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Ο Σιζόπουλος
καθάρισε όλα τα
στελέχη της ΕΔΕΚ
Mea culpa για τη στήριξη του Μαρίνου Σιζόπουλου στην προεδρία
της ΕΔΕΚ, λέει στη συνέντευξή του στην «Κ» ο
Δημήτρης Παπαδάκης μετά τη διαγραφή του από το Κίνημα. Απορρίπτει το
ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος ή
μεταγραφής του σε άλλο κόμμα σε αυτή τη φάση, γιατί δεν θέλει να πλήξει
την ΕΔΕΚ και υποστηρίζει πως θα πιέσει μαζί με άλλα στελέχη για να ξαναβρεί το κόμμα τις ρίζες του. Σελ. 5
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Κολλέγια «εκκολαπτήρια» αιτητών ασύλου
Τον φάκελο κολεγίων και εικονικών γάμων, για παραχωρήσεις πολιτικού ασύλου ανοίγει το υπ. Εσωτερικών
Αποκαλυπτικός για τις κινήσεις της
κυβέρνησης στην αναχαίτιση των
ροών μεταναστών, η παραμονή
των οποίων στην Κυπριακή Δημοκρατία δεν δικαιολογείται, εμφανίζεται ο Νίκος Νουρής. Ο υπουργός
Εσωτερικών άνοιξε το θέμα των

παρατυπιών που έχουν εντοπισθεί,
όπως λέει, στην παραχώρηση καθεστώτος πολιτικού ασύλου, σε
πρόσωπα που δεν το δικαιούνται.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στη
συνέντευξή του στην «Κ» ο υπ.
Εσωτερικών, ο ίδιος διαθέτει στοι-









Σε διαδικασία ανέγερσης
βρίσκεται νέο κέντρο
φιλοξενίας δυναμικότητας 500 ατόμων.

χεία πέντε ετών για κολέγια τα
οποία, όπως λέει χαρακτηριστικά,
έχουν μετατραπεί σε «εκκολαπτήρια» αιτητών ασύλου. Σε αυστηρό
ύφος διαμηνύει πως όσα κολέγια
παρανομούν θα πρέπει να ανησυχούν. Νομοθετικές αλλαγές βρί-

ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ

Ρίχνοντας φως στην επιφάνεια του ήλιου

Στην επιφάνεια
οι παθογένειες
του Ενδιάμεσου

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΜΠΟΡΙΔΗΣ

Συμφέροντα αντί
αρχές στον ΔΗΣΥ

Η καρατόμηση του Δημήτρη Παπαδάκη και
τα όσα επακολούθησαν στην κόντρα με τον
Μαρίνο Σιζόπουλο έβγαλε στην επιφάνεια
τη μεγαλύτερη παθογένεια του κόμματος,
αλλά και του χώρου ευρύτερα, που δεν είναι
άλλη από τις προσωπικές ατζέντες των πολιτικών προσώπων. Τέτοιες, που σε μία από
τις μεγαλύτερες κρίσεις της κυβέρνησης, ο
Ενδιάμεσος όχι μόνο δεν καταφέρνει να κεφαλαιοποιήσει τους κραδασμούς των κυβερνώντων, αλλά οδηγείται σε μία κατακόρυφη
πτώση, με άγνωστες τις συνέπειες. Σελ. 4

Αντί για αρχές και αξίες υπηρετούνται συμφέροντα στον ΔΗΣΥ, λέει στη
συνέντευξή του στην «Κ» ο Γιώργος
Παμπορίδης. Απαντά γιατί δεν διεκδικεί την προεδρία του κόμματος,
ενώ χαρακτηρίζει ανόητους όσους
ασχολούνται με το 2023. Σχολιάζει
το κατά πόσο θα ήθελε να αναλάβει
το Υπουργείο Ενέργειας, τις σχέσεις
του με το ΑΚΕΛ, αλλά και το κατά πόσο έχει προσωπική διαφορά με τον
Νίκο Χριστοδουλίδη. Σελ. 9

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

ΕΥΤΥΧΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ

Πετάει ψηλότερα και
προσφέρει η AEGEAN
Ο πρόεδρος της AEGEAN Ευτύχης
Βασιλάκης μιλάει στην «Κ» για τα
επόμενα βήματα της εταιρείας, τις
εγχώριες και διεθνείς προκλήσεις
του κλάδου, αλλά και για το τι περιμένει από την ελληνική κυβέρνηση.
Η εταιρεία παρέλαβε τα τρία πρώτα
αεροσκάφη Airbus A320neo και κάνει πράξη τη μεγαλύτερη ιδιωτική
επένδυση στον κλάδο των αερομεταφορών στην Ελλάδα ύψους $2,5-3
δισ. Οικονομική, σελ. 6

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ

Αποφυγή κρούσματος
εντός των πυλών
Στόχος της Κίνας ο έλεγχος της επιδημίας στην ενδοχώρα της, για τους
υπόλοιπους να μην έχουν εισαγόμενο κρούσμα, και αν υπάρξει, να μην
προκαλέσει επιδημία στο εσωτερικό
των χωρών. Σελ. 20

σκονται σε εξέλιξη και για τους εικονικούς πολιτικούς γάμους προς
απόκτηση άδειας διαμονής στην
Κύπρο. Ο κ. Νουρής αναφέρεται
σε περιπτώσεις γυναικών από τη
Ρουμανία, οι οποίες παντρεύονται
κατά κύριο λόγο Ασιάτες. Σελ. 7

Ο περίγελως
Ο πύραυλος που φέρει το διαστημόπλοιο «Solar Orbiter» (Ηλιακός Δορυφόρος) και θα τραβήξει φωτογραφίες των πόλων του Ηλίου απογειώθηκε την περασμένη Κυριακή από τη Φλόριντα των ΗΠΑ και απομακρύνθηκε από τη Γη ώστε να «τοποθετήσει» το διαστημόπλοιο σε τροχιά
γύρω από τον Ηλιο. Η αποστολή είναι προϊόν συνεργασίας μεταξύ της NASA και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA). Με το «Solar
Orbiter» οι επιστήμονες ελπίζουν να δουν για πρώτη φορά με λεπτομέρεια τους πόλους του Ηλίου. Τα δεδομένα που θα συλλέξει το «Solar Orbiter» θα συμβάλουν στην κατανόηση του κύκλου της ηλιακής δραστηριότητας. Το «Solar Orbiter» αναμένεται να συμπληρώσει 22 περιστροφές γύρω από τον Ηλιο τα επόμενα 10 χρόνια. Σελ. 22

Με όπλα κάθαρσης
για το ποδόσφαιρο
Απομένει η βούληση των Αρχών
Ποδοσφαιρικός κόσμος και κοινή γνώμη
παρακολουθούν με κομμένη ανάσα τα γεγονότα στο σκάνδαλο του ποδοσφαίρου,
αναμένοντας ότι οι αρμόδιοι δεν θα μείνουν
και πάλι στα λόγια και πως αυτή τη φορά
θα «φθάσουν το μαχαίρι στο κόκκαλο» και
δεν θα μείνουν στις εξαγγελίες. Σελ. 8

Η δημοκρατία στον κόσμο σήμερα

Πιέσεις στις τιμές των ακινήτων
Ειδικοί κάνουν λόγο για ενδεχόμενη μείωση 10-15% το 2020
Η υπερπροσφορά ακινήτων που θα υπάρξει τους επόμενους 6-12 μήνες θα επηρεάσει την αγορά και ενδεχομένως να
οδηγήσει σε μείωση των τιμών κατά 1015% εκτιμούν ειδικοί του κλάδου. Κι
αυτό γιατί στην αγορά θα διοχετευθούν
ακίνητα που έχουν περιέλθει στην κατοχή
των τραπεζών και των διαχειριστών προ-

βληματικών δανείων. Οι εκτιμήσεις δείχνουν πως τα πρώτα που θα επηρεαστούν
θα είναι τα χωράφια και τα οικόπεδα, σε
δεύτερη φάση τα γραφεία και τρίτον
και τελευταίο τα σπίτια και τα διαμερίσματα. Για τα ενοίκια εκτιμάται πως σε
διάστημα 24 μηνών θα υπάρξει μείωση
μόνο κατά 1%. Οικονομική σελ. 4

Τα τελευταία γεγονότα που αφήνουν
έντονο τον λεκέ τους στο πολιτικό
τοπίο εξαιτίας καταγγελιών διαφθοράς είναι εξαιρετικά ανησυχητικά.
Θυμίζουμε: ο σάλος στην ΕΔΕΚ, με
τη διαγραφή του ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδάκη, τα όσα γράφονται,
λέγονται και μεταδίδονται για τις
σχέσεις του προέδρου Αναστασιάδη
με τον Σαουδάραβα κροίσο και τη
χρήση αεροσκαφών του τελευταίου
από τον πρώτο, αλλά και η λίστα των
πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων
που πήραν δάνεια ή διευκολύνσεις
από τις τράπεζες, η οποία λίστα πηγαινοέρχεται από την Κεντρική Τράπεζα στη Βουλή. Η κοινή γνώμη συζητεί καθημερινά και επισταμένα
την «επιδημία» που ενέσκηψε στην
πολιτική πιάτσα, διότι περί πιάτσας
πρόκειται πλέον. Η κυβέρνηση, η
Βουλή και τα κόμματα, αν θέλουν να
μη γίνονται άλλο περίγελως, πρέπει
να βρουν λύσεις πάραυτα. Διαφορετικά ο εξευτελισμός θα γίνει τσουνάμι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΘΕΑΤΡΟ

Μια αιώνια ιστορία αγάπης
Ανεβαίνει από την Κεντρική Σκηνή της ΕΘΑΛ το έργο του Γιάννη Καλαβριανού «Αβελάρδος και Ελοΐζα» σε σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρου. Η
ηθοποιός Βασιλική Κυπραίου μιλάει στην «Κ» για τον αιώνιο έρωτα του
Αβελάρδου και της Ελοΐζας, που παρέμεινε ανεκπλήρωτος. Ζωή, σελ. 1

ΕΚΘΕΣΗ

Η «Κ» στην έκθεση-ύμνο στην Ελευθερία
Για την ώρα η δημοκρατία βρίσκεται σε ύφεση. Η ποιότητα
της παγκόσμιας δημοκρατίας καταγράφει αρνητικό υψηλό
15ετίας και η δυσφορία της κοινής γνώμης σημειώνει τη χειρότερη επίδοση από το 1995. Σελ. 18-19

Σε τεντωμένο σχοινί το Συριακό
Eνα βήμα πριν από την ανοιχτή σύγκρουση με τον κυβερνητικό στρατό του Μπασάρ Ασαντ βρίσκεται η Τουρκία, καθώς η κλιμάκωση των συγκρούσεων στην επαρχία Ιντλίμπ
απειλεί να διαρρήξει την εύθραυστη ρωσοτουρκική συνεννόηση για τη διαχείριση του Συριακού. Σελ. 10, 21

Είκοσι έξι αρχαία από τις συλλογές του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου
της Ελλάδας μαζί με 26 έργα του 18ου και 19ου αιώνα ξεδιπλώνουν την
πολύτροπη εμπλοκή της αρχαιότητας με την επανάσταση, στην έκθεση
«Δι’ αυτά πολεμήσαμεν». Ζωή, σελ. 8

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο «Μόμπυ Ντικ» γίνεται μιούζικαλ
Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου έγραψε το λιμπρέτο και τη μουσική, και
όπως λέει στην «Κ» η παράσταση έχει επική μορφή, «δεν πείραξα το έργο
στην ουσία του». Σκηνοθέτης της παράστασης ο Γιάννης Κακλέας και τα
σκηνικά είναι του Μανώλη Παντελιδάκη. Ζωή, σελ. 11
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

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

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Το Φόρουμ του Άντρου και
η πορεία Αβέρωφ προς τον λαό

Ο χαμένος Οδυσσέας
Το όνομά του, ο Οδυσσέας, ο πολυμήχανος
βασιλιάς της Ιθάκης
κατά τα Ομηρικά έπη,
το πήρε κατά μία ερμηνεία από το ρήμα
«οδύσσομαι» (οργίζομαι, μισώ κάποιον) αλλά κατά πως λέει και ο Καβάφης «τους Λαιστρυγόνας και τους
Κύκλωπας, τον άγριο Ποσειδώνα
δε θα συναντήσεις, αν δεν τους
κουβανείς μες στην ψυχή σου, αν
η ψυχή σου δεν τους στήνει εμπρός
σου». Ο Όμηρος, ο μεγάλος επικός
ποιητής της αρχαιότητας, που έγραψε
την Ιλιάδα των 15.693 στίχων και
την Οδύσσεια των 12.110 στίχων,
δημιούργησε τον Οδυσσέα προφανώς
για να δώσει στον κόσμο έναν ήρωα
ώστε να προσελκύει τους ακροατές
των ποιημάτων του, αλλά ταυτόχρονα
κι ένα θετικό πρότυπο στις κοινωνίες
των ανθρώπων για να πορεύονται
στον δρόμο το δύσκολο, τον περιπετειώδη αλλά τον καλό. Όταν οι
Αχαιοί, μετά από ένα δεκαετή πόλεμο,
κατέλαβαν την Τροία, τη λεηλάτησαν,
σκότωσαν πολλούς αμάχους και
στρατιώτες, ενώ δεν σεβάστηκαν
ούτε καν όσους κατέφυγαν στους
ναούς ζητώντας άσυλο. Η τιμωρία
του Οδυσσέα για τις προσβολές κατά
των θεών που διέπραξε στην Τροία
ήταν να περιπλανηθεί δέκα χρόνια
πριν κατορθώσει να φτάσει στην
Ιθάκη. Έφυγε από την Τροία με τα
12 καράβια των Ιθακήσιων συντρόφων του κι άρχισαν οι περιπέτειες
τους από τη χώρα των Κικόνων, μετά
των Λωτοφάγων και στη συνέχεια
των Κυκλώπων. Εκεί αιχμαλωτίστηκαν στη σπηλιά του Πολύφημου τον
οποίο ο Οδυσσέας τύφλωσε, εξοργίζοντας γι’ αυτό τον Ποσειδώνα.
Κατόπιν στο νησί του Αιόλου, πήραν
τον ασκό του θεού με τους άγριους
μόνο ανέμους που τους κατέστρεψαν
όλα τους τα καράβια πλην εκείνου
που έβγαλε τον Οδυσσέα στο νησί
των Λαιστρυγόνων κι ύστερα στης
μάγισσας Κίρκης, όπου είδε να μεταμορφώνονται σε ζώα πολλοί σύντροφοί του. Με όσους του έμειναν
κατόρθωσε να φύγει ύστερα από
έναν χρόνο αιχμαλωσίας. Πέρασαν
από τα στενά των Σειρήνων και από
τα δόντια της Σκύλας και της Χάρυβδης κι όσοι γλύτωσαν από το μένος

των θεών έφτασαν στο νησί του θεού
Ήλιου, όπου όμως, όλοι πλην του
Οδυσσέα, έχασαν τη ζωή τους. Ο
τραγικός Οδυσσέας παλεύει με τα
κύματα ώσπου φτάνει στο νησί της
Καλυψούς, όπου έμεινε για εφτά ολόκληρα χρόνια. Από κει φεύγει με μια
σχεδία και παλεύοντας με τις φουρτούνες του Ποσειδώνα φτάνει στο
νησί των Φαιάκων, από εκεί με τη
βοήθεια της Ναυσικάς και του βασιλιά
Αλκίνοου, κατορθώνει να φτάσει
στην Ιθάκη, δέκα ολόκληρα χρόνια
αφότου έφυγε από την Τροία. Εκεί
σκότωσε τους 40 μνηστήρες που πολιορκούσαν την Πηνελόπη και πήρε
ξανά τον θρόνο του.
Η ιστορία τούτη διά της γραφίδας
του Ομήρου έφτασε να διδάσκεται
σε όλο τον πλανήτη από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Έτσι έφτασε
και στον 21ο αιώνα με τον πολυμήχανο Οδυσσέα χαμένο πια, να κουβαλά δυστυχώς όλα τα συμπτώματα
μιας κοινωνίας σαθρής, αρρωστημένα φιλόδοξης και βουλιμικής. Κατάντησε πια ένας Οδυσσέας, εθνικιστής, ρατσιστής, σωβινιστής, μισογύνης και μισάνθρωπος. Ένας
Οδυσσέας με εξουσία δυσανάλογη
από αυτή που μπορεί να αντέξει το
μυαλό του. Σε σημείο που να γίνεται
εμμονικός και υπερβαίνοντας την
εξουσία του αρχίζει να καταδιώκει
όσους, οι εμμονές του καταγραφούν
στον νου του σαν εχθρούς. Ένας
Οδυσσέας που καταστρώνει σχέδια
για να φτάσει στην κορυφή της πυραμίδας. Εκεί που η εξουσία μπορεί
να σε μετατρέψει και σε δικτάτορα,
αν δεν υπάρχει, ανάλογος του αξιώματος, έλεγχος. Εκεί γίνεται ένας
Οδυσσέας-οδοστρωτήρας που δεν
μετρά οτιδήποτε πλην του θριάμβου
της αυθεντίας του. Ούτε το καλώς
νοούμενο δημόσιο συμφέρον, ούτε
την κοινωνική δικαιοσύνη, ούτε καν
τις προσδοκίες και τα όνειρα των
παιδιών μας. Η εποχή μας είναι προκλητικά επικίνδυνη καθότι ένας
εξουσιαστής, με το ραβδί της ισχύος
μιας Κίρκης, μπορεί να μαγέψει το
λαό τον ευκολόπιστο, κατά τον αείμνηστο Δέρβη, και να τον ανεβάσει
από το ύπατο πεδίο των εμμονών
στο ύπατο αξίωμα τους κράτους.

paraschosa@kathimerini.com.cy

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ
Επιλογή και επιμέλεια:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρόνια πρίν στην «Κ»
16.II.1940

ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΣ ΤΑΞΙΔΙ: [...] πολλαί εικασίαι γίνονται
επί της δηλώσεως, την οποίαν έκαμεν ο κ. Ρούζβελτ προ
της επιβιβάσεώς του επί του καταδρομικού «Τουσκαλούζα», ειπών ότι είναι πολύ φυσικόν να συνδυάση την
θαλασσίαν του εκδρομήν με τα καθήκοντά του. Επίσης
σημαντικόν είναι το
ότι δεν ηρνήθη ότι είναι δυνατόν να συναντηθή κατά την εκδρομήν του αυτήν με
αρμοδίους Αγγλους,
Γάλλους και Ιταλούς. Πιστεύεται ότι
ο πρόεδρος θα επεκτείνη τον θαλάσσιόν του περίπατον
μέχρι της περιοχής όπου τα περιπολικά σκάφη επιτηρούν
την ζώνην της ουδετερότητος προς το Μεξικόν.
ΚΡΙΣΗ: Τηλεγραφούν εκ Σόφιας ότι [...] ο πρωθυπουργός
κ. Κιοσεϊβάνωφ υπέβαλεν εις τον βασιλέα περί την μεσημβρίαν την παραίτησιν της κυβερνήσεως. Ο βασιλεύς
απεδέχθη την παραίτησιν. Ο βασιλεύς Βόρις [φωτ.] ανέθεσεν εις τον καθηγητήν Μπόγνταν Φίλωφ, υπουργόν
της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως εν τη παραιτηθείση κυβερνήσει, την εντολήν του σχηματισμού της νέας κυβερνήσεως.
Ο καθηγητής Φίλωφ απεδέχθη την εντολήν και θα υποβάλη
εντός της αύριον τον κατάλογον των συνεργατών του
υπό την έγκρισιν του βασιλέως. [...] Αι αφορμαί της παραιτήσεως ταύτης δέον να αναζητηθούν προ παντός εις
την διένεξιν, η οποία είχε σημειωθή εις τους κόλπους
της κυβερνήσεως [...] επί των ζητημάτων της υποψηφιότητος
των βουλευτών κατά τας τελευταίας εκλογάς.
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Νέα επεισόδια των πολιτικών θρίλερ που βρί-

σκονται σε εξέλιξη θα έχουμε τη νέα εβδομάδα: Η κόντρα Παπαδάκη-Σιζό με εξελίξεις που
κόβουν την ανάσα, οι έρευνες για τα στημένα
ποδοσφαιρικά παιχνίδια που έκαναν κάποιους
να χάσουν τον ύπνο τους και ο φίλος Σαουδάραβας με τα αεροπλανάκια που έκανε τον Νίκαρο να πει το mea culpa του. Και ενώ στα δύο
πρώτα έχουν εμπλακεί η αστυνομία και τα δικαστήρια, στο τρίτο εμπλέκονται και πολλοί
βουλευτές και άλλοι πολιτευτές οι οποίοι το
ψάχνουν πολύ. Όπως ακούω από πηγή μου
που γνωρίζει «τα προεδρικά ταξίδια ήδη ξεψαχνίζονται και ερευνώνται λεπτομερέστατα
και εντός και εκτός Κύπρου». Μάλιστα, σύμφωνα με την πηγή μου, δύο βουλευτές ανταγωνίζονται ποιος θα προλάβει να βγάλει πρώτος τα... ευρήματα.
Από την άλλη, στον Λόφο επενδύουν πολλά

στην έλευση των πολεμικών πλοίων που θα
φιλοξενηθούν τις επόμενες ημέρες στα λιμάνια Λάρνακας και Λεμεσού. Το εντυπωσιακό
αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» θα συνοδεύεται από τέσσερις φρεγάτες, η μία από την
Ελλάδα, και θα συνεργαστούν για κοινές
ασκήσεις στη θαλάσσια περιοχή γύρω από την
Κύπρο. Η παρουσία του αεροπλανοφόρου και
των φρεγατών, αλλά και η αμυντική συνεργασία της Γαλλίας με την Κύπρο και την Ελλάδα
είναι αλήθεια ότι στέλνει σαφέστατα μηνύματα προς την Τουρκία αλλά και στο εσωτερικό.
«Αυτή τη φορά δεν πρόκειται για κάποιες πολιτικές δηλώσεις και στήριξη στα πλαίσια της
ΕΕ. Τόσο η φανερή στρατιωτική παρουσία, οι
κοινές ασκήσεις αλλά και ο εξοπλισμός του κυπριακού στρατού με γαλλικούς πυραύλους
δείχνουν ξεκάθαρα την γαλλική, τουλάχιστον,
στήριξη», υποστήριζε προχθές γνωστός πολιτικός. Και υπέδειξε πως «αναμένεται και πιο...
συναρπαστική συνέχεια αφού ο ΥΠΑΜ Αγγελίδης θα συναντηθεί σύντομα με την Γαλλίδα
ομόλογό του Φλοράνς»...
Την περασμένη εβδομάδα η πορεία του Αβέ-

ρωφ προς τον λαό συνεχίστηκε. Ήταν και έντονη και κοπιαστική. Όπως μου ανέφερε η
Μάνταμ του Φούλη «την ώρα που άλλοι σφάζονταν εμείς τρέχαμε στον λαό, στον μόχθο
των βιομηχάνων και των εργατών». Όπως μου
είπε, ο Φούλης από την μακρά περιοδεία του
κατέγραψε αιτήματα και προβλήματα και είναι
έτοιμος να τα προωθήσει «πιεστικά και αποτελεσματικά», όπως υποσχέθηκε με όσους συναντήθηκε.

«Είναι παλιά αλήθεια ότι στην πολιτική, συχνά πρέπει να διδαχθείς από τον εχθρό»
Βλαδίμηρος Ίλιτς Λένιν.

Όπως μου λέχθηκε από πηγή μου στην Πάφο,

όραμα» και κάποιος άλλος: «παρά να ζήσουμε
ξανά τον εφιάλτη καλύτερα να μείνουμε χωρίς
όραμα». Υπήρξε και κάποιος που υποστήριξε
πως: «το πιο σύντομο αστείο είναι ότι το ΑΚΕΛ
διοργάνωσε φόρουμ για την οικονομία και ειδικά ο τίτλος που του έδωσαν».

ο Φούλης στη Μεσόγη επισκέφθηκε και συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων και δεν παρέλειψε να αρπάξει τα εργαλεία και ως έμπειρος
εργάτης να επιδιορθώσει αυτοκίνητο που βρισκόταν στο συνεργείο. «Παράδειγμα που θα
ζήλευε κάθε εργατοπατέρας», πρόσθεσε η
πηγή μου...

Για την ιστορία, ο τίτλος του Φόρουμ ήταν:

Την ίδια ώρα οι εργατοπατέρες του ΑΚΕΛ, λες

«Κτίζοντας την οικονομία της επόμενης δεκαετίας».

και ο τόπος βρέθηκε σε χωροχρονικό χάσμα,
βρίσκονταν στο βήμα οικονομικού φόρουμ
που είχαν διοργανώσει και μιλούσαν για το
μέλλον της οικονομίας! «Μήπως Άντρος και
Φούλης θα έπρεπε να βρίσκονταν σε αντίθετες θέσεις;» διερωτήθηκε γνωστός πολιτικός
την Παρασκευή.
Πάντως, ο Άντρος Κυπριανού ένα έντονο τρο-

λάρισμα το δέχθηκε για την αναφορά του στο
οικονομικό Φόρουμ του ΑΚΕΛ ότι η κυβέρνηση
δεν έχει όραμα για την οικονομία και το μέλλον. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκαναν
πάρτι μόλις έγινε γνωστή η αναφορά. Κάποιος
έγραψε: «Μα μιλά το ΑΚΕΛ για όραμα στην οικονομία; το είδαμε και το ζήσαμε το δικό του

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στο ακροα-

τήριο του Άντρου βρέθηκαν και ο υπουργός
Οικονομικών και η υπουργός Εργασίας και ο
υπουργός Γεωργίας , ο υπουργός Δικαιοσύνης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αλλά και ο
Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας. Ωστόσο η
πιο ξεχωριστή πολιτική παρουσία ήταν αυτή
του Νικόλα Παπαδόπουλου. Ο Φούλης έλειπε.
Βρισκόταν στο μεροκάματο.
ΚΟΥΙΖ: Θα τολμήσει μεγαλόσχημος της ΕΔΕΚ

να πει δημόσια αυτά που λέει κατ’ ιδίαν σε φίλους και συναγωνιστές για τις εξελίξεις στο
κόμμα του;

Αντικείμενα του Λόρδου Βύρωνα δημοπρατούνται στο Λονδίνο
Διακόσια έτη μετά την Επανάσταση, η
σχέση του Λόρδου Βύρωνα με την Ελλάδα παραμένει ζωντανή. Ο Βρετανός
αριστοκράτης, από τους κύριους εκπροσώπους του ρομαντισμού στη λογοτεχνία, ο άνθρωπος που ταύτισε το όνομά
του με τους επαναστατημένους Ρωμιούς,
είναι η πιο ισχυρή μορφή του φιλελληνισμού. Λογικό είναι, λοιπόν, η ζωή και
η δράση του να τοποθετούνται εκ νέου
στο επίκεντρο, με αφορμή τον εορτασμό
για το 1821. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται σε λίγες ημέρες στο Λονδίνο
μια ενδιαφέρουσα δημοπρασία. Τίτλος
της, «Ο ποιητής, ο εραστής, ο πατριώτης:
Λόρδος Βύρων, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821».
Ο πλειστηριασμός που οργανώνεται
στις 27 Φεβρουαρίου από τον οίκο δημοπρασιών Chiswick, βγάζει στο σφυρί
μια ιδιαίτερη συλλογή που ανήκει σε
Ευρωπαίο ιδιώτη. Συγκροτήθηκε σε μια
περίοδο 30 χρόνων και περιλαμβάνει
μεγάλο corpus βιβλίων, προτομών, στρατιωτικών αναμνηστικών και κοσμημάτων
του Λόρδου Βύρωνα. Μέσα από τα αντικείμενα αυτά αναδεικνύονται καλειδοσκοπικά όλες οι πτυχές του βίου, από
την αγάπη του για τα ταξίδια μέχρι τα
λογοτεχνικά του έργα και, βέβαια, το
πάθος του για την Ελλάδα.
Ανάμεσα στα σημαντικότερα lots
είναι το σύνολο «Ο Ανώτερος Ταξιάρχης
του Τάγματος του Σωτήρος», που δόθηκε
επί Οθωνος. Περιλαμβάνει τον Σταυρό,
τον Αστέρα και μια χρυσή αναμνηστική
καρφίτσα με σμάλτο που περιέχει μαλλιά
του Βύρωνα. Η καρφίτσα από ορεία κρύσταλλο φέρει επιγραφή «Στη μνήμη»,

Eνα από τα πιο σημαντικά ιστορικά αντικείμενα της δημοπρασίας.

Πορτρέτο του Βύρωνα από τον Ρίτσαρντ Γουέστολ.

Το δαχτυλίδι με την ελληνική επιγραφή.

Το σύνολο με τα παράσημα που δόθηκαν επί Οθωνος.

με χρυσούς γοτθικούς χαρακτήρες, ενώ
η πλάτη έχει την εξής αφιέρωση: «Byron,
από τον Κόμη P. Gamba στον James Emerson, Αθήνα 1825». Ο κόμης Γκάμπα
ήταν αδελφός της αγαπημένης του Τερέζα Τζουκιόλι, γνωστός σύντροφος του
Λόρδου Βύρωνα κατά τη διάρκεια παραμονής του στο Μεσολόγγι, ενώ ο
Τζέιμς Εμερσον Τέναντ πολέμησε στη
μάχη της Ακροπόλεως και υπήρξε θερμός

υποστηρικτής του ελληνικού αγώνα για
την ανεξαρτησία.
Ενα επίσης ενδιαφέρον αντικείμενο
της δημοπρασίας είναι ένα αγγλικό
δακτυλίδι Γεωργιανής εποχής, με χαραγμένη την ελληνική επιγραφή «Ζωή
μου, σας αγαπώ», από το περίφημο
ποίημα του Βύρωνα «Η κόρη των Αθηνών». Πολύ αξιόλογο είναι και ένα αγγλικό ρολόι τσέπης, από τον καταξιω-

μένο ωρολογοποιό Τζορτζ Πράιορ, που
φέρει στην εξωτερική θήκη του το οικόσημο του Λόρδου Βύρωνα. Τα ρολόι
κατασκευάστηκε στο Λονδίνο στις αρχές του 19ου αιώνα. Ακόμη, στη δημοπρασία περιλαμβάνεται ένας φάκελος
με την υπογραφή του Βύρωνα και την
προσωπική σφραγίδα του, ο οποίος
απευθύνεται στον ποιητή Φράνσις Χότζσον.
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Πυροβολούν Ακιντζί
για να εμποδίσουν
την «επανεκλογή» του
Οι τρεις «υποψήφιοι» της τ/κ Δεξιάς αλληλοπυροβολούνται
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Την προηγούμενη εβδομάδα, στα
Κατεχόμενα ενέσκηψε καταιγίδα με
αφορμή τα όσα ακολούθησαν τη συνέντευξη του Μουσταφά Ακιντζί στη
βρετανική εφημερίδα «The Guardian», κατά την οποία ο Τ/κ ηγέτης
ξεκαθάρισε για ακόμη μία φορά την
αντίθεσή του σε κάθε είδους εναλλακτική πρόταση λύσης στο Κυπριακό και το ενδεχόμενο της προσάρτησης του βόρειου τμήματος της
Κύπρου στην Τουρκία. Ακολούθησε
μετωπική επίθεση της Άγκυρας εναντίον του, στην οποία συντάχθηκε
και η τ/κ Δεξιά, η οποία επιχείρησε
να περάσει το μήνυμα ότι «ο Ακιντζί,
στην επαναδιεκδίκηση της ηγεσίας
της κοινότητάς του, εξαπολύει νέα
επίθεση κατά της Τουρκίας με απώτερο στόχο τη συσπείρωση της εκλογικής βάσης του». Στην πραγματικότητα, η επίθεση της Άγκυρας στον
Ακιντζί, έδωσε στην τ/κ Δεξιά την
ευκαιρία να προβάλει τις γνωστές,
εθνικιστικές θέσεις της. Για τον «πρωθυπουργό» Ερσίν Τατάρ αυτή η εξέλιξη ήρθε να συμβάλει στην «προεκλογική» του εκστρατεία που έχει
ως επίκεντρο τη «λύση δύο κρατών»
και τη στενή συνεργασία με την Άγκυρα σε περίπτωση που εκλεγεί. Το
πρόβλημα Τατάρ είναι ότι η Δεξιά
κατεβαίνει στις «εκλογές» με τρεις
ξεχωριστές υποψηφιότητες.
Εσχάτως ο Τατάρ μετέβη στο Λονδίνο για επαφές κυρίως με κύκλους








Ο Όζερσαϊ προτείνει όπως
μετά τον Μάιο, οι δύο
πλευρές ξεκινήσουν συνεργασία σε πεδία όπως
της ενέργειας και της οικονομίας και εξελικτικά
όταν επέλθει εμπιστοσύνη να ξεκινήσουν οι τελικές διαπραγματεύσεις.
της παροικίας, ενώ επικοινωνιακά
επιχείρησε να προβάλει ότι είναι σε
θέση να αναπτύξει σχέσεις στο διεθνές σκηνικό, σε περίπτωση που
βρεθεί στο «προεδρικό», τον προσεχή
Απρίλη. Επίσης, επιχειρεί να διαψεύσει φήμες και πληροφορίες που
θέλουν να αντιμετωπίζει ο ίδιος προβλήματα με τις βρετανικές αρχές,
εξαιτίας της εμπλοκής του ονόματος
του σε υποθέσεις διαφθοράς.
Στα Κατεχόμενα, το στρατόπεδο
Τατάρ εντατικοποιεί την «προεκλογική» εκστρατεία, στο επίκεντρο της
οποίας βρίσκεται ο στόχος-όραμα
των δύο κρατών υπό την σκέπη της
Ε.Ε. Οι συνεργάτες του κ. Τατάρ προβάλλουν την άποψη ότι πλέον η ομοσπονδιακή φόρμουλα στο Κυπριακό
είναι ανέφικτη. Για αυτόν τον λόγο,
ανοίγει ο δρόμος για την αναζήτηση
εναλλακτικών φόρμουλων, αμέσως
μετά το τέλος των «προεδρικών». Ο

Η 2η Κυριακή
κρίνει καριέρες
Με την τ/κ Δεξιά να κατεβαί-

νει στις «προεδρικές» με τέσσερις ξεχωριστές υποψηφιότητες –με τα μέχρι στιγμής δεδομένα- και την τ/κ Αριστερά
να συμμετέχει σε αυτές με τις
δικές της δύο ξεχωριστές υποψηφιότητες, η επικείμενη
αναμέτρηση, εκτός από το
μέλλον του Κυπριακού και των
σχέσεων Άγκυρας-Τ/κ, έρχεται να καθορίσει το μέλλον της
πολιτικής καριέρας πολλών
πολιτικών προσωπικοτήτων
που σήμερα διαδραματίζουν
πρωταγωνιστικό ρόλο στην τ/κ
πολιτική ζωή. Σε περίπτωση
που ο κ. Τατάρ οδηγηθεί στο
«προεδρικό» θα υποχρεωθεί
να χειριστεί την άκρως προβληματική διαδικασία της μεταβίβασης της σκυτάλης στην
«Πρωθυπουργία» και στην
ηγεσία της τ/κ Δεξιάς στον
διάδοχό του. Σε περίπτωση ήττας οι αντίπαλοί του εντός της
τ/κ Δεξιάς θα ξεκινήσουν νέα
ανταρσία. Τα ποσοστά που θα
εξασφαλιστούν στις «προεδρικές» θα κρίνουν το πολιτικό μέλλον και του Κ. Όζερσαϊ
αλλά και του κινήματος των
εποίκων.

Ο «πρωθυπουργός» Τατάρ, στη φωτογραφία με τον Κουντρέτ Όζερσαϊ, εντατικοποιεί την «προεκλογική» του εκστρα-

τεία, προβάλλοντας σαν στόχο λύσης τα δύο κράτη υπό την σκέπη της Ε.Ε. Ταυτόχρονα επιχειρεί να διαψεύσει πληροφορίες ότι αντιμετωπίζει προβλήματα με τις βρετανικές αρχές για λόγους διαφθοράς.
κ. Τατάρ πιστεύει ότι το «μοντέλο
Τσεχοσλοβακίας» παρέχει την καταλληλότερη λύση για το Κυπριακό.
Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, στην
Κύπρο οι δύο κοινότητες χωρίζουν
μια για πάντα τους δρόμους τους σε
όλα τα πεδία, για να συναντηθούν
στην συνέχεια στην Ευρώπη, υπό
την σκέπη της Ε.Ε.

Η εξελικτική θεωρία
Ο αντιπρόεδρος της «κυβέρνησης»
και «υπουργός Εξωτερικών» Κουντρέτ
Όζερσαϊ, που έθεσε ξεχωριστή, ανεξάρτητη υποψηφιότητα για την ηγεσία της τ/κ κοινότητας, δεν θεωρεί
ρεαλιστικό και άμεσα εφαρμόσιμο
το προαναφερόμενο σχέδιο. Ο κ.
Όζερσαϊ, ο οποίος συμφωνεί με τη
θέση ότι πλέον δεν υπάρχουν περιθώρια συνεννόησης στο Κυπριακό
με βάση τη ΔΔΟ, αντιπροτείνει ένα
«εξελικτικό μοντέλο» ανάπτυξης διαλόγου και συνεργασίας των δύο κοινοτήτων. Σύμφωνα με τον κ. Όζερσαϊ,
μετά τον Μάιο, οι δύο πλευρές δίχως
να σπαταλούν πολύτιμο χρόνο για
ζητήματα όπως το τελικό καθεστώς
των Τ/κ, να ξεκινήσουν συνεργασία
σε ορισμένα πεδία. Θα μπορούσαν
λ.χ., οι δύο κοινότητες να ενώσουν

τις δυνάμεις τους στο αμέσως επόμενο
διάστημα στα πεδία της ενέργειας
και της οικονομίας. Με την πάροδο
του χρόνου, παράλληλα με την οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης
στις σχέσεις των δύο πλευρών, τα
πεδία συνεργασίας θα μπορούσαν
να αυξηθούν. Και όταν διαπιστωθεί
ότι οι δύο πλευρές πλέον είναι σε
θέση να εμπιστευτούν η μια την άλλη
σε σειρά ζητημάτων, τότε θα μπορούσαν να ξεκινήσουν οι τελικές διαπραγματεύσεις για το οριστικό ξεκαθάρισμα του τοπίου στο Κυπριακό.
Πρόσφατα μιλώντας στην «Κ», ο κ.
Όζερσαϊ είχε πει στην τελική εκείνη
φάση θα μπορούσαν να συζητηθούν
μοντέλα όπως της ομοσπονδίας, της
συνομοσπονδίας ή ακόμη και των
δύο κρατών.

Η άποψη των εποίκων
Στις «προεδρικές» του Απριλίου,
εκτός από τους Τατάρ και Όζερσαϊ
από την πλευρά της Δεξιάς θα κατέλθουν και οι έποικοι με την υποψηφιότητα του ηγέτη του Κόμματος
Αναγέννησης (ΚΑ), Ερχάν Αρίκλι.
Πρόκειται για πρόσωπο που απασχόλησε τις κυπριακές και διεθνείς
αρχές εξαιτίας της εμπλοκής του στα
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t ȨɄɀɉɈɍɈɉɂȺɃɒȪɌɊɋɔɅȺɋȺɃȺɂȯɀɍɂȺɃɔȢȺɂɆɈɋɈɅɕȺ
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t ȜɂȾɁɆɚɑ
ȺɆȺȼɆɐɉɂɊɅɓɆȺƇɋɌɎɕȺ
t ȢȺɋȺɇɂɐɅɓɆɈ
ȺɃȺȽɀɅȺɖɃɗƇɉɈɊɐƇɂɃɗ
t ȪɘȼɎɉɈɆȾɑƇɈɂɈɋɂɃɓɑ
ɊƇɈɌȽɓɑ
t ȝƇȺȼȼȾɄɅȺɋɂɃɔ
ƇɂɊɋɈƇɈɕɀɊɀ
t ȱɉɋɂȾɑȾȼɃȺɋȺɊɋɒɊȾɂɑ
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ:

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

γεγονότα της Δερύνειας τον Αύγουστο του 1996. Μάλιστα κατηγορείται
από τους αντιπάλους του ότι οι τοποθετήσεις του πλέον χαρακτηρίζονται από στοιχεία φασιστικής ιδεολογίας. Ο Αρίκλι πριν την επαναλειτουργία του ΚΑ διατηρούσε στενή
συνεργασία με το Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΚ) του Σερντάρ Ντενκτάς και
φλέρταρε με την ιδέα της συνομοσπονδιακής λύσης. Μετά το διαζύγιο
με το ΔΚ και τον Ντενκτάς, ο Αρίκλι
υπογραμμίζει την σημασία της «ανεξαρτησίας» και «κυριαρχίας» της
«ΤΔΒΚ» δίχως να κλείνει την πόρτα
σε εναλλακτικές προτάσεις όπως
λ.χ. η συνομοσπονδία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αρίκλι είναι ο μοναδικός
μέχρι στιγμής, εκπρόσωπος της τ/κ
Δεξιάς που έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν
πρόκειται να διαπραγματευτεί με
την ε/κ πλευρά την ομοσπονδιακή
φόρμουλα, σε περίπτωση που αναδειχθεί στην ηγεσία των Τ/κ. Σημειώνεται ότι όταν σύρονταν αυτές οι
γραμμές το Κόμμα Εθνικιστικής Δημοκρατίας (ΚΕΔ), το οποίο διατηρεί
στενές σχέσεις με τους Γκρίζους Λύκους, ετοιμαζόταν να ανακοινώσει
τον δικό του, ξεχωριστό υποψήφιο
στις «προεδρικές».
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Στην προσωπική ατζέντα του Ενδιάμεσου
Οι έριδες, τα κλειστά κλαμπ και οι προσωπικές διαμάχες οδήγησαν στην κατακόρυφη πτώση των ποσοστών του χώρου
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Oταν τον Μάιο του 2019 η ΕΔΕΚ
λάμβανε το εντυπωσιακό –για τα
δεδομένα της– ποσοστό του 10,58%
και διατηρούσε την έδρα της στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πολλοί
ήταν εκείνοι που είπαν πως τα δημοκρατικά αντανακλαστικά των
Κυπρίων έδωσαν στην ΕΔΕΚ, μία
δεύτερη ευκαιρία, να αυτοπροσδιοριστεί και να ξανασυστηθεί στην
κοινωνία ως ένα πραγματικά σοσιαλιστικό κόμμα. Κανείς, όμως,
ακόμα και μεταξύ των πλέον καχύποπτων, δεν θα μπορούσε να προβλέψει πως μετά τη σημαντικότερη
νίκη των τελευταίων τουλάχιστον
χρόνων της πολιτικής της παρουσίας
θα ξεκινούσε μία αυτοκαταστροφική
πορεία. Και λέμε πορεία αυτοκαταστροφική, καθώς η συνοπτική καρατόμηση του Δημήτρη Παπαδάκη
μετέφερε την κόντρα στα δικαστήρια και οδήγησε στην πρωτοφανή
εμπλοκή της Αστυνομίας και του
γενικού εισαγγελέα. Η κόντρα Σιζόπουλου-Παπαδάκη έφερε στην
επιφάνεια τη μεγαλύτερη παθογένεια του κόμματος αλλά και του χώρου ευρύτερα, που δεν είναι άλλη
από τις προσωπικές ατζέντες των
πολιτικών προσώπων. Οι προσωπικές ατζέντες ήταν ο λόγος σύμφωνα με πολλούς που έκλεισε επί
του παρόντος το πολιτικό κεφάλαιο
Γιώργου Λιλλήκα και οδήγησε στη
συρρίκνωση της Συμμαχίας Πολιτών. Κλειστές ομάδες της εκάστοτε
ηγεσίας αποκλείουν στελέχη και
πρόσωπα από το να ενταχθούν και
να ανελιχθούν και αυτό αποτελεί
το κύριο πρόβλημα τόσο της ΕΔΕΚ
όσο και του ΔΗΚΟ με τις πρόσφατες
καρατομήσεις. Τέτοιες, που σε μία
από τις μεγαλύτερες κρίσεις της κυβέρνησης, ο Ενδιάμεσος όχι μόνο
δεν καταφέρνει να κεφαλαιοποιήσει
τους κραδασμούς των κυβερνώντων,
αλλά οδηγείται σε μία κατακόρυφη
πτώση, με άγνωστες συνέπειες.

Eνα μικρό Βυζάντιο
«Πολλοί μας ερωτεύονται και λίγοι μας παντρεύονται», έλεγε ο Βάσος Λυσσαρίδης, μιλώντας για την
ΕΔΕΚ σε συνέντευξή του στο παρελθόν. Η ΕΔΕΚ δεν ήταν πολύφερνη, όμως, δεν ήταν ούτε και ιδιαίτερα

πρόθυμη νύφη. Η ιστορία της είναι
εκεί και αποδεικνύει πως όχι μόνο
δεν ήταν ανοικτό σε στελέχη κόμμα,
αλλά φρόντιζε να κλείνει περισσότερο, όταν πρόσωπα διεκδικούσαν
θέσεις και αμφισβητούσαν σοσιαλιστικά θέσφατα, λειτουργώντας
λίγο πολύ ως Βυζάντιο. Αυτό, μπορεί
να κορυφώθηκε μεν επί Μαρίνου
Σιζόπουλου αλλά ξεκίνησε πολύ
πριν. Ο Βάσος Λυσσαρίδης, που δοξάζεται σήμερα από όλους ως η ηγετική φιγούρα του κόμματος, είχε
αμφισβητηθεί έντονα από τη γνωστή ως «Αριστερή Πτέρυγα» της
ΕΔΕΚ. Μία αμφισβήτηση που διευθετήθηκε συνοπτικά με τη διαγραφή
τριών δυνατών στελεχών (Προφαΐδη, Τεμπριώτη, Δημητρίου) με την
κατηγορία των φραξιονιστών. Αλησμόνητη και η κόντρα που ακολούθησε σε μεταγενέστερη φάση μεταξύ του πρώην προέδρου της Βουλής και της ΕΔΕΚ, Γιαννάκη Ομήρου
με τον Τάκη Χατζηδημητρίου, μέχρι
που ο τελευταίος αποχώρησε τελικώς από το κόμμα, καθώς επεδίωκε

Βίντεο και
ηχογραφήσεις
Το ερώτημα είναι τι γίνεται









Η καρατόμηση του Δημήτρη Παπαδάκη έφερε
στο προσκήνιο την πολιτική κόντρα με τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, ενώ θύμισε την αδρανοποίηση
μιας σειράς άλλων στελεχών κατά τη διάρκεια
της μακροχρόνιας παρουσίας του κόμματος.
την επικράτηση μιας πιο προοδευτικής τάσης στο Κυπριακό. Ο Γιαννάκης Ομήρου στη συνέχεια παραιτήθηκε από την Προεδρία του
κόμματος μετά από πολύχρονη παρουσία. Παραίτηση που για κάποιους
ήταν αναγκαία ούτως ώστε να ανανεωθεί η ΕΔΕΚ, παραίτηση που σύμφωνα με άλλα στελέχη ενορχηστρώθηκε από το περιβάλλον του Μαρίνου Σιζόπουλου για να αναλάβει ο
ίδιος την εξουσία.
Όσο όμως περνούσαν τα χρόνια,
το όποιο πολιτικό πρόσχημα στις

Ο Μαρίνος Σιζόπουλος ξεκίνησε υποσχόμενος ανανέωση και εμπλοκή νέων

μετά τη διαγραφή Παπαδάκη.
Το ενδεχόμενο δικαίωσής του
στα δικαστήρια μπορεί να πάρει χρόνια, αν λάβουμε υπόψη την περίπτωση Κολοκασίδη, ενώ πλην του Γιαννάκη
Ομήρου, κανείς εκ των παλαιότερων στελεχών της ΕΔΕΚ
δεν μπήκε στη διαδικασία να
στηρίξει τον ευρωβουλευτή.
Είτε γιατί έχουν αδρανοποιηθεί πλήρως είτε επειδή κάποιοι δεν του συγχωρούν ότι
επί δικής τους καρατόμησης ο
ίδιος δεν αντέδρασε. Ανοικτό
είναι αν θα προχωρήσουν
συλλογικά και συντεταγμένα
εναντίον των χειρισμών Σιζόπουλου, ιδρύοντας άλλο κόμμα ή αν θα ακολουθήσουν τον
δρόμο της αδρανοποίησης. Το
σίγουρο είναι πως ο Δημήτρης
Παπαδάκης δεν πρόκειται να
σιωπήσει σύντομα, καθώς οι
καταγγελίες περί παρακολούθησης και παραβίασης της
ιδιωτικής του ζωής θα έχουν
κι άλλα επεισόδια. Ερώτημα
μένει και πώς θα κινηθεί ο
Μαρίνος Σιζόπουλος μετά την
τοποθέτηση του γενικού εισαγγελέα ότι οι καταγγελίες
του δεν μπορούν να διερευνηθούν, καθώς ο ίδιος δεν δίνει στοιχεία, αλλά και πώς θα
χειριστεί τις παραιτήσεις μελών και στελεχών.

στελεχών, όμως το οικοδόμημα φαίνεται ολοένα και να αδειάζει.
κόντρες των Σοσιαλιστών έτεινε
να φθίνει και να επικρατεί περισσότερο το προσωπικό στοιχείο. Και
η αλήθεια είναι πως ενώ ο Μαρίνος
Σιζόπουλος είχε υποσχεθεί την ανανέωση και την εμπλοκή περισσότερων στελεχών, η παραμονή του
στο πηδάλιο της ΕΔΕΚ δεν επαλήθευσε τις προαγγελίες του. Η πρόταση για περιορισμό θητειών που
εφάρμοσε, οδήγησε στην αδρανοποίηση μιας σειράς στελεχών, όπως
το ζεύγος Μαυρονικόλα, τον Γιώργο
Βαρνάβα, αλλά δεν έφερε νέα στε-

λέχη και τη νεολαία όπως υποστήριζε κοντά. Αυτό βεβαίως που έκανε
ιδιαίτερη αίσθηση ήταν η στήριξη
του Ανδρέα Χρίστου για τη δημαρχία
της Λεμεσού, αντί του πρώην βουλευτή της ΕΔΕΚ Νίκου Νικολαΐδη.
Όπως λέγεται μάλιστα εκείνη την
περίοδο, ο κ. Σιζόπουλος έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην απόφαση του
όχι και τόσο πρόθυμου Ανδρέα Χρίστου να επαναδιεκδικήσει. Κάποιοι
είπαν τότε πως ήταν αναμενόμενο
να στηριχθεί ο κ. Χρίστου από την
ΕΔΕΚ, καθώς ο κ. Νικολαΐδης αρ-

νήθηκε να κατέλθει ως υποψήφιος
της επαρχίας Λεμεσού στις βουλευτικές εκλογές του κόμματος και
άλλοι είδαν ότι η απόφαση ήταν
αποτέλεσμα της χρόνιας προσωπικής κόντρας που είχε μαζί του ο
πρόεδρος της ΕΔΕΚ.

Η περίπτωση του ΑΚΕΛ
Το ερώτημα βεβαίως είναι πώς
ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ έφτασε στο
σημείο να ανταλλάζει αγωγές και
χαρακτηρισμούς με τον ευρωβουλευτή της ΕΔΕΚ Δημήτρη Παπαδά-

κη. Ήταν τόσο σημαντικές οι οικονομικές διαφορές και το παράπτωμα
που δικαιολογούσαν τη διαγραφή
του; Το κατά πόσο η τιμωρία του κ.
Παπαδάκη είναι δίκαιη ή άδικη είναι
ένα ζήτημα που συζητείται. Σημειώνεται, όμως, πως στο ΑΚΕΛ, στελέχη τα οποία δεν έδωσαν το εφάπαξ
τους στο παρελθόν, δεν διαγράφηκαν από το κόμμα όπως στην περίπτωση Παπαδάκη αλλά καθαιρέθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή.
Μάλιστα, υπάρχουν πρώην βουλευτές που δεν έχουν ακόμη ξεκαθαρίσει τις υποχρεώσεις τους έναντι
του κόμματος, χωρίς ωστόσο να
έχουν τύχει επί του παρόντος της
όποιας ποινής.
Όπως αναφέρουν σοσιαλιστικοί
κύκλοι, η κόντρα είναι καθαρά προσωπική και τα περί οικονομικών
διαφορών η πρόφαση. Είναι γνωστό
πως ο κ. Παπαδάκης, αν και στενός
συνεργάτης του Γιαννάκη Ομήρου,
ήταν από τα πρώτα στελέχη που είχαν στηρίξει δημοσίως τον κ. Σιζόπουλο για την προεδρία. Σύμφωνα
με κομματικές πηγές υπήρξαν όμως
διαφωνίες για διάφορους χειρισμούς.
Από το Κυπριακό, τη σύμπλευση
με το ΕΛΑΜ και την εναντίωση στο
ΓεΣΥ. Κινήσεις οι οποίες ήταν αρκετές για να προκαλέσουν την έντονη δυσαρέσκεια του προέδρου
των Σοσιαλιστών. Ο Μαρίνος Σιζόπουλος δεν είδε με αδιαφορία ότι
κάποιοι έκαναν κρούσεις στον ευρωβουλευτή να διεκδικήσει απέναντί του στις εσωκομματικές εκλογές του 2017. Ούτε ότι στο παρασκήνιο ακουγόταν έντονα η φημολογία ότι ο Δημήτρης Παπαδάκης
θα αμφισβητούσε τον πρόεδρο της
ΕΔΕΚ σε περίπτωση που το κόμμα
έχανε την έδρα. Εκείνη την περίοδο,
μάλιστα, είχε ενταθεί και η φημολογία ότι ο κομματικός μηχανισμός
στηρίζει φανερά την υποψηφιότητα
του διεθνολόγου Χρίστου Ιακώβου.
Η νίκη του Δημήτρη Παπαδάκη σίγουρα δεν προκάλεσε χαμόγελα στη
Βύρωνος με την ηγεσία όπως φαίνεται να ψάχνει τρόπο καρατόμησής
του. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, το
περιβόητο βίντεο που έδειχνε τη
συνεργάτιδα του κ. Παπαδάκη να
δέχεται πελάτη στην εν λόγω εταιρεία, ήταν λίγες μόλις μέρες μετά
την επανεκλογή Παπαδάκη.

Προωθείται κλειστή ομάδα του Δημοκρατικού Κόμματος
Είναι, όμως, μόνο η ΕΔΕΚ που οδηγείται στην εσωστρέφεια και στην
αιμορραγία στελεχών; «Για κάθε
αλλαγή χρειάζεται το ΔΗΚΟ» υποστήριζε πρόσφατα ο Νικόλας Παπαδόπουλος και η αλήθεια είναι
πως αποτελούσε μεγάλη αλλαγή
για τα σημερινά κομματικά θέσμια,
όταν μετά τις προεδρικές εκλογές
είχε ξεκινήσει τη διαγραφή πλειάδας πρωτοκλασάτων στελεχών.
Η καρογιανική τάση υπέσκαπτε
με τις ενέργειές της το κόμμα και
την υποψηφιότητα Νικόλα λένε
στελέχη, δικαιολογώντας την καρατόμηση. Κάποιοι, όμως, θυμούνται ότι οι στενότεροι συνεργάτες
του Νικόλα Παπαδόπουλου (Αντωνιάδης, Παντελίδης Σολωμού) εργάζονταν το 2013 στο επιτελείο
Λιλλήκα και συνεπώς ενάντια στην
επίσημη θέση του κόμματος για
στήριξη του Νίκου Αναστασιάδη.
Με τη μαζική καρατόμηση στελεχών θεωρήθηκε πως το κόμμα
ομοιογενοποιήθηκε πλήρως, η αλήθεια, ωστόσο, είναι πως ακόμα και
σήμερα υπάρχουν σημαντικές αν-









Υπάρχει η ανησυχία ότι
ο Ν. Παπαδόπουλος βρίσκεται σε αδιέξοδο, καθώς ο ενδιάμεσος χώρος
έχει αποδειχτεί αδύναμος να εκλέξει πρόεδρο.
τιδράσεις που κρατούν πίσω το κόμμα του Κέντρου. Όχι μόνο από στελέχη που βρίσκονταν κοντά στον
Μάριο Καρογιάν αλλά και από στελέχη που στήριζαν τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Την αρχή είχε κάνει ο
αντιπρόεδρος του ΔΗΚΟ Αλέκος
Τρυφωνίδης, ο οποίος μίλησε για
πραξικόπημα εντός του ΔΗΚΟ, ενώ
έντονες αντιδράσεις για τη «νεοφιλελεύθερη» τάση του κόμματος
έχουν στελέχη όπως οι Άγγελος Βότσης, Μαρίνος Μουσιούττας, Γιώργος Προκοπίου, Χρίστος Τσίγκης
και Νεόφυτος Χαραλαμπίδης. Οι
αντιδράσεις βγήκαν στο προσκήνιο
με την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος επιδιώκει πλέον να ανοίξει δίοδο επικοινωνίας με το ΑΚΕΛ, καθώς αποτελεί τη
μόνη λύση, αν θέλει εκλογή.
κυρίως με το νομοσχέδιο επιθεώρησης εργασίας, καθώς οι τρεις προαναφερόμενοι βουλευτές του κόμματος έχουν ήδη εκφράσει τη δια-

φωνία τους με τη στάση που τηρεί
ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος. Το θέμα αναμένεται
να συζητηθεί περαιτέρω σήμερα
Κυριακή σε έκτακτη συνεδρία της
κοινοβουλευτικής ομάδας. Σύμφωνα
με κομματικές πηγές, υπάρχει συζήτηση στελεχών για την ενεργοποίηση του πειθαρχικού συμβουλίου
μετά και τις ανταρσίες των βουλευτών. Ενεργοποίηση που δεν θα σημαίνει απαραίτητα διαγραφή αλλά
ίσως επίπληξη. Η αλήθεια, βεβαίως,
είναι πως πέραν των διαφαινόμενων
πολιτικών διαφωνιών καίριο ρόλο
παίζουν οι βουλευτικές εκλογές. Οι
Αλέκος Τρυφωνίδης, Μαρίνος Μουσιούττας, Χρίστος Τσίγκης, δεν βλέπουν καθόλου θετικά την υποψηφιότητα Χρύση Παντελίδη στην
επαρχία Λευκωσίας σε συνδυασμό
με αυτήν της Χριστιάνας Ερωτοκρίτου. Καθόλου τυχαίο ότι κάποιοι
εξ αυτών έχουν ανοικτό παράθυρο
επικοινωνίας με τη ΔΗΠΑ.
Έχει, άλλωστε, ενισχυθεί η ψιθυρολογία στα κομματικά πηγαδάκια περί κλειστής ομάδας που προ-

ωθείται και δεν επιτρέπει σε κανέναν να παρεισφρήσει στο ΔΗΚΟ.
Ένα ντεζά βου δηλαδή της Ένωσης
Κέντρου, με τον Τάσσο Παπαδόπουλο να εμπιστεύεται πλήρως τους
Ντίνο και Γιώργο Ηλιάδη και Πολάκη Σαρρή και κατ’ επέκταση άλλα
πρόσωπα που ήθελαν να έχουν
λόγο και ρόλο στο Κέντρο να κοιτάζουν αλλού. Οι κραδασμοί βεβαίως
δεν αφήνουν ανεπηρέαστο τον πέμπτο όροφο. Και αυτό φάνηκε από
την αιφνίδια παραίτηση του υπεύθυνου των κοινωνικών μέσων δικτύωσης Μανώλη Κυριάκου, ο οποίος σύμφωνα με κομματικές πηγές
επέρριπτε ευθύνες στον Χρύση
Παντελίδη για τον παραγκωνισμό
του και την επιλογή νέας ομάδας
που θα χειρίζεται τα social media.
Αναβρασμό αναμένεται να προκαλέσει και η προώθηση του στενού
συνεργάτη του κ. Παντελίδη, Παναγιώτη Παλατέ στη θέση του οργανωτικού άμα τη αποχωρήσει του
Φύτου Κωνσταντίνου.
Όλα αυτά τα προβλήματα θα μπορούσαν βεβαίως να κλείσουν συνο-

πτικά στον χώρο του ΔΗΚΟ, αν υπήρχε η προοπτική εξουσίας. Υπάρχει
ήδη η ανησυχία ότι ο Νικόλας Παπαδόπουλος βρίσκεται σε αδιέξοδο,
καθώς ο ενδιάμεσος χώρος έχει αποδειχτεί, τόσο το 2008 όσο και το
2018, αδύναμος να εκλέξει πρόεδρο,
με αποτέλεσμα η μόνη επιλογή να
θεωρείται το ΑΚΕΛ. Η επιλογή ΑΚΕΛ
θεωρείται πως κλείνει την πόρτα
διεκδίκησης προεδρίας στον ΔΗΚΟϊκό πρόεδρο. Είναι όμως διατεθειμένος να εγκαταλείψει τις όποιες
ευγενείς φιλοδοξίες του; Ήδη ο Νικόλας Παπαδόπουλος έχει επιδείξει
πρόθεση μετάνοιας για όσα έλεγε
προεκλογικά εναντίον του ΑΚΕΛ.
Όχι μόνο με δηλώσεις του περί καλής
συνεργασίας, αλλά και με κινήσεις
όπως η παρουσία του στην κηδεία
του πρώην επαρχιακού Λευκωσίας
Φανή Χριστοδούλου και η παρουσία
του στο οικονομικό φόρουμ του
ΑΚΕΛ. Αν αυτά είναι αρκετά για να
οδηγήσουν στην αναθεώρηση του
ΑΚΕΛ γύρω από το πρόσωπο του
Νικόλα Παπαδόπουλου είναι βεβαίως
νωρίς για να διαπιστωθεί.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θα ασκήσω πιέσεις για να γυρίσει το κόμμα
στις ρίζες του, λέει ο Δημήτρης Παπαδάκης

« Άνθρωποι που δεν είχαν κανένα
λόγο στη χάραξη πολιτικής του κόμματος ή στη λήψη αποφάσεων λάμβαναν αποφάσεις ή συνέβαλαν στη
λήψη αποφάσεων», λέει στη συνέντευξή του στην «Κ» ο Δημήτρης Παπαδάκης, μετά τη διαγραφή του από
την ΕΔΕΚ. Διερωτάται τι δουλειά
είχε ο αστυνομικός της φρουράς
του Μαρίνου Σιζόπουλου να κατέχει
το μητρώο μελών του Κινήματος
και να μην το κατέχει ο γραμματέας
της Κεντρικής Επιτροπής. Ξεκαθαρίζει πως «καμία μικρή παρέα δεν
μπορεί να με διαγράψει στη συνείδηση του κόσμου της ΕΔΕΚ και αυτών των προοδευτικών ανθρώπων
που με ψήφισαν» και απορρίπτει
επί του παρόντος τη δημιουργία
κόμματος ή τη μεταγραφή του σε
άλλο κόμμα.
–Όσα διαμείβονται στην ΕΔΕΚ
με τα δικαστικά μέτρα και τις
διαγραφές είναι αποτέλεσμα προσωπικής κόντρας;
–Μόνο θλίψη μπορούν να προκαλέσουν όλα αυτά, ωστόσο, αυτό
τον δρόμο δεν τον επέλεξα εγώ. Ο
Μαρίνος Σιζόπουλος, λειτουργώντας
εκδικητικά, προσπαθεί να εξαφανίσει
το πολιτικό κεφάλαιο που ονομάζεται
Δημήτρης Παπαδάκης, είτε αυτό το
κεφάλαιο είναι μικρό είτε είναι μεγάλο.
–Για ποιο λόγο να θέλει να σας
εξαφανίσει;
–Αυτό δεν είναι κάτι που μπορώ
να απαντήσω εγώ. Καλύτερα θα
ήταν να ρωτήσετε τον ίδιο τον Μαρίνο Σιζόπουλο.
–Ποια είναι η δική σας εκτίμηση;
Έχετε επαναλάβει πως δεν είναι
οικονομικές οι διαφορές…
–Οι διαφορές έχουν ξεκινήσει να
διαφαίνονται εδώ και δυόμισι χρόνια,
όταν είχα εντοπίσει φαινόμενα εξωθεσμικής λειτουργίας του κόμματος.
Αυτά εντάθηκαν και οδήγησαν σε
παραιτήσεις συναγωνιστών από τα
συλλογικά όργανα. Είχαμε τότε παραίτηση του οργανωτικού γραμματέα, τρεις παραιτήσεις από το Πολιτικό Γραφείο και τέσσερις παραιτήσεις μελών από την Κεντρική Επιτροπή. Δυστυχώς, ενώ εγώ υποστήριζα πως έπρεπε να συζητήσουμε
τις παραιτήσεις στα συλλογικά όργανα, κανείς δεν ασχολήθηκε.
–Τι είναι η εξωθεσμική λειτουργία;
–Άνθρωποι που δεν είχαν κανένα
λόγο στη χάραξη πολιτικής του κόμματος ή στη λήψη αποφάσεων λάμβαναν αποφάσεις ή συνέβαλαν στη

λήψη αποφάσεων. Τι δουλειά είχε,
για παράδειγμα, ο αστυνομικός της
φρουράς του Μαρίνου Σιζόπουλου
να κατέχει το μητρώο μελών του Κινήματος και να μην το κατέχει ο
γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής; Γίνεται να λαμβάνει απόφαση
το Πολιτικό Γραφείο για υπερψήφιση
των προϋπολογισμών του 2018 και
την επόμενη μέρα να πηγαίνει και
να καταψηφίζει τους προϋπολογισμούς; Πού είναι η δημοκρατική και
συλλογική λειτουργία του κόμματος;
Αυτά παραπέμπουν σε άλλες εποχές
όπου ο εις και μόνος αποφάσιζε και
έπραττε.
–Έχει διαρρεύσει βεβαίως ένα
βίντεο που παρουσιάζει τη συνεργάτιδά σας να εργάζεται στην
ιδιωτική εταιρεία την οποία δηλώσατε ως ανενεργή…
–Δεν εμπλέκομαι καθόλου σε αυτό το βίντεο. Έχει ληφθεί παράνομα
και έχει γίνει καταγγελία στο ηλεκτρονικό έγκλημα για αυτό. Η λήψη
του βίντεο και η πράξη που απεικονίζει δεν έγινε μέσα στο πολιτικό
μου γραφείο, αλλά στο διπλανό γραφείο, που στεγαζόταν η ιδιωτική
επιχείρηση, της οποίας ετύγχανα
μέτοχος και μετά την εκλογή μου,
το 2014, ξεκίνησα τις διεργασίες,
ώστε να αποχωρήσω πλήρως από
την εταιρία, διαδικασίες οι οποίες
ολοκληρώθηκαν το 2015. Το πολιτικό
μου γραφείο βρισκόταν στον ίδιο
όροφο με τη συγκεκριμένη επιχείρηση και από τον Αύγουστο του
2019, μετά την επανεκλογή μου,
προχώρησα στην ενοικίαση ολόκληρου του ορόφου, αφού η συγκεκριμένη εταιρία αποχώρησε από το
διπλανό γραφείο.
–Η καταγραφή του όμως δεν προκαλεί πρόβλημα σε σας βάσει κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;
Δεν προκαλεί κανένα πρόβλημα
σε μένα, αλλά σε όσους λειτούργησαν
ως εγκληματική οργάνωση, χωρίς
να δώσουν τα πραγματικά τους στοιχεία. Προσπαθώντας να παγιδεύσουν
και να δημιουργήσουν εντυπώσεις.
Προκύπτουν μέχρι και ποινικές ευθύνες, σε αυτούς που φρόντισαν να
το τραβήξουν και να το δημοσιοποιήσουν. Προκύπτουν παραβιάσεις
συνταγματικών δικαιωμάτων και
προσωπικών δεδομένων. Αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για εγκληματικές
ενέργειες.
–Είναι εις γνώσιν του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου όλο αυτό που εκτυλίσσεται;
–Έχω ενημερώσει την πρόεδρο
και τον γενικό γραμματέα της Πο-
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Mea culpa...

Ο Σιζόπουλος
καθάρισε όλα
τα στελέχη
της ΕΔΕΚ
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να πλήξω την ΕΔΕΚ. Θα συζητήσω με άλ-

λους συναγωνιστές πώς να ασκήσουμε πίεση, ούτως ώστε η ΕΔΕΚ να επιστρέψει στις ρίζες της, λέει ο κ. Παπαδάκης κληθείς να σχολιάσει αν θα προσχωρήσει σε νέο κόμμα.

Δεν είναι ο κατάλληλος
χρόνος να μιλάμε
για προεδρία της ΕΔΕΚ.
Θα διεκδικήσω όμως
με όλα τα νόμιμα μέσα
τη δικαίωσή μου και
ακύρωση αυτής της
παράνομης απόφασης.
λιτικής Ομάδας των Σοσιαλιστών
και Δημοκρατών, καθώς και τον
πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, ενώ την ερχόμενη
βδομάδα θα έχω συνάντηση με τις
αρμόδιες υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, για να τους δώσω
όλα τα στοιχεία. Δεν έχω να κρύψω
τίποτα, ούτε να φοβηθώ τίποτα.
Είμαι συνεπής με όλα αυτά που προβλέπουν οι κανονισμοί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι ο κ. Σιζόπουλος που ήθελε να παρανομήσω,
στη βάση ενός εγγράφου, όπου τους
είχα πει, πολλές φορές, ότι είναι παράνομο και δεν ήθελαν να ακούσουν.
Στο πειθαρχικό συμβούλιο είχαμε
ζητήσει ακόμα και να αναστείλουν
την διαδικασία λήψης απόφασης
και να αποστείλουμε, από κοινού,
το έγγραφο στα αρμόδια όργανα
του Ευρωκοινοβουλίου για γνωμάτευση. Δυστυχώς, δεν ήθελαν, κατ’
ουδένα λόγο, να ακούσουν κάτι τέτοιο. Αναγκάστηκα να αποταθώ στο
Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας,
ώστε να γνωματεύσει για το συγκεκριμένο έγγραφο και ακόμη, και
εκείνη τη στιγμή, δεν άδραξαν την
ευκαιρία, να αναστείλουν τη διαδικασία που υπήρχε, γιατί ακριβώς
ήταν μία στημένη διαδικασία. Ο κ.
Σιζόπουλος προσπάθησε να νομιμοποιήσει τα δήθεν στοιχεία του
μέσω του απολύτως ελεγχόμενου
πειθαρχικού και βεβαίως να κρυφτεί

πίσω από τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων. Βλέπουμε να αρνείται να καταθέσει όλα τα δήθεν
στοιχεία στις αρμόδιες αρχές του
κράτους.
–Έχει αναφέρει πως η ΕΔΕΚ θα
είναι πιο καθαρή και πως όλο
αυτό εμπίπτει στη διαδικασία
πάταξης της διαπλοκής και διαφθοράς για την οποία αγωνίζεται
το κόμμα…
–Το μόνο πράγμα που έχει καταφέρει είναι να καθαρίσει από την
ΕΔΕΚ όλα τα στελέχη. Πώς εργάζεται
εναντίον της διαφθοράς; Με το να
με αναγκάζει να πειθαρχήσω σε ένα
παράνομο έγγραφο; Ο καθένας πρέπει να προσέχει τι λέει. Η Κύπρος
είναι μικρή και γνωρίζουμε ποιος
είναι ποιος.
–Αυτό αποτελεί αιχμή πως ο κ.
Σιζόπουλος ίσως να μην είναι
τόσο καθαρός.
–Όχι. Λέω ότι η Κύπρος γνωρίζει
ποιος είναι ποιος.
–Δηλαδή;
–Ο κ. Σιζόπουλος αφήνει αιχμές
ότι εμπλέκομαι στη διαπλοκή, όμως
εγώ ποτέ δεν διεκδίκησα δημόσιο
χρήμα, ποτέ δεν κατηγορήθηκα για
παράνομο πλουτισμό, ούτε είχα εμπλοκή σε οτιδήποτε.
–Είχε ο κ. Σιζόπουλος;
Δεν λέω αυτό το πράγμα, απαντώ
για τον εαυτό μου και για αυτά που
αδίκως και ψευδώς, με λάσπη, μου
καταλόγισε, ευθέως και με υπονοούμενα, ο κ. Σιζόπουλος.
–Σας κατηγορούν ότι δεν είχατε
επαφή με το κόμμα.
–Ο κ. Σιζόπουλος φρόντισε να
μην επικοινωνήσει ποτέ μαζί μας.
Είναι ο μοναδικός πρόεδρος, από
τα μεγάλα κόμματα, που δεν επισκέφθηκε ποτέ τις Βρυξέλλες. Οι
μάχες δεν κρίνονται πουλώντας εύκολο πατριωτισμό, στα ραδιόφωνα
και στη τηλεόραση. Στην Κύπρο, οι
μάχες δίνονται εκεί που έχεις δυσκολίες. Εκτός, αν ο κ. Σιζόπουλος
θεωρεί ότι έχω καθαρίσει για όλα
εγώ και έχω κάνει τόσο καλά τη δουλειά μου, που δεν χρειάζεται η δική
του παρουσία.

–Είχατε διαφωνίες στο Κυπριακό;
–Η ΕΔΕΚ έχει να συζητήσει
χρόνια το Κυπριακό. Έχουμε τόσες
εξελίξεις και οφείλαμε να συζητούνται τα θέματα αυτά, στα συλλογικά όργανα, με εξαντλητικό
τρόπο. Σήμερα κινδυνεύει η βιολογική παρουσία του κυπριακού
ελληνισμού, με όσα συμβαίνουν
στην περιοχή μας. Κινδυνεύουν
και οι Τ/κ με ενσωμάτωση στην
Τουρκία. Η ΕΔΕΚ, ως κόμμα πατριωτικό, θα έπρεπε να πρωτοστατεί στις συζητήσεις. Όχι να
εμμένει σε διεθνή διάσκεψη για
το Κυπριακό, τη στιγμή που ξέρουμε ότι 3 στους 5 είναι κάθετα
εναντίον μας αυτή τη στιγμή.
–Κακώς δεν διεκδικήσατε τότε
την προεδρία της ΕΔΕΚ;
–Εκ των υστέρων προφήτες δεν
υπάρχουν. Στήριξα δύο φορές τον
κ. Σιζόπουλο, και επίσης δεν ήταν
μέσα στους στόχους μου, να διεκδικήσω την προεδρία του Κινήματος. Δυστυχώς, εκεί που αναμέναμε από τον Μαρίνο Σιζόπουλο
να φέρει έναν άλλο αέρα στον κόμμα, αξιοποιώντας νέα στελέχη, δεν
το έκανε. Όσοι εμφανίζονται τώρα
είναι μεταγραφές και δεν το λέω
για να μειώσω κανέναν. Η ΕΔΕΚ
είχε απίστευτο πλούτο σε στελεχιακό δυναμικό, δεν αξιοποιήθηκαν
αυτά τα άτομα.
–Mea culpa για τη στήριξη Σιζόπουλου;
–Eκ των πραγμάτων, mea culpa.
Δεν θα ήθελα να είναι έτσι τα πράγματα.
–Σε όλη αυτή τη διαδικασία δεν
σας στήριξε κανένας.
–Χωρίς να προβώ στην όποια
κινητοποίηση, στη δημοσιογραφική μου διάσκεψη παρευρέθησαν
150 άτομα. Ιστορικά στελέχη, υποψήφιοι δήμαρχοι, πρόσωπα που
έπαιξαν ρόλο στην αντίσταση για
τη δημοκρατία, νέοι άνθρωποι,
ό,τι καλύτερο από στελεχιακό δυναμικό, που δυστυχώς αυτές οι
συμπεριφορές, τους έχουν αφήσει
στην κερκίδα να παρακολουθούν
ως θεατές.
–Δεν αναμένατε κάτι περισσότερο από πρωτοκλασάτα στελέχη;
–Ποια πρωτοκλασάτα στελέχη
έμειναν σε αυτό το Κίνημα; Έχει
αποψιλωθεί σε μεγάλο βαθμό η
ΕΔΕΚ.
–Ποιο είναι το μέλλον σας μετά
τη διαγραφή;
Το σημαντικό δεν είναι το δικό
μου μέλλον. Έστω κι αν με έχουν
διαγράψει από τα κατάστιχά τους,
παραμένω ΕΔΕΚίτης, θα συνεχίσω
να εργάζομαι μέσα στην Ομάδα
των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών,
για το καλό του τόπου μας και για
να προσπαθήσω να εκπροσωπήσω
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
αυτές τις 12.000, που με τίμησαν
στις προηγούμενες εκλογές. Καμία
μικρή παρέα δεν μπορεί να με διαγράψει στη συνείδηση του κόσμου
της ΕΔΕΚ και αυτών των προοδευτικών ανθρώπων που με ψήφισαν.
–Δηλαδή αν πέσει η υπόθεση
θα διεκδικήσετε την προεδρία
της ΕΔΕΚ;
–Δεν είναι ο κατάλληλος χρόνος
να μιλάμε για προεδρία της ΕΔΕΚ.
Θα διεκδικήσω όμως με όλα τα νόμιμα μέσα τη δικαίωσή μου και
ακύρωση αυτής της παράνομης
απόφασης.

–Είναι λογικό, όμως, κάτι τέτοιο
να μεταφέρεται στα δικαστήρια;
–Αν δεν βρίσκεις το δίκαιό σου
σε διαδικασίες που είναι στημένες
τι μπορείς να κάνεις; Γίνεται το
κόμμα που αγωνίστηκε για τη δημοκρατία να αγνοεί τους κανόνες
δικαίου; Εγώ με κάθε τρόπο θα
πιέζω ώστε η ΕΔΕΚ να βρει τις
ρίζες της, ως ένα κόμμα ριζοσπαστικό, πραγματικά προοδευτικό
που θα συμβάλλει στις κοινωνικές
τομές. Δεν γίνεται, για παράδειγμα, μια δεξιά κυβέρνηση να καταθέτει φιλολαϊκές προτάσεις, κι
εσύ να μην τις στηρίζεις ή να
προβαίνεις σε δημοσιοποίηση
των εγγράφων του Εθνικού Συμβουλίου, χωρίς να έχεις διαβουλευθεί με κανένα.
–Αναφέρεστε στο ΓεΣΥ;
–Ναι. Ο κ. Σιζόπουλος το έχει
πάρει πάνω του, αποκλειστικά, και
χωρίς να υπάρξει καμία περαιτέρω
συζήτηση. Άλλο είναι να εντοπίζεις
προβλήματα στο ΓεΣΥ και να καταθέτεις προτάσεις στους αρμόδιους φορείς, ούτως ώστε να επιλυθούν, και άλλο να επιχαίρεις για
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει
το ΓεΣΥ. Ο κόσμος το αντιλαμβάνεται.
–Πού οφείλεται;
–Ο κ. Σιζόπουλος δεν έχει γραφτεί στο ΓεΣΥ, ενώ θα έπρεπε να
ήταν ο πρώτος που θα γραφόταν,
ακόμα κι αν διαφωνεί.
–Για τα δικά του συμφέροντα;
–Ο καθένας καταλαβαίνει.
–Εσείς τι καταλαβαίνετε;
–Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
–Ο Μαρίνος Σιζόπουλος έχει
πει πως έχει επανειλημμένα
προσπαθήσει να επικοινωνήσει
μαζί σας για να τηρήσετε τις
υποχρεώσεις σας…
–Ήθελε να υλοποιήσω παράνομες πρόνοιες που υπάρχουν στο
περιβόητο έγγραφο. Προσωπικά,
είχα στείλει επιστολή από τον Ιούλιο στον κ. Σιζόπουλο, με οδηγίες
για κοινοποίηση στα Μέλη του
Πολιτικού Γραφείου, όπου έλεγα
ότι προτίθεμαι να προσλάβω τοπικούς συνεργάτες, οι οποίοι να
εργάζονται για τη σωστή λειτουργία του γραφείου μου και οι οποίοι
θα ήταν σε επικοινωνία και σε συνεργασία με το Κίνημα, ούτως
ώστε να καταφέρει το Κίνημα να
έχει ένα σωστό γραφείο ευρωπαϊκών θεμάτων. Υπογράμμιζα όμως
ότι δεν θα προέβαινα σε ενέργειες
που θα ήταν ενάντια στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
–Ποια ήταν, λοιπόν, η διαφορά;
–Υπήρξε η επιμονή να προσλάβω συνεργάτες της επιλογής
του κ. Σιζόπουλου, να εγκατασταθούν στα γραφεία του κόμματος
και να εκτελούν εντολές του κόμματος, κάτι το οποίο, έχει καταδειχθεί και με αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου της Ε.Ε. ως παράνομο.
–Υπάρχει στο πλάνο η δημιουργία άλλου κόμματος ή μεταγραφής;
–Σε καμία περίπτωση δεν θα
ήθελα να πλήξω την ΕΔΕΚ. Θα συζητήσω με άλλους συναγωνιστές
πώς να ασκήσουμε πίεση, ούτως
ώστε η ΕΔΕΚ να επιστρέψει στις
ρίζες της. Ούτε όμως μεταγραφή
ούτε δημιουργία κόμματος σε αυτή
τη φάση δεν είναι στον ορίζοντα.
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Το κυκλοφοριακό της Λευκωσίας - Ενα στοίχημα ενώπιόν μας

ο κυκλοφοριακό πρόβλημα της
Λευκωσίας, μαζί με τη διαχείριση αποβλήτων, αποτελούν
τις δύο μεγαλύτερες και πιο απαιτητικές περιβαλλοντικές προκλήσεις
που καλούμαστε να διαχειριστούμε
στην πόλη μας. Εμείς στον Στρόβολο
το βιώνουμε ακόμη πιο έντονα, καθώς λόγω της γεωγραφικής μας θέσης, είμαστε οι πρώτοι και βασικοί
αποδέκτες του κυκλοφοριακού.
Ως αποτέλεσμα, το κυκλοφοριακό έχει γίνει για τον Στρόβολο μια
δυσάρεστη πραγματικότητα, αφού
επί καθημερινής βάσεως ουρές αυτοκινήτων εκτείνονται για χιλιόμετρα σε όλες σχεδόν τις κύριες
οδούς και λεωφόρους, προκαλώντας
κυκλοφοριακή συμφόρηση, ατμοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση,
εκνευρισμό και χάσιμο χρόνου και

ας μην ξεχνάμε, σημαντικό δυστυχώς αριθμό τροχαίων ατυχημάτων.
Δυστυχώς, το πρόβλημα ολοένα
και επιδεινώνεται. Οι αυξημένοι
ρυθμοί ανάπτυξης και η αύξηση
του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια, έχουν
επιφέρει και αύξηση στις διακινήσεις με οχήματα. Άλλωστε, γνωστή
σε όλους είναι η θετική συσχέτιση
μεταξύ τους.
Μέχρι πού, όμως, θα φτάσει
αυτό το πρόβλημα; Έχουμε αναλογιστεί πού οδηγείται αυτή η κατάσταση; Για αυτό, λοιπόν είναι
ώρα για μέτρα τώρα. Είμαι απόλυτα
πεπεισμένος, ότι η οριστική επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος θα επέλθει μόνο με την υιοθέτηση και εφαρμογή του Τραμ,
με γραμμές που θα ενώνουν τον
νότο με τον βορρά και την ανατολή

με τη δύση. Χρειάζεται, λοιπόν,
πολιτική βούληση σε ανώτατο επίπεδο. Παράλληλα, όμως, επιβάλλεται και η εφαρμογή πιο άμεσων
μέτρων για την άμεση διαχείριση
της καθημερινότητας και απάβλυνση του προβλήματος.
Σε αυτό το πλαίσιο, μέσω της
νέας σύμβασης για τη διαχείριση
των δημόσιων μεταφορών της Λευκωσίας, θα πρέπει να γίνουν πράξη
τα αυτονόητα: εκτεταμένο ωράριο,
συχνότερες διαδρομές και πιο πυκνές στάσεις, ενώ αναφέρουμε και
την αναγκαιότητα για την τοποθέτηση εκσυγχρονισμένων στάσεων
με κατάλληλα σκέπαστρα, που να
εξυπηρετούν και ταυτόχρονα να
προστατεύουν τους επιβάτες κατά
την αναμονή τους. Επιπρόσθετα,
αναφέρουμε και τη σημαντικότητα

της πλήρους αξιοποίησης των δυνατοτήτων της τεχνολογίας που
προσφέρει το Split Cycle and Offset
Optimization Technique (SCOOT),
το οποίο συντονίζει τους φωτεινούς
σηματοδότες κατά μήκος κύριων
οδικών αξόνων, με σκοπό την εύρυθμη και απρόσκοπτη διακίνηση
των οχημάτων.
Επισημαίνουμε, ωστόσο, ότι η
αλλαγή δεν θα πρέπει να επαφίεται
σε στενά γραφειοκρατικά πλαίσια,
αλλά να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα της πολιτείας.
Και κάτι ακόμη: Αυτή τη στιγμή
υπάρχει μία αποσπασματική προσέγγιση του κυκλοφοριακού. Η διαχείριση του προβλήματος από τον
ένα Δήμο, δεν θα πρέπει να μετακυλύει το πρόβλημα στον άλλο Δήμο.
Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, η

μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κρίνεται επιβαλλόμενη.
Ο νέος μητροπολιτικός Δήμος που
θα προκύψει και ναι, με τη συμπερίληψη του Στροβόλου, θα έχει τη
δυνατότητα για την ολιστική εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Σχεδίου
Κινητικότητας της Λευκωσίας, μεγιστοποιώντας με αυτό τον τρόπο
τα αναμενόμενα αποτελέσματά του.
Δεν νοείται σύγχρονη και ανθεκτική πόλη, που να μη βασίζεται
στις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας. Η παροχή ασφαλών μέσων
μαζικής μεταφοράς, που να εξυπηρετούν τις ανάγκες των πολιτών
κάθε ηλικίας είναι κοινωνική υποχρέωση κάθε σύγχρονης Ευρωπαϊκής πόλης, όπως είναι η υγεία και
παιδεία. Τα ΜΜΜ θα πρέπει να μετεξελιχθούν ως ο βασικός τρόπος

κυκλοφορίας και όχι η μοναδική
λύση των μη προνομιούχων τάξεων,
που δυστυχώς αυτή είναι η θλιβερή
σημερινή πραγματικότητα. Όπως
μάλιστα διατυπώνεται στον 11ο
Στόχο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
της Ατζέντας 2020-30 των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος αφορά τις βιώσιμες πόλεις και κοινότητες, μέχρι
το 2030 θα πρέπει να παρέχονται
ασφαλή, προσιτά, προσβάσιμα και
βιώσιμα συστήματα μεταφοράς για
όλους, ενώ παράλληλα θα πρέπει
να βελτιωθούν οι δρόμοι, κυρίως
μέσω της επέκτασης των δημόσιων
συγκοινωνιών.
Αυτό είναι το στοίχημα που έχουμε ενώπιόν μας.

Ο κ. Ανδρέας Παπαχαραλάμπους είναι δήμαρχος Στροβόλου.
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Οκτώ γεωτρήσεις μέχρι το τέλος του 2020
Εν αναμονή της άφιξης του γεωτρύπανου από τον γειτονικό Λίβανο, η γαλλοϊταλική κοινοπραξία θα κάνει αρχή από το τεμάχιο 6
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η συντήρηση του τεταμένου κλίματος εντός της Κυπριακής ΑΟΖ, αλλά
και ευρύτερα στην Ανατολική Μεσόγειο με ευθύνη της Τουρκίας,
για την ώρα δεν φαίνεται να διαφοροποιεί τα δεδομένα ως προς
τους ενεργειακούς σχεδιασμούς
της Λευκωσίας. Η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας την περασμένη Κυριακή, πως το ενεργειακό
πρόγραμμα προχωρεί κανονικά,
αποτυπώνει τη βούληση της κυπριακής κυβέρνησης και κατά συνέπεια των εταιρειών, να υλοποιήσουν όσα έχουν σχεδιασθεί και
έχουν καθυστερήσει για λόγους
που δεν έχουν να κάνουν με τη
τουρκική συμπεριφορά. Σε πολιτικό
επίπεδο, όπως ορθά επισημάνθηκε
και από τον Νίκο Αναστασιάδη,
μια διαφορετική κίνηση θα συνιστούσε εγκατάλειψη των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής
Δημοκρατίας και επιβεβαίωση των
τουρκικών επιδιώξεων, μέσω της
πολιτικής των κανονιοφόρων.
Όπως όλα δείχνουν και έχει ειπωθεί
από επίσημα χείλη, η επανεκκίνηση
του ενεργειακού προγράμματος
τοποθετείται τέλος Μαρτίου αρχές
Απριλίου. Επανεκκίνηση που σύμφωνα με όλα τα δεδομένα που υπάρχουν θα σημάνει μια μαζική γεωτρητική δραστηριότητα, από πλευράς Δημοκρατίας και εταιρειών,
με το 2020 να έχει χαρακτηριστεί
ως έτος γεωτρήσεων. Το κύριο βάρος των δραστηριοτήτων πέφτει
στην πλευρά της γαλλοϊταλικής
κοινοπραξίας, η οποία και θα ανοίξει
την αυλαία, με την αμερικάνικη
ExxonMobil να παίρνει τη σκυτάλη
αρχές του δεύτερου μισού του τρέχοντος έτους. Συνολικά υπολογίζεται πως μέχρι το τέλος του έτους
θα πραγματοποιηθούν έως και οκτώ

γεωτρήσεις, επιβεβαιωτικές ή ερευνητικές.

της, στην περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου. Χωρίς σε καμία περίπτωση να επιδιώκεται η στρατικοποίηση των εργασιών, η γαλλική
στρατιωτική παρουσία στην περιοχή δεν φαίνεται να είναι άσχετη
και με τις δραστηριότητες της TOTAL στην κυπριακή ΑΟΖ. Αυτό που
παραμένει αδιευκρίνιστο και έχει
έντονο ενδιαφέρον έχει να κάνει
με το τεμάχιο 8, το οποίο αν και
δεν είχε διευκρινιστεί, φέρεται να
είναι μέσα στους γεωτρητικούς
σχεδιασμούς της κοινοπραξίας για
το τρέχον έτος.
Επί του συγκεκριμένου θέματος,
το τι μέλλει γενέσθαι παραμένει
αδιευκρίνιστο με μοναδική εξαίρεση κάποιες πληροφορίες, από
κυβερνητικές πηγές που θέλουν
τις εταιρείες να μην ενδιαφέρονται
για το συγκεκριμένο στόχο που το
«Γιαβούζ» επιχειρεί προκλητικά
και παράνομα.

ΕΝΙ – TOTAL

Η πρώτη προγραμματισμένη γεώτρηση, για τον ερχόμενο Απρίλιο
από την γαλλοϊταλική κοινοπραξία,
στο τεμάχιο 6 και σε συνθήκες συνεχιζόμενων τουρκικών προκλήσεων θεωρείται καθοριστικής σημασίας και αναμένεται με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον. Η συγκεκριμένη γεώτρηση με βάση τους αρχικούς προγραμματισμούς, όπως είχε αποκαλύψει στην «Κ» ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης, ήταν
για τους δυο τελευταίους μήνες του
2019. «Τώρα μιλάμε για Δεκέμβριο
<
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Αρχές του δεύτερου
εξάμηνου του 2020
στην κυπριακή ΑΟΖ
θα επιστρέψει και η κοινοπραξία ExxonMobil Qatar Petroleum ,
η οποία όπως έχει ανακοινωθεί θα πραγματοποιήσει δύο επιβεβαιωτικές γεωτρήσεις.
με Ιανουάριο του 2020. Η καθυστέρηση αποδίδεται εξ ολοκλήρου στις
καιρικές συνθήκες. Αρχές του 2019
διεξάγονταν γεωφυσικές μελέτες
από συγκεκριμένο σκάφος, το οποίο
λόγω έντονης κακοκαιρίας αναγκάσθηκε να παραμείνει αγκυροβολημένο για περισσότερο χρόνο απ’
ό,τι είχε προγραμματιστεί». Παρά
ταύτα οι εργασίες ENI – TOTAL πήραν νέα αναβολή αυτή τη φορά,
όπως υποστηρίζεται ανεπίσημα,

ExxonMobil

Το γεωτρύπανο που έχει μισθώσει η γαλλοϊταλική κοινοπραξία για τις εργασίες στο τεμάχιο 6, είναι το Tungsten Ex-

plorer της Vantage Drilling Company και βρίσκεται στην ΑΟΖ του Λιβάνου, όπου πραγματοποιεί προγραμματισμένες εργασίες, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν τέλος Μαρτίου.
ένεκα τεχνικών προβλημάτων του
γεωτρύπανου που πραγματοποιούσε
εργασίες στην Αιγυπτιακή ΑΟΖ. Με
βάση την πληροφόρηση που υπάρχει το γεωτρύπανο, Tungsten Explorer της Vantage Drilling Company, ολοκλήρωσε τις προγραμματισμένες εργασίες στην πλευρά της
Αιγύπτου και έχει μετακινηθεί στο
τεμάχιο 4 της λιβανέζικης ΑΟΖ,
όπου αναμένεται να παραμείνει μέχρι τέλος του επόμενου μήνα.

Οι εργασίες

ΕΝΙ και TOTAL θα πραγματοποιήσουν έως και έξι γεωτρήσεις
μέχρι το τέλος του 2020, σχεδιασμός
που σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας έχει να κάνει με τα οικονομικά
οφέλη από μαζικό προγραμματισμό
και διενέργεια διαδοχικών γεωτρήσεων, σε αντίθεση με την πραγματοποίηση μεμονωμένων εργασιών. Στο τεμάχιο 6 που θα ρίξει
άγκυρες το γεωτρύπανο, η κοινο-

πραξία του τεμαχίου έχει επιλέξει
να μην προχωρήσει, επί του παρόντος, με επιβεβαιωτική γεώτρηση
στο στόχο «Καλυψώ» αλλά να πραγματοποιήσει δεύτερη ερευνητική
γεώτρηση σε νέο στόχο που έχει
εντοπισθεί με την ονομασία «Κρόνος». Η έναρξη των εργασιών θα
υποστηριχθεί και σε πολιτικό επίπεδο από το Παρίσι. Προς τούτο,
όπως έγραψε η «Κ» η γαλλική πλευρά θα παρατείνει την παρουσία

Το δεύτερο εξάμηνο είναι προγραμματισμένη και η επιστροφή
της κοινοπραξία ExxonMobil - Qatar
Petroleum στο τεμάχιο 10. Όπως
έχει γίνει γνωστό, ο αμερικανικός
ενεργειακός κολοσσός θα πραγματοποιήσει δύο επιβεβαιωτικές γεωτρήσεις οι οποίες έχουν ανακοινωθεί για τον ερχόμενο Ιούνιο ή
Ιούλιο. Το προφίλ της ExxonMobil
σε συνδυασμό με την ισχυρή πολιτική κάλυψη που απολαμβάνει
από την Ουάσιγκτον θεωρείται παράγοντας πως θα τονώσει τη Λευκωσία απέναντι στη συνεχιζόμενη
επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας, στην περιοχή. Στο παζλ των
γεωτρήσεων θα πρέπει να προστεθεί και μια επιβεβαιωτική που θα
πραγματοποιηθεί στο κοίτασμα
«Αφροδίτη», κατά πάσα πιθανότητα
το 2021.

ΑΡΘΡΟ / Του ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ν. ΠΟΧΑΝΗ

Εξοπλισμοί, άμυνα, αποτροπή και ΑΟΖ
Μόνο στα θετικά μπορούμε να τοποθετήσουμε την τελευταία ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας,
μετά από πρόσφατο δημοσίευμα
της εφημερίδας «La Tribune», που
αφορά στην υπογραφή σχετικών
συμβολαίων με την ευρωπαϊκή εταιρεία MBDA, για προμήθεια πυραύλων Exocet και Mistral. Για λόγους
όμως, εθνικής ασφάλειας δε θα
μπούμε σε λεπτομέρειες που αφορούν στα εν λόγω οπλικά συστήματα αλλά ούτε και σε ευαίσθητες
πληροφορίες. Αυτό όμως, που μπορούμε να πούμε είναι ότι, και προγραμματισμός και βούληση για την
υλοποίησή του υπάρχει σε ό,τι αφορά στην συνέχιση αλλά και επαύξηση των δυνατοτήτων της Εθνικής
Φρουράς στους κρίσιμους τομείς
της παράκτιας και αντιαεροπορικής
άμυνας. Το σύστημα κυρίως των
Exocet αποτελεί ένα από τους σημαντικούς παράγοντες αλλά και
πολλαπλασιαστές ισχύος σε ό,τι
αφορά στην αποτροπή και άμυνα
κατά τις ναυτικές επιχειρήσεις,
όπως λόγου χάριν, ο έλεγχος θαλασσίων περιοχών ενδιαφέροντος
και απαγόρευση χρησιμοποίησής
των από τον εχθρό, προστασία φίλιων ναυτικών μονάδων, αποτροπή
αποβατικών επιχειρήσεων κ.ά.
Εξίσου όμως θα ήταν ορθό να
ξεκαθαρίσουμε ότι αυτοί οι σημαν-
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Είναι επιτακτική ανάγκη
η επίσπευση των διαδικασιών πρόσκτησης
ναυτικών μονάδων,
παράλληλα με αυτήν
των αμυντικών οπλικών
συστημάτων.
τικοί και άκρως απαραίτητοι παράγοντες άμυνας και αποτροπής
εχθρικών στρατιωτικών ενεργειών,
σχεδόν καμία σχέση έχουν με τις
ναυτικές επιχειρήσεις στον καιρό
της ειρήνης ή με άλλα λόγια με το
ρόλο του πολεμικού ναυτικού στην
εν λόγω περίοδο το οποίο, παρόλο
που είναι κλάδος των ενόπλων δυνάμεων, πρέπει να θεωρείται ότι
αποτελεί και «εργαλείο» της εξωτερικής πολιτικής ενός κράτους.
Το τελευταίο γίνεται πιο ξεκάθαρο
τον τελευταίο καιρό με τη συμμετοχή των διαθέσιμων ναυτικών μονάδων και στο μέτρο του δυνατού,
της ΚΔ σε πολυεθνικές ασκήσεις.
Όπως αναπτύχθηκε και σε προηγούμενη αρθρογραφία, η Κύπρος
ως νησιωτικό κράτος έχει, με βάση
το σε ισχύ διεθνές δίκαιο της Θάλασσας, κυριαρχικά δικαιώματα
στην Χωρική Θάλασσά της, η οποία

αφορά σε μία θαλάσσια ζώνη έκτασης 1½ φορές τη χερσαία έκτασή
της. Έχει δε, αποκτήσει δικαιώματα
αποκλειστικής εξερεύνησης και εκμετάλλευσης των έμβιων και μη
πόρων της θάλασσας, του βυθού
αλλά και του υπεδάφους αυτού, σε
μία μείζονα θαλάσσια ζώνη, την
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη
(ΑΟΖ), η οποία σε μέγεθος είναι 10
φορές μεγαλύτερη από το συνολικό
εμβαδόν του κυπριακού εδάφους.
Μέσα σε αυτή τη μείζονα θαλάσσια
ζώνη, η ΚΔ αποφάσισε να δραστηριοποιηθεί, για οικονομικούς αλλά
και για πολιτικούς λόγους, χωρίς
όμως να δημιουργήσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την προάσπιση των πιο πάνω δικαιωμάτων

της. Δηλαδή, την έγκαιρη συγκρότηση μίας κατάλληλης δομής ναυτικών δυνάμεων, μέσα στο πλαίσιο
των δυνατοτήτων του κράτους. Ο
χρόνος υπήρχε, οι δυνατότητες
υπήρχαν πλην όμως – όπως επισημάνθηκε και στο προηγούμενο άρθρο - αυτό που δεν υπήρχε ήταν η
βούληση και το όραμα προς αυτή
την κατεύθυνση.
Η απουσία Κυπριακών Ναυτικών
Μονάδων (μάχιμων πλοίων) και ως
εκ τούτου μη εκτέλεση των αποστολών «Ναυτικής Παρουσίας» και
«Επίδειξης Σημαίας» στην πιο πάνω
θαλάσσια ζώνη, δημιούργησε διαχρονικά μία κατάσταση αρνητικών
τετελεσμένων και διαρκών αμφισβητήσεων.

Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη
η επίσπευση των διαδικασιών πρόσκτησης ναυτικών μονάδων, παράλληλα με αυτήν των αμυντικών
οπλικών συστημάτων. Με αυτόν
τον τρόπο, έστω και αν η πολιτεία
έχει αργήσει να αντιληφθεί τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα
ύπαρξης ενός μικρού και ευέλικτου
Πολεμικού Ναυτικού, αυτό θα αποτελεί μία απτή απόδειξη της ετοιμότητας και αποφασιστικότητας
της Κύπρου να προστατεύσει τα
συμφέροντά της στην περιοχή αυτή
με σκοπό την περεταίρω πρόληψη
ή αποτροπή ενεργειών οι οποίες
παραβιάζουν τους ισχύοντες νόμους
ή βλάπτουν τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Όπως τονίσαμε και στο παρελθόν, ΑΟΖ δε σημαίνει μόνο φυσικό
αέριο και πετρέλαιο αλλά και πολλά
άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Όλα αυτά είναι διαχρονικά και απαιτούν ναυτική παρουσία και αυτό
επιτυγχάνεται μόνο με Ναυτικό.
Αν λοιπόν, αυτές οι σημαντικές
προσδοκίες του κράτους σε αυτή
τη θαλάσσια ζώνη, έχουν ενταχθεί
από την πολιτική ηγεσία μέσα στο
πλαίσιο των Εθνικών Συμφερόντων
– Επιβίωσης, Ζωτικών, Μείζονων
- τότε για την εκπλήρωση των Εθνικών Αντικειμενικών Σκοπών είναι
επιβεβλημένη η επίσπευση υλο-

ποίησης του υφιστάμενου προγράμματος δημιουργίας Ναυτικής Δύναμης, στο πραγματικό μέτρο του
δυνατού και μέσα στο πλαίσιο της
Εθνικής Στρατηγικής.
Συνοψίζοντας, θα πρέπει να γίνει
κατανοητό ότι, άλλο πράγμα είναι
οι αμυντικές δυνατότητες και ικανότητες που επιβάλλονται να αναπτύσσονται ανάλογα με την απειλή
για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και άλλο πράγμα είναι η
προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και συμφερόντων όταν
και εφόσον αποφασίσει ένα κράτος
να τα ασκήσει σε ένα σύνθετο και
πολύπλοκο περιβάλλον όπως είναι
αυτό της θάλασσας. Ο προσανατολισμός δε, σε σκέψεις ότι κάποιοι
άλλοι θα αναλάβουν αυτές τις υποχρεώσεις για μας, αποτελεί ένα τεράστιο λάθος από όλες τις απόψεις.
Εξίσου σημαντική είναι η αποδοχή και η κατανόηση, από την
πλευρά της πολιτείας, ότι άλλο πράγμα είναι η απόκτηση ναυτικών μονάδων και άλλο πράγμα η δημιουργία μιας μάχιμης ναυτικής δύναμης
κυρίως σε ό,τι αφορά στο χρόνο
υλοποίησής τους. Σαφώς η δεύτερη
απαιτεί περισσότερο χρόνο και οι
λόγοι είναι προφανείς.

Ο κ. Κυριάκος Ν. Ποχάνης είναι Αρχιπλοιάρχος (εα) ΠΝ.
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ «Κ»

Στοπ σε εικονικούς φοιτητές και γάμους
Αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο για πολιτικούς γάμους και νέα κριτήρια εισδοχής φοιτητών τρίτων χωρών σε κολλέγια
Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΜΑΡΑ

Εχουμε εξετάσει
το σύνολο των κολλεγίων
και έχουμε πλήρη
εικόνα αυτή τη στιγμή.
Εικόνα της τελευταίας
πενταετίας και πώς
εξελίσσεται αυτή η τροφοδοσία του κράτους με
αιτητές ασύλου μέσω των
κολλεγίων και ξέρουμε
πολύ καλά, ονομαστικά.

Δεν περιποιεί τιμή
για την Κυπριακή
Δημοκρατία. Ηδη
έχουμε σοβαρές παραστάσεις από ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις, κυρίως
από τη Ρουμανία, χώρα
από την οποία φαίνεται
να προέρχονται νύφες,
οι οποίες παντρεύονται
κατά κύριο λόγο Ασιάτες.
δημιουργήσει κατάσταση αποσταθεροποίησης και δημιουργίας προβλημάτων στην Κυπριακή Δημοκρατία. Δεύτερον, δεν το αποκλείουμε, ανάμεσα στους συγκεκριμένους μετανάστες να υπάρχουν και
κάποιοι που θα υπηρετήσουν άλλα
συμφέροντα. Άρα επιβάλλεται και
τα θέματα ελέγχου να εντατικοποιηθούν. Έχουμε ήδη εικόνα.
Ακτινογραφήσαμε τη σύνθεση των
μεταναστευτικών ροών. Το 2019
είχαμε περίπου, 13 χιλιάδες αιτητές
ασύλου στη Δημοκρατία. Οι 7,5 χιλιάδες προέρχονται από τη διαχωριστική γραμμή, οι 500, περίπου,
από τις θάλασσες και υπάρχει ένας
μεγάλος αριθμός αιτητών ασύλου,
από τρίτες χώρες, οι οποίοι φθάνουν
στην Κύπρο με νόμιμους τρόπους.
–Πώς δηλαδή;
–Φθάνουν είτε ως υποψήφιοι
φοιτητές σε κολλέγια είτε τελώντας
εικονικούς πολιτικούς γάμους. Ως
εκ τούτου, το Υπουργείο Εσωτερικών κινείται σε τρεις κατευθύνσεις:
Πρώτον: Έχουμε προχωρήσει στην
τροποποίηση των σχετικών νομοθεσιών που αφορούν τους πολιτι-

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Μέτρα πάταξης του φαινομένου
εξασφάλισης άδειας παραμονής
στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω
εικονικών γάμων αλλά και εικονικής
φοίτησης σε κολλέγια, έχει προωθήσει το Υπουργείο Εσωτερικών,
αποκαλύπτει ο Νίκος Νουρής στη
συνέντευξή του στην «Κ». Ο υπουργός Εσωτερικών με νόημα αναφέρει
πως γνωρίζει τη δράση κάποιων
κολλεγίων, τα οποία χαρακτηρίζει
εκκολαπτήρια αιτητών ασύλου, τα
τελευταία πέντε χρόνια. Παρόμοιες
κινήσεις γίνονται και για εικονικούς
γάμους με γαμπρούς Ασιάτες, προκειμένου να εξασφαλίσουν άδεια
παραμονής. Εδώ όπως αποκαλύπτει
υπάρχουν και αντιδράσεις από τη
Ρουμανία, χώρα καταγωγής των
νυφών. Στο γενικότερο πλαίσιο
του μεταναστευτικού, το ΥΠΕΣ
προχωρά στην κατασκευή ενός νέου χώρου φιλοξενίας στην Κοκκινοτριμιθιά, κλειστού τύπου, που
θα μπορεί να υποδεχθεί και να φιλοξενήσει 500 άτομα.
–Οι ανησυχίες που εκφράζετε
για το μεταναστευτικό είναι έντονες, σε σημείο μάλιστα να δέχεστε επικρίσεις. Πώς έχει η κατάσταση;
–Το πρόβλημα της μετανάστευσης έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις, ενέχει χαρακτήρα σοβαρής
επιβάρυνσης της χώρας, αδυναμίας
ανταπόκρισης του κυπριακού κράτους, εξαιτίας της ανυπαρξίας υποδομών να φιλοξενήσουμε τους τεράστιους αριθμούς που έχουμε.
Υπάρχει πρόβλημα δημογραφίας,
διότι σε πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερα σε μικρές κοινότητες, εγκαθιδρύονται και φιλοξενούνται
μετανάστες που πολλές φορές πλησιάζουν πληθυσμιακά, τους αριθμούς των κοινοτήτων. Ως εκ τούτου
για αυτούς και πολλούς άλλους λόγους, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και κάποια θέματα ασφάλειας, το πρόβλημα θα πρέπει, αν
όχι να αντιμετωπιστεί στη ρίζα
του, να ελεγχθεί. Και όταν λέμε για
έλεγχο εννοούμε για τις ροές. Το
πρόβλημα έχει εντοπισθεί, έχουμε
κάνει σε αυτούς τους δύο μήνες,
μια λεπτομερέστατη μελέτη του
θέματος και είναι ξεκάθαρο πως η
συντριπτική πλειοψηφία, σε ποσοστό 70% των μεταναστευτικών
ροών, διέρχεται της διαχωριστικής
γραμμής. Είναι μετανάστες, στην
πλειοψηφία τους μέχρι σήμερα,
Σύριοι οι οποίοι προωθούνται από
την Τουρκία, και δεν έχω κανένα
απολύτως πρόβλημα να πω, πως
είναι ξεκάθαρη η πρόθεση, η Τουρκία ηθελημένα προωθεί μέσω της
διαχωριστικής γραμμής μετανάστες
στην Κύπρο.
–Ποιες είναι οι τουρκικές επιδιώξεις;
–Πρώτον, μπορεί να θέλει να

Αυστηρό μήνυμα στα κολλέγια που έχουν μετατραπεί, κατά τον υπουργό Εσωτερικών, σε εκκολαπτήρια αιτητών ασύ-

λου, στέλνει με τη συνέντευξή του στην «Κ» ο Νίκος Νουρής. Ο ίδιος αποκαλύπτει πως έχει πλήρη εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί την τελευταία πενταετία.
κούς γάμους. Θα ολοκληρώσουμε,
στα επόμενα λίγα εικοσιτετράωρα,
κάποιες νομοτεχνικές επεξεργασίες
και θα προωθήσουμε στη Βουλή
συγκεκριμένες αλλαγές, στον περί
γάμων νόμο, ώστε να αποτρέψουμε
αυτό το φαινόμενο το οποίο σήμερα
εξελίσσεται σε ένα μεγάλο πρόβλημα και δεν περιποιεί τιμή για
την Κυπριακή Δημοκρατία. Ήδη
έχουμε σοβαρές παραστάσεις από
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, κυρίως
από τη Ρουμανία, χώρα από την
οποία, φαίνεται, να προέρχονται
οι νύφες, οι οποίες παντρεύονται
κατά κύριο λόγο Ασιάτες. Δεύτερον:
Σε συνεργασία με τον συναρμόδιο
Υπουργό Παιδείας, το Υπουργείο
Εσωτερικών, εντοπίζοντας το θέμα
των κριτηρίων εισδοχής στα κολλέγια, έχουμε προχωρήσει σε μια
διαφοροποίηση της μεθοδολογίας
εγγραφής σε ένα κολλέγιο. Τα έχω
προωθήσει για σχόλια στον υπουργό Παιδείας με πρόθεση από τον
ερχόμενο Σεπτέμβριο, το νέο ακαδημαϊκό έτος, να εισαχθούν νέες
παράμετροι, όσον αφορά τα θέματα
εισδοχής, για να περιορίσουμε ακρι-

βώς την εγγραφή υπηκόων τρίτων
χωρών που καμία πρόθεση δεν
έχουν να φοιτήσουν αλλά μόνο να
διεκδικήσουν, με αυτό τον τρόπο,
την αίτηση ασύλου και παραμονής
στη Δημοκρατία.

Αλλάζουν τα κριτήρια

–Τα όσα έχετε εντοπίσει αφορούν το σύνολο των κολλεγίων
ή κάποια από αυτά;
–Έχουμε εξετάσει το σύνολο
των κολλεγίων και έχουμε πλήρη
εικόνα αυτή τη στιγμή. Εικόνα της
τελευταίας πενταετίας και πώς εξελίσσεται αυτή η τροφοδοσία του
κράτους με αιτητές ασύλου μέσω
των κολλεγίων και ξέρουμε πολύ
καλά και ονομαστικά. Έχω συναντηθεί με την ηγεσία του Συνδέσμου
κολλεγίων, τους έχω εξηγήσει την
κατάσταση, δεν είναι πρόθεση του
Υπουργείου να προχωρήσει με δημοσιοποίηση ονομάτων. Τους ζήτησα την κατανόησή τους, στην
εισαγωγή των νέων κριτηρίων και
έχω εξηγήσει πως αυτοί που πραγματικά εργάζονται με τον σωστό
τρόπο προφανέστατα θα ωφελη-

θούν. Αυτοί που πρέπει να ανησυχούν είναι όσοι έχουν καταστήσει,
συγκεκριμένα κολλέγια εκκολαπτήρια αιτητών ασύλου.
–Ισχύει αυτό το οποίο υπάρχει
ως πληροφορία για δύο κολλέγια;
–Δεν θα αναφερθώ σε αριθμούς.
Αυτό που θέλω να πως είναι ότι
την περσυνή χρονιά είχαν καταθέσει αίτηση ασύλου γύρω στους
2 χιλιάδες φοιτητές, προερχόμενοι
από κολλέγια. Ήλθαν στην Κύπρο
γιατί δεν απαιτείται βίζα ή την
είχαν εξασφαλίσει ως φοιτητές και
στη λήξη του πρώτου έτους αντί
να ανανεώσουν το δεύτερο έτος,
επιλέγουν τη μεθοδολογία κατάθεσης ασύλου. Θέλω να στείλω ξεκάθαρο μήνυμα: όσοι φοιτητές επιλέγουν να καταθέσουν αίτηση ασύλου που δεν αιτιολογείται, η αίτηση
θα απορρίπτεται. Έχω απορρίψει
σωρεία αιτήσεων, δεν θα εγκρίνω
ούτε μία.
–Τα μέτρα που λαμβάνετε αφορούν αν πράγματι φοιτούν σε
κολλέγια;
–Μεταξύ άλλων. Η συνεννόηση

με το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας
είναι ότι θα μας ενημερώνει πόσες
θέσεις έχει το κάθε κολλέγιο, σύμφωνα με τις επίσημες εγκρίσεις για
να υποδεχθεί φοιτητές και το
Υπουργείο Εσωτερικών θα παραχωρεί άδειες θεώρησης, μόνο αυστηρά για τον αριθμό που το Υπουργείο Παιδείας θα μας ενημερώσει.
Δεν πρόκειται στην διάρκεια του
ακαδημαϊκού έτους να δώσουμε
ούτε μία πρόσθετη άδεια.
–Η τρίτη κατεύθυνση που κινείστε στο μεταναστευτικό;
– Όσον αφορά τα θέματα των
υπολοίπων, που είναι τα σημαντικότερα και σοβαρότερα, και τα
οποία δυστυχώς δεν εξαρτώνται
μόνο από τις δικές μας ενέργειες,
έχουμε κάνει σωρεία επαφών με
τα ευρωπαϊκά σώματα. Είχα παραστεί πριν από 15 ημέρες στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών της
Ε.Ε., στην Κροατία, στο οποίο είχα
την ευκαιρία να κάνω παρουσίαση
του μεταναστευτικού, να συναντηθώ με την αρμόδια Επίτροπο την
κ. Γιόχανσον, να συναντηθώ με
την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής
Υπηρεσίας Υποστήριξης για το
Άσυλο (EASO) και με τον διευθυντή
της FRONTEX που είναι υπεύθυνος
για τα θέματα επιστροφών. Έκτοτε
έχουμε κάνει σωρεία επαφών και
με πρέσβεις. Θα επιστρέψω στις
Βρυξέλλες στις 25 Φεβρουαρίου
για να δω τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν, τον κ. Μαργαρίτη Σχοινά,
ο οποίος έχει την ευθύνη του θέματος της μετανάστευσης. Έχουμε,
ήδη, υποβάλει δύο συγκεκριμένα
αιτήματα, ως Κυπριακή Δημοκρατία, για οικονομική βοήθεια αφενός
για να επεκτείνουμε τον χώρο φιλοξενίας «Πουρνάρα» αλλά και να
δημιουργήσουμε έναν δεύτερο,
κλειστού τύπου χώρο φιλοξενίας,
στον οποίο θα φιλοξενούμε τους
αιτητές ασύλου, οι αιτήσεις των
οποίων θα εξετάζονται, από τούδε
και στο εξής, ελπίζω μέχρι τον Μάιο
να είμαστε έτοιμοι, με τις ταχύρρυθμες διαδικασίες που θέλουμε
να υιοθετήσουμε, ώστε εντός ενός
μηνός από την ημερομηνία υποβολής μιας αίτησης ασύλου, η αίτηση θα εξετάζεται. Θα εξετάζεται,
όμως, σε βάση ενός εγγράφου που
ονομάζεται έγγραφο ασφαλών χωρών το οποίο έχουμε ετοιμάσει και
στο έγγραφο περιλαμβάνονται όλες
εκείνες οι τρίτες χώρες που θεωρούμε ότι είναι ασφαλείς. Θα το
υποβάλουμε και για σχόλια στην
Κομισιόν και είναι οι χώρες που
θεωρούμε ότι μπορούν να γυρίσουν
πίσω οι αιτητές ασύλου με ασφάλεια. Για παράδειγμα είναι χώρες
όπως η Ινδία, το Πακιστάν, η Σρι
Λάνκα, το Νεπάλ, η Γεωργία και
άλλες, οι υπήκοοι των οποίων αποτείνονται στη Δημοκρατίας και
προφανώς δεν είναι πρόσφυγες
και απροστάτευτοι, είναι οικονομικοί μετανάστες.

