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ΣΤΙΒΕΝ ΛΙΛΙ

Φιλόδοξη πρόκληση
η απευθείας επαφή
ΕΦ-στρατού κατοχής
Όσοι πιστεύουν πως η
σωστή λύση στο Κυπριακό είναι με την απομόνωση των Τ/κ κάνουν
λάθος, λέει ο Βρετανός
Ύπατος Αρμοστής στην «Κ». Μιλώντας
για το ψήφισμα για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ το
χαρακτήρισε ως το πιο φιλόδοξο μέχρι τώρα, καθώς ΕΦ και στρατός κατοχής πρέπει να βρίσκονται σε επικοινωνία. Ο Βρετανός διπλωμάτης αναφέρεται και στη μετά το Brexit εποχή,
απαντά στο ζήτημα των τουρκικών
προκλήσεων στην ΑΟΖ, αλλά και στην
τοποθέτηση Αναστασιάδη ότι πλην της
Γαλλίας οι άλλες χώρες έδειξαν αναποφασιστικότητα. Σελ. 8

Πώς οι 6.082 ιδιοκτήτες γης
μπορούν να σώσουν το Βαρώσι
Τέσσερις τρόποι δράσης διά των οποίων η περίκλειστη μπορεί νόμιμα να ανακτηθεί
Η φράση «Η Αμμόχωστος είναι γη των
Τουρκοκυπρίων και η Τουρκία θα προστατεύσει τα δικαιώματά τους», του αντιπροέδρου της Τουρκίας Φουάτ Οκτάι,
που διακήρυξε στη σύνοδο της 15ης Φεβρουαρίου με τίτλο, «Η πρωτοβουλία για
τα κλειστά Βαρώσια από νομικής, πολιτικής και οικονομικής άποψης» από την

περίκλειστη πόλη των Βαρωσίων είναι
σημάδι των τουρκικών προθέσεων για
την πόλη. Ο δικηγόρος Αχιλλέας Δημητριάδης, ο οποίος περιγράφει την κατάσταση ως πολύ σοβαρή, σημειώνει στην
«Κ» πώς μπορεί η περίκλειστη πόλη της
Αμμοχώστου να σωθεί νομικά. Η σημαντικότερη ενέργεια, σύμφωνα με τον κ.

Δημητριάδη, είναι η μαζική προσφυγή
των 6.082 ιδιοκτητών γης στην Επιτροπή
Αποζημιώσεων στα Κατεχόμενα για επιστροφή και για διαφυγόντα ενοίκια. Ο κ.
Αχιλλέας Δημητριάδης τονίζει ότι δεν
προτρέπει τους ιδιοκτήτες να πουλήσουν
γη, αλλά να διεκδικήσουν με νομικό τρόπο
τις περιουσίες τους. Σελ. 10

Τι κάνουν οι Αμερικάνοι κομάντος στην Πάφο

Πίσω από το μνημόνιο
για ιδιωτικές κλινικές

ΤΟΥΡΚΟ-ΛΙΒΥΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

Καθυστερεί ανάρτηση
των συντεταγμένων

Αν η Τουρκία έχει διασυνδέσει την
έναρξη των ερευνών στην «ΑΟΖ»
που έχει συμφωνήσει με την κυβέρνηση της Λιβύης (GNA), με τη δημοσιοποίηση των συντεταγμένων του
τουρκο-λιβυκού μνημονίου στην
ιστοσελίδα του Τμήματος Ωκεανίων
Υποθέσεων και Δικαίου της Θάλασσας των Η.Ε., θα περιμένει ακόμη
μερικούς μήνες. Διότι τα έγγραφα
δεν θα αναρτηθούν πριν από το καλοκαίρι. Σελ. 15

Εδώ το μαφιόζικο
έγκλημα δείχνει
ξανά τα δόντια
Η Αγία Νάπα κατέχει ένα αποτρόπαιο ρεκόρ
στα γκανγκστερικά χτυπήματα, με μία πενταπλή και μια τετραπλή επίθεση. Εκτελέσεις
που χαρακτηρίστηκαν ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Φυσικά, για να ξεκαθαριστούν μια
και καλή οι λογαριασμοί στον υπόκοσμο,
πρέπει να εξαλειφθεί παντελώς, πράγμα με
το οποίο δεν συνηγορούν τα γεγονότα της
περασμένης Κυριακής, καθώς ο ύποπτος
αποκάλυψε στο δικαστήριο ότι λάμβανε οδηγίες από τον ισοβίτη Μαμαλικόπουλο, δράστη
του πενταπλού φονικού του 2012. Σελ. 6

ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Η «Κ» αποκαλύπτει λεπτομέρειες από το έντονο παρασκήνιο σε επίπεδο Ε.Ε. αλλά και
ΝΑΤΟ, όπου ελήφθησαν αποφάσεις σημαντικές για τις ελληνικές θέσεις στην περιοχή. Η πρώτη συμφωνία αφορά τη δημιουργία αεροναυτικής ευρωπαϊκής αποστολής για την εφαρμογή του εμπάργκο όπλων
στη Λιβύη. Η δεύτερη αφορά την υποχρεωτική κατάθεση σχεδίου πτήσης από τα
UAV Global Hawk της Συμμαχίας. Σελ. 17

Σοβαρές ανησυχίες για το μέλλον
δημόσιων και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων εκφράζει ο δρ Χάρης Αρμεύτης, πρόεδρος της Ένωσης Ιδιωτών
Ιατρών, με αφορμή το μνημόνιο για
τις ιδιωτικές κλινικές. Σε αποκλειστική παρέμβασή του στην «Κ», μιλάει
για προβλήματα που προκύπτουν και
για παγίδες. Τονίζει ότι το μνημόνιο
έρχεται σε αντίθεση με πρόνοιες της
νομοθεσίας και χαρακτηρίζει τον
ΟΑΥ «κράτος εν κράτει». Σελ. 16

Του ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ν. ΠΟΧΑΝΗ

ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ

Εντονη η παρουσία
ΝΑΤΟ στην Ελλάδα
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Η τουρκική γεωπολιτική
στρατηγική και οι δυνατότητες του τουρκικού ΠολεΣελ. 4
μικού Ναυτικού.

www.k athimerini.com.cy | €2,50

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Η καταιγίδα
Σαράντα επτά μέρες έχουν συμπληρωθεί από την άφιξη στρατιωτικής ομάδας των ΗΠΑ, η οποία σταθμεύει στην αεροπορική βάση Ανδρέας Πα-

πανδρέου. Η αμερικανική ομάδα αποτελείται από 12 ελικόπτερα επιθετικά και μεταφοράς προσωπικού, δύο μεταγωγικά αεροσκάφη και ομάδα
380 ανδρών. Η παρουσία των Αμερικανών είναι προσωρινή και οι διευκολύνσεις που παραχωρήθηκαν είναι ανθρωπιστικού χαρακτήρα, υποστηρίζει επίσημα η Λευκωσία. Ωστόσο, η καθημερινότητα των Αμερικανών, όπως σημειώνουν στρατιωτικοί αναλυτές, δεν μπορεί να θεωρηθεί άσχετη
με μελλοντικές γεωπολιτικές ανακατατάξεις, οι οποίες με βάση εκθέσεις του Αμερικανικού Πενταγώνου περιλαμβάνουν και την Κύπρο. Σελ. 4

Σε τροχιά σύγκρουσης
Τουρκία και Συρία
Εκτακτη διάσκεψη στην Τεχεράνη
Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο περιφερειακού πολέμου, τουρκική αντιπροσωπεία
έσπευσε στην Τεχεράνη με την ελπίδα ότι
η Ρωσία θα έδινε τη συγκατάθεσή της να
παραμείνουν οι περιοχές του Ιντλίμπ υπό
τη διοίκηση της συριακής αντιπολίτευσης
και του τουρκικού στρατού. Σελ. 15

Κανόνες στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Παζάρι για την ενδονοσοκομειακή
Ο ΟΚΥπΥ ζητεί ισότιμη μεταχείριση με ιδιωτικά νοσηλευτήρια
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαβουλεύσεις
του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας με τα
δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια, για
διαμοιρασμό της πίτας για την ενδονοσοκομειακή περίθαλψη. Η συμμετοχή
των δημόσιων νοσοκομείων στο νέο περιβάλλον υγείας θεωρείται αδύνατο σημείο
στις διαβουλεύσεις που πραγματοποιούν-

ται, σε σχέση με την αντίστοιχη διαδικασία
με τις ιδιωτικές κλινικές. Ο Οργανισμός
Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας αξιώνει ισότιμη μεταχείριση και διεκδικεί 240 εκατ.
ευρώ τον χρόνο για την ενδονοσοκομειακή
περίθαλψη. Ο ΟΑΥ ξεκαθαρίζει πως ο διαμοιρασμός της πίτας θα γίνει στη λογική
της κατ’ αναλογία. Οικονομική, σελ. 4

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΕΛΛΑΔΑ 2021

Τα λάβαρα της επανάστασης
Οι σχεδιαστικές επιλογές και η φιλοσοφία πίσω από τα λογότυπα τριών φορέων για την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση.Μέχρι
τώρα έχουμε τρία λογότυπα που αντιστοιχούν σε τρεις διαφορετικούς φορείς. Οι δημιουργοί τους μιλούν στην «Κ» για το σκεπτικό τους. Ζωή, σελ. 1

ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Λευκή Βίβλο για την Τεχνητή Νοημοσύνη παρουσίασε την Τε-

τάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την αυστηρή νομική
πλαισίωση και τον αποτελεσματικό έλεγχο της καινοτόμου τεχνολογίας, διαχωρίζοντας τη θέση της από την ανεκτική και μη
παρεμβατική αμερικανική και κινεζική προσέγγιση, προστατεύοντας τα δικαιώματα των πολιτών της. Σελ. 22

Ο Κώστας Καλδάρας μιλάει στην «Κ»
Ο Κώστας Καλδάρας, μοναχογιός του σπουδαίου συνθέτη Απόστολου Καλδάρα, μιλάει στην «Κ» με αφορμή τη μεγάλη συναυλία για τα 30 χρόνια από
τον θάνατο του πατέρα του. Η σειρά συναυλιών ξεκινάει σε λίγες μέρες από
την Κύπρο με τον τίτλο «Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω». Ζωή, σελ. 4

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο νέος κορωνοϊός στο μικροσκόπιο
Ο καθηγητής Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ
Αθανάσιος Τσακρής απαντά σε 10 ερωτήσεις της «Κ». Λέει
ότι είναι αισιόδοξο το γεγονός ότι τα περιστατικά στην Κίνα σε
ποσοστό 80% είναι με ήπιες κλινικές εκδηλώσεις. Σελ. 19

Ε. Αρβανιτάκη, 40 χρόνια στο τραγούδι
«Η μισή μου ζωή είναι η μουσική και η άλλη μισή η οικογένειά μου», λέει
στην «Κ» η σπουδαία ερμηνεύτρια Ελευθερία Αρβανιτάκη με αφορμή τα σαράντα χρόνια στο ελληνικό τραγούδι. Η ερμηνεύτρια ετοιμάζει ένα ιδιαίτερο
πρόγραμμα στη σκηνή της «Πειραιώς 131», από τις 7 Μαρτίου. Ζωή, σελ. 5

Όταν ένα ξένο Μέσο Ενημέρωσης βγαίνει με συγκροτημένο ρεπορτάζ για στημένα παιχνίδια στο κυπριακό ποδόσφαιρο και μάλιστα εξηγεί ότι, «αυτό
που συμβαίνει στην Κύπρο είναι μια
θεσμική διαφθορά στο υψηλότερο επίπεδο», όπως έγραψε πριν από μια βδομάδα η ισπανική «El Confidencial» και
όταν η ισπανική αστυνομία μας στέλνει
στοιχεία εμπλεκομένων στη συγκεκριμένη υπόθεση, τότε μια Πολιτεία που
σέβεται τον εαυτό της κηρύσσει γενική
επιστράτευση όλων των δυνάμεών της,
κυβέρνηση, Βουλή, Αστυνομία, Υπηρεσίες Ασφαλείας κι όποιοι άλλοι σοφοί
κρίνονται αναγκαίοι προς επίταξη. Κάθονται κάτω, μια, δυο, τρεις μέρες και
λαμβάνουν αποφάσεις κάθαρσης, όσο
οδυνηρές κι αν είναι αυτές. Για να ανελκυστεί το κύρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από το τέλμα. Ο υπουργός της
Δικαιοσύνης το είπε πιο κομψά: βρισκόμαστε εν μέσω καταιγίδας…
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Ο Μ Η Ρ Ο Υ & Σ Ε Β Ε Ρ Η / Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓΟΡΑΣ

Το τραγικό απόφθεγμα

Τα καθήκοντα του Οδυσσέα, ο Άντρος,
οι λιμουζίνες και οι άλλοι

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

«Αυτό που συμβαίνει στην
Κύπρο είναι μια θεσμική
διαφθορά στο υψηλότερο
επίπεδο», έγραψε πριν
από μία εβδομάδα η ισπανική «El Confidencial». Αν
δεν αναφερόταν σε στημένα ποδοσφαιρικά παιχνίδια και άλλα στημένα κόλπα
στο πρωτάθλημα, το τραγικό απόφθεγμα
θα μπορούσε να ισχύει και για άλλα
στίγματα που λερώνουν διεθνώς την
Κύπρο, όπως: Τη φυγάδευση εκατομμυρίων την περίοδο των capital controls
λόγω κουρέματος. Την πώληση χρυσών
ευρωπαϊκών διαβατηρίων σε δικτάτορες
της Καμπότζης, καταζητούμενους της
Μαλαισίας και άλλα αμφιλεγόμενα πρόσωπα. Τις πτήσεις της προεδρικής οικογένειας σε εξωτικούς προορισμούς
με τα τζετ πολυτελείας του Σαουδάραβα
κροίσου, ο οποίος και έδωσε σχεδόν 20
εκατομμύρια και πήρε για την οικογένειά
του ένα χαρτοφύλακα ευρωπαϊκά διαβατήρια και πολυτελή διαμερίσματα σε
γαμπρικό πύργο της Λεμεσού. Η «El
Confidencial», όμως, μιλούσε για ποδόσφαιρο: «Αυτό που συμβαίνει στην Κύπρο είναι μια θεσμική διαφθορά στο
υψηλότερο επίπεδο, όπου οι σύλλογοι,
οι διαιτητές και ακόμη και οι επίσημοι
φορείς διανέμουν τίτλους και θέσεις
στη βαθμολογία για να αγωνιστούν σε
ευρωπαϊκούς αγώνες και στη συνέχεια
να μεταφέρουν μεγάλα χρηματικά ποσά
στους πράκτορες στοιχημάτων». Στο
δημοσίευμα, επίσης, υπογραμμίζεται
ότι «η Αστυνομία της Ισπανίας έχει στοιχεία που αμφισβητούν την καθαρότητα
τεσσάρων αγώνων του κυπριακού ποδοσφαίρου στο τέλος της σεζόν 201718» κι αναφέρεται σε αγώνες μεταξύ
ΑΠΟΕΛ, ΑΕΚ και Απόλλωνα. Όπως ήταν
αναμενόμενο και οι τρεις ομάδες διέψευσαν την εμπλοκή τους στο καταγγελλόμενο σκάνδαλο. Όλα τα κόμματα,
πλην ΔΗΣΥ, κατάγγειλαν την κατάσταση
και απαίτησαν από την κυβέρνηση κάθαρση. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης απέφυγε επιμελώς να προβεί σε δήλωση
επί των αποκαλύψεων, ωστόσο, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Σαββίδης εντίμως παραδέχθηκε ότι «βρισκόμαστε
εν μέσω καταιγίδας» κι έτσι θεωρήσαμε
ότι ως αρμόδιος υπουργός ήταν ενήμερος
της κατάστασης. Η καταιγίδα, όμως,
ενέσκηψε όταν ο Αρχηγός Αστυνομίας
Κύπρος Μιχαηλίδης αποκάλυψε στην
Επιτροπή Θεσμών της Βουλής ότι η Κυ-

πριακή Αστυνομία είχε ενημερωθεί από
την Ισπανική, τον Ιανουάριο του 2019
για την υπόθεση και όχι τη Δευτέρα
(17/02/2020) που το μάθαμε οι υπόλοιποι.
Μάλιστα, κατά τον Αρχηγό, από το 2011
έρχονται κάθε χρόνο «κόκκινοι φάκελοι»
και λάβαμε 85 μέχρι τώρα. Οι 62 εξετάστηκαν από τη Νομική Υπηρεσία, και
αρχειοθετήθηκαν, «καθότι δεν μπορέσαμε με βάση τις καταγγελίες που έγιναν
και τη νομοθεσία μας, να στοιχειοθετήσουμε ποινικές υποθέσεις, ενώ άλλοι
23 φάκελοι τελούν ακόμα υπό διερεύνηση». Και θα αρχειοθετηθούν, στοιχηματίζω, όπως οι 62 καθότι ούτε καν
τα στοιχεία της ισπανικής αστυνομίας
μπορεί η κυπριακή να χρησιμοποιήσει
στο δικαστήριο. Η καταιγίδα όμως ενέσκηψε όταν ο Αρχηγός Αστυνομίας, το
πήρε όλο απάνω του λέγοντας πως ούτε
ο πρόεδρος γνώριζε ούτε και ο υπουργός
Δικαιοσύνης. Είναι δυνατόν; Δεν ήταν
ο Αρχηγός στην ευρεία σύσκεψη που
συγκάλεσε ο Νίκος Αναστασιάδης στο
Προεδρικό, την Παρασκευή 07/02/2020,
στον απόηχο της αποκάλυψης για έλευση
κόκκινων φακέλων και καταγγελιών για
στημένους αγώνες; Εκεί που ο πρόεδρος
εισηγήθηκε και επτά μέτρα για καταπολέμηση της διαφθοράς στο ποδόσφαιρο. Εκεί, δεν ήσασταν, Αρχηγέ;
Γιατί δεν είπατε ότι σας έπνιγε κάποιος
Λαρένα εδώ και 13 μήνες; Θα το ξαναγράψω. Η έλλειψη λογοδοσίας σε αυτό
τον τόπο και η ατιμωρησία οδηγούν
στην ασυδοσία. Τι ακολουθεί; Αυτό που
μοιραία ακολουθεί στη γάγγραινα, ο
ακρωτηριασμός. Αυτό που επίκειται
τώρα και στο Κυπριακό, να χάσουμε και
την περίκλειστη Αμμόχωστο. Όσοι δεν
κατανόησαν ότι ελέχθη στο συνέδριο
που έκανε η Άγκυρα στα Κατεχόμενα
(15/02/20), με 5-6 υπουργούς και τον αντιπρόεδρο Φουάτ Οκτάι να δηλώνει, ότι
«η Αμμόχωστος είναι γη των Τουρκοκυπρίων και η Τουρκία θα προστατεύσει
τα δικαιώματά τους», τότε βρίσκονται
σε βέρτιγκο. Κι εδώ επιβεβαιώνονται
τα αποτελέσματα του τελευταίου ευρωβαρόμετρου που δείχνει ότι σχεδόν 9
στους 10 Κύπριους ή το 87% δεν έχει
εμπιστοσύνη στα πολιτικά κόμματα, με
Κυβέρνηση και Βουλή να ακολουθούν
σε αρνητική άποψη με 66% και 63% αντίστοιχα. Περαστικά μας, αν και ουδείς
αναρρώνει από τον ακρωτηριασμό.

paraschosa@kathimerini.com.cy

Μπορεί για λίγες ημέρες ο Νίκαρος και ο Χρι-

στοδουλίδης να «ηρέμησαν» από τα πυρά της
αντιπολίτευσης. Αυτό, όμως, δεν πρόκειται
να διαρκέσει πολύ. Όπως πληροφορούμαι
από πηγές μου σε κόμματα της αντιπολίτευσης, με τη νέα εβδομάδα θα αρχίσουν και πάλι τα στοχευμένα πυρά. Δύο είναι τα κύρια
θέματα για τα οποία θα αρχίσει ο νέος πόλεμος. Το πρώτο αφορά τις ενέργειες της κυβέρνησης για την Αμμόχωστο την ώρα που οι
Τούρκοι απειλούν με άνοιγμά της, μαζί με την
επιστολή που ο Νίκαρος έστειλε στον Γκουτιέρες και σε Ευρωπαίους ηγέτες αλλά όχι
στους Κύπριους κομματάρχες. Το τελευταίο
ενόχλησε πολύ και τον Άντρο και τον Νικόλα
που ζητούν εδώ και τώρα ενημέρωση και συζήτηση της επιστολής.
Μαζί με αυτούς και άλλα κόμματα διερωτών-

ται εάν οι μεταρρυθμίσεις αξιολογούνται ως
πιο σημαντικές από το Κυπριακό και την Αμμόχωστο και ζητούν άμεση σύγκληση του
Εθνικού Συμβουλίου για συζήτηση των τελευταίων εξελίξεων. Κάτι που ο Νίκαρος μάλλον θα δυσκολευτεί να αποτρέψει παρά τις
κατ’ ιδίαν συναντήσεις που είχε με τους πολιτικούς αρχηγούς. Το δεύτερο θέμα αφορά τις
κυρώσεις της Ε.Ε. στην Τουρκία για την εισβολή της στην κυπριακή ΑΟΖ. Κυρώσεις που
ενώ είχαν επισπευσθεί με παρέμβαση του
Νίκου Χριστοδουλίδη κάπου... σκάλωσαν. Κάποιοι δεν θέλουν και πολλά για να στοχεύσουν ξανά στον αγαπημένο τους στόχο. Εξάλλου, τα οφέλη από την πολεμική κατά του
Χριστοδουλίδη θεωρούν πως θα είναι πολλαπλά και με... ορίζοντα.

Άντρο, με τρομάζεις, να μη γράφω τίποτα στο Facebook; Ούτε να βγαίνω στα κανάλια; Ούτε

στα ραδιόφωνα;
κτύωσης. Όπως είπε ο Άντρος, μιλώντας στο
«Πρωτοσέλιδο» του Sigma: «Σε όλα τα δημοκρατικά κράτη, κανένας δεν ξέρει ποιος είναι
ο γενικός ελεγκτής, ποιος είναι εκείνος ο
οποίος ελέγχει, είτε τη δημόσια μηχανή, την
κρατική μηχανή, είτε τους ημικρατικούς οργανισμούς, είτε οργανισμούς, θεσμούς όπως
είναι η Βουλή. Και από εδώ ξεκινά ένα μεγάλο πρόβλημα.
Θα πρέπει να κατανοήσει η Ελεγκτική Υπηρε-

Οδυσσέας-Τσακ Νόρις, κατά άλλους γενικώς
ελεγκτής. Από ποιον; Από τον Άντρο Κυπριανού, ο οποίος ορθά υπερασπιζόμενος τον ρόλο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, σε σχέση με
τον έλεγχο και της Βουλής μίλησε χωρίς περιστροφές για τα προβλήματα που προκαλεί
η συμπεριφορά και οι πρωτοβουλίες του
Τσακ Νόρις.

σία ότι ο ρόλος είναι ο έλεγχος. Και ο ρόλος
της τελειώνει με την ολοκλήρωση του ελέγχου. Από εκεί και πέρα είναι τα ίδια τα σώματα που θα πρέπει να δουν πώς διορθώνουν
τα πράγματα στη βάση των παρατηρήσεων
της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Το γεγονός ότι
έχει πάρει τόσες διαστάσεις το θέμα Ελεγκτική Υπηρεσία στην Κύπρο, είναι συνεχώς στα
μέσα ενημέρωσης, θεωρώ ότι προκαλεί ζημιά. Δεν είναι αυτός ο ρόλος της Ελεγκτικής
Υπηρεσίας».

Ο Άντρος διερωτήθηκε εάν σε όλα τα άλλα

Και ο λαλίστατος Οδυσσέας έχασε, πρόσκαι-

δημοκρατικά κράτη υπάρχει κάποιος που ξέρει ποιος είναι ο γενικός ελεγκτής και σφάζοντας με το βαμβάκι τον Οδυσσέα κατέκρινε την έφεσή του να προκαλεί ντόρο, αλλά
και προβλήματα με τα θέματα που καταπιάνεται, αυτοπροβαλλόμενος συνεχώς στα Μέσα
Ενημέρωσης και τα Μέσα Κοινωνικής Δι-

ρα φαντάζομαι, τη μιλιά του. Αφωνία πλήρης!
Ούτε λέξη δεν βρήκε να απαντήσει στον ηγέτη του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης. Και για να είμαι δίκαιος, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέει ο Άντρος. Ούτε
η δεύτερη... Σας έγραφα την Παρασκευή για
το σοβαρό ενδεχόμενο αναβολής από την

Από εκεί που δεν το περίμενε την άκουσε ο

Ολομέλεια της Βουλής του θέματος για τη
χρήση και αγορά των κρατικών λιμουζίνων.
Ένα από τα θέματα που προσφέρονται για έντονο λαϊκισμό και πολιτική επίδειξη, όχι χωρίς τη συμβολή του Οδυσσέα-Τσακ Νόρις. Τελικά, όντως με πρόταση του ΔΗΣΥ η συζήτηση του θέματος αναβλήθηκε αλλά όχι χωρίς
αντιδράσεις.
Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής

Οικονομικών Άγγελος Βότσης ανέφερε πως
το νομοθέτημα δεν θα πρέπει να επιστρέψει
στην Επιτροπή, αφού εξαντλήθηκε η συζήτηση των κανονισμών. Ο Αβέρωφ αντέδρασε
υποδεικνύοντας του πως δεν μπορεί να προκαθορίσει την απόφαση της Ολομέλειας, ενώ
ο Λουκαΐδης είπε πως το ΑΚΕΛ σε κάθε περίπτωση θα το καταψηφίσει το νομοθέτημα και
με τον Περδίκη να υπερθεματίζει πως και το
δικό του κόμμα θα το καταψηφίσει «οριζοντίως, διαγωνίως και καθέτως».
Αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει εάν και όταν

οι κανονισμοί επιστρέψουν και το θέμα συζητηθεί, είτε στην Επιτροπή Οικονομικών, είτε
στην Ολομέλεια...
ΚΟΥΙΖ: Ποιο υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέ-

λεχος δεν φαίνεται να ενθουσιάζει και τόσο
πολύ τον Νίκαρο τελευταία; Αληθεύει πως
άλλα περίμενε από αυτόν;

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

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ
Επιλογή και επιμέλεια:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

Με άριστα
το 10

80 χρόνια πρίν στην «Κ»
23.II.1940
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από έναν μεγάλο άντρα βρίσκεται
πάντα μία πολυμήχανη γυναίκα. Που συνήθως κάνει και δικές της δουλειές και
έχει και δικό της εισόδημα και φτιάχνει
και καλό κομπόδεμα. Και κυρίως δεν
ελέγχεται από κανένα…

Στο αυτονόητο. Αποφάσισε μετά από

μια μεγάλη περίοδο σιωπής για το θέμα, και τοποθετήθηκε ο Αντροκ για τον
ελεγκτή. «Να περιοριστεί στα καθήκοντά του, σε καμία χώρα δεν ξέρει ο κόσμος το όνομα του ελεγκτή, μόνο στην
Κύπρο». Είπε δηλαδή το αυτονόητο ο
γ.γ., αλλά το είπε.
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Στις παράπλευρες. Μόλις το άκουσε

Στη σιωπή. Και ενώ ο πολιτικός μη-

χανικός Οδυσσέας έχει διαλύσει τη
λειτουργία του κράτους και της κυβέρνησης (τώρα θέλει και της Βουλής) με
τις εξωθεσμικές του παρεμβάσεις επί
παντός επιστητού, σε σημείο να του τραβήξει την κόκκινη γραμμή και ο Αντροκ,
το κόμμα του Αβέρωφ, ουπς της κυβέρνησης, δεν θυμάμαι να έβγαλε ποτέ ούτε κιχ, ακόμη και τότε που ο πολιτικός
μηχανικός «σταύρωνε» τον νυν αναπληρωτή πρόεδρο του κόμματος. Γιατί;
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Στη νομική. Βέβαια, το μεγάλο

αστείο είναι που εμφανίστηκε στην
τηλεόραση ο πολιτικός μηχανικός Οδυσ-

Στις υπερβολές. Εντάξει οι Γάλλοι

δεν θα έρθουν να μας σώσουν, οι
Αμερικανοί δεν θα πολεμήσουν για μας,
οι Έλληνες αδερφοί είναι μακριά, και οι
Ισραηλινοί θα τσιγκουνευτούν τα καύσιμα. Ε, Μίχο μου, τότε δεν πάμε όλοι να
μείνουμε στα Κατεχόμενα;

ο πολιτικός μηχανικός Οδυσσέας πήρε
την Ειρήνη και της τα έψαλε. «Καλά, δεν
μιλάτε μεταξύ σας εκεί μέσα; Τι στο καλό
συνεργαζόμαστε εμείς οι δύο Ειρήνη;».
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Στην ώρα. Ίσως ήρθε η ώρα μετά την

ενεργοποίηση των ασυμβιβάστων
στον αθλητισμό να αποφασίσουν και κάποιοι να διαλέξουν μεταξύ θέσεων και
εμπορίου. Λέμε τώρα.

9
ΑΠΕ

ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ: Με την βελτίωσιν του καιρού εζωήρευσε πάλιν η δράσις κατά ξηράν και από αέρος εις το
μέτωπον. Κατά ξηράν εσημειώθησαν πολλά τοπικά επεισόδια, ως συμπλοκαί μεταξύ στοιχείων επαφής και περιπόλων. Η μάλλον ενδιαφέρουσα εκ των τοιούτου είδους
επιχειρήσεων ήτο η έφοδος την οποίαν έκαμον οι Γερμανοί
εις τον προς ανατολάς του Μοζέλλα τομέα εναντίον γαλλικού φυλακίου του οποίου η φρουρά είχεν εγκατασταθή
εις τέσσαρας οικίας ευρισκομένας εις την είσοδον ενός
μικρού χωρίου. Οι Γερμανοί επλησίασαν αρκετά προς
το φυλάκιον και ώρμησαν κατ’ αυτού με χειροβομβίδας.
ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ: Οι εν Μόσχα ιθύνοντες φαίνεται
ότι είχον την επιθυμίαν να καταγάγουν μίαν μεγάλην
νίκην εις το μέτωπον της Φινλανδίας κατά την επέτειον
της οργανώσεως του ερυθρού στρατού, ήτις συμπίπτει
με την 23ην τρέχοντος. [...] Οι Φινλανδοί προβάλλουν
ερρωμένην αντίστασιν κατά της σοβιετικής επιθέσεως,
ήτις συνεχίζεται σφοδρά από της προχθές από της λίμνης
Λαντόγκα μέχρι του Φιννικού κόλπου. Λυσσώδης μάχη
διεξάγεται κυρίως εις τον τομέα του Ταϊπάλε. Τα σοβιετικά
στρατεύματα υπέστησαν βαρυτάτας απωλείας λαμβάνουν
όμως συνεχώς ενισχύσεις εις άνδρας και υλικόν [...].

Στην πραγματική εξουσία. Πίσω

Η δύναμη ελκύει πάντα ανθρώπους με χαμηλή ηθική. Αλβέρτος Αϊνστάιν.

σέας και τοποθετήθηκε με νομικό στόμφο επιπέδου Μιχαλάκη Τριανταφυλλίδη,
πως αν δεν απέχει από συγκεκριμένες
ψηφοφορίες στο Υπουργικό Συμβούλιο
ο πρόεδρος, «θα τον παρακολουθεί και
θα τον ελέγξει». Κάποιος να του πει του
πολιτικού μηχανικού πως ο πρόεδρος
της Δημοκρατίας με βάση το σύνταγμα

ΔΕΝ ψηφίζει στο Υπουργικό.
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Στην επιστήμη. Βέβαια η εξωθεσμι-

κή απειλή ενός δημοσίου υπαλλήλου
προς τον λαϊκό εντολοδόχο εκάστοτε
Πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν είναι
ανάρμοστη συμπεριφορά; Ε, Κωστάκη;
Μόνο ο Ρίκκος ήταν ε;

Στα λίγα λόγια. Πάντως, αυτός το

υψηλό το παιδί ο ΥΠΑΜ, δεν μιλάει
πολύ, αλλά φαίνεται πως ξύπνησε την
ΕΦ, από τον λήθαργο και την απαξίωση
δεκαπέντε χρόνων. Αεροπλάνα και βαπόρια πάνε κι έρχονται.
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Στη μάχη. Πάντως, την ώρα που

ζούμε τη μιζέρια του μικροπολιτικού bullying στο twitter, κάποιοι συμπολίτες μας χρησιμοποιούν το μέσο για τη
θετική ευαισθητοποίηση της κοινής
γνώμης όσον αφορά την οδηγική συμπεριφορά. #Μαχη_των _πεζών είναι το
hashtag. Ενεργοποιηθείτε θετικά.

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

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Με επιτυχία
το τεστ Αμερικάνων
στην Αν. Παπανδρέου

Η παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην Πάφο,
τα σενάρια και ο ρόλος της Κύπρου στο γεωπολιτικό πεδίο
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η κίνηση της Λευκωσίας να ανακοινώσει αυτοβούλως στις 8 Ιανουαρίου 2020 την ύπαρξη αλλά
και ικανοποίηση Αμερικανικού αιτήματος παραχώρησης διευκολύνσεων για ανθρωπιστικούς λόγους
αφενός προκάλεσε αίσθηση, μιας
και ήταν η πρώτη φορά, αφετέρου
δε πέρασε στα μαλακά υπό το πρίσμα ενός ακόμη μηχανισμού απεγκλωβισμού δυτικών από την ευρύτερη περιοχή. Ενάμιση μήνα μετά,
η παρουσία της αμερικάνικης στρατιωτικής ομάδας στην αεροπορική
βάση της Πάφου αποκαλύπτει σημάδια που δικαιολογημένα ξεπερνούν κατά πολύ τους λόγους της
εκεί παρουσίας και εγκατάστασής
της. Η καθημερινότητα των Αμερικανών της Πάφου σε καμία περίπτωση όπως σημείωναν, εύστοχα
στρατιωτικές πηγές στην «Κ», δεν
παραπέμπει αυστηρά σε ένα μηχανισμό με μοναδική αποστολή ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Παρατήρηση που σαφέστατα εξάγεται τόσο
από τη σύνθεση της στρατιωτικής
ομάδας σε μέσα και ανθρώπινο δυναμικό όσο και την δραστηριότητας
της που ομολογουμένως, όπως περιγράφεται, από πληροφορίες και
αυτόπτες μάρτυρες, μόνο νωχελική
δεν είναι. Η κυβέρνηση επίσημα

H βάση
Πηγές που φαίνεται να γνωρί-

ζουν λεπτομέρειες για την εδώ
παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ υποστηρίζουν
πως η αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου εισέπραξε κολακευτικά σχόλια από αμερικάνικης πλευράς για τις υποδομές
που διαθέτει για την προστασία
μέσων και προσωπικού. Παρόμοιες είναι και οι αντιδράσεις
από γαλλικής πλευράς για όσες
φορές χρειάσθηκε να χρησιμοποιήσουν τη βάση το τελευταίο
διάστημα για την παροχή υποστήριξης των μαχητικών αεροσκαφών «Ραφάλ».

διατείνεται πως η παρουσία των
Αμερικανών στην Πάφο είναι προσωρινή και στη βάση αυτή ικανοποιήθηκε το αίτημα της πρεσβείας
των ΗΠΑ στη Λευκωσία κατά την
πάγια τακτική της Δημοκρατίας να
αποτελεί ανθρωπιστική γέφυρα σε
περιόδους κρίσεων.

Τα γεωπολιτικά σενάρια
Μια εικόνα για ένα κομμάτι της
πραγματικότητας πίσω από την
παρουσία των Αμερικανών όχι μόνο

στην Ανδρέας Παπανδρέου, αλλά
στην ευρύτερη περιοχή, σκιαγραφεί
η έκθεση «Rand» που ετοιμάσθηκε
από το ομώνυμο think tank για λογαριασμό του Αμερικανικού Πενταγώνου. Η έκθεση αφορά την
Τουρκία και εξετάζει σενάρια απώλειας της εξουσίας από τον Ερντογάν, την διάδοχο κατάσταση καθώς και το μέλλον της χώρας στη
Βορειοατλαντική Συμμαχία. Στην
έκθεση, που παρουσίασε η «Κ»
πριν από δύο εβδομάδες, στο σενάριο εξόδου της Τουρκίας από το
ΝΑΤΟ περιγράφεται η επόμενη μέρα της παρουσίας των ΗΠΑ στην
περιοχή και αυτό το οποίο είναι
γνωστό ως μετακίνηση της τελευταίας γραμμής του δυτικού συνασπισμού δυτικά και νότια. Σενάριο
το οποίο αγγίζει και την Κύπρο και
εν πολλοίς καθορίζεται μέσα από
τον γνωστό νόμο Μενέντεζ – Ρούμπιο για την παρουσία των ΗΠΑ
στην Ανατολική Μεσόγειο. Χωρίς
η οποιαδήποτε μορφή παρουσίας
αμερικανικών δυνάμεων στην Κύπρο να συνιστά παραχώρηση στρατιωτικής βάσης, κάτι που η κυβέρνηση απορρίπτει σε όλους τους τόνους, για πρώτη φορά στην ιστορία
της Κυπριακής Δημοκρατίας Ουάσιγκτον και Λευκωσία ανέβασαν
επίπεδο συνεργασίας σε ένα τομέα
που μέχρι πρόσφατα είχε ως κο-

Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020

Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
2 επιθετικά ελικόπτερα «Απάτσι»
5 ελικόπτερα μεταφοράς Black Hawk
5 ελικόπτερα «Σινουκ»
2 μεταγωγικά αεροσκάφη C130
6 τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού
Δύναμη 380 ανδρών

Εντός της αεροπορικής βάσης Ανδρέας Παπανδρέου είναι σταθμευμένα δυο αμερικάνικα μεταγωγικά αεροσκάφη

C130, όπως φαίνονται και στην φωτογραφία της ιστοσελίδας Pafos Press.
ρωνίδα το αμερικάνικο εμπάργκο.
Εξέλιξη που ικανοποιεί πλήρως τα
θέλω της Λευκωσίας χωρίς να έρχεται σε δύσκολη θέση η Κύπρος
απέναντι στο αραβικό στοιχείο της
περιοχής και τις αγαστές σχέσεις
που διατηρεί.

«Εμπροσθοφυλακή»
Για να γίνει περισσότερο κατανοητό το υπόβαθρο στο οποίο στηρίζονται οι εκτιμήσεις που διατυπώνονται για την εδώ παρουσία
των Αμερικανών, ειδικοί σε στρατιωτικά ζητήματα τακτικής παραπέμπουν στο υλικό δυνάμεων που
συνεχίζουν να σταθμεύουν στην
Ανδρέα Παπανδρέου με άγνωστο
τον χρονικό παράγοντα αναχώρησής τους. Οι Αμερικανοί μετέφεραν
μέσω Ελλάδας δύο επιθετικά ελικόπτερα Απάτσι τα οποία φέρουν
βαρύ οπλισμό και από στρατιωτικής
απόψεως αποτελούν ασπίδα προστασίας αποστολών άμεσης εκκένωσης, αλλά και επίγειων δυνάμεων
στη συγκεκριμένη περίπτωση που

σταθμεύουν στην Πάφο. Πέντε ελικόπτερα Black Hawk μεταφοράς
στρατιωτικών δυνάμεων, πέντε
ελικόπτερα Σινούκ, δύο μεταγωγικά
αεροσκάφη τα γνωστά C130, έξι
τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και μια στρατιωτική δύναμη που αποτελείται από
380 άνδρες. Σύμφωνα με ανεπίσημες πηγές πληροφόρησης η δραστηριότητα που καταγράφει η αμερικάνικη ομάδα είναι καθημερινή
και έντονη, ωστόσο περιορίζεται
εντός του FIR Λευκωσίας. Τουτέστιν, όπως λέγεται, η δραστηριότητα από αέρος δεν αφορά την εκκένωση πρεσβειών σε γειτονικά
κράτη.

Η καθημερινότητα
Η στρατιωτική ομάδα μέρος αυτής ή το σύνολο χρησιμοποιεί το
ΚΕΝ Πάφου ως χώρο διαμονής. Με
βάση στοιχεία από αυτόπτες μάρτυρες στην Πάφο η παραμονή των
Αμερικανών στην Πάφο μόνο ως
περίοδος διακοπών δεν μπορεί να

θεωρηθεί. Η δραστηριότητα από
αέρος είναι εντονότατη σε σημείο
τέτοιο που οι μετακινήσεις από το
ΚΕΝ στην Αναρίτα προς την Ανδρέα Παπανδρέου, απόσταση 8,2
χιλιομέτρων να πραγματοποιείται
με ελικόπτερα Σινούκ. Την περασμένη Πέμπτη ελικόπτερο Σινούκ
θεάθηκε από οδηγούς αυτοκινήτων
να βρίσκεται σε περιοχή στα Κούκλια και από το οποίο πραγματοποιούνταν ρίψεις αλεξιπτωτιστών.
Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η
«Κ», οι Αμερικανοί στο διάστημα
τους ενός μηνός έχουν πραγματοποιήσει και άλλες εκπαιδευτικές
δραστηριότητες, οι οποίες παρέμειναν μακριά από τα φώτα της
δημοσιότητας. Σύμφωνα με τις
πληροφορίες που έχει στη διάθεσή
της η «Κ», η συγκεκριμένη ομάδα
αναμένεται να αναχωρήσει από
την Κύπρο σύντομα, ωστόσο όλες
οι πληροφορίες και εκτιμήσεις συγκλίνουν πως οι Αμερικανοί θα επανέλθουν εάν και εφόσον χρειασθεί,
επί κυπριακού εδάφους.
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Η τουρκική γεωπολιτική στρατηγική και οι δυνατότητες του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού

Σ

τις 17 Δεκεμβρίου 2019, ο Μαλαισιανός πρωθυπουργός
Mahathir bin Mohamad δέχτηκε τηλεφωνική κλίση από τον
Imran Khan, τον Πακιστανό ομόλογό
του, ο οποίος του εξέφραζε τη βαθιά
του λύπη σχετικά με τη αδυναμία
του να παρευρεθεί στην 5η Σύνοδο
Κορυφής της Κουάλα Λουμπούρ, η
οποία θα διεξαγόταν από τις 18 έως
τις 21 Δεκεμβρίου 2019. Σε σχετική
ανακοίνωση του Γραφείου του Μαλαισιανού πρωθυπουργού, η οποία
ακολούθησε την τηλεφωνική επικοινωνία, επισημαίνονταν, μεταξύ
άλλων, οι διαβεβαιώσεις του δρος
Mahathir προς τον Πακιστανό ηγέτη,
ότι η Σύνοδος δεν είχε σκοπό να αντικαταστήσει τον Οργανισμό για
την Ισλαμική Συνεργασία (ΟΙΣ) ή
ακόμα να διαιρέσει τον ισλαμικό
κόσμο, διαψεύδοντας ταυτόχρονα
σχετικό δημοσίευμα της αγγλόφωνης
πακιστανικής εφημερίδας, «Pakistan
Today», το οποίο αναφερόταν σε
προσπάθεια δημιουργίας ενός νέου
μπλοκ, αντίπαλου του πιο πάνω Οργανισμού.
Η Σύνοδος διεξήχθη, τελικά, με
τη συμμετοχή της Μαλαισίας, της
Τουρκίας, του Ιράν και του Κατάρ.
Τα συμπεράσματα της Συνόδου, τα
οποία οδηγούν τελικά στη δημιουργία ενός ιδεολογικά, αντίπαλου μπλοκ
του ΟΙΣ, δίδουν την απάντηση στο
ερώτημα που αφορά στους λόγους
της μη συμμετοχής σε αυτή, της Σα-

ουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων
Αραβικών Εμιράτων, της Αιγύπτου
και του Πακιστάν. Αυτό, όμως, που
μας ενδιαφέρει σε αυτή την ιστορία
είναι ο ρόλος της Τουρκίας εντός
του υπό αναφορά φόρουμ, ο οποίος
εκτός του ιδεολογικού πλαισίου βρίσκεται και σε αυτό του αναθεωρητισμού και των επεκτατικών της
επιδιώξεών της με τον μανδύα της
«αμυντικής της πολιτικής».
Στις 24 Δεκεμβρίου 2019, αμέσως
μετά τη πιο πάνω Σύνοδο, ένα δημοσίευμα του Τούρκου αναλυτή εξωτερικής πολιτικής, Mehmet A. Kanci,
για λογαριασμό του Πρακτορείου
Anadolu, έδιδε το στίγμα μιας γεωπολιτικής στρατηγικής που αφορά
στην οικοδόμηση μιας αμυντικής
γραμμής από τη Μεσόγειο μέχρι τον
Ινδικό Ωκεανό και από τη Λιβύη
μέχρι τη Σομαλία. Ξένοι αναλυτές,
χαρακτήρισαν το εν λόγω δημοσίευμα ως «ισοδύναμο κυβερνητικής
εξαγγελίας». Αυτή η νέα γεωπολιτική
στρατηγική, επισημαίνει ο Kanci,
επιβάλλει ως επείγουσα την ανάγκη
για επέκταση της γεωπολιτικής
«αμυντικής» γραμμής της Τουρκίας,
σε μια μεγαλύτερη περιοχή, η οποία
να βρίσκεται σε ένα άξονα, με τη
μία άκρη, νοτιοδυτικά της Κρήτης
και το Αρχηγείο της Μικτής Στρατιωτικής Διοίκησης Τουρκίας – Κατάρ, επιτηρώντας τα στενά του Ορμούζ, στον Περσικό Κόλπο και την
άλλη, το Αρχηγείο της Τουρκικής









Οι κινήσεις αυτές της
Τουρκίας γίνονται μέσα
σε ένα πλαίσιο γεωπολιτικού, αλλά και γεωστρατηγικού σχεδιασμού, στο
οποίο μεγάλες δυνάμεις,
όπως η Ρωσία και οι
ΗΠΑ, διεκδικούν διακαώς τη συμμαχία της ή
τον συνεταιρισμό της ή
και το αντίθετο, σε περιοχές ενδιαφέροντός τους.
Δύναμης Κρούσεως στη Μογκαντίσου (Σομαλία) στον Ινδικό Ωκεανό.
Συνεχίζοντας ο Τούρκος αναλυτής
σημειώνει ότι, τώρα η Τουρκία θέλει
να ενδυναμώσει αυτή την «αμυντική»
γραμμή με ένα νέο σύνδεσμο που
αφορά στη στρατιωτική συνεργασία
της με την κυβέρνηση της Λιβύης
και ως εκ τούτου να δημιουργήσει
τις προϋποθέσεις για εγκατάσταση
στρατευμάτων και ελλιμενισμό πολεμικών πλοίων εκεί. Αυτό που επιτυγχάνει η Τουρκία είναι το πλεονέκτημα να προασπίζεται τα συμφέροντά της στη Μεσόγειο και σε
τρεις ηπείρους, σε μια μεγάλη περιοχή, η οποία θα καλύπτει, την Κύπρο, τη Λιβύη και το Κατάρ. Οι κινήσεις αυτές της Τουρκίας γίνονται

μέσα σε ένα πλαίσιο γεωπολιτικού,
αλλά και γεωστρατηγικού σχεδιασμού, μέσα στο οποίο μεγάλες δυνάμεις, όπως η Ρωσία και οι ΗΠΑ,
διεκδικούν διακαώς τη συμμαχία
της ή τον συνεταιρισμό της ή και το
αντίθετο, σε περιοχές ενδιαφέροντός
τους, ο σχεδιασμός τους λοιπόν εδράζεται στην «πάλαι ποτέ προσφιλή»
μέθοδο… «δημιουργώ πρόβλημα
και μετά γίνομαι μέρος της λύσης
του διεκδικώντας το ανάλογο μερίδιο…». Τα συμπεράσματα της Συνόδου της Κουάλα Λουμπούρ, τα
οποία αντανακλούσαν τις θέσεις των
συμμετεχουσών χωρών σε θέματα
όπως, η καταπίεση και φυλάκιση
εκατομμυρίων μουσουλμάνων, η καταστροφή πόλεων και η μαζική μετανάστευση μουσουλμάνων σε μη
μουσουλμανικές χώρες και οι παράλογες πρακτικές ενάντια στα δόγματα
του Ισλάμ, όπως επίσης οι προσπάθειες προσέγγισης, από την πλευρά
της Τουρκίας, της Αλγερίας, Τυνησίας
και Μαρόκου, και πρόσφατα του Πακιστάν, μόνο τυχαία μπορούν να χαρακτηρισθούν, αφού προσδίδουν
στην Τουρκία το «άλλοθί» της.
Αυτή, όμως, η γεωπολιτική στρατηγική της Τουρκίας, η οποία βρίσκει
ανταπόκριση στο πλαίσιο της ως
άνω Συνόδου, απαιτεί ένα Πολεμικό
Ναυτικό με ικανότητες προβολής
ισχύος, παραμονής και δυνατότητες
συντήρησής του για μεγάλο χρονικό
διάστημα, μακριά από τις ακτές της.

Μέσα, λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο
δημιουργίας / απόκτησης δυνατοτήτων, δεν είναι τυχαίο ότι η Τουρκία
έχει ήδη συγκροτήσει ναυτικές βάσεις στον Περσικό Κόλπο (Κατάρ)
και στη Σομαλία. Ένα Ναυτικό, όμως,
που διαθέτει μία μάχιμη δύναμη
αποτελούμενη από 12 υποβρύχια,
16 φρεγάτες, 10 κορβέτες, 19 ταχέα
περιπολικά κ/θ βλημάτων (ΤΠΚ) και
16 παράκτια περιπολικά, κάθε άλλο
μπορεί να χαρακτηρισθεί ως «Blue
Water Navy» με επιδίωξη την προβολή ισχύος μακριά από τις ακτές
του. Η αδυναμία αυτή φάνηκε και
στις πρόσφατες επιχειρήσεις στη
Λιβύη όπου, παρά την αντιαεροπορική ικανότητα των φρεγατών της,
κλάσεως O.H.Perry, που βρέθηκαν
στην περιοχή, η απουσία πολεμικής
αεροπορίας για υποστήριξη των
ναυτικών επιχειρήσεων ήταν ολοφάνερη, κυρίως λόγω της αδυναμίας
των αεροσκαφών της να επιχειρούν
μακριά από τις βάσεις των. Επίσης,
δεν πρέπει να μας διαφεύγει και το
γεγονός ότι οι απαιτήσεις ναυτικής
παρουσίας, σε Μαύρη Θάλασσα, Ν.
Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο
δεν αφήνουν στην Τουρκία προς το
παρόν τα περιθώρια που θα ήθελε
να είχε για την υλοποίηση του «οράματος του γεωπολιτικού παράγοντα».
Οι προθέσεις, όμως, της Τουρκίας
προς αυτήν την κατεύθυνση είναι
φανερές και ήδη ένα πρόγραμμα
πρόσκτησης νέων ναυτικών δυνά-

μεων άρχισε να υλοποιείται με κύρια
προσπάθεια τον εκσυγχρονισμό των
υφισταμένων μάχιμων ναυτικών
μονάδων, την πρόσκτηση 6 νέων
υποβρυχίων κλάσεως 214 ΑΙΡ, την
κατασκευή 4 νέων φρεγατών κλάσεως Istanbul, και 6 φρεγατών κλάσεως TF 2000 Air- defense και ένα
πλοίο Αμφιβίων Επιχειρήσεων (Amphibious Assault Ship/Aircraft carrier)
το Anatolia (L400), ενώ σχεδιάζεται
και η κατασκευή πλοίου του ιδίου
τύπου (Trakya). Παράλληλα, έχει
προγραμματίσει όπως το πρώτο υποβρύχιο καθαρά τουρκικής κατασκευής καθελκυστεί μέχρι το 2040!
Όλες αυτές οι κινήσεις της Τουρκίας
που αφορούν στο ναυτικό της πρόγραμμα, συμβαδίζουν και με τις κινήσεις της προς εδραίωση τετελεσμένων στις θαλάσσιες ζώνες πέριξ
αυτής. Τα γεγονότα είναι γνωστά
και το «παιχνίδι» σε πλήρη εξέλιξη.
Προχθές ήταν η αμφισβήτηση και
το «γκριζάρισμα», μέχρι χθες τουλάχιστον πέντε γεωτρήσεων εντός
της κυπριακής ΑΟΖ και βλέπουμε,
σήμερα η κατάθεση συντεταγμένων
ΑΟΖ Τουρκίας – Λιβύης και εν αναμονή ανάρτησής των και έκδοσης
χαρτών ως μια «τυπική» διαδικασία
εκ μέρους του ΟΗΕ και αύριο… σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις. Η
δική μας η πορεία ποια είναι;

Ο κ. Κυριάκος Ν. Ποχάνης είναι αρχιπλοίαρχος (ε.α.) Π.Ν.
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020

Εδώ το μαφιόζικο έγκλημα καλά κρατεί
Η Αγία Νάπα κατέχει ένα αποτρόπαιο ρεκόρ στα γκανγκστερικά χτυπήματα, με μία πενταπλή και μια τετραπλή, εκτελέσεις υποκόσμου
Της ΜΑΡΙΝΕΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Η εγκληματικότητα στην Κύπρο τα
τελευταία χρόνια όλο και ογκούται,
με το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών να κλονίζεται κάθε φορά που
απρόσμενα βρίσκεται μπροστά σε
ένα ειδεχθές έγκλημα. Η Αγία Νάπα
είχε ένα αποτρόπαιο ρεκόρ στο μαφιόζικο έγκλημα, την πενταπλή
εκτέλεση στις 23 Ιουνίου 2012 και
την τετραπλή επίσης εκτέλεση στις
23 Ιουνίου 2016. Κι ενώ όλα έμοιαζαν να έχουν καταλαγιάσει στο
κοσμοπολίτικο θέρετρο, την περασμένη Κυριακή η κοινή γνώμη έγινε
μάρτυρας ενός επεισοδίου, που
θύμιζε μανιακούς οπλοφόρους στην
Αμερική που ανοίγουν πυρ στα τυφλά όπου λάχει. Όλοι είδαμε από
τηλεοράσεως το βίντεο από κάμερα
κάποιου καταλύματος στην Αγία
Νάπα, κάποιο οπλοφόρο με αυτόματο όπλο ανά χείρας, στη μέση
του δρόμου να πυροβολεί μετά μανίας στην απέναντι μεριά. Σύμφωνα
με τις εκτιμήσεις των Αρχών, στόχος
του δράστη, ήταν γνωστός επιχειρηματίας της περιοχής ο οποίος το
συγκεκριμένο βράδυ βρισκόταν
στο εν λόγω καφεστιατόριο, ωστόσο
αποχώρησε λίγα λεπτά πριν την
διάπραξη της εγκληματικής ενέργειας, αφού φαίνεται να αντιλήφθηκε ότι κάτι επρόκειτο να συμβεί.
Η αποχώρηση του «στόχου» ωστόσο, δεν σταμάτησε τον δράστη από
το να ρίψει 25 περίπου σφαίρες
προς το καφεστιατόριο και να τραυματίσει τέσσερις ανυποψίαστους
θαμώνες. Όπως σημειώσαμε, η Αγία
Νάπα έχει ένα θλιβερό μητρώο στυγερών εκτελέσεων τα τελευταία
χρόνια και μάλιστα καλοκαίρι, που
η περιοχή σφύζει από ζωή.

Το αίσθημα
ανασφάλειας
Φυσικό επακόλουθο των «μαφιόζι-

Οι εκτελεστές στο πενταπλό φονικό καταδικάστηκαν σε πέντε φορές ισόβια, μια για κάθε θύμα της αιματηρής επίθεσης. Ενώπιον δικαστηρίου αποκαλύφθηκε ότι ο Δημήτρης Μαμαλικόπουλος ήταν ο εκτελεστής των πέντε φρουρών και ο Αναστάσιος Τσεχιλίδης ήταν συνεργός του που του έδινε οδηγίες.

Πενταπλό φονικό

Η προσαγωγή στο δικαστήριο του συλληφθέντος σχετικά με την υπό

Το πενταπλό φονικό που αποδόθηκε σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών, διαπράχθηκε στην οδό Καταλυμάτων στην Αγία Νάπα στις
3:30 τα ξημερώματα της 23ης Ιουνίου 2012 και στόχος ήταν ο Φάνος
Καλοψιδιώτης. Νεκροί από σφαίρες
έπεσαν οι Γιώργος Γεωργίου άλλως
Σατανάς, 35 ετών από το Παραλίμνι,
πατέρας 3 παιδιών, Φίλιππος Λουκαΐδης, 33 ετών από τη Λευκωσία,
Μάριος Καραολή, 28 ετών επίσης
από τη Λευκωσία, καθώς και δύο
πρόσωπα από τη Ρουμανία. Οι πέντε ήταν φρουροί του επιχειρηματία
Φάνου Καλοψιδιώτη, ο οποίος όμως
δεν βρισκόταν στο όχημα εντός
του οποίου εκτελέστηκαν οι πέντε.
Αξίζει να αναφερθεί ότι αμέσως
μετά το αιματοκύλισμα την σκηνή
περικύκλωσαν τουρίστες, οι οποίοι
σε κατάσταση σοκ, αναρωτιόντουσαν τι συνέβη. Για το έγκλημα συλλαμβάνονται από την Αστυνομία
ως ύποπτοι οι Ελλαδίτες, Δημήτρης
Μαμαλικόπουλος και Αναστάσιος
Τσεχιλίδης. Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο αφού τους έκρινε ένοχους,
τους επιβάλλει την μεγαλύτερη
ποινή που επιβλήθηκε ποτέ στα
κυπριακά δικαστικά χρονικά. Οι
δύο καταδικάστηκαν σε πέντε φορές ισόβια, μια για κάθε θύμα της
αιματηρής επίθεσης. Ενώπιον δικαστηρίου αποκαλύφθηκε ότι ο
Μαμαλικόπουλος ήταν ο εκτελεστής των πέντε φρουρών και γνωστός στις ελληνικές Αρχές για τη
συμμετοχή του σε αντεξουσιαστικούς κύκλους των Αθηνών. Ο Τσεχιλίδης ήταν συνεργός του.
Στις 20 Ιουνίου 2014, δηλαδή,
μόλις τρεις μέρες προτού συμπληρωθούν δύο χρόνια από το πενταπλό φονικό που συγκλόνισε την

διερεύνηση υπόθεση για την απόπειρα φόνου στην Αγία Νάπα την περασμένη Κυριακή.

Το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου 2018, το όχημα του Gary Χριστοδούλου εν-

τοπίστηκε από την Αστυνομία ακινητοποιημένο ένα χιλιόμετρο πριν τον κυκλικό κόμβο Αγίας Νάπας και ο οδηγός του σε θαμνώδη περιοχή στην απέναντι πλευρά του αυτοκινητόδρομου, νεκρός με δύο σφαίρες στο κεφάλι.

Το εστιατόριο μέσα στο οποίο δολοφονήθηκε ο Φάνος Καλοψιδιώτης
Η λιμουζίνα Καλοψιδιώτη μέσα στην οποία εκτελέστηκαν οι πέντε, επι-

θεωρείται από τον ιατροδικαστή και τους αστυνομικούς ερευνητές.
Κύπρο, ο πατέρας του επιχειρηματία
Φάνου Καλοψιδιώτη, Γιαννής, πέφτει νεκρός από σφαίρες αγνώστων
στο ράντσο που διατηρούσε στον
δρόμο Αγίας Νάπας-Παραλιμνίου.

Τετραπλό φονικό
Ακριβώς, τέσσερα χρόνια μετά
από το πενταπλό φονικό, δηλαδή
στις 23 Ιουνίου 2016, διαπράττεται
ακόμη ένα γκανγκστερικό έγκλημα
στην Αγία Νάπα. Ανάμεσα στα θύματα αυτή τη φορά, ήταν ο ίδιος ο
επιχειρηματίας, ο Φάνος Καλοψιδιώτης, ο οποίος δέχθηκε τα πυρά
καθώς συνέτρωγε σε ταβέρνα μαζί
με το ζεύγος Χατζηευθυμίου και
τα παιδιά τους. Οι δύο εκτελεστές
πυροβολούν από κοντινή απόσταση
και καταφέρνουν να σκοτώσουν
τον επιχειρηματία, τον αστυνομικό

και το ζεύγος των αστυνομικών Ηλία και Σκεύης Χατζηευθυμίου και ένας
από τους εκτελεστές ο Αλβανός Yani Vogli. Ο δεύτερος εκτελεστής,
ο Alex Burrelli, καταζητείται ακόμη.








Ουδείς θέλησε να μιλήσει επώνυμα, ενώ η ανησυχία από την πρόσφατη μαφιόζικη επίδειξη
με τον ένοπλο να πυροβολεί σαν αφηνιασμένος
ήταν διάχυτη.
Ηλία Χατζηευθυμίου και τη σύζυγό
του, Σκεύη. Επίσης, κατά την ρίψη
των πυροβολισμών, νεκρός πέφτει
και ο ένας από τους δύο εκτελεστές,
ο Yani Vogli. Ο δεύτερος εκτελεστής, ο Alex Burrelli, παραμένει
μέχρι σήμερα στη λίστα των καταζητούμενων προσώπων από την
κυπριακή Αστυνομία και την In-

terpol. Για την υπόθεση του τετραπλού φονικού καταδικάστηκαν σε
φυλάκιση έξι πρόσωπα: Ο ιδιοκτήτης νυκτερινού κέντρου στην Αγία
Νάπα, Παναγιώτης Πεντάφκας, ο
φρουρός ασφαλείας του δολοφονηθέντος Φάνου Καλοψιδιώτη Loy
Dejan, ο Μάριος Χριστοδούλου άλλως Μπένης, και η φίλη του Σοφία
Γρηγορίου. Επίσης, ο Χαράλαμπος
Ανδρέου, 32 χρόνων και η Σωτήρα
Νεοφύτου, 30 χρόνων. Οι τρεις
πρώτοι, καταδικάστηκαν σε ποινή
τέσσερις φορές ισόβια, ενώ η Σοφία
Γρηγορίου σε 12 μήνες φυλάκιση.
Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας - Αμμοχώστου επέβαλε ποινή
διά βίου φυλάκισης στον Χαράλαμπο Ανδρέου, 32 χρόνων, ο οποίος
παραδέχθηκε ενοχή στις 20 κατηγορίες που αντιμετώπιζε και αφο-

κων κτυπημάτων» ήταν να κλονιστεί
το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων
και πολλών επισκεπτών της Αγίας Νάπας, έστω και προσωρινά. Βγήκαμε
στους δρόμους της Αγίας Νάπας και
μιλήσαμε με κατοίκους ή και επισκέπτες. Ουδείς θέλησε να μιλήσει επώνυμα, ενώ η ανησυχία από την πρόσφατη μαφιόζικη επίδειξη με τον
ένοπλο να πυροβολεί σαν αφηνιασμένος ήταν διάχυτη. Ένα πρόσωπο μας
είπε χαρακτηριστικά: «Πηγαίνω σε
καφέ και κοιτάζω γύρω - γύρω». Άλλο
πρόσωπο είπε ότι φοβάται να κυκλοφορήσει αργά το βράδυ στην περιοχή.
Υπήρξαν μάλιστα και αυτοί που διερωτήθηκαν πώς οι τουρίστες θα επιλέξουν την Αγία Νάπα για το καλοκαίρι ή ακόμα και την Κύπρο και ότι μετά
από την υπόθεση της 19χρονης Βρετανής, ήρθε καπάκι το συμβάν της περασμένης Κυριακής. Πάντως, η Αστυνομία και οι υπόλοιποι αρμόδιοι φορείς, με διάφορες τοποθετήσεις τους
προσπάθησαν να τονώσουν το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Η «Κ», ζητώντας σχετική τοποθέτηση από τον
εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Αμμοχώστου, παραπέμφθηκε στον Εκπρόσωπο Τύπου της
Αστυνομίας κ. Χρίστο Ανδρέου. Επικοινωνώντας με τον κ. Ανδρέου μας
ανέφερε αρχικά: «Η Αστυνομία κάθε
φορά αξιολογεί καταστάσεις και λαμβάνει μέτρα όπως π.χ. περιπολίες.
Επίσης, πραγματοποιούνται ενέργειες
που δεν είναι ορατές από το κοινό».
Πρόσθεσε ακόμα ότι «κάθε φορά γίνονται όσα πρέπει από πλευράς Αστυνομίας, αλλά κανείς δεν μπορεί να
προβλέψει καταστάσεις, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Γίνονται, όμως, διάφορες ενέργειες που στο παρελθόν
απέτρεψαν τη διάπραξη εγκλημάτων
και αυτονόητα δεν γνωστοποιούνται».
Όσον αφορά το αίσθημα ασφάλειας
του κοινού που κλονίζεται, ο κ. Ανδρέου σχολίασε: «Η παρουσία της Αστυνομίας ειδικότερα στην συγκεκριμένη
περιοχή (σ.σ. Αγία Νάπα) το καλοκαίρι, είναι εμφανής για ευνόητους λόγους. Ωστόσο, δεν μπορεί να είναι
παντού η Αστυνομία. Πρώτιστο μέλημά μας δε, είναι η ασφάλεια του κόσμου». Καταληκτικά, ο εκπρόσωπος
Τύπου της Αστυνομίας τόνισε την σημαντικότητα της άμεσης εξιχνίασης
των υποθέσεων και των συλλήψεων
των δραστών (σ.σ. εκτός του φόνου
Χριστοδούλου), υπογραμμίζοντας ότι
λειτουργούν ως αποτρεπτικοί παράγοντες ως προς την διάπραξη παρόμοιων εγκληματικών ενεργειών.

ρούσαν μεταξύ άλλων τον φόνο
των Φάνου Θεοφάνους Καλοψιδιώτη, Ηλία και Σκεύης Χατζηευθυμίου
και του Αλβανού εκτελεστή Yani
Vogli.

Φόνος του Gary
Το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου
2018, το όχημα του Gary Χριστοδούλου εντοπίστηκε από την Αστυνομία ακινητοποιημένο ένα χιλιόμετρο πριν τον κυκλικό κόμβο Αγίας
Νάπας (σ.σ. από Λάρνακα προς
Αγία Νάπα) με τη μηχανή και τα
φώτα αναμμένα. Από τις έρευνες
της Αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι
το τζάμι της πόρτας του οδηγού
ήταν θρυμματισμένο από πυροβολισμό, ενώ υπήρχε μία σφαίρα καρφωμένη στη θέση του συνοδηγού.
Ύστερα από έρευνες στη γύρω πε-

ριοχή, η Αστυνομία εντόπισε λίγο
πριν τα μεσάνυχτα σε θαμνώδη
περιοχή στην απέναντι πλευρά του
αυτοκινητόδρομου, νεκρό τον Χριστοδούλου με δύο πυροβολισμούς
στο κεφάλι. Ο Χριστοδούλου, κάτοχος γαλλικού διαβατηρίου, διέμενε στην Αγία Νάπα και ήταν γνωστός στην Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών για υποθέσεις κατοχής,
χρήσης και εμπορίας ναρκωτικών.
Από τις έρευνες της Αστυνομίας
διαπιστώθηκε ότι ο Χριστοδούλου
μετά τον πρώτο πυροβολισμό βγήκε
από το αυτοκίνητο του και έτρεξε
να διαφύγει, ωστόσο οι δράστες
τον κυνήγησαν. Με πυροβόλο όπλο
κατάφεραν να τον σκοτώσουν με
δύο σφαίρες στο κεφάλι και δύο
στο άνω μέρος του σώματος του.
Οι δράστες δεν εντοπίστηκαν.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020

Ο ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΥΠΑΤΟΣ ΑΡΜΟΣΤΗΣ ΣΤΙΒΕΝ ΛΙΛΙ ΣΤΗΝ «Κ»

Λάθος να πιστεύει κανείς ότι η σωστή
λύση είναι με την απομόνωση των Τ/κ

Το πρόσφατο ψήφισμα είναι το πιο φιλόδοξο γιατί αναφέρεται σε μηχανισμούς απευθείας επαφής μεταξύ Ε.Φ. και τουρκικού στρατού
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Το μήνυμα που βγαίνει από το τελευταίο ψήφισμα της ΟΥΝΦΙΚΥΠ είναι
ότι θα πρέπει να υπάρξει περισσότερη
συνεργασία κατά μήκος της πράσινης
γραμμής, λέει ο Βρετανός Ύπατος
Αρμοστής Στίβεν Λίλι, κληθείς να
σχολιάσει την ερμηνεία του ψηφίσματος και τις αντιδράσεις που προκάλεσε. Μιλάει για τη νέα κατάσταση
πραγμάτων κατά την μετά το Brexit
εποχή, εκφράζοντας την εκτίμηση
πως οι σχέσεις Βρετανίας-Κύπρου θα
συνεχίσουν να ενισχύονται, καθώς
είναι κτισμένες σε πολύ γερά θεμέλια
παρά την αποχώρηση του Ηνωμένου
Βασιλείου από την Ε.Ε. Απαντά στο
ζήτημα των τουρκικών προκλήσεων
στην ΑΟΖ, αλλά και στην τοποθέτηση
του προέδρου ότι όλες οι χώρες πλην
της Γαλλίας έχουν επιδείξει αναποφασιστικότητα.
–Συγκεκριμένη αναφορά στο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας,
που αφορούσε τον μηχανισμό για
απευθείας επαφές των δύο κοινοτήτων, είχε προκαλέσει αναστάτωση στη Λευκωσία. ΜΜΕ και πολιτικοί κύκλοι είχαν επικρίνει το
Ηνωμένο Βασίλειο για τον ρόλο
που έπαιξε...
–Τείνουμε να μη λαμβάνουμε υπόψη τις επικρίσεις που καταγράφονται
στον κυπριακό Τύπο. Το εν λόγω ψήφισμα έχει εγκριθεί ομόφωνα από
όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Προφανώς, πριν από την υιοθέτησή του υπήρξε διαπραγμάτευση
από μέλη για το τι θα ήταν καλό να
μπει και τι όχι. Αυτό αποτελεί μέρος
της διαδικασίας. Το ψήφισμα που εγκρίθηκε, όμως, είναι πολύ δυνατό με
διάφορους τρόπους. Είναι το πιο φιλόδοξο ψήφισμα που υιοθετήθηκε,
γιατί διευκρινίζει την ανάγκη για μηχανισμούς απευθείας επαφής σε στρατιωτικά θέματα, μεταξύ της Εθνικής
Φρουράς και του τουρκικού στρατού.
Κάτι που οδήγησε τα Ηνωμένα Έθνη
να φέρουν εισηγήσεις στο τραπέζι
αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα.
Μέσα από το ψήφισμα διαφαίνεται
και η σημασία της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας αλλά και η σημασία των επαφών μεταξύ των δύο
πλευρών. Για παράδειγμα, στέλνεται
ένα δυνατό μήνυμα στήριξης της
δουλειάς που γίνεται από τις δικοινοτικές τεχνικές επιτροπές και της
ανάγκης να γίνουν ακόμη περισσότερα πράγματα. Το μήνυμα που βγαίνει μάλιστα από το ψήφισμα είναι
ότι θα πρέπει να υπάρξει περισσότερη
συνεργασία κατά μήκος της πράσινης
γραμμής.
–Δεν στέλνει το μήνυμα της αναγνώρισης;
–Όχι. Το μήνυμα που θέλει να περάσει είναι αυτό της ανάγκης για επαφή, για συνεργασία και για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ
της ε/κ και τ/κ πλευράς. Δεν τίθεται
κανένα ζήτημα αναγνώρισης της
«ΤΔΒΚ» μέσω του ψηφίσματος. Όσοι
όμως πιστεύουν πως η σωστή λύση
στο Κυπριακό είναι με την απομόνωση
των Τ/κ κάνουν λάθος.
–Το Υπουργείο Εξωτερικών είχε
αναφέρει πως η εν λόγω παράγρα-

τοχή των Η.Ε. η οποία θα συμβάλει
καταλυτικά προς την επίλυση του
Κυπριακού στα ζητήματα που έμειναν
ανοικτά με το τέλος του Κραν Μοντάνα. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά
τα ζητήματα δεν μπορούν να επιλυθούν τόσο εύκολα. Όμως γνωρίζουμε
ποια είναι αυτά τα ανοικτά ζητήματα
και όλοι αντιλαμβάνονται ότι θα πρέπει να επιλυθούν. Ανεξαρτήτως του
ποιος θα είναι λοιπόν ο επόμενος Τ/κ
ηγέτης, θα πρέπει να εργαστούμε για
να καταλήξουμε στην επίλυση του
κυπριακού.

Η βασική παράμετρος
των ψηφισμάτων του
ΟΗΕ είναι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία,
βασισμένη στην πολιτική
ισότητα και αυτή προς το
παρόν παραμένει η μόνη
βάση για συζήτηση.
φος μπορεί να στείλει το μήνυμα
κανονικοποίησης του στάτους κβο
και να δυσκολέψει τον διάλογο
μεταξύ των δύο πλευρών… Αυτό
επηρέασε στην απάλειψη της συγκεκριμένης παραγράφου;
–Το τι συζητήθηκε για να μπει
πριν από την έγκριση του ψηφίσματος, αποτελεί μέρος της διαπραγμάτευσης. Υπάρχει, όμως, πολύ ξεκάθαρο
μήνυμα μέσω του ψηφίσματος και
έχει να κάνει με το ότι χρειάζεται περισσότερη επαφή, περισσότερη συνεργασία και περισσότερα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ
των δύο κοινοτήτων.
–Δεν υπάρχει πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των δύο κοινοτήτων;
–Δεν υπάρχει αρκετή συνεργασία.
Υπάρχουν σίγουρα αρκετοί πολίτες
και από τις δύο πλευρές που εργάζονται σκληρά γι’ αυτό, γίνονται αρκετά πράγματα, αλλά είναι μικρά και
συμβολικά. Για παράδειγμα κάποιες
από τις τεχνικές επιτροπές θα έπρεπε
να είναι πολύ πιο ενεργές.
–Σε συνάντηση που είχε ο πρόεδρος Αναστασιάδης με την Τερέζα
Μέι, η Λευκωσία υποστήριζε πως
η Βρετανία ήταν έτοιμη να εγκαταλείψει τον ρόλο της ως εγγυήτριας δύναμης. Στη συνέχεια εσείς
αναφέρατε πως δεν υπήρχε καμία
αλλαγή στη στάση της Βρετανίας.
Ήταν παρεξήγηση;
–Πρέπει να ήταν παρεξήγηση,
επειδή η θέση της βρετανικής κυβέρνησης στη Συνθήκη Εγγυήσεων
είναι σταθερή, δεν έχει αλλάξει. Είμαστε βεβαίως ανοικτοί σε όποια αλλαγή είναι αποδεκτή και από τους
άλλους εμπλεκόμενους.
–Αν υπάρξει συμφωνία μεταξύ
των δύο κοινοτήτων είστε έτοιμοι
να αποποιηθείτε τον ρόλο σας ως
εγγυήτριας δύναμης;
–Δεν είναι μόνο οι δύο κοινότητες,
είναι και οι άλλες εγγυήτριες δυνάμεις,
η Ελλάδα και η Τουρκία, που υπέγραψαν τη συνθήκη Εγγυήσεων. Αν
η Ελλάδα, η Τουρκία και οι δύο κοινότητες θέλουν όμως να αλλάξει η
Συνθήκη των Εγγυήσεων τότε η Βρετανία δεν θα είναι αυτή που θα σταθεί
εμπόδιο.
–Μετά τις «εκλογές» στα Κατεχόμενα θα πραγματοποιηθεί πενταμερής διάσκεψη με τη συμμετοχή
των Η.Ε για το Κυπριακό. Ποια θα
είναι η στάση που θα τηρήσει το
Ηνωμένο Βασίλειο;
–Σίγουρα θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι «εκλογές» στον βορρά
και όταν η τ/κ κοινότητα επιλέξει τον

Η κυπριακή ΑΟΖ

«Η διπλωματία λειτουργεί με διακριτικότητα και εμπιστευτικότητα», λέει ο
Βρετανός Ύπατος Αρμοστής κληθείς να σχολιάσει αν άργησαν να αντιδράσουν
στο ζήτημα της 19χρονης Βρετανίδας.
ηγέτη της, δεν υπάρχει κανένας λόγος
γιατί να μην πραγματοποιηθεί η πενταμερής διάσκεψη με τη συμμετοχή
των Η.Ε. Εμείς θα θέλαμε να δούμε
κάτι τέτοιο, γιατί θα βοηθήσει την
όλη διαδικασία να προχωρήσει. Θέλουμε να δούμε πρόοδο και όχι απλώς
να πραγματοποιούνται διαδικασίες
χωρίς αποτέλεσμα στο κυπριακό.
–Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών
είπε πως αυτή τη φορά θα πρέπει
να μπουν όλες οι ιδέες στο τραπέζι,
ακόμα και αυτή της λύσης δύο
κρατών…
–Για να είμαι απόλυτα ακριβής
υπάρχει μια διαδικασία διευκόλυνσης
από τα Ηνωμένα Έθνη αυτή τη στιγ-

μή, η οποία συνεχίζεται για μεγάλο
χρονικό διάστημα και έχει ξεκάθαρες
παραμέτρους, που καθορίζονται σε
πολλά ψηφίσματα των Ηνωμένων
Εθνών. Η βασική τους παράμετρος
είναι η ΔΔΟ, βασισμένη στην πολιτική
ισότητα και αυτή προς το παρόν παραμένει η μόνη βάση για συζήτηση.
–Πώς βλέπετε τις «εκλογές» στα
Κατεχόμενα;
–Παρακολουθούμε πολύ στενά
τις εξελίξεις. Όποιος κι αν αναδειχθεί,
ο νέος ηγέτης της τ/κ κοινότητας δεν
θα αλλάξει τη θέση μας στο Κυπριακό.
Επιθυμούμε επίλυση του Κυπριακού.
Επιθυμούμε να πραγματοποιηθεί η
πενταμερής διάσκεψη με τη συμμε-

Η υπόθεση της 19χρονης Βρετανίδας
–Η υπόθεση με τη 19χρονη Βρετανίδα
στην Αγία Νάπα επηρέασε τις σχέσεις
των δύο χωρών;

–Προφανώς μας προκάλεσε βαθιά
θλίψη και ανησυχία, όπως και σε
πολλούς Κύπριους για τους ίδιους
λόγους με μας. Έχουμε ήδη εκφράσει τις ανησυχίες μας στην κυβέρνηση, αλλά δεν θα ήθελα να
επεκταθώ, καθώς έχει κατατεθεί
έφεση. Εξαιτίας των στενών σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου, εκφράσαμε τις ανησυχίες μας ελεύθερα και με ειλικρίνεια και αυτό
καταδεικνύει την ωριμότητα της
σχέσης των δύο χωρών. Μπορεί να
διαφωνούμε σε ζητήματα, να εκφράζουμε ισχυρές απόψεις, αλλά
αυτό σίγουρα δεν μπορεί να επηρεάσει τη σχέση των δύο χωρών.
–Θεωρείτε πως ίσως να ήταν καλύτερο
να είχατε εκφράσει αυτές τις ανησυχίες
νωρίτερα;

–Επειδή έχει ασκηθεί έφεση, δεν
θα ήθελα να σχολιάσω περαιτέρω
την συγκεκριμένη υπόθεση. Σε γενικότερο πλαίσιο ωστόσο όταν
αφορά προξενικές υποθέσεις,

αποφεύγουμε να κάνουμε σχόλια
δημοσίως, για λόγους εχεμύθειας
και εμπιστευτικότητας. Υπάρχουν
πολλοί που θεωρούν ότι αν δεν
σχολιάσεις στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, τότε δεν κάνεις κάτι. Δεν
είναι όμως με αυτό τον τρόπο που
λειτουργεί η διπλωματία… Λειτουργεί με διακριτικότητα και εμπιστευτικότητα.
–Θα επηρεάσει τον τουρισμό στην Κύπρο; Επειδή είχε ξεκινήσει ένα ρεύμα
στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης για
μποϊκοτάζ της Αγίας Νάπας…

–Οι Βρετανοί τουρίστες επιλέγουν
τον ταξιδιωτικό προορισμό τους,
λαμβάνοντας υπόψη πολλά ζητήματα. Σίγουρα η Αγία Νάπα έχει
εγείρει σημαντικά ερωτήματα και
ανησυχίες, όμως αυτά δεν συμβαίνουν μόνο στην Κύπρο. Υπάρχουν
πολλοί άλλοι λόγοι για να επιστεφθεί κάποιος την Κύπρο, όμως είναι σημαντικό και οι κυπριακές αρχές να πάρουν μαθήματα από την
υπόθεση βιασμού στην Αγία Νάπα
και να διασφαλίσουν ότι δεν θα
επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά.

–Ο πρόεδρος Αναστασιάδης δήλωσε πρόσφατα πως δεν υπάρχει
αρκετή αποφασιστικότητα από
τις χώρες να λάβουν μέτρα εναντίον της Τουρκίας σε σχέση με τις
τουρκικές προκλήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ, εκτός από τη Γαλλία.
Στο κάδρο της αναποφασιστικότητας βάζει και το Ηνωμένο Βασίλειο.
–Και την Ελλάδα και τις ΗΠΑ…
Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ξεκάθαρο
σε ό,τι αφορά τις τουρκικές προκλήσεις. Είμαστε ενάντια στις τουρκικές
γεωτρήσεις στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυπριακή ΑΟΖ. Θεωρούμε πως
αυτές οι ενέργειες δεν βοηθούν αλλά
αντίθετα αυξάνουν τις εντάσεις. Εμείς
θέλουμε να δούμε αυτές τις εντάσεις
να επιλύονται. Στο τέλος της ημέρας,
όμως, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε
ότι ο τρόπος αποκλιμάκωσης των εντάσεων γύρω από τους υδρογονάνθρακες, είναι η επίλυση του κυπριακού
προβλήματος.
–Με δεδομένο ότι η Τουρκία δεν
αναγνωρίζει την κυπριακή ΑΟΖ
γιατί είναι νησί, τίθεται θέμα και
για το Ηνωμένο Βασίλειο;
–Επειδή το Ηνωμένο Βασίλειο είναι νησί; Μπαίνετε σε ζητήματα που
άπτονται του διεθνούς δικαίου. Είμαστε ξεκάθαροι ότι η Κύπρος ως
ανεξάρτητη χώρα με κυριαρχικά δικαιώματα που υπέγραψε τη Συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας δικαιούται να
έχει αποκλειστική οικονομική ζώνη.
Αυτό είναι ξεκάθαρο. Βεβαίως η
Τουρκία δεν υπέγραψε την εν λόγω
Συμφωνία…

Δεν κλείνουμε τα σύνορα…

–Με το νέο μεταναστευτικό σύστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο,
κλείνουν τα σύνορα στους ανειδίκευτους εργάτες και σε όσους
δεν γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα;
–Σίγουρα δεν κλείνουμε τα σύνορα,
αλλά με τον νέο χρόνο θα επανακτήσουμε τον έλεγχο στην μεταναστευτική μας πολιτική. Θα εισαγάγουμε
ένα σύστημα μοριοδότησης στη μεταναστευτική πολιτική του Ηνωμένου
Βασιλείου.
–Εμπερικλείεται και η Κύπρος στη
νέα πολιτική;
–Ναι, αλλά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πως όταν μιλούμε για νέα
μεταναστευτική πολιτική δεν μιλούμε
για κλείσιμο συνόρων. Τα σύνορα
της Βρετανίας είναι ανοικτά. Είναι
μια διεθνώς εμπορευόμενη χώρα που
είναι περήφανη για την πολυπολιτισμικότητά της, το εκπαιδευτικό της

σύστημα, τον τομέα της επιστήμης
και την ανταλλαγή ιδεών. Οι αλλαγές
στο μεταναστευτικό μας σύστημα
έχουν ως στόχο να ενισχύσουν αυτά
τα στοιχεία. Συνεπώς θα δώσουμε
προτεραιότητα σε άτομα που έχουν
υψηλής ποιότητας εξειδίκευση, στους
πιο οξυδερκείς και στους καλύτερους
παγκοσμίως. Μέσω ενός συστήματος
μοριοδότησης θα δώσουμε προτεραιότητα σε αυτούς που έχουν τα περισσότερα προσόντα. Το σύστημα
μοριοδότησης αφορά και όσους θέλουν να φοιτήσουν στα βρετανικά
πανεπιστήμια, ωστόσο –όπως και
τώρα– θα είμαστε πολύ ανοικτοί στο
να δεχτούμε τους ξένους φοιτητές.
–Η μετά Brexit εποχή, έχει προκαλέσει ανησυχίες στην Κύπρο.
Ιδιαίτερα σε οικονομικούς παράγοντες. Θα επηρεάσει την σχέση
των δύο χωρών.
–Δεν νομίζω. Το πρώτο πράγμα
που έκανα όταν φύγαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου
ήταν να επιστεφθώ τον πρόεδρο Αναστασιάδη στο Προεδρικό. Εκεί είχαμε
μία πολύ καλή συζήτηση όπου και
οι δύο εκφράσαμε την θέση πως έστω
και τώρα που φύγαμε από την Ε.Ε.
οι σχέσεις της Βρετανίας με την Κύπρο
θα συνεχίσουν να ενδυναμώνονται,
καθώς είναι κτισμένες σε πολύ γερά
θεμέλια. Αυτά τα θεμέλια προϋπάρχουν της ένταξης της Βρετανίας στην
Ε.Ε. και σίγουρα προϋπάρχουν της
ένταξης της Κύπρου στην Ε.Ε. Σε ό,τι
αφορά τους οικονομικούς κύκλους
που ανησυχούν, είμαστε σε επαφή
με οικονομικούς οργανισμούς, με φίλους μας στον τομέα των επιχειρήσεων και προσπαθούμε να αφουγκραστούμε τις ανησυχίες τους. Η
αλήθεια είναι πως από τον Μάρτιο,
το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή
Ένωση θα διαπραγματευτούν μια
εμπορική συμφωνία. Εμείς θέλουμε
μηδενικές ποσοστώσεις και μηδενικούς δασμούς. Αυτό σημαίνει πως οι
Κύπριοι θα μπορούν να εξάγουν για
παράδειγμα το χαλλούμι και τις πατάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο και να
εισάγουν από το Ηνωμένο Βασίλειο
αυτοκίνητα όπως γινόταν μέχρι τώρα.
Θέλουμε να διατηρήσουμε τις στενές
σχέσεις που έχουμε στον χρηματοοικονομικό τομέα, μία σχέση που βασίζεται στην ισότητα.
–Θα επηρεάσει τον τουρισμό;
–Δεν πιστεύω πως θα επηρεάσει
τον τουρισμό μεταξύ των δύο χωρών.
Ξεκαθαρίσαμε πως όποιος ταξιδεύσει
στο Ηνωμένο Βασίλειο από το τέλος
αυτού του χρόνου, είτε για διακοπές
είτε για δουλειά που θα διαρκέσει λιγότερο από έξι μήνες, δεν θα χρειαστεί
την έκδοση βίζας. Η Ε.Ε. μάλιστα,
έχει ξεκαθαρίσει πως όσοι Βρετανοί
ταξιδεύσουν σε κράτη μέλη της Ε.Ε.
για διάστημα λιγότερο των 90 ημερών
δεν θα χρειαστούν την έκδοση βίζας.
Οι Βρετανοί έχουν στενούς δεσμούς
και βαθιά αισθήματα εκτίμησης για
την Κύπρο και γι’ αυτό ακριβώς τον
λόγο πιστεύω πως θα εξακολουθήσει
να είναι ένας δημοφιλής τουριστικός
προορισμός για τους Βρετανούς.
Υπάρχουν, βεβαίως, κάποια ζητήματα
που εναπόκεινται στους Κύπριους
και στις ευρωπαϊκές αρχές που ενδεχομένως να επηρεάσουν τον τουρισμό.
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Κυπριακός πατριωτισμός
έναντι λύσης δύο κρατών
η μάχη των «προεδρικών»
Μηνύματα Ακιντζί, Όζερσαϊ με άρωμα Ραούφ και δύο κράτη Τατάρ
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Μετά από τις επιθέσεις που δέχθηκε
από την Άγκυρα και την τ/κ Δεξιά
ενόψει «προεδρικών εκλογών» το
προηγούμενο διάστημα, όταν δήλωσε στον «Guardian» ότι δεν συμφωνεί με την ιδέα της προσάρτησης
του βόρειου τμήματος στην Τουρκία, ο Μουσταφά Ακιντζί αντεπιτίθεται τώρα επί διαφόρων ζητημάτων, με πρώτο το Κυπριακό.
Απαντώντας στην Άγκυρα επί του
κεφαλαίου των εναλλακτικών λύσεων, ο κ. Ακιντζί ξεκαθάρισε ότι
δεν πρόκειται να δώσει την συγκατάθεσή του σε λύση που δεν θα
βασίζεται στην ομοσπονδιακή φόρμουλα ενώ διαφώνησε και με την
επίσημη ρητορική της Άγκυρας
για νέα εισβολή στο βορειοανατολικό τμήμα της Συρίας, τονίζοντας
μάλιστα ότι οι πόλεμοι δεν παρέχουν λύσεις σε πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα. Πολιτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι ο Ακιντζί,
στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας που είναι ευθυγραμμισμένη με τον τ/κ εθνικισμό, επιχειρεί να αναθεωρήσει την πολιτική
γραμμή Ραούφ Ντενκτάς αλλάζοντας την με αυτή της ομοσπονδίας.
Απευθύνεται έτσι στον πατριωτισμό
των Τουρκοκυπρίων (που στα Κατεχόμενα εκφράζεται σαν Κυπριωτισμός) με στόχο να εξασφαλίσει
την επανεκλογή του τον Απρίλη
στην ηγεσία της κοινότητάς του
και να κρατήσει ζωντανό το όραμα
της επανένωσης της Κύπρου.








Ο Κουντρέτ Όζερσαϊ επιμένει στη διατήρηση της
αυτονομίας της τ/κ ταυτότητας τόσο στις σχέσεις
με τους Ε/κ όσο και με
την Άγκυρα και τονίζει:
«Ο πατέρας μου δεν θυσιάστηκε για να ενωθεί το
νησί με την Τουρκία».
Η γραμμή Ακιντζί
Τα μηνύματα που στέλνει ο κ.
Ακιντζί κατά την προεκλογική περίοδο έρχονται να επιβεβαιώσουν
τα παραπάνω, με τον Τ/κ ηγέτη να
στέλνει στους ψηφοφόρους του τρία
σημαντικά μηνύματα που έχουν ως
στόχο την τόνωση του ηθικού και
του πατριωτισμού των Τ/κ υποστηρικτών της ομοσπονδιακής λύσης.
1ο: Ότι ο ίδιος εισήλθε στην προεκλογική, έχοντας ξεκαθαρίσει την
κόκκινη γραμμή του στο Κυπριακό,
καθώς εξακολουθεί να τονίζει ότι η
αρχή της πολιτικής ισότητας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για
τη λύση και την επιβίωση της νέας
ομοσπονδίας αμέσως μετά την δημιουργία της. Επίσης τάσσεται υπέρ
της διαφύλαξης της αυτονομίας της
κοινότητάς του στη νέα ομοσπονδία
στην οποία οι Τ/κ θα συμμετέχουν
με ίσους όρους.
2ο: Προβάλλει την άποψη ότι η
τ/κ κοινότητα δεν επιθυμεί να μετα-

τραπεί σε μειονότητα απέναντι στην
ε/κ κοινότητα, επιδιώκει να ενισχύσει
την αυτονομία της και στις σχέσεις
της με την Τουρκία. Πρόκειται για
μια διαμάχη στον άξονα Τουρκίαςτ/κ ηγεσίας, η οποία ξεκίνησε ήδη
από τις πρώτες ημέρες της «προεδρίας» Ακιντζί, όταν αυτός εναντιώθηκε στον πρόεδρο της Τουρκίας,
δηλώνοντας ότι έχει έρθει πλέον η
στιγμή για να τερματιστεί η συζήτηση
«περί μητέρας πατρίδας και μικρής
πατρίδας». Τουρκία και τ/κ κοινότητα
είναι δύο «ίσοι» παράγοντες στην
περιοχή, οι οποίοι, παρά το γεγονός
ότι έχουν σχέσεις αλληλεξάρτησης
σε διάφορα πεδία, εντούτοις δύνανται
να προβάλλουν διαφορετικές θέσεις
σε διάφορα ζητήματα.
3ο: Έχει κατά τη διάρκεια της
προεκλογικής περιόδου προβεί σε
εκτεταμένες αναφορές στον κεμαλισμό, καθώς αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις αρχές του εκδυτικισμού
και του κοσμικού κράτους. Οι εν
λόγω τοποθετήσεις Ακιντζί έρχονται
σε μια περίοδο στην οποία η Τουρκία
υπό τη διακυβέρνηση Ερντογάν
πραγματοποιεί στροφή στον συντηρητισμό, τον αυταρχισμό και την
περιφερειακή απομόνωση.

Οζερσαϊ «θυμάται» Ντενκτάς
Η αρχή της πολιτικής ισότητας,
η ισότητα στον άξονα Άγκυρας-τ/κ
κοινότητας και ο κεμαλισμός αποτελούν το τρίπτυχο του τ/κ εθνικισμού που προβάλλει ο κ. Ακιντζί
στη δεύτερη μάχη που δίνει για τον
έλεγχο της τ/κ ηγεσίας. Έμπειροι

Ο Μουσταφά Ακιντζί στην προεκλογική του προτάσσει ότι η αρχή της πολιτικής ισότητας αποτελεί απαραίτητη προϋπό-

θεση για τη λύση και την επιβίωση της νέας ομοσπονδίας αμέσως μετά την δημιουργία της. Επίσης τάσσεται υπέρ της
διαφύλαξης της αυτονομίας της κοινότητάς του στη νέα ομοσπονδία στην οποία οι Τ/κ θα συμμετέχουν με ίσους όρους.
αναλυτές στην Τουρκία και στην
τ/κ κοινότητα θεωρούν ότι αυτό το
τρίπτυχο δεν απέχει πολύ από την
παραδοσιακή γραμμή του πρώην
ηγέτη των T/κ, Ραούφ Ντενκτάς. Με
εξαίρεση την προσκόλληση του τελευταίου στις αρχές του τουρκικού
εθνικισμού, ο κ. Ακιντζί έρχεται να
επανερμηνεύσει τον τ/κ πατριωτισμό
του 21ου αιώνα πάνω στην ομοσπονδιακή βάση της λύσης του Κυπριακού. Παρόμοια προσπάθεια καταβάλλει και ο αντιπρόεδρος της
«κυβέρνησης» και «υπουργός Εξωτερικών», Κουντρέτ Όζερσαϊ, ο οποίος έχει θέσει ανεξάρτητη υποψηφιότητα στις «προεδρικές». Φυσικά,
ο κ. Όζερσαϊ, σε αντίθεση με τον κ.
Ακιντζί, βρίσκεται πιο κοντά στη
γραμμή Ντενκτάς στο Κυπριακό,
και στο πεδίο του τουρκικού εθνικισμού και από τη μία προεξοφλεί
το τέλος της προσπάθειας της επανένωσης του νησιού με βάση το
ομοσπονδιακό μοντέλο, και από την
άλλη επιμένει στη σημασία της δια-

τήρησης της αυτονομίας της τ/κ
ταυτότητας τόσο στις σχέσεις με
τους Ε/κ όσο και με την Άγκυρα. «Ο
πατέρας μου δεν θυσιάστηκε για να
ενωθεί το νησί με την Τουρκία», τονίζει ο κ. Όζερσαϊ, ο οποίος σε αντίθεση με άλλες εκφάνσεις της τ/κ
Δεξιάς κλείνει την πόρτα στο ενδεχόμενο προσάρτησης των Κατεχομένων στην Τουρκία. Την ίδια στιγμή, επιχειρεί να προβάλει την εικόνα
ενός ικανού πολιτικού και διπλωμάτη
ο οποίος, όπως ο Ραούφ Ντενκτάς,
είναι σε θέση να διαπραγματευτεί
σημαντικά ζητήματα με την Άγκυρα
στην βάση της αρχής της ισότητας.
Για το συγκεκριμένο ζήτημα, ο Όζερσαϊ τόνισε τις προηγούμενες ημέρες
ότι οι Τ/κ χρειάζονται μια νέα ηγεσία,
η οποία θα είναι σε θέση να επηρεάσει την γραμμή της Άγκυρας στο
Κυπριακό.

Η λύση των δύο κρατών
Το μοτίβο του τ/κ εθνικισμού που
χαρακτηρίζει τις προεκλογικές εκ-
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t ȜɂȾɁɆȾɕɑȪɎɓɊȾɂɑɃȺɂșɊɍɒɄȾɂȺ

ĘĘ,$3  Ę
}

t
t
t
t

ȜɂɈɕɃɀɊɀȝƇɂɎȾɂɉɔɊȾɐɆ ȤȚș 
ȜɂɈɕɃɀɊɀȝƇɂɎȾɂɉɔɊȾɐɆɅȾȾɇȾɂȽɕɃȾɌɊɀɊɋɀȥȺɌɋɂɄɕȺ
ȜɂɈɕɃɀɊɀȫɈɌɉɂɊɋɂɃɚɆȝƇɂɎȾɂɉɔɊȾɐɆ
ȜɀɅɗɊɂȺȜɂɈɕɃɀɊɀɅȾɃȺɋȾɌɁɘɆɊȾɂɑ
t țȾɆɂɃɔȜɂɈɕɃɀɊɀ
t ȝɃƇȺɂȽȾɌɋɂɃɔȜɂɈɕɃɀɊɀ
t ȜɂɈɕɃɀɊɀȬƇɀɉȾɊɂɚɆȬȼȾɕȺɑ
ȫɉȺƇȾȿɂɃɒ ȝƇȾɆȽɌɋɂɃɒɃȺɂȮɉɀɅȺɋɈɈɂɃɈɆɈɅɂɃɒ
ȣɈȼɂɊɋɂɃɔȮɉɀɅȺɋɈɈɂɃɈɆɈɅɂɃɒ
ȨɄɀɉɈɍɈɉɂȺɃɒȪɌɊɋɔɅȺɋȺɃȺɂȯɀɍɂȺɃɔȢȺɂɆɈɋɈɅɕȺ
%JHJUBM.BSLFUJOH

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

Ã¼ÆÇ¯À¸ÊàÇ»Êàº¸°´Ê

t ȜɂɈɕɃɀɊɀȝƇɂɎȾɂɉɔɊȾɐɆ ȤȚș

t ȪɌɅȻɈɌɄȾɌɋɂɃɔȯɌɎɈɄɈȼɕȺ

t ȜɂɈɕɃɀɊɀȫɈɌɉɂɊɋɂɃɚɆȝƇɂɎȾɂɉɔɊȾɐɆ

t ȝɃƇȺɂȽȾɌɋɂɃɔȯɌɎɈɄɈȼɕȺ

t ȝɃƇȺɂȽȾɌɋɂɃɔȯɌɎɈɄɈȼɕȺ
t ȜɀɅɗɊɂȺȜɂɈɕɃɀɊɀɅȾɃȺɋȾɌɁɘɆɊȾɂɑ

ÂÀ¼¾®ÊàÃ¼ÆÇ¯À¸Êàà

t țȾɆɂɃɔȜɂɈɕɃɀɊɀ

t ȜɂȾɁɆɓɑȝɌɉɐƇȺɖɃɗȧɂɃɈɆɈɅɂɃɗȜɕɃȺɂɈ

t ȝɃƇȺɂȽȾɌɋɂɃɔȜɂɈɕɃɀɊɀ

t ȧɂɃɈɆɈɅɂɃɗȲȼɃɄɀɅȺɃȺɂȨɈɂɆɂɃɔȜɂɃȺɂɈɊɘɆɀ

t ȜɂɈɕɃɀɊɀȬƇɀɉȾɊɂɚɆȬȼȾɕȺɑ
t ȥȾɗɋȾɉɀɃȺɂȪɘȼɎɉɈɆɀȡɊɋɈɉɕȺ

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

t ȠȾɈɄɈȼɕȺ

t ȠȾɈɄɈȼɕȺ

t ȜɂȾɁɆȾɕɑȪɎɓɊȾɂɑ ȪɋɉȺɋɀȼɂɃɔɃȺɂșɊɍɒɄȾɂȺ

t ȡɊɋɈɉɕȺ

t ȝɌɉɐƇȺɖɃɔȨɈɄɂɋɂɃɔɃȺɂȜɂȺɃɌȻɓɉɆɀɊɀ

t ȜɂȾɁɆȾɕɑȪɎɓɊȾɂɑ ȪɋɉȺɋɀȼɂɃɔɃȺɂșɊɍɒɄȾɂȺ

t ȨɄɀɉɈɍɈɉɂȺɃɒȪɌɊɋɔɅȺɋȺɃȺɂȯɀɍɂȺɃɔȢȺɂɆɈɋɈɅɕȺ

t ȝɌɉɐƇȺɖɃɔȨɈɄɂɋɂɃɔɃȺɂȜɂȺɃɌȻɓɉɆɀɊɀ

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

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ:

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

στρατείες των Ακιντζί και Όζερσαϊ
προβληματίζει το εκλογικό επιτελείο
του «πρωθυπουργού», Ερσίν Τατάρ.
Γι’ αυτό τον λόγο άλλωστε, όπως
πληροφορείται η «Κ», η ηγεσία του
Κόμματος Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ)
ετοιμάζεται να προβάλει με πιο δυναμικό τρόπο πρόταση λύσης του
Κυπριακού με βάση το μοντέλο των
δύο ξεχωριστών κρατών υπό την
σκέπη της Ε.Ε.
«Πρέπει να πείσουμε τους Τ/κ
ότι το δικό μας μοντέλο είναι το μοναδικό ρεαλιστικό μοντέλο που εγγυάται την ανεξαρτησία μας», επισημαίνει στην «Κ» καλά ενημερωμένη πηγή, η οποία προσθέτει: «Εισηγούμαστε τη δημιουργία ενός ξεχωριστού τουρκικού κράτους της
Κύπρου, το οποίο θα ενταχθεί στην
Ε.Ε. με τη δική του ανεξάρτητη ταυτότητα. Αυτό το κράτος δεν θα είναι
ένα εργαλείο των Ε/κ, της Τουρκίας
ή μιας άλλης δύναμης. Θα έχει δικό
του χαρακτήρα και δική του στρατηγική σε όλα τα ζητήματα».
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Πώς οι 6082 ιδιοκτήτες σώζουν το Βαρώσι

Ο νομικός Αχιλλέας Δημητριάδης παραθέτει τους τέσσερις βασικούς τρόπους δράσης που θα αναχαιτίσουν την τουρκική επέλαση
Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

«Η Αμμόχωστος είναι γη των Τουρκοκυπρίων και η Τουρκία θα προστατεύσει τα δικαιώματά τους», διακήρυξε στις 15/02/2020 από την περίκλειστη πόλη των Βαρωσίων ο
αντιπρόεδρος της Τουρκίας Φουάτ
Οκτάι, περιστοιχισμένος από μερικούς υπουργούς στην κυβέρνηση
Ερντογάν και «αξιωματούχους» των
Κατεχομένων –πλην του Μουσταφά
Ακιντζί- που έλαβαν μέρος σε σύνοδο
με τίτλο, «Η πρωτοβουλία για τα
κλειστά Βαρώσια από νομικής, πολιτικής και οικονομικής άποψης».
Πρόκειται για την τρίτη συνεχή κίνηση της τουρκικής πλευράς προς
το Βαρώσι μετά τον Κραν Μοντάνα
και οι προθέσεις καθίστανται ολοένα
και πιο σαφείς. Σύμφωνα με τον δικηγόρο Αχιλλέα Δημητριάδη αυτή
η συζήτηση δείχνει πόσο σοβαρή
είναι η κατάσταση και λέει στην
«Κ» πώς πρέπει να κινηθεί η ε/κ
πλευρά προκειμένου να αντιμετωπίσει εν τη γενέσει του το πρόβλημα.
–Στον απόηχο της συζήτησης
που διοργάνωσε ο Δικηγορικός
Σύλλογος Τουρκίας στην περίκλειστη πόλη, πώς θα πρέπει να
αντιδράσουμε;
–Υπάρχουν τέσσερα σημεία,
στα οποία πρέπει να εστιάσουμε.
Πρώτα από όλα να δούμε τα ίδια τα
γεγονότα, δεύτερο να εξετάσουμε
τι πρέπει να κάνουν οι Αμμοχωστιανοί, τρίτο ποιο είναι το επιχείρημα «Εβκάφ» και τέταρτο τι πρέπει
να κάνουμε γενικά ως Δημοκρατία.
–Πώς εκτιμάτε τα γεγονότα;
–Η κατάσταση είναι σοβαρή. Δεν
θεωρώ ότι πρόκειται απλώς για ένα
προεκλογικό σενάριο, όλο αυτό είναι
μέρος μιας ολόκληρης διαδικασίας,
η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και κάποιον καιρό. Και αυτό φαίνεται από
το γεγονός ότι στη συζήτηση της
περασμένης εβδομάδας έλαβαν μέρος ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας,
ο υπουργός Δικαιοσύνης, ο τουρκικός Δικηγορικός Σύλλογος, Τ/κ
παράγοντες και βεβαίως το Εβκάφ.








Αν θέλουμε δε να είμαστε
πιο σωστοί στην όλη άμυνα της Αμμοχώστου, τότε
όλοι οι Βαρωσιώτες που
έχουν περιουσίες στην
πόλη θα πρέπει να προσφύγουν στην Επιτροπή
Ακίνητης Περιουσίας που
βρίσκεται στα Κατεχόμενα. Ο συνολικός αριθμός
των τεμαχίων είναι 6.082.
Αυτό είναι μια σοβαρή συνεδρία
και από τις πληροφορίες που λάβαμε
είναι ότι αυτό είναι συνέχεια άλλων
προσπαθειών και είναι απλώς η
εφαρμογή του σχεδίου. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση.
–Τι πρέπει να κάνουν οι Αμμοχωστιανοί;
–Να τονίσουμε ότι η Τουρκία θέλει την Αμμόχωστο ειδικά για το
παραλιακό της μέτωπο, άρα λογικά
ομιλούντες, αν μπορούμε με κάποιον
τρόπο να της το στερήσουμε ή έστω
να τη δυσκολέψουμε, αυτό βοηθάει
την υπόθεσή μας.
–Πώς όμως;
–Το παραλιακό μέτωπο αποτελείται από 425 τεμάχια από το ξενοδοχείο «Κωνστάντια» μέχρι το
ξενοδοχείο «Golden Sands». Πρέπει,
λοιπόν, να προσφύγουμε στην Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας που
βρίσκεται στα Κατεχόμενα. Ο λόγος
που πρέπει να το κάνουμε είναι
διότι κατά το τουρκικό δίκαιο της
Επιτροπής, η Τουρκία πρέπει να
τους δώσει αποκατάσταση, εάν δεν
υπάρχει άλλο συμφέρον που να επηρεάζει. Εμφανώς στην περίπτωση
της περιφραγμένης πόλης της Αμμοχώστου, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα Κατεχόμενα, δεν υπάρχει ο
χρήστης ή ο επεμβασίας, διότι η
πόλη είναι κλειστή από το 1974.
Πρόκειται για αδρανείς περιουσίες.
Εισηγούμαι να γίνει αίτηση για επι-

Αυτό, που δεν υπάρχει και είναι τεράστιας σημασίας κεφάλαιο, είναι οι εκτι-

μήσεις, διότι πέρα από την αίτηση, με την οποία ο ιδιοκτήτης θα προσπαθήσει
να κατοχυρώσει το δικαίωμα επιστροφής, χρειάζονται και οι εκτιμήσεις ώστε
να υπολογιστεί η απώλεια χρήσης.
στροφή και για διαφυγόντα ενοίκια
από το 1974 πλέον τόκους, μέχρι
σήμερα. Μάλιστα, αν δείτε τις δηλώσεις του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου της Τουρκίας λέει
ότι υπάρχουν ήδη 282 αιτήσεις για
την περιφραγμένη πόλη της Αμμοχώστου –η μία έχει ήδη πάει στο
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Άρα το λαμβάνουν αυτό το κόστος υπόψη τους.
Αν θέλουμε δε να είμαστε πιο σωστοί
στην όλη άμυνα της Αμμοχώστου,
τότε όλοι οι Βαρωσιώτες που έχουν
περιουσίες στην πόλη θα πρέπει να
κάνουν αίτηση. Ο συνολικός αριθμός
των τεμαχίων είναι 6.082.
–Πώς θα μπορούσαν φορείς να
βοηθήσουν τους ιδιώτες στις
προσφυγές;
–Να πω ότι θα μπορούσε να βοηθήσει το Δημαρχείο Αμμοχώστου,
το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επι-

μελητήριο Αμμοχώστου και φυσικά
ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων, του οποίου τα μέλη είναι επηρεαζόμενα. Εν ολίγοις να γίνει μία
οργανωμένη προσπάθεια. Αυτό,
που δεν υπάρχει και είναι τεράστιας
σημασίας κεφάλαιο είναι οι εκτιμήσεις, διότι πέρα από την αίτηση,
με την οποία ο ιδιοκτήτης θα προσπαθήσει να κατοχυρώσει το δικαίωμα επιστροφής, χρειάζονται
και οι εκτιμήσεις ώστε να υπολογιστεί η απώλεια χρήσης. Η δική
μας πλευρά λέει ότι για την αξία
στην περιφραγμένη πόλη στηρίζονται στις τιμές των ελεύθερων
περιοχών, ενώ η τ/κ πλευρά στηρίζεται στις τιμές των Κατεχομένων.
Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει τεράστια διαφορά. Αυτή η διαφορά των
τιμών θα είναι και το αντικείμενο
της συζήτησης για την επιδίκαση

των αποζημιώσεων για την απώλεια
χρήσης. Επαναλαμβάνω, εδώ ότι
εισήγησή μου δεν είναι να πάνε οι
Βαρωσιώτες στην Επιτροπή για να
πουλήσουν τα χωράφια τους, αλλά
να προσφύγουν για να διεκδικήσουν
επιστροφή και διαφυγόντα ενοίκια.
–Τα επιχειρήματα του Εβκάφ
πώς τα αντιμετωπίζουμε;
–Ενδεχομένως η παραπάνω εισήγησή μου να αντιμετωπίσει το
αφήγημα Εβκάφ, το οποίο λέει ότι
από τον καιρό της Οθωμανικής Περιόδου υπάρχουν τρία βακούφια,
τα οποία είναι οι ιδιοκτήτες της περιφραγμένης πόλης. Η δική μας
απάντηση είναι ότι επί Αγγλοκρατίας
οι Άγγλοι διαχειρίστηκαν τα βακούφια και μάλιστα υπήρξε και επιτροπή. Πωλήθηκαν αρκετές περιουσίες
από τους Άγγλους και επειδή το
ανεγνώρισαν από το 1944 μέχρι το
1959 πλήρωναν ετήσια αποζημίωση
ύψους 2.320 στερλινών, κάτι που
θα συνέβαινε εις το διηνεκές. Το
1960, όμως, με την ανακήρυξη της
Δημοκρατίας οι Τ/κ ζήτησαν
4.000.000 αποζημίωση, προς πλήρη
και τελική εξόφληση των απαιτήσεων των Τ/κ και φυσικά του Εβκάφ.
Μετά από καλό παζάρεμα οι Τ/κ
δέχθηκαν 1,5 εκατ. στερλίνες το
1960. Οι 500.000 κατατέθηκαν στον
προσωπικό λογαριασμό του δρος
Κιουτσούκ –έχουμε την απόδειξη,
για να αντιμετωπιστούν οι επείγουσες ανάγκες των Τ/κ. Απ’ ό,τι μαθαίνω μέρος αυτών των χρημάτων
δόθηκε στο Εβκάφ και χτίστηκε το
ξενοδοχείο «Σεράι» στην κατεχόμενη Λευκωσία. Το σημαντικό είναι
ότι σύμφωνα με τη συνθήκη εγκαθίδρυσης, Παράρτημα Q λέει ότι
όλες οι απαιτήσεις των Τ/κ, περιλαμβανομένων και αυτών του Εβκάφ, διευθετήθηκαν με αυτό το 1,5
εκατ. στερλίνες και αξίζει να σημειώσουμε ότι ο δρ Φ. Κιουτσούκ
πέρα από αντιπρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν και πρόεδρος
του υψηλού συμβουλίου του Εβκάφ,
οπότε όταν υπέγραφε την απόδειξη
εξόφλησης δέσμευε και το Εβκάφ.
–Η Κυπριακή Δημοκρατία τι πρέπει να κάνει;

Δεν έκλεισε η σελίδα των πραξικοπημάτων
Κύκλοι του τουρκικού Προεδρικού τονίζουν ότι ο Τ. Ερντογάν κινδυνεύει ξανά με νέο στρατιωτικό κίνημα
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Ο όρος «Εργκενεκόν» απασχόλησε
την τουρκική επικαιρότητα πριν
από περίπου μία δεκαετία όταν οι
τουρκικές διωκτικές αρχές εγκαινίασαν τις έρευνες για τη δράση
μυστικών οργανώσεων και κινημάτων εντός του τουρκικού στρατού
που είχαν θέσει στο στόχαστρό
τους την κυβέρνηση του Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν. Την περίοδο 20122013, οι έρευνες εντατικοποιήθηκαν
με τη σύλληψη εκατοντάδων υψηλόβαθμων στελεχών των τουρκικών
Ενόπλων Δυνάμεων. Στη λίστα των
συλληφθέντων ξεχώριζε το όνομα
του πρώην επιτελάρχη, Ιλκέρ Μπάσμπουγ. Όπως η «Οργάνωση Εργενεκόν» έτσι και η «Υπόθεση Βαριοπούλα», η οποία αφορούσε τις
προετοιμασίες στο τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό για πρόκληση θερμού επεισοδίου στο Αιγαίο και ανατροπή της κυβέρνησης, παρέμειναν
στο επίκεντρο της τουρκικής επικαιρότητας μέχρι το 2014, όταν η
κυβέρνηση Ερντογάν ήρθε σε ανοιχτή αντιπαράθεση με το Κίνημα
Γκιουλέν. Τότε, η κυβέρνηση άλλαξε
γραμμή, προσέγγισε τους κεμαλιστές και εθνικιστές στρατιωτικούς,
αστυνομικούς, γραφειοκράτες, και
πολιτικούς και ξεκίνησε να καταπολεμά το Κίνημα Γκιουλέν. Σήμερα,
ο όρος «Εργκενεκόν» εμφανίζεται
για ακόμη μία φορά στα τουρκικά
πρωτοσέλιδα με αφορμή τη μετωπική σύγκρουση της κυβέρνησης
με τον κ. Μπάσμπουγ, ο οποίος
πριν από λίγες ημέρες ζήτησε από
την πολιτική εξουσία και τις διωκτικές αρχές της χώρας να εστιάσουν στο πολιτικό σκέλος του αποτυχημένου πραξικοπήματος. Η κυ-








Η αμερικανική έκθεση
εισηγείται στο Πεντάγωνο και στον Λευκό Οίκο
να εστιάσουν την προσοχή τους στις κινήσεις του
Τούρκου υπ. Άμυνας.
βέρνηση «απάντησε» στον κ. Μπάσμπουγ προσφεύγοντας στη δικαιοσύνη με την κατηγορία ότι ο
πρώην επιτελάρχης επιχειρεί να
καλλιεργήσει το κατάλληλο έδαφος
για ένα νέο πραξικόπημα.

