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Το σχέδιο εποικισμού Βαρωσιού-Μόρφου

ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΤΣΙΖΟΦ

AOZ με βάση
το δίκαιο
της θάλασσας

Εξαγγέλθηκε «Σχέδιο Κοινωνικής Στέγης» για οικοδόμηση κατοικιών εκτός αλλά και εντός της περίκλειστης

Δεν υπάρχει στη Λιβύη
κυβέρνηση που να εκπροσωπεί όλη τη χώρα,
αλλά πρόκειται για δύο
αντιμαχόμενα στρατόπεδα. Εμείς, όσο μπορούμε, προσπαθούμε να τους ωθήσουμε προς μια
πολιτική λύση. Αναφορικά με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας υπάρχει η
Συνθήκη του 1982, παρόλο που η
Τουρκία είναι μία από τις τέσσερις
χώρες που δεν την υπέγραψε, λέει ο
πρέσβης της Ρωσίας στην Ε.Ε. Σελ. 21

Το σχέδιο εποικισμού του Βαρωσιού, αλλά και της Μόρφου, αποκαλύπτεται σήμερα από την «Κ»,
καθώς οι πληροφορίες μας περί
του σχετικού τουρκικού μοντέλου
επικυρώνονται και από τη σημερινή συνέντευξη στην «Κ» του
Ερσίν Τατάρ, «πρωθυπουργού»

των Κατεχομένων, ύστερα από
πολύ πρόσφατες εξαγγελίες της
«κυβέρνησής» του. Σύμφωνα με
τις σχετικές πληροφορίες, ολοκληρώθηκαν οι μελέτες και τα
σχέδια «κοινωνικής στέγασης»
Αμμοχώστου-Βαρωσιού, αλλά και
της Μόρφου ως αποτέλεσμα προ-

ΕΡΣΙΝ ΤΑΤΑΡ
Βρισκόμαστε σε επαφές και με ιδιοκτήτες
ξενοδοχείων
του Βαρωσιού.

ετοιμασίας σχετικού πρότζεκτ που
διήρκεσε δύο χρόνια. Η οικοδόμηση του πρώτου συμπλέγματος
έχει «οροθέσιο» το συρματόπλεγμα
της πόλης των Βαρωσίων, με δεδηλωμένη από τους ειδικούς την
προέκτασή του στην περίκλειστη.
Το πρώτο σκέλος του σχεδίου είναι

Η μετάλλαξη του κορωνοϊού και η μάχη για το εμβόλιο

ΜΠΡΑΝΤ ΣΜΙΘ

Ώρα για επενδύσεις
στην Ελλάδα

Ανοίγει η βεντάλια των αμυντικών συνεργασιών στην περιοχή. Στο κάδρο της Γαλλίας
και η αεροπορική βάση της Πάφου. Σελ. 8

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Ευρωπαϊκή ενοποίηση:
Πραγματικότητα, επιδιώξεις και δυνατότητες

Κορωνοϊός

Του ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ

Με κυτταρικό κύκλο
πολεμά τον καρκίνο
Ο κάτοχος του Βραβείου Νόμπελ
Φυσιολογίας – Ιατρικής για το 2001,
Sir Paul Nurse, επισκέφθηκε την Κύπρο ως επίτιμος ομιλητής στην
4η Διάλεξη Ακαδημαϊκής Αριστείας
της Σχολής Μοριακής Ιατρικής Κύπρου και του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου και έδωσε
διάλεξη με θέμα «Control of the Cell
Cycle». Ο νομπελίστας επιστήμονας
μίλησε στην «Κ» για το πεδίο έρευνάς του και είπε εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματα. Σελ. 16

Από τα τζάκια
στη λαϊκή Δεξιά

Γεωπολιτικές ισορροπίες
με γαλλικό άρωμα

Σελ. 19

SIR PAUL NURSE

ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

Ο αρχηγός του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου
θεωρείτο για καιρό πως ανήκει στη φιλελεύθερη τάση του ΔΗΣΥ και τους μεγάλους
οικονομικούς κύκλους. Πλέον, επιχειρεί να
αποκτήσει πρόσβαση στην λαϊκή Δεξιά
που αποτελεί την σπονδυλική στήλη του
κόμματος. Σελ. 9

Η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να
αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης
της ελληνικής οικονομίας και εκσυγχρονισμού του κρατικού μηχανισμού,
τονίζει σε συνέντευξή του στην «Κ» ο
πρόεδρος της Microsoft Μπραντ
Σμιθ, ο οποίος την Πέμπτη συναντήθηκε στην Αθήνα με τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Συμφώνησαν να
ξεκινήσει άμεσα συνεργασία της Microsoft με το υπουργείο Πολιτισμού
για σχεδιασμό προγράμματος προβολής της Αρχαίας Ολυμπίας. Σελ. 18

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

για να στεγάσει περίπου 4.200 ανθρώπους. Την ίδια ώρα έχουν ολοκληρωθεί οι πρώτες μελέτες για
αντίστοιχα έργα στη Λεύκα, στο
Τρίκωμο και στη Λευκωσία. Στην
δε, περίπτωση της Κερύνειας, οι
προετοιμασίες βρίσκονται σε τελικό στάδιο. Σελ. 10

Η μάχη για την ανάσχεση του γνωστού-άγνωστου κορωνοϊού προδιαγράφεται πολύμηνη, με δεδομένα την παγκοσμιοποίησή του, τους φόβους
ταχείας μετάλλαξής του, τη χρονοβόρα παρασκευή εμβολίου, αλλά και τα κρούσματα πανικού, που αποσυντονίζουν τα συστήματα υγείας αφού
όλοι «καθίστανται ύποπτοι». Επιπροσθέτως, οι σκιές που διαχέονται στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον πυκνώνουν. Στη φωτογραφία δύο Κινέζοι
γιατροί, που νόσησαν από τον κορωνοϊό και θεραπεύτηκαν, δίνουν πλάσμα αίματος σε κλινική της πόλης Γουχάν. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι η
αξιοποίηση πλάσματος αίματος ανθρώπων που ξεπέρασαν τον ιό μπορεί να οδηγήσει σε αποτελεσματική θεραπεία. Σελ. 4, 5, 6, Οικονομική, σελ. 7

Eτοιμη η Κύπρος
και θωρακισμένη

Παγκοσμίου κύρους
επιστήμονες στην «Κ»

Αναγκαίες κινήσεις
κατά της επιδημίας

Δεν συντρέχει λόγος πανικού

Πώς να ζούμε με τον κορωνοϊό

Δεδομένου ότι θα εξαπλωθεί

Σε εφαρμογή μέτρων εκ των αυστηροτέρων στην Ευρώπη κατά του κορωνοϊού, προβαίνει η Κύπρος σύμφωνα με
τον υπουργό Υγείας Κ. Ιωάννου. Την
ίδια στιγμή το Υπουργικό Συμβούλιο,
με απόφαση του, προχώρησε στο κλείσιμο τεσσάρων οδοφραγμάτων. Σελ. 4

Η αγωνία των ειδικών είναι το επιδημικό
κύμα να μην κορυφωθεί απότομα, ώστε
να μπορεί να ανακοπεί. Η πρόβλεψή μου
είναι ότι ο ιός θα μεταλλάσσεται και ότι
θα χρειαστούν αρκετές προσπάθειες για
καταπολέμησή του, λέει στην «Κ» ο Γιώργος Παυλάκης, γιατρός στις ΗΠΑ. Σελ. 5

Ο δρ Ρίτσαρντ Πέντοντι, επικεφαλής της
Ομάδας Παθογόνων Ασθενειών Υψηλού
Κινδύνου του ΠΟΥ, και η δρ Κρίσταλ
Γουότσον, ερευνήτρια στο Κέντρο για
την Ασφάλεια της Υγείας Johns Hopkins,
απαντούν σε ερωτήματα της «Κ» για
την αντιμετώπιση του ιού. Σελ. 6

Μια επιδημία είναι όντως πολύ ανησυχητικό ζήτημα σε μια κοινωνία. Γίνεται
ακόμα πιο ανησυχητικό όταν η κοινωνία
είναι μικρή όπως τη δική μας, όχι γιατί
είμαστε αδύναμοι να την αντιμετωπίσουμε, αλλά επειδή το μέγεθος του κινδύνου είναι δυσανάλογα μικρότερο από
το μέγεθος του πανικού που μπορεί να
προκαλέσουν ανυπόστατοι ψίθυροι που
κυκλοφορούν από στόμα σε στόμα αλλά
κυρίως διά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Γι’ αυτό οι αρχές πρέπει να
είναι εξαιρετικά προσεκτικές στη διαχείριση της κατάστασης και τα ΜΜΕ
κατά το δυνατό συγκρατημένα. Πρέπει
όλοι να γνωρίζουμε ότι, όπως σημειώνουν οι επιστήμονες, ο ιός θα εξαπλωθεί περαιτέρω, το εμβόλιο θα χρειαστεί
ακόμη μήνες προτού καταστεί διαθέσιμο
και εν τέλει υπάρχει ακόμη δρόμος πριν
τεθεί υπό πλήρη έλεγχο η κρίση του
κορωνοϊού. Προσοχή λοιπόν και ψυχραιμία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΑΠΩΛΕΙΑ

Λένε στην «Κ» για την Κική Δημουλά
Ανθρωποι των εγχώριων και των διεθνών γραμμάτων μιλούν στην «Κ» για
τη σπουδαία Ελληνίδα ποιήτρια Κική Δημουλά. «Η ποίησή της τρίζει στα ξερά φύλλα. Κάποτε υπήρχε θάλασσα παντού. Οι παραλίες είχαν κόσμο. Τώρα η Κική τύλιξε την πετσέτα της και βγήκε από την εικόνα. Ζωή, σελ. 1

ΘΕΑΤΡΟ

Το «Football» για πρώτη φορά στην Κύπρο
Ο Τριαντάφυλλος Δελής μιλάει στην «Κ» για την παράσταση «Football. Το
παιχνίδι της ανθρωπότητας», του Θανάση Τριαρίδη, που έρχεται για πρώτη
φορά στην Κύπρο, μετά από πολλές περιοδείες στην Ελλάδα. Σημειώνει ότι
το θέατρο, όπως και το ποδόσφαιρο, είναι ένα ομαδικό παιχνίδι. Ζωή, σελ. 3

ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΤΣΑΣ

Κάτι περισσότερο από λαϊκό είδωλο
Ο Κώστας Βουτσάς, που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη σε ηλικία 88 ετών, είχε μια δίψα για τη ζωή και τα νιάτα, λες και δεν τα χόρτασε
ποτέ. Του άρεσαν οι παρέες, τα ξενύχτια, ο θόρυβος, οι νέοι, τα αστεία. Στην
«Κ» ξετυλίγουμε το κουβάρι της ζωής του. Ζωή, σελ. 4
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Καημένο Βαρώσι...

Ο Κάρολος, το κλείσιμο των οδοφραγμάτων
και το παρασκήνιο

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Στις 18/01/2015 από αυτή
τη στήλη σημειώναμε
το σύγκρυο των αρμοδίων που κατελήφθησαν
εξαπίνης –ως μη έπρεπε- από την έκθεση τότε
του γ.γ. των Η.Ε. για την ανανέωση
της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Έκθεση
που άφηνε να φανεί ότι τελειώνουν
οι καλές μέρες που προσέφερε η παρουσία της Δύναμης στους ηγήτορες
κυρίως αυτού του ευρωπαϊκού κράτους
που το δέρνουν σκάνδαλα, διαφθορά,
κόκκινα δάνεια και κόκκινοι φάκελοι
αλλά δεν το δέρνει και λίγο ο αυθεντικός πατριωτισμός και η λογική.
Ήξεραν, είμαι σίγουρος, ότι τυχόν
απόσυρση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ από την
γραμμή αντιπαράταξης θα άφηνε τα
παιδιά μας απέναντι στον στρατό κατοχής. Ουδείς συγκινήθηκε. Πέρασαν
τα χρόνια, περάσαμε και από την πλέον
σοβαρή ευκαιρία να λύσουμε το Κυπριακό στο Κρανς Μοντάνα και φτάσαμε στην τελευταία έκθεση του γ.γ.
των Η.Ε. για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, ενεοί να
βλέπουμε στις οδηγίες του Συμβουλίου
Ασφαλείας όπως η Εθνική Φρουρά βρίσκεται σε επικοινωνία με τον τουρκικό
στρατό κατοχής. Αυτό που ο εδώ Ύπατος Αρμοστής της Βρετανίας χαρακτήρισε μάλιστα ως το πιο φιλόδοξο
στοιχείο του ψηφίσματος. Την περασμένη Κυριακή, με αφορμή τις τουρκικές κινήσεις σχετικά με το Βαρώσι,
από τούτη τη στήλη σημειώναμε, μεταξύ άλλων, για πολλοστή φορά ότι
«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 ό,τι 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.» Ξεκίνησα μάλιστα να γράφω
αυτή τη στήλη υπογραμμίζοντας ότι
ο Ταγίπ Ερντογαν και η Άγκυρα με
την πολεμική και οικονομική ισχύ
που έχει μια χώρα των 84 εκατομμυρίων, μια χώρα που αποτελεί σημαν-

τική αγορά για πολλές άλλες διεθνώς
και για την επιρροή της οποίας ερίζουν
οι υπερδυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας, μια χώρα που
διεκδικεί την πρωτοκαθεδρία στην
περιοχή αποδεικνύοντας ότι δεν διστάζει να έχει διαρκώς σε κίνηση την
πολεμική της μηχανή, δεν θα διστάσει
να προχωρήσει στην υλοποίηση των
διακηρύξεων της –αμέσως μετά το
Κρανς Μοντάνα- περί του εποικισμού
των Βαρωσίων.
Έτσι καθώς έγραφα είδα να φτάνει
το ηλεκτρονικό μήνυμα του συνάδελφου Νίκου Στέλγια, με τη συνέντευξη
του ΕρσίνΤατάρ, λεγόμενου πρωθυπουργού των Κατεχομένων και ανθυποψηφίου του Μουσταφά Ακιντζί στις
«προεδρικές» του προσεχούς Απριλίου
καθώς και ένα ρεπορτάζ με ένδειξη
«εποικισμός». Πρόκειται για αυτά που
μπορείτε να διαβάστε σήμερα στην
«Κ» (σελ. 10). Χωρίς την όποια αναστολή, ο κ. Τατάρ αποκαλύπτει ότι
όχι μόνο υπάρχει σχέδιο εποικισμού
της περίκλειστης πόλης των Βαρωσίων
αλλά θεωρεί πως δεν πρέπει να γίνεται
θόρυβος για ένα ζήτημα που είναι
τόσο απλό όσο να σηκώσει κανείς το
συρματόπλεγμα από μια μικρή περιοχή
έξι χιλιομέτρων και να αρχίσει να
κτίζει κατοικίες σε ευνοϊκές τιμές.
Μάλιστα αποκαλύπτει ότι όλα θα γίνουν στη βάση του διεθνούς δικαίου
μέσω της Επιτροπής Ακίνητης Περιουσίας, η οποία θα λάβει κάποιες σχετικές αποφάσεις. Εξηγεί μάλιστα ότι
θα αλλάξει το καθεστώς της περιοχής
από στρατιωτική ζώνη σε οικιστική
ζώνη της λεγόμενης ΤΔΒΚ, και θα
γίνει προσβάσιμη στους πολίτες. Αφού
γίνουν όλα αυτά η Επιτροπή Ακίνητης
Περιουσίας, που εκπροσωπεί πρωτόδικα την Τουρκία τουτέστιν, θα λάβει
τις αποφάσεις της κατά τον ΕρσίνΤατάρ. Σίγουρα κάποιοι θα σπεύσουν
να προτάξουν και να θυμίσουν τα ψηφίσματα του Σ.Α. για το Βαρώσι, το
550 και το 789, που για την Τουρκία
σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη
φορά δεν είναι παρά χαρτιά άνευ περιεχομένου. Γιατί; Το εξηγεί πάλι ο κ.
Τατάρ, επειδή «λόγω υδρογονανθράκων η σημασία της Κύπρου για την
Τουρκία έχει αναβαθμιστεί». Καημένο
Βαρώσι.

paraschosa@kathimerini.com.cy

Παρασκήνιο υπήρξε με την πρόταση του

πρίγκιπα Κάρολου για κοινή συνάντηση με
Αναστασιάδη και Ακιντζί. Ο πρίγκιπας εισηγήθηκε όπως μετά τη συνάντησή του με τον Νίκαρο στο Προεδρικό διευθετηθεί κοινή συνάντηση στη νεκρή ζώνη, προκειμένου να
μην περάσει στα κατεχόμενα. Ωστόσο, η
απάντηση του Ακιντζί ήταν πως η συνάντηση
στη νεκρή ζώνη θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εάν δεν γινόταν η συνάντηση με τον
Αναστασιάδη στο Προεδρικό. Με το αιτιολογικό ότι «δεν είναι αποδεκτό να συναντιέται
με τον ένα ηγέτη από τις δύο κοινότητες με
το αξίωμα του και τον άλλο να τον προσκαλεί
στη νεκρή ζώνη».

Για την ιστορία, υπήρξαν άλλες δύο-τρεις

τρανταχτές περιπτώσεις που ο Ακιντζί ακύρωσε τη συμμετοχή του σε συναντήσεις με
ξένους υπουργούς και άλλους αξιωματούχους, με τον Νίκαρο επειδή δεν θα τον προσφωνούσαν ως «Πρόεδρο».

- Άσχετο αλλά, λογικά ο πρίγκιπας Κάρολος

δεν θα έπρεπε να είχε ζητήσει και συνάντηση με τον ομόλογό του στο ΔΗΚΟ, πρίγκιπα
Νικόλαο;

Πιο έντονα και από το καθεστώς των κατεχο-

μένων αντέδρασε το ΑΚΕΛ στην απόφαση για
προσωρινό, προληπτικό κλείσιμο τεσσάρων
οδοφραγμάτων εξαπολύοντας μύδρους κατά
της κυβέρνησης και εστιάζοντας στη μη ενημέρωση των κομμάτων αλλά και της τουρκοκυπριακής πλευράς. Όχι ότι και από τον ΔΗΣΥ
δεν υπήρξαν αρνητικές αντιδράσεις στην
απόφαση. Και δεν αναφέρομαι μόνο στον Νίκο Τορναρίτη, ο οποίος δημοσιοποίησε τη
διαφωνία του με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

- Μήπως ήρθε η ώρα να συγκληθεί επιτέ-

λους το Εθνικό Συμβούλιο;
Απ’ όσα ακούω αυξάνονται τα αιτήματα για τη
σύγκλησή του προς τον Νίκαρο.

ψηλό επίπεδο που διατύπωσαν τις ενστάσεις
τους σε επίσης υψηλό επίπεδο. Αλλά και από
τα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου ελάχιστοι
στήριξαν την κυβερνητική απόφαση και φυσικά, πιο θερμά από όλους το ΕΛΑΜ.

Η αλήθεια είναι πως με τις τρύπες που υπάρ-

χουν στη νεκρή ζώνη ο κίνδυνος για μεταφορά του ιού παραμένει, όσοι έλεγχοι και να γίνουν στα ελεγχόμενα οδοφράγματα που παρέμειναν ανοιχτά. Ο ελλιπής έλεγχος της νεκρής ζώνης εγκυμονεί κινδύνους που όλοι
τους γνωρίζουν και κατά καιρούς μνημο-

Γενικός Εισαγγελέας στην Αστυνομία. Και για
τις δημόσιες καταγγελίες του Σιζό αλλά και
τις καταγγελίες του Παπαδάκη. Μαζί με αυτές έδωσε και οδηγίες για το χειρισμό του
καυτού θέματος των ισχυρισμών για χειραγώγηση αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών
αγώνων.

Αν και λίγες είναι οι ελπίδες για να υπάρξει

«ουσιαστικό αποτέλεσμα» και για τις τρεις
υποθέσεις γνωστός νομικός στη Λευκωσία
διερωτήθηκε προχθές κατά πόσον η συνέχεια των υποθέσεων θα γίνει επί Κώστα Κληρίδη ή από τον διάδοχό του.

«Σε μια τέτοια περίπτωση θα ξαναρχίσουν

όλα από την αρχή και ενδέχεται μέχρι τις διακοπές του καλοκαιριού να έχουν κάτι νέο αλλά όχι κατ’ ανάγκη ουσιαστικό να μας ανακοινώσουν», ανέφερε.

Μια πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση έκανε την

περασμένη εβδομάδα ο Μουσταφά Ακιντζί.
Όπως είπε, στην Κύπρο θα πρέπει «αυτοί που
μοιράστηκαν τον πόνο να μοιραστούν δίκαια
και τα αγαθά του», εννοώντας βεβαίως τους
υδρογονάνθρακες. Ούτε κουβέντα για τον
διαμοιρασμό των περιουσιών που νέμεται η
κατοχική δύναμη και η ελίτ των Τουρκοκυπρίων. Αυτά ας μείνουν ως έχουν. Μην προκαλέσουμε κι άλλο πόνο.

ΚΟΥΪΖ: Σε ποιο κόμμα η συζήτηση αλλά και οι

αποφάσεις για τις βουλευτικές έχουν προχωρήσει πολύ περισσότερο απ’ όσα γνωρίζουν
οι πολλοί; Τόσο πολύ που κάποιοι να έχουν
ήδη «κοτσιανιάσει» τη θέση στο ψηφοδέλτιο
και κάποιοι άλλοι να διασπείρουν ψιθύρους
για «ανεπίτρεπτη οικογενειοκρατία»;

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

Επιλογή και επιμέλεια:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

Με άριστα
το 10

80 χρόνια πρίν στην «Κ»
1.III.1940

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ: Παρά την ακτήν της Βεσσαραβίας, επί
της Μαύρης Θαλάσσης, παρετηρήθη τελευταίως εν περίεργον φαινόμενον. Εις απόστασιν ολίγων μέτρων από
της ακτής, η θάλασσα καλύπτεται υπό παχέος στρώματος
πετρελαίου, το οποίον χύνεται προς το πέλαγος. [...] Οι
κάτοικοι συρρέουν επί λέμβων [...] διά να προμηθευθούν
δωρεάν το πολύτιμον αυτό υγρόν.

νεύουν... Και σίγουρα μια διαβούλευση με τα
κόμματα ίσως να απέτρεπε αχρείαστες συγκρούσεις και διαμάχες σε μια πολύ δύσκολη
περίοδο.

Οδηγίες για τις υποθέσεις της ΕΔΕΚ έδωσε ο

Υπήρξαν όπως μαθαίνω και άλλοι σε πολύ

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

ΓΡΑΜΜΗ ΖΙΓΚΦΡΙΝΤ: Καίτοι εκατομμύρια ανθρώπων
έχουν χωθή, σαν τρωκτικά, υπό το έδαφος και διαχειμάζουν
εις υπόγεια φρούρια και ωχυρωμένα χαρακώματα, ο γερμανικός στρατός δεν μένει αδρανής. Τα στρατεύματα
εναλλάσσονται σταθερώς εις την γραμμήν Ζίγκφρηδ συνήθως ανά 15 ημέρας. Φυσικά υπάρχουν θέσεις κατά το
μάλλον και ήττον εκτεθειμέναι εις κινδύνους,
χαρακώματα περισσότερον ή ολιγώτερον άνετα ή πρωτόγονα, οχυρώματα με ηλεκτρικήν θέρμανσιν, κρεββάτια αναπαυτικά, ρέον ύδωρ,
όπως υπάρχουν και θέσεις που δεν έχουν καμμίαν άνεσιν. Αι στρατιωτικαί αρχαί
μετακινούν τα στρατεύματα κατά τρόπον ώστε να μην
έχουν άλλοι όλας τας ανέσεις και άλλοι καμμίαν άνεσιν.
[...] Παραστάσεις θεατρικαί από επαγγελματικούς θιάσους,
προγράμματα ραδιοφώνου, εκπαιδευτικαί εκδρομαί, μία
βιβλιοθήκη η οποία αριθμεί οκτώμισυ εκατομμύρια τόμους
πολεμικά τραγούδια και σκετς, γραμμένα από στρατιώτας,
ραδιοφωνική επικοινωνία με τας οικογενείας των πολεμιστών: όλα αυτά κάμνουν να περνά η ημέρα του στρατιώτου
και να διατηρήται το ηθικόν του ακμαίον.

Μα να ζητήσω από τον Νίκο να βάλει βράκα και την Άντρη να βάλει αλατζιά;

1

λια, άρα ποιο το ασυνήθιστο από το να
κάνουμε εμείς παρελάσεις όταν όλη η
Ευρώπη τις έχει απαγορεύσει λόγω κορωνοϊού.

8

«μολών λαβέ» για το νοσοκομείο της
Κυπερούντας. Έντρομος ο Healthy
έδωσε το σπίτι του για να μην τον κακοφανίσει.

2

Στη διοίκηση. Άλλωστε πριν από λί-

γους μήνες η μουχτάρενα του Ζυγίου
είχε σηκώσει και αυτή τη σημαία της
επανάστασης για να μην πλησιάσουν τα
παιδιά των μεταναστών στη μαρίνα του…
Μονακό, και διώξουν τα παιδάκια τους
τουρίστες από το πριγκιπάτο. Έντρομος
ο Healthy μετέφερε τους μετανάστες
αλλού.

3
4

βερνά αυτόν το τόπο;

υπάρχει και το ενδεχόμενο ο Healthy να μην επέμενε να πάει η καραντίνα
για τον κορωνοϊό στην Κυπερούντα, για
να κάνει την επικοινωνιακή ρελάνς με το
εξοχικό στο Τρόοδος. Με ένα σμπάρο
δέκα τρυγόνια, πρόεδρε.

5

9

Στον Καραμανλή. Τελικά ποιος κυΣτην ιδέα. Βέβαια μπορεί πάντα να

Στο κέρφιου. Κλείσαμε και τα οδο-

φράγματα και τώρα πώς θα έρχονται
οι αδερφοί μας στο alfamega να ψωνίσουν τα prοsciutto και τα prosecco τους

Στην πόλη. Είναι βέβαια και η Heal-

thy πόλη, η Λεμεσός, που σε ενδεχόμενο ακύρωσης της παρέλασης θα
χάσει δεκάδες εκατομμύρια από διαφυγόντα κέρδη. Και μετά ποιος ακούει
τους φίλους και λοιπούς συγγενείς,
Healthy Πρόεδρε που θα σου σπάσουν
τα νεύρα από τη μουρμούρα για το κοστούμι που έφτιαξαν και δεν θα φορέσουν. Έχεις δίκαιο. Το μοναδικό Καρναβάλι της Ευρώπης!

Στον δυναμισμό. Ο κοινοτάρχης είπε

ΑΡΧΕΙΟ

2

«Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν τον κόσμο κυβερνούν κάποιοι έξυπνοι που μας

δουλεύουν ή κάποιοι ηλίθιοι που μιλάνε σοβαρά». Laurence J. Peter

για το Σαββατοκύριακο; Άσπλαχνε, Healthy Πρόεδρε.

6

Στον χαρακτήρα. Θυμάστε τον Μάρ-

τιο του 2013 που ήμασταν έτοιμοι για
«κλείσιμο» ως χώρα και βγήκαν οι Ισπανοί στους δρόμους να στηρίξουν τα δίκαια του κυπριακού λαού ενάντια στο

κούρεμα του Σόιμπλε; Θα θυμάστε βέβαια πως την Παρασκευή μάς έκλεισαν
τις τράπεζες, και την Κυριακή εμείς παρελάσαμε ως καρνάβαλοι στη Λεμεσό.

7

Στις αλήθειες. Βέβαια κάποιος μπο-

ρεί να επιχειρηματολογήσει πως ως
χώρα είμαστε γενικώς για τα καρναβά-

Στην «Αλήθεια». Κύματα αντιδρά-

σεων μαθαίνω προκάλεσε το άρθρο
του Χάρη στην «Κ» της περασμένης Κυριακής για το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων. Στις Βρυξέλλες υπήρξε ανακούφιση πως υπάρχουν και σοβαροί πολιτικοί στη χώρα του μοναδικού ευρωπαϊκού καρναβαλιού. Στη Λεμεσό τον κήρυξαν persona non grata. Θα πάει στην
Πάφο για το τριήμερο μέσω «Σταυρού
της Ψώκας».

10

Στην έρευνα. Επειδή τα καλά

πρέπει να λέγονται, ο νέος υφυπουργός Καινοτομίας, Κυριάκος Κόκκινος αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιό του
με 200 εκατ. προίκα για έρευνα από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα για τον
κ. Κόκκινο είναι πως θα πρέπει να βγει
και κάτι από όλη αυτή την επένδυση.

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

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

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

•

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

Διεύθυνση συντάξεως: Κ ΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - Ν ΟΤΗΣ Π ΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Κυριακή 1 Μαρτίου 2020

Θωρακίζεται η Κύπρος κατά του κορωνοϊού
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διέθεσε υποστατικά της εξοχικής του κατοικίας στο Τρόοδος για φιλοξενία ασυμπτωματικών ατόμων
Του ΓΙΑΝΝΟΥ ΛΥΤΡΑ

νωσης, ακόμα και ακατοίκητα σπίτια του χωριού, για την στέγαση
των ασυμπτωματικών ατόμων για
κορωνοϊό. Ο κ. Ξενοφώντος τόνισε
ότι δεν συντρέχει λόγος πανικού
μεταξύ των πολιτών, αλλά δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι είναι σε
συνεννόηση με κοινοτάρχες γειτονικών χωριών για την εξέταση
κάποιων μέτρων αντίδρασης.

Η γρήγορη εξάπλωση του νέου κορωνοϊού ανά τον κόσμο έχει προκαλέσει, αναπόφευκτα, μεγάλη
ανησυχία στους πολίτες και στην
Κύπρο. Την ώρα που ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας ανακοινώνει
ότι οι ελπίδες για τον περιορισμό
του νέου κορωνοϊού εξανεμίζονται,
η Κυπριακή Δημοκρατία λαμβάνει
αποφάσεις και εντείνει τα μέτρα
της. Σε πρόσφατες δηλώσεις του,
ο υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος
Ιωάννου ανέφερε ότι η Κύπρος
προβαίνει σε εφαρμογή εκ των
αυστηρότερων μέτρων στην Ευρώπη κατά του κορωνοϊού, ενώ η
Κυβέρνηση δεν παύει να προτρέπει τους πολίτες όπως αποφύγουν
τον πανικό και τηρούν τους βασικούς κανόνες υγιεινής. Την ίδια
στιγμή, το κράτος βρίσκεται αν-

Καθησυχάζει το Υπουργείο
Πηγές από το Υπουργείο Υγείας
με τις οποίες επικοινώνησε η «Κ»,
σε σχέση με το θέμα, εξήγησαν
πως δεν χρειάζεται να πανικοβάλλεται το κοινό, ενώ αναφέρθηκαν
και στην παραπληροφόρηση η
οποία ωθεί τους πολίτες σε διάφορες αντιδράσεις. Σε σχέση με τις
κυβερνητικές κατοικίες στο Τρόοδος και τα υποστατικά της προεδρικής εξοχικής κατοικίας, ενη-















Οι κοινοτάρχες Κυπερούντας και Κανναβιών
αντιδρούν στην χρήση
υποστατικών εντός των
κοινοτήτων, με το Υπ.
Υγείας να αναφέρει ότι
ως έσχατο μέτρο θα επιβληθεί η επίταξη χώρων.

Υπάρχουν πλέον νέες οδηγίες από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας (ΠΟΥ), που αφορούν στον αυτοπεριορισμό των ασυμπτωματικών ατόμων.

Σε σχέση με τις κυβερνητικές κατοικίες στο
Τρόοδος και τα υποστατικά της προεδρικής κατοικίας, ενημερωθήκαμε
ότι είναι έτοιμα σπίτια
στα οποία μπορεί να διαμείνουν οι πολίτες.

ση, αλλά και διάφορα ερωτήματα
γύρω από τον λόγο που ώθησε τον
πρώτο πολίτη της Δημοκρατίας
στο να προβεί στην συγκεκριμένη
χειρονομία. Ο προβληματισμός
προέκυψε μετά και τις αντιδράσεις
προέδρων κοινοτήτων, στις οποίες
υπάρχουν σκέψεις για χρήση υποστατικών ως χώρων καραντίνας.
Συγκεκριμένα, οι χώροι αυτοί βρίσκονται στις κοινότητες Κυπερούντας και Κανναβιών, όπου τόσο
οι κάτοικοι, όσο και οι κοινοτάρχες,
αντέδρασαν όταν ενημερώθηκαν
για το ενδεχόμενο που εξετάζεται.
Ο κοινοτάρχης Κυπερούντας,
Γιώργος Παναγιώτου, σε δηλώσεις
του στην «Κ», εξήγησε ότι οι λόγοι
της αντίδρασης της κοινότητας
αφορούν στον φόβο που διακατέχει μεγάλη μερίδα του κοινού,
εξαιτίας κυρίως της έλλειψης σωστής ενημέρωσης. Επίσης, είπε
ότι το κτήριο το οποίο είναι υποψήφιο για να φιλοξενήσει τα συγκεκριμένα άτομα ήταν αποθήκη,
γι’ αυτό και δεν πληροί βασικές
προϋποθέσεις, ενώ είναι μόλις πενήντα μέτρα μακριά από το Περιφερειακό Νοσοκομείο της Κυπερούντας, το οποίο εξυπηρετεί

μερωθήκαμε ότι είναι έτοιμα σπίτια
στα οποία μπορεί να διαμείνουν
οι πολίτες. Τα ασυμπτωματικά άτομα (είχαν επαφή με κρούσμα, αλλά
τα αποτελέσματα των δικών τους
εξετάσεων είναι αρνητικά) που θα
φιλοξενούνται σε αυτούς τους χώρους, δεν έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα, γι’ αυτό και δεν είναι αναγκαία η οποιαδήποτε διαμόρφωση
των υποστατικών για φροντίδα ή
θεραπεία των ασθενών. Ωστόσο,
θα παρακολουθούνται σε τακτά
χρονικά διαστήματα, μία φορά την
ημέρα, από επαγγελματίες υγείας,
για να διαπιστωθεί η εξέλιξη της
υγείας τους. Αν εκδηλώσουν οποιοδήποτε σύμπτωμα, θα μεταφέρονται σε νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις και θεραπεία.
Όσον αφορά τις αντιδράσεις
που εκδηλώνονται από διάφορες
κοινότητες και συγκεκριμένα από
την Κυπερούντα και τα Καννάβια,
οι ίδιες πηγές εξήγησαν πως, αν
οι χώροι απομόνωσης δεν αποδειχθούν αρκετοί, θα εκδοθεί διάταγμα για επίταξη των χώρων που
θα επιλεγούν, χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι οποιεσδήποτε αντιδράσεις.

τιμέτωπο με τις αντιδράσεις των
κατοίκων περιοχών, στις οποίες
υπάρχουν υποστατικά τα οποία
εξετάζεται το ενδεχόμενο να αποτελέσουν χώρους φιλοξενίας ασυμπτωματικών ατόμων, με τον ίδιο
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να
θέτει στην διάθεση των αρμοδίων
αρχών υποστατικά της προεδρικής
εξοχικής κατοικίας στο Τρόοδος.
Την πρωτοβουλία του Νίκου Αναστασιάδη έκανε αποδεκτή το
Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ μέχρι
το μεσημέρι της Παρασκευής 29/02
ακολούθησαν ανάλογες ανακοινώσεις από τις συντεχνίες ΔΕΟΚ
και ΣΕΚ. Από την συνεδρία προέκυψε και η απόφαση για το κλείσιμο τεσσάρων οδοφραγμάτων,
με στόχο τον αποτελεσματικότερο
έλεγχο όλων όσοι τα χρησιμοποιούν για διέλευση από και προς τα
κατεχόμενα.

Κυβερνητικές κατοικίες
Η πρωτοβουλία του Προέδρου
της Δημοκρατίας για να διαθέσει
προς φιλοξενία ασυμπτωματικών
για κορωνοϊό ατόμων, υποστατικά
της προεδρικής εξοχικής κατοικίας
στο Τρόοδος, προκάλεσε εντύπω-

ασθενείς καθημερινά. Με αυτό
τον τρόπο, πρόσθεσε, και εξαιτίας
της προκατάληψης του κόσμου,
το νοσοκομείο θα επηρεαστεί αρνητικά.
Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι υπάρχει η προϋπόθεση τα
υποστατικά που θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι απομόνωσης πρέπει να βρίσκονται πλησίον νοσοκομείου, ο κ. Παναγιώτου αναρωτήθηκε αν μόνο στην Κυπερούντα
υπάρχει τέτοιος χώρος και όχι σε
άλλες περιοχές. Ερωτηθείς πού
θα στεγαστούν τα άτομα αυτά, σε
περίπτωση που παραστεί ανάγκη,
αν υπάρξουν συνολικά αντιδράσεις
και από άλλες κοινότητες, ο κ. Παναγιώτου είπε ότι, αν χρειαστεί,
είναι έτοιμος να παραχωρήσει τον
χώρο, χωρίς άλλη σκέψη. Ερωτηθείς για τις αντιδράσεις που ενδέχεται να υπάρξουν εκ μέρους
της κοινότητας, σε περίπτωση
που το κράτος αποφασίσει να επιτάξει τον χώρο, ο κοινοτάρχης Κυπερούντας απάντησε ότι έγινε μια
συζήτηση με το κοινοτικό συμβούλιο, ενώ είναι έτοιμος να διοργανώσει και μια συγκέντρωση των
κατοίκων, στην παρουσία ειδικών,

οι οποίοι θα τους ενημερώσουν
με τον σωστό τρόπο για τον κορωνοϊό, ώστε να μπορούν να αποφασίσουν σωστά. Τέλος, τόνισε
ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού και
πρέπει όλοι να δείξουμε ψυχραιμία,
για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κατάσταση χρειαστεί.
Με τη σειρά του, ο κοινοτάρχης
Κανναβιών, Ξενάκης Ξενοφόντως,
κληθείς από την «Κ» να εκφράσει
την άποψή του και να εξηγήσει
τους λόγους για τους οποίους αντιδρά η κοινότητα και ο ίδιος, ως
προς την χρήση της κατασκήνωσης της ΣΕΚ ως χώρο καραντίνας,
επικαλέστηκε την μικρή απόσταση
των υποστατικών από το χωριό,
αλλά και από το γειτονικό χωριό,
την Αγία Ειρήνη. Καθημερινά,
είπε, κάτοικοι, ακόμα και ηλικιωμένοι, μεταβαίνουν από το ένα
χωριό στο άλλο, σε αρκετές περιπτώσεις πεζοί και περνούν μέσα
από την κατασκήνωση. Στο ίδιο
μήκος κύματος με τον κοινοτάρχη
Κυπερούντας ήταν η προσέγγιση
του κ. Ξενοφώντος, ο οποίος ξεκαθάρισε πως σε περίπτωση που
παραστεί ανάγκη, θα παραχωρήσουν τα υποστατικά της κατασκή-

Κλείσιμο
οδοφραγμάτων
Ο Υπουργός Υγείας, μετά το πέρας

του Υπουργικού Συμβουλίου την
Παρασκευή 28/02, ανέφερε ότι
πλέον υπάρχουν νέες οδηγίες από
το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) και τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), που αφορούν στον αυτοπεριορισμό των
ασυμπτωματικών ατόμων, καθώς
αυτά ανέρχονται ίσως και σε εκατοντάδες. Τα άτομα αυτά θα λαμβάνουν οδηγίες, οι οποίες εστάλησαν
την Παρασκευή από τον ΠΟΥ και
αφορούν την διαχείριση της διαμονής τους στο σπίτι, σε σχέση και με
τους οικείους τους. Μάλιστα, ανέφερε ότι ως χώροι απομόνωσης
επιλέχθηκαν η κατασκήνωση της
ΔΕΟΚ και κάποια σπίτια της ΣΕΚ. Η
σημαντικότερη ίσως απόφαση που
προέκυψε από το Υπουργικό Συμβούλιο, ήταν το προσωρινό κλείσιμο τεσσάρων οδοφραγμάτων, μετά
και τις διαπιστώσεις για ελλείψεις
και δυσκολία στον έλεγχο των διερχομένων. Συγκεκριμένα, για περίοδο επτά ημερών, κλείνουν τα οδοφράγματα της Λήδρας, του Αστρομερίτη, της Λεύκας και της Δερύνειας. Η κατάσταση θα αξιολογείται
καθημερινά, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Ιωάννου και από το «Εθνικό
Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, το
οποίο συστάθηκε το πρωί της Παρασκευής, οπότε αυτό δύναται να
αλλάξει ανάλογα με την αξιολόγηση». Επιπρόσθετα, για την ενίσχυση
των ελέγχων που γίνεται στα οδοφράγματα, ο Υπουργός Υγείας δήλωσε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αγοράς υπηρεσιών για κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, νοσηλευτές και διασώστες, για τα
υπόλοιπα οδοφράγματα, στον Άγιο
Δομέτιο, στο Λήδρα Πάλας και στον
Πύργο, τα οποία θα συνεχίσουν να
λειτουργούν. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι πλέον δεν γίνεται λόγος για
πιθανότητα επιβεβαίωσης περιστατικού στην Κύπρο, αλλά πότε θα
συμβεί αυτό. «Δεν είναι θέμα το αν
θα επιβεβαιωθεί περιστατικό, αλλά
το πότε. Αυτό πρέπει να το αναμένουμε, διότι πλέον μιλούμε για εξάπλωση παντού και τα επιδημιολογικά στοιχεία λένε ότι όποια μέτρα κι
αν παρθούν στα σημεία εισόδου,
μόνο 25% αποτελεσματικότητα
υπάρχει. Άρα οφείλουμε και σαν
Υπουργείο Υγείας και σαν Κυβέρνηση, να ενημερώσουμε τον κόσμο
ότι το ενδεχόμενο να εμφανιστεί είναι ορατό».

Πότε και πώς ενεργοποιούνται τα πρωτόκολλα
Το Υπουργείο Υγείας παρακολουθεί,
μέσω της Hermes Airports, των αεροπορικών εταιρειών και του Τμήματος Μετανάστευσης, τις διαδρομές των αεροπλάνων, προτού προβεί
στην ενεργοποίηση των πρωτοκόλλων στα αεροδρόμια, σύμφωνα με
πηγές από το Υπουργείο, που μίλησαν στην «Κ». Συγκεκριμένα, η διαδικασία αφορά στην εξασφάλιση
πληροφοριών οι οποίες αφορούν
την χώρα από την οποία προέρχεται
μια πτήση, αλλά και την χώρα ή τις
χώρες στις οποίες ενδεχομένως να
έχει πραγματοποιήσει στάση, προτού απογειωθεί ξανά για Κύπρο. Αν
οποιαδήποτε από τις πιο πάνω εμ-

πίπτει στις χώρες υψηλού κινδύνου,
με την άφιξη της πτήσης στην Κύπρο, ενεργοποιούνται αμέσως τα
πρωτόκολλα για τους επιβάτες. Μάλιστα, αξίζει να αναφερθεί ότι τα
άτομα τα οποία κρίνεται ότι πρέπει
να αυτοπεριοριστούν λαμβάνουν
ένα ειδικό έντυπο το οποίο δικαιολογεί την απουσία για δεκατέσσερις
ημέρες από την εργασία τους.
Ανάλογου χειρισμού έτυχαν και
οι μαθητές οι οποίοι συμμετείχαν
στο πρόγραμμα Erasmus+ στην
Ιταλία, αλλά αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στην Κύπρο το απόγευμα
της περασμένης Τετάρτης. Αξίζει
να αναφερθεί ότι το Υπουργείο

Παιδείας αποφάσισε όπως τα παιδιά, κατά το διάστημα που θα παραμείνουν στο σπίτι τους, παρακολουθούν μαθήματα διά της μεθόδου της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ενώ δεν αποκλείεται να
παρακολουθήσουν και κάποια απογευματινά μαθήματα, με την επιστροφή τους στο σχολείο, για την
συμπλήρωση των ωρών που θα χάσουν κατά τις 14 ημέρες του αυτοπεριορισμού τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως είπε στην «Κ» ο
Ηλίας Μαρκάτζιης, διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τα
παιδιά είναι καλά στην υγεία τους.

Σενάρια για Κυπερούντα
Εξαιτίας των διαφόρων αντιδράσεων που πυροδότησαν τα σενάρια για την Κυπερούντα και τα
Καννάβια, ο κ. Ιωάννου κράτησε
κλειστά τα χαρτιά του όσον αφορά
το νοσοκομείο αναφοράς για τα
περιστατικά κρουσμάτων. Μάλιστα,
δεν παρέλειψε να αναφερθεί και
σε καταγγελίες ότι γιατροί αρνούνται να εξυπηρετήσουν στο ιατρείο
τους ασθενείς με συμπτώματα γρίπης, ενώ και το 1420 που είναι το
Κέντρο που μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος για να εξυπηρετηθεί
εάν έχει σύμπτωμα, δέχεται μεγάλο
αριθμό κλήσεων.

Το Υπουργείο Υγείας τονίζει επανειλημμένα ότι δεν συντρέχει λόγος πανικού,
ωστόσο, αναφέρει ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για κρούσμα του ιού.

ΤΟ ΘΕΜΑ
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Μαθαίνοντας να ζούμε με τον κορωνοϊό
Παγκοσμίου κύρους επιστήμονες μιλούν στην «Κ» για τη νέα πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε στον πλανήτη
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Το χρονικό ÓÏÇÝÖØÕÇÔÇÍÍËÒÛËÃÙÇÝ
ËÖÏÊÎÓÃÇÝàËÏÑÇÏÎÞ×ØÇÓÇÝ¬Ç
ÖØ×ÚÇÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ÚÕßÔÁÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÊÕÑÏÓ¦àÕßÔÂÊÎ
ÚÇÇÔÚÇÔÇÑÒÇÙÚÏÑ¦ÚÜÔßÍËÏÕÔÕÓÏÑ×ÔÇØÞ×ÔÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÔÉßÞÏÙÓÄ®
ÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÖÕßÚÕßÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕßÝÊÆÕÓÂÔËÝÁÞÕßÔÈÕÓÈÇØÊÏÙÚËÃ
ÓËËÏÑÄÔËÝÑÇØÇÔÚÃÔÇÝÑÇÏ¦ÊËÏÜÔ
ÖÄÒËÜÔÇÖÄÚÎÔ ÃÔÇÑÇÏ¶ËÙÞ¦ÚÜÝ¶ÚÎÍËÏÚÕÔÏÑÂÚÇÒÃÇ
¡ËÖÏÛÇÔÄÙËÔ¦ØÏÕÇßÚÄÚÎÝ
ËÐ¦ÖÒÜÙÎÝÚÕßÔÁÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ
ÙÚÕÔÍËÔÏÑÄÖÒÎÛßÙÓÄÎÇÍÜÔÃÇ
ÖÒÁÕÔÚÜÔËÏÊÏÑ×ÔËÃÔÇÏÚÕËÖÏ-

ÊÎÓÏÑÄÑÆÓÇÔÇÓÎÔÑÕØßÌÜÛËÃ
ÇÖÄÚÕÓÇ×ÙÚËÇÌËÔÄÝÔÇÓÖÕØËÃ
ÔÇÇÔÇÑÕÖËÃÇÌËÚÁØÕßÔÇÓÖÕØËÃ
ÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÚËÃÇÖÄÚÏÝßÌÏÙÚ¦ÓËÔËÝÊßÔ¦ÓËÏÝÚÕßÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ
±ÍËÃÇÝÚÎÝÞ×ØÇÝÒÒÜÙÚËÄÖÜÝ
ÚÕÔÃàÕßÔÑÕØßÌÇÃÕÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝ
ÙÚÎÔ ®ÕÏÄÝËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÓÇÝ
ÇÖÇÙÞÕÒÂÙËÏÍÏÇÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
ËÑ¦ÛËÚÄÔÕÕÏËÏÊÏÑÕÃËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÖÏÙÚÂÝËÌÇØÓÕÍÂÝÚÜÔÑÇÔÄÔÜÔßÍÏËÏÔÂÝÓËÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂ®
ÚÎÔßÍÏËÏÔÂÚÜÔÞËØÏ×ÔÑÇÒ×ÔÚÇÝ
ÓÇÝÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÁÜÝÄÚÕßÈØËÛËÃ
ÓÃÇÖËÏÙÚÏÑÂÛËØÇÖËßÚÏÑÂÇÖ¦-

ÔÚÎÙÎ®ÁÔÇÔÚÏÚÕßÏÕÆÔÇÐËÞ¦ÙÕßÓËÇÑÄÓÇÑÇÏÚÏÝÞËÏØÇÉÃËÝ
±ÖÕÍØÇÓÓÃàÕßÔÊËÄÚÏÄÖÕÏÕÝËÓÌÇÔÃÙËÏÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇÛÇÖØÁÖËÏ
ÔÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÙÖÃÚÏÚÕßÑÇÏÔÇ
ËÖÏÑÕÏÔÜÔÂÙËÏÓËÚÕÔÍÏÇÚØÄÚÕß
ÂÓËÚÕßÝËÏÊÏÑÕÆÝÚÕß©±ÑÇÏ
ÔÇÓÎÒ¦ÈËÏÚÎÔÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÔÇ
ÇÖËßÛßÔÛËÃÇÖÄÓÄÔÕÝÚÕßÙËÔÕÙÕÑÕÓËÃÕÄÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÛÁÙËÏÙË
ÖËØÇÏÚÁØÜÑÃÔÊßÔÕ¦ÚÕÓÇÓËÙÕÈÇØ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇßÍËÃÇÝ
©ÖÜÝËÐÎÍËÃÕËÑÖØÄÙÜÖÕÝÚÕß
ßÖÕßØÍËÃÕß±ÍËÃÇÝÍÏÇÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄÑÇÛÎÍÎÚÂÝÇÛÕÒÕÍÃÇÝÕÏÓ×ÐËÜÔÜÚÂØÎÝ¬ÙÏÄÊØÇÝÙÚÎÔ
ÖØ×ÚÎÌ¦ÙÎÓËÚ¦ÚÎÔËÓÌ¦ÔÏÙÎ

ÚÎÝÔÄÙÕßÙÚÎÞ×ØÇÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÑÇÏÊÏÇÔÆÕßÓËÚ×ØÇÄÙÇÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ËÔÚÕÖÃàÕÔÚÇÏÇÑÄÓÇÑÇÏÚÇ
ÂÖÏÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕÔÚÇÏÓËÚÕÔÆÉÏÙÚÕÈÇÛÓÄÇÙÌÇÒËÃÇÝ!ÔÕÙÎÒËÃÇ
ÙËÇÖÕÓÄÔÜÙÎÑÇÏÏÞÔÎÒ¦ÚÎÙÎ®

Η αγωνία των ειδικών
είναι το επιδημικό
κύμα να μην κορυφωθεί
απότομα, ώστε
να μπορεί
να ανακοπεί.

ÄÒÜÔÚÜÔËÖÇÌ×ÔÚÜÔÇÙÛËÔ×Ô
ÍÏÇÚÎÔÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎÚÎÝÊÏÇÙÖÕØ¦ÝÚÎÝÔÄÙÕß
ÚÎÔËÖÄÓËÔÎÌ¦ÙÎÎËÖÏÊÎÓÃÇ®ÛÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÚËÃÖÏÕÖÕÒÆ
ÙÚÇÖØÄÚßÖÇÚÎÝÍØÃÖÎÝÄÖÕßÎ
ÔÕÙÎÒËÃÇÛÇÇÌÕØ¦ÚÇÙÕÈÇØ¦ÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ÑÇÏÕÏÇÙÛËÔËÃÝÓËÖÕÒÆ
ÂÖÏËÝËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÚÎÝÔÄÙÕßÛÇÑÇÒÕÆÔÚÇÏÔÇÓËÃÔÕßÔÙÖÃÚÏÚÕßÝÙË
ËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÓËÍÏÇÚØÄÁÜÝÄÚÕß
ÇÔÇØØ×ÙÕßÔ
ÆÓÌÜÔÇ¦ÒÒÜÙÚËÓËÚÕßÝËÏÊÏÑÕÆÝÕÔÁÕÝÑÕØÜÔÕáÄÝÇÔÑÇÏ
ÖØÕÝÚÕÖÇØÄÔ¶ÑÇÏÞÜØÃÝÔÇßÖ¦ØÞËÏÖÒÂØÎÝÑÇÏÚËÒÏÑÂËÏÑÄÔÇÚÎÝ
ËÖÏÊÎÓÏÕÒÕÍÃÇÝÚÎÝ¶ÌÇÃÔËÚÇÏÔÇ

ÖØÕÑÇÒËÃÓËÍÇÒÆÚËØÎÛÔÎÚÄÚÎÚÇ
ÁÔÇÔÚÏÚÕßÏÕÆÍØÃÖÎÝÙÚÎÔÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÜÔÖËØÏÙÚÇÚÏÑ×ÔËÃÔÇÏ
ÓÃÇÂÖÏÇÔÄÙÕÝËÔ×ËÏÊÏÑ¦ÙÚÇÖÇÏÊÏ¦ËÃÔÇÏÁÜÝÑÇÏÇÙßÓÖÚÜÓÇÚÏÑÂ
ØÕÝÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎÝÚÎÝÊÏÇÙÖÕØ¦ÝÚÕßÏÕÆÙÚÎ
Þ×ØÇÎÑßÈÁØÔÎÙÎÖØÕÞ×ØÎÙË
ÙÚÎÛËÙÓÕÛÁÚÎÙÎÓÁÚØÜÔ!ÇÖÄÑÇØÇÔÚÃÔÇÇÙÛËÔ×ÔÑÇÏÚÜÔËÖÇÌ×Ô
ÚÕßÝÑÒËÃÙÏÓÕÞ×ØÜÔÙßÔ¦ÛØÕÏÙÎÝ
ÑÕÏÔÕÆÑÇÏÇÔÇÙÚÕÒÂËÑÊÎÒ×ÙËÜÔ
¶ËÔËØÍÕÖÕÏÂÛÎÑËÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕ
ÓÁÚØÕÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕßÑÇØÔÇÈÇÒÏÕÆ¶ÁÜÝÑÇÏËÖÃÚÇÐÎ®ÑÒÏÔ×ÔÏÊÏÜÚÏÑ×ÔÔÕÙÕÑÕÓËÃÜÔÑÇÏ
ÐËÔÕÊÕÞËÃÜÔ

Μπορεί να έχουμε επιδημία κάθε χειμώνα – Επιτακτική ανάγκη το εμβόλιο
Συνέντευξη στην ΠΕΝΝΥ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Την εκτίμηση ÄÚÏÕÔÁÕÝÑÕØÜÔÕáÄÝ
ÛÇÓÇÝÇÖÇÙÞÕÒËÃÍÏÇÖÕÒÆÑÇÏØÄ
ÓËÓËÍ¦ÒËÝÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝÔÇÍÃÔËÏ
ËÔÊÎÓÏÑÄÝÑÇÚÇÛÁÚËÏÓÏÒ×ÔÚÇÝ
ÙÚÎÔ ®ÕÍÏÇÚØÄÝËØËßÔÎÚÂÝ
ÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÜÔÇÔÕÙÕÛËØÇÖËÏ×Ô
ÑÇÏÚÜÔËÓÈÕÒÃÜÔÍÏÇÚÕÔÑÇØÑÃÔÕ
ÑÇÏÍÏÇÚÏÝÓÕÒßÙÓÇÚÏÑÁÝÇÙÛÁÔËÏËÝÚÕßÛÔÏÑÕÆÔÙÚÏÚÕÆÚÕß ÇØÑÃÔÕßÚÜÔÏ×ØÍÕÝÇßÒ¦ÑÎÝ
©ÑÕØßÌÇÃÕÝÒÒÎÔÇÝËÖÏÙÚÂÓÕÔÇÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏËÓÈÄÒÏÕÁÔÇÔÚÏ
ÚÕßÏÕÆÊËÔÛÇÓÖÕØËÃÔÇÑßÑÒÕÌÕØÂÙËÏÙËÞØÄÔÕÓÏÑØÄÚËØÕÚÕß
ËÔÄÝÁÚÕßÝÚÕÔÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÎÖØ×ÚÎÍØÇÓÓÂ¦ÓßÔÇÝÖÇØÇÓÁÔËÏÎ
ÚÂØÎÙÎÓÁÚØÜÔÊÎÓÄÙÏÇÝßÍËÃÇÝ
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– Μπορούμε να περιμένουμε
κάτι από την ανοσοθεραπεία
σε σχέση με τον νέο κορωνοϊό;
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Η πρόβλεψή μου είναι ότι ο ιός θα μεταλλάσσεται, και ότι θα
χρειαστούν αρκετές
προσπάθειες για την καταπολέμησή του.
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Η ελπίδα είναι ότι η επιδημία ίσως κοπάσει το
καλοκαίρι, αλλά μπορεί
να μεταφερθεί στο νότιο
ημισφαίριο, όπως κάνει
κάθε χρόνο η γρίπη.
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ßÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÝÑÇÏÚÇËÓÈÄÒÏÇÖ¦ÔÜÇÖÄÞØÄÔÕ

– Είναι κατά την εκτίμησή σας
η COVID-19 η χειρότερη απειλή
δημόσιας υγείας που έχει αντιμετωπίσει τις τελευταίες δεκαετίες ο πλανήτης;
¶ÃÔÇÏÖÕÒÆÔÜØÃÝÇÑÄÓÇÍÏÇ
ÔÇÖÕÆÓËÇÔËÃÔÇÏÎÞËÏØÄÚËØÎ
ÇÖËÏÒÂÍÏÇÚÎÊÎÓÄÙÏÇßÍËÃÇÃÔÇÏÙÃÍÕßØÇÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÎ±ÖËÔÛßÓÃàÜÄÚÏÎÍØÃÖÎÁÔÇÑÇÑÄ®
ÖÕßÁÞÕßÓËÙßÔÎÛÃÙËÏÙÑÕÚ×ÔËÏ
ËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÞÏÒÏ¦ÊËÝÑ¦ÛËÞØÄÔÕ
ÍÏÇÊËÑÇËÚÃËÝÃÔÇÏÑÇÒÄÔÇÛßÓÃÙÜÄÚÏÚÕËÓÈÄÒÏÕÑÇÚ¦ÚÎÝÍØÃÖÎÝ
ËÃÔÇÏÊÏÇÛÁÙÏÓÕÑÇÏÞØÂÙÏÓÕÑÇÏ

ÛÇÖØÁÖËÏÄÒÕÏÔÇÚÕÑ¦ÔÕßÓË
ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÎÝÍØÃÖÎÝËÃÔÇÏ
ÑÇÒÂÏÊÁÇÑÇÏÙÇÔÍËÔÏÑÂÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇÁÔÇÔÚÏÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ
ÖÕßÞÚßÖ¦ËÏ¦ÙÞÎÓÇÚÕßÝÃÊÏÕßÝ
ÖÒÎÛßÙÓÕÆÝÄÖÜÝÎÍØÃÖÎ

– Από τη μέχρι τώρα πορεία της
επιδημίας διαφαίνεται κάποιο
παράθυρο αισιοδοξίας για υποχώρησή της;
¶¡ÄÔÕßÖÕÛÁÙËÏÝÓÖÕØÕÆÓË
ÔÇÑ¦ÔÕßÓËÙÂÓËØÇÓËÈ¦ÙÎÚÎÔ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÖËÃØÇÇÖÄËÖÏÊÎÓÃËÝ
ÇÖÄ¦ÒÒÕßÝÑÕØÜÔÕáÕÆÝÑÇÏÇÖÄ
ÚÕÔÏÄÚÎÝÍØÃÖÎÝÖØ×ÚÎÊÏÇÖÃÙÚÜÙÎßÖÄÛËÙÎËÃÔÇÏÄÚÏÛÇ
ßÖ¦ØÐËÏÖÇÔÊÎÓÃÇÇÖÄÇßÚÄÚÕÔ
ÏÄÑÇÏÄÚÏÓ¦ÒÒÕÔÛÇÊÏÇÚÎØÎÛËÃ
ÙÚÕÔÇÔÛØ×ÖÏÔÕÖÒÎÛßÙÓÄÍÏÇÖÕÒÆÑÇÏØÄÓËÓËÍ¦ÒÎÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇ
ÔÇÍÃÔËÏËÔÊÎÓÏÑÄÝËÒÖÃÊÇËÃÔÇÏÄÚÏÎËÖÏÊÎÓÃÇÃÙÜÝÑÕÖ¦ÙËÏ
ÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÇÒÒ¦ÓÖÕØËÃÔÇÓËÚÇÌËØÛËÃÙÚÕÔÄÚÏÕÎÓÏÙÌÇÃØÏÕ
ÄÖÜÝÑ¦ÔËÏÑ¦ÛËÞØÄÔÕÎÍØÃÖÎ
ÔÍÃÔËÏÇßÚÄÓÖÕØËÃÔÇÁÞÕßÓË
ËÖÏÊÎÓÃÇÑ¦ÛËÞËÏÓ×ÔÇÕÖÄÚËÚÕ
ËÓÈÄÒÏÕÍÃÔËÚÇÏËÖÏÚÇÑÚÏÑÂÇÔ¦ÍÑÎÍÏÇÚÇËÖÄÓËÔÇÞØÄÔÏÇ
ÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÜÄÚÏÑÇÔËÃÝÊËÔ
ÓÖÕØËÃÔÇÖËÏÓËÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÄÚÏ
ÕÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÝÑÕØÜÔÕáÄÝÛÇÙßÓÖËØÏÌËØÛËÃÄÓÕÏÇÓËÚÕßÝÙßÍÍËÔËÃÝÚÕßÏÕÆÝÂÛÇÑ¦ÔËÏÑ¦ÚÏ
ÐËÞÜØÏÙÚÄ¬ÕÖÕÒÆÇÏÙÏÄÊÕÐÕÙËÔ¦ØÏÕËÃÔÇÏÄÚÏÕÏÄÝÊËÔÛÇËÔÊÎÓÂÙËÏÙÚÕÔÇÔÛØ×ÖÏÔÕÖÒÎÛßÙÓÄ
ÇÒÒ¦ÛÇËÐÇÌÇÔÏÙÚËÃÄÖÜÝÕÏÄÝ
ÚÕß:(9:ÖØÏÔÇÖÄÞØÄÔÏÇÊÎ
ÎËÖÏÊÎÓÃÇÓËÚØÏ¦àËÚÇÏÙÚÎÔ ÃÔÇÍËÍÕÔÄÝÖÕßÑÇÚÇÊËÏÑÔÆËÏÄÚÏ
ÓËÙÜÙÚ¦ÓÁÚØÇÊÎÓÄÙÏÇÝßÍËÃÇÝ
ÎËÖÏÊÎÓÃÇÓÖÕØËÃÔÇÓËÚØÏÇÙÚËÃ
ÇØ¦ÚÎÔÇØÞÏÑÂÇÊØ¦ÔËÏÇÎ ÃÔÇÁÑÇÔËÚËØ¦ÙÚÏÇÑÇÏÍØÂÍÕØÇ
ÈÂÓÇÚÇÍÏÇÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÎÝ
ËÖÏÊÎÓÃÇÝßÚÄÚÕÇÏÙÏÄÊÕÐÕÙËÔ¦ØÏÕÄÓÜÝÍÃÔËÚÇÏÕÒÕÁÔÇÑÇÏÒÏÍÄÚËØÕÖÏÛÇÔÄÑÇÛ×ÝËÖÏÊÎÓÏÑÁÝ
ËÙÚÃËÝÇÔÇÖÚÆÙÙÕÔÚÇÏÙËÖ¦ØÇ
ÖÕÒÒ¦ÓÁØÎÚÕßÖÒÇÔÂÚÎÑÄÓÇ
ÑÇÏÓËÁÔÇÑÇÒÄÙËÔ¦ØÏÕÖ¦ÔÚÜÝ
ÎËÒÒÎÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇËÃÔÇÏÖÕÒÆ
ËÑÚËÛËÏÓÁÔÎÙÚÕÔÑÃÔÊßÔÕÍÏÇÚÃ
ÊßÕÈÇÙÏÑÄÚÇÚËÝËÒÒÎÔÏÑÁÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÕÚÕßØÏÙÓÄÝÑÇÏÕÏÛÇÒ¦ÙÙÏËÝÓËÚÇÌÕØÁÝßÖÕÌÁØÕßÔÂÊÎ
ÇÖÄÚÎÔËÖÏÊÎÓÃÇ
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Οι αναγκαίες
κινήσεις για
να χτυπηθεί
η επιδημία
Με δεδομένο ότι θα εξαπλωθεί
Του BAΣΙΛΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Ο ιός ÛÇËÐÇÖÒÜÛËÃÖËØÇÏÚÁØÜÚÕ
ËÓÈÄÒÏÕÛÇÞØËÏÇÙÚËÃÇÑÄÓÎÖÕÒÒÕÆÝÓÂÔËÝÖØÕÚÕÆÑÇÚÇÙÚËÃÊÏÇÛÁÙÏÓÕÑÇÏÓÁÔËÏÔÇÇÖÕÊËÏÞÛËÃ
ÙÚÎÔÖØ¦ÐÎÇÔÎÇÒÒÇÍÂÚÎÝËÖÕÞÂÝÛÇËÖÎØË¦ÙËÏÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÚÎÝ
ËÖÏÊÎÓÃÇÝ¡ËÚÕÔÚØÄÖÕÇßÚÄÔ
ÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÚÎÝÊÏËÛÔÕÆÝËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÝÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝÇÔÇÍÍÁÒÒÕßÔ
ÙÚÎÔ ®ÄÚÏßÖ¦ØÞËÏÇÑÄÓÎÊØÄÓÕÝÖØÏÔÚËÛËÃßÖÄÖÒÂØÎÁÒËÍÞÕ
ÎÑØÃÙÎÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ
ÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦ÙËÓÏÇÌ¦ÙÎ
ÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇÕÖÇÔÏÑÄÝÓËÚÇÊÃÊËÚÇÏÙÇÌ×ÝÖÏÕÍØÂÍÕØÇÇÖÄ
ÚÕÔÏÄÎËÏÑÄÔÇÖÕßÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÊËÔÊÏÑÇÏÕÒÕÍËÃßÖËØÈÕÒÏÑÂÊÄÙÎÇÔÎÙßÞÃÇÝÊËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏÎÔÄÙÕÝÖØÕÑÇÒËÃÂÖÏÇ
ÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇÍÏÇÚÎÙßÔÚØÏÖÚÏÑÂÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÜÔÇÙÛËÔ×Ô
ÄÙÕÖØÕËÚÕÏÓÇÙÓÁÔËÝÂÚÇÔÕÏ
Þ×ØËÝÑÇÏÖ×ÝÕÌËÃÒÕßÔÔÇÊÏÇÞËÏØÏÙÚÕÆÔÚÎÔÑØÃÙÎ"¡ÏÇ¦ÙÑÎÙÎËÖÃÞ¦ØÚÕßÙÚÎÇÒÚÏÓÄØÎÚÜÔ
ÔÜÓÁÔÜÔÕÒÏÚËÏ×ÔÞÜØÃÝÔÇ
ÚÕÛÁÒËÏÒËÏÚÕÆØÍÎÙËÜÝÖØÕ¦ÍÍËÒÕÝ®ÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝ©ÊØªÃÚÙÇØÔÚÁÔÚÕÔÚÏËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝ
©Ó¦ÊÇÝÇÛÕÍÄÔÜÔÙÛËÔËÏ×Ô
±ÉÎÒÕÆ ÏÔÊÆÔÕßÙÚÕÔËßØÜÖÇáÑÄÚÕÓÁÇÚÕßÇÍÑÄÙÓÏÕß©ØÍÇÔÏÙÓÕÆ±ÍËÃÇÝ©±ÑÇÏÎÊØ
ØÃÙÚÇÒÕßÄÚÙÕÔÇÔ×ÚËØÎËØËßÔÂÚØÏÇÙÚÕ ÁÔÚØÕÍÏÇÚÎÔÙÌ¦ÒËÏÇÚÎÝ±ÍËÃÇÝ1VOUZ/VWRPUZ
ÇÖÇÔÚÕÆÔÙËËØÜÚÂÓÇÚÇÚÎÝ ®
ÍÏÇÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÕßÏÕÆÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÔÈÇÛÓÄËÚÕÏÓÄÚÎÚÇÝÚÜÔ
ÑØÇÚ×ÔÖØÏÔÇÖÄÚÎÔËÑÊÂÒÜÙÎ
ÚÎÝÑØÃÙÎÝ

– Η επιδημία είναι γεγονός. Τι
θα πρέπει να γίνει τώρα;
Δρ Ρίτσαρντ Πέντοντι: ßÚÂÔÚÎ
ÙÚÏÍÓÂÑÇÒÕÆÓËÄÒËÝÚÏÝÞ×ØËÝ
ÔÇËÖËÔÊÆÙÕßÔËÖËÏÍÄÔÚÜÝÙÚÎÔ
ËÚÕÏÓÄÚÎÚÇÍÏÇÚÎÔ¦ÌÏÐÎÚÜÔÖËØÏÙÚÇÚÏÑ×ÔÑÇÏÔÇÊ×ÙÕßÔÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÙÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÙÚÕÔÚÕÓÁÇÚÎÝßÍËÃÇÝ Δύο {ÓÇ{o{Ñ³¨ËVÈÌiÑÑÌ³~¨ÍÌ~Ñ{ÚÉ¨ÑÉÖ³i~ÑVÙËÈÜÒÐÑÑËÐÑ³ØÉ~Ü{{~Ê³iØÌÜiØÈTÒ${É{³ÊÐÉØÚÉ¨ÖÌ³{i
ÄÖÜÝÑÇÏÚÜÔÇÚÄÓÜÔÖÕßÊÏÇÚØÁ- ÑÂ{ËiiÜÒÐÑ³ØÑËÐÑ³ØÑÚ¨ÈÂÉÓ¨ÑÑ³{ÌÐ¨ÉËÑÙioÊÉ{ÉÑ³ÉÜÉÐÑ³{~ÊÚÉ¨ÑÉËÑ
ÞÕßÔØÃÙÑÕÞËÏÓËÍ¦ÒÎÙÎÓÇÙÃÇ
ÔÇÑÇÚÇÙÚÕÆÔÍÔÜÙÚÕÃÕÏÑÃÔÊßÔÕÏ
ÔÇÇÔÇÖÚßÞÛËÃÔÇÊÕÑÏÓÇÙÚËÃÑÇÏ ÙÚÕßÝÖÇØÄÞÕßÝßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÝÖË- ÑÇÏËÓÈÄÒÏÇÖÕÒÆÖÏÕÍØÂÍÕØÇÑÇÏ
ÓËÚ¦ÊÕÙÎÝÙÚÕßÝÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕßÝ
ÔÇÖÇØÇÞÛËÃÁÔÇÚÁÚÕÏÕËÓÈÄÒÏÕ ØÃÛÇÒÉÎÝÑÇÏÙÚÕßÝÊÏ¦ÌÕØÕßÝ ÙËËßØÆÚËØÎÑÒÃÓÇÑÇ
«Θα πρέπει να αυξηθεί
ÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÏÖÒÁÕÔÛÇÖØÁÖËÏ
©ÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÊÕÑÏÓ¦àÕßÔËÖÃ- ÕØÍÇÔÏÙÓÕÆÝÖÕßÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏØÁÖËÏËÖÃÙÎÝÔÇÁÞÕßÓËÊÏÇÔÇÖØÕÙÚÇÚËßÚÕÆÔÕÏÞ×ØËÝÖÕß η ικανότητα ανταπόÙÎÝÇÔÚÏÏÏÑ¦Ì¦ØÓÇÑÇÚÇÕÖÕÃÇ ÕÆÔÚÇÏÙËÑ¦ÛËÞ×ØÇ
ÊÏÑÇÙÃËÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÓËÚÕÔÏÊÏËÃÔÇÏÕÏÖÏÕËß¦ÒÜÚËÝßÚÄÛÇÍÃ- κρισης των νοσοκοÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏÞØÂÙÏÓÇÍÏÇÚÎÛË- Ø ØÃÙÚÇÒΓουότσον:¬ÇÚËÒËßÚÇÃÇ ÜÚÏÑÄÚÕÓÁÇÓËÙÚÄÞÕÚÕÔÙßÔÚÕÔËÏÓËÚÕÔÇÑÇÚÇÈ¦ÒÕßÔÄÒÕÏÕÏ
ØÇÖËÃÇØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝ ÞØÄÔÏÇÁÞËÏÙÎÓËÏÜÛËÃÓËÍ¦- ÔÏÙÓÄÚÜÔÇÒßÙÃÊÜÔËÌÕÊÏÇÙÓÕÆ
ËÓÖÒËÑÄÓËÔÕÏÑ¦ÛËÊßÔÇÚÂÖØÕ- μείων και να δοθεί
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÛÇÖØÁ- ÒÎÖØÄÕÊÕÝÙÚÎÔÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇÍÏÇ ÍÏÇÚÇÇÖÇØÇÃÚÎÚÇÏÇÚØÏÑ¦ËÌÄÙÖ¦ÛËÏÇÍÏÇÚÕÔÖËØÏÕØÏÙÓÄÚÜÔ προτεραιότητα
ÖËÏÔÇÊÕÛËÃÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÓÇàÃ ÔÁËÝËÙÚÃËÝÏ×ÔÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ ÊÏÇÑÇÏ¦ÒÒËÝÇÔ¦ÍÑËÝÒÁÖÕßÓË
ËÖÏÊÎÓÏ×ÔÙÚÏÝÞ×ØËÝÖÕßÁÞÕßÔ
ÓËÚÎÔÖØÕ×ÛÎÙÎËÔÄÝÏÙÞßØÕÆ ÓËÚÕÔ*6=0+ ÕÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝ ÚÏÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÑÇÏßÍËÏÕÔÕÓÏÑÁÝ
στις ευάλωτες
ÚÎÔÏÑÇÔÄÚÎÚÇÔÇÚÕÑ¦ÔÕßÔ
ÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÊÎÓÄÙÏÇÝßÍËÃÇÝÑÇÏ ÚÇÐÏÔÄÓÎÙÇÔÑÇÏÖØÕÙÊÏÄØÏÙÇÔÚÕ ËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÜÔÊßÙÒËÏÚÕßØÍÏ×Ô
Ø ØÃÙÚÇÒΓουότσον: ©ÑÄÙÓÕÝÛÇ πληθυσμιακές ομάδες».
ßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÝÖËØÃÛÇÒÉÎÝÍÏÇÚÕÔ ÖØÄÈÒÎÓÇÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝÓÏÇÊÏ- ÚÕßËÌÕÊÏÇÙÓÕÆÂÊÎÙÚÕÐÁÙÖÇÖØÁÖËÏÔÇÖØÕËÚÕÏÓÇÙÚËÃÍÏÇÓÏÇ
ËÔÚÕÖÏÙÓÄÑÇÏÚÎÌØÕÔÚÃÊÇÄÙÜÔ ÇÍÔÜÙÚÏÑÂËÐÁÚÇÙÎÍÏÇÚÕÔÏÄÓÁ- ÙÓÇÚÕß*6=0+ 
ÖÕÒÆÓËÍÇÒÆÚËØÎËÐ¦ÖÒÜÙÎÚÕß ¦àÕÔÚÇÏÇØÑËÚ¦ÞØÄÔÏÇÍÏÇÔÇÇÔÇ- ÁÞÕßÔÓÕÒßÔÛËÃ
ÙÇÙËÒÃÍËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝßÚÄÁÍÏÔË

ÔÁÕßÑÕØÜÔÕáÕÆßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏ ÖÚßÞÛËÃÔÇÇÊËÏÕÊÕÚÎÛËÃÑÇÏÔÇ – Με ποιους τρόπους θα μπο- ÖÏÕÍØÂÍÕØÇÇÖÄÖÕÚÁ¥ÙÚÄÙÕ – Οσο δεν είναι έτοιμο ένα εμβόÄÚÏÛÇÖØÁÖËÏÔÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎ- ÖÇØÇÞÛËÃÁÔÇËÓÈÄÒÏÕÓÇÙÚÇÔ ρούσε η διεθνής κοινότητα να ËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÓËÔÇÁÞÕßÓËÓËØÏ- λιο, ποια είναι η εναλλακτική; Η
ÛÕÆÔÊÕÑÏÓÁÝÍÏÇÚÎÔÑÇÚÇÔÄÎÙÎ ÙËÛÁÙÎÔÇËÖÏÚÇÞÆÔÕßÓËÚÎÙß- είχε προετοιμαστεί καλύτερα για Ñ¦ÓËÍ¦ÒÇÑËÔ¦ÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇÝ αλλαγή της εποχής και συγκεκριÚÎÝÁÔÚÇÙÎÝÚÎÝÇÙÛÁÔËÏÇÝÇ ÍÑËÑØÏÓÁÔÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÙÚÎÔÇÔ¦- την πιθανότητα ενός ιού όπως ÓËÚÇÕÖÕÃÇËÃÓÇÙÚËÚ×ØÇÇÔÚÏ- μένα η έλευση του καλοκαιριού
ÖØÁÖËÏËÖÃÙÎÝÔÇÇßÐÎÛËÃÎÏÑÇ- ÖÚßÐÎÚÕßËÓÈÕÒÃÕßÍÏÇÚÕÔÓÖÕ- ο κορωνοϊός;
ÓÁÚÜÖÕÏØ×ÚÕÔÛÇÖØÁÖËÏÔÇ θα επηρεάσει την εξέλιξη της
ÔÄÚÎÚÇÇÔÚÇÖÄÑØÏÙÎÝÚÜÔÔÕÙÕ- ÒÇÇÐÏÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÚÏÝÖÇÍÑÄÙÓÏËÝ Δρ Ρίτσαρντ Πέντοντι: ©ÇÍÑÄÙÓÏÕÝ ËÃÓÇÙÚËÙËÛÁÙÎÔÇÖØÕÙÊÏÕØÃ- επιδημίας στην Ευρώπη;
ÑÕÓËÃÜÔÔÇËÔÚÕÖÏÙÚÕÆÔÕÏËß¦- ÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÊÎËØÍÇàÄÓÇÙÚË ©ØÍÇÔÏÙÓÄÝ±ÍËÃÇÝÇÔÁÑÇÛËÔÑÇ- àÕßÓËÖÏÕÍØÂÍÕØÇÚÎÊØÏÓÆÚÎÚÇ Δρ Ρίτσαρντ Πέντοντι: ¡ÖÕØÕÆÓËÔÇ
ÒÜÚËÝÖÒÎÛßÙÓÏÇÑÁÝÕÓ¦ÊËÝÑÇÏ ×ÙÚËÔÇÑ¦ÔÕßÓËÚÕÃÊÏÕÑÇÏÍÏÇ ÒÕÆÙËÚÏÝÞ×ØËÝÔÇËÖËÔÊÆÙÕßÔ ÑÇÏÚÕÔÈÇÛÓÄÛÔÎÙÏÓÄÚÎÚÇÝÇÔ¦ Ù×ÙÕßÓËàÜÁÝÖØÕËÚÕÏÓ¦àÕÔÚÇÝ
ÔÇËÔËØÍÕÖÕÏÎÛÕÆÔÓÎÞÇÔÏÙÓÕÃ ÚÕÔ*6=0+ ¥ÙÚÄÙÕÑ¦ÛËËÓ- ÙÚÎÔËÚÕÏÓÄÚÎÚÇÍÏÇËÑÊÎÒ×ÙËÏÝ ÖËØÃÖÚÜÙÎÙËÓÏÇËÙÚÃÇÓËÚÇÊÕÚÏ- ÙßÙÚÂÓÇÚÇßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÝÖËØÃÛÇÒÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÚÕßÝÖÏÖÒÁÕÔËÃÔÇÏ ÈÄÒÏÕÖØÁÖËÏÔÇÖËØ¦ÙËÏÇÖÄÇß- ÓËÚÇÊÕÚÏÑ×ÔÇÙÛËÔËÏ×ÔÑÇÏÖÕÒ- ÑÂÝÔÄÙÕßßÚÄËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄ ÉÎÝÍÏÇÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÖËØÏÙÚÇÚÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄÔÇßÖÕÙÚÎØÏÞÛÕÆÔÕÏ ÙÚÎØÕÆÝËÒÁÍÞÕßÝÇÙÌÇÒËÃÇÝÑÇÏ ÒÁÝÞ×ØËÝÁÞÕßÔÑÇÚÇÈ¦ÒËÏÓË- ÍÏÇÚÎÔÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇÚÜÔÙßÙÚÎ- Ñ×ÔÖÏÖÒÁÕÔËÃÔÇÏÙËËÐÁÒÏÐÎ
ÇÒßÙÃÊËÝËÌÕÊÏÇÙÓÕÆÑÇÏÎÁØËß- ÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÖØÕÚÕÆÑÇ- Í¦ÒËÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÙËÇßÚÄÔÚÕÔ Ó¦ÚÜÔßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÝÖËØÃÛÇÒÉÎÝ ÁØËßÔÇÍÏÇÚÕÔËÔÚÕÖÏÙÓÄÚÜÔ
ÔÇÑÇÏÇÔ¦ÖÚßÐÎÙÚÕÖËÊÃÕÚÜÔ ÚÇÙÚËÃÊßÔÇÚÄÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛËÃ ÚÕÓÁÇÔÚÃÙÚÕÏÞËÝÑØÃÙËÏÝÇÖÕÚË- ×ÙÚËÔÇÇÔÚÇÖÕÑØÃÔÕÔÚÇÏÑÇÏÔÇ ÛËØÇÖËßÚÏÑ×ÔÓËÛÄÊÜÔÖÕßÓÖÕÏÇÚØÏÑ×ÔÇÔÚÏÓÁÚØÜÔ
ÙÚÕÔÖÒÎÛßÙÓÄ
ÒÕÆÔÑÇÏÓÏÇËßÑÇÏØÃÇÔÇÓÇÛÇÃÔÕß- ØßÛÓÃàÕßÔÚÇÓÁÚØÇÊÎÓÄÙÏÇÝßÍËÃ- ØÕÆÔÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÎÛÕÆÔÍÏÇÚÎ

Ø ØÃÙÚÇÒΓουότσον: ©ÏËÖÏÙÚÂ- ÓËÙËÖÕÏÇÙÎÓËÃÇÛÇÓÖÕØÕÆÙË ÇÝÄÖÜÝÎÇÖÕÓÄÔÜÙÎÇÖÄÚÕÑÕÏ- ÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÜÔÖËØÏÖÚ×ÙËÜÔÃ– Από τι εξαρτάται το πόσο ÓÕÔËÝËØÍ¦àÕÔÚÇÏÙÑÒÎØ¦ÍÏÇÔÇ ÔÇÈËÒÚÏÜÛËÃÖËØÇÏÚÁØÜÕÈÇÛÓÄÝ ÔÜÔÏÑÄÙÆÔÕÒÕ
ÔÇÏÖÕÒÆÔÜØÃÝÍÏÇÔÇÖÕÆÓËË¦Ô
γρήγορα θα είναι έτοιμο ένα ÇÔÇÖÚÆÐÕßÔÁÔÇËÓÈÄÒÏÕËÔÇÔÚÃÕÔ ËÚÕÏÓÄÚÎÚÇÝ©ÙßÔÚÕÔÏÙÓÄÝËÃÔÇÏ
ÖÏÖÒÁÕÔÖØÁÖËÏÔÇËÃÓÇÙÚËÙË ÓÏÇÇÒÒÇÍÂÚÎÝËÖÕÞÂÝÛÇËÖÎØËεμβόλιο;
ÚÕßÏÕÆÇÒÒ¦ÛÇÞØËÏÇÙÚÕÆÔÖÕÒ- àÜÚÏÑÂÝÙÎÓÇÙÃÇÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÇ ÛÁÙÎÔÇÇÔÇÖÚÆÙÙÕßÓËÔÇÖÇØ¦- ¦ÙËÏÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÚÎÝÙßÍÑËÑØÏÓÁΔρ Ρίτσαρντ Πέντοντι: ßÔÂÛÜÝÞØËÏ- ÒÕÃÓÂÔËÝÖØÕÚÕÆÑÇÚÇÙÚËÃÊßÔÇÚÄ ÊÏ¦ÌÕØÇËÖÃÖËÊÇÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝ ÍÕßÓËÑÇÏÔÇÞÕØÎÍÕÆÓËÌ¦ØÓÇÑÇ ÔÎÝËÙÚÃÇÝ

«Αγνωστη η πορεία του, μπορεί να εξαφανιστεί όπως ο SARS»
Του ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Η «Καθημερινή» ËÖÏÑÕÏÔ×ÔÎÙËÓËÊÆÕ
ÊÏËÛÔËÃÝÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚËÝÙÚÕÖËÊÃÕ
ÚÎÝÏÇÚØÏÑÂÝÑÇÏÚÎÝËÖÏÊÎÓÏÕÒÕÍÃÇÝØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÕÔÑÇÛÎÍÎÚÂ
ÇÚØÏÑÂÝØÛÕßØÏÖØÄËÊØÕÚÕß
ÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßÑÇÏÓÁÒÕÝÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÕß²ÕÔÍÑ ÕÔÍÑ¶ÕÕÖÕÃÕÝ
ÂÚÇÔßÖÕßØÍÄÝÇÏÊËÃÇÝÄÚÇÔÐÁÙÖÇÙËÎËÖÏÊÎÓÃÇÚÕß:(9:¶ÑÇÏ
ÚÎÔÑÇÛÎÍÂÚØÏÇÇÏÊÏÇÚØÏÑÂÝÑÇÏ
ÖÏÊÎÓÏÕÒÕÍÃÇÝÚÎÝÇÚØÏÑÂÝÞÕÒÂÝÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕßÚ¦ÔÌÕØÔÚ
ÈÄÔ¡ÇÒÔÚÕÔÁÏÔÚÕ ÇÏÕÏÊÆÕÇÖ¦ÔÚÎÙÇÔÙËÖÇØÄÓÕÏÇËØÜÚÂÓÇÚÇ
ÙÞËÚÏÑ¦ÓËÚÏÝÈÁÒÚÏÙÚËÝÇÚÕÓÏÑÁÝ
ÑÇÏÙßÒÒÕÍÏÑÁÝÖØÇÑÚÏÑÁÝÍÏÇÚÎÔ
ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÕßÏÕÆ
ÎÓÇÔÚÏÑÄàÂÚÎÓÇËÃÔÇÏÎÇÖÕÊØÇÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎ®ÚÕß*6=0+ ÑÇÛ×ÝÁÞËÏÖÕÒÒ¦ÑÕÏÔ¦ÍÔÜØÃÙÓÇÚÇ
ÓËÚÎÔÑÕÏÔÂÍØÃÖÎ¬ÄÙÕÎÑÕÏÔÂ
ÍØÃÖÎÄÙÕÑÇÏÎÓÄÒßÔÙÎÇÖÄÚÕÔ
ÑÕØÜÔÕáÄÓÖÕØËÃÔÇËÐËÒÏÞÛËÃÙË
ÖÔËßÓÕÔÃÇÛÔÎÙÏÓÄÚÎÚÇËÃÔÇÏ
ÙÞËÊÄÔÙßÍÑØÃÙÏÓÎÓËËÑËÃÔÎÚÎÝ
ÑÕÏÔÂÝÍØÃÖÎÝ©ÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏ

ÇÙÛËÔËÃÝÁÞÕßÔËÒÇÌØ¦ÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇÖØÕÚÕÆÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÖÒÂØÎÝ
ÛËØÇÖËÃÇ×ÝÊÏÑÇÏÕÒÕÍËÃÚÇÏÒÕÏÖÄÔÓÏÇÚÄÙÕÓËÍ¦ÒÎÖÇÍÑÄÙÓÏÇ
ÑÏÔÎÚÕÖÕÃÎÙÎ"©ÑÏÇÖÇÔÚ¦ÄÚÏ
ÕÑÕØÜÔÕáÄÝËÃÔÇÏÖÏÕËÖÏÛËÚÏÑÄÝ
ÇÖÄÚÎÔÑÕÏÔÂÍØÃÖÎÙËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÎÛÔÎÙÏÓÄÚÎÚÇÛÔÎÙÏÓÄÚÎÚÇÇÖÄÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄ*6=0+ 
ËÃÔÇÏ  ËÔ×ÚÎÝÑÕÏÔÂÝÍØÃÖÎÝËÃÔÇÏÒÏÍÄÚËØÕÇÖÄ ËÈÇÃÜÝÕÑÕØÜÔÕáÄÝÁÞËÏÛÔÎÙÏÓÄÚÎÚÇ
ÖÕÒÆÞÇÓÎÒÄÚËØÎÇÖÄÚÕÔ:(9:
ÖÕßÂÚÇÔ  ÇÒÒ¦ÇÖÄÚÎÔ
¦ÒÒÎÖÒËßØ¦ËÃÔÇÏÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÕÑÕÒÒÎÚÏÑÄÝÇÖÄÚÕÔ:(9:®
ÑßØÃÇ¡ÇÒÔÚÕÔÁÏÔÚÕÖÇØÇÚÎØËÃÄÚÏÖÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÕÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÌÕØËÃÝÚÕßÏÕÆÊËÔ
ËÓÌÇÔÃàÕßÔÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇÂÁÞÕßÔ
ËÒÇÌØ¦ÂÓÁÚØÏÇÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÏÑÇÏÑ¦ÖÕÏËÝÈÇØÏÁÝ
ÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÇÒÒ¦ÑÇÏÛ¦ÔÇÚÕÏ
ÇÚ¦ÙßÔÁÖËÏÇÇØÑËÚÕÃ¦ÔÛØÜÖÕÏÛÇÞØËÏÇÙÚÕÆÔÔÕÙÎÒËÃÇËÔ×
Ñ¦ÖÕÏÕÏÓÖÕØËÃÔÇÖËÛ¦ÔÕßÔÖÏÖÒÁÕÔÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇÔÔÁÕÏÄ
ÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕÔÕÖÕÃÕÕÏÖËØÏÙÙÄÚË-
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ÙËËßØËÃÇÂÙËÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎÑÒÃÓÇÑÇÑÇÏÓËÚ¦ÓÖÕØËÃÔÇËÐÇÌÇÔÏÙÚËÃÄÖÜÝËÐÇÌÇÔÃÙÚÎÑËÕ:(9:
ÂÓÖÕØËÃÔÇÙßÔËÞÃÙËÏÔÇÑßÑÒÕÌÕØËÃÙËÚÇÑÚ¦ÞØÕÔÏÑ¦ÊÏÇÙÚÂÓÇÚÇÑÄÓÇÑÇÏÙÂÓËØÇÊËÔÁÞÕßÓË
ÑÇÚÇÔÕÂÙËÏÍÏÇÚÃÕ:(9:ËÐÇÌÇÔÃÙÚÎÑË®ÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦ÎÑÇÛÎÍÂÚØÏÇÚÎÝÇÚØÏÑÂÝÞÕÒÂÝÚÕßÚ¦ÔÌÕØÔÚÖÇØÇÚÎØËÃÄÚÏÊËÔËÃÓÇÙÚË
ËÔÚËÒ×Ý¦ÕÖÒÕÏÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕÔÏÄ
±Ö¦ØÞÕßÔßÖÕÉÂÌÏÇËÓÈÄÒÏÇÙË
ÙÚ¦ÊÏÕÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÄÖÜÝÑÇÏÇÔÚÏÏÏÑ¦Ì¦ØÓÇÑÇÚÇÕÖÕÃÇÓÖÕØËÃÔÇ
ÇÖÕÊËÏÞÛÕÆÔÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑ¦ÙÚÎÔ
ÖØÄÒÎÉÎÂÙÚÎÛËØÇÖËÃÇÚÕßÏÕÆ®

«Παρά το γεγονός ότι
οι περισσότεροι φορείς
δεν εμφανίζουν συμπτώματα ή έχουν ελαφρά
ή μέτρια συμπτώματα,
καταγράφονται και βαριές περιπτώσεις».
ØÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏËÃÔÇÏËßÖÇÛËÃÝÞÜØÃÝ
ÔÇÁÞÕßÓËÑÇÚÇÔÕÂÙËÏÇÑÄÓÇÄÒÕßÝ
ÚÕßÝÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÑÏÔÊÆÔÕß®©ÏÊÆÕ
ÑÇÛÎÍÎÚÁÝÇÖÁÌßÍÇÔÔÇÚÕÖÕÛËÚÎÛÕÆÔËßÛÁÜÝÍÏÇÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕ
ÓËÚÇÒÒ¦ÐËÜÔÚÕßÏÕÆÑÇÛ×ÝÇßÚÁÝÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÖØÕÈÒËÌÛÕÆÔ
ÕÒÒÕÃËÑÌØ¦àÕßÔÚÎÔÇÏÙÏÄÊÕÐÎËÑÚÃÓÎÙÎÄÚÏÕÑÕØÜÔÕáÄÝÛÇ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÚËÃÇÑØÏÈ×ÝÄÖÜÝÑÇÏÕ
:(9:ÇÒÒ¦ÕÑÏÊÏËßÑØÏÔÃàËÏÄÚÏ
ÊËÔÔÏÑÂÙÇÓËÖÕÚÁÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦
ÚÕÔ:(9:ÕÆÚËÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑËËÓÈÄÒÏÕÍÏÇÚÕÔ:(9:®ÑÇÏÖØÕÙÛÁÚËÏ
ÄÚÏÎÖÇØÇÙÑËßÂËÓÈÕÒÃÜÔÇÖÇÏÚËÃ
ÞØÄÔÕÍÏÇÚÃÖØÁÖËÏÔÇÕØÍÇÔÜÛÕÆÔ

φροντίδα για τον άνθρωπο και την υγεία

Η καθηγήτρια(Ñ{Ù{Ñ³¨{~ÊØ~Ñ{ {ÙiÐ{ÜoËÑØ³iØÑ³¨{~ÊØ.TÜÊØ³È
(ÑÉ{³iÐËÈ.³Ò×¨³³ (åV
KÌÑÜ³Ó{³
ÊÕÑÏÓÁÝÙËà×ÇÕÏÕÖÕÃËÝÖØÕÎÍÕÆÔÚÇÏÚÜÔÑÒÏÔÏÑ×ÔÊÕÑÏÓ×ÔÙËÇÔÛØ×ÖÕßÝ®ÑßØÃÇ¡ÇÒÔÚÕÔÁÏÔÚÕ
ÚÕÔÃàËÏÄÚÏÊËÔÍÔÜØÃàÕßÓËÖ×ÝÛÇ
ÙßÓÖËØÏÌËØÛËÃÕ*6=0+ ¡ÖÕØËÃÔÇÇÖÒÜÛËÃÙËÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕ

Τα μέτρα προστασίας
ËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÇÓÁÚØÇÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÕÑÏÙßÔÏÙÚ¦ÁÓÌÇÙÎ
ÙÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÂßÍÏËÏÔÂÙÚÕÖÒÆÙÏÓÕÚÜÔÞËØÏ×ÔÑÇÏÙÚÎÔÇÖÕÌßÍÂ
ÑÕÏÔÜÔÏÑ×ÔËÖÇÌ×ÔÁÚÙÏ×ÙÚËÔÇ
ËÓÖÕÊÏÙÚËÃÎËÐ¦ÖÒÜÙÎÚÕßÏÕÆ®
¬ÕÔÃàËÏÇÑÄÓÇÄÚÏÓÏÇÔÁÇÛËØÇÖËÃÇ
ÖÕßÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÂËÃÔÇÏÎÇÐÏÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÖÒ¦ÙÓÇÚÕÝÚÕßÇÃÓÇÚÕÝÇÙÛËÔ×ÔÖÕß

ÛËØÇÖËÆÚÎÑÇÔÄÖÜÝÓËÚÁÊÜÙËÚÎÔ
ÁÓÖÚÎÑÇÏÚÕÖØÇÑÚÕØËÃÕ9L\[LYZ
ÑßØÃÇ¡ÇÒÔÚÕÔÁÏÔÚÕÊÎÒ×ÔËÏÄÚÏ
ÊËÔÍÔÜØÃàËÏË¦ÔÚÇÞ¦ÖÏÇÑÇÚ¦ÚÎÝ
ËÒÕÔÕÙÃÇÝÓÖÕØÕÆÔÔÇÁÞÕßÔÛËÚÏÑÂËÖÃÊØÇÙÎÄÖÜÝÇÔÁÌËØÇÔÖØÕ
ÎÓËØ×ÔÑÏÔËàÏÑÁÝÏÇÚØÏÑÁÝÖÎÍÁÝ
ÑÇÏÖØÕÙÛÁÚËÏÄÚÏÊËÔËÃÔÇÏÇÑÄÓÇ
ÖÒÂØÎÝÎÍÔ×ÙÎÓÇÝÍÏÇÚÇÓÁÚØÇ
ÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÒ¦ÈËÏÁÔÇÝÇÙÛËÔÂÝÍÏÇÔÇËÖÏÚÇÞÆÔËÏÚÎÛËØÇÖËÃÇ
ÚÕßÑØÏÈ×ÝÍÏ»ÇßÚÄÚÕÔÒÄÍÕ
ÙßÔÏÙÚÕÆÓËÚÎÒÂÉÎÚÜÔÈÇÙÏÑ×Ô
ÓÁÚØÜÔÖÕßßÖ¦ØÞÕßÔÍÏÇÑ¦ÛË
¦ÔÛØÜÖÕÖÕßÖØÕÙÈ¦ÒÒËÚÇÏÇÖÄ
ÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËÇÙÛÁÔËÏÇÚÕßÇÔÇÖÔËßÙÚÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ!ÐËÑÕÆØÇÙÎËÔßÊ¦ÚÜÙÎÑÇÏÇÔÚÏÈÏÕÚÏÑ¦
ËÔ¦ÔÚÏÇÙËÖÏÛÇÔÁÝÊËßÚËØÕÍËÔËÃÝ
ÈÇÑÚÎØÏÇÑÁÝÓÕÒÆÔÙËÏÝË¦ÔßÖ¦ØÞËÏÎßÖÕÉÃÇÄÚÏÓÖÕØËÃÔÇÁÞÕßÔ
ÇÔÇÖÚßÞÛËÃ¬ÁÒÕÝÄÙÕÏÇÙÛËÔÕÆÔ
ÖØÁÖËÏÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÓÄÔÕÏÚÕßÝ
ÚÎÔÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÇÖÕÓÄÔÜÙÎÝÇÒÒ¦ÔÇÇÔÇàÎÚÕÆÔÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÚÎÔ
ÇÖÇØÇÃÚÎÚÎÏÇÚØÏÑÂÌØÕÔÚÃÊÇË¦Ô
ÊÏÇÖÏÙÚ×ÔÕßÔËÖÏÊËÃÔÜÙÎÚÜÔÙßÓÖÚÜÓ¦ÚÜÔÚÕßÝ®
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êãêéêáÜ×ÜéÜàÜÖàÕáéàÓÞíÚàìàÚÜÕàéÜÚ
ãÜÓÜßáÜÕÞÚãêá ÕëíÖáâÞÚáÚìêëáÞÚ ãêéÜÔáâÞÚÚíéìÜÓÞÚ

ÝČýþāùýØĊąúĎĄĎýđÓÜÚìëêéêãêÚ
ØĊąĊąþČýþāüĎĄćýĉ
ÚýČýćĊčĎąýĉ÷đčēĉĎýă÷đăąýúčĊēđ
ĉĄčĎāüĊēĉýyúĎĄĉÜďĄĉèÖĊąĔùĀĊē
ćýąĎĄãýČąĈ÷ĉýáĐýĉĉùĀĊē.
ßýĒýČĊyĈýčĎāùĊìýăýĈýćĎāČè
ăĈēćèĎĊēÚĎ÷ĈąĊēØýČĈąèČĊē.

ìàéâíëáÜâàãÜëìáêí
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Γεωπολιτικές ισορροπίες με άρωμα Γαλλίας
Ανοίγει η βεντάλια των αμυντικών συνεργασιών στην περιοχή - Στο κάδρο της Γαλλίας και η αεροπορική βάση της Πάφου
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Ο ελλιμενισμός του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Σαρλ Ντε Γκολ» για
έξι μέρες στο λιμάνι της Λεμεσού,
υπό άλλες περιστάσεις θα ήταν μια
απλή επίσκεψη ρουτίνας και ανάπαυλας του προσωπικού του, σε κυπριακά λιμάνια. Η υπέρμετρη, όμως,
προσοχή που δόθηκε στη ναυαρχίδα
των γαλλικών δυνάμεων στο ανώτατο, μάλιστα, πολιτειακό επίπεδο
δεν μπορεί να θεωρηθεί, μόνο, μια
τυπική έκφραση των διαχρονικά
στενών σχέσεων με τη Γαλλία. Η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη στο κατάστρωμα του «Σαρλ Ντε Γκολ», ουσιαστικά αποτυπώνει την προσοχή
και ενδιαφέρον που προσδίδει η
Λευκωσία στον κυπρογαλλικό άξονα,
ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει
ενισχυθεί τα μέγιστα. Η έμπρακτη
στήριξη της Γαλλίας, απέναντι στην
τουρκική επιθετικότητα, αποτελεί
σημείο αναφοράς για την κυπριακή
πλευρά, πρώτα και κύρια σε διπλωματικό επίπεδο. Σε μια Ε.Ε. που συνεχίζει να αναζητεί κοινό πολιτικό
βηματισμό, το Παρίσι αποδεικνύεται
μια σταθερή, αξιόπιστη και με προοπτικές επιλογή συνεργασίας σε όλα
τα επίπεδα. Στο περιβάλλον που έχει
δημιουργηθεί στην περιοχή, οι σχέσεις των δυο χωρών, όπως περιγράφονται, έχουν διευρυνθεί με τα ενεργειακά να αποτελούν, μόνο, έναν
από τους κρίκους της αλυσίδας συνεργασίας. Η κοινή αντίληψη και
δράση των δυο χωρών, σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, αξιολογείται ως πολύ θετική,
ενισχύει τις φιλοδοξίες της γαλλικής
διπλωματίας αλλά συνάμα καλύπτει
και τα θέλω της Λευκωσίας, απέναντι
στην τουρκική παραβατικότητα καθώς και στις επιδιώξεις της κυπριακής
διπλωματίας να αναδειχθεί ο γεω-








μαχητικό «Ραφάλ» που έλαβε μέρος
σε άσκηση ενεργοποίησης της κυπριακής αεράμυνας, προσγειώθηκε
στην Ανδρέας Παπανδρέου προκειμένου να τύχει υποστήριξης από το
προσωπικό εδάφους της Βάσης.
Πληροφορίες που υπάρχουν θέλουν
να γίνονται σκέψεις για επέκταση
της αμυντικής συμφωνίας με χρήση
της αεροπορικής βάσης από γαλλικά
«Ραφάλ». Οι ίδιες πληροφορίες θέλουν τα γαλλικά μαχητικά να χρησιμοποιούν της εγκαταστάσεις της
Ε.Φ. σε περιοδική βάση.

Πληροφορίες θέλουν να
υπάρχει γαλλικό ενδιαφέρον για χρήση της αεροπορικής Βάσης της
Πάφου από μαχητικά
«Ραφάλ», με πηγές του
Υπουργείου Άμυνας να
ξεκαθαρίζουν πως δεν
υπάρχει συμφωνία για
μόνιμη παρουσία πολεμικών αεροσκαφών.
στρατηγικός ρόλος της Κύπρου. Στο
μοτίβο αυτό το πλέγμα των τριμερών
συνεργασιών θεωρείται καθοριστικός
παράγοντας, με τους Γάλλους να δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την
επέκτασή τους προς ανατολάς και
τη συμπερίληψη και άλλων κρατών
της περιοχής, όπως του Λιβάνου.

Τα αμυντικά
Η παρουσία του «Σαρλ Ντε Γκολ»
στην Ανατολική Μεσόγειο, με τη
συνοδεία έξι γαλλικών πλοίων - το
BCR Somme, το BCR Marne, τη
FREMM Bretagne, τη FREMM Normandie, τη φρεγάτα (FLF) Surcouf,
τη φρεγάτα κατά υποβρυχίων (FASM)
La Motte-Picquet - πολεμικών σκαφών άλλων χωρών (γερμανικά, αμερικάνικα, βελγικά, ισπανικά, ολλανδικά και πορτογαλικά) καθώς και
ενός αεροσκάφους θαλάσσιας περιπολίας Atlantique 2, δεν μπορεί
να θεωρηθεί ως μια αποστολή ρουτίνας στην περιοχή, από τις πολλές
που πραγματοποιούνται κατά διαστήματα και από άλλα κράτη. Μια
μικρή γεύση για τις επιδιώξεις της
γαλλικής πλευράς φαίνεται να έδωσε

Το ΥΠΑΜ

Η παρουσία του γαλλικού αεροπλανοφόρου στη Λεμεσό μπορεί να είχε περισσότερο συμβολική σημασία, ωστόσο,

επισφραγίζει το άριστο κλίμα συνεργασίας που υπάρχει μεταξύ της Εθνικής Φρουράς και των γαλλικών δυνάμεων, κάτι
που επιβεβαιώθηκε και από τις κοινές δραστηριότητες τον τελευταίο μήνα.
ο διοικητής του αεροπλανοφόρου,
στην δεξίωση που παρέθεσε στο λιμάνι της Λεμεσού στην παρουσία
του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο
Γάλλος αξιωματικός φαίνεται να είπε
στους συνομιλητές του σε κάποια
στιγμή, με νόημα, πως «θα μας βλέπετε συχνά στην περιοχή». Η Γαλλία,
όπως ορθά επισημαίνεται και από
διπλωματικές πηγές, φέρεται αποφασισμένη να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην περιοχή και
στα πλαίσια του δυτικού συνασπισμού, στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας.
Ένα κομμάτι των γαλλικών φιλοδοξιών στην περιοχή καλύπτει
και η πολυεπίπεδη, όπως εξελίσσεται,
προσέγγιση με την Κύπρο. Η αμυντική συνεργασία των δυο χωρών
θεωρείται ζωτικής σημασίας για το

Παρίσι και δεν περιορίζεται επί της
θαλάσσης. Η αναβάθμιση και επέκταση της ναυτικής βάσης στο Μαρί,
θεωρείται η αρχή. Σχεδόν ενάμιση
χρόνο μετά την αποκάλυψη του έντονου ενδιαφέροντος για τις ναυτικές
υποδομές της Εθνικής Φρουράς, τα
βήματα που έχουν γίνει είναι σημαντικά. Όπως έχει γράψει επανειλημμένα η «Κ», οι στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες έχουν ολοκληρώσει
τα σχέδια για τη βάση στο Μαρί που
περιλαμβάνουν την επέκταση του
λιμενοβραχίονα αλλά και την κατασκευή υποδομών στη στεριά προκειμένου να μπορούν να ελλιμενιστούν μεγάλα πολεμικά πλοία. Με
βάση τα όσα έχουν σχεδιασθεί, η
ναυτική βάση στο Μαρί, όταν ολοκληρωθούν τα έργα, θα είναι σε
θέση να φιλοξενήσει πολεμικά πλοία

για ανεφοδιασμό αλλά και επισκευαστικές εργασίες.

Βάση στην Πάφο
Το νέο στοιχείο το οποίο εξάγεται
από την παρουσία του γαλλικού αεροπλανοφόρου στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και τη συχνή πτήση
μαχητικών «Ραφάλ» πάνω από την
Κύπρο, με ξεχωριστή σημασία, αφορά την επέκτασης της αμυντικής
συνεργασίας, διαπίστωση που εκ
των πραγμάτων βάζει στο κάδρο
και την αεροπορική βάση Ανδρέας
Παπανδρέου στην Πάφο. Οι δραστηριότητες των μαχητικών αεροσκαφών, του γαλλικού αεροπλανοφόρου στην περιοχή, κατέδειξαν
την αξία των υποδομών στην Πάφο
σε επιχειρησιακό επίπεδο. Σε μια
περίπτωση, όπως έγινε γνωστό, ένα

Η κυβέρνηση, από την πλευρά
της, εμφανίζεται ιδιαίτερα προσεχτική στα ζητήματα των αμυντικών
συνεργασιών που περιλαμβάνουν
και τη χρήση στρατιωτικών υποδομών, προκειμένου να μην διαταραχθούν οι ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή. Για τις πληροφορίες
που αφορούν τη χρήση της Ανδρέας
Παπανδρέου από τους Γάλλους, πηγές του Υπουργείου Άμυνας δεν τις
επιβεβαιώνουν. Η ίδια τακτική ακολουθείται και για την παρουσία δυνάμεων των ΗΠΑ στην Πάφο. Από
πλευράς κυβέρνησης γίνεται λόγος
για παροχή διευκολύνσεων προς
τρίτες χώρες και όχι μόνιμης παρουσίας στρατιωτικών δυνάμεων.
Ωστόσο, το στοιχείο που εξάγεται
από την δραστηριότητα επί κυπριακού εδάφους, το τελευταίο διάστημα
και επισημαίνεται από στρατιωτικούς αναλυτές, είναι οι θετικές αξιολογήσεις με υποδομές τις Ε.Φ. να
έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον από
δυσμάς. Το δεύτερο θετικό που εντοπίζεται αφορά την ίδια την Ε.Φ.
η οποία φαίνεται να εξέρχεται από
την αθέατη πλευρά και να συνεργάζεται με χώρες, στρατιωτικά ανεπτυγμένες.

Γαλλικό πλοίο στην Κρήτη
«δοκιμάζει» την Αγκυρα
Με προγραμματισμένες θαλάσσιες έρευνες στη Μεσόγειο
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Σε τεστ των τουρκικών αντανακλαστικών στην περιοχή νότια της Κρήτης αναμένεται να μετατραπούν οι
προγραμματισμένες θαλάσσιες έρευνες που θα κάνει το επόμενο χρονικό
διάστημα γαλλικό ωκεανογραφικό
πλοίο στα νότια της Κρήτης. Συγκεκριμένα, από την Αθήνα έχει αδειοδοτηθεί ωκεανογραφικό γαλλικό
σκάφος, το οποίο θα διεξαγάγει επιστημονικές έρευνες από το Ιόνιο
μέχρι τα νότια και εν συνεχεία στα
ανατολικά της Κρήτης από τις αρχές
Μαρτίου έως τα μέσα Απριλίου. Πέρυσι, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο
του 2019, ανάλογες έρευνες είχαν
πραγματοποιηθεί από το γαλλικό
ωκεανογραφικό «Pourqoi-pas», οι
οποίες ουδέποτε ολοκληρώθηκαν
λόγω της παρενόχλησης που δέχθηκαν στην περιοχή νότια της Κρήτης και του Καστελλόριζου από τουρκικές φρεγάτες και αεροσκάφη. Φέτος, το ωκεανογραφικό θα πλεύσει
σε περιοχές οι οποίες περιλαμβάνονται στο τουρκολιβυκό μνημόνιο,

κάτι που εκ των πραγμάτων δημιουργεί ερωτήματα για τη στάση που
θα τηρηθεί. Στην Αθήνα, πάντως,
παραμένει ως πλέον πιθανό σενάριο
εκείνο της διεκδίκησης αλιευτικών
δικαιωμάτων στη ζώνη που έχει
οριοθετηθεί από το τουρκολιβυκό
μνημόνιο, ανάμεσα στο Καστελλόριζο και στα νότια της Κρήτης. Οι
έρευνες του γαλλικού ωκεανογραφικού θα πραγματοποιηθούν εντός
αυτής περιοχής. Η γαλλική παρουσία,
πάντως, ήταν έντονη και κατά το
προηγούμενο διήμερο, αυτή τη φορά
με το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε
Γκωλ», το οποίο και έπλευσε, συνοδευόμενο μεταξύ άλλων από τη φρεγάτα «Ψαρά», στα νότια της Κρήτης.
Εκεί, τα Ραφάλ που βρίσκονται επί
του «Σαρλ ντε Γκωλ» πραγματοποίησαν ασκήσεις με μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α.), με σκοπό
την εκτέλεση πολλών σεναρίων.
Υπενθυμίζεται ότι η Γαλλία φέτος
θα συμμετάσχει στον «Ηνίοχο 2020»,
άσκηση η οποία εξελίσσεται σε όλο
το εύρος του FIR Αθηνών.
Σκοπός της Αθήνας είναι η δια-

τήρηση μιας διαρκούς παρουσίας
στα νότια της Κρήτης και στην περιοχή του Καστελλόριζου. Στόχος,
αναφέρουν αρμόδιες πηγές, είναι
να υπάρχει ελληνική παρουσία όπου
επιχειρηθεί να γίνει τουρκική κίνηση
και όχι να υπάρξει εκ των υστέρων
παρέμβαση. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η διαρκής παρουσία
μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού
(Π.Ν.) περί την Κρήτη, κάτι που γίνεται με την εκ περιτροπής πλεύση
στον Ναύσταθμο Σούδας φρεγάτας
και υποβρυχίου. Επίσης, τις προηγούμενες ημέρες έγιναν στην ευρύτερη περιοχή μεγάλες ανθυποβρυχιακές ασκήσεις. Σκοπός, όπως
ήδη ανέδειξε την περασμένη εβδομάδα η «Κ», είναι η σταδιακή ενεργοποίηση της Διοίκησης Επιχειρήσεων Ανατολικής Μεσογείου (ΔΕΑΜ)
με έδρα τον Ναύσταθμο Κρήτης,
στη Σούδα. Στην αύξηση της διεθνούς παρουσίας στην ευρύτερη
περιοχή νότια της Κρήτης θα συμβάλει και η αεροναυτική επιχείρηση
της Ε.Ε. με σκοπό την επιτήρηση
του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη.

Το υποβρύχιο «Ματρώζος» σε άσκηση στη θαλάσσια περιοχή του Μυρτώου Πελάγους.

