÂÑÇÏËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÂ®ÒËÎÒÇÙÃÇÙÚÎÔÖÄÒÎÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕÁØÍÕÚÕßÖÕßËÖËÙÚØ¦ÌÎ
ÓËÚÃÚÒÕ¡ËÙÕÍËÏÇÑÄ®ÚÕß ËÃÔÇÏÙÞËÊÄÔÈÁÈÇÏÕÝÄÚÏÊËÔÂÚÇÔÇßÚÄ
ÖÕßËÑÚÃÛËÚÕÙÚÎÎÓÕÚÏÑÂÏÔÇÑÕÛÂÑÎÑÇÏÓ¦ÒÒÕÔËÃÔÇÏÖÃÔÇÑ¦ÝÚÕßÖÕß
ßÖÂØÞËÙËÑ¦ÖÕÏÇÏÊÏÜÚÏÑÂÙßÒÒÕÍÂ
ÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÁØÍÇÓÕßÞ¦ÛÎÑÇÔÑÇÏ
ÙÚÎÔ´ÑÛËÙÎÖÕßÁÍÏÔËÙÚÕÂÊØÇ
¦ÒÒÇÝßÖ¦ØÞËÏÁÔÇÓÄÔÕÔÇØÜÚÏÁÓÇÏÖÕÆËÃÔÇÏÄÒÇËÑËÃÔÇÚÇÁØÍÇ
ÓÕß¯¬ÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÁØÍÕÖ¦ÔÚÜÝ
ÊËÔËÃÔÇÏÇßÚÄÚÎÝÏÔÇÑÕÛÂÑÎÝÓÓÕÞ×ÙÚÕß®©ÑÑÕÚËÏÔÄÝÚÄÔÏÙË
ÄÚÏÛËÜØËÃÚÎÔËÖÏÙÚØÕÌÂÚÜÔÁØÍÜÔ
ÜÝÓÃÇÑÇÒÂËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑÂÇØÞÂÄÙÕ
ÍÏÇÚÕÇÔËÒÖÃàËÏÄÚÏÛÇÈØËÛÕÆÔ¦ÒÒÇ
ÁØÍÇÚÕßÓÇÝÒÁËÏÄÚÏÚÕÒËÎÒÇÚÎÛÁÔ
àÜÍØÇÌÏÑÄÚÕßÁØÍÕÁÞËÏÙÑÕØÖÏÙÚËÃ
ÖÇÔÚÕÆÑÇÏËÃÔÇÏÖÏÇÊÆÙÑÕÒÕÔÇÇÔÇÑÚÎÛËÃ¬ÕÔÃàËÏÜÙÚÄÙÕÄÚÏÛÇÖØÁÖËÏÔÇÇÔÇØÜÚÎÛÕÆÓËÄÒÕÏÖÕÆÖÂÍÇÔ
ËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝ¦ÒÒÇÁØÍÇÍÏÇÚÃÓÄÔÕ
ÚÄÙÕÒÃÍÇÑÇÏËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÇÖÄ
ÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÙßÔÚËÒÁÙÚÎÑËºËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÂ»ÑÒÕÖÂÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇËÃÔÇÏ
ÊÆÙÑÕÒÇ®¯
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Το καφενείο μετακόμισε στο Ιντερνετ
Ο ερευνητής Χαράλαμπος Τσέκερης μιλάει στην «Κ» για τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες του ελληνικού Διαδικτύου
Συνέντευξη στην

ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
«Κάθε Þ×ØÇ ÁÞËÏÚÕÊÏÑÄÚÎÝÏÇÊÃÑÚßÕ¬ÕËÒÒÎÔÏÑÄËÓÌÇÔÃàËÏÄÒËÝ
ÚÏÝÏÙÚÕØÏÑÕÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÑÇÏÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑÁÝÏÊÏÇÏÚËØÄÚÎÚËÝÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝ
ÑÕÏÔÜÔÃÇÝ!ØÕÖÂÙÚÕÔÊÕÍÓÇÚÏÙÓÄ
ÑÇÏÙÚÕÔÌÇÔÇÚÏÙÓÄÙÚËÃØÇÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎÑÇÏÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎËÌÂÓËØËÝÑÇÏÑÒßÊÜÔÏàÄÓËÔËÝÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝ
ÙÞÁÙËÏÝÇÙÛËÔÂÙßÒÒÕÍÏÑÂÓÔÂÓÎ
ÇÊßÔÇÓÃÇËÙÚÃÇÙÎÝÚÎÝÖØÕÙÕÞÂÝ
ÙÚÇÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÇÈÇÙ¦ÔÏÙÚÎÇÖÕÊÕÞÂÚÜÔÒÇáÑÏÙÚÏÑ×ÔÉËßÊÕËÏÊÂÙËÜÔÑÇÏÛËÜØÏ×ÔÙßÔÜÓÕÙÃÇÝ
ËÒÒÎÔÏÑÂÉÎÌÏÇÑÂÑÕÏÔÜÔÃÇËÃÔÇÏ
ÓÏÇÇÔ×ØÏÓÎÑÇÏËß¦ÒÜÚÎÑÕÏÔÜÔÃÇ®
ÙÎÓËÏ×ÔËÏÙÚÎÔ ®Õ²ÇØ¦ÒÇÓÖÕÝ
¬ÙÁÑËØÎÝËØËßÔÎÚÂÝÚÕßÛÔÏÑÕÆ
ÁÔÚØÕß ÕÏÔÜÔÏÑ×ÔØËßÔ×Ô ÑÇÏÖØÄËÊØÕÝÚÕßÒÒÎÔÏÑÕÆ
¢ÄØÕßÓÍÏÇÚÕ¤ÎÌÏÇÑÄ¡ÁÒÒÕÔ
ÓËÇÌÕØÓÂÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÚÎÝ
ÁØËßÔÇÝÚÕß>VYSK0U[LYUL[7YVQLJ[
>07ÖÕßßÒÕÖÕÏËÃÚÇÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÇÖÄÚÕ 
²ØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÓËÚÕÏÇÊÃÑÚßÕ
ÓÎÕØÛÕÒÕÍÏÑ¦¬ÕËÒÒÎÔÏÑÄÑÇÌËÔËÃÕ¶ÚÕÖ¦ÛÕÝÕÏÙßÍÑØÕÆÙËÏÝÎ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÇÔÜØÏÓÄÚÎÚÇÑÇÏÇÊÇÎÓÕÙÆÔÎÎÁÒÒËÏÉÎÇßÚÕÔÕÓÃÇÝ¶ÙÏÍ¦
ÙÏÍ¦ËÍÑÇÛÃÙÚÇÚÇÏÙÚÕÖØÕÎÍÓÁÔÕÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÎ
ÊËÑÇËÚÃÇÚÕß»ËÃÞÇÓËÚÇ¸ÓÖÒË¹
ÑÇÏÚÇ¸ÖØ¦ÙÏÔÇ¹ÑÇÌËÔËÃÇÙÂÓËØÇÚÕÙÖÕØÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÕÒÕÍÃÇÝÁÞËÏ
ÓËÚÇÌËØÛËÃÇÖÄÚÕÔÌßÙÏÑÄÞ×ØÕ
ÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕ©ÏÞØÂÙÚËÝËÔÎÓËØ×ÔÕÔÚÇÏÇÖÄÚÇÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÊÃÑÚßÇ
ÑßØÃÜÝÇÖÄÚÕ-HJLIVVRÚÕÕÖÕÃÕ
ÇÖÄÚÎÔÇÒÍÕØÏÛÓÏÑÂÚÕßÌÆÙÎËßÔÕËÃÚÏÝÙßÍÑØÕÆÙËÏÝÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇ
ÖÇØ¦ÒÒÎÒÜÔÑÄÙÓÜÔÖÕßÊËÔÙßÔÕÓÏÒÕÆÔÓËÚÇÐÆÚÕßÝ®ËÐÎÍËÃÕÑ
¬ÙÁÑËØÎÝÕÕÖÕÃÕÝËÃÔÇÏÕÙßÔÚÕÔÏ-

ÙÚÂÝÑÇÏÑÆØÏÕÝËØËßÔÎÚÂÝÚÕß>07
.YLLJL¬Õ-HJLIVVRÙÚÕÕÖÕÃÕËÃÓÇÙÚËÖÕÒÆËÖÏÊÁÐÏÕÏÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÎÔÁØËßÔÇÚÕß>07ÎÕÖÕÃÇÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÊÎÓÕÙÏËßÛËÃÇÖÄÚÎÊÏÇ§©ÙÏÝÓÇÝÕÊÎÍËÃÙÚÕßÝÕÔÕÓÇàÄÓËÔÕßÝ¸ÛÇÒ¦ÓÕßÝÇÔÚÂÞÎÙÎÝ¹
ÎÒÇÊÂÙËÑÒËÏÙÚ¦ÊÏÇÊÏÑÚßÇÑ¦ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÇÓËÖØÜÚÄÍÔÜØËÝÚËÞÔÏÑÁÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÄÖÕßÕÑÇÛÁÔÇÝ
ËÖÏÑÕÏÔÜÔËÃÓËÄÙÕßÝÙßÓÌÜÔÕÆÔ
ÓÇàÃÚÕßËÖÏÈËÈÇÏ×ÔËÚÇÏÑÇÏÇßÚÕÛÇßÓ¦àËÚÇÏÇÊÏÇÌÕØ×ÔÚÇÝÍÏÇÄÚÏ
ßÖ¦ØÞËÏÁÐÜÇÖÄÇßÚ¦©ÏÛ¦ÒÇÓÕÏ
ÇÔÚÂÞÎÙÎÝÙÎÑ×ÔÕßÔÙÑÄÔÎÄÖÜÝ
ÛÇÁÒËÍËÕËØÓÇÔÄÝÑÕÏÔÜÔÏÕÒÄÍÕÝ
§ÃÑÒÇÝÕÆÓÇÔÑ¦ÔÕßÔÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇÇÄØÇÚÎ©ÏÓÏÑØÁÝÇßÚÕÇÔÇÌËØÄÓËÔËÝÕÓ¦ÊËÝÁÞÕßÔÍÏÇÚÇÓÁÒÎ
ÚÕßÝÓËÍÇÒÆÚËØÎÙÎÓÇÙÃÇÇÖÄÚÕßÝ
ÇÖØÄÙÜÖÕßÝÛËÙÓÕÆÝÑÇÏÑÇÔÄÔËÝ®
ÒÁËÏÕÑ¬ÙÁÑËØÎÝ
ßÔÕÕÆÔÚÇÏÕÏÓËØÕÒÎÉÃËÝÑÇÏ
ÚÇÁÔÙÚÏÑÚÇÑßØÏÇØÞËÃÓÏÇÑÇÑÕÌÜÔÃÇÙÚ¦ÙËÜÔÇÔÚÏÒÂÉËÜÔÍÔÜÓ×Ô
ÖÕßÖØÏÕÔÃàÕßÔÚÎÌÏÒËÒËÆÛËØÎÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÎÕÖÕÃÇÖØÕÇÖÇÏÚËÃÓÏÇ
ÑÕÏÔÄÚÎÚÇÊÏÇÒÄÍÕßÍÆØÜÇÖÄÑÕÏÔÁÝÇÐÃËÝÑÇÏÓÏÇÑÕÏÔÂÇÔÚÃÒÎÉÎ
ÚÎÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝ©ÚÇÔÇßÚÂ
ÛØßÓÓÇÚÃàËÚÇÏÚÄÚËÛØßÓÓÇÚÃàËÚÇÏ
ÎÑÕÏÔÜÔÏÑÂÙßÔÕÞÂÑÇÏÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏ
ÕÏÇÔÏÙÄÚÎÚËÝÁÔÇÝËÑØÎÑÚÏÑÄÝÙßÔÊßÇÙÓÄÝÖÕßÕÊÎÍËÃÚÕßÝÞØÂÙÚËÝ
ÔÇÑÒËÃÔÕÔÚÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙÚÕÔ
ËÇßÚÄÚÕßÝ§ÇÇÍÔÕÕÆÔÄÞÏÓÄÔÕÚÏÝ
ÖÕÒÆÖÒÕÑËÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝ
ÖÞÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝ
ÖØÕÙÇØÓÕÍÂÝßÖÕÛÁÙËÏÝÊÎÓÄÙÏÕß
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÝÚÆÖÕß5V]HY[PZÇÒÒ¦ÑÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÛËÓ¦ÚÇ
ÖÞÖØÕÙÌßÍÏÑÄÚØÄÖÕÝÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÜÔÛËÙÓ×ÔÑÒÖ©ÖÜÝÖØÕÌÂÚËßÙËÕ²¦ÐÒËáÇÔÑÇÏßÖ¦ØÞËÏ
ÊÏÇÛÁÙÏÓÎÍÔ×ÙÎÑÇÏÖÒÎØÕÌÕØÃÇ
ÕÏËß¦ÒÜÚÕÏÙËËÖÕÞÁÝÑØÃÙÎÝÑÇÏ

Οι «θάλαμοι αντήχησης» είναι ένα φαινόμενο διάχυτο στις μικρές
ηλικίες, βλάπτει τις δεξιότητες της γραφής
και της ανάγνωσης των
παιδιών και των εφήβων.

Ο ερευνητής³È Ú{~ÖÓ³¨È
{{~ ¨ÉÈ  ~Ñ{
¨ÌÉÙ¨Ø³È ÜÜi{~Ö'Ì¨ÈÐ
o{Ñ³)i×{Ñ~ÌÓÜÜVÑ¨ÒÜÑÐØ0Ó~É¨iØ
ÞËÏØÇÍÜÍÂÙÏÓÕÏ¸ÁÔÕÏÑÕÏ¹ÚÜÔÛÇÒ¦ÓÜÔÇÔÚÂÞÎÙÎÝÊËÔÁÞÕßÔÊÏ¦ÛËÙÎ
ÔÇÇÔÇÙÚÕÞÇÙÚÕÆÔÖËØÏÕØÃàÕÔÚÇÏ
ÙÚÎÔÖÒÎØÕÌÕØÃÇÖÕßÚÕßÝÈÕÒËÆËÏ
ÊÏÄÚÏÙËÁÔÇÔÑÒËÏÙÚÄÑÄÙÓÕÄÖÕß
ÚÇÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇÑßØÏÇØÞÕÆÔÚÕßÝ
ÇØÑËÃÔÇÖËØÔÕÆÔÑÇÒ¦ÓËÄÙÕßÝ
ÙßÓÌÜÔÕÆÔÓÇàÃÚÕßÝÃÔÇÏÁÔÇ
ÇÔÇÖÇßÚÏÑÄÓÇÐÏÒ¦ØÏÙÚÕÕÖÕÃÕÈØÃÙÑÕßÔÚÎÔßÖÇØÐÏÇÑÂÇÔÇÑÕÆÌÏÙÎ
ÖÕßÇÖÕßÙÏ¦àËÏÇÖÄÚÎÔËÐÜÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÂàÜÂ©ÏÛ¦ÒÇÓÕÏÇÔÚÂÞÎÙÎÝ
ËÃÔÇÏÁÔÇÌÇÏÔÄÓËÔÕÊÏ¦ÞßÚÕÙÚÏÝ
ÓÏÑØÁÝÎÒÏÑÃËÝÈÒ¦ÖÚËÏÚÏÝÊËÐÏÄÚÎÚËÝÚÎÝÍØÇÌÂÝÑÇÏÚÎÝÇÔ¦ÍÔÜÙÎÝ
ÚÜÔÖÇÏÊÏ×ÔÑÇÏÚÜÔËÌÂÈÜÔÚÕÔ
ÖÕÏÕÚÏÑÄÊÏ¦ÒÕÍÕÚÎÊÎÓÄÙÏÇÕÓÏÒÃÇÕÚÁÊËÔËÃÞÇÓËÓÏÇÑÕßÒÚÕÆØÇ
ÇÔ¦ÍÔÜÙÎÝÈÏÈÒÃÜÔËÌÎÓËØÃÊÜÔ
ÇÒÒ¦ÚÕÌÇÏÔÄÓËÔÕÇßÚÄÕÐÆÔËÚÇÏ
ÖÒÁÕÔËÖÏÑÃÔÊßÔÇ®
ÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÈÇÛÇÃÔÕßÔÖÇÒÏÁÝ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÉÎÌÏÇÑÁÝÇÔÏÙÄÚÎÚËÝÓË
È¦ÙÎÚÕÌÆÒÕÚÎÔÎÒÏÑÃÇÚÕÔÚÄ-

ÖÕÑÇÏÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÚÇÏÔÁËÝÖÕß
ÁÞÕßÔÔÇÑ¦ÔÕßÔÓËÚÎÔÖÕÏÄÚÎÚÇÞØÂÙÎÝÚÕßÏÇÊÏÑÚÆÕßÔÇ
ÓÏÑØÄÓÄÔÕÖÕÙÕÙÚÄÞØÎÙÚ×ÔÚÕ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÊÎÓÏÕßØÍÏÑ¦ÍÏÇÔÇ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÔÇÖËÏØÇÓÇÚÏÙÚËÃÔÇ
ÙßÔÊËÛËÃÓËÚÕÔßÖÄÒÕÏÖÕÑÄÙÓÕ
ÔÇÇÔÇÖÚßÞÛËÃÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÍÔÜÙÚÏÑ¦©ÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÚÕÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÑßØÃÜÝÍÏÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÑÇÏ
ÉßÞÇÍÜÍÃÇ¶ÇßÐ¦ÔËÚÇÏØÇÍÊÇÃÇÎ
ÞØÂÙÎVUSPULÖÇÏÞÔÏÊÏ×ÔÑÇÏËÖËÑÚËÃÔËÚÇÏÕËÛÏÙÓÄÝÙËÇßÚ¦ÏÊÃÜÝ
ÙÚÕÔËÇÔÏÑÄÑÕÏÔÄÚÕÓÁÒÒÕÔÕØÏÙÓÁÔÕÏÛÇÁÞÕßÔßÉÎÒÂÖÕÏÄÚÎÚÇ
ÖÇØÕÞÂÝßÖÎØËÙÏ×ÔÍÏÇÚÃÛÇÍÔÜØÃàÕßÔÖ×ÝÔÇÚÏÝÇÔÇàÎÚÂÙÕßÔÑÇÏ
ÛÇÓÖÕØÕÆÔÔÇÚÏÝÖÒÎØ×ÙÕßÔÕÏ
ßÖÄÒÕÏÖÕÏÛÇÚÏÝÙÚËØÕÆÔÚÇÏÉÎÌÏÇÑÂÑÕÏÔÜÔÃÇÑÇÏÕÏÑÕÔÕÓÃÇÊËÔ
ÓÖÕØËÃÔÇÇÔÇÖÚßÞÛËÃÞÜØÃÝÖÕÒÃÚËÝ
ÓËÖÇÏÊËÃÇÞØÂÙÎÝÚÜÔÓÁÙÜÔÑÇÏ
ÙßÓÓËÚÕÞÂÝÙÚÇÑÕÏÔ¦ÞÜØÃÝÊËÐÏÄÚÎÚËÝÖÕßËßÔÕÕÆÔÚÎÔËÐÜÙÚØÁÌËÏÇÚÏÝÓËÚÇØØßÛÓÃÙËÏÝÑÇÏÜÛÕÆÔ
ÚÕßÝÞØÂÙÚËÝÔÇÖØÕÑÇÒÁÙÕßÔÚÎÔ
ÇÖÇÏÚÕÆÓËÔÎËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂ®ËÐÎÍËÃÕÑ¬ÙÁÑËØÎÝ