Αμερικανική έκθεση
Η σύγκρουση της κυβέρνησης
με τον κ. Μπάσμπουγ συμπίπτει
χρονικά με δύο εξελίξεις, οι οποίες
αναστάτωσαν την πολιτική σκηνή
στην Άγκυρα. Η αμερικανική έκθεση του Κέντρου Στρατηγικών
Μελετών «Rand», που συνεργάζεται
με το αμερικανικό Πεντάγωνο, εισηγείται στο Πεντάγωνο και στον
Λευκό Οίκο να εστιάσουν την προσοχή τους στις κινήσεις του Τούρκου υπουργού Άμυνας και στις εξελίξεις στο εσωτερικό του τουρκικού
στρατού. Αυτή η σύσταση εκλαμβάνεται από τους κυβερνητικούς
κύκλους στην Άγκυρα ως μια πρώτη
προσπάθεια για τη δρομολόγηση
ενός νέου, φιλονατοϊκού στρατιωτικού πραξικοπήματος στην Τουρκία.
Παράλληλα με τη δημοσιοποίηση της νέας αμερικανικής έκθεσης,
η κρίση στο Ιντλίμπ της Συρίας έλαβε νέες διαστάσεις. Ρωσία και Τουρκία δεν κατάφεραν να καταλήξουν
σε μια νέα συμφωνία για το ζήτημα

Στο εσωτερικό της Τουρκίας ο κυβερνητικός συνασπισμός εμφανίζεται διχασμένος. Κεμαλικοί και αντιδυτικοί κύκλοι που υποστηρίζουν την κυβέρνηση Ερντογάν δεν συμφωνούν με την ιδέα μιας γενικευμένης αναμέτρησης με τη Συρία.
του Ιντλίμπ, και ο συριακός στρατός
συνεχίζει την προέλασή του παρά
τις αυστηρές προειδοποιήσεις του
προέδρου Ερντογάν. Αυτά συμβαίνουν την ώρα που στο εσωτερικό
της Τουρκίας, ο κυβερνητικός συνασπισμός εμφανίζεται διχασμένος.
Κεμαλικοί και αντιδυτικοί κύκλοι
που υποστηρίζουν την κυβέρνηση
Ερντογάν δεν συμφωνούν με την
ιδέα μιας γενικευμένης αναμέτρησης με τη Συρία. Αυτοί οι κύκλοι
τάσσονται υπέρ της διατήρησης
του διαλόγου με τη Ρωσία και το
Ιράν. Από την άλλη μεριά, εθνικιστικοί και συντηρητικοί παράγοντες
εντός της κυβέρνησης διαφωνούν
με αυτήν την πρόταση και προβάλλουν την άποψη ότι στο σημείο
που έφτασαν σήμερα οι εξελίξεις
στο Ιντλίμπ η Τουρκία δεν έχει άλλη
επιλογή παρά να προχωρήσει με
μονομερείς ενέργειες στο βόρειο
κομμάτι της Συρίας, πάντα με την

υποστήριξη των ΗΠΑ, της Γερμανίας, και του ΝΑΤΟ.

«Ο κίνδυνος είναι μεγάλος»
Καταγράφοντας με μεγάλη προσοχή τις προαναφερόμενες εξελίξεις,
κύκλοι του τουρκικού Προεδρικού
τονίζουν ότι στις αρχές του 2020 η
Τουρκία βρίσκεται εκ νέου αντιμέτωπη με τον κίνδυνο ενός νέου
στρατιωτικού κινήματος. Το φιλοκυβερνητικό κέντρο στρατηγικών
μελετών «SETA» προειδοποίησε
πρόσφατα την τουρκική κοινή γνώμη ότι ο κίνδυνος του πραξικοπήματος είναι «πραγματικός» και
«άκρως σοβαρός». Ο ίδιος ο πρόεδρος της Τουρκίας, μιλώντας για
τη νέα εξέλιξη, ζήτησε από την
τουρκική κοινή γνώμη να είναι έτοιμη για να κατέβει στους δρόμους
με όλα τα διαθέσιμα «μέσα» σε περίπτωση που εκδηλωθεί ένα νέο
πραξικόπημα. Σύμφωνα με το «SE-

TA» η νέα αμερικανική έκθεση δεν
αφήνει πολλά περιθώρια αμφιβολίας
ότι ορισμένοι κύκλοι στις ΗΠΑ εξακολουθούν να στοχεύουν στην ανατροπή της δημοκρατικά εκλεγμένης
κυβέρνησης της Τουρκίας. Οι ξένοι
«σκοτεινοί» κύκλοι «θερμαίνουν»
τις μηχανές των αρμάτων μάχης
για ένα νέο στρατιωτικό κίνημα.
Την ίδια στιγμή η τουρκική κοινωνία
εμφανίζεται να είναι πιο διχασμένη
παρά ποτέ και η αντιπολίτευση
υψώνει το ανάστημα της στην κυβέρνηση Ερντογάν.
Ο αναλυτής Αλί Ασλάν του «SETA» τονίζει ότι ο κίνδυνος του πραξικοπήματος δεν πρόκειται να εξαφανιστεί από τον ορίζοντα της Τουρκίας εκτός και αν εξουδετερωθούν
οι παράγοντες και οι συνθήκες που
άνοιξαν τον δρόμο για την ενίσχυση
του Κινήματος Γκιουλέν. Μετά το
αποτυχημένο πραξικόπημα ο κρατικός μηχανισμός της Τουρκίας ξεκίνησε να πραγματοποιεί σημαντικά
βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Στο πλαίσιο αυτή της προσπάθειας, η οποία βρίσκεται ακόμη σε
εξέλιξη, η Τουρκία γύρισε σελίδα
στην εξωτερική της πολιτικής και
επιχείρησε να ακολουθήσει μια ανεξάρτητη γραμμή σε πολλά ζητήματα.
Την ίδια στιγμή, στο εσωτερικό της
χώρας, η γραφειοκρατία –πολιτική
και στρατιωτική– αποδέχθηκε τον
περιορισμό του ρόλου της στη λήψη
σημαντικών αποφάσεων και την
επισκίασή της από την πολιτική
εξουσία της χώρας. Αυτή η αλλαγή
άνοιξε τον δρόμο για την εδραίωση
του προεδρικού συστήματος. Σύμφωνα με τον κ. Ασλάν, τα όσα κερδήθηκαν από την περίοδο του αποτυχημένου πραξικοπήματος πρέπει
να διαφυλαχθούν και στο μέλλον.

–Κατ’ αρχάς επαναλαμβάνω πρέπει να υπάρξει μεθοδική και μαζική
προσφυγή είτε για τα 425 τεμάχια
του παραλιακού, είτε για το σύνολο,
δηλαδή τα 6.082. Τώρα, η Δημοκρατία πρέπει να έλθει αρωγός σε αυτή
την προσπάθεια.
–Με ποιον τρόπο;
–Υπάρχει η μία υπόθεση της Αμμοχώστου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και ως αιτητές πρέπει να καταχωρίσουμε τις απόψεις μας έως τις
28 Φεβρουαρίου, προς υποστήριξη
των θέσεών μας. Η Δημοκρατία θα
πρέπει να έλθει σε δεύτερο χρόνο
με επίσημες εκτιμήσεις του Κτηματολογίου για την απώλεια χρήσης.
Να σας πω ότι η Δημοκρατία δήλωσε
ότι θα συμμετάσχει στη διαδικασία.
Να σημειώσω ότι παράλληλα με την
υπόθεση της Αμμοχώστου τρέχει
παράλληλα εκείνη της Τύμπου, στην
οποία η Δημοκρατία αποφάσισε να
μη συμμετάσχει, κάτι που θεωρώ
ότι είναι πολύ μεγάλο σφάλμα. Η
απουσία της Δημοκρατίας μειώνει
τη σοβαρότητα της υπόθεσης και
εμφανώς στερεί τη βοήθεια προς
τον αιτητή. Γι’ αυτό η Κυπριακή
Δημοκρατία πρέπει να αλλάξει τη
θεωρία της και να αρχίσει να βοηθάει
τους αιτητές και αυτό που γίνεται
στην υπόθεση της Τύμπου και προηγουμένως στην υπόθεση Ιωάννου
στην Κώμα του Γιαλού είναι μια κάκιστη πρακτική και πρέπει να διορθωθεί. Είναι εξαιρετικής σημασίας
να αλλάξει η πρακτική αυτή.
–Η Τουρκία, όμως, παίρνει στα
σοβαρά αυτές τις προσφυγές και
τις διεθνείς αποφάσεις;
–Θα πρέπει κατ’ αρχάς να ξεχωρίσουμε τα νομικά από τα διπλωματικά θέματα. Οι διαμαρτυρίες
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ψηφίσματα του ΟΗΕ κτλ. είναι διπλωματικά/πολιτικά. Θα πρέπει να ξέρετε
ότι η Τουρκία, εκτός από τις περιπτώσεις της Κύπρου, είναι αρκετά
συνεπής στις υποχρεώσεις της. Η
Άγκυρα λαμβάνει σοβαρά υπόψη
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, εξού και
όταν εκφράζει σχετικές απόψεις μιλάει πάντοτε για τα θέματα του
ΕΔΑΔ.

Η διαφορετική
ερμηνεία
Κύκλοι της τουρκικής αντιπολί-

τευσης προσεγγίζουν τη ρητορική της κυβέρνησης και τις νέες
πληροφορίες σχετικά με το ενδεχόμενο ενός νέου πραξικοπήματος από μια διαφορετική οπτική γωνία. Καλά ενημερωμένες
πηγές της «Κ» στους κόλπους της
τουρκικής αξιωματικής αντιπολίτευσης θεωρούν ότι η κυβέρνηση Ερντογάν επιχειρεί να «εκφοβίσει» την τουρκική κοινή γνώμη
με το ενδεχόμενο ενός πραξικοπήματος για να αποσιωπήσει σειρά αποτυχιών σε διάφορα μέτωπα. Η συσπείρωση της κοινής
γνώμης γύρω από τον στόχο της
υπεράσπισης της δημοκρατικής
τάξης βοηθά την κυβέρνηση να
αποσιωπήσει ζητήματα όπως την
οικονομική κρίση, το κύμα αυτοκτονιών σε πολλές πόλεις της
χώρας εξαιτίας του οικονομικού
αδιεξόδου, τις κρίσεις στη Συρία
και την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και τις νέες απώλειες της κυβερνητικής συμμαχίας στην πολιτική αρένα. «Υπάρχει ένα ερώτημα, το οποίο αποφεύγουν να
απαντήσουν οι κύκλοι της κυβέρνησης», σημειώνει πηγή, η οποία
προσθέτει τα εξής: «Πώς είναι
δυνατόν να αναφερόμαστε σε
ενδεχόμενο πραξικοπήματος μετά από ένα τεράστιο κύμα εκκαθαρίσεων στον στρατό; Η κυβέρνηση δεν απαντά σε αυτό το
ερώτημα. Για ποιο λόγο; Είτε η
κυβέρνηση καλλιεργεί την ψευδαίσθηση του πραξικοπήματος
για να συσπειρώσει τη βάση της,
είτε ο κίνδυνος είναι πραγματικός και η κυβέρνηση Ερντογάν
έχει αποτύχει και σε ένα ακόμη
μέτωπο, αυτό στον εκδημοκρατισμού και εκσυγχρονισμού των
κρατικών δομών».

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Η οσμή της τσίκνας, οι αόρατοι μάγειρες και η ΚΟΠ στον κόσμο της
Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Αμετανόητοι

Ο ορισμός της υποκρισίας: Να γίνεται πάρτι
στο σπίτι σου και να προφασίζεσαι πως το
μαθαίνεις από το διπλανό χωριό. Αυτό συμβαίνει με τα στημένα στον χώρο του ποδοσφαίρου.Πολύ πριν τα άπλυτα βγουν στη
δημοσιότητα, οι ισπανικές αρχές τα είχαν
στείλει στην κυπριακή Αστυνομία η οποία,
άκουσον-άκουσον, ζήτησε από τους Ισπανούς να τα μεταφράσουν. Και δεν είναι μόνο η περίπτωση των Ισπανών. Στα υψηλά
ποδοσφαιρικά δώματα λέγεται πως και η
ΟΥΕΦΑ δεν πολυεμπιστεύεται τις κυπριακές αρχές για περιπτώσεις διαφθοράς, κάτι
που δένει με τα όσα αποκαλύπτονται με
τους Ισπανούς. Εξαίρεση για την παγκόσμια
ποδοσφαιρική ομοσπονδία φαίνεται να
αποτελεί ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος
Σαββίδης, ο οποίος δείχνει να έχει πείσει
για τις προθέσεις του.

ΚΥΠΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Ο αρχηγός Αστυνομίας, αντί να προσπαθεί να ρίξει την μπάλα στην εξέδρα, θα έπρεπε να ανησυχεί που η
ΟΥΕΦΑ και ο πρόεδρος της Ομόνοιας
δεν εμπιστεύονται την Αστυνομία.

••••
Προς ΟΑΥ

Ισχύουν τα μουρμουρητά, να το πω κομψά,
πως οι διαπραγματεύσεις για τη β΄ φάση
του ΓεΣΥ διεξάγονται με σημαδεμένα χαρτιά και ο ΟΑΥ αντιμετωπίζει τους παρόχους
υγείας με δύο μέτρα και δύο σταθμά; Ισχύει
επίσης πως η μερίδα του λέοντος για την
ενδονοσοκομειακή θα δοθεί στον ιδιωτικό
τομέα και ό,τι περισσέψει στον ΟΚΥπΥ, ο
οποίος θεωρείται δεδομένος για το ΓεΣΥ;
Αν ισχύουν τα όσα λέγονται τι σόι διαπραγματεύσεις διεξάγονται; Στον ΟΑΥ πρέπει να
έχουν κατά νου πως με μπαξίσια υπό μορφή κινήτρων ΓεΣΥ δεν γίνεται. Αν οι του
ΟΑΥ ρίξουν τα δημόσια νοσηλευτήρια στη
μοιρασιά κοντός ψαλμός αλληλούια οι αυξήσεις των εισφορών. Εντάξει, καλέςοι
νουθεσίες προς τον ΟΚΥπΥ για τα οικονομικά, αλλά αν αύριο εμφανιστούν ελλείμματα
ο ΟΑΥ δεν θα είναι άμοιρος ευθυνών, ρίχνοντας την μπάλα δεξιά και αριστερά.
Όπως λένε οι καλές μοιρασιές κάνουν και
τους καλούς φίλους.

••••
Made USA

Πέρα από τα όσα λέγονται, η δραστηριότητα
της αμερικανικής δύναμης στην Πάφο και
έντονη είναι και πολύπλευρη. Όπως μου
έλεγε παφίτικη πηγή, τα αμερικάνικα ελικόπτερα αλωνίζουν καθημερινά τον ουρανό
της Πάφου. Στη βάση«Ανδρέας Παπανδρέου» σταθμεύουν περίπου 12 ελικόπτερα επιθετικά και μεταφοράς προσωπικού καθώς
και δύναμη 380 ατόμων. Η πλειοψηφία του
προσωπικού διαμένει στο ΚΕΝ στην Αναρίτα,
οκτώ χιλιόμετρα από την αεροπορική βάση.

Τι κοινό έχει το κυπριακό ποδόσφαιρο με την Τσικνοπέμπτη; Και τα δύο είναι μέσα στη θολούρα της τσίκνας, μαγειρεύονται το ίδιο καλά, οι μάγειρες είναι πασίγνωστοι με μια διαφορά. Στην περίπτωση του ποδοσφαίρου,αν και μύριζαναπό χιλιόμετρα μακριά, ουδείς τους πήρε χαμπάρι.
Το τελευταίο και ως ανέκδοτο.

Για τις ανάγκες μετακίνησης του προσωπικού
προς και από το ΚΕΝ Αναρίτας χρησιμοποιούνται τα ελικόπτερα Σινούκ, ενώ τη σίτιση
του προσωπικού σε καθημερινή βάση έχει
αναλάβει εταιρεία τροφοδοσίας με κυπριακό
μενού, παρακαλώ. Όπως μαθαίνω, οι Αμερικάνοι είναι υπερευχαριστημένοι με το σέρβις της Εθνικής Φρουράς.

••••
Άτιμη κάμερα

Πήγε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος, ο επονομαζόμενος και Πρίγκιπας, να στηρίξει τον Ηρακλή Πουαρό, κατά
κόσμο Οδυσσέα Μιχαηλίδη στον αγώνα του
για εντοπισμό των απανταχού διεφθαρμένων και διαπλεκόμενων. Ήπιαν το καφεδάκι
τους, σαν δυο καλοί φίλοι, είπαν όσα οι άνδρες λένε μεταξύ τους, που λέει και το

άσμα, και μετά κατέβηκαν στο ισόγειο για
την καθιερωμένη εμφάνιση στο γυαλί. Και τι
είπαν; Ο Πρίγκιπας ότι στηρίζει τον γενικό
ελεγκτή στο κυνήγι της διαφθοράς, ενώ ο
Οδυσσέας κάτι που μόνο ο ίδιος κατάλαβε.
Και για να μην παρεξηγηθεί ο πρόεδρος του
ΔΗΚΟ, διέκοψε τον οικοδεσπότη του για να
συμπληρώσει πως είναι υπέρ του ελέγχου
της Βουλής. Δεν διευκρίνισε όμως ποιον
έλεγχο εννοούσε. Τον οικονομικό ή το διαχειριστικό; Τυχαίο; Δεν νομίζω.

••••
Έχουν ευθύνη

Για το φαινόμενο γενικός ελεγκτής στην
Κύπρο σοβαρότατη ευθύνη έχουν και βουλευτές απ’ όλα τα κόμματα. Αν κάποιος ρωτούσε τυχαία δέκα άτομα ποιο είναι το όνομα του γενικού ελεγκτή, πριν από τη Χρυ-

στάλλα Γιωρκάτζη και οι δέκα θα σε κοιτούσαν λες και είσαι εξωγήινος. Η προκάτοχος
του σημερινού ελεγκτή, έκανε το αξίωμα
του γενικού ελεγκτή σταρ της δημόσιας
ζωής με τη βοήθεια βουλευτών, οι οποίοι
χρησιμοποιώντας το κάθε κρα της κ. Γιωρκάτζη, στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, συναγωνίζονταν μεταξύ τους στον λαϊκισμό,
προκειμένου να παίξει μια ατάκα τους 10
δευτερολέπτων, στην καλύτερη, στα δελτία
των οκτώ. Ό,τι να λέει για την προκάτοχό
του ο κ. Μιχαηλίδης, ακολουθεί την δοκιμασμένη συνταγή. Οδυσσέας κερνάει, τα ΜΜΕ
τα καταπίνουν αμάσητα.

••••
Η Χρυσταλλού

επιστρέψει ο κ. Κυπριανού να του υπενθυμίσω πως παλιότερα, όταν ο ίδιος δεν ήταν
γ.γ., και βουλευτές του κόμματός του συνέβαλαν ώστε ο γενικός ελεγκτής της Κυπριακής Δημοκρατίας να καταστεί ο μπαμπούλας
του δημόσιου τομέα και των ημικρατικών
οργανισμών. Δεν υπάρχει καμία διάθεση να
υποβαθμίσω τις απόψεις Κυπριανού περί
γενικού ελεγκτή ως αξίωμα, αλλά και η βουλευτίνα του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου,
στις μέρες μας, κάνει παιχνίδια με τον Οδυσσέα με τη δοκιμασμένη συνταγή της Χρυσταλλούς, κατά την κυπριακή.

••••
Εμπλοκή του ΥΠΕΞ

Το νέο ύποπτο κρούσμα κορωνοϊού προκάλεσε συναγερμό στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές του αεροδρομίου Λάρνακας. Η κινητοποίηση κινήθηκε σε δύο επίπεδα. Το
πρώτο από πλευράς Υπουργείου Υγείας, για
προστασία της δημόσιας υγείας και το δεύτερο σε επίπεδο Υπουργείου Εξωτερικών. Η
εμπλοκή των διπλωματικών υπηρεσιών κρίθηκε αναγκαία από τη μη ενημέρωση των
κυπριακών υγειονομικών αρχών από τις αντίστοιχες υπηρεσίες της χώρας, από την
οποία εκτελέστηκε η πτήση του αεροσκάφους προς τη Λάρνακα. Παράλειψη που δεν
πέρασε απαρατήρητη στη Λευκωσία και
στην οποία θα δοθεί συνέχεια.

Η τοποθέτηση του γ.γ. του ΑΚΕΛ στο Σίγμα
δίνει την πραγματική εικόνα. Όμως, θα μου

Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Αγγλοελληνισμός: περιπέτειες σε πολιτιστικές ανταλλαγές
Του ΤΖΟΝ ΚΙΤΜΕΡ

Αγγλοελληνισμός ήταν μια φιλελεύθερη αντίληψη, με ρίζες στον
19ο αι., αλλά έγινε αναγνωρίσιμος
μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους.
Πολλοί Βρετανοί φιλελεύθεροι πολιτικοί εντυπωσιάστηκαν από τον
Βενιζέλο στη Διάσκεψη του Λονδίνου του 1913 και ήθελαν να κρατήσουν την κυβέρνησή του ευθυγραμμισμένη με τη φιλελεύθερη
κυβέρνηση Ασκουϊθ. Ως εκ τούτου,
οι φιλέλληνες διευθυντές του King’s
College London και του LSE, Ρόναλντ Μπάροους και Γουίλιαμ Πέμπερ Ριβς, ίδρυσαν το 1913 τον Αγγλοελληνικό Σύνδεσμο. Ο Σύνδεσμος προσέλκυσε την υποστήριξη
της ελληνικής κοινότητας του Λονδίνου και άρχισε να συγκεντρώνει
χρήματα για την επανεγκατάσταση
των Ελλήνων προσφύγων, δημιουργώντας κι ένα δίκτυο πολιτικών
και πολιτιστικών δεσμών μεταξύ
Αθήνας και Λονδίνου.
Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος αποτελεί το απόγειο του αγγλοελληνισμού. Η Βρετανία, η βρετανική αυτοκρατορία και η Ελλάδα βρέθηκαν
μόνες τους και άντεξαν μαζί. Μετά,
η Βρετανία βγήκε πολιτικά και οικονομικά ασθενέστερη. Η πραγματική πολιτική εγγύτητα μεταξύ Βρετανίας και του ελληνικού κόσμου
έφτασε στο τέλος της με την κυπριακή κρίση της δεκαετίας του ’50.
Αλλά ο αγγλοελληνισμός παρέμενε
ζωντανός, κυρίως χάρη σε πολιτιστικές ανταλλαγές και εν μέρει χάρη
στο Βρετανικό Συμβούλιο.
Η δεκαετία 1944-1954 θεωρείται
από πολλούς ως η «χρυσή εποχή»
του Βρετανικού Συμβουλίου στην
Ελλάδα. Στο τιμόνι του βρέθηκε ο
βυζαντινολόγος Στίβεν Ράνσιμαν.
Με πρωτοβουλία του ήρθαν στην
Ελλάδα ποιητές της ποιότητας του
Λούις Μακνίς. Ο Καζαντζάκης πε-

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

ριηγήθηκε στη Βρετανία. Με παρότρυνση του Σεφέρη, ο Βαλαωρίτης πήγε στο Λονδίνο. Ο Κατσίμπαλης ήταν αρχισυντάκτης της Αγγλοελληνικής Επιθεώρησης. Ταυτόχρονα, πολλοί Βρετανοί βετεράνοι, όπως οι Σαν Φίλντινγκ και Τζόφρι Τσάντλερ, άρχισαν να εκδίδουν
απομνημονεύματα. Ηκμασε και η
ταξιδιωτική λογοτεχνία: ο Πάτρικ
Λι Φέρμορ, η Ντίλις Πάουελ είναι
τα πιο διάσημα ονόματα του είδους.
Η τρίγλωσση Καίη Τσιτσέλη άρχισε
να εκδίδει τα μυθιστορήματά της
στα αγγλικά. Ανθησε κι η τέχνη.

Ο Γκίκας έκανε εκθέσεις στο Λονδίνο, ο Τζον Κράξτον στην Αθήνα.
Από τη δεκαετία του ’60 βαθαίνει
η διαπολιτιστική κατανόηση. Η
άποψη αυτή αποδεικνύεται από τη
ζωή δύο αντρών: Στο Λονδίνο, ο
ποιητής και ιστορικός τέχνης Νίκος
Στάγκος (1936-2004) διεισδύει στον
αγγλικό εικαστικό και λογοτεχνικό
πολιτισμό, ενώ στην Αθήνα, ο θεολόγος - φιλόσοφος και λογοτέχνης
Φίλιπ Σέραρντ (1922-1995) στον
ελληνικό λογοτεχνικό και θεολογικό
πολιτισμό.
Οι επαφές των προγενέστερων

διανοουμένων, οι καινούργιες συνήθειες σκέψης, οι πνευματικές
συγγένειες μεταδόθηκαν από άτομα
και θεσμούς, τρέφοντας έτσι καινούργιες δυνατότητες. Τώρα η πολιτιστική επικοινωνία Βρετανίας ελληνισμού ανθεί. Στην τέχνη είχαμε πέρυσι τις εκθέσεις «Τάκης»
στην Tate Modern, «Οραση» του
Αντονι Γκόρμλι στη Δήλο, «Don’t
Leave Me This Way» του Νικ Μουρ
στη Stash Gallery του Λονδίνου.
Στη μουσική, Ελληνες συνθέτες,
όπως ο Δημήτριος Σκύλλας, είναι
ενεργοί στην Αγγλία. Το Λονδίνο

συνεισφέρει σημαντικά στην κινηματογραφική βιομηχανία (βλ.
την «Ευνοούμενη» του Λάνθιμου)
και στη μόδα (βλ. τις καριέρες των
Κοκοσαλάκη και Κατράντζου).
Στη λογοτεχνία, μερικά πρόσφατα ελληνικά μυθιστορήματα καθρεφτίζουν τις βρετανικές εμπειρίες
των συγγραφέων τους, π.χ., «Το
απαραίτητο φως» της Ντορίνας Παπαλιού, «Ιστορίες του Χαλ» του
Γιώργου Μητά. Ταυτόχρονα, Βρετανοί μυθιστοριογράφοι, όπως οι
Σόφκα Ζινόβιεφ και Βικτόρια Χίσλοπ, ασχολούνται βαθιά με την ελ-

ληνική ιστορία και κουλτούρα. Η
επιτυχία της ιστορίας αυτής οφείλεται σε πρόσωπα, αλλά εξαρτάται
επίσης από θεσμούς, ιδρύματα, χορηγούς, δωρητές, εκδότες, γκαλερί,
ωδεία, πανεπιστήμια.
Κανένας από εμάς δεν ξέρει τι
αντίκτυπο θα έχει σε όλα αυτά το
Brexit. Πολλές αποφάσεις μένουν
ακόμη να ληφθούν φέτος. Ελπίζω
οι πολιτικοί μας να λάβουν αυτές
που προωθούν τη φιλία, την κινητικότητα, τη συνεργασία και τις
ανταλλαγές μεταξύ Βρετανών και
άλλων Ευρωπαίων, συμπεριλαμβανομένων βεβαίως Ελλήνων και Κυπρίων. Αλλά και οι ΜΚΟ πρέπει να
πολλαπλασιάσουν τις προσπάθειές
τους: με παροχή υποτροφιών για
τους φοιτητές και με αναγνώριση
της αριστείας μέσω διεθνών βραβείων.
Του χρόνου, εσείς οι Ελληνες θα
γιορτάσετε τα 200 χρόνια από την
έναρξη του εθνικού αγώνα: μια σημαντική ευκαιρία και για τις αγγλοελληνικές πολιτιστικές ανταλλαγές.
Δεν σκέφτομαι μόνο το 2021. Για
τους Βρετανούς φιλέλληνες, το 2024
(θάνατος του Βύρωνα), το 2027 (ναυμαχία του Ναυαρίνου), το 2030 (πρωτόκολλο του Λονδίνου), είναι όλα
σημαντικά μέρη του εορτασμού.
Αν σχεδιάσουμε καλά, θα έχουμε
μια δεκαετία να προωθήσουμε τις
αμοιβαίες πολιτιστικές ανταλλαγές.
Ας διατηρήσουμε ζωντανό αυτόν
τον διαπολιτιστικό διάλογο.

Ο δρ Τζον Κίτμερ είναι πρόεδρος του Αγγλοελληνικού Συνδέσμου. Το άρθρο είναι
σύνοψη διάλεξης που έδωσε στις 7.2 στη
Γεννάδειο Βιβλιοθήκη εις μνήμην της Κύπριας ποιήτριας Νίκης Μαραγκού.
• Ο Στέφανος Κασιμάτης απουσιάζει
εκτάκτως.
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Η απολογία
του προέδρου

Πολιτογράφηση
επενδυτών

Δεν ήταν ακριβώς απολογία. Ήταν κάτι
ενδιάμεσο. Δηλαδή κάπως έτσι: «Δεν
δέχομαι ότι έκανα λάθος, αλλά αφού
επιμένετε να με κράζετε τότε ας ρίξω
μια ανακοίνωση για να μετριάσω τις
επικρίσεις. Η αλήθεια, ωστόσο, είναι
πως εξακολουθώ να πιστεύω ότι θα έπρεπε να με ευχαριστείτε παρά να με βάζετε στο στόχαστρο, δεδομένου ότι με την αποδοχή της “φιλικής χειρονομίας”
του Σαουδάραβα κολλητού μου σας εξοικονόμησα
χρήματα. Αλλά επειδή είστε αγνώμονες και φαντασιώνεστε σκάνδαλα προκειμένου να με διασύρετε,
τότε πάρτε μια μισή απολογία για να το βουλώσετε
μια και καλή, γιατί με έχετε πλέον κουράσει…» Υποθέτω πως αυτή πρέπει να ήταν η διαδρομή των σκέψεων του προέδρου μας μέχρι να καταλήξει στη
φοβερή ανακοίνωση που απέστειλε στην Επιτροπή
Ελέγχου και στην οποία «παραδεχόταν» πώς το ταξίδι
του με το αεροσκάφος του Σαουδάραβα θα «μπορούσε
να αποφευχθεί».
Προηγήθηκε βέβαια η επείγουσα κλήση των επικοινωνιολόγων και άλλων ειδημόνων που θα του είπαν
: «Πρόεδρε, πρέπει να πείτε κάτι για να κατευνάσετε
τα πνεύματα» και αφού εκείνος αρχικά θα αντέδρασε
–υποθέτω έντονα– και θα είπε «εγώ δεν πρόκειται να
πέσω στην παγίδα της αντιπολίτευσης» οι επικοινωνιολόγοι θα επέμεναν πως «δεν είναι μόνο η αντιπολίτευση που μας κράζει αλλά και η κοινή γνώμη και
αυτή η υπόθεση σας κάνει ζημιά» και εκείνος θα ανταπάντησε «αφού επιμένετε, βγάλτε μια ανακοίνωση,
η οποία να μην περιέχει απολογία αλλά κάτι στο περίπου». Και κάπως έτσι θα κάθισαν μετά οι επικοινωνιολόγοι και λοιποί ειδήμονες για να συνθέσουν αυτή
την ανακοίνωση της ψευδοπαραδοχής ότι «ναι, θα
μπορούσε να αποφευχθεί το φλέγον ταξίδι στις Σεϋχέλλες με το αεροπλάνο του Σαουδάραβα». Και όχι
βέβαια διότι ήταν ένα τρανταχτό παράδειγμα έλλειψης
πολιτικού ήθους, ούτε γιατί ήταν μια περίτρανη
απόδειξη πως κανένα σεβασμό δεν τρέφει ο πρόεδρός
μας στον απλό πολίτη, αλλά γιατί «δημιουργήθηκε
αχρείαστος σάλος που έδωσε λαβή για καλόπιστους
και κακόπιστους ισχυρισμούς έστω και παντελώς αβάσιμους». Κάνατε την εικόνα του παρασκηνίου αυτής
της ανακοίνωσης ή θέλετε να σας την κάνω πιο λιανά.
Στο πιο λιανό της έχει ως εξής: Ο πρόεδρός μας ακόμα
και μετά από αυτό τον «αχρείαστο σάλο» Χριστό δεν
κατάλαβε. Και ούτε στο ελάχιστο δεν τον άγγιξε η συζήτηση περί πολιτικής ηθικής διότι σύμφωνα με τους
δικούς του κανόνες δεοντολογίας ουδέν μεμπτό ένας
πρόεδρος μιας Δημοκρατίας (έστω και κουλής όπως
της δικής μας) να δέχεται αυτού του είδους τις «φιλικές
χειρονομίες».
Ούτε του περνάει από το νου ότι κάτι τέτοιες «φιλικές
χειρονομίες» εντείνουν την δυσπιστία της κοινής γνώμης, η οποία έχει ήδη φρίξει από τη διαπλοκή και τη
διαφθορά του πολιτικού μας συστήματος. Και ούτε
θεωρεί πως ακριβώς γι’ αυτό οφείλει ακόμη περισσότερο
να συμπεριφέρεται με πολιτικό ήθος. Θα ήταν, λοιπόν,
πιο ειλικρινές να μην έβγαζε καμία ανακοίνωση ο πρόεδρός μας και να επέμενε στις αρχικές του θέσεις, ότι
όλες αυτές οι επικρίσεις εκπορεύονται κακόβουλα από
την αντιπολίτευση και καταπίνονται αμάσητες από
την κοινή γνώμη λόγω της αβάσταχτης ελαφρότητας
του πνεύματός της. Διότι αν πραγματικά αισθανόταν
ο πρόεδρός μας ότι οφείλει μια απολογία τότε θα την
έκανε εξαρχής, αντί να μας την έβγαινε και από τα
αριστερά, ισχυριζόμενος πως είμαστε αγνώμονες που
δεν του είπαμε και μπράβο για την εξοικονόμηση. Καλύτερα, λοιπόν, να μην πάσχιζαν επικοινωνιολόγοι
και ειδήμονες να μας σερβίρουν μια κουτσουρεμένη
ανακοίνωση η οποία «βγάζει μάτι» ότι συντάχθηκε
ακριβώς για να μας κλείσει τα στόματα και όχι γιατί
συνειδητοποίησε ο πρόεδρός μας ότι τα έκανε μαντάρα.
Διότι αυτό το «να μας κλείσει τα στόματα» είναι εξίσου
ανήθικο με την ίδια την αποδοχή της «φιλικής χειρονομίας» του Σαουδάραβα. Και δεν μας προσφέρει απολύτως καμία ανακούφιση ότι ο πρόεδρος μας έστω
και μετά τις επικρίσεις και τον χρήσιμο σάλο που προκλήθηκε, έχει πραγματικά αντιληφθεί το περιεχόμενο
και την ουσία όλης αυτής της κατακραυγής.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το πρόγραμμα
πολιτογράφησης επενδυτών βοήθησε.
Έγιναν όμως και λάθη. Σήμερα επιβάλλεται
η προσαρμογή του σε μια πιο βιώσιμη και
αξιόπιστη βάση. Η Κύπρος προφανώς και
πρέπει να διαθέτει ένα ευρύ φάσμα κινήτρων για την προσέλκυση επενδύσεων και προσώπων
υψηλής εισοδηματικής στάθμης. Αυτό εξάλλου πράττουν
τα περισσότερα κράτη που έχουν ανοικτές οικονομίες
και που επιζητούν τις ξένες επενδύσεις. Στην πλειοψηφία
τους, τέτοια κίνητρα έχουν φορολογικό χαρακτήρα. Η
πολιτογράφηση ή η παραχώρηση καθεστώτος μόνιμης
διαμονής είναι άλλο ένα κίνητρο το οποίο αρκετές χώρες
προσφέρουν, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Στην
Κύπρο, η δυνατότητα για την κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση επενδυτών υπήρχε και πριν από την οικονομική
κρίση. Ήταν όμως η απόφαση της κυβέρνησης Αναστασιάδη για προσδιορισμό και γνωστοποίηση κριτηρίων
που διεύρυνε την εφαρμογή του, με τρόπο που έδωσε
ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα και μάλιστα
τότε που αυτή βρισκόταν στον πάτο.
Είναι όμως εξίσου ξεκάθαρο ότι έχουν ακουστεί υπερβολές σε σχέση με τον αντίκτυπο του προγράμματος.
Είναι λάθος, για παράδειγμα, να αθροίζεται το ποσό των
συναλλαγών που έχουν γίνει στο πλαίσιο του προγράμματος και να θεωρείται ότι αυτό αποτελεί συνεισφορά
στο ΑΕΠ. Η τραπεζική κατάθεση στις εποχές που υπήρχε
έλλειψη ρευστότητας ή η έκδοση κρατικών ομολόγων
την εποχή που κανένας δεν δάνειζε την Κυπριακή Δημοκρατία είχε το όφελός της, όμως αυτό καθόλου δεν
σχετίζεται με την πραγματοποίηση πραγματικών επενδύσεων στην οικονομία. Στην δε περίπτωση των ακινήτων,
η θετική συμβολή στο ΑΕΠ θα προκύψει μόνο όταν ένα
νέο έργο τελικά πραγματοποιηθεί. Όχι όταν πωληθεί
στα χαρτιά, ούτε ασφαλώς, όταν πρόκειται για υφιστάμενη
οικοδομή.
Συνεπώς οι αναφορές ότι η Κύπρος «κέρδισε» 4 ή 5
δισ. και ότι η ανάπτυξη των τελευταίων ετών είναι,
βασικά, αποτέλεσμα αυτού του προγράμματος είναι λανθασμένες. Δεν λαμβάνουν υπόψη τη θετική επίδραση
της μεγάλης αύξησης στον τουρισμό ή την εξαιρετική
επίδοση του πανεπιστημιακού τομέα, ή τη σταθερή και
ισχυρή συμβολή του τομέα της ναυτιλίας.
Το γεγονός ότι συγκεκριμένοι επαγγελματίες έχουν
κερδίσει πολλά από την εμπλοκή τους στον πρόγραμμα,
δεν αναιρεί αυτή την πραγματικότητα. Και γι’ αυτό
εξάλλου η μελέτη οικονομικού αντίκτυπου κατέδειξε
ως πραγματική συμβολή στην ανάπτυξη ποσοστό που
δεν υπερβαίνει το 0,3% του ΑΕΠ, τη στιγμή που η οικονομία έτρεχε με ρυθμό ανάπτυξης κοντά στο 4%.
Αυτή η διαπίστωση δεν ισοδυναμεί με εισήγηση για
τερματισμό του προγράμματος. Σημαίνει όμως ότι η
χώρα μας έχει το περιθώριο, την άνεση αλλά και την
υποχρέωση να θέσει το πρόγραμμα σε μια πιο αξιόπιστη
βάση. Πολύ σωστά οι διαδικασίες ελέγχου έχουν γίνει
πιο αυστηρές. Κάποια λάθη στα αρχικά στάδια, έστω
και εάν αυτά έγιναν χωρίς κακή πρόθεση, βεβαίως και
έπρεπε να αποφευχθούν. Ο ενδεχόμενος περιορισμός
του αριθμού των αιτήσεων με κανένα τρόπο δεν πρέπει
να οδηγήσει σε χαλάρωση των διαδικασιών ελέγχου.
Οι προσεγγίσεις της αρπαχτής πρέπει να μπουν οριστικά στο περιθώριο γιατί πλήττουν τη φήμη και την
αξιοπιστία της χώρας μας, η οποία αξίζει πολύ περισσότερα
από την πώληση μιας ακόμη έπαυλης.
Σε σχέση με τα οικονομικά κριτήρια, το επόμενο
βήμα που πρέπει να εξεταστεί είναι η υποχρέωση πραγματοποίησης μέρους έστω της επένδυσης σε τομείς
πέραν της αγοράς ακινήτων ή του τουρισμού. Δηλαδή
μέρος της επένδυσης να κατευθύνεται υποχρεωτικά σε
λιγότερο ανεπτυγμένους τομείς, όπως είναι η υγεία, η
εκπαίδευση, η τεχνολογία, η έρευνα, η ενέργεια και
γιατί όχι και στον πρωτογενή τομέα.
Ίσως αυτό να οδηγήσει σε λιγότερες επενδύσεις,
όμως αυτές θα είναι πιο ανταποδοτικές και πιο επωφελείς
μακροπρόθεσμα για την οικονομία μας. Η χώρα μας
διανύει τον έκτο χρόνο ισχυρής ανάπτυξης και βρίσκεται
σε σαφώς καλύτερη θέση. Πρέπει συνεπώς οι αποφάσεις
και οι πολιτικές μας να κοιτάζουν μπροστά, όχι μόνο το
σήμερα, αλλά κυρίως το αύριο της οικονομίας μας.

elenixenou11@gmail.com
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AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Κτηνοτρόφος περιποιείται μία αγελάδα κατά τη διάρκεια προετοιμασιών για τα εγκαίνια της Διεθνούς

Αγροτικής Έκθεσης του Παρισιού.

ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ / Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Ανίκανοι ή και διεφθαρμένοι;
Τον Ιούλιο του 2016, ο γνωστός
στις αρχές επιχειρηματίας Φάνος
Καλοψιδιώτης, συνέτρωγε με φίλο
του αστυνομικό και με τη σύζυγο
του αστυνομικού σε ψαροταβέρνα
στην Αγία Νάπα, όταν δύο εκτελεστές τους σκότωσαν εν ψυχρώ. Είχαν προηγηθεί βεβαίως αρκετές απόπειρες εναντίον
του, με θύματα κατά το πενταπλό φονικό του
2012 τους φρουρούς ασφαλείας του επιχειρηματία και λίγα χρόνια νωρίτερα απόπειρα με
θύμα τον πατέρα του.
Λίγο μετά το φονικό, αποκαλύφθηκε πως η
Αστυνομία ήταν ενήμερη μήνες προηγουμένως,
για τον σχεδιασμό της δολοφονίας Καλοψιδιώτη.
Όπως ενήμεροι για την πληροφόρηση της Αστυνομίας ήταν και οι εκτελεστές. Το πώς το έμαθαν
οι εκτελεστές ήταν, όπως εξήγησε η αστυνομία,
ένα μεγάλο μπέρδεμα. Τον Μάρτιο του ιδίου
έτους, ο αστυνομικός που εργαζόταν στο παράρτημα της Interpol στην Κύπρο είχε λάβει
από τους προϊστάμενούς του σε μία μικρή κόλλα
δύο τηλέφωνα: αυτό του εκτελεστή και αυτό
της Interpol Βελιγραδίου και είχε την οδηγία
να ενημερώσει τους τελευταίους. Τηλεφώνησε
όμως στον εγκέφαλο της δολοφονίας, του συστήθηκε και του έστειλε συνεπώς το μήνυμα
πως η Αστυνομία τον ψάχνει. Από μπέρδεμα,
λοιπόν, αντί να ενημερώσει τη σερβική αστυνομία για τα σχετικά, πήρε τηλέφωνο τον ίδιο
τον συνεργό. Μία «σωτήρια» βεβαίως γκάφα
για τους εκτελεστές, καθώς φρόντισαν να αναβάλουν τη δολοφονία για τρεις μήνες. Η Interpol
Βελιγραδίου, μετά την αποτυχία σύλληψης των
Σέρβων εκτελεστών, εξέφρασε την ενόχλησή
της για τη διαρροή της πληροφορίας από την
Κυπριακή Αστυνομία, αφήνοντας σαφή υπονοούμενα για σχέση Κυπρίων αστυνομικών με
εγκληματίες.
Ήταν, λοιπόν, θέμα διαφθοράς ή θέμα καθαρής ηλιθιότητας; Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει μετά βεβαιότητας, καθώς φαινόμενα και
διαφθοράς αλλά και μεγάλης ανοησίας βρίθουν
πέριξ, εντός του σώματος αλλά και λίγο πιο
πάνω. Και εγκληματικής ανικανότητας θα προσθέσουμε σε όλο αυτό. Μόνο να θυμηθούμε
πώς το 2008 ο βαρυποινίτης Κίτας απέδρασε
από το «Απολλώνειο» όπου εξέτιε την ποινή
του και περιφερόταν ανενόχλητος στη Στασικράτους, πώς ο Ονουφρίου διέφυγε από τα
χέρια 12 ένοπλων αστυνομικών, τις μαζικές
αυτοκτονίες στις φυλακές, αλλά και την εγκληματική αδράνεια που επέτρεψε να κυκλοφορεί

ανενόχλητος ένας κατά συρροή δολοφόνος και
να σκοτώνει γυναίκες. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε και το ότι επέλεξαν να κάνουν απόρθητο
φρούριο τη Λήδρας, φορτώνοντας στους αλλοδαπούς κατοίκους έγκλημα, ναρκωτικά ακόμα
και τρομοκρατία και άφησαν ανεξέλεγκτη την
Αγία Νάπα, όπου μέχρι και προχθές γάζωναν
κάποιοι ανενόχλητα.
Όμως θα σταθούμε σε όλο αυτό το φιάσκο
του ποδοσφαίρου και τα όσα διαμείβονται σε
αυτό. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφάσισε
όπως και πριν από πέντε χρόνια να πατάξει τη
διαφθορά στο ποδόσφαιρο. Αυτή τη φορά η
παρουσία του Γιώργου Σαββίδη φαίνεται να
υπήρξε πολύ πιο αποτελεσματική από του προκατόχου του, καθώς επιχείρησε να λάβει μέτρα.
Χρειάστηκε όμως να βγει στο προσκήνιο το
ισπανικό δημοσίευμα που έκαιγε το κυπριακό
ποδόσφαιρο και να ακολουθήσει η πληροφόρηση
πως η ισπανική αστυνομία είχε στείλει πριν
από έναν χρόνο τα ηχητικά της υπόθεσης Λαρένα στην Κύπρο για να μείνει έκπληκτος μπροστά στους δημοσιογράφους. Κανείς δεν φρόντισε
ούτε να τον ενημερώσει ούτε να τον προειδοποιήσει για τα όσα διαμείβονταν. Ούτε ο προκάτοχός του Ιωνάς Νικολάου που κατά τα άλλα
ετοιμάζεται για τη γενική εισαγγελία, ούτε ο
πρώην αρχηγός, ούτε όμως όσοι χειρίστηκαν
το θέμα.
Μαζί του άναυδοι μείναμε κι εμείς, όταν διαβάσαμε τις εξηγήσεις του νυν αρχηγού Κύπρου
Μιχαηλίδη στην Επιτροπή Θεσμών. Ο Κύπρος
Μιχαηλίδης που όσο κι αν επιχειρεί πονηρά
να βγάλει την ουρά του έξω από όλο αυτό, θα
πρέπει να θυμηθεί πως δεν προσγειώθηκε από
την Ελβετία στην πυραμίδα του αστυνομικού
σώματος της Κύπρου. Υπηρετούσε από τη θέση
του υπαρχηγού εκείνο το διάστημα και συνεπώς
είχε ευθύνη για το ότι τα στοιχεία περίμεναν
μεταφραστές έναν χρόνο και στη συνέχεια καταχωνιάστηκαν στα συρτάρια.
Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, τη γελοιότητα της
κατάστασης. Και πόσο αισιόδοξοι μπορούμε
να είμαστε για την πάταξη της διαφθοράς που
επαγγέλλονται κατά διαστήματα. Γιατί με όσα
διαμείβονται το τελευταίο διάστημα, ο καθένας
από μας έχει το δικαίωμα να διερωτάται για
όλους αυτούς που κατά τα άλλα θα μας καθαρίσουν από το έγκλημα τη διαπλοκή και τα διαφθορά: Είναι απλά ανίκανοι ή και βαθιά διεφθαρμένοι;

economidoum@kathimerini.com.cy

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

ΒΟΛΕΣ / Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

Έξυπνη Βουλή
«Φωνή λαού, φωνή
Θεού». Οι αντιδράσεις
του Τμήματος Αρχαιοτήτων από τη μία
και οι μεμψιμοιρίες
πολιτών και μέσων
μαζικής ενημέρωσης από την άλλη,
φαίνεται ότι οδηγούν σε ναυάγιο
και την τελευταία και ίσως πιο αποφασιστική προσπάθεια, για ανέγερση νέου κτιρίου της Βουλής των Αντιπροσώπων, στον λόφο δίπλα από
την ΠΑΣΥΔΥ. Για την ιστορία, να
αναφέρουμε ότι οι σχεδιασμοί ξεκίνησαν πριν από 30 χρόνια και
επανειλημμένως εξαγγέλθηκε ημερομηνία για έναρξη των έργων και
για θεμελίωση του επιβλητικού κτιρίου. Για την ιστορία, να πούμε, επίσης, ότι το κόστος πολλαπλασιάστηκε και στις τελευταίες προσφορές
έφθασε γύρω στα 120 εκατ. ευρώ,

30-40 εκατ. ευρώ, πιο πάνω από τις
αρχικές εκτιμήσεις του Υπουργείου
Μεταφορών και Έργων.
Κάθε εμπόδιο για καλό και ίσως
είναι η ευκαιρία της Βουλής των
Αντιπροσώπων να προχωρήσει σε
άλλες έξυπνες πρωτοποριακές επιλογές. Δηλαδή αντί για κτίρια να
δημιουργήσει μια έξυπνη ψηφιακή
υποδομή και να χρησιμοποιήσει
τις δυνατότητες της τεχνικής νοημοσύνης, για να υλοποιήσει το νομοθετικό έργο. Ήδη έγιναν τα πρώτα και πολύ σημαντικά βήματα, με
τον τερματισμό της χρήσης χαρτιού
για τα έγγραφα και τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών από τους
βουλευτές. Ήδη ξεκίνησε και η
χρήση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, έστω και με τα μεγάλα εμπόδια, λόγω της παλαιότητας του συστήματος, το οποίο βρισκόταν για

πολλά χρόνια στις αποθήκες του
Κοινοβουλίου.
Πρόσφατα λειτούργησε το «Σπίτι
του Πολίτη», μια πανέμορφη αναπαλαιωμένη οικία δίπλα από το κτίριο της Βουλής. Η δουλειά η οποία
έγινε είναι εξαιρετική και σίγουρα
πρέπει να αποτελέσει πρότυπο για
την αναπαλαίωση και άλλων κτιρίων. Το κτίριο διαθέτει όλες τις
σύγχρονες γραφειακές υποδομές
και επιπλέον ο χώρος είναι πολύ
ζεστός και πολύ φιλικός για τους
εργαζόμενους. Διαθέτει μια εξαιρετική αυλή για εκδηλώσεις καθώς
και χώρο στάθμευσης. Στον χώρο
αυτό θα φιλοξενείται η παράλληλη
Βουλή, μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία του προέδρου του σώματος
Δημήτρη Συλλούρη. Καλό θα είναι,
η οικονομικά ανεξάρτητη, πλέον
Βουλή να προχωρήσει στην ανα-

παλαίωση και του άλλου κτιρίου,
το οποίο βρίσκεται λίγα μέτρα πιο
δίπλα, στον χώρο του παλαιού νοσοκομείου της Λευκωσίας. Σε αυτό
το κτίριο θα μπορούσε να φιλοξενηθεί η σπουδαία βιβλιοθήκη της
Βουλής καθώς και ίσως και το αρχείο του Κοινοβουλίου.
Καλό θα είναι να προχωρήσει η
πεζοδρομοποίηση του χώρου μπροστά από τη Βουλή και μπροστά από
το μουσείο και να ενοποιηθεί ο χώρος με τον δημόσιο κήπο. Δηλαδή
να δημιουργηθεί ένα τεράστιο περιφραγμένο πάρκο, στο οποίο, εκτός
από τον κήπο, να φιλοξενούνται η
Βουλή των Αντιπροσώπων, το νέο
και το παλαιό μουσείο και τα άλλα
αναπαλαιωμένα κτίρια. Με τον τρόπο αυτό θα φυλάσσονται καλύτερα
και οι ιστορικοί θησαυροί του τόπου
μας. Στην Ελλάδα, πίσω από το

Προεδρικό Μέγαρο και το πρωθυπουργικό γραφείο υπάρχει ένας τεράστιος φυλασσόμενος κήπος. Σχεδόν σε όλες τις χώρες Ευρώπης,
κατά κανόνα τα κτίρια της Βουλής
και των κυβερνήσεων, βρίσκονται
σε περιφραγμένους χώρους και στη
μέση τεράστιων πάρκων. Σε αυτό
συνέβαλε και το γεγονός ότι τα περισσότερα μέγαρα ήταν προηγουμένως βασιλικά παλάτια.
Οι εποχές αλλάζουν και η ψηφιακή τεχνολογία αλλάζει υποχρεωτικά και τις ανάγκες για τεράστια
γραφεία. Πρόσφατα ομάδα βουλευτών επισκέφθηκε τη Σλοβενία και
συναντήθηκε με τον διευθυντή του
Φόρου Εισοδήματος της χώρας. Έκπληκτοι είδαν έναν νεαρό να κάθεται
σε μια ψηλή καρέκλα, σε ένα ψηλό
τραπέζι (stul) και να έχει μπροστά
του, ένα φορητό υπολογιστή. Στην

ίδια αίθουσα υπήρχαν και πολλοί
άλλοι εργαζόμενοι. Μοιραία η κουβέντα ξεκίνησε με την ερώτηση,
«μα πού είναι το γραφείο σας». Η
απάντηση ήταν έκπληξη. «Δεν έχω
γραφείο, ούτε και δικό μου υπολογιστή. Βρέθηκα στον συγκεκριμένο
χώρο για μια συνάντηση και με τους
κωδικούς μου μπήκα στον δικό μου
υπολογιστή και συνεχίζω τη δουλειά
μου». Παράγγειλαν καφέ και άρχισε
η κουβέντα για τον τρόπο λειτουργίας της νευραλγικής υπηρεσίας
της χώρας. Προτάσεις και έξυπνες
ιδέες υπάρχουν πολλές, φτάνει να
υπάρχει η βούληση για έγκαιρες αλλαγές, γιατί είτε έτσι, είτε αλλιώς,
«ο χρόνος περνά και ο κόσμος γυρνά» και ξεπερνά όσους ξεχνούν να
εκσυγχρονιστούν.

kaparispan@yahoo.gr
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ΓΝΩΜΕΣ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Μας είπαν ό,τι τους λέγαμε

Η τουρκική επιθετικότητα

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Διαβάζοντας την αυτοκριτική του ΣΥΡΙΖΑ για τα όσα συνέβησαν το πρώτο διάστημα της διακυβέρνησής του, σου έρχεται να πεις αυθόρμητα «καλά,
μας δουλεύετε; Μας λέτε ό,τι σας
λέγαμε τότε και μας λοιδορούσατε».
Είμαι εξ αυτών που πιστεύω ότι η
όλη εμπειρία της πρώτης περιόδου
ήταν καταστροφική αλλά αναπόφευκτη, ίσως και «αναγκαία». Χωρίς
το ακριβό μας φροντιστήριο της
χίμαιρας που ξεφούσκωσε σαν μπαλόνι θα ζούσαμε ακόμη σαν λαός
τον μύθο μας. Θα αναζητούσαμε
μαγικές και εξωτικές λύσεις στην
Απω Ανατολή, θα πιστεύαμε ότι







Ο κ. Τσίπρας έχει αποδείξει ότι κόβει τους
γόρδιους δεσμούς,
αλλά αργεί πάρα πολύ
να το κάνει.
μπορούμε να εκβιάσουμε τους Ευρωπαίους να μας σβήσουν το χρέος,
και άλλα παρόμοια. Οχι ότι δεν
υπάρχει ακόμη ένα σημαντικό τμήμα του ελληνικού πληθυσμού που
τα πιστεύει όλα αυτά. Κάθε άλλο.
Η μεγάλη όμως πλειονότητα κατάλαβε ότι στο σημερινό γεωπολιτικό,
καπιταλιστικό παγκόσμιο σύστημα
η ζωή για μια χώρα σαν την Ελλάδα
μοιάζει με ανηφορικό μονόδρομο.
Την εποχή του ιερού αντιμνημονιακού αγώνα και στη συνέχεια
την περίοδο πριν από το δημοψήφισμα ο ΣΥΡΙΖΑ ηγήθηκε ενός εθνολαϊκιστικού μορφώματος που έλαβε
δύναμη και έκφραση μέσα από τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μονοπώλησε ένα καινούργιο τερέν
δημόσιας αντιπαράθεσης που γοήτευσε τον, δικαιολογημένα οργισμένο με το σύστημα, πολίτη. Σέρβιρε θυμό, ευκολοχώνευτες θεωρίες
και δηλητηριώδεις, προσωπικές

και εντελώς «τραμπικές» επιθέσεις
σε όποιον διαφωνούσε μαζί του.
Αυτά όλα μπήκαν στον δημόσιο
διάλογο και στην πολιτική μας ζωή
τότε. Και το πλήρωσε ασφαλώς και
ο ίδιος ο κ. Τσίπρας με τις Πρέσπες
και στο τέλος της θητείας του γιατί,
όπως συχνά ανακαλύπτουμε, το
κτήνος του άλογου και άγριου λαϊκισμού δαγκώνει ό,τι βρει μπροστά
του, ακόμη και το χέρι που το χάιδευε όταν ήταν ακόμη βρέφος.
Η αυτοκριτική του ΣΥΡΙΖΑ λέει
λοιπόν αυτά που λέγαμε. Οτι δεν
προετοιμάσθηκε καθόλου για την
εξουσία, βιάστηκε μόνο να την πάρει. Οτι υποεκτίμησε τις συνέπειες
των εθνικών απειλών που αντιμετωπίζει η χώρα. Οτι η Ρωσία και η
Κίνα μπορεί και πρέπει να είναι
χώρες με τις οποίες έχουμε πολύ
καλές σχέσεις, αλλά δεν θέλουν και
δεν μπορούν να υποκαταστήσουν
τις παραδοσιακές μας συμμαχίες.
Και μας παίρνουν στα σοβαρά όσο
είμαστε μέσα στην Ευρώπη και την
Ευρωζώνη.
Η χώρα χρειάζεται μία σοβαρή,
δυναμική αντιπολίτευση. Ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ έμαθαν και ωρίμασαν μέσα από τις κρίσεις που
χειρίσθηκαν. Προφανώς δεν έχουν
καμία σχέση με το κόμμα του 3%,
του Δεκέμβρη του 2008 ή και του
2014. Εχουν όμως δρόμο στη διαδικασία ωρίμανσης. Υπάρχουν ακόμη πολλοί που θέλουν να γυρίσουν
στη θαλπωρή του 3% και να ακυρώσουν την όποια στροφή στον
ρεαλισμό. Η κοινωνία όμως έχει
προχωρήσει και εκείνη. Σε θέματα
όπως είναι οι πορείες που διαλύουν
τη ζωή στην πόλη. Δεν είναι πια
θέμα Δεξιάς ή Αριστεράς, είναι κάτι
πρακτικό και αυτονόητο. Ο κ. Τσίπρας έχει αποδείξει ότι κόβει τους
γόρδιους δεσμούς, αλλά αργεί πάρα
πολύ να το κάνει. Υποθέτω ότι τώρα
πια ξέρει πως ένας πολιτικός ή ένας
ηθοποιός, όσο ταλαντούχος και να
είναι, αποκλείεται να κόψει εισιτήρια
ξαναπαίζοντας ένα ρόλο από άλλες
εποχές και συγκυρίες.

Οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή είναι
πολύπλοκες, οι εξωτερικοί παράγοντες
απρόβλεπτοι και οι
συσχετισμοί δυνάμεων ρευστοί. Σε αυτό το περιβάλλον,
η Ελλάδα καλείται να χαράξει τη
δική της πορεία, αλλά και να προβλέψει τις κινήσεις της Τουρκίας,
μιας και η γειτονική χώρα βρίσκεται
συνεχώς στο επίκεντρο εξελίξεων
που μπορούν να επηρεάσουν άμεσα
ή έμμεσα και τη δική μας. Ο καιροσκοπισμός του προέδρου Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν έχει εμπλέξει τη
χώρα του σε έναν κόμπο αλληλοσυγκρουόμενων συμφερόντων και
αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ολοένα
μεγαλύτερη, άμεση επιθετικότητα
και στην αύξηση των μεταναστευτικών ροών.
Εως πριν από λίγες εβδομάδες,
η σχέση μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας
εξελισσόταν με τέτοιο τρόπο που
η Αγκυρα μπόρεσε να χαράξει «ανεξάρτητη» εξωτερική πολιτική, αγνοώντας τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, ενώ
η Μόσχα μπόρεσε να πουλήσει
όπλα, όπως τους πυραύλους S-400
στην Τουρκία, και να προκαλέσει

ρήγμα στις σχέσεις της χώρας με
τις ΗΠΑ και με την Ατλαντική Συμμαχία. Το γεγονός ότι η Ρωσία και
η Τουρκία βρίσκονται σε αντίπαλα
στρατόπεδα στη Συρία δεν τις εμποδίζει όσο και οι δύο επέκτειναν
την επιρροή τους εκεί μετά την
απόσυρση των ΗΠΑ από τη Βόρεια
Συρία. Τι έγινε, όμως, και η τόσο
κερδοφόρος συνεργασία εξελίσσεται
σε σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών στο έδαφος της Συρίας; Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει επενδύσει πολύ
στη στήριξη του προέδρου Μπασάρ
αλ Ασαντ τα τελευταία χρόνια, ενώ
ο Ερντογάν προβάλλει ως επιτυχία
την τουρκική κατοχή μέρους της
Συρίας εις βάρος του Ασαντ. Ετσι,
ή ο Πούτιν ή ο Ερντογάν θα πρέπει
να υποχωρήσει, να ταπεινωθεί.
Αυτό δεν θα το κάνει ο Πούτιν, ο
οποίος ανέβασε το γόητρο της χώρας του με την καθοριστική παρέμβαση στη Συρία. Ετσι, ο Ερντογάν
αναγκάστηκε να ζητήσει την αποστολή αμερικανικών πυραύλων Πάτριοτ στη μεθόριο για να προστατευθεί η χώρα του από τη ρωσική
αεροπορία. Την Παρασκευή, μάλιστα, δήλωσε ότι η Τουρκία μπορεί
να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα τους

Πάτριοτ και τα ρωσικά S-400, πράγμα στο οποίο η Ουάσιγκτον δεν θα
συναινέσει. Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο για την
Αγκυρα: Ενώ ο Ερντογάν έπεισε
τον Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει
τις αμερικανικές δυνάμεις από τη
Β. Συρία και να εγκαταλείψουν τους
Κούρδους συμμάχους τους, ώστε
η Τουρκία να μπορεί να εισβάλει
και να τους εκδιώξει από την περιοχή, τώρα οι Ρώσοι άρχισαν να
συνεργάζονται με τους Κούρδους
μαχητές.
Με Τούρκους στρατιώτες να σκοτώνονται από τη ρωσική αεροπορία
και τον στρατό της Συρίας, ο Ερντογάν αντιμετωπίζει οδυνηρή ήττα
εδώ. Το ερώτημα είναι πώς θα εξελιχθεί η σχέση Τουρκίας - Ρωσίας
γενικότερα και πώς αυτή θα επηρεάσει άλλα μέτωπα. Η πολιτική
του Ερντογάν βασίζεται σε μεγάλο
βαθμό στην προβολή ισχύος, σαν
η Τουρκία να είναι υπερδύναμη.
Δεν αντέχει στην ταπείνωση. Ούτε
η οικονομία της χώρας στέκει καλά,
και η επιβράδυνση της παγκόσμιας
οικονομίας λόγω του κορωνοϊού
στην Κίνα μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες σε όλον τον κόσμο.

ΣΚIΤΣΟ ΤΟΥ HΛIΑ MΑΚΡΗ. imakris@kathimerini. gr

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

τερα ως πρωθυπουργός απέρριπτε
διάλογο με την Τουρκία. Εως ότου
μετά την κρίση του 1987 αποκατεστάθη ουσιαστική επαφή στη
βάση της συναντιλήψεως περί
«μη πολέμου». Είχε τον τρόπο του
με τις λέξεις ο Α. Παπανδρέου.
Αριστερός και ο διάδοχός του,
Κώστας Σημίτης, που συνέχισε
τον διάλογο μετά την κρίση των
Ιμίων. Και ο κ. Γιώργος Παπανδρέου, ως υπουργός Εξωτερικών
της κυβερνήσεως Σημίτη. Αριστεροί ήσαν όλοι αυτοί και υπέγραψαν συμφωνίες δεσμευτικές
της χώρας μας. Οσο για τον ριζοσπάστη ηγέτη της Αριστεράς Αλέξη Τσίπρα δεν θα μπορούσε να
χαρακτηρισθεί ποτέ εθνικιστής
πρωθυπουργός, και επί των ημερών του οι σχέσεις με την Αγκυρα
κινήθηκαν ως συνήθως στο πλαίσιο «ελεγχομένης εντάσεως».
Συμπτωματικώς ίσως, οι κεντροδεξιές κυβερνήσεις της Ν.Δ.
δεν συνομολόγησαν ουσιαστικές
συμφωνίες με την Τουρκία. Η μετριοπαθής διαχείριση των ελληνοτουρκικών σχέσεων απέτρεψε
την εκδήλωση κρίσεων και ως εκ
τούτου δεν οδηγήθηκαν σε διαπραγματεύσεις υπό πίεση.
Το 1991, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, νέος πρωθυπουργός
την εποχή εκείνη, επεχείρησε ουσιαστικό διάλογο με τον τότε ομόλογό του Μεσούτ Γιλμάζ στο Παρίσι. Οι δύο ηγέτες εισήλθαν σε
ένα δωμάτιο, μόνοι, δίχως συνοδεία, δίχως να κρατούν χαρτοφύλακες, υπό το βλέμμα των δημοσιογράφων. Προέβησαν ακολούθως στις τυπικές δηλώσεις.
Σε λίγη ώρα ο κ. Γιλμάζ διεκήρυττε ότι υπήρξε συμφωνία για
τα πετρέλαια του Αιγαίου επί χαρτών, που Κύριος οίδε πού ευρέθησαν. Κόλαση στην Αθήνα, δριμεία η αντιπολίτευση, τέλος οι
συζητήσεις. Παίζουν μαζί μας
πάντοτε οι Τούρκοι, και εμείς
απλούστατα «τσιμπάμε». Μας
γνωρίζουν πολύ καλύτερα από
όσο ξέρουμε τον εαυτό μας.
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Ετσι, ο Τούρκος πρόεδρος θα αναζητεί νίκες είτε στη Λιβύη είτε στη
Νοτιοανατολική Μεσόγειο και στα
ελληνοτουρκικά. Θα βρει απέναντί
του όχι μόνο τη Ρωσία, που προσδοκά κέρδη από την έμμεση εμπλοκή της στον πόλεμο της Λιβύης
(πάλι σε αντίθετο στρατόπεδο από
αυτό της Τουρκίας), αλλά και τη
Γαλλία, που εμφανίζεται στυλοβάτης
της ευρωπαϊκής πολιτικής άμυνας,
την ώρα που η Γερμανία είναι παράλυτη και η Ε.Ε. ανέτοιμη. Επιπλέον, οι ΗΠΑ μάλλον δεν θα είναι
τόσο πρόθυμες να διατηρήσουν
την «ουδετερότητα» που τόσο ευνοούσε τις τουρκικές διεκδικήσεις.
Με τις περισσότερες χώρες της
περιοχής –από το Ισραήλ έως τη
Σαουδική Αραβία– να στέκονται
απέναντι στην Τουρκία εξαιτίας
της συμπεριφοράς του Ερντογάν,
δεν του μένει παρά να επιδιώκει
με ολοένα μεγαλύτερη επιμονή κέρδη στα μέτωπα με την Κύπρο και
την Ελλάδα. Το ότι αυτό είναι αναμενόμενο δεν το καθιστά λιγότερο
επικίνδυνο. Εκτός από συμμαχίες
και σχέδιο, απαιτούνται ψυχραιμία
και σοβαρότητα. Οχι μόνο από την
κυβέρνηση. Από όλους.

Απλώς μας ξέρουν...
Είπε ο Τούρκος
υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου ότι «μέχρι την κυβέρνηση
του Αλέξη Τσίπρα,
τα πράγματα πήγαιναν καλά», αλλά συνέχισε πως «στην Ελλάδα
τα αριστερά κόμματα είναι υπερβολικά εθνικιστικά» και ως εκ τούτου προφανώς η πρόσφατη κρίση.
Κατέληξε μάλιστα ότι «με τη νέα
κυβέρνηση –του Κυριάκου Μητσοτάκη– ξεκινήσαμε επαφές για
να συνεχίσουμε τις συνομιλίες».
Ως ανεμένετο η δήλωση του κ.
Τσαβούσογλου οδήγησε σε οξεία
αντιπαράθεση μεταξύ Ν.Δ. και
ΣΥΡΙΖΑ.
Φυσιολογικώς η δήλωση του
κ. Τσαβούσογλου θα όφειλε να
είχε περάσει ασχολίαστη, διότι
ως μόνον στόχο είχε να προκαλέσει πολιτικό ερεθισμό και αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ελληνικών κομμάτων εξουσίας. Και
ο στόχος του επετεύχθη. Μύριες
όσες διαφορές χωρίζουν την Τουρκία και τη χώρα μας. Πλείστα όσα
έχουν γραφεί περί του δυσμενούς
συσχετισμού δυνάμεων. Αλλά
υπάρχει ένα σημείο στο οποίο
υπερέχει η Αγκυρα, και δεν είναι
άλλο από την πάντα επιτυχή παρέμβασή της στα εσωτερικά της
Ελλάδος. Το ως άνω πλεονέκτημα
αξιοποιείται είτε διά ερεθισμού
της ελληνικής κοινής γνώμης, δυσχεραίνοντας δι’ αυτού του τρόπου τους χειρισμούς της όποιας
κυβερνήσεως, είτε εντείνοντας
την κομματική διαμάχη. Αλλά
προς τι η έκπληξη; Αγώνα ανεξαρτησίας εκηρύξαμε πριν από
200 χρόνια και ταυτοχρόνως εμαίνετο εμφύλιος πόλεμος.
Εχαρακτήρισε την ελληνική
αριστερά ο κ. Τσαβούσογλου εθνικιστική. Οντως ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο ιδρυτής του «πατριωτικού ΠΑΣΟΚ» στη μεταπολίτευση, μετά την τουρκική εισβολή
στην Κύπρο, υπήρξε εντόνως επικριτικός της Αγκυρας και αργό-
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Η ηδονική παθολογία των εντυπώσεων
Τη γνώση, την ενημέρωση-πληροφορία, συχνά και τη σπουδή τις υποκαθιστούν σήμερα οι εντυπώσεις.
Πάντοτε στις ανθρώπινες κοινωνίες
η ικανότητα «να κερδίζονται οι εντυπώσεις» ήταν προσόν, πλεονέκτημα. Αλλά δεκτό από τους νουνεχείς με επιφύλαξη. Υπήρχαν οι
φανταχτερές στολές των αρχόντων,
τα στέμματα, τα σκήπτρα, οι χρυσοποίκιλτες αρματωσιές. Και πάντοτε, όσο πιο μέτριος και ανεπαρκής
ο ηγέτης τόσο εντυπωσιακότερη η
φαντασμαγορία.
Στη Νεωτερικότητα, τη δυναμική
των εντυπώσεων την αξιοποίησαν
στο έπακρο οι ολοκληρωτικές ιδεολογίες και τα καθεστωτικά τους
έκγονα: φασιστικά, ναζιστικά, μαρξιστικά. Και στις τρεις περιπτώσεις
η εντυπωσιοθηρία και τα παραισθησιογόνα επινοήματα της προπαγάνδας δημιουργούσαν τέτοια
ασφυξία, ώστε να φαντάζει ηδονικός
ο ομοφυής και ομότροπος αντίπαλος:
η «ελευθερία των Αγορών», που
ακολούθησε.
Η προτεραιότητα των εντυπώσεων, στα καθεστώτα πολιτικού
ολοκληρωτισμού, κολάκευε τη ναρκισσιστική ψευδαίσθηση των οπαδών ότι μετέχουν, το κάθε άτομο,
στην πραγμάτωση υψηλού οράματος: της αταξικής κοινωνίας ή της
φυλετικής καθαρότητας (εκτοπλάσματος του «περιούσιου λαού») ή
της ανεμπόδιστης ιδιωτικής κερδοσκοπίας ή του (δήθεν) «κοινωνικού συμβολαίου», δηλαδή της
συλλογικά θωρακισμένης εγωλαγνείας.
Η εκθαμβωτική ανάπτυξη της








Χαμοζωή, ψευτοζωή
πίσω από φαντασμαγορικές εντυπώσεις.
τεχνολογίας των εντυπώσεων οδήγησε σε ένα γενικευμένο κυνήγι
ηδονής άψογα τεχνουργημένο. Καταλύθηκε αυτονόητα κάθε λειτουργία και συνείδηση «κοινότητας» και
«κοινοτικού βίου». Τα πάντα λειτουργούν (αν και όσο λειτουργούν)
με εντεταλμένη κρατική υπαλληλία,
δηλαδή με έμμισθους μεσάζοντες
επαγγελματίες διεκπεραιωτές. Η
παιδεία, από τα προνήπια κιόλας,
καθιερώθηκε, απολύτως και μόνο,
σαν χρηστική: ωφέλιμος «εξοπλισμός» του ατόμου. Στέλνουμε το
παιδί στο σχολειό «για να πάρει εφόδια»! Σε χώρες θριαμβικής τριτοκοσμικής λιγούρας, οι «προοδευτικές»
πολιτικές τσαχπινιές χαρακτηρίζουν
την αριστεία «ρετσινιά» και την
άμιλλα προαγωγό σε «ταξικές διακρίσεις»!
Κορυφαίο διεθνώς σε χρησιμοθηρική υστερία το Ελλαδιστάν εφεύρε το πιο εργαλειακό υποκατάστατο
του σχολείου: το «φροντιστήριο».
Εκεί συντελείται το έργο, το σχολείο
είναι το πάρεργο. Δεν υπήρξε ποτέ
κομματική αντίρρηση ή διαμαρτυρία πολιτικού για το εφιαλτικό αυτό
καρκίνωμα. Δεύτερη παγκόσμια
αποκλειστικότητα ελλαδική: τα πανεπιστήμια παραδομένα στην ασυδοσία των κομματικών νεολαιών.
Ασυδοσία, στην περίπτωση αυτή,
σημαίνει: άθλιο παζάρι έγκαιρης

άγρας ψηφοφόρων, οι χώροι της
σπουδής και της έρευνας παραδομένοι σε βανδαλισμούς και η επιστήμη ξεφτιλισμένη και ατιμασμένη. Ομως οι εντυπώσεις ότι υπάρχουν σχολειά και πανεπιστήμια στη
χώρα συντηρούν παρηγορητική
την ψευδαπάτη.
Ολοκληρωτική η επιβολή των
εντυπώσεων αλλοτριώνει (ουσιαστικά εξουδετερώνει) και το καύχημα της νεωτερικής «δημοκρατίας»: τον κοινοβουλευτικό έλεγχο
της εξουσίας. Δεν μοιάζει να υπήρξε,
ούτε ακούστηκε ποτέ, βουλευτής,
της συμπολίτευσης ή της αντιπολίτευσης, να ψηφίζει με κριτήριο
το δίκιο ή το συμφέρον των ψηφοφόρων του και όχι την «κομματική
πειθαρχία». Αυτή η ένδειξη σηματοδοτεί το τέλος του «αντιπροσωπευτικού» λεγόμενου συστήματος,
τη φενάκη της «δημοκρατίας» σήμερα. Οι εντυπώσεις δεν λειτουργούν πια ούτε καν σαν προσχήματα,
υποκαθιστούν απολύτως την πραγματικότητα και η υποκατάσταση
είναι καθολικά αυτονόητη, αν όχι
ηδονική.
Θα παραμείνουν (όσο θα υπάρχει
ελληνική μνήμη) αλγεινό παράδειγμα ατίμωσης της δημοκρατίας και
του συλλογικού αυτοσεβασμού οι
μεθοδεύσεις και ίντριγκες, προκειμένου να χαριστεί το όνομα «Μακεδονία» στο σκοπιανό συνονθύλευμα φυλών και γλωσσών: Προκλητικά αγνοήθηκαν οι κεφαλαιώδεις αντιρρήσεις Ιστορικών, Γλωσσολόγων, Εθνολόγων. Περιφρονήθηκαν δύο συλλαλητήρια, πρωτοφανή σε όγκο και οργή, που απαι-

τούσαν σεβασμό της ελληνικότητας
της Μακεδονίας. Τέλος, η αρχικά
πεισμωμένη αντίσταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην παρανοϊκή απαίτηση των Σκοπιανών
εξανεμίστηκε (μετατράπηκε σε
εξευτελιστική συμμόρφωση με τις
επιταγές του ΝΑΤΟ), μόλις η αντιπολίτευση έγινε κυβέρνηση.
Η ζωή των πολιτών και η συλλογική τους συνύπαρξη, ο βιοπορισμός
τους, η αξιοπρέπειά τους, οι προοπτικές και το ψωμί των παιδιών
τους, όλα, είναι αβέβαια και ασταθή,
όλα συνάρτηση των εντυπώσεων
που σκαρφίζονται οι επαγγελματίες
της εξουσίας για το συμφέρον της
καριέρας τους. Για να είναι αρεστοί
οι πολιτικοί μας στη νατοϊκή Υπερεξουσία, φόρτωσαν μιαν εφιαλτική
εκκρεμότητα στη ζωή των Ελλήνων
κατοίκων της Μακεδονίας. Και είναι
ρεαλιστικά προβλέψιμη η «μετάσταση» της αβεβαιότητας και στον
νησιωτικό πληθυσμό του Αιγαίου.
Οποιο κόμμα κι αν κυβερνάει.
Κάθε ενδεχόμενο αξιόπιστου
διαλόγου με τους επαγγελματίες
της εξουσίας αποκλείεται, όσο η
προτεραιότητα των εντυπώσεων
είναι η δεδομένη νοο-τροπία τους.
Ζούμε πειθήνια μια παντομίμα δημοκρατίας, τα πραγματικά μας προβλήματα των πολιτών δεν ενδιαφέρουν τους πολιτικούς. Δεν υπάρχει η παραμικρή ελπίδα να απασχοληθεί ποτέ η Βουλή με το σκάνδαλο της τερατώδους συνταξιοδοτικής αδικίας, με την πρόκληση της
εγκληματικής αναξιοκρατίας (παγιωμένης ακρισίας) στη δημοσιοϋπαλληλία.
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Να θωρακίσουμε
τη γη που πατάμε
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ

Ο κ. Γιώργος Σολωμού είναι μέλος της Γραμματείας Εκτελεστικού
του Δημοκρατικού Κόμματος.

EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Η

Κυπριακή Δημοκρατία γεννήθηκε πριν από 60 ακριβώς χρόνια. Ο τοκετός της δεν υπήρξε φυσιολογικός
και ανώδυνος ούτε και η ανάπτυξή της ομαλή και
απρόσκοπτη, αφού στα τρία μόλις χρόνια της ζωής της
(1963), εκδηλώθηκε η τουρκική ανταρσία που επιχείρησε
την κατάλυσή της. Έκτοτε, εσωτερικές φιλοδοξίες, γαμψώνυχες συνωμοσίες, δράσεις παραφρόνων, πραξικοπήματα και εισβολές, σημάδευαν την πορεία της. Όμως,
η Κυπριακή Δημοκρατία επέζησε. Το 1964 η Βουλή των
Αντιπροσώπων ψήφισε τον Νόμο περί Εθνικής φρουράς,
με υποχρεωτική θητεία. Το 1974, με την τουρκική εισβολή
η Εθνική Φρουρά πολέμησε γενναία και παρόλη την προδοσία και με τη συμπαράσταση και τις θυσίες της Ελληνικής
Δύναμης Κύπρου, ό,τι μπορούσε να διασωθεί, το διέσωσε.
Έκτοτε, στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου σταθμεύει
μια τουρκική δύναμη 40.000 στρατιωτών, σε πλήρη
διάταξη, υποστηριζόμενη από τεθωρακισμένα, πυροβόλα,
αεροπορία και ναυτικό. Στα χρόνια που πέρασαν όλες
σχεδόν οι κυβερνήσεις είχαν ως προτεραιότητά τους την
αμυντική θωράκιση της Κύπρου και την ενίσχυση της
αποτρεπτικής δύναμης της Εθνικής Φρουράς.
Τα οπλικά συστήματα άρχισαν να αναβαθμίζονται,
αγοράστηκαν από το υστέρημα του κυπριακού λαού,
νέα υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα, πύραυλοι, άρματα
μάχης, πυροβόλα νέας γενιάς και άλλα οπλικά συστήματα,
αποτρεπτικά μιας νέας τουρκικής επίθεσης. Και αντί σήμερα που οι απειλές της Τουρκίας για κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και για νέα επεκτατική δράση, να
ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την άμυνά μας, οι κυβερνώντες υποβάθμισαν τις αμυντικές ανάγκες της
Εθνικής Φρουράς, με το ανόητο πρόσχημα του δήθεν
«καλού κλίματος». Το αξιόμαχο της Εθνικής Φρουράς
απομακρύνθηκε από τις κυβερνητικές προτεραιότητες
και όταν αναφέρεται κανείς στην ανάγκη εξοπλισμού
της Εθνικής Φρουράς, θεωρείται γραφικός. Και περισσότερο γραφικός θεωρείται όποιος διαφωνεί με τη μείωση
της στρατιωτικής θητείας. Είναι πρωτάκουστο μια χώρα
που απειλείται τόσο ασύστολα με νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις, να μειώνει τη στρατιωτική της θητεία και τις
δαπάνες της αμυντικής της θωράκισης. Και είναι ανέκδοτο
να τοποθετούνται σκιάχτρα σε φυλάκια της Ε.Φ. ωσάν
απέναντί μας να έχουμε σπουργίτες και όχι πάνοπλους
«Αττίλες».
Και μπορεί τα προηγούμενα χρόνια (κακώς) να μη
δίναμε τόση σημασία στην άμυνά μας, όμως, οι ενεργειακές
εξελίξεις στην περιοχή, η τουρκική προκλητικότητα και
θρασύτατα που δεν κρύβεται, φέρνουν στην επιφάνεια
το μεγάλο θέμα της άμεσης και χωρίς καμιά χρονοτριβή
ενίσχυσης και αναβάθμισης της αμυντικής ικανότητας
της Ε.Φ. Είμαστε νησί και δεν έχουμε ναυτικό! Πώς θα
υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αν χρειαστεί και ιδιαίτερα τώρα που απειλούνται και οι θάλασσές
μας; Οι Τούρκοι μια γλώσσα καταλαβαίνουν: «ποιο θα
είναι το κόστος μου αν επιτεθώ;» Γι’ αυτό, ας διδαχθούμε
από τα λόγια του Βιργιλίου: «Αν θέλεις ειρήνη, να ετοιμάζεσαι για πόλεμο». Βέβαια, ο δρόμος της ειρήνης δεν
είναι ομαλός, αλλά στρωμένος με τις εσωτερικές και εξωτερικές υπονομεύσεις, με σκευωρίες και εκβιασμούς. Σήμερα, το 2020 προβάλλει καταθλιπτικό και αγχώδες. Ο
λαός αδρανεί. Αισθάνεται πολιτική πλήξη και εθνική
ανία. Γιατί πολιτικά πληκτική και εθνικά ανιαρή είναι η
ηγεσία του. Επιφανειακά δραστήρια και ουσιαστικά αδρανής. Με εθνική επίφαση και αντεθνικό περιεχόμενο. Ειδήμων στους μικροπολιτικούς ελιγμούς και αδαής στους
κρίσιμους εθνικούς χειρισμούς. Χειρισμούς που θέτουν
σε κίνδυνο την ίδια τη φυσική και εθνική μας επιβίωση.
Καθένας από μας κρατά στα χέρια του τη ζωή του ή
τον θάνατό του. Την επιβίωση της γης του ή τον χαμό
της. Ας πάρουμε, λοιπόν, τη δέσμευση να ζήσουμε σ’
αυτή τη γη. Να τη θωρακίσουμε, να την προστατεύσουμε,
να την κρατήσουμε, όχι για τίποτε άλλο, μόνο και μόνο
γιατί είμαστε πάνω σ’ αυτή τη γη και την πατάμε. Γιατί
αυτή η γη είναι δική μας.

Η σκιέρ Wendy Holdener από την Ελβετία λίγο πριν από τους παγκόσμιους γυναικείους αγώνες «FIS Alpine Skiing World Cup» στο Κραν Μοντάνα.

Οι Κύκλωπες με το άδειο πουκάμισο
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Τ

ο θέμα ταλαιπωρεί τη δημόσια
συζήτηση. Πώς θα προχωρήσει
μια διαδικασία επίλυσης σε ένα
ζήτημα εξωτερικής πολιτικής, όταν
τμήματα του πληθυσμού θεωρούν
μια συμβιβαστική λύση ως «προδοσία»;
Ο κανόνας γνωστός: από τον φόβο
μη χαρακτηρίσουν έναν πολιτικό,
έτσι ή αλλιώς, όλα μένουν ακίνητα
και ο χρόνος, ή οι συσχετισμοί, επιβάλλουν τις ρυθμίσεις τους. Είναι
έτσι; Παραδείγματα βεβαιώνουν πως
όταν μια πολιτική απόφαση στηρίζεται
σε έλλογη ανάλυση και υποστηρίζεται
επικοινωνιακά γίνεται δεκτή από την
κοινή γνώμη. Το κόστος συχνά προκύπτει από τον φόβο που προκαλούν
οργανωμένα συμφέροντα που έχουν
διασύνδεση με ΜΜΕ. Το κόστος δεν
διασυνδέεται με πραγματικά προβλήματα, αλλά με καλά ελεγχόμενη δόση
από φοβίες για να υπηρετήσουν παγιωμένα συμφέροντα και ισορροπίες
ισχύος που έχει δημιουργήσει το υπάρχον στάτους κβο.
Η υπόθεση με την ονομασία του
κράτους των Σκοπίων προκάλεσε
οργή και εκρήξεις. Για 30 χρόνια ταλάνισε την κοινή γνώμη μέχρι τη συμφωνία των Πρεσπών. Σκηνές απείρου
κάλλους: Βουκεφάλες, ασπίδες, σημαίες, Μακεδονία ξακουστή κ.λπ. Ποιος δεν θυμάται την επίθεση τραμπούκων κατά Γ. Μπουτάρη; Ποιος δεν
θυμάται τα συλλαλητήρια με το γενικό
πρόσταγμα σε «ιδιοκτήτες» της καθαρότητας; Η Συμφωνία στις Πρέσπες
διανύει το δεύτερο έτος της εφαρμογής
της. Σε χρόνο ρεκόρ, σε σχέση με το
συναισθηματικό βάρος που κουβα-

λούσε η υπόθεση, έχει «υιοθετηθεί»
από το πολιτικό σύστημα και έκτοτε
εξελίσσεται πολύ καλά. Η τήρησή της
από όλα τα μέρη βεβαιώνει ότι η αξιοπιστία των προσώπων διαδραματίζει
καταλυτικό ρόλο στα ιστορικά συμβάντα. Κλειδί ο αξιόπιστος σοσιαλδημοκράτης Ζόραν Ζάεφ. Η, έστω,
με ζιγκ ζαγκ, στροφή Μητσοτάκη
στον ρεαλισμό είναι θετική. Τίποτε
από τις διαδόσεις δεν ίσχυσε. Καμιά
υπερηφάνεια δεν χάθηκε. Κανείς Βουκεφάλας δεν γλίστρησε στην αρένα.
Οι συμφωνίες τηρούνται. Όλα τόσο
απλά; Ασφαλώς όχι. Πάντα υπάρχει
το παράλογο ή οι παρενέργειες. Στη
Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας
η υπηρεσιακή υπουργός Εργασίας
Μισράχι, της κυβέρνησης Σπασόφσκι,
έβαλε το γραφείο της σήμα με την
προηγούμενη ονομασία της χώρας
της. Υποχρεώθηκε σε παραίτηση.
Έτσι ηγεσίες αποδεικνύουν ότι οι
συμφωνίες τηρούνται. Ο Ζ. Ζάεφ απέδειξε, ακόμη μία φορά, πως εννοεί
ό,τι υπογράφει. Γι’ αυτό και στα Βαλκάνια κάτι καλύτερο γίνεται, γεγονός
που οδήγησε τον Ε. Μακρόν σε αλλαγή
πολιτικής και την επαναφορά στην
ευρωπαϊκή ατζέντα της ενταξιακής
προοπτικής της Βόρειας Μακεδονίας.
Η στροφή Μακρόν προέκυψε γιατί
τα στελέχη του κόμματος Ζάεφ επέδειξαν σοβαρότητα στα όσα υπέγραψε
ο ηγέτης τους στις Πρέσπες.
Στο Κυπριακό μπορεί κάποιος να
εκπονήσει ολόκληρη διδακτορική
διατριβή σχετικά με την επίθεση των
μεγάλων συμφερόντων κατά της επίλυσης. Είτε σε σχέση με την μεγάλη

σχολή των μικρών τεχνασμάτων που
συντόνισε ο Τ. Παπαδόπουλος, είτε
σε σχέση με αυτήν την απίστευτη
παραπληροφόρηση που επιβάλλει σήμερα ο συνεχιστής του έργου του, Ν.
Αναστασιάδης. Η κοινή γνώμη, ιδιαίτερα στην Κύπρο, προσέχει αρκετά
τον ηγέτη της, καθώς είναι ταυτόχρονα και συνομιλητής στις διαπραγματεύσεις με την τ/κ πλευρά. Έτσι
το ίδιο πλαίσιο λύσης του ΟΗΕ με
πρόεδρο τον Γ. Κληρίδη περνούσε
άνετα στην κοινή γνώμη, γι’ αυτό και
ο Τ. Παπαδόπουλος, γνωρίζοντας το
στοιχείο αυτό, φρόντισε να κατεβάσει
το βεληνεκές του, για να μπορέσει
να το εξοντώσει ευκολότερα.
Οι Πρέσπες βεβαιώνουν ότι στο
Κυπριακό η αλλαγή θα είναι ακόμη
πιο μαζική, ακόμη πιο χειροπιαστή,
γιατί περιλαμβάνει αποχώρηση του
στρατού κατοχής, επιστροφή εδαφών
των ε/κ διοίκηση, από την πρώτη ημέρα άσκησης στα θεμελιώδη δικαιώματα
της ελεύθερης διακίνησης, ή και, συνδυασμό άμεσης και σταδιακής εφαρμογής στις άλλες δύο ελευθερίες, αυτές
της εγκατάστασης και της απόκτησης
περιουσίας. Η σύγκριση ανάμεσα στο
«Σκοπιανό» και το Κυπριακό βεβαιώνει
ότι το διακύβευμα ανάμεσα στα δύο
δεν μπορεί να συγκριθεί. Το ζήτημα
της ονομασίας ενός κράτους αφορούσε
ρυθμίσεις που θα μπορούσαν να κλείσουν το 1992, πριν μετατραπεί σε
«εθνικό» ζήτημα. Το Κυπριακό είναι
το μέγα ζήτημα, καθώς από το 2003
(χρόνος ανατροπής Ντενκτάς) μέχρι
σήμερα, ελάχιστοι στο διεθνές πεδίο
κατανοούν το «πού το πάει η ε/κ ηγε-

σία». Αντί η ε/κ ηγεσία να κοιτάξει τις
δικές της επιλογές ρίχνει τις ευθύνες
για τα αδιέξοδα σε ολόκληρο τον πλανήτη! Τη μία μέρα ο Ν. Αναστασιάδης
δηλώνει ότι «έχουμε δώσει δείγματα
γραφής μέχρι παρεξηγήσεως για το
πόσο σεβόμαστε τους Τ/κ συμπατριώτες μας», και, επειδή γνωρίζει καλύτερα
παντός άλλου ότι αυτό δεν πείθει κανέναν, ρίχνει την μπάλα στην εξέδρα,
δηλώνοντας αμέσως μετά ότι «δεν
υπάρχει αποφασιστικότητα από τη
διεθνή κοινότητα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα και αυτό δημιουργεί τον
κίνδυνο σύγκρουσης»...
Ο ρόλος, ωστόσο, ενός ηγέτη δεν
είναι να μεταφέρει την ευθύνη σε
ξένα κέντρα που «δεν έχουν λάβει
μέτρα», αλλά ως εκλεγμένος και πολιτικά υπεύθυνος ηγέτης, έχει το καθήκον να προβλέπει και να λειτουργεί
με σχέδιο. Οι πολίτες πείθονται να
στρατευτούν σε μια προσπάθεια όταν
ο ηγέτης έχει τη θέληση να αλλάξει
τα πράγματα. Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι πολύ γνωστή σε όλους
τους Κυπρίους. Να ένα παράδειγμα
ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα οι
φοβίες εξανεμίζονται. Ποιος θυμάται
δημοσκοπήσεις; Κανένας. Ποιος επαναφέρει το ζήτημα στη δημόσια ατζέντα; Ελάχιστοι. Στην Κύπρο, πλειοψηφίες στις δύο κοινότητες στηρίζουν
την επίλυση και όσοι πιστεύουν στη
στασιμότητα θα δουν ότι το λαθρεμπόριο με τους Κύκλωπες ήταν «ένα
πουκάμισο αδειανό». Οι Πρέσπες ενημερώνουν όλη την Κύπρο!

www.larkoslarkou.org.cy

Λαός υπό λήθαργο
Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Οι αντιπαραθέσεις για
το Κραν Μοντάνα
καλά κρατούν. Τα
αφηγήματα και οι
εκατέρωθεν επικρίσεις δίνουν και παίρνουν. Ο λαός αποχαυνωμένος ζητάει απαντήσεις. Δικαιωματικά θέλει να γνωρίζει την αλήθεια. Θέλει
να ξέρει τι έφταιξε και χάθηκε μια
μεγάλη ευκαιρία, όπως ισχυρίζονται
τα Η.Ε. Τι έφταιξε και ενώ είχαμε
φτάσει στο παρά πέντε της λύσης,
όπως ισχυρίζεται ο ΥΠΕΞ, στο τέλος
καταλήξαμε σε τραγικό ναυάγιο.
Η Τουρκία συμπεριφέρθηκε αδιάλλακτα, ισχυρίζεται η κυβερνητική
πλευρά.
Τινάξαμε τις συνομιλίες στον
αέρα, ισχυρίζεται η άλλη. Δύο εκ
διαμέτρου αντίθετα αφηγήματα
που προκαλούν σύγχυση και συνιστούν δύσκολο γρίφο. Βέβαια
υπάρχει και η εύκολη διέξοδος.
Υιοθετείς το «πίστευε και μη ερεύνα» και το ότι για την μη λύση πάντα έφταιγε η Τουρκική αδιαλλαξία
και ξεμπέρδεψες. Αφενός, καθη-

κόντως, υιοθετείς το αφήγημα της
δικής μας πλευράς ως «καλός πατριώτης» και αφετέρου δεν χρειάζεται να βασανίζεις το μυαλό σου.
Όμως υπάρχουν και αυτοί που
έχουν το «ελάττωμα» να μη δέχονται τα πάντα αδιαμαρτύρητα. Να
χρησιμοποιούν κάπου-κάπου και
το μυαλό, την κοινή λογική, να θέλουν να εξαγάγουν τα δικά τους
συμπεράσματα. Σίγουρα η Τουρκική αδιαλλαξία είναι διαχρονικά
δεδομένη. Όποιος ισχυρίζεται ότι
η Τουρκία στο Κραν Μοντάνα αποδέχθηκε «αμαχητί» όλες τις δικές
μας θέσεις είναι εκτός πραγματικότητας και δεν βοηθά το εθνικό
μας θέμα. Αυτό όμως που αλλάζει
κατά καιρούς είναι οι συγκυρίες.
Όταν τα συμφέροντα της Τουρκίας
ευθυγραμμίζονται με τη λύση τότε
παρουσιάζεται πιο διαλλακτική.
Τελευταίως η αντιπαράθεση για
το Κραν Μοντάνα αναζωπυρώθηκε
με αφορμή τις δηλώσεις του τουρκικού ΥΠΕΞ, ότι η Τουρκία δεν αποδέχθηκε τερματισμό των εγγυήσεων και επεμβατικών δικαιωμά-

των. Χαράς ευαγγέλια για τη δική
μας πλευρά. «Η παραδοχή του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών ότι
ουδέποτε συναίνεσε, στη διάσκεψη
στο Κραν Μοντάνα, σε κατάργηση
των εγγυήσεων και επεμβατικών
δικαιωμάτων της Τουρκίας, καταρρίπτει το αφήγημα που καλλιεργείται από κάποιους στην Κύπρο»,
δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. Λογική προσέγγιση. Όμως το
να επικαλείται η δική μας πλευρά
τις δηλώσεις του τουρκικού ΥΠΕΞ
είναι επιεικώς επιπόλαιο. Αν οι
Τούρκοι πράγματι είχαν αποδεχθεί
κατάργηση των εγγυήσεων, με δεδομένο το ναυάγιο, θα το παραδεχόντουσαν; Θα έλεγαν δημοσίως
ότι έκαναν μια υποχώρηση η οποία
θεωρείται ανάθεμα για την τουρκική κοινή γνώμη; Εκτός αυτών
θα πρέπει επιτέλους να αποφασίσουμε. Είναι αξιόπιστες οι δηλώσεις
του Τούρκου ΥΠΕΞ ή όχι; Δεν μπορεί να είναι ολίγον αξιόπιστος,
όπως δεν ισχύει το ολίγον έγκυος.
Ας μην ξεχνούμε ότι πριν λίγο καιρό
αποδείχθηκε ότι είναι αναξιόπιστος

όταν ισχυριζόταν ότι βολιδοσκοπήθηκε από την δίκη μας πλευρά
για λύση δύο κρατών. ΄Η τα πιστεύουμε όλα ή τίποτε. Επιπρόσθετα δεν μπορείς να σταματήσεις
να διερωτάσαι πως είναι δυνατόν
τα τόσα αφηγήματα να είναι όλα
υποβολιμαία με σκοπό να πλήξουν
την Ε/Κ πλευρά. Από την άλλη όμως
είναι εκτός πραγματικότητας ο
ισχυρισμός ότι μας προσφέρθηκε
μια έτοιμη λύση και δεν την δεχθήκαμε. Η αλήθεια σίγουρα είναι
κάπου στην μέση. Ασφαλώς δεν
είναι η ώρα να πάρουμε μεζούρα
και να μετρήσουμε ευθύνες. Άλλωστε, με δεδομένο ότι η δική μας
πατρίδα είναι κατεχόμενη και συνεπώς είναι η δική μας πλευρά που
επείγεται για λύση, και η παραμικρή
δική μας ευθύνη είναι τεράστια.
Ούτε το ΑΚΕΛ μπορεί να λέει
όλη την αλήθεια. Μπορεί το κόμμα
της Αριστεράς να διατηρεί τις σωστές του θέσεις στο Κυπριακό αλλά
δυστυχώς δεν μπορείς να εμπιστευθείς ένα κόμμα που, είτε τους αρέσει
είτε όχι, κουβαλά το τεράστιο εθνικό

βαρίδι, δηλαδή το ΟΧΙ για το τσιμέντωμα του ΝΑΙ το 2004. «Είναι
καιρός στην Κύπρο να αντιληφθούμε ότι θα πρέπει όλοι μαζί ενωμένοι
να αντιμετωπίσουμε την τουρκική
αδιαλλαξία και προκλητικότητα και
να σταματήσουμε τις έριδες μεταξύ
μας», κατέληξε ο ΚΕ. Σίγουρα δεν
μπορεί κανείς να διαφωνήσει με
αυτήν την ορθότατη διαπίστωση.
Όμως προτού αγωνιστούμε όλοι
ενωμένοι θα πρέπει πρώτα να διαλυθούν τα σύννεφα και να ξεκαθαρίσουν στόχοι και σκοποί. Με δεδομένο ότι η αλήθεια πάντα βγαίνει
στο φως, θα πρέπει να παραδεχτούμε τα λάθη μας, ανεξάρτητα αν
είναι μικρά ή μεγάλα και μετά να
προχωρήσουμε ενωμένοι με στόχο
τη λύση και επανένωση.
Η συνέχιση της τακτικής ότι για
τα πάντα έφταιξαν οι άλλοι ενώ
εμείς συμπεριφερθήκαμε άψογα
δεν θα μας πάρει για πολύ. Το τι
έγινε στο Κραν Μοντάνα δεν μπορεί
να διαγραφεί ως μη γενόμενο. «Μόνου γαρ αυτού και θεός στερίσκεται,
αγένητα ποιείν άσσ’ αν ή πεπραγ-

μένα (Ακόμα και ο θεός δεν έχει
τη δυνατότητα να κάνει σαν να
μην έχουν γίνει αυτά που έχουν
γίνει)», είπε ο αρχαίος τραγικός,
Αγάθων. Σε ύψιστα εθνικά θέματα
η λήθη βοηθά μόνο εφόσον προηγηθεί η μνήμη. Η λήθη από μόνη
της δεν οδηγεί πουθενά. Εκτός και
αν, «Η εθνική λήθη σε τούτον τον
τόπο είναι πιο χρήσιμη από την
εθνική μνήμη προκειμένου να
υπάρχουμε σαν κράτος υπό λήθαργον», όπως αναφέρει ο Βασίλης Ραφαηλίδης στο βιβλίο του «Ιστορία
(Κωμικοτραγική) του ελληνικού
κράτους 1830-1974». Στη δική μας
περίπτωση, αν συνεχίσουμε χωρίς
ξεκαθάρισμα του τι έγινε στην τελευταία προσπάθεια επίλυσης του
Κυπριακού –όχι για επίρριψη ευθυνών αλλά για καθορισμό θέσεων
και πολιτικών, τότε θα συνεχίσουμε
χωρίς πυξίδα, και θα υπάρχουμε
ως λαός υπό λήθαργον.

Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου
είναι ειδικός προγραμμάτων
ηλεκτρονικών υπολογιστών.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Μένουν μήνες για το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο
Καθυστερεί η ανάρτηση των συντεταγμένων, ενώ η Αθήνα δεν απάντησε σε επιστολή της Λιβύης για επίλυση της διαφοράς στη Χάγη
Ηνωμένα Eθνη- Ανάλυση
του ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗ

Αν η Τουρκία έχει διασυνδέσει την
έναρξη των ερευνών στην «ΑΟΖ»
που έχει συμφωνήσει με την κυβέρνηση εθνικής συμφιλίωσης της
Λιβύης (GNA), με την δημοσιοποίηση των συντεταγμένων του τουρκο-λιβυκού μνημονίου στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ωκεανίων
Υποθέσεων και Δικαίου της Θάλασσας (DOALOS), μάλλον θα πρέπει
να περιμένει ακόμη μερικούς μήνες.
Κι αυτό γιατί με βάση τον προγραμματισμό εργασίας του Τμήματος
αυτού των Ηνωμένων Εθνών, δεν
αναμένεται τα έγγραφα, οι συντεταγμένες κι ο χάρτης να αναρτηθούν
πριν από το καλοκαίρι.
Οι δύο χώρες ως γνωστόν υπέγραψαν το μνημόνιο στις 27 Νοεμβρίου. Η μεν Τουρκία δεν είναι συμβεβλημένο μέρος της Συνθήκης για
το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS),
ενώ η Λιβύη την έχει μεν υπογράψει,
ουδέποτε όμως κυρώθηκε από τη
Βουλή. Αν και οι δύο χώρες ήταν
μέρη της συνθήκης, το μνημόνιο
θα είχε αναρτηθεί εντός ολίγων
ημερών, όπως ακριβώς συνέβη στις
αρχές του περασμένου Μαΐου με
την Κύπρο, που καταχώρισε τις συντεταγμένες της ΑΟΖ της στα δυτικά
της νήσου. Έτσι, η δημοσιοποίηση
θα γίνει βάσει του άρθρου 102 της
Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών, που
προνοεί ότι «κάθε συνθήκη και κάθε
διεθνής συμφωνία που συνάπτεται
από οποιοδήποτε Μέλος των Ηνωμένων Εθνών μετά την έναρξη
ισχύος του παρόντος Χάρτη πρέπει
να καταχωριστεί το συντομότερο
δυνατόν στη Γραμματεία και να δημοσιευθεί από αυτήν. Κανένα συμβαλλόμενο μέρος μιας τέτοιας συνθήκης ή διεθνούς συμφωνίας που
δεν έχει καταχωριστεί σύμφωνα με
τις διατάξεις της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου μπορεί να επικαλεσθεί αυτή τη συνθήκη ή συμφωνία
ενώπιον οποιουδήποτε οργάνου
των Ηνωμένων Εθνών». Με βάση
το άρθρο 102, η μόνη προϋπόθεση
για τη δημοσιοποίηση μιας συμφωνίας, όπως αυτής μεταξύ της τουρ-

κικής κυβέρνησης και της GNA της
Λιβύης, είναι να είναι αμφότερες
διεθνώς αναγνωρισμένες, κάτι που
ισχύει. Ωστόσο, έπειτα από πολλαπλά διαβήματα χωρών της περιοχής,
η Γραμματεία φαίνεται να έχει συμφωνήσει να καθυστερήσει όσο μπορεί την ανάρτηση του μνημονίου,
εν αναμονή και των διεργασιών για
να δοθεί τέρμα στην εμφύλια σύγκρουση που ταλανίζει τη χώρα.
Πέραν των επιστολών που απέστειλαν Ελλάδα, Κύπρος και Αίγυπτος στον Γενικό Γραμματέα του
ΟΗΕ, όπως πληροφορείται η «Κ»,
οι μόνιμοι αντιπρόσωποι της Ελλάδας, της Κύπρου, της Αιγύπτου και
της Μάλτας, συναντήθηκαν στα τέλη Ιανουαρίου με τον βοηθό γενικό
γραμματέα του ΟΗΕ για νομικές
υποθέσεις (ο οποίος προΐσταται του
Τμήματος Ωκεάνιων Υποθέσεων
και Δικαίου της Θάλασσας -DOALOS), Miguel de Serpa Soares και
του ζήτησαν επίμονα να μη δημοσιοποιηθεί το παράνομο μνημόνιο.
Ο Πορτογάλος αξιωματούχος του
ΟΗΕ τους είπε ότι κάτι τέτοιο είναι
αδύνατο, βάσει της Χάρτας του
ΟΗΕ, ωστόσο υποσχέθηκε ότι με
βάση και τον προγραμματισμό του
DOALOS δεν θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα πριν από τον Ιούνιο.

Aναπάντητη επιστολή
Στις 26 Δεκεμβρίου 2019, ο αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος
της Λιβύης στα Ηνωμένα Έθνη,
πρέσβης Elmahdi Elmajerbi, απέστειλε επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, με την οποία εξηγεί
του λόγους που η Κυβέρνηση Εθνικής Συμφιλίωσης υπέγραψε το μνημόνιο οριοθέτησης των θαλασσίων
ζωνών τους με την Τουρκία. Με την
επιστολή ο Λίβυος επιτετραμμένος,
χρησιμοποιώντας τα τουρκικά επιχειρήματα, απευθύνει κατηγορητήριο προς την Ελλάδα ότι «αγνόησε
εντελώς τα δικαιώματα της Λιβύης
και έσπευσε με τους συμμάχους της
στην ίδρυση του Φόρουμ Φυσικού
Αερίου Ανατολικής Μεσογείου να
συνάψει συμφωνίες και να εκμεταλλευτεί τις περιφερειακές εντάσεις
για να επιβάλει ντε φάκτο μονοπώλιο

Στις 26 Δεκεμβρίου 2019, ο αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος της Λιβύης στα Η.E., πρέσβης Elmahdi Elmajerbi, απέστειλε επιστολή στον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, η οποία εκτός των άλλων περιλαμβάνει ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο, καθώς δηλώνει ότι η GNA «ενεργεί στη βάση της αρχής της καλής πίστης και είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε διμερή
διάλογο με οποιαδήποτε πλευρά πιστεύει ότι το μνημόνιο παραβιάζει οποιοδήποτε από τα κυριαρχικά της δικαιώματα».








Eπειτα από διαβήματα
χωρών της περιοχής, η
Γραμματεία των Η.Ε. φαίνεται να έχει συμφωνήσει
να καθυστερήσει την
ανάρτηση του μνημονίου,
εν αναμονή και των διεργασιών για να δοθεί τέρμα
στην εμφύλια σύγκρουση.
στην παραγωγή, υγροποίηση και
μεταφορά αερίου». Δίδει επίσης την
εξήγηση της κυβέρνησής του γιατί
από το 2004 μέχρι σήμερα, Ελλάδα

και Λιβύη δεν κατόρθωσαν να συμφωνήσουν οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών τους, προβάλλοντας
τον ισχυρισμό ότι η Αθήνα «επέμενε
να καθορίσει τη θαλάσσια δικαιοδοσία της έναντι της Λιβύης με βάση
εξαιρετικά μικρά ακατοίκητα νησιά
χωρίς νομική σημασία. Η Ελλάδα
επέμενε να σχεδιάσει μια μέση
γραμμή βασιζόμενη σε αυτές τις
εκτροπές των νησιών και αρνήθηκε
να εφαρμόσει την αρχή της αναλογικότητας που χρησιμοποιείται διεθνώς σε παρόμοιες καταστάσεις».
Η επιστολή ωστόσο περιλαμβάνει
ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο,
καθώς δηλώνει ότι η GNA «ενεργεί
στη βάση της αρχής της καλής πίστης και είναι έτοιμη να συμμετά-

σχει σε διμερή διάλογο με οποιαδήποτε πλευρά πιστεύει ότι το μνημόνιο παραβιάζει οποιοδήποτε από
τα κυριαρχικά της δικαιώματα».
«Από την άποψη αυτή, η κυβέρνηση επιβεβαιώνει επίσης τη δέσμευσή της για το άρθρο 33 του
Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και
τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Αναγνωρίζει το δικαίωμα οποιουδήποτε
κράτους να ισχυρίζεται ότι το μνημόνιο αυτό παραβιάζει τα εθνικά
του σύνορα για να προσφύγει στο
Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης.
Η Λιβύη έχει ικανοποιητικό ιστορικό
συμμόρφωσης με τις αποφάσεις του
εν λόγω Δικαστηρίου. Για παράδειγμα, συμφώνησε μία φορά με τη Δημοκρατία της Μάλτας και σε άλλη

με τη Δημοκρατία της Τυνησίας να
προσφύγουν στο Διεθνές Δικαστήριο για να οριοθετήσουν τις ακτογραμμές τους. Δεδομένου ότι οι αποφάσεις του Δικαστηρίου δεν είναι
δεσμευτικές, η Λιβύη υπέγραψε
συμφωνίες με τη Μάλτα στις 10 Νοεμβρίου 1986 και την Τυνησία στις
8 Αυγούστου 1988 για να οριοθετήσει τα σύνορα μεταξύ της ζώνης
της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας
της Λιβύης και των ζωνών αυτών
των δύο κρατών, σύμφωνα με την
απόφαση του Δικαστηρίου.»
Η επιστολή αυτή, αν και καταγράφεται από τον γ.γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτιέρες στην έκθεσή του
προς το Συμβούλιο Ασφαλείας για
τις εξελίξεις στη Λιβύη – όπως και
οι επιστολές Κύπρου, Ελλάδας και
Αιγύπτου στις 5, 9 και 16 Δεκεμβρίου
αντίστοιχα – δεν απαντήθηκε ακόμη
από την Ελλάδα, παρότι πέρασαν
ήδη δύο μήνες. Σύμφωνα με διπλωματικές πληροφορίες οι νομικοί του
ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών
την μελετούν και η απάντηση θα
δοθεί σε λίγες μέρες.
Ένα σημείο στο οποίο διίστανται
οι απόψεις των εμπειρογνωμόνων,
σχετίζεται με το αν η Αθήνα πρέπει
να σηκώσει το γάντι και ζητήσει
από την Κυβέρνηση Εθνικής Συμφιλίωσης, στη βάση των όσων διατείνεται στην επιστολή προς τον
ΓΓ, να πάνε στο Διεθνές Δικαστήριο
για την επίλυση της διαφοράς. Κάποιοι πιστεύουν ότι είναι η ενδεδειγμένη διαδικασία, βάσει της UNCLOS, υπάρχουν όμως και άλλοι
που θεωρούν ότι δεν θα πρέπει να
νομιμοποιηθεί ο παραλογισμός του
τουρκο-λιβυκού μνημονίου. Ωστόσο,
παρά τον «παραλογισμό», ο ίδιος
ο γ.γ. του ΟΗΕ τηρεί ίσες αποστάσεις στην έκθεσή του, παραθέτοντας απλώς τις απόψεις των διαφόρων μερών, ενώ στα συμπεράσματά
του, αποφεύγει επιμελώς να σχολιάσει το μνημόνιο, όχι μόνο ως
προς την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών Τουρκίας – Λιβύης,
αλλά και για την στρατιωτική συνεργασία, που αποτελεί και παραβίαση του εμπάργκο όπλων και ψηφισμάτων του Σ.Α.

Σε τροχιά σύγκρουσης Τουρκία και Σύρια
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Την προηγούμενη εβδομάδα, τη στιγμή που ο Αραβικός Στρατός της Συρίας σημείωνε νέες νίκες στο τελευταίο προπύργιο της συριακής αντιπολίτευσης, στη Μόσχα οι κυβερνήσεις της Ρωσίας και της Τουρκίας
επιχείρησαν για δεύτερη φορά μέσα
σε σύντομο χρονικό διάστημα να
καταλήξουν σε μια συμβιβαστική
φόρμουλα για το Ιντλίμπ. Η τουρκική
αντιπροσωπεία έσπευσε στη ρωσική
πρωτεύουσα με την ελπίδα ότι η
Ρωσία θα έδινε τη συγκατάθεσή της
ώστε να παραμείνουν οι τελευταίες
περιοχές του Ιντλίμπ, οι οποίες δεν
έχουν περάσει ακόμη στον έλεγχο
της συριακής κυβέρνησης, υπό τη
διοίκηση της συριακής αντιπολίτευσης και του τουρκικού στρατού.
Ωστόσο, η ρωσική πλευρά όχι μόνο
δεν αποδέχθηκε το τουρκικό αίτημα,
αλλά την ίδια στιγμή ζήτησε από
την Άγκυρα να αποδεχθεί τη νέα
πραγματικότητα στη Συρία. Ο συριακός στρατός και οι συμμαχικές
δυνάμεις προχωρούν με αποφασιστικότητα προς την απελευθέρωση
όλων των εδαφών της χώρας από
την «τρομοκρατία». Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η ρωσική
πλευρά λαμβάνει υπόψη της τις ανησυχίες της Άγκυρας για την εθνική
της ασφάλεια, όχι όμως και τις επεκτατικές βλέψεις και τα τετελεσμένα
γεγονότα της τουρκικής πλευράς
στα συριακά εδάφη.
Η αντιπαράθεση Μόσχας και Άγκυρας κορυφώθηκε τη στιγμή που
η συριακή πλευρά έθετε υπό τον
έλεγχό της έναν στρατηγικής σημασίας αυτοκινητόδρομο, ο οποίος
ενώνει τη Δαμασκό με το βόρειο
κομμάτι της χώρας, και προχωρούσε
στην επαναλειτουργία του διεθνούς
αεροδρομίου του Χαλεπιού ύστερα
από πολλά χρόνια. Στην Άγκυρα, ο
πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, απάντησε με την προει-

δοποίηση για μια νέα στρατιωτική
επιχείρηση της Τουρκίας στα συριακά εδάφη, το αργότερο μέχρι τα
τέλη Φεβρουαρίου.