Απροθυμία συμμάχων
Η Τουρκία δεν έχει, βέβαια, λόγο
για τις αποφάσεις σε επίπεδο Ε.Ε.,
ωστόσο στο ΝΑΤΟ προσπαθεί διαρκώς να ακυρώσει τη ναυτική δράση
στο Αιγαίο για την παρακολούθηση
των προσφυγικών ροών. Αυτή τη
στιγμή η δράση του ΝΑΤΟ εξακολουθεί να διεξάγεται αποκλειστικά
και μόνο σε δύο από τις τέσσερις περιοχές του Ανατολικού Αιγαίου, λόγω
της άρνησης της Τουρκίας να επιτρέψει την επέκτασή της νοτιότερα
της Ικαρίας. Σύμφωνα με πληροφορίες
που διαθέτει η «Κ», στις πρόσφατες
συναντήσεις που έγιναν σε πολιτικό,

διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο
στις Βρυξέλλες, η Αγκυρα δεν επιτρέπει την πτήση των οργανικών
ελικοπτέρων που φέρουν οι φρεγάτες
της νατοϊκής δύναμης, ενώ εσχάτως
παρατηρούνται ανακρίβειες στις τρίμηνες αναφορές της δραστηριότητας
στο Αιγαίο για το προσφυγικό. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, προκύπτουν
τρία συμπεράσματα: Πρώτον, δεν
αναδεικνύονται ορθά τα στοιχεία
της Ναυτικής Διοίκησης του ΝΑΤΟ
(MARCOM) και του Ανώτατου Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SHAPE) για την αύξηση των
προσφυγικών ροών σε σύγκριση με

το 2018. Δεύτερον, δεν αναδεικνύεται
το κενό που έχει δημιουργηθεί στη
δράση του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο μετά
την αποχώρηση του αλβανικού πλοίου. Και, τρίτον, οι Σύμμαχοι εμφανίζονται απρόθυμοι να συνδράμουν
στην επιχείρηση. Το πρόβλημα είναι
γενικότερο, καθώς υπάρχουν ελλείψεις και στην επιχείρηση «Sea
Guardian» στη Μεσόγειο. Για αυτήν
έχουν επανειλημμένως προθυμοποιηθεί να συμμετάσχουν τρίτες χώρες,
όπως το Ισραήλ με πολεμικό πλοίο
και η Αυστρία με ομάδα νηοψίας,
κάτι που σαμποτάρεται διαρκώς από
την Τουρκία.
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Αβέρωφ:
Η μεγάλη
πορεία του
στην βάση
Την βδομάδα που πέρασε ο γ.γ. του
ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού κατήγγειλε τον Πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου για κρίση ταυτότητας, με αφορμή την πρότασή
του για πρόωρη αφυπηρέτηση συγκεκριμένων επαγγελμάτων του δημοσίου χωρίς πέναλτι. Υποστήριξε
μάλιστα σκωπτικά πως αν συνεχίσει
έτσι θα ζητήσει τον Συναγερμικό
Πρόεδρο για μεταγραφή το ΑΚΕΛ.
Η αλήθεια είναι πως οι περιοδείες
που κάνει τον τελευταίο μήνα ο
Αβέρωφ Νεοφύτου, επισκεπτόμενος
άλλοτε μικροβιομηχανίες, άλλοτε
αγρότες άλλοτε εργάτες, συζητούνται έντονα και εντός του ΔΗΣΥ
γιατί δεν θυμίζουν σε τίποτα τον
αλλοτινό εαυτό του. Και λέμε τον
αλλοτινό εαυτό του γιατί μία σύντομη ανασκόπηση των δηλώσεων
του Μαρτίου του 2016 λίγο πριν
τις βουλευτικές εκλογές, είναι αρκετή για να καταδείξει πως κάτι
άλλαξε και στη ρητορική και στη
στάση του. Τότε για παράδειγμα
ο Συναγερμικός Πρόεδρος χαρακτήριζε τους απεργούς στο λιμάνι
Λεμεσού βολεμένους που επιχειρούν να καταστρέψουν την οικονομία και άνοιγε παράλληλα μέτωπο
με τους νοσηλευτές που διεκδικούσαν καλύτερους όρους στη σύμβασή τους, σημειώνοντας δηκτικά,
πως όσοι θεωρούν ότι οι όροι μιας
σύμβασης δεν τους ικανοποιούν,
μπορούν απλά να μην συνεχίσουν
να είναι εργαζόμενοι με αυτές τις
συνθήκες. Δηλώσεις που, όπως

Σ

υποστήριζαν κύκλοι της Δεξιάς,
έπληξαν το κόμμα στις εκλογές του
2016. Αυτή η αλλαγή ήταν αρκετή
για να εγείρει ερωτήματα ως προς
το πού το πάει ο Συναγερμικός
Πρόεδρος. Έγκειται στο ότι οι προτεραιότητες στην οικονομία άλλαξαν πλέον και θέτουν στο προσκήνιο την διάσωση της μεσαίας τάξης;
Είναι μία προσπάθεια αλλαγής της
ατζέντας που συνδέεται με τη διαφθορά σε όλα τα επίπεδα ή αποτελεί
μία νέα επικοινωνιακή εκστρατεία;
Λίγο απ΄ όλα λένε συναγερμικοί
κύκλοι. Κάποιοι επισημαίνουν πως
με την εξομάλυνση της κυπριακής
οικονομίας είναι πλέον η ώρα να
διασφαλιστούν και τα δικαιώματα
της μεσαίας τάξης και αυτό επιχειρεί η ηγεσία, χωρίς να έχει άλλες
σκοπιμότητες. Υπάρχουν και εκείνοι όμως οι πολιτικοί κύκλοι που
βλέπουν πως η κάθοδος του Αβέρωφ Νεοφύτου στην βάση συνδέεται καθαρά με την εκλογική αναμέτρηση του 2021, όσο και με το
κουστούμι που -όσο κι αν το απορρίπτει- ράβει ήδη για το 2023.

Λαϊκοί και φιλελεύθεροι
Είναι γνωστό πως στο κόμμα
της Δεξιάς, συνυπήρχε ανέκαθεν
η φιλελεύθερη τάση με τη συντηρητική, με τον Νίκο Αναστασιάδη
να θεωρείται κυρίως εκπρόσωπος
της λαϊκής Δεξιάς παρά της τάσης
των φιλελεύθερων. Είναι γνωστή
άλλωστε η ευκολία του να κινείται
σε εθνικόφρονα σωματεία, φεστιβάλ και εκδηλώσεις του κόμματος,
ακόμα και τώρα. Ευκολία την οποία
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Από τα παπιγιόν στα
ροζιασμένα χέρια
Δεν είναι θέμα προεδρικών

Μετάβαση από τα τζάκια και τους μεγάλους
οικονομικούς παράγοντες στην λαϊκή Δεξιά
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

l

Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, μετά και τις επικρίσεις που δέχτηκε για μη επαφή με την βάση του κόμματος, επισκέπτεται μι-

κροβιομηχανίες, αγρότες και εργάτες.









Ο Αβέρωφ Νεοφύτου θεωρείτο για καιρό πως ανήκει στη φιλελεύθερη τάση
του ΔΗΣΥ. Πλέον, επιχειρεί να αποκτήσει πρόσβαση στην λαϊκή Δεξιά που
αποτελεί την σπονδυλική
στήλη του κόμματος.
δεν είχε ο Αβέρωφ Νεοφύτου και
έδειχνε τουλάχιστον να μην την
επιδιώκει. Θεωρείτο για καιρό ως
ο κύριος εκπρόσωπος της φιλελεύθερης τάσης του κόμματος, τόσο
στην οικονομία όσο και με τις θέσεις του στο Κυπριακό.

Η αστική αποδοχή
Αυτός είναι και ο λόγος που η
αλλαγή του Αβέρωφ Νεοφύτου έκανε
αίσθηση πρώτα και κύρια στα σαλόνια της Λευκωσίας. Εδώ και καιρό
άλλωστε συντηρείται η φημολογία
πως ο Αβέρωφ Νεοφύτου με την
αναρρίχησή του στην ηγεσία του
ΔΗΣΥ ήθελε πάση θυσία να γίνει
πρώτα αποδεκτός από την αστική

Δεξιά, και δη από τα τζάκια της Λευκωσίας. Ένα ακροατήριο που όπως
λέγεται δύσκολα αποδέχεται πολιτικά πρόσωπα άλλης «κάστας» και
άλλης προέλευσης. Την ίδια δυσκολία θεωρείται πως είχε και ο Νίκος
Αναστασιάδης μόλις ανέλαβε την
προεδρία του ΔΗΣΥ καθώς η αστική
Λευκωσία έβλεπε με καχυποψία τις
κινήσεις του νέου εκ Λεμεσού ορμώμενου ηγέτη της Δεξιάς.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αβέρωφ
Νεοφύτου είχε εδώ και χρόνια προσπαθήσει να κτίσει δεσμούς με
επιχειρηματικούς κύκλους. Καθόλου τυχαίες οι επαφές και οι εκδηλώσεις όπου στις πρώτες θέσεις
βρίσκονταν μεγάλοι οικονομικοί

παράγοντες, αλλά και κατάθεση
προτάσεων νόμου που όπως έλεγαν
συναγερμικοί κύκλοι ευνοούσαν
άλλοτε τις τράπεζες και άλλοτε μεγάλους επιχειρηματίες.
Αυτές οι κινήσεις αλλά και η
έμφαση που έδιδε ο Συναγερμικός
Πρόεδρος στην αστική Δεξιά, συζητήθηκαν στο πολύωρο πολιτικό
γραφείο που πραγματοποιήθηκε
μετά τις ευρωεκλογές, με στελέχη
να επισημαίνουν πως η ηγεσία
έχει απομακρυνθεί από τη βάση
και δίδει-είτε δικαίως είτε αδίκωςτην αίσθηση ότι το κόμμα εξυπηρετεί τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, αγνοώντας την μεσαία
τάξη που αποτελεί την σπονδυλική
στήλη του Συναγερμού. Υπήρξαν
πολλοί τότε που υποστήριξαν, πως
όλες αυτές οι κινήσεις έστρεψαν
μέρος της συναγερμικής βάσης
σε άλλες επιλογές. Στελέχη του
κόμματος υποστηρίζουν εδώ και
καιρό πως ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ
βρίσκεται σε απόσταση με την βάση και δεν έχει την επικοινωνία
που είχε ο Νίκος Αναστασιάδης.
Χημεία και επικοινωνία που όπως
λένε είναι απαραίτητη για κάποιον
που θέλει να αναλάβει τα ηνία της
χώρας στο άμεσο μέλλον.

εκλογών. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου
αντιλαμβάνεται, όπως σημειώνουν στελέχη του κόμματος,
πως οι βουλευτικές εκλογές
του 2021 αποτελούν την κρίσιμη καμπή τόσο για το κόμμα
όσο και για τον ίδιο προσωπικά.
Θα πρέπει όπως σημειώνεται
να φέρει κοντά ψηφοφόρους,
οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί
λόγω των κυβερνητικών χειρισμών, των σύννεφων διαπλοκής που περιφέρονται πάνω
από την Πινδάρου και το Προεδρικό αλλά και ψηφοφόρων
που πλέον βλέπουν με συμπάθεια το ΕΛΑΜ και το ΔΗΚΟ. Καθόλου τυχαία συνεπώς και η δήλωσή του σε πρόσφατη περιοδεία του ότι το κόμμα θα σταθεί
δίπλα στους μικροβιομήχανους.
«Δεν είναι οι άνθρωποι ούτε
της γραβάτας, ούτε των παπιγιόν, ούτε των κουστουμιών. Τα
χέρια τους είναι ροζιασμένα
από τον μόχθο και τον αγώνα
της καθημερινότητας και χρειάζονται στήριξη και θα έχουν
στήριξη», σημείωσε χαρακτηριστικά. Στο ίδιο πλαίσιο και η
πρόταση για πρόωρη αφυπηρέτηση χωρίς πέναλτι για τμήμα
των δημόσιων υπαλλήλων.
Στο ίδιο πλαίσιο θεωρείται πως
κινείται και η έμφαση του Δημοκρατικού Συναγερμού στο μεταναστευτικό. Αποτελεί βεβαίως
την τάση που ακολουθούν όλα
τα δεξιά κόμματα στην Ευρώπη.
Στον Συναγερμό, όπως και στο
Προεδρικό, θα δώσουν έμφαση
στην ανάγκη ελέγχου των μεταναστευτικών ροών. Όπως λένε
στελέχη του κόμματος υπάρχει
πλέον σοβαρό πρόβλημα που
θα πρέπει να επιλυθεί. Το ερώτημα είναι κατά πόσο αυτή η
στροφή δεξιότερα, θα μπορέσει
να πείσει το προοδευτικό ακροατήριο του ΔΗΣΥ, το οποίο μετά
και τη φημολογία συζήτησης για
λύση δύο κρατών από τον Πρόεδρο, το κλείσιμο των οδοφραγμάτων λόγω κορωνοϊού αλλά και
της σύνδεσης της αύξησης της
εγκληματικότητας με την παράνομη μετανάστευση από συναγερμικά στελέχη, τείνει να αποστασιοποιηθεί.

ΑΡΘΡΟ / Του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ

ΑΡΘΡΟ / Του ΧΡΥΣΗ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ

Η πρόταση Παπαπέτρου για κοινή δράση

Είναι η ώρα να ζητήσουμε συγγνώμη

την τελευταία συγκέντρωση της
Κίνησης «Μαζί Μπορούμε», μετά
τις εισηγήσεις των ομιλητών Αβέρωφ Νεοφύτου και Άντρου Κυπριανού,
στους συγκεντρωθέντες δόθηκε το δικαίωμα των ερωτήσεων. Τέθηκαν διάφορες ερωτήσεις που απαντήθηκαν
από τους εισηγητές. Δεν θα τις κρίνω.
Θα αναφερθώ όμως σε μια ερώτηση
που έγινε από τον Μιχάλη Παπαπέτρου
και θεωρώ ότι θα έπρεπε να τη σχολιάσω, όχι την ερώτηση αλλά την αναπάντητη ερώτηση. Ο Μ. Παπαπέτρου ρώτησε: «Εφόσον από το όσα λέχθηκαν
και όσα δεν λέχθηκαν, είναι φανερό
ότι τα δύο κόμματα κινούνται σε παραπλήσιες γραμμές προσέγγισης στη
λύση του Κυπριακού, τότε γιατί οι δύο
ηγέτες δεν συναντώνται και να καταγράψουν τα σημεία στα οποία συμφωνούν στο Κυπριακό και να τα προωθήσουν;» Είναι αλήθεια ότι στο ακροατήριο
επικράτησε απόλυτη σιγή. Ανάμεναν
τις απαντήσεις των ηγετών. Οι ηγέτες
όμως πάγωσαν. Δεν γνώριζαν τι θα
απαντήσουν.
Σ’ αυτό το ερώτημα φάνηκε ξεκάθαρα
πόσο γερασμένη από ιδέες είναι η Δεξιά,
επειδή εγκλωβίστηκε στα εθνικιστικά
συμπλέγματα του παρελθόντος και εξαρτημένη από την πολιτική Ν. Αναστασιάδη και στη ρητορεία του αρχιεπισκόπου, δεν μπορούσε να αρθρώσει
κάτι που να δίνει σημεία επιδεκτικότητας, παρέμενε άλαλη. Στο μυαλό μου
έρχονται μελέτες που δημοσιεύθηκαν
και οι οποίες συγκρίνουν την κυπριακή
Δεξιά με την ευρωπαϊκή Δεξιά. Διαπιστώνω ότι δεν έχει καμιά σε σχέση με
πολλές αρχές και ιδεολογήματα, όπως
για παράδειγμα, ο διαχωρισμός θρησκείας και κράτους (η ευρωπαϊκή Δεξιά
μπορεί να χαρακτηριστεί άθρησκη, πολλές ενέργειές της αποδείχνουν του λόγου
το αληθές), ενώ η κυπριακή είναι πλήρως
υποταγμένη στην Αρχιεπισκοπή, στο

θρησκευτικό και πολιτικό της ηγεμονισμό. Η ευρωπαϊκή Δεξιά δεν κινείται
στη ιδεολογία της χάραξης εθνικών συνόρων, αλλά στην ενοποίηση της Ευρώπης, μια Ευρώπη χωρίς σύνορα. Δεν
αναφέρεται στην επιβίωση του δικού
της έθνους, όπως κάνει η ε/κ ηγεσία,
αναφερόμενη στην «επιβίωση του κυπριακού ελληνισμού». Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της κυπριακής
Δεξιάς, την εμποδίζουν να αποδεχθεί
μια πρόταση, όπως εκείνη του Μ. Παπαπέτρου για συνεργασία με την Αριστερά για προώθηση βασικών αρχών
διευθέτησης του κυπριακού προβλή







Ο συμβιβασμός, η προσπάθεια εξεύρεσης του μίνιμουμ
των απαιτήσεων και η προετοιμασία των πολιτών στην
αποδοχή συμβιβαστικής
λύσης δεν βρίσκεται στο κάδρο των μεγάλων κομμάτων.
ματος. Αλλά αν με την ηγεσία της Αριστεράς δεν μπορεί να συνεργαστεί, πώς
θα καταφέρει να δώσει ολική διευθέτηση
στο Κυπριακό, όταν απέναντι της θα
είναι οι «άλλοι»;
Από την άλλη η ηγεσία της Αριστεράς
βρίσκεται στην κατάψυξη. Δεν έχει ξεφύγει από τα ιδεολογήματά της, από το
σύνθημα (περί συνθήματος πρόκειται)
«μας χωρίζει χάος με τη Δεξιά», αλλά
από την άλλη συναντάται με την ηγεσία
του ΔΗΚΟ και συζητά και Κυπριακό και
άλλα θέματα. Μήπως θεωρεί ότι πράγματι το ΔΗΚΟ θεωρείται «Κέντρο»; Δεν
θα αναφερθώ στη συνεργασία τους το
2003, που ανέδειξαν το αρχιερέα του
εθνικισμού στο ύπατο αξίωμα του κράτους, αναφερόμενη στο ίδιο σύνθημα:

«μακριά η Δεξιά από την εξουσία». Αν
αυτό το «χάος» που ισχυρίζεται η ηγεσία
της Αριστεράς ότι τους χωρίζει και ότι
δεν υπάρχει καμιά περίπτωση συνεργασίας, τότε, πώς θα εξασφαλίσουν την
πλειοψηφία του λαού την οποία εκπροσωπούν τα δύο κόμματα; Πώς θα τη
συμφιλιώσουν για να αποδεχθεί μια
συμβιβαστική λύση; Αναμένει η ηγεσία
της Αριστεράς ότι η Δεξιά θα σύρει τον
χορό μόνη και η Αριστερά θα είναι στην
αντιπολίτευση για να επικρίνει ότι θα
πετύχει (εάν πετύχει) διευθέτηση του
Κυπριακού; Έτσι δεν έκανε το 1959;
Θα κινηθεί με εκείνες τις αρχές του
1959, με τις οποίες βρέθηκε στην ίδια
εξέδρα με τους δολοφόνους των αριστερών και τους ακραίους εθνικιστές
που απέρριπταν την ανεξαρτησία και
τις συμφωνίες του 1959; Έτσι δεν έκανε
το 2004;
Θεωρώ ότι οι απαντήσεις των δύο
αρχηγών ήταν απογοητευτικές. Οι δύο
ηγέτες δεν κατάφεραν να αρθρώσουν
ένα άλλο λόγο, ένα αισιόδοξο λόγο, αλλά
παρέμειναν στις γενικές διακηρύξεις.
Ο συμβιβασμός, η προσπάθεια εξεύρεσης
του μίνιμουμ των απαιτήσεων και η
προετοιμασία των πολιτών στην αποδοχή συμβιβαστικής λύσης δεν βρίσκεται
στο κάδρο των μεγάλων κομμάτων. Να
ισχυριστώ ότι βολεύονται και οι δύο δυνάμεις με αυτή την κατάσταση; Ότι η
πολιτική Αναστασιάδη βολεύει τον αντιπολιτευτικό λόγο της Αριστεράς και
ότι τέτοιος λόγος βολεύει τη Δεξιά για
να συσπειρώνει τις μάζες της Δεξιάς
και της ακροδεξιάς; Η εισήγηση του Μιχάλη Παπαπέτρου έμεινε χωρίς υιοθέτηση, να αιωρείται στο πολιτικό σκηνικό
και να απαιτεί απάντηση: Πώς θα λυθεί
το Κυπριακό χωρίς τη συνεννόηση και
των δύο μεγάλων παρατάξεων;

Ο δρ Κυριάκος Τζιαμπάζης είναι πολιτικός συγγραφέας.

Τ

ην ερχόμενη Παρασκευή, 6 Μαρτίου,
τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από
την καθιερωμένη, διεθνώς, Ημέρα της
Γυναίκας (8/3), οι γυναίκες της Κύπρου διοργανώνουν μια συμβολική και αξιέπαινη μονόωρη στάση εργασίας, από τις 11 το πρωί
μέχρι τις 12 το μεσημέρι, υπό τον τίτλο
«Είναι η Ώρα». Στόχος αυτής της συμβολικής
πρωτοβουλίας ανέντακτων γυναικών, Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων, συντεχνιών
και γυναικείων οργανώσεων, σύμφωνα με
σχετικές αναρτήσεις στα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης όπου προβάλλεται, είναι «να
φέρει στο προσκήνιο τις γυναίκες και τα
δικαιώματά τους», να σπρώξει την κοινωνία
«να κατανοήσει το “πώς” και το “γιατί” τα
θέματα φύλου συνδέονται άμεσα με την
ανάπτυξη και την οικονομία, αλλά και με
την κοινωνική συνοχή και την ουσιαστική
δημοκρατία» και να αναδείξει το γεγονός
ότι «η έμφυλη βία, σε κάθε της έκφανση,
αποτελεί κοινωνικό όνειδος και θέτει τον
πολιτισμό σε υποχώρηση».
Είναι θετικό και ενθαρρυντικό το γεγονός
ότι με την πρωτοβουλία αυτή έχουν συνταχθεί μεγάλες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα,
η δημόσια υπηρεσία, τράπεζες, πανεπιστήμια,
ιδιωτικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτοτελώς εργαζόμενες γυναίκες, αλλά και πολλές
γυναίκες που εργάζονται στο σπίτι και,
όπως όλα δείχνουν, την ερχόμενη Παρασκευή
θα ζήσουμε μια μαζική μονόωρη στάση εργασίας των γυναικών, η οποία μπορεί και
πρέπει, να οδηγήσει σε ουσιαστική, συνολική
και αποτελεσματική δημόσια συζήτηση και,
κυρίως, συγκεκριμένα έργα, με στόχο την
πραγματική ισότητα.
Όμως, η ερχόμενη Παρασκευή είναι η
ώρα και για κάτι ακόμα: Να ζητήσουμε συγγνώμη, όλοι οι άντρες, από όλες τις γυναίκες.
Συγγνώμη, για την οικοδόμηση, για αιώνες
στο παρελθόν, αλλά και για τη συντήρηση,
στο παρόν, μιας πατριαρχικής κοινωνίας.
Συγγνώμη, για την ψυχολογική, λεκτική,
σωματική και σεξουαλική βία που ασκείται
στις γυναίκες, σε καθημερινή βάση, σε

πολύ μεγαλύτερο βαθμό από όσο μπορούμε
να φανταστούμε. Συγγνώμη, για την άμεση,
ή έμμεση, υποτίμηση ή προσβολή των γυναικών, σε αμέτρητες πτυχές της καθημερινής ζωής. Συγγνώμη, για την απαξίωση
ανησυχιών, ή προβλημάτων, που αναδεικνύονται από γυναίκες. Συγγνώμη, για την
αποτυχία - ή την απροθυμία - της κοινωνίας
να συμφιλιώσει την αναπόφευκτη μητρική
και οικογενειακή ζωή, με την καριέρα. Συγγνώμη για την εδραίωση στερεοτύπων, τα
οποία θεωρούνται ως θέσφατα, ή, ακόμα
χειρότερα, ως φυσιολογικά. Συγγνώμη, για
όσα οφείλαμε να κάνουμε και δεν τα κάναμε,
ακόμα. Δεν υποστηρίζω, ασφαλώς, ότι η








Είναι μια συμβολική πράξη,
η οποία δείχνει την ενσυναίσθηση της καθολικής
ευθύνης ημών των αντρών
για την προαιώνια ανισότητα
των φύλων, που προφανώς
μας βόλευε και μας βολεύει.
συγγνώμη, όλων των αντρών, σε όλες τις
γυναίκες, θα λύσει τα προβλήματα, ούτε
ότι θα φέρει την ουσιαστική ισότητα, με
κάποιο μαγικό τρόπο. Είναι, όμως, μια συμβολική πράξη· η οποία, δείχνει, αν μη τι
άλλο, την ενσυναίσθηση της καθολικής
ευθύνης, ημών των αντρών, για την προαιώνια ανισότητα των φύλων, που ήταν
και είναι πάντα υπέρ μας και που, προφανώς,
μας βόλευε και μας βολεύει. Και, κυρίως,
δείχνει τη διάθεσή μας να δράσουμε, όχι
κατά των εαυτών μας, αλλά υπέρ των γυναικών. Δεν πρόκειται να χάσουμε κάτι.
Αντιθέτως, έχουμε να κερδίσουμε, πολλά.

Ο κ. Χρύσης Παντελίδης είναι μέλος της Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου του Δημοκρατικού
Κόμματος.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριακή 1 Μαρτίου 2020

Αρχίζει ο εποικισμός Βαρωσίου - Μόρφου
Εξαγγέλθηκε «Σχέδιο Κοινωνικής Στέγης» για οικοδόμηση κατοικιών με ευνοϊκούς όρους εκτός αλλά και εντός της περίκλειστης
Το σχέδιο εποικισμού του Βαρωσιού,
αλλά και της Μόρφου, αποκαλύπτεται από την «Κ», καθώς οι πληροφορίες μας περί του σχετικού τουρκικού μοντέλου επικυρώνονται από
τη σημερινή συνέντευξη στην «Κ»
του Ερσίν Τατάρ, «πρωθυπουργού»
των Κατεχομένων ύστερα από πρόσφατες εξαγγελίες της «κυβέρνησής»
του. Συγκεκριμένα πριν στεγνώσει
το μελάνι των διακηρύξεων του
Τούρκου αντιπροέδρου Φουάτ Οκτάι
στο συνέδριο που έκανε η Άγκυρα
στα Κατεχόμενα (15/02/20), ότι «η
Αμμόχωστος είναι γη των Τουρκοκυπρίων και η Τουρκία θα προστατεύσει τα δικαιώματά τους», προκύπτει ότι η λεγόμενη κυβέρνηση
των κατεχόμενων προχωρεί, με τη
στήριξη της Άγκυρας, στην υλοποίηση έργου ανέγερσης «κοινωνικών
κατοικιών», που προορίζονται να
στεγάσουν χιλιάδες άτομα. Η οικοδόμηση του πρώτου συμπλέγματος
έχει «οροθέσιο» το συρματόπλεγμα
της περίκλειστης πόλης των Βαρωσίων, με δεδηλωμένη από τους ειδικούς την προέκτασή του στην περίκλειστη. Αυτό επιβεβαιώνεται και
από τον κ. Τατάρ στη συνέντευξή
του πιο κάτω. Το πρώτο σκέλος του
σχεδίου που θα υλοποιηθεί στο
«ανοικτό» Βαρώσι, αυτό που είναι
η προσβάσιμη εκτός των τειχών
πόλη, σχεδιάστηκε για στέγαση
4200 ανθρώπων.
Το «Σχέδιο Κοινωνικής Στέγης»
παρουσιάστηκε στην κατεχόμενη
Λευκωσία την Τετάρτη, 26/02/2020,
από την «κυβέρνηση» υπό το σύνθημα, «Ένα ζεστό σπίτι, μια σύγχρονη ζωή». Ενδεχομένως να επιλέγηκε αυτή η συγκυρία λόγω των
επικείμενων τον Απρίλη «προεδρικών εκλογών», στις οποίες κατέρχεται και ο Ερσίν Τατάρ. Σύμφωνα
με τις σχετικές πληροφορίες, ολοκληρώθηκαν οι μελέτες και τα σχέδια «κοινωνικής στέγασης» Αμμοχώστου-Βαρωσιού και της Μόρφου
ως αποτέλεσμα διετούς εργασίας.
Η «κυβέρνηση», λαμβάνοντας υπό-

Η οικοδόμηση του πρώτου συμπλέγματος έχει «οροθέσιο» το συρματόπλεγμα της πόλης των Βαρωσίων, με δεδηλωμένη από τους ειδικούς την προέκτασή του στην περίκλειστη.








Σύμφωνα με τις σχετικές
πληροφορίες, ολοκληρώθηκαν οι μελέτες
και τα σχέδια «κοινωνικής στέγασης» Αμμοχώστου-Βαρωσιού και
της Μόρφου ως αποτέλεσμα διετούς εργασίας.
ψη τα αποτελέσματα σφυγμομετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν
για να καθοριστούν οι περιοχές
που θα ξεκινήσει το έργο, έκρινε
σκόπιμο να ξεκινήσει πρώτα τα
προγράμματα κοινωνικής στέγασης
στις περιοχές Βαρωσιού, Αμμοχώστου και Μόρφου. Την ίδια ώρα

έχουν ολοκληρωθεί οι πρώτες μελέτες για αντίστοιχα έργα στη Λεύκα, στο Τρίκωμο και στη Λευκωσία.
Στην δε, περίπτωση της Κερύνειας,
οι προετοιμασίες βρίσκονται στο
τελικό στάδιο.

Κατοικίες για 4.200 άτομα
Σύμφωνα με το πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης, η κυβέρνηση
αναλαμβάνει το έργο της ανέγερσης
συγκροτημάτων σύγχρονων κατοικιών, στο πρότυπο που εφαρμόζεται
τα τελευταία χρόνια στην Τουρκία.
Το έργο, το οποίο θα προσφέρει κατοικίες σε περίπου 4.200 άτομα στο
Βαρώσι, προετοιμάστηκε με το όραμα «της έννοιας της πόλης», και
αποτελείται από 192 μονάδες και
κοινωνικές κατοικίες. Η «κυβέρνηση» έχει θέσει ως στόχο την ολοκλήρωση του έργου Αμμοχώστου-

Βαρωσιού σε τρεις φάσεις. Ως βασικός στόχος έχει τεθεί η κάλυψη
των αναγκών της σύγχρονης ζωής
με καταστήματα, σχολεία, κέντρα
υγείας, αθλητικούς χώρους, πάρκα
και κέντρα σπουδών. Στην πρώτη
φάση του έργου για το Βαρώσι, έχει
τεθεί ως στόχος η ανέγερση συνολικά 376 σπιτιών. Οι πολίτες που
σήμερα δεν έχουν την οικονομική
επιφάνεια να αποκτήσουν δικό τους
σπίτι, με το νέο πρόγραμμα, θα μπορούν να επιλέξουν κατοικίες 2 + 1
ή 3 + 1 και να γίνουν ιδιοκτήτες
σπιτιού με μακροπρόθεσμους ευνοϊκούς όρους πληρωμής. Το έργο
προβλέπει τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων, γηπέδων ποδοσφαίρου, μπάσκετ και τένις. Υποδομές
για ποδηλασία θα συμπεριληφθούν
στα σχέδια με τρόπο που θα ικανοποιεί τις καθημερινές ανάγκες των

πολιτών. Επίσης, οι πολίτες θα έχουν
τη δυνατότητα να ενοικιάσουν μικρούς κήπους και για τις ανάγκες
του έργου στο Βαρώσι προνοείται
η ανέγερση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και νέων μονάδων υγείας.
Για την απόκτηση κατοικιών στα
περίχωρα του Βαρωσιού οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι υπήκοοι της
«ΤΔΒΚ», άνω των 25 ετών ή σε περίπτωση που είναι κάτω των 25
ετών να είναι παντρεμένοι, να μην
κατέχουν τίτλο ιδιοκτησίας και να
είναι σε θέση να πληρώσουν σε
πρώτη φάση το 20% του κόστους
ανέγερσης των κατοικιών.

Η σημασία της νέας κίνησης
Η νέα κίνηση της «κυβέρνησης»
των Κατεχομένων σίγουρα θα πυροδοτήσει εξελίξεις στο Κυπριακό,
καθώς αποδεικνύει ότι η τ/κ πλευρά

επιμένει στο σχέδιο σταδιακού
ανοίγματος της κλειστής πόλης υπό
τ/κ διοίκηση, όπως αποκάλυψε το
καλοκαίρι του 2019 στην «Κ» ο
«υπουργός Εξωτερικών», Κουντρέτ
Όζερσαϊ. Τώρα όμως είναι η πρώτη
φορά που η «κυβέρνηση» δεν αισθάνεται την ανάγκη να κρύψει τις
προθέσεις της, με το Ερσίν Τατάρ
να λέει στην «Κ» ότι πρόκειται «για
ένα μεγαλόπνοο σχέδιο που αφορά
1.200 άτομα», ενώ στην παρουσίαση
του έργου δόθηκε στη δημοσιότητα
ο αριθμός 4.200. Τέλος, αξιοσημείωτο
είναι, επίσης, το γεγονός ότι μαζί
με το Βαρώσι, η «κυβέρνηση» δρομολογεί το όλο σχέδιο και για τη
Μόρφου, μια περιοχή που απασχολεί
τις διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό,
και βρίσκεται στο επίκεντρο των
χαρτών που ανταλλάχθηκαν το 2017
στη Γενεύη.

Ερσίν Τατάρ: Βρισκόμαστε σε επαφές και με ιδιοκτήτες ξενοδοχείων
Συνέντευξη στην ΝΙΚΟ ΣΤΕΛΓΙΑ

Δεν κρύβει λόγια ο Ερσίν Τατάρ, ο
κύριος αντίπαλος του Ακιντζί στην
λεγόμενες προεδρικές εκλογές τον
προσεχή Απρίλιο. Στην συνέντευξή
του στην «Κ», αναφέρεται στην υλοποίηση των σχεδίων για εποικισμό
της περίκλειστης πόλης των Βαρωσίων, μάλιστα ως ένα ζήτημα τόσης
σημασίας όσο η μετακίνηση ενός
συρματοπλέγματος. Για τον κ. Τατάρ,
κοινώς αποδεκτή λύση θα πρέπει
να προνοεί την συνύπαρξη με βάση
δυο ξεχωριστά κράτη. Εξηγεί τέλος
ότι με το ζήτημα των υδρογονανθράκων η σημασία της Κύπρου για
την Τουρκία έχει αναβαθμιστεί.
–Σε περίπτωση που επιλεγείτε
στην ηγεσία της κοινότητάς σας
ποια θα είναι η πρώτη σας κίνηση
στο Κυπριακό;
–Δεν αναμένω άμεση έναρξη επίσημων συνομιλιών διότι δεν υπάρχει
βάση διαπραγμάτευσης. Ωστόσο,
οπωσδήποτε θα συναντηθούμε με
τον Ε/κ ηγέτη. Άλλωστε δεν είμαστε
εχθροί, είμαστε άνθρωποι της Κύπρου. Και στο παρελθόν είχα συναντήσει τον Νίκο Αναστασιάδη
στο γραφείο του, μαζί με τον Ντερβίς
Έρογλου και τον αείμνηστο Ιρσέν
Κιουτσούκ. Εάν με ρωτούσατε «πως
θα λύσετε αυτό το Κυπριακό», θα
σας απαντούσα: Σε αντίθεση με τις
κοινωνικές συναντήσεις η λύση
είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα.
–Πώς θα το λύσουμε, λοιπόν, το
Κυπριακό;
–Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας
τις υφιστάμενες πραγματικότητες.
Όλοι ζητούν λύση. Όμως σημασία
έχει ο σωστός σχεδιασμός της. Η
λύση πρέπει να είναι μόνιμη και
βιώσιμη. Σε αυτό το τμήμα του νησιού υπάρχει ένας ξεχωριστός λαός,
ο τ/κ λαός. Για 46 χρόνια αυτοί οι
άνθρωποι ζουν κάτω από τη δική
τους κρατική σκέπη, την «ΤΔΒΚ».
Η Τουρκία μας υποστηρίζει, ωστόσο
αυτοδιοικούμαστε. Συνηθίσαμε σε
αυτό. Οποιαδήποτε συμφωνία θα
πρέπει οπωσδήποτε να λάβει υπόψη

Πρέπει να αλλάξει
το καθεστώς της
περίκλειστης περιοχής
από στρατιωτική σε οικιστική ζώνη στο πλαίσιο
του διεθνούς δικαίου.

Η αφαίρεση του
συρματοπλέγματος
του Βαρωσιού δεν είναι
ένα ζήτημα στο οποίο
πρέπει να δώσουμε
μεγάλες διαστάσεις.
της αυτές τις πραγματικότητες. Πιστεύω ότι μια κοινώς αποδεκτή λύση
θα προνοεί την συνύπαρξη με βάση
δυο ξεχωριστά κράτη. Εμείς ερμηνεύουμε την ομοσπονδία ως μια δομή που είναι πιο κοντά στο ενιαίο
κράτος, με την ένταξη στην Ε.Ε.,
την ελεύθερη μετακίνηση, τις ελευθερίες κ.ο.κ. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε ανάδυση ζωτικών απειλών
για τους Τ/κ.
–Τα δύο ξεχωριστά κράτη που
προτείνετε τα οραματίζεστε στο
πλαίσιο μιας συνομοσπονδίας ή
μήπως αναφέρεστε σε δυο εντελώς ξεχωριστά, κυρίαρχα κράτη;
–Υποστηρίζουμε την ιδέα δυο
ξεχωριστών κρατών, το ένα δίπλα
στο άλλο, αν είναι εφικτό κάτω από
την σκέπη της Ε.Ε.
–Αναφέρεστε στο μοντέλο της
Τσεχοσλοβακίας;

Κάποιες κατοικίες στα Βαρώσια θα συντηρηθούν από τους ιδιοκτήτες τους και

κάποιες θα γκρεμιστούν για να ξαναφτιαχτούν. Το ίδιο ισχύει και για τα ξενοδοχεία, λέει στην «Κ» ο «πρωθυπουργός» των Κατεχομένων Ερσίν Τατάρ.
–Δεν πρέπει να αποκλείσουμε το
ενδεχόμενο της συνεργασίας σε κάποια πεδία.
–Σε μια τέτοια περίπτωση θα δημιουργηθεί μια νέα συνοριακή
γραμμή…
–Πρέπει να συζητήσουμε αυτά
τα θέματα με τους ειδικούς μας, τους
νομικούς μας, τους ανθρώπους που
γνωρίζουν το όλο ζήτημα. Πρέπει
να χειριστούμε με άριστο τρόπο τις
λεπτομέρειες.
–Εάν τελικά δεν συμφωνήσετε
με τον Νίκο Αναστασιάδη, πώς
θα συνεχίσετε την πορεία σας;
–Αναφερόμαστε σε ένα ζήτημα
που μας απασχολεί για 50 χρόνια.
Για 50 χρόνια συνεχίζεται ο διάλογος.
Και στο μέλλον θα συνεχιστεί. Ζούμε
σε ένα μικρό νησί. Οι άνθρωποι μας
επικοινωνούν. Αυτά δεν πρόκειται
να αλλάξουν. Σε κάθε περίπτωση

πρέπει να εντατικοποιήσουμε την
συνεργασία των δυο πλευρών. Να
συνεργαστούμε στο πεδίο της δικαιοσύνης, για την αντιμετώπιση
του εγκλήματος, για τα τρόφιμα
κ.ο.κ.
–Πώς θα προσεγγίσετε τις σχέσεις
της κοινότητάς σας με την Άγκυρα;
–Με την Άγκυρα ανέκαθεν είχαμε
καλές σχέσεις. Παρά το γεγονός ότι
κατά διαστήματα αντιμετωπίζουμε
κάποια προβλήματα, η Άγκυρα ενδιαφέρεται για το καλό μας και οι
δυο πλευρές συμμερίζονται τόσο
τη χαρά όσο και την οδύνη. Μιλάμε
την ίδια γλώσσα, έχουμε την ίδια
κουλτούρα. Εμείς είμαστε Τουρκοκύπριοι και εκείνοι Τούρκοι. Έχουμε
όμως πνευματικά δεσμά. Η Τουρκία
είναι η μητέρα πατρίδα μας. Ποια
άλλη χώρα παρέχει τέτοια οικονο-

μικά κονδύλια σε μια κοινότητα;
Από την άλλη να επισημάνω ότι με
το ζήτημα των υδρογονανθράκων
η σημασία της Κύπρου για την Τουρκία έχει αναβαθμιστεί. Για αυτό άλλωστε επισημαίνω σε κάποιους που
λένε ότι «η Κύπρος ανήκει στους
Κύπριους», ότι αυτή η θέση είναι
ελλιπής. Η Κύπρος έχει διεθνείς διαστάσεις. Οι συμφωνίες του 1959-60
προνοούν την παρουσία της Βρετανίας, την ελληνοτουρκική ισορροπία, τις εγγυήτριες δυνάμεις με
τα δικά τους δικαιώματα. Η Τουρκία,
λαμβάνοντας υπόψη και τις τελευταίες εξελίξεις στο ζήτημα των υδρογονανθράκων, τονίζει ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί από αυτά της
τα δικαιώματα. Για αυτό τον λόγο,
έχουμε και θα συνεχίσουμε να έχουμε στενή συνεργασία μαζί της.
–Με αφορμή την συζήτηση που
ξεκίνησε μετά τις πρόσφατες δηλώσεις Ακιντζί στον βρετανικό
Τύπο, θα ήθελα να μου πείτε αν
εσείς υποστηρίζετε την ιδέα της
προσάρτησης στην Τουρκία;
–Εμείς έχουμε ένα ξεχωριστό
κράτος, την «ΤΔΒΚ». Καταβάλλουμε
προσπάθειες για την ενίσχυσή της,
την αναγνώρισή της από το διεθνές
σύστημα. Το ζήτημα (της προσάρτησης) δεν βρίσκεται στο προσκήνιο. Ξεκαθαρίζω ότι δεν έχουμε τέτοιου είδους στόχο και ο τ/κ λαός
δεν σκέφτεται κάτι τέτοιο. Φυσικά,
επιθυμούμε καλές σχέσεις με την
Τουρκία, η οποία μας παρέχει ασφάλεια, επενδύει στις υποδομές μας,
για να μπορέσουμε να σταθούμε
στα πόδια μας.
–Πώς προχωρά η συζήτηση για
το Βαρώσι;
–Πρόκειται για μια περιοχή περίπου έξι τετραγωνικών χιλιομέτρων.
Το μισό κομμάτι του Βαρωσιού είναι
ήδη ανοικτό. Εκεί τώρα οικοδομούνται κοινωνικές κατοικίες οι οποίες
θα μπορούν να φιλοξενήσουν 1.200
άτομα. Σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται για μεγάλη περιοχή, την οποία
χωρίζει από την υπόλοιπη Αμμόχωστο ένα συρματόπλεγμα. Η αφαίρεση

του συρματοπλέγματος δεν είναι
ένα ζήτημα στο οποίο πρέπει να δώσουμε μεγάλες διαστάσεις.
–Πού θα δημιουργηθούν οι νέες
εργατικές κατοικίες;
–Στο ανοιχτό Βαρώσι. Ο δήμαρχος
της Αμμοχώστου ανακοίνωσε ότι
το οικοδομικό σχέδιο δημιουργήθηκε
λαμβάνοντας υπόψη και το κλειστό
Βαρώσι. Σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι του Βαρωσιού, λαμβάνω υπόψη
μου το γεγονός ότι προηγουμένως
δεν υπήρξε συμφωνία για μια λύση-πακέτο, το οποίο θα συμπεριλάμβανε την κλειστή πόλη και το
διεθνές Αεροδρόμιο της Λευκωσίας
και αποδέχομαι ότι υπάρχουν αδικημένοι άνθρωποι. Δεν αποκλείουμε
αυτούς τους ανθρώπους, τους παλιούς κάτοικους.
–Ποια είναι, λοιπόν, η στρατηγική
σας για το Βαρώσι;
–Παραμένουμε μέσα στα πλαίσια
του διεθνούς δικαίου. Η Επιτροπή
Ακίνητης Περιουσίας θα λάβει κάποιες αποφάσεις. Για αυτό πρέπει
να αλλάξει το καθεστώς της περιοχής
από στρατιωτική ζώνη σε οικιστική
ζώνη της «ΤΔΒΚ», προσβάσιμη στους
πολίτες. Μετά την αλλαγή του καθεστώτος και το άνοιγμα, η Επιτροπή
Ακίνητης Περιουσίας θα λάβει τις
αποφάσεις της. Η διοίκηση των δικών μας Βακουφίων έχει κάποιες
διεκδικήσεις. Σε περίπτωση που δικαιωθούν, οι χρήστες θα ξεκινήσουν
να πληρώνουν ενοίκιο στα Βακούφια
(Εβκάφ). Και το κράτος θα δημιουργήσει τις υποδομές αυτής της μικρής
περιοχής. Κάποιες κατοικίες θα συντηρηθούν από τους ιδιοκτήτες τους
και κάποιες θα γκρεμιστούν για να
ξαναφτιαχτούν. Το ίδιο ισχύει και
για τα ξενοδοχεία. Έχουμε ήδη επαφές με ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες.
–Έχετε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το Βαρώσι;
–Αυτήν τη στιγμή δεν θέλω να
σας δώσω ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Αυτήν την στιγμή
συνεχίζεται η καταγραφή περιουσιών, μετά ακολουθούν οι νομικές
εργασίες.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριακή 1 Μαρτίου 2020
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Πήρε τα όρη και τα παραρά ο κυπριακός κορωνοϊός
Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Οι μουχταρέοι

Σε ποιο συντεταγμένο κράτος, παρακαλώ,
επιτρέπεται σε τοπικούς παράγοντες να καθορίζουν την πολιτική της κυβέρνησης, σε
ένα θέμα που άπτεται της δημόσιας υγείας;
Το νοσοκομείο Κυπερούντας π.χ. δεν είναι
ιδιοκτησία των τοπικών παραγόντων για να
αποφασίζουν για τη χρήση του. Το νοσοκομείο είναι κρατικής ιδιοκτησίας. Η κυβέρνηση διαχειρίζεται λανθασμένα, τη λαϊκίστικη
συμπεριφορά κάποιων τοπικών προυχόντων. Είναι ανεπίτρεπτο να βγαίνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και να παραχωρεί
χώρο, εντός της προεδρικής κατοικίας του
Τροόδους επειδή κάποιοι, λόγω άγνοιας, αντέδρασαν. Όσοι κρίνονται αναγκαίο να τεθούν σε καθεστώς παρακολούθησης δεν είναι λεπροί. Γιατί διαφορετικά να ανοίξουμε
μια Σπιναλόγκα. Κάποιος θα πρέπει, επιτέλους, να τους κόψει το βήχα.

ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Κύριε Πρόεδρε, τελικά ποιος κυβερνά αυτό τον τόπο. Οι πρόεδροι Κοινοτικών Συμβουλίων ή τα συντεταγμένα
όργανα μιας πολιτείας; Να ξέρουν οι
πολίτες για τις επόμενες προεδρικές
εκλογές.

••••
Ο φον Συλλούρης

Ο Πρόεδρος της Βουλής γράφει ιστορία και
δεν είναι σχήμα λόγου. Ο Δημήτρης Συλλούρης επίλυσε όλα τα προβλήματα της Βουλής
των Αντιπροσώπων και το μόνο που απέμεινε, ήταν να βελτιώσει τη δημόσια εικόνα των
μελών του Κοινοβουλίου. Προτείνω και δεν
είναι για χαβαλέ. Μετά τον κώδικα συμπεριφοράς, ο Πρόεδρος της Βουλής να επιβάλει
κώδικα ενδυμασίας, κατά προτίμηση ομοιόμορφη. Οι βουλευτές να κάνουν πρωινή
προσευχή, να ψάλλουν τον εθνικό ύμνο,
πριν μπουν στις Επιτροπές, να παίρνονται
απουσίες και όποιος ξεπερνά τις 10 για τιμωρία να του ανατίθεται η καθαριότητα των
εξωτερικών χώρων. Άλλο ένα ταξίδι στην
Αυστραλία και βλέπω το Συλλούρη στην είσοδο της Βουλής να κάνει έλεγχο στους
Βουλευτές που δεν έκοψαν τα νύχια τους
και είναι ακούρευτοι.

••••
ακόμα. Όταν θα έλθουν και οι Γάλλοι, εκεί
να δεις κλάμα που έχει να ρίξει ο Λίλι.

••••

••••
Μια σου – Μια μου

Ευτυχώς που υπάρχει και η προεδρική κατοικία στον Πρόδρομο να στεγάσει τη στενομυαλιά κάποιων τοπικών προυχόντων και την αδυναμία
της πολιτείας, να συγκρουστεί μαζί τους. Διαφορετικά, η άλλη επιλογή θα ήταν κάποιο ορειβατικό καταφύγιο στον Όλυμπο.

Λαϊκισμός

Τα όσα είπε στη συνέντευξή του στην «Κ», ο
Ύπατος Αρμοστής της Βρετανίας για τις εγγυήσεις, προκάλεσαν ενόχληση σε κάποια
πολιτικά δώματα της Λευκωσίας. Και επειδή
η εκδίκηση ως γνωστόν είναι κρύο πιάτο,
κάποιοι φρόντισαν να του το ανταποδώσουν. Ονόματα δεν λέγονται αλλά κάποιοι
κύκλοι φρόντισαν να διαρρεύσει η ενόχληση των Βρετανών, στο παρασκήνιο, για τη
χρήση της αεροπορικής Βάσης στην Πάφο
από τους Αμερικανούς. Οι Βρετανοί θεωρούν πως έχασαν το «προνόμιο» που είχαν
στη διαχρονική αποκλειστική εξυπηρέτηση
των Αμερικάνων στην περιοχή. Και που είσαι

με την εικόνα που δόθηκε προς ημερών από
την τεχνική επιτροπή για την Υγεία, στην παρουσία των ηγετών των δυο κοινοτήτων στο
Λήδρα Πάλλας. Τι εμπόδισε τις λεγόμενες
αρχές να στείλουν το ύποπτο κρούσμα στο
Ινστιτούτο για ανάλυση και να πάρουν απάντηση μέσα σε τρεις ώρες; Το μόνο που μπορώ να υποθέσω είναι λόγοι πολιτικής σκοπιμότητας. Γιατί αν είναι ζητήματα εμπιστοσύνης, ζήτω που καήκαμε.

Η πρώτη αποστολή του νεοδιορισθέντος
υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκου Κόκκινου θα είναι οι αντιδράσεις δημάρχων και άλλων, στα
δίκτυα κινητής τηλεφωνίας πέμπτης γενιάς.
Όπως μαθαίνω από εγκυρότατη πηγή, ο κ.
Κόκκινος θα αναλάβει να βγάλει τα κάστανα
από τη φωτιά πριν ο λαϊκισμός κάποιων τοπικών αρχόντων κάψει τη γούνα των εταιρειών. Και δεν είναι μόνο αυτό. Η ίδια πηγή
μου έλεγε πως ο Υφυπουργός έκανε ήδη τις
πρώτες επαφές, προτού πάρει και επίσημα
το χαρτοφυλάκιο του από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας. Πηγή με βαθιά γνώση στο χώρο των τηλεπικοινωνιών μου έλεγε πως το

κακό έχει παραγίνει. Ο ίδιος θυμήθηκε μια
παρόμοια περίπτωση δημάρχου της επαρχίας Λεμεσού, που κατάφερε να ξηλώσει
κεραίες κινητής τηλεφωνίας για να χαϊδέψει τα αυτιά ψηφοφόρων του, και μετά παρακαλούσε την εταιρεία να τις τοποθετήσει
και πάλι επειδή τα κινητά στην περιοχή του
ήταν νεκρά. Η απόλυτη έκφανση υπευθυνότητας και σοβαρότητας προσώπων με αξιώματα. Ά ρε Συλλούρης που σας χρειάζεται.

πτου ή μη κρούσματος, δεν ενέδωσε. Πρόσφατο παράδειγμα τα τρία ύποπτα περιστατικά της Λεμεσού. Όταν όλοι μιλούσαν για
ύποπτα περιστατικά, ο Υπουργός μέσω των
καναλιών επικοινωνίας του, χωρίς περιστροφές έκανε λόγο για fake news. Πάντως για
να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, σοβαρό μερίδιο ευθύνης για τη φρενίτιδα που
επικρατεί με τον κορωνοϊό φέρουν και τα
μέσα ενημέρωσης.

••••

••••

Σοβαρός ο ΥΠΥΓ

Τον χαβά τους

Οφείλω να ομολογήσω πως ο υπουργός
Υγείας Κωνσταντίνου Ιωάννου, στο θέμα
διαχείρισης της κορωνοϊοφρενίτιδας που
μας έχει πλήξει, επέδειξε ψυχραιμία και σοβαρότητα. Ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες όπου δεχόταν πιέσεις από τα ΜΜΕ που
καιροφυλακτούσαν για την εμφάνιση ύπο-

Και μιας και μιλάμε για σοβαρότητα, η απόφαση των λεγόμενων αρχών των κατεχομένων να στείλουν ύποπτο κρούσμα για ανάλυση στην Άγκυρα, την ώρα που το Ινστιτούτου Γενετικής και Νευρολογίας μπορεί και
είναι διά στόματος Λεωνίδα Φυλαχτού στην
διάθεση και της τ/κ κοινότητας, δεν συνάδει

Στην Πόλη

Στην Κωνσταντινούπολη μεταβαίνει την
ερχόμενη Παρασκευή, ο προκαθήμενος της
Εκκλησίας της Κύπρου μετά από πρόσκληση
του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Ο Κύπρου Χρυσόστομος, που δεν είναι η
πρώτη φορά που επισκέπτεται το Φανάρι,
θα συλλειτουργήσει με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις
8 Μαρτίου, Κυριακή της Ορθοδοξίας. Ό,τι
και να λένε όσοι επικρίνουν τον Αρχιεπίσκοπο, οφείλουν να του αναγνωρίσουν πως διαθέτει μαεστρία στην διατήρηση λεπτών
ισορροπιών και ειδικά όταν πρόκειται για
δύσκολες περιπτώσεις όπως η σφοδρή σύγκρουση της Μόσχας με το Φανάρι. Λένε για
τους Φαναριώτες ότι είναι δεινοί διπλωμάτες αλλά και ο Πάφιος Ιεράρχης απέδειξε
πως δεν πάει πίσω.
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Μένουμε Απόκριες όπως πάντα
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Επειτα, είναι η μορφή του «συμβιβασμού» που πρότεινε ως μεσολαβητής ο Δ. Παπαγγελόπουλος: να
πληρώσει ο εκβιαζόμενος τα δικαστικά έξοδα της άλλης πλευράς, δηλαδή των φερόμενων εκβιαστών. Τι
έξοδα ήσαν αυτά, ώστε το ύψος
τους να φθάνει τις 350.000 ευρώ,
δεν είναι σαφές, καθώς δεν υπάρχει γραπτό αντίγραφο της κατάθεσης Μιωνή. Αν, πάντως, επρόκειτο
για αποζημιώσεις που είχαν ήδη
επιδικαστεί στον Μιωνή και όφειλε
να τις καταβάλει η άλλη πλευρά, το
παράλογο του πράγματος σου πέφτει σαν σφυριά στο κεφάλι: δικαιώνεσαι, αλλά για να γλιτώσεις
πρέπει να πληρώσεις εσύ τον λογαριασμό που επιδίκασε το δικαστήριο στους άλλους! Μα τότε γιατί να
τρέχεις στα δικαστήρια, αν ο μόνος
τρόπος για να ξεμπλέξεις είναι να
ενδώσεις στον εκβιασμό;

H ειρωνεία είναι όσο εμφανής και ο

παροιμιώδης ελέφαντας στο σαλόνι. Ποτέ άλλοτε σε περίοδο αποκριάτικη δεν πουλήθηκαν τόσες μάσκες στην Ελλάδα όσες φέτος. Μόνο που είναι όλες νοσοκομειακές,
λόγω του κλασικού ελληνικού πανικού με τον κορωνοϊό. Δεν πειράζει,
γιατί είναι σχεδόν το ίδιο: αποκριάτικες είναι και αυτές, αφού δεν
προστατεύουν όποιον τις φοράει,
εφόσον ο ίδιος δεν νοσεί. Είναι μόνο για τους νοσούντες, εφόσον διαθέτουν τη στοιχειώδη κοινωνική
συνείδηση, ώστε να θέλουν να προστατεύσουν τους άλλους. Ας σημειώσουμε την ευτυχή σύμπτωση που
τους δίνει τον αποκριάτικο χαρακτήρα τους. Επομένως, παρά τη σωστή απόφαση του υπουργείου Υγείας να ματαιωθούν οι καρναβαλικές
εκδηλώσεις, εμείς παραμένουμε
στο πνεύμα της γιορτής: πάντα μασκαράδες με τον τρόπο μας, «με
την ποικίλη δράση των στοχαστικών προσαρμογών».

Τέλος, το γεγονός της εμπλοκής

Τη εξαιρέσει εμού, που θα έλεγε ο

Μύρης. Για μένα, είναι ευλογία μεταμφιεσμένη σε κατάρα, διότι προικισμένος με το χάρισμα της φυσικής αναισθησίας στους κινδύνους
της υγείας μου (ειδάλλως θα είχα
κόψει το κάπνισμα από χρόνια), θα
μπορέσω επιτέλους να κάνω τα
ψώνια μου ένα Σάββατο πρωί από
το σούπερ μάρκετ σαν άνθρωπος!
Ούτε ουρές στα ταμεία, ούτε στριμωξίδι στους διαδρόμους, ούτε τα
δύσχρηστα καρότσια που δεν στρίβουν ποτέ (ή, εν πάση περιπτώσει,
εγώ δεν κατάλαβα πώς στρίβουν).
Τέλος όλα αυτά. Δεν θα χρειαστεί
να ξυπνήσω νωρίς για να προλάβω
«προτού πλακώσει ο κόσμος». Θα
ξυπνήσω ό,τι ώρα θέλω, θα πάω με
το πάσο μου και ξέρω ότι θα είναι

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

άδειο. Και, σας βεβαιώ, ένα αστραφτερό και άδειο από ανθρώπους
σούπερ μάρκετ είναι κάτι με πολύ
ιδιαίτερη ομορφιά – οι αδελφοί
Κοέν, λ.χ., το αξιοποιούν σε διάφορες σκηνές των ταινιών τους.
Ο κορωνοϊός είναι μια ευκαιρία, για

όσους λόγω απέχθειας προς τον συνωστισμό αποφεύγουν πράγματα
και δραστηριότητες, τα οποία οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουν το
Σαββατοκύριακο. Θα πάω οπωσδή-

ποτε, λ.χ., να δω την ταινία «1917» ή
να ξαναδώ τα «Παράσιτα». Μπορεί
ακόμη και στο γήπεδο να πάω, που
δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου και
το οποίο κυριολεκτικά σιχαίνομαι.
Αλλά θα πάω, επειδή ελπίζω ότι θα
βρω τις πύλες κλειστές (δεν φαντάζομαι να διεξαχθούν ματς), οπότε
είναι η τέλεια περίσταση για να το
κάνω. Μετά από αυτό, ποτέ πια δεν
θα νιώθω την αμηχανία να απαντώ
«όχι, δεν έχω πάει ποτέ», όταν με
ρωτούν αν έχω πάει ποτέ στο γήπε-

δο. Θα λέω, υπερηφάνως, «ναι, πήγα και ήταν κλειστό»...

Αηδία

Εδώ εξεπλάγη κοτζάμ Κεγκέρο-

γλου του ΠΑΣΟΚΙΝΑΛ – που φαντάζομαι ότι έχετε υπ’ όψιν ποιος είναι
και πώς είναι: βαρύς, στιβαρός, δεν
σηκώνει πλάκες και πάντα ψύχραιμος. (Το χάνει μόνον όταν ο συνομιλητής του χρησιμοποιεί τη λέξη «κινάλ». Για κάποιο λόγο, που ποτέ δεν
εξήγησε, τον κάνει τούρμπο...) Και

όμως, ο άνθρωπος από γρανίτη το
ομολόγησε ότι έπαθε πλάκα –δικές
του λέξεις– με τη μαρτυρία Μιωνή
και, ειδικά, με το ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ εκβιαστών και εκβιαζόμενου. Κάτι το οποίο πρέπει να
συνιστά νομική πρωτοτυπία, φαντάζομαι.
Διόλου απίθανο, αφού οι φερόμε-

νοι ως εκβιαστές ήσαν δημοσιογράφοι, ιδιότητα η οποία τους καθιστά
ικανούς και οτιδήποτε.

του Δ. Παπαγγελόπουλου στην υπόθεση αρκεί από μόνο του. Ποιο λόγο έχει ο αρμόδιος υπουργός να μεσολαβεί για τον συμβιβασμό μεταξύ
ενός επιχειρηματία και δημοσιογράφων; Ο κατά δήλωσή του εκβιαζόμενος έχει κάθε λόγο να επιδιώκει τον συμβιβασμό ή τη συνεννόηση. Ο υπουργός όμως; Η πρόθεση
της μεσολάβησης και μόνο συνιστά
ανάμειξη. Ισως όχι με τον τρόπο
που την ορίζει το Ποινικό Δίκαιο,
πάντως με τον τρόπο που το καταλαβαίνουν οι περισσότεροι. Το ίδιο
φυσικά ισχύει και για τον άλλο
υπουργό, που παραχώρησε το γραφείο του για τη συνάντηση, την
οποία και τίμησε με το κύρος της
παρουσίας του.
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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ΑΡΘΡΟ / Tου ΧΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Δύο πουλάκια
κάθονταν…

Η σημασία
του πλεονάσματος

Και πλέκανε πουλόβερ. Αυτός θα μπορούσε
κάλλιστα να είναι ο τίτλος του νέου σίριαλ
με πρωταγωνιστές τους Αβέρωφ-Κυπριανού,
όπου οι δύο αρχηγοί διαπληκτίζονται για
το ποιος θα κερδίΣει τον εργάτη, τον συνταξιούχο, τον χαμηλόμισθο κτλ., κτλ. στις
επόμενες βουλευτικές ανταλλάζοντας τάχα μου ευφάνταστες ατάκες. Διότι προφανώς γι’ αυτούς ο μόνος πραγματικός χρόνος είναι εκείνος μέχρι την επόμενη κάλπη.
Και στο ενδιάμεσο τίποτα δεν είναι αρκετά σημαντικό
ώστε να αναχαιτίσει τους λεκτικούς τους διαπληκτισμούς
που στόχο έχουν να οριοθετήσουν το γήπεδο στο οποίο
ο καθένας προτίθεται να κάνει παιγνίδι. Συντηρώντας,
όπως πάντα, το διπολισμό και τον μικροκομματικό τους
αλληθωρισμό και αδιαφορώντας (όπως πάντα) για το ευρύτερο συμφέρον του τόπου. Αυτή η νέα κόντρα, ειδικά
στην παρούσα στιγμή, για το ποιος είναι ο πιο φιλολαϊκός
κτλ., πέραν του ότι στερεί και από τους δύο όποια σοβαρότητα τους έχει απομείνει, κυρίως επιβεβαιώνει ότι πρώτιστο μέλημά τους είναι το ποιος θα έχει το πάνω χέρι
στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση και όχι το πού οδεύει
στην παρούσα φάση ο τόπος. Διότι αν πραγματικά τους
ενδιέφερε το πού οδεύει στην παρούσα φάση ο τόπος
τότε θα είχαν και την σοβαρότητα να αντιληφθούν πως
εκείνο το οποίο οφείλουν να πράξουν για το συμφέρον
του τόπου, είναι την υπέρβαση. Αυτό είναι που υπαγορεύουν
σήμερα τα γεγονότα. Να υπερβούν τους εαυτούς τους
και τα μικροκομματικά τους αλληθωρίσματα και να αντιληφθούν πως έχουμε φτάσει στο διά ταύτα. Και το διά
ταύτα επιβάλλει την συσπείρωση των κομμάτων –και δη
των δύο μεγάλων που υποστηρίζουν την ΔΔΟ– ώστε να
αντιμετωπίσουν από κοινού το εφιαλτικό σενάριο ανοίγματος της Αμμοχώστου και την επικείμενη καταστροφή
του κυπριακού. Αντ’ αυτού οι δύο κομματάρχες θεωρούν
πιο σημαντικό την πυροδότηση της αντιπαλότητάς τους,
λες και η τύχη του τόπου είναι μια παρτίδα σκάκι που
παίζουν μεταξύ τους κάπου στην εξοχή. Είναι τουλάχιστον
εξοργιστικό και συνάμα τραγικά ενδεικτικό της πολιτικής
μας πραγματικότητας. Κινδυνεύουμε να χάσουμε οριστικά
την Αμμόχωστο και οι αρχηγοί των δύο μεγαλυτέρων
κομμάτων συμπεριφέρονται ως… δύο πουλάκια που κάθονταν και πλέκανε πουλόβερ.
Εδώ και κάτι μέρες ο δικηγόρος Αχιλλέας Δημητριάδης,
δίνει συνεντεύξεις (έκανε ακόμα και συνέντευξη Τύπου)
προτείνοντας τη μαζική προσφυγή των Βαρωσιωτών
στην Επιτροπή Αποζημιώσεων των κατεχομένων με την
ουσιαστική αρωγή από την Κυπριακή Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι μ’ αυτό τον τρόπο μπορεί να αποτραπεί
το άνοιγμα των Βαρωσίων υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση
και επιμένοντας πως το «καμπανάκι του τελευταίου γύρου
έχει χτυπήσει». «Είναι σημαντικό να έχουμε αμυντική
γραμμή για να διασφαλίσουμε το ενδεχόμενο επιστροφής
των Βαρωσιωτών στην πόλη τους», δήλωσε ο κ. Δημητριάδης. «Το παραλιακό μέτωπο είναι αυτό που θέλει η
Τουρκία» είπε και γι’ αυτό υποστήριξε πως «ειδικά για
την περιφραγμένη πόλη πρέπει να γίνουν ομαδικές προσφυγές ώστε αυτό να μας δώσει μια πιθανότητα καθυστέρησης των σχεδίων της τουρκικής πλευράς ή και
αποτροπής του ανοίγματος της περιφραγμένης πόλης».
Διευκρίνισε, μάλιστα, ότι η «νομική προσπάθεια δεν
επηρεάζει με κανένα τρόπο οποιεσδήποτε διπλωματικές
ή πολιτικές κινήσεις». Η πρόταση του κ. Δημητριάδη
δεν σχολιάστηκε από κανέναν, ούτε τους δύο πολιτικούς
αρχηγούς, που ήταν υποθέτω απασχολημένοι να ανταλλάζουν μικροκομματικές χαριτωμενιές, ούτε από την
κυβέρνηση. Και το ερώτημα που τίθεται είναι ποιος φαίνεται πιο σοβαρός στην προκειμένη περίπτωση; Οι δύο
πολιτικοί μας αρχηγοί που συντηρούν μια κόντρα για
να κερδίσουν τις εντυπώσεις ή ένας ιδιώτης δικηγόρος
που βγήκε με συγκεκριμένη πρόταση για ένα θέμα το
οποίο θα έπρεπε να κάθονται ήδη όλα τα κόμματα– ή
έστω τα δύο μεγάλα τα οποία συγκλίνουν ως προς το
θέμα της ΔΔΟ –και να συνεδριάζουν νυχθημερόν; Δεν
χρειάζεται να δώσω απάντηση. Εκείνο που χρειάζεται
είναι να υπογραμμίσω πως οι δύο αρχηγοί αν πραγματικά
ενδιαφέρονται για τον τόπο και όχι τις επόμενες εκλογές
οφείλουν να υπερβούν εαυτούς. Και όχι απλώς να παριστάνουν τις καρικατούρες του εαυτού τους.

πόλης κάποιος γάζωνε με το καλασνίκοφ του
τραυματίζοντας τέσσερα πρόσωπα τολμούσαν
να μιλήσουν για φατρίες, για ξεκαθάρισμα λογαριασμών που κάνει τους δημότες και τους
τουρίστες να μην τολμούν να κυκλοφορήσουν
τη νύχτα στους δρόμους της Αγίας Νάπας.
Το θυμήθηκαν όλοι με το έγκλημα στη Ρηγαίνης. Και δεν θέλουμε να παρεξηγηθούμε.
Και σωστή αστυνόμευση θα πρέπει να υπάρξει
στην περιοχή και λήψη μέτρων εγκαίρως ούτως
ώστε να παταχθεί η εγκληματικότητα, σε όποιο
μέρος υπάρχει η εγκληματικότητα και όποιοι
κι αν ευθύνονται γι΄ αυτή όμως. Όπως μέτρα
θα πρέπει να ληφθούν στο μεταναστευτικό.
Ένα είναι όμως να υπάρξουν σωστές κρατικές
δομές για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών και για την ενσωμάτωσή τους, άλλο
όλο αυτό που διαδραματίζεται το τελευταίο διάστημα. Που πολιτικό σύστημα και ΜΜΕ φορτώνουν αυθαίρετα σε αλλοδαπούς εγκλήματα,
παρανομία, ναρκωτικά ακόμα και τρομοκρατία.
Προφανώς και υπάρχει ζήτημα στη διαχείριση
του μεταναστευτικού. Γι΄ αυτή την κατάσταση
όμως ευθύνεται πρώτα και κύρια η αναλγησία
του κράτους. Γιατί είναι αυτή η κυβέρνηση που
στη συμφωνία Ε.Ε –Τουρκίας για το μεταναστευτικό δεν διασφάλισε να ισχύσει στην Κύπρο,
ό,τι ισχύει στα άλλα κράτη μέλη για το ζήτημα
της επανεγκατάστασης των προσφύγων. Αυτή
η κυβέρνηση εκτόξευσε τον αριθμό αιτήσεων
πολιτικού ασύλου μέσω των χρονοβόρων διαδικασιών εξέτασης. Αυτοί θα πρέπει να δώσουν
ένα τέρμα στους παράνομους μετανάστες. Όχι
με το να διαχέουν τον φόβο και να ενισχύουν
τον θυμό, αλλά τιμωρώντας παραδειγματικά
όσους τους εργοδοτούν παράνομα και τους εκμεταλλεύονται. Και όλοι αυτοί δεν είναι ξένοι
έτσι; Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν δεν
θα έπρεπε να μας προκαλεί εντύπωση και η
απόφαση να κλείσουν τα οδοφράγματα. Θα
έπρεπε να προκαλεί λύπη και ντροπή για το μη
σοβαρό κράτος στο οποίο ζούμε. Γιατί σε ένα
σοβαρό κράτος, είτε το ζήτημα είναι ο κορωνοϊός
είτε το μεταναστευτικό, δεν θα έκλειναν έτσι
εύκολα εισόδους και εξόδους. Γιατί σε ένα σοβαρό
κράτος θα επιχειρούνταν σοβαροί έλεγχοι, και
δεν θα επέτρεπαν οι ίδιες οι κρατικές δομές να
διασπείρεται τόσο εύκολα το μικρόβιο και του
φόβου και του ρατσισμού.

Σίγουρα το πλεόνασμα δεν είναι κάτι που
θα πάρει η κυβέρνηση μαζί της, όταν φτάσει
η ώρα που θα αποχωρήσει. Ελπίζω, όμως,
ότι θα είναι κάτι που θα αφήσει πίσω της,
ως περιθώριο ασφαλείας και ως θωράκιση
για την οικονομία μας. Η ανακοίνωση των
προκαταρκτικών δημοσιονομικών αποτελεσμάτων για το
2019 από την Στατιστική Υπηρεσία, καταδεικνύει πλεόνασμα
που αντιστοιχεί στο 3% σχεδόν του ΑΕΠ της Κύπρου. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πλεόνασμα που καταγράφει κράτος-μέλος της Ε.Ε. και αποτελεί, χωρίς αμφιβολία, μια ξεκάθαρη ένδειξη της βελτίωσης της βιωσιμότητας της κυπριακής οικονομίας. Η επίτευξη ενός τόσο ισχυρού δημοσιονομικού πλεονάσματος αποτελεί συνέχεια του ισοσκελισμού δημοσίων εσόδων και δημοσίων δαπανών που
εφαρμόζεται από το 2014 και έρχεται σε πλήρη αντίθεση
με την πολιτική των μεγάλων ελλειμμάτων της προηγούμενης
περιόδου. Κατά την διάρκεια της πενταετίας 2009-2013,
το έλλειμμα υπερέβαινε το ένα δισεκατομμύριο τον χρόνο.
Ήταν η χειρότερη επίδοση στην Ε.Ε. μετά την Ελλάδα.
Με λίγα λόγια, το κυπριακό κράτος δαπανούσε συστηματικά
λεφτά που δεν είχε. Το να είσαι κυβέρνηση και να κάνεις
πολιτική με δανεικά είναι εύκολο. Προσωρινά δίνεται
ώθηση στην οικονομία, λόγω της διοχέτευσης ρευστότητας
στην αγορά. Αποτελεί όμως μέγιστη ανευθυνότητα, επειδή
υπονομεύεται η βιωσιμότητα της οικονομίας και ουσιαστικά
μετατίθενται τα βάρη στις επόμενες γενεές. Η κατάσταση
γίνεται ακόμη χειρότερη όταν, όπως συνέβη στη δική μας
περίπτωση, το ελλειμματικό ισοζύγιο δεν είναι μια προσωρινή
κατάσταση που προκύπτει λόγω πραγματοποίησης επενδύσεων, αλλά είναι αποτέλεσμα της αλόγιστης παραχώρησης
αυξήσεων και επιδομάτων εκ μέρους μιας δήθεν φιλολαϊκής
κυβέρνησης. Και η κατάσταση γίνεται δραματική όταν
αυτοί που σε δανείζουν αρχίσουν να ανησυχούν ότι δεν
θα πάρουν τα λεφτά τους πίσω και κλείνουν, τελικά, τις
κάνουλες του δανεισμού. Αυτό ακριβώς πάθαμε στην
Κύπρο και μάλιστα ταυτόχρονα με την ανάδειξη των ακόμη
πιο σοβαρών προβλημάτων του τραπεζικού μας συστήματος.
Το κυπριακό κράτος βρέθηκε εκτός αγορών, με τα κρατικά
ταμεία να φτάνουν στα όρια της εξάντλησης. Οι αλλεπάλληλοι
φόροι και οι επιβαρύνσεις που επιβλήθηκαν εκείνη την
περίοδο εξασφάλισαν κάποιο χρόνο, κάνοντας όμως την
ύφεση βαθύτερη και την τραπεζική κρίση εφιαλτική.
Με τον πρώτο προϋπολογισμό της κυβέρνησης Αναστασιάδη, το έλλειμμα εξαλείφθηκε πλήρως. Η ταχύτητα
της δημοσιονομικής προσαρμογής ήταν σημαντική. Ακόμη
πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι αυτό δεν έγινε με νέους
φόρους αλλά με την συγκράτηση των δημοσίων δαπανών.
Ο συνδυασμός των δύο αυτών κινήσεων ενίσχυσε την εμπιστοσύνη, που αποτελεί βασικότατο συστατικό για την
ανάπτυξη. Έτσι άρχισε να αντιστρέφεται ο φαύλος κύκλος
της ύφεσης. Προέκυψαν μάλιστα και περιθώρια που επέτρεψαν την προώθηση φορολογικών ελαφρύνσεων, όπως
ήταν η κατάργηση της λεγόμενης «έκτακτης συνεισφοράς»,
η κατάργηση του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας και σειρά
άλλων ελαφρύνσεων. Αυτό ώθησε ακόμη περισσότερο την
οικονομική δραστηριότητα. Οι μόνες φορολογικές επιβαρύνσεις που έχουν προκύψει μετά το 2013 είναι άσχετες
με την δημοσιονομική εξυγίανση και αφορούν είτε την
εισαγωγή του ΓεΣΥ, είτε την μακροχρόνια βιωσιμότητα
του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Τα τελευταία χρόνια οι δαπάνες του κράτους προφανώς
και αυξάνονται, αλλά σε μικρότερο βαθμό από την αύξηση
των εσόδων, τα οποία υποστηρίζονται από την ισχυρή
ανάπτυξη και την βελτίωση των δεδομένων στην αγορά
εργασίας. Έτσι προέκυψαν τα πλεονάσματα, τα οποία
πρέπει πολύ προσεκτικά και υπεύθυνα να διαχειριστούμε.
Το πλεόνασμα αποτελεί το περιθώριο ασφαλείας το οποίο
θα επέτρεπε στην κυβέρνηση να αντιμετωπίσει μια ενδεχόμενη επιβράδυνση, λόγω και της αβεβαιότητας στο
διεθνές περιβάλλον. Περαιτέρω αυξήσεις δαπανών πρέπει
να γίνονται με προσοχή. Οι μισθοί στο δημόσιο πρέπει να
αποκατασταθούν σταδιακά και όχι αμέσως. Νέες φορολογικές
ελαφρύνσεις είναι καλοδεχούμενες, αλλά πρέπει να συνάδουν
με τον οικονομικό κύκλο και όχι με τον εκλογικό κύκλο.
Πρέπει με λίγα λόγια να αποδείξουμε ότι έχουμε επιτέλους
μάθει από τα λάθη του παρελθόντος και ότι είμαστε αποφασισμένοι να μην τα επαναλάβουμε.

economidoum@kathimerini.com.cy

Ο κ. Χάρης Γεωργιάδης είναι αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗ.ΣΥ.

elenixenou11@gmail.com
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AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Εγκατάσταση του εικαστικού Δημήτρη Αληθεινού με τίτλο «A happening» στο νέο μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης που άνοιξε τις πύλες του στην Αθήνα.

ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ / Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Το μικρόβιο του φόβου
Όταν τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής ο 24χρονος Ahmed,
πακιστανικής καταγωγής, έπεφτε
νεκρός στην Ρηγαίνης, με δράστες
του φόνου δύο αλλοδαπούς, ένα
ανερχόμενο στέλεχος του Συναγερμού θεώρησε σωστό και πρέπον να συνδέσει
το αποτρόπαιο αυτό έγκλημα με το μεταναστευτικό και να υποθέσει πως αυτό είναι αποτέλεσμα
της παράνομης μετανάστευσης. Δεν επρόκειτο
για κάποιον που έζησε όλη του τη ζωή σε μία
μικρή απομονωμένη επαρχία, ερχόμενος σε
επαφή μόνο με ομοεθνείς του που να δικαιολογείται η όποια παρανόηση. Πρόκειται για κάποιον
που κατά τα άλλα σπούδασε στο πολυπολιτισμικό
Λονδίνο και θα όφειλε πρωτίστως να έχει λίγη
περισσότερη ενημέρωση αν θέλει να ασχοληθεί
με την πολιτική και κυρίως περισσότερη ενσυναίσθηση.
Όμως, το θέμα δεν είναι προσωπικό. Αφορά
την ευρύτερη πολιτική που θα ακολουθήσει
πλέον ο ΔΗΣΥ και η κυβέρνηση, βαδίζοντας
πιστά στη ρητορική των συντηρητικών κομμάτων
της Ευρώπης, διασπείροντας το μικρόβιο του
φόβου. Το λυπηρό είναι πως δεν θα δυσκολευθεί
να διασπείρει το μικρόβιο του φόβου, καθώς οι
δομές του κράτους, της πολιτείας αλλά και μέρους
της κοινωνίας είναι ιδιαίτερα πρόσφορες στο
να αποδεχτούν ότι για όλα φταίνε οι άλλοι. Το
είδαμε με τις αντιδράσεις των κατοίκων του Ζυγίου για ανέγερση κέντρου φιλοξενίας ανηλίκων
στις οποίες συναίνεσε το κράτος, το είδαμε και
με τις αντιδράσεις των δημοτών στην Αγλαντζιά.
Το είδαμε και σε άλλη μορφή όμως και το περασμένο καλοκαίρι όταν η –χωρίς πλάτες- 19χρονη Βρετανίδα αναίρεσε την καταγγελία για τον
ομαδικό βιασμό της και οι δημοτικές αρχές της
Αγίας Νάπας, θεώρησαν ορθό να προειδοποιήσουν την ίδια και όσους εμπλέκονταν στην
υπόθεση ότι θα τους κινήσουν αγωγή «γιατί
πρέπει κάποιοι να πάρουν μηνύματα και να μην
ταλαιπωρούν τον καλύτερο προορισμό της Κύπρου με ψευδείς καταγγελίες».
Για τους ίδιους βεβαίως, το brand της Αγίας
Νάπας δεν πλήγηκε με το πενταπλό φονικό το
καλοκαίρι του 2012 στους δρόμους της πόλης,
ούτε βέβαια τέσσερα χρόνια αργότερα, όταν σε
ψαροταβέρνα κάποιοι δολοφονούσαν εν ψυχρώ
τέσσερις ανθρώπους μεταξύ των οποίων και
τον γνωστό στις αρχές επιχειρηματία Φάνο Καλοψιδιώτη. Ούτε προχθές όταν στο κέντρο της

ΒΟΛΕΣ / Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

Αλαλούμ στην Βουλή
«Αλαλούμ αλαλούμ,
αλαλούμ αλαλούμ, άλλη γλώσσα μιλάμε, μάζεψέ τα να πάμε, πιο
καλά στο Χαρτούμ»,
έγραψε ο στιχηρούς
Σοφός Θάνος και σκιαγραφεί ίσως
με τον καλύτερο τρόπο, τις σχέσεις
των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,
με τους βουλευτές και τη Βουλή.
Όσοι είχαν την τύχη, να επισκεφθούν
το Ευρωκοινοβούλιο, τη Βουλή των
Ελλήνων και άλλα κοινοβούλια στην
Ευρώπη, της Αμερικής και σε άλλες
χώρες, εύκολα διαπιστώνουν ότι στο
κυπριακό Κοινοβούλιο επικρατούν
φαινόμενα ασυδοσίας και όχι κανόνες
αγαστής συνεργασίας, μεταξύ της
Δεύτερης Συνταγματικά και της Τέταρτης, λεγόμενης, εξουσίας. Στις
Βρυξέλλες όλα τα έγραφα και όλα τα
πρακτικά των συνεδριάσεων καταχωρούνται στο διαδίκτυο και η μεγάλη έγνοια των δημοσιογράφων εί-

ναι ο «εντοπισμός» της είδησης, μέσα
από χιλιάδες σελίδες εγγράφων. Σε
όλο τον κόσμο, κατά κανόνα, οι αποκλειστικές ειδήσεις δεν στηρίζονται
πλέον σε έγγραφα, αλλά στην αξιοπιστία των δημοσιογράφων, οι οποίοι
υπογράφουν τις ειδήσεις. Σε όλα τα
κοινοβούλια του κόσμου υπάρχουν
διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι, οι
οποίοι «κατοικοεδρεύουν» στα μέγαρα των κοινοβουλίων. Όλοι τυγχάνουν ελέγχου κατά την είσοδο και
έξοδο από τα κτήρια. Εργάζονται σε
συγκεκριμένα γραφεία για τον Τύπο
και υπό την εποπτεία λειτουργών
των κοινοβουλίων. Σε αρκετά κοινοβούλια η διακίνηση στους χώρους
των κοινοβουλίων δεν γίνεται μόνο
με ταυτότητα, αλλά και με τη συνοδεία φρουρών. Ακόμη σε πολλά κοινοβούλια, όπως στην Ιταλία, απαγορεύεται η είσοδος δημοσιογράφων
και εργαζομένων, χωρίς κοστούμι
και γραβάτα για τους άντρες και με

ευπρεπή ενδυμασία για τις γυναίκες,
η οποία και πάλι καθορίζεται.
Στην κυπριακή Βουλή για πρώτη
φορά άνοιξαν οι πόρτες των κοινοβουλευτικών επιτροπών για τους δημοσιογράφους και τις κάμερες, επί
προεδρίας Βάσου Λυσσαρίδη. Τότε
η απόφαση θεωρήθηκε επαναστατική και πρωτοποριακή. Ακολούθησαν στο διάβα του χρόνου τραγελαφικές καταστάσεις, με βουλευτές, οι
οποίοι σε συνεργασία με δημοσιογράφους, εισέρχονταν για μερικά
λεπτά σε συνεδρίες, έριχναν «βόμβες»
τις οποίες κατέγραφαν οι κάμερες
και ακολούθως αποχωρούσαν χαμογελώντας. Επί προεδρίας Δημήτρη
Χριστόφια, αποφασίστηκε να εισέρχονται στις συνεδριάσεις μόνο οι
δημοσιογράφοι και οι κάμερες να
λαμβάνουν πλάνα χωρίς ήχο. Μόνο
οι πρόεδροι των Επιτροπών θα είχαν
την υποχρέωση να προβαίνουν σε
δηλώσεις για το περιεχόμενο των

συνεδριάσεων, χωρίς να εκφράζουν
προσωπικές θέσεις. Ο χρόνος πέρασε
και η κατάσταση ξέφυγε και πάλι.
Βουλευτές όλων των κομμάτων προβαίνουν σε δηλώσεις, πολλές φορές
εν τω μέσω των συνεδριάσεων, ελέω,
κατά κανόνα, τηλεοπτικών υποχρεώσεων. Οι ελάχιστοι δημοσιογράφοι,
οι οποίοι καλύπτουν πλέον τις συνεδριάσεις, αδυνατούν εκ των πραγμάτων να παρακολουθήσουν όλες
τις συνεδριάσεις. Μοιραία, η ουσία
μετατοπίζεται από τις συνεδριάσεις,
στις δηλώσεις οι οποίες πολλές φορές
δεν έχουν σχέση με την ουσία των
συνεδριάσεων. Ακόμη οι βουλευτές
κατάντησαν μόνιμοι θαμώνες των
πρωινών και μεσημβρινών εκπομπών
και κατάντησαν κατά τη δημοσιογραφική αργκό «μαϊντανοί». Αποτέλεσμα είναι να καταρρακωθεί το κύρος των βουλευτών, σύμφωνα με τις
δημοσκοπήσεις.
Ο πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης

Συλλούρης τόλμησε και ετοίμασε
για πρώτη φορά στην ιστορία του
κοινοβουλίου κώδικα αρχών και κανόνων δεοντολογίας και διαφάνειας
για τα μέλη της Βουλής. Το κείμενο
155 σελίδων, χωρίς τα παραρτήματα,
ετοιμάστηκε από πολύ έμπειρους
λειτουργούς του Κοινοβουλίου, στηριζόμενο σε πανεπιστημιακές μελέτες
και σε αντίστοιχους κώδικες από δεκάδες κοινοβούλια του κόσμου, οι
οποίοι συνήθως είναι ογκωδέστατα
βιβλία χιλιάδων σελίδων. Στόχος των
κωδίκων είναι πρώτα η προστασία
των ίδιων των βουλευτών και βεβαίως
του κοινοβουλευτικού θεσμού. Όσοι
είχαν την ευκαιρία και τον χρόνο να
διαβάσουν τον κώδικα δεοντολογίας
της Βουλής των Αντιπροσώπων και
έχουν και κοινοβουλευτική εμπειρία,
εύκολα μπορούν να διαπιστώσουν
ότι είναι σοφός ο κώδικας. Το γεγονός
ότι «αυτόματα» δέχθηκε τόσα πολλά
πυρά ο κώδικας, από τον έντυπο Τύ-

πο, ίσως αποτελεί και την καλύτερη
απόδειξη, ότι κάτι πολύ σοβαρό και
κάτι πολύ σοφό έχει συνταχθεί. Είναι
καλό να υπάρξει μια σοβαρή μελέτη
και στην Ένωση Συντακτών για τον
κώδικα δεοντολογίας. Η σημερινή
δημοσιογραφία δεν έχει καμία σχέση
με τη δημοσιογραφία πριν από 10 ή
20 ή και 30 χρόνια. Τα ηλεκτρονικά
μέσα ενημέρωσης, facebook, twitter
και instagram, ανέτρεψαν τις αξίες
των αποκλειστικών ειδήσεων και τις
πρακτικές ακατανόητων και μακρών
κειμένων, «σεντονιών» στη δημοσιογραφική αργκό, τα οποία σχεδόν
κανένας δεν μπορεί και δεν ανέχεται
να διαβάσει. Τα «πάντα ρει» και τα
πάντα έρχονται και παρέρχονται και
σε μια κοινωνία λαβωμένη από τα
σκάνδαλα και τις αδικίες, πρέπει να
σπάσεις αβγά, για να γίνουν τα αυτονόητα.

kaparispan@yahoo.gr
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Η δημοκρατία
τού όλα επιτρέπονται
Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Οσα δίκια και να έχουν
κάποιοι, καμία δημοκρατία δεν μπορεί να
λειτουργήσει χωρίς
όρια. Στην Ελλάδα
έχουν καταργηθεί
από καιρό και αυτό είναι πάρα πολύ
επικίνδυνο. Για την ίδια τη δημοκρατία. Εχουμε αναπτύξει μια κουλτούρα διαμαρτυρίας, γαλλικής έμπνευσης, που θεωρεί ότι όλα επιτρέπονται. Δεν είναι «αριστερή»,
δεν είναι «δεξιά», είναι σχεδόν οικουμενική. Στην Κερατέα και στη
Χαλκιδική «παντρεύτηκαν» κλασικοί
μπαχαλάκηδες με ιερείς που ευλογούσαν τις μολότοφ. Οι διαμαρτυρίες
για το ποδόσφαιρο, οι αντιμνημονιακές κινητοποιήσεις, τα επεισόδια







Η χώρα δεν θα μπορεί
να κυβερνηθεί από κανέναν, αλλά πραγματικά
από κανέναν, αν δεν κάνουμε κάτι για την αρρώστια του λαϊκισμού.
μετά τη συμφωνία των Πρεσπών,
οι μαθητές που πετροβολούσαν (συνοδεία καθηγητών) τα αστυνομικά
τμήματα το 2008 είναι όλα κομμάτια
μιας μεγάλης εικόνας που θα πρέπει
να μας ανησυχεί. Είναι δύσκολο να
κάνεις κριτική σε αυτό το φαινόμενο,
γιατί πολύ εύκολα βρίσκεσαι αντιμέτωπος με ένα άγριο, βίαιο κύμα
μπούλινγκ. Οποιος τολμάει να μιλήσει για όρια είναι εξ ορισμού φασίστας. Πάντα ήταν έτσι. Στην εποχή
μας όμως έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο, καθώς η λογική και το μέτρο
έχουν εξορισθεί από τον δημόσιο
διάλογο. Τα νέα παιδιά της κρίσης
έχουν μεγαλώσει θεωρώντας ότι

όλα επιτρέπονται και με –δικαιολογημένα– ένστικτα βίαιης αντίδρασης σε όλα. Πράγμα λογικό σε
μια κοινωνία με τεράστια ανεργία
στη νεολαία. Αν όμως κάποιος δει
τη χώρα από μια ψύχραιμη απόσταση, θα πρέπει να ανησυχεί. Οι
εχθροί μας καταλαβαίνουν ότι δεν
υπάρχει στην ουσία ελληνικό κράτος. Είμαστε ευάλωτοι σε κάθε «αόρατο χέρι» που θέλει να ανάψει φωτιές, να διχάσει και να μας διαλύσει.
Οι απελπισμένοι πρόσφυγες και μετανάστες καταλαβαίνουν ότι αν κάνουν τη δική τους εξέγερση (α) όλα
θα επιτρέπονται και (β) θα βρουν
χάρτινα τείχη απέναντί τους. Η ελληνική κοινωνία είναι πολύ ταλαιπωρημένη. Εχουμε μπροστά μας
πολλά εκρηκτικά θέματα, που θα
χύσουν και άλλη βενζίνη σε ένα
ήδη πολύ εύφλεκτο μείγμα: τα ποδοσφαιρικά που κινδυνεύουν να
μας χωρίσουν σε βόρειους και νότιους, τους πλειστηριασμούς, τα ελληνοτουρκικά και το προσφυγικό–
μεταναστευτικό. Είμαστε ένας λαός
βαθιά συναισθηματικός που ανάβει
πολύ εύκολα. Τώρα δε με τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης και τα fake
news, εκρήγνυται σε δευτερόλεπτα.
Το πρόβλημα δεν λύνεται με ΜΑΤ
ή μόνο με την επιβολή του νόμου.
Θέλει εθνική συνεννόηση και τεράστια προσπάθεια το να προστατεύσουμε τη δημοκρατία από τον
φασισμό της ανεξέλεγκτης βίας και
διαμαρτυρίας, ό,τι χρώμα και να
έχει. Το υποστηρίξαμε πολλές φορές,
και όταν βρέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ στα σαγόνια του άπληστου κτήνους του
λαϊκισμού που και ο ίδιος τάισε όσο
μπορούσε. Η χώρα δεν θα μπορεί
να κυβερνηθεί από κανέναν, αλλά
πραγματικά από κανέναν, αν δεν
κάνουμε κάτι γι’ αυτή την αρρώστια.

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η
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Σε αναζήτηση βατράχων αντί σκορπιών
Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Είναι βαρύ το τίμημα
της έντασης στην καθημερινή πολιτική αντιπαράθεση που δεν
συμβάλλει στην ψύχραιμη αντιμετώπιση
των προβλημάτων της χώρας. Πολλαπλασιάζεται μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, όπου οι οπαδοί κομμάτων και άλλων ομάδων συμφερόντων παρασύρονται ολοένα πιο
βαθιά στον βούρκο της χλεύης, του
σαρκασμού, του μίσους. Οι περισσότεροι πολίτες δεν συμμετέχουν
στις καθημερινές αψιμαχίες των
στρατευμένων οπαδών, αλλά οι προσβολές επηρεάζουν όλο τον δημόσιο
διάλογο. Περνάνε σε ρεπορτάζ και
γνώμες, σε δηλώσεις πολιτικών και
ανακοινώσεις κομμάτων. Οσο και
αν γνωρίζουμε ότι αυτή η συμπεριφορά μάς βλάπτει, μας κυριεύει
ένα πάθος που απαιτεί την κατατρόπωση του αντιπάλου με κάθε
κόστος. Οπως ο σκορπιός του Αισώπου που πνίγεται επειδή δεν μπορεί να αντισταθεί στην ανάγκη να
δηλητηριάσει τον βάτραχο ο οποίος
διασχίζει το ποτάμι με αυτόν στην
πλάτη του. Εδώ, με τα πολλά χρόνια
ακραίας αντιπαράθεσης, περισ-

σεύουν οι σκορπιοί, λιγοστεύουν
οι κουβαλητές.
Μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση; Οπως έχει φανεί τόσες φορές
στην Ιστορία μας, με λίγες εξαιρέσεις,
οι Ελληνες συνεχώς βρίσκουμε λόγους να διχαστούμε. Ο ναρκισσισμός
μας τρέφει (και τρέφεται) από την
αίσθηση ότι είμαστε αδικημένοι –
από τους πιο κοντινούς μας έως την
κοινωνία και τη ζωή γενικώς. Ζούμε
σε μια κοινωνία όπου και άλλοι θεωρούν εαυτούς αδικημένους και
διεκδικούν όσα περισσότερα μπορούν χωρίς την αυτογνωσία να καταλάβουν όταν η δική τους συμπεριφορά αδικεί τον διπλανό. Ετσι,
επιβεβαιώνεται η καχυποψία του
καθενός. Προφανώς γενικολογώ,
αλλά η ευκολία με την οποία όποιος
βρίσκεται σε θέση να ταλαιπωρήσει
τους συμπολίτες του για να προωθήσει δικά του συμφέροντα δεν
διστάζει να το κάνει, δείχνει πόσο
διαδεδομένη είναι αυτή η νοοτροπία.
Σε τέτοιες δυναμικές βασίζεται η
πολιτική αντιπαράθεση σήμερα –
στην οργή και στη δίψα για εκδίκηση. Οι οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία για ψευδείς υποσχέσεις (για λαϊκισμό, με

άλλα λόγια), για ακροδεξιές πρακτικές και, την ίδια ώρα, νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις. Εκφράζουν πίκρα
ότι αδίκως έχασαν την εξουσία, ζητούν εκδίκηση. Αυτό αντανακλά
την οργή που οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας εξέφραζαν εναντίον της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ επειδή η κυβέρνηση Σαμαρά αναγκάστηκε να
κηρύξει πρόωρες εκλογές όταν ο
ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα δεν στήριζαν την πρότασή της για Πρόεδρο
της Δημοκρατίας. Αποδείχθηκε ότι
οι οπαδοί της Ν.Δ. είχαν κάθε λόγο
να καταγγείλουν τις υποσχέσεις του
ΣΥΡΙΖΑ ως κάλπικες, την επιλεκτική
αφέλεια της πολιτικής του και τον
κυνικό τρόπο με τον οποίο κυβέρνησε σε συνεργασία με κόμμα της
εθνικιστικής Δεξιάς. Κοινό σημείο
είναι ότι και οι δύο καταγγέλλουν
την άδικη συμπεριφορά της άλλης
πλευράς. Οχι μόνο επειδή η ηγεσία,
τα στελέχη και τα μέλη το πιστεύουν,
αλλά και επειδή αυτά έχουν απήχηση στους οπαδούς.
Ο κύκλος της οργής τρέφεται συνεχώς. Οταν οι οπαδοί –πολιτικής
παράταξης, ποδοσφαιρικής ομάδας,
κ.ά.– έχουν προγραμματιστεί να θεωρούν το παιχνίδι στημένο, δεν εν-

διαφέρονται για την αλήθεια, δεν
έχουν εμπιστοσύνη σε κανέναν
πέρα απ’ αυτόν που περιμένουν να
ικανοποιήσει την ανάγκη τους για
προστασία και προνόμια. Η συνθήκη
αυτή δεν είναι μόνιμη· όπως είδαμε
στην κατάρρευση του ΠΑΣΟΚ, κρατάει όσο ο «προστάτης» είναι ισχυρός. Αυτός είναι άλλος ένας λόγος
που τα κόμματα τηρούν σκληρή
στάση: η διάθεση συναίνεσης με
αντίπαλο ισοδυναμεί με ομολογία
αδυναμίας, με παραδοχή ότι ούτε
το κόμμα διαθέτει μονοπώλιο σε
σοφία, καλοσύνη και δύναμη, ούτε
ότι τα άλλα εκπροσωπούν τη φαυλότητα και το απόλυτο κακό. Το ζήτημα είναι υπαρξιακό: ή το κόμμα
είναι αλάνθαστο ή κινδυνεύει να
χάσει τους οπαδούς του. Είναι αποκαρδιωτικό ότι κόμματα που εκφράζουν διαφορετική νοοτροπία
εξαφανίζονται. Ομως, υπάρχουν άνθρωποι στην πολιτική και στην κοινωνία που θα μπορούσαν να συμπεριφερθούν στους ψηφοφόρους
σαν να είναι ενήλικες. Η ανάδειξη
αυτών θα βοηθούσε να αλλάξουν
κάποια στιγμή οι όροι μιας πολιτικής
αντιπαράθεσης που σήμερα εθίζει
την κοινωνία στο δηλητήριο.

ΣΚIΤΣΟ ΤΟΥ HΛIΑ MΑΚΡΗ. imakris@kathimerini. gr

Προέχουν τα του οίκου μας
Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Είναι γοητευτική η
«Σκομπία», η κεντρικότατη περιοχή των
Αθηνών που στη
διάρκεια της κομμουνιστικής ανταρσίας
προστάτευσε ο αρχιστράτηγος των
ελληνικών και βρετανικών δυνάμεων Ρόναλντ Μακένζι Σκόμπι.
Είναι ασφαλή τα βόρεια προάστια
όπου μετοίκησε η ανωτάτη αστική
τάξη από το κέντρο της πρωτεύουσας. Ωραίες παρέες, εξωστρεφείς
και καλοσπουδαγμένοι σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ και της Ευρώπης.
Μόνον που αυτή δεν είναι η Ελλάδα.
Και η πολιτική που διαμορφώνεται
για κρισιμότατα ζητήματα, όπως
το μεταναστευτικό, για να είναι







Είναι καιρός να πάψει ο
εμφύλιος μεταξύ της
δήθεν Δεξιάς και της
δήθεν Αριστεράς για το
προσφυγικό. Δεν οδηγεί
πουθενά. Ματαίως διακηρύττουμε ότι τα σύνορά μας είναι τα σύνορα της Ε.Ε.
αποτελεσματική, θα πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν της τις ιδιαιτερότητες
των τοπικών κοινωνιών και ιδιαίτερα
εκείνες των παραμεθόριων περιοχών, που εδώ και πέντε χρόνια κατακλύζονται από τα κύματα μεταναστών. Με αυτά και με αυτά, οδηγηθήκαμε, στη Λέσβο και στη Χίο,
στις πιο εκρηκτικές συγκρούσεις
πολιτών και ανδρών των δυνάμεων
ασφαλείας που έχουν συμβεί ποτέ
από τα χρόνια του οικτρού ανταρτοπολέμου. Μόνον που οι εμπλεκόμενοι με τους άνδρες ασφαλείας
δεν είναι ένοπλοι ανατροπείς. Πριν
από ένα οκτάμηνο είχαν υπερψηφίσει τη Ν.Δ. για να απαλλαγούν
από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν είναι καν αναρχικοί, αλλά επαγγελματίες, αγρότες, άτομα κάθε ηλικίας και πολιτικών πεποιθήσεων.
Οι συγκρούσεις των Εξαρχείων μοι-

άζουν με αμυδρές αντανακλάσεις
των ακροτήτων που έλαβαν χώρα
στα δύο παραμεθόρια νησιά. Οι δυνάμεις ασφαλείας είναι εντεταλμένες
για την τήρηση της τάξεως. Ενεργούν βάσει εγχειριδίων εκπαιδεύσεως για την αντιμετώπιση κακοποιών ή ανατρεπτικών στοιχείων.
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η
δράση τους είναι συνέπεια αψυχολόγητων πολιτικών επιλογών. Αλλά
καθώς οι εικόνες διαχέονται σε εκατομμύρια στο Διαδίκτυο, επέρχεται
αποξένωση της κοινωνίας από τους
άνδρες των Σωμάτων Ασφαλείας
και ως εκ τούτου στρέβλωση επικίνδυνη. Ομως αρκεί το αυτομαστίγωμα. Διότι τεράστιες οι ευθύνες
της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ειδικότερα της Γερμανίας, που όταν η
καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ απηύθυνε πρόσκληση σε ένα εκατομμύριο πρόσφυγες από τη Συρία δημιούργησε κύμα ανεξέλεγκτο μεταναστών. Πλημμελέστατη ήταν η
διαχείριση της κυβερνήσεως του
Αλέξη Τσίπρα το 2015. Επαίνους
έδρεψε η Ελλάς για τη φιλοξενία
και τη θερμή υποδοχή προσφύγων
–και όχι μόνον– την εποχή εκείνη
από την Ε.Ε. και τα ευρωπαϊκά μέσα
ενημερώσεως, διότι εξυπηρετούσε
την πολιτική τους. Εως ότου κατήντησε η χώρα η χαβούζα της ανθρώπινης δυστυχίας. Εκληρονόμησε
το πρόβλημα ο σημερινός πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης,
αλλά, ως ομολόγησε και ο ίδιος, δεν
είχε εκτιμήσει το μέγεθός του. Είναι
καιρός ωστόσο να πάψει ο εμφύλιος
μεταξύ της δήθεν Δεξιάς και της
δήθεν Αριστεράς. Δεν οδηγεί πουθενά. Ματαίως διακηρύττουμε ότι
τα σύνορά μας είναι τα σύνορα της
Ενώσεως.Η ασφάλεια της χώρας
συναρτάται από τις επιλογές της
Τουρκίας του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τόσο στο μεταναστευτικό όσο
και σε όλα τα άλλα θέματα τα αφορώντα την εθνική μας κυριαρχία.
Γοητευτική η λέσχη της ενωμένης
και αλληλέγγυας ούτως ειπείν Ευρώπης, αλλά και αυτή έχει εισέλθει
σε φάση παρακμής και αρρυθμίας.
Ως εκ τούτου ας επικεντρωθούμε
στα του οίκου μας, μήπως και συμμαζέψουμε τα ασυμμάζευτα.

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Το πρόβλημα ένα, πολυώνυμο
Το πρόβλημα το ζούμε όλοι κατάσαρκα.
Το ξέρουμε, ξέρουμε όλοι και τη λύση
του. Κανένας μας δεν τολμάει να πει
τη λύση. Οπως σε αποτυχημένο γάμο
κανένας δεν μιλάει για διαζύγιο, στον
καρκίνο κανένας δεν μιλάει για θάνατο. Συνεχίζουμε να διχογνωμούμε
παθιασμένοι για το πρόβλημα, ενώ
ξέρουμε τη λύση. Οπως στη δικτατορία: πολυσέλιδες οι εφημερίδες,
καμιά δεν ονομάτιζε το πρόβλημα,
οι δημόσιοι αγορητές το ίδιο.
Τότε μίλησε ο Σεφέρης. Με γλώσσα άλλη, «έξω από τα πολιτικά του
τόπου» (Δήλωση, 28.3.1969). Ονομάτισε «δικτατορικές καταστάσεις»
και τις όρισε σαν «κατάσταση υποχρεωτικής νάρκης όπου, όσες πνευματικές αξίες κατορθώσαμε να κρατήσουμε ζωντανές, με πόνους και
κόπους, πάνε κι αυτές να καταποντιστούν μέσα στα ελώδη, στεκάμενα
νερά». Προμήνυσε την «τραγωδία
που περιμένει αναπότρεπτη στο τέλος» και σίγουρα δεν εννοούσε μόνο
τη βίαιη αποκοπή της Κύπρου από
τον ενιαίο κορμό της ελληνικής ιστορικής παρουσίας.
Σήμερα δεν υπάρχει Σεφέρης για
να σπάσει τη σιωπή, και αν υπήρχε,
τη γλώσσα του την έχει αχρηστέψει,
την κάνει ακατανόητη, ο διακομματικός «προοδευτικός» μηδενισμός
της μεταπολίτευσης – ίδια «ελώδη,
στεκάμενα νερά», από τον Λευτέρη
Βερυβάκη ώς τη Νίκη Κεραμέως. Συνεχίζουμε ανέκφραστοι να ζούμε το
πρόβλημα, διαιωνίζουμε την «κατάσταση υποχρεωτικής νάρκης» σαν
αναπότρεπτη μοίρα ή ριζικό.
Πολυώνυμο το πρόβλημα, αλλά
ένα και μοναδικό. Για κάποιες μέρες








Προβλέψιμη μια τραγωδία που όλοι απευχόμαστε και όλοι την προετοιμάζουμε.
ή εβδομάδες (όσο ορίσουν τα «μέσα»)
το λέμε «φορολογικό». Στη συνέχεια
το μετονομάζουμε σε «ασφαλιστικό».
Μετά σε «μεταναστευτικό». Υστερα,
σε πρόβλημα «εθνικής άμυνας». Και
τα χρόνια κυλάνε, με μια καινούργια
τραγωδία να περιμένει σε κάποια
απρόβλεπτη στιγμή, που όλοι την
απευχόμαστε και όλοι την προετοιμάζουμε με την αδράνεια ή την ανημπόρια μας. Κάθε Ελληνας πολίτης
με στοιχειώδη νοημοσύνη, προσπαθεί να μειώσει με τεχνάσματα ή να
αποφύγει εντελώς την καταβολή φόρου. Φράσεις όπως: «με απόδειξη,
εκατό, χωρίς απόδειξη, σαράντα»
συνοδεύουν τις περισσότερες δοσοληψίες. Οι δυνάστες μας, στο καθεστώς της κομματοκρατίας, προσπαθούν να «πατάξουν» τη φοροδιαφυγή,
με αυξημένους ελέγχους, αστυνομικές
μεθοδεύσεις. Ταιριάζει κι εδώ ο βιβλικός χαρακτηρισμός: «μωροί και
τυφλοί»: Δεν καταλαβαίνουν, επειδή
δεν θέλουν να καταλάβουν, ότι η
φοροδιαφυγή είναι λογικά τετράγωνη
αυτοάμυνα. Θα πλήρωναν οι πολίτες
ολοπρόθυμα τους φόρους τους, αν
ήταν φανερό και ψηλαφητό ότι οι
φόροι ξαναγυρίζουν στον πολίτη ως
υπηρεσίες μέσω των θεσμών - λειτουργιών του κράτους. Οτι χρηματοδοτούν οι φόροι την ηλεκτροδότησή μας, την ύδρευση, τις συγκοι-

νωνίες, την καθαριότητα των οικισμών, σχολειά για τα οποία να καμαρώνουμε, πανεπιστήμια να τα
’χουμε καύχημα.
Σήμερα οι πολίτες ξέρουμε ότι οι
φόροι είναι ωμή ληστεία που υπηρετεί, προκλητικά και χυδαία, το πελατειακό κράτος των κομμάτων: Αναρίθμητους αυθαίρετους διορισμούς
στο Δημόσιο (εξαγορασμένη ψηφοθηρία), διαπλοκή της εξουσίας με
έναν δαιδαλώδη υπόκοσμο εργοληπτών και προμηθευτών του Δημοσίου. Ολα τα κοινωνικά λειτουργήματα έχουν παραδοθεί στην αδηφαγία της ιδιωτικής κερδοσκοπίας: το
ηλεκτρικό, το πετρέλαιο, οι δρόμοι,
τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, τα τρένα,
το ταχυδρομείο, η πληροφόρηση –
όλα τα χρειώδη του βίου ο πολίτης
πρέπει να τα αγοράσει, οπότε οι
φόροι που απαιτεί το κράτος είναι
μόνο «κεφαλικοί», χαράτσι για να
του επιτρέπει η εξουσία να υπάρχει.
Πολυώνυμο το πρόβλημα, αλλά
ένα και μοναδικό. Για κάποιες άλλες
μέρες ή εβδομάδες το λέμε «ασφαλιστικό»: Ενα τεράστιο ποσοστό του
πληθυσμού πληρώνεται από το κρατικό ταμείο, δήθεν υπάλληλοι ή δήθεν
συνταξιούχοι, επειδή εφάπαξ πούλησαν την ψήφο τους σε κάποιον
αετονύχη πολιτευτή. Το «κράτος»
δεν ενδιαφέρεται να ελέγξει ούτε
καν τις κατάφωρες αδικίες – για εργασία δεκαπέντε χρόνων (ή και λιγότερων) συνταξιοδοτούνται μυριάδες επί τριάντα, σαράντα, σαράντα
πέντε χρόνια. Δίχως στοιχειώδη,
έστω, δικαιοκρισία: Αξιωματικός, για
δεκαετίες στο χαράκωμα και στις
προφυλακές ή πανεπιστημιακοί που

εκλέχθηκαν καθηγητές στην τέταρτη
ή πέμπτη δεκαετία του βίου τους,
έχουν πολλοστημόριο της σύνταξης
κλητήρα της Βουλής ή υπαλλήλου
της άλλοτε «Ολυμπιακής», της ΔΕΗ,
του ΟΤΕ, του ΟΣΕ ή κρατικών Τραπεζών. Ενα το πρόβλημα, αλλά πολυώνυμο – για κάποια περίοδο το
λέμε «εθνική άμυνα». Μας έτυχε γείτονας λαός, σήμερα κάπου ογδόντα
εκατομμύρια, που θέλησε και πέτυχε
κάποτε να μας απωθήσει στο περιθώριο της Ιστορίας για τέσσερις ολόκληρους αιώνες. Και το ελάχιστο
κρατίδιο που ξαναχτίσαμε το πριονίζει αδιάκοπα και το απειλεί αναιδέστατα. Εξάλειψε τον Ελληνισμό
από την πανάρχαια μικρασιατική
του κοιτίδα, τον ξερίζωσε από τον
Πόντο, την Ανατολική Θράκη, την
Ιμβρο, την Τένεδο, τη Βόρεια Κύπρο,
απέσπασε θρασύτατα συγκυριαρχία
στο πέλαγος, στον αέρα, στις βραχονησίδες του Αιγαίου.
Απέναντι σε απειροελάχιστο ενδεχόμενο ανάλογης απειλής, οι πολίτες Ελβετοί ανανεώνουν τη στρατιωτική τους εξάσκηση κάθε χρόνο,
από τα δεκαοχτώ ώς τα πενήντα
τους, συντηρώντας στο σπίτι τους
τον οπλισμό που τους παρέχεται –
είναι η πιο ετοιμοπόλεμη κοινωνία
της Ευρώπης, και γι’ αυτό απόλεμη.
Στη σημερινή Ελλάδα, με καθημερινές και θρασύτατες τις απειλές της
Τουρκίας, η στρατιωτική θητεία έχει
εξευτελιστεί σε κωμικής διάρκειας
(κι όμως απεχθέστατο) μπελά – είμαστε ίσως η πιο τυφλά εθελόδουλη
κοινωνία της Ευρώπης.
Το πρόβλημα πολύπτυχο, αλλά
ένα: Η κομματοκρατία.
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ΓΝΩΜΕΣ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Μετά-Χριστόν Κασσάνδρες

Για την ταμπακέρα, ουδέν!

Του ΠΑΝΟΥ ΛΟΪΖΟΥ ΠΑΡΡΑ

Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

ρίσματα και εκατοντάδες ίσως καταστήματα σε εμπορικούς δρόμους, με
αποτέλεσμα να εκτοξευθούν τα ενοίκια
στα υπόλοιπα. Είναι ο υπουργός, που
δεν διέγνωσε καμία ευθύνη στους συνεργάτες του, όταν το δικό του υπουργείο
ενέκρινε παράτυπα τις γνωστές πολιτογραφήσεις του Μαλαισιανού καταζητούμενου και των Σαουδαράβων επενδυτών. Τέλος, θέλω να υπενθυμίσω ότι
ο κ. Γεωργιάδης ανήκει στους επινοητές
του μεγαλοευφυέστατου σχεδίου εξαγοράς του Συνεργατισμού, που έγραψε
ιστορία στο ευρωπαϊκό τραπεζικό στερέωμα. Με λεφτά του Συνεργατισμού,
δάνεισε τη Logicom, για να αγοράσει
τη Δήμητρα, που ήταν θυγατρική του
Συνεργατισμού, η οποία ήταν μεγαλομέτοχος στην Ελληνική Τράπεζα και
που στη συνέχεια αγόρασε τον Συνεργατισμό σχεδόν free. Τι δεν καταλάβατε;
Και πριν προλάβει να ολοκληρωθεί
το άρθρο αυτό, δόθηκε στη δημοσιότητα
η Δέσμη Εκθέσεων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τις Κοινωνικοοικονομικές
Προκλήσεις των Κρατών-μελών, η οποία
μάλλον διαβάζει τελευταία τον κ. Γεωργιάδη. «Η οικονομία εξακολουθεί να
χαρακτηρίζεται από μεγάλες οικονομικές
ανισορροπίες, οι οποίες, αν δεν αντιμετωπιστούν, ενδέχεται να παρεμποδίσουν τις μεσοπρόθεσμες οικονομικές
της προοπτικές… Σε αυτό το πλαίσιο,
υπάρχει επίσης ανάγκη να ενισχυθούν
οι μεταρρυθμίσεις σε βασικούς τομείς
για την προσέλκυση επενδύσεων που
ενισχύουν την παραγωγικότητα, τη διαφοροποίηση της οικονομίας και την
προώθηση μακροπρόθεσμης συνεκτικής
και περιβαλλοντικά βιώσιμης ανάπτυξης».
Βεβαίως, το πιο κρίσιμο ερώτημα
πλανάται ακόμα αναπάντητο: Γιατί ο
φίλτατος πρώην υπουργός Οικονομικών,
που προβάλλει σήμερα εαυτόν ως επιτυχημένο πολιτικό, δεν διέγνωσε εγκαίρως την λανθασμένη κατεύθυνση
του Προγράμματος Πολιτογράφησης,
προτού επιφέρει τόσες στρεβλώσεις;
Δύο πιθανές απαντήσεις χωράνε στο
ερώτημα αυτό. Ή δεν είχε το βάθος της
γνώσης να εντοπίσει το πρόβλημα, ή
ήταν τόσο ισχυρά τα διαπλεκόμενα
συμφέροντα (κι η πίεση από τον επί
προσωπικού επωφελούμενο Αναστασιάδη), που δεν τόλμησε καν να θίξει
το ζήτημα. Κι επειδή ουδόλως αμφισβητώ τις γνώσεις του περί οικονομίας,
θα τολμήσω να πω ότι ως πολιτικός
συνδυάζει δύο κοινά –εις Κύπρον– χαρακτηριστικά. Το απύθμενο θράσος,
με την έλλειψη πολιτικής ευθιξίας. Αντί
να παριστάνει σήμερα τη «μετά-Χριστόν» Κασσάνδρα, όφειλε τότε να λάβει
τα δέοντα διορθωτικά μέτρα, ή να παραιτηθεί από τη θέση ευθύνης που κατείχε και να βγει δημόσια να καταγγείλει
τη σύγκρουση συμφερόντων, που άφησε
για άλλη μια φορά εκτεθειμένη την οικονομία της χώρας.