Παρωχημένες αντιλήψεις
©ÏÍØÇÓÓÏÑÁÝÇÔÚÏÒÂÉËÏÝÓËÚÏÝ
ÕÖÕÃËÝËÑÖÇÏÊËßÛÂÑÇÓËÓÁÙÜÚÎÝ
ËÒÒÎÔÏÑÂÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝËÃÔÇÏÖÒÁÕÔ
ÖÇØÜÞÎÓÁÔËÝÇÆËÏÎÕÏÑÕÊÄÓÎÙÎ

ÚÎÝàÜÂÝÚÕßÇÚÄÓÕßÙÚÎÈ¦ÙÎÚÜÔ
ÊÆÕÙÚÇÊÃÜÔÚÎÝËÑÓ¦ÛÎÙÎÝÑÇÏ
ÚÎÝËØÍÇÙÃÇÝÄÖÜÝÖÇØÇÚÎØËÃÕ
ÙØÇÎÒÏÔÄÝÏÙÚÕØÏÑÄÝÏÕßÈ¦Ò§ÄÇ
²ÇØ¦ØÏÏÊÏÑ¦ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇËÃÞÇÓË
ËÑÖÇÏÊËßÛËÃÓËÚÕÄÔËÏØÕÚÕßÖÚßÞÃÕßÑÇÏÚÎÝßÖÇÒÒÎÒÕÖÕÃÎÙÎÝÙËÓÏÇ
ÍØÇÓÓÏÑÂÒÕÍÏÑÂÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇÎ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÓÇÝÖÇØËÃÞËÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ
ÑÇÏÉßÞÕÒÕÍÏÑÂÇÙÌ¦ÒËÏÇÓÇÝÖØÕÙÁÌËØËÚÇßÚÄÚÎÚÇÑÇÏÕØÍ¦ÔÜÙÎ
ÚÕßËÇßÚÕÆÓÇÝßÚÂÔÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÛÇÓÇÝÚÎÔÖÇØËÃÞËÚÕÑØ¦ÚÕÝÓÁÙÜÓÏÇÝÛÁÙÎÝ
ßÖÇÒÒÂÒÕßÓÁÞØÏÚÎÙßÔÚÇÐÏÕÊÄÚÎÙÎßÚ¦ÚÇÊÆÕÙÚ¦ÊÏÇÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔÖÏÇ¬ÕÙÚ¦ÊÏÕÚÎÝËÑÓ¦ÛÎÙÎÝ
ÊËÔËÃÔÇÏÖÒÁÕÔÍØÇÓÓÏÑÄÑÇÛ×ÝÎ
ÍÔ×ÙÎÇÖÇÏÚËÃÖÕÒÒÕÆÝÑÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÆÝÖÄØÕßÝÚÇÍÔÜÙÚÏÑ¦ËÌÄÊÏÇ
ÚÕßÙÞÕÒËÃÕßÑÇÏÚÕßÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßÊËÔÓÇÝËÐÇÙÌÇÒÃàÕßÔÚÕÓÁÒÒÕÔ
¦ØÇÎÕØÍ¦ÔÜÙÎÚÕßËÇßÚÕÆÑÇÏÚÎÝ
ÚÇßÚÄÚÎÚÇÝËÃÔÇÏÖÒÁÕÔØËßÙÚÂ¬ÎÔ
ÇÒÒÇÍÂÇßÚÂÓÖÕØÕÆÔÔÇÊÏÇÞËÏØÏÙÚÕÆÔËßÑÕÒÄÚËØÇÕÏÔÁÕÏÖÕß
ÁÞÕßÔËÑÖÇÏÊËßÛËÃÙËÖÕÒÒÇÖÒÁÝ
ÚÇßÚÄÚÎÚËÝÙÚÎÊÏÇØÑÂËÔÇÒÒÇÍÂÑÕÏÔÜÔÏÑ×ÔØÄÒÜÔ¬ÕÙÚ¦ÊÏÕ
ÚÎÝËÑÓ¦ÛÎÙÎÝÖÇØÇÚËÃÔËÚÇÏÖÒÁÕÔÊÏ¦ÈÃÕßÖØÁÖËÏÙËÄÒÎÓÇÝÚÎ
àÜÂÔÇËÖÏÑÇÏØÕÖÕÏÕÆÓËÖØÕÙÄÔÚÇ
ÑÇÏÊËÐÏÄÚÎÚËÝÃÔÇÏËÖËÃÍÕÔÔÇÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃÁÔÇÊÏÇØÑ×ÝËÖÏÑÇÏØÕÖÕÏÕÆÓËÔÕÕÏÑÕÙÆÙÚÎÓÇÉÎÌÏÇÑ×Ô
ÓËÚÇÊËÐÏÕÚÂÚÜÔ×ÙÚËÔÇÓÎÔËÔÏÙÞßÛËÃÚÕÉÎÌÏÇÑÄÞ¦ÙÓÇ©ÏËØÍÇÙÏÇÑÁÝÙÞÁÙËÏÝËÃÔÇÏØËßÙÚÁÝÓÁÙÇ
ÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝNPNLJVUVT`ÚÎÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÎÝËÌÂÓËØÎÝËØÍÇÙÃÇÝ
ÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÎÝÖÒÇÚÌÄØÓÇÝÎ
ÕÖÕÃÇÓËÚÇÚØÁÖËÏËØÍÇàÄÓËÔÕßÝ
ÑØ¦ÚÕÝÓËÚÇÐÆÚÕßÝÙÞÁÙËÏÝÇÔÛØ×ÖÏÔËÝÙÞÁÙËÏÝÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇ
ÙËÌÕØËÃÝÊÏÇÓËÙÕÒ¦ÈÎÙÎÝÙËÓÁØÕÝÚÜÔÉÎÌÏÇÑ×ÔÊÏÑÚÆÜÔ®

ÑÚÄÝÇÖÄÚÎÔËØÍÇÙÃÇÛØßÓÓÇÚÃàËÚÇÏÑÇÏÎÇÍ¦ÖÎ¶ÎÊËÆÚËØÎ
ÖÎÍÂËßÚßÞÃÇÝÓÇÝÑÇÚ¦ÚÕÔ¢ØÄÏÔÚÇÖÄÚÕÔÚØÄÖÕÖÕßÕØÍÇÔ×ÔËÚÇÏÕÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÄÝËÇßÚÄÝÓÇÝ¬Ç
ÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇÓÖÇÃÔÕßÔÙÚÎÊÃÔÎ
ÚÜÔØËßÙÚ×ÔÙÞÁÙËÜÔÚÎÝÁÒÒËÏÉÎÝËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÚÜÔÇÙÆÍÞØÕÔÜÔÑÇÏÇÙ×ÓÇÚÜÔÊÏËÖÇÌ×ÔÒÁÖÕßÓËÇÔÛØ×ÖÕßÝÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑ¦
ÇÖÕÊÏÕØÍÇÔÜÓÁÔÕßÝÔÇÈØÃÙÑÕßÔ
ÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÄÁØËÏÙÓÇÓÄÔÕÙË
ÇÑØÇÃËÝØÎÚÕØÏÑÁÝÑÇÏËÆÖËÖÚËÝ
ÇÌÎÍÂÙËÏÝÆÓÌÜÔÇÓËÁØËßÔÇ
ÎÛËÚÏÑÂÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÂÇÔÚÇÖÄÑØÏÙÎÞØÎÙÚ×ÔÙËÁÔÇÍËÍÕÔÄÝÙÚÕ¬^P[[LYËÐÕßÊËÚËØ×ÔËÚÇÏ
ÇÖÄÚÎÔÇØÔÎÚÏÑÂÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÂ
ÇÔÇÚØÕÌÕÊÄÚÎÙÎÓÄÒÏÝÞØÎÙÚ×Ô
©ÖÜÝÒÁËÏÕËØÓÇÔÄÝÌÏÒÄÙÕÌÕÝ
ÚÜÔÓÁÙÜÔ§ÄØÓÖËØÚ¡ÖÕÒÚààÕÆÓËÙÚÎÔËÖÕÞÂÚÎÝÔÁÇÝÖØÕÌÕØÏÑÄÚÎÚÇÝÊÎÒÇÊÂÚÎÝÑÇÚÃÙÞßÙÎÝ
ÚÕßÛßÓÏÑÕÆÕßÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÎ
ÔËÜÚËØÏÑÂÊÆÔÇÓÎÚÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÊËÔÓÇÝËÑÙßÍÞØÕÔÃàËÏÖ¦ÔÚÇ
ÇÖËÔÇÔÚÃÇÝÓÖÕØËÃÔÇÇÌÇÏØËÃËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÓÄ®
ÎÌ¦ÙÎÚÎÝÖÇÍÑÕÙÓÏÕÖÕÃÎÙÎÝÖÕßÚØÕÌÕÊÕÚËÃÚÇÏÇÖÄÚÏÝ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝÚÎÝÎÝÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÝ
ÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÝÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇÕÏ
ÖÕÒÃÚËÝÛÇÁÖØËÖËÔÇÇÐÏÕÖÕÏÕÆÔ
ÚÎÔÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÑÇÏÚÎÔÖÕÒßÖÒÕÑÄÚÎÚÇÑÇÏÔÇËÑÓËÚÇÒÒËÆÕÔÚÇÏÚÕ
Þ¦ÕÝÇÖÕÚËÒËÃÁÔÇÇÆØÏÕÍÏÇÚÕ
ÕÖÕÃÕÊËÔËÃÓÇÙÚËÑÇÛÄÒÕßÖØÕËÚÕÏÓÇÙÓÁÔÕÏ®ËÐÎÍËÃÕÑ¬ÙÁÑËØÎÝ
 ÇÚËÙÚÎÓÁÔËÝÑÇÏÖÇØÜÞÎÓÁÔËÝ
ÔÕÕÚØÕÖÃËÝÑÇÏÇÐÃËÝÙßÔÚÎØÎÚÏÑÁÝ
ÑÇÏÑÒËÏÙÚÁÝÏÊÁËÝËÖÏÈØÇÊÆÔÕßÔÚÎ
ÊÏÇÓÄØÌÜÙÎÓÁÙÇÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÖÕß
ÛÁÚÕßÔÕÏÇÒÍÄØÏÛÓÕÏËÔÄÝÛËÚÏÑÕÆ
ÉÎÌÏÇÑÕÆÇÌÎÍÂÓÇÚÕÝÖÕßÔÇÙßÓÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÄÒÕßÝÚÕßÝÖÕÒÃÚËÝ®
ÑÇÚÇÒÂÍËÏÕÃÊÏÕÝ
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Του ΔΙΟΝΥΣΗ

Π. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ*

Οι πολλαπλοί κόσμοι του Επίκουρου

Σ

το Πολιτιστικό ÁÔÚØÕÚÕßÁØÇÑÇÊÏÕØÍÇÔ×ÔËÚÇÏÞÛËÝÑÇÏ
ÙÂÓËØÇÚÕÕÇÔËÒÒÂÔÏÕ
ßÓÖÄÙÏÕÖÏÑÕÆØËÏÇÝ¢ÏÒÕÙÕÌÃÇÝÑÇÏÇßÚÄÑÇÛÄÒÕßÚßÞÇÃÇÏÇÚÃ
ÕÖËØÃÌÎÓÕÝÇßÚÄÝÖØÄÍÕÔÄÝÓÇÝ
ÑÇÚÇÍÄÚÇÔÄÔÚÜÝÇÖÄÚÕÔÇØÞÇÃÕ
ÇØÍÎÚÚÄÚÕÔÙÎÓËØÏÔÄÊÎÒÇÊÂ
ÁØÇÑÇËÔ×ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔÏÕÍÁÔÎÇÁØÚÏÕÍËÔÔÂÛÎÑËÓÎÔÄÝ
ÇÓÎÒÏ×ÔÕÝËÈÊÄÓÎ®ÖÕßÚÇßÚÃàËÚÇÏÓËÚÕÔÙÎÓËØÏÔÄÓÂÔÇ¢ËÈØÕß¦ØÏÕ¡ËÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÇßÚÂÝ
ÚÎÝÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÎÝÕÏÙÑÁÉËÏÝÓÕß
ÚÇÐÃÊËÉÇÔÞØÄÔÏÇÖÃÙÜÄÚÇÔ
ÙÚÕÓ¦ÛÎÓÇÚÎÝØÞÇÃÇÝÒÒÎÔÏÑÂÝ¢ÏÒÕÙÕÌÃÇÝÍÔ×ØÏÙÇÍÏÇ
ÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÚÕÔÖÃÑÕßØÕÚÕÔ
ÇØÍÂÚÚÏÕÖ²ÚÎ¢ÏÒÕÙÕÌÃÇÚÕßÑÇÏÚÏÝÇÔÚÏÒÂÉËÏÝÚÕß
ÍÏÇÚÎàÜÂÑÇÏÚÎÌÆÙÎÇÔÑÇÏÚÕ
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÓÕßËÖÏÑËÔÚØ×ÛÎÑË
ÙËÊÆÕÑßØÃÜÝÛÁÙËÏÝÚÕßÙÞËÚÏÑÁÝÓËÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÑÇÏÚÎÔÑÕÙÓÕÒÕÍÃÇÑÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇÚÏÝÏÊÁËÝÚÕß
ÍÏÇÚÕßÝÖÕÒÒÇÖÒÕÆÝÑÄÙÓÕßÝ®
©ÏÇÖÄÉËÏÝÇßÚÁÝÚÕßÖÃÑÕßØÕßÖËØÏÍØ¦ÌÕÔÚÇÏÙËÚØËÏÝËÖÏÙÚÕÒÁÝÖÕßÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÕÇÖÇÆÍÇÙÓÇÚÎÝËÖÏÑÕÆØËÏÇÝÌÏÒÕÙÕÌÃÇÝ
ÑÇÏÕÏÕÖÕÃËÝÁÞÕßÔÊÏÇÙÜÛËÃÇÖÄ
ÚÕÔÏÕÍÁÔÎÇÁØÚÏÕÕÝÇÏ×ÔÇÝ
Ó²ËÔ×ÏÊÏÇÃÚËØÇÈÕÎÛÎÚÏÑÄÍÏÇ
ÚÎÔÑÇÚÇÔÄÎÙÎÚÎÝËÖÏÑÕÆØËÏÇÝÌÏÒÕÙÕÌÃÇÝËÃÔÇÏËÖÃÙÎÝÑÇÏ
ÚÕÖËØÃÌÎÓÕÖÕÃÎÓÇ+L9LY\T
5H[\YH®ÏÇÚÎ¢ÆÙÎÚÜÔØÇÍÓ¦ÚÜÔÚÕßËÖÏÑÕÆØËÏÕßªÜÓÇÃÕß
ÕßÑØÂÚÏÕß Ö²ÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝÇÖÄÉËÏÝÚÕÆÖÃÑÕßØÕß
ÎÑÇÏÕßØÇÔÄÝËÒÂÔÎÑÏÄÒÇÚ»
¦ÒÒÇÊËÔËÃÔÇÏÓÕÔÇÊÏÑ¦±Ö¦ØÞÕßÔÇÓÁÚØÎÚÕÏÑÄÙÓÕÏÑÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÌßÒÁÝÇÔÛØ×ÖÜÔÑÇÏ
ÛÎØÃÜÔÑÇÏÍÏÇÚÎàÜÂÚÕßÝÄÖÜÝ
ÑÇÏÍÏÇÑÇÛËÚÃ¦ÒÒÕÁÞËÏÕØÏÙÚËÃ
ÁÔÇÚÁØÓÇ
¬ÕÖÇØ¦ÐËÔÕËÃÔÇÏÄÚÏÚÏÝÙÆÍÞØÕÔËÝÇßÚÁÝÇÔÚÏÒÂÉËÏÝÍÏÇÚÎÔ
ÆÖÇØÐÎÖÕÒÒ×ÔÑÄÙÓÜÔ®ËÃÞÇÔ
ÑÇÏ¦ÒÒÕÏÇÖÄÚÕßÝÇØÞÇÃÕßÝÓÇÝ
ÖØÕÍÄÔÕßÝØ×ÚÕÝÇÖ»ÄÒÕßÝÙÚÎ
ÙËÏØ¦ÕÔÇÐÃÓÇÔÊØÕÝÕ¡ÏÒÂÙÏÕÝ
Ö²ÕÕÖÕÃÕÝÛËÜØÕÆÙËÄÚÏÚÕÙÆÓÖÇÔÂÚÇÔ¦ÖËÏØÕÙË
ÁÑÚÇÙÎËÔ×ÊËÔÊËÞÄÚÇÔÑ¦ÖÕÏÇ
ÑËÔÚØÏÑÂÛÁÙÎÚÎÝÎÝÙ»ÁÔÇÙÆÓÖÇÔÄÖÕßßÖ¦ØÞËÏ¦ÖËÏØÕÖÒÂÛÕÝ¦ÒÒÜÔÑÄÙÓÜÔÇØÄÓÕÏËÝ
ÏÊÁËÝÍÏÇÚÕßÝ¦ÖËÏØÕßÝÑÄÙÓÕßÝ
ËÃÞÇÔÑÇÏÕÏÇÚÕÓÏÑÕÃÌÏÒÄÙÕÌÕÏ
ËÆÑÏÖÖÕÝÕÝÖ²ÇÏ×ÔÇÝÑÇÏ
ÎÓÄÑØÏÚÕÝeÖ²ÕÏ
ÕÖÕÃÕÏßÖÕÙÚÂØÏàÇÔÚÎÔÆÖÇØ-