Μετωπική στο Ιντλίμπ
Στο επίκεντρο της μεγάλης διαμάχης Τουρκίας - Συρίας και τους
συμμάχους της βρίσκεται το Ιντλίμπ,
και συγκεκριμένα εκείνες οι περιοχές
της πολιορκημένης πόλης που παραμένουν υπό τον έλεγχο των ανταρτών. Την προηγούμενη εβδομάδα ο πρόεδρος της Συρίας, Μπασάρ Αλ Άσαντ έδωσε εντολή στον
συριακό στρατό να συνεχίσει με
αποφασιστικότητα την επιχείρηση
της απελευθέρωσης της πόλης από
την «τρομοκρατία». Μια εντολή που
είναι αντίθετη με τα τουρκικά σχέδια
δημιουργίας μιας νέας ζώνης ασφαλείας την οποία θα ελέγχει ο τουρκικός στρατός, όπου σχεδιάζεται η
εγκατάσταση χιλιάδων –αν όχι εκατομμυρίων– πολιτών της Συρίας, οι
οποίοι δεν επιθυμούν να επιστρέψουν στα εδάφη που ελέγχει η κεντρική κυβέρνηση.
Νέα τοποθέτηση του τουρκικού
φιλοκυβερνητικού κέντρου στρατηγικών μελετών «SETA», η οποία
αναδημοσιεύτηκε στην εφημερίδα
«Σαμπάχ», ρίχνει φως στα τουρκικά
σχέδια για το Ιντλίμπ και το βορειοδυτικό κομμάτι της Συρίας.
Σημείο εκκίνησης της ανάλυσης
είναι ο στόχος της εξουδετέρωσης
της ανωτερότητας της συριακής
πλευράς στον εναέριο χώρο της
περιοχής. Την προηγούμενη εβδομάδα, η τουρκική πλευρά άρχισε
να κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση, καταρρίπτοντας ένα
μαχητικό ελικόπτερο της Συρίας
και στέλνοντας στην περιοχή πολεμοφόδια και συστήματα που έρχονται να αλλάξουν τις ισορροπίες
στον αέρα. Την ίδια στιγμή, για
την Τουρκία η συμβολή των ΗΠΑ
και του ΝΑΤΟ στην προσπάθεια

της υπεράσπισης του Ιντλίμπ έχει
μεγάλη σημασία. Το «SETA» θεωρεί
ότι η επανεμφάνιση του αμερικανικού παράγοντα στο διπλωματικό
πεδίο σίγουρα έχει αρχίσει να προβληματίζει τη ρωσική πλευρά.
Τι θα ακολουθήσει στο Ιντλίμπ,
σε περίπτωση που η Τουρκία, με
την υποστήριξη των ΗΠΑ και του
ΝΑΤΟ, κατορθώσει να αλλάξει τις
ισορροπίες στο στρατιωτικό πεδίο
προς όφελός της κατά την επόμενη
περίοδο; Σύμφωνα με το «SETA» το
ιδανικό σενάριο θα ήταν μια νέα








Eκτακτη διάσκεψη
στην Τεχεράνη για
να αποφευχθεί το
ενδεχόμενο περιφερειακού πολέμου εξαιτίας
της κρίσης στο Ιντλίμπ.
ρωσοτουρκική συμφωνία για το Ιντλίμπ, πολύ διαφορετική από την
προηγούμενη. Με τα νέα δεδομένα,
ο τουρκικός στρατός θα βγει από
τα παρατηρητήρια και θα ελέγξει
το «έδαφος» στο Ιντλίμπ, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο μια ντε
φάκτο ζώνη ασφαλείας, που θα ενωθεί με τις υπόλοιπες ζώνες κατοχής
της Τουρκίας στο βόρειο τμήμα της
Συρίας.
Η συριακή πλευρά θεωρεί ότι πίσω από τα νέα βήματα της τουρκικής
πλευράς κρύβονται τα σχέδια των
ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, οι οποίες επιχειρούν να πλήξουν τα συμφέροντα
της Συρίας, της Ρωσίας, και του Ιράν
στο βόρειο κομμάτι της Συρίας. Για
την επίτευξη αυτού του στόχου Ουάσινγκτον και Ευρωατλαντική Συμμαχία παραβλέπουν τη συνεργασία
της Τουρκίας με παρακλάδια της Αλ
Κάϊντα, όπως είναι η Οργάνωση για
την Απελευθέρωση της Δαμασκού,

και το Μέτωπο Αλ Νούσρα στην επιχείρηση ελέγχου του Ιντλίμπ.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Μπασάμ
Χασέμ, δημοσιογράφο στη συριακή
εφημερίδα «Αλ Μπαάθ», το επίσημο
όργανο του συριακού κυβερνώντος
κόμματος, τονίζει ότι ο πρόεδρος
της Τουρκίας δεν είναι σε θέση να
ρισκάρει μια γενικευμένη σύρραξη
στο βορειοδυτικό κομμάτι της Συρίας, και αυτό για τρεις βασικούς
λόγους. Πρώτο, οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν είναι σε θέση να
αντεπεξέλθουν στις ανάγκες ενός
περιφερειακού πολέμου. Δεύτερο,
η τουρκική οικονομική κρίση δεν
αφήνει πολλά περιθώρια για τυχοδιωκτισμούς στα πεδία της διπλωματίας και της άμυνας. Τρίτο, η
Ρωσία διατηρεί πολλά «εργαλεία»,
με τα οποία μπορεί να πιέσει την
τουρκική πλευρά. Ο Αχμέτ Χασάν,
επίσης αρθρογράφος της «Αλ Μπαάθ», προσθέτει ότι ο πρόεδρος της
Τουρκίας το τελευταίο διάστημα
πραγματοποιεί σειρά ριψοκίνδυνων
βημάτων στην ευρύτερη περιοχή.
Τέτοιου είδους βήματα μπορούν ανά
πάσα στιγμή να παρασύρουν την
Τουρκία και τη Συρία σε έναν συμβατικό γενικευμένο πόλεμο. Όπως
προειδοποιεί ο κ. Χασάν, «Αυτός ο
πόλεμος θα παρασύρει ολόκληρη
την περιοχή σε μια νέα τραγωδία.
Θα ξεκινήσει ως ένας νέος περιφερειακός πόλεμος και στη συνέχεια
δεν αποκλείεται να μετεξελιχθεί σε
έναν μεγαλύτερης κλίμακας πόλεμο».

Η αχίλλειος πτέρνα
Οι τελευταίες πληροφορίες από
το εσωτερικό της Τουρκίας επιβεβαιώνουν τον κ. Χασέμ, ο οποίος
θεωρεί ότι οι εκκαθαρίσεις στον
τουρκικό στρατό αποτελούν την
αχίλλειο πτέρνα της τουρκικής πλευράς στον πόλεμο της Συρίας. Από
το 2016 μέχρι σήμερα χιλιάδες Τούρκοι στρατιωτικοί έχουν απομακρυνθεί από τα καθήκοντά τους και ανα-

Για την Τουρκία η συμβολή των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην προσπάθεια της υπε-

ράσπισης του Ιντλίμπ έχει μεγάλη σημασία. Το «SETA» θεωρεί ότι η επανεμφάνιση του αμερικανικού παράγοντα στο διπλωματικό πεδίο σίγουρα έχει αρχίσει να προβληματίζει τη ρωσική πλευρά.
λυτές που ειδικεύονται σε αμυντικά
θέματα τονίζουν ότι την παρούσα
στιγμή η τουρκική Πολεμική Αεροπορία έχει μεγάλες ελλείψεις. Ο τουρκικός στρατός εκτός από τις μεγάλες
ελλείψεις στις τάξεις του, εάν επιβεβαιωθούν τα σενάρια πολέμου θα
κληθεί να αντιμετωπίσει και τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και
τις αδυναμίες του στο πεδίο του ανταρτοπόλεμου. Δεν θα πρέπει, επίσης, να παραβλέπεται η ανωτερότητα της Συρίας στην ασφάλεια του
εναέριου χώρου της, το ενισχυμένο
ηθικό του συριακού στρατού, και η
υποστήριξη της Ρωσίας και του Ιράν.
Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί
ότι ο τουρκικός στρατός εξακολουθεί να είναι πολύ πιο ισχυρός και
αποτελεσματικός σε σχέση με τον
συριακό. Για παράδειγμα η Τουρκία
διαθέτει σχεδόν τριπλάσιο αριθμό
μάχιμου στρατιωτικού προσωπικού,
διπλάσιο αριθμό μαχητικών αερο-

σκαφών, και οκταπλάσιο αριθμό
φρεγατών.
Στα τέλη της προηγούμενης
εβδομάδας, τη στιγμή που οι στρατοί της Τουρκίας και της Συρίας έρχονταν σε ανοιχτή αντιπαράθεση
στο Ιντλίμπ, η Ρωσία και το Ιράν
πραγματοποίησαν μια νέα παρέμβαση στην μεγάλη κρίση, με απώτερο στόχο την αποφυγή του
«εφιαλτικού σεναρίου», δηλαδή τον
πόλεμο ανάμεσα στην Τουρκία και
στη Συρία, έτσι όπως τον χαρακτηρίζει η Μόσχα. Με παρασκηνιακές
κινήσεις και κυρίως τη δυναμική
παρέμβαση της Τεχεράνης, την
Πέμπτη άνοιξε ο δρόμος για μια
νέα, έκτακτη διάσκεψη για το ζήτημα του Ιντλίμπ, τον επόμενο μήνα, στην ιρανική πρωτεύουσα. Αναλυτές τόνιζαν δε ότι η νέα διάσκεψη
ενδέχεται να καθυστερήσει ή ακόμη
και να εμποδίσει τη μετωπική αντιπαράθεση στο Ιντλίμπ.
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Τι κρύβεται πίσω
από το μνημόνιο για
τις ιδιωτικές κλινικές
Συγκρούεται με πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας
Σοβαρές ανησυχίες για το μέλλον
των δημόσιων αλλά και των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων εκφράζει ο
πνευμονολόγος, Δρ Χάρης Αρμεύτης,
Πρόεδρος της Ένωσης Ιδιωτών Ιατρών, με αφορμή το μνημόνιο για
τις ιδιωτικές κλινικές. Σε παρέμβασή
του ο δρ Αρμεύτης αναφέρεται σε
σειρά προβλημάτων που προκύπτουν και κάνει λόγο για παγίδες.
Τονίζει ότι το μνημόνιο έρχεται σε
αντίθεση με πρόνοιες της νομοθεσίας και χαρακτηρίζει τον ΟΑΥ «κράτος εν κράτει».
Του Δρος ΧΑΡΗ ΑΡΜΕΥΤΗ

Ουδείς αμφιβάλλει ότι οι προσπάθειες
από μέρους ΠΑΣΙΝ και ΟΑΥ είχαν
στόχο να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ τους και να βρεθεί μια λύση
που να επιτρέψει την ένταξη των
κλινικών στο ΓεΣΥ κατά τη Β’ φάση
εφαρμογής του. Δυστυχώς αυτό το
χάσμα, σε ένα σημαντικό ποσοστό,
δεν έχει γεφυρωθεί. Υπενθυμίζεται
ότι οι κοινές θέσεις ΠΑΣΙΝ-ΕΝΙΚΠΙΣ ήταν οι σταθερές αμοιβές για
ενδονοσοκομειακές και εξωνοσοκομειακές ιατρικές πράξεις και οι
συμπληρωμές.
Το αξιοπερίεργο είναι ότι, ενώ οι
πλείστοι αντιλαμβάνονται ότι ο νόμος
που ψηφίστηκε για το ΓεΣΥ είναι
εκτός κυπριακής πραγματικότητας
και σε αναποτελεσματική βάση, κάποιοι καταφεύγουν σε λαϊκισμούς,
αδιαφορώντας για τις συνέπειες που
θέτουν σε σοβαρούς κινδύνους το
επίπεδο και το μέλλον της ιατρικής
στην Κύπρο. Θεωρώ υποχρέωση μου
να αναδείξω εκείνα τα στοιχεία του
μνημονίου, μέσα από τα οποία οι
ιδιωτικές κλινικές δύναται να οδηγηθούν σε καταστροφικά αδιέξοδα.
Το πρόβλημα δεν είναι μόνο το μνημόνιο αλλά η σχετική νομοθεσία που
σε τυχόν διαφωνία μεταξύ ενός νοσηλευτηρίου και ΟΑΥ, θα δίνει απαντήσεις οι οποίες, το πιθανότερο να
κλίνουν εις βάρος των νοσηλευτηρίων.
Συγκεκριμένες πρόνοιες της
ισχύουσας νομοθεσίας καθιστούν
τον ΟΑΥ «κράτος εν κράτει», παραχωρώντας του υπερεξουσίες και αρμοδιότητες που τον μετατρέπουν
από ασφαλιστικό φορέα σε αποκλειστικό και συγκεντρωτικό διαχειριστή
του τομέα της υγείας. Είναι η στιγμή
που πρέπει να καταγραφούν οι αλήθειες και να αποκαλυφθούν οι προθέσεις του καθενός, πριν να είναι
πολύ αργά. Κάποιοι, προφανώς, έκαναν τα «κλειστά μάτια» κι επέδειξαν
ανοχή, σε καταχρήσεις ενώ έκδηλη
ήταν η προσπάθεια διάσπασης της








Κάποιοι, προφανώς, έκαναν τα «κλειστά μάτια» κι
επέδειξαν ανοχή, σε καταχρήσεις ενώ έκδηλη ήταν
η προσπάθεια διάσπασης
της ιατρικής κοινότητας.
ιατρικής κοινότητας. Ιδιαίτερη έκπληξη μας είχαν προκαλέσει αναφορές συναδέλφων, ότι γιατροί που
είχαν ενταχθεί πρώτοι στο σύστημα,
παρακινούσαν τους υπόλοιπους να
πράξουν το ίδιο, επιδεικνύοντας μάλιστα μηνιαίες επιταγές των 70 και
80 χιλιάδων ευρώ. Το έπραξαν από
μόνοι τους ή ήταν καθοδηγούμενοι
ως αποτέλεσμα εφαρμογής συγκεκριμένης τακτικής; Κάποιοι οφείλουν
να δώσουν ειλικρινείς απαντήσεις.
Αυτή η σκιά αιωρείται από τότε και
μάλιστα δεν έχει περιοριστεί στους
γιατρούς, αλλά επεκτάθηκε σε φαρμακοποιούς και χημικούς. Κάτω από
τον «λεκέ» - «πολέμιοι του ΓεΣΥ», είχαν τεθεί εκβιαστικά διλλήματα, εξαναγκαστικής φύσεως που τους ανάγκαζαν, ουσιαστικά, να ενταχθούν
χωρίς να αφήνονται περιθώρια για
πραγματικές εξασφαλίσεις.
Μια λεπτομερής και προσεκτική
ανάλυση του μνημονίου καταδεικνύει
ότι από την πρώτη μέρα που οι κλινικές θα συμβληθούν, γίνονται δέσμιες του ΟΑΥ, εγκλωβίζοντας εαυτόν
σε αυτό που ονομάζεται σφαιρικός
προϋπολογισμός. Αυτό τι σημαίνει;
Ότι αυτομάτως o ΟΑΥ γίνεται ο αποκλειστικός διαχειριστής των οικονομικών της κάθε κλινικής.
Τα ερωτήματα που προκύπτουν
είναι πάρα πολλά, καθώς το ίδιο το
μνημόνιο περιορίζεται σε γενικότητες
ενώ εμπεριέχει αρκετές ασάφειες.
Αυτά τα δεδομένα δημιουργούν το
έδαφος πολλαπλών και διφορούμενων ερμηνειών.
Για παράδειγμα, βάσει του μνημονίου, επιτρέπεται σε συμβεβλημένο
νοσηλευτήριο με το ΓεΣΥ να νοσηλεύονται ασθενείς ιδιωτικά, κάτι
που όμως είναι ενάντια στην ισχύουσα νομοθεσία. Είναι τα μνημόνια
υπεράνω νομοθεσιών; Ο νόμος είναι
ξεκάθαρος: «Ένας δικαιούχος του
ΓεΣΥ, ΔΕΝ μπορεί να νοσηλευτεί
ιδιωτικά σε νοσηλευτήριο που είναι
συμβεβλημένο με το σύστημα. Αν
νοσηλευτεί έχει το δικαίωμα στο τέλος να ΜΗΝ πληρώσει αφού δεν τον
υποχρεώνει ο νόμος να πληρώσει.
Ίσως, θα έπρεπε να προηγηθεί τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας;
Εύλογα προκύπτει και η απορία,

γιατί σε αυτή την περίπτωση οι οργανωμένοι ασθενείς δεν διαμαρτυρήθηκαν για τις πρόνοιες που δημιουργούν ασθενείς δύο ταχυτήτων…
Όσοι από εμάς «τολμούσαμε» να
αναδείξουμε εκείνα τα προβληματικά
σημεία που θα έπρεπε να αλλάξουν
ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα,
η λειτουργικότητα και παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών στον ασθενή, γινόμασταν «στόχοι» λεκτικής
επίθεσης. Τώρα πώς είναι δυνατόν
να επικροτούν ένα μνημόνιο το οποίο
εμπεριέχει πρόνοιες που είναι αντίθετες με τη «φιλοσοφία» του ΓεΣΥ
και που δεν εξυπηρετούν την ισότιμη
πρόσβαση; Αυτό πραγματικά είναι
άξιον απορίας.
Όποιος επισημαίνει προβληματικές πρόνοιες, κακές πρακτικές και
δυσλειτουργικές διαδικασίες, δεν
σημαίνει ότι είναι ενάντια στο ΓεΣΥ.
Σημαίνει ότι επιθυμεί ένα σωστό και
δημοκρατικό ΓεΣΥ, το οποίο, από
τη μια, σέβεται και διασφαλίζει το
επιστημονικό κύρος και τις επιλογές
του ιατρικού κόσμου και, από την
άλλη, επιτρέπει τη συνεχή αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών υγείας
στους ασθενείς. Η παραχώρηση επιλογών σε γιατρό και ασθενή, δεν καταπατά την αρχή της ισότιμης πρόσβασης.
Οι μεγάλες προκλήσεις και οι πιθανές παγίδες για τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια είναι:
• Η κατάσταση των δημοσίων νοσηλευτηρίων που κατά γενική ομολογία βρίσκονται στην χειρότερη
κατάσταση από ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς είναι
η πρώτη φορά που έχουμε δημόσια
νοσηλευτήρια χωρίς γιατρούς, χωρίς
εξοπλισμό και ασθενείς να νοσηλεύονται σε τριτοκοσμικές συνθήκες.
• Η ευθύνη βαραίνει αυτούς που
δεν έπραξαν αυτό που έλεγε η νομοθεσία, ότι δηλαδή η αναδιοργάνωση και η αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων έπρεπε να προηγηθεί του ΓεΣΥ. Δυστυχώς επέμειναν σε λανθασμένους σχεδιασμούς,
έπεσαν έξω στους υπολογισμούς,
και επιχειρησιακά, είναι αυτοί που
έχουν την ευθύνη της εφαρμογής.
• Η εξώθηση των συναδέλφων
του κρατικού τομέα σε παραίτηση,
είναι οφθαλμοφανής. Οι λόγοι που
γίνεται αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσουν όλους σοβαρά. Με την
έναρξη της δεύτερης φάσης όσα
ιδιωτικά νοσηλευτήρια συμβληθούν
θα δεχθούν έναν τεράστιο όγκο ασθενών που θα τα γονατίσει στην κυριολεξία. Με μαθηματική ακρίβεια
θα έχουμε λίστες αναμονής και ο
όγκος εργασίας τους θα διπλασιαστεί

Με την έναρξη της δεύτερης φάσης όσα ιδιωτικά νοσηλευτήρια συμβληθούν θα δεχθούν έναν τεράστιο όγκο ασθε-

νών που θα τα γονατίσει στην κυριολεξία. Με μαθηματική ακρίβεια θα έχουμε λίστες αναμονής και ο όγκος εργασίας
τους θα διπλασιαστεί και θα ξεπεράσει τις λεγόμενες εγγυήσεις που παρέχει το μνημόνιο.
και θα ξεπεράσει τις λεγόμενες εγγυήσεις που παρέχει το μνημόνιο.
• Θα είναι έτοιμα τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια να διαχειριστούν τις συνέπειες επί της οικονομικής στους
ευρωστίας ή θα έρθουν αντιμέτωπα
με οικονομική κατάρρευση; Μπορεί
κανείς ν’ αναλογιστεί τις συνέπειες
μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο,
για τους εργαζομένους κι ευρύτερα
για την υγεία των πολιτών; Κανένα
σύστημα υγείας δεν είναι βιώσιμο
χωρίς δυνατό κρατικό τομέα. Η Κύπρος τι έκανε; Απλά χρηματοδότησε
την έξοδο των ιατρών και την διάλυση κλινικών των νοσοκομείων.
Τέτοιοι χειρισμοί έχουν οδηγήσει
την Κύπρο σε μια παγκόσμια πρωτοτυπία: «Εν καιρώ παγκόσμιου συναγερμού πνευμονίας από κορωνοϊό,
εμείς βάλαμε λουκέτο στην πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου
Λεμεσού».
• Δυστυχώς, ένα από τα πλέον πιθανά σενάρια, είναι πως η αποτυχία
υγιούς και θεμελιωμένης αυτονόμησης των κρατικών νοσηλευτηρίων
και η ανάγκη συνεχούς χρηματοδότησής τους, θα τα οδηγήσει σε ξεπούλημα. Λαμβάνοντας υπόψη σχεδιασμούς, τακτικές και κενές περιεχομένου διακηρύξεις του πρόσφατου
παρελθόντος, δεν θα ήταν υπερβολή
τα κρατικά νοσηλευτήρια της Κύπρου
να έχουν την τύχη της Λαϊκής Τράπεζας και του Συνεργατισμού. Η
«μαύρη τρύπα» που δημιουργείται
διαμορφώνει εφιαλτικές συνθήκες
για να συμπαρασυρθούν και τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Οι συνέπειες δε
γενικότερα για την οικονομία του
τόπου, αλυσιδωτές. Δυστυχώς στην
Κύπρο διαμαρτυρόμαστε μόνο όταν
το πρόβλημα κτυπήσει την δική μας
πόρτα, και ξεκινάμε να διαμαρτυρόμαστε πάνω στα ερείπια του προβλήματος ανεξάρτητα αν κάποιοι με
τεράστιο κόστος μας προειδοποίησαν
καιρό πριν.
• Σοβαρό πρόβλημα αποτελεί επίσης η αποδεδειγμένη πλέον αδυναμία
του ΟΑΥ να ελέγξει αποτελεσματικά
το σύστημα. Αυτό διεφάνη από τους
πρώτους μήνες εφαρμογής του ΓεΣΥ.
Στο υποθετικό σενάριο μη άσκησης
επαρκούς ελέγχου στη διενέργεια
χειρουργείων σε ένα νοσηλευτήριο,

τι θα γίνει εάν στο τέλος ο ΟΑΥ δεν
«αναγνωρίσει» την ανάγκη των όσων
έγιναν και πληρώσει λιγότερα; Πού
είναι οι δικλείδες ασφαλείας και πώς
το ιδιωτικό νοσηλευτήριο θα μπορέσει ν’ ανταπεξέλθει για να αποφύγει
τη χρεοκοπία; Η σωστή τακτική παγκοσμίως είναι ο έλεγχος βάσει πρωτοκόλλων και η δημιουργία συστήματος προέγκρισης από ελεγκτές
ιατρούς. Με αυτό τον τρόπο προστατεύονται και διασφαλίζονται όλοι:
ασθενείς, γιατροί, κλινικές και το
ίδιο το σύστημα.
• Κρατική εγγύηση 70 εκατομμυρίων δεν υφίσταται όπως τουλάχιστον έχει παρουσιαστεί. Οι προϋποθέσεις και οι υποσημειώσεις δημιουργούν θολό τοπίο ως προς την έγκαιρη κι επαρκή κάλυψη των νοσηλευτηρίων. Απο μόνη της η εφαρμογή
του μνημονίου θα δημιουργήσει ελλείμματα στις ιδιωτικές κλινικές και
είναι τουλάχιστον αφέλεια να πιστεύουν οι κλινικάρχες ότι το κράτος
θα βγάλει από τα ταμεία του χρήματα
να τους βοηθήσει αν αύριο δεν έχουν
να πληρώσουν τους υπάλληλους
τους, ή τις δόσεις των δανείων τους
στις τράπεζες. Ο Υπουργός Υγείας
ήταν ξεκάθαρος: «Δεν θα καλύπτουμε
εμείς τα ελλείμματα των ιδιωτικών
νοσηλευτηρίων». Ανεξάρτητα αν
αυτά τα ελλείμματα θα δημιουργηθούν από τον ελλειμματικό προϋπολογισμό του ΓεΣΥ το πρόβλημα
είναι των κλινικών και των μετόχων
τους . Αυτό που αρνούνται επίμονα
αρκετοί να καταλάβουν είναι ότι με
το μνημόνιο οι ιδιωτικές κλινικές
εκχωρούν τον αποκλειστικό έλεγχο
στον ΟΑΥ και η διαχείριση της περιουσίας τους είναι υπό αυστηρούς
περιορισμούς , τύπου μνημονίου
τρόικας .
• Το μόνο σύστημα υγείας που
είναι βιώσιμο στην Κύπρο είναι το
μεικτό με σταθερές αμοιβές, αυστηρό
έλεγχο, ανεξάρτητη εποπτική αρχή
και συμπληρωμές. Δυστυχώς ο λαϊκισμός ορισμένων δεν επιτρέπει την
εφαρμογή αυτού που ακούγεται ως
το πιο λογικό και το πιο κοντινό στην
κυπριακή πραγματικότητα και επιτρέπουν την εφαρμογή ενός προβληματικού συστήματος. Πρέπει
να γίνει αντιληπτό σε όλους ότι το

σύστημα βάσει αυτού που πληρώνουμε μας επιτρέπει να έχουμε τα
ανάλογα φάρμακα και τον ανάλογο
αριθμό ιατρικών πράξεων κτλ. Όποιος ξεπερνά αυτά που δικαιούται θα
πρέπει να πληρώνει. Οι επιλογές
είναι μόνο δυο: Συμπληρωμή ή αύξηση της φορολογίας. Μεταξύ των
δυο, προτιμότερη είναι η συμπληρωμή. Μόνο η συμπληρωμή θα συγκρατήσει τυχόν σπατάλες και καταχρήσεις. Σε διαφορετική περίπτωση οι ίδιοι οι «πατέρες» του ισχύοντος
συστήματος υγείας οδηγούν οι ίδιοι
το ΓεΣΥ σε κατάρρευση, με σοβαρές
συνέπειες στην ευρύτερη οικονομία
του τόπου.
Δεν είναι καθόλου υπερβολή να
πούμε ότι το ΓεΣΥ όπως εφαρμόζεται
οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων και στην
κρατικοποίηση των ιδιωτικών, μέχρι
να πουληθούν όλα σε τιμή ευκαιρίας
στους λεγόμενους στρατηγικούς
επενδυτές.
Είναι η ώρα να λεχθούν αλήθειες.
Αλήθειες που αφήνουν απ’ έξω εγωισμούς και άλλες σκοπιμότητες, πολιτικές ή επιχειρηματικές, ή και τα
δύο μαζί. Αυτό που έχει σημασία
είναι να διασφαλιστεί ένα σωστό
Σύστημα Υγείας, προσαρμοσμένο
στις ανάγκες της χώρας μας, που
εξυπηρετεί και παρέχει ποιοτικές
υπηρεσίες υγείας στον ασθενή, που
αναδεικνύει το επιστημονικό κύρος
της ιατρικής κοινότητας, που δίνει
επιλογές, χωρίς να υστερεί την ισότιμη πρόσβαση των ασθενών. Ένα
σύστημα που λειτουργεί έξυπνα,
αποτελεσματικά και δημοκρατικά.
Ένα σύστημα που διαθέτει όλες τις
απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας
και να ενεργεί προληπτικά, ως προς
την αποφυγή καταχρήσεων τόσο
από πλευράς κλινικαρχών-γιατρών
όσο και από πλευράς των ασθενών.
Στον τομέα της υγείας, δεν έχουν
θέση οι λαϊκισμοί. Κάποιοι επιτέλους
ας τους εγκαταλείψουν και ας επικεντρωθούν με σοβαρότητα στην
ορθολογιστική διαχείριση των προβλημάτων που ταλανίζουν το ΓεΣΥ,
πριν καν κλείσει ένα χρόνο ζωής.

O Δρ Χάρης Αρμεύτης είναι Πρόεδρος
της Ένωσης Ιδιωτών Ιατρών.

Πρώτα η μελέτη και μετά οι αποφάσεις για λατομείο
Του ΓΙΑΝΝΟΥ ΛΥΤΡΑ

Αντιδράσεις ανάμεσα στους πολίτες
ευρύτερα, σε πολιτικά κόμματα,
αλλά κυρίως στους κατοίκους των
περιοχών Δελικήπου, Βαβατσινιάς
και Λευκάρων, προκάλεσε η ανακοίνωση για το ενδεχόμενο δημιουργίας λατομικής ζώνης στα όρια
των πιο πάνω περιοχών. Η ανακοίνωση αφορούσε τα αποτελέσματα
μελέτης η οποία προέβλεπε ότι για
την δημιουργία του λατομείου,
πρέπει να αποψιλωθούν εκτάσεις
με δέντρα, σε μια περιοχή η οποία
θεωρείται ως υψηλής περιβαλλοντικής αξίας. Πέρα από την αποκοπή
δεκάδων χιλιάδων δέντρων, θα δημιουργούνταν επιπρόσθετα προβλήματα, εξαιτίας, μεταξύ άλλων,
των εκρήξεων για σκοπούς λατόμευσης, ήταν η ανησυχία του Κινήματος Οικολόγων. Ωστόσο, το
έντονο κλίμα που δημιουργήθηκε,
είχε ως αποτέλεσμα την σύγκληση
σύσκεψης στο Υπουργείο Περιβάλ-

λοντος, όπου αποφασίστηκε ο τερματισμός των ενεργειών και των
συζητήσεων για να επικαιροποιηθεί
η μελέτη γύρω από το θέμα και να
επαναξιολογηθούν τα δεδομένα,
με τις πρώτες εκτιμήσεις να αφορούν στην μη δημιουργία, τελικά,
του λατομείου και την επικέντρωση
σε άλλες μεθόδους.

Στροφή στην ανακύκλωση
Η απόφαση, που ελήφθη την
Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος, φαίνεται
ότι σηματοδοτεί την μετάβαση σε
μια νέα εποχή. Αυτό συνεπάγεται
την προσπάθεια στροφής στην κυκλική οικονομία, η οποία έχει ως
κεντρικό άξονα την ανακύκλωση
των οικοδομικών υλικών, γεγονός
που θα έχει θετικό αντίκτυπο στο
περιβάλλον. Συγκεκριμένα, η Επίτροπος Περιβάλλοντος, Κλέλια Βασιλείου, εξέφρασε στην «Κ» την
εκτίμηση ότι η απόφαση αποτελεί
σταθμό, καθώς ενδεχομένως να








Η Επίτροπος Περιβάλλοντος, Κλέλια Βασιλείου, καθησυχάζει τις ανησυχίες που προέκυψαν,
λέγοντας ότι η ανακοίνωση του Υπουργείου την
Πέμπτη αποτελεί ευχάριστη εξέλιξη, προς την
κατεύθυνση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης υλικών.
μην δημιουργηθούν άλλα λατομεία
στην Κύπρο, σενάριο το οποίο είναι
ευχάριστο. Η κ. Βασιλείου πρόσθεσε
ότι υπάρχουν πολλά υλικά που μπορούν να επαναχρησιμοποιούνται
και εργοστάσια τα οποία μπορούν
να λειτουργήσουν ως προς το θέμα
της ανακύκλωσης. Τόνισε ότι πρέ-

πει να δούμε πώς θα κινηθούμε
προς την κατεύθυνση αυτή, καθώς
είναι η σωστή και είναι, πλέον, καιρός, σε όλα τα επίπεδα, να στραφούμε στους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να επαναχρησιμοποιούμε και να ανακυκλώνουμε.
Όπως εξήγησε η κ. Βασιλείου,
τα επόμενα δύο χρόνια, μέχρι το
2022, θα γίνει επικαιροποίηση της
μελέτης και αξιολόγηση των ευρημάτων της. Ειδικότερα, η αξιολόγηση θα αφορά τις υποδομές της
Κύπρου, όσον αφορά την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση. Κληθείσα η Επίτροπος Περιβάλλοντος να απαντήσει κατά πόσον υπάρχει το ενδεχόμενο πισωγυρίσματος, αν κριθεί ότι οι υποδομές μας δεν μπορούν να στηρίξουν αυτή την στρατηγική κατεύθυνση, απάντησε ότι είναι νωρίς
για να δοθεί απάντηση, καθώς δεν
μπορεί η Κύπρος να παραμείνει
χωρίς οικοδομικά υλικά. Παράλληλα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος,

κατά την σύσκεψη της περασμένης
Πέμπτης, άσκησε πιέσεις προς
κάθε κατεύθυνση, ώστε να επενδύσουν στις υποδομές κατά τα επόμενα δύο χρόνια, ώστε να είναι
ικανές να ανταποκριθούν, με απώτερο σκοπό να μην υπάρξει η ανάγκη επιστροφής στις προηγούμενες
συνθήκες.

Προλαβαίνουμε;
Ερωτηθείσα η Επίτροπος Περιβάλλοντος αν προλαβαίνουμε στο
διάστημα αυτό να είμαστε έτοιμοι
να καταστήσουμε τις υποδομές
μας ικανές να σηκώσουν ανάλογο
βάρος, η κ. Βασιλείου εξέφρασε
την αισιοδοξία της. Η ίδια πιστεύει
ότι τα οικοδομικά υλικά που προκύπτουν από την αποξήλωση, αλλά
και την ανακαίνιση κτηρίων, όπως
το σίδερο, μπορούν να διατεθούν
στην αγορά ως καινούργια. Μάλιστα, τόνισε ότι πρέπει να δοθούν
περισσότερα κίνητρα σε εργοστάσια ανακύκλωσης αυτών των υλι-

κών, ώστε αυτό να καταστεί δυνατό.
Αυτά είναι τα θέματα που θα εξεταστούν στο πλαίσιο της μελέτης
και της αξιολόγησης η οποία θα
πραγματοποιηθεί τα επόμενα δύο
χρόνια, εξήγησε, ώστε να έχουμε
ασφαλή συμπεράσματα. Η ίδια θεωρεί ότι είναι εφικτό, μετά και την
ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, θέτοντας τους
στόχους μέχρι το 2022.

Επιφυλάξεις Οικολόγων
Το Κίνημα Οικολόγων, διά της
αναπληρώτριας προέδρου του,
Έφης Ξάνθου, εκφράζει τον προβληματισμό του και την ικανοποίησή του ταυτόχρονα. Η κ. Ξάνθου
αναφέρει ότι τίθενται ερωτήματα
για τους λόγους που οδήγησαν
στην εκπόνηση της μελέτης, εξ
αρχής, καθώς και υποψίες για πιέσεις στην κυβέρνηση από ιδιωτικά
συμφέροντα. Παράλληλα, τονίζει
ότι η απόφαση του Υπουργείου
απλώς δίνει παράταση στο θέμα.

ΕΛΛΑΔΑ
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Σχέδια πτήσης ΝΑΤΟ στο FIR Aθηνών
Τι σηματοδοτεί η συμφωνία για τη διέλευση των αεροσκαφών Global Hawk της Συμμαχίας από τον ελληνικό εναέριο χώρο
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ
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Απόφαση της Ε.Ε.
θα φέρει ευρωπαϊκά
πολεμικά νότια της
Κρήτης, στην περιοχή
που εμπεριέχεται στο
αποκαλούμενο μνημόνιο
Αγκυρας - Τρίπολης.
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Μία φρεγάτα και
ένα υποβρύχιο θα
σταθμεύουν στον
ναύσταθμο για άμεση
πρόσβαση στην
Ανατολική Μεσόγειο.
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Για την Ελλάδα, το
μονομερές δικαίωμα
καθορισμού των ορίων
της αιγιαλίτιδας ζώνης
και η εθνική κυριαρχία
σε νησιωτικό έδαφος δεν
μπορούν να υπαχθούν
σε δικανική κρίση.
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ÑÇÏËÖÇÞÛËÃÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÑÇÏ
ÚËÒÏÑ¦ÎÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÔÇÓÎÔßÖ¦ØÐËÏÙßÓÌÜÔÃÇÖÇØÇÖÕÓÖÂÝËÃÔÇÏ
ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ßÉÎÒÂ

Εξάλλου ßÖ¦ØÞÕßÔÑÇÏ¦ÒÒÇÑÜÒÆÓÇÚÇÍÏÇÚÎÔÖÇØÇÖÕÓÖÂÄÖÜÝÚÕ
ÓÁÒÒÕÔÚÕßËÆØÕßÝÚÎÝÇÏÍÏÇÒÃÚÏÊÇÝ
à×ÔÎÝÇÙßÓÈÏÈÇÙÚËÃÎÒÒ¦ÊÇ
ÔÇÖØÕÙÌÆÍËÏÙÚÕÏÑÇÙÚÂØÏÕÓË
ÔÓ"ËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏÎßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇ©ÁÞËÏÜÝËÙÜÚËØÏÑ¦ÄØÏÇ
ÚÇËÐÜÚËØÏÑ¦ÄØÏÇÚÎÝÇÏÍÏÇÒÃÚÏÊÇÝ
à×ÔÎÝÕÖØÕÙÊÏÕØÏÙÓÄÝÚÕßËÆØÕßÝ
ÚÎÝÇÏÍÏÇÒÃÚÏÊÇÝËÃÔÇÏÑØÃÙÏÓÕÝÍÏÇ
ÚÎÔÕØÏÕÛÁÚÎÙÎ ÇÏÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÎÔÕÓÕÒÕÍÃÇÚÕÑØ¦ÚÕÝÊËÔÁÞËÏ
ÊÏÑÇÃÜÓÇËÖÁÑÚÇÙÎÝÓËÚ¦ÚÎÔÕØÏÕÛÁÚÎÙÎÚÎÝßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÝ©

Για τους λόγους ÇßÚÕÆÝËÃÞËÛËÙÖÏÙÚËÃÑÇÏÒËÏÚÕÆØÍÎÙËÁÜÝÚÕ
ÕÛËÙÓÄÝÚÜÔÊÏËØËßÔÎÚÏÑ×ÔÙßÔÕÓÏÒÏ×ÔÒÒ¦ÊÇÝ¬ÕßØÑÃÇÝÖÕß
ÙÑÕÖÄËÃÞËÔÇÖØÕÒËÏ¦ÔËÏÚÕÁÊÇÌÕÝ
ÍÏÇÓÏÇÖØÕÙÌßÍÂÙÚÎ²¦ÍÎÔÚÏÑËÃÓËÔÄÚÕßÝÂÚÇÔÄÒÇÚÇÖËØÏÌËØËÏÇÑ¦ÂÖØÕÑØÏÓÇÚÏÑ¦ÛÁÓÇÚÇÖÕß
ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏàÇÔÕÏÊßÕÞ×ØËÝÑÇÏÎ
ËÖÃÒßÙÂÚÕßÝÓËÑÇÒÂÖÃÙÚÎ×ÙÚË
ÔÇÓÎÔËÓÖÒÇÑÕÆÔÙÚÎÊÏÑÇÔÏÑÂ
ÊÏËØËÆÔÎÙÎÄÚÇÔÇßÚÂÛÇÑØÏÔÄÚÇÔ×ØÏÓÎÑÇÏÇÖÄÚÏÝÊÆÕÖÒËßØÁÝßÙÚßÞ×ÝÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÇßÚÂ
ÇÚÄÔÎÙËÑÇÏÊÏÇÑÄÖÎÑËÓËËßÛÆÔÎÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÚÏÝÖØÄÙÌÇÚËÝ
ËÖÇÌÁÝÑÇÏÑÕØßÌÂÝÚÕÔÃÙÚÎÑËÎ
ÇÔ¦ÍÑÎËÖÇÔ¦ÒÎÉÎÝÚÜÔÊÏËØËßÔÎÚÏÑ×ÔËÖÇÌ×ÔÖÕßÇÔÖØÇÍÓÇ-

Υπάρχει, φυσικά,
μια εναλλακτική λύση
στο αδιέξοδο, που δεν
είναι άλλη από τη σύναψη συνυποσχετικού
με τη Λιβύη, σχετικά
με τη συμφωνία της
με την Τουρκία.
ÚÕÖÕÏÎÛËÃÊÃÔËÏÓÏÇÓÏÑØÂËÒÖÃÊÇ
ËÖÃÒßÙÎÝËÐÜÊÏÑÇÙÚÏÑ¦ÚÕßàÎÚÂÓÇÚÕÝÚÕßËÆØÕßÝÚÎÝÇÏÍÏÇÒÃÚÏÊÇÝ
ÑÇÏÚÜÔÍÑØÃàÜÔàÜÔ×ÔÖØ¦ÍÓÇÖÕß
ÛÇËÖÏÚØÁÉËÏÚÎÔÖØÕÙÌßÍÂÙÚÕÏËÛÔÁÝÏÑÇÙÚÂØÏÕÓËÁÔÇËÒÇÌØÆ®
ÙßÔßÖÕÙÞËÚÏÑÄ

Υπάρχει ÓÏÇËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÒÆÙÎÙÚÕ
ÇÊÏÁÐÕÊÕÚÜÔÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÜÔ
ÍÏÇÚÎÙÆÔÇÉÎÙßÔßÖÕÙÞËÚÏÑÕÆ
ÇÏÇßÚÂÊËÔËÃÔÇÏ¦ÒÒÎÇÖÄÚÎÙÆÔÇÉÎÙßÔßÖÕÙÞËÚÏÑÕÆÓËÚÎÏÈÆÎ
ÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÚÎÝÓËÚÎÔ
¬ÕßØÑÃÇ¢ßÙÏÑ¦ÓÏÇÚÁÚÕÏÇÒÆÙÎ
ÇÌÂÔËÏÇÔÕÏÑÚÄÚÕÖËÒ×ØÏÕÛÁÓÇ
ÚÜÔËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑ×ÔÊÏÇÌÕØ×Ô
ÖÕßÓËÚÇÚÃÛËÚÇÏÙÚÕÇÖ×ÚËØÕÓÁÒÒÕÔÓËÄÒËÝÚÏÝÖÏÛÇÔÁÝÙßÔÁÖËÏËÝ
ÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÁÞËÏÎÇÔÇÈÕÒÂÒÒ¦ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÛÇÁÞËÏÚÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇÊÏÇÖÏÙÚÜÛËÃÎÖÇØÇÔÕÓÃÇ
ÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÑÇÏÔÇÇÖÕÑÇÚÇÙÚÇÛËÃÎÔÕÓÏÓÄÚÎÚÇßÙÚßÞ×ÝÙÚÕ
ÊÏËÛÔÁÝÊÃÑÇÏÕÓÏÇÖÇØÇÔÕÓÃÇÊËÔ
ÇÖÕÑÇÛÃÙÚÇÚÇÏÖÇØ¦ÓÄÔÕÔÓËÚÎÔ

ÇÖÕÊÕÞÂÚÎÝÇÖÄÚÕÔÃÊÏÕÔÇßÚÄÔ
ÖÕßÁÞËÏÖÇØÇÔÕÓÂÙËÏÂÇÖÄÚÎÊÏËÛÔÂÊÏÑÇÏÕÊÕÙÃÇ

Η λύση ÇßÚÂÚÎÝÓËÚ¦ÛËÙÎÝÚÕß
ÇÔÚÏÊÃÑÕßÊËÔÖØÕÙÑØÕÆËÏÙËÑÇÔÁÔÇËÓÖÄÊÏÕÃÊÏÇÎÏÈÆÎÙË
ÖØÄÙÌÇÚËÝÊÎÒ×ÙËÏÝÚÎÝËÖËÙÂÓÇÔËÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÖØÕÙÌßÍÂÝÙÚÕ
ÏËÛÔÁÝÏÑÇÙÚÂØÏÕÐ¦ÒÒÕßÎÞ×ØÇÇßÚÂÁÞËÏËÓÖËÏØÃÇÇÖÄÖØÕÙÌßÍÁÝÇÌÕÆÚÕÊÏËÛÔÁÝÊÏÑÇÏÕÊÕÚÏÑÄ
ÄØÍÇÔÕÁÞËÏËÖÏÊÏÑ¦ÙËÏÊÆÕßÖÕÛÁÙËÏÝÕØÏÕÛÁÚÎÙÎÝÚÎÝÏÈÆÎÝÓËÍËÏÚÕÔÏÑÁÝÚÎÝÞ×ØËÝ¬ßÔÎÙÃÇ¡¦ÒÚÇ
ÙÚÕÙÞËÚÏÑ¦ÖØÄÙÌÇÚÕÖÇØËÒÛÄÔ

Το αντικείμενο ÚÎÝÖØÕÙÌßÍÂÝÛÇ
ËÃÔÇÏÎÔÕÓÏÓÄÚÎÚÇÂÄÞÏÚÕßÚÕßØÑÕÒÏÈßÑÕÆÓÔÎÓÕÔÃÕßÇÖÄÖÒËßØ¦ÝÏËÛÔÕÆÝÏÑÇÃÕßÊÎÒÇÊÂÑÇÚ¦
ÖÄÙÕÔÎÕØÏÕÛÁÚÎÙÎÖÕßÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏËÃÔÇÏÔÄÓÏÓÎÇÖÄÚÎÙÚÏÍÓÂ
ÖÕßÖËØÏÑÒËÃËÏÚÓÂÓÇÚÇËÒÒÎÔÏÑÂÝ
ßÌÇÒÕÑØÎÖÃÊÇÝÙËÛÇÒ¦ÙÙÏËÝÖËØÏÕÞÁÝÖÕßÊÏÑÇÏÜÓÇÚÏÑ¦ÇÔÂÑÕßÔ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ¡ËÚÕËØ×ÚÎÓÇÇßÚÄ
ÎÒÒ¦ÊÇÖØÕÙÊÕÑ¦ÄÚÏÚÕÏËÛÔÁÝ
ÏÑÇÙÚÂØÏÕÛÇÑÎØÆÐËÏÖÇØ¦ÔÕÓÎ
ÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÑÇÏÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÛÇÒÆÙËÏÑÇÏÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÚÎÝÇÑØÏÈÕÆÝ
ËÖÂØËÏÇÝÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÔÎÙÏ×Ô
ÖÕßËÓÖÒÁÑÕÔÚÇÏÙÚÎÔÕØÏÕÛÁÚÎÙÎ
ÃÔÇÏÓÏÇÒÆÙÎÄÞÏÏÊÇÔÏÑÂÇÒÒ¦
ÖÕßÑ¦ÚÜÇÖÄÚÏÝÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝ
ÙßÔÛÂÑËÝËÃÔÇÏÎÓÄÔÎÑÇÚ¦ÚÇÌÇÏÔÄÓËÔÇËÌÏÑÚÂ

* Ο κ. Χρήστος Ροζάκης είναι ομότιμος
καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
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Δέσμη μέτρων για την καθημερινότητα
Μετά το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις, η κυβέρνηση ετοιμάζει σειρά παρεμβάσεων με σκοπό να διευκολύνει τη ζωή των πολιτών
Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Η Εκτελεστική
Γραμματεία

Λίγο πριν ÚÕÖËØßÙÏÔÄÑÇÒÕÑÇÃØÏ
Î§ÁÇÎÓÕÑØÇÚÃÇÑÇÏÕ ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÇÖÄÚÎÛÁÙÎÚÄÚËÚÕßÇØÞÎÍÕÆÚÎÝÇÐÏÜÓÇÚÏÑÂÝ
ÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÝÁÊÏÔÇÔÏÊÏÇÃÚËØÎ
ÁÓÌÇÙÎÙÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÚÜÔ
ÖÕÒÏÚ×ÔËÓÏÇÞ×ØÇÄÖÕßÚÇÖ¦ÔÚÇÖËØÏÙÚØÁÌÕÔÚÇÏÙßÔÂÛÜÝÍÆØÜ
ÇÖÄÓËÍÇÒËÖÂÈÕÒÇÙÞÁÊÏÇÖÕßÓÁÔÕßÔÙÚÇÞÇØÚÏ¦ÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏ
ÐËÞÔÕÆÔÖÜÝÎÈËÒÚÃÜÙÎÚÎÝÑÇÛÎÓËØÏÔÂÝàÜÂÝÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÇÖÕÚËÒËÃÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÙÚÕÃÞÎÓÇËÏÊÏÑ¦
ÄÚÇÔÇßÚÂÎÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇËÃÔÇÏ
ÍËÓ¦ÚÎËÓÖÄÊÏÇÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕßÍÔÜØÃàÕßÔÖÜÝÇßÚÂÎÓ¦ÞÎ
ÓÕÏ¦àËÏÓËÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÎÝËØÔÇÃÇÝ±ÊØÇÝÇÒÒ¦ËÃÔÇÏÇÖÕÌÇÙÏÙÓÁÔÕÏÔÇÚÎÊ×ÙÕßÔÒÎÔÚÕß
ÔÕÓÕÙÞËÊÃÕßÍÏÇÚÏÝÖÕØËÃËÝÖÕß
ÇÖÕÑ¦ÒßÉËÎ ®ÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÙÚÕ¡ÇÐÃÓÕßËÚÕÏÓ¦àÕßÔÁÔÇÖÇÑÁÚÕÖÕßÙÚÄÞÕÁÞËÏ
ÔÇÈËÒÚÏ×ÙËÏÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÚÜÔÖÕÒÏÚ×Ô

ÖØÄÙÌÇÚÎÇÖËØÍÃÇÙÚÇÓÁÙÇÓÇàÏÑÂÝÓËÚÇÌÕØ¦ÝÑÇÚ¦ÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÖÇØÁÒßÙËÑÇÏÖ¦ÒÏÚÕÒËÑÇÔÕÖÁÊÏÕÑÇÚÁÊËÏÐËÖÜÝÞØËÏ¦àÕÔÚÇÏ¦ÓËÙËÝÒÆÙËÏÝÑßÈÁØÔÎÙÎ
ËÚÕÏÓ¦àËÏÔÕÓÕÛËÚÏÑÂÊÏ¦ÚÇÐÎÖÕß
ÇÌËÔÄÝÛÇÖØÕÈÒÁÖËÏÚÎÔÁÍÑÇÏØÎÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙÎÍÏÇÚÎÔÖØÕÑÂØßÐÎÚÎÝÇÖËØÍÃÇÝ×ÙÚËÔÇËÃÔÇÏ
ËÔÂÓËØÕÚÕËÖÏÈÇÚÏÑÄÑÕÏÔÄÍÏÇÔÇ
ÖØÕÍØÇÓÓÇÚÃÙËÏÚÏÝÓËÚÇÑÏÔÂÙËÏÝ
ÚÕßÑÇÏÇÌËÚÁØÕßÛÇßÖ¦ØÞËÏÓÁØÏÓÔÇ×ÙÚËÔÇËÑÚËÒËÃÚÇÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÁÔÇÓÁØÕÝÚÕßÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÁÔÕßÙßÍÑÕÏÔÜÔÏÇÑÕÆÁØÍÕß
ÑÇÚ¦ÚÏÝ×ØËÝÇÏÞÓÂÝÓËÖØÕÙÜÖÏÑÄÇÙÌÇÒËÃÇÝÖÕßÛÇÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÙÚÎÊÏ¦ÚÇÐÎ

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες
ÔÇÈÇÙÏÑÄÙÚÕÃÞÎÓÇÖÕßÁÞËÏ
È¦ÒËÏÕ ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝËÃÔÇÏÎÉÎÌÏÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÑØ¦ÚÕßÝ
ÚÕÕÖÕÃÕÊËÔÛÇÚÇÒÇÏÖÜØËÃÚÕßÝ
ÖÕÒÃÚËÝÑÇÏÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ©
ÄÍÑÕÝÚÎÝÊÕßÒËÏ¦ÝÖÕßÁÞËÏÑ¦ÔËÏÚÕÇØÓÄÊÏÕßÖÕßØÍËÃÕ¤ÎÌÏÇÑÂÝÕÒÏÚÏÑÂÝËÃÔÇÏÓËÍ¦ÒÕÝÑÇÏ
ÄÙÇÇÖÕÓÁÔÕßÔÔÇÍÃÔÕßÔËÃÔÇÏ
ÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÇÔÊËÏÑÚÏÑ¦
ßÒÕÖÕÏÂÛÎÑËÂÊÎÎÊÏÇÒËÏÚÕßØÍÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÎÊÏÇÙÆÔÊËÙÎÓÎÚØ×ÜÔÄÖÜÝÖÞÚÎÝÓË
ÚÕ¡ÎÚØ×ÕÕÒÏÚ×ÔÍÏÇÚÎÓÎ
ÖØÕÙÑÄÓÏÙÎÒÎÐÏÇØÞÏÑ×ÔÖØ¦ÐË-

INTIME NEWS

Απεργίες στα ΜΜΜ

Η πρόσφατη ÑÉ¨oËÑ³ÑÐÓÑÐÑÇ{~ÊØÐÉ³Ñ×¨ÒØV~Ñ³Ò³iËÑÑ¨ÓÜÈÉ~Ñ{ÒÜ{³ÜÉ~ÑÓÙ{V~Ñ³ÓÙÉ{ÂÉØT¨É{ÒÇ³Ñ{ÒÐÉÉØÜÖÉ{Ø.³iÐÚÉ³{~ÊÙ{Ò³ÑÂiÈÉ³{ÐÒÇÉ{i~ÈKÓ¨iiVÚÑÈÒ¨TÉ{ÐÓ¨{ÐÑ³ÉÑÉ~³ÉÜÉË³Ñ{³ÈÜÒT{³ÓÑÐÓ¨Ø³È¨o¨ÑÐÐÑ³{ÐÓÈÈo~{{Ñ~ÖÓ¨oÈ
~Ñ³Ò³{Ø¨ÉØÑ{TÐÊØVÐÉ¨{~ÌÑ×ÑÜÉËÑØ

Η προστασία του επιβατικού κοινού των μέσων
μαζικής μεταφοράς και
η προώθηση της ψηφιοποίησης του κράτους
αποτελούν προτεραιότητες για την κυβέρνηση.
ÜÔÄÖÜÝÍÁÔÔÎÙÎÝÍ¦ÓÕßÙßÓÌ×ÔÕßÙßÓÈÃÜÙÎÝÊÏÇàßÍÃÕßÑÇÏ
ÛÇÔ¦ÚÕßÙÚÎÔËÌÕØÃÇ¤ÎÌÏÕÖÕÏÂÛÎÑËÂÊÎÎÊÂÒÜÙÎÍÁÔÔÎÙÎÝ
ËÔ×ÖØÕÞÜØ¦ËÏÑÇÏÎÎÒËÑÚØÕÔÏÑÂÁÑÊÕÙÎÚÜÔÙßÔÚ¦ÐËÜÔÚÇ
ÙÞÁÊÏÇËÃÔÇÏÑÇÏÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÎÝ
ÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÂÝÖÆÒÎÝNV]NYÄÖÕß
ÛÇËÔÙÜÓÇÚÜÛÕÆÔÑÜÊÏÑÕÖÕÏÎÓÁÔËÝÄÒËÝÕÏÈÇÙÏÑÁÝßÖÎØËÙÃËÝ
ÚÕßÎÓÕÙÃÕßÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÛÇÁÞËÏ
ÖØÄÙÈÇÙÎÕÖÕÒÃÚÎÝÓËÁÔÇÑÒÏÑ
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÖËØÃÖÕßßÖÎØËÙÃËÝÓËÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÕßÝÔÇ
ËÃÔÇÏÊÏÇÛÁÙÏÓÎÓÁÙÇÙÚÎÔ¦ÔÕÏÐÎ
¡ÇÑØÆÝËÃÔÇÏÕÑÇÚ¦ÒÕÍÕÝÑÇÏ

ÙÚÎÔ±ÍËÃÇÄÖÕßÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔ
ÙÞËÊÏ¦àËÚÇÏÎÕØÍÇÔÜÚÏÑÂÇÔÇÊÏ¦ØÛØÜÙÎÚÕß ÓËËÔÃÙÞßÙÎ
ÇÖÄÖÚÎÚÏÑ¦ÓÁÙÇÇÒÒ¦ÑÇÏÊØ¦ÙËÏÝÍÏÇÚÎÔÉÎÌÏÇÑÂ±ÍËÃÇÓËÁÓÌÇÙÎÙÚÕÔÇÚÕÓÏÑÄÎÒËÑÚØÕÔÏÑÄ
Ì¦ÑËÒÕßÍËÃÇÝÑÇÏÙÚÇÎÒËÑÚØÕÔÏÑ¦ÓÎÚØ×ÇÇÙÛËÔ×ÔÇØ¦ÒÒÎÒÇ
ÙÚÕÔÙÞËÊÏÇÙÓÄßÖ¦ØÞËÏÔÁÇÌÇØÓÇÑËßÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂËÔ×ËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÔÔÇËÐËÚÇÙÚËÃÁÔÇÓÔÎÓÄÔÏÕ
ÑÇÚÇÔÄÎÙÎÝÓËÚÏÝÌÇØÓÇÑÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÍÏÇÚÎÓËÃÜÙÎYLIH[LÑÇÏ
JSH^IHJR¬ÁÒÕÝßÖ¦ØÞËÏÙÞËÊÏÇÙÓÄÝÍÏÇÓÏÇÙËÏØ¦ÇÖÄÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝ×ÙÚËÔÇÈËÒÚÏÜÛÕÆÔÓÏÑØÁÝ
ÂÓËÍ¦ÒËÝÙÚØËÈÒ×ÙËÏÝÊËÑÇËÚÏ×Ô
ÖÕßÚÇÒÇÏÖÜØÕÆÔÑÇÛÎÓËØÏÔ¦
ÄÖÜÝÎËÔÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×ÔÊÏÕÊÃÜÔÙËÄÒÎÚÎÞ×ØÇ

«Στοπ» σε πρόωρες εκλογές
¬ÇÖÇØÇÖ¦ÔÜÖ×ÝÓÖÕØËÃÔÇ
ÙßÔÊÁÕÔÚÇÏÓËÚÇÙËÔ¦ØÏÇÖØÄÜØÜÔËÑÒÕÍ×Ô" ÇÚÇØØÃÖÚÕÔÚ¦Ý
ÚÇ®ÒÁÔËÇØÓÕÊÃÜÝÑßÈËØÔÎÚÏÑÁÝ
ÖÎÍÁÝÇÖÇÔÚ×ÔÚÇÝÙÚÎÔÁÔÚÕÔÎ
ÌÎÓÕÒÕÍÃÇÖÕßËÓÌÇÔÃÙÚÎÑËËÑ

ÔÁÕßÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÍÏÇ
ÖØÄÜØÎÖØÕÙÌßÍÂÙÚÏÝÑ¦ÒÖËÝ
ËÔËÃÊËÏÇÏÌÔÏÊÏÇÙÓÕÆ©ÙÕÏßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÇßÚÂÚÎÔ¦ÖÕÉÎÑÇÏ
ËÏÙÎÍÕÆÔÚÇÏÙÞËÚÏÑ¦ÙÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÐËÞÔÕÆÔ¶ÒÁÔËÕÏÇÔÚÏÌØÕÔÕÆÔÚËÝ¶Ñ¦ÚÏÈÇÙÏÑÄ!ÎÖØÕÙÌßÍÂÙÚÏÝÑ¦ÒÖËÝÖÄÙÕÓ¦ÒÒÕÔ
ÙËÖØÄÜØËÝÖØÁÖËÏÔÇÁÞËÏÑÇÏ
ÁÔÇÑÇÒÄÇÌÂÍÎÓÇÓÏÇÑÇÒÂÇÏÚÃÇËÏÊÏÑ¦ÇÔÁÞËÏÖØÕÎÍÎÛËÃÁÔÇ
ÑÇÛÇØÄ ÖÕßÁÞËÏÊ×ÙËÏÇßÚÕÊßÔÇÓÃÇÙÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄßÚÄÚÕÇÌÂÍÎÓÇÕÆÚËßÖ¦ØÞËÏÕÆÚË
ÛÁÒËÏÑÇÔËÃÝÔÇÈØËÛËÃÑÇÛ×ÝÛÇ
ÙÎÓÇÃÔËÏÑ¦ÚÏÁÑÚÇÑÚÕ¦ØÇÑÇÑÄ
©ÏÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÖ¦ÔÚÜÝÇÖÄÚÕ
¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕßÒÁÔËÖÜÝÑ¦ÛË
¦ÒÒÕÖÇØ¦ßÖ¦ØÞËÏÑÒÃÓÇËÑÒÕÍ×Ô
ÑÇÏÇßÚÄÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÊËÔÙßàÎÚËÃÚÇÏÑÇÛÄÒÕßßÔËÖ×ÝÙËÔ¦ØÏÇ
ÖØÄÜØÜÔËÑÒÕÍ×ÔÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔ
ÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÙÚÕÚØÇÖÁàÏ
¬ÎÔÃÊÏÇ×ØÇÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕßÓËÓÏÇÒÇÑÜÔÏÑÂÊÏÇØØÕÂ
ËÔÚÄÝÚÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÁÈÇÒËÌØÁÔÕ
ÙÚÎÙßàÂÚÎÙÎÖÕßËÖÃÙÎÝßÖ¦ØÞËÏÍÏÇËÖÏÑËÃÓËÔÕÇÔÇÙÞÎÓÇÚÏ-

ÙÓÄËÔËÃÔÇÏÙÚÏÝÖØÕÛÁÙËÏÝÚÕß
ÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ®ÁÒËÍÇÔÙÞËÚÏÑ×Ý
ÙßÔËØÍ¦ÚËÝÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ
ÊËÃÞÔÕÔÚÇÝÚÎÈÕÆÒÎÙÎÔÇÙÚÇÓÇÚÂÙËÏÎÙÞËÚÏÑÂÖÇØÇÌÏÒÕÒÕÍÃÇ
ßÚÄÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÏÙÞÆËÏÚÕ
ÃÊÏÕÄÖÜÝÑÇÏÓËÚÏÝÖØÄÜØËÝËÑÒÕÍÁÝÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÔÄÖÜÝÁÞËÏÐÇÔÇÍØ¦ÉËÏÎ ®ËÔÚÄÝÚÎÝ¦ÔÕÏÐÎÝ
ÔÇÍÃÔÕßÔÊÏÕØÛÜÚÏÑÁÝÑÏÔÂÙËÏÝ
ÇÒÒ¦ÎÙßàÂÚÎÙÎÖËØÃÇÔÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÕÆÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÈÒ¦ÖÚËÏÖÇØ¦ÈÕÎÛ¦ËÏÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎ

Ολοκλήρωση αξιολόγησης
ÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÖ¦ÔÚÜÝÙßÔËÞÃàËÚÇÏÓËÍÕØÍÕÆÝØßÛÓÕÆÝßÚÂ
ÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÛÇÈØËÛÕÆÔÙÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕßÕ²ØÂÙÚÕÝÚÇáÑÕÆØÇÝÑÇÏÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄËÖÏÚËÒËÃÕ
ÓËÚÕÔÇÁØÇ®ÚÎÝÛËÚÏÑÂÝÄÖÜÝ
ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÁÑÛËÙÎÝÚÜÔÛËÙÓ×Ô
ÍÏÇÚÎÔÎÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÚÜÔÇÐÏÕÒÕÍÂÙËÜÔÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃÙÚÏÝÇØÞÁÝ
¡ÇØÚÃÕßÑÇÏÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÛÇ
ÁÞËÏÖÒÂØÎÑÇÏÙÇÌÂËÏÑÄÔÇÍÏÇ
ÚÕÙÆÔÕÒÕÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÂÝÚÕß

Σήμερα ³{ØÆ´Æ³¨ËV
È¨{Ò~Øi³³Ò~iØ
ÚÑK¨ÉÚÉË³Ñ~É³¨{~Ò
o¨Ñ×ÉËÑ³iØ Ûo{Ñ³i
ÈÉÙ¨ËÑi³iØ(Ü{³{~ÊØ
{³¨ÊØ$¨ÚÈÈ¨oÌØV¨ØÉË¨¨{³
ÌÑÑ×Ó¨Úi~Ño{Ñ
³t~Ù{~Ì~ÑÚiÐÉ¨{Ì³i³ÑØuÑÜÜÒ~Ñ{³iÈÓT{i
³È~ÈKÉ¨i³{~ÖÓ¨oÈV
ÑÑÐÓÉ³Ñ{Ñ~ÒÉ{Ð{~¨Ì
ÑÜo{ÐÌ³ÈÉ³ÑÐÊÈ ÙÉ{~³{~ÒVÒ³ØV
~ÈKÉ¨i³{~ÓØioÓØÑÑ×Ó¨ÈØ³¨³ÑÈ³ÌÙ{Ò³iÐÑi~ÈKÓ¨ii
ÓTÉ{i×ËÉ{lÆÐTÓÙ{ÑVÈÉËÑ{ÜÖÐÉoÒÜØÑ¨{ÚÐÌØ(Ñ¨ÒÜÜiÜÑV
¨ÚÈÈ¨oÌØÑÑÐÓÉ³Ñ{ÑÑÑ×É¨ÚÉË~Ñ{³
Ó¨oÈ¨ÓÉ{ÑoËÉ{
ÑÌÉÙ~Ñ{Ó¨ÑVÙË³ÑØ
ÓÐ×Ñi³i~ÑÚiÐÉ¨{Ì³i³Ñ0ÐÑÑÑÐÓÉ³Ñ{
ÑÉ~ÜÓÂÉ{~Ñ{³iÓÑ ~³ÉÜÉ³{~Ê¨ÑÐÐÑ³ÉËÑV³i
ËÑÚÑÈÐÐÉ³ÓTÈi
KÈÜÉÈ³ÊØÑËÑ¨ËÑÉ×ÒÜÑVKÈÜÉÈ³ÊØ
ÉiËÑØ(É¨{~ÜÊØÑ³ÒØVKÈÜÉÈ³ÊØ'Ú{³{ÙÑØ{ÒiØ${~ÌÐÈ
~Ñ{KÈÜÉÈ³ÊØ ³ËÈ
0ÐÓÑ³iØ åÚiÑËÜiØ.ÑÒ~iØ0Ñ³ÓÉ¨Ñ
¨ÌÑÑ³ÈÈ
~Ñ{³i×{Ü×ËÑi³³Ò~iV~ÑÚØÙÉËTÈÑÜÜÑoÊoÉ{ÒØg³i¨ioÖÐÉiÈÐÐÉ³ÉËTÑ{
{¨oØÜÒTØ~Ñ{{ÒiØ0¨ÑoÒ~iØgVÑÜÜÒÓTÈ
~Ñ{ÑÌÜÈ³iÉ~ÐÐÑ³{~Ê
{¨¨ËÑ$~.ÑÒ~iØ
ÉËÑ{Ü{³{~ÌØ×ËÜØ³È
¨ÚÈÈ¨oÖV~Ñ³ÒØ³Èå³i.ÑÐÑ¨ÒV
É~${~ÌÐÈg¨i¨ÌÉÙ¨Ø³iØ$
Ûg
TÑ¨Ñ~³i¨ËÇÉ³Ñ{Øt~Ñ¨ÑÐÑÜ{~Ìu³ÓÜÉTØÑ³Ò
Ñ¨Ò×¨Ñi³iØo³ÊØ
×¨ÒiØo{Ñ³tÌÜ(å.$uViÉ~³ÉÜÉ³{~Êo¨ÑÐÐÑ³ÉËÑÓTÉ{³ÉÜÓTiÑÌ³
tÌÜ³iØ Ûu

Προαναγγελθέν αδιέξοδο για τον προϋπολογισμό της Ε.Ε.
Αγεφύρωτο χάσμα ανάμεσα στους «Φίλους της Φιλόδοξης Ευρώπης», μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, και των «φειδωλών τεσσάρων»
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
Την απόσταση ÓËÚÇÐÆÚÜÔÓËÍÇÒËÖÂÈÕÒÜÔÌÏÒÕÊÕÐÏ×ÔÚÎÝËÔÜÓÁÔÎÝ
ßØ×ÖÎÝÑÇÏÚÜÔÙÑÒÎØ×ÔÕØÃÜÔ
ÖÕßËÖÏÈ¦ÒÒËÏÎËÛÔÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÇÔÁÊËÏÐËÎ¦ÚßÖÎÆÔÕÊÕÝ ÕØßÌÂÝÍÏÇÚÕÔÁÕÕÒßËÚÁÝÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÒÇÃÙÏÕ¶ÚÕÔÑÕÏÔÕÚÏÑÄ
ÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÍÏÇÚÎÔÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÑÂÖËØÃÕÊÕÙÆÔÕÊÕÝÐËÑÃÔÎÙËÚÎÔÁÓÖÚÎÑÇÏÁÒÎÐËÞÜØÃÝÙßÓÌÜÔÃÇÚÕÈØ¦ÊßÚÎÝ
ÇØÇÙÑËßÂÝ©ÏÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝ
ÂÚÇÔÓÇÑØÁÝÑÇÏËÖ×ÊßÔËÝ®¶ÄÖÜÝ
ÖØÕÁÈÒËÉËÙÚÎÔ ®ÙÚËÔÄÝÙßÔËØÍ¦ÚÎÝÎÍÁÚÎÓËÍ¦ÒÎÝÞ×ØÇÝ¶ÇÒÒ¦
ÁÒÎÐÇÔ¦ÊÕÐÇ
¬ÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÝËÃÞËÚËÛËÃÇÖÄÚÎÔÖØÄÚÇÙÎ
ÖÕßÑÇÚÁÛËÙËÙÚÏÝ¢ËÈØÕßÇØÃÕß
ÕÖØÄËÊØÕÝÚÕßßØÜÖÇáÑÕÆßÓÈÕßÒÃÕßÇØÒ¡ÏÙÁÒÕÕÖÕÃÕÝÁÞËÏ
ÇÔÇÒ¦ÈËÏÚÕÔ¦ÛÒÕËÖÃÒßÙÎÝÚÎÝ
ÖÕÒßÖÇØÇÍÕÔÚÏÑÂÝÇßÚÂÝËÐÃÙÜÙÎÝÙÚÕÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕÚÎÝÛÎÚËÃÇÝÚÕßÚÇÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇÚÕßÜÝ
ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÚÕßËÒÍÃÕßÕÑ
¡ÏÙÁÒÑÇÚ¦ÌËØËËÖÇÔËÏÒÎÓÓÁÔÜÝ
ÔÇÙßÓÌÏÒÏ×ÙËÏÛÁÙËÏÝÌÇÏÔÕÓËÔÏÑ¦ÇÙÆÓÈÇÚËÝÙÚÏÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÍÏÇÚÕÔÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÚÎÝ
Þ×ØÇÝÚÕß¬ÕÄÓÜÝÇÖÕÚËÒËÃ
ÁÔÇÔÁÕËÖÃÖËÊÕÖÕÒßÖÒÕÑÄÚÎÚÇÝ
¶ËÏÊÏÑ¦ÌÁÚÕÝÖÕßËÃÔÇÏÎÖØ×ÚÎ
ÌÕØ¦ÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÑÇÚÇØÚÏÙÚËÃ
ÞÜØÃÝÚÎÔÑÇÛÇØÂÙßÔËÏÙÌÕØ¦ÚÕß

ÔÜÓÁÔÕßÇÙÏÒËÃÕßÊÏÙÙËÈ¦ÛÕÝËÖÚÇËÚÃÇÝ
ÚÎÙßÔÁÔÚËßÐÎ¬ÆÖÕßÓËÚ¦ÚÕ
ÖÁØÇÝÚÎÝÙßÔÄÊÕßÕÑ¡ÏÙÁÒÓÃÒÎÙËÍÏÇÖÕÒÆÊÆÙÑÕÒÎÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎ®Ñ¦ÔÕÔÚÇÝËÏÊÏÑÂÇÔÇÌÕØ¦ÙÚÎÔÇÖÕÞ×ØÎÙÎÚÕßÔÜÓÁÔÕß
ÇÙÏÒËÃÕßËÔßÖ¦ØÞËÏÇÑÄÓÇÖØÕ-
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Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Σαρλ Μισέλ δήλωσε ότι
δεν υπάρχει ακόμα προγραμματισμός για την
αναγκαία επαναληπτική
σύνοδο.

Ο πρωθυπουργός È¨{Ò~Øi³³Ò~iØÉÓ~¨{ÉÉËiØ³iÐÉËi³
~ÙÈÜËo{Ñ³iÙ{ÑTÉË¨{i³È¨×Èo{~ÖwÐÉ³ÑÑ³ÉÈ³{~Ö³i¨Ì³Ñi{ÓÜ×³ÑÌ³iÈÒ³iiÈÉËTÉÐÉÒÜÜÈØioÓ³ÉØ³Ño¨Ñ×ÉËÑ
³iØ{Ñ{~ÊØÐÌ{ÐiØÑ³{¨ÉËÑØ

ÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÄÝÍÏÇÚÎÔÇÔÇÍÑÇÃÇ
ËÖÇÔÇÒÎÖÚÏÑÂÙÆÔÕÊÕËÃÖËÖÄ
ÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÕßÕ ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÇÖÇÔÚ×ÔÚÇÝÙËËØ×ÚÎÙÎÚÎÝ
 ®ÓÃÒÎÙËÍÏÇÚÎÔËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÓÇÐÏÓÇÒÏÙÚÏÑÂÛÁÙÎ®ÚÜÔÌËÏÊÜÒ×Ô
ÚËÙÙ¦ØÜÔ®ÕßÎÊÃÇÇÔÃÇ©ÒÒÇÔÊÃÇßÙÚØÃÇÚÄÙÕÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÕ
ÆÉÕÝÚÕßÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÄÙÕÑÇÏ
ÚÕÆÉÕÝÚÜÔËÖÏÙÚØÕÌ×Ô®¶ÛÁÙÎ
ÖÕßÊËÔÓÖÕØÕÆÙËÔÇÍÃÔËÏÇÖÕÊËÑÚÂ®©Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÖØÄÙÛËÙË
ÄÚÏÕÏÑÇÛÇØÕÃÙßÔËÏÙÌÕØËÃÝËÃÔÇÏ
ÕÏÓËÍ¦ÒÕÏÜÌËÒÎÓÁÔÕÏ®ÚÎÝÑÕÏÔÂÝ
ÇÍÕØ¦ÝÑÇÏÄÚÏËÃÔÇÏÖÕÒÆÇÖÒÕáÑÂ®
ÎÇÔ¦ÒßÙÎÖÕßÞÜØÃàËÏÚÎÔßØ×ÖÎÙÚÕßÝÑÇÒÕÆÝÖÕßÖÒÎØ×ÔÕßÔ

ÑÇÏÙÚÇÑÇÑ¦ÖÇÏÊÏ¦ÖÕßÖÇÃØÔÕßÔ
ÑÇÏÍÑØÏÔÏ¦àÕßÔ®ÖØÄÚÇÙÎ¡ÏÙÁÒ
ÁÛËÚËÇÔ×ÚÇÚÕÄØÏÕÊËÙÓËÆÙËÜÔ
 ÚØÏÙËßØ×Â ÚÕßËßØÜÖÇáÑÕÆÑÇÛ¦ØÏÙÚÕßÛÔÏÑÕÆ
ÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝ¶ÕØÏÇÑ¦ßÉÎÒÄÚËØÕÇÖÄÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÖØÄÚÇÙÎÚÎÝÌÏÔÒÇÔÊÏÑÂÝÖØÕËÊØÃÇÝ
 ÚÕßÑÇÏÇØÑËÚ¦ÞÇÓÎÒÄÚËØÕÇÖÄÚÎÔÖØÄÚÇÙÎÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝ ÑÇÏÚÕß
ßØÜÖÇáÑÕÆ ÕÏÔÕÈÕßÒÃÕß 
¥ÙÚÄÙÕÎÖØÄÚÇÙÎÚÕßÖØÕÁÊØÕßÚÕßßÓÈÕßÒÃÕßÖÇØÁÓËÔË
ßÖËØÈÕÒÏÑ¦ÙÖ¦ÚÇÒÎÍÏÇÚÎÙÑÒÎØÂÚËÚØ¦ÊÇÚÎÝÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÝ
ÖËÏÛÇØÞÃÇÝ©ÏÌËÏÊÜÒÕÃÚÁÙÙËØÏÝ®

ËÓÌÇÔÃÙÚÎÑÇÔÇÖÕÒÆÚÜÝËÔÜÓÁÔÕÏ
ÙÚÎÙÆÔÕÊÕ¬ÇÊÆÕÈÇÙÏÑ¦ÚÕßÝ
ÇÏÚÂÓÇÚÇÂÚÇÔÔÇÖËØÏÕØÏÙÚËÃÚÕ
ÙßÔÕÒÏÑÄÆÉÕÝÙÚÕ ÚÕßÑÇÛ¦ØÏÙÚÕßÛÔÏÑÕÆÏÙÕÊÂÓÇÚÕÝ
ÚÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÑÇÏÔÇ
ÊÏÇÚÎØÎÛÕÆÔÙÚÇÛËØÁÝÕÏËÖÏÙÚØÕÌÁÝ®YLIH[LZÖÕßÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÇÖÄ
ÚÕÔÑÕÏÔÕÚÏÑÄÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÎ
ÖØÄÚÇÙÎ¡ÏÙÁÒÖØÕÁÈÒËÖËÚÎÊÏÇÚÂØÎÙÎÚÜÔYLIH[LZÇÒÒ¦ÙÚÇÊÏÇÑ¦ÓËÏÕÆÓËÔÜÔ
¬ÕÇÖÄÍËßÓÇÚÎÝÇØÇÙÑËßÂÝ
ÆÙÚËØÇÇÖÄÙËÏØ¦ÙßÔÇÔÚÂÙËÜÔ
ÚÕßÑ¡ÏÙÁÒÓËÕÓ¦ÊËÝÞÜØ×ÔÇÒÒ¦ÑÇÏÞÜØ×ÔÓËÚÇÐÆÚÕßÝ¶ÄÖÜÝ
ÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÙÚÎÔÏÙÖÇÔÏÑÂ¡

ÓËÚÇÐÆÙÖÇÔÃÇÝÚÇÒÃÇÝÒÒ¦ÊÇÝ
ÕØÚÕÍÇÒÃÇÝËÒÍÃÕßÕßÐËÓÈÕÆØÍÕßËØÓÇÔÃÇÝÑÇÏÇÒÒÃÇÝ¶ÑÇÏÓË
ÚÎÔÑ¡ÁØÑËÒÑÇÏÚÕÔÑ¡ÇÑØÄÔ
ÁÔÚÕÔÇÊØÇÙÚÂØÏÕßÝÙÚÕÖÇØÇÙÑÂÔÏÕÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÚËÞÔÏÑÄÁÍÍØÇÌÕ
ÚÎÝÖÏÚØÕÖÂÝÖÕßÁÛËÚËÚÕÙßÔÕÒÏÑÄÆÉÕÝÚÜÔÊËÙÓËÆÙËÜÔÙÚÕ
 ÚÕß©ÏÖËØÏÑÕÖÁÝÖÕß
ÖËØÏËÒ¦ÓÈÇÔËÙËÊËÙÓËÆÙËÏÝÂÚÇÔ
ÖÕÒÆÓÏÑØÁÝÊÏÙËÔ×ÖØÕÁÈÒËÖËÇßÐÂÙËÏÝÙÚÏÝ¦ÓËÙËÝËÔÏÙÞÆÙËÏÝ
ÍÏÇÚÕßÝÇÍØÄÚËÝÊÏÙÑÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÓËÚÇÌÕØ¦ÝÖÄØÜÔÇÖÄÚÕÁÔÇÚÇÓËÃÕÙßÔÕÞÂÝÙË
¦ÒÒÕ ÁÔÇÔÚÏ ÙÚÎÔÖØÄÚÇÙÎ¡ÏÙÁÒÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÖØÕÁÈÒËÖËÚÎÙßÔÁÞÏÙÎÚÜÔYLIH[LZÙËÓÎ
ÌÛÃÔÕßÙÇÓÕØÌÂ¬ÕÖÇÑÁÚÕÇßÚÄ
ÜÙÚÄÙÕÇÖÕÊËÃÞÛÎÑËÇÔËÖÇØÑÁÝ
ÍÏÇÔÇ¦ØËÏÚÕÇÊÏÁÐÕÊÕ
ÏÇÚÕßÝ¢ÃÒÕßÝÚÎÝßÔÕÞÂÝ®
ÚÎÊËÑÇËÖÚÇÓËÒÂÕÓ¦ÊÇÙÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÇÔÂÑËÏÑÇÏÎÒÒ¦ÊÇÑÇÏÎÕÖÕÃÇ
ÚÎÔÇØÇÙÑËßÂÓËÚÕÔÕÓ¦ÙÚÎÑËÙË
¢ÃÒÕÏÚÎÝ¢ÏÒÄÊÕÐÎÝßØ×ÖÎÝ®
ÑËÔÚØÏÑÄÝÙÚÄÞÕÝÂÚÇÔÎÊÏÇÌÆÒÇÐÎÚÜÔÖÄØÜÔÙßÔÕÞÂÝ¶ÎÓÎÓËÃÜÙÂÚÕßÝÙËÖØÇÍÓÇÚÏÑÕÆÝÄØÕßÝ
ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÒÒ¦ÊÇËÏÊÏÑÄÚËØÇÇÔÇàÎÚÕÆÙËÇÆÐÎÙÎ
ÚÜÔÖÄØÜÔÙßÔÕÞÂÝÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓË
ÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÑÂ
ÖËØÃÕÊÕÓËÈÇÙÏÑÄËÖÏÞËÃØÎÓÇÚÎÔ
ÁÑÚÇÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÑØÃÙÎÝÑÇÏ
ÚÎÓÎÓËÃÜÙÎÚÎÝ ¶ÙÎÓËÃÇ
ÚÇÕÖÕÃÇÚÄÔÏÙËÙÚÎÊÂÒÜÙÂÚÕß
ÖØÕÙËØÞÄÓËÔÕÝÙÚÎÙÆÔÕÊÕÕÑ

¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÍÏÇÚÎÔÁÑÈÇÙÎÚÜÔ
ÕÖÕÃÜÔÎËÒÒÎÔÏÑÂÖÒËßØ¦ÇÏÙÏÕÊÕÐËÃ©ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝËÖÁÑØÏÔË
ËÖÃÙÎÝÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔÑÕÔÊßÒÃÜÔ
ÍÏÇÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÕßÖØÕÙÌßÍÏÑÕÆ
ÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÕÆÙÚÎÔÖØÄÚÇÙÎ
¡ÏÙÁÒÑÇÚ¦ÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄ
ÊÏÙËßØ×ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÎÔÖØÄÚÇÙÎÚÎÝÖÏÚØÕÖÂÝ

Αλλα αγκάθια
ËÔËÃÔÇÏÄÓÜÝÓÄÔÕÚÕÙßÔÕÒÏÑÄÆÉÕÝÚÕßÔÁÕßÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÖÕßÊÏÞ¦àËÏÚÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎ
ÏÇÚÏÝÖÏÕËÆÖÕØËÝÞ×ØËÝÑÇÓÃÇ
ÇÖÄÚÏÝÖØÕÚ¦ÙËÏÝÖÕßÁÖËÙÇÔÙÚÕ
ÚØÇÖÁàÏÊËÔËÑÙßÍÞØÄÔÏàËËÖÇØÑ×Ý
ÚÕÔÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄ©ËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÓÄÝ®ÕØÃàËÚÇÏÜÝÓËÚÇÈÃÈÇÙÎ
ÖÄØÜÔÇÖÄÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÕÆÝÚÕÓËÃÝ
ÙßÔÕÞÂ ÙËÔÁÕßÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂÉÎÌÏÇÑÂÚËÞÔÕÒÕÍÃÇ
ÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎ¦ÓßÔÇ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÖÕÒÒ¦ÑØ¦ÚÎÓÁÒÎ
ËÐÁÌØÇÙÇÔÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄÍÏÇÚÎ
ÊÏÇÚÆÖÜÙÎÚÎÝÖØÄÚÇÙÎÝ¡ÏÙÁÒ
ÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕÑØ¦ÚÕÝÊÏÑÇÃÕßÛËÜØ×ÔÚÇÝÄÚÏÇÖÕÊßÔÇÓ×ÔËÏÚÎÔÇÏØËÙÏÓÄÚÎÚÇÖÕßÙßÔÊÁËÚÇÏÓËÚÎÔ
ÇÖËÒËßÛÁØÜÙÎÖÄØÜÔÓÌÏÒËÍÄÓËÔËÝÇÖÕÊËÃÞÛÎÑÇÔÑÇÏÕÏÖØÕÚ¦ÙËÏÝ
ÍÏÇÚÕßÝÃÊÏÕßÝÖÄØÕßÝÚÎÝÔÁÇÝÖËØÏÄÊÕß!ÕÌÄØÕÝËÖÃÚÜÔÖÒÇÙÚÏÑ×Ô
ÑÇÏÞØÂÙÎËÙÄÊÜÔÇÖÄÚÕÙÆÙÚÎÓÇ
ËÓÖÕØÃÇÝØÆÖÜÔ,;:ËÒÒÎÔÏÑÂ
ÖÒËßØ¦ÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇËÃÞËËÔÙÚ¦ÙËÏÝÍÏÇÚÕÔÚØÄÖÕßÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÚÜÔ
ÙßÔËÏÙÌÕØ×ÔÇÖÄÚÕ,;:

ΚΟΣ Μ ΟΣ
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Ο νέος κορωνοϊός στο μικροσκόπιο
Ο καθηγητής Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Αθανάσιος Τσακρής απαντά σε 10 ερωτήσεις της «Κ»
ÍÂÑØÕÆÙÓÇÚÕÝÑÇÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
©ÏßÍËÏÕÔÕÓÏÑÁÝÇØÞÁÝÑÇÏÚÇÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÖØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏÙËËÚÕÏÓÄÚÎÚÇ×ÙÚËÔÇÒ¦ÈÕßÔÄÒÇÚÇ
ÇÔÇÍÑÇÃÇÓÁÚØÇÍÏÇÚÕÔ
ÖËØÏÕØÏÙÓÄÕÖÕÏÇÙÊÂÖÕÚË ÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÝËÐ¦ÖÒÜÙÎÝÚÕß
ÏÕÆ ¦ÛËÎÓÁØÇÖÕß
ÖËØÔ¦ËÏÚÕßÍËÏÕÔÕÓÏÑÄÓÇÝÙÆÙÚÎÓÇÁÞËÏÚÎÔ
ËßÑÇÏØÃÇÔÇÖØÕËÚÕÏÓÇÙÛËÃÇÑÄÓÎ
ÑÇÒÆÚËØÇÞÜØÃÝÚÎÔËÖÏÈ¦ØßÔÙÎ
ÚÎÝÍØÃÖÎÝÚÕËÔÊÎÓÏÑÄÑÆÓÇÚÎÝ
ÕÖÕÃÇÝÙËÒÃÍÕÛÇÕÒÕÑÒÎØ×ÙËÏ
ÚÕÔÑÆÑÒÕÚÕß

Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

1

Πόσο επικίνδυνος είναι ο νέος
κορωνοϊός;

ÔÑÇÏÔÁÇÊËÊÕÓÁÔÇÖØÕÑÆÖÚÕßÔ
ÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ËÃÔÇÏÖÕÒÒ¦ÇÑÄÓÎ
ÇßÚ¦ÖÕßÊËÔÍÔÜØÃàÕßÓËÍÏÇÚÕÔ
ÔÁÕÏÄÃÍÕßØÇËÃÔÇÏÇÔÎÙßÞÎÚÏÑÂ
ÎÏÑÇÔÄÚÎÚÇÖÕßÊËÃÞÔËÏÔÇÓËÚÇÊÃÊËÚÇÏÖÕÒÆËÆÑÕÒÇÇÖÄ¦ÔÛØÜÖÕ
ÙË¦ÔÛØÜÖÕËÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÕÔ
:(9:*V=ÚÕßÕÖÕÃÕßÎÓËÚÇÊÕÚÏÑÄÚÎÚÇÂÚÇÔßÉÎÒÄÚËØÎÇØÑËÚÁÝÎÓÁØËÝÓËÚ¦ÚÎÔÁÔÇØÐÎÚÜÔ
ÙßÓÖÚÜÓ¦ÚÜÔÙÚÕÔÔÁÕÑÕØÜÔÕáÄÎÓËÚÇÊÕÚÏÑÄÚÎÚÇÌÇÃÔËÚÇÏÔÇ
ËÃÔÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÎÚÏÝÖØ×ÚËÝÎÓÁØËÝÚÎÝÔÄÙÕß±Ö¦ØÞÕßÔËÖÃÙÎÝ
ËÔÊËÃÐËÏÝÄÚÏÓÖÕØËÃÔÇÓËÚÇÊÕÛËÃ
ÑÇÏÖØÏÔÇÖÄÚÎÔËÓÌ¦ÔÏÙÎÚÜÔÙßÓÖÚÜÓ¦ÚÜÔÑÇÚ¦ÚÕÔÞØÄÔÕËÖ×ÇÙÎÝßÚÄÊßÙÞËØÇÃÔËÏÚÇÓÁÚØÇ
ËÒÁÍÞÕßÒÕÏÓ×ÐËÜÔÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎ
ËÃÔÇÏÇÏÙÏÄÊÕÐÕÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÚÇ
ÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ÙÚÎÔ ÃÔÇÙËÖÕÙÕÙÚÄ
 ËÃÔÇÏÓËÂÖÏËÝÑÒÏÔÏÑÁÝËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÑÇÏÓÄÔÕÚÕ ÖÇØÕßÙÃÇÙË
ÙÕÈÇØÁÝËÖÏÖÒÕÑÁÝ©ÙÕÍÏÇÚÎÛÔÎÚÄÚÎÚÇÚÕßÔÁÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÃÙÜÝ
ËÃÔÇÏÞÇÓÎÒÄÚËØÎÇÖÄÚÏÝÇØÞÏÑÁÝ
ËÑÚÏÓÂÙËÏÝÂÓËØÇÖÒÎÙÏ¦àËÏÚÕ
 ÇÒÒ¦ËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏÚËÒÏÑ¦ÛÇ
ËÃÔÇÏÓÏÑØÄÚËØÎÇÖÄ 
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Τι γνωρίζουμε για τον τρόπο
μετάδοσής του;

¡ËÚÇÊÃÊËÚÇÏÇËØÕÍËÔ×ÝÇÖÄ¦ÚÕÓÕ
ÖÕßÁÞËÏÖØÕÙÈÒÎÛËÃÓËÙÚÇÍÕÔÃÊÏÇÑÇÚ¦ÚÕÔÈÂÞÇÂÚÕÌÚÁØÔÏÙÓÇ
ÂÓÁÙÜÓÕÒßÙÓÁÔÜÔËÖÏÌÇÔËÏ×Ô
ÚÏÝÕÖÕÃËÝÇÍÍÃàÕßÓËÑÇÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÈ¦àÕßÓËÚÇÞÁØÏÇÓÇÝÙÚÕ

Τι μας έχει διδάξει η εμπειρία
προηγούμενων επιδημιών με
αντίστοιχες απειλές;

SHUTTERSTOCK

Σοβαρούς ÌÄÈÕßÝ ÍÏÇËÐ¦ÖÒÜÙÎÚÕß
ÔÁÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÙÚÎ§ÕÚÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑÂÙÃÇËÑÌØ¦àÕßÔÕÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝ
ÞÇØÇÑÚÎØÃàÕÔÚÇÝÑØÃÙÏÓÎÍÏÇÚÎÔ
ËÐÁÒÏÐÎÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝÚÎÔËÍÞ×ØÏÇ
ÓËÚ¦ÊÕÙÎÚÕßÏÕÆÙËÞ×ØËÝÄÖÜÝÎ
§ÄÚÏÇ ÕØÁÇÎÏÍÑÇÖÕÆØÎÑÇÏÎ
ÇÖÜÔÃÇÔÑÇÏÕÔÁÕÝÏÄÝÊËÃÞÔËÏ
ÙÎÓ¦ÊÏÇßÖÕÞ×ØÎÙÎÝÙÚÕËÖÃÑËÔÚØÕÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝÙÚÎÔËÖÇØÞÃÇ
²ÕßÓÖÁÏÚÎÝ ÃÔÇÝÕÏËÏÊÏÑÕÃÛËÜØÕÆÔÖÏÛÇÔÂÓÏÇÔÁÇÇÔÇàÜÖÆØÜÙÎ
ÏÊÏÑ¦ÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇÕÑÇÛÎÍÎÚÂÝ
¡ÏÑØÕÈÏÕÒÕÍÃÇÝÑÇÏÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÕß
ØÍÇÙÚÎØÃÕß¡ÏÑØÕÈÏÕÒÕÍÃÇÝÚÎÝ
ÇÚØÏÑÂÝÞÕÒÂÝ ¶ËÔÄÝËÑ
ÚÜÔËØÍÇÙÚÎØÃÜÔÇÔÇÌÕØ¦ÝÍÏÇÚÕÔ
ÑÕØÜÔÕáÄ¶ÛÇÔ¦ÙÏÕÝ¬ÙÇÑØÂÝÓÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÎÔ ®ÊËÔÇÖÕÑÒËÃËÏÚÕ
ËÔÊËÞÄÓËÔÕËÏÙÇÍÜÍÂÝÖËØÏÙÚÇÚÏÑÕÆÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÄÚÏÑ¦ÛËÎÓÁØÇÖÕßÖËØÔ¦ËÏÚÕßÍËÏÕÔÕÓÏÑÄÓÇÝ
ÙÆÙÚÎÓÇÁÞËÏÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇÖØÕËÚÕÏÓÇÙÛËÃÇÑÄÓÇÑÇÒÆÚËØÇ®ÆÓÓÇÞÕÝ®ÎßÖÕÞ×ØÎÙÎÚÕßÞËÏÓ×ÔÇ
ÑÇÏÚÎÝËÖÕÞÏÑÂÝÍØÃÖÎÝÖÕßÇÖÄ
ÚÎÓÏÇÖÇØÇÖÒÇÔ¦ÑÇÏÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎ
ßÖËØÇÖÇÙÞÕÒËÃÚÕÙÆÙÚÎÓÇßÍËÃÇÝ


H λοίμωξη !7wÂÉ~{ÒÉ{ÈÊÚØÐÉÈÐ³ÐÑ³ÑÈ¨Ð{ÒÇÈÐÉÑÈ³Ò³È~{Ö~¨ÈÜoÊÐÑ³ØU~Ñ³Ñ¨¨ÊVKÊTÑØVÌÜÑ{ÐØV~Ó×ÑÜØ

«Είναι αισιόδοξο
το γεγονός ότι τα
περιστατικά στην Κίνα
σε ποσοστό 80% είναι
με ήπιες κλινικές
εκδηλώσεις».
ÙÚÄÓÇÙÚÇÓ¦ÚÏÇÂÙÚÎÓÆÚÎËÏÙ¦ÍÕÔÚÇÝÚÕÔÏÄÙÚÕÔÕØÍÇÔÏÙÓÄ
ÇÛ×ÝÁÞËÏÂÊÎÇÔÏÞÔËßÛËÃÙÚÇ
ÑÄÖØÇÔÇÎÓËÚ¦ÊÕÙÂÚÕßÓÖÕØËÃ
ÔÇÍÃÔËÏÑÇÏÇÖÄÚÎÍÇÙÚØËÔÚËØÏÑÂÕÊÄÑ¦ÚÏÖÕßÏÙÞÆËÏÍÏÇÄÒÕßÝ
ÚÕßÝÑÕØÜÔÕáÕÆÝ
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Ποιοι μπορεί να μολυνθούν
από τον ιό;

ßÔÎÚÏÑ¦ÄÒÕÏÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏßÚÄ
ÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÖØÁÖËÏÔÇÖÇÔÏÑÕÈÒÎÛÕÆÓËÑÄÓÇÑÏÇÔÕÔÁÕÝ
ÑÕØÜÔÕáÄÝÌÚ¦ÙËÏÙÚÕÙÎÓËÃÕÔÇ
ÍÃÔËÏËÔÊÎÓÏÑÄÝ¶ÄÖÜÝÌÇÃÔËÚÇÏ
ÇÖÄÚÎÊßÔÇÓÏÑÂÖÕßÁÞËÏ¶ÎËÐ¦ÖÒÜÙÂÚÕßÛÇÍÃÔËÚÇÏÑÇÚ¦ÑÆÓÇÚÇ!
ÛÇÓÕÒÆÔËÏÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÙÚÕÔ
ÖÒÇÔÂÚÎÙËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÌ¦ÙËÏÝ
ÄÞÏÄÒÕßÝÙßÍÞØÄÔÜÝ ¦ÚÏÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕËÃÞËÙßÓÈËÃÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÚÎÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÚÎÝÍØÃÖÎÝÚÆÖÕß
§ÚÕ ÁÈÇÏÇÚÄÚËÖÕÒÒ¦
¦ÚÕÓÇÓËÍ¦ÒÎÝÎÒÏÑÃÇÝÂÚÇÔÖØÕÙÚÇÚËßÓÁÔÇÁÞÕÔÚÇÝÂÊÎËÑÚËÛËÃ
ÙËÖÇØÄÓÕÏÇÙÚËÒÁÞÎÚÕßÏÕÆßÚÄÊËÔÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÏÙÞÆËÏÚ×ØÇ!
ÊËÔßÖ¦ØÞËÏËÏÊÏÑÂÇÔÕÙÃÇÙÚÕÔ
ÖÒÎÛßÙÓÄÔÇËßÑÚÇÃÕÙËÔ¦ØÏÕÛÇ
ËÃÔÇÏÔÇÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÕÔÁÕÝÑÕØÜÔÕáÄÝÕÒÕÁÔÇÑÇÏÓÏÑØÄÚËØÎÛÔÎ-

ÔÚÇÏÇÖÄÚÕÓÇÑÇÏÁÞÕßÔÓËÍ¦ÒÎ
ÁÔÚÇÙÎßÉÎÒÄÝÖßØËÚÄÝÑÇÚÇÈÕÒÂ
ÑÒÖÎÒÕÃÓÜÐÎ*6=0+ ÐËÑÏÔ¦ËÏÙßÔÂÛÜÝÓËÂÖÏÇÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇ
ÖÕßÖØÕÙÕÓÕÏ¦àÕßÔÓËËÑËÃÔÇÚÕß
ÑÕÏÔÕÆÑØßÕÒÕÍÂÓÇÚÕÝÊÎÒÇÊÂÑÇÚÇØØÕÂÈÂÞÇÝÖÕÔÄÒÇÏÓÕÝÖÕÔÕÑÁÌÇÒÕÝ
ËÕØÏÙÓÁÔËÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÄÓÜÝËÐËÒÃÙÙËÚÇÏ
ÙËÙÕÈÇØÂÒÕÃÓÜÐÎÓË
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÖÔËßÓÕÔÃÇÝßÉÎÒÄÝÖßØËÚÄÝÈÂÞÇÝÊÆÙÖÔÕÏÇ
ËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÎÕØÏÙÚÏÑÂÊÏ¦ÍÔÜÙÎÍÃÔËÚÇÏÓË
ËØÍÇÙÚÎØÏÇÑÄÓÕØÏÇÑÄÁÒËÍÞÕ

Προληπτική καραντίνα για τους Ελληνες
Χωρίς tÑ¨Ì³ÑuÜ~Üi¨Úi~ÉiÉ¨ËÙØ~Ñ¨Ñ³ËÑØ³ÙÖ
ÜÜÊV~Ñ³Ë~³iØÌÜiØÈTÒ³iØËÑØVÈ³iÈ¨{Ñ~Ê¯¸
ÉÑÑÑ³¨Ë³i~ÑÐÓÙËÈ~Ñ{,ÐiØ${ÙÖÜË³ÉØ³ÓÚi~Ñ
o{ÑmiÐÓ¨ÉØÉÉÚÉÜÖ{ÑÑÐÌi~Ñ{{Ñ³¨{~ÊÑ¨Ñ~ÜÖÚii
³~ÐÉËt.³i¨ËÑuVT¨ËØÑÑ¨È{ÒÈÈÐ³ÐÑ³ÜoËÑ
ÈÑÑ¨ÑÓÐÉ{ÉÜËÐÂiÑÌ³Ó~¨ÍÌ0i¨ÑÈ
{ ÜÜiÉØ³iØÌÜiØÈTÒÉÜÒÐKÑÑ³ÉÜÉÖÚÉ¨ÑÉ{³¨ÓÈ
³ÈØ{~ÉËÈØ³ÈØV{ÉÜÜi{~ÓØÈoÉ{Ð{~ÓØÑ¨TÓØÉ³{ÐÒÇ³Ñ
ÑÈÙÉTÚÖ³ÈØÙÖ ÜÜiÉØÉ{KÑË³ÉØ³È~¨ÈÑÇ{É¨ÌÜ{È
tx>X&¦xR_©©u³ËÑÌ³{ØÑ¨TÓØ'ÉK¨ÈÑ¨ËÈÉËÑ{Ño~È¨KÜiÐÓ~Ñ{É~Ñ¨Ñ³ËÑ³Ü{ÐÒ{³iØ{~TÒÐÑ³iÑËÑ
${ÙÖ ÜÜiÉØÙÉÓTÈÉÐ×ÑËÉ{ÈÐ³ÐÑ³ÑÑÑÉÈ³{~ÊØÜËÐÂiØ~Ñ{ÉËÑ{Ñ¨i³{~Ë~Ñ{³{ØTÉ³{~ÓØÉÂÉ³ÒÉ{Øo{Ñ³!7w
$TÉÙ{ÑÐÌØ³å¨T¨KÜÓÉ{~Ñ{ÉÑÈ³Ê³iÉ¨Ë³i~Ñ¨Ñ³ËÑmiÐÉ¨É~ÐÉËÑÑ×¨ÒØo{Ñ³~¨ÍÌ
ÚÄÚÎÚÇÚÇßÍËÏÕÔÕÓÏÑ¦ÙßÙÚÂÓÇÚÇÚÜÔÞÜØ×ÔÔÇÇÔÚÇÖÕÑØÏÛÕÆÔ
ÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑ¦ÙÚÏÝÇÔ¦ÍÑËÝÑÇÏ
ÔÇÑßÑÒÕÌÕØÂÙËÏÄÙÕÚÕÊßÔÇÚÄÔ
ÙßÔÚÕÓÄÚËØÇÚÕËÓÈÄÒÏÕ
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Πώς μπορεί να προφυλαχθεί
κανείς;

ÖÃÚÕßÖÇØÄÔÚÕÝÇßÚÄÖÕßÓÖÕØÕÆÓËÔÇÑ¦ÔÕßÓËËÃÔÇÏÔÇÚÎØÕÆÓËÚÕßÝÍËÔÏÑÕÆÝÑÇÔÄÔËÝßÍÏËÏÔÂÝ
ÓËÙßÞÔÄÑÇÏÑÇÒÄÖÒÆÙÏÓÕÚÜÔÞËØÏ×ÔÓËÙÇÖÕÆÔÏÑÇÏÔËØÄ¬ÇÇÔÚÏÙÎÖÚÏÑ¦ÇÒÑÕÕÒÕÆÞÇÊÏÇÒÆÓÇÚÇËÖÃÙÎÝËÆÑÕÒÇËÐÕßÊËÚËØ×ÔÕßÔÚÕÔÏÄ
ÎÓÇÔÚÏÑÄËÃÔÇÏÑÇÏÚÕÔÇÇÖÕÌËÆÍÕßÓËÚÕÔÙßÍÞØÜÚÏÙÓÄÏÊÏÇÃÚËØÇ
ÙËÞ×ØÕßÝÄÖÕßÊËÔßÖ¦ØÞËÏËÖÇØÑÂÝÇËØÏÙÓÄÝ©ÙÕÖÏÕÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦ËÃÔÇÏÚÇÓÁÚØÇÊÎÓÄÙÏÇÝßÍËÃÇÝ
ÖÕßÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÚÄÙÕÓËÏ×ÔËÚÇÏ
ÎÓËÚÇÊÕÚÏÑÄÚÎÚÇÚÕßÏÕÆ





Υπάρχουν πιο ευάλωτες
ομάδες πληθυσμού;

¡ËÊËÊÕÓÁÔÕÄÚÏÕÔÁÕÝÑÕØÜÔÕáÄÝ
ÖØÕÑÇÒËÃÇÔÇÖÔËßÙÚÏÑÂÒÕÃÓÜÐÎ
ÓËÙÕÈÇØÄÚÎÚÇÖÕßÖÕÏÑÃÒÒËÏÕÏ
ÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝÙÕÈÇØ×ÔËÖÏÖÒÕÑ×Ô
ÑÇÏÛÇÔ¦ÚÕßËÃÔÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÍÏÇ
ÎÒÏÑÏÜÓÁÔÕßÝÑÇÏ¦ÚÕÓÇÓËËÐÇÙÛËÔÎÓÁÔÕÇÔÕÙÕÖÕÏÎÚÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇÂ
ÞØÄÔÏÇÔÕÙÂÓÇÚÇÐÃàËÏÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÙÆÓÌÜÔÇÓËÁØËßÔÇÚÕß
ÏÔËàÏÑÕÆ ÁÔÚØÕßØÄÒÎÉÎÝÑÇÏ
ÒÁÍÞÕß§ÄÙÜÔÎÛÔÎÚÄÚÎÚÇÇÖÄ
ÚÕÔ*6=0+ ËÃÔÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÎ
ÙÚÕßÝ¦ÔÊØËÝ ÇÖÄÄÙÕÙÚÏÝ
ÍßÔÇÃÑËÝ 
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Σε τι διαφέρουν τα
συμπτώματα του νέου
κορωνοϊού από αυτά της γρίπης;

Πώς θεραπεύεται η λοίμωξη
από τον νέο κορωνοϊό;

ËÔßÖ¦ØÞËÏÇÑÄÓÎËÏÊÏÑÂÛËØÇÖËÃÇ¶ËÃÔÇÏÑßØÃÜÝßÖÕÙÚÎØÏÑÚÏÑÂÑÇÏÓÖÕØËÃÔÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏ
ÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÓÎÞÇÔÏÑÂßÖÕÙÚÂØÏÐÎÚÎÝÇÔÇÖÔÕÂÝÑÇÏÞÕØÂÍÎÙÎ
ÑÕØÚÏàÄÔÎÝÍÏÇÚÇÙÕÈÇØÄÚËØÇÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ÕÑÏÓ¦àÕÔÚÇÏÊÏ¦ÌÕØÇ
Ì¦ØÓÇÑÇÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÜÔ
ÑÇÏÇÔÚÏÏÏÑ×ÔÖÕßÁÞÕßÔÂÊÎÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛËÃÍÏÇÚÕÔ/0=ÚÎÍØÃÖÎÑÇÏÚÕÔÓÖÕÒÇËØÃÖÕßËÑÇÚÄÑÒÏÔÏÑÁÝÊÕÑÏÓÁÝËÃÔÇÏÇßÚÂÚÎ
ÙÚÏÍÓÂÙËËÐÁÒÏÐÎÙÚÎÔ ÃÔÇÑÇÏ
ÙË¦ÒÒËÝÞ×ØËÝ
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Πόσο υπαρκτός είναι ο
κίνδυνος εξάπλωσης της
επιδημίας στην Ελλάδα;
ÚÕÖÇÍÑÕÙÓÏÕÖÕÏÎÓÁÔÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÓÇÝÕÏÏÕÃÇÔÇÖÄÌËßÑÚÇÚÇÐÏÊËÆÕßÔ®ÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔÙÚËÍÇÔ¦
ËÔÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÒÕÏÖÄÔÎËÏÙÇÍÜ-

ËÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÎÍØÃÖÎÚÇÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇÚÎÝÕÖÕÃÇÝËÑÊÎÒ×ÔÕ-

ÃÔÇÏÖÕÒÆÚÏÓÎÎËÓÖËÏØÃÇÇÖÄ¦ÒÒÕßÝÙßÍÍËÔËÃÝ®ÏÕÆÝÒÁÕÔÚÇ
ÙßÙÚÂÓÇÚÇßÍËÃÇÝËÃÔÇÏÖÕÒÆÑÇÒÆÚËØÇÕØÍÇÔÜÓÁÔÇÙÂÓËØÇ×ÙÚË
ÔÇÇÔÇÍÔÜØÃàËÚÇÏÚÇÞÆÚËØÇÎËÏÙÇÍÜÍÂÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔÓÁÙÜÚÎÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÝËÖÏÊÎÓÏÕÒÕÍÏÑÂÝËÖÏÚÂØÎÙÎÝ¬ÕàÂÚÎÓÇËÃÔÇÏÚÏÛÇÓ¦ÛÕßÓË
ÙÚÕËÐÂÝÇÖÄÚÎÔÖËØÏÖÁÚËÏÇÚÕß
*6=0+ ÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÖØÕËÚÕÏÓ¦àËÚÇÏÑÇÏÊÇÖÇÔ¦ÖÄØÕßÝ
ÍÏÇÚØÕÓÕÑØÇÚÏÑÁÝËÖÏÛÁÙËÏÝÑÇÏ
ÌßÙÏÑÁÝÑÇÚÇÙÚØÕÌÁÝÄÙÕÑÇÒ¦
ÖØÕËÚÕÏÓÇÙÓÁÔÕÏÄÓÜÝËÃÓÇÙÚËÍÏÇ
ÇÔÇÊßÄÓËÔÕßÝÏÕÆÝÖÕßÕÒÕÁÔÇÑÇÏ
ÖÏÕÙßÞÔ¦ÛÇÑÇÒÕÆÓÇÙÚËÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÓËÙÚÕÓÁÒÒÕÔ"
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Υπάρχουν εκτιμήσεις για
το πώς θα εξελιχθεί ή/
και πότε θα υποχωρήσει η νέα
επιδημία;

ÚÕßÝÑÕØÜÔÕáÕÆÝÕÑÇÏØÄÝÖÇÃàËÏ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄØÄÒÕ¡ËÚÇÊÃÊÕÔÚÇÏÖÏÕ
ËÆÑÕÒÇÚÕÔÞËÏÓ×ÔÇÚÙÏÑÇÏÕÔÁÕÝÑÕØÜÔÕáÄÝÇÍÇÖ¦®ÚÕÑØÆÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÑÇÏÚÎÔÇßÐÎÓÁÔÎßÍØÇÙÃÇÖÏÖÒÁÕÔÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÎ
ËÖÏÊÎÓÃÇÊËÃÞÔËÏÙÎÓËÃÇßÖÕÞ×ØÎÙÎÝÙÚÕËÖÃÑËÔÚØÄÚÎÝÜÙÚÄÙÕ
ÕÏÑÏÔËàÏÑÁÝÇØÞÁÝÖØÕËÏÊÕÖÕÏÕÆÔ
ÄÚÏËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÔÔÇßÖ¦ØÐËÏÔÁÇ
ÇÔÇàÜÖÆØÜÙÎÙÚÎÔËÖÇØÞÃÇ²ÕßÓÖÁÏ ØÃÙÏÓÕÛÇËÃÔÇÏËÖÃÙÎÝÇÔ
ÎËÍÞ×ØÏÇÓËÚ¦ÊÕÙÎÚÕßÏÕÆÖÕß
ÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏÙË¦ÒÒËÝÖËØÏÕÞÁÝ
ÚÎÝÔÕÚÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑÂÝÙÃÇÝÙßÔËÞÏÙÚËÃÙËÓËÍÇÒÆÚËØÎÑÒÃÓÇÑÇÚÏÝ
ËÖÄÓËÔËÝÎÓÁØËÝÑÇÏËÈÊÕÓ¦ÊËÝ
ÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝËÙÚÃËÝÓÏÑØÕËÖÏÊÎÓÃÇÝËÄÚÏÇÌÕØ¦
ÚÎÔßØ×ÖÎÚÇËÛÔÏÑ¦ÙßÙÚÂÓÇÚÇßÍËÃÇÝÁÊËÏÐÇÔÁÜÝÚ×ØÇÑÇÒ¦
ÇÔÚÇÔÇÑÒÇÙÚÏÑ¦ÙÚÕÔÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÕÇØÏÛÓÄËÏÙÇÍÄÓËÔÜÔÖËØÏÙÚÇÚÏÑ×ÔÑÇÏÓÖÄØËÙÇÔÔÇÇÔÇÞÇÏÚÃÙÕßÔÚÎÔËÍÞ×ØÏÇÓËÚ¦ÊÕÙÎÚÕß
ÏÕÆ¥ÙÚÄÙÕÊËÔÓÖÕØÕÆÓËÔÇÖØÕÈÒÁÉÕßÓËÖ×ÝÛÇÇÔÚÇÖÕÑØÏÛÕÆÔ
ÙËÖËØÃÖÚÜÙÎËßØËÃÇÝËÐ¦ÖÒÜÙÎÝ
ÚÕß*6=0+ ßÚÄÛÇËÃÔÇÏÚÕ
ÓËÍ¦ÒÕÙÚÕÃÞÎÓÇ

Τι μας αποκαλύπτουν οι «ομάδες» κρουσμάτων στην Ιαπωνία
Των SUI-LEE WEE και MAKIKO INOUE

Oλα ξεκίνησαν ÚÕÈØ¦ÊßÚÎÝÎÝ
ÇÔÕßÇØÃÕßÄÚÇÔÁÔÇÙÑ¦ÌÕÝÙÚÕ
ÕÖÕÃÕËÃÞËÊÏÕØÍÇÔÜÛËÃÓÏÇÖØÜÚÕÞØÕÔÏ¦ÚÏÑÎËÑÊÂÒÜÙÎÍÏÇ ÓÁÒÎÓÏÇÝËÚÇÏØËÃÇÝÚÇÐÃÁÖÒËËÙÚÇ
ÍÇÒÂÔÏÇÔËØ¦ÚÕßÖÕÚÇÓÕÆÕßÓÃÔÚÇÙÚÕ¬ÄÑÏÕ²ÜØÃÝÔÇÚÕÍÔÜØÃàÕßÔÕÏÖÇØÏÙÚ¦ÓËÔÕÏÙÚÕÚÇÐÃÊÏ
ÚÕÆÝÙßÔÄÊËßËÑÇÏÕÑÕØÜÔÕáÄÝ
*6=0+ ÖÕßÓËÚÇÊÃÊËÚÇÏÇÙÚØÇÖÏÇÃÇÔÇÝÕÊÎÍÄÝËÚ×ÔÒÃÍËÝ
×ØËÝÇØÍÄÚËØÇËÓÌ¦ÔÏÙËÖßØËÚÄ
ÑÇÏÊÏÇÖÏÙÚ×ÛÎÑËÄÚÏËÃÞËÖØÕÙÈÒÎÛËÃÇÖÄÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄÄÖÜÝ
ÑÇÏÎÖËÛËØ¦ÚÕß¡ËÚ¦ÚÏÝÇÖÇØÇÃÚÎÚËÝËÐËÚ¦ÙËÏÝÕÏÏÇÖÜÔÏÑÁÝ
ßÍËÏÕÔÕÓÏÑÁÝÇØÞÁÝÊÏÇÖÃÙÚÜÙÇÔ
ÄÚÏÇÖÄÚÕÔËÖÏÑÃÔÊßÔÕÏÄËÃÞÇÔ
ÖØÕÙÈÒÎÛËÃÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ¦ÒÒÕÏÊÁÑÇËÖÏÈ¦ÚËÝÚÕßÙÑ¦ÌÕßÝÑÄÓÇ
ÑÇÏ¦ÚÕÓÇÖÕßÊËÔÖ¦ÚÎÙÇÔÚÕÖÄÊÏÚÕßÝÖÕÚÁËÑËÃÖØÕÙÈÒÂÛÎÑÇÔ
ÇÖÄÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄÄÚÇÔÂØÛÇÔÙË
ËÖÇÌÂÓËÚÕßÝËÖÏÈ¦ÚËÝ
©ÏËÏÊÏÑÕÃÙÂÓËØÇÇÔÇàÎÚÕÆÔ
ÙÚÕÏÞËÃÇÍÏÇÓÃÇÇÖÄÚÏÝÓËÍÇÒÆÚËØËÝÇÈËÈÇÏÄÚÎÚËÝÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝ
ÚÕßÔÁÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ!ÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔ
ÊÎÒÇÊÂÛÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏËÖÏÊÎÓÏÑÁÝËÙÚÃËÝÖÁØÇÇÖÄÚÕËÖÃÑËÔÚØÄ