Ο κ. Πάνος Λοΐζου Παρράς
είναι οικονομολόγος.

Oι πράσινες προσπάθειες
του Δήμου Στροβόλου
Του ANTΡΕΑ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ια τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο Δήμος
Στροβόλου βραβεύεται ως Πράσινη
Πόλη από το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης, γεγονός που μας συγκινεί και μας
κάνει ιδιαίτερα περήφανους διότι αναγνωρίζεται και έμπρακτα το έργο που
προσπαθεί να φέρει σε πέρας ο Δήμος.
Τη Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου, λάβαμε
ξανά την Πράσινη Σημαία σε ειδική τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο. Είμαστε
ευτυχείς που θα συνεχίσει να κυματίζει
έξω από το Δημαρχείο, όμως επ’ ουδενί
λόγω δεν επαναπαυόμαστε.
Λειτουργούμε με γνώμονα τους 17
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έχοντας
πάντοτε στο πλευρό μας την επιστημονική κοινότητα αλλά και την εκάστοτε
Επίτροπο Περιβάλλοντος. Εντείναμε
τις πράσινες προσπάθειές μας, με την
υποστήριξη της τέως Επιτρόπου Ιωάννας
Παναγιώτου, και τώρα συνεχίζουμε τη
γόνιμη αυτή συνεργασία με τη διάδοχό
της, Κλέλια Βασιλείου, ελπίζοντας ότι
θα μπορέσουμε ως Τοπική Αυτοδιοίκηση
να βάλουμε κι εμείς το λιθαράκι μας για
ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής.
Διότι πλέον δεν μπορούμε να ζούμε
με την ψευδαίσθηση ότι δεν επηρεαζόμαστε από τις συνέπειες της περι-

βαλλοντικής καταστροφής του πλανήτη
μας. Οι διαδηλώσεις των μαθητών και
οι συνεχείς κραυγές απόγνωσης για το
κλίμα δεν πρέπει να πέφτουν εις ώτα
μη ακουόντων πια. Ολόκληρη η ανθρωπότητα βαδίζει σε μια επικίνδυνη ατραπό, έναν δρόμο που πολύ φοβάμαι ότι
θα είναι χωρίς επιστροφή. Γι’ αυτό ό,τι
κι αν κάνουμε, όσο μικρό ή ασήμαντο
κι αν φαίνεται, αν έχει ως στόχο την
απάμβλυνση του προβλήματος, τότε
σίγουρα είναι ζωτικής σημασίας.
Συνεπώς, μας τιμά που βρισκόμαστε
στο Δίκτυο Πράσινων Πόλεων και Κοινοτήτων του Κυπριακού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης
καθώς μόνο συλλογικά μπορούμε να
αντιμετωπίσουμε αυτήν την πρωτοφανή
κατάσταση. Ευελπιστούμε ότι στο μέλλον δεν θα χρειάζεται να επιβραβεύουμε
τις σωστές περιβαλλοντικές πρακτικές
διότι θα είναι μέρος της καθημερινότητάς μας και θα θεωρούνται αυτονόητες. Μέχρι τότε, το Δημοτικό Συμβούλιο
και εγώ προσωπικά θα συνεχίσουμε τις
προσπάθειές μας για επίτευξη της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης
στον Στρόβολο.

Ο κ. Αντρέας Παπαχαραλάμπους
είναι Δήμαρχος Στροβόλου

Ο

ι δημόσιες συζητήσεις για το Κυπριακό
έχουν αποκτήσει ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο από το «παραδοσιακό»:
στο τελευταίο ανήκουν λ.χ. η αποχώρηση του
στρατού κατοχής, το εδαφικό, η Αμμόχωστος,
οι εδαφικές αναπροσαρμογές, οι αποζημιώσεις
κ.λπ. Στο «νέα» ανάγνωση, η ατζέντα είναι
επιμελώς άλλη. Είναι η κυρίαρχη της συγκυρίας:
1) Σύμφωνα με τη «νέα» ανάγνωση του Κυπριακού, «η Τουρκία δεν θα εφαρμόσει τη λύση». Το θέμα δεν είναι λ.χ. να βρούμε φόρμουλες
που να απαντούν σε αυτό το ερώτημα, αλλά
να φτάνουμε απευθείας στο συμπέρασμα
χωρίς να αναζητούμε τις κατάλληλες απαντήσεις. Αλλά αν δεν τηρεί τις συμφωνίες η
Τουρκία, τότε γιατί θέλουμε συνομιλίες ή και
λύσεις με «σωστό περιεχόμενο»; Διά της εις
άτοπον επαγωγής, αφού δεν θα την εφαρμόσει,
εμμέσως πλην σαφώς, προτείνουμε «να μείνουμε όπως είμαστε». Να μείνουμε με όλο το
πακέτο: με τις σύμφωνες του 1960, με τα πλήρη
και εφαρμοσμένα επεμβατικά δικαιώματα,
την κατοχή με τα παράγωγά της.
2) Η ε/κ κοινωνία διαθέτει ανησυχίες και
θέτει ερωτήματα που εδράζονται σε ιστορικούς
λόγους, είναι απολύτως λογικό να προβληματίζεται. Οι εύλογες ανησυχίες των Ε/κ μπορεί
να τύχουν πολιτικής απάντησης όπως λ.χ. η
από κοινού διασφάλιση της εξέλιξης ενός
πλαισίου λύσης από ΟΗΕ-Ε.Ε. Αν αυτό ήταν
το θέμα, εύκολα και γρήγορα θα το κερδίζαμε
τόσο από τον ΟΗΕ όσο και την Ε.Ε. Αλλά δεν
πρόκειται περί αυτού. Αντιδραστικές δυνάμεις
στην ε/κ κοινότητα δεν δέχονται να μοιραστούν
κάτι με την τ/κ. Με πατριωτική ρητορεία κρύβουν το πραγματικό τους πρόσωπο-πάρτι
πάνω στην παρούσα κατάσταση πραγμάτων,
στις αναπτύξεις γης, στα ΜΕΔ, στο σύστημα
λεηλασίας πάνω στο ποδοσφαιρικό σύστημα.
Μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα; Πάντως,
ο Α. Κυπριανού και ο Μ. Ακιντζί μας δείχνουν
ότι έννοιες όπως συνέπεια και ακεραιότητα
δεν είναι λέξεις- φαντάσματα στο νησί μας.
Κατοικούν εδώ.
3) Η διαστροφή της σημασίας των λέξεων,
έτσι ώστε η κοινή γνώμη να μη μαθαίνει τι
σημαίνει ενημέρωση, κριτική σκέψη, ανάλυση
κ.λπ. Έτσι αρκετά ΜΜΕ, με την άσκηση της
στρατευμένης στην υπηρεσία του στάτους
κβο δημοσιογραφίας, διαστρεβλώνουν ειδήσεις
με σκοπό να εγκλωβίζουν τη συζήτηση στην
γραμμή της ακινησίας, και, κυρίως, με σκοπό
να φανατίσουν. Ο φανατισμός κλείνει αυτιά,
κλείνει ερμητικά τη σκέψη και είναι δεκτική
στην ανορθολογική δοξασία. Έτσι η επίσκεψη
του πυρηνοκίνητου αεροπλανοφόρου «Σαρλ
Ντε Γκολ» στη Λεμεσό, επεδείχθη στην κοινή
γνώμη ως συμμαχία που, κατά τον Ν. Ανα-
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πό το 2017 έχει ασκηθεί έντονη κριτική για τις ελλείψεις του Προγράμματος Πολιτογράφησης. Μάλιστα, συχνά τα πυρά προέρχονταν από
επιφανείς οικονομολόγους, γνώστες
της κυπριακής πραγματικότητας, όπως
είναι ο νομπελίστας κ. X. Πισσαρίδης,
ο οποίος είχε αρχικά στηρίξει την οικονομική πολιτική του προέδρου Αναστασιάδη. Οι κριτικές εστίαζαν κυρίως
στο γεγονός ότι το πρόγραμμα είναι εμμονικά στραμμένο στον τομέα των κατασκευών, ότι υπάρχουν υπόνοιες για
διαφθορά που ξεκινά και καταλήγει στο
Προεδρικό, ότι δημιουργεί στρεβλώσεις
στην προσφορά ακινήτων, διογκώνει
τα ενοίκια, ενώ δεν προσφέρει μακροπρόθεσμα οφέλη στην οικονομία. Συμπερασματικά, αναφέρθηκε άπειρες φορές στον δημόσιο διάλογο η αδήριτη
ανάγκη να στραφούν οι επενδύσεις των
πολιτογραφήσεων σε πιο παραγωγικούς
τομείς, ώστε επιτέλους να μετασχηματίσει τη βαλτωμένη αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.
Τότε, ήταν δύσκολο να γίνει αντιληπτή μια μετριοπαθής ανάγνωση του
μέτρου. Χλευάστηκε η όποια κριτική,
όχι μόνο από τα μέλη της ίδιας της κυβέρνησης, αλλά ακόμα κι από απλούς
πολίτες, φίλους που εργάζονταν/εργάζονται στον κλάδο των ακινήτων και
κατασκευών, εργαζόμενους που είδαν
τα εισοδήματά τους να διπλασιάζονται
και φυσικά, από τους διάφορους επαγγελματίες παρεμφερών κλάδων. Εξάλλου,
είναι τοις πάσι γνωστό, ότι δεν υπάρχει
περίπτωση να πείσεις κάποιον για οτιδήποτε, όταν ο μισθός του, τού υπαγορεύει ακριβώς το ανάποδο.
Σήμερα, που ξεκίνησε ήδη η αντίστροφη μέτρηση και τα άδεια πολυτελή
ακίνητα πληθαίνουν, περιμένοντας μάταια τον επόμενο επενδυτή-φίλο του
προέδρου, βλέπω τον πρώην υπουργό
Οικονομικών να παραδίδει μαθήματα
οικονομικής πολιτικής, συμβουλεύοντάς
μας να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα του μέτρου της πολιτογράφησης, ώστε να αφήνει, λέει, μακροπρόθεσμα οφέλη (βλέπε άρθρο του κ.
Χ. Γεωργιάδη στην εφ. ‘Καθημερινή’
23/2/20). Καλωσορίζω τη φιλότιμη προσπάθεια του κ. Γεωργιάδη να κάνει το
«come back» ως μετριοπαθής και φιλελεύθερος πολιτικός, μα είναι τέτοιος ο
όγκος των αστοχιών στο παλμαρέ του,
που θα ‘ναι θαύμα αν ο λαϊκισμός που
επιστρατεύει μπορεί να τις κάνει πέρα.
Μήπως να τον διορίζαμε ξανά άραγε
ΥΠΟΙΚ να διορθώσει τα όσα προβλήματα
ο ίδιος δημιούργησε;
Υπενθυμίζω ότι ο άνθρωπος που παριστάνει σήμερα τον σοφό Νέστορα,
ανέλαβε να διορθώσει το μέτρο πολιτογράφησης, με επιπρόσθετα κίνητρα
για προσιτές κατοικίες και έδωσε εκ
νέου συντελεστές δόμησης σε μεγάλους
developers, αντί στον μέσο πολίτη που
καίγεται για άμεση στέγαση. Είναι ο
ίδιος που επέλεξε να καταργήσει τον
φόρο ακίνητης περιουσίας, αφήνοντας
κλειδωμένα και έρημα δεκάδες διαμε-
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Πρόσφυγες προχωράνε προς τα ελληνικά σύνορα, μέσω της Αδριανούπολης της Τουρκίας, προσπαθώντας να περάσουν στην Κεντρική Ευρώπη.

στασιάδη, «επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις
σοβαρές προκλήσεις στην ευρύτερη γεωγραφική μας περιοχή. Η παρουσία αυτού του πανίσχυρου αεροπλανοφόρου, συνεισφέρει στο
στόχο επίτευξης μιας μόνιμης παρουσίας του
γαλλικού ναυτικού στην Α. Μεσόγειο και αποδεικνύει την αποφασιστικότητα της Γαλλίας
να λειτουργήσει ως σταθεροποιητικός παράγοντας στην περιοχή». Αμετροεπής δήλωση.
Με προφανή στόχευση. Το ίδιο «πανίσχυρο
αεροπλανοφόρο», επεσκέφθη ξανά το λιμάνι
της Λεμεσού πριν τέσσερα χρόνια. Όταν το
τουρκικό πολεμικό ναυτικό μπλόκαρε το ερευνητικό πλοίο της ΕΝΙ, το αεροπλανοφόρο ταξίδευε στη Σινική Θάλασσα...
4) Συχνά η συζήτηση γίνεται με όρους που
παραπέμπουν σε γέροντες και οσίους. Αντί
ενός επιχειρήματος, η απάντηση πάει στη
σφαίρα της «εικασίας». Γιατί το λες; Ποιος
κινεί τα νήματα; Γιατί το λες τώρα; Έτσι επιχειρείται να αποσυντονιστεί η δημόσια συζήτηση, καθ’ ότι έτσι διαλύεται η βάση για να
οικοδομηθεί κάτι προς διερεύνηση. Το ρόλο
της διάλυσης της δημόσιας συζήτησης, έπαιζε
για μεγάλο διάστημα ο Ν. Κουτσού και οι «Νέοι
Ορίζοντες». Σήμερα έχουμε πιο επιδέξιους
συνεχιστές του έργου του, καθ’ ότι διαθέτουν
επικοινωνιακή ομάδα. Αυτός είναι ο λόγος
που, συχνά, δεν αναπτύσσεται μια δημόσια
σφαίρα στην οποίαν τα επιχειρήματα να έχουν
τον πρώτο λόγο.
5) Στην πολιτική διεκδίκηση αναπτύσσονται,
κατά κανόνα, δύο τρόποι: η «κεντρική», που
διασυνδέεται με την ηγεσία, τις διαπραγματεύσεις κ.λπ και η «χαμηλή» που δεν ρυθμίζει
το σκηνικό, αλλά το υποβοηθά. Για παράδειγμα,
υπάρχει ο δρόμος για την επικοινωνία με τους
Τ/κ, που μπορεί να βελτιώσει πράγματα στο

επίπεδο της «χαμηλής» πολιτικής. Αντί να την
οριοθετήσουμε, ώστε να αποδίδει συγκεκριμένο
όφελος, και, βεβαίως, να την αξιοποιήσουμε,
έχουμε την ικανότητα να την αχρηστεύουμε
με ψευδή επιχειρήματα ότι δήθεν η μετάβαση
στην κατεχόμενη Κύπρο συνιστά αναγνώριση
της «ΤΔΒΚ». Μετά από εκατομμύρια διελεύσεων, όλοι γνωρίζουν ότι δεν αναγνωρίστηκε
τίποτε. Το ψευδές του επιχειρήματος δεν σημαίνει τίποτε. Με την ίδια ευκολία επαναλαμβάνεται.
6) Στην ημερήσια ατζέντα πρωταγωνιστούν
οι προσχηματικές συζητήσεις. Η παράταξη
της ακινησίας, αλλάζει τη βάση της συζήτησης
γιατί γνωρίζει ότι δεν έχει ούτε ένα επιχείρημα
το οποίο να στέκει στο δημόσιο διάλογο υπέρ
της συντήρησης της παρούσας κατάστασης
πραγμάτων. Ούτε ένα. Η παράταξη της ακινησίας αγνοεί στοιχειώδη υλικά για τις πολιτικές
της Τουρκίας επί Κεμαλιστών και επί Ερντογάν.
Χρησιμοποιεί επίθετα και χαρακτηρισμούς.
Όλα αφορούν μιαν αγωνιώδη προσπάθειά
της να συσκοτίζει, έτσι για να μην μιλήσει για
την «ταμπακέρα», να μην πει τι πραγματικά
θέλει. Άλλωστε, γνωρίζει ότι κανένας δημοσιογράφος δεν θα τολμήσει να θέσει το ερώτημα... Οι προϋποθέσεις μιας άλλης εξέλιξης
οικοδομούνται. Από την ωριμότητα της ηγεσίας.
Από την αξιοποίηση της ανάπτυξης της λύσης
μέσα στην Ε.Ε. Από ρυθμίσεις μέσα στο ίδιο
το κείμενο της συνθήκης, όπως η δημιουργία
μηχανισμού εφαρμογής/επιτήρησης από ΟΗΕΕ.Ε. Από πρόνοιες μέσα στο κείμενο που να
προβλέπουν κυρώσεις σε όποιο μέρος δεν τηρήσει τις συμφωνίες. Μηχανισμοί υπάρχουν.
Αυτός ο πλανήτης, αυτούς διαθέτει.

www.larkoslarkou.org.cy

Ο «κατοχικός» ηγέτης γράφει ιστορία
Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

«Εγώ το λέω συνεχώς, ό,τι γίνει
πρέπει να γίνει εντός του διεθνούς δικαίου. Τα ψηφίσματα
550 και 789 μιλάνε για νόμιμους
κατοίκους εννοώντας αυτούς
που είχαν τίτλους ιδιοκτησίας
το 1974», δήλωσε ο Τ/κ ηγέτης για το θέμα
της Αμμόχωστου. Διαβάζοντας επιφανειακά
την πιο πάνω δήλωση δεν προκαλεί καμία αίσθηση. Τέτοιου περιεχομένου δηλώσεις γίνονται καθημερινά από Ε/κ πολιτικούς. Ιδίως
μετά τη διοργάνωση της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης, στην περίκλειστη πόλη, με
τη συμμετοχή του Τούρκου αντιπροέδρου
Φουάτ Οκτάι και του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Αμπντουλχαμίτ Γκιουλ, η ξεχασμένη
βουβή πόλη είναι το πρώτο θέμα στην επικαιρότητα. Αυτό που προκαλεί έκπληξη, ευχάριστη για ορισμένους δυσάρεστη για άλλους,
είναι το γεγονός ότι οι δηλώσεις αυτές έγιναν
από τον Μουσταφά Ακιντζί, τον κατοχικό
ηγέτη, τον εγκάθετο της Άγκυρας. Είναι όντως
εκπληκτικό. Το φερέφωνο της Τουρκίας επικαλείται τα μεγάλα μας «όπλα» για την περίκλειστη πόλη, τα ψηφίσματα 550 και 789.
«Δεν πετάμε στα σύννεφα από τις συγκεκριμένες δηλώσεις αλλά πρέπει να είμαστε
ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς οι αναφορές γίνονται στο περιθώριο προεκλογικής εκστρατείας», ήταν η αντίδραση του προέδρου της
ΕΔΕΚ. Παρόμοιες δηλώσεις έγιναν και από τα
άλλα κόμματα του λεγόμενου πατριωτικού
μετώπου. Δεν ξεγελούν τους πολιτικούς μας
φωστήρες οι πρόσκαιρες «μεταλλάξεις» του
εγκάθετου. Στο κάτω-κάτω εγκάθετος είναι.
Μετά τις εκλογές θα γυρίσει πίσω στις θέσεις
που του υπαγορεύει ο νεοσουλτάνος. Δυστυχώς,
κρίνοντας εξ ιδίων τα αλλότρια, θεωρούμε
την ορθή αντίδραση του Μουσταφά Ακιντζί,
πυροτέχνημα και προεκλογική μετάλλαξη.
Εσκεμμένα αγνοούμε το ότι από την πρώτη
στιγμή που εξελέγη τηρεί την ίδια στάση. «Οι
Τουρκοκύπριοι θα διατηρήσουν τον έλεγχο
των θεσμών τους. Θα είμαστε κύριοι στο σπίτι
μας», είχε δηλώσει στις 26 Απριλίου του 2015,
αμέσως μετά την εκλογή του. «Ο κύριος πρόεδρος δεν αντιλαμβάνεται καλά τι λέει», του
απάντησε την επομένη ο Ταγίπ Ερντογάν κατηγορώντας τον ότι βιάστηκε να διακηρύξει

την χειραφέτησή του έναντι της Άγκυρας.
Σίγουρα είναι δύσκολο για ορισμένους να
κατανοήσουν ότι ένας κατοχικός ηγέτης διεξάγει ουσιαστικό αντικατοχικό αγώνα σε αντίθεση με αυτούς στη δική μας πλευρά των
κούφιων συνθημάτων, των προτάξεων και
των μακροχρονίων. Δεν είναι η πρώτη φορά
που μας ξαφνιάζει «ο καλός Κύπριος που δεν
μπορεί να πάρει αποφάσεις», όπως τον χαρακτηρίσαμε. Πολλά τα δείγματα γραφής.
«Αν η ε/κ πλευρά είναι έτοιμη να αποδεχτεί
το πλαίσιο Γκουτιέρες με την μορφή που μας
έχει υποβληθεί στις 30 Ιουνίου χωρίς αλλοιώσεις
τότε να το ανακοινώσουμε ως στρατηγική
συμφωνία πακέτο», μας διεμήνυσε σε διάγγελμα
του στις 30 Απριλίου του 2018. Προσπάθησε
να διασφαλίσει το πλαίσιο των Η.Ε., να διασφαλίσει την «προίκα» μας, όπως χαρακτήρισε
πολλές φορές το πλαίσιο του γ.γ. ο Αβέρωφ
Νεοφύτου. Και ενώ αυτός προσπαθούσε, σε
μια απέλπιδα προσπάθεια, να κλειδώσει το
μεγάλο μας κεκτημένο εμείς προσπαθούσαμε
να το «ξεκλειδώσουμε» με ασυνάρτητες δηλώσεις, ασάφειες, αμφισβητήσεις και άλλα
λόγια να αγαπιόμαστε.
«Εάν ο κ. Ακιντζί αποδέχεται το πλαίσιο
Γκουτιέρες όπως αυτό διαμορφώθηκε οριστικά
στις 4 Ιουλίου 2017, αυτό αποτελεί θετική εξέλιξη. Αυτό που πρέπει να διευκρινίσει ο κ.
Ακιντζί, αλλά πρωτίστως η Τουρκία, είναι εάν
υιοθετούν τις πρόνοιες του πλαισίου», δήλωσε
ο ΠτΔ. Στην ερώτηση, πρόσκληση – πρόκληση
του Τ/κ ηγέτη, απαντήσαμε με ερώτηση. Μας
είπε ότι το αποδέχεται και το υπογράφει και
αντί η απάντηση μας να ήταν, «πού και πότε»,
ή «βεβαίως», όπως δήλωσε σε ανάρτησή του
ο τέως διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου
Μιχάλης Σοφοκλέους, εμείς του είπαμε για
άλλο πλαίσιο, αυτό της 4ης Ιουλίου, για διευκρινήσεις, για πρακτικά που ακόμα δεν βρήκαμε, και άλλα ακαταλαβίστικα.
«Την 4η Ιουλίου 2017, στο Κραν Μοντάνα,
ξεκαθάρισαν οι παράμετροι του Πλαισίου
Γκουτιέρες, το οποίο από τότε χαιρετίσαμε...Εάν
πράγματι συμφωνεί με τις θέσεις του γ.γ. όπως
αυτές αποτυπωθήκαν στο πλαίσιο του της
4ης Ιουλίου 2017, τότε ανοίγει ο δρόμος για
επανέναρξη των συνομιλιών για το κυπριακό»,
απάντησε με μια «copy paste» δήλωση ο πρό-

εδρος του Κυβερνώντος κόμματος. Με το «εάν
πράγματι», εμμέσως πλην σαφώς, να αμφισβητεί τις προθέσεις του Τ/κ ηγέτη.
Χωρίς το εμμέσως αλλά σαφέστατη η δήλωση της προέδρου της Αλληλεγγύης στις 3
Μαΐου του 2018. «Νέα κόλπα βρίσκει ο κατοχικός ηγέτης. Καμιά αμφιβολία δεν υπάρχει
ότι μας εμπαίζει με εντολές της Άγκυρας».
Η αμφισβήτηση του Τ/κ ηγέτη συνεχίστηκε
χωρίς τέλος με στόχο την αποδόμησή του.
«Το μόνο που μέσα από τις αξιώσεις του επιδιώκει είναι την ομηρία και τον πλήρη έλεγχο
της Κύπρου από την Τουρκία», αναφέρεται
σε ανακοίνωση της προεδρίας στις 19/4/2019.
Ο εγκάθετος αγωνίζεται για απεξάρτηση
από την Τουρκία και εμείς βλέπουμε αλλότρια
κίνητρα. Δυστυχώς, σκοπίμως, συνεχίζουμε
να αγνοούμε την κραυγή αγωνίας του για το
μέλλον αυτού του τόπου. «Πρέπει να βιαστούμε.
Μετά από όλα αυτά τα χρόνια έχουμε φτάσει
σε σταυροδρόμι, σε μια καθοριστική στιγμή.
Φρικτό το σενάριο προσάρτησης των κατεχομένων. Επιθυμούμε αδερφικές ισότιμες σχέσεις με την Τουρκία και όχι μια σχέση όπου
οι Τ/κ θα είναι το παιδί για σφαλιάρες», δήλωσε
στη βρετανική εφημερίδα «The Guardian», ο
Τουρκοκύπριος ηγέτης. Μια δήλωση η οποία
προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Άγκυρας
η οποία, δια στόματος Τσαβούσογλου, τον
χαρακτήρισε ανέντιμο πολιτικό.
Δυστυχώς, σε αυτό το επίπεδο εθνικού ξεπεσμού έχουμε φτάσει. Η ειλικρινής αγωνία
του Μουσταφά Ακιντζί αντιμετωπίζεται ως
υστεροβουλία, κόλπο, συνωμοσία, εμπαιγμός
και συμπαιγνία με τον κατακτητή. Το ενδεχόμενο προσάρτησης είναι φρικτό για τον εγκάθετο αλλά η δεύτερη καλύτερη λύση για
πολλούς στην ε/κ πλευρά. Ο κατοχικός ηγέτης
(κατ’ εμάς), ο ανέντιμος πολιτικός (κατά τον
τούρκο ΥΠΕΞ), παραδίδει μαθήματα για τον
αγώνα για απαλλαγή από τα τετελεσμένα της
εισβολής και επανένωση, αντιστέκεται στην
κατοχή γράφοντας ιστορία, την ώρα που κάποιοι πολιτικάντηδες στις ελεύθερες περιοχές
παραχαράσσουν την ιστορία και διαγράφουν
πατρίδες.

Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου είναι ειδικός
προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.
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Πεδίο ρωσοτουρκικής αντιπαράθεσης το Ιντλίμπ
Η Άγκυρα προσπαθεί να παρακάμψει την αδιαλλαξία της Μόσχας για να απομακρύνει την αεροπορική υπεροχή της στη Συρία
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Στο τελευταίο προπύργιο της συριακής αντιπολίτευσης, στο Ιντλίμπ,
Ρωσία και Τουρκία, οι οποίες τα
τελευταία χρόνια έχουν αναπτύξει
στενή συνεργασία σε πολλά πεδία,
έρχονται στα πρόθυρα ανοιχτής
αντιπαράθεσης. Η Τουρκία κατεβάζει από τα ράφια παλαιά σχέδια
εισβολής σε εδάφη γειτονικών χωρών, όπως αυτό του Αττίλα και του
πιο πρόσφατου που εφαρμόστηκε
στην περίπτωση του Αφρίν και
προέβλεπε την ένωση θυλάκων
και την ανάδυση μιας ενιαίας περιοχής ελεγχόμενης από την Τουρκία. Η Ρωσία αντιδρά στα τουρκικά
σχέδια που δρομολογούνται με τη
σύμπραξη των τζιχαντιστών και
υποστηρίζει τη Δαμασκό στην προσπάθεια ελέγχου του Ιντλίμπ.
Στα τέλη της προηγούμενης
εβδομάδας, η ρωσοτουρκική αντιπαράθεση στο Ιντλίμπ κορυφώθηκε
πρώτα με την προώθηση των τουρκικών δυνάμεων στο εσωτερικό
της πολιορκημένης πόλης, την απόπειρα επίθεσης των τουρκικών και
συμμαχικών δυνάμεων στον ρωσικό στρατό και στη συνέχεια με
την αεροπορική επιδρομή στις
τουρκικές δυνάμεις στο Ιντλίμπ,
η οποία άφησε πίσω της δεκάδες
νεκρούς και τραυματίες Τούρκους
στρατιώτες. Η επίθεση ήρθε σε μια
στιγμή που η κυβέρνηση του Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν σκλήρυνε τη στάση
της. «Η Τουρκία καλείται να ενώσει
τα σημεία όπου σήμερα βρίσκονται
τα τουρκικά παρατηρητήρια (στο
Ιντλίμπ) και να προχωρήσει στη
δημιουργία μιας περιοχής-ζώνης
ασφαλείας για τους πολίτες και τις
αντιπολιτευόμενες ομάδες», εισηγείται ο Τζαν Ατζούν, από το τουρκικό φιλοκυβερνητικό κέντρο στρατηγικών μελετών «Seta». Η εισή-








Ο Τούρκος αναλυτής
Μπουρχανεττίν Ντουράν
αφήνει να εννοηθεί ότι η
διπλωματική και στρατιωτική απομόνωση της
Τουρκίας στο βόρειο
τμήμα της Συρίας ενθαρρύνει τη Μόσχα για πιο
«αποφασιστική» στάση
στην κρίση του Ιντλίμπ.
γηση του κ. Ατζούν βρίσκει μεγάλη
απήχηση στην τουρκική πρωτεύουσα, την ώρα που η τουρκική πλευρά
συζητάει εκ νέου με τη ρωσική
πλευρά την κρίση στο Ιντλίμπ. Σε
αυτές τις συνομιλίες η τουρκική
πλευρά ευελπιστεί ότι θα παρακαμφθεί η αδιαλλαξία της Μόσχας
για το ζήτημα του Ιντλίμπ και ότι
η διπλωματία θα απομακρύνει από
το προσκήνιο της κρίσης τον παράγοντα της αεροπορικής υπεροχής
της Ρωσίας στον συριακό εναέριο
χώρο. Διαφορετικά, η Τουρκία εμφανίζεται έτοιμη να προχωρήσει
με τα δικά της σχέδια εισβολής στο
Ιντλίμπ.

Απομονωμένη η Τουρκία
Για ποιο λόγο η Ρωσία πιέζει την
Τουρκία στο ζήτημα του Ιντλίμπ;
Για ποιο λόγο, η Ρωσία, η οποία το
τελευταίο διάστημα έχει αναπτύξει
πολυδιάστατη συνεργασία με την
Τουρκία, παραμένει στο πλευρό της
Δαμασκού και δεν εστιάζει στις ανησυχίες της Τουρκίας; Τα συγκεκριμένα ερωτήματα θέτει ο Τούρκος
αναλυτής, Μπουρχανεττίν Ντουράν
από το «Seta», ο οποίος συνοδεύει
τον Τούρκο πρόεδρο σε όλα τα πρόσφατα ταξίδια του στο εξωτερικό.

Σε οριακό σημείο οι ρωσικές σχέσεις εξαιτίας της κρίσης στο Ιντλίμπ. Η Μόσχα παραμένει στο πλευρό της Δαμασκού,

τη στιγμή που η Άγκυρα επιμένει στη δημιουργία τριών ζωνών ασφαλείας στο βόρειο τμήμα της Συρίας, μία στο Ιντλίμπ, μία στο Άφριν και στα περίχωρα και μία στον άξονα Ταλ Άμπιαντ-Ρασουλάιν.
Ο κ. Ντουράν, επιχειρώντας να
απαντήσει στα παραπάνω ερωτήματα, εστιάζει σε τρία σημεία. Πρώτον, αφήνει να εννοηθεί ότι η διπλωματική και στρατιωτική απομόνωση της Τουρκίας στο βόρειο
τμήμα της Συρίας ενθαρρύνει τη
Μόσχα για πιο «αποφασιστική» στάση στην κρίση του Ιντλίμπ. Η Ρωσία
συμπεραίνει ότι το ΝΑΤΟ δεν πρόκειται να εμπλακεί στρατιωτικά
στην κρίση του Ιντλίμπ και γι’ αυτόν
τον λόγο πιέζει την Τουρκία.
Δεύτερον, πιέζοντας την Τουρ-

κία, η Μόσχα επιχειρεί να επιβάλει
τη συμφωνία του 2018 για το Ιντλίμπ, με τους όρους που κατανοεί
και αποδέχεται η ίδια. Με άλλα λόγια επιχειρεί να θέσει τέλος στην
κυριαρχία διάφορων τζιχαντιστικών
ομάδων στο Ιντλίμπ, ένα έργο, το
οποίο προηγουμένως είχε αναλάβει
η Τουρκία. Τέλος, ο κ. Ντουράν δεν
αποκλείει το ενδεχόμενο κορύφωσης της έντασης στις σχέσεις Ρωσίας-Τουρκίας, με το σκεπτικό ότι
απέναντι στις ρωσικές πιέσεις, η
Άγκυρα δεν πρόκειται να παραι-

τηθεί από το νέο σχέδιο εισβολής
στο Ιντλίμπ, το οποίο δανείζεται
αρκετά στοιχεία από το Σχέδιο «Αττίλας» και τις προηγούμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας
στα συριακά εδάφη.

Θέλει ζώνη ασφαλείας
Για τον κ. Ντουράν και τους
ομοϊδεάτες του, ο έλεγχος του Ιντλίμπ από τις τουρκικές και συμμαχικές δυνάμεις αποτελεί μονόδρομο
για την Άγκυρα. Και αυτό διότι, σε
περίπτωση που δεν ελεγχθεί η πε-

ριοχή από τον πόλεμο της Συρίας
θα βγει ως νικητής το καθεστώς
που υποστηρίζουν οι Αλεβίδες της
Συρίας, γεγονός που θα δυσχεραίνει
την επιστροφή 6-7 εκατ. Σουνιτών
προσφύγων που έχουν βρει καταφύγιο στην Τουρκία και σε άλλες
χώρες, στην πατρίδα τους. Η Τουρκία δεν πρόκειται να παραιτηθεί
από το Ιντλίμπ και για έναν άλλο
σημαντικό λόγο. Σε περίπτωση που
χαθεί το Ιντλίμπ δεν αποκλείεται
να ξεκινήσει η συζήτηση για την
παρουσία των τουρκικών δυνάμεων
στο Αφρίν και στη ζώνη που κατόρθωσε να ελέγξει η Τουρκία στα
τέλη του 2019, στο βορειοανατολικό
κομμάτι της Συρίας. Η Τουρκία δεν
είναι έτοιμη για μια τέτοιου είδους
συζήτηση, διότι στο βόρειο κομμάτι
της Συρίας ο «κίνδυνος» της κουρδικής αυτονομίας εξακολουθεί να
βρίσκεται στο προσκήνιο. Για τους
προαναφερόμενους λόγους, λοιπόν,
η Τουρκία είναι υποχρεωμένη, σύμφωνα πάντα με την οπτική της κυβέρνησης Ερντογάν, να προχωρήσει στη δημιουργία τριών ζωνών
ασφαλείας στο βόρειο τμήμα της
Συρίας, μία στο Ιντλίμπ, μία στο
Άφριν και στα περίχωρα και μία
στον άξονα Ταλ Άμπιαντ-Ρασουλάιν, που ελέγχθηκε από τις τουρκικές δυνάμεις πριν από λίγο καιρό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για να επιτύχει τα παραπάνω η Τουρκία
«ποντάρει» στη διπλωματική και
παρασκηνιακή στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη και βοήθεια
των νατοϊκών συμμάχων και των
φιλικών χωρών. Στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, στην Άγκυρα εξακολουθούσε να ξεχωρίζει
στους κύκλους της κυβέρνησης η
ιδέα ότι η Δύση, κυρίως οι ΗΠΑ
και η Γερμανία, δεν πρόκειται να
παρατήσουν την Τουρκία στο έλεος
της Ρωσίας.

Δραματικές οι επιπτώσεις της κρίσης στους νέους
Το στερεότυπο του αδιάφορου νέου έχει καταρρεύσει, λέει ο πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου Πρόδρομος Αλαμπρίτης
Συνέντευξη στον ΓΙΑΝΝΟ ΛΥΤΡΑ

Η οικονομική κρίση που ξέσπασε
στην Κύπρο το 2013 επηρέασε αρνητικά τους νέους, κυρίως ως προς
τον τομέα της εξεύρεσης εργασίας,
επισημαίνει σε συνέντευξη που
παραχώρησε στην «Κ» ο Πρόεδρος
του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου,
Πρόδρομος Αλαμπρίτης. Για τον
λόγο αυτό, το δικό του όραμα, ως
νέος πρόεδρος του ΟΝΕΚ, είναι να
εμπνεύσει και να ενισχύσει τους
νέους, για να πετύχουν τα όνειρα
και τις φιλοδοξίες τους. Παράλληλα,
διαπιστώνει ότι οι νέοι του σήμερα
διαθέτουν ένα εύρος δραστηριοτήτων, σπάζοντας το στερεότυπο
που τους ήθελε απαθείς και αδιάφορους.
–Κύριε Αλαμπρίτη, ποιο είναι
το όραμά σας για το μέλλον του
Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου;
–Όραμά μας στον Οργανισμό
Νεολαίας Κύπρου είναι να καταφέρουμε να θέσουμε τους νέους στο
επίκεντρο, να τους εμπνεύσουμε
και να τους ενδυναμώσουμε για να
επιδιώξουν τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους. Θέλουμε να έχουμε θετικό αντίκτυπο στις ζωές όλων των
νέων της Κύπρου και αυτό θα το
πετύχουμε μέσα από σύγχρονες πολιτικές, καινοτόμα προγράμματα
και ποιοτικές υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και
στις επιδιώξεις τους. Προς αυτή την
κατεύθυνση υλοποιείται η Εθνική
Στρατηγική για τη Νεολαία, μέσω
συγκεκριμένων Σχεδίων Δράσης.
–Οι νέοι της Κύπρου είναι δραστήριοι σήμερα; Επιδιώκουν τις
προς όφελός τους αλλαγές;
–Οφείλω να ομολογήσω ότι εξεπλάγην ευχάριστα διαπιστώνοντας
το εύρος της δραστηριότητας των
νέων. Το στερεότυπο του απαθούς
και αδιάφορου νέου, στα δικά μου
μάτια, έχει καταρρεύσει. Η πλειάδα
των θεματικών, η φρέσκια προσέγγιση, ακόμα και ο ίδιος ο αριθμός

λαίας. Ποιοι είναι οι στόχοι σας;
–Ένας από τους διαχρονικούς
στόχους του ΟΝΕΚ είναι και η ενεργός συμμετοχή στα διάφορα διεθνή
σώματα και οργανισμούς, ακριβώς
επειδή θεωρούμε τη συμμετοχή
αυτή ωφέλιμη για τους νέους και
για τον τόπο μας. Τα τελευταία χρόνια, η εμπλοκή μας σε ευρωπαϊκές
και διεθνείς ομάδες είχε ως αποτέλεσμα την υιοθέτηση ή και τη
δρομολόγηση πολιτικών σε θέματα
όπως την Εργασία με τη Νεολαία,
την αναγνώριση της Μη Τυπικής
και Άτυπης Μάθησης, τη Συμμετοχή των Νέων στη διαμόρφωση
πολιτικών που τους αφορούν και
το Διαρθρωμένο Διάλογο. Επίσης,
μέσω του Προγράμματος Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, δημιουργήθηκαν ευκαιρίες κινητικότητας,
εθελοντισμού, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και άλλων δεξιοτήτων. Βασική επιδίωξή μας είναι
η πλήρης εφαρμογή αυτών των πολιτικών και η αύξηση του αριθμού
των νέων που αξιοποιούν τις ευκαιρίες που απορρέουν από τη συμμετοχή μας σε αυτούς τους διεθνείς
οργανισμούς και προγράμματα.

των συμμετεχόντων είναι στοιχεία
αναζωογονητικά. Το πιο ουσιαστικό







Ο ΟΝΕΚ προσφέρει
προγράμματα και υπηρεσίες που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία από τους νέους,
από ευκαιρίες χρηματοδότησης μέχρι συμβουλευτικές υπηρεσίες και
προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης.
όμως είναι ότι οι δράσεις τους δεν
εστιάζονται μόνο στη νεολαία, αλλά
έχουν αντίκτυπο στην ευρύτερη
κοινωνία.
–Ποια εργαλεία τους παρέχει ο
ΟΝΕΚ και πώς αυτά μπορούν να
εμπλουτιστούν ή και να ενισχυθούν, ώστε οι νέοι άνθρωποι να
έχουν ενεργό ρόλο στα κέντρα
λήψεως αποφάσεων;
–Ο ΟΝΕΚ προσφέρει μια σειρά
από προγράμματα και υπηρεσίες
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ως εργαλεία από τους νέους, από
ευκαιρίες χρηματοδότησης μέχρι
συμβουλευτικές υπηρεσίες και προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης. Τα προγράμματα αυτά σχεδιάστηκαν για να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες όπως καθορίστηκαν μέσα από διάλογο. Στόχος
μας είναι να συνεχίσει και να συστηματοποιηθεί αυτή η ανατροφοδότηση μέσω συγκεκριμένων
δομών. Η δυνατότητα παρέμβασης
γίνεται ουσιαστική όταν οι δίαυλοι
επικοινωνίας είναι ανοικτοί και τα
μηνύματα μεταφέρονται έγκαιρα
και ξεκάθαρα στους αρμόδιους φορείς προς υλοποίηση.
–Ποια προβλήματα διαπιστώνετε
ότι βαραίνουν σήμερα τη νεο-

Η κατάσταση στην αγορά εργασίας για τους νέους έχει βελτιωθεί, αλλά πολ-

λοί απασχολούνται μερικώς ή φεύγουν στο εξωτερικό.
λαία, δεδομένου ότι έχουμε διανύσει μια περίοδο η οποία είχε
ως «φόβητρο» την οικονομική
κρίση;
–Οι επιπτώσεις της οικονομικής
κρίσης στη νεολαία υπήρξαν δραματικές. Με την ανεργία μεταξύ
των νέων να προσεγγίζει ποσοστά
μέχρι και 40%, φυσιολογικά, τα κορυφαία προβλήματα μεταξύ των
νέων τα τελευταία χρόνια ήταν αυτά που απέρρεαν από την οικονομική δυσπραγία και την αβεβαιότητα. Από την άλλη, όμως, η οικονομική κρίση ανέδειξε κοινωνι-

κές παθογένειες και πρακτικές που
αποδείχτηκαν αδιέξοδες. Οι νέοι
σήμερα είναι σοφότεροι, πιο προσεκτικοί και δείχνουν να αντιλαμβάνονται τη σημασία του σωστού
οικονομικού προγραμματισμού.
Αυτό, σε συνάρτηση και με τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος,
δημιουργούν καλύτερες προοπτικές
για το αύριο.
–Ο ΟΝΕΚ συμμετέχει σε ευρωπαϊκές και διεθνείς ομάδες, που
στόχο έχουν την ανάπτυξη πολιτικών, προς όφελος της νεο-

–Από έρευνα του ΟΝΕΚ το 2015
προκύπτει ότι το 52% των νέων
προβληματιζόταν ότι δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας στον κλάδο
σπουδών τους, ενώ το 20% ότι
δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας,
γενικότερα. Πέντε χρόνια μετά,
έχει αλλάξει η κατάσταση;
–Παρόλο που δεν υπάρχει αντίστοιχη, πρόσφατη έρευνα που
να το αποδεικνύει, μπορούμε να
πούμε ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί. Αυτό προκύπτει από την
τελευταία Εθνική Σύνοδο Νεολαίας
που ασχολήθηκε και με την ετοιμότητα των νέων μας για την 4η
βιομηχανική επανάσταση, παρεμφερείς έρευνες που αφορούσαν
στην ετοιμότητα των νέων να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, τη
μείωση του δείκτη ανεργίας ανά-

μεσα στους νέους, αλλά και από
την καθημερινή τριβή μας με τους
νέους. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι
οι ανησυχίες των νέων έχουν εκλείψει, εφόσον αρκετοί νέοι εξακολουθούν να εργάζονται σε τομείς
άσχετους με τον κλάδο σπουδών
τους, με μερική απασχόληση ή αναζητούν εργασία στο εξωτερικό.
–Αποθαρρυντικές ήταν και οι
απαντήσεις σε σχέση με την καθοδήγηση για την επαγγελματική σταδιοδρομία των νέων…
–Η διαπίστωση αυτή, πέραν της
έρευνας στην οποία αναφέρεστε,
είναι εμφανής και στην καθημερινή
επαφή που έχουμε με νέους που
χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του
ΟΝΕΚ. Προς αυτή την κατεύθυνση,
ενισχύσαμε την Υπηρεσία Καθοδήγησης Καριέρας που έχει ως στόχο αφενός να προετοιμάσει και να
ενισχύσει την προσπάθεια των νέων για είσοδο στην αγορά εργασίας
και αφετέρου να τους δώσει τα
εφόδια να πετύχουν ως επαγγελματίες μετά την είσοδό τους στην
αγορά εργασίας. Οι στόχοι αυτοί
υλοποιούνται μέσω συναντήσεων
με Συμβούλους Επαγγελματικού
Προσανατολισμού, παροχής εξειδικευμένων τεστ επαγγελματικού
προσανατολισμού, διοργάνωσης
εργαστηρίων ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων αναζήτησης εργασίας και των
λεγόμενων Career Academies. Η
προσπάθεια αυτή όμως δεν είναι
αρκετή. Το θέμα οφείλουμε να το
προσεγγίσουμε ολιστικά, με ενεργό
εμπλοκή από όλα τα ενδιαφερόμενα
μέρη όπως το Υπουργείο Παιδείας,
το Υπουργείο Εργασίας, τα Πανεπιστήμια, την εργοδοτική πλευρά,
τους μαθητές και τις οργανώσεις
νεολαίας, με στόχο να συμφωνήσουμε σε ένα κοινό, διασυνδεδεμένο και δια-υπηρεσιακό σχέδιο
δράσης που θα διασφαλίζει ότι οι
νέοι θα έχουν τα εφόδια που θα
χρειαστούν στην επαγγελματική
τους σταδιοδρομία.
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Με τον κυτταρικό κύκλο πολεμά τον καρκίνο
Ο νομπελίστας Sir Paul Nurse μιλάει στην «Κ» για το πεδίο έρευνάς του και τις υποδομές του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής
Συνέντευξη στη ΛΙΖΥ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

Ο κάτοχος του Βραβείου Νόμπελ Φυσιολογίας – Ιατρικής για το 2001,
Sir Paul Nurse, επισκέφθηκε την
Κύπρο ως επίτιμος ομιλητής στην
4η Διάλεξη Ακαδημαϊκής Αριστείας
της Σχολής Μοριακής Ιατρικής Κύπρου και του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου και έδωσε
διάλεξη με θέμα «Control of the Cell
Cycle». Ο νομπελίστας επιστήμονας
μίλησε στην «Κ» για το πεδίο έρευνάς
του, το Ινστιτούτο ερευνών «Francis
Crick», που έχει ιδρύσει στο Λονδίνο.
Για το Ινστιτούτο Νευρολογίας &
Γενετικής Κύπρου λέει ότι είναι υψηλής ποιότητας με ενθουσιώδεις ανθρώπους, και τονίζει ότι εξυπηρετεί
τόσο τη βασική έρευνα, όσο και τις
εφαρμογές της μέσω της διάγνωσης.
Σημειώνεται ότι η διάλεξη του νομπελίστα Sir Paul Nurse συμπίπτει
με την 30ή επέτειο από την ίδρυση
του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου, το οποίο μέσα από
τις ιατρικές και ακαδημαϊκές του
δραστηριότητες προσφέρει υπηρεσίες στους Κύπριους πολίτες, ενώ
παράλληλα, συνεισφέρει έμπρακτα
στην επιστημονική κοινότητα και
στην εκπαίδευση της νέας γενιάς
επιστημόνων.
–Ποιο ήταν το περιεχόμενο της
έρευνάς σας, που οδήγησε στο
βραβείο Νόμπελ.
–Το έργο που πήρε το βραβείο
Νόμπελ είχε να κάνει με αυτό που
ονομάζεται κυτταρικός κύκλος. Κάθε ζωντανός οργανισμός, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού
εμάς, αποτελείται από κύτταρα.
Στην πραγματικότητα όλοι προερχόμαστε από ένα μόνο κύτταρο
που είναι το γονιμοποιημένο ωάριο
και σχηματιζόμαστε από επαναλαμβανόμενες διαιρέσεις αυτού
του κυττάρου, για να γίνουμε αυτό
που είμαστε σήμερα. Η αναπαραγωγή κυττάρων, δηλαδή η αναπαραγωγή ενός κυττάρου σε δύο (ο
κυτταρικός κύκλος), παράγει αυτό
που είναι επομένως σημαντικό για
κάθε ανάπτυξη και εξέλιξη, αλλά
είναι σημαντικό και για ασθένειες
όπως ο καρκίνος, όπου ο κυτταρικός
κύκλος ξεφεύγει από τον έλεγχο.
Έτσι, είναι μια σημαντική βιολογική

«Είναι πολύ εντυπωσιακό για μια τόσο μικρή χώρα να αναγνωρίζει ότι πρέπει να γίνεται τόσο βασική όσο και εφαρμο-

σμένη έρευνα», λέει στην «Κ» ο νομπελίστας Sir Paul Nurse.
διαδικασία. Αυτό που κάναμε στο
εργαστήριό μου ήταν να δούμε
πώς ελέγχεται αυτή η διαδικασία.
Δουλέψαμε με μύκητες, έναν πολύ
απλό οργανισμό, αλλά δείξαμε ότι
η ίδια διαδικασία ελέγχου συμβαίνει
σε κάθε ζωντανό οργανισμό – σε
όλα τα ζώα, τα φυτά, και σε μας –
και ότι αυτό το σύστημα ελέγχου
είναι κοινό σε όλα που βλέπουμε.
Αυτό το σύστημα εξελίχτηκε πολύ
νωρίς, περισσότερο από ένα εκατομμύριο χρόνια πριν, και παρέμεινε το ίδιο από τότε. Λειτουργεί
με ένα ένζυμο που ονομάζεται κυκλινο- εξαρτώμενη κινάση (cyclindependent kinase). Αυτό που κάνει
είναι ότι αυξάνεται καθώς προχωρά
ο κυτταρικός κύκλος, και σε χαμηλά
επίπεδά παράγεται από ένα αντίγραφο του DNA σε ένα κύτταρο
δύο αντίγραφα, και στο ανώτερο
επίπεδο ελέγχει τον διαχωρισμό
αυτών των αντιγραφών στα χρωμοσώματα σε δύο κύτταρα.
–Όταν ξεκινήσατε την έρευνά
σας, πιστεύατε ότι θα μπορούσε








Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου προσφέρει άμεσα
αποτελέσματα, αλλά και
μακροπρόθεσμα οφέλη
στην κοινωνία μέσω της
έρευνας που διεξάγει.
να οδηγήσει σε ένα βραβείο Νόμπελ;
–Φυσικά και όχι! Πριν από πολύ
καιρό, κατά τη δεκαετία του 1970,
όταν ήμουν αρκετά νέος και ήμουν
πτυχιούχος φοιτητής, αποφάσισα
ότι αφού πάρω το διδακτορικό μου,
θα μελετούσα αυτό το πρόβλημα.
Ήξερα ότι ήταν μια σημαντική διαδικασία, αλλά δεν ήξερα αν θα
βρούμε τη βάση και δεν ήξερα ότι
ακόμα κι αν την βρίσκαμε, αν θα
μπορούσαμε να περιγράψουμε πώς
λειτουργεί. Τα καταφέραμε τελικά,

αλλά όταν ξεκίνησα, σκέφτηκα ότι
ακόμα και αν ανακαλύπταμε οτιδήποτε έστω μικρό, αυτό θα ήταν
όπως και να ’χει πρόοδος. Εν τέλει
όμως ανακαλύψαμε πως όλα λειτούργησαν και έτσι δέχθηκα το
βραβείο Νόμπελ. Όταν άρχισα αυτή
τη γραμμή έρευνας δεν ήταν κυρίαρχη τάση. Ο κυτταρικός κύκλος
γενικότερα θεωρείτο σημαντικός,
αλλά δεν είχε μελετηθεί αρκετά.
Στη συνέχεια έγινε πολύ δημοφιλής
προς το τέλος της έρευνάς μου,
επειδή είδαν ότι σημειώσαμε μεγάλη πρόοδο. Έτσι δεν ήταν η κυρίαρχη τάση αλλά έγινε.
–Πώς πιστεύετε ότι η έρευνά
σας είναι επωφελής για την ανθρωπότητα;
–Τα οφέλη έχουν διαφορετικές
μορφές. Το ένα είναι ότι συμβάλλει
στην κουλτούρα και τον πολιτισμό
μας, διότι είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πώς λειτουργούμε και
εμείς και ο κόσμος. Δεύτερον, με
την κατανόηση αποκτούμε την ικανότητα να τον χειριστούμε και να

τον ελέγξουμε, και αυτή η ικανότητα
σημαίνει ότι μπορούμε ενδεχομένως
να τον χρησιμοποιήσουμε για τον
έλεγχο ασθενειών όπως είναι ο καρκίνος. Σίγουρα, το τρίτο είναι ότι
χωρίς να καταλάβει κάποιος την
έρευνά μας δεν μπορεί ποτέ να δημιουργήσει νέες θεραπείες και ως
εκ τούτου να καταπολεμήσει τον
καρκίνο. Είναι τόσο σημαντικό για
την αναπαραγωγή των κυττάρων.
Επομένως, ακόμα κι αν η ίδια η
έρευνα δεν εισηγείται μορφές θεραπείας, η ανάπτυξη θεραπειών
πρέπει να τη λάβει υπόψη της. Η
έρευνα είναι επίσης σχετική και με
άλλες διαδικασίες, όπως η επούλωση
τραυμάτων και το πώς παραγόμαστε
και πώς αναπτυσσόμαστε. Όλα αυτά
είναι σημαντικά και η κατανόηση
του τρόπου με τον οποίο δουλεύουν
μας επιτρέπει να δούμε τι πάει στραβά και να το διορθώσουμε.
–Μιλήστε μας για το νεότευκτο
Ινστιτούτο «Francis Crick», το
οποίο έχετε ιδρύσει.
–Πρόκειται για ένα νέο Ινστιτούτο στο κεντρικό Λονδίνο, το
οποίο ίδρυσα πριν από τρία χρόνια.
Είναι ένα πολύ μεγάλο Ινστιτούτο,
απασχολεί περίπου 1.300 ερευνητές
κάτω από μια στέγη, και είναι ίσως
το μεγαλύτερο στην Ευρώπη ή ακόμα και στον κόσμο. Ονομάζεται
«Francis Crick» και πήρε το όνομά
του από τον διάσημο Βρετανό επιστήμονα. Το Ινστιτούτο καλύπτει
πολλά και διαφορετικά θέματα, δεν
έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς
λειτουργεί η ζωή και ερευνώντας
πράγματα που σχετίζονται με τη
βιοϊατρική, έτσι καλύπτουμε τα
πάντα. Σ’ αυτό το Ινστιτούτο προσλαμβάνω νέους ερευνητές, που θα
ακολουθήσουν τον δικό μου ερευνητικό δρόμο. Τους δίνω ελευθερία
και εξοπλισμό, για να στοχεύσουν
πέρα από τον ορίζοντα, και όχι πιο
πίσω. Οι περισσότεροι ασχολούνται
με προβλήματα που εντοπίζονται
κυρίως από πιο μεγάλους σε ηλικία
ερευνητές και συνήθως αποκαλύπτουν το προφανές. Εγώ θέλω να
πάω πιο πέρα, και ο καλύτερος τρόπος να γίνει αυτό είναι να βρω νεαρά άτομα και να τους αφήσω να
δημιουργήσουν το μέλλον.

–Αυτή την περίοδο με τι ασχολείστε;
–Όπως είπαμε, η δραστηριότητα
ελέγχου της κυκλινο-εξαρτώμενης
κινάσης (cyclin-dependent kinase)
αυξάνεται, καθώς προχωράμε στον
κυτταρικό κύκλο – και αυτή είναι
μια νέα προσέγγιση, δεν είναι η
τρέχουσα άποψη στο θέμα. Ενδιαφέρομαι για το τι ελέγχει αυτή τη
διαδικασία, όπου αυξάνεται, και
πώς μια πολύ χαμηλή δραστηριότητα ελέγχου μπορεί επίσης να την
κάνει να πραγματοποιήσει κάτι,
αλλά κάτι που δεν θα έκανε κατά
τη διάρκεια της υψηλής δραστηριότητας. Κανονικά αυτοί οι έλεγχοι
θεωρούνται ότι είναι είτε ενεργοποιημένοι ή απενεργοποιημένοι
και αυτό που περιγράφουμε είναι
ότι είναι πιο μεταβλητό και θέλω
να μάθω τους μηχανισμούς στους
οποίους βασίζονται όλα αυτά.
–Ποια είναι η εικόνα που αποκομίσατε για το Κυπριακό Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής;
–Το Ινστιτούτο είναι πραγματικά
καλό, είχα ακούσει για αυτό φυσικά,
αφού λειτουργεί εδώ και 30 χρόνια.
Ήταν ίσως το πρώτο βιοϊατρικό
Ινστιτούτο στην Κύπρο. Επισκέφθηκα όλους τους χώρους του.
Είναι υψηλής ποιότητας, έχει ενθουσιώδεις ανθρώπους, καλό εξοπλισμό και εξυπηρετεί τόσο τη βασική έρευνα, όσο και τις εφαρμογές
της μέσω της διάγνωσης. Το Ινστιτούτο προσφέρει άμεσα αποτελέσματα, αλλά και μακροπρόθεσμα
οφέλη στην κοινωνία μέσω της
έρευνας που διεξάγει. Είναι πολύ
εντυπωσιακό για μια τόσο μικρή
χώρα να αναγνωρίζει ότι πρέπει
να γίνεται τόσο βασική όσο και
εφαρμοσμένη έρευνα. Μερικές φορές, κάποιοι θέλουν να κάνουν το
ένα ή το άλλο, αλλά πραγματικά
τα χρειάζονται όλα, από την αρχή
μέχρι το τέλος. Συνήθως κάποιοι
θέλουν απλώς να εφαρμόσουν τα
πάντα. Υπάρχει μια καλή μεταφορά
- είναι σαν να χτίζετε ένα κτήριο
ψηλότερο και ψηλότερο με κακά
θεμέλια. Πρέπει να επενδύουμε
στα θεμέλια καθώς και στο κτήριο,
και στο Ινστιτούτο το καταλαβαίνουν αυτό.

Η Ευρώπη βούιζε για τα κατορθώματα της Κύπρου
Αποφασισμένη η κυβέρνηση να προχωρήσει στην κάθαρση του αθλητικού χώρου - Απορρίπτονται οι επικρίσεις για απραξία
Του ΑΝΔΡΕΑ ΒΙΟΛΑΡΗ

Όπως αποδεικνύεται, οι πρόσφατες
αναφορές των ισπανικών ΜΜΕ ήταν
κάτι περισσότερο από... κουβέντες
του καφενέ. Μπορεί η ηγεσία της
Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου να επιχείρησε να υποβαθμίσει
τα γεγονότα, χαρακτηρίζοντας «κουτσομπολιά» τις σοβαρές αποκαλύψεις
των Ισπανών, ωστόσο, το πρόσφατο
δελτίο Τύπου της Europol αποτέλεσε
την πλέον αποστομωτική απάντηση,
αλλά και μια εξέλιξη που ήρθε να
θέσει τα γεγονότα στην πραγματική
τους διάσταση.
Η υπηρεσία πληροφοριών σε ζητήματα εγκληματικής φύσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας ενημέρωσε
πως «εκπρόσωποι ποδοσφαιριστών
(μάνατζερ) διοργανώνουν εικονικές
μεταγραφές παικτών μέσω κυπριακού ποδοσφαιρικού συλλόγου με
σκοπό να ξεπλύνουν ένα μεγάλο ποσό χρημάτων και να αποφύγουν τους
φόρους». Όπως αναφέρει η Europol
«οι μεταγραφές ποδοσφαιριστών
έγιναν μόνο στα χαρτιά και με μοναδικό σκοπό την αποφυγή φόρων
και τη μεταφορά μεγάλων χρηματικών ποσών (εκτός χώρας)».
Τα μαύρα χρήματα ξεπερνούν τα
10 εκατομμύρια ευρώ και ως επί το
πλείστον μετατράπηκαν σε πολυτελείς επαύλεις στην Μαγιόρκα, ιδιοκτησίας μάνατζερ ποδοσφαιριστών.
Η αγορά των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων πολυτελείας
δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί από
τα δηλωμένα έσοδα των εν λόγω μάνατζερ. Και αυτό ήταν που κίνησε
την υποψία των ισπανικών Αρχών.
Τα υπόλοιπα είναι πλέον λίγο

πολύ γνωστά. Οι υποψίες οδήγησαν
σε μια πρωτοφανή έρευνα αρκετών
χρόνων και μέσα από το ξετύλιγμα
του κουβαριού προέκυψαν οι πρόσφατες αποκαλύψεις και για το κυπριακό ποδόσφαιρο, καθώς και αρκετές συλλήψεις ανθρώπων του
ισπανικού ποδοσφαίρου (παίκτες,
προπονητές, μάνατζερ, παράγοντες
κ.α.)

Ο Γενάρης των αποκαλύψεων
Τα όσα έφερε στο φως της δημοσιότητας ο ισπανικός Τύπος – και
επιβεβαιώθηκαν με τον πλέον επίσημο τρόπο από την Europol –ήταν
εις γνώσιν των δικών μας Αρχών.
Η Αστυνομία Κύπρου ήταν ενήμερη
για τις εικονικές μεταγραφές, τις
φορολογικές απάτες και το ξέπλυμα
βρώμικου χρήματος μέσω Κύπρου.
Όπως ήταν ενήμερες και για τις καταγγελίες για χειραγωγημένους από
διεθνές εγκληματικό δίκτυο εδώ και
ένα χρόνο.
Όπως μας εξήγησε ο εκπρόσωπος
Τύπου της Αστυνομίας, Χρίστος Ανδρέου, το 2019 μέσω Europol ζητήθηκε νομική συνδρομή για εξετάσεις
στη χώρα μας και το Γενάρη του
2020, μετά από έρευνες που διενήργησαν οι δικές μας Αρχές, έδωσαν
συγκεκριμένες απαντήσεις στους
Ισπανούς. Ο κ. Ανδρέου διευκρίνισε
πως οι εν λόγω εξετάσεις συνεχίζονται, αφού στην πορεία εξασφαλίστηκαν επιπλέον πληροφορίες.

Εύλογες απορίες
Δεν μπορώ να κρύψω την απορία
(ή αν προτιμάτε την καχυποψία)
που μου δημιουργήθηκε επί συγκεκριμένων ζητημάτων, δυστυχώς

Πέραν τον 10 εκατ. ευρώ ο τζίρος του μαύρου χρήματος από τις εικονικές μεταγραφές ποδοσφαιριστών σύμφωνα με στοιχεία της Europol.

Αποφασισμένη η κυβέρνηση για εξιχνίαση
Στην πολιτική διάσταση του όλου

ζητήματος η κυβέρνηση διαμηνύει ότι είναι αποφασισμένη και
έχει την πολιτική βούληση να
προχωρήσει σε κάθαρση του
αθλητικού χώρου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος μιλώντας στην «Κ» τόνισε
πως η κυβέρνηση έχει προχωρήσει στη λήψη συγκεκριμένων
αποφάσεων, όπως αυτές έχουν
ανακοινωθεί από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, έχει ψηφιστεί η νομοθεσία για τις παρακολουθήσεις

ενώ συζητά με τα κόμματα για να
καταλήξουν για την αθλητική νομοθεσία . Αυτό το οποίο τονίζεται
είναι πως χωρίς να υπάρχει μαρτυρία δεν μπορούν να γίνουν
πολλά πράγματα. Παρά ταύτα βήματα έγιναν όπως υποστηρίζεται
με την προσαγωγή προσώπων
ενώπιον της δικαιοσύνης. Την
ίδια ώρα η κυβέρνηση απορρίπτει
τα περί απροθυμίας των κυπριακών αρχών να συνεργαστούν στο
κομμάτι διερεύνησης με τους
Ισπανούς.

όχι για πρώτη φορά το τελευταίο
διάστημα. Είναι τυχαίο που μια ακόμα σοβαρή υπόθεση που εκτυλίσσεται εδώ και χρόνια κάτω από τη
μύτη μας και για την οποία οι δικές
μας Αρχές ήταν ενήμερες εδώ και
πολύ καιρό, δεν είδε ποτέ το φως
της δημοσιότητας;
Ποιος μπορεί να μας αδικήσει
που θεωρούμε ύποπτο το γεγονός
ότι αποσιωπήθηκαν ή υποβαθμίστηκαν τόσο σοβαρές καταγγελίες,
οι οποίες ήρθαν στο προσκήνιο δώδεκα μήνες μετά, χάρη στα ισπανικά
ΜΜΕ;
Γιατί δεν έκρινε σκόπιμο η Αστυνομία να μεταφέρει στους πολιτικούς
της προϊσταμένους ή ακόμα και
στην ίδια την Κυπριακή Ομοσπονδία
Ποδοσφαίρου τις πληροφορίες που
κατείχε περί ύπαρξης εγκληματικού
δικτύου που έστηνε αγώνες σε όλη
την Ευρώπη; Το οποίο δίκτυο άπλωσε τα πλοκάμια του και στην Κύπρο
(έχοντας μάλιστα συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή ως σύνδεσμο στο νησί
μας) και - σύμφωνα πάντα με τα
στοιχεία που συνέλεξαν οι Ισπανοί– στο παρελθόν χειραγώγησε
συγκεκριμένους αγώνες του κυπριακού πρωταθλήματος και κυπέλλου, για την αγωνιστική περίοδο
2016/17.
Και εντελώς τυχαία, όλα τα πιο
πάνω πολύ σοβαρά ζητήματα βγήκαν στην επιφάνεια και προωθήθηκαν στους αρμόδιους φορείς περίπου την ίδια περίοδο, στα τέλη
Ιανουαρίου. Λίγες μέρες δηλαδή μετά το νέο τσουνάμι εξελίξεων και
αποκαλύψεων που χτύπησε την ποδοσφαιρική Κύπρο. Αναφερόμαστε
φυσικά στην άφιξη φακέλων, τις

συγκλονιστικές και συγκεκριμένες
καταγγελίες ανθρώπων του κυπριακού ποδοσφαίρου, τις βομβιστικές
επιθέσεις, τη σύλληψη προέδρου
ποδοσφαιρικής ομάδας και διαιτητή
πρώτης κατηγορίας και όχι μόνο.
«Κάλλιο αργά παρά ποτέ», θα
μπορούσε να πει κάποιος. Και δεν
θα έχει κι άδικο. Από την άλλη όμως,
οι πιο πάνω χειρισμοί ήρθαν να ενισχύσουν τις αμφιβολίες μιας σημαντικής μερίδας του κόσμου αναφορικά με τις διαδικασίες που ακολούθησαν οι Αρχές. Είναι οι νενομισμένες διαδικασίες; Ενήργησαν
όταν και όπως θα έπρεπε;

Τι άλλο γνωρίζει;
Ταυτόχρονα, δημιουργείται το
εξής, εύλογο ερώτημα: Ποιες άλλες
πληροφορίες που σχετίζονται με τη
διαφθορά στο κυπριακό ποδόσφαιρο
είναι στα χέρια της Αστυνομίας και
δεν τις γνωρίζουμε εμείς, η Κυπριακή
Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ή ακόμα
και το Υπουργείο Δικαιοσύνης (Σ.Σ.
Θυμίζουμε πως πρόσφατα, τόσο ο
Υπουργός Δικαιοσύνης όσο και ηγεσία της ΚΟΠ δήλωσαν άγνοια για
την ύπαρξη πληροφοριών και καταγγελιών περί χειραγώγησης αγώνων από διεθνές εγκληματικό δίκτυο!).
Στο μυαλό μου η απάντηση είναι
ξεκάθαρη. Ναι, προφανώς και οι Αρχές γνωρίζουν πολύ περισσότερα
πράγματα από αυτά που γνωρίζει η
κοινή γνώμη ή ακόμα και η ίδια η
Πολιτεία. Πράγματα και στοιχεία για
τα οποία πιθανόν να ενημερωθούμε
από το διεθνή Τύπο σε ένα δυο χρόνια, όπως έγινε και με τις προαναφερθείσες υποθέσεις.

ΕΛΛΑΔΑ
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Το φόρουμ των... 44 δισ. στο Βερολίνο
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ
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ÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÖÜÝÕÏÊÎÓÄÙÏËÝÑÇÏ
ÏÊÏÜÚÏÑÁÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÖÕßÑÏÔÎÚÕÖÕÏËÃÙËÕØÃàÕÔÚÇÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕÛÔÏÑÄ
ÞÁÊÏÕÍÏÇÚÎÔÔÁØÍËÏÇÑÇÏÚÕ ÒÃÓÇ ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÕßßÖÕßØÍËÃÕßÔÁØÍËÏÇÝËÃÔÇÏ
ÆÉÕßÝÊÏÙËßØ×
ÔËØÍËÏÇÑÕÃÑÕÒÕÙÙÕÃÄÖÜÝÎ
9>,ÍÔÜÙÚÕÃÑÇÏÇÖÄÚÕÖÇØËÒÛÄÔ
ÍÏÇÚÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÕßÝÍÏÇÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂËÔËØÍËÏÇÑÂÇÍÕØ¦ÑÇÏËÒÒÎÔÏÑÕÃÄÓÏÒÕÏÄÖÜÝÎ¡ßÚÏÒÎÔÇÃÕÝÕÏ
 ¬ÁØÔÇÑÇÏ¬ÁØÔÇÔËØÍËÏÇÑÂÕ
©¬Î:\USPNO[ÇÒÒ¦ÑÇÏÎÑÇÏ
ÚÇÚÇÐÏÊËÆÕßÔÙÚÎÍËØÓÇÔÏ-

ÑÂÖØÜÚËÆÕßÙÇÙËÓÏÇÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇ
ÖÕßÁÞÕßÔÇÔÇÒ¦ÈËÏÎËØÓÇÔÃÊÇ
ÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÝÍÑËÒÇ¡ÁØÑËÒÑÇÏÕ
ÒÒÎÔÇÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ ßØÏ¦ÑÕÝ
¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÚÕÃÊÏÕÌÄØÕßÓÖØÕÙÁØÞÕÔÚÇÏËÒÒÎÔÏÑÁÝÑÇÏÍËØÓÇÔÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÖÕßÇÐÏÕÒÕÍÕÆÔÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙËÏÝÙÚÕÖËÊÃÕÇßÚÄÓËÚÇÐÆ
ÚÜÔÕÖÕÃÜÔÑÇÏÎÍËØÓÇÔÏÑÂÇÔÇÖÚßÐÏÇÑÂÚØ¦ÖËàÇ2M>ÎßØÜÖÇáÑÂ¬Ø¦ÖËàÇÖËÔÊÆÙËÜÔÎ¬Ø¦ÖËàÇËÏØÇÏ×ÝÎ,\YVIHURÎ(SWOH
)HURÎÛÔÏÑÂ¬Ø¦ÖËàÇÇÒÒ¦ÑÇÏÎ
5VT\YHÒÒËÝÎÞÎØÁÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÁÝÙßÓÓËÚÕÞÁÝÖÕßÐËÞÜØÃàÕßÔ
ÙÚÎÔÇÚàÁÔÚÇÚÕßÌÄØÕßÓËÃÔÇÏÇßÚÁÝ
ÚÜÔ(PYI\Z+HPTSLY-YHWVY[3HTKH
+L]LSVWTLU[ÑÇÏ7^*

Τετ α τετ στελεχών
ËÑ¦ÊËÝØÇÔÚËÈÕÆÓËÚÇÐÆÙÚËÒËÞ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÚÜÔÊÆÕÖÒËßØ×ÔÁÞÕßÔÑÒËÏÙÚËÃÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÕß
.LYTHU/LSSLUPJ,JVUVTPJ-VY\T
ÖÕßÛÇÍÃÔËÏÙÚÕ/H\ZKLY+L\[ZJOLU
>PY[ZJOHM[ÙÚÕËØÕÒÃÔÕ¬ÕÙßÔÁÊØÏÕÇßÚÄÇÖÕÚËÒËÃÇÖÄÚÕÑÕÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÚÕßÒÒÎÔÇÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ
ÓËÚÎËØÓÇÔÃÊÇÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÙÚÇÚÁÒÎÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕßßÍÕÆÙÚÕßÕÖÄÚËÑÇÏËÃÞËËÖÏÙÑËÌÛËÃÚÕËØÕÒÃÔÕ
¬ÄÚËÕÏÊÆÕÖÒËßØÁÝÊØÕÓÕÒÄÍÎÙÇÔ
ÑÇÏÁÑÚÕÚËßÖÕÙÚÂØÏÐÇÔÚÏÝÊÏËØÍÇ-

To German-Hellenic Economic Forum, ³ËÚÑÙÈ³tÑ¨u~Ñ{{ÙÖV¨Ó~ÈÉÑÌ³iÈÐ×ËÑ
³È ÜÜiÑ¨ÚÈÈ¨oÖÈ¨{Ò~Èi³³Ò~iÐÉ³iÉ¨ÐÑËÙÑ~Ño~ÉÜÒ¨{åo~ÉÜÑÓ¨~ÉÜ³Ñ³ÓÜi³ÈÉ¨ÑÐÓÈåÈoÖ³ÈVÌ³ÑÉËTÉÉ{~É×ÚÉË³É¨ÜË
ÙÃËÝ×ÙÚËÔÇÖØÕÜÛÎÛÕÆÔ¦ÓËÙËÝ
ÍËØÓÇÔÏÑÁÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ

Οι προσδοκίες από το
ραντεβού, στις 9 Μαρτίου, κορυφαίων εταιρειών
των δύο χωρών στους
τομείς της ενέργειας,
της καινοτομίας και
των χρηματοδοτήσεων.
ÖÕßÛÇËÔÏÙÞÆÙÕßÔÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÄÙÇËÃÞËÇÖÕÑÇÒÆÉËÏÚÄÚËÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇÌÏÒÄÊÕÐÕÙÞÁÊÏÕËÖËÔÊÆÙËÜÔÄÖÕßÇÔÇÓÁÔÕßÓËÚÎÔËÔËØÍÄ
ÙßÓÓËÚÕÞÂÚÜÔÍËØÓÇÔÏÑ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ®ÊÁÙÓËßÙÎÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝÑÇÏÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÙÚÎÔËÖÏÚßÞÃÇÚÕßËÑÌØ¦àËÚÇÏÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÑÇÏÇÖÄÚÕÍËÍÕÔÄÝÖÜÝÕÏ

ÊÆÕÎÍÁÚËÝÛÇÙßÓÓËÚÁÞÕßÔÙÚÕÌÄØÕßÓÄÖÕßÑÇÏÛÇÑ¦ÔÕßÔÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝ¬ÕÔØÄÒÕÚÜÔËÖÏÙÖËßÊÄÔÚÜÔ
ÍÏÇÚÎÔËÖÏÚßÞÃÇÚÜÔÙßÔÇÔÚÂÙËÜÔ
ÇÔÁÒÇÈÇÔÇÌËÔÄÝÕËØÓÇÔÄÝÕÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÄÝßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÃÇÝÑÇÏ
ÔÁØÍËÏÇÝÃÚËØÒÚÓ¦ÏËØÑÇÏÇÌËÚÁØÕßÕÒÒÎÔÇÝßÖÕßØÍÄÝÔ¦ÖÚßÐÎÝ
ÑÇÏÖËÔÊÆÙËÜÔÊÜÔÏÝËÜØÍÏ¦ÊÎÝ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇßÖÕÙÚÎØÃàËÚÇÏÇÖÄËÖÏÓËÒÎÚÂØÏÇÑÇÏÌÕØËÃÝÚÜÔÊÆÕÞÜØ×Ô
ÄÖÜÝÚÕÒÒÎÔÕÍËØÓÇÔÏÑÄÓÖÕØÏÑÄÑÇÏÏÕÓÎÞÇÔÏÑÄÖÏÓËÒÎÚÂØÏÕ
ÚÎ-LKLYH[PVUVM.LYTHU0UK\Z[YPLZ
)+0ÑÇÏÚÕ(ZZVJPH[PVUVM.LYTHU
*OHTILYZVM0UK\Z[Y`HUK*VTTLYJL
/ËÒÒÎÔÕÍËØÓÇÔÏÑÂÇßÚÂËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÂÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÊËÔÇÖÕÚËÒËÃ
ÓËÓÕÔÜÓÁÔÎÂÇÖÕÙÖÇÙÓÇÚÏÑÂËÔÁØÍËÏÇÑÇÛ×ÝËÑÚÄÝÇÖÄÚÕÌÄØÕßÓÚÕß
ËØÕÒÃÔÕßÁÞÕßÔÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÚËÃ
ÑÇÏ¦ÒÒËÝÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝÄÖÜÝÎÙßÓÓËÚÕÞÂÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÜÝÚÏÓ×ÓËÔÎÝ
Þ×ØÇÝÙÚÎÏËÛÔÂÑÛËÙÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕ

Τι είπε ο πρωθυπουργός σε στελέχη
της τοπικής αυτοδιοίκησης του Β. Αιγαίου
ΑντιμέτωπηÓËÑØÇÝÚËÙÚÊÏÇØÑËÃÇÝ
ÙÚÕÖËÊÃÕÚÎÝÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝ
ÙÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÑØÃÙËÜÔÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÎÑßÈÁØÔÎÙÎÎÕÖÕÃÇÑÇÒËÃÚÇÏÚÕ
ËÖÄÓËÔÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÚÏÝÖÕÒßËÖÃÖËÊËÝÖÇØËÔÁØÍËÏËÝ
ÚÎÝ¦ÌÏÐÎÝÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÙÚÎÞ×ØÇÑÇÏÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÚÕÖØÕÙÌßÍÏÑÄ
ÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇËÃÔÇÏÊÏÇÞØÕÔÏÑ¦ÇÖÄÚÇÙßÍÑØÏÚÏÑ¦ÖÒËÕÔËÑÚÂÓÇÚÇÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ ßØ
¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÁÔÇÔÚÏÚÕßÖØÕÁÊØÕß
ÚÕß±ªÒ¬ÙÃÖØÇÃÔÇÏÜÝ
ËÑÚÕÆÚÕßÑØÃÙÏÓÕÍÏÇÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÔÇÊÏÇÚÎØÂÙËÏÚÕÖØÕÈ¦ÊÏÙÓÇÙÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÄ
ÍÏÇÚÎÊÏÇÓÄØÌÜÙÎÚÕßÖÕÒÏÚÏÑÕÆ
ÑÒÃÓÇÚÕÝÖËÊÃÕÓËÚ¦ÚÇÙÆÔÔËÌÇ®
ÖÕßÖØÕÑ¦ÒËÙÇÔÇØÞÏÑ¦ÕÏËÐËÒÃÐËÏÝ
ÙÚÕÔÞ×ØÕÚÕßÖÕÊÕÙÌÇÃØÕßÑÇÏ
ÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇËÈÊÕÓ¦ÊÇÎÁÔÚÇÙÎ
ÙËÁÙÈÕÑÇÏ²ÃÕ©ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝËÃÔÇÏÇÖÕÌÇÙÏÙÓÁÔÕÝÔÇÒÆÙËÏ
ÚÕÔÍÄØÊÏÕÊËÙÓÄÚÕßÖØÕÙÌßÍÏÑÕÆ
ÙÚÁÒÔÕÔÚÇÝÓÂÔßÓÇÄÚÏÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏ
ÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÚÕÄÒÕËÍÞËÃØÎÓÇËÔ×
ÊËÔËÍÑÇÚÇÒËÃÖËÏÚÕÔÙÞËÊÏÇÙÓÄÍÏÇ
ÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÑÒËÏÙÚ×ÔÑÁÔÚØÜÔ
ËÔËÃÔÇÏÚßÞÇÃÕÄÚÏÓËÚ¦ÚÎÔÖØÕÞÛËÙÏÔÂÙÆÙÑËÉÎÇÔÇÑÕÏÔ×ÛÎÑË
ÄÚÏÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÛÇËÖÏÙÑËÌÛËÃ
ÚÇÔÎÙÏ¦
ÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÑÇÚ¦ÚÎÔÖÕÒÆÜØÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÖÕßËÃÞËÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ
ÁÓÖÚÎÓËÙÚËÒÁÞÎÚÎÝÚÕÖÏÑÂÝ
ÇßÚÕÊÏÕÃÑÎÙÎÝÚÕßÕØËÃÕßÏÍÇÃÕßÂÚÇÔÙÇÌÂÝ!ÖÇØÄÚÏÚÕßÚÁÛÎÑË
ÜÝËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÔÇÑÒËÃÙËÏÎ¡ÄØÏÇ
ÞÜØÃÝÔÇÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÑÒËÏÙÚÄÑÁÔÚØÕÙÚÎÁÙÈÕßÖÕÍØ¦ÓÓÏÙËÖÜÝ
ÎÑÇÚÇÙÑËßÂÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔÇÖÕ-

ÚËÒËÃÓÕÔÄÊØÕÓÕ¡¦ÒÏÙÚÇÑÇÚ¦ÚÎ
ÙÆÙÑËÉÎËÖÏÙÎÓ¦ÔÛÎÑËÚÏÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÙßÓÈËÃË¦ÔßÖ¦ØÐËÏÑØÕÆÙÓÇÑÕØÜÔÕáÕÆÓËÚÏÝÙßÔÛÂÑËÝÖÕß
ËÖÏÑØÇÚÕÆÔÙÚÎ¡ÄØÏÇÇØ¦ÒÒÎÒÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝÃÊÏËÝÖÎÍÁÝÕ
Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝËÓÌÇÔÃÙÛÎÑËÇÔÕÏÑÚÄÝÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßÕÏÇÏØËÚÕÃ
ÖÇØÕßÙÏ¦ÙÕßÔËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÁÝÚÕÖÕÛËÙÃËÝÍÏÇÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÂÚÜÔÑÁÔÚØÜÔÇÒÒ¦ÄÖÜÝÚÕßÝÚÄÔÏÙËÇßÚÄÖØÁÖËÏÔÇÍÃÔËÏ¦ÓËÙÇ®ÇÒÒÏ×ÝÛÇ
ßÒÕÖÕÏÎÛËÃÕÇØÞÏÑÄÝÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÝ
ÙÞËÊÏÇÙÓÄÝ
ÖÃÙÎÝÑÇÚ¦ÚÎÙÆÙÑËÉÎÑÇÚÁÙÚÎÙÇÌÁÝÄÚÏÛÇÇÖÕÞÜØÂÙÕßÔ
¦ÓËÙÇÇÖÄÚÇÔÎÙÏ¦ÖËØÃÖÕß
¦ÚÕÓÇÖÕßËÃÚËÁÞÕßÔÒ¦ÈËÏ¦ÙßÒÕ
ËÃÚËÁÞÕßÔÙßÓÖÒÎØ×ÙËÏÓÎÔÕ
ÖÇØÇÓÕÔÂÝËÑËÃËÔ×ÛËÚÏÑ¦ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÚÎÑËÎÇÖÄÌÇÙÎÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÔÇËÔËØÍÕÖÕÏÎÛËÃ ÇÔÕÔÏÙÓÄÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝ
ÍÏÇÇßÙÚÎØÄÚËØÕßÝËÒÁÍÞÕßÝÙÚÇ
ÞËØÙÇÃÇÑÇÏÚÇÛÇÒ¦ÙÙÏÇÙÆÔÕØÇ
¬ÁÒÕÝÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÇÔÁÌËØË
ÖÜÝÛÇßÖ¦ØÐÕßÔÓÁÚØÇÙÚÂØÏÐÎÝ
ÚÜÔÚÕÖÏÑ×ÔÑÕÏÔÜÔÏ×ÔÚÇÕÖÕÃÇ
ÛÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÕØÏàÄÔÚÏÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÓÁÚØÇÑÇÛ×ÝÑÇÏËÐËÏÊÏÑËßÓÁÔÇÓÁÚØÇÍÏÇÑ¦ÛËÔÎÙÃÓËÈ¦ÙÎ
ÚÏÝÇÔ¦ÍÑËÝ¬ÇÓÁÚØÇËÖØÄÑËÏÚÕ
ÔÇÕØÏÙÚÏÑÕÖÕÏÎÛÕÆÔÙËÙÆÙÑËÉÎ
ÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÓËÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄËÖÏÚËÒËÃÕÖÕßÂÚÇÔÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÁÔÎÍÏÇÞÛËÝÚÕÖØÜÃËÔ×
ÕÙÞËÊÏÇÙÓÄÝÚÕß¡ËÍ¦ØÕß¡ÇÐÃÓÕßÖØÕÁÈÒËÖËÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
ÔÇËÖÏÙÑËÌÛËÃÙÂÓËØÇÚÎ¦ÓÕ
ËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÙÎÓËÃÕÑÇÓÖÂÝ
ÍÏÇÚÎÔÁÐÇØÙÎÚÕßÖØÕÙÌßÍÏÑÕÆ
ÛËÜØËÃÚÇÏÕÖËØÇÙÓÁÔÕÝ§ÕÁÓÈØÏÕÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÎËØÓÇÔÃÊÇÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÝÍÑËÒÇ¡ÁØÑËÒ

ÕÒÒ¦Ö¦ÔËÒÑÇÏËØÍÇÙÚÂØÏÇÚÕß
ÌÄØÕßÓËÃÔÇÏÇÌÏËØÜÓÁÔÇÙÚÎÊÏËØËÆÔÎÙÎÚÜÔÊßÔÇÚÕÚÂÚÜÔÑÇÏÔÕÚÕÓÃÇÝÑÇÏËÖËÔÊÆÙËÜÔÑÇÛ×ÝÑÇÏÙË
ÛÁÓÇÚÇÄÖÜÝÎÖØ¦ÙÏÔÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÎÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎÑÇÏÕÏËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÁÝËßÑÇÏØÃËÝ
ËÇßÚÄÚÕÖÒÇÃÙÏÕÖØÁÖËÏÔÇÙÎÓËÏÜÛËÃÖÜÝÎËÒÒÎÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÁÞËÏËÐËÏÊÏÑËÆÙËÏÚÇÓÁÚØÇÍÏÇÚÎÔ
ËÔÁØÍËÏÇÑÇÏÚÕÑÒÃÓÇÖÕßßÖÎØËÚÕÆÔ
ÚÕ.YLLU+LHSÙÚÕÛÔÏÑÄÞÁÊÏÕÍÏÇ
ÚÎÔÔÁØÍËÏÇÑÇÏÚÕ ÒÃÓÇ ¶
ÚÕÕÖÕÃÕÁÞËÏÞØÕÔÏÑÄÕØÃàÕÔÚÇÁÜÝ
ÚÕ¶ÑÇÏÙÚÎÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓÎ
ÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÍÏÇÚÕ ËÔÚØÏÑÄÝ
ÙÚÄÞÕÝÚÕß ËÃÔÇÏÎÓËÃÜÙÎÚÜÔ
ÙßÔÕÒÏÑ×ÔËÑÖÕÓÖ×ÔÚÕßÇËØÃÕß
ÚÕßÛËØÓÕÑÎÖÃÕßÁÜÝÚÕÖ¦ÔÜÇÖÄ ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÇËÖÃÖËÊÇÚÕß¬Õ ÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏ
ÔÇËÖÏÚËßÞÛËÃÓÁÙÜËÔÄÝÈÇÙÏÑÕÆ
ÚØÏÖÚÆÞÕß!ÚÎÔÇÖÕÒÏÍÔÏÚÕÖÕÃÎÙÎ
ÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÁÜÝÚÕÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÎÝÙßÓÓËÚÕÞÂÝÚÜÔÔÇÔË×-

ÙÏÓÜÔÎÍ×ÔÔÁØÍËÏÇÝÙÚÕ
ËÔËØÍËÏÇÑÄÓËÃÍÓÇÙÚÕ ÁÜÝÚÕ
ÇÖÄÖËØÃÖÕß ÙÂÓËØÇÑÇÏ
ÚÎÔËÐÕÏÑÕÔÄÓÎÙÎËÔÁØÍËÏÇÝ×ÙÚËÎ
ÚËÒÏÑÂÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÚÕÔÇËÃÔÇÏ
ÓÏÑØÄÚËØÎÇÖÄÇßÚÂÚÕß
ÚÕËÖÃÑËÔÚØÕÚÎÝËÖËÔÊßÚÏÑÂÝ
ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÖÕßÄÖÜÝÁÞËÏßÖÕÒÕÍÏÙÚËÃÇÖÄÚÕßÖÕßØÍËÃÕÔÁØÍËÏÇÝÓÖÕØËÃÔÇÌÛ¦ÙËÏÙÚÇÊÏÙËßØ×ÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÈØËÛÕÆÔÚÇÔÁÇ
ÁØÍÇÄÞÏÓÄÔÕÇÏÕÒÏÑ¦ÑÇÏÌÜÚÕÈÕÒÚÇáÑ¦Ö¦ØÑÇÇÒÒ¦ÑÇÏ¦ÒÒËÝ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝÄÖÜÝÎÍËÜÛËØÓÃÇÑÇÏ
ÚÇVMMZOVYLÖ¦ØÑÇÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÑÇÏ
ÎÉÎÌÏÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔÊÏÑÚÆÜÔÓËÚÇÌÕØ¦ÝÑÇÏÊÏÇÔÕÓÂÝÎÒËÑÚØÏÙÓÕÆ
ÕÏßÖÕÊÕÓÁÝÌßÙÏÑÕÆÇËØÃÕßËÍÞ×ØÏÇÊÃÑÚßÇÊÏÇÙßÔÕØÏÇÑÕÃÇÍÜÍÕÃ
ßÖÕÊÕÓÁÝÇÖÕÛÂÑËßÙÎÝÚËØÓÇÚÏÑÕÃ
ÙÚÇÛÓÕÃÕÏÊØ¦ÙËÏÝÍÏÇÚÎÈËÒÚÃÜÙÎÚÎÝËÔËØÍËÏÇÑÂÝÇÖÄÊÕÙÎÝËÏÊÏÑ¦ÙÚÇÑÚÃØÏÇÑÇÏÚÏÝÓËÚÇÌÕØÁÝÑÇÏ
ÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÇÖÕÈÒÂÚÜÔÑÇÏÓÁÚØÇ
ÖØÕ×ÛÎÙÎÝÚÎÝÑßÑÒÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ

Γιατί η κυβέρνηση
δεν σκέφτεται
πρόωρες ε κλογές

Κρας τεστ
προσφυγικού
για το Μαξίμου
Toυ Κ. Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ
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Ο πρωθυπουργόςÈ¨i³³Ò~iØÑ³ÑÜÜÒÉ{TÉ{¨ÑËÑÐÉ³ÉÜÓTi³iØ
ÑÈ³Ù{Ë~iiØ³i{³È¨É{ÑÑ³Ü{~Öå{oÑËÈV~Ñ³Ò³iÙ{Ò¨~É{Ñ
³iØÈÒ³iÊØ³ÈØ³iÉ¨ÑÐÓi(ÓÐ³i
ÂÚÇÔÚÄÚËÁÚÕÏÓÎÔÇÖØÕÜÛÂÙËÏ
ÓÁÙÜÚÎÝËÖËØÞÄÓËÔÎÝßÔÄÊÕß
ÕØßÌÂÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝ
ÖØÄÙÛËÚÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÈÕÂÛËÏÇÖØÕÝ
ÚÕÔ¬ÕÆØÑÕÖØÄËÊØÕ¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦Ô©ÓÜÝÕÏÖÇØ¦ÔÕÓËÝÍËÜÚØÂÙËÏÝÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÖØÕÞ×ØÎÙËÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÎ
ÍÑßØÇËÔÚÄÝÚÎÝÑßÖØÏÇÑÂÝ©
ÁÈÇÒÇÔÌØÁÔÕÙÚÎÔÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇ
ÚÕßËØÕÒÃÔÕßÇÖÄÌÇÙÎÚÎÝ
ÔÇÓÎÔËÔÏÙÞÆÙËÏÖËØÇÏÚÁØÜÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÍÏÇÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÕßÖØÕÙÌßÍÏÑÕÆËÔÚÄÝ
ÚÜÔÙßÔÄØÜÔÚÎÝÙËÙßÔÊßÇÙÓÄ
ÓËÚÕÈÇØÆÑÒÃÓÇÙÚÏÝËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝÖÕßÖßØÕÊÄÚÎÙËÚÕ
ÓÔÎÓÄÔÏÕÓËÚÇÐÆÍÑßØÇÝÑÇÏ¬ØÃÖÕÒÎÝÙßÔÁÈÇÒÇÔÙÚÕÔÇÇÔÕÃÐËÏ®
ÕØÔÚÕÍ¦ÔÚÎÙÚØÄÌÏÍÍÇÚÜÔØÕ×Ô
ÖØÕÝÚÇÔÎÙÏ¦ÚÕßÏÍÇÃÕß
¦ÔÚÜÝÑÇÏÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÝ
Þ×ØÇÝÇÔÇÍÔÜØÃàËÚÇÏÄÚÏÙËÕØÏÙÓÁÔÇËÖÃÖËÊÇÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇ
ËÃÞÇÔßÖ¦ØÐËÏÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚËØÕÏÞËÏØÏÙÓÕÃ×ÙÚËÚÇÑÒËÏÙÚ¦ÑÁÔÚØÇÔÇËÃÞÇÔÖØÕÞÜØÂÙËÏÔÜØÃÚËØÇ
ÑÇÏÔÇÓÎÔÕÊÎÍÎÛÕÆÔÕÏËÐËÒÃÐËÏÝ
ÙÚÎÔÁÑØßÛÓÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÖÕßËÖÏÑØ¦ÚÎÙËÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇ
ÙËÁÙÈÕÑÇÏ²ÃÕÏÊÏÑÄÚËØÇÖÇØÄÚÏÇÔÇÍÔÜØÃàËÚÇÏÖÜÝÕÊÏ¦ÒÕÍÕÝÓËÚÏÝÚÕÖÏÑÁÝÑÕÏÔÜÔÃËÝßÖÂØÐË
ÖÕÒÆÓÎÔÕÝÑÇÏËÐÇÔÚÒÎÚÏÑÄÝÑÇÏÎ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÊËÔËÃÞËÖËØÏÛ×ØÏÕÍÏÇ

ÖËØÇÏÚÁØÜÑÇÛßÙÚËØÂÙËÏÝËÑÚÜÔ
ÖØÇÍÓ¦ÚÜÔÇÖÕÊËÏÑÔÆËÚÇÏÇÔÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÝËÔËÃÔÇÏËÐ¦ÒÒÕßÚßÞÇÃÕÄÚÏÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝßÖÕÞØË×ÛÎÑËÔÇËÓÖÒÇÑËÃÖÒÁÕÔÖØÕÙÜÖÏÑ¦
ÙÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÕßÖØÕÈÒÂÓÇÚÕÝ
ÑÄÓÎËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕ
ÚÕßÊÏÇÒÄÍÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇËÃÞÇÔÊÕÛËÃÙËÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄËÖÃÖËÊÕ
ÓËÍÇÒÆÚËØÇÇÔÚÏÙÚÇÛÓÏÙÚÏÑ¦ÕÌÁÒÎ®ÙÚÇÔÎÙÏ¦ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÍÃÔËÏ
ËßÑÕÒÄÚËØÇÇÖÕÊËÑÚÂÎÑÇÚÇÙÑËßÂ
ÚÜÔÑÒËÏÙÚ×ÔÑÁÔÚØÜÔ
ÖÏÖÒÁÕÔÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÚÇÏÎ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÊËÔÖÁÚßÞËÔÇÓËÚÇÊ×ÙËÏÚÎÔËÏÑÄÔÇÄÚÏÎÇÖÕÙßÓÌÄØÎÙÎÚÜÔÔÎÙÏ×ÔÓËÓËÚÇÌÕØ¦
ÙÚÎÔËÔÊÕÞ×ØÇÛÇÙßÔÚËÒËÙÚËÃ
ËÔ×ËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÖÜÝÙÚÎÔÇØÔÎÚÏÑÂ
ÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÚÜÔÑÇÚÕÃÑÜÔÙßÔÁÈÇÒËÑÇÛÕØÏÙÚÏÑ¦ÄÚÏÇÌÁÛÎÑÇÔ
ÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÓË
ÚÎÔÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚ¦ÚÕßÝÙËÙÞÁÙÎ
ÓËÖÇØÕÞÁÝÄÖÜÝÎÖØÄÙÈÇÙÎÙÚÇ
ÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÂÙËÚØÇÖËàÏÑÁÝÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÒÇáÑÂÊßÙÌÕØÃÇÂÚÇÔÁÚÙÏ
ËÆÑÕÒÕÔÇÙßÔÇÔÚÎÛËÃ®ÓËÄÙÕßÝ
ÁÞÕßÔÙßÓÌÁØÕÔÚÇÍÏÇÚÎÊÏÇÏ×ÔÏÙÎÓÕÔÚÁÒÜÔÚÆÖÕß¡ÄØÏÇÝËÃÚË
ÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÆÖÕÖÚËÝ¡ ©ËÃÚËÍÏÇ
ÑËØÊÕÙÑÄÖÕßÝ¬ÁÒÕÝËØÜÚÂÓÇÚÇ
ËÍËÃØÕÔÚÇÏÍÏÇÚÕÔÚØÄÖÕÖÕßÒËÏÚÕÆØÍÎÙÇÔÚÇ¡¬ÙËÁÙÈÕÑÇÏ
²ÃÕÑßØÃÜÝÇÔÇÌÕØÏÑ¦ÓËÚÎÞØÂÙÎÞÎÓÏÑ×Ô

«ΠρόωρηÖØÕÙÌßÍÂÙÚÏÝÑ¦ÒÖËÝ
ÊËÔßÖ¦ØÞËÏÙÚÇÙÞÁÊÏÇÚÕß¡ÇÐÃÓÕß®ÌØ¦ÙÎÇÔÂÑËÏÙËÙÚËÔÄ
ÙßÔËØÍ¦ÚÎÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ
ÕÕÖÕÃÕÝËÖÏÞËÏØËÃÍÏÇÓÃÇÇÑÄÓÇ
ÌÕØ¦ÔÇÈ¦ÒËÏÚÁÒÕÝÙÚÎÙÞËÚÏÑÂ
ÌÎÓÕÒÕÍÃÇÑÄÓÇÖ¦ÔÚÜÝÑÇÏ
ÇÔÑ¦ÖÕÏÕÝÊÆÙÖÏÙÚÕÝÖËÏÖÜÝ
ÕÏÖØÄÜØËÝËÑÒÕÍÁÝ¶ÄÖÜÝÑÇÏÕ
ÇÔÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÝ¶ÖÕÚÁÊËÔÖØÕÇÔÇÍÍÁÒÒÕÔÚÇÏßÖ¦ØÞÕßÔÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÖÕÒÏÚÏÑ¦ÊËÊÕÓÁÔÇÖÕß
ÊËÔÊËÃÞÔÕßÔÙËÑÇÓÃÇÖËØÃÖÚÜÙÎÖÜÝÈØÏÙÑÄÓÇÙÚËÖØÏÔÇÖÄ
Ñ¦ÖÕÏÕÔËÑÒÕÍÏÑÄÇÏÌÔÏÊÏÇÙÓÄ
¬ÕÖØ×ÚÕÑÇÏËÑÚÜÔÈÇÙÏÑÄÚËØÜÔËÃÔÇÏÖÜÝÕÏËÑÒÕÍÁÝ
ÛÁÒÕßÔÚÕÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕËÑÒÕÍÏÑÄÇÌÂÍÎÓÇ ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÊËÔ
ßÖ¦ØÞËÏ©ÒÎÎÙÚÄÞËßÙÎÑÇÏÎ
ØÎÚÕØÏÑÂÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝËÃÔÇÏ
ÖÜÝÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑ¦ÔËÏÊÏÇØÑ×Ý
ÈÂÓÇÚÇÓÖØÕÙÚ¦ÚÇÕÖÕÃÇÙË
ËÖÄÓËÔÎÌ¦ÙÎÛÇÌÇÔÕÆÔÑÇÏ
ÙËÖÏÕÖÕÒÒÁÝÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÕÓ¦ÊËÝ¡ËÚÕÇÌÂÍÎÓÇÚÎÝËÖÏÙÚØÕÌÂÝÙÚÎÔÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇÙË
ÖØ×ÚÕÖÒ¦ÔÕÑÇÏÙÚÇËÖÄÓËÔÇ
ÈÂÓÇÚÇÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÍÃÔÕßÔ
ÍÏÇÔÇËÊØÇÏÜÛËÃÊËÔÓÖÕØËÃ
ÔÇÊÏÑÇÏÕÒÕÍÎÛËÃÁÔÇÝËÑÒÕÍÏÑÄÝÇÏÌÔÏÊÏÇÙÓÄÝ
ËÆÚËØÕÔÊËÔßÖ¦ØÞËÏÑÒÃÓÇ
ËÑÒÕÍ×ÔÙÚÕßÝÖÕÒÃÚËÝßÚÂÚÎ
ÙÚÏÍÓÂÇÔËÐÇÏØÁÙËÏÑÇÔËÃÝÚÕ
ÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÄÖÕßÎÑßÈÁØÔÎÙÎÊÁÞËÚÇÏÑØÏÚÏÑÂ¶ËÔÃÕÚËÑÇÏ
ÙÑÒÎØÂ¶ÍÏÇÚÕßÝÞËÏØÏÙÓÕÆÝ
ÙÚÇßÖÄÒÕÏÖÇàÎÚÂÓÇÚÇÚÕÇÃÚÎÓÇÖÕßËÖÏÑØÇÚËÃÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇËÃÔÇÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎÔÇ
ÖØÕÞÜØÂÙËÏÙÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂÚÕß
ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÄÝÚÎÝ®Ñ¦ÚÏÖÕß
ÌÇÃÔËÚÇÏÑÇÏÙËÄÒÇÚÇÖÕÏÕÚÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÚÜÔÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÜÔ²ÜØÃÝÒÕÏÖÄÔÑÒÃÓÇËÑÒÕÍ×Ô
ÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇÛÇÂÚÇÔÚËØ¦ÙÚÏÕ
ØÃÙÑÕÔÇÖØÕÞÜØÕÆÙËÎÑßÈÁØÔÎÙÎÙËÖØÄÜØËÝËÑÒÕÍÁÝ
¬ØÃÚÕÔÎÇÖÒÂÇÔÇÒÕÍÏÑÂ
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇÈÇÙÏÑÄËÖÏÞËÃØÎÓÇÄÙÜÔÓÏÒÕÆÔÍÏÇÖØÄÜØÎ

ÖØÕÙÌßÍÂÙÚÏÝÑ¦ÒÖËÝ©ÖÜÝÒÁÔËÚÕÑ¦ÉÏÓÕ®ÚÎÝÇÖÒÂÝÇÔÇÒÕÍÏÑÂÝÛÇÊ×ÙËÏÙÚÕÔ ßØÏ¦ÑÕ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÓÃÇÔÁÇÑÇÛÇØÂ
ÚËÚØÇËÚÃÇËÔ×ÇÔÚÃÛËÚÇÇÔÖ¦ËÏÙÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝÚËÚØÇËÚÃÇÝÊËÔ
ÛÇÁÞËÏÚÕÔÇÁØÇÖÕßÖÔÁËÏÇÑÄÓÇÙÚÇÑßÈËØÔÎÚÏÑ¦ÖÇÔÏ¦¬Õ
ÇÔÚËÖÏÞËÃØÎÓÇËÊ×ËÃÔÇÏÖÜÝÚÕ
Ñ¦ÉÏÓÕÂÄÞÏÚÎÝÇÖÒÂÝÇÔÇÒÕÍÏÑÂÝÊËÔÇÌÕØ¦ÑÇÛÄÒÕßÚÕËßØÆ
ÑÕÏÔÄ ÇÏÇÑÄÓÇÞËÏØÄÚËØÇÊËÔ
ÚÕÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÚÕËßØÆÑÕÏÔÄßÔËÖ×ÝÖØÄÜØËÝÑ¦ÒÖËÝÓË
ÊÏÇÑÆÈËßÓÇÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕÛÇÂÚÇÔ
ÑÇÔÕÔÏÑÂÇßÚÕÞËÏØÃÇ
¬ÁÚÇØÚÕÔßÖ¦ØÞËÏÚÕËÖÏÞËÃØÎÓÇÖÜÝÓÃÇÇÑÄÓÇÔÃÑÎ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÁÔÇÔÚÏÚÕß¬ÙÃÖØÇÛÇ
ÁÊÏÔËÁÔÇÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÄÞÚÆÖÎÓÇÙÚÕÔÖØÄËÊØÕÚÕß±ª
ÑÇÛ×ÝÛÇÂÚÇÔÎÚÁÚÇØÚÎÙßÔÇÖÚÂÂÚÚÇÇÖÄÚÕÔÖÕÒÏÚÏÑÄ
ÚÕßÇÔÚÃÖÇÒÕ ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕËÃÔÇÏ
ÎÓÏÙÂÇÒÂÛËÏÇÍÏÇÊÆÕÒÄÍÕßÝ!
ÕÖØ×ÚÕÝËÃÔÇÏÍÏÇÚÃÇßÚÂÚÎ
ÙÚÏÍÓÂÊËÔÌÇÃÔËÚÇÏÔÇßÖ¦ØÞËÏ¦ÒÒÕÖØÄÙÜÖÕÙÚÕÑËÔÚØÕÇØÏÙÚËØÄÑÁØÇÝÖÕßÓÖÕØËÃÔÇ
ÖÇÃÐËÏÚÕÔØÄÒÕÚÕÔÕÖÕÃÕËÔÙÇØÑ×ÔËÏÕ¬ÙÃÖØÇÝÑÇÏÕÊËÆÚËØÕÝËÃÔÇÏÖÜÝÓÃÇÔÁÇÚÄÙÕ
ÙÆÔÚÕÓÎÂÚÚÇÛÇÁÊÏÔËÚÕËÖÏÞËÃØÎÓÇÙÚÕÔÖØÄËÊØÕÚÕß±ªÔÇÖËÏÖÜÝÊËÔÖØÄÒÇÈËÚÎÔ
ÇÔÇÙßÍÑØÄÚÎÙÎÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝ
ÚÕßÑÇÏÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÎÔÁÇÂÚÚÇ
ÇÖÕÚËÒËÃÕßØ¦ÚÕß 
¬ÕÖÁÓÖÚÕÑÇÏÚËÒËßÚÇÃÕÊËÊÕÓÁÔÕÖÕßÊËÔÊËÃÞÔËÏÖØÄÜØËÝÑ¦ÒÖËÝËÃÔÇÏÖÜÝÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÔÁÇÝÔÃÑÎÝÚÎÝ§
¶ÖÕßËÃÔÇÏÑÇÏÎÖÏÛÇÔÄÚËØÎ¶
ÎÑßÈÁØÔÎÙÎÛÇÁÑÇÏÍË®ÚÎ
ÊËÆÚËØÎÛÎÚËÃÇÖÕÒÆÔÜØÃÝ¬Ç
ÙÚÇÚÏÙÚÏÑ¦ÊËÃÞÔÕßÔÖÜÝÇÖÄ
ÚÎÔËÖÕÞÂÎÓÃÚÎÓÁÞØÏÙÂÓËØÇÕÏÖÕÒÃÚËÝÊÃÔÕßÔÙßÔÂÛÜÝ
ÊÆÕÛÎÚËÃËÝÙÚÕßÝÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÝÕÏÕÝÒÕÏÖÄÔÕÒÄÍÕÝÇßÚÂÎÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÔÇËÐÇÔÚÒÎÛËÃ
ÚÄÙÕÔÜØÃÝÑÇÏÄÞÏËÔÑÇÏØ×"
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Κυριακή 1 Μαρτίου 2020

Καλή ώρα για επενδύσεις στην Ελλάδα
Η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να κινήσει την οικονομία σας προς τα εμπρός, τονίζει ο πρόεδρος της Microsoft, Μπραντ Σμιθ
Συνέντευξη στον ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΕΛΛΙΣ

Η κλιματική
αλλαγή
– Ο ρόλος της τεχνολογίας στην αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής;

Χωρίς ισχυρούς νόμους
δεν μπορούμε
να προστατεύσουμε
και να διαφυλάξουμε
την πολύτιμη αξία
της ιδιωτικότητας.

– å~{³ÒÂÈÐÉ³iÉÌÐÉiÙÉ~ÑÉ³ËÑ~Ñ{¨³ÊÈÐÉUt({ÑÚÑÉËÑ{³Ñ{
iÐÑ³{~ÒÚÓÐÑ³ÑÑÈ³ÊØ³iØ
ÙÉ~ÑÉ³ËÑØ«uVÐËÇÌ³{³
ÚÓÐÑÈÚÑoËÉ³Ñ{ÜÓÑ~Ñ{iÐÑ³{~Ì³É¨~ÒÚÉ
T¨ÌÉËÑ{³~ÜËÐÑ

– Φυσικά, οι άνθρωποι
πρέπει πρώτα να αναγνωρίσουν το πρόβλημα.

Η τεχνολογία μπορεί
να συμβάλει ουσιαστικά
στη διαφύλαξη και
στην προώθηση της
πολιτιστικής κληρονομιάς του πλανήτη.

ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΣ

Η ψηφιακή ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÓÖÕØËÃÔÇ
ÇÖÕÚËÒÁÙËÏÈÇÙÏÑÄÓÕÞÒÄÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÑÇÏ
ËÑÙßÍÞØÕÔÏÙÓÕÆ ÚÕß ÑØÇÚÏÑÕÆ
ÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆÚÕÔÃàËÏÙËÙßÔÁÔÚËßÐÂÚÕßÙÚÎÔ ®ÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ
4PJYVZVM[¡ÖØÇÔÚÓÏÛÕÕÖÕÃÕÝ
ÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎÁÓÖÚÎÙßÔÇÔÚÂÛÎÑËÙÚÎÔÛÂÔÇÓËÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄ ßØÏ¦ÑÕ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÓË
ÚÕÔÕÖÕÃÕÙßÓÌ×ÔÎÙÇÔÔÇÐËÑÏÔÂÙËÏ¦ÓËÙÇÙßÔËØÍÇÙÃÇÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÕÆÑÕÒÕÙÙÕÆ
ÓËÚÕßÖÕßØÍËÃÕÕÒÏÚÏÙÓÕÆÍÏÇ
ÚÕÔÙÞËÊÏÇÙÓÄËÔÄÝÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝ
ÖØÕÈÕÒÂÝÚÎÝØÞÇÃÇÝ©ÒßÓÖÃÇÝ
©ÑÓÏÛÕÕÖÕÃÕÝËÖÏÙÑÁÌÛÎÑËÚÕÔÇØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÄÞ×ØÕÚÕÔÃàËÏ
ÄÚÏÇßÚÂËÃÔÇÏÑÇÒÂÖËØÃÕÊÕÝÍÏÇ
ÔÇËÖËÔÊÆÙËÏÎ4PJYVZVM[ÄÖÜÝÑÇÏ
¦ÒÒËÝËÚÇÏØËÃËÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏ
ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÚÏÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÇÔ¦ÊËÏÐÎÝÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂÝ
ÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦ÝÑÇÏÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÝÚÎÝ
ËÑÖÇÃÊËßÙÎÝÚÎÝÞ×ØÇÝÓÁÙÇÇÖÄ
ÑÇÏÔÕÚÄÓËÝÉÎÌÏÇÑÁÝËÌÇØÓÕÍÁÝ
ßÍÍØÇÌÁÇÝÚÕßÈÏÈÒÃÕß;VVSZ
HUK>LHWVUZ;OL7YVTPZLHUK
[OL7LYPSVM[OL+PNP[HS(NL®¶ÚÕ
ÕÖÕÃÕÖØÕÒÕÍÃàËÏÕ¡ÖÏÒÑÁÏÚÝ¶
ÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ4PJYVZVM[ÓÏÒ¦ËÏ
ÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÚÎÝ
ÏÊÏÜÚÏÑÄÚÎÚÇÝÑÇÏÚÜÔÖØÕÙÜÖÏÑ×Ô
ÊËÊÕÓÁÔÜÔÓÁÙÇÇÖÄÇßÙÚÎØÄÔÕÓÕÛËÚÏÑÄÁÒËÍÞÕÚÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔÇÒÒ¦ÑÇÏÍËÔÏÑÄÚËØÇÚÕßÏÇÊÏÑÚÆÕß
±ÖÕÍØÇÓÓÃàËÏÚÏÝÚËØ¦ÙÚÏËÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÖÕßÊÎÓÏÕßØÍËÃÎÚËÞÔÎÚÂ
ÔÕÎÓÕÙÆÔÎËÖÏÙÎÓÇÃÔÕÔÚÇÝÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÚËÃÎÇÔÏÙÄÚÎÚÇÙÚÎÔÖØÄÙÈÇÙÎÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÖÕßËÖÎØË¦àËÏ
ÊßÙÇÔ¦ÒÕÍÇÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÖËØÏÕÞÁÝÚÕßÖÒÇÔÂÚÎÑÇÏÔÇÊÕÛËÃÁÓÌÇÙÎÙÚÎÔËÖÇÔËÑÖÇÃÊËßÙÎÑÇÏ
ÙÚÎÔËÐËÏÊÃÑËßÙÎÚÕßËØÍÇÚÏÑÕÆ
ÊßÔÇÓÏÑÕÆÙÚÏÝÔÁËÝÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝ

– Να ξεκινήσουμε με τον κορωνοϊό και τον αντίκτυπό του στον
κόσμο, σε ανθρώπινο και επιχειρηματικό επίπεδο. Είστε ένας τεχνολογικός γίγαντας, όχι πάροχος υπηρεσιών υγείας, ωστόσο
η γνώμη σας έχει βαρύνουσα σημασία. Πώς μπορεί η τεχνολογία
να βοηθήσει;
¶§ÕÓÃàÜÄÚÏÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÓÖÕØËÃÔÇÈÕÎÛÂÙËÏ©ÒÕÏÖØÁÖËÏÔÇ
ÐËÑÏÔÂÙÕßÓËÓËÚÎÈÇÙÏÑÂÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÖÕßÓÄÒÏÝËÖÏÙÎÓ¦ÔÇÚË©ÒÕÏ
ÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏËÖÎØËÇàÄÓÇÙÚËÑÇÏ
ÜÝËÚÇÏØËÃÇÖØÁÖËÏÔÇÚÕÊÕÆÓËÙË
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ËÖÃÖËÊÇØÕÌÇÔ×Ý
ËÙÚÏ¦àÕßÓËÙÚÎÔßÍËÃÇÑÇÏÙÚÎÔ
ÇÙÌ¦ÒËÏÇÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÓÇÝÙË
ÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕÑÇÏÚÏÙÎÓÇÃÔËÏÍÏÇ
ÚÕßÝÖËÒ¦ÚËÝÓÇÝÚÙÏÇÑÕÒÕßÛÕÆÓËÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÚÕßÏÕÆÖÕÒÆÖØÕÙËÑÚÏÑ¦ÞËÏÑ¦ÖÕÏËÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝ
ÙÚÎÔËÖÏÞËÃØÎÙÂÓÇÝÄÖÜÝÑÇÏ
ÙÚÏÝ¦ÒÒËÝËÚÇÏØËÃËÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝ
ÒÒ¦ÐÇÓËÚÏÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÓÇÝÕÊÎÍÃËÝÓÄÒÏÝÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝ×ØËÝ
ÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÄÚÏÇÔÇÛËÜØÕÆÓË
ÚÏÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÓÇÝÖÕßÇÌÕØÕÆÔ
ÚÎÔÖ×ÒÎÙÎÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×ÔßÖÕÒÕÍÏÙÚ×ÔÒÄÍÜÚÜÔËÖÏÖÚ×ÙËÜÔÙÚÎÔ
ÇÒßÙÃÊÇËÌÕÊÏÇÙÓÕÆÇÖÄÚÎÔ ÃÔÇ
©ÒÕÏËÒÖÃàÕßÓËÄÚÏÁÔÇËÓÈÄÒÏÕÛÇÇÔÇÖÚßÞÛËÃÍØÂÍÕØÇ¬Õ
ÚËÒËßÚÇÃÕÖÕßÇÑÕÆÓËËÃÔÇÏÄÚÏÕÏ
¦ÔÛØÜÖÕÏËÃÔÇÏÇÏÙÏÄÊÕÐÕÏÄÚÏÛÇ

«Πιστεύουμε Ì³{ii×{Ñ~Ê³ÉTÜoËÑÐ¨ÉËÑÉ~ÈoT¨ËÉ{³~¨Ñ³{~ÌÐiTÑ{ÐÌuV³ËÇÉ{³itu
¨ÌÉÙ¨Ø³iØxR¦©k²V¨Ñ³.Ð{Ú
ßÖ¦ØÐËÏËÓÈÄÒÏÕÖØÏÔÇÖÄÚÕÚÁÒÕÝ
ÚÕßÚØÁÞÕÔÚÕÝÁÚÕßÝÒÒ¦ÇÔÓÖÕØËÃÔÇÍÃÔËÏÇßÚÄÔÜØÃÚËØÇÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÄÒÕÏÛÇ
ËÃÓÇÙÚËÙËÑÇÒÆÚËØÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ØÁÖËÏÔÇÊÕÆÓËÚÏÙÎÓÇÃÔËÏÍÏÇÚÏÝ
ÊÏËÛÔËÃÝÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝÑÇÏÚÇÙßÔÇÌÂ±Ö¦ØÞËÏÓËÍ¦ÒÎÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇ

– Να περάσουμε στην επίσκεψή
σας στην Ελλάδα. Συναντηθήκατε με τον πρωθυπουργό στο Νταβός και τώρα ξανά στην Αθήνα.
¶ÃÞÇÓËÚÎÔËßÑÇÏØÃÇÔÇÙßÔÇÔÚÂÙÕßÓËÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÙÚÕ
§ÚÇÈÄÝÄÖÕßÑ¦ÛËÞØÄÔÕÙßÔÇÔÚ×
ÁÜÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦¦ÚÕÓÇ!ÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆÝÇØÞÎÍÕÆÝÑØÇÚ×Ô
ÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÊÏËßÛÆÔÕÔÚËÝÙßÓÈÕÆÒÕßÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÝÃÔÇÏËÔÊÏÇÌÁØÕÔÑÇÏÊËÔÚÕÒÁÜÇßÚÄÍÏÇÚÃËÃÓÇÏÙÂÓËØÇÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÄÚÏ
ÄÚÇÔÑÇÛÃÙÇÓËÔÇÇÖÕÚÏÓÂÙÕßÓË
ÚÏÝËÖÇÌÁÝÔÇÊÕÆÓËÖÕÏËÝÓÇÝÁÑÇÔÇÔÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ËÔÚÆÖÜÙÎÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÙÇÝÂÚÇÔÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦
ÙÚÎÔÑÕØßÌÂÚÎÝÒÃÙÚÇÝÒÛËÓË
ÓÏÇÐËÑ¦ÛÇØÎÇÃÙÛÎÙÎÙÑÕÖÕÆÓÏÇ
ËÖÏÛßÓÃÇÔÇÖØÕÞÜØÂÙÕßÓË§ÕÓÃàÜÄÚÏËÃÔÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÓÏÇÛËÚÏÑÂ
ÙÚÏÍÓÂÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇÃÔÇÏÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÄÍÏÇÄÙÕßÝÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÓËÇßÚÄÖÕßÙßÓÈÇÃÔËÏËÊ×
ËÓÏÇËÚÇÏØËÃÇÄÖÜÝÎ4PJYVZVM[
ÇÑÕÒÕßÛÕÆÓËÞ×ØËÝÙËÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕÒÁÖÕßÓËÇßÚÂÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÖÕßÁÞËÏÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÙÚÕ
ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÑÇÏËÙÚÏ¦àËÏÙÚÎÔ
ÖØÕÕÖÚÏÑÂÓÏÇÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÝËÖÇÔÇÌÕØ¦ÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝßÚÂËÃÔÇÏÓÏÇÑÇÒÂÙÚÏÍÓÂÍÏÇËÓ¦ÝÔÇ
ËÖËÔÊÆÙÕßÓËÃÔÇÏÓÏÇÑÇÒÂÙÚÏÍÓÂÑÇÏÍÏÇ¦ÒÒÕßÝÔÇËÖËÔÊÆÙÕßÔ
ÇÏÇßÚÄÝËÃÔÇÏÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝ
ÒÄÍÕßÝÖÕßËÃÓÇÏËÊ×ÁÔÇÓÂÔÇ
ÓËÚ¦ÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÙÚÕ§ÚÇÈÄÝ
ÏÙÚËÆÕßÓËÄÚÏÎÉÎÌÏÇÑÂÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏÓÁØÕÝ
ÇßÚÕÆÖÕßÑÏÔËÃÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÕÏÑÕ-

ÔÕÓÃÇÖØÕÝÚÇËÓÖØÄÝÏÙÚËÆÕßÓË
ÄÚÏÓÖÕØËÃÔÇËÑÙßÍÞØÕÔÃÙËÏÚÕÔ
ÑØÇÚÏÑÄÓÎÞÇÔÏÙÓÄÏÙÚËÆÕßÓË
ÄÚÏÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÄÙÕÚÎÔËßÑÇÏØÃÇ
ÄÙÕÑÇÏÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÔÇÙÑËÌÚÕÆÓË
ÚÎÔËÖÄÓËÔÎÍËÔÏ¦ÊËÐÏÕÚÂÚÜÔÖÕß
ÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÛÇÞØËÏÇÙÚÕÆÔÍÏÇÔÇ
ÈÕÎÛÂÙÕßÔÙÚÎÔÖØÕ×ÛÎÙÎÚÎÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ ÇÏÄÖÜÝÍÔÜØÃàËÚË
ËÃÓÇÙÚËËÔÛÕßÙÏÇÙÓÁÔÕÏÍÏÇÚÕÚÏ
ÓÖÕØËÃÔÇÑ¦ÔËÏÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÙË
ÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕÄÞÏÓÄÔÕÍÏÇÊÏÇÌÆÒÇÐÎÇÒÒ¦ÑÇÏÍÏÇÚÎÔÖØÕ×ÛÎÙÎÚÎÝÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂÝÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦Ý
ÚÕßÖÒÇÔÂÚÎ

– Η Ελλάδα είναι ταυτισμένη με
τον πολιτισμό. Η Microsoft με
την τεχνολογία. Πώς μπορούν
αυτά να συνδυαστούν;
¶¡ËÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄËÐËÚ¦ÙÇÓËÔÁÕßÝÚØÄÖÕßÝÍÏÇÚÎÔ
ÇÔ¦ÊËÏÐÎÚÎÝÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂÝÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦ÝÑÇÏÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÝÚÎÝ
ËÑÖÇÃÊËßÙÎÝ ÓÁÙÇ ÇÖÄ ÑÇÏÔÕÚÄÓËÝÉÎÌÏÇÑÁÝËÌÇØÓÕÍÁÝË
ÇßÚÄÚÕÖÒÇÃÙÏÕÙßÓÌÜÔÂÙÇÓË
ÔÇÐËÑÏÔÂÙËÏ¦ÓËÙÇÙßÔËØÍÇÙÃÇ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎ4PJYVZVM[ÑÇÏÙÚÕ
ßÖÕßØÍËÃÕÕÒÏÚÏÙÓÕÆÍÏÇÔÇÙÞËÊÏÇÙÚËÃÁÔÇÖØÄÍØÇÓÓÇÍÏÇÚÎÔ
ØÞÇÃÇ©ÒßÓÖÃÇÖÕßÛÇËÃÔÇÏÓÁØÕÝÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÝÚÎÝ4PJYVZVM[(0MVY*\S[\YHS
/LYPY[HNL®ÁÒÕßÓËÔÇËÖÏÊËÃÐÕßÓËËßÇÏÙÛÎÙÃÇÑÇÏÙËÈÇÙÓÄ
ÙÚÕÖ×ÝÕÏÒÒÎÔËÝÖÕÒÃÚËÝÑÇÏÎ
ËÒÒÎÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÖØÕÙÚÇÚËÆÕßÔÑÇÏÖØÕ¦ÍÕßÔÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂ
ÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦
ÞÕßÓËËÖÃÙÎÝÙËËÐÁÒÏÐÎÁÔÇ
ÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÄÁØÍÕÓËÚÕßÖÕßØÍËÃÕÕÒÏÚÏÙÓÕÆÙÚÎÇÒÒÃÇÁØßÙÏÌÁØÇÓËÚÎÔËÖÇßÐÎÓÁÔÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÙËÁÔÇÓÕßÙËÃÕÙÚÕ
ÇØÃÙÏØÍÇÙÛÂÑÇÓËÓËÚÎÍÇÒÒÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÍÏÇÔÇÚÕÊËÃÐÕßÓË
ÙÚÏÝÑÇÏÔÇÖØÕÜÛÂÙÕßÓËÚÕÔ
ÚÕßØÏÙÓÄÙÚÕ4VU[:HPU[4PJOLS

– Οι λαοί είναι πολύ ευαίσθητοι
με τα πολιτιστικά τους μνημεία.
Πώς σχεδιάζετε να χειρισθείτε
αυτό το θέμα;
¶ÖÕÚËÒËÃÈÇÙÏÑÂÇØÞÂÍÏÇ
ËÓ¦ÝÔÇÖØÕÙÌËØÛÕÆÓËÔÇÑ¦ÔÕßÓË
Ñ¦ÚÏÖÕßÖÏÙÚËÆÕßÓËÄÚÏÛÇËÃÔÇÏ
ÞØÂÙÏÓÕÇÒÒ¦ÛÇÇÌÂÙÕßÓË¦ÒÒÕßÝÔÇÖ¦ØÕßÔÚÏÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÎÓÏÕßØÍÂÙÇÓËÇßÚÄÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇ
ÖÁØßÙÏÓËÚÎÔÕÔÕÓÇÙÃÇ¬ËÞÔÎÚÂ
ÔÕÎÓÕÙÆÔÎÍÏÇÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÂÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦® ÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ËÙÚÏ¦àËÏÙÚÎÊÏÇÚÂØÎÙÎÚÜÔÍÒÜÙÙ×Ô
ÚÜÔÇÔÚÏÑËÏÓÁÔÜÔÚÜÔÚÄÖÜÔÚÕß
ËÕØÚÇÙÓÕÆÚÜÔÒÇ×ÔÃÓÇÏÖÕÒÆËÔÛÕßÙÏÇÙÓÁÔÕÝÍÏÇÇßÚÄÖÕß
ÖØÕÁÑßÉËÇÖÄÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÙÚÎ
ÇÒÒÃÇÊÏÄÚÏÇßÚÄÖÕßÑ¦ÔËÏËÃÔÇÏ
ÔÇËÖÏÚØÁÉËÏÙÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ
ÖÕßËÖÏÙÑÁÖÚÕÔÚÇÏÚÕ4VU[:HPU[
4PJOLSÂÁÔÇÓÕßÙËÃÕÙÚÕÇØÃÙÏ
ÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈÕßÔÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÚÕß
Þ×ØÕßÙÚÎÔÖÕØËÃÇÚÕßÞØÄÔÕß
ÃÔÇÏÒÃÍÕÙÇÔÓÏÇÓÎÞÇÔÂÚÕßÞØÄÔÕßÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÖÎÍÇÃÔËÏÚÕßÝ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÃÙÜÑÇÏÔÇÚÕßÝÈÕÎÛ¦ËÏÔÇÊÕßÔÓËÚÇÓ¦ÚÏÇÚÕßÝÖ×Ý
ÂÚÇÔÁÔÇÓÁØÕÝÖØÏÔÇÖÄÖÕÒÒÕÆÝ
ÇÏ×ÔËÝßÚÄÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÊËÏÞÛËÃ
ÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÄÍÏÇÚÎÔÖØÕ×ÛÎÙÎ
ÚÕßÚÕßØÏÙÓÕÆÑÇÏÍÏÇÑ¦ÛËÕÏÑÕÔÕÓÃÇÖÕßÈÇÙÃàËÚÇÏÙÚÕÔÚÕßØÏÙÓÄ
ÏÇËÓ¦ÝÊËÔËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÖÕßÑ¦ÔÕßÓËÍÏÇÚÕÑÁØÊÕÝÃÔËÚÇÏÙÚÕ
ÖÒÇÃÙÏÕÚÕßÌÏÒÇÔÛØÜÖÏÑÕÆÓÇÝ
ÁØÍÕßÖØ×ÚÎÇØÞÂËÃÔÇÏÖÜÝ
ÇÔÇÍÔÜØÃàÕßÓËÄÚÏÍÏÇÑ¦ÛËÞ×ØÇÑÇÏÑ¦ÛËÖÕÒÏÚÏÙÓÄÇßÚÂËÃÔÇÏÎÊÏÑÂÚÕßÝÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦ÑÇÏ
ÊÃÔËÚÇÏÎËßÑÇÏØÃÇÙÚÕßÝÖÕÒÃÚËÝ
ÚÎÝÞ×ØÇÝÇßÚÂÝÔÇÇÖÕÌÇÙÃÙÕßÔ
Ö×ÝÛÁÒÕßÔÔÇÊÏÇÚÎØÂÙÕßÔÑÇÏ
ÔÇÖØÕÜÛÂÙÕßÔÚÎÔÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦
ÚÕßÝÔÓÖÕØÕÆÓËÔÇÌÇÔÕÆÓË
ÞØÂÙÏÓÕÏÇßÚÄËÃÔÇÏÑÇÒÄÔÛÁÒÕßÔÔÇÚÕÑ¦ÔÕßÔÓËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄ
ÚØÄÖÕËÃÔÇÏÎÊÏÑÂÚÕßÝÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦ÄÞÏÎÊÏÑÂÓÇÝ

– Ñ{V¨ÓÉ{¨³ÑÑ³
ÑÑo¨ËÈåÜÜÒÉËÑ{
ÉÙ{Ñ×Ó¨Ì³{Ñ~ÌÐi~Ñ{
³{Ø (åVÌÈÈÊ¨ÂÉÉ¨{Ì³É¨iÒ¨ii³È¨KÜÊÐÑ³ØVÌÜ~Ñ{É¨{Ì³É¨{ÉÌÜ³Ü{³{~Ì
×ÒÐÑ³ÑÑo¨ËÇÈ
åÈ³ÌÈÑiÈTÉË~Ò{ÈØÉËÑ{Ì³{{ÜÖÉ{ØÚÑ
ÓTÈÙÈÑÒÜoÑKÑ¨ÓØ
É{³É{Ø³ÈØÑÚ¨ÈØÈÊÐÉ¨ÑÜÊ³³³Ñ{É¨{Ì³É¨

Πρόγραμμα υπεράσπισης
της δημοκρατίας
– Σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες
περί ρωσικής παρέμβασης στις
εκλογές των ΗΠΑ και άλλων χωρών, έχουν ληφθεί μέτρα;
¶ËÔßÖ¦ØÞËÏÇÓÌÏÈÕÒÃÇÄÚÏ
ÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏËÃÔÇÏÑÇÒÆÚËØÇÖØÕËÚÕÏÓÇÙÓÁÔÕÏÍÏÇÚÕÇÖÄÄÚÏ
ÂÚÇÔÚÕÙÚÏÝØ×ÚÕÔ
Ú×ØÇÍÔÜØÃàÕßÓËÑÇÒ¦ÚÕÔÑÃÔÊßÔÕÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÊËÔ
ÁÍÏÔËËÓÌÇÔÁÝÖÇØ¦ÓÄÔÕÓËÚ¦
ÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÚÕßÖÄÙÕËßØËÃÇ
ÂÚÇÔÎØÜÙÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇ
ÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÓËÙÚÕÈÏÈÒÃÕÓÇÝÚÕ
Ö×ÝÇÔÇÊËÃÞÛÎÑËÇßÚÄÚÕÔÕÆÒÏÕÚÕß ÇÏÂÓÇÙÚÇÔÖÕÒÆ
ÖÏÛÇÔ×ÝÎÖØ×ÚÎËÚÇÏØËÃÇÖÕß
ÚÕÖØÄÈÇÒËÑÇÏÁÙÖËßÙËÔÇÇÔÇÒ¦ÈËÏÊØ¦ÙÎÍÏÇÔÇÖØÕÙÖÇÛÂÙËÏ
ÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÇßÚÄÚÕËÃÊÕÝ
ÖÇØËÓÈÕÒ×ÔÒÒ¦ÓÁÞØÏÚÕ
ÕßÊËÃÝÕÆÚËËÓËÃÝËÃÞËÑÇÚÇÔÕÂÙËÏÖÒÂØÜÝÚÎÔÁÑÚÇÙÎÚÎÝÖÇØÁÓÈÇÙÎÝ§ÕÓÃàÜÄÚÏÚ×ØÇßÖ¦ØÞÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÊÏÇÙÌÇÒÃÙËÏÝ
ÙÚÕËÖÃÖËÊÕÚÕßÑØÇÚÏÑÕÆÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆÚÎ4PJYVZVM[ÊÎÓÏÕßØÍÂÙÇÓËÁÔÇÖØÄÍØÇÓÓÇßÖËØ¦ÙÖÏÙÎÝ
ÚÎÝÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÞÕßÓËÁÔÇÖØÄÍØÇÓÓÇËÒÁÍÞÕßÖÕßÖØÕÙÚÇÚËÆËÏ
ÚÕßÝßÖÕÉÎÌÃÕßÝÇÖÄÚÎÔÑÒÕÖÂ
ÚÜÔLTHPSZÚÕßÝÞÕßÓËÖØÕÞÜØÂÙËÏÙËÔÁËÝÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝÑÇÚ¦
ÚÎÝÖÇØÇÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÝÑÇÏßÖÁØ
ÚÎÝÖØÕÙÚÇÙÃÇÝÚÜÔËÑÒÕÍ×Ô

– Πώς βλέπετε την αύξηση του
λαϊκισμού και το φαινόμενο των
fake news;
¶ÇÊÏÇÞÜØÃÙÜÚÇÊÆÕØÁÖËÏÔÇÁÞÕßÓËÇÔÎÙßÞÃËÝÍÏÇÚÏÝ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÖÇØÇÖÒÎØÕÌÄØÎÙÎÝÑÇÏÍÏÇÚÎÔÖÏÛÇÔÂÇÆÐÎÙÎ

ÇÑÄÓÎÖÏÕÇÔËÖÚßÍÓÁÔÜÔÖØÕÙÖÇÛËÏ×ÔÍÏÇÖÇØÇÖÒ¦ÔÎÙÎÚÜÔ
ÇÔÛØ×ÖÜÔÊÏÄÚÏÇßÚÄËÃÔÇÏÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÇßÚÄÍÏÇÚÕÕÖÕÃÕÓÏÒ¦ÓË
ÇÞØËÏÇÙÚÕÆÓËÔÁÇÚËÞÔÏÑ¦ÓÁÙÇÍÏÇÔÇÇßÚÕÖØÕÙÚÇÚËßÛÕÆÓË
ÑÇÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÓËÚÕÌÇÏÔÄÓËÔÕßÚÁÝÕÏÓÁÛÕÊÕÏÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇÚÇßÚÏÙÛÕÆÔÓËÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚË
ÖÒËßØ¦ÚÕßÖÕÒÏÚÏÑÕÆÌ¦ÙÓÇÚÕÝ
ØÕÌÇÔ×ÝàÕÆÓËÙËÓÏÇËÖÕÞÂ
ÄÖÕßßÖ¦ØÞËÏËÛÔÏÑÏÙÓÄÝßÖ¦Ø-

Θα χρειαστούμε
νέα τεχνικά μέσα
για να αντιμετωπίσουμε
τα fake news.
ÞËÏÒÇáÑÏÙÓÄÝÇÖÄÚÇÊËÐÏ¦ßÖ¦ØÞËÏÒÇáÑÏÙÓÄÝÇÖÄÚÇÇØÏÙÚËØ¦

– Με δεδομένες αυτές τις εθνικιστικές τάσεις, η παγκοσμιοποίηση θα «αντέξει»;
¶ßÚÂËÃÔÇÏÓÏÇÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÂËØ×ÚÎÙÎÔÙÑËÌÚËÃÚËÚÕÔÑÄÙÓÕÙÂÓËØÇÎÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÂÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÚÎÝËÖÕÞÂÝÓÇÝÊËÃÞÔËÏ
ÔÇÍËÔÔ¦ØÂÍÓÇÚÇÓËÚÇÐÆÚÜÔ
ÞÜØ×Ô©ÏÖÒÎÛßÙÓÕÃÑÒËÃÔÕÔÚÇÏ
ÙÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÝÑÇÏÁÔÇÝÒÄÍÕÝ
ÖÕßÚÕÑ¦ÔÕßÔËÃÔÇÏÄÚÏÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÇÔÎÙßÞÕÆÔÄÚÏÎËÐÁÒÏÐÎÚÕßÝ
ÇÌÂÔËÏÖÃÙÜ ÇÏÇßÚÄÙßÔÊÁËÚÇÏ
Ö¦ÒÏÓËÚÏÝÇÔÏÙÄÚÎÚËÝÚÎÝËÖÕÞÂÝ
ÓÇÝÖÕßÁÞÕßÔØÃàËÝÙÚÎÔÚËÞÔÕÒÕÍÃÇ¬ÇßÚÄÞØÕÔÇßÖ¦ØÞÕßÔÓËØÏÑÁÝÖÕÒÆÏÙÞßØÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝÖÕß
ÌÁØÔÕßÔÑÕÔÚ¦Þ×ØËÝÑÇÏÒÇÕÆÝ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇËÃÔÇÏÓÃÇÇÖÄÇßÚÁÝ

Η δυνατότητα μαζικής επιτήρησης των ανθρώπων δημιουργεί ανησυχία
– Οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα και την τεχνητή
νοημοσύνη προκαλούν ανησυχία
σε πολλούς.
¶ÚËÞÔÎÚÂÔÕÎÓÕÙÆÔÎÖØÕÙÌÁØËÏÑ¦ÖÕÏËÝÙßÔÇØÖÇÙÚÏÑÁÝËßÑÇÏØÃËÝÙËÖÕÒÒÕÆÝÚÕÓËÃÝÄÖÜÝËÃÔÇÏÎ
ÏÇÚØÏÑÂÖËØÃÛÇÒÉÎÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ
ÙÚÎÛËØÇÖËÃÇÚÕßÑÇØÑÃÔÕßÖÃÙÎÝÛÇÓÇÝÈÕÎÛÂÙËÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÓËÚÎÔÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂ
ÒÒ¦ÊÎÓÏÕßØÍËÃÑÇÏÔÁËÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝ ÇÏÔÕÓÃàÜÄÚÏËÃÔÇÏÙÜÙÚÄ
ÔÇÚÕÇÔÇÍÔÜØÃÙÕßÓËËßÛÁÜÝÔÇ
ÇÖÄÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕßÑ¦ÔÕßÓËÚÕ
ÇÔÇÌÁØÕßÓËÙÚÕÈÏÈÒÃÕÓÇÝËÃÔÇÏ
ÎÙÆÍÑØÏÙÎÚÎÝÚËÞÔÎÚÂÝÔÕÎÓÕÙÆÔÎÝÓËÚÎÓÎÞÇÔÂÚÕßÇßÚÕÑÏÔÂÚÕßØÏÔÇÖÄÞØÄÔÏÇËÃÚË
ÈØÏÙÑÄÓÇÙÚÇÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇËÃÚË

Είναι θεμελιώδους
σημασίας για το μέλλον
να φέρουμε ευρυζωνικές
συνδέσεις παντού
στον πλανήτη.
ÙÚÏÝËÃÚËÕÖÕßÊÂÖÕÚËÇÒÒÕÆ
ßÖÂØÞÇÔËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÓËÊÕßÒËÏÁÝÖÕßÈÇÙÃàÕÔÚÇÔÙÚÎ
ÌØÕÔÚÃÊÇÚÜÔÇÒÄÍÜÔÚÎÊÏÇÚØÕÌÂ
ÚÜÔÇÒÄÍÜÔÚÎÞØÂÙÎÇÒÄÍÜÔÚÎÔ
ÑÇÚÇÙÑËßÂÈÇÍÕÔÏ×ÔÖÕßÚØÇÈÕÆÙÇÔÚÇ¦ÒÕÍÇØÛËÕÑÏÔÎÚÂØÇÝÑÇÏ
¦ÒÒÇÐËÚÇÖ¦ÔÚÇ²¦ÛÎÑÇÔÑ¦ÖÕÏËÝ
ÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÇÒÒ¦ÊÎÓÏÕßØÍÂÛÎÑÇÔÔÁËÝÚÙÏÇÙÌÇÒ×ÝÓÃÇÇÖÄ
ÚÏÝÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚËÝÍÏÇËÓ¦ÝËÃÔÇÏ

ÔÇËÖËÔÊÆÙÕßÓËÙÚÎÔËÐËÏÊÃÑËßÙÎ

– Αυτός ο μετασχηματισμός δεν
γίνεται δίκαια. Πώς μπορεί η
Microsoft ή άλλοι να συμβάλουν
έτσι ώστε όλοι να ωφελούνται;
¶ØÁÖËÏÔÇÇÔÇÍÔÜØÃÙÕßÓËÇßÚÄÇÑØÏÈ×ÝÖÕßËÖÏÙÎÓÇÃÔËÚË©ÚÏ
àÕÆÓËÙËÁÔÇÔÑÄÙÓÕÖÕÒÒ×ÔÇÔÏÙÕÚÂÚÜÔÇÁÒËÍÇÄÚÏßÖ¦ØÞÕßÔ
ÊÆÕÇÔÏÙÄÚÎÚËÝÖÕßÇÌÕØÕÆÔÖÕÒÆ
¦ÓËÙÇÚÕÔÚÕÓÁÇÚÎÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝ
©ÁÔÇÝËÃÔÇÏÇßÚÄÖÕßÛÇÇÖÕÑÇÒÕÆÙÇÇÔÏÙÄÚÎÚÇÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕ¬Õ
ÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÖËØÃÖÕßÓÄÔÕÚÕ 
ÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÇßÚÕÆÚÕßÖÒÇÔÂÚÎ
ÁÞÕßÔÖØÄÙÈÇÙÎÙÚÕÏÇÊÃÑÚßÕÔ
ÚÕÊËÃÚËÊËÙËËÖÃÖËÊÕËßØßàÜÔÏÑ×ÔÚÇÞßÚÂÚÜÔÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÊËÔ
ÁÞÕßÔÃÔÇÏÛËÓËÒÏ×ÊÕßÝÙÎÓÇÙÃÇÝ

ÍÏÇÚÕÓÁÒÒÕÔÔÇÌÁØÕßÓËËßØßàÜÔÏÑÁÝÙßÔÊÁÙËÏÝÖÇÔÚÕÆÙÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎÇÊÕÆÓËÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÇßÚÂÝ
ÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎÔÇÖËØÏÈ¦ÒÒËÚÇÏÇÖÄÊÕØßÌÄØÕßÝÞÇÓÎÒÂÝ
ÚØÕÞÏ¦Ý ÇÏÇÔÓÖÕØÁÙÕßÓËÔÇÙßÔÊß¦ÙÕßÓËÔÁËÝÇÙÆØÓÇÚËÝÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝÙÚÕÁÊÇÌÕÝÓËÇßÚÂÚÎÔÁÇ
ÍËÔÏ¦ÊÕØßÌÄØÜÔÛÇÁÞÕßÓËÚÎÔ
ËßÑÇÏØÃÇÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÓËÓÏÇ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÊÏÇÙÆÔÊËÙÎÚÕßÖÒÇÔÂÚÎØÁÖËÏÔÇÚÕÑ¦ÔÕßÓËÇßÚÄ

– Η ιδιωτικότητα είναι ένα πολύ
σημαντικό θέμα για όλους μας.
Κάποιοι χαρακτηρίζουν ανήθικη
την τεχνητή νοημοσύνη.
¶ÏÊÏÜÚÏÑÂàÜÂËÃÔÇÏÓÏÇÇÐÃÇ
ÑÇÏÓÏÇÇØËÚÂÖÕßÖØÁÖËÏÔÇËØÍÇÙÚÕÆÓËÙÑÒÎØ¦ÍÏÇÔÇÚÎÊÏÇÌßÒ¦-

ÐÕßÓËÑÇÏÔÇÚÎÔÖØÕÙÚÇÚËÆÙÕßÓË
ÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÍËÔÏÁÝÂÞ×ØËÝÚÕÙÑÁÌÚÕÔÚÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÒÒ¦ÙÃÍÕßØÇ
ßÖ¦ØÞÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝ
ÍÏÇÚÎÔÏÊÏÜÚÏÑÄÚÎÚÇÙÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÙÂÓËØÇÇÖÄÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÙËÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚË¦ÒÒÎÖËØÃÕÊÕÚÎÝÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝÏÙÚÕØÃÇÝ ÇÏÐÁØËÚËÄÚÇÔ
ËÐËÚ¦àÕßÓËÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÓÏÇÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÄÞÏÓÄÔÕÇßÚ¦ÖÕßÍØ¦ÌÕßÓËÇÒÒ¦ÑÇÏÇßÚ¦ÖÕß
ÊÏÇÈ¦àÕßÓËÑÇÏÇßÚ¦ÖÕßÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÓËÖØÕÌÇÔ×ÝÇßÚÄËÃÔÇÏÁÔÇ
ÙÕÈÇØÄÛÁÓÇÍÏÇÚÕÕÖÕÃÕÖØÁÖËÏÑÇÔËÃÝÔÇÇÔÎÙßÞËÃ ÇÏÄÚÇÔÈÒÁÖÕßÓËÖÒÁÕÔÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÝÖØÕÙ×ÖÕßMHJPHSYLJVNUP[PVU
ÖÕßÓÖÕØËÃÔÇËÌÇØÓÕÙÛËÃÙËÖÄÒËÏÝÙËÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕÁÞÕßÓËÓÏÇ

ÓÇàÏÑÂËÖÏÚÂØÎÙÎÖÕßÊÎÓÏÕßØÍËÃ
ÇÔÎÙßÞÃÇÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÕßÛÁÓÇÚÕÝÇÖÇÏÚËÃÏÙÞßØÕÆÝÔÄÓÕßÝÊÏÄÚÏ
ÊËÔÖÏÙÚËÆÜÄÚÏßÖ¦ØÞËÏÑ¦ÖÕÏÕÝ
ÚØÄÖÕÝÔÇÖØÕÙÚÇÚËßÛËÃÎÏÊÏÜÚÏÑÄÚÎÚÇÞÜØÃÝÏÙÞßØÕÆÝÔÄÓÕßÝ

– Θα συνεργασθούν οι μεγάλες
εταιρείες με τις κυβερνήσεις για
να το κάνουν αυτό;
¶ËÔÐÁØÜÇÔÄÒËÝÛÇÚÕÑ¦ÔÕßÔ
ÇÒÒ¦ÔÕÓÃàÜÄÚÏÖÕÒÒÁÝÛÇÚÕÑ¦ÔÕßÔ
ÑÇÏÙÃÍÕßØÇÛÇÚÕÑ¦ÔÕßÓËËÓËÃÝÃÔÇÏÒÃÍÕÖÏÕËÆÑÕÒÕÍÏÇÓÇÝÑÇÛ×Ý
ÚÕËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÄÓÇÝÓÕÔÚÁÒÕÊËÔ
ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÕËÃÊÕÝÙÚÕÞÕÛËÚÎÓÁÔÎÝÊÏÇÌÂÓÏÙÎÝÖÕßÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏ
ÙËÑ¦ÖÕÏËÝ¦ÒÒËÝËÚÇÏØËÃËÝßÚÄ
ÈÁÈÇÏÇÇÖÇÏÚËÃÁÔÇÔÈÇÛÓÄÇßÚÕÖËØÏÕØÏÙÓÕÆÑÇÏßÖËßÛßÔÄÚÎÚÇÝ
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Ευρωπαϊκή ενοποίηση: Πραγματικότητα, επιδιώξεις και δυνατότητες
Του ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ

Η αναγκαιότητα ÚÎÝÄÒÕÑÇÏÖÏÕÙÚËÔÂÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝÚÕßËßØÜÖÇáÑÕÆ
Þ×ØÕßÊËÔËÃÔÇÏÓÄÔÕÓÁÙÕÚÇÞÆÚËØÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÂÝÚÕßÇÒÒ¦ËÖÏÈËÈÒÎÓÁÔÎÚÏÝÖÇÍÑÄÙÓÏËÝËÐËÒÃÐËÏÝÁÞÕßÔ
ÇÔÇÊËÏÞÛËÃÚØËÏÝÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝÕÏ
Î ÃÔÇÑÇÏÎªÜÙÃÇßØ×ÖÎ
ÇÔÛÁÒËÏÔÇÊÏÇÚÎØÂÙËÏÚÎÔÇÔËÐÇØÚÎÙÃÇÚÎÝÖØÁÖËÏÔÇÁÞËÏÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÖØÕÇÙÖÃàËÏÚÇÙßÓÌÁØÕÔÚ¦ÚÎÝÙÚÕÔÊÏËÛÔÂÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄ
ÖÕßÛÇËÃÔÇÏÄÒÕÑÇÏÖÏÕÁÔÚÕÔÕÝ
ËÔÕÖÕÃÎÙÂÚÎÝËÐÇÙÌÇÒÃàËÏÚÎÔ
ÇÔÇÍÑÇÃÇÊÆÔÇÓÎ
Ουσιαστικό ËÓÖÄÊÏÕÙÚÎÔÖØÄÕÊÕÚÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝËÔÕÖÕÃÎÙÎÝËÃÔÇÏÕÑÇÔÄÔÇÝÄÚÏÕÏÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÚÎÝ
ÔÜÙÎÝÖØÕâÖÕÛÁÚÕßÔÚÎÔÕÓÕÌÜÔÃÇÄÒÜÔÚÜÔÑØÇÚ×ÔÓËÒ×Ô©ÚÇÔ
ßÖ¦ØÞÕßÔÓÁÒÎÛÇßÖ¦ØÞËÏÖ¦ÔÚÇÁÔÇÓÁÒÕÝÚÕÕÖÕÃÕÛÇÊÏÇÌÜÔËÃ
ÂÊËÔÛÇÙßÓÌÜÔËÃÍÏÇÔÇÖØÕÜÛÎÛÕÆÔØßÛÓÃÙËÏÝÖÕßÇßÚÄËÖÏÛßÓËÃ
¬ÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÕßÑÇÔÄÔÇËÃÔÇÏÎ
ÇÊßÔÇÓÃÇÚÎÝÔÜÙÎÝÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑ¦ÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÏ»ÇßÚÄÛÇÖØÁÖËÏÔÇÕØÏÙÚËÃÓÏÇ
ÔÁÇÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÒÂÉËÜÝÇÖÕÌ¦ÙËÜÔ
ÎÕÖÕÃÇÛÇËÖÏÚØÁÖËÏÙËÓÏÇÏÙÞßØÂ
ÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÔÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏËÃÚÏÝ
ÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÑÄÖÏÓÕËÖÃÙÎÝËÃÔÇÏ
ÔÇßÖ¦ØÐËÏÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÚÎÝÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝÕÓ¦ÊÜÔÑØÇÚ×ÔÖÁØÇÔÚÕß
ÑÕÏÔÕÆÖÒÇÏÙÃÕßÖÕßÛÇÏÙÞÆËÏÍÏÇ
ÄÒÕßÝÏÊÏÑÁÝÕÓ¦ÊËÝÛÇËÃÔÇÏÊßÔÇÚÁÝÑÇÏÙÑÄÖÏÓËÝÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔ
ÙÚÇÛÁÓÇÚÇ¦ÓßÔÇÝØÆÛÓÏÙÎÝÚÕß
ÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÕÆÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÑÕÏÔ×ÔÚËÞÔÕÒÕÍÏÑ×ÔËÖÏÊÏ×ÐËÜÔÑÇÏÖÇÏÊËÃÇÝ
Με το σημερινό ÙÆÙÚÎÓÇÓÏÇÞ×ØÇ
ÖØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏÖÒÂØËÝÓÁÒÕÝÓËÊÏÑÇÃÜÓÇÉÂÌÕßÙËÄÒÇÚÇÛÁÓÇÚÇÑÇÏ
ÔÇÙßÓÓËÚÁÞËÏÙËÄÒËÝÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝÍÏÇÚÎÔÖØÄÕÊÕÚÎÝËÔÕÖÕÃÎÙÎÝ
ÑÇÏÇÔÇÑÄÓÎÊËÔËÔÊÏÇÌÁØËÚÇÏÃÔÇÏ
ÊÎÒÇÊÂÇÔÚÏÓÁÚÜÖÎÓËÚÎÔËÖÏÒÕÍÂÂÄÒÇÂÚÃÖÕÚÇÑÕÖÏÓÄÚËØÕÛÇ
ÂÚÇÔÎÙßÓÓËÚÕÞÂÙÚÎÔÔÜÙÎÔÇ
ËÃÔÇÏÇÔÇÍÑÇÃÇÙËÕØÏÙÓÁÔÇÈÇÙÏÑ¦
ÛÁÓÇÚÇÇÒÒ¦ÙËÕØÏÙÓÁÔÇ¦ÒÒÇÖØÕÇÏØËÚÏÑÂÙßÓÓËÚÕÞÂÙÚÎÔËÔÏÇÃÇ
ÇÍÕØ¦ÔÇËÃÔÇÏËÖÏÈËÈÒÎÓÁÔÎÇÒÒ¦
ÎÙßÓÓËÚÕÞÂÖÞÙËÁÔÇËÑÖÇÏÊËßÚÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇÔÇËÃÔÇÏÖØÕÇÏØËÚÏÑÂ
Σήμερα, ÄÖÜÝÖØÕÑÆÖÚËÏÇÖÄÚÏÝ
ÊÎÒ×ÙËÏÝÚÎÝÔÁÇÝÖØÕÁÊØÕßÚÎÝ
ÖÏÚØÕÖÂÝÎÓËÚÇØØÆÛÓÏÙÎÚÎÝ
ÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÎÝÔÜÙÎÝËÃÔÇÏËÖÏÛßÓÎÚÂ¬ÕÑÒÃÓÇÁÞËÏÇÔÚÏÙÚØÇÌËÃ
ßÖÄÚÎÔÖÃËÙÎÚÜÔÊÏËÛÔ×ÔËÐËÒÃÐËÜÔÇÇÔÇÌÁØÜÁÔÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ
ËØÓÇÔÃÇÑÇÏÎÇÒÒÃÇÇÖÕÌ¦ÙÏÙÇÔÚ×ØÇÔÇÑÇÚÇÙÑËß¦ÙÕßÔÁÔÇ
ÓÇÞÎÚÏÑÄÇËØÕÖÒ¦ÔÕÑÇÏÔÇÓÎÔ
ÖØÕÈÕÆÔÙÚÎÔÇÍÕØ¦ÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆ-ÄÖÜÝËÖÃÙÎÝÊÏÇÖÏÙÚ×ÔÕßÔÄÚÏÞØËÏ¦àËÚÇÏÖÒÁÕÔÑÕÏÔÄÝ
ÚØÄÖÕÝÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÝÄÞÏÓÄÔÕËÏÊÏÑ×ÔÖØÕÈÒÎÓ¦ÚÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏÚÜÔ
ÍËÔÏÑÄÚËØÜÔÛËÓ¦ÚÜÔÖÕßÖØÕÑÆÖÚÕßÔÒÄÍÜÚÕßÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆÓËÚÇÐÆÔÜÓÁÔÜÔÕÒÏÚËÏ×Ô ÃÔÇÝ
ÑÇÏßØ×ÖÎÝÃÔÇÏËÔÊËÏÑÚÏÑÄÄÚÏ
ÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÚÕß ÚÕßØÜÖÇáÑÄ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÓËÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇ
ÚÕßÇÖÕÌ¦ÙÏÙË ÇÔÕÔÏÙÓÄÍÏÇÚÕÔ
ÁÒËÍÞÕÚÜÔÐÁÔÜÔ¦ÓËÙÜÔËÖËÔ-

«Οταν ÈÒ¨TÈ¸dÐÓÜiVÚÑÈÒ¨TÉ{Ò³ÑÓÑÐÓÜØ³ËÚÑÙ{Ñ×ÉËÊÙÉÚÑÈÐ×ÉËo{ÑÑ¨ÚiÚÖ¨ÈÚÐËÉ{ØÈÑÈ³ÌÉ{ÚÈÐÉË0Ñ³ÓÜÉÐÑ³È~ÑÌÑÉËÑ{iÑÙÈÑÐËÑ³iØ iØÑÑ³{ÐÉ³ËÉ{Ñ³ÉÜÉÐÑ³{~Ò³Ñ¨KÜÊÐÑ³Ñ{¤ÑÈ³ÌÚÑ¨ÓÉ{Ñ¨{ÚÉËÐ{ÑÓÑÙ{ÑÙ{~ÑËÑÜÊÉØ
Ñ×ÒÉViËÑÚÑÉ{³¨ÓÉ{ÉÐ{Ñ{TÈ¨ÊÜÉ{i×ËÑÑ¨ÑoÐÑ³{ÉË³{ØÑ×ÒÉ{Øu
ÊÆÙËÜÔÙÚÎÔÔÜÙÎ®ÛÁÙÎÚÎÝ
ÒÒ¦ÊÇÝÙÚÕÛÁÓÇÚÎÝÒËÏÚÕßØÍÃÇÝ
ÚÎÝÔÜÙÎÝÊËÔËÃÔÇÏÙÇÌÂÝ
Κυρίαρχο ÖØÄÈÒÎÓÇËÃÔÇÏÎÇÙÌ¦ÒËÏÇÚÜÔÑØÇÚ×ÔÓËÒ×ÔÚÎÝÔÜÙÎÝ
ßØ×ÖÎËÃÔÇÏÓÏÇÁÔÜÙÎÇÙÌ¦ÒËÏÇÝ®ÇÙÃàËÚÇÏÙÚÎÔÇÒÒÎÒÕÈÕÂÛËÏÇÓËÚÇÐÆÚÜÔÑØÇÚ×ÔÓËÒ×Ô
ÖÕßßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÓÏÇÑÕÏÔÂÖÕÒÏÚÏÑÂÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÑÇÏ¦ÓßÔÇÝ©ÓÜÝÕÏ
ÇÖÄÉËÏÝÍÏÇÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÇÙÌ¦ÒËÏÇÝ
ÊÏÇÌÁØÕßÔÇßÖ¦ØÞËÏÒÃÍÕ×ÝÖÕÒÆÚÇÆÚÏÙÎÓËÚÕ§¬©ÂÓÃÇËßØÜÖÇáÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÏÊÃÜÝÚ×ØÇÖÕßÕ
¬ØÇÓÖÁÞËÏÊØÇÙÚÏÑ¦ÖËØÏÕØÃÙËÏÚÎ
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÚÜÔÓËÚÎÔÔÜÙÎ"ËØÓÇÔÃÇÑÇÏÎÇÒÒÃÇÖØÕÚËÃÔÕßÔÚÎÙÆÔÇÉÎËÔÄÝßØÜÖÇáÑÕÆ
ßÓÌ×ÔÕßÙÌÇÒËÃÇÝÊÎßÖ¦ØÞËÏÙßÔËØÍÇÙÃÇÙÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÎÝÚØÕÓÕÑØÇÚÃÇÝÙÚÎÔÔÜÙÎ
ÒÒ¦ÊÇÊËÔÁÞËÏËÑÊÎÒÜÛËÃÄÙÕÔ
ÇÌÕØ¦ÚÎÛÁÙÎÚÎÝÍÏÇÚÎÔÁÔÜÙÎ
ÇÙÌÇÒËÃÇÝ
Γνωστό ÙËÄÒÕßÝÛÁÓÇÖÕßÇÖÇÏÚËÃÑÕÏÔÂÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎËÃÔÇÏÎÖÕÒÏÚÏÑÂÇÙÆÒÕßÑÇÏÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎÝ
ÇØÞÂÚÎÝÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÝËÖÏÈ¦ÒÒËÏÔÇ
ÑÇÚÇÔËÓÎÛÕÆÔÚÇÈ¦ØÎÓËÚÇÐÆÚÜÔ
ÑØÇÚ×ÔÓËÒ×ÔÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÚÏÝÊßÔÇÚÄÚÎÚÁÝÚÕßÝ±Ö¦ØÞÕßÔÞ×ØËÝÖÕß
ÊÏÇÌÜÔÕÆÔÁÔÚÕÔÇÑÇÏÕÏÇÔÚÏØØÂÙËÏÝÚÕßÝÖÇØËÓÖÕÊÃàÕßÔÓÏÇÑÕÏÔ¦
ÇÖÕÊËÑÚÂÛÁÙÎ¡ËÊËÊÕÓÁÔÎÄÓÜÝ
ÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÔÇÈØËÛÕÆÔ¦ÓËÙËÝÒÆÙËÏÝËÃÔÇÏÙÑÄÖÏÓÕÑÇÏÖÏÛÇÔÄÓÃÇ
ÕÓ¦ÊÇÑØÇÚ×ÔÓËÒ×ÔÖÕßÙßÔÇÏÙÛ¦ÔÕÔÚÇÏÑÕÏÔÂËßÛÆÔÎÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏ
ÙÚÎÊÏÇÓÄØÌÜÙÎÑÕÏÔÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ
ÒÒ¦ÊÇÛÇÙßÓÓËÚ¦ÙÞËÏ
Το σημαντικότερο ÈÂÓÇÍÏÇÔÇËÐÇÙÌÇÒÏÙÚËÃÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÑÇÏÇÔ¦ÖÚßÐÎËÃÔÇÏÎËÔÏÇÃÇÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎ
ÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÖØÕÈÒÎÓ¦ÚÜÔÎ
ÛÁÙÖÏÙÎÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝ®ßÔËÞ×ÝÖØÕÑÆÖÚÕßÔ
ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇËÖËÏÊÂßÖ¦ØÞËÏÁÔÇ
ËÔÏÇÃÕÔÄÓÏÙÓÇÇÒÒ¦ÚÇßÚÄÞØÕÔÇ
 ÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÊÎÓÄÙÏÇÞØÁÎ 
ÌÕØÕÒÕÍÏÑ¦ÙßÙÚÂÓÇÚÇÚÇÕÖÕÃÇ
ÇÔÚÇÍÜÔÃàÕÔÚÇÏÚÕÁÔÇÚÕ¦ÒÒÕÓË
 ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÝÙÚÇ
ÛÁÓÇÚÇÚÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝËÇÔÇØÃÛ-

Το σημαντικότερο βήμα
για να εξασφαλιστεί σταθερότητα και ανάπτυξη
είναι η ενιαία αντιμετώπιση των οικονομικών
προβλημάτων, η θέσπιση της «οικονομικής
διακυβέρνησης».

Οι ευρωπαϊκοί λαοί θα
πρέπει να επιδιώξουν
σταθερά τη δημιουργία
ενός ευρωπαϊκού
κράτους και τη
συμβίωση και συνέργεια
των διαφόρων εθνικών
τους πολιτισμών.

ÓÎÚËÝÊÎÒ×ÙËÏÝÑÇÏ¦ØÛØÇÖÕÒÏÚÏÑÕÃ
ÑÇÏÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÏÁÞÕßÔßÖÕÙÚÎØÃÐËÏÄÚÏËÃÔÇÏÇÔÇÍÑÇÃÇÎÛÁÙÖÏÙÎÓÏÇÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ®ÂÕÕØÏÙÓÄÝËÔÄÝßÖÕßØÍÕÆ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô®
ÚÎÝßØÜà×ÔÎÝ¬ÕÔÁÕÇßÚÄÄØÍÇÔÕ
ÛÇÖØÁÖËÏÔÇÊÏÇÛÁÚËÏÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂ
ËÐÕßÙÃÇÍÏÇÚÕÔÙßÔÚÕÔÏÙÓÄÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÑÇÏÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ×ÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÚÎÔËÖÏÈÕÒÂÚÜÔÑÇÔÄÔÜÔ
ÚÜÔÙßÔÛÎÑ×ÔÑÇÏÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÜÔÖËØÏÌËØËÏÇÑ×ÔÑÒßÊÜÔÏÙÓ×ÔÕÒÒÕÃÖÏÙÚËÆÕßÔËÖÃÙÎÝÄÚÏ
ÎßØÜà×ÔÎÛÇÖØÁÖËÏÔÇÁÞËÏÊÏÑÄ
ÚÎÝÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÍÏÇÔÇÙÚÎØÃÐËÏÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎ¬ÇÑËÌ¦ÒÇÏÇÛÇ
ÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏÇÖÄÁÔÇÖÕÙÕÙÚÄÚÕß
ÌÄØÕßÖÕßÑÇÚÇÈ¦ÒÒÕßÔÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÙÚÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎ
Δυσκολίες ÍÏÇÑÕÏÔÂÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎ
ÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÖØÕÈÒÎÓ¦ÚÜÔÖØÕÑÆÖÚÕßÔÇÖÄÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÎÊÕÓÂ
ÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏ×ÔÊÏÇÌÁØËÏ¬ÇËÖÃÖËÊÇÇÔ¦ÖÚßÐÎÝËÖÃÙÎÝÄÖÜÝÑÇÏÕ
ÚØÄÖÕÝÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÇÔÚÏÊØÕÆÔÙÚÏÝ
ËÐËÒÃÐËÏÝÔÊËÏÑÚÏÑÄËÃÔÇÏÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÎßÖÕÞ×ØÎÙÎÚÎÝÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÚÎÔÖËØÃÕÊÕ
ÂÚÇÔÖËØÃÖÕß ÙËÄÒÎ
ÚÎÔÔÜÙÎËÑÚÄÝÇÖÄÚÎËØÓÇÔÃÇ
ÚÕÖÕÙÕÙÚÄÚÎÝÕÖÕÃÇÝÖÇØÁÓËÏÔË
ÙÚÇÛËØÄÙÚÕ ÚÎÝÙßÔÕÒÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÚÎÝÞ×ØÇÝÝÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÙÚÎÔÔÜÙÎ
ÊËÔßÖ¦ØÞËÏÑÕÏÔÂÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÓËËÒ¦ÞÏÙÚËÝËÐÇÏØÁÙËÏÝÄÚÇÔ
ÖÞËÃÔÇÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÚËÃÕÏÙÞßØÄÝÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÝÚÎÝ ÃÔÇÝ
Κατά ÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑØÃÙÎÚÎÔ

ÖËØÃÕÊÕÕØÏÙÓÁÔËÝÞ×ØËÝÄÖÜÝÎÒÒ¦ÊÇÊËÔÂÚÇÔÖÏÇ
ÙËÛÁÙÎÔÇËÐÕÌÒÂÙÕßÔÚÏÝÕÌËÏÒÁÝÚÕßÝÑÇÏßÖÕÞØË×ÛÎÑÇÔÇÖÄ
ÚÎÔÔÜÙÎÔÇÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔÓÏÇ
ÙÚÇÛËØÕÖÕÏÎÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÖËØÏÕØÃàÕÔÚÇÝÇÏÙÛÎÚ¦ÚÏÝÊÇÖ¦ÔËÝÚÕßÝ
ÑØÃÙÎÓÖÕØÕÆÙËÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÚÎÝÔÜÙÎÝÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÚËÃÖÏÕÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑ¦Ë¦Ô
ßÖÂØÞËÓÏÇÚØÇÖËàÏÑÂÁÔÜÙÎÑÇÏ
ÓÏÇËÔÏÇÃÇÑËÌÇÒÇÏÇÍÕØ¦ÇÖØÕÙÁÛËÚÇÄÚÏÎÑØÃÙÎÈÁÈÇÏÇÛÇÂÚÇÔ
ÇÏÙÛÎÚ¦ÖÏÕÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÇÔÎËÒÒÎÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÚÕß
ÑÇÏÓËÚ¦ÊËÔÇÆÐÇÔËÇÒÄÍÏÙÚÇ
ÚÕÁÒÒËÏÓÓÇÚÎÝÞ×ØÇÝ
Διαφορετικά ËÖÃÖËÊÇÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ
ÙßÔËÖ¦ÍÕÔÚÇÏÑÇÏÊÏÇÌÕØÁÝÙÚÏÝÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÆÓÌÜÔÇ
ÓËÖØÄÙÌÇÚËÝÙÚÇÚÏÙÚÏÑÁÝÕÏÔÁÕÏ
Ñ¦ÚÜÚÜÔËÚ×ÔÞÜØÃÝÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÑÇÏÞÜØÃÝËÏÊÃÑËßÙÎËÃÔÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÙÚÎÔÄÚÏÇßØ×ÖÎÍËÍÕÔÄÝ
ÖÕßÁÞËÏÜÝÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÂÚÕßÝÖØÕÝÖÏÕÇÔËÖÚßÍÓÁÔËÝ
Þ×ØËÝ¬ÕÔËÑÁÓÈØÏÕÚÕßÚÕ
ÖÕÙÕÙÚÄÇÔËØÍÃÇÝÙÚÕßÝÔÁÕßÝÑ¦ÚÜÚÜÔËÚ×ÔÂÚÇÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
  ÙÚÎÔÚÇÒÃÇ ÙÚÎÔÙÖÇÔÃÇ ËÔ×ÙÚÎËØÓÇÔÃÇ 
Η πολιτική ÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝÖØÁÖËÏÔÇÇÖÕÑÚÂÙËÏËÔÚÕÔÄÚËØÕÑÕÏÔÜÔÏÑÄÞÇØÇÑÚÂØÇÏÇÔÇ
ËÖÏÚËßÞÛËÃÇßÚÄÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇÏÇÒÒÇÍÁÝÙÚÏÝËÖÏÊÏ×ÐËÏÝÚÎÝÙÚÕÔÚØÄÖÕ
ÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÎÝÎÓËÚËÐÁÒÏÐÂÚÎÝ
ÓËÚËÐÁÒÏÐÎÛÇÖØÁÖËÏÔÇÕÊÎÍÂÙËÏ
ÙÚÎÔÇÔÇÍÑÇÃÇÓËÚÇÌÕØ¦ÖÄØÜÔ

ÇÖÄÚÕÇÔËÖÚßÍÓÁÔÕÑÁÔÚØÕÖØÕÝ
ÚÎÔÖËØÏÌÁØËÏÇÖÕßßÙÚËØËÃÙÚÎÔ
ÖØÕ×ÛÎÙÎËÖËÔÊÆÙËÜÔÍÏÇÚÎÔÑÇÚÇÖÕÒÁÓÎÙÎÚÎÝÇÔËØÍÃÇÝÙÚÎÊÏÇÓÄØÌÜÙÎÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝ
ÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÝÖÕßÛÇÙÚÎØÃàÕÔÚÇÏÙË
ÓÏÇÑÕÏÔÂÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÖÕØËÃÇÚÎÝÔÜÙÎÝÓÁÞØÏÙÂÓËØÇ
ÑÇÛÕØÃÙÚÎÑËÇÖÄÚÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÎÝ
ËØÓÇÔÃÇÝÖÕßËÖÁÓËÔËÑÇÏËÖÏÓÁÔËÏÔÇÓÎÔßÖ¦ØÞÕßÔËÖËÑÚÇÚÏÑÁÝ
ÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÁÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÊÎÒÇÊÂ
ËÒÒËÃÓÓÇÚÇÙÚÕßÝÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÝ
ÚÜÔÑØÇÚ×ÔÓËÒ×Ô
Ας σημειωθεί ËÖÃÙÎÝÄÚÏÙÚÏÝÞ×ØËÝÚÎÝÔÜÙÎÝÊÏÇÌÁØÕßÔÕÏÌÕØÕÒÕÍÏÑÁÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ÙÚÎßÚÏÑÂßØ×ÖÎÔÇÓËÏÜÛÕÆÔ
ÕÏÇÔÏÙÄÚÎÚËÝÚÜÔËÏÙÕÊÎÓ¦ÚÜÔÑÇÚ¦ ÙÚÎÊË§ÄÚÏÇßØ×ÖÎÑÇÚ¦
 ÑÇÏÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂßØ×ÖÎ
ÓÄÔÕÔÑÇÚ¦ 
Υπό ÚÏÝÙÎÓËØÏÔÁÝÙßÔÛÂÑËÝÎ
ËÔÕÖÕÃÎÙÎÛÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏËÃÚÇÏÈÇÛÓÏÇÃÇÑÇÚ¦ÛÁÓÇÚÇ©ÏßÖ¦ØÞÕßÙËÝ
ßÙÚËØÂÙËÏÝÂÕÏÇÔÇÖÚßÙÙÄÓËÔËÝ
ÊßÔÇÓÏÑÁÝÛÇÕÊÎÍÂÙÕßÔÙËÊÏÇÌÕØÁÝËÖÏÖÁÊÜÔËÔÕÖÕÃÎÙÎÝ¬ÕÑÕÏÔÄ
ÊÃÑÚßÕÖÕßÑÇÒÆÖÚËÏÚÕÙÆÔÕÒÕÚÎÝ
ÔÜÙÎÝÛÇÁÞËÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÖßÑÔÄÚÎÚÇÑÇÚ¦ÛÁÓÇÑÕÏÔÂÇÍØÕÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂßÖ¦ØÞËÏËÊ×ÑÇÏÑÇÏØÄ
ÕÏÔÂÌÕØÕÒÕÍÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÄÓÜÝ
ÊËÔÁÞËÏÊÏÇÓÕØÌÜÛËÃÇÑÄÓÎÚÎÔ
ÖÕØËÃÇÇßÚÂÓÖÕØËÃÔÇÖØÕÑÆÉÕßÔ
ÚÄÙÕÕÓ¦ÊËÝÑØÇÚ×ÔÖÕßÙßÔËØÍ¦àÕÔÚÇÏÓËÚÇÐÆÚÕßÝÙÚËÔÄÚËØÇÇÖ»
ÄÚÏÚÕÙÆÔÕÒÕÚÜÔÑØÇÚ×ÔÄÙÕÑÇÏ
ËÏÊÏÑÁÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÑØÇÚ×ÔÓËÊÏÑÄÚÕßÝÏÊÏÄÚßÖÕÑÇÛËÙÚ×Ý¬ÕÄÒÕ
ÙÆÙÚÎÓÇÛÇÚÕÊÏÇÞËÏØÃàËÚÇÏÚÆÖÕÏÝ
ÁÔÇËÔÏÇÃÕÑÁÔÚØÕÇÒÒ¦ÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦
ÛÇÚÕÑÇÛÕÊÎÍËÃÕÖßØÂÔÇÝÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÏÙÞßØÄÚËØÜÔÑØÇÚ×ÔÑÇÏ
ÛÇÚÕËÌÇØÓÄàËÏÓËÚÕÔÚØÄÖÕÖÕß
ÛÇÑØÃÔËÏÙÑÄÖÏÓÕÇØ¦ÊËÏÍÓÇÇÖÕÚËÒËÃÎÙÚ¦ÙÎÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎÑÏÔËàÏÑÂËÚÇÏØËÃÇ/\H^LPÖÕßËÍÑÇÛÏÙÚ¦
ÔÁËÝÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝ©Ï
ÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝÇÖÕÌ¦ÙÏÙÇÔ
ÔÇÇÖÇÍÕØËÆÙÕßÔÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÁÝ
ÚÎÝÙÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÇÍÕØ¦ÂÚÎÙÇÔÑÇÏÇÖÄÚÎÔßØ×ÖÎÓÏÇÇÔ¦-

ÒÕÍÎÙÚ¦ÙÎßØ×ÖÎÇÑÕÒÕÆÛÎÙË
ÄÓÜÝÁÔÇÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÊØÄÓÕ¡Ë
ÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÑÇÏÚÎÝ
ÇÒÒÃÇÝÊËÔËÖÁÈÇÒËÇÖÇÍÄØËßÙÎ
ÇÒÒ¦ÓËÇÖÄÌÇÙÎÚÕßßØÜÑÕÏÔÕÈÕßÒÃÕßÑÇÛÄØÏÙËÑÇÔÄÔËÝÇÙÌ¦ÒËÏÇÝÖÕßÛÇÖØÁÖËÏÔÇÚÎØÎÛÕÆÔ
ÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÃÎÙÎÝ
ÚÎÝ/\H^LPÙÚÎÔÔÜÙÎ
Το Ευρωπαϊκό ßÓÈÕÆÒÏÕ ÙÚÏÝ
 ÇÔÁÊËÏÐËÚÁÙÙËØÏÝÈÇÙÏÑÁÝÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚËÝÍÏÇÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÚÎÝÔÜÙÎÝÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇ
ÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÑÇÏÚÜÔËÒËßÛËØÏ×Ô
ÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÓÏÇÝÏÙÞßØÂÝÑÇÏÊßÔÇÓÏÑÂÝÈ¦ÙÎÝÍÏÇÚÏÝËÔÜÙÏÇÑÁÝ
ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÚÎÔÕÏÑÕÊÄÓÎÙÎ
ÓÏÇÝÑÒÏÓÇÚÏÑ¦ÕßÊÁÚËØÎÝÖØ¦ÙÏÔÎÝÊÃÑÇÏÎÝÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝßØ×ÖÎÝ
ÑÇÏÚÎÔÖØÕÇÍÜÍÂÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×Ô
ÙßÓÌËØÄÔÚÜÔÑÇÏÇÐÏ×ÔÙÚÎÊÏËÛÔÂ
ÙÑÎÔÂÇÖÄÌÇÙÎÇÔÇÌÁØËÚÇÏÑÇÏ
ÙËËÖÏÓÁØÕßÝÙÚÄÞÕßÝÍÏÇÚÎÔËÖÃÚËßÐÎÇßÚ×ÔÚÜÔÇÐÏ×Ô¬ÕÔÃàËÏÚÎÔ
ÇÔ¦ÍÑÎÕÒÕÑÒÂØÜÙÎÝÚÎÝÚØÇÖËàÏÑÂÝÁÔÜÙÎÝÑÇÏÚÎÝÁÔÜÙÎÝÚÜÔÑËÌÇÒÇÏÇÍÕØ×ÔÔÇÌÁØËÚÇÏÙÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÙÞËÊÏÇÙÓÕÆÓÏÇÝÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÝ
ÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÑÇÏÙÚÎÔËÐÇÙÌ¦ÒÏÙÎ
ÊÃÑÇÏÎÝÑÇÏÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÂÝÌÕØÕÒÕÍÃÇÝÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÚÎÙÎÓÇÙÃÇ
ÈËÒÚÃÜÙÎÝÚÜÔÊËÐÏÕÚÂÚÜÔÑÇÏÚÎÝ
ËÑÖÇÃÊËßÙÎÝÄÖÜÝÑÇÏÚÎÝÇÆÐÎÙÎÝ
ÚÜÔËØËßÔÎÚÏÑ×ÔÖØÕÙÖÇÛËÏ×ÔËÜØËÃËÖÏÈËÈÒÎÓÁÔÎÚÎÔÖØÕ×ÛÎÙÎ
ÃÙÜÔÄØÜÔÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆ©ÏËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏÜÝßÖÇØÐÏÇÑÂÇÖËÏÒÂ
ÖÕßËÖÏÈ¦ÒÒËÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑÁÝÇÒÒÇÍÁÝÓËÙÚÄÞÕÚÎÑÒÏÓÇÚÏÑÂÕßÊËÚËØÄÚÎÚÇ®ÔÇÍÑÇÃÇ
ÑØÃÔËÚÇÏÎÓËÚ¦ÈÇÙÎÙËÇÔÇÔË×ÙÏÓËÝÖÎÍÁÝËÔÁØÍËÏÇÝÞËÚÏÑ¦ÓËÚÇ
ÑÕÏÔÜÔÏÑ¦àÎÚÂÓÇÚÇÖÇØÇÖÁÓÖËÏ
ÙÚÕÔßØÜÖÇáÑÄßÒ×ÔÇÚÜÔ ÕÏÔÜÔÏÑ×ÔÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÖÕßÖËØÏÁÞËÏ
ÚÎÔÑÇÚÇÍØÇÌÂÚÜÔËÖÏÊÏ×ÐËÜÔÚÎÝ
ËßØÜÖÇáÑÂÝÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝ
ÄÖÜÝÖÞÚÎÔËÔËØÍÄÙÚÂØÏÐÎÚÎÝ
ÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝÑÇÏÚÎÔÏÙÄÚÎÚÇÚÜÔ
ÊÆÕÌÆÒÜÔ
Η συνέχεια ÙÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÚÕßßØÜÖÇáÑÕÆßÓÈÕßÒÃÕßßÖÂØÐËÎÙßÔÎÛÏÙÓÁÔÎÖØÄÕÊÕÝÙÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂÚÜÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÖÕßÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔ
ÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝËÔÕÖÕÃÎÙÎÝßÖÂØÐË
ÈØÇÊÆÚÇÚÎÖÕÒÏÚÏÑÂÛÁÒÎÙÎËÑÌØ¦àËÚÇÏÓÄÔÕÙËÊÎÒ×ÙËÏÝÑÇÏÄÞÏ
ÙÚÎÔÖØ¦ÐÎ¬Õ¦ÒÒÕÛÏÖÇØÁÞÕßÔÕÏ
Þ×ØËÝÓËÙßÔÚÎØÎÚÏÑÁÝËÛÔÏÑÏÙÚÏÑÁÝ
ÑßÈËØÔÂÙËÏÝÄÖÜÝÎÕÒÜÔÃÇÑÇÏÎ
©ßÍÍÇØÃÇÖÕßÑÇÒÒÏËØÍÕÆÔÚÕÔÌÄÈÕÚÎÝÇÖÕÐÁÔÜÙÎÝÇÖÄÚÏÝËÛÔÏÑÁÝ
ÖÇØÇÊÄÙËÏÝ
Το συμπέρασμα ÇÖÄÚÎÓÁÞØÏÚ×ØÇ
ËÐÁÒÏÐÎÚÎÝÔÜÙÎÝÑÇÏÚÎÝÖÇÍÑÕÙÓÏÕÖÕÃÎÙÎÝËÃÔÇÏÄÚÏÕÏËßØÜÖÇáÑÕÃ
ÒÇÕÃÛÇÖØÁÖËÏÔÇËÖÏÊÏ×ÐÕßÔÙÚÇÛËØ¦ÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇËÔÄÝËßØÜÖÇáÑÕÆÑØ¦ÚÕßÝÑÇÏÚÎÙßÓÈÃÜÙÎÑÇÏ
ÙßÔÁØÍËÏÇÚÜÔÊÏ¦ÌÕØÜÔËÛÔÏÑ×Ô
ÚÕßÝÖÕÒÏÚÏÙÓ×ÔØÁÖËÏÔÇËÔ×ÙÕßÔÚÏÝÊßÔ¦ÓËÏÝÚÕßÝË¦ÔÛÁÒÕßÔ
ÔÇÁÞÕßÔÄÖÕÏÇËÖÏØØÕÂÙÚÎÔÎÓËØÂÙÏÇÊÏ¦ÚÇÐÎÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÑÇÏÙÚÎÔËÖÃÒßÙÎÖÇÍÑÄÙÓÏÜÔ
ÖØÕÈÒÎÓ¦ÚÜÔÖÇØÇÃÚÎÙÎÇÖÄÚÎÔ
ËßØÜÖÇáÑÂËÔÕÖÕÃÎÙÎÛÇÙÎÓ¦ÔËÏ
ÑÇÏÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËËÖÏØØÕÂÝÚÕßÝÙÚÎÖÇÍÑÄÙÓÏÇÙÚÕØÃÇ
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Κυριακή 1 Μαρτίου 2020

Η επέκταση της Κίνας
φέρνει όλο και πιο
κοντά ΗΠΑ - Ινδία
Περιορισμό επιρροής του Πεκίνου σε Ασία και Ινδικό Ωκεανό
Του ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ

Η Ινδία ÛÇÇÍÕØ¦ÙËÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄ
ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÄËÐÕÖÒÏÙÓÄÇÐÃÇÝÚØÏ×ÔÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÕ
ÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝ§ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ØÇÓÖÑÇÚ¦ÚÎÔËÖÃÙÑËÉÂÚÕßÙÚÎÔ
ÔÊÃÇÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝ
¬ÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÕ¬ØÇÓÖßÖÕÈÇÛÓÃàËÏÚÎÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÙßÔËØÍÇÙÃÇÓË
ÇÖÜÔÃÇÑÇÏ§ÄÚÏÕ ÕØÁÇËÔÏÙÞÆËÏÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÎÔÔÊÃÇ©
ËÞÛØÄÝÚÕßËÞÛØÕÆÓÕßËÃÔÇÏÌÃÒÕÝ
ÓÕßÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÙÑÁÌÚÕÔÚÇÏ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÑÇÏ§ÁÕËÒÞÃÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÇ
ÊÆÕÑØ¦ÚÎÛÁÒÕßÔÔÇÖËØÏÕØÃÙÕßÔ
ÚÎÔËÐ¦ÖÒÜÙÎÚÎÝÑÏÔËàÏÑÂÝËÖÏØØÕÂÝÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÑÇÏ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÙÚÎÔÙÃÇÑÇÏÙÚÕÔ
ÔÊÏÑÄ¥ÑËÇÔÄßÔËÞÃàÕÔÚÇÝÚÎÔ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÚÜÔÑßÈËØÔÂÙËÜÔ¬àÕØÚà
¡ÖÕßÝÑÇÏ¡ÖÇØ¦Ñ©ÓÖ¦ÓÇÕ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖßÖÁÍØÇÉËÇÓßÔÚÏÑÂ
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÎÔÔÊÃÇÚÕ
ÁØÇÇÖÄÚÎÊÏËÔÁØÍËÏÇÑÕÏÔ×Ô
ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑ×ÔÇÙÑÂÙËÜÔÎÙßÓÌÜÔÃÇÖØÕÈÒÁÖËÏÚÎÓËÚÇÌÕØ¦ÖØÕÎÍÓÁÔÜÔÕÖÒÏÑ×ÔÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔÑÇÏ
ÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×Ô
¬ÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕ§ÕÁÓÈØÏÕÕÏ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÑÇÏÕÏÏÔÊÏÑÁÝÊßÔ¦ÓËÏÝËÃÞÇÔÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÙËÏ¦ÙÑÎÙÎÓËÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÑÇÏÚÜÔÚØÏ×Ô
ÑÒ¦ÊÜÔÚÜÔËÔÄÖÒÜÔÊßÔ¦ÓËÜÔ
ÓÕÔÇÊÏÑÂ¦ÒÒÎÞ×ØÇÓËÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÁÞËÏÑ¦ÔËÏÖÇØÄÓÕÏËÝÇÙÑÂÙËÏÝÎÔÊÃÇËÃÔÇÏÎªÜÙÃÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏ
ÒÁÔËÙÂÓËØÇÖÜÝÕÏÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝ
ÊßÔ¦ÓËÏÝÊÏËÔËØÍÕÆÔÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÁÝ
ÇÙÑÂÙËÏÝÖËØÏÙÙÄÚËØÕÓËÚÎÔÔÊÃÇÇÖ»ÄÚÏÓËÕÖÕÏÕÔÊÂÖÕÚË¦ÒÒÕÔ
ËÚÇÃØÕËÑÚÄÝ§¬©®ÒÁËÏÙÚÕßÝ

Στρατιωτικό εξοπλισμό
3 δισ. δολαρίων
θα πουλήσει
η Ουάσιγκτον στο Νέο
Δελχί, παραβλέποντας
την πρόθεσή του
να προμηθευθεί
επίσης ρωσικούς
πυραύλους S-400.
5L^@VYR;PTLZÎÒÃÙÇáØÝÇÖÄ
ÚÕßÓÈÕÆÒÏÕÐÜÚËØÏÑ×ÔÞÁÙËÜÔ ÇÔËÃÝÊËÔÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ÚÕÌÇÔÚÇÙÚËÃÇßÚÄÖØÏÔÇÖÄËÃÑÕÙÏÞØÄÔÏÇ®ÖØÕÙÛÁÚËÏ
¬ÎËßÚÁØÇÕÔÊÄÝÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ§ÇØÁÔÚØÇ¡ÄÔÚÏËÃÞË
ÖËÏÙÚÕÖÒÂÛÕÝÚÜÔÔÊ×ÔÖÕßËÖËßÌÎÓÕÆÙÇÔÚÕÔ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÄÚÏÕÏÊËÙÓÕÃÓËÚÇÐÆ
ÔÊÃÇÝÑÇÏÊËÔËÃÔÇÏÖÒÁÕÔÙÇÔ
ÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚË¦ÒÒÎËÚÇÏØÏÑÂÙÞÁÙÎÃÔÇÏÓÏÇÖÕÒÆÓËÍÇÒÆÚËØÎÑÇÏ
ÙÚËÔÄÚËØÎÙÞÁÙÎ®ÑÇÏÔÊÃÇ
ÁÞÕßÔËÊ×ÑÇÏÞØÄÔÏÇÖÇØÄÓÕÏËÝ
ÇÔÎÙßÞÃËÝÍÏÇÚÎÔËÖÁÑÚÇÙÎÚÎÝ
ÑÏÔËàÏÑÂÝËÖÏØØÕÂÝÙÚÎÔÙÃÇËÔ×
ÄÙÕÖËØÔÕÆÔÚÇÞØÄÔÏÇÚÄÙÕÖÏÕ
ÑÕÔÚ¦ÁØÞÕÔÚÇÏÑÇÏÕÏÙÚØÇÚÎÍÏÑÕÃ
ÙÚÄÞÕÏ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÑÇÏ§ÁÕßËÒÞÃ
¬ÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄËÔÚ¦ÍÜÔÕÇÔÎÙßÞËÃÄÒÕÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÍÏÇÚÎÔ
ÖËØÏÌËØËÏÇÑÂÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÙÚÎÔ
ÙÃÇÑÇÏËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÄÒÕÑÇÏÖÏÕ
ÖØÄÛßÓÕÔÇÙßÓÈ¦ÒËÏÙÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÜÔÙÚØÇÚÏÜÚÏÑ×ÔÙÞÁÙËÜÔÓË
Þ×ØËÝÚÕßÔÊÏÑÕÆÑÇÏÏØÎÔÏÑÕÆ
¥ÑËÇÔÕÆÔÇÌËØÄÓËÔÕÝÙÚÏÝÙÚØÇ-

ÚÏÜÚÏÑÁÝÙÞÁÙËÏÝÙËÇßÚÂÚÎÔÖËØÏÕÞÂÕÇØÞÎÍÄÝ®ÚÜÔ
ÙÚØÇÚÎÍÄÝ¡ÇØÑ¡¦ÏÒÏËÃÞËÊÎÒ×ÙËÏ
ÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕ§ÕÁÓÈØÏÕÄÚÏÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÎ§ÕÖËØÏÌËØËÏÇÑÂÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚÇÍÏÇÚÏÝÙÚØÇÚÏÜÚÏÑ¦®

Τα λιμάνια
¡ÏÇÑÕÏÔÂÇÔÎÙßÞÃÇÑÇÏ
ÔÊÃÇÝËÃÔÇÏÖÜÝÎ ÃÔÇÛÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏÒÏÓ¦ÔÏÇÙÚÕÔÔÊÏÑÄ
ÑÇÏÙÚÕÔÏØÎÔÏÑÄ¥ÑËÇÔÄ×ÙÚË
ÔÇËÖËÑÚËÃÔËÏÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑÇÏ
ÖÕÒÏÚÏÑÂËÖÏØØÕÂÚÎÝÖÃÙÎÝÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÚÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏ
ÍÏÇÔÇÇßÐÂÙËÏÚÎÔÇÑÚÃÔÇÊØ¦ÙÎÝÚÕßÑÏÔËàÏÑÕÆÔÇßÚÏÑÕÆÖÄ
ÚÕÎ ÃÔÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚËÃÖÕÒÒ¦
ÁØÍÇßÖÕÊÕÓÂÝÙËÞ×ØËÝÚÎÝÙÃÇÝ
ÑÇÏÚÎÝÌØÏÑÂÝÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ÑÇÚÇÙÑËß¦ÙËÏÚÕÔÇÖÕÑÇÒÕÆÓËÔÕ
ÔÁÕØÄÓÕÚÕß¡ËÚÇÐÏÕÆÕÒÒ¦
ÇÖÄÇßÚ¦ÚÇÁØÍÇßÖÕÊÕÓÂÝËÃÔÇÏ
ÒÏÓ¦ÔÏÇÏÇÚÎÔÔÊÃÇÎÈËÒÚÃÜÙÎÚÜÔÙÞÁÙËÜÔÓËÚÏÝËÃÔÇÏ
ÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÂËÔÃÙÞßÙÎÚÜÔ
ÙÞÁÙËÜÔÚÜÔÊÆÕÖÒËßØ×ÔÙÚÁÒÔËÏ
ÚÕÙÂÓÇÖÜÝÎÔÊÃÇËÃÔÇÏÖÒÁÕÔ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÝÊÏËÛÔÂÝÖÇÃÑÚÎÝËÔ×
ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÎËÔÃÙÞßÙÎÚÎÝÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÝÑÇÏÖÕÒÏÚÏÑÂÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÝ
ÇÖÕÚËÒËÃÖÕÒÆÞØÂÙÏÓÕÇÔÚÃÈÇØÕ
ÙÚÎÔËÖÁÑÚÇÙÎÚÎÝ ÃÔÇÝÏÇÑÇÒÂÚÆÞÎÚÕß§ÇØÁÔÚØÇ¡ÄÔÚÏÚÕß
ËÛÔÏÑÏÙÚÂÔÊÕÆÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ
ÑÇÏÕÏÛËÜØÕÆÔÖÜÝÎ ÃÔÇ
ËÃÔÇÏÕÈÇÙÏÑÄÝÚÕßÝÇÔÚÃÖÇÒÕÝÚÕÔ
ÕÇÏ×ÔÇ
 ÇÏÍÏÇÚÏÝÊÆÕÞ×ØËÝÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÝÇÔÚÃÖÇÒÕÝËÃÔÇÏÎ ÃÔÇ®
ËÐÎÍËÃÙÚÕßÝ5L^@VYR;PTLZÕ
¬àÕÔÚÙËÈÁØÏÑËÔÚÑÇÛÎÍÎÚÂÝ

O Aμερικανός ¨ÌÉÙ¨Ø ³ÌÑÜ³0¨ÑÐÐÉ³ÙÌ¨ÚÈÈ¨oÌ Ñ¨Ó³¨ÑÌ³{³i~{ÊÉÐ×Ò{i~Ñ{Ð{ÜËÑ³ÈØÉ³ÒÙ{³iØÌÜiØåTÐÉ³ÑÐÒ³VÌÈÑÚÉÚi~ÑÑÌÆÆÆÆÆÜË³ÉØ

Aιματηρές θρησκευτικές ταραχές
Τουλάχιστον ´¸ÒÚ¨{~³Úi~Ñ~Ñ{É~Ñ³³ÒÙÉØ³¨ÑÈÐÑ³Ë³i~Ñ~Ñ³Ò³iÙ{Ò¨~É{Ñ³KÑ¨Ì³É¨Ú¨i~ÉÈ³{~Èo~¨ÖÉ
ÈÓTÈÈo~ÜËÉ{³ ÓÛÉÜTË³{Ø³ÉÜÉÈ³ÑËÉØÙÉ~ÑÉ³ËÉØÑ³Ñ³ÊÐÑ³ÑVÐÈÈÜÐÑ{~Ò³ÉÐÓi~Ñ{ÜÜÒÑÈ³~Ëi³Ñ~Ñ³Ñ³¨Ò×i~Ñ
³i{Ù{~Ê¨³ÉÖÈÑ³iÙ{Ò¨~É{Ñ³iØÉKÙÐÒÙÑØÌ³ÑÂÓÑÑ
É~³É³ÑÐÓÉØ³Ñ¨ÑTÓØÐÉ³ÑÂÖ{ÙÈ{³ÉÚ{~{³~Ñ{ÐÈÈÜÐÒå{³ËÑ³Èo~¨ÖÉÈÈÓÉÑÐÉ³iÉË~Éi³ÈåÐÉ¨{~ÑÖ¨ÓÙ¨È ³ÌÑÜ³0¨ÑÐVÉËÑ{ÌÐØÈÓTÉ{É¨ÒÉ{i~ÈKÓ¨iiÌ³{VËØ¨KÜÓÉ{³i³ÑTÉËÑÑÌÙi{ÚÑoÓÉ{ÑØÉ
ÌÜÈØÌ{ÓTÈoÉiÚÉË³ÉÂ³É¨{~Ì~Ñ{ÑÊ~ÈÉ{ÑÙÊ³É
ÑÌ³{ØiÐÑ³{~ÓØÚ¨i~ÉÈ³{~ÓØÐÉ{Ì³i³ÉØÈÈÒ¨TÈ³i³{ÑÑ³Ü{~ÊåËÑVÜi³ÐÈÈÜÐÒ0i0É³Ò¨³iÙÌØ¨ÚÈÈ¨oÌØ Ñ¨Ó³¨ÑÌ³{ÓÑÉ³i{Ê³ÈÑÉÈÚÖ³ÑØÓ~~Üii
o{Ñi¨ÉÐËÑVÉiÑÂ{ÐÑ³{~ÊÑ³{ÜË³ÉÈi~Ñ³ioÌ¨iÉ³~ÌÐÐÑ³È
Ì³{Ì³{ÈÙÑÈÜËÇÉ{³ÐËØ~Ñ{³iKËÑ
ÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÚÎÝÏØÚàÃÔÏÇÝ
 ÃÔÇËÖËÑÚËÃÔËÏÚÇÞÁÜÝÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÚÎÝÙÚÕÔÔÊÏÑÄ¥ÑËÇÔÄ
ÚÕÔÕÖÕÃÕÔÎÔÊÃÇÛËÜØËÃËÊ×ÑÇÏ
ÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇÊÏÑÂÚÎÝÖËØÏÕÞÂ
ÏÊÃÜÝÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÛÁÓÇÚÇÇÙÌ¦ÒËÏÇÝ®ÑÏÔËàÏÑÂËÖÁÑÚÇÙÎÙÇ-

Ì×ÝÇÖÕÚËÒËÃÙÎÓÇÔÚÏÑÂÇÔÎÙßÞÃÇ
ÑÇÏÍÏÇÚÎÔÔÊÃÇÑÇÏÍÏÇÚÏÝ®
ÖØÕÙÛÁÚËÏÔÇÝÇÑÄÓÎÒÄÍÕÝÍÏÇ
ÚÕÔÕÖÕÃÕÕÏÙÞÁÙËÏÝÑÇÏÔÊÃÇÝÁÞÕßÔÈËÒÚÏÜÛËÃÚÄÙÕÖÕÒÆ
ËÖÃ¬ØÇÓÖËÃÔÇÏÖÜÝÕÓËØÏÑÇÔÄÝ
ÖØÄËÊØÕÝÊËÔÇÔÎÙßÞËÃÚÄÙÕÖÕ-

ÒÆÄÙÕÕÏÖØÕÑ¦ÚÕÞÕÃÚÕßÓËÚÎÔ
ÚÂØÎÙÎÏÙÕØØÕÖÏ×ÔÓËÚÇÐÆÔÊÃÇÝ
ÑÇÏÇÑÏÙÚ¦Ô
©ÒÇÇßÚ¦ÊËÔÙÎÓÇÃÔÕßÔÖÜÝ
ÊËÔËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇßÖ¦ØÞÕßÔ
ÇÍÑ¦ÛÏÇÙÚÏÝÙÞÁÙËÏÝ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ
ÑÇÏ§ÁÕßËÒÞÃÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÎ
ÖØÄÛËÙÎÚÎÝÔÊÃÇÝÔÇÇÍÕØ¦ÙËÏÚÕ
ØÜÙÏÑÄÖßØÇßÒÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇ:
ÇÙÌÇÒ×ÝÑÇÏÊËÔÇØÁÙËÏÙÚÕßÝÓËØÏÑÇÔÕÆÝÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦ÎÇÔ¦ÍÑÎ
ÍÏÇÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÙßÔËØÍÇÙÃÇÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝËÃÔÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÎ¬ÎËßÚÁØÇÕ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖËÃÞËÊÎÒ×ÙËÏÄÚÏÙÑÕÖËÆËÏÔÇÖØÕÓÎÛËÆÙËÏ
ÚÎÔÔÊÃÇÓËÚÕÔÑÇÒÆÚËØÕÑÇÏÌÕÈËØÄÚËØÕÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÄËÐÕÖÒÏÙÓÄ®
ÖÏÖÒÁÕÔÎÑßÈÁØÔÎÙÎ¬ØÇÓÖÖÏÁàËÏÑÇÏÚÎÔÔÊÃÇÔÇÇÖÕÑÒËÃÙËÏÚÎÔ
ÑÏÔËàÏÑÂËÚÇÏØËÃÇÚÎÒËÖÏÑÕÏÔÜÔÏ×Ô
/\H^LPÇÖÄÚÎÔÑÇÚÇÙÑËßÂÊÏÑÚÆÜÔÑÏÔÎÚÂÝÚÎÒËÌÜÔÃÇÝÎÝÍËÔÏ¦Ý
.©ÙÕßÖ¦ØÞËÏÚÕÌÄÈÎÚØÕÚÎÝ
ÃÔÇÝÕÏÙÞÁÙËÏÝÑÇÏÔÊÃÇÝ
ÛÇÍÃÔÕÔÚÇÏÄÒÕÑÇÏÙÚËÔÄÚËØËÝ
ÃÔÇÏÖØÕÝÚÕÙßÓÌÁØÕÔÑÇÏÚÜÔ
ÊÆÕÖÒËßØ×Ô

Να προετοιμαστούμε για τις φυσικές καταστροφές
Ο δρ Χρήστος Ζερεφός και ο δρ Χαράλαμπος Κοντοές μιλούν στην «Κ» για τη σοβαρότητα της κλιματικής αλλαγής
Συνέντευξη στον ΝΙΚΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Πολλές φορές ÑÇÚÎÍÕØÕÆÓËÚÕßÝ
ËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÖÜÝËÃÔÇÏÇÖÕÓÕÔÜÓÁÔÕÏÑÇÏÓÎÖØÕÙËÍÍÃÙÏÓÕÏ¬ÏÝ
ÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÌÕØÁÝÎÑÇÚÎÍÕØÃÇ
ÇßÚÂËÃÔÇÏ¦ÊÏÑÎÃÔÇÏÇÊÏÇÓÌÏÙÈÂÚÎÚÇÒ¦ÛÕÝÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÚÕßÊØÕÝ²ÇØ¦ÒÇÓÖÕß ÕÔÚÕÁÑÇÏ
ÚÕßÊØÕÝ²ØÂÙÚÕßËØËÌÕÆ¶ÊÆÕ
ÇÔÛØ×ÖÜÔÖÕßÁÞÕßÔÇÌÏËØ×ÙËÏÚÎ
àÜÂÚÕßÝÙÚÎÔËÐÁÒÏÐÎÚÎÝËÖÏÙÚÂÓÎÝ¥ÝÊÏËßÛßÔÚÂÝØËßÔ×ÔÚÕß
ÔÙÚÏÚÕÆÚÕßÙÚØÕÔÕÓÃÇÝÙÚØÕÌßÙÏÑÂÝÏÇÙÚÎÓÏÑ×ÔÌÇØÓÕÍ×Ô
ÑÇÏ¬ÎÒËÖÏÙÑÄÖÎÙÎÝÚÕßÛÔÏÑÕÆ
ÙÚËØÕÙÑÕÖËÃÕßÛÎÔ×ÔÕÊØ ÕÔÚÕÁÝËÖÏÈÒÁÖËÏÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÓÏÇÝÙËÏØ¦ÝÑÇÏÔÕÚÄÓÜÔËØÍÇÒËÃÜÔÇØÇÚÂØÎÙÎÝÚÎÝÎÝÚÇ
ÕÖÕÃÇÖÒÁÕÔÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÇÖÄ
ÊËÑ¦ÊËÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝÇÔ¦ÚÕÔÑÄÙÓÕÍÏÇÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÌßÙÏÑ×ÔÑÇÚÇÙÚØÕÌ×ÔÑÇÏÇÑØÇÃÜÔÑÇÏØÏÑ×Ô
ÌÇÏÔÕÓÁÔÜÔ©ÊØËØËÌÄÝÓËÒËÚ¦
ÚÎÔÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÇÖÄÚÎÊËÑÇËÚÃÇ
ÚÕß ÑÇÏÙÂÓËØÇËÃÔÇÏËÖÄÖÚÎÝ
ÙÚÕ ÁÔÚØÕØËßÔÇÝ¢ßÙÏÑÂÝÚÎÝ
ÚÓÄÙÌÇÏØÇÝÑÇÏ ÒÏÓÇÚÕÒÕÍÃÇÝÚÎÝ
ÑÇÊÎÓÃÇÝÛÎÔ×ÔÑÇÛ×ÝÑÇÏÓÁÒÕÝÚÕßÛÔÏÑÕÆßÓÈÕßÒÃÕßÍÏÇÚÎÔ
ØÕÙÇØÓÕÍÂÙÚÎÔ ÒÏÓÇÚÏÑÂÒÒÇÍÂÚÕßßÖÕßØÍËÃÕßËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝ
ÇÏÕÏÊßÕÚÕßÝÛÇÈØËÛÕÆÔÙÚÕÇÒÒÏÑÄÔÙÚÏÚÕÆÚÕÚÕÇÖÄÍËßÓÇÚÎÝ
¬ØÃÚÎÝÓÇàÃÓË¦ÒÒÕßÝÙÎÓÇÔÚÏÑÕÆÝ
ÒÒÎÔËÝÑÇÏ¦ÒÒÕßÝËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝ
ÍÏÇÔÇÙßÓÓËÚ¦ÙÞÕßÔÙËÓÏÇÙßàÂÚÎÙÎÇÔÕÏÞÚÂÍÏÇÚÕÑÕÏÔÄÍÏÇÚÏÝ
ËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝ
¡ËÇÌÕØÓÂÚÎÔËÑÊÂÒÜÙÎÎ ®
ÓÃÒÎÙËÓËÚÕßÝÊÆÕËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝ

– Ποια είναι η αντικειμενική, «άβολη αλήθεια» της κλιματικής αλλαγής;
Χρήστος Ζερεφός: ØÄÙÌÇÚÇÁÔÇÝ
ßÖÕßØÍÄÝÇÖÄÓÏÇÞ×ØÇÇÖÄÚÏÝÔÎÙÏÜÚÏÑÁÝÙßÙÚ¦ÊËÝÚÕßÏØÎÔÏÑÕÆ

Εχουμε στα χέρια μας
ένα εξελιγμένο εργαλείο,
που βρίσκεται μόνο
στην Ελλάδα, αξιοποιείται
από κυβερνήσεις όλου
του κόσμου, αλλά όχι εδώ!
¥ÑËÇÔÕÆÚÕÔÕÖÕÃÕÙßÔ¦ÔÚÎÙÇÙË
ÁÔÇÙßÔÁÊØÏÕÙÚÎ¡ÇÊØÃÚÎÓÕßËÃÖËÚÎÔËÐÂÝÇÖÕÙÚÕÓÜÚÏÑÂÌØ¦ÙÎ!
ËÔÐÁØÜÇÔÍßØÔ×ÔÚÇÝÛÇÈØÜ
ÚÕÍØÇÌËÃÕÓÕßÙÚËÍÔÄÂÓÁÙÇÙÚÇ
ÔËØ¦®ËÖÏÚ¦ÞßÔÙÎÚÕßÒÏÜÙÃÓÇÚÕÝÚÜÔÖ¦ÍÜÔÙßÓÈÇÃÔËÏÓËØßÛÓÄÊÏÖÒ¦ÙÏÕÇÖÄËÑËÃÔÕÔÖØÏÔÇÖÄ
ÞØÄÔÏÇÑÇÏÙÚÕßÝÊÆÕÖÄÒÕßÝÎ
ÇÖÕÙÚÇÛËØÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÑÒÃÓÇÚÕÝ
ÌÇÃÔËÚÇÏÑÇÒÆÚËØÇÇÖÄÑ¦ÛË¦ÒÒÕ
ÙÎÓËÃÕÙÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎ¬ÎÊËÑÇËÚÃÇ
ÚÕß ÕÏÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝ
ËÃÞÇÔÖÒÎØ×ÙËÏÇÖÕàÎÓÏ×ÙËÏÝÓÁÙÕß
ÄØÕßÊÏÙÚÕÔÞØÄÔÕÍÏÇÚÇÇÑØÇÃÇ
ÌÇÏÔÄÓËÔÇ¶ÚÎÊËÑÇËÚÃÇÖÕßÊÏÇÔÆÙÇÓËÚÕÖÕÙÄÁÌÚÇÙËÚÕÚØÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕÃÔÇÏÁÔÇÖÕÙÄÚËØ¦ÙÚÏÕ
ÇÒÒ¦ÓÏÑØÄÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕÖÕÆÛÇ
ÈØËÛËÃÙÆÔÚÕÓÇÇÔÙßÔËÞÏÙÚËÃÁÚÙÏ
ÎÇÖÕÙÚÇÛËØÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÑÒÃÓÇÚÕÝ
Χαράλαμπος Κοντοές: ÇÊÏÇÓÌÏÙÈÂÚÎÚÎËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇËÃÔÇÏÖÜÝÑ¦ÚÏÖÕÒÆÙÕÈÇØÄ
ÙßÓÈÇÃÔËÏÓËÚÕÑÒÃÓÇÑÇÏÇßÚÄ
ÙßÔÊÁËÚÇÏ¦ÓËÙÇÓËÚÎØÇÍÊÇÃÇÇÆÐÎÙÎÚÜÔÌßÙÏÑ×ÔÑÇÚÇÙÚØÕÌ×Ô
ÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝÑØÇÃÇÑÇÏØÏÑ¦ÌÇÏÔÄÓËÔÇÄÖÜÝÐÎØÇÙÃËÝÑßÑÒ×ÔËÝ
ÚÇÕÖÕÃÇÙßÔÁÈÇÏÔÇÔÓËËÐÇÏØËÚÏÑÂÙÖÇÔÏÄÚÎÚÇÁÞÕßÔËÐËÒÏÞÛËÃÙË
ÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦ÌÇÏÔÄÓËÔÇ¶ÖÇØÇÚÎØÕÆÓËÖÒÁÕÔÓÁÞØÏÑÇÏÚØÕÖÏÑÕÆÝ
ÓÕßÙ×ÔËÝÙËÓÁØÎÖÕßÊËÔËÃÞÇÔ
ÑÇÔÚØÕÖÏÑÄÑÒÃÓÇÔËÐ¦ØÚÎÚÇÇÖÄ
ÚÎÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇÚÕÔÇÑØÏÈÂÈÇÛÓÄ
ÍÏÇÚÕÔÕÖÕÃÕÇßÚÄÙßÓÈÇÃÔËÏÇÖÄ
ÇÔÛØÜÖÕÍËÔËÃÝÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÖØÁ-

Οι διακεκριμένοι É{³ÊÐÉØ¨Ê³Ø=É¨É×ÌØÑ¨{³É¨Ò~Ñ{Ñ¨ÒÜÑÐØ
³ÓØÙÉÂ{ÒÚÑÐ{ÜÊÈ³ÑÜÜ{~Ì³{³Ö³³ÑÌoÉÈÐÑ³iØ0¨Ë³iØ

Η επιτάχυνση³ÈÜ{ËÐÑ³Ø³ÒoÈÐKÑËÉ{ÐÉ¨ÈÚÐÌÙ{ÜÒ{
ÑÌÉ~ÉË¨{ÑÌlÆT¨Ì{Ñ
ÖËÏÔÇÇÔÇÍÔÜØÃÙÕßÓËÚÎÙÑÒÎØÂ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÔÇÖ¦ØÕßÓË
¦ÓËÙÇÓÁÚØÇÄÖÜÝÎÊØÇÙÚÏÑÂÓËÃÜÙÎÚÜÔØÆÖÜÔØÁÖËÏËÖÃÙÎÝÔÇ
ÖØÕËÚÕÏÓÇÙÚÕÆÓË¦ÓËÙÇÙÚÕÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÚÜÔÑØÃÙËÜÔ
ÖÕßÖØÕÑÆÖÚÕßÔÚÜÔÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔ
ÁÍÑÇÏØÎÝÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÝÚÜÔÑÏÔÊÆÔÜÔÑÇÏÚÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÓÕÔÚÁÒÜÔ
ÍÏÇÚÕÔÖËØÏÕØÏÙÓÄÚÕßÝ
– Ποια είναι μερικά από τα όπλα
μας για να αντιμετωπίσουμε τις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής;
Χ.Ζ.: Ø×ÚÇ ÇÖ»ÄÒÇÎÙßÔËÞÂÝËÔÎÓÁØÜÙÎÎËßÇÏÙÛÎÚÕÖÕÃÎÙÎÑÇÏ

ÎÖÇÏÊËÃÇ¶ÑÇÏÓËÞÇØÕÖÕÏËÃÄÚÏÎ
ÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÇÔÇÍÔÜØÃàËÏÖÒÁÕÔÚÎÔ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÇÔÚÃÛËÚÇÇÖÄÚÎÔ
ÖÇØÁÇÚÜÔÕØßÑÚ×ÔÑÇßÙÃÓÜÔ®ÑÇÏ
ÚÜÔÊÏÇÌÄØÜÔÙßÔÜÓÕÙÏÕÒÄÍÜÔ
ÖØÕÌÇÔÂÝÒÆÙÎËÃÔÇÏÎÇÖËÐ¦ØÚÎÙÎÇÖÄÚÇÕØßÑÚ¦ÑÇÆÙÏÓÇÑÇÏ
ÎËÖÁÔÊßÙÎÙËÔÁËÝÚËÞÔÕÒÕÍÃËÝ¶
ÕÏÕÖÕÃËÝÇÔÇÖÚÆÙÙÕÔÚÇÏÙßÔËÞ×Ý
ÑÇÏÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÚÏÝËÔËØÍËÏÇÑÁÝ
ÖØÕÑÒÂÙËÏÝÁØËÚËÄÒÇÐËÑÏÔÕÆÔ
ÇÖÄÄÚÇÔÔÃÑÎÙËÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÚÕß
ÙÏÊÂØÕßÚÕßÞ¦ÒßÈÇÑÇÏÚÜÔÕØßÑÚ×ÔÑÇßÙÃÓÜÔËÏÝÈ¦ØÕÝÚÕßÎÒËÑÚØÏÙÓÕÆÄÖÜÝÚÕÔËÃÞËÌÇÔÚÇÙÚËÃ
Õ¬ÁÙÒÇÖÄÇßÚÄÕÊÎÍÎÛÂÑÇÓË

ÙÚÎÔÇÖËØÏÄØÏÙÚÎÞØÂÙÎÄÖÕßËÃÚËÍÏÇÔÇÑÏÔÂÙÕßÓËÑ¦ÚÏËÃÚËÍÏÇ
ÔÇàËÙÚÇÛÕÆÓËËÃÚËÍÏÇÔÇÖÇØÇÍ¦ÍÕßÓËËÐÇØÚÏÄÓÇÙÚÇÔÖÒÂØÜÝÇÖÄ
ÚÇÕØßÑÚ¦ÑÇÆÙÏÓÇßÚÄÂÚÇÔÚÕ
ÈÇÙÏÑÄÒ¦ÛÕÝÚÕÕÖÕÃÕÙÚÎÔÇØÞÂ
ÌßÙÏÑ¦ÁÍÏÔË¦ÊÕÒÇ ÇÔËÃÝÊËÔËÃÞËÌÇÔÚÇÙÚËÃÖÜÝÓÖÕØËÃÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÔÇÇÔÚÇÍÜÔÏÙÚËÃÚÎÌÆÙÎ¬×ØÇ
ÄÓÜÝÚÕÍÔÜØÃàÕßÓËÑÇÏÖØÁÖËÏÔÇ
ÙÚØÇÌÕÆÓËÇÒÒÕÆ
Χ.Κ.: ÚÕÔÚÕÓÁÇÚÎÝÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝ
ÇÑØÇÃÜÔÑÇÏØÏÑ×ÔÌÇÏÔÕÓÁÔÜÔ
ßÖ¦ØÞËÏÓÏÇÙÎÓÇÔÚÏÑÂÑÇÏÔÕÚÕÓÃÇÙÚÏÝßÖÎØËÙÃËÝÓÇÝÙÚÕ ÁÔÚØÕ
),@65+ÚÕßÙÚËØÕÙÑÕÖËÃÕßÖÕß
ÈÇÙÃàËÚÇÏÙÚÎÞØÂÙÎÊÏÇÙÚÎÓÏÑÂÝ
ÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÑÇÏÙÚÎÔÇÔ¦ÒßÙÎÊÕØßÌÕØÏÑ×ÔËÏÑÄÔÜÔÃÔÇÏÁÔÇËØÍÇÒËÃÕÓËÖÕÒÒÁÝÊØ¦ÙËÏÝÑÇÏËÌÇØÓÕÍÁÝÙÚÎÍËÜØÍÃÇÚÎÔËÔÁØÍËÏÇ
ÑÇÏÌßÙÏÑ¦ÙÚÎÔÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎ
ÚÕßÑÒÃÓÇÚÕÝÑÇÏÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÜÔ
ÌßÙÏÑ×ÔÑÇÚÇÙÚØÕÌ×ÔÚÕÕÖÕÃÕ
ÙÂÓËØÇÓÇÝÊÃÔËÏÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇ
ÊÏÇÞØÕÔÏÑÂÝÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÝÓÏÇÝ
ÖËØÏÕÞÂÝÑÇÏÚÎÔÇÔ¦ÒßÙÎÙËËÖÃÖËÊÕÕÏÑÏÙÓÕÆÔÐËÙÖ¦ÙËÏÒÕÏÖÄÔÓÏÇÌÜÚÏ¦ÚÕËØÍÇÒËÃÕÓÇÝ
ÙÚÁÒÔËÏ¦ÓËÙÇÚÕÙÂÓÇÓÏÇÝËÔËØÍÂÝËÙÚÃÇÝÓËÇÑØÏÈÂËÔÎÓÁØÜÙÎ
Ñ¦ÛËÖÁÔÚËÒËÖÚ¦¥ÙÚÄÙÕËÃÔÇÏ
ÓÏÇÙßÔËÞÂÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÖÕßÚØÕÌÕÊÕÚËÃÚÇÏÑÇÛÎÓËØÏÔ¦¶ÒËÏÚÕßØÍÕÆÓËÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÁÔÇÔËßØÜÔÏÑÄ
ÊÃÑÚßÕÖÕßËÖËÐËØÍ¦àËÚÇÏËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÞÏÒÏ¦ÊËÝÖÇØÇÚÎØÂÙËÏÝÙË
ÊÏ¦ÌÕØËÝÖÇØÇÓÁÚØÕßÝÚÎÝÑ¦ÛË
ÖËØÏÕÞÂÝÄÖÜÝÚÎÈÒ¦ÙÚÎÙÎÚÕ
ËÖÃÖËÊÕÐÎØÇÙÃÇÝÚÎÔËÖÁÑÚÇÙÎ
ÚÜÔÕÏÑÏÙÓ×Ô¶ÍÏÇÔÇÊ×ÙÕßÓËÓÏÇ
ÇÑØÏÈÂËÑÚÃÓÎÙÎÚÎÝËÖÏÑÏÔÊßÔÄÚÎÚÇÝÑÇÏÁÔÇÓÕÔÚÁÒÕÖØÄÈÒËÉÎÝÚÎÝ
ËÐÁÒÏÐÎÝÂÊÏÇÙÖÕØ¦ÝÚÜÔÌÇÏÔÕÓÁÔÜÔÃÔÇÏÓÏÇÒÆÙÎÖÕßËÔÎÓËØ×ÔËÏÁÍÑÇÏØÇÙËÄÒÇÚÇËÖÃÖËÊÇÇÖÄ
ÚÎÔÖØÄÒÎÉÎÑÇÏÚÕÔÙÞËÊÏÇÙÓÄ
ÓÁÞØÏÚÎÔÖÇØÇÑÕÒÕÆÛÎÙÎÑÇÏÚÎÔ
ÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ

– Είστε ευχαριστημένοι από το
πώς χρησιμοποιεί η πολιτεία αυτά
τα επιστημονικά εργαλεία;
Χ.Ζ.: ÁØËÚË ÑÕÒÒ¦ÓËÙßÞÔ¦ÙËÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÄÖÜÝÚÕÖ×ÝÛÇÌÕØÚÃàÕßÓË
ÚÇÎÒËÑÚØÏÑ¦ÕÞÂÓÇÚÇ¶ÖØÄÑËÏÚÇÏ
ÍÏÇÖØÕÑÒÂÙËÏÝÖÕßÙËÕØÏÙÓÁÔËÝ
Þ×ØËÝÄÖÜÝÎ§ÕØÈÎÍÃÇÚÏÝÁÞÕßÔ
ÒÆÙËÏØÁÖËÏÔÇÇÒÒ¦ÐËÏÎÌÕØÕÒÕÍÃÇÑÇÏÚÇÑÃÔÎÚØÇÍÏÇÔÇÇÒÒ¦ÐÕßÔ
ÓËÚ¦ÕÏÇÍÕØÁÝÕÏÙßÓÖËØÏÌÕØÁÝÑÇÏ
ÎÒÕÍÏÑÂÚÎÝËÐ¦ØÚÎÙÎÝßÚÄÌÇÃÔËÚÇÏÂÊÎÙËÖÕÒÒÁÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝÇÔ¦
ÚÕÔÑÄÙÓÕÄÖÜÝÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏ
ÚÎÇÒÒÃÇÑÇÏÖØÁÖËÏÔÇÙßÔËÞÏÙÚËÃ
Χ.Κ.:  ÇÒÂÛËÏÇËÃÔÇÏÖÜÝÁÞÕßÓËÙÚÇ
ÞÁØÏÇÓÇÝÁÔÇËÐËÒÏÍÓÁÔÕËØÍÇÒËÃÕ
ÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÓÄÔÕÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÑÇÏÇÐÏÕÖÕÏËÃÚÇÏÇÖÄÊËÑ¦ÊËÝÑßÈËØÔÂÙËÏÝÚÕßÑÄÙÓÕßÖÕßàÎÚÕÆÔÖØÄÙÈÇÙÎÓÁÙÜÚÕßËßØÜÖÇáÑÕÆÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝ,4:*VWLYUPJ\ZÜÙÚÄÙÕ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇßÖ¦ØÞËÏÇÑÄÓÇÓÏÑØÂ
ÇÐÏÕÖÕÃÎÙÎÇÖÄÚÎÔÖÕÒÏÚËÃÇÑÇÏ
ÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÖØÕÙÚÇÙÃÇÒÁÕÔÕÏ
ØÞÁÝÁÞÕßÔÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÖÄÙÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄËÃÔÇÏÑÇÏÙËÖØÕÙÜÖÏÑÄ
ËÖÃÖËÊÕÓÖÕØËÃÔÇÚÕÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÍÏÇÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÑØÃÙËÜÔÇÒÒ¦ÙËÛËÙÓÏÑÄËÖÃÖËÊÕÊËÔÓÖÕØÕÆÔ
ÇÑÄÓÇÔÇÚÕÑ¦ÔÕßÔ§ÇÙÇÝÊ×ÙÜ
ÁÔÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ!ÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÚÇ
ËÖÏÞËÏØÎÙÏÇÑ¦ÑÁÔÚØÇÚÎÝßØÕÙÈËÙÚÏÑÂÝÓÇÛÇÃÔÕßÔÖÜÝßÖ¦ØÞËÏ
ËÔËØÍÂËÙÚÃÇÇÖÄÚÕÙÆÙÚÎÓ¦ÓÇÝ
ÖØÏÔÒ¦ÈÕßÔÑ¦ÖÕÏÇ¦ÒÒÎËÖÃÙÎÓÎ
ÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎ¥ÙÚÄÙÕÊËÔßÖ¦ØÞËÏ
ÁÔÇÖØÜÚÄÑÕÒÒÕËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÑÇÏ
ÙßÔËØÍÇÚÏÑÄÚÎÚÇÝÕÆÚËÁÔÇÔÕÓÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕÖÕßÔÇÛËÙÓÕÛËÚËÃÓÏÇ
ÇÒßÙÃÊÇÊØ¦ÙËÜÔÑÇÏÔÇÓÇÝËÖÏÚØÁÖËÏÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÔÇÓÕÏØÇÙÚÕÆÓËÁÔÇÔÞ¦ØÚÎËÖÏÑÏÔÊßÔÄÚÎÚÇÝ
ÖÒÎÓÓÆØÇÝÂÁÔÇÓÕÔÚÁÒÕÖØÕÙÕÓÕÃÜÙÎÝÊÏÇÙÖÕØ¦ÝÚÎÝÌÜÚÏ¦ÝÙË
ÓÏÇÖËØÏÕÞÂ±Ö¦ØÞËÏÌßÙÏÑ¦ÑÇÏÎ
ËßÛßÔÕÌÕÈÃÇ¬ÇÊËÊÕÓÁÔÇÖØÕÙÌÁØÕßÔËÐÇÏØËÚÏÑÂÍÔ×ÙÎ¶ÚÕàÂÚÎÓÇ
ËÃÔÇÏÔÇÚÎÔÇÐÏÕÖÕÏÂÙÕßÓË
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AOZ με βάση το δίκαιο της θάλασσας

Ο Σαράζ δεν εκφράζει ολόκληρη τη Λιβύη, τονίζει στην «Κ» ο Βλαντιμίρ Τσιζόφ, πρέσβης της Ρωσίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση
Συνέντευξη στον

Την αισιοδοξία ÚÕßÍÏÇÚÎÔËÔÃÙÞßÙÎÚÜÔÙÞÁÙËÜÔÚÎÝÞ×ØÇÝÚÕß
ÓËÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏÍÏÇÚÎÔËÐÕÓ¦ÒßÔÙÎÚÜÔÖØÕÈÒÎÓ¦ÚÜÔÓËÚÎÔ
ËÑÌØ¦àËÏÕÖØÁÙÈÎÝÚÎÝªÜÙÃÇÝÙÚÎÔ,ÔÜÙÎÒÇÔÚÏÓÃØ¬ÙÏàÄÌ
ÙËÙßÔÁÔÚËßÐÎÖÕßÖÇØÇÞ×ØÎÙË
ÙÚÎÔ ®©ÁÓÖËÏØÕÝÊÏÖÒÜÓ¦ÚÎÝ
ÕÕÖÕÃÕÝÛÇÓËÚ¦ÙÞËÏÚÕßÏËÛÔÕÆÝ
©ÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆ¢ÄØÕßÓÚÜÔËÒÌ×Ô
ÚÎÔËØÞÄÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÇÖÕØØÃÖÚËÏÑÇÚÎÍÕØÎÓÇÚÏÑ¦ÚÏÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝÖËØÃØÜÙÏÑÂÝÖÇØÁÓÈÇÙÎÝÙË
ËÑÒÕÍÏÑÁÝÇÔÇÓËÚØÂÙËÏÝÚÜÔ
ÑÇÏËÑÌØ¦àËÏÚÎÔÇÔÎÙßÞÃÇÚÕßÍÏÇ
ÚÏÝÇÖÕÙÚÇÛËØÕÖÕÏÎÚÏÑÁÝÚ¦ÙËÏÝ
ÙÚÇßÚÏÑ¦ÇÒÑ¦ÔÏÇ