Το νέο κέντρο στην Κοκκινοτριμιθιά
θα μπορεί να φιλοξενήσει 500 άτομα

Η Κύπρος δεν μπορεί να συνεχίσει να
υποδέχεται οικονομικούς μετανάστες

–Το νέο κέντρο φιλοξενίας σε
ποια περιοχή θα ανεγερθεί;
–Στην ίδια περιοχή που είναι το
υφιστάμενο κέντρο στην Κοκκινοτριμιθιά. Έχω επιθεωρήσει τους
χώρους. Έχουμε ολοκληρώσει την
κοστολόγηση, τις μελέτες για το
προσωπικό, τα λειτουργικά έξοδα
που είναι πέραν των 2 εκατ. ευρώ
τον χρόνο. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο υποδοχής χωρητικότητας 500 ατόμων. Ελπίζω
να μπορεί να ανταποκριθεί στις
ανάγκες μας. Το κέντρο θα είναι
κλειστού τύπου, προκειμένου να
συνάδει με την πολιτική των επιστροφών και αυτό τίθεται από την
FRONTEX. Δεν θα κρατούμε, το
τονίζω, θα φιλοξενούμε κόσμο.
Μας έχει λεχθεί με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο για να μπορέσει να μας βοηθήσει η FRONTEX,
στα θέματα επιστροφών είναι αναγκαίο να πεισθούν ότι έχουμε ικανούς, αριθμητικά και ποσοτικά,
χώρους για φιλοξενία αιτητών.

–Υπάρχει κάτι που σας προκαλεί ανησυχία από τα μέτρα που
λαμβάνονται;
–Παραμένει σταθερή η θέση
της κυπριακής κυβέρνησης στο
εξής. Είμαστε μια χώρα πολιτισμένη, μια χώρα με ιστορία, μια
χώρα με κουλτούρα και δηλούμε
πως είμαστε έτοιμοι και νιώθουμε
υποχρέωση να φιλοξενήσουμε
στη χώρα μας, τα απροστάτευτα
παιδιά που έρχονται, τους πρόσφυγες που έχουν ανάγκη, που
κινδυνεύει η ζωή τους ή προέρχονται από εμπόλεμες περιοχές.
Την ίδια ώρα όμως δεν μπορούμε
να συνεχίσουμε να υποδεχόμαστε
οικονομικούς μετανάστες διότι
έχουμε ξεπεράσει, προ πολλού,
τους αποδεκτούς αριθμούς που
μπορεί να απορροφήσει η Δημοκρατία. Η Κύπρος, σήμερα, είτε
αρέσει σε κάποιους είτε όχι, εξαιτίας του τεράστιου αριθμού των
μεταναστών, αντιμετωπίζει πάρα
πολλά σοβαρά προβλήματα και

Θα είναι κλειστού
τύπου, προκειμένου
να συνάδει με την
πολιτική των επιστροφών και αυτό τίθεται
από την FRONTEX.
–Ποιες είναι οι προσδοκίες από
το πακέτο μέτρων;
–Σε πρώτη φάση να στείλουμε
το μήνυμα στους διακινητές ότι η
Κύπρος δεν θα είναι πλέον εύκολος
προορισμός, για αυτούς που επιλέγουν να μας τροφοδοτούν με αιτητές ασύλου. Η προσπάθεια δεν
είναι εύκολη, έχουμε πολλά εμπόδια
να ξεπεράσουμε. Θεωρώ ότι τα λι-

γότερα δύσκολα είναι τα οικονομικής φύσεως θέματα. Τα δυσκολότερα είναι τα διαδικαστικά και
κυρίως το θέμα των επιστροφών.
Παρά το γεγονός ότι είναι δεδηλωμένη η βούληση της FRONTEX
να μας βοηθήσει, εκείνο που θέλουμε να διεκδικήσουμε στο επόμενο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, στις 12 Μαρτίου, είναι η
επιθυμία μας να συμπεριλάβει στη
νέα πολιτική για το Άσυλο, η Ε.Ε.,
τη δυνατότητα να γίνεται κεντρική
διαπραγμάτευση από την Ε.Ε., με
τις τρίτες χώρες για επιστροφές.
Άλλο είναι το εκτόπισμα της Ε.Ε.
και άλλο της Κύπρου από μόνη της.
Με αυτή την παράμετρο συμφωνούν και τα πέντε Μεσογειακά κράτη πρώτης γραμμής (Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία, Ισπανία, Μάλτα), άρα
θεωρώ πως θα υπάρχει ένα κοινό
μέτωπο. Εάν μπορέσουμε να καταλήξουμε, κινούμαστε με όσο γρήγορους ρυθμούς μπορούμε για χαλιναγώγηση των ροών.

Αντιμετωπίζουμε
πρόβλημα απορρόφησης, δεν μπορούμε
να τους αφομοιώσουμε
στην κοινωνία,
λόγω των αριθμών.
δεν είναι κινδυνολογία αυτό το
οποίο λέω. Αντιμετωπίζει πρόβλημα απορρόφησης, δεν μπορούμε
να τους αφομοιώσουμε στην κοινωνία, λόγω των αριθμών.
–Εντοπίζετε κίνδυνο κοινωνικών αντιδράσεων;
–Θα μπορούσαμε να αφομοιώσουμε, για παράδειγμα, 500 ή
1000 παιδιά που ήλθαν απροστά-

τευτα. Αλλά όταν σήμερα σε σχολεία αντιμετωπίζεις και συναντάς
στις τάξεις, το 30% των μαθητών
να είναι αλλοδαποί που δεν έχουν
καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και αυτό αποβαίνει εις βάρος
των υπολοίπων που θέλουν να
παρακολουθήσουν, έχουν αρχίσει
να εκδηλώνονται αντιδράσεις, δικαιολογημένες κατά την εκτίμησή
μου, από τους γονείς. Πολλοί μετανάστες εγκαθίστανται σε μικρά
χωριά των ημιορεινών περιοχών
κάτι που προκαλεί δημογραφικό
πρόβλημα. Έχουμε τη δημιουργία,
δυστυχώς, γκετοποίησης συγκεκριμένων περιοχών, όπως η παλιά
Λευκωσία. Έχουμε εκκόλαψη φαινομένων φατριών, τα πρόσφατα
περιστατικά με τους Σύριους.
Έχοντας, ήδη, ένα σοβαρό πρόβλημα ότι δεν μπορούμε να επιστρέψουμε πρόσωπα προς την
Τουρκία είναι κάτι περισσότερο
από αναγκαίο να κινηθούμε στους
άξονες που έχω περιγράψει.
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Η πολιτεία
έχει και
το μαχαίρι
και το πεπόνι
Οι Αρχές έχουν τα απαραίτητα όπλα για να
πολεμήσουν τη διαφθορά στο ποδόσφαιρο
Του ΑΝΔΡΕΑ ΒΙΟΛΑΡΗ

Όσοι πιστεύετε πως η χειραγώγηση
ποδοσφαιρικών αγώνων, με σκοπό
το κέρδος από το στοίχημα, αποτελεί... κυπριακή πατέντα ή ανακαλύφθηκε τα τελευταία χρόνια,
τότε πλανάστε πλάνην οικτράν.
Είναι κάτι που υπάρχει στον χώρο
του ποδοσφαίρου για περισσότερο
από 100 χρόνια (!) και συμβαίνει
και στις καλύτερες οικογένειες.
Για του λόγου του αληθές: Το
πρώτο μεγάλο στοιχηματικό, ποδοσφαιρικό σκάνδαλο έλαβε χώρα
στην Αγγλία πριν από 105 χρόνια
και μάλιστα σε αγώνα Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ - Λίβερπουλ!
Στις 2 Απριλίου του 1915 (σ.σ.
Μεγάλη Παρασκευή), οι δύο ομάδες
αναμετρήθηκαν στο «Ολντ Τράφορντ» και οι ποδοσφαιριστές τους
γνώριζαν εκ των προτέρων το αποτέλεσμα του αγώνα, που ήταν νίκη
των γηπεδούχων με 2-0. Η Γιουνάιτεντ πάλευε για την αποφυγή
του υποβιβασμού, ενώ η Λίβερπουλ, η οποία εκείνη την περίοδο
δεν ήταν η υπερδύναμη που έγινε
αργότερα στο αγγλικό ποδόσφαιρο,
ήταν βαθμολογικά αδιάφορη.
Τα... προγνωστικά επιβεβαιώθηκαν. Ο αγώνας έληξε 2-0 υπέρ των
«κόκκινων διαβόλων», με τον διαιτητή να διαπιστώνει και να καταγγέλλει στην αγγλική ομοσπονδία (FA) πως οι ποδοσφαιριστές
των δύο ομάδων είχαν ύποπτη
συμπεριφορά, σημειώνοντας πως
οι φιλοξενούμενοι έκαναν ό,τι μπορούσαν για να μη σκοράρουν. Μέ-

χρι και σε πέναλτι αστόχησε παίκτης της Λίβερπουλ! Σύμφωνα με
τον Τύπο της εποχής παρατηρήθηκε περίεργος και μεγάλος όγκος
στοιχηματικού πονταρίσματος στη
νίκη της ομάδας του Μάντσεστερ
με 2-0, σε απόδοση 7/1.
Μετά από έρευνα της FA, επτά
ποδοσφαιριστές κρίθηκαν ένοχοι
και τιμωρήθηκαν με διά βίου αποκλεισμό από το γήπεδα (απόφαση
που τα επόμενα χρόνια ανατράπηκε και η ποινή μετριάστηκε),
χωρίς πάντως να επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή στους δύο συλλόγους.
Πριν παραθέσουμε κάποιες ακόμα μικρές –πλην σημαντικές– λεπτομέρειες αναφορικά με το εν λόγω σκάνδαλο, ομολογώ πως αυτό
που οι περισσότεροι σκέφτεστε
αυτή τη στιγμή, ήταν και δική μου
απορία όταν διάβασα για πρώτη
φορά για το συγκεκριμένο περιστατικό. Πώς είναι δυνατόν η FA
και οι βρετανικές Αρχές να εξιχνίασαν την υπόθεση και να προχώρησαν στην παραδειγματική τιμωρία των ενόχων έχοντας ελάχιστα
όπλα στα χέρια τους και εκατό χρόνια μετά, με την τεχνολογία και
την τεχνογνωσία που έχουν στη
διάθεσή τους οι δικές μας Αρχές,
να αδυνατούν να εξιχνιάσουν κάποια από τις περίπου 85 υποθέσεις
που κατέληξαν στα χέρια της Αστυνομίας από το 2011 μέχρι σήμερα;
Επιστρέφοντας στο στοιχηματικό σκάνδαλο της Μεγάλης Παρασκευής του 1915 (γνωστό ως
«Good Friday betting scandal»),

Oπως έχουν καταδείξει έρευνες των προηγούμενων χρόνων, ένα ποσοστό της τάξεως του 40% των ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται στην Κύπρο συμμετείχαν

ή γνώριζαν την ύπαρξη χειραγωγημένων αγώνων. Ωστόσο, υπό τον φόβο αντιποίνων του υποκόσμου ή ακόμα και εκδικητικής συμπεριφοράς από τις ίδιες τις
ομάδες τους, δεν προχώρησαν ποτέ σε καταγγελία.
δύο ήταν τα στοιχεία που οδήγησαν στην εξιχνίαση του: 1) οι μαρτυρίες ποδοσφαιριστών και 2) η
αποφασιστικότητα που επέδειξαν
οι Αρχές.
Πιο συγκεκριμένα, κάποιοι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στο
κόλπο και ένας εξ αυτών, ο ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ Φρεντ
Πάγκναμ, απείλησε ότι θα σκοράρει
με σκοπό να χαλάσει τα σχέδια
των υπόλοιπων. Παραλίγο μάλιστα
να τα καταφέρει, αφού είχε σουτ
στο δοκάρι! Ήταν μάλιστα αυτός
που προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στη FA και ακολούθως
στις αστυνομικές Αρχές για τη χειραγώγηση του εν λόγω αγώνα.

Πλέον διαθέτουν μαρτυρίες
Επιστρέφουμε στον 21ο αιώνα
και τη νήσο Κύπρο. Η έλλειψη χειροπιαστών στοιχείων και μαρτυριών (όπως αυτή του Φρεντ Πάγκναμ στην περίπτωση του Μαν.
Γιουν. - Λίβερπουλ) ήταν ένας από
τους βασικούς λόγους που παρέμειναν ανεξιχνίαστες οι δεκάδες
υποθέσεις χειραγωγημένων αγώνων που έφτασαν στο Αρχηγείο.









Το πρώτο μεγάλο
στοιχηματικό,
ποδοσφαιρικό σκάνδαλο
έλαβε χώρα στην
Αγγλία πριν από
105 χρόνια και μάλιστα
σε αγώνα Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ - Λίβερπουλ!
Όπως έχουν καταδείξει έρευνες
των προηγούμενων χρόνων, ένα
ποσοστό της τάξεως του 40% των
ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται
στην Κύπρο συμμετείχαν ή γνώριζαν την ύπαρξη χειραγωγημένων
αγώνων. Ωστόσο, υπό τον φόβο
αντιποίνων του υποκόσμου ή ακόμα και εκδικητικής συμπεριφοράς
από τις ίδιες τις ομάδες τους, δεν
προχώρησαν ποτέ σε καταγγελία.
Πλέον, οι ποδοσφαιριστές έχουν
τη δυνατότητα να προχωρούν σε
καταγγελίες (επώνυμα ή ανώνυμα)
για στημένα παιχνίδια μέσω της
εφαρμογής του Red Button και
στις πρώτες μέρες λειτουργίας του

έχουν καταχωρηθεί πέραν των 20
καταγγελιών.

Aπομένει η βούληση
Πέρα από τις μαρτυρίες των ίδιων
των πρωταγωνιστών, είναι εξίσου
σημαντικό ότι οι Αρχές έχουν επιπλέον νομικά όπλα στα χέρια τους,
τα οποία διευκολύνουν το έργο τους
στην προσπάθεια για καταπολέμηση
της διαφθοράς. Θυμίζουμε πως μετά
τον Νόμο περί της Καταπολέμησης
της Χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων του 2017, πρόσφατα ψηφίστηκε από τη Βουλή και η άρση
του απορρήτου των τηλεφωνικών
επικοινωνιών, η οποία - υπό προϋποθέσεις – επιτρέπει στην Αστυνομία να έχει πρόσβαση σε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις ή και συνομιλίες από άλλα ηλεκτρονικά μέσα
όπως Facebook, Skype, Viber, MSN
κ.ά. Για πρώτη φορά λοιπόν η αστυνομία έχει στα χέρια της μαρτυρίες,
τα απαραίτητα «όπλα» και την τεχνολογία. Τι απομένει; Η βούληση
και η αποφασιστικότητα της Πολιτείας. Στο πρόσφατο παρελθόν
ο κόσμος του ποδοσφαίρου, αλλά
και η κοινή γνώμη, αμφισβήτησαν
την ύπαρξη πραγματικής βούλησης

από πλευράς Αρχών για να εξιχνιάσουν τις υποθέσεις που είχαν ενώπιον τους. Το προηγούμενο διάστημα ακούσαμε διοικητικούς παράγοντες, προέδρους σωματείων
και άλλων οργανωμένων συνόλων
να δηλώνουν δημόσια πως δεν
έχουν καμία εμπιστοσύνη στις αρμόδιες αρχές για να τους τροφοδοτήσουν οποιανδήποτε πληροφορία,
ενώ αμφισβήτησαν τη βούλησή ή
ακόμα και την ικανότητα τους για
να λάβουν τολμηρές αποφάσεις.
Πλέον, δεν υπάρχουν δικαιολογίες.
Η Πολιτεία έχει το μαχαίρι, έχει και
το πεπόνι. Διαθέτει μαρτυρίες, τα
νομικά όπλα και, όπως δηλώνει, τη
βούληση και την αποφασιστικότητα
να προχωρήσει μέχρι το τέλος. Ο
ποδοσφαιρικός κόσμος και σύσσωμη η κοινή γνώμη παρακολουθεί
με κομμένη την ανάσα τα γεγονότα,
αναμένει τις επόμενες εξελίξεις και
ευελπιστεί ότι οι αρμόδιοι φορείς
δεν θα μείνουν και πάλι στα λόγια.
Ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά θα «ξετυλίξουν το κουβάρι», θα «φθάσουν
το μαχαίρι στο κόκκαλο» και ό,τι
άλλο υπάρχει σε... κλισέ εξαγγελίες
που κατά καιρούς ακούμε σε τέτοιες
περιπτώσεις.

ΑΡΘΡΟ / Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Π

ριν από μερικές μέρες το ΚΥΠΕ με πάσα σοβαρότητα
έγραφε ότι «στο οικόπεδο 8
της κυπριακής ΑΟΖ βρέθηκε να
πλέει το γαλλικό αεροπλανοφόρο
«Σαρλ ντε Γκωλ» σε κοντινή απόσταση από το τουρκικό γεωτρύπανο
«Γιαβούζ». Να πλέει ένα πολεμικό
πλοίο, έστω και αεροπλανοφόρο,
σε διεθνή ύδατα -η ΑΟΖ είναι διεθνή
ύδατα- δεν αποτελεί είδηση. Ούτε
ακόμα κι αν πλέει κοντά σ’ ένα γεωτρύπανο (πόσο κοντά δεν λέει,
φαίνεται ότι η πηγή πληροφοριών
του ΚΥΠΕ δεν ήταν σε θέση να μετρήσει την… απόσταση) αποτελεί
είδηση.
Θα ήταν είδηση αν η Γαλλία,
διά μέσου της παρουσίας του αεροπλανοφόρου της, έστελνε μήνυμα στην Τουρκία, η οποία παράνομα τρυπά σε οικόπεδο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Γαλλία

Η γεωγραφία δεν αλλάζει...
όμως ποτέ δεν συνέδεσε την παρουσία του «Σαρλ ντε Γκωλ» στην
περιοχή με την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας από τις έκνομες ενέργειες της Τουρκίας. Τη συνέδεσε με τις εξελίξεις σε Συρία
και Λιβύη.
Η «είδηση» όμως του ΚΥΠΕ έπαιξε στα κεντρικά δελτία ειδήσεων
των τηλεοπτικών σταθμών και
έγινε εξώφυλλο εφημερίδων την
επομένη. Ο στόχος του δημοσιεύματος επιτεύχθηκε. Ανατροφοδοτήθηκε στο επίπεδο της κοινωνικής
συνείδησης η αντίληψη ότι η διεθνής κοινότητα δραστηριοποιείται
για να υπερασπιστεί την Κυπριακή
Δημοκρατία ενάντια στις επιβουλές
της Τουρκίας. Αυτή η αντίληψη
αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου
αφηγήματος που προσπαθούν να
προωθήσουν διάφοροι κύκλοι στο

εσωτερικό -με προεξάρχοντες τους
κυβερνώντες- ότι αν η Κύπρος παίξει σωστά το χαρτί του φυσικού
αερίου τότε μπορεί να στριμώξει
και να απομονώσει την Τουρκία.
Για τη διαμόρφωση αυτού του
αφηγήματος επιστρατεύθηκαν οι
τριμερείς και τετραμερείς συναντήσεις με χώρες της περιοχής υποστηρίζοντας ότι έτσι οχυρώνουμε
την ΑΟΖ μας. Επιστρατεύθηκαν οι
κυρώσεις της Ε.Ε. εναντίον της
Τουρκίας λέγοντας ότι αυτές θα
πονέσουν. Στο παράνομο μνημόνιο
της Τουρκίας με τη Λιβύη επιστρατεύτηκε ως απάντηση η υπογραφή
της διακρατικής συμφωνίας για
τον East Med, δίνοντας την εντύπωση ότι είναι ένα έργο ώριμο έτοιμο προς υλοποίηση.
Τίποτα απ’ όλα αυτά όμως δεν
οδήγησε στην παρεμπόδιση της
Τουρκίας να προβαίνει σε προκλη-

τικές ενέργειες. Το υπό διαμόρφωση
αφήγημα κατάρρευσε μπροστά
στην οικτρή πραγματικότητα των
παρανομιών της Τουρκίας. Οι παρανομίες της στην κυπριακή ΑΟΖ
επιβεβαίωσαν όσα προειδοποιούσε
το ΑΚΕΛ. Ότι, δηλαδή, με άλυτο
το Κυπριακό η κατοχική δύναμη
θα παρεμβάλλει εμπόδια στο ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής
Δημοκρατίας και θα παραβιάζει
κυριαρχικά της δικαιώματα.
Τα όσα διαδραματίζονται έχουν
αναδείξει ένα γεγονός: χωρίς λύση
στο Κυπριακό, η Τουρκία θα συνεχίζει να είναι παράγοντας πρόκλησης έντασης και περαιτέρω προβλημάτων. Ο μοναδικά προσφερόμενος τρόπος να ομαλοποιηθεί η
κατάσταση και να ανοίξουν προοπτικές επίλυσης των προβλημάτων
που προκαλεί η Τουρκία είναι η
επίλυση του Κυπριακού. Με τη λύση

του Κυπριακού όσα ζητήματα εγείρει η Τουρκία εξ ονόματος των
Τουρκοκυπρίων για το φυσικό αέριο
και τα έσοδα που θα προκύψουν
από την εκμετάλλευσή του, θα επιλυθούν. Ήδη, υπάρχουν σχετικές
συγκλίσεις. Επιπρόσθετα, η λύση
του Κυπριακού θα δημιουργήσει
προοπτικές για επίλυση ζητημάτων,
όπως είναι η οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας, τα οποία
σήμερα δεν μπορούν να επιλυθούν
–ούτε καν να συζητηθούν– αφού
η κατοχική δύναμη δεν αναγνωρίζει
το κυπριακό κράτος.
Μα είναι δυνατόν η Τουρκία να
συνεργαστεί –και πολύ περισσότερο– να αποδεχθεί μια λύση, η
οποία θα απελευθερώνει και θα
επανενώνει τον τόπο και τον λαό
μας; Μπορούμε να εμπιστευτούμε
την Τουρκία για να συμφωνήσουμε
μαζί της μια λύση;

Εύλογα ερωτήματα, εύλογες
όμως είναι και οι απαντήσεις. Χωρίς
λύση τα προβλήματα δεν έχουν
καμία προοπτική να επιλυθούν και
η Τουρκία –την οποία κανείς δεν
μπορεί να εμπιστευτεί με τις συμπεριφορές που εκδηλώνει– θα παραμείνει στην Κύπρο να προκαλεί
και να απειλεί. Με λύση του Κυπριακού δημιουργούνται προϋποθέσεις και προοπτικές για επίλυση
των προβλημάτων με μια πολύ ισχυρή γειτονική χώρα.
Στην περίπτωση της Κύπρου
ισχύει απόλυτα το αξίωμα της Πολιτικής Επιστήμης ότι «τη γεωγραφία κανείς δεν μπορεί να την αλλάξει. Μπορεί όμως να αλλάξουν
οι όροι και οι συνθήκες της γειτνίασης».

Ο κ. Στέφανος Στεφάνου είναι βουλευτής, εκπρόσωπος Τύπου ΑΚΕΛ.
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Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΜΠΟΡΙΔΗΣ ΣΤΗΝ «Κ»

Υπηρετούνται συμφέροντα
αντί αρχές στον ΔΗΣΥ
Αν πίστευα πως διεκδικώντας την ηγεσία του Συναγερμού θα το μετέτρεπα σε ριζοσπαστικό κόμμα, τότε θα το έκανα
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Αντί για αρχές και αξίες υπηρετούνται
συμφέροντα στον ΔΗΣΥ, λέει στη
συνέντευξή του στην «Κ» ο πρώην
υπουργός Υγείας Γιώργος Παμπορίδης. Απαντά γιατί δεν διεκδικεί
την προεδρία του κόμματος ή κάποια
άλλη θέση ούτως ώστε να αλλάξει
τα κακώς έχοντα. Χαρακτηρίζει
ανόητους όσους ασχολούνται με το
2023, σημειώνοντας, ωστόσο, πως
θα τον ενδιέφερε να έχει εκτός από
λόγο και ρόλο. Σχολιάζει και την
εξωτερική πολιτική, η οποία, όπως
λέει, αφήνεται σε τακτικισμούς.
Απαντά στο αν προσωποποιεί το
πρόβλημα στο πρόσωπο του Νίκου
Χριστοδουλίδη, σημειώνοντας πως
δεν έχει καμία προσωπική διαφορά
μαζί του, αλλά διαφωνεί με το ότι
εστιάζεται στο περιτύλιγμα παρά
στο περιεχόμενο.
–Θα μπορούσαμε να περιορίσουμε ως κράτος την προκλητικότητα
της Τουρκίας;
–Θεωρώ πως ναι, γιατί ως κράτος
είχαμε αρκετά χρόνια να προβλέψουμε τις εξελίξεις αλλά κυρίως να
χαράξουμε στρατηγική. Αυτό που
με λυπεί είναι ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ουδέποτε χάραξε μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη στρατηγική. Οι κινήσεις μας στον τομέα
των υδρογονανθράκων, αλλά και
σε όλους τους τομείς της ζωής μας,
έχουν βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Είμαστε πάντα των επόμενων ημερών
και εβδομάδων αλλά ποτέ των στρατηγικών προγραμματισμών. Αυτό
αντανακλάται και πάνω στην ενεργειακή μας πολιτική. Η κουλτούρα
της προχειρότητας είναι διάχυτη,
όπως και η κουλτούρα του βραχυπρόθεσμου. Αυτό είναι λυπηρό γιατί
θέματα εξωτερικής πολιτικής δεν
μπορεί να αφήνονται σε τακτικισμούς. Πρέπει να τυγχάνουν στρατηγικού προγραμματισμού και να
υπηρετούνται στόχοι μακρόπνοοι.
–Πού κάναμε λανθασμένη διάγνωση;
–Το μόνο πράγμα που έχει η Κυπριακή Δημοκρατία στο οπλοστάσιό
της είναι το διεθνές δίκαιο. Δεν διαθέτουμε άμυνα, δεν διαθέτουμε
στρατό ξηράς ή ναυτικό ή αεροπορία,
που θα μας επιτρέψουν να επιβάλουμε την κυριαρχία μας. Είμαστε
ένα μικρό κράτος με περιορισμένους
πόρους που τελούμε υπό κατοχή
ήδη και απειλούμαστε από περαιτέρω εισβολές και κατοχές από την
Τουρκία. Όταν έρθει η ώρα του «λογαριασμού», οι περισσότεροι από
τους γείτονές μας έχουν εναλλακτικούς τρόπους να δράσουν. Η μόνη
που δεν έχει είναι η Κύπρος. Είναι
μία ανοχύρωτη πολιτεία και δύσκολα
θα μπορέσει να παραμείνει εκτός
των διεκδικήσεων των παρανομιών
του Ερντογάν, σε ένα σενάριο όπου

Ανόητοι όσοι
συζητούν
για το 2023
Δεν έχω καμιά προσωπική διαφορά με τον Νίκο
Χριστοδουλίδη. Απεναντίας τον θεωρώ ένα συμπαθή άνθρωπο. Έχω
όμως σοβαρές πολιτικές
διαφωνίες με τον τρόπο
που ασκεί πολιτική,
αφού θεωρώ ότι εστιάζεται περισσότερο στο «περιτύλιγμα» παρά στο
«περιεχόμενο».

–Το όνομά σας μπαίνει και στο κάδρο
της προεδρίας για το ’23…

–Εδώ συζητούμε για το αν θα
υπάρχει η Κύπρος, όπως τη γνωρίζουμε μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Είναι ανόητοι όσοι συζητούν για το 2023 και προσωπικά
αρνούμαι να μπω στα μικροπολιτικά παιχνιδάκια κάποιων.
–Σας ενδιαφέρει η προεδρία;

–Ως ταξίδι αναψυχής; (γέλια)
Δεν φαντάζομαι να μιλάτε για
μωροφιλοδοξίες;
–Όχι. Για να αλλάξετε όσα θέλετε
να αλλάξετε.

θα μοιραστεί η πίτα της ανατολικής
Μεσογείου με τρόπους συμφεροντολογικούς.
–Οι Τριμερείς δεν βοηθούν τελικά;
–Η Κύπρος δεν μπορούσε να μην
κάνει συνεργασίες. Ο κ. Κασουλίδης,
που είναι ο πατέρας των Τριμερών,
διέκρινε εγκαίρως ότι η Κύπρος θα
μπορούσε να απαλλαγεί από την
παλιά εικόνα του επαίτη που περιφέρεται στα διεθνή φόρα καταγγέλλοντας την κακή Τουρκία και να καταστεί ένας παράγοντας σταθερότητας στην περιοχή ως ο μόνος εκπρόσωπος της Ε.Ε.
–Δώσαμε βεβαίως το μήνυμα ότι
διασφαλίζεται η ΑΟΖ μας…
-Ανέκαθεν λοιπόν οι Κύπριοι αρέσκονται στα φούμαρα. Όταν ψηλώνεις όμως τον πήχη κι εσύ ο ίδιος
εμφανίζεις τις τριμερείς ως πολύ
διαφορετικές από αυτό που είναι,
όταν τις εμφανίζεις ως πανάκεια ή
ως μία στρατιωτική συμμαχία, τότε
όταν έρθει η Τουρκία έξω από τη
Λεμεσό, ο πολίτης, δικαίως θα αναζητά την θωράκιση της ΑΟΖ μέσω
των τριμερών. Ουδέποτε όμως οι
τριμερείς έπρεπε να εμφανιστούν
ως ικανές να θωρακίσουν την ΑΟΖ
μας, με τον ίδιο τρόπο που το Ισραήλ
δεν ανέμενε πως σε περίπτωση που
θα δεχόταν επίθεση στο Λεβιάθαν,
θα έσπευδε ένα γειτονικό κράτος
να το συνδράμει. Μακάρι να φτάσουμε σε σημείο αμυντικών συνεργασιών με τις υπόλοιπες χώρες της
περιοχής αλλά αυτό είναι πρώιμο.

Περιτύλιγμα Χριστοδουλίδη

–Προσωποποιείτε το πρόβλημα
στο πρόσωπο του Νίκου Χριστοδουλίδη;
–Ένα από τα προβλήματα της
έλλειψης πολιτικής παιδείας στον
τόπο μας είναι και η αδυναμία πολλών να αντιληφθούν τη διαφορά μεταξύ πολιτικής διαφωνίας και προσωπικής επίθεσης. Ασχολούμαι συ-

Τους ψιθύρους ωστόσο για τα περί δύο κρατών τους άκουσα κι εγώ και φρόν-

τισα αν και είχα ήδη αποχωρήσει από την Κυβέρνηση, να καταστώ όσο πιο επικριτικός γινόταν λέει ο Γιώργος Παμπορίδης.
στηματικά για 30 χρόνια με τις Διεθνείς Σχέσεις, το Διεθνές Δίκαιο,
την Ενέργεια και τα νομικά. Σε αυτά
λοιπόν που ειδικεύομαι έχω και άποψη και μάλιστα έντονη την οποία
διατυπώνω πάντα επώνυμα, ευθαρσώς και με παρρησία. Δεν έχω καμιά
προσωπική διαφορά με τον Νίκο
Χριστοδουλίδη. Απεναντίας τον θεωρώ έναν συμπαθή άνθρωπο. Έχω
όμως σοβαρές πολιτικές διαφωνίες
με τον τρόπο που ασκεί πολιτική,
αφού θεωρώ ότι εστιάζεται περισσότερο στο «περιτύλιγμα» παρά στο
«περιεχόμενο». Τόσο απλά! Καιρός
να ωριμάσουμε πολιτικά σαν κοινωνία και να αντιληφθούμε όλοι ότι
η πολιτική διαφωνία είναι στοιχείο
του δημοκρατικού διαλόγου.
–Επειδή έχουν γραφτεί διάφορα
για τον πρόεδρο ότι βολιδοσκοπούσε για λύση δύο κρατών και
ανάθεση διαχωρισμού της ΑΟΖ,
εσείς δεν ακούσατε κάτι ως μέλος
του υπουργικού σχήματος;
–Στα δυόμισι χρόνια που ήμουν
υπουργός ουδέποτε ελέχθη κάτι τέτοιο στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αποτελεί προσβολή για μένα ή τον κ.
Κασουλίδη ή και τους άλλους, να
μου λέει κάποιος ότι ενόσω ήμουν
στο Υπουργικό ο πρόεδρος έθεσε
θέμα δύο κρατών. Τους ψιθύρους,
ωστόσο, για τα περί δύο κρατών
τους άκουσα κι εγώ και φρόντισα –
αν και είχα ήδη αποχωρήσει από
την κυβέρνηση– να καταστώ όσο

πιο επικριτικός γινόταν. Θεωρώ
οποιαδήποτε συζήτηση για λύση
δύο κρατών καταστροφική για την
Κύπρο. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει λύση στο Κυπριακό, δεν χωρεί
πλέον οποιαδήποτε αναβολή. Μέχρι
στιγμής είχαν βολευτεί πολλοί με
την υφιστάμενη κατάσταση. Όσοι
από μας έλεγαν ότι αυτό αποτελεί
μια εκκρεμότητα που είναι θέμα
χρόνου να κλείσει εις βάρος μας,
μας έλεγαν ενδοτικούς.
–Εσείς βεβαίως θεωρείστε η σκληρή γραμμή του ΔΗΣΥ στο Κυπριακό…
–Είμαι υποστηρικτής της ορθής
γραμμής στο Κυπριακό, δηλαδή της
διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, γιατί δυστυχώς μόνον αυτή
μπορεί να είναι η λύση μετά που
χάσαμε τον πόλεμο, όσο οδυνηρό
κι αν ακούγεται. Η θέση μου όμως
ότι το Σχέδιο Ανάν δεν αποτελούσε
βιώσιμη και λειτουργική λύση ήταν
ο λόγος που υποστήριξα το «Όχι»
το 2004, πηγαίνοντας ενάντια στον
Γλαύκο Κληρίδη, στον Νίκο Αναστασιάδη και στον Ιωάννη Κασουλίδη που ήταν κι ο πολιτικός μου
μέντορας.

Πύργος της Βαβέλ

–Εκφράσατε ανησυχίες για τον
ΔΗΣΥ, γιατί λοιπόν δεν συμμετέχετε ούτως ώστε να διορθώσετε
τα κακώς έχοντα;
–Δεν δίνω λευκή επιταγή σε κα-

–Υπήρξα ενεργός πολιτικά από
τα 12 μου και παραμένω ενεργός
με τον λόγο και τις θέσεις που
λαμβάνω σε μια δημόσια συζήτηση. Θα ήταν τουλάχιστον υποκριτικό να πω ότι δεν θα με ενδιέφερε να έχω εκτός από λόγο
και ρόλο. Και δεν μιλώ κατ’ ανάγκη για τη θέση του προέδρου αλλά γενικά για θέσεις που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Το
ζητούμενο, όμως, πλέον είναι αν
μπορεί πράγματι να αλλάξουν ριζικά πράγματα στην πατρίδα μας.
Κι αν η κοινωνία πράγματι θέλει
να αλλάξει και να εξελιχθεί.
Ώρες-ώρες διερωτώμαι.
–Αν σας ζητηθεί τώρα να συμμετάσχετε στο Υπουργικό θα το κάνετε;
Στο Υπουργείο Ενέργειας για παράδειγμα;

–Για μένα η ανάληψη μιας θέσης
απαιτεί θυσία προσωπική και
επαγγελματική. Για να το κάνει
οποιοσδήποτε πρέπει να πιστεύει ότι αξίζει τον κόπο να θυσιάσει κάποια πράγματα για να
επιτύχει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα για τον τόπο. Το ΓεΣΥ
άξιζε τον κόπο. Δεν βλέπω κάτι
αντίστοιχο στο Ενέργειας ειδικά
μέσα στο πλαίσιο που σκιαγράφησα πιο πριν. Δεν έχω κανένα
λόγο να μετέχω σε οποιαδήποτε
θέση εκτελεστικής ή άλλης
εξουσίας παρά μόνο αν εγώ πιστεύω ότι μπορώ να προσφέρω
και να αλλάξω ουσιαστικά τα
πράγματα.
–Ποιες είναι οι σχέσεις σας με το
ΑΚΕΛ;

–Δεν έχω καμία σχέση με το
ΑΚΕΛ, ποτέ δεν είχα πλην της
άριστης, πρέπει να πω, συνεργασίας που ανέπτυξα με κάποια
στελέχη στην μάχη για το ΓεΣΥ
και πλην του ότι 2-3 από τους
κολλητούς μου φίλους είναι αριστεροί... (γέλια)

νέναν. Εγώ είχα συνηθίσει έναν Συναγερμό που υπηρετεί αρχές και
αξίες. Δεν μπορώ να μπω σε ένα επικοινωνιακό κάδρο γιατί κάποιοι θέλουν να δώσουν μια ωραιοποιημένη
εικόνα. Δεν ξέρω σήμερα ποιες είναι
οι στοχεύσεις του ΔΗΣΥ, ξεκάθαρα
βλέπω ότι αλλάζει θέσεις, κι όταν
μετακινείται στα δεξιότερα με ενοχλεί βαθύτατα. Όταν το στηλιτεύω
μου λένε πως πάντα είχε τέτοιες θέσεις. Αυτά είναι ανοησίες. Δεν μπορεί
να πολιτεύεται έτσι ένα ιστορικό
κόμμα.
–Διαφωνείτε συνεπώς με την πολυφωνία του;
–Αυτό που ανέκαθεν ένωνε όλες
τις «συνιστώσες» του Συναγερμού
ήταν ένα πράγμα: η προσήλωση
στη λύση του Κυπριακού, στη βάση
διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας. Ήταν ο κοινός παρονομαστής
που επέτρεπε σε άτομα που κατά
κανόνα δεν θα έπρεπε να ανέχονται
ο ένας τον άλλο να συνυπάρχουν
στοχοπροσηλωμένοι για τη λύση
του Κυπριακού. Αν αφαιρέσετε τον
κοινό παρονομαστή τότε θα έχετε
τον Πύργο της Βαβέλ.
–Υπάρχει βεβαίως η φημολογία
ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου έτεινε
χείρα συνεργασίας για να εμπλακείτε στην ηγετική πυραμίδα.
–Δεν ισχύει. Εμένα άλλωστε ποτέ
δεν με ενδιέφερε η καρέκλα.
–Από την καρέκλα όμως ίσως να
μπορούσατε να αλλάξετε όσα σας
ενοχλούν.
–Ποια καρέκλα;
–Από τη θέση του αναπληρωτή
προέδρου;
–Δεν βλέπω πώς.
–Θα διεκδικούσατε τη θέση του
προέδρου του ΔΗΣΥ;
–Αν πίστευα ότι μπορώ, διεκδικώντας την ηγεσία του ΔΗΣΥ, να
τον αλλάξω σε ένα σύγχρονο ριζοσπαστικό κόμμα, τότε θα το έκανα.
Δεν πιστεύω ότι έχω τέτοια δυνατότητα. Ειλικρινά.
–Για ποιο λόγο;
–Πρωτίστως επειδή το ίδιο το
σύστημα δεν σε αφήνει. Δεν μπορείς
να ηγηθείς οποιουδήποτε σχήματος
αν δεν περάσεις τις δομές που έχει
θέσει το ίδιο το σύστημα και να
δίνεις εξετάσεις στο κάθε στάδιο
για να μπορεί να σου επιτραπεί να
προχωρήσεις στο επόμενο. Είναι
βαριές πόρτες και ανοίγουν μόνο
από μέσα, όπως συνηθίζω να λέω.
Με λυπεί. Και δεν είναι πρόβλημα
μόνο του Συναγερμού αλλά όλων
των κομμάτων. Στην Κύπρο τα περισσότερα κόμματα είναι αρχηγικά
κόμματα. Οργανισμοί που υπηρετούν
τον πρόεδρο ή τον αρχηγό παρά ο
πρόεδρος και ο αρχηγός να υπηρετεί
τις αρχές και αξίες της βάσης.

Κάποιοι με κράτησαν σε απόσταση από Κυπριακό και ενέργεια
–Η διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία βεβαίως τίθεται εν αμφιβόλω από μία κυβέρνηση στην
οποία συμμετείχατε;
–Όσο ήμουν στην κυβέρνηση
ουδέποτε υπήρξα στην ομάδα που
ασχολήθηκε με το κυπριακό ή τα
ενεργειακά. Κρατήθηκα και σε απόσταση.
–Από δική σας επιλογή;
–Όχι. Δεν κλήθηκα ποτέ όσο
ήμουν μέλος του Υπουργικού, παρά
το ότι στην Κύπρο οι ενασχολούμενοι
με το δίκαιο της θάλασσας και τα
ενεργειακά ήμασταν μετρημένοι
στα δάκτυλα του ενός χεριού. Και
αφότου αποχώρησα ουδέποτε έτυχα
οποιασδήποτε ειδικής ενημέρωσης
ή πληροφόρησης. Γι’ αυτό κι εγώ
επέλεξα τα τελευταία δύο χρόνια να
διατυπώνω δημόσια ή μέσω twitter

κάποιες προτάσεις μου, όπως την
εισήγηση να γίνουν ανοίγματα προς
τη Δαμασκό για να μπορέσει να δρομολογηθεί η υπογραφή κειμένου
που έχει ήδη συμφωνηθεί επί υπουργίας Λιλλήκα για οριοθέτηση της
ΑΟΖ Κύπρου-Συρίας. Ή για μια συντονισμένη προσφυγή στη Χάγη.
–Με δεδομένες τις τελευταίες
αλλαγές στην βουλή και στην
ηγετική πυραμίδα του ΔΗΣΥ, το
κόμμα μπαίνει σε τροχιά ανάκαμψης;
–Για να μπορέσει κάποιος να
αλλάξει, το πρώτο βήμα είναι να
αναγνωρίσει ότι έχει πρόβλημα.
Δεν είδα ακόμα τον ΔΗΣΥ να αποδέχεται ότι έχει πρόβλημα. Όταν
εξέφρασα την θέση πως υπάρχει
σοβαρότατο πρόβλημα απόστασης
της κομματικής ηγεσίας από τις

Τα οργανωμένα σύνολα
και συμφέροντα στην
Κυπριακή Δημοκρατία
απέκτησαν πολύ καλύτερες προσβάσεις στα κόμματα από ό,τι το γενικό
σύνολο της κοινωνίας.

παραδοσιακές αρχές και τη βάση
του κόμματος, δεν έπεισα. Ζήτησα
να γίνει εκλογικό αλλά και ιδεολογικό συνέδριο και αγνοήθηκα.

νύματα. Γιατί αν δεν έχουν ληφθεί
τα μηνύματα οι κίνδυνοι που διατρέχει ο χώρος του Συναγερμού είναι πολύ σημαντικοί.

–Θα γίνει ιδεολογικοπολιτικό
συνέδριο το προσεχές φθινόπωρο.
–Μήπως θα γίνει το φθινόπωρο
για να δοθεί επικοινωνιακά η εικόνα
της ανανέωσης ενόψει βουλευτικών
εκλογών; Εγώ αν θεωρούσα ότι
υπάρχει πρόβλημα στο γραφείο
μου θα το έλυνα σήμερα. Έθεσα
αυτό το θέμα από τον Μάιο του
2019 και πάνε για συνέδριο το φθινόπωρο του 2020. Καλές οι αλλαγές
προσώπων, αν και δεν πιστεύω στο
«όλοι οι καλοί χωράνε». Ας περιμένουμε όμως να δούμε αν θα υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές στην
πράξη και αν έχουν ληφθεί τα μη-

–Ποιο θεωρείτε πως είναι το
πρόβλημα;
–Στη διάχυτη απογοήτευση του
κόσμου του Συναγερμού πρέπει
να αναζητηθεί το πρόβλημα. Ο κόσμος αηδίασε και αποστρέφεται
αυτό που κάποτε αποτελούσε την
ελπίδα για αλλαγή και λύση. Αντί
για αρχές και αξίες υπηρετούνται
συμφέροντα.
–Πού έδειξε ότι υπηρετεί συμφέροντα ο ΔΗΣΥ;
–Να μιλήσω μόνο για το ΓεΣΥ.
Ένα κατόρθωμα της κυβέρνησης
το οποίο αντί να αγκαλιάσει και
να αναδείξει ως δικό του επίτευγμα

ο ΔΗΣΥ το θεωρούσε ως το νόθο
παιδί της παράταξης.
–Πού οφείλεται η δυσφορία του
ΔΗΣΥ για το ΓεΣΥ;
–Τα οργανωμένα σύνολα και συμφέροντα στην Κυπριακή Δημοκρατία
απέκτησαν πολύ καλύτερες προσβάσεις στα κόμματα από ό,τι το
γενικό σύνολο της κοινωνίας. Αυτό
είναι μία παθογένεια της κυπριακής
πολιτικής πραγματικότητας ότι τα
κόμματά μας αντί να βλέπουν τους
εαυτούς τους ως τον προστάτη του
δημοσίου συμφέροντος και τη γραμμή που χωρίζει τα ειδικά συμφέροντα
από το γενικό σύνολο τον βλέπουν
ως προωθητή των ειδικών συμφερόντων. Γι’ αυτό βλέπετε τα κόμματα
να χαϊδεύουν τα αφτιά οργανωμένων
συνόλων είτε αυτοί είναι δημόσιοι
υπάλληλοι είτε συντεχνίες.
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Τουρκία και Συρία στα πρόθυρα πολέμου
Αγκυρα, Μόσχα και Δαμασκός δοκιμάζουν τα νερά στο Ιντλίμπ – Αγνωστες οι προθέσεις και ο ρόλος των μεγάλων δυνάμεων
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Περίπου εννέα χρόνια μετά την έναρξη του εμφυλίου πολέμου στη Συρία,
την προηγούμενη εβδομάδα, Τουρκία
και Συρία βρέθηκαν στα πρόθυρα
μιας γενικευμένης στρατιωτικής
σύγκρουσης. Οι δυνάμεις του Αραβικού Στρατού της Συρίας, υποστηριζόμενες από τον ρωσικό στρατό
και τις σιιτικές παραστρατιωτικές
δυνάμεις, προωθούνται στο εσωτερικό του τελευταίου προπύργιου της
συριακής αντιπολίτευσης, το Ιντλίμπ.
Κατά την προέλασή τους στο εσωτερικό του Ιντλίμπ και στα τουρκικά
σύνορα, οι συριακές δυνάμεις έρχονται αντιμέτωπες με τον τουρκικό
στρατό, ο οποίος έχει δημιουργήσει
παρατηρητήρια στην περιοχή με
βάση τις συμφωνίας Σότσι-Αστάνα.
Για ποιον λόγο οι στρατοί της Συρίας και της Τουρκίας ανταλλάσσουν
πυρά; Ποια είναι η στρατηγική σημασία του τελευταίου προπύργιου
της συριακής αντιπολίτευσης και
πώς αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενες
μεγάλες δυνάμεις τις νέες εξελίξεις;
Η «Κ» αναζητεί απαντήσεις σε αυτά
τα σημαντικά ερωτήματα. Πρώτο
ερώτημα που αναφύεται είναι το
ποια είναι η σημασία της κρίσης του
Ιντλίμπ; Ο εμφύλιος πόλεμος στη
Συρία ξεκίνησε το 2011 όταν το καθεστώς του κόμματος Μπάαθ και
του Μπασάρ Αλ Ασάντ επιχείρησε
να αντιμετωπίσει το λαϊκό κύμα διαμαρτυρίας για τον κρατικό αυταρχισμό και το κοινωνικοοικονομικό
αδιέξοδο. Η κρατική βία πήρε διαστάσεις (οδηγηθήκαμε στην Αραβική
Άνοιξη της Συρίας). Στη συνέχεια
μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα,
με την υποστήριξη ξένων παραγόντων, διάφορες ένοπλες δυνάμεις, κυρίως από το σουνιτικό τμήμα των
κοινωνιών της Μεσοποταμίας, κατάφεραν να ελέγξουν μεγάλα τμήματα της συριακής επικράτειας. Αργότερα, ένα κομμάτι των εδαφών
της Συρίας πέρασε στον έλεγχο της
ριζοσπαστικής ομάδας των τζιχαντιστών «Ισλαμικό Κράτος».
Η αντίστροφη μέτρηση για την
ένοπλη, σουνιτική συριακή αντιπολίτευση ξεκίνησε την περίοδο του
2014-2015 με δύο σημαντικές εξελίξεις. Πρώτον, στο βορειοανατολικό
κομμάτι, με την υποστήριξη των

Ο Αϊντίν Σελτζέν, πρώην διπλωμά-

της, σημειώνει ότι αν δεν υπάρξει
αποτέλεσμα από τη συνάντηση Ερντογάν – Πούτιν στη Μόσχα θα πρέπει
να προετοιμαστούμε για το χειρότερο σενάριο.
ΗΠΑ και των συμμαχικών δυνάμεων,
οι Κούρδοι κατάφεραν να απωθήσουν
τις επιθέσεις του Ισλαμικού Κράτους
και στη συνέχεια πέρασαν στην αντεπίθεση και κατάφεραν να απομακρύνουν τους τζιχαντιστές από τις
μεγάλες πόλεις της βορειοανατολικής
Συρίας. Δεύτερο, το φθινόπωρο του
2015, η Ρωσία εισήλθε στο πολεμικό
πεδίο της Συρίας και μπλόκαρε την
κατάρρευση του συριακού κρατικού
μηχανισμού. Η Πολεμική Αεροπορία
της Ρωσίας και οι χερσαίες μονάδες
του ρωσικού στρατού κατάφεραν
την περίοδο του 2015-2018 να αλλάξουν τα δεδομένα στον συριακό
εμφύλιο. Με την υποστήριξη του
Ιράν και τη συνεννόηση με την Τουρκία, το 2018 Μόσχα και Δαμασκός
κατάφεραν να φέρουν πίσω στον
κρατικό έλεγχο μεγάλα τμήματα των
εδαφών της Συρίας.
Σήμερα το τελευταίο τμήμα των
συριακών εδαφών που τελεί υπό τη
διοίκηση των τζιχαντιστών και ριζοσπαστικών ένοπλων ομάδων είναι
το Ιντλίμπ. Στην περιοχή δραστηριοποιούνται παρακλάδια της φημισμένης Αλ Κάιντα. Από το καλοκαίρι του 2019, ο συριακός στρατός
έχει καταφέρει να απελευθερώσει
σημαντικές περιοχές του Ιντλίμπ.
Έτσι, στις αρχές του 2020 μονάχα
μια μικρή ζώνη, η οποία γειτνιάζει
με τα τουρκικά σύνορα και στην








Οι δυνάμεις του Αραβικού Στρατού της Συρίας,
υποστηριζόμενες από
τον ρωσικό στρατό και τις
σιιτικές παραστρατιωτικές δυνάμεις, προωθούνται στο εσωτερικό του τελευταίου προπύργιου
της συριακής αντιπολίτευσης, το Ιντλίμπ.
οποία δραστηριοποιείται ο τουρκικός
στρατός, παραμένει υπό τον έλεγχο
των ανταρτών.
Δεύτερο ζητούμενο που εγείρεται
είναι ποιο είναι το μέγεθος της ανθρωπιστικής κρίσης στην πολιορκημένη πόλη. Στη Γενεύη, την προηγούμενη εβδομάδα, ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι κατά τις τελευταίες εβδομάδες περίπου 700.000 άνθρωποι
έχουν υποχρεωθεί να απομακρυνθούν από τις εστίες τους στο Ιντλίπ
εξαιτίας της προώθησης των συριακών δυνάμεων. Στην πραγματικότητα
πρόκειται για ανθρώπους που έχουν
βρει καταφύγιο στο Ιντλίμπ κατά
την πρώτη περίοδο του εμφυλίου
της Συρίας, όταν διάφορα αστικά
κέντρα της χώρας μετατράπηκαν

σε πεδία μάχης. Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι στο Ιντλίμπ δεν αποκλείεται
να έχουν εγκλωβιστεί εκατομμύρια
άνθρωποι. Τις τελευταίες εβδομάδες,
ένα τμήμα αυτών των ανθρώπων
έχει προχωρήσει στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας και αναζητεί απεγνωσμένα τρόπους για να εισέλθει στα
τουρκικά εδάφη. Η τουρκική κυβέρνηση κρατά σφραγισμένα τα σύνορα
με το Ιντλίμπ και δεν επιτρέπει την
διέλευση των πολιτών. Μη κυβερνητικές ομάδες προειδοποιούν ότι
ανεξάρτητα από τον αριθμό ατόμων
που έχουν εγκλωβιστεί στο Ιντλίμπ,
μεγάλη σημασία έχει η επιδείνωση
των συνθηκών επιβίωσης στην πόλη,
οι υποδομές της οποίας καταρρέουν
και η παροχή βοήθειας από το εξωτερικό είναι σχεδόν απίθανη στην
παρούσα φάση.
Ερώτημα είναι και το ποια είναι
η θέση της Δαμασκού και των υποστηρικτών της. Τα τελευταία μηνύματα από τη Δαμασκό, τη Μόσχα
και την Τεχεράνη δεν αφήνουν πολλά
περιθώρια αμφιβολίας ως προς τις
πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης της Συρίας και των υποστηρικτών της για το Ιντλίμπ.
Η συριακή πλευρά επιμένει στο
γεγονός ότι ο τελικός στόχος είναι
η απελευθέρωση όλων των εδαφών
της χώρας από τους «τρομοκράτες»
και τις ξένες κατοχικές δυνάμεις.

Στο πλαίσιο του προαναφερόμενου
στόχου, η Δαμασκός συνεχίζει τις
στρατιωτικές επιχειρήσεις της και
οι αναλυτές δεν αναμένουν τη διακοπή τους κατά τις επόμενες ημέρες
ή εβδομάδες. Επίσης, οι αναλυτές
πιστεύουν ότι μετά την απελευθέρωση του Ιντλίμπ, η προσοχή της
Δαμασκού και των συμμάχων της
θα στραφεί προς άλλες περιοχές που
αυτήν τη στιγμή δεν ελέγχει η κεντρική κυβέρνηση της Συρίας. Πρόκειται για την τουρκική ζώνη κατοχής
στο βόρειο κομμάτι της χώρας και
τις περιοχές που ελέγχουν οι Κούρδοι
και οι υποστηρικτές τους. Βάσει των
παραπάνω ποια είναι η νέα στρατηγική της Άγκυρας και πώς προσεγγίζουν οι ΗΠΑ τις τελευταίες εξελίξεις;
Αντιμέτωπη με τα πυρά του συριακού
στρατού και την ρωσική αδιαλλαξία
στο ζήτημα του Ιντλίμπ, στη νέα φάση του συριακού εμφυλίου, η Άγκυρα
αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.
Την προηγούμενη εβδομάδα, ο πρόεδρος της Τουρκίας προειδοποίησε
ότι από τώρα και στο εξής οι τουρκικές δυνάμεις, σε περίπτωση που
δεχθούν νέες επιθέσεις, θα απαντήσουν στα πυρά σε ολόκληρη την
επικράτεια της Συρίας. Στέλνοντας
μηνύματα προς τη Δαμασκό και τους
υποστηρικτές της, η Άγκυρα από τη
μία ενισχύει τη στρατιωτική παρουσία της στο Ιντλίμπ και από την άλλη

ρίχνει το βάρος της στο πεδίο της
διπλωματίας.
Οι αναλυτές τονίζουν ότι η Τουρκία προχωρά στη μεγαλύτερη και
πιο εντυπωσιακή ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων της στα εδάφη
μιας γειτονικής χώρας από την περίοδο της ίδρυσης της Τουρκικής
Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα, στην
Άγκυρα, στις Βρυξέλλες, στη Μόσχα
και στις ξένες πρωτεύουσες η τουρκική διπλωματία επιχειρεί να εξασφαλίσει υποστήριξη για να προβληθεί διεθνώς η ιδέα της δημιουργίας μιας ζώνης ασφαλείας στα τελευταία εδάφη που ελέγχουν οι αντάρτες και τα οποία μελλοντικά θα
μπορούσαν να φιλοξενήσουν χιλιάδες
αν όχι εκατομμύρια πρόσφυγες. Η
Ουάσιγκτον παρακολουθεί με μεγάλη
προσοχή τις τελευταίες εξελίξεις στο
Ιντλίμπ και από τη μία επιχειρεί να
επωφεληθεί από τη διένεξη για να
βελτιώσει τις σχέσεις της με την Άγκυρα και από την άλλη μελετά διάφορα σενάρια, τα οποία προβλέπουν
τον περιορισμό των κερδών της συριακής πλευράς, έτσι ώστε να μην
τεθεί υπό αμφισβήτηση η παρουσία
των αμερικανικών συμφερόντων
στη Συρία. Πόσο πραγματικός είναι
ο κίνδυνος μιας γενικευμένης σύρραξης; Παρά το γεγονός ότι υπό την
σκιά των τελευταίων μηνυμάτων
της Άγκυρας, έμπειροι αναλυτές και
δημοσιογράφοι αποφεύγουν να απαντήσουν το συγκεκριμένο ερώτημα,
καθώς η κατάσταση στο Ιντλίμπ
είναι «εύθραυστη», ένα πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος του τουρκικού
διπλωματικού σώματος μας προϊδεάζει για τις εξελίξεις που ενδέχεται
να ακολουθήσουν κατά τις επόμενες
εβδομάδες.
«Δεν συνηθίζω να παραγνωρίζω
τις ανακοινώσεις του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Θεωρώ ότι με
τις τελευταίες δηλώσεις του έχει κηρύξει πόλεμο στη Συρία», προσθέτει
ο Τούρκος πρώην διπλωμάτης Αϊντίν
Σελτζέν, ο οποίος προσθέτει: «Σε
λίγες ημέρες στη Μόσχα θα βρεθεί
μια τουρκική αντιπροσωπεία για να
συζητήσει με τη ρωσική πλευρά για
τελευταία φορά την κρίση στο Ιντλίμπ. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει
αποτέλεσμα σε αυτήν τη συνάντηση
θα πρέπει να προετοιμαστούμε για
το χειρότερο σενάριο».

Η συνεργασία μας εκπέμπει ισχυρό μήνυμα
Η Ελλάδα παράγει πολλές θετικές ειδήσεις, λέει στην «Κ» ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. Γιώργος Στεργίου
Συνέντευξη στον
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

«Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου,
με την ενεργό συμμετοχή της Ελλάδος, αλλά και της Κύπρου, όπως
η υπογραφή της σημαντικής συμφωνίας για τον αγωγό φυσικού αερίου
EastMed, εκπέμπουν ένα πανίσχυρο
μήνυμα. Η περιφερειακή συνεργασία
είναι πάντα ανοιχτή σε όλους, με
μία προϋπόθεση: να σέβονται το διεθνές δίκαιο», σημειώνει στην «Κ» ο
νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Στεργίου, ο οποίος θα επισκεφθεί
τη Λευκωσία στις 19 Φεβρουαρίου
για τα εγκαίνια των νέων πολιτικών
γραφείων της Νέας Δημοκρατίας
στην πόλη. Ο κ. Στεργίου στη συνέντευξή του τονίζει ότι η Ελλάδα
το τελευταίο διάστημα παράγει πολλές θετικές ειδήσεις. «Όλοι οι δείκτες
αλλά και οι αξιολογήσεις διεθνών
οίκων συνηγορούν ότι η χώρα έχει
μπει για τα καλά σε αναπτυξιακή
τροχιά».
–Ως ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας
πραγματοποιείτε μια σημαντική
επίσκεψή την επόμενη εβδομάδα
με σημαντικό πολιτικό μήνυμα.
Ισχύει; Ποιος είναι ο κύριος στόχος
της επίσκεψης;
–Με αφορμή τα εγκαίνια των νέων
πολιτικών μας γραφείων στη Λευκωσία θα επισκεφθώ την Κύπρο στις
19 Φεβρουαρίου. Θα έχω τη χαρά

να συναντηθώ με την ηγεσία του
Δημοκρατικού Συναγερμού αλλά και
να συνομιλήσω με Έλληνες πολίτες
που εργάζονται ή φοιτούν στην Κύπρο. Ξεκινάω με το ΔΗΣΥ και τον
πρόεδρο Αβέρωφ Νεοφύτου τις διεθνείς συναντήσεις μου με τα κόμματα, που ανήκουν στην ίδια πολιτική
οικογένεια, υποδηλώνοντας για ακόμα μία φορά τη στενή σχέση συνεργασίας και συμπόρευσης των δύο
κομματικών οργανισμών μας σε μία
κρίσιμη συγκυρία για την περιοχή
μας. Παράλληλα, θα βρεθώ κοντά
σε μία από τις πιο δραστήριες και
πολυπληθείς κοινότητες Ελλήνων
εκλογέων του εξωτερικού, λίγες μόνο
εβδομάδες μετά από την υπερψήφιση
του πλαισίου που τους διευκολύνει,
ώστε να ψηφίζουν από τον τόπο διαμονής τους.
–Επισκέπτεστε την Κύπρο σε μία
περίοδο κατά την οποία η Τουρκία
πραγματοποιεί παράνομες γεωτρήσεις και έχει ανοικτά μέτωπα
σε Λιβύη και Συρία.
–Η επιδίωξη της έντασης χαρακτηρίζει εκείνους που δεν μπορούν
να αντιληφθούν την αξία της συμβίωσης σε ένα πλαίσιο δικαίου. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε
οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται
στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου, με την ενεργό συμμετοχή της Ελλάδος αλλά και
της Κύπρου, όπως η υπογραφή της
σημαντικής συμφωνίας για τον αγωγό
φυσικού αερίου EastMed, εκπέμπουν
ένα πανίσχυρο μήνυμα. Η περιφερειακή συνεργασία είναι πάντα ανοιχτή σε όλους, με μία προϋπόθεση:

«Δουλεύουμε ώστε οι συνθήκες δια-

βίωσης στην Ελλάδα να είναι ελκυστικές», λέει ο κ. Στεργίου, γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ.
«να σέβονται το διεθνές δίκαιο».
–Ποια είναι η εκτίμησή σας για
τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα;
–Αιφνιδιάσαμε ευχάριστα τους
Έλληνες πολίτες αλλά και τις αγορές
με τον υψηλό βαθμό ετοιμότητας
και αποφασιστικότητας που αποδείξαμε ότι διαθέτουμε από τις πρώτες κιόλας μέρες διακυβέρνησης. Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επενδύσει σε έναν λόγο αληθινό, ενωτικό
και οικοδομεί σε στέρεες βάσεις σχέση εμπιστοσύνης με τον ελληνικό
λαό ενώ παράλληλα μιλάει τη γλώσσα
που καταλαβαίνει η παγκόσμια επενδυτική κοινότητα. Το πόσο μεγάλη
αποδοχή απολαμβάνει η ΝΔ και ο
Μητσοτάκης φαίνεται και στην αμηχανία που διακρίνει την αντιπολί-

τευση στη χώρα μας. Ξαναγυρνάνε
σε μία ρητορική υποσχέσεων χωρίς
αντίκρισμα και εργαλειοποιούν την
ανθρώπινη δυστυχία, όπως ακριβώς
έκαναν το 2011 μέχρι το 2015. Σαν
να μην πέρασε μία μέρα από τότε.
Δεν διδάχθηκαν φαίνεται από την
μετέπειτα κυβερνητική τους αποτυχία. Το πολιτικό τους μοτίβο έχει
κουράσει αλλά μάλλον δεν διαθέτουν
άλλο.
–Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα καταφέρει να πετύχει τη μείωση
των πρωτογενών πλεονασμάτων;
Και πόσο εφικτός είναι ο στόχος
του 4% ρυθμού ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια;
–Η Ελλάδα το τελευταίο διάστημα
παράγει πολλές θετικές ειδήσεις.
Όλοι οι δείκτες αλλά και οι αξιολογήσεις διεθνών οίκων συνηγορούν
ότι η χώρα έχει μπει για τα καλά σε
αναπτυξιακή τροχιά. Η συνέπεια
που επιδεικνύουμε στην εφαρμογή
του φιλόδοξου αλλά συνάμα ρεαλιστικού προεκλογικού μας προγράμματος αρχίζει να αποδίδει καρπούς.
Η ραγδαία αποκλιμάκωση των επιτοκίων δανεισμού της χώρας αποτελεί ίσως την πιο ισχυρή απόδειξη.
Πρέπει να σας πω ότι έχουμε μάθει
πολλά από τον επιτυχημένο τρόπο
που η κυπριακή κυβέρνηση και ο
πρόεδρος Αναστασιάδης έβγαλαν
την Κύπρο από την οικονομική κρίση.
Αφήσαμε πίσω μας οριστικά την
εποχή της υπερφορόλογησης και
δημιουργούμε ένα περιβάλλον που
ευνοεί την υγιή επιχειρηματικότητα
και τον κόσμο της εργασίας. Η διαρκής βελτίωση του οικονομικού κλί-

ματος τροφοδοτείται πλέον από τα
απτά αποτελέσματα της πολιτικής
μας.
- Ποια πρέπει να είναι η σχέση
της Ελλάδας με τη Διασπορά της
τη νέα δεκαετία;
- Ζούμε σε μία εποχή αλλά και σε
μία ήπειρο όπου η μετακίνηση του
ανθρώπινου δυναμικού από κράτος
σε κράτος όχι μόνο διευκολύνεται
αλλά στην ουσία ενθαρρύνεται. Πόσο
μάλλον όταν η χώρα σου είναι ευάλωτη εξαιτίας της κρίσης. Μια νέα
γενιά μεταναστών, με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά από τις προηγούμενες, επέλεξε να ζήσει για διάφορους λόγους εκτός Ελλάδας. Ανάμεσά τους και πολλοί στην Κύπρο.
Το ελληνικό πολιτικό σύστημα με
καθυστέρηση αρκετών ετών έκανε
ένα σημαντικό βήμα για να κρατήσει
ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τους
Έλληνες του εξωτερικού διευκολύνοντας τους να ψηφίζουν από εκεί
όπου διαμένουν. Είναι ίσως το πρώτο
και πιο καθαρό μήνυμα που εκπέμπει
η ελληνική πολιτεία ότι αγκαλιάζει
τους Έλληνες της διασποράς. Παράλληλα, δουλεύουμε ώστε οι συνθήκες διαβίωσης στην Ελλάδα να
είναι ελκυστικές τόσο για εκείνους
που έφυγαν προκειμένου να επιστρέψουν, όσο και για όλους αυτούς
που έμειναν ώστε να μην χρειαστεί
να φύγουν για λόγους ανάγκης.
–Πώς βλέπετε την παρουσία δεκάδων χιλιάδων Ελλήνων στην
Κύπρο; Θέλετε να χτίσετε τις γέφυρες μαζί τους ή ακόμη και τον
επαναπατρισμό τους;
–Όπως προανέφερα εμείς θέλουμε

να είμαστε δίπλα στους πολίτες μας
στην όποια απόφαση τους να επαναπατριστούν ή να παραμείνουν
στη Μεγαλόνησο. Η Κύπρος άλλωστε
δεν είναι «ξένη» και γι’ αυτό το λόγο
πολλοί Έλληνες υπήκοοι την προτίμησαν ως χώρα αναζήτησης εργασίας ή σπουδών σε σχέση με άλλες
χώρες της Ευρώπης.
–Να αναμένουμε κάτι περισσότερο
από τη Νέα Δημοκρατία το επόμενο διάστημα;
- Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιδεικνύει πρωτόγνωρη συνέπεια μεταξύ προεκλογικών λόγων και μετεκλογικών πράξεων. Έχουν ήδη
υλοποιηθεί περισσότερες από 60 δεσμεύσεις μας εφαρμόζοντας το πρόγραμμα μας γραμμή προς γραμμή.
Ταυτόχρονα, με πρωτοβουλίες υψηλού συμβολισμού όπως η εκλογή της
Κατερίνας Σακελλαροπούλου στην
Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας δημιουργούμε τις προϋποθέσεις
για έναν ευρύ, έναν μεγάλο συνασπισμό των οπαδών του μέτρου και
της λογικής που θα πάει την Ελλάδα
μπροστά. Υπηρετώντας ακριβώς αυτόν τον σκοπό, η Νέα Δημοκρατία
ως οργανισμός και με αφετηρία το
τελευταίο της Συνέδριο προετοιμάζει
ένα σύγχρονο, φιλελεύθερο και προοδευτικό μανιφέστο απέναντι στον
εγχώριο αριστερό συντηρητισμό και
στον υπεραπλουστευτισμό της ευρωπαϊκής άκρας δεξιάς. Με προβολή
στο μέλλον και στις νέες ανάγκες
που δημιουργούνται. Με επίκεντρο
τη φιλελεύθερη και προοδευτική
ανάλυση, τον άνθρωπο και τα δικαιώματά του.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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«Δεν ξέρω αν το προσέξατε είμαστε μια όμορφη ατμόσφαιρα»
Άλλα κόλπα

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Τα όσα συμβαίνουν στην ΕΔΕΚ θα τα ζήλευε και ο Φώσκολος αν ζούσε. Βάλανε κάτω ακόμα και τις βραζιλιάνικες σαπουνόπερες. Δεν τους αρκούσε η διαγραφή Παπαδάκη, ήθελαν να τον αποτελειώσουν. Και όταν
ο Γενικός Εισαγγελέας έβαλε ανακριτές,
έκαναν πίσω. Τότε, ως προ τι «σύντροφοι»
Εδεκίτες, τα υπονοούμενα για ποινικά αδικήματα; Ο κ. Σιζόπουλος γιατί δεν πήγε να
δώσει κατάθεση με όλα αυτά που άφηνε να
νοηθούν τις προηγούμενες μέρες; Και όλα
αυτά με το βίντεο – παγίδα, αποτελούν σοσιαλιστικό ήθος; Και ύστερα αναρωτιέστε
γιατί δεν σας «παντρεύονται» που έλεγε και
ο γιατρός.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Το πολυεργαλείο, Γενικός Ελεγκτής
της Δημοκρατίας ο οποίος μπορεί ταυτόχρονα να ελέγχει επισταμένα την
επικαιρότητα, να δίνει παρουσία στα
δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης facebook,twitter, το instagram δεν το συμπαθεί και ταυτόχρονα να συντάσσει εκθέσεις για το καλό της διαφάνειας και
της χρηστής διοίκησης.

••••
Ο Ομήρου τουιτάρει

Η ιστορία στην ΕΔΕΚ θα έκλεινε αν οι φωστήρες της ηγεσίας, τερμάτιζαν το δημόσιο
μαλλιοτράβηγμα με την διαγραφή. Το συνέχισαν όμως με χτυπήματα κάτω από τη μέση,
κοινώς με μη πολιτικά έντιμο και ηθικό τρόπο. Και τώρα θα συνεχίσουν από εκεί που
ξεκίνησαν, κάνοντας τους κινέζους ότι δεν
έγινε τίποτα.Και ο Γιαννάκης Ομήρου μόνο
μια ανάρτηση στο Twitter. Αν η διαγραφή συνιστούσε «θλίψη για τον ασυγκράτητο κατήφορο», η βιντεογράφηση ενός απλού πολίτη, για να πλήξουμε πολιτικά τους αντιπάλους μας,τι συνιστά; Μια απλή αναφορά για
προειδοποίηση κ. πρόεδρε με όλο το συμπάθιο δεν αρκεί. Η ΕΔΕΚ είτε το θέλουν είτε
όχι έχει περιπέσει σε βαθιά κρίση και θα
φανεί.

••••
Από κατεχόμενα

••••
Πού είναι η ΕΣΚ;
Ο Δώρος Πολυκάρπου ο οποίος, όπως λέει,
ασχολείται με την προάσπιση των δικαιωμάτων όσων αναζητούν τη γη της επαγγελίας
στη Δύση, μέσω Κύπρου είναι γνωστός. Ο εν
λόγω κύριος ο οποίος έχει τάξει, αφιλοκερδώς φαντάζομαι, το είναι του στην καταπολέμηση κάθε μορφής μίσους, επιτέθηκε σε
δημοσιογράφο της εφημερίδας «Αλήθεια»
αποκαλώντας τον φασίστα, επειδή τόλμησε
να ασχοληθεί με το μεταναστατευτικό. Δεν
θα ασχοληθώ με τις απόψεις του κ. Πολυκάρπου περί εισβολής, θα ασχοληθώ με την
Ένωση Συντακτών της οποίας είμαι μέλος.
Το εκφραστικό όργανο των δημοσιογράφων
ασχολείται μόνο με γιορτές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Μια ανακοίνωση καταδίκης
για την απαράδεκτη επίθεση που δέχθηκε
ένας δημοσιογράφος χάθηκε;

••••

Από τούδε και στο εξής: απαγορεύεται ρητά η χρήση του χαρακτηρισμού πολιτικό ξεκατίνισμα, απ’ όλα τα κόμματα άνευ γραπτής αδείας του
Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ του Μαρίνου Σιζόπουλου, που έχει τα πνευματικά δικαιώματα.

μοσίευμα την «Κ» και τις απόψεις του προέδρου του ΠΙΣ, για ενίσχυση των μέτρων σε
άτομα που έρχονται σε επαφή με ύποπτα
κρούσματα. Περισσότερο ενοχλημένη ήταν
λειτουργός γένους θηλυκού, η οποία λύνει
και δένει στους ελέγχους ύποπτων κρουσμάτων στο αεροδρόμιο Λάρνακας.

Το θέμα με τις ροές φαίνεται ξεκάθαρα πως
απασχολεί έντονα την κυβέρνηση και για
ένα επιπρόσθετο λόγο. Η προσοχή που δίδεται προς την πλευρά των κατεχομένων,
σχετίζεται και με ανήσυχα μηνύματα που δίδονται από τις αρχές ασφαλείας για ύπαρξη
ύποπτων ατόμων, με τρομοκρατική δράση,
ανάμεσα στα πρόσωπα που περνούν από
την πράσινη γραμμή. Πληροφορίες έχουν
δοθεί και από υπηρεσίες του εξωτερικού. Οι
πληροφορίες μου, λένε πως εντοπίστηκαν
κάποια πρόσωπα από τα οποία η αστυνομία
προσπαθεί να βγάλει άκρη.

ματα δεν θα πω όμως ο συγκεκριμένος
Υπουργός ήταν για αναδόμηση μέχρι και την
τελευταία στιγμή που ανακοινώθηκε ο τελευταίος ανασχηματισμός. Ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίες, λένε στο πολιτικό παρασκήνιο, έκανε δεύτερες σκέψεις όχι γιατί άλλαξαν οι διαθέσεις του απέναντι στο συγκεκριμένο Υπουργό του. Έως εδώ. Μόνο τούτο θα
πω. Η αποχώρηση, οικειοθελής, παρακαλώ
τοποθετείται πριν το ερχόμενο καλοκαίρι.
Πάντως, όπως πληροφορούμαι, το υπό αποχώρηση κυβερνητικό στέλεχος δεν θα χαθεί
από τα του δημόσιου βίου.

••••

••••

Πολιτικός πολιτισμός

Αποχώρηση

Έντονο πολιτικό ενδιαφέρον έχουν οι πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα πως
Υπουργός της κυβέρνησης ετοιμάζεται να
κάνει το μεγάλο μπαμ. Και όταν λέω μπαμ να
εξέλθει του κυβερνητικού σχήματος. Ονό-

Δεν πέρασε απαρατήρητο από την Ολομέλεια της Βουλής για την παρακολούθηση
τηλεφωνικών συνδιαλέξεων . Ο Κώστας Ευσταθίου της ΕΔΕΚ απέδωσε τα εύσημα για
την προσπάθεια εξεύρεσης λύσης στους
ΔΗΚΟικούς, Νικόλα Παπαδόπουλο και Πανί-

κο Λεωνίδου για να καταστεί τελικά εφικτή
η ψήφιση της Νομοθεσίας με την μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση. Αξίζει αναφοράς, διότι σπανίως βουλευτές συγχαίρουν ονομαστικά συναδέλφους τους, ιδιαίτερα μάλιστα
όταν αυτοί προέρχονται από διαφορετικά
κόμματα. Γι’ αυτή του την ενέργεια πιστώνεται ασφαλώς ο Κωστής Ευσταθίου, ενώ συγχαρητήρια αξίζουν ασφαλώς και στους δυο
αξιωματούχους του ΔΗΚΟ.

••••
Τρέχει ο Υγείας

Ικανοποιημένος αποχώρησε από το έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας για την επιδημία με τον κορωνοϊό, ο δικός μας Κωνσταντίνος Ιωάννου. Αν κρίνουμε και από τα
όσα είπε εκτός αιθούσης, φαίνεται ότι τα
πάμε καλά με τα μέτρα αντιμετώπισης. Βεβαίως περισσότερα θα μάθουμε την Δευτέρα. Πάντως κάποιοι μέσα στο Υπουργείο
Υγείας φαίνεται να ενοχλήθηκαν με το δη-

Το Ινστιτούτο

Πάντως το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου πέρασε με άριστα το πρώτο
ύποπτο περιστατικό κορωνοϊού για το οποίο
κλήθηκε να πραγματοποιήσει αναλύσεις.
Μέσα σε τρεις ώρες από τότε που το παρέλαβε, έβγαλε αποτέλεσμα ενημερώνοντας
εγκαίρως τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες για λήξη του συναγερμού που είχαν σημάνει. Πρόσθετη αξία για την Κύπρο αλλά
και την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου,
το Ινστιτούτο το οποίο φέτος συμπληρώνει
30 χρόνια δράσης και προσφοράς στους συνανθρώπους μας, με κληρονομικές παθήσεις και κινητικά προβλήματα. Δεν πρέπει
να παραλειφθεί και η προσφορά στην πολιτεία και 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.
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Old taxi drivers dont fade away
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Το είχε ανακοινώσει ο ίδιος προ δε-

άσπρες ρίζες δεν τον είδαμε ποτέ!
Σε τελευταία ανάλυση, αποχωρεί εν
μέρει δικαιωμένος. Μπορεί το πολιτικό είδος του να εκλείπει, το παράδειγμα όμως που έδωσε με τη
φροντίδα του μαλλιού του σε δύσκολες εποχές σήμερα τείνει να γίνει κανονικότητα...

καπενθημέρου ότι αποσύρεται τον
ερχόμενο Νοέμβριο. Η ανακοίνωση
είχε αντίκτυπο στην κοινή γνώμη,
διότι ο Θύμιος Λυμπερόπουλος, ο
πρόεδρος των ταξιτζήδων, εκτός
από αιώνιος και αμετακίνητος ήταν
επίσης χαρακτηριστικός εκπρόσωπος της «Ελλαδάρας» που χρεοκόπησε. Ηταν εκφραστής του αδυσώπητου συντεχνιακού πνεύματος,
που ανταγωνίζεται την υπόλοιπη
κοινωνία, χωρίς να διστάζει καθόλου να χρησιμοποιήσει τα όπλα του
εκβιασμού (οι περίφημες απεργίες)
ή ακόμη και της βίας (οι ξυλοδαρμοί
όσων δεν απεργούσαν).

Ο υποκλοπέας

Η οξεία αντίληψη του προέδρου της

Βουλής απέτρεψε εν τη γενέσει της
την απόπειρα του Βαρουφάκη να
πλασάρει στη Βουλή το προϊόν της
υποκλοπής των συνεδριάσεων του
Eurogroup, με άλλα λόγια, την απόπειρα να μεταθέσει την ευθύνη της
απαράδεκτης πράξης του στη Βουλή. Το χιούμορ του Κ. Τασούλα,
όμως, ήταν εκείνο που εξέθεσε τη
γελοιότητα της απόπειρας, καθώς
στην ομιλία, με την οποία απέρριψε
την προσφορά του Βαρουφάκη (το
στικάκι με την ηχογράφηση), επανέλαβε τουλάχιστον τέσσερις φορές
τον λόγο που είχε επικαλεστεί ο Βαρουφάκης για την αποχώρησή του
από την αίθουσα: είχε να πάει στην
κηδεία του καλύτερού του φίλου.

Ηταν όμως και ξεχωριστή προσωπι-

κότητα. Διέφερε, γιατί βαριόταν να
κρύψει τον κυνισμό του και εκφραζόταν με τον αυθορμητισμό της αυθάδειας και της φυσικής επιθετικότητας του χαρακτήρα του. Ολο αυτό,
όμως, το αντιστάθμιζε τόσο χαριτωμένα με τα εφαρμοστά ροζ πουκάμισα και το (συχνά) πορτοκαλί μαλλί, ώστε το σύνολο, παρότι άκρως
δυσάρεστο και ακαλαίσθητο, να γίνεται αποδεκτό (passable) ως γραφικό. Δεν ντρεπόταν ούτε για το γελοιωδώς νεανικό πουκάμισό του
ούτε για τον κυνισμό του και ίσως
αυτό να του προσέδιδε και κάποια
γοητεία στα μάτια των οπαδών του.
Ηταν φυσικό, λοιπόν, οι θαυμαστές

του να ανησυχήσουν και να κινητοποιηθούν. Ειδικότερα το ΙΕΜΕΒ (Ινστιτούτο Εντοπισμού και Μελέτης
Βαψομαλλιάδων), του οποίου,
όπως φημολογείται, ο Θ. Λυμπερόπουλος είναι senior fellow, πραγματοποίησε διαβήματα στον ίδιο τον
πρωθυπουργό, μήπως εκείνος με
το κύρος του τον μεταπείσει. Τα νέα
είναι όμως χειρότερα από όσο φαν-

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

ταζόμασταν. Οχι μόνον δεν απέδωσαν οι εκκλήσεις υπέρ της παραμονής του Θύμιου, αλλά, όπως με πληροφόρησε κυβερνητικό στέλεχος, η
αποχώρησή του επισπεύδεται και
θα γίνει μέσα στην εβδομάδα που
ξεκίνησε σήμερα.
Με την επέκταση της Ν.Δ. στο κέν-

τρο και την αξιωματική αντιπολίτευση σε αφασία (το έδειξε η προ ημερησίας στη Βουλή την Παρασκευή),
το πολιτικό τοπίο και οι συσχετισμοί
δυνάμεων αλλάζουν. Δεν υπάρχει

χώρος πια για τα υβρίδια της συνεύρεσης του δεξιού με τον αριστερό
λαϊκισμό, που κυριάρχησαν κατά την
περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Παυλόπουλοι,
Παπαγγελόπουλοι, Λυμπερόπουλοι
κ.ά. φεύγουν, καθώς μένουν χωρίς
ρόλο στον νέο δικομματισμό που είναι φανερό ότι διαμορφώνεται. Το
παρατηρούμε στην τροχιά των μικρών κομμάτων στη Βουλή, όπου τα
μεν αριστερά (ΠΑΣΟΚ και Βαρουφάκης) κινούνται γύρω από τον ΣΥΡΙΖΑ
ως δορυφόροι, ο δε Βελόπουλος αντιστοίχως γύρω από τη Ν.Δ. (Το ΚΚΕ

δεν το υπολογίζουμε: είναι μόνο
του, στον κόσμο του, σαν μια κολόνα
ή ένας τοίχος της Βουλής...) Ολα αυτά πρέπει να μέτρησαν, αν και
ακούω –και το μεταδίδω με πολλή
επιφύλαξη– ότι του έχει προταθεί
θέση ειδικού συμβούλου στην πολυεθνική L’ Oreal και γι’ αυτό επισπεύδει την αποχώρηση. Μακάρι.
Αποχαιρετώντας τον, πάντως, δεν

μπορούμε να επαναλάβουμε τους
στίχους από την παλιά μπαλάντα,
που χρησιμοποίησε ο στρατηγός

Μακάρθουρ στην αποχαιρετιστήρια
ομιλία του προς το Κογκρέσο: «Οld
soldiers never die, they simply fade
away». Δεν ξέρω τι κάνουν οι στρατιώτες όταν γερνούν, πάντως, ο Θύμιος ποτέ δεν ξεθώριασε! Χρώμα,
ναι, το άλλαζε και μάλιστα συχνά,
εμπνεόμενος πότε από το τεχνητό
περιβάλλον (το χρώμα του κομοδίνου, της κομόντας κ.ά.), όπως και
από το φυσικό (το χρώμα της αλεπούς – και της ουράς και της ράχης).
Τη λάμψη του όμως δεν την έχασε
ποτέ, με γκρίζους κροτάφους και

Το πρώτο που σκέπτεσαι, όταν το

ακούς, είναι πώς γίνεται αυτό. Αφού
ο καλύτερος φίλος του δεν είναι ο
εαυτός του; Πώς γίνεται να πρέπει
να πάει στην κηδεία του; Στην πραγματικότητα, ήθελε η δραματική χειρονομία του με το στικάκι να συμπέσει με τα μεσημβρινά δελτία, αλλά ο
Δ. Κουτσούμπας, που αρνήθηκε να
του παραχωρήσει τη σειρά του στις
ομιλίες, του χάλασε τα σχέδια.
Ανευθυνότητα και γελοιότητα πολύ
συχνά πηγαίνουν μαζί. Μας το θυμίζει πάντα ο υποκλοπέας...
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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Aς μιλήσουμε για
πολιτική ηθική

Ερντογάν
Vs Ακιντζί

Έλειψα τρεις μέρες και ήταν αρκετές
για να αποτοξινωθεί το μυαλό μου από
τη θλιβερή πολιτική μας επικαιρότητα.
Με τα ανούσια της ντιμπέιτ που έχουν
σαν σλόγκαν το «όλα στο φως» ενώ επιτηδευμένα συντηρούν τα μαύρα μας
σκοτάδια. Και με τους καβγάδες στις επιτροπές της
Βουλής να επιβεβαιώνουν πως η πολιτική μας σκηνή
στερείται κάθε ποιότητας. Τρεις μέρες στις Βρυξέλλες
λοιπόν. Να περπατώ στους διαδρόμους της Κομισιόν
και να βολτάρω έξω από το Ευρωκοινοβούλιο. Ακούγοντας ιστορίες δικών μας ανθρώπων που εργάζονται
εκεί. Ένα ταξίδι αστραπή με ανάσες οξυγόνου. Και
ύστερα πάλι πίσω. Σε μια ανώμαλη προσγείωση. Με
την επικαιρότητα να στριμώχνει και πάλι την σκέψη
μου μέσα στα ασφυκτικά τετραγωνικά της πολιτικής
μας μιζέριας. Να πρέπει να ακούω από τηλεοράσεως
πώς «έφαγε» ο Σιζόπουλος τον Παπαδάκη, πώς προσέβαλε ο Κωνσταντίνου τη Χαραλαμπίδου στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου και το πώς λογομάχησε ο Αβέρωφ με τον Κυπριανού. Ένα σκηνικό
για κλάματα. Και κυρίως για τραγικές συνειδητοποιήσεις. Οι οποίες όλες αφορούν σε ένα και μόνο ουσιώδες συμπέρασμα, πως έχουν πολλά μίλια ακόμα
να διανύσουν οι πολιτικοί μας για να πλησιάσουν σε
αυτό που ονομάζεται πολιτική ηθική. Και κυρίως
στην επίγνωση πως μόνο μέσα από την επαναφορά
του πολιτικού ήθους ως κριτήριο του πολιτικού αναστήματος μπορούν να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη.
Και να πείσουν πως είναι σε θέση να αναγνωρίζουν
τις αξίες αυτού του τόπου, ώστε να τις υπερασπιστούν.
Επέστρεψα πίσω κουβαλώντας όλες αυτές τις διαπιστώσεις. Και η ζοφερή πραγματικότητά μας μου τις
επιβεβαίωσε ακόμη μια φορά. Έβλεπα τα πρακτικά
της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου να κάνουν
τον γύρο της ειδησεογραφίας μας και να ξεσηκώνουν
διαδικτυακούς καβγάδες. Εκθέτοντας όχι μόνο το επίπεδο του Κωνσταντίνου που πρόσβαλε τη Χαραλαμπίδου
αλλά και του προέδρου της Βουλής και όλων των υπόλοιπων παρόντων βουλευτών (και απόντων) μέσα από
διαλόγους που κάθε άλλο παρά πολιτικό ανάστημα
μαρτυρούσαν. Το αντίθετο. Το μόνο που μαρτυρούσαν
ήταν ένα φρικτό πολιτικό επίπεδο. Σε μια συζήτηση
που κανονικά θα έπρεπε να είναι υπέρ της διαφάνειας
ώστε να δρομολογηθεί η ανάγκη να ξεβρομίσει ο τόπος
από την σάπιες νοοτροπίες. Και αντ’ αυτού έμοιαζε
περισσότερο με ένα ξεκατίνιασμα χωρίς ίχνος σοβαρότητας. Και με την «πολιτική ηθική» να περιφέρεται
παντού σαν μια αφορμή για να πει ο καθένας το μακρύ
και το κοντό του. Αφαιρώντας από την έννοια όλη της
την σημασία. Και τότε ήταν που έκανα την σύγκριση.
Και αντιλήφθηκα πως αν πραγματικά θέλουμε να μιλήσουμε για πολιτική ηθική τότε οφείλουμε να στρέψουμε την προσοχή μας εκεί όπου το πολιτικό ήθος
αποδεικνύεται εμπράκτως και δεν περιφέρεται σαν
μια κενού περιεχομένου λέξη. Κι αυτό δυστυχώς είναι
μακριά από δω και από τα κοινοβουλευτικά μας ξεκατινιάσματα που στην ουσία το μόνο που πετυχαίνουν
είναι να συντηρούν την διαφθορά και τα μικροκομματικά
συμφέροντα… Είναι μακριά από δω. Κάπου στις Βρυξέλλες. Εκεί όπου μια δική μας πολιτικός καταφέρνει
να συγκινήσει. Και να εμπνεύσει. Θέτοντας τον πήχη
ψηλά. Και όλα αυτά μέσα μόνο από μια ομιλία της στο
Ευρωκοινοβούλιο, σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε
η δική μας Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με θέμα το ευρωπαϊκό
σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου. Αρκεί
να παρακολουθήσετε αυτή την ομιλία στο διαδίκτυο
(παρά να επιδίδεστε σε ανούσιες διαδικτυακές κουβέντες). Και τότε θα θυμηθείτε ξανά τι σημαίνει πολιτική
ηθική. Και πόσο, μα πόσο, απέχει από την εδώ πολιτική
μας πραγματικότητα.
Προσωπικά βρισκόμενη εκεί, λίγες μέρες μετά
από την συγκεκριμένη ομιλία, και συνομιλώντας με
την Επίτροπο μας Στέλλα Κυριακίδου για αυτή την
εκδήλωση, αισθάνθηκα συγκίνηση. Κάτι που ήμουν
σίγουρη πως κανείς πολιτικός πια δεν είναι σε θέση
να μου προκαλέσει. Κι όμως ένα απόγευμα, σε ένα
από τα μικρά καφέ των Βρυξελλών, με μια ζεστή σοκολάτα και το ζεστό χαμόγελο της Στέλλας Κυριακίδου,
θυμήθηκα ξανά τί πάει να πει… πολιτικό ήθος.

Αν κέρδος λογίζεται μόνο η αποχώρηση της
Τουρκίας από την ΑΟΖ, τότε είναι δώρον άδωρον.
Γιατί χωρίς λύση η μία κρίση θα διαδέχεται
την άλλη και το κόστος θα το πληρώνει η Κ.Δ.
Αν, από την άλλη, επιδείξουμε αποφασιστικότητα και καταλήξουμε σε λύση, τότε θωρακίζουμε πραγματικά την κυριαρχία της Κ.Δ. την
οποία, η τώρα αδιάλλακτη Τουρκία, θα αναγκαστεί να αναγνωρίσει. Έχουμε, επομένως,
δύο επιλογές: Η πρώτη είναι να συνεχίσουμε
το επικίνδυνο παιχνίδι γεωπολιτικού (η και
στρατιωτικού) ανταγωνισμού που επέβαλε η
Τουρκία στη νότια ΑΟΖ, και η δεύτερη είναι η
επικέντρωση στην προσπάθεια για απαλλαγή
από την κύρια αιτία της κρίσης, την κατοχή.
Η πρώτη επιλογή κρίνεται καθημερινά, με
κόστος για την Κύπρο και κέρδος για την Τουρκία, καταδεικνύοντας ότι τόσο η Ε.Ε. όσο και
ο ΟΗΕ επιλέγουν, ουσιαστικά την ουδετερότητα.
Ίσως και σκόπιμα. Η δεύτερη επιλογή, επίσης
κρίθηκε. Στο Κραν Μοντάνα, με στήριξη της
Ε.Ε. και του ΟΗΕ, καταλήξαμε στο «παρά πέντε
της λύσης-με κέρδη» (δηλώσεις Ν. Χριστοδουλίδη-Ν. Κοτζιά). Αυτό το «παρά πέντε» της
λύσης έχει περιεχόμενο και το έχει καθορίσει
με σαφήνεια ο γ.γ. του ΟΗΕ στο πλαίσιό του.
Σε αυτή τη χρονική συγκυρία, στα κατεχόμενα
επιχειρείται κάτι ιστορικό από τον κ. Ακιντζί.
Επαναδιεκδικεί εκλογή και επιλέγει να αναμετρηθεί με την Τουρκία, καταρρίπτοντας παράλληλα το αφήγημα ότι όλοι οι Τ/κ είναι φερέφωνα της Τουρκίας.
Ο ΠτΔ έχει δύο επιλογές. Είτε θα αναμετρηθεί
και αυτός με την ιστορία και να προχωρήσει
σε διάλογο μέχρι τελικής συμφωνίας, είτε θα
αναμετρηθεί με τον εαυτό του, διδάσκοντας
στον ΥΠΕΞ το πώς χορεύεται ο «προγαμιαίος
χορός της δροσόφυλλας» με έπαθλο τον προεδρικό θώκο, τον οποίο δύο φορές χόρεψε ο
ίδιος, εξαπατώντας τον λαό. Η υποψήφια νύφη
για τον ΥΠΕΞ μπορεί να είναι η εξουσία και τα
λάφυρά της, αλλά βιολάρης είναι σίγουρα η
Τουρκία και προίκα η μόνιμη διχοτόμηση.

Το ολοένα και πιο βαθύ χάσμα μεταξύ Τουρκίας και Δύσης επιβαρύνει δραστικά την
προοπτική επίλυσης του Κυπριακού. Αυτό
είναι το συμπέρασμα που αναδεικνύεται
μέσα από τη σφοδρή επίθεση των Ερντογάν
και Τσαβούσογλου εναντίον του Τουρκοκύπριου ηγέτη. Τα όσα έχουν καταλογίσει τόσο ο Τούρκος
πρόεδρος όσο και ο ΥΠΕΞ στον Μουσταφά Ακιντζί, με
αφορμή τα όσα ο τελευταίος ανέφερε σε συνέντευξή του,
είναι πραγματικά άνευ προηγουμένου. Ακόμη πιο σημαντική
όμως είναι η διαπίστωση της ριζικά διαφοροποιημένης
πορείας της Τουρκίας, σε σχέση με αυτή που είχε αρχικά
επιλέξει το ΑΚΡ, όταν είχε ανέλθει στην εξουσία πριν από
είκοσι σχεδόν χρόνια.
Ο αρχικός πολιτικός προσανατολισμός του ΑΚΡ, όπως
είχε χαραχθεί από το δίδυμο Ερντογάν-Γκιουλ, ήταν ευρωπαϊκός και φιλοδυτικός. Η προώθηση των σχέσεων της
Τουρκίας με την Ε.Ε. ήταν ψηλά στην ατζέντα της τουρκικής
ηγεσίας. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το ΑΚΡ, παρά το
ότι ήταν και παραμένει κόμμα ισλαμικό, δεν είχε κανένα
ενδοιασμό να επιδιώξει την συμμετοχή του ως συνδεδεμένο
μέλος στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, την ομάδα δηλαδή
των χριστιανοδημοκρατών και της ευρωπαϊκής φιλελεύθερης κεντροδεξιάς. Στο εσωτερικό της Τουρκίας, το ΑΚΡ
είχε αρχικά επιλέξει την οδό του εκσυγχρονισμού και της
εκδημοκρατικοποίησης, προωθώντας με τρόπο σταδιακό
και προσεκτικό τον περιορισμό του ρόλου των ενόπλων
δυνάμεων και την πραγματοποίηση ανοιγμάτων στους
Κούρδους.
Σε αυτό το πλαίσιο, καταγράφηκε βελτίωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η οποία τονίστηκε συμβολικά από
ορισμό του τότε πρωθυπουργού της Ελλάδας Κώστα Καραμανλή ως κουμπάρου στον γάμο της κόρης του Ερντογάν.
Και σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, προέκυψε πράγματι ένα
παράθυρο ευκαιρίας για την επίλυση του κυπριακού, παράλληλα με την επιτυχή κατάληξη της προσπάθειας για
την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. Η διακριτική περιθωριοποίηση του Ραούφ Ντενκτάς ήταν ίσως η πιο σημαντική
ένδειξη της ετοιμότητας της Τουρκίας να συζητήσει
σοβαρά για την λύση του κυπριακού, χωρίς βεβαίως αυτό
να σημαίνει ότι η όποια διαπραγμάτευση θα ήταν απλή
και εύκολη. Αυτή η ευκαιρία παρήλθε.
Η σημερινή αποτύπωση των δεδομένων σε σχέση με
το πού οδηγεί την Τουρκία ο Ερντογάν δεν θα μπορούσε
να ήταν πιο διαφορετική. Ο αντιδυτικισμός και η εθνική
περιχαράκωση είναι το βασικό χαρακτηριστικό της ρητορικής της τουρκικής ηγεσίας, η οποία αντανακλά τις
αντιλήψεις μιας διερευνώμενης μερίδας της τουρκικής
κοινωνίας. Μπορεί να μην τίθεται θέμα αμφισβήτησης
της συμμετοχής της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, αλλά η ευρωπαϊκή
προοπτική έχει εγκαταλειφθεί και η σχέση με τις ΗΠΑ
και το Ισραήλ έχει κλονιστεί. Η Τουρκία δεν θεωρείται
πλέον ο πιστός σύμμαχος και ο σταθερός στυλοβάτης του
δυτικού συστήματος ασφάλειας. Στο δε εσωτερικό, ο εκδημοκρατισμός έχει δώσει τη θέση του στον αυταρχισμό,
στις πολιτικές διώξεις και στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Οι αναφορές του Μουσταφά Ακιντζί υπέρ της ομοσπονδιακής επανένωσης της Κύπρου, υπέρ της Ε.Ε. και κατά
της προσάρτησης των κατεχομένων από την Τουρκία, θα
μπορούσαν να θεωρηθούν και ως έκφραση αντίδρασης
μπροστά στην διαφαινόμενη διολίσθηση της Τουρκίας
σε άλλα μονοπάτια, που έχει οδηγήσει πολλούς μετριοπαθείς
Τούρκους στην απελπισία και που απειλεί να συμπαρασύρει
και τους Τουρκοκύπριους. Η ένταση της αντίδρασης τους
καθεστώτος Ερντογάν μάλλον καταδεικνύει ότι τα πράγματα
είναι ακόμη πιο δύσκολα. Και ίσως αυτό που θα πρέπει
να αναμένουμε, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα,
είναι ακόμη πιο έντονες πιέσεις εκ μέρους της Τουρκίας
σε όλα τα μέτωπα –ενεργειακά, μεταναστευτικό, Αμμόχωστος– περιλαμβανομένης της προβολής στρατιωτικής
ισχύος. Τυχόν νέος γύρος συνομιλιών αναπόφευκτα θα
διεξαχθεί μέσα σε αυτό το περιβάλλον πιέσεων από μια
Τουρκία που θεωρεί πως είναι μεγάλη περιφερειακή
δύναμη. Για όλα αυτά πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Ούτε η
ωραιοποίηση μιας αντικειμενικά δύσκολης κατάστασης,
ούτε η δογματική και στείρα άρνηση, ούτε και η ψευδαίσθηση της ακινησίας μπορούν να αποτελέσουν ασφαλείς
επιλογές για τον Ελληνισμό.

Ο κ. Σταύρος Μαλάς είναι ακαδημαϊκός.
Πρώην υπουργός Υγείας.

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

elenixenou11@gmail.com
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AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Ηλικιωμένοι Σριλανκέζοι στο Κολόμπο της Σρι Λάνκα με φωτογραφίες συγγενών τους, οι οποίοι αγνοούνται, μετά από διαδηλώσεις που έγιναν την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

ΑΡΘΡΟ / Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΛΑ

Κ

Από το παρά πέντε της λύσης
στο και πέντε της κρίσης

αθημερινά γίνονται αναλύσεις και σενάρια
για το πώς να «θωρακίσουμε» την ΑΟΖ
της Κ.Δ. Στον αντίποδα, είναι οι αναλύσεις
ειδικών, οι οποίοι προειδοποιούν ότι η όποια
αξιοποίηση των κοιτασμάτων Φ.Α. της Ανατολικής Μεσογείου πολύ πιθανόν να αργοπορήσει
(ή και να μην γίνει ποτέ), λόγω ραγδαίων αλλαγών
στις διεθνείς αγορές αλλά και συνεπεία της
κλιματικής αλλαγής. Ποιον, λοιπόν, εξυπηρετεί
αυτή η ένταση στην ΑΟΖ; Το 2014, όταν η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX δεσμεύοντας περιοχές
στην κυπριακή ΑΟΖ, έγραψα τα εξής: «Αν εμείς
επιδείξουμε μεγαλύτερη ευαισθησία για τη ΝΑVΤΕΧ παρά για την κατοχή, η Τουρκία θα συνεχίζει να μας ‘παίζει’ με επιμέρους κινήσεις
αποπροσανατολισμού από τη λύση, η κατοχή
θα εδραιώνεται και η αξιοποίηση του Φ.Α θα
αργοπορήσει. Και το κέρδος για την Τουρκία
θα πολλαπλασιάζεται».
Πέντε χρόνια αργότερα και το κέρδος για
την Τουρκία ήδη πολλαπλασιάστηκε, ενώ το
κόστος για την Κύπρο αυξήθηκε. Παρ’ όλες τις
έκνομες ενέργειές της, η Τουρκία αποχώρησε
από το Κ.Μ. χωρίς να της προσάπτεται καμιά
ευθύνη. Εισέβαλε στην ΑΟΖ χωρίς καμιά επίπτωση και συνεχίζει να κατέχει τη μισή Κύπρο,
επίσης χωρίς να έχει συνέπειες. Από την άλλη,
η Κ.Δ. όχι μόνο αδυνατεί να ασκήσει την κυριαρχία της στον βορρά, αλλά ακόμα και εντός
της οριοθετημένης ΑΟΖ, η Τουρκία, ουσιαστικά,
ασκεί επικυριαρχία. Ορθό το επιχείρημα ότι
την ευθύνη για την κρίση την φέρει, πρωτίστως,
η Τουρκία. Πώς, όμως, απαλλασσόμαστε από
αυτή την κρίση και την επικυριαρχία της Τουρκίας; Η Κ.Δ. κτύπησε την πόρτα της Ε.Ε. για να
γίνει πλήρες μέλος επιδιώκοντας από τη μια,
λύση χωρίς εγγυήσεις και συμβατή με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο και από την άλλη, απαλλαγή
από την κατοχή της Τουρκίας, η οποία επιδιώκει
στενότερες σχέσεις με την Ε.Ε. Υπενθυμίζω ότι
όταν η Κ.Δ. προσχωρούσε στην Ε.Ε., η Τουρκία
επιδίωξε κρίση. Απειλούσε με αντίδραση «χωρίς
όρια». Δεν υλοποίησε, όμως, της απειλή της
γιατί θα της κόστιζε την ενταξιακή της πορεία.
Επομένως, όταν μιλάμε για κέρδος και κόστος
στη διπλωματία εξαρτάται πώς το υπολογίζουμε.

ΒΟΛΕΣ / Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

Πράσινες αμαρτίες
Πριν από μερικές δεκαετίες, τα παιδιά, μάζευαν γυάλινα μπουκαλάκια μαύρης μπογιάς, μπύρας και αναψυκτικών και τα αντάλλαζαν με γλειφιτζούρια, μπισκοτάκια και καραμέλες, στα διάφορα
μπακάλικα. Παλαιότερα τα παιδιά
μάζευαν αβγά και τα αντάλλαζαν με
παγωτά. Τα χρόνια πέρασαν, ήλθε
πλούτος στον τόπο και χάθηκε αυτή
η πρακτική, η οποία στο τέλος της
ημέρας ήταν και πολύ καλή μορφή
ανακύκλωσης. Στην πλούσια Γερμανία, οι «κουτόφραγκοι» εκσυγχρόνισαν και αυτοματοποίησαν την
καλή αυτή πρακτική. Σε όλες τις υπεραγορές υπάρχουν μηχανές, στις
οποίες τοποθετείς πλαστικά μπουκάλια, μπουκάλια μπύρας, αναψυκτικών και άλλων ποτών και πιστώ-

νεται με ανάλογο ποσό, η πιστωτική
σου κάρτα. Η ίδια πρακτική ακολουθείται για τις μπαταρίες, τα ηλεκτρικά
και τα άλλα ανακυκλώσιμα είδη.
Στην Κύπρο, όλοι θέλουν τα
«άχρηστα» μπουκάλια, μπαταρίες,
πλαστικά και χαρτιά, αλλά χωρίς να
πληρώνουν ούτε ένα σεντ, σε αυτό
τον οποίο μαζεύει αυτά τα «άχρηστα»
προϊόντα. Μάλιστα, κάποιοι ανακάλυψαν και τη συλλογή των πωμάτων
των πλαστικών μπουκαλιών, ώστε
τάχα να αγοράζονται αναπηρικά
αμαξίδια. Πολύ σωστά βρήκε ο πρόεδρος των Παραπληγικών ο Δημήτρης Λαμπριανίδης και επέκρινε την
πρακτική, αφού το κράτος παρέχει
δωρεάν αμαξίδια σε όλους τους ανάπηρους. Η ίδια ιστορία με τα ρούχα
ανακύκλωσης, τα οποία δεν καταλήγουν σε άτομα τα οποία έχουν
ανάγκη, αλλά εξάγονται και πωλούν-

ται στο εξωτερικό. Δηλαδή είναι καθαρά εμπορικές πράξεις. Ο κοσμάκης
νομίζει ότι τα ρούχα καταλήγουν σε
φτωχούς, όπως συνέβαινε το 1974,
με τα ρούχα των προσφύγων.
Το τελευταίο διάστημα δημιουργήθηκαν, με δαπάνες πολλών εκατομμυρίων, τα λεγόμενα πράσινα
σημεία, δηλαδή χώροι στους οποίους
οι πολίτες μπορούν να απορρίπτουν
κλαδέματα, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές και άλλα μεγάλα αντικείμενα.
Ωστόσο, κανείς από τους αρμόδιους
δεν απάντησε μέχρι σήμερα στο
απλό ερώτημα, πώς ο πολίτης θα μεταφέρει τα κλαδέματα, πώς θα μεταφέρει τον παλιό καναπέ του, πώς
θα μεταφέρει άλλα άχρηστα αντικείμενα, τα οποία στο παρελθόν μάζευαν τα δημαρχεία και οι τοπικές
αρχές. Μία επιλογή είναι η ενοικίαση
ειδικού κάδου, μια άλλη είναι η αγορά

υπηρεσιών φορτηγού αυτοκινήτου,
λύσεις με κόστος εκατοντάδων ευρώ.
Μια άλλη λύση είναι να βρεις έναν
γνωστό σου με διπλοκάμπινο, μόνο
που και αυτά είναι είδος προς εξαφάνιση σήμερα. Η νέα καλή μας Επίτροπος Περιβάλλοντος Κλέλια Βασιλείου μιλούσε πρόσφατα στο Τρίτο
του ΡΙΚ, για την ενοχοποίηση των
συμπεριφορών για την καθαριότητα,
για την ανάγκη ανάπτυξης συνείδησης στους πολίτες και άλλες πολύ
σοφές κουβέντες. Ωστόσο, το μόνο
που δεν απάντησε ήταν στο απλό
ερώτημα της δημοσιογράφου Πόλας
Σπόντα, πώς θα μεταφέρει τον παλιό
καναπέ του ένας πολίτης στα πράσινα
σημεία. Την ίδια ώρα στην «Πρωινή
Ενημέρωση» της τηλεόρασης του
ΡΙΚ η δημοσιογράφος Σωτηρούλα
Χριστοφίδου παρουσίαζε το άθλιο
θέαμα με την απόρριψη σκουπιδιών

έξω από ένα πράσινο σημείο στη Λεμεσό. Μας έδειξε και τα ωράρια λειτουργίας του σημείου, τα οποία είναι
για μερικές μόνο πρωινές ώρες. Κάπου
υπάρχει λάθος στην όλη προσέγγιση
και σίγουρα οι πολίτες δεν έχουν
τόσο πολλά χρήματα για να μεταφέρουν τα μεγάλα αντικείμενα στα
πράσινα σημεία.
Πριν από αρκετούς μήνες, η ευκολότερη λύση για να απαλλαγεί κάποιος από ένα παλιό καναπέ, από
ένα παλιό ψυγείο, από μια παλιά κουζίνα, ή οτιδήποτε άλλο μεγάλο αντικείμενο, ήταν να αφήσει τα αντικείμενα έξω από το σπίτι του. Περνούσαν διάφοροι, συνήθως αλλοδαποί, με φορτηγά και τα έπαιρναν.
Τότε ήταν και οι πολλές καταγγελίες,
ότι έκλεβαν καλώδια, πώματα υπονόμων και άλλα μεγάλα αντικείμενα
από υπό κατασκευές οικοδομές. Σή-

μερα με ένα μαγικό μάλλον τρόπο,
τερματίστηκε και αυτή η πρακτική.
Αποτέλεσμα είναι να γεμίζουν οι γωνιές των δρόμων με άχρηστα αντικείμενα, ή οι «δράστες» να τοποθετούν τα άχρηστα τους σε διπλανές
οικοδομές. Αποτέλεσμα είναι να αρχίζουν καβγάδες και καταγγελίες
στους τοπικούς άρχοντες. Η πιο απλή
λύση είναι να αναλάβουν την ευθύνη
οι τοπικές αρχές και μια φορά τον
μήνα, σε ημερομηνίες οι οποίες θα
ανακοινώνονται, να μαζεύουν τα μεγάλα αντικείμενα. Ακόμη καλύτερο
θα ήταν να αναλάβει μια ιδιωτική
εταιρία και η πληρωμή της, να ήταν
η χρήση των αντικειμένων. Λύσεις
υπάρχουν, φτάνει να υπάρχει καλή
θέληση και κοινή λογική, η οποία
τελικά δεν είναι ποτέ κοινή.

kaparispan@yahoo.gr
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Χρήσιμο εργαλείο
αλλά και φάκα
Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Προσπαθώ να μπω
στα παπούτσια των
πολιτικών και να καταλάβω την εξάρτησή τους από την έκθεσή τους στα μέσα
ενημέρωσης. Μοιάζει πολύ με άλλες εξαρτήσεις. Ξέρουν ότι μπορεί
να τους κάνει ζημιά αλλά αδυνατούν να πουν «όχι» σε ακόμη ένα
αίτημα για μια δήλωση ή συνέντευξη. Και έτσι πέφτουν στη μεγάλη παγίδα ή, μάλλον, στη μαύρη
τρύπα της υπερέκθεσης στα μέσα.
Συνεντεύξεις, παράθυρα, lifestyle
προφίλ είναι απαραίτητα, αλλά
με μέτρο, και μόνο εφόσον ακολουθούνται βασικές αρχές. Είναι
εξαιρετικά σημαντικό να ξέρεις
για τι μιλάς, να έχεις κάποιο απολύτως σαφές και καθαρό μήνυμα
να δώσεις. Αν απλώς γράφεις ώρες
πτήσης λέγοντας σαχλαμάρες, είναι μαθηματικώς βέβαιο ότι θα
γίνει ζημιά. Ειδικά αν χειρίζεσαι
ευαίσθητα ζητήματα, είναι κρίσιμο
να έχεις πειθαρχία στο τι λες,
αλλά και πώς το λες. Αντίπαλοι
και σύμμαχοι μετράνε κάθε κουβέντα, ακόμη και τη γλώσσα του
σώματος, για να αντλήσουν συμπεράσματα.
Οι σοβαρές χώρες επενδύουν
στη στρατηγική επικοινωνία και
στον ψυχολογικό πόλεμο μέσω
δηλώσεων. Είναι καιρός να σοβαρευτούμε και εμείς. Οταν, για
παράδειγμα, ξεσπάει μια κρίση
ανάμεσα στην Ελλάδα και την
Τουρκία, είναι αυτονόητο ότι κάποιο συντονιστικό κέντρο επιλέγει
ποιος υπουργός ή εκπρόσωπος
θα τοποθετηθεί. Η πίεση από τα
μέσα μπορεί να είναι αφόρητη,
μπορώ να σας διαβεβαιώσω. Αλ-

λοτε παίρνει τη μορφή της σαγηνευτικής πρότασης του τύπου «ο
κόσμος θέλει να σας ακούσει σήμερα» και άλλοτε του ψυχολογικού
εκβιασμού. Σε μια μικρή χώρα
όπου όλοι (παρα)γνωρίζονται με
όλους, το «όχι» είναι δύσκολο. Γι’
αυτό είναι καλό να υπάρχουν οι
επαγγελματίες και απρόσωποι εκπρόσωποι, οι οποίοι προβάλλουν
και μια εικόνα σοβαρού κράτους
όταν μιλούν τεχνοκρατικά σε στιγμές κρίσης.
Η δεύτερη βασική αρχή είναι
ότι η υπερβολική έκθεση προκαλεί
στο τέλος απέχθεια σε ένα μεγάλο
κομμάτι του κοινού. Βεβαίως και
υπάρχουν παραδείγματα τηλεμαϊντανών που εκλέγονται ξανά
και ξανά επειδή έπιασαν στασίδι.
Ανήκουν όμως σε μια ειδική κατηγορία. Είναι στενάχωρο να βλέπεις «σοβαρούς» ανθρώπους να
ρέπουν προς τη γραφικότητα ή
την περιθωριοποίηση επειδή δεν
μπορούν να το... ράψουν, όπως
θα έλεγε ο σοφός λαός. Οταν κάνουν κάποια γκάφα, επιλέγουν
να τη διορθώσουν με ακόμη μία
συνέντευξη ή δήλωση. Ξεχνούν
ότι το σινάφι μας μπορεί εύκολα
να πιαστεί από μία φράση και να
ανακυκλώσει μια συζήτηση που
έτεινε να ξεχαστεί.
Ζούμε στην εποχή της συνεχούς επικοινωνίας, που είναι ένα
πολύ χρήσιμο εργαλείο. Αλλά όποιος δεν βλέπει την παγίδα θα πέσει
στη φάκα. Οπως μου απάντησε
ο Σόιμπλε όταν του «παραπονέθηκα» ότι του ζητούσα χρόνια να
δώσει μια συνέντευξη και αρνείτο:
«Αγαπητέ μου, κανείς δεν έχασε
τη δουλειά του από μια συνέντευξη που δεν έδωσε».