Πρόσθετη δυσκολία για
τους ειδικούς, το γεγονός
ότι πολλοί από τους
ανθρώπους που έχουν
προσβληθεί δεν έχουν
κανένα σύμπτωμα.
ÚÕßÙÚÎÔ ÃÔÇÏÇÇßÚÄÚÕÔÒÄÍÕ
ÓËÒËÚÕÆÔËÔÊËÒËÞ×ÝÚÇÏÇÖÜÔÏÑ¦
ÑØÕÆÙÓÇÚÇÊÏÇÃÚËØÇÇÔÂÙßÞÕÏ
ÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÔÇÓ¦ÛÕßÔÓËÖÕÏÕ
ÚØÄÖÕÓËÚÇÊÃÊËÚÇÏÕÑÕØÜÔÕáÄÝ
ÖÄÙÕÏÇÖÄÇßÚÕÆÝÖÕßÖØÕÙÈ¦ÒÒÕÔÚÇÏ ËÓÌÇÔÃàÕßÔ
ÂÖÏÇÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇ
ÂÇÑÄÓÇÑÇÏÑÇÛÄÒÕßÑÇÏÇÔÇßÚÕÃÕÏ
ÌÇÏÔÕÓËÔÏÑ¦ßÍÏËÃÝ
¦ÔÛØÜÖÕÏÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇÚÕÔÓËÚÇÊ×ÙÕßÔÇÔÎÙßÞÃÇ
ÍÏÇÚÎÔÏÑÇÔÄÚÎÚÇÓËÚ¦ÊÕÙÎÝÚÕß
ÑÕØÜÔÕáÕÆËÔÏÙÞÆÛÎÑËÓËÚ¦ÚÎÔ
ËÓÌ¦ÔÏÙÎÕÓ¦ÊÜÔÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔ
ÙÚÎÔÇÖÜÔÃÇÙÚÎÏÍÑÇÖÕÆØÎÑÇÏ
ÙÚÎ§ÄÚÏÇ ÕØÁÇÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕß
Î ÃÔÇÇÔÁÌËØËÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄ
ÑØÕÆÙÓÇÚÇÑÇÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÛÇÔ¦ÚÕßÝ¶ÑÇÏÕÏÇØÏÛÓÕÃ
ÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÔÙßÔËÞ×Ý
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Επιβάτες ÉKÑoÌ{³ÈÐÉ³¨Ì³0Ì~{.³iÑËÑÓTÈ~Ñ³Ño¨Ñ×ÉË
ÊÙiÜÜÒ~¨ÖÐÑ³Ñ³ÈÓÈ~¨ÍÖVoÉoÌØÈÙÊoiÉ³É{~É×ÑÜÊØ³È Ú{~Ö³{³Ö³È{ÐÙ Ì³iØT¨ÑØÑÇi³ÊÉ{ÑÌ
³ÈØÈÐÑ³¨{³ÉØ³ÈÑÉ¨oÒÇ³Ñ{ÑÌ³Ë³{
©ÏËÏÊÏÑÕÃÙËÛÁÓÇÚÇÊÎÓÄÙÏÇÝ
ßÍËÃÇÝßÖÕÍØÇÓÓÃàÕßÔÄÚÏÕÏÕÓ¦ÊËÝÒÕÏÓ×ÐËÜÔËÃÔÇÏÖÕÒÆÊÆÙÑÕÒÕÔÇÓËÒËÚÎÛÕÆÔÑ¦ÚÏÖÕßËÃÔÇÏ
ÏÊÏÇÃÚËØÇÇÒÎÛÏÔÄÍÏÇÇßÚÄÔÚÕÔ
ÑÕØÜÔÕáÄÑÇÛ×ÝÖÕÒÒÕÃÇÖÄÚÕßÝ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÁÞÕßÔÖØÕÙÈÒÎÛËÃ
ÊËÔÁÞÕßÔÑÇÔÁÔÇÙÆÓÖÚÜÓÇÔ
ÕÏÇÙßÓÖÚÜÓÇÚÏÑÕÃÇÙÛËÔËÃÝÓËÚÇÊÃÊÕßÔÚÕÔÖÇÛÕÍÄÔÕÖÇØ¦ÍÕÔÚÇ

ÛÇËÃÔÇÏÖØÕÌÇÔ×ÝÖÕÒÆÖÏÕÊÆÙÑÕÒÎÎÇÔÇÞÇÃÚÏÙÂÚÕßØÕÌÇÔ×ÝßÖ¦ØÞËÏ¸ÙÏÜÖÎØÂÓËÚ¦ÊÕÙÎ¹
ËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÃÊÏÇÝÚÎÝÌÆÙÎÝÚÕß
ÑÕØÜÔÕáÕÆ®ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÕÏÚàÁØÕß©ÓÏËÖÃÚÏÓÕÝÖËØÏÌËØËÏÇÑÄÝ
ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕßÇÍÑÄÙÓÏÕß©ØÍÇÔÏÙÓÕÆ±ÍËÃÇÝÍÏÇÚÎÔÖËØÏÕÞÂ
ÚÕßßÚÏÑÕÆÏØÎÔÏÑÕÆ¥ÙÚÄÙÕÕ
ÊØ§ÚÁÏÈÏÔÚ²ÁÏÓÇÔËÖÏÊÎÓÏÕÒÄÍÕÝ

ÙÚÎÞÕÒÂ±ÍÏËÏÔÂÝÑÇÏ¬ØÕÖÏÑÂÝ
ÇÚØÏÑÂÝÚÕßÕÔÊÃÔÕßÊËÔÇÖÕÊÁÞËÚÇÏÚÎÔËÑÚÃÓÎÙÎÚÕÔÃàÕÔÚÇÝ
ÄÚÏÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÔÇ
ßÖÕÊËÏÑÔÆÕßÔÓËÚ¦ÊÕÙÎÇÖÄÇÙßÓÖÚÜÓÇÚÏÑÕÆÝÇÙÛËÔËÃÝ
©ÏÒÕÏÓÜÐÏÕÒÄÍÕÏÖØÕÚËÃÔÕßÔ
ÊÆÕËØÓÎÔËÃËÝÍÏÇÚÎÔËÐ¦ÖÒÜÙÎÚÜÔÕÓ¦ÊÜÔÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔÚÕß
ÑÕØÜÔÕáÕÆ/ÓÃÇßÖÕÛÁÚËÏÄÚÏ
ÁÔÇÝßÖËØÓËÚÇÊÄÚÎÝ®ÊÎÒÇÊÂÑ¦ÖÕÏÕ¦ÚÕÓÕÖÕßÁÞËÏÚÎÔ
Ú¦ÙÎÔÇÊÏÇÞÁËÏ®ÖËØÏÙÙÄÚËØÇ
ÓÏÑØÄÈÏÇÇÖÄÄÚÏÕÏßÖÄÒÕÏÖÕÏ
ÓËÚÇÊÃÊËÏÚÕÔÏÄÙËÓÏÇÓËÍ¦ÒÎ
ÕÓ¦ÊÇÇÔÛØ×ÖÜÔ ¦ÖÕÏÕÏÇÖÄ
ÇßÚÕÆÝÚÕßÝßÖËØÓËÚÇÊÄÚËÝ®
ÊËÔÁÞÕßÔÑÇÔÁÔÇÙÆÓÖÚÜÓÇÇÏÙÛ¦ÔÕÔÚÇÏÑÇÒ¦ÑÇÏÑßÑÒÕÌÕØÕÆÔ
ÙÚÕÖÒÂÛÕÝÂÁØÞÕÔÚÇÏÙËËÖÇÌÂÓË¦ÚÕÓÇÓËÓÏÑØÂÇÔÛËÑÚÏÑÄÚÎÚÇÚÎÔËÖÏÊÎÓÃÇ:(9:ÚÕ
ÁÔÇÚÁÚÕÏÕÝßÖËØÓËÚÇÊÄÚÎÝ®ËÃÞËÓÕÒÆÔËÏ¦ÚÕÓÇ
ÓËÚÇÐÆÚÜÔÕÖÕÃÜÔÄÒÕÏÕÏÍÏÇÚØÕÃÑÇÏÕÏÔÕÙÕÑÄÓËÝÖÕßÚÕÔ
ÌØÄÔÚÏÙÇÔÙÚÕÔÕÙÕÑÕÓËÃÕÚÕß
²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑÄÖÕßÔÕÙÎÒËÆÚÎÑË
ÔÇÒÒÇÑÚÏÑ¦ÕÏÄÝÓÖÕØËÃÔÇ
ÓËÚÇÊÃÊËÚÇÏÇÖÄÓÕÒßÙÓÁÔËÝËÖÏÌ¦ÔËÏËÝÃÔÇÏÇÙÇÌÁÝÖÄÙÕÓÖÕØËÃÔÇàÂÙËÏÕÔÁÕÝÑÕØÜÔÕáÄÝÙË
ÓÏÇËÖÏÌ¦ÔËÏÇÇÒÒ¦ÓËÒÁÚËÝÁÞÕßÔ

ÊËÃÐËÏÖÜÝÑ¦ÖÕÏÇÙÚËÒÁÞÎÏ×ÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÖÇØÇÓËÃÔÕßÔÙËÑ¦ÖÕÏÇ
ËÖÏÌ¦ÔËÏÇËÖÃÓÃÇËÈÊÕÓ¦ÊÇÂÇÑÄÓÇÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
©¬ÇÑ¦ÚàÏ©ßÇÑÃÚÇËÖÏÑËÌÇÒÂÝ
ÚÕßÛÔÏÑÕÆÔÙÚÏÚÕÆÚÕßÕÏÓÜÊ×Ô§ÄÙÜÔÚÎÝÇÖÜÔÃÇÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÇÔÑÇÏËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕÔÇ
ÇÔÇÞÇÏÚÏÙÚËÃÎÓËÚ¦ÊÕÙÎÚÕßÏÕÆÎ
ËÖÏÊÎÓÃÇÓÖÕØËÃÔÇËÒËÍÞÛËÃÚÙÏ
ÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÙßÔÁÔÚËßÐÎÝ¬ÆÖÕßÑ¦ÒËÙËÚÕßÝÙßÓÖÇÚØÏ×ÚËÝ
ÚÕßÔÇËØÍ¦àÕÔÚÇÏÇÖÄÚÕÙÖÃÚÏ
ÑÇÏÔÇÇÖÕÌËÆÍÕßÔÚÏÝÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝËÌÄÙÕÔÊËÔßÖ¦ØÞËÏ¦ÓËÙÎ
ÇÔ¦ÍÑÎÍÏÇÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕ
©§ÚÕÓÏÔÃÑ§ÚÕß¦ÏØÒÕÏÓÜÐÏÕÒÄÍÕÝÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßÚÕß
ÃÊÔËáÛËÜØËÃÑÇÛÎÙßÞÇÙÚÏÑÄÚÕ
ÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÕÏÑßÈËØÔÂÙËÏÝÇÔÇÍÔÜØÃàÕßÔÚÏÝÕÓ¦ÊËÝÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔÑÇÛ×ÝÇßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÕÏ
ÓÎÞÇÔÏÙÓÕÃÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÝÚÎÝ
ÊÎÓÄÙÏÇÝßÍËÃÇÝÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÏÙÚËÆÜÄÚÏÇßÚÄÖÕßÇÔÇØÜÚÏÄÓÇÙÚËÄÒÕÏËÃÔÇÏÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔßÖ¦ØÞÕßÔ¦ÒÒËÝÕÓ¦ÊËÝÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔ
ÖÕßÊËÔÁÞÕßÔÇÑÄÓÇÇÔÇÍÔÜØÏÙÚËÃÚÇßÚÕÖÕÃÎÙÂÚÕßÝÙÃÍÕßØÇ
ËÃÔÇÏÓÏÇÛÇßÓ¦ÙÏÇÇÖÄÊËÏÐÎÑÇÒÂÝ
ËØÍÇÙÚÎØÏÇÑÂÝÁØËßÔÇÝ©ÓÜÝÚÕ
ÖÄÙÕÚËÒÏÑ¦ÑÇÒÄËÃÔÇÏÇßÚÄÓÄÔÕ
ÕÞØÄÔÕÝÛÇÓÇÝÚÕÇÖÕÑÇÒÆÉËÏ®
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Σπαραγμός
Δημοκρατικών,
ενώ ο Τραμπ
προελαύνει

Οι αφοσιωμένοι
ανταμείβονται

Εμφύλιος στο κόμμα για το χρίσμα
Της ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

Οσο μαίνεται ÕÇÒÒÎÒÕÙÖÇØÇÍÓÄÝ
ÓËÚÇÐÆÚÜÔÊÏËÑÊÏÑÎÚ×ÔÚÕßÞØÃÙÓÇÚÕÝÙÚÕÎÓÕÑØÇÚÏÑÄ ÄÓÓÇ
ÚÄÙÕÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏÕÏÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝ
ËÖÇÔËÑÒÕÍÂÝ¬ØÇÓÖÙÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÖØÕËÊØÃÇÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕ
ËÏÑÄÔÇÙÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÔÚÏÓÖÁÏÚÖÕß
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑËÚÇÐÎÓËØ×ÓÇÚÇ
ÚÎÝÁÓÖÚÎÝÙÚÕÇÝÁÍÑÇÝÂÚÇÔ
ÇÖÕÑÇØÊÏÜÚÏÑÂÍÏÇÚÎÙßÔÕÞÂÚÕß
ÑÄÓÓÇÚÕÝÖÄÚÎÓÃÇßÖÂØÞËÓÏÇ
ÙßÔÚÕÔÏÙÓÁÔÎËÖÃÛËÙÎÑÇÚ¦ÚÕß
ÔËÕÌËØÓÁÔÕßÙÚÎÔËÑÙÚØÇÚËÃÇ
ÚÕßÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÏÕÆÞÕß¡¦ÏÑÒ
¡ÖÒÕÆÓÖËØÍÑÑÇÏÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎ
ÓÏÑØÕËÓÌÆÒÏÕÏÓËÚÇÐÆÚÜÔËÑÖØÕÙ×ÖÜÔÚÜÔÓËÍ¦ÒÜÔËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑ×ÔÖÚËØÆÍÜÔÚÎÝØÏÙÚËØ¦ÝÑÇÏ
ÚÕß ÁÔÚØÕß
ÚÙÏËÃÊÇÓËÚÕßÝÖ¦ÔÚËÝÔÇ
ÇÖÕÊÕÓÕÆÔÚÎÔËÑÙÚØÇÚËÃÇÚÕß
¡ÖÒÕÆÓÖËØÍÑÑÇÚÎÍÕØ×ÔÚÇÝÚÕÔ
ÄÚÏÊËÔÓÖÕØËÃÔÇËÐÇÍÕØ¦ÙËÏÚÎÔ
ÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÄÚÏËÃÔÇÏÄÉÏÓÕÝÎÓÕÑØÇÚÏÑÄÝÇÌÕÆÖÇÒÏÄÚËØÇÂÚÇÔ
ªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÄÝÂÇÔËÐ¦ØÚÎÚÕÝ
ÖÜÝËÃÔÇÏÙËÐÏÙÚÂÝËÐÇÏÚÃÇÝÙÞÕÒÃÜÔÚÕßËÏÝÈ¦ØÕÝÍßÔÇÏÑ×ÔÑÇÏ
ÍÏÇÚÏÝËÐÜÊÏÑÇÙÚÏÑÁÝÙßÓÌÜÔÃËÝÓËÍßÔÇÃÑËÝËØÍÇàÄÓËÔËÝÙÚÎÔ
ËÚÇÏØËÃÇÚÕßÖÕßÛÁÒÎÙÇÔÔÇÑÇÚÇÍÍËÃÒÕßÔËÃÚËÖÇØËÔÄÞÒÎÙÎËÃÚËÛÁÓÇÚÇ¦ÔÏÙÎÝÓÏÙÛÕÊÕÙÃÇÝ
ÑÇÏÖÜÝÜÝÊÂÓÇØÞÕÝÚÎÝ§ÁÇÝ
±ÄØÑÎÝÇÖÕÊËÃÞÛÎÑËØÇÚÙÏÙÚÂÝ
ÒÄÍÜÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÕßZ[VWHUK
MYPZRÇÏÌÔÃÊÏËÝÙÜÓÇÚÏÑÁÝÁØËßÔËÝ
¦ÔËßÒÄÍÕßÖÕßÈÇÙÃàÕÔÚÇÏÑßØÃÜÝ
ÙËÌßÒËÚÏÑ¦ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÚÜÔ
ßÖÄÖÚÜÔÏ»ÇßÚÂÔÚÎÔÖØÇÑÚÏÑÂ
Õ¡ÖÒÕÆÓÖËØÍÑàÂÚÎÙËÙßÍÍÔ×ÓÎËÔ×ÖÇØÁÛËÙËÙÚÕÏÞËÃÇÍÏÇÚÎ
ÙÆÔÛËÙÎÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÚÕßÑÇÏÚÕß
ÊÎÓÕÚÏÑÕÆÙßÓÈÕßÒÃÕßÚÎÝ§ÁÇÝ
±ÄØÑÎÝÖÇÒÏÄÚËØÇÍÏÇÔÇÇÖÕÊËÃ-

ÐËÏÖÜÝËÃÔÇÏßÖÁØÓÇÞÕÝÚÎÝÏÙÄÚÎÚÇÝÚÜÔÊÆÕÌÆÒÜÔ¦ÔÚÜÝ
ÑÇÛ»ÄÒÎÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÔÚÏÓÖÁÏÚÕÞØÕÔÕÝ¡ÖÒÕÆÓÖËØÍÑËÓÌÇÔÃÙÚÎÑËÇÖØÕËÚÕÃÓÇÙÚÕÝÑÇÏ
ÇÓÂÞÇÔÕÝ¡ËÍ¦ÒÎÑËØÊÏÙÓÁÔÎ
ÇÔÇÊËÃÞÛÎÑËÎÍËØÕßÙÏÇÙÚÂÝÚÎÝ
¡ÇÙÇÞÕßÙÁÚÎÝÒÃàÇÓÖËÛ©ßÄØËÔÖÕß¦ÌÎÙËÚÕÔÊÂÓÇØÞÕÚÕß
¦ÕßÛ¡ÖËÔÚÏÚ¡ÖÕÆÚÏÚàÏÚàÔÇ
ÚÙÇÑ×ÔËÚÇÏÓËÚÎÔÁÚËØÎßÖÕÉÂÌÏÇÚÎÝÓËÚØÏÕÖÇÛÕÆÝÖÚÁØßÍÇÝ
ÚÎÍËØÕßÙÏÇÙÚÂÚÎÝ¡ÏÔËÙÄÚÇ
áÓÏ ÒÄÓÖÕßÚÙÇØÓÁÞØÏÙÂÓËØÇÖÕØËÃÇÚÕßÊËÃÞÔËÏÚÕÔÖØ×ÎÔ

Ανεξέλεγκτος
ο Αμερικανός
πρόεδρος, παρεμβαίνει
απροκάλυπτα ακόμη
και στο έργο
της Δικαιοσύνης.
ÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÚÜÔ¬àÕÔ¡Ö¦ÏÔÚËÔÑÕßØÇÙÓÁÔÕÑÇÏÖÇØÕÖÒÏÙÓÁÔÕÙÞËÊÄÔÛËÇÚÂÚÜÔßÖÕÒÕÃÖÜÔ
ÙÚÏÝÖØÕÑØÏÓÇÚÏÑÁÝÑÇÏÙÚÇÔÚÏÓÖÁÏÚ ØÃÙÏÓÎÛÇËÃÔÇÏÎËÖÃÊÕÙÂÚÕßÑÇÚ¦ÚÎÙÕÆÖËØ¬ØÃÚÎ®
ÚÕÔËÖÄÓËÔÕÓÂÔÇÄÚÇÔÉÎÌÃàÕßÔ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÖÕÒÏÚËÃËÝÍÏÇÚÎÔ
ÇÔ¦ÊËÏÐÎÙßÔÁÊØÜÔ

Η περίπτωση Σάντερς
ÚÕÔÇÔÚÃÖÕÊÇÇÒ×ÈÎÚÕÝÖÇØÇÓÁÔËÏÕ¡ÖÁØÔÏ¦ÔÚËØÝÕÕÖÕÃÕÝÁÞËÏÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÊßÔÇÓÏÑÂ
ÞÜØÃÝÄÓÜÝÔÇÓÖÕØËÃÑÇÔËÃÝÔÇ
ÚÕÔÞØÃÙËÏÓËÇÙÌ¦ÒËÏÇÌÇÈÕØÃ
ßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚ¦ÚÕßËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÔÇ
ÌÕÈÃàËÏÖÕÒÒÕÆÝÉÎÌÕÌÄØÕßÝÚÜÔ
ÎÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔÖÕßÚÕÔÛËÜØÕÆÔ
ßÖËØÈÕÒÏÑ¦ÇØÏÙÚËØÄÑÇÏÇÔÇÐÏÄÖÏ-

ÙÚÕÔÇÒßÚÁÝÄÓÜÝËÑÚÏÓÕÆÔÖÜÝ
ÇÔËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÚÕÞØÃÙÓÇÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÔÛÇØØÆÔËÏÖÕÒÒÕÆÝÖÕÒÃÚËÝÖÕßÊËÔÛÇÉÂÌÏàÇÔÙË¦ÒÒÎ
ÖËØÃÖÚÜÙÎÏÊÃÜÝÔÁÕßÝÑÇÏÌØÕÇÓËØÏÑÇÔÕÆÝÔÇÖ¦ÔËÙÚÏÝÑ¦ÒÖËÝ
¬ÕÛÕÒÄÚÕÖÃÕÙÚÏÝÚ¦ÐËÏÝÚÜÔ
ÎÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔÊÃÔËÏÚÎÔËßÑÇÏØÃÇ
ÙÚÕÔ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÔÇÑÇÚÇÙÚØÇÚÎÍËÃÚÕÑØ¦ÚÕÝÊÏÑÇÃÕßÖÇØËÓÈÇÃÔÕÔÚÇÝÇÖØÕÑ¦ÒßÖÚÇÙÚÕ
ÁØÍÕÚÎÝÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÔÇÓËÏ×ÔËÏÚÏÝÖÕÏÔÁÝÖÒÕÆÙÏÜÔÑÇÏÊÏ¦ÙÎÓÜÔßÖÕÊÃÑÜÔÍÏÇÊÏÇÌÛÕØ¦
ÔÇËÖÏÚÃÛËÚÇÏÌØÇÙÚÏÑ¦ÇÑÄÓÎÑÇÏ
ÙËßÖÕßØÍÕÆÝÚÕßÓÁÙÜ;^P[[LY
ËÐËßÚËÒÃàÕÔÚ¦ÝÚÕßÝÑÇÏÙßÞÔ¦ËÐÜÛ×ÔÚÇÝÚÕßÝÙËÖÇØÇÃÚÎÙÎ²ÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÂËÃÔÇÏÎÙÆÍÑØÕßÙÂÚÕß
ÓËÚÕÔßÖÕßØÍÄÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝ©ß-

ÃÒÏÇÓ¡ÖÇØØÞÏÑ¦Õ¡ÖÇØËÖÏÞËÃØÎÙËÔÇÖËÚÆÞËÏËßÔÕáÑÄÚËØÎ
ÓËÚÇÞËÃØÏÙÎÚÕßËÖÏÙÚÂÛÏÕßÌÃÒÕß
ÚÕß¬ØÇÓÖªÄÚàËØÚÄÕßÔÓËÚ¦
ÚÎÔÑÇÚÇÊÃÑÎÚÕßÍÏÇÉËßÊÕØÑÃÇ
ÙÚÕ ÕÍÑØÁÙÕÑÇÏÖÇØËÓÖÄÊÏÙÎ
ÚÎÝÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÎÝÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝ
©ÚÄÕßÔÑÇÚÇÊÏÑ¦ÙÚÎÑËÙËÓÂÔËÝÚËÒÏÑ¦ËÔ×ÕÏËÏÙÇÍÍËÒËÃÝËÃÞÇÔ
ÖØÕÚËÃÔËÏÖÕÏÔÂËÖÚ¦ÁÜÝËÔÔÁÇ
ÞØÄÔÏÇÃÞËÖØÕÎÍÎÛËÃ[^LL[ÚÕß
ÓËØÏÑÇÔÕÆÖØÕÁÊØÕßÄÚÏÎÖÕÏÔÂ
ÖØÁÖËÏÔÇÓËÏÜÛËÃ©ÏËÏÙÇÍÍËÒËÃÝ
ÖÕßÖØÄÚËÏÔÇÔÚÎÔÖÕÏÔÂÖÇØÇÏÚÂÛÎÑÇÔÖ¦ØÇßÚÇÙËÁÔÊËÏÐÎÊÏÇÓÇØÚßØÃÇÝËÔ×ÞÃÒÏÕÏÑÇÏÖÒÁÕÔÖØ×ÎÔ
ÙßÔ¦ÊËÒÌÕÃÚÕßÝàÂÚÎÙÇÔÇÖÄÚÕÔ
ßÖÕßØÍÄÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝÔÇÇÔÇÒ¦ÈËÏ
ÚÎÔËßÛÆÔÎÚÕßÑÇÑÕÆÞËÏØÏÙÓÕÆ
ÑÇÏÔÇßÖÕÈ¦ÒËÏÚÎÔÖÇØÇÃÚÎÙÂ

ÚÕßÔÇÜØÕÇØÍÄÚËØÇÕ¬ØÇÓÖ
ÖËØÃÖÕß¦ÊËÏÇÙË®ÚÕÔ¡ÖÇØàÎÚ×ÔÚÇÝÚÕß¶Ö¦ÒÏÓÁÙÜ;^P[[LY¶ÔÇ
ÑÇÛÇØÃÙËÏ®ÚÕßÖÕßØÍËÃÕÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝËÔ×Õ¡ÖÇØÖØÕÁÈÎÙËÓÏÇ
ÇÙßÔÂÛÏÙÚÎÖØÄÚÇÙÎÑ¦ÚÏÖÕß
ÄÒÕÏÍÆØÜÇÖÄÚÕÔ¬ØÇÓÖÙÑÁÌÚÕÔÚÇÏÇÒÒ¦ÕßÊËÃÝÚÕÒÓ¦ËÏÔÇÖËÏ!
ÔÇÚÕßÇÖÇÍÕØËßÛËÃÎÞØÂÙÎÚÕß
;^P[[LYÍÏÇÛÁÓÇÚÇÖÕß¦ÖÚÕÔÚÇÏ
ÊÏÑÇÙÚÏÑ×ÔßÖÕÛÁÙËÜÔ
ÃÔÇÏÇÖÕØÃÇÝ¦ÐÏÕÔÖÄÙÕÛÇ
ÇÔÚÁÐËÏÕ¡ÖÇØ©ÓËØÏÑÇÔÄÝ
ÖØÄËÊØÕÝËÑÊÏÑËÃÚÇÏÄÙÕßÝÊËÔ
ßÖÂØÐÇÔÇÖÄÒßÚÇÇÌÕÙÏÜÓÁÔÕÏÙË
ÇßÚÄÔÄÖÜÝÕÖØ×ÎÔ±ªËÐ¬ÃÒËØÙÕÔÕÖØ×ÎÔÙÆÓÈÕßÒÕÝÛÔÏÑÂÝÙÌÇÒËÃÇÝ¬àÕÔ¡ÖÄÒÚÕÔÑÇÏ
ÕÖØ×ÎÔßÖÕßØÍÄÝÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝ
¬àËÌÁÙÏÕÔÝ

Περίπτωση ÈÉ{KÉKÑ{É{³¨ÑÑ×É¨ÚÓ³Ñ~ÑÌÑVÌ³{ÙiÜÑÙÊ
 ³ÌÑÜ³0¨ÑÐÉ~Ù{~ÉË³Ñ{ÌÈØÙÉÈÊ¨ÂÑ
ÑÌÜÈ³ÑÑ×{ÐÓ{É
ÑÈ³ÌVÉËÑ{iÉ¨Ë³i³È,Ë³Ñ¨³~¨ÉÓÜV
¨ÓKi³ ÐÓ
(Ü{³É{³iÉ¨ÐÑËÑ
ÑÌ³¸Æd$~¨ÉÓÜV
ËØÓTÉ{ÉÑÉ{ÜiÐÐÓØÉTÜÊÉ{³É¨ÜËÐÉ³{ØÙ{ÌÜÈÙ{ÜÐÑ³{~ÓØÑÉ{ÜÓØ³ÈÑÌ
Çi³ÊÐÑ³ÑÈÑ×¨Ö
³i³Òi³iØÉ¨ÐÑËÑØ
ÑÓÑ³{³¨ÒÊ³i
ËÑÊ³{ØTÉÙÌÑ~¨ÙÉÂ{ÓØÚÓÉ{Ø³Èo{Ñ³i
Ü{³{~ÊÑ{T³ÚÈ¨
³iØÉ¨ÐÑËÙÑØ~Ño~ÉÜÑ¨ËÈåo~ÉÜÑÓ¨~ÉÜ³i
~¨Ëi³ÈÐÉ³ÑÑ³ÉÈ³{~Ö³¸ÆlVÉËiØÐÓ
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Ιρανικές εκλογές στη σκιά του Σουλεϊμανί και της απογοήτευσης
Το ισλαμικό καθεστώς ελπίζει ότι θα ενισχύσει τη νομιμοποίησή του – Οι κληρικοί «έκοψαν» πάνω από 6.000 υποψηφιότητες
ÑÒËÏÙÓÕÆÙÎÓÇÔÚÏÑ×ÔÓËÚÇØØßÛÓÏÙÚ×ÔßÖÕÉÎÌÃÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇ
ÊÆÕ¦ÒÒÕßÝËÐÃÙÕßÙÎÓÇÔÚÏÑÕÆÝ
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ÙËÓËÚÇØØÆÛÓÏÙÎÚÕßÏÙÒÇÓÏÑÕÆ
ÑÇÛËÙÚ×ÚÕÝÇÖÕÍÕÎÚËÆÛÎÑÇÔ
ÇÖÄÚÎÔÇÖÕÚßÞÃÇÚÜÔÙÞËÚÏÑ×Ô
ÖØÕÙÖÇÛËÏ×ÔÑÇÏÇÖÕÌ¦ÙÏÙÇÔÔÇ

Κοινωνικές ομάδες
που πριν από πέντε
χρόνια προσέβλεπαν
στον μεταρρυθμιστή
νυν πρόεδρο Χασάν
Ροχανί αποφάσισαν
να απόσχουν
από τις κάλπες.
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ÏÙÞÆÕÝÎÕÖÕÃÇÄÓÜÝÊËÔÙßÓÈÇÊÃàËÏÓËÚÎÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÛ×ÝÖÕÒÒÕÃØÇÔÕÃÁÞÕßÔ
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Το στοίχημα του Μακρόν
για μια κυρίαρχη Ευρώπη
Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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ÛÁÓÇÁÔÇÙÒÄÍÑÇÔÖÕßÖØÕÑÇÒÕÆÙË
ÖÕÔÕÑÁÌÇÒÕÙÚÕßÝÓËÚÇÌØÇÙÚÁÝ!
>LZ[SLZZULZZÁÔÇÝÕÓÏÞÒ×ÊÎÝÔËÕÒÕÍÏÙÓÄÝÖÕßÖÇØÇÖÁÓÖËÏÙÚÎÔ
ÇÖÕÊßÔ¦ÓÜÙÎÚÎÝÆÙÎÝÙÚÎÊÏËÛÔÂÙÑÎÔÂ ÇÚ¦Ñ¦ÖÕÏÕÚØÄÖÕ
ÎÙÎÓËÏÕÒÕÍÏÑÂÇÓÎÞÇÔÃÇÚÜÔÕØÍÇÔÜÚ×ÔÇÔÚÇÔÇÑÒÕÆÙËÖÏÙÚ¦ÚÕ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÏÙÚÕØÏÑ×ÔÊÏÇÙÚ¦ÙËÜÔ
ÖØÄÈÒÎÓÇ!ÚÇÈÇÛÆÚÇÚÇØÂÍÓÇÚÇ
ÑÇÏÚÇßÖÇØÐÏÇÑ¦ÊÏÒÂÓÓÇÚÇÚÎÝ
ËßØÜÇÚÒÇÔÚÏÑÂÝÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝÙÚÎÔ
ËÖÕÞÂÚÕß¬ØÇÓÖÚÕß)YL_P[ÑÇÏ
ÚÎÝÇÔÄÊÕßÚÎÝ ÃÔÇÝÙÚÕÊÏËÛÔÁÝ
ÙÚËØÁÜÓÇ
©ÖÜÝÁÍØÇÉËÕÇÖËÙÚÇÒÓÁÔÕÝ
ÚÜÔ5L^@VYR;PTLZÚÃÈËÔØÒ¦ÔÍÑËØÚÕÑËÔÚØÏÑÄËØ×ÚÎÓÇÖÕß
ÚÇÒ¦ÔÏàËÚÕßÝÇÔ×ÚÇÚÕßÝÑØÇÚÏÑÕÆÝÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕßÝÑÇÏÊÏÖÒÜÓ¦ÚËÝÙÚÕßÝÊÏÇÊØÄÓÕßÝÚÕßÙßÔËÊØÏÇÑÕÆÑÁÔÚØÕßÂÚÇÔÚÏÛÇÙßÓÈËÃ
ÇÔÕ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÑËØÊÃÙËÏÓÏÇ
ÊËÆÚËØÎÚËÚØÇËÚÃÇÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÚÕß
§ÕËÓÈØÃÕßÚÎÓËÍ¦ÒÎÚÕßÝÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÕÏßØÜÖÇÃÕÏÊÏÖÒÜÓ¦ÚËÝ
ÑÇÏÇÔÇÒßÚÁÝÖÕßÈØÁÛÎÑÇÔÙÚÎÔ
ÖØÜÚËÆÕßÙÇÚÎÝÇßÇØÃÇÝËÑÚÏÓÕÆÙÇÔÖÜÝÕ¬ØÇÓÖÛÇÑËØÊÃÙËÏËÆÑÕÒÇÂÊÆÙÑÕÒÇÚÎÓ¦ÞÎÔÎÔÃÑÎÁÑÖÒÎÐÎÚÕßÇÖÕÊÄÛÎÑË
ÇÖÄÖÕÒÒÕÆÝÙÚÎÔÚÆÞÎÓÏÇÊËÆÚËØÎËÖÏÑØ¦ÚÎÙÂÚÕßÛÇÓËÚÇÌØÇÙÚËÃÇÔÇÖÄÌËßÑÚÇÜÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂ
ËÖÏÒÕÍÂÚÎÝÓËØÏÑÂÝÎÕÖÕÃÇÛÇ
ÛÁÙËÏÙËÊËÏÔÂÊÕÑÏÓÇÙÃÇÚÕÔËßØÜÇÚÒÇÔÚÏÑÄÊËÙÓÄÃÙÜÝÑÇÏÚÎÔÃÊÏÇ
ÚÎÔÆÖÇØÐÎÚÕß§¬©
ÖÄÚÕÈÂÓÇÚÎÝÙßÔÄÊÕßÕÓË-

ØÏÑÇÔÄÝßÖÕßØÍÄÝÐÜÚËØÏÑ×Ô¡¦ÏÑÕÓÖÁÕÑ¦ÒËÙËÚÕßÝßØÜÖÇÃÕßÝ
ÔÇÇÖÕÊËÞÛÕÆÔÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ®ÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÎÍËÙÃÇÝ
ÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕÔÔÁÕÑÕÏÔÄËÞÛØÄ
ÚÎÔÇÔËØÞÄÓËÔÎ ÃÔÇÏÙÁÖØÇÐË
ÓÏÇËÑÑÜÌÇÔÚÏÑÂÙÏÜÖÂÑÄÓÎÑÇÏ
ÕÖÏÕÙÚËÔÄÝÙÆÓÓÇÞÕÝÚÎÝÓËØÏÑÂÝÙÚÎÎØÇÏ¦ÖËÏØÕÎØËÚÇÔÃÇ
ÚÕß¡ÖÄØÏÝ¬àÄÔÙÕÔÇÖÁÑØÕßÙËÚÏÝ
ÖÏÁÙËÏÝÚÎÝ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÍÏÇÇÖÕÑÒËÏÙÓÄÚÕßÑÏÔËàÏÑÕÆÓËÍÇÛÎØÃÕß
/\H^LPÇÖÄÚÇÊÃÑÚßÇÑÏÔÎÚÂÝÚÎ-

Η Γαλλία προσβλέπει
σε μια Ευρώπη-τρίτο
πόλο στη διεθνή σκηνή,
ανάμεσα σε Ηνωμένες
Πολιτείες και Κίνα.
ÒËÌÜÔÃÇÝÖÁÓÖÚÎÝÍËÔË¦Ý.©
ËØÓÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝ¢ØÇÔÑ¦ÒÚËØ
ÚÇáÔÓ¦ÍËØÑÇßÚÎØÃÇÙËÚÕÔÓÕÔÕÓËØÂÎÍËÓÕÔÏÙÓÄÖÕßÙßÓÖßÑÔ×ÔËÚÇÏÙÚÕÙÆÔÛÎÓÇÚÕß¬ØÇÓÖ4HRL
(TLYPJH.YLH[(NHPU®ÑÇÏÕÊÎÍËÃ
ÚÎÔÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÙËÁÔÇÔÁÕÙÑÎÔÏÑÄÇÔÚÏÖÇØ¦ÛËÙÎÝÓËÍ¦ÒÜÔÊßÔ¦ÓËÜÔÓËÖËØÏÙÙÄÚËØÎÑÇÞßÖÕÉÃÇ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝËÐÕÖÒÏÙÓÕÆÝÒÏÍÄÚËØÎÇÙÌ¦ÒËÏÇ®
¬ÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÇÔÇÓÌÃÈÕÒÇ
ÁÑÒËÉËÕÓÇÔÕßÁÒ¡ÇÑØÄÔÃÙÜÝ
ÕÓÄÔÕÝÎÍÁÚÎÝÓËÍ¦ÒÎÝÊÏËÛÔÕÆÝ
ÊÆÔÇÓÎÝÖÕßÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÙÚÏÍÓÂÊÏÁÍÔÜÙËÄÚÏÎÔÃÑÎÚÕß¬ØÇÓÖ
ÊËÔÂÚÇÔÓÏÇÖØÕÙÜØÏÔÂÖÇØÁÑÑÒÏÙÎÚÎÝÓËØÏÑÂÝÇÒÒ¦ÁÔÇÌÇÏÔÄÓËÔÕÓËÈÇÛÆÚËØËÝØÃàËÝÑÇÏÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÙÎÓÇÙÃÇËÔÓÖÕØÕÆÓË

ÔÇÖÎÍÇÃÔÕßÓËÖ¦ÔÚÇÖÃÙÜÇÖÄÚÏÝ
ÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝÄÞÏÕÌËÃÒÕßÓËÔÇßÏÕÛËÚÂÙÕßÓËÓÏÇËßØÜÖÇáÑÂ
ÕÖÚÏÑÂÚÜÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔ®ÚÄÔÏÙËÕ
¦ÒÒÕÝÖØÄËÊØÕÝÍÏÇÔÇÖØÕÙÛÁÙËÏ!ÓËÙÕÍËÏÇÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂËÃÔÇÏ
ÓÏÇËßØÜÖÇáÑÂÑÇÏÄÞÏËßØÜÇÚÒÇÔÚÏÑÂßÖÄÛËÙÎ¬ÕÃÊÏÕÏÙÞÆËÏÍÏÇ
ÚÎªÜÙÃÇÄÖÕßÞØËÏÇàÄÓÇÙÚËÓÏÇ
ËßØÜÖÇáÑÂÑÇÏÄÞÏÇÖÒ¦ÓÏÇÊÏÇÚÒÇÔÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂ®ÎÓËÏÜÚÁÕÔÄÚÏ
ÎßÖÕßØÍÄÝÓßÔÇÝÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝ
ÔËÍÑØËÚ ØÇÓÖ ¦ØËÔÓÖÇÕßËØ
ÊÂÒÜÙËÇÖÄÚÕÃÊÏÕÈÂÓÇÄÚÏËÃÔÇÏÇÖÕÒÆÚÜÝÙÆÓÌÜÔÎ®ÓËÚÎÔ
ÚÕÖÕÛÁÚÎÙÎÚÕß¡ÇÑØÄÔ
©ÏÍÑÜÒÏÑÕÃÚÄÔÕÏÚÕß¦ÒÒÕß
ÖØÕÁÊØÕßÏÊÏÇÃÚËØÇÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎ
ªÜÙÃÇÊËÔËÐÁÖÒÎÐÇÔÑÇÔÁÔÇÔÊÎ
ÜÝßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÚÕ
ËÃÞËÚÇÞÛËÃßÖÁØÚÎÝ¦ØÙÎÝÚÜÔÑßØ×ÙËÜÔÑÇÚ¦ÚÎÝªÜÙÃÇÝÛËÜØ×ÔÚÇÝÄÚÏÈÒ¦ÖÚÕßÔÚÇËßØÜÖÇáÑ¦
ÙßÓÌÁØÕÔÚÇÃÍÕÓËÚ¦ÚÎÔËÑÒÕÍÂÚÕßÙÚÎÔÖØÕËÊØÃÇÚÎÝÇÒÒÏÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝßÖÕÊÁÞÛÎÑËÚÕÔ
ÒÇÔÚÏÓÃØÕÆÚÏÔÙÚÕÇÔ¦ÑÚÕØÕÚÜÔ
ËØÙÇÒÒÏ×ÔÙÚÎÓËÍÇÒÕÖØËÖÂÇÃÛÕßÙÇÖÕßËÃÞËËÖÏÙÑËÌÛËÃÕ¡ÁÍÇÝ
ÁÚØÕÝÚÕØÕÙÖ¦ÛÎÙËÔÇ
ËÖÇÔÇÌÁØËÏÚÎªÜÙÃÇÙÚÕßÓÈÕÆÒÏÕÚÎÝßØ×ÖÎÝÑÇÏÙÚÏÝÙßÔÄÊÕßÝ
ÚÕß.ËÖÏÚßÞ×ÝÙÚÎÔÖØ×ÚÎÖËØÃÖÚÜÙÎÇÒÒ¦ÄÞÏÑÇÏÙÚÎÊËÆÚËØÎ
ÔÎßØ×ÖÎÊËÔËÑÌØ¦ÙËÏÚÎ
ÊÏÑÂÚÎÝÌÜÔÂÇÔÇÌÕØÏÑ¦ÓËÚÎ
ªÜÙÃÇÑÏÇÔÇÔÇàÎÚÕÆÓËÑÇÚÇÌÆÍÏÕÙÚÎÔÑÇØÏÑÇÚÕÆØÇÖÕßËÓËÃÝÕÏ
ÃÊÏÕÏÑ¦ÖÕÏËÝÌÕØÁÝÌÚÏ¦ÞÔÕßÓËÍÏÇ
ÚÕÔËÇßÚÄÓÇÝÄÚÇÔÖËØÏÕØÏàÄÓÇÙÚËÙÚÕÔÇËÃÓÇÙÚËÎÕØÇÚÂÖÒËßØ¦ÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝËÖÏØØÕÂÝÙË
ÇßÚÄÚÕÚÓÂÓÇÚÕßÑÄÙÓÕßÚÄÚË
ÊËÔÛÇÓÖÕØÁÙÕßÓËÔÇÑÏÔÎÛÕÆÓË

ÖØÕÝÚÇËÓÖØÄÝ®ËÃÞËÚÕÔÃÙËÏÖØÄÙÌÇÚÇÙËÕÓÏÒÃÇÚÕßÙÚÎÍÇÒÒÏÑÂ
ÑÕÏÔÄÚÎÚÇÚÎÝÇØÙÕÈÃÇÝË¦ÒÒËÝ
ÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝßÖÕÍØ¦ÓÓÏÙËÄÚÏÎÚßÌÒÂËÞÛØÄÚÎÚÇÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎªÜÙÃÇÓÖÕØËÃÔÇÚÎÔÕÊÎÍÂÙËÏÙËÓÏÇ
ÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÙßÓÓÇÞÃÇÓËÚÎÔÇÔËØÞÄÓËÔÎ ÃÔÇÑ¦ÚÏÖÕßÛÇÈÒ¦ÉËÏ
ÑÇÃØÏÇÚÇËßØÜÖÇáÑ¦ÙßÓÌÁØÕÔÚÇ
ÙÌÇÒ×ÝÕ¦ÒÒÕÝÖØÄËÊØÕÝÊËÔ
ËÃÔÇÏÖÕÒÏÚÏÑ¦ÇÌËÒÂÝ×ÙÚËÔÇÖÏÙÚËÆËÏÄÚÏÕÏÇÔÚÏÛÁÙËÏÝÓËÚÎªÜÙÃÇ
ÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÙÚÕÕßÑØÇÔÏÑÄÓÁÚÜÖÕÓÖÕØÕÆÔÔÇÍËÌßØÜÛÕÆÔÇÖÄ
ÚÎÓÏÇÓÁØÇÙÚÎÔ¦ÒÒÎ©ÙÚÕÒÏÚÃÑÖÕßÁÞËÏËÍÑÇÏÔÏ¦ÙËÏÇÖÕÚËÒËÃ
ÓÁØÕÝÚÕßËßØÆÚËØÕßÕØ¦ÓÇÚÄÝÚÕß
ÍÏ»ÇßÚÄÖÕßÇÖÕÑÇÒËÃÙÚØÇÚÎÍÏÑÂ
ÇÔËÐÇØÚÎÙÃÇ®ÚÎÝÜÝÚØÃÚÕß
ÖÄÒÕßÏÙÞÆÕÝÙÚÎÊÏËÛÔÂÙÑÎÔÂ
ÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÏÝÑÇÏÚÎÔ ÃÔÇ
ÒÒ¦ÑÇÏÕÒÇÔÚÏÓÃØÕÆÚÏÔÕ
ÖÏÕÁÓÖËÏØÕÝÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÎÍÁÚÎÝÓËÍ¦ÒÎÝÊÆÔÇÓÎÝÕÕÖÕÃÕÝÁÞËÏ
ÊËÏÖÕÒÒÕÆÝÖØÕÁÊØÕßÝÔÇÖËØÔ¦ÔË
ÇÖÄÚÕÔËßÑÄ©ÃÑÕÑÇÏÚÕÒÏàÁÚÏÝ
ÊÆÕÚËÒËßÚÇÃËÝÊËÑÇËÚÃËÝÓÖÕØËÃ
ÔÇÑÇÚÎÍÕØÎÛËÃÍÏÇÕÚÏÊÂÖÕÚË¦ÒÒÕËÑÚÄÝÇÖÄÖÕÒÏÚÏÑÂÇÌÁÒËÏÇ¬Ç
ÒÄÍÏÇÚÕß¡ÇÑØÄÔÙÚÕ¡ÄÔÇÞÕÂÚÇÔ
ÓÕßÙÏÑÂÙÚÇÇßÚÏ¦ÚÕßÇÒÒ¦ÊËÔÒÎÙÓÕÔËÃÄÚÏÍÇÒÒÏÑ¦ÖÕÒËÓÏÑ¦ÖÒÕÃÇ
ÖËØÏÖÕÒÕÆÔÙÚÎ¡ÇÆØÎ¦ÒÇÙÙÇ
ÍÇÒÒÏÑ¦ÙÚØÇÚËÆÓÇÚÇÙßÓÓËÚÁÞÕßÔ
ÙÚÎÊÆÔÇÓÎÚÕß§¬©ÙÚÎÄØËÏÇ
ÑÇÏÔÇÚÕÒÏÑÂßØ×ÖÎÑÇÏÍÇÒÒÏÑÕÃ
ÖÆØÇßÒÕÏÓÇàÃÓËÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÝ
ÑÇÏÈØËÚÇÔÏÑÕÆÝÈÕÓÈ¦ØÊÏÙÇÔÚÕÔ
ÙÇÔÚÖÃÚÕßÖÇØÄÔÚÕÝÕÏÙÞÁÙËÏÝ
ÓËÚÎÇÒÒÃÇÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆÕßÔÍÏÇ
ÚÎªÜÙÃÇÁÔÇÞØÂÙÏÓÕÞÇØÚÃÍÏÇÚÎ
ÓËÍ¦ÒÎÊÏÇÖØÇÍÓ¦ÚËßÙÎÖÕßÛÇ
ÍÃÔËÏÇÔÍÃÔËÏÑ¦ÖÕÏÇÓÁØÇÓËÚÎÔ
ÓËØÏÑÂÄÖÕÏÕÔÑÏÇÔÁÞËÏÖØÄËÊØÕ

EPA / PHILIPP GUELLAND

Το Brexit και η προοπτική δεύτερης τετραετίας Τραμπ ενισχύουν τη γαλλική θέση

Την παράσταση ³iÙ{Ò~Éi³ÈÒTÈo{Ñ³iÑ×ÒÜÉ{ÑV³É¨ÑÐÓ.ÑKKÑ³~Ö¨{Ñ~VÓ~ÜÉÉÑÑÐ×ËKÜÑÐÉ³iÐ{ÜËÑ³È ÐÑÈÓÜ
Ñ~¨ÌVËØÐÌØioÓ³iØÐÉoÒÜiØÙ{ÉÚÖØÙÖÑÐiØÈÑÌ³i¨³i
³{oÐÊÙ{ÓoÉÌ³{iË~i³È0¨ÑÐÙÉÊ³ÑÐ{Ñ¨¨{ÊÑ¨Ó~~Ü{i
³iØåÐÉ¨{~ÊØ

Αποφασιστικός ο ρόλος της Γερμανίας
Το όραμα ³ÈÑ~¨Ìo{ÑÐ{ÑÉ¨{Ì³É¨ÑÉÂÒ¨³i³i È¨iVÐÉ³i
Ù{~Ê³iØÑÐÈ³{~Ê³ÑÈ³Ì³i³Ñ~Ñ{ÉÂ³É¨{~ÊÜ{³{~ÊVK¨Ë~É{ÉÈÊ~Ñ
³ÑÉÑ¨~É³ÓØT¨ÉØ³iØ iØVÉiÚÓi³ÈÉ{TÖÉ³Ñ{Ö³É¨Ñ
ÑÌ³iÑT¨ii³iØÑ~¨Ñ{×ØÑ³ÜÑ³{~ÊØ¨É³ÑËÑØÏ³ÌVÉËÑ{KÓKÑ{Ì³{ÚÑÈÑ³ÊÉ{{TÈ¨ÓØÑ³{³ÒÉ{ØÑÌÐ{ÑÒÜÜiÐÒÙÑ
T¨V¨³ÑÑ¤ÌÜÑ³iØåÑ³Ü{~ÊØ È¨iØVÌÈ~ÒÚÉKÊÐÑTÉ{¨Ñ×Ó³iiØÑÌ³{Ø (åÉ¨ÉÚËÇÉ{¨×K{~ÒÑ³ÑÑ~ÜÑ³{~Ò4Ì
ÑÈ³ÓØ³{ØÈÚÊ~ÉØV~ÑÚ¨{³{~ÌØÉËÑ{¨ÌÜØ³iØÉ¨ÐÑËÑØÓT¨{
ÊÐÉ¨ÑVi~ÈKÓ¨ii³iØÑÉ¨TÌÐÉiØåo~ÉÜÑÓ¨~ÉÜÉÐ×ÑËÇÉ³Ñ{
Ù{³Ñ~³{~ÊgÒÜÜØ¨ÌÉÙ¨ØÉ¨{ÐÓÉ{Ñ~ÌÐi³iÑÒ³ii³ÈÉ¨ÜËÈ³{Ø¨iÂ{~ÓÜÉÈÚÉØ¨³ÒÉ{ØÈÙ{Ñ³ÖÉ³i.¨KÌiV
³.É³ÓÐK¨{³È¸Æ¬Vo{Ñ³iÑÑÐÌ¨×i³iØ È¨ÇiØ~Ñ{ÈÜ{~Ò³iØ   ËÑ{{ÚÑÌVÌÐØVÐ{ÑÙÉÖ³É¨i³É³¨ÑÉ³ËÑ³È0¨ÑÐÑ
Ù¨ÒÉ{~Ñ³ÑÜÈ³{~ÒVÈÉ¨{~³ÑØ³ioÉ¨ÐÑ{~ÊÑÙ¨ÒÉ{Ñ~Ñ{Ú³ÑØ
³i{~Ð{~ÊÈÉ¨ÙÖÑÐi³iØ È¨iØÑÙ{ÑKÉË³,ÈKË~ÑgÊ
ÐÒÜÜ³,Ê

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 1η ΜΑΡΤΙΟΥ
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22

O

ΚΟΣ Μ ΟΣ

 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020

Τεχνητή Νοημοσύνη με κανόνες
Η Ε.Ε. επιδιώκει να κερδίσει το χαμένο έδαφος απέναντι σε ΗΠΑ, Κίνα, αλλά και να προστατεύσει τα δικαιώματα των πολιτών της
Το Facebook

SHUTTERSTOCK

Λευκή Βίβλο ÍÏÇÚÎÔ¬ËÞÔÎÚÂ§ÕÎÓÕÙÆÔÎ(Y[PMPJPHS0U[LSSPNLUJL(0ÖÇØÕßÙÃÇÙËÚÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎÎßØÜÖÇáÑÂ
ÖÏÚØÕÖÂÓËÙÚÄÞÕÚÎÔÇßÙÚÎØÂÔÕÓÏÑÂÖÒÇÏÙÃÜÙÎÑÇÏÚÕÔÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÁÒËÍÞÕÚÎÝÑÇÏÔÕÚÄÓÕßÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÊÏÇÞÜØÃàÕÔÚÇÝÓËÚÕÔÚØÄÖÕ
ÇßÚÄÚÎÛÁÙÎÚÎÝÇÖÄÚÎÔÇÔËÑÚÏÑÂ
ÑÇÏÓÎÖÇØËÓÈÇÚÏÑÂÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÑÇÏ
ÑÏÔËàÏÑÂÖØÕÙÁÍÍÏÙÎ
ßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎßÙÚËØËÃÙÂÓËØÇÁÔÇÔÚÏÚÜÔÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚ×ÔÚÎÝ
ÙËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÎÔÖØÄÙÈÇÙÎÙËÊËÊÕÓÁÔÇÑÇÏÊËÔÁÞËÏÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÑßØÏÇØÞÂÙËÏÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÎÝ
ÓÎÞÇÔÏÑÂÝÍÔ×ÙÎÝÚÕÔÑÒ¦ÊÕÚÎÝ
ÚËÞÔÎÚÂÝÔÕÎÓÕÙÆÔÎÝÈÇÙÏÙÓÁÔÕ
ÙÚÎÔÇßÚÄÓÇÚÎÏÑÇÔÄÚÎÚÇÚÜÔÓÎÞÇÔ×ÔÔÇÓÇÛÇÃÔÕßÔÑÇÏÔÇÖØÕÙÇØÓÄàÕÔÚÇÏÙËÔÁÇÊËÊÕÓÁÔÇÞÜØÃÝÇÔÛØ×ÖÏÔÎÖÇØÁÓÈÇÙÎÄÖÜÝ
ËÐÎÍËÃÙË¦ØÛØÕÚÕßÚÕÖËØÏÕÊÏÑÄ
,<6IZLY]LY¡ÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝ 
ÚÜÔÊËÊÕÓÁÔÜÔÇÖÕÛÎÑËÆÕÔÚÇÔÙË
¶ÌßÙÏÑÁÝÑÇÏÎÒËÑÚØÕÔÏÑÁÝ¶ÚÕÖÕÛËÙÃËÝËÑÚÄÝßØ×ÖÎÝÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÜÔÊËÊÕÓÁÔÜÔÖÕßÛÇËÃÔÇÏ
ÊÏÇÛÁÙÏÓÇÚÕÄÓÜÝÊËÔÛÇ
ËÃÔÇÏÖÏÇÇÖÕÛÎÑËßÓÁÔÇÙËÖÒÇÚÌÄØÓËÝÇÒÒ¦ÙËÓÏÑØÁÝÁÐßÖÔËÝ®
ÙßÙÑËßÁÝÙßÔÊËÊËÓÁÔËÝÓËÚÕÏÇÊÃÑÚßÕßØÜÖÇáÑÂÖÏÚØÕÖÂ
ËÖÏÊÏ×ÑËÏÚ×ØÇÔÇÇÖÕÑÚÂÙËÏÓËØÃÊÏÕÊËÊÕÓÁÔÜÔÇÖÕÛÎÑËßÓÁÔÕÙË
ËßØÜÖÇáÑ¦ÌßÙÏÑ¦ÓÁÙÇ¶ÄÖÜÝÊÏÇÑÕÓÏÙÚÁÝZLY]LYÑÇÏÓÎÞÇÔÏÑ¦ÓÁÙÇÇÖÕÛÂÑËßÙÎÝÊËÊÕÓÁÔÜÔÂÙÚÕ
ÔÁÌÕÝ®¶ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÓËÚÕÊÏËÛÔÁÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÚÎÝÈ¦ØÕÝÁÜÝÚÕ
ÏÇÔÇÚÕËÖÏÚÆÞËÏÎ ÕÓÏÙÏÄÔ
ÙÑÕÖËÆËÏÔÇÇßÐÂÙËÏÚÎÔÖØÄÙÈÇÙÎÙËÊËÊÕÓÁÔÇÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏ
ËÔÏÇÃÇÇÍÕØ¦ÊËÊÕÓÁÔÜÔÑÇÏÔÇßÖÕÙÚÎØÃÐËÏÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝËßØÜÖÇáÑ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÔÇËÑÓËÚÇÒÒËßÛÕÆÔÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÖÕßÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÏ
ËÔÚÄÝÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔÙßÔÄØÜÔ
ßÚÕÃËÃÔÇÏÕÏÑÆØÏÕÏÙÚÄÞÕÏÖÕß
ÛÁÚËÏÎÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÖÏÚØÕÖÂÝ
©ÆØÙÕßÒÇÌÕÔÔÚËØ¦ÏËÔÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎËßÑÂÃÈÒÕÑÇÏÚÕÙÞÁÊÏÕ
ßØÜÖÇáÑÂÝÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÏÇÞËÃØÏÙÎÝËÊÕÓÁÔÜÔÖÕßÊÎÓÕÙÏËÆÛÎÑÇÔÓÇàÃÚÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎ
¬ÕËØÞÄÓËÔÕÑÆÓÇÊËÊÕÓÁÔÜÔ
ÖÕßÇÖÕÚËÒËÃÚÎÔÖØ×ÚÎÆÒÎÚÎÝ
ÔÁÇÝÇßÚÂÝÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÝËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÝÄÖÜÝÚÎÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏÙË¦ØÛØÕ
ÚÎÝÎËÌÎÓËØÃÊÇ3L4VUKLÛÇÈÇÙÏÙÛËÃÙËÊËÊÕÓÁÔÇÖØÕËØÞÄÓËÔÇ
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O όγκος ÙÉÙÐÓÈÑ¨ÒoÈ{É{TÉ{¨ÊÉ{Ø~Ñ{{ÜË³ÉØ³iØ È¨ÑÍ~ÊØ iØÉËÑ{ÐÉoÑÜÖ³É¨Ø³~ÌÐ

Τι προβλέπει
η φιλόδοξη Λευκή
Βίβλος, που παρουσίασε
την Τετάρτη
η Κομισιόν, με στόχο
τον αποτελεσματικό
έλεγχο της καινοτόμου
τεχνολογίας.
ÄÖÜÝÇÒÍÄØÏÛÓÕÏÌÇÔ×ÔÑßÑÒÕÌÕØÃÇÝÇÑÄÓÎÑÇÏËÍÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÑÇÛÇØÏÙÓÕÆÒßÓ¦ÚÜÔßØ×ÖÎÁÞÇÙË
ÚÕÚØÁÔÕ®ÚÜÔÖØÕÙÜÖÏÑ×ÔÊËÊÕÓÁÔÜÔÖ¦ÔÜÙÚÕÕÖÕÃÕÕÏÑÕÊÕÓÂÛÎÑÇÔÇßÚÕÑØÇÚÕØÃËÝÄÖÜÝÇßÚÁÝ
ÚÕß-HJLIVVRÑÇÏÚÎÝ.VVNSLÇØ»
ÄÒÇÇßÚ¦Î ÕÓÏÙÏÄÔËÑÚÏÓ¦ÖÜÝ
ÎÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÑÚÂÙËÏÖØÕÈ¦ÊÏÙÓÇÁÔÇÔÚÏÚÜÔÑÇÏÚÎÝ
ÃÔÇÝÞ¦ØÎÙÚÕÔÄÍÑÕÊËÊÕÓÁÔÜÔ
ÖÕßÖÇØ¦ÍÕßÔÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÑÇÏ
ÕÏÖÕÒÃÚËÝÚÎÝÖÕßËÃÔÇÏÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÝÙÚÕÔÑÄÙÓÕÑÄÓÎÑÇÏÙË

ËÖÃÖËÊÕÊÎÓÄÙÏÜÔÊËÊÕÓÁÔÜÔÎ
ßØ×ÖÎËÃÔÇÏÖÒÕßÙÏÄÚËØÎ®Þ¦ØÎ
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ÙßÍÑÕÏÔÜÔÏ×ÔÑÇÏËÔÁØÍËÏÇÝÖÕß
ÖÇØ¦ÍÕßÔÇÖÄÓÄÔÇÚÕßÝÄÍÑÕØËÑÄØÊËÊÕÓÁÔÜÔ
ÔÁÇÉÎÌÏÇÑÂÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÚÎÝ
ÕÓÏÙÏÄÔÛÇËÍÍßÎÛËÃÄÚÏÎÉÎÌÏÇÑÂÓËÚ¦ÈÇÙÎÛÇËßÔÕÂÙËÏÄÒÕßÝ
ÚÕßÝÖÕÒÃÚËÝËÔÏÙÞÆÕÔÚÇÝÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÂ
ßÖËØÕÞÂÑÇÏÊÏÇÌßÒ¦ÙÙÕÔÚÇÝÚÏÝ
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ÈÂÓÇÚÎÝÙßÔÄÊÕßÇÙÌÇÒËÃÇÝÚÕß
¡ÕÔ¦ÞÕß¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÎ ÕÓÏÙÏÄÔÇÔÇÌÁØËÏÙÚÎËßÑÂÃÈÒÕÚÎÝ
ÄÚÏÎÛÇÊËÙÓËßÛËÃÙËËÚÂÙÏËÝ
ÊÇÖ¦ÔËÝÆÉÕßÝÊÏÙËßØ×ÍÏÇÚÎÔ
ËØÞÄÓËÔÎÊËÑÇËÚÃÇÓËÙÚÄÞÕÚÕÔ
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ÇÐÏÄÖÏÙÚÕÑÇÏÙÆÍÞØÕÔÕÔÕÓÏÑÄÑÇÏ
ØßÛÓÏÙÚÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÊËÏÐÎÚÎÝßØ×ÖÎÝÙÚÎÔÖØÜÚÕÑÇÛËÊØÃÇÚÎÝÔÁÇÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÈÇÙÏÙÓÁ-
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ÕËÖÃÚØÕÖÕÝÙÜÚËØÏÑÕÆÓÖÕØÃÕß
¬ÏËØÃ¡ÖØËÚÄÔ

Τα ιατρικά δεδομένα
ËÓÏÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÖØÄÒÎÉÎÝ
ÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔÙÑÄÖÏÓÎÝÑÇÑÕÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÂÖÇØ¦ÚßÖÎÝËÓÖÕØÏÑÂÝ
ËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎÝ ÚÜÔ ÊËÊÕÓÁÔÜÔ
ßØÜÖÇÃÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÎËÖÃÚØÕÖÕÝ
ÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆ¡ÇØÍÑØÁÚËËÙÚ¦ÍÑËØÖØÕÈÒÁÖËÏÚÎÔËÖÏÈÕÒÂÇßÙÚÎØÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÚÕß
ÙÆÍÞØÕÔÕßÇßÚÕÆÉÎÌÏÇÑÕÆÛÎÙÇßØÕÆÄÖÜÝËÃÔÇÏÚÇÏÇÚØÏÑ¦ÊËÊÕÓÁÔÇ
ÚÜÔßØÜÖÇÃÜÔ§ÁËÝËÏÊÏÑËßÓÁÔËÝ
ËÒËÍÑÚÏÑÁÝßÖÎØËÙÃËÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ËÐËÚ¦ÙÕßÔË¦ÔÕÏÇÒÍÄØÏÛÓÕÏÚÜÔ
ÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑ×ÔËÚÇÏØËÏ×ÔËÐÇÙÌÇÒÃàÕßÔÚÎÔÃÙÎÓËÚÇÞËÃØÏÙÎÚÜÔßØÜ-
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ÇËØÕÊØÄÓÏÇÙÚÎÔßØ×ÖÎÚÎÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÂÊÎßÚÄÖÕßËÃÊÇÙÚÕ
²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑÓËÚØÄÓÇÐË®ÒÁËÏÎ
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ßÏÕÛÁÚÎÙÎÚÇÞÁÜÝËÐËÒÏÙÙÄÓËÔÜÔ
ÑÇÏÇÔÇÖÚßÙÙÄÓËÔÜÔÚËÞÔÕÒÕÍÏÑ×Ô
ÑÇÏÔÕÚÕÓÏ×Ô
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REUTERS

Σε κίνδυνο πολλά ζώα των παιδικών μας χρόνων
Η κλιματική αλλαγή έχει μειώσει δραματικά τους πληθυσμούς αρκετών ειδών, ενώ κάποια έχουν ήδη εξαφανιστεί
THE NEW YORK TIMES
Κάπου ÊÏ¦ÈÇÙÇÄÚÏÕÏÖÒÎÛßÙÓÕÃ
ÇÍØÏÕÓÁÒÏÙÙÇÝÓËÏ×ÔÕÔÚÇÏÊØÇÓÇÚÏÑ¦ÑÇÏÚÇÁÔÚÕÓÇÇßÚ¦ÑÏÔÊßÔËÆÕßÔÓËÇÌÇÔÏÙÓÄËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝ
ÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝ©ÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßÚÎÝ©ÚÚ¦ÈÇÝÑÇÏÚÕß<UP]LYZP[`*VSSLNL
ÚÕßÕÔÊÃÔÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÔÚÇÝ
ÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÙßÍÑËÔÚØ×ÛÎÑÇÔ
ÇÖÄÖÇØÇÚÎØÂÙËÏÝÙßÔÁÑØÏÔÇÔÚÎÔÑÇÚÇÔÕÓÂËÏÊ×Ô
ÇÍØÏÕÓÁÒÏÙÙÇÝÑÇÚ¦ÚÏÝÖËØÏÄÊÕßÝ
  ÑÇÏ©ÏÖÒÎÛßÙÓÕÃÙßØØÏÑÔ×ÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ 
ÙÚÎÔßØ×ÖÎÑÇÏÑÇÚ¦ÁÔÇËÔÚßÖÜÙÏÇÑÄ ÙÚÎÄØËÏÇÓËØÏÑÂ
ØÕÌÇÔ×ÝÕÚØÄÖÕÝÓËÚÕÔ
ÕÖÕÃÕËÖËÐËØÍ¦àËÚÇÏÑÇÔËÃÝÇßÚÂ
ÚÎÈÏÈÒÏÑÂÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÊÏÇÌÁØËÏ
ÇÖÄ¦ÔÛØÜÖÕÙË¦ÔÛØÜÖÕÇØ¦
ÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÚÎÝÑØÁÚÇ¬ÕÆÔÓÖËØÍÑÓÄÔÕÖØÄÙÌÇÚÇÑÇÚ¦ÌËØÇ
ÔÇÙßÒÒ¦ÈÜÚÎÔÁÔÔÕÏÇÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝÎÕÖÕÃÇÄÖÜÝÖÏÙÚËÆÜÁÞËÏËÐÇÖÕÒÆÙËÏÊØÏÓÆÚÇÚÎ
ËÖÃÛËÙÎÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÖÕßÁÞËÏ
ÞÇØÇÞÛËÃÙÚÎÓÔÂÓÎÓÕß
ÚÎÔÖÄÒÎÄÖÕßÓËÍ¦ÒÜÙÇÎ
ÞÒÜØÃÊÇÑÇÏÎÖÇÔÃÊÇÖÇØÁÓËÔÇÔ
ÙÚÇÛËØÁÝÑÇÏÎÁÔÔÕÏÇÚÕßÇÌÇÔÏÙÓÕÆÚÜÔËÏÊ×ÔÂÚÇÔËÔÚËÒ×Ý
ÐÁÔÎÑÇÏÖÇØ¦ÊÕÐÎØÕÌÇÔ×Ý
ÚÕÖÕßÒÃ§ÚÄÔÚÕÖÕßÇÌÇÔÃÙÚÎÑËÇÖÄÚÕÔ¡ÇßØÃÑÏÕÙÚÇÚÁÒÎ
ÚÕßÖÕÚÁÊËÔËÓÌÇÔÃÙÚÎÑË

ÙÚÇÖØÕ¦ÙÚÏÇÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝ
ÖÏÚÙÏÒÜÚÂÑÕßÑÕßÈ¦ÍÏÇÎÖÏÛÇÔÂËÐÇÌ¦ÔÏÙÎÚÎÝÕÖÕÃÇÝÖØÕÑ¦ÒËÙËÚÕÑÒËÃÙÏÓÕËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔßÒÕÚÕÓÃÇÝÑÇÏÚÕÓÏÑØÄÉ¦ØÏ
7LYJPUH[HUHZPÖÕßÑÏÔÊßÔËÆËÏÓË
ÇÌÇÔÏÙÓÄÑÇÏÑÇÛßÙÚÁØÎÙËÚÎÔ
ÑÇÚÇÙÑËßÂËÔÄÝÓËÍ¦ÒÕßÌØ¦ÍÓÇÚÕÝÄÒÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÔÙË¦ÒÒËÝ
ÖÕÒÏÚËÃËÝ ÇÏÌßÙÏÑ¦ÚÇÊËÒÌÃÔÏÇ
ÚÕßÖÕÚÇÓÕÆÏÇÔÍÑÚÙÁÊËÔÑÕÒÆÓÖÎÙÇÔÖÕÚÁÑÕÔÚ¦ÙÚÕ¬ÁÔÇÌÒÇá
ÚÕß§ÏÕß¬àÁØÙËá

ÕÏÑÕÑÑÏÔÕÒÇÃÓÎÊËÝÁÞÕßÔÓËÏÜÛËÃÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÖÕÑÇØÊÏ×ÛÎÑÇ
ÑÇÏËÍÑÇÚÁÒËÏÉÇÚÎÔÇØÞÏÑÂÓÕß
ÏÊÁÇÏÙÚËÆÜÄÚÏÚÇÇÍÇÖÎÓÁÔÇ
ËÃÊÎÚÜÔÖÇÏÊÏÑ×ÔÓÕßÞØÄÔÜÔ
ÁÞÕßÔÓËÏÜÛËÃÑÇÚ¦ 
ÔÚÏÒÂÌÛÎÑÇÄÚÏÕÏÖÇÏÊÏÑÁÝ
ÓÕßÇÔÇÓÔÂÙËÏÝÁÞÕßÔÚÎÔÚ¦ÙÎÔÇ
ÖØÕÙÇØÓÄàÕÔÚÇÏÙÚÏÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ
ÚÕßÖÇØÄÔÚÕÝ©ÚÇÔÁÑÒËÏÙÇÚÇÖËÔÂÔÚÇÇÌÕÆÖÁÛÇÔËÕÁÔÇÝÍÕÔÏÄÝ
ÑÇÏÓËÚÇÑÄÓÏÙËÕ¦ÒÒÕÝËÖÁÙÚØËÉÇÙÚÕÔÚÄÖÕÓÕßÚÕ¬ÁÔÇÌÒÇá
ÍÏÇÚØËÏÝÎÓÁØËÝÙÇÔÚÕßØÃÙÚÇÝ
ÏÇÙÑÁÊÇÙÇÇÒÒ¦ÓÕßÁÑÇÔËÓËÍ¦ÒÎËÔÚÆÖÜÙÎÄÚÏÊËÔËÃÊÇÖÇÏÊÏ¦
ÔÇÑ¦ÔÕßÔÖÕÊÂÒÇÚÕÚÕÓÕÔÇÊÏÑÄ
ÓÁÙÕÓËÚÇÑÃÔÎÙÎÝÚÜÔÖÇÏÊÏÑ×Ô
ÓÕßÌÃÒÜÔÓÁÞØÏÚÎÔÇÖÕÌÕÃÚÎÙÂ
ÓÇÝÇÖÄÚÕÍßÓÔ¦ÙÏÕ©ÏÍÔ×ØÏÓÕÏ
ÊØÄÓÕÏÁÓÕÏÇàÇÔËÍÑÇÚÇÒËÒËÏÓÓÁÔÕÏÙÇÔÔÇÈØÏÙÑÄÓÇÙÚÇÔÙËËÖËÏÙÄÊÏÕÚÎÝ×ÔÎÝÚÕßÒßÑÄÌÜÚÕÝ®

Μελέτη έδειξε ότι
πολλά είδη πτηνών
σε Ηνωμένες
Πολιτείες και Καναδά
έχουν μειωθεί
κατά 29% τα τελευταία
πενήντα χρόνια.

Οι πληθυσμοί Ño¨{ÐÓÜ{ÑØÐÉ{³Ñ{Ù¨ÑÐÑ³{~Ò~Ñ{³ÑÓ³ÐÑÑÈ³Ò~{ÙÈÉÖÈÐÉÑ×Ñ{ÐÌÉÂÑ{³ËÑØ³iØ~Ü{ÐÑ³{~ÊØÑÜÜÑoÊØ

Οι αναμνήσεις

ÃÍÕßØÇÄÓÜÝÕÏÑÇÓÖ¦ÔËÝÂÊÎ
ÞÚßÖÕÆÔÊÏÇØÑ×ÝÓÇÔÏÇÙÓÁÔÇ
ÍÏÇÄÒÇÚÇà×ÇÚÎÝÖÇÏÊÏÑÂÝÓÕß
ÎÒÏÑÃÇÝ©ÚÇÔÂÓÕßÔÖËØÃÖÕßÊÁÑÇËÚ×ÔÓÏÇÓÏÑØÂÖØ¦ÙÏÔÎÙÇÒÇÓ¦ÔÊØÇÖÕßÍÏÔÄÚÇÔÖÕØÚÕÑÇÒÏ¦ÑÇÚ¦ÚÎÔËÔÎÒÏÑÃÜÙÂÚÎÝÍÏÇ
ÔÇÐÇÔÇÖ¦ØËÏÚÕÇØÞÏÑÄÚÎÝÞØ×ÓÇÇØÍÄÚËØÇÍÁÓÏàËÓËËÔÛÕßÙÏÇÙÓÄÚÎÔÖÇÏÊÏÑÂÓÕßÉßÞÂ©ÚÇÔ
ÕÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙÇÔÚÕ
 ÄÚÏÕÏÖÒÎÛßÙÓÕÃÈÇÚØ¦ÞÜÔ

ÑÇÏÙÇÒÇÓÇÔÊØ×ÔËÒÇÚÚ×ÔÕÔÚÇÏ
ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÎËÃÊÎÙÎÇÖÁÙÖÇÙË
Ñ¦ÖÕÏËÝÇÖÄÚÏÝÇÔÇÓÔÂÙËÏÝÖÕß
ËÃÞÇÇÖÄËÑËÃÔÎÚÎÔËÖÕÞÂ
¬ÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎÞØÕÔÏ¦ÊÎÓÕÙÏËÆÛÎÑËÓÏÇÓËÒÁÚÎÎÕÖÕÃÇßÖÕÊËÏÑÔÆËÏÄÚÏÕÏÖÒÎÛßÙÓÕÃÚÜÔÖÚÎÔ×ÔÙËÑÇÏ ÇÔÇÊ¦ÁÞÕßÔ
ÓËÏÜÛËÃÑÇÚ¦
ÚÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÖËÔÂÔÚÇÞØÄÔÏÇßÞÔ¦ÖÂÍÇÏÔÇ
ÑÇÏÖÇØÇÚÎØÕÆÙÇÚÇÖÕßÒÏ¦ÓË
ÚÎÓÎÚÁØÇÓÕßÑÇÏÛßÓ¦ÓÇÏÖÕ-

ÔÇÒÄÍÜÝÁÍÏÔÇÔÖÕÒÆÇÞÔÄÚËØËÝÑÇÏÕÏÇÔÇÓÔÂÙËÏÝÓÕßßÓ¦ÓÇÏÄÚÏËÃÞÇÓËÁÔÇÓÏÑØÄÑÂÖÕÍËÓ¦ÚÕÒÕßÒÕÆÊÏÇÄÖÕßÓÇàËÆÕÔÚÇÔ
ÓÁÒÏÙÙËÝÙÌÂÑËÝÑÇÏÈÕÓÈÃÔÕÏØÞÏÑ¦ÌÕÈÄÓÕßÔÚÇÁÔÚÕÓÇÚØÄÓÕ
ÖÕßÓÕßËÃÞËËÓÌßÙÂÙËÏÎÍÏÇÍÏ¦
ÓÕßÎÕÖÕÃÇàÕÆÙËÙÚÕ¡ÇÔÞ¦ÚÇÔ
©ÓÜÝÕÏÈÕÓÈÃÔÕÏÕÏÓÖ¦ÓÖÕßØËÝ
ÓÕß¦ØËÙÇÔÍÏÇÚÃÂÚÇÔÞÔÕßÊÜÚÕÃÚÕÖÁÚÇÍÓÇÁÓÕÏÇàËÔÇÚÕßÝ
ÑÕßØ¦àËÏÚÄÙÕÖÕÒÆÑÇÏÍÏÇÚÃÕÏ
ÍÕÔËÃÝÓÕßÓÕßËÃÞÇÔßÖÕÙÞËÛËÃ

SHUTTERSTOCK
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ÒÆÑÇÒ¦ÚÎÌÕØ¦ÖÕßàÂÚÎÙÇÇÖÄ
ÚÕÔÇØÞÎÍÄÚÎÝÖØÕÙÑÕÖÏÑÂÝÓÕß
ÕÓ¦ÊÇÝÔÇÓÕßÊ×ÙËÏÚØÃÇÙÂÓÇÚÇÍÏÇÚÎÓÃÓÎÙÎÚÎÝÒÇÒÏ¦ÝÚÜÔ
ÌÚËØÜÚ×ÔÌÃÒÜÔÓÕß
©ÚÇÔÊÏ¦ÈÇÙÇÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦
ÚÎÓËÒÁÚÎÍÏÇÚÇÖÕßÒÏ¦ÛË×ØÎÙÇ
ÑÇÒÄÔÇËÒÁÍÐÜÚÎÔÚÆÞÎÚÜÔÖÏÕ
ÇÍÇÖÎÓÁÔÜÔÚÎÝÖÇÏÊÏÑÂÝÓÕßÎÒÏÑÃÇÝ©ÓÜÝÁÌÚÇÙÇÍØÂÍÕØÇÙÚÕ
ÙÎÓËÃÕÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÖÕßÇÔÁÌËØË
ÄÚÏÇÑÄÓÎÑÇÏÚÇÙÖÕßØÍÃÚÏÇÑÇÏ

ÄÚÏÊËÔËÖØÄÑËÏÚÕÔÇÓËÚÙÏÓÖÂÙÕßÔÖÕÚÁ ÇÏÖØ¦ÍÓÇÚÏÊËÔÓË
ÚÙÃÓÖÎÙÇÔÖÕÚÁ
ÕÒÒ¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇ¦ÒÒÇÐÇÔÇÖÄ
ÚÄÚËÍ¦ÚÇÓÕßÖÕßÖËØÏÊÏ¦ÈÇÏÔË
ÓËÚÏÝ×ØËÝÙÚÕÔÑÂÖÕÍÁØÇÙËÑÇÏ
ÖÁÛÇÔËÑÇÏÖÕÒÒ¦ÇÖÄÚÇÌßÚ¦ÓÇØ¦ÛÎÑÇÔ©ÒÇÇßÚ¦ÚÇÍËÍÕÔÄÚÇÚÇ
ÈÃÜÙÇÑÇÛ×ÝËÐËÒÃÙÙÕÔÚÇÔÇØÍ¦
ÙËÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÞØÄÔÕÔÇÔÚÏÛÁÙËÏÓËÚÎÊØÇÓÇÚÏÑÂÓËÃÜÙÎÚÜÔ
ÖÒÎÛßÙÓ×ÔÚÜÔÇÍØÏÕÓËÒÏÙÙ×Ô
ÚÜÔÖÚÎÔ×ÔÑÇÏÚÄÙÜÔ¦ÒÒÜÔËÏÊ×ÔÇßÚ¦ÚÇÙßÓÈ¦ÔÚÇÂÚÇÔÙÚÕ
ÖÒÇÃÙÏÕÚÕßÌßÙÏÕÒÕÍÏÑÕÆÑÇÏÊËÔ
ÖØÕÑÇÒÕÆÙÇÔÑ¦ÖÕÏÇÇÔÎÙßÞÃÇ
ÚÎÙßÔÁÞËÏÇÁÌßÍÇÇÖÄÚÕÙÖÃÚÏÑÇÏÚÕÔÚÄÖÕÓÕßÍÏÇÔÇÙÖÕßÊ¦ÙÜÇÑØÏÈ×ÝÚÕ ÚÎÞØÕÔÏ¦ÖÕßÕÒÕÑÒÎØ×ÛÎÑËÚÕÖØÏÔ®
ÚÎÝÓËÒÁÚÎÝÍÏÇÚÏÝÇÍØÏÕÓÁÒÏÙÙËÝ
ÂÓËØÇÄÓÜÝàÕÆÓËÙÚÕÓËÚ¦®ÑÇÏÓÖÕØËÃÑÇÔËÃÝÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÚÕÖÁØÇÙÓÇÚÕßÞØÄÔÕßÓËÚØ×ÔÚÇÝÚÕßÝÇÌÇÔÏÙÓÕÆÝ
ÚÜÔËÏÊ×Ô
©ÏÇÒÒÇÍÁÝÓÕÏ¦àÕßÔÇÏÌÔÃÊÏËÝ
ÑÇÏÑÇÓÃÇÚÕßÝÊËÔËÃÔÇÏÛËÚÏÑÂ
ÚÕÓßÇÒÄÓÕßÎÑÇÙÁÚÇÚØÁÞËÏ
ÖØÕÝÚÇÖÃÙÜÑÇÏÐÇÌÔÏÑ¦ÑÇÚÇÙÚØÁÌËÚÇÏÏÑÇÔÄÚÎÚÇÚÎÝÓÔÂÓÎÝËÐÇÙÛËÔËÃ²ÜØÃÝÖÕÊÂÒÇÚÇ
ÞÜØÃÝÖÕßÒÏ¦ÞÜØÃÝÇÍØÏÕÓÁÒÏÙÙËÝ¬ÕÚÕÖÃÕÚÕßÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝ
ÓÕßÁÞËÏÏÙÕÖËÊÜÛËÃ¡ÕÏ¦àËÏÖÒÁÕÔÓËÓÏÇÖËÊÏ¦ÊÇÞÜØÃÝÑÇÔÁÔÇ
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÇÑØÏÈ×ÝÄÖÜÝ
ÑÇÏÚÕÓÁÒÒÕÔ
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Αυξημένη πιθανότητα διάγνωσης καρκίνου
Αυξάνονται οι πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου για όσους είχαν περισσότερους από
δέκα ερωτικούς συντρόφους στη ζωή τους.
Ερευνητές του Πανεπιστημίου Ανγκλια
Ράσκιν ρώτησαν περισσότερους από 5.000
ενηλίκους πόσους ερωτικούς συντρόφους
είχαν στη ζωή τους, ενώ οι συμμετέχοντες
ερωτήθηκαν για την κατάσταση της υγείας
τους, αποκαλύπτοντας εάν έπασχαν από
χρόνια νοσήματα.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν
ότι οι γυναίκες που είχαν δέκα ή περισσότερους ερωτικούς συντρόφους είχαν 91%
μεγαλύτερες πιθανότητες να διαγνωσθούν
με κάποια μορφή καρκίνου, από ό,τι όσες
ήταν παρθένες ή όσες είχαν ερωτική σχέση
με έναν μόνο άνθρωπο σε όλη τους τη ζωή.
Ανδρες με 10 ή περισσότερους ερωτικούς
συντρόφους είχαν 69% περισσότερες πιθανότητες να νοσήσουν από καρκίνο.
Παρότι το αίτιο του φαινομένου αυτού
παραμένει άγνωστο, οι σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες έχουν συνδεθεί με
την εμφάνιση ορισμένων κακοήθων όγκων.
Τέσσερις στους πέντε Βρετανούς προσβάλ-

Εργαστήριο ιολογίας εξετάζει δείγματα ιού HPV στο Πανεπιστήμιο του Πετς στην Ουγγαρία.
λονται από τον ιό HPV κατά τη διάρκεια
της ζωής τους, καθώς η μετάδοσή του γίνεται μέσω της σεξουαλικής επαφής.
Παρότι το ανοσοποιητικό σύστημα των

περισσότερων ανθρώπων καταπολεμά αποτελεσματικά τον HPV, ο ιός αυτός κρύβεται
πίσω από το 99,7% των κρουσμάτων καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, ενώ έχει

συνδεθεί και με τον καρκίνο του ορθού,
του στόματος και του λάρυγγα. Σύμφωνα
με την έρευνα, σε ποσοστό 50% οι Βρετανοί
που γεννήθηκαν μετά το 1960 θα εμφανίσουν κάποια νεοπλασία στη διάρκεια της
ζωής τους.
Οσοι άνδρες ανέφεραν στο ερωτηματολόγιο ότι είχαν μεταξύ δύο και τεσσάρων
ερωτικών συντρόφων στη ζωή τους είχαν
57% μεγαλύτερες πιθανότητες να διαγνωσθούν με καρκίνο, από ό,τι όσοι δεν είχαν
κάνει ποτέ έρωτα ή είχαν έναν ερωτικό
σύντροφο.
«Ο αυξημένος κίνδυνος καρκίνου ενδέχεται να σχετίζεται με τη μετάδοση
αφροδισίων νοσημάτων», ανέφεραν οι επιστήμονες στο πόρισμα της μελέτης τους.
Η επιστημονική ομάδα συνιστά έτσι στους
γιατρούς να ενημερώνονται για τη σεξουαλική ιστορία των ασθενών, πριν συνταγογραφήσουν εξετάσεις για τον εντοπισμό
νεοπλασιών. Γυναίκες οι οποίες είχαν πέντε
ή περισσότερους ερωτικούς συντρόφους
στη ζωή τους είχαν 64% περισσότερες πιθανότητες να διαγνωσθούν με καρκίνο.

μπορούν να προληφθούν αν τα κράτη
αυτά δράσουν σωστά, σύμφωνα με
δύο νέες μελέτες.

Οι φτωχές χώρες,
βαρόμετρο για
τον καρκίνο
του τραχήλου
Περισσότερα από 74 εκατομμύρια
κρούσματα καρκίνου του τραχήλου
της μήτρας και 62 εκατομμύρια θάνατοι στα επόμενα 100 χρόνια μπορούν να προληφθούν, εφόσον 78
από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου επεκτείνουν τον εμβολιασμό
κατά του ιού HPV, τις εξετάσεις
τραχήλου της μήτρας και τις αντικαρκινικές θεραπείες, σύμφωνα
με δύο νέες μελέτες.Οι έρευνες,
που δημοσιεύονται στην ιατρική
επιθεώρηση Lancet, δείχνουν ότι
συνδυασμός εμβολισμού των κοριτσιών, ελέγχου για την εμφάνιση
καρκίνου του τραχήλου και πρόσβασης σε αντικαρκινικές θεραπείες μπορεί να οδηγήσει σε μείωση
των περιστατικών κατά 97% και
της θνησιμότητας κατά 99%, προλαμβάνοντας 74 εκατομμύρια κρούσματα. Για να επιτευχθεί ο στόχος
αυτός, 78 αναπτυσσόμενες χώρες
του κόσμου θα πρέπει να εμβολιάσουν ποσοστό 90% των κοριτσιών
κατά του ιού HPV, ενώ 70% από
τις γυναίκες αυτές θα πρέπει να
υποβληθούν σε τεστ τουλάχιστον
δύο φορές στη ζωή τους μέχρι το
2030. Η Αυστραλία βρίσκεται στην
πρώτη γραμμή της πρόληψης του
καρκίνου του τραχήλου, με τον συστηματικό εμβολιασμό του γυναικείου πληθυσμού να επιτρέπει στις
υγειονομικές υπηρεσίες να δηλώνουν ότι ο καρκίνος του τραχήλου
της μήτρας θα έχει εξαφανιστεί
οριστικά από τη χώρα μέχρι το
2035.

Αυξήθηκε
το προσδόκιμο
ζωής στις ΗΠΑ
Το 2018, για πρώτη φορά την τελευταία τετραετία, αυξήθηκε το προσδόκιμο ζωής των Αμερικανών, σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στη
δημοσιότητα. Το προσδόκιμο ζωής
είναι ο βασικότερος δείκτης της υγείας μιας κοινωνίας και οι περιπτώσεις
όπου παρατηρείται μείωση είναι
εξαιρετικά σπάνιες. Ωστόσο, αυτό
ακριβώς συνέβη στις ΗΠΑ, κατά την
περίοδο 2015-2017, κυρίως εξαιτίας
της επιδημίας χρήσης οπιοειδών,
γεγονός που πανικόβαλε τους ειδικούς οι οποίοι δεν είχαν ξαναδεί τέτοια μείωση από το 1993 εξαιτίας
της επιδημίας έιτζ. Τα στοιχεία για
το 2018 επιβεβαιώνουν σημαντική
μείωση των θανάτων από ναρκωτικά,
την πρώτη των τελευταίων 28 ετών.
Η επίδραση βέβαια στο προσδόκιμο
ζωής είναι μικρή και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι είναι πολύ πρώιμο
για να αποφανθούν αν οι ΗΠΑ ξεπέρασαν την κρίση των οπιοειδών,
που από τα τέλη της δεκαετίας του
1990 έχουν προκαλέσει περίπου
500.000 θανάτους. Το 2018 το προσδόκιμο ζωής αυξήθηκε σε 78,7 χρόνια, ενώ την προηγούμενη χρονιά
ήταν 78,6 έτη. Ο παράγοντας που
επηρέασε θετικά την αύξηση είναι
η σημαντική βελτίωση στη θνησιμότητα εξαιτίας του καρκίνου, που
το 2018 μειώθηκε κατά 2,2%, κυρίως
εξαιτίας της μείωσης των θανάτων
από καρκίνο των πνευμόνων, την
κυρίαρχη αιτία θανάτου καρκινοπαθών. Η διαρκής μείωση του ποσοστού των καπνιστών, η σημαντική
εξέλιξη των αντικαρκινικών στοχευμένων θεραπειών, η ακριβέστερη
κατάταξη των καρκινικών νεοπλασμάτων, η βελτίωση των χειρουργικών τεχνικών και οι πιο αποτελεσματικές χημειοθεραπείες συνέβαλαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα, μειώθηκαν οι λεγόμενοι
«ακούσιοι τραυματισμοί», δηλαδή
θάνατοι από υπερβολική δόση ναρκωτικών ή τροχαία δυστυχήματα.
Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής
πιθανώς να επηρεάστηκε και από
την προσπάθεια να αποκτήσουν οι
εξαρτημένοι πρόσβαση σε σκευάσματα για την απεξάρτηση από οπιοειδή, καθαρές σύριγγες και ναξολόνη, το φάρμακο που χορηγείται
για να αποτρέψει τον θάνατο ανθρώπων που έχουν λάβει υπερβολική
δόση οπιοειδών. Τέλος, η αύξηση
του προσδόκιμου ζωής θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη, αν δεν υπήρχε αύξηση των θανάτων από τη γρίπη και
την πνευμονία (κατά 4,2%), τις διατροφικές ανεπάρκειες και τις αυτοκτονίες, που αυξήθηκαν κατά 1,4%
το 2018, περισσότερο στους άνδρες
από ό,τι στις γυναίκες.

Εκατομμύρια κρούσματα και θάνατοι
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Ο ρόλος του λογοπαθολόγου στο εγκεφαλικό επεισόδιο

Σ

ε συνέχεια του προηγούμενού μας άρθρου «Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
για το εγκεφαλικό επεισόδιο», σε αυτό
το άρθρο θα δώσουμε βάση στο πώς μπορεί
να γίνει η διάγνωση ενός εγκεφαλικού επεισοδίου καθώς επίσης και ποιος ο ρόλος του
λογοπαθολόγου στην αποκατάσταση και θεραπεία ενός εγκεφαλικού επεισοδίου. Η διάγνωση ενός εγκεφαλικού επεισοδίου μπορεί
να γίνει με διάφορους τρόπους. Μπορεί να
γίνει με εξετάσεις αίματος, με δοκιμασίες
καρδιακής λειτουργίας, με νευρολογικές εξετάσεις, καθώς επίσης με μαγνητική ή αξονική
τομογραφία (απεικονιστικές μεθόδους). Υπεύθυνοι για τη διάγνωση ενός εγκεφαλικού
επεισοδίου είναι οι νευρολόγοι, όμως η καλύτερη διάγνωση μπορεί να γίνει με τις απεικονιστικές μεθόδους, που αναφέρθηκαν πιο
πάνω. Για αιμορραγίες στον εγκέφαλο, συνιστάται η μαγνητική τομογραφία (γνωστή ως
MRI). Όπως είχαμε αναφέρει και στο προηγούμενό μας άρθρο, το εγκεφαλικό επεισόδιο
μπορεί να προκληθεί σε διάφορες περιοχές
στον εγκέφαλο και μπορεί να χαρακτηριστεί
από ελαφρύ μέχρι σοβαρό . Έτσι, ύστερα από
τη διάγνωση ενός εγκεφαλικού επεισοδίου,
καλό θα ήταν στην αποκατάσταση και στη
θεραπεία να υπάρχει και συνεργασία με κάποιον λογοπαθολόγο. Αναλόγως της επηρεαζόμενης περιοχής του εγκεφάλου, μπορεί

να παρουσιαστούν διάφορες δυσκολίες σε
επίπεδο γλώσσας, επικοινωνίας, κατάποσης
ή ακόμη και σε γνωστικό επίπεδο. Ο ρόλος
του λογοπαθολόγου είναι η αξιολόγηση και
η αποκατάσταση των δυσκολιών που αφορούν
τη γλώσσα, την επικοινωνία, την κατάποση
ή το γνωστικό επίπεδο ενός ατόμου ύστερα
από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο.
Ένα άτομο, ύστερα από εγκεφαλικό, μπορεί
να εμφανίσει δυσαρθρία. Η δυσαρθρία ορίζεται
ως κινητική διαταραχή στην ομιλία, όπου
παρατηρείται δυσχέρεια στην παραγωγή λέξεων/ προτάσεων, εξαιτίας αδυναμίας των
μυών προσώπου και στόματος. Μπορεί η κίνηση να είναι αργή ή να μην υπάρχει καθόλου.
Άλλη διαταραχή, που μπορεί να προκύψει
είναι η απραξία. Η απραξία ορίζεται ως η δυσχέρεια στον προγραμματισμό και οργάνωση
των μυϊκών κινήσεων, που απαιτούνται για
την παραγωγή λέξεων και προτάσεων. Η διαφορά με την προηγούμενη διαταραχή, είναι
πως δεν υπάρχει αδυναμία στους μύες του
προσώπου ή του στόματος. Επίσης, άλλη διαταραχή είναι η αφασία. Η αφασία είναι διαταραχή στην επικοινωνία λόγω ζημιάς σ’ ένα
τμήμα του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνο
για τη γλώσσα. Υπάρχει δυσκολία στην χρήση
και κατανόηση λέξεων και προτάσεων. Αφορά
μερική ή ολική απώλεια ικανοτήτων αναφορικά
με τον προφορικό και γραπτό λόγο. Επιπρό-

σθετα, μπορεί να δημιουργηθεί διαταραχή
σε γνωστικό επίπεδο που να δημιουργεί δυσκολίες στη σκέψη, στο συλλογισμό και στη
μνήμη. Παρουσιάζονται προβλήματα στη
συγκέντρωση, στην επίλυση προβλημάτων,
αλλά ακόμη και στο να θυμάται ημερομηνίες,
τοποθεσίες και ώρες. Διαταραχές μπορεί να
προκληθούν και στο επίπεδο επικοινωνίας.
Να υπάρχει δηλαδή, δυσκολία στη συνομιλία
με άλλα άτομα. Τέλος, άλλη μια διαταραχή
είναι η διαταραχή κατάποσης (δυσφαγία).
Μπορεί το εγκεφαλικό επεισόδιο να επηρέασε
περιοχές, που είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο
των μυών του στόματος, του φάρυγγα ή και
του λάρυγγα.
Ρόλος λοιπόν του λογοπαθολόγου είναι
να κάνει μια εκτεταμένη αξιολόγηση στο
άτομο που υπέστη εγκεφαλικό, με στόχο να
αξιολογήσει όλες τις πτυχές, για να βρει τις
ικανότητες αλλά και τις αδυναμίες του ατόμου.
Μόλις γίνει η αξιολόγηση, ο λογοπαθολόγος
θα είναι έτοιμος να δημιουργήσει στρατηγικές
θεραπείας και αποκατάστασης για το άτομο
που έχει αξιολογήσει. Σημαντικό στο θεραπευτικό πρόγραμμα είναι να ληφθούν υπόψη
και να ενταχθούν οι ανάγκες του ατόμου.

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

Πρόωρη γήρανση
του εγκεφάλου με
τσιγάρο και ποτό
Ο συνδυασμός καπνίσματος και αλκοόλ οδηγεί σε πρόωρη γήρανση
του εγκεφάλου, σύμφωνα με νέα
έρευνα Αμερικανών επιστημόνων,
που δημοσιεύεται στο περιοδικό
Scientific Reports. Η ερευνητική
ομάδα του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας με επικεφαλής
τον δόκτορα Αρθουρ Τόγκα μελέτησε περισσότερους από 17.000
ανθρώπους ηλικίας 45 έως 81 ετών,
συνδυάζοντας μαγνητικές τομογραφίες και αλγορίθμους τεχνητής
νοημοσύνης. Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας, το κάπνισμα
ενός πακέτου τσιγάρων την ημέρα
επιμηκύνει την ηλικία του εγκεφάλου κατά 0,03 χρόνια ανά έτος.
Αντίστοιχα, η καθημερινή κατανάλωση αλκοόλ προσθέτει 0,02
χρόνια ανά έτος στην ηλικία του
εγκεφάλου. Ωστόσο, οι ερευνητές
επισημαίνουν ότι, πέραν του καπνίσματος και του αλκοόλ, σειρά
άλλων γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων επηρεάζει τον
εγκέφαλο και την εξέλιξή του.
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Πρότυπο
αθλητικής
πόλης γίνεται
η Λεμεσός
Τα έργα που μεταμορφώνουν την
Ευρωπαϊκή Πόλη Αθλητισμού για το 2020
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ

Η Λεμεσός έχει πολύ μεγάλη παράδοση στον Αθλητισμό και γενικότερα στον Πολιτισμό. Η όμορφη, παραλιακή πόλη, χαρακτηρίζεται ως «αθλητομάνα» αφού χωρίς
υπερβολή είναι δικά της παιδιά
από τις μεγαλύτερες μορφές στον
χώρο σε όλα τα αθλήματα.
Τον περασμένο χρόνο ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αθλητισμού
ACES EUROPE, ανακήρυξε την Λεμεσό σε Ευρωπαϊκή Πόλη Αθλητισμού για το 2020, διαπιστώνοντας
την προσπάθεια των Λεμεσιανών
να αποτελέσει η πόλη τους πρότυπο
και παράδειγμα αθλητικής πόλης.
Η Επιτροπή Νεολαίας και Αθλητισμού του Δήμου Λεμεσού, με πρόεδρο «το διαμάντι» της ΑΕΛ, παλαίμαχο άσο του ποδοσφαίρου, Λοΐζο Μαυρουδή και μέλη τους παλιούς
πρωταθλητές Μαρία Παπαδοπούλου
(κολύμβηση) και Γιάννη Ζησιμίδη








Εκτός από τα έργα
που συνεχίζονται,
απρόσκοπτα πλέον, για
το νέο γήπεδο, έχουν
τροχιοδρομηθεί έργα
για την επαναλειτουργία και πλήρη ανάπλαση του Φυτίδειου Αθλητικού Κέντρου – ΓΣΟ.
(στίβος), εργάζεται μεθοδικά για
την ουσιαστικότερη αναβάθμιση
του αθλητισμού στην Λεμεσό σε
όλους τους τομείς και την περαιτέρω
ενίσχυση του μαζικού κοινωνικού
αθλητισμού στην νοτιότερη πόλη
της Ευρώπης.
Εκτός από τα έργα που συνεχίζονται, απρόσκοπτα πλέον, για το
νέο (ποδοσφαιρικό), γήπεδο Λεμεσού, έχουν τροχιοδρομηθεί έργα
για την επαναλειτουργία και πλήρη
ανάπλαση του Φυτίδειου Αθλητικού
Κέντρου – ΓΣΟ. Θα κατασκευαστεί
μέσα στο 2020 το νέο Γήπεδο του
ΑΕΤΟΥ στην οδό Σπερχειού) και
Αθλητικός Πολυχώρος στον συνοικισμό αυτοστέγασης Αγίας Φύλας.
Επίσης θα δημιουργηθούν «κυψέλες» αθλητισμού στις συνοικίες σε
συνεργασία με τον ΚΟΑ.
Στα πλάνα του Δήμου Λεμεσού
περιλαμβάνονται και άλλες αθλητικές υποδομές, όπως η κατασκευή

ΑΠΟΨΕΙΣ

Μπουχτίσαμε

Η παραχώρηση στο ΤΕΠΑΚ του χώρου του ΓΣΟ στο παραλιακό μέτωπο, κρί-

νεται ως θετική εξέλιξη.

ενός νέου κολυμβητηρίου, ανέγερση
αίθουσας πολλαπλών αθλητικών
χρήσεων, δημιουργία Αθλητικού
Κέντρου Ναυταθλητισμού, και άλλα.
Όλα αυτά τα έργα θα κάνουν την
Λεμεσό μια πρωτοπόρα και υποδειγματική Ευρωπαϊκή πόλη Αθλητισμού.

Το νέο γήπεδο
Οι εργασίες για το νέο γήπεδο
της Λεμεσού στο Κολόσσι, συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς
και τα όποια προβλήματα ξεπεράστηκαν. Το ερχόμενο Σάββατο, 29
Φεβρουαρίου, θα γίνει η κατάθεση
του θεμέλιου λίθου από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη.
Το νέο γήπεδο της Λεμεσού αναμένεται να αποπερατωθεί περί τις
αρχές του 2022. Θα κοστίσει περίπου
31,5 εκατομμύρια ευρώ, συν κάποιες
μικρές αυξήσεις. Η χρηματοδότηση
του έργου γίνεται εξ ολοκλήρου
από το κράτος. Το γήπεδο αυτό θα
πληροί όλες τις προδιαγραφές της
κατηγορίας 4 (ΕΛΙΤ) της UEFA, η
οποία είναι η ψηλότερη κατηγορία
ποδοσφαιρικών γηπέδων. Δηλαδή
θα μπορεί να φιλοξενεί οποιοδήποτε
ευρωπαϊκό αγώνα των πρωταθλημάτων “UEFA Champions League”
και “UEFA Europa League”, καθώς
επίσης και άλλους διεθνείς αγώνες.
Μόνο τελικούς ευρωπαϊκών δεν θα
μπορεί να φιλοξενεί λόγω μικρής
χωρητικότητας (13.000 θεατές).
Θα διαθέτει όλους τους χώρους,
εγκαταστάσεις και διευκολύνσεις
ενός σύγχρονου σταδίου. Θα διαθέτει στέγαστρο που καλύπτει 100%
τις θέσεις, θα διαθέτει 4 μονάδες
αποδυτηρίων, όλους τους απαιτούμενους χώρους των ΜΜΕ, θέσεις
επισήμων, κλειστούς χώρους επισήμων, εγκαταστάσεις προσβάσεις
και θέσεις για ΑΜΕΑ, Σύστημα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης, καφετέριες-κυλικεία, καταστήματαμπουτίκ και βοηθητικά γήπεδα.
Το νέο γήπεδο Λεμεσού θα μπορεί να χρησιμοποιείται και από τις
Εθνικές Ομάδες της Κύπρου και
από άλλες ομάδες για αγώνες που
απαιτούν την διεξαγωγή αγώνων
σε αυτή την κατηγορία. Η ανάπτυξη
αυτή που περιλαμβάνει και βοηθητικά γήπεδα για προπονητικούς
σκοπούς, από τις ακαδημίες ποδοσφαίρου των ομάδων.

Αναβάθμιση Τσιρείου
Εγκρίθηκε κονδύλι από την Κυβέρνηση για την αναβάθμιση του

Τα έργα στο Κολόσσι συνεχίζονται και στις 29/2 θα μπει ο θεμέλιος λίθος.

Ρε παιδί μου έχουμε
ξεμείνει εντελώς
από άτομα. Από
εκείνες τις προσωπικότητες που θα
εμπνεύσουν, που
ξεχωρίζουν, που
Του
διαθέτουν ένα άλΧΡΙΣΤΟΥ
λο κώδικα αξιών
ΖΑΒΟΥ
που δεν περιλαμβάνει σώνει και καλά το χρήμα ή
την εξουσία. Ακριβώς τούτα τα
δύο στοιχεία είναι που έφθειραν
όσο δεν πάει άλλο την κοινωνία
μας. Και είναι τόσο βαθιά ριζωμένα
που ακριβώς αυτά αναδεικνύονται
κιόλας. Βλέπεις δηλαδή τύπους
που κάνουν κουμάντο ακόμη και
στο χώρο του ποδοσφαίρου, που
το μόνο που διαθέτουν είναι ακριβώς, είτε χρήμα, είτε εξουσία. Τίποτα άλλο πραγματικά δεν έχουν
να σου προσφέρουν και τους τρως
και συνέχεια στη μάπα αφού τους
προβάλουν ωσάν και είναι οι σημαίνουσες προσωπικότητες. Μπουχτίσαμε.
Ο ένας βγαίνει λέει από την υπό
κράτηση και χωρίς να δείχνει ίχνος
ταπεινότητας προτρέπει τα μίντια
με τι να ασχοληθούν. Και άτομα
γύρω του να τον αποθεώνουν…
ότι να ’ναι. Ο άλλος χρόνια τώρα
στο κουρμπέτι κεντρική φιγούρα
στο κυπριακό ποδόσφαιρο της χειρότερης εποχής του, παίρνει επα-

νειλημμένα τον δημόσιο λόγο και
προτείνει λύσεις του τύπου ν’ αυξηθούν οι ομάδες. Και μ’ ένα στόμφο που σε κάνει ν’ αναρωτιέσαι
γενικώς δηλαδή για το πώς ο καθένας αξιολογεί τον εαυτό του.
Δεν είναι όμως τυχαία όλα. Είναι
η κοινωνία τέτοια που αναδεικνύει
ακριβώς τέτοιες νοοτροπίες ή και
άτομα. Δεν υπάρχουν ενδιαφέρουσες προσωπικότητες που εκπέμπουν σεβασμό και περιμένεις ν’
ακούσεις τι έχουν να πουν. Γενικώς
δεν γνωρίζω και μπορεί και να είναι
το ποδόσφαιρο, καθρέφτης της
κοινωνίας αλλά το είδωλο μέσα απ’
αυτό μοιάζει μ’ ένα κακάσχημο τέρας. Χωρίς ενδιαφέρον, χωρίς περιεχόμενο, χωρίς ηθική και σοφία,
χωρίς να νοιάζεται για το συλλογικό
καλό, χωρίς καλαισθησία… έχουν
γενικώς πονέσει τα μάτια και τα
μυαλά γενικότερα. Φοβερά λυπηρό
συμπέρασμα… ότι για να διακριθεί
κανείς σε μια τέτοια κοινωνία, την
κυπριακή, δεν χρειάζεται ούτε η
γνώση, ούτε η αξία, ούτε η αρτιότητα, ούτε καν η ειδίκευση αλλά
ο καθένας που κάνει παρέα με τον
υπόκοσμο ή με τα κόμματα (δεν
έχει και πολύ διαφορά πια) και διαθέτει χρήματα. Αυτά και μόνα τους
αρκούν… με την καλλιέργεια όμως
της ψυχής δεν έχουν σχέση. Γι’
αυτό και έγινε μαύρη και άραχνη
των περισσοτέρων μας…

Ζητείται ελπίς...
Μέσα στο 2022 αναμένεται η μακέτα να γίνει ένα σύγχρονο γήπεδο.
Τσιρείου σταδίου, ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα τις ομάδες της Λεμεσού και τους φιλάθλους, μέχρι
την ολοκλήρωση του νέου γηπέδου
στο Κολόσσι.

θα επιχορηγήσει το έργο κατά περίπου 80 - 85% και αναμένεται εντός
του 2020 η έναρξη και η ολοκλήρωση των εργασιών.

Αθλητικός Πολυχώρος

Στο τέλος του 2019 υπογράφηκε
συμφωνία μεταξύ του Δήμου
Λεμεσού, του ΓΣΟ και του ΤΕΠΑΚ,
η οποία θα οδηγήσει στη ριζική
αναβάθμιση και αναγέννηση του
Κέντρου στο παλιό ΓΣΟ. Ο ιστορικός
αυτός χώρος, γεμάτος με τις ωραιότερες αθλητικές αναμνήσεις για
τους Λεμεσιανούς, θα διορθωθεί,
θα συντηρηθεί, θα συμπληρωθεί
με νέες υποδομές και θα ξαναμπεί
στη ζωή της πόλης και των κατοίκων
της. Με τη συμφωνία που υπογράφηκε, ο Δήμος και το ΤΕΠΑΚ αναλαμβάνουν τη διαχείριση του Φυτίδειου Αθλητικού Κέντρου-ΓΣΟ,
για μια περίοδο δέκα χρόνων, που
θα ανανεώνεται ανά πενταετία. Το
ΤΕΠΑΚ θα διαχειρίζεται τις αθλητικές υποδομές για χρήση από τους
φοιτητές του, αλλά και από τους
πολίτες της Λεμεσού. Ο Δήμος
Λεμεσού αναλαμβάνει τη διαχείριση
όλων των άλλων χώρων, συμπεριλαμβανομένου και του Αθλητικού
Μουσείου ΓΣΟ που θα ανεγερθεί
στο χώρο. Θα αναγερθεί επίσης αίθουσα πολλαπλών αθλητικών χρήσεων (γυμναστήριο), για δωρεάν
χρήση από τους δημότες της πόλης.
Το όλο έργο έχει ενισχύσει οικονομικά η κυβέρνηση, με τη χορηγία
ποσού ύψους 1.500.000 ευρώ.

Θα κατασκευαστεί στον συνοικισμό αυτοστέγασης Αγίας Φύλας,
σε τμήμα τεμαχίου που έχει παραχωρηθεί από την Κυπριακή
Δημοκρατία. Το έργο περιλαμβάνει
την κατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης με κερκίδες στο βόρειο
τμήμα του οικοπέδου, δημιουργία
χώρων υγιεινής, χώρων πρασίνου
και χώρου στάθμευσης.