– Στην πρόσφατη διεθνή διάσκεψη του Μονάχου, ο Εμανουέλ Μακρόν μίλησε ανοιχτά για
εξομάλυνση των σχέσεων και
στρατηγικό διάλογο Ε.Ε. - Ρωσίας. Ρεαλιστικά μιλώντας, είναι
εφικτό κάτι τέτοιο ή πρόκειται
για μια ισχυρή μεν, πλην μοναχική φωνή στην Ε.Ε.;
¶©ÓÕÒÕÍ×ÄÚÏÑÇÏËÓÁÔÇÓÕß
ÁÑÇÔËËÔÚÆÖÜÙÎÎÕÓÏÒÃÇÚÕßÖØÕÁÊØÕß¡ÇÑØÄÔÇÔÑÇÏÁÞËÏÑ¦ÔËÏ
ÖÇØÄÓÕÏËÝÊÎÒ×ÙËÏÝÙË¦ÒÒËÝÖËØÏÙÚ¦ÙËÏÝªËÇÒÏÙÚÏÑ¦ÓÏÒ×ÔÚÇÝ
ÊËÔËÃÔÇÏÓÄÔÕËÌÏÑÚÄÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÇÔÇÍÑÇÃÕÔÇÑÏÔÎÛÕÆÓËÖØÕÝÇßÚÂ
ÚÎÔÑÇÚËÆÛßÔÙÎ ÇÏÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓÕÔÇÞÏÑÂÌÜÔÂËÑÓÁØÕßÝ
ÚÎÝÇÒÒÃÇÝÚÏÝØßÐÁÒÒËÝÖÕß
ÈØÃÙÑÕÓÇÏÖÇØÇÑÕÒÕßÛ×ÑÇÏÇßÚ¦
ÖÕßÒÁÍÕÔÚÇÏÊÎÓÕÙÃÜÝÑÇÏÇßÚ¦
ÖÕßÊËÔÒÁÍÕÔÚÇÏ¡ÖÕØ×ÔÇÖÜ
ÄÚÏÇßÐ¦ÔËÚÇÏÕÇØÏÛÓÄÝÚÜÔÞÜØ×ÔÓËÒ×ÔÚÎÝÖÕßÁÞÕßÔ
ÖÇØÄÓÕÏÇÊÏ¦ÛËÙÎÓËËÑËÃÔÎÚÎÝ
ÇÒÒÃÇÝÂÓËØÇÊËÔÓÖÕØËÃÑÇÔËÃÝ
ÔÇËÑÚÏÓÂÙËÏÖÄÚËÕÙßÙÞËÚÏÙÓÄÝ
ÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÝÛÇÕÊÎÍÂÙËÏÙËÇÒÒÇÍÂÖÕÒÏÚÏÑÂÝÃÓÇÏÇÏÙÏÄÊÕÐÕÝÑÇÏÚËÃÔÜÔÇÖÏÙÚÁÉÜÄÚÏ
ÓÖÕØËÃÔÇÍÃÔËÏÓ¦ÒÒÕÔÙÆÔÚÕÓÇ

– Συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα στις χώρες που αναφέρατε;
¶¬ÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔËÒÖÃàÜÄÚÏÎÒÒ¦ÊÇÛÇËÃÔÇÏÇÖÄÚÏÝÖØ×ÚËÝÇ
ÈØÃÙÑÕÓÇÏÙËÒÃÍËÝÓÁØËÝÙÚÎÞ×ØÇÙÇÝÙÚÕÏËÛÔÁÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑÄ
¢ÄØÕßÓÚÜÔËÒÌ×ÔÑÇÏÛÇÁÞÜ
ÑÇÒÆÚËØÎÇÔÚÃÒÎÉÎ

– Εκτιμάτε ότι υπάρχουν ελπίδες
για εξομάλυνση της κατάστασης
στην Ανατολική Ουκρανία, ώστε
να ανοίξει ο δρόμος για την άρση των κυρώσεων εις βάρος της
χώρας σας;

Η Τουρκία αθέτησε
τις δεσμεύσεις της
για τη Συρία και διογκώνει τεχνητά το προσφυγικό πρόβλημα.
Δεν είναι μόνο εφικτό,
αλλά και αναγκαίο
να κινηθούμε προς την
κατεύθυνση εξομάλυνσης των σχέσεων και
στρατηγικού διαλόγου
Ε.Ε. - Ρωσίας.
Η κρίση γύρω
από την Ορθόδοξη
Εκκλησία
της Ουκρανίας ήταν
μια άτυχη εξέλιξη, που
ελπίζω ότι σε κάποιο
στάδιο θα ξεπεραστεί.
¶§ÕÓÃàÜÄÚÏÂÚÇÔÓËÍ¦ÒÕÒ¦ÛÕÝËÐÇØÞÂÝÔÇÙßÔÊÁËÚÇÏÎ¦ØÙÎÚÜÔÑßØ×ÙËÜÔÓËÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÎÔÔÇÚÕÒÏÑÂ©ßÑØÇÔÃÇ
ÐÎÍÕÆÓÇÏ©ÚÇÔËÖÏÈÒÂÛÎÑÇÔÕÏ
ÖØ×ÚËÝÑßØ×ÙËÏÝÇÖÄÚÎÔÚÕ
ËÃÖÇÔÄÚÏÙÚÄÞÕÝÂÚÇÔÔÇ
ÁØÛÕßÔÄÒÇÚÇÓÁØÎÙÚÕÚØÇÖÁàÏ
ÚÜÔÙßÔÕÓÏÒÏ×ÔßÚÄËÖËÚËÆÞÛÎ
ÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÚÕßÓËÚÎ
ÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÚÕß¡ÏÔÙÑÖÕßÇÖÁÌËØËÚÏÝÙÞËÚÏÑÁÝÙßÓÌÜÔÃËÝÕÏ
ÕÖÕÃËÝÇÖÕÚËÒÕÆÔÑÇÏÙÂÓËØÇÚÎ
ÓÕÔÇÊÏÑÂÈ¦ÙÎÍÏÇÚÎÒÆÙÎÚÕß
ÖØÕÈÒÂÓÇÚÕÝßÙÚßÞ×ÝÕÏÙßÓÌÜÔÃËÝÇßÚÁÝÊËÔËÌÇØÓÄÙÚÎÑÇÔ
¶ÄÞÏÇÖÄÚÎ¡ÄÙÞÇÇÒÒ¦ÇÖÄÚÕ
ÃËÈÕ¡ÄÙÞÇÕÆÚËÑÇÔÇÔÇÌÁØËÚÇÏÙÚÕÑËÃÓËÔÕÚÕß¡ÏÔÙÑ
¥ÙÚÄÙÕÎÓÎËÌÇØÓÕÍÂÚÜÔÙßÓÌÜÔÏ×ÔÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÇÏÇÖÄÚÏÝ
ØÞÁÝÚÕß ÏÁÈÕßÍÏÇÔÇÖÇØÇÚËÃÔÕÔÚÇÏÕÏÑßØ×ÙËÏÝËÏÝÈ¦ØÕÝÚÎÝ
ªÜÙÃÇÝØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÖÇØÇÒÕÍÏÙÓÄ¦ÔÚÜÝÕÏËÐËÒÃÐËÏÝÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔÓÎÔ×ÔÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÑ¦ÖÕÏËÝËÒÖÃÊËÝÍÏÇÖØÄÕÊÕ©ÔÁÕÝ
ÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ©ßÑØÇÔÃÇÝÕÑËÒÁÔÙÑÏÑÇÚ¦ÌËØËÓÁÙÇÙËÒÃÍÕßÝ
ÓÂÔËÝÔÇÑ¦ÔËÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄ
ÄÚÏÊËÔÁÑÇÔËÕÖØÕÑ¦ÚÕÞÄÝÚÕß
ÙËÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇÒÒ¦ÊËÔËÃÔÇÏ
ÓÄÔÕÝÚÕß±Ö¦ØÞÕßÔÏÙÞßØÁÝÊß-

EPA / STEPHANIE LECOCQ

ΠΕΤΡΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

«Οι συμφωνίες ³È.Ì³{ÙÉÜÓÉÈÚÉÒÌ³{i~ÈKÓ¨ii³iØ.È¨ËÑØÚÑ³ÑÐÑ³ÊÉ{ÑÜÉÐÒÉ{³ÈØ³¨Ð~¨Ò³ÉØ³iØ0ÑT¨Ë¨ÑÜ.ÑÐ¨iåÜ Ö¨ÑVÈ¨Ó¨T³Ñ{ÑÌ³iåÜÒ{³Ñ~Ñ{ÓTÈÑÑo¨{³ÉËØ³Ó³{{
ÑÌ³Ñ ÐÓÑ ÚiuVÜÓÉ{ÜÑ³{ÐË¨0Ç{ÇÌ×

Oι κίνδυνοι στα Δυτικά Βαλκάνια
– Η αναστολή έναρξης διαπραγματεύσεων για την ένταξη Αλβανίας και Βόρειας Μακεδονίας στην Ε.Ε. προκάλεσε πολιτική
κρίση στα Σκόπια, όπου η χώρα βαδίζει προς πρόωρες εκλογές.
Ανησυχείτε για κινδύνους αποσταθεροποιητικών φαινομένων
στα Δυτικά Βαλκάνια;

– ${~ËÙÈ{Ñ³ÑÚÉ¨ËiiØÉÂÑ~ÜÈÚÖÑÈÒ¨TÈ!T{ÐÌ³iÌ¨É{ÑÑ~ÉÙËÑ$Ù{ÒÜoØÐÉ³ÑÂÖÉÜ{o¨ÑÙËÈ~Ñ{(¨Ë³{ÑØÐÉÐÉÜÑKi³Ê³i  ÙÉÙÊoiÉÈÚÉÒ ~Ñ³Ò³Ñi³i
ËÑÑ¨ÑÐÓÉ{¨KÜiÐÑ³{~Ê4ÑË³{{o{¤ÑÈ³ÓØ³{ØÉ³ÒÉ{ØÉËÑ{
Ì{ÚÓÜÈÑÚÊÈT¨ÉØ³iØÉ¨{TÊØÉÜÖÉ{ØÈÙÉÑ³Ñ~¨Ë³Ñ{³ÑÉÚ{~Ò³ÈØÈÐ×Ó¨³Ñ~Ñ{ÑÉ{KÒÜÈ³iÓ³ÑÂi
³i  ~Ñ{³ å0$T¨ÌÈÙÉÈÒ¨TÉ{Ö³ÉÜ{³{~ÊÑÒo~iV
Ö³ÉÉÈ¨ÉËÑÜÑÍ~ÊÈ³Ê¨{Âio{Ñ~Ò³{³Ó³{
Ô¦ÓËÏÝÍÆØÜÚÕßÖÕßÊËÔËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÏÍÏÇÛËÚÏÑÂÒÆÙÎÚÜÔÖØÕÈÒÎÓ¦ÚÜÔ

– Τα τελευταία χρόνια γίναμε
μάρτυρες αλλεπάλληλων κατηγοριών εναντίον της χώρας σας
για παρεμβάσεις σε εκλογικές
αναμετρήσεις μεγάλων δυτικών
χωρών, με πιο πρόσφατες τις
κατηγορίες αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών ότι παρεμβαίνετε υπέρ του Τραμπ και του Σάντερς. Θα ήθελα το σχόλιό σας.
¶ÞÜÓÖËØÊËßÚËÃÐÁØËÚË¬Ë-

ÒÏÑ¦ÖÕÏÕÔÇÖÄÚÕßÝÊÆÕßÖÕÙÚÎØÃàËÏÎªÜÙÃÇ"

– Υποθέτω ότι η λογική αυτών
των σεναρίων είναι: θέλετε τον
Σάντερς υποψήφιο των Δημοκρατικών για να βγει πιο εύκολα ο Τραμπ πρόεδρος των ΗΠΑ.
¶ßÚÄËÃÔÇÏÚÄÙÕÖËØÃÖÒÕÑÕ
ÖÕßÐËÖËØÔ¦ËÏÚÇÄØÏÇÚÕßÖÇØÇÒÄÍÕßÔÔÕËÃÚËÖÜÝÚÕÇÓËØÏÑÇÔÏÑÄÖÕÒÏÚÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇÇÊßÔÇÚËÃ
ÔÇËÑÒÁÐËÏÖØÄËÊØÕÞÜØÃÝÈÕÂÛËÏÇ
ÚÎÝªÜÙÃÇÝ"ÑËÃÔÕÖÕßÁÞÜÔÇ
ÙÇÝÖÜÓËÄÒÎÚÎÙÕÈÇØÄÚÎÚÇ

ÑÇÏÚÎÔËßÛÆÔÎÚÕßÒÄÍÕßÓÕß
ËÃÔÇÏÄÚÏÎªÜÙÃÇÊËÔËÖËÓÈÇÃÔËÏ
ÙËËÑÒÕÍÁÝÕÖÕÏÇÙÊÂÖÕÚË¦ÒÒÎÝ
Þ×ØÇÝËÔßÖÂØÐËÃÞÔÕÝØÜÙÏÑÂÝËÖÁÓÈÇÙÎÝÙÚÏÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝ
ËÑÒÕÍÁÝÚÕßÕÆÚËÙËÑÇÓÃÇ
ËßØÜÖÇáÑÂÞ×ØÇ©ÏÑÇÚÎÍÕØÃËÝ
ËÃÔÇÏËÔÚËÒ×ÝÇÈ¦ÙÏÓËÝ

– Ουάσιγκτον και Αγκυρα κατηγορούν τη Μόσχα ότι επιτρέπει
στον Ασαντ να προελαύνει στο
Ιντλίμπ, παραβιάζοντας τη συμφωνία του Σότσι και δημιουργώντας ένα νέο, μεγάλων διαστάσεων προσφυγικό κύμα, πράγμα
που ανησυχεί τους Ευρωπαίους.
Πώς απαντάτε;
¶©ÏÙßÓÌÜÔÃËÝÚÕßÄÚÙÏÊËÔ
ÒÁÔËÖÕßÛËÔ¦ÄÚÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÚÎÝßØÃÇÝÛÇÙÚÇÓÇÚÂÙËÏÔÇ
ÖÕÒËÓ¦ËÏÚÕßÝÚØÕÓÕÑØ¦ÚËÝÚÎÝ
¬ÇÞØÃØÇÒÇÓÖØ×ÎÔÒ§ÕÆÙØÇÖÕßÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏÇÖÄÚÎÔ
Ò ¦ÏÔÚÇÑÇÏÁÞÕßÔÇÔÇÍÔÜØÏÙÚËÃÜÝÚÁÚÕÏÕÏÇÖÄÚÇÔÜÓÁÔÇ
ÛÔÎÚÕÔÚÒÃÓÖÁÞÕßÔÙßÍÑËÔÚØÜÛËÃÄÒÕÏÕÏÚØÕÓÕÑØ¦ÚËÝÑÇÏ
ÕÏÕÖÇÊÕÃÚÕßÝÇÖÄ¦ÒÒËÝÖËØÏÕÞÁÝÄÖÕßÎÚÚÂÛÎÑÇÔÑÇÏÁÞÕßÔ
ÖÒÂØÎÁÒËÍÞÕÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝ
¬ÕßØÑÃÇÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÓËÈ¦ÙÎ
ÚÏÝÙßÓÌÜÔÃËÝÚÕßÄÚÙÏÁÖØË-

ÖËÔÇËÒÁÍÞËÏÚÕÈÄØËÏÕÚÓÂÓÇ
ÚÕßÔÚÒÃÓÖÑÇÏÔÇÊÏÇÞÜØÃÙËÏ
ÚÕßÝÚØÕÓÕÑØ¦ÚËÝÇÖÄÚÎÒËÍÄÓËÔÎÓËÚØÏÕÖÇÛÂÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎ
ÖØ¦ÍÓÇÖÕßÊËÔÁÑÇÔË
©ÏÇØÏÛÓÕÃÖÕßËÖÏÑÇÒÕÆÔÚÇÏ
ÙÚÎÔÍÑßØÇÑÇÏÚÇÊßÚÏÑ¦¡¡
ÚØÃÇËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ¦ÓÇÞÕÏÁÔÇ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÕÖØÄÙÌßÍËÝËÃÔÇÏ
ÌÇÔÚÇÙÚÏÑÕÃ©ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÝÑÄÙÓÕÝÁÞËÏËÍÑÇÚÇÒËÃÉËÏÚÕÔÚÒÃÓÖ
ÓÁÙÜÊÏÇÊØÄÓÜÔÖÕß¦ÔÕÏÐËÎ
ÙÚØÇÚÕÔÕÓÃÇÚÎÝªÜÙÃÇÝÓÇàÃÓË
ÚÕÔÙßØÏÇÑÄÙÚØÇÚÄÌßÍÇÔÄÞÏ
ÖØÕÝÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÇÒÒ¦ÖØÕÝ¦ÒÒËÝÖËØÏÕÞÁÝÚÎÝÞ×ØÇÝÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÏßÖÄÚÕÔÁÒËÍÞÕÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ

– Η Τουρκία συνομολόγησε συμφωνία οριοθέτησης θαλάσσιων
ζωνών με την κυβέρνηση Σαράζ,
στη Λιβύη, διαγράφοντας κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας
και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ποια είναι η ρωσική θέση;
¶ÛÁÙÎÓÇÝËÃÔÇÏÄÚÏÎÄÖÕÏÇ
ÊÏËßÛÁÚÎÙÎÙËÛÁÓÇÚÇÛÇÒÇÙÙÃÜÔàÜÔ×ÔÖØÁÖËÏÔÇÈÇÙÃàËÚÇÏ
ÙÚÕÊÏËÛÔÁÝÊÃÑÇÏÕÞËÚÏÑ¦ÓËÚÎ
ÏÈÆÎßÖ¦ØÞÕßÔÊÆÕÙÑÁÒÎÚÕß
ÛÁÓÇÚÕÝØ×ÚÇÇÖ»ÄÒÇÄÙÕÔ
ÇÌÕØ¦ÚÎÔÇØÓÕÊÏÄÚÎÚÇÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÇØ¦àÔÇßÖÕÍØ¦ÌËÏÚÁÚÕÏËÝÙßÓÌÜÔÃËÝÚÎØÕÆÓËÑØÏÚÏÑÂ
ÙÚ¦ÙÎËÔßÖ¦ØÞËÏÙÚÎÏÈÆÎÑßÈÁØÔÎÙÎÖÕßÔÇËÑÖØÕÙÜÖËÃÄÒÎ
ÚÎÞ×ØÇÇÒÒ¦ÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÊÆÕ
ÇÔÚÏÓÇÞÄÓËÔÇÙÚØÇÚÄÖËÊÇÓËÃÝ
ÄÙÕÓÖÕØÕÆÓËÖØÕÙÖÇÛÕÆÓËÔÇ
ÚÕßÝÜÛÂÙÕßÓËÑÇÏÚÕßÝÊÆÕÖØÕÝ
ÓÏÇÖÕÒÏÚÏÑÂËÖÃÒßÙÎÚÕßÖØÕÈÒÂÓÇÚÕÝÖËÏÚÇÇÔÇÌÕØÏÑ¦ÓË
ÚÕÊÏËÛÔÁÝÊÃÑÇÏÕÚÎÝÛ¦ÒÇÙÙÇÝ
ßÖ¦ØÞËÏÎßÔÛÂÑÎÚÕß ÖÇØÄÒÕÖÕßÎ¬ÕßØÑÃÇËÃÔÇÏÓÃÇÇÖÄ
ÚÏÝÚÁÙÙËØÏÝÞ×ØËÝÖÕßÊËÔÚÎÔ
ßÖÁÍØÇÉË

– Οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και
Ρωσίας γνώρισαν «κενά αέρος»
με αφορμή τη συμφωνία των
Πρεσπών και την κρίση στην
Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας. Δικαιούμαστε να πιστεύουμε ότι αυτά αποτελούν πλέον
παρελθόν;
¶ÏÑÇÏÕÆÓÇÙÚËÔÇÚÕËÒÖÃàÕßÓË©ÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÎÙßÓÌÜÔÃÇÚÜÔ
ØËÙÖ×ÔÔÕÓÃàÜÄÚÏÕÏËÐËÒÃÐËÏÝ
ÖÕßÇÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔÚÎÔßÖÕÍØÇÌÂÚÎÝÁÊËÏÐÇÔÄÚÏÊËÔËÖØÄÑËÏÚÕÍÏÇÏÊÇÔÏÑÂÒÆÙÎÚÜÔÊÏÓËØ×Ô
ÖØÕÈÒÎÓ¦ÚÜÔÑØÃÙÎÍÆØÜÇÖÄ
ÚÎÔ©ØÛÄÊÕÐÎÑÑÒÎÙÃÇÚÎÝ©ßÑØÇÔÃÇÝÂÚÇÔÓÏÇ¦ÚßÞÎËÐÁÒÏÐÎ
ÖÕßËÒÖÃàÜÄÚÏÙËÑ¦ÖÕÏÕÙÚ¦ÊÏÕ
ÛÇÐËÖËØÇÙÚËÃ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμέτωπες με υπαρξιακές προκλήσεις
Θα πρέπει να παίζουν τον ρόλο του «παγκόσμιου χωροφύλακα», να αναδιπλωθούν ή να αποδεχθούν το μοίρασμα σφαιρών επιρροής;
Ανοίγοντας ÚÎÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇÚÏÝÚËØ¦ÙÚÏËÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏ
ÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂËÐÜÚËØÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÆÙÚËØÇÇÖÄÚØÃÇÞØÄÔÏÇÊÏÇÑßÈÁØÔÎÙÎÝÇÖÄÚÕÔ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÚÕ
ÁÍÑßØÕÖËØÏÕÊÏÑÄ-VYLPUN(MMHPYZ
ÌÏÒÕÐËÔËÃÙÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÚÕßÚËÆÞÕÝËÔÊÏÇÌÁØÕßÙËÝÇÖÄÉËÏÝÖØ×ÎÔ
ÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÜÔÖÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑ×Ô
ÑÇÏÙÚËÒËÞ×Ô[OPUR[HURZÇÖÄÄÒÕ
ÚÕÌ¦ÙÓÇÚÜÔÇÖÕÞØ×ÙËÜÔÙÚÏÝ
ÍØÇÓÓÁÝÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÕß
ÚÎÓÃÇ¦ÑØÎÚÕßÌ¦ÙÓÇÚÕÝ
Õ¬ÄÓÇÝª¦ÏÚÇÖÄÚÕÔÙÚÏÚÕÆÚÕ
¡ÖØÕÆÑÏÔÍÑÝÊÏÇÖÏÙÚ×ÔËÏÓËÇÔÎÙßÞÃÇÄÚÏÕÖØÄËÊØÕÝ¬ØÇÓÖÊËÔ
ÇÖÕÚËÒËÃÓËÓÕÔÜÓÁÔÎÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÄÚÇÔÇÓÌÏÙÈÎÚËÃÚÕÔÒÄÍÕÆÖÇØÐÎÝ
ÚÕß§¬©ÚÎÔÇÔ¦ÓËÏÐÎÚÜÔ
ÙÚÎ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂÂÚÎÔÖÇØÇÊÕÙÏÇÑÂÙßÓÓÇÞÃÇÚÕßÝÓËÚÎÔßØ×ÖÎ¡ÏÇÕÒÕÁÔÇÑÇÏËßØÆÚËØÎ
ÞÕØÜÊÃÇÊÏÇÌÄØÜÔÌÜÔ×ÔÇÖÄÚÎ
ËÐÏ¦ÓÁÞØÏÚÎÔØÏÙÚËØ¦ÑÇÒËÃ
ßÖÁØÚÎÝÇÔÇÊÃÖÒÜÙÎÝÚÎÝÓËØÏÑÂÝÙÚÕÔÊÏËÛÔÂÙÚÃÈÕ®ÇÔÇÌÁØËÏ
ÔÑÇÏÊËÔÇØÔËÃÚÇÏÕØÏÙÓÁÔËÝÇÔÇÖØÕÙÇØÓÕÍÁÝÛËÜØËÃÄÚÏÎÖÇØÇÃÚÎÙÎÚÜÔÇÖÄÚÕÔÎÍËÓÕÔÏÑÄ
ÚÕßÝØÄÒÕÛÇÊÎÓÏÕßØÍÕÆÙËÚËØ¦ÙÚÏÇÇÖÕÙÚÇÛËØÕÖÕÃÎÙÎÑÇÏÊßÔÎÚÏÑÕÆÝÑÏÔÊÆÔÕßÝÙËÊÏ¦ÌÕØÇÙÎÓËÃÇ

Ειδικοί και πρώην
αξιωματούχοι
διασταυρώνουν τα ξίφη
τους στο έδαφος
των νέων δεδομένων που
έφερε η εποχή Τραμπ.
ÚÕßÖÒÇÔÂÚÎÏÇÓËÚØÏÑ¦ÇÔÚÃÛËÚÕÝ
ÓËÇßÚÂÚÎÒÕÍÏÑÂÖÕßÛßÓÃàËÏÚÏÝ
ÊÎÓÕÌÏÒËÃÝÙÚÕÔ ÕÇÏ×ÔÇÛËÜØÃËÝ
ÖËØÃÖØÄÊÎÒÕßÖËÖØÜÓÁÔÕß®ÚÎÝ
ÓËØÏÑÂÝÕÑÇÛÎÍÎÚÂÝÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕß ÕÒÕÆÓÖÏÇÚÃÈËÔËØÚ¦ÏÓßÖÕÙÚÎØÃàËÏÄÚÏÚÕÚÃÓÎÓÇÚÎÝ
ÊÏËÛÔÕÆÝÑßØÏÇØÞÃÇÝËÃÔÇÏÊßÙÈ¦ÙÚÇÑÚÇßÉÎÒÄÍÏÇÚÏÝÑÇÏÄÚÏ
ÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂËÐÜÚËØÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂ
ÕÌËÃÒËÏÔÇÊÏÇÞËÏØÏÙÚËÃÚÎÔÇÔÇÊÃÖÒÜÙÎÚÎÝËÖÏØØÕÂÝÚÎÝÙÚÕÔÑÄÙÓÕÇÖÕÌËÆÍÕÔÚÇÝËÌËÐÂÝÑ¦ÛË
ÖËØÇÏÚÁØÜËÖÁÑÚÇÙÂÚÎÝÔÚÃÔÇ
ËÖÏÒÁÍËÏÙßÔËÏÊÎÚ¦ÚÕÔØÄÒÕÚÕß
ÖÇÍÑÄÙÓÏÕßÞÜØÕÌÆÒÇÑÇ®ÓËÇÒÒËÖ¦ÒÒÎÒËÝÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÁÝÖÇØËÓÈ¦ÙËÏÝÒÁËÏÕËØÚ¦ÏÓÎ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔ
ÛÇÁÖØËÖËÔÇÇÖÕÙßØÛËÃÇÖÄÚÎ
¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂÔÇÖËØÏÕØÃÙËÏÚÕÔ
ÖÄÒËÓÕÑÇÚ¦ÚÎÝÚØÕÓÕÑØÇÚÃÇÝ®
ÑÇÏÔÇËÖÏÑËÔÚØ×ÙËÏÚÎÔÖØÕÙÕÞÂ

Η παραίτηση ³iØ$ÈÒ{o~³ÑÌ³ioÉÐ{~Ì¨ÌÜ³iØÚÑÙiÐ{È¨oÖÉ
Ño~ÌÐ{ÑÑ³ÑÚÉ¨ËiiVÖÐ×ÑÐÉÐÉ¨ËÙÑÉ{Ù{~
ÚÎÝÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂØÆÛÓÏÙÎÚÎÝÖÇÍÑÕÙÓÏÕÖÕÃÎÙÎÝÙÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔ
ËÑØÎÑÚÏÑ×ÔÇÔÏÙÕÚÂÚÜÔÑÇÏÙÚÎÔ
ÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝÏÊÏÑ¦ÍÏÇÚÎªÜÙÃÇÛËÜØËÃ
ÇÊÏÑÇÏÕÒÄÍÎÚËÝÚÏÝÌÕÈÏÑÁÝÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÖÕßßÖËØÚÏÓÕÆÔÚÕÔÊÏËÛÔÂ
ØÄÒÕÓÏÇÝÞ×ØÇÝÚÎÝÕÖÕÃÇÝÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇËÃÔÇÏÓÏÑØÄÚËØÎÚÎÝÚÇÒÃÇÝ
ÖÄÚÎÓËØÏ¦ÚÕßÕÑÇÛÎÍÎÚÂÝ
ÚÕß²¦ØÈÇØÔÚÑØ¦ÞÇÓÒÏÙÕÔËÖÏÒÁÍËÏÚÎÓÁÙÎÕÊÄÙßÙÚÂÔÕÔÚÇÝ
ÙÚÎÔ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔÔÇÇÖÕÊËÞÛËÃÓË

ØËÇÒÏÙÚÏÑÄÖÔËÆÓÇÄÚÏÕÑÄÙÓÕÝ
ÚÎÝÓÏÇÝßÖËØÊÆÔÇÓÎÝÂÚÇÔÓÄÔÕ
ÓÏÇÙÚÏÍÓÂÙÚÎÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÂÏÙÚÕØÃÇÚÕßÖÒÇÔÂÚÎÑÇÏÄÚÏÕÑÄÙÓÕÝ
ÓÇÝÞÜØÃàËÚÇÏËÑÔÁÕßÙËÙÌÇÃØËÝ
ËÖÏØØÕÂÝÓËØÏÑÂÑÇÚ¦ÚÕÔÇØÛØÕÍØ¦ÌÕÕÌËÃÒËÏÔÇËÑÓËÚÇÒÒËßÛËÃ
ÚÎÔÁÇÊÏËÛÔÂÊßÔÇÓÏÑÂÊÏÇÓÕØÌ×ÔÕÔÚÇÝÚÏÝÊÏÑÁÝÚÎÝÙÌÇÃØËÝËÖÏØØÕÂÝÓÇÑØÏ¦ÄÓÜÝÇÖÄÚÕÖØÄÚßÖÕ
ÚÜÔÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑ×ÔßÖËØÊßÔ¦ÓËÜÔ
ÇØ¦ÚÇÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ËÙÜÚËØÏÑ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÎ ÃÔÇ

ÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÑÇÏÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÂÚÎÝ
ÎÍËÓÕÔÃÇÊËÔÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÇÓÌÏÙÈÎÚÎÛËÃÓÁÙÇÙÚÎÔËÖÄÓËÔÎÊËÑÇËÚÃÇÓËÚÎÔÏÙÕØØÕÖÃÇÊßÔ¦ÓËÜÔ
ÙÚÎÔÙÃÇÔÇÍÁØÔËÏÇÖÕÌÇÙÏÙÚÏÑ¦
ÖØÕÝÚÕÓÁØÕÝÚÕßËÑÃÔÕß¬ÎÔÃÊÏÇ
ÙÚÏÍÓÂÎßÖÕÞ×ØÎÙÎÚÎÝØÜÙÏÑÂÝ
ÊÏËÛÔÕÆÝËÖÏØØÕÂÝÇÔÚÃÔÇÑÇÛÏÙÚ¦
ÚÎ¡ÄÙÞÇÖØÄÛßÓÕËÚÇÃØÕÚÎÝÊßÚÏÑÂÝÑßØÏÇØÞÃÇÝÜÛËÃÚÎØÜÙÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÙËÖÇØÕÐßÙÓÄÒÇáÑÏÙÚÏÑÕÆ
ËÛÔÏÑÏÙÓÕÆÏÑÇÔÕÆÔÇËÑÌØÇÙÛËÃ
ÓËÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÁÝËÖËÓÈ¦ÙËÏÝÙÚÎÔ
Ö¦ÒÇÏÖÕÚÁÙÕÈÏËÚÏÑÂÖËØÏÌÁØËÏÇ®
ÄÖÜÝÇßÚÁÝÙË©ßÑØÇÔÃÇ¬ÙËÚÙËÔÃÇ
ÑÇÏËÜØÍÃÇ±ÖÄÇßÚÄÚÕÖØÃÙÓÇÕ
ÒÏÙÕÔÖØÕÚËÃÔËÏÔÇËÖÏÙÚØÁÉÕßÔ
ÕÏÙÚÎÙßÓÌÜÔÃÇËÒËÆÛËØÕß
ËÓÖÕØÃÕßÙÚÎà×ÔÎÚÕßÏØÎÔÏÑÕÆ
¬ªªÚÎÔÕÖÕÃÇÑÇÑ×ÝÑÇÚ¦ÚÎÍÔ×ÓÎÚÕßËÍÑÇÚÁÒËÏÉËÕ¬ØÇÓÖÑÇÏÔÇ
ÖØÕÜÛÂÙÕßÔÇÔ¦ÒÕÍÎÙßÓÌÜÔÃÇ
ÊÆÕÑÏÔÂÙËÏÝÖÕßÛÇ
ËÖÏÚØÁÉÕßÔÙÚÎÔÓËØÏÑÂÔÇÎÍËÓÕÔËÆËÏÙËÊÆÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÁÝà×ÔËÝ
ÖÕßÛÇÇÔÚÏÙÚÕÏÞÕÆÔÙÚÕ ÚÎÝ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÁÔÇÔÚÏ 
ÚÎÝÑÏÔËàÏÑÂÝà×ÔÎÝ
¬ÎÔÏÊËÕÒÕÍÏÑÂÖÇØ¦ÑØÕßÙÎ
ÚÎÝÖØÕËÊØÃÇÝ¡ÖÕßÝÚÕßÔËÄÚËØÕßÓËÚÏÝÌÏÒÕÊÕÐÃËÝÚÎÝÍÏÇØÏàÏÑÂËÖÇÔÇÞ¦ØÇÐÎÚÎÝÊÏËÛÔÕÆÝ
ÙÑÎÔÂÝÈÇÙÏÙÓÁÔÎÝÙËÞØÏÙÚÏÇÔÏÑÁÝ

ÇÔÚÏÒÂÉËÏÝÖËØÃÑÇÒÕÆÑÇÏÑÇÑÕÆ
ÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏÎÑÇÛÎÍÂÚØÏÇÕÒÏÚÏÑ×ÔÖÏÙÚÎÓ×ÔÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕß§Ú¦ØÚÓÕßÛ¬àÁÔÏÌËØÏÔÚÓÔÎÓÕÔËÆÕÔÚÇÝÚÎÙÞËÊÄÔÓËÚÇÌßÙÏÑÂ
ÊÂÒÜÙÎÇÔ×ÚÇÚÕßÙßÓÈÕÆÒÕßÚÕß
ÖØÕÁÊØÕß¡ÖÕßÝÔÇÌËØÄÓËÔÕÝ
ÙÚÎÔÑÕÏÔÄÚÎÚÇÚÜÔËÏÊÎÓÄÔÜÔ®
ÑÇÏÙÚÕßÝÊÏÙÚÇÍÓÕÆÝÚÕßÝÍÏÇËßØÆÚËØÎÖØÕÈÕÒÂÚÎÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÝ
ÏÙÞÆÕÝÙÚÕÔÑÄÙÓÕÕÙÆÓÈÕßÒÕÝËÃÖË!©ÑÄÙÓÕÝÊËÔÒËÏÚÕßØÍËÃÖÏÇÓË
ÇßÚÄÔÚÕÔÚØÄÖÕÃÓÇÙÚËÖÏÇÓÃÇ
ÇßÚÕÑØÇÚÕØÃÇÑÇÏÄÚÇÔÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÓËÊØ¦ÙÎÊÎÓÏÕßØÍÕÆÓËÚÎÊÏÑÂÓÇÝÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ®
ÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÎÝÎÙÆÔÚÇÐÎÚÕßÖËØÏÕÊÏÑÕÆßÖËÔÛßÓÃàËÏÄÚÏ
ÕÏÇÖÄÉËÏÝÖËØÃÖÇØÇÑÓÂÝßÖÕÞ×ØÎÙÎÝÑÇÏÇÔÇÊÃÖÒÜÙÎÝÚÜÔ
ÂÚÇÔÊÏÇÊËÊÕÓÁÔËÝÑÇÏÖØÏÔÇÖÄ
ÓÏÙÄÖËØÃÖÕßÇÏ×ÔÇÙÚÕÔÇÖÄÎÞÕ
ÚÕßÏËÚÔ¦ÓÑÇÏÚÕß©ßÄÚËØÍÑËáÚ¥ÙÚÄÙÕÎÓËØÏÑÂÄÞÏÓÄÔÕ
ÊËÔÙßØØÏÑÔ×ÛÎÑËÇÒÒ¦ÑÁØÊÏÙË
ÚÕÔ¤ßÞØÄÄÒËÓÕÊÎÓÏÕÆØÍÎÙË
ÚÕÔÚËØÔËÚÑÇÏËÃÊËÚÎÕÈÏËÚÏÑÂ
ÔÜÙÎÔÇÊÏÇÒÆËÚÇÏ¡ÖÕØÕÆÔ
ÔÇÐÇÔÇÙßÓÈÕÆÔÚÁÚÕÏÇÛÇÆÓÇÚÇ
ÂÓÂÖÜÝËÃÔÇÏ×ØÇÔÇËÖÏÙÚØÁÉËÏ
ÎÓËØÏÑÂÙÚÕÙÖÃÚÏÚÎÝ"®ËÃÔÇÏÚÕ
ËØ×ÚÎÓÇÖÕßÛÁÚËÏ
REUTERS
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Κυριακή 1 Μαρτίου 2020

Η γυναίκα
που... έστειλε
τον άνθρωπο
στο φεγγάρι
Της MARGALIT FOX

THE NEW YORK TIMES
Ζήτησαν ÇÖÄ ÚÎÔ ¦ÛØÏÔ¬àÄÔÙÕÔ
ÚÕÌËÍÍ¦ØÏÑÇÏÇßÚÂÚÕÆÝÚÕÁÊÜÙË ØÇÚ×ÔÚÇÝÓÕÒÆÈÏÒÕÍÇØÏÛÓÏÑÄ
ÑÇÔÄÔÇÑÇÏÊÏÇÛÁÚÕÔÚÇÝÁÔÇÔÇÖÄ
ÚÕßÝÒÇÓÖØÄÚËØÕßÝÓÇÛÎÓÇÚÏÑÕÆÝ
ÔÄÇÝÎ¬àÄÔÙÕÔÎÕÖÕÃÇÇÖËÈÃÜÙË
ÙËÎÒÏÑÃÇËÚ×ÔÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ
ËßÚÁØÇÙËÕÃÑÕËßÍÎØÃÇÝÙÚÕ§ÏÕÆÖÕØÚÚÎÝÏØÚàÃÔÏÇßÖÕÒÄÍÏÙË
ÓËÇÖÄÒßÚÎÇÑØÃÈËÏÇÚÏÝÚØÕÞÏÁÝ
ÖÕßËÖÁÚØËÉÇÔÙÚÕÊÏÇÙÚÎÓÄÖÒÕÏÕ
ÖÄÒÒÜÔ®ÔÇÖØÕÙÙËÒÎÔÜÛËÃ
ÙÚÕÌËÍÍ¦ØÏÚÕÔÕÆÒÏÕÚÕß  
ÑÇÏÓËÚ¦ÚÕÔÏÙÚÕØÏÑÄÙËÒÎÔÏÇÑÄ
ÖËØÃÖÇÚÕÚÕß§ÏÒØÓÙÚØÕÔÍÑÔÇ
ËÖÏÙÚØÁÉËÏÓËÇÙÌ¦ÒËÏÇÙÚÎÎ
Ô×ØÏàËÖÕÒÆÑÇÒ¦ÄÚÏÇÑÄÓÎ
ÑÇÏÁÔÇÇÖËÏØÕËÒ¦ÞÏÙÚÕÙÌ¦ÒÓÇÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÁÞËÏÚØÇÍÏÑÁÝÙßÔÁÖËÏËÝÍÏÇÚÕÊÏÇÙÚÎÓÏÑÄÙÑ¦ÌÕÝÑÇÏÚÕ
ÖÒÂØÜÓÇ©Ï¦ÉÕÍÕÏßÖÕÒÕÍÏÙÓÕÃ
ÚÎÝËÃÞÇÔÂÊÎÈÕÎÛÂÙËÏÚÕÔÒÇÔ
ÁÖÇØÔÚÔÇÍÃÔËÏÕÖØ×ÚÕÝÓËØÏÑÇÔÄÝÙÚÕÏ¦ÙÚÎÓÇÄÚÇÔËÑÚÕÐËÆÛÎÑËÚÕ ;ÎÔËÖÄÓËÔÎÞØÕÔÏ¦
ÈÕÂÛÎÙËÚÕÔ¬àÕÔÑÒËÔÓËÚÕÊÏÇÙÚÎÓÄÖÒÕÏÕ-YPLUKZOPW®ÔÇÍÃÔËÏ
ÕÖØ×ÚÕÝÓËØÏÑÇÔÄÝÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙËÚØÕÞÏ¦ÍÆØÜÇÖÄÚÎÎ
ÇØ¦ÚÎÔÞØÕÔÎÛÎÚËÃÇÚÎÝ
ÙÚÕÚÓÂÓÇØËßÔÇÝÚÂÙËÜÔÚÎÝ
ÛÔÏÑÂÝ±ÖÎØËÙÃÇÝËØÕÔÇßÖÎÍÏÑÂÝÑÇÏÏÇÙÚÂÓÇÚÕÝÚÜÔ
5(:(ÚÎÔßÖÎØËÙÃÇÄÖÕßÍËÔÔÂÛÎÑËÚÕÊÏÇÙÚÎÓÏÑÄÖØÄÍØÇÓÓÇ
ÚÜÔÔÜÓÁÔÜÔÕÒÏÚËÏ×ÔÑÇÏÍÏÇ
ÖÕÒÒÁÝÊËÑÇËÚÃËÝÓËÚ¦ÑÇÔËÃÝÊËÔ
ÍÔ×ØÏàËÚÕÄÔÕÓ¦ÚÎÝ

Πλήθος τα εμπόδια
 ¦ÛØÏÔ¬àÄÔÙÕÔßÖÂØÐËÓÃÇ
ÇÖÄÚÏÝÖËØÃÖÕßËÑÇÚÄËÐÇÏØËÚÏÑ¦ËÑÖÇÏÊËßÓÁÔËÝÑÇÏÏÑÇÔÁÝÇÒÒ¦¦ÍÔÜÙÚËÝÍßÔÇÃÑËÝÕÏÕÖÕÃËÝ
ÖÕÒÆÖØÏÔÚÕÌËÓÏÔÏÙÚÏÑÄÑÃÔÎÓÇËØÍ¦ÙÚÎÑÇÔÜÝÓÇÛÎÓÇÚÏÑÕÃ
ÍÏÇÚÎ5(:(
ËÔÂÚÇÔÜÙÚÄÙÕÓÄÔÕÚÕÌÆÒÕ
ÚÎÝÖÕßÚÎÔÑØ¦ÚÎÙËÙÚÕÖËØÏÛ×ØÏÕ ¦ÛØÏÔ ÄÒÓÇÔÑÕÓÖÒ¬àÄÔÙÕÔÄÖÜÝÂÚÇÔÚÕÖÒÂØËÝÄÔÕÓ¦
ÚÎÝÖÕßÍËÔÔÂÛÎÑËÙÚÏÝßÍÕÆÙÚÕßÚÕß ÙÚÎÊßÚÏÑÂÏØÚàÃ-

ÔÏÇÑÇÏÐËÑÃÔÎÙËÚÎÔËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂÙÚÇÊÏÕÊØÕÓÃÇÚÎÝÙËÓÏÇËÖÕÞÂ
ËÖÕÞÂÑÇÚ¦ÚÎÔÕÖÕÃÇÕÏÌßÒËÚÏÑÁÝ
ÊÏÇÑØÃÙËÏÝÂÚÇÔÕÑÇÔÄÔÇÝÂÚÇÔ
ËÖÃÙÎÝÌØÕÇÓËØÏÑÇÔÂ
ÚÇÍËØ¦ÓÇÚ¦ÚÎÝÜÙÚÄÙÕÁÍÏÔËÎÖÏÕÊÏ¦ÙÎÓÎÇÖÄÚÎÓÏÑØÂ
ÕÓ¦ÊÇÚÜÔÌØÕÇÓËØÏÑÇÔÃÊÜÔ
ÖËØÃÖÕßÖÕßÚÕ ËØÍ¦ÙÚÎÑÇÔÜÝÓÇÛÎÓÇÚÏÑÕÃÍÏÇÚÎ5(:(
ÑÇÏÚÎÔÖØÕÑ¦ÚÕÞÄÚÎÝÚÎÔÛÔÏÑÂßÓÈÕßÒËßÚÏÑÂÖÏÚØÕÖÂËØÕÔÇßÚÏÑÂÝÏÙÚÕØÃÇÚÕßÝËÐÏÙÚÕØÂÛÎÑËÚÕÙÚÎÔÚÇÏÔÃÇ
ÌÇÔËÃÝÎØÜÃÊËÝ®ÄÖÕßÚÎÔßÖÕÊÆÛÎÑËÎ¬ÇØ¦ÚàÏ²ÁÔÙÕÔÖÄ
ÚÏÝÍßÔÇÃÑËÝÖÕßÈØÃÙÑÕÔÚÇÔÙÚÕÔ
ÖßØÂÔÇÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝÓÄÔÕÎ¬àÄÔÙÕÔÖÇØÁÓËÔËËÔàÜÂÚÎÔËÖÕÞÂ
ÚÎÝÖØÕÈÕÒÂÝÚÎÝ
¬ÕÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝ
¡ÖÇØ¦Ñ©ÓÖ¦ÓÇÚÎÝÇÖÁÔËÏÓËÙË
ÓÏÇÙßÍÑÏÔÎÚÏÑÂÚËÒËÚÂÚÕÖØÕËÊØÏÑÄÖÇØ¦ÙÎÓÕÚÎÝÒËßÛËØÃÇÝ
ÒÁÍÕÔÚÇÝÄÚÏÎ ¦ÛØÏÔ¬àÄÔÙÕÔ
ÇØÔÂÛÎÑËÔÇÖËØÏÕØÏÙÚËÃÇÖÄÚÏÝ
ÖØÕÙÊÕÑÃËÝÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝÍÏÇÚÕ
ÌÆÒÕÑÇÏÚÕÞØ×ÓÇÚÎÝÑÇÏËÖÁÑÚËÏÔËÚÇÄØÏÇÚÎÝÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝ
ÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÝ®
;VÎ5(:(ÚÎÝÇÌÏÁØÜÙË
ÁÔÇÑÚÃØÏÕÚÕ ÁÔÚØÕ±ÖÕÒÕÍÏÙÚÏÑÂÝØËßÔÇÝ ¦ÛØÏÔ¬à¬àÕÔÙÕÔ®
ÙÚÕØËßÔÎÚÏÑÄ ÁÔÚØÕ¦ÔÍÑÒËá
ÏÇÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇÙÚÇÓÁÙÇÚÕß
ÖËØÇÙÓÁÔÕßÇÏ×ÔÇÕÏÌØÕÇÓËØÏÑÇÔÁÝÖÕßËØÍ¦àÕÔÚÇÔÜÝÎÒËÑÚØÕÔÏÑÕÃßÖÕÒÕÍÏÙÚÁÝ®ÊÕÆÒËßÇÔ
ÙËÞÜØÏÙÚ¦ÍØÇÌËÃÇÁÚØÜÍÇÔÙË
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÇÃÛÕßÙËÝÑÇÏÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÙÇÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÚÕßÇÒÁÚËÝÇÖÄÚÏÝÒËßÑÁÝÙßÔÇÊÁÒÌÕßÝ
ÚÕßÝÕÏÕÖÕÃËÝËÖÃÙÎÝßÌÃÙÚÇÔÚÕ
ÊÏÇÑØÃÙËÏÝÒÄÍÜÚÕßÌÆÒÕßÚÕßÝ
ÑÇÏÊÕÆÒËßÇÔÞ×ØÏÇÇÖÄÚÕßÝ¦ÔÊØËÝÓÇÛÎÓÇÚÏÑÕÆÝÑÇÏÓÎÞÇÔÏÑÕÆÝ
ÚÎÝßÖÎØËÙÃÇÝ
¥ÙÚÄÙÕ ÓË ÚÕ ÖÁØÇÙÓÇ ÚÜÔ
ËÚ×ÔÎËØÍÇÙÃÇÚÂÝ ¦ÛØÏÔ¬àÄÔÙÕÔ
ÑÇÏÚÜÔÙßÔËØÍ¦ÚÏÊ×ÔÚÎÝ¶ÓßØÏ¦ÊËÝßÖÕÒÕÍÏÙÓÕÃÑßØÃÜÝÓËÚÕÞÁØÏ
ÒÕÍÇØÏÛÓÏÑÕÃÑÇÔÄÔËÝÞÇØÚÃÓÏÒÏÓËÚØÁÑÇÏÑ¦ÚÏÛÕØßÈ×ÊËÏÝßÖÕÒÕÍÏÙÚÏÑÁÝÓÎÞÇÔÁÝ¶ÇÔÇÍÔÜØÃÙÚÎÑË
¢ÇÃÔËÚÇÏÄÓÜÝÄÚÏÎÓËÍ¦ÒÎ
ÓÇÛÎÓÇÚÏÑÄÝÊËÔËÃÞËÖÏÑØÃÇË

EPA / NASA

Εφυγε στα 101 της η Κάθριν Τζόνσον

Παρά ³i´´T¨iÚi³ÉËÑ³iØÒÚ¨{0ÇÌ³³ÐÊÐÑÓ¨ÉÈÑØ³ÊÉ³iØ Ú{~ÊØ4i¨ÉËÑØåÉ¨ÑÈio{~ÊØ~Ñ{Û{Ñ³ÊÐÑ³Ø³ (åÝ-ÝV³iÈi¨ÉËÑÌÈoÉÊÚi~É³Ù{Ñ³iÐ{~Ì¨Ìo¨ÑÐÐÑ³ ÐÓ(Ü{³É{V~Ñ{o{ÑÜÜÓØÙÉ~ÑÉ³ËÉØÐÉ³ÒV~ÑÉËØÙÉo¨{ÇÉ³ÌÐÒ³iØ

«Αφανής ηρωίδα»,
το μαθηματικό μυαλό της
οποίας υπολόγισε
με απόλυτη ακρίβεια
τις τροχιές που επέτρεψαν στο διαστημόπλοιο
«Απόλλων 11» να επιτύχει
στην αποστολή του.
ÙßÔÁÔÚËßÐÎÖÕßÖÇØÇÞ×ØÎÙËÚÕ
Î¬àÄÔÙÕÔÚÄÔÏÙËÄÚÏÎ
5(:(ÂÚÇÔÓÃÇËÐÇÏØËÚÏÑ¦ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÂßÖÎØËÙÃÇÑÇÏÊËÔËÃÞÇÔÞØÄÔÕÔÇËÔÊÏÇÌËØÛÕÆÔÍÏÇ
ÚÕÞØ×ÓÇÚÕßÊÁØÓÇÚÄÝÓÕß®ÑÇÏ
ÖØÕÙÁÛËÙËÊËÔÔÏ×ÛÜÑÇÚÜÚËØÄÚÎÚÇÕÚÁÊËÔËÃÞÇÃÓÇÏËÐÃÙÕß
ÑÇÒÂÓËÚÕßÝßÖÕÒÕÃÖÕßÝÇÒÒ¦
ÄÞÏÑÇÒÆÚËØÎ®
ÕÚÁÊËÔÊÁÞÛÎÑËËÖÇÃÔÕßÝÍÏÇ
ÚÎÙßÓÈÕÒÂÚÎÝÙÚÎÔÑÇÚ¦ÑÚÎÙÎ
ÚÕßÏÇÙÚÂÓÇÚÕÝÒÁÍÕÔÚÇÝÇÖÒ×Ý
ÁÑÇÔÇÚÎÊÕßÒËÏ¦ÓÕß®

Αμέτρητες ώρες δουλειάς
©ÖÜÝÇÖÕÑ¦ÒßÉËËØÍÇàÄÚÇÔ
ßÖÄÙßÔÛÂÑËÝ¦ÑØÇÝÓßÙÚÏÑÄÚÎÚÇÝÙßÞÔ¦ËÖÃ×ØËÝÚÎÔÎÓÁØÇ
¡ÃÇÌÕØ¦Ó¦ÒÏÙÚÇÇÖÕÑÕÏÓÂÛÎÑË
ËÔ×ÕÊÎÍÕÆÙËÑÇÏÐÆÖÔÎÙËÄÚÇÔ
ÚÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÕËÃÞËÙÚÇÓÇÚÂÙËÏ
ÙÚÎÔ¦ÑØÎÚÕßÊØÄÓÕß

ÇØ¦ÚÏÝÊßÙÑÕÒÃËÝÎ¬àÄÔÙÕÔ
Ò¦ÚØËßËÚÎÔËØÍÇÙÃÇÚÎÝÍÇÖÕÆÙÇÚÎÔÑ¦ÛËÎÓÁØÇÊÕßÒËÏ¦Ý®
ÊÂÒÜÙËÙËÙßÔÁÔÚËßÐÂÚÎÝËÔ
ßÖÂØÐËÕÆÚËÓÃÇÎÓÁØÇÖÕßÊËÔÐÆÖÔÎÙÇËÔÛÕßÙÏÇÙÓÁÔÎÖÕßÛÇÖ¦Ü
ÙÚÎÔËØÍÇÙÃÇÓÕß®ÚÙÏÑÇÚ¦ÌËØË
ÔÇÐËÖËØ¦ÙËÏÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÚÕßÖØ×ÚÕßÙßàÆÍÕßÚÎÝÚÕ ÖÕßÚÎÔ
¦ÌÎÙËÞÂØÇÓËÚØÃÇÇÔÂÒÏÑÇÑÕØÃÚÙÏÇÇÔÇÖÇÔÚØËÆÚÎÑËÚÕ  
¡ËÚ¦ÚÎÙßÔÚÇÐÏÕÊÄÚÎÙÂÚÎÝ
ÇÙÞÕÒÂÛÎÑËÓËÚÎÔÖØÕ×ÛÎÙÎÚÎÝ
ÓÇÛÎÓÇÚÏÑÂÝËÑÖÇÃÊËßÙÎÝÓÏÒ×ÔÚÇÝÙËÙÞÕÒËÃÇÁØßÙÏÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÎÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÃÇÚÎÝÍÏÇÔËÇØÕÆÝÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝßÖÄÚÕÔÚÃÚÒÕ
ÍÍÃàÕÔÚÇÝÚÕÌËÍÍ¦ØÏ®
ÚÏÝÇØÞÁÝÚÕß ÒÃÍËÝÎÓÁØËÝÖØÕÚÕÆÚËÛËÃÙËÚØÕÞÏ¦ÍÆØÜ
ÇÖÄÚÎÎÕ¬àÕÔÑÒËÔÁÒËÍÐËÍÏÇ
ÚËÒËßÚÇÃÇÌÕØ¦ÚÎÔÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÁÔÎÚØÕÞÏ¦ÖÕßËÖØÄÑËÏÚÕÔÇ
ÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏßÚÂËÃÞËßÖÕÒÕÍÏÙÚËÃÇÖÄÁÔÇÑÕÓÖÏÕÆÚËØ¶ÎÒËÑÚØÕÔÏÑÄÄÞÏÓËÙ¦ØÑÇÑÇÏÕÙÚ¦¶ÖÕß
ÚÄÚËËÃÞÇÔÇØÞÃÙËÏÔÇÇÔÚÏÑÇÛÏÙÚÕÆÔÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÙÚÎ5(:(
¥ÙÚÄÙÕÁÔÏÜÙËÇÔÂÙßÞÕÝÖÕß
ÓÃÇÓËÚÇÒÒÏÑÂÓÎÞÇÔÂÛÇÑÇÛÄØÏàË
Ñ¦ÚÏÚÄÙÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÍÏÇÚÎÔËÖÏÈÃÜÙÂÚÕßÚÙÏàÂÚÎÙËÇÖÄÚÎÔ
¦ÛØÏÔ¬àÄÔÙÕÔÔÇËÒÁÍÐËÏÎÃÊÏÇ
ÓËÓÕÒÆÈÏÑÇÏÞÇØÚÃÚÇÙÚÕÏÞËÃÇ
ÌÄÙÕÔÏÙÞßØÃàËÚÇÏÄÚÏÕÏÇØÏÛÓÕÃËÃÔÇÏÙÜÙÚÕÃËÃÓÇÏÁÚÕÏÓÕÝÔÇ
Ö¦Ü®ËÃÞËÊÎÒ×ÙËÏÕÇÙÚØÕÔÇÆÚÎÝ

Η Υπατία και η κόρη
του Λόρδου Μπάιρον
Παρά ÚÎÊÕÐÇÙÃÇÄÚÏÕÏÍßÔÇÃÑËÝ
ÊËÔÚÇÑÇÚÇÌÁØÔÕßÔÓËÚÎÔËÖÏÙÚÂÓÎÚÜÔÓÇÛÎÓÇÚÏÑ×ÔÖÕÒÒÁÝÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÊÏÁÖØËÉÇÔÙÚÕÔ
ËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÄÚÕÓÁÇÇÌÂÔÕÔÚÇÝ
ÖÃÙÜÚÕßÝÓÏÇÖÕÒÆÚÏÓÎÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦¡ÏÇÇÖÄÚÏÝÖØ×ÚËÝÍßÔÇÃÑËÝÓÇÛÎÓÇÚÏÑÕÆÝÂÚÇÔÎ±ÖÇÚÃÇ
ÂÓËÂÓ²
ÛßÍÇÚÁØÇÚÕßÁÜÔÕÝÚÕßÒËÐÇÔÊØÁÜÝÚÕßÕÖÕÃÕßÚÇÞÔ¦ØÏÇ
ÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÙÚÎÓËÒÁÚÎÚÜÔÓÇÛÎÓÇÚÏÑ×ÔÑÇÏÚÎÝÌÏÒÕÙÕÌÃÇÝ
ÕÒÕÌÕÔÂÛÎÑËÇÖÄÄÞÒÕÌÇÔÇÚÏÑ×ÔÞØÏÙÚÏÇÔ×Ô
ßÍÕÆÙÚÇÔÚÇÄÈÒËáÝ
ÑÄØÎÚÕßÄØÊÕß
¡Ö¦ÏØÕÔÚÕÔÕÖÕÃÕÊËÔÍÔ×ØÏÙË
ÖÕÚÁÙßÔÁÈÇÒËÙÚÎÓÇÛÎÓÇÚÏÑÂ
ËÖÏÙÚÂÓÎÓËÚÇÌØ¦àÕÔÚÇÝÚÎÓËÒÁÚÎÍÏÇÚÎÔÔÇÒßÚÏÑÂ¡ÎÞÇÔÂ®ÓÏÇßÖÕÒÕÍÏÙÚÏÑÂÙßÙÑËßÂ
ÚÕßËÌËßØÁÚÎÑÇÏÓÇÛÎÓÇÚÏÑÕÆ
¬ÙÇØÒÝ¡Ö¦ÓÖÇÚà¥ÙÚÄÙÕÊËÔ
ÙÚÇÓ¦ÚÎÙËÙÚÎÓËÚ¦ÌØÇÙÎÇÒÒ¦ÖØÕÙÁÛËÙËÚÇÊÏÑ¦ÚÎÝÙÞÄÒÏÇÍÏÇÚÎÙßÙÑËßÂÑÇÏÖËØÏÁÒÇÈËÑÇÏÓÏÇÓÁÛÕÊÕßÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆ
ÇÒÒÎÒÕßÞÃÇÝØÏÛÓ×Ô¡ÖËØÔÕÆÒÏ®ÖÕßÁÞËÏÇÔÇÍÔÜØÏÙÚËÃ

ÖÒÁÕÔÜÝÚÕÖØ×ÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇ
ÑÕÓÖÏÕÆÚËØÚÕßÑÄÙÓÕß
/ÕÌÃÇ ÇÈÇÒÁÙÑÇÍÏÇ
 ÖØÕÝÚÏÓÂÔÚÎÝÕÖÕÃÇÝ
ÕÔÕÓ¦ÙÚÎÑËÕÕÓ×ÔßÓÕÝÇÙÚËØÕËÏÊÂÝËÃÔÇÏÓÏÇÇÖÄÚÏÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØËÝÓÇÛÎÓÇÚÏÑÕÆÝÖÕß
ÍËÔÔÂÛÎÑÇÔÖÕÚÁÙÚÎªÜÙÃÇ
ÃÔÇÏ¦ÒÒÜÙÚËÎÖØ×ÚÎÍßÔÇÃÑÇÖÕßÇÖÁÑÚÎÙËÊÏÊÇÑÚÕØÏÑÄ
ÙÚÇÓÇÛÎÓÇÚÏÑ¦ÑÇÏÎÖØ×ÚÎ
ÖÕßÁÍÏÔËÑÇÛÎÍÂÚØÏÇÙÚÎÄØËÏÇßØ×ÖÎÙÚÕÖÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕ
ÚÎÝÚÕÑÞÄÒÓÎÝÌÎÙËÖÃÙÜ
ÚÎÝÖÕÒÆÙÎÓÇÔÚÏÑÂËØÍÇÙÃÇ
ÑßØÃÜÝÙÚÏÝÓËØÏÑÁÝÊÏÇÌÕØÏÑÁÝ
ËÐÏÙ×ÙËÏÝ
¡ÏÇÇÑÄÓÎÍßÔÇÃÑÇÎËØÓÇÔÃÊÇÓÏ§ÁÚËØ ÞÇØÇÑÚÎØÃÙÚÎÑËÇÖÄÚÕÔÒÈÁØÚÕ
áÔÙÚ¦ÏÔÎÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑÂÓÇÛÎÓÇÚÏÑÂÏÊÏÕÌßãÇÖÕßÍËÔÔÂÛÎÑËÇÖÄÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÐËÑÃÔÎÙËÎÇÔ×ÚËØÎËÑÖÇÃÊËßÙÎÚÜÔ
ÍßÔÇÏÑ×Ô®§ÁÚËØËÑÖÄÔÎÙË
ÖÕÒÒÁÝÓËÒÁÚËÝÍÏÇÚÎÔÇÌÎØÎÓÁÔÎ¦ÒÍËÈØÇÑÇÏÕÏÑÕÊÄÓÎÙË
ÚÇÓÇÛÎÓÇÚÏÑ¦ÛËÓÁÒÏÇÍÏÇÚÎ
ËÔÏÑÂËÜØÃÇÚÎÝÞËÚÏÑÄÚÎÚÇÝÚÕßáÔÙÚ¦ÏÔ

Η επόμενη μέρα της καταδίκης Ουάινσταϊν για βιασμό
Το κίνημα #ΜeToo σκοπεύει, εκτός από κατηγορίες εναντίον ατόμων, να επιτύχει και αλλαγές στη νομοθεσία
THE NEW YORK TIMES
Τρεις ημέρες ÖØÕÚÕÆÕ²¦ØÈËá©ß¦ÏÔÙÚÇáÔÑÇÚÇÊÏÑÇÙÚËÃÍÏÇÈÏÇÙÓÄÕ
ßÖÕÉÂÌÏÕÝÍÏÇÚÕÞØÃÙÓÇÚÕßÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆ ÄÓÓÇÚÕÝ¡¦ÏÑ¡ÖÒÕÆÓÖËØÍÑÙßÓÌ×ÔÎÙËÔÇËÖÏÚØÁÉËÏ
ÙËÚØËÏÝÍßÔÇÃÑËÝÚÜÔÕÖÕÃÜÔËÃÞË
ËÐÇÍÕØ¦ÙËÏÚÎÙÏÜÖÂÔÇÖËØÏÍØ¦ÉÕßÔÊÎÓÕÙÃÜÝÚÇÖÇØ¦ÖÕÔÇËÏÝ
È¦ØÕÝÚÕßÚÎÔÚËÒËÚÂÓÔÂÓÎÝÍÏÇ
ÚÕÔÇÊÏÑÕÞÇÓÁÔÕÇÙÚÁØÇÚÕß5)(
ÄÓÖÏ¡ÖØ¦ÏÇÔÚÚÇËØÜÚÂÓÇÚÇ
ÍÏÇÚÎÔßÖÄÛËÙÎÈÏÇÙÓÕÆÖÕßÞØÕÔÕÒÕÍËÃÚÇÏÇÖÄÚÕÖÇØÁÓËÔÇÔ ÇÏÕËÐÜÊÏÑÇÙÚÏÑÄÝÙßÓÈÏÈÇÙÓÄÝÖÕßËÃÞËËÖÏÚÆÞËÏÕÇÙÚÁØÇÝ
ÚÎÝÄÖËØÇÝÒ¦ÛÏÔÚÕ§ÚÕÓÃÔÍÑÕ
ÙßÓÌÜÔ×ÔÚÇÝÔÇÑÒËÃÙËÏßÖÄÛËÙÎ
ÙËÐÕßÇÒÏÑÂÝÖÇØËÔÄÞÒÎÙÎÝÑÇÚÇÈ¦ÒÒÕÔÚÇÝÊÕÒ¦ØÏÇÑÇÚÁØØËßÙËÄÚÇÔÁÍÏÔÇÔÍÔÜÙÚÁÝÕÏ
ÁØËßÔËÝÍÏÇÚÎÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÕß
ÇÖÁÔÇÔÚÏÙËÍßÔÇÃÑËÝ
©ÏËÐËÒÃÐËÏÝÇßÚÁÝÊËÃÞÔÕßÔÖÄÙÕÏÙÞßØÄÑÇÏÖÄÙÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ÖÇØÇÓÁÔËÏÚÕÑÃÔÎÓÇ 4L;VV
ÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÚÕß©ß¦ÏÔÙÚÇáÔ
ÕÊÂÍÎÙËÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÕßÑÏÔÂÓÇÚÕÝËÔ×ÎÑÇÚÇÊÃÑÎÚÕßÂÚÇÔ
ÓÏÇÔÃÑÎÖÕßÖÕÒÒ¦ÇÖÄÚÇÛÆÓÇ-

ÚÇÛËÜØÕÆÙÇÔÇÔÁÌÏÑÚÎ¬×ØÇ
ÕÏÖØÜÚÕÙÚ¦ÚØÏËÝÚÕß ¡L;VV
ÙÑÕÖËÆÕßÔÔÇÖËØ¦ÙÕßÔÇÖÄÚÏÝ
ÑÇÚÎÍÕØÃËÝËÔÇÔÚÃÕÔÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÜÔÇÚÄÓÜÔÙËÖØÕÚ¦ÙËÏÝÇÒÒÇÍÂÝ
ÚÎÝÔÕÓÕÛËÙÃÇÝ
¬ÕÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÎÝßÖÄÛËÙÎÝ
©ß¦ÏÔÙÚÇáÔÑÏÔÎÚÕÖÕÏËÃÚÇÛÆÓÇÚÇ
ÑÇÏÚÕßÝÙßÓÓ¦ÞÕßÝÓÇÝÍÏÇÔÇàÎÚ¦ÓËÇÒÒÇÍÁÝ®ÊÂÒÜÙËÎÏÊØÆÚØÏÇ
ÚÕßÑÏÔÂÓÇÚÕÝ¬ÇÚÏ¦ÔÇ¡ÖËØÑ
¬ØÏÇÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÖØÁÖËÏÔÇÙÑËÌÚÕÆÓËÙÚØÇÚÎÍÏÑÁÝÑÏÔÂÙËÏÝÖÕß

ÚÎÝÙËÐÕßÇÒÏÑÂÝÖÇØËÔÄÞÒÎÙÎÝ
ÔÇËÔÏÙÞßÛËÃÎËØÍÇÚÏÑÂÔÕÓÕÛËÙÃÇÍÏÇÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÜÔßÖÇÒÒÂÒÜÔÑÇÏÖÕÒÒ¦¦ÒÒÇ
;PTL»Z<WÎÕØÍ¦ÔÜÙÎÖÕß
ÏÊØÆÛÎÑËÙÚÕ²ÄÒÏÍÕßÔÚÓËÚ¦ÚÎÔ
ßÖÄÛËÙÎ©ß¦ÏÔÙÚÇáÔÁÞËÏÙÑÕÖÄ
ÚÎÔÇÙÌÇÒÂÇÐÏÕÖØËÖÂÊÕßÒËÏ¦
ÍÏÇÄÒÕßÝÑÇÏÄÒËÝ®ÓËËÐÃÙÜÙÎ
ÓÏÙÛ×ÔÑÇÏÖÒÎØÜÓÁÔÜÔÇÊËÏ×Ô
ÍÏÇÚÇÊÆÕÌÆÒÇ

Οι συμφωνίες... φίμωσης

Μία από τις προτεραιότητες είναι να επεκταθεί
ο χρόνος παραγραφής
των αδικημάτων.

Ο Χάρβεϊ Ουάινσταϊν ³å³Ñ³Û{~Ñ³Ê¨{³iØ ÓÑØ4Ì¨~iØ

ÛÇßÖËØÈÇÃÔÕßÔÚÎÙÚÄÞËßÙÎÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÜÔÇÚÄÓÜÔ®ÖÕÌ¦ÙËÏÝ
ÄÖÜÝÎÊÜØË¦ËÔÄÝÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÃÕßÊÕÒÇØÃÜÔÇÖÄÚÎ¡ËÒÃÔÚÇÑÁÏÚÝÍÏÇÚÕÔÙÑÕÖÄÚÎÝÖØÕ×ÛÎÙÎÝ
ÚÎÝÏÙÄÚÎÚÇÝÖßØÕÊÕÚÂÛÎÑÇÔËÔ
ÓÁØËÏÇÖÄÚÕ 4L;VVÔÕÏÐË
ÁÔÇÖÇØ¦ÛßØÕËßÑÇÏØÃÇÝ®ËÃÖËÎ
ÑÁÏÚÝÙÎÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÄÚÏÓËÚÇÐÆ
¦ÒÒÜÔËÖÏÊÏ×ÑËÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃ-

ÙËÏÚÎÙËÐÕßÇÒÏÑÂÖÇØËÔÄÞÒÎÙÎ
ÙÚÕßÝÞ×ØÕßÝËØÍÇÙÃÇÝ
¢ÇÚÃÓÇÑÕÝØÁÏÈÝÚÕßÛÔÏÑÕÆ ÁÔÚØÕßßÔÇÏÑËÃÇÝ§ÕÓÕÛËÙÃÇÝÙÎÓËÃÜÙËÄÚÏÕÙÚÄÞÕÝËÃÔÇÏÔÇ
ÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÓÏÇÑÕÏÔÂÙßÔËÑÚÏÑÂÇÚàÁÔÚÇ®ßÚÄÊËÔËÃÔÇÏÚÄÙÕ
ËÆÑÕÒÕÍÏÇÁÔÇÊÏ¦ÙÖÇØÚÕÑÃÔÎÓÇ
È¦ÙÎÝÚÕÕÖÕÃÕÙËÇÔÚÃÛËÙÎÓË
ÚÕÑÃÔÎÓÇßÖÁØÚÜÔÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔ

EPA / JUSTIN LANE

Της JODI KANTOR

ÚÜÔÕÓÕÌßÒÕÌÃÒÜÔÊËÔÁÞËÏÑ¦ÖÕÏÕÈÇÙÏÑÄÙÚÄÞÕÖÞÚÎÔÕÓÏÓÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÍ¦ÓÕßÓËÚÇÐÆÇÚÄÓÜÔ
ÚÕßÃÊÏÕßÌÆÒÕß©ÏÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚËÝËÃÔÇÏÖÕÒÒÁÝÖÞÔÇÚÕÔÃàËÚÇÏÚÕàÂÚÎÓÇÚÎÝÙßÔÇÃÔËÙÎÝ
ÙÚÎÙËÐÕßÇÒÏÑÂËÑÖÇÃÊËßÙÎÙÚÇ
ÙÞÕÒËÃÇÔÇËÖËÑÚÇÛËÃÕÞØÄÔÕÝ
ÖÇØÇÍØÇÌÂÝÚÜÔÇÊÏÑÎÓ¦ÚÜÔÔÇ
ÍÃÔËÏÖÏÕÊÏÇÙÚÇÒÚÏÑÂÎËØÓÎÔËÃÇ

ÔÇÖØ¦ÍÓÇÖÕßÁÞËÏÂÊÎËÖÏÚÆÞËÏÚÕÑÃÔÎÓÇËÃÔÇÏÔÇÇÓÌÏÙÈÎÚÕÆÔÚÇÏÄÒÕÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÕÏÙßÓÌÜÔÃËÝËÓÖÏÙÚËßÚÏÑÄÚÎÚÇÝ
UVUKPZJSVZ\YLHNYLLTLU[Z©Ï
ÙßÓÌÜÔÃËÝÇßÚÁÝÙßÞÔ¦ËÖÏÈ¦ÒÒÕÔÚÇÏÜÝÚÃÓÎÓÇÍÏÇÚÕÔËÐÜÊÏÑÇÙÚÏÑÄÊÏÇÑÇÔÕÔÏÙÓÄÑÇÚÇÍÍËÒÏ×Ô
ÙËÐÕßÇÒÏÑÂÝÖÇØËÔÄÞÒÎÙÎÝ¡ÁÞØÏ
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Η απώλεια συντρόφου αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης Αλτσχάιμερ
Η χηρεία αλλά και γενικότερα η απώλεια συντρόφου σε μεγάλη ηλικία
αυξάνει κατά πολύ τη μείωση νοητικών ικανοτήτων που συνδέονται
με τη νόσο του Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη στην ιατρική
επιθεώρηση JAMA Network Open.
Στο πλαίσιο μελέτης, στην οποία
συμμετείχαν επί τρία χρόνια 257
άνθρωποι, διαπιστώθηκε πως οι
νοητικές ικανότητες ηλικιωμένων
ανθρώπων μειώθηκαν τρεις φορές
ταχύτερα σε όσους ή όσες είχαν
χηρέψει ή είχαν χάσει τον σύντροφό
τους σε σύγκριση με παντρεμένους
ή ανύπανδρους ανθρώπους.
Ακόμη και για όσους δεν εμφάνιζαν υψηλά επίπεδα βήτα αμυλοειδούς –ουσίας που συνδέεται με
την εμφάνιση της νόσου του Αλτσχάιμερ– ο κίνδυνος να εμφανίσουν άνοια ήταν υψηλότερος για
άνδρες ή γυναίκες που είχαν χηρέψει. «Μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι

που έχουν χηρέψει και δεν εμφανίζουν νοητικά προβλήματα είναι
πολύ πιο ευάλωτοι στην ανάπτυξη
της νόσου του Αλτσχάιμερ», σύμφωνα με τη μελέτη στην οποία συμμετείχαν επιστήμονες από τα πανεπιστήμια Χάρβαρντ, Μάαστριχτ,
Πρίνστον και από το τμήμα νευρολογίας του νοσοκομείου Μπρίγκαμ
στη Βοστώνη των ΗΠΑ. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στην εγκεφαλική λειτουργία μεταξύ παντρεμένων
και ανύπανδρων ανθρώπων που
συμμετείχαν στην έρευνα. Ωστόσο,
όσοι είχαν χηρέψει εμφάνισαν μεγαλύτερη μείωση νοητικών ικανοτήτων ασχέτως φύλου, κοινωνικοοικονομικής κατάστασης ή εμφάνισης
κατάθλιψης. «Πρόκειται για πολύ
σημαντική μελέτη», λέει στο CNN
ο καθηγητής Ρίτσαρντ Αϊζακσον,
διευθυντής της κλινικής πρόληψης
του Αλτσχάιμερ στην ερευνητική
μονάδα βιοϊατρικής της ιατρικής
σχολής του Πανεπιστημίου Κορνέλ

Η νόσος του Αλτσχάιμερ πλήττει περισσότερο τις γυναίκες απ’ ό,τι τους άν-

δρες και οι συγγραφείς της μελέτης θεωρούν πως η χηρεία εξηγεί σε κάποιο
βαθμό αυτό το φαινόμενο (φωτογραφία αρχείου).

στις ΗΠΑ. «Η απώλεια ενός συντρόφου είναι μεταξύ των πλέον φοβερών και αγχωτικών συμβάντων
στη ζωή, και συνεπώς δεν πρέπει
να προκαλεί έκπληξη το γεγονός
ότι έχει επίπτωση στη νοητική
υγεία», εξηγεί ο καθηγητής Αϊζακσον. «Η νόσος του Αλτσχάιμερ δεν
συνδέεται με μία μοναδική αιτία»,
συνεχίζει, «και η πρόοδος της ασθένειας επηρεάζεται από συνδυασμό
αγχωτικών παραγόντων, καρδιαγγειακών παθήσεων, δίαιτας, άσκησης και γενετικών παραγόντων».
Προηγούμενες έρευνες έχουν
αποδείξει ότι η χηρεία, ιδιαίτερα
σε μεγάλη ηλικία, συνδέεται με την
εμφάνιση προβλημάτων μνήμης,
με μείωση νοητικών ικανοτήτων
και την εμφάνιση άνοιας. Η νόσος
του Αλτσχάιμερ πλήττει περισσότερο τις γυναίκες απ’ ό,τι τους άνδρες
και οι συγγραφείς της μελέτης θεωρούν πως η χηρεία εξηγεί σε κάποιο βαθμό αυτό το φαινόμενο. Στις

Στο μικροσκόπιο
η γρίπη
των πτηνών
Ακόμα ένας υγειονομικός κίνδυνος
εμφανίστηκε στον ορίζοντα, καθώς
οι αρχές ασφαλείας τροφίμων της
Βουλγαρίας ανακοίνωσαν ότι εντοπίστηκε εστία γρίπης των πτηνών
(από το στέλεχος H5N8) σε πτηνοτροφική μονάδα με πάπιες στην
πόλη Ρακόφσκι, 160 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Σόφιας, στη νότια
Βουλγαρία. Το σύνολο των πουλερικών, οι 5.830 πάπιες που εκτρέφονται στη μονάδα, πρόκειται να
θανατωθεί, αναφέρουν οι Αρχές
στη σχετική ανακοίνωσή τους, τονίζοντας ότι πρόκειται για την πρώτη περίπτωση ανίχνευσης του
άκρως μολυσματικού παράγοντος
τη νέα χρονιά. Από την πρώτη στιγμή δημιουργήθηκε γύρω από την
πτηνοτροφική μονάδα μια ζώνη
προστασίας ακτίνας τριών χιλιομέτρων, ενώ απαγορεύτηκε κάθε
μεταφορά άγριων ή οικόσιτων πτηνών στο εσωτερικό της, όπως εξάλλου και η πώληση κρέατος πουλερικών και αυγών. Δεν είναι, ωστόσο,
η πρώτη φορά που εντοπίζεται επιδημία του συγκεκριμένου στελέχους Η5Ν8 της γρίπης των πτηνών
στην Ευρώπη. Από τα τέλη του
2019 μέχρι σήμερα, έχουν εντοπιστεί εστίες σε Πολωνία (20), Ουγγαρία (4), Σλοβακία (3), Ρουμανία
(2) και από μία σε Τσεχία και Ουκρανία. Στην Τσεχία οι Αρχές αναγκάστηκαν να προχωρήσουν στη
θανάτωση 140.000 γαλόπουλων
και κοτόπουλων. Επίσης, επιδημική
εστία εντοπίστηκε και στις αρχές
του μήνα στο Μπρέτζφελντ της
Βάδης-Βυρτεμβέργης, στη Γερμανία, όπου το στέλεχος Η5Ν8 προκάλεσε τον θάνατο 44 πτηνών από
ένα σμήνος 68, ενώ τον Ιανουάριο
το ίδιο στέλεχος είχε εντοπιστεί
και στο Βρανδεμβούργο.
Επιδημική εστία εντοπίστηκε
στις αρχές του μήνα και σε πτηνοτροφική μονάδα της Σαουδικής
Αραβίας στην κεντρική περιοχή
Σουνταΐρ, προκαλώντας τον θάνατο
22.700 πουλερικών, ενώ άλλες
385.300 θανατώθηκαν.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επισημαίνει ότι ήδη από τα τέλη
του 2019 έχουν ανιχνευθεί πολλαπλά κρούσματα της γρίπης των
πουλερικών σε ολόκληρη την Ευρώπη, χωρίς ωστόσο να έχει καταγραφεί και μετάδοση που παθογόνου παράγοντος στον άνθρωπο.
Καθώς, όμως, αυτά τα στελέχη μπορούν να μεταλλαχθούν ώστε να
προσβάλουν εύκολα τον ανθρώπινο
οργανισμό, οι υγειονομικοί φορείς
παρακολουθούν προσεκτικά την
εξάπλωσή τους.

Το λοιμώδες νόσημα (Η5Ν8) έχει
προσβάλει άγρια και οικόσιτα πτηνά
σε ολόκληρη την Ευρώπη.

ΗΠΑ, το 43% των χήρων μεταξύ 75
και 84 ετών και το 72% με ηλικία
άνω των 85 ετών είναι γυναίκες. Τα
αντίστοιχα ποσοστά για τους άνδρες
είναι 15% και 35%, σύμφωνα με τα
στοιχεία της πιο πρόσφατης απογραφής του πληθυσμού.
«Η χηρεία αποτελεί έναν υποτιμημένο παράγοντα κινδύνου που
συνδέεται με σχετιζόμενη με τη νόσο του Αλτσχάιμερ μείωση νοητικής
ικανότητας», είναι το συμπέρασμα
των επιστημόνων που συνέγραψαν
τη μελέτη. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο συγκεκριμένος κίνδυνος, προτείνουν να «δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις διάφορες μορφές παρέμβασης, υποστήριξης και
στους πόρους που συντηρούν την
εγκεφαλική υγεία», λέει ο καθηγητής
Αϊζακσον. Αν και δεν έχουν την ίδια
επίπτωση όλοι οι παράγοντες που
προκαλούν άγχος, συνεχίζει, η σημαντική επίπτωση που έχει η χηρεία
θα πρέπει να μελετηθεί περαιτέρω.

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Το νέο «σούπερ»
αντιβιοτικό
Ενα νέο πανίσχυρο αντιβιοτικό, το
οποίο μπορεί να καταστρέψει πολλά
είδη ανθεκτικών βακτηρίων, παρασκεύασαν ερευνητές του Πανεπιστημίου ΜΙΤ με τη βοήθεια της
τεχνητής νοημοσύνης. Πρόκειται
για την πρώτη φορά που η τεχνητή
νοημοσύνη βρήκε εκ του μηδενός
ένα τόσο δραστικό φαρμακευτικό
σκεύασμα, ανοίγοντας νέους δρόμους στη φαρμακευτική, αφού κάτι
ανάλογο θα μπορούσε μελλοντικά
να γίνει και για φάρμακα για νευροεκφυλιστικές παθήσεις ή τον
καρκίνο. Οι επιστήμονες αισιοδοξούν ότι το «έξυπνο» σύστημα θα
μπορεί να σχεδιάσει διάφορα νέα
φάρμακα, με βάση όσα έχει μάθει
για τις χημικές δομές που επιτρέπουν στα φάρμακα να σκοτώνουν
τα βακτήρια. Χρησιμοποιώντας
έναν νέο αλγόριθμο μηχανικής μάθησης, όπως αναφέρουν στο δημοσίευμά τους στο περιοδικό Cell
οι επιστήμονες και μηχανικοί του
ΜΙΤ, κατάφεραν να κατασκευάσουν
το νέο αντιβιοτικό.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

24 μεταλλάξεις
και ο καρκίνος

ΑΡΘΡΟ / Της ΕΛΕΝΑΣ ΑΛΩΝΕΥΤΗ

Είναι το παιδί μου έτοιμο για το δημοτικό;

Ε

να από τα καίρια θέματα που ταλανίζει
πολύ τους γονείς που έχουν παιδάκια
έτοιμα να πάνε στην πρώτη τάξη του
δημοτικού είναι εάν όντως είναι προετοιμασμένα γι’ αυτό. Στο σημερινό μας άρθρο
θα επικεντρωθούμε στους παράγοντες που
προαπαιτούνται για ένταξη του παιδιού
σας στο δημοτικό. Ξεκινώντας θα ήταν
καλό να ορίσουμε τι ονομάζουμε σχολική
ετοιμότητα. Σχολική ετοιμότητα, λοιπόν,
είναι η ανάπτυξη του παιδιού σε διάφορα
επίπεδα, που μας δείχνει κατά πόσο το
παιδί μπορεί να αντεπεξέλθει τόσο στις
σχολικές υποχρεώσεις του, όσο και στα μαθήματά του με επιτυχία. Δηλαδή, πόσο έτοιμο είναι να πάει στο δημοτικό. Μέχρι στιγμής, το μόνο κριτήριο εισδοχής στο δημοτικό, θεωρείται η ηλικία. Όμως, το σημαντικότερο είναι να δούμε, εάν το παιδί μας
είναι έτοιμο για τη μετάβαση αυτή. Η διερεύνηση της σχολικής ετοιμότητας χρειάζεται μια διεπιστημονική ομάδα που να
απαρτίζεται από λογοθεραπευτή, ειδικό
παιδαγωγό, εργοθεραπευτή, ψυχολόγο,
ωτορινολαρυγγολόγο και οφθαλμίατρο. Ο
κάθε ειδικός έχει υποχρέωση με διάφορα
τεστ, να εξετάσει το δικό του πεδίο, δίνοντας
βάση στις δεξιότητες και στις αδυναμίες
του παιδιού. Ύστερα από τη διεξαγωγή των
τεστ, ο ειδικός θα είναι σε θέση να μιλήσει

συγκεκριμένα για τις αδυναμίες του παιδιού,
πώς αυτές θα δημιουργήσουν δυσκολίες
μετέπειτα στο δημοτικό και πώς μπορούν
να δουλευτούν. Στη συνέχεια, θα αναφερθώ
σε ορισμένα κριτήρια από λογοθεραπευτική
σκοπιά, τα οποία πρέπει να κατέχει ένα
παιδί, πριν την εισδοχή του στο δημοτικό.
Θα πρέπει να προσέξετε εάν το παιδί είναι
σε θέση να ακολουθεί σύνθετες οδηγίες, να
παρακολουθεί και να κατανοεί ιστορίες κατάλληλες για την ηλικία του. Ακόμη, να κατανοεί και να παρακολουθεί μια απλή συνομιλία, να αντιλαμβάνεται το χιούμορ και να
κατανοεί λογοπαίγνια. Στη συνέχεια όσον
αφορά την έκφραση λόγου, θα πρέπει να
έχει κατακτήσει όλους τους φθόγγους της
γλώσσας και να τους αρθρώνει σωστά. Επιπρόσθετα, να χρησιμοποιεί προτάσεις με
τουλάχιστον δύο ή περισσότερες ιδέες και
να μπορεί να περιγράφει κάτι το οποίο θέλει.
Θα πρέπει, επίσης, να είναι σε θέση να συντάσσει προτάσεις με Υποκείμενο- Ρήμα –
Αντικείμενο. Ακόμη, να λέει ή να αφηγείται
ιστορίες ή την καθημερινότητά του, να κάνει
ερωτήσεις και να απαντάει σε ερωτήσεις
κλειστού τύπου (δηλ. όπου η απάντηση είναι
«ναι» ή «όχι»), αλλά και σε ερωτήσεις ανοικτού
τύπου (δηλ. πώς πέρασες σήμερα στο σχολείο;). Επίσης, να απαντάει σε διάφορες ερωτήσεις τύπου (τι, γιατί, πώς κ.α.), να συμμετέχει

με ευκολία σε συζητήσεις και να χρησιμοποιεί
ορθά τον πληθυντικό αριθμό, πτώσεις και
αντωνυμίες όπου χρειάζεται. Σημαντικό είναι
να μιλάει και να εκφράζεται για πράγματα
που έχουν συμβεί ή που θα συμβούν και η
ομιλία του να είναι καταληπτή και από τρίτους
και όχι μόνο από άτομα του κοντινού του
περιβάλλοντος. Χρειάζεται ακόμη να μπορεί
να κάνει εναλλαγές στη φωνή του (προσωδία),
να χρησιμοποιεί αντίθετες έννοιες και να
συγκρίνει αντικείμενα. Ακόμη σημαντική
είναι η αναγνώριση των χρωμάτων, εντοπισμός ομοιοτήτων και διαφορών και αναγνώριση ιδιότητας αντικειμένων (δηλ. μαλακό
– σκληρό). Σημαντικό να αναγνωρίσει τους
αριθμούς έως το δέκα, να αντιστοιχεί τον
αριθμό με την ποσότητα αντικειμένων (π.χ.
βλέπει 3 μπάλες θα το αντιστοιχίσει με τον
αριθμό 3) και να ομαδοποιεί αντικείμενα
βάση χαρακτηριστικών (π.χ. με βάση το χρώμα, την κατηγορία κ.α.).
Αυτά, είναι ορισμένα από τα κριτήρια που
προαπαιτούνται από λογοθεραπευτική σκοπιά
για την εισδοχή των παιδιών στο δημοτικό,
χωρίς να σημαίνει πως είναι τα μόνα κριτήρια.
Υπάρχουν και άλλα πολλά.

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

Βρετανοί επιστήμονες ανακάλυψαν
24 γενετικές μεταλλάξεις που συνδέονται με αυξημένο κατά δύο έως
τρεις φορές κίνδυνο για καρκίνο
της μήτρας (ενδομητρίου). Οι ερευνητές των Πανεπιστημίων του Μάντσεστερ και του Κέμπριτζ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στην
επιθεώρηση Journal of Medical Genetics, αξιολόγησαν συστηματικά
τις γενετικές αναλύσεις (συνολικά
149) για τα γενετικά αίτια του καρκίνου της μήτρας. Βρήκαν έτσι 24
μεμονωμένες μεταλλάξεις, σε έξι
γονίδια (HNF1B, KLF, EIF2AK,
CYP19A1, SOX4, MYC), που ρυθμίζουν την ανάπτυξη και τον θάνατο
των κυττάρων, τα οιστρογόνα και
τους μεταγραφικούς παράγοντες.
Ιδίως πέντε από τις 24 μεταλλάξεις
φαίνεται να σχετίζονται ιδιαίτερα
με τον κίνδυνο καρκίνου. Αν μια
γυναίκα έχει όλες ή τις περισσότερες από αυτές τις 24 γενετικές
μεταλλάξεις, τότε εκτιμάται πως
αντιμετωπίζει διπλάσιο έως τριπλάσιο κίνδυνο καρκίνου της μήτρας, σε σχέση με μια γυναίκα που
δεν έχει κάποια τέτοια μετάλλαξη.
Οι επιστημονικές διαπιστώσεις θα
αξιοποιηθούν ώστε να εντοπίζονται
οι γυναίκες με τη μεγαλύτερη γενετική προδιάθεση για καρκίνο
του ενδομητρίου.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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Eνα ντέρμπι
«αιωνίων»
διαφορετικό…

ΑΠΟΨΕΙΣ

La Casa de Papel
και μάλλινα

Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια,
η Ομόνοια πλεονεκτεί του ΑΠΟΕΛ
Το αυριανό (2/3, 19:00) ντέρμπι των «αιωνίων» έχει πολύ διαφορετικό χαρακτήρα σε σχέση με τις αναμετρήσεις
του ΑΠΟΕΛ με την Ομόνοια τα τελευταία πολλά χρόνια. Για πρώτη φορά
λοιπόν εδώ και καιρό, οι «γαλαζοκίτρινοι» δεν είναι το φαβορί. Αντίθετα, μά-

λιστα που αυτή την φορά οι «πράσινοι»
βρίσκονται σε καλύτερη αγωνιστική
και ψυχολογική κατάσταση. Αναλύουμε
τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των «μονομάχων» σε ένα ντέρμπι
που θυμίζει τις παλιές καλές, ρομαντικές
εποχές του ποδοσφαίρου μας.

Ο Γιώργος Εφραίμ είναι μια πολύτιμη μονάδα σε τέτοια ντέρμπι, έχοντας υπηρετήσει και τις δυο ομάδες.

Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου μετξύ της Ομόνοιας και του ΑΠΟΕΛ, ξεχώρισε το χαμένο πέναλτι του Ντε Βινσέντι.

ΑΠΟΕΛ: Το παιχνίδι της
χρονιάς (μέχρι το επόμενο)

Ομόνοια: Να τερματίσει
την κακή επταετή παράδοση

Το αυριανό παιχνίδι έχει πραγματικά
τεράστια σημασία για τον ΑΠΟΕΛ. Η
έκβαση αυτού του παιχνιδιού θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την δυναμική
που θα έχουν οι «γαλαζοκίτρινοι»
στην τελική φάση. Η ήττα στην Πάφο
την προηγούμενη αγωνιστική, μπορεί
να μην αύξησε την διαφορά από την
κορυφή και την πρωτοπόρο Ανόρθωση, αλλά αύξησε την διαφορά στους
4 βαθμούς από την δεύτερη Ομόνοια
και έκανε πολύ πιο δύσκολο το εγχείρημα για την κατάκτηση του 8ου σερί
τίτλου πρωταθλήματος. Αν ο ΑΠΟΕΛ
κερδίσει αυτό το ντέρμπι θ’ αποκτήσει
ξανά μεγάλη δυναμική αφού θα μειώσει στον βαθμό από τον έναν διεκδικητή (Ομόνοια). Αν όμως χάσει τότε
θα μπει στην τελική φάση με βαθμολογικό μειονέκτημα, 7 βαθμών, στην
καλύτερη γι’ αυτόν περίπτωση και
μάλιστα από δύο ομάδες. Το ίδιο
ισχύει και στην περίπτωση ισοπαλίας,
αφού η διαφορά από την πρωτοπόρο,
ενδέχεται να μεγαλώσει (σε 6 ή 8 βαθμούς).

Άλλο ένα ντέρμπι για την Ομόνοια.
Πέρα από την αντικειμενική ιδιότητα
του αιώνιου, υπάρχει μια άλλη παράμετρος : η μακρά αποχή από νίκες
έναντι του αντιπάλου. Ψάχνει επιτυχία
επί του «αιώνιου» από τις 6 Απριλίου
2013. Από τότε μέχρι σήμερα η Ομόνοια αγνοεί τη νίκη. Είναι άρα εύκολα
αντιληπτό το τι σημαίνει η νίκη από
ιστορικής πλευράς. Υπάρχει και έντονο
βαθμολογικό ενδιαφέρον. Αν κερδίσει
και δεν κερδίσει η Ανόρθωση την
ΑΕΚ, περνά στην πρώτη θέση, έχουσα
42 βαθμούς έναντι 43 της Ανόρθωσης.

I ΒΑΣΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ: Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, πόσω μάλλον
το αυριανό, ωστόσο η σπουδαία παράδοση που έχει κτίσει ο ΑΠΟΕΛ κόντρα στην αιώνια αντίπαλό του στα
τελευταία 7 χρόνια της κυριαρχίας
του στο πρωτάθλημά μας, έχει την
σημασία της. Ο ΑΠΟΕΛ είναι τυπικά
γηπεδούχος, κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε ένα «παιχνίδι ψυχολογίας»,
όπως το ντέρμπι αυτό.
I ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ: Ο ΑΠΟΕΛ
πάσχει αγωνιστικά. Δεν έχει ισορροπία
στις γραμμές και η ανάπτυξή του είναι
αργή και προβληματική. Δυσκολεύεται
αφάνταστα στο δημιουργικό παιχνίδι
ενώ το μεγαλύτερο πρόβλημά του είναι
η δυστοκία των επιθετικών του.
I ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: Ο Μαρίνος Ουζουνίδης

δήλωσε μετά το τελευταίο παιχνίδι
των γαλαζοκιτρίνων, ότι το μεγαλύτερο
πρόβλημά τους είναι «στην σκέψη

και στο μυαλό….». Ο περσινός πρωταθλητής έχει χάσει τον χαρακτήρα
του νικητή – πρωταθλητή και αρκετοί
ποδοσφαιριστές του παρουσιάζονται
«άψυχοι» και χωρίς νεύρο – πάθος.
I ΤΑΚΤΙΚΗ: Εξηγήσαμε στην εισαγωγή

μας την τεράστια σημασία που έχει
για τον ΑΠΟΕΛ αυτό το ντέρμπι. Είναι
υποχρεωμένο να παλέψει για τη νίκη
και μόνο. Η εκτίμησή μας είναι ότι ο
κ. Ουζουνίδης θα επιλέξει σχήμα με
τέσσερεις στην άμυνα, δύο «κόφτες»
τους Άλεφ, Μιχαήλοβιτς, τους Τάμαρι
και Γιάκολις στα άκρα μεσοεπιθετικά,
τον Τόμας Ντε Βινσέτι ως δεύτερο
επιθετικό και ως επιθετική αιχμή μάλλον τον Χαλένιους αφού ο Πάβλοβιτς
πάει από το κακό στο χειρότερο. Επικρατέστεροι για την άμυνα είναι ο
Μπέλετς, Βούρος δεξιά και Γουίλερ
αριστερά και τους Ιωάννου, Σάβιτς
(ή Μερκή) ως κεντρικούς αμυντικούς.
I ΚΟΣΜΟΣ: Η πιο μεγάλη (ίσως) δύναμη
του ΑΠΟΕΛ στα χρόνια της κυριαρχίας
του στο ποδόσφαιρο μας, οι οργανωμένοι οπαδοί του, εξακολουθούν να
απέχουν λόγω της κάρτας οπαδού. Η
σημασία όμως του αυριανού ντέρμπι
και τα όσα διακυβεύονται, πιθανότατα
θα ωθήσει τον υπόλοιπο κόσμο να
λειτουργήσει… οπαδικά και να συνδράμει την ομάδα για τη νίκη.
I ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ:

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης δεν έχει τον χρόνο για να… μεταμορφώσει την ομάδα που βρήκε
και να διορθώσει τα πολλά αδύνατα
σημεία της. Γι’ αυτό και ο Ελλαδίτης
τεχνικός δίνει τεράστια σημασία στην
βελτίωση της ψυχολογίας των παικτών
του, οι οποίοι έχουν χάσει την αυτοπεποίθησή τους. Υπήρξε και παίκτης
του ΑΠΟΕΛ και γνωρίζει πολύ καλά
τις ιδιαιτερότητες αυτού του παιχνιδιού. Είχε την ευκαιρία να δει την
Ομόνοια στους πρόσφατους αγώνες
της και ξέρει καλά και τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματά της.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΤΙΧΗΣ

I ΒΑΣΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ: Βασικό
της πλεονέκτημα ενόψει του ντέρμπι,
είναι πέρα από τη δυναμική που διαθέτει ως μεγάλη ομάδα, η συγκεκριμένη δυναμική που αναπτύσσεται
όλη τη χρονιά και ισχύει και σε αυτό
το διάστημα. Κάνει την καλύτερη πορεία των τελευταίων δέκα χρόνων,
παρουσιάζει εξαιρετικό ποδόσφαιρο
– το καλύτερο από κάθε άλλη ομάδα
- σε προκαλεί να πας στο γήπεδο και
βρίσκεται σε τροχιά τίτλου. Καθαρά
αγωνιστικά, σπανίως χάνει την ισορροπία της, ενώ διαθέτει εξαιρετική
άμυνα. Με 13 γκολ, έχει την καλύτερη
στην κατηγορία.
I ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ: Δεν υπάρ-

χει η ανάλογη των ευκαιριών, παραγωγή γκολ - έχει πετύχει 31 στο
σύνολο - ενώ ο Ματ Ντάρμπισαϊαρ
τραβά σχεδόν μόνος… το κουπί.
Έχει πετύχει 12 γκολ με τον επόμενο... Τιάγκο Φερέιρα να είναι
στα 4.
I ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: Η ψυχολογία της ομά-

δας είναι στα καλύτερά της. Η νίκη
επί της ΕΝΠ (τερμάτισε τις μέτριες
εμφανίσεις), με την παράλληλη καλή
εμφάνιση, τη βροντερή παρουσία
του νεαρού Λοΐζου Λοΐζου και την
ταυτόχρονη βαριά ήττα της Ανόρθωσης (0-5) από τον Εθνικό που μείωσε
τη διαφορά στον ένα βαθμό από την
πρώτη Ανόρθωση, απογείωσε τον εν-

θουσιασμό του κόσμου, ενώ στην
απογείωση βοήθησε και η ήττα του
έτερου ανταγωνιστή και αυριανού
αντιπάλου ΑΠΟΕΛ (από την Πάφο με
σκορ 0-2) που είναι τώρα περισσότερους βαθμούς (4) πίσω από το «τριφύλλι». Η ατμόσφαιρα περιλαμβάνει
και τους παίκτες, που εννοείται ότι
δεν είναι … απογειωμένοι. Η ομάδα
βρίσκεται στην καλύτερή της ψυχολογική κατάσταση πριν από ντέρμπι
με το ΑΠΟΕΛ, εδώ και χρόνια.
I ΤΑΚΤΙΚΗ: Η τακτική είναι γνωστή
και δεν θα αλλάξει αύριο. Πλάνο…
αρχών σε διάταξη 4-2-3-1. Μικρές
αποστάσεις μεταξύ των γραμμών και
σχεδόν απόλυτη ισορροπία με την
ομάδα στοχοπροσηλωμένη. Προσπάθεια για κατοχή, δόμηση παιχνιδιού
από πίσω, με υπομονή, κάθετο παιχνίδι, γρήγορες πάσες, συνεργασίες
κυρίως από τα άκρα και πλαγιοκοπήσεις από τον Νταβίντ Ακιντόλα.
I ΚΟΣΜΟΣ: Εδώ …τα χαλάμε. Τρόπος
του λέγειν. Η ομάδα που φέρνει τον
περισσότερο κόσμο στα γήπεδα με
διαφορά από τη δεύτερη (9.193 έναντι
5444 της δεύτερης Ανόρθωσης), θα
αγωνιστεί με 2.200 οπαδούς της αφού
τόσα εισιτήρια παίρνει ως φιλοξενούμενη στο ντέρμπι.
I ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: Ο μέχρι τώρα καλύ-

τερος κόουτς του πρωταθλήματος.
Πήρε μια καινούρια ομάδα, για χρόνια
απέχουσα από πρωταγωνιστικές πορείες και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα τη συναρμολόγησε και την
ξανάκανε όπως ήταν παλιά. Όχι μόνο
πρωταγωνίστρια, αλλά και ελκυστική.
Έχει φτιάξει ομάδα με ταυτότητα και
πλάνο που μπαίνει στο γήπεδο για
να παίξει μπάλα και να κερδίσει. Δουλεύει με περιορισμένο ρόστερ (δεν
κάνει εύκολα αλλαγές) και προωθεί
νέους. Σε συνθήκες πρωταθλητισμού.
Διαθέτει ποδοσφαιρική νοοτροπία,
πόρρω απέχουσα από τη δική μας.
ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗΣ

Και τι δηλαδή; Επειδή αποχωρεί ο χειμώνας και οι αμυγδαλιές θ’ ανθίσουν
και ακολούθως θα απλώσουμε την
κορμάρα μας στις πλαζ ανά την Κύπρο,
ν’ αφήσουμε στην άκρη τον επόμενο
χειμώνα μη μας πιάσει απροετοίμαστους;
Του
Υπάρχει άλλο κάτι πιο σοβαρό στη
ΧΡΙΣΤΟΥ
ζωή μας και ιδιαίτερα όλων εμάς που
ΖΑΒΟΥ
ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, από
το να είμαστε έτοιμοι για τη βαρυχειμωνιά που θ’
ακολουθήσει την άνοιξη και το καλοκαίρι;
Άμα εσύ ανησυχείς ή χολοσκάς, ότι τίποτα δεν πάει
καλά στο χώρο του αθλήματος, ψάξε το μήπως και πρόκειται γενικώς για μια απαισιόδοξη στάση που τηρείς
στη ζωή, χαλώντας την υγειά σου. Λίγο να διαβάσεις
τις δηλώσεις του προέδρου της ΚΟΠ περί της ζωντάνιας
και της ισχύος που διαθέτει το ποδόσφαιρό μας, θ’
απαλλαγείς από το στρες και τις αρνητικές σκέψεις.
Και άμα σου κάνουν κλικ διάφορα δημοσιεύματα από
κίτρινες φυλλάδες του τύπου El Pais ή El Confidential,
σου το γράφω πίστεψέ το… κουτσομπολιά είναι όλα
αυτά, προερχόμενα από την χώρα των ταυρομαχιών.
Άκουσε εκεί El Pais και El Confidential; Να μου έλεγες
Casa de Papel και Bella Ciao να κατανοήσω τους όποιους
προβληματισμούς σου.
Το ψυλλιάστηκαν ευτυχώς και τα ΜΜΕ του νησιού,
οι αδέσμευτες και τίγκα στον επαγγελματισμό αθλητικές- πολιτικές ιστοσελίδες και αγνόησαν τις ζαβολιές
των Ιβήρων. Γιατί εμείς εδώ, έχουμε και μια σοβαρότητα.
Είμαστε πάνω απ’ όλα άνθρωποι με ευαισθησίες και
σεβόμαστε τη μητέρα φύση και ό,τι την περιβάλλει.
Έχουμε κιόλας μια ιδιαίτερη αγάπη για τα πτηνά και
συγκεκριμένα για τον στρουθοκάμηλο. Όχι όπως αυτοί
που παν και σκοτώνουν τους ταύρους τον ένα πίσω
από τον άλλο, διασκεδάζοντας το βασανισμό του μες
στις αρένες.
Γενικώς, τα πάμε καλά. Η μοναδική μου έγνοια είναι
μήπως και σκάσει ο χώρος κάτω από το χαλί και τιναχθούμε όλοι στον αέρα, αλλά και πάλι με καθησυχάζουν
οι πολλές συσκέψεις στα Υπουργεία τους και οι βαθυστόχαστες δηλώσεις των αρμοδίων. Να ’ναι καλά και
αυτοί που μεριμνούν ολημερίς για την νομιμότητα στο
χώρο, είναι κιόλας ισχυρό το ποδόσφαιρο όπως μας
είπε ο πρόεδρος, πάω να προμηθευτώ μαλλί, χρώματος
μαύρου να ξεκινήσω το πλέξιμο… μην κρυώσει το κοκαλάκι μου.

Εσείς στον κόσμο σας!
Καιρό έχουμε να ασχοληθούμε με το
καθαρά αγωνιστικό κομμάτι του κυπριακού ποδοσφαίρου και ας διανύουμε
μια καθοριστική περίοδο, πλησιάζοντας
στο τέλος των φετινών διοργανώσεων.
Και προέκυψαν τις τελευταίες εβδομάδες καλές... αφορμές για να αναπτυχΤου
θούν καθαρά ποδοσφαιρικές συζητήΓΙΩΡΓΟΥ
σεις.
ΛΟΓΙΔΗ
Η εξέλιξη στο πρωτάθλημα, τα απρόβλεπτα αποτελέσματα σε παιγνίδια με ακλόνητα φαβορί
και ξεκάθαρα αουτσάιντερς, η δυσκολία να αναδείξει
κάποιος, ακόμη και τώρα, λίγο πριν τη δεύτερη φάση
του πρωταθλήματος, το πρώτο φαβορί για τον τίτλο,
ακόμη και το απρόβλεπτο στη διεκδίκηση της παραμονής
στην πρώτη κατηγορία και το ότι φθάσαμε στα ημιτελικά
του κυπέλλου, με δυο ζευγάρια τα οποία θα μπορούσαν
κάλλιστα να αποτελέσουν και ζευγάρι τελικού. Όλα
αυτά είναι σημαντικά θέματα για το κυπριακό ποδόσφαιρο και θετικά στοιχεία της φετινής αγωνιστικής
περιόδου.
Όλα αυτά, ωστόσο, περνούν σε δεύτερη μοίρα,
μπροστά σε όλα όσα παράλληλα διαδραματίζονται
φέτος στο ποδόσφαιρο της χώρας μας. Γεγονότα τα
οποία επισκιάζουν το πιο συναρπαστικό ίσως πρωτάθλημα των τελευταίων χρόνων, όχι άδικα, γιατί φέτος
η κατάσταση δείχνει να έχει φθάσει στο απροχώρητο.
Και όποιος το αντίθετο υποστηρίξει, μάλλον σ’ ένα
δικό του κόσμο ζει, αγγελικά όπως ο ίδιος μόνο πιστεύει
πλασμένο. Και όσο διαπιστώνεις ότι υπάρχουν άνθρωποι
με σημαντικά πόστα στο χώρο, ικανοί να διαδραματίσουν
καθοριστικό ρόλο στην δύσκολη προσπάθεια να βγούμε
από το τέλμα και οι οποίοι προσπαθούν (ακόμη) να
μας πείσουν για τον αγγελικά πλασμένο χώρο του κυπριακού ποδοσφαίρου, τόσο περισσότερο μένεις στα
αρνητικά. Όσο εξακολουθούν κάποιοι να μένουν στα
λόγια, στις υποσχέσεις και στις δεσμεύσεις, αρχειοθετώντας τη μία μετά την άλλη τις υποθέσεις στο ασφυκτικά γεμάτο ερμάρι με την επιγραφή «ανεξιχνίαστα»,
τόσο λιγότερο εστιάζεις στα θετικά.
Προσθέστε και τις φωνές που δειλά – δειλά, όπως
κάθε χρόνο περίπου τέτοια εποχή βγαίνουν, περί αύξησης των ομάδων της πρώτης κατηγορίας, με μοναδικό
κριτήριο των... πρωτεργατών μιας τέτοιας αλλαγής το
δικό τους σωματειακό συμφέρον και βγαίνει ολοκληρωμένη η μίζερη εικόνα του κυπριακού ποδοσφαίρου,
σε μια χρονιά η οποία θα μπορούσε να προσθέσει βαθμούς, θα μπορούσε να βελτιώσει την εικόνα του ποδοσφαίρου μας και την αντίληψη του κύπριου φίλαθλου
για το άθλημα, σε μια περίοδο που τόσο πολύ το κυπριακό
ποδόσφαιρο το έχει ανάγκη...
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Μεταβολές εβδομάδας
X.A.K.
-4,03%

X.A.
-19,3%

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei

Dax

FTSE 100

-13,72%

-12,01%

-9,95%

-9,49%

-8,61%

ΚΡ. ΛΑΓΚΑΡΝΤ
Η κλιματική
αλλαγή
απειλεί και
τις τράπεζες
Σελ. 10

Πετρέλαιο

€/$

-14,63%

1,45%

Τεστ επιβίωσης για τις ασφαλιστικές

ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ
ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΟ

Ετοιμάζουν νέα προγράμματα προκειμένου να μην χάσουν τους πελάτες τους ενόψει του ΓεΣΥ
Μάχη με το χρόνο δίνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, προκειμένου
να διασφαλίσουν τη συνέχιση συμβολαίων υπηρεσιών υγείας, ενόψει
της εφαρμογής της δεύτερης φάσης
του ΓεΣΥ τον Ιούνιο. Προς τούτο
επεξεργάζονται διάφορα σχέδια

και προτάσεις. Στόχος είναι να συγκρατήσουν τους πελάτες τους και
να μην χάσουν το κονδύλι των σχεδίων υγείας. Οπως πληροφορείται
η «Κ», από την αρχή του χρόνου
άρχισαν να γίνονται κρούσεις σε
επιχειρήσεις οι οποίες δεν προχώ-

ρησαν σε ετήσια ανανέωση συμβολαίων των Σχεδίων Υγείας που
παρέχουν στο προσωπικό τους,
προτείνοντάς τους διαφορετικά
προϊόντα. Μια από τις προτάσεις
προς τις επιχειρήσεις είναι να μην
κοπεί το κονδύλι που προόριζαν

για ομαδικά Σχέδια Υγείας αλλά να
μετατραπεί σε εισφορά για Ταμεία
Προνοίας. Αντίδραση ρεαλιστική
όπως δηλώνουν και οι ίδιοι οι επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν αφήσει
«ανοιχτή την πόρτα» σε μια τέτοια
πρόταση. Άλλες πληροφορίες ανα-

Ο κορωνοϊός δοκιμάζει μετοχές και ομόλογα
Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας
ΤΗΛ: 22 056 300. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

φέρουν ότι ασφαλιστές προσεγγίζουν τις επιχειρήσεις με τις οποίες
έχουν ήδη συμβληθεί και αντί να
σταματήσουν το πρόγραμμα που
είχαν μέχρι πρότινος, να συνάψουν
ένα πιο φθηνό, με ενδεχομένως
λιγότερες καλύψεις. Σελ. 3

Τραπεζικά
e-branches
ανοίγουν και
στην Κύπρο
Με λιγότερο προσωπικό
Η ψηφιακή μεταρρύθμιση των τραπεζών συνεχίζεται. Δημιούργησαν
εφαρμογές για ανέπαφες πληρωμές
και υιοθέτησαν διάφορες τεχνολογίες για μείωση του κόστους.
Το 2021 θα δούμε και τα λεγόμενα
«e-branches», όπου οι πελάτες θα
προχωρούν στις συναλλαγές τους
μέσω ATM που είναι ικανά για περισσότερες λειτουργίες από τα συνηθισμένα. Σελ. 4

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Εκθετη και ευάλωτη
η τουρκική οικονομία
Η νομισματική κρίση στην Τουρκία έχει

αναγκάσει την κεντρική τράπεζα να δαπανήσει δυσθεώρητο τμήμα των συναλλαγματικών της διαθεσίμων για να στηρίξει τη λίρα. Ετσι, η οικονομία μένει έκθετη και ευάλωτη σε πιθανή κρίση αλλά και στην τρέχουσα κρίση λόγω του κορωνοϊού. Σελ. 11

Προς εξόφληση
και του δανείου
από τον ESM

ΕΛΛΑΔΑ

Σε ακίνητα μία στις τρεις
επενδύσεις από ξένους

Αναμένεται να γίνει το 2021

Τις «ασφαλείς», αλλά χαμηλής προστιθέ-

μενης αξίας, επενδύσεις σε ακίνητα στην
Ελλάδα προτιμούν οι ξένοι. Το 2019, από τα
4,2 δισ. ευρώ των άμεσων ξένων επενδύσεων, το 1,45 δισ. αφορούσε σε αγορές ακινήτων. Δηλαδή, το 35% των επενδύσεων
κατευθύνθηκε στην αγορά ακινήτων. Σελ.12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Κύπρος

Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

0,56%

0,07%

Γερμανία

-0,55%

0,10%

Γαλλία

-0,26%

0,04%

Ιταλία

1,07%

0,17%

Ισπανία

0,30%

0,08%

Ιρλανδία

-0,16%

-0,02%

Ελλάδα

1,19%

0,24%

Ην. Βασίλειο

0,46%

-0,11%

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

Τα καλύτερα επενδυτικά στοιχήματα του 2019, οι ελληνικές μετοχές και τα ελληνικά ομόλογα, είναι πλέον αντιμέτωπα με τη φυγή επενδυτών
μετά και τα «σύννεφα» που συγκεντρώθηκαν πάνω από την Ελλάδα λόγω της ταχύτατης εξάπλωσης του κορωνοϊού. Οι ανησυχίες για τις
επιπτώσεις αυτού του νέου «μαύρου κύκνου» στον τουρισμό της χώρας οδηγούν τους επενδυτές σε αλλαγή της στρατηγικής τους απέναντι στα
ελληνικά περιουσιακά στοιχεία. Σελ. 6-7

Μετά την πρόωρη αποπληρωμή
του ρωσικού δανείου ύψους 1,58
δισεκατομμυρίων ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2019, η Κυπριακή
Δημοκρατία αποπλήρωσε πρόωρα
και το δάνειο του ΔΝΤ ύψους 716
εκατομμυρίων ευρώ. Η Κύπρος
βάζει τώρα πλώρη για πρόωρη
αποπληρωμή του δανείου του ESM,
ύψους 6,3 δισ. το 2021. Σελ. 3

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Των HOLGER SCHMIEDING ΚΑΙ KALLUM PICKERING*

Σημαντικές αλλά προσωρινές οι συνέπειες του κορωνοϊού
H απότομη αύξηση των κρουσμάτων του κορωνοϊού σε πολλές
περιοχές της Ασίας, εκτός Κίνας,
καθώς και στη βόρεια Ιταλία,
είναι ανησυχητική. Αυξάνει την
ανησυχία ότι οι Αρχές της Ιταλίας
αλλά και πιθανώς εκείνες άλλων
χωρών θα χρειαστεί να λάβουν
δραστικά μέτρα, όπως περιορισμούς στα ταξίδια ώστε να μη
διαδοθεί ο ιός.
Οι ειδήσεις που δείχνουν πως
ολόκληρες πόλεις της Κίνας βρίσκονται σε καραντίνα ή πως αρκετά ράφια των σούπερ μάρκετ
είναι άδεια εντείνουν τους φόβους. Η μαζική πώληση επισφαλών περιουσιακών στοιχείων αυτή την εβδομάδα αντανακλά την
αβεβαιότητα σχετικά με την πορεία της πανδημίας αλλά και τις

οικονομικές επιπτώσεις που αυτή
θα έχει.
Ωστόσο, οι κίνδυνοι μιας σοβαρής διαταραχής της οικονομικής δραστηριότητας έχουν αυξηθεί ενώ το βασικό μας σενάριο
δείχνει πως η επίδραση, αν και
σημαντική, θα είναι κυρίως προσωρινή. Υστερα από μερικούς
δύσκολους μήνες, η ευρωπαϊκή
οικονομία είναι πιθανόν να επανέλθει σταδιακά στους ρυθμούς
ανάπτυξής της. Οι πανδημίες
προκαλούν σοκ τόσο στην παγκόσμια ζήτηση όσο και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Οι περιοχές
στις οποίες έχει εξαπλωθεί ο ιός
πλήττονται από χαμηλή κατανάλωση καθώς και από αναταραχές
σε επίπεδο παραγωγής. Αλλού,
οι επιπτώσεις είναι πιο ευδιάκρι-








Οι πανδημίες προκαλούν σοκ τόσο στην
παγκόσμια ζήτηση όσο
και στην εφοδιαστική
αλυσίδα.
τες στην εφοδιαστική αλυσίδα
για τους παραγωγούς αλλά και
για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών παγκοσμίως, ενώ το πλήγμα επεκτείνεται και σε επίπεδο
εμπιστοσύνης. Aπό τη στιγμή
που το ξέσπασμα του ιού έχει περιοριστεί στην Κίνα και σε γειτονικές χώρες, με την Ιταλία σύντομα να συγκρατεί την εξάπλωσή
του, η Ευρώπη πιθανώς να έχει

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

αποφύγει τα χειρότερα. Το μεγαλύτερο πλήγμα θα υποστούν
οι ευρωπαϊκές εταιρείες οι οποίες
είτε διαθέτουν εφοδιαστικές αλυσίδες που εξαπλώνονται στην
Aνατολική Ασία είτε πωλούν προϊόντα και υπηρεσίες προς τα εκεί.
Ωστόσο, θα παραμείνει ήπιας
μορφής ο αντίκτυπος στην οικονομία στη διάρκεια του 2020, δηλαδή θα πληγεί αρχικά η οικονομία και στη συνέχεια θα ανακάμψει όταν αποκατασταθεί η
εφοδιαστική αλυσίδα. Παρότι τα
πρόσφατα στοιχεία θα πρέπει να
διερευνηθούν με προσοχή, η συνεχής βελτίωση των βασικών οικονομικών στοιχείων που αφορούν την Ευρώπη για τον Φεβρουάριο, παρά τις εντεινόμενες
αναταραχές λόγω του ιού στην

Κίνα, καταδεικνύουν μια θετική
δυναμική στον τομέα της μεταποίησης. Ωστόσο ένα μεγαλύτερο
ξέσπασμα της επιδημίας στην
Ευρώπη, σε σημείο που θα υποχρεώσει τις Αρχές να λάβουν περισσότερα μέτρα, όπως το κλείσιμο εργοστασίων ή γραφείων,
θα έχει μεγαλύτερη άμεση επίπτωση στην εγχώρια ζήτηση και
στην αλυσίδα εφοδιασμού. Και
ενώ αυτό το ενδεχόμενο παραμένει για την ώρα μικρό, θα πρέπει να αξιολογήσουμε τις πιθανές
επιπτώσεις μετά την πρόσφατη
εμφάνιση κρουσμάτων στην Ιταλία.