ΓΝΩΜΕΣ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η
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Η κρίση της «Δύσης» και ο πολίτης
Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Στη διάσκεψη ασφαλείας του Μονάχου
αυτές τις ημέρες θέμα
συζητήσεων ήταν η
μειωμένη επιρροή της
«Δύσης» και πώς αλλάζουν οι κοινωνίες των «δυτικών»
χωρών. Το δεύτερο ζήτημα είναι
«κλειδί» για το πρώτο: οι εσωτερικές
ζυμώσεις κρίνουν τον τρόπο με τον
οποίο οι χώρες συμπεριφέρονται
στις μεταξύ τους σχέσεις. Εκεί βλέπουμε ότι η κρίση της Δύσης πηγάζει από προβλήματα που έπληξαν
πολλές χώρες τα τελευταία χρόνια.
Η παγκοσμιοποίηση, προϊόν της
«δυτικής» κηδεμονίας του διεθνούς
συστήματος οικονομικής και πολιτικής διακυβέρνησης, επέτρεψε
την ανάπτυξη πολλών φτωχών χωρών· σε άλλες, όμως, προκάλεσε
την έντονη αμφισβήτηση του οικονομικού μοντέλου και της πολιτικής εκπροσώπησης.
Σήμερα, πολλά διεθνή προβλήματα πηγάζουν όχι μόνον από αποτυχίες των φιλελεύθερων δημοκρατιών στο πρόσφατο παρελθόν
(όπως οι παρεμβάσεις στο Ιράκ και
στη Λιβύη, καθώς και η μη παρέμβαση στη Συρία), αλλά και από τη
δυσαρέσκεια των πολιτών τους για

τις δικές τους κοινωνίες και οικονομίες.
Η συγκολλητική ουσία της «Δύσης» ήταν η αφοσίωση στη φιλελεύθερη δημοκρατία και στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην οικονομία της αγοράς και στη συνεργασία μέσω διεθνών οργανισμών.
Σήμερα οι εχθροί αυτής της κοσμοθεωρίας αυξάνονται, ενθαρρύνουν ο ένας τον άλλον. Ο Ντόναλντ
Τραμπ, απευθυνόμενος στη Γενική
Συνέλευση του ΟΗΕ πέρυσι, συνόψισε τη νέα νοοτροπία: «Το μέλλον δεν ανήκει στους οπαδούς της
παγκοσμιοποίησης αλλά στους πατριώτες». Οπως ο Τραμπ, πολλοί
επενδύουν στον εθνικισμό για να
συσπειρώνουν τους οπαδούς τους,
και ας οδηγεί αυτό σε εντάσεις και
διενέξεις.
Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν
είναι το πιο κοντινό παράδειγμα.
Η ειρωνεία είναι ότι οι ΗΠΑ, αντί
να επιδιώκουν τη διόρθωση ενός
διεθνούς συστήματος που είχαν
θεσπίσει προς όφελός τους, το υπονομεύουν οι ίδιες. Αυτή είναι επιλογή του προέδρου τους, η εκλογή
του οποίου έδειξε ότι πολλοί Αμερικανοί πίστευαν ότι είναι θύματα
του φιλελευθερισμού και της παγ-

κοσμιοποίησης που εκπροσωπούσε
η αντίπαλός του, Χίλαρι Κλίντον.
Το γεγονός ότι η οικονομία πήγαινε
καλά πριν από την εκλογή του
Τραμπ αλλά και τώρα, δείχνει ότι
κριτήριο των ψηφοφόρων δεν είναι
τόσο εάν έχουν θέσεις εργασίας,
αλλά το τι είδους εργασία είναι,
ποιες οι αμοιβές τους και πώς αισθάνονται οι ίδιοι. Η δυσαρέσκειά
τους είναι γόνιμο έδαφος για να
καρποφορήσουν τα συνθήματα
του Τραμπ περί αμερικανικής ιδιαιτερότητας, συνθήματα που διχάζουν τη χώρα, υπονομεύουν τις
συμμαχίες της και ενθαρρύνουν
αυταρχικούς ηγέτες παντού – εις
βάρος πάλι του «δυτικού» συστήματος διακυβέρνησης. Το μήνυμα
«Πρώτα η Αμερική» είναι πολύ πιο
ελκυστικό από επιχειρήματα υπέρ
του διεθνούς συστήματος.
Σε άλλες χώρες της «Δύσης», η
σαγήνη του λαϊκισμού και των «μονοθεματικών» κομμάτων ενισχύει
τα πολιτικά άκρα, ενώ το κέντρο
αδυνατεί να προσφέρει λύσεις σε
σύνθετα προβλήματα. Η πολυδιάσπαση του πολιτικού χώρου μπορεί
να οφείλεται στη μετανάστευση ή
στην οικονομική ανασφάλεια, ευνοώντας την άνοδο ακραίων κομ-

μάτων, τα οποία υπονομεύουν συνεχώς το κέντρο. Η σημερινή κρίση
στο κόμμα της καγκελαρίου Μέρκελ
αποδεικνύει το μέγεθος της ζημίας.
Η AfD, κόμμα που αναδείχθηκε λόγω αντίδρασης εναντίον της διάσωσης της Ελλάδας και της αποδοχής μεταναστών και προσφύγων
στη Γερμανία, οδηγεί σε παράλυση
την ηγεσία της μεγαλύτερης χώρας
της Ε.Ε. Αυτό, με τη σειρά του, δυσχεραίνει τη συνεργασία με άλλες
χώρες, υπονομεύει την Ε.Ε., το ΝΑΤΟ και άλλους οργανισμούς στην
αναζήτηση λύσεων των προβλημάτων της εποχής – με αποτέλεσμα
να επιδεινώνονται τα προβλήματα
που ενθαρρύνουν περαιτέρω διάσπαση. Παρόμοιες δυναμικές παρατηρούνται σε πολλές χώρες.
Η φιλελεύθερη δημοκρατία, ο
καπιταλισμός και το διεθνές σύστημα έχουν ανάγκη από ριζική
ανανέωση. Δεν επαρκούν για τις
σημερινές προκλήσεις. Χρειάζονται
ιδέες και πολιτικές που θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία, τη συμμετοχή στην κοινωνία πολιτών, οι
οποίοι σήμερα είναι αποξενωμένοι
και ευάλωτοι. Αυτό έπρεπε να είναι
κύριο θέμα συζήτησης και στις διασκέψεις ασφαλείας.

ΣΚIΤΣΟ ΤΟΥ HΛIΑ MΑΚΡΗ. imakris@kathimerini. gr

Απόκρυφες συγγένειες
Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Το άκρως ενδιαφέρον στη σημερινή
συγκυρία είναι ότι
για πρώτη φορά η
χώρα κυβερνάται
από έναν αδιαμφισβητήτως φιλελεύθερο πολιτικό
ηγέτη. Διότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι από
άποψη νοητικής διαμορφώσεως
κατ’ εξοχήν φιλελεύθερος πολιτικός.
Οχι απλώς διότι η ιδεολογική
αναφορά του είναι ο Ελευθέριος
Βενιζέλος, αλλά διότι εμφορείται
από πηγαία διάθεση ανατροπής
παλαιοτέρων συμβάσεων, πρακτικών και αντιλήψεων.
Φιλελεύθερος πρωθυπουργός







Εάν υπάρχει κάποιο
κοινό στοιχείο φιλελευθερισμού και Αριστεράς, είναι ότι αμφότερες
οι τάσεις εμφορούνται
από επαναστατικό, ανατρεπτικό πνεύμα.
ήταν και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, αλλά η προσπάθεια που
ανέλαβε για μια μετάλλαξη εκ βάθρων της Ελλάδος απέβη άκαρπος.
Οπως επίσης πρωθυπουργός φιλελευθέρας διαμορφώσεως ήταν
και ο κ. Αντώνης Σαμαράς, αλλά
μιας πιο παραδοσιακής μορφής,
με έντονα διακριτή την εθνική –
κατ’ άλλους εθνικιστική– αντίληψη. Από την άλλη πλευρά, ο ιδεολογικός πυρήνας της Ν.Δ. είχε
προσδιορισθεί από ιδρύσεώς της
ως «κοινωνικός φιλελευθερισμός»
– μια προσπάθεια δηλαδή συνθέσεως δύο διαφορετικών αντιλήψεων.
Εξ ου και η θεωρία περί μεσαίου
χώρου, όπως και η καθιέρωση του
όρου «Κεντροδεξιά». Ο κ. Μητσοτάκης –παρά τα διάφορα αντιπολιτευτικά στα οποία επιδίδεται ο
ΣΥΡΙΖΑ– επιχειρεί να ενσωματώσει στην πολιτική του κοινωνική
διάσταση, με σύμπραξη και του
επιχειρηματικού παράγοντος. Κάποιοι θα πουν πως πρόκειται για

απόπειρα τετραγωνισμού του κύκλου, αλλά αυτό μέλλει να αποδειχθεί αργότερα.
Εάν υπάρχει κάποιο κοινό στοιχείο φιλελευθερισμού και Αριστεράς, είναι ότι αμφότερες οι τάσεις
εμφορούνται από επαναστατικό,
ανατρεπτικό πνεύμα. Στην πρώτη
περίπτωση η ανατροπή επιβάλλεται από τις ανώτατες οικονομικώς τάξεις, ενώ στη δεύτερη
μετέχουν οι «μη προνομιούχες»,
όπως τις προσδιόρισε ο Ανδρέας
Παπανδρέου. Το θεωρητικό υπόβαθρο διαμορφώνουν πάντα διανοούμενοι από τη μεσαία τάξη.
Επί της ουσίας, τόσο ο φιλελευθερισμός όσο και η Αριστερά
–μεταμαρξιστική ή ορθόδοξη– είναι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος, που ετέθη σε κυκλοφορία
από το Νομισματοκοπείο του Διαφωτισμού, τον 18ο αιώνα. «Απόκρυφες συγγένειες» των δύο τάσεων είναι ανιχνεύσιμες. Διόλου
τυχαίο ότι δύο Ελληνες ακαδημαϊκοί, διανοούμενοι πολιτικοί,
ο Κωνσταντίνος Τσάτσος και ο
Παναγιώτης Κανελλόπουλος, μετά
τον ανταρτοπόλεμο απέρριπταν
την «υλιστική αντίληψη» από την
οποία εμφορούνται τόσο οι κομμουνιστές όσο και οι φιλελεύθεροι.
Στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες οι αλλαγές επιχειρούνται διά
της διαμορφώσεως του καταλλήλου νομικού πλαισίου. Λόγω του
μνημονίου που υιοθέτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας,
και προκειμένου να παραμείνει
η Ελλάδα στο ευρώ, η όλη του
προσπάθεια είχε εξόχως περιορισμένα αποτελέσματα.
Σήμερα η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη επιδίδεται
στη δημιουργία φιλελεύθερου νομικού πλαισίου. Η επιτυχία του
εγχειρήματος εξαρτάται από τη
δεξιότητα των ασκούντων την
εξουσία, από το ποσοστό κοινωνικής αποδοχής, από την πολιτική
και οικονομική συγκυρία στην
Ευρώπη και, κυρίως, από τις αποσταθεροποιητικές τάσεις που κυριαρχούν στην περιοχή. Ως πείραμα, αναμφιβόλως παρουσιάζει
μείζον ενδιαφέρον. Μια περιπέτεια
είναι άλλωστε τόσο η ζωή όσο και
η πολιτική.

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Η δημοκρατία απαιτεί ανταρσίες
Μοιάζει νόμος φυσικός, ιδίωμα της
φύσης του ανθρώπου: όσο λιγότερα
ξέρει ο άνθρωπος τόσο περισσότερες βεβαιότητες να έχει. Ισως είναι από τα συμπτώματα που ο
Φρόιντ χαρακτήρισε «μεταστροφή
της ενόρμησης στο αντίθετό της»
(Verkehrung ins Gegenteil) – κάποιος ειδήμων θα μπορούσε να μας
το φωτίσει.
Πάντως, η ενορμητική δοκησισοφία στην ελλαδική κοινωνία μοιάζει να έχει διαστάσεις λοιμικής.
Η αμάθεια που ακκίζεται σαν γνώση, η ασχετοσύνη που αυτοβεβαιώνεται σαν προσωπική εμπειρία,
η υπόνοια που εκφέρεται σαν πεποίθηση, η φήμη που λογαριάζεται
σαν πληροφόρηση, είναι συμπτώματα πληθωρικά, τα συναντάει κανείς σε κάθε του βήμα. Ολοι, στη
σημερινή Ελλάδα, τα ξέρουμε όλα
– αυτή την εντύπωση δίνουμε.
Συντηρούμε και κάποια έγνοια
τεκμηρίωσης των λεγομένων μας,
αλλά συνήθως προσχηματική, έως
και γελοιώδη. Ξέρουμε τα «μυστικά»
της οικονομίας και, κυρίως, το τι
πρέπει να γίνει.
Αναλύουμε τους χαρακτήρες
των επαγγελματιών της πολιτικής
και τους αξιολογούμε, ωσάν να τους
έχουμε συναναστραφεί, σαν φιλαράκια.
Αποφαινόμαστε για την οργάνωση και λειτουργία των θεσμών,
αιτιολογούμε την παγιωμένη (βασανιστική για όλους) διάλυση και
αναποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης, του Σωφρονιστικού Συστήματος, της Δημόσιας Διοίκησης,
την ξέφρενη σπατάλη του κοινωνικού προϊόντος για χάρη του κομματικού κράτους. Υποφέρουμε, μας








Το Σύνταγμα θεσμοθετεί
αντίσταση στην εκποίηση της χώρας.
δηλητηριάζει την ύπαρξη η χαμοζωή. Ομως η βεβαιότητα ότι «ξέρουμε» τις αιτίες, και με αναπόφευκτες τις διαφοροποιήσεις των
βεβαιοτήτων του καθενός, εξαφανίζεται κάθε περιθώριο συν-εννόησης, συν-εργασίας. Το αδιέξοδο γίνεται νομοτέλεια, αναπότρεπτη
«μοίρα».
Το πρόβλημα «παντογνωσίας»
του κάθε αυτοβεβαιωμένου ελληνώνυμου αντανακλά το πολιτικό
μας πρόβλημα: Εδώ, στο «προοδευτικά» εκσυγχρονιζόμενο Ελλαδιστάν, η πολιτική είναι, αποκλειστικά
και μόνο, διαχειριστική, εύκολη
για όλους επιδεξιότητα. Στον πολιτικό λόγο, κοινοβουλευτικό και
δημοσιογραφικό, δεν υπάρχει απαίτηση (ούτε καν υποψία) για συστηματική ανάλυση και στρατηγικό
σχεδιασμό – η πολιτική εξαντλείται
στην αναζήτηση ευφυέστερης (δηλαδή εντυπωσιακότερης) διαχείρισης υφιστάμενων θεσμών και
λειτουργιών. Τουλάχιστον τα τελευταία σαράντα έξι χρόνια, μεταρρυθμιστικές τομές, ρηξικέλευθες
καινοτομίες, τόλμη αλλαγής στοχεύσεων δεν υπάρχουν, είναι αδιανόητο να υπάρξουν.
Ο φόβος για το καινούργιο, ο
μεθοδικός αποκλεισμός του (ίσως
για να πειθαρχεί η χώρα σε σχεδιασμούς διεθνών κέντρων εξουσίας) συντηρεί, σαν αυτονόητο μονόδρομο, τη διαχειριστική εκδοχή

και πρακτική της πολιτικής. Εχει
παγιωθεί και μια καινούργια γλώσσα: «Προοδευτική» πολιτική λέμε
αυτήν που βελτιώνει τους οικονομικούς δείχτες, όχι τους όρους επιβίωσης και συμβίωσης. Γι’ αυτό και
η μονομανία που τιτλοφορείται
«προσέλκυση επενδύσεων»: Να εισέρχεται (υποτίθεται) χρήμα στη
χώρα από το ξεπούλημα της χώρας.
Η έκκληση «ελάτε να επενδύσετε» σημαίνει: ελάτε να μας αγοράσετε, πουλιόμαστε φτηνά. Αγοράστε τα εκπληκτικά, φυσικά μας
λιμάνια, τα αεροδρόμια, το οδικό
μας δίκτυο, το ηλεκτρικό που παράγουμε, το νερό που πίνουμε, τις
παραλίες μας και τα έκπαγλα νησιά
μας, τις ομορφιές των βουνών μας.
Αγοράστε μας, να εισρεύσει λίγο
χρήμα στα ταμεία της όποιας κυβέρνησης, μήπως προλάβει να αγοράσει κι αυτή ψήφους για την επανεκλογή της διορίζοντας αργόμισθη
δημοσιοϋπαλληλία. Αγοράστε μας
και θα είμαστε πειθήνιοι σκλάβοι
σας, οφειλέτες για μια τρίτη εκατονταετηρίδα.
Τέτοια ρεαλιστικά δεδομένα δεν
τα συζητούν οι «προοδευτικές» πολιτικές (δήθεν) παρατάξεις στη
χώρα μας. Διότι «όλοι ξέρουν» ότι
πρόκειται για «ψευδοπροβλήματα»,
φληναφήματα «συντηρητικών κύκλων». Ολοι «είναι βέβαιοι» ότι ο
πατριωτισμός ταυτίζεται απόλυτα
με την Ακροδεξιά και τον Νεοναζισμό. Συνεχίζει, λοιπόν, η διακομματική «προοδευτική» ολιγαρχία,
δίχως αιδώ ή λύπην, τον ανέμελο
αυτισμό της, το ιδιοτελέστατο ξεπούλημα της χώρας.
Δεν υπάρχει κόμμα, πολιτικός

σχηματισμός που να διακηρύξει
ότι το πέρασμα (η μετάβαση) από
τη φενάκη των μεθοδευμένων εντυπώσεων στον ρεαλισμό των πολιτικών μεταρρυθμίσεων μπορεί
να ξεκινήσει μόνο από τη ριζική
αλλαγή του Δημοτικού Σχολείου.
Οχι για να περιμένουμε να διαμορφωθεί μια «άλλης νοοτροπίας γενιά», αλλά επειδή μια πραγματική
σχολική μεταρρύθμιση (όχι λουστραρίσματα εντυπωσιασμού) αλλάζει τη σύνολη κοινωνική νοοτροπία.
Μία και μόνη κυβέρνηση τετραετίας, που θα τολμήσει μεταρρυθμιστική και όχι διαχειριστική πολιτική, μπορεί να αναχαιτίσει το
αναπότρεπτο πια ιστορικό τέλος
του Ελληνισμού. Το πεδίο της μάχης
είναι τετραπλό. Ενα εντελώς διαφορετικό Δημοτικό Σχολείο, αμείλικτη επιβολή συνταξιοδοτικής δικαιοσύνης, άτεγκτη εκκαθάριση
του ραδιοτηλεοπτικού κοπρώνα,
επιστροφή στην αυτοδιαχειριζόμενη κοινότητα.
Τέτοια κυβέρνηση δεν πρόκειται
ποτέ να προκύψει, όσο η εξουσία
είναι αυτονομημένη από τη λαϊκή
βούληση, μονοπώλιο μιας οικονομικής ολιγαρχίας και οικογενειών
που υπουργοποιούν μειονεκτικούς
βλαστούς τους μέχρι και τέταρτη
γενιά.
Η αφροσύνη πραξικοπημάτων
έχει πια εξαλειφθεί από τον ορίζοντα των κοινωνικών πιθανοτήτων. Υπάρχουν όμως θεσμικές δυνατότητες να εκφραστεί και να τελεσφορήσει η απαίτηση υψηλόβαθμων κρατικών στελεχών για
χαλιναγώγηση των μανιακών της
εξουσίας κομματανθρώπων.
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Τι να κάνουμε
ως Κ.Δ.;
Πολλοί ρωτάνε επίμονα τι να κάνουμε για
να βγούμε από τη δύσκολη θέση που βρισκόμαστε ως Κ.Δ. Η απάντηση δεν είναι
απλή. Κάποια στοιχεία της είναι οφθαλμοφανή
και κάποια πολύ πιο σύνθετα. Ας ξεκινήσουμε
με τα πρώτα. Η ενίσχυση της άμυνας και η
επανενεργοποίηση του ενιαίου αμυντικού δόγματος (ΕΑΔ)
κρίνονται απαραίτητα για λόγους προληπτικούς, αλλά και
αποτρεπτικούς. Ήδη έχουν ανακοινωθεί κάποιες αγορές
οπλικών συστημάτων που κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση (αναβαθμισμένοι πύραυλοι Exocet και Mistral).
Κάποιες άλλες κρίνονται ανεπαρκείς και υπό προϋποθέσεις
λανθασμένες π.χ. απόκτηση περιπολικού ανοικτής θαλάσσης
(μη εξοπλισμένου όπως το «Ιωαννίδης»;) αντί π.χ. δύο κορβέτων. Η επανενεργοποίηση του ΕΑΔ κινείται στην ίδια
πεπατημένη οδό της ασάφειας και της τουρκοκεντρικής
λογικής. Αντί αυτού θα έπρεπε να εκσυγχρονιστεί και εξευρωπαϊστεί με την υπογραφή πρωτοκόλλου μεταξύ Ελλάδας
και Κ.Δ. που να περιλαμβάνει το πώς τα δύο αυτά κράτη –
μέλη της Ε.Ε. προτίθενται να υλοποιήσουν τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής (άρθρο 42.7) που προβλέπεται στη συνθήκη
της Λισαβόνας. Ως δεύτερο μέτρο κρίνεται η συνέχιση και
η εμβάθυνση των τριμερών συνεργασιών με τις χώρες της
περιοχής. Λείπει, όμως, μία ρωμαλέα πρόταση για συγκρότηση τριμερούς αμυντικής συμμαχίας περιορισμένου
σκοπού με την Αίγυπτο.
Μια χώρα που λόγω θέσης, μεγέθους και στρατιωτικής
ισχύος μπορεί να εξισορροπήσει την τουρκική ισχύ. Σκοπός
της θα πρέπει να είναι η υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας, Κ.Δ. και Αιγύπτου στην ΑΟΖ τους
στην Ανατολική Μεσόγειο. Έναντι αυτού η Κ.Δ. θα έπρεπε,
αντί του ουτοπικού EastMed, να δεσμευτεί να αποστείλει
το φυσικό της αέριο σε ένα από τα τερματικά υγροποίησης
της Αιγύπτου καθιστώντας την έτσι ενεργειακό κέντρο
της περιοχής. Με τον τρόπο αυτό θα απόφευγε και τα τουρκικά εμπόδια στην όδευση του αγωγού από θαλάσσιες περιοχές νότια του Καστελλόριζου που δύσκολα θα αποδίδονταν
ακόμα και από ένα διεθνές δικαστήριο στην Ελλάδα. Ως
τρίτο βήμα προτείνεται η επιδίωξη νέων κυρώσεων από
την Ε.Ε. Καμία διαφωνία φτάνει να μην έχουμε ψευδαισθήσεις για το μέχρι που μπορούν να φτάσουν αυτές οι
κυρώσεις. Υπάρχουν δυστυχώς σημαντικοί εταίροι που
για δικούς τους λόγους είτε αυτοί έχουν να κάνουν με το
προσφυγικό είτε με τα οικονομικά συμφέροντα τους ενίστανται στην κλιμάκωση αυτή. Αντί αυτού εκτιμώ πως θα
επιλέξουν την άσκηση πιέσεων σε μας για αποδοχή μεγάλου
μέρους των τουρκικών θέσεων για τα θέματα της ΑΟΖ
όπως π.χ. ένα μορατόριουμ γεωτρήσεων μέχρι τη λύση Η
δική μας απάντηση-αντιπρόταση θα πρέπει να είναι ότι
είμαστε έτοιμοι ως κυρίαρχο κράτος για μορατόριουμ με
την Τουρκία στις επικαλυπτόμενες ζώνες όπως αυτές προκύπτουν από τις συντεταγμένες που οι δύο χώρες έχουν
καταθέσει στον ΟΗΕ. Κάποια πολιτικά κόμματα θεωρούν
τη λύση του Κυπριακού ως πανάκεια για την επίλυση των
διαφορών μας με την Τουρκία στα θέματα της ΑΟΖ. Παραβλέπουν όμως το γεγονός ότι οι τουρκικές διεκδικήσεις
δυτικά του Ακάμα θα παραμείνουν και την επομένη μίας
λύσης τύπου Κραν Μοντανά. Υπάρχει άμεση ανάγκη να
επιμείνουμε όπως στα πλαίσια της λύσης του Κυπριακού
περιληφθεί πρωτόκολλο που να περιλαμβάνει τη διαδικασία
και το χρονοδιάγραμμα οριοθέτησης της ΑΟΖ μεταξύ της
Ενωμένης Κύπρου και της Τουρκίας (διμερείς διαπραγματεύσεις για ένα χρόνο και αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα προσφυγή στη Χάγη βάση προσυμφωνημένου συνυποσχετικού).
Επιβάλλεται να αξιοποιήσουμε το παράθυρο ευκαιρίας
που έχει δημιουργηθεί μετά τις συγκρούσεις μεταξύ
συριακών και τουρκικών δυνάμεων στο Ιντλίμπ. Άμεση
ανάγκη να πετύχουμε την οριοθέτηση της ΑΟΖ με τη Συρία
στη βάση της μέσης γραμμής. Όλα τα πιο πάνω θα πρέπει
να συναποτελέσουν μαζί και με άλλες δράσεις τμήματα
μίας συνολικής εθνικής στρατηγικής της Κ.Δ.
Ο κ. Πέτρος Ζαρούνας είναι διεθνολόγος.

EPA/ZHONG MIN CHINA OUT

Του ΠΕΤΡΟΥ ΖΑΡΟΥΝΑ

Εργαζόμενοι στην Κίνα γευματίζουν στην ταράτσα του εργοστασίου όπου εργάζονται. Τα υπαίθρια γεύματα εντάσσονται στα μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης
του κορωνοϊού.

Αμοραλισμός και φόβος στις «17»

Κ

Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

αθώς η ελληνική κυβέρνηση ταλαντεύεται ανάμεσα στη Χάγη
και στις φοβίες της, είναι χρήσιμη μια αδρή επισκόπηση του «Αιγαϊακού». Όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις (1974-2004) ζητούσαν «Χάγη»
για επίλυση του ζητήματος της υφαλοκρηπίδας και η Τουρκία απέρριπτε
την ιδέα. Το 1999 η αλλαγή ήταν σημαντική. Στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Ελσίνκι
(Δεκ. 1999), συμπεριελήυθη η πρόταση
για την ανάγκη επίλυση των διαφορών
Ελλάδας-Τουρκίας σε διμερές πλαίσιο,
και εάν αυτή η προσπάθεια, σε πέντε
χρόνια, δεν είχε θετική κατάληξη, τα
μέρη συμφωνούσαν σε προσφυγή στο
ΔΔ της Χάγης. Το 2003 οι διαπραγματευτικές ομάδες των δύο χωρών επεξεργάστηκαν στοιχεία γύρω από τις
πρόνοιες μιας από κοινού προσφυγής.
Οι συζητήσεις γύρω από το εύρος των
χωρικών υδάτων στην αιγαϊακή ζώνη,
οδήγησαν σε πραγματικές συγκλίσεις,
όπως η κατ’ αρχήν σύγκλιση για κλιμακωτή επέκταση των χωρικών υδάτων – από τα σημερινά 6νμ σε 6, 8, 9,
12, ανάλογα με τα δεδομένα επί της
γεωγραφίας. Με τις προσεγγίσεις αυτές
η Ελλάδα, αύξανε το εύρος των ΧΥ
της από το 40% στο 60% και η Τουρκία
από το σημερινό 6νμ να προσεγγίζει
το 10%. Αυτή η κατ’ αρχήν σύγκλιση,
επέτρεπε ουσιώδεις προσεγγίσεις για
να ανοίξει ο δρόμος για υπογραφή συνυποσχετικού για την από κοινού προσφυγή στη Χάγη.
Κλειδί για όλες τις μετέπειτα εξελίξεις υπήρξε η 17η Δεκεμβρίου 2004.

Ολοκληρωνόταν το χρονοδιάγραμμα
που έθεσε το Ελσίνκι και ασφαλώς η
οριστικοποίηση της φόρμουλας της
προσφυγής στη Χάγη. Ο Κ. Καραμανλής και ο Π. Μολυβιάτης εγκατέλειψαν
τη διαδικασία και συναίνεσαν στην
έναρξη ενταξιακής διαδικασίας για
την Τουρκία-ορίστηκε η 3η Οκτωβρίου
2005. Έτσι έκλεισε ο κύκλος μιας
στρατηγικής (η διεύρυνση της Ε.Ε.
να συνδυάζεται με επίλυση ζητημάτων
εξωτερικής πολιτικής) και άρχισε ο
κύκλος μιας άλλης (όλα στο ράφι και
στο τυχαίο).
Η Τουρκία άρχισε διαπραγματεύσεις
με άλυτα τα δύο μεγάλα ζητήματα Κυπριακό, «Αιγαϊακό». Η βαρύτητα
της 17ης Δεκεμβρίου δεν έχει αναδειχθεί στον βαθμό που της αναλογεί
στη δημόσια συζήτηση καθώς οι Κ.
Καραμανλής και Τ. Παπαδόπουλος επιμελώς απέκρυψαν τη στάση τους και,
βέβαια, «ελαφρολαϊκοί» τενόροι στον
χώρο των ΜΜΕ, τους σιγόνταραν. Η
Κύπρος συναίνεσε χωρίς κανένα αντάλλαγμα επί της ουσίας του Κυπριακού
(όπως η ασφάλεια, ή οι θεμελιώδεις
ελευθερίες). Η ατζέντα του Τ. Παπαδόπουλου περιελάμβανε πολλά στοιχεία
ανορθολογισμού, γι’ αυτό πέταξε στον
κάλαθο των αχρήστων την πιο ισχυρή
στιγμή της Κύπρου από την εισβολή.
Είναι ο ίδιος που είπε δημόσια πως «η
παρούσα κατάσταση πραγμάτων είναι
η δεύτερη καλύτερη λύση», μια θέση
την οποία υπηρέτησε με απόλυτη συνέπεια μέχρι τέλος. Δεν μου διαφεύγει
το γεγονός πως πολιτευτές που συχνά
εμπορεύονται την αταλάντευτη ρη-

τορεία, κατά κανόνα, επιτυγχάνουν
το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα.
Ο «ορισμός της 17ης Δεκεμβρίου:
η αποθέωση του αμοραλισμού και της
ευθυνοφοβίας για τον Κ. Καραμανλή,
η εγκατάλειψη της μοίρας της Κύπρου
στο άγνωστό με βάρκα την ελπίδα για
τον Τ. Παπαδόπουλο. Ο δεύτερος μίλησε δημόσια για τα περίφημα «62
βέτο», δήλωση που ισοδυναμούσε με
κανονική παραπλάνηση της κοινής
γνώμης, καθ’ ότι στην πραγματικότητα
μόνο δύο υπάρχουν, στην αρχή και
το τέλος της ενταξιακής διαδικασίας
κάθε υποψήφιας χώρας. Η κοινή γνώμη
πίστεψε στις παραπλανητικές δηλώσεις ότι δήθεν η Κύπρος γίνεται «η
υπερδύναμη των βέτο» για να κρύψει
τις πραγματικές του επιδιώξεις και να
αποφύγει να πει στην κοινή γνώμη
τον απολογισμό των χειρισμών του
στις 17 Δεκεμβρίου 2004.
Η βαρύτητα της 17ης Δεκεμβρίου
2004 χρειάζεται να αναδειχθεί στη
δημόσια συζήτηση, όχι γιατί θα γυρίσουν οι συγκυρίες πίσω, όσο κυρίως
για να δούμε τις επιπτώσεις από τις
επιλογές αυτές και να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα για το σήμερα:
Η Ελλάδα, χωρίς μια επεξεργασμένη στρατηγική, παραπαίει, ενώ το
τουρκολιβυκό σύμφωνο επιχειρεί να
αναδιαμορφώσει το σκηνικό. Εάν η
17η Δεκεμβρίου 2004 είχε αξιοποιηθεί
κανένα τουρκολιβυκό σύμφωνο δεν
θα είχε εμφανιστεί, ούτε τα στρατιωτικά επιτελεία της θα έλεγαν ανοησίες
ότι το τουρκικό ερευνητικό «Ορούτς
Ρέις» μπήκε στην «ελληνική ΑΟΖ»

επειδή έβρεχε...
Μια λύση με τις προδιαγραφές του
2003, και με τους κατάλληλους χειρισμούς τον Δεκέμβρη του 2004, θα
συνέβαλλε αποφασιστικά στη διαμόρφωση άλλης οικονομικής πολιτικής
και η Ελλάδα δεν θα κατέφευγε στα
μνημόνια και τις τρόικες.
Μια βήμα- βήμα σταδιακή επίλυση
του «Αιγαϊακού» θα λειτουργούσε ως
καταλύτης στις διεργασίες για επίλυση
του Κυπριακού, αν όχι το 2004, αλλά
με αφετηρία αυτό, το αμέσως επόμενο
διάστημα και με την κατάλληλη αξιοποίηση του δικαιώματος της αρνησικυρίας. Κανένας Ε/κ ηγέτης δεν θα
μπορούσε να αγνοήσει μια διαδικασία
που θα είχε τη σφραγίδα της Χάγης.
Τα γεγονότα θα τον υποχρέωναν να
εργαστεί διαφορετικά.
Το θέατρο του παραλόγου που ζούμε
σήμερα έχει την εξήγησή του. Είτε με
αναφορές στο 2004, είτε στο 2017, η
ουσία παραμένει ίδια: πολιτευτές τρομοκρατημένοι από το φόβο του δήθεν
πολιτικού κόστους, πολιτευτές με άλλες
ατζέντες, άφησαν ευκαιρίες αναξιοποίητες και την Κύπρο στην τροχιά
της οριστικής διχοτόμησης. Η 17η Δεκεμβρίου 2004 θα μείνει στην ιστορία
ως η αποθέωση των μικρών. Αυτών
που κρύβονταν μπροστά στις ευκαιρίες
και εμφανίζονταν μπροστά στα μικρόφωνα για να αγοράσουν χρόνο. Τα τετελεσμένα επί του εδάφους μεγάλωναν,
αλλά η «μυστική» απάντηση ήταν έτοιμη: «ας αναλάβει ο επόμενος».

www.larkoslarkou.org.cy

Συνεπείς στα όχι, υπερασπιζόμενοι την αξιοπρέπεια και την ιστορία μας
Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

« Έχω εμπιστοσύνη
στην κρίση σας. Είμαι
βέβαιος ότι δεν σας
αγγίζουν ψεύτικα διλήμματα. Ότι δεν σας
τρομάζουν απειλές
για δήθεν διεθνή απομόνωση. Ότι
δεν σας πείθουν τα περί δήθεν τελευταίας ευκαιρίας. Ελληνικέ κυπριακέ λαέ... Στη ζυγαριά του «Ναι»
και του «Όχι», πολύ βαρύτερες και
πολύ πιο επαχθείς θα είναι οι συνέπειες του «Ναι». Σε καλώ να απορρίψεις το «Σχέδιο Ανάν». Σε καλώ
να πεις στις 24 του Απρίλη ένα δυνατό «Όχι»! Σε καλώ να υπερασπιστείς το δίκαιο, την αξιοπρέπεια
και την ιστορία σου», είχε πει, μεταξύ άλλων, ο Τάσσος Παπαδόπουλος στο διάγγελμά του με το οποίο
καλούσε τον λαό να πει ένα μεγάλο
Όχι στο σχέδιο Ανάν.
Ο Ελληνισμός της Κύπρου στις
24 Απριλίου του 2004 άκουσε τον
ηγέτη του. Υπερασπίστηκε το δίκαιο, την αξιοπρέπεια και την ιστορία του. Το μεγάλο αυτό Όχι έμεινε
στην ιστορία ως ένα από τα μεγάλα
και «περήφανα» Όχι του ευρύτερου
Ελληνισμού. Σίγουρα όταν το 76%
ενός λαού ψηφίζει Όχι δεν είναι

κάτι που μπορεί να παραγνωριστεί.
Άλλωστε όλοι γνωρίζουν το ρητό,
«Φωνή λαού οργή Θεού». Ανεξάρτητα βέβαια του ότι αυτή η «φωνή
λαού» χαρακτηρίστηκε τότε προϊόν
παραπλάνησης και παραπληροφόρησης, σήμερα το διευρυμένο «πατριωτικό μέτωπο» τη θεωρεί «οργή
θεού» και την σέβεται απόλυτα.
Όσο και αν κάποιοι διαφωνούν
με τα επιχειρήματα και τις θέσεις
του Τάσσου Παπαδοπούλου, θα
πρέπει να παραδεχτούν και τις αλήθειες, τις προφητείες θα έλεγα, που
περιλάμβανε το διάγγελμα του
«Όχι». Στο θέμα των απειλών για
διεθνή απομόνωση ο αείμνηστος
πρόεδρος αποδείχθηκε σωστός.
Σήμερα όχι μόνο καταφέραμε να
μην είμαστε διεθνώς απομονωμένοι
αλλά αντίθετα, όπως ισχυρίζεται
ο ΥΠΕΞ, καταφέραμε το ακατόρθωτο, απομονώσαμε την Τουρκία.
Ακόμα, προφητική αποδεικνύεται η θέση ότι δεν επρόκειτο για
την τελευταία ευκαιρία. Αν και δεν
είχε κάτι υπ’ όψιν του, γιατί λίγες
μέρες μετά σε ερώτηση των Times
του Λονδίνου για τις προοπτικές
του Κυπριακού είπε, «Μακάρι να
ήξερα», έκανε μια πρόβλεψη και

επιβεβαιώθηκε. Το 2017, 13 χρόνια
μετά, ήρθε μια νέα ευκαιρία. Φτάσαμε στο παραπέντε της λύσης,
όπως δήλωσε πολλές φορές ο Νίκος
Χριστοδουλίδης. Και μάλιστα με
ένα πλαίσιο των Η.Ε. καλύτερο από
το «κατάπτυστο» σχέδιο Ανάν. Στα
θέματα της διεθνούς πτυχής κερδίσαμε πολλά, έλεγε ο Νίκος Κοτζιάς.
Τώρα, το πώς η Τουρκία έμεινε
αμετακίνητη στις θέσεις της, εμείς
δεν κάναμε απαράδεκτες υποχωρήσεις, ο γ.γ. γραμματέας λίγες
ώρες μετά την εκθείαζε για την
εποικοδομητική της στάση που
επέδειξε και δεν είπαμε όχι είναι
σταυρόλεξο για πολύ γερούς λύτες.
Δυστυχώς, αν και καταντήσαμε
λωτοφάγοι όλα τα πιο πάνω δεν
δένουν μεταξύ τους και αποτελούν
ένα αντιφατικό αφήγημα. Στο Κραν
Μοντάνα, ανεξάρτητα αν είπαμε
και πάλι Όχι, σίγουρα όχι βροντερό
και δακρύβρεκτο, ο γ.γ. των Η.Ε.
επιρρίπτει και σε μας ευθύνες για
το ότι χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία.
Και ενώ όλοι νόμιζαν ότι το ναυάγιο θα ήταν οριστικό και τα κροκοδείλια δάκρυα έρεαν σαν ποτάμι,

ήρθε, εντελώς αναπάντεχα, μια
νέα ευκαιρία. Στις 30 Απριλίου του
2018 ο Μουσταφά Ακιντζί μας καλεί
να υπογράψουμε στρατηγική συμφωνία στη βάση του πλαισίου Γκουτιέρες. «Εάν η ελληνοκυπριακή
πλευρά είναι έτοιμη να αποδεχθεί
το πλαίσιο Γκουτιέρες χωρίς αλλοιώσεις, όπως έχει υποβληθεί στις
30 Ιουνίου, ας το δηλώσει άμεσα
και να το ανακοινώσουμε ως «στρατηγική συμφωνία πακέτο», δήλωσε
ο Τουρκοκύπριος ηγέτης.
Σίγουρα τέτοια εξέλιξη δεν ήταν
αναμενόμενη. Άκουσον άκουσον,
ο κατοχικός ηγέτης να μας καλεί
να υπογράψουμε στρατηγική συμφωνία για απαλλαγή από την κατοχή στη βάση του πλαισίου το
οποίο πρώτοι εμείς διαλαλούσαμε
ότι πρόκειται για μια μεγάλη μας
επιτυχία.
Αν και προς στιγμή θορυβηθήκαμε, στο τέλος βρήκαμε την λύση.
Ξέρεις, του είπαμε, υπάρχουν δύο
πλαίσια, αυτό της 30ής Ιουνίου
αλλά και αυτό της 4ης Ιουλίου. Έτσι
με την όντως ευρηματική θεωρία
των δύο πλαισίων και την αμφισβήτηση για το αν προτού μας πρότεινε τη στρατηγική συμφωνία ρώ-

τησε τα «αφεντικά» του, περάσαμε
και αυτήν την κρίση. Είπαμε και
πάλι Όχι και ο «κυρίαρχος λαός»
δεν κατάλαβε τίποτε. Αντίθετα χειροκρότησε τους χειρισμούς μας.
Μετά και το «πυροτέχνημα»
Ακιντζί, ομοψυχία. Όλοι συμφώνησαν ότι δεν μπορούμε να πάμε
σε συνομιλίες υπό την απειλή των
κανονιοφόρων και των γεωτρύπανων. Πού πάει ο όρκος που το 76%
έδωσε στον Τάσσο Παπαδόπουλο
για υπεράσπιση του δικαίου, της
αξιοπρέπειας και της ιστορίας μας;
Δυστυχώς, όμως, «γκαντέμηδες»
όπως πάντα, με μια νέα πρόταση
μας αιφνιδίασαν και πάλι. Μας πρότειναν μορατόριουμ των ενεργειακών σχεδιασμών μέχρι να λυθεί
το Κυπριακό. Όλα κι όλα, αυτό δεν
το περιμέναμε. Ναι μεν μας είχαν
προειδοποιήσει ότι πάντα θα βρίσκονται ένα βήμα μπροστά αλλά
τόσο μπροστά δεν το είχαμε υπολογίσει. Για βήμα έλεγαν, άλμα έκαναν. Αφού τα χάσαμε για λίγες ώρες
τους δώσαμε και πάλι την απάντηση. Είπαμε και πάλι Όχι παραπέμποντάς τους στις συγκλήσεις
Χριστόφια – Ταλάτ και στην πρότασή μας για escrow account. Όπως

το 2004 τους είπαμε να μη φύγουν
από τη στεριά τώρα τους είπαμε
να μη φύγουν από τη θάλασσα.
Τα τελευταία τρία χρόνια ο κυπριακός ελληνισμός συνεχίζει και
ενδυναμώνει τα Όχι του Τάσου
Παπαδόπουλου. Τρία απανωτά Όχι.
Όχι στο Κραν Μοντάνα τον Ιούλιο
του 2017, Όχι στην πρόταση Ακιντζί τον Απρίλιο του 2018, Όχι στην
πρόταση της Τουρκίας για μορατόριουμ στα ενεργειακά τον Ιανουάριο του 2020. Συνεπείς στα
Όχι, υπερασπιζόμενοι την αξιοπρέπεια και την ιστορία μας.
Σίγουρα η αξιοπρέπεια είναι θέμα υποκειμενικό και ο καθένας την
υπερασπίζεται όπως νομίζει καλύτερα. Όσο για την ιστορία μας και
πάλι κανένα πρόβλημα. Άλλωστε
διαχρονικά Όχι λέγαμε. Το θέμα
είναι με το μέλλον των επόμενων
γενεών. Στην ουσία είπαμε και πάλι
Όχι στην επιβίωση του Ελληνισμού
σε αυτήν τη μαρτυρική γη. Κάτι
που δυστυχώς όταν το αντιληφθούμε θα είναι πολύ αργά.

Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου είναι
ειδικός προγραμμάτων
ηλεκτρονικών υπολογιστών.
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Μήπως να ασχοληθούμε
με την ουσία;

Η ΕΔΕΚ χρειάζεται πολιτική και ιδεολογική
επανατοποθέτηση, όχι προσωπικές συγκρούσεις

Της ΣΤΑΥΡΗΣ ΚΑΛΟΨΙΔΙΩΤΟΥ

Του ΘΕΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ταν ακούει κανείς τους εκπροσώπους
του Προεδρικού και του Συναγερμού
να ζητούν από το ΑΚΕΛ να απολογηθεί για την κριτική που ασκεί στο πεδίο
του Κυπριακού, δεν μπορεί παρά να την
αποδώσει σε δύο εναλλακτικά σενάρια: είτε
οφείλεται σε αδυναμία να κατανοήσουν
την ουσία της ειλικρινούς ανησυχίας που
εκφράζεται είτε αυτή δεν τους απασχολεί.
Ανεξαρτήτως βέβαια της διαβάθμισης των
δύο σεναρίων, η μεγάλη εικόνα παραμένει
ίδια. Υιοθετώντας κατά κάποιο τρόπο τη
μακιαβελική προσέγγιση ότι «τους αντιπάλους σου ή πρέπει να τους παίρνεις με το
μέρος σου ή να τους εκμηδενίζεις» επιχειρούν
με οξύτατο σθένος να κεφαλαιοποιήσουν
επικοινωνιακά από τις πρόσφατες δηλώσεις
του εκπροσώπου του τουρκικού ΥΠΕΞ. Όχι
για να δαχτυλοδείξουν την κατοχική Τουρκία
αλλά για να πλήξουν το ΑΚΕΛ, ξεχνώντας
ότι πρόκειται για την ίδια πολιτική δύναμη
που, ακόμα και στο πρόσφατο παρελθόν,
είχε έμπρακτα αποδείξει πως τις επιλογές
της καθοδηγεί το συμφέρον του τόπου μη
διστάζοντας μάλιστα να παραμερίσει τα
όρια της αντιπολίτευσης. Ενώ αποφεύγουν
για άλλη μια φορά επιμελώς να αγγίξουν
την ουσία.
Ήταν τελικά λανθασμένα τα συμπεράσματα στα οποία κατέληγε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ στην Έκθεση που υπέβαλε
προς το Συμβούλιο Ασφαλείας το 2017, τρεις
μήνες μετά το ναυάγιο στο Κραν Μοντάνα;
Ο οποίος, έχοντας αποσαφηνίσει τη θέση
του για τερματισμό της Συνθήκης Εγγύησης
και των όποιων επεμβατικών δικαιωμάτων,
κατέληξε στην εκτίμηση ότι «παρά τις διαφορές στις αρχικές τους θέσεις και στη δημόσια ρητορική τους, μπορούσα να δω από
τη δική μου σε βάθος εμπλοκή με τους τρεις
εγγυητές στο Κραν Μοντάνα ότι είχαν έρθει
όλοι στην Ελβετία δεσμευμένοι στην αναζήτηση αμοιβαία αποδεκτών λύσεων» (παρ.
18); Γιατί δεν αντιδράσαμε στο συμπέρασμά
του ότι εκεί βρεθήκαμε «κοντά στην κατάληξη μιας στρατηγικής συναντίληψης όσον
αφορά την ασφάλεια και τις εγγυήσεις»
(παρ. 45); Γιατί επιτρέψαμε αμαχητί την
αποενοχοποίηση της Άγκυρας από το διεθνή
παράγοντα αναφορικά με τη στάση που
τήρησε στη Διάσκεψη για την Κύπρο στα
θέματα της ασφάλειας; Τι απαντούμε στον
κ. Φέλντμαν σήμερα, ο οποίος δεν μίλησε
μόνο για σοβαρότητα των ηγετών αλλά και
για σοβαρότητα των εγγυητριών δυνάμεων;
Γιατί δεν τον ρωτούμε τι εννοούσε δηλώνοντας ότι «η εντύπωση των αξιωματούχων
του ΟΗΕ (…) είναι πως το Κραν Μοντάνα
έφερε τις δύο πλευρές και τις εγγυήτριες
δυνάμεις στα όρια μιας λύσης»; Ή ποια
είναι αυτά που ειπώθηκαν «απευθείας εντός
της αίθουσας» στα Ηνωμένα Έθνη τα οποία
δημιουργούσαν αυτή την εντύπωση κατά
τα λεγόμενά του; Και γιατί δεν του εξηγούμε
ποιες είναι οι πληροφορίες στις οποίες
είχαμε πρόσβαση και οι οποίες υπέσκαπταν
την εγκυρότητα όσων όπως λέει ειπώθηκαν
εντός της αίθουσας;
Ούτε η Τουρκία αντέδρασε στα συμπεράσματα του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ
κατά τον ουσιώδη χρόνο. Ίσως γιατί ενώ
ουδέποτε αποδέχθηκε δημόσια τη συζήτηση
του ενδεχομένου άρσης του συστήματος
εγγυήσεων –πόσο σοβαρό άραγε είναι να
αναμένει κανείς ότι η Άγκυρα θα δεσμευτεί
για τερματισμό τους και άρση της κατοχής
χωρίς να φτάσει η διαπραγμάτευση στο

πλέον τελικό της στάδιο– είναι κοινός τόπος
ότι ο κ. Γκουτιέρες είχε θέσει ενώπιον όλων
των πλευρών το Πλαίσιο και τον άτυπο μηχανισμό εφαρμογής της λύσης που καταργούσαν τη Συνθήκη Εγγύησης και οποιαδήποτε επεμβατικά δικαιώματα. Έναν μηχανισμό που, ενώ δεν έδινε ρόλο εκτελεστικό
ή συντακτικό στις εγγυήτριες δυνάμεις,
κατά τον τότε Έλληνα ΥΠΕΞ έσπευσε να
απορρίψει η ελληνοκυπριακή πλευρά. Σήμερα, στο αρνητικό τοπίο του Κυπριακού,
όπως διαμορφώθηκε μετά την απώλεια ενός
σημαντικού διαπραγματευτικού μομέντουμ,
που ποτέ δεν εξαντλήθηκε και συνεπεία
των ίσων αποστάσεων που τηρεί ο ΟΗΕ
για τις ευθύνες των πλευρών σχετικά με το
ναυάγιο του Κραν Μοντάνα, ποιος θα ανέμενε αλήθεια μία Τουρκία διαλλακτική, συνετή και έτοιμη για «υποχωρήσεις» μακριά
από το τραπέζι των συνομιλιών; Αντ’ αυτού,
σε μια περίοδο πόλωσης του περιφερειακού
τοπίου που η Τουρκία επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει ακόμη και με έκνομες μεθοδεύσεις τον ηγεμονικό ρόλο που διεκδικεί
στην περιοχή, η διαπραγματευτική στασιμότητα, η αβεβαιότητα του αποτελέσματος
της ψηφοφορίας στα κατεχόμενα και η ψιθυρολογία για λύση δύο κρατών θρέφουν
περαιτέρω την προκλητικότητα της Άγκυρας
η οποία εντείνει τις διχοτομικές της μεθοδεύσεις. Πόσο πειστικοί είναι, λοιπόν, αναρωτιέται κανείς, σε αυτές ακριβώς τις συνθήκες Προεδρικό και Συναγερμός ως προς
την προσπάθεια ανατροπής των δυσχερών
συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στο Κυπριακό; Γιατί είναι αντιφατικό αλήθεια να
υποστηρίζεις ότι διεκδικείς την επανέναρξη
διαπραγματεύσεων που να διασφαλίζουν
τον τερματισμό της Συνθήκης Εγγύησης
και των όποιων επεμβατικών δικαιωμάτων,
αλλά να αφαιρείς από την άλλη πλευρά το
βασικότερο εχέγγυο ικανοποίησης της δικής
της αίσθησης ασφάλειας που είναι η πολιτική
ισότητα. Και τραγικό λάθος να αμφισβητείς
τη συμφωνημένη αποτελεσματική συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων στη λήψη αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου η
οποία αντικαθιστά θετικά το καθολικό βέτο
του 1960 και συνάδει με τον ορισμό που
μάλλον όχι τυχαία επαναφέρουν εδώ και
μήνες τα Ηνωμένα Έθνη, όταν γνωρίζεις
μάλιστα ότι αυτό είναι που επικαλείται ως
άλλοθι η Τουρκία για συνέχιση των εγγυήσεων. Κάτι που βεβαίως δεν έχασε ευκαιρία
να επικαλεστεί ούτε στην πρόσφατη δήλωσή
του ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ.
Για όσους πραγματικά εργάζονται για επανέναρξη του απευθείας διαλόγου για λύση
του Κυπριακού, τα όσα περιγράφονται πιο
πάνω ίσως να έχουν κάποια αξία. Για όσους
είναι πραγματικά έτοιμοι να επιδοθούν σε
ουσιαστικές πρωτοβουλίες για να ανατραπούν τα διχοτομικά τετελεσμένα που όλο
και πιο έντονα οριστικοποιούνται αντί σε
επικοινωνιακά παιχνίδια. Η επιτυχία της
υπόθεσης του Κυπριακού δεν κρίνεται στις
εξέδρες μιας μισής πατρίδας ή μιας μισής
ΑΟΖ για να είμαι και επίκαιρη. Θα κριθεί
στις διαπραγματεύσεις. Ναι, με το κλειδί
να βρίσκεται στην Άγκυρα, αλλά και το
Προεδρικό να δημιουργεί γέφυρες προοπτικής. Να χτίζει σε στέρεες βάσεις την διεκδίκηση λύσης κι όχι πύργους θεμελιωμένους
σε ψευδαισθήσεις.

Μ

ερικά πράγματα πολύ λίγο αλλάζουν στην ΕΔΕΚ. Παρά την τεράστια αλλαγή που έφερε η μεταμόρφωση του κόμματος από αγωνιστικό
προπύργιο για τη δημοκρατία σε ευκαιριακό κόμμα προσωπικής ανέλιξης και
εξυπηρέτησης, οι εσωτερικές διαδικασίες
και τα παιγνίδια εξουσίας ελάχιστα διαφέρουν.
Στις 30 του Ιούλη 1980 η Συντακτική
Επιτροπή της Σοσιαλιστικής Έκφρασης,
τότε έκδοση της Σοσιαλιστικής Νεολαίας
ΕΔΕΝ, αντιμετώπιζε στην Κεντρική Επιτροπή της ΕΔΕΚ την κατηγορία για «αντικομματική συμπεριφορά». Ήταν γνωστό
ότι η ηγεσία του κόμματος ήθελε την Συντακτική Επιτροπή να παραχωρήσει τη
διαχείριση της εφημερίδας στον Ρένο
Πρέντζα, τότε υπεύθυνο τύπου της ΕΔΕΚ.
Δεν υπήρχε τίποτε στο καταστατικό του
κόμματος ή της νεολαίας που να δικαιολογούσε τέτοια απόφαση και η ηγεσία της
ΕΔΕΚ κατέφυγε στην «κομματική πειθαρχία»: ζήτησε από τα μέλη της Συντακτικής
Επιτροπής να δηλώσουν υπακοή σε οποιαδήποτε απόφαση πάρει η Κεντρική Επιτροπή. Η άρνηση των μελών της να δηλώσουν υπακοή πριν ξέρουν την απόφαση
οδήγησε σε διαγραφή των Μάριου Τεμπριώτη, Ζήνωνα Ποφαΐδη και Θέμου Δημητρίου για «άρνηση υπακοής σε απόφαση
της Κεντρικής Επιτροπής».
Φυσικά το πρόβλημα δεν ήταν θέμα
πειθαρχίας. Ήταν βαθιά πολιτικό ζήτημα
που είχε τις ρίζες του στην αποτυχία της
ΕΔΕΚ να αξιοποιήσει τη μετεωρική αύξηση
της επιρροής της λόγω του ρόλου της ενάντια στο πραξικόπημα του Ιούλη του 74
και του αγώνα της για επιστροφή του Μακάριου. Η ενότητα των διαφόρων πολιτικών
ρευμάτων του κόμματος που χτίστηκε
μέσα από τους αγώνες εκείνης της εποχής
άρχισε να αδυνατίζει και να δίνει τη θέση
της σε μια εσωκομματική πάλη εξουσίας
που γινόταν ολοένα και πιο βίαιη. Η Νεολαία και η εφημερίδα-της, η Σοσιαλιστική
Έκφραση, αποτελούσαν την έκφραση
των Μαρξιστών μέσα στο κόμμα, κάτι που
συσπείρωσε τα μη-μαρξιστικά ρεύματα
σε μια ετερόκλητη συμμαχία για τη φίμωσή-τους.

Τότε δεν υπήρχε «Πειθαρχικό Συμβούλιο» και ούτε συντάχτηκε «κατηγορητήριο»
εναντίον των κατηγορουμένων, κάτι που
οδήγησε τον Ευστάθιο Ευσταθίου να καταδικάσει τη διαδικασία σαν αναξιόπιστη.
Ωστόσο, η εξέλιξη της «δίκης» λίγο διέφερε
από το τι συμβαίνει σήμερα στη «δίκη»
του Δημήτρη Παπαδάκη. Χωρίς αναφορά
στους πραγματικούς λόγους της δίωξης,
με πολύ λίγη σημασία στις τυπικές κατηγορίες, η συζήτηση μετατρέπεται σε ατεκμηρίωτη λασπολογία για μια πλειάδα θεμάτων και δημιουργία κλίματος λυντσαρίσματος των κατηγορουμένων.
Από τότε η ΕΔΕΚ πέρασε από τις διαγραφές ή την αδρανοποίηση δεκάδων σημαντικών στελεχών. Ο Τάκης Χατζηδημητρίου και ο Γιαννάκης Ομήρου είναι τα
πιο ψηλόβαθμα στελέχη που έρχονται στο
νου αλλά υπάρχουν πολλοί άλλοι. Σημαντικό ρόλο στην περιθωριοποίηση στελεχών
είχε πάντα ο Βάσος Λυσσαρίδης, τον οποίο
προσεταιρίζονταν κατά κανόνα οι «νέες»
ηγετικές ομάδες που ήθελαν να απαλλαγούν από τις «παλιές». Έτσι, συμμάχησε
με τον Τάκη Χατζηδημητρίου για να διώξουν την συντακτική επιτροπή της Σοσιαλιστικής Έκφρασης, με τον Γιαννάκη
Ομήρου για να απαλλαγούν από τον Τάκη
Χατζηδημητρίου, με τον Μαρίνο Σιζόπουλο
για να εκτοπίσουν τον Γιαννάκη Ομήρου.
Αυτή η συνεχής αιμορραγία στελεχών
είναι μέρος της αδυναμίας του κόμματος
να αυξήσει την επιρροή του και να αναπτυχτεί σε μια περίοδο που η Σοσιαλδημοκρατία κυριαρχούσε στην Ευρώπη. Παράλληλα, οι εσωτερικές διαμάχες, που την
εποχή της Σοσιαλιστικής Έκφρασης είχαν
πολιτικό και ιδεολογικό χαρακτήρα, άρχισαν να γίνονται ολοένα και περισσότερο
ζήτημα προσωπικής επικράτησης. Κάθε
καινούρια γενιά στελεχών γινόταν και πιο
κυνική στην πολιτική της αντίληψη, ώσπου
το κυνήγι της εξουσίας και του προσωπικού
κέρδους έγινε η κύρια καθοδηγητική γραμμή για τη δράση τους.
Η σημερινή κρίση με τη διαγραφή του
Δημήτρη Παπαδάκη έρχεται σε μια στιγμή
που ο πολιτικός χώρος που θέλει να καλύψει
η ΕΔΕΚ καταρρέει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο παγκόσμιος Καπιταλισμός δεν

Η κ. Σταύρη Καλοψιδιώτου είναι νομικός- διεθνολόγος, μέλος Κ.Ε. ΑΚΕΛ.

είναι πια σε θέση να προσφέρει μεταρρυθμίσεις, με αποτέλεσμα τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα να μετατρέπονται σε
φορείς επιβολής αντεργατικών μέτρων.
Τα σοσιαλιστικά κόμματα της Γαλλίας,
της Γερμανίας και της Ελλάδας βρίσκονται
σε πορεία εξαφάνισης. Το Εργατικό Κόμμα
της Βρετανίας επιβίωσε για λίγο, μόνο
γιατί ο Τζέρεμι Κόρπυν του έδωσε νέα
πνοή με ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα
αλλά είναι ακόμα άγνωστο ποιο θα είναι
το μέλλον του μετά τις εκλογές του περασμένου Δεκέμβρη.
Η εθνικιστική πολιτική που ακολουθεί
η ΕΔΕΚ τις τελευταίες δεκαετίες βρίσκεται
επίσης σε αδιέξοδο. Με την σχεδόν βέβαιη
κατάρρευση της προσπάθειας λύσης του
Κυπριακού και τη συνειδητοποίηση ότι
η διατήρηση του στάτους κβο δεν είναι
πια εφικτή, η συνθηματολόγηση της ΕΔΕΚ
θα γίνεται ολοένα και πιο φανερά ουτοπική
και θα υπερφαλαγγίζεται από τη συνθηματολόγηση του ΕΛΑΜ που θα προσφέρει
πολύ περισσότερα σε εθνικιστική πλειοδοσία. Είναι φανερό ότι η ΕΔΕΚ χρειάζεται
σήμερα δραστική αλλαγή πορείας σε όλους
τους τομείς της πολιτικής της. Αυτό αντιλαμβάνονται και πολλά στελέχη μέσα
στο κόμμα που κάτω από την πίεση της
πραγματικότητας αρχίζουν να αμφισβητούν την ηγεσία και να αναζητούν μια
νέα πορεία. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που
η κρίση Παπαδάκη ξεσπά αυτή τη στιγμή.
Όμως δεν είναι ελπιδοφόρο το γεγονός
ότι η πραγματική διαμάχη συγκαλύπτεται
με τυπικούς όρους διαδικασιών και δικαστικού τύπου αποφάσεις. Δεν είναι ελπιδοφόρο το γεγονός ότι η εικόνα που δίνεται
προς τα έξω είναι εικόνα σύγκρουσης προσωπικοτήτων. Η ΕΔΕΚ μπορεί να ελπίζει
σε επιβίωσή της στη σημερινή εποχή μόνο
αν μπορέσει να διεξαγάγει μια σε βάθος
πολιτική και ιδεολογική συζήτηση που
να επανακαθορίσει τη θέση της στην κυπριακή κοινωνία, να την ξαναφέρει σε
αρμονία με τις προσδοκίες των μελών της
και να προσφέρει κάτι πραγματικά καινούριο στην πολιτική σκηνή της Κύπρου.

Ο κ. Θέμος Δημητρίου είναι πολιτικός
συγγραφέας.

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΜΑΚΡΗ. imakris@kathimerini.gr

Κραν Μοντάνα: Χάθηκε πολύτιμος χρόνος για τα αυτονόητα

Τ

ις τελευταίες μέρες μια σειρά
από δηλώσεις που έγιναν από
τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, κ. Μεβλούτ Τσαβούσογλου, τον
εκπρόσωπο Τύπου του τουρκικού
Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Χαμίτ
Ακσόι, και τον τέως βοηθό γενικό
γραμματέα του ΟΗΕ για πολιτικές
υποθέσεις, κ. Τζέφρι Φέλτμαν, ξεκαθάρισαν όσα διαμείφθηκαν στο
Κραν Μοντάνα το καλοκαίρι του
2017. Ως πρώτο συμπέρασμα από
τις δηλώσεις τους, εξάγεται η επιβεβαίωση, χωρίς πλέον περιθώριο
αμφισβήτησης, των όσων είχε αναφέρει ο ΠτΔ για τα τεκταινόμενα.
Συγκεκριμένα, ο κ. Χαμίτ Ακσόι διαμήνυσε ότι η Άγκυρα δεν είχε δεχθεί
άρση των εγγυήσεων κατά τις συνομιλίες στο Κραν Μοντάνα. Προχώρησε, μάλιστα, ένα βήμα περαιτέρω χαρακτηρίζοντας ως «εκτός
πραγματικότητας» σχετικές αναφορές στον ελληνοκυπριακό Τύπο.
Επιπρόσθετα, ο κ. Φέλτμαν, σε
πρόσφατη συνέντευξή του στην
εφημερίδα «Πολίτης», αναφέρθηκε

Του ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

αφενός σε πολλαπλούς έντονους γύρους συζητήσεων και αφετέρου στο
ότι τα μέρη αντιμετώπισαν τα πιο
σοβαρά ζητήματα με «πρωτοφανή
ευθύτητα». Εμμέσως, πλην σαφώς,
ο κ. Φέλτμαν επιβεβαιώνει ότι το
θέμα των εγγυήσεων συζητήθηκε
διεξοδικά και ότι υπήρξε θέμα σοβαρών εντάσεων μεταξύ των μερών.
Μια δήλωση που σαφώς παραπέμπει
σε έλλειψη συμφωνίας των δύο μερών
για το μείζον θέμα των εγγυήσεων.
Στις δύο αυτές δηλώσεις θα πρέπει
να προστεθούν οι δηλώσεις Τσαβούσογλου τόσο στις 14 Οκτωβρίου
2018 ενώπιον της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης όσο και κατά τη διάρκεια
των ίδιων των συνομιλιών στο Κραν
Μοντάνα, ο οποίος δήλωνε «Εκείνοι
που λένε μηδέν εγγυήσεις και μηδέν
στρατός να ξυπνήσουν από το όνειρο…«Τέτοια πολιτική δεν είχαμε
ποτέ. Και δεν θα έχουμε ούτε και
από δω και πέρα».
Οι εν λόγω αναφορές των τριών
αξιωματούχων, οι δύο μάλιστα υπήρξαν εκ των πρωταγωνιστών στο Κραν

Μοντάνα, αποδομούν το φαιδρό επιχείρημα ελληνοκυπριακών κύκλων
ότι η Τουρκία αποδέχτηκε προφορικά
άρση των εγγυήσεων στο Κραν Μοντάνα. Πέραν επίσης της επιβεβαίωσης
του ΠτΔ, δημιουργούν εύλογες απορίες για τις πηγές της δικής τους
πληροφόρησης, στη βάση της οποίας
εξακολουθούν να επιρρίπτουν ευθύνες στον ΠτΔ για το αδιέξοδο στο
Κραν Μοντάνα.
Η επιχειρηματολογία τους όμως
στερείται κυρίως ορθολογισμού. Τί
εμπόδιζε την Τουρκία να μετατρέψει
τη θετική της προφορική απάντηση
για άρση των εγγυήσεων σε αντίστοιχη γραπτή; Γιατί ο Νίκος Αναστασιάδης να μην οδηγήσει τα πράγματα σε λύση μετά από τέτοια δέσμευση της Τουρκίας, εφόσον μάλιστα ο ίδιος είχε ήδη αποδείξει την
πολιτική του βούληση με εποικοδομητικές προτάσεις σε μια σειρά άλλων
θεμάτων π.χ. διακυβέρνηση, περιουσιακό κ.ά.; Αν ο Νίκος Αναστασιάδης σκεφτόταν τις προεδρικές
εκλογές στην Κυπριακή Δημοκρατία,

όπως λανθασμένα επίσης του καταλογίζουν οι ίδιοι κύκλοι, γιατί να μην
σκεφτόταν και τις εκλογές στην επανενωμένη Κύπρο, όπου οι πιθανότητες εκλογής του θα ήταν λογικά
μεγαλύτερες αφού θα επέστρεφε
θριαμβευτής από το Κραν Μοντάνα;
Έχοντας ήδη στο ενεργητικό του
την επανένωση της Κύπρου, όντας
μάλιστα ο κύριος υπεύθυνος για την
άρση των τουρκικών εγγυήσεων,
και τον άθλο της ανόρθωσης της κυπριακής οικονομίας. Γιατί ο Νίκος
Κοτζιάς να μην αποδεχτεί την άρση
των εγγυήσεων, η οποία αποτελούσε
διαχρονική θέση και της ελλαδικής
πλευράς; Οι δηλώσεις των δύο Τούρκων αξιωματούχων και η δριμύτητα
με την οποία η Άγκυρα επιτίθεται
στον Μουσταφά Ακιντζί μας οδηγούν
σε ακόμη δύο συμπεράσματα. Το
μεν πρώτο επιβεβαιώνει την ορθή
αξιολόγηση της κυβέρνησης για τις
προθέσεις της Τουρκίας για το μέλλον
της Κύπρου και τον ρόλο της. Η δήλωση Ακιντζί, η οποία έλεγε ότι η
κατεχόμενη Κύπρος δεν πρέπει να

προσαρτηθεί ως μια ακόμη επαρχία
της Τουρκίας στα πρότυπα της Αλεξανδρέττας οδήγησε τον Μεβλούτ
Τσαβούσογλου να χαρακτηρίσει τον
Ακιντζί ως «τον πλέον αναξιόπιστο
πολιτικό». Ακόμη χειρότερα, οδήγησε
σε απροκάλυπτες παρεμβάσεις της
Τουρκίας στις επικείμενες «εκλογές»
στα κατεχόμενα με ωμό και πιεστικό
τρόπο με στόχο την πολιτική εξουδετέρωση του Μουσταφά Ακιντζί.
Αποκαλύπτει δηλαδή το πόσο επιθυμεί η Άγκυρα να έχει υπό τον έλεγχό της την τουρκοκυπριακή κοινότητα τόσο πριν όσο και μετά τη λύση.
Το δε δεύτερο συμπέρασμα και τρίτο
συνολικά, δικαιώνει τη στόχευση
Αναστασιάδη για ένα επανενωμένο
«κανονικό κράτος» με μηδέν στρατό
και μηδέν εγγυήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εξάλλου
υποδηλώνει το αποδεχθέν από την
πλευρά μας Πλαίσιο Γκουτιέρες. Αποτελεί κομβικής σημασίας ζήτημα για
το μέλλον του τόπου μας γιατί μόνο
ένα τέτοιο κράτος θα αποτρέψει,
στο πλαίσιο της λύσης, την Τουρκία

από το να παρεμβαίνει με τις εγγυήσεις και τα στρατεύματα στη βιώσιμη
λειτουργία του ομοσπονδιακού κράτους. Σε κάθε περίπτωση, χάθηκε
πολύτιμος χρόνος για τα αυτονόητα.
Είναι πλέον καιρός να αντιληφθούμε
ότι θα πρέπει να σταματήσουμε τις
έριδες μεταξύ μας και όλοι μαζί ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε την τουρκική αδιαλλαξία και προκλητικότητα.
Επιθυμία μας είναι βέβαια να επικρατήσουν και στην άλλη πλευρά
δυνάμεις που επιδιώκουν τη λύση
και επιθυμούν τη συμβίωση σ’ ένα
ευρωπαϊκό πλαίσιο. Χωρίς να παρεμβαίνουμε στη διαδικασία για ανάδειξη του ηγέτη στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, η κυβέρνηση ευελπιστεί να διαβουλεύεται με δυνάμεις
που οραματίζονται το κοινό μέλλον
των δύο κοινοτήτων, σ’ ένα επανενωμένο κράτος, χωρίς ξένες εξαρτήσεις και στρατεύματα.

Ο κ. Πέτρος Δημητρίου είναι
διευθυντής του Γραφείου
του Προέδρου της Δημοκρατίας.
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Εζησε και έπεσε ως ένας απλός στρατιώτης
Ο διοικητής της 33ης Μοίρας Καταδρομών ταγματάρχης Γεώργιος Κατσάνης μέσα από τα μάτια και τη μνήμη δύο συμπολεμιστών του








Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΜΑΡΑ

Με έντονο το στοιχείο της συντροφικότητας που χαρακτηρίζει όσους
υπηρέτησαν στις Δυνάμεις Καταδρομών, δύο απλοί λοκατζήδες με
τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο
αποχαιρέτισαν, μετά από 46 χρόνια,
τον διοικητή της Μοίρας τους, τον
ταγματάρχη, τότε και σήμερα αντιστράτηγο, Γιώργο Κατσάνη. Εν
είδει φόρου τιμής και αιώνιας ευγνωμοσύνης οι δύο καταδρομείς
που πολέμησαν μαζί του, κατά την
τουρκική εισβολή, εξομολογούνται
στην «Κ» τις ώρες εκείνες που ο
«Αττίλας» πάτησε τα χώματα της
Κύπρου και πώς ο ηγέτης διοικητής
τους πήγε πρώτος στη μάχη.
-Σαράντα έξι χρόνια πίσω, έχετε
θύμησες από τον διοικητή της
33 Μοίρας Καταδρομών, Γιώργο
Κατσάνη;
ΣΑΒΒΑΣ ΜΕΝΤΖΗΣ: Η Μοίρα στις
19 Ιουλίου 1974 ήταν στο αεροδρόμιο Λευκωσίας, λόγω του πραξικοπήματος που είχε γίνει προηγουμένως.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ: Η Μοίρα διασκορπίστηκε.
ΣΜ: Στο αεροδρόμιο Λευκωσίας
ήταν δύο λόχοι, ο 31ος Λόχος Κρούσεως και ο 32ος Λόχο Κρούσεως.
ΑΣ: Ο δικός μου Λόχος ήταν στο
ΡΙΚ, στο Εφεδρικό.
ΣΜ: Αργά το βράδυ, στις 11 η ώρα,
επέστρεψε ο διοικητής από μια σύσκεψη στο ΓΕΕΦ και μόλις μπήκε
στο κτίριο του αεροδρομίου μου είπε:
«Μέντζη, συγκέντρωση αξιωματικών». Ειδοποίησα τους αξιωματικούς
και όταν μαζευτήκαμε μας είπε: «Επιστρέφω από μια σύσκεψη και σας
ενημερώνω πως υπάρχουν κάποιες
πληροφορίες ότι αύριο μπορεί να
πολεμάμε Τούρκους. Για αυτό αύριο
θα σηκωθούμε και θα κινηθούμε
προς το στρατόπεδο στο Πέλλα Παϊς».
Επειδή είχα το θάρρος του, λόγω ότι

Έκανα μια κίνηση να εντοπίσω τον λοχαγό για να
ρωτήσω τι θα κάνουμε.
Κατά την κίνηση άκουσα
μια φωνή, είδα μια σκιά
πίσω από ένα βράχο να
μου λέει: «Καλύψου,
μίστερ Μέντζη». Ήταν
ο διοικητής μου. Ήταν
η τελευταία φορά που
τον είδα και τον άκουσα.
ήμουν στο υπασπιστήριο του είπα:
«Κύριε διοικητά, δεν είναι καλύτερα
να πάμε από απόψε; Και η απάντησή
του, πάντα αυστηρή «Μέντζη, η διαταγή είναι διαταγή».
ΑΣ: Αυτό που είπε ο Σάββας έγινε
και στη δική μου δύναμη. Μας κάλεσε το απόγευμα Παρασκευής ο
υποδιοικητής της Μοίρας, τους
αξιωματικούς, και μας είπε για όσα
μετέδιδαν τα ξένα ειδησεογραφικά
δίκτυα για τουρκική εισβολή και
μας έδωσε οδηγίες να ετοιμάσουμε
τους στρατιώτες για να κινηθούμε,
την επομένη το πρωί, προς τη μονάδα στο Πέλλα Παϊς. Το πρωί κινηθήκαμε, μέσω Πενταδακτύλου,
προς Πέλλα Παϊς. Έξω από τον
Άγιο Επίκτητο, η φάλαγγά μας δέχθηκε επίθεση από τουρκικά αεροπλάνα με αποτέλεσμα την καταστροφή της. Είχαμε 13 τραυματίες,
σκορπίσθηκε ο Λόχος, αλλά σε χρόνο ρεκόρ ανασυγκροτηθήκαμε και
πεζοί συνεχίσαμε προς το Πέλλα
Παϊς. Στο στρατόπεδο φθάσαμε τις
απογευματινές ώρες και συναντηθήκαμε στη Βίλλα της Λέιντις, χώρος διασποράς της Μοίρας, πριν
ξεκινήσουμε για τις επιχειρήσεις.
-Ο ταγματάρχης Κατσάνης;
ΑΣ: Ήταν ήδη εκεί και μας πε-

Ο Σάββας Μέντζης και ο Ανδρέας Σταύρου, έφεδροι ανθυπολοχαγοί σήμερα, άνοιξαν την καρδιά τους στην «Κ» και

μοιράστηκαν εικόνες και συναισθήματα για τον διοικητή τους στην 33η Μοίρα Καταδρομών Γιώργιο Κατσάνη, τα λείψανα του οποίου επαναπατρίσθηκαν στην Ελλάδα.
ρίμενε.
ΣΜ: Εμείς το πρωινό της 20ής
Ιουλίου, ξυπνήσαμε με τους βομβαρδισμούς του διαύλου του αεροδρομίου και καταλάβαμε πως ξεκίνησε η εισβολή, όπως μας είχε
πει ο διοικητής μας το προηγούμενο
βράδυ. Ο 31ος Λόχος Κρούσεως
επιβιβάσθηκε στα οχήματα, μαζί
με τον Κατσάνη, ο οποίος προπορευόταν, και μέσω της διαδρομής
Λευκωσίας – Κλεπίνης φθάσαμε
βόρεια του στρατοπέδου της Μοίρας μας, στο Πέλλα Παϊς . Μείναμε
100 μέτρα από το στρατόπεδο. Εκεί
ο Διοικητής, μάς συγκέντρωσε και
με το γνωστό χαμόγελό του μας

εμψύχωσε λέγοντας: «Να είστε σίγουροι ότι η νίκη θα είναι δική
μας». Κινηθήκαμε στη συνέχεια
στο χώρο διασποράς και εκεί έγινε
η ανασυγκρότηση την μονάδας.
ΑΣ: Το ηθικό ήταν πάντα υψηλό.
Όταν μας έλεγε πως η νίκη είναι
δική μας, το εννοούσε και πως θα
φθάναμε και θα καταλαμβάναμε
τον Άγιο Ιλαρίωνα.
ΣΜ: Ο διοικητής διέμενε στην
Κερύνεια. Τις Κυριακές φορούσε
την αθλητική του φόρμα, χρώματος
μπλε, και ξεκινούσε τροχάδην και
πήγαινε ο οδηγός του και τον έπαιρνε κοντά στην τοποθεσία Τζίγκλος
που ήταν το νότιο μέρος της Κε-

ρύνειας. Περνούσε μπροστά από
τα τουρκικά φυλάκια και έκανε
αναγνωρίσεις. Για αυτό το βράδυ
που ανεβήκαμε στον Άγιο Ιλαρίωνα,
ο Διοικητής ήταν στην πρώτη γραμμή, που κανονικά, ένας Διοικητής
μονάδας δεν είναι ο πρώτος..
ΑΣ: Να μου επιτρέψεις Σάββα να
πω πως το ήθος και το φρόνημά
του δεν του επέτρεψαν να μείνει
στα μετόπισθεν, ως όφειλε για να
κρατεί την μονάδα αμυντικά. Αλλά
το ήθος και το φρόνημά του, τον
έκαναν να ριχθεί στη μάχη ως ένας
απλός στρατιώτης, εξ ου και ήταν
από τους πρώτους που έπεσαν. Ο
πρώτος των πρώτων. Τίποτα άλλο.

-Πότε είδατε για τελευταία φορά
τον διοικητή σας;
ΣΜ: Στις 20 Ιουλίου το βράδυ
έγινε κάτι που δεν το έχω πει ούτε
στην οικογένειά μου και το έχω 46
χρόνια μέσα μου. Ήταν η πρώτη
και τελευταία φορά που με φώναξε
με το μικρό μου όνομα. «Ανδρέα,
ξέρω πόσο ταλαιπωρημένοι και
κουρασμένοι είστε. Θέλω να ετοιμάσεις τους στρατιώτες σου, εξάλλου για αυτό εκπαιδευόμαστε μια
ζωή (συγκινημένος) ήλθε η στιγμή
αυτή, ήλθε τώρα, είναι απόψε». Το
ένιωθε και το πίστευε πως αυτός
ήταν ο στόχος, η αποστολή, μιας
ολόκληρης ζωής και αυτό θα έπρεπε
να επιδιώξουμε εκείνη τη βραδιά.
ΑΣ: Την πρώτη φορά που τον είδα πριν πέσει ήταν 200 μέτρα πριν
περάσουμε το δρόμο Αγύρτας.
Ένιωσα κάποιος να με χτυπά και
να μου λέει χαμηλόφωνα στο αυτί:
«Πρόσεξε τον αορτήρα σου διότι
κάνει θόρυβο». (Κομπιάζει) Αυτός
ήταν ο διοικητής. Η δεύτερη ήταν
τα ξημερώματα της επόμενης μέρας. Εκεί που είμαστε δεχθήκαμε
σφοδρή επίθεση από τα γύρω υψώματα. Έκανα μια κίνηση να εντοπίσω το Λοχαγό για να ρωτήσω τι
θα κάνουμε. Κατά την κίνηση άκουσα μια φωνή, είδα μια σκιά πίσω
από ένα βράχο να μου λέει :«Καλύψου, μιστερ Μέντζη». Ήταν ο
διοικητής μου. (Με τρεμάμενη φωνή) Ήταν η τελευταία φορά που
τον είδα και τον άκουσα.
-Συνολικά, 46 χρόνια μετά το ταξίδι της επιστροφής
ΣΜ: Ήταν, είναι και θα είναι στις
καρδιές μας. Όταν θα φύγουμε
εμείς θα είναι στις καρδιές των παιδιών μας και όταν φύγουν αυτά,
θα είναι στις καρδιές των παιδιών
τους. Αιώνια θα είναι η μνήμη του.
ΑΣ: Ήταν ο πατέρας μας. Εκτός
από αξιωματικός ήταν και άνθρωπος. Για αυτό θα είναι για πάντα
αθάνατος στις καρδιές μας.
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Η ηρωική δράση των μονάδων καταδρομών στην Κύπρο

απαρχή της ιστορίας των Ειδικών Δυνάμεων στην Κύπρο έχει ως αφετηρία την
ίδρυση της 31 Μοίρας Καταδρομών,
9 Ιουλίου 1964, η οποία και συγκροτήθηκε στην Ευρύχου. Πρώτος
διοικητής καταγράφεται ο ταγματάρχης (ΠΖ) Γεώργιος Καρούσος.
Ενεργά συμμετείχε στις επιχειρήσεις Τηλλυρίας μεταξύ 6 και 9 Αυγούστου, επιτυγχάνοντας τους τεθέντες αντικειμενικούς σκοπούς
της με την κατάληψη του υψώματος
Λωρόβουνος. Στις 21 Σεπτεμβρίου
μεταφέρθηκε στο Μιτσερό. Στη
Λακατάμια εγκαταστάθηκε στις 9
Νοεμβρίου 1964, την άνοιξη 1973
στην Τύμπου και τέλος Απριλίου
1974 στην Αθαλάσσα. Η 32 Μοίρα
Καταδρομών συγκροτήθηκε στις
21 Αυγούστου 1964, στην περιοχή
Σαϊττά.
Πρώτος διοικητής της Μοίρας
διετέλεσε ο Τχης (ΠΖ) Βασίλειος
Κούρκαφας. Το Δεκέμβριο του ίδιου
χρόνου μεταφέρθηκε στα Πολεμίδια. Έλαβε πρωταγωνιστικό μέρος
στη μάχη της Κοφίνου τη 15η Νοεμβρίου 1967, ενισχυμένη από τον
11 Λόχο Κρούσεως της 31 Μοίρας
Καταδρομών. Το Μάρτιο 1968 μεταστάθμευσε στο Σταυροβούνι.
Τον Απρίλιο 1970 μετακινήθηκε
στη Μονή Αγίου Χρυσοστόμου,
στις παρυφές του Πενταδακτύλου.
Στο Πευκόδασος νοτίως του Πεδουλά, συγκροτήθηκε στις 30 Απριλίου 1965 η 33 Μοίρα Καταδρομών.
Το καλοκαίρι του 1967 μεταστάθμευσε αρχικά στο Πέντε Μίλι Κερύνειας και στη συνέχεια στο Πέλλα
Πάις, όπου και παρέμεινε μέχρι
την τούρκικη εισβολή του 1974.
Ως πρώτος διοικητής καταγράφεται ο Τχης (ΠΖ) Γεώργιος Κωνσταντόπουλος. Τον Δεκέμβριο του
1973, σ’ επιτελικό και μόνο επίπεδο
με έδρα την Αθαλάσσα ολοκληρώνεται το οργανόγραμμα, στο οποίο
τοποθετούνται αποκλειστικά και
μόνο έφεδροι καταδρομείς. Τον









Η ηρωική παρουσία κι ο
αγώνας της 32 Μοίρας
Καταδρομών ενάντια στις
προελαύνουσες δυνάμεις
του εισβολέα παρείχε τη
δυνατότητα και τον χρόνο
στις δυνάμεις της Εθνικής Φρουράς που είχαν
εγκλωβιστεί, να κινηθούν με ασφάλεια στις
ελεύθερες περιοχές.
Ιούλιο 1974 ανέλαβε ως διοικητής
της μονάδας ο ταγματάρχης (ΠΖ)
Παναγιώτης Δεκούλος. Με την
έναρξη της τούρκικης εισβολής,
το ίδιο βράδυ του Σαββάτου 20 Ιουλίου 1974 εφαρμόζεται το σχέδιο
επιχειρήσεων «Λαβίδα». Οι λόχοι
κρούσεως της 31ης Μοίρας Καταδρομών προωθήθηκαν αργά το
απόγευμα από το ύψωμα του Προφήτη Ηλία στην Αετοφωλιά. Διοικητής της Μοίρας ανέλαβε μετά
και τον τραυματισμό του Κωνσταντίνου Ραφτόπουλου, ο Τχης (ΠΖ)
Αλέξανδρος Μανιάτης. Ως αντικειμενικός σκοπός τέθηκε η κατάληψη
του στρατοπέδου Καταδρομών των
Τούρκων στο ύψωμα Κοτζά Καγιά,
ο οποίος κι επετεύχθη.
Η 32 Μοίρα Καταδρομών διείσδυσε επιτυχώς πλησίον του ΑΝΣΚ,
στην Άσπρη Μούττη εκδηλώνοντας
βίαιη κρούση. Πρωτοστατούντος
του διοικητή της Μοίρας Τχη (ΠΖ)
Ναπολέοντος Δαμασκηνού, οι αντικειμενικοί σκοποί είχαν επιτευχθεί και οι καταδρομείς προέβησαν
σε εκκαθαρίσεις πολυβολείων και
εχθρικών φυλακίων. Με επικεφαλής
τον διοικητή της ταγματάρχη (ΠΖ)
Γεώργιο Κατσάνη, λόχοι κρούσεως
της 33ης Μοίρας Καταδρομών επιτυχώς διείσδυσαν και κατέλαβαν

τους αντικειμενικούς σκοπούς, εκκαθαρίζοντας τα εχθρικά πολυβολεία και ορύγματα επί των υψωμάτων Πετρομουθίων και Γκαμήλας.
Το πρωινό της επόμενης μέρας έπεφτε ηρωικά ο διοικητής της Μοίρας,
μετά των ανδρών της σωματοφυλακής του. Η 34 Μοίρα Καταδρομών
κινήθηκε αργά το απόγευμα της
20ής Ιουλίου, προωθούμενη σε
δρομολόγιο ανατολικά του χωριού
Πάνω Δίκωμο, όπου και έλαβε θέσεις μάχης. Την καθορισμένη ώρα
ανέτρεψε τις τουρκικές προφυλακές, εισερχόμενη στον τουρκοκυπριακό θύλακα της Αγύρτας, στο
ύψος της Μονής Προφήτη Ηλία.
Την 21η Ιουλίου του 1974, η ηγεσία
των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων
αποφάσισε τη μεταφορά στην Κύπρο της Α΄ Μοίρας Καταδρομών
με δεκατρία τελικά αεροσκάφη Νοράτλας, υπό την ηγεσία του ταγματάρχη (ΠΖ) Γεώργιου Παπαμελετίου. Ένα εξ αυτών κατέπεσε

από φίλια πυρά, καθότι δεν υπήρξε
έγκαιρος ενημέρωση των αμυνομένων.
Ένας λόχος της 33 Μοίρας Καταδρομών με επικεφαλής τον ανθυπολοχαγό Χρίστο Κότσαλη, αμυνόμενος σθεναρώς και με τους άνδρες της Α΄ Μοίρας Καταδρομών,
αναχαίτισαν τις κατά κύματα επιτιθέμενες τουρκικές δυνάμεις, αποκλείοντας την κατάληψη του αεροδρομίου Λευκωσίας. Μεταξύ
πρώτης και δεύτερης φάσης της
εισβολής, επακολούθησαν από την
31η Μοίρα Καταδρομών κι ενώ οι
Τούρκοι παραβίαζαν τη συμφωνία
κατάπαυσης του πυρός, νικηφόρες
επιχειρήσεις επί του υψώματος
1023, στις ακτές Καραβά και Λαπήθου, στο Αγριδάκι, στη διάβαση
Αγίου Παύλου, στο ύψωμα 126 και
στην Αετοφωλιά. Η 32 Μοίρα Καταδρομών κινήθηκε προς την Αλωνάγρα, στο Βουφαβέντο και τον
Παχύαμμο, αναχαιτίζοντας τις εχ-

θρικές επιτιθέμενες δυνάμεις. Στις
οξυκόρυφες σειρές του Πενταδακτύλου τραυματίστηκε και ο διοικητής της Μοίρας. Η ηρωική παρουσία κι ο αγώνας της 32 Μοίρας
Καταδρομών ενάντια στις προελαύνουσες δυνάμεις του εισβολέα παρείχε τη δυνατότητα και τον χρόνο
στις δυνάμεις της Εθνικής Φρουράς
που είχαν εγκλωβιστεί, να κινηθούν
με ασφάλεια στις ελεύθερες περιοχές. Η 33 Μοίρα Καταδρομών, μετά
και την απαγκίστρωσή της από
την περιοχή Αγίου Ιλαρίωνα, μεταφέρθηκε στους χώρους διασποράς πλησίον του στρατοπέδου της.
Το πρωινό της 22ας Ιουλίου, δύο
λόχοι της μονάδας υπό τον υπολοχαγό Νικόλαο Κατούντα και Βασίλειο Ροκκά αναχώρησαν με αποστολή την επαφή κι αντιμετώπιση
των αποβατικών εχθρικών δυνάμεων στην περιοχή Αγίου Γεωργίου
Κερύνειας.
Επιδεικνύοντας απαράμιλλο

ηρωισμό, οι αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και οπλίτες της μονάδας
αντιμετώπισαν καταβάλλοντας βαρύτατο τίμημα τις κατά παρασάγγας
υπέρτερες τουρκικές δυνάμεις τόσο
στον χώρο της απόβασης, όσο και
στην είσοδο της Κερύνειας. Τη 16η
Αυγούστου, τμήματα της 33 Μοίρας
Καταδρομών διέσπασαν τον κλοιό
τον προελαυνόντων εχθρικών τμημάτων στην πεδιάδα της Μόρφου,
διασώζοντας τα εγκλωβισμένα στο
δυτικό μέτωπο επιχειρήσεων τμήματα της Εθνικής Φρουράς. Την
ίδια μέρα, μετά και την κατάληψη
του στρατοπέδου της ΕΛΔΥΚ, εκδηλώθηκε εχθρική επίθεση με άρματα μάχης και πεζικό, στην περιοχή της Σχολής Γρηγορίου. Στοιχεία της Α΄ Μοίρας Καταδρομών
υπό την ηγεσία του ανθυπολοχαγού
Νίκου Κοϊμτζόγλου τάχθηκαν αμυντικά επί τριών παρακείμενων υψωμάτων. Η τουρκική επίθεση αντιμετωπίστηκε από τα τμήματα της
Α΄ Μοίρας Καταδρομών και του
212 Τάγματος Πεζικού. Η μάχη
διήρκησε δύο ώρες. Έληξε με την
οπισθοχώρηση των εισβολέων στις
προγενέστερες θέσεις τους. Το
πρωινό της 17ης Αυγούστου, μια
διμοιρία του 13 λόχου κρούσεως
της 31 Μοίρας Καταδρομών υπερασπίστηκε το Πυρόι απέναντι
στις αλλεπάλληλες εχθρικές επιθέσεις τουρκικού συντάγματος. Η
απαγόρευση της προέλασης αρμάτων μάχης και πεζικού προς την
κατεύθυνση νότια και ανατολικά,
διέσωσε τη Λευκωσία από βέβαιο
εγκλωβισμό. Στον Βωμό του καθήκοντος και συνεπεία της τιτανομαχίας των αήττητων και θρυλικών
μονάδων καταδρομών, εκατόν
ογδόντα εν τω συνόλω αξιωματικοί,
υπαξιωματικοί και οπλίτες έπεσαν
ή αγνοούνται.

Ο Ματθαίος Οικονομίδης Επ. Τχης (ΠΖ) είναι πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων.
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Επίσηµος ο χάρτης Αγκυρας - Τρίπολης
Οι συντεταγµένες θαλάσσιας δικαιοδοσίας που ορίζει το τουρκολιβυκό µνηµόνιο θα αναρτηθούν από τον ΟΗΕ
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕ∆ΟΥ

Ζήτηµα ηµερών είναι, με βάση τους
υπολογισμούς της Αθήνας, η ανάρτηση από τη Διεύθυνση Ωκεάνιων
Υποθέσεων και Δικαίου της Θάλασσας του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών (ΟΗΕ) των συντεταγμένων
θαλάσσιας δικαιοδοσίας που ορίζει το τουρκολιβυκό μνημόνιο, το
οποίο υπεγράφη στις 27 Νοεμβρίου 2019 από την Αγκυρα και την
κυβέρνηση του Φαγέζ αλ Σαράζ
στην Τρίπολη. Η ανάρτηση αποτελεί την τελευταία πράξη με βάση την οποία ο χάρτης οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών Τουρκίας
- Λιβύης, που περιλαμβάνεται ως
παράρτημα στο μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν Αγκυρα
και Τρίπολη, αποκτά χαρακτήρα
επίσημου εγγράφου στις βάσεις
δεδομένων του ΟΗΕ. Η σχετική,
απολύτως αναμενόμενη εξέλιξη
προκαλεί ευλόγως ανησυχία στην
Αθήνα, η οποία και προετοιμάζεται
για τις επιπτώσεις που κάτι τέτοιο
θα μπορούσε να έχει.
Από την Τουρκία έχει διαμηνυθεί σε αρκετά επίπεδα από ανώτερους και ανώτατους αξιωματούχους ότι η ανάρτηση των χαρτών
από τον ΟΗΕ ουσιαστικά θα αποτελέσει και την επισημοποίηση
του μνημονίου για τις θαλάσσιες
ζώνες, κάτι που εν συνεχεία αποδεσμεύει την Αγκυρα για πραγματοποίηση ερευνών σε αυτές.
Είτε πρόκειται για έρευνες που
θα πραγματοποιηθούν στη θεωρούμενη (με βάση το μνημόνιο)
ως τουρκική αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) είτε σε εκείνη
που θεωρείται ως λιβυκή και θα
μπορούσε να αδειοδοτηθεί στην
Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίου
(ΤΡΑΟ) γι’ αυτόν τον σκοπό.
Με βάση τις γεωγραφικές ακροβασίες στις οποίες έχει προχωρήσει η Αγκυρα προκειμένου να
κατορθώσει να επιτύχει τη συνάντηση της τουρκικής με τη λιβυκή ΑΟΖ σε ένα σύνορο μόλις
29,7 χιλιομέτρων, το νησί της Κρήτης έχει περιορισμένη επήρεια, η
Κάσος, η Κάρπαθος και η Ρόδος
την ελάχιστη δυνατή και μικρότερα νησιά, όπως το Καστελλόριζο, εντελώς ανύπαρκτη επήρεια.
Αντιθέτως, προκειμένου να επιτευχθεί η οριοθέτηση αυτή, έχουν
χρησιμοποιηθεί τουρκικές ακατοίκητες βραχονησίδες, στις οποίες
και έχει αποδοθεί πλήρης επήρεια
για τον καθορισμό ΑΟΖ.
Η Αθήνα ήδη έχει προσπαθήσει στο ανώτατο δυνατό διπλωματικό επίπεδο να καταδείξει τις

Η εξέλιξη προκαλεί
ευλόγως ανησυχία στην
Αθήνα, η οποία και
προετοιµάζεται για τις
επιπτώσεις που θα έχει.
τεχνικές αυτές ακροβασίες στις
οποίες έχει προχωρήσει η Αγκυρα,
δεδομένου ωστόσο ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο αποτελεί μια διμερή συμφωνία ανάμεσα σε δύο
διεθνώς αναγνωρισμένες κυβερνήσεις, τα πραγματικά πολιτικά
αποτελέσματα που μπορεί να επιτύχει είναι περιορισμένα. Με βάση, λοιπόν, αυτή τη διόλου ευοίωνη επικείμενη εξέλιξη, η Αθήνα
σχεδιάζει τις επόμενες κινήσεις
της. Αύριο ξεκινά στην Αθήνα ο
τεχνικός διάλογος σε στρατιωτικό
και διπλωματικό επίπεδο για τα
μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) ανάμεσα σε Ελλάδα και
Τουρκία. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως
αποκάλυψε την Πέμπτη η «Κ», η
Αθήνα ζητάει να ληφθούν μέτρα
για καλύτερη επικοινωνία σε όλα
τα επίπεδα (αεροπορία, σύνορα
στον Εβρο και έλεγχος υποβρυχίων) προκειμένου να απομακρυνθεί ο κίνδυνος ατυχήματος από
τη διαρκή στρατιωτική πίεση που

Ο παράγων συροτουρκική σύγκρουση
Ενας επιπλέον παράγοντας, που καθιστά την ανάγνωση των προθέσεων της Τουρκίας το ερχόμενο χρονικό διάστημα λίγο πιο περίπλοκη, είναι η πρόσφατη επιδείνωση των σχέσεων Αγκυρας και Μόσχας, μετά
και το ξέσπασμα της, ανοιχτής πια, συροτουρκικής σύγκρουσης στην
περιοχή γύρω από το Ιντλίμπ. Η Ουάσιγκτον ήδη έχει εκμεταλλευθεί τις
τριβές προκειμένου να προσεγγίσει εκ νέου την Αγκυρα, ωστόσο στην
παρούσα φάση δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι οι ΗΠΑ μπορεί να εμπλακούν περισσότερο στην υφιστάμενη κρίση, λόγω, σε σημαντικό βαθμό,
και της εσωστρέφειας που επικρατεί στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα ενόψει των προεδρικών εκλογών τον ερχόμενο Νοέμβριο. Ωστόσο,
όλες οι επιλογές είναι στην πραγματικότητα στα χέρια του Ερντογάν. Ο
αριθμός των νεκρών Τούρκων στρατιωτών στο Ιντλίμπ είναι σημαντικός,
ιδιαίτερα για μια κοινωνία η οποία αισθάνεται ολοένα και περισσότερο
ότι η Αγκυρα δεν έχει να επιτύχει κάποιο στρατηγικό κέρδος από την
παρουσία της εκεί.
ασκεί η Τουρκία. Δεν είναι τυχαίο
το ότι, μόλις σε λίγες ημέρες, ενώ
μάλιστα εκκρεμούσε η συνάντηση των υπουργών Εθνικής Αμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου και
Χουλουσί Ακάρ στο περιθώριο της
Συνόδου του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, σημειώνονταν διαρκείς υπερπτήσεις σε νησιά του Ανατολικού
Αιγαίου από την τουρκική αεροπορία. Επίσης, ενώ μεταδιδόταν
εικόνα μείωσης της έντασης, από
την Αγκυρα επανερχόταν μονότονα ένα αίτημα το οποίο, ακόμα και
αν το ήθελε, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα μπο-

ρούσε να ικανοποιήσει: να πείσει
τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη να
διακόψει το πρόγραμμα ερευνών
και γεωτρήσεων της Λευκωσίας
εντός της υφαλοκρηπίδας και της
ΑΟΖ της Κύπρου.
Το συγκεκριμένο αίτημα υποδηλώνει, μεταξύ άλλων, την αντίληψη που έχει αυτή την περίοδο
η Αγκυρα σχετικά με τη δυνατότητα παρέμβασης της Αθήνας
σε μια ξένη κυβέρνηση. Συχνά,
για τους ιθύνοντες στην Αγκυρα, δεν γίνεται αντιληπτό ότι η
σχέση Αθήνας - Λευκωσίας δεν

Αύριο ξεκινά ο τεχνικός
διάλογος σε στρατιωτικό
και διπλωµατικό επίπεδο για τα µέτρα οικοδόµησης εµπιστοσύνης.
είναι ανάλογη με εκείνη ανάμεσα
στην Τουρκία και στα Κατεχόμενα. Αυτή η κατάσταση οδήγησε
σε αναγκαστικό «πάγο» τις συζητήσεις για συνάντηση σε πολιτικό επίπεδο και δη ανάμεσα στους
υπουργούς Εξωτερικών Νίκο Δένδια και Μεβλούτ Τσαβούσογλου.
Για την Αθήνα, τα βήματα πρέπει
να είναι αναλογικά. Εφόσον παραχθούν κάποια αποτελέσματα από
τις συζητήσεις για τα ΜΟΕ αυτή
την εβδομάδα, θα ανοίξει ξανά ο
δρόμος για νέα συνάντηση ανάμεσα στους αρμόδιους γενικούς
γραμματείς των δύο υπουργείων
Εξωτερικών. Η προηγούμενη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις
10 Ιανουαρίου στην Αγκυρα, ανάμεσα στον γ.γ. του υπουργείου
Εξωτερικών Θεμιστοκλή Δεμίρη και στον Τούρκο μόνιμο υφυπουργό Εξωτερικών Σεντάτ Ονάλ.
Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, οι Τούρκοι έχουν μια
εντελώς διαφορετική προσέγγι-

ση, καθώς θεωρούν ότι η άμεση αναβάθμιση του διαλόγου σε
υπουργικό επίπεδο θα μπορούσε
να οδηγήσει σε ταχύτερες λύσεις.
Ωστόσο, πυρήνας του προβλήματος, όπως τον αντιλαμβάνεται
η Αγκυρα, παραμένει η κατάσταση στην Κύπρο. Τις τελευταίες
εβδομάδες, πάντως, η Λευκωσία
δέχθηκε μηνύματα ουσιαστικής στήριξης όχι μόνο από την
Αθήνα, αλλά και από το Παρίσι.
Οπως αποκάλυψε η «Κ» την Παρασκευή, το αεροπλανοφόρο «Σαρλ
ντε Γκωλ» παρέτεινε σιωπηλά την
παραμονή του στην Ανατολική
Μεσόγειο, αλλά και στην κυπριακή ΑΟΖ, παρά το γεγονός ότι
όλες οι επίσημες ανακοινώσεις
του γαλλικού Ναυτικού για την
επιχείρηση «FOCH 2020» περιλάμβαναν τη διέλευση των Στενών του Σουέζ και περίπλου της
Αραβικής Χερσονήσου. Επρόκειτο για ένα εμφατικό μήνυμα προς
την Αγκυρα, καθώς το «Σαρλ ντε
Γκωλ», συνοδευόμενο μονίμως
από τέσσερις φρεγάτες άλλων ευρωπαϊκών κρατών, πέρασε από το
οικόπεδο 8, όπου πραγματοποιεί
γεωτρήσεις το πλωτό γεωτρύπανο «Γιαβούζ», ουκ ολίγες φορές,
όπως άλλωστε και από τα οικόπεδα 2, 3, 7, 10 και 12.
Στην Αθήνα γίνεται, επίσης,
μια προσπάθεια ανάγνωσης της
πραγματικής πολιτικής κατάστασης μέσα στην Τουρκία προκειμένου να διαπιστώσει αν μπορεί
να εξελιχθεί ένα σενάριο προκήρυξης πρόωρων εκλογών από τον
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, το αργότερο το 2021. Σε δύο δημοσκοπήσεις που έχουν καταγραφεί, μια
για λογαριασμό του Τ24 και μια
της αξιωματικής αντιπολίτευσης
του CHP, το κυβερνητικό κόμμα
ΑΚΡ φαίνεται να αντέχει στις πιέσεις των κεμαλιστών, ωστόσο ο
κ. Ερντογάν εμφανίζεται να υπολείπεται ως πρόσωπο που προτιμάται για τη θέση του προέδρου
της Τουρκικής Δημοκρατίας έναντι του ανερχόμενου αστέρα και
δημάρχου Κωνσταντινούπολης
Εκρέμ Ιμάμογλου. Βεβαίως, οι
εκτιμήσεις αυτές γίνονται υπό
την αίρεση της αξιοπιστίας αυτών
των δημοσκοπήσεων, μάλιστα σε
κλίμα πολύ αρνητικό για την κυβέρνηση Ερντογάν. Ενδειξη, πάντως, της κατάστασης είναι ότι,
στη δημοσκόπηση του περασμένου Δεκεμβρίου στο T24 από την
εταιρεία PIAR, οι μισοί υποψήφιοι
ψηφοφόροι (48,2%) ιεραρχούσαν
ως σημαντικότερο ζήτημα την οικονομία και την ανεργία.

Αµερικανικά ραντάρ στο Αιγαίο µε σφραγίδα Κογκρέσου
Τις εξαιρετικά στενές αμυντικές σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια ανάμεσα σε Αθήνα
και Ουάσιγκτον αναδεικνύει ένα
έργο το οποίο βρίσκεται σε φάση
ολοκλήρωσης και έχει δώσει ουσιαστικές λύσεις στις επιχειρησιακές
ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων.
Με χρηματοδότηση περίπου
20 εκατ. δολαρίων, που εγκρίθηκε σταδιακά από το Κογκρέσο, οι
ΗΠΑ εγκατέστησαν ένα υπερσύγχρονο σύστημα επιτήρησης, το
οποίο έχει τοποθετηθεί σε σταθμούς που χρησιμοποιούνταν ήδη
από το πολεμικό ναυτικό γι’ αυτόν τον σκοπό, σε νησιά αλλά και
στην ηπειρωτική χώρα.
Το σύγχρονο σύστημα
(Maritime Domain Awareness)
χρησιμοποιείται για την ωφέλεια
τόσο του Π.Ν. όσο και των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και
έχει σκοπό την ακριβή παρακολούθηση οποιασδήποτε κίνησης
συμβαίνει στο Αιγαίο, αλλά και
πέρα από αυτό.
Το σύστημα δίνει εικόνα σε
πραγματικό χρόνο στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΘΚΕΠΙΧ).
Μέχρι πρότινος, το Π.Ν. είχε αρκετά «τυφλά» σημεία στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο, ωστόσο με
το νέο, τελευταίας τεχνολογίας,
σύστημα υπάρχει καθαρή εικόνα
από τη Λήμνο μέχρι και τα νότια
της Κρήτης, όπου πλέον η Αθή-

να έχει να αντιμετωπίσει πιθανές
απειλές, λόγω του τουρκολιβυκού
μνημονίου και των περιοχών που
έχουν οριοθετηθεί με βάση αυτό.
Πρόκειται για μια συνέργεια
που προέκυψε σχεδόν φυσικά,
καθώς εξυπηρετεί πάγιους σχεδιασμούς των Αμερικανών να έχουν

Για την Αθήνα θα ήταν
ιδανική η επέκταση
αυτού του συστήµατος
και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας,
αλλά προς το παρόν
κάτι τέτοιο δεν είναι
προγραµµατισµένο.

Μέχρι πρότινος το Πολεμικό Ναυτικό είχε αρκετά «τυφλά» σημεία στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Με το νέο σύστημα αποκτά πλήρη εικόνα.

καθαρή εικόνα από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο, σε μια περίοδο αύξησης
της ναυτικής παρουσίας αρκετών
δυνάμεων στην περιοχή και, βεβαίως, την ελληνική ανάγκη να
εκσυγχρονίσει το τακτικό σύστημα επιτήρησης των πλόων στην
επιφάνεια του Αιγαίου και να αποκτήσει νότια της Κρήτης μια αξιόπιστη λύση.
Για την Αθήνα, θα ήταν ιδανική η επέκταση αυτού του συστήματος και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, αλλά προς

το παρόν κάτι τέτοιο δεν είναι
προγραμματισμένο. Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν
ότι το συγκεκριμένο παράδειγμα
αμερικανικής επένδυσης σε ελληνική στρατιωτική υποδομή δεν
θα είναι και το τελευταίο, ιδιαίτερα μετά την κύρωση της τροποποίησης του παραρτήματος της
συμφωνίας αμοιβαίας αμυντικής
συνεργασίας (MDCA) από τη Βουλή των Ελλήνων. Υπενθυμίζεται
πως με τη νέα MDCA, οι ΗΠΑ θα
επενδύσουν στην αεροπορική και
ναυτική βάση της Σούδας, στην

αεροπορική βάση Λάρισας, στη
βάση της Αεροπορίας Στρατού
στο Στεφανοβίκειο, αλλά και «σε
άλλες εγκαταστάσεις των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων», κάτι
που βεβαίως δεν έχει προσδιοριστεί. Στην ίδια συμφωνία γίνεται
ρητή αναφορά για «ανεμπόδιστη
πρόσβαση και χρήση» στο λιμάνι
Αλεξανδρούπολης, αλλά και «σε
άλλες τοποθεσίες» που, βεβαίως,
δεν προσδιορίζονται, καθώς θα
προκύπτουν κατά περίπτωση.
Οι εγκαταστάσεις στη Σούδα,
στη Λάρισα και στο Στεφανοβί-

κειο έχουν αυτή τη στιγμή προτεραιότητα για τις αμερικανικές
δυνάμεις, αν και, όπως αποκάλυψε η «Κ», πριν από λίγες ημέρες
βρέθηκαν στην ευρύτερη περιοχή
της Αλεξανδρούπολης αξιωματούχοι που κατόπτευσαν σημεία έξω
από την πόλη, προκειμένου να
διαπιστώσουν αν αυτά μπορούν
να φιλοξενήσουν κάποιο σταθμό
εφοδιασμού, ώστε κατά τη μετακίνηση δυνάμεων από τον Βορρά
προς τον Νότο, και αντιστρόφως,
να υπάρχει η δυνατότητα κάποιας
μονιμότερης υποστήριξης. Πρόκειται, πάντως, για σχέδια που
αυτή τη στιγμή απέχουν από την
υλοποίηση, καθώς το τείχος του
προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Μεξικό απορροφά τους πόρους που υπάρχουν
για διάφορα έργα μικρής ή και μεσαίας εμβέλειας που σχεδίαζε το
αμερικανικό Πεντάγωνο για τοποθεσίες στο εξωτερικό, προφανώς
και στην Ελλάδα.