Γήπεδο Αετού
Τα τεμάχια στην οδό Σπερχειού
αποτελούν τουρκοκυπριακή περιουσία και είναι εκμισθωμένα στον
Δήμο Λεμεσού για τη δημιουργία
αθλητικών εγκαταστάσεων (γήπεδα)
για τους συνοικιακούς συλλόγους
της Λεμεσού και την προώθηση
του κοινωνικού αθλητισμού. Ο
Δήμος Λεμεσού έχει προβεί σε διεξαγωγή μελέτης και καταρτισμό
σχεδίων, τα οποία περιλαμβάνουν
γήπεδο με γρασίδι, κερκίδες, αποδυτήρια και χώρους για ενισχυτικές
δράσεις για άλλου τύπου αθλήματα,
όπως π.χ. τοξοβολία. Εξασφαλίστηκαν όλες οι άδειες και εγκρίσεις
τόσο από την πολεοδομική αρχή
όσο και από τον ΚΟΑ και ζητήθηκαν
προσφορές με τις νενομισμένες
διαδικασίες. Σημειώνεται ότι ο ΚΟΑ

VS

Φυτίδειο Κέντρο - ΓΣΟ

Στο μπάσκετ η…
εκατοστάρα είναι
στοιχείο θετικό.
Στο κυπριακό ποδόσφαιρο πλησιάζουμε την εκατοστάρα σε κόκκιΤου
νους φακέλους από
ΓΙΩΡΓΟΥ
την ΟΥΕΦΑ. Ο
ΛΟΓΙΔΗ
Πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε ξεκάθαρα για
διαφθορά και χαρακτήρισε το ποδόσφαιρο της χώρας του, στάβλο
του Αυγεία! Για πρώτη φορά, εν
ενεργεία διαιτητής και πρόεδρος
σωματείου οδηγούνται σε δίκη για
στημένο αγώνα. Ασχολούνται μαζί
μας στην Ισπανία και εμείς θα χάσουμε το μέτρημα στις συσκέψεις,
με τη μορφή του κατεπείγοντος
και με θέμα τη διαφθορά στο κυπριακό ποδόσφαιρο.
Θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει, πως ουδέν κακό αμιγές
καλού. Πως απ’ όλα αυτά μπορεί
κάτι θετικό να προκύψει, υπό το
βάρος της ανάγκης να γίνει επιτέλους κάτι. Θα μπορούσε κάποιος
να πιστέψει πως υπάρχει ελπίδα,
αν διαφαινόταν προσπάθεια για
το κοινό καλό και όχι το συμφέρον
της κάθε πλευράς και αναλόγως
πού αυτή βρίσκεται, ακόμη και σε
αυτή την τραγική για το ποδόσφαιρο περίοδο.
Το σωματειακό συμφέρον δεν
έπαψε ποτέ να υπερισχύει. Ούτε
και τώρα αλλάζει κάτι. Βλέποντας
ο κάθε ένας μπροστά, μόνο σε απόσταση που περιλαμβάνει το υπόλοιπο της φετινής αγωνιστικής πε-
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ριόδου και αναλόγως του στόχου
της κάθε πλευράς, προκύπτουν και
οι ανάλογες αντιδράσεις.
Ούτε και το κομματικό συμφέρον αλλάζει ως προς την πολιτική
κάποιων. Κόμματα, βουλευτές,
υπουργοί και γενικότερα αξιωματούχοι του κράτους, σαφώς και
έχουν καθοριστικό ρόλο να διαδραματίσουν στην προσπάθεια για
κάθαρση. Ευαισθητοποιούνται,
ωστόσο, αναλόγως περίστασης,
εμπλεκομένων και πώς αυτοί μεταφράζονται σε επηρεασμό, θετικά
ή αρνητικά, των ψήφων στις επόμενες εκλογές.
Το ποδόσφαιρο είναι άθλημα
λαϊκό. Θα μπορούσε να υπάρξει
ελπίδα από την αντίδραση και μόνο
των φιλάθλων. Και στη δική του
περίπτωση όμως, το κριτήριο έχει
να κάνει μόνο με την οπαδική προτίμηση. Γιατί εμείς τώρα, γιατί όχι
άλλοι πριν από μερικά χρόνια, το
δικό μας και το δικό σας συμφέρον.
Δεν είναι βέβαια όλοι στο ίδιο καλάθι, δυστυχώς όμως αυτοί που
βλέπουν τα γεγονότα χωρίς τα οπαδικά γυαλιά διαφόρων χρωμάτων,
δεν επιλέγουν το δρόμο της αντίδρασης αλλά της φυγής.
Γι’ αυτό και ολοένα αυξάνονται
τα άδεια καθίσματα στα γήπεδα
και ας τα έχουν ρίξει όλα κάποιοι,
γιατί έτσι τους βολεύει, στην κάρτα
φιλάθλου. Μακάρι εντελώς λανθασμένα να αποδειχθούν όλα τα πιο
πάνω, πόσοι, ωστόσο, πιστεύουν
κάτι τέτοιο; Πόσοι αλήθεια θεωρούν, πως του χρόνου, δεν θα συζητούμε ξανά τα ίδια πράγματα;
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Μεταβολές εβδομάδας
X.A.K.
-0,76%

X.A.
-3,17%

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei

Dax

FTSE 100

-1,36%

-1,35%

-1,27%

-0,59%

-0,21%

ΚΙΝΑ
Eκτίναξη
των κόκκινων
δανείων βλέπουν
διεθνείς οίκοι
Σελ. 10

Πετρέλαιο

€/$

3,83%

-0,36%

Ο ΟΚΥπΥ ζητάει 240 εκατ. ευρώ ετησίως

ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ
ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΟ

Εντατικές διαβουλεύσεις για το οικονομικό σκέλος της ενδονοσοκομειακής περίθαλψης
Οι διαβουλεύσεις Οργανισμού
Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) με τους
δυο πυλώνες του ΓεΣΥ, δημόσια
και ιδιωτικά νοσηλευτήρια, για
διαμοιρασμό της πίτας για την
ενδονοσοκομειακή περίθαλψη,
προκαλεί, σε πρώτη φάση, ανη-

συχίες προς την πλευρά του δημόσιου τομέα. Η δεδομένη συμμετοχή των δημόσιων νοσοκομείων στο νέο περιβάλλον υγείας,
θεωρείται αδύνατο σημείο στις
διαβουλεύσεις που πραγματοποιούνται, σε σχέση με την αν-

τίστοιχη διαδικασία με τις ιδιωτικές κλινικές.
Με βάση τους υπολογισμούς
που έχουν γίνει, η βάση των απαιτήσεων του ΟΚΥπΥ για την ενδονοσοκομειακή περίθαλψη είναι
τα 240 εκατ. ευρώ το χρόνο. Το

ποσό αυτό θεωρείται ως το ελάχιστο που πρέπει να παραχωρηθεί, από τα 420 εκατ. ευρώ του
ΟΑΥ για την ενδονοσοκομειακή
προκειμένου ο δημόσιος τομέας
του ΓεΣΥ να είναι βιώσιμος. Στις
ανησυχίες που εκφράζονται, από

Το ξένο κεφάλαιο αποχαιρετά την Τουρκία
Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας
ΤΗΛ: 22 056 300. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

πλευράς του δημόσιου τομέα
υγείας, ο ΟΑΥ είναι καθησυχαστικός ξεκαθαρίζοντας πως ο διαμοιρασμός της πίτας θα γίνει
στην λογική της κατ’ αναλογία,
όπως προνοεί το μνημόνιο συνεργασίας. Σελ. 4

Δώσαμε
λιγότερα
και πήραμε
περισσότερα
Ο προϋπολογισμός της Ε.Ε.
Τρεις οι προσεγγίσεις των 27 κρατών μελών της ΕΕ ως προς το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Η
Κύπρος, βάσει των επίσημων δεδομένων, το 2018 έλαβε περισσότερα χρήματα από την ΕΕ, παρά
αυτά που έδωσε. Συγκεκριμένα, η
Κύπρος συνεισέφερε 180 εκατ.,
ενώ πήρε 264 εκατ. ευρώ. Η Λευκωσία βρίσκεται πιο κοντά στην
πρόταση της Κομισιόν. Σελ. 6

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΤΙΜ ΧΑΡΝΤΙ

Με τη διαμεσολάβηση
κερδίζεις χρόνο και χρήμα
Τη θέση πως η διαμεσολάβηση είναι πολύ

σημαντική για επίλυση διαφορών και μείωση των ΜΕΔ επισημαίνει στην «Κ» ο διεθνής διαιτητής και διαμεσολαβητής Τιμ
Χάρντι. Τονίζει επίσης ότι είναι φθηνότερη
και αποτελεσματικότερη η διαπραγμάτευση από τις δικαστικές διαδικασίες. Σελ. 7

Κίνητρα για
πρόωρη έξοδο
από το δημόσιο
Αφορά 4.088 υπαλλήλους

ΕΛΛΑΔΑ

Με ρυθμούς προ κρίσης
«τρέχουν» οι τιμές σπιτιών
Με τον υψηλότερο ρυθμό από το 2006

αυξήθηκαν οι τιμές των κατοικιών το 2019.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η
Τράπεζα της Ελλάδος, ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανόδου των τιμών πώλησης κατοικιών
διαμορφώθηκε στο 7,2% πανελλαδικά, ενώ
στην Αττική ανήλθε στο 10,4%. Σελ. 12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

0,49%

-0,05%

Γερμανία

-0,45%

0,06%

Γαλλία

-0,22%

0,07%

Ιταλία

0,90%

0,00%

Ισπανία

0,22%

-0,07%

Ιρλανδία

-0,18%

0,08%

Ελλάδα

0,95%

0,03%

Ην. Βασίλειο

0,57%

-0,08%

Κύπρος

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

Εγκαταλείπεται για άλλη μια φορά η Τουρκία από το ξένο κεφάλαιο. Οι μέθοδοι, με τις οποίες προσπαθεί να στηρίξει την τουρκική λίρα ο
Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προκαλούν ανησυχία στους επενδυτές. Μέσα στους τελευταίους δώδεκα μήνες οι ξένες επενδύσεις
σε τουρκικές μετοχές έχουν μειωθεί κατά 1,6 δισ. δολ. Στο μεταξύ, οι εκροές από τα ομόλογα του τουρκικού δημοσίου έφθασαν περίπου τα 3
δισ. δολ. Σελ. 9

Τη δυνατότητα για πρόωρη αφυπηρέτηση των δημοσίων υπαλλήλων έδωσε η Βουλή. Οι εν δυνάμει υποψήφιοι είναι 4.088, από
τους οποίους 1.175 είναι εκπαιδευτικοί και 2.913 είναι υπάλληλοι
του δημόσιου και του ευρύτερου
δημόσιου τομέα. Σελ. 6

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Του JUSTIN NOGAREDE*

Χωρίς ρυθμιστικό πλαίσιο η τεχνητή νοημοσύνη
Οταν συζητούμε για την τεχνητή
νοημοσύνη, μπαίνουμε στον πειρασμό να ασχοληθούμε με ακραία
φαινόμενα, που μπορεί να συμβούν
στο μέλλον: λόγου χάριν, τον πιθανό κίνδυνο ενός μικρού μη επανδρωμένου αεροσκάφους που «αφηνιάζει» και σκορπά τον θάνατο, ή
τις προοπτικές απασχόλησης των
ανθρώπων, όταν τα ρομπότ τους
ξεπερνούν σε απόδοση σε κάθε
επίπεδο. Ωστόσο, δεν χρειάζεται
να φανταζόμαστε πράγματα, μια
και οι τωρινές εξελίξεις είναι συνάμα και ενδιαφέρουσες και ανησυχητικές. Δεδομένα συγκεντρώνονται και μετά συνδυάζονται και
χρησιμοποιούνται για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, που
δεν κατανοούμε μεν, μας επηρεάζουν δε. Ποιος γνωρίζει τον λόγο
που η μηχανή αναζήτησης της
Google δείχνει όσα δείχνει και σε
ποια προσωπικά δεδομένα στηρίζεται; Ποιος μπορεί να είναι βέβαιος ότι βλέπει τις ίδιες προσφορές

στο Booking.com με άλλους χρήστες και εάν όχι, γιατί; Η έλλειψη
διαφάνειας δημιουργεί τεράστια
περιθώρια χειραγώγησης και διακρίσεων.
Πέραν τούτων, οι δημόσιες αρχές στην Ε.Ε. σωρεύουν και συνδυάζουν δεδομένα, ενώ ολοένα
και συχνότερα τα χρησιμοποιούν
για να αποφασίσουν ποιος δικαιούται πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες και ποιος θα τεθεί στο στόχαστρο της αστυνομίας και άλλων
υπηρεσιών. Οπως τονίζει η πανεπιστημιακός Βιρτζίνια Γιούμπανκς,
«όταν τέτοια συστήματα δεν έχουν
δημιουργηθεί για να καταργήσουν
απερίφραστα τις δομικές ανισότητες, η ταχύτητα και η κλίμακά
τους τις επιτείνει». Χρησιμοποιώντας υφιστάμενα δεδομένα, τα
οποία αναπόφευκτα είναι προϊόντα
προκατάληψης και δίνουν μία μερική εικόνα, υπάρχει η τάση να
διογκώνονται οι υπάρχουσες ανισότητες και να προβάλλονται στο

μέλλον. Φυσικά, ο γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων
της Ε.Ε. περιορίζει το πώς και το
πότε τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται και παρέχει κάποια
προστασία.
Ωστόσο, ο νόμος αυτός καταρτίστηκε για να απαντήσει σε όλα
τα ερωτήματα σχετικά με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που εγείρονται σε ένα σύστημα λήψης αποφάσεων με αλγορίθμους και πηγαίνουν πέραν
του απορρήτου και των ατομικών
στοιχείων. Στις αρχές του 2017 το
Ευρωκοινοβούλιο ζήτησε από την
Κομισιόν νομοσχέδιο για τη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη.
Η αρμόδια επιτροπή των 52 ειδικών
δημοσίευσε πέρυσι τον Ιούνιο έναν
κώδικα αρχών και συστάσεων για
την άσκηση πολιτικής και την υλοποίηση επενδύσεων. Δυστυχώς,
στην επιτροπή συμμετείχαν μόνον
τέσσερις ειδικευμένοι σε ζητήματα
ηθικής, ενώ οι υπόλοιποι ήταν εκ-

ǆƴĮǄǉǗıǋǈĮƠǏİǑǌĮ
ǄǈĮĲǎǑǐ&(2V
ǼȖȖȡĮĳİȓĲİțĮȚȜȐȕİĲİĲĮĮʌȠĲȑȜİıȝĮ
ĲȘȢȑȡİȣȞĮȢȖȚĮĲȘȞȀȪʌȡȠıĲȚȢȂĮȡĲȓȠȣ
www.pwc.com.cy/ceosurvey

πρόσωποι επιχειρηματικών κλάδων.
Σε κάθε περίπτωση, οι ηθικοί κανόνες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν μία δεσμευτική νομοθεσία.
Για να εξασφαλίσεις περισσότερη
διαφάνεια από επιχειρήσεις και
δημόσιες υπηρεσίες σχετικά με το
είδος των συστημάτων αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων που
χρησιμοποιούν, με ποιο σκοπό το
κάνουν και βάσει ποίων δεδομένων
και για να περιορίσεις συγκεκριμένες χρήσεις τους, δεν μπορείς
να επαφίεσαι στην ατομική καλή
θέληση.
Η νέα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε πως θα
καταρτισθεί νομοθεσία για συντονισμένη πανευρωπαϊκή προσέγγιση των ανθρωπίνων και ηθικών συνεπειών της τεχνητής νοημοσύνης και έθεσε ως όριο τις
πρώτες 100 ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων της. Η προθεσμία ήταν αισιόδοξη και μάλλον

δεν θα τηρηθεί, αλλά θα υπάρξουν
προτάσεις έως τη λήξη του 2020.
Πάντως, ακόμα κι έτσι, υπάρχουν
προβλήματα, καθώς η τεχνητή
νοημοσύνη αφορά τους νυν κανόνες μη διακρίσεων και προστασίας δεδομένων, την ασφάλεια
των προϊόντων και την αστική ευθύνη, αλλά και τη λειτουργία της
ενιαίας αγοράς και εκφάνσεις της
καινοτομίας. Αυτά τα πεδία υπάγονται σε διαφορετικά τμήματα
της Κομισιόν, έχουν διαφορετικούς
προϊσταμένους και με διαφορετικά
θεσμικά συμφέροντα. Εναπόκειται,
τέλος, στην αντιπρόεδρο της Επιτροπής, Μαργκρέτε Βεστάγκερ,
να συντονίσει το έργο σε αυτό το
πεδίο, διότι εποπτεύει την ευρύτερη ψηφιακή πολιτική της Ε.Ε.
και είναι καθ’ ύλην αρμόδια επίτροπος για τον ανταγωνισμό.

* Σύμβουλος ψηφιακής πολιτικής του
Ιδρύματος Ευρωπαϊκών
Προοδευτικών Σπουδών (FEPS).
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ΔΗΚΤΗΣ

diktis@kathimerini.com.cy

Δεν φοβούνται το μέλλον,
ανησυχούν για το παρελθόν
Πολλοί κλάδοι στο παρελθόν άλλαξαν από την πίεση νέων ανταγωνιστών, την εμφάνιση εταιρειών
που ήρθαν από το πουθενά και διαμόρφωσαν νέους κανόνες. Το κλασικό παράδειγμα αφορά την ωρολογοποιία της Ελβετίας. Τα καινούργια, πλαστικά αλλά με πρωτότυπα σχέδια και χρώματα, φθηνά
ρολόγια άλλαξαν την αγορά και οι
νεοεισερχόμενοι έγιναν γρήγορα
ισχυρότεροι από τα καθιερωμένα
ονόματα. Αργότερα, αγόρασαν κάποιους από αυτούς.
Τώρα είναι η ώρα των τραπεζών,
και όχι μόνον, να αντιληφθούν πως
η τεχνολογία διαμορφώνει τη νέα
πραγματικότητα. Πολλά από όσα
κάνουν και θεωρούν αναντικατάστατα, σύντομα μπορεί να γίνουν
αδιάφορα, ξεπερασμένα.







Τώρα είναι η ώρα των
τραπεζών να αντιληφθούν πως η τεχνολογία διαμορφώνει τη
νέα πραγματικότητα.
Κάποιοι είδαν την τραπεζική
εργασία διαφορετικά. Προσφέρουν
στους καταναλωτές υπηρεσίες,
προϊόντα. Αυτά θέλουν και προτιμούν οι καταναλωτές που αδιαφορούν για τη διαδικασία πληρωμής,
δανείζονται χωρίς να το συνειδητοποιούν. Το αντικείμενο του πόθου
τους είναι, π.χ., το αυτοκίνητο, όχι
το δάνειο για να το εξοφλήσουν.
Αλλοι πάλι στοχεύουν επαγγελματίες που αναζητούν χαμηλό κόστος.
Εφαρμογές που είναι διαθέσιμες
σε κάθε κινητό, με μηδαμινό μηνιαίο ποσό, προσφέρουν υπηρεσίες
χωρίς το κόστος που επιβαρύνει
«κανονικές» τράπεζες. Με συνδρομή ένα δολάριο τον μήνα, ελέγχεις
τους λογαριασμούς σου και κάνεις
υπεραναλήψεις χωρίς επιπλέον κόστος. Μια άλλη (μη τραπεζική) εταιρεία αγοράζει κατοικίες και τις ενοικιάζει. Ο ενοικιαστής αν πληρώσει
2% της αξίας του ακινήτου και το
(υψηλότερο) ενοίκιο, γίνεται ιδιοκτήτης του. Πολλές νέες εταιρείες
τεχνολογίας υπόσχονται χαμηλότερο κόστος σε καταστήματα κάνοντας διαχείριση των εσόδων από
πιστωτικές κάρτες, άλλες προσφέρουν ταυτόχρονα ακίνητα και προγράμματα ασφάλισης, και όλες απο-

βλέπουν στην αντικατάσταση των
τραπεζών σε διάφορους τομείς της
δραστηριότητάς τους.
Οι ελληνικές τράπεζες είναι σε
άλλον κόσμο. Εχουν δυσκολία να
ξεπεράσουν τα παλιά προβλήματα
και γι’ αυτό αγνοούν τα νέα που
έρχονται. Θυμίζουν το πρόβλημα
που κατέγραψε ο Θωμάς Ακινάτης
τον 13ο αιώνα. «Πόσοι άγγελοι μπορούν να χορέψουν στην κορυφή
μιας καρφίτσας;». Αυτό ήταν το
ερώτημα σε βυζαντινά μοναστήρια
πριν από την Αλωση και καθένας
είχε τη δική του απάντηση.
Στα χρόνια του λαϊκισμού δημιούργησαν ένα υπερόπλο. Ενα
από τα εργαλεία της εξουσίας ήταν
να κατηγορούνται διοικήσεις τραπεζών επειδή κάποια δάνεια έπαψαν να εξυπηρετούνται. Και ας καλύπτονταν με επαρκείς εγγυήσεις
όταν δόθηκαν. Ακόμα και αν είχαν
την έγκριση δεκάδων στελεχών
που είχαν εισηγηθεί έγκριση του
δανείου. Στις δικαστικές υπηρεσίες
εκκρεμούν υποθέσεις στις οποίες
κατηγορούνται δεκάδες υπάλληλοι
τραπεζών επειδή υποτίθεται ότι
σκόπιμα, κατόπιν συνεννόησης
μεταξύ τους, ενέκριναν δάνεια που
έπαψαν να εξυπηρετούνται. Σε μια
οικονομία, που ένα στα δύο δάνεια
δεν εξυπηρετείται εξαιτίας της κρίσης!
Αιτία του φαινομένου είναι ότι
η δύναμη του λαϊκισμού είναι ακαταμάχητη. Η φωνή της λογικής εύκολα βάλλεται ως εξυπηρέτηση
συμφερόντων. Ελάχιστοι θα αναλάβουν το κόστος να την υπερασπιστούν, κινδυνεύοντας να κατηγορηθούν. «Γιατί το λένε αυτό,
έχουν συμφέρον;» σκέφτονται οι
περισσότεροι, ενώ η εκτόξευση
ανυπόστατων κατηγοριών δεν είναι
ύποπτη – μπορεί να αποτελεί και
ηρωική προσφορά στην κοινωνία!
Και όσο επικρατεί η λογική του
λαϊκισμού, όσο δεν ορθώνεται ισχυρή αντίσταση, όσο τα προβλήματα
του παρελθόντος συντηρούνται,
κανείς δεν φοβάται το μέλλον, όλοι
ανησυχούν για το παρελθόν. Είναι
δέσμιοι του παρελθόντος και, όπως
συνήθως, τη λύση θα τη δώσει η
ζωή.
Οι νέες τεχνολογίες θα λύσουν
το πρόβλημα καταργώντας τον κλάδο, ενώ στις ελληνικές τράπεζες
αναζητούν ευθύνες δεκάδων στελεχών που υποτίθεται ότι συνωμότησαν για να εξυπηρετήσουν
δανειολήπτη μερικά χρόνια μετά
την εκταμίευση του δανείου.

Ο αρχηγός της αστυνομίας μίλησε για 86 υπόνοιες για στημένα από το 2011! Ο Λαρένα, σύμφωνα με τους Ισπανούς, εμπλέκεται σε 4! Συμπέρασμα

του ΔΗΚΤΗ έπειτα από σοβαρή ανάλυση: Ο δρόμοςθα είναι μακρύς!!

Ανεξήγητη επιμονή
«Ανεξήγητη επιμονή» από πλευράς ΟΧΣ σήμερα

και της ΚΕΔΙΠΕΣ προ μηνών, χαρακτήρισε ο χρηματοοικονομικός επίτροπος την απαίτηση προς
τους επιλέξιμους δανειολήπτες του ΕΣΤΙΑ να
υπογράψουν έγγραφο, με το οποίο τους καλούν
να αποσύρουν οποιεσδήποτε εκκρεμούσες απαιτήσεις προτού ενταχθούν στο σχέδιο. Η συγκεκριμένη είδηση κέντρισε την προσοχή του ΔΗΚΤΗ, αφού και οι δυο υπό αναφορά οργανισμοί
είναι κρατικοί όπως και το σχέδιο ΕΣΤΙΑ βεβαίωςβεβαίως! Με δεδομένη την μεγάλη προσπάθεια
που γίνεται από το ΥΠΟΙΚ για να είναι το σχέδιο
επιτυχές εύλογα γεννάται το ερώτημα: Πέμπτη
φάλαγγα ή ανικανότητα;

••••
Ας πρόσεχαν

στα 35 εκ σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων. Το ταμείο θα διαχειρίζεται επαγγελματίας διαχειριστής κεφαλαίων, ο οποίος θα
προκύψει από διαγωνισμό που όπως ακούμε
ετοιμάζεται. Ο ΔΗΚΤΗΣ, με τις περιορισμένες
γνώσεις που έχει για το αντικείμενο, εκτιμά ότι
πριν επιλεγεί ο διαχειριστής καλό θα ήταν να
αποφασιστεί η επενδυτική στρατηγική, αλλά και
η στρατηγική εξόδου που ο διαχειριστής θα κληθεί να εφαρμόσει. Είναι λοιπόν λογικό πριν τρέξει
ο διαγωνισμός για επιλογή διαχειριστή να προηγηθεί ένας άλλος με στόχο το κράτος να αγοράσει υπηρεσίες συμβούλου προκειμένου να απο-

H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Ζήσαμε να το δούμε και αυτό! Το συνδικαλιστικό

όργανο των τραπεζικών υπαλλήλων παραδίδει
και μαθήματα μη εξυπηρετούμενων δανείων τώρα, αφού με σχετική εγκύκλιο σημειώνει την
ανάγκη οι πωλήσεις τέτοιων δανείων όταν γίνονται να είναι προς το συμφέρον των τραπεζών, των
καταθετών, των δανειοληπτών και των μετόχων!
Ταπεινή άποψη του ΔΗΚΤΗ είναι ότι τόσοι καλοί
δεν χωράνε! Παρέλειψε μόνο να αναφερθεί στο
προσωπικό. Εκτός και αν παραλείποντας την
όποια αναφορά, υπονοεί ότι τώρα που ξεκίνησαν
οι αυξήσεις ας πρόσεχαν!

••••
Η σωστή σειρά
των πραγμάτων

Πολύ θετική εξέλιξη το κρατικό ταμείο χρηματο-

δότησης κεφαλαίου ως μια εναλλακτική επιλογή
στον τραπεζικό δανεισμό. Το κράτος όπως μαθαίνουμε θα συνεισφέρει 20 εκ μέχρι το 2022 με
στόχο να καλυφθεί ένα κενό που υπολογίζεται

Εξυγίανση
Χρηματοπιστωτικού
Ιδρύματος
Εξυγίανση καλείται η δια-

δικασία κατά την οποία η
αρχή εξυγίανσης προχωρεί σε αναδιάρθρωση ενός
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος μέσω μεθόδων εξυγίανσης, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση των βασικών λειτουργιών του ιδρύματος, η ενίσχυση της
σταθερότητας και εμπιστοσύνης στον χρηματοπιστωτικό τομέα, και ο περιορισμός
της επιβάρυνσης των φορολογούμενων,
έχοντας ως απώτερο σκοπό τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος.
Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School

φασιστεί η κατάλληλη επενδυτική στρατηγική αλλά και η στρατηγική εξόδου από κάθε τέτοια
επένδυση. Η πολύ καλή αυτή πρωτοβουλία θα
έχει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα αν τα πράγματα γίνουν σωστά από την αρχή και κυρίως με
την σωστή σειρά!

••••
Φιλικό προς
τους πολίτες κράτος

Είναι καλά οι ανακοινώσεις των διαφόρων υπηρε-

σιών του δημοσίου να είναι λιγότερο «τεχνοκρατικές» και περισσότερο φιλικές προς αυτούς
στους οποίους απευθύνονται. Πάρτε για παράδειγμα το θέμα της ρύθμισης φορολογικών οφειλών. Η σχετική ανακοίνωση του τμήματος φορολογίας σημειώνει ότι όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις μέχρι 31/12/2015 που είναι καταχωρημένες στα μητρώα του τμήματος φορολογίας(?)
θα μπορούν να ρυθμιστούν με δόσεις για περίοδο 6 μηνών από τις 14/02/20 μέχρι 30/06/20.
Με δεδομένο λοιπόν ότι τα τελευταία διαθέσιμα
εκκαθαριστικά αφορούν το φορολογικό έτος του
2013 οι πολίτες που θα ήθελαν να ρυθμίσουν
οφειλές για το 2014 και το 2015 τι θα πρέπει να
κάνουν; Δεν μπορούν όλοι ξέρετε να αγοράσουν
υπηρεσίες από τους big4!

••••
iOS vs κορωνοϊός:
σημειώσατε 2

Θα χτυπηθεί από τον νέο κορωνοϊό ανακοίνωσε η

APPLE σε σχέση με τη δυνατότητα της εταιρείας
να συνεχίσει την απρόσκοπτη διάθεση των iphones στην παγκόσμια αγορά. Αξίζει πάντως να αναφερθεί ότι οι συσκευές iphone υποστηρίζονται
από το λειτουργικό iOS, το οποίο ως γνωστόν
προσφέρει μέγιστη προστασία από τους ιούς.
Επειδή όμως πάντα υπάρχει η πρώτη φορά, iOS
vs κορωνοϊός: σημειώσατε 2!

Η κλιματική αλλαγή μειώνει το ΑΕΠ διεθνώς κατά 438 δισ.
Περί τα 438 δισ. ευρώ θα χάνει
κάθε χρόνο η παγκόσμια οικονομία
σε όρους ΑΕΠ μέσα στα επόμενα
30 χρόνια εάν δεν ληφθούν επειγόντως μέτρα για την προστασία
της φύσης και συνεχιστεί η καταστροφή του περιβάλλοντος έτσι
όπως διαγράφεται σήμερα.
Η δυσοίωνη πρόβλεψη, μία ακόμη από τις πολλές που μεταφράζουν
σε οικονομικούς όρους τη μεγαλύτερη σύγχρονη απειλή για την ανθρωπότητα και επιχειρούν να την
ποσοτικοποιήσουν, ανήκει αυτή
τη φορά στο Παγκόσμιο Ταμείο για
τη Φύση (WWF). Το WWF τονίζει,
μάλιστα, πως πρόκειται για μια
συντηρητική εκτίμηση και όχι για
το χειρότερο σενάριο, καθώς δεν
μπόρεσε να μελετήσει παρά μόνον
τις συνέπειες της καταστροφής
του περιβάλλοντος σε έξι οικοσυστήματα.
Σε σχετική μελέτη του που δόθηκε στη δημοσιότητα, το WWF
προειδοποιεί πως αν δεν υπάρξει
άμεση δράση, θα ακολουθήσει διάβρωση και εξαφάνιση παράκτιων
περιοχών, απώλεια ορισμένων ειδών του ζωικού και του φυτικού
βασιλείου, καταστροφή δασών και
εξαφάνιση αλιευμάτων.
Μόνο από αυτές τις δυσμενείς
εξελίξεις το σύνολο των απωλειών
θα έχει δυσβάσταχτο κόστος για
την παγκόσμια οικονομία, γύρω
στα 9,5 τρισ. ευρώ σε χρονοδιάγραμμα 30 ετών.
Οπως επισημαίνει το WWF, το
ποσό αυτό υπολογίζεται πως θα
αντιστοιχεί περίπου στο 0,67% του

παγκόσμιου εισοδήματος το 2050,
αλλά προκύπτει από συντηρητικές
εκτιμήσεις. Διευκρινίζει πως το κόστος ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερο εάν επιταχυνθεί ο ρυθμός
με τον οποίο λιώνουν οι πάγοι στην
Ανταρκτική, προκαλώντας περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας αλλά
και της επιφάνειας της θάλασσας
σε όλον τον κόσμο.
Βάσει, άλλωστε, μιας καινοτόμου







Το κόστος θα είναι
μεγαλύτερο εάν
επιταχυνθεί ο ρυθμός
με τον οποίο λιώνουν
οι πάγοι.
μεθοδολογίας που ανέπτυξε το
WWF σε συνεργασία με σειρά φορέων όπως οι Global Trade Analysis
Project και Natural Capital Project,
προκύπτει πως η σταδιακή καταστροφή των φυσικών βιοτόπων,
συμπεριλαμβανομένων των δασών,
των υδροβιότοπων και των κοραλλιογενών υφάλων, θα υπονομεύσει
τη δημιουργία οικοσυστημάτων
αναγκαίων για την επιβίωση των
ειδών.
Το αποτέλεσμα θα είναι η μείωση των αλιευμάτων, της ξυλείας,
αλλά και των ειδών που μεταφέρουν
τη γύρη και διευκολύνουν τη γονιμοποίηση φυτών και λουλουδιών.
Ειδικότερα, αν αυξηθεί η χρήση
ορυκτών καυσίμων, αν επεκταθεί

περαιτέρω η εκμετάλλευση της γης
για αγροτική παραγωγή και προπαντός αν αναπτυχθούν περαιτέρω
αστικά κέντρα σε εκτάσεις που έως
τώρα παρέμεναν ανεκμετάλλευτες,
θα είναι δυσθεώρητο το κόστος
για την προστασία των παράκτιων
περιοχών, για τη διασφάλιση της
ύδρευσης και την αποθήκευση του
άνθρακα.
Το αποτέλεσμα θα είναι να εκτιναχθούν οι τιμές των αγροτικών
προϊόντων παγκοσμίως. Το WWF
εκτιμά πως θα αυξηθούν κατά 8%
οι τιμές της ξυλείας, κατά 6% του
μπαμπακιού, κατά 4% των φυτικών
ελαίων και των σπόρων τους και
κατά 3% των φρούτων και των λαχανικών.
Μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα The Guardian η Κάρεν Ελις,
υπεύθυνη βιώσιμης οικονομίας
στο WWF, τόνισε πως τα πορίσματα
της σχετικής μελέτης βασίζονται
σε έρευνα επί έξι οικοσυστημάτων
μόνο και αυτό σημαίνει πως μάλλον
υποτιμούν το οικονομικό κόστος
της καταστροφής του περιβάλλοντος.
Παραδέχθηκε, όμως, παράλληλα
πως οι συντάκτες της έκθεσης δεν
μπόρεσαν να προβούν σε κάποια
εκτίμηση του κόστους που μπορεί
να προϋποθέτει μια άμεση δράση
για την επανόρθωση των οικοσυστημάτων.
Οπως τόνισε, ένας τέτοιος υπολογισμός έχει πολλές μεταβλητές,
αλλά ίσως να είναι εφικτός από άλλες μελέτες που θα γίνουν στο μέλλον.

Η άνοδος της θερμοκρασίας
Η μελέτη του WWF δεν συμπεριλαμβάνει μια εκτίμηση για το κόστος που μπορεί να έχει μια συντονισμένη προσπάθεια προστασίας
του περιβάλλοντος. Εχει προηγηθεί
όμως το 2006 μια προσπάθεια του
Βρετανού οικονομολόγου Λορντ
Στερν, που κατέληξε στην εκτίμηση
ότι μια συντονισμένη μείωση των
εκπομπών καυσαερίων με σκοπό
να περιορισθεί η άνοδος της θερμοκρασίας δεν θα έχει κόστος για
την παγκόσμια οικονομία παρά
μόνον ένα ποσοστό της τάξεως
του 1% του παγκόσμιου ΑΕΠ ετη-

σίως. Αν όμως δεν υπάρξει καμία
προσπάθεια να ανακοπεί η κλιματική αλλαγή, η παγκόσμια οικονομία θα πληγεί και το παγκόσμιο
ΑΕΠ θα μειώνεται κατά 5% ετησίως.
Αν, εξάλλου, μεσολαβήσουν πιο
δραματικές εξελίξεις, το κόστος
της καταστροφής του περιβάλλοντος ενδέχεται να υπερβεί ακόμη
και το 20% του παγκόσμιου ΑΕΠ.
Σύμφωνα πάντα με την έκθεση
Στερν, μια στροφή της παγκόσμιας
οικονομίας σε καθαρή ενέργεια
θα ωφελήσει μεσοπρόθεσμα την
παγκόσμια οικονομία, αυξάνοντας

το παγκόσμιο ΑΕΠ κατά 2,5 τρισ.
δολάρια ετησίως. Στην περίπτωση
αυτή οι αγορές τεχνολογιών που
σκοπεύουν στη μείωση των εκπομπών καυσαερίων θα έχουν φτάσει τουλάχιστον στα 500 δισ. δολάρια έως το 2050. Σημειωτέον ότι
με τη μελέτη του αυτή ο εν λόγω
οικονομολόγος προειδοποιούσε
προ 14 ετών πως η ανθρώπινη δραστηριότητα στα 10 με 20 χρόνια
που θα ακολουθούσαν επρόκειτο
να επηρεάσει σημαντικά το κλίμα
κατά το πρώτο ήμισυ του εικοστού
πρώτου αιώνα.
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ΤΟ ΘΕΜΑ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020

Αγώνας δρόμου για την πίτα υγείας του ΟΑΥ
Στα 240 εκατ. ευρώ ετησίως η ενδονοσοκομειακή περίθαλψη του ΟΚΥπΥ ο οποίος ζητά ισότιμη μεταχείριση με τον ιδιωτικό τομέα
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

που έχουν γίνει τα ετήσια έσοδα
του ΟΚΥπΥ υπολογίζονται στα 320
εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά το κόστος
των υπηρεσιών εκτός ΓεΣΥ που θα
προσφέρει ο δημόσιος τομέας, αυτό
που ενδιαφέρει τον ΟΚΥπΥ, πρώτα
είναι η πληρωμή τους. Ήδη όπως
πληροφορούμαστε πραγματοποιείται τιμολόγηση της κάθε πράξης
ανεξάρτητα το πότε θα γίνει η εξόφληση. Εκεί που δίνεται ιδιαίτερη
προσοχή από τον ΟΚΥπΥ είναι
στους προϋπολογισμούς του, να
εμφανίζεται το πραγματικό έλλειμμα.

Εν μέσω πιεστικών διεργασιών,
ένεκα του χρόνου, για εφαρμογή
της δεύτερης και καθοριστικής φάσης του ΓεΣΥ, την εμφάνισή τους
έχουν κάνει έντονοι προβληματισμοί για το οικονομικό σκέλος της
ενδονοσοκομειακής περίθαλψης.
Οι διαβουλεύσεις Οργανισμού
Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) με τους
δυο πυλώνες του ΓεΣΥ, δημόσια
και ιδιωτικά νοσηλευτήρια, για διαμοιρασμό της πίτας για την ενδονοσοκομειακή περίθαλψη, προκαλεί, σε πρώτη φάση, ανησυχίες

Καμία ανησυχία








Παράγοντες του ΟΚΥπΥ
τονίζουν με νόημα πως
θα πρέπει να υπάρξει
ισότιμη μεταχείριση των
παρόχων υγείας από
πλευράς ΟΑΥ. Συνάμα
στο ίδιο πνεύμα θεωρούν πως ο ΟΑΥ έπρεπε
να ξεκινήσει τις διαβουλεύσεις του με τον μεγαλύτερο πάροχο που
είναι τα δημόσια νοσοκομεία.
προς την πλευρά του δημόσιου τομέα. Η δεδομένη συμμετοχή των
δημόσιων νοσοκομείων στο νέο
περιβάλλον υγείας, θεωρείται αδύνατο σημείο στις διαβουλεύσεις
που πραγματοποιούνται, σε σχέση
με την αντίστοιχη διαδικασία με
τις ιδιωτικές κλινικές. Το ζήτημα
που τίθεται στο παρασκήνιο, από
πλευράς ΟΚΥπΥ, έχει να κάνει με
το πώς θα μοιρασθεί η πίτα σε δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια.
Υπό το φάσμα πρόκλησης ελλειμάτων στον προϋπολογισμό του,
παράγοντες του ΟΚΥπΥ εκφράζουν
ήδη έντονες ανησυχίες για τον καθορισμό της τιμής μονάδας των
ιατρικών υπηρεσιών που θα συμφωνηθεί κατά τις διαβουλεύσεις
και θα καθορίσει τα οικονομικά
των παρόχων υγείας τα πρώτα δυόμισι χρόνια που θα ισχύει. Δεν είναι
λίγες οι φωνές που ακούγονται πως
ο ΟΑΥ, σε μια προσπάθεια να έλθει
σε συμφωνία με τις ιδιωτικές κλινικές, θα τους παραχωρήσει τη μερίδα του λέοντος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα οικονομικά των
δημόσιων νοσοκομείων. Οι ίδιες
φωνές υποστηρίζουν πως ο ΟΚΥπΥ,
παρά το γεγονός ότι η συμμετοχή

Στις ανησυχίες που εκφράζονται, από πλευράς του δημόσιου τομέα υγείας, ο ΟΑΥ είναι καθησυχαστικός ξεκαθαρίζοντας πως ο διαμοιρασμός της πίτας θα

γίνει στην λογική της κατ’ αναλογία, όπως προνοεί το μνημόνιο συνεργασίας.
του στο ΓεΣΥ είναι δεδομένη, έχει
βάλει τον πήχη και τις απαιτήσεις
του στον ΟΑΥ, διεκδικώντας τον
μισό και πλέον ετήσιο προϋπολογισμό του ΟΑΥ για την ενδονοσοκομειακή περίθαλψη.

240 εκατ. ευρώ
Με βάση τους υπολογισμούς
που έχουν γίνει, η βάση των απαιτήσεων του ΟΚΥπΥ για την ενδονοσοκομειακή περίθαλψη είναι τα

240 εκατ. ευρώ το χρόνο. Το ποσό
αυτό θεωρείται ως το ελάχιστο που
πρέπει να παραχωρηθεί, από τα
420 εκατ. ευρώ του ΟΑΥ για την
ενδονοσκομειακή προκειμένου ο
δημόσιος τομέας του ΓεΣΥ να είναι
βιώσιμος. Σε διαφορετική περίπτωση, κρούεται ο κώδωνας του κινδύνου ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις
που θα επηρεάσουν το ΓεΣΥ αλλά
και τις προσφερόμενες υπηρεσίες
του δημόσιου τομέα. Εντός του

ΟΚΥπΥ, στο παρασκήνιο γίνεται
λόγος για σκαμπανεβάσματα του
ΟΑΥ στις διαβουλεύσεις που έχουν
γίνει κάτι που δημιουργεί ήδη κλίμα
ανησυχίας. Νοουμένου ότι ο χρόνος
μετρά αντίστροφα, στον ΟΚΥπΥ
ανησυχούν πως θα βρεθούν ενώπιον τετελεσμένων χωρίς στην ουσία να μπορούν να τα αποκρούσουν. Οι βαθύτεροι φόβοι που υπάρχουν πηγάζουν από την παραδοχή
που υπάρχει ότι ο ΟΚΥπΥ εκ των

πραγμάτων θα παρουσιάσει ελλείματα τα πρώτα χρόνια, ένεκα και
των υπηρεσιών που προσφέρει,
εκτός ΓεΣΥ και για τις οποίες δεν
αποζημιώνεται. Από πλευράς ΟΚΥπΥ το κόστος των υπηρεσιών εκτός
ΓεΣΥ υπολογίζεται στο 10% του
ετήσιου κόστους της ενδονοσοκομειακής, των 240 εκατ. ευρώ.

Eσοδα 320 εκατ. ευρώ
Με βάση τους υπολογισμούς

Σαράντα πέντε κλινικές στο τραπέζι διαλόγου με ΟΑΥ
Στο χώρο των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων το ενδιαφέρον που έχει
επιδειχθεί για συμμετοχή στο
ΓεΣΥ κρίνεται ικανοποιητικό. Από
τα 60 ιδιωτικά νοσηλευτήρια, τα
45 εκδήλωσαν ενδιαφέρον εντός
της προθεσμίας που δόθηκε από
τον ΟΑΥ, με τελευταία ημερομηνία την 14η Φεβρουαρίου. Για τις
υπόλοιπες 15 κλινικές, η εκπρόθεσμη εκδήλωση ενδιαφέροντος
δεν είναι απαγορευτική πλην
όμως, όπως λέγεται από πλευράς
ΟΑΥ, εάν και εφόσον το πράξουν
ο Οργανισμός δεν δεσμεύεται ότι
θα τους δοθούν οι πρόνοιες του
μνημονίου κάτι που ισχύει για τις
υπόλοιπες ιδιωτικές κλινικές. Ανεπίσημα, ενδιαφέρον μέχρι τώρα

δεν έχει επιδειχθεί, μεταξύ άλλων,
από το American Heart και την
πολυκλινική ΥΓΕΙΑ στη Λεμεσό.
Ωστόσο όπως επισημαίνεται από
τον ΟΑΥ, η μη εκδήλωση ενδιαφέροντος αποδίδεται σε κάποιες
μελέτες που πραγματοποιούν οι
δυο ιδιωτικές κλινικές, οι οποίες
μπορούν να ξεκινήσουν διάλογο
ανά πάσα στιγμή. Άλλα 15 ιδιωτικά
νοσηλευτήρια δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον επειδή ο κύκλος εργασιών τους περιορίζεται στην αποκατάσταση και στην ανακουφιστική ιατρική.

Θετικό κλίμα
Αν και οι διαβουλεύσεις βρίσκονται σε αρχικά στάδια, το κλί-

μα που επικρατεί περιγράφεται
ως θετικό. Πηγές από τον ΟΑΥ
εντοπίζουν θετική διάθεση με τις
κλινικές στην παρούσα φάση να
συλλέγουν όλα εκείνα τα στοιχεία
τα οποία θα προσκομιστούν στον
ΟΑΥ, προκειμένου να αποφασισθεί από πλευράς Οργανισμού τι
μπορεί να γίνει αποδεκτό και τι
όχι. Ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει από τις μέχρι σήμερα επαφές είναι η προσοχή που δίδεται
από πλευράς ιδιωτικών κλινικών
για τον όγκο εργασίας που θα τους
εγγυηθεί ο ΟΑΥ, την περίοδο που
προνοεί το μνημόνιο συνεργασίας.

Με ΟΚΥπΥ
Διαβουλεύσεις βρίσκονται σε

εξέλιξη και με τον ΟΚΥπΥ, διαχειριστή των δημοσίων νοσοκομείων. Μεταξύ των δυο πλευρών
έχουν πραγματοποιηθεί τρεις συναντήσεις και η εκτίμηση που
υπάρχει είναι πως ΟΑΥ και ΟΚΥπΥ
είναι κοντά στην ολοκλήρωση
των διαβουλεύσεων με την επίτευξη συμφωνίας.
Πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν πως υπολείπεται το κλείσιμο
κάποιων διαδικαστικών και οικονομικών θεμάτων πλην όμως
όπως τονίζεται, υπάρχει καλή
διάθεση και από τις δυο πλευρές.
Παράλληλα σε διαδικασία ετοιμασίας βρίσκεται το συμβόλαιο
που θα υπογράψουν οι πάροχοι
υγείας με τον ΟΑΥ.

Στον Οργανισμό Ασφάλισης
Υγείας (ΟΑΥ) δεν φαίνεται να συμμερίζονται τις ανησυχίες που εκφράζονται από τον ΟΚΥπΥ. Κατηγορηματικά αυτό το οποίο έλεγαν
πηγές του Οργανισμού στην «Κ»
είναι πως «δεν υπάρχει ενδεχόμενο
διακρίσεων από πλευράς ΟΑΥ, στις
διαβουλεύσεις με τον ιδιωτικό τομέα υγείας».
Οι ανησυχίες που εκφράζονται,
όπως μας έλεγαν οι ίδιες πηγές,
είναι γνωστές και αποδίδονται στην
απουσία γνώσης του περιεχομένου
των διαβουλεύσεων, με τις ιδιωτικές
κλινικές από ΟΚΥπΥ. Οι ίδιες πηγές
μας ανάφεραν πως ζητήθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες από πλευράς ΟΚΥπΥ κάτι που δεν έγινε αποδεκτό από τον ΟΑΥ, ο οποίος δεν
δίνει πληροφορίες για άλλους παρόχους υγείας. Συνάμα αυτό το
οποίο τονίζεται με νόημα από τον
ΟΑΥ είναι πως η «βιωσιμότητα του
δημοσίου δεν κινδυνεύει από το
ΓεΣΥ. Ο κίνδυνος προέρχεται από
αλλού. Ο ΟΚΥπΥ θα πρέπει να ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις του,
να γίνει φιλικός, προκειμένου να
προσελκύσει ασθενείς» υποδεικνύουν οι ίδιες πηγές.

Κατ’ αναλογία
Το γενικό πλαίσιο εντός του
οποίου κινείται ο ΟΑΥ, στο κομμάτι
της ενδονοσοκομειακής έχει ως
βασική παράμετρο το μνημόνιο το
οποίο θα εφαρμοσθεί κατ’ αναλογία
σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
Όπως μας εξηγήθηκε, «αν ένας
ιδιώτης πάροχος έκανε το 2018,
100 περιστατικά και το δημόσιο
10 χιλιάδες περιστατικά για την
τιμή που θα συμφωνήσουμε, του
ιδιώτη θα εγγυηθούν τα 100 περιστατικά και για το δημόσιο θα εγγυηθούν τα 10 χιλιάδες περιστατικά. Αλλά δεν σημαίνει ότι ο ΟΑΥ
θα στείλει στο δημόσιο 10 χιλιάδες
περιστατικά. Εάν όμως οι ασθενείς
δεν τον επιλέξουν και κάνει 5 χιλιάδες περιστατικά θα αποζημιωθεί
για τα 5 χιλιάδες περιστατικά».

«Κούρεμα» κόκκινων δανείων από διαχειριστές στην Ελλάδα

Ενόψει της κατάργησης προστασίας α΄ κατοικίας – Πέντε παραδείγματα ρυθμίσεων – Μείωση 20% έως 30%
Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Οχι μόνο οι τράπεζες, αλλά και οι
διαχειριστές δανείων (servicers)
κάνουν πλέον ρυθμίσεις σε «κόκκινους» δανειολήπτες, σύμφωνα
με στοιχεία που συλλέγουν οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, ενόψει του νέου πτωχευτικού
και της κατάργησης της προστασίας
της πρώτης κατοικίας από 30 Απριλίου.
Στόχος του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα είναι
να ρυθμιστούν όσο περισσότερα
δάνεια γίνεται στους δυόμισι μήνες
που απομένουν, είτε μέσω της πλατφόρμας είτε απευθείας με τράπεζες
και servicers.
Οι ρυθμίσεις των servicers, για
τις οποίες έχει ενημερωθεί το
υπουργείο, περιλαμβάνουν «κούρεμα» του δανείου, που μπορεί να
φτάνει το 20%-30%, επιμήκυνση
και μικρότερη δόση.
Χαρακτηριστικά, στα γραφεία
του υπουργείου έχουν φτάσει, μεταξύ άλλων, τα εξής παραδείγματα
ρυθμίσεων δανείων από servicers,
τα οποία μετά τη ρύθμιση εξυπηρετούνται κανονικά:

• Στεγαστικό δάνειο αγρότη για
αγορά πρώτης κατοικίας στη Νάξο,
διάρκειας 15 ετών, ύψους 100.000
ευρώ και με δόση 598 ευρώ, ρυθμίστηκε με «κούρεμα» 25.000 ευρώ
(25%) προσαρμόζοντας το δάνειο
στις 75.000 ευρώ και τη δόση στα
282 ευρώ.
• Επιχειρηματικό δάνειο μικρομεσαίου επιχειρηματία στη Νίκαια,
αξίας 135.000 ευρώ, διαρκειας 20
ετών, με προσημείωση την κύρια
κατοικία του και δόση 818 ευρώ,
ρυθμίστηκε με «κούρεμα» 35.000
ευρώ (26%), μειώνοντας το δάνειο







Τα funds έχουν αγοράσει δάνεια περίπου 40
δισ. σε τιμές 5%-35%
του ύψους τους.
στις 100.000 ευρώ. Επίσης, αυξήθηκε η διάρκεια κατά 5 έτη και μειώθηκε η δόση στα 423 ευρώ.
• Στεγαστικό δάνειο ιδιωτικού
υπαλλήλου για αγορά πρώτης κατοικίας στο Ηράκλειο Αττικής, διάρ-

Στόχος του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα είναι να ρυθμιστούν όσο το δυνατόν περισσότερα δάνεια πριν

από την εφαρμογή του νέου πτωχευτικού, σε περίπου δυόμισι μήνες.
κειας 25 ετών, ύψους 185.000 ευρώ
και με δόση 656 ευρώ, βρισκόταν
σε καθυστέρηση 13 μηνών. Το δάνειο «κουρεύτηκε» κατά 40.000 ευρώ (21,6%), στις 145.000 ευρώ, και
η δόση μειώθηκε στα 514 ευρώ.

• Στεγαστικό δάνειο δημοσίου
υπαλλήλου για αγορά πρώτης κατοικίας στην Ελευσίνα, διάρκειας
15 ετών, ύψους 110.000 ευρώ, με
δόση 658 ευρώ, ρυθμίστηκε με
«κούρεμα» 30.000 ευρώ (27%), μει-

ώνοντας το δάνειο στις 80.000 ευρώ
και η διάρκεια επιμηκύνθηκε στα
25 χρόνια, ενώ η δόση χαμήλωσε
στα 292 ευρώ.
• Επιχειρηματικό δάνειο μικρομεσαίας επιχείρησης στην Ηλιού-

πολη αξίας 87.000 ευρώ, διάρκειας
15 ετών, με προσημείωση την πρώτη κατοικία και δόση 688 ευρώ,
ρυθμίστηκε με «κούρεμα» 27.000
ευρώ (31%), μειώνοντας το δάνειο
στις 60.000 ευρώ και επιμήκυνση
κατά 10 χρόνια, ενώ η δόση μειώθηκε στα 254 ευρώ.
Σημειωτέον ότι τα funds έχουν
αγοράσει δάνεια περίπου 40 δισ.
σε τιμές 5%-35% του ύψους τους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των
τραπεζών, εξάλλου, 43.400 δανειολήπτες, με δάνεια ύψους 3 δισ.
ευρώ, ήρθαν το β΄ εξάμηνο του
2019 σε απευθείας συνεννόηση
μαζί τους και προχώρησαν σε ρύθμιση, χωρίς να περάσουν από την
πλατφόρμα.
Ενα τέτοιο παράδειγμα ρύθμισης
αφορά οφειλή 140.000 ευρώ, με
δόση 815 ευρώ, υπολειπόμενη διάρκεια 19 χρόνια και αξία ακινήτου
150.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή δεν έγινε «κούρεμα», αλλά μειώθηκε το επιτόκιο από 3,12% σε
2,12%, επιμηκύνθηκε η διάρκεια
και συμφωνήθηκε η δόση να περιοριστεί στα 260 ευρώ για τρία
χρόνια και να αυξάνεται στη συνέχεια κατά 15% ανά τριετία.

Above
all

Apartments and offices for sale
Cyprus +357 25 362 800

Your ultimate investment

Prime location & design

Renowned credibility

Right on the seafront, in the city
centre. Apartments, offices, private
oasis and public plaza, all designed
with you in mind.

Reputable local and international
experts in high-rise development with
a proven history and track record.
We deliver on our promise!

Unrivalled facilities & services

Excellent value

The only place to live, work and play
in Cyprus. On-site management,
concierge and rental services to
support your investment.

The best product, at the best price
in Limassol. Financing secured, all
permits issued and construction
of all three towers on schedule.

FEB 2020

T R I LO GY L I M A S S O L .C O M

Kathimerini_30.5x45.7cm_3mmbleed.indd 1

20/02/2020 12:10

6

l

O I KO N O M I A

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020

Δώσαμε 180 εκατ.
στην ΕΕ το 2018
και πήραμε 264 εκατ.

Η Λευκωσία βρίσκεται πιο κοντά στην πρόταση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Μεγάλη συζήτηση γίνεται αναφορικά
με τον Προϋπολογισμό της ΕΕ και
του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με αντικείμενο το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την περίοδο 2021-2027.
Οι συζητήσεις για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο είναι τρεις και
έχουν δημιουργηθεί δύο «στρατόπεδα», με τις τέσσερις πιο ισχυρές
χώρες της ΕΕ βάσει των οικονομικών
τους δυνατοτήτων, τους λεγόμενους
«καθαρούς συνεισφορείς» να είναι
το ένα και όλα τα άλλα κράτη το άλλο
στρατόπεδο. Έτσι, η Αυστρία, η Ολλανδία, η Σουηδία και η Δανία, υποστηρίζουν πως δεν πρέπει να δώσουν
πάνω από το 1% του Ακαθάριστου
Εθνικού Εισοδήματος (ΑΕΕ) της ΕΕ.
Από την άλλη, υπάρχουν χώρες όπως
η Κύπρος που δεν τάσσεται υπέρ
της σημαντικής αύξησης του ορίου
του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού
Πλαισίου (ΠΔΠ) της ΕΕ μετά το 2020,
αλλά είναι πιο κοντά στην πρόταση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μέχρι
πρότινος ήταν να αυξηθεί στο 1,1%
του ΑΕΕ της ΕΕ. Υπάρχει δε και μία
τρίτη πρόταση, αυτή του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, που θέλει το δημοσιονομικό πλαίσιο να πάει στο 1,3%
του ΑΕΕ της ΕΕ. Μέχρι την Παρασκευή το απόγευμα πάντως, το ΚΥΠΕ
μετέφερε πως στο 1,059% του κοινοτικού ΑΕΠ κινείται η νέα συμβιβαστική πρόταση του Πρόεδρου του







Τα ποσά που συνεισφέρει η Κύπρος βοηθούν
στη χρηματοδότηση
προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες
της ΕΕ.
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ,
για τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ, μειωμένη από τον
αρχικό υπολογισμό για 1,074% του
ΑΕΠ. Αυτό στην πράξη εξηγούσε
πως σημαίνει μια μείωση 41 δισ. από
την πρώτη πρόταση της Κομισιόν
και μια δεύτερη μείωση 26 δισ. ευρώ
από την πρώτη πρόταση Μισέλ. «Το
1,059% μεταφράζεται σε 1,068 τρισεκατομμύρια ευρώ για την επόμενη

επταετία, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρουν στις Βρυξέλλες διπλωματικές
πηγές του Συμβουλίου», μετέδιδε το
ΚΥΠΕ.
Η Κύπρος όμως πόσα χρήματα
καταβάλλει και πόσα εισπράττει; Το
ποσό που καταβάλλει κάθε χώρα της
ΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ υπολογίζεται με δίκαιο τρόπο, ανάλογα
με τους πόρους της. Όσο μεγαλύτερη
είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο
περισσότερα χρήματα καταβάλλει
αυτή —και αντιστρόφως. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην
αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά. Βάσει των τελευταίων
διαθέσιμων στοιχείων που αφορούν
το έτος 2018, η συνολική συνεισφορά
στον προϋπολογισμό της ΕΕ ανερχόταν στα 0,180 δισ. ευρώ, όπου ισοδυναμεί με το 0,89 % της κυπριακής
οικονομίας. Ωστόσο, οι συνολικές
δαπάνες της ΕΕ στην Κύπρο για το
2018 ανήλθαν στα 0,264 δισ. ευρώ,
και ισοδυναμούν με το 1,31 % της
κυπριακής οικονομίας. Επισημαίνεται
πως, τα ποσά που συνεισφέρει η Κύπρος στον προϋπολογισμό της ΕΕ
βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώ-

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων

πολιτών συνολικά.
ρες της ΕΕ, όπως η κατασκευή δρόμων, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.
Βάσει στοιχείων που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι σημαντικότεροι
τομείς της οικονομίας της Κύπρου
το 2018 ήταν το χονδρικό και λιανικό
εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες
στέγασης και εστίασης (25,3 %), η
δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η ανθρώπινη υγεία και η
κοινωνική πρόνοια (19,3 %), καθώς
και οι επαγγελματικές, επιστημονικές,
τεχνικές, διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (10,4 %). Το
εμπόριο εντός της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 28 % των εξαγωγών της Κύπρου (το 6 % κατευθύνεται στην Ελλάδα και το 2 % στην Ιταλία), ενώ
εκτός της ΕΕ το 15 % των εξαγωγών
κατευθύνεται στις Νήσους Κάιμαν
και το 9 % στη Λιβύη. Όσον αφορά
τις εισαγωγές, το 57 % προέρχεται

από κράτη μέλη της ΕΕ (18 % από
την Ελλάδα και 8 % από την Ιταλία),
ενώ εκτός ΕΕ το 7 % προέρχεται από
τη Νότια Κορέα και το 6 % από το
Ισραήλ.

Όχι ένσταση
Ο πρώην υπουργός Οικονομικών
της Κύπρου Χάρης Γεωργιάδης όταν
είχε τοποθετηθεί για το νέο Πολυετές
Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ, είχε
ξεκαθαρίσει ότι «η Κύπρος δεν είναι
υπέρ της σημαντικής αύξησης του
προϋπολογισμού, ωστόσο δεν φέρει
ένσταση σε κάποια αύξηση προϋπολογισμού και αυτό γιατί είναι θέμα
χρόνου η Κύπρος να γίνει συνεισφορέας του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού». Είχε σημειώσει χαρακτηριστικά πως «τα προηγούμενα χρόνια,
η χώρα βρισκόταν σε ουδέτερη φάση,
ενώ η τελευταία αύξηση που υποστήριξε η Κύπρος ήταν 1,08%».

Είχε καταλήξει με το εξής: «Όσον
αφορά την κατανομή του προϋπολογισμού, στο πλαίσιο του 2014-2020
η κατανομή ήταν 34% για την πολιτική συνοχής, 35,5% για την Κοινή
Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και 24%
για όλα τα άλλα προγράμματα, η αρχική πρόταση της Κομισιόν για το
ΠΔΠ 2021-2027 είναι ένα ποσοστό
λίγο πιο κάτω από το 30% για τις δύο
πρώτες πολιτικές και αύξηση στο
36% υπέρ των νέων πολιτικών που
αφορούν τους τομείς της έρευνας
και της καινοτομίας, της στήριξης
των επενδύσεων, τη μετανάστευση
και διαχείριση των συνόρων, την
ασφάλεια και την άμυνα. Οι συζητήσεις επιχειρούν κάποια μείωση
του προϋπολογισμού για τις νέες πολιτικές και αύξηση του ποσοστού
για την ΚΑΠ και την πολιτική συνοχής, σε σχέση με την αρχική πρόταση
της Κομισιόν».

Ευκαιρία στον δημόσιο τομέα
για πρόωρη αφυπηρέτηση

Βραβείο Μηχανικής ΕΤΕΚ 2020
με χρηματικό έπαθλο €10.000

Επιμέλεια ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ

Της ΜΥΡΤΩΣ ΒΟΡΕΑΚΟΥ

Τη δυνατότητα να αφυπηρετήσουν
πρόωρα από το δημόσιο 4.088 άτομα έδωσε την Παρασκευή η Βουλή
των Αντιπροσώπων. Οι εν δυνάμει
υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια για πρόωρη αφυπηρέτηση είναι
4.088, από τους οποίους 1.175 είναι
εκπαιδευτικοί και 2.913 είναι υπάλληλοι του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Έτσι, δίνεται κίνητρο στους υπαλλήλους
της κρατικής υπηρεσίας και του
ευρύτερου δημόσιου τομέα να υποβάλουν αίτηση για πρόωρη συνταξιοδότηση εντός σαράντα πέντε
(45) ημερών από την ημερομηνία
έναρξης της ισχύος του νόμου, χωρίς να υφίστανται αναλογιστική
μείωση στα συνταξιοδοτικά τους
ωφελήματα για υπηρεσία από την
1η Ιανουαρίου 2013 και έπειτα.
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση
που έφτασε στην Ολομέλεια, εμπειρογνώμονας αναλογιστής του
Υπουργείου Οικονομικών αναφέρει
πως το δημοσιονομικό κόστος από
την κατάργηση της αναλογιστικής
μείωσης, στην περίπτωση που όλοι
οι δικαιούχοι επιλέξουν να αποχωρήσουν, αναμένεται να φτάσει περίπου στα 50 εκατομμύρια ευρώ.
Στο ίδιο σημείωμα, αναφέρεται ότι
το κράτος αναμένεται να εξοικονομήσει γύρω στα 107 εκατομμύρια
ευρώ για το ίδιο διάστημα, που αντιστοιχούν σε μισθούς και εισφορές
που θα κατέβαλλε σε υψηλόμισθους
υπάλληλους, ενώ παράλληλα θα
μπορούν να πραγματοποιηθούν
περισσότερες προσλήψεις νέων
υπαλλήλων. Συν τοις άλλοις, το κόστος από την καταβολή της σύνταξης θα γίνει σε βάθος χρόνου και
το κράτος θα καταβάλει άμεσα τα
εφάπαξ των εργαζομένων που θα
αποχωρήσουν. Όπως μετέδωσε το
ΚΥΠΕ, στο νόμο, περιλήφθηκαν
και πρόσθετες ρυθμίσεις που αφορούν την οικειοθελή πρόωρη αφυπηρέτηση των μελών της αστυνομίας που έχουν σε πίστη τους άδεια
ανάπαυσης. Με τις ίδιες ψήφους
η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε
σε νόμο και δεύτερο νομοσχέδιο
με το οποίο τροποποιείται ο περί
Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων Νόμος, καταργώντας ρυθμίσεις

Η ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσημο
και έμφαση στο περιβάλλον, την
ενέργεια, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, την κατασκευή, την αειφορία και την κοινωνία της πληροφορίας, προϋποθέτει τη συμβολή της μηχανικής
επιστήμης σε όλα τα επίπεδα, με
στόχο την αύξηση του αντίκτυπου
της έρευνας και καινοτομίας στην
οικονομία, την απασχόληση και
κατ’ επέκταση στην κοινωνία και
την καθημερινή ζωή των πολιτών,
στην Κύπρο και διεθνώς. Ο ρόλος
των μηχανικών στη σύγχρονη οικονομία της γνώσης και δημιουργικότητας είναι καθοριστικός, και
θεωρείται κλειδί για τη μετατροπή
των αποτελεσμάτων της έρευνας
σε τεχνολογία, καινοτομία, καθώς
και νέα προϊόντα και υπηρεσίες.
Το ΕΤΕΚ, θέλοντας να διευρύνει
την κατανόηση και γνώση των
πολιτών για τη μηχανική επιστήμη
και το επάγγελμα του μηχανικού,
ως προς αυτόν τον σημαντικό ρόλο, αποφάσισε το 2015 να θεσπίσει
το Βραβείο Μηχανικής ΕΤΕΚ. Το
Βραβείο απονέμεται σε φυσικό ή
νομικό πρόσωπο, μέλος του ΕΤΕΚ,
ή σε έργο, δράση ή ενέργεια με
κεντρικό στόχο την ανάδειξη των
σύγχρονων εξελίξεων και επιτευγμάτων της μηχανικής επιστήμης
και έμφαση στη σημαντική συμβολή τους στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη
της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Το 2015, το Βραβείο Μηχανικής
είχε απονεμηθεί στο χρηματοδοτούμενο από το Έβδομο Πακέτο
Πλαίσιο Έργο “Lynceus” το οποίο
αφορούσε τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος εντοπισμού και ασφαλούς εκκένωσης
πλοίων σε περίπτωση ατυχήματος,
αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής
στο θεματικές των ασύρματων δικτύων και της ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων. Το 2017 το Βραβείο απονεμήθηκε στον μηχανικό
Αντώνη Κουντούρη, για τον σχεδιασμό, παραγωγή και εμπορική
αξιοποίηση του τσιμεντοκονιάματος πολυουρεθάνης THERMINK,
το οποίο παράγεται από απόβλητα
πολυουρεθάνης, δημιουργώντας

Το δημοσιονομικό κόστος από την κατάργηση της αναλογιστικής μείωσης,
στην περίπτωση που όλοι οι δικαιούχοι επιλέξουν να αποχωρήσουν, αναμένεται να φτάσει περίπου στα 50 εκατ. αναφέρει το ΥΠΟΙΚ.
της ισχύουσας νομοθεσίας που κρίθηκαν αντισυνταγματικές και εισήχθησαν νέες ρυθμίσεις που αφορούν τους δικαιούχους σύνταξης
χήρας και τέκνου.
Το νόμο, με τον οποίο παρέχεται
κίνητρο στους υπαλλήλους της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου
δημόσιου τομέα, ψήφισε η Ολομέλεια της Βουλής με 32 ψήφους υπέρ,
1 εναντίον και 2 αποχές.

Με αστερίσκους
Παρά την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο την Παρασκευή, οι
εργοδότες είχαν αντίρρηση από
την πρώτη στιγμή που είχε πρωτοπαρουσιαστεί. Με επιστολή της
προς τον υπουργό Οικονομικών
Κωνσταντίνο Πετρίδη, η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων
(ΟΕΒ) είχε δηλώσει ότι δεν πρέπει
να εφαρμοστεί το προωθούμενο
Σχέδιο Πρόωρης Αφυπηρέτησης
(ΣΠΑ) πριν υλοποιηθούν οι βασικές
μεταρρυθμίσεις στην Δημόσια Υπηρεσία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση
και την Εκπαίδευση. Υπογράμμιζε
ότι μόνο μετά την ολοκλήρωση
των μεταρρυθμίσεων θα καταστούν
σαφείς οι ανάγκες σε ανθρώπινο
δυναμικό, τόσο αριθμητικά όσο
και λειτουργικά, ενώ σε περίπτωση
που η πορεία εφαρμογής του ΣΠΑ
είναι μη αναστρέψιμη, επιβάλλεται
η εισαγωγή δικλείδων ασφαλείας
και σύνδεση του Σχεδίου με όρους
και προϋποθέσεις που θα επιφέρουν
στον φορολογούμενο πραγματικό
οικονομικό και κοινωνικό όφελος.

Έτσι ώστε το ΣΠΑ να μην λειτουργήσει αποκλειστικά και μόνο για
ικανοποίηση ενός ακόμα αιτήματος
των εργαζομένων του Δημοσίου.
Βάσει μελετών της ΟΕΒ, στοιχεία
που είχαν σταλεί στον Υπουργό,
σε περίπτωση που όλοι όσοι έχουν
συμπληρωμένη υπηρεσία 400 μηνών ασκήσουν το δικαίωμα πρόωρης αφυπηρέτησης μόλις προσφερθεί η δυνατότητα, το Δημόσιο
θα έχει οικονομικό όφελος σε ένα
ορίζοντα πέντε περίπου ετών της
τάξης των 65 εκατομμυρίων ευρώ.
«Το όφελος αυτό προκύπτει κυρίως
από την διαφορά του μισθού όσων
θα έχουν φύγει με τον μισθό όσων
θα έχουν προσληφθεί. Γίνεται δηλαδή η υπόθεση ότι όσοι φύγουν
θα αντικατασταθούν με ίσο αριθμό
στις ίδιες θέσεις εργασίας», εξηγούσε. Ταυτόχρονα όμως είχε πει
πως «υπάρχει κόστος για το Κράτος
που είναι η απώλεια του πέναλτι,
το ύψος του οποίου υπολογίζεται
γύρω στα 30 εκατομμύρια ευρώ αν
όλοι οι δικαιούχοι κάνουν χρήση.
Αυτό οδηγεί σε καθαρό όφελος για
το Κράτος της τάξης των 35 περίπου
εκατομμυρίων ευρώ. Το εν λόγω
όφελος ωστόσο, θα μηδενιστεί σε
χρονικό ορίζοντα περίπου 20 ετών».
Κατέληγε με το εξής: «Αυτό θα γίνει
κυρίως μέσα από τις προαγωγές
και αναβαθμίσεις αλλά και μέσα
από το γεγονός ότι όλοι όσοι θα εισέλθουν στο Δημόσιο, θα εισέλθουν
μέχρι και πέντε χρόνια νωρίτερα
από ότι θα εισέρχονταν χωρίς το
ΣΠΑ».








Το Επιμελητήριο συμπληρώνει φέτος 30
χρόνια λειτουργίας.
προστιθέμενη αξία στην εγχώρια
βιομηχανική παραγωγή και συμβάλλοντας στην εφαρμογή καινοτομίας στη διαχείριση των οικοδομικών αποβλήτων.
Το ίδιο έτος απονεμήθηκε εύφημος μνεία στην ευρεσιτεχνία
RampCo, μια τεχνολογικά προηγμένη αναδιπλούμενη και μεταφερόμενη πλατφόρμα, η οποία μέσω
ενός καινοτόμου μηχανισμού κίνησης επιδιώκει την αυτόνομη
εξυπηρέτηση πρόσβασης ατόμων
σε τροχοκάθισμα σε υποδομές ή
κτήρια χωρίς κατάλληλες πρόνοιες.
Εύφημος μνεία απονεμήθηκε επίσης και στον μηχανικό Θεόδωρο
Κασκίρη για τον εντοπισμό, ετοιμασία τεκμηρίωσης, επιτυχή εμπλοκή της ΑΗΚ και υλοποίηση έργου βελτιστοποίησης του δικτύου
διανομής μέσης τάσης της Περιφέρειας Λευκωσίας, εργασία η
οποία ήταν πέραν των καθηκόντων του αλλά εντέλει είχε σημαντικό όφελος για το περιβάλλον και
την οικονομία.
Η συμμετοχή που θα λάβει το
ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 2020 κερδίζει χρηματικό βραβείο €10.000
ενώ το Βραβείο θα απονεμηθεί
στο πλαίσιο της Τελετής Απολογισμού Δράσης 2017-2020 του
ΕΤΕΚ. Η αξιολόγηση των συμμετοχών θα γίνει από επταμελή επιτροπή αξιόλογων πανεπιστημιακών, ερευνητών και επαγγελματιών μηχανικών, η οποία θα κρίνει
τον αντίκτυπο (εθνικό ή διεθνή),
την προστιθέμενη αξία και τον
συμβολισμό τους, καθώς και τον

βαθμό συνάφειάς τους με το ζητούμενο, που είναι η σημαντική
συμβολή τους στην ανάπτυξη της
χώρας. Θα αξιολογηθούν, επίσης,
η καινοτομία, η αυθεντικότητα
και η πρωτοτυπία κάθε υποψηφιότητας.
Τα Έντυπα Αίτησης Συμμετοχής
για υποβολή υποψηφιότητας πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία
του ΕΤΕΚ, στην οδό Κερβέρου 8,
1016 Λευκωσία, αυτοπροσώπως
ή ταχυδρομικά, σε φάκελο με την
ένδειξη ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΕΤΕΚ 2020, το αργότερο μέχρι και
τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2020 και
ώρα 14:00. Έντυπα αιτήσεων μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθευτούν από τα γραφεία του
ΕΤΕΚ ή από την ιστοσελίδα του
ΕΤΕΚ www.etek.org.cy/site-article-2408-44-el.php, όπου μπορούν
να βρουν και αναλυτικές πληροφορίες για τα κριτήρια συμμετοχής,
τη διαδικασία αίτησης και τα κριτήρια αξιολόγησης των συμμετεχόντων. Το ΕΤΕΚ, από το 1990
είναι ο θεσμοθετημένος τεχνικός
σύμβουλος της Πολιτείας και οργανισμός όλων των Κύπριων μηχανικών. Ιδρύθηκε με τον Νόμο
224/1990 και είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με αιρετή
Διοίκηση. Σκοπός του ΕΤΕΚ, τον
οποίο υπηρετεί με επαγγελματισμό, επιστημονικότητα και αμεροληψία, εδώ και 30 χρόνια, είναι
η προαγωγή της επιστήμης στους
διάφορους τομείς που σχετίζονται
με την ειδικότητα των μελών του,
της μηχανικής και της τεχνολογίας
γενικά και την ανάπτυξή τους για
αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη
της Δημοκρατίας.

H Μυρτώ Βορεάκου είναι αρχιτέκτονας,
Επιστημονικός Λειτουργός του ΕΤΕΚ.
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Γρήγορη και φθηνή η διαμεσολάβηση

Από τις πιο δημοφιλείς μορφές εναλλακτικής επίλυσης διαφορών παγκοσμίως για να μειωθούν τα ΜΕΔ
Συνέντευξη στον

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Κτίζοντας πάνω στο κοινό νομικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου και
της Κύπρου, η Βρετανική Ύπατη Αρμοστεία διοργάνωσε διήμερο εργαστήρι περί τα τέλη Ιανουαρίου για
Τεχνικές Διαπραγμάτευσης, σε συνεργασία με την εταιρεία AISM Management Ltd. Εκείνο που κατέστη
σαφές κατά το εργαστήρι, είναι πως
η μέση περίοδος για να κλείσει μια
υπόθεση στα κυπριακά δικαστήρια







Eνα κυπριακό δικαστικό
σύστημα που «παλεύει
με όγκο χαρτιών»,
σε γραφεία που
δεν έχουν σχεδιαστεί
«για το σήμερα».
είναι από τις πιο μακρές στην Ευρώπη,
καθώς βρίσκεται σήμερα στα 6,3 χρόνια. Τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
όσο και το Ανώτατο Δικαστήριο της
Κύπρου αναγνώρισαν ότι μέρος της
λύσης του προβλήματος στην καθυστέρηση απόδοσης δικαιοσύνης είναι
η αύξηση του αριθμού των εμπορικών
υποθέσεων που μπορούν να λυθούν
μέσω δομημένου μηχανισμού επίλυσης διαφορών. Μεταξύ των ομιλητών του εργαστηρίου ήταν και ο
Τιμ Χάρντι. Ο κ. Χάρντι, διεθνής διαιτητής και διαμεσολαβητής, ανέφερε
κατά την παρουσίασή του πως η διαπραγμάτευση αποτελεί βασική δεξιότητα επιβίωσης, την οποία όλοι
εξασκούμε εν αγνοία μας καθημερινά
στην προσωπική μας ζωή. Ο κ. Χάρντι,
σε συνέντευξή του στην «Κ», επισημαίνει πως οι τεχνικές διαπραγμά-

Ο κ. Χάρντι είναι διαπιστευμένος διαμεσολαβητής και έχει χειριστεί πάνω από 100 διαμεσολαβήσεις, που
ειδικεύονται σε όλες τις πτυχές της επίλυσης εμπορικών διαφορών, συμπεριλαμβανομένων υψηλών προστίμων,
σύνθετων εταιρικών, οικονομικών και εμπορικών διαφορών. Είναι επίσης μέλος του CIArb και διορίζεται τακτικά ως
διαιτητής, κριτής και εμπειρογνώμονας.
τευσης είναι σημαντικές σε όλο το
φάσμα των επαγγελματικών υπηρεσιών και είναι συχνά φθηνότερο και
αποτελεσματικότερο να διαπραγματεύεσαι μια λύση από το να εισέρχεσαι
σε δικαστικές διαδικασίες. Ο κ. Χάρντι
είναι διαπιστευμένος διαμεσολαβητής
και έχει χειριστεί πάνω από 100 διαμεσολαβήσεις, που ειδικεύονται σε
όλες τις πτυχές της επίλυσης εμπορικών διαφορών, συμπεριλαμβανομένων υψηλών προστίμων , σύνθετων
εταιρικών, οικονομικών και εμπορικών διαφορών. Είναι επίσης μέλος
του CIArb και διορίζεται τακτικά ως
διαιτητής, κριτής και εμπειρογνώμονας.
- Τι είναι η διαμεσολάβηση και
πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί;
- Η διαμεσολάβηση είναι από τις
πιο δημοφιλείς μορφές εναλλακτικής

επίλυσης διαφορών, η οποία είναι
επί της ουσίας η εναλλακτική οδός
πριν οδηγηθούν προς τα δικαστήρια
οι διαδικασίες. Οι δύο πλευρές επιλέγουν ένα ουδέτερο τρίτο μέρος για
να ενεργήσει ως Διαμεσολαβητής, ο
οποίος τους βοηθά να διαπραγματευτούν μια λύση. Συνήθως μια διαμεσολάβηση περιλαμβάνει μια πλήρη
ημέρα συνεδριάσεων και στις περισσότερες περιπτώσεις η διαφωνία επιλύεται.
- Η διαδικασία της διαμεσολάβησης και της επίλυσης των διαφορών υποθέτω πως βρίσκει βάση ως μια πιο γρήγορη και φθηνότερη λύση σε σχέση με το να
οδηγηθεί στα δικαστήρια. Ισχύει
κάτι τέτοιο; Ποια τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα.

- Χρειάζονται μόνο λίγες μέρες
για να ολοκληρωθεί μια διαμεσολάβηση και όπως προείπα, στις περισσότερες διαδικασίες τέτοιου τύπου
χρειάζεται μόνο μια πλήρης ημέρα
συνεδριάσεων. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να συγκριθεί με το
χρόνο που απαιτείται για να οδηγηθεί
μία υπόθεση στα δικαστήρια, άρα
εκ των πραγμάτων είναι πολύ φθηνότερη και ταχύτερη. Φυσικά, δεν
υπάρχει κάποια εγγύηση ότι μια διαμεσολάβηση θα οδηγήσει σε διευθέτηση, οπότε το κόστος της διαμεσολάβησης μπορεί να αποτελέσει
στο τέλος πρόσθετη δαπάνη για τα
μέρη. Ωστόσο, οι περισσότερες διαμεσολαβήσεις έχουν αίσιο τέλος και
καταλήγουν σε μία ενδεδειγμένη λύση που ικανοποιεί και τα δύο μέρη.
Ταυτόχρονα, ακόμη και αν δεν έχει

επιτευχθεί λύση, ως αποτέλεσμα της
διαδικασίας, τα δύο μέρη γνωρίζουν
αρκετά για τα δυνατά τους σημεία
αλλά και τις αδυναμίες τους. Αρκετές
φορές, προκύπτει μια λύση στο άμεσο
μέλλον.
- Μέχρι πριν από κάποια χρόνια
στην Κύπρο ο μοναδικός τρόπος
επίλυσης μιας διαφοράς μεταξύ
δύο μερών ήταν η προσφυγή
στη δικαιοσύνη. Η οικονομική
κρίση όμως έφερε στο προσκήνιο
αυτό τον επαγγελματικό κλάδο.
Είναι κλάδος που ήρθε για να
μείνει; Ποια η θέση σας.
- Η διαμεσολάβηση είναι μια πολύ
ισχυρή διαδικασία που επιτρέπει στα
μέρη να βρουν μια λύση μεταξύ τους,
αντί να έρθει λύση που θα επιβληθεί
από έναν δικαστή. Πρόσθετα, εκείνος
θα βγάλει απόφαση που συνήθως
κάποιος θα κερδίσει και κάποιος θα
χάσει. Είναι μία τόσο φθηνότερη και
γρηγορότερη διαδικασία, και έχει
εμπορικό νόημα να γίνει προσπάθεια
για διαμεσολάβηση σχεδόν σε κάθε
διαμάχη. Από την εμπειρία μου, με
την πάροδο του χρόνου, όταν οι πελάτες εκτιμήσουν τα οφέλη, τότε
κατ’ επέκταση και οι δικηγόροι θα
αναγνωρίσουν τα οφέλη της και θα
την ενσωματώσουν στην πρακτική
τους. Μπορεί να χρειαστεί χρόνος,
αλλά είναι εδώ σίγουρα για να μείνει.

Λύση στα ΜΕΔ

- Η Κύπρος είναι χώρα που αντιμετωπίζει ακόμα μεγάλα προβλήματα με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Θα μπορούσαν να
είχαν μειωθεί γρηγορότερα και
αποτελεσματικότερα αν λειτουργούσε ευρέως στη χώρα από το
2013 ο θεσμός της διαμεσολάβησης;
- Η διαμεσολάβηση μπορεί και
κατά τη γνώμη μου και πρέπει να

χρησιμοποιηθεί άμεσα για να επιταχυνθεί η μείωση των προβλημάτων
που φέρνουν τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια. Στην ιδανική περίπτωση, τα
δάνεια θα έπρεπε να περιλαμβάνουν
ρήτρα που θα απαιτούσε διαμεσολάβηση εάν υπάρξει πρόβλημα, αλλά
και έτσι, τίποτα δεν εμποδίζει τα
μέρη να χρησιμοποιήσουν τη διαμεσολάβηση. Η εμπειρία από διαδικασίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και
τη Γαλλία έδειξε ότι τα συστήματα
διαμεσολάβησης μπορούν να σχεδιαστούν για να αντιμετωπίσουν συστημικά προβλήματα με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και να τα λύσουν
γρήγορα με μικρό κόστος.
- Αναμένεται η μεταρρύθμιση
του δικαστικού συστήματος της
Κύπρου, με τους υπεύθυνους να
υπόσχονται μεταξύ άλλων, πιο
γρήγορο κλείσιμο υποθέσεων.
Χρειάζεται μεταρρύθμιση το δικαστικό σύστημα της Κύπρου
και γιατί;
- Ομολογώ πως είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, αλλά δεν είμαι
ο αρμόδιος να απαντήσω καθώς δεν
έχω εμπειρία από μία δικαστική διαδικασία στην Κύπρο.Εντούτοις, έκανα
επίσκεψη στο Επαρχιακό Δικαστήριο
στηΛευκωσία πριν μερικές εβδομάδες
και είδα ένα δικαστικό σύστημα που
«παλεύει με όγκο χαρτιών», σε γραφεία που δεν έχουν σχεδιαστεί «για
το σήμερα». Το προσωπικό εργάζονταν σε πολύ μικρό χώρο, με στοίβες
χαρτιού και χωρίς εμφανές σύστημα
αρχειοθέτησης. Παρόλη την παραπάνω θέση μου, θεωρώ ότι θα ήταν
λάθος να πιστεύουμε ότι ένα νέο σύστημα πληροφορικής θα έλυνε το
πρόβλημα. Καταλήγοντας θα πω πως
όσο πιο γρήγορα γίνει μια μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος,
με την αύξηση ικανών δικαστών και
έχοντας σύγχρονη νοοτροπία, τόσο
καλύτερο θα είναι το αποτέλεσμα.

Thursday 27 February 2020, 7pm
&\SUXV7KHDWUH2UJDQLVDWLRQ1LFRVLD
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Οκτώ μέτρα για τον επαναπατρισμό
των νέων που έφυγαν στην κρίση
Τι προτείνει ο ΣΕΒ για να ανασχεθεί το brain drain – Σε μία 10ετία έφυγαν 500.000
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ
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Μεταξύ άλλων,
ζητεί να χορηγείται
επίδομα
μετεγκατάστασης.
ÕÊÕÑÇÏßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏ
ÄÚÏÚÕ ÖÇØÇÓÁÔËÏÇÑÄÓÎÙÚÕ
ËÐÜÚËØÏÑÄ

Πτυχιούχοι
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Ξεκινάει
το νέο σύστημα
ηλεκτρονικών
βιβλίων
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ΠΡ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
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ÓÏÙÛ×Ô¬ÕÑÇÛÇØÄÓÁÙÕËÚÂÙÏÕ
ËÏÙÄÊÎÓÇÖÕßÊÂÒÜÙÇÔÕÏÇÖÄÌÕÏÚÕÏÚØÏÚÕÈ¦ÛÓÏÇÝËÑÖÇÃÊËßÙÎÝ
ÚÕÂÚÇÔÑÇÚ¦ ÞÇÓÎÒÄÚËØÕÙËÙÞÁÙÎÓËÇßÚÄÖÕßÊÂÒÜÙÇÔÚÕËßØ×ÁÔÇÔÚÏ
 ËßØ×¬ÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÓÁÙÕ
ËÚÂÙÏÕËÏÙÄÊÎÓÇÙÚÎÔËÃÔÇÏ
ËßØ×ÖÕÙÄßÖËØÊÏÖÒ¦ÙÏÕ
ÇÖÄÇßÚÄÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÚÇÓÁÚØÇÖÕßÖØÕÚËÃÔËÏÕ
ÍÏÇÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÕß
ÌÇÏÔÕÓÁÔÕßÙßÍÑÇÚÇÒÁÍÕÔÚÇÏ
ÚÇËÐÂÝ!
|ÆÐÎÙÎÚÕßÖÕÙÕÙÚÕÆÚÎÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÙÚÕ ÚÕßÇÖÄ
 ÖÕßËÃÔÇÏÙÂÓËØÇÑÇÏÓËÙÕÖØÄÛËÙÓÇÙÚÕ ©ËÑÚÏÓ¦ÄÚÏÎÙÆÍÑÒÏÙÎÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝ
ÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÓËÚÏÝËßØÜÖÇáÑÁÝ
Ú¦ÙËÏÝÛÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÙÚÇÊÏÇÑ¦ÔÁËÝÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝ
|ÇØÇÍÜÍÏÑÂÓËÍÁÛßÔÙÎÚÜÔ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ×ÙÚËÔÇÇßÐÎÛËÃ
ÎÖÇØÇÍÜÍÏÑÄÚÎÚ¦ÚÕßÝÊÎÓÏÕßØÍÃÇÖËØÏÙÙÄÚËØÜÔ

ÓËÙÇÃÜÔÑÇÏÓÏÑØ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÓÁÙÇÇÖÄÇÔÇÑÇÚÇÔÕÓÂ
ÚÕßÇØÏÛÓÕÆÚÜÔÖÕÒÆÓÏÑØ×Ô
ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÄÚÏ
ÛÇÖØÕÙÛÁÙËÏÊÏÙËßØ×ÙÚÕ
ÑÇÏÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÁÜÝÚÕ
|ÏÊÏÑÄÑÇÛËÙÚ×ÝÓËÏÜÓÁÔÎÝ
ÌÕØÕÒÄÍÎÙÎÝÍÏÇÌßÙÏÑ¦ÖØÄÙÜÖÇÖÕßËÍÑÇÛÃÙÚÇÔÚÇÏÜÝÌÕØÕÒÕÍÏÑÕÃÑ¦ÚÕÏÑÕÏÑÇÏÙßÔ¦ÖÚÕßÔ
ÙÆÓÈÇÙÎËÐÇØÚÎÓÁÔÎÝËØÍÇÙÃÇÝ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
|ÖÏÊÄÚÎÙÎÓÏÙÛÕÆÂËØÍÕÊÕÚÏÑ×ÔËÏÙÌÕØ×ÔÍÏÇÚÎÔÖØÄÙÒÎÉÎ
ÒÒÂÔÜÔÓËÇÖÕÊËÊËÏÍÓÁÔÎËØÍÇÙÏÇÑÂËÓÖËÏØÃÇÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ
|²ÕØÂÍÎÙÎËÖÏÊÄÓÇÚÕÝÓËÚËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝ
|ÚÇÊÏÇÑÂÓËÃÜÙÎÚÜÔÌÕØÕÒÕÍÏÑ×ÔÙßÔÚËÒËÙÚ×ÔÑÇÏÚÜÔ
ÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑ×ÔËÏÙÌÕØ×Ô
|ÖÏÈØ¦ÈËßÙÎÚÎÝÑÇÒÂÝÇÖÄÊÕÙÎÝÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔ
|ÇØÕÞÂÚÎÝÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÝÚÎÒËØÍÇÙÃÇÝÕØÏÙÓÁÔËÝÎÓÁØËÝÚÎÔ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇ
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«Φρένο» στις αυθαίρετες
χρεώσεις από 5ψήφιους
τηλεφωνικούς αριθμούς
MόνοÓËÚÎØÎÚÂÙßÍÑÇÚ¦ÛËÙÎÚÕß
ÞØÂÙÚÎÑÏÔÎÚÕÆÚÎÒËÌ×ÔÕßÛÇËÖÏÚßÍÞ¦ÔËÚÇÏÇÖÄËÊ×ÑÇÏÙÚÕËÐÂÝÎ
ÙÆÔÊËÙÂÚÕßÓËÚÎÒËÌÜÔÏÑÁÝÍØÇÓÓÁÝßÉÎÒ×ÔÞØË×ÙËÜÔ¬ÎÔÇÖÄÌÇÙÎÇßÚÂÁÒÇÈËÎÛÔÏÑÂÖÏÚØÕÖÂ
¬ÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×ÔÑÇÏ¬ÇÞßÊØÕÓËÃÜÔ¬¬ÓËÙÚÄÞÕÔÇÖËØÏÕØÃÙËÏ
ÚÕÌÇÏÔÄÓËÔÕÚÜÔÇßÛÇÃØËÚÜÔÞØË×ÙËÜÔÓÁÙÜÞØÂÙÎÝÚÎÒËÌÜÔÏÑ×Ô
ÙßÔÊÁÙËÜÔßÉÎÒÂÝÞØÁÜÙÎÝÇÖÄÌÇÙÎÇÌÕØ¦ÚÏÝ±ÖÎØËÙÃËÝÕÒßÓËÙÏÑÂÝÒÎØÕÌÄØÎÙÎÝ±ÕÏ
ÕÖÕÃËÝËÃÔÇÏßÖÎØËÙÃËÝÇßÐÎÓÁÔÎÝ
ÞØÁÜÙÎÝÑÇÏÇÌÕØÕÆÔÉÎÌÕÌÕØÃËÝ
ÊÏÇÍÜÔÏÙÓÕÆÝÇÍÕØÁÝÖÞÑÇÚÁÈÇÙÓÇÖÇÏÞÔÏÊÏ×ÔYPUN[VUL]PKLV
ÖÇÏÞÔÃÊÏÇÇÖÄÚÎÔÚÎÒËÄØÇÙÎÓË
ÙßÓÓËÚÕÞÂÓÁÙÜÚÎÒËÌ×ÔÕßßÖÎØËÙÃËÝÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÝÖÞÑÇÏØÄÝ
ÇÙÚØÕÒÕÍÃÇÞÇØÚÕÓÇÔÚËÃÇßÖÎØËÙÃËÝËÔÎÒÃÑÜÔÑ¦¬ÕÑÄÙÚÕÝÖÇØÕÞÂÝËÃÔÇÏÏÊÏÇÏÚÁØÜÝßÉÎÒÄÑÇÏ
ÓÖÕØËÃÔÇÌÚ¦ÔËÏÇÑÄÓÎÑÇÏËßØ×ÇÔ¦ÒËÖÚÄÚÎÝ×ØÇÝ©ÏÖÏÕÙßÔÂÛËÏÝÞØË×ÙËÏÝÜÙÚÄÙÕËÃÔÇÏ
ËßØ×ÇÔ¦ÒËÖÚÄÚÎÝ×ØÇÝ
ßÞÔ¦ÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖÇØÇÖÒÇÔÕÆÔÚÕßÝÞØÂÙÚËÝÚÎÒËÌ×ÔÜÔÓÁÙÜÓÎÔßÓ¦ÚÜÔÖÕßÇÖÕÙÚÁÒÒÕÔÚÇÏ
ÇÖÄÉÂÌÏÕßÝÇØÏÛÓÕÆÝÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇËÍÍØ¦ÌÕÔÚÇÏÙÚÏÝßÖÎØËÙÃËÝÓÎÁÞÕÔÚÇÝÑÇÓÃÇËÖÃÍÔÜÙÎÚÜÔ
ÄØÜÔÖÇØÕÞÂÝÚÜÔßÖÎØËÙÏ×ÔË
ÕØÏÙÓÁÔËÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÓ¦ÒÏÙÚÇ
ÎÖÇØÇÖÒ¦ÔÎÙÎÌÚ¦ÔËÏÙÚÇÄØÏÇ
ÚÎÝËÐÇÖ¦ÚÎÙÎÝÑÇÛ×ÝÕÞØÂÙÚÎÝ
ÊËÔÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏËÃÑÇÔÚÎÔËÍÍØÇÌÂÚÕßÙÚÎÔßÖÎØËÙÃÇ©ÇØÏÛÓÄÝ
ÚÜÔÑÇÚÇÍÍËÒÏ×ÔÍÏÇÚÁÚÕÏÕßÝËÃÊÕßÝÇßÛÇÃØËÚËÝÞØË×ÙËÏÝÁÞËÏÇßÐÎÛËÃßÖÁØÓËÚØÇÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÊÆÕ
ÓËÚØÃÇÞØÄÔÏÇÑÇÏÜÝÙßÔÁÖËÏÇÎ
¬¬ÁÙÚÜÑÇÏÓËÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎ
Ú×ØÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÖÏÕÇßÙÚÎØ¦ÓÁÚØÇ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔÔÁÕÑ×ÊÏÑÇÊËÕÔÚÕÒÕÍÃÇÝÖÇØÕÞÂÝ±ÖÕßËÔÁÑØÏÔËÎÕÒÕÓÁÒËÏÇÚÎÝ¬¬ÕÞØÂÙÚÎÝÖÕßËÖÏÛßÓËÃÔÇËÍÍØÇÌËÃÙË
ÓÏÇ±ÓËÂÞÜØÃÝÙßÔÊØÕÓÂÛÇ
ÖØÁÖËÏ!
1.ÌÕÆÑÇÚÇÞÜØÃÙËÏÚÕÔÚÎÒËÌÜÔÏÑÄÇØÏÛÓÄÚÕßÙËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÄÚÄÖÕÔÇÒ¦ÈËÏ¦ÓËÙÇÇÖÄ
ÚÎÔËÚÇÏØËÃÇÖÕßÖÇØÁÞËÏÚÎÔ±
ÓÂÔßÓÇZTZÓÁÙÜÚÕßÕÖÕÃÕßÔÇ
ËÔÎÓËØ×ÔËÚÇÏÍÏÇÚÕÄÔÕÓÇÑÇÏÚÕ

ÑÄÙÚÕÝÚÎÝßÖÎØËÙÃÇÝÚÎÍØÇÓÓÂ
ÈÕÂÛËÏÇÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÎÔËÖÜÔßÓÃÇ
ÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝ
2. ÚÎÙßÔÁÞËÏÇÔÇÇÖÕÙÚËÃÒËÏÚÎ
ÙßÍÑÇÚ¦ÛËÙÂÚÕßÓÁÙÜÇÚËÒÕÆÝ
ÓÎÔÆÓÇÚÕÝZTZËÔÚÄÝÒËÖÚ×Ô
ÇÖÄÚÎÞØÕÔÏÑÂÙÚÏÍÓÂÇÖÕÙÚÕÒÂÝ
ÚÕßÇØÞÏÑÕÆÓÎÔÆÓÇÚÕÝËÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÚÕÓÂÔßÓÇÙßÍÑÇÚ¦ÛËÙÎÝÊËÔÇÖÕÙÚÇÒËÃËÔÚÄÝÚÕßÞØÕÔÏÑÕÆÕØÃÕßÚÜÔÒËÖÚ×ÔÎËÍÍØÇÌÂ
ÇÑßØ×ÔËÚÇÏ
ÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÄÚÏÓÁÞØÏÚÎÔÇÖÕÙÚÕÒÂÚÕßÖÇØÇÖ¦ÔÜÓÎÔÆÓÇÚÕÝ
ÊËÔÞØË×ÔËÚÇÏÍÏÇÚÎÔ±
©ÏÖÇØÇÖ¦ÔÜØßÛÓÃÙËÏÝÛÇÚËÛÕÆÔÙËÏÙÞÆÓËÚÎÊÎÓÕÙÃËßÙÎÚÎÝ
ÇÖÄÌÇÙÎÝÙÚÎÔÌÎÓËØÃÊÇÚÎÝ ßÈËØÔÂÙËÜÝËÔÚÄÝÚÜÔËÖÕÓÁÔÜÔ
ÎÓËØ×Ô¦ÔÚÜÝÎ¬¬ÙßÔÏÙÚ¦
ÙÚÕßÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÖØÏÔÇÖÄÚÎÔ

Σύμφωνα με απόφαση
της Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, η σύνδεση
θα γίνεται μόνο
με τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη.
ÑÇÚÇÞ×ØÏÙÎÚÕßÚÎÒËÌÜÔÏÑÕÆÇØÏÛÓÕÆÚÕßÝÙËÊÏÇÊÏÑÚßÇÑÕÆÝÚÄÖÕßÝ
ÍÏÇÔÇËÍÍØÇÌÕÆÔÙË±ÔÇÊÏÇÈ¦àÕßÔÖØÕÙËÑÚÏÑ¦ÚÕßÝÄØÕßÝÑÇÏ
ÚÕÑÄÙÚÕÝ¬ÕÃÊÏÕÏÙÞÆËÏÑÇÏÍÏÇ
ßÖÎØËÙÃËÝÖÕßÖØÕÙÌÁØÕÔÚÇÏÂÊÏÇÌÎÓÃàÕÔÚÇÏÓÁÙÜÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×Ô
ÁÔÚßÖÜÔ¡¡
ÑÄÓÎÎ¬¬ÑÇÒËÃÚÕßÝÞØÂÙÚËÝÚÎÒËÌ×ÔÜÔÔÇËÔÎÓËØ×ÔÕÔÚÇÏ
ÇÖÄÚÕÔÖ¦ØÕÞÄÚÕßÝÍÏÇÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÌØÇÍÂÝÞØË×ÙÏÓÜÔËÏÙËØÞÄÓËÔÜÔÓÎÔßÓ¦ÚÜÔZTZÇÖÄÙÆÔÚÕÓÕßÝÖËÔÚÇÉÂÌÏÕßÝÑÜÊÏÑÕÆÝ
ÖÃÙÎÝÓÖÕØÕÆÔÔÇËÔËØÍÕÖÕÏÂÙÕßÔÚÎÌØÇÍÂÓÁÙÜÚÜÔËÌÇØÓÕÍ×ÔÖÕßÊÏÇÛÁÚÕßÔÕÏÖ¦ØÕÞÕÏ¬ÁÒÕÝÎ¬¬àÎÚËÃÇÖÄÚÕßÝÞØÂÙÚËÝ
ÔÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÕÆÔ¦ÓËÙÇÓËÚÎÔËÚÇÏØËÃÇÑÏÔÎÚÂÝÚÎÒËÌÜÔÃÇÝÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÊÏÇÖÏÙÚ×ÙÕßÔÇÊÏÑÇÏÕÒÄÍÎÚËÝÞØË×ÙËÏÝ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ

Πού χάνουν τη μάχη οι αλυσίδες από τα... ψιλικατζίδικα
Στο 40% το μερίδιο της λιανικής των μικρών καταστημάτων σε βασικά προϊόντα
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

ΔιόλουÓÏÑØÂÊËÔËÃÔÇÏÚËÒÏÑ¦Î
ÒËÍÄÓËÔÎÓÏÑØÂÒÏÇÔÏÑÂ¶ÖËØÃÖÚËØÇÓÃÔÏÓ¦ØÑËÚÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÉÏÒÏÑ×Ô¶ÑÇÛ×ÝÚÇÙÚÕÏÞËÃÇ
ÊËÃÞÔÕßÔÄÚÏËÑËÃÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏËÃÚÇÏÚÕ ÚÕßÚàÃØÕßÚÜÔÈÇÙÏÑ×ÔÖØÕáÄÔÚÜÔÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚ¬ÕÍËÍÕÔÄÝ¦ÒÒÜÙÚËÄÚÏÎ
ÊÏËÃÙÊßÙÂÚÎÝÖÇØÇÓÁÔËÏßÉÎÒÂÙÚÏÝÇÍÕØÇÙÚÏÑÁÝÙßÔÂÛËÏËÝ
ÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÔÕÏÑÕÑßØÏ×Ô
ÚÎÔÑÇÛÏÙÚ¦ËÒÑßÙÚÏÑÂÑÇÏÍÏÇ
ÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝÇÒßÙÃÊËÝÙÕÆÖËØ
Ó¦ØÑËÚÖÕÒÒÁÝËÑÚÜÔÕÖÕÃÜÔ
ÁÞÕßÔËÔÙÜÓÇÚ×ÙËÏÙÚÕÊÃÑÚßÄ
ÚÕßÝÚÁÚÕÏÕßÚÆÖÕßÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÚÇÕÖÕÃÇÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÙÞËÊÄÔÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÓËÚÎÓÁÛÕÊÕ
ÚÎÝÊÏÑÇÏÄÞØÎÙÎÝMYHUJOPZPUN
ÆÓÌÜÔÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ
ËÚÇÏØËÃÇÝËØËßÔ×Ô090/LSSHZ
ÙÚÕËÔÊËÑ¦ÓÎÔÕÇÔÕßÇØÃÕß
§ÕËÓÈØÃÕß ÕÏÖÜÒÂÙËÏÝ
ÚÜÔÈÇÙÏÑÄÚËØÜÔÑÇÚÎÍÕØÏ×ÔÖØÕáÄÔÚÜÔÖØ×ÚÎÝÇÔ¦ÍÑÎÝ
ÖÕßÁÍÏÔÇÔÙÚÕÑÇÔ¦ÒÏÚÎÝÓÏÑØÂÝÒÏÇÔÏÑÂÝÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑÇÔ
ÙËÊÏÙËßØ×ÇÖÕÚËÒ×ÔÚÇÝ
ÚÕ ÚÕßÙßÔÕÒÏÑÕÆÚàÃØÕß
ÇßÚ×ÔÚÜÔÖØÕáÄÔÚÜÔËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕËÔÊËÑ¦ÓÎÔÕÚÕßÁÞÕßÔÞÇÛËÃ
ÇÖÄÚÎÓÏÑØÂÒÏÇÔÏÑÂÖ¦ÔÚÇ
ÓËÈ¦ÙÎÚÕÔÚàÃØÕÙÚÏÝÈÇÙÏÑÁÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝËÑÇÚËßØ×
ËÔ×ÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÚÇÙÕÆÖËØ
Ó¦ØÑËÚÑÁØÊÏÙÇÔËÑÇÚËßØ×
ÔÇÑØÕÌÂÓÇÚÇÑÇÏÍÇÒÇÑÚÕÑÕÓÏÑ¦ÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÕÖØÕÔÕÓÏÇÑÄÖËÊÃÕÍÏÇÚÎÓÏÑØÂÒÏÇÔÏÑÂÓËÚÕÔÚàÃØÕÖÕßÍÃÔËÚÇÏ
ÙËÇßÚÁÝÚÏÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝÔÇÓÎÔ
ÇÖÁÞËÏÖÕÒÆÇÖÄÚÕÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕ
ÙÚÇÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚ

Στο ενδεκάμηνο ³È¸Æ{ÜÊÉ{Ø³Ñ~Ù{ÑÐ¨×Úi~Ñ³iÐ{~¨ÊÜ{Ñ{~Ê~Ñ{³ÑÖÉ¨ÐÒ¨~É³
Émm¸É~Ñ³~Ñ{l¸¸É~Ñ³VÑ³{³ËTØVÉ³Ñ¨×ÊÐÑ³ÑV³ÑÑÑÈ~³{~Ò~Ñ{³Ñ³ÒV{ÜÊÉ{Ø³ÑÐË{
ÐÒ¨~É³³iØoÉ{³{ÒØÉËÑ{ÐÉoÑÜÖ³É¨ÉØÉÑÂËÑÑÌÑÈ³ÓØÈoË³Ñ{³ÑÖÉ¨ÐÒ¨~É³U´mÉ~Ñ³ÓÑ³{
´®ÆÉ~Ñ³ÉÈ¨
ÚÕËÔÊËÑ¦ÓÎÔÕÚÕß ÕÏ
ÖÜÒÂÙËÏÝÚÜÔÙÔÇÑÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑÇÔÙÚÎÓÏÑØÂÒÏÇÔÏÑÂÑÇÏ
ÙÚÇÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚÙËËÑÇÚ
ÑÇÏËÑÇÚÇÔÚÏÙÚÕÃÞÜÝËÔ×
ÙÚÇØÕÌÂÓÇÚÇÚÇÇÔÇÉßÑÚÏÑ¦
ÑÇÏÚÇÖÕÚ¦ÕÏÖÜÒÂÙËÏÝÙÚÇ
ÓÃÔÏÓ¦ØÑËÚÚÎÝÍËÏÚÕÔÏ¦ÝËÃÔÇÏ
ÓËÍÇÒÆÚËØËÝÙËÇÐÃÇÇÖÄÇßÚÁÝ
ÖÕßÍÃÔÕÔÚÇÏÙÚÇÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚ! ËÑÇÚÁÔÇÔÚÏËÑÇÚ
ËßØ×ÚÇÍÇÒÇÑÚÕÑÕÓÏÑ¦ßÖËØÁÞÕßÔÓËÇØÑËÚÂÇÖÄÙÚÇÙÎÚÇ
ÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚÁÔÇÔÚÏÚÜÔÓÏÑØ×ÔÙÎÓËÃÜÔÖ×ÒÎÙÎÝÑÇÛ×Ý
ÕÚàÃØÕÝÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÙË
ÑÇÏ ËÑÇÚËßØ×ÇÔÚÏÙÚÕÃ-

Σνακ, ροφήματα
και γαλακτοκομικά
αποτελούν
το προνομιακό πεδίο
για τους μικρούς.
ÞÜÝËÈÇÃÜÝÓÃÇÈÇÙÏÑÂÇÏÚÃÇÖÃÙÜÇÖÄÚÕÔÙÞËÚÏÑ¦ßÉÎÒÄÚàÃØÕÚÎÝÓÏÑØÂÝÒÏÇÔÏÑÂÝ
ËÃÔÇÏÄÚÏÚÇÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÖÕß
ÇÔÂÑÕßÔÙËÇßÚÂÚÎÔÑÇÚÎÍÕØÃÇÖÜÒÕÆÔÇÑØÏÈÄÚËØÇÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÕÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚ

ËÏÊÏÑ¦ÙÚÏÝÖÏÕÇÖÕÓÇÑØßÙÓÁÔËÝÖËØÏÕÞÁÝ
Ë ÖËØÃÖÚÜÙÎ ÊË ÖÕß
ÊËÔ ÇÖÕÚËÒÕÆÔ ÙßÔËØÍ¦ÚËÝ
MYHUJOPZLLZÑ¦ÖÕÏÇÝÓËÍ¦ÒÎÝ
ÇÒßÙÃÊÇÝÒÏÇÔÏÑÂÝÊËÔÁÞÕßÔ
ÖËØÏÛ×ØÏÇÍÏÇÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎÖØÕÙÌÕØ×Ô
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ
090ÕÏÚÏÓÁÝÙÚÇÖØÕáÄÔÚÇÚÇ
ÕÖÕÃÇÑßØÃÜÝÊÏÇÑÏÔÕÆÔÚÇÓÏÑØ¦ÙÎÓËÃÇÖ×ÒÎÙÎÝËÃÔÇÏÑÇÚ¦ÓÁÙÕÔÄØÕ ßÉÎÒÄÚËØËÝ
ÇÖÄÚÏÝÇÔÚÃÙÚÕÏÞËÝÙÚÇÙÕÆÖËØ
Ó¦ØÑËÚ
© ¦ÒÒÕÝ ÈËÈÇÃÜÝ ÒÄÍÕÝ
ËÃÔÇÏÕÇØÏÛÓÄÝÚÜÔÓÏÑØ×Ô

ÙÎÓËÃÜÔÖ×ÒÎÙÎÝÕÕÖÕÃÕÝ
ÖÇØÇÓÁÔËÏÓËÍ¦ÒÕÝÖÇØ¦ÚÕ
ÑÒËÃÙÏÓÕÇØÑËÚ×ÔÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÏÇ
ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÙÚÎÔÚÚÏÑÂÇÔÇÒÕÍËÃÁÔÇÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚÇÔ¦
ÑÇÚÕÃÑÕßÝËÔ×ÁÔÇÓÏÑØÄÙÎÓËÃÕÖ×ÒÎÙÎÝÇÔ¦
ÑÇÚÕÃÑÕßÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ
090VÇØÏÛÓÄÝÚÜÔÒËÍÄÓËÔÜÔ
ÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔËßÑÕÒÃÇÝ®ÓÃÔÏ
Ó¦ØÑËÚÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÉÏÒÏÑ×Ô
ÚÕÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑËÙË
ÁÔÇÔÚÏ ÚÕËÔ×ÚÕ
 ÁÌÚÇÔÇÔÚÇÞËÊÄÔÙÚÕÂÓÏÙßÁÞËÏÓËÏÜÛËÃÕ
ÇØÏÛÓÄÝÚÜÔÖËØÏÖÚÁØÜÔÙÚÇ
ÞØÄÔÏÇÚÎÝÑØÃÙÎÝÑÇÛ×ÝÇÖÄ
 ÚÕ ÚÕÁÌÚÇÙÇÔ
ÔÇËÃÔÇÏ
¡ÏÑØÄÚËØÕÝÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕ
 ËÃÔÇÏÑÇÏÕÇØÏÛÓÄÝÚÜÔ
ÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚÄÓÜÝÎÓËÃÜÙÎ
ËÃÔÇÏÖÕÒÆÓÏÑØÄÚËØÎ!ÚÕ 
ÒËÏÚÕßØÍÕÆÙÇÔÙÕÆÖËØ
Ó¦ØÑËÚËÔ×ÚÕ
ÆÕËÖÏÒÕÍÁÝÁÞÕßÔÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕßÝËÏÊÏÑÕÆÝÚÎÝÇÍÕØ¦Ý
ÚÇÓÏÑØ¦ÙÎÓËÃÇÖ×ÒÎÙÎÝÍÏÇÔÇ
ÓÎÔÑÒËÃÙÕßÔ!ËÃÚËÔÇÇÔÇàÎÚÂÙÕßÔÑÇÚÇÌÆÍÏÕÙÚÎÔÇÍÑÇÒÏ¦®
ÓÏÇÝÇÒßÙÃÊÇÝÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚ
ÖÕßÁÞËÏÊÃÑÚßÕÓÏÑØ×ÔÙÎÓËÃÜÔ
Ö×ÒÎÙÎÝÓËÚÇÖÒËÕÔËÑÚÂÓÇÚÇÇÒÒ¦ÑÇÏÚÇÓËÏÕÔËÑÚÂÓÇÚÇ
ÖÕßÁÞËÏÓÃÇÚÁÚÕÏÇÙßÔËØÍÇÙÃÇ
ËÃÚËÔÇÊÏÇÌÕØÕÖÕÏÎÛÕÆÔÇÖÄ
ÖÒËßØ¦ÝÖÇØËÞÄÓËÔÜÔßÖÎØËÙÏ×ÔÑÇÏÖØÕáÄÔÚÜÔÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÖØÕáÄÔÚÇÖÇØ¦ÊÕÙÎÖÇØÇÍÍËÒÏ×ÔÑÇÚ»ÕÃÑÕÔÇÒÒ¦ÑÇÏ
Ö×ÒÎÙÎÁÚÕÏÓÜÔØÕÌÎÓ¦ÚÜÔÂ
ÇÑÄÓÎÑÇÏÍËßÓ¦ÚÜÔËÃÔÇÏÓËØÏÑ¦ÇÖÄÚÇÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÇÚÕß
ËÐÜÚËØÏÑÕÆ
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Ξένοι επενδυτές εγκαταλείπουν
ομόλογα και μετοχές στην Τουρκία
Χωρίς αποτέλεσμα η στήριξη της οικονομίας από την κεντρική τράπεζα

Τα φοιτητικάÙÒÉ{ÑÑÈÂÊÚi~ÑÉVl³¨{ÙÜÒ¨{ÑÉ³ÌØ³È¸Æ

Ξεπέρασαν τα 14 τρισ. δολ.
τα χρέη των αμερικανικών
νοικοκυριών το 2019
Στο επίπεδο-ρεκόρ ÚÜÔÚØÏÙ
ÊÕÒÊÏÇÓÕØÌ×ÛÎÑÇÔÚÇÙßÔÕÒÏÑ¦
ÞØÁÎÚÜÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑ×ÔÔÕÏÑÕÑßØÏ×ÔÏÊÃÜÝÒÄÍÜÚÎÝÇÆÐÎÙÎÝÚÜÔ
ÞØË×ÔÇÖÄÙÚËÍÇÙÚÏÑ¦Ê¦ÔËÏÇ
¬ÇÞØÁÎÚÜÔÓËØÏÑÇÔ×ÔÇßÐÂÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ÊÏÙÊÕÒÚÕ
 ËÑÚÜÔÕÖÕÃÜÔÚÇÊÏÙ
ÊÕÒÞÕØÎÍÂÛÎÑÇÔÜÝÙÚËÍÇÙÚÏÑ¦Ê¦ÔËÏÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÙÚÕÏÞËÃÇ
ÚÎÝÕÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝÚÜÔ
-LK¬ÇÊ¦ÔËÏÇÍÏÇÇÍÕØ¦
ÇßÚÕÑÏÔÂÚÕßÑÇÏÕÏÇÔËÐÄÌÒÎÚËÝ

Βρίσκονται
σε επίπεδα-ρεκόρ,
καθώς πέρυσι
αυξήθηκαν κατά
601 δισ. δολ.
ÕÌËÏÒÁÝÍÏÇÖÏÙÚÜÚÏÑÁÝÑ¦ØÚËÝÇßÐÂÛÎÑÇÔÑÇÚ¦ÊÏÙÖÁØßÙÏÙË
ÙÞÁÙÎÓËÚÕ¬ÇÊ¦ÔËÏÇÍÏÇ
ÇÍÕØ¦ÇßÚÕÑÏÔÂÚÕßÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏ
ÙÚÇÛËØ¦ÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÚØÃÓÎÔÇ
ÄÖÜÝÖØÕÑÆÖÚËÏÇÖÄÚÇÙÚÕÏÞËÃÇ
ÚÎÝ-LKÖÏÖÒÁÕÔÇÐÃàËÏÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÁÞËÏÑÇÛßÙÚËØÂÙËÏÎ
ÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÚÕß ÇßÚ×ÔÚÜÔ
ÊÇÔËÃÜÔÐËÖËØÔ×ÔÚÇÝÊÎÒÇÊÂ
ÚÏÝ ÎÓÁØËÝ
©ÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÏÝÖÏÙÚÜÚÏÑÁÝ
Ñ¦ØÚËÝÚÕÖÕÙÄËÔÏÙÞÆÛÎÑËØÇÍÊÇÃÇÚÕÚÁÚÇØÚÕÚØÃÓÎÔÕÒÄÍÜ
ÚÜÔ ÇßÐÎÓÁÔÜÔ ÇÍÕØ×Ô ÑÇÚ¦
ÚÎÞØÏÙÚÕßÍËÔÔÏ¦ÚÏÑÎÖËØÃÕÊÕ
¥ÙÚÄÙÕÖÕÒÒÕÃÇÔÇÒßÚÁÝËÑÚÏÓÕÆÔÄÚÏÎÚÇÞÆÚÇÚÎÇÆÐÎÙÎÚÕß
ÞØÁÕßÝÍÏÇÖÏÙÚÜÚÏÑÁÝÑ¦ØÚËÝËÃÔÇÏÇÙßÔÂÛÏÙÚÎ¬ÇÙÚÕÏÞËÃÇÊËÃÞÔÕßÔËÖÃÙÎÝÄÚÏÇÖÄÚÕÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏÙßÔËÞ×ÝÕÏËÑÑØËÓËÃÝ
ÕÌËÏÒÁÝÍÏÇÖÏÙÚÜÚÏÑÁÝÑ¦ØÚËÝ
ÏÊÃÜÝÓËÚÇÐÆÔÁÜÔÊÇÔËÏÙÚ×Ô®
ÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÞÛËÝÕ©ßÃÒÓÖËØÚ