Ο Γιώργος Πετράκης γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1981. Κατάγεται από
την Επισκοπή Ρεθύμνου. Σπούδασε
χημικός μηχανικός, εφαρμοσμένα
μαθηματικά και διοίκηση επιχειρήσεων. Η συλλογή διηγημάτων του
«Ολα τα κακά σκορπά» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γαβριηλίδης.
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
πλάι στο κρεβάτι σας;

0³ÉÜÉÈ³ÑË³ÉÖTØ³ÈÉ¨{Ù{~ÖÝV³t7_º©¦x¿_u³È
.ÑÐË{³~Ñ{³~ÜÑ{~ÌÚÉÑ³¨{~Ìt$¨o{ÐÓÑ{Ò³Ñu³È0Ç$ÇÐ¨
Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνίας
θα θέλατε να είστε και γιατί;

Τον περασμένο ÛÉ~ÓÐK¨{³ÊÐ{È³ÈK¨ÑKÉËÈ ÐÓÜ'È{~ÊØ³È¸ÆÑÉÐÊÚi~É³ÈØÉ¨ÉÈi³ÓØ{ÓÜÑo{Ì¨ÙÉÂ{Ò~Ñ{ ³{³{ÓÉÜÌÑ¨{³É¨ÒVÈÑÑ~ÒÜÈÑ³l³¨³ÉÂiÜ{Ñ~ÌÜÑÊ³iVËØ
É¨{×Ó¨É³Ñ{oÖ¨ÑÌÓÑÒ³¨Ñ¨ÌÐ{ÐÉ³ÊÜ{ÐÑØ

Τα τελευταία χρόνια
αρκετοί θεωρητικοί
κοσμολόγοι έχουν
προτείνει μία σειρά
διαφόρων θεωρήσεων
για την ύπαρξη ενός
«άπειρου» αριθμού
συμπαντικών μανάδων
και μωρών.
ÐÎËÔÄÝ¦ÖËÏØÕßÙÆÓÖÇÔÚÕÝÕÏ
ÇÔÇØÃÛÓÎÚÕÏÑÄÙÓÕÏÚÕßÕÖÕÃÕß
ÂÙÇÔÍËÓ¦ÚÕÏàÜÂÑÇÏÇÖÄÚÕßÝ
ÕÖÕÃÕßÝÑ¦ÖÕÏÕÏÓÕÏ¦àÕßÔÓËÚÕÔ
ÊÏÑÄÓÇÝÑÄÙÓÕËÔ×¦ÒÒÕÏËÃÔÇÏ
ÚËÒËÃÜÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÃ
ËÓËØÏÑÕÆÝÇÖÄÇßÚÕÆÝÊËÔ
ßÖ¦ØÞËÏÕÆÚËÂÒÏÕÝÕÆÚËÙËÒÂÔÎÙË¦ÒÒÕßÝßÖ¦ØÞÕßÔÓËÓËÍÇÒÆÚËØÕÓÁÍËÛÕÝÑÇÏÙË¦ÒÒÕßÝ
ßÖ¦ØÞÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÂÒÏÕÏÑÇÏ
ÙËÒÂÔËÝ ÇÏ¦ÒÒÕÏÓËÔÇÖÄÚÕßÝ
ÑÄÙÓÕßÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÎÌ¦ÙÎ
ÇÔ¦ÖÚßÐÂÝÚÕßÝ¦ÒÒÕÏÊËÙÚÎÔÇÑÓÂÚÕßÝÑÇÏ¦ÒÒÕÏÙÚÎÔÖÇØÇÑÓÂ
ÚÕßÝ¦ÒÒÕÏÍËÔÔÏÕÆÔÚÇÏÑÇÏ¦ÒÒÕÏ
ËÐÇÌÇÔÃàÕÔÚÇÏ±Ö¦ØÞÕßÔÊËÑÇÏ
ÓËØÏÑÕÃÑÄÙÓÕÏÁØÎÓÕÏÇÖÄà×Ç
ÑÇÏÌßÚ¦ÑÇÏÞÜØÃÝÆÊÇÚÇ®¬Ç
ÃÊÏÇÖÃÙÚËßËÑÇÏÕ¡ÎÚØÄÊÜØÕÝ
Õ²ÃÕÝÖ²ÖÕßÂÚÇÔ
ÓÇÛÎÚÂÝÚÕßÎÓÄÑØÏÚÕßÑÇÏÊ¦-

ÙÑÇÒÕÝÚÕßÖÃÑÕßØÕßÕÕÖÕÃÕÝ
ßÖÕÙÚÂØÏàËÄÚÏËÃÔÇÏÖÇØ¦ÒÕÍÕ
ÔÇÈÍËÏÁÔÇÓÄÔÕÙÚ¦ÞßÙËÓÏÇ
ÕÒÄÑÒÎØÎÁÑÚÇÙÎÑÏÁÔÇÝÓÄÔÕ
ÑÄÙÓÕÝÓÁÙÇÙÚÕ¦ÖËÏØÕ¬ÕÄÚÏ
ÕÏÑÄÙÓÕÏËÃÔÇÏ¦ÖËÏØÕÏÙËÖÒÂÛÕÝ
ËÃÔÇÏÌÇÔËØÄÇÖÄÚÕÄÚÏÚÇÇÃÚÏÇ
ËÃÔÇÏ¦ÖËÏØÇÏÄÚÏÄÖÕßËÃÔÇÏ
¦ÖËÏØÇÚÇÇÃÚÏÇËÃÔÇÏ¦ÖËÏØÇÑÇÏ
ÚÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇ®
¦ÔÜÇÖÄÊÆÕÞÏÒÏËÚÃËÝÓËÚ¦
ÚÕÔÖÃÑÕßØÕÑÇÏÚÕÔÕßÑØÂÚÏÕ
ÑÏÄÒÕßÝËÑËÃÔÕßÝÚÕßÝÇØÞÇÃÕßÝ
ÖØÕÙÜÑØÇÚÏÑÕÆÝÌßÙÏÑÕÆÝÌÏÒÕÙÄÌÕßÝÈØÃÙÑÕßÔÚÎÊÏÑÇÃÜÙÂ
ÚÕßÝÙÚÏÝÙÆÍÞØÕÔËÝÇÔÇÑÇÒÆÉËÏÝ
ÚÎÝÙÚØÕÌßÙÏÑÂÝÏÇÚÃÙÂÓËØÇ
ÎÙÆÍÞØÕÔÎËÖÏÙÚÂÓÎËÖÏÈËÈÇÏ×ÔËÏÓËÖÕÒÒÇÖÒÁÝÖÇØÇÚÎØÎÙÏÇÑÁÝ
ÇÖÕÊËÃÐËÏÝÚÎÔÕØÛÄÚÎÚÇÚÜÔÇØÞÇÃÜÔËÑÚÏÓÂÙËÜÔÍÏÇÚÕßÝÖÕÒÒÕÆÝÑÄÙÓÕßÝ®ÚÕßÙÆÓÖÇÔÚÕÝ
©ÏÇÖÄÉËÏÝÇßÚÁÝÓ¦ÒÏÙÚÇÑ¦ÔÕßÔÚÕÔÖÃÑÕßØÕÏÊÏÇÃÚËØÇËÖÃÑÇÏØÕÇÌÕÆÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕËÑÁÓÈØÏÕÚÕÂÓÏÙßÚÕßÈØÇÈËÃÕß
§ÕÓÖÁÒ¢ßÙÏÑÂÝÚÕß ÇÖÕÔËÓÂÛÎÑËÙÚÕßÝËØËßÔÎÚÁÝ¡ÏÙÁÒ¡ÇÍÏÄØÑÇÏ§ÚÏÔÚÏÁ ËÒÄÖÕß
ÇÔÇÑ¦ÒßÉÇÔÚÕ ÚÕÔÖØ×ÚÕ
ËÐÜÎÒÏÇÑÄÖÒÇÔÂÚÎÕÕÖÕÃÕÝÖËØÏÌÁØËÚÇÏÍÆØÜÇÖÄÁÔÇ¦ÙÚØÕ
ÖÇØÄÓÕÏÕÓËÚÕÔÂÒÏÕÓÇÝ
ÑÚÕÚËÑ¦ÛËÓÂÔÇÝÖÕßÖËØÔ¦ËÏÖØÕÙÛÁÚËÏÄÒÕÑÇÏÖÏÕÖÕÒÒÕÆÝÔÁÕßÝËÐÜÎÒÏÇÑÕÆÝÖÒÇÔÂÚËÝÖÕßÙÂÓËØÇÖÒÁÕÔÌÚ¦ÔÕßÔ

ÚÏÝÍÆØÜÇÖÄ ¦ÒÒÇ
¦ÙÚØÇÚÕßÍÇÒÇÐÃÇÓÇÝËÔ×ÙÆÔÚÕÓÇÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÎÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎ
ÑÇÏÓËØÏÑ×ÔÞÏÒÏ¦ÊÜÔÇÑÄÓÎËÐÜÖÒÇÔÎÚ×ÔÇÖÄÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÜÔ
ÊÏÇÙÚÎÓÏÑ×ÔÚÎÒËÙÑÕÖÃÜÔ;,::
ÚÎÝ5(:(ÑÇÏ*/,67:ÚÎÝ,:(
ÑÇÛ×ÝÑÇÏÖÕÒÒ×Ô¦ÒÒÜÔËØËßÔÎÚÏÑ×ÔÖØÕÍØÇÓÓ¦ÚÜÔÍÏÇÚÎ
ÓËÒÁÚÎËÐÜÎÒÏÇÑ×ÔÖÒÇÔÎÚ×Ô
ÁØÇÄÓÜÝÑÇÏÇÖÄÚÎÔÆÖÇØÐÎËÐÜÎÒÏÇÑ×ÔÖÒÇÔÎÚ×ÔÕØÏÙÓÁÔËÝÛËÜØÎÚÏÑÁÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÖÕß
ÁÞÕßÓËÙÂÓËØÇÍÏÇÚÎÔÆÖÇØÐÎ
ÖÇØ¦ÒÒÎÒÜÔÙßÓÖ¦ÔÚÜÔ®ÊÏÑÇÏ×ÔÕßÔÚÏÝÛÁÙËÏÝÖÕßßÖÕÙÚÂØÏàËÕÖÃÑÕßØÕÝÏÇÚÃÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÇØÑËÚÕÃÛËÜØÎÚÏÑÕÃ
ÑÕÙÓÕÒÄÍÕÏÁÞÕßÔÖØÕÚËÃÔËÏÓÃÇ
ÙËÏØ¦ÊÏÇÌÄØÜÔÛËÜØÂÙËÜÔÍÏÇ
ÚÎÔÆÖÇØÐÎËÔÄÝ¦ÖËÏØÕß®ÇØÏÛÓÕÆÙßÓÖÇÔÚÏÑ×ÔÓÇÔ¦ÊÜÔÑÇÏ
ÓÜØ×ÔÙËÊÏ¦ÌÕØËÝËÑÌ¦ÔÙËÏÝ
ÇßÚÕÆÖÕßÇÖÕÑÇÒËÃÚÇÏÙÂÓËØÇ
ÕÒßÙÆÓÖÇÔ®ÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦
ÎßÖÄÛËÙÎÇßÚÂËÃÔÇÏÙÂÓËØÇ
ÖÎÍÂÊÏÇÌÜÔÏ×ÔÙÚÎÔËßØÆÚËØÎËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÑÕÏÔÄÚÎÚÇÚÄÙÕ
ÍÏÇÚÕÇÔßÖ¦ØÞËÏÄÔÚÜÝÚÕÖÕÒßÙÆÓÖÇÔ®ÄÙÕÑÇÏÍÏÇÚÕÇÔÚÕ
ÖÕÒßÙÆÓÖÇÔ®ÇÖÕÚËÒËÃÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÝ
ÁØËßÔÇÝ

* Ο κ. Διονύσης Π. Σιμόπουλος είναι
επίτιμος διευθυντής του Ευγενιδείου
Πλανηταρίου.
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ποιητής Φρύνιχος ÙÚÎÔÚØÇÍÜÊÃÇ¡ÏÒÂÚÕß¦ÒÜÙÏÝ® 
Ö²ÇÔÇÈÃÜÔËÚÎÔÖÚ×ÙÎ
ÚÎÝ¡ÏÒÂÚÕßÎÕÖÕÃÇÚÕ Ö²
ÒËÎÒÇÚÂÛÎÑËÇÖÄÚÕßÝÁØÙËÝ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇßÖÕÊËÃÐËÏÙÚÕßÝ
ÛÎÔÇÃÕßÝÚÕÓÁÍËÛÕÝÚÕßÖËØÙÏÑÕÆÑÏÔÊÆÔÕß©ÏÛÎÔÇÃÕÏÇÔÇÙÚÇÚ×ÛÎÑÇÔÚÄÙÕÇÖÄÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ ÖÕß ËÖÁÈÇÒÇÔ ÙÚÕÔ
¢ØÆÔÏÞÕÖØÄÙÚÏÓÕÞÏÒÃÜÔÊØÇÞÓ×ÔËÖËÏÊÂËÃÞËßÖËÔÛßÓÃÙËÏÕÏÑËÃÇÑÇÑ¦®
¡ËÚÕÊÏÑÄÚÕßÑËÃÓËÔÕÕÎÓÕÙÛÁÔÎÝÇÖÇÓ¦ØÑÕÝÊÏÇÒÁÍËÚÇÏ
ÓËÚÕàÂÚÎÓÇÚÕßÖØÕÙÌßÍÏÑÕÆ
ÇÖÒ×ÔÕÔÚÇÝÚÕÔÙÚÕÞÇÙÓÄÚÕß
ÙËÁÔÇÔÇÔÇÖËÖÚÇÓÁÔÕÏÙÚÕØÏÑÄ
ÕØÃàÕÔÚÇÖÕßÌÚ¦ÔËÏÓÁÞØÏÚÎÔ
ÏÜÔÏÑÂ¡ÃÒÎÚÕÙÚÇÖÇØ¦ÒÏÇÚÎÝ
¡ÏÑØ¦ÝÙÃÇÝÑÇÏÚÎÆÈÇØÏÆÈÇØÏÝÇØÞÇÃÇÖÄÒÎÚÎÝ¡ËÍ¦ÒÎÝ
ÒÒ¦ÊÇÝÙÚÇÔÄÚÏÇÚÎÝÏÚÇÒÏÑÂÝ
ÞËØÙÕÔÂÙÕßÇÒ×ÛÎÑËÑÇÏËÑËÃÔÎ
ÚÇÚËÃÞÎÚÎÝÍÑØËÓÃÙÚÎÑÇÔÑÇÏÕ
ÓßÛ×ÊÎÝÖÒÕÆÚÕÝÚÎÝÖÕßËÃÞË
ËÛÃÙËÏÚÕßÝÖÕÒÃÚËÝÙÚÎÔÚØßÌÎÒÄÚÎÚÇÑÇÚÇÖÕÔÚÃÙÚÎÑË
¬ÕÖØÄÙÜÖÕÖÕßÓÇÝËÏÙ¦ÍËÏ
ÙÚÎÔÇÌÂÍÎÙÎËÃÔÇÏÁÔÇÖÒ¦ÙÓÇ
ÇÖÄÑÕÙÓÕÁÔÇÝÓ¦ÔÚÎÝÖÕßÖÕ-
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ØËÆËÚÇÏÙÚÕÔ ¦ÚÜ ÄÙÓÕÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÃÔÇÏÁÔÇÝÖÒ¦ÔÎÚÇÝÁÔÇÝ
ËÐÄØÏÙÚÕÝÇÖÄÚÇÓÇÔÚËÃÇÖÕßÙÞËÚÃàÕÔÚÇÏÓËÚÏÝÊÆÕÕÔÕÓÇÙÚÁÝÇØÞÇÃËÝÖÄÒËÏÝ¡ËÚÎÔ¦ÒÜÙÎÚÎÝ
¡ÏÒÂÚÕß ÖßØÖÕÒÂÛÎÑË Õ ÔÇÄÝ
ÚÕßÖÄÒÒÜÔÇÙÖÕßÊÇÃÕÓÇÔÚËÃÕ
ÚÎÝËÖÕÞÂÝËÔ×
ÎÆÈÇØÏÝÂÚÇÔ
ÁÔÇ ÓßÛÏÑÄ ÚÁØÇÝ ÖÕß àÕÆÙË
ÙË ÓÏÇ ÙÖÎÒÏ¦
ÑÕÔÚ¦ ÙÚÕ ÓÇÔÚËÃÕ ÚÜÔ ËÒÌ×Ô©Ó¦ÔÚÎÝ
ÊÏÇÖÒÁËÏ ÙÇÔ
ÃÙÑÏÕÝÁÔÇßÖËØÞØÕÔÏÑÄ ÚÕÖÃÕ
ÇÔÇàÎÚ×ÔÚÇÝÚÎ
ÌÜÔÂ ÚÜÔ ÔËÑØ×ÔÔ¦ÓËÙÇ
ÙÚÎ¡ÃÒÎÚÕÑÇÏ
ÙÚÎÆÈÇØÏÇÔÕÃÍËÚÇÏÁÔÇÈ¦ØÇÛØÕÖÕßÕÊÎÍËÃ
ÚÇ ÈÂÓÇÚ¦ ÚÕß
ÙÚÇ¦ÒÙÎÚÎÝËØÙËÌÄÔÎÝ®
¡ÃÒÎÚÕÝÑÇÏÆÈÇØÏÝÓÃÇ
ËÑËÃÖÕßËÃÔÇÏÍÏÇÚÕßÝÒÒÎÔËÝÎ
ÔÇÚÕÒÂÎ¦ÒÒÎËÑËÃÖÕßËÃÔÇÏÎ
ÆÙÎ ÏÇÔ¦ÓËÙ¦ÚÕßÝÁÔÇÖÁÒÇÍÕÝÑÇÏÙÚÕÓÁÙÕÚÕßÖËÒ¦ÍÕßÝÓÏÇ
ÙÖÎÒÏ¦ÑÇÏÙÚÕÓÁÙÕÚÎÝÙÖÎÒÏ¦Ý
ÁÔÇÈ¦ØÇÛØÕ®¬ÕËÑÑÒÎÙÏÇÙÚÏÑÄÓßÙÚÇÍÜÍÏÑÄÆÌÕÝÚÎÝÍØÇÌÂÝ