Σε Καβάλα, Αλεξανδρούπολη
Αντιθέτως, φαίνεται ότι υπάρχει κάποια δυναμική για προσέλκυση αμερικανικών επενδύσεων
σε διάφορους τομείς μέσω της νεοσύστατης υπηρεσίας χρηματοδότησης έργων στο εξωτερικό που
θα μπορούσαν να έχουν στρατηγικό χαρακτήρα για τις ΗΠΑ, η επονομαζόμενη DFC (Development

Finance Corporation). Την προηγούμενη εβδομάδα, στελέχη της
DFC βρέθηκαν στην Καβάλα και
στην Αλεξανδρούπολη, όπου και
διαβουλεύθηκαν με τις τοπικές
αρχές για τις δυνατότητες επενδύσεων που υπάρχουν στις περιοχές τους. Το αμερικανικό ενδιαφέρον σε αυτή την περιοχή
είναι εστιασμένο σε συνέργειες
οι οποίες έχουν στο επίκεντρό
τους την ενέργεια, ευρύτερα του
διακηρυγμένου στόχου δημιουργίας ενός πλωτού κέντρου επαναεριοποίησης υγροποιημένου
φυσικού αερίου (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.
Τα στελέχη της DFC έχουν ήδη
αναχωρήσει για τις ΗΠΑ και υπολογίζεται ότι, ανάλογα με το κλίμα
και τη διάθεση που υπάρχει στην
Ουάσιγκτον, ότι μέχρι τον Απρίλιο
ή τον Μάιο θα υπάρχει μια σαφής
εικόνα για το αν μπορεί να κατατεθεί κάποια συγκεκριμένη πρόταση
για επενδυτικό σχέδιο σε αυτές
τις περιοχές. Η DFC αποτελεί ένα
σχήμα το οποίο θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί για στρατηγικά
αμερικανικά πρότζεκτ, τα οποία
δεν μπορούσαν μέχρι πρότινος
να χρηματοδοτηθούν σε χώρες
όπως η Ελλάδα, που, ως κράτοςμέλος της Ε.Ε. δεν μπορεί να λάβει κάτι που θεωρείται αναπτυξιακή βοήθεια.
Β. Ν.
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Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ

Μια πολυπαραγοντική εξίσωση...
Η ύφεση, τα προβλήματα, οι αποτυχίες των κυβερνήσεων, τα κλειστά αυτιά των ψηφοφόρων και ένας κόσμος που αλλάζει
Του ΒΑΣΙΛΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ
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ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÑÇÚÇÍØ¦ÌËÏÇØÔÎÚÏÑÄßÉÎÒÄËÚÃÇÝ
ÑÇÏÎÊßÙÌÕØÃÇÚÎÝÑÕÏÔÂÝÍÔ×ÓÎÝ
ÙÎÓËÏ×ÔËÏÚÎÞËÏØÄÚËØÎËÖÃÊÕÙÎ
ÇÖÄÚÕ ÒÒ¦ÊÇÌÇÃÔËÚÇÏÔÇ
ÑÏÔËÃÚÇÏÖÒÁÕÔÑÄÔÚØÇÙÚÕØËÆÓÇ
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ÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔËÖÏÊÄÙËÜÔÇÔ¦ÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÊÃÔËÏÎÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎËÚÂÙÏÇ
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ÙËÑÒÃÓÇÑÇØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÕÞËÏØÄÚËØÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÇÖÄÚÎÔÁÔÇØÐÎÚÕßÊËÃÑÚÎ
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ÈÇÛÓÕÒÕÍÃÇÚÎÝÊßÚÏÑÂÝßØ×ÖÎÝ
ÖÇØÁÓËÏÔËÙÚ¦ÙÏÓÎÇÔÚÏÓÁÚÜÖÎ
ÓËÖØÕÑÒÂÙËÏÝÕÏÕÖÕÃËÝÖÇÍÏ×ÛÎÑÇÔÚÇÞØÄÔÏÇÖÕßÖØÕÎÍÂÛÎÑÇÔ
ÇÍÑÕÙÓÃÜÝÙËÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÎÔ
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ÖÕÒÏÚÏÑÂÑÕßÒÚÕÆØÇÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑÁÝ
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ÏÇÚÕ ÎËÒÒÎÔÏÑÂÛËÜØËÃÚÇÏ

Η Ελλάδα φαίνεται
να κινείται πλέον
κόντρα στο ρεύμα
που επικρατεί
στην Ευρώπη
και στις ΗΠΑ.
ËÒÇÚÚÜÓÇÚÏÑÂÊÎÓÕÑØÇÚÃÇ®ÓË
È¦ÙÎÚÏÝÊÏËÛÔËÃÝÖØÕÊÏÇÍØÇÌÁÝ
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ÙÚÕÔÑÄÙÓÕÑÇÚÇÍØ¦ÌËÏÎ§ÕØÈÎÍÃÇ ÑÇÏÚÎÞËÏØÄÚËØÎÎ

)ÄØËÏÇ ÕØÁÇËØÓÇÔÃÇ
ÑÇÚÇÚ¦ÙÙËÚÇÏÎÓËÙÑÕØ
©ÏÚÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÚÕÖÕÛËÚÕÆÔÚÇÏÙÚÎÔÎÛÁÙÎÓË
ËÖÃÊÕÙÎ ÍËÍÕÔÄÝÖÕßÚÕßÝ
ÇÖÕÊÃÊËÏÚÕÔÚÃÚÒÕÚÎÝËÒÇÚÚÜÓÇÚÏÑÂÝÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ®

Αρνητικό ρεκόρ 25ετίας
±ÌËÙÎÊËÔÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÓÄÔÕÕÏÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÕÏÊÎÓÕÑØÇÚÃËÝÑÛËÙÎÚÎÔÕÖÕÃÇËÑÖÄÔÎÙËÚÕ ÁÔÚØÕÍÏÇÚÕ¡ÁÒÒÕÔ
ÚÎÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÚÕß ÁÓÖØÏÚàÑÇÚÇÊËÏÑÔÆËÏÄÚÏ

ÎÊßÙÇØÁÙÑËÏÇÚÎÝÑÕÏÔÂÝÍÔ×ÓÎÝÍÏÇÚÎÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÙÂÓËØÇÙËßÉÎÒÄËÚÃÇÝ,ÏÊÏÑÄÚËØÇÙËÊËÃÍÓÇÞÜØ×ÔÎ
ÊßÙÌÕØÃÇÍÏÇÚÎÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÓËÚÇÖÂÊÎÙËÇÖÄ ÚÕ ÙË
 ÚÕ 
4ËÚ¦ÚÎÔËÑÊÂÒÜÙÎÚÎÝÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÝÑØÃÙÎÝÚÕß
ÎÊßÙÌÕØÃÇÍÏÇÚÎÊÎÓÕÑØÇÚÃÇ
ËÔÏÙÞÆÛÎÑËÑÇÚ¦ÖÕÙÕÙÚÏÇÃËÝÓÕÔ¦ÊËÝÓÏÇÇÆÐÎÙÎÎÕÖÕÃÇ
ÌÇÃÔËÚÇÏÔÇËÃÔÇÏÇÔÛËÑÚÏÑÂ®ËÞÜØÃàÕßÔÜÝÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÇÕÏ
ÑÇÏÎØËÚÇÔÃÇÄÖÕßÎÊßÙÇØÁ-

ÙÑËÏÇÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÚÕßÝÇßÐÂÛÎÑËÑÇÚ¦ÇÖÄÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß
 ÚÇÊÏÇÞØÕÔÏÑ¦ßÉÎÒ¦ÚÕßÝ
ÖÇØÁÓËÏÔÇÔËÐ¦ÒÒÕßÞ×ØËÝÄÖÜÝÎ
ÇÖÜÔÃÇÎÙÖÇÔÃÇÑÇÏÎÒÒ¦ÊÇ
ÚÕÔÇÔÚÃÖÕÊÇÕÏÔÂÙÕÏÚÎÝÏÑÇÔÕÖÕÃÎÙÎÝ®ËÏÙÚÕØÏÑ¦ÞÇÓÎÒ¦Î
ÊßÙÌÕØÃÇÍÏÇÚÎÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÙÚÎÔ
ÑÇØÊÏ¦ÚÎÝßØ×ÖÎÝ!ÇÔÃÇÒÈËÚÃÇ§ÕØÈÎÍÃÇ©ÒÒÇÔÊÃÇ
¬ØÕÌÂÍÏÇÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄÇÒÒ¦ÙßÍÞØÄÔÜÝÑÇÏÍÏÇÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇ
ÖØÕÙÌÁØËÏÓ¦ÒÒÕÔÚÕÖÄØÏÙÓÇÚÜÔ
ËØËßÔÎÚ×Ô!¦ÔÕÊÕÝÚÕßÒÇáÑÏÙÓÕÆÊËÃÞÔËÏÒÏÍÄÚËØÕÎÇÏÚÃÇÑÇÏ

ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÕÙÆÓÖÚÜÓÇÚÎÝÊßÙÌÕØÃÇÝÍÏÇÚÎÊÎÓÕÑØÇÚÃÇ¯Ô
ÕÒÏÙÛÇÃÔËÏÎËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÙÚÎÊÎÓÕÑØÇÚÃÇËÃÔÇÏËÖËÏÊÂÕÏÛËÙÓÕÃ
ÚÎÝÇÖÕÚßÍÞ¦ÔÕßÔÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔÕØÏÙÓÁÔËÝÇÖÄÚÏÝÈÇÙÏÑÁÝ
ÑØÃÙËÏÝÚÎÝËÖÕÞÂÝÓÇÝÇÖÄÚÏÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÑÇÚÇØØËÆÙËÏÝÓÁÞØÏ
ÚÎÔÇÖËÏÒÂÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝßÖËØÛÁØÓÇÔÙÎÝ¯;ÇËßØÂÓÇÚÇÊËÃÞÔÕßÔÄÚÏÕÏÖÕÒÃÚËÝËÃÔÇÏÒÕÍÏÑÕÃ
ÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕßÝÛËÙÓÕÆÝÑÇÏËÖÏÑÇÏØÕÖÕÏÕÆÔÚÎÙÚ¦ÙÎÚÕßÝÇÔÚÏÊØ×ÔÚÇÝÑ¦ÛËÌÕØ¦ÙËÇßÚÄÖÕß
ÁÞÕßÔÓÖØÕÙÚ¦ÚÕßÝ®

Υπεύθυνοι για την παραπληροφόρηση είναι και οι πολίτες
O Tζέισον ΚόνελËÖÃÑÕßØÕÝÑÇÛÎÍÎÚÂÝÙÚÕ6OPV:[H[L<UP]LYZP[`ÙÚÏÝ
È¦àËÏÓ¦ÒÒÕÔÊÆÙÑÕÒÇÙÚÕÔ
ËÇßÚÄÚÕßÌÏËØ×ÔËÏÚÕÔÇÑÇÊÎÓÇáÑÄÚÕßÞØÄÔÕÖØÕÙÖÇÛ×ÔÚÇÝÔÇ
ÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÖ×ÝÑÇÏÍÏÇÚÃÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÖÕÒÏÚÏÑÁÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÓËÚÕÔÚØÄÖÕÖÕßÚÕÑ¦ÔÕßÔ
ËÙßÔÕÓÏÒÃÇÓËÚÎÔ ®ËÐÎÍËÃ
Ö×ÝËÑËÃÔÕÝÑÇÏÎÕÓ¦ÊÇÚÕßÁÖËÏÚÇÇÖÄÁØËßÔÇÍÏÇÚÎÊÏ¦ÊÕÙÎÚÎÝ
ÖÇØÇÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÝÕÊÎÍÂÛÎÑÇÔ
ÙËÓÏÇÓ¦ÒÒÕÔÇÔÇÓËÔÄÓËÔÎÖÒÎÔ
ËÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇÊÏÇÖÃÙÚÜÙÎ!©Ï¦ÔÛØÜÖÕÏÚËÃÔÕßÔÔÇÛßÓÕÆÔÚÇÏÒÇÔÛÇÙÓÁÔÇÂÔÇÓÎÛßÓÕÆÔÚÇÏÑÇÔ
ÇØÏÛÓÕÆÝÖÕßÊËÔÚÇÏØÏ¦àÕßÔÙÚÏÝ
ÖËÖÕÏÛÂÙËÏÝÚÕßÝËÜØÕÆÔÄÚÏ
ÈÇÙÃàÕßÔÚÏÝÇÖÄÉËÏÝÚÕßÝÙËÍËØ¦ÊËÊÕÓÁÔÇÄÚÇÔßÖÕÙßÔËÃÊÎÚÇ
ÖØÕÙÇØÓÄàÕßÔÇßÚ¦ÚÇÊËÊÕÓÁÔÇ
×ÙÚËÔÇÚÇÏØÏ¦àÕßÔÙÚÏÝÖØÕÑÇÚÇÒÂÉËÏÝÚÕßÝ
¡Ë¦ÒÒÇÒÄÍÏÇÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÇÑÕÆÔ ËÖÏÒËÑÚÏÑ¦ ÓÄÔÕ ÚÎ ÓÃÇ
ÖÒËßØ¦ ÚÎÝ ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝ
ÇÑÄÓÎÑÇÏÇÔÁÞÕßÔÓÖØÕÙÚ¦ÚÕßÝ
ÙÚÕÏÞËÃÇÖØÕÝÚÎÔÇÔÚÃÛËÚÎÑÇÚËÆÛßÔÙÎÖÕÓÁÔÜÝÎÖÇØÇÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÊËÔÖÎÍ¦àËÏÓÄÔÕÇÖÄËÐÜÚËØÏÑÁÝÖÎÍÁÝÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÄÚÕÔÃÊÏÕ
ÚÕÔËÇßÚÄÓÇÝÓËËÆÒÕÍËÝÙßÔÁÖËÏËÝÍÏÇÚÏÝÚËÒÏÑÁÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÓÇÝ
©ÖÜÝÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÖËØÏÍØ¦ÌËÏÕÙßÔÚÕÔÏÙÚÂÝÚÎÝÁØËßÔÇÝÎ
ÕÓ¦ÊÇÚÕßÓÖÕØÕÆÙËÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈËÏ
ÖÄÚËÕÏËÐËÚÇàÄÓËÔÕÏÙßÔÇÔÚÕÆÙÇÔ
ÇØÏÛÓÕÆÝÕÏÕÖÕÃÕÏÊËÔÇÔÚÇÖÕÑØÃÔÕÔÚÇÔÙÚÏÝÖØÕÙÊÕÑÃËÝÚÕßÝ¬Ç
Ó¦ÚÏÇÚÕßÝÖÂÍÇÏÔÇÔÓÖØÕÝÖÃÙÜÙÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßËÃÞÇÔÓÖØÕÙÚ¦ÚÕßÝÙÇÔÔÇØÜÚÕÆÙÇÔÚÏ
ÙßÓÈÇÃÔËÏ"®ÄÚÇÔÚÇÔÕÆÓËØÇÊËÔ
ßÖÕÙÚÂØÏàÇÔÇßÚÄÖÕßËÃÞÇÔÓÁÞØÏ

Ολοι μας επικεντρωνόμαστε στις εξωτερικές
πηγές των fake
news, π.χ. πολιτικούς
που σκοπίμως
τα διαδίδουν στα
social media κ.λπ.

Ερευνες έδειξαν
ότι οι άνθρωποι τείνουν
να διαστρεβλώνουν
αριθμούς και γεγονότα
που δεν συμφωνούν
με τα στερεότυπα και
τις προκαταλήψεις τους.
ËÑËÃÔÎÚÎÔ×ØÇÙÚÕÓßÇÒÄÚÕßÝ
– Μέσα από την ερευνητική σας
δραστηριότητα εξετάζετε τον
τρόπο με τον οποίο ο μέσος άνθρωπος συγκρατεί πληροφορίες. Ποια είναι τα ευρήματα έως
τώρα;
¶¬ÇÇØÏÛÓÎÚÏÑ¦ÍËÍÕÔÄÚÇÖÕß
¦ÖÚÕÔÚÇÏÛËÓ¦ÚÜÔÖÕÒÏÚÏÑÂÝÊÏÇÊØÇÓÇÚÃàÕßÔËÐÁÞÕÔÚÇØÄÒÕÙÚÕÔ

«Το πρόβλημα oËÉ³Ñ{ÐÉoÑÜÖ³É¨
Ì³Ñ{ÜË³ÉØÐ{¨ÒÇ³Ñ{ÐÉÒÜÜÈØ
³iÑ¨ÑÜi¨×Ì¨iiÈ{ËÙ{{
Ñ¨ÊoÑoÑuVÜÓÉ{³itu/ÇÓ{
ÌÉÜVÉË~È¨Ø~ÑÚioi³ÊØ³!vx
-²>²_2x¿_¦©x²Ã
ÊÎÓÄÙÏÕÒÄÍÕÑÇÛ×ÝÖÕÒÏÚÏÑÕÃ
ÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÏÑÇÏÕÓ¦ÊËÝÙßÓÌËØÄÔÚÜÔÚÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÜÝ
ÇÖÕÊËÏÑÚÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇËÃÚËÍÏÇÔÇ
ßÖÕÙÚÎØÃÐÕßÔËÃÚËÍÏÇÇÖÕÊÕÓÂÙÕßÔÖÕÒÏÚÏÑ¦ËÖÏÞËÏØÂÓÇÚÇÙÑÕÖÕÆÝ¥ÙÚÄÙÕÊÏÇÖÏÙÚ×ÔÕßÓËÄÚÏ
ÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÙßÞÔ¦ÖÇØÁÞÕßÔÒÇÔÛÇÙÓÁÔËÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÇØÏÛÓÎÚÏÑ×Ô
ÖÕÙÕÚÂÚÜÔÄÖÜÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝ
ÙÚÇÚÏÙÚÏÑÁÝÑÇÏÖÒÎÛßÙÓÏÇÑÁÝ
ÊÎÓÕÍØÇÌÃËÝÚÎÔÖØ¦ÐÎÕÏÖÕÒÃÚËÝÓÖÕØÕÆÔÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔ
ÚÎÊÏÑÂÚÕßÝÖÇØÇÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÎÕÖÕÃÇÊËÔÖØÕÁØÞËÚÇÏÓÄÔÕ
ÇÖÄËÐÜÚËØÏÑÁÝÖÎÍÁÝ¡ÖÕØËÃÔÇ
ÓÎÔÚÕÑ¦ÔÕßÔÙÑÕÖÃÓÜÝÇÒÒ¦ÕÏ
ÖØÕÑÇÚÇÒÂÉËÏÝÚÕßÝËÃÔÇÏÙËÛÁ-

ÙÎÔÇÚÕßÝÖÇØÇÙÆØÕßÔ ÇÏÚÕ
ÖØÄÈÒÎÓÇÍÃÔËÚÇÏÇÑÄÓÎÓËÍÇÒÆÚËØÕÄÚÇÔÓÕÏØ¦àÕÔÚÇÏÓË¦ÒÒÕßÝ
ÚÎÔÖÇØÇÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÖÕßÕÏ
ÃÊÏÕÏÖÇØÂÍÇÍÇÔ
– Πώς οδηγείστε σε αυτό το συμπέρασμα και ποιες μεθόδους
χρησιμοποιείτε πρακτικά στην
έρευνα; Μπορείτε να μοιραστείτε κάποια παραδείγματα από
τις συνομιλίες σας με τους ανθρώπους που χρησιμοποιήσατε
ως δείγμα;
¶ ,ÞÕßÓË ÊÏËÔËØÍÂÙËÏ ÊÆÕ
ÁØËßÔËÝÙÚÏÝÕÖÕÃËÝËÐËÚ¦àÕßÓË
Ö×ÝÚÇÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑ¦ÙÚËØËÄÚßÖÇ
ÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÂÎÍËÔÏÑÂÍÔ×ÙÎ
ÚÕßÑÄÙÓÕßÚÇÒËÍÄÓËÔÇÙÞÂÓÇÚÇÓÖÕØÕÆÔÔÇÊÏÇÙÚØËÈÒ×ÙÕßÔ
ÚÎÓÔÂÓÎÚÕßÝÍÆØÜÇÖÄÇØÏÛÓÎÚÏÑ¦ÍËÍÕÔÄÚÇ
ÚÎÔ ÖØ×ÚÎ ËØÍÇÙÚÎØÏÇÑÂ
ÓËÒÁÚÎÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÊËÃÐÇÓË
ÙÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÚÎÔÖÒÎØÕÌÕØÃÇÄÚÏßÖÂØÞÇÔËÑÇÚ¡ËÐÏÑÇÔÕÃÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÙÚÏÝÔÜÓÁÔËÝ
ÕÒÏÚËÃËÝÚÕÇÒÒ¦ÚÕ
ÕÖÒÎÛßÙÓÄÝÓËÏ×ÛÎÑËÙÚÇ
ËÑÇÚÎÓËÏÜÚÁÕÔÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÇÐÏÄÖÏÙÚËÝÖÎÍÁÝÄÖÜÝÚÕ7L^
9LZLHYJOÕÇØÏÛÓÄÝÚÜÔ¡ËÐÏÑÇÔ×ÔÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÓËÏ×ÛÎÑËÙÚÕ
ÊÏ¦ÙÚÎÓÇÓËÚÇÐÆÑÇÏ
¥ÙÚÄÙÕÕÑÄÙÓÕÝÍËÔÏÑ×ÝÛËÜØËÃÄÚÏÕÇØÏÛÓÄÝÚÜÔ¡ËÐÏÑÇÔ×Ô
ÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÇßÐ¦ÔËÚÇÏÑ¦ÛËÞØÄÔÕ©ÚÇÔÊÕÑÏÓ¦ÙÇÓËÒÕÏÖÄÔÚÎ
ÓÔÂÓÎÚÜÔËÐËÚÇàÄÓËÔÜÔÙÚÕßÝ
ÇØÏÛÓÕÆÝÊÏÇÖÏÙÚ×ÙÇÓËÄÚÏÖÇØÇÖÕÃÎÙÇÔÚÏÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÓË
ÚØÄÖÕÖÕßÂÚÇÔÙßÓÈÇÚÄÝÓËÚÇ
ÙÞÂÓÇÚ¦ÚÕßÝßÚÄÖÕßÛßÓÕÆÔÚÇÔÂÚÇÔÄÚÏÕÇØÏÛÓÄÝÚÜÔ¡ËÐÏÑÇÔ×ÔÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÚÕÂÚÇÔ

ÓËÍÇÒÆÚËØÕÝÇÖÄÄÚÏÚÕ
ÚÎÊËÆÚËØÎÓËÒÁÚÎËÐËÚ¦ÙÇÓËÖ×ÝÇßÚÁÝÕÏÙÚØËÈÒ×ÙËÏÝ
ÓÔÂÓÎÝÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇËÐÇÖÒÜÛÕÆÔÓÁÙÜÚÎÝÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝ
ÓËÚ¦ÊÕÙÎÝÊËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏÙÚÎÔ
ÑÇÛÎÓËØÏÔÂàÜÂÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÇÔÇÖÇØ¦ÍÕßÔÙßÞÔ¦ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ
ÙËÌÃÒÕßÝÓÁÒÎÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÑÇÏÙÚÕßÝÙßÔÇÊÁÒÌÕßÝÚÕßÝ
ÕÏÕÖÕÃÕÏÓËÚÎÙËÏØ¦ÚÕßÝÓÖÕØÕÆÔÔÇÚÏÝÓËÚÇÊ×ÙÕßÔÙË¦ÒÒÕßÝÞËÊÏ¦ÙÇÓËÒÕÏÖÄÔÓÏÇÓËÒÁÚÎÖÕßÓÕÏ¦àËÏÓËÁÔÇÍÔÜÙÚÄ
ÖÇÏÊÏÑÄÖÇÏÞÔÃÊÏÚÕÞÇÒÇÙÓÁÔÕ
ÚÎÒÁÌÜÔÕ®¬ÕÖØ×ÚÕ¦ÚÕÓÕÚÎÝ
ÇÒßÙÃÊÇÝ®ËÃÊËÚÎÔÇØÞÏÑÂÁÑÊÕÙÎÚÜÔÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇËÑÇÚ¡ËÐÏÑÇÔÕÃÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÙÚÏÝÚÕÑÇÏ
ËÑÇÚÚÕÚÎÙßÔÁÞËÏÇ
ÚÕßÝàÎÚÂÙÇÓËÔÇÍØ¦ÉÕßÔÊÏ¦
ÚÎÝÓÔÂÓÎÝÚÕÔÇØÏÛÓÄÚÜÔ¡ËÐÏÑÇÔ×ÔÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÚÕÑÇÏ
ÚÕ©ÏÇØÏÛÓÕÃÖÕßÁÍØÇÉË
ÚÕÖØ×ÚÕ¦ÚÕÓÕÖÇØÕßÙÏ¦ÙÚÎÑÇÔ
ÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÙÚÕÊËÆÚËØÕ¦ÚÕÓÕ
ÚÎÝÇÒßÙÃÊÇÝ©ÏËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÕß
ÊËÆÚËØÕßÇÚÄÓÕßÍÏÇÚÕßÝÇØÏÛÓÕÆÝÓËÚÇÈÏÈ¦ÙÚÎÑÇÔÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÙÚÕÚØÃÚÕ¦ÚÕÓÕßÚÄÖÕß
ÊÏÇÖÏÙÚ×ÙÇÓËËÃÔÇÏÄÚÏÕÏÇØÏÛÓÎÚÏÑÁÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÖÕßÖÇØËÃÞÇÔ
ÕÏÖØ×ÚÕÏÙÚÎÔÇÒßÙÃÊÇ®ÂÚÇÔ
ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÇÖÄÚÏÝ
ÇØÏÛÓÎÚÏÑÁÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÖÕßÖÇØËÃÞÇÔÕÏÚËÒËßÚÇÃÕÏ©ÏÖØ×ÚÕÏ
ÁÊÜÙÇÔËÑÚÏÓÂÙËÏÝÖÕßÂÚÇÔÖÏÕ
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ÖÕßÂÚÇÔÖÕÒÆÖÏÕÓÇÑØÏ¦ÇÖÄÚÏÝ
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ÄÚÏÕÇØÏÛÓÄÝÚÜÔ¡ËÐÏÑÇÔ×ÔÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÚÕÂÚÇÔËÑÇÚ
ÑÇÏ ËÑÇÚÚÕ¶ÓÏÇÊÏÇÌÕØ¦ËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔ
– Ποιο είναι λοιπόν το δικό σας
ευρύτερο συμπέρασμα μέσα από
την έρευνα, με φόντο το φαινόμενο των ημερών, που αφορά ευρύτερα τα fake news και
την παραπληροφόρηση στα
δυτικά πολιτικά και κοινωνικά
συστήματα;
¶ÕÓ¦ÊÇÓÇÝÛËÜØËÃÄÚÏÚÇ
ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÇßÚÂÝÚÎÝÓËÒÁÚÎÝËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÊÏÄÚÏÓÁÞØÏ
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ËÃÔÇÏÕÏÓÄÔËÝÖÎÍÁÝÖÇØÇÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÝÁÒÇÓËÔÇËÐËÚ¦ÙÕßÓË
Ë¦ÔÕÏÖØÕâÖ¦ØÞÕßÙËÝÖØÕÑÇÚÇÒÂÉËÏÝÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇÚÕßÝÕÊÎÍÂÙÕßÔÙËËÙÌÇÒÓÁÔÎÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÇÑÄÓÎÑÇÏÇÔ
ßÖÕÈÒÎÛÕÆÔÙËÇÑØÏÈÂÍËÍÕÔÄÚÇ©ÔÕÓ¦àÕßÓËÇßÚÁÝÚÏÝÖØÕâÖ¦ØÞÕßÙËÝÖØÕÑÇÚÇÒÂÉËÏÝÖÕß
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Αλλος ο λαϊκισμός
στην Ελλάδα,
άλλος στην Ευρώπη

EPA / PETER FOLEY

4 γεγονότασταθμοί για
τη σύγχρονη
δημοκρατία

Η οικονομική κρίση,
η άνοδος της Κίνας,
η μετανάστευση και
οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες είναι εξελίξεις
που συντείνουν σε μια
επαναφορά της πρωτοκαθεδρίας της πολιτικής
έναντι της αγοράς.
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Σε σχέση με τη Βρετανία που έφυγε από την
Ε.Ε. ή την Ουγγαρία που
έχει διολισθήσει σε ένα
ημι-αυταρχικό πολίτευμα, η Ελλάδα διατήρησε
τις σταθερές της.
ÚËÚÇÓÁÔËÝÖËØÏÄÊÕßÝÖÕÒÏÚÏÑÕÆ
ÑËÔÕÆÄÖÜÝÙÚÎÔÙÖÇÔÃÇÒÁÕÔ
ÙÚÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÞ×ØËÝÓËÏÙÞßØÁÝÓÕÔÕÑÕÓÓÇÚÏÑÁÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝ
ÑßÈËØÔÕÆÔÑÄÓÓÇÚÇÓËÏÙÞßØ¦ÒÇáÑÏÙÚÏÑ¦ÂËÛÔÕÙßÔÚÎØÎÚÏÑ¦ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÄÖÜÝÎØËÚÇÔÃÇÎÕÒÜÔÃÇÑÇÏÎ©ßÍÍÇØÃÇÙÆÔÛËÙÎ
ÑÇÏÚÕÏÊËÕÒÕÍÏÑÄÖØÕÌÃÒÚÎÝÙÎÓËØÏÔÂÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÇÖÕÚËÒËÃÚÎÔËÐÇÃØËÙÎÖÇÔËßØÜÖÇáÑ¦
ÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕÇÔÕÒÇáÑÏÙÓÄÝ
ÁÞËÏÚÇÈ¦ÔÏ®ÇßÚÄËÐÇØÚ¦ÚÇÏÇÖÄ
ÚÏÝÙßÔÛÂÑËÝÑ¦ÛËÞ×ØÇÝÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÑ¦ÖÕßÔÇÊÕÆÓËßÖÕÞ×ØÎÙÎ
ÚÕßÒÇáÑÏÙÓÕÆÇÒÒÕÆËÔÃÙÞßÙÎ
ßÚÄÖÕßÖÏÙÚËÆÜÄÚÏËÃÔÇÏÓÎÇÔÇÙÚØÁÉÏÓÕËÃÔÇÏÎÖÕÒßÊÏ¦ÙÖÇÙÎ
ÎÖÕÒßÑÕÓÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÕÏÇÙÚÇÛËÃÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝßÚÂËÃÔÇÏÖÏÇ
ÓÏÇÓÄÔÏÓÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÖÕßÑ¦ÔËÏ
ÚÎÒÂÉÎÇÖÕÌ¦ÙËÜÔÙÚÎÔÓÏÇ
ÏÊÏÇÃÚËØÇÊÆÙÑÕÒÎßÖÄÛËÙÎ
– Για την Ελλάδα έχει διατυπωθεί
η άποψη ότι είναι η ευρωπαϊκή
χώρα η οποία πρώτη ήρθε αντιμέτωπη με την έξαρση του λαϊκισμού και τις επιπτώσεις του.
Ποιο κενό ήρθε να καλύψει η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και ποια
είναι η «παρακαταθήκη» της για
την ελληνική δημοκρατία;
¶©ÙÕÖËØÔ¦ËÏÕÑÇÏØÄÝÙÞÎÓÇÚÃàÜÚÎÔ¦ÖÕÉÎÄÚÏÕËÒÒÎÔÏÑÄÝÇÔÚÏÓÔÎÓÕÔÏÇÑÄÝ®ÒÇáÑÏÙÓÄÝ
ÂÚÇÔÁÔÇÌÇÏÔÄÓËÔÕÖÕßÔÇÏÓËÔ
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ÚÕßËßØÜÖÇáÑÕÆ§ÄÚÕßÄÍÜÚÎÝ
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ÚËÒÏÑ¦ÕËÒÒÎÔÏÑÄÝÒÇáÑÏÙÓÄÝÚÎÝ
ÑØÃÙÎÝÂÚÇÔÁÔÇÒÏÍÄÚËØÕÊØÇÓÇÚÏÑÄÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÖÇØÕÊÏÑÄÌÇÏÔÄÓËÔÕÙËÙÞÁÙÎÓËÇßÚ¦
ÖÕßàÕßÔ¦ÒÒËÝËßØÜÖÇáÑÁÝÞ×ØËÝÚÇÔÁÔÇÝÒÇáÑÏÙÓÄÝÖÕß
ÓÁÙÇÇÖÄÖÇÒÏÔÊØÕÓÂÙËÏÝÑÇÏ
ÖËØÏÖÁÚËÏËÝÇÖÕØØÄÌÎÙËÚÎÒÇáÑÂÊßÙÇØÁÙÑËÏÇÞÜØÃÝÚËÒÏÑ¦ÔÇ
ÇÔÇÚØÇÖÕÆÔÕÆÚËÎÛÁÙÎÚÎÝÞ×ØÇÝÙÚÎÔÕÆÚËÚÕÖÕÒÃÚËßÓ¦
ÚÎÝËÙÞÁÙÎÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÓË
ÚÎØËÚÇÔÃÇÖÕßÁÌßÍËÇÖÄÚÎÔ
ÂÚÎÔ©ßÍÍÇØÃÇÖÕßÁÞËÏÊÏÕÒÏÙÛÂÙËÏÙËÁÔÇÎÓÏÇßÚÇØÞÏÑÄ
ÖÕÒÃÚËßÓÇÎÒÒ¦ÊÇÊÏÇÚÂØÎÙË
ÚÏÝÙÚÇÛËØÁÝÚÎÝ
ÔÚÃÒÕÏÖÄÔÔÇÈÒÁÖÕßÓËÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÜÝÚÎÔÖØ×ÚÎÞ×ØÇÖÕß
ÖÁØÇÙËÒÇáÑÏÙÓÄ®ÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÙÑËÌÚÕÆÓËÄÚÏÎÒÒ¦ÊÇÇÑÄÓÇ
ÊËÔÁÞËÏÍÔÜØÃÙËÏÁÔÇÔÒÇáÑÏÙÓÄ
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ÑÇÏÚÎÔÇÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÚÎÝÓËÙÇÃÇÝ
Ú¦ÐÎÝÖÕßËÖÏÌÁØËÏÚÕ¦ÔÕÏÍÓÇ
ÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÙËËÖËÔÊÆÙËÏÝÑÇÏ
ÊÏËÛÔËÃÝÖÏÁÙËÏÝ±ÖÄÓÏÇÁÔÔÕÏÇ
ÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÒÇáÑÏÙÚÏÑÂÁÑØÎÐÎÇÑÄÓÇËÑÑØËÓËÃÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
– Γίνεται λόγος σήμερα για την
ελληνική «επιστροφή στην κανονικότητα». Ποια είναι η γνώμη σας; Σε κάθε περίπτωση, θα
λέγατε ότι η Ελλάδα κινείται σήμερα κόντρα στο ρεύμα που επικρατεί στην Ευρώπη;
¶¬ÕÙÆÔÛÎÓÇÚÎÝÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇÝ®ÁÞËÏÁÔÇÊÏÚÚÄÔÄÎÓÇÖÄÚÎ
ÓÏÇÓËØÏ¦ßÖÕÔÕËÃÚÎÔËÖÏÙÚØÕÌÂ
ÙËÓÏÇÖÏÕÕÓÇÒÂÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÕß
ÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆÖÕÒÏÚËÆÓÇÚÕÝÑÇÏ
ÚÎÝÊÎÓÄÙÏÇÝÙßàÂÚÎÙÎÝÞÜØÃÝ
ÚÏÝßÖËØÈÕÒÁÝÑÇÏÚÎÔÖÄÒÜÙÎÚÎÝ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÝÖËØÏÄÊÕßßÚÄËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÖÕßÂÚÇÔÄÔÚÜÝÇÃÚÎÓÇ
ÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝÑÇÏÚÕÕÖÕÃÕÎÔÁÇ
ÑßÈÁØÔÎÙÎßÖÎØËÚËÃÄÙÕÕÏÙßÔÛÂÑËÝÚÎÝÚÕËÖÏÚØÁÖÕßÔ

¬Õ¦ÒÒÕÔÄÎÓÇÚÎÝÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇÝ®ÖÕßßÖÕÔÕËÃÚÇÏËÃÔÇÏÎËÖÏÙÚØÕÌÂÙÚÏÝÖØÕÑØÃÙÎÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝ
ÑÇÏÇÐÃËÝÔÄÓÜÝÑ¦ÖÕÏÕÏËßËÒÖÏÙÚÕÆÔÙÚÎÔËÖÏÙÚØÕÌÂÙÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑÄÌÏÒËÒËÆÛËØÕÑÕÔÙÁÔÙÕßÝÚÜÔÖØ×ÚÜÔÊÆÕ
ÓËÚÇÉßÞØÕÖÕÒËÓÏÑ×ÔÊËÑÇËÚÏ×Ô
ÌÕÈ¦ÓÇÏÄÚÏÕÏËÐËÒÃÐËÏÝÚÕßÝÁÞÕßÔ
ÐËÖËØ¦ÙËÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎÎ
¦ÔÕÊÕÝÚÎÝ ÃÔÇÝÎÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎÑÇÏÕÏÔÁËÝÉÎÌÏÇÑÁÝÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝËÃÔÇÏÄÒËÝËÐËÒÃÐËÏÝÖÕßÙßÔÚËÃÔÕßÔÙËÁÔÇÔÖÏÕËÔËØÍÄØÄÒÕÚÕß
ÑØ¦ÚÕßÝÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÜÔÙßÔÄØÜÔ
ÍËÔÏÑ¦ÙËÓÏÇËÖÇÔÇÌÕØ¦ÚÎÝÖØÜÚÕÑÇÛËÊØÃÇÝÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÁÔÇÔÚÏ
ÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÑÇÏÚÕßËÛÔÏÑÕÆÁÔÇÔÚÏ
ÚÕßßÖËØËÛÔÏÑÕÆ
ËÔÍÃÔËÚÇÏËÖÕÓÁÔÜÝÔÇÙßàÎÚÕÆÓËÖÏÇÍÏÇÚÕÔ¬ØÇÓÖÑÇÏÚÕ
)YL_P[ÙÇÔÔÇËÃÔÇÏÖÇØÕÊÏÑ¦ÌÇÏÔÄÓËÔÇÂÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇËÑÒÕÍÏÑ×Ô
ÇÚßÞÎÓ¦ÚÜÔ®ÃÔÇÏÍËÍÕÔÄÚÇÖÕß
ÂÊÎÖÇØ¦ÍÕßÔÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÙÚÇ
ÕÖÕÃÇ¦ÒÒÜÙÚËÈÒÁÖÕßÓËÑÇÏÚÎÔÁÇ
ÎÍËÙÃÇÚÎÝÔÇÇÔÚÏÊØ¦ÓËÚÎ
ÙßàÂÚÎÙÎÖËØÃßØÜÖÇÃÜÔÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑ×ÔÖØÜÚÇÛÒÎÚ×Ô®ÉÎÌÏÇÑÂÝÑßØÏÇØÞÃÇÝ®ÑÇÏÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÂÝßØ×ÖÎÝ®ÒÁÕÔÄÒËÝÕÏ
ÓËÍ¦ÒËÝÊßÔ¦ÓËÏÝËÔÙÜÓÇÚ×ÔÕßÔ
ÚÇÒÇáÑ¦ÇÏÚÂÓÇÚÇÍÏÇÑßØÏÇØÞÃÇ
ÙÆÔÕØÇÑÇÏØÆÛÓÏÙÎÙÚÏÝËÐÜÚËØÏÑÁÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÑÇÏÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÁÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÁÝÚÕßÝÔßÖ¦ØÞËÏÖÏÇÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇ®ÙÚÎÊÏËÛÔÂÖÕÒÏÚÏÑÂ
ËÑËÃÖØÁÖËÏÔÇÚÎÔÇÔÇàÎÚÂÙÕßÓË
§ÕÓÃàÜÂÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔËÒÖÃàÜ
ÄÚÏÎËÒÒÎÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎËÃÔÇÏ
ÖÕÒÆÖÏÕÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÎÓÁÔÎÑÇÏ
ÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔËÏÄÚÏÕÏÙÚÇÛËØÁÝÚÕß
ÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝÊËÔÏÙÞÆÕßÔÖÏÇßÚÂÖÕßËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÖÒÂØÜÝÇÙÆÍÞØÕÔÎÓËÚÏÝÊÏËÛÔËÃÝËÐËÒÃÐËÏÝËÃÔÇÏÎÊÏÇÔÄÎÙÎÙËÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÇ
¡¡ÑÇÏÊËÐÇÓËÔÁÝÙÑÁÉÎÝÖÕß
ÖÇØÇÓÁÔËÏÙÚÎÔÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÚÎÝ
ÔÕÙÚÇÒÍÏÑÂÑÇÏÖØÕÙÑÕÒÒÎÓÁÔÎ
ÙËÓÏÇËÖÕÞÂÌÏÒËÒËÆÛËØÎÝÖÇÍÑÕÙÓÏÕÖÕÃÎÙÎÝÖÕßÄÓÜÝÁÞËÏ
ÖÇØÁÒÛËÏÇÔËÖÏÙÚØËÖÚÃ

A.P. / A. CALANNI

DANIEL VEGEL

A.P. / SANG TAN

Εχουν πει για την «κόπωση» της δημοκρατίας και τις επιπτώσεις της

«Κάποιος ÓÏÇÓÁØÇÔÇÓÕßËÐÎÍÂÙËÏ
ÍÏÇÚÃÙËÓÏÇËÖÕÞÂÖÕßÎËÖÏÙÚÂÓÎ
ÊËÔÂÚÇÔÖÕÚÁÖÏÕËßÌßÂÝÎÇÒÂÛËÏÇÖÏÕÍßÓÔÂÑÇÏÎÍÔ×ÙÎÖÏÕ
ÊÏÇÛÁÙÏÓÎßÖ¦ØÞËÏÚÁÚÕÏÇàÂÚÎÙÎ
ÍÏÇÒÇáÑÏÙÚÁÝÑÇÏÉËÆÚËÝ®

«Είμαστε ÑÇÚÇÊÏÑÇÙÓÁÔÕÏÔÇàÕÆÓË
ÓÁÙÇÙÚÕÉÁÓÇÑÇÏÙÚÎÔÖÄÒÜÙÎ"
©ÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÊÎÓÕÑØÇÚÃËÝÁÞÕßÔ
ÇÔÇÖÚÆÐËÏÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆÝÖÕßËÒÇÞÏÙÚÕÖÕÏÕÆÔÚÕÑÄÙÚÕÝÚÜÔÇÔÇÖÄÌËßÑÚÜÔÇßÚ×ÔÖØÇÑÚÏÑ×ÔÙÞËÚÏÑÂÙßàÂÚÎÙÎÛÇÂÚÇÔÖÕÒÆÖÏÕ
ÍÄÔÏÓÎÇÔËÖÏÑËÔÚØÜÔÄÚÇÔÙÚÕßÝ
ÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆÝÇßÚÕÆÝ®

«Η δημοκρατία ÊËÔÖËÛÇÃÔËÏÇÒÒ¦
ÖËØÔ¦ËÏÓÏÇÇÖØÄÈÒËÖÚÎÑØÃÙÎ
ËÔÄÝ¸ÓËÙÂÒÏÑÇ¹©ÏÉÎÌÕÌÄØÕÏ
ÁÞÕßÔÁÔÚÕÔÎÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎÚÎÝ
ØÕßÚÃÔÇÝÑÇÏÇØÁÙÑÕÔÚÇÏÙÚÎÔÏÊÁÇ
ÓÏÇÝÇÒÒÇÍÂÝ©ÓÜÝÊËÔÛÁÒÕßÔÑ¦ÚÏÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÚÎÔ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÇÒÒ¦àÕßÔÎÍÁÚËÝ
ÖÇØ¦ÙßÙÚÂÓÇÚÇ®

Τζον Λε Καρέ, Βρετανός συγγραφέας

Στάθης Καλύβας, University of Oxford

Ντέιβιντ Ράνσιμαν, University
of Cambridge

– Ματέο Ρέντσι:ØÄËÊØËÖÄÚËÛÇ
ÌÚ¦ÙËÚËÙÚÎÊÎÓÕÑØÇÚÃÇ"
– Σι Τζινπίνγκ:§ÕÓÃàÜÊËÔÛÇÌÚ¦ÙÕßÓËÖØÕÚÕÆÌÆÍËÚËËÙËÃÝÇÖÄÇßÚÂÔ

O πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας
Ματέο Ρέντσι, μιλώντας πρόσφατα σε
συνέδριο του Economist στη Γερμανία,
αποκάλυψε διάλογο που είχε κάποτε
με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ,
«μετά από τρία μπουκάλια κρασί»,
στη Σαρδηνία.

«Η σημερινή ÑÄÖÜÙÎÚÎÝÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÛßÓÃàËÏÙËÖÕÒÒÕÆÝÇßÚÂÔÚÕß
ÓËÙÕÖÕÒÁÓÕß6ÓÜÝÎÚÄÚËÑØÃÙÎ
ÚÎÝÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÙßÔÊÁÛÎÑË¦ØØÎÑÚÇÓËÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÓÏàÁØÏÇÚÎÝ
¡ËÍ¦ÒÎÝ±ÌËÙÎÝËÔ×ÎÙÎÓËØÏÔÂÁØÞËÚÇÏÙËÑÇÏØÕÆÝÓËÏÙÚÕØÏÑ¦
ßÉÎÒ¦ÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝ(ØÇÎÇÔÚÃÊØÇÙÎÊËÔÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏËÖÇÔ¦ÒÎÉÎÚÎÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÝ®

Χάρολντ Τζέιμς, Princeton University

INTIME NEWS / Γ. ΣΙΑΜΙΔΗΣ
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EPA / ERIK S. LESSER

Ο Aγγελος ΧρυσόγελοςËÃÔÇÏËØËßÔÎÚÏÑÄÝËÚÇÃØÕÝÚÎÝÊËÐÇÓËÔÂÝÙÑÁÉÎÝ*OH[OHT/V\ZLÑÇÏÒÁÑÚÜØ
ÊÏËÛÔÕÆÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÙÚÕ3VUKVU
4L[YVWVSP[HU<UP]LYZP[`ËÙßÔÁÔÚËßÐÂÚÕßÙÚÎÔ ®ËÑÌØ¦àËÏÚÎÔ
ËÑÚÃÓÎÙÎÄÚÏÕËÒÒÎÔÏÑÄÝÒÇáÑÏÙÓÄÝ
ÓÄÔÕÞØÕÔÏÑ¦ÙßÓÖÃÖÚËÏÓËÚÕÔ
ÊÏËÛÔÂÒÇáÑÏÙÓÄÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔ
ËÚ×ÔÊÏÇÑÏÔÊßÔËÆÕÔÚÇÝÓ¦ÒÏÙÚÇ
ÚÎÔÖØÄÈÒËÉÎÄÚÏÓÏÇÖØÇÍÓÇÚÏÑÂ
ÒÇáÑÏÙÚÏÑÂÁÑØÎÐÎËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝ
ÇÑÄÓÎËÑÑØËÓËÃÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇË
Ñ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÇÖÕÊÁÞËÚÇÏÚÕÔ
ÄØÕÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝËÖÏÙÚØÕÌÂÝ
ÙÚÎÔÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇ®ÓÄÔÕÔßÖÄ
ÚÎÔÁÔÔÕÏÇÚÎÝËÖÏÙÚØÕÌÂÝÙÚÎÔ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÂÎØËÓÃÇÑÇÏÓËÚØÏÕÖ¦ÛËÏÇÏÄÚÏÕÏÖÕÒÏÚÏÑÁÝÑÇÏÕÏÇÐÃËÝ
ÖÕßËÃÞÇÔÖÇÍÏÜÛËÃÖØÏÔÇÖÄÚÎÔ
ÑØÃÙÎÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÂÊÎÙÚÕÞØÕÔÕÔÚÕÆÒÇÖÕÚÎÝÙÚÕØÃÇÝ
– Πώς θα περιγράφατε τη σημερινή κρίση της δημοκρατίας; Ως
μια υπαρξιακή απειλή ή ως ένα
χρήσιμο εργαλείο υγιούς επανεκκίνησης, τουλάχιστον δυνητικά;
¶©ÚÇÔÁÔÇÙÆÙÚÎÓÇÔÕÙËÃÎ
ÑØÃÙÎÇÖÕÚËÒËÃÁÑÑÒÎÙÎÔÇÖØÕÙÇØÓÕÙÚËÃÇßÚÄÙËÔÁÇÒÇáÑ¦ÇÏÚÂÓÇÚÇ±ÖÄÇßÚÂÔÚÎÔÁÔÔÕÏÇÎ
ÙÎÓËØÏÔÂÑØÃÙÎÚÎÝÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ
ÁÞËÏÚÎÛËÚÏÑÂÊÏ¦ÙÚÇÙÎÄÚÏÛÁÚËÏ
ÚÕÇÃÚÎÓÇÚÎÝÇÒÒÇÍÂÝÙÚÕÚØÇÖÁàÏÁØÇÔÇßÚÂÝÚÎÝÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÃÎÙÎÝÄÓÜÝÊËÔËÃÔÇÏÐËÑ¦ÛÇØÕÚÏ
ÇÑØÏÈ×ÝÖØÁÖËÏÔÇÍÃÔËÏÂÚÏÛÇ
ÏÑÇÔÕÖÕÏÕÆÙËÚÕßÝÊßÙÇØËÙÚÎÓÁÔÕßÝÉÎÌÕÌÄØÕßÝ
±Ö¦ØÞËÏÎ¦ÖÕÉÎÄÚÏÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÚÎÝÙÆÍÞØÕÔÎÝÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝËÃÔÇÏÙßÙÚÎÓÏÑÕÆÞÇØÇÑÚÂØÇ
ÌÕØÕÆÔÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÎÛËÓËÒÏ×ÊÎÇÊßÔÇÓÃÇÚÕßÁÛÔÕßÝÑØ¦ÚÕßÝÓÁÙÇÙÚÇÄØÏÇÚÕßÕÖÕÃÕß
ÒËÏÚÕßØÍËÃÎÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÔÇÊÏÇÞËÏØÏÙÚËÃÖØÕÈÒÂÓÇÚÇßÖËØËÛÔÏÑÕÆÞÇØÇÑÚÂØÇ½ÚÕÔØÄÒÕÚÜÔ
¡¡ÑÇÏÚÕßÏÇÊÏÑÚÆÕßÖÕßÙßÔÚËÒËÃÙÚÕÔÑÇÚÇÑËØÓÇÚÏÙÓÄÚÎÝ
ÊÎÓÄÙÏÇÝÙÌÇÃØÇÝÑÇÏÚÕÔÇÔÇÞÜØÎÚÏÙÓÄÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÇÖÄÚÎÔ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ©ÒÇáÑÏÙÓÄÝ
ÇÖÕÚËÒËÃÙÆÓÖÚÜÓÇÄÒÜÔÇßÚ×Ô
ÚÜÔÊÏÇÊÏÑÇÙÏ×ÔÊËÔÖØÕÚËÃÔËÏ
ÄÓÜÝÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝÒÆÙËÏÝ¬ÕÖÏÛÇÔÄÚËØÕÙËÔ¦ØÏÕËÖÕÓÁÔÜÝËÃÔÇÏ
ÎÊÏÇÚÂØÎÙÎÇßÚÂÝÚÎÝÒÇÔÛ¦ÔÕßÙÇÝÇÃÙÛÎÙÎÝÑØÃÙÎÝÚÎÝÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÓËÖÇØÕÊÏÑÁÝËÐ¦ØÙËÏÝ
ÓËÊÏ¦ÌÕØËÝÇÌÕØÓÁÝÖÞÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÂÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÁÝÑØÃÙËÏÝ
– Λαϊκισμός. Πώς έχει επιδράσει
τα τελευταία χρόνια στα συστήματα των δυτικών χωρών; Εχει
«ταβάνι»;
¶ÈÇÙÏÑÂËÖÃÖÚÜÙÎÚÕßÒÇáÑÏÙÓÕÆËÃÔÇÏÕÑÇÚÇÑËØÓÇÚÏÙÓÄÝÎ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÇÙÚ¦ÛËÏÇÑÇÏÎÇÊßÔÇÓÃÇ
ÙÞÎÓÇÚÏÙÓÕÆÏÙÞßØ×ÔÑßÈËØÔÂÙËÜÔÒÁÕÔÙÚÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝËßØÜÖÇáÑÁÝÞ×ØËÝÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÚØÃÇ
ÂÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇÑÄÓÓÇÚÇÍÏÇÔÇ
ÙÞÎÓÇÚÏÙÚÕÆÔÑßÈËØÔÂÙËÏÝÒÁÖÕßÓËÔÁÕßÝÑÇÏÖËØÃËØÍÕßÝÙßÔÊßÇÙÓÕÆÝÄÖÜÝÕÙßÔÇÙÖÏÙÓÄÝ
²ØÏÙÚÏÇÔÕÊÎÓÕÑØÇÚ×ÔØÇÙÃÔÜÔ
ÙÚÎÔßÙÚØÃÇËÔ×ÁÞÕßÓËÖÇØÇ-
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Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020

Αποφυγή επιδημίας «εντός των πυλών»
Στην Ελλάδα, στόχος είναι να εντοπιστεί εγκαίρως εισαγόμενο κρούσμα κορωνοϊού και να μην υπάρξει δευτερογενής μετάδοση
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

«Στενές
επαφές»

EPA

Την αγωνίαÚÎÝËÖÄÓËÔÎÝÎÓÁØÇÝ
ÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝÈÏ×ÔÕßÔÙËÑÇÛÎÓËØÏÔÂÈ¦ÙÎÕÏßÍËÏÕÔÕÓÏÑÁÝÇØÞÁÝ
ÄÒÜÔÚÜÔÞÜØ×ÔÖÕßÈÒÁÖÕßÔÚÕÔ
ÇØÏÛÓÄÚÜÔÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔÚÕßÔÁÕß
ÑÕØÜÔÕáÕÆÔÇÇßÐ¦ÔËÚÇÏÊÏÇØÑ×Ý
©ÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÁÞÕßÔÇÑÄÓÇÑËÔ¦
ÙÚÎÔÑÇÚÇÔÄÎÙÎÚÕßÔÁÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ*6=0+ ÄÖÜÝËÃÔÇÏÇÖÄÚÎÔ
ÖËØÇÙÓÁÔÎ¬ËÚ¦ØÚÎÎÔÁÇÚÕßÕÔÕÓÇÙÃÇÓËÇÔ¦ÊÕÞÕÚÕÔÇÍÑÄÙÓÏÕ
©ØÍÇÔÏÙÓÄ±ÍËÃÇÝÑßØÃÜÝÜÝÖØÕÝ
ÚÎÓËÚ¦ÊÕÙÂÚÕßÍËÍÕÔÄÝÖÕßÑÇÛÏÙÚ¦ËÖÃÌÕÈÎÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËËÑÚÃÓÎÙÎÍÏÇÚÕÖ×ÝÚËÒÏÑ¦ÛÇËÐËÒÏÞÛËÃÎ
ËÖÏÊÎÓÃÇÎÕÖÕÃÇÁÜÝÚÕÈØ¦ÊßÚÎÝ
ÇØÇÙÑËßÂÝÓËÚØÕÆÙËÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÑØÕÆÙÓÇÚÇÑÇÏËÃÞË
ÙÚÕÏÞÃÙËÏÚÎàÜÂÙËÖËØÃÖÕß
ÇÔÛØ×ÖÕßÝÑÄÓÇÑÇÏÚÕÍËÍÕÔÄÝ
ÄÚÏÈÇÃÔÕßÓËÖØÕÝÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÞËÏÓ×ÔÇÍËÍÕÔÄÝÖÕßÙßÔÂÛÜÝÖØÕÓÎÔÆËÏÚÎÔßÖÕÞ×ØÎÙÎÚÜÔÏ×ÙËÜÔ
ÊËÔËÃÔÇÏÍÔÜÙÚÄÖ×ÝÛÇËÖÎØË¦ÙËÏ
ÇßÚÂÚÎÔËÖÏÊÎÓÃÇ
©ÖÜÝÙÎÓËÏ×ÔËÏÙÚÎÔ ®ÕÑ
ÎÓÂÚØÎÝÇØÇÙÑËßÂÝÇÔÇÖÒÎØÜÚÂÝÑÇÛÎÍÎÚÂÝÖÏÊÎÓÏÕÒÕÍÃÇÝ
ØÕÒÎÖÚÏÑÂÝÇÚØÏÑÂÝÙÚÕØÍÇÙÚÂØÏÕ±ÍÏËÏÔÂÝÖÏÊÎÓÏÕÒÕÍÃÇÝÑÇÏ
ÇÚØÏÑÂÝÚÇÚÏÙÚÏÑÂÝÙÚÕ ÑÇÏ
ÕÏÑÒÏÓÇÚÏÑÁÝÙßÔÛÂÑËÝËÃÔÇÏ¦ÍÔÜÙÚÕÝ²ÍÏÇÚÕÔ*6=0+  ÇÏËÐÎÍËÃ
ÍÏÇ¦ÒÒÕßÝÍÔÜÙÚÕÆÝÑÕØÜÔÕáÕÆÝ
ÄÖÜÝÇßÚÄÝÖÕßÖØÕÑÇÒËÃÚÕÑÕÏÔÄ
ÑØßÕÒÄÍÎÓÇÑÇÏÍÏÇÚÕßÝÏÕÆÝÚÎÝ
ÍØÃÖÎÝÍÔÜØÃàÕßÓËÄÚÏÎÇÆÐÎÙÎ
ÚÎÝÛËØÓÕÑØÇÙÃÇÝÖÕßÙßÔÕÊËÆËÚÇÏ
ÑÇÏÓËÓËÃÜÙÎÚÎÝßÍØÇÙÃÇÝÈÕÎÛ¦
ÙÚÎÓËÃÜÙÎÚÎÝÓËÚ¦ÊÕÙÂÝÚÕßÝÏÇ
ÚÕÔÔÁÕÑÕØÜÔÕáÄÊËÔÓÖÕØÕÆÓËÔÇ
ÖÕÆÓËÓËÇÙÌ¦ÒËÏÇË¦ÔÛÇÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÚÕÃÊÏÕÓÕÚÃÈÕ®
ËÇßÚÂÚÎÌ¦ÙÎÎ ÃÔÇÑÇÏÕ
ßÖÄÒÕÏÖÕÝÑÄÙÓÕÝÑÏÔÕÆÔÚÇÏÙËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÚÇÞÆÚÎÚËÝÜÝÖØÕÝÚÎ
ÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÎÝÇÖËÏÒÂÝÏÇÚÎÔ ÃÔÇÚÕàÎÚÕÆÓËÔÕËÃÔÇÏÖ×ÝÛÇËÒÁÍÐËÏÑÇÏÛÇÖËØÏÕØÃÙËÏÚÎÔËÖÏÊÎÓÃÇ
ÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÝÑÇÏÍÏÇÚÕÔÒÄÍÕÇßÚÄÁÞËÏÖØÕÞÜØÂÙËÏÙËÖÕÒÆ
ÇßÙÚÎØ¦ÓÁÚØÇÓËÑÇØÇÔÚÃÔÇÕÒÄÑÒÎØÜÔÖËØÏÕÞ×ÔÇÖÕÓÄÔÜÙÎÇÑÄÓÇÑÇÏÓËÚÎÈÃÇÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔÇÒÒ¦
ÑÇÏÇÒÒÇÍÂÚÜÔÑØÏÚÎØÃÜÔÍÏÇÚÕÔ
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÓÄËÔÄÝÑØÕÆÙÓÇÚÕÝ
ÏÇÚÎÔÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÜÔßÖÄÒÕÏÖÜÔÞÜØ×ÔÚÕÙÚÕÃÞÎÓÇËÃÔÇÏÔÇ
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Ρώσικη ρουλέτα στη Συρία
για την Τουρκία του Ερντογάν

Ολα τα ενδεχόμενα
ανοιχτά για το χρίσμα
στους Δημοκρατικούς

Η σύγκρουση με τον Ασαντ θέτει σε δεινή δοκιμασία τις σχέσεις της με τη Μόσχα

Προηγείται ο Μπέρνι Σάντερς

Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Του FRANK BRUNI

THE NEW YORK TIMES

REUTERS / KHALIL ASHAWI

Η Αγκυρα φοβάται ότι
ενδεχόμενη συνεννόηση
Κούρδων - Δαμασκού
θα θέσει υπό αμφισβήτηση τα κέρδη της
στη βόρεια Συρία.
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ÛÁÙËÏÙËÑÃÔÎÙÎÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇËÖÏÒÕÍÂÝÊÏÇÊÄÞÕßÙÚÏÝ¢ËÈØÕßÇØÃÕßËÔ×ÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÑÇÛÇß-

ÚÂÛÇÍÃÔËÏÚÕÌÛÏÔÄÖÜØÕÚÎÔ
ÖØ×ÚÎÇÔÇÌÕØ¦ÚÕßÖËØÏÕÊÏÑÕÆ
-VJ\ZÖÕßËÔÙßÔËÞËÃÇÊÏÇÉËÆÙÛÎÑËÕ ØÁÚÙÓËØËÓÌÇÔÏàÄÚÇÔ
ÔÇÒÁËÏÄÚÏÎ ØÇÓÖ ¦ØËÔÓÖÇÕßËØÛÇÖØÕÚËÃÔËÏÊÏ¦ÊÕÞÕÙÚÏÝ
¢ËÈØÕßÇØÃÕß
 ØÇÓÖ ¦ØËÔÓÖÇÕßËØÖÇØÇÏÚÂÛÎÑËÇÏÌÔÏÊÏÇÙÚÏÑ¦ÇÖÄÚÕÇÐÃÜÓ¦ÚÎÝÚÎËßÚÁØÇßÌÏÙÚ¦ÓËÔÎ
ÚÏÝÙßÔÁÖËÏËÝÚÎÝÙÚÇÊÏÇÑÂÝÊÏ¦ÈØÜÙÎÝÚÎÝÊÎÓÕÚÏÑÄÚÎÚ¦ÝÚÎÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝËÏÑÄÔÇÝÞ¦ÕßÝÖÕß
ÁÊÜÙËÚÕÑÄÓÓÇÙÚÎÕßØÏÍÍÃÇ
¬ÕÚÕÖÏÑÄÖÇØ¦ØÚÎÓÇÙÚÕÑØÇ-

ÚÃÊÏÕÇßÚÄÖØÕÚÃÓÎÙËÔÇÉÎÌÃÙËÏ
ßÖÁØÚÕßßÖÕÉÎÌÃÕßÚÜÔ¢ÏÒËÒËßÛÁØÜÔÇÖÄÑÕÏÔÕÆÓËÚÎÔ(M+
ÇÔÚÃÔÇÙÚÎØÃÐËÏÚÎÔËÖÇÔËÑÒÕÍÂÚÕßÇØÏÙÚËØÕÆÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ
ÚÕßÑØÇÚÏÊÃÕß¡ÖÄÔÚÕª¦ÓËÒÕÌ
©ÚÕÖÏÑÄÝËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝ¡ÃÞÇËÒ¡ÄØÏÔÍÑÖÕßËÃÞË
ÓÏÒÂÙËÏÍÏÇÊÆÕ¦ÑØÇ®ËÐÏÙ×ÔÕÔÚÇÝÚÕÇØÏÙÚËØÄÑÄÓÓÇÓËÚÎÔ
(M+ßÖÁÈÇÒËÞÛËÝÚÎÔÖÇØÇÃÚÎÙÂ
ÚÕß¥ÙÚÄÙÕÎËÌÎÓËØÃÊÇ>LS[
ÖÇØÇÚÎØËÃÄÚÏÇßÚÄÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÎØËÓÂÙËÏÚÇÖÔËÆÓÇÚÇÙÚÕ
ÚÕÖÏÑÄÖÇØ¦ØÚÎÓÇÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝ

ÑÇÛ×ÝÎÓËÍ¦ÒÎÙßØØÃÑÔÜÙÎÚÜÔ
ÖÕÙÕÙÚ×ÔÚÕßÖØÕÐËÔËÃÙÕÈÇØÁÝ
ÇÔÇÚÇØ¦ÐËÏÝÇÖÄÙÚÇÙÎÇÖÄ
ÚÕËØÕÒÃÔÕÊËÔÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ËÃÔÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÎ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏÎ
ËÌÎÓËØÃÊÇ©ËÑÑÕÒÇÖÚÄÓËÔÕÝÜÝ
ÊÏ¦ÊÕÞÕÝÚÕß¡ÄØÏÔÍÑÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÙßÔËÞÃÙËÏÚÎÔÃÊÏÇÍØÇÓÓÂ
ÇÔÕÃÍÓÇÚÕÝÖØÕÝÚÎÔ(M+ÎÕÖÕÃÇ
ÖØÕÐËÔËÃÙÖÇØÇÍÓÄÙÚÕÚÕÖÏÑÄ
ÑÄÓÓÇ©ÏÖÕÒÏÚÏÑÁÝÇÔÚÏÌ¦ÙËÏÝ
ÊËÔÁÞÕßÔÐËÑÇÛÇØÃÙËÏÖÇØÇØÚÂÓÇÚÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËÇÔÕÏÑÚÄ
ÖÄÒËÓÕÓËÚÇÐÆÚÕßÝ®ÚÕÔÃàËÏÎ
ËÌÎÓËØÃÊÇ
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Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020

Φωτίζοντας τα μυστικά του Ηλίου
Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι τα δύο διαστημόπλοια που θα τον προσεγγίσουν θα δώσουν πολύτιμες πληροφορίες
Του KENNETH CHANG

THE NEW YORK TIMES
Ο πύραυλος ÖÕßÌÁØËÏÚÕÊÏÇÙÚÎÓÄÖÒÕÏÕ:VSHY6YIP[LY®ÒÏÇÑÄÝ
ÕØßÌÄØÕÝÑÇÏÛÇÚØÇÈÂÐËÏÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÚÜÔÖÄÒÜÔÚÕßÒÃÕßÇÖÕÍËÏ×ÛÎÑËÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ ßØÏÇÑÂ
ÇÖÄÚÎ¢ÒÄØÏÔÚÇÚÜÔÑÇÏÇÖÕÓÇÑØÆÔÛÎÑËÇÖÄÚÎÎ×ÙÚËÔÇ
ÚÕÖÕÛËÚÂÙËÏ®ÚÕÊÏÇÙÚÎÓÄÖÒÕÏÕ
ÙËÚØÕÞÏ¦ÍÆØÜÇÖÄÚÕÔÒÏÕÚÇÔ
ÓÏÇÑÇÒÂÇØÞÂÍÏÇÓÏÇÇÖÕÙÚÕÒÂÖÕßËÃÔÇÏÖØÕáÄÔÙßÔËØÍÇÙÃÇÝ
ÓËÚÇÐÆÚÎÝ5(:(ÑÇÏÚÕßßØÜÖÇáÑÕÆ©ØÍÇÔÏÙÓÕÆÏÇÙÚÂÓÇÚÕÝ
,:(¬ÏÝÖØ×ÚËÝÎÓÁØËÝÚÎÝÖÚÂÙÎÝÕÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÛÇËÒÁÍÐÕßÔ
ÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÜÔÕØÍ¦ÔÜÔÚÕß
:VSHY6YIP[LY®ÑÇÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇ
ÛÇÇØÞÃÙÕßÔÔÇËÑÚËÒÕÆÔÚÕßÝÖËØÃÖÒÕÑÕßÝËÒÏÍÓÕÆÝÖÕßÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÑ¦ÔËÏÚÕÊÏÇÙÚÎÓÄÖÒÕÏÕ×ÙÚË
ÔÇÇØÞÃÙËÏÔÇÚÇÐÏÊËÆËÏÖØÕÝÚÕÔ
ÒÏÕÑÇÏÖØÕÝÓÃÇÊËÑÇËÚÃÇÇÔÇÑÇÒÆÉËÜÔÄÖÜÝËÒÖÃàÕßÔÕÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝ
¡ËÚÕ:VSHY6YIP[LY®ÕÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝËÒÖÃàÕßÔÔÇÊÕßÔÍÏÇÖØ×ÚÎ
ÌÕØ¦ÓËÒËÖÚÕÓÁØËÏÇÚÕßÝÖÄÒÕßÝ
ÚÕßÒÃÕß¡ÁÞØÏÙÂÓËØÇÄÒÇÙÞËÊÄÔÚÇÊÏÇÙÚÎÓÄÖÒÕÏÇÖÕßÁÞÕßÔ
ÖÇØÇÚÎØÂÙËÏÚÕÔÒÏÕÚÕÁÞÕßÔ
Ñ¦ÔËÏÇÖÄÚÕËÖÃÖËÊÕÙÚÕÕÖÕÃÕ
ÚÇÐÏÊËÆÕßÔÕÏÖÒÇÔÂÚËÝÍÆØÜÇÖÄ
ÚÕÇÙÚÁØÏÇÒÒÇÍÂÍÜÔÃÇÝÖÇØÇÚÂØÎÙÎÝÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÕÊÎÍÂÙËÏÙÚÎÔËÖÃÒßÙÎÓßÙÚÎØÃÜÔÖÕß
ÙÞËÚÃàÕÔÚÇÏÓËÚÎÔÁÑÒßÙÎÇÖÄ

ÚÕÔÒÏÕÌÕØÚÏÙÓÁÔÜÔÙÜÓÇÚÏÊÃÜÔÙËÖÕÒÆßÉÎÒÂÚÇÞÆÚÎÚÇÚÇ
ÕÖÕÃÇÊÏÇÙÞÃàÕßÔÚÕÎÒÏÇÑÄÙÆÙÚÎÓÇÑÇÏÖÒÂÚÚÕßÔÚÕßÝÖÒÇÔÂÚËÝÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÎÝÚÎÝÎÝ
¬ÇÓÇÍÔÎÚÏÑ¦ÖËÊÃÇÚÕßÒÃÕß
ÖÕßËÖÏÚÇÞÆÔÕßÔÇßÚ¦ÚÇÙÜÓÇÚÃÊÏÇÖÎÍ¦àÕßÔÑÇÏÑÇÚÇÒÂÍÕßÔ
ÙÚÕßÝÖÄÒÕßÝÚÕß¬ÇÊËÊÕÓÁÔÇ
ÖÕßÛÇÙßÒÒÁÐËÏÚÕ:VSHY6YIP[LY®
ÛÇÙßÓÈ¦ÒÕßÔÙÚÎÔÑÇÚÇÔÄÎÙÎ
ÚÕßÑÆÑÒÕßÚÎÝÎÒÏÇÑÂÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÏÇÚÃÊÏÇØÑËÃÁÔÚËÑÇÁÚÎ"
ÏÇÚÃËÃÔÇÏÑ¦ÖÕÏÕÏÑÆÑÒÕÏÂØËÓÕÏ

ÚÄÙÕÑÕÔÚÏÔÂÇÖÄÙÚÇÙÎÇÖÄÚÕÔ
ÒÏÕ×ÙÚËÚÕÌÜÝÚÕßÇÙÚËØÏÕÆÛÇ
ËÃÔÇÏÌÕØÁÝËÔÚÕÔÄÚËØÕÇÖ»ÄÚÏ
ËÃÔÇÏÙÚÎÎ¬ØËÏÝÛÆØËÝÙÚÎÛËØÓÏÑÂÇÙÖÃÊÇÚÕß:VSHY6YIP[LY®ÛÇ
ÇÔÕÃÍÕßÔÍÏÇÊÏ¦ÙÚÎÓÇÊÁÑÇÎÓËØ×ÔÚÎÌÕØ¦×ÙÚËÔÇËÖÏÚØÁÖÕßÔ
ÚÎÙßÒÒÕÍÂÊËÊÕÓÁÔÜÔÇÖÄÚÇÄØÍÇÔÇÚÕßÙÑ¦ÌÕßÝ©ÏÑ¦ÓËØÁÝÚÕß
ÊÏÇÛÁÚÕßÔËÖÃÙÎÝÜÝÖØÕÙÚÇÙÃÇ
ËÏÊÏÑÄÍßÇÒÃÖÕßÇÔÚÁÞËÏÙËßÉÎÒÂÛËØÓÕÑØÇÙÃÇ
©ÏÑ¦ÓËØËÝÛÇËÐËÚ¦àÕßÔÚÕÔ
ÒÏÕÙËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÓÂÑÕÝÑÆÓÇÚÕÝÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÕßÚÕßßÖËØÏ×ÊÕßÝÌ¦ÙÓÇÚÕÝÑÇÏÚÜÔÇÑÚÃÔÜÔ
²©ØÏÙÓÁÔËÝÇÖÄÚÏÝÑ¦ÓËØËÝÊÏÇÞÜØÃàÕßÔÚÕÎÒÏÇÑÄÌÜÝÙËÓÂÑÎ
ÑÆÓÇÚÕÝ×ÙÚËÔÇËÔÚÕÖÃàÕßÔÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÙÜÓÇÚÃÊÏÇ

Γιατί κάθε κύκλος
της δραστηριότητάς του
διαρκεί έντεκα χρόνια;
Γιατί κάποιοι κύκλοι είναι ήρεμοι και άλλοι ταραγμένοι;
ÑÇÏ¦ÒÒÕÏÚÇØÇÍÓÁÔÕÏ"ÖÃÙÎÝÛÇ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛÕÆÔÍÏÇÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÂÓÕÔÚÁÒÜÔÖÕßÇÌÕØÕÆÔÚÎÔ
ÖØÄÈÒËÉÎÚÜÔÎÒÏÇÑ×ÔÑÇÚÇÏÍÃÊÜÔÕÏÕÖÕÃËÝÁÞÕßÔÚÎÔÏÑÇÔÄÚÎÚÇÔÇÖØÕÑÇÒÕÆÔàÎÓÏÁÝÙËÊÕØßÌÄØÕßÝÑÇÏÙËÊÃÑÚßÇÓËÚÇÌÕØ¦Ý
ÎÒËÑÚØÏÑÂÝËÔÁØÍËÏÇÝÙÚÎÎ¬Õ
ÊÏÇÙÚÎÓÄÖÒÕÏÕ©ÊßÙÙÁÇÝ®ÖÕß
ËÃÞÇÔÙÚËÃÒËÏÇÖÄÑÕÏÔÕÆ5(:(
ÑÇÏ,:(ÙÚÕÏ¦ÙÚÎÓÇÚÕ ËÃÞË
ËÖÃÙÎÝÖËØ¦ÙËÏÖ¦ÔÜÇÖÄÚÕßÝÖÄÒÕßÝÚÕßÒÃÕßÇÒÒ¦ÙËÖÕÒÆÓË-

Οι κίνδυνοι για τη Γη

ÍÇÒÆÚËØÎÇÖÄÙÚÇÙÎÑÇÏÊËÔÁÌËØËÑ¦ÓËØËÝÕÒÒÇÖÒÁÝÊÏËÒËÆÙËÏÝ
ÚÕßÊÏÇÙÚÎÓÕÖÒÕÃÕßÍÆØÜÇÖÄ
ÚÎÔÌØÕÊÃÚÎÑÇÏÚÎÎÚÇËÖÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇÛÇÚÕßÇÒÒ¦ÐÕßÔÚÎÔ
ÚØÕÞÏ¦ÓÁÞØÏÚÕ:VSHY6YIP[LY®
ÔÇÇÖÕÑÚÂÙËÏÚÎÔÚËÒÏÑÂÚÕßÖÕØËÃÇÖÕßÛÇÚÕßËÖÏÚØÁÉËÏÔÇÖÇØÇÚÎØÂÙËÏÇÖÄÓËÍÇÒÆÚËØÎÍÜÔÃÇ
ÚÕßÝÖÄÒÕßÝÚÕßÒÃÕß¬Õ:VSHY
6YIP[LY®ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÙßÓÖÒÎØ×ÙËÏÖËØÏÙÚØÕÌÁÝÍÆØÜÇÖÄ
ÚÕÔÒÏÕÚÇËÖÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇ

©ØÏÙÓÁÔÇÇÖÄÚÇÊÁÑÇËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ¦ÄØÍÇÔÇÖÕßÌÁØËÏÚÕÊÏÇÙÚÎÓÄÖÒÕÏÕÓËÚØÕÆÔÚÕ¦ÓËÙÕ
ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕßÄÖÜÝÚÇÓÇÍÔÎÚÏÑ¦ÖËÊÃÇÑÇÏÚÇÙÜÓÇÚÃÊÏÇÚÕß
ÎÒÏÇÑÕÆÇÔÁÓÕßÒÒÇÚØÇÈÕÆÔ
ÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÚÜÔÄÙÜÔÙßÓÈÇÃÔÕßÔÙÚÕÔÒÏÕ©ÖÜÝÖØÁÖËÏÕÏ
¦ÔÛØÜÖÕÏÔÇÖØÕÙÚÇÚËÆÕßÔÚÇÓ¦ÚÏÇÚÕßÝÄÚÇÔÑÕÏÚ¦àÕßÔÚÕÔÒÏÕ
ÚÕÃÊÏÕÖØÁÖËÏÔÇÙßÓÈËÃÑÇÏÓËÚÏÝ
Ñ¦ÓËØËÝÚÕß:VSHY6YIP[LY®ÊÏÄÚÏ
ÚÕÊÏÇÙÚÎÓÄÖÒÕÏÕÛÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙË

ËØÏÙÚÇÙÏÇÑ¦ÕÒÏÕÝËÑÒÆËÏ
ÚËØ¦ÙÚÏÇÖÕÙÄÚÎÚÇÙÜÓÇÚÏÊÃÜÔ
ÑÇÏÚÕÌÇÏÔÄÓËÔÕËÃÔÇÏÍÔÜÙÚÄÜÝ
ÇÖÕÈÕÒÂÚÎÝÓ¦àÇÝÚÎÝÑÕØ×ÔÇÝ®
ÚÕßÒÃÕßÔÓÏÇÚÁÚÕÏÇÁÑØÎÐÎ
ÖËÚÆÞËÏÚÎÎÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ÖØÕÑÇÒÁÙËÏÖÚ×ÙÎÚÕßÎÒËÑÚØÏÑÕÆ
ÊÏÑÚÆÕßÙËÕÒÄÑÒÎØËÝÎÖËÃØÕßÝ
ÑÇÏÔÇÑÇÚÇÙÚØÁÉËÏÚËØ¦ÙÚÏÕßÝ
ÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÚÁÝÖØÕÑÇÒ×ÔÚÇÝ
àÎÓÏ¦ÖÕßÍÏÇÔÇÇÖÕÑÇÚÇÙÚÇÛËÃ
ÛÇÞØËÏÇÙÚÕÆÔÓÂÔËÝÂÑÇÏÞØÄÔÏÇ
¬ÕÎ5(:(ËÃÞËËÑÚÕÐËÆÙËÏÚÕÊÏÇÙÚÎÓÄÖÒÕÏÕ7HYRLY:VSHY
7YVIL®ÚÕÕÖÕÃÕÙÚÇÊÏÇÑ¦ÛÇÖËØÔ¦ËÏÄÒÕÑÇÏÖÏÕÑÕÔÚ¦ÇÖÄÚÕÔ
ÒÏÕÑÇÏÛÇÇÖÕÑÚ¦ÚÎÓËÍÇÒÆ-

ÚËØÎÚÇÞÆÚÎÚÇÖÕßÁÞËÏÖËÚÆÞËÏ
ÊÏÇÙÚÎÓÄÖÒÕÏÕ¬Õ7HYRLY:VSHY
7YVIL®ÛÇÊÏÇÙÞÃÙËÏÚÎÔËÐ×ÚËØÎ
ÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÚÕßÒÃÕßÍÔÜÙÚÂÜÝ
ÑÕØ×ÔÇÑÇÏÚËÒÏÑ¦ÛÇÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÙËÇÖÄÙÚÇÙÎÓÄÒÏÝËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÓÏÒÃÜÔÇÖÄÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇ
ÚÕßÇÙÚËØÏÕÆÓÇÝÎÇÖÁÞËÏ 
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÓÃÒÏÇÇÖÄÚÕÔÒÏÕ
ÑÇÏÕØÓÂÝÕÑÕÔÚÏÔÄÚËØÕÝÖÒÇÔÂÚÎÝÚÕß ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÓÃÒÏÇ
ÑÕÔÚÏÔÂÇÖÄÙÚÇÙÎÛÇËÖÏÚØÁÉËÏÙÚÕ7HYRLY:VSHY7YVIL®ÔÇ
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÙËÏ¦ÓËÙËÝÓËÚØÂÙËÏÝÙËÇßÚÁÝÚÏÝÖËØÏÕÞÁÝÒÒ¦
ÛÇÖØÁÖËÏÔÇÖØÕÙÚÇÚËÆËÚÇÏÇÖÄ
ÚÎÔßÉÎÒÂÛËØÓÕÑØÇÙÃÇÖÕßÛÇ
ÇÍÍÃàËÏÚÇËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÈÇÛÓÕÆÝ
¢ÇØËÔ¦ÏÚ
ÔÚÏÛÁÚÜÝÚÕ:VSHY6YIP[LY®
ÛÇÖËÚ¦ËÏÙËÖÏÕÓÇÑØÏÔÂÇÖÄÙÚÇÙÎÇÖÄÚÕÔÒÏÕÑÇÏÎÛËØÓÕÑØÇÙÃÇÖÕßÛÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÊËÔÛÇ
ßÖËØÈÇÃÔËÏÑ¦ÖÕÏËÝËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝ
ÈÇÛÓÕÆÝ¢ÇØËÔ¦ÏÚØ¦ÍÓÇÖÕß
ÚÕßËÖÏÚØÁÖËÏÔÇÌÁØËÏÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÇÄØÍÇÔÇÙßÔÚÕÔÏÙÓÁÔÎÖÇØÇÚÂØÎÙÎÖÕßÛÇÑ¦ÔÕßÔÚÇ
ÊÆÕÊÏÇÙÚÎÓÄÖÒÕÏÇÛÇÓÖÕØÕÆÙË
ÔÇÕÊÎÍÂÙËÏÙÚÕÔËÔÚÕÖÏÙÓÄÌÇÏÔÕÓÁÔÜÔÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÚÕßÒÃÕßÑÇÏßÖÄÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝÑÇÏÙÚÎÔ
ÑÕØ×ÔÇÚÕß
ÃÔÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÚÕÚÁÒËÏÕ
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Η αποστολή των σκαφών
είναι δύσκολη, καθώς
το 80% του πυθμένα
των θαλασσών παραμένει παντελώς άγνωστο.
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Ελπίδες για θεραπεία κάθε μορφής καρκίνου στο μέλλον
Mία νέα ανοσοθεραπεία θα μπορεί
να θεραπεύει μελλοντικά κάθε μορφή καρκίνου. Ερευνητές του Πανεπιστημίου Κάρντιφ εντόπισαν
ένα κύτταρο του ανοσοποιητικού
συστήματος, το οποίο είναι δυνατό
να χαλιναγωγηθεί κατά τρόπο
ώστε να αποτελέσει μια «καθολική
αντικαρκινική θεραπεία». Η έρευνα,
που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Nature Immunology, επισημαίνει ότι η νέα μέθοδος, μέσω της
οποίας εξουδετερώθηκαν, σε εργαστηριακά πειράματα, καρκινικά
κύτταρα σε προστάτη, μαστό, πνεύμονα κ.α., δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη σε καρκινοπαθείς, ωστόσο οι
ερευνητές πιστεύουν ότι έχει «τεράστια δυναμική».
Τι ακριβώς ανακάλυψαν οι επιστήμονες του Κάρντιφ; Το ανοσοποιητικό μας σύστημα, η φυσική
ανθρώπινη άμυνα έναντι των λοιμώξεων, ενεργοποιείται και εναντίον των καρκινικών κυττάρων. Οι








Μέσω μιας νέας μεθόδου
εξουδετερώθηκαν καρκινικά κύτταρα σε προστάτη, μαστό, πνεύμονα κ.α.
Βρετανοί ερευνητές αναζητούσαν
τους «αντισυμβατικούς» τρόπους
με τους οποίους το ανοσοποιητικό
σύστημα επιτίθεται στους όγκους.
Ανίχνευσαν, λοιπόν, στο αίμα ένα
Τ-λεμφοκύτταρο που έχει την ικανότητα «σάρωσης» του σώματος,
προκειμένου να διαπιστώσει την
ύπαρξη κάποιας απειλής, η οποία
και θα πρέπει να εξουδετερωθεί.
Η διαφορά του συγκεκριμένου κυττάρου από όλα τα υπόλοιπα έγκειται
στο ότι επιτίθεται εναντίον κάθε
μορφής καρκίνου. Οπως επισημαίνει ο καθηγητής Αντριου Σίουελ,
του τμήματος Λοιμώξεων και Ανοσίας του Πανεπιστημίου του Κάρν-

H νέα ανοσοθεραπεία έχει τη δυνατότητα να καταστρέφει καρκινικά κύτταρα

στους πνεύμονες (φωτ.), καθώς και σε πολλά ακόμα όργανα του ανθρώπινου
σώματος. Οι ερευνητές διατυπώνουν αισιοδοξία για τη γέννηση μιας «καθολικής αντικαρκινικής θεραπείας».

τιφ, «κανείς μέχρι σήμερα δεν πίστευε ότι αυτό θα ήταν δυνατό. Η
ανακάλυψή μας αυξάνει την πιθανότητα μιας καθολικής αντικαρκινικής θεραπείας».
Τα Τ-λεμφοκύτταρα διαθέτουν
στην επιφάνειά τους υποδοχείς
που τους επιτρέπουν να «βλέπουν»
σε χημικό επίπεδο. Οι ερευνητές
εντόπισαν ένα τέτοιο κύτταρο και
τον υποδοχέα του, ο οποίος μπορεί
να εντοπίσει και να σκοτώσει εργαστηριακώς καρκινικά κύτταρα
στους πνεύμονες, στο αίμα, στο
δέρμα, στο παχύ έντερο, στον μαστό, στα οστά, στον προστάτη,
στις ωοθήκες, στα νεφρά και στον
τράχηλο της μήτρας, χωρίς να επηρεάζει καθόλου τους υγιείς ιστούς.
Το πώς ακριβώς συμβαίνει αυτό
εξακολουθεί να είναι προς διερεύνηση.
Να σημειωθεί ότι ήδη εφαρμόζονται πολλές ανοσοθεραπείες
κατά του καρκίνου και ο τομέας

θεωρείται από τους πλέον συναρπαστικούς. Επί του παρόντος, όμως,
αυτές οι ανοσοθεραπείες είναι αποτελεσματικές μόνον έναντι ορισμένων μορφών της νόσου, ενώ η
εφαρμογή τους είναι ιδιαίτερα δύσκολη έναντι των συμπαγών καρκινικών όγκων. Αντιθέτως, η ανοσοθεραπεία με το νέο Τ-λεμφοκύτταρο και τον υποδοχέα του πιθανώς
να οδηγήσει σε μια καθολική αντικαρκινική θεραπεία.
Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ, Ντάνιελ Ντέιβις, «αυτή τη στιγμή μιλάμε
για μια πρώιμη έρευνα, η οποία
απέχει πολύ από το να εξελιχθεί
σε φάρμακο. Σίγουρα πρόκειται
για μια συναρπαστική ανακάλυψη,
που πλουτίζει τις βασικές μας γνώσεις για το ανοσοποιητικό μας σύστημα, αλλά και τις πιθανότητες
εξεύρεσης νέων φαρμακευτικών
σκευασμάτων».

Φάρμακα με
αντικαρκινική
δράση

Τομογράφος
για δύο μετράει
την κοινωνικότητα

Δεκάδες φάρμακα που χορηγούνται
για ευρεία ομάδα παθήσεων, από
τη χοληστερίνη, τον διαβήτη, τις
φλεγμονές και τον αλκοολισμό έως
ακόμη και την οστεοαρθρίτιδα των
σκύλων, πιθανώς να έχουν αντικαρκινική δράση, αφού έχουν την ικανότητα καταστροφής καρκινικών
κυττάρων. Στην ύπαρξη αυτής της
«αντισυμβατικής» δράσης τους κατέληξαν Αμερικανοί ερευνητές που
μελέτησαν εργαστηριακώς την αντίδραση καρκινικών κυττάρων σε
χιλιάδες διαφορετικά φάρμακα. Οι
ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Τοντ Γκόλουμπ της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, δημοσίευσαν τα αποτελέσματά στο ιατρικό περιοδικό Nature
Cancer. Η απρόσμενη ανακάλυψη
ότι τόσο πολλά ήδη γνωστά φάρμακα
διέθεταν άγνωστες μέχρι σήμερα
αντικαρκινικές δυνατότητες δίνει
ελπίδες ότι μελλοντικά θα εμπλουτιστεί το «οπλοστάσιο» κατά της νόσου. «Πιστεύαμε ότι θα ήμασταν τυχεροί αν βρίσκαμε έστω και μία δραστική ουσία με αντικαρκινικές ιδιότητες. Νιώσαμε μεγάλη έκπληξη
που βρήκαμε τόσες πολλές», δήλωσε
ο δρ Γκόλουμπ. Οι ερευνητές, προκειμένου να καταλήξουν σε σαφές
συμπέρασμα, εξέτασαν περίπου
4.500 φάρμακα τα οποία ήδη βρίσκονται στα ράφια των φαρμακείων,
καθώς έχουν εγκριθεί από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων
(FDA) των ΗΠΑ, ή έχουν αποδειχθεί
ασφαλή σε κλινικές δοκιμές, αλλά
ακόμη δεν έχουν πάρει άδεια κυκλοφορίας. Δεν είναι, βέβαια, η πρώτη
φορά που διαπιστώνεται επιπλέον
θεραπευτική δράση σε φαρμακευτικό
σκεύασμα. Κατά καιρούς, οι επιστήμονες «σκοντάφτουν» πάνω σε νέες
χρήσεις παλαιών φαρμάκων – όπως
συνέβη με τα διάσημα, πια, καρδιαγγειακά οφέλη της ασπιρίνης. Η
νέα έρευνα συνιστά μια συστηματική, πλέον, προσπάθεια –η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα– να μελετηθούν πρόσθετες ιδιότητες φαρμακευτικών ουσιών που προορίζονται
για άλλες παθήσεις.
Αυτό που πυροδότησε το ενδιαφέρον των επιστημόνων είναι ότι
μερικά από τα νέα δυνητικώς αντικαρκινικά φάρμακα σκοτώνουν τα
καρκινικά κύτταρα με απρόσμενους
τρόπους και όχι μπλοκάροντας συγκεκριμένες πρωτεΐνες, όπως συμβαίνει με αρκετά γνωστά αντικαρκινικά. Κάποια μη ογκολογικά φάρμακα, για παράδειγμα, ενεργοποιούν
μια πρωτεΐνη, ενώ άλλα σταθεροποιούν την αλληλεπίδραση μεταξύ
πρωτεϊνών.

Οποιος έχει υποβληθεί σε μαγνητική
τομογραφία γνωρίζει καλά ότι πρόκειται για μια μάλλον δυσάρεστη
εμπειρία, εξαιτίας της στενότητας
του χώρου, που σίγουρα μπορεί να
φέρει τους κλειστοφοβικούς σε κατάσταση υστερίας, αποστερώντας
τους ένα εξαιρετικά σημαντικό διαγνωστικό εργαλείο. Ομως, πιθανώς
όλα αυτά τα προβλήματα να ανήκουν
στο παρελθόν, καθώς δύο ομάδες
νευροεπιστημόνων, μία στις ΗΠΑ
και μία στη Φινλανδία, αναπτύσσουν
μια μάλλον αμφιλεγόμενη νέα μέθοδο μαγνητικής απεικόνισης του
εγκεφάλου, στην οποία οι ασθενείς
θα υποβάλλονται ανά ζεύγη. Αυτό
μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα
της μοναξιάς στον τομογράφο, επιδεινώνοντας ταυτόχρονα τη στενότητα του χώρου, καθώς δύο άνθρωποι σχεδόν αγκαλιασμένοι θα
αναγκαστούν να παραμείνουν επί
τουλάχιστον μία ώρα μέσα στο μηχάνημα. Στόχος των επιστημόνων
δεν είναι μόνο να μειώσουν τη μοναξιά του εξεταζόμενου, αλλά να
μελετήσουν ενδελεχώς τη λειτουργία
του εγκεφάλου κατά την επικοινωνία
και την επαφή μεταξύ των ανθρώπων, κάτι που προφανώς δεν είναι
δυνατό να γίνει με την εξέταση μεμονωμένων ανθρώπων. Η κοινωνική
νευροεπιστήμη είναι ένα ανερχόμενο επιστημονικό πεδίο, που φιλοδοξεί να αποκαλύψει τα νευρωνικά
μυστήρια του κοινωνικού εγκεφάλου
σε διάφορες φάσεις (ανταλλαγή συναισθημάτων, ανταπόκριση σε εκφράσεις του άλλου ή στο άγγιγμα
κ.ά.). Βασική μέθοδος είναι η χρήση
της λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας (fMRI) που μετράει την οξυγόνωση του αίματος στον εγκέφαλο,
ώστε να εκτιμήσει τη νευρωνική
δραστηριότητα. Η μία ερευνητική
ομάδα είναι από το Πανεπιστήμιο
Κολούμπια της Νέας Υόρκης με χρηματοδότηση από το Εθνικό Ιδρυμα
Επιστημών των ΗΠΑ, ενώ η άλλη
από τα φινλανδικά πανεπιστήμια
Ααλτο και Τούρκου. Οι Φινλανδοί
επιστήμονες έχουν ήδη βάλει δοκιμαστικά μαζί στον ειδικά σχεδιασμένο μαγνητικό τομογράφο τα
πρώτα ζευγάρια των εθελοντών (συνήθως φίλων ή εραστών, όχι αγνώστων), τα οποία αγγίζονται ακόμη
και στα χείλη, προκειμένου να μελετηθούν σε πραγματικές συνθήκες
ενσυναίσθησης οι κοινωνικοί εγκέφαλοί τους. Οι Αμερικανοί ερευνητές θα αρχίσουν τα δικά τους πειράματα εντός του 2020, σύμφωνα
με το «Science».

Ενα γνωστό αναλγητικό όπως η

ασπιρίνη αποδείχθηκε πως διέθετε
και καρδιαγγειακή δράση.

Να επιτραπεί η μεταθανάτια δωρεά σπέρματος ζητούν ιατροί
ΛΟΝΔΙΝΟ. Η δωρεά σπέρματος μετά τον θάνατο του δότη θα πρέπει να επιτραπεί για
τους Βρετανούς, σύμφωνα με ειδικούς της
βιοηθικής, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι μεταθανάτιες δωρεές θα βοηθήσουν τα άτεκνα
ζευγάρια και θα περιορίσουν την πίεση στους
ζώντες δότες. Η έλλειψη δωρητών σπέρματος
στη Βρετανία έχει οδηγήσει στην εισαγωγή
7.000 δειγμάτων τον χρόνο από το εξωτερικό,
κυρίως από τη Δανία και τις ΗΠΑ, σε μια
προσπάθεια αντιμετώπισης της ζήτησης
από τις κλινικές γονιμότητας.
Σύμφωνα με την πρόταση που δημοσιεύθηκε στην ιατρική επιθεώρηση Journal
of Medical Ethics, οι άνδρες θα μπορούν να
δίνουν την άδειά τους για μετά θάνατον
προσφορά σπέρματος, το οποίο θα επιτρέπει
σε άτεκνες οικογένειες να αποκτήσουν
παιδιά. «Συνειδητοποιούμε ότι στη Βρετανία
υπάρχει έλλειψη δωρητών σπέρματος και
αυτός είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης του
προβλήματος. Πιστεύουμε ότι είναι ηθικά
θεμιτό οι άνδρες να έχουν τη δυνατότητα
να προσφέρουν οικειοθελώς το σπέρμα τους
μετά τον θάνατό τους, για τη γονιμοποίηση
αγνώστων ληπτών», σημειώνουν ο δρ Τζόσουα Πάρκερ, από το πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Μάντσεστερ, και ο δρ Νέιθαν
Χόντσον του Πανεπιστημίου του Λέστερ,
σε άρθρο της εφημερίδας The Guardian.
Στη δημοσίευσή τους, οι ιατροί εξηγούν
γιατί οι μετά θάνατον δωρεές είναι όχι μόνο

Σε υγρό άζωτο διατηρούνται δείγματα κατεψυγμένου σπέρματος σε κλινική γονιμότητας
της Νέας Υόρκης.
«τεχνικά εφικτές» αλλά και «ηθικά αποδεκτές». Από τεχνικής άποψης, το σπέρμα δωρητών εν ζωή εξασφαλίζεται με δύο τρόπους:
με την εισαγωγή ορθικού ηλεκτροδίου το
οποίο διεγείρει στιγμιαία τον προστάτη προκαλώντας εκσπερμάτιση ή με τη δημιουργία
μικρής τομής στο όσχεο, που επιτρέπει στους
ιατρούς να αποκτήσουν πρόσβαση στα σπερματικά κύτταρα. Ο ιατρικός κόσμος έχει διαπιστώσει ότι σε μικρό αριθμό περιπτώσεων,
το σπέρμα που συλλέχθηκε λίγες ημέρες
μετά τον θάνατο του δωρητή, μπορεί να
αξιοποιηθεί για τη σύλληψη και να οδηγήσει
στη γέννηση υγιών παιδιών.
Το 2018, εύπορο ζευγάρι Βρετανών συ-

νέλεξε σπέρμα του γιου τους, τρεις ημέρες
μετά τον θάνατό του σε αυτοκινητικό δυστύχημα, ώστε να αποκτήσουν άρρενα κληρονόμο. Η οικογένεια πάγωσε το σπέρμα
και το εξήγαγε στις ΗΠΑ, όπου χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία αρσενικού εμβρύου
και εμφυτεύθηκε στη μήτρα παρένθετης
μητέρας.
Οι Πάρκερ και Χόντσον υποστηρίζουν
ότι, παρόλο που η στειρότητα δεν απειλεί
τη ζωή όσων πάσχουν από αυτή, οι άνδρες
που το επιθυμούν θα πρέπει να έχουν τη
δυνατότητα να προσφέρουν το σπέρμα τους
μετά θάνατον. Στη Βρετανία, οι δωρητές
σπέρματος είναι συνήθως 18 με 41 ετών και
αναγκάζονται να προσέρχονται πολλές φορές
σε κλινική γονιμότητας για διάστημα ορισμένων μηνών.
Ο ιατρικός κόσμος υποστηρίζει, όμως,
ότι σε ηθικό επίπεδο, η μετά θάνατον δωρεά
σπέρματος δεν είναι τόσο απλή υπόθεση.
Η δωρεά σπέρματος δεν είναι ανώνυμη στη
χώρα, επιτρέποντας έτσι στα παιδιά των δωρητών να επικοινωνούν με τους βιολογικούς
τους γεννήτορες αφού κλείσουν το 18ο έτος
της ηλικίας τους. Την ένστασή του εξηγεί ο
καθηγητής Ανδρολογίας στο Πανεπιστήμιο
του Σέφιλντ, Αλαν Πέισι: «Θα προτιμούσα
να επενδύαμε στη στρατολόγηση νέων,
υγιών και πρόθυμων δωρητών, τα βιολογικά
παιδιά των οποίων θα μπορούν να τους γνωρίσουν, εφόσον το επιθυμούν».

Δύο ομάδες νευροεπιστημόνων ανα-

πτύσσουν μια νέα μέθοδο μαγνητικής απεικόνισης του εγκεφάλου,
στην οποία οι ασθενείς θα υποβάλλονται ανά ζεύγη.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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Η φιλοσοφία του Ουζουνίδη

Για τον Ελλαδίτη προπονητή, σημαντικότερο είναι το κομμάτι της τακτικής και όχι το σύστημα
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ

Ο πρωταθλητής Κύπρου στα τελευταία
7 χρόνια ΑΠΟΕΛ, επιχειρεί ανασύνταξη δυνάμεων, επανεκκίνηση και
αντεπίθεση για την κορυφή, με ένα
νέο προπονητή (τον 5ο στην σεζόν
που διανύουμε), γνωστό από τα παλιά
και άριστο γνώστη του ποδοσφαίρου
μας. Ο Μαρίνος Ουζουνίδης, είχε αγωνιστεί στον ΑΠΟΕΛ (από το 20012003), ενώ ξεκίνησε την προπονητική
του καριέρα στους γαλαζοκίτρινους
της πρωτεύουσας το 2006-2007 κατακτώντας μάλιστα και το πρωτάθλημα, παίζοντας εντυπωσιακό, ελκυστικό
ποδόσφαιρο.
Στην παρουσίαση του σε συνέντευξη τύπου την περασμένη Πέμπτη
(13/2), στον «Αρχάγγελο», αναφέρθηκε
και στη φιλοσοφία του επιθετικού ποδοσφαίρου και κυριαρχίας που θέλει
να περάσει στους ποδοσφαιριστές








Στις προπονήσεις προτιμά
να δουλεύει σε συνθήκες
πραγματικού αγώνα. Απαιτεί από τους ποδοσφαιριστές του να λειτουργούν
υπό πίεση και να ανταποκρίνονται στον τομέα
της τακτικής έχοντας
«υψηλούς σφυγμούς».
του. Ο Ελλαδίτης τεχνικός, απαντώντας σε ερώτηση μας, ανέλυσε τις σκέψεις του αναφορικά με το σχηματισμό
που θα επιλέξει για τον ΑΠΟΕΛ. Υπογράμμισε πως δεν έχει τόση σημασία
το σύστημα που θα παίζει η ομάδα,
αλλά η φιλοσοφία που θα διέπει το
παιχνίδι της.

Προτιμά το 4-2-3-1
Ο Εβρίτης προπονητής ξεκαθάρισε
πως το αγαπημένο του σχήμα είναι
το 4-2-3-1 αλλά επισήμανε πως δεν
παίζει τόσο ρόλο η διάταξη παρά η
φιλοσοφία του κάθε προπονητή. Μάλιστα, τόνισε ότι στις ομάδες που
υπήρξε προπονητής, επέλεξε άλλα
δύο σχήματα όπως το 3-5-2 αλλά και
το 4-3-3.
«Μου αρέσει το 4-2-3-1 αλλά έπαιξα
και 3-5-2 και 4-3-3. Το κάθε σύστημα
έχει τις δικές του παραλλαγές. Δεν
είναι τόσο σημαντική η διάταξη αλλά
περισσότερο η φιλοσοφία. Ο κάθε
προπονητής βλέπει διαφορετικά το
ποδόσφαιρο και έχει διαφορετική φιλοσοφία. Αν δεν ήταν έτσι θα ήμασταν
όλοι το ίδιο», ήταν η απάντηση του
Ουζουνίδη όταν του ζητήσαμε να μας
εξηγήσει την ποδοσφαιρική φιλοσοφία
του και τον σχηματισμό που θα επι-

λέξει στη δεύτερη θητεία του ως προπονητής στον ΑΠΟΕΛ.

Σημασία στην ψυχολογία
Επίσης ο Μαρίνος Ουζουνίδης τόνισε πως θα προσπαθήσει να περάσει
τη δική του φιλοσοφία χωρίς να αλλάξει
πολλά πράγματα, καθώς δεν υπάρχει
ο χρόνος για μεγάλες αλλαγές. Προτεραιότητα του είναι να βελτιώσει την
(κακή), ψυχολογία των ποδοσφαιριστών του στον ΑΠΟΕΛ. Όπως είχε δηλώσει σε συνέντευξη του, στις προπονήσεις προτιμά να δουλεύει σε «συνθήκες πραγματικού αγώνα», δηλαδή
να εκτελούνται οι ασκήσεις σε υψηλούς
ρυθμούς. Απαιτεί από τους ποδοσφαιριστές του να λειτουργούν υπό πίεση
και να ανταποκρίνονται στον τομέα
της τακτικής έχοντας «υψηλούς σφυγμούς». Προσπαθεί πολύ στις προπονήσεις του, να βελτιώσει την δημιουργικότητα της ομάδας και να την
κάνει πιο αποτελεσματική.

«Πλάτος» και πίεση ψηλά
Προτιμά να δίνει «πλάτος» στους
ακραίους μέσους διότι θεωρεί σημαντικό να υπάρχει η δυνατότητα «αλλαγής παιχνιδιού» στην «αδύναμη
πλευρά» δημιουργώντας με αυτό τον
τρόπο συνθήκες ένας εναντίον ενός
στις πτέρυγες. Η επιλογή του γίνεται
και με βάση τα χαρακτηριστικά και
τις πιθανές αδυναμίες των αντιπάλων
του. Σε κάθε περίπτωση, προσπαθεί
να δίνει «πλάτος» στην επίθεση. Για
το Μαρίνο Ουζουνίδη, σημαντικότερο
είναι το κομμάτι της τακτικής και όχι
τόσο το σύστημα. Το σύστημα που
ακολουθεί εξαρτάται ενίοτε, από τις
ικανότητες των ποδοσφαιριστών του.
Ζητά από τους αμυντικούς του και
τον αμυντικό χαφ να προνοούν και
να βρίσκονται κοντά στους επιθετικούς του αντιπάλου ώστε να ανακόψουν τη πιθανή μεταβίβαση της μπάλας σε αυτούς. Θέλει η ομάδα του να
πιέζει ψηλά για να σταματάει την ανάπτυξη των αντιπάλων εν τη γεννέσι
της και να κάνει φάουλ τακτικής για
να κόβει τη γρήγορη μετάβαση.

Η καριέρα του
Ο Μαρίνος Ουζουνίδης είναι γεννημένος στις 10/10/1968 στην Αλεξανδρούπολη. Έκανε μεγάλη ποδοσφαιρική καριέρα ως κεντρικός αμυντικός, με πρώτους του επαγγελματικούς
σταθμούς τον Απόλλωνα Καλαμαριάς
και την Ξάνθη. Συνέχισε την πενταετία
1992-97 στον Παναθηναϊκό. Ακολούθησε η μεταγραφή στη γαλλική Χάβρη
και στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Πανηλειακό και ΑΠΟΕΛ (2001-2003), στον
οποίο κρέμασε τα παπούτσια του το
2003 με συνολικά 418 συμμετοχές και
28 γκολ σε πρωταθλήματα Α’ Κατηγορίας. Στην Εθνική είχε συνολικά 50
συμμετοχές το διάστημα 1992-2001.

O Μαρίνος Ουζουνίδης τόνισε πως θα προσπαθήσει να περάσει τη δική του φι-

λοσοφία στον ΑΠΟΕΛ, χωρίς να αλλάξει πολλά πράγματα. Προτεραιότητα του είναι να βελτιώσει την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών.

Ξεκίνησε στον ΑΠΟΕΛ
την καριέρα προπονητή
Ως πρώτος προπονητής σε επαγγελματικές ομάδες ξεκίνησε τον Μάιο
του 2006 στον ΑΠΟΕΛ, με τον οποίο
κατέκτησε το πρωτάθλημα Κύπρου
2007, ενώ το 2008 εργάστηκε στη
Λάρισα. Επόμενοι σταθμοί ήταν ο
Ηρακλής (2010-11) η Ξάνθη (201113) ο Πλατανιάς (2013) και ο Εργοτέλη
(2014) και τον Δεκέμβριο του 2014
ανέλαβε τον Πανιώνιο. Μετά από
δύο απόλυτα επιτυχημένες σεζόν
στην ομάδα της Νέας Σμύρνης, ανέλαβε τον Παναθηναϊκό τον Δεκέμβριο
του 2016 και αποχώρησε από τη
θέση του τον Μάιο του 2018.

Με την ΑΕΚ
Στις 24 του ίδιου μήνα συμφώνησε
με την ΑΕΚ και αντικατέστησε τον
Μανόλο Χιμένεθ, μετά την κατάκτηση
του πρωταθλήματος από την Ένωση.
Το ξεκίνημα του ήταν εξαιρετικό με
δύο προκρίσεις επί των Σέλτικ και
Βίντι που σφράγισαν τη μεγάλη επιστροφή της ΑΕΚ στο Champions League, κάτι πολύ σημαντικό τόσο από
οικονομικής άποψης, όσο και σε ό,τι
έχει να κάνει με το πρεστίζ του συλλόγου. Στον όμιλο του Champions
League η ΑΕΚ, κόντρα στους Άγιαξ,
Μπενφίκα και Μπάγερν, το ρόστερ
έδειξε αδυναμίες να σταθεί ευρωπαϊ-

Με τον ΑΠΟΕΛ κατέκτησε το πρωτά-

θλημα Κύπρου το 2007.
κά, ωστόσο στη Super League, η
Ένωση μέχρι τα τέλη Οκτώβρη παίζει
καλό ποδόσφαιρο και βρίσκεται μέσα
στο παιχνίδι του τίτλου. Από τον Νοέμβριο ξεκίνησαν κάποια προβλήματα
με τους κιτρινόμαυρους να έχουν εμφανές αγωνιστικό θέμα. Η συνεργασία
τους διακόπηκε στις 5 Φεβρουαρίου
2019. Συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις ο Μαρίνος Ουζουνίδης κάθισε
σε 34 παιχνίδια στον πάγκο της ΑΕΚ,
μετρώντας 18 νίκες, επτά ισοπαλίες
και εννιά ήττες με 56 γκολ ενεργητικό
και 28 τέρματα παθητικό.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Ξένοι διαιτητές

Το πιο πιθανό είναι οι φωνές διαμαρτυ-

ρίας και γενικότερα οι αντιδράσεις για
τις διαιτητικές αποφάσεις, να μειωθούν
αισθητά με την παρουσία ξένων διαιτητών. Πολύ πιθανό όμως, αντιδράσεις και
διαμαρτυρίες να προκύψουν περισσότερο σε άλλο επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, ως προς τον αριθμό των αγώνων με
συμμετοχή ξένων διαιτητών. Γιατί, όπως
όλα δείχνουν, δικαιολογημένη θα είναι
η αντίδραση και η απαίτηση κάποιων,
για παρουσία ξένων διαιτητών και πέραν των αγώνων ντέρμπι. Γιατί σημαντικά είναι τα αποτελέσματα όλων των
αγώνων, όπως για παράδειγμα το τελευταίο παιγνίδι στην Πάφο, το οποίο
ντέρμπι δεν ήταν και το διηύθυνε κύπριος διαιτητής…

* * * * *

Ο Γ. Νικολάου

Ο ίδιος με την απόδοσή του διέγραψε

την όποια καλή εντύπωση διέθετε ο καθένας σχετικά με το διαιτητικό του επίπεδο. Η χρονιά που διανύει μοιάζει καταστροφική για την υστεροφημία του

ως διαιτητής αφού τα μεγάλα λάθη του
επαναλαμβάνονται. Στο σημείο που
έχουμε φτάσει η μοναδική επιλογή για
να σώσει ό,τι σώζεται είναι απλά να
αποχωρήσει οικειοθελώς από το χώρο.

* * * * *

Σώστε ό,τι σώζεται

Ας το παραδεχθούμε: αργήσαμε πάρα

πολύ να ασχοληθούμε με τα όσα συμβαίνουν στο παρασκήνιο του κυπριακού
ποδοσφαίρου και τώρα ήρθαν και μας
βρήκαν μαζεμένα. Το πλέον ανησυχητικό είναι πως με βάση τα όσα μάθαμε για
τα γεγονότα, προκύπτει πως πήγαμε για
άλλη μια φορά να τα κρύψουμε κάτω
από το χαλί και αν δεν υπήρχαν οι δημοσιογραφικές αποκαλύψεις μάλλον δε
θα ερχόταν τίποτα στο φως. Το θέμα
όμως είναι να γίνει η αρχή και αφού έγινε άρχισε ένα καταιγισμός πληροφοριών προς τις αρχές. Βοήθησε κι ο ΠΑΣΠ
με το red button, αλλά και κάποια στόματα που άνοιξαν και βρήκαν το θάρρος
να μιλήσουν ενώπιον ανακριτών. Η ΚΟΠ
καλό θα ήταν να προσπαθήσει να διαφυλάξει το προϊόν της, που είναι και κερδο-

φόρο βέβαια, κόβοντας τα σάπια μήλα
από το δέντρο. Επιλογή που μοιάζει μονόδρομος αν είναι κάποια στιγμή να επιστρέψει ο πολύς κόσμος στα γήπεδα.

* * * * *

Η πρώτη φορά

Επειδή πολλοί λένε ότι παρά τη σύλλη-

ψη των δύο υπόπτων ούτε αυτή τη φορά θα γίνει τίποτα, θυμίζουμε σε όλους
ότι στην περίπτωση αυτή που τρέχει
υπάρχει κάτι διαφορετικό. Είναι η πρώτη φορά που υπάρχει στα χέρια της
Αστυνομίας συγκεκριμένη επώνυμη καταγγελία κατά συγκεκριμένου ατόμου.
Αυτό μετράει, όσο δύσκολη και αν είναι
η ποινική απόδειξη.

* * * * *

Ξένοι μέχρι την κάθαρση

Οι διαιτητές πρέπει να καταλάβουν πως

δεν είναι δυνατό να καθορίζουν αποτελέσματα με τα σφυρίγματά τους και όλα
να τα θεωρούμε ανθρώπινα λάθη. Είναι
ωραίο να πετάς ένα «μα κι αλλού γίνονται» και να νομίζεις πως καθάρισες αλλά

ούτε τυφλοί είμαστε, ούτε χαζοί. Τους
τα είπε ο πρόεδρος της ΚΟΠ, τους τα είπε ακόμα και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αλλά κάποιοι δεν θέλουν να καταλάβουν πως δεν τους παίρνει άλλο να
συνεχίσουν το βιολί τους. Δυστυχώς, η
ατιμωρησία που υπήρξε, με ευθύνη της
ΚΟΠ, οδήγησε κάποιους να αποθρασυνθούν εντελώς. Μέχρι να κοπούν όλα αυτά, να έρχονται οι ξένοι για να έχουμε το
κεφάλι μας ήσυχο.

* * * * *

Κάνει τον καραγκιόζη

« Όταν βλέπεις κάποιον να κάνει τον
καραγκιόζη στο γήπεδο και ενώ έχει μισθό των 100 ευρώ έρχεται με πολυτελές αυτοκίνητο, ε δεν είμαστε άσχετοι
και εμείς παίξαμε μπάλα…». Έτσι απάντησε στον ΣΠΟΡ FM 95.0 o εκτελεστικός
πρόεδρος του ΠΑΣΠ Σπύρος Νεοφυτίδης, καλεσμένος των Μάριου Αβρααμίδη και Γιώργου Σαββίδη στην εκπομπή
«Ομάδα μοντέλο». Σε ερώτηση για το
πώς θα καταλάβει κανείς τι γίνεται. Και
οι παράγοντες που έχουν μισθό ενός
μέσου πολίτη και κάνουν το ίδιο;

ΑΠΟΨΕΙΣ

Τραβάμε
χειρόφρενο
Μετά από ενάμιση δεκαετία και εκατοντάδες άρθρα ή ρεπορτάζ που είχαν
ως στόχο την ευαισθητοποίηση της
αστυνομίας και του εκάστοτε πολιτικού
προϊσταμένου της βρισκόμαστε ενώπιον
μιας πραγματικότητας, η οποία ομολογουμένως μόλις πριν από λίγες μέρες
Του
έμοιαζε ουτοπική. Η κινητοποίηση των
ΧΡΙΣΤΟΥ
διωκτικών- δικαστικών αρχών ως προς
ΖΑΒΟΥ
την πάταξη της διαφθοράς και της παρανομίας που έφερε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη δύο
υπόπτων με άμεση δραστηριοποίηση στο χώρο του
ποδοσφαίρου, όντως πριν από λίγο καιρό θα έμοιαζε
με ανέκδοτο ανάμεσα σε φίλους και παρέες που επιθυμούν να διακωμωδήσουν την ανυπαρξία- ανικανότητα
της Πολιτείας.
Και όμως, οι εξελίξεις είναι όντως πρωτόγνωρες για
όλους σε σημείο που κάποιοι από μας δυσκολεύονται
να αποφασίσουν τη στάση που θα πρέπει να διατηρήσουμε ενόσω η αστυνομία επιτελεί το έργο της.
Έχω την εντύπωση ότι πλέον η όποια δημοσιογραφική παρέμβαση μοιάζει περιττή, νοουμένου ότι η
αστυνομία και η πολιτική της ηγεσία είναι διατεθειμένοι
να προβούν στην όποια κίνηση, ούτως ώστε να παταχθεί
όσο γίνεται η παρανομία όσο και η διαφθορά στο χώρο
του ποδοσφαίρου. Με λίγα λόγια, τραβάμε χειρόφρενο
και παρακολουθούμε εκ του μακρόθεν τις εξελίξεις. Ο
δημοσιογράφος, όταν η Πολιτεία (επιτέλους) ευαισθητοποιείται, το μόνο που έχει να κάνει είναι να καλύψει
τα γεγονότα και αν είναι δυνατό να ενισχύσει την προσπάθεια με πολύ περισσότερα στοιχεία εάν φυσικά
διαθέτει και του ζητηθούν.
Από κει και πέρα, η όποια κριτική ή σχολιασμός επί
των ερευνών αποτελεί λανθάνουσα κατά την άποψή
μου επιλογή, καθότι η διαδικασία υπεράσπισης της
νομιμότητας από τα όργανα του Κράτους αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Δημοκρατίας. Αξίζει κιόλας να επισημανθεί, ακριβώς είμαστε κάπως άπειροι απέναντι
σε τέτοιες καταστάσεις ότι ο όποιος ύποπτος έχει κατοχυρωμένο το τεκμήριο της αθωότητας συνεπώς ο
δημόσιος κανιβαλισμός που συνήθως γίνεται πρέπει
αναμφισβήτητα να αποφευχθεί.
Από την άλλη, είναι δεδομένο ότι η κινητοποίηση
των αστυνομικών αρχών βοηθά στην επανάκτηση της
εμπιστοσύνης των πολιτών προς αυτές και ενισχύει
το αίσθημα περί Δικαίου που πρέπει να διαθέτει ο κάθε
πολίτης σε μια Δημοκρατία.