ÈÇÔÔÚËØ Ò¦ÕßÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝ
ÚÎÝ-LKÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎ¬ÕÙßÔÕÒÏÑÄÞØÁÕÝÚÜÔÓËØÏÑÇÔ×Ô
ÓËÚÇÐÆÑÇÏ ËÚ×ÔÇÔÂÒÛË
ÙÚÕËÖÃÖËÊÕØËÑÄØÚÕßÚØÏÙ
ÊÕÒßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÚÕÆÉÕÝÚÜÔ
ÙÚËÍÇÙÚÏÑ×ÔÊÇÔËÃÜÔÖÕßÁÒÇÈË
ÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÎÒÏÑÏÇÑÂÕÓ¦ÊÇ
ÇÔÂÒÛËÙÚÕßÉÎÒÄÚËØÕËÖÃÖËÊÕ
ÇÖÄÚÕÚØÃÚÕÚØÃÓÎÔÕÚÕß
¬ÇÌÕÏÚÎÚÏÑ¦Ê¦ÔËÏÇÇßÐÂÛÎÑÇÔÙËÚØÏÙÊÕÒÇÖÄ
ÚØÏÙÊÕÒÚÕÐÃàËÏÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÎÝ-LKÚÇÊÏÙÊÕÒÇÖÄ
ÚÕÞØÁÕÝÚÜÔÌÕÏÚÎÚÏÑ×ÔÊÇÔËÃÜÔËÃÔÇÏÙÚÕÄÔÕÓÇÓËØÏÑÇÔ×Ô
¦ÔÜÚÜÔ
ÎÓËÏ×ÔËÚÇÏÄÚÏÁÔÇÝÙÚÕßÝËÔÔÁÇÕÌËÏÒÁÚËÝÁÞËÏÑÇÛßÙÚËØÂÙËÏ
ÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÊÎÒÇÊÂÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÇÖÄ ÎÓÁØËÝÔÇÇÖÕÖÒÎØ×ÙËÏ
ÚÕÞØÁÕÝÍÏÇÌÕÏÚÎÚÏÑÄÊ¦ÔËÏÕ
¥ÙÚÄÙÕÚÕÖÕÙÕÙÚÄÇßÚÄËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇËÃÔÇÏÖÕÒÆÓËÍÇÒÆÚËØÕ
ÊÏÄÚÏÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÚÜÔÌÕÏÚÎÚÏÑ×ÔÊÇÔËÃÜÔÁÞËÏÚËÛËÃÙËÇÔÇÙÚÕÒÂÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÝßÔËÖ×Ý
ÄÚÇÔÒÂÐËÏÎÖËØÃÕÊÕÝÇÔÇÙÚÕÒÂÝÚÕÖÕÙÕÙÚÄÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎÝ
ÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÝËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÊÏÖÒÇÙÏÇÙÚËÃÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÁÑÛËÙÎÚÎÝ-LK
©ÚÇÔÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇËÃÔÇÏÏÙÞßØÂÙßÔÂÛÜÝÊËÔÚÕÖËØÏÓÁÔËÏÑÇÔËÃÝËÑÚÄÝË¦ÔÎÚØ¦ÖËàÇÇÒÒ¦ÐËÏÚÏÝÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝÊÇÔËÏÙÓÕÆ®
ÄÖÜÝÙÎÓËÃÜÙËÕ©ßÃÒÓÖËØÚÈÇÔ
ÔÚËØ Ò¦ÕßÇÔÇÌËØÄÓËÔÕÝÙÚÎÔ
ÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÝÚÜÔ
ÔÁÜÔÊÇÔËÏÕÒÎÖÚ×Ô©ÒÄÍÕÝÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËËÖÃÙÎÝÔÇËÃÔÇÏÄÚÏÎ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇËÃÔÇÏÍËÔÏÑ¦ÖÕÒÆÏÙÞßØÂÇÒÒ¦ßÖ¦ØÞÕßÔÕØÏÙÓÁÔËÝÓÏÑØÄÚËØËÝÕÓ¦ÊËÝÑÇÏÃÙÜÝÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÔÁÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕßÊËÔ
ËÖÜÌËÒÕÆÔÚÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇÇÖÄÇßÚÄ®ÙßÓÖÒÂØÜÙË

Οι μέθοδοι ÓËÚÏÝÕÖÕÃËÝÖØÕÙÖÇÛËÃ
ÔÇÙÚÎØÃÐËÏÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂÒÃØÇÕ
¬ÕÆØÑÕÝÖØÄËÊØÕÝªËÚàÁÖ¬ÇÍÃÖ
ØÔÚÕÍ¦ÔÕÊÎÍÕÆÔÙÚÇÇÔÚÃÛËÚÇ
ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÑÇÛ×ÝÖØÕÑÇÒÕÆÔ
ÇÔÎÙßÞÃÇÙÚÕßÝÐÁÔÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝ
ÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇËÍÑÇÚÇÒËÃÖËÚÇÏ
ÍÏÇ¦ÒÒÎÓÃÇÌÕØ¦ÎÞ×ØÇÇÖÄÚÕ
ÐÁÔÕÑËÌ¦ÒÇÏÕ±ÖÄÚÏÝËÔÚÕÒÁÝ
ÚÕß¬ÕÆØÑÕßÖØÕÁÊØÕßÕÏÚÕßØÑÏÑÁÝÇØÞÁÝÎ¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÑÇÏÕÏÓËÍ¦ÒËÝÚØ¦ÖËàËÝÁÞÕßÔ
ËÖÏÙÚØÇÚËÆÙËÏÑ¦ÛËÓÁÚØÕÍÏÇÔÇ
ÙÚÎØÃÐÕßÔÚÕÚÕßØÑÏÑÄÔÄÓÏÙÓÇ
ÖÕßÙÞËÊÄÔÖØÏÔÇÖÄÁÔÇÞØÄÔÕ
ÍÔ×ØÏÙËÔÁÇÑØÃÙÎÑÇÏÖÇØ¦ÚÏÝ
ÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÖÇØÇÓÁÔËÏÇÖÕÊßÔÇÓÜÓÁÔÕ
¬ÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎÎ¬Ø¦ÖËàÇÚÎÝ
¬ÕßØÑÃÇÝÓËÃÜÙËÚÕÈÇÙÏÑÄËÖÏÚÄÑÏÕÊÇÔËÏÙÓÕÆÍÏÇÁÑÚÎÌÕØ¦
ÙËÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇËÖÚ¦ÓÎÔ×Ô
ÑÇÏÚ×ØÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕ 
ÇÖÄÚÕ ÙÚÕÕÖÕÃÕÈØÏÙÑÄÚÇÔÚÕÔÕÆÒÏÕÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕß
ÁÚÕßÝ¬ÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇËÃÔÇÏÔÇ
ÇÙÑÕÆÔÚÇÏÔÁËÝÖÏÁÙËÏÝÙÚÕÔÔÄÓÏÙÓÇÊËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏÎÙßÍÑßØÃÇ
ËÃÔÇÏÁÚÙÏÑÏÇÒÒÏ×ÝÇØÔÎÚÏÑÂÍÏÇ
ÚÇÔÕÓÃÙÓÇÚÇÚÜÔÇÔÇÊßÄÓËÔÜÔ
ÇÍÕØ×ÔÖÕßßÖÕÞÜØÕÆÔ
ËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÚÜÔÐÁÔÜÔ
ËÖËÔÊßÚ×ÔÙÚÎÍËÏÚÕÔÏÑÂÞ×ØÇ
ÖÒÂÚÚËÚÇÏ¦ÒÒÜÙÚËÑÇÛÕØÏÙÚÏÑ¦
ÇÖÄÚÎÔËÓÖÒÕÑÂÚÎÝÍÑßØÇÝ
ÙÚÕÔËÓÌÆÒÏÕÚÎÝßØÃÇÝËÊÕÓÁÔÕßÄÓÜÝÄÚÏÕÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÝÖÕßËÃÞËßÖÕÞÜØÂÙËÏÙÚÎ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕßÁÚÕßÝ
ÁÞËÏÖ¦ØËÏÖ¦ÒÏÚÎÔÇÔÏÕÆÙÇÚÇ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ËÖÏÚÄÑÏÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏ
ÙËÇØÔÎÚÏÑÄÁÊÇÌÕÝØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÙÚÎØÃÐÕßÔÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂ
ÒÃØÇÙÚÕÔÁÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕßÝ
ÚËÒËßÚÇÃÕßÝÓÂÔËÝÕÏÑØÇÚÏÑÁÝ
ÚØ¦ÖËàËÝÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝÖÜÒÕÆÔ
ÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÊÕÒ¦ØÏÇÑÇÏÇÍÕØ¦àÕßÔÚÕßØÑÏÑÁÝÒÃØËÝ©ÏØßÛÓÏÙÚÏÑÁÝÇØÞÁÝÚÕßÚØÇÖËàÏÑÕÆ
ÚÕÓÁÇÁÒÇÈÇÔÓÁÚØÇÍÏÇÔÇÇÔÇÞÇÏÚÃÙÕßÔÚÕÙÕØÚ¦ØÏÙÓÇ®ÚÕß
ÔÕÓÃÙÓÇÚÕÝ
©ÖÜÝÚÕÔÃàËÏÚÕÙÞËÚÏÑÄØËÖÕØÚ¦à ÚÜÔ -PUHUJPHS ;PTLZ
ÄÒËÝÇßÚÁÝÕÏÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÚÜÔ
ÚÕßØÑÏÑ×ÔÇØÞ×ÔÕÌËÃÒÕÔÚÇÏÙÚÕ
ÄÚÏÊÏÇÑßÈËÆÕÔÚÇÏÖÕÒÒ¦ÏÇÚÏÝ
ÚÕßØÑÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝËÃÔÇÏÇÔÇÍÑÇÃÕÔÇËÃÔÇÏÙÚÇÛËØÂÎÏÙÕÚÏÓÃÇ
ÚÕßÔÕÓÃÙÓÇÚÕÝÇÌËÔÄÝËÖËÏÊÂ
ÁÞÕßÔÓËÍ¦ÒÇÞØÁÎÙËÐÁÔÕÔÄÓÏÙÓÇÑÇÏÇÌËÚÁØÕßËÖËÏÊÂÛÁÒÕßÔÔÇÊÏÇÚÎØÂÙÕßÔÙÚÇÛËØÁÝ
ÚÏÝÚÏÓÁÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÂÏÙÕÚÏÓÃÇ
ÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝÒÃØÇÝÇÔÚÏÓËÚÜÖÃ-

Σύμφωνα ÐÉ³{TÉËÑ³ÈÉ{ÙiÉo¨Ñ×{~Ö¨Ñ~³¨ÉËÈH_¦nV{ÂÓÉØÉÉÙÖÉ{ØÉ³È¨~{~ÓØÐÉ³TÓØÓTÈÐÉ{ÚÉË~Ñ³ÒV®Ù{ÙÜÐÓÑ³ÈØ³ÉÜÉÈ³ÑËÈØÙÙÉ~ÑÐÊÉØ

Οι εκροές από
τα ομόλογα έφτασαν
σε 12μηνη βάση
τα 3 δισ. δολ. μέχρι
τα τέλη Ιανουαρίου.
àËÚÇÏ¦ÒÒÜÙÚËÜÝÇÔÚÇÔ¦ÑÒÇÙÎ
ÚÕßÖÄÙÕËÖÏÚßÞ×ÝÂÇÔËÖÏÚßÞ×ÝÊÏÇÞËÏØÃàËÚÇÏÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
Õ¬ÕÆØÑÕÝÖØÄËÊØÕÝ
©ÏÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÄÓÜÝßÖÁØ
ÚÕßÚÕßØÑÏÑÕÆÔÕÓÃÙÓÇÚÕÝÕÆÚË
ÁÞÕßÔÇÖÕÊ×ÙËÏÚÇËÖÏÛßÓÎÚ¦
ÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÕÆÚËÇÔ×ÊßÔËÝ
ËÃÔÇÏ!ÁÞÕßÔÖØÕÑÇÒÁÙËÏÓËÍ¦ÒËÝ
ËÑØÕÁÝÐÁÔÜÔÑËÌÇÒÇÃÜÔËÑÚÄÝ
¬ÕßØÑÃÇÝ¡ÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÕßÝ-;Õ
ËØÒ¦ÔÕßÚàÃÑÕÌÙÚÁÒËÞÕÝÚÎÝ
(T\UKPËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÎÇÍÕØ¦ÊËÔÙßÓÖÇÛËÃÚÇÓÁÚØÇÇßÚÕÆ
ÚÕßËÃÊÕßÝ®
ÆÓÌÜÔÇ ÓË  ÙÚÕÏÞËÃÇ ÚÕß
)SVVTILYNÕÏÐÁÔËÝËÖËÔÊÆÙËÏÝ
ÙËÚÕßØÑÏÑÁÝÓËÚÕÞÁÝÁÞÕßÔÓËÏÜÛËÃÑÇÚ¦ÊÏÙÊÕÒÓÁÙÇÙÚÕßÝ
ÚËÒËßÚÇÃÕßÝÊ×ÊËÑÇÓÂÔËÝÚÕ

ÓËÚÇÐÆÕÏËÑØÕÁÝÇÖÄÚÇÕÓÄÒÕÍÇ
ÚÕßÚÕßØÑÏÑÕÆÊÎÓÕÙÃÕßÁÌÚÇÙÇÔ
ÖËØÃÖÕßÚÇÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÚÕßÝ
ÓÂÔËÝÁÜÝÚÇÚÁÒÎÇÔÕßÇØÃÕßÖËØÏÕØÃàÕÔÚÇÝÁÚÙÏÙÚÕ 
ÚÕÓËØÃÊÏÕÚÜÔÐÁÔÜÔËÖËÔÊßÚ×Ô
ÙÚÕÚÕßØÑÏÑÄÞØÁÕÝØÄÑËÏÚÇÏ
ÍÏÇÞÇÓÎÒÄØËÑÄØ
¬ÇÓÁÚØÇÓËÚÇÕÖÕÃÇÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇËÒÁÍÐËÏÚÏÝÇÍÕØÁÝÑËÌÇÒÇÃÕßÎÑßÈÁØÔÎÙÎØÔÚÕÍ¦Ô
ÇÖÕÛÇØØÆÔÕßÔÚÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝ
ÕÒÒ¦M\UKZÁÞÕßÔÖÒÎÍËÃÍÏÇ
ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÇÖÄÚÕßÝËÒÁÍÞÕßÝ
ÖÕßËÖÁÈÇÒËÎØßÛÓÏÙÚÏÑÂÇØÞÂ
ÚØÇÖËà×ÔÙÚÕÔÑÒ¦ÊÕÄÖÜÝÕÏ
ÖËØÏÕØÏÙÓÕÃÙÚÕÔÇØÏÛÓÄÚÜÔ
Z^HWZÑÇÏÙËÊÏ¦ÌÕØËÝÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÖÇØÇÍ×ÍÜÔÇÔ¦ÓËÙÇÙË
ÚÕßØÑÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÑÇÏÐÁÔËÝ
ÚØ¦ÖËàËÝ
¦ÖÕÏÕÏÊÏÇÞËÏØÏÙÚÁÝÑËÌÇÒÇÃÜÔËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÖÜÝÚÕÓËÃÍÓÇ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÖ¦ÙÞËÏ
ÇÖÄÖÒÂØÎÁÒÒËÏÉÎÙßÔÕÞÂÝ®
ÑÇÏËÖÏÑÇÒÕÆÔÚÇÏÚÕÔÇßÐÇÔÄÓËÔÕÖÒÎÛÜØÏÙÓÄÑÇÏÚÇÞÇÓÎÒ¦ËÖÏÚÄÑÏÇÖÕßÑ¦ÛË¦ÒÒÕÖÇØ¦
ÖØÕÙËÒÑÆÕßÔÚÕßÝÐÁÔÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝÍÏÇÔÇÚÕÖÕÛËÚÎÛÕÆÔÂÔÇ

ÊÏÇÚÎØÂÙÕßÔÙÚÎÔÑÇÚÕÞÂÚÕßÝ
ÚÕßØÑÏÑÄÞØÁÕÝ
©ØÏÙÓÁÔÕÏÇÔÇÒßÚÁÝÑÇÏÐÁÔÕÏËÖËÔÊßÚÁÝËÑÚÏÓÕÆÔÖÜÝÚÇ
ÓÁÚØÇÖÁÚßÞÇÔ×ÝÁÔÇÈÇÛÓÄÔÇ
ÑØÇÚÂÙÕßÔÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂÒÃØÇ
ÙÚÇÛËØÂ©ªÕÑÕÆÔÇÑ¦ÈÕÎÛÄÝÑÇÛÎÍÎÚÂÝ²ØÎÓÇÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÚÕß
¦ÙËÐÊÎÒ×ÔËÏÖÜÝËÃÔÇÏÇØÑËÚ¦ÙÆÔÎÛËÝ®ÍÏÇÚÏÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝÔÇßÏÕÛËÚÕÆÔÖËØÏÕØÏÙÚÏÑ¦
ÓÁÚØÇÄÚÇÔÈÒÁÖÕßÔÔÇËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÓÏÇÑØÃÙÎÑÚÏÓ¦ÖÜÝ
ÚÇÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÓÁÚØÇÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝØÔÚÕÍ¦ÔÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇÊÏÇÙÌÇÒÃÙÕßÔÚÎÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇßÖÄÚÕÔ
ÄØÕÄÚÏÕÏÖËØÏÕØÏÙÓÕÃÛÇËÃÔÇÏ
ÖØÕÙÜØÏÔÕÃËÔÙßÓÓËØÃàÕÔÚÇÏ
ÖÕÒÒÕÃÚÎÔ¦ÖÕÉÂÚÕß©ªÄÓÖÏÔ
¡ÖØÕßÑÝÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÚÕßÔÙÚÏÚÕÆÚÕß²ØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÂÝ
ÚÇÛËØÄÚÎÚÇÝÚÎÝ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ
ËÖÏÓÁÔËÏÖÜÝÚÃÖÕÚËÊËÔÇÖÕÊËÏÑÔÆËÏÄÚÏÚÇÓÁÚØÇÁÞÕßÔÙÚÎØÃÐËÏÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂÒÃØÇÑÇÛ×ÝÎ
ÖÕØËÃÇÚÎÝËÃÔÇÏÇÖÄÚÏÝÞËÏØÄÚËØËÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÇÔÕÓÃÙÓÇÚÇÚÜÔ
ÇÔÇÊßÄÓËÔÜÔÇÍÕØ×Ô

Αισιόδοξα 7 στα 10 στελέχη για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας
Η πολιτική ÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÎÙÞËÚÏÑ¦
ÇßÐÎÓÁÔÎËÏÙØÕÂÐÁÔÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÎÓËÃÜÙÎÚÎÝÇÔËØÍÃÇÝÎÈËÒÚÃÜÙÎÚÜÔÏÙÕÒÕÍÏÙÓ×ÔÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÑÇÏÎËÖÏÚßÞÂÝËÖÏÙÚØÕÌÂÚÕß
ËÒÒÎÔÏÑÕÆÑØ¦ÚÕßÝÙÚÏÝÇÍÕØÁÝÑËÌÇÒÇÃÜÔËÔÏÙÞÆÕßÔÚÎÔËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÚÜÔÙÚËÒËÞ×ÔÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×Ô
ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ. ¬Õ ÚÜÔÒÒÂÔÜÔÙÚËÒËÞ×ÔÖØÕÈÒÁÖËÏÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝËÔ×
ÁÔÇÇÑÄÓÎßÉÎÒÄÚËØÕÖÕÙÕÙÚÄÚÎÝ
Ú¦ÐËÜÝÚÕß ËÑÌØ¦àËÏÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝËÍÞ×ØÏÇÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÓÁÙÇÙÚÕ ßÚÄ

ÖØÕÑÆÖÚËÏÇÖÄÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÁÑÊÕÙÎÚÕß.SVIHS*HWP[HS*VUMPKLUJL
)HYVTL[LYÚÎÝ±
ÍËÔÏÑÄÚËØÎÇÏÙÏÕÊÕÐÃÇÚÜÔÙÚËÒËÞ×ÔËÔÏÙÞÆËÚÇÏÇÖÄÚÎÔËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÙÚÇËÍÞ×ØÏÇËÚÇÏØÏÑ¦ÑÁØÊÎÑÇÏ
ÚÎÈØÇÞßÖØÄÛËÙÓÎÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÚÎÝ
ÇÍÕØ¦ÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÎÔÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎ
ÇÆÐÎÙÎÈÇÙÏÑ×ÔÞØÎÓÇÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÊËÏÑÚ×ÔÄÖÜÝÎÑËØÊÕÌÕØÃÇÑÇÏ
ÚÇÑÄÙÚÎ¬ÇÙÚËÒÁÞÎÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ËÑÚÏÓÕÆÔÄÚÏÎÚ¦ÙÎÇßÚÂÛÇÙßÔËÞÏÙÚËÃÑÇÛ×ÝÚÕ ÖØÕÈÒÁÖËÏÓÁÚØÏÇ
ÁÜÝÏÙÞßØÂÇÆÐÎÙÎÚÜÔËÙÄÊÜÔËÔ×
ÚÕ ÇÔÇÓÁÔËÏÇÆÐÎÙÎÚÜÔÖËØÏ-

Οι περισσότεροι
προβλέπουν μέτρια
έως ισχυρή αύξηση
των εσόδων.
ÛÜØÃÜÔÑÁØÊÕßÝÚÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝ
ÓÂÔËÝÇØ¦ÚÎÔËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÚÕßÝ
ÙÚÎÔÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÂÊßÔÇÓÏÑÂÚÎÝ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÑÇÏÚÎÝÚÕÖÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝÓÂÔËÝ
ÎÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇ ÚÜÔÒÒÂÔÜÔ
ÙÚËÒËÞ×ÔÇÔÇÓÁÔÕßÔÄÚÏÛÇßÖ¦Ø-

ÐËÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÖÄ
ÇßÚÕÆÝÚÕ ËÑÚÏÓ¦ÄÚÏÇßÚÄÛÇ
ÙßÓÈËÃÚÕÂÔÜØÃÚËØÇ
ÇÙÏÑ¦àÎÚÂÓÇÚÇÖÕßÖØÕÑÇÒÕÆÔ
ÇßÚÁÝÚÏÝÇÔÎÙßÞÃËÝËÃÔÇÏÎÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÂÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑÂÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÑÇÛ×ÝÑÇÏÎÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÍÏÇÚÕÑÇÔÕÔÏÙÚÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÓË
¦ÒÒÇàÎÚÂÓÇÚÇÄÖÜÝÕÏÔÁËÝÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑÁÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝ©ÏÖÕÒÏÚÏÑÁÝ
ÇÔÇÚÇØÇÞÁÝÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔÖÁÔÚË
ËÚ×ÔÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÏÝËÔÚ¦ÙËÏÝ
ÙÚÎ§ÕÚÏÕÇÔÇÚÕÒÏÑÂ¡ËÙÄÍËÏÕÇÖÕÚËÒÕÆÔÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÖÕßÇßÐ¦ÔÕßÔ
ÚÎÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÂÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑÂÇÈËÈÇÏ-

ÄÚÎÚÇ¥ÙÚÄÙÕËÔ×ÕÏËØÜÚÎÛÁÔÚËÝ
ÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝßÏÕÛËÚÕÆÔÓÏÇÙÚ¦ÙÎ
ÇÔÇÓÕÔÂÝÜÝÖØÕÝÚÏÝËÐÜÚËØÏÑÁÝ
ÇÈËÈÇÏÄÚÎÚËÝÕÏËÒÒÎÔÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÊÏÇÚËÛËÏÓÁÔËÝÔÇÇÔÇÒ¦ÈÕßÔÊØ¦ÙÎÞËÊÄÔÁÔÇÝÙÚÕßÝÖÁÔÚË 
ËØÜÚÎÛÁÔÚËÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÇÔÇÌÁØËÏ
ÄÚÏËÃÔÇÏÊÏÇÚËÛËÏÓÁÔÕÔÇÓËÚÇÑÏÔÂÙËÏÚÇÍØÇÌËÃÇÑÇÏÚÎÊÏÕÃÑÎÙÎÚÎÝ
ËÖÏÞËÃØÎÙÂÝÚÕßÖØÕÝÂÇÖÄÕØÏÙÓÁÔËÝÞ×ØËÝ
¥ÛÕÆÓËÔÇÇÖÄÚÕÑÆÓÇËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÝÙÚÏÝÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÁÝÚÕßÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝ ÚÜÔÙÚËÒËÞ×ÔÙÚÎÔÒ-

Ò¦ÊÇÇÔÇÌÁØÕßÔÄÚÏÛÇËÖÏÊÏ×ÐÕßÔ
ÙßÍÞÜÔËÆÙËÏÝÑÇÏËÐÇÍÕØÁÝÚÕÔËÖÄÓËÔÕÞØÄÔÕ¶ÁÔÇÏÙÚÕØÏÑ¦ßÉÎÒÄ
ÖÕÙÕÙÚÄÇÖÄÚÎÔÁÔÇØÐÎÚÎÝÙËÏØ¦Ý
ËØËßÔ×Ô.SVIHS*HWP[HS*VUMPKLUJL
)HYVTL[LY©ÏËØÜÚÎÛÁÔÚËÝÇÔÇÌÁØÕßÔÄÚÏÛÇËÙÚÏ¦ÙÕßÔÙËÙßÍÞÜÔËÆÙËÏÝÑÇÏËÐÇÍÕØÁÝÖÕßÖØÕÙÌÁØÕßÔ
ÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÕÆÚÜÔ
ËÚÇÏØËÏ×ÔÚÕßÝÄÖÜÝÉÎÌÏÇÑÁÝÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝÑÇÏÔÁÕÏÊÃÇßÒÕÏÖØÕÝÚÕßÝ
ÖËÒ¦ÚËÝ¥ÙÚÄÙÕÇÔÇÓÁÔÕßÔÁÔÚÇÙÎÚÕßÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆÑßØÃÜÝÇÖÄ
ÏÊÏÜÚÏÑ¦ÑËÌ¦ÒÇÏÇÕÕÖÕÃÕÝËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÇßÐÂÙËÏÚÏÝÇÖÕÚÏÓÂÙËÏÝ
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Διεθνείς οίκοι
βλέπουν εκτίναξη
κόκκινων δανείων
στην Κίνα
Εκτιμάται ότι μπορεί να φθάσουν ακόμη
και στο 1,1 τρισ. δολ. εντός του έτους
Το οπλοστάσιο ÚÎÝÑËÔÚØÏÑÂÝÚØ¦ÖËàÇÝÚÜÔØßÛÓÏÙÚÏÑ×ÔÇØÞ×Ô
ÑÇÏÚÎÝÃÊÏÇÝÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÕß
ËÖÏÙÚØÇÚËÆËÏÙÚÇÊÏÇÑ¦ÚÕËÑÃÔÕÍÏÇÔÇÖËØÏÌØÕßØÂÙËÏÚÎÊËÆÚËØÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÙÚÕÔÑÄÙÓÕÖÕß
È¦ÒÒËÚÇÏÙËÄÒÇÚÇËÖÃÖËÊÇÇÖÄ
ÚÕÔÇÔÚÃÑÚßÖÕÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝÚÕß
ÑÕØÜÔÕáÕÆ
¬ËÒËßÚÇÃÇÑÃÔÎÙÎÖÕßÙÚÕÞËÆËÏÙËÇÆÐÎÙÎÚÕßÊÇÔËÏÙÓÕÆÂÚÇÔ
ÙÚÎÔÇØÞÂÚÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÎÇÖÄÌÇÙÎÚÎÝÇáÑÂÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÚÎÝ
ÃÔÇÝÔÇÓËÏ×ÙËÏÚÇËÖÏÚÄÑÏÇÊÇÔËÏÙÓÕÆÑÇÏÎÙßÔËÖÇÑÄÒÕßÛÎ
ÇßÚÄÓÇÚÎÙßÓÓÄØÌÜÙÎÚÜÔÑÏÔËàÏÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔÖÕßÞÛËÝÓËÃÜÙÇÔÚÕËÖÏÚÄÑÏÕÊÇÔËÏÙÓÕÆÑÇÚ¦ËÑÇÚÕÙÚÏÇÃËÝÓÕÔ¦ÊËÝÙÚÕ
 ¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÄÓÜÝÕ
ÕÃÑÕÝÖÏÙÚÕÒÎÖÚÏÑÂÝÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÝ: 7.SVIHS9H[PUNZÑØÕÆËÏ
ÚÕÔÑ×ÊÜÔÇÚÕßÑÏÔÊÆÔÕßÍÏÇÚÇ
ÓÎËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÇÊ¦ÔËÏÇÚÜÔ
ÑÏÔËàÏÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔÖÕßÛÇËÑÚÏÔÇÞÛÕÆÔÙËËÖÏÑÃÔÊßÔÇËÖÃÖËÊÇ
ÙËÖËØÃÖÚÜÙÎØÇÍÊÇÃÇÝËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÝÚÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝËÐÇÏÚÃÇÝ
ÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ
©ËÔÒÄÍÜÕÃÑÕÝÖØÕËÏÊÕÖÕÏËÃ
ÖÜÝÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝ
ÃÔÇÝÓÖÕØËÃÔÇËÖÏÈØÇÊßÔÛËÃÁÜÝ
ÑÇÏÙÚÕ ÇÔÎËÖÏÊÎÓÃÇÖÇØÇÚÇÛËÃÓÁÞØÏÑÇÏÚÕÔÖØÃÒÏÕÏÍÄÚËØÕÊßÙÕÃÜÔÕËÃÔÇÏÚÕÙËÔ¦ØÏÕ

ÙÚÕÕÖÕÃÕÎËÖÏÊÎÓÃÇÑÕØßÌ×ÔËÚÇÏÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÑÇÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇ
ßÖÕÞÜØËÃÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÇßÚÂ
ÎËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÓÖÕØËÃÔÇÓÎÔËÃÔÇÏÚÄÙÕØÇÍÊÇÃÇÑÇÏÎÇÔ¦ÖÚßÐÎ
ÔÇËÃÔÇÏÚÎÝÚ¦ÐÎÝÚÕß : 7
ÖØÕËÐÕÌÒËÃËÖÃÙÎÝÖÜÝÙËÖËØÃÖÚÜÙÎØÇÍÊÇÃÇÝËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÝÚÇ
ÓÎËÐßÖÎØËÚÕÆÓËÔÇÊ¦ÔËÏÇÚÜÔÑÏÔËàÏÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔÛÇËÑÚÏÔÇÞÛÕÆÔ
ÌÚ¦ÔÕÔÚÇÝÙÚÕÚØÏÙÊÕÒÑÄÓÎÖ¦ÔÚÜÝÑÇÏÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÓÏÇÝÎÖÏÄÚËØÎÝËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÝÕ
ËÔÒÄÍÜÕÃÑÕÝÖØÕËÐÕÌÒËÃÖÜÝÚÇ
ÑÄÑÑÏÔÇÊ¦ÔËÏÇÛÇÇßÐÎÛÕÆÔÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÌÚ¦ÔÕÔÚÇÝÙÚÕ ÚÕß
ÙßÔÄÒÕßÏÙÚÂÖ¦ÔÚÜÝÙÚÎÔ
Ö¦ÍÏÇÖÕÒÏÚÏÑÂÚÎÝÒÕÍÕÑØÏÙÃÇÝÎ
ÃÔÇÑ¦ÒËÙËÚÕßÝÕÃÑÕßÝÖÏÙÚÕÒÎÖÚÏÑÂÝÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÝÔÇËÃÔÇÏÙßÔËÚÕÃÑÇÏÒÕÍÏÑÕÃÙÚÏÝÈÇÛÓÕÒÕÍÃËÝ
ÖÕßÇÔÇÛËÜØÕÆÔÚ×ØÇ®¬ÎÔÃÊÏÇ
ÙÚÏÍÓÂÇÔÇÒßÚÁÝÚÎÝ.VSKTHU
:HJOZÖØÕËÏÊÕÖÕÏÕÆÔÖÜÝÎËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÙÚÕÔØßÛÓÄÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ
ÚÎÝ ÃÔÇÝËÔÁÞËÏÑÏÔÊÆÔÕßÝÍÏÇÚÇ
ÊÇÔËÏÇÑ¦ÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏÇÚÜÔÑÏÔËàÏÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔÑÇÏÓÏÇÝÈØÇÞßÖØÄÛËÙÓÎÝÇÆÐÎÙÎÝÚÜÔÕÓÕÒÄÍÜÔÖÕßÊËÔÇÖÕÖÒÎØ×ÔÕÔÚÇÏ®
ØÕÚÕÆÇÑÄÓÎËÑÊÎÒÜÛËÃÎËÖÏÊÎÓÃÇÄÒÇÁÊËÏÞÔÇÔÄÚÏÛÇÇßÐÎÛÕÆÔÕÏÖÚÜÞËÆÙËÏÝÑÏÔËàÏÑ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÖÕßÂÊÎËÃÔÇÏÖÕÒÒÁÝÚÇ
ÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÖÕÒÏÚÏÑÂÓËÃ-

H επιβράδυνσηÉÓTÉ{~{ÙÖÈØo{Ñ³ÑÙÑÉ{Ñ~ÒTÑ¨³×ÈÜÒ~{Ñ³~{ÉÇ{~³¨ÑÉÇÑÌÑÖÂii³ÐÜÌoÈÙÉÑÜi¨³Ñ{

Η κεντρική τράπεζα
μειώνει τα επιτόκια
στοχεύοντας σε αύξηση του δανεισμού.
ÜÙÎÝÚÕßÞØÁÕßÝÚÕßÖØÕÁÊØÕßÏ
ÁÞËÏÕÊÎÍÂÙËÏÙËÇßÙÚÎØÄÚËØÕßÝ
ÑÇÔÄÔËÝÙÚÏÝÞÕØÎÍÂÙËÏÝÖÏÙÚ×ÙËÜÔÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÖÕÒÒÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÔÇÓÎÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÊÇÔËÏÙÚÕÆÔÑÇÏÔÇÊßÙÑÕÒËÆÕÔÚÇÏÔÇ
ÇÖÕÖÒÎØ×ÙÕßÔÖÇÒÇÏÄÚËØÇÞØÁÎ
¡ÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÕßÝ-PUHUJPHS;PTLZ
Î¡ÏÙÁÒÇÓÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÝÙÏÔÕÒÄÍÕÝÚÎÝ:VJPL[L.LULYHSLÚÄÔÏÙËÖÜÝÚÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕÚ×ØÇ
ËÃÔÇÏÔÇÈÕÎÛÂÙÕßÔÕÏØÞÁÝÚÏÝ
ÓÏÑØÄÚËØËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ×ÙÚËÔÇ
ËÖÏÈÏ×ÙÕßÔ®ËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÏÝÑÏÔÂÙËÏÝÚÜÔÑÏÔËàÏÑ×ÔÚØÇÖËà×Ô
ÖÕßÓËÏ×ÔÕßÔÚÕÑÄÙÚÕÝÚÕßÊÇÔËÏÙÓÕÆÙßÔÁÖËÙÇÔÓËÚÎÊÎÓÕÙÏÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔÙÚÕÏÞËÃÜÔ
ÖÕßÌÁØÕßÔÚÇÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÊ¦ÔËÏÇ

ÔÇÁÞÕßÔËÑÚÏÔÇÞÛËÃÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕßÖËØÈÇÃÔÕÔÚÇÝÚÏÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÇáÑÂ¬Ø¦ÖËàÇ
ÚÎÝ ÃÔÇÝÚÕÔÁÇÊ¦ÔËÏÇÁÌÚÇÙÇÔ
ÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÙÚÇÚØÏÙÍÕß¦ÔÖÕÙÄÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÚÜÔ
ÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÄÚÇÔÚÕÖÕÙÄÚÕÔ
ËÑÁÓÈØÏÕÂÚÇÔÚØÏÙÍÕß¦Ô
ÖÕÙÄÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÚÜÔÊÏÙ
ÊÕÒÇØÃÜÔ
ÔÇÒÆÕÔÚÇÝÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÕ
9L\[LYZÊÏÇÖÃÙÚÜÙËÓËÍ¦ÒÎÖÚ×ÙÎÚÜÔÊÇÔËÃÜÔÖÕßÁÞÕßÔÒ¦ÈËÏ
ÚÇÑÏÔËàÏÑ¦ÔÕÏÑÕÑßØÏ¦ÑÇÏÏÊÏÇÏÚÁØÜÝÚÜÔÙÚËÍÇÙÚÏÑ×ÔÊÇÔËÃÜÔÑÇÏ
ÑßØÏÕÒËÑÚÏÑÂËÑÚÃÔÇÐÎÚÜÔÊÇÔËÃÜÔÖÕßÖÂØÇÔÑÏÔËàÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝØÕÑËÏÓÁÔÕßÖ¦ÔÚÜÝÔÇÛÜØÇÑÃÙËÏÚÕÔÚØÇÖËàÏÑÄÑÒ¦ÊÕÚÎÝ
ÃÔÇÝÎÇØÓÄÊÏÇØßÛÓÏÙÚÏÑÂÇØÞÂ
ÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÖÜÝÄÙËÝÙÚ¦ÙËÏÝÖÒÎØÜÓ×ÔÂÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÇÊßÔÇÓÃÇÝ
ÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÝÊÇÔËÃÕßÕÌËÃÒÕÔÚÇÏ
ÙÚÏÝÊßÙÞÁØËÏËÝÖÕßÖØÕÑ¦ÒËÙËÎ
ËÖÏÊÎÓÃÇÊËÔÛÇÙßÓÖËØÏÒÎÌÛÕÆÔ
ÙÚÇÑÄÑÑÏÔÇÊ¦ÔËÏÇÍÏÇÁÔÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇ

Το οπλοστάσιο του Πεκίνου
Ανάμεσα ÙÚÇ ÓÁÚØÇÖÕßÁÒÇÈËÚÕ
ËÑÃÔÕÍÏÇÔÇÙÚÎØÃÐËÏÚÎÔÑÏÔËàÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇËÔÓÁÙÜÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝÂÚÇÔÎÇÖÄÌÇÙÎÔÇËÖÏÚØÁÉËÏ
ÙÚÏÝÚÕÖÏÑÁÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝÚÜÔÖËØÏÌËØËÏ×ÔÔÇËÑÊ×ÙÕßÔÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ÄÍÑÕÔÁÕßÞØÁÕßÝÔÇÑÕÃÔÜÙËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÙÚÏÝÚÕÖÏÑÁÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝÄÚÏ
ÓÖÕØÕÆÔÔÇËÑÊ×ÙÕßÔÓÁÞØÏÚÕÔ
¡¦ØÚÏÕÕÓÄÒÕÍÇÙßÔÕÒÏÑÂÝÇÐÃÇÝ
ÊÏÙÍÕß¦ÔÖÕÙÕÆÖÕßÇÔÚÏÙÚÕÏÞËÃÙËËÑÇÚÊÕÒ¦ØÏÇ
ÃÍËÝÎÓÁØËÝÔÜØÃÚËØÇÚÕËÑÃÔÕËÃÞËÊËÙÓËßÛËÃÖÜÝÛÇÒ¦ÈËÏ
ÓÁÚØÇÍÏÇÔÇÙÚÎØÃÐËÏÚÎÔÇÔÇÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÚÕßÞØÁÕßÝÄÙÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔÙßÓÓËÚÁÞÕßÔÓËÕÖÕÏÕÊÂÖÕÚËÚØÄÖÕÙÚÎÔÑÇÚÇÖÕÒÁÓÎÙÎÚÎÝ
ËÖÏÊÎÓÃÇÝËÃÚËÊÏÇÛÁÚÕÔÚÇÝÑËÌ¦ÒÇÏÇËÃÚËÊÏËÐ¦ÍÕÔÚÇÝËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÁÝÁØËßÔËÝÞËÏ¦ÒÒÜÙÚËÊÏÇÛÁÙËÏÊÏÙÍÕß¦ÔÖÕÙÄÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕ
ÚÜÔ ËÑÇÚÊÕÒÇØÃÜÔÙÚÏÝÚØ¦-

ÖËàËÝÚÎÝÞ×ØÇÝÍÏÇÔÇÊÏËßÑÕÒÆÔËÏ
ÚÎÔÇÔÇÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÚÜÔÞØË×Ô
ÚÕßÝÙÜÝÎÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÎÇÒÒÇÍÂÖÕÒÏÚÏÑÂÝÂÚÇÔÎÇÔÇÛË×ØÎÙÎ
ÚÎÝËÑÙÚØÇÚËÃÇÝÓËÃÜÙÎÝÚÕßÞØÁÕßÝÖÕßÁÞËÏÑÎØÆÐËÏÚÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÞØÄÔÏÇÕ ÏÔÁàÕÝÖØÄËÊØÕÝÏ¬àÏÔÖÃÔÍÑ!ÇÖÄÚÏÝÇØÞÁÝ¢ËÈØÕßÇØÃÕß
ÕÏØßÛÓÏÙÚÏÑÁÝÇØÞÁÝÑÇÏÎÇáÑÂ
¬Ø¦ÖËàÇÝÚÎÝ ÃÔÇÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙÇÔ
ÄÚÏÎÖÕÒÏÚÏÑÂÚÎÝÓËÃÜÙÎÝÚÕßÞØÁÕßÝÓÖÇÃÔËÏÙËÊËÆÚËØÎÓÕÃØÇÑÇÏ
ÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝÛÇËÃÔÇÏÖ¦ÒÏÎÏÙÞßØÂ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎËØÃÖÕßÚÏÝÃÊÏËÝÎÓÁØËÝ
¦ÒÒÜÙÚËÇÔÇÑÕÏÔ×ÛÎÑËÎÇÖÄÌÇÙÎÚÎÝÇáÑÂÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÚÎÝ ÃÔÇÝ
ÔÇÊÏÕÞËÚËÆÙËÏÙÚÕÚØÇÖËàÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇÑËÌ¦ÒÇÏÇÆÉÕßÝÊÏÙ
ÍÕß¦ÔÖÕÙÕÆÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕßÚÜÔ
ËÑÇÚÊÕÒÇØÃÜÔÇØ¦ÒÒÎÒÇÊÏÕÞÁÚËßÙËÙÚÏÝÞØÎÓÇÚÇÍÕØÁÝØËßÙÚÄÚÎÚÇÆÉÕßÝÊÏÙÍÕß¦ÔÖËØÃÖÕßËÑÇÚÊÕÒ

Το ΔΝΤ άναψε το πράσινο φως για «κούρεμα» του χρέους της Αργεντινής
Το χρέος ÚÎÝØÍËÔÚÏÔÂÝÚÕÕÖÕÃÕ
ÇÔÁØÞËÚÇÏÙÚÕ  ÚÕßÊËÔ
ËÃÔÇÏÈÏ×ÙÏÓÕÑÇÏÍÏÇÚÎÔÇÔÇÊÏ¦ØÛØÜÙÂÚÕßÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇËÖÏÈÇØßÔÛÕÆÔÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÕÏÕÓÕÒÕÍÏÕÆÞÕÏÄÖÜÝÁÑØÏÔËÚÕÑÒÏÓ¦ÑÏÕ
ÚÕß§¬ÓËÚ¦ÚÎÔÕÒÕÑÒÂØÜÙÎÚÎÝ
ËÖÃÙÑËÉÂÝÚÕßÙÚÎÞ×ØÇ
ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÚÕ§¬ÇÔÁÌËØËÄÚÏÚÕÖØÜÚÕÍËÔÁÝÖÒËÄÔÇÙÓÇ
ÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃÍÏÇÚÎ
ÓËÃÜÙÎÚÕßÞØÁÕßÝÑÇÏÚÎÙÚÇÛËØÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆ
ÊËÔËÃÔÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÂÖÕÒÏÚÏÑ¦
ËÌÏÑÚÄ®ØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇËÖÇÔÁÒÛËÏÎÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚÇÄÙÕÏÁÞÕßÔÕÓÄÒÕÍÇÚÎÝØÍËÔÚÏÔÂÝÕÌËÃÒÕßÔÔÇ
ÖØÕÈÕÆÔÙËÓÏÇÙÎÓÇÔÚÏÑÂÙßÔËÏÙÌÕØ¦®ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔËÖÃÙÎÓÎ
ÊÂÒÜÙÎÚÕß¬ÇÓËÃÕß
¡ÕÒÕÔÄÚÏÖÕÒÒÕÃËÃÞÇÔÖØÕÈÒÁÉËÏÚÇÙßÓÖËØ¦ÙÓÇÚÇÚÕß¬ÇÓËÃÕßÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓËÍ¦ÒÎÓËÚÇÈÕÒÂÇÖÄÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎËÖÃÙÎÓÎ
ÇÔ¦ÒßÙÎÚÕßÞØÁÕßÝÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕÕÆÒÏÕÑÚÕÚËÚÕÖÁÙÕÁÞËÏ
ßÖÕÞÜØÂÙËÏÑÇÚ¦ÖËØÃÖÕß ÚÇ
ÇÖÕÛËÓÇÚÏÑ¦ÁÞÕßÔÓËÏÜÛËÃÑÇÚ¦
ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÖËØÃÖÕßÚÕÁÔÇ

Το Ταμείο κάλεσε
επίσημα τους ομολογιούχους να προβούν
σε μια «σημαντική
συνεισφορά».
ÚØÃÚÕÑÇÏÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇßÖÕÞ×ØÎÙË
ÓËÚÇÞÆÚËØÕØßÛÓÄÇÖÄÚÕÖØÕÙÊÕÑ×ÓËÔÕÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÝÚÕßÞØÁÕßÝÁÞËÏÖËØÏÕØÏÙÚËÃÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÙËÙÆÍÑØÏÙÎÓË
ÚÕÔÕÆÒÏÕÚÕß ÄÚÇÔÚÕ§¬
ËÃÞËÑØÃÔËÏÖÜÝÚÕÞØÁÕÝÚÎÝØÍËÔÚÏÔÂÝÂÚÇÔÈÏ×ÙÏÓÕÇÒÒ¦ÊËÔ
ßÖÂØÞÇÔÖÕÒÒÁÝÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÝ®
ÙÚ¦ÙÎÚÕß§¬ßÖÕÙÚÎØÃàËÏ
ÚÏÝÛÁÙËÏÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÎÕÖÕÃÇ
ÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÄÚÏÇÊßÔÇÚËÃÔÇÇÖÕÖÒÎØ×ÙËÏÚÇÞØÁÎÚÎÝËÑÚÄÝË¦ÔÚÎÝ
ÞÕØÎÍÎÛËÃÞØÄÔÕÝÍÏÇÔÇËÔÏÙÞÆÙËÏ
ÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝ¡ËÚ¦ÚÎÊÎÓÕÙÃËßÙÎÚÜÔÇÖÕÌ¦ÙËÜÔÚÕß§¬
ÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝÞ×ØÇÝÒÓÖÁØÚÕ
¢ËØÔ¦ÔÚËÝÊÂÒÜÙËÓÁÙÜÚÕßÒÕ-

Σε κάθε É¨Ë³iV³t~Ö¨ÉÐÑuÙÉÑ×¨Ò³Û 0V~ÑÚØiå¨oÉ³{Ê
ÚÑÑÜi¨É{ÜÊ¨Ø³ÙÒÉ{Ì³iØ³0ÑÐÉËVÖÈØmmÙ{ÙÜÑ¨Ë
ÍÇØÏÇÙÓÕÆÚÕßÙÚÕ;^P[[LYÄÚÏ
ËÌÄÙÕÔÄÒÕÏËÃÔÇÏÊÏÇÚËÛËÏÓÁÔÕÏÔÇ
ÑÇÚÇÒÂÐÕßÔÙËÙßÓÌÜÔÃÇÎØÍËÔÚÏÔÂÓÖÕØËÃÔÇËÖÏÙÚØÁÉËÏÙÚÎÔ

ÇÔ¦ÖÚßÐÎÔÇËÑÖÒÎØ×ÙËÏÚÏÝßÖÕÙÞÁÙËÏÝÚÎÝÑÇÏÔÇÕØÛÕÖÕÊÂÙËÏ
©¢ËØÔ¦ÔÚËÝÙÑÕÖËÆËÏÔÇËÖÇÔÇÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÛËÃÚÕÞØÁÕÝÓË

ÚÕßÝÖÏÙÚÜÚÁÝÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÕßÚÕßÞØÁÕßÝÖØÕÝÚÕ§¬
Þ×ØÇÕÌËÃÒËÏÔÇÇÖÕÖÒÎØ×ÙËÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÊÕÒ¦ØÏÇÓÁÞØÏÚÕÚÁÒÕÝÚÕß
ÁÚÕßÝÑÇÏÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÕÌËÏÒÁÝ
ÒÂÍÕßÔÚÕÔ¡¦ÏÕ©ßÙÏÇÙÚÏÑ¦àÎÚÕÆÔÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÑÕÆØËÓÇ®ÄÖÜÝ
ÙÞÕÒÃÇÙËÙÚÕ9L\[LYZVÑ¦ÓÖØÏËÒ
ÁÒÖÕÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÎÝÙßÓÈÕßÒËßÚÏÑÂÝ:LPKVÙÚÕ¡ÖÕßÁÔÕÝáØËÝ
©ÁÒÖÕÖØÕÙÁÛËÙËÖÜÝÎÛÁÙÎ
ÚÕß§¬ÊÃÔËÏ×ÛÎÙÎÙÚÕÔ¡¦ØÚÏÔÑÕßàÓ¦ÔßÖÕßØÍÄ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÚÎÝÞ×ØÇÝÔÇËÖÏÈÇØÆÔËÏÚÕßÝ
ÕÓÕÒÕÍÏÕÆÞÕßÝ©ÏÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÓËÚÕßÝÖÏÙÚÜÚÁÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏ
ÖÜÝÛÇÒÂÐÕßÔÙÚÕÚÁÒÕÝ¡ÇØÚÃÕß
/ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕß§¬ ØÏÙÚÇÒÃÔÇÑËÕØÍÃËÈÇÙÞÕÒÃÇÙËÇßÚÂ
ÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÙÚÕ)SVVTILYNÖÜÝ
ÖØÕÈÒÁÖËÏÄÚÏÎÞ×ØÇÛÇÇÖÕÖÒÎØ×ÙËÏÖÒÂØÜÝÚÕÊ¦ÔËÏÄÚÎÝÙÚÕ
¬ÇÓËÃÕÊÎÁÞËÏÞÕØÎÍÂÙËÏ
ÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÇÖÄÚÕÆÉÕÝØËÑÄØÚÜÔÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÊÕÒÇØÃÜÔÖÕßàÂÚÎÙËÎØÍËÔÚÏÔÂ
ÚÎÔ¦ÔÕÏÐÎÚÕßÎÒ×ÔÕßÔ
ÚÕ ÇßÚÕÔÄÎÚÕ® ÙÞÕÒÃÇÙË ÙÚÕ

)SVVTILYNÕ²ÇÔÝ²ÕßÓÝÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝÚÎÝ.YL`SVJR
*HWP[HSÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎ¬ÇÊ¦ÔËÏÇÖÕßÞÕØÂÍÎÙËÚÕ§¬ÙÚÎÔ
ØÍËÔÚÏÔÂËßÛÆÔÕÔÚÇÏÍÏÇÚÎÓÎ
ÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚÇÚÕßÞØÁÕßÝ®ÙßÓÖÒÂØÜÙËÕ²ÕßÓÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔÁÒÖÕÚÇÙßÓÖËØ¦ÙÓÇÚÇÚÕß§¬ÖÇØÄÚÏÊËÔ
ÂÚÇÔÇÖØÕÙÊÄÑÎÚÇËÃÔÇÏÇØÔÎÚÏÑ¦
ÍÏÇÚÕßÝÕÓÕÒÕÍÏÕÆÞÕßÝÑÇÏÖØÕÊÏÑ¦àÕßÔÄÚÏÕÏÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÛÇ
ËÃÔÇÏÙÑÒÎØÁÝÎÓÇÃÔÕßÔËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÄÚÏÛÇßÖ¦ØÞËÏÓÇÑØÆÚËØÎ
ÖËØÃÕÊÕÝÇÔÇÊÏ¦ØÛØÜÙÎÝÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÝÞØÄÔÕÝÖØÕÚÕÆÐÇÔÇÓÖËÃÎÞ×ØÇÙÚÎÔÇÍÕØ¦®ÚÄÔÏÙË
ÕÃÊÏÕÝØÍËÔÚÏÔÂÁÞËÏÞØËÕÑÕÖÂÙËÏÂÊÎÕÑÚ×ÌÕØÁÝÑÇÏÕÊËÆËÏ
ÖØÕÝÚØÃÚÕÙßÔÇÖÚÄÁÚÕÝÆÌËÙÎÝÚÕ
ØÕÈÒÁÖËÚÇÏÄÚÏÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÙßØØÏÑÔ×ÛÎÑËÑÇÚ¦ ÚÕ 
©ßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÚÎÝ
Þ×ØÇÝÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÙßÔÇÔÚÎÛËÃ
ÓËÚÎÔ ØÏÙÚÇÒÃÔÇÑËÕØÍÑÃËÈÇ
ÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÙÆÙÑËÉÎÝÚÕß
.ÙÚÕªÏ¦ÔÚÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËßÛÕÆÔÚÏÝËÖÄÓËÔËÝ
ÑÏÔÂÙËÏÝÚÕßÝ

Προγράμματα στήριξης απολυμένων σε Ε.Ε. και ΗΠΑ
Εκατομμύρια ¦ÔÛØÜÖÕÏ ÓÁÙÇÙÚÇ
ÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÙËÄÒÕÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÁÞÕßÔÞ¦ÙËÏÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÝ
ÒÄÍÜÓËÚÇÌÕØ¦ÝÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÏÑÂÝ
È¦ÙÎÝÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÚÕßÝÙË¦ÒÒÎ
Þ×ØÇ¶ËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÖÇÍÑÕÙÓÏÕÖÕÃÎÙÎÝÚÎÔÑÇÏÙÚÏÝÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝÙßÍÑØÕÚÂÛÎÑÇÔÚÇÓËÃÇÇØÜÍÂÝÑÇÏÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÚÇ
ÕÖÕÃÇÇÔÁÒÇÈÇÔÔÇÙÚÎØÃÐÕßÔÔÇ
ÔÇÖØÕËÚÕÏÓ¦ÙÕßÔÍÏÇÔÁËÝÊÕßÒËÏÁÝÇßÚÕÆÝÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ
¡ÃÇÇÖÄÇßÚÕÆÝÂÚÇÔÎ¬àÁÔÏÌËØ²ÕÔÎÕÖÕÃÇÊÕÆÒËßËÜÝ
ÕÊÎÍÄÝÖËØÕÔÕÌÄØÕßÇÔßÉÜÚÏÑÕÆÓÎÞÇÔÂÓÇÚÕÝÙÚÕ ÁÔÚÒÇÔÚ
ÚÎÝÔÊÏ¦ÔÇÝÙÚÏÝÚÇÔÚÕ
ÄÚÇÔÕËØÍÕÊÄÚÎÝÚÎÝÙÚÎÔ
ËÚÇÏØËÃÇÙßÙÑËßÇÙÃÇÝÚØÕÌÃÓÜÔ
=PZRHZLÓËÚÁÌËØËÚÕËØÍÕÙÚ¦ÙÏÕ
ÙÚÕ¡ËÐÏÑÄÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÙÞËÚÏÑÄÊÎÓÕÙÃËßÓÇÚÕß))*ÁØÜ
ÖÜÝÖÕÒÒÁÝÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÄÖÜÝ

ÎÊÏÑÂÓÕßÑÇÏËØÍÕÙÚ¦ÙÏÇÇÔÚÏÙÚÕÃÞÜÝÁÌßÍÇÔÇÖÄÚÎÔÓËØÏÑÂ
ÇÌÄÚÕßßÖÕÍØ¦ÌÎÑËÎßÓÌÜÔÃÇ
ÕØËÏÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝ×ÔÎÝÒËÆÛËØÕßÓÖÕØÃÕß5(-;(®ÒÁËÏ
ÎÃÊÏÇ
ßÞÔ¦ÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝ
§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÊÏÇÚËÃÔËÚÇÏÖÜÝ
ËÑËÃÔÎÎÙßÓÌÜÔÃÇÚÕß ÓËÚÇÐÆ ÇÔÇÊ¦ÑÇÏ¡ËÐÏÑÕÆÂÚÇÔ
ÎÇÏÚÃÇÚÁÚÕÏÜÔÓËÚÇÑÏÔÂÙËÜÔÑÇÏ
ÇÖ×ÒËÏÇÝÛÁÙËÜÔËØÍÇÙÃÇÝ¬ÕÔ
ÇÔÕß¦ØÏÕÙßÔÂÉËÓÏÇÙßÓÌÜÔÃÇ
ÙËÇÔÚÏÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝÖÇÒÇÏ¦Ý
ÇÖÄÌÇÙÂÚÕßÔÇÑÇÚÇØÍÂÙËÏÚÏÝ
ßÌÏÙÚ¦ÓËÔËÝËÓÖÕØÏÑÁÝÙßÓÌÜÔÃËÝÓËÚÕßÝËÚÇÃØÕßÝÚÕßËÖÇÔÁÌËØËÚÎÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇÚÕÖ×ÝÄÙÕÏ
ßÌÃÙÚÇÔÚÇÏÈÒ¦ÈÎÇÖÄÚÎÔÖÇÍÑÕÙÓÏÕÖÕÃÎÙÎÚÎÔÇÔÚÏÙÚÇÛÓÃàÕßÔ
ÚÏÝÂÊÎÇÖÄÚÎÊËÑÇËÚÃÇ
ÚÕß ËÌÇØÓÄàËÚÇÏÖØÄÍØÇÓÓÇ
ÓËÚÎÔËÖÜÔßÓÃÇØÜÍÂÓÖÕØÏ-

ÑÂÝØÕÙÇØÓÕÍÂÝÆÉÕßÝËÑÇÚ
ÊÕÒÇØÃÜÔÚÕÔÞØÄÔÕ
©ÏÖÒÎÍÁÔÚËÝËØÍÇàÄÓËÔÕÏÖÇÃØÔÕßÔËÖÃÊÕÓÇÇÔËØÍÃÇÝÚØÃÇÞØÄÔÏÇ
ÑÇÏÚÕßÝÖÇØÁÞËÚÇÏÙßÓÈÕßÒËßÚÏÑÂ
ÍÏÇÔÁÇËØÍÇÙÃÇÄÖÜÝËÖÏÊÕÚÕÆÓËÔÎËÖÇÔÇÑÇÚ¦ØÚÏÙÎËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÚÕ))*¬ÕÊÏÑÇÏÕÆÔÚÇÔ
ÔÇÙßÓÓËÚ¦ÙÞÕßÔÙÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÙÚÏÝ ¦ÚÕÓÇËÔ×
Î¬àÁÔÏÌËØ²ÕÔÚÕËÃÞËÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÚÕÑÇÏÍÏÇÊÆÕÞØÄÔÏÇÖÕÆÊÇÙËÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÇßÚÄ
ÊÏÕÃÑÎÙÎËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ¦ÔÊËÔ
ÐÇÔÇÍÆØÏàÇÙÚÇÛØÇÔÃÇ®ËÐÎÍËÃ
Ó¦ÒÒÕÔÛÇÁÑÇÔÇÓÏÇÇÊÏÁÐÕÊÎ
ÊÕßÒËÏ¦ÙËËØÍÕÙÚ¦ÙÏÕÂÙÚÕÒÏÇÔËÓÖÄØÏÕ®ÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕÖØÄÍØÇÓÓÇÓË
ÚÎÔËÖÜÔßÓÃÇßØÜÖÇáÑÄ¬ÇÓËÃÕ
ØÕÙÇØÓÕÍÂÝÙÚÎÔÖÇÍÑÕÙÓÏÕÖÕÃÎÙÎÙßÙÚ¦ÛÎÑËÚÕÑÇÏÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝ

ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇËßØ×ÊÄÛÎÑÇÔÑÇÏ
ÈÕÎÛÂÛÎÑÇÔÖØ×ÎÔËØÍÇàÄÓËÔÕÏ
ÙÚÎÔ(PY-YHUJLÙÚÕ*HYYLMV\Y
ÑÇÏÙÚÎ=VS]VÍÏÇÔÇËÐËÆØÕßÔÔÁÇ
ËØÍÇÙÃÇ ÃØÙÏ¬àÕßÔÏÒ¦ÏÔËÔËØÍÇàÄÚÇÔÞØÄÔÏÇÙÚÎ5VRPHÑÇÏ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÙÚÕÓËÍ¦ÒÕËØÍÕÙÚ¦ÙÏÕÙÚÕ¦ÒÕÚÎÝÔÕÚÏÕÊßÚÏÑÂÝ
¢ÏÔÒÇÔÊÃÇÝ¬ÕÁÑÒËÏÙË¦Ô
ÊËÔÙßÓÓËÚËÃÞËÙÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇ
ÚÎÝÑÇÏÊËÔÂÚÇÔÑÇÏËßÔÕáÑÂ
ÎÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÂÚÎÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÇ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÛÇÂÚÇÔÊÆÙÑÕÒÇÒÒÕÏÖÕÆÒÎÙÇÔÚÇÙÖÃÚÏÇÚÕßÝÍÏÇ
ÔÇËÖÏÈÏ×ÙÕßÔ®ÚÕÔÃàËÏÎÃÊÏÇÑÇÏ
Î ÕÓÏÙÏÄÔËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÞÜØÃÝ
ÚÎÈÕÂÛËÏÇÚÕ¦ÒÕÛÇËÃÞË 
ÇÔËØÍÃÇÑÇÏÄÞÏ Ñ¬àÕßÔÏÒ¦ÏÔËÔÚÁÒÕÝÙßÔÁÊØÇÓËÖÇÒÏÕÆÝ
ÙßÔÇÊÁÒÌÕßÝÚÎÝÔÇÈØÕßÔÔÁËÝ
ÊÕßÒËÏÁÝÙËÖØ×ÚÎÌ¦ÙÎÑÇÏÓËÚ¦ËÑËÃÔÎÖØÕÙËÒÂÌÛÎÙËËÚÇÏØËÃÇ
ÙßÓÈÕÆÒÜÔÖÒÎØÕÌÕØÏÑÂÝ

Εκατοντάδες É~Ñ³ÐÐÖ¨{ÑÉÈ¨ÙÌÚi~Ñ~Ñ{KiÚÊÚi~Ñ¨iÉ¨oÑÇÌÐÉ{ÉÝx¦¦>R_V>¦¦_kº¦V7¿ÑK¨ÈÓÑÉ¨oÑËÑ
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ΔΙΕΘΝΗ

Εκτός Βρετανίας η γερμανική
ηλεκτρονική τράπεζα Ν26
Εως τις 15 Απριλίου θα έχει κλείσει 200.000 καταθετικούς λογαριασμούς
Η έξοδος ÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÇÖÄÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎYL_P[ÁÞËÏÖÕÏÑÃÒËÝÑÇÏÖÕÒßËÖÃÖËÊËÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÙË
ÄÒÕßÝÚÕßÝÑÒ¦ÊÕßÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÂÝ
ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÑÇÏËÏÊÏÑÄÚËØÇÙÚÕÔ
ÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÄÓÏÇÝÑÇÏÚÕÕÔÊÃÔÕËÖÁÞËÏÚÎÛÁÙÎÚÕßÊÏËÛÔÕÆÝ
ÚØÇÖËàÏÑÕÆÑÇÏÞØÎÓÇÚÏÙÚÎØÏÇÑÕÆ
ÑÄÓÈÕß¡ËÇßÚ¦ÑÇÚ¦ÔÕßÔÕÍËØÓÇÔÏÑÄÝÉÎÌÏÇÑÄÝÄÓÏÒÕÝ§ÖÕß
ÁÞËÏÙÚÎÔÖËÒÇÚËÃÇÚÕßÑÇÏÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÏÕÆÞÕßÝÁÒÇÈËÙÕÈÇØÂÇÖÄÌÇÙÎÚÎÔÕÖÕÃÇÇÖÁÊÜÙËÙÚÕ)YL_P[
ÇÏÇßÚÂÊËÔËÃÔÇÏ¦ÒÒÎÇÖÄÚÕÔÇ
ÇÖÕÞÜØÂÙËÏÕÒÕÙÞËØ×ÝÇÖÄÚÎÞ×-

Η τράπεζα υποστηρίζει ότι η άδεια που
διαθέτει της επιτρέπει
να δραστηριοποιείται
μόνο σε χώρες της Ε.Ε.
ØÇÑÇÏÔÇÑÒËÃÙËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÇÖÄ
ÑÇÚÇÛËÚÏÑÕÆÝÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÆÝ
ÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÙËÙÞËÚÏÑÄÊÎÓÕÙÃËßÓ¦ÚÎÝÎËÌÎÓËØÃÊÇ.\HYKPHU
§ÒÕÏÖÄÔËÔÎÓÁØÜÙËÍÏÇÚÏÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÇßÚÁÝÚÕßÝÖËÒ¦ÚËÝÚÎÝÑÇÏ
ÚÕßÝÁÊÜÙËÒÏÍÄÚËØÕÇÖÄÊÆÕÓÂÔËÝ
ÔÇÓËÚÇÌÁØÕßÔÙË¦ÒÒÎÚØ¦ÖËàÇÚÏÝ
ÇÖÕÚÇÓÏËÆÙËÏÝÚÕßÝÖÏÖÒÁÕÔÚÕßÝ
ËÏÊÕÖÕÃÎÙËÖÜÝÁÜÝÚÏÝÖØÏÒÃÕß
ÛÇÁÞËÏÑÒËÃÙËÏÄÒÕßÝÚÕßÝÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÆÝÚÎÝÙÚÎØËÚÇÔÃÇËÔ×ÂÊÎ
ÁÖÇßÙËÔÇÇÔÕÃÍËÏÔÁÕßÝÍÏÇÚÕßÝ
ÑÇÚÕÃÑÕßÝÚÎÝÞ×ØÇÝ

Νέα στην αγορά
ÁÈÇÏÇßÖ¦ØÞËÏÑÇÏÁÔÇËÔÊÏÇÌÁØÕÔÙÚÕÏÞËÃÕÍÏÇÚÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎ
ÎÒËÑÚØÕÔÏÑÂÚØ¦ÖËàÇÚÕÄÚÏËÓÌÇ-

Η Ν26 ÑÈ³Ê³i³{oÐÊÙ{Ñ³i¨ÉËKÒilÉ~Ñ³ÉÜÑ³³i  VÉ³ ÐÓÑËÜÉ{ÜÉ{³È¨oÖÉ~Ò³ÑØT¨Êi³ÈÙ{~Ñ{ÐÑ³ØÈ³iØÉÓ³¨ÉÉVÐÉoÉ¨ÐÑ{~ÊÒÙÉ{ÑVÑÙ{É~É¨Ñ{É{³¨ÑÉÇ{~ÓØÈi¨ÉËÉØ
ÔÃÙÚÎÑËÙÚÎØËÚÇÔÃÇÓÄÒÏÝÖØÏÔ
ÇÖÄÓÂÔËÝÁÊØÇÚÎÝÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÙÚÕËØÕÒÃÔÕËÔ×ÎÌßÙÏÑÂÚÎÝÖÇØÕßÙÃÇÙÚÕÔÜÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕÊËÔ
ÐËÖËØÔ¦ÚÕßÝßÖÇÒÒÂÒÕßÝ©ÒËÝ
ÕÏßÖÄÒÕÏÖËÝÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÑÇÏËØÍÇÙÃËÝÊÏËÑÖËØÇÏ×ÔÕÔÚÇÏËÐÇÖÕÙÚ¦ÙËÜÝÇÖÄÚÎËØÓÇÔÃÇ§ËÃÞË
ÖØÕÙËÒÑÆÙËÏÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕßÝÖËÒ¦ÚËÝÚÎÝÚÕßÝÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÏÕÆÞÕßÝ
ÃÚËØÃËÒÑÇÏÏ ÇÙÃÔÍÑ
²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÔÑÕÒÕÙÙÄßÉÎÒÂÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÚÎÝ ÃÔÇÝ
¬LUJLU[ÔÇÌËØÄÓËÔÎÙÚÎÔÇÖÄÌÇÙÂÚÎÝÔÇÌÆÍËÏÇÖÄÚÎØËÚÇÔÃÇ
ÊÂÒÜÙËÚÇËÐÂÝ!¬ÕÞØÕÔÕÊÏ¦ÍØÇÓ-

ÓÇÑÇÏÚÕÖÒÇÃÙÏÕÙÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÚÎÝ
ÇÖÕÞ×ØÎÙÎÝÇÖÄÚÎÔÙÎÓÇÃÔËÏ
ÖÜÝÙßÔÚÄÓÜÝÊËÔÛÇÓÖÕØÕÆÓËÔÇ
ÒËÏÚÕßØÍÕÆÓËÙÚÎØËÚÇÔÃÇÁÞÕÔÚÇÝ
ÙÚÇÞÁØÏÇÓÇÝ¦ÊËÏÇÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÙË
Þ×ØÇÚÎÝ®ÔÚÜÓËÚÇÐÆÓÄÒÏÝ
ÖÁØßÙÏÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕÎ§ÊÎÓÕÙÃËßËÙÚÕÏÙÚÕÒÄÍÏÄÚÎÝÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÝ
ÄÖÕßÊÏÇÈËÈÇÃÜÔËÚÕßÝÖËÒ¦ÚËÝÚÎÝ
ÄÚÏÊËÔÛÇËÖÎØË¦ÙËÏÚÕ)YL_P[ÚÎ
ÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÎÝÑÚÕÚËÚÇËÔÒÄÍÜ
ÑËÃÓËÔÇÇÌÇÏØÁÛÎÑÇÔ
ÐÃàËÏÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÖÜÝÎ§
ÇßÚÂÔÚÎÙÚÏÍÓÂÊÏÇÚÎØËÃÓÏÇÈ¦ÙÎËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔÖËÒÇÚ×ÔÙÚÎÔ
ËÔ×ÙÚÕÔÜÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕÒËÏ-

ÚÕßØÍÕÆÙËÑ¦ÔÕÔÚÇÝÞØÂÙÎÚÕß
ÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÕÝÖÕßÚÎÝËÖÁÚØËÖËÓË
ÍËØÓÇÔÏÑÂ¦ÊËÏÇÔÇÊÏËÑÖËØÇÏ×ÔËÏ
ÚØÇÖËàÏÑÁÝßÖÎØËÙÃËÝØÞÏÑ¦ÙÞËÊÃÇàËÔÇËÑÓËÚÇÒÒËßÛËÃÚÕÖØÕÙÜØÏÔÄÑÇÛËÙÚ×ÝÖÕßÚÎÝÁÊÏÔËÎËÖÕÖÚÏÑÂÇØÞÂÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÑÇÏÔÇ
ËÐÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÔÇÒËÏÚÕßØÍËÃÑÇÏ
ÓËÚ¦ÚÎÔÁÐÕÊÕÚÎÝÞ×ØÇÝÇÖÄÚÎÔ
©ÏÑÇÔÄÔËÝÇßÚÕÃËÖÏÚØÁÖÕßÔ
ÙËËßØÜÖÇáÑÕÆÝÕÓÃÒÕßÝÖÇØÕÞÂÝ
ÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑ×ÔßÖÎØËÙÏ×ÔÔÇ
ËÐÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔÔÇÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÙÚÕ
ÁÊÇÌÕÝÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÇÑÄÓÎÑÇÏÓËÚ¦ÚÎÓËÚÇÈÇÚÏÑÂÖËØÃÕÊÕÎÕÖÕÃÇ
ËÖÏÙÂÓÜÝÒÂÍËÏÙÚÏÝËÑËÓÈØÃÕß
ÖÄÚÄÚËÑÇÏÓËÚ¦ÛÇÁÞÕßÔ
ÖØÕÛËÙÓÃÇÁÜÝÑÇÏÚØÏ×ÔËÚ×ÔÓ¦ÐÏÓÕßÓÔÇßÖÕÈ¦ÒÕßÔÇÃÚÎÙÎÍÏÇÔÇ
ÚÕßÝÖÇØÇÙÞËÛËÃÑÇÔÕÔÏÑÂ¦ÊËÏÇÒËÏÚÕßØÍÃÇÝ¥ÙÚÄÙÕÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏ
ÙÚÕÊÎÓÕÙÃËßÓ¦ÚÕßÕ.\HYKPHUÎ
§ÖØÕÌÇÔ×Ý¦ÒÒÇÐËÍÔ×ÓÎÊÏÄÚÏ
ÛË×ØÎÙËÖÜÝÚÕÑÄÙÚÕÝÖÇØÇÓÕÔÂÝ
ÙÚÕÔÜÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕßÖËØÈÇÃÔËÏ
ÚÇÖÒËÕÔËÑÚÂÓÇÚÇ
ÇÚ¦ÚÏÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÕßÇÔÇÒßÚÂÚÕßÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÕÆÑÒ¦ÊÕß¬àÕÔ ØÄÔÏÔÕÕÖÕÃÕÝËØÍ¦àËÚÇÏÙÚÕÔÞØÎÓÇÚÏÙÚÎØÏÇÑÄÕÃÑÕ
.VVKIVK`ÎÈØËÚÇÔÏÑÂÇÍÕØ¦ËÃÔÇÏÓÏÇÇØÑËÚ¦ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÂÇÍÕØ¦ÑÇÏÓÁÞØÏÚ×ØÇÎÚØ¦ÖËàÇ§
ËÃÞËÙÎÓËÏ×ÙËÏÑ¦ÖÕÏÇÖØÄÕÊÕÙÚÕ
ÖËÊÃÕÚÜÔÑÇÚÇÛÁÙËÜÔÔÚÕÆÚÕÏÝ
ÎÖØÄÑÒÎÙÎÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÔ¦ÒÒÎ
ÖÒËßØ¦ÚÕßÏÙÕÒÕÍÏÙÓÕÆÚÎÝÑÇÏÙÚÕ
Ö×ÝÑËÌÇÒÇÏÕÖÕÏËÃÚÏÝÑÇÚÇÛÁÙËÏÝ
ÚÎÝ®¬ÁÒÕÝÕÍËÔÏÑÄÝÊÏËßÛßÔÚÂÝ
ÚÎÝ§ØËÚÇÔÃÇÝÕßÃÒÄØÓÖÏ
ÊÏÇÈËÈÇÃÜÙËÄÒÕßÝÚÕßÝÖËÒ¦ÚËÝÚÎÝ
ÄÚÏÛÇÑ¦ÔÕßÔÚÕÑÇÒÆÚËØÕÊßÔÇÚÄ
×ÙÚËÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÓËÚÇÌÕØ¦ÝÚÜÔ
ÞØÎÓ¦ÚÜÔÚÕßÝÔÇËÃÔÇÏÄÙÕÕÓÇÒÄÚËØÎÍÃÔËÚÇÏ
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Ξέσπασε πόλεμος
μεταξύ των μεγάλων
εταιρειών ανελκυστήρων
Εντονες ÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÖØÄÑËÏÚÇÏ
ÔÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏÎÙßÍÞ×ÔËßÙÎ
ÚÎÝ ÓÕÔ¦ÊÇÝ ÇÔËÒÑßÙÚÂØÜÔ
ÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝ
;O`ZZLURY\WWÓËÚÎÌÏÔÒÇÔÊÏÑÂ
ËÚÇÏØËÃÇ2VULÊÏÄÚÏÛÇÇÖÕÑÚÂÙËÏÇßÚÕÓ¦ÚÜÝÑßØÃÇØÞÎÛÁÙÎ
ÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÄÍÜÇÔÎÙßÞÏ×Ô
ÖËØÃÓÕÔÕÖÜÒÃÕßÕÒÌØËÔÚ
ÃÔÚÒËØËÖÃÚÏÓÕÝÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ
ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÂÝ:JOPUKSLYÊÂÒÜÙËÄÚÏÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕß
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛËÃÎÙßÍÞ×ÔËßÙÎÛÇßÖÕÈ¦ÒËÏÑÇÚÇÍÍËÒÃÇÙÚÏÝ
ÇØÓÄÊÏËÝËÖÏÚØÕÖÁÝÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆ
ÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÖÜÝÛÇÇÙÑÂÙÕßÓËÇÍÜÍÁÝÙÚÎÔßØ×ÖÎ
ÙÚÏÝÙÚÕÔ ÇÔÇÊ¦ÙÚÎÔ
ÃÔÇÑÇÏÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÙÚÎÔßÙÚØÇÒÃÇßÚÁÝÕÏßÖÕÛÁÙËÏÝÊÏÇØÑÕÆÔÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÚØÃÇÁÜÝ
ÚÁÙÙËØÇÞØÄÔÏÇ®ÄÖÜÝÙÞÕÒÃÇÙËÙÚÕ9L\[LYZÕÃÔÚÒËØ
©ÃÊÏÕÝÇÔÇÓÁÔËÏÄÚÏÖÕÒÒÁÝ
ÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÁÝÛÇÑÏÔÎÛÕÆÔ
ÊÏÑÇÙÚÏÑ×ÝË¦ÔÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃ
ÎÙßÍÞ×ÔËßÙÎ
§ÇËÃÙÚËÙÃÍÕßØÕÏÄÚÏÕÆÚËÎ6[PZÕÆÚËÎ:JOPUKSLYÛÇ
ÊËÞÛÕÆÔÁÚÙÏÇÖÒ¦ÔÇËÑÊÏÜÞÛÕÆÔ®ÙßÓÖÒÂØÜÙËÕÃÔÚÒËØ
ÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÇÍÕØ¦ÇÔËÒÑßÙÚÂØÜÔÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ6[PZ
ÑÇÏÎ:JOPUKSLYÑÇÚÇÚ¦ÙÙÕÔÚÇÏ
ÙÚÎÔÖØ×ÚÎÑÇÏÙÚÎÊËÆÚËØÎ
ÛÁÙÎÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇÇÒÒ¦ÓÏÇÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÇÐÆ;O`ZZLURY\WW
ÑÇÏ2VULÛÇÁÑÒËÈËÚÎÔÑÕØßÌÇÃÇÛÁÙÎ
ËÖÕÞÂÚÎÝÊÄÐÇÝÍÏÇÚÎÔ
;O`ZZLURY\WW¦ÒÒÕÚËÑËÔÚØÏÑÂÇØÚÎØÃÇÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝËÃÔÇÏÖØÕÖÕÒÒÕÆ
ÐËÖËØÇÙÓÁÔÎ¬ÕÚÓÂÓÇÇÔËÒÑßÙÚÂØÜÔÄÓÜÝËÐÇÑÕÒÕßÛËÃ
ÔÇËÃÔÇÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÑËØÊÕÌÄØÕ
ËÐÕßÑÇÏÖØÕÙËÃÒÑßÙËÖÕÒÒÕÆÝ
ËÖÃÊÕÐÕßÝÓÔÎÙÚÂØËÝ¬ÎÔ¬ØÃ-

ÚÎÁÒÎÐËÎÖØÕÛËÙÓÃÇÖÕßËÃÞË
ÛÁÙËÏÎÍËØÓÇÔÏÑÂÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇ
ÍÏÇÚÎÔßÖÕÈÕÒÂÖØÕÙÌÕØ×Ô
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ9L\[LYZÎ
ÙßÔÕÒÏÑÂÇÐÃÇÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÓËÚÇÐÆÚÎÝ;O`ZZLURY\WW
ÚÎÝÌÏÔÒÇÔÊÏÑÂÝ2VULÑÇÏÚØÏ×ÔËÖËÔÊßÚÏÑ×ÔÑËÌÇÒÇÃÜÔÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÇÔÁÒÛËÏÙÚÇ
ÊÏÙËßØ×
ÇßÖ¦ØÐËÏÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÄÝ
ÖÄÒËÓÕÝÞËÏÐËÑÏÔÂÙËÏÂÊÎ
ÇÒÒ¦ÛÇÑÒÏÓÇÑÜÛËÃÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕ®ÄÖÜÝÙÞÕÒÃÇÙËÙÚÕ
9L\[LYZÕÃÔÚÒËØÇÌÂÔÕÔÚÇÝ

Η συγχώνευση των
Thyssenkrupp - Kone
προκαλεί τις έντονες
αντιδράσεις των Otis
και Schindler.
ÔÇËÔÔÕÎÛËÃÄÚÏÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÚÜÔÊÆÕËÚÇÏØËÏ×ÔÛÇÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÇÌËÔÄÝ
ÙËÔÕÓÏÑÄÑÇÏÇÌËÚÁØÕßÙËÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÄËÖÃÖËÊÕ¦ÔÖØ¦ÍÓÇÚÏÎ;O`ZZLURY\WWËÖÏÒÁÐËÏ
ÚÎÔ2VULÚÄÚËÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇ
ÊËÞÛËÃÖÕÒÒÁÝÑÇÚÇÍÍËÒÃËÝÍÏÇ
ÓÕÔÕÖ×ÒÏÕÙÚÎÔßØ×ÖÎÑÇÏ
ÙÚÏÝÔÊÁÞËÚÇÏËÖÃÙÎÝÔÇ
ßÖÕÞØËÜÛËÃÔÇÖÕßÒÂÙËÏÕØÏÙÓÁÔÇÖËØÏÕßÙÏÇÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇ
ÙËÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝÚÎÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÒ¦ÈËÏÁÍÑØÏÙÎÇÖÄÚÏÝ
ÇØÓÄÊÏËÝØßÛÓÏÙÚÏÑÁÝÇØÞÁÝ
 ÍËØÓÇÔÏÑÂ ÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇ
ÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÍÏÇ
ÚÕÚÓÂÓÇÚÜÔÇÔËÒÑßÙÚÂØÜÔ
ÓÁÞØÏÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÓÂÔÇÖÏÖÒÁÕÔËÐËÚ¦àËÏÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕ
ËÏÙÇÍÜÍÂÝÚÕßÚÓÂÓÇÚÕÝÇßÚÕÆ
ÙÚÕÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕ

Real Estate
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Με ρυθμούς προ κρίσης
αυξάνονται οι τιμές κατοικιών

Οι νεότερες γενιές
Βρετανών προτιμούν
το ενοίκιο από
την αγορά κατοικίας

Ενισχύθηκαν κατά 7,2% πανελλαδικά το 2019 έναντι 1,8% το 2018
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Με τον υψηλότερο ρυθμό από το 2006
αυξήθηκαν οι τιμές των κατοικιών κατά
το 2019, σε ακόμα μία ένδειξη ανάκαμψης τόσο της κτηματαγοράς όσο
και της οικονομίας γενικότερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε
η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), ο μέσος
ετήσιος ρυθμός ανόδου των τιμών πώλησης κατοικιών διαμορφώθηκε σε
7,2% πανελλαδικά, έναντι 1,8% κατά
το 2018. Η τελευταία σημαντική άνοδος
είχε καταγραφεί πριν από 13 χρόνια,
όταν οι τιμές στα μεγάλα αστικά κέντρα
είχαν αυξηθεί κατά 13%, προτού ξεκινήσει η σημαντική πτώση από το 2009







Τη μεγαλύτερη αύξηση
των τελευταίων 13 ετών
σημείωσε η κτηματαγορά
πέρυσι – «Πρωταθλήτρια»
η Αττική.
και μέχρι το 2017, όταν υπολογίζεται
ότι, κατά μέσον όρο, οι αξίες υποχώρησαν κατά 44% στην Αθήνα και κατά
46% στη Θεσσαλονίκη. Ανάλογη είναι
η εικόνα και στην Αττική, όπου οι τιμές
το 2019 αυξήθηκαν κατά 10,4%, που
αποτελεί την καλύτερη επίδοση από
το 2006, όταν είχαν αυξηθεί κατά 11,7%.

Θετικό κλίμα
Σημειωτέον ότι, κατά το τέταρτο
τρίμηνο του 2019, η άνοδος σε πανελλαδικό επίπεδο άγγιξε το 7,5%, σε
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του
2018. Ωστόσο, παρατηρήθηκε μια ελαφρά επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης,
καθώς κατά το τρίτο τρίμηνο οι τιμές
είχαν καταγράψει άνοδο της τάξεως
του 8,3% και το δεύτερο τρίμηνο κατά
7,7%.
Με όρους παλαιότητας, τη μεγαλύτερη αύξηση κατά το τέταρτο τρίμηνο
με σχεδόν 9% κατέγραψαν τα νεόδμητα
ακίνητα (έως πέντε ετών), έναντι 6,6%
των παλαιότερων ακινήτων. Αντίστοιχα,
για το σύνολο του 2019, ο μέσος ετήσιος
ρυθμός αύξησης των τιμών για τα νέα
διαμερίσματα ήταν 7,7%, έναντι αύξησης 2,0% το 2018, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης για τα «παλαιά»
διαμερίσματα ήταν 6,9% το 2019, έναντι
αύξησης 1,7% το 2018. Πέραν της προσπάθειας μερίδας κατασκευαστών να

επωφεληθεί από το βελτιωμένο κλίμα
στην αγορά, θα πρέπει να σημειωθεί
ότι αρκετές από τις νέες αναπτύξεις
κατοικιών βρίσκονται σε ακριβές περιοχές, όπως π.χ. στα νότια προάστια,
και προσφέρουν υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές, γεγονός που ενδεχομένως
να δικαιολογεί εν μέρει και τις υψηλότερες τιμές.
«Πρωταθλήτρια» των αυξήσεων το
2019 αναδείχθηκε η Αττική, όπου οι
αξίες εκτινάχθηκαν κατά 10,4% σε
ετήσια βάση. Μάλιστα, κατά το τρίτο
τρίμηνο του έτους, οι τιμές έφτασαν
στο σημείο να «τρέχουν» με ρυθμό
ανόδου της τάξεως του 11,9%, προτού
επιβραδύνουν σε 11% κατά το τέταρτο
τρίμηνο του 2019. Στη Θεσσαλονίκη
κατά το σύνολο του έτους οι τιμές ενισχύθηκαν με μέσο ρυθμό 6,8% (και
5,5% κατά το τέταρτο τρίμηνο). Αντίστοιχα, στα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα
της χώρας οι αξίες αυξήθηκαν κατά
4,1% (και 4,2% κατά το τέταρτο τρίμηνο). Στις υπόλοιπες περιοχές της
χώρας (κυρίως σε δημοφιλείς τουριστικά περιοχές) ενισχύθηκαν κατά
4,6% σε ετήσια βάση και κατά 4,9%
κατά τους τελευταίους τρεις μήνες του
2019.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, ιδίως κατά
τη διάρκεια του 2019, διαφάνηκε και
η σταδιακή επιστροφή όλο και περισ-

σότερων Ελλήνων ενδιαφερόμενων
αγοραστών κατοικίας. Οι άνθρωποι
αυτοί κινούνται στην αγορά κυρίως
για την απόκτηση κατοικιών κόστους
έως 150.000 ευρώ, με το ποσοστό χρηματοδότησης να διαμορφώνεται πέριξ
του 70%-80%. Σύμφωνα με στοιχεία
της εταιρείας ΙMS (Individual Mortgage
Solutions), η μέση αξία των στεγαστικών δανείων που εκταμιεύονται για
την αγορά κατοικίας ανήλθε σε σχεδόν
100.000 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση
της τάξεως του 20% σε σχέση με το
2018, όταν η αντίστοιχη αξία ανά δάνειο δεν ξεπερνούσε τις 80.000 ευρώ.
Οσον αφορά τα προς χρηματοδότηση
ακίνητα, η μέση αξία τους διαμορφώνεται φέτος σε 140.000 ευρώ, από
118.000 ευρώ το 2018.
Σύμφωνα με τον κ. Γιώργο Γκιώκα,
διευθυντή πωλήσεων και συνιδρυτή
της IMS, «η ζήτηση είναι αυξημένη σε
σχέση με πριν από 1-2 χρόνια, με το
μεγαλύτερο ποσοστό των ενδιαφερόμενων αγοραστών να στρέφεται κυρίως
σε επιλεγμένες περιοχές των νοτίων
και των βορείων προαστίων, όπως Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, Αγιος Δημήτριος, Μοσχάτο, Ν. Φάληρο, Πεύκη,
Μαρούσι, Χαλάνδρι, Ν. Ψυχικό και Βριλήσσια». Οσον αφορά τα χαρακτηριστικά των ακινήτων, προτιμώνται κατοικίες έως 100 τ.μ. και ηλικίας έως 20

ΑΡΘΡΟ

ετών. Η IMS λειτουργεί ως σύμβουλος
για τους ενδιαφερόμενους δανειολήπτες, αναλαμβάνοντας όλες τις σχετικές
διαδικασίες, έχοντας συνάψει συνεργασίες με τις μεγαλύτερες τράπεζες
της χώρας.

Εισροές κεφαλαίων
Στην πρόσφατη ενδιάμεση έκθεση
της ΤτΕ για τη νομισματική πολιτική,
επισημαίνεται η αύξηση της ζήτησης
από το εξωτερικό ως κύριος λόγος για
την ανάκαμψη της αγοράς κατοικίας,
εξέλιξη η οποία τεκμηριώνεται και από
την άνοδο κατά 55,1% της καθαρής
εισροής κεφαλαίων για αγορές ακινήτων από ξένους επενδυτές κατά το εννιάμηνο του 2019. Στην αύξηση της
ζήτησης κατοικιών από το εξωτερικό
έχει συντελέσει η απήχηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, κατά βάση στο
κέντρο της Αθήνας, καθώς έχουν πλέον
αποκτήσει επενδυτικά χαρακτηριστικά
και προσφέρουν αποδόσεις πλησίον
εκείνων των γραφειακών χώρων.
Αναφορικά με τις εκτιμήσεις για το
2020, η ΤτΕ σημειώνει ότι η περαιτέρω
ανάκαμψη της αγοράς κατοικίας θα
εξαρτηθεί από την αύξηση του ρυθμού
της οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και
την περαιτέρω ενίσχυση της απασχόλησης και του διαθέσιμου εισοδήματος.

Ολοένα και λιγότεροι νέοι Βρετανοί, ηλικίας από 35
έως 44 ετών, επιλέγουν να αγοράσουν σπίτι και προτιμούν το ενοίκιο. Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσίευμα
της εφημερίδας Guardian, που επικαλείται τα επίσημα
στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της
Βρετανίας του 2017, οι ανήκοντες στη γενιά αυτή
έχουν τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να νοικιάσουν σπίτι από ό,τι είχαν πριν από 20 χρόνια. Και
αυτό σημαίνει ότι αφενός οι τιμές των κατοικιών αυξάνονται, άρα γίνονται απαγορευτικές, ενώ οι μισθοί
παραμένουν στάσιμοι ειδικά την τελευταία δεκαετία
της κρίσης.
Εν τω μεταξύ, η εικόνα είναι διαφορετική όσο οι
άνθρωποι μεγαλώνουν. Οπως αποτυπώνεται στα στατιστικά στοιχεία, η ιδιοκατοίκηση απαντάται ολοένα
και συχνότερα σε άτομα άνω των 65 ετών. Σχεδόν
το 75% των ενηλίκων που γεννήθηκαν μετά τον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο, έχουν τη δική τους κατοικία, ενώ
το 1993 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν κατά τι υψηλότερο
του 50%. Στη σύγχρονη Βρετανία, όπως γίνεται σαφές,
το χάσμα στα εισοδήματα ανάμεσα στις διαφορετικές
γενιές διευρύνεται. Και το ότι οι μεγαλύτερης ηλικίας
Βρετανοί και Βρετανίδες θέλουν να «έχουν ένα κεραμίδι» πάνω από το κεφάλι τους σχετίζεται αφενός
με την πολιτική Θάτσερ περί του δικαιώματος στην
ιδιοκτησία, αφετέρου με την περιστολή των εργατικών
κατοικιών στη χώρα. Το σχετικό πρόγραμμα ξεκίνησε
το 1979. Στο πλαίσιο αυτό όσοι νοίκιαζαν εργατικές
κατοικίες μπορούσαν και να τις αποκτήσουν σε μειωμένη τιμή, αλλά αυτό το καθεστώς ιδιοκτησίας περιορίστηκε δραστικά την τελευταία 40ετία. Από το
33,2% είχε περιοριστεί στο 17,6% το 2017.
Ολα τα δεδομένα και οι τάσεις δείχνουν πως όταν
φθάσουν στην ηλικία εκείνη που θα συνταξιοδοτηθούν,
η κατάσταση των οικονομικών τους θα είναι κατά
πολύ χειρότερη από την αντίστοιχη των γονέων τους.
Είναι αξιοσημείωτα τα ευρήματα έρευνας, την οποία
διεξήγαγε η ασφαλιστική εταιρεία Royal London, και
τα οποία αναφέρει η Guardian. Εάν κάποιος έχει στην
πλήρη κατοχή του ένα σπίτι, μπορεί να περιμένει ότι
θα διατηρήσει το επίπεδο ζωής του ως έχει, αφ’ ης
στιγμής έχει αποταμιεύσει για τα γεράματα 260.000
λίρες/308.000 ευρώ. Αντιθέτως, όσοι νοικιάζουν ένα
διαμέρισμα, που ανήκει σε ιδιώτη, θα πρέπει σχεδόν
να διπλασιάσουν το εν λόγω ποσό στις 445.000 λίρες/527.000 ευρώ. Επιπλέον, η Εθνική Στατιστική
Υπηρεσία της Βρετανίας αναφέρει ότι, εάν η φθίνουσα
τάση στην ιδιοκατοίκηση εξακολουθήσει όπως τώρα
για τη σημερινή γενιά των 35-44 ετών, στο άμεσο
μέλλον θα είναι περισσότεροι οι ηλικιωμένοι που θα
ζουν σε ιδιωτικά διαμερίσματα από ό,τι σήμερα.
Ηδη υπάρχουν σχετικές ενδείξεις, όπως το ότι το
15,8% των ηλικίας 45-54 ετών Βρετανών νοικιάζουν
το διαμέρισμά τους, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το
1997 ήταν μόλις 5,6%. Οι νεότερες ηλικίες είναι συνηθέστερο να νοικιάζουν το σπίτι τους, αλλά όσο
προχωράμε σε μεγαλύτερες ηλικίες είναι πιο συχνό
το φαινόμενο να λαμβάνουν οι άνθρωποι στεγαστικό
δάνειο ή να κληρονομούν κάτι από την οικογένειά
τους. Πάντως, οι επιλογές των νέων μπορεί να έχουν
κάποια πλεονεκτήματα, καθώς όσο μεγαλώνουν οι
άνθρωποι το κόστος και η ευθύνη των επισκευών
είναι ρεαλιστικά πιο δύσκολα, αναφέρει ο Guardian.

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Θα στύψουμε τις επενδυτικές ευκαιρίες
Προχωράμε προς την 4η βδομάδα
του Φεβρουαρίου με την αγορά
ακινήτων να ακολουθεί προς το
παρόν τις εκτιμήσεις μας του Δεκεμβρίου του 2019, όπου δηλώσαμε
δημοσίως πως το 2020 αναμένεται
να κινηθεί περίπου στα επίπεδα
του 2019, αλλά με κάποιες αρνητικές αποκλίσεις.
Αυτή η εξέλιξη της γενικής εικόνας της κτηματαγοράς δεν πρέπει
να ξενίζει δεδομένου ότι και το
ΑΕΠ, αν και μεγεθύνθηκε με απόλυτα θετικό ρυθμό συνολικά, εντούτοις η πορεία μεγέθυνσης του
εντός του 2019 χαρακτηριζόταν
από ελαφριές ταλαντώσεις πέριξ
του 3,2%.
Ο Ιανουάριος του 2020 έκλεισε
με συνολικά 871 πωλήσεις/ μεταβιβάσεις σε σχέση με τις 926 πωλήσεις του Ιανουαρίου του 2019,
δηλαδή περίπου 6% κάτω. Τα αντίστοιχα πωλητήρια έγγραφα που
κατατέθηκαν στο Κτηματολόγιο
ανέρχονται στα 742 για το 2020
και στα 766 για το 2019, δηλαδή
περίπου 3% κάτω.
Από αυτά τα 742 πωλητήρια έγγραφα του 2020, 118 αγοραστές
ήταν πολίτες της ΕΕ και 235 πολίτες








Ο επιχειρηματικός κόσμος της χώρας μας θα
εκμεταλλευτεί τις όποιες διεθνείς καταστάσεις
για να μειώσει τις αρνητικές επιδράσεις.
εκτός ΕΕ, δηλαδή το συνολικό ποσοστό των μη Κύπριων αγοραστών
ήταν σχεδόν 47,5%, ενώ το ποσοστό των αγοραστών από τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ) ήταν 31,7%. Από
τα 766 πωλητήρια έγγραφα του Ιανουαρίου του 2019, 140 αγοραστές
ήταν πολίτες της ΕΕ και 248 πολίτες
εκτός ΕΕ, δηλαδή το συνολικό ποσοστό των μη Κύπριων αγοραστών
ήταν σχεδόν 50,7%, ενώ το ποσοστό των αγοραστών από τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ) ήταν 32,4%.
Είναι εμφανές ότι από τα πιο
πάνω στοιχεία πωλήσεων ο περυσινός με τον φετινό Ιανουάριο κινούνται στα ίδια επίπεδα, με τον
φετινό να είναι ελαφριά κάτω, που
άνετα θα μπορούσε να θεωρηθεί
αμελητέα τόσο σε απόλυτο αριθμό

Είναι λογικά αναμενόμενο λόγω του σφιξίματος του προγράμματος πολιτο-

γραφήσεων να αναμένεται μια επιβράδυνση των πωλήσεων του τομέα αυτού.
όσο και σε ποσοστό. Στο επίπεδο
της συνολικής αξίας των ακινήτων
που αντάλλαξαν χέρια, δηλαδή των
μεταβιβάσεων, η εικόνα είναι λίγο
διαφορετική. Τον Ιανουάριο του
2019 έγιναν μεταβιβάσεις σχεδόν
€200 εκ. ενώ τον Ιανουάριο του
2020 έγιναν μεταβιβάσεις συνολι-

κής αξίας σχεδόν €155εκ. Παρόλο
που αυτό δείχνει μια πτώση της
τάξης του 22,5% εντούτοις θα πρέπει να αναφέρουμε πως το εν λόγω
στατιστικό στοιχείο αποτελεί μόνο
μέρος της συνολικής εικόνας, καθώς
δεν περιλαμβάνει τις αξίες των ακινήτων που πωλήθηκαν αλλά δεν

μεταβιβάστηκαν. Και δεν αρκεί
να πούμε πως κάτι παρόμοιο ακολουθήθηκε και τον Ιανουάριο του
2019 και άρα η εικόνα είναι συγκρίσιμη, επειδή η μετάβαση από
την κατάθεση ενός πωλητηρίου
εγγράφου στην μεταβίβαση εξαρτάται από διάφορους αντικειμενικούς και υποκειμενικούς παράγοντες που αφορούν είτε τον πωλητή,
ή τον αγοραστή ή και τους δύο.
Άρα αυτό το στατιστικό στοιχείο
αποτελεί μόνο μέρος της πραγματικής εικόνας και δεν πρέπει να
αγχώνει ή αντίθετα να δημιουργεί
υπεραισιοδοξία.
Είναι όμως λογικά αναμενόμενο
λόγω του σφιξίματος του προγράμματος πολιτογραφήσεων να αναμένεται μια επιβράδυνση των πωλήσεων του τομέα αυτού. Από την
άλλη, η Κύπρος δεν απώλεσε κανένα από τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα που την κάνουν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό, ενώ
αντίθετα μείωσε πολλά από τα συγκριτικά της μειονεκτήματα. Σαν
παραδείγματα της τελευταίας κατηγορίας αναφέρω ενδεικτικά τη
σύντμηση των διαδικασιών αδειοδότησης, την μείωση του όγκου

ανέκδοτων τίτλων Ιδιοκτησίας, του
ανεβάσματος του πήχη αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και ποιότητας
κατασκευής, της ενίσχυσης και καλυτέρευσης των υποδομών μας
στις πόλεις, της διεύρυνσης των
επενδυτικών επιλογών ιδιαίτερα
με τη δημιουργία του τομέα των
επενδυτικών ταμείων, της σταδιακής καλυτέρευσης των τραπεζικών
δεδομένων, την πορεία των μακροοικονομικών δεδομένων κλπ.
Σίγουρα, υπάρχουν εξωγενείς
αστάθμητοι παράγοντες όπως το
τι επίδραση θα έχει η τρέχουσα
ασθένεια της Κίνας στην παγκόσμια
οικονομία, η σταδιακή υλοποίηση
του Brexit, οι γεωπολιτικές αναταράξεις στην περιοχή από τον ψυχοπαθή και εγωπαθή Σουλτάνο
κλπ. Είμαι σχεδόν σίγουρος πως
ο επιχειρηματικός κόσμος της χώρας μας θα εκμεταλλευτεί τις όποιες
διεθνείς καταστάσεις για να μειώσει
τις αρνητικές επιδράσεις. Η φετινή
χρονιά θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα
από πολλές απόψεις.

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, CEO,
APS Andreou Property Strategy Chartered Surveyors.
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Τα «λάβαρα» της Eπανάστασης
Οι σχεδιαστικές επιλογές και η φιλοσοφία πίσω από τα λογότυπα τριών φορέων για την επέτειο των 200 χρόνων
Του ΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ
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Απεικόνιση
και συμβολισμός
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Δίνουμε τον λόγο
στους δημιουργούς
για να παρουσιάσουν
οι ίδιοι το σκεπτικό τους.
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ÏÙÚÕØÃÇÖÕßÛÇÍÃÔËÚÇÏÑÇÚÇÔÕÎÚÂ
ÓÁÙÜÚÜÔËÌÇØÓÕÍ×ÔÚÎÝÙßÔÕÒÏÑÂÝ
ÕÖÚÏÑÂÝÚÇßÚÄÚÎÚÇÝ¬ÕÒÕÍÄÚßÖÄ
ÓÇÝÙËÖØ×ÚÎÇÔ¦ÍÔÜÙÎËÃÔÇÏÁÔÇÝ
ÇÖÒÄÝÇØÏÛÓÄÝÇÒÒ¦ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇ
ÓËÚÇÌÁØËÏÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÊÏÇÊØÕÓÂ
ËßÑÇÏØÃÇÍÏÇÄÖÕÏÕÔËÓÈÇÛÆÔËÏ¬Õ
ÒÕÍÄÚßÖÕÍÏÇÚÎÔËÖÁÚËÏÕÚÜÔ
ÞØÄÔÜÔÊËÔÇÖÕÚËÒËÃÓÄÔÕÇÏÚÃÇ
ËÕØÚÇÙÓÕÆÚÕßÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝÇÒÒ¦
ÇÌÕØÓÂÍÏÇÑ¦ÚÏÈÇÛÆÚËØÕ¡ÃÇÔÁÇ
ÇÌËÚÎØÃÇ/ÙÚÏÍÓÂÖÕßÑÕÏÚ¦ÓËÖÃ-

ÙÜÇÖÄÚÕÐËÑÃÔÎÓÇÚÎÝËÒËÆÛËØÎÝ
ÒÒ¦ÊÇÝÁÜÝÙÂÓËØÇÍÏÇÔÇÖØÕÞÜØÂÙÕßÓËÓÖØÕÙÚ¦®ËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔ
/²ØÏÙÚÃÔÇÖ¦ØÚÇÒÎÑÇÏÚÕÙÞËÊÏÇÙÚÏÑÄÍØÇÌËÃÕ0UMVYTHSËÐÎÍÕÆÔ
ÄÚÏÎÊÏÑÂÚÕßÝÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÂÚÇÔÔÇ
ÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔÓÏÇËÏÑÄÔÇÖÕßÛÇ
ÙßÓÈÕÒÃàËÏÚÎÙßÒÒÕÍÏÑÄÚÎÚÇÚÜÔ
ÊØ¦ÙËÜÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÚÜÔÌÕØÁÜÔÖÕßÇÖÇØÚÃàÕßÔÚÎÔØÜÚÕÈÕßÒÃÇ
©ÏÁÔÔÕÏËÝÚÎÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÚÎÝ
ÖØÕÕÖÚÏÑÂÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕßÞØÄÔÕß
ËÔÚ¦ÞÛÎÑÇÔÙÚÕÒÕÍÄÚßÖÕ¡ÃÔÏÓÇÒÑÇÏÓËÙÆÍÞØÕÔÎÌÏÒÏÑÂÍØÇÌÂ
ÚÕÒÕÍÄÚßÖÕÚÎÝØÜÚÕÈÕßÒÃÇÝÙË
ÓÏÇËÖÕÞÂßÖËØÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÝÑÇÏ
ßÉÎÒ×ÔÚÇÞßÚÂÚÜÔÊÃÔËÏÁÓÌÇÙÎ
ÙÚÕÙÂÓËØÇËÔ×ÇÌÂÔËÏÇÌÇÏØËÚÏÑ¦
Þ×ØÕÙÚÕÇÆØÏÕ¬Õ¸¹ÜÝÓÁØÕÝ
ÚÎÝÙÚÕØÃÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÇÛÓÄÝÓÁÙÇÙÚÕÔÇÄØÇÚÕÑÆÑÒÕÚÕßÞØÄÔÕß
ÊËÃÞÔËÏÚÎÔÇÌËÚÎØÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔ
×ÛÎÙÎÖØÕÝÚÕÔÕÇÏ×ÔÇ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏÎÑÖ¦ØÚÇÒÎÑÇÏÚÕÔÃàËÏÜÝ
ÙÚÕÏÞËÃÇÚÕßÒÕÍÕÚÆÖÕßÚÎÔÇÖÒÄÚÎÚÇÑÇÏÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎÚÕßÓÁÚØÕß
ËÁÔÇÚÄÙÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÛÁÓÇÚÕ

ÒÕÍÄÚßÖÕËÃÔÇÏÇßÚÄÖÕßÙßÙÚÂÔËÏÊÃÔËÏÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÖØÕ¦ÍËÏÇÐÃËÝÏÇËÓ¦ÝÙÚÎÔ0UMVYTHS
ÞØËÏ¦àËÚÇÏÏÙÕØØÕÖÃÇÓËÚÇÐÆÓÏÇÝ
ÑÇÒÂÝÇÏÙÛÎÚÏÑÂÝÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÝÑÇÏ
ÚÎÝÙÑÁÉÎÝÓ¦ØÑËÚÏÔÍÑÙËÈÄÓËÔÕÏ
Ö¦ÔÚÇÚÕÑÕÏÔÄÙÚÕÕÖÕÃÕÇÖËßÛßÔÄÓÇÙÚË®ÖØÕÙÛÁÚËÏ

Αναστοχασμός
±ÖÄÚÕÔÄØÕ§*±¬®
ÚÕÛÔÏÑÄÙÚÕØÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕÊÏ¦ÞËÏØÄÝÎÓÂÚØÎÇÖ¦àÕÍÒÕßÚÏÚÒÕÌÕØËÃ
ÑÇÏÙÎÓÇÚÕÊÕÚËÃÕÖÚÏÑ¦ÚÏÝËÖËÚËÏÇÑÁÝÊØ¦ÙËÏÝÚÕßÖÕßÐËÑÃÔÎÙÇÔÚÕ
 ÑÇÏÛÇÕÒÕÑÒÎØÜÛÕÆÔÚÕ
ÙËÓÏÇÔÁÇÙßÒÒÕÍÏÙÚÏÑÂ ®ËÖÏÑÕÏÔ×ÔÎÙËÓËÚÕÔÑÇÖ¦àÕÍÒÕßÇÒÒ¦ÕÙÞËÊÏÇÙÚÂÝÑÇÏÚÕÓÕßÙËÃÕÓÇÝ
ËÔÎÓÁØÜÙÇÔÄÚÏÛÇÂÛËÒÇÔÔÇÇÔÇÖÚÆÐÕßÔÚÎÌÏÒÕÙÕÌÃÇÚÕßÝÙË¦ÒÒÎ
ÞØÕÔÏÑÂÙÚÏÍÓÂÔÚÒ×ÔÚÇÝÒÕÏÖÄÔ
ÇÖÄÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÙÎÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÑÇÏÚÎÝÚÇßÚÄÚÎÚ¦ÝÚÕßÑÇÏÚÕ
ÊÎÓÕÙÏËßÓÁÔÕßÒÏÑÄÓÇÛÇÃÔÕßÓËÄÚÏ
ÎÑËÔÚØÏÑÂÏÊÁÇÍÆØÜÇÖÄÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÇÔÇÖÚÆÞÛÎÑËÚÕÖÒÁÍÓÇÊØ¦ÙËÜÔ
ÑÇÏÚÕÒÕÍÄÚßÖÕÚÕßÓÕßÙËÃÕßÂÚÇÔ

ÕÇÔÇÙÚÕÞÇÙÓÄÝÚÕßÕÊÏ¦ÒÕÍÕÝÑÇÏÎÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂÊÎÓÏÕßØÍÃÇ
ËÖÇÔÇÙßÙÚÂÔÕÔÚÇÝÙÚÕÑÕÏÔÄÚÇÑËÏÓÂÒÏÇÚÜÔÙßÒÒÕÍ×ÔÚÕßÊÕÓÂÚÎÝ
ÒÁÐÎÝÖØÕÙÌÁØËÚÇÏÍÏÇÖÕÒÒÁÝÇÔÇÍÔ×ÙËÏÝ!ËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎ®ÙÆÙÚÇÙÎ®
ÖÒ¦ÍÏÇÇÔÇÌÕØ¦ÙÚÎ¢ÏÒÏÑÂÚÇÏØËÃÇÙÚ¦ÙÎ®ÄÖÜÝÖËØÏÙßÒÒÕÍÂ
ÙÚÕÞÇÙÓÄÝÑÇÏÈÁÈÇÏÇËÖÇÔÇÙÆÙÚÇÙÎ®ÓËÚÎÔÁÔÔÕÏÇÚÎÝÇÔÇÙßÍÑØÄÚÎÙÎÝ©ÖÜÝÁÞËÏÖËÏÕÃÊÏÕÝÕ
ÊÎÓÏÕßØÍÄÝÙÚÎÔÕÓÏÒÃÇÚÕßÎÕÖÚÏÑÂËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÚÜÔÊØ¦ÙËÜÔÖØÁÖËÏ
ÔÇÇÔÚÇÖÕÑØÃÔËÚÇÏÙËÊÆÕÈÇÙÏÑ¦
àÎÚÂÓÇÚÇ!ÔÇÒËÏÚÕßØÍÂÙËÏÜÝÄÞÎÓÇÍÏÇÚÎÊßÔÇÓÏÑÂËÖÇÔÇÙÆÙÚÇÙÎ
ÚÕßÓÕßÙËÃÕßÑÇÏÚÎÝÇÖÕÙÚÕÒÂÝÚÕß
ÙÚÎÙÆÍÞØÕÔÎËÖÕÞÂÑÇÏÔÇÞÇØÚÕÍØÇÌÂÙËÏÑÇÏÔÇËÓÖÔËßÙÚËÃÇÖÄÚÎÔ
ÖÒÕßØÇÒÏÙÚÏÑÂÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦ÚÕß»
©ÏËÖÇÔÇÙÚ¦ÚËÝÚÕßÊËÔËÃÞÇÔ
ËÔÏÇÃÇËÏÑÄÔÇÚÇßÚÄÚÎÚÇÂÙÎÓÇÃÇ
ÑÇÏÁÚÙÏÚÕÔÇÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÓÏÇ
ÚÇßÚÄÚÎÚÇÈÇÙÏÙÓÁÔÎÙÚÕÔËÆÑÕÒÕ
ÄØÕÚÜÔÎÓËØ×Ô¸ËÔÏÇÃÇËÏÑÄÔÇ¹ÛÇ
ÂÚÇÔÓ¦ÚÇÏÕÇÊÆÔÇÚÕÏÙÚÕØÏÑ¦ÇÔÇÒÎÛÁÝÇÔÚÏËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÄÑÇÏÑßØÃÜÝ
ÇÔÚÏÌÏÒËÒËÆÛËØÕ® ®  
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tÙÉÐ¨ÖÑ{~Ñ{iÚÖÌÜ{VÑÜÜÒ¨ÓÉ{Ñ
ÈÒ¨TÉ{ÓÑ³{TÉËÈ³
ÑoÑÖÌÜ{u1ÑÒÜÜÑÇÉ³i³{~ÊÈTÓ³{i³iØ
ÜÜÒÙÑØÐÉ³oÑÜÑÌÜÉÈ~
T¨ÐÑÉÒÐ¨ÖÉ«t ËÑ{
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Ñ¨ÜÌÈÜØÚÑÊÚÉÜÉÑ
³ÑÑÜÜÒÂÉ{ÌÜÑtÉ³Ò³³ÓÜØ³iØÙÉ~ÑÉ³ËÑØ³È¤dÆVi
³Ì{ÑTÉÙ{Ñ³{~Ê¡~iÊ¢
ÉÈÙÈÑÐÌÐÉ³iÉÒÙ¨i³iØÉÜÜi{~ÊØÙ{Ë~iiØÈÉËÙÑÐÉÙÓØ³i
ÓÑÉTÊÈÉ¨TÌ³Ñ~Ñ{
ÑTÑÈÚi~ÑVÙÉÓ×³{ÑÂÉ
ÓÑÉÚ{~Ì³{~ÌÉ¨ÓÚ{ÐÑ
ÐÉÙÈÑÐ{ÐÌ~Ñ{{i³{~ÊÙ{ÒÚÉi'³ÒÑÐÉÑÉËÐÑ³É
Ð{Ñ³oÜÑÑ¨ÓÑÈ~ÒÉ{
~¨{³{~Ê0oÑÜÑÌÜÉÈ~ÉËÑ{
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³{~ËiiÉÌØtÉÚ{~ÖÚÓÐÑ³ØuÑÑ{³ÉË³ÑÖ³{i
ÐÉ~Ò³{Ò×Ñ³~Ñ{ÌT{É{ÚV
ÌØÈÐKÑËÉ{ÐÉ~Ò³{ÈÜ{~ÌV
tÙÉÑÉ{~ËÇÉ{ØVÈÐKÜËÇÉ{ØuVÜÓÉ{VÉÉ~³{ÐÒØi
É{³ÈTËÑÉÌØÜo³ÖÈÓTÉ{
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ΧΟΡΟΣ

30C or Handwash
InterSpace 2020V´ÆZ¦ >XÀ>©v

³iØ°iÖ¨i(É¨×Ì¨ÐÑØVÙÈÜÉ{Ò
ÉÉÂÓÜ{Âit.É{ÑÚÉ¨Ð~¨ÑËÑ
¨ÓÉ{ÑÜÓ³Ñ{{ÑÑÐÊÉ{Ø«
Ñ{³Ñ~Üi¨ÒÜÌo{Ñ«ÑÚÑ¨ËÇÈ³Ó«å×ÊÉ{T¨ÐÑÌØ³Ó¨³Ñ«eu(ÜÓ³ÑØ³ÑÒÜÈ³ÑVÉ{TÉ{¨ÉË³Ñ{Ñ~ÑÚÑ¨{³ÉËÐÑ~Ñ{ÐÈÑÜÌ{Ñ
Ù{ÑÙ¨Ñ³{~ÊÉ¨×Ì¨ÐÑØVÐÉ~ÈKÒ
~Ñ{ÐÉÑÖ{ÉËÐÉÑV9¨o¨Ñ×ËÑV
¨ÐiÉËÑ³iØ°iÖ¨i~Ñ{-ºX
-Rº²º¦_³iØ,Ñ×0{Ñ~ÜÊ.³Óoi¨ÖÉÈ~ËÑØ(Ñ¨ÚÉØ¸lV°o{Ø
åÙ¨ÓÑØVÉÈ~ËÑ0¨Ë³iV¸l'ÉK¨ÈÑ¨ËÈV¨ÑdU´ÆÐÐΠληροφορίες τηλέφωνο 70005035.