ÇÖÕÊÃÊËÏÚÎÔÑ¦ÛÕÊÕÚÕßÓ¦ÔÚÎ
ÙÇÔÙÑÕÚËÏÔÂÏËØÕÚËÒËÙÚÃÇÒÒÜÙÚË§ËÑØÕÍØÇÌÃÇ®ßÖÕÚÏÚÒÃàËÏ
ÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÕÇÖÇÓ¦ØÑÕÝ ØßÖÚÕÍØÇÌ×ÔÚÇÝÇÒÒÎÍÕØÃËÝÙßÙÑÕÚÃàÕÔÚÇÝÚÏÝÇÔÚÏÙÚÕÏÞÃËÝÖÇØÄÔÚÕÝ
ÑÇÏÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝÑÇÏÖØÕÙÊÃÊÕÔÚÇÝ
ÙÚÇÇÌÎÍÕÆÓËÔÇÚÎÔßÖÄÔÕÏÇ
ÓÏÇÝÇÖËÏÒÎÚÏÑÂÝÖØÕÌÎÚËÃÇÝ Õ ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÓÏÒ¦ËÏÍÏÇ
ÚÕÔÕÏÑÕßÓËÔÏÑÄ
ÄÒËÛØÕÚÕßÖÕÒÁÓÕß©ÏÔËÑØÕÃ
ÖÕß ÇÔÇàÎÚ¦
ÕÓ¦ÔÚÎÝËÃÔÇÏ
ÇÊÏÑÕÞÇÓÁÔÕÏ
ÖÔÏÍÓÁÔÕÏËÑÖÇÚØÏÙÓÁÔÕÏ
ÐËÈØÇÙÓÁÔÕÏ
ÙË¦ÍÔÜÙÚÇÔÎÙÏ¦¬ÕÖÒÎÙÃÇÙÓ¦ÚÕßÝËÃÔÇÏ
ÓÏÇÚÇÌÏÑÂÚËÒËÚÕßØÍÃÇÖÕßÊËÔÛÇÒ¦ÈËÏÇÖÄÑØÏÙÎ©ÞÕÎÌÄØÕÝÓ¦ÔÚÎÝÞÕØÕÙÚÇÚËÃÙËÇÔÇÔÚÇÖÄÊÕÚËÝÞÕÁÝ
¬ÃÖÕÚÇÊËÔËÃÔÇÏÖÏÕÇÊÏ¦ÌÕØÕ
ÍÏÇÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÇÖÄÚÕßÝàÜÔÚÇÔÕÆÝÑÇÏÚÕÔÒÄÍÕÚÕßÝ®ÁËÏÕ
Ó¦ÔÚÎÝ!ÖÄÚÕÔÑÄÙÓÕÚÜÔÔËÑØ×ÔËÖÁÙÚØËÉÇÔËÑØÄÝÍÏÇÚÃÊËÔ
ÇÔÚÃÑØÏÙÇËÃÊÜÒÕÚÕßÛÇÔ¦ÚÕß

ËÔßÖ¦ØÞËÏÇÔÇÖÇØ¦ÙÚÇÙÂÚÕß
ÓÄÔÕÔÇßÚÄÝÕÃÊÏÕÝ®
©ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÁØÞËÚÇÏÙËÓÏÇ
ÛÁÙÎËÐÃÙÕßÊËÏÔÂÓËÚÕßÓ¦ÔÚÎ
ÑÇÛ×ÝÇÔÇÓËÚØÏÁÚÇÏÓËÚÎÔÇÍÒÜÙÙÃÇÚÕßÛÇÔ¦ÚÕßÇØ¦ÚÎÔÇÖÕÑÇÒßÖÚÏÑÂÓËÍÇÒÕÖØÁÖËÏ¦ÚÎÝÙÚÎ
ÍÒ×ÙÙÇËÔßÖ¦ØÞËÏÎÂÚÚÇÚÎÝÎ
ÇÔËÐÎÓÁØÜÚÎÙÏÜÖÂÚÜÔÔËÑØ×Ô
©ÒÄÍÕÝÚÜÔàÜÔÚÇÔ×ÔÊËÔÛÇÑÇÚÇÌÁØËÏÖÕÚÁÔÇÖÇØËÏÙÊÆÙËÏÙÚÕ
ÈÇÙÃÒËÏÕÚÜÔÙÑÏ×ÔÑÇÔÁÔÇÔÇÖÄÎÞÕÊËÔÛÇßÌÇØÖ¦ÐËÏËÔÇÔÇÑÇÚËÆÕÔÚÇÏÚÇÒÄÍÏÇÓËÚÕÞ×ÓÇ®
ÖÄÚÎÔÖËØÃÚËÞÔÎÇÖËÆÛßÔÙÎÚÕß
Ó¦ÔÚÎÙÚÕÔÊÎÊËÔÓÁÔËÏÖÇØ¦Î
ÎÞ×ËÔÄÝÑÇÒÒÃÌÜÔÕßÖÁÔÛÕßÝ®
¬ÕÔÇÒßÙÏÚËÒÂÇÔËÖÃÊÕÚÕÒÄÍÕ
ÇÓÇßØ×ÔËÏÚÕ¦ÍÕÝÚÎÝÇÓÁÒËÏÇÝ
ËÔÄÝÎÛÏÑÕÆÞØÁÕßÝ¡ÄÔÕÓËÚÇÚØÁÖÕÔÚÇÝÚÎÓÔÂÓÎÙËÓÁØÏÓÔÇ
ÕÏàÜÔÚÇÔÕÃÑÂÊÕÔÚÇÏÚÜÔÔËÑØ×Ô
ßÚÄËÃÔÇÏÚÕÖØÕÔÄÓÏÕÑÇÏ
ÎÑÇÚÇÊÃÑÎÚÜÔÔËÑØ×Ô§ÇËÃÔÇÏÕÑÇÛÁÔÇÝ®ßÚÄÔÚÕÔÑÇÛÁÔÇÑÎÊËÆËÏÕÇÖÇÓ¦ØÑÕÝÓËÓÏÇ
ÍÒ×ÙÙÇÙÖÕÔÊÂÙËÑ¦ÛËÓÃÇÇÖÄ
ÚÏÝÙÇØ¦ÔÚÇÙËÒÃÊËÝÚÕßÈÏÈÒÃÕß
ÔÇÈÏÈÒÃÕÕÊÆÔÎÝÑÇÏËÐÏÒÁÜÙÎÝÕÊßØÓÕÆÇÒÒ¦ÑÇÏÑÇÛÇØÓÕÆÇÂÚÇÔÖÏÕÍËÔÔÇÏÄÊÜØÕ
ÓËÚÕÔÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÇÔÂÚÇÔÒÏÍÄÚËØÕÑØßÖÚÏÑÄÇÒÒ¦ÄÚÇÔÕÏÒÁÐËÏÝÇÔÚÏÑØÃàÕÔÚÇÏÓËÚÕÇÔËÃÖÜÚÕ
ÖØÕÙÌËÆÍÕßÔÙÚÕ¦ÒÕÍÕ

!ÑÂÉÓ¨Ñ³Ø~Ò³Ð{È~Ñ³Ò×É¨ÉÑoËÉ{~Ò³{ÒÜÜÑÌÑÈ³ÌÈoÉÊÚi~É(ÈÐÓ¨ÙÉÉ³i³ÑÈ³Ì³i³Ò³È(È~ÒÚÉ
K¨ÒÙÈKoÑËÉ{³iKÉ¨Ò³Ñ³È
~Ñ{~{³ÒÇÉ{³iÑÓÑ³{ÜÉÈ¨Ò
³È~ÌÜÈÑTÒÉ³ÑÒÑÑ
³Ñ×³Ñ³Ë³{³iØÑoÑiÐÓiØ³È
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους
ποιητές ή συγγραφείς καλείτε, ζώντες και τεθνεώτες;

0~ÑÜ~ÑË¨{³åÚÑKÒÇ
³{TÊÐÑ³Ñ³ÐÂÐÉ³0ÇÓ{ÐØ
Ü¨Ì{~Ñ{0Ç¨³Ç.Ì³É¨ØÚÑKoÒÇÉ{³{ØÐË¨ÉØÑÌ³ÈoÉËÑ{
Ì³ÑK¨ÑÙ{ÒÇÉ{0ÒØÉ{KÑÙË³iØ
ÚÑÑÒKÉ{³Ñ~É¨{Ò~Ñ{=Ñ=ÉÓ
ÚÑ~ÒÚÉ³Ñ{³{Ò
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που μάθατε πρόσφατα χάρη
στην ανάγνωση ενός βιβλίου;

t+_¿c©³Ñ{Ñ{~ÒÉËÑ{iÑÒÙiÜÉÈ¨ÒÉÌØ¨ÒoÐÑ³ØVi
Ñ³{³¨×Ê³È+a¿_©³ÑoÑÜÜ{~ÒÉËÑ{³ÑÌÉ{¨ÑuÉiÐÉËÐÑ
³ÈÐÉ³Ñ×¨Ñ³ÊÑÌt0(Ñ{TËÙ{
³iØå³{³¨×ÊØu³ÈÝ³Ì{0ÑÐÖ~{${ÙÖÑÈ³Ë¨{ÐËÉ
ÐËÑÜÓÂiÈËÇÈ³{Ø¨ÚÓÉ{ØÐÈ³io¨Ñ×ÊV~Ñ{ÐÒÜÜ
³iÇÊ
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε
πρόσφατα για πρώτη φορά;

0ÑÚÉÑ³¨{~ÒÓ¨oÑ³È0. Ü{³
Και ποιο είναι το βιβλίο που έχετε
διαβάσει τις περισσότερες φορές;

0t¿__²_X_¦u³iØÒÚ¨{
0ÉÂ{Ó
Ποιο είναι αυτό που «όλα τα κακά σκορπά»; Κρύβεται μέσα στις
ιστορίες;

ËÑ{iKÑÚÖ³Ñ³iÉËÚiiÌ³{É
ÑÈ³Ê³iÌÜiVÉÑÈ³Ê³iT¨Ñ
~Ñ{ÉÑÈ³Ì³~ÌÐÚÑÉ{~¨Ñ³ÊÈ~Ò³É{~ÑÜËV{ÜËo{~Ñ{
{~ÑÜË
Υπάρχει κάποιο κοινό νήμα που να
ενώνει αυτές τις δεκαπέντε ιστορίες και αν ναι, ποιο είναι αυτό;

.³{Ø{³¨ËÉØÑÈ³ÓØ{Ê¨ÉØÑË¨È³iÐË¨Ñ³ÑTÓ¨{Ñ³ÈØ~Ñ{
ÙiÐ{È¨oÖÐ{ÑÙÉÖ³É¨i¨ÑoÐÑ³{~Ì³i³Ñ³iËÑ~{Ö³Ñ{
$×Ñ³Ñ³{~ÌØ³ÈØ~ÌÐØÉËÑ{³ËÙ{{TÈ¨ÌØÌi¨ÑoÐÑ³{~Ì³i³Ò³ÈØV~{Ó³{{
{³¨ËÉØÈK{È~{Ö³Ñ{³ÑÈ³ÌT¨ÑÉÜÜÑÜÓØÙ{Ñ³ÒÉ{Ø(Ñ¨Ì~Ñ{
Ñ¨ÉÜÚÌÐÉ¨ÙÉÖ³Ñ{
~Ñ{{Ê¨ÉØÑ³ÑÜÜÒÈÚÓÉ{ØÐÉ³ÈÉ¨Ê¨ÑÉÑÈ³ÌÈÚÑÊÚÉÜÑ
ÑÉËÑ{VÐÉ³Ñ³{~ÉËÐÉ
³ÈÌÚÈ³ÈØÊÑ~ÌÐÑ~Ñ{
ÐÉ³ÚÖ³i³ÈØ
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WIGMORE HALL

SIMON & SCHUSTER

PETER LINDBERGH

JEWISH MUSEUM BRUSSELS

ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

NATIONAL MUSEUM ROMANIA

Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ

ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΛΟΝΔΙΝΟ

Κόμικς και εβραϊκή μνήμη
Στο Εβραϊκό Μουσείο,ÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝ
ÎÁÑÛËÙÎÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÇßÚÂÔ
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Πίτερ Λίντμπεργκ
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Μαίρη Χίγκινς Κλαρκ
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Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Κάποιες νύχτες του κρύου χειμώνα
Η Σάρον Οουλντς ÁÞËÏÍØ¦ÉËÏÖÕÒÒ¦
ÊßÔÇÚ¦ÑÇÏÙßÍÑÏÔÎÚÏÑ¦ÖÕÏÂÓÇÚÇ
¥ØÇÃÇÙÚÎÓÕØÌÂÑÇÏÙÚÕÔØßÛÓÄ
ÓÏÑØÁÝÍØÕÛÏÁÝÙÚÕÙÚÕÓ¦ÞÏÂÚØßÌËØ¦Þ¦ÊÏÇÙÚÕÖØÄÙÜÖÕÜÝÖØÕÝ
ÚÕÖËØÏËÞÄÓËÔÄÚÕßÝ
©ÑÆØÏÕÝÑØÏÇÍÇÖ¦ÇßÚÂÚÎÔ
ÓËØÏÑÇÔÃÊÇÖÕÏÂÚØÏÇÖÕßÇÔÚÒËÃ
ÚÎÔÁÓÖÔËßÙÂÚÎÝÇÖÄÚÎÔÃÊÏÇÚÎÝ
ÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÇÖÄÚÏÝÖÏÕÕÏÑËÃËÝÚÎÝÙÚÏÍÓÁÝÇÒÒ¦ÑßØÃÜÝÇÖÄ
ÚÎÔËÙÜÚËØÏÑÂÖËØÏÖÁÚËÏÇÚÕßÑÇÛËÔÄÝÇÖÄËÓ¦Ý¦ÔÊØÇÂÍßÔÇÃÑÇ
ÓÏÑØÂÙÎÓÇÙÃÇÁÞËÏ
¡ËØÏÑÁÝÌÕØÁÝÚÇÖÕÏÂÓÇÚ¦ÚÎÝ
ËÃÔÇÏÙÇÔÚØÇÍÕÆÊÏÇÇÔÓËÒÜÊÃËÝ
ÖÕßÛÁÒËÏÝÔÇÇÑÕÆÙËÏÝÖ¦ÒÏÑÇÏÖ¦ÒÏ(ÒÒÕÚËÂÓ¦ÒÒÕÔÚÏÝÃÊÏËÝÌÕØÁÝ
ÖÕßÛßÓÃàÕßÔÚØÇÍÕÆÊÏÁÔÇÖÕÃÎÓ¦ÚÎÝÌÇÔÚ¦àËÏÙÇÔÖÇØÇÓÏÒÎÚÄ
ÆÖÔÕßÙÇÔÖÇØÇÓÏÒÎÚÄÇÔÛØ×ÖÕß
ÖÕßÉÂÔËÚÇÏÙÚÕÔÖßØËÚÄÂÉÂÔËÚÇÏÙÚÕÔÁØÜÚÇ
¦ÖÕÏËÝ¦ÒÒËÝÌÕØÁÝÓÕÏ¦àÕßÔÓË

Μερικές φορές
τα ποιήματα
της Οουλντς θυμίζουν
πόσο αδύναμοι,
αναξιοπρεπείς, πόσο
δυνατοί και πόσο
αγέρωχοι, μεγαλειώδεις,
μπορούμε να είμαστε
στον έρωτα.
ÙÆÔÚÕÓÇÖËà¦ÓËÇßÚÄÖÕßÇÖÕÑÇÒÕÆÔÕÏÇÍÍÒÄÌÜÔÕÏMSHZOMPJ[PVUÂ
ÏÙÚÕØÃËÝÓÖÕÔÙ¦Ï®ÇÌÎÍÂÙËÏÝÖÕß
ÖÇØÇÖÇÚÕÆÔÄÖÜÝÕÓËÛßÙÓÁÔÕÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÇØÍ¦ÚÎÔÆÞÚÇÌÎÍÂÙËÏÝ
ÖÕßÛßÓÃàÕßÔÖÄÙÕÇÊÆÔÇÓÕÏÇÔÇÐÏÕÖØËÖËÃÝÖÄÙÕÊßÔÇÚÕÃÑÇÏÖÄÙÕ
ÇÍÁØÜÞÕÏÓËÍÇÒËÏ×ÊËÏÝÓÖÕØÕÆÓË
ÔÇËÃÓÇÙÚËÙÚÕÔÁØÜÚÇ