Ελπίδα
στα... ερείπια
Αν και η… κοινή γνώμη μάλλον έχει ήδη
αποφασίσει, για τους Δημήτρη Μασιά
και Ανδρέα Κωνσταντίνου θα κρίνει και
καθορίσει το μέλλον τους, στο ποδόσφαιρο και όχι μόνο, η Δικαιοσύνη. Και
έχουμε δρόμο ακόμη μπροστά μας, μέχρι
την τελική κατάληξη της υπόθεσης.
Του
Ανεξάρτητα από την όποια κατάληξη
ΓΙΩΡΓΟΥ
της υπόθεσης, κανείς δεν αμφιβάλλει
ΛΟΓΙΔΗ
ότι το κυπριακό ποδόσφαιρο έχει δεχθεί
ένα ακόμη καίριο πλήγμα, στα πολλά προηγούμενα των
τελευταίων χρόνων, ένα ακόμη καίριο πλήγμα στο θέμα
αξιοπιστίας και σε μια εποχή που η πλειοψηφία των φιλάθλων έχει ήδη γυρίσει την πλάτη…
Ανεξάρτητα από την όποια κατάληξη της υπόθεσης
και επιπρόσθετα, ακόμη και στο ενδεχόμενο απαλλαγής
ή αθώωσης των δύο συλληφθέντων, για το κυπριακό
ποδόσφαιρο προκύπτει άλλη μια ευκαιρία, άλλη μια
αφορμή, άλλη μια αναγκαιότητα, επιτέλους να γίνει
κάτι. Γιατί το κυπριακό ποδόσφαιρο και άνθρωποί του,
θα έπρεπε προ πολλού να είχαν δράσει, να είχαν
παρέμβει και όχι απλά να κρύβονταν (στην ουσία πίσω
από το δάκτυλό τους), με άλλοθι πάντα την απουσία
στοιχείων ή τεκμηρίων. Έστω και χωρίς αυτά, από τα
οποία θα μπορούσαν να στοιχειοθετηθούν υποθέσεις
και να οδηγηθούν κάποιοι ενώπιον της Δικαιοσύνης,
στο δικό του επίπεδο, στις δικές του δυνατότητες, ο
χώρος του κυπριακού ποδόσφαιρου μπορούσε και θα
έπρεπε εδώ και πάρα πολύ καιρό να αντιδράσει, να
παραμερίσει και να αποβάλει αυτούς που δημιουργούν
πρόβλημα.
Γνωρίζουν, όσοι βρίσκονται εκτός του προβλήματος,
ποια πρόσωπα και ποιες καταστάσεις το δημιουργούν.
Πολλές φορές και εντός της δικής τους ομάδας! Γνωρίζουν, όσοι κατά καιρούς καταλογίζουν ευθύνη στην
ηγεσία του κυπριακού ποδοσφαίρου και γενικότερα
στα κέντρα αποφάσεων, το δρόμο και τον τρόπο που
πρέπει να ακολουθήσουν για να προκύψουν αλλαγές.
Δεν το έχουν πράξει εδώ και χρόνια!
Ουδέν κακόν αμιγές καλού. Και η τραγική σημερινή
κατάσταση του κυπριακού ποδοσφαίρου, προσφέρει
άλλη μία ευκαιρία. Ίσως την τελευταία, ίσως μία από
τις τελευταίες. Η διαδικασία που εξελίσσεται ενώπιον
της κυπριακής Δικαιοσύνης μπορεί να αποδειχθεί βοηθητική, ακόμη όμως και στο ενδεχόμενο αντίθετης κατάληξης, καμία δικαιολογία δεν μπορεί να σταθεί, ως
άλλοθι, για την αδράνεια ή την ανοχή των αρμοδίων.
Ό,τι δηλαδή συμβαίνει τα τελευταία πολλά χρόνια…
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Μεταβολές εβδομάδας
X.A.K.
2,04%

X.A.
1,25%

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei

Dax

FTSE 100

1,10%

2,29%

-0,78%

1,26%

-0,70%

ΔΙΕΘΝΗ
Μειώνεται
η ζήτηση για
φυσικό αέριο
και πετρέλαιο
Σελ. 10

Πετρέλαιο

€/$

2,34%

-0,99%

Βλέπουν πιέσεις στην αγορά ακινήτων

ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ
ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΟ

Η υπερπροσφορά ενδεχομένως να οδηγήσει σε μείωση των τιμών στους επόμενους 6-12 μήνες
Ορατό είναι το ενδεχόμενο πιέσεων
στις τιμές των ακινήτων από την
υπερπροσφορά που θα υπάρξει
στο επόμενο διάστημα και συγκεκριμένα σε διάστημα έξι έως 12
μηνών. Ειδικοί του κλάδου εκτιμούν ότι με τη διάθεση των ακι-

νήτων που έχουν περιέλθει στην
κατοχή των τραπεζών και των διαχειριστών προβληματικών δανείων
θα επηρεασθεί η αγορά. Η υπερπροσφορά αναμένεται να ενταθεί
ακόμα περισσότερο μετά τις επικείμενες πωλήσεις δανείων των

δύο μεγάλων τραπεζών. Σύμφωνα
με τους ειδικούς η διοχέτευση
στην αγορά πρέπει να γίνεται σταδιακά, με φειδώ και μεγάλη προσοχή. Όσον αφορά τα ποσοστά
πτώσης των τιμών, οι ειδικοί εκτιμούν ότι δεν θα είναι πέραν του

«λογικού» 10% – 15% και θα γίνεται
σταδιακά. Οι εκτιμήσεις δείχνουν
πως τα πρώτα ακίνητα που θα
επηρεαστούν θα είναι τα χωράφια
και τα οικόπεδα, σε δεύτερη φάση
τα γραφεία και τρίτον και τελευταίο
τα σπίτια και τα διαμερίσματα

Παραμονή του Σίτι στην Ε.Ε. διαπραγματεύεται το Λονδίνο
Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας
ΤΗΛ: 22 056 300. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

διότι λειτουργεί αρκετά ο «συναισθηματικός» παράγοντας. Η εκτίμηση αυτή αφορά μόνο τις πωλήσεις ακινήτων και όχι τα ενοίκια.
Για τα ενοίκια εκτιμάται πως σε
24 μήνες θα υπάρξει μείωση μόνο
κατά 1%. Σελ. 4

Η AEGEAN θα
πετάξει πιο ψηλά
και θα προσφέρει
περισσότερα
Συνέντευξη Ευτύχη Βασιλάκη
Με αφορμή την παραλαβή των
τριών πρώτων αεροσκαφών Airbus A320neo, η AEGEAN κάνει
πράξη τη μεγαλύτερη ιδιωτική
επένδυση στον κλάδο των αερομεταφορών στην Ελλάδα ύψους
$2,5-3 δισ. Ο Πρόεδρος της AEGEAN, Ευτύχης Βασιλάκης, μιλάει
στην «Κ» για τα επόμενα βήματα
της εταιρείας, τις εγχώριες και
διεθνείς προκλήσεις του κλάδου,
αλλά και για το τι περιμένει από
την Κυβέρνηση. Σελ. 6

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΣΤΟΝ ΜΟΝΙΑΤΗ

Γαστρονομική σχολή
με κόστος 600.000 ευρώ
Τη δημιουργία γαστρονομικής σχολής

στον Μονιάτη δρομολογεί η πολιτεία, με
σκοπό να αξιοποιηθούν τα τοπικά προϊόντα
και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας για την περιοχή. Σύμφωνα με το ΕΒΕ
Λεμεσού, το κόστος του έργου έχει προϋπολογιστεί στις 600 χιλιάδες ευρώ. Σελ. 5

Η Κύπρος
πέρασε το τεστ
της Moneyval

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ξενοδοχεία στην Αθήνα
αγοράζουν οι ισραηλινοί

Περισσότερα τα θετικά

Κυρίαρχο ρόλο στην ξενοδοχειακή αγορά

της Αθήνας έχουν αρχίσει να διαδραματίζουν ισραηλινοί όμιλοι, προερχόμενοι τόσο
από τον κλάδο της φιλοξενίας όσο και από
εκείνον των ακινήτων. Brown Hotels, Fattal
Group και Zoia Fund εμφανίζουν έντονη
δραστηριότητα στην Αθήνα. Σελ. 12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

Κύπρος

0,54%

-0,06%

Γερμανία

-0,39%

-0,02%

Γαλλία

-0,15%

-0,03%

Ιταλία

0,90%

-0,06%

Ισπανία

0,29%

0,00%

Ιρλανδία

-0,10%

0,00%

Ελλάδα

0,92%

-0,19%

Ην. Βασίλειο

0,65%

0,07%

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

Λίγες ημέρες μετά την επίσημη απόσχισή της από την Ε.Ε., η Βρετανία καταβάλλει προσπάθειες προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις

του City του Λονδίνου θα διατηρήσουν την πρόσβαση στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά στη μετά το Brexit εποχή. Σύμφωνα με ρεπορτάζ των
Financial Times, το Λονδίνο θα ζητήσει από την Ε.Ε. να αναγνωρίσει σε μόνιμη βάση ότι η βρετανική νομοθεσία που διέπει τον τομέα των
χρηματοπιστωτικών είναι τουλάχιστον εξίσου αυστηρή με την ευρωπαϊκή και να κλείσει σχετική συμφωνία διάρκειας δεκαετιών. Σελ.9

Βαθμό πάνω από τη βάση πήρε η
Κύπρος στην έκθεση της Moneyval. Σε γενικές γραμμές η χώρα
βρέθηκε «καθαρή» όσον αφορά
το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος.
Τα μέτρα που έλαβε έχουν εκτιμηθεί ως αποτελεσματικά σε τρεις
από τους 11 πυλώνες και με μέτρια
αποτελεσματικότητα στους υπόλοιπους οκτώ. Σελ. 5

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Των HOLGER SCHMIEDING, KALLUM PICKERING και FLORIAN HENSE / BERENBERG

Οι αριθμοί δεν λένε όλη την αλήθεια για τη Γερμανία
Η γερμανική στατιστική υπηρεσία
πολλές φορές δυσκολεύεται να
αξιολογήσει τις αγορές κατά τη
διάρκεια της χριστουγεννιάτικης
περιόδου. Ως αποτέλεσμα, συνήθως οι πρώτες εκτιμήσεις αναθεωρούνται στη συνέχεια προς
το καλύτερο, κατά μέσον όρο κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Εάν προσαρμόσουμε ανάλογα τα πρώτα
στοιχεία του Δεκεμβρίου του
2019, η ετήσια αύξηση ανέρχεται
στο 3,3%, το οποίο βρίσκεται στα
ίδια επίπεδα με τον μέσο όρο του
έτους στο 3%.
Τα στοιχεία του Δεκεμβρίου
σχετικά με τις παραγγελίες των
εργοστασίων δημιουργούν επίσης
μια εσφαλμένη εικόνα της κατάστασης που επικρατούσε στο τέ-

λος του περασμένου έτους. Η
υποχώρηση της τάξης του 13,9%
στις παραγγελίες από άλλες χώρες
της Ευρωζώνης οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ασταθή ζήτηση
αεροσκαφών και διαστημοπλοίων
(χαρακτηριστικό το παράδειγμα
της Airbus). Αφαιρώντας από τη
μηνιαία κινητικότητα, οι συνολικές παραγγελίες εργοστασίων
υποχώρησαν μόλις κατά 0,6% σε
τριμηνιαία βάση το τελευταίο
τρίμηνο του 2019, σημειώνοντας
τη μικρότερη τριμηνιαία μείωση
του έτους. Σύμφωνα με τη Markit,
παρότι θα συνεχίσουν να μειώνονται οι παραγγελίες, η υποχώρηση του δεύτερου εξαμήνου
του 2019 και του Ιανουαρίου του
2020 ήταν πολύ πιο ήπια. Η βιομηχανική παραγωγή του Δεκεμ-








Ο ρυθμός μείωσης της
βιομηχανικής παραγωγής επιβραδύνθηκε
αισθητά το τελευταίο
τρίμηνο του 2019.
βρίου είναι πιθανό πως επηρεάστηκε από τις ημέρες των αργιών
τα Χριστούγεννα, καθώς πολλοί
εργαζόμενοι πήραν περισσότερες
ημέρες άδειας απ’ ό,τι συνήθως.
Οσον αφορά τον κορωνοϊό,
εκτός από τη ζημία που έχει προκαλέσει στις μετακινήσεις και
στον τουρισμό, φαίνεται πως θα
επιβαρύνει ορισμένες διασυνοριακές εφοδιαστικές αλυσίδες.

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

Είναι πολύ πιθανόν πως ο γερμανικός βιομηχανικός κλάδος θα
επιβαρυνθεί τον Φεβρουάριο και
τον Μάρτιο, αφαιρώντας έως και
0,1% από το ΑΕΠ του πρώτου
τριμήνου. Ωστόσο, η ήπια βελτίωση της εμπιστοσύνης στη βιομηχανία, η οποία ξεκίνησε το
φθινόπωρο του 2019, φαίνεται
πως εξακολούθησε να έχει ανοδική τάση τουλάχιστον μέχρι και
τα μέσα του Ιανουαρίου.
Οι προσωρινές ζημίες, που
έχουν προκληθεί στον βιομηχανικό κλάδο εκτός της Κίνας από
τον κορωνοϊό, αναμένεται πως
θα ισοσκελιστούν σχεδόν εξ ολοκλήρου μέσα στους επόμενους
μήνες. Εκτός εάν η επιδημία παραλύσει βασικούς πυλώνες της
παγκόσμιας βιομηχανίας για πε-

ρισσότερους από περίπου δύο
μήνες. Εφόσον οι εμπορικές εντάσεις δεν κλιμακωθούν ξανά μέσα στο 2020, αναμένεται ότι η
γερμανική βιομηχανική παραγωγή θα ενισχυθεί σε ήπιους ρυθμούς από το δεύτερο τρίμηνο του
έτους.
Εφόσον υπάρξει μια γερή υποστήριξη από μέτρα επεκτατικής
πολιτικής ύψους έως και 0,5%
του ΑΕΠ, εφόσον εξακολουθήσει
η ήπια αύξηση της δημιουργίας
νέων θέσεων εργασίας και δεδομένης της αποκλιμάκωσης των
εμπορικών εντάσεων, ο γερμανικός ρυθμός ανάπτυξης θα μπορούσε να ανακάμψει από τη συρρίκνωση των Χριστουγέννων,
αγγίζοντας περίπου το 1,5% μέσα
στο 2020.
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Προσπάθεια καταπολέμησης
της ενεργειακής φτώχειας
To έργο μετάβασης σε μία κοινωνία
με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα
μοιάζει τιτάνιο, αλλά τα όσα οφέλη
προκύψουν δεν θα αφορούν μόνον
τη διάσωση του πλανήτη. Θα έχουν
και μακροπρόθεσμο θετικό αντίκτυπο και για όσους επιβιώνουν
με δυσκολία στην Ευρώπη. Σήμερα,
σχεδόν 50 εκατομμύρια άνθρωποι
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης
αγωνίζονται να κρατήσουν ζεστά
τα σπίτια τους και να πληρώσουν
τους λογαριασμούς τού ρεύματος.
Πολλοί αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα. Κατοικίες με ελάχιστη
θερμομόνωση, χρεώσεις που δεν
αντιστοιχούν στην κατανάλωση
και ανεπαρκής ενημέρωση για την
εξοικονόμηση ενέργειας ή ένας
συνδυασμός των παραπάνω. Οσοι







Σήμερα, σχεδόν 50
εκατ. άνθρωποι στην
Ε.Ε. αγωνίζονται να
κρατήσουν ζεστά τα
σπίτια τους.
ανήκουν στα χαμηλά εισοδηματικά
κλιμάκια καλούνται να πληρώσουν
ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο του
προϋπολογισμού τους για τη θέρμανση και το ηλεκτρικό και συγκεκριμένα ποσοστό 9% το 2014
από το 6% το 2000. Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα είναι πολύ πιο λογικό να εξοικονομούν ενέργεια παρά να επενδύουν σε φωτοβολταϊκά
συστήματα, τζάκια πέλετ ή σε αντλίες θερμότητας. Οπότε η επιλογή
δεν θα πρέπει να είναι μεταξύ του
ή έχω ένα ζεστό σπίτι ή μπορώ να
έχω φαγητό στο τραπέζι. Κι αυτό
γιατί εάν οι άνθρωποι ζεστάνουν
το σπίτι τους λιγότερο ενεργοβόρα,
θα πληρώνουν ευκολότερα τους
λογαριασμούς τους. Βέβαια, το να
πεισθούν να κινητοποιηθούν προς
αυτήν την κατεύθυνση είναι περίπλοκο.
Μπορεί όσοι βρίσκονται στα
πρόθυρα ενεργειακής φτώχειας να
αισθάνονται πως τους έχουν πνίξει
τα προβλήματα και να θεωρούν
πως πρέπει να δώσουν βάρος σε
άλλα θέματα, όπως την ένδυση ή
το φαγητό. Συχνά μπορεί απλά να
μη γνωρίζουν τι λύσεις υπάρχουν,
ενώ οι κυβερνήσεις και όσοι σύμβουλοι και ειδικοί για την ενέργεια
καλό θα ήταν να μην περιορίζονται
σε συστάσεις, που αναρτούν σε
μία συναφή ιστοσελίδα. Στην Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών
πιστεύουμε πως βρήκαμε έναν απλό
αλλά και ταυτόχρονα και καινοτόμο
τρόπο να βοηθήσουμε όσους αντιμετωπίζουν την ενεργειακή φτώ-

χεια ή κινδυνεύουν από αυτήν. Αυτή τη στιγμή τελεί υπό δοκιμή το
πρόγραμμα STEP (Λύσεις για την
αντιμετώπιση της ενεργειακής
φτώχειας), στο οποίο συμμετέχουμε
ως εταίροι και χρηματοδοτούμεθα
από την πρωτοβουλία της Ε.Ε. «Ορίζοντας 2020/Horizon 2020». Εάν
τα αποτελέσματα αποδειχθούν ικανοποιητικά, θα υπάρχει σοβαρός
λόγος να επεκταθεί γενικότερα στις
χώρες της Ε.Ε.
Οι οργανώσεις καταναλωτών είναι εν γένει αξιόπιστες χάρις στην
ανεξαρτησία τους, ενώ συνήθως
έχουν εμπειρία στο να παρέχουν
συμβουλές σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας. Υπάρχει ένας
τρόπος να αντιμετωπιστεί το θέμα
της αξιοπιστίας όσον αφορά την
ενεργειακή φτώχεια: όσοι βρίσκονται μπροστά σε αυτόν τον κίνδυνο
γενικά δεν εμπιστεύονται όσους
τους δίνουν συμβουλές και ειδικά
εάν προέρχονται από τον ιδιωτικό
τομέα. Ισως οι οργανώσεις καταναλωτών να στερούνται την άμεση
επαφή με όσους πραγματικά χρειάζονται βοήθεια και αυτό μπορεί
να αντιμετωπιστεί μέσω της συνεργασίας με οργανώσεις και οργανισμούς που την έχουν ήδη. Πρόκειται για φορείς όπου ήδη οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στην
πρώτη γραμμή συνδράμουν τις
ευάλωτες ομάδες σε θέματα υγείας,
διατροφής ή στα οικονομικά τους.
Μέσω του προγράμματος STEP,
κάθε οργάνωση καταναλωτών συνεργάζεται με φορείς, όπως οι παραπάνω σε διαφορετικές χώρες της
Ε.Ε., και εκπαιδεύει τους εργαζομένους τους στο πώς θα διαχειριστούν την ενεργειακή φτώχεια.
Συνεπώς είτε οι εργαζόμενοι θα
συμβουλεύσουν απευθείας τους
ανθρώπους είτε θα τους παραπέμψουν σε καταναλωτικές ενώσεις,
που θα μπορέσουν να τους βοηθήσουν.
Η συνδρομή τους αυτή έγκειται
στο να τοποθετηθούν θερμοστάτες,
να μονωθούν παράθυρα και να δοθούν πληροφορίες για ανάλογες
χρεώσεις στην ενέργεια και, εάν
παραστεί ανάγκη, να ενημερωθούν
οι καταναλωτές για το πού μπορούν
να ζητήσουν οικονομική βοήθεια
για πιο ακριβές εγκαταστάσεις μόνωσης. Τέλος, δεν έχουν ακόμα
ενημερωθεί οι καταναλωτές για
τον κίνδυνο ενεργειακής φτώχειας
και πώς να τον απομακρύνουν,
αλλά σε αυτό οι καταναλωτικές οργανώσεις δεν μπορεί να είναι μόνες
– πρέπει να ενεργοποιηθούν και
οι κυβερνήσεις.

* Η κ. Monique Goyens είναι γενική διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Καταναλωτών/BEUC.

Καλό το αποτέλεσμα της Moneyval. Ωστόσο, ας δούμε άμα ο πέλεκυς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις πολιτογραφήσεις πέσει βαρύς.

Παρατρίχα
Συντονισμένα αποφεύχθηκε ή στο χωριό μου

θα λέγανε «παρατρίχα» το τράβηγμα αυτιού σε
συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες από τη
Moneyval. Το μόνο πρόβλημα ήταν γενικά και
αόριστα το πρόβλημα των Πολιτογραφήσεων
βάσει των συγγραφών της Moneyval, που στα
μάτια της στήλης ενδεχομένως να είναι «τράβηγμα αυτιού» στο Υπουργείο Εσωτερικών για
την επίβλεψη του Προγράμματος. Δεν μπορείς
εξάλλου να τραβήξεις αυτί σε κάτι άυλο όπως
μια υπηρεσία. Παρόλα αυτά, συντονισμένα οι
αρχές έδρασαν εγκαίρως και προστάτευσαν
όσους έπρεπε να προστατεύσουν και να μην
βγει το όνομα της Κύπρου ξανά. Ωστόσο, μην
περιμένουμε πως ξένα ΜΜΕ δεν θα επιστρέψουν με οποιεσδήποτε κατηγορίες επί του
Προγράμματος της Κύπρου, με περίεργες διαδρομές χρημάτων και όλα τα συναφή. Ας μην
τρέφουμε φρούδες ελπίδες επειδή η έκθεση
ήταν πολύ καλή σε γενικές γραμμές.

••••
Ανάπτυξη και ασφάλειες
Στο 3,2%, από 3,5% το τρίτο τρίμηνο, κυμάνθη-

κε ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας κατά το
τέταρτο τρίμηνο του 2019, σε σύγκριση με το
αντίστοιχο τρίμηνο του 2018, σύμφωνα με την
Προκαταρκτική Εκτίμηση (Flash Estimate) της
Στατιστικής Υπηρεσίας, με την ανάπτυξη να δέχεται πιέσεις από τον τομέα των Χρηματοπιστωτικών και Ασφαλιστικών Δραστηριοτήτων.
Παρά την απαισιοδοξία για μείωση της ανάπτυξης, η Κύπρος συνεχίζει να τρέχει με πολύ καλό ρυθμό. Οι ασφαλιστικές δραστηριότητες
έπληξαν την ανάπτυξη λέει η Στατιστική, ήταν
όμως λογικό με την έλευση του ΓεΣΥ πως κάτι
τέτοιο θα γινόταν. Όπως πληροφορείται η στήλη, πολλές εταιρείες δεν έχουν προχωρήσει σε
ανανέωση των ομαδικών σχεδίων υγείας και
σκέφτονται εναλλακτικές περιπτώσεις διοχέτευσης αυτού του κονδυλίου. Οι ασφάλειες

υγείας ενδεχομένως να συνεχίσουν να υφίστανται, με περισσότερα χρήματα και να απευθύνονται μόνο σε πολίτες της Κύπρου με βαθιές τσέπες.

••••
Διαγράφηκαν 1,3 δισ.
Συνολικό ποσό, ύψους €1.353.515,79, το οποίο

χαρακτηρίζεται ως μη εισπράξιμο δημόσιο χρήμα, έχει διαγραφεί το 2018, σύμφωνα με τα
στοιχεία που δημοσιοποίησε την Παρασκευή το
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.
Σύμφωνα με στοιχεία που επεξεργάστηκε το
ΚΥΠΕ, από το σύνολο των διαγραφών, ποσό
ύψους €1.336.332,43 αφορά διαγραφές άνω
των €1.000, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία
αφορούν τις διαγραφές στις οποίες προέβη η
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Λογιστική
αφερεγγυότητα
Λογιστική αφερεγγυότη-

τα καλείται η χρηματοοικονομική κατάσταση κατά
την οποία ο οφειλέτης
(φυσικό ή νομικό πρόσωπο) παρουσιάζει αδυναμία αποπληρωμής των
υποχρεώσεών του στην προσυμφωνημένη χρονική περίοδο, λόγω του ότι το σύνολο των υποχρεώσεών του υπερβαίνει
το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων. Ονομάζεται επίσης και αφερεγγυότητα ισολογισμού.
Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School

αρμόδια Τεχνική Επιτροπή Διαγραφών μη εισπράξιμων δημοσίων χρημάτων, αξιών και υλικών, για το 2018. Όσον αφορά την ανάλυση
των διαγραφών για ποσά άνω των €1.000, αυτές αφορούν απώλεια εισόδων ύψους
€1.142.555,42, διαγραφές υλικών ύψους
€54.534,23 και κλοπές €139.242,78. Ειδικότερα, ορισμένα από τα μεγάλα ποσά διαγραφών
αφορούν μεταξύ άλλων την διαγραφή
€353.327.68 οφειλών της Δημοκρατίας του
Ιράκ προς τη Κυπριακή Δημοκρατία, με βάση
τις πρόνοιες της Συμφωνίας που υπογράφηκε
μεταξύ των Υπουργών Οικονομικών των δυο
χωρών στις 20/09/2006 (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 62.851 ημερ. 9/11/2005).
Σύμφωνα με τα στοιχεία, «οι εκατέρωθεν οφειλές μεταξύ των δυο χωρών έχουν συμψηφιστεί και οποιοδήποτε υπολειπόμενο ποσό ακυρώνεται».

••••
Προϊόντα; Νέα;
Η κερδοφορία και η ανάγκη εξεύρεσης εναλ-

λακτικών προϊόντων πέραν του δανεισμού, είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τράπεζες μικρών χωρών όπως η Κύπρος, όπως ανέφερε ο
Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κωνσταντίνος Ηροδότου, μιλώντας στο Φόρουμ Οικονομικής Πολιτικής που διοργάνωσε το ΑΚΕΛ. Αναφερόμενος στις βασικές προκλήσεις για το
τραπεζικό σύστημα, είπε ότι το θέμα της κερδοφορίας είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για τις
μικρές χώρες με τις μικρότερες τράπεζες επειδή η γεωγραφία δίνει λιγότερες ευκαιρίες στις
τράπεζες να βρουν νέα κερδοφόρα προϊόντα.
Είπε ότι στην κυπριακή αγορά το κύριο προϊόν
εξακολουθεί να είναι ο δανεισμός και οι τράπεζες πρέπει να βρουν άλλα προϊόντα πέραν του
δανεισμού για να ενισχύσουν την κερδοφορία
τους, πάντα στα πλαίσια της σωστής διαχείρισης του ρίσκου. Για να δούμε αν θα τα καταφέρουν να φέρουν νέα ανταγωνιστικά προς τις
άλλες χώρες προϊόντα.

Μειώθηκαν οι εκπομπές ρύπων το 2019 σε ΗΠΑ και ΕΕ
Αυξήθηκαν ωστόσο στις αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ασίας λόγω της συνεχιζόμενης χρήσης του άνθρακα
«Σε επίπεδα αντίστοιχα με αυτά της
δεκαετίας του 1980» μειώθηκαν οι
εκπομπές αερίων ρύπων στις ανεπτυγμένες χώρες, όπως ανακοίνωσε
η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (ΙΕΑ),
κάνοντας μια ευχάριστη έκπληξη
στους υπέρμαχους της προστασίας
του κλίματος.
Παρότι στις ταχύτατα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ασίας η χρήση του άνθρακα συνέχισε να αυξάνεται, οι παγκόσμιες εκπομπές παρέμειναν σταθερές το 2019 στους
33 γιγατόνους, διότι οι ανεπτυγμένες
οικονομίες, μεταξύ αυτών οι ΗΠΑ
και οι χώρες της Ε.Ε., εκμεταλλεύθηκαν άλλες πηγές ενέργειας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΙΕΑ,
σημειώθηκε σημαντική αύξηση στη
χρήση αιολικής και ηλιακής ενέργειας, καθώς και μεγαλύτερη αξιοποίηση του φυσικού αερίου και της
πυρηνικής ενέργειας. «Η μετάβαση
στις καθαρές μορφές ενέργειας άρχισε να επιταχύνεται με έντονο ρυθμό», όπως ανακοίνωσε ο Φατίχ Μπιρόλ, επικεφαλής της ΙΕΑ. «Με κάνει
να ελπίζω ότι βλέπουμε το ανώτατο
όριο των εκπομπών αερίων ρύπων
και ότι τώρα θα αρχίσουν να μειώνονται», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Στις ΗΠΑ, οι εκπομπές μειώθηκαν
κατά 3% ή κατά 140 εκατ. τόνους
το 2019, καθώς πολλοί στράφηκαν
στο φυσικό αέριο, το οποίο πωλείται
σε χαμηλότερες τιμές. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μείωση των εκπομπών
καταγράφηκε παρά την αποδέσμευση της αμερικανικής κυβέρνησης
από τις επιταγές της Συμφωνίας των







Στις ανεπτυγμένες
χώρες μειώθηκαν
σε επίπεδα αντίστοιχα
με αυτά της δεκαετίας
του 1980.
Παρισίων. Στην Ευρωπαϊκή Ενωση,
οι εκπομπές μειώθηκαν κατά 5% ή
κατά 160 εκατ. τόνους το 2019. Σύμφωνα με στοιχεία της ΙΕΑ, το φυσικό
αέριο παρήγαγε περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια σε σχέση με τον
άνθρακα «για πρώτη φορά στην
ιστορία της Ε.Ε.». Επιπλέον, η αιολική
ενέργεια τείνει να φτάσει τα ίδια
επίπεδα με τον άνθρακα όσον αφορά
την παραγωγή ηλεκτρισμού. Ο Μπι-

Στον αντίποδα, στις ταχύτατα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ασίας οι εκπομπές αυξήθηκαν κατά 320 εκατ. τόνους.

ρόλ ανέφερε ότι η παραγωγή ηλεκτρισμού με χρήση άνθρακα μειώθηκε κατά 25% πέρυσι, εν μέρει
εξαιτίας του ευρωπαϊκού συστήματος
εμπορίας δικαιωμάτων ρύπων.
Στην Ιαπωνία, οι εκπομπές ρύπων
μειώθηκαν κατά 4% από το 2018 ή
κατά 48 εκατ. τόνους, διότι πλέον
επαναλειτουργούν οι πυρηνικοί αντιδραστήρες μετά τη διακοπή της
λειτουργίας τους το 2011. Αντίθετα
στο ρεύμα κινήθηκαν το 2019 οι ταχύτατα αναπτυσσόμενες οικονομίες
της Ασίας, όπου οι εκπομπές αυξήθηκαν κατά 320 εκατ. τόνους, καθώς
ο άνθρακας συνεχίζει να τροφοδοτεί
τον κλάδο της ενέργειας. Ο επικεφαλής της ΙΕΑ τόνισε ότι οι εκπομπές
θα πρέπει να μειωθούν με ακόμη
ταχύτερο ρυθμό, προκειμένου να
πραγματοποιηθούν οι στόχοι της
Συμφωνίας των Παρισίων. Σύμφωνα
όμως με τον ίδιο, το πρώτο βήμα
είναι να σταματήσουν να αυξάνονται. «Εχουμε τις τεχνολογίες ενέργειας προκειμένου να το πετύχουμε
και πρέπει να τις αξιοποιήσουμε
όλες. Το 2019 είναι μια χρονιά η
οποία μου δίνει ελπίδα ότι η δεκαετία
του 2020 θα είναι μία δεκαετία ανακούφισης», υπογράμμισε ο Μπιρόλ.
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Βλέπουν πιέσεις
στις τιμές της αγοράς
των ακινήτων

Προσοχή στο ρυθμό της διάθεσής τους λόγω ενδεχόμενης
υπερπροσφοράς τους προτείνουν οι ειδικοί
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Ενδεχόμενες πιέσεις στις τιμές των
ακινήτων από την υπερπροσφορά
που θα υπάρξει στο επόμενο διάστημα διαβλέπουν οι ειδικοί του
κλάδου για τους επόμενους 6 – 12
μήνες. Ήδη οι διαφημίσεις στο
δρόμο για ακίνητα από τράπεζες
και «servicers», που είτε έχουν αγοράσει πακέτα προβληματικών δανείων είτε απλώς τα διαχειρίζονται,
έχουν πολλαπλασιαστεί. Η αλήθεια
είναι πως η αγορά των ακινήτων
είναι λίγο «αργή» και δεν είναι σαν
το χρηματιστήριο που η τιμή μίας
μετοχής μπορεί να πέσει απότομα.
Όσον αφορά τα ποσοστά πτώσης,
δεν αναμένονται να πιεστούν οι
τιμές προς τα κάτω πέραν του «λογικού» 10% – 15%, όμως η εκτίμηση
αυτή γίνεται μόνο για τις πωλήσεις,
και όχι για τα ενοίκια. Στα ενοίκια
θα γίνει ακόμα πιο αργά η προσαρμογή των τιμών και όχι στο ίδιο
ποσοστό με τις πωλήσεις. Εκτιμάται
πως σε 24 μήνες θα υπάρξει αμελητέα αλλαγή τιμής προς τα κάτω,
που θα κυμαίνεται στο 1%. Ταυτόχρονα, οι εκτιμήσεις δείχνουν πως
τα πρώτα ακίνητα που θα επηρεαστούν θα είναι τα χωράφια και
τα οικόπεδα, σε δεύτερη φάση τα
γραφεία και τρίτον και τελευταίο
τα σπίτια και τα διαμερίσματα. Και
τούτο γιατί λειτουργεί αρκετά ο
«συναισθηματικός» παράγοντας.

Σε αυτά τα ακίνητα δεν λειτουργεί
με τον ίδιο τρόπο η οικονομία.
Εκτός των ιδιωτών επενδυτών του
τομέα των ακινήτων, πηγές από
το Υπουργείο Εσωτερικών έχουν
αντίστοιχες, αν όχι τις ίδιες, ανησυχίες για τις τιμές των ακινήτων.
Όπως σημείωσαν, η υπερπροσφορά
ακινήτων που περιήλθαν στις τρά






Η υπερπροσφορά ακινήτων και η διάθεσή
τους στην αγορά αναμένεται να ενταθεί ακόμα
περισσότερο μετά τις
επικείμενες πωλήσεις
δανείων των δύο μεγάλων τραπεζών.
πεζες ως ανταλλαγή χρέους και εν
συνεχεία είτε υπάρχουν στους ισολογισμούς τους, είτε πέρασαν στους
ισολογισμούς διαχειριστών δανείων
σε συνδυασμό με τη μη μεθοδευμένη προσφορά τους, θα έχει κάποιες επιπτώσεις. Την ίδια ώρα,
αυτή η υπερπροσφορά ακινήτων
και η διάθεσή τους στην αγορά
αναμένεται να ενταθεί ακόμα περισσότερο μετά τις επικείμενες
πωλήσεις δανείων των δύο μεγάλων

τραπεζών. Ως γνωστόν, Τράπεζα
Κύπρου και Ελληνική Τράπεζα βρίσκονται αρκετά κοντά στην πώληση μεγάλου μέρους των προβληματικών τους χαρτοφυλακίων, συνολικά, πάνω από 4,2 δισ. ευρώ.
Τα δάνεια αυτά έχουν εγγυήσεις
ακίνητη περιουσία, που ενδεχομένως μερικά από αυτά τα ακίνητα
να καταλήξουν στην αγορά. Εξάλλου υπάρχουν πολλές τράπεζες και
διαχειριστές δανείων που έχουν
ήδη βάλει στην αγορά για πώληση
ακίνητα, πόσω μάλλον μετά από
τέτοιες κινήσεις οπότε θα ενταθεί
ο ανταγωνισμός μεταξύ των «πωλητών».

Σιωπηρό μήνυμα
Η «Κ» έγραψε ξανά για το σιωπηρό μήνυμα που έχει δοθεί από
«παίχτες» της αγοράς των ακινήτων, συμβούλους και Σύνδεσμο
Τραπεζών ώστε τα ακίνητα να δοθούν στην αγορά με κάποιο συγκεκριμένο ρυθμό. Το ζήτημα από
τούδε και στο εξής είναι κατά πόσο
θα τηρηθεί αυτή η γραμμή, για να
μειωθούν οι τιμές μόνο σε επιθυμητά επίπεδα του 10% - 15% και
όχι περισσότερο, πράγμα που πιθανόν να έχει διαφορετικά αποτελέσματα για όλο το φάσμα της οικονομίας. Το μήνυμα αυτό δόθηκε
την περίοδο που εισήχθη ο θεσμός
των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών
και σε μία προσπάθεια ώστε να

Οι επόμενοι 6 – 12 μήνες θα δείξουν κατά πόσο θα πέσουν οι τιμές.
μην πλημμυρίσουν την κυπριακή
αγορά με ακίνητα.

Τι λέει η Κεντρική
Η Κεντρική Τράπεζα που μελετά
τις τιμές των ακινήτων, τομέας που
έχει προεκτάσεις σε όλη την οικονομία, αναφέρει στο τελευταίο της
δελτίο πως σε ετήσια βάση, οι τιμές
κατοικιών κατέγραψαν αύξηση της
τάξης του 2,8% κατά το δεύτερο
τρίμηνο του 2019. Τόσο οι τιμές οικιών όσο και διαμερισμάτων κατέγραψαν ετήσια αύξηση κατά το υπό
εξέταση τρίμηνο της τάξης του 2,3%
και 4,3%, αντίστοιχα, ενώ τονίζει
πως γενικά οι τιμές διαμερισμάτων
αυξάνονται ταχύτερα σε σχέση με
τις τιμές οικιών, γεγονός που φαίνεται να οφείλεται σε δύο κυρίως
παράγοντες: Κατά πρώτο λόγο, στη

Επιβραδύνεται η αύξηση
της απασχόλησης στην Ελλάδα
Η πολιτεία να επιδείξει σύνεση στο θέμα του κατώτατου μισθού τονίζει ο ΣΕΒ
Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Φόβους αντιστροφής της θετικής
πορείας της απασχόλησης εκφράζουν οι παράγοντες της αγοράς,
καθώς διαπιστώνεται πως η αύξηση της απασχόλησης των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα έχει
αρχίσει να επιβραδύνεται. Ηδη,
τα στοιχεία του πληροφοριακού
συστήματος «Εργάνη», που δημοσιεύθηκαν δείχνουν πως τον
Ιανουάριο του 2020 χάθηκαν
17.318 θέσεις εργασίας, καθώς οι
απολύσεις επικράτησαν των προσλήψεων. Μάλιστα, ο ΣΕΒ στο μηνιαίο δελτίο του κρούει τον κώ






Το 2019 οι καθαρές
προσλήψεις αυξήθηκαν
κατά 127.600, επιβραδυνόμενες σημαντικά
συγκριτικά με το 2018,
όταν είχαν αυξηθεί
κατά 141.000.
δωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι, αργά η γρήγορα, εάν η
τάση αυτή δεν αντιστραφεί με αύξηση της επενδυτικής δραστηριότητας, θα αρχίσει να επηρεάζει
αρνητικά την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος το 2020.
Αναλυτικά, σύμφωνα με τα
στοιχεία του υπουργείου Εργασίας,
τον προηγούμενο μήνα το ισοζύγιο
προσλήψεων - απολύσεων ήταν
αρνητικό με συνέπεια να χαθούν
17.318 θέσεις εργασίας. Μάλιστα,
από τις 177.632 προσλήψεις, μόλις
82.382 αφορούν πλήρη απασχόληση, ενώ 74.392 προσλήψεις αφορούν μερική και 20.858 εκ περι-

Χάθηκαν 17.318 θέσεις τον Ιανουάριο.
τροπής απασχόληση. Σύμφωνα
πάντως με τον αρμόδιο υπουργό
Γιάννη Βρούτση, η συγκριτικά
βελτιωμένη επίδοση στην «Εργάνη» Ιανουαρίου δημιουργεί προσδοκίες στην αγορά εργασίας για
το 2020, καθώς τον αντίστοιχο
μήνα του 2019 είχαν χαθεί 5.015
θέσεις εργασίας περισσότερες.
Την ίδια στιγμή, στις προσλήψεις επικρατούν οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, με 53,62% (μερική
απασχόληση 41,88%, εκ περιτροπής εργασία 11,74%). Η κυριαρχία
των ελαστικών σχέσεων εργασίας
διατηρείται καθ’ όλο το διάστημα
Ιανουαρίου 2019 - Ιανουαρίου

2020, με 54,80% (μερική απασχόληση 42,48%, εκ περιτροπής εργασία 12,32%).

Οι μισθοί
Τις αυξήσεις των μισθών που
έγιναν πέρυσι, και κυρίως την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά
11%, βλέπει πίσω από την επιβράδυνση που παρατηρείται στην αύξηση της απασχόλησης ο ΣΕΒ στο
μηνιαίο οικονομικό του δελτίο. Ο
Σύνδεσμος επικαλείται τα στοιχεία
του ΕΦΚΑ και επισημαίνει ότι η
μεγάλη αύξηση που δόθηκε την
περασμένη χρονιά είχε αρνητικό
αντίκτυπο, ιδίως σε ό,τι αφορά τη

μερική απασχόληση. Ζητεί δε από
την πολιτεία να επιδείξει σύνεση
στην αύξηση του κατώτατου μισθού το 2020, καθώς «μια επανάληψη της μαξιμαλιστικής πολιτικής
του 2019 θα έχει αρνητικές συνέπειες για την οικονομία».
Συγκεκριμένα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, η ετήσια μεταβολή του μέσου μισθού των εργαζομένων με μερική απασχόληση,
που κατά τεκμήριο επηρεάζονται
περισσότερο από τις αυξήσεις του
κατώτατου μισθού, ανήλθε τον
Ιούλιο 2019 σε +9% από +4,7%
τον Φεβρουάριο του 2019 (όταν
αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός
κατά 11%). Στην περίπτωση του
μέσου μισθωτού (είτε εργάζεται
με πλήρη είτε με μερική απασχόληση), η αντίστοιχη ετήσια μεταβολή διαμορφώθηκε τον Ιούλιο
του 2019 σε +4,6% από +2,2%
τον Φεβρουάριο.
Οι μισθολογικές αυτές αυξήσεις
φαίνεται, σύμφωνα με τον ΣΕΒ,
πως έχουν οδηγήσει σε επιβράδυνση της απασχόλησης. Ο μέσος
μηνιαίος μισθός των ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ διαμορφώθηκε
σε 951,7 ευρώ το 7μηνο του 2019,
έναντι 919,7 ευρώ ένα χρόνο πριν
και 937,6 το 7μηνο του 2017. Αντίθετα, ο ρυθμός δημιουργίας νέων
θέσεων εργασίας στο 7μηνο του
2019 (+281.800) επιβραδύνθηκε
σε σύγκριση με το 2018 (+289.600).
Σημειώνεται ότι για όλο το 2019
οι καθαρές προσλήψεις αυξήθηκαν
κατά 127.600, επιβραδυνόμενες
σημαντικά συγκριτικά με το 2018,
όταν είχαν αυξηθεί κατά 141.000.
Μάλιστα, ακόμη και ο τουρισμός
εμφανίζει επιβράδυνση στις καθαρές προσλήψεις (κατά -3% ή 0,9 χιλ.), ενώ στην υπόλοιπη οικονομία η τάση είναι εντονότερη
(κατά -11,1% ή -12,4 χιλ.).

μέχρι πρόσφατα αυξημένη ζήτηση
για ακίνητα από ξένους που προέρχεται από το Κυπριακό Επενδυτικό
Πρόγραμμα (ΚΕΠ) και τις άδειες μόνιμης διαμονής, όπως φαίνεται και
από την σημαντική αύξηση που καταγράφουν τα πωλητήρια έγγραφα
το 2ο τρίμηνο του 2019. Κατά δεύτερο λόγο, φαίνεται να οφείλεται
στην μη επαρκή προσφορά που φαίνεται να υπάρχει προς ικανοποίηση
της ζήτησης από το μερίδιο της αγοράς που τείνει να επιλέγει διαμερίσματα παρά οικίες, όπως φοιτητές
και ξένοι εργάτες.
Σημειώνεται ότι η ζήτηση, λόγω
του Προγράμματος των Πολιτογραφήσεων, ξεκίνησε ήδη να παρουσιάζει κάμψη μετά την αλλαγή
στα κριτήρια του προγράμματος
τον Μάιο του 2019, δημιουργώντας

νέα δεδομένα ως προς την μελλοντική επίδραση του προγράμματος
στις τιμές ακινήτων. Υπενθυμίζεται
ότι, όπως έχει επισημανθεί στο
Δελτίο και του Δείκτη Τιμών Ακινήτων για το 2ο τρίμηνο του 2018,
ο Δείκτης επηρεάζεται από το Πρόγραμμα κατά κύριο λόγο έμμεσα,
λόγω του ότι από τη μια οι πωλήσεις
υπερπολυτελών κατοικιών, οι οποίες γίνονται για σκοπούς απόκτησης
διαβατηρίου, σε μεγάλο βαθμό δεν
χρηματοδοτούνται από το εγχώριο
τραπεζικό σύστημα, και από την
άλλη η πλειοψηφία αυτών των ακινήτων θεωρούνται ως μη-αντιπροσωπευτικά της αγοράς (outliers)
και ως εκ τούτου εξαιρούνται από
το δείγμα για την διαμόρφωση των
γενικών δεικτών τιμών κατοικιών
της Κεντρικής.

Πάνω από 30 εκατ.
τουρίστες το 11μηνο,
στα 17,8 δισ. τα έσοδα

Στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος

Αύξηση 13% σημείωσαν κατά το
11μηνο του 2019 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, σύμφωνα με τα προσωρινά
στοιχεία του ισοζυγίου τρεχουσών
συναλλαγών που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, φθάνοντας στα
17,86 δισ. ευρώ, από 15,81 δισ. στο
αντίστοιχο ενδεκάμηνο του προηγούμενου έτους. Το ίδιο διάστημα
η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση
αυξήθηκε κατά 4,0% και διαμορφώθηκε σε 30,656 εκατ. ταξιδιώτες,
έναντι 29,466 εκατ. την αντίστοιχη
περίοδο του 2018. Ετσι το ταξιδιωτικό
ισοζύγιο στο ενδεκάμηνο εμφάνισε
πλεόνασμα 15,373 δισ. ευρώ έναντι
πλεονάσματος 13,872 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Η εξέλιξη
προέρχεται από αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 2,049
δισ. ευρώ ή 13,0%, οι οποίες μόνο
εν μέρει αντισταθμίστηκαν από την
αύξηση των ταξιδιωτικών πληρωμών
κατά 548 εκατ. ευρώ ή 28,2%. Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων
οφείλεται στην άνοδο της μέσης
δαπάνης ανά ταξίδι κατά 8,7%, καθώς και στην αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά
4,0%. Την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2019, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά
13,0% που οφείλεται στην άνοδο
κατά 11,6% των εισπράξεων από
κατοίκους των χωρών της Ε.Ε.-28,
οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 12,147
δισ. ευρώ, καθώς και στην αύξηση
κατά 16,5% των εισπράξεων από
κατοίκους των χωρών εκτός της
Ε.Ε.-28, οι οποίες διαμορφώθηκαν
στα 5,244 δισ. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν
οριακά κατά 0,1% και διαμορφώθηκαν στα 2,937 δισ., ενώ οι εισπράξεις
από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά
14,7% και διαμορφώθηκαν στο 1,087
δισ. Οι εισπράξεις από το Ηνωμένο
Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 32,9%
και ανήλθαν στα 2,541 δισ. Από τις

χώρες εκτός της Ε.Ε.-28, άνοδο κατά
13,6% παρουσίασαν οι εισπράξεις
από τις ΗΠΑ, οι οποίες διαμορφώθηκαν στο 1,157 δισ. ενώ οι εισπράξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά
28,0% και διαμορφώθηκαν στα 426
εκατ.
Το ίδιο διάστημα η εισερχόμενη
ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά
4,0% και διαμορφώθηκε στα 30,656
εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 29,466 εκατ.
την αντίστοιχη περίοδο του 2018.
Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες
της Ζώνης του Ευρώ μειώθηκε κατά
3,7%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση







Η μέση δαπάνη ανά
ταξίδι αυξήθηκε κατά
8,7% το διάστημα Ιανουαρίου - Νοεμβρίου
2019.
από τις χώρες της Ε.Ε.-28 εκτός της
Ζώνης του Ευρώ αυξήθηκε κατά
10,9%. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική
κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε
μείωση κατά 8,4% και διαμορφώθηκε στα 3,979 εκατ. ταξιδιώτες,
ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε
κατά 1,2% και διαμορφώθηκε στο
1,529 εκατ. Η ταξιδιωτική κίνηση
από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε
κατά 19,4% και στα 3,474 εκατ. ταξιδιώτες. Οι ταξιδιώτες από τις ΗΠΑ
αυξήθηκαν κατά 8% στο 1,150 εκατ.
ενώ από τη Ρωσία κατά 13,4%, στις
571.000.
Σύμφωνα με την ΤτΕ, οι καθαρές
εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο ενδεκάμηνο αντιστάθμισαν κατά 72,5% το
έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και
συνέβαλαν κατά 74,7% στο σύνολο
των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Α

Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Eδειξαν αντανακλαστικά
οι αρχές με τη Moneyval

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Η Κύπρος είναι μία από τις 25 χώρες από τις 98 που έχουν αξιολογηθεί, οι οποίες δεν έχουν χαμηλό βαθμό αξιολόγησης (Low)
σε κανένα από τους έντεκα πυλώνες.
λυτες βαθμολογίες Συμμόρφωσης ή Μεγάλης Συμμόρφωσης στις περισσότερες
από τις 40 παραμέτρους, με μόνο δύο
εν μέρει συμμορφούμενες αξιολογήσεις
και καμία αξιολόγηση ως μη συμμορφούμενη. Από εδώ και πέρα όμως, η
χώρα θα πρέπει να επικεντρωθεί στις
εισηγήσεις της έκθεσης της Moneyval.

Η προσοχή
Στην έκθεση επισημαίνονται ορισμένοι από τους τομείς που χρήζουν
βελτιώσεων και περαιτέρω προσοχής.
Πρώτον, πως η Αστυνομία της Κύπρου
θα πρέπει να συνεχίσει να αναπτύσσει
εμπειρογνωμοσύνη για την αποτελεσματική διερεύνηση περιπτώσεων με
περίπλοκες αναλύσεις που ετοιμάζονται
από την ΜΟΚΑΣ και να προβαίνει σε
διερευνήσεις και διώξεις για ενδεχόμενες περιπτώσεις νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, ιδιαίτερα για εκείνες
που αφορούν παράνομα έσοδα από το
εξωτερικό. Δεύτερον, ότι η Κύπρος θα
πρέπει να αυξήσει τις χρηματοοικονομικές έρευνες και, συνεπακόλουθα,
τις δεσμεύσεις και δημεύσεις εσόδων








Η Κύπρος πέτυχε απόλυτες βαθμολογίες Συμμόρφωσης ή Μεγάλης Συμμόρφωσης στις περισσότερες από τις 40 παραμέτρους, με μόνο δύο
εν μέρει συμμορφούμενες αξιολογήσεις και
καμία αξιολόγηση ως
μη συμμορφούμενη.
από παράνομες δραστηριότητες. Τρίτον,
η χώρα θα πρέπει να διενεργήσει επίσημη και ολοκληρωμένη αξιολόγηση
των κινδύνων που πηγάζουν από τα
νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.
Τέταρτον, ο τομέας μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα (NPO) πρέπει να αξιολογηθεί
περαιτέρω, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν ευάλωτα σημεία για χρη-

ματοδότηση της τρομοκρατίας ή για
κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες. Πέμπτον,
ότι η εποπτεία του τομέα των ακινήτων
θα πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά, με
μεγαλύτερη παρακολούθηση των συναλλαγών σε ακίνητα. Έκτο, πως η Κύπρος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι
Πάροχοι Διοικητικών Υπηρεσιών θα
αναλάβουν δράση για την ενίσχυση
της κατανόησης των κινδύνων και θα
εφαρμόσουν προληπτικά μέτρα ανάλογα με τους κινδύνους. Επίσης, θα
πρέπει να επιβάλλονται αποτελεσματικές και αποτρεπτικές κυρώσεις για
παραβάσεις απαιτήσεων για τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Έβδομο, ότι οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τη λειτουργία του ολοκληρωμένου καζίνου θερέτρου στο εγγύς
μέλλον πρέπει να αξιολογηθούν και να
μετριαστούν κατάλληλα. Όγδοο και
τελευταίο πως οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το Κυπριακό Πρόγραμμα
Επενδύσεων δεν έχουν αξιολογηθεί
διεξοδικά.

μάτων σε σύγκριση με το 2017. Σύμφωνα
με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Ερευνας
Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών
(ΙΕΛΚΑ), από το 1,8 δισ. λεπτές πλαστικές
σακούλες 15 - 50 μικρών (σ.σ.: τα μικρά
είναι μονάδα μέτρησης) που χρησιμοποιούσαμε μόνο μέσω των αγορών μας
από τα σούπερ μάρκετ το 2017, πλέον
χρησιμοποιούνται (στοιχεία 2019) μόλις
24 εκατ. τεμάχια ετησίως, δηλαδή μόλις
το 1,33%. Η μείωση στη χρήση τους
φθάνει το 98,6%. Το παραπάνω μεταφράζεται σε χρήση πλέον μόλις 2 λεπτών
πλαστικών σακουλών κατά κεφαλήν
σε ετήσια βάση, από 167 σακούλες κατά
κεφαλή.
Αντιθέτως, έχει αυξηθεί η χρήση
των βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών
σακουλών και των επαναχρησιμοποιούμενων τσαντών, τις οποίες πληρώνει
ο καταναλωτής, χωρίς η χρέωση αυτή
να αποτελεί περιβαλλοντικό τέλος,
αλλά έσοδο των λιανεμπορικών επιχειρήσεων. Ενώ το 2017 η διάθεση από
τα σούπερ μάρκετ βιοαποικοδομήσιμων
σακουλών ήταν λιγότερο από 10.000
τεμάχια, το 2019 διατέθηκαν από το
οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων
36 εκατ. σακούλες αυτής της κατηγορίας. Επίσης, εκτιμάται ότι την τελευταία
τριετία τα ελληνικά νοικοκυριά έχουν
προμηθευτεί πάνω από 17,3 εκατ. επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες μεταφοράς και σε κάθε νοικοκυριό αναλογούν 4,3 επαναχρησιμοποιούμενες
τσάντες.

Τη δημιουργία γαστρονομικής σχολής στον Μονιάτη
δρομολογεί η πολιτεία μέσα τα επόμενα χρόνια, με
σκοπό να αξιοποιηθούν τα τοπικά προϊόντα και κατ΄
επέκταση να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας
για την περιοχή. Σύμφωνα με τον ιστότοπο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού,
το κόστος του έργου έχει προϋπολογιστεί στις 600 χιλιάδες ευρώ και θα κατασκευαστεί σε γη που εκμισθώθηκε από το κράτος. Στην εξαγγελία αυτή, όπως
επισημαίνει το ΕΒΕΛ, προχώρησε ο Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Περιοχών Κώστας Χαμπιαούρης μετά
από συνάντηση που είχε στα γραφεία του στην Τριμίκλινη με τον υφυπουργό Τουρισμού Σάββα Περδίο.
Στην διάρκεια της συνάντησης, συνεχίζει, συζητήθηκαν
όλες οι αναπτύξεις που προγραμματίζονται στα πλαίσια
της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη των Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους και εξετάστηκαν τα χρονοδιαγράμματα υλοποί




ησής τους. Μεταξύ των 
250 δράσεων της δεκαεΤο κόστος του
τούς στρατηγικής όπως
τονίζεται σχετικά, συνο- έργου έχει προλικού προϋπολογισμού
250 εκατ. ευρώ, περιλαμ- ϋπολογιστεί στις
βάνεται η αναβάθμιση 600 χιλ. ευρώ και
του νοσοκομείου Τροόδους στην Κυπερούντα, θα κατασκευαστεί
η ενίσχυση των δομών σε γη που εκμιφροντίδας και εκπαίδευσης παιδιών προσχολι- σθώθηκε από
κής ηλικίας, με την δη- το κράτος.
μιουργία τριών βρεφοπαιδοκομικών σταθμών
σε Μαραθάσα, Κρασοχώρια και Κούρη-Ξυλούρικο, η
λειτουργία αγροτικής σχολής Τροόδους, καθώς και η
δημιουργία δομής τηλεκπαίδευσης για τους μαθητές
των ορεινών κοινοτήτων, η διάσωση και ανάδειξη
της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη σύσταση ιδρύματος
πολιτισμού ορεινών κοινοτήτων, η ενεργειακή και
μορφολογική αναβάθμιση κατοικιών, η σύνδεση των
κοινοτήτων με λεωφορεία, η ενδυνάμωση των υποδομών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
και η διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων.
Παράλληλα, προγραμματίζονται και τα εξής επτά
έργα. Πρώτον, συντήρηση και αναπαλαίωση των 53
κυβερνητικών κατοικιών Τρόοδους, του συγκροτήματος
της Προεδρικής Κατοικίας, του ξενώνα νεότητας, του
Αστυνομικού Σταθμού, του Ταχυδρομείου και της ταχυδρομικής κατοικίας, του γραφείου και των αποθηκών
του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Δεύτερον, κατασκευή
παρακαμπτήριου Πελενδρίου προς Ποταμίτισσα, κόστους 2,65 εκατ. ευρώ. Τρίτον, η ανάπλαση παραδοσιακού πυρήνα Απεσιάς - Φάση Β’ κόστους 1,5 εκατ.
ευρώ. Τέταρτον, η διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας
Πελενδρίου - Φάση Α’ κόστους 1,2 εκατ. ευρώ. Πέμπτον,
η διαμόρφωση Πλατείας Τιμίου Σταυρού Πελενδρίου
- Φάση Β’ κόστους 1,3 εκατ. ευρώ. Έκτο, η ανάπλαση
παραδοσιακού πυρήνα Άρσους- Φάση Β’ κόστους 475
χιλ. ευρώ. Έβδομο η ανάπλαση παλιάς γειτονιάς Κυπερούντας και η δημιουργία πολιτιστικού Κέντρου
κόστους 1,55 εκατ. ευρώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ

e-mail σε 40.000
Ελληνες δανειολήπτες
με κόκκινα δάνεια

Μειώθηκε 98,6%
η χρήση πλαστικής
σακούλας στην Ελλάδα
Δραστική ήταν η μείωση της χρήσης
λεπτής πλαστικής σακούλας, ειδικά σε
ό,τι αφορά τις αγορές από τα σούπερ
μάρκετ, μετά την επιβολή του ειδικού
τέλους από την 1η Ιανουαρίου 2018.
Οι καταναλωτές στράφηκαν είτε στις
βιοαποικοδομήσιμες πλαστικές σακούλες, είτε στις χοντρές πλαστικές σακούλες, είτε στις επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες. Κερδισμένες, εκτός από
το περιβάλλον, είναι οι αλυσίδες σούπερ
μάρκετ, καθώς μείωσαν σημαντικά το
κόστος προμήθειας λεπτών πλαστικών
σακουλών που πρώτα διέθεταν δωρεάν,
ενώ ταυτόχρονα αποκόμισαν κέρδος
από την πώληση των λοιπών ειδών
τσαντών και σακουλών, στις οποίες
δεν επιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος.
Υπολογίζεται ότι μια μεγάλη αλυσίδα
σούπερ μάρκετ εξοικονομεί σε ετήσια
βάση περί τα 10-15 εκατ. ευρώ από τη
μείωση της προμήθειας λεπτών πλαστικών σακουλών. Από την άλλη, η χρέωση για τις επαναχρησιμοποιούμενες
τσάντες φτάνει ακόμη και το ένα ευρώ
ανά τεμάχιο.
Στους ευνοημένους από το μέτρο
είναι και οι παραγωγοί σακουλών για
απορρίμματα, καθώς τον ρόλο αυτό
προ 2018 έπαιζαν οι δωρεάν σακούλες
από το σούπερ μάρκετ. Η δραστική αλλαγή στην αγοραστική συμπεριφορά
των καταναλωτών επηρεάζει και άλλες
πτυχές της καθημερινότητας.
Το 2019 υπολογίζεται ότι πωλήθηκαν
40% περισσότερες σακούλες απορριμ-
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Δημιουργείται
γαστρονομική
σχολή στον Μονιάτη

Περισσότερα τα συν από τα πλην στην τελική μορφή της έκθεσης, παρά τις εισηγήσεις

Η έκθεση της Moneyval δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη. Τα συν της έκθεσης
ήταν πιο πολλά από τα πλην, ενώ οι
εισηγήσεις σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές, θα γίνουν μεγάλες προσπάθειες για να υιοθετηθούν. Η Κύπρος
σε γενικές γραμμές βρέθηκε «καθαρή»
όσον αφορά το ξέπλυμα του μαύρου
χρήματος, έχοντας κάνει από την τελευταία αξιολόγηση του Συμβουλίου
της Ευρώπης, πολλά βήματα προόδου.
Το κομβικό σημείο όμως είναι αλλού.
Η Κύπρος ήταν από τις λίγες φορές
που ενώ είχε κάνει κατάλληλη προεργασία για να βγει αυτό το θετικό αποτέλεσμα, έδειξε και γρήγορα αντανακλαστικά. Το αποτέλεσμα που δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη σε σχέση
με τα προσχέδια «drafts» που είχαν
ενώπιόν τους κράτος και Αρχές μέχρι
την επικύρωση της έκθεσης το Δεκέμβριο του 2019, ήταν εντελώς διαφορετικό. Η Κύπρος (κράτος, φορείς και
ιδιωτικός τομέας) από νωρίς το καλοκαίρι έδειξαν τη πρόθεση να συνεργαστούν με τους επόπτες της Moneyval
και να εργαστούν συντονισμένα για
ένα καλό αποτέλεσμα.
Η συνεργασία κράτους, φορέων και
ιδιωτικού τομέα θύμισε εποχές μνημονίου, όπου συντεταγμένα προχωρούσαν
σε επικοινωνίες ουσίας και έδωσαν στη
Moneyval τη βαρύτητα που χρειαζόταν.
Οι συστάσεις που περιλαμβάνονται
στην ΄Εκθεση Αξιολόγησης ευθυγραμμίζονται σε γενικές γραμμές με την
πρώτη Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων
AML/CFT και το σχετικό Σχέδιο Δράσης
και Στρατηγικής που έχουν εγκριθεί
από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2018 και τον Μάρτιο του
2019 αντίστοιχα, καθώς και από όλα
τα εμπλεκόμενα μέρη. Η Κύπρος είναι
μία από τις 25 χώρες από τις 98 που
έχουν αξιολογηθεί, οι οποίες δεν έχουν
χαμηλό βαθμό αξιολόγησης (Low) σε
κανένα από τους έντεκα πυλώνες που
συνθέτουν την αξιολόγηση αποτελεσματικότητας. Τα μέτρα της Κύπρου
έχουν εκτιμηθεί ως αποτελεσματικά
σε τρεις από τους έντεκα πυλώνες αποτελεσματικότητας και με μέτρια αποτελεσματικότητα στους υπόλοιπους
οκτώ. Όσον αφορά την τεχνική συμμόρφωση, η Κύπρος έχει επιτύχει από-
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Πέραν των σούπερ μάρκετ –όπου
εφαρμόζεται καθολικά το μέτρο της
επιβολής τέλους στις λεπτές πλαστικές
σακούλες, με αρκετές αλυσίδες να τις
έχουν αποσύρει πλήρως–, το ΙΕΛΚΑ
παρατηρεί διαφοροποίηση στα υπόλοιπα
κανάλια του εμπορίου. Εκτεταμένη
είναι η εφαρμογή του μέτρου στο λιανεμπόριο τροφίμων (κυρίως σε αρτο-

ποιεία και κρεοπωλεία) και ειδικά στις
οργανωμένες αλυσίδες. Οι περισσότερες
επιχειρήσεις ειδών ένδυσης - υπόδησης
έχουν αντικαταστήσει τις πλαστικές
σακούλες με χάρτινες, ενώ στον κλάδο
της εστίασης το μέτρο της επιβολής
τέλους εφαρμόζεται σχεδόν αποκλειστικά από τις οργανωμένες αλυσίδες.

Στους 40.000 δανειολήπτες με κόκκινα δάνεια και
ενέχυρο πρώτη κατοικία, που μπήκαν στην πλατφόρμα
για τη ρύθμιση της οφειλής τους, δέχθηκαν την άρση
του απορρήτου, αλλά δεν προχώρησαν σε συμφωνία
με τις τράπεζες, απευθύνεται τώρα με e-mail η Γενική
Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους, σε μια προσπάθεια να
διαπιστώσει τους λόγους της μικρής συμμετοχής στη
ρύθμιση. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μόνο 3.000 έφτασαν
ώς το τέλος της διαδικασίας.
Την αποστολή e-mail αποκάλυψε σε συνέντευξή
του στον ραδιοφωνικό σταθμό Parapolitika, o υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, αναφερόμενος
στις προσπάθειες που καταβάλλει η κυβέρνηση να
ενθαρρύνει την αύξηση της συμμετοχής στην πλατφόρμα, προτού λήξει το καθεστώς προστασίας της
πρώτης κατοικίας, την 31η Απριλίου. Οι τράπεζες,
είπε, υποστηρίζουν ότι οι λόγοι που δεν φτάνουν οι
δανειολήπτες αυτοί ώς το τέλος είναι γιατί δεν ταυτοποιούνται οι πρώτες κατοικίες που δηλώνουν με
τα στοιχεία της εφορίας, δεν πληρούν τα εισοδηματικά
κριτήρια και γιατί δεν έχει «κοκκινίσει» το δάνειό
τους. Το υπουργείο θέλει να διαπιστώσει αν όντως
έτσι έχουν τα πράγματα.
Εν τω μεταξύ, οι τράπεζες κάνουν τις δικές τους
διαπραγματεύσεις με τους δανειολήπτες εκτός πλατφόρμας και ο κ. Σταϊκούρας είπε χθες ότι περίπου
44.000 δάνεια ρυθμίστηκαν με αυτόν τον τρόπο το
δεύτερο εξάμηνο του 2019, ενώ συνολικά για το έτος
υπολογίζεται ότι ο αριθμός έφτασε τις 100.000.
Μιλώντας για το νέο πτωχευτικό πλαίσιο είπε ότι
θα έρθει προς ψήφιση μετά δύο μήνες περίπου. «Το
ιδιωτικό χρέος των πολιτών είναι ένα μεγάλο πρόβλημα
και δεν μπορούμε να το κρύβουμε κάτω από το χαλί»,
ανέφερε. Σημείωσε ότι το νέο πλαίσιο θα δίνει «δεύτερη
ευκαιρία» με βάση τους κανονισμούς του 2019 της
Ευρωπαϊκής Ενωσης, ενώ θα προβλέπει και ένα «πλαίσιο
προστασίας των ευάλωτων νοικοκυριών σε όλη τη
διαδικασία».

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ
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Ευτύχης Βασιλάκης, Πρόεδρος της AEGEAN

«Θα μεγαλώσουμε περισσότερο
και θα προσφέρουμε περισσότερα»
Οι συμπράξεις για τη διάχυση της ανάπτυξης αποτελούν τη μόνη μακροπρόθεσμα βιώσιμη επιχειρηματική πρακτική
Συνέντευξη στον ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟ

Με αφορμή την παραλαβή των
τριών πρώτων αεροσκαφών Airbus
A320neo, και την αποκάλυψη της
νέας εταιρικής της ταυτότητας, η
AEGEAN κάνει πράξη τη μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση στον κλάδο
των αερομεταφορών στη χώρα
ύψους $2,5-3 δισ. σε τιμές αγοράς
($6-6,5 δισ. σε τιμές καταλόγου)
και πρωτοστατεί σε ένα νέο κύκλο
ανάπτυξης τόσο για τον τουριστικό
κλάδο όσο και για τη χώρα. Έχοντας θέσει ως στόχο να ξεπεράσει
το ρεκόρ των 15 εκατομμυρίων επιβατών, με αυξανόμενη εξωστρέφεια
κάθε χρόνο και με ετήσιες επενδύσεις ύψους $500 εκ. για την επόμενη εξατία για την ανάπτυξη και
τον εκσυγχρονισμό του στόλου
της, η AEGEAN θεμελιώνει το μέλλον, με επίκεντρο πάντα τον επιβάτη και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τη χώρα. Ο Πρόεδρος της AEGEAN, Ευτύχης Βασιλάκης, μιλάει στην «Κ» εφ΄ όλης
της ύλης για το τι σημαίνει η νέα
εποχή και εικόνα της AEGEAN,
ποιες είναι οι εγχώριες και διεθνείς
προκλήσεις του κλάδου, ποια τα
επόμενα βήματα της εταιρείας,
αλλά και για το τι περιμένει από
την Κυβέρνηση.
-Νέα αεροσκάφη, νέα εποχή,







«Δομήσαμε το μεγαλύτερο δίκτυο που ανέπτυξε ποτέ ελληνική αεροπορική εταιρεία».
νέο λογότυπο. Ποια είναι λοιπόν
η επόμενη μέρα για την AEGEAN, τα επόμενα βήματα;
-Οι επόμενοι 24 μήνες θα είναι
εξαιρετικά δημιουργικοί, σε ανάπτυξη υπηρεσιών και προγραμμάτων. Θα δημιουργήσουμε σταδιακά
νέες υπηρεσίες, πριν-κατά τη διάρκεια- και μετά την πτήση, νέα lounges και περισσότερη καινοτομία.
Παράλληλα, η αυξημένη ανταγωνιστικότητα σε κόστος με τα νέα
αεροσκάφη θα μας επιτρέψει ενίσχυση της εξωστρέφειας και της
χωρητικότητας του δικτύου. Ήδη
πετάμε σε 155 προορισμούς, σε 44
χώρες, με 250 δρομολόγια, από 8
πλέον βάσεις σε Ελλάδα και Κύπρο,
το μεγαλύτερο δίκτυο που ανέπτυξε
ποτέ ελληνική αεροπορική εταιρεία.
Έχουμε διπλασιάσει τους επιβάτες
μας από το εξωτερικό τα τελευταία
6 χρόνια, φτάνοντας τα 8,7 εκ. ετησίως και έχουμε προσθέσει πάνω
από 100 δρομολόγια εξωτερικού
αντίστοιχα. Σίγουρα, με τη δύναμη
του νέου στόλου θα μεγαλώσουμε
ακόμη περισσότερο, αλλά και θα
προσφέρουμε ακόμη περισσότερο
στα δημόσια έσοδα και στην ανάπτυξη. Ίδιο όραμα και αξίες, αλλά
σίγουρα μία νέα δυναμική. Πάντα
με την ίδια ζεστή φιλοξενία, την
ειλικρινή και ανθρώπινη εξυπηρέτηση που σας έχουμε συνηθίσει.
Πάντα πρεσβευτές της Ελλάδας,
των περιοχών και των προϊόντων
της, αλλά τώρα με μια νέα πιο δυναμική εταιρική εικόνα, που για
μας συμβολίζει και μία νέα αφετηρία
για τη χώρα. Δεν είναι αλλαγή ταυτότητας, αλλά μία νέα ευκαιρία δημιουργικότητας για τους ανθρώπους
μας και για την εξυπηρέτηση των
επιβατών μας. Οι εργαζόμενοι και
τα στελέχη της εταιρείας ήταν και
θα είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά. Η δική τους προσπάθεια, η
δική τους αξία οι δικές τους πρωτοβουλίες. Νέα πλατφόρμα αλλά
ίδια ομάδα με τις ίδιες αρχές και
δεξιότητες που εξελίσσονται συνεχώς.

Οι προκλήσεις

-Ποιες είναι οι προκλήσεις για
τον τουρισμό και τις αερομετα-

H Aegean πετάει σε 155 προορισμούς, σε 44 χώρες, με 250 δρομολόγια, από 8 πλέον βάσεις σε Ελλάδα και Κύπρο, το μεγαλύτερο δίκτυο που ανέπτυξε ποτέ ελληνική αεροπορική εταιρεία, τονίζει ο
πρόεδρος της εταιρείας Ευτύχης Βασιλάκης.
φορές στην Ελλάδα και πώς
απαντά η AEGEAN σε αυτές;
-Πρέπει να λέμε και τα καλά. Η
ελληνική επιχειρηματικότητα στον
τουρισμό έχει κάνει συνολικά πολύ
σημαντικά βήματα. Η ποιότητα
των καταλυμάτων και των υπηρεσιών έχει αυξηθεί αξιοσημείωτα
με σημαντικές επενδύσεις και βελτιωμένη φιλοσοφία, ενώ οι περιοχές
που έχουν πια δραστηριοποιηθεί
είναι περισσότερες και η διάχυση
του τουρισμού και της ανάπτυξης
μεγαλύτερη. Οι προσπάθειες και
οι συμπράξεις για τη διαμόρφωση
προϊόντων και η προβολή περιοχών
μεταξύ ιδιωτικών, αλλά και δημόσιων φορέων έχουν ξεκινήσει και
σταδιακά γίνονται πιο αποτελεσματικές. Η AEGEAN έχει συμβάλει
με όλες της τις δυνάμεις συστηματικά, στις συμπράξεις αυτές και θα
συνεχίσει. Ακόμη και στις υποδομές
με τις παραχωρήσεις των αεροδρομίων και τις νέες επενδύσεις, έχουμε
σταδιακή βελτίωση η οποία τα επόμενα χρόνια θα γίνει πιο ορατή.
Και βέβαια, η πορεία και οι προοπτικές από την ανάπτυξη του κέντρου της Αθήνας αλλά και του πα-

ραλιακού μετώπου είναι εντυπωσιακές. Με αυτά το δεδομένα δεν
πρέπει να φοβόμαστε, ούτε όμως
να εφησυχάζουμε. Φυσικά υπάρχουν προκλήσεις, ανταγωνιστές
που βελτιώνονται και αυτοί και η
επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας.
Όμως παράλληλα είναι προφανές ότι η ανάγκη των ανθρώπων
για όμορφες εμπειρίες σε προορισμούς είναι ισχυρή και εξελίσσεται
θετικά. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να φτιάχνουμε νέες θετικές
εμπειρίες στη χώρα, να καταλάβουμε ότι όλοι είμαστε μία αλυσίδα
στο ίδιο προϊόν και να επιταχύνουμε τις προσπάθειες. Φυσικά οι υποδομές πέρα από τα αεροδρόμια
(δρόμοι, καθαριότητα, ενέργεια
κ.α.) είναι κρίσιμες και έχουν συχνά
προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ταυτόχρονα, η ανταγωνιστικότητα στον ΦΠΑ, στα
τέλη είναι πρόκληση. Και βέβαια
η μείωση της εποχικότητας είναι
ο μεγάλος στόχος. Αν όμως επιταχύνουμε τις προσπάθειες και έχουμε περισσότερη συνεργασία είμαι
αισιόδοξος. Η ΑΕGEAN όπως βλέ-

πετε επενδύει πολλά και σε κεφάλαια-$ 500 εκ. το χρόνο για τα επόμενα 6 χρόνια- και σε στόλο αλλά
και σε προσπάθεια για ποιότητα
και μεγαλύτερη διαφοροποίηση.
Ήδη το 2020 κάνουμε ένα μεγάλο
βήμα με τα καινούργια αεροσκάφη
.Προσθέτουμε 1,5 εκ. θέσεις, 1,15
εκ. εξωτερικού, ξεκινάμε μια νέα
βάση από την Κέρκυρα και ενισχύουμε την Θεσσαλονίκη σημαντικά, υποστηρίζοντας την πόλη αλλά και την επένδυση της FRAPORT
στην ανάπτυξη του αεροδρομίου.
Στη Θεσσαλονίκη θα λειτουργήσει
σε περίπου 3-4 μήνες και το πρώτο
νέο, μεγαλύτερο lounge, με την
ανανεωμένη εταιρική εικόνα. Kαι
όλα αυτά σε ένα διάστημα από τα
μέσα του 2018 έως σήμερα που
έχουν καταρρεύσει πολλές αεροπορικές εταιρείες με ιστορία. Είναι
σημαντικό, ότι με την ποιότητα,
τη δουλειά και την δύναμη των ανθρώπων της, αλλά και τη στήριξη
των μέτοχων της, μια ελληνική
εταιρεία προχωρά μπροστά με σταθερό βηματισμό, σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον. Φυσικά, η επένδυση που κάνουμε βελτιώνει ση-

μαντικά και το αποτύπωμα σε ρύπους που μειώνεται κατά 19-23%
ανά θέση επιβάτη, σε σχέση με
τον παρόντα στόλο των Airbus
αλλά και κατά 50% σε σχέση με τα
αρχικά μας και τότε καινούργια
αεροπλάνα AvroRJ100 20 χρόνια
πίσω. Η επένδυση λοιπόν αφορά
την ανταγωνιστικότητα, την υπηρεσία αλλά και το περιβάλλον.
Πραγματικά τα A320neo είναι ένα
σπουδαίο νέο εργαλείο.

Περισσότεροι προορισμοί

-Στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια
παρατηρείται μια αύξηση ξένων
επισκεπτών, χωρίς ωστόσο να
έχει καλύψει τη δυναμική ή την
προοπτική της πόλης. Ποια είναι
τα περιθώρια περαιτέρω εξέλιξης
και τι απαιτείται να γίνει για να
αναδειχθεί σε έναν από τους
κορυφαίους CityBreak προορισμούς;
Η Αθήνα έχει αναδειχτεί σε έναν
από τους πλέον ανερχόμενους CityBreak προορισμούς στην Ευρώπη.
Σταδιακά αλλά αποτελεσματικά
ανεβαίνει και η ποιότητα και η διαφοροποίηση των προσφερόμενων

Να αναβαθμιστεί το επίπεδο υπηρεσιών του δημοσίου
-Τι θα θέλατε να δείτε από την
κυβέρνηση ως επιχειρηματίας
των αερομεταφορών αλλά και
επενδυτής;
-Αξίζει να σημειώσουμε ότι μέχρι σήμερα οι αερομεταφορές είναι το μοναδικό ίσως σύστημα
υποδομών, μεταφορών που οι
άμεσες χρεώσεις και έσοδα του
δημοσίου από τη δραστηριοποίησή τους, υπερκαλύπτουν με σημαντικό πλεόνασμα για το δημόσιο, το κόστος τόσο των υποδομών, όσο και της λειτουργίας τους.
Άλλωστε αυτό φαίνεται από το
ενδιαφέρον και τις επιτυχείς οικονομικά για το δημόσιο και για
τους παραχωρησιούχους, πρόσφατες ιδιωτικοποιήσεις των αεροδρομίων. Η Πολιτεία λοιπόν
μπορεί -καθώς διαθέτει τα σχετικά
κονδύλια- και πρέπει να αντιμε-

τωπίσει άμεσα το ζήτημα της αναβάθμισης του επιπέδου υπηρεσιών του δημοσίου, όπως είναι
η ρύθμιση της λειτουργίας, η αεροναυτιλία, η παροχή εκπαίδευσης και σχολών για ειδικευμένο
προσωπικό κ.α.. Υπηρεσιών που
είναι καίριας σημασίας για την
Ελληνική αερομεταφορά αλλά
κυρίως για τους επισκέπτες και
τους ίδιους τους Έλληνες που ταξιδεύουν στο εσωτερικό. Επίσης,
κάποια στιγμή πρέπει να διορθωθεί και το λάθος του 2015-2016
που μας οδήγησε να έχουμε 2
έως 3 φορές υψηλότερο ΦΠΑ
(24%) στην επιβατική μεταφορά
εσωτερικού, δηλαδή στα αεροπλάνα, την ακτοπλοΐα και τα λεωφορεία, από όλα τα κράτη της
νότιας Ευρώπης. Ελπίζω σχετικά
σύντομα να γίνει γιατί είναι άδικο

οι επιβάτες εσωτερικού να επιβαρύνονται τόσο πολύ. Ακόμα,
η φορολογία, οι επιβαρύνσεις
στην εργασία, στους ανθρώπους
που παράγουν για όλους μας, είτε
με τη μορφή της μείωσης των
ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων είτε με την κατάργηση
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
πρώτα για την εργασία, πρέπει
να βελτιωθεί σημαντικά. Δεν μπορεί να επιβαρύνουμε τόσο πολύ
το πιο σημαντικό μας «υλικό»,
τους ανθρώπους που παράγουν
την ποιότητα και την εξειδίκευση,
τη φιλοξενία που χρειαζόμαστε
και παράλληλα να μειώνουμε με
αυτό τον τρόπο την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.
-Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παραλαβής των νέων

αεροσκαφών, αναφέρθηκε έντονα ότι η AEGEAN αποτελεί
ένα καλό παράδειγμα της ελληνικής επιχειρηματικότητας.
Τι σημαίνει αυτό για εσάς;
-Σημαίνει ότι είμαστε περήφανοι για τους ανθρώπους μας,
τα στελέχη μας και ότι αυτοί αποτελούν την πηγή της δύναμής
μας. Σημαίνει επίσης το ότι συνεργάστηκαν αρμονικά μεταξύ
τους πέντε διαφορετικοί επιχειρηματικοί όμιλοι τόσα χρόνια,
στη χώρα μας, είναι σπάνιο αν
όχι μοναδικό. Και τα δυο έχουν
τη βάση τους στην ηθική και την
ειλικρίνεια του Θόδωρου Βασιλάκη αλλά και στην καθημερινή
σπουδή και προσπάθεια της ομάδας του management της εταιρείας, με πρώτο τον CEO μας, Δημήτρη Γερογιάννη.

επιλογών για καταλύματα, εστιατόρια, νέες εμπειρίες. Αμβλύνεται
η εποχικότητα, με σημαντική επένδυση και της AEGEAN που κάθε
χειμώνα πετά σε 4 έως 5 παραπάνω
προορισμούς που παλιότερα είχαν
μόνο εποχική σύνδεση. Στα 6 τελευταία χρόνια έχουμε προσθέσει
50 προορισμούς εξωτερικού, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο την
προσβασιμότητα. Δεν είναι μικρό
πράγμα να πετάς σε 29 προορισμούς μόνο σε Ιταλία, Γαλλία, Γερμάνια ή σε 7 προορισμούς σε Ισπανία και Πορτογαλία. Αυτό φάνηκε
και από τους ρυθμούς ανάπτυξης
της αεροπορικής κίνησης στην
Αθήνα, που συνεχίζουν να αυξάνουν, παρόλο που τα αντίστοιχα
ποσοστά στην υπόλοιπη Ελλάδα
αυξάνονται με μικρότερους ρυθμούς. Και φυσικά η εκμετάλλευση
του παραλιακού μετώπου είναι ακόμη μπροστά μας. Ωστόσο, απαιτούνται ακόμη περισσότερο συντονισμένες δράσεις και μεγαλύτερη
συνεργασία μεταξύ των φορέων
του τουρισμού, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του πολιτισμού και συνολικά της Πολιτείας. Στην κατεύθυνση αυτή εργαζόμαστε ήδη τα
τελευταία χρόνια, στηρίζοντας αρχικά μαζί με τον Διεθνή Αερολιμένα
Αθηνών και στη συνέχεια με τον
ΣΕΤΕ και τη Marketing Greece την
προσπάθεια του Δήμου για την
προϊοντική εξέλιξη και προβολή
της Αθήνας ως προορισμού για την
προσέλκυση εισερχόμενου τουρισμού από σημαντικές αγορές. Παρόμοιες πρωτοβουλίες, μικρότερης
κλίμακας αλλά πάντα στην ίδια λογική των συνεργασιών, αναλαμβάνουμε ή συμμετέχουμε και για
άλλους, εξίσου δυναμικούς προορισμούς όπως η Θεσσαλονίκη, τα
Χανιά, η Ρόδος κ.λπ. Πιστεύω ειλικρινά ότι οι συμπράξεις για τη
διάχυση της ανάπτυξης αποτελούν
τη μόνη μακροπρόθεσμα βιώσιμη
επιχειρηματική πρακτική, ιδιαίτερα
στον Τουρισμό. Γι’ αυτό και θα συνεχίσουμε να συμπράττουμε σε
συλλογικές προσπάθειες, με ιδιωτικούς και δημοσίους φορείς και
να δουλεύουμε μαζί για κοινούς
στόχους.
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Στο 2,4% ανεβάζει την ανάπτυξη
της Ελλάδας το 2020 η Κομισιόν
Εναντι 2,3% που προέβλεπε το φθινόπωρο – Προϋπόθεση οι μεταρρυθμίσεις
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Λιγότεροι τυχεροί,
μεγαλύτερα κέρδη
στις φορολοταρίες
Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ
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¬Ø¦ÖËàÇÝÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝÍÏÇ 
ÈËÒÚÏÜÓÁÔÎÖØÄÈÒËÉÎÑÇÏ
ÕÏÛËÚÏÑÁÝÍËÔÏÑ¦ËÑÚÏÓÂÙËÏÝÙÚÏÝ
ÞËÏÓËØÏÔÁÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔÙßÔÚÎØÕÆÔÚÏÝËÒÖÃÊËÝÚÎÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝÍÏÇÚÎÊÎÓÕÙÃËßÙÎ
ÇØÍÄÚËØÇÓÏÇÝÑÇÒÆÚËØÎÝÇÔ¦ÒßÙÎÝÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚÇÝÞØÁÕßÝËÑ
ÓÁØÕßÝÚÜÔÛËÙÓ×ÔÎÕÖÕÃÇÛÇ
ÊÏËßÑÕÒÆÔËÏÓËÚÎÙËÏØ¦ÚÎÝÚÎ
ÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÍÏÇÞÇÓÎÒÄÚËØÇ
ÖØÜÚÕÍËÔÂÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÇÑÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÕÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÞ×ØÕ
ÊÎÕËÖÃÚØÕÖÕÝ©ÏÑÕÔÕÓÃÇÝ¦ÕÒÕ¬àËÔÚÏÒÄÔÏÖØÕáÊÁÇÙË
ÍÏÇÓÏÇÛËÚÏÑÂÇÖÄÌÇÙÎÇÖÄÚÕ
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Σταθερή το 2021
ÔÚÃÛËÚÇÇÔÇÒÒÕÃÜÚÎÁÓËÏÔËÎËÑÚÃÓÎÙÎÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔÍÏÇ
ÚÕÕÖÄÚËÈÒÁÖËÏÚÕÔØßÛÓÄÔÇËÖÏÙÚØÁÌËÏÙÚÕÓÁÚØÏÕ 
ÄÖÜÝÚÕÔÁÈÒËÖËÑÇÏÖØÏÔÇÖÄ
ÚØËÏÝÓÂÔËÝ
©ÏÖØÕÈÒÁÉËÏÝÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔ
ÈÇÙÃàÕÔÚÇÏÙÚÎÔÖØÕâÖÄÛËÙÎ
ÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÚÇÏÄÚÏÎÞ×ØÇÛÇ
ÙßÔËÞÃÙËÏÔÇËÌÇØÓÄàËÏÚÏÝÓËÚÇØØßÛÓÏÙÚÏÑÁÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝ
ËÖÏÙÂÓÇÔÙÎÇßÚÂÇÖÕÑÚ¦ÏÊÏÇÃ-

Ο επίτροπος Π. Τζεντιλόνι προϊδέασε
ότι το Eurogroup
του Ιουνίου θα εγκρίνει τη χρησιμοποίηση
των SMPs και ANFAs
για επενδύσεις.
ÚËØÎÙÎÓÇÙÃÇÓËÊËÊÕÓÁÔÕÄÚÏÕÏ
ÖØÕÈÒÁÉËÏÝÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÕ
ÈÇÙÃàÕÔÚÇÏÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÙÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝ¢ÁÚÕÝÊËÔ
ÛÇßÖ¦ØÞËÏÖÒÁÕÔÎËÔÏÙÞßÚÏÑÂ
ÊÆÔÇÓÎÚÎÝÊÎÓÄÙÏÇÝÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÝÙÚÎÔÕÖÕÃÇÙÚÎØÃÞÛÎÑË
ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÚÕÚÕß 
ÁÑÛËÙÎÙÎÓËÏ×ÔËÏÄÚÏÎÓËÍ¦ÒÎ
ÇÆÐÎÙÎÚÎÝÊÎÓÄÙÏÇÝÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÝÂÚÇÔÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÝËÑÒÕÍÏÑÂÝÞØÕÔÏ¦ÝÚÕ ßÚÂÑÇÏ
ÕÏËÐÇÍÜÍÁÝÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÕß
ÚÕßÚÕßØÏÙÓÕÆÙÚÂØÏÐÇÔÚÎÔÇÔ¦-

ÖÚßÐÎÚÕßÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕßÞØÄÔÕß
ÔÚÃÛËÚÇËÖËÔÊÆÙËÏÝÑÇÏÏÊÏÜÚÏÑÂÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÂÚÇÔßÖÕÚÕÔÏÑÁÝ
ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÚÇÏ
ËÔÏÙÞÆÕßÔÚÇÃÊÏÇÍÏÇÚÕ
 ÏÔÎÚÂØÏËÝÊßÔ¦ÓËÏÝÚÎÝ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÑÇÚ¦ÚÎÌËÚÏÔÂÞØÕÔÏ¦ÄÖÜÝËÑÚÏÓ¦Î ÕÓÏÙÏÄÔÛÇ
ËÃÔÇÏÕÏËÖËÔÊÆÙËÏÝÑÇÏÎÏÊÏÜÚÏÑÂÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎ ÏÇßÚÄÍÏÇÚÃÎ
ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÂÑÇÏÎÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÂËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙË
ËÖÃÖËÊÇÖØÕÑØÃÙÎÝÑÇÏÚÕÊÏÇÛÁÙÏÓÕËÏÙÄÊÎÓÇÇßÐ¦ÔËÚÇÏ©ÙÕ
ÍÏÇÚÏÝËÐÇÍÜÍÏÑÁÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝ
ËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏÛÇÖÇØÇÓËÃÔÕßÔ
ÙËÛËÚÏÑÄÁÊÇÌÕÝÇÒÒ¦ÕØßÛÓÄÝÚÕßÝÛÇßÖÕÞÜØÂÙËÏÒÄÍÜ
ËÒ¦ÚÚÜÙÎÝÚÕßØßÛÓÕÆÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÙÚÏÝÞ×ØËÝÖØÕÕØÏÙÓÕÆÚÜÔ
ËÐÇÍÜÍ×Ô
ÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÔÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎ
ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÚÇÏÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÎ
ÖØÄÙÌÇÚÎÇÆÐÎÙÎÚÜÔÇÖÇÙÞÕÒÕßÓÁÔÜÔÑÇÚ¦ ÚÇÚØÃÇÖØ×ÚÇÚØÃÓÎÔÇÚÕß ÕÌËÃÒËÚÇÏ
ÙÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÕßÇØÏÛÓÕÆÚÜÔ

ßÖÇÒÒÂÒÜÔËÔ×ÕÏÇßÚÕÇÖÇÙÞÕÒÕÆÓËÔÕÏÓËÏ×ÛÎÑÇÔ

Υποτονικά η Ευρωζώνη
©ÏÖØÕÈÒÁÉËÏÝÇßÚÁÝÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇÊÏÇÚßÖ×ÔÕÔÚÇÏÙÚÕÌÄÔÚÕÚÜÔËÑÚÏÓÂÙË×Ô
ÚÎÝÍÏÇÙÚÇÛËØÄØßÛÓÄÇÆÐÎÙÎÝ
ÚÕßÙÚÎ×ÔÎÚÕßßØ×ÙÚÕ
 ÚÄÙÕÚÕ ÄÙÕÑÇÏÚÕ
ÑÇÏÚÕ©ÏÖØÕÈÒÁÉËÏÝ
ÇßÚÁÝËÃÔÇÏËÒÇÌØ×ÝÈËÒÚÏÜÓÁÔËÝÓÄÔÕÜÝÖØÕÝÚÕ ÖÕß
ÚÕÚÕÖÕÛËÚÕÆÙËÙÚÕ ÚÕ
ÖËØÇÙÓÁÔÕÌÛÏÔÄÖÜØÕÏÇÚÕ
ÙÆÔÕÒÕÚÎÝËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏÕ
ØßÛÓÄÝÂÚÇÔ ÚÕ ÑÇÏ
ÛÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÙÚÕ ÌÁÚÕÝ
ÑÇÏÚÕ©ÏÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÚÎÝ
ËßØÜÖÇáÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝËÃÔÇÏÎ
ÙÚÇÛËØÂÇÔÑÇÏßÖÕÚÕÔÏÑÂÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÇÊÆÕËÖÄÓËÔÇÁÚÎ®ËÃÖË
ÕËÖÃÚØÕÖÕÝ¬àËÔÚÏÒÄÔÏÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝÖ¦ÔÚÜÝÖÜÝÖØÄÑËÏÚÇÏ
ÍÏÇÚÎÓÇÑØÄÚËØÎÖËØÃÕÊÕËÖÁÑÚÇÙÎÝÓËÚ¦ÚÎÔËÏÙÇÍÜÍÂÚÕß
ËßØ×ÚÕ


Ενταξη στο QE το 2020 «βλέπει» η Citigroup
ØÏÙÚÂÝÑËÌÇÒÇÃÜÔÚÎÝ0U]LZ[LJ
(ZZL[4HUHNLTLU[ÖØÏÔÇÖÄÚÎ
ÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÑØÃÙÎÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ËÚÂÕÓÄÒÕÍÇÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÕÔÚÇÔÓÄÒÏÝÕÑÚ×ÓÕÔ¦ÊËÝ
È¦ÙÎÝßÉÎÒÄÚËØÇÇÖÄÚÇÍËØÓÇÔÏÑ¦ÔÑÇÏÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÛÇ
ÌÚ¦ÙÕßÓËÐÇÔ¦ÙËÇßÚÄÚÕËÖÃÖËÊÕÙÆÔÚÕÓÇßÖÕÊÎÒ×ÔËÏÄÚÏ
ÚÕÚØÁÞÕÔZWYLHKÚÜÔÓÕÔ¦ÊÜÔÈ¦ÙÎÝÖËØÃÖÕßÁÞËÏÖËØÏÛ×ØÏÇÔÇÖËØÏÕØÏÙÚËÃ®ÚÄÔÏÙËÙÚÕ
)SÕVTILYNÔÌÛ¦ÙÕßÔÙÚÕ 
ÚÕZWYLHKÛÇËÐÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÔÇ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÖ¦ÔÜÇÖÄÚÕÏÙÚÕØÏÑÄ
ÞÇÓÎÒÄ®ÖØÄÙÛËÙË

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Το απόλυτοËÖËÔÊßÚÏÑÄÑÇÚÇÌÆÍÏÕ
ÁÔÇÔÚÏÚÜÔÇÔÎÙßÞÏ×ÔÍÏÇÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÏÖÇØ¦ÒÒÎÒÇ
ÚÕÑÕØßÌÇÃÕÙÚÕÃÞÎÓÇ®ÙËÄÚÏ
ÇÌÕØ¦ÚÏÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÈËÒÚÃÜÙÂÝ
ÚÕßÝÁÞÕßÔÍÃÔËÏÖÒÁÕÔÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÕÓÄÒÕÍÇÓËÚÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝÔÇ
ÙßÔËÞÃàÕßÔÞÜØÃÝÌØÁÔÕÚÕÑßÔÂÍÏÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÇÖÕÊÄÙËÜÔ®
ËÔÂÚÇÔÒÃÍÕÏËÑËÃÔÕÏÖÕßÁÞÇÙÇÔÚÕØ¦ÒÏÚÕß ÑÇÏÖÒÁÕÔ
ÈÒÁÖÕÔÚÇÝÖÜÝÄÒÇÚÇÙÂÓÇÚÇ
ÊËÃÞÔÕßÔÖØÕÝÔÁÇØËÑÄØÖØÕÙËÞ×ÝÙÖËÆÊÕßÔÔÇËÖÏÈÏÈÇÙÚÕÆÔ
ÙÚÕÚØÁÔÕÖÕßÕÊÎÍËÃÙËÖËØÇÏÚÁØÜÇÔÇÈÇÛÓÃÙËÏÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ
ÑÇÏÁÔÚÇÐÎÙÚÕ8,ÓÃÇÊÏÇÊØÕÓÂ
ÎÕÖÕÃÇßÖÄÙÞËÚÇÏ®ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦
ÑÁØÊÎÍÏÇÄÙÕßÝÚÎÔËÖÏÒÁÐÕßÔ

Ταχύτερη αναβάθμιση

Το ράλι συνεχίζεται
ßÔËÞÃÙÚÎÑËÎÈÕßÚÏ¦ÚÜÔÇÖÕÊÄÙËÜÔÓËÚÕËÒÒÎÔÏÑÄËÚÁÝËÔÊÕÙßÔËÊØÏÇÑ¦ÔÇßÖÕÞÜØËÃÇÑÄÓÇÑÇÏÑ¦ÚÜÇÖÄÚÕ ÑÇÏÙÚÎ
ÙßÔÁÞËÏÇÔÇÑÒËÃÔËÏÙÚÕ  ÙË
ÔÁÕÏÙÚÕØÏÑÄÞÇÓÎÒÄÓËÖÚ×ÙÎ
ÚÎÝÚ¦ÐÎÝÚÕß ÙËÙÞÁÙÎÓË
ÚÇËÖÃÖËÊÇÚÎÝ¬ËÚ¦ØÚÎÝËÔ×ÚÕ
ZWYLHKÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙÚÏÝ
ÓÕÔ¦ÊËÝÈ¦ÙÎÝ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÑ¦ÚÜÇÖÄÚÕ 
ÈßÛÃÙÚÎÑË® Î ÇÖÄÊÕÙÎ ÚÕß
ËÚÕÆÝÕÓÕÒÄÍÕßÓËÖÚ×ÙÎÚÎÝ
Ú¦ÐÎÝÚÕß ÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÝ
ËÖÃÙÎÝÔÁÕØËÑÄØËÔ×ÙËÏÙÚÕØÏÑ¦ÞÇÓÎÒ¦ÑÏÔÂÛÎÑÇÔÑÇÏÕÏßÖÄÒÕÏÖËÝÊÏ¦ØÑËÏËÝÓËÚÕÔÁÕËÚÁÝ
ÔÇÑÏÔËÃÚÇÏÖÒÁÕÔÙÚÕ ÇÖÄ
  ÑÇÚ¦ÚÎÔÁÑÊÕÙÂÚÕßÙÚÇ
ÚÁÒÎÇÔÕßÇØÃÕß
ÎÓÇÔÚÏÑÄØÄÒÕÙÚÏÝËÖÏÊÄÙËÏÝ
ÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÕÓÕÒÄÍÜÔÁÖÇÏÐËÑÇÏÎ
ÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÚÜÔËÑÚÏÓÂÙËÜÔÚÎÝ
ÕÓÏÙÏÄÔÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝ

Η ÑÌÙi³ÈÉÜÜi{~ÖÙÉ~ÑÉ³ÖØÐÜÌoÈÈT¨ÖÉÉÙÈÉÙ¨{Ñ~ÒÑ~ÌÐÑ~Ñ{~Ò³ÑÌ³ÆV~Ñ{³iÈÓTÉ{ÑÓ~ÜÉ{É³ÆV¸(Ñ¨ÒÜÜiÜÑV~Ò³ÑÌ³ÆV´tKÈÚË³i~ÉuiÑÌÙi³ÈlÉ³ÖØÐÜÌoÈV
ÉÉ{³¨{~ÒTÑÐiÜÒ~{ÊÚi~Ñ~Ñ{{ÈÌÜ{ÉØÙ{Ò¨~É{ÉØ

Κάποιοι αναλυτές
πλέον μιλούν ακόμη
και για… μηδενικές
αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων.
ËÒÒÎÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÌÁÚÕÝÙÚÕ
 ÑÇÏÎ¶ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇ¶ÇÓËÚ¦ÈÒÎÚÎÙÚ¦ÙÎÚÎÝÍÏÇÚÎÔßÖÕÚÕÔÏÑÂÇÔ¦ÖÚßÐÎÙÚÎÔßØÜà×ÔÎÎ
ÕÖÕÃÇÁÙÚËÏÒËÁÔÇÇÑÄÓÎÏÙÞßØÄ
ÓÂÔßÓÇÙÚÏÝÇÍÕØÁÝÑÇÏËÓÓÁÙÜÝ
ÖÒÎÔÙÇÌ×ÝÐËÞ×ØÏÙË®ÚÏÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÓÄÒÏÝÓÃÇ

ËÈÊÕÓ¦ÊÇÓËÚ¦ÚÇÛËÚÏÑ¦ÙÞÄÒÏÇ
ÚÎÝ ØÏÙÚÃÔÇÍÑ¦ØÔÚ
©ÏËÒÒÎÔÏÑÕÃÑØÇÚÏÑÕÃÚÃÚÒÕÏ
ÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÕËÖÃÑËÔÚØÕÚÕß
ÊÏËÛÔÕÆÝ¬ÆÖÕßÇßÚÁÝÚÏÝÎÓÁØËÝÓËÙËÏØ¦ÊÎÓÕÙÏËßÓ¦ÚÜÔÔÇ
ÊÃÔÕßÔËÆÙÎÓÇÙÚÕÑÇÚÄØÛÜÓÇ
ÇßÚÄÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÖÕßÇÖÄÖÇØÃÇÝÚÜÔÇÍÕØ×ÔÁÞËÏÍÃÔËÏÎÇÍÇÖÎÓÁÔÎ®ÚÜÔËÖËÔÊßÚ×Ô ¦ÖÕÏÕÏ
ÇÔÇÒßÚÁÝÖÒÁÕÔÓÏÒÕÆÔÇÑÄÓÎÑÇÏ
ÍÏÇ¯ÓÎÊËÔÏÑÁÝÇÖÕÊÄÙËÏÝËÔ×
ÊÏËÛÔËÃÝÕÃÑÕÏÖØÕÈÒÁÖÕßÔÁÔÚÇÐÎÙÚÎÔÖÕÙÕÚÏÑÂÞÇÒ¦ØÜÙÎÇÑÄÓÎÑÇÏÌÁÚÕÝÑ¦ÚÏÖÕßÖØÏÔÇÖÄ
ÒÃÍÕÑÇÏØÄÁÓÕÏÇàËÇÊÏÇÔÄÎÚÕ
©ÖÜÝÙÎÓËÏ×ÔËÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦Õª¦ÙËÒÃÒÓÖËØÙÚÕÔÊÏÇÞËÏ-

ÆÓÌÜÔÇÓËÔÁËÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝ
ÚÎÝ*P[PNYV\WÎÒÒ¦ÊÇËÃÔÇÏ
ÖÏÛÇÔÄÔÇÓÖËÏÙÚÕ8,ÚÎÝ ¬
ÓÁÞØÏÚÇÚÁÒÎÚÕßÑÇÛ×ÝÎ
ÏÙÞßØÄÚËØÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÓÖÕØËÃÔÇ
ÖØÕÑÇÒÁÙËÏÚÎÔÚÇÞÆÚËØÎÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÚÜÔÇÐÏÕÒÕÍÂÙËÜÔÇÖÄ
ÚÕßÝÕÃÑÕßÝ©ÖÜÝÙÎÓËÏ×ÔËÏÎ
ÇÒÒÇÍÂÑßÈÁØÔÎÙÎÝÁÞËÏÕÊÎÍÂÙËÏ
ÙËÙÎÓÇÔÚÏÑÂËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÎÕÖÕÃÇ
ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÓËÚÏÝÑÇÒÆÚËØËÝÇÖÄ
ÚÏÝÇÔÇÓËÔÄÓËÔËÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÁÝ
ËÖÏÊÄÙËÏÝÙßÔÁÈÇÒËÙÚÎÔÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÚÜÔ
ÐÁÔÜÔËÖËÔÊßÚ×ÔÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ßÚÄÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÎÈËÒÚÃÜÙÎÚÎÝÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇÝÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÓÖÕØËÃÔÇÕÊÎÍÂÙËÏÙËÙßÓÌÜÔÃÇ
ÓËÚÕßÝÖÏÙÚÜÚÁÝÍÏÇÓËÃÜÙÎÚÜÔ
ÙÚÄÞÜÔÍÏÇÚÇÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÇÙÚÕ
 Ñ¦ÚÏÖÕßÛÇÊ×ÙËÏÏÙÞßØÂ
ÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂ×ÛÎÙÎÙÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÕßÚÙÏÇÔÇÛËÜØËÃ
ÖØÕÝÚÇÖ¦ÔÜÚÕÔÙÚÄÞÕÍÏÇÚÎÔ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÙÚÕ 
ÌÁÚÕÝÑÇÏÙÚÕ ÚÕÇÖÄ
 ÖØÏÔ

ΜεγαλύτεραÁÖÇÛÒÇÒÏÍÄÚËØÕßÝÚßÞËØÕÆÝÑÇÏËÈÊÕÓÇÊÏÇÃËÝÑÒÎØ×ÙËÏÝ
ÇÔÚÃÓÎÔÏÇÃÜÔÖØÕÈÒÁÖËÏÚÕÙÞÁÊÏÕ
ÚÕßßÖÕßØÍËÃÕß©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÍÏÇ
ÚÏÝÌÕØÕÒÕÚÇØÃËÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ÚÕÔÜÛËÃÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÜÔÌÕØÕÒÕÍÕßÓÁÔÜÔÔÇÙßÔÇÒÒ¦ÙÙÕÔÚÇÏÓË
Ñ¦ØÚËÝÊÎÚÕÔËÖÄÓËÔÕÓÂÔÇÚÕ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄËÖÏÚËÒËÃÕÐËÑÏÔ¦ËÏËÑÙÚØÇÚËÃÇËÔÎÓÁØÜÙÎÝÚÜÔÖÕÒÏÚ×Ô
ÍÏÇÚÏÝÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÖÕßÖØÁÖËÏÔÇ
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÙÕßÔÓÁÙÜÑÇØÚ×Ô
ÇÔÁØÞËÚÇÏÙÚÕ ÚÕßËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝÑÇÏÍÏÇÚÕÖÄÙÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄËÃÔÇÏÔÇÇßÐÎÛÕÆÔÕÏÎÒËÑÚØÕÔÏÑÁÝ
ÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÇÔÇÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÝÚÇ
ÕÌÁÒÎÖÕßÛÇÖØÕÑÆÉÕßÔÍÏÇÚÎÔ
ËÒÒÎÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÎ
ÇÆÐÎÙÎÚÜÔÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×ÔÙßÔÇÒÒÇÍ×ÔÇÖÕÚËÒËÃÙÚÕÃÞÎÓÇÍÏÇÚÎÔ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÑÇÛ×ÝÁÞËÏßÖÕÒÕÍÃÙËÏ
ÖØÄÙÛËÚÇÁÙÕÊÇÆÉÕßÝËÑÇÚ
ËßØ×ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔßÖÕßØÍÄ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô²ØÂÙÚÕÚÇáÑÕÆØÇÙÚÎÔ
ÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÚÇÌßÙÏÑ¦ÖØÄÙÜÖÇÖØÕÞÜØÂÙÕßÔÙËÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÓË
ÎÒËÑÚØÕÔÏÑ¦ÓÁÙÇÖÒÎØÜÓÂÝÆÉÕßÝ
 ÚÕßËÏÙÕÊÂÓÇÚÄÝÚÕßÝÚÄÚËÕÏ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÛÇÇßÐÎÛÕÆÔÑÇÚ¦ÊÏÙËßØ×ßÚÄ
ÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÛÇËÑÊÕÛÕÆÔËÖÏÖÒÁÕÔ
ÇÖÕÊËÃÐËÏÝÆÉÕßÝÊÏÙËßØ×ÑÇÏ
ÁÚÙÏÚÕÎÓÄÙÏÕÛÇËÏÙÖØ¦ÐËÏ 
ËÑÇÚÁÙÕÊÇÇÖÄ¢ËÌÇØÓÄàÕÔÚÇÝÓËÙÕÙÚÇÛÓÏÑÄÙßÔÚËÒËÙÚÂÖËØÃÚÕ ËÔ×ËÖÏÖÒÁÕÔËÑÇÚ
ËßØ×ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇËÏÙÖØÇÞÛÕÆÔ
ÓÁÙÜÚÎÝÇÆÐÎÙÎÝÚÜÔËÙÄÊÜÔÑÇÏ
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÜÔËÐÄÊÜÔÖÕßÛÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙÕßÔÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
©ÖÜÝÇÔÇÌÁØÕßÔÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝ
ÚÕßßÖÕßØÍËÃÕßÎÌÕØÕÒÕÚÕØÃÇÇÒÒ¦àËÏÑÇÏËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÔÇÇßÐÎÛËÃ
ÑÇÏÚÕÖÕÙÄÚÜÔËÑÇÚËßØ×ÖÕß
ÊÏÇÚÃÛËÚÇÏËÚÎÙÃÜÝ¬ÇÖÕÙÄÖÕßÛÇ
ÑËØÊÃàËÏÑ¦ÛËÌÕØÕÒÕÍÕÆÓËÔÕÝÛÇ
ÇÔÁÈËÏÑÇÏÇÖÄÚÇËßØ×ÖÕß
ËÃÔÇÏÙÂÓËØÇÛÇÌÛ¦ÙËÏÚÏÝ
ÂËßØ×ÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÚÇßÚÄÞØÕÔÇÚÕÔÇØÏÛÓÄÚÜÔÚßÞËØ×Ô
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔÔÄÓÕÇÖÄÚÎÔÎ
ÇÔÕßÇØÃÕßÄÙÕÏÁÞÕßÔËÏÙÕÊÂÓÇÚÇÇÖÄËÔÕÃÑÏÇËÏÙÕÊÎÓÇÚÃËÝËÒËÆÛËØÕÏËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃËÝÑÇÏ
ÇÍØÄÚËÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇÙßÍÑËÔÚØ×ÔÕßÔÓÁÙÜÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×ÔÙßÔÇÒÒÇÍ×ÔÇÖÕÊËÃÐËÏÝÖÕßÇÔÁØÞÕÔÚÇÏ
ÙÚÕ ÚÕßËÏÙÕÊÂÓÇÚÄÝÚÕßÝË
ÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÊËÔÚÇÑÇÚÇÌÁØÕßÔ
ÎËÌÕØÃÇÛÇËÖÏÈ¦ÒËÏÖØÄÙÚÏÓÕÓË
ÙßÔÚËÒËÙÚÂ ÙÚÎÊÏÇÌÕØ¦ÊÎÒÇÊÂÓËÚÇÐÆÚÜÔÇÖÇÏÚÕÆÓËÔÜÔ
LÇÖÕÊËÃÐËÜÔÑÇÏÇßÚ×ÔÖÕßÛÇËÓÌÇÔÃÙËÏÕÌÕØÕÒÕÍÕÆÓËÔÕÝ¥ÙÚÄÙÕ
ÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÛÇÖØÇÍÓÇÚÕ-

Μέσω ³iØÑÖÂiiØ³iÜÉ~³¨{~ÈÑÜÜÑoV³{~Ð{~ÌÉ{³ÉÜÉËÈÜoËÇÉ{¨ÌÚÉ³ÑÓÙÑ
ÖÈØll¬É~Ñ³ÉÈ¨³¸Æ¸Æ
ÖÕÏÂÙÕßÔÊÇÖ¦ÔËÝÍÏÇÖÒÎØÜÓÁÝ
ÌÄØÕßËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝÌßÙÏÑ×ÔÖØÕÙ×ÖÜÔÑÇÏ§¢ÍÏÇÚÕÑÕÞØËÕÒßÚÏÑÁÝÊÄÙËÏÝÊÇÔËÃÜÔÑÇÏÍÏÇËÔÕÃÑÏÇ
ÕÏÕÖÕÃËÝßÖËØÈÇÃÔÕßÔÇÛØÕÏÙÚÏÑ¦
ÚÕ ÚÕßËÚÂÙÏÕßÖØÇÍÓÇÚÏÑÕÆ
ËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇÑÇÒÆÉÕßÔÖÕÙÕÙÚÄ ÚÕßËÚÂÙÏÕß
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÕÆËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝÓËÎÒËÑÚØÕÔÏÑÁÝÇÖÕÊËÃÐËÏÝÚÕËÏÙÄÊÎÓÇ
ÖÕßÛÇÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏßÖÄÉÎÍÏÇÚÕÔ
ßÖÕÒÕÍÏÙÓÄÚÕß ÊËÔÛÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÎËÏÊÏÑÂËÏÙÌÕØ¦ÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÝÑÇÏÚßÞÄÔÊÇÖ¦ÔËÝÚÕß
ÌÕØÕÒÕÍÕßÓÁÔÕßÍÏÇÊÏÇÚØÕÌÂÇ
ÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏßÖÄÉÎÚÇÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦
ËÏÙÕÊÂÓÇÚÇÚÕßÌÕØÕÒÕÍÕßÓÁÔÕß
ÑÇÏÄÞÏÚÇËÏÙÕÊÂÓÇÚÇÖÕßÖØÕÙÊÏÕØÃàÕÔÚÇÏÓËÈ¦ÙÎÚÇÚËÑÓÂØÏÇ
ÊÏÇÈÃÜÙÎÝÑÇÏÇÖÄÑÚÎÙÎÝÖËØÏÕßÙÏÇÑ×ÔÙÚÕÏÞËÃÜÔ

Ποιες δαπάνες εξαιρούνται
ÚÏÝÊÇÖ¦ÔËÝÖÕßÛÇÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏßÖÄÉÎÍÏÇÚÎÔÑ¦ÒßÉÎÚÕßÖÕÙÕÙÚÕÆÇßÚÕÆÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÚÇ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÚÇÁÐÕÊÇÑ¦ÛËÔÕÏÑÕÑßØÏÕÆÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÇÁÐÕÊÇÍÏÇ
ÖÒÎØÜÓÁÝÒÕÍÇØÏÇÙÓ×Ô ©ÑÇÏ
ÑÕÏÔÕÞØÂÙÚÜÔÍÏÇÊÃÊÇÑÚØÇÏÇÚØÏÑÁÝËÖÏÙÑÁÉËÏÝÏÇÚØÏÑÁÝËÐËÚ¦ÙËÏÝ
ÔÕÙÂÒÏÇÑÇÏÇÙÌ¦ÒÏÙÚØÇ
ÐÇÏØÕÆÔÚÇÏÕÏÖÒÎØÜÓÁÝÍÏÇ
ËÔÕÃÑÏÇÊ¦ÔËÏÇÌÄØÕßÝÑÇÏÚÁÒÎ
ßÖÁØÚÕßÎÓÕÙÃÕßÑÇÛ×ÝÑÇÏÕÏÊÇÖ¦ÔËÝÍÏÇÇÍÕØÁÝÇÑÏÔÂÚÜÔÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔÊÏÑÆÑÒÜÔÖÒÎÔÖÕÊÎÒ¦ÚÜÔ
ÙÑÇÌ×ÔÇËØÕÖÒ¦ÔÜÔÇËØÕÙÑÇÌ×Ô
ÇÖÕÚÇÓÏËßÚÏÑ×ÔÑÇÏËÖËÔÊßÚÏÑ×Ô
ÖØÕáÄÔÚÜÔÓËÚÕÞ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔ
ÑÒÖÖÄÚÎÔßÖÕÞØÁÜÙÎÔÇÑÇÒÆÉÕßÔÚÕ ÚÕßËÚÂÙÏÕßÖØÇÍÓÇÚÏÑÕÆËÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝÓËÊÇÖ¦ÔËÝÇÍÕØ¦ÝÇÍÇÛ×ÔÑÇÏÖÇØÕÞÂÝßÖÎØËÙÏ×Ô
ËÐÕÌÒÎÛËÃÙËÝÓËÎÒËÑÚØÕÔÏÑ¦ÓÁÙÇ
ÖÒÎØÜÓÂÝÛÇËÐÇÏØÕÆÔÚÇÏÖÒÂØÜÝ
ÌÕØÕÒÕÍÕÆÓËÔÕÏËÚ×ÔÑÇÏ¦ÔÜ
ÑÇÏ¦ÚÕÓÇÓËÖÕÙÕÙÚÄÇÔÇÖÎØÃÇÝ
 ÑÇÏ¦ÔÜ