* Οι κ. Holger Schmieding και Kallum
Pickering είναι επικεφαλής οικονομολόγοι της Berenberg Bank.
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Ο αντίκτυπος
του κατώτατου μισθού
στη Γερμανία
Κατά τη δεκαετία μετά το τέλος της
χρηματοπιστωτικής κρίσης, το ποσοστό εργασίας στη Γερμανία αυξάνεται συνεχώς. Οι αποδοχές των
εργαζομένων αυξήθηκαν, ακόμη
και αυτών που δεν καλύπτονταν
από συλλογικές συμβάσεις. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις, βάσει του κατώτατου μισθού των 8,50 ευρώ που
θεσμοθετήθηκε το 2015, σημειώθηκαν σε εργαζομένους με χαμηλά
προσόντα και σε εργαζομένους στην
ανατολική Γερμανία. Παράλληλα,
υπήρξε και μία ελάχιστη σχεδόν
ανεπαίσθητη αύξηση του ποσοστού
ανεργίας, η οποία ενδέχεται να σχετίζεται με τη θεσμοθέτηση του κατώτατου μισθού. Συνεπώς, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι όλο
και περισσότεροι υποστηρίζουν την
αύξηση του κατώτατου στα 12 ευρώ
την ώρα.







Η θεσμοθέτησή του είχε θετικά αποτελέσματα και πλέον προτείνεται να αυξηθεί στα 12
ευρώ την ώρα.
Πριν από πέντε χρόνια, η συζήτηση σχετικά με τη θεσμοθέτηση
του κατώτατου είχε κινηθεί διαφορετικά, διότι ορισμένοι προειδοποιούσαν έντονα ότι θα οδηγήσει σε
τεράστια μείωση του ποσοστού απασχόλησης. Ορισμένοι επιφανείς οικονομολόγοι εκτιμούσαν ότι θα απειληθούν μεταξύ 425.000 και 910.000
θέσεων εργασίας, άλλοι ότι θα καταργηθούν 570.000 θέσεις.
Πώς είναι δυνατόν οι εκτιμήσεις
καταξιωμένων Γερμανών οικονομολόγων να είναι τόσο μακριά από
την πραγματικότητα; Οικονομολόγοι
της γερμανικής επιτροπής που ασχολείται με τον κατώτατο μισθό τονίζουν σε πρόσφατο άρθρο τους ότι
οι προβλέψεις βασίζονταν σε ένα
αυστηρό μοντέλο, υποθέτοντας ότι
υπάρχει τέλειος ανταγωνισμός στην
αγορά και δεν θα γίνονται προσλήψεις, λόγω αύξησης των μισθών.
Επιπλέον, οι προβλέψεις αντικρούονταν με εμπειρικές έρευνες, οι οποίες
απέδειξαν ότι ο αντίκτυπος της θεσμοθέτησης του κατώτατου μισθού
θα είναι μικρός ή ακόμη και ανεπαίσθητος στο ποσοστό απασχόλησης.
Ωστόσο, οι ίδιες έρευνες δεν συμ-

περιέλαβαν το αποτέλεσμα της αύξησης του κατώτατου στη ζήτηση
καταναλωτικών αγαθών. Η ζήτηση
μπορεί να ενισχυθεί, για παράδειγμα,
εάν οι χαμηλόμισθοι ξοδεύουν για
κατανάλωση το μεγαλύτερο ποσοστό
των επιπλέον εισοδημάτων τους,
το οποίο προκύπτει από την αύξηση
του κατώτατου μισθού. Κατά τρόπο
έμμεσο και άμεσο αυξάνονται οι πωλήσεις των προϊόντων.
Από την άλλη πλευρά, η αύξηση
του κατώτατου μισθού έχει επίσης
οδηγήσει στην άνοδο των τιμών, η
οποία μπορεί να στραγγαλίσει τη
ζήτηση. Στην περίπτωση των τροφίμων, των οποίων οι τιμές επηρεάζονται αρκετά από την αύξηση του
κατώτατου και αντιπροσωπεύουν
ένα σημαντικό μερίδιο των δαπανών
από τα νοικοκυριά, οι τιμές δεν επηρεάζουν τη ζήτηση, διότι οι καταναλωτές θα εξακολουθούν να αγοράζουν τα βασικά αγαθά ανεξάρτητα
από την τιμή τους.
Κατά πάσα πιθανότητα, αυτή η
σταθερότητα της ζήτησης ανεξαρτήτως από τη διακύμανση των τιμών
και παράλληλα η υψηλότερη κατανάλωση από τους χαμηλόμισθους
εργαζομένους οδήγησαν σε ελάχιστη
μείωση του ποσοστού απασχόλησης,
παρότι αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός
(υπολογίζουμε ότι καταργήθηκαν
27.000 θέσεις εργασίας).
Τα πρώτα τρία χρόνια μετά τη
θεσμοθέτηση του κατώτατου μισθού,
η ακαθάριστη αξία που προστέθηκε
στις βιομηχανίες με χαμηλόμισθους
εργαζομένους αυξήθηκε με ρυθμό
ταχύτερο σε σχέση με ολόκληρη τη
γερμανική οικονομία, ενώ προηγουμένως ο ρυθμός ήταν πολύ χαμηλότερος. Προφανώς, οι βιομηχανίες
που επηρεάζονται έντονα από τον
κατώτατο μισθό παρουσίασαν μεγαλύτερα έσοδα.
Γενικά, η θεσμοθέτηση του κατώτατου μισθού στη Γερμανία ήταν
μία επιτυχία. Η ελάχιστη μείωση
του ποσοστού απασχόλησης αντισταθμίστηκε από την αξιοσημείωτη
αύξηση στις αποδοχές των χαμηλόμισθων. Η σχετική αύξηση των
τιμών σε αρκετά προϊόντα από βιομηχανίες που επηρεάζονται από τον
κατώτατο μισθό, φαίνεται να είναι
διαχειρίσιμη, δεδομένου του χαμηλού ρυθμού αύξησης των τιμών.
Επομένως, υπάρχουν αρκετοί λόγοι
ώστε να αυξηθεί περαιτέρω ο κατώτατος μισθός, τουλάχιστον στα
12 ευρώ την ώρα.

Σε μια περίοδο που η συγκέντρωση πλήθους ανθρώπων δεν ενδείκνυται, η Κύπρος ετοιμάζεται να γιορτάσει το δικό της καρναβάλι.

Προτού να ανοίξει ο Ασκός

Κόμιστρο*

Όπως όλα δείχνουν, ο ΥΠΟΙΚ θα προχωρήσει με

*Το ποσό που πληρώνει ο επιβάτης για να

την έκδοση διατάγματος για να ρυθμίσει μερικές από τις προαναγγελθείσεςτραπεζικές χρεώσεις. Η συγκεκριμένη, πρωτοφανής για τα κυπριακά δεδομένα, ενέργεια φαίνεται να απολαμβάνει και την σύμφωνο γνώμη του Διοικητή
της Κεντρικής Τράπεζας. Από την άλλη, οι διοικήσεις των τραπεζών προβληματίζονται και δικαίως, αφού η συγκεκριμένη ενέργεια συνιστά
έμμεση παραδοχή ότι ο ανταγωνισμός δεν λειτουργεί. Άποψη του ΔΗΚΤΗ είναι όπως οι τράπεζες αποτρέψουν την έκδοση διατάγματος,
πριν αυτή αποτελέσει προηγούμενο παρέμβασης της πολιτείας στα έσοδα των τραπεζών. Σε
μια τέτοια περίπτωση ενδέχεται να ανοίξει ο
ασκός του Αιόλου, και ο νοών νοείτω!

••••
Και με το παραπάνω
Συζητήθηκε για ακόμη μια χρονιά στην Βουλή το

θέμα της δυστοκίας που αντιμετωπίζει το τμήμα
φορολογίας να ελέγξει την φοροδιαφυγή. Αυτή
την φορά η συζήτηση αφορούσε την φοροδιαφυγή στο ιατρικό επάγγελμα με τον έφορο φορολογίας να δηλώνει για ακόμα μια φορά ότι τα
εργαλεία που έχει στην διάθεση του είναι περιορισμένα. Η παραδοχή ότι υπάρχουν γιατροί που
δεν υποβάλλουν καν φορολογική δήλωση καθιστά επιβεβλημένη την ψήφιση του νομοσχέδιου
που συζητείται αυτή την περίοδο στην επιτροπή
οικονομικών. Ο ΔΗΚΤΗΣ με την σειρά του θεωρεί ως μέγιστη μεταρρυθμιστική προσπάθεια
την δημιουργία σώματος δίωξης οικονομικού εγκλήματος, το οποίο θα έχει στην διάθεση του
σύγχρονα εργαλεία και την απαραίτητη τεχνογνωσία για να λειτουργήσει. Μια επένδυση που
εφόσον την τολμήσει η πολιτεία θα αποσβέσει
τα λεφτά της και με το παραπάνω!

••••

χρησιμοποιήσει ένα μεταφορικό μέσο.
Ίσως αυτή να είναι η μοναδική κυβέρνηση
στην ιστορία που συζήτησε τόσο έντονα το θέμα της μετακίνησης των κρατικών αξιωματούχων με υπηρεσιακά αυτοκίνητα, οι γνωστές σε
όλους μας «λιμουζίνες». Η συζήτηση που γίνεται τώρα αφορά τις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται το υπηρεσιακό όχημα για μετακίνηση από και προς το σπίτι του αξιωματούχου.
Σε αυτές τι περιπτώσεις θα γίνει νομοθετική
ρύθμιση για την πληρωμή «κομίστρου», το
οποίο θα αποφασίζει ο ΥΠΟΙΚ μετά από εισήγηση του τμήματος δημόσιας διοίκησης και
προσωπικού. Ο ΔΗΚΤΗΣ νοιώθει την ανάγκη
να σημειώσει ότι αν στα σημαντικά θέματα

H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Μετατρέψιμα
χρεόγραφα
Πρόκειται για επενδυτι-

κούς τίτλους (ομόλογα,
αξιόγραφα, ομολογίες,
κ.ά.) με σκοπό τη συγκέντρωση δανειακών πόρων
από επενδυτές, δηλαδή
δανεισμό κεφαλαίων από
το επενδυτικό κοινό, και οι οποίοι μπορούν σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο
να μετατραπούν σε μετοχές του ίδιου εκδότη.
Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School

επιδεικνύαμε την μισή επιμέλεια που επιδείξαμε για ρύθμιση της διαδρομής κυβερνητικό
γραφείο–σπίτι αλέ-ρετούρ, θα είχαμε γίνει
Ελβετία.

••••
Καλύτερα τώρα
αντί για μετά…

Αρκετές συζητήσεις προκάλεσε η έκθεση της

κομισιόν για το τραπεζικό σύστημα, η οποία
με τον πλέον επίσημο τρόπο χαρακτηρίζει το
2019 έτος στασιμότητας για την διαχείριση
των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων των
τραπεζών. Στην ίδια έκθεση αναδεικνύονται
ως σημαντικότερα προβλήματα των κυπριακών τραπεζών τα ψηλά λειτουργικά έξοδα και
τα χαμηλά επιτοκιακά περιθώρια. Ο ΔΗΚΤΗΣ
υποψιάζεται ότι οι εταίροι μας επιλέγουν με
τον πλέον διακριτικό τρόπο να μας επισημάνουν την ανάγκη για δομικές αλλαγές, καλύτερα τώρα αντί για μετά...

••••
Αναιμική ζήτηση
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα από την έκθεση

της δεν άφησε ασχολίαστα ούτε τα ακίνητα,
για τα οποία σημειώνει ότι η εγχώρια ζήτηση
παραμένει χαμηλή, ενώ η εξωτερική ζήτηση
απειλείται από τα νέα αυστηρότερα κριτήρια
πολιτογράφησης επενδυτών. Πάντως, μέχρι
στιγμής το πρόγραμμα φαίνεται να «τρέχει»
κανονικά, αφού σύμφωνα με τον ΥΠΕΣ η περίοδος που μεσολαβεί μέχρι την ψήφιση των
νέων κανονισμών δεν θα πρέπει να παρακωλύσει την λειτουργία του «κυπριακού επενδυτικού προγράμματος». Ο ΔΗΚΤΗΣ οφείλει να
επισημάνει την ανάγκη επαναξιολόγησης των
αδειών για ανέγερση νέων πύργων.
Η προσφορά θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη
την ζήτηση η οποία όπως φαίνεται θα είναι
αναιμική.

Πράσινες επενδύσεις 124 δισ. από ευρωπαϊκές εταιρείες το 2019
Πρωταγωνιστικός είναι ο ρόλος των επιχειρήσεων στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Μόνο στην Ευρώπη
ένας μεγάλος όγκος εταιρειών προχώρησε το 2019 σε πράσινες επενδύσεις
αξίας 124 δισ. ευρώ, εκ των οποίων οι
περισσότερες προήλθαν από τους πιο
ρυπογόνους κλάδους: τις μεταφορές,
την ενέργεια και την παραγωγή υλικών.
Ωστόσο, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι στόχοι για εκμηδενισμό του
ανθρακικού αποτυπώματος μέχρι το
2050 –όπως αποσκοπεί η Ευρωπαϊκή
Ενωση– ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να
εντατικοποιήσει τις πράσινες επενδύσεις
και η ευρωπαϊκή οικονομία να μειώσει
τη χρήση των ρυπογόνων ενεργειών
κατά περίπου 8% ετησίως.
Σύμφωνα με έκθεση της βρετανικής
εταιρείας CDP και της εταιρείας συμβούλων επιχειρήσεων Oliver Wyman,
το 50% των συνολικών πράσινων επενδύσεων στην Ευρώπη προήλθε από
εταιρείες στον κλάδο των μεταφορών,
το 38% από τον κλάδο της ενέργειας
και το 5% από τον κλάδο της παραγωγής
υλικών, όπου περιλαμβάνονται οι μονάδες τσιμέντου, χημικών, χάλυβα, εξόρυξης και μετάλλων. Η εικόνα που παρουσιάζει η έκθεση είναι αρκετά αντιπροσωπευτική, δεδομένου ότι ανέλυσε
στοιχεία από 882 ευρωπαϊκές εταιρείες,
οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου
το 76% της κεφαλαιοποίησης όλων των
ευρωπαϊκών αγορών και παράγουν το
75% των συνολικών εκπομπών στην
Ευρώπη (περισσότερους από 3,2 γιγατόνους διοξειδίου του άνθρακα).
Συγκεκριμένα, στον κλάδο των υλικών αξιοποιούνται τεχνικές υψηλής
ενέργειας, παράγοντας αντιστοίχως με-

γάλες ποσότητες αέριων ρύπων, και συνεπώς είναι δύσκολο να αντικατασταθούν από περιβαλλοντικά φιλικές μεθόδους. Σύμφωνα όμως με την έρευνα,
η αύξηση των επενδύσεων στον εν λόγω
κλάδο είναι κρίσιμης σημασίας, αφού
παράγει το 38% των εκπομπών, που
βρίσκονται υπό τον πλήρη έλεγχο των
εταιρειών.
Από τις συνολικές επενδύσεις ύψους
124 δισ. ευρώ, τα 45 δισ. διοχετεύτηκαν







Οι γερμανικές επιχειρήσεις συνεισέφεραν το
36% των συνολικών επενδύσεων στην Ευρώπη.
σε νέα προγράμματα για ΑΠΕ, προγράμματα ψηφιοποίησης και σε έργα υποδομών. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος
των χρημάτων, περίπου 65 δισ. ευρώ,
δαπανήθηκε στην έρευνα και στην ανάπτυξη και κατά κύριο λόγο στις τεχνολογίες ηλεκτροδότησης και ηλεκτρικών
οχημάτων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης
των CDP και Oliver Wyman, την κορυφαία θέση στην κατάταξη κατέχουν οι
γερμανικές εταιρείες, συνεισφέροντας
το 36% των συνολικών επενδύσεων
στην Ευρώπη. Μεγαλύτερη ήταν η συνεισφορά της Volkswagen, η οποία
επένδυσε το 2019 στην ανάπτυξη ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Ακολουθεί ο ιδιωτικός τομέας της Ισπανίας και της Ιταλίας
με 31% και 20% των συνολικών επενδύσεων αντιστοίχως. Χαμηλότερες ήταν
οι πράσινες επενδύσεις των εταιρειών

σε Γαλλία και Δανία, οι οποίες αποτελούν
αντίστοιχα το 5% και το 4% του συνολικού ποσού. Τέλος, ιδιαίτερη είναι η
περίπτωση της Βρετανίας, διότι στην
έκθεση εκπροσωπείτο από 194 εταιρείες,
περισσότερες από κάθε άλλη χώρα.
Παρ’ όλα αυτά, ήταν 6η στην κατάταξη,
συνεισφέροντας μόλις το 3% των συνολικών πράσινων επενδύσεων στην
Ευρώπη. Στις έξι πρώτες χώρες έγιναν
επενδύσεις 121,1 δισ. ευρώ από το σύνολο των 124 δισ.
Μολονότι οι πράσινες επενδύσεις
έχουν αυξηθεί αισθητά τα τελευταία
χρόνια στην Ευρώπη, ο επιχειρηματικός
τομέας οφείλει να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες, προκειμένου
να πραγματοποιηθεί ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ενωσης για μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα μέχρι το 2050. Σύμφωνα
με την εκτίμηση των CDP και Oliver
Wyman, οι ευρωπαϊκές εταιρείες δρομολογούν περίπου το 12% των ετήσιων
δαπανών τους σε πράσινες επενδύσεις
και πρέπει να τις αυξήσουν στο 25%.
«Οι αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις
των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων θα καθορίσουν την επιτυχία του εγχειρήματος
(για την καταπολέμηση της κλιματικής
αλλαγής) – και οφείλουν να τις διπλασιάσουν», δήλωσε ο Στίβεν Τιμπ, επικεφαλής της CDP στην Ευρώπη.
Μάλιστα, η έκθεση προσφέρει ένα
δέλεαρ στις επιχειρήσεις για την αύξηση
των πράσινων επενδύσεων. Εκτιμάται
ότι μέσω των επενδύσεων θα δημιουργηθούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες
και μία νέα αγορά αξίας 1,22 τρισ. ευρώ.
Αντιθέτως το κόστος των απαραίτητων
επενδύσεων είναι περίπου έξι φορές
μικρότερο, στα 192 δισ. ευρώ.

ΤΟ ΘΕΜΑ

Κυριακή 1 Μαρτίου 2020

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

l

3

Εναλλακτικά σχέδια ασφαλειών ενόψει ΓεΣΥ
Προλαμβάνουν τη μείωση των ασφαλιστηρίων των Σχεδίων Υγείας και αντιπροτείνουν άλλα σε επιχειρήσεις και ιδιώτες
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

τερης φάσης του ΓεΣΥ, οι ασφάλειες
προχωρούν σε κινήσεις προσαρμογής στα νέα δεδομένα που είναι
και απόλυτα αναμενόμενες. Δεν
θα κάτσουν σε καμία περίπτωση
με «σταυρωμένα χέρια» να φύγουν
οι πελάτες τους και θα προσεγγίσουν με άλλα προϊόντα, είτε υφιστάμενα, είτε νέα.

Σε εγρήγορση βρίσκονται οι επαγγελματίες του κλάδου των ασφαλειών ενόψει της εφαρμογής της
δεύτερης φάσης του ΓεΣΥ από την
1η Ιουνίου, που θαπεριλαμβάνει
όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες φροντίδας υγείας, δηλαδή την ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας. Οι
ασφαλιστές, αν και ομολογουμένως
«αποσυντονισμένοι» από αυτή την
εξέλιξη, προσπαθούν με κάθε τρόπο
να μην «χάσουν» το κονδύλι των
Σχεδίων Υγείας από τα ταμεία των
ασφαλιστικών εταιρειών που εκπροσωπούν και να μην μειωθεί ο
κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων. Γι΄ αυτό, όπως πληροφορείται
η «Κ», από την αρχή του χρόνου
άρχισαν να γίνονται κρούσεις σε
επιχειρήσεις οι οποίες δεν προχώ-

Μείωση προσωπικού;








Προτείνουν το κονδύλι,
το οποίο οι επιχειρήσεις
προόριζαν για ομαδικά
Σχέδια Υγείας στους
υπαλλήλους τους, να το
μετατρέψουν σε εισφορά για Ταμεία Προνοίας.
ρησαν σε χρονιαία ανανέωση συμβολαίων των Σχεδίων Υγείας που
παρέχουν στο προσωπικό τους,
προτείνοντάς τους διαφορετικά
προϊόντα.
Επί της ουσίας, αντιλαμβάνονται
και οι ίδιοι οι επαγγελματίες ασφαλειών πως εργοδότες και ιδιώτες
δεν θα συνεχίσουν να «διπλοπληρώνουν» με εισφορές για ένα προϊόν
το οποίο θα είναι ίδιο, πόσω μάλλον
από τον Μάρτιο του 2020 που θα
αυξηθούν σε σχέση με αυτά που
πληρώνονται από τον Μάρτιο του
2019.
Σημειώνεται πως η τάση της
ανανέωσης των συμβολαίων για
τα Σχέδια Υγείας δεν ανεκόπη κατά
την πρώτη φάση του ΓεΣΥ, δηλαδή
από τον Ιούνιο του 2019, όμως αυτό

Η προτεραιότητα του ασφαλιστή είναι να κρατηθούν οι πελάτες με όποιο προϊόν καταστεί δυνατό, αν δεν μπορέσουν να κρατήσουν το ενδιαφέρον του πελάτη
με καλύψεις υγείας.
δεν αναμένεται να συνεχιστεί. Είναι
«κοινό μυστικό» πως επιχειρήσεις
και πολίτες κράτησαν τα Σχέδια
Υγείας τους ανέπαφα κατά το 2019,
αφού η πρώτη φάση υλοποίησης
του ΓεΣΥ προνοούσε την εισαγωγή
της εξωνοσοκομειακής φροντίδας
υγείας, δηλαδή την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας από προσωπικούς και ειδικούς ιατρούς,
φαρμακοποιούς και εργαστήρια
από την 1η Ιουνίου 2019.
Η δεύτερη και τελική φάση
εφαρμογής του ΓεΣΥ θα περιλαμβάνει όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες
φροντίδας υγείας, δηλαδή την ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας,
τη φροντίδα υγείας από άλλους
επαγγελματίες υγείας (κλινικούς
διαιτολόγους, εργοθεραπευτές, λο-

γοπαθολόγους, φυσιοθεραπευτές
και κλινικούς ψυχολόγους), νοσηλευτές και μαίες, τα Τμήματα Ατυχημάτων & Επειγόντων Περιστατικών, τις υπηρεσίες ασθενοφόρων,
τους οδοντιάτρους, την ανακουφιστική φροντίδα υγείας και την
ιατρική αποκατάσταση από την
1η Ιουνίου 2020.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εισφορές για την πρώτη φάση θα
αρχίσουν να καταβάλλονται από
την 1η Μαρτίου του 2019 και για
την πλήρη εφαρμογή του ΓεΣΥ από
την 1η Μαρτίου του 2020.

Τι προτείνουν
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι ασφαλιστές έχουν
προσεγγίσει κατά κύριο λόγο επι-

χειρήσεις. Προτείνουν το κονδύλι,
το οποίο οι επιχειρήσεις προόριζαν
για ομαδικά Σχέδια Υγείας στους
υπαλλήλους τους, αντί να το κόψουν, να το μετατρέψουν σε εισφορά για Ταμεία Προνοίας. Αντίδραση αρκετά λογική και ρεαλιστική, όπως δηλώνουν και οι ίδιοι
οι επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν
αφήσει «ανοιχτή την πόρτα» σε
μια τέτοια πρόταση. Μην ξεχνάμε
δε, πως υπάρχουν ασφαλιστικές
εταιρείες στις οποίες τα μισά έσοδά
τους προέρχονται από Σχέδια Υγείας και ασφαλώς δεν γίνεται να
κοπεί ένα τέτοιο κονδύλι. Θα μειωθεί ο κύκλος εργασιών τους.
Άλλες πληροφορίες θέλουν τους
ασφαλιστές να προσεγγίζουν τις
επιχειρήσεις με τις οποίες έχουν

ήδη επαγγελματικές σχέσεις και
αντί να σταματήσουν το πρόγραμμα που είχαν μέχρι πρότινος, να
συνάψουν ένα πιο φθηνό, με ενδεχομένως λιγότερες καλύψεις.
Πάντως, η προτεραιότητα του
ασφαλιστή είναι να κρατηθούν οι
πελάτες με όποιο προϊόν καταστεί
δυνατό, εάν δεν μπορέσουν να
κρατήσουν το ενδιαφέρον του πελάτη με καλύψεις υγείας επειδή
προχωρά το ΓεΣΥ με άλλα προϊόντα.
Τέλος, στα «σκαριά» είναι και η
δημιουργία συμπληρωματικών προϊόντων Υγείας με καλύψεις οι οποίες
όμως δεν θα παρέχονται στο πλαίσιο του ΓεΣΥ. Εν κατακλείδι, παρά
το ότι δεν είναι σίγουρο πως οι πελάτες θα παραμείνουν ευχαριστημένοι από την εφαρμογή της δεύ-

Την ίδια ώρα, επικρατεί «πανικός» και για τα εργασιακά των
ασφαλιστικών εταιρειών. Οι ασφαλιστές, οι οποίοι ειδικεύονται σε
Σχέδια Υγείας όπως αναφέρουν οι
ειδικοί του κλάδου, θα πρέπει αναγκαστικά να εστιάσουν στην προώθηση άλλων προϊόντων, αλλιώς,
οι ασφαλιστικές εταιρείες θα μειώσουν εκείνο το δυναμικό.Η πλήρης εφαρμογή του ΓεΣΥ θα ξεκινήσει την 1η Ιουνίου 2020 και από
την 1η Μαρτίου 2020 θα ξεκινήσει
η καταβολή των πλήρων εισφορών.
Οι εργαζόμενοι μισθωτοί 2,65%,
οι εργοδότες 2,90% και το κράτος
4,70%. Οι αυτοτελώς εργαζόμενοι
θα καταβάλλουν 4%, οι συνταξιούχοι 1,70%, οι αξιωματούχοι
1,85%, και επί των άλλων εισοδημάτων τόκοι, ενοίκια κλπ., θα καταβάλλονται εισφορές 1,85%. Σφαιρικός προϋπολογισμός είναι η ετήσια δαπάνη για τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας που καλύπτει το Γενικό
Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ). Για την κάθε ομάδα παροχέων υπηρεσιών
φροντίδας υγείας θα καθορίζεται
επιμέρους σφαιρικός προϋπολογισμός από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) μετά από διαβουλεύσεις με τους αντίστοιχους εκπροσώπους των παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας. Σε οποιοδήποτε οικονομικό έτος, η πραγματική δαπάνη για οποιαδήποτε
ομάδα παροχέων υπηρεσιών φροντίδας υγείας στα πλαίσια του ΓεΣΥ,
δεν θα μπορεί να υπερβεί τον προκαθορισμένο σφαιρικό προϋπολογισμό, ανεξαρτήτως του όγκου των
παρεχόμενων υπηρεσιών. Η πρακτική αυτή είναι απαραίτητη για
τη διασφάλιση της οικονομικής
βιωσιμότητας του Συστήματος.

Βάζει πλώρη για αποπληρωμή
και του ESM το 2021 η Κύπρος

Συστάσεις της ΟΕΒ
προς τις επιχειρήσεις
σχετικά με τον κορωνοϊό

Το δάνειο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ανέρχεται στα 6,3 δισ.

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων
(ΟΕΒ) αναφέρει πως η εξάπλωση του
ιού, κρούσματα του οποίου δύναται να
εκδηλωθούν και στην Κύπρο, μπορεί
να προκαλέσει προβλήματα στην λειτουργία των επιχειρήσεων, τόσο γιατί
μπορεί να ασθενήσουν εργαζόμενοι
όσο και γιατί κάποια άτομα για προληπτικούς λόγους πρέπει να απομονωθούν.
(α) Στην περίπτωση που εργαζόμενοι
αποδεδειγμένα ασθενήσουν από τον
κορωνοϊό, το περιστατικό θα πρέπει
να τύχει χειρισμού ως απουσία για λόγους ασθένειας και η κάθε επιχείρηση
θα πρέπει να ακολουθήσει την πολιτική
που ήδη εφαρμόζει για χειρισμό τέτοιων
περιστατικών. Η πολιτική αυτή μπορεί
να προκύπτει από πρόνοια σχετικής
συλλογικής σύμβασης, εσωτερικό κανονισμό, σύμβαση απασχόλησης ή στη
βάση του εθίμου και πρακτικής που
ακολουθείται. Σε τέτοια περίπτωση ο
εργοδοτούμενος δικαιούται σε επίδομα
ασθενείας από το Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, νοουμένου ότι πληρούνται
οι πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.
(β) Εργοδοτούμενος που δεν ασθενεί
μπορεί να χρειαστεί να απουσιάσει
από την εργασία του ώστε να τεθεί σε
απομόνωση για προληπτικούς λόγους
ή για σκοπούς διάγνωσης, π.χ. επειδή
έχει ταξιδεύσει πρόσφατα σε χώρα με
ενεργή επιδημία ή επειδή έχει έρθει
σε επαφή με άτομο μολυσμένο με τον
ιό. Σε τέτοιες περιπτώσεις ούτε η επιχείρηση ευθύνεται για την απουσία
του εργαζόμενου, ούτε ο εργαζόμενος
ευθύνεται για την αδυναμία του να παραστεί στο χώρο εργασίας του και να
προσφέρει τις υπηρεσίες του. Σύμφωνα
με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η υποχρεωτική απουσία από την
εργασία με οδηγίες ή εντολή των Αρχών
σε καραντίνα και εφόσον θα κατέχουν

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Εάν η επικαιρότητα ευνοούσε την
ειδησεογραφία της εξόφλησης
του δανείου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου την Παρασκευή και η είδηση δεν έβγαινε
υπό την σκιά των επιπτώσεων
και κρουσμάτων του κορωνοϊού
σε διεθνές επίπεδο, θα μπορούσε
να χαρακτηριστεί και ημέρα βαρύνουσας σημασίας. Μετά την
πρόωρη αποπληρωμή του ρωσικού δανείου ύψους 1,58 δισεκατομμυρίων ευρώ τον Σεπτέμβριο
του 2019, η Κυπριακή Δημοκρατία έβαλε πλώρη για αποπληρωμή
του δανείου του ΔΝΤ ύψους 716
εκατομμυρίων ευρώ που έλαβε
η Κύπρος την περίοδο 2013 –
2016. Επόμενο δάνειο τώρα που
αναμένεται να πληρώσει πρόωρα,
όπως έχει ανακοινωθεί, είναι
αυτό του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), ύψους
6,3 δισεκατομμυρίων ευρώ από
το 2021.
Προφανώς και δεν πρόκειται
να γίνει διαμιάς η αποπληρωμή
του, αλλά εάν οι συνθήκες των
αγορών είναι ευνοϊκές, το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους της Κύπρου θα προχωρήσει
βάσει του νεότερου σχεδιασμού
του. Το πακέτο βοήθειας που
συμφωνήθηκε στο μνημόνιο προνοούσε να λάβει η Κύπρος τα 6,3
δισ. ευρώ από τον ESM σε 9 δόσεις. Η αποπληρωμή είχε συμφωνηθεί να αρχίσει το 2025 και
να λήξει το 2031, αλλά από ότι
φαίνεται η ΚΔ θα το πράξει νω-

δυτές καθώς αποτελεί ισχυρή ένδειξη της δυναμικής της κυπριακής οικονομίας κατά τα τελευταία
χρόνια. Υπενθυμίζεται ότι η Κύπρος τον Ιανουάριο βγήκε στις
αγορές με δύο ευρωπαϊκά ομόλογα, 10ετούς και 20ετούς διαρκείας. Η Κύπρος άντλησε σωρευτικά, 1,75 δισεκατομμύρια ευρώ.
Ένα δισ. ευρώ άντλησε από το
10ετές και 750 εκατ. από το
20ετές ομόλογο. Βάσει των αποτελεσμάτων της έκδοσης, οι προσφορές για το 10ετές έφτασαν
τα 7 δισ. ευρώ και οι προσφορές
για το 20ετές τα 6 δισ. ευρώ. Τέλος, οι ενδεικτικές αποδόσεις
διαμορφώθηκαν στα 0,73% για
το 10ετές και 1,33% για το 20ετές
αντίστοιχα.

Βιώσιμο το χρέος
Η αποπληρωμή είχε συμφωνηθεί να αρχίσει το 2025 και να λήξει το

2031, αλλά από ότι φαίνεται η ΚΔ θα το πράξει νωρίτερα.







Το τέλος του δανείου
του ΔΝΤ, σε συνδυασμό με την χρηματοδότησή του μέσω του
20ετούς ομολόγου,
θα αποφέρει εξοικονομήσεις ύψους 13,4
εκατ. ευρώ μέχρι το
2025.

ρίτερα. Το Υπουργείο Οικονομικών πάντως για την αποπληρωμή
του δανείου του ΔΝΤ την Παρασκευή 27η Φεβρουαρίου 2020,
ανέφερε ότι η πρόωρη αποπληρωμή του, σε συνδυασμό με την
χρηματοδότησή της μέσω έκδοσης 20ετούς ομολόγου με επιτόκιο 0,625%, προβλέπεται να αποφέρει στην Κυπριακή Δημοκρατία συνολικές εξοικονομήσεις
ύψους 13,4 εκατ. ευρώ κατά την
περίοδο 2020 - 2025. Στην ανακοίνωση σημειώνεται δε, πως η
συναλλαγή αυτή έχει αποτιμηθεί
θετικά από τους διεθνείς επεν-

Βάσει του μεσοπρόθεσμου
δημοσιονομικού πλαισίου για το
2020 - 2022, στην έκθεσή του το
Υπουργείο επισημαίνει πως η
ακολουθούμενη δημοσιονομική
πολιτική και η ισχυρή ανάκαμψη
της οικονομικής δραστηριότητας
επέφερε σημαντική βελτίωση
στο δημοσιονομικό ισοζύγιο, το
οποίο παραμένει πλεονασματικό.
Το δημόσιο χρέος κρίνεται ως
βιώσιμο κάτω από όλα τα σενάρια
της άσκησης ευαισθησίας του
χρέους. Υπενθυμίζει ότι η Κύπρος
είναι πλέον τοποθετημένη στην
επενδυτική βαθμίδα, υπάρχει
άνετη πρόσβαση στις διεθνείς
αγορές ενώ οι αποδόσεις των κυπριακών ομολόγων παραμένουν
σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από
το Υπουργείο Υγείας, κατ’ οίκον περιορισμό ή άλλως πως, θα τυγχάνει χειρισμού ως να ήταν απουσία λόγω ασθένειας από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κάθε περίπτωση απουσίας που
θα γίνεται αποδεκτή ως απουσία λόγω
ασθενείας από τον Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, θα τυγχάνει του ίδιου
χειρισμού και από τον εργοδότη.
(γ) Άλλα εξειδικευμένα προβλήματα,
αν και εφόσον προκύψουν, μπορούν
να επιλυθούν με καλή θέληση και πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των εργοδοτών
και των εργαζομένων. Αυτό επιβάλλουν
τα εργασιακά θέσμια, ο εργασιακός πολιτισμός και η εργασιακή κουλτούρα
του τόπου. Εννοείται πως η επαφή και
συνεργασία με τις συντεχνίες εκεί και
όπου είναι ενεργές, αποτελεί αναγκαίο
πρώτο μέτρο για αναζήτηση κοινά αποδεκτών λύσεων σε ειδικά προβλήματα
ή ερωτήματα που ενδεχομένως να προκύψουν.
Σε περίπτωση συμφωνημένης απομόνωσης μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη για προληπτικούς λόγους και
ανάλογα με την περίπτωση, μπορούν
να διαμορφωθούν διάφορες συμφωνημένες διευθετήσεις όπως για παράδειγμα:
- Χρήση ετήσιας άδειας μετ’ απολαβών.
- Απουσία του εργαζόμενου από την
εργασία με μερικές απολαβές.
- Εργασία εξ αποστάσεως / τηλεργασία / εργασία από το σπίτι.
- Απουσία του εργαζόμενου με απολαβές και κάλυψη του απολεσθέντος
χρόνου εργασίας όταν επανέλθει στην
εργασία μέσα από την δημιουργία χρονομερίδας και με τρόπο που θα συμφωνηθεί.
- Συμφωνημένη άδεια άνευ απολαβών.
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Σε ρυθμούς «e-branches» και η Κύπρος
Πολλές έξυπνες ATM εντός του καταστήματος, με ωράριο λειτουργίας εκτενέστερο από αυτό που ισχύει
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

λιτών για να χρησιμοποιούν τα έξυπνα συστήματα της τράπεζας, την
επιμόρφωση και των τραπεζοϋπαλλήλων για άλλες μορφές εξυπηρέτησης στο κατάστημα. Ο ταμίας για παράδειγμα ενός καταστήματος δεν σημαίνει πως θα πρέπει αναγκαστικά να δει την πόρτα
της εξόδου, αλλά το πιθανότερο
είναι να γίνει ο εργαζόμενος εντός
της τράπεζας που θα υποδέχεται
τους πολίτες με το «tablet» και
λόγω της εμπειρίας του να κατευθύνει ορθά τον πολίτη στη συναλλαγή που θα θέλει να διεκπεραιώσει.

Δύο είναι τα ζητήματα που απασχολούν τις τράπεζες τις Κύπρου. Το
ένα εντός ολίγων μηνών εάν πάνε
όλα καλά θα σταματήσει να τις
απασχολεί και αναφερόμαστε στα
μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Το άλλο, είναι η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών ώστε να καταστούν ανταγωνιστικές, με ουρά της τεχνολογίας να είναι και η μείωση του
κόστους τους. Τον τελευταίο χρόνο
βλέπουμε τις τράπεζες να έχουν
προχωρήσει στην δημιουργία εφαρμογών και να χαράσσουν πορεία
προς την ψηφιακή μεταρρύθμιση
και συγκεκριμένα στον τομέα των

Μοντέλα επιβίωσης








Όπως πληροφορείται η
«Κ», στις αρχές του καλοκαιριού αναμένεται
να δούμε σε κεντρικά
σημεία της Λευκωσίας
και της Λεμεσού τουλάχιστον δυο καταστήματα
«e-branches» από την
Τράπεζα Κύπρου.
ηλεκτρονικών πληρωμών. Τράπεζες
δημιούργησαν εφαρμογές για πληρωμές μέσω κινητών συσκευών
ώστε να καλύπτουν τις καθημερινές
τους ανάγκες για συναλλαγές εκτός
των φυσικών τραπεζικών καταστημάτων. Πρόσθετα, κατά το 2019
οι τράπεζες της Κύπρου εμπλούτισαν τις εφαρμογές τους, ώστε να
μπορούν να γίνονται ανέπαφες
πληρωμές. Όμως, το 2021 θα δούμε
και στην Κύπρο τα λεγόμενα «ebranches». Όπως πληροφορείται
η «Κ», στις αρχές του καλοκαιριού
αναμένεται να δούμε σε κεντρικά
σημεία της Λευκωσίας και της Λεμεσού τουλάχιστον δυο καταστήματα «e-branches» από την Τράπεζα
Κύπρου, ενώ μέχρι το τέλος του
χρόνου ολοένα και περισσότερες
τράπεζες θα εισάγουν τέτοια κα-

Η επιτυχία των κυπριακών τραπεζών στην ψηφιακή τεχνολογία και ο μετασχηματισμός θα εξαρτηθεί τελικά από το πώς η στρατηγική τους και η τεχνολογία θα

λειτουργούν από κοινού.

ταστήματα. Σε αυτά τα καταστήματα οι πελάτες θα προχωρούν
στις συναλλαγές τους μέσω ATM
που είναι ικανά για περισσότερες
λειτουργίες από τα συνηθισμένα,
όπως θα πραγματοποιούνταν οι
συναλλαγές στα ταμεία. Στα e-branches θα υπάρχουν λειτουργοί εξυπηρέτησης που αναλόγως των
αναγκών του κάθε πολίτη θα τον
καθοδηγούν και θα του υποδεικνύουν τον τρόπο που θα πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους. Αξίζει ωστόσο να υπογραμμισθεί πως
δεν θα σταματήσουν να υφίστανται
τα ταμεία, απλώς θα μειωθούν. Κάποιες εργασίες – συναλλαγές είναι
απαραίτητο να γίνονται από τον
κλασικό «γκισέ». Εκεί όμως ενδεχομένως να υπάρχουν και κάποιες
χρεώσεις. Όπως και να έχει, η ει-

ΑΡΘΡΟ

κόνα είναι άλλη. Δεν είναι ποια
τράπεζα θα προχωρήσει πρώτη σε
εγκατάσταση τέτοιων μοντέλων
τραπεζικών καταστημάτων, αλλά
ότι αργά ή γρήγορα όλα τα τραπεζικά ιδρύματα της Κύπρου θα μετατραπούν έτσι. Και το 2020 θα είναι η χρονιά που θα εισαχθούν και
επισήμως στην Κύπρο. Μία επίσκεψη στο εξωτερικό και στο φιλικά
προσκείμενο επί πολλά χρόνια για
τους Κύπριους πολίτες, Ηνωμένο
Βασίλειο. Τουλάχιστον πέντε χρόνια
λειτουργούν «e-branches» στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν ακριβώς αυτή
την δομή. Πολλές έξυπνες ATM εντός του καταστήματος, με ωράριο
λειτουργίας εκτενέστερο από αυτό
που ισχύει στην Κύπρο, με ένα –
δύο υπαλλήλους που υποδέχονται
το κοινό κρατώντας ένα «tablet»

και εργαζόμενους μόνο σε ειδικά
γραφεία κατά τα οποία συνάπτονται
δάνεια ή γίνονται άλλες τραπεζικές
εργασίες. Τα ταμεία είναι αυστηρά
σε μονοψήφιο νούμερο. Το κοινό
δε, μετά από τόσα χρόνια είναι εκπαιδευμένο και έχει τριβή με τις
τραπεζικές εργασίες που μπορεί
να διεκπεραιώσει μέσω των ATM.
Στην αρχή είναι λογικό να μην γίνονταν με την ίδια ευκολία, κάτι
που μπορεί να παρατηρηθεί και
στην Κύπρο.
Εξάλλου η τεχνολογική μετάβαση και η εκπαίδευση στο κοινό
δεν έγινε ούτε εκτός Κύπρου σε
μία ημέρα, αλλά ούτε στην Κύπρο
αναμένεται να γίνει κάτι αντίστοιχο.
Γι΄ αυτό πλέον στο εξωτερικό δεν
χρησιμοποιείται και η ορολογία
«e-branch», αλλά σκέτο «branch».

/ Του ΜΑΡΙΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΗ*

Οι τράπεζες και το πλαίσιο συμμόρφωσης
Η προσπάθεια της κεντρικής κυβέρνησης της Αμερικής να προστατεύσει τους καταναλωτές γύρω
στο 1870, ήταν η αρχή της έννοιας
της συμμόρφωσης με κανόνες, κανονισμούς και νόμους. Μια σειρά
άλλων νομοθετημάτων που γίνονταν κατά καιρούς για να αντιμετωπισθούν σκάνδαλα που ξεσπούσαν, διεύρυναν τις κανονιστικές
υποχρεώσεις των εταιρειών. Στις
αρχές του 1970 υπήρξε μια στροφή
στο χειρισμό της συμμόρφωσης
και καθώς οι κανονιστικές υποχρεώσεις γίνονταν πιο περίπλοκες,
και τα πρόστιμα που επιβάλλονταν
για μη συμμόρφωση όλο και πιο
αυστηρά, κατέστη πιο αποδοτικό
να δημιουργηθούν τμήματα εντός
των εταιρειών που να ασχολούνται
με τη συμμόρφωση και την πρόληψη παρά με την καταβολή προστίμων.
Μια σειρά από τραπεζικά σκάνδαλα στο τέλος του 20ου αιώνα
ώθησε την Επιτροπή Βασιλείας
για την Τραπεζική Εποπτεία (BCBS)
στο να εκδώσει το έγγραφο «Συμμόρφωση και η λειτουργία συμμόρφωσης στις τράπεζες» το 2005.
Το έγγραφο αυτό καθόριζε τι είναι
ο κίνδυνος συμμόρφωσης και πως
πρέπει να λειτουργεί η μονάδα αυτή στον χρηματοοικονομικό τομέα.
Με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις που
εφαρμόστηκαν σαν αντίδραση
στην κρίση του 2008, ο ρόλος ης
συμμόρφωσης άρχισε να παίρνει
την μορφή που έχει σήμερα.
Ένα ισχυρό πρόγραμμα συμμόρφωσης και ειδικότερα στον
χρηματοοικονομικό τομέα είναι
απολύτως αναγκαίο για να προστατεύει ένα οργανισμό τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά. Ένα
βέλτιστο πρόγραμμα συμμόρφωσης περιλαμβάνει την τήρηση κανονιστικών απαιτήσεων με την

ανάπτυξη κατάλληλης κουλτούρας
βασισμένης σε αξίες όπως η δεοντολογία, η ακεραιότητα, η λογοδοσία και η βιωσιμότητα.
Η καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος είναι βασική προϋπόθεση για συμμόρφωση με τις
κανονιστικές απαιτήσεις. Οι τράπεζες πληρώνουν εκατομμύρια δολάρια σε πρόστιμα για θέματα ξεπλύματος χρήματος, ενώ οι απατεώνες που χρησιμοποιούν το τραπεζικό σύστημα για το ξέπλυμα
βρίσκουν συνεχώς καινούργιους
τρόπους να διαφεύγουν τους ελέγχους. Τη δεκαετία 2000-2010 η κυπριακή οικονομία, στην προσπάθεια
της να καταστεί κορυφαίος πάροχος
διεθνών τραπεζικών υπηρεσιών,
κατάφερε να προσελκύσει σημαντικές εισροές ξένων καταθέσεων
στο τραπεζικό σύστημα. Σε αυτό
συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, τα υψηλά
επιτόκια καταθέσεων, τα οποία
ήταν κατά μέσο όρο σαφώς υψηλότερα σε σχέση με τα αντίστοιχα
επιτόκια στην υπόλοιπη ζώνη του
ευρώ. Κατά συνέπεια, υπήρξε δραματική επέκταση των ισολογισμών
των τραπεζών, τόσο στο εσωτερικό
όσο και στο εξωτερικό. Με αφορμή
το αίτηματης Κυπριακής Δημοκρατίας προς την ΕΕ για οικονομική
στήριξη της Κύπρου, το 2012 είχε
ξεσπάσει ένας «πόλεμος» από ξένα
μέσα ενημέρωσης που κατηγορούσαν την Κύπρο για ξέπλυμα χρήματος. Οι τράπεζες στην Κύπρο δυστυχώς πληρώνουν ακόμη το τίμημα για λάθη και παραλείψεις του
παρελθόντος παρόλο που από την
τραπεζική κρίση του 2013 έχουν
γίνει άλματα.
Η πρόσφατη έκθεση της Moneyval, που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 12 Φεβρουαρίου, δικαιώνει πλήρως αυτές τις προσπάθειες
και θυσίες του κυπριακού τραπε-








Η πρόσφατη έκθεση
της Moneyval που δόθηκε στη δημοσιότητα
στις 12 Φεβρουαρίου
δικαιώνει πλήρως τις
προσπάθειες και θυσίες του κυπριακού
τραπεζικού τομέα τα
τελευταία έξι χρόνια,
αφού σε όλες τις κατηγορίες αξιολόγησης
πέτυχε σχεδόν το απόλυτο άριστο.
ζικού τομέα τα τελευταία έξι χρόνια, αφού σε όλες τις κατηγορίες
αξιολόγησης πέτυχε σχεδόν το
απόλυτο άριστο.
Με αυτά τα αποτελέσματα, το
παρόν και το μέλλον του τραπεζικού τομέα στην Κύπρο περνάει σε
άλλο επίπεδο, που πλέον φεύγει
από την αμυντική στάση που κρατούσε όλα αυτά τα χρόνια προσπαθώντας να πείσει για τα μέτρα
αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης
που εφάρμοσε αναφορικά με την
αποτελεσματική καταπολέμηση
του οικονομικού εγκλήματος, και
περνά σε μια φάση όπου η εστίαση
θα είναι η εξυγίανση των ισολογισμών των τραπεζών, η αποτελεσματική λειτουργία τους και η
σημαντική, ορθολογιστική βελτίωση των αποτελεσμάτων τους.
Η Τράπεζα Κύπρου εύλογα μπορεί να χαρακτηριστεί ως ο κυριότερος καταλύτης αυτής της πραγματικά σημαντικής εξυγίανσης

του κυπριακού τραπεζικού τομέα.
Έχει καταρτίσει και εφαρμόσει
ένα πολύ απαιτητικό και αυστηρό
πρόγραμμα εξυγίανσης σε
θέματα οικονομικού εγκλήματος
το οποίο ολοκληρώθηκε επιτυχώς
τα τελευταία χρόνια. Το σημερινό
πλαίσιο λειτουργίας της Τράπεζας
Κύπρου σε θέματα συμμόρφωσης
διέπεται από τα υψηλότερα διεθνή
πρότυπα που, μεταξύ άλλων, εφαρμόζει τις αρχές του Patriot Act των
ΗΠΑ, καθώς και όλες τις τοπικές
και Ευρωπαϊκές νομοθεσίες και
ιδίως διεθνείς βέλτιστες πρακτικές
στον τομέα της συμμόρφωσης.
Δεν είναι τυχαίο που η Τράπεζα
Κύπρου είναι σήμερα ο μοναδικός
οργανισμός στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης
που αποτελεσματικά συμμορφώνεται με τρεις διαφορετικούς κώδικες (του Χρηματιστηρίου Αξιών
Κύπρου, του Ηνωμένου Βασιλείου
και της σχετικής Οδηγίας Διακυβέρνησης της Κεντρικής Τράπεζας
της Κύπρου) σε τέσσερεις διαφορετικές γεωγραφικές δικαιοδοσίες
(Κύπρος, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία και Ευρωπαϊκή Ένωση).
Στα πλαίσια του προγράμματος
αναδιάρθρωσής της, η Τράπεζα
Κύπρου δεν δίστασε να αναστείλει,
να τερματίσει αλλά και να αρνηθεί
την έναρξη πελατειακών σχέσεων
για λόγους συμμόρφωσης, παρά
το μεγάλο κόστος τόσο σε μέγεθος
όσο και σε καθαρή κερδοφορία
που αυτό συνεπάγεται, δίνοντας
το μήνυμα ότι χωρίς πραγματικές
θυσίες, δεν μπορούν να επιτευχθούν σημαντικοί στόχοι πραγματικής αναδιάρθρωσης!

* Ο Μάριος Σκανδάλης είναι
Διευθυντής Διεύθυνσης
Συμμόρφωσης της Τράπεζας
Κύπρου.

Η τεχνολογική εκπαίδευση των
πολιτών το έχει επιτρέψει.

Φόβοι για μείωση
Όλα τα παραπάνω έχουν εντούτοις και «παράπλευρες απώλειες»,
οι οποίες ενδεχομένως να μην σχετίζονται «στενά» και με την μείωση
του προσωπικού. Οι τράπεζες έχουν
προχωρήσει ήδη σε σχέδια εθελούσιας εξόδου ή έχουν μεταφέρει
τραπεζοϋπαλλήλους σε εταιρείες
εξαγοράς πιστώσεων και εξυπηρέτησης δανείων στα πλαίσια των
συμφωνιών μεταξύ των αγοραστών
δανείων. Προφανώς και δεν αποκλείεται στο μέλλον να δούμε ξανά
Σχέδια εθελούσιας εξόδου από τις
τράπεζες, αλλά η τεχνολογική μετάβαση δημιουργεί την ανάγκη
εκτός από την εκπαίδευση των πο-

Σίγουρα η επιτυχία των κυπριακών τραπεζών στην ψηφιακή τεχνολογία και ο μετασχηματισμός
θα εξαρτηθεί τελικά από το πώς η
στρατηγική τους και η τεχνολογία
θα λειτουργούν από κοινού. Το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας εξάλλου και συγκεκριμένα του προέδρου του εποπτικού
συμβουλίου του SSM, Αντρέα Ένρια
είναι σαφές.
Στη συνέντευξή του είχε τονίσει
πως η ψηφιοποίηση των τραπεζικών υπηρεσιών είναι μια ευκαιρία
για βελτίωση της κερδοφορίας.
Είχε τονίσει πως αν οι τράπεζες
δεν συμβαδίσουν με την ψηφιοποίηση στον τομέα, θα αντιμετωπίσουν κίνδυνο απώλειας μεριδίου
της αγοράς, καθώς θα τις συναγωνίζονται άλλες πιο αποδοτικές τράπεζες και νέοι ανταγωνιστές με
έμφαση στη χρηματοοικονομική
τεχνολογία. Για τα της Κύπρου,
είχε υπογραμμίσει ότι η ψηφιοποίηση θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά τόσο στην ενίσχυση της
αποδοτικότητας και, συνεπώς, της
κερδοφορίας των τραπεζών, όσο
και στη μείωση του πλεονάζοντος
δυναμικού. «Οι επενδύσεις σε πληροφοριακά συστήματα και στην
ψηφιοποίηση είναι επίσης αναγκαίες για τη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών και την παροχή ευνοϊκότερου περιβάλλοντος
αλληλεπίδρασης με τους πελάτες»,
είχε καταλήξει.

Σούπερ μάρκετ χωρίς
ταμεία, από την Amazon
Η νέα πρόταση του κολοσσού της
Amazon στο πεδίο των σούπερ
μάρκετ είναι ένα ακόμα μεγαλύτερο
κατάστημα χωρίς ταμεία – η πρώτη
αυτού του τύπου πρόταση ήταν το
Amazon Go, ένα μίνι μάρκετ με αισθητήρες, όπου έκανες τις αγορές
σου και με μία σάρωση της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας σου, ολοκλήρωνες τα ψώνια. Τώρα το Go
Grocery είναι πενταπλάσιο σε μέγεθος, άρα μπορείς να χρησιμοποιήσεις και καρότσι, και έχει πολλά
από τα είδη μπακαλικής/μαναβικής,
που χρειάζεται ένα νοικοκυριό.
Είδη υγιεινής και προϊόντα αρτοπωλείου, κρέας, καθαριστικά και
καλλυντικά υπάρχουν στο Go Grocery. Το πρώτο θα ανοίξει στη γειτονιά Κάπιτολ Χιλ του Σιάτλ και
δεν απέχει πολύ από τα κεντρικά
γραφεία της Αmazon. Η εταιρεία
προσδοκά ότι η νέα εμπειρία αγορών, που υπόσχεται, χωρίς τις κουραστικές ουρές στο ταμείο, θα της
εξασφαλίσει υψηλότερα κέρδη και
μεγαλύτερο μερίδιο στη δεδομένη
αγορά. Αυτή στις ΗΠΑ αποτιμάται
σε 800 δισ. δολάρια και εκεί δεσπόζει ο παραδοσιακός κολοσσός
των σούπερ μάρκετ, αυτός της Walmart. Ενα σούπερ μάρκετ Go Gro-

cery προσφέρει σχεδόν 5.000 προϊόντα, όταν το Amazon Go συνήθως
διέθετε από 500-700, όπως επισημαίνει η Κάμερον Τζόουνς, η οποία
είναι υπεύθυνη να παρακολουθεί
την πορεία του σχεδίου Go Grocery
μαζί και με άλλα πειράματα της
εταιρείας στην κανονική αγορά,
όπως αναφέρει το Bloomberg.
H επιλογή των προϊόντων σε
αυτό το σούπερ μάρκετ εμπεριέχει
και πράγματα, όπως χαρτί τουαλέτας και απορρυπαντικά, αλλά όχι
όσα ένα συμβατικό κατάστημα,
μιας και υπάρχει και η αλυσίδα των
Whole Foods.
Στα ήδη υφιστάμενα 25 μίνι
μάρκετ Amazon Go, που βρίσκονται
στο Σιάτλ, στο Σικάγο, στο Σαν
Φρανσίσκο και στη Νέα Υόρκη,
υπάρχουν κάμερες και αισθητήρες,
ώστε να καταγράφεται τι παίρνουν
οι άνθρωποι από το ράφι. Στα νεότερα και μεγαλύτερα Go Grocery
τα πιο προηγμένα τους συστήματα,
θα το αναγνωρίζουν αυτό το κάτι
ακόμα και χωρίς περιτύλιγμα – το
μήλο χωρίς την πλαστική μεμβράνη
και το λάχανο επίσης. Αυτό, τέλος,
σημαίνει δραστική μείωση κόστους
για έναν κλάδο με πάρα πολύ στενά
περιθώρια κέρδους.

Η εταιρεία προσδοκά ότι η νέα εμπειρία αγορών, που υπόσχεται, χωρίς τις

κουραστικές ουρές στο ταμείο, θα της εξασφαλίσει υψηλότερα κέρδη.
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Ανησυχίες για τις επιπτώσεις
του κορωνοϊού στην ανάπτυξη

Ρευστοποιούν οι ξένοι,
καθώς φοβούνται
επιπτώσεις στον τουρισμό

Σε αχαρτογράφητα νερά η οικονομία – Τα σενάρια και το «μαξιλάρι»

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Μαύρα ÙÆÔÔËÌÇÁÞËÏÙßÙÙÜØËÆÙËÏÖ¦ÔÜÇÖÄÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÕ
ÑÕØÜÔÕáÄÝÓËÚÎÔÇÖËÏÒÂÔÇÁÞËÏ
ÇßÐÎÛËÃÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÓÁØËÝÓËÚ¦ÚÎÔËÓÌ¦ÔÏÙÎÚÜÔ
ÖØ×ÚÜÔÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔÑÇÏÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÖÕßÌÁØÔÕßÔÙÚÕÖØÕÙÑÂÔÏÕÙËÔ¦ØÏÇÚÇÒÃÇÝÓËÊÏÇÑÕÖÂÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÊØÇÙÚÎØÏÕÚÂÚÜÔÙËÖËØÏÕÞÁÝ
©ÏÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕÏÑÇÏÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄËÖÏÚËÒËÃÕÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝ
ÖÇØÇÓÁÔÕßÔÈËÈÇÃÜÝÖØÕÝÚÕ
ÖÇØÄÔËÖÏÌßÒÇÑÚÏÑÕÃËÔÄÉËÏÚÎÝ
¦ÍÔÜÙÚÎÝÁÑÚÇÙÎÝÖÕßÛÇÒ¦ÈËÏ
ÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏ
ÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝ©ÖÕÏÕÙÊÂÖÕÚËßÖÕÒÕÍÏÙÓÄÝËÃÔÇÏÖØÄÜØÕÝÙÎÓËÏ×ÔÕßÔÇÔÇÍÔÜØÃàÕÔÚÇÝÄÚÏÇÔÚÕ
ÌÇÏÔÄÓËÔÕÙßÔËÞÏÙÚËÃÑÇÏÒ¦ÈËÏ
ÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝÛÇÖÒÎÍËÃÙÕÈÇØÄÚËØÇÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÑÇÏÚÕÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÖØÄÍØÇÓÓÇÚÎÝÞ×ØÇÝ

Οι εκτιμήσεις
© ÑÇÛÎÍÎÚÂÝ ÇÔÇÍÏ×ÚÎÝ
ËÚØ¦ÑÎÝÇÔÇÌÁØËÏÙÚÎÔ ®
ÄÚÏËÌÇØÓÄàÕÔÚÇÝÚÎÓËÛÕÊÕÒÕÍÃÇÚÎÝ6_MVYK,JVUVTPJZ
ÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÛÎÔ×ÔÊÏÇÖÃÙÚÜÙÇÔÄÚÏÙËÓÏÇËÔÊËÞÄÓËÔÎÖËØÃÖÚÜÙÎËÖÇÔ¦ÒÎÉÎÝÚÕß
ÏÚÇÒÏÑÕÆÓÕÔÚÁÒÕßÓËÓÁÚØÇÙË
ÊÆÕÖËØÏÌÁØËÏËÝÙÚÎ¡ÇÑËÊÕÔÃÇ
ÑÇÚ»ÇÔÚÏÙÚÕÏÞÃÇÚÜÔÚØÏ×ÔÙÚÎÔ
ÚÇÒÃÇÙËÊÏ¦ØÑËÏÇÚËÙÙ¦ØÜÔ
ËÈÊÕÓ¦ÊÜÔÚÕÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÛÇÓËÏÜÛËÃÑÇÚ¦ ÚÕÖØ×ÚÕ
ÚØÃÓÎÔÕÓËÓÏÑØÄÚËØÎÌßÙÏÑ¦
ËÖÃÖÚÜÙÎÙËËÚÂÙÏÇÈ¦ÙÎ
©ÃÊÏÕÝËÑÚÏÓ¦Ö¦ÔÚÜÝÄÚÏÇÔ
ÎËÖÃÊØÇÙÎÙßÔËÞÏÙÚËÃÖÁØÇÔÚÕß
ÚØÏÓÂÔÕßÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÇØÔÎÚÏÑÂ
ËÖÃÖÚÜÙÎÙÚÕÚÎÝÚ¦ÐÎÝÚÕß
  ßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÄÚÏÛÇ
ßÖ¦ØÐËÏÙËËÚÂÙÏÇÈ¦ÙÎ
¬ÕÊßÙÚÆÞÎÓÇËÃÔÇÏÄÚÏÕÏÑÃÔÊßÔÕÏÇßÚÕÃÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÏÇÑØÏÈ×ÝÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÎÞ×ØÇËÃÞË
ÇÔ¦ÍÑÎËÑÚÃÔÇÐÎÝÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÎÝ×ÙÚËÔÇËÐÁÒÛËÏÕØÏÙÚÏÑ¦
ÇÖÄÚÎÔÑØÃÙÎÑÇÏÔÇÇÔÇÑÚÂÙËÏ

ΑΠΕ

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ
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Οι κίνδυνοι παρουσιάζονται ακριβώς
τη στιγμή που η χώρα
είχε ανάγκη εκτίναξης
της οικονομίας της.
ÚÕÞÇÓÁÔÕÁÊÇÌÕÝ¬ØÇÖËàÏÑÄÝ
ÖÇØ¦ÍÜÔËÑÚÏÓÕÆÙËÚÏÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝÎÓÁØËÝÄÚÏÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÓÖÕØËÃÔÇÖØÕÙÍËÏÜÛËÃÚËÒÏÑ¦
ÙÚÕ ÁÔÇÔÚÏ ÖÕßËÑÚÏÓ¦
Î ÕÓÏÙÏÄÔÑÇÏ ÖÕßÁÈÒËÖË
ÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÓËÃÜÙÎÚÕßÚÕßØÏÙÓÕÆÚÜÔ
ËÐÇÍÜÍ×ÔÑÇÏÚÎÝÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎÝ
ÑÇÏÎÊÏÇÑÕÖÂÚÎÝËÌÕÊÏÇÙÚÏÑÂÝ
ÇÒßÙÃÊÇÝËÃÔÇÏÚÇÑÇÔ¦ÒÏÇÓÁÙÜÚÜÔÕÖÕÃÜÔËÖÎØË¦àËÚÇÏÚÕ
ÓËÚÕÔÚÕßØÏÙÓÄÔÇÇÖÕÚËÒËÃÚÎÔÖÏÕÖØÕÌÇÔÂÇÖËÏÒÂÑÇÛ×ÝÎÞ×ØÇßÖÕÊÁÞÛÎÑËÖÁØßÙÏ
ËÑÇÚÚÇÐÏÊÏ×ÚËÝÑÇÏËÏÙÁÖØÇÐËÊÏÙËßØ×ÇÖÄÇßÚÕÆÝ
ÓËÍ¦ÒÎÁÑÚÇÙÎÚÕßÖØÕÈÒÂÓÇÚÕÝÙÚÎÔÚÇÒÃÇÓËÚÎÔÕÖÕÃÇ

ÕÏËÓÖÕØÏÑÁÝÑÇÏÚÕßØÏÙÚÏÑÁÝ
ÙÞÁÙËÏÝÓÇÝËÃÔÇÏÖÕÒÆÙÚËÔÁÝ
ÂÚÇÔÇÚßÞÂÝËÐÁÒÏÐÎÆÓÌÜÔÇ
ÓËÙÚÕÏÞËÃÇÚÕ ÚÜÔËÐÇÍÜÍ×ÔÓÇÝÖØÕÕØÃàËÚÇÏÍÏÇÚÎÔÚÇÒÃÇÑÇÏÚÕ ÚÜÔÚÕßØÏÙÚ×Ô
ÖØÕÁØÞËÚÇÏÇÖÄÚÎÞ×ØÇÇßÚÂ
ÔßÖÕÒÕÍÏÙÛËÃÄÚÏÚÇÁÙÕÊÇÇÖÄ
ÚÕßÝÚÇÒÕÆÝÚÕßØÃÙÚËÝÂÚÇÔ
ÊÏÙËßØ×ÖËØÃÖÕßÕÏÇÖ×ÒËÏËÝ
ÙËÄØÕßÝÌÕØÕÒÕÍÏÑ×ÔËÙÄÊÜÔ
ÓÄÔÕÑÇÏÓÄÔÕÇÖÄÇßÚÄÔÚÕÔ
ÒÄÍÕÌÚ¦ÔÕßÔÚÇËÑÇÚÇÔ
ÓÎÊËÔÏÙÚÕÆÔÕÏÇÌÃÐËÏÝ
ÚÁÒËÞÕÝÚÕßßÖÕßØÍËÃÕß©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔßÖÕÙÚÎØÃàËÏÄÚÏÇÔ
ÚÕÌÇÏÔÄÓËÔÕËÃÔÇÏÖÇØÕÊÏÑÄÕÏ
ËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÕßÛÇËÃÔÇÏËÒËÍÞÄÓËÔËÝÑÇÏÚÕÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÑÄÙÚÕÝÛÇÖËØÏÕØÏÙÚËÃÙÚÕËÖÏÖÒÁÕÔÓÏÑØÄÑÄÙÚÕÝÍÏÇÖØÕÒÎÖÚÏÑ¦
ÓÁÚØÇßÍÏËÏÔÂÝÔÄÓÜÝÖ¦ØËÏ
ÓÇàÏÑÄÚËØËÝÑÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÎÝ
ÊÏ¦ØÑËÏÇÝÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝÚÄÚËÛÇ
ßÖ¦ØÐËÏÇÙÌÇÒ×ÝÑÇÏÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÑÄÙÚÕÝÑÇÏÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇ
ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÛÇÑÏÔÊßÔËÆÙËÏ
ÔÇÇÔÇÚØÇÖËÃßÚßÞ×ÝÁÞÕßÓË
ÓÇÐÏÒ¦ØÏ®ÑÇÏÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ¦

ÖËØÏÛ×ØÏÇÙÞÕÒÃÇàË¦ÒÒÕÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÝÖÇØ¦ÍÜÔ
ËÊËÒÚÃÕÚÎÝÎ(SWOHHUR
ÛßÓÃàËÏÄÚÏÚÎÔÖËØÃÕÊÕÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝÚÕß:(9:ÕÏÇÌÃÐËÏÝÚÕßØÏÙÚ×ÔÇÖÄÚÎÔ ÃÔÇÙËËßØÜÖÇáÑÕÆÝÖØÕÕØÏÙÓÕÆÝßÖÕÞ×ØÎÙÇÔ
ÑÇÚ¦ ÑÇÏÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇÇÖÄ¦ÒÒËÝ
ÇÙÏÇÚÏÑÁÝÞ×ØËÝÑÇÚ¦ ¥ÙÚÄÙÕ®ÖØÕÙÛÁÚËÏÚÕÊËÒÚÃÕßÖ¦ØÞÕßÔÙÎÓÇÔÚÏÑÕÃÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝÖÕß
ÑÇÛÏÙÚÕÆÔÚÎÙÆÍÞØÕÔÎËÖÏÊÎÓÃÇ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕËÖ×ÊßÔÎØ×ÚÕÔÎ
ÃÔÇÙÂÓËØÇÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆËÏÚÕ
 ÚÕßÖÇÍÑÄÙÓÏÕßÁÔÇÔÚÏ
 ÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝÚÕß:(9:ËÆÚËØÕÔÎÊÏÇÌÇÏÔÄÓËÔÎËÐ¦ÖÒÜÙÎÙÚÎÍËÏÚÕÔÏÑÂ
ÚÇÒÃÇÑÇÏÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÇÔÎÙßÞÏ×ÔËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÖÒÂÐËÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÚÏÝÇËØÕÓËÚÇÌÕØÁÝÇÑÄÓÎÑÇÏ
ËÔÊÕËßØÜÖÇáÑ¦®
ÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÖÒËßØ¦ÚÕÊËÒÚÃÕÙÎÓËÏ×ÔËÏÄÚÏÎËÖÕÞÏÑÄÚÎÚÇ
ÚÎÝÚÕßØÏÙÚÏÑÂÝÖËØÏÄÊÕßÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇ¡¦ÏÕÝ©ÑÚ×ÈØÏÕÝÊÃÔËÏÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÇÖÕØØÄÌÎÙÎÝ
ÚÜÔÇØÞÏÑ×ÔÑØÇÊÇÙÓ×ÔÙÚÏÝ
ÚÕßØÏÙÚÏÑÁÝØÕÁÝ

Αυξάνονται ÕÏ ÇÔÎÙßÞÃËÝÍÆØÜÇÖÄ
ÚÏÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÖÕßÛÇÁÞËÏÎËÐ¦ÖÒÜÙÎÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÙÚÕÔÑÒ¦ÊÕ
ÚÕßÚÕßØÏÙÓÕÆÕÕÖÕÃÕÝÑÇÏÇÖÕÚËÒËÃÙÎÓÇÔÚÏÑÄÙÚÂØÏÍÓÇÚÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÑÇÏÚÜÔÖØÕÕÖÚÏÑ×ÔÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÕÊÎÍ×ÔÚÇÝÚÕßÝ
ËÖËÔÊßÚÁÝÙËØËßÙÚÕÖÕÏÂÙËÏÝÚÜÔ
ÛÁÙË×ÔÚÕßÝÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦HZZL[Z
Ñ¦ÚÏÖÕßËÐÎÍËÃÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄ
ÑÇÏÚÕßÝÏÙÞßØÕÆÝÚØÏÍÓÕÆÝÖÕßÈÃÜÙÇÔËÒÒÎÔÏÑÄ²ØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕÑÇÏ
ÕÓÄÒÕÍÇÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇËÈÊÕÓ¦ÊÇ
©ÓËÍ¦ÒÕÝ¦ÍÔÜÙÚÕÝÖÕßËÃÔÇÏ
ÕÇÔÚÃÑÚßÖÕÝÕÕÖÕÃÕÝÛÇÁÞËÏÙÚÎÔ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÎÚÇÞÆÚÇÚÎËÐ¦ÖÒÜÙÎÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÕÑÕØÜÔÕáÄÝËÑÚÄÝÚÜÔ
ÙßÔÄØÜÔÚÎÝ ÃÔÇÝÑÇÏÙËÖÕÒÒÁÝ
ËßØÜÖÇáÑÁÝÞ×ØËÝÁÞËÏÕÊÎÍÂÙËÏÙË
ÇÒÒÇÍÂÚÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÖÕÒÒ×ÔÓËÍ¦ÒÜÔÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÜÔÖÕßÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÙÚÏÝÊÏËÛÔËÃÝÇÍÕØÁÝ
ËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÎÔÒÒ¦ÊÇËÑÚÄÝÚÕß
ÄÚÏÕÏÇÍÕØÁÝÕÓÕÒÄÍÜÔÑÇÏÓËÚÕÞ×ÔËÃÔÇÏØÎÞÁÝÑÇÏ¦ØÇËß¦ÒÜÚËÝ
ÙÚÇËÐÜÚËØÏÑ¦ÙÕÑÕÏÖØÕÕÖÚÏÑÁÝ
ÍÏÇÚÕÔÚÕßØÏÙÓÄÓËÚ¦ÚÎÔËÐ¦ÖÒÜÙÎÚÕßÏÕÆÚÄÙÕÊÏËÛÔ×ÝÄÙÕÑÇÏ
ËÔÚÄÝÚÜÔÚËÏÞ×ÔÚÎÝÞ×ØÇÝÇÖÕÚËÒËÃÍÏÇÚÕßÝÇÔÇÒßÚÁÝÚÕÔÈÇÙÏÑÄÒÄÍÕÚÎÝÌßÍÂÝÚÜÔÑËÌÇÒÇÃÜÔ
ÖÕßÖÇØÇÚÎØÂÛÎÑËÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝ
ÎÓÁØËÝÇÌÇÏØ×ÔÚÇÝÖËØÃÖÕßÊÏÙ
ËßØ×ÇÖÄÚÎÔÑËÌÇÒÇÏÕÖÕÃÎÙÎÚÕß
²ÑÇÏËÑÚÕÐËÆÕÔÚÇÝÚÏÝÇÖÕÊÄÙËÏÝ
ÚÜÔËÚ×ÔÕÓÕÒÄÍÜÔÙÚÕ 
©ÖÜÝÙÞÕÒÏ¦àËÏÕÎÓÂÚØÎÝ¬à¦ÔÇÝÊÏËßÛßÔÚÂÝËÖËÔÊÆÙËÜÔÚÎÝ
ÆÑÒÕÝ²ØÎÓÇÚÏÙÚÎØÏÇÑÂÁÔÇÇÖÄ
ÚÇÇÃÚÏÇÚÕßZLSSVMMÙÚÕ²ØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕÙÞËÚÃàËÚÇÏÓËÚÇÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦
ÊËÊÕÓÁÔÇÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÖÕßÙßÔËÞÃàËÏÔÇÁÞËÏÇßÐÎÓÁÔÎ
ËÐ¦ØÚÎÙÎÇÖÄÚÕÔÚÕßØÏÙÓÄÍÏÇÚÎ
ÌËÚÏÔÂÖÕØËÃÇÚÕßÕÖÕÃÕßßÖ¦ØÞËÏ
ÇßÐÎÓÁÔÕÝÈÇÛÓÄÝÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÝ
*HWP[HS,JVUVTPJZËÖËÙÂÓÇÔË
ÖÜÝÄÙÕÖÏÕÖÕÒÆÕÏÄÝËÐÇÖÒ×ÔËÚÇÏ
ÚÄÙÕÓËÍÇÒÆÚËØËÝÛÇËÃÔÇÏÕÏËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÑÇÏÕÏÇÒÒÇÍÁÝÙÚÕÔÚØÄÖÕ
ÖÕßÑÏÔÕÆÔÚÇÏÕÏÖÕÒÃÚËÝÑÇÛ×ÝÕ
ÑÄÙÓÕÝÛÇÇØÞÃÙËÏÔÇÇÖÕÌËÆÍËÏ
ÚÕßÝÊÎÓÄÙÏÕßÝÞ×ØÕßÝÚÇÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÚÕßÝÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßÝ

ÚÇËÙÚÏÇÚÄØÏÇÇÒÒ¦ÑÇÏÚÇÚÇÐÃÊÏÇ
ËÖËØÃÖÚÜÙÎÖÇÔÊÎÓÃÇÝÕÏÞËÏØÄÚËØÇÖÒÎÍËÃÙËÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÛÇ
ËÃÔÇÏËÑËÃÔËÝÖÕßËÐÇØÚ×ÔÚÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÚÕÔÚÕßØÏÙÓÄÑÇÛ×ÝÑÇÏÕÏÇÔÇÊßÄÓËÔËÝÇÍÕØÁÝÚÄÔÏÙËÒÒ¦ÊÇÇÔÂÑËÏ®ÑÇÏÙÚÏÝ
ÊÆÕÇßÚÁÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝ ÇÏÑÇÚ¦ÚÕ
)SVVTILYNÕÏËÖËÔÊßÚÁÝÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙÇÔÚØËÒ¦®ÑÁØÊÎÇÖÄÚÕ
ËÒÒÎÔÏÑÄ²ØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕÚÕ 
ÙßÔÜÙÚÃàÕÔÚÇÏÙÚÎÔÁÐÕÊÕËÔÓÁÙÜ
ÚÜÔÇÔÎÙßÞÏ×ÔÄÚÏÎËÐ¦ÖÒÜÙÎÚÕß
ÏÕÆÛÇÍÕÔÇÚÃÙËÏÚÎÔÚÕßØÏÙÚÏÑÂÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÚÎÝÞ×ØÇÝÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÕ>VYSK;YH]LS ;V\YPZT*V\UJPS
ÕÚÕßØÏÙÓÄÝÑÇÏÕÏÚÕßØÏÙÚÏÑÁÝËÏÙÖØ¦ÐËÏÝÙßÓÈ¦ÒÒÕßÔÙÚÕÁÔÇÖÁÓÖÚÕÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÖÇØÇÍÜÍÂÝ
ÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ
ÏËÛÔ×ÝßÖ¦ØÞËÏÎÇÃÙÛÎÙÎÄÚÏ
ÕÑÄÙÓÕÝÊËÔÛÁÒËÏÔÇÚÇÐÏÊÁÉËÏ
ÙÚÎÔÚØÁÞÕßÙÇÙßÍÑßØÃÇÑÇÏÇÑÄÓÇËÃÔÇÏÖÕÒÆÔÜØÃÝÍÏÇÔÇÍÔÜØÃàËÏ
ÑÇÔËÃÝÖÄÙÕÛÇÑØÇÚÂÙËÏÎÖÇÍÑÄÙÓÏÇÇÔÎÙßÞÃÇÑÇÏÖÕÏËÝÛÇËÃÔÇÏÕÏ

Οι πρόσφατες πιέσεις
στο Χρηματιστήριο
και στην αγορά
ομολόγων αποδίδονται
στην ανησυχία
των ξένων επενδυτών.
ÇÑØÏÈËÃÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÎÝËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔËÍÞ×ØÏÕÏÇÔÇÒßÚÁÝ©ÇÔÚÃÑÚßÖÕÝÙÚÕÔËÒÒÎÔÏÑÄÚÕßØÏÙÓÄËÃÔÇÏ
ÁÔÇÝÓËÍ¦ÒÕÝ¦ÍÔÜÙÚÕÝÇßÚÂÚÎ
ÙÚÏÍÓÂßÖÕÍØÇÓÓÃàÕßÔ
ÐÃàËÏÔÇÙÎÓËÏ×ÙÕßÓËÖÜÝÕÏ
ËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÜÔÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÜÔÍÏÇ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎ¦ÔÜÚÕß ÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÌÁÚÕÝÈÇÙÃàÕÔÚÇÏ
ÙÚÏÝÖÕÒÆÏÙÞßØÁÝËÖÏÊÄÙËÏÝÑÇÏÙÚÇ
ØËÑÄØÚÕßÚÕßØÏÙÓÕÆ©ÖÜÝÖØÄÙÌÇÚÇÙÞÕÒÃÇÙËÎ*P[P¶ÎÕÖÕÃÇÑÇÏ
ÇÔÁÈÇÙËÚÏÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÚÎÝÍÏÇÚÎÔ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÌÁÚÕÝÙÚÕ
 ÇÖÄ ÖØÏÔ¶ÕÏÏÙÞßØÁÝËÐÇÍÜÍÏÑÁÝËÖÏÊÄÙËÏÝÕÊÎÍÕÆÓËÔËÝÑßØÃÜÝÇÖÄÚÕÔÚÕßØÏÙÓÄËÃÔÇÏÇßÚÁÝ
ÖÕßÑßØÃÜÝÙÚÎØÃàÕßÔÚÎÔÇÆÐÎÙÎ
ÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆ

Ευάλωτη στον ιό του κορωνοϊού η ρηχή ελληνική αγορά
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Τα καλύτεραËÖËÔÊßÚÏÑ¦ÙÚÕÏÞÂÓÇÚÇÚÕß ÕÏËÒÒÎÔÏÑÁÝÓËÚÕÞÁÝ
ÑÇÏÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÕÓÄÒÕÍÇÚÇÕÖÕÃÇ
ËÔÚßÖÜÙÃÇÙÇÔÇÑÄÓÎÑÇÏÚÕßÝÖÏÕ
ÇÏÙÏÄÊÕÐÕßÝÓËÚÏÝÇÖÕÊÄÙËÏÝÚÕßÝ
ÚÕÖËØÇÙÓÁÔÕÁÚÕÝÑÇÏÕÊÂÍÎÙÇÔ
ÙËÏÊÏÇÃÚËØÇÛËÚÏÑÁÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝ
ÍÏÇÚÎÔÖÕØËÃÇÚÕßÝÚÕËÃÔÇÏÖÒÁÕÔÇÔÚÏÓÁÚÜÖÇÓËÚÎÌßÍÂ
ËÖËÔÊßÚ×ÔÓËÚ¦ÑÇÏÚÇÙÆÔÔËÌÇ®
ÖÕßÙßÍÑËÔÚØ×ÛÎÑÇÔÖ¦ÔÜÇÖÄ
ÚÎÔÒÒ¦ÊÇÒÄÍÜÚÎÝÚÇÞÆÚÇÚÎÝ
ËÐ¦ÖÒÜÙÎÝÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ
©ÏÇÔÎÙßÞÃËÝÍÏÇÚÏÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÇßÚÕÆÚÕßÔÁÕßÓÇÆØÕßÑÆÑÔÕß®ÙÚÕÔÚÕßØÏÙÓÄÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÑÇÏÕÇÑÄÓÎ¦ÍÔÜÙÚÕÝÇÔÚÃÑÚßÖÕÝ
ÙÚÏÝÇÌÃÐËÏÝÑÇÏÙÚÏÝÚÇÐÏÊÏÜÚÏÑÁÝ
ËÏÙÖØ¦ÐËÏÝÕÏÕÖÕÃËÝÑÇÏÇÖÕÚËÒÕÆÔÁÔÇÇÖÄÚÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÇ
ÄÖÒÇÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÕÊÎÍÕÆÔÚÕßÝËÖËÔÊßÚÁÝÙËÇÒÒÇÍÂÚÎÝÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÚÕßÝÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÖËØÏÕßÙÏÇÑ¦
ÙÚÕÏÞËÃÇËÔ×ÛÁÚÕßÔÑÏÔÊÆÔÕßÝ
ÙÚÏÝÁÜÝÚ×ØÇÏÊÏÇÃÚËØÇÛËÚÏÑÁÝ
ÖØÕÈÒÁÉËÏÝÍÏÇÚÕËÒÒÎÔÏÑÄ
¬ÕÍÔÜÙÚÄØÎÚÄÚÜÔÇÍÕØ×Ô
ÖÕÚÁÓÎÔÖØÕÙÖÇÛËÃÝÔÇÖÏ¦ÙËÏÝ
ÁÔÇÓÇÞÇÃØÏÚÎÔ×ØÇÖÕßÖÁÌÚËÏ®
ÁÞËÏÔÏÑÂÙËÏÚVÑßÔÂÍÏÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÇÖÕÊÄÙËÜÔ®ÖÕßÁÈÇÒËÓËÚÕÞÁÝÑÇÏÕÓÄÒÕÍÇÙÚÕØÇÔÚ¦ØÚÜÔ
ÊÏËÛÔ×ÔÞÇØÚÕÌßÒÇÑÃÜÔÚÇÕÖÕÃÇ
ÖØÕÚÏÓÕÆÔÔÇÇÖÁÞÕßÔÓËÊËÊÕÓÁÔËÝÑÇÏÚÏÝÇÊßÔÇÓÃËÝÖÕßÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÎÇÑÄÓÇËß¦ÒÜÚÎÑÇÏØÎÞÂ
ËÒÒÎÔÏÑÂÇÍÕØ¦/ÈÃÇÏÎÊÏÄØÛÜÙÎÚÎÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝ
ÎÕÖÕÃÇÁÙÚËÏÒËÚÕÔËÔÏÑÄËÃÑÚÎ
ÚÕß²ØÎÓÇÚÏÙÚÎØÃÕßÛÎÔ×ÔÙË
ÞÇÓÎÒ¦ÁÐÏÓÎÔ×ÔÁÞËÏÂÊÎÇÌÇÏØÁÙËÏÙÞËÊÄÔÚÕÁÔÇÚØÃÚÕÇÖÄÚÇ
ÑÁØÊÎÖÕßÙÎÓËÃÜÙËÙÚÕÙÆÔÕÒÕ

ÚÕß  ÑÇÏÁÞËÏÈ¦ÒËÏÚÕ
²ÙÚÎÔÖØ×ÚÎÛÁÙÎÚÜÔÇÍÕØ×ÔÓËÚÏÝÞËÏØÄÚËØËÝÇÖÕÊÄÙËÏÝ
ÌÁÚÕÝ¬ÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÓÁØÕÝÚÕß
ZLSSVMMÁÍÏÔËÓ¦ÒÏÙÚÇÖØÏÔÇÑÄÓÇ
ÍÃÔËÏÍÔÜÙÚÄÚÕÖØ×ÚÕÑØÕÆÙÓÇ
ÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑ¦ÔÕÔÚÇÝÖÕÒÒÕÆÝÔÇÖØÕÈÒÎÓÇÚÃàÕÔÚÇÏ
ÍÏÇÚÃÚÕËÒÒÎÔÏÑÄ²ØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕ
ßÖËØÇÖÁÊÜÙËÚÎÝÊÏËÛÔÕÆÝÖÚ×ÙÎÝÇÑÄÓÇÑÇÏÇßÚÂÝÚÎÝÚÇÒÃÇÝÎÕÖÕÃÇÑÇÏÂÚÇÔÚÕËÖÃÑËÔÚØÕ
ÚÎÝÊÏËÛÔÕÆÝÇÔÎÙßÞÃÇÝÍÏÇÚÕÔÏÄ

¶ÓËÚÇÖËØÏÙÙÄÚËØÇÔÇÁÞÕßÔÈØÇÞßÖØÄÛËÙÓÕËÖËÔÊßÚÏÑÄÕØÃàÕÔÚÇ
ËÔ×ÙßÔËÞÃàÕßÔÔÇÒËÃÖÕßÔÚÇÑËÌ¦ÒÇÏÇÓÇÑØ¦ÝÖÔÕÂÝÇÌÕÆÎËÒÒÎÔÏÑÂ
ÇÍÕØ¦ÙßÔËÞÃàËÏÔÇÑÇÚÇÚ¦ÙÙËÚÇÏ
ÙÚÏÝÇÔÇÊßÄÓËÔËÝÇÖÕÚËÒËÃËÖÃÙÎÝ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÖÇØ¦ÍÕÔÚÇ

Οι τράπεζες

Ο τουρισμός
  ® ÇÖËßÛÆÔÛÎÑË ÙÚÎÔ
1LMMLYPLZ ÑÇÏ ÙÚÕÔ ËÖÏÑËÌÇÒÂÝ
ÙÚØÇÚÎÍÏÑÄÇÔÇÒßÚÂÕÔ§Ú¦ØÓÖÏÕÕÖÕÃÕÝÙÚÇÚÁÒÎÚÕßÖËØÇÙÓÁÔÕß§ÕËÓÈØÃÕßÙÆÙÚÎÙËÙÚÕßÝ

Οι επενδυτές
ανησυχούν κυρίως
για τις επιπτώσεις που
θα έχει στον τουρισμό.

H βύθιση³ÈÛ³i¨ioÖÐÉiÉKÙÐÒÙÑÓTÉ{KÒÜÉ{³ÉÜÜi{~Ì¨iÐÑ³{³Ê¨{³i¨³iÚÓi³Ño¨ÐÉ³{ØTÉ{¨Ì³É¨ÉØÑÙÌÉ{Ø×Ó³Ø

ËÖËÔÊßÚÁÝÔÇÇÍÕØ¦ÙÕßÔËÒÒÎÔÏÑÁÝ
ÓËÚÕÞÁÝÖÇØ¦ÚÕØ¦ÒÏÖÕßÂÊÎÑÇÚÁÍØÇÌËÚÕ²ÚÎØ×ÔÚÇÝÇÏÙÏÄÊÕÐÎI\SSPZOÙÚ¦ÙÎÍÏÇÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂ
ÇÍÕØ¦ÚÎÔËØ×ÚÎÙÎË¦ÔÊÏÇÚÎØËÃÇßÚÂÔÚÎÙÚ¦ÙÎÓËÚ¦ÑÇÏÚÎÔ
ÇÔÇÚÇØÇÞÂÚÎÝÚËÒËßÚÇÃÇÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÑÇÏÚÏÝÈÃÇÏËÝÊÏÇÑßÓ¦ÔÙËÏÝ
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Θολό το τοπίο για την οικονομία

Εκτιμήσεις για πιθανή υποχώρηση του ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 0,1%-0,3% και ρυθμό ανάπτυξης 2%

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ
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ÔÂÚÜÔ®ÕÒÆÖÏÕËÖÏÈÒÇÈÂÝÛÇ
ËÃÔÇÏÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÃÊÏÕÙÎÓËÃÜÓÇÓÏÇÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÚÎÝÑØÃÙÎÝ
ÙÚÎÔÚÇÒÃÇÊËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏÎÞ×ØÇ
ÇÖÕØØÕÌ¦ÚÕ ÚÜÔËÐÇÍÜÍ×Ô
ÓÇÝÚÕ ÇÖÕÚËÒ×ÔÚÇÝÓÏÇÇÖÄ
ÚÏÝÊÆÕÓËÍÇÒÆÚËØËÝËÐÇÍÜÍÏÑÁÝ
ÇÍÕØÁÝÑÇÏÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆÕÔÚÇÝ
ÚÕ ÚÜÔÚÕßØÏÙÚÏÑ×ÔÇÌÃÐËÜÔ
ÚÕßØÏÙÚÏÑÂÇÍÕØ¦ÚÕß¦ÙÞÇ
ÛÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏÓÏÇÖØ×ÚÎÇÙÌÇÒÁ-

Η τουριστική αγορά
του Πάσχα θα αποτελέσει μια πρώτη ασφαλέστερη ένδειξη για
τις επιπτώσεις στον
τουρισμό.
ÙÚËØÎÁÔÊËÏÐÎÍÏÇÚÏÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝ
ÙÚÕÔÚÕßØÏÙÓÄÄÖÕßÙßÍÑËÔÚØ×ÔÕÔÚÇÏÕÏÓËÍÇÒÆÚËØËÝÇÔÎÙßÞÃËÝ
ÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇ©ÏËÒÖÃÊËÝËÃÔÇÏ
ÄÚÏÇßÚÄÖÕßÛÇÞÇÛËÃÙÚÕÇqÚØÃÓÎÔÕÛÇÑËØÊÎÛËÃÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇ
ØÕÝÚÕÖÇØÄÔÙÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄ
ËÖÏÚËÒËÃÕÇÔÇÌÁØÕßÔÄÚÏÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎËÃÔÇÏßÖÄÁÒËÍÞÕÑÇÏÊËÔ
ßÖ¦ØÞËÏÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÝÑÃÔÊßÔÕÝ
ØÕÙÛÁÚÕßÔÄÚÏËßÚßÞ×ÝßÖ¦ØÞËÏÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑÄÝÞ×ØÕÝÑÇÏÇÖÕÛËÓÇÚÏÑÄÇÙÌÇÒËÃÇÝÇÔÖÇØÇÙÚËÃ
ÇÔ¦ÍÑÎËÇÑØÇÃÇÖËØÃÖÚÜÙÎ
ËÐ¦ÒÒÕßÇÑÄÓÎÑÇÏÕÏÑÇÔÄÔËÝ
ÍÏÇÚÇÖØÜÚÕÍËÔÂÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÇ
ÓÖÕØËÃÔÇËÒÇÙÚÏÑÕÖÕÏÎÛÕÆÔÖØÕÙÛÁÚËÏÓÏÇÖÎÍÂÒÒ¦ÇÑÄÓÎÊËÔ
ËÃÓÇÙÚËËÑËÃ

Συναγερμός σε ΔΝΤ - Παγκόσμια Τράπεζα
Της ΡΟΥΜΠΙΝΑΣ ΣΠΑΘΗ

Μολονότι ÊËÔ ÁÞËÏÒÎÌÛËÃÇÑÄÓÎ
ÕØÏÙÚÏÑÂÇÖÄÌÇÙÎÎËÃÊÎÙÎÄÚÏ
ÚÕ§¬ÑÇÏÎÇÍÑÄÙÓÏÇ¬Ø¦ÖËàÇËÐËÚ¦àÕßÔÚÎÔÖØÕÕÖÚÏÑÂÔÇ
ÇÑßØ×ÙÕßÔÚÎÔÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÁÔÎÍÏÇÚÏÝÖØÏÒÃÕßËÚÂÙÏÇ
ÙßÔ¦ÔÚÎÙÂÚÕßÝÂÔÇÇØÑËÙÚÕÆÔ
ÙËÓÏÇÚÎÒËÊÏ¦ÙÑËÉÎÇÖÕÚËÒËÃ
ÁÔÊËÏÐÎÚÜÔÑÏÔÊÆÔÜÔÖÕßËÔÊËÞÕÓÁÔÜÝËÍÑßÓÕÔËÃÍÏÇÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇÎÚÇÞÆÚÇÚÎ
ÓËÚ¦ÊÕÙÎÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÙßÓÈ¦ÔÚÎÝÞØÕÔÏ¦ÝÑÇÏ
Ñ¦ÚÏÇÔ¦ÒÕÍÕÁÞËÏÔÇÙßÓÈËÃÇÖÄ
ÚÕÑÇÏÚÏÝÚØÕÓÕÑØÇÚÏÑÁÝËÖÏÛÁÙËÏÝÙÚÕßÝÃÊßÓÕßÝÆØÍÕßÝ
¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÁÔÇÝÓËÍ¦ÒÕÝ
ÇØÏÛÓÄÝÇÖÄÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÑÇÏÄÞÏ
ÓÄÔÕÙÚÎÔ ÃÔÇÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÎÔ
ÚØÃÚÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÇßÚÂÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙËÑÇØÇÔÚÃÔÇ
ÇÔÇÙÚÁÒÒÕÔÚÇÝÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ
ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÑÇÏÖÇØÇÒÆÕÔÚÇÝ
ÚÎÔÚÕÖÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÇÏÓÄÔÕÔÎÇÔÎÙßÞÃÇÍÏÇÚÎ
ÓËÚ¦ÊÕÙÎÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝÁÞËÏÊÏÇÍØ¦ÉËÏÓÁÙÇÙËÒÃÍËÝÎÓÁØËÝ
ÇÐÃËÝÆÉÕßÝÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔ
ÇÖÄÚÇËßØÜÖÇáÑ¦ÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÇ¬Õ§¬ÊËÔÁÞËÏ¦ÒÒÜÙÚË
ÑØÆÉËÏÚÎÔÇÔÎÙßÞÃÇÚÕßÍÏÇÚÕ
ËÔÊËÞÄÓËÔÕËÔÄÝÑÇÃØÏÕßÖÒÂÍÓÇÚÕÝÙÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÑÇÏÁÞËÏÂÊÎßÖÕÈÇÛÓÃÙËÏÑÇÚ¦
 ÚÎÔÖØÄÈÒËÉÂÚÕßÍÏÇÚÎÔ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÇÔ¦ÖÚßÐÎË¦ØÛØÕ

ÚÎÝÙÚÎÔÏÙÚÕÙËÒÃÊÇÚÕß§¬Î
ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕß¬ÇÓËÃÕß ØÏÙÚÇÒÃÔÇÑËÕØÍÑÃËÈÇÇÔÇÌÁØËÚÇÏ
ÙÚÎÔËÖÏÊÎÓÃÇÚÎÔÖÒÁÕÔÖÏËÙÚÏÑÂÖÎÍÂÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÝ®ÖÕß
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÎ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇ¬ÕÔÃàËÏ
Ó¦ÒÏÙÚÇÖÜÝÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÚÕ
¬ÇÓËÃÕÊËÔÖØÕÁÈÒËÖËÚÁÚÕÏÇÑÇ-

Οι τέσσερις από τις 12
μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν την επιδημία.
Ú¦ÙÚÇÙÎËÑÚ¦ÑÚÕßÇÔ¦ÍÑÎÝÇÒÒ¦Ú×ØÇÎËÖÏÊÎÓÃÇÇÖËÏÒËÃÔÇ
ËÑÚØÕÞÏ¦ÙËÏÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÇÔ¦ÖÚßÐÎÖÕßÂÊÎÊËÞÄÚÇÔÖÏÁÙËÏÝÇÖÄÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÕ
ËÓÖÕØÏÑÄÖÄÒËÓÕÑÇÏÚÕ)YL_P[®
ÕÒÆÖÏÕÇÖÇÏÙÏÄÊÕÐÕÝÇÖÄ
ÚÕ§¬ÊÎÒ×ÔËÏÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ
<):ÐËÒÁÓÖËØÑÇÛ×ÝÖØÕËÏÊÕÖÕÏËÃÖÜÝÕØßÛÓÄÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ
ÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÛÇ
ÙÎÓËÏ×ÙËÏÖÚ×ÙÎÇÖÄÚÕ 
ÙÚÕ ËÔ×ÎÑÏÔËàÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÛÇÙßØØÏÑÔÜÛËÃÚÕÖØ×ÚÕÚØÃÓÎÔÕ¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÎ
ÇÍÑÄÙÓÏÇ¬Ø¦ÖËàÇßÖÕÒÕÍÃàËÏ
ÖÜÝÓÏÇÑÇÚÇÙÚØËÖÚÏÑÂÖÇÔÊÎÓÃÇÓÖÕØËÃÔÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÛÇÔ¦ÚÕßÝÑÇÏßÖÕÍØÇÓ-

ÓÃàËÏÖÜÝÇÑÄÓÎÑÇÏÓËÚÏÝÖÒÁÕÔ
ÙßÔÚÎØÎÚÏÑÁÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÕÇÔÚÃÑÚßÖÕÝÙÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇÛÇËÃÔÇÏÔÇÓËÏÜÛËÃÑÇÚ¦ 
ÚÕÖÇÍÑÄÙÓÏÕ¡ËÒÏÍÄÚËØÕ
ÙßÔÚÎØÎÚÏÑÁÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝ¦ÒÒÜÙÚËßÖÕÒÕÍÃàËÏÖÜÝÓÏÇÖÇÔÊÎÓÃÇ
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÚÎÝÏÙÖÇÔÏÑÂÝÍØÃÖÎÝ
ÖÕßÚÕ ÖØÕÑ¦ÒËÙËÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÖËØÃÖÕßËÑÇÚÇÔÛØ×ÖÜÔ
ÓÖÕØËÃÔÇÓËÏ×ÙËÏÚÕÖÇÍÑÄÙÓÏÕ
ÑÇÚ¦  ÏËÔ×ÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝÁÞËÏÖØÕÙÖÇÛÂÙËÏ
ÔÇÑÇÛÎÙßÞ¦ÙËÏÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÑÕÏÔÂÍÔ×ÓÎÓËÚÏÝÙßÔÂÛËÏÝ
ßÖËØÇÖÒÕßÙÚËÆÙËÏÝÚÕßÎÚÁÜÝ
ÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ-LK¬à¦ÔËÚÁÒËÔ
ÁÑØÕßÙËÚÕÔÑ×ÊÜÔÇÚÕßÑÏÔÊÆÔÕßÍÏÇÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇ
ÙÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎÞÇØÇÑÚÎØÃàÕÔÚÇÝ
ÖÏÛÇÔÄÔÇÊÏÕÒÏÙÛÂÙËÏÙËÆÌËÙÎ
ËÐÇÏÚÃÇÝÚÜÔÖÇØËÔËØÍËÏ×ÔÚÎÝ
ËÖÏÊÎÓÃÇÝ
©ÑÕØÜÔÕáÄÝËÐÇÖÒ×ÔËÚÇÏÚÇÞÆÚÇÚÇÙÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÓÁØÕÝÚÕß
ÖÒÇÔÂÚÎÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÄÒÕÑÇÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÞ×ØËÝÇÔÇÍÑ¦àÕÔÚÇÏÔÇßÏÕÛËÚÂÙÕßÔÓÁÚØÇÖÕß
ÚÏÝÕÊÎÍÕÆÔÙËÓËØÏÑÄÂÕÒÏÑÄ
ÇÖÕÑÒËÏÙÓÄÑÇÏÊÏÇÑÄÖÚÕßÔÚÎÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÖÄ
ÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÎÇÖÜÔÃÇÇÔÁÌËØËÑØÕÆÙÓÇÚÇÇÍÜÔÃàÕÔÚÇÏÖÒÁÕÔÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔÚÎÔËÖÏÊÎÓÃÇÑÇÏÚÕÔÇÔÚÃÑÚßÖÄÚÎÝÕÏ
ÚÁÙÙËØÏÝÇÖÄÚÏÝÓËÍÇÒÆÚËØËÝÕÏÑÕÔÕÓÃËÝÚÕßÑÄÙÓÕßÖÕß
ÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆÕßÔÚÕ ÚÕß
ÖÇÍÑÄÙÓÏÕß

Θα επιβεβαιωθούν τα αισιόδοξα ή τα ζοφερά σενάρια;
• ΕάνÑ¨È{ÒÇÉ³ÉÈÐ³ÐÑ³ÑÈ¨É³ÖVKÊTÑÊÙÈ~ÜËÑØ³iÑÑÊ~Ñ{ÓTÉ³É
³ÑÂ{Ù{³{~Ì{³¨{~ÌÉÉ¨{TÊÐÉÈÉT{ÇÌÐÉiÐÉ³ÒÙi³È{ÖVÉ{~{Ê³ÉÐÉ
³o{Ñ³¨ÌÑØ~Ñ{Ñ¨ÑÐÉËÉ³ÉË³{ÑØÛÉÑÉÈÚÖÉ³É
ÑÌÐÌ{ÑØÉ~ÐÉË
~ÑÚØÈÒ¨TÉ{ÐÉoÒÜØ~ËÙÈØÐÉ³ÒÙiØ³È~¨ÍÖÉÒÜÜÈØÑÚÉÉËØÈ
K¨Ë~³Ñ{É~ÉËi³i³{oÐÊ
³iÐÒÙÑÈoÉËÑØ~Ñ{ÉÙÉTÐÓØÙ{Ñ³¨ÓTÈÐÉoÒÜ
~ËÙÈo{ÑKÑ¨ÊÌii
ÑÌ³{Ì
• ΕάνÑ¨È{ÒÇÉ³ÉÈÐ³ÐÑ³ÑÈ¨É³ÖVKÊTÑÊÙÈ~ÜËÑØ³iÑÑÊVÑ×ÖoÉ³É
ÐÉ³Ñ~ËiiÐÉ³ÑÐÓÑÐÑÇ{~ÊØ
ÐÉ³Ñ×¨ÒØ

Eν μέσω ÖÇÍÑÄÙÓÏÕß ÖÇÔÏÑÕÆ
ÇÌÕÆÎÑØÃÙÎÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆËÃÔÇÏÖÒÁÕÔÕÐÆÚËØÎËÑÚÄÝ ÃÔÇÝ
ÖÇØ¦ÙÚÎÔÃÊÏÇÚÎÞ×ØÇÇÖÄÚÎÔ
ÕÖÕÃÇÐËÑÃÔÎÙËÓËÚÎÔËÖÏÊÎÓÃÇ
ÔÇÁÞËÏËÐÇÖÒÜÛËÃÖÒÁÕÔÙËÁÐÏ
ÎÖËÃØÕßÝÑÇÏÔÇÇØÏÛÓËÃÖ¦ÔÜÇÖÄ
ÑØÕÆÙÓÇÚÇÑÇÏÛÇÔ¦ÚÕßÝÕÇÍÑÄÙÓÏÕÝ©ØÍÇÔÏÙÓÄÝ
±ÍËÃÇÝ©±ËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÇÓÌÃÛßÓÕÝÍÏÇÚÎÙßÔÁÞËÏÇØÏÙÑÄÓÇÙÚËÙËÓÏÇÑØÃÙÏÓÎÙÚÏÍÓÂÑÇÏ
ÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÓÖÕØËÃÔÇËÖÏÈËÈÇÏ×ÙËÏËÃÚËÚÇÇÏÙÏÄÊÕÐÇËÃÚËÚÇÖÏÕ
àÕÌËØ¦ÙËÔ¦ØÏÇÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÚÕÔ
ÞËÏØÏÙÓÄ®ÙÞÕÒÃÇÙËÇÖÄÚÎËÔËÆÎÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕß©±ÊØ
¬ÁÔÚØÕÝÑËÓÖØËÍÁÙÏÕßÝ
©ÕØÍÇÔÏÙÓÄÝÛËÜØËÃÄÚÏÎÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÜÔÞÜØ×ÔÊËÔËÃÔÇÏÖØÕËÚÕÏÓÇÙÓÁÔÎÍÏÇÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÑÇÏÖÜÝÒ¦ÛÎ
ËÒÒÏÖÂÝËÔÎÓÁØÜÙÎÚÜÔÖÕÒÏÚ×Ô
ÖÇÔÏÑÄÝÑÇÏMHRLUL^ZÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇËÖÏÊËÏÔ×ÙÕßÔÊØÇÓÇÚÏÑ¦ÚÎÔ
ÑØÃÙÎ
©ÏÖÕßÊËÔÁÞÕßÔÖÒÎÍËÃÇÑÄÓÎÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÇÔÇÑÕÃÔÜÙÇÔÇßÚÂÔÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÊÏ¦ÙÚÄ-

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί
ότι η πλειονότητα των
χωρών δεν είναι προετοιμασμένη για την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού.
ÓÇÚÕÝÚÕßÖØÕÁÊØÕß§ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ØÇÓÖÚÎÔÇÔ¦ÛËÙÎÚÕßÙßÔÚÕÔÏÙÓÕÆÙÚÕÔÇÔÚÏÖØÄËÊØÕ¡¦ÏÑ
ËÔÝ¥ÙÚÄÙÕÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝËÖÏÞËÃØÎÙËÚÇßÚÄÞØÕÔÇÔÇ
ßÖÕÈÇÛÓÃÙËÏÚÕÔÏÄÇÖÕÊÃÊÕÔÚÇÝ
ÚÏÝÇÔÎÙßÞÃËÝÙÚÎÊÏÇÙÖÕØ¦ÉËÆÚÏÑÜÔËÏÊÂÙËÜÔÑÇÏÚØÕÓÕÒÇÍÔËÃÇÝÇÖÄÚÇ¡¡ËÏÊÏÑ¦ÚÕ*55
ÕÒÏÚÏÑÕÃÇÔÇÒßÚÁÝËÑÚÏÓÕÆÔÄÚÏ
ÎÇÍÇÔ¦ÑÚÎÙÂÚÕßÕÌËÃÒËÚÇÏÙÚÕ
ÞÚÆÖÎÓÇÖÕßËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇßÖÕÙÚËÃÎÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇËÐÇÏÚÃÇÝÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÛÁÚÕÔÚÇÝÙË
ÑÃÔÊßÔÕÚÎÔËÖÇÔËÑÒÕÍÂÚÕßÚÕÔ

§ÕÁÓÈØÏÕÚÎÔßØ×ÖÎÎÓËÍÇÒÆÚËØÎËÙÚÃÇÓËÚ¦ÊÕÙÎÝÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝËÃÔÇÏÎÈÄØËÏÇÚÇÒÃÇÑÇÛ×ÝÓÁÙÇÙËÁÔÇ
ÜØÕÑÇÚÇÍØ¦ÌÎÑËÇÆÐÎÙÎ 
ÚÜÔÖËØÏÖÚ×ÙËÜÔ©ÏÑÕÔÕÓÏÑÕÃ
ÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝËÑÌØ¦àÕßÔÙÕÈÇØÄ
ÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÄÍÏÇÚÎÔÕÆÚÜÝÂ
¦ÒÒÜÝËÆÛØÇßÙÚÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÎÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÙÚÎÞ×ØÇ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇ ÚÎÔ ËßÑÇÏØÃÇ
¦ÊØÇÐËÕÎÍÁÚÎÝÚÎÝÁÍÑÇÝÚÕß
ÕØØ¦¡ÇÚÁÕÇÒÈÃÔÏàÎÚ×ÔÚÇÝ
ÚÎÔÖÇØÇÃÚÎÙÎÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ¦ÕÒÕ ÄÔÚËÑÇÏÚÎÙßÍÑØÄÚÎÙÎÑßÈÁØÔÎÙÎÝËÛÔÏÑÂÝËÔÄÚÎÚÇÝÍÏÇÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÎÝÑØÃÙÎÝ
¬ÇÖØ×ÚÇÚÕßÝÑØÕÆÙÓÇÚÇÇÔÇÑÕÃÔÜÙÇÔßÙÚØÃÇ ØÕÇÚÃÇÄØËÏÇ¡ÇÑËÊÕÔÃÇÒÈËÚÃÇ§ÕØÈÎÍÃÇÇÔÃÇËÔ×ÍÏÇÇÆÐÎÙÎÚÕß
ÇØÏÛÓÕÆÚÜÔÖËØÏÖÚ×ÙËÜÔÖØÕËÚÕÏÓ¦àÕÔÚÇÏÚÕÔÜÓÁÔÕÇÙÃÒËÏÕ
ÎËØÓÇÔÃÇÑÇÏÎÇÒÒÃÇ
¬ÕªÏ¦ÔÚÙËÓÏÇÖØÜÚÄÍÔÜØÎ
ÑÃÔÎÙÎÇÖÇÍÄØËßÙËÙËÐÁÔÕßÝ
ËÖÏÙÑÁÖÚËÝÚÕÖØÕÙÑÆÔÎÓÇÖÕß
ÙßÍÑËÔÚØ×ÔËÏÞÏÒÏ¦ÊËÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÙÚÎ¡ÁÑÑÇÑÇÏÙÚÎ¡ËÊÃÔÇ

ËÔ×ÙÚÕÔÇÁØÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÓËÍ¦ÒËÝÇÛÒÎÚÏÑÁÝÊÏÕØÍÇÔ×ÙËÏÝÑÇÏ
ÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÝÖÏÙÚ×ÔÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÜÔÚÜÔÌËÚÏÔ×Ô©ÒßÓÖÏÇÑ×ÔÍ×ÔÜÔÙÚÕ¬ÄÑÏÕÙÚÇ
ÚÁÒÎÕßÒÃÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕß²ÇÚà
ÚÎÔÃÊÏÇÖËØÃÕÊÕÄÚÇÔÖËØÃÖÕß
ÊÆÕËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÓÕßÙÕßÒÓ¦ÔÕÏ
ÙßØØÁÕßÔÙÚÎÇÕßÊÏÑÂØÇÈÃÇ

Συμπτώματα και ανοσία
¬ÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÚÕ ÚÜÔËÖÏÈËÈÇÏÜÓÁÔÜÔÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÖÕÒÆÂÖÏÇÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇ
ÑÇÛÏÙÚ¦ÊßÙÑÕÒÄÚËØÎÚÎÔÇÔÇÞÇÃÚÏÙÎÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝ©ÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÏÌÕØËÃÝÙßÔËÞÃàÕßÔÑÇÔÕÔÏÑ¦
ÚÎàÜÂÚÕßÝÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÔÇ
ÓËÚÇÊÃÊÕßÔÚÕÔÏÄÙËÓËÍ¦ÒÕßÝ
ÇØÏÛÓÕÆÝ±Ö¦ØÞËÏÜÙÚÄÙÕÎËÏÑÇÙÃÇÖÜÝÇÑÄÓÎÑÇÏÓËÂÖÏÇÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇÄÙÕÏÁÞÕßÔÇØØÜÙÚÂÙËÏ
ÖÇØÕßÙÏ¦àÕßÔÇÔÕÙÃÇÞÜØÃÝÇßÚÄ
ÔÇËÃÔÇÏÈÁÈÇÏÕÇÌÕÆÙÚÎÔÇÖÜÔÃÇËÔÚÕÖÃÙÚÎÑËÇßÚÂÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÍßÔÇÃÑÇÖÕßÊÏÇÍÔ×ÙÚÎÑË
ÛËÚÏÑÂÙÚÕÔÏÄÍÏÇÊËÆÚËØÎÌÕØ¦
©ÒÕÏÕÏËÏÊÏÑÕÃßÖÕÍØÇÓÓÃàÕßÔÖÄÙÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄËÃÔÇÏÔÇÑÇÚÇÒ¦ÈËÏ

ÕÖÒÎÛßÙÓÄÝÚÕßÖÒÇÔÂÚÎÄÚÏÕ
ÖÇÔÏÑÄÝËÃÔÇÏÖËØÏÚÚÄÝÑÇÏÔÇÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÂÙËÏÖÄÙÕÖÏÛÇÔÂËÃÔÇÏ
ÎÓËÚ¦ÊÕÙÎÚÕßÏÕÆ
©ØÇÚÙÏÙÓÄÝËÏÝÈ¦ØÕÝÚÜÔÌÕØÁÜÔÚÕßÏÕÆËÃÔÇÏÁÔÇÝßÖÇØÑÚÄÝ
ÑÃÔÊßÔÕÝÖÕßÁÞËÏÑßØÃÜÝÖÇØÇÚÎØÎÛËÃËÏÝÈ¦ØÕÝ ÏÔÁàÜÔÖÕß
ÂÚÇÔÑÇÏÕÏÖØ×ÚÕÏÖÕßÚÁÛÎÑÇÔ
ÙËÇÖÕÓÄÔÜÙÎÑßØÃÜÝÙÚÎÔÖÄÒÎÕßÞ¦Ô
¬×ØÇÎÆÖÇÚÎÇØÓÕÙÚÂÝÚÕß
©ÍÏÇÚÇÔÛØ×ÖÏÔÇÏÑÇÏ×ÓÇÚÇ¡ÏÙÁÒ¡ÖÇÚÙËÒÁÑØÕÆËÏÚÕÔ
Ñ×ÊÜÔÇÚÕßÑÏÔÊÆÔÕßÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÕÏÑÇØÇÔÚÃÔËÝÖÕßËÖÏÈ¦ÒÒÕÔÚÇÏÓËÙÚÄÞÕÚÕÔÖËØÏÕØÏÙÓÄ
ÚÎÝËÐ¦ÖÒÜÙÎÝÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝÚÕß
ÔÁÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÔÇËÃÔÇÏÙßÓÓËÚØÏÑÁÝÓËÚÎÔÇÖËÏÒÂÑÇÏÔÇÙÁÈÕÔÚÇÏÚÇÇÔÛØ×ÖÏÔÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÄÖÜÝÎËÒËßÛËØÃÇÁÑÌØÇÙÎÝ
¬ÁÒÕÝßØÜÖÇÃÕÏÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏ
ÙßÓÌ×ÔÎÙÇÔÇßÚÂÔÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÄÚÏÎÇÔÇÙÚÕÒÂÚÎÝËÒËÆÛËØÎÝ
ÓËÚÇÑÃÔÎÙÎÝÙÚÎà×ÔÎÁÔÍÑËÔ
ËÃÔÇÏÇÔÚÏÖÇØÇÍÜÍÏÑÄÓÁÚØÕÍÏÇ
ÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝ
REUTERS, A.P.
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Οι πέντε όροι των funds για «κούρεμα» δανείων
Σχετίζονται με το υπόλοιπο της οφειλής, το εισόδημα και την περιουσία του δανειολήπτη, αλλά και της οικογένειάς του
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Πέντε ÇßÙÚÎØ¦ ÑØÏÚÂØÏÇÛÁÚÕßÔÕÏ
ËÚÇÏØËÃËÝÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝZLY]PJLYZ
ÍÏÇÔÇÑ¦ÔÕßÔÑÕÆØËÓÇ®ÚÜÔÊÇÔËÃÜÔÖÕßÁÞÕßÔÇÔÇÒ¦ÈËÏÔÇÊÏÇÞËÏØÏÙÚÕÆÔËÃÚËÍÏÇÒÕÍÇØÏÇÙÓÄ
ÚÜÔM\UKZÖÕßÚÇÁÞÕßÔÇÍÕØ¦ÙËÏ
ËÃÚËÍÏÇÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÇÔÂÑÕßÔÇÑÄÓÎ
¬ÇÊ¦ÔËÏÇÇßÚ¦ÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÊÎÓÕÙÏËÆËÏÎ
 ®ÇÔÁØÞÕÔÚÇÏÂÊÎÙËÊÏÙ
ËßØ×ÇÒÒ¦ËÃÔÇÏÖÒÁÕÔÛÁÓÇÞØÄÔÕßÔÇÌÚ¦ÙÕßÔÚÇÊÏÙËßØ×ÑÇÛ×ÝÓÁÞØÏÚÕÚÁÒÕÝÚÕß
ÚÕÙÆÔÕÒÕÚÜÔÑÄÑÑÏÔÜÔ
ÊÇÔËÃÜÔÖÕßÁÞÕßÔÙÚÕßÝÏÙÕÒÕÍÏÙÓÕÆÝÚÕßÝÕÏÚØ¦ÖËàËÝÛÇ
ÁÞËÏÖËØ¦ÙËÏÓÁÙÜÚÜÔÚÏÚÒÕÖÕÏÂÙËÜÔßÖÄÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÜÔ
ZLY]PJLYZ©ÏÚÏÚÒÕÖÕÏÂÙËÏÝÖÕß
ÁÞÕßÔÊØÕÓÕÒÕÍÎÛËÃÖØÕÙËÍÍÃàÕßÔÚÇÊÏÙËßØ×ÑÇÏÊÏËßÑÕÒÆÔÕÔÚÇÏÇÖÄÚÎÔËÔËØÍÕÖÕÃÎÙÎ
ÚÕßÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆÚÜÔÑØÇÚÏÑ×Ô
ËÍÍßÂÙËÜÔÊÎÒÇÊÂÚÕßØÇÑÒÂ®ÖÕßÛÁÚËÏÜÝßÖÕÞØËÜÚÏÑÄÄØÕÚÎÔÇÔ¦ÛËÙÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝ
ÇßÚ×ÔÚÜÔÊÇÔËÃÜÔÙËÇÔËÐ¦ØÚÎÚÕßÝZLY]PJLYZ
ÇÔ¦ÒÎÉÎÚÎÝÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝ
ÚÜÔÑÄÑÑÏÔÜÔÊÇÔËÃÜÔÇÖÄÚÕßÝ
ËÐËÏÊÏÑËßÓÁÔÕßÝZLY]PJLYZÊÃÔËÏ
ÕØÏÙÚÏÑÄÚÁÒÕÝÙÚÇÕØÏàÄÔÚÏÇ
ÑÕßØÁÓÇÚÇ®ÖÕßÁÑÇÔÇÔÓÁÞØÏ
ÙÂÓËØÇÕÏÚØ¦ÖËàËÝÑÇÏÚÇÕÖÕÃÇ
ËÏÊÏÑ¦ÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÜÔÖÇÒÏ×ÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑ×ÔÊÇÔËÃÜÔ
ÖÕßÁÞÕßÔÊÕÛËÃÞÜØÃÝËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÝÁÌÛÇÔÇÔÇÑÄÓÎÑÇÏÚÕ
 ÒÁÕÔÄÒËÝÕÏÊÏÇÍØÇÌÁÝ
ÊÇÔËÃÜÔÇÑÄÓÎÑÇÏÍÏÇÕÌËÏÒÁÝ
ÇÖÄÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑ¦Ê¦ÔËÏÇÂÑ¦ØÚËÝÛÇÍÃÔÕÔÚÇÏËÐÇÚÕÓÏÑËßÓÁÔÇ
ÊÎÒÇÊÂÛÇÇÌÕØÕÆÔÑ¦ÛËÊÇÔËÏÕÒÂÖÚÎÐËÞÜØÏÙÚ¦ÑÇÏÇÌÕÆ
ËÐËÚÇÙÚÕÆÔÖÁÔÚËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÑØÏÚÂØÏÇÖÕßËÃÔÇÏÚÇËÐÂÝ!
|ËÏÙÕÊÎÓÇÚÏÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÚÕßÕÌËÏÒÁÚÎÄÖÜÝÇßÚÂÖØÕÑÆÖÚËÏÇÖÄÚÏÝÌÕØÕÒÕÍÏÑÁÝÚÕß
ÊÎÒ×ÙËÏÝ
|ÖËØÏÕßÙÏÇÑÂÚÕßÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÓËÈ¦ÙÎÚÇËÖÃÙÎÓÇÊÎÒÜÛÁÔÚÇ
ÙÚÕÏÞËÃÇÙÚÎÔËÌÕØÃÇÍÏÇÇÑÃÔÎÚÇÑÇÚÇÛÁÙËÏÝÑ¦
|¬ÕßÖÄÒÕÏÖÕÚÎÝÕÌËÏÒÂÝÙË
ÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÎÔÇÐÃÇÚÕßÇÑÏ-

ÔÂÚÕßÖÕßÁÞËÏÖØÕÙÎÓËÏÜÛËÃ
¬ÕÊ¦ÔËÏÕÛÇÑÕßØËÆËÚÇÏ®ÓÄÔÕ
ÑÇÚ¦ÚÕÚÓÂÓÇÖÕßßÖËØÈÇÃÔËÏ
ÚÕ  ÚÎÝÇÐÃÇÝÚÕßÇÑÏÔÂÚÕßÑÇÏËÌÄÙÕÔÚÇËÏÙÕÊÂÓÇÚÇÚÕßÕÌËÏÒÁÚÎÂÎÖËØÏÕßÙÃÇ
ÚÕßÊËÔËÖÇØÑËÃÍÏÇÔÇÖÒÎØ×ÔËÏÚÎÓÎÔÏÇÃÇÊÄÙÎ
|ÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÂËÏÙÕÊÎÓÇÚÏÑÂ
ÑÇÏÖËØÏÕßÙÏÇÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÊÎÒÇÊÂÚÕÑÇÚ¦ÖÄÙÕÔÕÎÙÆàßÍÕÝ
ÚÕßÕÌËÏÒÁÚÎÂÇÑÄÓÇÑÇÏÚÇÖÇÏÊÏ¦ÁÞÕßÔÖËØÏÕßÙÏÇÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇ
ÑÇÛ×ÝÖÕÒÒÕÃÕÌËÏÒÁÚËÝÁÞÕßÔ
ÓËÚÇÈÏÈ¦ÙËÏÚÎÔÇÑÃÔÎÚÎÖËØÏÕßÙÃÇÚÕßÝÙËÙßÍÍËÔÏÑ¦ÚÕßÝ
ÖØÄÙÜÖÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÇÖÕÌÆÍÕßÔÚÎØËßÙÚÕÖÕÃÎÙÂÚÎÝ

Τα δάνεια που έχουν
περάσει σε εταιρείες
διαχείρισης προσεγγίζουν στην παρούσα
φάση τα 70 δισ.
|ËÏÙÕÊÎÓÇÚÏÑÂÑÇÏÖËØÏÕßÙÏÇÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÕßËÍÍßÎÚÂÕ
ÕÖÕÃÕÝËÖÃÙÎÝÛÇÖØÁÖËÏÇÖÕÊËÊËÏÍÓÁÔÇÔÇÓÎÔÓÖÕØËÃÔÇ
ÑÇÒÆÉËÏÚÎÔÕÌËÏÒÂÚÕßÖØÜÚÕÌËÏÒÁÚÎ
¬ÇÑØÏÚÂØÏÇÇßÚ¦ÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÚÇÏÇßÙÚÎØ¦ÄÞÏÓÄÔÕÍÏÇÚÇ
ËÔßÖÄÛÎÑÇÊ¦ÔËÏÇÙÚËÍÇÙÚÏÑ¦
ÂËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑ¦ÓËÖØÕÙÎÓËÃÜÙÎÇÑÃÔÎÚÕÖÕßÇÔÂÑÕßÔÇÑÄÓÎ
ÙËÚØ¦ÖËàËÝÌÕØÕÆÔËÖÃÙÎÝÑÇÏ
ÚÇËÔßÖÄÛÎÑÇÊ¦ÔËÏÇÖÕßÁÞÕßÔ
ÓËÚÇÈÏÈÇÙÚËÃÙËM\UKZÊÏÇÉËÆÊÕÔÚÇÝÚÏÝÖØÕÙÊÕÑÃËÝÖÕßËÃÞÇÔ
ÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÄÚÏÎÇÍÕØ¦ÇßÚ×Ô
ÚÜÔÊÇÔËÃÜÔÙËÞÇÓÎÒÁÝÚÏÓÁÝ
ÛÇËÖÏÚØÁÉËÏÍËÔÔÇÃËÝÊÏÇÍØÇÌÁÝÑÕÔÚ¦ÊÎÒÇÊÂÙÚÏÝÞÇÓÎÒÁÝ
ÚÏÓÁÝÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÇÍÕØ¦ÙÚÎÑÇÔ
ÇßÚ¦ÚÇÊ¦ÔËÏÇ
ÏÊÏÑ¦ ÙÚÎÔ ÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÚÜÔÙÚËÍÇÙÚÏÑ×ÔÊÇÔËÃÜÔÖÕß
ÁÞÕßÔÖØÕÙÎÓËÏÜÓÁÔÇÇÑÃÔÎÚÇÚÕÑÕÆØËÓÇ®ÚÎÝÕÌËÏÒÂÝ
ÍÃÔËÚÇÏÓÄÔÕËÌÄÙÕÔÎÇÐÃÇÚÕß
ÇÑÏÔÂÚÕßßÖÕÒËÃÖËÚÇÏÚÕßÇÔËÐÄÌÒÎÚÕßßÖÕÒÕÃÖÕßÚÕßÊÇÔËÃÕßÚÙÏË¦ÔÁÔÇÊ¦ÔËÏÕÁÞËÏ
ßÖÄÒÕÏÖÕÕÌËÏÒÂÝËßØ×

ÑÇÏÎËÓÖÕØÏÑÂÇÐÃÇÚÕßÇÑÏÔÂÚÕßËÃÔÇÏËßØ×ÓÖÕØËÃ
ÔÇÙßÓÌÜÔÎÛËÃÎÊÏÇÍØÇÌÂÇÖÄ
ÁÜÝËßØ×ÇÔ¦ÒÕÍÇÓËÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÍÏÇÚÕÆÉÕÝ
ÚÕßÑÕßØÁÓÇÚÕÝ®¶ÖÕßÁÞËÏ
ÎÚØ¦ÖËàÇÂÚÕM\UKÍÏÇÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÚÕßÕÖÕÃÕßÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆËÚÇÏÎËÚÇÏØËÃÇÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝ
ËÇÔÚÃÛËÚÎÖËØÃÖÚÜÙÎÊÎÒÇÊÂ
Ë¦ÔÎÕÌËÏÒÂËÃÔÇÏËßØ×
ÑÇÏÎËÓÖÕØÏÑÂÇÐÃÇÚÕßÇÑÏÔÂÚÕßÚÕÊ¦ÔËÏÕÊËÔÑÕßØËÆËÚÇÏ®ÑÇÏÕÊÇÔËÏÕÒÂÖÚÎÝÛÇ
ÖØÁÖËÏÔÇÖÇØÇÞÜØÂÙËÏÚÕÇÑÃÔÎÚÕÂÔÇÚÕÖÕßÒÂÙËÏÕÃÊÏÕÝ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÇÖÕÖÒÎØ×ÙËÏ
ÚÎÔÕÌËÏÒÂÚÕßÑÇÏÔÇÇÖÕÌÆÍËÏ
ÚÕÔÖÒËÏÙÚÎØÏÇÙÓÄ
ÇÙÏÑÄÝÑÇÔÄÔÇÝËÃÔÇÏËÖÃÙÎÝ
ÄÚÏÎÖÕÒÏÚÏÑÂÚÜÔM\UKZËÃÔÇÏÎ
ÊÏËÑÊÃÑÎÙÎÄÒÕßÚÕßÖÕÙÕÆÖÕß
ÕÌËÃÒËÏÁÔÇÝÊÇÔËÏÕÒÂÖÚÎÝÇÔËÐÇØÚÂÚÜÝÚÕßÖÄÙÕÁÞÕßÔÇÍÕØ¦ÙËÏÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÊ¦ÔËÏÕ
ÚÙÏÇÑÄÓÎÑÇÏÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÜÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑ×ÔÊÇÔËÃÜÔÇÖÇÃÚÎÙÎËÃÔÇÏÚÕÙÆÔÕÒÕ
ÚÎÝÕÌËÏÒÂÝÊÎÒÇÊÂÚÕßÇØÞÏÑÕÆÑËÌÇÒÇÃÕßÓÇàÃÓËÚÕßÝÚÄÑÕßÝÑÇÏÓÄÔÕÔËÌÄÙÕÔÊÏÇÖÏÙÚÜÛËÃÇÊßÔÇÓÃÇÚÕßÕÌËÏÒÁÚÎ
ÚÄÚËÇÔÕÃÍËÏÎÙßàÂÚÎÙÎÍÏÇÚÕ
ËÔÊËÞÄÓËÔÕÑÕÆØËÓÇ®ÏÇÇßÚÄ
ÚÕÔÒÄÍÕÙßÔÂÛÎÝÖØÇÑÚÏÑÂËÃÔÇÏÑÇÏÎÖØÕÙÎÓËÃÜÙÎÚÎÝÇÑÃÔÎÚÎÝÖËØÏÕßÙÃÇÝÚÕßÕÌËÏÒÁÚÎ
ÇÑÄÓÇÑÇÏÍÏÇÕÌËÏÒÁÝÖÕßÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏÇÖÄÖÇÒÏ¦ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑ¦Ê¦ÔËÏÇÚÇÕÖÕÃÇÊËÔËÃÞÇÔ
ÊÕÛËÃÓËßÖÕÛÂÑÎ
ÚÄÞÕÝËÃÔÇÏÎËÐÄÌÒÎÙÎÚÎÝ
ÙßÔÕÒÏÑÂÝÕÌËÏÒÂÝÓËËßÔÕáÑÁÝ
ØßÛÓÃÙËÏÝÙËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÕËÖÏÚÄÑÏÕÑÇÏÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÝÖÕßËÖËÑÚËÃÔËÚÇÏÙËÈ¦ÛÕÝ
ÞØÄÔÕßÌÛ¦ÔÕÔÚÇÝÁÜÝÑÇÏÚÕ
ÄÁÚÕÝÚÕßÊÇÔËÏÕÒÂÖÚÎË
ÇÔÚÃÛËÙÎËÖÃÙÎÝÓËÚÎÔËÖÏÑØÇÚÕÆÙÇ¦ÖÕÉÎÄÚÏÚÇM\UKZÁÞÕßÔ
ÓÄÔÕÈØÇÞßÖØÄÛËÙÓÕÂÓËÙÕÖØÄÛËÙÓÕÕØÃàÕÔÚÇÑÇÏ¦ØÇÑÇÏ
ÕÏØßÛÓÃÙËÏÝËÃÔÇÏÇÔÚÃÙÚÕÏÞÕß
ÞÇØÇÑÚÂØÇÚÇM\UKZÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÙËÇßÚÂÚÎÌ¦ÙÎËÖÏÊÏ×ÑÕßÔÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓËÝØßÛÓÃÙËÏÝÍÏÇÚÃÓËÇßÚÄÚÕÔÚØÄÖÕ
ÖØÕËÐÕÌÒÕÆÔÄÚÏÛÇËÏÙÖØ¦ÐÕßÔ
ÇÖÄÚÕßÝÁÞÕÔÚËÝÖËØÏÙÙÄÚËØÇ

Στόχος, οι μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις
Η αγορά ÚÎÝÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÚÜÔÑÄÑÑÏÔÜÔ
ÊÇÔËÃÜÔÓÁÙÜÚÜÔËÐËÏÊÏÑËßÓÁÔÜÔ
ZLY]PJLYZ¦ÔÕÏÐËÖØÏÔÇÖÄÖËØÃÖÕß
ÊÆÕÞØÄÔÏÇÑÇÏÂÊÎÁÞÕßÔÇÊËÏÕÊÕÚÎÛËÃËÚÇÏØËÃËÝÐÁÔÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏ
ËÒÒÎÔÏÑ×ÔÙßÓÌËØÄÔÚÜÔ©ØÏÙÓÁÔËÝ
ÇÖÄÇßÚÁÝÇÔÂÑÕßÔÙËM\UKZÇÒÒ¦
ÇßÚÄÝÊËÔËÃÔÇÏÕÑÇÔÄÔÇÝ
§ÇÊÏËßÑØÏÔÏÙÚËÃÄÚÏÕÏËÚÇÏØËÃËÝ
ÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÊËÔÁÞÕßÔÚÎÔÑßØÏÄÚÎÚÇ
ÚÜÔÊÇÔËÃÜÔÖÕßÊÏÇÞËÏØÃàÕÔÚÇÏÑÇÏ
ÎÖÕÒÏÚÏÑÂÖÕßËÌÇØÓÄàÕßÔÊËÔÞÇØ¦ÙÙËÚÇÏÇÖÄÚÏÝÃÊÏËÝ©ÏZLY]PJLYZ
ÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÑÇÚ»ËÔÚÕÒÂÔËÃÚËÚÜÔ
ÚØÇÖËà×ÔÄÚÇÔÚÇÊ¦ÔËÏÇÖÕßÊÏÇÞËÏØÃàÕÔÚÇÏÇÔÂÑÕßÔÙËÇßÚÁÝËÃÚËÚÜÔ
M\UKZÖÕßÁÞÕßÔÇÍÕØ¦ÙËÏÇßÚ¦ÚÇ
Ê¦ÔËÏÇÚÙÏÇÑÄÓÎÑÇÏÇÔËÏÙÎÍÕÆÔÚÇÏÚØÄÖÕßÝÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚËØÎÝ
ÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÜÝËÐËÏÊÏÑËßÓÁÔËÝËÚÇÏØËÃËÝÙËÇßÚÄÚÕÔÚÕÓÁÇÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇËÃÔÇÏËÔÚÕÒÕÊÄÞÕÏÇßÚ×Ô
ÖÕßÁÞÕßÔÚÎÔÑßØÏÄÚÎÚÇÇßÚ×ÔÚÜÔ
ÊÇÔËÃÜÔÑÇÏÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÖÕßÚÕßÝßÖÇÍÕØËÆÕßÔ
ËÔÚÆÖÜÙÎ¦ÒÒÜÙÚËÖÕßßÖ¦ØÞËÏÄÚÏÊÎÒÇÊÂÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÙßÍÑß-

ΕΤΕ: ανταμείφθηκαν 64.725 συνεπείς δανειολήπτες
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Σε 64.725ÇÔÂÒÛÇÔÚÕ ÕÏ
ÜÌËÒÎÓÁÔÕÏÖËÒ¦ÚËÝÇÖÄÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÇÔÚÇÓÕÏÈÂÝÚÎÝÙßÔÁÖËÏÇÝÚÜÔÖËÒÇÚ×ÔÚÎÝÖÕßËÌÇØÓÄàËÏÎÛÔÏÑÂ¬Ø¦ÖËàÇÓÁÙÜ
ÚÕßÕÖÕÃÕßÇÔÚÇÓËÃÈÕÔÚÇÏÓËËÖÏÙÚØÕÌÂ ËÖÃÚÜÔÚÄÑÜÔÖÕß
ÑÇÚÁÈÇÒÇÔÄÙÕÏßÖÂØÐÇÔÙßÔËÖËÃÝÙÚÎÔÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÚÕßÙÚËÍÇÙÚÏÑÕÆÚÕßÝÊÇÔËÃÕßÍÏÇÄÒÎ
ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÞØÕÔÏ¦Ý
¬ÕÖØÄÍØÇÓÓÇÖÕßÐËÑÃÔÎÙË
ÇÖÄÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÚÎÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÝÞØÕÔÏ¦ÝËÖËÑÚËÃÔËÚÇÏ
ÑÇÏÍÏÇÚÕÑÇÏÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÕßÝßÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÝÇÖÕÊÃÊËÏÙÚÎ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÚÜÔÊÇÔËÏÕÒÎÖÚ×ÔÖÕßËÃÔÇÏÙßÔËÖËÃÝ
ÇÖÄÁÜÝÑÇÏËßØ×ÚÕÔ
ÞØÄÔÕÑÇÏÍÏÇÚÕßÝÓÂÔËÝÜÝ
ËÖÏÙÚØÕÌÂÚÄÑÜÔËÔ×ÙËÕØÏÙÓÁÔËÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÚÕÄÌËÒÕÝ
ÐËÖËØÔ¦ËÏÇÑÄÓÎÑÇÏÚÇ
ËßØ×ÚÕÔÞØÄÔÕ§ÇÙÎÓËÏÜÛËÃ
ÄÚÏÚÕÆÉÕÝÚÕßÕÌÁÒÕßÝËÃÔÇÏ
ÙßÔ¦ØÚÎÙÎÄÞÏÓÄÔÕÚÕßßÖÕÒÕÃÖÕßÚÕßÊÇÔËÃÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÝ
ßÖÕÒËÏÖÄÓËÔÎÝÊÏ¦ØÑËÏÇÝÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÝÙÚÕÔÈÇÛÓÄÖÕßÜÝ
ÚÕÑÕÞØËÜÒßÚÏÑ¦ÚÇÙÚËÍÇÙÚÏÑ¦
Ê¦ÔËÏÇÁÞÕßÔÚÕÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÚÇÖØ×ÚÇÞØÄÔÏÇÕÖËÒ¦ÚÎÝ
ÔÇÇÖÕÖÒÎØ×ÔËÏÑßØÃÜÝÚÄÑÕßÝ
ÚÙÏÑ¦ÖÕÏÕÝÖËÒ¦ÚÎÝÖÕßËÃÔÇÏ
ÙßÔËÖÂÝÑÇÏÁÞËÏÁÔÇÙÚËÍÇÙÚÏÑÄ
Ê¦ÔËÏÕÓËÍ¦ÒÎÝÊÏ¦ØÑËÏÇÝËÖÜÌËÒËÃÚÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕËÌÄÙÕÔ
ÊÏÇÔÆËÏÚÇÖØ×ÚÇÞØÄÔÏÇÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÝÚÕßÊÇÔËÃÕßÚÕß¬Õ
ÄÌËÒÕÝÇßÚÄÓËÏ×ÔËÚÇÏÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÝ
ÑÇÏÓÎÊËÔÃàËÚÇÏÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÇÖÄ
Ñ¦ÖÕÏÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÑÇÏÓËÚ¦ÄÚÇÔ
ÖÒÁÕÔÕÖËÒ¦ÚÎÝÁÞËÏËÐÕÌÒÂÙËÏ

Σύμφωνα ÐÉ³ÈØÈÜo{ÐÖØV³¨Ìo¨ÑÐÐÑ³iØ Ú{~ÊØÑÙËÙÉ{
³ÈØÉ¨{Ì³É¨ÈØÙÑÉ{ÜÊ³ÉØÈÉËÑ{ÈÉÉËØVÑÌÆÆÓØ~Ñ{
´ÆÆÉÈ¨³T¨Ì

Το ύψος του οφέλους
είναι συνάρτηση όχι
μόνον του υπολοίπου
του δανείου, αλλά
και της υπολειπόμενης
διάρκειας
αποπληρωμής.
ÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÓÁØÕÝÚÜÔÚÄÑÜÔ
ÖÕßÇÔÇÒÕÍÕÆÔÙÚÕÊ¦ÔËÏÄÚÕß
ÑÇÏÇÖÕÖÒÎØ×ÔËÏÓÄÔÕÑËÌ¦ÒÇÏÕ
©ÖÜÝ ÇÔÇÑÕÃÔÜÙË ÞÛËÝ Î
ÛÔÏÑÂ ¬Ø¦ÖËàÇ ÚÇ ÙÞËÚÏÑ¦

ÖÕÙ¦ÖÕßÇÌÕØÕÆÔÚÎÔÖËØÃÕÊÕÇÖÄÚÕÔËÖÚÁÓÈØÏÕÁÜÝÑÇÏ
ÚÕÔËÑÁÓÈØÏÕÚÕß ÊÎÒÇÊÂÍÏÇÁÔÇÚËÚØ¦ÓÎÔÕÖÏÙÚ×ÛÎÑÇÔÙÚÕßÝÙßÔÊËÊËÓÁÔÕßÝÒÕÍÇØÏÇÙÓÕÆÝËÐßÖÎØÁÚÎÙÎÝÚÜÔ
ÙÚËÍÇÙÚÏÑ×ÔÊÇÔËÃÜÔÚÜÔÖËÒÇÚ×ÔÖÃÙÎÝÎÚØ¦ÖËàÇÖØÕÞ×ØÎÙËÙÚÎÔÇÖÄÊÕÙÎÚÜÔËÖÏÖÒÁÕÔNVTVYLÖÄÔÚÜÔÍÏÇÚÏÝ
ÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÚÜÔÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÜÔ
ÊÇÔËÏÕÒÎÖÚ×ÔÙÚÇÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÑÒÇÈËÔÃÚÎÝÑÇÏÚÇÖØÇÚÂØÏÇ
ÑÇßÙÃÓÜÔ ©ÍÏÇÚÕÃÊÏÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇÑÇÛ×ÝÑÇÏÍÏÇ
ÚÎÔËÓÖØÄÛËÙÓÎÖÒÎØÜÓÂÚÜÔ
ÊÄÙËÜÔÚÕßÊÇÔËÃÕßÚÕßÝÑÇÚ¦
ÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÚØÃÓÎÔÕ ÖÄ-

ÔÚÕÝÇÔ¦ËßØ×ÊÄÙÎÝÊÇÔËÃÕß
©ÖÜÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÎÛÔÏÑÂ
¬Ø¦ÖËàÇÎËÖÏÈØ¦ÈËßÙÎÍÏÇÚÕ
ÖØÄÍØÇÓÓÇÇÔÚÇÓÕÏÈÂÝÙßÔËÖ×ÔÊÇÔËÏÕÒÎÖÚ×ÔÑÇÚ¦ÚÕÚØÁÞÕÔÁÚÕÝÛÇÇÖÕÊÕÛËÃÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÑÇÏÛÇÇÌÕØ¦ÄÒÕÚÕ
ÓÎÔÕÚÕßÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÇÔÚÇÓÕÏÈÂÝÖËÒÇÚ×ÔËÔÚ¦ÙÙÕÔÚÇÏÕÏÖËÒ¦ÚËÝÚÜÔÕÖÕÃÜÔÎ
ËÑÚÇÓÃËßÙÎÚÕßÊÇÔËÃÕßÁÍÏÔË
ÖØÏÔÇÖÄÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÞØÄÔÏÇ
ÑÇÏËÃÔÇÏËÔÂÓËØÕÏÍÏÇÚÕÞØÕÔÏÑÄÇßÚÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
¬ÕÖØÄÍØÇÓÓÇÄÖÜÝÙÎÓËÏ×ÔËÏÙËÇÔÇÑÕÃÔÜÙÂÚÎÝÎÚØ¦ÖËàÇÇÖÕÚËÒËÃÁÓÖØÇÑÚÎÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÚÎÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÝÚÜÔ
ÖËÒÇÚ×ÔÚÎÝÔÇÇÔÚÇÖÕÑØÏÛÕÆÔ
ÙÚÏÝÊÇÔËÏÇÑÁÝÚÕßÝßÖÕÞØË×ÙËÏÝÓÁÙÇÙÚÎÊÆÙÑÕÒÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÙßÍÑßØÃÇÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔËÚ×ÔÑÇÏËÖÏÈËÈÇÏ×ÔËÏÚÎ
ÊÁÙÓËßÙÂÚÎÝÄÚÏÊÕßÒËÆËÏÙßÙÚÎÓÇÚÏÑ¦ÍÏÇÔÇÇÔÚÇÖÕÑØÃÔËÚÇÏÙÚÏÝÇÔ¦ÍÑËÝÚÕßÝ
±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏÄÚÏÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÕßÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÕÏËÔÂÓËØÕÏÊÇÔËÏÕÒÂÖÚËÝÙÚËÍÇÙÚÏÑ×Ô
ÊÇÔËÃÜÔÚÎÝÛÔÏÑÂÝ¬Ø¦ÖËàÇÝ
ÇÔÚÇÓËÃÈÕÔÚÇÏÓËÚØËÏÝÚØÄÖÕßÝ!
|ÖÏÙÚØÕÌÂ ËÖÃÚÜÔËÚÂÙÏÜÔ
ÚÄÑÜÔÚÕßÙÚËÍÇÙÚÏÑÕÆÊÇÔËÃÕß
ÚÕßÝËÖÏÙÚØÕÌÂÇÖÕÊÃÊËÚÇÏ
ÇÖÕÒÕÍÏÙÚÏÑ¦ÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÑ¦ÛËÁÚÕßÝÍÏÇÚÕÁÚÕÝÖÕßÖÁØÇÙË
|ÖÏÈØ¦ÈËßÙÎ ÙËNVTVYL
ÖÄÔÚÕßÝÍÏÇÚÏÝÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÚÕßÝ
ÙÚÇÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÑÒÇÈËÔÃÚÎÝ
ÑÇÏÚÇÖØÇÚÂØÏÇÑÇßÙÃÓÜÔ ©
©ÏÖÄÔÚÕÏÇÖÕÊÃÊÕÔÚÇÏÇÖÕÒÕÍÏÙÚÏÑ¦ÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÑ¦ÛËÁÚÕßÝ
ÍÏÇÚÕÁÚÕÝÖÕßÖÁØÇÙË
|ÄÔÚÕÏNVTVYLÍÏÇÚÎÔËÓÖØÄÛËÙÓÎÖÒÎØÜÓÂÑ¦ÛËÊÄÙÎÝÚÕß
ÙÚËÍÇÙÚÏÑÕÆÊÇÔËÃÕßÚÕßÝ

ØÏÇÑÂÚ¦ÙÎÊËÔÇÔÚÇÖÕÑØÃÔËÚÇÏÙÚÎÔ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ©ÏZLY]PJLYZÂØÛÇÔ
ÍÏÇÔÇÓËÃÔÕßÔÑÇÏÇÑÄÓÇÑÇÏÇÔÑ¦ÖÕÏÇÇÖÄÚÇM\UKZÖÕßÁÞÕßÔÇÍÕØ¦ÙËÏÑÄÑÑÏÔÇÊ¦ÔËÏÇÇÖÄÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝÇÖÕÞÜØÂÙÕßÔÇÖÄÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂ
ÇÍÕØ¦ÇßÚÄÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÚÕÊ¦ÔËÏÕÛÇÖ¦ÉËÏÔÇßÌÃÙÚÇÚÇÏÙßÔÂÛÎÝÖØÇÑÚÏÑÂËÃÔÇÏÎÓËÚÇÖ×ÒÎÙÂ
ÚÕßÙË¦ÒÒÕM\UKÁÖËÏÚÇÇÖÄÓËØÏÑ¦
ÞØÄÔÏÇÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝÁÚÙÏÚÎÊËßÚËØÕÍËÔÂÇÍÕØ¦ÑÄÑÑÏÔÜÔÊÇÔËÃÜÔ
ÐÇÏÚÃÇÝÇßÚÕÆÚÕßÒÄÍÕßÚÇM\UKZ
ÖÕßÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÙÚÎÞ×ØÇ
ÓÇÝÊÏËÑÊÏÑÕÆÔÙËÖØ×ÚÎÌ¦ÙÎÇÖÄ
ÚÕßÝÊÇÔËÏÕÒÂÖÚËÝÖÕßÓÖÕØÕÆÔÚÕ
ÙÆÔÕÒÕÚÎÝÕÌËÏÒÂÝÁÚÙÏ×ÙÚËÔÇ
ÓÖÕØÁÙÕßÔÔÇÓËÚÇÖÜÒÂÙÕßÔÙÚÎ
ÙßÔÁÞËÏÇÚÕßÖÄÒÕÏÖÕÙËÞÇÓÎÒÄÚËØÎÚÏÓÂÚ¦ÙÎÇßÚÂËÐÎÍËÃÍÏÇÚÃÊËÔ
ÑÇÚÇÌËÆÍÕßÔÙËÕØÏàÄÔÚÏÇÑÕßØÁÓÇÚÇ®ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÙËÇßÚÂÚÎÌ¦ÙÎ
ÖÕßÎÇÍÕØ¦ËÃÔÇÏÙËÌ¦ÙÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÚÄÞÕÝËÃÔÇÏÔÇËÐÇÔÚÒÎÛÕÆÔÕÏ
ÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝËÃÙÖØÇÐÎÝÑÇÏÇÔ¦ÑÚÎÙÎÝÚÎÝÕÌËÏÒÂÝÓËÓÇÑØÕÖØÄÛËÙÓËÝ
ØßÛÓÃÙËÏÝÂËÚ×ÔÁÜÝÄÚÕß

ÎÇÍÕØ¦ÜØÏÓ¦ÙËÏÑÇÏÓÖËÏÙËÌ¦ÙÎ
ÊËßÚËØÕÍËÔÕÆÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝ
Ú¦ÙÎÖÕßßÖ¦ØÞËÏ¦ÒÒÜÙÚË
ÙÚÎÔßØ×ÖÎËÃÔÇÏÕÏËÚÇÏØËÃËÝÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÔÇÇÖÕÚËÒÁÙÕßÔÓÏÇÖÇØ¦ÒÒÎÒÎÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÚÕßËßØÆÚËØÕß
ÞØÎÓÇÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÑÒ¦ÊÕßÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝÑÇÏÚÇÊ¦ÔËÏÇÖÕßÛÇ
ÓÖÕßÔÙËÑÇÛËÙÚ×ÝÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎÝ
ÙÚÕÓÁÒÒÕÔÚÙÏÎÖÇØÕßÙÃÇÚÕßÝ
ÊËÔÙßÔÊÁËÚÇÏÓÄÔÕÓËÚÕÖØÄÈÒÎÓÇ
ÚÜÔÑÄÑÑÏÔÜÔÊÇÔËÃÜÔÖÕßÁÞÕßÔ
ÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÒÄÍÜÚÎÝÖÇØÇÚËÚÇÓÁÔÎÝÑØÃÙÎÝÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝËÔËÃÔÇÏ
ÚßÞÇÃÕÄÚÏÕØÏÙÓÁÔÕÏÇÖÄÚÕßÝÓËÍÇÒÆÚËØÕßÝZLY]PJLYZÖÕßÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÇÍÕØ¦
ÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏÇÖÄÚÏÝÑÇÔÊÏÔÇÈÏÑÁÝ
Þ×ØËÝÕÏÕÖÕÃËÝÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÇÔÕÐÆ
ÞØÎÓÇÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÖØÄÈÒÎÓÇÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß» ÒÒÕÏËÃÔÇÏÖÇØ¦ÍÜÍÕ
ÚÎÝÙÞËÚÏÑ¦ÖÏÕÖØÄÙÌÇÚÎÝÞØÎÓÇÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÑØÃÙÎÝÙÚÎÔÈÎØÏÑÂ
ÞËØÙÄÔÎÙÕÑÇÏÕØÏÙÓÁÔËÝÌÁØÕßÔ
ÚÎÔËÓÖËÏØÃÇÚÎÝÚÇÒÃÇÝÖÕßËÃÔÇÏ
ÓÃÇÇÖÄÚÏÝÓËÍÇÒÆÚËØËÝÇÍÕØÁÝÑÄÑÑÏÔÜÔÊÇÔËÃÜÔÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇ

Πρώτη εισαγωγή
στη ρυθμιζόμενη αγορά
του Χ.Α. μετά το 2014
Με στόχο ÚÎÓËÚ¦ÚÇÐÂÚÎÝÙÚÎØßÛÓÏàÄÓËÔÎÖØ×ÎÔÑÆØÏÇÇÍÕØ¦
ÚÕß²Î,U[LYZVM[ÖØÕÞÜØËÃ
ÙËÇÆÐÎÙÎÚÕßÓËÚÕÞÏÑÕÆÚÎÝÑËÌÇÒÇÃÕßËÚÇÏØËÃÇÙÑÕÖËÆËÏÔÇ
ÇÔÚÒÂÙËÏËÑÇÚËßØ×ËÑÊÃÊÕÔÚÇÝÔÁËÝÓËÚÕÞÁÝÖÕßÛÇÊÏÇÚËÛÕÆÔÓËÖÇØÇÃÚÎÙÎÚÜÔÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔÚÜÔÖÇÒÇÏ×ÔÓËÚÄÞÜÔÙË
ÔÁÕßÝÓËÚÄÞÕßÝ¡ËÚÎÔÁÇÊÏ¦ÛËÙÎÙÚÄÞÕÝËÃÔÇÏÎÊÏÇÙÖÕØ¦
ÓËÚÕÞ×ÔÔÇÇÔÁÒÛËÏÙËÖËØÃÖÕß
 ÇÖÄÒÏÍÄÚËØÕÇÖÄ ÖÕß
ËÃÔÇÏÙÂÓËØÇ
ËÃÙÕÊÕÝÇßÚÂÚÎÝ,U[LYZVM[
ÙÚÎØßÛÓÏàÄÓËÔÎÇÍÕØ¦ÚÕß²
ÓÁÙÜÊÎÓÄÙÏÇÝÖØÕÙÌÕØ¦ÝÓËÚÕÞ×ÔËÃÔÇÏÎÖØ×ÚÎÖÕßÙßÔÚËÒËÃÚÇÏÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÑËÌÇÒÇÏÇÍÕØ¦ÓËÚ¦ÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÚÕß
ÖÃÙÎÝËÃÔÇÏÎÖØ×ÚÎÓËÚ¦ÚÇÐÎ
ËÚÇÏØËÃÇÝÇÖÄÚÎÔËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂ
ÙÚÎØßÛÓÏàÄÓËÔÎÇÍÕØ¦ÚÕß²
ÖÏÚØÕÖÂ ËÌÇÒÇÏÇÍÕØ¦Ý
ËÔÁÑØÏÔËÚÕËÔÎÓËØÜÚÏÑÄÊËÒÚÃÕÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝÇÔÇÌÕØÏÑ¦ÓËÚÎÔÇÆÐÎÙÎÚÕßÓËÚÕÞÏÑÕÆÑËÌÇÒÇÃÕßÚÎÝÑÃÔÎÙÎ
ÇßÚÂÞÇØÇÑÚÎØÃÙÚÎÑËÇÖÄÚÎÊÏÕÃÑÎÙÎÚÎÝ,U[LYZVM[ÁÔÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄÕØÄÙÎÓÕÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝ
ÖÕßÐËÑÃÔÎÙËÚÕÜÝÔËÕÌßÂÝ
ËÖÏÞËÃØÎÙÎÚËÙÙ¦ØÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ
ÓËÙÚÄÞÕÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÒÕÍÏÙÓÏÑÕÆÍÏÇËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ¡ÁÙÇÙË
ÞØÄÔÏÇÎ,U[LYZVM[ËÐËÒÃÞÛÎÑËÙË
ÁÔÇÔÄÓÏÒÕËÚÇÏØËÏ×ÔÓËÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÇÖÄËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÛßÍÇÚØÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÙËÚØËÏÝÞ×ØËÝ
ÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕßÝÇÖÄÖËÒ¦ÚËÝÙËÞ×ØËÝ
ËÚÇÏØËÃÇÄÒÇÚÇÖØÕÎÍÕÆ-

ÓËÔÇÞØÄÔÏÇÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÎÝÚÎÝÖËØÏÄÊÕßÚÎÝÆÌËÙÎÝ
ÖÇØÕßÙÃÇÙËÏÙÞßØÂÑËØÊÕÌÕØÃÇ
ÑÇÏÊÏÁÔËÏÓËÓÁØÏÙÓÇÙÚÕßÝÓËÚÄÞÕßÝÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÄÖÜÝÇÔÁÌËØËÞÛËÝÕÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝÑÇÏÙßÔÏÊØßÚÂÝÚÎÝÔÚ×ÔÎÝ
ÕÚàÇÓÇÔÃÊÎÝÐËÑÃÔÎÙËÓËÓËÚÕÞÏÑÄÑËÌ¦ÒÇÏÕËÑÇÚËßØ×ÑÇÏ
ÙÂÓËØÇÁÞËÏÑËÌÇÒÇÏÕÖÕÃÎÙÎ
ËÑÇÚËßØ×ÎÕÖÕÃÇÛÇÇßÐÎÛËÃ
ÏÙÄÖÕÙÇÓËÚÎÔÁÇÇÆÐÎÙÎÚÕß
ÓËÚÕÞÏÑÕÆÚÎÝÑËÌÇÒÇÃÕß

Οι νέες μετοχές
ÊÏ¦ÛËÙÎÚÜÔÔÁÜÔÓËÚÕÞ×Ô
ËÑÇÚÓËÚÕÞÁÝÁÞËÏÕØÏÙÚËÃÍÏÇ
ÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇ¡ÇØÚÃÕß
ÖÄÚÎÊÏ¦ÛËÙÎÇßÚÂÓËÈ¦ÙÎ
ÚÎÔÇÔ×ÚÇÚÎÚÏÓÂÎËÚÇÏØËÃÇÛÇ
ÇÔÚÒÂÙËÏÖÕÙÄÖËØÃÚÇËÑÇÚ
ËßØ×ÓËÚÇÕÖÕÃÇÛÇËÔÏÙÞÆÙËÏ
ÚÇÚÇÓËÏÇÑ¦ÚÎÝÊÏÇÛÁÙÏÓÇÆÉÕßÝ
¦ÔÜÚÜÔËÑÇÚËßØ×ÛËÚÏÑÄ
ÑÇÛÇØÄÚÇÓËÃÕÙÚÕÇqÓÎÔÕÚÕß
 ÚÄÞÕÝÚÎÝËÃÔÇÏÓËÚÇÔÁÇ
ÑËÌ¦ÒÇÏÇÖÕßÛÇËÏÙØËÆÙÕßÔÙÚÕ
ÚÇÓËÃÕÚÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÓËÊÇÔËÏÙÓÄ
ÔÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙËÏÚÕÔÁÕÚÎÝ
ËÖÏÞËÏØÎÙÏÇÑÄÙÞÁÊÏÕÍÏÇÚÎÔËÖÄÓËÔÎÚØÏËÚÃÇ
¬ÇÑËÌ¦ÒÇÏÇÇßÚ¦ÄÖÜÝÇÔÁÌËØÇÔÞÛËÝÙÚËÒÁÞÎÚÎÝËÖÏÞËÃØÎÙÎÝÛÇÇÐÏÕÖÕÏÎÛÕÆÔÑßØÃÜÝÙÚÎÔËÐÇÍÕØ¦ÖÒËÏÕÉÎÌÏÑ×Ô
ÖÕÙÕÙÚ×ÔÙËÁÜÝÖÁÔÚËËÚÇÏØËÃËÝ¡ËÚÕÚØÄÖÕÇßÚÄÎËÚÇÏØËÃÇ
ÛÇÙßÓÓËÚ¦ÙÞËÏÙÚÕÔÔÁÕÍÆØÕ
ÙßÍÑÁÔÚØÜÙÎÝÚÎÝÑÇÚÇÑËØÓÇÚÏÙÓÁÔÎÝÑÇÏÙßÍÞØÄÔÜÝÇÔÇÖÚßÙÙÄÓËÔÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÇÍÕØ¦ÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÕÆÒÕÍÏÙÓÏÑÕÆ
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Παραλύει και στην Ευρώπη
η παραγωγή αυτοκινήτων
Fiat Chrysler, Renault, BMW και Peugeot ξεμένουν σταδιακά
από ανταλλακτικά λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού
Η είδηση ÖÜÝËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÇÑßØÜÛËÃÎÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÁÔÎÍÏÇ
ÚÕÔÖØÃÒÏÕËÚÂÙÏÇÙÆÔÕÊÕÝÚÕß
§¬ÑÇÏÚÎÝÇÍÑÄÙÓÏÇÝ¬Ø¦ÖËàÇÝÖØÕÙÚÁÛÎÑËÙÚÇÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇÚÎÝËÔÚËÏÔÄÓËÔÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝ
ÇÔÎÙßÞÃÇÝÍÏÇÚÎÊÏ¦ÊÕÙÎÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÊÏÖÒÂÙÆÔÕÊÕÝËÃÔÇÏ
ÄÓÜÝÚÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÙßÓÈ¦ÔÚÎÝÞØÕÔÏ¦ÝÑÇÏÇÔ
ÇÑßØÜÛËÃÛÇÇÖÕÚËÒËÃÓÏÇÇÑÄÓÎ
ÇÔÇÙÚÕÒÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÇ
ÖØÕÙÚËÛËÃËÔÕÒÃÍÕÏÝÙÚÎÊÏÇÑÕÖÂÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÑÇÏÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÖÕßÁÞËÏ
ÓÕÏØÇÃÇÖØÕÑÇÒÁÙËÏÕÇÖÕÑÒËÏÙÓÄÝÓËÍ¦ÒÕßÇØÏÛÓÕÆÈÏÕÓÎÞÇÔÏ×ÔÄÞÏÓÄÔÕÔÙÚÎÔ ÃÔÇÇÒÒ¦
ÑÇÏÙÚÎÍËÏÚÕÔÏÑÂÚÇÒÃÇ
¬ÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÕÖÒÕÆÙÏÕÝÑÇÏ
ÈÏÕÓÎÞÇÔÏÑÄÝÕØØ¦ÝÚÎÝÚÇÒÃÇÝ
ÖÇØÇÓÁÔËÏÙËÑÇØÇÔÚÃÔÇÓÖÕØËÃ
ÔÇÑÇÚÇÌÁØËÏÑÇÃØÏÕÖÒÂÍÓÇÙÚÏÝ
ÓËÍÇÒÆÚËØËÝÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÚÕßÑÄÙÓÕß
ÚÎÔÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙÎÇßÚÂÖØÕÁÈÎÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÎÒËÑÚØÕÔÏÑ×Ô
¡¬ÚÕÔÃàÕÔÚÇÝÖÜÝÇÔÊËÔËÖÏÚØÇÖËÃÙÚÕßÝÖËØÃÖÕßßÖÇÒÒÂÒÕßÝÚÎÝÔÇËÖÏÙÚØÁÉÕßÔÙÚÎÔ
ËØÍÇÙÃÇÚÕßÝÓÁÙÇÙÚÏÝËÖÄÓËÔËÝÎÓÁØËÝÛÇÇÔÇÍÑÇÙÚÕÆÔÔÇ
ÇÔÇÙÚËÃÒÕßÔÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÕßÝ
ÓÕÔ¦ÊËÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÚÜÔÚËÙÙ¦ØÜÔÇÖÄÚÏÝÓËÍÇÒÆÚËØËÝÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÚÕßÑÄÙÓÕß
ÑÇÛ×ÝÛÇÐËÓËÃÔÕßÔÇÖÄÇÔÚÇÒÒÇÑÚÏÑ¦ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓÕÔ¦ÊËÝ
ÚÜÔ-PH[*OY`ZSLY9LUH\S[)4>
ÑÇÏ 7L\NLV[ ¡ÏÒ×ÔÚÇÝ ÙÚÕßÝ
-PUHUJPHS;PTLZÎ¡ÇØÃÇÏÚÄØÏÇ
¢ÇÒÑÁÚÏÓÁÒÕÝÚÕßÚÎÝ¡¬

ÇÔÁÌËØËÖÜÝÇÔÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÚÎÝ
ÖÇØÇÓËÃÔËÏÑÒËÏÙÚÂÛÇßÖ¦ØÐËÏ
ÑÇÚÇÙÚØËÖÚÏÑÄÝÇÔÚÃÑÚßÖÕÝÙÚÎÔ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇËÌÕÊÏÇÙÚÏÑÂÇÒßÙÃÊÇ®
ÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙÎÚÎÝ¡¬ÖÕß
ÙÎÓËÏÜÚÁÕÔÖÇØÇÓÁÔËÏÑÒËÏÙÚÂ
ËÖÃÓÏÇËÈÊÕÓ¦ÊÇÇÖÕÚËÒËÃÚÎÔ
ÖØ×ÚÎÊßÙÕÃÜÔÎÖØÄÈÒËÉÎÍÏÇ
ÇÔÇÙÚÕÒÂÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÓÕÔ¦ÊÇÝ
ÓËÍ¦ÒÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝ
©ÖÜÝ ÚÕÔÃàÕßÔ ÕÏ -PUHUJPHS

Μείωση εσόδων
20% το α΄ εξάμηνο
αναμένεται
για ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται
στην Κίνα.
;PTLZÎÓËÚÇÌÕØ¦ÚÕßÖØÕÈÒÂÓÇÚÕÝËÔÚÄÝßØ×ÖÎÝÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇ
ÙÚÕßÝÖØÕÓÎÛËßÚÁÝÚÜÔÍËØÓÇÔÏÑ×ÔÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÏ×ÔÓÄÒÏÝ
ÖÕßÇØÞÃàËÏÔÇÍÃÔËÚÇÏÇÏÙÛÎÚÂ
ÜÝÚ×ØÇÚÇÓËÍ¦ÒÇÇÖÕÛÁÓÇÚÇ
ÖÕßËÃÞÇÔÕÏÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÚÏÝÊÏËßÑÄÒßÔÇÔÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔÚÎÔ
ÁÒÒËÏÉÎÚØÕÌÕÊÕÙÃÇÝÇÖÄÚÎÔ ÃÔÇËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂ
ËßØÜÖÇáÑ×ÔÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÈÏÕÓÎÞÇÔÏ×ÔÙÚÎÔ ÃÔÇÁÞËÏÖÒÎÍËÃÇÖÄ
ÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕÓÂÔÇËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝ
ËÖÏÊÎÓÃÇÝ
ÖÄÊÎÓÕÙÑÄÖÎÙÎÖÕßÊÏËÐÂÍÇÍËÚÕ9L\[LYZÓËÚÇÐÆÚÜÔËßØÜ-

ÖÇáÑ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÖÕßÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÙÚÎÔ ÃÔÇÖØÕÁÑßÉË
ÖÜÝÙÚÎÔÖÒËÏÕÔÄÚÎÚ¦ÚÕßÝÖØÕÈÒÁÖÕßÔÓËÃÜÙÎÚÜÔËÙÄÊÜÔÚÕßÝ
ÑÇÚ¦ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÑÇÚ¦ ÚÕ
ÖØ×ÚÕËÐ¦ÓÎÔÕÚÕßÁÚÕßÝËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÜÔ
ÓÁÚØÜÔÖÕßÒÇÓÈ¦ÔËÏÎÑÏÔËàÏÑÂ
ÎÍËÙÃÇÍÏÇÔÇÚÎÔÇÔÇÞÇÏÚÃÙËÏ
ÆÓÌÜÔÇ¦ÒÒÜÙÚËÓËÁØËßÔÇ
ÚÕßÓÖÕØÏÑÕÆÖÏÓËÒÎÚÎØÃÕß ÃÔÇÝÓËØÏÑÂÝÖÕßÊÎÓÕÙÏËÆËÏÎ
ËÌÎÓËØÃÊÇ>HSS:[YLL[1V\YUHS
ÖÕÒÒÁÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ÖØÕÈÒÁÖÕßÔÖÜÝÚÇÁÙÕÊ¦ÚÕßÝ
ÇÖÄÚÎÔÑÏÔËàÏÑÂÇÍÕØ¦ÛÇÓËÏÜÛÕÆÔÑÇÚ¦ÚÕÂÓÏÙßÇÔÎËÖÏÊÎÓÃÇ
ÖÇØÇÚÇÛËÃÖÁØÇÔÚÕßÑÇÒÕÑÇÏØÏÕÆ
ËÖÏÊÎÓÃÇÁÞËÏÂÊÎÇÔÇÍÑ¦ÙËÏ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆÝÑÕÒÕÙÙÕÆÝÄÖÜÝ
ÕÏ(WWSL+PZUL`ÑÇÏ:[HYI\JRZÔÇ
ÇÔÇÙÚËÃÒÕßÔÚÎÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚ¦
ÚÕßÝÙÚÎÔ ÃÔÇÂÔÇÓËÏ×ÙÕßÔ
ÊØÇÙÚÏÑ¦ÚÏÝ×ØËÝÒËÏÚÕßØÍÃÇÝ
ÚÕßÝ ÇÏÈÁÈÇÏÇÊËÑ¦ÊËÝÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃËÝÇÔÇÌÁØÕßÔ
ÂÊÎÄÚÏÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÖØÄÈÒÎÓÇ
ÒÄÍÜÚÎÝÊÏÇÑÕÖÂÝÙÚÎÔËÌÕÊÏÇÙÚÏÑÂÚÕßÝÇÒßÙÃÊÇÑÇÏËÐÇÏÚÃÇÝ
ØÇÍÊÇÃÇÝÓËÃÜÙÎÝÚÎÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÂÝàÂÚÎÙÎÝ
Ô¦ÓËÙÇ ÙÚÏÝ ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÁÝ
ËÚÇÏØËÃËÝÖÕßÇÔÎÙßÞÕÆÔÙßÍÑÇÚÇÒÁÍËÚÇÏÑÇÏÕÑÕÒÕÙÙÄÝÚÕßÒÕÍÏÙÓÏÑÕÆ4PJYVZVM[ÖÕßÖØÕÈÒÁÖËÏÖÜÝÊËÔÛÇËÖÏÚÆÞËÏÚÕÔÙÚÄÞÕ
ÚÜÔÖÜÒÂÙË×ÔÚÎÝÚÕËÖÄÓËÔÕ
ÚØÃÓÎÔÕËÐÇÏÚÃÇÝÚÜÔÙßÔËÖËÏ×Ô
ÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ ÇÏËÔ×ÕÓËØÏÑÇÔÄÝÖØÄËÊØÕÝËÖÏÞËÏØËÃÔÇÑÇÛÎÙßÞ¦ÙËÏÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÑÕÏÔÂ
ÍÔ×ÓÎÓËÚÏÝÙßÔÂÛËÏÝßÖËØÇÖÒÕß-

Διατυπώθηκε i¨ÌKÜÉio{ÑÑÑ³ÜÊÜÉ{³È¨oËÑØ³iØoÉ¨ÐÑ{~ÊØÑÈ³~{i³K{ÐiTÑËÑØ8V~ÑÚØÑ¨ÑÐÓÉ{~ÜÉ{³ÊiK{ÐiTÑËÑiÜÉ~³¨{~0åÈ³i¨ÐiÚÉÖÉ{ÐÉÑ³ÑÜÜÑ~³{~Ò
ÙÚËßÚÏÑÁÝÍËÔÏÑËÆÙËÏÝÚÎÌÜÔÂ
ÚÎÝÓËÄÙÕßÝÇÔÎÙßÞÕÆÔÁØÞËÚÇÏÔÇËÔ×ÙËÏÎÖØ×ÎÔÖØÄËÊØÕÝ
ÚÎÝ-LK¬à¦ÔËÚÁÒËÔ¡ÏÒ×ÔÚÇÝ
ÙÚÕ)SVVTILYNÎÑÁÒËÔÚÄÔÏ-

ÙËÖÜÝÎËÖÏÊÎÓÃÇÛÇÓÖÕØÕÆÙË
ÔÇÕÊÎÍÂÙËÏÙÚÎÔÆÌËÙÎÑÇÏÚÎÔ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÏËßÑØÃÔÏÙËÈÁÈÇÏÇÄÚÏÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕß
ÇÖËÏÒÎÛËÃÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇ

ÚÕßÑÄÙÓÕßÎ-LKÛÇÖÇØÁÓÈËÏ
ÍÏÇÔÇÚÎÔËÔÏÙÞÆÙËÏÚÕÔÃàÕÔÚÇÝ
ÚÏÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑÁÝÊÇÖ¦ÔËÝÇÒÒ¦
ÑÇÏÚÏÝÞØÎÓÇÚÇÍÕØÁÝÇÔÇßÚÄÑØÏÛËÃÇÔÇÍÑÇÃÕ
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Η κλιματική αλλαγή απειλεί
τις ευρωπαϊκές τράπεζες

Mείωσε τις εκπομπές
ρύπων η ΙΚΕΑ το 2019
με τη χρήση ΑΠΕ

Τον κώδωνα ÚÕßÑÏÔÊÆÔÕßÍÏÇÚÏÝ
ÚØ¦ÖËàËÝÚÎÝÎØÇÏ¦ÝÖËÃØÕß
ÑØÕÆËÏÎÔÁÇÖØÄËÊØÕÝÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝ ËÔÚØÏÑÂÝ¬Ø¦ÖËàÇÝ ØÏÙÚÃÔÇÍÑ¦ØÔÚàÎÚ×ÔÚÇÝÚÕßÝÔÇ
ÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÔÏÙÞßØÄÚËØÎÖÕÒÏÚÏÑÂÊÏÇÌ¦ÔËÏÇÝÜÝÖØÕÝÚÏÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÁÝÚÕßÝÑÇÏÚÕÔÈÇÛÓÄÁÑÛËÙÂÝÚÕßÝÙÚÏÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝ
ÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝÇØ¦ÒÒÎÒÇÓÏÒ×ÔÚÇÝÇÖÄÚÕÕÔÊÃÔÕ
ÙÚÎÔËÔÇØÑÚÂØÏÇËÑÊÂÒÜÙÎÍÏÇ
ÚÎÔÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝ
ÊÏ¦ÙÑËÉÎÝÍÏÇÚÕÑÒÃÓÇ*67
ÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕÙÚÎÑÜÚÃÇÚÄÔÏÙË
ÖÜÝÙßÔÕÒÏÑ¦ÕÏÑËÔÚØÏÑÕÃÚØÇÖËàÃÚËÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇÊ×ÙÕßÔÓËÍÇÒÆÚËØÎÁÓÌÇÙÎÙÚÕÛÁÓÇÊÏÄÚÏ
ÄÒÕÝÕÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÄÝÑÒ¦ÊÕÝÑÏÔÊßÔËÆËÏËÜØ×ÔÚÇÝÖÜÝÎ
ßÖËØÛÁØÓÇÔÙÎÚÕßÖÒÇÔÂÚÎËÃÔÇÏ
ÑÇÃØÏÕÝÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÝÙÚÎÔÇÖÕÙÚÕÒÂÚÎÝ ¬ÎÖØÄËÊØÄÝÚÎÝÐËÑÃÔÎÙËÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÓÏÇËßØÆÚÇÚÎ
ÑÇÏËÔÊËÒËÞÂÇÔÇÛË×ØÎÙÎÚÎÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝÚÎÝÖÏÖÒÁÕÔÚÄÔÏÙË
ÄÚÏÙÚÇÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑ¦àÎÚÂÓÇÚÇÁÞËÏØÄÒÕÔÇËÖÏÚËÒÁÙËÏÑÇÏÎ
ÚØ¦ÖËàÇÇÔËÐÇØÚÂÚÜÝÚÕßÄÚÏÎ
ÑÆØÏÇËÔÚÕÒÂÚÎÝËÃÔÇÏÎÙÚÇÛËØÄÚÎÚÇÚÜÔÚÏÓ×Ô

2020: έτος καμπής
 ØÏÙÚÃÔÇÍÑ¦ØÔÚÎÕÖÕÃÇ
ÙßÓÓËÚËÃÞËÙÚÎÔËÑÊÂÒÜÙÎÓÇàÃ
ÓËÚÕÔÕÓÄÒÕÍÄÚÎÝ¡ÇØÑ ¦ØÔËáÚÕÔÇÖËØÞÄÓËÔÕÊÏÕÏÑÎÚÂÚÎÝ
¬Ø¦ÖËàÇÝÚÎÝÍÍÒÃÇÝßÖÕÍØ¦ÓÓÏÙËÖÜÝÕÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÄÝ
ÑÒ¦ÊÕÝËÃÔÇÏÓÏÇÏÙÞßØÂÊÆÔÇÓÎÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÊØ¦ÙËÏÍÏÇÚÕ
ÙßÓÌÁØÕÔÄÒÜÔÚÕÃÊÏÕÓÂÑÕÝ
ÑÆÓÇÚÕÝÕ ¦ØÔËáÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙË
ÖÜÝÊËÔËÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÔÎ¬Ø¦ÖËàÇ
ÚÎÝÍÍÒÃÇÝÔÇÑ¦ÛËÚÇÏÓËÙÚÇßØÜÓÁÔÇÞÁØÏÇÑÇÏÔÇÇÌÂÔËÏÚÕßÝ
¦ÒÒÕßÝÔÇÑ¦ÔÕßÔÚÎÊÕßÒËÏ¦ÃÖËÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦!¬ÕÛÇ
ÖØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏÓÏÇÞØÕÔÏ¦ÊØ¦ÙÎÝÍÏÇÚÕÑÒÃÓÇÓËÚÕÔÑÇÛÁÔÇ
ÔÇÑÏÔÎÚÕÖÕÏËÃÚÇÏÇÖÄÄÖÕÏÇÛÁÙÎÈØÃÙÑËÚÇÏÑÇÏÇßÚÄÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÑÇÏÚÕÑÕØßÌÇÃÕÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÄÑÁÔÚØÕÚÕßÑÄÙÓÕß
ÚÕÕÔÊÃÔÕ®(ÔÇÌËØÄÓËÔÎÙÚÏÝ

REUTERS

Οι κίνδυνοι δεν έχουν κοστολογηθεί επαρκώς, προειδοποιεί η Κρ. Λαγκάρντ

«Οι κεντρικές³¨ÒÉÇÉØÚÑ¨ÓÉ{ÑÑ×{É¨ÈÉ¨{Ì³É¨T¨Ì~Ñ{ÑÙÈÐÉoÑÜÖ³É¨iÓÐ×Ñi³
ÑÑ³{Üi×ÚÖ³Ñ³Ë~³È³iØ~Ü{ÐÑ³{~ÊØÑÜÜÑoÊØuV³Ì{Éi¨Ño~Ò¨³VÐ{Ü³ÑØÉÈÓÙ¨{³ÙË

Οι τράπεζες δεν παρέχουν στοιχεία σχετικά
με την περιβαλλοντική τους έκθεση.
ÊßÙÓËÔËÃÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÇÖÄÚÎÔ
ßÖËØÛÁØÓÇÔÙÎÚÕßÖÒÇÔÂÚÎÎ
ÑÇÍÑ¦ØÔÚÚÄÔÏÙËÄÚÏàÎÓÃËÝ
ÑÇÏÇÙÌÇÒÏÙÚÏÑÁÝÇÖÕàÎÓÏ×ÙËÏÝ
ÇÖÄÇÑØÇÃÇÑÇÏØÏÑ¦ÌÇÏÔÄÓËÔÇ
ÖÏÛÇÔ×ÝÔÇÇØÞÃÙÕßÔÔÇÑÇÚÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÓËÍÇÒÆÚËØÕÓËØÃÊÏÕ
ÚÕß©ÏÊËÑËÔÚØÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇÇÌÏËØ×ÙÕßÔ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÞØÄÔÕÑÇÏÔÇÊ×ÙÕßÔÓËÍÇÒÆÚËØÎÁÓÌÇÙÎÙÚÕÔÇ
ÇÔÚÏÒÎÌÛÕÆÔÚÕÔÇÔÚÃÑÚßÖÕÚÎÝ
ÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇÍÂÝ®ËÖÏÙÂÓÇÔË
ßÔÚÕÏÝ¦ÒÒÕÏÝÖØÄÙÛËÙËÄÚÏÚÕ
ÔÇÊÃÔÕßÔÕÏÚØ¦ÖËàËÝÙÚÕÏÞËÃÇ
ÍÏÇÚÕÖÄÙÕËß¦ÒÜÚËÝËÃÔÇÏÙÚÏÝ
ËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÎÝÑÒÏÓÇÚÏÑÂÝÇÒÒÇ-

ÍÂÝÑÇÏÚÎÝßÖËØÛÁØÓÇÔÙÎÝÚÕß
ÖÒÇÔÂÚÎËÃÔÇÏÖØÕÇÖÇÏÚÕÆÓËÔÕ
ÍÏÇÄÙÕßÝÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏ
ÙÚÎÔÇÍÕØ¦ËÔ×ÕÏÚØ¦ÖËàËÝÛÇ
ÖØÁÖËÏÔÇÚÏÝÒÕÍÃàÕßÔÜÝÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝØÃÙÑÕßÑÇÏÔÇÑ¦ÔÕßÔÚÎÔ
ÑÇÚ¦ÒÒÎÒÎËÑÚÃÓÎÙÎÑÇÏÊÏÇÞËÃØÏÙÎËÔÖÇØÁÒËÏÉËÎ ØÏÙÚÃÔ
ÇÍÑ¦ØÔÚÔÇÖ¦ËÏÑÇÏÁÔÇÈÂÓÇ
ÖÏÕÖÁØÇÚÕÔÃàÕÔÚÇÝÚÎÔÇÖÕÚßÞÃÇÚÜÔÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑ×Ô
ÏÊØßÓ¦ÚÜÔÔÇÊ×ÙÕßÔÙÚÕÏÞËÃÇ
ÍÏÇÚÎÔÁÑÛËÙÂÚÕßÝ
ÖÃÚÕßÖÇØÄÔÚÕÝÄÖÜÝÖØÄÙÛËÙËÎÇÍÑ¦ØÔÚÎ ¬ËÖÇÔËÐËÚ¦àËÏÚÕÔÈÇÛÓÄÙÚÕÔÕÖÕÃÕ
ÕÏÙÞËÚÏàÄÓËÔÕÏÓËÚÕÑÒÃÓÇÑÃÔÊßÔÕÏÍÃÔÕÔÚÇÏÇÔÚÏÒÎÖÚÕÃÇÖÄ
ÚÎÔÇÍÕØ¦ÑÇÏÑÕÙÚÕÒÕÍÕÆÔÚÇÏ
ËÔ×ÊÃÔËÏÖÕÒÆÓËÍ¦ÒÎÖØÕÙÕÞÂ
ÙÚÕÖ×ÝÕÏÊÏËÛÔËÃÝÕÃÑÕÏÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎÝËÔÙÜÓÇÚ×ÔÕßÔÚÁÚÕÏÕß
ËÃÊÕßÝÑÏÔÊÆÔÕßÝÙÚÎÔÇÖÕÚÃÓÎÙÎÚÎÝÊÇÔËÏÕÒÎÖÚÏÑÂÝÇÐÏÕÖÏÙÚÃÇÝ®ÔÇÇÑÄÓÇÙÚÕÏÞËÃÕ

ÖÕßÁÊÜÙËÎÔÁÇÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ
ßØÜÖÇáÑÂÝ ËÔÚØÏÑÂÝ¬Ø¦ÖËàÇÝËÃÔÇÏÄÚÏÚÇÇØÓÄÊÏÇÙÚËÒÁÞÎ
ÚÎÝÑ¦ÔÕßÔÖØÕÖÇØÇÙÑËßÇÙÚÏÑÂÊÕßÒËÏ¦×ÙÚËÔÇÑÇÚÇØÚÏÙÚËÃ
ÁÔÇÓÇÑØÄÖÔÕÕÚËÙÚÑÕÖ×ÙËÜÝ
ÍÏÇÚÏÝËßØÜÖÇáÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÚÕ
ÕÖÕÃÕÛÇÙßÔßÖÕÒÕÍÃàËÏÚÕÙÞËÚÏàÄÓËÔÕÓËÚÎÔÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂ
ØÃÙÑÕ¶ÚÇÖØ×ÚÇÙßÔÇÌÂÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÇÔÇÓÁÔÕÔÚÇÏÖØÏÔÇÖÄ
ÚÎÒÂÐÎÚÕßÚØÁÞÕÔÚÕÝÁÚÕßÝ
ÐÃàËÏÔÇËÖÏÙÎÓÇÔÛËÃËÔÑÇÚÇÑÒËÃÊÏÄÖÜÝÚÄÔÏÙËÑÇÏÎ ØÏÙÚÃÔ
ÇÍÑ¦ØÔÚÄÚÏÚÇÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑ¦ÏÊØÆÓÇÚÇÊËÔÛÇÖØÁÖËÏÓÄÔÕÔÇÊÎÓÕÙÏÕÖÕÏÂÙÕßÔÚÕÖÄÙÕ
ËßÖÇÛÂËÃÔÇÏÙÚÎÔÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂÑÇÏÔÇÇÖÕÚÏÓÂÙÕßÔÚÕßÝ
ÑÏÔÊÆÔÕßÝÖÕßÖØÕÑÆÖÚÕßÔÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇÙßÓÈ¦ÒÕßÔÙÚÕÔÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ
ÖÇØÁÞÕÔÚÇÝÚÎÔÇÔÇÍÑÇÃÇÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎ

È¦ÔÕÔÚÇÏÙÚÎÔËÚÂÙÏÇÁÑÛËÙÎÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚÇÝÚÎÝ0U[LY02,(ÖÄÚÕßÝ
ÖØÕÇÔÇÌËØÛÁÔÚËÝËÑÇÚÏÙÕÊÆÔÇÓÕßÝÚÄÔÕßÝÊÏÕÐËÏÊÃÕßÚÕß¦ÔÛØÇÑÇ
ÚÕÙÞËÊÄÔ ÖÇØ¦ÍËÚÇÏÇÖÄÚÎÔ
ÃÊÏÇÚÎÔ ÑßØÃÜÝËÐÇÏÚÃÇÝÚÜÔ
ÖØÕáÄÔÚÜÔÖÕßÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÏÇÖÄÐÆÒÕËÔ×ÄÒÕÚÕßÖÄÒÕÏÖÕÚÜÔØÆÖÜÔ
ÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÇÏÇÖÄÚÎÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇ

Από την αρχική φάση
της διαδικασίας,
δηλαδή την παραγωγή
πρώτων υλών και προϊόντων, έως τη χρήση
από τους καταναλωτές,
οι εκπομπές μειώθηκαν
κατά 4,3%.
ÚÜÔÖØÕÓÎÛËßÚØÏ×ÔÚÎÝÊÏËßÛÆÔÚØÏÇÚÕßÚÓÂÓÇÚÕÝÈÏÜÙÏÓÄÚÎÚÇÝ
ÚÎÝU[LY02,(ÁÔÇØÏÔ ÄÈÇÚÝ
ËÖÏÙÂÓÇÔËÄÚÏËÃÔÇÏÇÏÙÏÄÊÕÐÎÖÜÝ
ÑÇÏÌÁÚÕÝÕÏËÑÖÕÓÖÁÝÇÁØÏÜÔØÆÖÜÔ
ÚÕßÕÓÃÒÕßÛÇËÒÇÚÚÜÛÕÆÔÁÚÏÖËØÇÏÚÁØÜ/U[LY02,(ÍÏÇÔÇËÖÏÚÆÞËÏ
ÚÕÔÙÚÄÞÕÚÎÝËÐÇÙÌ¦ÒÏÙËËÑÇÚ
ËßØ×ÍÏÇÔÇÖÇØÇÑÏÔÂÙËÏÚÕßÝ¦ÓËÙÕßÝÖØÕÓÎÛËßÚÁÝÚÎÝÔÇÙÚØÇÌÕÆÔ
ÙÚÎÔÂÖÏÇËÔÁØÍËÏÇÑÇÏËÖÏÖÒÁÕÔ
ËÑÇÚËßØ×ÍÏÇÚÎÔÇÔÇÊ¦ÙÜÙÎÑÇÏ
ÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÜÔÊÇÙ×Ô×ÙÚËÔÇ
ÓËÏÜÛÕÆÔÕÏÇÚÓÕÙÌÇÏØÏÑÕÃØÆÖÕÏ
REUTERS

Αύξηση παραγωγής
με υψηλότερο κατώτατο
μισθό στη Γερμανία

Προβλέπεται
πως μέχρι το 2040
θα παράγει 800.000
τόνους υδρογόνου
ετησίως.

Πρωταρχικός ³ÌTØ³ÈÓÈÉ¨o³ÑËÈÉËÑ{i³¨×ÙÌ³iiÉ{TÉ{¨ÊÉVÑÜÜÒÙÉÑ~ÜÉËÉ³Ñ{Ø³iÈÓTÉ{ÑÚÑÑ¨ÓTÉ{ÉÓ¨oÉ{Ñ
~Ñ{ÉË³{Ñ ÉÓ¨oÉ{ÑÈÚÑÑ¨ÒoÉ{ÚÑÉËÑ{Ñ¨~É³Êo{Ñ³iiÜÉ~³¨ÙÌ³iiÉ¨ËÈ¸VlÉ~Ñ³ÐÐÈ¨Ë{~~È¨{³iT¨Ñ

Η θεσμοθέτηση ÚÕßÑÇÚ×ÚÇÚÕßÓÏÙÛÕÆÙËÄÒÇÚÇÑØÇÚÃÊÏÇÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÚÕÕÊÂÍÎÙËÙËÇÆÐÎÙÎ
ÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÏÑÄÚÎÚÇÝÙËÕÒÄÑÒÎØÎ
ÚÎÞ×ØÇÜÙÚÄÙÕÁÖÒÎÐËÚÏÝÓÏÑØÁÝ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÄÖÜÝÇÖÕÊËÏÑÔÆËÏ
ÁØËßÔÇÚÕß<*3ÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇ
ÓËÚÕÔÙÚÏÚÕÆÚÕØËßÔ×ÔÍÏÇÚÎÔ
ÍÕØ¦ØÍÇÙÃÇÝÚÎÝ§ßØËÓÈÁØÍÎÝÖÏÖÒÁÕÔÙËÇÔÚÃÛËÙÎÓË
ÚÏÝÖØÕÈÒÁÉËÏÝÖÕÒÒ×ÔÇÓÌÏÙÈÎÚÏ×ÔÎÑÇÛÏÁØÜÙÎÚÕßÑÇÚ×ÚÇÚÕß
ÓÏÙÛÕÆÙÚÇËßØ×ÚÎÔ×ØÇÊËÔ
ÕÊÂÍÎÙËÙË¦ÔÕÊÕÚÎÝÇÔËØÍÃÇÝ
¬ÕÔÇÔÕß¦ØÏÕÚÕßÎÍËØÓÇÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎËÖÁÈÇÒËÚÕÑÇÚ×ÚÇÚÕÄØÏÕÚÜÔËßØ×ÙÚÇ
ÑØÇÚÃÊÏÇÚÎÝÞ×ØÇÝËÔ×ÖØÕÎÍÕßÓÁÔÜÝÖËØÃÖÕßÚÕ ÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÊÕÆÒËßËÓËÞÇÓÎÒÄÚËØÕ
ÜØÕÓÃÙÛÏÕ©ÙÕÏËØÓÇÔÕÃËÃÞÇÔ
ÇÖÕÒÇÈÁÝÞÇÓÎÒÄÚËØËÝÚÕßÕØÃÕß
ÚÜÔËßØ×ÖÂØÇÔÇÆÐÎÙÎÚÎÝ
Ú¦ÐÎÝÚÕß ÓËÚ¦ÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂÚÕßÔÄÓÕß¬ÕÑÇÏÚÕ<*3
ÇÖÁÊÜÙÇÔÇßÚÂÚÎÔÇÆÐÎÙÎÙÚÎ
ÓËÚ¦ÈÇÙÎÖÕÒÒ×ÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔ
ÇÖÄÓÏÑØÁÝÙËÓËÍÇÒÆÚËØËÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
ßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÖËØÃÖÕßÚÕ 
ÚÜÔËØÓÇÔ×ÔÖÕßÖØÕÎÍÕßÓÁÔÜÝ
ËÃÞÇÔÜØÕÓÃÙÛÏÕÞÇÓÎÒÄÚËØÕÚÜÔ
ËßØ×ÓËÚÇÑÏÔÂÛÎÑËÙËÓËÍ¦ÒËÝ
ËÚÇÏØËÃËÝÄÖÕßÕÓÁÙÕÝÓÏÙÛÄÝËÃÔÇÏßÉÎÒÄÚËØÕÝÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄËÃÔÇÏËÐËÏÊÏÑËßÓÁÔÕÕÏËØÍÇàÄÓËÔÕÏ
ÖÇØÇÓÁÔÕßÔÍÏÇÖÕÒÆÑÇÏØÄÑÇÏÕÏ
ÃÊÏÕÏÙÚËÒËÞ×ÔÕßÔÛÁÙËÏÝÖÒÂØÕßÝ
ÇÖÇÙÞÄÒÎÙÎÝ¡ËÚ¦ÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂ

ÚÎÓÏÑØÂÚÎÝÁÑÚÇÙÎÎÞ×ØÇÈØÃÙÑËÚÇÏÖÁÓÖÚÎÙÚÎÔÑÇÚ¦ÚÇÐÎ
ÚÎÝßØ×ÖÎÝÍÏÇÚÎÔËÑÖÕÓÖÂ
ÇÁØÏÜÔØÆÖÜÔÑÇÚ¦ÑËÌÇÒÂÔÑÇÏ
ÓÄÒÏÝ ÚÎÝÙßÔÕÒÏÑÂÝËÔÁØÍËÏÇÝÖÇØ¦ÍËÚÇÏÇÖÄ¡ÁÙÜÚÕß
ÔÁÕßËØÍÕÙÚÇÙÃÕßÎ©ÒÒÇÔÊÃÇ
ÛÇÌÚ¦ÙËÏÒÃÍÕÖÏÕÑÕÔÚ¦ÙÚÕÔ
ÙÚÄÞÕÚÎÝÍÏÇÓËÃÜÙÎÚÜÔËÑÖÕÓÖ×ÔØÆÖÜÔÑÇÚ¦ ÇÖÄÚÕ
 ÓÁÞØÏÚÕ¥ÙÚÄÙÕÚÕ
ÔÁÕËØÍÕÙÚ¦ÙÏÕÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏ
ÔÇÚØÕÌÕÊÕÚÂÙËÏÓÄÔÕÚÎÔ©ÒÒÇÔÊÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÚÏÝßÖÄÒÕÏÖËÝ
ÍËÏÚÕÔÏÑÁÝÞ×ØËÝÙÚÎÈÕØËÏÕÊßÚÏÑÂßØ×ÖÎ
ÏÇÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÃÎÙÎÚÕß
ÌÏÒÄÊÕÐÕßÙÞËÊÃÕßÕÏ:OLSSÑÇÏ
.HZ\UPLÇÔÇàÎÚÕÆÔÙßÔËØÍ¦ÚËÝ

ÇÖÄÚÕÔÑÒ¦ÊÕÚÎÝËÔÁØÍËÏÇÝ
ÇÖØÁÖËÏÔÇÖØÜÚÕÖÕØÂÙÕßÓË×ÙÚËÔÇÙßÍÑËÔÚØ×ÙÕßÓË
ÄÒÎÚÎÔÚËÞÔÕÍÔÜÙÃÇÑÇÏÚÏÝÊËÐÏÄÚÎÚËÝ®ÄÖÜÝÇÔÁÌËØËÞÛËÝ
ÎÇÔÕßÔÚÇÖØ×ÚÇÙÚ¦ÊÏÇ
ÚÕßËÍÞËÏØÂÓÇÚÕÝËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇ
ÞØËÏÇÙÚÕÆÔËÖÏÖÒÁÕÔËÛÔÏÑÁÝÑÇÏ
ËßØÜÖÇáÑÁÝËÖÏÞÕØÎÍÂÙËÏÝÑÇÛ×ÝÚÕÑÄÙÚÕÝËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÖÜÝÛÇ
ÌÚ¦ÙËÏÙËÖÕÒÒ¦ÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ
ËßØ×¦ÔÛÁÒÕßÓËÔÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÙÕßÓËÚÏÝÑÒÏÓÇÚÏÑÁÝÓÇÝ
ÌÏÒÕÊÕÐÃËÝÖØÁÖËÏÔÇÁÞÕßÓË
ËÍÑÇÃØÜÝßÖÕÊÕÓÁÝÓËÍ¦ÒÎÝÑÒÃÓÇÑÇÝ®ÄÖÜÝÚÄÔÏÙËÞÛËÝÕ²ÇÔ
¢ÁÔËÓÇÊÏËßÛÆÔÜÔÙÆÓÈÕßÒÕÝ
ÚÎÝ.HZ\PUL
ÑÚÄÝÇÖÄÚÎÞØÎÓÇÚÕÊÄÚÎÙÎ

Από ³¸ÆlVÌ³ÉÚÉÐÚÉ³ÊÚi~É~Ñ³³Ñ³ØÐ{ÚÌØdVlÉÈ¨V{É¨{Ì³É¨{É¨oÑÇÌÐÉ{ÓÜÑKÑÑÈÂÊÉ{Ø

REUTERS, BLOOMBERG

Το μεγαλύτερο εργοστάσιο
υδρογόνου φτιάχνει
η Shell στην Ολλανδία
ÙÎÖËØÃÖÕßËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔ
ÔÕÏÑÕÑßØÏ×ÔÙÚÎÞ×ØÇÖÃÙÎÝ
ÇÔÚÏÙÚÕÏÞËÃÓËÚÎÔÖÕÙÄÚÎÚÇ
ßÊØÕÍÄÔÕßÖÕßÖÇØ¦ÍËÚÇÏÑÇÏ
ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÇÏÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂ
ÙÚÎÔ©ÒÒÇÔÊÃÇÇÒÒ¦ÇÖÕØØÁËÏ
ÇÖÄÌßÙÏÑÄÇÁØÏÕ
¢ÏÒÕÊÕÐÕÆÓËÇÖÄÑÕÏÔÕÆÔÇ
ÌÁØÕßÓËÚÎÔ©ÒÒÇÔÊÃÇÙÚÕÖØÕÙÑÂÔÏÕÚÎÝÇÍÕØ¦ÝßÊØÕÍÄÔÕß
ÖÇÍÑÕÙÓÃÜÝ®ÄÖÜÝÊÂÒÜÙËÞÛËÝ
Î¡¦ØÞÇÔÈÇÔÕßÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝ
ÚÎÝ:OLSSÙÚÎÔ©ÒÒÇÔÊÃÇÇØ¦

REUTERS

Μέχρι ÚÕ ÚÁÒÕÝÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÁÞËÏÇÒÒ¦ÐËÏÚÕËÔËØÍËÏÇÑÄÚÕÖÃÕÚÎÝßØ×ÖÎÝÑÇÛ×Ý
ÇÔÇÑÕÏÔ×ÛÎÑËÞÛËÝÎÇÔÁÍËØÙÎ
ÚÕßÓËÍÇÒÆÚËØÕßËØÍÕÙÚÇÙÃÕß
ÖÇØÇÍÜÍÂÝßÊØÕÍÄÔÕßÙÚÎÔ©ÒÒÇÔÊÃÇ¬ÕËØÍÕÙÚ¦ÙÏÕÚÜÔ9V`HS
+\[JO:OLSSÑÇÏÚÎÝÕÒÒÇÔÊÏÑÂÝ
ËÚÇÏØËÃÇÝÌßÙÏÑÕÆÇËØÃÕß.HZ\UPL
ÖØÕÈÒÁÖËÚÇÏÖÜÝÓÁÞØÏÚÕÛÇ
ÖÇØ¦ÍËÏÚÄÔÕßÝßÊØÕÍÄÔÕßËÚÎÙÃÜÝÓËÏ×ÔÕÔÚÇÝÑÇÚ¦
ÓËÍÇÚÄÔÕßÝÇÔ¦ÁÚÕÝÚÏÝËÑÖÕÓÖÁÝ
ÚÜÔÇÁØÏÜÔØÆÖÜÔÚÎÝ©ÒÒÇÔÊÃÇÝ
ÚÎÔÑÕÏÔÂÚÕßÝÇÔÇÑÕÃÔÜÙÎÕÏÊÆÕËÚÇÏØËÃËÝÖØÕÁÈÇÒÇÔ
ÚÇËÐÂÝÖÒËÕÔËÑÚÂÓÇÚÇ!ÎËÔÁØÍËÏÇÄÞÏÓÄÔÕÔÛÇÖÇØ¦ÍËÚÇÏÓË
ÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑ¦ÌÏÒÏÑÄÚØÄÖÕ
ÊÎÒÇÊÂÓËÚÎÙßÒÒÕÍÂÇÏÕÒÏÑÂÝ
ËÔÁØÍËÏÇÝÇÒÒ¦ËÖÃÙÎÝÛÇÓÖÕØËÃ
ÔÇÇÖÕÛÎÑËÆËÚÇÏÔÇÝÎÒËÑÚØÕÒÆÚÎÝÛÇËÖËÐËØÍ¦àËÚÇÏÇÓÁÙÜÝ
ÚÎÔÇÏÕÒÏÑÂËÔÁØÍËÏÇÓËÚÇÚØÁÖÕÔÚ¦ÝÚÎÔÙËßÊØÕÍÄÔÕÚÎÙßÔÁÞËÏÇÛÇÇÖÕÛÎÑËÆËÚÇÏÑÇÏÛÇ
ÊÏÕÞËÚËÆËÚÇÏÙÚÎÔ©ÒÒÇÔÊÃÇÓÁÙÜÚÜÔßÖÕÊÕÓ×ÔÚÎÝ.HZ\PUL
ËÇÔÚÃÛËÙÎÓËÚÏÝßÖÄÒÕÏÖËÝ
ÎÓÁÛÕÊÕÝÚÎÝÎÒËÑÚØÄÒßÙÎÝÓÖÕØËÃÔÇÍÃÔËÚÇÏÑÇÛ»ÄÒÎ
ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÁÚÕßÝÑÇÛ×ÝÊËÔ
ËÐÇØÚ¦ÚÇÏÇÖÄÚÏÝÑÇÏØÏÑÁÝÙßÔÛÂÑËÝËÔ×ÚÕßÊØÕÍÄÔÕÓÖÕØËÃ
ÔÇÇÖÕÛÎÑËßÚËÃÍÏÇÓËÍ¦ÒÕÞØÕÔÏÑÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
ØÜÚÇØÞÏÑÄÝÙÚÄÞÕÝÚÕßËØÍÕÙÚÇÙÃÕßËÃÔÇÏÎÚØÕÌÕÊÄÚÎÙÎ
ËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÇÒÒ¦ÊËÔÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÖÜÝÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÛÇÖÇØÁÞËÏËÔÁØÍËÏÇÑÇÏÙËÙÖÃÚÏÇ
ËÔÁØÍËÏÇÖÕßÛÇÖÇØ¦ÍËÏÛÇËÃÔÇÏÇØÑËÚÂÍÏÇÚÎÔÎÒËÑÚØÕÊÄÚÎ-

Η ΙΚΕΑ, ÕÍÔÜÙÚÄÝÑÕÒÕÙÙÄÝÑÇÚÇÙÑËßÂÝÖØÕÙÏÚ×ÔËÖÃÖÒÜÔÙËÄÒÕÔ
ÚÕÔÑÄÙÓÕÑÇÚÄØÛÜÙËÖÁØßÙÏÔÇ
ÓËÏ×ÙËÏÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙÚÎÔÏÙÚÕØÃÇ
ÚÎÝÚÏÝËÑÖÕÓÖÁÝØßÖÕÍÄÔÜÔÇËØÃÜÔ
ÇÏÇßÚÄÚÕÖÁÚßÞËÙËÄÒÕÚÕËÆØÕÝ
ÚÎÝÖØÕÓÎÛËßÚÏÑÂÝÑÇÏÖÇØÇÍÜÍÏÑÂÝ
ÚÎÝÇÒßÙÃÊÇÝÊÏÄÚÏÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇ
ÇßÐÂÙËÏÚÎÞØÂÙÎÑÇÏÑÇÚÇÔ¦ÒÜÙÎ
ËÔÁØÍËÏÇÝÇÖÄÇÔÇÔË×ÙÏÓËÝÖÎÍÁÝ
¬ÇÙÞËÚÏÑ¦ÇÔÁÌËØËÎ0U[LY02,(
ÏÊÏÕÑÚÂÚØÏÇËÚÇÏØËÃÇÚÕßËÓÖÕØÏÑÕÆ
ÙÂÓÇÚÕÝ ÖÄÚÎÔÇØÞÏÑÂÌ¦ÙÎ
ÚÎÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÝÊÎÒÇÊÂÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂÖØ×ÚÜÔßÒ×ÔÑÇÏÖØÕáÄÔÚÜÔÁÜÝ
ÚÎÞØÂÙÎÇÖÄÚÕßÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÚÎÔ
ËÐÕÏÑÕÔÄÓÎÙÎËÔÁØÍËÏÇÝÙËÒÇÓÖÚÂØËÝÑÇÏÙßÙÑËßÁÝÑÇÏÚÎÔÇÖÄØØÏÉÂ
ÚÕßÝÕÏËÑÖÕÓÖÁÝÓËÏ×ÛÎÑÇÔ 
ÑÇÚ¦ÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÁÚÕÝËÖÚËÓÈØÃÕß
ßÍÕÆÙÚÕß ÊÎÒÇÊÂÙË
 ËÑÇÚÏÙÕÊÆÔÇÓÕßÝÚÄÔÕßÝÊÏÕÐËÏÊÃÕßÚÕß¦ÔÛØÇÑÇ*6
©ÏÖÜÒÂÙËÏÝÚÕßÓËÍÇÒÆÚËØÕß
ÕÓÃÒÕßËÖÃÖÒÜÔÙÚÕÔÑÄÙÓÕËÃÞÇÔ
ÖÁØßÙÏÓÏÇÇÆÐÎÙÎÚÎÝÚ¦ÐËÜÝÚÕß
 ÌÛ¦ÔÕÔÚÇÝÙÚÇÊÏÙËßØ×
ÚÎÔÇÔÇÑÕÃÔÜÙÂÚÎÝÎU[LY02,(
ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÙÚÄÞÕÝÚÎÝËÃÔÇÏ
ÔÇÁÞËÏÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑ¦ÛËÚÏÑÄÖØÄÙÎÓÕÁÜÝÚÕÙÚÕÙÆÔÕÒÕÚÎÝ
ÇÒßÙÃÊÇÝÖÇØÇÍÜÍÂÝÑÇÏÖØÕÓÎÛËÏ×ÔÚÎÝßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÙËÈ¦ÛÕÝ
ÊËÑÇËÚÃÇÝÖØÕÙÊÕÑ¦ÔÇËÑÖÁÓÖËÏÒÏÍÄÚËØÕßÝÇÁØÏÕßÝØÆÖÕßÝÇÖÄÄÙÕßÝ
ÖËØÏÑÄÖÚËÏ¦ØÇÔÇÑ¦ÔËÏÓÏÇÓËÃÜÙÎÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ ÙËÙÞËÊÄÔ
ËÑÇÚÏÙÕÊÆÔÇÓÕßÝÚÄÔÕßÝÊÏÕÐËÏÊÃÕß
ÚÕß¦ÔÛØÇÑÇ
¬ÇÙÚÕÏÞËÃÇÇßÚ¦ÙßÓÖËØÏÒÇÓ-

ÍÏÇÚÎÔÑ¦ÒßÉÎÚÎÝÇÔÁÍËØÙÎÝ
ÕÏÊÆÕËÔËØÍËÏÇÑÁÝÕÌËÃÒÕßÔÔÇ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÚÕß
ÑÄÙÚÕßÝÖÇØÇÍÜÍÂÝ©ÙÕÚÕÌßÙÏÑÄÇÁØÏÕÖÇØÇÓÁÔËÏÌÛÎÔÄÚËØÕ
ÙÚÎÔËßØÜÖÇáÑÂÇÍÕØ¦ÎÖÇØÇÍÜÍÂßÊØÕÍÄÔÕßÓËÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÚÎÝÎÒËÑÚØÄÒßÙÎÝÛÇËÃÔÇÏ
ÇÑØÏÈÂÖÇØÇÍÜÍÂßÊØÕÍÄÔÕß
ËÃÔÇÏÙÂÓËØÇÇÑÄÓÎÇÑØÏÈÄÚËØÎ
ÙËÙÞÁÙÎÓËÚÎÞØÂÙÎÕØßÑÚ×Ô
ÑÇßÙÃÓÜÔÇÒÒ¦ßÖ¦ØÞÕßÔËßÑÇÏØÃËÝÓËÚÏÝÕÖÕÃËÝÓÖÕØÕÆÓËÔÇ
ÖØÕÞÜØÂÙÕßÓËÚ×ØÇÙÚÎÌ¦ÙÎ
ÓËÃÜÙÎÝÚÕßÑÄÙÚÕßÝ®ÄÖÜÝÙÞÕÒÃÇÙËÙÚÎÍËØÓÇÔÏÑÂËÌÎÓËØÃÊÇ
/HUKLSZISH[[Õ ØÃÙÚÕÌÏÕÆÍÑËÒ
ÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝßÖÎØËÙÃÇÝËÔÁØÍËÏÇÝ+LUH

ÚÕßÍËØÓÇÔÏÑÕÆÔÄÓÕßÙÎÓËÏ×ÛÎÑËÇÆÐÎÙÎÆÉÕßÝ ÙÚÕßÝÓÏÙÛÕÆÝÚÜÔËØÍÇàÕÓÁÔÜÔÖÕßÖØÕÎÍÕßÓÁÔÜÝËÃÞÇÔÜØÕÓÃÙÛÏÕÓËÚÇÐÆ
ÑÇÏËßØ×ÔÚÏÛÁÚÜÝÙÞËÊÄÔÇÓËÚ¦ÈÒÎÚËÝÖÇØÁÓËÏÔÇÔÕÏ
ÇÖÕÒÇÈÁÝÚÜÔßÉÎÒÄÓÏÙÛÜÔ¦ÔÜ
ÚÜÔËßØ×ÚÎÔ×ØÇÓËÚ¦ÚÎÔ
ËÌÇØÓÕÍÂÚÕßÔÄÓÕß©ÖÜÝÊÏÇÖÏÙÚ×ÔËÚÇÏÙÚÎÔÁØËßÔÇÓËÏ×ÛÎÑË
ÎÓÏÙÛÕÒÕÍÏÑÂÇÔÏÙÄÚÎÚÇÙÚÎËØÓÇÔÃÇÑÇÏÇßÐÂÛÎÑËÎÖÇØÇÍÜÍÏÑÄÚÎÚÇÚÜÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ¥ÙÚÄÙÕ
Õ ØÃÙÚÏÇÔ§Ú¦ÙÚÓÇÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝËØËßÔÎÚÏÑÂÝÕÓ¦ÊÇÝÚÄÔÏÙËÄÚÏÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÇÖÕÚÁÒËÙÓÇ
ËÔÄÝÓÁÚØÕßÚÕÕÖÕÃÕËÖÏÈÒÂÛÎÑË
ÙËÖËØÃÕÊÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝ¦ÔÛÎÙÎÝ
ÇÌÂÔÕÔÚÇÝÔÇËÔÔÕÎÛËÃÄÚÏÚÕÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÊËÔÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇËßÕÊÜÛËÃÖÇÔÚÕÆ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÃÊÏÇÁØËßÔÇ
ÎÛËÙÓÕÛÁÚÎÙÎÚÕßÑÇÚ×ÚÇÚÕß
ÓÏÙÛÕÆÕÊÂÍÎÙËÙÚÕÑÒËÃÙÏÓÕÕØÏÙÓÁÔÜÔÓÏÑØ×ÔËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔÑÇÚ¦ÑÆØÏÕÒÄÍÕÇßÚ×ÔÖÕßÙÚËÒÁÞÜÔÇÔÁÔÇÁÜÝÚØÃÇ¦ÚÕÓÇßÔËÖ×Ý
ÓËÏ×ÛÎÑËÕÇÔÚÇÍÜÔÏÙÓÄÝÑÇÏÖËØÏÕØÃÙÚÎÑÇÔÕÏËÖÏÒÕÍÁÝÍÏÇÚÕßÝ
ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÏÊÃÜÝÙËÕØÏÙÓÁÔÇ
ÑØÇÚÃÊÏÇÄÖÕßÖØÏÔÇÖÄÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂÚÕßÔÄÓÕßÕÑÇÚ×ÚÇÚÕÝÓÏÙÛÄÝÈØÏÙÑÄÚÇÔÖÕÒÆÞÇÓÎÒÄÚËØÇ
ÇÖÄÚÇËßØ×ËÇßÚÁÝÚÏÝÖËØÏÕÞÁÝÕÏËØÍÇàÄÓËÔÕÏÓËÚÇÌÁØÛÎÑÇÔÙËÓËÍÇÒÆÚËØËÝËÚÇÏØËÃËÝ
ÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÑÇÏÓÄÔÕÔËÖËÏÊÂËÃÔÇÏÊÏÇÚËÛËÏÓÁÔËÝÔÇÖÇØ¦ÙÞÕßÔ
ßÉÎÒÄÚËØÕßÝÓÏÙÛÕÆÝ
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Σε νομισματική κρίση ξανά η Τουρκία
Αδιέξοδη η πολιτική Ερντογάν, μέσα στους τελευταίους τρεις μήνες η λίρα έχει χάσει το 6,5% της αξίας της
Της ΡΟΥΜΠΙΝΑΣ ΣΠΑΘΗ

Το 2018ÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÖØÕËÑÒÕÍÏÑÂÝËÑÙÚØÇÚËÃÇÝÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ
ÎÙßÔÎÛÁÙÚËØÎÖØÄÈÒËÉÎÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÑÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÇÔÇÒßÚ×Ô
ÂÚÇÔÖÜÝÕªËÚàÁÖ¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦Ô
ÛÇÇÔÇÊËÏÑÔßÄÚÇÔÍÏÇÓÃÇÇÑÄÓÎ
ÌÕØ¦ÔÏÑÎÚÂÝÚÜÔËÑÒÕÍ×ÔÇÒÒ¦
ÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÊËÔÛÇÑÇÚÄØÛÜÔË
ÔÇËÒÁÍÐËÏÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÊßÙÕÃÜÔÎÖØÄÈÒËÉÎÁÞËÏËÖÇÒÎÛËßÚËÃËÖÇÔËÏÒÎÓÓÁÔÜÝÓËÚÎÔÖØ×ÚÎÓËÍ¦ÒÎÑØÃÙÎÔÇÑÒÕÔÃàËÏÚÎÔ
ÚÕßØÑÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÕßÝÖØ×ÚÕßÝ
ÑÏÄÒÇÝÓÂÔËÝÓËÚ¦ÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇ
ÔÃÑÎØÔÚÕÍ¦Ô
ÂÓËØÇÎ¬ÕßØÑÃÇÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÍÏÇÓÃÇÇÑÄÓÎÌÕØ¦ËÔÚÜÓÁÙÜ
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Τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της κεντρικής
τράπεζας μπορούν να
καλύψουν μόλις το 1/5
των υποχρεώσεων
της χώρας για τους επόμενους 12 μήνες.
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Ξένες επενδύσεις 1,45 δισ. σε
ακίνητα το 2019 στην Ελλάδα
Ο κλάδος του real estate απορρόφησε το 35% των ΑΞΕ που πραγματοποιήθηκαν
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Σε νέο ιστορικό υψηλό ανήλθαν οι
εισροές κεφαλαίων από το εξωτερικό
για την απόκτηση ακινήτων το 2019,
καθώς άγγιξαν το 1,45 δισ. ευρώ,
καταγράφοντας άνοδο της τάξεως
του 29,4% σε σχέση με το 2018,
όταν είχαν διαμορφωθεί σε 1,128
δισ. ευρώ, ποσό που επίσης ήταν
ρεκόρ. Ως εκ τούτου, με βάση και
τα στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών
το 2019, ο τομέας της αγοράς ακινήτων είναι υπεύθυνος για το 35%
των άμεσων ξένων επενδύσεων που
πραγματοποιήθηκαν πέρυσι στην
ελληνική οικονομία, οι οποίες ανήλθαν σε 4,2 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα διαχρονικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, οι
αγορές ακινήτων από ξένους έχουν
εκτιναχθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς έχουν αυξηθεί 6,5 φορές σε
σχέση με το 2016. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2016, το σχετικό ποσό
δεν είχε ξεπεράσει τα 222,4 εκατ.
ευρώ, προτού αγγίξει τα 414,7 εκατ.
ευρώ το 2017 και ξεπεράσει το 1
δισ. ευρώ τον επόμενο χρόνο.
Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί
και μια σχετική επιβράδυνση, πιθανώς συγκυριακή, καθώς κατά το
τέταρτο τρίμηνο του 2019, οι εισροές ξένων κεφαλαίων με στόχο
την απόκτηση ακινήτων διαμορφώθηκαν σε 419,3 εκατ. ευρώ, υποχωρώντας κατά 9,6% σε σχέση με
το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018,
όταν είχαν ανέλθει σε 464,1 εκατ.
ευρώ, επίδοση που παραμένει η
ιστορικά υψηλότερη που σημειώνεται σε τριμηνιαία βάση. Αντίστοιχα, συνολικά κατά το δεύτερο
εξάμηνο του 2019 εισέρρευσαν στη
χώρα 713 εκατ. ευρώ, έναντι 750
εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2018, σημειώνοντας
πτώση της τάξεως του 5%.
Στελέχη της αγοράς ακινήτων
εκτιμούν ότι μια σχετική «κόπωση»
είναι αναμενόμενη και πως αυτή
περισσότερο σχετίζεται με τη στάση

αναμονής που τήρησαν αρκετοί ενδιαφερόμενοι επενδυτές, ενόψει
των μέτρων τόνωσης της αγοράς
ακινήτων και δη της αναστολής του
ΦΠΑ 24%, παρά με τυχόν υστέρηση
της ζήτησης. Μάλιστα, σημειώνεται
ότι μετά και την υπογραφή της
υπουργικής απόφασης που θέτει
σε εφαρμογή το μέτρο αυτό, αναμένεται σημαντική άνοδος των εισροών, ιδίως από το καλοκαίρι και
μετά, καθώς πολλοί ξένοι αγοραστές
πλέον δεν θα περιορίζουν τις επιλογές τους αποκλειστικά στα μεταχειρισμένα ακίνητα και δη σε εκείνα
που κατασκευάστηκαν με οικοδομικές άδειες προγενέστερες του
2006, αλλά θα εξετάζουν και την
απόκτηση πιο σύγχρονων ακινήτων.
Υπενθυμίζεται ότι ο ΦΠΑ 24% στις
οικοδομές επιβλήθηκε σε όλες τις
οικοδομικές άδειες από το 2006 και
μετά, με μόνη εξαίρεση την απαλλαγή για αγορά πρώτης κατοικίας.
Ετσι, οι περισσότεροι στρέφονταν
σχεδόν υποχρεωτικά στα παλιότερα
ακίνητα, τα οποία επιβαρύνονταν
μόνο με φόρο μεταβίβασης 3%. Αυτό








Τα ξένα κεφάλαια που
επενδύθηκαν στην ελληνική αγορά το 2019
είναι αυξημένα κατά
29,4% σε σύγκριση
με το 2018.
αναμένεται να αλλάξει τους επόμενους μήνες, καθώς θα υπάρξει ζήτηση από το εξωτερικό και για τις
πιο σύγχρονες και ασφαλώς ακριβότερες κατοικίες, με αποτέλεσμα
να υπάρχουν βάσιμες προσδοκίες,
ότι το 2020 θα αποτελέσει ένα ακόμα
έτος-ρεκόρ για τις ξένες επενδύσεις
στην αγορά ακινήτων.
Σε κάθε περίπτωση, η ανοδική
πορεία των σχετικών μεγεθών αποδίδεται στη συνεχιζόμενη επιτυχία
του προγράμματος χορήγησης αδειών παραμονής σε πολίτες εκτός Ε.Ε.
(«χρυσή βίζα»), αλλά και σε αγορές
που πραγματοποιήθηκαν σωρηδόν

ΑΡΘΡΟ

τα τελευταία χρόνια, με στόχο την
αξιοποίηση διαμερισμάτων μέσω
των ψηφιακών υπηρεσιών βραχυχρόνιας μίσθωσης (π.χ. Airbnb, HomeAway κ.τ.λ.). Κατά το 2019 εκδόθηκαν συνολικά 2.239 νέες άδειες,
μια αύξηση της τάξεως του 22%
έναντι των 1.833 αδειών που είχαν
εκδοθεί το 2018. Με βάση τα τελευταία επίσημα στοιχεία του υπ. Προστασίας του Πολίτη, από την έναρξη
ισχύος του προγράμματος και μέχρι
το τέλος του 2019, έχουν χορηγηθεί
συνολικά 6.304 άδειες παραμονής
σε επενδυτές εκτός Ε.Ε., οι οποίοι
έχουν τοποθετήσει τουλάχιστον
250.000 ευρώ για την απόκτηση
ακινήτου.
Επίσης, πέρυσι επιβεβαιώθηκε
η κυριαρχία των Κινέζων αγοραστών κατοικιών, με το μερίδιό τους
να αυξάνεται ακόμα περισσότερο
σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Συγκεκριμένα, πλέον, το 70%
των αδειών ή 4.371 (επί συνόλου
6.304) έχει εκδοθεί για λογαριασμό
Κινέζων αγοραστών. Το αντίστοιχο
ποσοστό πριν από ένα χρόνο βρισκόταν πέριξ του 60% και σύμφωνα
με ειδικούς του κλάδου, εκτιμάται
ότι θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο
φέτος, καθώς πλέον σχεδόν το 75%80% των συναλλαγών που σχετίζονται με τη «χρυσή βίζα» γίνεται
από Κινέζους.
Μάλιστα, φορείς της αγοράς εκτιμούν ότι οι επιδόσεις από το πρόγραμμα χορήγησης αδειών παραμονής, θα μπορούσαν να είναι ακόμα
καλύτερες το 2019, αν είχαν επιλυθεί
νωρίτερα οι σημαντικές καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν σε σειρά
υπηρεσιών της Αττικής, τουλάχιστον
κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους,
αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης των αδειών. Τα προβλήματα
περιορίστηκαν ελαφρώς αλλά παρέμειναν τουλάχιστον μέχρι το φθινόπωρο, σε ορισμένες περιπτώσεις,
με την κατάσταση να εκτιμάται ότι
άρχισε να ομαλοποιείται κατά τη
διάρκεια του τελευταίου διμήνου.