«The Virgins»V~Ö³ÑKÜ{Ð³´

ßÚÂÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔËÃÔÇÏÎÇÃÙÛÎÙÎÚÕßÑßØÃÕßÑØÏÄÚÇÔÊÏÇÈ¦àËÏ
ÖÕÏÂÓÇÚÇÚÎÝ¦ØÕÔ6ÕßÒÔÚÝ¬ÕÔ
ØÜÚ¦ÜÇÔÓÖÕØËÃÔÇÐËÞÜØÃÙËÏÑ¦ÖÕÏÕ ÇÏÇßÚÄÝÐËÞÜØÃàËÏÚÕÖÕÃÎÓÇÓËÁÔÇÔÚÃÚÒÕÕÕÖÕÃÕÝÁÞËÏÁÔÇÔ
ÖËØÏÌØÇÙÚÏÑÄÞÇØÇÑÚÂØÇÇÖÕÒÆÚÜÝ
ÇÌÕÖÒÏÙÚÏÑÄÇÔÔÇÓÎÔÓÖÕØËÃÝÔÇ
Ö¦ØËÏÝÚÇÓ¦ÚÏÇÙÕßÇÖÄÓÏÇËÏÑÄÔÇ
ÖÕßÙËÙÎÓÇÊËÆËÏ!ÌÕÆÁÞËÏÝÑ¦ÔËÏÁØÜÚÇÚÕÔÞËÏÓ×ÔÇ®!
ÚÎÔÇØÞÂÊËÔÇÔÚÁÞÜÕÆÚËÁÔÇ
ÙËÔÚÄÔÏËÖ¦ÔÜÓÕßÚÕÑ¦ÛËÚÏÓË
ÖÕÔ¦ËÏÓÏÇÖÒ¦ÑÇÙÏÊÂØÕßÒÏÇÔÃàËÏ
ÚÇÔËÆØÇÓÕßÑËÃÚÕÓÇÏËÑËÃÙÚÕÔ
ÇÁØÇÒËÝÑÇÏÖËÚ¦ÜÓËÚÇÞÆÚÎÚÇ
ÞÜØÃÝÔÇÑÏÔÕÆÓÇÏÑÇÏÙÏÍ¦ÙÏÍ¦ÚÕ
Ù×ÓÇÓÕßÑØß×ÔËÏ¶ÑÇßÚÄàËÙÚÄ
ÊØÕÙËØÄÑØÆÕÖÇÍÜÓÁÔÕ×ÙÖÕß
ÚÕÊÁØÓÇÙËÄÒÕÓÕßÚÕÑÕØÓÃÖÇÍ×ÔËÏËÑÚÄÝÇÖÄËÑËÃÔÇÚÇÙÎÓËÃÇ
ÄÖÕßÚÇÙ×ÓÇÚ¦ÓÇÝÇÍÍÃàÕÔÚÇÏÙÇÔ
¦ÔÛÎÌÜÚÏ¦ÝÆØÜÇÖÄÚÎÔÖÄØÚÇ
ÊÏÇÞßÓÁÔÕÕÒÄÍßØÇÇÖÄÚÎÔÑ¦ÙÇ

ÚÕÌÜÝÇÖÄÚÕÞÕÒàËÓÇÚ¦ËÏÙËËßÛËÃËÝÍØÇÓÓÁÝÇÖÒ×ÔÕÔÚÇÝÚÏÝÙÚËÔÄÓÇÑØËÝÇÑÚÃÔËÝÚÕßÙÚÕÚÇÈ¦ÔÏÓÏÇ
ÌÏÍÕÆØÇÖÕßÚÏÔ¦àËÏÚÇÞÁØÏÇÚÎÝÄÒÕ
ÞÇØ¦ÙÚÕÔÇÁØÇÚÕÔÑÇÛØÁÌÚÎÕÏ
ÍÜÔÃËÝÚÕßÊÜÓÇÚÃÕßÊËÃÞÔÕßÔÂØËÓËÝËÃÔÇÏÎ×ØÇÖÕßÓÖÕØËÃÝÔÇÊËÏÝ
ÄÚÏÎÍÜÔÃÇÎÃÊÏÇËÃÔÇÏËßÒÕÍÎÓÁÔÎ
ÑÇÏÕÏÙÑÕÚËÏÔÁÝÙÌÇÃØËÝÚÕßÖÕÒßÁÒÇÏÕßÇÏÞÓÇÒÜÚÏÙÓÁÔËÝÙÚÕÔÑÇÛØÁÌÚÎÑØÁÓÕÔÚÇÏÇÑÃÔÎÚËÝ¶ÓÖÕØ×ÔÇ
ÔÏ×ÙÜÚÏÝÜÕÛÂÑËÝÓÕßÈÇÛÏ¦ÓÁÙÇ
ÙÚÕÙ×ÓÇÓÕßÑÕÏÚ¦àÜÚÕßÝÇÙÎÓÁÔÏÕßÝÍÒÄÓÖÕßÝÃÙÜÝÔÇÑÕÏÚ¦àÜ
ÚÏÝÜÕÛÂÑËÝÓÕßËÃÔÇÏÐËÑ¦ÛÇØÕ
ÄÒÇÄÙÇÑÕÏÚ¦àÜËÃÔÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦
ÑÇÏËÃÔÇÏÑÇÒ¦,ÞÕßÓËÌÚ¦ÙËÏÙÚÕ
ÚÁÒÕÝÚÜÔËØÜÚÂÙËÜÔÊÏÇÚØÁÞËÏÝ
ÓËÚÎÔÖÇÒ¦ÓÎÙÕßàËÙÚÂÓËÍ¦ÒÎ
ÐÎØÂÚÕÖØÄÙÜÖÄÓÕßÐÇÔ¦ÑÇÏÐÇÔ¦ÐÇÔ¦ÑÇÏÐÇÔ¦ÄÖÜÝÕËÄÝÖÕß
ØÃÞÔËÏÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝ¬ÕßÖÏÔËÒÏÁÝ
ÖØÕÚÕÆÓËÙÚËÃÒËÏÑ¦ÖÕßÑ¦ÚÜÍÏÇ
ÔÇÍËÔÔÎÛ×®
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Δέκα κύριοι υποψήφιοι για Οσκαρ
Η λαμπερή βραδιά, που θα ξεκινήσει σε λίγες ώρες στο Λος Αντζελες, είναι σε μεγάλο βαθμό ανδρική υπόθεση
àËÏ©ÈËÚËØ¦ÔÕÝ©ßÇÒÒÄÝÎÛÕÖÕÏÄÝÓËÚÏÝÖ¦ÔÜÇÖÄÚÇÏÔÃËÝÑÇÏ
ÚÎÒËÕÖÚÏÑÁÝÙËÏØÁÝÙÚÎÔÑÇØÏÁØÇ
ÚÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÓËÙÖÕßÊÇÃÇÖÇØÕßÙÃÇÙÚÕÛËÇÚØÏÑÄÙÇÔÃÊÏÔÚÆÛÎÑËÙÚÇÖÕØÌßØ¦ÚÕßÑÇØÊÏÔÇÒÃÕß
ÍÏÇÚÏÝÇÔ¦ÍÑËÝÚÕßØÄÒÕßÙÚÕßÝ
ÆÕ¦ÖËÝ®ÚÕß5L[MSP_ÃÔÇÏÎ
ÊÏÑÂÚÕßàÜÔÚÇÔÂÑÇÏÇÌÕÙÏÜÓÁÔÎËØÓÎÔËÃÇÊÃÖÒÇÙËËÑËÃÔÎÚÕß
ÔÚÕÔÏ²ÄÖÑÏÔÝÖÕßÓËÚÇÚØÁÖËÏ
ÓÏÇÓÁÚØÏÕßËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÝÏÙÚÕØÃÇÙËÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÑÇÒÄÌÏÒÓ¬Õ
ÍËÍÕÔÄÝÖÜÝßÖÕÊÆËÚÇÏÁÔÇÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚØÕÓËØ¦ÊÏ¦ÙÎÓÕÖØÄÙÜÖÕÑÇÛÏÙÚ¦ÇÑÄÓÎÖÏÕÊÆÙÑÕÒÕ
ÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇËÖÏÚßÞÎÓÁÔÕÚÕ
ËÍÞËÃØÎÓÇ

Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Μπορεί ÎÚ¦ÙÎÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔ
ËÚ×ÔÙËÖÕÒÒÁÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÊÏÑÇÃÜÝÔÇÈ¦àËÏÚÏÝÍßÔÇÃÑËÝÙÚÕÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÄËÖÃÑËÔÚØÕÜÙÚÄÙÕ
ÎÕÙÑÇØÏÑÂÈØÇÊÏ¦ÖÕßÛÇÐËÑÏÔÂÙËÏÙËÒÃÍËÝ×ØËÝÙÚÕÕÝÔÚàËÒËÝ
ËÃÔÇÏÙËÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÇÔÊØÏÑÂßÖÄÛËÙÎÃÞÜÝÔÇÓÖÕÆÓË
ÙÚÎÔßÖÇØÑÚÂÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇÚÕ
ÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÓÏÇÍßÔÇÃÑÇ¶ÎÑØÁÚÇÑÁØÍÕßÏÑÙÚÎÔÖØÕÑËÏÓÁÔÎÖËØÃÖÚÜÙÎ¶ÛÇÁÖØËÖËÔÇÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÙÚÎÈØÇÞËÃÇÒÃÙÚÇÍÏÇÚÎÔÑÇÒÆÚËØÎÙÑÎÔÕÛËÙÃÇËÓËÃÝÇÙÞÕÒÕÆÓÇÙÚËÓËØÄÒÕßÝ ÇÏÌÁÚÕÝÎÇÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏÖÜÝÆÙÚËØÇÇÖÄÇØÑËÚ¦
ÞØÄÔÏÇÕÏÇÔÊØÏÑÕÃØÄÒÕÏÖØ×ÚÕÏ
ÑÇÏÊËÆÚËØÕÏÂÚÇÔÙÞËÊÄÔÄÒÕÏÙË
ËÖÃÖËÊÕÇÔÚ¦ÐÏÕÚÎÝÞØßÙÄÙÑÕÔÎÝ
ÚÜÔ©ÙÑÇØ
ØÃÓÇÈÁÈÇÏÇÖÕßÎÈØÇÊÏ¦
ÊËÔÛÇÁÞËÏÏÊÏÇÃÚËØÎÇÍÜÔÃÇÄÙÕÔ
ÇÌÕØ¦ÚÕÔÔÏÑÎÚÂÏÇÔÇËÃÓÇÙÚË
ËÏÒÏÑØÏÔËÃÝÇÖÄÚÄÚËÖÕßËÃÊÇÓË
ÚÕÔ¬àÄÑËØ®ÙÚÕÖËØÇÙÓÁÔÕ¢ËÙÚÏÈ¦ÒËÔËÚÃÇÝÇÔÚÏÒÎÌÛÂÑÇÓË
ÄÚÏÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÌËÚÏÔÂÇÔÊØÏÑÂ
ËØÓÎÔËÃÇÂÚÇÔÑÇÚÇÊÏÑÇÙÓÁÔÎ
ÔÇËÖÏÙÑÏÇÙÚËÃÇÃàÕÔÚÇÝÑßØÏÕÒËÑÚÏÑ¦ÓËÕÒÄÑÒÎØÕÚÕÙ×ÓÇ
ÚÕßÕ²ÕÇÑÃÔ¢ÃÔÏÐÑÇÚÇÌÁØÔËÏ
ÔÇÓËÚÇÊ×ÙËÏÙÚÕÔÛËÇÚÂÑ¦ÛË
ÃÔÚÙÇÚÕßÖÄÔÕßÑÇÏÚÎÝÖÇØ¦ÔÕÏÇÝÚÕßÞÇØÇÑÚÂØÇÑÇÏÔÇÚÕÔ

Ο Μπαντέρας-Αλμοδόβαρ
¦ÚÏÖÇØÄÓÕÏÕÇÒÒ¦ÇÖÄ¦ÒÒÎ
ÖØÕÕÖÚÏÑÂÑ¦ÔËÏÑÇÏÕÔÚÄÔÏÕ
¡ÖÇÔÚÁØÇÝÙÚÕÄÔÕÝÑÇÏÊÄÐÇ®
ÚÕßÁÊØÕÒÓÕÊÄÈÇØ©ÙÖÇÔÄÝ
ÙÚÇØÕÕÖÕÃÕÝÓÕÏ¦àËÏÓË¦ÒÒÕÔ
ÎÛÕÖÕÏÄÄÚÇÔÖÇÃàËÏÙÚÎÍÒ×ÙÙÇ
ÚÕßÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÔÇÍÃÔËÏÚÕHS[LY
LNVÚÕßÒÓÕÊÄÈÇØÁÔÇÝÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÙËßÖÇØÐÏÇÑÂÑØÃÙÎÕÕÖÕÃÕÝ
ÇÔÇÍÑ¦àËÚÇÏÔÇÑ¦ÔËÏÓÏÇËÖÃÖÕÔÎ
ÇÔÇÊØÕÓÂÙËÇÔÇÓÔÂÙËÏÝÚÕßÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝ©¡ÖÇÔÚÁØÇÝÌÁØÔËÏ
ÙËÖÁØÇÝÚÎÔÇÖÕÙÚÕÒÂËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÑÇÚÇÌÁØÔÕÔÚÇÝÔÇÇÖËÏÑÕÔÃÙËÏÚÄÙÕÚÎÔÏÊÏÕÌßãÇÄÙÕÑÇÏÚÎ
ÙÖ¦ÔÏÇÓËÒÇÍÞÕÒÃÇÖÕßÑØÆÈËÚÇÏ

Αδιαφιλονίκητο φαβορί
είναι ο Χοακίν Φίνιξ
για τη συγκλονιστική
ερμηνεία του
στην ταινία «Τζόκερ».

Το «Κάποτε
στο... Χόλιγουντ»
ξεχώρισε χάρη
στους χαρισματικούς
πρωταγωνιστές του.

ÈÍ¦ÒËÏÇÖÄÚÕÔÓÇÔÊÆÇÚÕßÑÄÓÏÑÝ
©ÓËØÏÑÇÔÄÝÎÛÕÖÕÏÄÝÊËÔËÃÔÇÏ
ËÊ×ÇÖÒ×ÝÕËØÓÎÔËßÚÂÝÚÕßÑËÔÚØÏÑÕÆÂØÜÇÇÒÒ¦ÙßÔÊÎÓÏÕßØÍÄÝÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝÊÃÞÜÝÇßÚÄÔÖÕÒÆ
ÇÖÒ¦ÊËÔßÖ¦ØÞËÏÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÝ¬àÄÑËØ®¶ÍÏ»ÇßÚÄ¦ÒÒÜÙÚË
ÑÇÏÚÕÔ²ØßÙÄ¢ÕÃÔÏÑÇÚÕÔÖÇØÁÒÇÈÇÔÇÖÄÑÕÏÔÕÆÕÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝ
¬ÕÔÚ¢ÃÒÏÖÝÓÇàÃÓËÚÕÔÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÑËÃÔÕÖÕßÖÏÇÄÒÕÏÖËØÏÓÁÔÕßÔÔÇÊÕßÔËÃÔÇÏÚÏÛÇÖËÏ
Õ²ÕÇÑÃÔ¢ÃÔÏÐÇÖÕÊËÞÄÓËÔÕÝÚÕ
ÖØ×ÚÕÚÕßÇÍÇÒÓÇÚÃÊÏÕËÏÊÏÑ¦
ÓËÚ¦ÚÕÔÖÕÒÆËÖÏÛËÚÏÑÄÑÇÚ¦
ÚÕßØÇÚÙÏÙÓÕÆÖÕßßÖ¦ØÞËÏÙÚÎ
ÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÒÄÍÕÖÕßËÑÌ×ÔÎÙË
ÙÚÇÖØÄÙÌÇÚÇHM[H
©ÖÜÝËÃÖÇÓËÜÙÚÄÙÕÑÇÏÖÇØÇÖ¦ÔÜÑÇÛÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÌËÚÏÔÕÆÝ
ßÖÕÉÎÌÃÕßÝÛÇ¦ÐÏàËÚÕ©ÙÑÇØÇq
ÇÔÊØÏÑÕÆØÄÒÕßÄÙÕÓ¦ÒÒÕÔÕ
ËÕÔ¦ØÔÚÕÔÚÏ ¦ÖØÏÕÕÕÖÕÃÕÝ
ËÔ×ÛÎÑËÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ËÖÃÚÎÝ
ÕÛÄÔÎÝÓËÚÕÔ¡ÖØÇÔÚÏÚÍÏÇ
Þ¦ØÎÚÕß ÕßÁÔÚÏÔ¬ÇØÇÔÚÃÔÕ¬Õ

Ñ¦ÚÜÇÖÄÚÕÖØÕÙÜÖËÃÕÚÕßÊÎÓÏÕßØÍÕÆÑÇÏÑËØÊÃàÕÔÚÇÝÚÄÙÕÚÕ
ÈØÇÈËÃÕËØÓÎÔËÃÇÝÙÚÏÝ ¦ÔÔËÝ
ÄÙÕÑÇÏÚÎÔÖØ×ÚÎÚÕßÕÙÑÇØÏÑÂ
ßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚÇ
ÏÇÚÕÔÚÇÞÆÚÇÚÇÇÔËØÞÄÓËÔÕ
ÔÚÇÓ§ÚØ¦ÏÈËØÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎ
ÇßÚÂËÃÔÇÏÎÊËÆÚËØÎÌÕØ¦ÖÕß
ÛÇàÂÙËÏÚÎÔÁÐÇÉÎÚÕßßÖÕÉÎÌÃÕßÓËÚ¦ÚÎÔÖËØßÙÏÔÂÇØËÃÙÌØÎÙÎ®ÙÚÕØÃÇÍ¦ÓÕß®ÚÕß
§ÄÇ¡Ö¦ÕßÓÖÇÞÈÇÙÃÙÚÎÑËÖÕÒÆ
ÙÚÏÝËØÓÎÔËÃËÝÚÜÔÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚ×ÔÚÎÝÎÑÕØßÌÇÃÇÚÜÔÕÖÕÃÜÔÂÚÇÔÇÔÇÓÌÏÙÈÂÚÎÚÇÇßÚÂÚÕß
§ÚØ¦ÏÈËØ¡ËÑÇØÏÁØÇÖÕßÁÞËÏ
ÇÖÕÍËÏÜÛËÃËÓÖÕØÏÑ¦ÓËÚ¦ÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÚÕßÙÚÇÑÇÏÔÕÆØÍÏÇ:[HY
>HYZ®ËÖÏÈËÈÇÏ×ÔËÏÐÇÔ¦ÚÏÝÏÑÇÔÄÚÎÚËÝÖÕßËÃÊÇÓËÙÚÕÌÏÒÓÚÕß
Ö¦ÏÑÏÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÕ¦ÚËØÙÕÔ®
ÚÕß¬àÏÓ¬à¦ØÓÕßÝÖØÕÙÊÄÑÎÚÎ
ÇÖÕÑ¦ÒßÉÎÑÇÏÚÕÞ¦ØÏÙÓ¦ÚÕßÙÚÕ
ÚØÇÍÕÆÊÏÚÕÕÖÕÃÕÛÇßÓ¦àÕßÓËÙË
ÓÃÇÇÖÄÚÏÝÖÏÕÙßÍÑÏÔÎÚÏÑÁÝÙÚÏÍÓÁÝÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝ

Στην επάνω É{¨ÒÑÌÑ¨{³É¨ÒUÉÒ¨³³{Ò¨{tÒ³É³ÌÜ{oÈ³uV0ÐÑ~Øt ÑØÈÓ¨TØoÉË³ÑØuVÑ~Ë'Ë{Ât0ÇÌ~É¨uV0ÇÌÑÚÑ(¨Ò{ØtÛÖ(ÒÉØuVå³ÑÐ ³¨Ò{KÉ¨t³¨ËÑoÒÐÈu.³i~Ò³É{¨ÒÑÌÑ¨{³É¨ÒU¨Ñ³({³tÒ³É³ÌÜ{oÈ³uV0Ç(Ó{t$¨ÜÑÙÌØuVå³{Ì~{ØtÛÖ(ÒÉØuVå³Ì{Ñ³Ó¨ÑØt(ÌØ~Ñ{ÙÌÂÑu~Ñ{åÜ(Ñ³Ët$¨ÜÑÙÌØu
 ¦ÖÕÚËÙÚÕ²ÄÒÏÍÕßÔÚ®ÂÚÇÔÓÏÇ
ÏÊÏÇÃÚËØÎÚÇÏÔÃÇÖÏÙÚÂÙÚÕÖÔËÆÓÇ
ÚÕßÊÎÓÏÕßØÍÕÆÚÎÝÎÕÖÕÃÇÖ¦ÔÚÜÝÊËÔÛÇÑÇÚ¦ÌËØÔËÔÇÑØÇÚÂÙËÏÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕßÛËÇÚÂÕÆÚË

ÚÎÔÖØ×ÚÎ×ØÇÊÃÞÜÝÚÕßÝÞÇØÏÙÓÇÚÏÑÕÆÝÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝÚÎÝ©
§ÚÏ ¦ÖØÏÕËØÓÎÔËÆËÏÁÔÇÔÙÚÇØ
ÚÎÝÚÎÒËÄØÇÙÎÝÚÜÔ»ZÕÕÖÕÃÕÝÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÖØÕÙÇØÓÕÙÚËÃÙË

ÔÁËÝËÖÕÞÁÝÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝÑÇÏÓËØÏÑÁÝÇÖÕÒÇßÙÚÏÑÁÝÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÏÑÁÝÒËÖÚÕÓÁØËÏËÝÊËÙÑÎÔÂÓËÚÇ
ÑÕÑÚÁÏÒÙÚÎÔÖÏÙÃÔÇËÃÔÇÏÇÖÄÚÏÝ
ÑÇÒÆÚËØËÝÓËÛßÙÓÁÔÕßÇßÚÕÙÞËÊÏ-

ÇÙÓÕÆÖÕßÁÞÕßÓËÊËÏÚÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÞØÄÔÏÇ ÇÏÇÔÕ§ÚÏ ¦ÖØÏÕËÃÔÇÏ
ÕÓÄÔÕÝÚÎÝÒÃÙÚÇÝÖÕßÁÞËÏÑËØÊÃÙËÏÂÊÎ©ÙÑÇØÚÄÚËÕ¬àÄÔÇÛÇÔ
Ø¦ÏÝÙÚÇÚÕßÙÃÍÕßØÇÚÕÇÐÃ-

Μήπως έφτασε η ώρα του έως τώρα «αδικημένου» της λίστας;
Στους υποψήφιους
για τον δεύτερο ρόλο
υπάρχουν τα πιο
«βαριά» ονόματα
της κινηματογραφικής
βιομηχανίας.
ÏÙ¦ÐÏÕÝ¶ÚÕÊËÃÞÔËÏÑÇÏÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
¦ÒÒÜÙÚË¶ÓËËÑËÃÔÕÔÚÕßËÕÔ¦ØÔÚÕ§ÚÏ ¦ÖØÏÕÊÏÇÌÕØ¦ËÃÔÇÏ
ÖÜÝÕÏÚÄÞÏÇÖÒ×ÝÑÇÚÇÌÁØÔËÏ
ÔÇÙÚÇÛËÃ¦ÔËÚÇÊÃÖÒÇÙÚÕÔÖÕÒßÊÕÐÇÙÓÁÔÕÙßÔ¦ÊËÒÌÕÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇ
ÐËÞÜØÃÙËÏÜÝÑÕßÒÑÇÙÑÇÔÚÁØÕØÔÚÏÔ¦ÔÚàÇÖØÕÙÌÁØÕÔÚÇÝÑÇÏÓÏÇ
ÐËÑÇØÊÏÙÚÏÑÂÙÑÎÔÂÓÕÔÕÓÇÞÃÇÝ
ÓËÚÕÔ¡ÖØÕßÝÏ®
ÏÕÖ¦ÔÜÓËÇÌÕØÓÂÚÎÔßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚÇÚÕß¬àÄÔÇÛÇÔØ¦ÏÝ
ÇÔÇÌÁØÇÓËÚÕÔÔÚÕÔÏ²ÄÖÑÏÔÝ
ËËÑËÃÔÕÔÁÒÇÞËÕÒÏÍÄÚËØÕÒÇÓÖËØÄÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙÚØßÌÔÄÝ¦ÖÇÝËÔÁÊÏÑÚÕÝÜÙÚÄÙÕÓ¦ÒÒÕÔ
ÚÕßÚÇÃØÏÇÐËÑÇÒÆÚËØÇ©²ÄÖÑÏÔÝ
Þ×ØËÙË¦ÔËÚÇÙÚÇÖÕØÌßØ¦ßÖÕÊÂÓÇÚÇÚÕßÇßÙÚÎØÕÆËØÓÇÔÕÆ
ÏËØ¦ØÞÎÓÃÒÎÙËÚÁÙÙËØÏÝÊÏÇÌÕØË-

JORDAN STRAUSS / INVISION / A.P.

Μπορεί ÕÖØ×ÚÕÝÇÔÊØÏÑÄÝØÄÒÕÝÔÇ
ÙßÍÑÁÔÚØÜÙËÌÁÚÕÝÓËØÏÑÁÝÄÔÚÜÝ
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Το φως που δεν βραδιάζει ποτέ
«Εσπερινές Βιολογίες», δεύτε λάβετε θεατρικές ιστορίες εκ του ανεσπέρου θεατρικού φωτός
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΝΟΥΡΗΣ
«Εσπερινές βιολογίες,
τέσσερα θεατρικά έργα»
εκδ. Hippasus, σελ. 164

Οι χαρακτήρες των έργων της έκδοσης δίνονται με ιδιαίτερη λεπτομέρεια, καθώς ο ίδιος
είναι ασκημένος να θέτει
κάτω από το μικροσκόπιο την υποβόσκουσα
ψυχοσύνθεση των χαρακτήρων που πλάθει.
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ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÓÇÝÈÏÕÒÄÍÏàË®ÙÚÎÔ
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ÌÇÔËØ×ÔÕÔÚÇÏ¦ÖËÏØËÝÓËÚÇÈÒÎÚÁÝÚÏÝÙÖËØÏÔÁÝÏÕÒÕÍÃËÝ®
ÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÈÏÕÒÕÍÃàÕÔÚÇÝ
ÇÔÛØÜÖÃàËÏ®ÑÇÛ×ÝÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏÑÇÏØÃÞÔËÏÌÜÝÙÚÎÔÇÖÇÚÎ-

ÒÂÇÔÛØ×ÖÏÔÎÙßÔÛÂÑÎÖÏÖØÄÙÛËÚÇÇÙÑÎÓÁÔÕÝÙÚÕÙÆÙÚÎÓÇ
ÚÎÝÌßÙÏÑÂÝËÖÏÒÕÍÂÝÇÔÇÚØÁÖËÏ
ÚÏÝÇØÞÁÝËÔËÙÚÏ¦àËÏÙÚÕßÝËßÖØÕÙ¦ØÓÕÙÚÕßÝÑÇÏÑÇØÖËØÕÆÝ
ÇÒÒ¦ÙÚÕßÝÒÏÍÄÚËØÕÖØÕÙÇØÓÕÙÓÁÔÕßÝÕØÍÇÔÏÙÓÕÆÝ¶ÇÔÛØ×ÖÕßÝÑÇÏÊÃÔËÏÓËÒËÖÚÕÓÁØËÏÇ
ÚÕØËßÙÚÄÚÕÖÃÕÚÜÔÙßÔÇÏÙÛÎÓ¦ÚÜÔÚÕßÝÖÕÑÇÒÆÖÚËÏÄÓÜÝ
ÖÒ¦ÙÓÇÚÇÖØÕÙÑÄÒÒÎÙÎÝÄÖÜÝ
ÑÇÏÚÇÛßÙÇÔÄÖÕÊÇÚÕß
ÇÙÏÑÂËÓÖËÏØÃÇÚÎÝÈÏÕÒÕÍÃÇÝ
ËÃÔÇÏÎÌßÙÏÑÂÁÒÐÎÖØÕÝÚÕÌÜÝ
ÖÕßÊÃÔËÏàÜÂÑÇÏÙßÔÚÎØËÃÚÎÔ
ÚØÕÌÏÑÂÇÒßÙÃÊÇ ÇÚ»ÇÔÇÒÕÍÃÇ
ÚÕÌÜÝÚÜÔÙÖËØÏÔ×ÔÏÕÒÕÍÏ×Ô®ËÃÔÇÏÙËÛÁÙÎÔÇÖÇØÎÍÕØÂÙËÏÚÏÝàÜÁÝÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÖÕß
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÎÙÑÏ¦ÑÇÏÔÇÚÏÝ
ÛØÁÉËÏÓËÇÍ¦ÖÎÓËËÒÖÃÊÇ¢ÜÝ
ÛËÇÚØÏÑÄÖÕßÁÙÚÜÑÇÏËÙÖËØÏÔÄ

ÊËÔËÃÔÇÏÇÔÁÙÖËØÕÊËÔÈØÇÊÏ¦àËÏÖÕÚÁÇÞÔÕÌÇÃÔËÚÇÏÇÒÒ¦ÊËÔ
ÊÆËÏÄÖÜÝÇßÚÄÚÎÝËÑÑÒÎÙÏÇÙÚÏÑÂÝÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÖÕßËÐËÒÃÙÙËÚÇÏ
ÑÇÚ¦ÚÎÊÆÙÎÚÕßÂÒÏÕßÑÇÏÖØÕÝ
ÚÕÔÄØÛØÕÙÎÓÇÚÕÊÕÚËÃÚÎÔÁÔÇØÐÎÚÎÝËÖÄÓËÔÎÝÎÓÁØÇÝ
©ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÊÎÒ×ÔËÏÙÚÎÔ
ËÏÙÇÍÜÍÂÚÕßÚÄÓÕßÄÚÏÎÚÁÞÔÎ
ËÃÔÇÏÓÏÇÒËÏÚÕßØÍÃÇÇÔÇÙÆÙÚÇÙÎÝÚÕßÑÄÙÓÕßÍÏÇÚÃÓÁÙÜÇßÚÂÝ
ÓÖÕØËÃÑÇÔËÃÝÔÇÖÒ¦ÙËÏÑÄÙÓÕßÝ
ÖÏÕÊÃÑÇÏÕßÝÑÇÏÖÏÕÖÕÔËÚÏÑÕÆÝ®
©ÙÑÎÔÏÑÄÝÑÄÙÓÕÝÚÜÔÁØÍÜÔÊÕÓËÃÚÇÏÓÁÙÇÇÖÄÁÔÇÇÁÔÇÕÖÒÁÍÓÇÇÔÚÃÛËÚÜÔËÔÔÕÏ×Ô
ÖÕßÊÏÇÙÖ×ÔÚÇÏÇÔÇÙßÙÚÂÔÕÔÚÇÏÑÇÏÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÜÝ¯àÜÂ
©ÏÞÇØÇÑÚÂØËÝÇÔÇÖÔÁÕßÔÓÁÙÇ
ÇÖÄÚÎÙÆàËßÐÎÚÕßÇÙÚËÃÕßÑÇÏ
ÚÕßÙÕÈÇØÕÆÚÎÝÚØÇÍÜÊÃÇÝÑÇÏ
ÚÎÝÍËÒÕÏÄÚÎÚÇÝÚÕßÑÜÓÏÑÕÆÑÇÏ
ÚÎÝÖÇÔÜÒËÛØÃÇÝÚÕßËÍÑÒËÏÙÓÕÆ
ÚÜÔÞÇØÇÑÚÂØÜÔÓËÚÕÌÇÔÁØÜÓÇ
ÚÎÝËÒËßÛËØÃÇÝÚÕßÝÚÎÝÛÒÃÉÎÝ
ÓËÚÎÔËÒÖÃÊÇÚÎÝÙßÔÚÂØÎÙÎÝ
ÓËÚÎÔËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎ

Η κ. Ανθή Αντωνιάδου είναι ηθοποιός
και ερευνήτρια.

Εκθεση
της ανθρώπινης
κατάστασης
Tα έργαoË³Ñ{{~ÈÐÉ{~Ò
Ì³ÑÉÑÈ³ÒÑÑo¨ËÇÉ³Ñ{i~Ñ³ÒÚÉi³iØÑÜÊÚÉ{ÑØ³ÈÙiÐ{È¨oÖ ÚÓÑiÉÌØtÐÑÖ¨É{Èu
Ó¨oÈÉËÑ{¨ÑoÐÑ³{~ÊÉÐÉ{¨ËÑ~ÑÚØVÐÉÓÑÐÑo{~Ì³¨ÌV
{{³¨ËÉØ³¨ÈÈ³iÈTÊ³ÈÚÉÑ³ÊåÈ³ÊitÙ{Ò³¨iiu
¨~Ö³É{Ù{Ì³{iËÙ{ÑiioÊV
Èoo¨Ñ×ÓÑØVÙÉÑ³{³Ó~É³Ñ{
³iÓ~ÚÉiå³ËÚÉ³ÑVÚÓ³É{Ø
¨³iÖÜi³ÑÙ{~Ò³È³{TÉËÑK{o¨Ñ×ËÑØ~Ñ{ÐÓÑÑÌ³Ñ¨{~Ò³ÈK{ÐÑ³ÑÙioÉËÉÉ¨³ÊÐÑ³ÑÈÑ×¨ÖÌÜÈØÐÑØ$
³ÑØÑÖ¨iØÑÑo¨ËÇÉ³Ñ{ØÓÑØÑÌ³ÈØ~È¨{Ì³É¨ÈØ
É~¨ÈØ³iØÖoT¨iØ
TÜÊØ~È¨{Ñ~ÊØÙ¨ÑÐÑ³È¨oËÑØÏØÈoo¨Ñ×{~Ê³È{Ù{Ñ{³É¨Ì³i³ÑÑÑo¨ËÇÉ³Ñ{iÑ~Ó³¨iÑÌ³~ÜÉ{³ÌÉ¨{KÒÜÜ³È
i{ÖVÐÉ{³¨ËÉØÑ{~³ÓØ³
T¨~Ñ{³T¨ÌÉ³ÙÉÙÐÓÑÈ³ÌVÜ{ÌVÐ¨ÉË~Ò{Ø
ÑÑÑo¨ËÉ{ÓÑoÉ×Ö¨ÐÑV
Ð{ÑÐÉ³ÒKÑio¨Ñ×ÊØ³ÉÉ¨oÌ
Ñ¨ÌVÐÉ¨KÜÓØÈ×³ÒÈ
~Ñ{³ÑÌ¨{Ñ³ÈÐ³É¨{ÐÖV
ÐÉ³t 6É¨uÑÉËÑ{ÓÑÓ¨oTÑ¨Ñ~³i¨{³{~Ì³ÈÉËÙÈØ$
Ð³É¨{ÐÌØ¨ÕÚÓ³É{³i
Ñ¨ÒÙio{ÑÑ³~Ñ³Ñ³ÊÉ{
~Ñ{Ö¨o{~Ñ{KÓKÑ{ÑiÑ¨ÒÙiÙiÐ{È¨oÉË³Ñ{ÐÌÌ³ÑÈÒ¨TÉ{ÉÑÒ³ÑiÉÑ³Ë³iØ$
ÑÖ¨iØÜÉ{³È¨oÉËÐÉÐÉ³i
tÑ¨ÑÙ{Ñ~ÊÙ{ÑÙ{~ÑËÑuÉÌØ
Èoo¨Ñ×ÓÑÈÑ¨ÒoÉ{ÓÑ³ÉÜ{~Ì~ÉËÐÉÑ¨Ò³ÑiØVÑÜÜÒi
ÉÑÒ³ÑÊ³ÈÓo~É{³Ñ{³Ì³{
ÐÓÑÑÌ³Ñ~ÉËÐÉÑÑÈ³ÒÉ~ÚÓ³É{
~Ñ{ÙÉÈo~ÑÜÖ³É{³iÑÚ¨{i~Ñ³Ò³ÑiVÐÜoÉË³{ØÉ³ÒÉ{Ø~Ñ{³{ØÑÑ×ÒÜÉ{ÉØ³TÑ¨Ñ~³Ê¨³ÈVÐÉ³io³Ê³È
×{Ü×{~Ê³Òi
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Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020

Θ Ε Α Μ ΑΤΑ

Γυναίκες
που αψηφούν
τις συμβάσεις
Ενα κλασικό βιβλίο γίνεται ταινία
από την ανερχόμενη Γκρέτα Γκέργουικ
Μικρές κυρίες ###½
ΔΡΑΜΑ (2019)
Σκηνοθεσία: ~¨Ó³Ñ~Ó¨oÈ{~
Ερμηνείες: .Ë¨Ñ,ÌÑV ÐÑÈÒ-