Αύξηση επιχορήγησης
για απασχόληση ανέργων
από ευπαθείς ομάδες
Στην απλούστευση ÑÇÏ ËÔÃÙÞßÙÎÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÍÏÇÔÁËÝ
ÛÁÙËÏÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÇÔÁØÍÜÔ
ÇÖÄËßÖÇÛËÃÝÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÕÓ¦ÊËÝ
 ©ÖÕßÖÇØÇÓÁÔËÏÇÔÕÏÞÚÄËÊ×
ÑÇÏÞØÄÔÏÇÖØÕÞ×ØÎÙËÎÊÏÕÃÑÎÙÎÚÕß©ÑÇÛ×ÝÑÇÒÆÌÛÎÑÇÔÓÄÔÕÇÖÄÚÏÝÙßÔÕÒÏÑ¦ÖØÕÈÒËÖÄÓËÔËÝÛÁÙËÏÝ
¡Ë ÚÎÔ ÚØÕÖÕÖÕÃÎÙÎ ÖÕß
ËÍÑØÃÛÎÑËÇÖÄÚÕÚÕß©ØÍÇÔÏÙÓÕÆÇßÐ¦ÔËÚÇÏÎËÖÏÞÕØÂÍÎÙÎÍÏÇÚÎÔÑ¦ÒßÉÎÔÁÇÝÛÁÙÎÝ
ËØÍÇÙÃÇÝÙÚÕÔÏÊÏÜÚÏÑÄÚÕÓÁÇ
ËÔ×ÊÃÔËÚÇÏÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÙßÓÓËÚÕÞÂÝÙÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÑÇÏÚÕß
ÎÓÕÙÃÕß
§ÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÙË ©ÇÔÂÑÕßÔ¦ÚÕÓÇÓËÇÔÇÖÎØÃËÝ(ÓË
ÇÖËÐÇØÚÎÓÁÔÇÇÖÄËÐÇØÚÎÙÏÕÍÄÔËÝÕßÙÃËÝÇÖÕÌßÒÇÑÏÙÓÁÔÕÏÔËÇØ¦ÖÇØÇÈÇÚÏÑ¦¦ÚÕÓÇÂÔËÇØ¦
¦ÚÕÓÇÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËÑÕÏÔÜÔÏÑÄÑÃÔÊßÔÕ
ÏÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÍÏÇÚÎÔÑ¦ÒßÉÎÚÜÔÊÏÇÛÁÙÏÓÜÔÛÁÙËÜÔÁÍÏÔÇÔÕÏËÐÂÝÇÒÒÇÍÁÝ!
ÇÆÐÎÙÎÚÎÝËÖÏÞÕØÂÍÎÙÎÝ
ÔÁÇÝÛÁÙÎÝËØÍÇÙÃÇÝÇÖÄ 
ÙÚÕ  ÚÕßÙßÔÕÒÏÑÕÆÑÄÙÚÕßÝ
ÓÏÙÛÕÒÕÍÏÑÕÆÑÇÏÓÎÓÏÙÛÕÒÕÍÏÑÕÆÑÇÏÍÏÇÚÇÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇÊ×ØÇ

²ØÏÙÚÕßÍÁÔÔÜÔ¦ÙÞÇËÖÏÊÄÓÇÚÕÝÇÊËÃÇÝÙÚÕÔÏÊÏÜÚÏÑÄÚÕÓÁÇ
ÈÆÐÎÙÎÚÕßÓÁÍÏÙÚÕßÖÕÙÕÆ
ËÖÏÞÕØÂÍÎÙÎÝÇÖÄËßØ×ÙÚÇ
ËßØ×ÍÏÇÛÁÙÎÖÒÂØÕßÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÑÇÏÇÖÄËßØ×ÙÚÇ
ËßØ×ÓÎÔÏÇÃÜÝÍÏÇÛÁÙÎÓËØÏÑÂÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝ
ÍÌÇÃØËÙÎÚÎÝÊÁÙÓËßÙÎÝ
ÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÓËÚ¦ÚÎÒÂÐÎÚÎÝ
ËÖÏÞÕØÂÍÎÙÎÝÍÏÇÚÕßÝÓÎÓÇÑØÕÞØÄÔÏÇÇÔÁØÍÕßÝ
ÊÌÇÃØËÙÎÚÎÝÖØÕâÖÄÛËÙÎÝÓÎÔÎÝËÍÍØÇÌÂÝÙÚÕÓÎÚØ×ÕÇÔÁØÍÜÔÍÏÇÚÕßÝÜÌËÒÕÆÓËÔÕßÝ ×ÙÚË ÔÇ ÓÖÕØÕÆÔ ÔÇ
ÖØÕÙÒÎÌÛÕÆÔÄÒÕÏÕÏËÍÍËÍØÇÓÓÁÔÕÏ¦ÔËØÍÕÏ ©
Ë ßÔÇÚÄÚÎÚÇ ÖØÄÙÒÎÉÎÝ
ÇÔÁØÍÜÔÓËÇÖÄÊÎÓÄÙÏËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÌÕØËÃÝÑÇÏÕØÍÇÔÏÙÓÕÆÝ
ÖÕßÇÙÑÕÆÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇËÖÏÖÒÁÕÔÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÚÜÔÊÂÓÜÔÑÇÏÚÜÔÖËØÏÌËØËÏ×ÔÑÇÏÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÚÕß
ÏÊÏÜÚÏÑÕÆÚÕÓÁÇ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔÊÏÕÏÑÎÚÂÚÕß
©ØÍÇÔÏÙÓÕÆÖÆØÕØÜÚÕÉ¦ÒÚÎ
ÙÚÄÞÕÝÚÜÔÈËÒÚÏ×ÙËÜÔËÃÔÇÏÎ
ÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚËØÎÖØÕ×ÛÎÙÎ
ÚÎÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÍÏÇÚÕßÝÇÔÁØÍÕßÝÇÖÄËßÖÇÛËÃÝÕÓ¦ÊËÝ
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Λαμβάνουν μέτρα
Περιοριστικά ÐÓ³¨Ño{Ñ³{ØK¨ÑTÈT¨Ì{ÉØÉ{~{ÒÉ{ØTÉÙ{ÒÇÉ{
ÑÜÒKÉ{ÙÊÐÑ¨TØ³iØÌÜiØ
=³ÓÉ~¨{Ð0i(¨ÒoÑÐÉ
ÐÌ{ÐÜiÚÈÐÌV´É~Ñ³~Ñ³Ë~É{~Ó³³Ñ{É³iËØd
É~Ñ³³È¨Ë³ÉØVÐÉ³Ñ¨{ÚÐÌ
³~Ñ³ÑÜÈÐÒ³Ýx¦HHÑÓTÉ{
ÈÉ¨³¨{ÜÑ{Ñ³ÉËÑÌll´¬
É´ÆÆÆ³iÉ¨ËÙÑ¨³ËÈ
¸Æ®wÑ¨³ËÈ¸Æd

Χωρίς κανόνες οι βραχυχρόνιες μισθώσεις
Η Ελλάδα είναι από τις λιγοστές χώρες της Ευρώπης που δεν διαθέτουν ρυθμιστικό πλαίσιο
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΥ

Υψηλές τιμές
Στην περιοχήÈ~Ò~{wÑ~¨Èo{ÒiVÌÈT³ÈÒÉ{it~Ñ¨Ù{Òu
³K¨ÑTÈT¨Ì{É{~{ÒÉV
ÈÒ¨TÈÈÜ{~Ò¬´¸~Ñ³ÑT¨ËÉ{ØV³ËiÈ³¨{³{~ÊÜÉ{Ì³i³ÑÉËÑ{ÜÌ~Üi¨ÉØ
~Ñ³{~ËÉØ~Ñ{Ù{ÑÐÉ¨ËÐÑ³Ñ.ÖÐ×ÑÐÉ³Ñ³{TÉËÑ³È©xX_
Ýx¦HHV³iÉ¨{TÊVÌÈ
ÈÒ¨TÉ{ÐÌÜ{ØÓÑ~{ÌT¨i³V
¨ØÉ{~ËÑiÙÐÒ³{ViÐÓi
³{ÐÊÑÒÙ{ÑÈ~³Ó¨ÉÈiÙ{ÑÐ¨×É³Ñ{ÉÉÈ¨

Μπορεί ÙËÓÃÇÊËÑÇËÚÃÇÕÇØÏÛÓÄÝ
ÚÜÔÇÑÏÔÂÚÜÔÖÕßÊÏÇÚÃÛËÔÚÇÏÖØÕÝ
ÈØÇÞßÞØÄÔÏÇÓÃÙÛÜÙÎÔÇÇßÐÂÛÎÑËÇÖÄÓÄÒÏÝÚÕÙÆÓÌÜÔÇ
ÓËÁØËßÔÇÚÕß ÁÔÚØÕßØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÕÆÑÇÏ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔØËßÔ×ÔÙËÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄ
ÙÚÇÚÁÒÎÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕßËÑËÓÈØÃÕßËÖÏÌÁØÕÔÚÇÝÚËÑÚÕÔÏÑÁÝÇÒÒÇÍÁÝÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÇÑÏÔÂÚÜÔÄÓÜÝ
ÚÕØßÛÓÏÙÚÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕÁÞËÏÖÇØÇÓËÃÔËÏÙÞËÊÄÔÇÔÇÒÒÕÃÜÚÕÙÚÕ
ÖÁØÇÙÓÇÚÜÔÞØÄÔÜÔ
ÒÒ¦ÊÇËÃÔÇÏÇÖÄÚÏÝÒÏÍÕÙÚÁÝÞ×ØËÝÙËÕÒÄÑÒÎØÎÚÎÔßØ×ÖÎÖÕßÊËÔÁÞÕßÔËÌÇØÓÄÙËÏ
ÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÝÙÚÏÝÈØÇÞßÞØÄÔÏËÝ
ËÔÕÏÑÏ¦ÙËÏÝÂÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÇßÚÕÃ
ÖÇØÇÓÁÔÕßÔÑËÔÄÍØ¦ÓÓÇÃÞÜÝ
ÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙÎÕÏÈØÇÞßÖØÄÛËÙÓËÝ
ËÔÕÏÑÏ¦ÙËÏÝÓËËÖÏÑØÇÚÁÙÚËØËÝ
ÇßÚÁÝÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÓÁÙÜÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÖÒÇÚÌÄØÓÇÝ

(PYIUIÁÞÕßÔÈÍ¦ÒËÏÇÖÄÚÕÚÁÒÓÇ
ÏÊÏÕÑÚÂÚËÝÖÕßÑÇÒÕÆÔÚÇÔÔÇÖÒÎØ×ÔÕßÔÌÄØÕßÝÍÏÇÑËÔ¦ÑÇÏÇÖØÄÙÕÊÇÇÑÃÔÎÚÇÍÏÇÚÇÕÖÕÃÇÇÊßÔÇÚÕÆÙÇÔÔÇÈØÕßÔËÔÕÏÑÏÇÙÚÂ
ÂÇÍÕØÇÙÚÂ¥ÙÚÄÙÕÎÇÖÕßÙÃÇ
ÌÕØÕÒÕÍÏÑ×ÔØßÛÓÃÙËÜÔÑÇÏÑÇÔÄÔÜÔÊËÔÑÇÛÏÙÚ¦ÓÄÔÕÚÕÔÈÃÕ
ÇÈÃÜÚÕÄÙÜÔÇÔÇàÎÚÕÆÔÑÇÚÕÏÑÃÇ
ÇÒÒ¦ÇÖËÏÒËÃÑÇÏÇßÚÂÑÇÛÇßÚÂÔ
ÚÎÓÇÑØÕÎÓÁØËßÙÎÚÜÔÈØÇÞßÖØÄÛËÙÓÜÔÓÏÙÛ×ÙËÜÔ
ÏÇßÚÄËÖËÏÊÂÚÕÑßÔÂÍÏÚÜÔ
ÍØÂÍÕØÜÔÇÖÕÊÄÙËÜÔÊËÔÓËÚÇÚØÁÖËÏÓÄÔÕÕÒÕÁÔÇÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÙËËÖÃÊÕÐÕßÝÐËÔÕÊÄÞÕßÝ
ÇÒÒ¦ËÖÏÌÁØËÏÔÕÓÕÚËÒËÏÇÑ¦ÑÇÏ
ÓËÃÜÙÎÚÜÔÖØÕÙÊÕÑ×ÓËÔÜÔËÏÙÖØ¦ÐËÜÔÃÔÇÏËÔÊËÏÑÚÏÑÄÄÚÏ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÖÇØÁÛËÙËÙËÖØÄÙÌÇÚÕÙßÔÁÊØÏÕÎ
(PTLL;Y\ZSLY0U[LYUH[PVUHS:HSLZ
4HUHNLYÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝ(PY+5(ÓË
ÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÚÎÔÇÔ¦ÒßÙÎÚÜÔÊËÊÕÓÁÔÜÔÚÜÔÈØÇÞßÞØÄÔÏÜÔËÔÕÏ-

Τα συνολικά έσοδα
από τις μισθώσεις το
12μηνο Ιουνίου 2018 Μαΐου 2019 έφθασαν
το 1,15 δισ. ευρώ.
ÑÏ¦ÙËÜÔÎÖØÕÙÌÕØ¦ÚÜÔÑÇÚÇÒßÓ¦ÚÜÔÓÁÙÜÚÜÔÏÙÚÕÙËÒÃÊÜÔ
(PYIUIÑÇÏ/VTLH^H`ÇßÐÂÛÎÑË
ÙËÊÏ¦ÙÚÎÓÇËÔÄÝÁÚÕßÝËÑÁÓÈØÏÕÝËÑÁÓÈØÏÕÝ ÙË
ÖÕÙÕÙÚÄÚÎÝÚ¦ÐÎÝÚÕß  ÇÏ
ÕÇØÏÛÓÄÝÚÜÔÊÏÇÔßÑÚËØËÆÙËÜÔ
ËÑÚÕÐËÆÛÎÑËÙËÖÕÙÕÙÚÄ¦ÔÜÚÕß
 ÇÒÒ¦ÎÖÒÎØÄÚÎÚÇÚÜÔÑÇÚÇÒßÓ¦ÚÜÔßÖÕÞ×ØÎÙËÖËØÃÖÕß
ÑÇÚ¦ ÖÚ×ÙÎÖÕßÌÇÔËØ×ÔËÏ
ÄÚÏÎÖØÕÙÌÕØ¦ËÃÔÇÏßÉÎÒÄÚËØÎ
ÚÎÝàÂÚÎÙÎÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÖØÄÙÌÇÚÎÓËÒÁÚÎ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÈØÇ-

ÞßÞØÄÔÏÜÔÓÏÙÛ×ÙËÜÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÓÁÙÜÖÒÇÚÌÕØÓ×Ô(PYIUI
ÑÇÏVTL(^H`®ÚÕß05¬ÚÇ
ÙßÔÕÒÏÑ¦ÁÙÕÊÇÇÖÄÚÏÝÓÏÙÛ×ÙËÏÝÑÇÚÇÒßÓ¦ÚÜÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÓÁÙÜÚÜÔÖÒÇÚÌÕØÓ×Ô(PYIUI
ÑÇÏ/VTLH^H`ÑÇÚ¦ÚÕÓÎÔÕ
ÕßÔÃÕß¡ÇãÕß ÁÌÛÇÙÇÔÚÕÊÏÙËßØ×
¥ÙÚÄÙÕÎÌÕØÕÒÄÍÎÙÎÚÜÔ
ËÙÄÊÜÔÇßÚ×ÔÄÖÜÝÇÔÇÌÁØÕßÔ
ÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÚÎÝÇÍÕØ¦ÝËÔÖÕÒÒÕÃÝÖÇØÇÓÁÔËÏÓËÚÁÜØÎ©ÙÕÏ
ËÔÕÏÑÏ¦àÕßÔÈØÇÞßÖØÄÛËÙÓÇÏÊÏÕÑÚÎÙÃËÝÖØÁÖËÏÔÇÚÏÝÑÇÚÇÞÜØÃàÕßÔÙÚÕÎÒËÑÚØÕÔÏÑÄÓÎÚØ×Õ
ÇÑÏÔÂÚÜÔÈØÇÞßÞØÄÔÏÇÝÊÏÇÓÕÔÂÝ
ÙÚÎÔÏÙÚÕÙËÒÃÊÇÚÎÝÔËÐ¦ØÚÎÚÎÝ
ØÞÂÝÎÓÕÙÃÜÔÙÄÊÜÔÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝÚÕÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÇØÏÛÓÄÓÎÚØ×ÕßÇÑÏÔÂÚÕßÆÓÌÜÔÇÓËÄÙÇ
ÖØÕÈÒÁÖËÏÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÌÕØÕÒÕÍÏÑÄÔÕÓÕÙÞÁÊÏÕÚÕßßÖÕßØÍËÃÕß
©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÕÏÖÒÇÚÌÄØÓËÝÊÏÇ
ÓÕÏØÇÙÓÕÆÛÇÖØÁÖËÏÔÇÍÔÜÙÚÕ-

ÖÕÏÕÆÔÙÚÎÔÚÇÙÚÕÏÞËÃÇ
ÕÔÕÓÇÚËÖ×ÔßÓÕÑÚÒÚÜÔÓËÒ×Ô
ÚÕßÝËÏÊ¦ÒÒÜÝÎÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÊÏÕÃÑÎÙÎÛÇÁÞËÏÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇ
àÎÚÂÙËÏÇÖÄÚÕßÝËÍÞ×ØÏÕßÝÖÇØÄÞÕßÝÙÆÔÊËÙÎÝÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕ
ÔÇÇÖËÔËØÍÕÖÕÏÂÙËÏÚÏÝÙÞËÚÏÑÁÝ
ÏÙÚÕÙËÒÃÊËÝ¥ÙÚÄÙÕÍÏÇÚÎÔ×ØÇ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÎÇÔËÐ¦ØÚÎÚÎÇØÞÂÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÙßàÎÚÂÙËÏÝÓËÚÏÝËÚÇÏØËÃËÝÍÏÇÚÕÔ
ÚØÄÖÕÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÛÇÖÇØÁÞÕÔÚÇÏ
ÚÇËÔÒÄÍÜÊËÊÕÓÁÔÇÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇÓÎÔËÖÏÚØÁÖËÚÇÏÎÊÏÇÙÚÇÆØÜÙÎÑÇÏÕËÔÚÕÖÏÙÓÄÝÇÊÂÒÜÚÜÔËÏÙÕÊÎÓ¦ÚÜÔÇÒÇÏÄÚËØÕÝ
ÁÒËÍÞÕÝÚÎÝÖ¦ÔÚÜÝÓÁÙÜ
ËÔÄÝËÏÊÏÑÕÆÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÇßÚÕÓÇÚÕÖÕÏÎÓÁÔÕßËÔÚÕÖÏÙÓÕÆ^LI
ZJYHWPUNÁÌËØËÙÚÕÌÜÝÖËØÃÖÕßÇÑÃÔÎÚÇÖÕßÊËÔËÃÞÇÔ
ÊÎÒÜÛËÃÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÄÚÏÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÊËÔßÌÃÙÚÇÚÇÏÞØÕÔÏÑÄÝ
ÖËØÏÕØÏÙÓÄÝÚÜÔÈØÇÞßÞØÄÔÏÜÔ
ÓÏÙÛ×ÙËÜÔ

Οι περιορισμοί σε Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία και Ολλανδία
Ενοικιάζει κάστρα
Η αμερικανικήÉ³Ñ{¨ÉËÑÝx¦HH
RVÈ{Ù¨ÖÚi~É³åÖoÈ³
³È¸ÆÆd³iÑÜ{×Ì¨{ÑVÙ{ÑÚÓ³É{É¨{Ì³É¨ÉØÑÌ¬É~Ñ³ÐÐÖ¨{Ñ~Ñ³ÑT¨ËÉ{ØÉÉ¨{Ì³É¨ÉØÑÌÆÆÆÆÆÌÜÉ{ØV
Ño~ÐËØ.³iÜÑ³×Ì¨ÐÑ
³iØÓTÈ~Ñ³ÑT¨{³ÉËÉ¨{Ì³É¨ÑÑÌmÆÆÆÜÖÐ{~¨ÒÙ{ÑÐÉ¨ËÐÑ³ÑVÉ{×ÑÉËÑØÑÌÆ
ÓØlÆ³ÐVmÆÆ~Ò³¨ÑVÑÜÜÒ
~Ñ{¸mÆÆÙÉ³¨Ì{³Ñ

Σε αντίθεση ÓËÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÞ×ØËÝÁÞÕßÔËÖÏÈ¦ÒËÏ
ÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÝÙÚÏÝÈØÇÞßÞØÄÔÏËÝ
ÓÏÙÛ×ÙËÏÝ
ÚÕÇØÃÙÏÇÖÄÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕ
ÚÕßÕÏÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÁÝÖÒÇÚÌÄØÓËÝËÃÔÇÏßÖÕÞØËÜÓÁÔËÝÇÖÄ
ÚÎÔÕÓÕÛËÙÃÇÔÇÑÕÏÔÕÖÕÏÕÆÔÙË
ËÚÂÙÏÇÈ¦ÙÎÙÚÏÝÚÕÖÏÑÁÝÌÕØÕÒÕÍÏÑÁÝÇØÞÁÝÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÙÚÕÏÞËÃÇ
ÚÜÔÏÊÏÕÑÚÎÚ×ÔßÚ¦ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕßÔËÑÚÄÝÇÖÄÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ
ÚÇßÚÄÚÎÚ¦ÝÚÕßÝÚÇÇÑÇÛ¦ØÏÙÚÇ
ÁÙÕÊÇÑÇÏÚÕÔÇØÏÛÓÄÚÜÔÎÓËØ×Ô
ÑØ¦ÚÎÙÎÝÑÇÚ¦ÚÕÔÚËÒËßÚÇÃÕÁÔÇ
ÞØÄÔÕ¦ÔÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÖØ×ÚÎ
ÑÇÚÕÏÑÃÇÊÎÒÇÊÂÕÁÔÕÏÑÕÝÊÏÇÓÁÔËÏÍÏÇÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÕÑÚ×ÓÂÔËÝ
ËÚÎÙÃÜÝÚÄÚËËÖÏÈ¦ÒÒËÚÇÏÞØÕÔÏÑÄ

ÄØÏÕÓÃÙÛÜÙÎÝÎÓËØ×ÔËÔ×
ËÖÏÚØÁÖËÚÇÏÊÃÞÜÝÞØÕÔÏÑÄÖËØÏÕØÏÙÓÄÎËÔÕÏÑÃÇÙÎÊÜÓÇÚÃÕßÖÕß
ÇÖÕÚËÒËÃÚÓÂÓÇÑÆØÏÇÝÑÇÚÕÏÑÃÇÝ
±ÖÄÕØÏÙÓÁÔËÝÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝÖÞ
Ë¦ÔÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇËÐÕÞÏÑÂÑÇÚÕÏÑÃÇ
ÖÕßÓÏÙÛ×ÔËÚÇÏÄÒÕÚÕÔÞØÄÔÕÕÏ
ÏÊÏÕÑÚÂÚËÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇÒ¦ÈÕßÔ
ÇÖÄÚÕÔÊÂÓÕÇØÏÛÓÄÓÎÚØ×Õß
ÚÎ¡ÇÊØÃÚÎÇÖÇÏÚËÃÚÇÏÄÙÇ
ÊÏÇÓËØÃÙÓÇÚÇÓÏÙÛ×ÔÕÔÚÇÏÈØÇÞßÖØÄÛËÙÓÇÙÚÕÏÙÚÕØÏÑÄÑÁÔÚØÕ
ÚÎÝÖÄÒÎÝÍÏÇÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄ 
ÎÓÁØËÝÔÇÊÏÇÛÁÚÕßÔÇßÚÄÔÕÓÎËÃÙÕÊÕÖÃÙÎÝÕÏÏÊÏÕÑÚÂÚËÝÚÕßÝ
ÛÇÖØÁÖËÏÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÇØÏÛÓÄ
ÓÎÚØ×ÕßÇÖÄÚÎÊÎÓÕÚÏÑÂÇØÞÂ
ÚÎÇØÑËÒ×ÔÎßÖ¦ØÞËÏÖËØÏÕØÏÙÓÄÝÎÓËØ×ÔËÔ×ÁÔÇÊÏÇÓÁØÏÙÓÇÖÕßËÔÕÏÑÏ¦àËÚÇÏÈØÇÞß-

Στο Αμστερνταμ, προβλέπεται ανώτατο όριο
μίσθωσης 30 ημερών,
σε ετήσια βάση.
ÖØÄÛËÙÓÇÛÇÖØÁÖËÏÔÇÁÞËÏÑØÏÛËÃ
ÑÇÚ¦ÒÒÎÒÕÍÏÇÚÕßØÏÙÚÏÑÂÞØÂÙÎÆÙÚËØÇÇÖÄËÖÏÛË×ØÎÙÎÚÜÔ
ßÖÇÒÒÂÒÜÔÚÎÝÊÎÓÕÚÏÑÂÝÇØÞÂÝ
ÌÄÚÕßÕÁÒËÍÞÕÝÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃ
ÚÕÊÏÇÓÁØÏÙÓÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÇØÏÛÓÄ
ÓÎÚØ×Õß
ÚÕËØÕÒÃÔÕÇÖÇÏÚËÃÚÇÏÕÕÏÑÕÊËÙÖÄÚÎÝÖÕßÓÏÙÛ×ÔËÏÖØ×ÚÎ
ÑÇÚÕÏÑÃÇÔÇÊÏÇÛÁÚËÏ¦ÊËÏÇÇÔËÐÇØÚÂÚÜÝÓÏÙÛÜÚÏÑÂÝÊÏ¦ØÑËÏÇÝ
©ÚÇÔÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÊËÆÚËØÎÑÇÚÕÏ-

ÑÃÇÚÃÛËÚÇÏÞØÕÔÏÑÄÝÖËØÏÕØÏÙÓÄÝ
ÎÓËØ×ÔÔÚÃÛËÚÇÊËÔßÖ¦ØÞËÏ
ÖËØÏÕØÏÙÓÄÝÍÏÇÊÜÓ¦ÚÏÇÖÕßÑÇÚÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÞ×ØÕÓÏÑØÄÚËØÕÇÖÄÚÕ
 ÚÕßÙßÔÄÒÕßÓÏÇÝÑÇÚÕÏÑÃÇÝ
ÚÕÓÙÚËØÔÚÇÓÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏ
ÇÔ×ÚÇÚÕÝÞØÕÔÏÑÄÝÖËØÏÕØÏÙÓÄÝ
ÎÓËØ×ÔÙËËÚÂÙÏÇÈ¦ÙÎËÏÊ¦ÒÒÜÝÞØËÏ¦àËÚÇÏËÏÊÏÑÂ¦ÊËÏÇËÔ×
ÙËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÕÏÏÊÏÕÑÚÂÚËÝ
ÛÇÖØÁÖËÏÔÇÊÎÒ×ÔÕßÔÚÕÈØÇÞßÖØÄÛËÙÓÇËÔÕÏÑÏÇàÄÓËÔÕÑÇÚ¦ÒßÓÇÙÚÎÊÎÓÕÚÏÑÂÇØÞÂ
ÚÎª×ÓÎÕÏÕÏÑÕÊËÙÖÄÚËÝÖØÁÖËÏÔÇËÔÎÓËØ×ÔÕßÔÓÁÙÜËÏÊÏÑÂÝ
ÖÒÇÚÌÄØÓÇÝÚÏÝÇØÓÄÊÏËÝÇØÞÁÝ
ÍÏÇÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÜÔÌÏÒÕÐËÔÕßÓÁÔÜÔÚÕßÝÖÇØÁÞÕÔÚÇÝÌÜÚÕÇÔÚÃÍØÇÌÕÚÎÝÚÇßÚÄÚÎÚÇÝÂÚÕßÊÏÇÈÇÚÎØÃÕßÚÕßÝ

ÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÄÖÕßÙßÔÇÔÚ×ÔÚÇÏÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÑÇÚÇÞÜØÃÙËÏÝ(PYIUIÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÚÕÑÇÛËÙÚ×ÝËÃÔÇÏËÔÚËÒ×ÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄ
ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÇËßØÜÖÇáÑ¦ÊËÊÕÓÁÔÇÑËÃÛÇÖØÁÖËÏÁÔÇÇÑÃÔÎÚÕ
ÔÇÓÏÙÛ×ÔËÚÇÏÍÏÇÙßÔÇÖÚÁÝ
ÎÓÁØËÝËÑÚÄÝÑÇÏÇÔÕÓÄÔÏÓÕÝ
ÁÔÕÏÑÕÝÊÏÇÓÁÔËÏÙËÇßÚÄÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÓËÚÕÔËÖÏÙÑÁÖÚÎ¡ËÙÚÄÞÕ
ÚÕÔÇßÙÚÎØÄÚËØÕÖËØÏÕØÏÙÓÄÚÜÔ
ÈØÇÞßÖØÄÛËÙÓÜÔËÔÕÏÑÏ¦ÙËÜÔ
ËÖÏÞËÏØÂÛÎÑËÔÇÛËÙÖÏÙÚËÃÔÄÓÕÝ
ÖÕßËÔÚÁÒËÏÑØÃÛÎÑËÇÔÚÏÙßÔÚÇÍÓÇÚÏÑÄÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔÕÖÕÃÕ
ÄÒËÝÕÏÎÒËÑÚØÕÔÏÑÁÝÖÒÇÚÌÄØÓËÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇËÔÎÓËØ×ÔÕßÔ
ÚÎÔÚÕÖÏÑÂÊÎÓÕÚÏÑÂÇØÞÂÍÏÇÚÎÔ
ÚÇßÚÄÚÎÚÇÑÇÏÚÎÊÏËÆÛßÔÙÎÚÜÔ
ËÔÕÏÑÏÇÙÚ×Ô

Στρεβλώσεις προκαλούνται στην αγορά, με εκτίναξη των ενοικίων κατοικιών
Η μείωση ÚÜÔÊÏÇÛÁÙÏÓÜÔÊÏÇÓËØÏÙÓ¦ÚÜÔÑÇÏÑÇÚÕÏÑÏ×ÔÒÄÍÜÚÜÔ
ÈØÇÞßÖØÄÛËÙÓÜÔËÔÕÏÑÏ¦ÙËÜÔ
ÁÞËÏÕÊÎÍÂÙËÏÙËÊØÇÓÇÚÏÑÂÇÆÐÎÙÎÚÏÝÚÏÓÁÝÚÜÔËÔÕÏÑÃÜÔ
ÆÓÌÜÔÇÓËÖØÄÙÌÇÚÎÁØËßÔÇ ÚÕß ÖÇÔËÒÒÇÊÏÑÕÆ ÊÏÑÚÆÕß
:WP[VNH[VZÚÕ VÏÚÏÓÁÝËÔÕÏÑÃÇÙÎÝÖÇØÕßÙÃÇÙÇÔÖÕÒÆÓËÍ¦ÒËÝÇßÐÂÙËÏÝÙÚÎÔÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇ
ÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÖÄÒËÜÔÓËÚÏÝÓËÍÇÒÆÚËØËÝÓËÚÇÈÕÒÁÝÔÇÖÇØÇÚÎØÕÆÔÚÇÏÙÚÕÔËÏØÇÏ¦ ÙÚÇ
ÔÎÙÏ¦ØÍÕÙÇØÜÔÏÑÕÆ 
ÙÚÕÔÔÕÓÄ¬ØÏÑ¦ÒÜÔ ÙÚÕ
ÑÁÔÚØÕÚÎÝÛÂÔÇÝÑÇÏÙÚÇÊßÚÏÑ¦ÖØÕ¦ÙÚÏÇ ÑÇÏÙÚÕÔÔÕÓÄ
ËØÑÆØÇÝ 
ÐÇÃØËÙÎÇÖÕÚÁÒËÙÇÔÒÃÍËÝÖËØÏÕÞÁÝÄÖÜÝÎ¦ÑßÔÛÕÝÎË-

ÙÖØÜÚÃÇÎ ÇÙÚÕØÏ¦ÑÇÏÎ¢Ò×ØÏÔÇÄÖÕßÚÇËÔÕÃÑÏÇßÖÕÞ×ØÎÙÇÔ
©ÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÎ¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝÎËÔÃÙÞßÙÎÚÜÔÇÐÏ×ÔËÃÔÇÏ
ÇÖÄØØÕÏÇÚÎÝÇÆÐÎÙÎÝÚÎÝàÂÚÎÙÎÝÑÇÚÕÏÑÏ×ÔÒÄÍÜÚÕßÁÔÚÕÔÕß
ËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕÝÍÏÇÙÚÕÞËßÓÁÔÇÕÏÑÏÙÚÏÑ¦ÇÑÃÔÎÚÇÚÇÕÖÕÃÇËÏÊÏÑ¦
ÓÁÙÜÚÜÔÈØÇÞßÞØÄÔÏÜÔÓÏÙÛ×ÙËÜÔÁÞÕßÔÇÖÕÑÚÂÙËÏËÖËÔÊßÚÏÑ¦
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÑÇÏÖØÕÙÌÁØÕßÔ
ÇÖÕÊÄÙËÏÝÑÕÔÚ¦ÙÚÇËÖÃÖËÊÇÚÜÔ
ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑ×ÔÞØÂÙËÜÔ
ÊÃÉÇÍÏÇÍØÂÍÕØÕÑÁØÊÕÝÓÁÙÜÚÜÔÈØÇÞßÖØÄÛËÙÓÜÔÓÏÙÛ×ÙËÜÔÁÞËÏÕÊÎÍÂÙËÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÖØÕÚÕÆÕÏàÎÚÕÆÓËÔËÝÚÏÓÁÝÖ×ÒÎÙÎÝÇßÐÎÛÕÆÔÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÙËÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝ¦ÚßÖÎÝÖÒËÏÕÊÕÙÃÇÝÍÏÇ
ÖØÕÝÖ×ÒÎÙÎÇÑÃÔÎÚÇÚÇÕÖÕÃÇÙË

¦ÒÒËÝËÖÕÞÁÝÛÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÔÙÚÇ
ÇàÂÚÎÚÇ ÒÇÙÏÑÂÚËÃÔËÏÔÇÍÃÔËÏ
ÙÚÏÝÚ¦ÐËÏÝÚÜÔÓËÙÏÚ×ÔÎÖËØÃÖÚÜÙÎÊÏÇÓËØÃÙÓÇÚÕÝÖËØÃÖÕß
ÚËÚØÇÍÜÔÏÑ×ÔÓÁÚØÜÔÙÚÕÔ§ÁÕ
ÄÙÓÕÖÕßÖÜÒÕÆÔÚÇÔÖØÏÔÇÖÄ
ÖËØÃÖÕßÁÔÇÞØÄÔÕÖØÕÝ
ËßØ×¬ÕËÔÒÄÍÜÇÑÃÔÎÚÕÑÇÚÁÒÎÐËÔÇÇÒÒ¦ÐËÏÞÁØÏÇÖØÕÝÖËØÃÖÕß
ËßØ×ËÔ×ËÃÞËÖØÕÎÍÎÛËÃ
ÙßÔÜÙÚÏÙÓÄÝËÔÊÏÇÌËØÕÓÁÔÜÔ
ÕÏÕÖÕÃÕÏÂÚÇÔÖØÄÛßÓÕÏÔÇÇÍÕØ¦ÙÕßÔÚÕÇÑÃÔÎÚÕÞÜØÃÝÑÇÔÔÇ
ÚÕÊÕßÔ
¥ÙÚÄÙÕÎßÖËØÖØÕÙÌÕØ¦ÑÇÚÇÒßÓ¦ÚÜÔÁÞËÏÓËÏ×ÙËÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦
ÁÙÕÊÇÑÇÏÇÖÕÊÄÙËÏÝÚÎÔÛÂÔÇ
ßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÙÆÓÌÜÔÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ(PY+5(ÄÚÏßÖ¦ØÞÕßÔ
 ÊÏÇÛÁÙÏÓÇ ÑÇÚÇÒÆÓÇÚÇ

Αντίθετα, οι εισπράξεις
ανά κατάλυμα μειώθηκαν στα 43,5 ευρώ
την ημέρα το 2019.
ÖØÕÝÈØÇÞßÞØÄÔÏÇËÔÕÏÑÃÇÙÎÓË
ÚÎÓÁÙÎÚÏÓÂÓÃÙÛÜÙÎÝÔÇßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÙËËßØ×ÚÎÔÎÓÁØÇ¬Õ
 ÙÚÎÔËÖÏÑØ¦ÚËÏÇÕÏËÏÙÖØ¦ÐËÏÝÇÔ¦ÑÇÚ¦ÒßÓÇßÖÕÞ×ØÎÙÇÔ
ÑÇÚ¦  ÙÚÇËßØ×ÇÖÄ
ËßØ×ÚÕËÔ×ÎÖÒÎØÄÚÎÚÇ
ÓËÏ×ÛÎÑËÙËÖËØÃÖÕß ÖÁØßÙÏÇÖÄ ÚÕ
ÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÜÔÖÚÜÚÏÑ×ÔÓËÍËÛ×Ô"ÙÚÇÊÏÇÑÂÙÚØÕÌÂÙÚÏÝ
ÓÇÑØÕÞØÄÔÏËÝÓÏÙÛ×ÙËÏÝ ÇÏÇß-

ÚÄË¦ÔÒÎÌÛËÃßÖÄÉÎÄÚÏÕÞØÄÔÕÝ
ÇÔ¦ÑÚÎÙÎÝÚÎÝËÖÁÔÊßÙÎÝ9L[\YU
VU0U]LZ[TLU[ËÖÏÓÎÑÆÔËÚÇÏÊËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏÙÚÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝ
ÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÁÞËÏÊÇÖÇÔÎÛËÃÑËÌ¦ÒÇÏÕÁÜÝËßØ×ÍÏÇÚÎÔ
ßÒÕÖÕÃÎÙÎËØÍÇÙÏ×ÔÇÔÇÑÇÃÔÏÙÎÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÁÔÇÇÑÃÔÎÚÕÔÇ
ÑÇÚÇÙÚËÃÑÇÚ¦ÒÒÎÒÕÖØÕÝÈØÇÞßÞØÄÔÏÇÓÃÙÛÜÙÎ
ÆÓÌÜÔÇËÐ¦ÒÒÕßÓËÚÕßÝËÏÊÏÑÕÆÝÑÇÚ¦ÚÎÔÕÒÏÍÕÂÓËØÎÓÃÙÛÜÙÎËÔÄÝÇÑÏÔÂÚÕßÚÕÚËÒÏÑÄ
ÄÌËÒÕÝÍÏÇÚÕÔÊÏÇÞËÏØÏÙÚÂÚÕÖÕÛËÚËÃÚÇÏÙÚÕ ËÖÃÚÕßÙßÔÄÒÕß
ÚÜÔËÙÄÊÜÔ±ÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÄÚÏÚÕ
ßÖÄÒÕÏÖÕ ÖÕßÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆËÏÚÏÝÊÇÖ¦ÔËÝÚÕßÏÊÏÕÑÚÂÚÎÑÇÚËßÛÆÔËÚÇÏÙÚÎÌÕØÕÒÕÍÃÇ 
ÙÚÎÔÖØÕÓÂÛËÏÇÚÎÝÖÒÇÚÌÄØÓÇÝ

 ÙÚÏÝÒËÏÚÕßØÍÏÑÁÝÊÇÖ¦ÔËÝ
ÚÕßÊÏÇÓËØÃÙÓÇÚÕÝ±
ÚÎÒËÌÜÔÃÇÑÕÏÔÄÞØÎÙÚÇÑÇÏÙÚÕÔ
ÑÇÛÇØÏÙÓÄÚÕßÊÏÇÓËØÃÙÓÇÚÕÝÚÇ
ÁÐÕÊÇÙßÍÑÇÚÇÒÁÍÕÔÚÇÏÎÙßÔÚÂØÎÙÎÑÇÏÎËÖÏÊÏÄØÛÜÙÎÌÛÕØ×Ô
ÑÇÏàÎÓÏ×ÔËÔ×ÁÔÇÓÏÑØÄÓÕÔÕÉÂÌÏÕÖÕÙÕÙÚÄÚÎÝËÐÃÙÜÙÎÝÇÌÕØ¦
ÚÕÑÄÙÚÕÝÓËÚ¦ÈÇÙÎÝÚÕßÏÊÏÕÑÚÂÚÎÊÏÇÞËÏØÏÙÚÂÙÚÎÔÚÕÖÕÛËÙÃÇ
ÚÕßÑÇÚÇÒÆÓÇÚÕÝÄÚÇÔÇßÚÂÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÓÇÑØÏÔÂÇÖÄÙÚÇÙÎÇÖÄ
ÚÎÓÄÔÏÓÎÑÇÚÕÏÑÃÇÚÕß
ËÔËÃÔÇÏÚßÞÇÃÕÄÚÏÕØÏÙÓÁÔÕÏ
ÚËÃÔÕßÔÔÇÖÇØÕÓÕÏ¦àÕßÔÚÎÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÚÎÝÈØÇÞßÖØÄÛËÙÓÎÝ
ËÔÕÏÑÃÇÙÎÝËÔÄÝÇÑÏÔÂÚÕßÓËËØÍÇÙÃÇÖÒÂØÕßÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÄÚÇÔ
ÊËÔÇÔÇÚÃÛËÚÇÏÙËËÐËÏÊÏÑËßÓÁÔËÝ
ËÚÇÏØËÃËÝ
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Την «παραμονή»
του City στην Ε.Ε.
διαπραγματεύεται
η Βρετανία
Στόχος, η πρόσβαση στην ενιαία
αγορά του χρηματοπιστωτικού κλάδου
Λίγες ÎÓÁØËÝ ÓËÚ¦ÚÎÔËÖÃÙÎÓÎ
ÇÖÄÙÞÏÙÂÚÎÝÇÖÄÚÎÔÎØËÚÇÔÃÇËÚÕÏÓ¦àËÚÇÏÔÇÖØÕÈ¦ÒËÏÓÇÐÏÓÇÒÏÙÚÏÑÁÝÇÖÇÏÚÂÙËÏÝÖØÕÝÚÏÝ
ØßÐÁÒÒËÝÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦ÚÎÝ
ÔÇÊÏÇÙÌÇÒÃÙËÏÄÚÏÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÚÕß*P[`ÚÕßÕÔÊÃÔÕßÛÇÊÏÇÚÎØÂÙÕßÔÚÎÔÖØÄÙÈÇÙÎÙÚÎÔËÔÏÇÃÇËßØÜÖÇáÑÂÇÍÕØ¦ÙÚÎÓËÚ¦ÚÕ
)YL_P[ËÖÕÞÂ
ÆÓÌÜÔÇÓËÙÞËÚÏÑÄØËÖÕØÚ¦à
ÚÜÔ-PUHUJPHS;PTLZÚÕÕÔÊÃÔÕ
ÛÇàÎÚÂÙËÏÇÖÄÚÎÔÔÇÇÔÇÍÔÜØÃÙËÏÙËÓÄÔÏÓÎÈ¦ÙÎÄÚÏÎ
ÈØËÚÇÔÏÑÂÔÕÓÕÛËÙÃÇÖÕßÊÏÁÖËÏ
ÚÕÔÚÕÓÁÇÚÜÔÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑ×ÔËÃÔÇÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔËÐÃÙÕßÇßÙÚÎØÂÓËÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂÑÇÏÔÇ
ÑÒËÃÙËÏÙÞËÚÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇÊÏ¦ØÑËÏÇÝÊËÑÇËÚÏ×Ô
¬ÕÛÁÓÇÇÌÕØ¦ÚÕÑÇÛËÙÚ×Ý
ÔÕÓÕÛËÚÏÑÂÝÑÇÏÑÇÔÕÔÏÙÚÏÑÂÝÏÙÕÚÏÓÃÇÝÍÔÜÙÚÄÜÝLX\P]HSLUJL
ÄÖÜÝÖËØÏÍØ¦ÌËÚÇÏÓËÚÎÔÕØÕÒÕÍÃÇÚÎÝÎÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÄÚÏ
ÓÏÇÚØÃÚÎÞ×ØÇÁÞËÏÔÕÓÕÛËÙÃÇ
ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔËÐÃÙÕßÇßÙÚÎØÂÓË
ÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂ×ÙÚËÔÇÙßÔËØÍ¦àËÚÇÏÓÇàÃÚÎÝËÖÃÃÙÕÏÝÄØÕÏÝ
©Ï-;ËÖÏÑÇÒÕÆÔÚÇÏÙÞËÚÏÑÄÁÍÍØÇÌÕËØÍÇÙÃÇÝÚÕÖËØÏËÞÄÓËÔÕ
ÚÕßÕÖÕÃÕßÖËØÏÂÒÛËËÏÝÍÔ×ÙÏÔ
ÚÎÝÈØËÚÇÔÏÑÂÝËÌÎÓËØÃÊÇÝÇÌÕÆ
ÑÇÚËÍØ¦ÌÎÓËÚÎÒËÌÇÑÄËÔ×ÈØÏÙÑÄÚÇÔÙÚÎÔ§Ú¦ÕßÔÏÔÍÑÚØÏÚ

¬ÕÁÍÍØÇÌÕÇÔÇÌÁØËÏÖÜÝÕ
ØËÚÇÔÄÝßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
ÇÍÃÔÚ¬àÇÈÃÔÚÛÇÛÁÙËÏÜÝÇØÞÏÑÂÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÚÏÑÂÚÕßÛÁÙÎÚÕÇÃÚÎÓÇÚÕßÕÔÊÃÔÕßÔÇ
ÙßÓÖËØÏÒÎÌÛËÃÙËÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚË
ÙßÓÌÜÔÃÇËÒËÆÛËØÕßËÓÖÕØÃÕß
ÓËÚÎÔÁÔÇÖÒÂØËÝÑËÌ¦ÒÇÏÕ
ÍÏÇÚÏÝÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÁÝßÖÎØËÙÃËÝÑÇÏÓÄÔÏÓÎÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎ
LX\P]HSLUJL®ÇàÎÚÂÙËÏÓ¦ÒÏÙÚÇ
ÔÇÙÚÇÛËØÕÖÕÏÎÛËÃÇßÚÄÚÕÑÇÛËÙÚ×ÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇËÓÖÔËÆÙËÏ
ËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÙÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÚÕßÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÕÆÑÒ¦ÊÕß
©ÖÜÝÚÕÔÃàËÏÎÈØËÚÇÔÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇÎÙÚ¦ÙÎÚÕßÕÔÊÃÔÕß
ÇÔÚÇÔÇÑÒ¦ÚÎÔËÔÚËÏÔÄÓËÔÎÇÔÎÙßÞÃÇÚÜÔÈØËÚÇÔÏÑ×ÔËÚÇÏØËÏ×Ô
ÚÕßÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÕÆÚÕÓÁÇ
ÖÜÝÎÛÇÇÔÇÑÇÒÁÙËÏÚÕÑÇÛËÙÚ×ÝLX\P]HSLUJLÙËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÏÝËÚÇÏØËÃËÝÚÕß*P[`ÊßÙÞËØÇÃÔÕÔÚÇÝÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏÁÝÚÕßÝ
ÔÇËÐßÖÎØËÚÂÙÕßÔßØÜÖÇÃÕßÝ
ÖËÒ¦ÚËÝÚÕßÝ
ÎÓËÏÜÚÁÕÔÄÚÏÎÁÞËÏÚÕ
ÊÏÑÇÃÜÓÇÔÇÇÔÇÑÇÒËÃÚÕÑÇÛËÙÚ×ÝLX\P]HSLUJLÞÜØÃÝÔÇÇÌÂÔËÏÓËÍ¦ÒÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÙÚÎÔ
ËÔÊÏÇÌËØÄÓËÔÎÞ×ØÇÑÇÏÙËÕØÏÙÓÁÔËÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÎÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙÎÁØÞËÚÇÏÓÄÒÏÝÎÓÁØËÝ
ÖØÏÔÇÖÄÚÎÔÇÔ¦ÑÒÎÙÎ
©ÖÜÝ¦ÒÒÜÙÚËÚÕÔÃàÕßÔÕÏ-;

Η στάση³ÈÙËÈÑ³ÑÑ~ÜÒ³iÉ³É{ÌÐÉiÑiÈTËÑ³É³Ñ{¨É{³Èx²ÃV{ËÉØÉËÑ{{ÚÑÌÑÉÂÈi¨É³ÊÈ³ÈØ È¨ÑËÈØÉÜÒ³ÉØ³ÈØ

Η Ε.Ε. πρέπει
να αναγνωρίσει
ότι η βρετανική
νομοθεσία είναι
εξίσου αυστηρή
με την ευρωπαϊκή.
ÎÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÕÑÇÛËÙÚ×Ý
LX\P]HSLUJLÜÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÚÏÑÄÞÇØÚÃßÞÔ¦ÚÕÇÔÇÑÇÒËÃÍÏÇ
ÔÇÇÙÑÂÙËÏÖÏÁÙËÏÝÙÚÕßÝËÓÖÕØÏÑÕÆÝÚÎÝËÚÇÃØÕßÝÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕßÁÚÕßÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÕÏØßÐÁÒÒËÝÇÖÁÑÒËÏÙÇÔ
ÚÕßÝßØÜÖÇÃÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝÇÖÄ
ÚÕÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕÚÎÝÒÈËÚÃÇÝ
ËÖËÏÊÂËÃÞÇÔÖËØÏÁÒÛËÏÙËÇÊÏÁÐÕÊÕÕÏÙßÔÕÓÏÒÃËÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎ
ÁØÔÎÑÇÏÙÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÍÏÇÚÎ
ÙÆÔÇÉÎËßØÆÚËØÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝ
Ð¦ÒÒÕßÚØÇÖËàÏÑÁÝÖÎÍÁÝÖÕß
ÙßÓÓËÚËÃÞÇÔÙÚÎÊÏÇÓÄØÌÜÙÎÚÎÝ
ÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÚÏÑÂÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝ

ÚÕß ÕÔÊÃÔÕß ßÖÕÍØ¦ÓÓÏÙÇÔ
ÙÚÕßÝ-;ÄÚÏÕÏÓËÍ¦ÒËÝÊÏËÛÔËÃÝ
ÚØ¦ÖËàËÝÓËËÑÚËÚÇÓÁÔÎÖÇØÕßÙÃÇ
ÙÚÕÕÔÊÃÔÕÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏÖÕÒÆÓËÍÇÒÆÚËØÎÖËØÃÕÊÕÞ¦ØÏÚÕÝ®ÇÖÄ
ÚÏÝÎÓÁØËÝ
©ÚÇÔËÃÙÇÏÎ174VYNHUÂÎ
<):ÇÑÄÓÎÑÇÏÁÔÇÕÒÄÑÒÎØÕÁÚÕÝ
ÊËÔÇØÑËÃÍÏÇÔÇÕØÍÇÔ×ÙËÏÝÚÎÔ
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ®ÚÄÔÏÙËÎÃÊÏÇÖÎÍÂ
ÑÇÏßÖÕÍØ¦ÓÓÏÙËÖÜÝÎÖËØÃÕÊÕÝ
ÚÕßÑÇÛËÙÚ×ÚÕÝLX\P]HSLUJLÖØÁÖËÏÔÇÊÏÇØÑËÃÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÚØÃÇ
ÞØÄÔÏÇÐÁÌØÇÙËÖ¦ÔÚÜÝËÖÏÌßÒ¦ÐËÏÝÜÝÖØÕÝÚÕÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔ
ÓÖÕØËÃÚÕÕÔÊÃÔÕÔÇËÖÏÚÆÞËÏÓÏÇ
ÚÁÚÕÏÇÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÏÝØßÐÁÒÒËÝ
ÚÕÙÞËÚÏÑÄÁÍÍØÇÌÕÊÏÇÚßÖ×ÔËÚÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÎËÑÚÃÓÎÙÎÖÜÝÎ
ØËÚÇÔÃÇÛÇÊßÙÑÕÒËßÚËÃÔÇÇÖÕÙÖ¦ÙËÏÓÏÇÚÄÙÕÍËÔÔÇÏÄÊÜØÎÑÇÏ
¦ÔËßÖØÕÎÍÕßÓÁÔÕßÙßÓÌÜÔÃÇ
ÇØÇÛÁÚËÏÁÚÙÏÚÎÔßÖÄÛËÙÎÖÜÝ
ÕÏÊÆÕÖÒËßØÁÝÛÇÑÇÚÇÒÂÐÕßÔ
ÙËÁÔÇËÃÊÕÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÖÕßÛÇ
ÑÇÒÆÖÚËÏÓËØÏÑ×ÝÚÏÝÈØËÚÇÔÏÑÁÝ
ÇÖÇÏÚÂÙËÏÝ

Δύο τα πιθανά σενάρια
Είναι ÖÕÒÆ ÖÏÛÇÔÄÔÎÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏÜÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÚÏÑÄ
ÞÇØÚÃÚÕÑÇÛËÙÚ×ÝLX\P]HSLUJLÖÕß
ËÔÊÏÇÌÁØËÏÚÕ*P[`ÚÕßÕÔÊÃÔÕß
Ï»ÇßÚÄÑÇÏÚÕÁÍÍØÇÌÕËØÍÇÙÃÇÝÖÕßËÖÏÑÇÒÕÆÔÚÇÏÕÏ-PUHUJPHS
;PTLZÖÇØÇÛÁÚËÏÑÇÏÊÆÕÖÏÛÇÔ¦
ÙËÔ¦ØÏÇÍÏÇÚÕÖÕÏÇÛÇËÃÔÇÏÎÁÑÈÇÙÎÚÜÔÙÞËÚÏÑ×ÔÙßÔÕÓÏÒÏ×ÔÑÇÏ
ÖÕÏÇÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏÎÚÆÞÎÚÕß
ÈØËÚÇÔÏÑÕÆÇÏÚÂÓÇÚÕÝÔÇÖÏÛÇÔÄ
ÙËÔ¦ØÏÕËÃÔÇÏÔÇÓÎÔßÖ¦ØÐËÏÙßÓÌÜÔÃÇÍÏÇÚÕÔÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÄ
ÚÕÓÁÇÇÒÒ¦ÔÇÇÔÇÍÔÜØÏÙÚËÃËÖÏÒËÑÚÏÑ¦ÑÇÛËÙÚ×ÝLX\P]HSLUJLÓË
ÓÏÇÑÕÏÔÂÊÂÒÜÙÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÝ®
ÑÇÏÓËËÑÚËÚÇÓÁÔÇÓÔÎÓÄÔÏÇÑÇÚÇÔÄÎÙÎÝÔÇÊËÆÚËØÕÙËÔ¦ØÏÕÛÇ
ÂÚÇÔÔÇÊÏÇÙÌÇÒÃÙËÏÎØËÚÇÔÃÇ
ÙßÓÌÜÔÃÇÍÏÇÚÕÔÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÄÚÕÓÁÇÇÒÒ¦ÍÏÇÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÕ
ÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇ®¬ÕËÔÒÄÍÜÁÍÍØÇÌÕËØÍÇÙÃÇÝËÐËÚ¦àËÏ¦ÒÒÜÙÚË

ÑÇÏÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÔÇßÏÕÛËÚÂÙËÏ
ÇØÔÎÚÏÑÂÙÚ¦ÙÎÎÑÇÛÏÙÚ×ÔÚÇÝÙÇÌÁÝÖÜÝÛÇÓÖÕØËÃÔÇÇÔÇÑÇÒËÃÓÕÔÕÓËØ×ÝÚÎÔÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎ
ÑÇÛËÙÚ×ÚÕÝLX\P]HSLUJL
ÚÙÏÖÎÍÂËÖÃÙÎÝÇÖÄÚÕÔÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÄÑÒ¦ÊÕÖËØÏÁÍØÇÉË
ÇßÚÄÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÜÝÙËÔ¦ØÏÕ
ÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÝ®ÑÇÛ×ÝÛÇÊÏÇÙÌÇÒÃàËÏÙÚÎÔÚÕÖ¦ÔÜÞÁØÏ®ÎÓËÏÜÚÁÕÔÄÚÏÕØËÚÇÔÄÝßÖÕßØÍÄÝ
©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔËÐÂÍÎÙËÊÏËÐÕÊÏÑ×Ý
ÚÎÛÁÙÎÚÕßËÖÃÚÕßÛÁÓÇÚÕÝÙË¦ØÛØÕÍÔ×ÓÎÝÖÕßÊÎÓÕÙÏËÆÛÎÑËÙÚÎ
*P[`(4ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇ
ÚÕßÕÔÊÃÔÕßÚÕÖÒÇÃÙÏÕÇßÚÕÆ
ÚÕß¦ØÛØÕßÖØÕËÏÊÕÖÕÏËÃÖÜÝÕØÏÙÓÁÔËÝÖÒËßØÁÝÚÕß*P[`ÛÇÇÖÕÑÒÃÔÕßÔÇÖÄÚÕßÝßÌÏÙÚ¦ÓËÔÕßÝÑÇÔÄÔËÝÚÜÔØßÐËÒÒ×ÔÑÇÏÖÏÛÇÔ×Ý
ÔÇÑÇÚÎÍÕØÂÙËÏÎÚÎØËÚÇÔÃÇÄÚÏÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÙßÓÌÜÔÂÙËÏ
ËÖÏÒËÑÚÏÑ¦ÄÖÜÝÚÎÙßÓÌÁØËÏ®

Μέτωπο με την Ε.Ε. ανοίγει ο Τραμπ, εκτοξεύοντας απειλές για επιβολή δασμών
Ενόψει ÚÜÔ ÖØÕËÊØÏÑ×ÔËÑÒÕÍ×Ô
ÚÜÔÔÜÓÁÔÜÔÕÒÏÚËÏ×ÔÑÇÏÁÞÕÔÚÇÝÈØËÛËÃÖÒÁÕÔÙËÛÁÙÎÏÙÞÆÕÝ
ÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝ§ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ØÇÓÖËÚÕÏÓ¦àËÚÇÏÔÇÐÏÌÕßÒÑÂÙËÏ
ËÔÇÔÚÃÕÔÚÎÝÙÚÕÖËÊÃÕÚÕß
ËÓÖÕØÃÕßÞËÏÖÏÙÚÜÛËÃÚÎÔËÖÏÚßÞÃÇÚÎÝÊÏÓËØÕÆÝÙÏÔÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝ
ËÓÖÕØÏÑÂÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÖÕßÇÖÁÚØËÉËÚÎÔÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÚÕßËÓÖÕØÏÑÕÆ
ÖÕÒÁÓÕßÓËÚÎÔ ÃÔÇÖÃÙÎÝÊËÔ
ÑÏÔÊßÔËÆËÏÖÒÁÕÔÓËÖÇØÇÖÕÓÖÂ
ÙÚÎÏÑÇÏÕÙÆÔÎÒÄÍÜÚÜÔÖËÖØÇÍÓÁÔÜÔÚÕßÕÖÄÚËÇÏÙÛ¦ÔËÚÇÏÙÞËÊÄÔÖÇÔÚÕÊÆÔÇÓÕÝÄÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÖÕÒÏÚÏÑÕÃÇÔÇÒßÚÁÝ
ÇÏÚ×ØÇÂØÛËÎ×ØÇÔÇÇÙÞÕÒÎÛËÃÓËÚÏÝËÓÖÕØÏÑÁÝÙßÔÇÒÒÇÍÁÝ
ÚÜÔÑÇÏÚÎÝÕÏÕÖÕÃËÝ
ÇÖÕÚÏÓ×ÔÚÇÏÙËÚØÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÑÇÏ
ÖÒÁÕÔÇÔÏÙÕØØÕÖÃÇÙÚÕÊÏÓËØÁÝ
ËÓÖÄØÏÕÓËÚÎÎØÇÏ¦ÖËÏØÕÄÖÜÝ
ÚÄÔÏÙËÕ¬ØÇÓÖËÃÔÇÏÞËÏØÄÚËØÎ
ÇÖÄÄÚÏÓËÚÎÔ ÃÔÇÇÖËÏÒ×ÔÚÇÝ
ÔÇËÖÏÈ¦ÒËÏÊÇÙÓÕÆÝÙÚÇËßØÜÖÇáÑ¦ÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÑÇÏÙË¦ÒÒÇÖØÕáÄÔÚÇ©ÏßØÜÖÇÃÕÏÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏ
ÊÎÒ×ÔÕßÔÇÌËÔÄÝÖØÄÛßÓÕÏÔÇÙß-

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δηλώνουν έτοιμοι
να ανταπαντήσουν
με δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα.
ÔËØÍÇÙÚÕÆÔÓËÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÍÏÇÔÇÊÏËßÛËÚÂÙÕßÔ
ÚÇÇÑÇÔÛ×ÊÎÛÁÓÇÚÇÇÌËÚÁØÕß
ËÃÔÇÏÁÚÕÏÓÕÏÔÇÇÔÚÇÖÇÔÚÂÙÕßÔ
¡ËÚ¦ÚÏÝÖØÄÙÌÇÚËÝÙßàÎÚÂÙËÏÝ
ÓËÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕßÝÚÕßËßÑÕÆ©ÃÑÕßÑÇÏÚÕßÚÁÏÚ§ÚÏÖ¦ØÚÓËÔÚÕ
ßÔÚÎØÎÚÏÑÄÝËØÓÇÔÄÝÈÕßÒËßÚÂÝ§ÄØÓÖËØÚªÁÚÍÑËÔÊÎÒ×ÔËÏ!
 ÏÔÕÆÓÇÙÚËÙßÔÚÕÔÏÙÓÁÔÇÑÇÏÛÇ
ßÖËØÇÙÖÃÙÕßÓËËÇßÚÄÔÕÖÄÚËË¦Ô
ËÖÏÈÒÎÛÕÆÔÊÇÙÓÕÃÛÇÇÖÇÔÚÂÙÕßÓËÓËÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕßÝÕÏÕÖÕÃÕÏÛÇ
ËÃÔÇÏÑÇÃØÏÕÏÍÏÇÚÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦
ÖØÕáÄÔÚÇ®ÔÚÜÓËÚÇÐÆÙÚÇÚÁÒÎ
ÚÎÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÇÖÕÓÇÑØÆÔÛÎÑËÇÖÄÚÇÑÇÛÂÑÕÔÚ¦ÚÕß
ÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÁÙÈÎÝÙÚÎÔ

Το 2019 ³ÉÐ¨{~ÌÓÜÜÉ{ÐÐÑ³ (å¨Ø³i  Ó×ÚÑÉ³Ñ¬dÙ{ÙÜ
ÑÄØÔÚÕÔÄÔÚÒÇÔÚÄÖËØÙÎÓÇÃÔËÏ
ÄÚÏÚÕÓÁÒÒÕÔÚÜÔÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔÍÃÔËÚÇÏÇÑÄÓÇÖÏÕÇÈÁÈÇÏÕ
©ÄÔÚÒÇÔÚËÃÞËÑÇÚÇÛÁÙËÏÑÇÚ¦
ÚÎÔÁØËßÔÇÍÏÇÚÎÔÖÇØÇÖÕÓÖÂÂ
ÓÎÚÕß¬ØÇÓÖÏÊÏÑÕÃÙËÛÁÓÇÚÇ
ÊÏËÛÔÕÆÝËÓÖÕØÃÕßÚÕÔÃàÕßÔÄÚÏÓÃÇ
ÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÕßÈËÒÎÔËÑÕÆÝÙßÓÌÜÔÃÇÄÖÜÝËÑËÃÔÎÓËÚÕËÑÃÔÕÛÇ

ÁÊÏÔËÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÓÏÇÝËÑËÞËÏØÃÇÝ
¶ÚÇÈÇÙÏÑ¦ÛÁÓÇÚÇÈËÈÇÃÜÝÄÖÜÝ
ÕÏËÖÏÊÕÚÂÙËÏÝÚÜÔÇËØÕÔÇßÖÎÍÏÑ×ÔÚÕËÓÖÄØÏÕÚÜÔÇÍØÕÚÏÑ×Ô
ÑÇÏÚÇÙÞÁÊÏÇÌÕØÕÒÄÍÎÙÎÝÚÜÔ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÉÎÌÏÇÑ×ÔÑÕÒÕÙÙ×ÔÇÖÄÚÎÔÊËÔÛÇÒßÛÕÆÔ
¬ÕÎÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÎÝÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÂÚÇÔÎ

ÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÍÕØ¦ßÖÕÊÕÞÂÝÚÜÔ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔËÐÇÍÜÍ×ÔËÔ×ÚÕ
 ÚÕÁÒÒËÏÓÓÇÚÜÔÖØÕÝ
ÚÎÔÁÌÛÇÙËÚÇÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÖÇØÇÚÎØËÃÚÕ9L\[LYZ
ÐÇÏÚÃÇÝÚÕßÄÚÏÁÞËÏÇÖËÔËØÍÕÖÕÏÎÛËÃÕÓÎÞÇÔÏÙÓÄÝÊÏÇÏÚÎÙÃÇÝ
ÙÚÕÔ©ÕËßÑÄÝ©ÃÑÕÝÑÇÏÕÏ
ØßÐÁÒÒËÝÊËÔÁÞÕßÔÊßÔÇÚÄÚÎÚÇ
ÊÏËÛÔÕÆÝÊÏÇÓËÙÕÒ¦ÈÎÙÎÝÞÕßÓËÙßÓÓ¦ÞÕßÝÑÇÏËÞÛØÕÆÝÇÒÒ¦
ÓËØÏÑÁÝÌÕØÁÝÕÏÙÆÓÓÇÞÕÏËÃÔÇÏ
ËÞÛØÕÃÓÇÝ¶ÇÖÒ×ÝÊËÔÚÕÍÔÜØÃàÕßÓË®ËÃÔÇÏÓÃÇÇÖÄÚÏÝÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÁÝÚÕßÖÕÒÜÚÏÑÕÆÑÒÃÓÇÚÕÝ
ÌØ¦ÙËÏÝÚÕß¬ØÇÓÖ¬ÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÙÚÕ§ÚÇÈÄÝÕÏËÖÇÌÁÝÚÕß
ÓËÚÎÔÁÇÖØÄËÊØÕÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔ
©ÆØÙÕßÒÇÌÕÔÔÚËØ¦ÏËÔÂÚÇÔ
ÛËÚÏÑÁÝËÔÚÕÆÚÕÏÝÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇ
ÖÇØÁÚËÏÔËÚÕßÝÊÇÙÓÕÆÝÙÚÕÔËßØÜÖÇáÑÄÞ¦ÒßÈÇÖÕßËÃÞËËÖÏÈ¦ÒËÏÇØÞÏÑ¦ÚÕ
©¬ÄÓÇÝ¡Ö¦ËØÚÇØÓÄÊÏÕÝÍÏÇ
ÛÁÓÇÚÇ ÍËÜØÍÃÇÝ ÑÇÏ ËÓÖÕØÃÕß
ÙÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÃÇ
ÙÚÏÝËÃÞËËÖÏÙÎÓ¦ÔËÏÄÚÏÕ
ËÖÃÚØÕÖÕÝËÓÖÕØÃÕß¢ÏÒ²ÄÍÑÇÔÛÇ

ËÖÏÙÑÁÖÚËÚÇÏÑ¦ÛËÓÂÔÇÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ×ÙÚËÔÇËÖËÐËØÍÇÙÚËÃÓÃÇ
ÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎÙßÓÌÜÔÃÇËÓÃÇÚÁÚÕÏÇÖØÕÕÖÚÏÑÂÄÖÜÝÚÄÔÏÙËÛÇ
ÁÞËÏÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÊÏÇÓÎÔÆËÏ
ÄÚÏÎÞËÏØÄÚËØÎËÓÖÕØÏÑÂÙÞÁÙÎ
ÓËÚÎÔÓËÚÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙÚÎÔ
ÑÇÒÆÚËØÎ®¦ÔÚÜÝÁÙÖËßÙËÔÇÊÏËßÑØÏÔÃÙËÏÖÜÝÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÊËÔÓËÚÇÌØ¦àËÚÇÏÙÚÕÄÚÏÕÏßØÜÖÇÃÕÏ
ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÛÇÇØÞÃÙÕßÔÔÇÇÍÕØ¦àÕßÔÍËÔËÚÏÑ×ÝÚØÕÖÕÖÕÏÎÓÁÔÇ
ÇÍØÕÚÏÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇÂÑÕÚÄÖÕßÒÇ
ÖÕßÇÖÕÒßÓ¦ÔÛÎÑÇÔÓËÞÒÜØÃÔÎ
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÊÆÕÖØÇÑÚÏÑÁÝÖÕß
ÊËÔÍÃÔÕÔÚÇÏÇÖÕÊËÑÚÁÝÙÚÎÎØÇÏ¦ÖËÏØÕ
¬ÁÒÕÝÇÐÃàËÏÔÇÇÔÇÌËØÛËÃÄÚÏÕ
ÖØ×ÚÕÝÚÎÚ¦ÐËÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÝÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÕßËßÑÕÆ©ÃÑÕß¦ØÏ ¦ÔÚÒÕÕßÇÔÁÌËØËÖÜÝÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
¬ØÇÓÖÁÞËÏÇÔÇÙÚËÃÒËÏÖØÕÙÜØÏÔ¦
ÚÇÙÞÁÊÏÇËÖÏÖÒÁÕÔÊÇÙÓÕÒÄÍÎÙÎÝ
ÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔÇßÚÕÑÏÔÂÚÜÔÖÕß
ËÏÙ¦ÍÕÔÚÇÏÙÚÏÝËÔ×ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÑÇÚÇÈ¦ÒÒËÏÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÔÇ
ÙßÔÇÌÛËÃÓÃÇÑÇÒÂÚÎÖÃÙÚËÏËÓÖÕØÏÑÂÙßÓÌÜÔÃÇÓËÚÎÔ®
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Εγκλωβισμένη
σε χαμηλό
ρυθμό ανάπτυξης
η Ευρωζώνη
Η Κομισιόν προβλέπει ότι το ΑΕΠ
θα αυξηθεί κατά 1,2% φέτος και το 2021
Σταθερή ÇÒÒ¦ÞÇÓÎÒÂÇÔ¦ÖÚßÐÎÛÇ
ÞÇØÇÑÚÎØÃÙËÏÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÔËÖÄÓËÔÎÊÏËÚÃÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝËÔÊÏ¦ÓËÙËÝÞËÏÓËØÏÔÁÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝ
ÖÏÚØÕÖÂÝ
ÏÇÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÎÖÏÚØÕÖÂÖØÕÈÒÁÖËÏÇÔ¦ÖÚßÐÎ ÚÄÙÕÍÏÇÚÕÄÙÕ
ÑÇÏÍÏÇÚÕ¶ÚÕÔÃÊÏÕØßÛÓÄ
ÖÕßËÑÚÏÓ¦ÄÚÏÖÁÚßÞËÚÕ ©Ï
ÖØÕÈÒÁÉËÏÝËÃÔÇÏÃÊÏËÝÓËÇßÚÁÝ
ÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕßÌÛÏÔÕÖ×ØÕßÎÓÄÔÎÊÏÇÌÕØ¦ËÃÔÇÏ
ÄÚÏÚÄÚËÖØÕÈÒËÖÄÚÇÔÄÚÏÚÕ 
ÛÇÑÒËÃÙËÏÓËÓËÍÁÛßÔÙÎ 
ÔÚÏÙÚÕÃÞÜÝÍÏÇÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÚÜÔ®ÚÎÝÕÏÖØÕÈÒÁÉËÏÝ
ÍÏÇÚÕÖÇØÇÓÁÔÕßÔÃÊÏËÝ
ÓËÇßÚÁÝÚÕßÌÛÏÔÕÖ×ØÕßËÚÂÙÏÇ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎ ËÔ×ÎËÑÚÃÓÎÙÎ
ÍÏÇÚÕ ËÃÔÇÏÕØÏÇÑ¦ßÉÎÒÄÚËØÎ ÁÔÇÔÚÏ 
ËßØÜÖÇáÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÙßÔÁÞÏÙËÔÇÊÏÇÞËÏØÃàËÚÇÏËÐÜÍËÔËÃÝ
¸ÓËÚÜÖÏÑÕÆÝÇÔÁÓÕßÝ¹ÙÚÕÊËÆÚËØÕÓÏÙÄÚÕß Þ¦ØÎÙÚÎÔÏÙÞÆ
ÚÜÔËÙÜÚËØÏÑ×ÔÓÕÞÒ×ÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ®ÙÎÓËÏ×ÔÕßÔÕÏÙßÔÚ¦ÑÚËÝ
ÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÓËÍÁÛßÔÙÎÙÚÎÔ
ßØÜà×ÔÎßÖËØÁÈÎÚÏÝÖØÕÙÊÕÑÃËÝÙÚÕÚØÃÚÕÚØÃÓÎÔÕÇÒÒ¦ÇÖÕ-

ÍÕÂÚËßÙËÙÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÞØÄÔÕß®
©ËÖÃÚØÕÖÕÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô±ÖÕÛÁÙËÜÔ¦ÕÒÕ¬àËÔÚÏÒÄÔÏÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÝÚÎÔÁÑÛËÙÎÙËÙßÔÁÔÚËßÐÎ¬ÆÖÕßÚÄÔÏÙËÄÚÏÄÒËÝÕÏ
Þ×ØËÝÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÛÇÑÇÚÇÍØ¦ÉÕßÔÛËÚÏÑÕÆÝÊËÃÑÚËÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ
ÚÕÑÇÏÄÚÏÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇ
ÚÎÔÖÏÕÓÇÑØ¦ÖËØÃÕÊÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝËÖÁÑÚÇÙÎÝÇÖÄÚÎÔÃÊØßÙÎ
ÚÕßËßØ×ÚÕ

ÇÔËØÍÃÇÄÖÜÝÇÔÁÌËØËÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕÞÇÓÎÒÄÚËØÕËÖÃÖËÊÄÚÎÝÙÚÎÔßØÜà×ÔÎÇÖÄÚÕÔ
¡¦ÏÕÚÕß¬ÕÔËÑÁÓÈØÏÕ
ÚÕß ÕÇØÏÛÓÄÝÚÜÔÇÔÁØÍÜÔ
ÂÚÇÔÞÇÓÎÒÄÚËØÕÝÑÇÚ¦ ÙË
ÙÆÍÑØÏÙÎÓËÁÔÇÞØÄÔÕÖØÏÔÑÇÏ
 ÞÇÓÎÒÄÚËØÕÝÇÖÄÚÕÇÖÕÑÕØÆÌÜÓÇÚÕßÖØÏÒÃÕßÚÕß®
ÙÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÙÚÎÔÁÑÛËÙÎ
ÏÇÖÏÙÚ×ÙÇÓËËÖÃÙÎÝËÔÛÇØØßÔÚÏÑÁÝËÐËÒÃÐËÏÝÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÎ
ÓËÃÜÙÎÚÜÔËÓÖÕØÏÑ×ÔËÔÚ¦ÙËÜÔÑÇÏÚÎÔÇÖÕÌßÍÂÚÎÝÇÖÕÞ×ØÎÙÎÝÚÕßÔÜÓÁÔÕßÇÙÏÒËÃÕß
ÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇ®ÙÎÓËÃÜÙËÕÑ
¬àËÔÚÏÒÄÔÏ¥ÙÚÄÙÕÖØÄÙÛËÙË
ËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÓËÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÓËÙÎÓÇÔÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇ®Ñ¦ÔÕÔÚÇÝËÏÊÏÑÂÓÔËÃÇ
ÙÚÎÔÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÔÁÇÝÄÐßÔÙÎÝ

Ο επίτροπος${~Ð{~4ÚÓÉ(ÒÜ0ÇÉ³{ÜÌ{ÐËÜiÉo{ÑtÜ{³{~ÊÑKÉKÑ{Ì³i³ÑuV~Ò³ÑØVÐÉËÑ³i{ÚÑÌ³i³ÑÓÑØÌÂÈiØ³É³ÒÉ
³{ØÉÐ¨{~ÓØTÓÉ{ØVÐÉ³ÑÂÖÒÜÜVÑÒÐÉÑ³ ÐÓÑËÜÉ{~Ñ{³i  VÑÜÜÒ~Ñ{³ÈØÉ³É{ÌÐÉÈØoÉÜ{³{~ÖØ³¨{oÐÖØ³iÓiåÑ³ÜÊ

Στο 1,1% εκτιμάται
η αναπτυξιακή επίδοση
της Γερμανίας εντός
του τρέχοντος έτους.
ÚÜÔËÔÚ¦ÙËÜÔÙÚÏÝËÓÖÕØÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕ
ÔÜÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕÑÇÏÙÚÎÔ
ÙÚÕßÝËÔÚËÏÔÄÓËÔÕßÝÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÚØÏÍÓÕÆÝÙÚÎ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂ
ÑÇÏÙÚÎÊÏÕÍÑÕÆÓËÔÎÑÕÏÔÜÔÏÑÂ
ÇÔÇÚÇØÇÞÂÙÚÎÇÚÏÔÏÑÂÓËØÏÑÂ
©ÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄËÃÖË
ÄÚÏËÃÔÇÏÖÕÒÆÔÜØÃÝÍÏÇÔÇÇÐÏÕÒÕÍÎÛËÃÎÁÑÚÇÙÎÚÕßÇØÔÎÚÏÑÕÆ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÇÔÚÏÑÚÆÖÕßÚÕß®Ë
ÖØ×ÚÎÌ¦ÙÎÚÕÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕ

ÚÕßÔÁÕßÁÚÕßÝÎ ÕÓÏÙÏÄÔËÑÚÏÓ¦ÖÜÝÛÇËÖÎØË¦ÙËÏÑßØÃÜÝÚÎÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÙÚÎÔ
ÃÔÇÞÜØÃÝÔÇÓËÚÇÊÕÛËÃÇÒÒÕÆ¶
ÄÓÜÝÇßÚÄËÃÔÇÏÓÃÇßÖÄÛËÙÎÄÞÏ
ÓÃÇÖØÄÈÒËÉÎ®ËÐÂÍÎÙËÕÚÇÒÄÝ
ËÖÃÚØÕÖÕÝ
 ÕÓÏÙÏÄÔÇÔÇÛË×ØÎÙËËÒÇÌØ×ÝÇÔÕÊÏÑ¦ÚÕÔÖÒÎÛÜØÏÙÓÄ
ÙÚÎÔßØÜà×ÔÎÙË ÚÕ
ÑÇÏ ÚÕÖÁÊÜÙËÚÎÔÇÆÐÎÙÎÙÚÎÔßÖÕÙÚÎØÏÑÚÏÑÂÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂ®ÙÚÏÝËÒÇÌØ×Ý
ßÉÎÒÄÚËØËÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÍÏÇÚÎÔ
ÚÏÓÂÚÕßÖËÚØËÒÇÃÕß®ÑÇÏÙËÑ¦ÖÕÏÇÇÔÕÊÏÑÂÊßÔÇÓÏÑÂ®ÙÚÏÝßÖÕÑËÃÓËÔËÝÚ¦ÙËÏÝÚÕßÊËÃÑÚÎÚÏÓ×Ô
ÞËÚÏÑ¦ÓËÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÎ ÕÓÏÙÏÄÔ
ËÑÚÏÓ¦ÄÚÏÎÍËØÓÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕ-

ÓÃÇËÖÏÈØÇÊÆÔÛÎÑËÙÎÓÇÔÚÏÑ¦
ÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÓÄÒÏÝ
 ÚÕ ÑßØÃÜÝËÐÇÏÚÃÇÝ
ÚÎÝËÐÇÙÛÁÔÎÙÎÝÚÎÝÇÆÐÎÙÎÝÚÜÔ
ËÐÇÍÜÍ×ÔÑÇÏÚÎÝÙßÔËÞÏàÄÓËÔÎÝ
ÑÇÛÕÊÏÑÂÝÖÕØËÃÇÝÚÕßÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÕÆÚÕÓÁÇ®ÏÇÚÕÑÇÏÚÕ
ÎÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÂËÖÃÊÕÙÎÚÎÝ
ËØÓÇÔÃÇÝÛÇÈËÒÚÏÜÛËÃÌÚ¦ÔÕÔÚÇÝÚÕ ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕßÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕßÝÚÎÝÖÏÚØÕÖÂÝ

Ιταλία
ÚÇÒÃÇÇÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÎÝ
ËÖÏÈËÈÇÃÜÙËÚÎÛÁÙÎÚÎÝÜÝÕÓËÍ¦ÒÕÝÇÙÛËÔÂÝÚÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ¬ÕÏÚÇÒÏÑÄÙßØØÏÑÔ×ÛÎÑËÑÇÚ¦ ÚÕÊqÚØÃÓÎÔÕÚÕß ËÔ×ÚÕÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÄ
ÖØÄÙÎÓÕÍÏÇÚÕÙÆÔÕÒÕÚÕßÁÚÕßÝ

ÂÚÇÔÕØÏÇÑ¦ÛËÚÏÑÄ ÚÎÔ
ÑÇÑÂËÖÃÊÕÙÎÚÕßÚËÒËßÚÇÃÕßÚØÏÓÂÔÕßÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÖÏÚØÕÖÂÙßÔÁÈÇÒËÎÓËÃÜÙÎÚÄÙÕÚÎÝ
ÇÍØÕÚÏÑÂÝÄÙÕÑÇÏÚÎÝÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÇÆÐÎÙÎÚÕß
ÏÚÇÒÏÑÕÆÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÙËÞÇÓÎÒ¦ËÖÃÖËÊÇÑÇÏ
ÚÎÔÖØÕÙËÞÂÊÏËÚÃÇ ÚÕ
ÑÇÏÚÕ ÚÕ
ÔÚÏÛÁÚÜÝÎÙÖÇÔÃÇßÖËØÁÈÎ
ÚÏÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÚÕßÌÛÏÔÕÖ×ØÕß
ÑÒËÃÔÕÔÚÇÝÓËÇÔ¦ÖÚßÐÎ ÍÏÇ
ÚÕ ÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÔÇÖÁÙËÏ
ÙÚÕ ÌÁÚÕÝÑÇÏÙÚÕ ÚÕß
ÞØÄÔÕßÑÚÄÝËßØ×ÎÕÒÜÔÃÇ
ÙßÔÁÞÏÙËÔÇËÖËÒÇÆÔËÏÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÝÇÔ¦ÖÚßÐÎ ÚÕ ÛÇ
ÖËØÏÕØÏÙÚËÃÙÚÕ ÌÁÚÕÝÑÇÏ
ÚÕßÞØÄÔÕß

Το Ριάντ προσπαθεί να προσελκύσει νεοφυείς επιχειρήσεις
Σε διεθνές ÑÁÔÚØÕÔËÕÌß×ÔËÚÇÏØËÏ×Ô
ÚËÃÔËÏÔÇËÐËÒÏÞÛËÃÎÇÕßÊÏÑÂØÇÈÃÇÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÕßÌÏÒÄÊÕÐÕßÙÞËÊÃÕßÖÕßÁÞËÏÛÁÙËÏÕÇÕßÊ¦ØÇÈÇÝ
ÖØÃÍÑÏÖÇÝ¡ÕÞ¦ÓËÔÚÓÖÏÔÇÒÓ¦Ô
ÔÇÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÃÙËÏÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÚÎÝÑÇÏÔÇÖËØÏÕØÃÙËÏÚÎÔËÐ¦ØÚÎÙÂ
ÚÎÝÇÖÄÚÕÖËÚØÁÒÇÏÕÚÎÔÖÕØËÃÇ
ÚÎÝÖØÕÝÇßÚÄÔÚÕÔÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÇÔÚÇÍÜÔÃàËÚÇÏÇÔÇÖÄÌËßÑÚÇÚÕ
ÍËÏÚÕÔÏÑÄÑÇÏÑÕÙÓÕÖÕÒÃÚÏÑÕ§ÚÕßÓÖ¦ÏÖÕßÓÁÞØÏÖØÕÙÌ¦ÚÜÝÂÚÇÔÎ
ÖÏÕÌÏÒÏÑÂÞ×ØÇÚÎÝ¡ÁÙÎÝÔÇÚÕÒÂÝÍÏÇÚÏÝÔËÕÌßËÃÝËÚÇÏØËÃËÝ
©ÖÜÝÙÞÕÒÏ¦àËÏÙÞËÚÏÑÄØËÖÕØÚ¦àÚÕß)SVVTILYNÓÁÞØÏÖØÕÙÌ¦ÚÜÝÇÑÄÓÎÑÇÏÄÙËÝËÚÇÏØËÃËÝ
ÙÚÄÞËßÇÔÙÚÎÙÇÌ×ÝÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÇÍÕØ¦ÚÎÝÇÕßÊÏÑÂÝØÇÈÃÇÝËÖÁÒËÍÇÔÍÏÇÁÊØÇÚÕßÝÚÕ§ÚÕßÓÖ¦Ï
ÑÇÏÄÞÏÚÕªÏ¦ÔÚ¬ÏÝÇÖÕÛ¦ØØßÔÇÔ
ÕÏÖËØÏÕØÏÙÚÏÑÕÃÑÇÔÄÔËÝÍÏÇÚÏÝ
ËÖËÔÊÆÙËÏÝÇÒÒ¦ÑÇÏÎÛØÎÙÑËßÚÏÑÂÇÙÚßÔÕÓÃÇÖÕßÁÑÇÔËÖËØÏÖÕÒÃËÝ
ÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝÍÏÇÔÇÊÏÇÙÌÇÒÃÙËÏ
ÖÜÝÕÏÍßÔÇÃÑËÝÛÇËÃÔÇÏËÖÇØÑ×Ý
ÑÇÒßÓÓÁÔËÝÈ¦ÙËÏÚÜÔÏÙÒÇÓÏÑ×Ô
ÖØÕÚÆÖÜÔ¬ÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇ
ÄÓÜÝÕÖØÃÍÑÏÖÇÝ¡ÖÏÔÇÒÓ¦ÔÁÞËÏ
ÇÔÕÃÐËÏÚÕÈÇÙÃÒËÏÕÙÚÕÔÚÕßØÏÙÓÄ

Ο Σαουδάραβας
πρίγκιπας Μοχάμεντ
μπιν Σαλμάν επιχειρεί
να μετασχηματίσει
την οικονομία.
ÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÕß
ÁÞËÏÞÇÒÇØ×ÙËÏÚÕßÝÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÝ
ÙÚÏÝÍßÔÇÃÑËÝËÖÏÚØÁÖÕÔÚ¦ÝÚÕßÝÔÇ
ÕÊÎÍÕÆÔÁÞËÏËÍÑØÃÔËÏÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑ×ÔÇÏÛÕßÙ×Ô
ÑÇÏÁÞËÏËÖÏÙÚØÇÚËÆÙËÏÑÕßÙÚÜÊÃËÝ
ÇÖÄÙËÌÖØ×ÚÎÝÊÏÇÒÕÍÂÝËÔ×ÊÏÕØÍÇÔ×ÔËÏÑÕÔÚÙÁØÚÇÑÇÏÇÛÒÎÚÏÑ¦
ÍËÍÕÔÄÚÇ¬ËÒËßÚÇÃÇÌÎÓÕÒÕÍËÃÚÇÏ
Ó¦ÒÏÙÚÇÖÜÝËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÞÇÒÇØ×ÙËÏÇÑÄÓÎÑÇÏÎÇÖÇÍÄØËßÙÎÙÚÎÔ
ÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÇÒÑÕÄÒÚÄÞÕÝËÃÔÇÏ
ÈÁÈÇÏÇÔÇÖØÕÙËÒÑÆÙËÏÙÚÕÈÇÙÃÒËÏÕÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖÕßÛÁÒÕÔÚÇÝ
ÔÇÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÎÛÕÆÔÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÁÞÕßÔÇÔÇÍÑÇÙÚËÃÔÇËÍÑÇÚÇÙÚÇÛÕÆÔÙÚÏÝÍËÏÚÕÔÏÑÁÝÙÇÌ×ÝÓÏÑØÄÚËØËÝÞ×ØËÝÚÕß ÄÒÖÕß
ÔÊËÏÑÚÏÑÂËÃÔÇÏÎÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÚÕßÓÖÔÚÕßÒ¦ÞÒÚÇÓ¦ÓÏÇÕß-

Μολονότι ÓTÈTÑÜÑ¨É{{É¨{¨{ÐË³ÈØ³¨ÌÈØÙ{Ñ~ÓÙÑiØV
³,{Ò³ÙÉÐ¨ÉËÑ~ÌÐiÑÈo~¨{ÚÉËÐÉ³ ³ÈÐÒ{
Ê¦ØÇÈÇËÖËÔÊßÚÂÑÇÏÖØÕÁÊØÕßÚÎÝ
ËÚÇÏØËÃÇÝÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×ÔÖÒÎØÜÓ×Ô/`WLY7H`ÖÕßÖØÕÖËÔÚÇËÚÃÇÝÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙËÓËÍ¦ÒËÝÊßÙÑÕÒÃËÝ
ÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦ÚÕßÔÇÏÊØÆÙËÏ
ËÖÏÞËÃØÎÙÎ ÙÚÎÔ ÖÇÚØÃÊÇ ÚÕß
©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÚÕ)SVVTILYN
ÙÂÓËØÇÈÒÁÖËÏÚÕÇÑØÏÈ×ÝÇÔÚÃÛË-

ÚÕ!ÁÔÇÔÍÃÍÇÔÚÇÖÕßÐßÖÔ¦ËÏËÔ
ËÖËÔÊÆÜÙËÓÏÇËÚÇÏØËÃÇÖÕßÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏËÃÚÇÏÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÞÜØÃÝ
ÔÇËÖÏÑËÔÚØ×ÔËÚÇÏÙÚÎÇÕßÊÏÑÂ
ØÇÈÃÇ®ÚÕÔÃàËÏÕÃÊÏÕÝ©ÆÚËÕËÔ
ÒÄÍÜËÖËÔÊßÚÂÝÕÆÚËÑÇÔËÃÝ¦ÒÒÕÝÇØÔËÃÚÇÏÖÜÝÚÕÈÇÙÃÒËÏÕÁÞËÏ
ÖÕÒÆÊØÄÓÕÓÖØÕÙÚ¦ÚÕß©ÓËÚÇ-

ÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÝÚÎÝÇÕßÊÏÑÂÝØÇÈÃÇÝÁÞËÏÙßÓÖÁÙËÏÓËÓÏÇÖËØÃÕÊÕ
ÇÔÚÏÊØ¦ÙËÜÔÙÚÎÔÇßÚÇØÞÏÑÂÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÚÜÔÇÕÆÊÖÕßÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÓÎÔÁÞËÏÖÒÁÕÔÚÎÔÇÔÕÞÂ
ÚÜÔÍËÏÚÕÔÏÑ×ÔÔÜÓÁÔÜÔØÇÈÏÑ×ÔÓÏØ¦ÚÜÔ¬ÕªÏ¦ÔÚÁÞËÏ¦ÒÒÜÙÚËÇÓÇßØÜÛËÃÙÚÇÓ¦ÚÏÇÚÜÔ
ËÖËÔÊßÚ×ÔËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝËÖÏÛËÚÏÑÂÝ
ËÐÜÚËØÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÖÕßÁÞËÏßÏÕÛËÚÂÙËÏßÖÄÚÕÔÖØÃÍÑÏÖÇ¡ÕÞ¦ÓËÔÚØÕÑ¦ÒËÙËÚÎÊÏËÛÔÂÑÇÚÇÑØÇßÍÂÚÕÎÊÕÒÕÌÕÔÃÇÚÕß
ÇÕßÊ¦ØÇÈÇÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÚÎÝ
>HZOPUN[VU7VZ[¬àÇÓ¦Ò ÇÙÄÍÑÏ
ÖÕßÙÖÃÒÜÙËÃÙÜÝÇÔËÖÇÔÄØÛÜÚÇ
ÚÎÌÂÓÎÚÕßÈÇÙÏÒËÃÕß
ÇÏÊËÔÒËÃÖÕßÔÈÁÈÇÏÇÕÏÊßÙÑÕÒÃËÝÙÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÂàÜÂ©Ï
ÐÁÔÕÏÖÕßËØÍ¦àÕÔÚÇÏÙÚÎÇÕßÊÏÑÂØÇÈÃÇÖØÁÖËÏÔÇßÖÕÈ¦ÒÕßÔ
ÙÚÕßÝËØÍÕÊÄÚËÝÚÕßÝÇÃÚÎÓÇÍÏÇ
ÚÎÔÁÑÊÕÙÎÈÃàÇÝËÐÄÊÕß®ÇÖÄÚÎ
Þ×ØÇÇÑÄÓÎÑÇÏÍÏÇÓÏÇËÑÊØÕÓÂÚÕ
ÇÈÈÇÚÕÑÆØÏÇÑÕ¡ÕÒÕÔÄÚÏÁÞÕßÔ
ÞÇÒÇØ×ÙËÏÕÏÖËØÏÕØÏÙÓÕÃÙÚÕßÝ
ÚØÄÖÕßÝÊÏÇÙÑÁÊÇÙÎÝÎÇÕßÊÏÑÂ
ØÇÈÃÇÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÙßÍÑØÏÛËÃ
ÓËÚÕ§ÚÕßÓÖ¦ÏËÔ×ÕÇßÙÚÎØÄÝ
ËÔÊßÓÇÚÕÒÕÍÏÑÄÝÑ×ÊÏÑÇÝËÐÇÑÕ-

ÒÕßÛËÃÔÇÑØÇÚ¦ËÏÖÕÒÒÁÝÍßÔÇÃÑËÝ
ÓÇÑØÏ¦ÇÖÄÚÎÔÖÒÕÆÙÏÇÞ×ØÇÚÎÝ
¡ÁÙÎÝÔÇÚÕÒÂÝ¬ÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ËÃÔÇÏÄÚÏÚÕªÏ¦ÔÚÇÔÇÍÑ¦àËÚÇÏÔÇ
ÖØÕÙÌÁØËÏÍËÔÔÇÏÄÊÜØÇÖÇÑÁÚÇÍÏÇ
ÔÇÖØÕÙËÒÑÆÙËÏÚÇÒÁÔÚÇËÓËÍ¦ÒÕ
ÈÇÛÓÄÚÇÑÇÚÇÌÁØÔËÏÁØßÙÏÓÏÇ
ÔÕØÈÎÍÏÑÂËÚÇÏØËÃÇÖÕßÙÞËÊÃÇàË
ÔÇËÍÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÙÚÇÓÏØ¦ÚÇÏÞÛßÕÑÇÒÒÏÁØÍËÏÇÙÕÒÕÓÕÆÚËÒÏÑ¦ÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇÚÎÔËÍÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÙÚÎ
ÇÕßÊÏÑÂØÇÈÃÇ©ÏÑ¦ÚÕÏÑÕÏÚÜÔ
ÓÏØ¦ÚÜÔÑÇÚÇÔÇÒ×ÔÕßÔÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙÕÒÕÓÄÇÒÒ¦ÎÇÕßÊÏÑÂØÇÈÃÇÖØÕÙÌÁØËÏÖØÕÕÖÚÏÑÁÝ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÑÇÛ×ÝÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
ßÖÕÙÚÎØÃàËÏÚÎÔÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÛÇÒÇÙÙÏÔ×ÔÜÝßÍÏËÏÔÂÝÊÏÇÚØÕÌÂÝ
Ð¦ÒÒÕßÚÕÊÏËÛÔÁÝÍØÇÌËÃÕËÆØËÙÎÝËØÍÇÙÃÇÝ4PJOHLS7HNLÁÞËÏ
ÊÏÇÖÏÙÚ×ÙËÏÖÜÝËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÏÔÇ
ËÍÑÇÚÇÙÚÇÛÕÆÔÙÚÕÈÇÙÃÒËÏÕÖËØÏÙÙÄÚËØÇÙÚËÒÁÞÎËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ
ÑßØÃÜÝÚÕßÑÒ¦ÊÕßÚÎÝÇÍÕØ¦ÝÇÑÏÔÂÚÜÔÑÇÛ×ÝÎÇÕßÊÏÑÂØÇÈÃÇ
ÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÚÇÙÞÁÊÏ¦ÚÎÝÍÏÇÚÎÔ
ÇÔÁÍËØÙÎÕÒÄÑÒÎØÜÔÇÙÚÏÑ×ÔÙßÍÑØÕÚÎÓ¦ÚÜÔÖÕßÛÇËÖÏÙÑÏ¦ÙÕßÔ
ÚÕßÝËÓÈÒÎÓÇÚÏÑÕÆÝÕßØÇÔÕÐÆÙÚËÝ
ÚÕß§ÚÕßÓÖ¦Ï

Μειώνεται η ζήτηση για πετρέλαιο και φυσικό αέριο
Καθώς ÎÊËÆÚËØÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÙÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÑÇÏÓÁÞØÏÖØÕÙÌ¦ÚÜÝÎÖÒÁÕÔËÔËØÍÕÈÄØÕÝÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÖÇØÇÚËÚÇÓÁÔÎÑÇØÇÔÚÃÔÇÑÇÏÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏÓËÃÜÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝ
ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝËÐÇÏÚÃÇÝÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÖËØÏÕØÃàËÚÇÏÊØÇÙÚÏÑ¦Î
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇàÂÚÎÙÎÍÏÇÖËÚØÁÒÇÏÕ
ÑÇÏÌßÙÏÑÄÇÁØÏÕÑÇÏÙßÓÖÏÁàÕÔÚÇÏ
ÕÏÚÏÓÁÝÚÜÔÕØßÑÚ×ÔÑÇßÙÃÓÜÔ
ÚÙÏ Î ÏËÛÔÂÝ ±ÖÎØËÙÃÇ
ÔÁØÍËÏÇÝÖØÕÈÒÁÖËÏÖÜÝ
ÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÓËÚ¦ÑÇÏÖÒÁÕÔÞØÄÔÏÇÚÕÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕÚÕß
ÁÚÕßÝÛÇÓËÏÜÛËÃÎÖÇÍÑÄÙÓÏÇàÂÚÎÙÎÍÏÇÇØÍÄ¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂ
ÄÓÜÝÓËÍ¦ÒËÝËÔËØÍËÏÇÑÁÝÇÔÇÍÑ¦àÕÔÚÇÏÔÇÊÏÇÍØ¦ÉÕßÔÖËØÏÕßÙÏÇÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÚÕßÝÑÇÛ×ÝÁÞËÏ
ÖËØÏÕØÏÙÚËÃÎàÂÚÎÙÎÍÏÇÌßÙÏÑÄÇÁØÏÕÓËÃÜÙÎÚÎÝàÂÚÎÙÎÝ
Ö¦ÔÚÜÝÙßÓÖÃÖÚËÏÓËÚÕÖÒËÄÔÇÙÓÇÖÕßßÖ¦ØÞËÏÙÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇ
ÇÍÕØ¦ÑÇÛ×ÝÕÏÖÇØ¦ÍÕßÔ

Κομβικό ρόλο παίζει
η κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας
στην Κίνα εξαιτίας
του κορωνοϊού.
ÓËÏÒÏÍÍÏ×ÊËÏÝØßÛÓÕÆÝÙÞÏÙÚÕÒÏÛÏÑÕÆÝßÊØÕÍÕÔ¦ÔÛØÇÑËÝËÔ×
ËÐ¦ÍÕßÔÓËÍ¦ÒÕÄÍÑÕÌßÙÏÑÕÆ
ÇËØÃÕßÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÎÝÎàÂÚÎÙÎÍÏÇÇØÍÄÛÇÓËÏÜÛËÃÚÕÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕ
ÚÕßÑÇÚ¦ÈÇØÁÒÏÇ
ÚÎÔÎÓÁØÇ
ËÄÚÏÇÌÕØ¦¦ÒÒÜÙÚËÚÕÖËØÇÙÓÁÔÕÁÚÕÝÑÇÏËÏÊÏÑÄÚËØÇÚÏÝ
Þ×ØËÝÓÁÒÎÚÕß©©ÎËÑÚÏÓ¦ÖÜÝÎÓËÏÜÓÁÔÎÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎ
ÖËØÏÄØÏÙËÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÎÝàÂÚÎÙÎÝÙÚÇÈÇØÁÒÏÇÚÎÔÎÓÁ-

ØÇÎÓËÏÜÚÁÕÔÄÚÏÎÖÚ×ÙÎÚÎÝ
àÂÚÎÙÎÝÇÖÄÚÎÔ ÃÔÇËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝ
ËÖÏÊÎÓÃÇÝÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÖØÕÑ¦ÒËÙËßÖÕÞ×ØÎÙÎÚÜÔÚÏÓ×ÔÚÕß
ÓÇÆØÕßÞØßÙÕÆ®ÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕ
ÓÂÔÇÔÇÔÇÓÕÔÂÖ¦ÔÚÜÝÔÁÇÝ
ÙßÓÌÜÔÃÇÝÍÏÇÓËÃÜÙÎÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÏÝÖËÚØËÒÇÏÕÖÇØÇÍÜÍÕÆÝÞ×ØËÝÓÁÒÎÚÕß© 
ÑÇÏÙÚÎªÜÙÃÇÕÏÚÏÓÁÝÇÔÁÑÇÓÉÇÔ
ÞÛËÝÓËÚÕÇØÍÄÔÇÑßÓÇÃÔËÚÇÏÙËËÖÃÖËÊÇÍÆØÜÙÚÇ
ÊÕÒ¦ØÏÇÚÕÈÇØÁÒÏÑÇÏÚÕ)YLU[ÍÆØÜÙÚÇÊÕÒ¦ØÏÇÚÕÈÇØÁÒÏ
¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÎÈØËÚÇÔÏÑÂ
ËÚÇÏØËÃÇ*LU[YPJHËÃÔÇÏÎÖØ×ÚÎ
ËÔËØÍËÏÇÑÂÖÕßÊÏÇÍØ¦ÌËÏÖËØÏÕßÙÏÇÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝÙÚÎÔßØ×ÖÎÇÌÕÆÚÕÖÒËÄÔÇÙÓÇÌßÙÏÑÕÆ
ÇËØÃÕßÙÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÇÍÕØ¦
ÁÞËÏÙßÓÖÏÁÙËÏÚÏÝÞØÎÓÇÚÏÙÚÎØÏÇÑÁÝÇÐÃËÝÚÜÔËÔËØÍËÏÇÑ×ÔÙË
ßØ×ÖÎÑÇÏÓËØÏÑÂÏÇÍØ¦ÌËÏ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇ

ÇÖÄÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÚÎÝËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎÝÑÇÏÖÇØÇÍÜÍÂÝÌßÙÏÑÕÆ
ÇËØÃÕßÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÕÓËØÃÊÏÄÚÎÝ
ÙËÓÕÔ¦ÊÇÖßØÎÔÏÑÂÝËÔÁØÍËÏÇÝ
ÙÚÎØËÚÇÔÃÇËÔÒÄÍÜËÚÇÏØËÃÇ
ËÑÖÕÏËÃ¦ÒÒÜÙÚËÚÎÔËÚÇÏØËÃÇ
:WPYP[P,ULYN`ÖÕßÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏËÃÚÇÏÙÚÕßÝÚÕÓËÃÝÖËÚØËÒÇÃÕßÑÇÏ
ÌßÙÏÑÕÆÇËØÃÕßÙÚÎÄØËÏÇ¦ÒÇÙÙÇÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÕÓËØÃÊÏÄÚÎÝ
ÙÚÏÝÓÕÔ¦ÊËÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÖßØÎÔÏÑÂÝËÔÁØÍËÏÇÝÚÎÝ,SLJ[YPJP[LKL
-YHUJLÖÕßÇÔÁØÞËÚÇÏÙÚÕ 
ÚÏÝÊÏÇÍØÇÌÁÝÇÐÃÇÝÙßÓÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÖ¦ÔÚÜÝÚÕÑÄÙÚÕÝÚÎÝ
ÇÔÇÊÏ¦ØÛØÜÙÎÝÆÉÕßÝËÑÇÚ
ÊÕÒÇØÃÜÔÞÕßÔÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏ
ÇÔ¦ÒÕÍÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÕÏÓËÍ¦ÒËÝ
ÖËÚØËÒÇáÑÁÝÄÖÜÝÕÏ9V`HS+\[JO
:OLSSÑÇÏ*OL]YVU*VYWÑÇÛ×Ý
ÁÞÕßÔßÖÕÞÜØÂÙËÏÕÏÚÏÓÁÝÚÕß
ÑÇßÙÃÓÜÔÑÇÏÙÚÎÔßØ×ÖÎÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÇÞÇÓÎÒÄÚËØÇËÖÃÖËÊÇ
ÚÎÝÚËÒËßÚÇÃÇÝÊËÑÇËÚÃÇÝ

Υπολογίζεται ØiÇÊ³iio{ÑÑ¨oÌÚÑÐÉ{ÚÉËÉ³ÌØ³È¨³È³¨{ÐÊÈ³È¸Æ¸Æ~Ñ³Òm´lÆÆÆKÑ¨ÓÜ{Ñ³iiÐÓ¨Ñ
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Επενδύσεις 53 δισ. δολ.
το 2019 σε εταιρείες
ψηφιακής τραπεζικής
Με καινοτόμους ιδέες, ανταγωνίζονται υπεραιωνόβιες
και παραδοσιακές τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες
ΟλοέναÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇÑËÌ¦ÒÇÏÇ
ÊÏÕÞËÚËÆÕßÔÕÏÊÏËÛÔËÃÝËÖËÔÊßÚÁÝÙÚÏÝÔËÕÌßËÃÝËÚÇÏØËÃËÝÖÕß
ÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÙÚÕÖËÊÃÕ
ÚÎÝÉÎÌÏÇÑÂÝÚØÇÖËàÏÑÂÝÑÇÏÚÜÔ
ÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×ÔÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑ×ÔßÖÎØËÙÏ×ÔÖÇÔÚÄÝÚÆÖÕß
MPU[LJOÙÆÓÌÜÔÇÓËÙÞËÚÏÑÄ
¦ØÛØÕÚÕßÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÖËØÏÕÊÏÑÕÆ-VYILZÏÊÏÑÄÚËØÇÄÖÜÝ
ÇÔÇÌÁØËÏÎËÚÇÏØËÃÇÙßÓÈÕÆÒÜÔ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ(JJLU[\YLÚÕ 
ÕÏËÖËÔÊßÚÁÝÚÕÖÕÛÁÚÎÙÇÔÙÚÕÔ
ÑÒ¦ÊÕÖ¦ÔÜÇÖÄÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇ
ÙßÔÕÒÏÑ¦ÙËÊÏËÛÔÂÑÒÃÓÇÑÇ ¦ÛËÞØÄÔÕÚÕÖÕÙÄÕÒÕÁÔÇÑÇÏÇßÐ¦ÔËÚÇÏËÔÄÙÜÕÏÔÁÕÏËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝÇÔÚÇÍÜÔÃàÕÔÚÇÏËßÛÁÜÝÓË
ÚÏÝÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÁÝÑÇÏËÔÃÕÚËßÖËØÇÏÜÔÄÈÏËÝÚØ¦ÖËàËÝÂÚÏÝÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÔÇÇÖÄÚÇÖÕÒÒ¦ÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÇËÃÔÇÏÇßÚÄÚÎÝ
4VUL`3PVUÓÏÇÝËÖÕÔÕÓÇàÄÓËÔÎÝ
ÔËÕÚØ¦ÖËàÇÝ®¬ÏÇÑØÏÈ×ÝÙßÓÈÇÃÔËÏÓËÇßÚÂÔ"©ßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓÃÇËÌÇØÓÕÍÂÎÕÖÕÃÇ
ÄÞÏÓÄÔÕÊÃÔËÏÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇ
ÇÔÕÃÐËÏÑ¦ÖÕÏÕÝÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÔÇ
ËÑÊ×ÙËÏÞØËÜÙÚÏÑÂÑ¦ØÚÇÑÇÏÔÇ
ÖÇÃØÔËÏÖØÕÑÇÚÇÈÕÒÂÇÖÄÚÕÔÓÏÙÛÄÚÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇÓÖÕØËÃÔÇ
ÊÏÇÞËÏØÃàËÚÇÏÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏÇÓË
ÇÓÕÏÈÇÃÇÑËÌ¦ÒÇÏÇ
¡ËÞØÂÙÚËÝÖÕßÐËÖËØÔÕÆÔÚÇ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÎ4VUL`3PVUËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÓÁÙÇÙÚÏÝ
ÑÕØßÌÇÃËÝËÚÇÏØËÃËÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑ×ÔßÖÎØËÙÏ×ÔÓËÑØÏÚÂØÏÕÚÎÔÑÇÏÔÕÚÕÓÃÇ

ÚÕßÝÍÏÇÚÕ ¡ÃÇËÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇËÖÏÞËÃØÎÙÎËÖÃÙÎÝËÃÔÇÏ
Î+H]LÎÕÖÕÃÇÖØÕÙÌÁØËÏÙË
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÑÇÏÖÒÁÕÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÓËËÒ¦ÞÏÙÚÎ
ÙßÔÊØÕÓÂËÔÄÝÊÕÒÇØÃÕßÚÕÔÓÂÔÇÑÇÏÔÇÚÕßÝÖÇØÁÞËÏÙßÓÈÕßÒÁÝ×ÙÚËÔÇÁÞÕßÔßÖÄÁÒËÍÞÕÚÎÔ
ÖÏÙÚÜÚÏÑÂÑ¦ØÚÇÑÇÏÚÇÊ¦ÔËÏ¦
ÚÕßÝÔÇËÒÁÍÞÕßÔÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÚÕßÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÆÚÕßÝÑÇÏÔÇÓÎÔ

Η Dave, με συνδρομή
1 δολ., συμβουλεύει
τους χρήστες πώς
να έχουν υπό έλεγχο
πιστωτική κάρτα
ή δάνεια.
ÖÒÎØ×ÔÕßÔÖØÕÓÂÛËÏÇÍÏÇÚßÞÄÔ
ßÖËØÇÔ¦ÒÎÉÎ
ÐÃàËÏÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÜÝÙÚÕÏÞËÃÕ
ÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇÝÚÎÝ+H]LÄÚÏÕÓËØÏÑÇÔÄÝÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÏÕÆÞÕÝ¡ÇØÑ
ÏÕÆÓÖÇÔËÖËÔÊßÚÂÝÊØÇÙÚÂØÏÕÝ
ÙÚÏÝÇÍÇÛÕËØÍÃËÝÑÇÏÏÊÏÕÑÚÂÚÎÝ
ÕÓ¦ÊÇÝÓÖ¦ÙÑËÚÁÞËÏÚÕÖÕÛËÚÂÙËÏÙËÇßÚÂÔËÑÇÚÊÕÒ¦ØÏÇ
ÊËÇÐÃÇÚÎÝ+H]LÇÖÕÚÏÓ¦ÚÇÏÂÊÎ
ÙËÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇ
ÚÕ ÖËÊÃÕ ÚÎÝ ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝ
ÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑ×ÔßÖÎØËÙÏ×ÔÚ×ØÇ
ËÔÚÕÖÃàÕÔÚÇÏÚÁÙÙËØÏÝÔÁËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÕÏÕÖÕÃËÝÖØÜÚÕËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÙÚÕÔÑÇÚ¦ÒÕÍÕÚÜÔÖË-

ÔÂÔÚÇÖÏÕÑÇÏÔÕÚÄÓÜÔ¡ÁÙÇÙË
ÇßÚÁÝËÃÔÇÏÎ,[OVZÎÕÖÕÃÇËÑÓËÚÇÒÒËÆËÚÇÏÚÏÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÚÎÝ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÖØÕÍÔ×ÙËÜÔÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇßÖÕÒÕÍÃÙËÏÚÏÝÚÏÓÁÝÚÜÔ
ÇÙÌÇÒÃÙÚØÜÔÇÔ¦ÖËØÃÖÚÜÙÎÓÁÙÇÙËÊÁÑÇÒËÖÚ¦ËÔ×ÓÖÕØËÃÔÇ
ÖÏÙÚÕÖÕÏÂÙËÏÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÖÕß
ÁÞËÏÊ×ÙËÏÑ¦ÛËËÔÊÏÇÌËØÄÓËÔÕ
¦ÚÕÓÕÊÏÇÙÚÇßØ×ÔÕÔÚ¦ÝÚÇÓËÚÕ
ÏÇÚØÏÑÄÏÙÚÕØÏÑÄÑÇÏÚÕÏÙÚÕØÏÑÄ
ÌÇØÓÇÑËßÚÏÑÂÝÇÍÜÍÂÝÔ¦ÓËÙÇ
ÙËÄÙÕßÝÁÞÕßÔËÓÖÏÙÚËßÛËÃÚÏÝ
ÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÚÎÝ,[OVZÙßÍÑÇÚÇÒÁÍÕÔÚÇÏÕÃÑÕÏËÖËÔÊßÚÏÑ×ÔÑÇÏÔÕÚÄÓÜÔÑËÌÇÒÇÃÜÔÑÇÏËÖËÔÊßÚÁÝÇÒÒ¦ÑÇÏÕÏ¬àÁÏÏØ¦ÖËØÑÇÏ
ÊÏËßÛßÔÚÂÝÊÏÙÑÕÍØÇÌÏÑ×ÔËÚÇÏØËÏ×ÔªÄÓÖËØÚ§Ú¦ÕßÔÏ¬àÕÆÔÏÕØ
ÎÛÕÖÕÏÄÝÑÇÏÖÇØÇÍÜÍÄÝ ÁÈÏÔ
§ÚÕßØ¦ÔÚÑÇÒÇÛÕÙÌÇÏØÏÙÚÂÝÑÇÏ
ÕßÃÒÓÏÛÎÛÕÖÕÏÄÝÑÇÏÖÇØÇÍÜÍÄÝ¬ÕÙÆÔÕÒÕÚÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔ
ÇÔÁØÞËÚÇÏÙËËÑÇÚÊÕÒ¦ØÏÇ
ÂÓËØÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔËÚÇÏØËÃÇÊËÊÕÓÁÔÜÔÇÍÕØ¦Ý7P[JO)VVR
Î,[OVZÇÖÕÚÏÓ¦ÚÇÏÙËËÑÇÚ
ÊÕÒ¦ØÏÇ
©ÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÚÕÖËØÏÕÊÏÑÄ
-VYILZÙÚÕÙÆÔÕÒÕÚÜÔÖÏÕ
ÑÇÏÔÕÚÄÓÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÚÕß ÕÏ
 ËÐÇßÚ×ÔÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÕÔÑÇÚ¦ÒÕÍÕÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÔÚÜÓËÚÇÐÆ
ÄÖÜÝÊÏËßÑØÏÔÃàÕßÔÕÏÙßÔÚ¦ÑÚËÝ
ÇßÚÕÆÚÕßÑÇÚÇÒÄÍÕßÙÚÕÖËØÏÕÊÏÑÄ-VYILZÚÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÍÏÇ
ÔÇÚÕÔÑÇÚÇØÚÃÙÕßÔÊËÔËÃÔÇÏÚÕ
ÓÁÍËÛÕÝÚÎÝËÑ¦ÙÚÕÚËÔËÕÌßÕÆÝ

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ ÓTÉ{ÉÉÙÖÉ{³i ²v©ViËÑÉ~ÐÉ³ÑÜÜÉÖÉ³Ñ{³{ØÙÈÑ³Ì³i³ÉØ³iØ³ÉTÜoËÑØ¨oÉV³ÉÑÈÜoËÉ{³{Ø³{ÐÓØ³Ñ×ÑÜË³¨ÑÒÉ¨Ë³iÐÓÑÉÙÓ~ÑÜÉ³Ò
ËÚÇÏØËÃÇÝÇÒÒ¦ÚÕË¦ÔÙÚÎØÃàËÚÇÏ
ÙËÓÏÇÑÇÒÂÏÊÁÇÝÖÕÆÓËÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÎ7YVWLSÁÞËÏËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÓÄÒÏÝËÑÇÚÊÕÒ¦ØÏÇÙËÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÇÖÄÚÇËÖËÔÊßÚÏÑ¦
ÑËÌ¦ÒÇÏÇ(UKYLLZZLU/VYV^P[a
ÑÇÏÚÎÊÏ¦ÙÎÓÎÚËÔÃÙÚØÏÇËØÁÔÇÕßÃÒÏÇÓÝÓËÚÇÐÆÚÜÔ¦ÒÒÜÔ
ËÔ×ÎÇÐÃÇÚÎÝÇÔÁØÞËÚÇÏÙË

ËÑÇÚÊÕÒ¦ØÏÇ¦ÔÚÜÝÎËÌÇØÓÕÍÂÚÎÝ7YVWLSÙËÑÏÔÎÚ¦ÚÎÒÁÌÜÔÇÓËÚÎÔËÖÜÔßÓÃÇ-YLZO,);
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«Απόβαση» ισραηλινών ομίλων
στην ξενοδοχειακή αγορά Αθήνας
Βλέπουν μεγάλες προοπτικές στην ελληνική οικονομία και επενδύουν χωρίς φόβο
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Κυρίαρχο ρόλο στην ξενοδοχειακή αγορά
της Αθήνας έχουν αρχίσει να διαδραματίζουν ισραηλινοί όμιλοι, προερχόμενοι τόσο από τον κλάδο της φιλοξενίας
όσο κι από εκείνο των ακινήτων. Κατά
τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου, μάλιστα, οι σχετικές επενδύσεις έχουν πυκνώσει, σε ένα δείγμα της αυξημένης
εμπιστοσύνης των επενδυτών από το
Ισραήλ στις προοπτικές της ελληνικής
οικονομίας, αλλά και του τουρισμού της
πρωτεύουσας, η οποία φιλοδοξεί να
αναδειχθεί σε έναν σημαντικό ευρωπαϊκό προορισμό Σαββατοκύριακου
(city break) για ξένους επισκέπτες.
Το τελευταίο διάστημα, ο ξενοδοχειακός όμιλος Brown Hotels έχει ενισχύσει σημαντικά την παρουσία του







Τι σχεδιάζουν ο όμιλος
Brown Hotels, η Fattal
Group και το Zoia Fund
στην Αθήνα.