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

ΘΕΑΤΡΟ

Το θέατρο å³ËoØÑ¨È{ÒÇÉ{³iÉÐKÜiÐÑ³{~Ê
~ÐÙËÑ³ÈÛiÐÊ³¨iÉTÑÎÙit00ÒKÜ{uÉ~iÚÉËÑ{¨oÈÈÑÎÐi0
Ó¨o³ÈÛÉTÑÎÙit0³ÒKÜ{uÙÉT¨É{ÒÇÉ³Ñ{{Ù{ÑË³É¨ÉØÈ³ÒÉ{ØV~ÑÚØÑÌ³
¬¸Èo¨Ò×³i~ÉÐÓT¨{~Ñ{
ÊÐÉ¨ÑÉËÑ{ËØ³ÜÓ
ÑoÑiÐÓ~Ñ{ÜÈÑ{oÐÓÚÉÑ³¨{~Ì~ÉËÐÉ³iØÉÉÜÜi{~ÊØÙ¨ÑÐÑ³È¨oËÑØ
t00ÒKÜ{uVÓÑÙ{ÑÐÒ³{³iØ
ÉÉÜÜi{~ÊØÚÉÑ³¨o¨Ñ×ËÑØVÑÊ~É{³iÐÒÙÑÉ~ÉËi³ÚÉÑ³¨{~Ó¨oÈ
Ñ³ÓÜÉÑ³iÐÑo{Òo{Ñ³i
ÜÖ{ÑÚÉÑ³¨{~ÊÑ¨ÑooÊ
ÈÑ~ÜÖÚiÉåÉÜÓi³iÒ³{¨ÑiÚVÑ³{ÜÊÉ
~Ñ{³¨{ÑÉ{~ËÇÉ{
ÐÉ³{ÉÖ³T³¨Ì³
È³{ÚÓÐÉtÙÑ{ÐÌ{u³È
ÉÓÜÜiÑÈÉÚÉË
³ÑÑÙÖÑ³ÑÙÉÙ{ÑÚÓ³É{~Ñ
³iKÒio{Ñ³Ñ³{TÉ{Ùij
¨o¨~Üi³{~Ì~Ñ{o{Ñ³

Μισό για μένα
μισό για σένα

Η

~iÚÓ³iÑÜÜÒ~Ñ{o{Ñ³ÈØ
iÚ{ÖØÈÚÑÉÑ¨~È³Ñ~³Öi³ÙËÙÈÐ
'³ÑØ~Ñ{ÌÜ{ÑØ oÜÑ³ÈÉTÑÎÙiÉÂÑ~ÜÈÚÉË
ÑÉËÑ{oÜÑiÐÉ¨{ÊV

Ç³ÑÊVÑÜÑÈ³{~Ê.~iÚÉËÑ{¨oØÈÑÍÐiØV
~i{~Ò¯~³ÖÐ{ÑÑ¨ËÇÑ
(Ñ¨³ÇËÜiVÑËÇÈ{iÚ{ËU.³ÈÜ{ÑÖ~Ñ{ÑËÜiØ
(Ñ×Ë³iØ_>/v_>²¦_V{Ò-

99251331.

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Ειρωνεία και χαρά

Η σημασία να
είσαι σοβαρός
Το Θέατρο t.~ÒÜÑuÑ¨TËÇÉ{³iÓÑT¨{Ò
ÐÉ³iÙ{ÑT¨{~Ê~Ñ{ÂÉ~Ñ¨Ù{³{~Ê~ÐÙËÑ³È%~Ñ¨$ÈÒ{Ü³Vt iÐÑËÑÑ
ÉËÑ{KÑ¨ÌØu.³iK{~³¨{ÑÊåooÜËÑV
%~Ñ¨$ÈÒ{Ü³ÐÑØÑ¨ÑÓ¨É{ÐÓÑÑÌ
ÓÑÒ~¨ØÙ{ÑT¨{~ÌÓ¨o¤ÓÑÓÂÈ~Ñ{ÂÉ~Ñ¨Ù{³{~Ì³ÑÂËÙ{³i~Ñ¨Ù{Ò
³iØÑ¨{³~¨Ñ³{~ÊØ~{ËÑØÓ³
i¨³ÈKÜÓÈÐÉÑ~Ñ³Ñ¨¨Ë³É³Ñ{~ÒÚÉÓ{ÑKÑ¨Ì³i³ÑØ~ÑÚØ³ËÇÉ{³i
È~¨{ËÑ³È~ÑÚ¨É{ÐÖ³iØÑ¨{³~¨Ñ³ËÑØVT¨i{Ð{³ÑØÉÂÑ{¨É³{~Ò
³Ñ{TËÙ{³ÑÈ³³Ê³~Ñ{³i³ÉT{~Ê³iØ
Ñ¨ÉÂÊoiiØ.¤ÓÑ~ÌÐÌÈÉ{~¨Ñ³ÉËiÑÌÜÈ³iÈ~¨{ËÑÉËÑ{ÙÈÑ³ÌÑ
ÉËÑ{~ÑÉËØKÑ¨ÌØ«.È³ÉÜÉ³ÓØUÐÉ³Ò×¨Ñi³È ¨¨Ë~ØÉÜ{ÓØVÉ~iÚÉËÑÌ{~ÑÉÜÓ~iV~i{~Ò¯~³ÖÐ{Ñ

i¨ÐËÑ¸VÑÍÐÑ~ÜËVÉÈ~ËÑåÌ¸'ÉK¨ÈÒ¨{È
ÐÓT¨{lÑ¨³ËÈ³{ØdU´Æ
ÐÐ~Ñ{È¨{Ñ~Ê³{Ø¬UÆÆ
ÐÐΠληροφορίες τηλέφωνο

Το αφιέρωμα ³iØ.ÈÐ×{~ÊØ

³È{¨oÈåT{ÜÜÓØVÐÈ{~Ê³È¨Ë³ÈåÙ¨ÓÈV¨o¨Ñ×ËÑ³iØ'ÑËÙ¨Ñ
Ñ¨ÑK~Ö¨i=Ó{ÈVÑ{ÇÈ{iÚ{ËU.×~ÜÊØÑ~ÑÖ{ÑØV(Ñ¨Ñ~ÉÈÊ
åÑ³ÑËÈVÛ¨ÑÛiÐi³¨ÌVÛiÐÊ³¨iØ
¶¶(ÑÖÜÈVÑ¨ËÑÉÑ¨Ë³iV{³Ñ ÜËÑV

.³Ó×ÑØÑÒiV'ËKØÉ¨o{ÒÙiØ
1ÓÑ³¨.~ÒÜÑVÈ¨{Ò~ÈÒ³ilVÒ¨Ñ~ÑåÌd'ÉK¨ÈÒ¨{ÈÐÓT¨{dÑ¨³ËÈ³{ØdU´ÆÐÐ~Ñ{È¨{Ñ~Ê³{Ø®U´Æ
ÐÐΠληροφορίες/Κρατήσεις: Τηλεφωνο

$¨TÊ³¨ÑØÖ¨È³iÑÑ¨ÒÐ{ÜÜiÐÉoÑÜ×ÈÎÑ³È__²v¿_
ÈÉTËÇÉ³Ñ{ÐÉ³i.ÈÐ×ËÑÑ¨
dVÓÑÑ¨{³Ö¨oiÐÑÈÉ¨{ÓTÉ{É¨ÒÐÑ³ÑÈÚÑÐ¨ÖÑ~ÒÜÜ{³ÑÑÚÉ¨iÚÖØ
ÐÈ{~ÒÑÓ~Ù³ÑåÈ³Êi~Ð{~Ê
³{~ÊoËÑgÉ{¨ÉËÑ~Ñ{TÑ¨ÒjgÈÙÓÉ{³iÑ¨ÖÑÈÐ×ËÑÐÉ³ÑÒÜÜÑÙÖÓ¨oÑ³È
¨o¨ÒÐÐÑ³ØU0>©R>>Xx©_²>
gÐ{ÑÉ¨Ñ³{~Êk>¦©>RxR>³È
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©ÚÇÔÄÓÜÝÕÏÙÑÎÔÕÛÁÚËÝÏÕÆÓÖÕÓÏØ
ÚËÌ¦ÔÕÌÑÇÏ¬ÇÓ¦ØÇ ÕÚÁÌÙÑÇÈØÁÛÎÑÇÔÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÇßÚÂÍÏÇÔÇÍßØÃÙÕßÔ
ÁÔÇÈÃÔÚËÕÍÏÇÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÍÏÇÒÕÍÇØÏÇÙÓÄËÔÄÝÓËÍ¦ÒÕßÕØÍÇÔÏÙÓÕÆÑÇÏÇÔÇÑ¦ÒßÉÇÔÚÎ²ÇÚÃÚàËÍÏÇÚÃÖËØÃÇÔÇÑ¦ÒßÉÎÝ®ÖØÄÑËÏÚÇÏÇÖÕÌ¦ÙÏÙÇÔÔÇÓËÃÔÕßÔ
ËÑËÃÚØÃÇÞØÄÔÏÇÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝÚÎÔÙÚÎÔ
ÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚ¦ÚÎÝ¬ÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÕ
ÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØÚÎÍÎÚÕß¦ÍØÏÕßÓËÒÏÕÆ®
/VUL`SHUK®ÖÕßÂÚÇÔÊÏÖÒ¦ßÖÕÉÂÌÏÕ
ÍÏÇ©ÙÑÇØ§ÚÕÑÏÓÇÔÚÁØÑÇÏ ÇÒÆÚËØÎÝËÔÄÍÒÜÙÙÎÝ¬ÇÏÔÃÇÝÖØÕÈ¦ÒÒËÚÇÏÇÖÄÚÎÔ
ÖËØÇÙÓÁÔÎÁÓÖÚÎÙÚÏÝÇÃÛÕßÙËÝ¬×ØÇ
ÖÏÇÄÒÕÏ®ÇÔÇÌÁØÕÔÚÇÏÙÚÎ²ÇÚÃÚàËÙÚÕ
ËÐÇÏØËÚÏÑÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÜÔÊÆÕÙÑÎÔÕÛËÚ×ÔÑÇÏÚÕßÊÏËßÛßÔÚÂÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÝÇÓÃØ
ÏÕÆÓÇÄÒÕÏÑØÏÚÏÑÕÃÑÇÏÛËÇÚÁÝÇÖÕÛË×ÔÕßÔÚÕÖÕÒÆÖÚßÞÕÓÏÇÝËÖÏÌÇÔËÏÇÑ¦ÓÕÔÄÞÕØÊÎÝàÜÂÝ
ÇÔÇÚØÕÖÂÙÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÚÎÝÞØÕÔÎÝ
ÍßÔÇÃÑÇÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏÙßÔÚØÏÖÚÏÑÂ
ÁÚÙÏÙÞËÊÄÔÇÖØÕÙÖÁÒÇÙÚÇÖÕßàÕÆÙËÁÈÇÏÇÄÚÇÔÚÎÔÖÒÎÙÃÇÙÇÔÕÏÙÑÎÔÕÛÁÚËÝ
ÄÖÜÝÕÓÕÒÕÍÕÆÔÊËÔÖËØÃÓËÔÇÔÔÇËÃÔÇÏ
ÚÄÙÕÇÔÕÏÞÚÂÓÇàÃÚÕßÝ®ÖÏÖÒÁÕÔÚÕßÝËÃÖËÄÚÏÎÓËÍÇÒÆÚËØÎËÖÏÛßÓÃÇÚÎÝÂÚÇÔÓÏÇ
ÓÁØÇÑ¦ÖÕÏÕÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝÇÖÄÚÎÒËÕÖÚÏÑÄÙÚÇÛÓÄÔÇÑÇÚÇÍØ¦ÉËÏÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝ!
ÚÏÝÊÏÇÊØÕÓÁÝÙÚÕÈÕßÔÄÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÎÝÓË
ÚÕÓÁÒÏÛËÒËÔÇÇÌÎÍÎÛËÃÍÏÇÚÃÐÁØËÏÖÕÒÆÑÇÒ¦ÄÚÏËÃÔÇÏÎÚËÒËßÚÇÃÇÍËÔÏ¦ÖÕßÛÇ
àÂÙËÏÓËÇßÚÄÔÚÕÔÚØÄÖÕ®
²ÇÚÃÚàËÁÞËÏÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÂÑßÉÁÒÎ®ÚÎÝÕÏÖØÕÊÏÇÍØÇÌÁÝÚÕß
ÈÃÕßÚÎÝÄÓÜÝÊËÔËÃÔÇÏÖËØÏÕØÏÙÓÁÔËÝÇÒÒ¦
ÇÖÁØÇÔÚËÝÄÙÕÑÇÏÕÕØÃàÕÔÚÇÝßÒÒÁÍËÏÚÕ
¦ÍØÏÕÓÁÒÏÇÖÄÈØ¦ÞÕßÝÑÕØÓÕÆÝÊÁÔÚØÜÔ
ÇÖÄÑØÎÓÔËÝÖÒÇÍÏÁÝÓËÁÔÇÔÚØÄÖÕÚÄÙÕ
ÙÚËÔ¦ÙßÔÊËÊËÓÁÔÕÓËÚÎÌÆÙÎ×ÙÚËÔÇ
ÓÕÏ¦àËÏÑÇÏÎÃÊÏÇÙÇÔÌßÙÏÑÂÖØÕÁÑÚÇÙÂ
ÚÎÝÞËÏËÍÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÓÏÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇ
ÓËÚÏÝÓÁÒÏÙÙËÝ¬ÕßÝÓÏÒ¦ËÏÈÍ¦àËÏÂÞÕßÝ
ØßÛÓÏÑÕÆÝÇÌÂÔËÏÖ¦ÔÚÇÚÕÓÏÙÄÓÁÒÏÍÏÇ
ËÑËÃÔËÝÔÇÚØÇÌÕÆÔÙßÒÒÁÍÕÔÚÇÝÚÕ¦ÒÒÕÓÏÙÄ¬ÎÔÇØÓÕÔÃÇÓÏÇÝàÜÂÝÙÑÒÎØÂÝ
ÇÒÒ¦ÚÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÓËÍÇÒÕÖØËÖÕÆÝÓÁÙÇ
ÙÚÎÔÎÙßÞÃÇÓËÚØÏÕÖ¦ÛËÏÇßÖÕÓÕÔÂÑÇÏ
ÇÖÇÔÚÕÞÂÙÚÕÔÙËÈÇÙÓÄÑÇÏÙÚÎÙßÔËÏÊÎÚÂßÖÕÚÇÍÂÙÚÏÝÇÖÇÏÚÂÙËÏÝÚÎÝÌÆÙÎÝ
ÑÇÏÚÕßÖÒÎÛßÙÓÕÆÚÎÝÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÙßÔßÖ¦ØÞËÏ¡ÄÔÎÖÇØÇÌÜÔÃÇÎÖÕÒßÓËÒÂÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÚÜÔ¬ÕÆØÑÜÔÖÕßÓÁÔÕßÔ
ÙËÚØÕÞÄÙÖÏÚÕÑÇÏÓËÚÇÑÏÔÕÆÔÚÇÏÓËÚØÇÑÚÁØÚÇÈÕÕËÏÊÂÑÇÏÚÇÓËÒÃÙÙÏÇÚÕßÝ©
²ÕßÙËãÔÄÖÜÝÕÔÕÓ¦àËÚÇÏÕ¬ÕÆØÑÕÝËÏÙÈ¦ÒÒËÏÙÚÕÔÚÄÖÕÑÇÏÙÚÕßÝØßÛÓÕÆÝÚÕß
ÓËÇØÖÇÑÚÏÑÂÊÏ¦ÛËÙÎÖØÕÙÖÇÛ×ÔÚÇÝÔÇ
ËÑÓËÚÇÒÒËßÚËÃÈ¦ÔÇßÙÇÞÜØÃÝÑÇÓÃÇÍÔ×ÙÎÑÇÏËßÇÏÙÛÎÙÃÇ©ÏÓÁÛÕÊÕÃÚÕßÑÇÚÇÙÚØÁÌÕßÔÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÇÖÄÚÇÓËÒÃÙÙÏÇ
ÚÎÝ²ÇÚÃÚàË
©ÚÇÔÚÕÊÏÇÒßÚÏÑÄÖÁØÇÙÓ¦ÚÕßÝÚËÒËÏ×ÔËÏÑÇÏÎÎØÜÃÊÇÚÕß/VUL`SHUK®ÐÇÔÇÈØÃÙÑËÏÚÎàÜÂÚÎÝÕÏÇÖ×ÒËÏËÝÁÞÕßÔÊÏÇÓÕØÌ×ÙËÏÁÔÇÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÚÕÖÃÕÍÆØÜÚÎÝÑÇÏ
ÓÁÙÇÚÎÝ¡ÁÞØÏÑÇÏÕÈÄÓÈÕÝÚÜÔÓËÒÏÙÙ×Ô
ÙÇÔÔÇÑÕÖ¦àËÏÑ¦ÖÜÝßÚÄÝÕËÐÕßÛËÔÜÚÏÑ¦ÖÇØ×ÔÂÞÕÝÖÕßÙßÔÕÊËÆËÏßÖÄÑÜÌÇ
ÄÒÎÚÎÔÚÇÏÔÃÇÁÔÇÊÏÇØÑÁÝÈÕßÎÚÄÙÇÔ
ÓÕßØÓÕßØÎÚÄÇÖÄÁÔÇÁÔÚÕÓÕÖÕßÃÖÚÇÚÇÏ
¦ÒÒÕÚËÇÑÃÔÊßÔÕ¦ÒÒÕÚËËÖÏÛËÚÏÑÄÖÕÒÆÚÏÓÕ
ÑÇÏÍËÔÔÇÏÄÊÜØÕËÐÇØÚÎÓÁÔÕÑÇÏÇßÚÄÇÖÄÒßÚÇÇÖÄÚÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÕßÇÔÛØ×ÖÕß
ÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÖÒ¦ÔÕÎ²ÇÚÃÚàËÖËØÖÇÚ¦ËÏ
ÙÚÕÞÏÄÔÏÖÇØÁÇÓËÚÕÔÙÑÆÒÕÚÎÝÓÇàËÆËÏÚÏÝÑËØÂÛØËÝÚÏÝÍËÆËÚÇÏÚÏÝÓÕÏØ¦àËÚÇÏ
ÑËÃÑÇÏÎÇØÓÕÔÃÇÚÕÓÕÃØÇÙÓÇ¡ÏÙÄÍÏÇ
ÓÁÔÇÓÏÙÄÍÏÇÙÁÔÇ
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Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι μια άβυσσος
Ο Κύπριος καλλιτέχνης Κυριάκος Καδής παρουσιάζει τη νέα του ατομική έκθεση στην Alpha C.K. Art Gallery
Συνέντευξη στη ΛΟΥΙΖΑ ΛΟΥΗ

Με αφορμήÚÎÔÇÚÕÓÏÑÂàÜÍØÇÌÏÑÂ
ÁÑÛËÙÎÙÚÎÔ(SWOH*2(Y[.HSSLY`
ÓËÚÃÚÒÕÖÇØ¦ÒÒÎÒÕÙÆÓÖÇÔ®Õ
ÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝ ßØÏ¦ÑÕÝ ÇÊÂÝÓÃÒÎÙËÙÚÎÔ ®© ßØÏ¦ÑÕÝÇÔÂÑËÏ
ÙÚÎÔÁÇÍËÔÏ¦ÚÜÔ ÆÖØÏÜÔÑÇÒÒÏÚËÞÔ×ÔÑÇÏÚÕÁØÍÕÚÕßÑÏÔËÃÚÇÏÍÆØÜ
ÇÖÄÇÔÛØÜÖÕÑËÔÚØÏÑ¦ÛÁÓÇÚÇÚÎÔ
ÇÍ¦ÖÎÚÕÔÁØÜÚÇÚÎÙßÔÆÖÇØÐÎ
ÚÎÔÑÈÇÔÚÏÑÂÌßÙÏÑÂÑÇÏ¦ÒÒÇÛÁÓÇÚÇÖÕßËÊØ¦àÕÔÚÇÏÙÚÕßÖÕÙßÔËÃÊÎÚÕÑÇÏÄÖÜÝÒÁËÏÊÏÇÞØÕÔÏÑ¦
ÖØÕÈÒÎÓÇÚÃàÕßÔÚÎÔÇÔÛØ×ÖÏÔÎ
ÕÔÚÄÚÎÚÇ²ØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÙÚÕÏÞËÃÇ
ÇÖÄÖÕÒÒ¦ÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑ¦ØËÆÓÇÚÇ
ÇÒÒ¦ÙÎÓÇÔÚÏÑÂÛÁÙÎÙÚÎÊÕßÒËÏ¦
ÚÕßÇÖÕÙÖÕÆÔÚÇÈÏ×ÓÇÚ¦ÚÕßÑÇÏ
ÎÑÇÛÎÓËØÏÔÂÙßÔ¦ÌËÏ¦ÚÕßÓËÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÑÇÏÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
–Τι ιστορίες θέλουν να αφηγηθούν τα έργα σας σε αυτή τη σειρά με τίτλο «Ερεθίσματα σε παράλληλο σύμπαν»;
¶¬ÕÑ¦ÛËÁØÍÕÇÖÄÇßÚ¦ÔÇÏÓËÔ
ÇÌÎÍËÃÚÇÏÓÏÇÏÙÚÕØÃÇÇÒÒ¦ÇßÚÄ
ÖÕßÉ¦ÞÔÜÑÇÏÖØÕÙÖÇÛ×ÔÇÇÖÕÊ×ÙÜËÃÔÇÏÕÏÙßÔÛÂÑËÝÖÕßÚÎÔ
Ñ¦ÔÕßÔÐËÞÜØÏÙÚÂÚÎàÜÂÓÇÝ
ÑÇÚ¦ÑÇÏØÕÆÝÈÏ×ÔÕßÓËÑ¦ÖÕÏËÝÇÐÏÕÙÎÓËÃÜÚËÝÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝ´ÔÚÕÔÇ
ËØËÛÃÙÓÇÚÇÙÚÏÍÓÁÝÓÇÍÏÑÁÝÖÕß
ËÏÙÞÜØÕÆÔÈÇÛÏ¦ÙÚÕÔÑÄÙÓÕÚÜÔ
ÇÏÙÛÂÙËÜÔÑÇÏÚÎÔÉßÞÂ¡ÏÇÙßÔËÏÊÎÙÏÇÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÇÖÄËÔÁØÍËÏËÝÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÖÇØÇÓÁÚØÕßÝ
ÛËØÓÕÑØÇÙÃËÝÑÇÏÁÒÐËÏÝ¡ÏÇàÜÎØÂÌÕØÚÏÙÓÁÔÎÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÖÕß
ÇÔÇÓÌÃÈÕÒÇÐËÞÜØÃàËÏÑØÇÚ¦ËÏÑÇÏ
ÙÎÓÇÚÕÊÕÚËÃÚÕÔÞØÄÔÕ¬ÕÖÇØ¦ÒÒÎÒÕÙÆÓÖÇÔ®ÖÕßÇÔÇÌÁØÕÓÇÏ
ÙÚÕÔÚÃÚÒÕßÖÕÊÎÒ×ÔËÏÖÜÝÚÁÚÕÏÇ
ÌÇÏÔÄÓËÔÇÂËÓÖËÏØÃËÝÙßÓÈÇÃÔÕßÔ
ÑßØÃÜÝÙÚÕÔÏÊËÇÚÄÑÄÙÓÕÙÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÚÜÔÕÔËÃØÜÔÚÎÝÌÇÔÚÇÙÃÇÝ

Η τέχνη μου έχει
πολλά πρόσωπα.
Θα τη χαρακτήριζα
εξιδανικευμένη,
ενεργειακή, λυρική,
με μεταϊμπρεσιονιστικά
κυρίως στοιχεία.

«Το χρώμα Ó¨ÑÑÌÓÑÈÜ{~ÌiÐÓVÉËÑ{Ð{ÑÉÉ¨oÉ{Ñ~ÊÙÖÑÐiÈ
ÒÜÜÉ³Ñ{~Ñ{Ù¨ÑÑÑÜÌoØuÜÓÉ{~ÑÜÜ{³ÓTiØÈ¨{Ò~ØÑÙÊØ

ÚÜÔÉËßÊÇÏÙÛÂÙËÜÔÇÑÄÓÇÑÇÏÓÁÙÜÚÎÝÑÈÇÔÚÏÑÂÝÊÏËÓÖÒÕÑÂÝ¡ÖÕØÕÆÓËÔÇÔÏ×ÙÕßÓËÚÁÚÕÏËÝËÓÖËÏØÃËÝÑÇÏÙÚÕÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÑÄÙÓÕ
ÇØÑËÃÔÇÑÇÚÇÌÁØÕßÓËÔÇÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÂÙÕßÓËÇÖÒ×ÝÚÎÙÚÏÍÓÂ
–Η αγάπη, το πάθος και οι σχέσεις
είναι κάποια στοιχεία που βλέπω
στα έργα σας. Τι σημαίνουν για
εσάς αυτά τα κομμάτια;
¶ßÚÄÚÕÖØÄÚàËÑÚÊËÔÁÞËÏÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃÇÇÙÞÕÒÎÛ×ÑÇÏÓË¦Ò-

ÒËÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÏÙÚÕØÃËÝÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇ¿ÓÜÝËÃÔÇÏÇÒÂÛËÏÇÖÜÝÎ
ÇÍ¦ÖÎÕÁØÜÚÇÝÎÙßÔÆÖÇØÐÎÎ
ÌÏÒÃÇÎÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÎÙÞÁÙÎÑÇÏÎ
ËÖÇÌÂÊÆÕÂÖËØÏÙÙÕÚÁØÜÔÓËØ×Ô
ÓÏÇÝÕÒÄÚÎÚÇÝÖ¦ÔÚÇÓËÑÁØÊÏàÇÔ
ÑËÃÖÕßÌÇÏÔÕÓËÔÏÑ¦ÁÞÕßÔÙÚÇÛËØÁÝÇÐÃËÝÕÞØÄÔÕÝÚÏÝÓËÚÇÈ¦ÒËÏÚÏÝÊÏËÍËÃØËÏÑÇÏÓËÖÇØÇÑÏÔËÃ
ÔÇàÜÍØÇÌÃÙÜ©ÏÇÔÛØ×ÖÏÔËÝÙÞÁÙËÏÝËÃÔÇÏÓÏÇ¦ÈßÙÙÕÝ
–Δουλεύετε αρκετά με τους

εντόνους χρωματισμούς.
¶ËÇßÚ¦ÚÇÁØÍÇÛÁÒÜÔÇÊ×ÙÜ
ÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÁÔÚÇÙÎÖÕßÓÖÕØ×
ÖÄÚËÞÔÏÑÂÝ¦ÖÕÉÎÝÄÙÕÖÏÕÓËÍ¦ÒÎÍÑ¦ÓÇÞØÜÓ¦ÚÜÔÑÇÏÚÄÔÜÔ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÓËÚÄÙÕÖÏÕÖÕÒÒ¦
ËØÍÇÒËÃÇÁÞÕßÓËÙÚÎÊÏ¦ÛËÙÂÓÇÝ
×ÙÚËÔÇÇÖÕÊ×ÙÕßÓËËÔÚÕÔÄÚËØÇ
ÚÏÝÊßÔÇÓÏÑÁÝÚÕÙÞÁÊÏÕÚÏÝÇÔÚÏÛÁÙËÏÝÚÏÝÛËØÓÕÑØÇÙÃËÝÚÏÝËÔÁØÍËÏËÝÑÚÒ´ÔÇÝ¦ÒÒÕÝÒÄÍÕÝÖÕß
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÚÇÁÔÚÕÔÇÞØ×ÓÇÚÇ

ËÃÔÇÏÊÏÄÚÏÇÔÚÏÑÇÛÏÙÚÕÆÔÚÕÒËßÑÄÑÇÛÇßÚÄÚÕÕÖÕÃÕÇÖÕßÙÏ¦àËÏ
ÇÖÄÄÒÇÚÇÁØÍÇ
–Τι είναι για εσάς το χρώμα;
¶¬ÕÞØ×ÓÇÖÁØÇÇÖÄÁÔÇßÒÏÑÄ
ÎÓÁÙÕËÃÔÇÏÓÏÇËÔËØÍËÏÇÑÂÊÆÔÇÓÎÖÕßÖ¦ÒÒËÚÇÏÑÇÏÊØÇÇÔÇÒÄÍÜÝËÙÞÁÙÎÓËÚÇÊÃÖÒÇÚÕß
ÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏÛËØÓÄÂÉßÞØÄ
¡ÖÕØËÃÔÇÙßÓÈÕÒÃàËÏÑ¦ÚÏ´ÞËÏÚÎ
ÊÆÔÇÓÎÔÇËÔËØÍÕÖÕÏËÃÚÏÝÇÏÙÛÂÙËÏÝÓÇÝÔÇÛËØÇÖËÆËÏÔÇÖÇÃàËÏ
ÓËÚÕÔÔÕßÑÇÏÚÎÔÉßÞÂ¿ÓÜÝ
ËÃÔÇÏËÐÇØÚ×ÓËÔÕÚÕßÌÜÚÄÝÔ¦ÒÕÍÇÓËÚÕÌÜÝÕÏÊßÔ¦ÓËÏÝÇßÚÁÝ
Þ¦ÔÕÔÚÇÏÂÇÒÒ¦àÕßÔÛËØÓÕÑØÇÙÃËÝÖÃÙÎÝÚÕÞØ×ÓÇËÐÇØÚ¦ÚÇÏ
ÑÇÏÇÖÄÇßÚÄÔÖÕßÚÕÈÒÁÖËÏÍ×
ÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÁÞÜÊßÙÞØÜÓÇÚÕÉÃÇ´ÔÇÝÈÇÛÓÄÝÇÞØÜÓÇÚÕÉÃÇÝ
ÞØÜÓÇÚÕÉÃÇÁÞÕßÔÖËØÃÖÕßÚÕ
 ÚÜÔÇÔÊØ×ÔÃÔÇÏÇÊßÔÇÓÃÇ
ÙÚÎÔÇÔÚÃÒÎÉÎÑ¦ÖÕÏÜÔÞØÜÓ¦ÚÜÔ ßØÃÜÝÇßÚ×ÔÖÕßÊËÔËÃÔÇÏ
ÑÇÛÇØ¦ÖÄÓÏÑØÄÝÒÕÏÖÄÔÖØÏÔ
ÑÇÚÇÒ¦ÈÜÑÇÔÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÇßÚÄ
Þ×ØÏàÇÚÇÞØ×ÓÇÚÇÙËÕÓ¦ÊËÝ¿ÒÇ
ÚÇÑÄÑÑÏÔÇÓÇàÃÚÇÓÖÒËÙË¦ÒÒÕ
ÙßØÚ¦ØÏÑÇÏÕÆÚÜÑÇÛËÐÂÝØÃÙÑÜ
ÊÏ¦ÌÕØÕßÝÚØÄÖÕßÝÑÇÏÒÆÙËÏÝÖØÕÙÖÇÛ×ÔÚÇÝÔÇÓËÚÇÚØÁÖÜÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÙËÖØÕÚÁØÎÓÇËÇßÚÂÚÎ
ÊÕßÒËÏ¦ÚÇÞØ×ÓÇÚÇÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ËÃÔÇÏÖËÔÚÇÑ¦ÛÇØÇ´ÚÙÏÚÇ
ÈÒÁÖÜÑÇÒÆÚËØÇßÙÚßÞ×ÝÊËÔ
ÛÇÓÖÕØÁÙÜÔÇÚÇÊÜÖÕÚÁÄÖÜÝ
ËÙËÃÝÄÖÜÝÕÆÚËËÙËÃÝÄÖÜÝËÍ×
¬ÕÞØ×ÓÇÙËÇßÚ¦ÚÇÁØÍÇÛÁÒËÏÔÇ
ËÃÔÇÏÄÒÇÚÇÞØ×ÓÇÚÇÚÕßÑÄÙÓÕß
¦ÖÕÏÇÁØÍÇÁÞÕßÔÓÁÞØÏÑÇÏ
ÑÇÛÇØ¦ÞØ×ÓÇÚÇ¡ÏÒ¦ÓËÍÏÇÖÕÒÆ
ÞØ×ÓÇÑÇÏÖÕÒÒÁÝ×ØËÝËØÍÇÙÃÇÝ
¦ÔÚÜÝËÏÊÏÑ¦ÙËÇßÚ¦ÚÇÁØÍÇÛÇ
ÁÒËÍÇÖÜÝÚÕÑ¦ÛËÞØ×ÓÇÓÖÕØËÃ
ÔÇËÃÔÇÏÕÑÇÛÁÔÇÝÇÖÄËÓ¦Ý¿ÚÇÔ
ÈØËÛËÃÚËÇÖÁÔÇÔÚÏÃÙÜÝÇÖÕÌÇÙÃ-

ÙËÚËÖÕÏÕÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÚËÔÇËÃÙÚË
–Πώς θα χαρακτηρίζατε την τέχνη σας;
¶ßÙÑÕÒËÆÕÓÇÏÔÇÇÖÇÔÚÂÙÜ
ÑÇÛ×ÝÎÚÁÞÔÎÓÕßÁÞËÏÖÕÒÒ¦ÖØÄÙÜÖÇÇÚÎÞÇØÇÑÚÂØÏàÇËÐÏÊÇÔÏÑËßÓÁÔÎËÔËØÍËÏÇÑÂÒßØÏÑÂÓËÓËÚÇáÓÖØËÙÏÕÔÏÙÚÏÑ¦ÑßØÃÜÝÙÚÕÏÞËÃÇ
–Γιατί εμφανίζεστε σπάνια σε εκθέσεις;
¶¬ÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÌÕØÁÝÇÖÄ
ÇÔÚÃÊØÇÙÎËÔ¦ÔÚÏÇÙÚÕÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÕÑÇÏÚÎÔÇÔÆÖÇØÑÚÎÈÕÂÛËÏÇÖØÕÝ
ÚÕßÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÞË¦ÔÊÏÕØÍÇÔ×ÔÕßÔ¡ÖÏËÔ¦ÒËÑÇÏàÎÚÕÆÔÇÖÄ
ÚÕÔÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÞØÂÓÇÚÇÍÏÇÙßÓÓËÚÕÞÂÊËÔÛÇÁÞÕßÔÖÕÚÁ  ÇÊÂ
ÙÚÎÁÑÛËÙÂÚÕßÝ¿ÙÕÏÍËÔÏÑÄÚËØÇ
ËÑÓËÚÇÒÒËÆÕÔÚÇÏÚÕßÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝ
ÂÄÙÕÏÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÖØÕÙÖÇÛÕÆÔ
ÇÖÒ×ÝÔÇÍËÓÃÙÕßÔÚÕÈÏÕÍØÇÌÏÑÄ
ÚÕßÝÓÕßÖØÕÑÇÒÕÆÔÚÕÒÏÍÄÚËØÕ
ÊßÙÇØÁÙÑËÏÇ³ÒÒÕÏÒÄÍÕÏÖÕßÊËÔ
ËÑÛÁÚÜÙßÞÔ¦ËÃÔÇÏÖÕßÁÞÜÓÏÇÚ¦ÙÎÔÇÑØÆÈÕÓÇÏÑÇÏÔÇÌÇÔËØ×ÔÕÓÇÏÓËËÑÖÒÂÐËÏÝ¡ÕßÇØÁÙÕßÔÚÇ
ÖØÄÚàËÑÚ¿ÖÜÝÇßÚÄÖÕßËÑÛÁÚÜ
Ú×ØÇÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇËÖÄÓËÔÂ
ÓÕßÁÑÛËÙÎÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏËÔÚËÒ×Ý
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÔ×ÒÕÏÖÄÔËÚÕÏÓ¦àÜ
ÇÌÕÙÏÜÓÁÔÕÝÁÔÇÖØÄÚàËÑÚÑÇÏÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÊÏÕØÍÇÔ×ÔËÚÇÏÓÏÇÕÓÇÊÏÑÂÁÑÛËÙÎÓËÛÁÓÇÑÚÒÊßÙÑÕÒËÆÕÓÇÏÔÇÊÏÇÑÄÉÜÑÇÏÔÇÇÙÞÕÒÎÛ×
ÓË¦ÒÒÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ³ÒÒËÝÌÕØÁÝ
ÊËÔËÔÎÓËØ×ÔÕÓÇÏËÍÑÇÃØÜÝÑÇÏ
¦ÒÒËÝÇÖÒ×ÝÊËÔßÖ¦ØÞËÏÕÇÖÇÏÚÕÆÓËÔÕÝÞØÄÔÕÝ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

O πατέρας είναι η γραμμή του ορίζοντα
Συνέντευξη με τον συνθέτη, λογοτέχνη και ζωγράφο Κώστα Καλδάρα, μοναχογιό του θρυλικού συνθέτη Απόστολου Καλδάρα
Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Με αφορμή ÚÎÙßÔÇßÒÃÇ¬ÏÔÇÛßÓÎÛ×ÚÏÔÇÐËÞ¦ÙÜ®ÖÕßËÃÔÇÏÇÌÏËØÜÓÁÔÎÙÚÕÔÖÄÙÚÕÒÕ ÇÒÊ¦ØÇ
ÑÇÏÐËÑÏÔ¦ËÏÇÖÄÚÎÔ ÆÖØÕÓËÚÕÔ
ËØÓÎÔËßÚÂÎÓÂÚØÎ¡Ö¦ÙÎÑÇÏ
ÊÆÕÔÁÕßÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÚÎÔ ÇÚËØÃÔÇÇØ¦ÙÞÕßÑÇÏÚÕÔ¦ØÎ
ÇØ¦ÙÞÕÕ ×ÙÚÇÝ ÇÒÊ¦ØÇÝ
ÓÕÔÇÞÕÍÏÄÝÚÕßÖÄÙÚÕÒÕßÓÏÒ¦ËÏÙÚÎÔ ®ÍÏÇÚÕÔÖÇÚÁØÇÚÕß©
×ÙÚÇÝ ÇÒÊ¦ØÇÝÒÁËÏÄÚÏÙÚÎàÜÂ
ÚÕßÛÁÒËÏÔÇËÃÓÇÏÊÎÓÏÕßØÍÏÑÄÝÑÏ
ÇÔÂÙßÞÕÝ¬ÕÈ¦ØÕÝÚÕßÕÔÄÓÇÚÄÝÓÕßÊËÔÓËÇÖÇÙÞÄÒÎÙËÖÕÚÁ®
–Τριάντα χρόνια χωρίς τον Απόστολο Καλδάρα αλλά με έντονη
παρουσία μέσα από τα εκατοντάδες τραγούδια του που ακούγονται ασταμάτητα σε όποια γωνιά
υπάρχει η Ελλάδα. Αυτή η παρουσία-απουσία τι συναισθήματα σας ξυπνά;
¶ÏÙÛ¦ÔÕÓÇÏÏÊÏÇÃÚËØÎÚÏÓÂÑÇÏ
ÞÇØ¦ÖÕßÇÖËßÛÆÔÕÓÇÏÓÁÙÇÇÖÄ
ÚÎÔËÌÎÓËØÃÊÇÙÇÝÙËÄÒÎÚÎÔ
ÆÖØÕÑÇÏËßÞÇØÏÙÚ×ÍÏ»ÇßÚÂÚÎÔ
ËßÑÇÏØÃÇÃÔÇÏÇÒÂÛËÏÇÄÚÏÙÇÔ
ÓÕÔÇÞÕÍÏÄÝÖ¦ÔÚÇÛÇÓÕßÒËÃÖËÏ
ÕÖÇÚÁØÇÝÓÕßÎÙÕÌÃÇÚÕßÎ
ËÓÖÏÙÚÕÙÆÔÎÇÒÒ¦ÑÇÏÎÇÔÚÃÛËÙÎÖÕßÑÇÒÒÏËØÍËÃÞÇØÇÑÚÂØËÝÑÇÏ
ÙÖÁØÔËÏÓÁÒÒÕÔ¿ÖÜÝËÃÞÇÖËÏ
ÕÖÇÚÁØÇÝËÃÔÇÏÎÍØÇÓÓÂÚÕß
ÕØÃàÕÔÚÇÖÕßÄÙÕÐËÓÇÑØÇÃÔËÏÝ
ÚÄÙÕÖÏÕÑÕÔÚ¦ÈØÃÙÑËÙÇÏ©ÖÄÚËÛËÜØ×ÖÕÒÆÚßÞËØÄÚÕÔËÇßÚÄ
ÓÕßÖÕßÓÁÙÇÇÖÄÚÎÚÁÞÔÎÚÕß
ÕÖÄÙÚÕÒÕÝÁÞËÏÓÏÇÇÊÏ¦ÑÕÖÎ
ÖÇØÕßÙÃÇÖØÕÙÌÁØÕÔÚ¦ÝÓÕßÚÎÔ
ËßÑÇÏØÃÇÔÇËÃÓÇÙÚËÙËÁÔÇÔÊÏ¦ÒÕÍÕÖÕßÊËÔÁÞËÏÙÚÇÓÇÚÂÙËÏ
ÕÆÚËÓÏÇÓÁØÇ
–Ένα μεγάλο αφιέρωμα –μια σειρά συναυλιών ξεκινάει σε λίγες
μέρες από την Κύπρο με τον τίτλο, «Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω»
και θα συνεχιστεί στην Αθήνα και
την Ελλάδα. Ποιο είναι το πλάνο
των συναυλιών αυτών και ποιο
το σκεπτικό τους;
¶¢ÁÚÕÝÙßÓÖÒÎØ×ÔÕÔÚÇÏÚØÏ¦ÔÚÇÞØÄÔÏÇÖÕßÁÌßÍËÕÖÄÙÚÕÒÕÝ ÇÒÊ¦ØÇÝ¿ÙÕàÕÆÙËÕÖÇÚÁØÇÝÓÕßËÃÞËÓÏÇÇÔÚÏÙÚØÄÌÜÝ
ÇÔ¦ÒÕÍÎÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÃÙÜÝÑÇÏ
ÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÙËÙÞÁÙÎÓËÚÎÖØÕÙÌÕØ¦ÚÕßÙÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÚØÇÍÕÆÊÏ¦ÓËÙÎËÖÇÌÂÚÕßÓËÚÕÑÕÏÔÄËÃÞËÊÏÇÑÕÖËÃÓÕÏØÇÃÇÚÕ 
ÑÇÏÓÄÔÕÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÚÎÝ

àÜÂÝÚÕßÁÑÇÔËÑ¦ÖÕÏËÝËÒ¦ÞÏÙÚËÝ
ÙßÔÇßÒÃËÝ¦ÔÚÕÚËÄÓÜÝÂÚÇÔ
ÊÏÙÚÇÑÚÏÑÄÝÓËÚÎÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇ
Ñ¦ÚÏÖÕßÄÖÜÝÌÇÃÔËÚÇÏÑÒÎØÕÔÄÓÎÙÇÓËÁÔÇÔËÖÏÖÒÁÕÔÄÓÜÝ
ÊÏÙÚÇÍÓÄÕÕÖÕÃÕÝÕÌËÃÒËÚÇÏÑÇÏ
ÙÚÕÔÇÓÎÌÇÔËÃÒÇÔÛÇÙÓÁÔÇÄÚÏ
ÄÔÚÇÝÙßÔÛÁÚÎÝÑÏËÍ×ËÑÓËÚÇÒÒËÆÕÓÇÏÚÕÁØÍÕÚÕßÖØÕÝÊÏÑÄ
ÓÕßÄÌËÒÕÝØÕÙÜÖÏÑ¦ÖÏÙÚËÆÜ
ÄÚÏÕÖÄÙÚÕÒÕÝ ÇÒÊ¦ØÇÝÑÒÎØÕÊÄÚÎÙËÚÕÁØÍÕÚÕßÙËÄÒÕßÝÚÕßÝ
´ÒÒÎÔËÝÙßÔÛÁÚËÝÙÚÏÞÕßØÍÕÆÝ
ÑÇÏÚØÇÍÕßÊÏÙÚÁÝÂÑÇÒÆÚËØÇÙË
ÄÒÕßÝÚÕßÝ´ÒÒÎÔËÝÙËÄÒÕÚÕÔ
ÑÄÙÓÕË×ØÎÙÇÒÕÏÖÄÔÞØÁÕÝ
ÓÕßÑÕÓÓ¦ÚÏÇßÚÕÆÚÕßÁØÍÕßÔÇ
ÁØÛËÏÖ¦ÒÏÄÙÕÖÏÕÑÕÔÚ¦ÍÃÔËÚÇÏ
ÙÚÕÔÑÄÙÓÕÑÏÄÙÕÖÏÕ¦ØÚÏÇßÚÄËÃÔÇÏÚÕÙÑËÖÚÏÑÄ¿ÙÕÍÏÇÚÕ
ÖÒ¦ÔÕÞÚÃàËÚÇÏÓÁØÇÓËÚÎÓÁØÇ
ÍÏ»ÇßÚÄËÃÓÇÏÖÕÒÆÞÇØÕÆÓËÔÕÝ
ÖÕßÐËÑÏÔ¦ËÏÇÖÄÚÎÔ ÆÖØÕÓË
ÚÕÔÙÖÕßÊÇÃÕËØÓÎÔËßÚÂÎÓÂÚØÎ
¡Ö¦ÙÎÑÇÏÊÆÕÔÁÕßÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝ

«Το βάρος ³ÈÌÐÑ³ÌØÐÈÙÉ
ÐÉÑÑTÌÜiÉ³ÓÖ³ÉÑ³Ó¨ÑØ
ÐÈÉÓKÑÜÉ~Ò{³Ó³{KÒ¨Ø
³i{~oÓÉ{Ò³Èu

Το τραγούδι δεν είναι
μια επιχείρηση, ένα
μαγαζί, που ο πατέρας
θα παραδώσει τα κλειδιά
στον γιό. Ο κάθε δημιουργός έχει τον δικό του
χώρο, που πρέπει να
τον χτίσει από την αρχή.

«Θεωρώ ÜÖ³ÈTÉ¨Ì³ÉÑÈ³ÌÐÈVÈÐÓÑÑÌ³i³ÓTi³ÈVåÌ³ÜØÓTÉ{Ð{ÑÑÙ{Ò~iÑ¨ÈËÑV¨×Ó¨³ÒØÐÈ³iÉÈ~Ñ{¨ËÑÑÉËÐÑ³É
ÉÓÑÙ{Ñ¨~ÊÙ{ÒÜoVÈÙÉÓTÉ{³ÑÐÑ³ÊÉ{Ö³ÉÐ{ÑÐÓ¨Ñu

Οταν ο Απόστολος άκουσε τον πρώτο μου δίσκο
«Νυχτερινή Κυβέρνηση»,
δάκρυσε, σηκώθηκε όρθιος και φώναζε: «Υπέροχα! Θα σκίσει. Μπράβο, Κώτσο μου!». Τότε
γίναμε... και συνάδελφοι.

ÚÎÔ ÇÚËØÃÔÇÇØ¦ÙÞÕßÑÇÏÚÕÔ
¦ØÎÇØ¦ÙÞÕØÕÙÜÖÏÑ¦ÚÕ
ÛËÜØ×ÓËÍ¦ÒÎÚÆÞÎÇÌÕÆÛßÓ¦ÓÇÏÑÇÏÚÕÊÏÑÄÓÕßÐËÑÃÔÎÓÇÜÝ
ÔÁÕÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÇÖÄËÊ×ÖØÏÔ
ÇÖÄÇØÑËÚ¦ÞØÄÔÏÇ
–Ο Απόστολος Καλδάρας έγραψε
πάνω από 1.000 τραγούδια, εντυπωσιακός ο αριθμός, αν μάλιστα
αναλογιστεί κανείς ότι εκατοντάδες από αυτά έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Πώς χωράνε αυτά σε ένα
πρόγραμμα-αφιέρωμα;
¶ËÔÞÜØ¦ÔËÕÚÁÊËÔÞÜØÕÆÙÇÔËÕÆÚËÛÇÞÜØÁÙÕßÔËÔÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÍÃÔËÏÁÔÇÖØÄÍØÇÓÓÇÓÏÇÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÑÇÏÔÇÓÎÓÇÝ
ÒËÃÖÕßÔ¦ÒÒÇÚØÇÍÕÆÊÏÇÖÕß
ÛÇÛÁÒÇÓËÔÇÖÇÃÐÕßÓËÂÔÇÇÑÕÆ-

ÙÕßÓËÃÔÇÏÁÔÇßÖÁØÕÞÕÖØÄÈÒÎÓÇÖÕßÊËÔÚÕÒÆÔËÏÝÇÒÒ¦
ÚÕÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔËÏÝ
–Τι έχετε κρατήσει από τον πατέρα Απόστολο και τι από τον
μουσικό Καλδάρα;
¶àÜÂÓËÚÕÔÖÄÙÚÕÒÕÂÚÇÔ
ÁÔÇßÖÁØÕÞÕÚÇÐÃÊÏÓËÞÇØÁÝÒÆÖËÝÇÍÜÔÃËÝËßÚßÞÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÇÍ×ÔÇ©ÖÇÚÁØÇÝÓÕßÂÚÇÔÁÔÇÝ
ÍÒßÑÆÚÇÚÕÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÇÌÕÙÏÜÓÁÔÕÝÕÏÑÕÍËÔËÏ¦ØÞÎÝÙËÓÔÄÝÚÃÓÏÕÝÇßÙÚÎØÄÝÓËÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÚÏÝ
ÇØÞÁÝÚÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÓËÚÕßÝÙßÔËØÍ¦ÚËÝÚÕß´ÔÇÝÊÎÓÏÕßØÍÄÝ
ÖÕÒÆÓÕØÌÜÓÁÔÕÝÑÇÏÈÇÛÏ¦ÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÓËÄÒÎÚÎÔÁÔÔÕÏÇÚÎÝ
ÒÁÐÎÝßÚÁÝÚÏÝÇÐÃËÝÖØÕÙÖÇÛ×
ÔÇÑØÇÚÂÙÜÑÏËÍ×ÙÚÎàÜÂÓÕß

ÕßØÍÄÝÁÞËÏÚÕÔÊÏÑÄÚÕßÞ×ØÕÖÕß
ÖØÁÖËÏÔÇÚÕÞÚÃÙËÏÇÖÄÚÎÔÇØÞÂ
ÓËÚÏÝÊÏÑÁÝÚÕßÍÔ×ÙËÏÝËÓÖËÏØÃËÝ
ÓËÚÕÊÏÑÄÚÕßÚÇÒÁÔÚÕ
–Δύο χρόνια πριν φύγει ο Απόστολος από τη ζωή κυκλοφόρησε
η «Νυκτερινή Κυβέρνηση» (1988)
ο πρώτος δικός σας προσωπικός
δίσκος και μάλιστα με έναν – ανάμεσα σε άλλους– εκ των «δικών»
του ερμηνευτών τον Γιώργο Νταλάρα. Ποια ήταν η αντίδραση του
πατέρα σας αλλά και τα αισθήματά του στην μεγάλη επιτυχία που
σημείωσε ο δίσκος αυτός;
¶ÏÇÚÎ§ßÞÚËØÏÔÂ ßÈÁØÔÎÙÎ®ÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÓËÔÇÓÏÒ¦ÓËÍÏÇ
ÖÕÒÒÁÝ×ØËÝÇÖËØÏÕØÏÙÚ×ÄÓÜÝ
ÙËÊÆÕÇÔÇÌÕØÁÝÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕÔ

¿ÓÜÝÚÕ¦ÒÒÕÚÇÐÃÊÏËÑËÃÔÕÚÕß
ÓÕßÙÏÑÕÆÙßÔËÞÃàËÚÇÏ¯
–Όταν αρχίσατε να γράφετε τραγούδια αισθανόσασταν το βάρος
του ονόματός σας;
¶ÚÎàÜÂÓÕßÛÁÒÜÔÇËÃÓÇÏÊÎÓÏÕßØÍÏÑÄÝÑÏÇÔÂÙßÞÕÝ¬ÕÈ¦ØÕÝ
ÚÕßÕÔÄÓÇÚÄÝÓÕßÊËÔÓËÇÖÇÙÞÄÒÎÙËÖÕÚÁ©ÆÚËÕÖÇÚÁØÇÝÓÕß
ËÖÁÈÇÒËÑ¦ÖÕÏÕÚÁÚÕÏÕÈ¦ØÕÝÙÚÎÔ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÚÕßÕÆÚËÑÏËÍ×ÛË×ØÎÙÇÄÚÏËÃÓÇÏÑÒÎØÕÔÄÓÕÝËÔÄÝ
ÊÏ¦ÙÎÓÕßÕÔÄÓÇÚÕÝÇÒÒ¦ÕÆÚËÑÇÏ
ÙßÔËÞÏÙÚÂÝÚÕßßÚÄÃÙÜÝËÖÎØÁÇÙËÑÇÏÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÙßÍÑØÃÙËÏÝ
ÇÖÄÚÕÔÑÄÙÓÕ¬ÕÚØÇÍÕÆÊÏÄÓÜÝ
ÊËÔËÃÔÇÏÓÏÇËÖÏÞËÃØÎÙÎÁÔÇÓÇÍÇàÃÖÕßÕÖÇÚÁØÇÝÛÇÖÇØÇÊ×ÙËÏ
ÚÇÑÒËÏÊÏ¦ÙÚÕÔÍÏÕ©Ñ¦ÛËÊÎÓÏ-

ÖÄÙÚÕÒÕÖØ×ÚÎËÃÔÇÏÎÇÔÚÃÛËÙÂÚÕßÔÇÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÕÍÏÕÝ
ÚÕßÇßÚÄÚÕÊÆÙÑÕÒÕÑÏÇÞ¦ØÏÙÚÕ
ËÖ¦ÍÍËÒÓÇÚÕßÙßÔÛÁÚÎ½ÛËÒËÍÏÇ
ÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏ¦ÓÕßÔÇÇÑÕÒÕßÛÂÙÜ
ÚÕËÖ¦ÍÍËÒÓÇÚÕßÞÎÓÏÑÕÆÓÎÞÇÔÏÑÕÆ´ÚÙÏÂÚÇÔÑ¦ÖÜÝÇÖÄÓÇÑØÕÝ
ÙÚÎÔÇØÞÂÊËÆÚËØÎÇÔÇÌÕØ¦
ÄÓÜÝËÃÔÇÏÙÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÁÞÜ
Ö¦ØËÏÙÚÇÞÁØÏÇÓÕßÚÕÊËÃÍÓÇÚÕß
ÊÃÙÑÕßÇÑÄÓÎËÃÞÇÓËÈÏÔÆÒÏÇÑÇÏ
Ñ¦ÔÇÓËÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑ¦ÚÎÔÖØ×ÚÎ
ÇÑØÄÇÙÎ©ÖÄÙÚÕÒÕÝÊ¦ÑØßÙË
ÑÇÏÓÖØÕÙÚ¦ÙÚÇÁÑÖÒÎÑÚÇÓ¦ÚÏÇ
ÓÕßÙÎÑ×ÛÎÑËÄØÛÏÕÝÑÇÏÌ×ÔÇàË!±ÖÁØÕÞÇÇÙÑÃÙËÏ¡ÖØ¦ÈÕ ×ÚÙÕÓÕß®¬ÄÚËÍÃÔÇÓËÑÇÏ
ÙßÔ¦ÊËÒÌÕÏ
–Αν και συνθέτης λαϊκών και ρεμπέτικων τραγουδιών η ζωή του
Απόστολου Καλδάρα ήταν μακριά
από τα νυκτερινά κέντρα και τη
ζωή που χαρακτήριζε τους μουσικούς της εποχής. Είναι όντως
αυτή η αλήθεια;
¶©ÖÄÙÚÕÒÕÝ ÇÒÊ¦ØÇÝÊËÔ
ÇÖÕÊÁÞÚÎÑËÖÕÚÁÍÏÇËÑËÃÔÕÔÚÕÔ
ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÓÄØËÓÖÁÚÎÝ®©ÆÚË
ÌßÙÏÑ¦ÄÚÏÁÍØÇÉËØËÓÖÁÚÏÑÇÚØÇÍÕÆÊÏÇËÜØÕÆÙËÌßÙÏÑ¦Ê¦ÙÑÇÒÕ
ÚÕÔ¡¦ØÑÕÇÓÈÇÑ¦ØÎÑÇÏÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝÓËÍ¦ÒÕßÝÙßÔÛÁÚËÝÚÎÝËÖÕÞÂÝÇÒÒ¦Ö¦ÔÚÕÚËÛËÜØÕÆÙËÚÕÔ
ËÇßÚÄÚÕßÒÇáÑÄÙßÔÛÁÚÎßÚÄÚÕ
ÊËÃÞÔËÏÑÇÏÎÊÏÙÑÕÍØÇÌÃÇÚÕßÎ
ÕÖÕÃÇËÑÚÄÝÇÖÄÚÕ¡¦ÍÑÇÝÈÍÂÑËÍÏÇÙËØÍÏ¦ÔÏ®ÑÇÔÁÔÇ¦ÒÒÕÚÕß
ÚØÇÍÕÆÊÏÊËÔËÃÞËÇÔÇÌÕØ¦ÙÚÎ
àÜÂÑÇÏÚÏÝÙßÔÂÛËÏËÝÚÜÔØËÓÖÁÚÎÊÜÔ©ÃÊÏÕÝÂÚÇÔÙßÔÚÎØÎÚÏÑÄÝ
ÑÇÏÓËÚØÎÓÁÔÕÝ¬Õß¦ØËÙËÎÓËÒÁÚÎÕÏÙÖÕßÊÁÝÓ¦ÒÏÙÚÇÂÛËÒËÔÇ
ÙÖÕßÊ¦ÙËÏÏÇÚØÏÑÂÇÒÒ¦ÊËÔËÃÞË
ÚÇÞØÂÓÇÚÇÑÏÁÚÙÏÖÂÍËÙÚÎËÜÖÕÔÏÑÂÞÕÒÂÚÎÔÕÖÕÃÇÄÓÜÝËÍÑÇÚÁÒËÏÉËÙÚÕÚØÃÚÕÁÚÕÝËÐÇÏÚÃÇÝ
ÚÎÝÇÔ¦ÍÑÎÝÍÏÇËÖÏÈÃÜÙÎßÚßÞ×ÝÇßÚÂÎÇÔ¦ÍÑÎÈØÂÑËÊÏÁÐÕÊÕ
ÙÚÎÙÆÔÛËÙÎÚÜÔÚØÇÍÕßÊÏ×ÔÚÕß
´ÚÙÏ¦ØÞÏÙËÇÖÄÖÕÒÆÓÏÑØÄÝÚÏÝ
ËÓÌÇÔÃÙËÏÝÙÚÇÔßÞÚËØÏÔ¦ÑÁÔÚØÇ
ÚÎÝËÖÕÞÂÝ¾ÙÜÝËÃÔÇÏÖËØÏÚÚÄÔÇ
ÇÔÇÌÁØÜÄÚÏÕÏÙßÔÛÂÑËÝÚÄÚËÚÎÝ
ÊÕßÒËÏ¦ÝÚÕßÂÚÇÔÚØÇÍÏÑÁÝÍÏ»ÇßÚÄÖ¦ÔÚÇËÖÏÊÃÜÑËÞØÄÔÕÓËÚÕÔ
ÞØÄÔÕÔÇÊÕßÒËÆËÏÙËÖÏÕÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑ¦®ÓÇÍÇàÏ¦ßÚÄÑØ¦ÚÎÙË
ÙßÔÇÖÚ¦ÞØÄÔÏÇÞÜØÃÝÁÔÇØËÖÄ
©Û¦ÔÇÚÕÝÄÓÜÝÚÎÝÇÊËÒÌÂÝÓÕß
ÂÚÇÔÕÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÄÝÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝ
ÎÇÏÚÃÇÔÇÙÚÇÓÇÚÂÙËÏÕÖÇÚÁØÇÝ
ÓÕßÑ¦ÛËËÖÇÌÂÓËÚÕßÝÞ×ØÕßÝ
ÚÎÝÔßÞÚËØÏÔÂÝÊÏÇÙÑÁÊÇÙÎÝ

Τραγουδιστές με φοβερά μεροκάματα και πελάτες με σαμπάνιες, πούρα και «σέλφι»...
–Ποια είναι η θέση του λαϊκού
τραγουδιού σήμερα; Έχει αλλάξει η φύση του; Πιστεύετε ότι τα
τραγούδια του πατέρα σας ακούγονται το ίδιο στις μέρες μας;
¶ÑÕÆÜÙÚÏÝÓÁØËÝÓÇÝÔÇÓÏÒÕÆÔÍÏÇÚÇÓÖÕßàÕÆÑÏÇ®ÑÇÏÚÕ
ÒÇáÑÄ®ÚØÇÍÕÆÊÏÑÇÏÔÇÇÔÇÌÁØÕÔÚÇÏÙËÑ¦ÖÕÏÇÚËØ¦ÙÚÏÇÓÇÍÇàÏ¦ÓËÇÖÃÙÚËßÚËÝÚÏÓÁÝÑÇÏ
ÖÇÔ¦ÑØÏÈËÝÚÕßÇÒÁÚËÝÏÇÚØÇÍÕßÊÏÙÚÁÝÓËÌÕÈËØ¦ÓËØÕÑ¦ÓÇÚÇ
ÑÇÏÖËÒ¦ÚËÝÓËÙÇÓÖ¦ÔÏËÝÖÕÆØÇÑÇÏÙÁÒÌÏ®¿ÞÏÇßÚÄÊËÔ
ËÃÔÇÏÚÕÒÇáÑÄÓÇÝÚØÇÍÕÆÊÏßÚÄÖÇØÏÙÚ¦ÔËÏÚÕÒÇáÑÄÚØÇÍÕÆÊÏ
ÍÏÇÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÕÆÝÒÄÍÕßÝÒÒ¦
ËÖËÏÊÂÍÔÜØÃàÕßÔÕÏÏÛÆÔÕÔÚËÝÄÚÏ
ÚÇÓÕÔÄÚÕÔÇÇÌËÒÂÑÇÏÙßÔÂÛÜÝ
ÑÇÑÄÍÕßÙÚÇËÖÏÊËØÓÏÑ¦ÇÑÕÆÙÓÇÚÇËÃÔÇÏÓÏÇÝÞØÂÙÎÝÑÇÚÇÒÂÍÕßÔ
ÙÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÚÕßÇÒÎÛÏÔÕÆÒÇáÑÕÆÓÇÝÚØÇÍÕßÊÏÕÆÑÇÏÖÕÒÒÁÝ
ÌÕØÁÝÄÞÏÓËÚÕÔÙËÈÇÙÓÄÑÇÏÚÎÔ
ÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂËÖ¦ØÑËÏÇÖÕßÚÕß
ÇØÓÄàËÏ±Ö¦ØÞËÏÄÓÜÝÒÇáÑÄÚØÇÍÕÆÊÏÑÇÏÇÑÕÆÍËÚÇÏË¦ÒÒÕßÝ
Þ×ØÕßÝÙË¦ÒÒËÝÙÑÎÔÁÝÄÖÕß
ÕÏÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÈÍ¦àÕßÔÚÎÔÇÒÂÛËÏÇÚÕßÝÑÇÏËÑÌØ¦àÕßÔÚÎÔÉßÞÂ
ÚÕßÝÉ¦ÞÔÕÔÚÇÝØÇÌÂÙÚÏÝÑÇØÊÏÁÝÚÕßÑÄÙÓÕßÖÕßÚÕßÝÇÑÕÆËÏ
ÑÇÏÙßÓÓËÚÁÞËÏ
–Ο Απόστολος Καλδάρας ήταν
από τους λίγους λαϊκούς συνθέτες –αν όχι ο μοναδικός– που συνέθεσε και έντεχνα τραγούδια...
¶©ÖÄÙÚÕÒÕÝ ÇÒÊ¦ØÇÝÙÚÇ
Ö¦ÔÜÇÖÄÙÇØ¦ÔÚÇÞØÄÔÏÇÖØÕÙÌÕØ¦ÝÚÕßÙÚÕËÒÒÎÔÏÑÄÚØÇÍÕÆÊÏËÃÞËÚØËÏÝËÖÕÞÁÝÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝ

Ο Απόστολος Καλδάρας
ήταν ο μοναδικός Έλληνας συνθέτης, που επί 40
χρόνια βρισκόταν όχι μόνο στην πρωτοπορία, αλλά και στις πρώτες θέσεις
των πωλήσεων δίσκων.
ÖØ×ÚÎÂÚÇÔÎËÐÜÚËØÏÑËßÓÁÔÎ®ÄÖÜÝÚÎÞÇØÇÑÚÎØÃàÜ©ÙÚÃÞÕÝÚÕßÑÇÏÕÏÓËÒÜÊÃËÝÚÕßËÃÞÇÔ
ÚÎÔÇÖÄÒßÚÎÇÓËÙÄÚÎÚÇÓËÚÕÑÕÏÔÄÖÕßËØÞÄÚÇÔÔÇÚÕÔÇÑÕÆÙËÏ
ÃÔÇÏÍÔÜÙÚÄÄÚÏÚÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇÚØÇÍÕÆÊÏÇÖÕßÁÖÇÏØÔÇÔÚÕÔ
ÊØÄÓÕÚÎÝÊÏÙÑÕÍØÇÌÃÇÝÖØ×ÚÇ
ÖËØÔÕÆÙÇÔÇÖÄÚÎÔÑØÃÙÎ®ÚÕß
ÑÄÙÓÕßÙÚÇÓÇÍÇàÏ¦ÖÕßÚÇÖØÜÚÄÖÇÏàÇÔ¬ÆÞÇÏÔËÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝ
ÁÔÇÚØÇÍÕÆÊÏÔÇÖÇÃàËÚÇÏÖ¦ÔÜ
ÇÖÄÊÁÑÇÌÕØÁÝÚÕÃÊÏÕÈØ¦Êß
ßÚÄÂÚÇÔÑÇÏÚÕÊÏÇÈÇÚÂØÏÕÍÏÇ
ÚÎÔÎÞÕÍØ¦ÌÎÙÂÚÕß§ÆÞÚÜÙË
ÞÜØÃÝÌËÍÍ¦ØÏ®ÈÃÈÇØËÓÖÁÚËÝ®
¿ÖÕÏÇÑÇÏÔÇ»ÙÇÏ®ßÚÂÎÖËØÃÕÊÕÝÚÕß ÇÒÊ¦ØÇÑØ¦ÚÎÙËÓÁÞØÏÚÕ ÖÄÚÄÚËÑÇÏÓËÚ¦ÚÇ
ÚØÇÍÕÆÊÏÇÚÕßËÃÞÇÔÓÏÇÓËÍÇÒÆÚËØÎËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÚÇÖÏÕÒßØÏÑ¦
ÑÏËßÇÃÙÛÎÚÇÇÌÕÆÂÚÇÔÖ¦ÒÏÕ
ÑÇÛØÁÌÚÎÝÚÎÝÉßÞÂÝÚÕßËÔ
ÐÁØÜÖÄÙÕÙ»ÇÍÇÖ×®¿ÔËÏØÕ

«Υπάρχει ÜÑÍ~Ì³¨ÑoÖÙ{~Ñ{Ñ~ÖoÉ³Ñ{.ÉÒÜÜÈØT¨ÈØVÉÒÜÜÉØ~iÓØVÌÈ{~ÑÜÜ{³ÓTÉØKoÒÇÈ³iÑÜÊÚÉ{Ñ³ÈØ~Ñ{É~×¨ÒÇÈ³iÈTÊ³ÈØVÒT³ÑØ¨Ñ×Ê³{Ø~Ñ¨Ù{ÓØ³È~ÌÐÈÈ³ÈØÑ~ÖÉ{~Ñ{ÈÐÐÉ³ÓTÉ{u
ÇÖÇÚÎÒÄ®¢ÇÔÚÇÙÃÇ®ÒÒÕÚÏÔÁÝÓÕßËÖÕÞÁÝ®¯ ÏÁØÞËÚÇÏ
ÖÒÁÕÔÚÕ ÑÇÏÎÚØÃÚÎÊÎÓÏÕßØÍÏÑÂÖËØÃÕÊÕÝÚÕßÖÄÙÚÕÒÕß ÇÒÊ¦ØÇ ÇÚÇÙÚÇÒÇÍÓÁÔÕÝ
ÓËÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÙÕÌÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÎÛÁÒÎÙÎÔÇËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÇÖØÜÚÕÖÄØÕÝÚÕßÊÄÛÎÑËÎËßÑÇÏØÃÇ
ÓËÚÎÔÊÏ¦ÊÕÙÎÚÜÔÊÃÙÑÜÔÜÔ
ÙÚØÕÌ×ÔÔÇÍØ¦ÉËÏÚÇÓËÍ¦ÒÇ
ÚÕßÁØÍÇ¡ÏÑØ¦ÙÃÇ®ßàÇÔÚÏÔÄÝÙÖËØÏÔÄÝ®ÑÒÖ ÇÏÚÇ
ÑÇÚ¦ÌËØËßÚÂÎÊÏÇÊØÕÓÂÚÕÔ
ÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏÑÇÏÜÝÚÕÔÓÕÔÇÊÏ-

ÑÄ´ÒÒÎÔÇÙßÔÛÁÚÎÖÕßËÖÃ
ÞØÄÔÏÇÈØÏÙÑÄÚÇÔÄÞÏÓÄÔÕÙÚÎÔ
ÖØÜÚÕÖÕØÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÏÝÖØ×ÚËÝÛÁÙËÏÝÚÜÔÖÜÒÂÙËÜÔÊÃÙÑÜÔ
–Είναι γνωστό και το παρακολουθήσαμε ξανά πρόσφατα στη
ταινία «Ευτυχία» ότι ο Απόστολος
προστάτευσε την Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου στο ζήτημα των
πνευματικών δικαιωμάτων. Μερικά από τα σπουδαιότερα λαϊκά
τραγούδια είναι δικά τους όπως,
«Θα βρω μουρμούρη μπαγλαμά»,
«Πετραδάκι, Πετραδάκι», «Όνει-

ρο Απατηλό» «Φαντασία», «Γυάλινος Κόσμος» και πολλά άλλα. Τη
σεβάστηκε και την προστάτευσε
όσο κανείς άλλος, έτσι δεν είναι;
¶ÃÓÇÏÖÕÒÆÞÇØÕÆÓËÔÕÝÖÕß
ÓÏÇËÒÒÎÔÏÑÂÚÇÏÔÃÇÎÕÖÕÃÇÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙÚÕÒÇáÑÄÓÇÝÚØÇÍÕÆÊÏ
ÑÇÏÙÚÎàÜÂÓÏÇÝÙÖÕßÊÇÃÇÝÙÚÏÞÕßØÍÕÆÁÞËÏÚÄÙÕÓËÍ¦ÒÎËÖÏÚßÞÃÇßÚßÞÃÇÇÖÇÍÏÇÔÔÕÖÕÆÒÕß
ÚÎÔÕÖÕÃÇËÃÞÇÙÇÔÊËÆÚËØÎÍÏÇÍÏ¦
ÓÕßÂÚÇÔÁÔÇÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕßàÕÆÙËÍÑØËÓÃàÕÔÚÇÝÚÇÄØÏÇ¬ÇÄØÏÇ
ÚÕßÖ¦ÛÕßÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÇÄØÏÇÚÎÝ

ÓËÍ¦ÒÎÝÓÄØÌÜÙÂÝÚÎÝÚÕßÞÏÕÆÓÕØÚÎÝÑÇÏÚÕßÚËØ¦ÙÚÏÕßÚÇÒÁÔÚÕßÚÎÝßÚÄÚÎÔËÃÞËÕÊÎÍÂÙËÏ
ÔÇÖÕßÒ¦ËÏÚÕßÝÙÚÃÞÕßÝÚÎÝÍÏÇ
ÖËÔÚÇØÕÊËÑ¦ØËÝ¡ËÚÕÔÖÄÙÚÕÒÕÄÓÜÝËÃÞÇÔÓÏÇÙÞÁÙÎÓËÍ¦ÒÎÝ
ÇÍ¦ÖÎÝÑÇÏÙËÈÇÙÓÕÆÚÁÒËÏÜÚËÝ
ÕÏ×ØËÝÚÎÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÚÕßÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÂÝÓÇÝËÖÇÌÂÝ´ÚÙÏÕÁÔÚÏÓÕÝÑÇÏÖËÏÙÓÇÚ¦ØÎÝÈÒ¦ÞÕÝ®ÊËÔßÖÁÑßÉËÖÕÚÁ
ÙÚÎÔËÖÏÛßÓÃÇÚÎÝÔÇÚÎÝÇÍÕØ¦ÙËÏ
ÙÚÃÞÕßÝ¡ËÇßÚÂÚÕßÚÎÙÚ¦ÙÎ
ÎßÚßÞÃÇÄÞÏÓÄÔÕÇÖÕÒ¦ÓÈÇÔË
Ñ¦ÖÕÏÇÙÎÓÇÔÚÏÑÂÇÔÚÇÓÕÏÈÂÍÏÇ
ÚÇÚØÇÍÕÆÊÏÇÚÎÝÇÖÄÚÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÇÒÒ¦ÚÎÔÑÇÚÁÍØÇÉËÑÇÏ
ÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÓÇÝ
ÚØÇÍÕßÊÏÕÆÇÌÕÆÚÕÄÔÕÓ¦ÚÎÝ
ÖÒÁÕÔÙßÔßÖÂØÞËÙÚÕßÝÊÃÙÑÕßÝ
ÖÒ¦ÏÙÚÕßÝÙßÔÛÁÚËÝ
–Μουσικός, συγγραφέας, ζωγράφος και χημικός μηχανικός, αναζητείτε τρόπους διεξόδου;
¶ËÔÛÇÁÒËÍÇÄÚÏÇÔÇàÎÚ×ÚØÄÖÕßÝÊÏËÐÄÊÕßÇÒÒ¦ÚØÄÖÕßÝËÏÙÄÊÕßÙÚÎÔÉßÞÂÓÕßÙÚÕÓßÇÒÄÙÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÕÔ
ÃÊÏÕÓÕßÚÕÔËÇßÚÄÖÕßÛÁÒËÏÔÇ
ÖÇØÇÓÁÔËÏÑÏÇßÚÄÝÊÎÓÏÕßØÍÏÑÄÝ
ÑÏÇÔÂÙßÞÕÝÌÕÆÄÓÜÝÓÏÒ¦ÓË
ÍÏÇÚÕÔÖÄÙÚÕÒÕÛÇÂÛËÒÇÔÇËÑÌØÇÙÚ×ÑÏËÍ×ÓËÓÏÇÌØ¦ÙÎÚÕß
ÖÕßÓÕßËÃÞËÖËÏËÑËÃÖØÕÝÚÕÚÁÒÕÝ!ÒÖÃàÜÄÚÏÁÞÜÑ¦ÔËÏÑÇÒ¦
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ΜΟΥΣΙΚΗ

Η μαγεία της σκηνής είναι πάντα εκεί
Η Ελευθερία Αρβανιτάκη γιορτάζει 40 χρόνια στο τραγούδι και ετοιμάζει ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα στη σκηνή της «Πειραιώς 131»
Συνέντευξη στη ΓΙΟΥΛΗ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

«Μην τρομάξεις. ËÁÞËÏÇÍÇÖÂÙËÏÔÕÓÃàÜÑÇÏÛÁÒËÏÄÒÎÚÎÔ×ØÇÔÇËÃÔÇÏ
Ö¦ÔÜÙÕß®¡ËÚÎÔ¦ÑØÎÚÕßÓÇÚÏÕÆ
ÓÕßÖÏ¦ÔÜÚÕÔÍ¦ÚÕÚÎÝÚÕÔ¬ÙÃÒÏ
¶ÄÔÕÓÇËÓÖÔËßÙÓÁÔÕÇÖÄÚÕßÝ9LK
/V[*OPSSP7LWWLYZ¶ÔÇËÃÔÇÏÁÚÕÏÓÕÝ
ÍÏÇÚÕÓËÍ¦ÒÕ¦ÒÓÇ¬ÇÖÎÍÇÃÔÜÑÇÒ¦ÓËÚÇÍÇÚÏ¦ÑÇÒÆÚËØÇÄÓÜÝÓË
ÚÇÙÑßÒÏ¦ÍÏÇÔÇËÃÓÇÏËÏÒÏÑØÏÔÂÝ
¬ÕÔÈØÂÑËÙËÑÇÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÙÚÕÔÊØÄÓÕÕÍÏÕÝÓÕßÚÕÔÁÌËØË
ÙÖÃÚÏÚÕÔÌØÕÔÚÃÙÇÓËÑÇÏËÃÔÇÏËÊ×
ÊÁÑÇÞØÄÔÏÇÚ×ØÇ¦ÔÚÜÝÓËÌÕÈ¦ÚÇÏÄÚÇÔÚÕßÈ¦àÜÚÏÝÌÜÔÁÝ®
ÓÕßÒÁËÏÑÇÏÇÔ¦ÈËÏÚÙÏÍ¦ØÕØÕÒÇÈÇÃÔËÏÚÎÔËØ×ÚÎÙÂÓÕß!¬ÕËÃÞÇ
ÑÄÉËÏÇÒÒ¦ÁÖËÏÚÇÇÖÄÓÏÇÙßÔÇßÒÃÇÖÂÍÇÓËÓËÚÕßÝÓÕßÙÏÑÕÆÝÓÕß
ÍÏÇÁÔÇÖÕÚÄÑÇÏÖ¦ÔÜÙÚÎÔËßÌÕØÃÇÚÎÝÙÚÏÍÓÂÝËÃÖÇÛÇÑ¦ÔÜÁÔÇ
ÓÄÔÕÁÔÇ¬ÕÁÔÇÁÍÏÔÇÔÖÕÒÒ¦®
¡ËÚÎÔÒËßÛËØÃÇØÈÇÔÏÚ¦ÑÎ
ÁÞÕßÓËÙßÔÇÔÚÎÛËÃÇØÑËÚÁÝÌÕØÁÝ
ÓÁÙÇÙÚÇÞØÄÔÏÇÚÎÝÊÕßÒËÏ¦Ý ¦ÛËÌÕØ¦ÓËËÔÚßÖÜÙÏ¦àËÏÎÎØËÓÃÇ
ÖÕßÇÖÕÖÔÁËÏ¡ÏÒ¦ËÏÇØÍ¦ÇÔËÖÏ- «Είναι Ð{ÑÉTÊÑ~Ñ³ÒTÉ³iØÜi¨×¨ËÑØ~Ñ{ÜÈÙ{ÒÑiØVÐÉ³³¨ÑoÖÙ{ÑÐiÐ¨ÉËÉÖ~ÜÑÑÑ×ÊÉ{
ÚÂÊËßÚÇÓËËÏÒÏÑØÏÔÁÝÖ¦ÔÚÇËÔÊÏÇ- KÑ¨ÒËTi{ÑÙ{~o¨Ñ×{~Ê¨Ì³Ñi¨ÓÉ{ÑÓTÉ{Ñ¨TÊVÐÓi~Ñ{³ÓÜØuVÜÓÉ{i ÜÉÈÚÉ¨ËÑå¨KÑ{³Ò~i
ÌÁØÕÔÍÏÇÚÕÔÙßÔÕÓÏÒÎÚÂÚÎÝÍÏÇ
ÚÕÚÏÑ¦ÔËÏ¶ÊËÔËÃÔÇÏÚÕÚßÖÏÑÄ ËÃÔÇÏÓÃÇÇÖ»ÇßÚÁÝÑÁÌÚÕÓÇÏÚÏ ÕÏÙßÔ¦ÊËÒÌÕÃÓÕßÇÖÄÚÇÖØ×ÚÇ ÚÇÐÃÊÏÇÑÇÏÕÏÖÇØ¦ÒÒÎÒÕÏÊØÄÓÕÏ
ZTHSS[HSR¦ÔÚÇËÖÏÙÚØÁÌÕßÓË ÁÞÜÑ¦ÔËÏÒ¦ÛÕÝÚÏÁÞÜÑ¦ÔËÏÙÜ- ÓÕßÑÏÄÒÇÝÈÂÓÇÚÇÇÏÙÛ¦ÔÛÎÑÇ ÚÎÝÒËßÛËØÃÇÝØÈÇÔÏÚ¦ÑÎ®ËÃÔÇÏ
ÙÚÕÔËÏØÇÏ¦ÙÚÎÍËÏÚÕÔÏ¦ÄÖÕß ÙÚÄÑÇÏÑÇÒÄÎÍÇÃÔÜÖÃÙÜÑÇÏ ÔÇÖÁÌÚÜÙÚÇÓÇÒÇÑ¦¬ÕÚÕÔÃàÜ ÕÚÃÚÒÕÝÎÒÇÊÂ"
ÓËÍ¦ÒÜÙËÖËØÔ¦ÓËÓÏÇÈÄÒÚÇÇÖÄ ÈÒÁÖÜÖÄÙÕÁÞÕßÔÇÒÒ¦ÐËÏÖÕÒ- ÍÏÇÚÃÕÑÄÙÓÕÝÓÖÕØËÃÔÇÌÇÔÚ¦ÇÖÇØÕßÙÏ¦ÙÕßÓËÚÕÔÊÃÙÑÕ
ÚÇÖÇÒÏ¦ÙÚÁÑÏÇÓÏÒ¦ÓËÍÏÇÚÕÔÏ- Ò¦ÖØ¦ÍÓÇÚÇ¬ÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄ- àËÚÇÏÖÕÒÒ¦©ÚÏÍÏÇÔÇÊÏÇÖØÁÉËÏÝ ¸¬ÇÓËÍ¦ÒÇÚÇÐÃÊÏÇ¹ÖÕßÌÚÏ¦ÐÇÓË
ÕÔÆÙÎÇÈÈÄÖÕßÒÕÑÇÏÚÎÔ©ÖÏ- ÔÏÇÓÖÕØ×ÔÇÖÜÄÚÏÁÞÜÑÇÏÓÏÇ ÛÇÖØÁÖËÏÔÇÑ¦ÔËÏÝßÖÕÞÜØÂÙËÏÝ ÓËÚÕÔÁÓÎ ÇØÇÓÕßØÇÚÃÊÎÑÇÏÚÎ
ÙÛÕÊØÕÓÏÑÂ ÕÓÖÇÔÃÇÚÏÝËÖÕÞÁÝ ÇÍÜÔÃÇÍÏÇÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÖËØÔ¦ËÏ Í×ÊËÔÞØËÏ¦ÙÚÎÑËÔÇßÖÕÞÜØÂ- ÂÊÇªÕßÓ¦ÔÎÑÇÏÑßÑÒÕÌÄØÎÙË
ÚÜÔÓËÍ¦ÒÜÔÖ¦ØÚÏÄÚÇÔÕÑÄÙÓÕÝ ÑÇÏÞ¦ÔËÚÇÏ¡ËÚ¦ÙÑÁÌÚÕÓÇÏÚÏÝ ÙÜÖÕßÛËÔ¦®
ÚÕÔ©ÑÚ×ÈØÏÕÚÕß» ¬ÇËÔÔÏ¦ÚØÇËÃÞËÑÏÔÎÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÑÁÌÏÞÕßÔ ÚØÕÓËØÁÝËÓÖËÏØÃËÝÚÏÝÓÕÔÇÊÏÑÁÝ
ÍÕÆÊÏÇÚÕßÛÇËÃÔÇÏÚÕÁÔÇÓÁØÕÝ
ÖËØ¦ÙËÏÙÇØ¦ÔÚÇÞØÄÔÏÇÇÖÄÚÄÚË ÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝÄÒÇÇßÚ¦ÚÇÞØÄÔÏÇ Το ραντεβού
ÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÚÕ¦ÒÒÕÚÕÓË¬ÕÒÁÜÑÇÏÊËÔÓÖÕØ×ÔÇÚÕÖÏÙÚÁ- ÚÏÝÙßÔËØÍÇÙÃËÝÚÕßÝÌÃÒÕßÝÖÕß
¬ÇÙÇØ¦ÔÚÇÞØÄÔÏÇÊËÔÍÃÔËÚÇÏ ÍÇÒÆÚËØÕÙËÊÏ¦ØÑËÏÇÕÏÙßÓÓËÚÕÉÜ®ÓÕßËÐÕÓÕÒÕÍËÃÚÇÏ
ÁÞÜÑËØÊÃÙËÏÓÏÙÂÓÕßàÜÂËÃ- ÔÇÖËØ¦ÙÕßÔÁÚÙÏÇÖÒ¦ÁÒËÏÔÇ ÞÁÝÓÕß©Ï¸ÖÇØ¦ÒÒÎÒÕÏÊØÄÓÕÏ¹
ÔÇÏÎÓÕßÙÏÑÂÑÇÏÎ¦ÒÒÎÓÏÙÂÎ ÚÕÍÏÕØÚ¦ÙËÏ¬ÕØÇÔÚËÈÕÆÁÞËÏÑÒËÏ- ¬ØÇÍÕÆÊÏÇÄÖÜÝÚÕ¸¡ÎÊÁÔ¹ÂÚÕ
Επεσα στα μαλακά
ÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÓÕßÃÓÇÏÁÔÇÝÚßÞËØÄÝ ÙÚËÃÙÚÎÙÑÎÔÂÚÎÝËÏØÇÏ×Ý® ¸ ÄÑÑÏÔÕÌÕßÙÚ¦ÔÏ¹ÑÇÏÖÕÒÒ¦ÇÑÄ¬ÎØÜÚ¦ÜÇÔÚÎÌÕÈÃàËÏÕÞØÄ- ¦ÔÛØÜÖÕÝÖÃÙÎÝËÃÞÇÚÎÔËßÚß- ÇÖÄÚÕ¦ÈÈÇÚÕ¡ÇØÚÃÕßÑÇÏÍÏÇ ÓÎËÃÔÇÏÙßÓÓËÚÕÞÁÝÖÕßÁÞÜÑ¦ÔËÏ
ÔÕÝÞÜÓËÍ¦ÒËÝÌÕÈÃËÝ©ÞØÄÔÕÝ ÞÃÇÔÇÓËßÖÕÊËÞÛÕÆÔÖÕÒÆÑÇÒ¦ ÖÁÔÚËÇÈÈÇÚÄÈØÇÊÇ¬ÇÓËÍ¦ÒÇ ÙËÊÏÙÑÕÍØÇÌÏÑÁÝÊÕßÒËÏÁÝ¦ÒÒÜÔ

ÑÇÒÒÏÚËÞÔ×ÔÃÔÇÏÇßÚÄÖÕßÁÒËÍÇÖØÕÎÍÕßÓÁÔÜÝÖÄÚÎÔÇØÞÂÕÏ
ÙßÔ¦ÊËÒÌÕÃÓÕßÓËßÖÕÊÁÞÛÎÑÇÔ
ÖÕÒÆàËÙÚ¦®
ÝÓËÃÔÕßÓËÒÃÍÕÙÚÕÔÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÊÃÙÑÕÚÎÝÒÁÜßÔËØÍ¦ÙÚÎÑÇ
ÓËÊÆÕÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÛÇßÓ¦àÜ
ÒÒÜÙÚËÊËÔÓÖÕØ×ÔÇÊÕßÒÁÉÜ
ÇÔÊËÔßÖ¦ØÞËÏÕÛÇßÓÇÙÓÄÝÜÝ

Σκέφτομαι τις τρομερές
εμπειρίες, τις μοναδικές
συναντήσεις όλα αυτά
τα χρόνια, τους φίλους
που έχω κερδίσει. Η μισή μου ζωή είναι η μουσική και η άλλη μισή
η οικογένειά μου. Είμαι
ένας τυχερός άνθρωπος.
ÙßÍÑÕÒÒÎÚÏÑÂÕßÙÃÇ¡ËÚÕÔÁÓÎ ÇØÇÓÕßØÇÚÃÊÎËÃÞÇÙßÔËØÍÇÙÚËÃÑÇÏÙÚÕÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÊÃÙÑÕ
ÓÕßÑÇÏÁÞÕßÓËÖÕÒÆÑÇÒÂÞÎÓËÃÇ
ÓËÚÎÂÊÇªÕßÓ¦ÔÎÁÞÕßÓËËÖÃÙÎÝÙßÔËØÍÇÙÚËÃÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔ
¬Õ¸¦ØËÓËÇÍÑÇÒÏ¦ÑÇÏÖ¦ÓË¹
ÖÕßÇÍÇÖÂÛÎÑËÖÕÒÆËÃÔÇÏÊÏÑÄ
ÚÎÝÚØÇÍÕÆÊÏ¬ÎÔËÃÞÇËÔÛÇØØÆÔËÏÖØÕÝÇßÚÂÔÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎ
ÑÇÏÞÇÃØÕÓÇÏÍÏÇÚÃËÐËÒÃÙÙËÚÇÏÑÇÏ
ÌÚÏ¦ÞÔËÏÚÕÊÏÑÄÚÎÝÓÕÔÕÖ¦ÚÏÙÚÎ
ÙÚÏÞÕßØÍÏÑÂÞÕßÔÓÏÇÔÇØÓÕÔÃÇÕÏ
ÊßÕÚÕßÝÚÇÏØÏ¦àÕßÔÑÇÏËÃÔÇÏÑÇÏ
ÖÕÒÆÌÃÒÕÏ©ÖÄÚËÓÕß¦ØËÙËÎÏÊÁÇ
ÔÇÓÏÒ¦ÓËÑÇÏÇÖÄÚÎÔÖÇØÁÇÖÕß

Ñ¦ÔÕßÓËÔÇÐËÖÎÊÂÙÕßÔÚÇÑÕÏÔ¦ÓÇÝÑÕÓÓ¦ÚÏÇ©ÖÜÝÑÇÏÁÍÏÔË®
¡ÏÇÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔÎÊÕßÒËÏ¦ÓË
ÁÔÇÔÙßÔÛÁÚÎÑÇÏÓÏÇÙÚÏÞÕßØÍÄ
©ÖÜÝÖÇÒÏ¦ËÖÏÙÎÓÇÃÔÜÇØÇÑÕÒÕßÛ×ÚÏÙßÓÈÇÃÔËÏÃÔÇÏÓÏÇ
ËÖÕÞÂÇÑÇÚ¦ÙÞËÚÎÝÖÒÎØÕÌÕØÃÇÝ
ÑÇÏÖÕÒßÊÏ¦ÙÖÇÙÎÝÓËÚÕÚØÇÍÕÆÊÏ
ÔÇÓÎÔÓÖÕØËÃËÆÑÕÒÇÔÇÇÌÂÙËÏ
ÙÕÈÇØ¦ÃÞÔÎ ÇÏÇÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦
ÚÜÔÒÇáÑ×ÔÚØÇÍÕßÊÏÙÚ×ÔÑÇÏÇÖÄ
ÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÎÊÏÑÂÓÇÝÊËÔÈÍÇÃÔÕßÔÚØÇÍÕÆÊÏÇÖÕßÔÇÇÍÑÇÒÏ¦àÕÔÚÇÏÇÖ»ÄÒÕÔÚÕÔÑÄÙÓÕÑÇÏÔÇ
ÍÃÔÕÔÚÇÏÓËÍ¦ÒËÝËÖÏÚßÞÃËÝÒÒ¦
ÓÏÇÊÏÙÑÕÍØÇÌÏÑÂÖØÄÚÇÙÎÖØÁÖËÏ
ÔÇÁÞËÏÇØÞÂÓÁÙÎÑÇÏÚÁÒÕÝ¬×ØÇ
ÚÏÛÇÓËÃÔËÏÇÖÄÚÕÔÊÃÙÑÕÊËÔÚÕ
ÍÔÜØÃàÜÃÔÇÏ¦ÒÒÎÏÙÚÕØÃÇ¦ÔÚÜÝÖÏÙÚËÆÜÄÚÏÖØÁÖËÏÔÇÈÍÇÃÔÕßÔÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔËÝÊÕßÒËÏÁÝ ÇÏ
ÞÇÃØÕÓÇÏÖÕßÖÇØÇÑÕÒÕßÛ×ÖÕÒÒ¦
ÔÁÇÖÇÏÊÏ¦ÔÇÑ¦ÔÕßÔÚÕÃÊÏÕÖÒÎØ×ÔÕÔÚÇÝÓ¦ÒÏÙÚÇÄÒÇÚÇÁÐÕÊÇÇÖÄ
ÚÎÔÚÙÁÖÎÚÕßÝ®

Στη σκηνή
ÃÍÕÖØÏÔÚÎÔÇÖÕÞÇÏØËÚÂÙÜ
ÇÔÇØÜÚÏÁÓÇÏÖ×ÝËÃÔÇÏÚÕØÇÔÚËÈÕÆÓËÚÕÑÕÏÔÄÁÖËÏÚÇÇÖÄÙÇØ¦ÔÚÇÞØÄÔÏÇ©ÚÇÔÇÔËÈËÃÝÙÚÎÙÑÎÔÂÓËÚÕßÝÓÕßÙÏÑÕÆÝÙÕßÓËÚÕßÝ
ÕÖÕÃÕßÝÁÞËÏÝÙßÓÌÜÔÂÙËÏÖ×ÝÛÇ
ËÃÔÇÏÚÇÚØÇÍÕÆÊÏÇÙÕß¶ÑÏËÍ×ËÃÓÇÏÚßÞËØÂÍÏÇÚÃÁÞÜÌÚÏ¦ÐËÏÓÏÇ
ÓÖ¦ÔÚÇÓËÚÎÔÕÖÕÃÇËÃÓÇÏËßÚßÞÏÙÓÁÔÎ¶ËÃÔÇÏÙÇÔÚÎÔÖØ×ÚÎÌÕØ¦®
ÇÖÇÔÚ¦ËÏÓÇÍËÃÇÚÎÝÙÑÎÔÂÝÑÇÏ
ÚÎÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÇËÑËÃ
ßÚÄÖÕßÁÞËÏÇÒÒ¦ÐËÏËÃÔÇÏÄÚÏÚÇ
ÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÁÞËÏÇßÐÎÛËÃÚÕ
¦ÍÞÕÝÏÇÚÃÚÕØÇÔÚËÈÕÆÖÕßÊÃÔËÏÝÑ¦ÛËÌÕØ¦ÖØÁÖËÏÔÇÖËÚÆÞËÏ®

Μουσική σκηνή «Πειραιώς 131», 7
Μαρτίου - 4 Απριλίου.
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Μ ΑΤ Ι Ε Σ

500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Της ΜΑΡΙΑΛΕΝΑΣ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ

Ας σταματήσουμε να «μικραίνουμε»

Μ

Ο Δημήτρης Οικονομίδης γεννήθηκε
το 1964 στον Αγιο Νικόλαο (Πατήσια). Σπούδασε Ιατρική και ειδικεύτηκε στην Ψυχιατρική στην Ελλάδα
και στο Παρίσι, όπου σπούδασε και
θέατρο. Εχει εκδώσει δύο ποιητικές
συλλογές και έχει παίξει στο θέατρο
και στο σινεμά. Η τελευταία συλλογή διηγημάτων λέγεται «Ιστορίες
ανάμεσα» (εκδ. Τόπος).
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
δίπλα σας;

0itÓiåooÜËÑu³È0ÇÌÑÚÑÌÈ~Ñ{³itÈÜ³Ö¨Ñ³ÈÑ¨~{{ÐÖu³È¨Ë³×É¨ÑØ
Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνίας
θα θέλατε να είστε και γιατί;
EPA / JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ε τρόμο ÖÇØÇÑÕÒÕßÛ×ÄÒËÝ
ÇßÚÁÝÚÏÝÓÁØËÝÚÎÊÏÇÌÂÓÏÙÎ ÓËÍ¦ÒÎÝ ËÚÇÏØËÃÇÝ
ØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÝÚÕßÊÏÇÌÎÓÏÙÚÏÑÕÆÙÖÕÚÁÔÇÇÍÕØ¦ÑÏÖÕßÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÚÎØÆÖÇÔÙÎÚÕß
ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝÊÎÒ×ÔËÏÄÚÏÛÁÒËÏ
ÔÇÙÚÇÓÇÚÂÙËÏÔÇÓËÍÇÒ×ÔËÏÑÇÏ
ÚÕÖËÚßÞÇÃÔËÏ©ÖÏÚÙÏØÏÑ¦ÝÇßÚÄÝÜÝÌÇÏÔÄÓËÔÕÇÔÇÙÚÕÒÂÝÓÏÇÝ
ËÖÏàÂÓÏÇÝ®ÇÔ¦ÖÚßÐÎÝßÖÕÚÃÛËÚÇÏÄÚÏÑÏÔÎÚÕÖÕÏËÃÚÕÑÕÏÔÄÓË
ÚÃÓÎÓÇÚÎàÜÂÚÕßÖØÕÝÄÌËÒÕÝ
ÚÕßÖÒÇÔÂÚÎ
ÃÔÇÏÁÑÊÎÒÕÄÚÏÚÕÖØÄÙÜÖÕ
ÇÖÄÚÕÕÖÕÃÕËÓÖÔÁÕÔÚÇÏÕÏÊÎÓÏÕßØÍÕÃÚÕßÙÖÕÚËÃÔÇÏÎÇÑÚÏÈÃÙÚØÏÇÑØÁÚÇ¬ÕÆÔÓÖËØÍÑÖÕßÜÝ
ÁÌÎÈÎÑÏÔÎÚÕÖÕÏËÃÚÕßÝÏÙÞßØÕÆÝ
ÇßÚÕÆÚÕßÑÄÙÓÕß¬ÕÓÂÔßÓÇÓ¦ÒÒÕÔÖÕßÂÛËÒÇÔÔÇÖËØ¦ÙÕßÔËÃÔÇÏ
ÄÚÏÚÇÖÇÏÊÏ¦ÊËÔÖØÁÖËÏÔÇÍÃÔÕßÔ
ËÔÂÒÏÑÕÏÊÏÄÚÏÜÝÚÁÚÕÏÕÏØßÖÇÃÔÕßÔÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ¡ÄÔÕÇÔÖÇØÇÓËÃÔÕßÔÖÇÏÊÏ¦ÛÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÎ
ÇÛÜÄÚÎÚÇÛÇÊÏÇÑÕÖËÃÎÇÒÄÍÏÙÚÎ
ÙÖÇÚ¦ÒÎÎÇÞÄØÚÇÍÎÇÔ¦ÖÚßÐÎ
ßÚ¦ÂÛËÒÇÔÓ¦ÒÒÕÔÔÇÖÕßÔÕÏ
ÊÏÇÌÎÓÏÙÚÁÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÔÚÇÝ
ÁÔÇÇÍÄØÏÜÝ¦ÒÒÎÌÏÍÁÔËÏÇ¦àÕÔÚÇÝÙÚÕÖØÕÙÑÂÔÏÕÁÔÇÖÇÏÊÃ
ÔÇÖÒÎØ×ÙËÏÁÔÇÚËØ¦ÙÚÏÕÚÃÓÎÓÇ
ÖØÕÝÄÌËÒÕÝÚÕßÖÒÇÔÂÚÎ
¬ØÕÓ¦àÜÑÇÏÓÄÔÕÙÚÎÙÑÁÉÎ
ÄÚÏÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÁÞÕßÔÇØÞÃÙËÏÔÇ
ÙÑÁÌÚÕÔÚÇÏÓËÚÁÚÕÏÕÖÇØÇÔÕáÑÄ
ÚØÄÖÕ©ÏÊÏÇÌÎÓÏÙÚÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝ¶ÓÁØÕÝÑÏÇßÚÁÝÚÕßÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ¶È¦àÕßÔÁÔÇÖÇÏÊÃÔÇÙÎÑ×ÙËÏÙÚÏÝÖÒ¦ÚËÝÚÕßÑ¦ÚÏÖÕßÊËÔ
ÓÖÕØÕÆÔËÑËÃÔËÝÏÄÚÏÍÏÇÔÇÙÑËÌÚÕÆÓËÓÏÇÙÚÏÍÓÂÕÏÕÝËÃÞËÚÎÔ
ÁÓÖÔËßÙÎÇßÚÂÝÚÎÝÊÏÇÌÂÓÏÙÎÝ"
ËÔÔÂÛÎÑËÙËÁÔÇÔÖÇÏÊÏÑÄÔÕßÂ
ÚÎÙÑÁÌÚÎÑËÁÔÇÝËÔÂÒÏÑÕÝ"¦Ô
ÚÎÙÑÁÌÚÎÑËÖÇÏÊÃÛÇÖØÁÖËÏÔÇ
ÇÔÇØÜÚÎÛÕÆÓËÍÏÇÚÃËÃÔÇÏÚÄÙÕ
ÊßÙÚßÞÏÙÓÁÔÕÖÕßÊËÔÛÁÒËÏÔÇ
ÓËÍÇÒ×ÙËÏÞÕßÓËÄÒÕÏÓÇÝËßÛÆÔÎÍÏÇÇßÚÄ
ÔÄÓÜÝÚÎÙÑÁÌÚÎÑËÓÏÇÊÏÇÌÎÓÏÙÚÏÑÂÕÓ¦ÊÇÚÄÚËÚÕÖØ¦ÍÓÇ
ÇÒÒ¦àËÏÃÔËÚÇÏËÖÏÑÃÔÊßÔÕÔÇÝ
ËÔÂÒÏÑÕÝÇÔÎÙßÞËÃßÖÕÚÃÛËÚÇÏÍÏÇ
ÚÎÔÖÕØËÃÇÚÕßÖÒÇÔÂÚÎÑÇÏÇÔÚÃ
ÔÇÙÎÑ×ÙËÏÚÇÓÇÔÃÑÏÇÑÇÏÔÇÑ¦ÔËÏÚÎÊÆÙÑÕÒÎÊÕßÒËÏ¦ÁÚÙÏÄÖÜÝ
ÖØÁÖËÏÔÇÚÎÔÑ¦ÔÕßÔÓËËßÛÆÚÎÚÇÕÏÓËÍ¦ÒÕÏÇÖÕÖÕÏËÃÚÇÏÖ¦ÒÏ
ÚÏÝËßÛÆÔËÝÚÕß¦àËÏÓÖØÕÙÚ¦
ÁÔÇÖÇÏÊÃÔÇÑ¦ÔËÏÚÎÈØ×ÓÏÑÎ
ÊÕßÒËÏ¦ÇÔÔÇÒÁËÏÙÚÇÖÇÏÊÏ¦
ËÒ¦ÚËËÖÏÚÁÒÕßÝÔÇÑÇÛÇØÃÙËÚË
ÇßÚ¦ÖÕßÈØÜÓÃÙÇÓËËÓËÃÝ ÇÏ

Είναι Ó~ÙiÜÌ³{³¨ÌÑÌ³ËÉÐÓ³Ñ{{ÙiÐ{È¨oË³ÈÙ{Ñ×iÐ{³{~Ö³ÉËÑ{iÑ~³{KË³¨{Ñ
~¨Ó³Ñ0ÖÐÉ¨o~×³VÈØÓ×iKi~{i³{ÉË³ÈØ{TÈ¨ÖØÑÈ³Ö³È~ÌÐÈ

Ενας ενήλικος
ανησυχεί, υποτίθεται,
για την πορεία
του πλανήτη και αντί
να σηκώσει τα μανίκια
και να κάνει τη δύσκολη
δουλειά, αποποιείται
πάλι τις ευθύνες του.
Ó¦ÒÏÙÚÇÄÞÏÓÄÔÕÔÇÚÇÑÇÛÇØÃÙËÚËÇÒÒ¦ÔÇÙÇÝÖËÃÙÕßÓËÄÚÏ
ÁÔÇÝÚØÄÖÕÝßÖ¦ØÞËÏÔÇÙÜÛËÃÕ
ÖÒÇÔÂÚÎÝ!ÔÇÓÎÍÃÔËÚËÙÇÔÑÇÏ
ËÓ¦Ý§ÇÙÚËØÎÛËÃÚËÚÕÊÏÑÇÃÜÓÇ
ÔÇÓËÍÇÒ×ÙËÚË§ÇÓÎÔÇÔÛÃÙËÚËÔÇÓÎÔÑËØÊÃÙËÚËÙËÔÕßÙË
ÙÑÁÉÎÙËËÓÖËÏØÃÇßÚ¦ÖØÁÖËÏ
ÔÇÚÇÛßÙÏ¦ÙËÚË§ÇËÃÙÚËËÐÇØÚÎÓÁÔÕÏÍÏÇÖ¦ÔÚÇ§ÇÓÎÔÁÞËÚË
ÑÇÔÚÕÊÏÑÇÃÜÓÇÔÇÑ¦ÔËÚËÒ¦ÛÎ
ÏÇÚÃËÓËÃÝËÃÓÇÙÚËÓËÍ¦ÒÕÏ ÇÏ
ÑÕÏÚ¦ÐÚËÚÏÑ¦ÔÇÓË"ÃÔÇÓËÑßÔÏÑÕÃËßÛßÔÄÌÕÈÕÏÊÏËÌÛÇØÓÁÔÕÏ
ÊÏÖØÄÙÜÖÕÏßÒÏÙÚÁÝÙÇÝÒÁÓËÉÁÓÇÚÇ¦ÒÒÇÒÁÓË¦ÒÒÇÑ¦ÔÕßÓË
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÓËÑ¦ÛËÏËØÄÑÇÏÑ¦ÛËÄÙÏÕÓËÙÑÕÖÄÚÕÑÁØÊÕÝÚÎÔ
ÖØÕÈÕÒÂÚÇÞØÂÓÇÚÇªßÖÇÃÔÕßÓË¡ËÚÎÔÇÔ¦ÙÇÓÇÝÚÇÇÖÕØØÃÓÓÇÚ¦ÓÇÝÓËÚÎÙÑÁÉÎÓÇÝ

ÓËÚÏÝÖØ¦ÐËÏÝÓÇÝØÕÊ×ÙÇÓË
ÄÙÕßÝÇÍÇÖÂÙÇÓË¡ÕÒÆÔÇÓËÚÏÝ
ÇÍÇÖÎÓÁÔËÝÓÇÝÛ¦ÒÇÙÙËÝËÓÃÙÇÓËÚÕÐÏÑ¦ÇÁØÏÇÚÕÔÕßØÇÔÄÓË
ÚÇ¦ÙÚØÇ ÇÏÑßØÃÜÝÍÃÔÇÓËÇÊÎÌ¦ÍÕÏÊÆÔÇÚÕÏÓËÔÍÏÇÚÃÖØÕÙÁÞÕßÓËÖ¦ÔÚÇÚÎÔËÏÑÄÔÇÓÇÝÇÒÒ¦
ÉßÞÏÑ¦ÈÕßÒÏÓÏÑÕÃ¬ÇÛÁÒÕßÓË
ÄÒÇÇÝÓÏÒ¦ÓËÍÏÇÄØÏÇÇÒÒ¦ÇÔ
ÚÆÞËÏÔÇÓÇÝßÖÕÙÞËÛÕÆÔÓËÍÇÒÆÚËØÕÑÁØÊÕÝÛÇÛßÙÏ¦ÙÕßÓËÓËØÏÑÁÝÇÖÄÚÏÝÇØÞÁÝÓÇÝÇÞÜØÏÙÚËÃÕËÇßÚÄÝÓÇÝÙÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕ
ÚÎÝÓÁØÇÝÑÇÏÙÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÚÎÝ
ÔÆÞÚÇÝÖÃÙÎÝÛÇÙÇÝÓÏÒ¦ÓË
ÍÏÇÇÍ¦ÖÎÇÒÒ¦ÖÕÒÆËÆÑÕÒÇÛÇ
ÚÎÔÐËÞÔ¦ÓË½Ó¦ÒÒÕÔÊËÔÛÇÚÎ
ÔÏ×ÛÕßÓËÑÇÔ¬ÎÔÐÇÔÇÛßÓÄÓÇÙÚËÓÄÔÕÔÄÚÇÔÖÒÎÍÜÔÄÓÇÙÚË
ÂÄÚÇÔÁØÛËÏÎÑÇÑÏ¦Î×ØÇÑÇÏ
ÖÁÙËÏÙÚÕÙÖÃÚÏÓÇÝ¡ÄÔÕÔÚÄÚË
ÐÇÔÇÍÏÔÄÓÇÙÚËËßÇÃÙÛÎÚÕÏ ÇÏ
ÖÕÔËÚÏÑÕÃ¬ÏÝ¦ÒÒËÝÓÁØËÝÚÏÝÑÇÒÁÝÓÄÔÕÔÕËÇßÚÄÝÓÇÝÓÇÝËÔÊÏÇÌÁØËÏÕÒÆÙßÞÔ¦ÕÆÚËËÙËÃÝ
ÖÕßËÃÙÚËÚÇÖÇÏÊÏ¦ÓÇÝ
ÏÇÇßÚÄÙÇÝÒÁÓËÓÎÓËÍÇÒ×ÙËÚË©ÞÏÍÏÇÔÇÙ×ÙËÚËÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎÓËÃÝÊËÔÇÙÞÕÒÕÆÓÇÙÚË
ÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÓËÇßÚÄ¡ÎÓËÍÇÒ×ÙËÚËÍÏÇÔÇÓÎÍÃÔËÚËÚÄÙÕÓÏÑØÕÃ®ÄÙÕËÃÓÇÙÚËËÓËÃÝÕÏÓËÍ¦ÒÕÏÏÇÔÇÓÎÍÃÔËÚËÇÔÛØÜÖ¦ÑÏÇ
ÏÇÚÃÖÕÒÒÕÃÇÖÄËÓ¦ÝÊËÔÚÇÑÇÚÇÌÁØÇÓË ÇÏÚÇÓÕÒÆÔÇÓËÄÒÇ

ÃÓÇÙÚËÎØÆÖÇÔÙÎÚÕßÖÒÇÔÂÚÎ
ÇÏÁÚÙÏÙÇÝÈ¦àÕßÓËÔÇÒÁÚËÓË
ÚÕÓÏÑØÄÙÇÝÙÚÕÓÇÚ¦ÑÏÖÕßÕÆÚË
ÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔËÚËÖÄÙÕÚØÕÓÇÑÚÏÑÄ
ËÃÔÇÏÇßÚÄÖÕßÒÁÚËÄÚÏÚÇÖÇÏÊÏ¦
ÛÇÙÚÇÓÇÚÂÙÕßÔÔÇÓËÍÇÒ×ÔÕßÔ
ÔÇÝÑÄÙÓÕÝÓËÖÇÏÊÏ¦ÖÕßÊËÔ
ÓËÍÇÒ×ÔÕßÔËÃÔÇÏÁÔÇÝÑÄÙÓÕÝÓË
ÔËÑØ¦ÖÇÏÊÏ¦ÏÇÚÃÇÔÚÕÖÇÏÊÃÊËÔ
ÓËÍÇÒ×ÙËÏÖÇÆËÏÔÇàËÏÖÇÆËÏÔÇ
ßÖ¦ØÞËÏ¬ÕÄÚÏÁÞËÏÖËÛ¦ÔËÏÎÙÑÁÉÎËÃÔÇÏÖØÄÈÒÎÓÇÚÜÔËÔÎÒÃÑÜÔ
ÖÕßÈßÛÃàÕÔÚÇÏÙÚÕÙËØÌ¦ØÏÙÓÇ
ÑÇÏÙÚÕÔÔÇØÑÏÙÙÏÙÓÄ¬ÇÖÇÏÊÏ¦
ÚÏÓÇÝÌÚÇÃÔË"
©¬àÁÏÓÝ¡¦ÛÏÕß¡Ö¦ØÏÊÎÓÏÕßØÍÄÝÚÕßÃÚËØÇÔÚÕßÖÇÏÊÏÕÆ
ÖÕßÊËÔÂÛËÒËÖÕÚÁÔÇÓËÍÇÒ×ÙËÏ
ÂÚÇÔÁÔÇÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÓËÊÏÇÙÚØÕÌÏÑÂÔÇØÑÏÙÙÏÙÚÏÑÂÊÏÇÚÇØÇÞÂ
ÁÔÇÛÒÏÓÓÁÔÕÖÇÏÊÃÖÕßÖÕÚÁÊËÔ
ÓËÍ¦ÒÜÙËÑÇÏÈÆÛÏÙËÓÏÇÕÒÄÑÒÎØÎÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÙÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕßÚÄÝÂÚÇÔÖÕßÕÔËÏØËÆÚÎÑËÍÏÇÚÎ
àÜÂÚÜÔÖÇÏÊÏ×ÔÚÕÙÚÇÓ¦ÚÎÓÇ
ÚÕßÞØÄÔÕß¦ÔÊÏÇÈ¦ÙËÚËÚÎàÜÂ
ÚÕßÈÒÚÕËÐÇÏØËÚÏÑÄÈÏÈÒÃÕÚÎÝ
ÉßÞÇÔÇÒÆÚØÏÇÝ2H[OSLLU2LSSL`
3HPUtËÑÊÍØÇÛÇÊËÃÚËÄÚÏÎ
àÜÂÛÁÒËÏÙÕÈÇØ¦ÑÄÚÙÏÇËÔ×Õ
Û¦ÔÇÚÕÝÓÖÕØËÃÍÏÇÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝÖÇÛÕÒÕÍÃËÝÔÇÌÇÔÚ¦àËÏÙÇÔ
ÓÏÇÌÕÈËØÂÇÏÙÛÎÚÏÑÂÖËØÏÖÁÚËÏÇ
ÙÞËÊÄÔÎÊÕÔÏÑÂßÚÄÚÕÔÑÄÙÓÕ
¦ØÇÍËÛÁÒÕßÓË"

ΚΡΙΤΙΚΗ
Tης ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΚΟΤΖΙΑ

Ο κόσμος δεν χωρίζεται σε καλούς και κακούς
ΜΑΞΙΜ ΛΕΟ
Ψηλά τις καρδιές. Μια οικογένεια
στην Ανατολική Γερμανία
μτφρ. Γιώτα Λαγουδάκου
εκδ. Δώμα, σελ. 332

Π

ροσπαθώντας ÔÇÐËÊÏÇÒÆÔËÏ
ÚÏÝÈÇÛÏÁÝÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÁÝÙÏÜÖÁÝÑÇÏÚÇÇÑÇÚÇÔÄÎÚÇÞ¦ÙÓÇÚÇÚÎÝÖØÕÙÜÖÏÑÂÝÚÕßÏÙÚÕØÃÇÝÕ¡ÇÐÃÓÁÕÊÎÓÏÕÆØÍÎÙË
ÁÔÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄÁØÍÕÍÆØÜÇÖÄÚÕ
ÈÇÛÆÇÃÔÏÍÓÇÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÙÚÕÔ
ÄÇÏ×ÔÇÔÇàÎÚ×ÔÚÇÝÚÏÝØÃàËÝÚÕßÙÚÎàÜÂÚÜÔÍÕÔÏ×ÔÚÜÔ
ÖÇÖÖÕÆÊÜÔÑÇÏÚÜÔÖØÕÖ¦ÖÖÜÔ
ÚÕßÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÁÔÇÞØÕÔÏÑÄÚÎÝ
ËÛÔÏÑÂÝÖËØÏÖÁÚËÏÇÝÍØÇÓÓÁÔÕÓË
ÒËÖÚÄÚÎÚÇÊÏËÏÙÊßÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏ
ÑÇÚÇÔÄÎÙÎ
6ÚÇÔÚÕ  ÖÁÌÚËÏÚÕÚËÃÞÕÝ
V¡ÇÐÃÓÁÞËÏÓÄÒÏÝÑÒËÃÙËÏÚÇËÃÑÕÙÃÚÕßÞØÄÔÏÇ ÇÏÚÇÈÇØÏ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚ¦ÚÕßÒÆÔÕÔÚÇÏÜÝÊÏ¦ÓÇÍËÃÇÝÖÄÓÇÛÎÚÂÝÔßÞÚËØÏÔÕÆ
ÙÞÕÒËÃÕßÑÇÏÓÇÛÎÚËßÄÓËÔÕÝÙË
ËØÍÕÙÚ¦ÙÏÕÙÚÕÕÖÕÃÕÚÕÔÁÞËÏØÃÐËÏÎÊßÙÓÁÔËÏÇÚÕßÑÇÛËÙÚ×ÚÕÝ
ÚÎÝÑÕÓÓÕßÔÏÙÚÏÑÂÝËØÓÇÔÃÇÝ
ÛÇÑÇÚÕØÛ×ÙËÏÔÇÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏ
ÚÎÌßÙÏÑÂÚÕßÑÒÃÙÎ!ÛÇÙÖÕßÊ¦ÙËÏÖÕÒÏÚÏÑÁÝËÖÏÙÚÂÓËÝÙÚÕ
ÒËÆÛËØÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÚÕßËØÕÒÃÔÕßÑÇÏÙÚÕÔÙÚÏÚÕÆÚÕÕÒÏÚÏÑ×ÔÖÏÙÚÎÓ×ÔÚÕßÇØÏÙÏÕÆÛÇ

ËØÍÇÙÚËÃÜÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝÙÚÎÔ
)LYSPULYALP[\UNÑÇÏÛÇÈØÇÈËßÛËÃ
ËÖÇÔËÏÒÎÓÓÁÔÜÝ
©ÑÄÙÓÕÝÜÙÚÄÙÕÊËÔÞÜØÃàËÚÇÏÙËÑÇÒÕÆÝÑÇÏÑÇÑÕÆÝÊÃÑÇÏÕßÝÑÇÏ¦ÊÏÑÕßÝÎÛÏÑÕÆÝÑÇÏÇÔÂÛÏÑÕßÝÂØÜËÝÑÇÏÖØÕÊÄÚËÝ¬Õ
ÇÖÕÊËÏÑÔÆÕßÔÕÏÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÕÃ
ÍØÃÌÕÏÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝ ÊËÑÇÖÁÔÚË
ÞØÄÔÏÇÇØÍÄÚËØÇ
ÕÁÕÇÖÕÌÇÙÃàËÏ
ÔÇ ÌÜÚÃÙËÏ ßÚÏÑÕÍËØÓÇÔÕÃÕÏ
ÊßÕÚÕßÖÇÖÖÕÆÊËÝËÖÁÒËÐÇÔÔÇ
ËÍÑÇÚÇÙÚÇÛÕÆÔ
ÙÚÎÔ ÔÇÚÕÒÂ
ÑÇÏÔÇÍÃÔÕßÔÑÇÏ
ÕÏÊÆÕÙÚßÒÕÈ¦ÚËÝÚÕßÑÇÛËÙÚ×ÚÕÝÚÎÝÇÕÑØÇÚÏÑÂÝÎÓÕÑØÇÚÃÇÝ
ÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝ ÇÏ
ÜÙÚÄÙÕÊËÔÙßÔÇÔÚÂÛÎÑÇÔÖÕÚÁÙÚÎàÜÂÚÕßÝÙÜÝ
ÄÞÏÚÄÙÕÖÇØ¦ÐËÔÕ©ÓÎÚØÏÑÄÝ
ÖÇÖÖÕÆÝßÖÂØÐËÈØÇÃÕÝÖÕßÖÕÒÁÓÎÙËÚÕÔ²ÃÚÒËØÓÇàÃÓËÚÕßÝ
ÖÇØÚÏà¦ÔÕßÝÇÔÚ¦ØÚËÝÚÎÝÇÒÒÃÇÝ
¬ÎÔÃÊÏÇ×ØÇÕÖÇÚØÏÑÄÝÖÇÖÖÕÆÝ
ÑØËÓÕÆÙËÙÚÕÖÇØ¦ÛßØÄÚÕßÚÎ
ÙÈ¦ÙÚÏÑÇÖÕÒËÓÕÆÙËÙÚÕÊßÚÏÑÄ
ÓÁÚÜÖÕÓËÚÏÝÊßÔ¦ÓËÏÝÚÎÝÁØÓÇÞÚÍÏÇÔÇÑÇÚÇÒÂÐËÏÇÏÞÓ¦ÒÜÚÕÝ

ÚÜÔ¦ÒÒÜÔ©ÖØ×ÚÕÝÖÇÖÖÕÆÝ
ÛÇÈØËÏÙÚÕÇÔÇÚÕÒÏÑÕÍËØÓÇÔÏÑÄ
ÑÕÓÓÕßÔÏÙÚÏÑÄÑÇÛËÙÚ×ÝÚÎÙßÔÁÞËÏÇÚÎÝÇÔÚÏÌÇÙÏÙÚÏÑÂÝÏÊËÕÒÕÍÃÇÝÙÚÎÔÕÖÕÃÇÞØÜÙÚ¦ËÏÚÎ
àÜÂÚÕß©ÊËÆÚËØÕÝÖÇÖÖÕÆÝÛÇ
ÇÔÇàÎÚÂÙËÏÓËÝÙÚÇÞÇÒ¦ÙÓÇÚÇ
ÚÎÝÎÚÚÎÓÁÔÎÝËØÓÇÔÃÇÝÁÔÇÔ
ÖØÕÕØÏÙÓÄ¶ÛÇ
ËØÍÇÙÚËÃÙÑÒÎØ¦
ÍÏÇÚÎÔÑÕÓÓÕßÔÏÙÚÏÑÂ ÇÔÕÏÑÕÊÄÓÎÙÎ ÛÇ ÖÇØÇÙÎÓÕÌÕØÎÛËÃ
ÜÝ¦ÐÏÕÝÊ¦ÙÑÇÒÕÝÚÕßÒÇÕÆ®ÑÇÏ
ÇßÚÂÚÎÌÕØ¦ÛÇ
ÑØËÓ¦ÙËÏÚÎÔÑÄÑÑÏÔÎÙÎÓÇÃÇÙÚÕ
ÖÇØ¦ÛßØÄÚÕß
ÇÏÚÇÖÇÏÊÏ¦
ÚÕßÝ"²ÇáÊËÓÁÔÎ
ÑÄØÎÚÕßÖØ×ÚÕß
ÖÇÖÖÕÆÎÄÓÕØÌÎ ÙÚÕÞÇÙÚÏÑÂ
ÓÎÚÁØÇÚÕß¡ÇÐÃÓÎÊÏÇÔÕÕÆÓËÔÎÔÔËÛÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÄÒÇÚÇ
ÞØÄÔÏÇÑÕÓÓÕßÔÃÙÚØÏÇÖØÕÙÖÇÛ×ÔÚÇÝÔÇÙßÓÌÏÒÏ×ÙËÏÚÏÝÇÖÇØ¦ÈÇÚËÝÇØÞÁÝÚÎÝÓËÚÏÝËÐÜÌØËÔÏÑÁÝ
ÖÇØÇÈÏ¦ÙËÏÝÚÕßÑÇÛËÙÚ×ÚÕÝ ÇÏ
ÕÇÔÚÏÙßÓÈÇÚÏÑÄÝÚÕßÖÇÚÁØÇÝÕ
ÖØÕÑÒÎÚÏÑÄÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÕÒÌÛÇ
ÊÕÑÏÓ¦àËÏÊÏÇØÑ×ÝÚÇÄØÏÇÇÔÕÞÂÝ
ÚÕßÑÕÓÓÕßÔÏÙÚÏÑÕÆÑÇÛËÙÚ×ÚÕÝ

ÇÑ¦ÔËÏÑØÏÚÏÑÂÞÜØÃÝÄÓÜÝÔÇ
ËÃÔÇÏËÞÛØÏÑÄÝÖØ¦ÍÓÇÚÕÕÖÕÃÕ
ÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÚÕÑÄÓÓÇÍÔÜØÃàËÏ
ÄÚÇÔÚÕßÖØÕÚËÃÔËÏÓÇÚÇÃÜÝÔÇ
ÍÃÔËÏÙßÔËØÍ¦ÚÎÝÚÎÝÚ¦àÏßÚÄËÃÔÇÏÚÕÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÓÁÙÇÙÚÕ
ÕÖÕÃÕÁàÎÙËÕÁÕÇÔÇÖÚÆÙÙÕÔÚÇÝÓÏÇÙÚØÇÚÎÍÏÑÂËÖÏÈÃÜÙÎÝ
Ñ¦ÔÕÔÚÇÝÊÏÇØÑ×ÝËÒÏÍÓÕÆÝÙßÔÊß¦àÕÔÚÇÝÇÔßÖÄÚÇÑÚËÝÙÑÁÉËÏÝ
ÓËßÖ¦ÑÕßËÝÖØ¦ÐËÏÝ¶ÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÕÓ¦ÒÏÙÚÇÖÕßÚÕÑÇÛËÙÚ×ÝÇÊÏÇÌÕØËÃÍÏÇÚÕÇÔÕÏ
ÖÕÒÃÚËÝÚÕßÖÏÙÚËÆÕßÔÄÙÇÚÕßÝ
ßÖÕÞØË×ÔËÏÔÇÒÁÔË
ÇÏÎÑÕÙÓÕáÙÚÕØÏÑÂÇÒÒÇÍÂ
ÚÎÝÖÚ×ÙÎÝÚÕßÚËÃÞÕßÝ"©ÒÕÚÕÔ
ÖØ×ÚÕÑÇÏØÄÎÔÔËÛÇÖÇØÇÓËÃÔËÏ
ÑÒËÏÙÓÁÔÎÙÚÕÙÖÃÚÏÓËÓÏÇÑÇÔ¦ÚÇ
ÚÙ¦ÏÑÇÏÁÔÇÈÏÈÒÃÕÙÚÕÞÁØÏÙÇÔ
ÔÇÓÎÔÁÞËÏÙßÓÈËÃÚÃÖÕÚÇÒÒ¦
ÑÇÏÕÕÒÌÊËÔÓÁÔËÏËßÞÇØÏÙÚÎÓÁÔÕÝËÌ»ÄÙÕÔÕÆÚËÎÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÂ
ÆÙÎÚÕßÚÇÏØÏ¦àËÏ©ÙÕÍÏÇÚÕÔ
ÙßÔÚÎØÎÚÏÑÄÙßÔËÖÂËÏÑÕÙ¦ÞØÕÔÕ¡ÇÐÃÓÖ¦ËÏÚÎÔËÖÕÓÁÔÎÚÎÝ
ÖÚ×ÙÎÝÙÚÏÝÚÕÖØÜÃÙÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕßÍÏÇÔÇÈØËÏÁÔÇÔÓÄÔÕÔ
ÇÑÄÓÇËØÍ¦ÚÎÖÕßÊËÔÁÞËÏÖ¦ØËÏ
ËÃÊÎÙÎÚÏÁÞËÏÍÃÔËÏ¬ÏÓÎÓÁÔÕÓËÚÕ
ßØÜÖÇáÑÄØÇÈËÃÕÏÈÒÃÕß
ÚÕÁØÍÕÊÏÇÖÒÁÑËÏÇÐÏÕÛÇÆÓÇÙÚÇ
ÚÇÖØÕÙÜÖÏÑ¦Ö¦ÛÎÚÎÝÇÚÕÓÏÑÂÝ
ÓÕÃØÇÝÓËÚÕßÝÚØÇÍÏÑÕÆÝÊÏÇÙÑËÒÏÙÓÕÆÝÚÎÝÓÇÑØ¦ÝÙÚÕØÃÇÝ

$Ð{~¨ÌØ(¨Ëo~{ÑØ Ñ³¨È×É¨ÌV
ÑÊÈTÉÖÐÑÈ¨{ÐÒÇÉ{T¨ËØÑTÒÉ{³iÑ{Ù{~Ì³i³Ò³ÈV
È~ÒÉ{×ËÜÈØ~Ñ{È×ÚÒÉ{
³ÚÒÑ³ÐÉi¨ÉÐËÑVÑÙTÊ
~Ñ{Üi¨Ì³i³Ñ
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους
συγγραφείς καλείτε, ζώντες και
τεθνεώτες;

ÛÉËÊ³{ÐÖ{«:É~{ÒÐÉÓÑ
ÙÉ{Ü{ÌÈÜËÈ~Ò³ÑÌ³ÑÜÑ³Ò{Ñ³iØÜÑ³ÉËÑØ³È(È¨{ÖÐÉ
ÚÓÑ³å{oÑËÖ¨³ÑÐÉÒÈT³ÑV³Ì³ Ð¨É{Ì³i ËÈ-

¨~Ñ{³ÑTÑ¨ÒÐÑ³Ñ~Ñ×Ó~Ñ{ÐÈoÒ³Ñ³ÑÜ{ÌÜ{ÐÒ{³ÑË
ÑKÒ×iØVÉ{KÑÙË³iØV=ÓiV0Ë¨~ÑØV
åÑo³Ò~iØV.É³w Â{É¨ËV(ÉÌÑV ³³o{Ó×~{VåÍ³ÐÒ³×VÌ³VåÜÖ³{ØV{~ ³ÉV1Ó¨~ÑØV Ü'É¨Ò³ÉV ³ÈËV'¨
'ÑÇÑ¨³Ë
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που μάθατε πρόσφατα χάρη
στην ανάγνωση ενός βιβλίου;

0¨Ñ³ÉKÖ³¸mKÑ¨³iØ
oÉ¨ÐÑ{~ÊØK{ÐiTÑËÑØÐÉ³Ë³ÜÉ¨³{Ø¸Æ'ÉK¨ÈÑ¨ËÈ´´TÒ¨i³it ÐÉ¨Ê{ÑÙ{Ò³ÑÂiu³È
¨Ë~ÈÍo{Ò¨0Ó³{Ñt¨Ñ³ÉKÖu
ÙÉÓTÈoËÉ{~Ñ{ÐÉ³ÑÂÖ¨ÈÊØ
åÈoÊØ~Ò~Ñ{ ÜÜÊtÑ³¨{³uKÑ¨«
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε πρόσφατα για πρώτη φορά;

0t$ÙÈÓÑu³È0ÇÓ{ÐØ0ÇÌ{ØVÐÉ³ÒÑÌe³¨É{ØÑÌÉ{¨ÉØ
Και ποιο είναι το βιβλίο που έχετε
διαβάσει τις περισσότερες φορές;

³t{~¨Ì(¨Ëo~{ÑuÊ³itÑÐÓiÒ{Âiu
Συστήστε μας τις «Ιστορίες ανάμεσα».