³V'ÜÌ¨ÉØ({ÈV0{Ð³Ó.ÑÜÑÐÓ
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Η πιο ανερχόμενη ÇÖÄÚÏÝÓËØÏÑÇÔÃÊËÝÙÑÎÔÕÛÁÚÏÊËÝÑØÁÚÇÑÁØÍÕßÏÑ3HK`)PYK®ÇÖÕÙÖ¦ÁÐÏ
ÕÙÑÇØÏÑÁÝßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚËÝÍÏÇÓÏÇ
ÓËÚÇÌÕØ¦ÊÏÇÙÑËßÂÚÕßÑÒÇÙÏÑÕÆ
ÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÕÝÚÎÝÕßÃàÇ¡ÁÏÒÑÕÚÏÇÔÇÚÕÖËÚÆÞËÏÎÑÁØÍÕßÏÑ
ÙßÍÑËÔÚØ×ÔËÏÁÔÇÖÕÒÆÖÒÕÆÙÏÕ
ÑÇÙÚÖÕßÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÙËÊËÆÚËØÕØÄÒÕÇÑÄÓÎÑÇÏÚÎ¡ÁØÏÒÚØÏÖ
ÓÁÔÕÔÚÇÝÖÇØ¦ÒÒÎÒÎÖÏÙÚÂÙÚÕ
ÖÔËÆÓÇÚÕßÈÏÈÒÃÕßÑÇÏÚÕÔÃàÕÔÚÇÝ
ÚÏÝÖØÜÚÕÖÄØËÝÍÏÇÚÎÔËÖÕÞÂÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝÚÕß
ÇÌÂÍÎÙÎÞÜØÃàËÚÇÏÙËÊÆÕ
ÞØÄÔÕßÝ ÚÕÔ ÖØ×ÚÕ ÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÓËÚÎÔ¬àÕ¡ÇØÚÝÔËÇØÂ
ÙßÍÍØÇÌÁÇÎÕÖÕÃÇÖÇÙÞÃàËÏÔÇ
ÖØÕÈ¦ÒËÏÚÕÁØÍÕÚÎÝ¶ÕÆÚËÑÇÔ
ÔÇÊÏÇÑØÏÛËÃ¶ÓÁÙÇÙËÁÔÇËÞÛØÏÑÄÇÔÊØÕÑØÇÚÕÆÓËÔÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ
ËÌÒÇÝÓÖÇÑÚÇÕÖÕÃÇÁØÞÕÔÚÇÏ
ÙÞËÊÄÔÙßÔËÏØÓÏÑ¦ÍÏÇÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈÕßÔÑÇÏÚÎÔÖËØÏÙÙÄÚËØÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÓËÚÇÔËÇÔÏÑ¦ÞØÄÔÏÇÚÎÝ¬àÕÑÇÏ
ÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÝÚÎÝÖÕßÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏÇÖÄÚÎÓÇÓ¦¡¦ØÓÏÄØÇ
§ÚËØÔÚÎ¡ËÍÑÓÇÕß¦ÚÙÕÔ
ÚÎÔáÓÏ¢ÒÄØËÔÝÏÕßÑÇÏÚÎÓÏÑØÂ¡ÖËÛÒÃàÇÑ¦ÔÒËÔßÚÄÝ
ÕÖßØÂÔÇÝÚÜÔÚØÕÓËØ¦ËÔÜÓÁÔÜÔ
ÍßÔÇÏÑ×ÔÛÇÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇÚÇÈÍ¦ÒËÏÖÁØÇÙËÊÆÙÑÕÒËÝËÖÕÞÁÝÖÄÒËÓÕÝÌÚ×ÞËÏÇÇØØ×ÙÚÏËÝËÔ×ÑÇ-
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XXx_²v__>n_
1ÉËÑÜÉ{³È¨oËÑ
åÉÈÚÉËÑØÐÉ³ÒÙi
ÑÐÐÑ³Ñ³Ç{Ñ¨ÐÑ³Ñ
Ð{~ÊÉ{¨ÒÉTÊØ
EU4U, II - (E)
É³iËK{ÑÑÒ¨i
ÒÜ~{ÑT¨Ì{ÑVw 
Û¨ÑÐÑ³{~ÊÉ{¨ÒÉTÊØ
åÐÖÉÚÑ{É¨ËÒ³¨iØ
Û. .
Ý¦²>k_Vw 
~ÐÊÜ{³{ÐÖ
.Ë³{³i×Öiw 
(É¨{KÑÜÜ³{~ÊÉ~ÐÊ
0É³wåw0É³w 
/>}©vÀ
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
³{VÑÉ³ÌØ
 XXx_²v__>n_
{o¨Ñ×{~ÌÙ¨ÒÐÑ
EIΔHΣEIΣ
The Graham Norton Show
v>²©vÀ
ÑÇËx¦x}²_
Û{~{³{~ÊÉ~ÐÊ
EU4U, II - (E)
¨o¨ÑÐÐÒ³

ΡΙΚ2

ÛËÓÏ¦ÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏ
ÚÇÄÔËÏØ¦ÚÎÝ
ÃØÙÇªÄÔÇÔËÃÔÇÏÍÏÇ¦ÒÒÎ
ÓÃÇÌÕØ¦ËÐÇÏØËÚÏÑÂ¶ÑÇÏÊÏÑÇÃÜÝ
ßÖÕÉÂÌÏÇÍÏÇ©ÙÑÇØ¶ËØÓÎÔËÆÕÔÚÇÝÚÕÔÑËÔÚØÏÑÄÑÇÏÖÏÕÙÆÍÞØÕÔÕÞÇØÇÑÚÂØÇÚÎÝ¬àÕËÓÏÇ
ËÖÕÞÂÖÕßÚÇÑÇÛÂÑÕÔÚÇÑÇÏÚÕ
ÓÕÔÕÖ¦ÚÏÚÎÝàÜÂÝÓÏÇÝÍßÔÇÃÑÇÝ
ËÃÔÇÏÇßÙÚÎØ¦ÑÇÛÕØÏÙÓÁÔÇËÑËÃÔÎÓËÚÕËÒËÆÛËØÕÖÔËÆÓÇÑÇÏÚÕ
ÊÎÓÏÕßØÍÏÑÄÚÇÒÁÔÚÕÚÎÝÁÞËÏÚÕ
Û¦ØØÕÝÔÇÖ¦ËÏÑÄÔÚØÇÙÚÏÝÙßÓÈ¦ÙËÏÝÐÃÙÕßÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÕÏËÃÔÇÏ
ÑÇÏÕÏßÖÄÒÕÏÖÕÏÞÇØÇÑÚÂØËÝÚÜÔ
ÑÕØÏÚÙÏ×ÔÄÖÜÝÑÇÏÕÇÔÛËÑÚÏÑÄÝ
ÊËÙÓÄÝÚÕßÝÖÕßÊÕÑÏÓ¦àËÚÇÏÇØÑËÚÁÝÌÕØÁÝÓÁÙÇÙÚÇÞØÄÔÏÇ ÇÛ×Ý
ÚÏÝÈÒÁÖÕßÓËÔÇÖÎÍÇÏÔÕÁØÞÕÔÚÇÏ
ÙÇÔÕÓÇÊÏÑÄÝÙÃÌÕßÔÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÇØÍÄÚËØÇÖÕßÊØÕßÔÖÏÕÇÔËÐ¦ØÚÎÚÇÕÏÖËØÏÖÁÚËÏÁÝÚÕßÝÓÕÏ¦àÕßÔ
ÖÏÕÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÁÝÑÇÏËÖÏÑÁÝÇÖÄ
ÄÚÏÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇËÃÔÇÏ
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18.15


19.55
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21.10


22.00
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HOME CINEMA

Ασιατική ατμόσφαιρα με σκηνικό το Λονδίνο
Giri/Haji ###½
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ (2019)
Σκηνοθεσία: É0ÓÇÉÜV

0ÇÖÜ{Ñ'Ñ¨Ë

Αρτια αισθητική

Ερμηνείες: 0Ñ~ÉTË¨Ó¨ÑVÓÜ{Ñ~

ÑÁØÍÕßÏÑÖÕßËÃÔÇÏÌÇÔËØÄÖÜÝÒÇÚØËÆËÏÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎ
ÏÙÚÕØÃÇÑÇÚÇÌÁØÔËÏÔÇÓÇÝÚÎÔÖÇØÕßÙÏ¦ÙËÏÇÏÙÛÎÚÏÑ¦¦ØÚÏÇÓËÚÇ
ÙÞËÚÏÑ¦ÙÑÎÔÏÑ¦ÑÇÏÑÕÙÚÕÆÓÏÇ
ÛÃÍÕÔÚÇÝÁÐßÖÔÇËÑËÃÔËÝÚÏÝÖÚßÞÁÝÚÎÝÖÕßÇÖÕÚËÒÕÆÔÊÏÇÞØÕÔÏÑ¦
ÛÁÓÇÚÇ²ØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÙÚÕÏÞËÃÇ
ÇÖÄÚÏÝËÖÏÙÚÕÒÁÝÚÎÝÓËØÏÑÇÔÃÊÇÝ
ÙßÍÍØÇÌÁÜÝÑÇÚÇÙÑËß¦àËÏÚÎÔÖÇØ¦ÒÒÎÒÎÇÌÂÍÎÙÎÖÕßÇÔÇÌÁØÇÓË
ÖÇØÇÖ¦ÔÜÑÇÏÚÎÔËÔÙÜÓÇÚ×ÔËÏÇØÓÕÔÏÑ¦ÙÚÎÔÑßØÃÜÝØÕÂÚÕßÁØÍÕß
¬ÕÊËËÏØÜÔÏÑ¦ÊÏÇÙÑËßÇÙÓÁÔÕÌÏÔ¦ÒËÖØÕÙÌÁØËÏÓÏÇÚËÒËßÚÇÃÇÇÒÒ¦
ÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÂÔÄÚÇÙÚÎÙßÔÕÒÏÑÂÛË×ØÎÙÎÚÕßÁØÍÕß

0U¸¸d®¸ÆÆÆ

18.15 7xR²¦x>V
07.30








11.00

11.30

16.00

Εμα Γουάτσον (Μεγκ), 'ÜÌ¨ÉØ({È ÍÐ{V.Ë¨Ñ,ÌÑ0Ç~Ñ{ ÜËÇÑ.~ÒÜÉÉÚ¨³Ño{³Ö³{Øt{~¨ÓØ~È¨ËÉØu³iØ~¨Ó³Ñ~Ó¨oÈ{~

(Ñ{Ù{~ÊÇi
Ñ Ò¨ÚÑÐ{ÜÒ
K$.ÖÉ¨ÈÒ{
o(ÑÖ³{Ñ³iØ'¨Ò{
Ù(Ñ{T{ÙÖÜi
ÉÒo{ÑiÐÓÜ{Ñ
³0ÚÑÈÐÑ³Ì³ÑÂËÙ{
³È {ÜØÌÜo~É¨
iÈËÉ¨
.³i¨Ñ³È{Ñ³Ëw 
(Ñ{Ù{~Ì¨Ìo¨ÑÐÐÑ
(Ñ{Ù{~ÊÇi
Òo{ÑiÐÓÜ{Ñ
ÂÉ¨ÉÈÊÉ{ØÐÉ³
Steve Backshall
 Á_Xx²xÀx²v
Steve Backshall)
0ÑÂ{Ù{³{~ÊÉ{¨Ò
0Ð{~¨ÌË³{³Ü{KÒÙ{
x²²_vº©_
²v_¦>x¦x_V
!{~oÉÉ{Ñ~ÊÉ{¨Ò
Baywatch, VI
.É{¨ÒÉ¨{Ó³É{ÑØVÐÉ
³ÈØ ³Ó{K{³Ó{ÉÜT×V
(Ò¨~É¨.³ËKÉV~Ò
{~³¨{Ñw 
7xR²¦x>V
{o¨Ñ×{~ÊÉ{¨Ò
EIΔHΣEIΣ (Αγγλική)
EIΔHΣEIΣ (Τουρκική)
*º_©²k¦
À_Xn_w 
.É{¨Ò³~{ÐÑ³Ó¨
The Graham Norton
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Οι ιέρειες της σκοτεινής, θλιμμένης ποπ
Δύο κορίτσια, η Μπίλι Αϊλις και η Λάνα Ντελ Ρέι, «πουλάνε» σαν τρελά χωρίς να ξεπουλάνε, όμως, αυτό που είναι
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áÒÏÝ§Ï×ÛÜÖÜÝÖËØÃÓËÔÇÇßÚÂÚÎ
ÙÚÏÍÓÂÙÚÎÔÖÕÖÑÕßÒÚÕÆØÇØÕÙÜÖÏÑ¦ËÃÓÇÏËÖÏÒËÑÚÏÑÂ¡ÖÕØ×
ÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÔÇÐËÞÜØÃÙÜÇÔ
ÓÏÇÖÕÖÚØÇÍÕßÊÃÙÚØÏÇÁÞËÏÍËÔÔÇÏÄÊÜØÕÖÔËÆÓÇÂÓÏÇÖÇÏÞÔÏÊÏ¦ØÏÑÎÙÖÃÛÇ®

* Η κ. Σταματίνα Σταματάκου είναι
δημοσιογράφος.

SHUTTERSTOCK

Πώς μπορεί ÎÛÒÃÉÎÔÇÍÃÔËÏÊÎÓÕÌÏÒÂÝ"×ÝÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏÈÇÛÏ¦
ÑÇÏÔÇÍÃÔËÚÇÏÚÄÙÕÇÑÇÚÇÓ¦ÞÎÚÇ
ÍÕÎÚËßÚÏÑÂ"×ÝÓÖÕØËÃÎÖÕÖÔÇ
ËÃÔÇÏÛÒÏÓÓÁÔÎÑÇÏÒÇÓÖËØÂÓÇàÃ"
±Ö¦ØÞÕßÔÊÆÕÑÕØÃÚÙÏÇÖÕß
ÁÞÕßÔÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇÑ¦ÔÕßÔÚÎÔ
ÑÇÚÇÛÒÃÉÎÚÕßÝÙÚÃÞÕßÝÑÇÏÚØÇÍÕÆÊÏÇÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÑ¦ÚÜÇÖÄ

ÚÎÍÒ×ÙÙÇÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÇÞËÃÒÎÂ
ÇÑÄÓÎÑÇÏÖ¦ÔÜÙÚÇÑÕØÓÏ¦ÇÔÇØÃÛÓÎÚÜÔËÌÂÈÜÔ¶ÑÇÏÄÞÏÓÄÔÕ¶
ÙËÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕ
¡ÖÃÒÏáÒÏÝÑÇÏ¦ÔÇ§ÚËÒªÁÏ
ÖÕßÒ¦ÔË®ÙÇÔÚØËÒÁÝÞÜØÃÝÔÇ
ÐËÖÕßÒ¦ÔËÄÓÜÝÇßÚÄÖÕßËÃÔÇÏ
ÞØÕÔÎáÒÏÝÖÕßÙ¦ØÜÙËÓË
ÚÇÖÁÔÚËÑØ¦ÓÏÑÇÏÂØÛËÍÏÇÔÇ
ÓËÃÔËÏÇÒÒ¦ÑÇÏÎÞØÕÔÎ§ÚËÒ
ªÁÏÖÕßÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÕÑÚÇËÚÃÇ

SHUTTERSTOCK

Tης ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ*

Η ΑϊλιςÙÉÑ~ÒÜÈÉÉÂÑ¨TÊØÌ³{ÒTÉ{ÑÌÐ{Ñ~Üi¨Ð{~ÊÉÈ¨ÈT{Ñ³¨{~ÊÙ{Ñ³Ñ¨ÑTÊVo³ÊØ0È¨Ó³

Το πραγματικόÌÐÑ³iØÒÑ ³ÉÜ,Ó{ÉËÑ{ËÇ{~¨Ñ³(¨Ó¨TÉ³Ñ{ÑÌÜÖ{Ñ{~oÓÉ{Ñ

Μπίλι Αϊλις

Λάνα Ντελ Ρέι

Πρώτη φορά μια 18χρονη
μουσικός κερδίζει πέντε Γκράμι

Εξι άλμπουμ σε εννέα χρόνια,
το ένα καλύτερο από το άλλο

Είναι ÁÔÇÖÇÏÊÃÛÇÆÓÇ®ÖÕßÇÖÄ
ÚÇÕÑÚ×ÚÎÝÞØÄÔÏÇÁÍØÇÌËÚØÇÍÕÆÊÏÇÑÇÏÓÄÒÏÝÙÚÇÊËÑÇÕÑÚ×
ÚÎÝÑÇÚÇÑÚ¦ÚÕÔÑÄÙÓÕÓËÚÇÚØÇÍÕÆÊÏÇÚÎÝËÔ×ÂÊÎÙÚÇÊËÑÇËÖÚ¦ÚÎÝËÃÞËÇÔÇÑÎØßÞÛËÃßÔÇÃÑÇ
ÚÎÝ²ØÕÔÏ¦ÝÇÖÄÚÕ)PSSIVHYKÚÕ
ÓËÍÇÒÆÚËØÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÓÕßÙÏÑÄ
ÖËØÏÕÊÏÑÄÃÔÇÏÎÓÕÔÇÊÏÑÂÊËÑÇÕÑÚ¦ÞØÕÔÎÖÕßÑËØÊÃàËÏÈØÇÈËÃÕ
ÑØ¦ÓÏ ÇÏÊËÔÑÁØÊÏÙËÁÔÇÇÒÒ¦ÖÁÔÚË¶ÚÇÚÁÙÙËØÇËÐÇßÚ×Ô
ÚÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÇÚÕßÛËÙÓÕÆ
ÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÇÖÕÔÕÓÂÝ
ÚÕßÑÇÒÆÚËØÕßÚØÇÍÕßÊÏÕÆ®ÐÇÌÔÏ¦ÙÚÎÑËÚÄÙÕÖÕßÄÚÇÔÇÔÁÈÎÑË
ÙÚÎÙÑÎÔÂËÃÖË!ÏÇÚÃ"ÕÏÕÝ"ÏÙÛ¦ÔÕÓÇÏÙÇÔÁÔÇÇÙÚËÃÕÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙËÖÕÒÒ¦ÑÇÏÖÕÚÁÊËÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÇÚÕÕÚÏÊÂÖÕÚËÙÕÈÇØ¦ÄÓÜÝ
ÛÁÒÜÔÇÖÜÊÎÓÄÙÏÇÄÚÏËÃÓÇÏËßÍÔ×ÓÜÔÑÇÏËÃÔÇÏÓËÍ¦ÒÎÓÕßÚÏÓÂ
ÖÕßÈØÃÙÑÕÓÇÏËÊ×®
©ÊØÄÓÕÝÍÏÇÚÎÔËÖÏÚßÞÃÇÊËÔ
ÂÚÇÔÙÚØÜÓÁÔÕÝÓËØÕÊÕÖÁÚÇÒÇÎ
ÑÇÚ¦ÛÒÏÉÎÚÎÝÞÚÆÖÎÙËÚÎÔÖÄØÚÇÙÚÇÊËÑÇÚØÃÇÚÎÝÞØÄÔÏÇ
¡ÖÃÒÏáÒÏÝÇÍÇÖÕÆÙËÖÕÒÆÚÕÔ
ÞÕØÄÂÚÇÔÚØÄÖÕÝÁÑÌØÇÙÎÝÍÏÇ
ËÑËÃÔÎÄÓÜÝÆÙÚËØÇÇÖÄÚØÇßÓÇÚÏÙÓÕÆÝÇÔÇÍÑ¦ÙÚÎÑËÔÇÚÕÔ
ËÍÑÇÚÇÒËÃÉËÏËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑ¦¬ÄÚËÐËÑÃÔÎÙÇÔÕÏÇßÚÕÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÁÝÚ¦ÙËÏÝ
©ÖÜÝÇÖÕÑ¦ÒßÉËÎÃÊÏÇÓÏÒ×ÔÚÇÝÖÁØßÙÏÙÚÎÔÒËÔÔÚË¬àÁÔËØÏÝÁÔÏÜÛËÄÚÏÁÖËÌÚËÙËÓÃÇ
ÚØÆÖÇÖÁØÇÙËÇÖÄÓÏÇÌ¦ÙÎÇßÚÕÚØÇßÓÇÚÏÙÓÕÆÑÇÏÇÏÙÛÇÔÄÚÇÔ
ÄÚÏ¦ÐÏàËÚÕÔÖÄÔÕ
¡ÂÔßÓ¦ÚÎÝÙËËÑËÃÔÎÚÎÙßÔÁÔÚËßÐÎÂÚÇÔÄÚÏÑÇÔËÃÝÊËÔÞØËÏ¦àËÚÇÏÔÇÚÕÖËØ¦ÙËÏÇßÚÄ¦ÔÚÇ
ÊÃÖÒÇÚÎÝÕÇÊËÒÌÄÝÚÎÝ¢ÏÔÁÇÝ
©» ÄÔËÒÖÕßÚÎÝÁÓÇÛËÔÇÍØ¦ÌËÏÚØÇÍÕÆÊÏÇÑÇÏÙßÔÁÛËÙËÚÕ
ÚØÇÍÕÆÊÏÖÕßÚÎÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏ
6JLHU,`LZ®
ÚÇÊËÑÇÚÁÙÙËØ¦ÚÎÝ¦ØÞÏÙËÔÇ
ÍÃÔËÚÇÏÍÔÜÙÚÂ¬ÄÚËÐËÑÃÔÎÙÇÔ
ÑÇÏÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÖØÕÙÇØÓÕÍÂÝ
¶ÃÙÜÝÄÞÏÚÄÙÕÚÎÝÃÊÏÇÝÄÙÕÚÜÔ
¦ÒÒÜÔ¶ÒÄÍÜÚÎÝÇßÐÇÔÄÓËÔÎÝ
ÊÎÓÕÌÏÒÃÇÝÚÎÝ©ÙÕÖËØÏÙÙÄÚË-

Αγνωστο ÇÔÛÇßÖ¦ØÐËÏÖÏÕÛËÒÑÚÏÑÂÛÒÃÉÎÇÖÄÚÎÊÏÑÂÚÎÝÚÇ
ÊËÑÇÚÁÙÙËØ¦ÚÎÝÐËÑÃÔÎÙËÔÇÚØÇÍÕßÊ¦ËÏÙÚÎÔËÑÑÒÎÙÏÇÙÚÏÑÂÞÕØÜÊÃÇÒÃÍÕÓËÚ¦ÇÔÇÑ¦ÒßÉËÚÕ
ÇÒÑÕÄÒÑÇÏÎËÐ¦ØÚÎÙÂÚÎÝÚÎÔ
ÕÊÂÍÎÙËËÙ×ÑÒËÏÙÚÎÙËÙÞÕÒËÃÕ
ÚÇÊËÑÇÕÑÚ×ÚÎÝÁÓÇÛËÑÏÛ¦ØÇ
ÑÇÏÚÄÚË!ßÔËÏÊÎÚÕÖÕÃÎÙÇÄÚÏ
ÓÖÕØÕÆÙÇÔÇÍØ¦ÉÜÖÏÛÇÔ×ÝÁÔÇ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕÚØÇÍÕÆÊÏÇÓËÇßÚÁÝ
ÚÏÝÁÐÏÞÕØÊÁÝ¦ÔÚÇÚØÇÍÕßÊÕÆÙÇ
ÇÒÒ¦ÊËÔËÃÞÇÙÞÁÊÏÕÔÇÚÕËÖÏÊÏ×ÐÜÙÕÈÇØ¦©ÚÇÔÁÌÚÇÙÇÙÚÎ§ÁÇ
±ÄØÑÎ¦ØÞÏÙÇÔÇÖÇÃàÜÙËÑÒÇÓÖ
ÙÚÕ¡ÖØÕÆÑÒÏÔËÃÞÇÑÇÒÕÆÝÌÃÒÕßÝÑÇÏÌÇÔÇÚÏÑÕÆÝÕÖÇÊÕÆÝÙÚÎÔ
\UKLYNYV\UKÙÑÎÔÂÇÒÒ¦ÖÇÃàÇÓË
ÓÄÔÕÍÏÇËÓ¦ÝËÖËÏÊÂÓÇÝ¦ØËÙË®
¬ÕÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÝÄÔÕÓÇËÃÔÇÏÃàÏÑØÇÔÚØÕÁØÞËÚÇÏÇÖÄ
ÖÒÕÆÙÏÇÕÏÑÕÍÁÔËÏÇËÔÔÂÛÎÑË
ÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÇÒÒ¦ÖØÕÚÏÓ¦ÚÕÔ
ÂÒÏÕÚÎÝ ÇÒÏÌÄØÔÏÇÝ¬Õ3HUH
+LS9L`®ËÃÔÇÏÚÕÄÔÕÓÇÖÕßÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÎÃÊÏÇÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÖÁØÇÙË
ÇÖÄÚÁÙÙËØÇÙÚ¦ÊÏÇ3HUH®ÇÖÄ
ÚÎÔÇÍÇÖÎÓÁÔÎÚÎÝÔÕß¦ØÎÛÕÖÕÏÄ
¦ÔÇ¬¦ØÔËØÑÇÏ+LS9L`®ÍÏÇÔÇ
ÖÇØÇÖÁÓÖËÏÙËÓÕÔÚÁÒÕÇßÚÕÑÏÔÂÚÕßÖØÕÎÍÕÆÓËÔÜÔÊËÑÇËÚÏ×Ô
-VYK+LS9L`ÑÇÛ×ÝËÃÔÇÏÍÔÜÙÚÂ
ÎÇÊßÔÇÓÃÇÚÎÝÙÚÇÇÑØÏÈ¦ÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÞØÕÔÎ¦ÔÇÓÖÕØËÃÔÇ
ËÖÏÒÁÍËÏÔÇßÖÕÌÁØËÏÖØÕÑÇÚÇÈÕÒÏÑ¦ÙÚÇÚØÇÍÕÆÊÏÇÚÎÝ¶ÑÇÏÄÞÏ
ÓÄÔÕ¶ÔÇÈÒÁÖËÏËÐÇØÞÂÝÚÕÚÁÒÕÝÇßÚÄÊËÔÚÎÔËÓÖÕÊÃàËÏÄÓÜÝ
ÔÇÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÎÔÖÕÒßÚÁÒËÏÇ
ÑÚÄÝÇÖÄÚÕÄÔÕÓ¦ÚÎÝÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÑÇÏÚÎÔÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÞÕÒÏÍÕßÔÚÏÇÔÂÖËØÙÄÔÇÚÎÝ
ÖÕßÖÇØÇÖÁÓÖËÏÙÚÏÝÊËÑÇËÚÃËÝÚÕß
»ÚÕß»ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕß»¡ÏÇ
ÒÇÓÖËØÂÓËÒÇÍÞÕÒÃÇÓËÙÁÐÏÒßÖÎÓÁÔÇÓ¦ÚÏÇÖÕßÚÎÝÇØÁÙÕßÔÕÏ
ÇÖØÕÙÊÄÑÎÚËÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝ*VSH®
ÑÇÏÚØÇÍÕßÊ¦ËÏËßÛËÃËÝÇÔÇÌÕØÁÝ
ÙÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕ)VYU[VKPL®©Ï
ÙÞÁÙËÏÝÚÎÝËÃÔÇÏÏÊÏÄÚßÖÇØÕÓÇÔÚÏÑÁÝÚÎÝÇØÁÙËÏÄÚÇÔÕÁÔÇÝÊÃÔËÚÇÏ
ÙÚÕÔ¦ÒÒÕÔÊËÔÈÍÇÃÔËÏÚßÖÏÑ¦ØÇÔÚËÈÕÆÑÇÏÊËÔÇÑÕÒÕßÛËÃÚÎÔÑÇÛÏËØÜÓÁÔÎØÕßÚÃÔÇ=PKLV.HTLZ®

ØÕÏÚÎÍÔ×ØÏàÇÔÚÄÙÕÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÌÃÒÕßÝÁÞÇÔË¬ÇÚØÇÍÕÆÊÏÇ
ÚÎÝÓËÚÕÔÙÑÕÚËÏÔÄÙÕßØËÇÒÏÙÓÄ
ÑÇÏÚÕßÝÓÃÔÏÓÇÒÎÒËÑÚØÕÔÏÑÕÆÝ
ÂÞÕßÝÈØÃÛÕßÔËÌÎÈÏÑ×ÔÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓ×ÔËÐ¦ÒÒÕßÑÇÏÎËÌÎÈËÃÇ
ÕÓÕÆÓËÚ¦ÚÜÔËÌÂÈÜÔÓÖÕØËÃÔÇ
ÍÃÔËÏ¦ÍØÏÇÇÖÄÖÕÒÒÁÝÄÉËÏÝÁ-

Αποδεικνύει
ότι δεν είμαστε
όλοι ίδιοι και
ότι η επιτυχία
δεν απαιτεί κατασκευασμένα χαμόγελα.

«Ημουν τόσο
δυστυχισμένη»
Η Μπίλι Αϊλις oÉÊÚi~É³{Ø
dÛÉ~ÉÐK¨ËÈ¸ÆÆ ËÑ{i
ÐÑÙ{~Ê~ÑÜÜ{³ÓT{ØÈoÉÊÚi~ÉÐÉ³Ò³¸ÆÆÆ~Ñ{ÓTÉ{
~ÒÉ{³ÌÐÉoÒÜi~Ñ¨{Ó¨Ñ
ËÑ{i¨³idT¨iÈ
~Ñ³Ò×É¨ÉÑÒ¨É{K¨ÑKÉË
~¨ÒÐ{Vo{Ñ³iÑ~¨ËKÉ{ÑÒ¨ÉÐÉlK¨ÑKÉËÑ{Ü³ÑØ³>Ã_xn¦>Ã
-_Rx>³¸ÆdÑ~ÒÜÈÉU
t ÐÈ³ÌÙÈ³ÈT{ÐÓi
Ó¨È{ ÐÈ³ÌÙÈ³ÈT{ÐÓi~Ñ{ÊÐÈ³ÌT¨ËØ
TÑ¨ÒÛÉÚÓÜÑÉËÐÑ{ÜÖ
~³É{ÊVÑÜÜÒ¨ÑoÐÑ³{~ÒÙÉ
Ë³ÉÈÑÌ³{ÚÑÓ×³ÑÑ³Ñ¬u
t ÌÐ{ÇÉØÌ³{ÚÑ~ÒÉ{Ø~Ò³{o{Ñ
³ÉÑÈ³ÌÈ«u¨³ÊÚi~É
t Ñ{.~Ó×³ÐÑ{³i×¨ÒÈ
K¨{~ÌÐÈ³É¨ÜË~Ñ{
ÊÐÈÐÌi³ÂÉÙTÉË
ÐÈ~Ñ{ÚÈÐÒÐÑ{Ì³{ÈÊ¨TÉ
ÓÑÑ¨ÒÚÈ¨É~ÉË~Ñ{ÉoV
Ñ1ÉÓÐÈVÚÈÐÒÐÑ{Ñ
~ÜÑËo{Ñ³Ë~É×³ÌÐÈØ
³¨ÌØÈÚÑÓÚÑ{ÑÊ³Ñ
ÑÈ³ÌÈÊoÑ{ÑÑ~Òu

ÈÇÏÇÚÕÓËÒÇÍÞÕÒÏÑÄÇÙÚÁØÏÚÎÝ
ÖÕÖÊËÔÇÖÕÑ¦ÒßÉËËÐÇØÞÂÝÄÚÏ
Ö¦ÙÞËÏÇÖÄÓÏÇÑÒÎØÕÔÕÓÏÑÂÔËßØÕÉßÞÏÇÚØÏÑÂÊÏÇÚÇØÇÞÂÍÔÜÙÚÂ
ÜÝ¬ÕßØÁÚ.;:ÖÕßÐËÑÏÔ¦ÇÖÄ
ÚÎÔÖÇÏÊÏÑÂÎÒÏÑÃÇÑÇÏÞÇØÇÑÚÎØÃàËÚÇÏÇÖÄÖÕÒÒÇÖÒ¦ÑÏÔÎÚÏÑ¦
ÑÇÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÁÔÇÌÜÔÎÚÏÑÄ
ÚÏÑÍÏÇÚÃÊËÔÂÛËÒËÔÇÙÑÁÌÚÕÔÚÇÏÚÕÙÆÔÊØÕÓÄÚÎÝÑ¦ÛËÌÕØ¦
ÖÕßÙÑÁÌÚÕÔÚÇÏËÑËÃÔÎ
¬ÕÑÕØÃÚÙÏÓËÚÕÏÊÏÇÃÚËØÕÙÚßÒ
ÑÇÏÚÇÌÇØÊÏ¦ØÕÆÞÇ¶ÓÏÇÝÑÇÏ
ÑÇÔËÃÝÊËÔÛÁÒËÏÔÇÐÁØËÏÚÕÙ×ÓÇÚÎÝ¶ÁÞËÏÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇÑ¦ÔËÏ
ÓÏÇÍËÔÏ¦ÔÁÜÔÙÚÇÓÂÑÎÑÇÏÖÒ¦ÚÎÚÎÝÎÝÔÇÞÕØËÆÕßÔÙÚÕÔÊÏÑÄÚÎÝØßÛÓÄÚØÇÍÕßÊ×ÔÚÇÝP
^HUUHLUKTL®ÑÇÏZV`V\»YL
H[V\NON\`SPRLP[YLHSS`YV\NO
N\`Q\Z[JHU»[NL[LUV\NON\`
JOLZ[HS^H`ZZVW\MMLKN\`P»T
[OH[IHK[`WLTHRL`V\YTHTH
ZHK[`WLTHRL`V\YNPYSMYPLUK
THK[`WLTPNO[ZLK\JL`V\Y
KHK[`WLP»T[OLIHKN\`K\O®
¬ÕÓÏÑØÄÑÕØÃÚÙÏÓËÚÕßÝÚÕÒÓÎØÕÆÝÙÚÃÞÕßÝÊËÔÓÇÙ¦ËÏ®ÚÇ
ÒÄÍÏÇÚÕßËÁÔÇÇÍÄØÏÖÕßÚÎÔ
ÇÖÕÍÕÂÚËßÙËÇÌÏÁØÜÙË>PZO
@V\>LYL.H`®ÖËØÏÍØ¦ÌËÏÚÏÝ
ÙÞÁÙËÏÝÓËÚÕ>OLU[OL7HY[`»Z
6]LY®ÑÇÏÙÚÏÝÖÇÒÏÁÝÚÎÝÇÍ¦ÖËÝ
ÚÇÏØÏ¦àËÏÚÕ:P_MLL[\UKLY®
ËÓÏÇÔËÖÕÞÂÖÕßÚÇÖÁÖÒÇ
ÌËÆÍÕßÔÎ¡ÖÃÒÏáÒÏÝÚÇÈÍ¦àËÏ
ÖØ×ÚÎÓÄÔÎÚÎÝÃÔÇÏÓÇÒÜÓÁÔÎ
ÓËÚÎÔËÐÏÊÇÔÃÑËßÙÎÔÇÔÚÏÛÁÙËÏÖØÕÈ¦ÒÒËÏÌÄØÇÖÇØÚÃÊÇÚÎÔ
ËÆÛØÇßÙÚÎÉßÞÕÒÕÍÃÇÚÎÝÓÏÒ¦ËÏÇÑÄÓÎÑÇÏÍÏÇÚÎÔÖÇØ¦ÒßÙÎ
ÆÖÔÕßÖÕßÁÞËÏÈÏ×ÙËÏ)\Y`H
-YPLUK®ËÔÌÕÈ¦ÚÇÏÔÇÊËÃÐËÏ
Ö×ÝÈßÛÃàËÚÇÏÙÚÎÓËÒÇÍÞÕÒÃÇÚÎÝ
ÑÇÏÖ×ÝÓÖÕØËÃÔÇÔÏ×ÛËÏÄÓÕØÌÇ
¶ÓËÚÕÔÊÏÑÄÚÎÝÚØÄÖÕ¶ÓÁÙÇÙË
ÇßÚÂÖÕÊËÏÑÔÆËÏÄÚÏÊËÔËÃÓÇÙÚË
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Στα φετινά Γκράμι
εμφανίστηκε
με τον σύντροφό της,
που είναι αστυνομικός,
πιο ερωτευμένη
από ποτέ.
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