Ενα από τα δύο ξενοδοχεία που ετοιμάζει αυτή την περίοδο στην Αθήνα ο ξενοδοχειακός όμιλος Fattal Group, ο μεγαλύτερος του

είδους στο Ισραήλ, είναι το πρώην Esperia Palace.

στα ξενοδοχειακά «δρώμενα» της Αθήνας, εστιάζοντας στην περιοχή της πλατείας Ομόνοιας, η οποία εκτιμάται ότι
θα αναβαθμιστεί άμεσα, με τη συνδρομή
και των έργων ανάπλασης της ίδιας της
πλατείας που ολοκληρώνονται αυτήν
την περίοδο. Η αρχή έγινε με το πρώην
Athens Acropol, κλειστό από το 2011,
το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί πριν
από λίγες εβδομάδες ως Brown Acropol,
δυναμικότητας 165 δωματίων. Πρόκειται
για το ακίνητο που βρίσκεται ακριβώς
πάνω στην πλ. Ομόνοιας, στην οδό Πειραιώς 1. Παράλληλα, ο όμιλος έλαβε
πρόσφατα την άδεια για την ανακατασκευή και λειτουργία ως ξενοδοχείου,
του κτιρίου στη συμβολή των οδών Βερανζέρου και Μαρίκας Κοτοπούλη, σχεδόν απέναντι από το αστυνομικό τμήμα
της Ομόνοιας. Πρόκειται για το κτίριο
που μέχρι πρότινος στέγαζε τα γραφεία

της Κομματικής Οργάνωσης Αττικής
του ΚΚΕ.
Η Brown Hotels έχει υπομισθώσει
και το πρώην La Mirage, επίσης στην
οδό Μαρίκας Κοτοπούλη. Το εν λόγω
ακίνητο μισθώνεται από τον επιχειρηματία κ. Στ. Ιωαννίδη, ο οποίος είχε
προσφέρει το υψηλότερο τίμημα σε
σχετικό διαγωνισμό που πραγματοποίησε πριν από λίγους μήνες η Υπηρεσία
Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας των
Ενόπλων Δυνάμεων, που διαχειρίζεται
το κτίριο. Στη συνέχεια ο κ. Ιωαννίδης
το υπομίσθωσε στον όμιλο Brown, ο
οποίος και θα είναι ο χρήστης του.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το επιχειρηματικό πλάνο που έχει εκπονήσει η διοίκηση του ισραηλινού ομίλου για την
Αθήνα, αλλά και τη Θεσσαλονίκη, προβλέπει την ανάπτυξη συνολικά 11 ξενοδοχειακών ακινήτων, κυρίως μέσω

της ανακατασκευής υφιστάμενων κτιρίων. Στην Αθήνα, εκτός από την Ομόνοια, ενδιαφέρον υπάρχει και για την
περιοχή της πλ. Συντάγματος, ενώ στην
περίπτωση της Θεσσαλονίκης η ζήτηση
επίσης στρέφεται σε ακίνητα στο κέντρο
της πόλης.
Αντίστοιχα, ο ξενοδοχειακός όμιλος
Fattal Group, ο μεγαλύτερος του είδους
στο Ισραήλ ετοιμάζει αυτήν την περίοδο
δύο νέα ξενοδοχεία στο κέντρο της
Αθήνας. Το πρώτο είναι ασφαλώς το
πρώην Esperia Palace στην συμβολή
της Σταδίου με την οδό Εδουάρδου Λω,
την εκμετάλλευση κι ανακατασκευή
του οποίου έχει εξασφαλίσει ο όμιλος,
επικρατώντας σε σχετικό διαγωνισμό
παραχώρησης του ΕΦΚΑ. Το νέο ξενοδοχείο ετοιμάζεται να λειτουργήσει
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, υπό
την επωνυμία NYX Athens, που υπάγεται

ΑΡΘΡΟ

στην αλυσίδα Leonardo Hotels. Επιπλέον, ο όμιλος Fattal σχεδιάζει ένα
ακόμα ξενοδοχείο στο κέντρο και συγκεκριμένα στην οδό Αβέρωφ 7, απέναντι
από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Το ξενοδοχείο θα ονομάζεται Leonardo
Boutique Athens και θα είναι δυναμικότητας 84 δωματίων.
Κινήσεις στην αγορά φιλοξενίας έχει
αρχίσει να πραγματοποιεί και ο επενδυτικός όμιλος ακινήτων Zoia Fund,
του οποίου η αρχική παρουσία στην
Ελλάδα εστίαζε σε κατοικίες. Ο όμιλος
αναπτύσσει δύο ξενοδοχεία, αμφότερα
boutique. Το πρώτο εξ αυτών (Zoia Aiolou) θα λειτουργήσει σε ανακαινισμένο
κτίριο της δεκαετίας του ’60 στην οδό
Αιόλου, προσφέροντας 30 δωμάτια. Το
έτερο θα είναι στην οδό Νικίου, στο
Μοναστηράκι με 26 δωμάτια και θα
ονομάζεται Zoia Nikiou.

Μέχρι το 2027 οι τιμές
ακινήτων θα αυξάνονται,
προβλέπει η Πειραιώς
Σε μια νέα περίοδο ανόδου των τιμών των ακινήτων,
κατοικιών αλλά και επαγγελματικών κτιρίων (γραφεία,
καταστήματα κ.λπ.), έχει εισέλθει πλέον η αγορά ακινήτων. Ειδικά, ο τομέας των κατοικιών προβλέπεται
να καταγράψει αυξήσεις της τάξεως του 7%-8% κατά
μέσον όρο, τόσο φέτος όσο και το 2021, προτού ο
ρυθμός ανόδου επιβραδυνθεί σταδιακά. Πρόκειται για
έναν νέο ανοδικό κύκλο, ο οποίος θα έχει διάρκεια
τουλάχιστον 10 ετών, με αφετηρία το 2017, όταν
ξεκίνησε η ανοδική πορεία του κλάδου. Τα παραπάνω
επισημαίνονται σε σχετική οικονομική ανάλυση της
Τράπεζας Πειραιώς, η οποία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο
του 1ου Real Estate Conference, που διοργάνωσε ο
όμιλος Χρηματιστηρίου 





Αθηνών. Ειδικότερα,
σύμφωνα με τον επικε- Για το 2020 και το
φαλής οικονομικό ανα2021 εκτιμάται ότι
λυτή της Πειραιώς, Ηλία
Λεκκό, «από το 2018 και οι τιμές κατοικιών
μετά ανοίγει ένας νέος
θα αυξηθούν 7%κύκλος εξελίξεων στην
αγορά ακινήτων, ο οποίος 8% κατά μέσον
φαίνεται ότι θα διαρκέσει
τουλάχιστον έως το 2027. όρο κάθε έτος.
Ξεκινώντας από μία θέση
κατά 7%-10% υποτιμημένη έναντι της δίκαιης τιμής,
αναμένουμε οι τιμές ακινήτων να αυξηθούν κατά 7%8% το 2020-2021 και στη συνέχεια να συγκλίνουν σε
ρυθμούς περί το 3% στο τέλος της περιόδου». Αντίστοιχα,
τα επαγγελματικά ακίνητα (με έμφαση στους χώρους
γραφείων) βρίσκονται σήμερα υποτιμημένα κατά περίπου 4%. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται ετήσιος
ρυθμός αύξησης 4%-5% το 2020-2021, ο οποίος στη
συνέχεια θα ομαλοποιηθεί κοντά στο επίπεδο του 3%.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει πάντως και η προσέγγιση
των αναλυτών της Τράπεζας Πειραιώς για την περίοδο
που προηγήθηκε, τόσο στο σκέλος της ανόδου κατά
τα χρόνια πριν από την κρίση, όσο και για το διάστημα
της οικονομικής κρίσης. Επιγραμματικά, αναλύοντας
τις εξελίξεις την τελευταία 20ετία, διαπιστώνεται ότι
μετά σχεδόν μια δεκαετία (1999-2008), όπου η αγορά
λειτουργούσε υπό όρους που υπαγόρευαν οι πωλητές,
στη συνέχεια εισήλθε σε βαθιά κρίση το 2009-2014
για να μεταβεί έκτοτε σε μια περίοδο ανάκαμψης συναλλαγών, όπου όμως το «επάνω χέρι» στις αγοραπωλησίες βρισκόταν με το μέρος των αγοραστών. Οσον
αφορά τις κατοικίες, εκτιμάται ότι από το 2000 έως το
2010 οι τιμές τους ήταν ικανοποιητικές μόνο για τα
νοικοκυριά που ανήκουν στο 10%-20% των υψηλότερων
εισοδημάτων και αντίστροφα, υπερτιμημένες κατά
12%-35% για τα νοικοκυριά μεσαίου εισοδήματος.
Στον αντίποδα, οι τιμές των κατοικιών εμφανίζονται
υποτιμημένες κατά 14% το 2018 και κατά 10% το 2019,
με βάση το μέσο διαθέσιμο εισόδημα. Για τα νοικοκυριά
με εισόδημα στο υψηλότερο 30% της εισοδηματικής
κατανομής η υποτίμηση ήταν ακόμη πιο έντονη, στο
34% το 2019.

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Από το κοκαλάκι της νυχτερίδας, στο κοκαλούι του πουπούξιου
Η παροιμιώδης φράση «έχει το κοκαλάκι της νυχτερίδας…» χρησιμοποιείται για κάποιον που μπορεί
να βγει αλώβητος από μια άσχημη
ή δύσκολη κατάσταση. Οι Κινέζοι
φυσικά το πήραν σε άλλο level και
με την υπερκατανάλωση σούπας
από νυχτερίδες μας έφεραν τον
κορωνοϊό και πάει όλος ο πλανήτης
σούζα.
Ενώ ρε Κινεζάκια, ακούστε μας
κι εμάς όταν σας λέμε πως το «κοκαλούι του πουπούξιου (τσαλαπετεινού)» είναι αρκετά πιο safe. Άλλωστε αυτό το κοκαλούι μας έσωσε
σαν χώρα τόσες φορές που δεν
υπερβάλλουμε όταν λέμε πως δεν
μας σκιάζει φοβέρα καμιά. Δεν θα
ήταν άσχημο αν ο τσαλαπετεινός
γίνει το λογότυπο της νέας στρατηγικής ανάπτυξης του τουρισμού
από το έχον το γενικό πρόσταγμα
Υφυπουργείο στη διαφήμιση της
χώρας μας στο εξωτερικό. Δεν
χρειάζεται νέος διαγωνισμός για
εμπνεύσεις που δεν υπάρχουν. Ο
τσαλαπετεινός πετάει αγέρωχος
και υπερήφανος ανάμεσά μας.
Το 2020 μπήκε με ανάμεικτα
συναισθήματα για αρκετούς. Κάποιοι φοβούνται τον αντίκτυπο
των εκποιήσεων, τον αντίκτυπο
της πώλησης δανείων, της πτώσης
των πολιτογραφήσεων, των αρνητικών επιτοκίων, με τη λίστα να
μην συμμαζεύεται. Κάποιοι άλλοι,
χαίρονται περίπου για τους ίδιους
ακριβώς λόγους επειδή έχουν άλλη
ατζέντα με… κορώνα της, το γιατί
να πετυχαίνουν όσοι ασχολούνται
με την ανάπτυξη γης.

Είναι λοιπόν αναπόφευκτο όλοι
να έχουν στο στόμα τους την κτηματαγορά. Όλοι μέτρησαν την
προσφορά και την βρήκαν υπερβολική και όλοι μέτρησαν τη ζήτηση και την βρήκαν λειψή. Και
άρα εξίσου αναπόφευκτο είναι να
βγαίνει το συμπέρασμα πως «θα
έρθουν ούλλα πούκουππα».
Η προσωπική μου άποψη είναι
πως η κτηματαγορά το 2020 έχει
αρκετά εφόδια και εχέγγυα να κυλήσει αρκετά ομαλά και να συνεισφέρει στο ΑΕΠ και στην οικονομία
γενικότερα όσα έχει συνεισφέρει
ιδιαίτερα την τελευταία διετία.
Ο τομέας των πολιτογραφήσεων
έχει εισέλθει σε ένα πιο ώριμο στάδιο, ένα στάδιο το οποίο δεν θα
επιτρέπει τόσο εύκολα την όποια
παρερμηνεία με αποτέλεσμα όσοι
ξένοι θα επιλέξουν και θα επιλεγούν
μέσω του προγράμματος επενδύσεων δεν θα μας έχουν σαν χώρα
στο στόχαστρο. Ο τομέας των ψηλών κτηρίων, ο οποίος ήταν το κύριο επενδυτικό προϊόν αυτών των
επενδύσεων, θα συνεχίσει πιο συνεσταλμένα να αναπτύσσεται και
όπως δεν ήταν, θα συνεχίσει να
μην είναι ο κύριος δείκτης υγειούς
ανάπτυξης της κτηματαγοράς. Τώρα αν κάποιοι τον ανέδειξαν ως
τον κύριο δείκτη, κακώς το έπραξαν.
Η κατασκευή νέων αναπτύξεων
θα συνεχίσει επειδή υπάρχει ξένο
ενδιαφέρον για επενδύσεις στην
χώρα μας, αλλά και επειδή ο Κύπριος αγοραστής ενδιαφέρεται να
διευρύνει τις επενδυτικές του ανα-

Η Λευκωσία έχει πολλά να προσδοκά εντός της επόμενης πενταετίας αφού

θα γίνει πραγματικά αγνώριστη.







Όλοι μέτρησαν την
προσφορά και την βρήκαν υπερβολική και όλοι
μέτρησαν τη ζήτηση
και την βρήκαν λειψή.
Και άρα εξίσου αναπόφευκτο είναι να βγαίνει
το συμπέρασμα πως
«θα έρθουν ούλλα
πούκουππα».

ζητήσεις ειδικότερα ενόψει και
των αρνητικών αποδόσεων των
τραπεζικών του καταθέσεων. Μάλιστα είναι θετικό πως το προϊόν
άρχισε να γίνεται πιο σύνθετο και
πιο εξεζητημένο επειδή αφενός
υπάρχει η ανάγκη έλκυσης ενδιαφέροντος από τους υποψήφιους
αγοραστές και αφετέρου επειδή οι
υποψήφιοι αγοραστές έγιναν πιο
απαιτητικοί.
Οι πλειστηριασμοί και οι πωλήσεις δανείων δεν είναι κάτι που
πρέπει να πτοεί τον οποιονδήποτε.
Καλώς ή κακώς ήρθαν στη ζωή μας
και θα μείνουν. Τον επηρεασμό

στις αξίες των ακινήτων – το έχω
πει πολλές φορές – δεν θα τον αναλύσετε στο στάδιο της πρώτης πώλησης, αλλά στο δεύτερο στάδιο
αφού κάποιος το αγοράσει – ας
πούμε σε «χαμηλή» τιμή. Η μέχρι
τώρα εμπειρία έδειξε πως η αγορά
απορρόφησε τους όποιους κραδασμούς, και οι τιμές αγοράς σε πλειστηριασμούς είναι πάρα πολύ κοντά
σε αυτό που θεωρείται αγοραία
αξία. Αλλά αν ακόμη δεχθούμε
πως οι τιμές αγοράς είναι χαμηλές,
αυτοί που τα αγοράζουν δεν έρχονται μετά να τα διαθέσουν σε
χαμηλές τιμές. Αντίθετα είτε τα
κρατάνε εκτός αγοράς – άρα η προσφορά μειώνεται – ή τα προσφέρουν στις κανονικές τιμές αγοράς.
Το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα δεν είναι πτώση αξιών, αλλά
ανακατανομή του πλούτου.
Ο τουρισμός αναμένεται να κυμανθεί στα ίδια με τα περσινά επίπεδα. Το «κοκαλούι του πουπούξιου» που μας προστατεύει, φέτος
έχει τη μορφή του παγκόσμιου πανικού με την Κίνα και τη στροφή
των τουριστών μακριά από αυτήν
και προς άλλες κατευθύνσεις. Με
αυτό το δεδομένο, θα έχει και η
χώρα μας το μερίδιο που της αναλογεί.
Η προχθεσινή συμφωνία – μετά
από παρέλευση δεκαετιών παιξίματος και ξεπαιξίματος – για ανάπτυξη του ενιαίου χώρου λιμανιού
και μαρίνας Λάρνακας με συνολικό
ύψος επένδυσης το ένα δισεκατομμύριο ευρώ, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Πρόκειται

για μια τεράστια επένδυση που θα
αλλάξει την όψη και την τοπική
οικονομία της Λάρνακας, έχοντας
την ίδια ώρα σημαντική συνεισφορά στην οικονομία της χώρας. Με
αυτή την επένδυση η Λάρνακα
ανεβαίνει βαθμίδες πάνω στο επενδυτικό ενδιαφέρον λαμβάνοντας
μια θέση που πραγματικά της αξίζει
και που για χρόνια (αδικημένα) δεν
είχε.
Η Λευκωσία, έχοντας σαν ραχοκοκαλιά τους Λευκωσιάτες, δεν
έχει να φοβάται τίποτα για το 2020.
Το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι
δυνατό και αποσυνδεδεμένο από
όσα αρνητικά συμβαίνουν σε άλλες
πόλεις, ενώ δεν είναι αποστασιοποιημένη από όσα θετικά συμβαίνουν εκεί.
Επίκειται η παράδοση φάσεων
έργων υποδομής και έπεται η αρχή
άλλων. Η Λευκωσία έχει πολλά να
προσδοκά εντός της επόμενης πενταετίας αφού θα γίνει πραγματικά
αγνώριστη.
Οι κίνδυνοι που υπάρχουν σε
όλο αυτό συνοψίζονται κατά κύριο
λόγο στο πόσο αρνητικό κλίμα και
προσδοκίες είμαστε ικανοί να καλλιεργήσουμε εμείς. Και σε αυτό
είμαστε δυστυχώς πολύ ικανοί. Γι’
αυτό ας μην βγάζουμε τα μάτια μας
μόνοι μας και ας βλέπουμε μπρος
με αισιοδοξία. Ο πουπούξιος άμα
νιώσει σιγουριά ανοίγει το λοφίο
του και γίνεται μαγικός.

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, CEO,
APS Andreou Property Strategy Chartered Surveyors.
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Φτάνει να τον αισθανθείς ή και να τον ζήσεις
Η Βασιλική Κυπραίου μιλάει στην «Κ» για την παράσταση της ΕΘΑΛ «Αβελάρδος και Ελοΐζα» σε σκηνοθεσία Κ. Σιλβέστρου
ÏÙÚÕØÃÇÊÆÕÇÔÛØ×ÖÜÔÖÕßËØÜÚËÆÚÎÑÇÔØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇÖÇÏÞÔÃÊÏÓÇÍÏÑÄÊÆÙÑÕÒÕÄÓÕØÌÕÏÇ
ËÓÁÔÇÇÖÕÚËÒËÃßÖÕÑØÏÚÏÑÂÖØÄÑÒÎÙÎÎËÍØÂÍÕØÙÎÖÕßÇÖÇÏÚËÃ
ÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ ÇÏ
ÎÓÄÔÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎÖÕßÁÞÜÙÚÎÔ
ÖØÄÑÒÎÙÎÇßÚÂËÃÔÇÏÎÇÒÂÛËÏÇ
ÓÕßÑÇÏÚÇÓ¦ÚÏÇÚÕßÇÔ¦ÙÎÑÇÏ
ÚÎÝÔÚÜÔÃÇÝ
ÃÓÇÙÚËÚØËÏÝ¦ÔÛØÜÖÕÏÙÚÎ
ÙÑÎÔÂ±Ö¦ØÞÕßÔÙÚÏÍÓÁÝÖÕß
ÔÏ×ÛÜÖÜÝÍÏÔÄÓÇÙÚËÁÔÇÝ¦ÔÛØÜÖÕÝ×ØÕÇÔËÑÚÃÓÎÚÕ ÇÏ
ÍÏÇÔÇÓÎÙËÇÌÂÙÜÖÇØÇÖÕÔËÓÁÔÕËÃÓÇÏÑÇÏÒÕãàÇ

Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Η Βασιλική ßÖØÇÃÕßÓÏÒ¦ËÏÙÚÎÔ
 ®ÍÏÇÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÈËÒ¦ØÊÕÝ
ÑÇÏÒÕãàÇ®ÚÕßÏ¦ÔÔÎ ÇÒÇÈØÏÇÔÕÆÙËÙÑÎÔÕÛËÙÃÇ ×ÙÚÇÃÒÈÁÙÚØÕßÖÕßÇÔËÈÇÃÔËÏÇÖÄÚÎÔ ËÔÚØÏÑÂÑÎÔÂÚÎÝËÒÃÍÕ
ÛÇÓÕÏØÇÙÚÕÆÓËÇßÚÄÔÚÕÔÁØÜÚÇ
ÓËÙÇÝÒÃÓÕÔÕÇÔÊËÔÖÃÙÚËßÇÖÜÝ
ËÃÔÇÏÕßÖÁØÚÇÚÕÝÁØÜÚÇÝ®ÓÕßÚÕÔÃàËÏÎÇÙÏÒÏÑÂÑÇÏÙßÓÖÒÎØ×ÔËÏ
ÄÚÏËÖÃÙÑÎÔÂÝËÃÔÇÏÄÒÇÄÙÇÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇÏÍÏÇÔÇÓÇÝÖËÏÚÎÔÏÙÚÕØÃÇ
ÊÆÕÇÔÛØ×ÖÜÔÖÕßËØÜÚËÆÚÎÑÇÔ
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇÖÇÏÞÔÃÊÏÓÇÍÏÑÄ
ÊÆÙÑÕÒÕÄÓÕØÌÕÏÇËÓÁÔÇÇÖÕÚËÒËÃßÖÕÑØÏÚÏÑÂÖØÄÑÒÎÙÎÎËÍØÂÍÕØÙÎÖÕßÇÖÇÏÚËÃÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎ
ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ®
–Πλήρωσαν ένα τίμημα που δεν
χώρεσε στον καιρό τους λόγω
κοινωνικών συμβάσεων, σήμερα
δεν θα χωρούσε λόγω ηλικίας…
μήπως είναι ένας αιώνια καταδικασμένος έρωτας;
¶ÃÔÇÏÃÔÇÏÄÒÕÏÇßÚÕÃÕÏÑÇÚÇÊÏÑÇÙÓÁÔÕÏÁØÜÚËÝÖÕßÊËÔÞÜØÕÆÔÙËÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÙßÓÈ¦ÙËÏÝ

«Σήμερα θεωρούμε θύματα αυτούς που ερωτεύονται. Σκέτο. Και
χωρίς τη θυσία. Να το
κοιτάξουμε αυτό. Κάτι
δεν πάει καλά».
ÊËÔÚÇÐÏÔÕÓÕÆÔÚÇÏÊËÔËÃÔÇÏÑÇÔÕÔÏÑÕÃ®ÇÔÇÍÔÜØÃÙÏÓÕÏÕÏÑËÃÕÏ
¦ÖÕÚËÓËÍËÛÆÔÕÔÚÇÏÍÃÔÕÔÚÇÏ
ÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÇÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÁÝÚÇÏÔÃËÝ³ÒÒÕÚËÖØ×ÚÕÛÁÓÇ
ÙßàÂÚÎÙÎÝÙÚÎÍËÏÚÕÔÏ¦½ÑÇÏ
ÚÇÊÆÕ¬ÇßÚÄÞØÕÔÇ
–Ποιος άραγε μπορεί να κρίνει
έναν έρωτα;
¶×ÝÓÖÕØËÃÑ¦ÖÕÏÕÝÔÇÑØÃÔËÏÚÕÖ×ÝÔÏ×ÛËÏÁÔÇÝ¦ÒÒÕÝ¦ÔÛØÜÖÕÝ"ÏÇÚÃËØÜÚËÆÚÎÑËÇßÚÄÔ
ÑÇÏÄÞÏÚÕÔ¦ÒÒÕÔ"ÔÓÖÕØÕÆÙÇÓËÔÇËÐÎÍÂÙÕßÓËÚÇÚÕßÁØÜÚÇ
ÛÇÓÏÒ¦ÍÇÓËÍÏÇÑ¦ÚÏ¦ÒÒÕËÔ
ËÖÏÊÁÞËÚÇÏËÐÎÍÂÙËÏÝÕÁØÜÚÇÝ
ËÔÇÔÇÒÆËÚÇÏ ÇÏÙÃÍÕßØÇÊËÔ
ÛÇÁÖØËÖËÔÇÑØÃÔËÚÇÏÖÄÑÇÔÁÔÇÔÓÇÝ±Ö¦ØÞËÏÎËÐÂÝÌØ¦ÙÎ

ÙÚÕÁØÍÕ!©Ï¦ÔÛØÜÖÕÏÍÃÔÕÔÚÇÏ
à×ÇÄÚÇÔËØÜÚËÆÕÔÚÇÏÑÇÏÛÎØÃÇ
ÄÚÇÔËØÜÚËÆÕÔÚÇÏÕÏ¦ÒÒÕÏßÚÄ
ÚÕÛÎØÃÇ®ÇÖÇÔÚ¦ËÏÙÚÎÔËØ×ÚÎÙÎÔÕÓÃàÜ

–Επί σκηνής είσαι η Ελοΐζα ή έννοιες όπως η αγάπη, η αφοσίωση κτλ.;
¶ÖÃ ÙÑÎÔÂÝ ËÃÓÇÏ ÄÒÇ ÄÙÇ
ÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇÏÍÏÇÔÇÙÕßÖÜÚÎÔ

ρούσαμε ίσως θύμα…
¶ÂÓËØÇÛËÜØÕÆÓËÛÆÓÇÚÇÇßÚÕÆÝÖÕßËØÜÚËÆÕÔÚÇÏÑÁÚÕ ÇÏ
ÞÜØÃÝÚÎÛßÙÃÇ§ÇÚÕÑÕÏÚ¦ÐÕßÓË
ÇßÚÄ ¦ÚÏÊËÔÖ¦ËÏÑÇÒ¦
–Τι κρατάς από την Ελοΐζα και
τον Αβελάρδο;
¶¬ÎÔÇÌÕÙÃÜÙÎ¬ÎÔÖÃÙÚÎÖÕß
ËÃÞÇÔÙÚÕÔÁØÜÚÇÁØÇÇÖÄÑ¦ÛËÒÕÍÏÑÂ

–Είναι ο έρωτας των Αβελάρδου
και Ελοΐζας ο υπέρτατος έρωτας;
¶ÃÔÇÏÜÓËÚÕÔÁØÜÚÇÇßÚÄÔ
ÇÖÄÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÓËÖÂØËÚÎÒÁÌÜÔÕÕ ×ÙÚÇÝÑÇÏÓÕßÖØÄÚËÏÔË
ÔÇËÃÓÇÏÙÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÑÇÏÚÕÔ
ËßÞÇØÏÙÚ×ÄÙÕÊËÔÌÇÔÚ¦àËÙÇÏ
ÍÏÇÇßÚÂÔÚÎÔÙßÔ¦ÔÚÎÙÎËÒÃÍÕ
ÛÇÓÕÏØÇÙÚÕÆÓËÇßÚÄÔÚÕÔÁØÜÚÇ
ÓËÙÇÝÒÃÓÕÔÕÇÔÊËÔÖÃÙÚËßÇ
ÖÜÝËÃÔÇÏÕßÖÁØÚÇÚÕÝÁØÜÚÇÝ

–Κραταιά ως θάνατος η αγάπη,
λοιπόν; Έχετε ορισμό;
¶ËÔÚÇÖ¦ÜÑÇÒ¦ÓËÚÕßÝÕØÏÙÓÕÆÝÑÄÓÇÑÏÇÔÖØÕÙÖÇÛÕÆÙÇ
ÔÇÕØÃÙÜÚÎÔÇÍ¦ÖÎÛÇÁÌÚÇÔËÓÏÇ
ÙÚÏÍÓÂÁÔÇÈÒÁÓÓÇÓÏÇÒÁÐÎÍÏÇ
ÔÇÚÇÇÔÇÚØÁÉËÏÄÒÇ ÏËÖÏÙÚØÁÌÜÙÚÏÝÑÕßÈÁÔÚËÝÓËÚÎÔÖËÔÚ¦ÞØÕÔÎÑÄØÎÓÕßÖÕßÚÕÔÚËÒËßÚÇÃÕÑÇÏØÄÄÚÇÔÚÎÝÒÁÜ²ÇØ¦
ÙËÇÍÇÖ¦Ü®ËÑËÃÔÎÓÕßÇÖÇÔÚ¦ËÏ¡ÇÓ¦ËÍ×ÊËÔÐÁØÜ®ÏÇÚÃ
ÊËÔÐÁØËÏÝ"¬ÏÁÑÇÔÇ"®ÚÎØÜÚ¦Ü
ÒÃÍÕÁÔÚØÕÓÎ¬ÃÖÕÚÇÓÇÓ¦ÒÒ¦ÖÕÏÕÝÐÁØËÏÚÏÙÎÓÇÃÔËÏÙËÇÍÇÖ¦Ü®

–Θυσιάστηκε η Ελοΐζα για τον
έρωτά της; Σήμερα θα τη θεω-

–Έχεις καταλάβει τον Αβελάρδο;
¶¬ÕÔÁÞÜÙßÍÞÜØÁÙËÏ

ΠΤΥΧΕΣ / Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Αγαπήστε... μαθαίνοντας!

Έ

να από ÚÇÓËÍÇÒÆÚËØÇÙÌ¦ÒÓÇÚÇÚÜÔÇÔÊØ×ÔËÃÔÇÏÚÕÔÇ
ÐËÞ¦ÙÕßÔÓÃÇËÖÁÚËÏÕÚÇÍËÔÁÛÒÏÇÓÃÇÎÓËØÕÓÎÔÃÇÕØÄÙÎÓÕ
ÚÁÒÕÝÖ¦ÔÚÜÔÚÎÔÑÇÚÎÍÕØÃÇÚÜÔ
ÛÇÔ¦ÙÏÓÜÔÇÓÇØÚÎÓ¦ÚÜÔÚÜÔÇÔÊØ×ÔÙßÍÑÇÚÇÒÁÍËÚÇÏÒÕÏÖÄÔÑÇÏ
ÎÇÊÏÇÌÕØÃÇÖØÕÝÚÎÓÁØÇÚÕßÍÃÕßÇÒËÔÚÃÔÕßÕÏÕÝËÃÔÇÏÄÓÜÝÕ
¦ÍÏÕÝÚÕßÁØÜÚÇ"ÚÏÝ¢ËÈØÕß¦ØÏÕßÎ ÇÛÕÒÏÑÂÑÑÒÎÙÃÇÍÏÄØÚÇàË
ÚØËÏÝÇÒËÔÚÃÔÕßÝÔÑÇÏÇÖÄÚÕ
 ÙÚÇÇÔÇÛËÜØÎÓÁÔÇËÕØÚÕÒÄÍÏÕßÖÕÈÃÈÇÙÇÔÚÎÔËÕØÚÂÚÕß
ÍÃÕßÇÒËÔÚÃÔÕßÙËÚÕÖÏÑÂËÕØÚÂËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÁÒÒËÏÉÎÝÖÒÂØÕßÝ
ÈÏÕÍØÇÌÏÑÕÆ
¬ÇÒÃÍÇÖÕßÐÁØÕßÓËËÃÔÇÏÄÚÏ
ÚÕÔÕÓ²ÇÏÙÚÎª×ÓÎÁàÎÙÇÔ
ÑÇÏÓÇØÚÆØÎÙÇÔÊÆÕÇÒËÔÚÃÔÕÏ
©ÁÔÇÝÍËÔÔÂÛÎÑËÙÚÕ¬ÁØÔÏÚÎÝ
ÚÇÒÃÇÝÙÚÇÚÁÒÎÚÕßÕßÓ²ÇÏÕ
ÕÖÕÃÕÝÁÍÏÔËËÖÃÙÑÕÖÕÝÚÎÝÖÄÒÎÝ
ÇßÚÂÝÑÇÏÓÇØÚÆØÎÙËÙÚÎª×ÓÎ
ÚÕÓ²ÖËØÄÚÇÔÊÏÇÚ¦ÞÛÎÑË
ÎÛÇÔ¦ÚÜÙÂÚÕßÊÏ¦ÇÖÕÑËÌÇÒÏÙÓÕÆ©ÁÚËØÕÝÇÒËÔÚÃÔÕÝÂÚÇÔ
ÁÔÇÝÇÖÒÄÝÏËØÁÇÝÖÕßÍËÔÔÂÛÎÑËÑÇÏÖÁÛÇÔËËÖÃÙÎÝÙÚÎª×ÓÎ
ÖÕÑËÌÇÒÃÙÚÎÑËÑÇÏÇßÚÄÝÓËÊÏÇÚÇÍÂÚÕßªÜÓÇÃÕßÇßÚÕÑØ¦ÚÕØÇ
ÒÇÆÊÏÕßÚÕßÄÚÛÕßÏÇÚÕÔÚØÃ-

ÚÕÇÒËÔÚÃÔÕÍÔÜØÃàÕßÓËÓÄÔÕÄÚÏ
ÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÂÛÎÑËÙÚÎÔÌØÏÑÂ
ÎÓÁØÇÚÕßÇÍÃÕßÇÒËÔÚÃÔÕß
Î¢ËÈØÕßÇØÃÕßÕØÃÙÚÎÑË
ÜÝÎÓÁØÇËÕØÚÂÝÇÖ¦ÔÚÜÔÚÜÔ
ËØÜÚËßÓÁÔÜÔÑÇÏ¦ØÞÏÙËÔÇÊÏÇÊÃÊËÚÇÏÞ¦ØÏÝÙÚÕÔ³ÍÍÒÕÙßÍÍØÇÌÁÇÚÕßÕßÇÏ×ÔÇ.LVMMYL`
*OH\JLYÕÕÖÕÃÕÝÓËÚÕÁØÍÕÚÕß
7HYSLTLU[VM-V\SLZ®ÁÑÇÔËÚÎÔ
ÖØ×ÚÎÓÔËÃÇÙÚÎÔÎÓÁØÇÇßÚÂ
ÚÏÝ¢ËÈØÕßÇØÃÕßÚÇÖÕßÒÏ¦
ÇÔÇàÎÚÕÆÔÚÕÚÇÃØÏÚÕßÝ!-VY
[OPZ^HZVUZL`U[=VSHU[`U`ZKH`
>OHUL\LY`IY`KJVT`[O[OLYL[V
JOLZLOPZTHRLBD ®¢ßÙÏÑ¦Õ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÝËÃÔÇÏÇØÑËÚ¦
ÑØÆÕÝÍÏÇÚÎÔÇÔÇÖÇØÇÍÜÍÂÇÔ
ÑÇÏßÖ¦ØÞËÏÎÛËÜØÃÇÄÚÏÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÖÕÒÒ¦ÖÕßÒÏ¦ÇÔÇàÎÚÕÆÔ
ÚÕÚÇÃØÏÚÕßÝÙÚÎÔÑØÆÇØËÚÇÔÃÇÂÄÚÏÚÄÚËÙÆÓÌÜÔÇÓËÑ¦ÖÕÏÇÇØÞÇÃÇÎÓËØÕÒÄÍÏÇÁÓÖÇÏÔË
Î¦ÔÕÏÐÎ¢ßÙÏÑ¦ÙÚÎØËÚÇÔÃÇÕ
³ÍÏÕÝÇÒËÔÚÃÔÕÝÖØÁÖËÏÔÇÂÚÇÔ
ÕÇÍÇÖÎÓÁÔÕÝ¦ÍÏÕÝÚÜÔËØÜÚËßÓÁÔÜÔÂÊÎÇÖÄÚÇÚÁÒÎÚÕßÕß
ÇÏ×ÔÇÇÌÕÆÙÚÕÔ³ÓÒËÚÚÕßÇÃÐÖÎØÎ©ÌÎÒÃÇÚØÇÍÕßÊ¦ËÏ!
ÆØÏÕËÃÔÇÏÚÕßÍÃÕß
ÇÒËÔÚÃÔÕß
ÇÏÔÜØÃÝÚÕÖØÜÃ

ÕÑÄÙÓÕÝÛÇ»ÔÇÏÙÚÕÖÄÊÏ
ÏËÍ×ÁÔÇÑÕØÃÚÙÏ
ÙÚÕÖÇØ¦ÛßØÄÙÕß
§ÇÍÃÔÜÎÇÒËÔÚÃÔÇÙÕß
¬ÄÚËÇßÚÄÝÙÎÑ×ÛÎÑË
ÑÇÏÔÚÆÛÎÑË
ÇÏ¦ÔÕÏÐËÚÎÔÖÄØÚÇÚÕß
ÇÏÓÖÂÑËÓÁÙÇÎÔÁÇ
ÑÇÏÇÍÔÂÖÏÇÊËÔÈÍÂÑË®
³ÓÒËÚØ¦ÐÎÑÎÔÂ

Η καθιέρωσή της

Βιτρό ÑÌ³~ÑÚÉÙ¨{~ÌÑÌ³ÈåoËÈÑÜÉ³ËÈ³0Ó¨{³iØ³ÑÜËÑØ

ßÚÂÎÇÔÇÌÕØ¦ÚÕß³ÍÍÒÕß
ÙßÍÍØÇÌÁÇÇÔÇÙÆØÛÎÑËÇÖÄÚÕ
ÞØÕÔÕÔÚÕÆÒÇÖÕÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÑÇÏ
ÊÏÇÊÄÛÎÑËÇÖÄÚÕÔ(SIHU)\[SLY
ÕÕÖÕÃÕÝÇÔÇÌÁØËÏÙÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕß
3P]LZVM[OL-H[OLYZ¯ÄÚÏËÖËÏÊÂ
ÕÏÏËØËÃÝÂÛËÒÇÔÔÇËÑØÏà×ÙÕßÔÚÎ
ÙßÔÂÛËÏÇÚÜÔÔÁÜÔÚÎÝª×ÓÎÝÔÇ
ÍØ¦ÌÕßÔÚÕÄÔÕÓÇÚÜÔÑÕØÏÚÙÏ×Ô
ËÔËÃÊËÏÉÎÌÕÌÕØÃÇÝÇÔÚÏÑÇÚÁÙÚÎÙÇÔÚÎÙßÔÂÛËÏÇÇßÚÂÍØ¦ÌÕÔÚÇÝÙÎÓËÏ×ÓÇÚÇÓËÕÔÄÓÇÚÇ
ÇÍÃÜÔßÚÂÎÖÇØ¦ÊÕÙÎÃÙÜÝÔÇ
ÙÚÎØÃàËÚÇÏÙÚÎÔÇØÞÇÃÇØÜÓÇáÑÂÍÏÕØÚÂÚÇÕßÖËØÑ¦ÒÏÇÓÃÇ
ÖÕÏÓËÔÏÑÂÍÏÕØÚÂËÐÇÍÔÏÙÓÕÆÖÕß
ÚËÒÕÆÚÇÔÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÇÖÄÚÏÝ
ÁÜÝÚÏÝ¢ËÈØÕßÇØÃÕß
¢ÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÇÖÇÍÕØËÆÛÎÑËÑÇÚ¦ÚÕÔÕÇÏ×ÔÇÇÖÄÚÕÔÖ¦ÖÇ

ËÒ¦ÙÏÕÑÇÏÚÎÛÁÙÎÚÎÝÖÂØËÎ
ÞØÏÙÚÏÇÔÏÑÂËÕØÚÂÚÎÝ±ÖÇÖÇÔÚÂÝ
ÖÕßËÕØÚÇàÄÚÇÔÎÓÁØËÝÓËÚ¦ÚÇ
ËÕÌ¦ÔËÏÇÒÏÍÄÚËØÕÇÔÓÎÚÏ
¦ÒÒÕÛÕØßÈ×ÊÎÝÍÏÕØÚÂÚÕßÍÃÕßÇÒËÔÚÃÔÕß¦ÍÔÜÙÚÕÖ×ÝÖÂØËÚÎÛÁÙÎÚÎÝ±ÖÇÖÇÔÚÂÝÄÚÇÔ
ÇßÚÂÓËÚÇÌÁØÛÎÑËÇÖÄÚÏÝ¢ËÈØÕßÇØÃÕßÙÚÏÝÚÕßÃÊÏÕßÓÂÔÇ
¢ßÙÏÑ¦ÇßÚÂÎÊÏÇÙÆÔÊËÙÎÚÜÔ
ÕßÖËØÑÇÒÃÜÔÓËÚÎÍÏÕØÚÂÚÕß
ÇÒËÔÚÃÔÕßÁÞËÏÇÓÌÏÙÈÎÚÎÛËÃ
¡ÃÇ¦ÒÒÎËÐÃÙÕßËÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇ
ÛËÜØÃÇËÃÔÇÏÄÚÏÑÇÚ¦ÚÎÒÇÚØËÃÇ
ÚÎÝ(UUH7LYLUUHÕÏÑ¦ÚÕÏÑÕÏÚÎÝ
ª×ÓÎÝÓÇàËßÄÔÚÕßÙÇÔÙËÑ¦ÖÕÏÕ
¦ÒÙÕÝÙËàËßÍ¦ØÏÇÑÇÏÒ¦ÚØËßÇÔ
ÚÎÛË¦¬Õ¦ÒÙÕÝÇßÚÄÙßÔÁÖËÙË
ÔÇÈØÃÙÑËÚÇÏÖÒÎÙÃÕÔÚÕßÚÄÖÕß
ÚÇÌÂÝÚÕßÇÒËÔÚÃÔÕßÖÄÚÕÔ
ÕÇÏ×ÔÇÖËØÃÖÕßÕÖÄÚËÙÚÇÊÏÇÑ¦ÛËÙÖÃàËÚÇÏÎÎÓÁØÇÚÕßÇÍÃÕß
ÇÒËÔÚÃÔÕßÙÚÏÝÇÍÍÒÕÙÇÐÕÔÏÑÁÝ
Þ×ØËÝÑÇÛÏËØ×ÔËÚÇÏÎÇÖÕÙÚÕÒÂ
ÇØÞÏÑ¦ÞËÏØÄÍØÇÌÜÔÙÎÓËÏÜÓ¦ÚÜÔÑÇÏÇØÍÄÚËØÇÁÔÚßÖÜÔÑÇØÚ×Ô±Ö¦ØÞËÏ¦ÒÒÜÙÚËÑÇÏÕÛØÆÒÕÝÄÚÏÕ³ÍÏÕÝÇÒËÔÚÃÔÕÝËÃÞË
ÙÚËÃÒËÏËÖÏÙÚÕÒÂÄÔÚÇÝÌßÒÇÑÏÙÓÁÔÕÝÙÚÎÙÆàßÍÄÚÕßßÖÕÍØ¦ÌÕÔÚÇÝÚÕÑÒÇÙÏÑÄ©ÇÒËÔÚÃÔÕÝÙÕß®
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ατζέντα

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

ΘΕΑΤΡΟ

«Αβελάρδος και Ελοΐζα» από την ΕΘΑΛ

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

16.2 - 23.2.2020

Η νέα ÚÉÑ³¨{~ÊÉ¨ËÙØo{Ñ³i 1å

ÂÉ~{ÒÉ{ÐÉÐ{ÑÑÌ³{ØÐÉoÑÜÖ³É¨ÉØ~Ñ{
³¨Ño{~Ì³É¨ÉØ{³¨ËÉØÑoÒiØV³Ó¨otåKÉÜÒ¨ÙØ~Ñ{ ÜÌÎÇÑuV³È{Òi
ÑÜÑK¨{ÑÖ Ñ¨Ò³ÑiÑÉKÑËÉ{
ÑÌ³iÉ³¨{~Ê.~iÊ³iØ 1åVÉ
~iÚÉËÑ³Ñ.{ÜKÓ³¨È~Ñ{Ó~ÑÉ¨ÉÐ{Ó¨Ñ³{Øm'ÉK¨ÈÑ¨ËÈ¸Æ¸Æ
³ÚÓÑ³¨ÛÓ³¨³iÉÈ~ËÑ.³
(Ñ¨Ë{³È¸ÈÑ{ÑVÑ¨Ñ³ÒT¨ØÚÉÜÌoØ~Ñ{×{ÜÌ×Ø(Ó³¨Ø
åKÉÜÒ¨ÙØ~Ñ{iÙÉ~ÑÉÂÒT¨iÐÑÚÊ³¨{Ò³È ÜÎÇÑ'ÈÜÐÓ¨VÉ¨³ÉÖÚi~ÑVÑÊ×iÑÐËÑÜÌ~Üi¨i~{ËÑV
~ÑÙÒÜ{Ñ³i ~~ÜiËÑ~Ñ{ÜÊ¨Ño{ÑÌÜi³ÈØ³iÇÊV³³ËÐiÐÑÉÌØ
Ó¨³ÑÈÙÉT¨ÉÉ³~Ñ{¨Ì³È
.ÈÐÐÉ³ÓTÈ{iÚ{ËÑ{Ü{~ÊÈ¨ÑËÈVå³ËÑÑ¨ÑÜÒÐÈØV1ÑÒiØÉ¨oËÈ~Ñ{iÐÈ{~ÌØ¯É¨×Ì¨ÐÉ¨å³¨ÖÜÑÑ×Ò.~i{~Ò¯~³ÖÐ{Ñ
Ñ¨ËÑØÑ³ÇiÜÈ~ÒVÐÈ{~ÊÖÚÉi
å³¨ÖÜÑØÑ×ÒV~ËiiåÜÓÂiÑ{ÜÉËÈ~Ñ{TÉÙ{ÑÐÌ×³{ÐÑËÜi(É³É{Ò¨iiÚÌØ~iÚÓ³ii.³Ó×Ñi
È¨ÈÇÊ0ÉTT¨Ø 1åVÉ×Ì¨Ø'¨Ño~ÜËÈ,ÖKÉÜ³¬®VÉÐÉÌØ
(Ñ¨Ñ³ÒÉ{ØÑÌ¸'ÉK¨ÈÒ¨{ÈÐÓ-

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

ΔΙΑΛΕΞΗ

«Πρόσωπα
Λάρνακας»
Η τρίτη Ù{ÒÜÉÂi³iØÉ{¨ÒØt(¨ÌÑ
Ò¨Ñ~ÑØuÉËÑ{Ñ×{É¨ÐÓi³ÜÑÍ~Ì{i³ÊåÙ¨ÓÑÑÖ¨ÑÐÉÉ{ioi³Ê³Ù¨Ñ³ÑÑ³iVËØÚÑÑ¨È{ÒÉ{³iÇÊ~Ñ{³Ó¨o
³È{i³ÊÛÉÈ³Ó¨ÑV¬'ÉK¨ÈÑ¨ËÈV
¨Ñ¬U´ÆÐÐ³¨{~Ìå¨TÉËÛÊÐÈ
Ò¨Ñ~ÑØV=ÊØ{³{ÓØVÒ¨Ñ~ÑΠληροφορίες τηλέφωνο 24641319.
Είσοδος ελεύθερη.

T¨{dÒ¨³{È¸Æ¸ÆlBd'ÉK¨ÈÑ¨ËÈ³{ØdU´ÆÐÐ~Ñ{®'ÉK¨ÈÑ¨ËÈ
³{Ø®U´ÆÐÐ1ÓÑ³¨ÛÓ³¨V Ì³i³ÑØ
mmV(ÑÜÈ¨{³{Ñ.³{Ø¸V¸¸V¸lV¸dV
¸'ÉK¨ÈÑ¨ËÈ~Ñ{´Ñ¨³ËÈ³0É-

TT¨³iØ 1å.³{Ø®Ñ¨³ËÈ³
Ñ¨~ËÙÉ{1ÓÑ³¨(Ò×È
Παρασκευή στις 8:30 μ.μ. και Κυριακή
στις 6:30 μ.μ. Πληροφορίες τηλέφωνο
25877827.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

«Η Δράκαινα» του Δημ. Μπόγρη από τον ΘΟΚ
Μία από ³{ØiÐÑ³{~Ì³É¨ÉØÖoT¨ÉØ

{Ì¨ÙÈV ³ËØÖ¨ÑØVÑ¨{ÜÖÊÜ{Ñ
È{~ËÉË~iÊØU{¨oØÑÜoÊ¨ÈV
Ñ¨ÒÜÑÐØ(Ñ³ÉÜÊ1ÓÑ³¨1$V¨ioÌ¨iåÈÂÉ³ËÈVÉÈ~ËÑ(Ñ¨Ñ³Ò-

É{ØÑÌm'ÉK¨ÈÒ¨{ÈÐÓT¨{¸å¨ËÜ{È¸Æ¸ÆV(Ñ¨Ñ~ÉÈÊ³{ØdU´ÆÐÐ~Ñ{
È¨{Ñ~Ê³{Ø®U´ÆÐÐΠληροφορίες τηλέ-

φωνο 77772717, www.thoc.org.cy

«Μυστικοί Άνθρωποι»
του Γ. Χριστοδουλίδη
Η Πολιτιστική ËiiÒ¨Ñ~ÑØ
t'ËÜ{³iØo³ÉTËÑØ~Ñ{³È(Ü{³{ÐÖu~Ñ{i.³Óoi¨ÑÐÐÒ³
~Ñ{0ÉTÒ¨Ñ~ÑØVÙ{¨oÑÈ³iÑ¨ÈËÑi³iØ{i³{~ÊØ
ÈÜÜoÊØtÈ³{~Ë°Ú¨{uV
~ÙÌÉ{ØÖÐÑ¸Æ³È{¨oÈ
¨{³ÙÈÜËÙi{Ñ³Ó¨o³È{i³ÊÚÑÐ{ÜÊÈiÛÓ{Ñ³Ñ³ËÈo¨ÑÐÐÑ³ÓÑØ³iØ'$($~Ñ{(ÑÑo{³iØ {~ÜÑÎÙiØV
{i³ÊØg×{ÜÌÜoØÑ{¨É³{ÐÌÚÑ
ÑÉÈÚÖÈÙÊÐÑ¨TØÒ¨Ñ~ÑØ
~åÙ¨ÓÑØÖ¨ÑØ~Ñ{i¨ÌÉÙ¨Ø
³iØËiiØåooÓÜÑÑÍÐÑ~Ü{³i
({i³{~ÌÑÑÜÌo{ÑÌ³åÙ¨ÓÑ
ÉÜÓ~~igiÚ{Ìg1ÓÑ³¨.~ÒÜÑ.³Óoi¨ÑÐÐÒ³~Ñ{0ÉT
Ò¨Ñ~ÑØV=ÊØ{³{ÓØVÒ¨Ñ~Ñ0É³Ò¨³i'ÉK¨ÈÑ¨ËÈV
¨Ñ¬´ÆÐÐ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΣΙΝΕΜΑ

Εικόνες και όψεις του εναλλακτικού κινηματογράφου

«Connecting Communities»
Η Κυπριακή Ú{~Ê {³¨Ê
2 -!V³4×ÈÈ¨oÉË0È¨{ÐÖ~Ñ{i Ù¨Ñ2 -!³È(Ñ-

É{³iÐËÈÉÈ~ËÑØÑ¨È{ÒÇÈÉ~ÙÊÜiÐÉ×{ÜÐÒ~{ÑÈ
ÙiÐ{È¨oÊÚi~Ño{Ñ³tÑ¨ÑKÒÜ{

³iØÉÐÉÖuV³itÛÑ³ÓÜÑ{ËÜÑ
%ÐÙØg{ÜÒ{u~Ñ{³ÈØtÈ¨{Ñ~ÖØ(Ñ¨ÑÙ{Ñ~ÖØ¨ÖØu
ÉÈÉ¨oÑËÑÐÉ³Ño¨Ñ×{~Ì%Ð{ÜÉÐÉÖ ËiØÚÑoËÉ{
i¨³iÑ¨ÈËÑi³iØÓ~ÙiØ
ÐÉ×³o¨Ñ×{~ÌÈÜ{~ÌÑÌÌÜÑ
³Ñ³{TÉËÑ³iØÒÈÜiØÜ{³{³{~ÊØ~Üi¨Ð{ÒØ³iØÖ¨ÈÈ
ÓTÈÈÐÉ¨{Üi×ÚÉË³ Ú{~Ì
Ñ³ÒÜo°ÈÜiØ(Ü{³{³{~ÊØÜi¨Ð{ÒØ1ÓÑ³¨,{ÒÜ³VåÙ¨ÓÑ
Û¨È{³iV(ÜÑ³ÉËÑ ¨VÉÐÉÌØ0¨Ë³id'ÉK¨ÈÒ¨{È¸Æ¸Æ
³{ØdU´ÆÐÐΠληροφορίες τηλέφωνο 77777745.

Το Φεστιβάλ t {~ÌÉØ~Ñ{%É{Ø³È

ÑÜÜÑ~³{~Ö{iÐÑ³o¨Ò×ÈuVÑoÑiÐÓØÚÉÐÌØ³{É×ËÜ~Ñ{Ì
ÑoÑÖ³ÉÑÜÜÑ~³{~Ì~{iÐÑ³o¨Ò×V
É{³¨Ó×É{~Ñ{×Ó³ØÐÉÓÑÜÖ{V{~{ÜÌÐ¨×~Ñ{ØÉËÚ{³Ñ{Ò~¨ØÉÑÜÜÑ~³{~Ì¨Ìo¨ÑÐÐÑ¨KÜå³ÜÊ³È
'É³{KÒÜÉËÑ{ÑÑ¨È{ÒÇÉ{³È¨{Ñ~Ì~{ÌÐ{ÑÒÜÜi³{~Ê~Ñ{Ñ×ioiÐÑ³{~ÊÙÐÊÈÓTÉ{É{ÊÉ{i³ÓTi³È
~{iÐÑ³o¨Ò×ÈV~Ñ{Ñ×Ó¨É{³ÚÉÑ³Ê
Ñ³{ÐÓ³ÐÉ³{ØÙÈÑ³Ì³i³ÉØ~Ñ{³ÑÌ¨{Ñ
³È~{iÐÑ³o¨Ñ×{~ÖÐÓÈ0×É³{Ì
'É³{KÒÜÑ³ÉÜÉË³Ñ{ÑÌÉ³Ò¨o¨ÒÐÐÑ³Ñ¯Ñ×{É¨ÐÑ³ÑÉÙiÐ{È¨oÖØ{
Ë{É{¨ÑÐÑ³ËÇ³Ñ{ÐÉÓÉØÐ¨×ÓØ
Ñ×ÊoiiØ~Ñ{ÈÈTÒÉ{TÉ{¨ÖÑ

~Ñ³Ñ¨oÊÈ³ÈØ×¨ÑoÐÖØÈÚÓ³È
³ÑÉËÙi~Ñ{{Ù{Ñ×¨É³{~ÓØ~Ñ³io¨ËÉØ³Ñ{{ÓTiK{KÜËÈt4×Ñ³È¨oÉËuVÉÖ~Ø®¬w¬'ÑÉ¨ÐÓiVÉÈ~ËÑåÌ
³{Ø¬w¸´'ÉK¨ÈÑ¨ËÈ¸Æ¸ÆV¨ÑdUÆÆ
ÐÐΠληροφορίες τηλέφωνο 99 517 910,
www.ivac.cinephilia.gr
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Ζ

ητείται εθνική ÖÕÒÏÚÏÑÂÍÏÇÚÕÔÖÕ
ÒÏÚÏÙÓÄÞÛËÝÔÁÚËÏËÃÔÇÏÐË
ÖËØÇÙÓÁÔÇÄÒÇÄÙÇÕØÃàÕßÔÚÇÚÕß
ÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÓÇÝÏ¦ÙÖÇØÚËÝßÖÎØËÙÃËÝ
ÖÇÍÏÜÓÁÔËÝÇÔÚÏÒÂÉËÏÝÖÕßÊËÔÇÒÒ¦àÕßÔ
ÓÜØÁÄÒÎÎÔÚÇØÑÚÏÑÂÔÇÒÏ×ÙËÏÇÖÄ
ÉËÏÝÖÕßËÃÔÇÏÓËÔÙÜÙÚÁÝÇÒÒ¦ÖÇØÕßÙÏ
¦àÕÔÚÇÏÜÝÛÁÙÌÇÚÇ¦ØÇÛÇÖØÁÖËÏÔÇÚÇ
ÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÓËÑÇÏÚÕÑßØÏÄÚËØÕÇÚÁØÓÕ
ÔËÝÙßàÎÚÂÙËÏÝÖÕßÄÙÕÞØÂÙÏÓËÝÑÏÇÔ
ËÃÔÇÏÙÆÔÚÕÓÇÐËÙÚØÇÚÃàÕßÔÑÇÏÞ¦ÔËÚÇÏ
ÚÕÊ¦ÙÕÝÍÏÇÚÃÇÔÇÍ¦ÍÇÓËÚÕÊÁÔÚØÕÙË
ÆÉÏÙÚÕÏÊÇÔÏÑÄ
×ÝÓÕßÂÒÛÇÔÚ×ØÇÄÒÇÇßÚ¦"½ÑÇ
ÒÆÚËØÇÖ×ÝÓÕßÐÇÔ¦ÒÛÇÔÑÇÏËÃÖÇÔÇÚÇ
ÐÇÔÇÍØ¦ÉÜÓÖÇÝÑÇÏÊËÔÁÞÜÍÃÔËÏÇØÑË
Ú¦ÍØÇÌÏÑÄÝ¯¬ÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ¬ËÚ¦ØÚÎ
ÒÕÏÖÄÔÁÍÏÔËÙÚÕÕÒÏÚÏÙÚÏÑÄ¾ÊØßÓÇÚÎÝ
¬Ø¦ÖËàÇÝ ÆÖØÕßÓÃÇÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇÚÕ
ÚÏÓÁÒÒËÏÍËÔÁÙÛÇÏÓËÚÎÔ©ÏÑÃÇ²ÇÚàÎ
ÍËÜØÍ¦ÑÎ ÕØÔÁÙÏÕßÑÇÏÚÏÝÖØÕÛÁÙËÏÝ
ÚÕßÇØÞÏËÖÏÙÑÄÖÕßÔÇÓÎÔÇÔÇÔË×ÙËÏÚÕ
ËÔÕÏÑÏÇÙÚÂØÏÕÙßÓÈÄÒÇÏÕÖÕßÁÞËÏÓËÚÕ
¬ÓÂÓÇØÞÇÏÕÚÂÚÜÔÑÇÏÚÇÒÕÏÖ¦ÑÇÏÚÇ
ÒÕÏÖ¦ÔÊÏÇÌÁØÕßÙËÝÕÏÕÓÏÒÃËÝËÏÖ×ÛÎ
ÑÇÔÊÏ¦ÌÕØÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ¦ÒÒÇÍÔÜÙÚ¦ÑÇÏ

Μια Οικία δεν φέρνει την άνοιξη
¦ÒÒÇÒÏÍÄÚËØÕÚÕÔÏÙÓÁÔÇÇÖÄÚÕÔ¬ÆÖÕ
ÓÃÒÎÙÇÔÊÏ¦ÌÕØÕÏ¦ÓËÙÇËÓÖÒËÑÄÓËÔÕÏ
ßÖÂØÞËÑÕÏÔÄÇØÑËÚÄÇÔÑÇÏÍÏÇÔÇËÃ
ÓÇÏËÏÒÏÑØÏÔÂÝÛÇÖËØÃÓËÔÇÖËØÏÙÙÄÚË
ØÕßÝÇÔÙÑËÌÚ×ÚÕÑÆÓÇÚÜÔÖÕÒÏÚ×Ô
ÖÕßÇÔÚÏÚ¦ÞÛÎÑËÙÚÏÝÇØÞÏËÖÏÙÑÕÖÏÑÁÝ
ÖØÕÛÁÙËÏÝÇÒÒ¦ÁÑÇÔËÑÇÏÑØÆÕËÑËÃÔÎ
ÚÎÔÎÓÁØÇÕÖÄÚËÖ¦ÒÏÑÇÒ¦¡ËÚ¦ÚÏÝ
ÕÓÕÒÕÍÕßÓÁÔÜÝÙßÔÚÕÓÄÚÇÚËÝÖÇØËÓ
È¦ÙËÏÝÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÙßàÂÚÎÙÎÑËÃËÃ
ÔÇÏÚÕÉÎÚÄ¯ËÑËÃÖËØÃÓËÔÇÔÇÇÑÕÆÙÜ
ÖØÕÚ¦ÙËÏÝÑ¦ÚÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÍÏÇÚÇÖÕÒÏ
ÚÏÙÚÏÑ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇÑÇÏÄÞÏÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎ
ÇÚàÁÔÚÇÝËÔÐÁØÜÚËÒÏÑ¦ÇÔÓÇÝÖËÏØ¦
àËÏÖÕßÇÔÚÏÚÃÛËÚÇÏÕÇØÞÏËÖÃÙÑÕÖÕÝÑÇÏ
ÍÏ»ÇßÚÄÑ¦ÔÕßÓËÄÒÎÚÎÌÇÙÇØÃÇÑÇÏÄÞÏ
ÚÕÑÕÔ¦ÑÏÚÕßÊØÇÍÕÓ¦ÔÕß
©ÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÙßàÂÚÎÙÎËÔÚÎÇÖÕßÙÃÇ
ÚÕßÇØÞÏËÖÏÙÑÄÖÕßËÃÔÇÏÓ¦ÚÇÏÇÍÏÇÚÎÔ
©ÏÑÃÇ ÕØÔÁÙÏÕßÌ¦ÔÎÑËÑÇÏÇÖÄÚÎÔÇÖÕ
ÚßÞÎÓÁÔÎÙßÔËÊØÃÇÙÎÚÎÝÖÏÚØÕÖÂÝ¡Ë
ÚÇÌÕØ×ÔÚÎÔÖØÕÖËØÇÙÓÁÔÎÇØÇÙÑËßÂ
ÄÖÕßÕÖØÄËÊØÄÝÚÎÝÑØÕÑÕÖÃÕßÂÚÇÔ
ÙÚÇÚÎÒÁÌÜÔÇÓÁÞØÏÔÇÇÖÕÙÖ¦ÙËÏÛËÚÏ
ÑÂÇÖ¦ÔÚÎÙÎÇÖÄÚÎÔØÞÏËÖÏÙÑÕÖÂÄÚÏ
ÛÇÁØÛÕßÔÄÚÇÔÈÕÒÁÉËÏ¯

Προβάροντας
ρούχα ενός άλλου

Η

ΘΕΑΤΡΟ

ÜÜiËÙÉØ~ÑÜÜ{³ÓT{ÙÉØViÈÙËÑ{Ì¨ÙÈVÐÉÑo~ÌÐ{Ñ~Ñ¨{Ó¨Ñ~Ñ{ÑÑo¨{iVÓ¨TÉ³Ñ{³1$~Ñ{ÑÑÜÑÐKÒÉ{³Ù{ÜÌ¨ÌÜ³iØ~iÚÓ³{ÙÑØ~Ñ{
³iØ¨³ÑoË³¨{ÑØV³itÛ¨Ò~Ñ{Ñu
³ÈÛiÐÊ³¨iÌo¨i ÈÙËÑ{Ì¨ÙÈÑ¨È{ÒÇÉ{ÓÑÈÙÑËÉÜÜi{~Ì
Ù¨ÒÐÑ³ËÓTÉ{³ÉË~É³¨Ì³È
Ð{ÑÑÜÖo{³ioÈÑË~ÑVÐ{Ñ~Üi¨ÊÐi³Ó¨ÑÈÙÉÙ{³ÒÇÉ{ÑÈo~¨È³ÉËÐÉ
ÌÜÈØo{ÑÐiÈT¨ÊÉ{ÑÌ³{ØÑ¨TÓØ
³iØÑÇË³iØÓÑÉ~ÜÉ~³ÌÉ{³ÉÜÉËÈÉ¨oÑ³VÐÉ³ÑÂÖ³ËÑoÑi³ÌØ
³~È¨{Ñ~Ì~{Ì~io¨Ò×Ø{¨oØ
={Ò~ÑØVÑ³ÉÜÉË³i~ÑÜÜ{³ÉT{~ÊÐÒÙÑ
³iØÑ¨Ò³ÑiØVÉiÇ³ÑÊÐÈ{~Ê~Ñ{{K{³É¨KÜÓØÈÚÓ³ÈÐ{Ñ
ÐÑÙ{~Ê{i³{~ÊÑ³ÐÌ×Ñ{¨Ñ(ÑËÇÈU
Ò¨iØå³³iØV(iÉÜÌiÑ{ÜÉËÈV'ÑËÙÑ³¨ÊØVÑÜÉ³ËØÌ~~{ØVÈÙËÑ

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

ÕÒÏÚËÃÇÌÇÃÔËÚÇÏÙÇÙÚÏÙÓÁÔÎÓÖØÕ
ÙÚ¦ÙÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏ
ÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆ¡ËÚÇÞØÄÔÏÇ
ÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑÇÔÚÁÚÕÏËÝÊÕÓÁÝÖÕßÞØËÏ¦
àËÚÇÏÓËÚÇØØÆÛÓÏÙÎËÖËÏÍÄÔÚÜÝÑÇÏÇßÚÂ
ÎÇÊÂØÏÚÎÇÔ¦ÍÑÎÌ¦ÔÎÑËÙÚÎÙßàÂÚÎÙÎ
ÖÕßÁÍÏÔË¬Õ¦ØÛØÕÚÕßßÔÚ¦ÍÓÇÚÕÝ
ÕÖËØÃØÞÇÏÕÚÂÚÜÔ§ÄÓÕÝÎÖÕÒßÊÏ¦ÙÖÇ
ÙÎÚÜÔßÖÎØËÙÏ×ÔÒÒÕÆÚÇØ¦ÙÇÇÒÒÕÆ
ÕÖÇÖ¦ÝÄÖÜÝÒÁËÏÑÇÏÕÒÇÄÝ¯Ï¦ÌÕØÇ
ßÖÕßØÍËÃÇÑÇÏßÖÎØËÙÃËÝÊÏÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔ
ÚÇÚÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆ´ÞÕßÓËÊÕÓÁÝÇÔÛØÜ
ÖÕÑËÔÚØÏÑÁÝÑÇÏÄÞÏÓÔÎÓËÏÕÑËÔÚØÏÑÁÝÑÇÏ
ËÑËÃËÃÔÇÏÖÕßÖØÁÖËÏÔÇËÙÚÏ¦ÙÕßÓËÚÎ
ÙßàÂÚÎÙÎÚÎÝÖËØÇÙÓÁÔÎÝ¬ËÚ¦ØÚÎÝËÏÖ×
ÛÎÑÇÔÇØÑËÚ¦ÍÏÇÚÕÖÕÏÕÙÆÙÚÎÓÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÓËÚÕÍÇÒÒÏÑÄÂÚÕÇÍ
ÍÒÏÑÄÂÓÂÖÜÝÚÕßÈØÏÊÏÑÄÕÆÛÁÒÕßÓË
ÇßÚÄÔÕÓËÝÊÏÕÏÑÂÙËÏÝÑÇÏÖ×ÝÛÇÈØÃÙÑÕß
ÓËÞÕØÎÍÃËÝ"ÑËÌÚËÃÚËÖÄÙÕÙÎÓÇÔÚÏÑ¦
ËÃÔÇÏÄÒÇÇßÚ¦ÇÒÒ¦ÇßÚÄËÃÔÇÏÊÕßÒËÏ¦
ÚÕßÑØ¦ÚÕßÝÔÇÚÇÙÑËÌÚËÃÑÇÏÔÇÚÇÈ¦
ÒËÏÑ¦ÚÜÔÇÚÇàßÍÃÙËÏÑÇÏÔÇÇÖÕÌÇÔÛËÃ
ÚÏÖØÁÖËÏÔÇÑ¦ÔËÏßÙÚßÞ×ÝÄÚÏÑÇÏÔÇ
ÒÁÓËÄÚÏÑÇÏÔÇÍØ¦ÌÕßÓËÄÙÕÊËÔßÖ¦Ø
ÞËÏÑËÔÚØÏÑÂÑÇÚËÆÛßÔÙÎÑÇÏÙÚÄÞËßÙÎ

ÚÃÖÕÚÇÊËÔÛÇÍÃÔËÚÇÏÙÜÙÚ¦ÊÕßÒËÏ¦
ÖÕßËÖÏÚËÒËÃÚÇÏÇÖÄÚÇÊÏ¦ÌÕØÇÚÓÂÓÇÚÇ
Ö¦ÔÚÕÚËÛÇËÃÔÇÏÙÚÕÙÚÄÞÇÙÚØÕÄÙÜÔÊÏ
ÇÌÜÔÕÆÔÑÇÏÛÇÁÞÕßÓËÖËØÏÞÇØ¦ÑÜÙÎ
ÑÇÏ¦ÚÙÇÒÎ¦ÓßÔÇ¿ÖÜÝÁÍÏÔËÑÇÏÚÎÔ
¬ËÚ¦ØÚÎÓËÚÎÔÁÌÕØÕ¡ÕßÙËÃÜÔÁÙÖÜ
ÎÒËÃÊÕßÎÕÖÕÃÇÁÞÇÙËÚÎÔÉßÞØÇÏÓÃÇ
ÚÎÝÄÚÇÔÑ¦ÖÕÏËÝÚÕÖÕÛËÚÂÙËÏÝÂÚÇÔÑ¦
ÖÜÝÚÙÕßÞÚËØÁÝÊÕßÒËÏ¦ÖÕßÍÃÔËÚÇÏ
ÛÇÖØÁÖËÏÓËÑ¦ÛËÚØÄÖÕÔÇÊÏÇÌÎÓÃàËÚÇÏ
ÕÏÙÚØËÈÒ×ÙËÏÝÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕÔÚÇÏÇÓÁ
ÙÜÝÎÑØÏÚÏÑÂÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏßÖÄÉÎÑÇÏ
ÔÇÛËÜØËÃÚÇÏÄÚÏÍÃÔËÚÇÏÑÇÒÄÖÏÙÚÇÁÙÚÜ
ÑÇÏÇÔÏÙÞÆËÏÚÕÇÔÚÃÛËÚÕ¬Õ¬ÓÂÓÇØ
ÞÇÏÕÚÂÚÜÔÑ¦ÔËÏÊÕßÒËÏ¦ÇÒÒ¦ÇßÚÄÊËÔ
ÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕÇÖßØÄÈÒÎÚÕ
ÑÇÏÍÏÇÄÒÇÚÇÑÇÑ×ÝÁÞÕÔÚ¦ÚÕßÌÚÇÃËÏÎ
ßÖÕÙÚËÒÁÞÜÙÎ¢ÚÇÃÔËÑÇÏ¦ÒÒÇ
ÇÏÇÔÔÕÓÃàËÚËÄÚÏÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇ±Ìß
ÖÕßØÍËÃÕßÕÒÏÚÏÙÓÕÆÛÇËÃÔÇÏÖÇÔ¦ÑËÏÇ
ÑÇÏÄÚÏÄÒÇÛÇÒßÛÕÆÔÇÔÖØÕÙÚËÛËÃÓÃÇ
ÇÑÄÓÎÊÏÕÏÑÎÚÏÑÂÊÕÓÂÙÚÕÑØ¦ÚÕÝÓÇÝ
ÖÒÇÔ¦ÙÛËÖÒ¦ÔÎÔÕÏÑÚØ¦ÔÃÍÕßØÇÊËÔ
ËÃÔÇÏÚÄÙÕÇÖÒ¦ÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÑÇÏÇÖÄÇß
ÚÂÚÎÙÚÂÒÎÚÕÁÞÕßÓËËÖÇÔËÏÒÎÓÓÁÔÇ
ÍØ¦ÉËÏ

εντολή της ÓÎÚÁØÇÝËÃÔÇÏØÎÚÂ!¡ÎÔ
ÖËÚ¦ÐËÏÝÚÃÖÕÚÇÇÖÄÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÚÕß
ÖÇÖÖÕÆ®ÚÙÏÕÞØÕÔÕÝÖ¦ÔÜÑ¦
ÚÜØÎÝÖÕßÇÔÇÍÑ¦àËÚÇÏÔÇÓËÚÇÑÕÓÃÙËÏ
ÙÚÕÙÖÃÚÏÚÕßËÑÒÏÖÄÔÚÕÝÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÕÆËÔ
ÊÄÐÕßÖÇÖÖÕÆØÏÙÚËÃÊÎÙÚÕßÇÖ¦ÍÕß
ÒÄÍÜÇÖÄÒßÚÎÝÇÊßÔÇÓÃÇÝÔÇÔÕÏÑÏ¦ÙËÏ
ÙÖÃÚÏËÃÔÇÏßÖÕÞØËÜÓÁÔÕÝÔÇÙßÓÈÏ×ÙËÏ
ÓËÚÕÖÇØËÒÛÄÔ ÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÁÔÇÖÇØËÒ
ÛÄÔÖÕßÇÍÔÕËÃ©¦ÔËØÍÕÝÔËÇØÄÝÁÞËÏ
ÙÚÕÏÈ¦ÐËÏÙÚÕÙÖÃÚÏÓÎÞÇÔÁÝËÙÖØÁÙÕÖÕß
ÖØÕÙÖÇÛËÃÓÇÚÇÃÜÝÔÇÊÏÇÛÁÙËÏÜÝßÖËÆ
ÛßÔÕÝßÖÕÚÃÛËÚÇÏÓÏÇÝËÚÇÏØËÃÇÝÇÔÇÑÇ
ÒÆÖÚËÏÙÏÍ¦ÙÏÍ¦ÁÔÇÔÑÄÙÓÕÇÔÕÃÑËÏÕÙË
ÓÏÇÖËØÏÕÞÂÓËÚÎÊÏÑÂÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÖÕß
ÓÕÏ¦àËÏÔÇÑËÃÚÇÏÇÖÇØ¦ÒÒÇÞÚÎÊËÑÇËÚÃËÝ
Ú×ØÇÙÚÎÔÑ¦ÉÕßÒÇÚÕßÞØÄÔÕß¬ÏØÄÒÕ
ÊÏÇÊØÇÓ¦ÚÏÙËÕØÏÙÚËÃÊÎÝÙÚÕÔÓÌÆÒÏÕ
ÑÇÏÖÕÏÇÂÚÇÔÎÙÞÁÙÎÚÕßÓËÚÕÔà×ÔÚÇ
ÙÚËÔÄÌÃÒÕÚÕßÑÇÏÑÕÓÓÕßÔÏÙÚÂ¦ÙÕ"©
ÈØÇÈËßÓÁÔÕÝÖÄÙÚØÇÚÕÝ®ÚÕßÇÞÇØÃÇ
¡ÇßØÕËÏÊÂÖÕßÛÇÖØÕÈ¦ÒÒËÚÇÏÇÖÄÚÎÔ
ËØÞÄÓËÔÎÁÓÖÚÎÙÚÏÝÇÃÛÕßÙËÝÇÔÇÙßÔ
ÛÁÚËÏÇÖÄÚÇÇÖÕÓËÏÔ¦ØÏÇÓÏÇÝàÜÂÝÓÏÇ
ÇÖØÕÙÊÄÑÎÚÎÙÞÁÙÎÙËÓÏÇÇÏÓÇÚÎØÂÖË
ØÃÕÊÕÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÏÙÚÕØÃÇÝ
ÃÔÇÏÑØÃÓÇÖÕßÊËÔÓÖÕØÕÆÓËÔÇÊÕÆ
ÓËÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÑÇÏÚÎÔÔ¦ÑØÏÙÎ®ÚÕß
ÇÔÇÍÏ×ÚÎÕØÚÕÑÇÒ¦ÑÎÈÇÙÏÙÓÁÔÎÙÚÕ
ÕÓÄÚÏÚÒÕÈÏÈÒÃÕÚÕßÒÃÇ¡ÇÍÑÒÃÔÎËÑÊ
¡ËÚÇÃÞÓÏÕ ÇÏÕÏÊÆÕÚÇÏÔÃËÝËÖÏÞËÏØÕÆÔ
ÔÇÍËÌßØ×ÙÕßÔÚÕÑËÔÄÏÙÚÕØÏÑÂÝÓÔÂÓÎÝ
ÓËÚØÄÖÕÖØÜÚÄÚßÖÕËßÌ¦ÔÚÇÙÚÕÖÕÒÆ
ÚÕÒÓÎØÄÃÔÇÏÁÔÇËÍÞËÃØÎÓÇÊÆÙÑÕÒÕÑÇÏ
ÇÙßÔÂÛÏÙÚÕÍÏÇÚÕÔËÒÒÎÔÏÑÄÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦
ÌÕÄÞÏÛËÓÇÚÕÒÕÍÏÑ¦ßÖ¦ØÞËÏËÑÚËÚÇÓÁÔÎ
ÌÏÒÓÕÍØÇÌÃÇÍÆØÜÇÖÄÚÕÔÓÌÆÒÏÕÚÕß
Ò¦ÞÏÙÚÕÔÇÒÒ¦ßÌÕÒÕÍÏÑ¦ßÔÕÓÏÒÕÆÔ®
ÓËÚÏÝÍËÔÏÁÝÚÜÔÍÕÔÁÜÔÑÇÏÚÜÔÖÇÖÖÕÆ
ÊÜÔÈÁÈÎÒÇ®ÑÇÏÇÔÇÚØËÖÚÏÑ¦ÍËÌßØ×ÔÕ
ÔÚÇÝÚÕÞ¦ÙÓÇÓÁÙÇÇÖÄÙÆÍÞØÕÔÇÖÁÔÛÎ
ÑÇÏÙÎÓËØÏÔÁÝÇÌÎÍÂÙËÏÝÚÎÔÔ¦ÑØÏ
ÙÎ®ÎÖËØÃÖÕßÞØÕÔÎ¡ÇØÃÔÇÊËÔËÃÔÇÏ
ÚßÞÇÃÇÙÞËÊÄÔÙßÔÕÓÂÒÏÑÕÏÕÏÂØÜËÝÑÇÏ
ÙÚÏÝÊÆÕÚÇÏÔÃËÝÑÄØÎËÔÄÝÛÆÓÇÚÕÝÚÎÝ
ÊÏÑÚÇÚÕØÃÇÝÍÏÕßËÔÄÝËÖÃÙÎÝÈÇÙÇÔÏÙÓÁ
ÔÕßÇÔÚ¦ØÚÎÇÔ¦ÍËÏÚÇÚØÇÆÓÇÚ¦ÚÎÝÙË
ÚÁÞÔÎËÍÞ¦ØÇÑÚÎ®ÙÚÕÙ×ÓÇÚÎÝÓÏÓÕÆ
ÓËÔÎÚÏÝÖËØÌÄØÓÇÔÝÚÎÝÖØÜÚÕÖÕØÏÇÑÂÝ
¡ÇØÃÔÇÝÓÖØ¦ÓÕÈÏÚÝÚÕÏÓ¦àÕÔÚÇÝÓÏÇ
ÊÏÑÂÚÎÝÖËØÌÄØÓÇÔÝÇÔÇàÎÚËÃßÒÏÑÄÇÖÄ
ÚÏÝÊÃÑËÝÚÎÝÞÕÆÔÚÇÝÇÖÄÓÇØÚßØÃËÝÈÇ
ÙÇÔÏÙÚ×ÔÑÇÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇËÔÄÝËÑËÃÔÕß
ÖÕßÈÇÙ¦ÔÏÙËÚÕÔÖÇÚÁØÇÚÎÝ
¬ÇÙÖÃÚÏÇÚÕßØÎÙÚÕßÇÖ¦ÍÕßÑÇÏ
ÚÎÝ¡ÇØÃÔÇÝÑ¦ÖÕßÙÚÕÑÁÔÚØÕÚÎÝÛÂ
ÔÇÝÈÇØÏÇÔÇÙÇÃÔÕßÔÓÁÙÇÙËÁÖÏÖÒÇÖÕß
ÊËÔÚÕßÝÇÔÂÑÕßÔ©ØÎÝÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÚÇ
ÐËÌÕØÚÜÛËÃÑÇÏÎ¡ÇØÃÔÇÖÕßÖØÕÙÖÇÛËÃ
ÔÇÇÖÇÒÒÇÍËÃÇÖÄÓÏÇÖÇÒÏ¦ÈÇØÏ¦ÑÕÔÙÄ
ÒÇÇÖÕÚßÍÞ¦ÔËÏÑÕÔÙÄÒÇÌÚ¦ÔËÏÓÁÞØÏ
ÚÎÙÑ¦ÒÇÚÎÝÖÕÒßÑÇÚÕÏÑÃÇÝÑÇÏÌØÇÑ¦ØËÏ
ËÑËÃÇÌÂÔÕÔÚÇÝÁÔÇËÒ¦ÞÏÙÚÕ¦ÔÕÏÍÓÇÍÏÇ
ÔÇÓÖÕØËÃÔÇÖËØÔ¦ËÏÔÇÖÁØÇÙÓÇÇÔ¦
ÓËÙÇÙÚÕÖÇØÄÔÑÇÏÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÓÏÇ
ßÖÇØÐÏÇÑÂÙßÔÛÂÑÎ¦ÈÕÒÎÁÔÇÙ×ÓÇÖÒÎ
ÍÜÓÁÔÕÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÄÞÏÓÄÔÕÇÒÒÎÍÕØÏÑ¦
©ÏÖÒÎÍÁÝÙÚÕÙ×ÓÇÚÎÝ¡ÇØÃÔÇÝËÃÔÇÏ
ÏÙÚÕØÏÑÁÝÑÇÚÇÍØÇÌÁÝ¬ÏÙÕßÁÑÇÔÇÔÙÚÕ
¬ÓÖÇÓÖ¦"®ØÜÚ¦ËÏÇÒÒ¦ÎÔÜÖÂ
ÓÔÂÓÎßÖÕÌÁØËÏÇÖÄÇÒÇÒÃÇ©ÏÊÆÕÙÑÎ
ÔÕÛÁÚËÝÊËÔÊÏÑÇÏ×ÔÕßÔÕÆÚËÑÇÚÇÑØÃÔÕßÔ
ÚÕßÝÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝÚÕßÝ¬ÕßÝÇÔÇÑÕßÌÃ
àÕßÔÇÖÄÚÕÈ¦ØÕÝÚÕßÝÚÕßÝÙßÓÌÏÒÏ×ÔÕßÔ
ÓËÚÏÝÇÖÕÚßÞÃËÝÚÕßÝÌÜÚÃàÕßÔÚÎÔÖÒËß
Ø¦ÖÕßÑÇÔËÃÝÚÕßÝÊËÔÕÓÕÒÕÍËÃ©ÆÚËÎ
ÇÖÕÙÏ×ÖÎÙÎÇÒÒ¦ÕÆÚËÑÇÏÎÇÖÕÑ¦ÒßÉÎ
ÒßÚØ×ÔÕßÔ¬ÇÈÏ×ÓÇÚÇÊËÔÑÒÎØÕÔÕÓÕÆ
ÔÚÇÏÕÆÚËÑÇÏÇÖÕÚÏÔ¦ÙÙÕÔÚÇÏ¡ÖÕØÕÆÔ
ÄÓÜÝÔÇÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÚÕÆÔÇÌÕÆÖØ×ÚÇ
ÞÇØÚÕÍØÇÌÎÛÕÆÔ
ÇÏÕÏÊÆÕÚÇÏÔÃËÝÇßÚÄÑ¦ÔÕßÔÓËÚÕÔ
ÚØÄÖÕÚÕßÝ!ÞÇØÚÕÍØÇÌÕÆÔÚÕÙÂÓËØÇÖ¦ÔÜ
ÙÚÇÃÞÔÎÚÕßÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝ©ÖÄÙÚØÇÚÕÝ®
ÁÞËÏÁÔÇÈÒÁÓÓÇÖÇÏÍÔÏ×ÊËÝÙÚÕÖØÕ¦ÙÚÏÕ
ÚÜÔÇÐÏÜÓÇÚÏÑ×ÔÓËÚÏÝÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÁÝ
ÓÕÔÕÑÇÚÕÏÑÃËÝÓËÚÕÔÓÏÑØÄÑÂÖÕÑÇÏÚÇ
ÇÔÇÒÒÕÃÜÚÇÚËÒËÚÕßØÍÏÑ¦àÜÂÝ©ÎØÜÏ
ÙÓÄÝ®ÚÜÔÇÖÄÙÚØÇÚÜÔËÐÃÙÕßÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÝ
ÑÇÏÓßÛÕÖÒÇÙÚÏÑÄÝ©ÏÖÇÒÇÏÕÃÑ¦ÚÕÏÑÕÏÚÎÝ
ÖËØÏÕÞÂÝÄÙÕÏÁÞÕßÔÇÖÕÓËÃÔËÏÙßÔßÖ¦Ø
ÞÕßÔÓËÚÇÌÇÔÚ¦ÙÓÇÚ¦ÚÕßÝÏÇ¦ÒÒÕßÝ
ËÃÔÇÏÙßÔÚØÕÌÏ¦ÍÏÇ¦ÒÒÕßÝÈ¦ÙÇÔÕÒÒÕÏ
ÚÇÖËØÏÌÁØÕßÔ¦ÒÒÕÏÚÇÑÒËÃÔÕßÔÙËÓÖÇ
ÕÆÒÇÁÜÝÄÚÕßÑ¦ÖÕÏÕÝÚØÃÚÕÝÐÁÔÕÝ®ÚÇ
ÌÁØËÏÙÚÕÌÜÝ
©ØÎÝÖØÕÈ¦ØËÏÚÎÙÚÕÒÂÚÕßÖÇÖÖÕÆ
ØÏÙÚËÃÊÎÓËÄÒÎÚÎÔËÐ¦ØÚßÙÎÍÏÇÔÇÖ¦
ËÏÙËÁÔÇÖ¦ØÚÏÓËÚÇÓÌÏËÙÓÁÔÜÔÍ¦àËÏ
ÙÁÒÌÏÙÚÕÔÑÇÛØÁÌÚÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕÍÏÇÔÇ
ÐÕØÑÃÙËÏÚÎÔËÏÑÄÔÇÖÇØ¦ÍÏÇÔÇÚÎÔÇÖÇ
ÛÇÔÇÚÃÙËÏØÞÃàËÏÔÇÇÔÇÑÇÒÆÖÚËÏÄÚÏÎ
ÓËÍ¦ÒÎÙÚÕØÃÇËÖÏÈÏ×ÔËÏÞ¦ØÎÙÚÏÝÇÔÇ
ØÃÛÓÎÚËÝÖÚßÞÁÝÇÙÂÓÇÔÚËÝà¦ØËÝ¦ÖËÏ
ØÕßÝÑÄÑÑÕßÝàÜÂÝÚÕßÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝ
¦ÍÔÜÙÚÕßÝÞÇÓÁÔÕßÝÖÕßÌÜÒÏ¦àÕßÔÑÇÏ
ÚØÁÌÕßÔÚÕÙ×ÓÇ®ÚÜÔÑßØÃÇØÞÜÔÇÌÎ
ÍÂÙËÜÔ²ÜØÃÝÇßÚÁÝÚÃÖÕÚÇÊËÔÛÇÁÌÚÇ
ÔË×ÝËÓ¦ÝÚÃÖÕÚÇÊËÔÛÇÂÚÇÔÙÇÔËÓ¦Ý
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ΣΙΝΕΜΑ

«Παγιδευμένος»
στο κορμί ενός σταρ;
Η ομορφιά του Μπραντ Πιτ και η υποκριτική του ταυτότητα
Του ΝΙΚΟΛΑ ΖΩΗ

Έχει κερδίσειÚÕÞØßÙÄÇÍÇÒÓÇÚ¦ÑÏÍÏÇÚÎÔËØÓÎÔËÃÇÚÕßÜÝ ÒÏÌ
¡ÖÕßÛÙÚÎÔÚÇÏÔÃÇ ¦ÖÕÚËÙÚÕ
²ÄÒÏÍÕßÔÚ®ÚÕß ÕßÁÔÚÏÔ¬ÇØÇÔÚÃÔÕÃÔÇÏÁÔÇÝØÄÒÕÝÖÕßÇÔÑÇÏ
ÊËÆÚËØÕÝ®ÒËÏÚÕßØÍËÃÖÇØÇÖ¦ÔÜ
ÇÖÄßÖÕÙÚÎØÏÑÚÏÑ¦ÙÚÕÔÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂËÕÔ¦ØÔÚÕ§ÚÏ ¦ÖØÏÕ¶ÑÇÏ
Õ¡ÖØÇÔÚÏÚÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÚÕÍÔÜØÃàËÏÑÇÒ¦¦ÔËÙÎÎÉßÞØÇÏÓÃÇ
ÑÇÏÎÒÇÑÜÔÏÑÄÚÎÚÇÎÇÚÇØÇÐÃÇ
ÚÎÔÕÖÕÃÇËÓÌßÙ¦ÙÚÕÔÑÇÙÑÇÔÚÁØÖÕßßÖÕÊÆËÚÇÏÖØÕÑÆÖÚÕßÔ
Ó¦ÒÒÕÔÇÖÄÚÏÝÙÞËÊÄÔÚØËÏÝÊËÑÇËÚÃËÝÖÕßÓËÚØ¦ËÏÙÚÕÑÕßØÓÖÁÚÏ ÇÏÇÔÁÔÇÚÁÚÕÏÕÙßÓÖÁØÇÙÓÇ
ËÃÔÇÏËÖÏÙÌÇÒÁÝÓÏÇÓÇÚÏ¦ÙÚÎÔ
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Οι μικρομηκάδες ταξιδεύουν και μαζί τους εμείς
Το ιστορικό Φεστιβάλ Δράμας ήρθε στην Κύπρο και προβάλλει τις βραβευμένες του με πολλαπλά νοήματα ταινίες
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Δεν χρειάζεται κάποιος
να έχει μεγάλο προϋπολογισμό για να κυνηγήσει
τα όνειρά του. Ίσως το
κλειδί να είναι η ελπίδα,
δύναμη και το πάθος.
«Βίαιη Εξίσωση»
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ÖÕßÛØÏÇÓÈËÆËÏÇÔ¦ÚÕÖÇÍÑÄÙÓÏÕÖÃÙÎÝÄÖÜÝÊÂÒÜÙËÎ ÆÖØÕÝËÃÔÇÏÁÔÇ
ÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÄÑÕÓÓ¦ÚÏÚÕß¢ËÙÚÏÈ¦Ò
Ø¦ÓÇÝÕÏÚÇÏÔÃËÝÚÎÝÊÏÇÍÜÔÃàÕÔÚÇÔ
ÙÚÕËÛÔÏÑÄÊÏÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄÑÕÓÓ¦ÚÏÇÒÒ¦
ÑÇÏÖÒÁÕÔÙÚÕÊÏËÛÔÁÝ¡ËÚ¦ÇÖÄÁÔÇ
ÊÃÜØÕÙßÔËÞÄÓËÔÕÍËÓ¦ÚÕÓËËÖÚ¦ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÚÇÏÔÃËÝÑÇÏÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÁÝ
ËÔÇÒÒÇÍÁÝÈÍÇÃÔÕÔÚÇÝÇÖÄÚÎÔÇÃÛÕßÙÇ
ÑÇÏÓÏÒ×ÔÚÇÝÓË¦ÒÒÕßÝÛËÇÚÁÝÇÖÕÑÄÓÏÙÇÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎÚÎÝÏÑÇÔÕÖÕÃÎÙÎÝ
ÓËÚÕËÖÃÖËÊÕÚÜÔÚÇÏÔÏ×ÔÔÇÁÞËÏËßÞÇØÏÙÚÂÙËÏÚÕßÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝßÚÄ
ÖÕßÓÕßÁÑÇÔËÖËØÏÙÙÄÚËØÎËÔÚÆÖÜÙÎ
ÂÚÇÔÄÚÏÕÏÖÒËÃÙÚËÝÚÇÏÔÃËÝËÃÞÇÔÍßØÏÙÚËÃÞÜØÃÝÑ¦ÖÕÏÇËÖÏÞÕØÂÍÎÙÎÇÒÒ¦ÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÂÚÇÔÕÖÜÙÊÂÖÕÚË
ÖÕÒÆÑÇÒÄßÚÄÖÕßÖÇÃØÔÜÇÖÄÚÕ
ÌËÙÚÏÈ¦ÒÇßÚÄËÃÔÇÏÄÚÏÊËÔÞØËÏ¦àËÚÇÏÑ¦ÖÕÏÕÝÔÇÁÞËÏÓËÍ¦ÒÕÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÍÏÇÔÇÑßÔÎÍÂÙËÏÚÇÄÔËÏØ¦
ÚÕß¾ÙÜÝÚÕÑÒËÏÊÃÔÇËÃÔÇÏÎËÒÖÃÊÇ
ÊÆÔÇÓÎÑÇÏÚÕÖ¦ÛÕÝßÚÄÚÕÚÇÐÃÊÏ
ÖÕßÑ¦ÔËÏÚÕ¢ËÙÚÏÈ¦ÒØ¦ÓÇÝÓËÚÏÝ
ÚÇÏÔÃËÝÚÜÔÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÙÚ×ÔËÃÔÇÏ
Ö¦ØÇÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÄÊÃÔËÏÖØÕÈÕÒÂ
ÑÇÏÌÜÝÙËÚÇÏÔÃËÝÔÁÜÔÖÕßÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÃÙÜÝÔÇÓÎÔËÃÞÇÔÇßÚÂÚÎÔ
ËßÑÇÏØÃÇÔÇÊËÏÊÎÒÇÊÂÚÇÁØÍÇÚÕßÝ
ÚÄÙÕÓËÍ¦ÒÕÑÕÏÔÄ
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ΠΡΟΣ ΩΠΟ

ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ / Της ΜΑΡΙΑΛΕΝΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ενα εικοσιτετράωρο με τον συγγραφέα Χρίστο Κυθρεώτη
08.30
Δεν είμαι ÖØÜÏÔÄÝÚÆÖÕÝÚÕÇÔÇÈ¦ÒÒÜÄÙÕÓÖÕØ×¬ÕÌÜÝÇÖ»ÚÏÝÍØÃÒÏËÝ
ÑÄÈËÏÙËÌÁÚËÝÚÕÊÜÓ¦ÚÏÕÕÏÂÞÕÏ
ÚÎÝÓÁØÇÝÖÒÎÛÇÃÔÕßÔÑÏËÍ×ÙÚØÏÌÕÍßØÃàÜÑÇÓÏ¦ÊËÑÇØÏ¦ÌÕØÁÝÙÚÇ
ÙËÔÚÄÔÏÇÖØÏÔÙÎÑÜÛ×ÍÏÇÚÇÊÁÕÔÚÇ¬Ø×ÜÚÕÙÚÞÇàËÆÕÔÚÇÝÙÚÕÑÏÔÎÚÄÚÏÝÖØ×ÚËÝËÏÊÂÙËÏÝÊÎÓÄÙÏËÝ
ÏÊÏÜÚÏÑÁÝÑÇÏÚÎÔËÔÊÏ¦ÓËÙÎÍÑØÃàÇ
à×ÔÎÍÍÒÕÝÁÙÖÇÙËÊÆÕÞÁØÏÇÑÇÏ
ÊÆÕÖÄÊÏÇÖØÕÙÖÇÛ×ÔÚÇÝÔÇÈÍ¦ÒËÏ
ÙÁÒÌÏÙÚßÌÆÒÇÑÇÝÖÇØÇÏÚÂÛÎÑËÑÇÏ
ÖÇÔÚØËÆÚÎÑËÚÎÍÏÇÍÏ¦ÚÕß¬ØÇÈ¦ÔË
ÚÇÓÇÒÒÏ¦ÚÕßÝÕÏÊÏÇÏÚÕÒÄÍÕÏÓËÇßÚÂÚÎÔÇÖÒÂÓÁÛÕÊÕÇÊßÔÇÚÃÙÓÇÚÕÝ
09.00
Ανοίγω λάπτοπ, ÐËÑÏÔ¦ÜÔÇÊÕßÒËÆÜ
ÖÏÓÁÒËÏËÝÑËÏÓÁÔÜÔÊÏÕØÛ×ÙËÏÝ
ÇÔÇÊÏÇÚßÖ×ÙËÏÝÒËÐÏÑ¦ÑÇÏ.VVNSL
©ÒÇÍÏÇÚÎÔÕßÚÕÖÃÇÚÎÝÇÖÕßÙÃÇÝ
ÒÇÛ×ÔÑÇÔ¦ØÜÙËÒÃÊËÝËÖÃÙËÒÃÊÜÔÑÇÏÙßÔËÞÃàÜÔÇÝÚÄÔÕÝÁÔÇ
ÔÏÓÏÇÒ¦ÛÕÝÇÆÐÎÙÎÑÇÏÚÕÙÌÇÍËÃÕ
ÚÜÔßÖÕÚÇÑÚÏÑ×ÔÚÕßÈ¦ÒÒÜ¢ÏÒÕÙÕÌÏÑÁÝÙÑÁÉËÏÝÍÏÇÚÎÔÇÔÇÍÑÇÏÄÚÎÚÇÚÎÝÆÖÇØÐÎÝÒÇÛ×ÔÍÏÇÚÕÖ×ÝÕ
ËÍÑÁÌÇÒÄÝÓÇÝËÐËÒÃÞÛÎÑËÓÁÙÇÇÖÄ
ÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆÝÖÇØ¦ÑÇÓÉÂÝÚÕßÝ¶ÑÇÏ
ÊßÙÕÃÜÔËÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÍÏÇÚÎÔËÐËÒÏÐÏÓÄÚÎÚÇÚÕßÊÏÑÕÆÓÕßËÍÑËÌ¦ÒÕß
¦ÛËÒÃÍÕÎÁØËßÔÇÍÏÇÑ¦ÖÕÏÕÖØÇÍÓÇÚÕÒÕÍÏÑÄÕÊÎÍËÃÚÎÔÖØÕÙÕÞÂÓÕß
ÙËÇÖØÄÈÒËÖÚÇÓÕÔÕÖ¦ÚÏÇ!ÑÇÚÇÒÂÍÜ
ÔÇÍÑÕßÍÑÒ¦ØÜÙßÔÇßÒÃÇ< ®
Â²ÁÔØÏÑ§ÃÒÙËÔÙÂÓËØÇ®ÙÚÕÚÁÒÕÝ
ÐËÞÔ¦ÜÚÏËÃÞÇÐËÑÏÔÂÙËÏÔÇÉ¦ÞÔÜ
ÖÏÙÚØÁÌÜÎÚÚÎÓÁÔÕÝÙÚÎÊÏÄØÛÜÙÎ

13.00
Το πρώτο ËÖÃÙÎÓÕÊÏ¦ÒËÏÓÓÇÚÎÝÓÁØÇÝÞÕßÔÖØÕÎÍÎÛËÃÇØÑËÚ¦ÇÔËÖÃÙÎÓÇÖÃÙÜÇÖ»ÚÎÔÃÊÏÇÓÕßÚÎÔÖÒ¦ÚÎËØÖÇÚ¦ÜÒÃÍÕÓÁÙÇÙÚÕÙÖÃÚÏ
ÙÚÁÒÔÜÓÁÏÒÊÏÇÈ¦àÜÑ¦ÚÏÖÕßÊËÔ
ÖØÁÖËÏÔÇÊÏÕØÛ×ÙÜÑÕÆÜÓÕßÙÏ-

«Μετά τα μεσάνυχτα συνήθως μόνο εγώ είμαι ξύπνιος
στο σπίτι. Διαβάζω ή γράφω – ή διαβάζω κάτι σχετικό με αυτό που γράφω».

Ο ΧρίστοςÈÚ¨É³iØÓo¨ÑÉÓÑÑÌ
³Ñ{ÑÜÑÈ³{~ÒÐÈÚ{³¨ÊÐÑ³Ñ³
³ÉÜÉÈ³ÑËÉ³³t ~ÉËÈÇÖÐÉu
ÑÂÄÒÕÑÇÏÖÏÕÙÖ¦ÔÏÇ¬Ø×ÜÓËÙÎÓËØÏÇÔÄÐÇÔÇÑ¦ÛÕÓÇÏÙÚÕÍØÇÌËÃÕ
ÑÁÌÚÕÓÇÏÚÏÝÙßÔÁÖËÏËÝÚÎÝÑÇÛÏÙÚÏÑÂÝàÜÂÝ©ÇßÞÁÔÇÝÓÕßÁÞËÏÙÚØÇÌËÃËÔÇÔÚÃÕÔÓÕß¡ÕßËÖÏÚÃÛËÚÇÏÓË
ÙÚØÇÚÎÍÏÑÁÝÙÕßÈÒÏÁÝÖÕßÓÁÞØÏÚÕ
ÇÖÄÍËßÓÇÛÇÁÞÕßÔÇÛØÕÏÙÚËÃÙËÑÇÔÕÔÏÑÄÖÕÔÕÑÁÌÇÒÕÒ¦ÔÇÍÏÇÔÇÐËÑÏÔÂÙÜÍßÓÔÇÙÚÏÑÂÓÖ¦ÙÑËÚÑÕÒÆÓÈÎÙÎÕØËÏÔÁÝÖËàÕÖÕØÃËÝÎÑ×ÔÕÓÇÏ
ÇÖ»ÚÕÑ¦ÛÏÙÓÇÖ¦ÜÙÚÎÔÑÕßàÃÔÇ
ÇÔÕÃÍÜÚÕÙßØÚ¦ØÏ¬Ø×ÜÁÔÇÍÒßÑÄ

18.00
Τις καλές ÓÁØËÝÁÞÜÚËÒËÏ×ÙËÏÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÏÝ¦ÒÒËÝÙßÔËÞÃàÜÓÁÞØÏÚÕÈØ¦ÊßÂÈÍÇÃÔÜÁÐÜÍÏÇÔÇÖÇØÇÊ×ÙÜ
ÂÔÇÖÇØÇÒ¦ÈÜÑ¦ÖÕÏÕÑËÃÓËÔÕÂ

«Κλείνω ³ÈÜo{³ÊVÑËoÓÑK{KÜË${ÜÓÂÉ{Ø³ÒÜÜ${ÒÜÜ{ÂÓ¨È~ÑÜÖ³É¨ÑVÉÉ{ÙÊÙÉT¨É{ÒÇÉ³Ñ{ÑÉËÑ{ÉÐÉËØuVÜÓÉ{¨Ë³ØÈÚ¨É³iØ
ÍÏÇÑ¦ÖÕÏÇ¦ÒÒÎÖØÇÑÚÏÑÂßÖÕÞØÁÜÙÎ²ÇÒ¦ØÜÙÎÔÚÕßÝÃÙÜÝÓÏÇ×ØÇ
ÆÖÔÕßÍØ¦ÉÏÓÕÑ¦ÑÏÓËÚÕßÝÍÏÕßÝ
ÚÎÝÙßÔÚØÄÌÕßÓÕßÁÓÇÞØÄÔÕß
ÔÇÇØÞÃÙÕßÔÔÇÓËÔÏÑ¦ÔËßÔÕÓÏÒÃËÝÓËÌÃÒÕßÝÙÚÕTLZZLUNLYÙÇÔ
ÙÎÓËÏÜÓÇÚ¦ØÏÇÖÕßÍØ¦ÌÕÔÚÇÏÇÖÄ
ÓÄÔÇÚÕßÝÔËÃÔÇÏÇÖÕÒÆÚÜÝÇÖÇØÇÃÚÎÚÕÔÇÑ¦ÔÜÓËØÏÑ¦ÚÎÒËÌÜÔÂÓÇÚÇÚÇÑ¦ÔÜÇßÚÂÚÎÔ×ØÇ¶ÇÒÒ¦
ÙßÔÂÛÜÝÊËÔËÃÔÇÏÕÖÄÚËÖØÕÚÏÓ×
ÚÕßÝÖÕÒÏÚÏÙÓÁÔÕßÝÚØÄÖÕßÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÓÎÔÆÓÇÚÇÂÓÁÏÒ

22.00
Βλέπουμε κάποια ÙËÏØ¦ÓËÚÎÙÆÔÚØÕÌÄÓÕßÂÖ¦ÓËÑÇÓÏ¦ÈÄÒÚÇÂÇÖÒ×Ý
ÚÇÒÁÓË ¦ÖÕÏÇÈØ¦ÊÏÇÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝ

ÓËÌÃÒÕßÝ¡ËÚ¦ÚÇÓËÙ¦ÔßÞÚÇÙßÔÂÛÜÝÓÄÔÕËÍ×ËÃÓÇÏÐÆÖÔÏÕÝÙÚÕ
ÙÖÃÚÏÏÇÈ¦àÜÂÍØ¦ÌÜ¶ÂÊÏÇÈ¦àÜ
Ñ¦ÚÏÙÞËÚÏÑÄÓËÇßÚÄÖÕßÍØ¦ÌÜ½
Ñ¦ÔÜÁØËßÔÇÙÚÕÔÚËØÔËÚÖØ¦ÍÓÇ
ÖÕßÖßØÕÊÕÚËÃÚÎÍÔÜÙÚÂÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ
ÚØÃÈÜÙËÒ¦ÛÕÝÙÚËÔ¦ÓÖÒÁÑÜÙË
ÇÔÇÐÏÄÖÏÙÚÇÙ¦ÏÚÐÇÔÇÊÏÇÈ¦àÜÍÏÇ
ÚÕÔÚÆÖÕÓËÚÎÙÁÒÌÏ¢ÚÎÔ¦ÚÎÍÒÃÚÜÙËÖËÙËÇÖÄÊÁÑÇÓÁÚØÇÖ¦ÔÜ
ÙËÑ¦ÚÏÍÒ¦ÙÚØËÝÏÇÖÕÒÆÓÏÑØÄÚËØÇ
Ò¦ÛÎ¦ÒÒÕÏÊËÔÂÚÇÔÚÄÙÕÚßÞËØÕÃ

01.00
Επιστρέφω ÙÚÕ ÑËÃÓËÔÕÛßÓÃàÜÙÚÕÔ
ËÇßÚÄÓÕßÖÜÝÚÕÔÇÓÎÔÚÕÍØ¦ÌËÏÝ
ÖÇÃØÔËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÞØÄÔÕÇÖ»ÚÕ
ÔÇÚÕÍØ¦ÌËÏÝÂÓËØÇËÃÔÇÏÇßÚÄ

ËÊ×ÚÕÑËÃÓËÔÕ¬ÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÌÕØ¦
ÖÕßÁÍØÇÉÇÍÏÇÚÕËÏÑÕÙÏÚËÚØ¦ÜØÕ
Ñ¦ÖÕÏÕßÞØËÏ¦ÙÚÎÑÇËÑÇÚÄÞÏÒÏ¦ÊËÝ
ÒÁÐËÏÝßÚÄËÊ×ËÃÔÇÏÓ¦ÒÒÕÔÖÏÕ
ÇÖÒÄ¡¦ÒÒÕÔÐÜÎÔÆÞÚÇÖØÕÞÜØ¦ËÏÇÑÕÆÍËÚÇÏÁÔÇÙÑßÒÃÖÕßÍÇÈÍÃàËÏÁÔÇÇßÚÕÑÃÔÎÚÕÍÑÇà×ÔËÏÑ¦ÖÕß
ÓÇÑØÏ¦ËØÃËØÍÕÏÂÞÕÏÔßÞÚÄÈÏÜÔ
ÖÕßÒÏ×Ô

02.30
Η παραγωγικότητά μου,ÙßàÎÚÂÙÏÓÎÁÚÙÏ
ÑÏÇÒÒÏ×ÝÖÁÌÚËÏÑ¦ÚÜÇÖ»ÚÕÄØÏÕ
ËÖÏÌßÒÇÑÂÝ¢Ø¦ÙËÏÝÖÕßÐËÑÏÔ¦ÔË
ßÖÕÙÞÄÓËÔËÝÑÇÚÇÒÂÍÕßÔ¯ÑÇÚÇÒÂÍÕßÔÑ¦ÖÜÝÚÁÒÕÝÖ¦ÔÚÜÔÄÚÇÔÊËÔ
ÓÁÔÕßÔÓÏÙÁÝ©ÃÊÏÕÝÕÂÞÕÝÚÜÔÖÒÂÑÚØÜÔÍÃÔËÚÇÏÖÏÕÊÏÙÚÇÑÚÏÑÄÝÖØÕÊÃÊËÏÇÔÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇ ÒËÃÔÜÚÕÔßÖÕÒÕÍÏÙÚÂÇÔÕÃÍÜÁÔÇÈÏÈÒÃÕ©ÏÒÁÐËÏÝ
ÚÜÔ¦ÒÒÜÔ©Ï¦ÒÒÕÏÐÁØÕßÔÑÇÒÆÚËØÇ
ËÖËÏÊÂÊËÔÞØËÏ¦àËÚÇÏÔÇËÃÔÇÏËÓËÃÝ
ßÔËÞÃàÜÚÕÊÏ¦ÈÇÙÓÇÙÚÕÑØËÈ¦ÚÏÒÃÍËÝÙËÒÃÊËÝÓËÓÏÙÄÑÒËÏÙÚÇÈÒÁÌÇØÇ
ÖØÏÔÑÇÚÇÛÁÙÜÚÇÄÖÒÇÇÑÕßÓÖÂÙÜ
ÚÕÑËÌ¦ÒÏÙÚÕÓÇÐÏÒ¦ØÏÉ¦ÐÜÓËÚÕ
ÞÁØÏÚÕÔÊÏÇÑÄÖÚÎ¬ÕÌÜÝÁÞËÏÙÈÂÙËÏÇÔÑÇÏËÖÏàËÃÍÏÇÒÃÍÕÜÝËÌÁÙÚÕÔ
ÇÓÌÏÈÒÎÙÚØÕËÏÊÂÓÕß

03.00
Οταν ήμουν ÓÏÑØÄÝÎÍÏÇÍÏ¦ÓÕßÖËØÔÕÆÙËÚÇÑÇÒÕÑÇÃØÏÇÓÇàÃÓÇÝ¬Ç
ÈØ¦ÊÏÇÑÇÛÄÓÇÙÚÇÔÙÚÕÓÖÇÒÑÄÔÏÑÇÏ
ÓÇÝÁÒËÍËÐÇÔ¦ÑÇÏÐÇÔ¦ÚÎÔÏÙÚÕØÃÇ
ÚÎÝÖÕßÑ¦ÛËÌÕØ¦ÓÕßÌÇÏÔÄÚÇÔ
ÙÇÔÑÇÏÔÕÆØÍÏÇ¡ÏÇÖËØÃÖÒÕÑÎÙ¦ÍÑÇÖÕßÐËÑÏÔÕÆÙËÇÖ»ÚÎ²ÃÕÙßÔËÞÏàÄÚÇÔÙÚÎ¡ÏÑØ¦ÙÃÇÙÚÎÔÃÍßÖÚÕÙÚÕ ÕÔÍÑÄ¡ÁÞØÏÚÎÔÃÍßÖÚÕ
ÙßÔÂÛÜÝÓËËÃÞËÖ¦ØËÏÕÆÖÔÕÝ¡Ë
ÑÕßÈÇÒÕÆÙÇÔÙÚÕÑØËÈ¦ÚÏÑÇÏ¦ÑÕßÍÇÚÏÝÉÏÛßØÏÙÚÁÝÚÕßÝÑÇÒÎÔÆÞÚËÝ
ÆØÏÕÛÇËÃÔÇÏÑÇÒÆÚËØÇ®ÁÒËÍËÎ
ÍÏÇÍÏ¦ÓÕßÑÇÏÊËÔËÃÞÇÏÊÁÇÚÏËÔÔÕÕÆÙË©ÆÚËÙÂÓËØÇÁÞÜÇÒÒ¦ÖØÏÔÖÁÙËÏÝÍÏÇÆÖÔÕËÃÔÇÏÜØÇÃÇÔÇÚÕÒËÝ

The 2020
Hubert Curien
Memorial Lecture
Artiﬁcial intelligence: Success,
Limits, Myths and Threats

Thursday 27 February 2020, 7pm

Prof Marc Mézard
Director of the École Normale Supérieure, Paris

Friday, 21 February 2020 | 18:30
The Cyprus Institute
Novel Technologies Laboratory, Athalassa Campus
Info: tel. 22208752 · email: ofﬁce.events@cyi.ac.cy · www.cyi.ac.cy

CYPRUS RESEARCH AND
EDUCATIONAL FOUNDATION
Media Sponsor
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Μ ΑΤ Ι Ε Σ

500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Της ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ

ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ*

ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗ ΓΑΛΑΝΟ

«Οταν δεις τη φρίκη...»