Ñ~ÜÉ{ÙËÉ¨ÒÑÌTÓ¨{ÉTÓ¨{Ñ³ÑÜÊoÉ{¤ÓÑÙ{Ì¨
¨~Èi³ÊÏÈÐ{ÑoÈÑË~Ñ
¨
ÂÉ~ÜÉ{ÙÉ{³i~Ñ¨Ù{Ò³iØÑ{
ÂÉ~ÜÉ
³iÙ{~Ê³È$É×{ÒÜ³iØ³ÈË³³iÙ{~
ÜÉ¨³i³ÉÜÉÈ³ÑËÑ³ÈÖT³Ñ³{ÜÉ¨³
TÉ{É{³{ØÇÓØÑÚ¨È
TÉ{
É{ÐÓÈ³iÑÜÊÚÉ{Ñ(ÉÊÉ{ÐÓ
³ÑÓÂ{ÉÜËÙÉØÉÌØTÉ{¨o¨Ò×È
³ÑÓ
É¨ÖÑÌÑ×i¨iÐÒÙÑÉÌØ
É¨
Èoo¨Ñ×ÓÑ³ÑTÓ¨{Ñ³ÈÐ{~¨Ö
Èoo¨
Ño¨{Ö³È ÑØ~ÑÚ¨Ó×³iØÉÂÑÑo¨
Ñ³Ò~Ñ{³ÐÈÑÜÌÉ¨Ò³iÒÜÜi
Ñ³Ò
ÌTÚi³¨ËÉØÑÒÐÉÑU³~Ñ~Ì
ÌTÚi
~Ñ{³~ÑÜÌV³×Ñ³Ñ³{~Ì~Ñ{³
~Ñ{³
¨ÑoÐÑ³{~ÌV³i³¨ÓÜÑ~Ñ{³it~Ñ¨Ño
{~Ì³i³ÑuV³ÑÚÑ{TËÙ{~Ñ{
{~
³i~Ñ³Ñ³¨×Ê
³i~
Εχετε Facebook, Twitter κ.λπ.; Βοηθά τη
τ συγγραφή, την προώθηση
ενός πεζογράφου;

>R_H
>R_H}VÌÈK¨Ë~~Ò{ÑÉÙ{Ñ×Ó¨³Ñ~ÉËÐÉÑÜ{³{~ÊØ{Ñ
Ù{Ñ×Ó
³i¨ÚiiËoÈ¨ÑÉËÑ{ÓÑ
³i
É¨oÑÜÉËÑÜÜÒ~Ñ{o{Ñ³iÈoo¨ÑÉ¨oÑÜ
×ÊÐ{ÑØ~Ñ{ÈTÒK¨Ë~É{~Ò{Ø
×ÊÐ
tÐ{~¨ÓØu~ÑÚiÐÉ¨{ÓØ{³¨ËÉØ
tÐ{~¨
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ΤASCHEN

SEPS

NEUE GALERIE

NORDISKA MUSEET

ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

LEOPOLD

Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΧΙΟΥΣΤΟΝ

ΠΕΚΙΝΟ

ΒΙΕΝΝΗ

Το βλέμμα του Στρίντμπεργκ
Ειδική ÇÔÇÌÕØ¦ ÙÚÕÔÆÍÕßÙÚÕÚØÃÔÚÓÖËØÍÑßÖ¦ØÞËÏÙÚÕÖËØÃÌÎÓÕ
ÑÇÔÊÏÔÇÈÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕÚÎÝÚÕÑÞÄÒÓÎÝ5VYKPZRH4\ZLL[ÖÕßËÃÔÇÏËÛÔÏÑÂÑÏÈÜÚÄÝ©ÚØÃÔÚÓÖËØÍÑ
ËÃÞËÖØÕÙÜÖÏÑÂÍÔÜØÏÓÃÇÓËÚÕÔ
ØÚÕßØ²ÇàÁÒÏÕßÝÕÕÖÕÃÕÝÃÊØßÙËÚÕÓÕßÙËÃÕÚÕÑÇÏÇØÍÄÚËØÇ ÚÕÑ¦ÔÙËÔÎÓÇÔÚÏÑÂ
ÂÚÇÔÎÙßÓÈÕÒÂÚÕßÚØÃÔÚÓÖËØÍÑ
ÙËÏÊÁËÝÄÖÜÝÑÇÏÎÖØÕÙÌÕØ¦ÚÕß
ÙËËÑÛÁÓÇÚÇ¡ËÚ¦ÚÕÔÛ¦ÔÇÚÄÚÕß
ÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÚÎÝÑÏÔÎÚÂÝÖËØÏÕßÙÃÇÝÚÕßÖËØÏÂÒÛËÙÚÕÓÕßÙËÃÕ

Μαντάμ ντ’ Ορα
Η Αυστριακή ÌÜÚÕÍØ¦ÌÕÝ§ÚÄØÇ
¦ÒÓÕßÝ ÂÚÇÔÙÑÇÖÇÔÁÇÝÑÇÏÁÍÏÔËÍÔÜÙÚÂÜÝ¡ÇÔÚ¦Ó
ÔÚ»©ØÇ¡ÏÇÇÔÇÊØÕÓÏÑÂÁÑÛËÙÎ
ÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÙÚÎ5L\L.HSLYPL
ÖÕßËÏÊÏÑËÆËÚÇÏÙÚÎÔÚÁÞÔÎÚÎÝ
ËÔÚØÏÑÂÝßØ×ÖÎÝÌÜÚÃàËÏÚÕ
ÖÕÒÆÖÒËßØÕÁØÍÕÚÎÝÏ¦ÙÎÓÎ
ÍÏÇÚÇÖÕØÚØÁÚÇÚÎÝÎ¡ÇÔÚ¦ÓÔÚ»
©ØÇËÃÞËÓÏÇÖÕÒßÑÆÓÇÔÚÎàÜÂÑÇÏ
ËÖÁàÎÙËÙÚÕ©ÒÕÑÇÆÚÜÓÇÔÂÑËÏ
ÙÚÎÔËÈØÇáÑÂÊÏÇÔÄÎÙÎÚÎÝÖÇÒÏ¦Ý
ÏÁÔÔÎÝÑÇÏÎÑÇØÏÁØÇÚÎÝÑ¦ÒßÉË
ÓÏÙÄÔÇÏ×ÔÇ  

Νόρμαν Ρόκγουελ
Η έκθεση ÙÚÕ¡ÕßÙËÃÕ ÇÒ×Ô¬ËÞÔ×ÔÙÚÕ²ÏÕÆÙÚÕÔÚÕß¬ÁÐÇÝËÃÔÇÏ
ÇÌÏËØÜÓÁÔÎÙÚÕÔ§ÄØÓÇÔªÄÑÍÕßËÒÑÇÏÙÚÕÔÚØÄÖÕÖÕßÎÚÁÞÔÎÚÕß
ÙÚÇÓÁÙÇÚÕßËÏÑÕÙÚÕÆÇÏ×ÔÇÙßÓÈÄÒÏÙËÚÎÔÉßÞÂÚÎÝÓËØÏÑÂÝÁÜÝ
¡ÇØÚÃÕßÇØÕßÙÏ¦àËÏËÖÏÒÕÍÂ
ÁØÍÜÔÖÕßËÙÚÏ¦àÕßÔÙÚÎÙËÏØ¦ÓË
ÛÁÓÇÚÎÔÒËßÛËØÃÇ®ÇÖÄÚÕ 
¶ËÒËßÛËØÃÇÚÕßÒÄÍÕßËÒËßÛËØÃÇ
ÒÇÚØËÃÇÝËÒËßÛËØÃÇÇÖÄÌÄÈÕËÒËßÛËØÃÇÇÖÄÁÒÒËÏÉÎ©§ÄØÓÇÔªÄÑÍÕßËÒ  ÖÇØÇÓÁÔËÏÎËÖÏÚÕÓÂÚÎÝÓËØÏÑÂÝÚÕßÕÆÇÏ×ÔÇ

Ζάχα Χαντίντ
Η νέα ÁÑÊÕÙÎÚÕßËÑÊÕÚÏÑÕÆÕØÍÇÔÏÙÓÕÆ;HZJOLUÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÚÕÙÆÔÕÒÕÚÜÔÁØÍÜÔÚÎÝ¦ÞÇ²ÇÔÚÃÔÚ
 ÙËÁÔÇÔËÔÏÇÃÕÚÄÓÕ
ÙËÒÃÊÜÔÓËÚÏÓÂËßØ×ÚÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇËÏÑÕÔÃàËÚÇÏÁÔÇÇÖÄÚÇÁØÍÇ
ÚÎÝÙÚÕËÑÃÔÕÑÇÏÎËÐÇÏØËÚÏÑÂÌÜÚÕÍØ¦ÌÏÙÎÖÕßÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÙÚÎÔ
ÁÑÊÕÙÎÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏÚÕËÆØÕÝÚÎÝ
ÑÇÏÔÕÚÄÓÕßÑÇÏÚÕÒÓÎØÂÝÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÝÚÎÝÙËÓÏÇËßØËÃÇÑÇÚÎÍÕØÃÇ
ÑÚÏØÃÜÔÙËÊÏ¦ÌÕØÇÙÎÓËÃÇÚÕßÑÄÙÓÕßËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÑËÃÓËÔÇÑÇÏ
ÙÞÁÊÏÇÚÎÝÃÊÏÇÝÚÎÝ¦ÞÇ²ÇÔÚÃÔÚ

Μοντέρνοι καιροί

Στο περίφημο ÈÉËÓÜ³³iØ
{ÓiØVÈÉ{~É³¨É³Ñ{³ÑÐÉ³ÑKÑ³{~Ò~Ñ{É³É¨{~Ò¨ÉÖÐÑ³Ñ³iØÉTÊØddÆw´ÆVÉÂÉÜËÉ³Ñ{ÓØ³
Ò¨³{¸Æ¸´iÓÑÐÌ{ÐiÑ¨ÈËÑi
ÐÉ³Ë³Üt{ÓiÆÆu {Ói³
oÖ¨{ÐÑ³ÈÉ¨ÑÐÓÈÑ{ÑÊ³Ñi
¨³ÉÖÈÑ³iØÑ¨{³~¨Ñ³ËÑØ~Ñ{³
¨{ÇÑ³~ÑÜÜ{³ÉTVi¨³ÉÖÈÑ³iØ~É³¨ÉÈ¨ÑÍ~ÊØ¨³¨ËÑØ~Ñ{³iØÑÌT{iØÑÌ³Ñ~ÑÙiÐÑÍ~Ì~ÑÌÑ

NATIONAL GALLERY OF ART, WASHINGTON

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ÐÈÚÜoËÑ³iØÑÐÉ¨{~Ñ{~ÊØÐi³¨ÌÜiØ
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ
Η Εθνική Πινακοθήκη ÙÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÁÔÇÇÖÄÚÇÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÓÕßÙËÃÇÙÚÏÝËÍÑÇÏÔÃÇÙË
ÚÎÔËÔÄÚÎÚÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÚÁÞÔÎ
  !ÖÄÒÎ®ÙÚÕÏÙÄÍËÏÕ
ÚÕß,HZ[)\PSKPUNØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇ
ÓÏÇÇÔÛÕÒÄÍÎÙÎÒÏÛÕÍØÇÌÏ×ÔÑÇÏ
ÌÜÚÕÍØÇÌÏ×ÔÇÖÄÚÏÝÙßÒÒÕÍÁÝÚÎÝ
ÏÔÇÑÕÛÂÑÎÝÓËÛÁÓÇÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÓËÍÇÒÕÆÖÕÒÎÚÎÔÑÕßÒÚÕÆØÇ
ÚÎÝÑÇÏÚÎÊÏËÛÔÂÍÒ×ÙÙÇÚÎÝÖÕß
ÖÇØÇÓÁÔËÏÄÓÜÝÚÇßÚÄÞØÕÔÇÈÇÛÆÚÇÚÇÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂ¬ÇÁØÍÇÖÕß
ËÖËÒÁÍÎÙÇÔÊÕÐ¦àÕßÔÚÎÔÑÕßÒ-

ÚÕÆØÇÚÜÔÕßØÇÔÕÐßÙÚ×ÔÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÜÔÖØ×ÚÜÔÊËÑÇËÚÏ×ÔÚÕß
ËÏÑÕÙÚÕÆÇÏ×ÔÇÚÏÝÇÚÙ¦ÒÏÔËÝÍÁÌßØËÝÑÇÏÚÎÔÏÙÞßØÂËÏÑÕÔÕÖÕÏÎÚÏÑÂËÖÃÊØÇÙÂÚÕßÝÑÇÏÌßÙÏÑ¦
ÚÎàÜÎØÂÑÃÔÎÙÎÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝ
ÚÜÔÓËÍÇÒÕßÖÄÒËÜÔÑÇÏÑßØÃÜÝÚÎÝ
§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝÖÄÒÎÝÖÕßÙÌØ¦ÍÏÙË
ÚÎÊÏËÛÔÂÙßÔËÃÊÎÙÎÖ¦ÔÜÙËÛÁÓÇÚÇÔËÜÚËØÏÑÄÚÎÚÇÝÑÇÏÇÙÚÏÑÂÝ
ÑÕßÒÚÕÆØÇÝÓÌÇÙÎÊÃÔËÚÇÏÙÚÎ
ÓËÚÇÑÃÔÎÙÎÇÖÄÑÇÏÖØÕÝÚÎÊÕßÒËÏ¦ÚÕÙÖÃÚÏÚÕÑÁÔÚØÕÚÎÝÖÄÒÎÝÂÚÏÝÖÇØßÌÁÝÚÎÝÙËÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÊØÄÓÕßÝÍÁÌßØËÝßÖÄÍËÏÕßÝ

ÙÏÊÎØÕÊØÄÓÕßÝÑÇÏÙÏÊÎØÕÊØÕÓÏÑÕÆÝÙÚÇÛÓÕÆÝÖÕßÂÚÇÔÔËÜÚËØÏÑÕÃÑÇÛËÊØÏÑÕÃÔÇÕÃ®ÍÏÇÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÁÔÇÔÇÏ×ÔÇ ÖØÏÔ
ËÖÏÑØÇÚÂÙËÏÖÒÂØÜÝÎÞØÂÙÎÚÕß
ÏÊÏÜÚÏÑÕÆÇßÚÕÑÏÔÂÚÕßÙÚÏÝ
©ÙÏÊÎØÕÊØÕÓÏÑÄÝÙÚÇÛÓÄÝÙÚÏÝ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÖÄÒËÏÝÂÚÇÔÓÏÇÖÆÒÎ
ÓËÆÉÏÙÚÕÙßÓÈÕÒÏÙÓÄÑÇÏÍÔ×ØÏÙË
ÚËØ¦ÙÚÏÇÇÑÓÂÑÖØÕÙÜÖÂÛÎÑË
ÊËÇÖÄËÓÈÒÎÓÇÚÏÑÂÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÑÇÚËÊ¦ÌÏÙÎÚÕßËÔÚÁÙÏÕÔÙÚÎ§ÁÇ±ÄØÑÎÚÕÁÚÕÝ 
ËÔÄÝÓßÛÏÑÕÆÑÚÏØÃÕß)LH\_(Y[Z
ÇÖÄÚÕ ÙÂÓÇÔËÚËÒËÚÕßØ-

ÍÏÑ¦ÑÇÏÏÊÏÇÏÚÁØÜÝÚØÇßÓÇÚÏÑ¦
ÚÕÚÁÒÕÝÓÏÇÝËÖÕÞÂÝßÚÂÔÚÎÔ
ËÖÕÞÂÇÔÇÊËÏÑÔÆËÏÓËÇßÚÂÔÚÎ
ÙßÒÒÕÍÂÎÛÔÏÑÂÏÔÇÑÕÛÂÑÎ
ÚÎÝ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔËÖÏÞËÏØ×ÔÚÇÝÔÇ
Ê×ÙËÏÁÔÇÑÒÃÓÇÑÇÏÓÏÇÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÚÜÔÖØ×ÚÜÔÖËÔÂÔÚÇÞØÄÔÜÔ
ÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕßÇÏ×ÔÇÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÜÔÕÖÕÃÜÔÍÏÍÇÔÚ×ÛÎÑÇÔÕÏ
ÖÄÒËÏÝËÖÂÒÛÇÔÚÕÑØÇÞÑÇÏÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎÑÇÏÇÔËØÍÃÇÚÎÝ
ÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß»ÛËÕÖÕÏÂÛÎÑÇÔ
ÕÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕÝÑÇÏÕÏÇÙÚÁØËÝ
ÚÎÝÕÛÄÔÎÝÑÇÏÑÇÒÒÏËØÍÂÛÎÑËÎ
ÏÊÏÇÃÚËØÎÑÕßÒÚÕÆØÇÚÎÝÇÓËØÏÑÇ-

ÔÏÑÂÝÓËÍÇÒÕÆÖÕÒÎÝÓËÁÔÇÔÚØÄÖÕÖÕßËÖÁÊØÇÙËÙÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇ
ÙßÔËÃÊÎÙÎÔÁÇÚÄÚËÍËÜÓËÚØÃÇ
ÚÜÔÖÄÒËÜÔÑÇÏÏÊÃÜÝÚÎÝ§ÁÇÝ
±ÄØÑÎÝÎÑÕØßÌÕÍØÇÓÓÂÑÇÏÎ
ÙÏÒÕßÁÚÇÚÜÔÇÖÕÒÂÐËÜÔÚÜÔÑÚÏØÃÜÔÎÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÙÚÏÝÓËÍ¦ÒËÝÒËÜÌÄØÕßÝÑÇÏÙÚÏÝÌÚÜÞÕÍËÏÚÕÔÏÁÝÇÖÕÚÁÒËÙËÖÎÍÂÁÓÖÔËßÙÎÝ
ÍÏÇÖÕÒÒÕÆÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÇÔ¦ÓËÙ¦
ÚÕßÝÑÇÏÕØÏÙÓÁÔÕßÝÑÒÇÙÏÑÕÆÝÚÎÝ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÝÄÖÜÝ
ÕÕßÄÑËØÈÇÔÝÂÕÕßÄÒÚËØªÄàËÔÓÖÒÕßÓÊÏÑÂÚÕßÎÑËÔÚØÏÑÂ
ÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÇÖÄÚÕ 

ÚÏÝËÑÚÏÔ¦ÞÛÎÑËÙÚÕ ¬Õ
ÕÐßÍÄÔÕÚÎÝÁÖËÙËÇÖÄÚÕ ÙÚÕ
ÚÎÔËÃÊÇÔÇÍÁØÔËÏÙÚÕÓÇÐÏÒ¦ØÏÈÇØÏÇÔÇÙÇÃÔÕÔÚÇÝÑÇÏÕÚØÄÓÕÝÖÕßÓË
ÑÇÚÁÒÇÈËÂÚÇÔÇÖËØÃÍØÇÖÚÕÝ¥Ù¦Ô
¦ÍÍËÒÕÏÙÚÕÖÒËßØÄÓÇÝÕÏÍÏÇÚØÕÃ
ÑÇÏÕÏÔÕÙÎÒËÆÚØÏËÝÚÕßÒÖÃÊÇ®
ÁØÏÐÇÔÚÕÔÖßØËÚÄÚÕÖÇÏÊÃàÜÔÚ¦ÔËÉËÖËÃÔÇÙËÁÌÇÍËÑÇÏËÃÊÇÓËÕÏ
ÊßÕÓÇÝÚÎÚÇÞÚÕÖÕÆÚÇ®ÖÕÒÒÁÝ
ÌÕØÁÝÇÖÄÚÏÝÊÆÕ×ÝÚÏÝÁÐÏÚÕÖØÜÃ
ÕÖÄÚËÑÕÏÓÂÛÎÑËÂÙßÞÇ
©ÒËÝÚÏÝ¦ÒÒËÝÔÆÞÚËÝÑÕÏÓ¦ÚÇÏ
ÄÖÜÝÇÑØÏÈ×ÝÁÔÇÖÇÏÊ¦ÑÏÙÚÕÑØËÈ¦ÚÏÚÕßÙÖÏÚÏÕÆÚÕß!ÙÇÔÇÍÍËÒÕÆÊÏÁØËÏÝÖ×ÝÚÎÔÖÇÃØÔËÏÕÆÖÔÕÝ
ËÑËÃÓÁÙÇ" ØÇÚ×ÔÚÇÝÚÕÞÁØÏÓÕß
¬ÕÇÍÑÇÒÏ¦àËÏÑÇÏÑÕÒÒ¦ËÏÚÕÓ¦ÍÕßÒÄÚÎÝÙÚÕÓÖØ¦ÚÙÕÓÕß¡ÕßÊÏÇÙÓÁÔÕÝÇÖÄÚÕÔ×ÓÕ×ÝÚÎÔÖÇÒ¦ÓÎËÑËÃÔËÝÚÏÝÙÚÏÍÓÁÝÌÜÚÃàËÚÇÏ
ÄÒÕÝÓÕßÕÑÄÙÓÕÝ!ËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÙÇÔ
ÖØÕÙÜÖÏÑ¦ËÕÌ¦ÔÏÇßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏ×ÄÚÏËÃÓÇÏÓÄÔÕÔÖÇÚÁØÇÝÚÃ-

ÖÕÚË¦ÒÒÕËÔËÃÓÇÏÑÇÏÊËÔÂÓÕßÔ
ÖÕÚÁ¦ÔÚØÇÝÂÇÍÄØÏÂÙÆàßÍÕÝÂ
ËØÇÙÚÂÝÂÌÃÒÕÝÂÙßÍÍØÇÌÁÇÝÂ
ÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕÝÖÇØ¦ÓÄÔÕÔÇßÚÄ!
ÖÇÚÁØÇÝÇÚÁØÇÝ×ÝÚÕÓËÊÕÆÒÏ
ÁÜÝÚÕÖÇØÇÓÏÑØÄÑÆÚÚÇØÄÓÕß ÇÏ
ÈÍÇÃÔÜÁÐÜÇÖ»ÚÕÊÜÓ¦ÚÏÕÄÚÇÔÐÎÓËØ×ÔËÏÑÇÏÑÕÏÚ¦àÜÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝ
ÖÇÚËØ¦ÊËÝÑÇÏÚÏÝÓÎÚÁØËÝÚÕßÒÖÃÊÇ®ÞÕßÔÚÕÃÊÏÕ¦ÍØßÖÔÕÑÄÑÑÏÔÕÈÒÁÓÓÇÓËÚÕÊÏÑÄÓÕß¡¦ÒÒÕÔ
ËÃÔÇÏÚÎÝÇâÖÔÃÇÝÂÚÜÔÊÇÑØÆÜÔÂ
ÑÇÏÚÇÊÆÕÇßÚ¦ÓÇàÃ ¦ÖÕÏÕÏËÃÔÇÏ
ÂÊÎÈËÚËØ¦ÔÕÏ¦ÒÒÕÏÄÖÜÝËÍ×ÑÇÏ
ÎÓÇÓ¦ÚÎÝÓÏÑØÂÝËÃÓÇÙÚËÇÑÄÓÎ
¦ÍÕßØÕÏ¦ÓÇÛÕÏ©ÖÜÝÑÇÏÕÏÈËÚËØ¦ÔÕÏÄÓÜÝÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÕßÖÕÒÁÓÕß
ÓÁÙÇÙËËÒ¦ÞÏÙÚÇËÏÑÕÙÏÚËÚØ¦ÜØÇ
ÄÒÕÏÑÒÎÛÂÑÇÓËÔÇËÔÚ¦ÐÕßÓËÚÕ
ÇÊÏÇÔÄÎÚÕÙÚÎàÜÂÓÇÝ¬ÇÖØÜÏÔ¦Ö¦ÔÚÜÝÑÇÒÎÓËØÃàÕßÓËÕÁÔÇÝ
ÚÕÔ¦ÒÒÕÔÓËÁÔÇÑÕßØÇÙÓÁÔÕÓÇ
ÑÇÏàËÙÚÄÞÇÓÄÍËÒÕÔÓÎÚÏ¦ÒÒÕ
ÇßÚÄÓÇÝËÔ×ÔËÏËÒÖÃÊÇ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Γράμμα από το μέτωπο ΙΙ
Αγαπητέ μου Γκρι, ÚÏÝÔÆÞÚËÝÖÕß
ÖËØÔ¦ÜÙÚÕÒÖÃÊÇ®ÊËÔÑÕÏÓ¦ÓÇÏÄÖÜÝÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔËÏÝ¬ÏÝÖØ×ÚËÝ
ÇÖÄÇßÚÁÝÚÏÝÔÆÞÚËÝÎÓÇÓ¦ÚÎÝÑÄØÎÝÓÇÝÓÕßÁÊËÏÐËÖ×ÝÔÇÙÎÑ×ÔÜ
ÚÎÓÏÑØÂÇÔ¦ÊÆÕ×ØËÝÍÏÇÚÇÚÙÃÙÇ
ÚÎÝÔÇÚÇÇÊËÏ¦àÜÙËÁÔÇÖÒÇÙÚÏÑÄ
ÊÕÞËÃÕÓËÓËÚØÎÚÂÑÇÏÔÇÑÇÚÇÍØ¦ÌÜÎÓËØÕÓÎÔÃÇ×ØÇÑÇÏÇØÏÛÓÄTS
§ÇÊÃÔÜÑ¦ÛËÚÄÙÕÇÔÇÌÕØ¦ÙÚÏÝÔÕÙÎÒËÆÚØÏËÝÕÏÕÖÕÃËÝÑÇÚÇÍØ¦ÌÕßÔ
ÚÕÙÆÔÕÒÕØÁÖËÏÔÇÇÖÕÈ¦ÒËÏÇÖÄ
ÚÕÔÕØÍÇÔÏÙÓÄÚÎÝÄÒÇÇßÚ¦ÚÇÞÎÓÏÑ¦ÓÕßËÃÖÇÔÇÔÛßÓ¦ÓÇÏÑÇÒ¦
ÓÁÙÇÙÚÕÞ¦ÙÏÓÄÓÕß
¦ÛËÌÕØ¦ÖÕßÚÎÝÁÑÇÔÇÔÓËÚ¦ÍÍÏÙÎÇÃÓÇÚÕÝÑÇÏÇÏÓÕÖËÚÇÒÃÜÔ
ÁÖØËÖËÔÇÚÎÔÖÇØÇÚÎØ×ÓÎÔÚßÞÄÔ
ÑÇÏÑ¦ÔËÏÑ¦ÖÕÏÇÈÃÇÏÎÇÒÒËØÍÏÑÂ
ÇÔÚÃÊØÇÙÎ×ÙÚËÔÇËÏÊÕÖÕÏÂÙÜÇÓÁÙÜÝÚÏÝÔÕÙÎÒËÆÚØÏËÝËÔÙßÔÁÈÎ
ÖÕÚÁÇÖÕÒÆÚÜÝÚÃÖÕÚÇ¬ÎÔÑÕÃÚÇàÇ
¦ÒÒÕÚËÙÇÔÇÑÕÃÓÎÚÕÝÌØÕßØÄÝÑÇÏ
¦ÒÒÕÚËÙÇÔÓÇÛÎÚËßÄÓËÔÕÝàÜÍØ¦-

Μέσα σε ελάχιστα
εικοσιτετράωρα
κληθήκαμε να
εντάξουμε το αδιανόητο
στη ζωή μας.
ÌÕÝÖÕßÑÕÏÚ¦ÙÇÍÎÔËÓÁÔÕÝÁÔÇÑÒÇÙÏÑÄÇØÏÙÚÕÆØÍÎÓÇ!ÄÙÕÕÏÑËÃÕÑÏÇÔ
ÚÕßËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÕÚËÛÇÚÕßÖØÕÑÇÒËÃ
ÊÁÕÝÁÞÕÔÚÇÝÖ¦ÔÚÕÚËÑ¦ÚÏÇÔËÃÖÜÚÇÚØßÌËØÄÓÇÑÇÏÇÖØÕÙÖÁÒÇÙÚÕ
ÄÖÜÝÑ¦ÛËÏÙÞßØÂ¦ØØÎÑÚÎÙÞÁÙÎ
ßÚÄÚÕÓßÙÚÂØÏÕ
©ÚÇÔ¦ØÖÇÐËÚÎÒÕÃÓÜÐÎÚÕßÇÔÇÖÔËßÙÚÏÑÕÆÓËÚÇÒËßÑ¦ÚÎÝØÏÍÓÁÔÇ
ÙÚÕÔÇÊÃØ¶ÚÕÇÔÕÙÕÖÕÏÎÚÏÑÄÚÎÝ
ËÃÔÇÏÊÏ¦ÚØÎÚÕÁÖØËÖËÔÇÚÎÝÈ¦àÜ
ÇÔ¦ÓÃÇ×ØÇÛËØÓÄÓËÚØÕÑÇÏÔÇÑÇÚÇÍØ¦ÌÜÚÎÛËØÓÕÑØÇÙÃÇÚÎÝ¬ÎÔ
ËÌÏÇÒÚÏÑÄÚËØÎÔÆÞÚÇÇÖ»ÄÒËÝÙÚÏÝ
ËÃÞËËÒ¦ÞÏÙÚÕÖßØËÚÄ

Το παιδικόÙÐÒ³{ÉËÑ{Ñ³Ö³ËÙ{UÑÌÉ~ÉË³ÈÑ³¨{~Ö³È{³{ÖÓØ³ÙÐÒ³{ÐÉ³ÈØ¨ÖØV³Ñ{ÙËÐÓÉ{Ò³³ÉÑ{ÙË
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ΠΡΟΣ ΩΠΟ

Δύο άνδρες
αντιμέτωποι
με χάρτινους
ήρωές τους
ΠΟΛ ΟΣΤΕΡ
Μέρα Νύχτα
μτφρ. Μαρία Ξυλούρη
εκδ. Μεταίχμιο, 2020, σελ. 376
Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΙΟΥ

Ανατέμνοντας ÚÎÙßÍÍØÇÌÏÑÂÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÚÎÔÖØ¦ÐÎÚÎÝÍØÇÌÂÝÇÒÒ¦
ÑÇÏÚÎÝÇÔ¦ÍÔÜÙÎÝÚÎÙÞÁÙÎÚÕß
ÙßÍÍØÇÌÁÇÓËÚÕÁØÍÕÚÕßÑÇÏÓËÚÎ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇËÔÍÁÔËÏÕÕÒ©ÙÚËØ
ÍØ¦ÌËÏÚÇ¬ÇÐÃÊÏÇÙÚÕÑØÏÖÚÄØÏÕ®ÑÇÏÚÕÔÔÛØÜÖÕÙÚÕ
ÙÑÕÚ¦ÊÏ®ÇÓÌÄÚËØÇÙÚÕÔ
ÚÄÓÕ¡ÁØÇ§ÆÞÚÇ®ÚÜÔËÑÊÄÙËÜÔ
¡ËÚÇÃÞÓÏÕÙËØÁÕßÙÇÓËÚ¦ÌØÇÙÎ
ÚÎÝ¡ÇØÃÇÝßÒÕÆØÎÚÇÊÆÕÁØÍÇ
ËÖÇÔÁØÞÕÔÚÇÏÑÇÏËÔÚÇÚÏÑÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÖ¦ÍÏËÝËÓÓÕÔÁÝ®ÑÇÏÙÚÇÛËØÁÝ
ÓÏÇÝÓËÚÇÓÕÔÚÁØÔÇÝÍØÇÌÂÝÖÕßÕ
ÕÒ©ÙÚËØßÖÎØËÚËÃÇÊÏÇÚ¦ØÇÑÚÇ
ÑÇÏÇÌÕÙÏÜÓÁÔÇÓËËÔÊÏÇÌÁØÕßÙËÝ
ÖÇØÇÒÒÇÍÁÝÑÇÏÚØÕÖÕÖÕÏÂÙËÏÝÇÖÄ
ÈÏÈÒÃÕÙËÈÏÈÒÃÕ©ÏÇÔÎÙßÞÃËÝÖÕß
ÙßÞÔ¦ÊÏÇÚØÁÞÕßÔÚÕÕÙÚËØÏÑÄÁØÍÕÁÞÕßÔÑÆØÏÕ¦ÐÕÔÇÚÕÔÑÇÚÇÑËØÓÇÚÏÙÓÁÔÕËÇßÚÄÚÎÔÑØÃÙÎÚÇßÚÄÚÎÚÇÝÚÎÙÞÁÙÎÍØÇÌÂÝÑÇÏàÜÂÝ
ÚÇÊÆÕÁØÍÇÚÕßÚÄÓÕß¡ÁØÇ§ÆÞÚÇ®ÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÕÆÔÊÆÕ¦ÔÚØËÝ
ÙËÊÜÓ¦ÚÏÇ!ÕÁÔÇÝÐßÖÔ¦ËÏÙËÓÏÇ
ÇÑÇÚÇÔÄÎÚÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÕ¦ÒÒÕÝÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÑÕÏÓÎÛËÃÍÏÇÔÇ
ÐËÌÆÍËÏÇÖÄÚÎÈÇÙÇÔÏÙÚÏÑÂÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ¬ÇÊÆÕÁØÍÇÖØÕÕØÃàÕÔÚÇÏÔÇÊÏÇÈÇÙÚÕÆÔÓÇàÃ
ÚÕ¬ÇÐÃÊÏÇÙÚÕÑØÏÖÚÄØÏÕ®Õ
ÍÎØÇÏÄÝÑÆØÏÕÝ¡ÖÒÇÔÑÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÁÍÑÒËÏÙÚÕÝÙ»ÁÔÇÊÜÓ¦ÚÏÕ±ÖÕÌÁØËÏÇÖÄÇÖ×ÒËÏÇÓÔÂÓÎÝÑÇÏÇÍÔÕËÃ
ÖÕÏÕÝËÃÔÇÏÑÇÏÖ×ÝÑÇÚÁÒÎÐËÙÚÕ
ÊÜÓ¦ÚÏÕ ÇÚ¦ÑÇÏØÕÆÝÚÕÔËÖÏÙÑÁÖÚÕÔÚÇÏÖØÄÙÜÖÇÇÖÄÚÕÖÇØËÒÛÄÔ
ÚÕßÖÕßÚ×ØÇÚÕßÖÇØÁÞÕßÔÏÇÚØÏÑÁÝßÖÎØËÙÃËÝÏÇÖÏÙÚ×ÔÕßÓËÙÚÇÊÏÇÑ¦ÖÜÝÚÇÖØÄÙÜÖÇÇßÚ¦ËÃÔÇÏ
ÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÕÃÂØÜËÝÖØÕËØÞÄÓËÔÕÏ
ÇÖÄÖØÕÎÍÕÆÓËÔÇÁØÍÇÚÕßÕÒ
©ÙÚËØÏÛÇÔ×ÝÕÑÆØÏÕÝ¡ÖÒÇÔÑ
HS[LYLNVÚÕß©ÙÚËØÑØÇÚËÃÚÇÏ®
ÇÏÞÓ¦ÒÜÚÕÝÇÖÄÚÇÓßÛÕÖÒÇÙÚÏÑ¦
ÖØÄÙÜÖÇÖÕßÑÇÚ¦ÑÇÏØÕÆÝÕÃÊÏÕÝ
ÊÎÓÏÕÆØÍÎÙË©¡ÖÒÇÔÑÚËÒËÃÖÒÁÕÔÙËÖÒÂØÎÇÊßÔÇÓÃÇÏÛÇÔ×ÝÚÕ
ÊÜÓ¦ÚÏÕËÃÔÇÏÑÒËÏÊÜÓÁÔÕÕÖÄÚË
ÊËÔËÃÔÇÏÊßÔÇÚÂÎÊÏÇÌßÍÂÚÕß©Ï
ÖËØÃËØÍÕÏËÖÏÙÑÁÖÚËÝÚÕßÞ¦ØÚÏÔÕÏ
ÂØÜËÝÖÕßÚ×ØÇËÔÙÇØÑ×ÔÕÔÚÇÏ
ÑÏÁØÞÕÔÚÇÏÔÇÚÕÔÙßÔÇÔÚÂÙÕßÔ
ÊÏËÍËÃØÕßÔÚÎÓÔÎÓÕÔÏÑÂÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÕßÑßØÃÕß¡ÖÒÇÔÑÑÇÏÚÕÔÈÕÎÛÕÆÔÔÇÇÔÇÙßÙÚÂÙËÏÑÕÓÓ¦ÚÏÇ
ÚÎÝÞÇÓÁÔÎÝÓÔÂÓÎÝÚÕß

¬ÕÑÒËÏÙÚÄÊÜÓ¦ÚÏÕ®ËÃÔÇÏÁÔÇ
ÓÕÚÃÈÕÖÕßÙßÞÔ¦ËÖÇÔÁØÞËÚÇÏÙÚÕ
ÕÙÚËØÏÑÄÁØÍÕÙÎÓÇÚÕÊÕÚ×ÔÚÇÝ
ÚÎÔÇÖÇØÇÃÚÎÚÎÙßÔÛÂÑÎÍÏÇÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÕÆÁØÍÕßÃÔÇÏÖËØÃÑÒËÏÙÚÕÙÑÕÚËÏÔÄÑÇÏÇÖÕÑÕÓÓÁÔÕÇÖÄÚÕÔÁÐÜÑÄÙÓÕÑÇÏ
ËÐÇÙÌÇÒÃàËÏÚÏÝÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝÍÏÇ
ÙÚÕÞÇÙÓÄÖËØÃÙÑËÉÎÑÇÏËÔÊÕÙÑÄÖÎÙÎËÑÇÛËÙÚ×ÝÇÖÕÓÄÔÜÙÎÝ
ÑÇÏÓÕÔÇÐÏ¦ÝÕÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝËÐËÚ¦àËÏÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÑÇÏÚÕÔÑÄÙÓÕ
ËÖÏÚßÍÞ¦ÔÕÔÚÇÝÖÔËßÓÇÚÏÑÂÇÔ¦ÚÇÙÎÑÇÏÇßÚÕÙßÔËÃÊÎÙÎÖÇØÇÓÕÔÂÙ»ÁÔÇÞ×ØÕËÏÊÏÑ¦ÖØÕÙÚÇÚËßÓÁÔÕÇÖÄÚÕßÝÖËØÏÙÖÇÙÓÕÆÝÚÎÝ
ÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÝÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÈËÃ
ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÉßÞÜÌËÒÂÝÑÇÏÔÇÕÊÎÍÂÙËÏÙÚÕÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄÁØÍÕÇÒÒ¦
ÑÇÏÙÚÎÔÇÖËÒËßÛÁØÜÙÎÇÖÄÑ¦ÛË
ËÃÊÕßÝÇßÚÇÖ¦ÚËÝÖÕßÖÇØÇÑÜÒÆÕßÔÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇ¬Ç¬ÇÐÃÊÏÇÙÚÕ
ÑØÏÖÚÄØÏÕ®ÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÞ×ØÇÓÁÙÇÙ»ÁÔÇÚÁÚÕÏÕÑÒËÏÙÚÄÊÜÓ¦ÚÏÕ
ËÔ×ÚÕÃÊÏÕÓÕÚÃÈÕÑßØÏÇØÞËÃÙÚÎÔ
¬ØÏÒÕÍÃÇÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝ®ÚÕ
ÇÒ¦ÚÏÚÕßÌËÍÍÇØÏÕÆ®ÚÕÑÒËÏÙÚÄÊÜÓ¦ÚÏÕÓËÚÇÌÁØËÚÇÏÙËÓÏÇ
ÇÖÕÓÇÑØßÙÓÁÔÎÙÖÎÒÏ¦ËÔ×ÙÚÎÔ
ÖÏÔÄÎÙÎÚÎÝÓÕÔÇÐÏ¦Ý®ÞØÁÎÑÒËÏÙÚÕÆÊÜÓÇÚÃÕßËÑÚËÒËÃÎÑÕÏÒÏ¦ÚÕß
ÑÂÚÕßÝÖÕßÑÇÚ¦ÖÏËÚÕÔÜÔ¦
ÍÑÒËÏÙÚÕÝÓÁÙÇÙ»ÁÔÇÊÜÓ¦ÚÏÕ
ÕÑÆØÏÕÝ¡ÖÒÇÔÑÚÕßÑØÏÖÚÕØÃÕß

SHUTTERSTOCK

Ο σκοτεινός κόσμος του Πολ Οστερ

Το θέμα³iØoÜÑØV³iØo¨Ñ×ÊØV³iØÙiÐ{È¨oËÑØViTÓi~É{ÐÉ{~ÊØ~Ñ{ÉÂw~É{ÐÉ{~ÊØ¨ÑoÐÑ³{~Ì³i³ÑØViÙ{ÑÐÌ¨×i³iØÐÈÚÜÑËÑØÑ³ÉÜÖ
³Ñ³ÑÚÉ¨ÒiÐÉËÑÑÑ×¨ÒØ³È(Ü$³É¨×³ÈV³ÑÙÖÑÈ³ÒÓ¨oÑV³TÒÇÉ³Ñ{×{Ü×{~ÒÒ³iKÑÚÖ³É¨iÜÉ{³È¨oËÑ³iØÜo³ÉTËÑØ

Δεν είναι η πρώτη
φορά που λογοτεχνικά
πρόσωπα του Οστερ
εξεγείρονται κατά
του συγγραφέα· κάτι
ανάλογο συνέβαινε
και στην «Τριλογία
της Νέας Υόρκης».

Το «Μέρα - Νύχτα»É¨{ÜÑÐKÒÉ{
³Ñt0ÑÂËÙ{Ñ³.~¨{³Ì¨{u~Ñ{³
tåÚ¨³~³ÒÙ{u

ËÃÔÇÏÚ×ØÇÑËÔÄÝÑÇÏ¦ÍØÇÌÕÝÄÖÜÝ
ÊÎÒ×ÔËÏÑÇÏÚÕÄÔÕÓ¦ÚÕßÖÕÚËÒËÃÁÔÇÔ¦ÊËÏÕÖÃÔÇÑÇÖ¦ÔÜÙÚÕÔ
ÕÖÕÃÕÕÏÂØÜËÝÖÕßÊÎÓÏÕÆØÍÎÙË
ÁØÞÕÔÚÇÏÚ×ØÇÑÇÏÑÇÚÇÛÁÚÕßÔÚÎÔ
ËÓÖËÏØÃÇÚÕßÝ©ÑÆØÏÕÝ¡ÖÒÇÔÑ
ÁÞËÏÇÖÕÒÁÙËÏÓÇàÃÓËÚÎÓÔÂÓÎÚÕß
ÑÇÏÑ¦ÛËÇÃÙÛÎÓÇÚÇßÚÄÚÎÚÇÝ©Ï
ÖØ×ÎÔÞ¦ØÚÏÔÕÏÑÇÏÖÒÁÕÔÁÔÙÇØÑÕÏÂØÜËÝÚÜÔÈÏÈÒÃÜÔÚÕßÙßÓÈ¦ÒÒÕßÔ×ÙÚËÔÇËÖÇÔÇÑÚÂÙËÏÕÍÎØÇÏÄÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝÚÎÔÚÇßÚÄÚÎÚ¦ÚÕß
ÂÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÁÔÇÓÁØÕÝÚÎÝÚÕ
ÓËÚÇÐÆÕÑÆØÏÕÝ¡ÖÒÇÔÑßÖÕÌÁØËÏ
ÇÖÄÇÏÙÛÂÓÇÚÇËÔÕÞÂÝÇÖÁÔÇÔÚÃ

ÚÕßÝËÔÒËÃÖÕßÔÇßÚÕÃÖÕßÚÕß
àÎÚÕÆÔÚÕÔÒÄÍÕÍÏÇÑÇÑÕÓËÚÇÞËÃØÏÙÎÕÖÄÚËÕ¡ÖÒÇÔÑÇÏÙÛ¦ÔËÚÇÏ
ßÖÄÒÕÍÕÝØÜËÝÖÕßÁÑÇÔÇÔÓÄÔÕ
ÁÔÇÙÆÔÚÕÓÕÖÁØÇÙÓÇÂÖÕßÙÆÔÚÕÓÇËÐÇÌÇÔÃÙÚÎÑÇÔÑÇÏÈßÛÃÙÚÎÑÇÔ
ÙÚÎÔÇÌ¦ÔËÏÇÚÜÔÚØÏÚÇÍÜÔÏÙÚ×Ô
ÉÁÍÕßÔÚÕÔ¡ÖÒÇÔÑÑÇÏËÐßÌÇÃÔÕßÔ
ÖÒËÑÚ¦ÔÎËÏÝÈ¦ØÕÝÚÕß
¦ÖÕÏÕÏÇÖÄÇßÚÕÆÝÖÕßÑ¦ÖÕÚË
ßÖÂØÐÇÔÇÛÆØÓÇÚÇÑÇÏßÖÕÞËÃØÏÇ
ÚÕßÙßÍÍØÇÌÁÇÖÕßÚÕßÝËÖÏÔÄÎÙË
ÍÃÔÕÔÚÇÏÚ×ØÇÚÏÓÜØÕÃÑÏËÑÊÏÑÎÚÁÝÚÕßÊÎÓÏÕßØÍÕÆÚÕßÝÍÏÇÚÃÚÕßÝ
ÑÇÚÇÊÃÑÇÙËÙËÓÏÇ¦ÊÕÐÎÂÇÔËÖÏ-

ÛÆÓÎÚÎàÜÂ®ËÔËÃÔÇÏÎÖØ×ÚÎ
ÌÕØ¦ÖÕßÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÕÃÂØÜËÝÚÕß
©ÙÚËØËÐËÍËÃØÕÔÚÇÏÑÇÚ¦ÚÕßÙßÍÍØÇÌÁÇÚÎß¦ÒÏÔÎÖÄÒÎ®ÇÖÄ
ÚÎÔ¬ØÏÒÕÍÃÇÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝ®
ÕÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÝÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏ
ÄÚÏÇÔÂÑËÏÙÚÕÓßÛÕÖÒÇÙÚÏÑÄÙÆÓÖÇÔËÔÄÝÖÇÔÚÕÊÆÔÇÓÕßÙßÍÍØÇÌÁÇÑÇÏÇÖÕÌÇÙÃàËÏÔÇÇÖÕÊØ¦ÙËÏ
ÇÖÄÚÕÔÑËÏÓËÔÏÑÄÑÄÙÓÕÑÇÏÔÇ
àÂÙËÏÇßÚÄÔÕÓÇÑÏËÒËÆÛËØÇÓÇÑØÏ¦ÇÖÄÓßÛÏÙÚÕØÎÓÇÚÏÑÁÝÂ¦ÒÒËÝÙßÓÈ¦ÙËÏÝ
¦ÔÜÙÚÕÍØÇÌËÃÕÚÕßÁÍÑÒËÏÙÚÕß¡ÖÒÇÔÑßÖ¦ØÞÕßÔÇÏÔÏÍÓÇÚÏÑ¦ÞËÏØÄÍØÇÌÇÖÕßÇÖÕÌÇÙÃàËÏ
ÔÇÊÏÇÈ¦ÙËÏÔÇÇÖÄÇßÚ¦ÖËØÏÍØ¦ÌËÏÚÏÝËÖ×ÊßÔËÝÖËØÏÖÁÚËÏËÝ
ËÔÄÝÇÏÞÓ¦ÒÜÚÕßÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÇÖÕÓÕÔÜÓÁÔÕÝÙ»ÁÔÇÑËÒÃÑÇÏÑÇÒËÃÚÇÏÔÇÙßÔÚ¦ÐËÏßÖÕÞØËÜÚÏÑ¦
ÓÏÇËÑÚËÔÂÇÔÇÌÕØ¦ÓËÚÇÑÇÛÁÑÇÙÚÇÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÚÕß©ÇÏÞÓ¦ÒÜÚÕÝÛÇÖÇØÇÓÁÔËÏàÜÔÚÇÔÄÝÍÏÇ
ÄÙÕÍØ¦ÌËÏÚÎÔÇÔÇÌÕØ¦ÚÕß¬Ç
ÍØÇÌÄÓËÔ¦ÚÕßÛÇËÍÍß×ÔÚÇÏÚÎÔ
ÖÇØ¦ÚÇÙÎÚÎÝàÜÂÝÚÕßÍÏÇÄÙÕ
ÊÏÇØÑËÃÎÖØ¦ÐÎÚÎÝÙßÍÍØÇÌÂÝ
ÙßÍÍØÇÌÂÛÇÍÃÔËÏÕÙÜÚÂØÇÝÚÕß
ÑÇÏÎÊÏ¦ØÑËÏ¦ÚÎÝÛÇÚÕÔÊÏÇÙ×àËÏ
ËÐÇÑÕÒÕßÛÎÚÏÑ¦ÇÖÄÚÕÔÄÒËÛØÕ
©ÏÙßÓÈÕÒÏÙÓÕÃÖØÕÌÇÔËÃÝÍØÇÌÂÇÔÇÙÚÁÒÒËÏÑÇÏÑÇÛßÙÚËØËÃÚÕÔ
Û¦ÔÇÚÕÎÍØÇÌÂËÖÏÚØÁÖËÏÚÎÊÏÇÚÂØÎÙÎÚÎÝàÜÂÝÎÍØÇÌÂÊÃÔËÏ
ÔÄÎÓÇÑÇÏÕÐßÍÄÔÕÙÚÎÌßÒÇÑÏÙÓÁÔÎ®ÑÇÏÈÇÙÇÔÏÙÓÁÔÎÆÖÇØÐÎ

Οι τρομερές αϋπνίες
του Ογκαστ Μπριλ
Το χειρόγραφο ÓËÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÕß
ÇÏÞÓÇÒ×ÚÕßÖ¦ÔÜÙÚÕÍØÇÌËÃÕ
ÚÕß¡ÖÒÇÔÑÇÌÎÍËÃÚÇÏÓÏÇÖËØÃÖÚÜÙÎËÍÑÒËÏÙÓÕÆÖÕÒÆÖÇØÄÓÕÏÇ
ÓËÇßÚÂÔÚÕßÃÊÏÕßÚÕß¡ÖÒÇÔÑ
ÔÇÝÁÍÑÒËÏÙÚÕÝÕ¡ÖÒÇÔÑÈØÃÙÑËÏÁÔÇÑËÃÓËÔÕÖÕßÓÏÒ¦ËÏÍÏÇ
ÁÔÇÔ¦ÒÒÕÁÍÑÒËÏÙÚÕËÖÕÒÒ¦
ÁØÍÇÚÕß©ÙÚËØÑÇÏÑßØÃÜÝÙÚÎÔ
ÖËØÃÌÎÓÎ¬ØÏÒÕÍÃÇÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝ®ÕÏÂØÜËÝÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏ
Ö¦ÔÚÇÇÔÇÊÏÖÒÇÙÏÇÙÓÁÔÕÏÂÇÑÕÒÕßÛÕÆÓËÔÕÏÇÖÄÙÜÙÃËÝÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇÁÞÕßÔÓÏÇÖÕÒÆÖËØÏÖËÖÒËÍÓÁÔÎÇÃÙÛÎÙÎËÇßÚÕÆÂ
ÔÇÓÖËØÊËÆÕßÔËÔÃÕÚËÚÎÔÆÖÇØÐÂÚÕßÝÓËÇßÚÂÔÚÕßËÑ¦ÙÚÕÚË
ÙÑÏ×ÊÕßÝ¦ÒÒÕßÑÚÄÝÄÓÜÝÇÖÄ
ÚÕÔÂØÜÇÇÔÇÊÏÖÒÇÙÏ¦àËÚÇÏÑÇÏ
ÎÇÌÂÍÎÙÎÚÎÔÑßØÃÜÝÇÌÂÍÎÙÎÖÒÇÃÙÏÕËÍÑÏÈÜÚÃàËÚÇÏÓÏÇÊËÆÚËØÎÖÕßÓËÑ¦ÖÕÏÕÚØÄÖÕÑÇÛØËÌÚÃàËÏÚÎÔÖØ×ÚÎ¬ÕÞËÏØÄÍØÇÌÕ
ÖÕßÈØÃÙÑËÏÑÇÏÊÏÇÈ¦àËÏÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝ¡ÖÒÇÔÑÇÖÕÊÃÊËÚÇÏÙÚÕÔ
¬àÕÔ¬ØÄÙËÇÔÇÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÄÝ
ÚÕß©ÙÚËØÑÏÁÞËÏÛÁÓÇÖ¦ÒÏÚÕÔ
ËÍÑÒËÏÙÓÄ©ÙßÓÓËÚØÏÑÄÝÑÇÚÕÖÚØÏÑÄÝÖÕÒÒÇÖÒÇÙÏÇÙÓÄÝÖØÕÙ×ÖÜÔÓÕÚÃÈÜÔÑÇÏÇÌÎÍÂÙËÜÔÓË
ÚÕÌÇÔÚÇÙÓÇÍÕØÏÑÄÚÁÞÔÇÙÓÇÚÎÝ

TPZLLUHI`TLÖØ×ÚÕÝÕÔÚØÁ
ÏÔÚÞØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙËÚÕÔÄØÕÖÇØ¦ÍËÏÁÔÇËÔÚßÖÜÙÏÇÑÄÑÇÏßÖÕÈÒÎÚÏÑÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÖÕßÊÃÔËÏ
ÓÏÇÐËÞÜØÏÙÚÂßÌÂÙÚÕÑËÃÓËÔÕ
¬ÕÊËÆÚËØÕÁØÍÕÚÕßÚÄÓÕß
ÌÁØËÏÚÕÔÚÃÚÒÕÔÛØÜÖÕÝÙÚÕ
ÙÑÕÚ¦ÊÏ®Ê×ÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚËÃÑÇÏ
ÇÌÎÍËÃÚÇÏÕ©ÍÑÇÙÚ¡ÖØÏÒÁÔÇÝ
ÞØÕÔÕÝÑØÏÚÏÑÄÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝ
ÖÕßßÖÕÌÁØËÏÇÖÄÚØÕÓËØÁÝÇâÖÔÃËÝ©¡ÖØÏÒËÖÏÔÕËÃÌÇÔÚÇÙÚÏÑÁÝ
ÏÙÚÕØÃËÝÖÕßÚÏÝÑÒ×ÛËÏÙÏÜÖÎÒ¦
ÙÚÕÓßÇÒÄÚÕßÑÇÛ×ÝÖËØÏÓÁÔËÏ
ÓÇÚÇÃÜÝÔÇÑÕÏÓÎÛËÃÑÕÖÄÝÚÕß
ËÃÔÇÏÔÇÇÖÕÓÇÑØÆÔËÏÚÏÝÕÊßÔÎØÁÝÖØÕÙÜÖÏÑÁÝÇÔÇÓÔÂÙËÏÝÑÇÏ
ÚÇÖÏËÙÚÏÑ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÓÏÇÝÊßÙ¦ØËÙÚÎÝÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÝÖÕß
ÊËÔÚÕÔÇÌÂÔÕßÔÔÇÎÙßÞ¦ÙËÏ¬Ç
ÊßÙÚÕÖÏÑ¦ÚÕßÙËÔ¦ØÏÇÖÕßÖÕÚÁÊËÔÑÇÚÇÛÁÚËÏÍØÇÖÚ×ÝÂÖØÕÌÕØÏÑ×ÝÑØÇÚ×ÔÚÇÝÚÇÓÄÔÕÍÏÇ
ÚÕÔÃÊÏÕÖËØÏÍØ¦ÌÕßÔÁÔÇÔÑÇÏÔÕÆØÍÏÕËÓÌÆÒÏÕÖÄÒËÓÕÙËÓÏÇ
ÓËØÏÑÂÖÕßÊËÔÍÔ×ØÏÙËÖÕÚÁÚÎ
ÙßÓÌÕØ¦ÚÎÝËÔ¦ÚÎÝËÖÚËÓÈØÃÕß
¥ÙÚÄÙÕÊÏ¦ÌÕØÕÏÖËØÏÙÖÇÙÓÕÃ
ÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÔÆÞÚÇÝÊÏÇÑÄÖÚÕßÔÚÎÓßÛÕÖÒÇÙÃÇÚÕßÑÇÏ
ÚÕÔÕÊÎÍÕÆÔÇÒÒÕÆ

Το δράμα ενός κριτικού που δεν μπορεί να γίνει συγγραφέας
Ο Μπριλ ÙßÔÁÞËÏÇÞ¦ÔËÏÚÕÔÂÓÇÚÎÝ
ÇØÞÏÑÂÝÇÌÂÍÎÙÎÝÑÇÏÇÌÂÔËÚÇÏÔÇ
ÖËØÏÖÒÇÔÎÛËÃÔÕËØ¦ÙÚÇÚØÁÞÕÔÚÇ
ÚÕßÈÃÕßÚÕßÑÇÏÙÚÎÔÑÇÑÕÚßÞÃÇ
ÖÕßÚÇÒÇÔÃàËÏÑÄØÎÑÏËÍÍÕÔÂ
¦ÔËÏÙÖÇÙÓÜÊÏÑÁÝÇÔÇÊØÕÓÁÝ
ÑÇÏÇÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÝÑÇÚÇÍØ¦ÌËÏÇÚÇÙÛÇÒÃËÝÑÇÏÖÇØÇÖÚ×ÓÇÚÇÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÙÑËÌÚËÃÒÆÙËÏÝÑÇÏÛËØÇÖËÃËÝ¬ÕÔÇÖÇÙÞÕÒÕÆÔÕÛ¦ÔÇÚÕÝÚÎÝ
ÍßÔÇÃÑÇÝÚÕßÕÊÏÑÄÝÚÕßÙÕÈÇØÄÝ
ÚØÇßÓÇÚÏÙÓÄÝÙËÚØÕÞÇÃÕÚÕÊÏÇàÆÍÏÕÚÎÝÑÄØÎÝÑÇÏÎËÖ×ÊßÔÎ
ÖËØÏÖÁÚËÏÇÚÎÝËÍÍÕÔÂÝßÍÞØÄÔÜÝÕ¡ÖØÏÒÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÇÖÇÐÏ×ÔËÏÇÔÇÊØÕÓÏÑ¦ÚÎÔÑÇØÏÁØÇÚÕß
ÜÝÑØÏÚÏÑÕÆÑÇÛ×ÝÇÔÇÒÕÍÃàËÚÇÏ
ÚÎÔËÌÂÓËØÎÇÐÃÇÚÜÔÑËÏÓÁÔÜÔ
ÚÕßÖÕßËÃÔÇÏÙßÒÒÂÈÊÎÔÑÇÚÇÊÏÑÇÙÓÁÔÇÙÚÎÔÇÖÄÒßÚÎÒÂÛÎÙË
ÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÇÁØÍÇÚÜÔÖØÇÍÓÇÚÏÑ×ÔÒÕÍÕÚËÞÔ×ÔßÒÒÕÍÃàËÚÇÏ
ÖÜÝÊËÔßÖÂØÐËÖÕÚÁÁÔÇÝÊØÕÓÁÇÝ
ÓËÍ¦ÒÜÔÇÖÕÙÚ¦ÙËÜÔÏÑÇÔÄÝÔÇ

Συλλογίζεται
πως δεν υπήρξε
ποτέ ένας δρομέας
μεγάλων αποστάσεων,
ικανός να συνθέσει
ένα σοβαρό έργο.

Τον απασχολούν ο θάνατος της γυναίκας του,
ο δικός του σοβαρός
τραυματισμός
σε τροχαίο, το διαζύγιο
της κόρης του.

ÙßÔÛÁÙËÏÁÔÇÙÕÈÇØÄÁØÍÕÇÒÒ¦
ÁÔÇÝÇÛÒÎÚÂÝÚÎÝÙßÔÚÕÓÃÇÝÑÇÏ
ÚÎÝÚÇÞÆÚÎÚÇÝ
¬ÕÖØÄÞËÏØÕÓßÛÕÖÒÇÙÚÏÑÄÙÆÓÖÇÔÖÕßÑÇÚÇÙÑËß¦àËÏËÑÚÜÔËÔÄÔÚÜÔÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÐËÍËÒ¦ÙËÏÚÎ
ÈÇÙÇÔÏÙÚÏÑÂÇâÖÔÃÇÚÕßÖ¦ÙÞËÏ
ÇÖÄÖÕÒÒÁÝÇÖÄÉËÏÝÑÇÏÓÁÔËÏÇÚËÒÁÝÑÇÏÇÔÕÒÕÑÒÂØÜÚÕÖØÕÕØÏÙÓÁÔÕÍÏÇÏÊÏÜÚÏÑÂÞØÂÙÎÑÇÏÄÞÏÑÇÚ¦ÒÒÎÒÕÔÇÚÕÓÕÏØÇÙÚËÃÓË¦ÒÒÕßÝ
ÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÓÏÇÝÇÒÎÛÏÔÂÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÇÔ¦ÓËÙÇÙËÙßÍÍØÇÌÁÇÑÇÏ

ÑÕÏÔÄ ÇÚÇÊÏÑÇÙÓÁÔÕÝÙÚÎÊßÙÚßÞÃÇÑÇÏÙÚÎÔÑÇÚ¦ÛÒÏÉÎÌÒËØÚ¦ØÕÔÚÇÝËÔÃÕÚËÓËÚÎÔÏÊÁÇÚÎÝÇßÚÕÑÚÕÔÃÇÝÕ¡ÖØÏÒÇÊßÔÇÚËÃÔÇÑ¦ÔËÏ
ÚÕ¦ÒÓÇÖÕßÛÇÚÕÔÓËÚÇÚØÁÉËÏÙË
ÊÎÓÏÕßØÍÄÑÇÏËÖÏÓÁÔËÏÔÇÓÎØßÑ¦àËÏÚÎÔÇÊÏÁÐÕÊÎÛÒÃÉÎÚÕß
ÚÕ¬ÇÐÃÊÏÇÙÚÕÑØÏÖÚÄØÏÕ®
ÁÔÇÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝÕ¡ÖÒÇÔÑÙÚÕÏÞËÏ×ÔËÚÇÏÇÖÄÚÕßÝÞÇØÇÑÚÂØËÝ
ÚÜÔÓßÛÏÙÚÕØÎÓ¦ÚÜÔÚÕßÖÕß
ÓÕÏ¦àÕßÔÔÇÚÕÔÑÇÚÇÊÏ×ÑÕßÔÚÕ
ÔÛØÜÖÕÝÙÚÕÙÑÕÚ¦ÊÏ®ÁÔÇÝÑØÏ-

Εντουαρντ Χόπερ,t¨Ñ×ÉËÉÐ{~¨ÊÌÜiul´ o~ÜÉ{³ØÐÓÑ¤
ÓÑÙÐÒ³{V~Ö¨{ØÜÑ~VÊ¨ÑØ³È(Ü$³É¨VÉËÑ{³¨Ñ~ÉÌØ
~Ñ{Òo¨Ñ×ØVÌØÙiÜÉ{~Ñ{³ÌÐÒ³È

ÚÏÑÄÝÇÖÕÖËÏØ¦ÚÇÏÔÇÍÃÔËÏÙßÍÍØÇÌÁÇÝÓÇÊËÔÚÇÑÇÚÇÌÁØÔËÏ ÇÏÙÚÇ
ÊÆÕÁØÍÇÚÇÖÒ¦ÙÓÇÚÇÚÎÝÌÇÔÚÇÙÃÇÝÚÜÔÊßÕÇÔÊØ×ÔàÎÚ¦ÔËÚÕÔ
ÒÄÍÕÑÇÏÖÇÙÞÃàÕßÔÔÇÇÖËÒËßÛËØÜÛÕÆÔÇÖÄÚÇÊËÙÓ¦ÚÎÝÓßÛÕÖÒÇÙÃÇÝÊÏËÑÊÏÑ×ÔÚÇÝÓÏÇÔÇßÚÄÔÕÓÎÑÇÏÇÑÎÊËÓÄÔËßÚÎÆÖÇØÐÎ
©ÏÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝÚÜÔËÖÏÔÕÎÓÁÔÜÔÏÙÚÕØÏ×ÔÕØÇÓÇÚÃàÕÔÚÇÏÚÕÔ
Û¦ÔÇÚÕÚÕßÙßÍÍØÇÌÁÇÚÕßÝÖÕß
ÄÓÜÝÇÖÕÊËÏÑÔÆËÚÇÏÖÇÔÚÕÊÆÔÇÓÕÝ
ÑÇÏÁÞËÏÖ¦ÔÚÇÚÕÔÚËÒËßÚÇÃÕÒÄÍÕ
¬ÕÛÁÓÇÚÎÝÍÒ×ÙÙÇÝÚÎÝÍØÇÌÂÝÚÎÝÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝÎÙÞÁÙÎÑËÏÓËÔÏÑÂÝÑÏËÐÜÑËÏÓËÔÏÑÂÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÎÊÏÇÓÄØÌÜÙÎÚÎÝ
ÓßÛÕÖÒÇÙÃÇÝÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÇÙÚÇÛËØ¦ÙÎÓËÃÇÇÔÇÌÕØ¦ÝÚÕßÕÒ
©ÙÚËØÖÕßÙÚÇÊÆÕÇßÚ¦ÁØÍÇ
ÙÚÕÞ¦àËÚÇÏÌÏÒÕÙÕÌÏÑ¦Ö¦ÔÜÙÚÎ
ÈÇÛÆÚËØÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÎÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÚÇÃÊÏÇÚÇ
ßÒÏÑ¦ÚÎÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝ

Η Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η  O

Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020

9

ΒΙΒΛΙΟ

Ανατριχιαστικά πειράματα σε παιδιά
Ο Στίβεν Κινγκ ξαναγεννιέται συγγραφικά με το «Ινστιτούτο», με διαφορά το καλύτερό του μυθιστόρημα των τελευταίων ετών
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΜΑΛΟΥΚΑ*

STEPHEN KING
Το ινστιτούτο
μτφρ. Εφη Τσιρώνη
εκδ. Κλειδάριθμος, 2019, σελ. 632
Ο εκδοτικός ÕÃÑÕÝ ÒËÏÊ¦ØÏÛÓÕÝÖÏÙÚÄÝÙÚÕÓËÍ¦ÒÕÁØÍÕÖÕßÁÞËÏÇÔÇÒ¦ÈËÏÔÇËÖÇÔËÑÊ×ÙËÏÊÎÒÇÊÂÚÇ
¦ÖÇÔÚÇÚÕßÚÃÈËÔ ÏÔÍÑÙËÑÇÏÔÕÆØÍÏËÝÓËÚÇÌØ¦ÙËÏÝÚÇßÚÄÞØÕÔÇÓËÄÚÏÔÁÕÍØ¦ÌËÏÕÑÕØßÌÇÃÕÝ
ÓËØÏÑÇÔÄÝÖËàÕÍØ¦ÌÕÝÖØÕÙÌÁØËÏËÊ×ÑÇÏÒÃÍÕßÝÓÂÔËÝÚÕÔÙÚÏÚÕÆÚÕ®ÁÔÇÕÒÄÌØËÙÑÕÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÖÕßÇÖÕÊËÏÑÔÆËÏÚÎÔÇÐÃÇ
ÚÕß ÏÔÍÑ
©ÑÕØßÌÇÃÕÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝÇÖÄ
ÚÕ¡ÁÏÔÓËÚÕÔÙÚÏÚÕÆÚÕ®ÐÇÔÇÍßØÔ¦ËÏÙÚÇÖÇÒÏ¦ÚÕßÛÁÓÇÚÇÙÚÇ
ÖÇÒÏ¦ÚÕßÈÏÈÒÃÇËÃÔÇÏ¦ÒÒÜÙÚË
ÍÔÜÙÚÄÑÏËÆÑÕÒÇÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÊËÏÞÛËÃÄÚÏÕ ÏÔÍÑÁÞËÏÍØ¦ÉËÏÍÏÇ
ÚÇÖ¦ÔÚÇËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕÔÇÙÑËÌÚËÃÝÁÔÇÛÁÓÇÖÕßÔÇÓÎÔÚÕÁÞËÏ
ÙßÓÖËØÏÒ¦ÈËÏÙËÑ¦ÖÕÏÕÈÏÈÒÃÕÚÕß
Ê×ÐÇÔÇÍßØÃàËÏÙËÓÏÇÖÇÒÏ¦
ÙßÔÚÇÍÂ¦ÑØÜÝÍÇØÍÇÒÏÙÚÏÑÂÍÏÇ
ËÓ¦ÝÚÕßÝÒ¦ÚØËÏÝÚÕßßÖËØÌßÙÏÑÕÆÙÚÇÈÏÈÒÃÇÚÕßÇÏÊÏ¦ÛÇÆÓÇÚÇÚÎÒËÑÃÔÎÙÎÚÎÒËÖ¦ÛËÏÇ©ÖÜÝ
Î¬Ù¦ØÒÏÚÕÓÏÑØÄÑÕØÏÚÙ¦ÑÏÙÚÕ
-PYLZ[HY[LY®ÍØÇÓÓÁÔÕÚÕ 
ÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÖØÜÚÕÓËÚÇÌØ¦ÙÚÎÑË
ÜÝÆØÏÔÎÕØÍÂ®ËÑÊÄÙËÏÝ ÒËÏÊ¦ØÏÛÓÕÝ  ÙË ÓËÚ¦ÌØÇÙÎ
ÔÚ×ÔÎ ÇÒÕÑÆØÎÖÕßÓÖÕØÕÆÙËÔÇÈ¦àËÏÌÜÚÏÁÝÙËÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇ
ÑÇÏÌßÙÏÑ¦ÑÇÏÙËÇÔÛØ×ÖÕßÝÇÖÄ
ÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝÁÔÏÜÛËÄÚÏÇÖËÏÒËÃÚÇÏ
ÁÚÙÏÑÇÏÚ×ØÇÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝËÃÔÇÏ
ÓÏÑØ¦ÖÇÏÊÏ¦
©ÒÇËÃÔÇÏÞÇØÏÙÓÇÚÏÑ¦ÁÞÕßÔ
ÇÙßÔÂÛÏÙÚËÝÊßÔ¦ÓËÏÝÚÏÝÕÖÕÃËÝ
ÕÏÑÇÑÕÃ®ÊÎÒÇÊÂÎÑßÈÁØÔÎÙÎ

Οπως ÌÜÑ³ÑK{KÜËÑ³È.³ËKÉ{o~
ÈÓTÈ~È~Ü×¨ÊÉ{{É~ÙÌÉ{ØÜÉ{ÙÒ¨{ÚÐØVÓ³{~Ñ{iÈo~É~¨{ÐÓiÓ~ÙiÉËÑ{ÉÂÑ{¨É³{~Ê

Στο «Ινστιτούτο»,~¨Ñ³{~ÓØÐÈ³{~ÓØÈi¨ÉËÉØ~¨Ñ³ÖÑ{Ù{Ò×ÈÜÑ~{ÐÓÑ¤ÓÑÖÐÜÉoÐÑ~³{¨ËTÑÐÓÐÓÑ¤ÓÑÈÉ¨Ñ{ÌK{ÙÒØ³Ó{

Κλασικό θέμα,
κλασική δομή, κλασική
αγωνία και σίγουρο
αποτέλεσμα: το βιβλίο
το τελειώνεις σε δυο –
τρία βράδια το πολύ.

Î*0(ÍËÔÏÑ×ÝÕÏ¦ÔÚØËÝÓËÚÇ
ÓÇÆØÇ®ÛÁÒÕßÔÔÇËÒÁÍÐÕßÔÑÇÏ
ÌßÙÏÑ¦ÔÇËÑÓËÚÇÒÒËßÛÕÆÔ ØÇÚÕÆÔÁÚÙÏÚÇÖÇÏÊÏ¦ÌßÒÇÑÏÙÓÁÔÇÙ»
ÁÔÇÙÆÓÖÒËÍÓÇÑÚÏØÃÜÔÓËÚÕÑÜÊÏÑÄÄÔÕÓÇ¬ÕÏÔÙÚÏÚÕÆÚÕ®ÞÇÓÁÔÕ
ÓÁÙÇÙ»ÁÔÇßÖËØÇÏÜÔÄÈÏÕÊ¦ÙÕÝ
ÙÚÕ¡ÁÏÔÖÕÆÇÒÒÕÆ"ÊÕÑÏÓ¦àÕÔÚÇÝÖ¦ÔÜÚÕßÝÊÏ¦ÌÕØÇÇÔÇÚØÏÞÏÇÙÚÏÑ¦ÖËÏØ¦ÓÇÚÇÚÇÕÖÕÃÇÚÇ

ÄÓÜÝÓËÍÒ×ÙÙÇÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÇÖÄ
ÚÕÖÇØËÒÛÄÔÄÖÜÝÙÚÇÛËØ¦ÖÇØÇÚÎØ×ÄÚÏÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÙÚÇÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÚÕßÈÏÈÒÃÇËÔÓÖÕØ×ÔÇ
ÓÎÙÚÇÛ×ÙÚÕßÝÖÕÒÒÕÆÝÓÕÔÚËØÔÏÙÓÕÆÝÑÇÏÔËÜÚËØÏÙÓÕÆÝØÕÙÖ¦ÛËÏÇÍÏÇÔÇÊËÃÞÔËÏÎÍÒ×ÙÙÇ
ÚÕßÌØÁÙÑÏÇÑÇÏÙÆÍÞØÕÔÎ"ËÔ
ÐÁØÜÖ¦ÔÚÜÝËÒÑßÙÚÏÑÄÊËÔËÃÔÇÏ
ÕÆÚËÓÕÔÚÁØÔÕÊËÃÞÔËÏÑÇÏÈÁÈÇÏÇ

ÕÊÎÍÕÆÔÙÚÎÔËÐ¦ÔÚÒÎÙÎÙÚÎÔ
ÖÔËßÓÇÚÏÑÂÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÑÇÏÚÁÒÕÝÙÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕ

Το ερώτημα
ÇÚ¦Ñ¦ÖÕÏÕÔÚØÄÖÕÕ ÏÔÍÑ
ÇÖÇÔÚ¦ÙÚÕËØ×ÚÎÓÇÂËÐËØËßÔ¦
ÚÕËØ×ÚÎÓÇÚÏÛÇËÃÞËÍÃÔËÏÎÓÏÑØÂ
¬Ù¦ØÒÏÚÎÝÆØÏÔÎÝÕØÍÂÝ®ÇÔËÃÞËÖÁÙËÏÙÚÇÞÁØÏÇÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ

ÖÕßÚÎÔÑßÔÎÍÕÆÙÇÔÕÆÛÇÚÎÔ
ËÃÞÇÔÙÚËÃÒËÏ"ÕÏÇÛÇÂÚÇÔÎÓÕÃØÇÚÎÝ"¢ßÙÏÑ¦ÚÕÔÙÚÏÚÕÆÚÕ®ËÃÔÇÏÁÔÇ¦ÒÒÕËÔÚËÒ×ÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄ
ÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÓËÚÎÊÏÑÂÚÕßÖÒÕÑÂ
ÑÇÏÙÃÍÕßØÇÚÎÊÏÑÂÚÕßÇÍÜÔÃÇ
ÖÕßÊËÔÒËÃÖËÏÙÞËÊÄÔÇÖÄÑÇÔÁÔÇ
ÈÏÈÒÃÕÚÕß ÏÔÍÑ
©ÒÕÑÇÃÔÕßØÍÏÕÝ ÏÔÍÑÒÕÏÖÄÔ
ÓËÖÇÒÏ¦ÊÕÑÏÓÇÙÓÁÔÎÙßÔÚÇÍÂ

ÊËÔÇÔÇÌÁØÕÓÇÏÙÚÕßÝÊÏÇÒÄÍÕßÝ
ÁØÇÔÇßÚÕÆÚÕÔÙÚÏÚÕÆÚÕ®ËÃÔÇÏ¦ÒÒÕÝÁÔÇÝÑÒÇÙÏÑÄÝ ÏÔÍÑ
ÒÇÙÏÑÄÛÁÓÇÑÇÏÑÒÇÙÏÑÂÊÕÓÂ
ÑÇÏÌßÙÏÑ¦ÑÒÇÙÏÑÂÇÍÜÔÃÇÑÇÏ
ÙÃÍÕßØÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÄÚÏÚÕÈÏÈÒÃÕ
ÚÕÚËÒËÏ×ÔËÏÝÙËÊßÕÚØÃÇÈØ¦ÊÏÇ
ÚÕÖÕÒÆÇÌÕÆÄÒÇÚÇßÖÄÒÕÏÖÇ
ÈÏÈÒÃÇÙÚÕÑÕÓÕÊÃÔÕÓÖÕØÕÆÔÔÇ
ÖËØÏÓÁÔÕßÔ
§ÕÓÃàÜÄÚÏÕ ÏÔÍÑÁÖÏÇÙËÚÏÝ
ÖÇÒÏÁÝÇÊÏÇÔÄÎÚËÝÇÖÕÊÄÙËÏÝÓË
ÇßÚÄÚÕÍÕÎÚËßÚÏÑÄÈÏÈÒÃÕÓ»ÁÔÇÔ
ÇÐÁÞÇÙÚÕÂØÜÇÚÕÔÕßÑÁÔÇÔËÇØÄÇÍÄØÏÖÕßÙÕßÌÁØÔËÏÙÚÕÓßÇÒÄ
ÚÕÔÓÏÑØÄ¬àÁÏÑÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÕß
¡ÇÆØÕßÖÆØÍÕß®§ÕÓÃàÜÄÚÏÕ
ÏÔÍÑÓËÚÕÔÇÙßÔÇÍ×ÔÏÙÚÕÕßÑ
ÇÖÕàÎÓÏ×ÔËÏÚÕßÝÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝÍÏÇ
ÚÎÓßÛÏÙÚÕØÎÓÇÚÏÑÂÓÕÃØÇÖÕßËÖÏÌÆÒÇÐËÙÚÕÔ¬àÁÏÑ
ßÔÇØÖÇÙÚÏÑÄÈÏÈÒÃÕÒÕÏÖÄÔ
ÓËÚÕÔ ÏÔÍÑÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÔÇÐÇÔÇÍËÔÔÏÁÚÇÏÙßÍÍØÇÌÏÑ¦ÓËÚ¦ÚÎÓÁÚØÏÇÇÙÚßÔÕÓÏÑÂÚØÏÒÕÍÃÇÚÕßÖÕß
ËÃÞËÂØÜÇÚÕÔÔÚËÚÁÑÚÏÈ²ÄÚàËÝÑÇÏ
ÓÏÇÔ¦ÑØÜÝÇÔÚÏÖÇÛÎÚÏÑÂÎØÜÃÊÇ
ÃÔÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÛÇßÓÇÙÚÄÖÕÆ
ÈØÂÑËÚÎÊÆÔÇÓÎÔÇÐÇÔÇÍØ¦ÉËÏ
ÁÔÇÚÄÙÕÍÕÎÚËßÚÏÑÄÈÏÈÒÃÕÄÖÜÝ
ËÑËÃÔÇÚÎÝÔËÄÚÎÚ¦ÝÚÕßËÜØ×
ÚÕÔÙÚÏÚÕÆÚÕ®ÚÕÑÇÒÆÚËØÄÚÕß
ÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔËÚ×Ô
ÓËÊÏÇÌÕØ¦
ÁÑÊÕÙÎÚÕß ÒËÏÊ¦ØÏÛÓÕßËÃÔÇÏËÐÇÏØËÚÏÑÂÄÖÜÝÄÒÇÚÇ¦ÖÇÔÚÇ
ÚÕß ÏÔÍÑÖÕßÁÞÕßÔÑßÑÒÕÌÕØÂÙËÏ
ÚÏÈÇØ¦ÈÇØÏ¦ÈÏÈÒÃÇ¦ÉÕÍÎÈÏÈÒÏÕÊËÙÃÇËßÑØÏÔËÃÝÞÇØÇÑÚÂØËÝÔÁËÝ
ÓËÚÇÌØ¦ÙËÏÝÇÖÄÚÕßÝÑÇÒÆÚËØÕßÝ
ÚÕßËÃÊÕßÝÃÍÕßØÇÓÏÇÖÇØÇÑÇÚÇÛÂÑÎÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝ
ÈÏÈÒÏÕÍØÇÌÃÇÝ

* Ο κ. Δημήτρης Μαμαλούκας είναι
συγγραφέας.
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Φορτισμένος
διάλογος
με την Ιστορία
Συλλογικά και ατομικά τραύματα
μεταφέρονται μέσα στις δεκαετίες
Απόστρατος ###½
ΔΡΑΜΑ (2019)
Σκηνοθεσία: =ÑTÑ¨ËÑØÑÈ¨É{ÙÊØ
Ερμηνείες: {TÒÜiØ.Ñ¨Ò³iØV{³Ñ

'Ó³ÑV1ÑÒiØ(ÑÑoÉ¨oËÈV
{ÒiØ {Ò¨¨Ø
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Ο Ζαχαρίας Μαυροειδής, ÖÕß¦ÌÎÙËÑÇÒÁÝËÔÚßÖ×ÙËÏÝÚÄÙÕÓËÚÕÔ
ËÔÇÍÄ®ÄÙÕÑÇÏÓËÚÕÖØÕÊÏËÚÃÇÝÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØÚÕÙ×ÓÇÚÎÝ®
ßÖÕÍØ¦ÌËÏËÊ×ÚÎÔÖÏÕÖÒÂØÎÚÇÏÔÃÇÚÕßÚÇÒÇÔÚËßÄÓËÔÕÝÓËÚÇÐÆ
ÙÆÍÞØÕÔÎÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÑÇÏ
ÏÙÚÕØÏÑÂÝÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦Ý©ØÎÝ
¡ÏÞ¦ÒÎÝÇØ¦ÔÚÎÝËÃÔÇÏÁÔÇÝÚßÖÏÑÄÝÚØÏÇÔÚ¦ØÎÝÚÎÝÑØÃÙÎÝ!ÓÕØÌÜÓÁÔÕÝÚÇÐÏÊËÓÁÔÕÝÓÇÛÎÓÁÔÕÝ
ÙÚÎÔ¦ÔËÚÎàÜÂÚÜÔÖØÕÇÙÚÃÜÔ
ÚÎÝÒßÌ¦ÊÇÝËÔÖØÕÑËÏÓÁÔÜÕ
ÕÖÕÃÕÝÜÙÚÄÙÕÇÊßÔÇÚËÃÔÇÍÃÔËÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÇÔËÐ¦ØÚÎÚÕÝ ¦ÖÜÝÁÚÙÏ
ÑÇÚÇÒÂÍËÏÔÇÓËÚÇÑÕÓÃÙËÏÙÚÕËÖÃ
ÞØÄÔÏÇÑÒËÏÙÚÄÙÖÃÚÏÚÕßËÑÒÏÖÄÔÚÕÝÖÇÖÖÕÆÚÕßÙÚÕßÇÖ¦ÍÕß
ÖÇØÁÇÓËÚÕÙÚÕÑÚÜÔÓÎÞÇÔ×Ô
ËÙÖØÁÙÕÖÕßÓ¦ÚÇÏÇÖØÕÙÖÇÛËÃ
ÔÇËÓÖÕØËßÛËÃÑËÃÙÚÎÔÂÙßÞÎ
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ΙΣΤΟΡΙΑ

Αθήνα, ο «οίκος των αρχαίων σοφών»
Ενα εξαιρετικό βιβλίο για την άγνωστη οθωμανική περίοδο της πόλης, όταν σε αυτήν ζούσαν 8.000 -10.000 κάτοικοι
Της ΜΑΡΩΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Στο περίφημο ÊËÑ¦ÚÕÓÕÏÈÒÃÕÚÜÔ
ÚÇÐÏÊÏ×ÔÚÕß®Õ©ÛÜÓÇÔÄÝÖËØÏÎÍÎÚÂÝÈÒÏ¦¬ÙËÒËÓÖÂÓÁÍÇÝÚÇÐÏÊËßÚÂÝÚÕßÑÇÏØÕÆÚÕßÁÍØÇÌËÍÏÇ
ÚÎÔÛÂÔÇ!©ÏÙßÍÍØÇÌËÃÝÄÒÜÔ
ÚÜÔÛØÎÙÑËÏ×ÔÕÔÕÓ¦àÕßÔÇßÚÂÚÎÔ
ÖÄÒÎ¸ÕÃÑÕÚÜÔÇØÞÇÃÜÔÙÕÌ×Ô¹®
©¬ÙËÒËÓÖÂÖÕßÕÏÙÆÍÞØÕÔÕÃ
ÚÕßÞÇØÇÑÚÂØÏàÇÔÚÇÐÏÊÏ×ÚÎÚÕß
ÑÄÙÓÕß®ËÖÏÙÑÁÌÚÎÑËÚÎÔÛÂÔÇ
ÚÕÑÇÏÚÎÝÇÌÏÁØÜÙËÁÔÇÑÇÒÕÍØÇÓÓÁÔÕËÍÑ×ÓÏÕÚÎÓËÙÇÏÜÔÏÑÂÖÄÒÎÖÕßÚÕÔÌÏÒÕÐÁÔÎÙË
ÕÇØÛËÔ×ÔÇÝÙÚËÑÄÚÇÔÙÞËÊÄÔ
ÇÒ×ÈÎÚÕÝ©ÔÇÄÝÚÎÝÛË¦ÝÛÎÔ¦ÝÖÕßËÃÞËÓËÚÇÚØÇÖËÃÇØÞÏÑ¦ÙË
ÞØÏÙÚÏÇÔÏÑÂÕØÛÄÊÕÐÎÑÇÏÆÙÚËØÇ
ÑÇÛÕÒÏÑÂËÑÑÒÎÙÃÇÚÎÝÇÔÇÍÃÇÝ
ÓËÚ¦ÚÎÔÕÛÜÓÇÔÏÑÂÑÇÚ¦ÑÚÎÙÎ
ÚÎÝÖÄÒÎÝÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÃÙÚÎÑËÙË
ÚàÇÓÃßÚÄÚÕÕÒÄÌÜÚÕÚàÇÓÃ
ÚÕÖÏÕÖÇÏÔËÓÁÔÕ®ÇÖÄÚÕßÝÖËØÏÎÍÎÚÁÝÚÕßÕßÇÏ×ÔÇÓÖÄØËÙËÔÇ
ÊËÏÕ¬ÙËÒËÓÖÂÑÇÏÚÕÖËØÏÍØ¦ÌËÏ
ÙÞËÊÄÔÊÆÕÊËÑÇËÚÃËÝÖØÏÔÇÖÄ
ÚÕÔÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÄÈÕÓÈÇØÊÏÙÓÄ
ÚÕß¢ØÇÔÚÙÁÙÑÕ¡ÕØÕàÃÔÏÞÜØÃÝ

«Το παζάρι της Αθήνας»d¸VÇo¨Ñ×{~Ê³È ³ÈÑ¨³ ³Ì³oÈÉÜ
ÚÎÔÕÛÜÓÇÔÏÑÂÖËØÃÕÊÕÁÞËÏÐËÞÜØÏÙÚÂÙÎÓÇÙÃÇÍÏÇÚÎËÔÔ¦ÊËÏÕ
ÏÈÒÏÕÛÂÑÎ®ÙÞÕÒÏ¦àËÏÎ¡ÇØÃÇ
ËÜØÍÕÖÕÆÒÕßÊÏËßÛÆÔÚØÏÇÚÎÝ
ËÔÔÇÊËÃÕßÓËØÏÑÇÔÏÑÂÞÕÒÂ
ÒÇÙÙÏÑ×ÔÖÕßÊ×ÔÙÚÎÔÛÂÔÇ
ÖÕßÙßÔßÖÕÍØ¦ÌËÏÚÎÔËÏÙÇÍÜÍÂ
ÚÕßÚÄÓÕßÓËÚÕÔ ÜÔÙÚÇÔÚÃÔÕÇÔÇÙ¦ÑÎËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÄÙÆÓÈÕßÒÕ
ÚÕßÊØÆÓÇÚÕÝÏÑÇÚËØÃÔÎÝÇÙÑÇØÃÊÎ©ÖÜÝÇÔÇÌÁØËÚÇÏÕÏÊØßÚÂÝ
ÚÎÝÈÏÈÒÏÕÛÂÑÎÝÜ¦ÔÔÎÝËÔÔ¦ÊÏÕÝËÔÊÏÇÌËØÄÚÇÔÍÏÇÚÕÄØÇÓÇÑÇÏ
ÚÎÔÖÕØËÃÇÚÕßÒÒÎÔÏÙÓÕÆÙÚÕßÝ
ÇÏ×ÔËÝÑÇÏÕÏÙßÒÒÕÍÁÝÚÕßÂÚÇÔ
ÏÊÏÇÃÚËØÇÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÑÇÛ×ÝßÖÂØÐËÇÖÄÍÕÔÕÝÚÎÝËÐÁÞÕßÙÇÝÇÛÎÔÇáÑÂÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝ¡ÖËÔÏàÁÒÕß
ÓÏÇÝÇÖÄÚÏÝÖÏÕÇØÏÙÚÕÑØÇÚÏÑÁÝ
ÚÎÝÖÄÒÎÝ

Η πολυσέλιδη έκδοση
είναι προϊόν συνεργασίας
της Γενναδείου Βιβλιοθήκης με το Ιδρυμα
Αικατερίνης Λασκαρίδη.
ÔÇÑØÆÈËÏÚÕÔÛÇßÓÇÙÓÄÚÕßÒÒÜÙÚËÑÇÏÕÙÕßÒÚ¦ÔÕÝ¡ËÞÓÁÚq
ÕÕØÛÎÚÂÝÚÎÝ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÝÖÕßÊËÔÚÕßÁÒËÏÖËÎÑÒÇÙÏÑÂ
ÖÇÏÊËÃÇËÖÏÙÑÁÌÚÎÑËÚÎÔÛÂÔÇ
ÙÚÕÊËÆÚËØÕÓÏÙÄÚÕßÕßÇÏ×ÔÇ
ÍÏÇÔÇÊËÏÇÖÄÑÕÔÚ¦ÄÙÇËÃÞËÊÏÇÈ¦ÙËÏÍÏ»ÇßÚÂÔ ÇÏÚÇËÃÊËÑÇÏ
ÚÇÛÇÆÓÇÙËÑÇÏÚÇËÖÇÃÔËÙË®ÖÇØÇÊÃÊËÏÕ ØÏÚÄÈÕßÒÕÝÕÓÈØÏÕÝ
ÙÚÎÔÙÚÕØÃÇ®ÚÕß
¡ÏÇÖÄÒÎÙÎÓÇÔÚÏÑÂÖÕßËÃÞË
ÚÎÌÂÓÎÚÜÔÇØÞÇÏÕÚÂÚÜÔÚÎÝÊÏÁÛËÚËÙÖÕßÊÇÃÇÓÔÎÓËÃÇÑÇÏËÔÊÏÇÌÁØÕßÙÇàÜÂÇßÚÄÂÚÇÔÎÕÛÜÓÇÔÏÑÂÛÂÔÇ®ÙÞÕÒÏ¦àËÏÕÏÙÚÕØÏÑÄÝ
ÕÛÜÓÇÔÕÒÄÍÕÝÒÃÇÝ ÕÒÕÈÄÝßÔÕÓÏÒÕÆÓËÓËÇÌÕØÓÂÚÎÔÖØÕÙËÞÂËÖÃÙÎÓÎÖÇØÕßÙÃÇÙÎÚÕßÙßÒÒÕÍÏÑÕÆÚÄÓÕß6[[VTHU([OLUZ
(YJOHLVSVN`;VWVNYHWO`/PZ[VY`®
¶ÓÏÇÖÕÒßÙÁÒÏÊÎÁÑÊÕÙÎÖØÕáÄÔ
ÚÎÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÚÎÝËÔÔÇÊËÃÕß
ÏÈÒÏÕÛÂÑÎÝÓËÚÕÊØßÓÇÏÑÇÚËØÃÔÎÝÇÙÑÇØÃÊÎ¶ÙÚÎÔÕÖÕÃÇÛÇ
ÙßÓÓËÚ¦ÙÞËÏ¬ÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÈÏÈÒÃÕÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÕÃÊÏÕÝÇÖÕÚËÒËÃÓÏÇËÐÇÏØËÚÏÑÂÙßÔËÏÙÌÕØ¦ÙÚÎÔ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÖÕßÍÃÔËÚÇÏÖÒÁÕÔÔÇ
ÓËÒËÚÎÛËÃÎÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÖÄÒÎÝÑÇÚ¦
ÚÕßÝÓËÙÇÏÜÔÏÑÕÆÝÔË×ÚËØÕßÝÑÇÏ
ÖØÕËÖÇÔÇÙÚÇÚÏÑÕÆÝÞØÄÔÕßÝÑÇÏ
ÔÇÍÃÔËÏÖØÕÙÈ¦ÙÏÓÕÙËÑÕÏÔÄÑÇÏ
ÓËÒËÚÎÚÁÝÚÕÖÒÕÆÙÏÕÇÒÒ¦¦ÍÔÜ-

Η κατοικία Μπενιζέλου

Το ΕρέχθειοÉo~¨ÑKÖ¨ÑÑÌ³K{KÜË³È ³ÈÑ¨³ ³Ò{ÉÜÜÑ¨~
t0ÑÂËÙ{ÑÉÙ{Ò×¨ÉØT¨ÉØ³iØ È¨iØV³iØåËÑØ~Ñ{³iØå×¨{~ÊØuV
ÈÉ~ÙÌÚi~É³ÙË³d´
ÙÚÕÄÖÜÝÇÖÕÊËÏÑÔÆËÚÇÏßÒÏÑÄÚÎÝ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÎÝÏÙÚÕØÏÑÂÝÖËØÏÄÊÕß
ÕÝ ÕÝÇÏ
 ÇÚ¦ÚÇÖØ×ÚÇÞØÄÔÏÇÚÎÝÈÇÙÏÒËÃÇÝÚÕßÙÕßÒÚ¦ÔÕßÕßÒËáÓ¦Ô
ÚÕß¡ËÍÇÒÕÖØËÖÕÆÝÈ
ÎÛÂÔÇËÃÞËÖÒÎÛßÙÓÄÖÕßÓÖÕØËÃ
ÔÇËÑÚÏÓÎÛËÃÓËÚÇÐÆ
ÑÇÚÕÃÑÜÔÇÖÕÚËÒ×ÔÚÇÝÚÎÔÚØÃÚÎ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÙËÖÒÎÛßÙÓÄÖÄÒÎÙÚÇ
ÕÛÜÓÇÔÏÑ¦ÇÒÑ¦ÔÏÇÓËÚ¦ÚÎÔÊØÏÇÔÕÆÖÕÒÎÑÇÏÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎ®ÒÁËÏÕÒÃÇÝ ÕÒÕÈÄÝÏÊÏÇÏÚËØÄÚÎÚ¦ÚÎÝÑÇÏÁÔÇÝÈÇÙÏÑÄÝÒÄÍÕÝÍÏÇ

ÚÕÔÕÖÕÃÕÖÇØÁÓËÏÔËÙÚÎÔÇÌ¦ÔËÏÇ
ÑÇÚ¦ÚÕßÝÕÛÜÓÇÔÏÑÕÆÝÞØÄÔÕßÝ
ÂÚÇÔÄÚÏÇÌËÔÄÝÈØÏÙÑÄÚÇÔÙÚÎÔ
ÖËØÏÌÁØËÏÇÚÎÝÇßÚÕÑØÇÚÕØÃÇÝÑÇÏ
ÇÌËÚÁØÕßÑÇÚÕÏÑËÃÚÕÙÞËÊÄÔÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÇÖÄÞØÏÙÚÏÇÔÕÆÝÃÞË
ÓÄÔÕÔÓÏÇÓÏÑØÂÓÕßÙÕßÒÓÇÔÏÑÂ
ÑÕÏÔÄÚÎÚÇÚÎÔÕÖÕÃÇÇÖÕÚËÒÕÆÙË
ÑßØÃÜÝÎÌØÕßØ¦ÚÎÝÑØÄÖÕÒÎÝ
ÑÇÏÒÃÍËÝÇÑÄÓÎÕÏÑÕÍÁÔËÏËÝ©ÓÜÝ
ÕÏËÍÍØ¦ÓÓÇÚÕÏ©ÛÜÓÇÔÕÃËÃÞÇÔËÖÃÍÔÜÙÎÚÎÝÛÂÔÇÝÜÝÇØÞÇÃÇÝÖÄÒÎÝ
ÑÇÏÚÎÝÑÒÇÙÏÑÂÝÚÎÝÖÇØ¦ÊÕÙÎÝ®
ÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÛÂÔÇÝÑÇÚ¦

¬ÕÙÖÃÚÏÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÝÚÕßÎ
ÖËØÃÌÎÓÎÑÇÚÕÏÑÃÇ¡ÖËÔÏàÁÒÕßÙÚÎÔ
Ò¦ÑÇÞÚÏÙÓÁÔÎÚÕÖØ×ÚÕÓÏÙÄÚÕß
ÕßÇÏ×ÔÇËÃÔÇÏÚÕÖÇÒÏÄÚËØÕÙÖÃÚÏÚÎÝÛÂÔÇÝÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÙÜàÄÓËÔÕÑÕÔ¦ÑÏÚÎÝÖÄÒÎÝÑÇÏÁÔÇÇÖÄ
ÚÇÒÃÍÇÙÜàÄÓËÔÇÊËÃÍÓÇÚÇÇÔ¦ÒÕÍÜÔÇØÞÕÔÚÏÑ×ÔÙÚÎÔÄÚÏÇÒÒ¦ÊÇ
ËÙÆÍÑØÏÙÎÓËÚÎÒÇÓÖØÄÚÎÚÇ
ÚÎÝÛÂÔÇÝÙÚÎÔÇØÞÇÏÄÚÎÚÇÎÓËÚÇÑÒÇÙÏÑÂÖÄÒÎÌÇÔÚ¦àËÏÙÇÔÁÔÇ
ÞÜØÏÄÖÕßÊËÔÚÕßÇÐÃàËÏÖØÕÙÕÞÂ®
ÒÁËÏÎÊÏËßÛÆÔÚØÏÇÚÎÝËÔÔÇÊËÃÕß
ÒÒÜÙÚËÍÏÇÚÕßÝ©ÛÜÓÇÔÕÆÝÊËÔ
ÂÚÇÔÓÏÇÙÖÕßÊÇÃÇÖÄÒÎÙßÔËÖ×Ý
ÊËÔÁÞÕßÔÙÚÎÊÏ¦ÛËÙÂÚÕßÝÖÇØ¦
ËÒ¦ÞÏÙÚËÝÇØÞËÏÇÑÁÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ
¥ÙÚÄÙÕÎÙÎÓÇÔÚÏÑÂÛÁÙÎÖÕßÊÏÇÚÎØÕÆÙËËÖÃÇÏ×ÔËÝÎÛÂÔÇÙÚÎ
ÌÇÔÚÇÙÃÇÚÜÔÖØ×ÏÓÜÔßØÜÖÇÃÜÔÑÇÏ©ÛÜÓÇÔ×ÔÚÇÐÏÊÏÜÚ×ÔÚÕ-

To εξώφυλλο³ÈK{KÜËÈÈÐÉÜÉ³Ò³iåÚÊÑ~Ñ³Ò³ÈØÐÉÑ{{~ÖØVÉ³É¨ÈØ~Ñ{¨wÉÑÑ³Ñ³{~ÖØT¨ÌÈØ
ÖÕÍØ¦ÌÜÔÖÕÏÎÚ×ÔÑÇÏÑÇÒÒÏÚËÞÔ×ÔÓ¦ÝÈÕÎÛ¦ÔÇÊÏÇÙ×ÙÕßÓË
ÓÏÇàÜÔÚÇÔÂËÏÑÄÔÇÚÎÝ®
ÑÚÄÝÇÖÄÚÇÕÊÕÏÖÕØÏÑ¦ÑÇÏÁØÍÇÚÁÞÔÎÝÖÕßËÃÔÇÏÙÞËÚÏÑ¦ÍÔÜÙÚ¦ÚÕÈÏÈÒÃÕÊÏËØËßÔ¦ÞØÕÔÏÑ¦
ÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑ¦ËßØÂÓÇÚÇÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑ¦ÒËÃÉÇÔÇËÖÏÍØÇÌÁÝÞ¦ØÚËÝÑÇÏÇØÞËÏÇÑÄßÒÏÑÄÓËÙÑÕÖÄ
ÚÎÓËÒÁÚÎÚÎÝÚÕÖÕÍØÇÌÃÇÝÚÜÔ
ÓÔÎÓËÃÜÔÑÇÏÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝÚÎÝÖÄÒÎÝÁÑÊÕÙÎÚÎÝ©ÛÜÓÇÔÏÑÂÝ
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