EPA / ETIENNE LAURENT

«Π

ιστεύω ÖÜÝÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÊ×ØÕÖÕßÓÕßÊÄÛÎÑËÑÇÏÙËÖÕÒÒÕÆÝ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝÙÚÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÚÕß
ÛË¦ÓÇÚÕÝËÃÔÇÏÎËßÑÇÏØÃÇÔÇ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÚÎÌÜÔÂÓÕßÍÏÇ
ÄÙÕßÝÊËÔÁÞÕßÔ®ËÃÖËÕ²ÕÇÑÃÔ
¢ÃÔÏÐÇÖÄÚÕÑÄÑÑÏÔÕÞÇÒÃÑØÇÚ×ÔÚÇÝÚÕ©ÙÑÇØqÔÊØÏÑÕÆªÄÒÕß
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Για πρώτη φορά
ένας ηθοποιός
που κερδίζει Οσκαρ δεν
ευχαριστεί τη μαμά του
και τον μπαμπά του,
δεν αναλώνεται
στο υπερφίαλο εγώ του.
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ÑÇÏÄÞÏÚÕßÓËÚÇÍËÔÁÙÚËØÕßÊÇÑÚßÒÕÍØÇÌÎÓÁÔÕß¬ÎÙÞËÚÏÑÂ
ÖÒÎØÕÌÕØÃÇÓÇÝ
ÖÇØÁÞËÏÕßÖÕÓÔÎÓÇÚÏÙÓÄÝÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝÁÑÊÕÙÎÝ
ÛÇÂÚÇÔÄÓÜÝÞØÂÙÏÓÕÓÏÇËÖÄÓËÔÎ
ÁÑÊÕÙÎÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÈÏÈÒÃÕßÔÇ
ÌØÕÔÚÃÙËÏÍÏÇÚÎ
ÊÏËßÑØÃÔÏÙÎÚÜÔ
ÖÎÍ×Ô ÑÇÏ ÚÜÔ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÜÔËÖÏÒÕÍ×Ô
¬ÕËÖÃÓËÚØÕÚÎÝ¡ÖÏØÄËÖÏÑËÔÚØ×ÔËÚÇÏÙÚÕÈÏÕÍØÇÌÏÑÄßÖÄÈÇÛØÕÚÜÔÖÕÏÎÓ¦ÚÜÔ!ÖÄÙÕÝÇÖÄ
ÚÕÔÊÏ¦ÙÎÓÕÁØÜÚÇÔËÇÔÏÑÄÖØÕÖÕÒËÓÏÑÄÑÇÏÇÔÇàÜÖßØÜÓÁÔÕÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑÄÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔØËÔÚ
ÑÇÏÚÕÔ²¦ÏÔÚËÍÑËØÖÁØÇÙËÙÚÇ
ÖÕÏÂÓÇÚÇ"¡ÕÒÕÔÄÚÏÖÕÒÒÇÖÒ×Ý
ÑÇÚÇÔÕÎÚÄÔÇÊÃÔËÚÇÏÁÓÌÇÙÎ

ÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÑÇÏÚÎÈÏÕÍØÇÌÃÇ
ÇÊÏÑËÃÚÇÏÑ¦ÖÜÝÎÖÕÃÎÙÎÑÇÛËÇßÚÂ©ÓÜÝÚÇÖÕÏÂÓÇÚÇÚÎÝØËÔÚ
ÁÓÓËÚØÇÂËÒËÆÛËØÇÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦
ÂÓÕÔÚÁØÔÇÖØÕÙÌÁØÕßÔÑÇÛÇØÂÇÖÄÒÇßÙÎÕÏÎÚÏÑ¦ËÃÔÇÏÚÇ
ËÖÏÚ¦ÌÏÇËÖÏÍØ¦ÓÓÇÚ¦ÚÎÝÙÚÕÔ
¡ÖÁÔÍÏÇÓÏÔÑÇÏÚÕÔ¡ÖØÕÞÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÁÑÊÕÙÎÃÔÇÏÊËÇÖÇØÇÍÔ×ØÏÙÚÕÝ
ÕËÐÖØËÙÏÕÔÏÙÚÏÑÄÝÚÕßÝÚÄÔÕÝ!
ÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎËÖÕÞÂÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝÖÕÃÎÙÎÝÙÌØÇÍÃàËÏÚÎÔ
ÖÕÏÂÚØÏÇØËÔÚÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄ
ÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÙÞÕÒÂÙÑÁÉÎÝÑÇÏ
ÇÖÄÕÖÕÏÕÔÊÂÖÕÚËÙÚÕÞÇÙÓÄË
ÇßÚ¦ÚÇÙßÓÌØÇàÄÓËÔÇÎØËÔÚ
ÙßÍÑÇÚÕÏÑËÃ®ÓËÚÕÔ¬ØÇÑÒÚÕÔ
¡ÖØËÞÚÚÎ¦ÙÑËØÆÒËØÑÕÓÃàÕÔÚÇÝÄÓÜÝÙÚÎÍËØÓÇÔÄÌÜÔÎ
ÖÕÃÎÙÎÓÏÇÔÕÐÆÚÇÚÎßÖÇØÐÏÇÑÂ
ÇÍÜÔÃÇÍÏÇÚÕÔØÄÒÕÚÕßÒÄÍÕß
ÍËÏÚÔÏ¦àÕÔÚÇÝÑÇÚ¦ÚÕÆÚÕÓËÚÕÔ
ÓËÚÇÓÕÔÚÁØÔÕ¬ÙÁÒÇÔ ÇÏÓÕÒÕÔÄÚÏÊËÙßÙÞËÚÃàÕÔÚÇÏ¦ÓËÙÇ
ÕÏÙÚÃÞÕÏÚÎÝÓËÚÕ©ÒÕÑÇÆÚÜÓÇ
ÇÖÇÔÚ¦ÁÓÖØÇÑÚÇÙÚÕÔÔÚÄØÔÕ
ÄÞÏÓÄÔÕÍØ¦ÌÕÔÚÇÝÖÕÃÎÙÎÓËÚ¦
ÚÕÕßÙÈÏÚÝÄÓÜÝÓÎÊÎÓÕÙÏËÆÕÔÚ¦ÝÚÎÔÇÒÒ¦ÑÇÏØÎÚ¦ÊÏËÑÊÏÑ×ÔÚÇÝÚÕÓËØÃÊÏÕÚÎÝÖÕÃÎÙÎÝ
ÙÚÎàÜÂÑÇÏÚÕÔÒÄÍÕ!ÎÒÁÐÎÚÕß
ÖÕÏÂÓÇÚÕÝÊËÔËÃÔÇÏ¦ÙßÒÕËÃÔÇÏ
ÊÏÇÓÕÔÂ®ÑÏÇÝËÃÔÇÏÙÚÃÍÓÇÄÞÏ
ÕßÒÂ®ÚÕÚØÇÆÓÇÚÎÝËßÚßÞÃÇÝ®

Ο Στρατής Γαλανός γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1968. Είναι εκ γενετής τετραπληγικός, μετακινείται
με αναπηρικό αμαξίδιο και γράφει… μα πώς γράφει; Αν δεν το
δείτε, δεν θα το πιστέψετε... Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών απ’ όπου αποφοίτησε το
1991. Μιλάει τέσσερις γλώσσες,
αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά. Εργάστηκε αρχικά ως δικηγόρος (1993-1996), κατόπιν ως
υπάλληλος γραμματειακής υποστήριξης στον ΑΝΤ1 (1996) και
τέλος ως διοικητικός υπάλληλος
στην ΕΥΔΑΠ (1997-2012), όταν
και συνταξιοδοτήθηκε. Το πρώτο του μυθιστόρημα «Η Διαδρομή
και το Κόμιστρο» κυκλοφόρησε
τον Απρίλιο του 2019 από τον εκδοτικό οίκο Λιβάνη, ενώ ο δεύτερος τόμος της τριλογίας με τίτλο
«Ο,τι Απέμεινε: Ενας Σκαραβαίος»
αναμένεται να εκδοθεί το 2020.

Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους
ποιητές ή συγγραφείς καλείτε, ζώντες και τεθνεώτες;

Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
πλάι στο κρεβάτι σας;

(É¨{Ì³É¨¨Ì~É{³Ñ{o{ÑÐËÑÉ~ÈoT¨{ÐÓiÉ~ÙTÊ³ÈÑÒ¨TÑ{ÈÜo³ÉT{~ÖÉÈ¨ÊÐÑ³Ø³È
ÑÚ¨Ð¨×{ÐÖUÑÙËÙ³ÑØ
ÑÚ¨{ÉØ{Ù{Ì³i³ÉØÉÓÑÒÈT
Ñ³{~ÉËÐÉVÙËÉ³Ñ{iÉÈ~Ñ{¨ËÑ³
Èoo¨Ñ×ÓÑÑ³TÑ³ÉËÒ³i
ÑÚ¨{iÈÚÊ~iÙ{Ñ³i¨³ÑØ³
ÜÉÓ~³iÐÑ³iØÑ³Ñ{ËiiØ
É{³È¨oÉËÉËiØØÈÙÉ³{~ÌØ
~¨Ë~ØÑÒÐÉÑ³{Ø{³¨ËÉØ³
É{KÑ³³È

(ÖT¨Øo{ÑK{KÜËÑ« T³iÑÑÉÈ³{~ÊÈ~ÉÈÊ~Ñ{³iÐÒ~Ñ
ÂÈoÌÈ
Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνίας
θα θέλατε να είστε και γιατί;

$³¨ÓVÑ³{Ê¨ÑØ³ÈÑÜÇÒ~
{Ñ³i{~ÑÌ³i³Ò³ÈÑÑÜÜÒÇÉ{
ÉÑÈ³Ì~Ñ{¨ÉËÑVo{Ñ³³ÑÜÓ³³È³iTÉ{¨ÑooiiVo{Ñ³i
ÉÈ~ÜËÑÐÉ³iËÑÐÉ³ÑiÙÒÑÌ
³iÑ¨ÑÐËÑ³iÈi¨ÉËÑ³È
ÌÐÈVÙ{Ñ³i¨³ÑØÌÐØÒ³³É
ÓÑ¨{~Ì~Ù{~ÑiÚ{~ÊØ

0ÈØ ³É.Ñ³VÑ¨ÂV'¨Ì{³V.Ñ¨³¨
~Ñ{ÓÑÙ{Ñ{³i³ÊÑ³ÈØT¨ËÇÉ{
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο
που μάθατε πρόσφατα χάρη στην ανάγνωση ενός βιβλίου;

$³{ÓÑØ Ð×ÖÜ{ØÙÉ³ÉÜÉ{É{
³Ó
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε πρόσφατα για πρώτη φορά;

0t É~¨ÓØ)ÈTÓØu³È~Ìo~Ü
Και ποιο είναι το βιβλίο που έχετε διαβάσει τις περισσότερες φορές;

0itÉÉÑÜoËÑ³iØ Ú{~ÊØu
³È Ë³É
Ποιος ο βαθύτερος ρόλος του κλασικού αυτοκινήτου Oldsmobile στο
μυθιστόρημά σας; Λειτουργεί και ως
«μηχανή του χρόνου»;

Είναι πολλές και διαφορετικές οι δεκαετίες όπου εκτυλίσσεται το μυθιστόρημά σας. Γιατί οι συγκεκριμένες
περίοδοι του 20ού αιώνα;

åÉÂÑ{¨ÓÉ{~ÑÉËØ~Ò{ÑÖ³ÐÑk>©vH>R}©~Ñ{k>©vk¦À>¦X©V
³ÐÈÚ{³Ì¨iÐÑÂÉ~{Ò³$~³K¨{³È¸ÐÉ³ÉoÒÜ¨ÑT
~Ñ{Ü~Üi¨É³Ñ{³$~³K¨{
³ÈmmÐÉ³iåÉÜÉÈÚÓ¨i
1É¨³iÈo~É~¨{ÐÓiÉ¨ËÙ~ÑÚ¨{³{~Êo{Ñ³iÙ{ÑÐÌ¨×i³iØÉ{~ÌÑØ³ÈÖoT¨È~ÌÐÈ
Εχετε Facebook, Twitter κ.τ.λ.; Βρίσκετε καθόλου ποίηση εκεί;

Ì>R_H} Ñ{VK¨Ë~0ÑÜÈÜÖÙ{ÑÑÚËÇÈÐÓÑ³i~¨{Ò
~Ñ{iËiiÐÓÑ
³i~{³ËÑ
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OLAFUR ELIASSON

ΜΕΤ

SDMA

THE WALLACE COLLECTION

ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

LA PUBLIC LIBRARY

Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α

ΛΟΝΔΙΝΟ

ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

ΜΠΙΛΜΠΑΟ

Οι ξεχασμένοι Ινδοί
Μια σχετικά ¦ÍÔÜÙÚÎÏÙÚÕØÃÇÌÁØÔËÏÙÚÕÌÜÝÎÁÑÛËÙÎÙÚÎ>HSSHJL
*VSSLJ[PVUÙÚÕÕÔÊÃÔÕÄÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏÕÏÔÊÕÃàÜÍØ¦ÌÕÏ
ÙÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÖÇØ¦ÍÍËÒÔËÁØÍÇ
Î,HZ[0UKPH*VTWHU`ÙÚÇÚÁÒÎ
ÚÕßÕßÑÇÏÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÕß Õß
ÇÏ×ÔÇØÍÇÖÕÃÎÙÎÝÑÇÏÕÓÕØÌÏ¦Ý
ÙßÍÑËÔÚØ×ÛÎÑÇÔÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙËÇßÚÄÚÕÑÕÓÉÄÓÕßÙËÃÕÚÕß
ÕÔÊÃÔÕßÙËÓÏÇÐËÞÜØÏÙÚÂÁÑÛËÙÎÖÕßËÖÏÓËÒÂÛÎÑËÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝ
ÕßÃÒÏÇÓ§ÚÇØÒÃÓÖÒ¡ÏÇÙÎÓÇÔÚÏÑÂÙËÒÃÊÇÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÚÜÔÏÔÊÕÈØËÚÇÔÏÑ×ÔÙÞÁÙËÜÔ

Η τέχνη του Μπουγκερό
Επιτομή ÚÕß ÈÏÑÚÜØÏÇÔÕÆÍÕÆÙÚÕß
ÏÊÏÇÃÚËØÇÊÎÓÕÌÏÒÂÝÙÚÎÔËÖÕÞÂ
ÚÕßÎÚÁÞÔÎÚÕß¦ÒÒÕßÇÑÇÊÎÓÇáÑÕÆàÜÍØ¦ÌÕßÕßÒÏ¦ÓÔÚÄÒÌ
¡ÖÕßÍÑËØÄ ËÖÇÔËÐËÚ¦àËÚÇÏßÖÄ¦ÒÒÕÖØÃÙÓÇÙÚÎÓËÍ¦ÒÎ
ÁÑÛËÙÎÇÌÏÁØÜÓÇÙÚÎÔÏÔÇÑÕÛÂÑÎ
ÚÕßÇÔ§ÚÏÁÍÑÕÁÑÛËÙÎÓËÚÃÚÒÕ©¡ÖÕßÍÑËØÄÑÇÏÎÓËØÏÑÂ®
ÙßÍÑËÔÚØ×ÔËÏÖ¦ÔÜÇÖÄÁØÍÇ
ÖØÕËØÞÄÓËÔÇÇÖÄÊÏ¦ÌÕØÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑ¦ÓÕßÙËÃÇÇÔÇÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÝÚÎ
ÊÎÓÕÚÏÑÄÚÎÚÇÖÕßËÃÞËÎÚÁÞÔÎÚÕß
ÙÚÎÓËÙÕÇÙÚÏÑÂÑÇÏÓËÍÇÒÕÇÙÚÏÑÂ
ÓËØÏÑÂÇÖÄÚÕÁÜÝÚÕ 

Διακοσμητικές τέχνες
Οι νέες ÇÃÛÕßÙËÝÙÚÕ¡ÎÚØÕÖÕÒÏÚÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝ
ÇÌÏËØÜÓÁÔËÝÙÚÏÝÊÏÇÑÕÙÓÎÚÏÑÁÝ
ÚÁÞÔËÝÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÇÖÄÚÕ
ÁÜÝÚÕ ÛÇËÃÔÇÏÚÕÔÁÕÊÁÒËÇØÚÕßÓÕßÙËÃÕßÇÖÄÚÏÝ¡ÇØÚÃÕßÚÏÝÊÁÑÇÇÃÛÕßÙËÝÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏÖËØÃÚÇËÑÛÁÓÇÚÇÖÕß
ÛÇÇÔÇÖÇØÏÙÚÕÆÔÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÕß
ÍÕÆÙÚÕßÙÜÚËØÏÑ¦ÚÕßÕßÇÏ×ÔÇÛÇËÑÚÃÛËÔÚÇÏÓÇàÃÓËÖÕØÙËÒ¦ÔËÝÁÖÏÖÒÇÑÇÏÑ¦ÛËÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÞØÎÙÚÏÑÄÂÊÏÇÑÕÙÓÎÚÏÑÄÜÝ
ÖØÕáÄÔËÔÄÝÕØÏÙÓÁÔÕßÇÏÙÛÎÚÏÑÕÆ
ÙÆÓÖÇÔÚÕÝ

Τα χαμένα γλυπτά
Η Δημόσια ÏÈÒÏÕÛÂÑÎ ÚÕß ÕÝ
ÔÚàËÒËÝÁÞËÏÛÁÙËÏÙÚÄÞÕÔÇÈØËÏ
ÚÇÞÇÓÁÔÇÍÒßÖÚ¦ÇÖÄÚÎÔÕØËÏÞ¦ÒÑÏÔÎÑØÂÔÎÖÕßÑÕÙÓÕÆÙË¦ÒÒÕÚË
ÚÕÔÖØÕÇÆÒÏÕÞ×ØÕÚÎÝÑØÂÔÎ
ÇÌÇÏØÁÛÎÑËÍÏÇÚÃÓÁØÕÝÚÎÝÇßÒÂÝÓËÚÇÚØ¦ÖÎÑËÙËÖ¦ØÑÏÔÍÑÚÕ
  ÑÚÕÚËÇÍÔÕÂÛÎÑËÎÚÆÞÎ
ÚÎÝÔÇÓÁØÕÝÓÄÔÕÚÜÔÍÒßÖÚ×Ô
ËÔÚÕÖÃÙÚÎÑËÇÒÒ¦ÄÞÏÚÕÙÆÔÕÒÕ
ÏÈÒÏÕÛÂÑÎÖØÕÙÌÁØËÏÇÓÕÏÈÂ
ÊÕÒ¦ØÏÇ¬ÕÑÚÃØÏÕÞÚÃÙÚÎÑËÚÕ ÙËØßÛÓÄÓÕÔÚÁØÔÕÑÇÒÏÌÕØÔÁàÏÑÕÇÖÄÚÕÔÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÇ
)LY[YHT.VVKO\L

Ολαφουρ Ελίασον
Στο Γκούγκενχαϊμ ÚÕß¡ÖÏÒÓÖ¦Õ
ËÍÑÇÏÔÏ¦ÙÚÎÑËÓÄÒÏÝÖØÕÞÛÁÝÎ
ÔÁÇÁÑÛËÙÎÚÕßÇÔÕáÙÒÇÔÊÕÆ
ÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎ©ÒÇÌÕßØÒÃÇÙÕÔÇØÕßÙÏ¦àËÏÖ¦ÔÜÇÖÄÁØÍÇÚÎÝ
ÏÊÏÇÃÚËØÎÝÇÏÙÛÎÚÏÑÂÝÇÔÚÃÒÎÉÎÝ
ÚÕßÑÄÙÓÕßÖÕßÖ¦ÔÚÇÚÕÔÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏÒßÖÚ¦ÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝ
àÜÍØÇÌÏÑÂËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÓËËßØËÃÇÞØÂÙÎßÒÏÑ×Ô¶Ö¦ÍÕÝÕÓÃÞÒÎÓÕÆÞÒÇÔËØÄÙËÓÏÇÙÞËÊÄÔ
ÉËßÊÇÏÙÛÎÚÏÑÂÇÖÕÚÆÖÜÙÎËÔÄÝ
ËÙÜÚËØÏÑÕÆÑÇÏÊÏÇØÑ×ÝØËßÙÚÕÆ
ÙÆÓÖÇÔÚÕÝÁÑÛËÙÎÛÇÊÏÇØÑÁÙËÏÁÜÝÚÏÝÕßÔÃÕß

ALEXANDRE DA VEIGA / THE NEW YORK TIMES

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ÑÑoÓii³È ³{³¨Ì{³
ΗΠΑ
Ο παλιός ÙÏÊÎØÕÊØÕÓÏÑÄÝÙÚÇÛÓÄÝ
ÚÕß§ÚÏÚØÄÏÚÌÜÚËÃÔÇÏËÍÑÇÚÇÒËÒËÏÓÓÁÔÕÝÑÇÏÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÓÏÇ
ÄÉÎÖÇØÇÃÚÎÙÎÝÑÇÏÌÛÕØ¦ÝÇÒÒ¦
ÙÆÔÚÕÓÇÛÇÐÇÔÇÍËÔÔÎÛËÃÃÔÇÏ
ÙÚÇÙÞÁÊÏÇÚÎÝÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝ-VYKÖÕßËÖÏÙÚØÁÌËÏÓË
ËÖËÔÊßÚÏÑ¦ÙÞÁÊÏÇÙÚÎÔÖÇØÎÑÓÇÙÓÁÔÎÓËÍÇÒÕÆÖÕÒÎÑÇÏ¦ÒÒÕÚË
ÖØÜÚËÆÕßÙÇÚÎÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÇßÚÕÑÏÔÂÚÕß©ÖÇÒÏÄÝÙÚÇÛÓÄÝÍÔÜÙÚÄÝÜÝ4PJOPNHU*LU[YHS:[H[PVU
ÙÚÁÑËÏÑËÔÄÝÇÖÄÚÕ ÄÚÇÔ
ËÑÚËÒÁÙÚÎÑËÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÊØÕÓÕ-

ÒÄÍÏÕÑÕÆÍËÚÇÏÜÝÓÏÇÏÙÚÕØÃÇ
ÌÇÔÚÇÙÓ¦ÚÜÔÚÕÕÍÑ×ÊËÝÑÚÃØÏÕÙÇÔÁÔÇÉÎÒÄÙßÍÑØÄÚÎÓÇ
ÓËÊÆÕÖßØÍÕËÏÊËÃÝÇÖÕÒÂÐËÏÝÎ
-VYKÛÇÊ×ÙËÏÔÁÇàÜÂÄÞÏÖÒÁÕÔÜÝÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÄÙÚÇÛÓÄÚØÁÔÜÔÇÒÒ¦ÜÝÙßÍÑÕÏÔÜÔÏÇÑÄÑÄÓÈÕÙËÁÔÇÖ¦ØÑÕÑÇÏÔÕÚÕÓÃÇÝÓÇàÃ
ÓËÐËÔÕÊÕÞËÃÕËÙÚÏÇÚÄØÏÇÑÇÏÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇ¡ÇàÃÛÇÇÐÏÕÖÕÏÂÙËÏ
ÑÇÏÍËÏÚÕÔÏÑ¦ËØÍÕÙÚ¦ÙÏÇËÖÃÙÎÝ
ËÍÑÇÚÇÒËÒËÏÓÓÁÔÇ¬ÕÑÚÃØÏÕÞÚÃÙÚÎÑËÚÕ ÙÚÎÛÁÙÎÓÏÑØÄÚËØÕßÙÚÇÛÓÕÆÖÕßËÃÞËÑÇËÃÚÇÔ
ÇÑÄÓÎÎËÖÕÞÂÚÕßÚØÁÔÕßÙÚÏÝ

ÞØßÙÂÖËØÃÕÊÕÝÚÕßÙÚÇÛÓÕÆÂÚÇÔÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß 
ÄÚÇÔÊÏÇÑÏÔÕÆÙËÖ¦ÔÜÇÖÄ
ËÖÏÈ¦ÚËÝÎÓËØÎÙÃÜÝÚÎÊËÑÇËÚÃÇ
ÚÕß ÊÄÛÎÑËÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇ
ÙÚÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÕÙËÄÒÎÚÎÔÓËØÏÑÂÑÇÏÕÙÚÇÛÓÄÝ¦ØÞÏÙËÙÚÇÊÏÇÑ¦
ÔÇÖÇØÇÑÓ¦àËÏÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕß
§ÚÏÚØÄÏÚÑÇÏÎÖÇØÇÑÓÂÚÕßÄÖÜÝ
ÑÇÏÎÙÞËÊÏÇàÄÓËÔÎÇÔÇÍÁÔÔÎÙÂ
ÚÕßÓËÙËÏØ¦¦ÒÒÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔ
ÑÇÏÖÇØËÓÈ¦ÙËÜÔËÃÔÇÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÂÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÖÄÒËÜÔÑÇÏÚÜÔÖÇØÇÓÁÚØÜÔ
ÚÎÝÇÔÄÊÕßÑÇÏÚÎÝÖÚ×ÙÎÝÚÕßÝ

ÖÎÞËÃÚÕßÝÑÆÑÒÕßÝàÜÂÝÚÜÔ
ÇÙÚÏÑ×ÔÑÁÔÚØÜÔÄÖÜÝÚÇÍÁÔÔÎÙË
ÇØÞÏÑ¦Õ ÕÝÇÏ×ÔÇÝÑÇÏÚÇÖÇØÁÊÜÙËÙÚÕÔÄÓËÄÒËÝÚÏÝÊÏÇÑßÓ¦ÔÙËÏÝÚÏÝÑÕØßÌ×ÙËÏÝÑÇÏÚÇ
Þ¦ÙÓÇÚÇÖÕßÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔ©ÕÝ
ÇÏ×ÔÇÝÖÇØÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÄÒÎÇßÚÂÔ
ÚÎÔÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦ÚÕßÇÙÚÏÑÕÆÑÇÏ
ßÒÏÑÕÆÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÓËÇÔÕÏÑÚ¦ÚÇ
àÎÚÂÓÇÚÇÚÎÝÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚÇÝÚÎÝ
ÈÏÕÖÕÏÑÏÒÄÚÎÚÇÝÑÇÏÚÎÝÙßÔÕÞÂÝ
ÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÊÏÇÙÌÇÒÏÙÚÕÆÔ¬Õ
§ÚÏÚØÄÏÚËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÙÇÔÁÔÇÝÖÃÔÇÑÇÝÇÙÑÂÙËÜÔÙÇÔÁÔÇÚËØ¦ÙÚÏÕÑÇÏÖØÕÑÒÎÚÏÑÄËØÍÇÙÚÂØÏ

ÙÚÕÕÖÕÃÕÙßÔÇÏØÕÆÔÚÇÏÚÇÇÖÕÙÚ¦ÍÓÇÚÇÚÎÝÔÁÇÝÙÑÁÉÎÝ©ÖÜÝ
ÇÔÇÌÁØËÏÙÞËÚÏÑÄ¦ØÛØÕÚÜÔ§ÏÕß
ÏÕØÑ¬¦ÏÓÝ®ÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÖÕß
ÍÁÔÔÎÙËÕÒËÍÄÓËÔÕÝËÐËßÍËÔÏÙÓÄÝ
ÕÒÄÑÒÎØÜÔÙßÔÕÏÑÏ×ÔÂÖËØÏÕÞ×Ô
ÙË¦ÒÒÕßÝÚÄÖÕßÝËÃÔÇÏÖÒÁÕÔÕÊÎÍÄÝ×ÙÚËÔÇÇÖÕÌËßÞÛÕÆÔÕÏÙßÔÛÂÑËÝÖÕßÚÇÊÎÓÏÕÆØÍÎÙÇÔ¬Õ
§ÚÏÚØÄÏÚÇÔÇÍËÔÔ¦ÚÇÏÑÇÏÇÖÄÚÎ
ÌßÙÏÑÂÖËØÏÁØÍËÏÇÖÕßÍÁÔÔÎÙËÎ
ÚØÕÓÇÑÚÏÑÂÖÇØÇÑÓÂÚÕßÇÖ×ÒËÏÇÚÎÝÏÑÓ¦ÊÇÝÚÕßÕÊÂÍÎÙËÙÚÎÔ
ËÖÏÛßÓÃÇÍÏÇÚÎÔÕÒÏÑÂÇÔÄØÛÜÙÎÚÎÝÖÄÒÎÝ¡ÁÔËÏÔÇÚÕÊÕÆÓË

ÙÑËÌÚÄÓÕßÔÄÚÏÂÚÇÔÁÓÖÚÎÁÔÚËÑÇÑÇÏÚÁÚÇØÚÕÚÕÖØÜÃ¶ËÑËÃÔÎÚÎÔ
×ØÇÕÏÙßÓÓÇÛÎÚÁÝÚÎÝÙÚÕÖØÕÔÂÖÏÕÛÇÁÑÇÔÇÔÑÇÔÕÔÏÑ¦ÚÕÖØÄÍØÇÓÓ¦ÚÕßÝÍËÒ×ÔÚÇÝÑÇÏÖÇÃàÕÔÚÇÝÓËÚÇÐÆÚÕßÝÑÇÏÓËÚÏÝÊÇÙÑ¦ÒËÝÚÕßÝ
ÑÇÏÓËÚ¦ÛÇËÖÁÙÚØËÌÇÔÙÖÃÚÏÇÚÕßÝ
¡ÇËÑËÃÔÎÁÒËÏÖËÍÃÇ ÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÚÕ¦ÖÏÇÙÚÕÓÇÑØÏÔÄÄÔËÏØÕ
¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂÎØÁÓÎÙËÑÇÏÈØÂÑÇÓËÚÕÔÚØÄÖÕÓËÓÏÇÇÍÑÇÒÏ¦ÑÇÏ
ÑÏÔÕÆÓËÔÇÙÞÁÊÏÇÙÚÕÑÏÔÎÚÄÔÇÖËØ¦ÙËÏÚÕÊÃÜØÕ ÇÏÓËÚ¦ÂÚÇÔÄÒÕ
ÍÁÒÏÇ¶ÊÏÄÚÏÇßÚÄËÃÔÇÏÄÒÇÚÇÖÇÏÊÏ¦!ÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÖÇÆËÏÕÖÄÔÕÝÎ
ÑÇÑÕßÞÃÇÎËÔÄÞÒÎÙÎÓÖÕØÕÆÔÔÇ
ÍËÒ¦ÙÕßÔÑÇÏÖ¦ÒÏÔÇÖÇÃÐÕßÔÔÇ
ÞÇàÕÒÕÍÂÙÕßÔÙÇÔÔÇÓÎÔËÃÞËÙßÓÈËÃÚÃÖÕÚÇÖØÕÎÍÕßÓÁÔÜÝ ÇÏÚÄÚË
ËÙÆÕÓËÍ¦ÒÕÝÕËÔÂÒÏÑÇÝÕÍÕÔÏÄÝ
ÕÇÖÕÒÆÚÜÝÊÏÇÒßÓÁÔÕÝÇÖÄÚÎÔÄÒÎ
ËÓÖËÏØÃÇÔÇÖ¦ØËÏÝÚÕÖÏÕÇÖÃÙÚËßÚÕÑÕßØ¦ÍÏÕÃÔÇÏÄÖÜÝÚÕÒÁËÏÚÕ

ÚØÇÍÕÆÊÏ!×ÝÔÇÑØßÌÚËÃÝÇÖ»ÚÇ
ÖÇÏÊÏ¦ÁÚÙÏÑÏÇÒÒÏ×ÝÚÇÐÁØÕßÔÄÒÇ
ÚÕßÝÊÏÇÊØÄÓÕßÝÚÕßÒÖÃÊÇ®
ÓËÚÕÔÖÇÏÊÄÚÕÖÕÑÇÏÚÇ¦ÒÒÇÖÇÏÊÏ¦
ÓËÚÕßÝËÖÏÛËÚÏÑÕÆÝÖÇÏÊÏÑÕÆÝÑÇØÑÃÔÕßÝÚÇÖÇÏÊÏ¦ÖÕßÖÇÃàÕßÔÍËÒ×ÔÚÇÝÞÜØÃÝÓÇÒÒÏ¦ÓËÕØÕÆÝÔÇÚÇ
ÙßÔÕÊËÆÕßÔÙÇÔßÍØÂÙÎÓÇÃÇÙÚÕ
ÖÒ¦ÏÚÕßÝÑÇÏÂØÜËÝÍÕÔËÃÝÔÇÞÇÓÕÍËÒÕÆÔÓÖØÕÙÚ¦ÚÕßÝÄÖÜÝÍËÒ¦ËÏ
ÁÔÇÝÍÕÔÏÄÝÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÕÖÇÏÊÃÚÕß
ÖÕßÖÇÃàËÏÙÚÏÝÑÕÆÔÏËÝÇÏÙÛ¦ÔÛÎÑÇÖÕÒÆÓÏÑØÄÝÑÇÏÇÔÄÎÚÕÝÖØËÖËÔÇÚÕÊÜÍÏÇÔÇÔÏ×ÙÜÇßÚÂÚÎÔ
ÇÊÏÇÔÄÎÚÎÊÆÔÇÓÎàÜÂÝ!ÇÖÄÚÕßÝ
ÍÏÇÚØÕÆÝÑÇÏÚÏÝÔÕÙÎÒËÆÚØÏËÝÁÜÝ
ÇßÚ¦ÚÇÖÇÏÊÏ¦ÇßÚÕÆÝÚÕßÝÍÕÔËÃÝ
ÇÏÇßÚÄÂÚÇÔÚÕÖØ×ÚÕÓÕßÍØ¦ÓÓÇÙÚÕÔÑÆØÏÕÑØÏÇÖÄÚÕÓÁÚÜÖÕ
ÙÚÕÕÖÕÃÕÓ¦ÞËÚÇÏÚÕÖÇÏÊ¦ÑÏÓÕß
¬×ØÇÐÁØÜ!ÎÑÄØÎÓÕßÁÞËÏÓÖËÏ
ÙÚÇÞÇØÇÑ×ÓÇÚÇËÍ×ÖÇØÇÓÁÔÜ
¦ÑÇÖÔÕÝ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Γράμμα από το μέτωπο
Την πήρα ÙÚÎÔÇÍÑÇÒÏ¦ÓÕßÓËÚÎ
ÓÇÓ¦ÚÎÝÇÖÄÊÃÖÒÇÔÇÙÖØ×ÞÔËÏÚÕ
ÙÚÇÚÄÓËÚÕßÝÕØÕÆÝ¬ÎÔÕÊÎÍÂÙÇÓËÙÚÕÊÜÓ¦ÚÏÕÄÖÕßÛÇÚÎÝÁÑÇÔÇÔ
ÚÎÔËÔÊÕØØÇÞÏÇÃÇÁÍÞßÙÎÚÎÔÖØ×ÚÎÚÎÝÞÎÓËÏÕÛËØÇÖËÃÇ¬ÎÔÑØ¦ÚÎÙÇÙÚÎÔÇÍÑÇÒÏ¦ÓÕßÍËÓ¦ÚÕÝÚØÄÓÕÒÆÖÎÓÇÑÇÏÊÁÕÝ!ÑÇÒËÃÚÇÏÙÚÇ
ÚÁÙÙËØ¦ÚÎÝÔÇÊ×ÙËÏÓÏÇÓ¦ÞÎÖÕß
ÙÚÇÖËÔÂÔÚÇÓÕßÕÆÚËÓÖÄØËÙÇÔÇ
ÌÇÔÚÇÙÚ×ÖÕÚÁ
¡ÇÝ ËÃÖÇÔ ÔÇ ÚÎÔ ÚÕÖÕÛËÚÂÙÜÓÖØÕÆÓßÚÇÙÚÎÔÑÒÃÔÎÑÇÏÓËÚ¦ÓÇÝàÂÚÎÙÇÔÔÇÈÍÕÆÓËÁÐÜ ÇÏ
ÚÎÔÇÌÂÙÇÓËËÑËÃÙÚÇÞÁØÏÇÚÕß
ÍÏÇÚØÕÆÑÇÏÚÜÔÔÕÙÎÒËßÚØÏ×ÔÖÕß
Ó¦ÛÇÓËÖÕÒÆÍØÂÍÕØÇÔÇËÓÖÏÙÚËßÄÓÇÙÚËÓËÑÒËÏÙÚ¦Ó¦ÚÏÇ
ÖØËÖËÔÇÚÎÔÚÕÖÕÛËÚÂÙÕßÔ
ÙÑßÌÚÂÍÕÔÇÚÏÙÚÂÍÏÇÔÇÊÏÇÍØÇÌËÃ
ÑÇÛÇØ¦ÎÙÖÕÔÊßÒÏÑÂÚÎÝÙÚÂÒÎÍÏÇ
ÔÇÖËØ¦ÙËÏÎÈËÒÄÔÇ ÇÏÔÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÙËÇßÚÂÚÎÙÚ¦ÙÎÖØÕÑËÏÓÁ-

Τώρα ξέρω: η κόρη μου
έχει μπει στα χαρακώματα· εγώ παραμένω
άκαπνος.
ÔÕßÚÕÞÎÓÏÑÄÔÇÑßÒÂÙËÏËÙÜÚËØÏÑ¦ÁÜÝÚÎÈ¦ÙÎÚÕßÑØÇÔÃÕß ¦ÖÕÏÇ
ÇÔÇÏÙÛÎÙÃÇÚÕÖÏÑÂËÃÞËÍÃÔËÏÇÒÒ¦
ÕÏÍÏÇÚØÕÃÂÚÇÔÙÇÌËÃÝËÑÚÜÔÖØÕÚÁØÜÔ!ÊËÔÍÃÔËÚÇÏÔÇÓÎÔÖÕÔÁÙËÏ
ÁÙÚÜÑÇÏÒÃÍÕ
ÏÁÖËÏÚÇÁÖØËÖËÍÏÇÊÆÕ×ØËÝ
ÔÇÚÎÔÑØÇÚÂÙÕßÓËÓËÚÎÓÎÚÁØÇ
ÚÎÝÙËÓÏÇÚÁÚÕÏÇÙÚ¦ÙÎÍÏÇÊÆÕ
×ØËÝ²ÚßÖÏÄÚÇÔÑÇÏÚÙÃØÏàËÓÇÝ
ÊÏÇÕÒÄÙÚËÒÔËÓËÚÕÔÚØÄÖÕÚÎÝÞÇÙÚÕÆÑÏàËÚÕÖØÄÙÜÖÄÚÎÝÓËÓÇÔÃÇ
ÑÇÏÜØßÄÚÇÔ
©ÙÎ×ØÇÚÂÝÑØÇÚÕÆÙÇÚÇÖÄÊÏÇ
ÇÑÏÔÎÚÕÖÕÏÎÓÁÔÇÙÇÔÈÇÙÇÔÏÙÚÂÝ

Αυτό ÉËÑ{ÌÜÑ³ÑÑ{Ù{ÒU³i³{oÐÊÈÑÖÉ{ÌØVi~Ñ~ÈTËÑViÉÌTÜiiVÐ¨ÖÑoÉÜÒÈ~Ñ{ÒÜ{
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ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΣ

Ε ΚΘ Ε Σ Η

Είκοσι έξιÑ¨TÑËÑÑÌ³{ØÈÜÜoÓØ³ÈÐÈÉËÈVÐÑÇËÐÉ¸®Ó¨oÑ³ÈdÈ~Ñ{³ÈÈÑ{ÑV¨¨{ÒÙÒÉ{ÑÑÌÒÜÜÑÐÈÉËÑVÂÉÙ{ÜÈ³itÜÖ³¨iÉÐÜ~Ê³iØå¨TÑ{Ì³i³ÑØÐÉ³i ÑÒ³Ñiu

Ο ρόλος της Αρχαιότητας το 1821
«Δι’ αυτά πολεμήσαμεν» – Η «Κ» επισκέφθηκε την έκθεση-ύμνο στην Ελευθερία του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΣ

Η ναυμαχία³È ÑÈÑ¨ËÈ³d¸¬V
Ñ³ÈÉ³Ñ{ÉoÑÜÜ{~Ê¨ÉÜÒiVÐÉÜÑKÓØÈÓTÈ³iÐ¨×Ê
×³É¨³ {~

Ενα «ταξίδι» από
την εθνική αφύπνιση,
που κορυφώθηκε
στα χρόνια της Επανάστασης, στην ίδρυση
του ελληνικού κράτους.

Ο θαυμασμός
των ξένων για
την Ελλάδα και τα μνημεία της, συνοδευόταν
και από λεηλασίες
και λαφυραγώγηση.

ÁÔÕßÝÚÎÔÇÌÆÖÔÏÙÎÚÎÝËÛÔÏÑÂÝ
ÙßÔËÃÊÎÙÎÝÚÕßÝÓËÍ¦ÒÕßÝÊÏÇÌÜÚÏÙÚÁÝÄÖÜÝÕÊÇÓ¦ÔÚÏÕÝ ÕØÇÂÝÑÇÏ
ÕªÂÍÇÝ¢ËØÇÃÕÝÆÕÌÆÒÒÇÚÕÕ
ÑÇÏÚÕÕÇÖÄÚÎÓÔÎÓËÏÇÑÂ²¦ØÚÇ
ÚÕßÖÇØÕßÙÏ¦àÕßÔÚÎÔÇÒÒÎÍÕØÏÑÂ
ÓÕØÌÂÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÖÒÇÏÙÏÜÓÁÔÎ
ÇÖÄÇØÞÇÏÕËÒÒÎÔÏÑÁÝÖÇØÇÙÚ¦ÙËÏÝ
ÚÎÔÖØÕËÖÇÔÇÙÚÇÚÏÑÂËÏÑÕÔÕÍØÇÌÃÇÎÒÒ¦ÊÇËÓÌÇÔÃàËÚÇÏ
ßÖÄÊÕßÒÎÇÔ¦ÓËÙÇÙËÇØÞÇÏÄÚÎÚËÝ
ÄÖÜÝÎÇÒÒÎÍÕØÏÑÂÓÕØÌÂÚÎÝÖÕß
ÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÙËßÊÇÚÕÍØÇÌÃÇÇÒßÙÕÊËÓÁÔÎÑÇÏØÇÑÁÔÊßÚÎÑÏÕÒÄÍßØÇÇØÞÇÃÇÃÖÒÇÙËÁÔÇÇÔÇÛÎÓÇÚÏÑÄÇÔ¦ÍÒßÌÕÚÕßÕßÇÏÖ²ÙË
ÙÞÂÓÇÔÇãÙÑÕßÑÇÏÁÔÇÇÍÇÒÓ¦ÚÏÕ
ÚÎÝÛÎÔ¦ÝÖØÕÙÁÞÕßÓËÚÎÔËÏÑÕÔÕÍØ¦ÌÎÙÎÁÑÊÕÙÎÝÖÕßÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙÚÕßÝÒÒÎÔËÝÚÎÝÊÏÇÙÖÕØ¦Ý
+PTV:[LWOHUVWVSPÑÇÏÚÕÔÇÔÏÉÏÄ
ÚÕß5PJVSV¡ÇÔÏ¦ÚËÝÖÕßàÕÆÙÇÔ
ÙÚÎÔ ÕØÙÏÑÂÚÕ ÂØÛÇÔÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÇÖËÙÚÇÒÓÁÔÕÏÚÕß§ÇÖÕÒÁÕÔÚÇÕÔÇÖ¦ØÚÎÍÏÇÔÇÊÕßÔÚÏÝËÖÇÔÇÙÚÇÚÏÑÁÝÊÏÇÛÁÙËÏÝÚÜÔÒÒÂÔÜÔ
ÚÕÆÛËÏÕÙËÁÔÇÇÔ¦ÍÒßÌÕÇÖÄ
ÔÇÄÚÎÝ§ÃÑÎÝÇÔÇÍÔ×ØÏÙÇÔÚÎÓÕØÌÂÚÎÝÒËßÛËØÃÇÝÑÇÏÚÎÔËÖÏÍØÇÌÂ
§ÃÑÎÂÛ¦ÔÇÚÕÝ®¬ÕÇÔ¦ÍÒßÌÕÈÁÈÇÏÇËÖÏÙÚØÁÌÕÔÚÇÝÖØÕÙÌÁØÛÎÑË
ÜÝÊ×ØÕÙÚÕÔÕÔÇÖ¦ØÚÎ¯
©ÛÇßÓÇÙÓÄÝÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏ
ÚÇÓÔÎÓËÃÇÚÎÝÛßÓÃàËÏÎÊÏËßÛÆÔÚØÏÇÚÕßÛÔÏÑÕÆØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÕÆ
¡ÕßÙËÃÕßÙßÔÕÊËßÄÚÇÔÑÇÏÇÖÄ
ÒËÎÒÇÙÃËÝÑÇÏÒÇÌßØÇÍ×ÍÎÙÎÚÇ
ÚÁÒÎÚÕßÕßÇÏÇØÞÁÝ ÕßÚÕÑßÔÂÍÏÚÜÔÇØÞÇÃÜÔÑÇÏÎÊÏÇØÖÇÍÂ
ÚÕßÝÍËÔÏÑËÆÚÎÑËÔ¦ÓËÙ¦ÙÚÕßÝ
¦ØÖÇÍËÝÂÚÇÔÑÇÏÓÁÒÎËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ×ÔÇÖÕÙÚÕÒ×ÔÑÇÏÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÕÃ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΣ

Εκθέματα ÑÌ³iÙÉÖ³É¨iÑËÚÈÑ
³iØÓ~ÚÉiØVÌÈÉ¨ÒÐÉÑÌ³Ñ
¨ÉÑÑ³Ñ³{~ÒT¨Ì{ÑÉÑÈ³Ò³È
åoÑo{Ñ³i ÜÉÈÚÉ¨ËÑ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΣ

«Είχα ÊÆÕÇÍ¦ÒÓÇÚÇÖËØÃÌÎÓÇÓÏÇ
ÍßÔÇÃÑÇÑÏ»ÁÔÇÈÇÙÏÒÄÖÕßÒÕÇÚÄÌÏÇ
¶ÌÇÃÔÕÔÚÇÔÕÏÌÒÁÈËÝÚÄÙÎËÔÚÁÒËÏÇÔËÃÞÇÔ©ÚÇÔÞ¦ÒÇÙÇÔÚÕÔÄØÕÔ
ÚÇ»ÞÇÔÖ¦ØÎÑ¦ÚÏÙÚØÇÚÏ×ÚËÝÑÇÏ
ËÏÝÚ»ØÍÕÝÛÇÚÇÖÕßÒÕÆÙÇÔÑ¦ÚÏ
ßØÜÖÇÃÜÔÞÃÒÏÇÚ¦ÒÒÇØÇÍÆØËßÇÔ
ÔÚËÙËÑ»ËÍ×ËÑËÃÖÁØÔÇÍÇÖÂØÇ
ÚÕßÝÙÚØÇÚÏ×ÚËÝÚÕßÝÓÃÒÎÙÇ¸ßÚ¦ÑÇÏÊÁÑÇÞÏÒÏ¦ÊËÝÚ¦ÒÒÇØÇÔÇÙÇÝ
Ê×ÙÕßÔËÔÇÓÎÔÚÕÑÇÚÇÊËÞÚÂÚËÔÇ
ÈÍÕßÔÇÖÄÚÎÔÖÇÚØÃÊÇÓÇÝÏ»ÇßÚ¦ÖÕÒËÓÂÙÇÓËÔ¹Í¦àÜÑÇÏÚÕßÝ
ÊÃÔÜÚØÇÑÄÙÏÇÖËÔÂÔÚÇÚ¦ÒÒÇØÇ
ÑÏ»ÄÚÇÔÌÏÒÏÜÛÕÆÓËÔÓËÚÕÔ ßÈËØÔÂÚÎÄÚÏÚØÜÍÄÓÇÙÚËÚÇÊÃÔÜÑÇÏ
ÙÇÝÊÃÔËÏÄÚÏÚÕßàÎÚÂÙËÚËÊÏ¦ÔÇ
ÓËÃÔÕßÔËÏÝÚÎÔÖÇÚØÃÊÇÇÖ¦ÔÕß®
;ÇÒÄÍÏÇÚÕßÚØÇÚÎÍÕÆ¡ÇÑØßÍÏ¦ÔÔÎÑÇÏÎÍÔÜÙÚÂÚÕßØÂÙÎÁÊÜÙÇÔÚÕÔÄÎÓÇÑÇÏÚÕÔÚÃÚÒÕÙÚÎÔÁÇ
ÁÑÛËÙÎÚÕßÛÔÏÑÕÆØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÕÆ
¡ÕßÙËÃÕß¡!Ï»ÇßÚ¦ÖÕÒËÓÂÙÇÓËÔ®¶ØÞÇÏÄÚÎÚËÝÑÇÏÒÒÎÔÏÑÂ
ÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÚÏÝÚØËÏÝÇÃÛÕßÙËÝ
ÈÇÓÓÁÔËÝÙÚÕÞØ×ÓÇÚÕßÍØÇÌÃÚÎ
ÓËÚÏÝÊÆÕÚËØ¦ÙÚÏËÝÕÛÄÔËÝÙËÓÏÇ
ÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÇßÙÚÎØÂÊÃÞÜÝÓËÍ¦ÒËÝ
ÙÑÎÔÕÍØÇÌÏÑÁÝÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÓËÁÔÇÓÕßÙËÏÕÒÕÍÏÑÄÇÌÂÍÎÓÇÍÏÇÚÎÙÞÁÙÎÚÜÔÒÒÂÔÜÔÓË
ÚÏÝÇØÞÇÏÄÚÎÚËÝÑÇÏÚÎÔËÛÔÏÑÂÇÌÆÖÔÏÙÎÖÕßÑÕØßÌ×ÛÎÑËÙÚÇÞØÄÔÏÇ
ÚÎÝÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÝÌÚ¦ÔÕÔÚÇÝÓÁÞØÏ
ÚÎÔÃÊØßÙÎÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÑØ¦ÚÕßÝ
ÑÇÏÚÇÓÁÙÇÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇ
ÃÑÕÙÏËÐÏÇØÞÇÃÇÇÖÄÚÏÝÙßÒÒÕÍÁÝÚÕßÓÕßÙËÃÕßÓÇàÃÓËÁØÍÇ
ÚÕßÕßÑÇÏ ÕßÇÏ×ÔÇÖØÕÙÜØÏÔ¦Ê¦ÔËÏÇÕßÒÂÛÔÏÑÄÙÚÕØÏÑÄ
¡ÕßÙËÃÕ¡ÕßÙËÃÕ¡ÖËÔ¦ÑÎ¡ÕßÙËÃÕÚÎÝÄÒËÜÝÚÜÔÛÎÔ×ÔÏÔÇÑÕÛÂÑÎßÒÒÕÍÂ:[LWOHU(KSLY
ÑÇÏßÒÒÕÍÂ¡ÏÞ¦ÒÎÑÇÏÂÓÎÚØÇÝ
ÇØÑÇØ¦ÑÎÐËÊÏÖÒ×ÔÕßÔÚÎÔÖÕÒÆÚØÕÖÎËÓÖÒÕÑÂÚÎÝØÞÇÏÄÚÎÚÇÝ
ÓËÚÎÔÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎ®
ØÕÙÁÍÍÏÙÎÖÕßÄÖÜÝÒÁËÏÎÊÏËßÛÆÔÚØÏÇÚÕßÓÕßÙËÃÕßÊØ¡ÇØÃÇÇÍÕÍÏ¦ÔÔÎËÜØÍÇÑÇØ¦ÑÕß
ÌÜÚÃàËÏËÑÒËÑÚÏÑ¦ÚÎÔÖËØÏÖËÚËÏ×ÊÎÙßÔÆÖÇØÐÎÚÕßÇØÞÇÃÕßÑÄÙÓÕß
ÓËÚÎÔËÄÚËØÎËÖÕÞÂÇÖÕÑÇÒÆÖÚÕÔÚÇÝÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÖÚßÞÁÝÚÎÝÖÕÒßÙÂÓÇÔÚÎÝÙÞÁÙÎÝÚÜÔÇØÞÇÏÕÚÂÚÜÔ
ÓËÚÎÔÒÒÎÔÏÑÂÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎ!ÚÎÔ
¸ÇÔÇÑ¦ÒßÉÎ¹ÚÜÔÒÇÓÖØ×ÔÓÔÎÓËÃÜÔÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÑÇÏÚÎÙßÙÚÎÓÇÚÏÑÂ
ÊÏÇØÖÇÍÂÑÇÏËÓÖÕØÃÇÚÕßÝÇÖÄÚÕßÝ
ÐÁÔÕßÝÖËØÏÎÍÎÚÁÝÚÎÔÖÕÒÆÚØÕÖÎ
ÙÆÔÊËÙÎÚÎÝÇØÞÇÃÇÝÑÒÇÙÏÑÂÝÖÇØ¦ÊÕÙÎÝÓËÚÕÑÃÔÎÓÇÚÕßÌÏÒËÒÒÎÔÏÙÓÕÆÚÎÔËÔÊßÔ¦ÓÜÙÎÚÎÝÇßÚÕÙßÔËÃÊÎÙÎÝÚÜÔÒÒÂÔÜÔÑÇÏÚÏÝ
ÇÍÜÔÏ×ÊËÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏÁÝÚÕßÝÍÏÇ
ÚÎÊÏËÑÊÃÑÎÙÎÑÇÏÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇ
ÚÎÝÇØÞÇÃÇÝÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦Ý®
ÁÐËÏÝÑÒËÏÊÏ¦ÕÊÎÍÕÆÔÚÕÔËÖÏÙÑÁÖÚÎÙÚÕËÖÄÓËÔÕÈÂÓÇÑÇÏÎ ®
ÐËÑÏÔ¦ËÏÚÎÔÖËØÏÂÍÎÙÎÓËÕÊÎÍÄÚÎ
ÊÏËßÛÆÔÚØÏÇÚÕßÖØ×ÚÕßÓÕßÙËÃÕß
ÚÎÝÞ×ØÇÝÔÇÓÏÒ¦ËÏÍÏÇÚÎÔÏÊËÕÒÕÍÏÑÂÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇÚÎÝÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÝÚÏÝÌÏÒËÒËÆÛËØËÝÏÊÁËÝÖÕß
ÖØÕËÚÕÃÓÇÙÇÔÚÕÔÐËÙÎÑÜÓÄÚÕß

ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΣ

Της ΓΙΩΤΑΣ ΣΥΚΚΑ

Μπαίνοντας ³i³¨Ë³iÑËÚÈÑÑ³{~¨ËÇÉ{ØÙÖ×³É¨³ÓØ Ë~ÉØÑÌ³
ÑÌ³iØå¨³ÓÐ{ÙØ³i ËÙÑÈ¨ÑÉ¨{³¨Ó×³Ñ{³ÑÓ¨Ñ ÑÚÓÑÐÑ
³{ÐÓiTi³{~ÒÐÉÐÈ{~Ê³È Ë~È:ÑÚÖÜi
ËÑÖØÄÙÜÖÕÏÙÚÎÔ±ÉÎÒÂÆÒÎËÔ
ÂÚÇÔÓÄÔÕÕÒÍÏÔÑÇÏÕÖØ¦ÑÚÕØ¦Ý
ÚÕßÕßàÏÁØÏÇÒÒ¦ÑÇÏÕ¦ÒÒÕÝÖØÁÙÈÎÝÑÄÓÎÝÕßÇàÁÒÑÕßÌÏÁÓË
ÚÕÔÊÏÑÄÚÕßÖØ¦ÑÚÕØÇ¢ÕÈÁÒÖÕß
ÚØÕÌÕÊÕÚÕÆÙÇÔÚÕØËÚÇÔÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕÑÇÏÚÕ¡ÕßÙËÃÕÚÕßÕÆÈØÕß

Ολοι έπαιρναν «ενθύμια»
¬ÕËßØÆÑÕÏÔÄÍÔÜØÃàËÏÄÙÇÒÇÌßØÇÍ×ÍÎÙËÕÒÍÏÔÇÖÄÓÔÎÓËÃÇ
ÚÎÝÛÂÔÇÝÇÒÒ¦ÇÔ¦ÒÕÍÇÁÖØÇÐË
ÙÚÏÝ ßÑÒ¦ÊËÝÑÇÏÙÚÎÔËÒÕÖÕÔÔÂÙÕÚÏÝ¡ßÑÂÔËÝàÂÚÎÙËÇÖÄÚÕÔ
ËÑÖØÄÙÜÖÕÚÜÔØËÚÇÔ×ÔÙÚÕØÍÕÝËÕÊÜØ¦ÑÎÒÇÙÙÄÖÕßÒÕÔÇ
ËØËßÔÂÙËÏÍÏÇÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÚÕßÑÇÏ
ËÖ»ÇÓÕÏÈÂÚÕÔÎÙÇßØÄÚÕßÚØÁÇ
¬ÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖ»ÄÙÇÈØÂÑËÙÚÎ
ÈÏÇÙÚÏÑÂÇÔÇÙÑÇÌÂÚÕßÕÒÇÙÙÄÖÕßÒÕÝÓËÚÇÌÁØÛÎÑÇÔÙËÏÊÏÜÚÏÑÂ
ÙßÒÒÕÍÂÑÇÏÁÖËÏÚÇÚÕÖÕßÒÂÛÎÑÇÔÙÚÕØËÚÇÔÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕ
ÔÛÆÓÏÇ®ÁÖÇÏØÔÇÔÕÏØËÚÇÔÕÃÕÏ¦ÒÒÕÏÕÏª×ÙÕÏÕÏ©ÒÒÇÔ-

ÊÕÃÕÏËÔÕß¦ÚËÝÕÏÔËÚÕÃÄÖÕß
ÓÖÕØÕÆÙÇÔÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝÊËÆÚËØÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß ÕßÇÏÕÓ¦ÊÇ
ÕØËÏÕËßØÜÖÇÃÜÔÔËÇØ×ÔÑÇÒÒÏÚËÞÔ×ÔÑÇÏÇØÞÏÚËÑÚÄÔÜÔÓÕÏØ¦ÙÚÎÑËÚÏÝÓËÍÇÒÆÚËØËÝÁÜÝÚÄÚËÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÁÝÇÔÇÑÇÒÆÉËÏÝÙÚÕÔÔÇÄÚÎÝ
ÌÇÃÇÝÙÚÎÔÃÍÏÔÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÄ
ÚÕÔÔÇÄÚÕßÖÏÑÕÆØÏÕßÖÄÒÒÜÔÇ
ÙÚÏÝ¦ÙÙËÝ
¬ÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÕßÒÍÏÔÙÚÕÔ
ÎÙÇßØÄÚÕßÚØÁÇÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÕ
ÊÏÕÏÑÎÚÂÝÚÕß¡ÕØÏ¦ËÒÂÇÙ¦Ý
ÍÏÕÝÚÕßÒÂÇÙ¦ÚÜÔÜÇÔÔÃÔÜÔ
ÕÕÖÕÃÕÝÊÏËÔÂØÍÎÙËÇÔÇÙÑÇÌÁÝÚÕ
ÑÇÏÇÔÇÑ¦ÒßÉËÔÁÇÚÓÂÓÇÚÇ
ÇÖÄÚÕßÝÎÓÏÑÃÕÔËÝÖÕßÑÕÙÓÕÆÙÇÔ
ÚÎÔËÃÙÕÊÕÖÄÇßÚ¦ÚØÃÇÚÓÂÓÇÚÇ
ÓËÚÇÌÁØÛÎÑÇÔÙÚÎÔØÒÇÔÊÃÇÄÖÕß
ÁÖËÏÚÇÇÖÄÖßØÑÇÍÏ¦ÑÇÚÁÒÎÐÇÔÙË
Ñ¦ÖÕÏÇÇÖÕÛÂÑÎÍÏÇÔÇÖÇØÕßÙÏÇÙÚÕÆÔÐÇÔ¦ÚÕ ÙÚÕØËÚÇÔÏÑÄ
¡ÕßÙËÃÕ®ÙÎÓËÏ×ÔÕßÔÙÚÕÔËÐÇÏØËÚÏÑÄÑÇÚ¦ÒÕÍÕÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÎÑ
¡ÇØÃÇÇÍÕÍÏ¦ÔÔÎÑÇÏÕÑÕÊÜØÂÝ

ÕßÚÙÕÍÏ¦ÔÔÎÝÁÌÕØÕÝÚÎÝßÒÒÕÍÂÝØÍÜÔ¬ÁÞÔÎÝÚÎÝÕßÒÂÝÚÜÔ
ÒÒÂÔÜÔ©ÓÜÝÑÇÏ¦ÒÒÕÏÖËØÏÎÍÎÚÁÝÖÂØÇÔÄÚÏÓÖÕØÕÆÙÇÔÇÖÄÚÕÔ
ÎÙÇßØÄÚÕßÚØÁÇÄÖÜÝÕËÃØÙÏÕÝ-YPLKYPJO;OPLYZJO¬ÕÚÓÂÓÇ
ÑÏÕÔÄÑØÇÔÕßÖÕßÖËØÏÙßÔÁÒËÐËÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÔ ÇØÒÙØÕÆÎ
ÃÔÇÏÁÔÇÓÔÎÓËÃÕÊÏÇÙÑÕØÖÏÙÓÁÔÕÙËÚØËÏÝÞ×ØËÝÑÇÏÁÐÏÓÕßÙËÃÇÙÚÕÔÑÄÙÓÕÚÕÛÔÏÑÄØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕÙÚÕ¡ÕßÙËÃÕÚÜÔ
¡ßÑÎÔ×ÔÑÇÏÚÇ¦ÒÒÇÙË¡ÄÔÇÞÕ
ÇØÒÙØÕÆÎËØÕÒÃÔÕÑÇÏØËÚÇÔÃÇ®ÒÁËÏÎÊÏËßÛÆÔÚØÏÇÚÕß¡
ÖØÕÚØÁÖÕÔÚ¦ÝÓÇÝÔÇÖØÕÙÁÐÕßÓËÚÕÎÓËØÕÒÄÍÏÕÚÕßÇÔÇÍÏ×ÚÎ
ÚÇÓÇÚ¦ÑÎ

Σπάζοντας τις αλυσίδες
ßÔËÞÃàÕÔÚÇÝÚÎÔÖËØÏÂÍÎÙÎ
ÙÚÎÊËÆÚËØÎÇÃÛÕßÙÇÎÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÇÒÒ¦àËÏÇÒßÙÕÊËÓÁÔÎÒÒ¦ÊÇ
ÚÜÔÖØÕËÖÇÔÇÙÚÇÚÏÑ×ÔÇÖËÏÑÕÔÃÙËÜÔÙÖ¦ËÏÚÏÝÇÒßÙÃÊËÝÊÃÔÕÔÚÇÝ
ÚÎÛÁÙÎÚÎÝÙÚÎÔÒËßÛËØÃÇËÏÑÕÔÕÍØÇÌÃÇÓËÇØÞÇÏÕÖØËÖÁÝÙÚßÒ
ÇÔÚÇÖÕÑØÃÔËÚÇÏÙÚÕÑÒÃÓÇÚÕßÑÇÏØÕÆÄÖÜÝÙÚÕÁØÍÕÓËÚÎÔÙÂÓÜ
ÏÊÜØÃÑÎÙÆàßÍÕÝÚÕßÌØÕÆØÇØÞÕßÚÎÝÑØÄÖÕÒÎÝÜ¦ÔÔÎÑÕÆØÇÖØÕÈ¦ÒÒËÚÇÏÙÚÇØÕÖÆÒÇÏÇ
ÁÞÕÔÚÇÝÖËÙÓÁÔÕÚÕÔÊßÔ¦ÙÚÎÕÛÜÓÇÔÄÚÎÊÏÖÒÇÔÂÒÏÛÕÍØÇÌÃÇÕ
ÒÄØÊÕÝÆØÜÔÓËÚÎÙÑÜÚÙÁàÏÑÎ
ÙÚÕÒÂÚÕßÖØÕÈ¦ÒÒËÚÇÏÜÝÂØÜÇÝ
ÚÎÝÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÝÓËÇØÞÇÏÕÖØËÖÁÝ
ÑØ¦ÔÕÝØÄÚßÖÇÖÕßËÔÁÖÔËßÙÇÔ
ÚÎÔËÏÑÕÔÕÍØÇÌÃÇÚÕßÌÏÒËÒÒÎÔÏÙÓÕÆÄÖÜÝÕÓËÒÇÔÄÓÕØÌÕÝÇÓÌÕØÁÇÝÖÕßËÏÑÕÔÃàËÏÖËØÏÑËÌÇÒÇÃÇÙßÔÕÓÏÒÕÆÔ®ÓËÚÎÓÄÊÇÚÎÝËÖÕÞÂÝ

¬ÕËÖÏÚØÇÖÁàÏÕØÕÒÄÏËÃÔÇÏÁÔÇÇÖÄ
ÇßÚ¦ÕÒÒÁÝÌÏÒËÒÒÎÔÏÑÁÝÕØÍÇÔ×ÙËÏÝßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÚÕÔÇÍ×ÔÇÚÜÔ
ÒÒÂÔÜÔÇÑÄÓÎÑÇÏÓËÁØÇÔÕÄÖÜÝ
ËÏÑÕÔÃàËÚÇÏÙËÒÏÛÕÍØÇÌÃÇÚÕß
ÓËÙÏÑ¦ÚËÝÇØÏàÏ¦ÔËÝÔÇÙßÔËÏÙÌÁØÕßÔÚÎÔÃÊÏÇÖØÕÛÂÑÎËÑÚÃÛËÚÇÏ
ÑÏÁÔÇÖÏ¦ÚÕÇÖÄÌÇÍËÔÚÏÇÔÂÓËÚÕÔ
ÇÚÜÈØÏ¦ÔÊÕÔÇÖØÕãÙÚÇÚÇÏÚÕßÌÏÒËÒÒÎÔÏÑÕÆÑÕÓÏÚ¦ÚÕßÙÚÕÇØÃÙÏ
ËÖÏÚÆÓÈÏÇÙÚÂÒÎÖÕßËÏÑÕÔÃàËÏÏÖÖÁÇÖ¦ÔÜÙË¦ÒÕÍÕÇÖÄÚÎÔ
ÑÇÊÎÓÃÇÒ¦ÚÜÔÕÝÚÁÒÎÚÕßÕß
ÇÏÖ²ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÛÎÑËÜÝÖØÄÚßÖÕÍÏÇÔÇÇÔÇÖÇØÇÞÛËÃÚÕÛÁÓÇ
ÚÕßÑÏÇÕÆØËÔÇÔÚÃÕÔÚÕß²ÇÙ¦Ô
ËÔ×ÓÃÇÇÖÄÚÏÝÁÔÊÕÐËÝÙÚÏÍÓÁÝÚÎÝ
ÇØÞÇÃÇÝÒÒ¦ÊÇÝÎÔÇßÓÇÞÃÇÚÕß
§ÇßÇØÃÔÕßÚÕÇÖÕÚßÖ×ÔËÚÇÏ
ÙËÍÇÒÒÏÑÂÖÕØÙËÒ¦ÔÎÓËÒÇÈÁÝÖÕß
ÁÞÕßÔÚÎÓÕØÌÂÌÚËØÜÚ×Ô§ÏÑ×Ô
ÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÓËÄÓÜÝÑÇÏÚÏ
ÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÒÃÍÕßÝÓÂÔËÝÓËÚ¦ÚÎ
ÔÇßÓÇÞÃÇÙÚÕ§ÇßÇØÃÔÕÄÚÇÔÇÖÕÈÏÈ¦ÙÚÎÑÇÔ¦ÒÒÕÏÙÚØÇÚÏ×ÚËÝ
ÙÚÎÔËÒÕÖÄÔÔÎÙÕÓËÚÏÝÊÏÇÚÇÍÁÝ
ÚÕßÙÚØÇÚÎÍÕÆ4ÇÏà×ÔÍÏÇÔÇÖØÕÙÚÇÚÁÉÕßÔÚÕßÝÒÒÎÔËÝÇÖÄÚÎÔ
ËÑÊÃÑÎÙÎÚÜÔ¬ÕÆØÑÜÔ¬ÄÚËÕØÍÇÔ×ÛÎÑËÑÇÏËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÇÖÕÙÚÕÒÂÓËÚÇÚÓÂÓÇÚÇÇØÞÇÏÕÒÕÍÃÇÝ
ÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÝÑÇÏÍÒßÖÚÏÑÂÝÚÎÝ
,_WLKP[PVUZJPLU[PMPX\LKL4VYLL
ÔÇÑÇÚÇÍØ¦ÌÕßÔÇØÞÇÏÄÚÎÚËÝÖÕß
ÊÎÓÕÙÃËßÇÔÙËÓÔÎÓËÏÇÑÁÝËÑÊÄÙËÏÝ
©ÖÜÝÎÓÇØÓ¦ØÏÔÎÌÃÍÍÇØÖßÏÇ
ÇÖÄÚÎÂÒÕÖÕßÈÒÁÖÕßÓËÑÇÏÕÏ
ËÖÏÚÆÓÈÏËÝÙÚÂÒËÝÇÖÄÚÎÇÒÇÓÃÔÇÑÇÏÚÎÔ¬ÂÔÕ
ËÈÇÃÜÝÊÏ»ÇßÚ¦ÖÕÒËÓÂÙÇÓËÔ
ÇÒÒ¦Ö×ÝÚÇÊÏÇÙÌÇÒÃÙÇÓË¯®ÒÁËÏ
ÎÑÇÍÕÍÏ¦ÔÔÎÚÕÔÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÚÕ
ÙÚÎÔÛÔÕÙßÔÁÒËßÙÎÚÎÝ¬ØÕÏàÂÔÇÝÇÖÇÍÕØËÆÛÎÑËÓËÊÏ¦ÚÇÍÓÇÎ
ËÐÇÍÜÍÂÇØÞÇÏÕÚÂÚÜÔÇÖÄÚÎÔÒÒ¦ÊÇßÓÃàËÏËÖÃÙÎÝÚÎÔÃÊØßÙÎÚÕß
ÖØ×ÚÕßÛÔÏÑÕÆ¡ÕßÙËÃÕßÇÖÄÚÕÔ
ÇÖÕÊÃÙÚØÏÇÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÎÝ
Þ×ØÇÝÔÇÙ×ÙËÏÚÇÇØÞÇÃÇÚÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔÚËØ¦ÙÚÏÇÖØÕÙÌÕØ¦ÚÎÝ
ØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÂÝÚÇÏØËÃÇÝ
©ÇÖÕÞÇÏØËÚÏÙÓÄÝÙÚÕÕÆÔÏÕ®
àÜÍØÇÌÏÑÄÁØÍÕÚÕßËÄÊÜØÕßØßà¦ÑÎÊËÐÏ¦ÓÇÝÑÇÏÇØÏÙÚËØ¦ÎÇÔÊØÏÑÂÑËÌÇÒÂÇÖÄÚÏÝÖØ×ÚËÝÇÔÇÙÑÇÌÁÝÚÕß ÕßÇÏÓËÚÕßÝÙÚÃÞÕßÝÚÕß
ËÌÁØÎÆÖÔÎÙÇÓËÚÕÓÇØÓ¦ØÏÔÕ
ÚÕÆÚÕÑËÌ¦ÒÏÙÚÇÞÁØÏÇ®ÙÚÕËÖÏÚÕÃÞÏÕËÃÔÇÏÚÇËÑÛÁÓÇÚÇÖØÏÔÇÖÄÚÎÔ
ÑÕØÆÌÜÙÎÚÎÝÁÑÛËÙÎÝ
¡ÖÇÃÔÕÔÚÇÝÙÚÎÔÚØÃÚÎÇÃÛÕßÙÇ
ÖØÕÙÖÇÛËÃÝÔÇÙßÍÑØÇÚÂÙËÏÝÑ¦ÛË
ÒËÖÚÕÓÁØËÏÇÇÖÄÚÕÛÁÇÓÇÖÕßÑÕØßÌ×ÔËÚÇÏÇÖÁÔÇÔÚÏÚÕÔÏÙÓÁÔÕÎÞÎÚÏÑ¦ÓËÚÎÓÕßÙÏÑÂÚÕß§ÃÑÕßÇÔÛÕÆÒÎÆÕÌÚËØÜÚÁÝÔÃÑËÝÇÖÄÚÕÔÔÇÄ
ÚÎÝØÚÁÓÏÊÕÝÙÚÎÔÖÃÊÇßØÕÖËØÏÙÚØÁÌÕÔÚÇÏÇØÍ¦ÙÚÕÔÇÁØÇÄÖÜÝ
ÖØÕÈ¦ÒÒÕÔÚÇÏÙÚÎÔËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ËÔ×ÙÚÕÑÁÔÚØÕÚÎÝÇÃÛÕßÙÇÝÙË
ÖØÕÛÂÑËÝÇÖÄÌÏÓÁÖÒÁÐÏÍÑÒÇÝÕÏ
§ÃÑËÝÖÕßËÏÑÕÔÃàÕÔÚÇÏÙËÁÐÏËØßÛØÄÓÕØÌÇÇÍÍËÃÇÕÒÕÑÒÎØ×ÔÕßÔ
ÚÕÖßÑÔÄÇÌÂÍÎÓÇÍÏÇÚÎÔÒËßÛËØÃÇÍËÓ¦ÚÕßÖÇÏÔÏÍÓÕÆÝÑÇÏÙßÓÈÕÒÏÙÓÕÆÝÍÏ»ÇßÚ¦ÖÕßÓÇÝËÓÖÔÁÕßÔ
ÑÇÏÓÇÝÑÏÔÕÆÔ
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

«Πιο σημαντικά είναι όσα δεν χτίζουμε»
Η μεγαλύτερη απειλή για τον διάσημου Χιλιανού αρχιτέκτονα είναι η αυθαιρεσία, λέει στην «Κ» ο Αλεχάντρο Αραβένα
Του ΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

ΤουλάχιστονÚØËÏÝÌÕØÁÝÓËÑ¦ÒËÙË
ÕÒËÞ¦ÔÚØÕØÇÈÁÔÇÔÇÑÕÏÚ¦ÐÜ
ÁÐÜÇÖÄÚÇÓËÍ¦ÒÇÖÇØ¦ÛßØÇÚÕß
ÍØÇÌËÃÕßÚÕßÚÎÔ,SLTLU[HSÑÇÛ×Ý
ÙßàÎÚÕÆÙÇÓËÍÏÇÚÏÝÇÖÇÔÚÂÙËÏÝÖÕß
ÓÖÕØËÃÔÇÊ×ÙËÏÎÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂ
ÙÚÇÙÆÍÞØÕÔÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÚÜÔÖÄÒËÜÔÑÇÏÚÜÔÑÇÚÕÃÑÜÔÚÕßÝÁÊØÇ
ÚÕßÊÏ¦ÙÎÓÕß²ÏÒÏÇÔÕÆÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÇ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÔÑÕØßÌÂËÔÄÝÕßØÇÔÕÐÆÙÚÎÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß»ÖÄ
Ñ¦ÚÜÇÖÒ×ÔËÚÇÏÚÕÇÔÚÏ¦ÍÕÚÜÔ
ËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÑÇÚÕÃÑÜÔÖÕßÚÕßÝ
ÚËÒËßÚÇÃÕßÝÚÁÙÙËØÏÝÓÂÔËÝÑÒßÊÜÔÃàËÚÇÏÇÖÄÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÙßÍÑØÕÆÙËÏÝ
ÑÇÏÈÃÇÏËÝÚÇØÇÞÁÝ¬ÕÓËÍÇÒÆÚËØÕ
ÖÕÙÕÙÚÄÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆàËÏÙËÙßÔÛÂÑËÝÇÚÏÔÏÑÂÝÓËØÏÑÂÝ®ÓÕßÒÁËÏ
ÑÇÏÓËÚÕÞÁØÏÚÕßÊËÃÞÔËÏÚÏÝÌÚÜÞÁÝ
ÖËØÏÕÞÁÝÚÎÝÖØÜÚËÆÕßÙÇÝËÔ×ÚÕ
ßÖÄÒÕÏÖÕÙËÙßÔÛÂÑËÝÕßÎÊÃÇÝ®
©ÏÇÔÏÙÄÚÎÚËÝËÃÔÇÏÍÏÇÚÕÔÃÊÏÕÁÔÇ
ÇÖÄÚÇÙÕÈÇØÄÚËØÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÖÕß
ÑÇÒÕÆÔÚÇÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔÚÇ
ÙÆÍÞØÕÔÇÇÙÚÏÑ¦ÑÁÔÚØÇ
©ÏÖÄÒËÏÝÓÖÕØÕÆÔÔÇÖØÕÙÌÁØÕßÔÁÔÇÔÙÆÔÚÕÓÕÊØÄÓÕÖØÕÝÚÎÔ
ÏÙÄÚÎÚÇÊÏÄÚÏÓÖÕØÕÆÔÔÇÈËÒÚÏ×ÙÕßÔÚÕÈÏÕÚÏÑÄËÖÃÖËÊÕÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÚÕßÝÓËÙÚØÇÚÎÍÏÑÁÝÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÙÚÎÊÎÓÄÙÏÇÙßÍÑÕÏÔÜÔÃÇÙÚÕÔ
ÊÎÓÄÙÏÕÞ×ØÕÙÚÏÝßÖÕÊÕÓÁÝÞÜØÃÝ
ÔÇÇÍÍÃÐÕßÔÚÕËÏÙÄÊÎÓÇÑËÌÚËÃÚË
ÚÎÔÇÒÒÇÍÂÙÚÎÔÖÕÏÄÚÎÚÇàÜÂÝÚÜÔ
ÖÕÒÏÚ×ÔÖÇØÁÞÕÔÚ¦ÝÚÕßÝÓÏÇÙÆÍÞØÕÔÎÊÎÓÄÙÏÇÙßÍÑÕÏÔÜÔÃÇÓÏÇÛÁÙÎÙËÁÔÇÛËØÓÇÏÔÄÓËÔÕÒËÜÌÕØËÃÕ
ÂÙËÁÔÇÔÑÒÏÓÇÚÏàÄÓËÔÕßÖÄÍËÏÕÙÏÊÎØÄÊØÕÓÕ©ÏÖÄÒËÏÝÇÐÏÕÒÕÍÕÆÔÚÇÏ
ÑÇÏÍÏÇÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕßÖØÕÙÌÁØÕßÔÊÜØË¦Ô©ÖÄÚËÓÁÙÇÇÖÄÚÕÔ
ÊÎÓÄÙÏÕÞ×ØÕÚÇÖËàÕÊØÄÓÏÇÚÎÔ

ÖØÄÙÈÇÙÎÙÚÎÛ¦ÒÇÙÙÇÓÖÕØËÃÔÇ
ÍÃÔËÏÓÏÇÇÔÇÑÇÚÇÔÕÓÂÚÎÝÖÕÏÄÚÎÚÇÝàÜÂÝ©ÏÖÄÒËÏÝÁÞÕßÔÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÛËØÇÖËÃÇÚÕß®
ÙÎÓËÏ×ÔËÏ
©ÒËÞ¦ÔÚØÕØÇÈÁÔÇÍËÔÔÂÛÎÑË
ÙÚÎ²ÏÒÂÑÇÏÓËÍ¦ÒÜÙËÙËÓÏÇÞ×ØÇ
ÄÖÜÝÒÁËÏÞÜØÃÝÚÎÔÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂ
ÖÇØ¦ÊÕÙÎÚÕßËØÕÆÂÚÕß¡ËÐÏÑÕÆ
²ÏÒÂÂÚÇÔÓÏÇÞ×ØÇÙËÖÄÒËÓÕ
ÕÖÄÚËÊËÔÇÔÁÖÚßÐËÚÁÚÕÏÇÑÕßÒÚÕÆØÇ²ÏÒÂËÃÔÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÌÆÙÎ®ÒÁËÏÑÕÏÚ¦àÕÔÚÇÝÖ¦ÒÏÖØÕÝÚÕ
ÖÇØ¦ÛßØÕ¬ËÒËÃÜÙËÚÎÙÞÕÒÏÑÂËÑÖÇÃÊËßÙÂÚÕßÚÁÙÙËØÇÞØÄÔÏÇÖØÏÔ
ÇÖÄÚÎÔÖÚ×ÙÎÚÕßÊÏÑÚ¦ÚÕØÇÏÔÕÙÁÚÑÇÏÓÖÂÑËÙÚÎÔØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂ
Ñ¦ÖÜÝÚßÞÇÃÇÓËÁÔÇÔÙßÔÊßÇÙÓÄ
ÑÇÒÂÝÍÔ×ÙÎÝÙËÓÇÛÎÓÇÚÏÑ¦ÌßÙÏÑÂÑÇÏÙÞÁÊÏÕÚÏÝËÏÙÇÍÜÍÏÑÁÝ
ËÐËÚ¦ÙËÏÝÊËÔÓÖÕØÕÆÙËÔÇÕÔÕÓÇÚÃÙËÏÕÆÚËÁÔÇÔÇÖÄÚÕßÝÑÒÇÙÏÑÕÆÝ
ÚÎÝÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÝ§ÄÓÏàÇÖÜÝÕÏ
ÇØÞÏÚÁÑÚÕÔËÝÑÇÚÇÙÑËß¦àÕßÔÖØ¦ÍÓÇÚÇ¡ËØ×ÚÎÙÇÔÖÕÏÕÝÂÚÇÔÕË
ÕØÓÖÏàÏÁËÔËÃÞÇÏÊÁÇÐËØÇÓÄÔÕ
ÚÕÔ¡ÏÝÇÔÔÚËØªÄËËÖËÏÊÂËÃÞÇÊËÏ
ÙÞÁÊÏ¦ÚÕßÙËÓÏÇÈÏÈÒÏÕÛÂÑÎ®ÂÓËØÇÄÓÜÝÙÞËÊÄÔÄÒÕÏÍÔÜØÃàÕßÔ
ÚÕÔÚÇÒÇÔÚÕÆÞÕÒËÞ¦ÔÚØÕØÇÈÁÔÇ ¦ÚÕÞÕÝÚÕßÔÕÓÖÁÒÚÎÝÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÝ®ÚÕßÖËØÃÌÎÓÕßØÇÈËÃÕß
ØÃÚÙÑËØËÖÏÓËÒÎÚÂÝÚÎÝ¡ÖÏËÔ¦ÒËØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÝÚÎÝËÔËÚÃÇÝÚÕß
ÍÔÜÙÚÄÝÍÏÇÚÏÝÏÊÁËÝÚÕßÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕÔÑÕÏÔÜÔÏÑÄØÄÒÕÚÎÝÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÝÕÞØÕÔÕÝØÇÈÁÔÇ
ÓËÚÕÔËÇÔÏÑÄÚÕßÖÇØÕßÙÏÇÙÚÏÑÄ
ËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÙÇÔÙÚÇØÚÎÝÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÝÓËÚÎÌÂÓÎÚÕßÔÇÐËÖËØÔ¦ËÏÚÇÄØÏÇÚÎÝÇÚÏÔÏÑÂÝÓËØÏÑÂÝ
¬ÕÑÒÂÛÎÑËÜÝËÖÏÙÑÁÖÚÎÝ
ÑÇÛÎÍÎÚÂÝÙÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄ²¦ØÈÇØÔÚÚÇÔÎÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÖÕßÛÇ

«Το πρόβλημαÐÉ³³ÈÜÉËÑ{Ì³{
ÓTÉ{ØÐ{ÑÑÒ³ii¨{Ñ~ÖÉ{Ø
³iÉ¨³iiuVÜÓÉ{~å¨ÑKÓÑ
ÓÏÒÕÆÙËÁÐÜÇÖÄÚÎÇÚÏÔÏÑÂÓËØÏÑÂÑÇÏÇÔÎÙßÞÕÆÙËÍÏÇÚÕÚÏÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÖËÏÙËÁÔÇÚÁÚÕÏÕÑÕÏÔÄÕßÒËÆÕÔÚÇÝÄÓÜÝÙßÔËÞ×ÝÓË
ÄØÕßÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÒÏÚÄÚÎÚÇÝËÑÖÇÏÊËÆÚÎÑËÔÇÐËÖËØÔ¦ËÏËÒÒËÃÉËÏÝÖÕß
¦ÒÒÕÏÇØÞÏÚÁÑÚÕÔËÝÊËÔÓÖÕØÕÆÙÇÔ
ÔÇÌÇÔÚÇÙÚÕÆÔÓËÍÇÒÆÚËØÎÇÖËÏÒÂÍÏÇÚÕËÖ¦ÍÍËÒÓÇÚÕßÇØÞÏÚÁÑÚÕÔÇËÃÔÇÏÎÇßÛÇÏØËÙÃÇ±Ö¦ØÞËÏÓÏÇ
ÒËÖÚÂÍØÇÓÓÂÓËÚÇÐÆÇßÛÇÏØËÙÃÇÝ
ÑÇÏÇÙÞËÚÕÙÆÔÎÝ©ÚÇÔÊÕßÒËÆËÏÝ
ÓËÒÃÍÕßÝÖÄØÕßÝÖØÕÙÚÇÚËÆËÙÇÏ
ÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎÔÇßÛÇÏØËÙÃÇØÁÖËÏ
ÔÇÇÏÚÏÕÒÕÍËÃÝÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËËÖÏÒÕÍÂ
ÙÕß®ÙÎÓËÏ×ÔËÏ
ÞÕÔÚÇÝËÑÖÇÏÊËßÚËÃÙËÓÏÇÁÔÚÕÔÇÙËÏÙÓÕÍËÔÂÞ×ØÇÕØÇÈÁÔÇÙÞËÊÏ¦àËÏÙÚÎ²ÏÒÂÑÚÃØÏÇÖÕßÇÔÚÁÞÕßÔ
ÙÚÕÔÞØÄÔÕÑÇÏÙÚÏÝÊßÔ¦ÓËÏÝÚÎÝ
ÌÆÙÎÝ¬ÕÑÚÃØÏÕÖØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏ
ÙÞËÊÄÔÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÕÄÚÇÔÕÒÕÑÒÎØ×ÔËÚÇÏÕÙÑËÒËÚÄÝÚÕßÚÙÏÓÖÕØËÃ
ÔÇÇÔÚÁÐËÏÞØÕÔÏÑ¦ÑÇÏÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑ¦
ÖÇÒÏ¦ÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂËÃÔÇÏÑßØÃÜÝ
ÙÑËÒËÚÄÝÑÇÏÇÖÒÁÝÑÇÛÇØÁÝÑÇÚÇÙÑËßÁÝ®ÓÇÝÒÁËÏÇÔÇÌËØÄÓËÔÕÝÙË

Καθαρές, oÉÐÉ³¨{~ÓØVo¨ÑÐÐÓØV
ÑÜÜÒ~Ñ{{ÉÜÉÖÚÉ¨ÉØÐ¨×ÓØ³{Ø
~{{~ÓØ~Ñ³{~ËÉØÈÓTÉ{TÉÙ{ÒÉ{TÑ¨Ñ~³i¨ËÇÈ³ÑÓ¨oÑ³È
Ñ¨T{³Ó~³Ñ

ÁÔÇÇÖÄÚÇËÓÈÒÎÓÇÚÏÑ¦ÑÚÃØÏ¦ÚÕß
ÙÚÕÇÔÚÏ¦ÍÕÚÕ ÁÔÚØÕ ÇÏÔÕÚÕÓÃÇÝÚÎÔßØ×ÖÎÂÙÚÎÔÓËØÏÑÂ
ÜÙÚÄÙÕÎÓÕØÌÂËÃÔÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂ
ÍÏÇÚÃÎËØ×ÚÎÙÎËÃÔÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂ
ÙÎÓËÏ×ÔËÏ¬ÕËÖÄÓËÔÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
Ó¦ÒÏÙÚÇÛÇÙßÔËØÍÇÙÚËÃÖÕÒÆÙÚËÔ¦
ÓËÚÕÔÎÛÕÖÕÏÄªÄÓÖËØÚªÁÔÚÌÕØÔÚ
ÍÏÇÚÕÔÙÞËÊÏÇÙÓÄÚÕßÔÁÕßÑÚÏØÃÕß
ÖÕßÛÇÙÚËÍ¦ÙËÏÚÕÌËÙÚÏÈ¦ÒÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕß:\UKHUJL
ÔÚÇÖÕÑØÏÔÄÓËÔÎÙËÙËÏÙÓÕÆÝ
ÑÇÏÚÙÕßÔ¦ÓÏÎÕÓ¦ÊÇÚÕßÁÖØËÖË
ÔÇÇÔÇÑÇÚÇÙÑËß¦ÙËÏÕÒÄÑÒÎØÕßÝ
ÕÏÑÏÙÓÕÆÝÇÔÇÖÚÆÙÙÕÔÚÇÝÁÚÙÏÓÏÇ
ÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÌÏÒÕÙÕÌÃÇÖÕßÇÖÕÊÁÞËÚÇÏÚÏÝÑÇÚ¦ÚËÑÓÂØÏÕÇÔÚÃØØÕÖËÝ
ÊßÔ¦ÓËÏÝÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑÁÝ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÇÏÙÛÎÚÏÑÁÝÑÇÏ
È¦àÕÔÚÇÝÙßÓÓÁÚÕÞÕßÝÚÕßÝÑÇÚÕÃÑÕßÝÙÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÚÕßÙÞËÊÏÇÙÓÕÆ
¡ÇÝÑÇÒÕÆÔÒÁËÏÙËÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝ
ÄÖÕßÞØËÏ¦àËÚÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑÂ¦ÊËÏÇ®
ÍÏÇÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÓÏÇÑÇÚÇÙÑËßÂ
×ÝÛÇÚÎÔÕÔÄÓÇàËÇßÚÂÚÎÔ
ÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂ"ßÚÄÖÕßÑ¦ÔÕßÓË
ËÔÚÁÒËÏËÃÔÇÏÔÇÊÃÔÕßÓËÓÕØÌÂÙÚÇ
ÓÁØÎÄÖÕßàÕßÔÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÊËÔËÃÔÇÏÖÏÕÙÆÔÛËÚÎÇÖÄ
ÇßÚÄÕÆÚËÖÏÕÇÖÒÂÇÖÄÇßÚÄ¬ÏÙÎÓÇÃÔËÏÄÓÜÝàÜÂ"®ÊÏËØÜÚ¦ÚÇÏÍÏÇÔÇ
ÇÖÇÔÚÂÙËÏÒÃÍÕÇØÍÄÚËØÇÄÚÏÎàÜÂ
ËÃÔÇÏÓÏÇÓËÃÐÎÖØÇÍÓ¦ÚÜÔÄÖÜÝÌÄÈÕÝàÂÒÏÇÞÇØ¦ÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÄÒÇÚÇ
ÖØÜÚÄÍÕÔÇÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÕÏÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÙßÓÈ¦ÙËÏÝËÃÔÇÏÓÁØÕÝ
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Θ Ε Α Μ ΑΤΑ

Οταν οι αξίες
ζωής μάχονται
τη θηριωδία
Μια συγκινητική ιστορία αληθινού
θάρρους από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
Μια κρυφή ζωή ###½
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΡΑΜΑ (2019)
Σκηνοθεσία: 0Ó¨ÉØÒÜ{~
Ερμηνείες: $o~Ñ³ ³{ÜVÒÜÉ¨{(Ò-

TÉ¨VÑ¨ËÑ.{ÐÌV¨Ö~ÑÇ
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ
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ÚÏÝÇÍØÏÄÚÎÚËÝÚÜÔÊËÙÓÕÌßÒ¦ÑÜÔ
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ÊËÆÚËØÕÓÁØÕÝ¬ÇßÖÁØÕÞÇÚÕÖÃÇ
ÎËßÞÇØÃÙÚÎÙÎÍÏÇÚÎÍÎÖÕßÊÕßÒËÆËÚÇÏÑÇÏÑÇØÖÃàËÏÎÈÇÛÏ¦ÇÍ¦ÖÎÑÇÏÙßÔÚØÕÌÏÑÄÚÎÚÇËÃÔÇÏÄÒÇ
ËÑËÃÔÇÖÕßÕÊÎÍÕÆÔÖÕÒÆÌßÙÏÕÒÕÍÏÑ¦ÚÕÔ¢ØÇÔÚÝÙÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎ
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Φρενήρεις ρυθμοί, ποπ νότα και γεύση από NBA
Uncut Gems ½
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ÓK{~Ñ¨Ó³V0ÌÐ{ÐË{~

Ο Ανταμ ΣάντλερÈÙÖÉ³Ñ{
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ΜΟΥΣΙΚΗ

Μια λευκή φάλαινα στο θέατρο «Παλλάς»
Ο «Μόμπυ Ντικ», το λογοτεχνικό αριστούργημα του Χέρμαν Μέλβιλ, με την παραμυθένια μεταφυσική, γίνεται μιούζικαλ

Πρόκειται o{ÑÐ{Ñ×{ÜÌÙÂiÑ¨ÑooÊÐÉÜo¨ÒÐÐÑ³Ñ~Ñ{³¨{Ù{Ò³Ñ³Ño¨Ñ×{~Ò0ÑÉ³È{Ñ~Ò~i{~ÒÉËÑ{³ÈÑÜi(Ñ³ÉÜ{ÙÒ~iV³Ñ~³ÖÐ{Ñ³iØ ÜÓ{ÑØÛÈÜÑÙË¨i

«Η παράσταση έχει
επική μορφή. Δεν
πείραξα το έργο
στην ουσία του», λέει
στην «Κ» ο Δημήτρης
Παπαδημητρίου,
ο οποίος έγραψε
το λιμπρέτο
και τη μουσική.
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ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ
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ÚÕßÓÎÔÄÝÙÚÕÇÒÒ¦Ý®¶ÙÆÓÖØÇÐÎÚÕß6UHZZPZ*\S[\YLÓËÚÏÝ
ËÇÚØÏÑÁÝÑÎÔÁÝ¢ÏÒÄÊÕÐÎÖÇØÇÍÜÍÂÓËÕÒÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÚØÏÙÊÏ¦ÙÚÇÚÇÍØÇÌÏÑ¦ÕØÞÂÙÚØÇÖÕßÊÏËßÛÆÔËÏÕ¦ÔÕÝÒ¦ÞÕÝËÔÚßÖÜÙÏÇÑ¦
ÙÑÎÔÏÑ¦ÚÕß¡ÇÔ×ÒÎÇÔÚËÒÏÊ¦ÑÎ
ÑÕÙÚÕÆÓÏÇÚÎÝÒÁÔÏÇÝÕßÒÇÊÃØÎ
ÑÇÏÞÕØÕÍØÇÌÃËÝÚÎÝÍÍËÒÏÑÂÝ¬ØÕÓÖÕÆÑÎÃÔÇÏÄÓÜÝÑÇÏÓÏÇÇÍÇÖÎÓÁÔÎÏÙÚÕØÃÇÍÏÇÚÎÌÏÒÃÇÚÎÔ
ÇÔÛØ×ÖÏÔÎÓÕÃØÇÚÎÙÞÁÙÎÚÜÔ
ÕØÃÜÔÚÕßÇÔÛØ×ÖÕßÓËÚÕÔËÄ
©ÎÓÂÚØÎÝÇÖÇÊÎÓÎÚØÃÕß
ÂÚÇÔËÔÔÁÇËÚ×ÔÄÚÇÔ¦ØÞÏÙËÔÇ
ÊÏÇÈ¦àËÏÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕßÞØÕÔÕß
ÓËÍÇÒÆÚËØÕßÇÊËÒÌÕÆÚÕßÔÚ×ÔÎßÚÂÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÓËÕÊÂÍÎÙËÙÚÎÔÇÔ¦ÍÔÜÙÎÖÕÒÒ×ÔÑÇÒ×Ô
ÈÏÈÒÃÜÔ©ÚÇÔËÑËÃÔÕÝÚÇËÃÞËÖÏÇ
ÊÏÇÈ¦ÙËÏÚÇÓ¦àËßÇËÍ×¬ÕÔ¸¡ÄÓÖß§ÚÏÑ¹ÚÕÔÊÏ¦ÈÇÙÇÇÖÔËßÙÚÃ®
©ÖÜÝÒÁËÏÙÚÎÔ ®ÙËËÑËÃÔÎÚÎÔ
ÎÒÏÑÃÇÖØÕÁÞËÏÎÖËØÏÖÁÚËÏÇËÔ
ËÃÔÇÏÈÏÈÒÃÕÍÏÇÖÇÏÊÏ¦ËÃÔÇÏÈÏÈÒÃÕ
ÍÏÇÓËÍÇÒÆÚËØÕßÝÇÖÒ×ÝÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇÚØßÖ×ÙÕßÔÑÇÏÚÇÖÇÏÊÏ¦ÙÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÚÕß¡ÄÓÖß§ÚÏÑ®
¬ÕÐÇÔÇÊÏ¦ÈÇÙËÁÌÎÈÕÝÑÇÏÚÕß
¦ÌÎÙËÄÖÜÝÒÁËÏÑ¦ÖÕÏÇÙÑÕÚËÏÔ¦ÙÎÓËÃÇ®ÖÇØÇÓÕÔÂÚÕßÙÚÕ
¬¦ÔÍÑÒÍÕßÔÚÚÎÛËØÏÔÂÁÊØÇÚÎÝ
ßÓÌÜÔÏÑÂÝ©ØÞÂÙÚØÇÝÚÎÝÕÙÚ×ÔÎÝÄÖÕßËÃÞËÖ¦ËÏÍÏÇÙËÓÏÔ¦ØÏÇ
ÇÔÇàÜÖÆØÜÙËÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕß
¬ÇÓÇÛÂÓÇÚÇÈÒÁÖËÚËÍÃÔÕÔÚÇÔ
ÙËÁÔÇÓÏÑØÄÕÃÑÎÓÇÚÕËÐÕÞÏÑÄ
ÚÕß§ÇÛ¦ÔÏËÒ²ÄÛÕØÔËÔÄÝËÖÃÙÎÝ
ÇÍÇÖÎÓÁÔÕßÚÕßÙßÍÍØÇÌÁÇÚÇÔ
ÑÒÎØÕÊÄÚÎÓÇÙÚÎßÓÌÜÔÏÑÂÚÎÝ
ÕÙÚ×ÔÎÝÓËÏÔÇÇÖÕÙÈÕÒÜÓÁÔÕÝ
ÄÚÇÔÁÓÇÛÇÄÚÏÚÕÕÃÑÎÓÇÂÚÇÔÚÕß
²ÄÛÕØÔÇÒÒ¦ÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÄÚÇÔÓÕß¦ÔÕÏÐÇÔÚÎÔÖÄØÚÇÚÎÝ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΣ

Της ΓΙΩΤΑΣ ΣΥΚΚΑ

Ο σκηνοθέτης³iØÑ¨Ò³ÑiØ{ÒiØÑ~ÜÓÑØÑ¨{³É¨ÒÈÇi³ÒÉ{ÐÉ
³ÛiÐÊ³¨i(ÑÑÙiÐi³¨ËÈ³{Ø³ÉÜÉÈ³ÑËÉØÜÉ³ÐÓ¨É{ÉØ
ÁØÞËÚÇÏÓÄÔÎÚÎÝ ¦ÖÕÏÇÙÚÏÍÓÂ
ÚÕÖØÄÚËÏÔÇÙËÊßÕÚØËÏÝÌÃÒÕßÝ
ÌÏÒÄÒÕÍÕßÝÔÇÚÕÇÔÇÒ¦ÈÕßÔÇÒÒ¦ÂÛËÒÇÔÊßÕÚØÃÇÞØÄÔÏÇÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇÝ®©ÚÇÔÖÂØËÚÎÓËÍ¦ÒÎ

ÇÖÄÌÇÙÎÚÕËÚÕÃÓÇÙËÕÃÊÏÕÝÙË
ÚØËÏÝÓÂÔËÝ
ÏÙÚÕØÃÇÚÕßÚØËÒÕÆ®ÑÇÖËÚ¦ÔÏÕßÞÇ¦ÈÄÖÜÝÚÕÔÖËØÏÍØ¦ÌËÏ
ÕÕÖÕÃÕÝÖËÃÛËÏÚÕÖÒÂØÜÓ¦ÚÕßÔÇ

ÚÕÔÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÙÚÎÔËÙÜÚËØÏÑÂ
ÚÕßÇÖÕÙÚÕÒÂ!ÔÇÔÏÑÂÙËÏÚÇÄØÏ¦
ÚÕßÚÎÌÆÙÎÚÎÓÕÃØÇÚÕßÔÇÌÛ¦ÙËÏÑÇÏÔÇÐËÖËØ¦ÙËÏÚÕÔËÄÊËÔ
ËÃÔÇÏÓÏÇÖËØÏÖÁÚËÏÇÍÏÇÖÇÏÊÏ¦®
ÙÑÕÚËÏÔÂÖÇØÇÓßÛÁÔÏÇÓËÚÇÌßÙÏÑÂÚÕß¡ÄÓÖß§ÚÏÑÊÎÒÇÊÂÚÎÝ
ÒËßÑÂÝÌ¦ÒÇÏÔÇÝÖÕßÁÞËÏÈ¦ÒËÏ
ÙÑÕÖÄÚÎÝàÜÂÝÚÕßÔÇÙÑÕÚ×ÙËÏ
ÕÞÇ¦ÈÛÇÁÒËÍÇÄÚÏËÃÔÇÏÍÏÇ
ÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕËÔÇÖÇÍÕØËÆËÚÇÏ
ÔÇÚÕÊÕßÔÖÇÏÊÏ¦ÇÒÒ¦ÕÑÇÛÁÔÇÝ
ÛÇÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÑ¦ÚÏ¦ÒÒÕËÇßÚ¦
ÚÇÒÕÍÕÚËÞÔÏÑ¦ÇØÏÙÚÕßØÍÂÓÇÚÇ®
ÙßÔËÞÃàËÏÕÎÓÂÚØÎÝÇÖÇÊÎÓÎÚØÃÕßÓÕßÇØÁÙËÏÕÓÎÞÇÔÏÙÓÄÝ
ÄÞÏÕÏÂØÜËÝ¬ÕÔÄÎÓÇÚÕßÁØÍÕß
ÙËÄÒÕÚÕÈ¦ÛÕÝÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÚÕ
ËÒÁÍÐËÏÕÆÚËÇßÚÄÝÖÕßÚÕÁÍØÇÉË
ÍÏÇÚÃËÃÔÇÏÓÏÇÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÞÎÓÏÑ×Ô
ÇÔÚÏÊØ¦ÙËÜÔ¦ÖËÏØÜÔÑÇÏÇÔËÐÁÒËÍÑÚÜÔ¦ÔÈ¦ÒËÏÝÖÇØÇÖ¦ÔÜÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÇÔÚÏÊØÕÆÔÓËÚÇÐÆÚÕßÝ
ÇßÚ¦ÖØÕÑÇÒÕÆÔÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝËÖÃ
ÇÔÚÏÊØ¦ÙËÜÔ®
©ÖÕÒßÙÞÏÊÂÝÙßÔÛÁÚÎÝÒÁËÏÄÚÏ
ÙÚÎÊÏÇÙÑËßÂÚÕßÊËÔ¦ÌÎÙËÑ¦ÖÕÏÕÑËÌ¦ÒÇÏÕÚÕßÈÏÈÒÃÕßÇÖÁÐÜ
ÊÏÇÌÕØ¦ÇÖÄÚÏÝÚÇÏÔÃËÝÑÇÏÓÏÇ

ÄÖËØÇÖÕßËÃÊÇËÃÔÇÏÄÚÏËÑËÃÑØÇÚÕÆÔÑ¦ÖÕÏÇÑÕÓÓ¦ÚÏÇÚÕßÁØÍÕß
ßÚÄÓËËÔÕÞÒËÃÖÇØÄÚÏËÏÊÏÑ¦Î
ÚÇÏÔÃÇÚÕß²ÏÕÆÙÚÕÔÓËÚÕÔÑØÁÍÑÕØÏËÑËÃÔÇÏßÖÁØÕÞÎËÔÖÇÆËÏ
ÜÙÚÄÙÕÔÇÇÖÕÚËÒËÃÇÖÄÙÖÇÙÓÇ
ÚÕß¡ÄÓÖß§ÚÏÑ®¬ÕÔÃàËÏÄÚÏÙÚÕ
ÊÏÑÄÚÕßÓÏÕÆàÏÑÇÒÕÚÏÊÂÖÕÚËÁÞËÏ
ÙßÓÖßÑÔÜÛËÃÁÍÏÔËËÖËÏÊÂÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓÕßÙÏÑÄÁØÍÕÕÒÒ¦
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕßÛÇÂÛËÒÇÔÇÔ¦ÒßÙÎ
ÑÇÏÖËØÏÍØÇÌÂÚÇÒÁÔËÎÓÕßÙÏÑÂ
ÎÙÑÎÔÕÛËÙÃÇÑÇÏÎßÖÕÑØÏÚÏÑÂ
ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÁÞËÏËÖÏÑÂÓÕØÌÂËÔ
ÖËÃØÇÐÇÚÕÁØÍÕÙÚÎÔÕßÙÃÇÚÕß
ÇÖÒ×ÝÚÕÓËÚÁÌËØÇÙËÓÏÇÔ¦ÒÒÎ
ÚÁÞÔÎÇÖÄÚÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÙÚÕÓÕßÙÏÑÄÛÁÇÚØÕÃÔÇÏÁØÍÕÇÖÇÏÚÎÚÏÑÄ
ÓÕßÙÏÑ¦ÑÇÏËØÓÎÔËÆËÚÇÏÙËÊÏËÛÔÁÝ
ËÖÃÖËÊÕÇÖÄÚÕßÝ¡Ö¦ÓÖÎËÒÏÙÙ¦ØÏÕÕÊÜØÂÕßÚÙÏÑ¦ÑÎÏÓÏÒÏÇÔÄÚÇÓÇÚ¦ÑÎÇÙÃÒÎ ÕÆØÚÎ
§ÏÑÄÒÇ ÇØÇÍÑÏÇÕÆØÎÈ¦ÔÈÏÚ¦ÏÒÕËØÄÓ ÇÒÕÆÚÇÕÏÕÖÕÃÕÏÔÕÓÃàÜÄÚÏÈ¦àÕßÔÚÇÛËÓÁÒÏÇÍÏÇÓÏÇ
ÔÁÇËÖÕÞÂÙÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÓÏÕÆàÏÑÇÒ
ÜÝÖØÕÝÚÏÝÓÕßÙÏÑÁÝÑÇÏßÖÕÑØÏÚÏÑÁÝËÖÏÊÄÙËÏÝÙËÓËÍ¦ÒËÝÑÇÏÃÙËÝ
ÖÕÏÄÚÎÚËÝ®

«Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς μύθο και μαγεία»
Η επικών ÊÏÇÙÚ¦ÙËÜÔÙÆÍÑØÕßÙÎ
ÚÕßÑÇÖËÚ¦ÔÏÕßÞÇ¦ÈÓËÚÎÒËßÑÂÌ¦ÒÇÏÔÇ¡ÄÓÖß§ÚÏÑËÃÔÇÏÎ
Ö¦ÒÎÚÕßÇÔÛØ×ÖÕßÓËÚÎÌÆÙÎ
ÚÎÓÕÃØÇÚÕßÚÕÔËÄÃÔÇÏÙÇÔ
Õ¦ÔÛØÜÖÕÝÔÇÁÞËÏÖÇØ¦ÖÕÔÕÇÖÄ
ÚÕÔÓÖÇÓÖ¦ÚÕß©ÚÏÕÖÇÚÁØÇÝËÄÝÚÕÔÁÌÚÏÇÐËÑÇÏÚÕÔÖÇØ¦ÚÎÙË
ÄÚÏÊËÔÇÙÞÕÒËÃÚÇÏÓÇàÃÚÕß¬ÁÚÕÏÇ
ÖÇØ¦ÖÕÔÇËÑÌØ¦àËÏÕÙÇÒËÓÁÔÕÝ
ÑÇÖËÚ¦ÔÏÕÝÑÇÏÇÔÚÏÚÃÛËÚÇÏÙÚÕÔ
ËÄÃÔÇÏÎÊÏÇÊØÕÓÂÚÕßÇÔÛØ×ÖÕßÖØÕÝÚÕÛËÃÕÖØÕÝÕÚÏÊÂÖÕÚË
ÓËÍÇÒÆÚËØÕ©ÞÇ¦ÈËÃÔÇÏÓÏÇÚØÇÍÏÑÂÌÏÍÕÆØÇÍÏÇÚÃËÑÌØ¦àËÏÄÒÜÔ
ÚÜÔËÏÊ×ÔÚÇÖÇØ¦ÖÕÔÇÑÇÏÚÎÔ
ÇÃÙÛÎÙÎËÍÑÇÚ¦ÒËÏÉÎÝÖÕßÁÞËÏÕ
¦ÔÛØÜÖÕÝ©ÙÕÍÏÇÚÕÑÇØ¦ÈÏËÃÔÇÏ
ÓÏÇÑÏÈÜÚÄÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑ×ÔÛØÎÙÑËÏ×ÔÑÇÏÇÖÄÉËÜÔÁÔÇÑÇØ¦ÈÏÓËÄÒÎ
ÚÎÓËÚÇÌßÙÏÑÂÚÎÝÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÝ
ÓÇàËÓÁÔÎ®
ÁØËßÔÇÍÏÇÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÚÜÔ
ÕÒÕÍØÇÓÓ¦ÚÜÔ¶ÓÏÇÚËÞÔÕÒÕÍÃÇËÔ
ËÐËÒÃÐËÏ¶ÖÕßÕÙßÔÛÁÚÎÝÐËÑÃÔÎÙË

ÁÖØËÖËÔÇÑËØÊÎÛËÃÓËÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎÚÎÝÓÕßÙÏÑÂÝÞØÂÙÎÚÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÙËÚÁÚÕÏÇÁØÍÇËÃÔÇÏßÖÕÞØËÜÚÏÑÂÍÏÇÔÇÓÎÔÑÇÚÇÌÆÍËÏÝÙË
ßÖËØÈÕÒÏÑÕÆÝßÖÇÏÔÏÍÓÕÆÝÃÔÇÏ
ÑÇÚÄØÛÜÓÇÚÕßÏ¦ÔÔÎ ÇÑÒÁÇÄÚÏ
ÑÇÚ¦ÌËØËÔÇÇÖÕÌÆÍÕßÓËÚÎÞØÂÙÎ
ÚÎÝØËÇÒÏÙÚÏÑÂÝËÏÑÄÔÇÝÖÕßÛÇÓËÚÁÚØËÖËÚÕÛÁÇÚØÕÙËÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØ
ØÁÖËÏÕßÖÇÏÔÏÍÓÄÝÑÇÏÎÖÕÃÎÙÎ
ÔÇËÐÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔÔÇßÖ¦ØÞÕßÔ®

«Πιστεύω ότι η επόμενη
γενιά θα αγαπήσει το
διάβασμα, όπως συνέβη
στη δική μας. Τελειώνει
η εποχή της εικόνας».
ÖØÏÔÇØÞÃÙËÏÔÇÍØ¦ÌËÏÚÕÒÏÓÖØÁÚÕ
ÚÕÔÚÇÒÇÏÖ×ØÎÙËÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙË
ÇßÚÂÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂßÚÂÎÖËØÃÕÊÕÝÂÚÇÔÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÊßÙÑÕÒÃÇ
ÍÏÇÓÁÔÇÖØÏÔÇØÞÃÙÜÚÕÍØ¦ÉÏÓÕ
ÞÕßÓËÚÁÙÙËØÏÝÌÇÒÇÏÔÕÛÎØÃËÝ
Ö×ÝÚÏÝÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÝÙÚÕÛÁÇÚØÕ"
²ÜØÃÝÓ¦ÒÏÙÚÇÔÇÓÖÒÁÐËÏÝÓËÚÕ
ÙÏÔËÓ¦ÊËÆÚËØÎÊßÙÑÕÒÃÇÂÚÇÔ
ÕÄÍÑÕÝÑÇÏÎÓËÃÜÙÎÚÕßÁØÍÕß!
Ö×ÝÕÏÙËÒÃÊËÝÚÕßÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÕÝÍÃÔÕÔÚÇÏ"¬ØÃÚÕÔÖ×Ý
ÔÇÚÏÝÙßÓÖßÑÔ×ÔÜÞÜØÃÝÔÇÞ¦ÙÜ
ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÙßÙÚÇÚÏÑ¦ÚÕßÁØÍÕß"
¦ÖÕÏÇÙÃÍÕßØÇÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔÇÒÒ¦ÎÁÑÚÇÙÎÖÕßÖØÕÙÊÃÊËÏÈ¦ÛÕÝ

Το ερώτημα

Η δυσκολία o{Ñ³ÛiÐÊ³¨i(ÑÑÙiÐi³¨ËÈÊ³ÑÐÉoÒÜiU{ÆÆÆÉÜËÙÉØ
³ÈÐÈÚ{³¨ÊÐÑ³ØÓo{ÑÆÉÜËÙÉØ³Ü{Ð¨Ó³

ÏÇÚÃÔÇÊËÏÑ¦ÖÕÏÕÝÙÂÓËØÇ
ÚÕ¡ÄÓÖß§ÚÏÑ®"ËÖÕÞÂÓÇÝ
ÁÞËÏÇÑØÇÃÇÇÔ¦ÍÑÎÚÎÓÇÍËÃÇ
ËÐÁÒÏÐÎÚÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÑÇÏÁÜÝ
ÁÔÇÙÎÓËÃÕÎÍÔ×ÙÎÚÎÝÌÆÙÎÝ
ÕÊÎÍÕÆÔÙËÓÏÇÔÇÖÕÓ¦ÍËßÙÎ
ßÚÄËÃÔÇÏÁÔÇÖØÄÈÒÎÓÇÏÈÒÃÇ
ÙÇÔÇßÚÄ¶ËÃÔÇÏËÐÇÏØËÚÏÑÂÎËÒÒÎÔÏÑÂÓËÚ¦ÌØÇÙÎÚÕßÇÔ¦ÙÎ
²ØÏÙÚÕÊÕÆÒÕßÇÖÄÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝ
.\[LUILYN¶ËÖÇÔÇÌÁØÕßÔÚÎÓÇÍËÃÇÙÚÕÔÑÄÙÓÕÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ

©¦ÔÛØÜÖÕÝÊËÔÓÖÕØËÃÔÇàÂÙËÏ
ÞÜØÃÝÓÆÛÕÑÇÏÓÇÍËÃÇ©ÚÇÔÚÕß
ÚÇÙÚËØÂÙËÏÝÇØÞÃàËÏÔÇÞ¦ÔËÏÓÏÇ
ÈÇÙÏÑÂÚÕßßÖÄÙÚÇÙÎ§ÕÓÃàÜÄÚÏ
ÕÏÔÁÕÏÁÞÕßÔÓËÍ¦ÒÎÇÔ¦ÍÑÎÇÖÄ
ÇßÚÄ ÇÚÇÌËÆÍÕßÔÙËËÃÊÎÚÁÞÔÎÝ
ÚÇÕÖÕÃÇÓÄÔÕØËÇÒÏÙÓÄÊËÔÁÞÕßÔ
ÒÁÖËÏÝÚÇÖÇÏÊÏ¦ÔÇÁÞÕßÔÚØËÒÇÛËÃÓËÚÕßÝÊËÏÔÕÙÇÆØÕßÝ
¬ÕÞÁÈÏÓÁÚÇÒÑÇÏÚÕÔÚËÛÓÁÚÇÒ
ÁÞÕßÔÚÎÊÏÑÂÚÕßÝÓÇÍËÃÇ¶ÓÇÆØÎ
ÇÒÒ¦ÓÇÍËÃÇ©²¦ØÏÄÚËØÍÏÇÚÃ
ÖÁÚßÞË"ÏÇÚÃÄÒ»ÇßÚ¦ÐÇÔÇÊÃÔÕßÔ
ÓËÈÇÛÆÂØÎÞÄÚØÄÖÕÓÏÇÓÇÍÏÑÂ
ÊÏ¦ÙÚÇÙÎÙÚÕÔÑÄÙÓÕÖÕßÞ¦ÛÎÑËÏÙÚËÆÜÄÚÏÎËÖÄÓËÔÎÍËÔÏ¦
ÛÇÇÍÇÖÂÙËÏÚÕÊÏ¦ÈÇÙÓÇÄÖÜÝ
ÙßÔÁÈÎÙÚÎÊÏÑÂÓÇÝ¬ËÒËÏ×ÔËÏÎ
ËÖÕÞÂÚÎÝËÏÑÄÔÇÝ¶ËÃÓÇÏÈÁÈÇÏÕÝ
ÕßÖÇÏÔÏÍÓÄÝÑÇÏÚÕÌÇÔÚÇÙÏÇÑÄ
ÛÇËÖÏÙÚØÁÉÕßÔ¡ÇÛÇÃÔÜÄÚÏÐÇÔÇÈÍÂÑËÚÕÈÏÈÒÃÕÚÕß¡ÁÒÈÏÒÙÚÏÝ
ÖØÕÛÂÑËÝÚÜÔÈÏÈÒÏÕÖÜÒËÃÜÔßÚÄ
ÍÏÇÓÁÔÇËÃÔÇÏËÖÏÚßÞÃÇÚÎÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝÖØÏÔÇÑÄÓÎÇÔÁÈËÏ®
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