Κατά 7,6% αυξήθηκαν
οι τιμές κατοικίας το 2019
στη Θεσσαλονίκη
«Ανεβάζει στροφές» η αγορά κατοικίας της Θεσσαλονίκης, με τις
αξίες να αυξάνονται κατά 7,6%
το 2019, δηλαδή ταχύτερα από
το σύνολο της χώρας, όπου η άνοδος ήταν της τάξεως του 7,4% πέρυσι (στοιχεία Τράπεζας της Ελλάδος). Το πιο σημαντικό μερίδιο
στην εξέλιξη αυτή έχουν οι αγοραστές από το εξωτερικό, οι οποίοι
διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
σε όσους επενδύουν σε ολόκληρα
κτίρια ή πολυκατοικίες με στόχο
την ανάπτυξη υποδομών φιλοξενίας και σε όσους επενδύουν ως
ιδιώτες για την απόκτηση διαμερισμάτων, προκειμένου να λάβουν
την άδεια παραμονής μέσω του
προγράμματος «χρυσή βίζα». Τα
παραπάνω περιλαμβάνονται σε
πρόσφατη ανάλυση για την αγορά
κατοικίας στη Θεσσαλονίκη στο
πλαίσιο ημερίδας του Ελληνικού
Ινστιτούτου Εκτιμητικής (ΕΛΙΕ),
την οποία επιμελήθηκε ο κ. Αλέξανδρος Βασιλείου, εκτιμητής
ακινήτων.
Σύμφωνα με τον κ. Βασιλείου,
η ζήτηση για απόκτηση κατοικίας
στη Θεσσαλονίκη ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια του 2019, με τους
ξένους να αποτελούν κυρίαρχη
τάση. Σύμφωνα μάλιστα με στοιχεία κτηματομεσιτικών γραφείων,
η περιοχή με τη μεγαλύτερη αύξηση επενδυτικού ενδιαφέροντος
από το εξωτερικό είναι η πόλη
της Θεσσαλονίκης, με άνοδο της
τάξεως του 26,8% κατά τη διάρκεια
του τελευταίου 12μήνου. Ακολούθησαν τα νότια προάστια της Αττικής, με αύξηση της ζήτησης
κατά 24,6%, και το κέντρο της
Αθήνας, όπου η αύξηση διαμορφώθηκε σε 19%.
Στο πλαίσιο αυτό, μια λίαν ενδιαφέρουσα τάση είναι η απόκτηση ολόκληρων κτιρίων ή πολυκατοικιών από Ισραηλινούς
επενδυτές, κυρίως family offices,
δηλαδή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων για λογαριασμό οικογενειών από το Ισραήλ. Στόχος τους
είναι να τα μετατρέψουν σε ξενοδοχεία ή επιπλωμένα διαμερίσματα για εκμίσθωση. Μάλιστα,
ανάλογες κινήσεις πραγματοποι-

ούν και Ελληνες επιχειρηματίες
στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι μάλιστα κινούνται στην αγορά είτε
για την απόκτηση έτοιμων ακινήτων είτε ακόμα και ημιτελών
πολυκατοικιών, που βρίσκονται
στο στάδιο της κατασκευής.Οπως
αναφέρει ο κ. Βασιλείου, κατά
τους τελευταίους μήνες του 2019
σημειώθηκαν αρκετές τέτοιες
αγορές. Για παράδειγμα, αγοράστηκε ημιτελές κτίριο στην Τσιμισκή αντί 1.800 ευρώ / τ.μ., όπως
επίσης κτίριο στην Εγνατία, το
οποίο πουλήθηκε για 1.700 ευρώ







Η ενισχυμένη ζήτηση
αποδίδεται κατά κύριο
λόγο σε ξένους αγοραστές, που επενδύουν σε μεμονωμένα διαμερίσματα ή
ολόκληρα κτίρια.
/ τ.μ. Στα Λαδάδικα πουλήθηκε
κτίριο σε καλή κατάσταση αντί
1.400 ευρώ / τ.μ., ενώ στην περιοχή
Φράγκων πουλήθηκε το 50% έτερου ακινήτου, μέτριας κατάστασης, αντί μόλις 600 ευρώ / τ.μ.
Αγορές μεμονωμένων διαμερισμάτων πραγματοποίησαν πέρυσι
και Τούρκοι αλλά και Ρώσοι αγοραστές, στο πλαίσιο του προγράμματος «χρυσή βίζα».
Κατά τον κ. Βασιλείου, οι τιμές
για πολυώροφα κτίρια στην περιοχή του ιστορικού κέντρου της
Θεσσαλονίκης και προς τα δυτικά
κυμαίνονται μεταξύ 1.500 ευρώ
/ τ.μ. και 1.700 ευρώ / τ.μ., ενώ τα
φθηνότερα ακίνητα εντοπίζονται
ανατολικά του κέντρου (από Μπότσαρη μέχρι Τούμπα και Χαριλάου), με το κόστος εκεί να ξεκινά
από τα 600 ευρώ / τ.μ. και να μην
ξεπερνά τα 1.000 ευρώ / τ.μ. Οσον
αφορά την περιοχή δυτικά του
Βαρδαρίου, στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι τα Σφαγεία
και τους Λαχανόκηπους, οι τιμές
αυτοτελών κτιρίων κινούνται μεταξύ 800 και 1.100 ευρώ / τ.μ.

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Σωστός προγραμματισμός στις ανακαινίσεις
Για όλα υπάρχει ένα budget. Και δεν
είναι το κατά πόσο αυτό είναι μικρό
ή μεγάλο. Το όριο είναι πάντα σχετικό και έχει να κάνει με το πόσα
χρήματα θέλουμε να χαλάσουμε
για να ολοκληρώσουμε μια εργασία.
Όταν πρόκειται για ανακαινίσεις,
ο κόσμος συνήθως πάει αντίστροφα:
λέει έχω τόσα χρήματα για να κάνω
αυτή την εργασία και χωρίς ιδιαίτερη
προεργασία ξεκινάει για να ανακαλύψει στην πορεία ότι βγήκε εκτός
προϋπολογισμού.

Τι πάει λάθος;
Σε επίπεδο ανακαινίσεων τα
πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα
παρά αν πρόκειται για κάτι που θα
δημιουργηθεί από το μηδέν. Επιπλέον, εξαρτάται από το είδος της
εργασίας. Για παράδειγμα, είναι
πολύ πιο εύκολο να προϋπολογίσουμε την αλλαγή μιας κουζίνας ή
ενός ερμαριού ή των μεσόθυρων
επειδή εκεί έχουμε την ευχέρεια εκ
των προτέρων να επιμετρήσουμε
επακριβώς το κόστος της νέας κατάστασης και επιπλέον το κόστος
αφαίρεσης και απομάκρυνσης της
παλιάς κατάστασης. Η πιθανότητα
λάθους είναι απειροελάχιστη σε τέτοιες περιπτώσεις.
Αν όμως έχουμε να αλλάξουμε
δάπεδα, τότε η διαδικασία προϋπολογισμού είναι πολύ πιο δύσκολη
υπόθεση. Πρώτα – πρώτα θα πρέπει
να εξακριβώσουμε ότι δεν έχουμε
προβλήματα ανερχόμενων υγρασιών
τόσο στις περιμετρικές τοιχοποιίες,
όσο και στις μεσοτοιχίες. Αν έχουμε,








Δεν αρκεί να προβούμε
σε επικόλληση νέου δαπέδου πάνω από το παλιό, επειδή αυτό θα λύσει οπτικά το πρόβλημα
μόνο για κάποια εικοσιτετράωρα και μετά θα
επανεμφανιστεί. Άρα
τα λεφτά μας τα πετάξαμε στα σκουπίδια.
θα πρέπει να κάνουμε διάγνωση
του προβλήματος ή των προβλημάτων που τις προκαλούν. Κάποτε
– αναλόγως ηλικίας του οικοδομήματος – μπορεί η γενεσιουργός αιτία
να είναι η ίδια. Σε άλλες περιπτώσεις,
μπορεί φαινομενικά το πρόβλημα
να είναι το ίδιο, αλλά η γενεσιουργός
αιτία να είναι διαφορετική.
Στις περιπτώσεις που η γενεσιουργός αιτία είναι η ίδια, συνήθως
έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση ελλιπούς υγρομονωτικής
σφράγισης του εξωτερικού του οικοδομήματος με αποτέλεσμα να
έχουμε ανερχόμενες υγρασίες στην
περιμετρική τοιχοποιία, όπου αν
το υπόστρωμα των εσωτερικών δαπέδων είναι η άμμος – υλικό που
χρησιμοποιούνταν κατά κόρον μέχρι
πριν κάτι χρόνια για εξασφάλιση
των υψομέτρων – τότε η υγρασία

Υλικά όπως το παρκέ που μπαίνει με το σύστημα «floating», δηλαδή χωρίς
κάρφωμα ή χωρίς επικόλληση, μπορεί να μπει απευθείας πάνω από το παλιό,
παρόλο που θα σύστηνα ένα έλεγχο για κούφιες πλάκες.
εισχωρεί στο εσωτερικό του κτηρίου
και βλέπουμε ανερχόμενες υγρασίες
και στις μεσοτοιχίες.
Μπορεί όμως το πρόβλημα να
μην είναι η περιμετρική υγρομονωτική σφράγιση ή τουλάχιστον
όχι μόνο αυτό. Μπορεί να έχουμε
κάποια αστοχία υλικού σε ένα ή περισσότερα σημεία που είναι σχετικά
με την υδραυλική εγκατάσταση,
όπως παροχές νερού, αποχετεύσεις,
αποχετεύσεις κλιματισμού, υποδαπέδια θέρμανση κλπ. Αν έχουμε
τέτοιου είδους προβλήματα, πρέπει
να τα ξέρουμε πέραν πάσης λογικής
αμφιβολίας από την αρχή, επειδή
αυτό θα καθορίσει και το πλάνο
δράσης μας και κατ’ επέκταση το

κόστος μας. Δεν αρκεί για παράδειγμα να προβούμε σε επικόλληση
νέου δαπέδου πάνω από το παλιό,
επειδή αυτό θα λύσει οπτικά το πρόβλημα μόνο για κάποια εικοσιτετράωρα και μετά το πρόβλημα θα
επανεμφανιστεί. Άρα τα λεφτά μας
τα πετάξαμε στα σκουπίδια αν δεν
αντιμετωπίσουμε τη γενεσιουργό
αιτία.
Σε τέτοια πιο βαθιά προβλήματα
αναγκαστικά θα πρέπει να χώσουμε
το χέρι πιο βαθιά στην τσέπη για
να τα αντιμετωπίσουμε πιο ριζικά.
Και μιας και τέθηκε το θέμα: είναι
ενδεδειγμένο να γίνεται τοποθέτηση
νέου δαπέδου πάνω από υφιστάμενο; Η απάντηση είναι πως γίνεται,

νοουμένου ότι γίνει σωστή αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης
σε σχέση με τη νέα και ακολουθηθούν οι ενδεδειγμένες ενέργειες.
Και εξηγούμαι:
Αν το υφιστάμενο δάπεδο είναι
από κεραμικό, μωσαϊκό, μάρμαρο,
τα οποία υλικά είναι επικολλημένα,
τότε επιβάλλεται ένας έλεγχος αν
υπάρχουν κάποια από αυτά που
είναι κούφια, ραγισμένα ή αποκολλημένα. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε
αυτά αφαιρούνται και το κενό γεμίζεται με πηλό ή αναλόγως πάχους
κάποιο αντίστοιχο υλικό. Ακολούθως, η επιφάνεια καθαρίζεται έτσι
ώστε να φύγει η σκόνη και μετά γίνεται επάλειψη με κάποιο γαλακτώδες υλικό το οποίο μεσολαβεί ως
υλικό πρόσφυσης με το νέο υλικό.
Μετά από αυτή την επεξεργασία,
γίνεται η νέα επικόλληση των νέων
πλακιδίων με δυνατή κόλλα πλακιδίων, μαρμάρων κλπ. Παρόλο που
η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί
τόσο σε οριζόντιες όσο και σε κάθετες επιφάνειες, εγώ προσωπικά
δεν συστήνω τις κάθετες επιφάνειες
εκτός αν δεν υπάρχει ουσιαστική
εναλλακτική επιλογή.
Αν δεν ακολουθηθεί η πιο πάνω
διαδικασία και ο κτίστης σας απλώς
επικολλήσει το νέο δάπεδο πάνω
από το παλιό, τότε είναι απλώς θέμα
χρόνου να έχετε αποκολλήσεις πλακιδίων ή/ και ράγισμά τους. Υλικά
όπως το παρκέ που μπαίνει με το
σύστημα «floating», δηλαδή χωρίς
κάρφωμα ή χωρίς επικόλληση, μπορεί να μπει απευθείας πάνω από το

παλιό, παρόλο που θα σύστηνα ένα
έλεγχο για κούφιες πλάκες όπως
πιο πάνω. Επίσης σημαντικό στο
παρκέ είναι ο έλεγχος της επιφάνειας
του δαπέδου και η εξασφάλιση πως
είναι πλήρως επίπεδη. Αν δεν είναι,
τότε υπάρχουν υλικά που εφαρμόζονται σε ρευστή μορφή και μετατρέπουν μια ανισόπεδη/ ανώμαλη
επιφάνεια σε επίπεδη. Αν δεν γίνει
αυτό τότε το παρκέ θα βουλιάζει
όποτε το πατάμε και σιγά – σιγά θα
σπάσει στις ενώσεις.
Μετά, πιστεύω πως αποτελεί μεγάλο λάθος να αφαιρούμε υλικά
όπως μάρμαρα και παρκέ από πραγματικό ξύλο. Αυτά εύκολα τρίβονται
φέρνοντας την αρχική τους γυαλάδα
και μπορεί εύκολα να τα εντάξουμε
στο νέο ύφος που θέλουμε να δώσουμε στο σπίτι μας.
Για σωστό προϋπολογισμό λοιπόν, επιβάλλεται η σωστή προεργασία. Αν δεν μας παίρνουν τα χρήματά μας για κάτι ολιστικό, τότε ας
περιοριστούμε σε κλίμακα ανά δωμάτιο αλλά να το φτιάξουμε όπως
πρέπει και όταν μπορέσουμε να
προχωρήσουμε παρακάτω. Διαφορετικά αν αγγίξουμε παντού και επιφανειακά, ναι μεν μπορεί να μας
φτάσουν τα χρήματά μας για να το
κάνουμε όλο, αλλά το κλάμα θα το
ρίξετε μετά από λίγο καιρό, όταν
θα δείτε πως όλα τα προβλήματα
που δήθεν λύσατε επανήλθαν.

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, CEO,
APS Andreou Property Strategy Chartered Surveyors.
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Αποχαιρετώντας την Κική Δημουλά
Ανθρωποι των εγχώριων και των διεθνών γραμμάτων μιλούν για τη σπουδαία Ελληνίδα ποιήτρια
Νίκη Αϊντενάιερ

ÑÁÝËÖÏÔÕÂÙËÏÝÑÇÏÔËÕÒÕÍÏÙÓÕÆÝ
ÚÎÔËÖÏÛËÚÕÖÕÃÎÙÎÕßÙÏÇÙÚÏÑ×Ô
ÚÎÔÕßÙÏÇÙÚÏÑÕÖÕÃÎÙÎÞØÕÔÏÑ×Ô
ÚÕÖÏÑ×ÔÚØÕÖÏÑ×ÔËÖÏØØÎÓ¦ÚÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏØÎÓ¦ÚÜÔØÂÓÇÚÇÙËÞØÂÙÎ
ÇÖÇØËÓÌ¦ÚÕßÚÎÔÇÖÕßÙÃÇ¦ØÛØÜÔ
ÞËÃÓÇØØÕßÝÒÁÐËÜÔÞÜØÃÝËÔÊÏ¦ÓËÙÎÙÚÃÐÎÚÇÇÔÇÑÄÒÕßÛÇÚÇÇÔÇÔÚÇÖÄÊÕÚÇÑÇÏÑßØÃÜÝÈÁÈÇÏÇÚÕÔ
ÖÇÔÚÇÞÕÆÖÇØÄÔÚÇÇÔÛØÜÖÕÓÕØÌÏÙÓÄÇÌÎØÎÓÁÔÜÔËÔÔÕÏ×ÔÓÇàÃ
ÓËÚÎÙßÔÇÑÄÒÕßÛÎÓËÚÜÔßÓÃÇÖÕß
ÇÖÕÚËÒËÃÈÇÙÏÑÄÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÚÎÝ
ÖØÕÙÜÖÏÑÂÝÚÎÝÖÕÏÎÚÏÑÂÝÍØÇÓÓÇÚÏÑÂÝÏÇÚÃÒÕÏÖÄÔÔÇËÖÏÓÁÔËÏÕÓËÚÇÌØÇÙÚÂÝÓÖØÕÙÚ¦Ù»ËÑËÃÔËÝÚÏÝ
ÏÊÏÇÃÚËØËÝÓËÚÇÌØÇÙÚÏÑÁÝÊßÙÑÕÒÃËÝ"
ËÚÏÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÙÑÕÖËÃÕÓËÚÇÌØÇÙÚÂÝÖÕßÇÖÕÌÇÙÃàËÏÔÇÇÙÞÕÒÎÛËÃÓËÚÎÔÖÕÃÎÙÂÚÎÝ"©ÚÇÔØÜÚÂÛÎÑËÙËÓÏÇÙßÔÁÔÚËßÐÂÚÎÝÙËÚÏ
ÇÖÕÙÑÕÖËÃÑ¦ÖÕÏÕÝÖÕßÇÖÕÌÇÙÃàËÏ
ÔÇÇÙÞÕÒÎÛËÃÓËÚÎÔÖÕÃÎÙÎÎÎÓÕßÒ¦ÇÖ¦ÔÚÎÙËÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔ!ËÔ
ÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏBDÎËÖÏÓÕÔÂÔÇÛÁÒËÏÝÔÇ
ÊØÁÉËÏÝÑ¦ÚÏÖÕßÊËÔÚÕÌÚ¦ÔËÏÝÇßÚÂ
ÔÇËÃÔÇÏÖÕßÇÖÕÌÇÙÃàËÏÔÇÍÃÔËÏÝÖÕÏÎÚÂÝ®ÄÙÕÓ¦ÒÒÕÔÖØÕÙÛÁÚÜËÍ×
ÔÇÍÃÔËÏÝÓËÚÇÌØÇÙÚÂÝÚÎÝÖÕÃÎÙÎÝ
ÑÇÏÊÎÚÎÝ ÏÑÂÝÎÓÕßÒ¦

Φιλόλογος, μεταφράστρια, εκδότρια

Της χάρισε
την αιώνια ζωή

Η τελευταία ÚÎÝÊÎÓÕÙÏËßÓÁÔÎ
ÙßÒÒÕÍÂÖÕßÑØÇÚ×ÙÚÇÞÁØÏÇ
ÓÕßËÃÔÇÏÚÕßÓËÚÎÔÏÊÏÄÞËÏØÎÇÌÏÁØÜÙÂÚÎÝÙÚÕÔ¦ÔÚØÇ
ÓÕßÑÏËÓÁÔÇ!ÔÜÚËÒËÃÇ®ØÕÌÎÚÏÑÄÝÚÃÚÒÕÝ"ÚÇÔÕÔÚ×ÔÎÝ
¢ÜÙÚÏÁØÎÝÖÕßÓÕßËÖÏÙÂÓÇÔË
ÙÚÕÚÎÒÁÌÜÔÕ!ßÚßÞ×ÝÖÕßÊËÔ
ÒÁÍËÚÇÏ!¬ËÒËÃÇÑÇÏÖÇÆÒÇÏÇÚÃ
ÎÎÓÕßÒ¦ÂÚÇÔÌÇÔÇÚÏÑÂÚÎÝ
ÆÖÇØÐÎÝ®ÑÇÏÄÚÇÔÚÎØ×ÚÎÙÇÔ
ÖÕÏÇÛÇÂÚÇÔÎÓËÍÇÒÆÚËØÂÚÎÝ
ËÖÏÛßÓÃÇÇÖ¦ÔÚÎÙË!ÎÇÛÇÔÇÙÃÇ
ÑÄÓÎÑÇÏÓËÓÏÇÔÇÖÒÂÖËØÏÊÏ¦ÈÇÙÎÙÚÕÁØÍÕÚÎÝÊÏÇÖÏÙÚ×ÔÕßÓË
ÄÚÏÕÛ¦ÔÇÚÕÝËÖÇÔÁØÞËÚÇÏÙßÞÔ¦
ËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÇÚÕÑÇÚËÐÕÞÂÔÇÖËßÑÚÇÃÕÚÕ¦ÊÏÑÕÚÕÑÇÚÇØÇÓÁÔÕ
ÚÕÇÂÚÚÎÚÕÁÙÚÜÑÇÏÇÔÚÕÙßÔËÞÁÝÚÕßÑÄÙÓÕß®ÚÕÁÖÒÇÙËÎ
ÇÔ¦ÍÑÎÚÕßÌÄÈÕßÚÕßÛÇÔ¦ÚÕß
ÖÕßÊËÔÇÌÂÔËÏÑÇÔÁÔÇÔÇÖÚÄÎÚÕÕÆÚËÑÇÔÚÎÔÇÍ¦ÖÎÖÕÃÎÙÎÄÓÜÝ"ÕÚÁÊËÔÌÕÈÂÛÎÑËÚÕÔ
Û¦ÔÇÚÕÑÇÏÎÖÕÃÎÙÎÚÎÝÓËÍ¦ÒÎÝ
ÛËØÇÖÇÏÔÃÊÇÝÚÎÝÚÂÝÁÞËÏÞÇØÃÙËÏÚÎÔÇÏ×ÔÏÇàÜÂ
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Γιάννης Δούκας
Ποιητής

Εστρεψε το βλέμμα
στα παραμελημένα
ΑχαροÔ»ÇÖÕÚÏÓ¦ÝÁÔÇÔ¦ÔÛØÜÖÕÄÚÇÔ
ÁÞËÏÓÄÒÏÝÖËÛ¦ÔËÏÑÏËÃÔÇÏÍÏ»ÇßÚÄ
ÈÏÇÃÜÝÇÔËÙÚÇÒÓÁÔÕÚÕÇÓÌÃÊØÕÓÕ¶
ÙËÊËÆÚËØÕÞØÄÔÕÓÄÔÕÛ»ÇÔÇÙßÙÚÇÛËÃÓÁÙÜÚÎÝÓÔÂÓÎÝÚÎÝÇÔ¦ÍÔÜÙÎÝ
¡ÖÕØ×ÔÇÖÜÄÚÏÚÎÝÕÌËÃÒÜÖÕÒÒ¦!
ÊËÔßÖÂØÐÇÑÕÔÚÏÔÄÝÚÎÝÜÝÖØÕÝ
ÚÕÔÇØÏÛÓÄÚÜÔÙßÔÇÔÚÂÙËÜÔÂÚÎ
ÙßÞÔÄÚÎÚÇÚÎÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÚÕÓËÚÇÔÏ×ÔÜÖÏÑØ¦ÇÒÒ¦ËßÒÕÍÂÛÎÑÇÓË
ÚÎÔÚØßÌËØÄÚÎÚÇÚÕßÈÒÁÓÓÇÚÕÝÑÇÏ
ÚÎÔÇÍÇÖÎÚÏÑÂÍËÔÔÇÏÕÊÜØÃÇÚÜÔÞËÏØÕÔÕÓÏ×ÔÚÎÝÃÞËÓËÍ¦ÒÎËÓÈÁÒËÏÇ
ÌÜÔÂÝÇÙÆÍÑØÏÚÎÍÏÇÚÇÊËÊÕÓÁÔÇ
ÚÎÝËÖÕÞÂÝÑÇÏÓÏÇÔÇÖÒÄÚÎÚÇÖÇØÇÖÒÇÔÎÚÏÑÂÖÕßÁÓÕÏÇàËÔÇÖÇÍÏÊËÆËÏ
ÚÕÔÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÔÇÚÕÔÌÁØÔËÏÇÔÆÖÕÖÚÕËÓÖØÄÝÙÚÎÔÑÇÃØÏÇÙÑÁÉÎÚÕ
ÑÇÚÇÏÍÏÙÚÏÑÄÙßÓÖÁØÇÙÓÇÙÚØËÉË
ÚÕÈÒÁÓÓÇÙÚÇÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÚÇÖÇØÇÓËÒÎÓÁÔÇÑÇÏÓÇÝËÐÇÙÌ¦ÒÏÙËÓËÛÕÊÕÒÕÍÃËÝÍÏÇÔÇÚÕÖØ¦ÐÕßÓËÑÏËÓËÃÝ
à×ÔÚÇÝÂÍØ¦ÌÕÔÚÇÝØÕÖÕÔÂÛÎÑË
ÙÚÎÔËÔÊËÒËÞÂÊÏÇÈØÜÚÏÑÂÖÇØÇÚÂØÎÙÎËÓÈ¦ÛßÔËÙÚÎÒËÖÚÕÓÁØËÏÇ
ÇÔÁÊËÏÐËÚÎÔÑØßÓÓÁÔÎÕßÙÃÇÚÎÝ
¡ËÚÇÓÄØÌÜÙËÚÎÔÏÊÏÜÚÏÑÂËÖÏÑØ¦ÚËÏÇÑÇÏÚÕÔÓÆÞÏÕÙÚÕÞÇÙÓÄÙËßÉÎÒÂ
ÚÁÞÔÎÕÒÒÕÃÈØÂÑÇÔÊÆÙÑÕÒÕÔÇÚÎÝ
ÙßÍÞÜØÁÙÕßÔÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔ»ÇÖËßÛßÔÛËÃÙÚÕËßØÆÚËØÕÑÕÏÔÄÕÒÒÕÃ
ÙÚ¦ÛÎÑÇÔÇÔËÒÁÎÚÕÏÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎÔ
ÑÇÛÕÓÏÒÕßÓÁÔÎËÏÒÏÑØÃÔËÏ¦ÚÎÝÙÜÝ
ÕÏÓËÔÇÔÇàÎÚ×ÔÚÇÝÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇÚÕß
ÙÚËÔÕÆÖËÊÃÕßÕÏÊËÖØÕÈ¦ÒÒÕÔÚÇÝ
Ö¦ÔÜÚÎÝÓÏÇÔÇÔÚÃÒÎÉÎÚÕßÊÏÇÔÕÕßÓÁÔÕßÖÕßÇÃØËÏÚÏÝÇÓÇØÚÃËÝÓÏÇÝ
ÑÕÏÔÜÔÃÇÝ¦ÒÒÕÚËËÌÎÙßÞÇÙÓÁÔÎÝ
¦ÒÒÕÚËÇÖÕÑÚÎÔÜÓÁÔÎÝÇÚÎÛßÓÄÓÇÙÚËÛÇÚÎÓÔÎÓÕÔËÆÕßÓËÚÎÔ
ÇÖËÒÖÏÙÃÇÓÇÝÍÏÇÚÎÔÆÖÇØÐÎÇÖÄÚÎ
ÊÏÑÂÚÎÝÇÖËÒÖÏÙÃÇ¶ÑÇÏÇÖÄÚÕÖ×Ý
ÖÄÙÕÚÎÔßÖÁÙÑÇÉË¶ÛÇÁÞÕßÓËÔÇ
ÖÇØÎÍÕØÎÛÕÆÓË
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Ντίνος Σιώτης
Ποιητής, εκδότης

Εκανε οικείο
το ανοίκειο
H ποίηση, ÖßÑÔÂÑÇÏÇÖÇÏÚÎÚÏÑÂÖÇØÁÓËÔËÙËÇÔÕÏÞÚÂÍØÇÓÓÂÓËÚÎÔÁÑ-
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«Η ποίησή της³¨ËÇÉ{³ÑÂÉ¨Ò×ÖÜÜÑÒ³ÉÈÊ¨TÉÚÒÜÑÑÑ³Ö${Ñ¨ÑÜËÉØÉËTÑ~ÌÐ0¨Ñi{~Ê³ÖÜ{ÂÉ³iÉ³Ó³Ñ³iØ~Ñ{KoÊ~ÉÑÌ³iÉ{~ÌÑ ÚÒÜÑÑÉËÑ{ÒÙÉ{ÑVÓ¨iÐiÐ¨³ÒÐÑØu
ÖÒÎÐÎÑÇÏÚÕÔÇÏÌÔÏÊÏÇÙÓÄÕÃÎÙÎ
ÙÚÕÞÇÙÚÏÑ¦ÑÇÏÙÚÜÏÑ¦ÇÔÛØÜÖÏÙÚÏÑÂÍÏÇÚÃÓËÍÇÒ×ÔËÏÚÎÛÁÇÚÎÝÇÔÚÃÒÎÉÎÝÁÔÇÝËßØßÍ×ÔÏÕÝÌÇÑÄÝÖÕßÓÇÝ
Ñ¦ÔËÏÔÇÈÒÁÖÕßÓËÚÎàÜÂÍÏÇÖØ×ÚÎ
ÌÕØ¦ ÇÚÄØÛÜÓ¦ÚÎÝÂÚÇÔÄÚÏÇÔÁÈÇÙËÉÎÒ¦ÚÕÔÖÂÞßÚÙÏÁÈÇÒËÚÇ
ÍßÇÒÏ¦ÇÔÇÊØÕÓÏÑ¦ÙËÖÕÏÎÚÁÝÇÑÄÓÎÑÇÏÚÎÝÍËÔÏ¦ÝÚÕß»ÙßÒÒÕÍÂ
ÚÎÝ¬ÕÒÃÍÕÚÕßÑÄÙÓÕß®ÚÕ ËÃÔÇÏÈÇÛÏ¦ÚÕÓÂÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÖÕÃÎÙÎ¡ËÙÚÕÏÞËÃÇÓËÚÇÔËÜÚËØÏÑÄÚÎÚÇÝ
ÓËÃÍÓÇÇÖÒÂÝÍÒ×ÙÙÇÝÑÇÏÊØÕÙËØÕÆ
ÆÌÕßÝÖØÕÙÏÚÂÙÚÕËßØÆÑÕÏÔÄÆÙÑÕÒÕÚÕÔÇÙßÔÊÏÇÒÁÍËÚÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÓËÚÎÒÂÛÎÑÇÏÚÎÓÔÂÓÎÚÎÌÛÕØ¦ÑÇÏÚÕÇÖØÕÙÊÄÑÎÚÕÚÕËÌÂÓËØÕ
ÈÃÜÓÇÑÇÏÚÎÔßÖÇØÐÏÇÑÂÖËØÏÖÁÚËÏÇ
ÙÖØÜÐËÚÎÍÒ×ÙÙÇÖÁØÇÇÖÄÚÇÄØÏ¦
ÚÎÝ¡Ë×ØÏÓÎÊÏÇØÑÂÙßÔÕÓÏÒÃÇÓË
ÚÕÔÞØÄÔÕÑÇÏÚÕÔ¦ÔÛØÜÖÕÁÑÇÔË
ÕÏÑËÃÕÚÕÇÔÕÃÑËÏÕÌÁØÔÕÔÚÇÝÞÏÒÏ¦ÊËÝÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝÙÚÎÔÖÕÃÎÙÎßÚÂ
ËÃÔÇÏÎÓËÍ¦ÒÎÚÎÝÔÃÑÎ!ÔÇÔÁÜÙË
ÚÕÔÖÕÏÎÚÏÑÄÒÄÍÕÇÖÕÑÇÒÆÖÚÕÔÚÇÝ
ÚÎÔÇÒÂÛËÏÇÚÎÝàÜÂÝ
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Γιαν Χένρικ Σβαν,
Μαργαρίτα Μέλμπεργκ
Μεταφραστές

Οι φευγαλέες
στιγμές

ΜόλιςÇØÞÃàËÏÔÇÌÁÍÍËÏÕÇÔÕÏÐÏ¦ÚÏÑÕÝÂÒÏÕÝÌÚ¦ÔËÏÎËÃÊÎÙÎÚÕßÛÇÔ¦ÚÕßÚÎÝ ÏÑÂÝÎÓÕßÒ¦ÔÚÄÝ
ÓÇÝÎÞËÃÕÙÚÃÞÕÝÄÞÏÊËÔËÃÓÇÏÒßÖÎÓÁÔÎ®ÙÚÕÖÕÃÎÓÇÖÕßÊÏÇÈ¦àËÏ
ÓËÚÎÈØÇÞÔÂÚØßÌËØÂÌÜÔÂÚÎÝ
©ÞÏÎàÜÂÊËÔÚÎÔÁÑÇÔËÒßÖÎÓÁÔÎÏÇÚÂØÎÙËÚÎÙÚÜÏÑÄÚÎÚÇÚÎÔ
ÖËÖÕÃÛÎÙÎÖÜÝÇÔÄÒÇËØÎÓ×ÙÕßÔ
ÛÇÇÖÕÓËÃÔËÏÎÛ¦ÒÇÙÙÇ©ÇßÚÕÙÇØÑÇÙÓÄÝÚÕÞÏÕÆÓÕØÚÇÓËÍ¦ÒÇ
ËßØÎÓÇÚÏÑ¦ÖÕÏÂÓÇÚÇÍØÇÓÓÁÔÇ
ÇÖÄÍßÔÇÏÑËÃÇÇÏÙÛÇÔÚÏÑÂÙÑÕÖÏ¦
ÑÁØÊÏÙÇÔÍØÂÍÕØÇÚÕÙÕßÎÊÏÑÄ
ÑÕÏÔÄ©ÚÇÔÚÕÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÇÖÄÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝ,SSLYZ[YTZÎ
ÇÔÛÕÒÕÍÃÇÚÎÔÐËÔÏÚÏ¦ÚÕßÙ×ÓÇÚÕÝ®ÁÒÇÈËËÐÇÏØËÚÏÑÁÝÑØÏÚÏÑÁÝ
¬ÕÃÊÏÕÑÇÒÕÑÇÃØÏÎÙÕßÎÊÏÑÂØÇÊÏÕÌÜÔÃÇÚÎÔËÖÁÒËÐËÜÝÖÕÏÂÚØÏÇ
ÚÕßÓÂÔÇ©ÏÌËßÍÇÒÁËÝÙÚÏÍÓÁÝÊËÙÖÄàÕßÔÙÚÎÔÖÕÃÎÙÂÚÎÝ¦ÔÕÏÐÎÂÚÇÔÎÍÒßÑÄÖÏÑØÎËÖÕÞÂÚÎÝ
ÇßÚÂÖÕßÕÔÄÓÇàËÎÖÏÕÓÏÑØÂÓÁØÇÚÕßËÕÆÇÌÕÆÚÄÙÕÍØÂÍÕØÇ

ÚÕÔßÖÄÚÏÚÒÕÖÄÚÎÇÖÌ×ÙÚÎ
ÎÓÕßÒ¦®¬ÕÊÕÑÃÓÏÄÓÕßÚÎÔ
ÚËÚØ¦ÍÜÔÎÔÆÞÚÇÚÎÝÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÝ® ÇÖÕÚËÒËÃÚÕÔÖØÄÒÕÍÕ
ÙÚÎÔÁÑÊÕÙÎÚÕß4PJOLS=VSRV]P[JO
¬ÕÃÍÕÚÕß ÄÙÓÕß®ÑÇÏÚÕ²ÇÃØËÕÚÁ®ÙÚÎÔÙËÏØ¦7VLZPL
ÚÕß.HSSPTHYKÔÇÌÁØÜÄÒÇÇßÚ¦
ÚÇÍËÍÕÔÄÚÇÍÏÇÚÃÖÒÇÏÙÏ×ÔÕßÔÚÎÔ
ËÑÚÄÐËßÙÎÚÎÝ ÏÑÂÝÎÓÕßÒ¦ÙÚÕ
ÖÕÏÎÚÏÑÄÙÚËØÁÜÓÇÒÒ¦ÑÇÏÇÖÄ
ÇÓÎÞÇÔÃÇÍÏÇÚÃÓÕßËÃÔÇÏÇÑÄÓÇ
ÇÊÆÔÇÚÕÔÇÚÎÔÑÒ¦ÉÜÔÇØÜÚÏÁÓÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÇÔÛÇÓÖÕØÁÙÜÔÇÚÎÔ
ÑÒ¦ÉÜÖÕÚÁÁÚÙÏÖÕßÇÖÄÔÜØÃÝËÃÞËÚÕÖÕÛËÚÂÙËÏÚÕÔËÇßÚÄÚÎÝÈÇÛÏ¦
ÓÁÙÇÙÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕ

ÕÔÇÙÓÄÝ ÏÑÂÂÚÇÔÄÖÜÝÚÕÁØÍÕÚÎÝÂÚÇÔÚÕÁØÍÕÚÎÝ!ÖÒÎÛÜØÏÑÂÞËÏÓÇØØ×ÊÎÝÍËÔÔÇÏÄÊÜØÎ
ÈËÒÕÆÊÏÔÎÑÇÏÑÕÌÚËØÂÛÒÏÓÓÁÔÎ
ÑÇÏÇÖÃÙÚËßÚÇÇÙÚËÃÇÖØÕÙÏÚÂÑÇÏ
ÇÖØÕÙÖÁÒÇÙÚÎÖËàÂÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇËÖÕÞÕÆÓËÔÎÙÚÕßÝÇÏÛÁØËÝÚÇÔ
ÖÕÏÂÚØÏÇÓËÑ¦ÛËÖÄØÕÚÕßÊÁØÓÇÚÄÝ
ÚÎÝÖÎÍÇÃÇÑÇÏÙÇÔ¦ÑÕÖÇËÓÖÔËßÙÓÁÔÎÙËÄÒÇÓËÄÒÇ!ÄÚÇÔÓÏÒÕÆÙËÙÚÕÚÎÒÁÌÜÔÕÄÚÇÔÙßÓÈÕÆÒËßË
ÂÁÑØÏÔËÄÚÇÔÁÍØÇÌËÇßÚÄÍØÇÌÇ
Ñ¦ØÚËÝÖÕßÙßÔÄÊËßÇÔÒÕßÒÕÆÊÏÇ
ÑÇÏÊ×ØÇÊËÔÙÚÇÓÇÚÕÆÙËÔÇÊÜØÃàËÏËÖÏÙÚÕÒÁÝ¬ÇÖÕÏÂÓÇÚ¦ÚÎÝ
ÚÇÓÕÏØ¦àÕÓÇÏÓËÚÕßÝÓßØÏ¦ÊËÝÁÑÛÇÓÈÕßÝÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝÚÎÝÒÒÎÔËÝ
ÑÇÏÐÁÔÕßÝÒÒ¦ÕÏËÖÏÙÚÕÒÁÝÚÎÝ
ÍØÇÓÓÁÔËÝÓËÓÏÇÓÕÔÕÑÕÔÚßÒÏ¦Ó»
ËÒ¦ÞÏÙÚÇÙÈÎÙÃÓÇÚÇÑÇÏÓÕßÔÚàÕÆØËÝËÃÔÇÏÕÓßÙÚÏÑÄÝÑÇÚÇÊÏÑÄÝ
ÓÕßÛÎÙÇßØÄÝËÓÃÇÇÖÄÇßÚÁÝ
ÓÕßÁÍØÇÌË!¬ÎÔÇÍÇÖ×ÚÄÙÕÖÕÒÆÖÕßÊËÔÖØÕÒÇÈÇÃÔÜÔÇÐÕÊÁÉÜ
ÚÇÇÖÕÛÁÓÇÚÇÚÎÝÇÍ¦ÖÎÝÓÕßÇÔ
ÂÓÕßÔÚØÏ¦ÔÚÇÞØÄÔÏÇÔËÄÚËØÎÛÇ
ÚÎÔÇÍÇÖÕÆÙÇÓËÚÕÖ¦ÙÕÓÕß®Ç
ÓÕßÒËÃÉÕßÔÄÖÜÝÛÇÒËÃÉÕßÔÙÚÕ
ÖÇÔËÒÒÂÔÏÕÚ»ÇØÏÙÚÕßØÍÂÓÇÚÇÖÕß
ÓÖÕØÕÆÙËÇÑÄÓÇÔÇÍØ¦ÉËÏÇÓÕß
ÒËÃÉÕßÔÎÙÕÌÃÇÚÕÞÏÕÆÓÕØÎÈØÇÞÔÂÌÜÔÂÚÎÝÚÕÚØßÌËØ¦ÙÑÜÖÚÏÑÄÚÎÝÈÒÁÓÓÇÎÁÍÔÕÏÇÚÎÝÒÒ¦
ÚÃÖÕÚÇÊËÔÓ»ËÓÖÕÊÃàËÏÔÇÚÎÔÇÍÇÖ×ÓËÚÕÖ¦ÙÕÓÕß©ÙÕàÜ
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Η διεθνής εμβέλειά της
Αν και είναιÉÜÑ×¨ØÒ~Ð
³iÉ¨Ë³i³iØ{~ÊØÛiÐÈÜÒV³ÑÖÐÉ¨ÑÑÈ³Êi~Üi¨Ê
Ñ¨ÑÐÉ³¨Ëii³iØ~ÑÜÜ{³ÉT{~ÊØÙiÐ{È¨oËÑØ~Ò³{ÜÓÉU{
É~ÙÌÉ{Ø~Ñ¨ØVÑÌ³dÈ
ÂÉ~ËiÉiÈÉ¨oÑËÑ³ÈØÐÉ
³i{Ê³¨{ÑVÓTÈÙ{ÑÚÓÉ{É¨ËÈ¸ÆÆÆÆÑ³Ë³ÈÑ³Ó¨o³iØå¨ÑoÉ×ÉËÜ³Ñ{³i
tÑ¨ÑÜÑi³{~ÊÑÜÌ³i³Òu³iØ«
.³iÉÈÚÈo¨ÒÐÐ{iÐ³É¨{³{~oÜ{~ÉoTÉ{¨iÐÒ³ÐÉ
ÓËÚÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÙËÌÛÏÔÄÖÜØÕ
ÔÎàÜÂÓÏÇÝÍßÔÇÃÑÇÝÓÖÕØËÃÔÇ
ÓÕÏØÇÙÚËÃÙËËÖÕÞÁÝÎÎÓÕßÒ¦
ÁÍØÇÌËÍÏÇÚÕÌÛÏÔÄÖÜØÕÖÕÃÎÙÂÚÎÝÚØÃàËÏÙÚÇÐËØ¦ÌÆÒÒÇ ¦ÖÕÚËßÖÂØÞËÛ¦ÒÇÙÙÇÖÇÔÚÕÆ©Ï
ÖÇØÇÒÃËÝËÃÞÇÔÑÄÙÓÕ¬×ØÇÎ ÏÑÂ
ÚÆÒÏÐËÚÎÔÖËÚÙÁÚÇÚÎÝÑÇÏÈÍÂÑË
ÇÖÄÚÎÔËÏÑÄÔÇÛ¦ÒÇÙÙÇËÃÔÇÏ
¦ÊËÏÇÁØÎÓÎÓÖØÕÙÚ¦ÓÇÝ
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Νίκος Δήμου
Συγγραφέας

Πέρασε
στο μη-ον
«Το μοναδικόÛÁÓÇÚÎÝÎÓÕßÒ¦ËÃÔÇÏÚÕÙÚÇÊÏÇÑÄÂÇÏÌÔÃÊÏÕÖÁØÇÙÓÇ
ÇÖÄÚÕÕÔÙÚÕÓÎÕÔ¬ÕÖÁØÇÙÓÇ
ÖÕßÕÔÕÓ¦àËÚÇÏÞØÄÔÕÝÌÛÕØ¦Î
Û¦ÔÇÚÕÝ¡ËØÏÑÁÝÌÕØÁÝÎÇÔÚÏÙÚØÁÌËÏÚÕÛÁÓÇÚÎÝ!ÖØÄÑËÏÚÇÏÚÄÚË
ÍÏÇÚÕÖÁØÇÙÓÇÇÖÄÚÕÓÎÕÔÙÚÕÕÔ
ÊÎÒÇÊÂÚÎÓÔÂÓÎ®¬ÕÇÖÄÙÖÇÙÓÇ
ÇßÚÄËÃÔÇÏÇÖÄÚÕÖØ×ÚÕÓÕßÊÕÑÃÓÏÕ
ÍÏÇÚÎÔÖÕÃÎÙÎÚÎÝ ÏÑÂÝÎÓÕßÒ¦
ÖÕßÍØ¦ÌÚÎÑËÚÕ  ¬×ØÇÎ ÏÑÂ
ÖÁØÇÙËÙÚÕÓÎÕÔ¶ÖÕßÚÕÖÕÒÏÕØÑÕÆÙËÓÃÇàÜÂ¶ÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÙÚÎ
ÊÏÑÂÓÇÝÓÔÂÓÎØÜÚËÆÛÎÑÇÇßÚÂ
ÚÎÔÖÕÃÎÙÎÊÏÇÈ¦àÕÔÚÇÝ¬ÕÃÍÕ
ÚÕß ÄÙÓÕß®ÑÇÏÇÓÁÙÜÝÁÍØÇÉÇ
ÍÏ»ÇßÚÂËÓÃÇØÇÊÏÕÌÜÔÏÑÂÙßÔÁÔÚËßÐÎËÃÖÇÚÎÌØ¦ÙÎ!ÑÇÒÆÚËØÎÒÒÎÔÃÊÇÖÕÏÂÚØÏÇÓËÚ¦ÚÎÇÖÌ×®¬ÎÌØ¦ÙÎÇßÚÂÞØÎÙÏÓÕÖÕÃÎÙË
Õ+H]PK*VUUVS`ÙÚÎÔÇÔÛÕÒÕÍÃÇ
ÚÕß ÇÏÕÏËÑÊÄÙËÏÝ.HSSPTHYKÖÇØÕßÙÃÇÙÇÔÓÃÇÇÔÛÕÒÕÍÃÇÇÖÄÚÎÔ
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÍßÔÇÏÑËÃÇÖÕÃÎÙÎÓË

³iÑ³ÖiÉÐÉ{¨{Ñ~ÌÐÑ~Ñ{ÐÉ³ÑÉ³É¨{~ÊØ¨ÓÜÉÈiØ«×³ÑËÉ{ÈVÑ~ÌÐÑ~Ñ{Ñ
ÙÉT³ÖÐÉÌÑÑÓÙ{ÙÑ³iÛiÐÈÜÒ{ÙÖ³¨{TÜ{Ñ³ÓØ
gKÉ¨ÐÑÜ{ÐÌVÑÈ³ÑÑ×¨{~Ì³i³ÑgV³ÑÉ{³ÉÜÖÉÐÑÜÑ~³ÑØ³{ØÈTÓØ«ØÑ¨ÐÌÙ{{Ñ
ÑÑ³ÊÈÉËÑ{Ì{Ð{ÜÖ³
Ñ×{Ó¨ÐÑÈÑ~ÜÈÚÉËÉ³ÑÂÖÒÜÜVo{Ñ³Ë³É~Ði¨{È³i
Ù{ÉÚÊÉÐKÓÜÉ{Ò³iØ
ΝΙΚΟΛΑΣ ΖΩΗΣ

Σεσίλ Ιγγλέση-Μαργέλλου

Ντέιβιντ Κόνολι

Βελούδινη
και κοφτερή

Οι δυσκολίες
του μεταφραστή

ΠλησίασαÚÎÔ ÏÑÂÎÓÕßÒ¦ÚÕ
ÊËÔÛßÓ¦ÓÇÏÙËÖÕÏÇËÑÊÂÒÜÙÎÚÎÝ
ÙßÙÚÂÛÎÑÇÑÇÏÚÎÝËÃÖÇÛÇÂÛËÒÇ
ÔÇËÑÊ×ÙÜÚÎÔÖÕÃÎÙÂÙÇÝÙÚÇÇÍÍÒÏÑ¦®ÚÄÚËÊËÔÂÐËØÇÄÚÏÛÇËÃÞÇ
ÚÎÔÖËÒ×ØÏÇÚÆÞÎÑÇÏÚÎÔÚÏÓÂÔÇ
ÚÎÓËÚÇÌØ¦ÙÜ¡ËÑÕÃÚÇÐËÓËËÒÇÌØ¦ÇÖÕØÃÇÑÇÏÓÏÇÑ¦ÖÕÏÇËÏØÜÔÏÑÂÊßÙÖÏÙÚÃÇÇÖÄÖÕÆÐËÌÆÚØÜÙËÚ×ØÇÇßÚÂ"®ÑÇÏÚÕÐÁÞÇÙË¬ÎÝ
ÚÕÐÇÔÇÛÆÓÏÙÇÍØÂÍÕØÇÑÏËÑËÃÔÎ
ÙßÔÇÃÔËÙËÖÕÒÆÇÖÒ¦ÑÇÚÇÊËÑÚÏÑ¦
ÞÜØÃÝËØÜÚÂÙËÏÝÞÜØÃÝÇÖÇÏÚÂÙËÏÝ
¡»ËÓÖÏÙÚËÆÛÎÑËÚÙÏÐËÑÃÔÎÙËÎ
ÖÕÒÆÞØÕÔÎÙßÔÆÖÇØÐÂÓÕßÓËÚÎÔ
ÃÊÏÇÑÇÏÚÕÇÙÆÍÑØÏÚÕÁØÍÕÚÎÝ¡Ë
ÚÎÔÃÊÏÇÑÇÏÚÕÁØÍÕÚÎÝ"ÃÔÇÏÖÒË-

ΠοιήματαÚÎÝ ÏÑÂÝÎÓÕßÒ¦ÁÞÕßÔ
ÓËÚÇÌØÇÙÚËÃÙËÖÕÒÒÁÝÍÒ×ÙÙËÝÑÇÏ
ÁÞÕßÔÊÎÓÕÙÏËßÛËÃÙËÖËØÏÕÊÏÑ¦
ÇÔÛÕÒÕÍÃËÝÑÇÏÇßÚÕÚËÒÂÈÏÈÒÃÇ Ï
ÄÓÜÝÖÇØÇÚÎØËÃÚÇÏÓÏÇÙÞËÚÏÑÂÇÓÎÞÇÔÃÇÑÇÏÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÕËÔÊÏÇÌÁØÕÔ
ÚÜÔÓËÚÇÌØÇÙÚ×ÔÙßÍÑØÏÚÏÑ¦Ö¦ÔÚÇÓËÚÎÔËÍÞ×ØÏÇÇÖÕÊÕÞÂÚÕßÁØÍÕßÚÎÝËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏÎÖÕÏÎÚÏÑÂ
ÚÁÞÔÎÚÎÝÎÓÕßÒ¦ÙÚÎØÃàËÚÇÏÙË
ÚÄÙÕÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÙÚÎÔÇÏØËÚÏÑÂ
ÞØÂÙÎÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÍÒ×ÙÙÇÝËÐßÖÇÑÕÆËÚÇÏÄÚÏÕËÖÃÊÕÐÕÝÓËÚÇÌØÇÙÚÂÝÚÎÝÁÞËÏÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÏÊÏÇÃÚËØËÝÊßÙÑÕÒÃËÝÞÙÚÎÔÖÕÃÎÙÂ
ÚÎÝÓËÚÇÐÆ¦ÒÒÜÔÖÇØÇÚÎØÕÆÓË!
ÇÖØÕÙÊÄÑÎÚÇàËÆÍÎÒÁÐËÜÔÒËÑÚÏ-

Mεταφράστρια

Μεταφραστής

Αν-Λορ Μπριζάκ-Σραϊμπί

Υπεύθυνη της σύγχρονης ελληνικής
συλλογής της Εθνικής Βιβλιοθήκης
της Γαλλίας

Ενα υλικό ζωντανό
και εν κινήσει
Ο κόσμοςÚÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÍØÇÓÓ¦ÚÜÔ
ÖËÔÛËÃ!ÓËÚ¦ÚÎÔÇÖ×ÒËÏÇÓËÍ¦ÒÜÔ
ÓÕØÌ×ÔÚÎÝÖÕÃÎÙÎÝÚÕßÕÆÇÏ×ÔÇÚÕß§¦ÔÕßÇÒÇÜØÃÚÎÚÕß²ØÏÙÚÄÌÕØÕßÏÕÔÚ¦ÑÎÑÇÏÚÎÝ ÇÚËØÃÔÇÝÍÍËÒ¦ÑÎªÕßÑÓÄÒÏÝÞ¦ÛÎÑË®
Î ÏÑÂÎÓÕßÒ¦ÖØÕÑÇÒ×ÔÚÇÝÙÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÑÇÏÙÚÎÇÒÒÃÇÙËÄÙÕßÝÚÎ
ÍÔ×ØÏàÇÔÇÒÎÛÏÔÂÙßÍÑÃÔÎÙÎ¬Õ
ÍÇÒÒÄÌÜÔÕÑÕÏÔÄËÃÞËÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÊÏÇÈ¦ÙËÏÖÕÏÂÓÇÚ¦ÚÎÝÇÖÄ
ÚÕ Þ¦ØÎÙÚÎÊÃÍÒÜÙÙÎÁÑÊÕÙÎ+\WL\KLTVUKLL[H\[YLZ
WVuTLZ®¬ÕÒÃÍÕÚÕßÑÄÙÓÕßÑÇÏ
¦ÒÒÇÖÕÏÂÓÇÚÇ®ËÑÊ3H+PMMtYLUJL
ÙËÓËÚ¦ÌØÇÙÎÚÎÝ¡ÇØÚÃÔÒÇÚ×
ÏÍÑÕßÔ¦ÝÓËÚÇÌØ¦ÙÚØÏÇÁÊÜÙË
ÁÓÌÇÙÎÙÚÎÍÒÜÙÙÏÑÂËÖÏÔÕÎÚÏÑÄÚÎÚÇÚÎÝÖÕÏÂÚØÏÇÝ!ÙÚÕÖÇÏÞÔÃÊÏ
ÚÎÝÓËÚÏÝÖÕÒÒÁÝÊÏÇÙÚØÜÓÇÚ×ÙËÏÝÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÍÒ×ÙÙÇÝÚÕßÝ
ÇÔ¦ÓËÏÑÚÕßÝÇØÞÇáÙÓÕÆÝÚÕßÝÔËÜÚËØÏÙÓÕÆÝÑÇÏÚÕßÝÔËÕÒÕÍÏÙÓÕÆÝ
ÚÎÝÄÒÇÑÇÚÇÔËÓÎÓÁÔÇÙËÑ¦ÛË
ËÖÃÖËÊÕÚÕßÆÌÕßÝÚÎÝÑÇÏàßÓÜÓÁÔÇÙËÁÔÇßÒÏÑÄàÜÔÚÇÔÄÑÇÏËÔ
ÑÏÔÂÙËÏØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÓÏÒÂÙËÏ
ÍÏÇÚÎÒÂÛÎÚÎÔÇÖÕßÙÃÇÑÇÏÚÕÔ
ÇÖÕÞÜØÏÙÓÄÍÏÇÚÕÔÞØÄÔÕÑÇÏÍÏÇ
ÚÎÊßÙÑÕÒÃÇÔÇÇÏÞÓÇÒÜÚÏÙÚËÃÎ ÏÑÂÎÓÕßÒ¦ÓËÚÇÓÕØÌ×ÔËÏÚÏÝÒÁÐËÏÝÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÎÌÆÙÎÚÕßÝ!
²ÇÃØËÕÚÁ1L[LZHS\L1HTHPZ®
ÒÒÕÏÓËÚÇÌØÇÙÚÁÝÂÙÞÕÒÏÇÙÚÁÝ
ßÖÕÍØ¦ÓÓÏÙÇÔÓËÚÎÙËÏØ¦ÚÕßÝ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÖÚßÞÁÝÚÕßÁØÍÕß
ÚÎÝÇÔÕÃÍÕÔÚÇÝÚÎÔÖÄØÚÇÙÚÕÔ
ÖÒÕÆÚÕÚÕßÙÆÓÖÇÔÚÄÝÚÎÝ!ÙÚÎ
ÊÏÇØÑÂËÔÇÙÞÄÒÎÙÎÓËÚÎÓÔÂÓÎÎ
ÕÖÕÃÇÖÇÃØÔËÏÚÎÓÕØÌÂÓÏÇÝÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÝ®§ÃÑÕÝÂÓÕßÖØÄÒÕÍÕÝ
ÙÚÎÔÁÑÊÕÙÎÚÕßÕÃÑÕß.HSSPTHYK
3LWL\KLTVUKLL[1L[LZHS\L
1HTHPZ®ÙËÓËÚ¦ÌØÇÙÎÚÕß¡ÏÙÁÒ
ÄÒÑÕÈÏÚÝ¬ÕÃÍÕÚÕß ÄÙÓÕß®
ÑÇÏ²ÇÃØËÕÚÁ®ÂÙËÓÏÇÕÒÄÑÒÎØÎÙÆÍÞØÕÔÎÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÖÕß
ËÔÃÕÚËÐËÊÏÖÒ×ÔËÚÇÏÓËÓÕØÌÂÚËÚØÏÓÓÁÔÎØÏÔÚÃÝ¬ØÏÙÄÔ¡ÏÒÙÇÔÃ
ÙÚÕ(U[OVSVNPLKL2PRP+PTV\SH®
ËÑÊ3»/HYTH[[HUÊ×ÑÇÏ
ÒÃÍÕßÝÓÂÔËÝÎÛÔÏÑÂÏÈÒÏÕÛÂÑÎÚÎÝÇÒÒÃÇÝÖÇØÁÞËÏÙÚÕÑÕÏÔÄ
ÚÎÝËÒËÆÛËØÕÊÇÔËÏÙÓÄÚÕßÁØÍÕß
ÚÎÝ ÏÑÂÝÎÓÕßÒ¦ÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦
ÑÇÏÙÚÇÍÇÒÒÏÑ¦
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ατζέντα

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

ΘΕΑΤΡΟ

«Μια ζωή γερμανική» στην Κύπρο

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

Το νέο Ó¨o³ÈÜÈK¨ÑKÉÈÐÓÈ

1.3 - 7.3.2020
Eπιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ
art@kathimerini.com.cy
kouroupakisa@kathimerini.com.cy
louil@kathimerini.com.cy

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

«La Bohème»

Η παραγωγή ³È+xRv>¦X_©ÐÉTÑ¨Ñ~³Ê¨ÑÑ³ÈÉ{³ÓÜÉ{Ñ³ÐËoÐÑ
~ÐÙËÑØV¨ÐÑ³{ÐÖ~Ñ{³¨ÑoÙËÑØ³iØ>Hvc_VÐÉÉ³È{Ñ~Ò
TÓÙ{Ñ³È-²_À>¦²>xn${iÚ{ËÑ¨È{ÒÇÈÐÉ¨{~ÖØÑÌ³ÈØ
ÈÙÑ{Ì³É¨ÈØÙ{É¨ÐiÉËØ³ÐÓÐ{ÑÉ¨Ñ³³È(È³Ë{ÈÈÐÐÉ³ÓTÈÊÐÉ¨ÑV~ÑÚØÉËiØ¨i
ÐÓÜi³È(¨o¨ÒÐÐÑ³Ø ÓÑÜÜ{³ÉT_²²_&>¦}_¦³iØÑ{Ü{~ÊØ
%É¨ÑØ.ÈÐÑ¨ÑooÊÐÉ³i/_>²¦
+_>V³iÑÙ¨Ë³i~Ñ{³iÈ¨{~Ê%É¨Ñ
³È.{~Òo&>²v_Ý¦²x_>VÛ{ÑoÌ¨È¸VÉÈ~ËÑ.ÒKKÑ³V¬Ñ¨³ËÈV¨ÑlUÆÆÐÐΠληροφορίες τηλέ-

φωνο 22675787.

¨Ë³×É¨ÒÐ³V³ËÓ~ÑÉ
¨Ì×Ñ³Ñ¨ÉÐ{Ó¨Ñ³ÙËÐÉ
³i~¨È×ÑËÑ>_>nnx_-x²vÑ
É{³¨Ó×É{³i~iÊV~ÒÉ{ÑÉÜÜÊ{Ñ¨ÉÐ{Ó¨Ñ³iÖ¨0Ó¨o
t{ÑÇÊoÉ¨ÐÑ{~ÊuÉËÑ{KÑ{ÐÓ
³iÇÊ~Ñ{³iÐÑ¨³È¨ËÑ³iØ¦ºvxX_
&©_gÐ{ÑÇÊÈ~ÑÜÖ³É{³É{~³ÌÑ{Ñ0Ó¨o³ÈÒÐ³KÑËÇÉ³Ñ{³iÐÑ¨³È¨ËÑÈÓÙÉi&©_
Ì³ÑÉ{³ÓÜÈØÓÜÈÉ³i{Ê³iØÉ
Ð{ÑÐÒÙÑåÈ³¨{Ñ~~{iÐÑ³o¨Ñ×{³³¸Æ®VÜËo¨{ÉÚÒÉ{V³i
iÜ{~ËÑ³Æ® ÛÓ{ÑÉÐÉÙÓÜiÚÑÑÑÜÒKÉ{ÑÈ³Ì³¨ÌÜVÉ
~iÚÉËÑåÙ¨ÓÑå¨ÑÖÇÈVÉÐ{Ñ
¨³iÖÐ¨ÑÂiÐÉ³ÑÂÖ³È.Ñ³{¨{~Ö
1ÉÒ³¨È~Ñ{³iØÝv>-º>¦_ ÑÉÜÜÊ{Ñ¨³i³ÈÓ¨oÈt{Ñ=Ê
É¨ÐÑ{~ÊuVÉÐÉ³Ò×¨ÑiåÚÊØ=ÑTÑ¨{ÒÙÈ~Ñ{~i{~Òw~³ÖÐ{ÑÒ~iÉÉÚÜÊÉ³¨{~Ê.~iÊV.Ñ³{¨{~Ì
1ÓÑ³¨V$ÙÌØÜÑÙËÐi¨ÈÑÈ~Ñ¨ËÙi
wlåoÜÑ³Ç{ÒVÉÈ~ËÑ(¨ÉÐ{Ó¨Ñ®Ñ¨³ËÈV¨ÑdU´ÆÐÐÐÓT¨{¸¸
Ñ¨³ËÈ¸Æ¸ÆΠληροφορίες τηλέφωνο

22312940, 2242160.

ΜΟΥΣΙΚΗ

«The Chet Baker
Project»

«Football. Το παιχνίδι της ανθρωπότητας»

«The Chet >}_¦&¦|_R²uÉËÑ{Ð{Ñ

tT¨³Ò³uÉÐ{ÑtÉ{ÑÐÓiuÉ{¨
1ÓÑ³¨ÛÓ³¨V Ì³i³ØmmV(ÑÜÈ¨{³{ÑVÉÈ~ËÑ(Ñ¨Ñ~ÉÈÊ®Ñ¨³ËÈ

¨ÒÚÉ{ÑÉÐKÒÚÈiØ³¨ÉÉ¨³Ì¨{³ÈÚ¨ÖÜÈ³iØR³ÇÑÇV³¨ÐÉ³Ë³Ñ~Ñ{³¨ÑoÈÙ{³Êv_²>}_¦
~Ñ{ÑÉ¨ÐiÉÖÉ{³iÐÈ{~Ê³ÈÐÉ
ÑÈÚÉ³{~ÓØÙ{Ñ~ÉÈÓØ~Ñ{É¨Ti³¨É{Ø0¦|_R²ÑÈ³ÌÑ¨È{ÒÇÉ³Ñ{ÑÌ³ÐÈ{~ÌTÊÐÑt/À
k¦²v_+>XuÈÑ³ÉÜÉË³Ñ{ÑÌ
³i>²v_¦x_&_²¦º×i³{~Ò~Ñ{
³{¨oËÇ{~{ÚÒ¨ÑBÉ¨Ti³¨É{ØÐÉ©_Rx>nº_©²³ ÜËÑ
ÒÈ³¨ÐÓ³Ñ0³¨ËÉÐ×ÑË³i~Ñ³i~iÊ³È0ÉTÌÜ{Ø
¸ÆV³É¨ÑÐÓÐÊÑÉÐ{ÑÙ{Ñ×¨É³{~ÊÈÑÈÜËÑVÑ×Ê³ÑØ³{Ø
~ÑÜÖ³É¨ÉØÉ³ÈÉ{Ø³~{Ì0ÉTÌÜ{Ø¸ÆVÉ×Ì¨Ø {~ÜÒÈ {~ÜÑÎÙidV(Ò×Ø(ÓÐ³iVlÑ¨³ËÈV¨ÑdUÆÆÐÐΠληροφορίες

³{ØdU´ÆÐÐ~Ñ{.ÒKKÑ³¬Ñ¨³ËÈ³{Ø
®U´ÆÐÐ~Ñ{³{ØdU´ÆÐÐΠληροφορίες
τηλέφωνο 99384606.

τηλέφωνο 70002420.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΕΚΘΕΣΗ

«Πλούσια Τέχνη σε Φτωχούς Καιρούς»
Η isnotgallery R²_¦>¦ÃÑ¨È{ÒÇÉ{
o{Ñ¸iT¨Ì{Ñ³iÐÑÙ{~ÊÓ~ÚÉit(ÜÖ{Ñ
0ÓTiÉ'³TÖØÑ{¨ÖØu~Ñ{³ÐÌ³³iØ
ÉËÑ{Ut É{ÙÊi³ÓTiÉËÑ{¨ÌÐ{ÌÜu
{Ñ³ix©²n>_¦ÃÑÈ³ÊÉËÑ{ÐËÑÚÓiÑ¨TÊØV
ÈK¨Ë~É{¨Ñ~³{~ÊÉ×Ñ¨ÐoÊÐÉ³iÙ{¨oÒi³iØÉÜÌoÓ~ÚÉiØVÈÓTÉ{~Ñ³Ñ³ÉË
ÚÉÐÌØÜÓo{Ñ³ÑÉ{~Ñ³{~Ò¨ÒoÐÑ³Ñ³iØ
Ö¨ÈÉÐÌ³it ³ÓTiÉËÑ{¨ÌÐ{
ÌÜuVÑ¨È{ÒÇÉ{³~{ÌÓÉØÈÉ¨oÑËÉØVÓÈØ~ÑÜÜ{³ÓTÉØVÓÑÓ¨oÑV×¨Ó~{ÉØ³ÉT³¨ËÉØ~Ñ{ÙiÐ{È¨oËÉØVÐÉÑ³É¨~Ì³io¨{ÐËÑ³È~{ÖÐÉ³{ØÖoT¨ÉØ
³ÒÉ{Ø³i³ÓTi©²>_¦ÃV$ÙÈÓØV(ÑÜ{ÒÉÈ~ËÑ0Ó³Ñ¨³iV
mÑ¨³ËÈV¨ÑdUÆÆÐÐÐÓT¨{³.ÒKKÑ³V¸dÑ¨³ËÈ¸Æ¸ÆΠληροφορίες τηλέφωνο 99569498, http://www.isnotgallery.com/

«Τo Αδρανές Σιντριβάνι»

Η Art -__Ñ¨È{ÒÇÉ{³iÑ³Ð{~ÊÓ~ÚÉi³iØË~ÈØ(É¨{~ÜÓÈØÐÉ³Ë³Ü0
åÙ¨ÑÓØ.{³¨{KÒ{ÛÑÉËÇÉ³Ñ{³³Ë³Ü
³iØÑÌ³iÐÈÐi×¨Òi³ËiÐÑ
³ÈÌ¨TÉÖ{ØÌ¨TÉØt _nx>X_º
&>¦º_u ÜÉoÉËÑo{ÑÓÑÒ¨~ÑÌ³i
ÈÜÜoÊt©|º¦>X©u${ÈÐÌ³ÉØ
³Èdl Ó~ÚÉiÑÑÙÉ{~ÖÉ{Ð{ÑÉ{¨ÒÉ³ÒÉÑÒÐÉÑÉÑ×ioÊÉ{Ø~Ñ{
É¨{ÉTÌÐÉÑV~ÑÚØ~{ÉË³Ñ{gÖ³ÉË
Ö³ÉÉÐ¨ÌØg~Ñ{~{³ÒÇÉ{gÖ³É~³ÒÖ³É
ÐÑ~¨{ÒgVÑÜÜÒ³ÑÈ³ÌT¨ÑVÐÓÑÉÉ{~ÌÉØVT¨ÈØ~Ñ{³ÌÈØVÉ³ÌØ~Ñ{Ó¨Ñ
³ÈT¨È³iØo~ÑÜÉ¨ËÛiÐ{È¨o³ÑØ
ÑÜÜiÜÉ{~ÑÜÖÉ{ØÙ{Ñ×Ì¨ÉÑ¨Ëg
~Ñ{ÉooÖ³i³ÉØgÈÐ¨ÖVÊ~Ñ{ÌT{VÑ
ÉÉ~³ÑÚÖÐÓÑ~Ñ{ÓÂÑÌ~ÒÚÉÓ¨o

Ý¦²-__V¦©º¦²VÜÉ×Ì¨ØÑ~Ñ¨ËÈ®®VÉÈ~ËÑåÌ¸d'ÉK¨ÈÑ¨ËÈ¸Æ¸ÆÐÓT¨{Æå¨{ÜËÈ¸Æ¸ÆΠληρο-

φορίες τηλέφωνο 22006624, http://www.
art-seen.org/
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Μ

Να αποκτήσετε φίλους καλοφαγάδες

ια μετακόμιση ÓÕÏ¦àËÏÑ¦ÖÜÝÓËÓÏÇ
ÇÔÇÙÑÇÌÂ©ÒÕÑÇÏÑ¦ÚÏÛÇÈØËÛËÃ
ÖÇØÇÞÜÓÁÔÕÙËÁÔÇÔÚÕßÒ¦ÖÏÑ¦ÚÏÖÕßÐËÞ¦ÙÚÎÑËËÑËÃÑÇÏÖÒÇÑ×ÛÎÑËÇÖÄ
ÚÕÔÞØÄÔÕ¡ËØÏÑÁÝÌÕØÁÝËÑËÃÙÚÇÙÑÕÚ¦ÊÏÇÖÇÒÏ×ÔËÏÄÓÕØÌÇÑÏÄÚÇÔÁØÞËÚÇÏ
ÎÇÔÇÖ¦ÔÚËÞÎÇÔÇÑ¦ÒßÉÎËÃÔÇÏÙÇÔÔÇ
ÁÞËÏÝÌÁØËÏÙÚÕÌÜÝÑØßÓÓÁÔÕÛÎÙÇßØÄ¶
ÙËÇÔÇÒÕÍÃÇÖ¦ÔÚÇÓËÄÚÏÛËÜØËÃÛÎÙÇßØÄÕÑÇÛÁÔÇÝ
¬ÇÉ¦ØÏÇÑÇÏÎÓÇÍËÏØÏÑÂ®ÁÑÊÕÙÎÚÕß
 ÚÕßÁÓÕßÕÚÇÓÏ¦ÔÕßÝÐËÑÏÔÂÙÕßÓËÓËÚÏÝÙßÙÚ¦ÙËÏÝÍÏÇÄÙÕßÝÊËÔÚÕÔ
ÍÔÜØÃàÕßÔËÔÔÂÛÎÑËÚÕ ÙÚÎÔ(ÔÜÓËØÏ¦ÏÈÇØ¦ÚÜÔÚÎÝ ËÌÇÒÕÔÏ¦ÝÖÕÆÊÇÙËÙÚÎÞÕÒÂÕÑÃÓÜÔÑÇÏÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇ
ÁÍÏÔËÇÐÏÜÓÇÚÏÑÄÝÚÕßÖÕÒËÓÏÑÕÆÔÇßÚÏÑÕÆ
ÁÛÇÔËÚÕ ÙÚÎÔÛÂÔÇÔÚÜÓËÚÇÐÆ
ÁÍØÇÉËÇØÑËÚ¦ÈÏÈÒÃÇÑÇÏÇØÛØÕÍØ¦ÌÎÙË
ÙËÖËØÏÕÊÏÑ¦ÑÇÏËÌÎÓËØÃÊËÝ
ÚÇßØÕÖÄÊÏÙÚÕÖ¦ÚÜÓÇ¦ØÞÏÙÇÔÇ
ÐËÌßÒÒÃàÜÓËÞËÏØÕßØÍÏÑÁÝÑÏÔÂÙËÏÝÚÎ
ÌÛÇØÓÁÔÎÁÑÊÕÙÎÙÞÕÒÂÛÎÑÇÓËÄÒÕßÝ
ÚÕßÝÈßÛÕÆÝÓËÚÎÙÆÙÚÇÙÃÚÕßÝÓËÚÎ
ÓÕØÌÕÒÕÍÃÇÚÕßÝÓËÚÎÈÒ¦ÙÚÎÙÃÚÕßÝ
ÑÇÏÓËÄÒÇÚÇÉ¦ØÏÇÑÇÏÚÇÖÇØ¦ÐËÔÇà×Ç

«Τα ψάρια και η μαγειρική»³È1(³ÑÐ{ÒÈVÓ~ÙiwÚiÑÈ¨ÌØ³È¤l®
ÖÕßÑÏÔÕÆÔÚÇÏÙÚÇÈ¦ÛÎÚÎÝÛ¦ÒÇÙÙÇÝ
ÑÇÏÓÄÔÕÙ»ÁÔÇÙÎÓËÃÕÊËÔÙÚ¦ÛÎÑÇÖÕÒÆ!ÚÎÞØÎÙÏÓÄÚÎÚÇÖÕßÁÞËÏÍÏÇÓÇÝÚÕ
É¦ØÏÚÕÞÚÇÖÄÊÏÕÇÙÚÇÑÄÝÚÕÙÚØËÃÊÏ
ÕÇÞÏÔÄÝÁÌÚÜÈÁÈÇÏÇÁÚÙÏÙËÙÌÇÃØÇÑÇÏÊÏÑÇÏÕÊÕÙÃÇÐÁÔÎÙËÙÌÇÃØÇÑÇÏ
ÙËÊÏÑÇÏÕÊÕÙÃÇÊÏÇÏÚÕÒÄÍÕßÑÇÏÓÇÍËÃØÕß
ÒÒ¦ÊËÔÚØÕÓ¦àÜÏÇÚÃÕÆÚËÇÔÇØÓÄÊÏ-

ÕÔÛËÜØ×ÚÕÔËÇßÚÄÓÕßÕÆÚËÖØÄÑËÏÚÇÏ
ÔÇÖÜÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕßÚÇÁÞÕßÔÖÎ¦ÒÒÕÏ
ÖËÔÇÔÚÃÇÝÛÇÓÏÒÂÙÜÍÏÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÕß
ÚÇÇÍÔÕÕÆÔÂÚÇÖÇØÇÒËÃÖÕßÔÕÏ¸ÊÏÇÏÚÕÒÕÍÃËÝ¹ÑÇÏÕÏ¸ÓÇÍËÏØÏÑÁÝ¹®
6ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÊÎÒ×ÔËÏÚÇÖËÏÔ¦ÄÚÏÊËÔ
ËÃÔÇÏÓ¦ÍËÏØÇÝÕÆÚËËÏÊÏÑÄÝÒÒËÝËÖÕÞÁÝ
¦ÒÒÇÂÛÎ©ÏÍÔ×ÙËÏÝÖÕßËÃÞËÑÇÚÇÑÚÂ-

...Κι έζησαν
ευσυνείδητα μια
κρυμμένη ζωή

Ο

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Το «Football», ³È1ÑÒi0¨{Ñ¨ËÙiVÉ
~iÚÉËÑ³È0¨{Ñ³Ò×ÈÜÜÈÛÉÜÊ~Ñ{
ÐÉ¨³Ño{³Ê³.Ê×i(ÜÈÇËÙi
Ñ¨È{ÒÇÉ³Ñ{o{Ñ¨³i×¨Ò³iÖ¨ Ñ¨Ò³ÑiwÐÉ³ÒÑÌÙÖÜÖ
É{³ÈTiÐÓÉØÉÇÌÉåÚÊÑV1ÉÑÜË~i~Ñ{É¨{ÙÉËÑÉÐÉoÒÜÉØÌÜÉ{Ø³iØ
ÜÜÒÙÑ0t²H>uÉËÑ{ÓÑØ~ÑÈ³{~ÌØÐÌÜoØÐÉÜÖT{ÖÐ¨VÈÑÑÜÖÉ{³i{³¨ËÑ³iØÑÚ¨Ì³i³ÑØÐÓÑ
ÑÌ³i{³¨ËÑ³ÈÙ×ÑË¨ÈVÂÉ~{³ÑØÑÌ³lÆÆÐ0t²H>u¸Æ¬
ÐÑÇËÐÉ³t_Xu¸Æ¬~Ñ{³tx¿u
¸ÆdÈo~¨³ÖÐ{ÑÒ³ÈiÜ{³{~Ê³¨{ÜoËÑ KÑ{~ÊÚÓiÑÈ³ÊØ³iØ³¨{ÜoËÑØ
ÉËÑ{Ø{Ñ³³{ËÓT{ÉËÐÑ³É{
ÚÉÑ³ÓØ~Ñ{ØÊ¨ÚÉi¨ÑÑÜi¨ÈÐÉ~Ò{³ËÐiÐÑ ÑÒo~i³ÈÈoo¨Ñ×ÓÑÑo¨ÒÉ{ÑÈ³Ò³ÑÓ¨oÑVoÉÊÚi~ÉÐÉ³ÒÑÌ³Ñ³ÑÂËÙ{Ñ³È³iå×¨{~Ê
ÚÓÜ³ÑØÑÐ{ÜÊÉ{o{Ñ³Ñ³ÑÂËÙ{Ñ³
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ÙËÏÕÕÚÇÓÏ¦ÔÕÝÂÚÇÔÇÖÄÙÚÇÍÓÇÈÏÜÓ¦ÚÜÔ¬ÇÐÃÊËßËÍÏÇÞØÄÔÏÇÙÚÇÔÎÙÏ¦ÑÇÏ
ÙÚ»ÇÑØÕÍÏ¦ÒÏÇËÃÞËÌÏÒÃËÝÓËÚÕßÝÉÇØ¦ÊËÝÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÙËÚÎàÜÂÚÕßÝÁÈÒËÖËÖ×ÝËÚÕÃÓÇàÇÔÚÇÌÇÍÎÚ¦ÚÕßÝÚÏÑØÇÚÕÆÙÇÔÇÖ»ÚÎÔÉÇØÏ¦ÑÇÏÚÏÖËÚÕÆÙÇÔÙÚÎ
Û¦ÒÇÙÙÇÍËßÄÚÇÔÛÇÒÇÙÙÏÔÕÆÝÓËàÁÊËÝ
ÂÐËØËÔÇÐËÞÜØÃàËÏÑ¦ÛËÉ¦ØÏÓÇÃÔÕßÒÇ
ÓÏÑØÄÑÇÏÓ¦ÒÒÕÔ¦ÔÕÙÚÕÉ¦ØÏÓËÙ×ÓÇ
ÙÇÔÇÊØ¦ÞÚÏËÒÇÌØ¦ÖËÖÒÇÚßÙÓÁÔÕÞËÏ
ÞØ×ÓÇÍÇÒ¦àÏÕ¬Ø×ÍËÚÇÏÚÎÍÇÔÎÚÂ©Ï
ÇØÙËÔÏÑÁÝÓÇÃÔÕßÒËÝËÃÔÇÏÖÏÕÓËÍ¦ÒËÝ
ÇÖÄÚÏÝÛÎÒßÑÁÝÇÒÒ¦ÒÏÍÄÚËØÕÔÄÙÚÏÓËÝ®
ÚÙÏÁÓÇÛËÔÇÓÇÍËÏØËÆËÏÉ¦ØÏÇÙÇÈÄØÕ
ÓËÙÚÇÌÃÊËÝÕÓËÒÁÚÇÓËÓÇØÃÊËÝÉ¦ØÏÇ
ÖÒÇÑÃÑÇÏÍÏÇÞÔÃÕÏÙßÔÚÇÍÁÝÄÒËÝÓÃÇÑÇÏ
ÓÃÇÓÕÙÞÕÈÕÒÏÙÚÁÝÑÇÏÔÄÙÚÏÓËÝÞÜØÃÝ
ÌÜÚÕÍÁÔËÏÇ
ÔÇÈÏÈÒÃÕÕÊÎÍÄÝÍÏÇÚÕÖ×ÝÛÇÁÖØËÖËÔÇËÃÔÇÏÓÏÇÁÑÊÕÙÎÓÇÍËÏØÏÑÂÝÚÏÝ
ÚËÒËßÚÇÃËÝÙËÒÃÊËÝÊÃÔËÏÖÕÒÆÚÏÓËÝÙßÓÈÕßÒÁÝÞØÎÙÚÏÑÁÝÑÇÏ¦ÒÒËÝ©ÖÜÝÇßÚÂ!
ÇÝÙßÔÏÙÚÕÆÓËÔÇÇÖÕÑÚÂÙËÚËÌÃÒÕßÝ
ÑÇÒÕÌÇÍ¦ÊËÝÃÔÇÏËÐÇÃØËÚÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÖÕßÛÇÙÇÝÓ¦ÛÕßÔÑÏËÙ¦ÝÔÇÚØ×ÚËÑÇÒ¦
ÑÇÏÔÇÙÑÁÖÚËÙÛËÕØÛ¦®

ιερέας του ÓÏÑØÕÆÞÜØÏÕÆÙÚÏÝÇßÙÚØÏÇÑÁÝÒÖËÏÝÖØÕËÐÕÌÒËÃ!ÛßÙÃÇÙÕß
ÊËÔÛÇÜÌËÒÂÙËÏÑÇÔÁÔÇÔ®©ÓÜÝÕ
¢ØÇÔÚÝÇÏÍÑËØÙÚÇÃÚËØÊËÔÁÞËÏ¦ÒÒÎËÖÏÒÕÍÂÖÇØ¦ÔÇÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÚÎÙßÔËÃÊÎÙÂ
ÚÕß¬ÇÒÇÔÃàËÚÇÏÇÒÒ¦ËÃÔÇÏÓÕÔÄÊØÕÓÕÝ©
ÖÇØ¦ÊËÏÙÕÝÚÎÝÌÆÙÎÝÚÎÝÇÍØÕÚÏÑÂÝàÜÂÝÚÎÝÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÂÝËßÚßÞÃÇÝÖÕßÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔËÏÓËÚÎÍßÔÇÃÑÇÚÕß¢ØÇÔÚÙÃÙÑÇ
ÑÇÏÚÏÝÚØËÏÝÕÒÄÐÇÔÛËÝÑÕØÕÆÒËÝÚÕßÝÎ
ÇØÓÕÔÃÇÇÖÄÇÖÒ¦ßÒÏÑ¦ÑÇÏÞÇÓÎÒÁÝÖØÕÙÊÕÑÃËÝÇÖÕÚËÒÕÆÔÓÏÇËÏÊßÒÒÏÇÑÂÙßÔÛÂÑÎÇÒÒ¦ÎËÖÕÞÂÊËÔÖØÕÙÌÁØËÚÇÏÍÏÇÂØËÓËÝÇÖÕÒÇÆÙËÏÝØÏÙÑÄÓÇÙÚËÙÚÕ  Õ
ÖÄÒËÓÕÝÐËÑÏÔ¦Õ²ÃÚÒËØÑËØÊÃàËÏÁÊÇÌÕÝ
ÑÇÏÕ¢ØÇÔÚÝÑÇÒËÃÚÇÏÙÚÕÔÙÚØÇÚÄ©ÓÜÝ
ÇßÚÄÝÕÌÏÒÂÙßÞÕÝÑÇÏÚÇÖËÏÔÄÝÇÍØÄÚÎÝ
ÇØÔËÃÚÇÏÔÇßÖÎØËÚÂÙËÏÚÕ¬ØÃÚÕª¦ÏÞËÔ
ÓÖÕØËÃÔÇÊÎÒ×ÙËÏÖÃÙÚÎÙËÁÔÇÔÎÍËÓÄÔÇ
ÖÇØ¦ÌØÕÔÇÔÇÖ¦ØËÏÓÁØÕÝÙËÛÎØÏÜÊÃËÝ
ÇÚÇÚ¦ÙÙËÚÇÏÓËÔÇÒÒ¦ÊÎÒ×ÔËÏÇÔÚÏØØÎÙÃÇÝÙßÔËÃÊÎÙÎÝ ÏÇßÚÂÎÇÖÄÌÇÙÎÁÞËÏ
ÓÄÔÕÓÏÇÑÇÚ¦ÒÎÐÎÚÎÔÇØÞÂËÍÑÒËÏÙÓÄ
ÙËÉßÞÏÇÚØÏÑÁÝÌßÒÇÑÁÝÚÏ¦ÒÒÕÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÃÔÇÏËÐ¦ÒÒÕßÁÔÇÝÇÔÚÏØØÎÙÃÇÝÙßÔËÃÊÎÙÎÝÇÖÄÚØËÒÄÝÖ×ÝÇÒÒÏ×ÝÛÇ
ÚÕßÝËÐÕßÊËÚÁØÜÔËÍÏÇÔÇÓÎÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÔÑØÇÊÇÙÓÕÆÝÚÕÔÇàÏÙÚÏÑÄ¶ÑÏÄÞÏÓÄÔÕ¶ÑÇÛËÙÚ×Ý"ÙÚÎÙßÔÁÞËÏÇÑÇÚÇÊÃÑÎÑÇÏ
Û¦ÔÇÚÕÝÏÙÚÕØÃÇÖÕßÇÌÎÍËÃÚÇÏÕÓËØÏÑÇÔÄÝÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝ¬ÁØËÔÝ¡¦ÒÏÑÙÚÕ¡ÏÇ
ÑØßÌÂàÜÂ®ËÃÔÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑÂ©¢ØÇÔÚÝ
ÇÏÍÑËØÙÚÇÃÚËØÙÂÓËØÇÂØÜÇÝÚÄÚËÂÚÇÔ
ÇÖÄÈÒÎÚÕÝÓÏÑØÂÑÕÏÔÜÔÃÇÚÕßÞÜØÏÕÆ
ÚÕÔÖËØÏÌØÄÔÎÙËÑÇÏÚÕßËÖÏÚÁÛÎÑËÌÁØÛÎÑËÚÏÓÜØÎÚÏÑ¦ÙÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÖÕß¦ÌÎÙËÖÃÙÜÚÕß¢ØÇÔÚÙÃÙÑÇÂÚÇÔÎÓÄÔÎ
ÖÕßÚÕÔÙÚÂØÏÐËÙÚÎÔÇÖÄÌÇÙÂÚÕßÖÇØ¦
ÚÕÔÕÊßÔÎØÄËÙÜÚËØÏÑÄÊÏÞÇÙÓÄÚÎÝ©
¡¦ÒÏÑÞØÎÙÏÓÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÑÏËÊ×ÄÖÜÝÙË
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝÚÇÏÔÃËÝÚÕßÚÎÔÇÌÂÍÎÙÎ
ÙË]VPJLV]LYÙßÔÛÁÚËÏÇÖÄÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦
ÙÚÕÏÞËÃÇËÖÏÙÚÕÒÁÝÑÇÏÓßÛÕÖÒÇÙÚÏÑ¦ÓÏÇ
ÈÏÕÍØÇÌÃÇÒÕÍÕÚËÞÔÏÑ×ÔÖØÕÊÏÇÍØÇÌ×Ô
ÇÔÚÃÙÚÏÐÎÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔÊÁÓÚÜÔÒÖËÜÔ
ÙÚÕÑ¦ÒËÙÓÇÓÏÇÝËÑØÎÑÚÏÑÂÝÌÆÙÎÝÑÇÏ
ÙÚÕÙÑÕÚ¦ÊÏÚÎÝÍËØÓÇÔÏÑÂÝÌßÒÇÑÂÝÙÚÎ
ÙÜÓÇÚÏÑÂÑÇÚÇÖÄÔÎÙÎÑÇÏÙÚÎÔÉßÞÏÑÂ
ËÐÇÛÒÃÜÙÎÊËÔÑÇÚÇÍØ¦ÌËÚÇÏÚÄÙÕÙÚÎÔ
ËÏÑÄÔÇÄÙÕÙÚÕÔÒÄÍÕ©ÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÄÝ
ÕÒÍÕÛ¦ÝÖÕßÊËÔÈØÃÙÑËÏÇÔÇÑÕÆÌÏÙÎÕÆÚË
ÙÚÎÔÑÑÒÎÙÃÇÕÆÚËÙÚÎÔÖØÕÙËßÞÂÖÇØ¦ÓÄÔÕÃÙÜÝÙÚÏÝÒÁÐËÏÝÑÇÏÙÚÏÝÙÑÁÉËÏÝ
ÚÁÒÔËÏÍØ¦ÓÓÇÚÇÇÖÄÚÎÌßÒÇÑÂÑÇÏÖÏÕ
ÖØÏÔÇÖÄÚÕÔÙÚØÇÚÄÙÚÎÍßÔÇÃÑÇÚÕßÑÏ
ËÑËÃÔÎÚÕßÇÖÇÔÚ¦ÓËÚÇÌÁØÕÔÚÇÝËÏÑÄÔËÝ
ÇÖÄÁÔÇÔÕØÏÙÚÏÑ¦ÞÇÓÁÔÕÖÇØ¦ÊËÏÙÕ©
¢ØÇÔÚÝÐÁØËÏÄÚÏÕÛ¦ÔÇÚÄÝÚÕßÊËÔÛÇÁÞËÏ
ÑÇÔÁÔÇÇÔÚÃÑÚßÖÕÙÚÎÔÇàÏÙÚÏÑÂÎÍËÓÕÔÃÇ
ÄÚÏÙÆÔÚÕÓÇÛÇÒÎÙÓÕÔÎÛËÃÖÕÏÕÝÛÇÛßÓ¦ÚÇÏÚÎÔÇÔÚÏÔÇàÏÙÚÏÑÂÞËÏØÕÔÕÓÃÇËÔÄÝ
ÇÙÂÓÇÔÚÕßÇÍØÄÚÎ"ÔÇÝÇÑÄÓÎÇÔ¦ÓËÙÇ
ÙÚÕßÝËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝËÑÚËÒËÙÓÁÔÕßÝËÑËÃÔÎÝ
ÚÎÝÖËØÏÄÊÕß
ÃÔÇÏÄÓÜÝÁÚÙÏÚËÒÏÑ¦"ÃÍÕÖØÏÔÇÖÄ
ÚÕßÝÚÃÚÒÕßÝÚÕßÚÁÒÕßÝÕ¡¦ÒÏÑËÖÏÒÁÍËÏ
ÁÔÇÇÖÄÙÖÇÙÓÇ¶ÍÏÇÚÎÔÇÑØÃÈËÏÇÚÕÔËÖÃÒÕÍÕ¶ÇÖÄÚÕÈÏÈÒÃÕÚÎÝØËÚÇÔÃÊÇÝ¬àÕØÚà
ÒÏÕÚÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÄÉËßÊ×ÔßÓÕÚÎÝ¡ÇÃØÎ
ÔÈÇÔÝ 4PKKSLTHYJO®!
ËÖÏØØÕÂÄÓÜÝÚÎÝÆÖÇØÐÂÝÚÎÝÙ»ËÑËÃÔÕßÝ
ÖÕßÚÎÔÖËØÏÁÈÇÒÒÇÔÊÏÇÞËÄÚÇÔÙËÇÔßÖÕÒÄÍÏÙÚÕÈÇÛÓÄ!ÊÏÄÚÏÚÕÑÇÒÄÖÕßËÖËÑÚËÃÔËÚÇÏÓÁÙÇÙÚÕÔÑÄÙÓÕËÔÓÁØËÏËÐÇØÚ¦ÚÇÏ
ÇÖÄÓÎÇÔÇÌËØÄÓËÔËÝÇÖÄÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÖØ¦ÐËÏÝÑÇÏÍÏÇÚÕÄÚÏÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÊËÔËÃÔÇÏ
ÚÄÙÕÊßÙÓËÔÂÓ»ËÙ¦ÝÑÇÏÓËÓÁÔÇÄÖÜÝ
ÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇËÃÔÇÏÕÌËÃÒËÚÇÏËÔÓÁØËÏ
ÙÚÇÖÒÂÛÎËÑËÃÔÜÔÖÕßÁàÎÙÇÔËßÙßÔËÃÊÎÚÇÓÏÇÑØßÓÓÁÔÎàÜÂÑÇÏÇÔÇÖÇÆÕÔÚÇÏÙË
ÊÃÞÜÝËÖÏÙÑÁÖÚËÝÚ¦ÌÕßÝ®ËÑÊÔÊÏÑÚÕÝ
©ÏÑØßÓÓÁÔËÝàÜÁÝ®ÒÕÏÖÄÔ©ÙËÝÊËÔ
ÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÏÖÇØ¦LUWHZZHU[ÙËËÑÚÜÔ
ßÙÚÁØÜÔÙßàÎÚÂÙËÏÝßÓ¦ÙÇÏÚÕÔÚÎÔ®"
ËÔàÕßÔÖÏÇÓÏÇÐËÛÜØÏÇÙÓÁÔÎÓÔÂÓÎ
ÚÕßÝËÖÇÔÇÌÁØËÏËÔËÃÔÇÏÇÑØÏÈ×ÝÇÖÄÔÚËÝÊËÔËÃÔÇÏÇÑØÏÈ×ÝÒÎÙÓÕÔÎÓÁÔÕÏ ÇÚÕÏÑÕÆÔÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÓÔÂÓÎÑÇÏÙÚÎÒÂÛÎ
ÏÄÙÕßÖÂØÞÇÔËÔàÜÂÂÚÇÔÑÇÚÇÊÏÑÇÙÓÁÔÕÏÔÇËÃÔÇÏÊËßÚËØÇÍÜÔÏÙÚÁÝÑÕÓÖ¦ØÙÕÏ
©¢ØÇÔÚÝÇßÚÄÖÃÙÚËßËÄÓÜÝÎÊÏÑÂÚÕß
ÍËÔÔÇÃÇÖØ¦ÐÎÈØÂÑËÓËÚ¦Û¦ÔÇÚÕÔÚÎÛÁÙÎÖÕßÚÎÝÇÔÇÒÕÍÕÆÙËËÔÔÇÃÇ®ÄÞÏÍÏÇÚÃÁÙÜÙËÑ¦ÖÕÏÕßÝ¦ÒÒÕßÝÕÆÚËÑÇÔÚÕÔ
ËÇßÚÄÚÕßËÙÓËÆÛÎÑËÄÓÜÝÙÚÕÊÃÑÇÏÕ
ÚÎÝÙßÔËÃÊÎÙÂÝÚÕßØÔÂÛÎÑËÔÇßÖÎØËÚÂÙËÏÚÕ ÇÑÄÔÇÛÁÙËÏÚÎÔÇÙÂÓÇÔÚÎ®
ÆÖÇØÐÂÚÕßÙÚÎÊÏ¦ÛËÙÎËÔÄÝËÍÑÒÎÓÇÚÏÑÕÆÓÎÞÇÔÏÙÓÕÆ
ÚÇËÒ¦ÞÏÙÚÇÚËÚØÇÍÜÔÏÑ¦ÚÕßÑËÒÏÕÆ
ÚÕßÓËÚÕÔÞØÄÔÕÔÇÇÖÒ×ÔËÚÇÏÙÇÔÒËßÑÄ
ÙËÔÚÄÔÏÓÖØÕÙÚ¦ÚÕßÙÑÁÌÚËÚÇÏ! ¦ÖÕÚË
ÈÏÇàÄÙÕßÔÖÕÚÁÊËÔËÃÞËÝÞØÄÔÕ¬×ØÇÁÞËÏÝ
ÄÙÇÞØËÏ¦àËÙÇÏ®ÚÕÔÚ¦ÌÕÚÕßÛÇÇØÑÕÆÙË
ÎÌØ¦ÙÎ!©¢ØÇÔÚÝÇÏÍÑËØÙÚÇÃÚËØÂÚÇÔ
ÁÔÇÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕßÊËÔÓÖÕØÕÆÙËÔÇÑ¦ÔËÏÑ¦ÚÏÖÕßÛËÜØÕÆÙËÒ¦ÛÕÝ®
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Να αντισταθούμε στη βία κάθε μορφής
Ο σκηνοθέτης Τριαντάφυλλος Δελής μιλάει στην «Κ» για την παράσταση «Football. Το παιχνίδι της ανθρωπότητας»
Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Η MiNIMIS ÚÇÏØËÃÇË¦ÚØÕßÑÇÏÚÕ
ÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕ ÆÖØÕßØÇÌËÃÕÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑÂÝÔ¦ÖÚßÐÎÝÑÇÏÖÕÌÕÃÚÜÔÌÁØÔÕßÔÙÚÎÔ ÆÖØÕÚÎÔ
ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ-VV[IHSS¬ÕÖÇÏÞÔÃÊÏ
ÚÎÝÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÝ®ÚÕßÇÔ¦ÙÎ
¬ØÏÇØÃÊÎÙËÙÑÎÔÕÛËÙÃÇÚÕß¬ØÏÇÔÚ¦ÌßÒÒÕßËÒÂÓËÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂ
ÚÕÔÂÌÎÕÒßàÜÃÊÎÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ
ÁÞËÏÂÊÎÙÎÓËÏ×ÙËÏÓËÍ¦ÒÎËÖÏÚßÞÃÇ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏÓÇàÃÚÇ¦ÒÒÇÊÆÕ
ÁØÍÇÚÕß¬ØÏÇØÃÊÎÚÕ3LVWVSK®
ÑÇÏÚÕ/0=®ÙßÍÑØÕÚÕÆÔÓÏÇ¦ÚßÖÎÖÕÒÏÚÏÑÂÚØÏÒÕÍÃÇ
ÏÇÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÓÏÒÂÙÇÓËÓË
ÚÕÔÙÑÎÔÕÛÁÚÎ¬ØÏÇÔÚ¦ÌßÒÒÕËÒÂÕÕÖÕÃÕÝÒÁËÏÙÚÎÔ ®ÄÚÏÁÞËÏ
ÙÚÎÛËÃÁÔÇÝÇÔÕÏÞÚÄÝÊÏ¦ÒÕÍÕÝÓË
ÚÕÔÑÄÙÓÕÖØ¦ÍÓÇÖÕßÑ¦ÔËÏÇßÚÂÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÏÊÏÇÃÚËØÇÐËÞÜØÏÙÚÂÇÖÄÓÁØÇÙËÓÁØÇÑÇÛÄÚÏÚÕ
ÑÕÏÔÄËÃÔÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÕÖÄÚËÊËÔ
ÐÁØËÏÝÖÕÆÛÇÙËÖ¦ËÏ
ÖÃÙÎÝ ÒÁËÏ ÄÚÏ ÚÕ ÛÁÇÚØÕ
ÄÖÜÝÑÇÏÚÕÖÕÊÄÙÌÇÏØÕËÃÔÇÏ
ÁÔÇÕÓÇÊÏÑÄÖÇÏÞÔÃÊÏÞÜØÃÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÑÇÏÙßÔËÔÔÄÎÙÎÊËÔ
ÓÖÕØËÃÔÇÍÃÔËÏÎÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÑÇÏ
ÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÓÖËÏÚÕÍÑÕÒ
–Τι είναι αυτό που σας κέντρισε
το ενδιαφέρον στο Football;
¶¿ÚÇÔÇÔÇÑ¦ÒßÉÇÚÕÁØÍÕÙÃÍÕßØÇÓËÚØ¦ÈÎÐËÕÚÃÚÒÕÝÑÇÏÕ
ßÖÄÚÏÚÒÕÝ®ÌßÙÏÑ¦ÚÕÖÇÏÞÔÃÊÏ
ÚÎÝÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÝ®¿ÚÇÔ¦ØÞÏÙÇÔÇÚÕÊÏÇÈ¦àÜÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÃÎÙÇÄÚÏÓÏÒ¦ËÏÍÏÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÑÇÏ
ÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÖÕßËÃÞÇÙÚÕÓßÇÒÄ
ÓÕßÄÓÜÝÊËÔËÃÞÇÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇ
ÚÇÑ¦ÔÜÌØ¦ÙËÏÝÖÕÚÁÃÔÇÏÁÔÇ
ÑÇÛÇØ¦ÖÕÒÏÚÏÑÄÑËÃÓËÔÕËÏØÜÔÏÑÄ

THE

«Στήσαμε με την Πασχαλιά Ακριτίδου και τον Σήφη Πολυζωίδη αυτό το
έργο, όχι για να ‘μαυρίσουμε την ψυχή του κόσμου’ αλλά για να επικοινωνήσουμε ουσιαστικά
όλη την ιστορία της ‘ματωμένης’ ανθρωπότητας».
ÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÖÕÒÆÖÏÑØÄ©ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÁÞËÏÌÚÏ¦ÐËÏÓËÖËØÃÚËÞÔÕ
ÚØÄÖÕÓÏÇÑÇÚ¦ÓÁÚÜÖÕÑÇÚÇÍÍËÒÃÇ
ÍÏÇÚÎÙÑÒÎØÄÚÎÚÇÑÇÏÚÇÙÌ¦ÒÓÇÚÇÚÕßÊßÚÏÑÕÆÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÕÔßÖÄÒÕÏÖÕÑÄÙÓÕÓËÙÚÄÞÕ
ÔÇÓÇÝÛßÓÃÙËÏÖÕÏÕÏËÃÓÇÙÚËÇÖÄ
ÖÕÆÖØÕËØÞÄÓÇÙÚËÑÇÏÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦
Ö×ÝÛÇÇÔÚÏÙÚÇÛÕÆÓËÙÚÎÈÃÇÖÕß
ÊßÙÚßÞ×ÝËÃÔÇÏÁÔÇÈÇÛÏ¦ÛÇÓÓÁÔÕÁÔÙÚÏÑÚÄÓÇÝ¬ÁÒÕÝÑÇÛ×ÝÚÕ
ÊÏ¦ÈÇàÇÓËÁÑÇÔËÔÇÑØßÌÕÍËÒ¦Ü
ÄÒÕÚÕÖÇÏÞÔÃÊÏÖÕßÁÞËÏÕÎÛÕÖÕÏÄÝÓËÚÕÑÕÏÔÄÎËßÛËÃÇÇÖËÆÛßÔÙÂÚÕßÑÇÏÌßÙÏÑ¦ÕÏÓÖ¦ÒËÝÖÕß
ÑÒÜÚÙ¦ËÏÖØÕÝÚÕÑÕÏÔÄ
–Μία σκληρή, ματωμένη κωμωδία… οξύμωρες λέξεις… είχατε
πει σε παλαιότερη συνέντευξή
σας. Τι σημαίνει ματωμένη κωμωδία;
¶ ÇÚ¦ÚÎÔ¦ÖÕÉÂÓÕßÚÇÙÑÒÎØ¦ÛÁÓÇÚÇËÖÃÙÑÎÔÂÝÊËÔËÃÔÇÏ
ÇÖÇØÇÃÚÎÚÕÔÇÒÁÍÕÔÚÇÏÑÇÏÓË
ÙÑÒÎØÄÚØÄÖÕ¬ÕÖÇÏÞÔÃÊÏÚÎÝÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÝÁÞËÏÖÕÒÆÇÃÓÇ¯´ÚÙÏ
ÒÕÏÖÄÔÙÚÂÙÇÓËÓËÚÎÔÇÙÞÇÒÏ¦
ÑØÏÚÃÊÕßÑÇÏÚÕÔÂÌÎÕÒßàÜÃÊÎ
ÇßÚÄÚÕÁØÍÕÄÞÏÍÏÇÔÇÓÇßØÃÙÕß-

«Το θέατροÌØ~Ñ{³ÙÌ×Ñ{¨ÉËÑ{ÓÑÐÑÙ{~ÌÑ{TËÙ{VT¨ËØÈÉ¨oÑËÑ~Ñ{ÈÉÌiiÙÉÐ¨ÉËÑoËÉ{iÑ¨Ò³Ñi~Ñ{ÙÉÐ¨ÉË
ÑÐÉ{³o~Ü ³{Ü{Ì~Ñ{i~{ËÑVT¨ËØÈÜÜo{~Ì³i³ÑÙÉÚÑÐ¨ÓÉ{³ÓÑoËÉ{ÌØÑ~¨{KØ³i×Ñ³ÑÇÌÐÑ³ÉjuiÐÉ{É{~iÚÓ³iØ³iØÑ¨Ò³ÑiØ0¨{Ñ³Ò×ÈÜÜØÛÉÜÊØ
ÓËÚÎÔÉßÞÂÚÕßÑÄÙÓÕß®ÇÒÒ¦ÍÏÇ
ÔÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÂÙÕßÓËÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦
ÄÒÎÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÓÇÚÜÓÁÔÎÝ®
ÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÝÖØÕÝÚÕÔÑÄÙÓÕÓË
ÚÕÔÖÏÕÇÔ×ÊßÔÕÑÇÏ¦ÓËÙÕÚØÄÖÕ
¡ËÑÜÓÜÊÃÇ
–Στη σκηνοθετική σας προσέγγιση έχετε να διαχειριστείτε και
το κοινό και πώς αλληλεπιδρά με
τον ηθοποιό σας;
¶ßÚÄÖÕßÁÞÕßÓËÙÚÂÙËÏËÃÔÇÏ

SPACE WEATHER EXHIBITION

ŠƊŹƄſƇƎƋƉƎƁƌŷƄƂſƍƁƌſŹƇŻƃ
ƉşƃŻƍƎƁƆƃƄƖƌťŻƃƋƖƌ
ƉƃƆſƎŻżƉƅŷƌžƁƅŻžŸƊƉƏ
ƍƏƆżŻŹƇƉƏƇƍƎƉƇŖƅƃƉƄŻƃ
ƉƃſƊƃƊƎƘƍſƃƌƎƉƏƌƎƖƍƉƍƎŻ
žƃŻƍƎƁƆƃƄŶƎſƑƇƉƅƉŽƃƄŶ
ƍƏƍƎŸƆŻƎŻƖƍƉƄŻƃƍƎƁƇ
ŹžƃŻƎƁŞƁ

ůūŪŭŮŢŬŤťŮŠŭ

ŜƇƉƃƄƎŸŽƃŻƎƉƄƉƃƇƖ,
ťŜţŠūŜŬŜŭťŠůŢ00
ƆſũſƇŻŽŸƍſƃƌ ƍƎƃƌ 17:00 ƄŻƃƍƎƃƌ 18:0
ŠƊƃƍƄŷƒſƃƌŻƊƖƍƑƉƅſŹŻťŻƂƁƆſƋƃƇŶ
şƁƅƘƍſƃƌƍƏƆƆſƎƉƑŸƌƆŷƍƓƎƁƌƃƍƎƉƍſƅŹžŻƌ
KWWSVSDFHZHDWKHUIUHGHULFNDFF\
ūƉƅƏƑƘƋƉƌ“ŭŮŜţŧŪŭ”ƎƉƏūŻƇſƊƃƍƎƁƆŹƉƏFrederick
ƉžƖƌşƁƆűŶƆŻƎƍƉƏūŻƅƅƉƏƋƃƘƎƃƍƍŻŦſƏƄƓƍŹŻ
ŠŹƍƉžƉƌſƅſƗƂſƋƁ
VWDWKPRVFXOWXUDOFHQWHUŮƁƅ

ΈÉ§¥Έ¦ ÓΈ«£×Έ¦¡ΈÓΈ¦¢«Έ£¢«¤¢ØΈÓ©
¢ ¦¥p¢Ø Έ§ ¦¥p¢ØΈΈ¢ Ó©

űŪŬŢŞŪŭŠūŤťŪŤŨųŨŤŜŭ
CYPRUS LOCAL NETWORK
7KH,QVWLWXWLRQRI
(QJLQHHULQJDQG7HFKQRORJ\

ËÃÓÇÏËÖÏÑËÔÚØÜÓÁÔÕÝÙËÁÔÇÔÑÇÏ
ÓÄÔÕÎÛÕÖÕÏÄ

–Θεατρόφιλοι vs ποδοσφαιρόφιλων; βγάζετε στη σέντρα την
κοινωνία μας ή πετάτε την μπάλα στην εξέδρα;
¶ÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙÜÁÔÇÔÖÕÊÕÙÌÇÏØÏÑÄÄØÕßÚÄÖÕßÑ¦ÔÕßÓËËÃÔÇÏÓÏÇÙÁÔÚØÇÙÕßÚ¡ÖÕØËÃ
ÔÇËÃÔÇÏÓÏÇÍÒßÑÏ¦®ÙÁÔÚØÇÄÖÜÝ
ÒÁÓËÄÓÜÝÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏÑÇÏÁÔÇ
ÐÇÌÔÏÑÄÑÇÏÇÖØÄÙÓËÔÕÍÑÕÒ

–Τι έννοια θα δίνατε στη συλλογική ευθύνη; Ποια η απόσταση
του εγώ δεν φταίω από το όλοι
μαζί τα φάγαμε;
¶¬ÕÛÁÇÚØÕÄÖÜÝÑÇÏÚÕÖÕÊÄÙÌÇÏØÕËÃÔÇÏÁÔÇÕÓÇÊÏÑÄÖÇÏÞÔÃÊÏ
ÞÜØÃÝÙßÔËØÍÇÙÃÇÑÇÏÙßÔËÔÔÄÎÙÎÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÍÃÔËÏÎÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÑÇÏÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÓÖËÏÚÕÍÑÕÒ
´ÚÙÏÒÕÏÖÄÔÑÇÏÎÑÕÏÔÜÔÃÇÞÜØÃÝ
ÙßÒÒÕÍÏÑÄÚÎÚÇÊËÔÛÇÓÖÕØÁÙËÏ
ÖÕÚÁÔÇÍÃÔËÏÄÖÜÝÇÑØÏÈ×ÝÚÎÌÇÔÚÇàÄÓÇÙÚËßÙÚßÞ×ÝÁÞÕßÓËÚÎÔ
Ú¦ÙÎÖ¦ÔÚÇÔÇÉ¦ÞÔÕßÓËÚÏÝËßÛÆÔËÝÕÖÕßÊÂÖÕÚËÇÒÒÕÆËÑÚÄÝÇÖÄ
ÓÁÙÇÓÇÝßÚÄÇÑØÏÈ×ÝËÃÔÇÏÑÇÏÎ
ËÖÏÚßÞÃÇÇßÚÕÆÚÕßÁØÍÕßÄÚÏÓÇÝ
È¦àËÏÙÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÔÇÙÑËÌÚÕÆÓË
ÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÂËßÛÆÔÎÖÕßÓÖÕØËÃ
ÔÇÁÞÕßÓËÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇ
¦ÖÕÏËÝÌÕØÁÝÎÇÊÏÇÌÕØÃÇÊÎÓÏÕßØÍËÃÞËÏØÄÚËØÇÇÖÕÚËÒÁÙÓÇÚÇÑÇÏ
ÇÖÄÚÎÔÃÊÏÇÚÎÔÊØ¦ÙÎ

–Είναι μια παράσταση που δείχνει το δάκτυλο στον θεατή ή
στην κοινωνία;
¶ÃÔÇÏÓÏÇÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÄÖÕßÕ
ÎÛÕÖÕÏÄÝÓÏÒ¦ËÏÜÝÓÁÒÕÝÚÎÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝÖØ×ÚÇÍÏÇÚÕÔËÇßÚÄÚÕß
ËÔÈØÃÙÑËÚÇÏËÖÃÙÑÎÔÂÝÍÏÇÔÇ
ÑÇÚÇÑØÃÔËÏÚÇÙÌ¦ÒÓÇÚÇÚÜÔÛËÇÚ×ÔÑÇÏÔÇÑÕßÔÂÙËÏÚÕÊ¦ÞÚßÒÕ
ÒÒ¦ÍÏÇÔÇÓÇÝÌÇÔËØ×ÙËÏÙÑÁÉËÏÝÖÕßÁÞÕßÓËÑØÆÉËÏÄÒÕÏÑ¦ÚÜ
ÇÖÄÚÕÞ¦ÒÏ

Sun and Us

ŧƃŻŷƄƂſƍƁƊƉƏƍƎƖƑƉŷƑſƃƇŻ
ƍŻƌƎŻƈƃžŷƒſƃƍƎŻƆƏƍƎƃƄŶƎƉƏ
žƃŻƍƎŸƆŻƎƉƌ

ÔÇÏÚÕÖÇØÇÚËÚÇÓÁÔÕÞËÏØÕÑØÄÚÎÓÇ
ÙÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÝ

ÁÔÇÝÇÔÕÏÞÚÄÝÊÏ¦ÒÕÍÕÝÓËÚÕÔÑÄÙÓÕ¯ÃÔÇÏÓÃÇÖØÄÑÒÎÙÎÑÇÏÍÏÇ
ÚÏÝÊÆÕÖÒËßØÁÝÃÔÇÏÁÔÇÙÚÕÏÞËÃÕ
ÖÕßÑ¦ÔËÏÇßÚÂÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ
ÏÊÏÇÃÚËØÇÐËÞÜØÏÙÚÂÇÖÄÓÁØÇÙË
ÓÁØÇÑÇÛÄÚÏÚÕÑÕÏÔÄËÃÔÇÏÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÕÖÄÚËÊËÔÐÁØËÏÝÖÕÆÛÇÙË
Ö¦ËÏ¡ÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝÊËÔÁÞÕßÓËÙßÔÇÔÚÂÙËÏÑÇÔÁÔÇÈÕßÈÄ®ÑÕÏÔÄ¯
ÁÈÇÏÇÎÖÏÕÙßÔÎÛÏÙÓÁÔÎÇÔÚÃÊØÇÙÎÚÕßÑÄÙÓÕßÇßÚ¦ÚÇÊÆÕÞØÄÔÏÇ
ÙËÄÖÕÏÇÖÄÒÎÑÏÇÔÈØËÛÂÑÇÓËËÃ-

–Από το «Reservoir Dogs», όπου
είχατε να διαχειριστείτε πολλούς
ηθοποιούς σε έναν μονόλογο. Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να
σκηνοθετήσετε αυτό το έργο;
¶ËÔÓÖÕØ×ÔÇÖÜÖÜÝÊßÙÑÕÒËÆÚÎÑÇÏÊÏÇÃÚËØÇÑÇÛ×ÝÄÖÜÝÑÇÏ
ÙÚÕ9LZLY]VPYËÃÞÇÚÎÔÚÆÞÎÔÇÁÞÜ
ÙßÔËØÍ¦ÚËÝÊÃÖÒÇÓÕßÖ¦ÔÜÑÇÏ
Ñ¦ÚÜÇÖÄÚÎÙÑÎÔÂÖÕßÛÁÒÇÔËÓË
ÄÒÎÚÕßÝÚÎÔÄØËÐÎÚÎÊÏ¦ÛËÙÎÑÇÏ
ÚÎÔÉßÞÂÔÇàÜÔÚÇÔÁÉÕßÔÚÕÁØÍÕ
´ÚÙÏÑÇÏÙÚÕ-VV[IHSSÕÂÌÎÝÂÛËÒËÔÇÖÇÃÐËÏÇßÚÄÚÕÁØÍÕÑÇÏËÍ×
ÂÛËÒÇÔÇÚÕÙÑÎÔÕÛËÚÂÙÜÖÄ
ËÑËÃÑÇÏÖÁØÇÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÖÂØÇÔ
ÚÕUÊØÄÓÕÚÕßÝÃÍÕßØÇÚËÞÔÏÑ¦
ÑÇÏÓÄÔÕÓÕßÂÚÇÔÖÏÕËÆÑÕÒÕÔÇ

–Δεν είναι κάπως αφοριστική η
θέση ότι οι παντοτινοί ένοχοι είμαστε οι θεατές;
¶ÇÙßÓÌÜÔÂÙÜßÚÂËÃÔÇÏÎ
¦ÖÕÉÎÚÕßÙßÍÍØÇÌÁÇÙÞËÚÏÑ¦ÓË
ÚÕÁØÍÕÚÕß ÇÚ¦ÚÎÊÏÑÂÓÕß¦ÖÕÉÎÁÔÕÞÕÏËÃÔÇÏÑÇÏÕÏÛËÇÚÁÝ®ÓË
ÚÎÔÁÔÔÕÏÇÚÜÔÖÇÛÎÚÏÑ×ÔÖÇØÇÚÎØÎÚ×ÔÚÕÔËÐËÒÃÐËÜÔ

«Football. 0Ñ{TËÙ{³iØÑÚ¨Ì³i³ÑØuV³È1ÑÒi0¨{Ñ¨ËÙiVÉ~iÚÉËÑ0¨{Ñ³Ò×ÈÜÜÈ
ÛÉÜÊU®w¬Ñ¨³ËÈVdU´ÆÐÐ1ÓÑ³¨
ÛÓ³¨V Ì³i³ØmmVÉÈ~ËÑ
¨Ñ³ÊÉ{Øw(Üi¨×¨ËÉØUÆ´l´¸
{{³Ê¨{ÑUÀÀÀºRÃ>RRÃ¯>ºx
ÀÀÀ©Xº²²xR}_²HÁR
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ΑΠΩΛΕΙΑ

Ενα λαϊκό είδωλο μεγάλης διάρκειας
Ο Κώστας Βουτσάς ήταν δραστήριος, αγαπητός, είχε γοητεία, πειθώ και την αμεσότητα του παιδιού της πιάτσας
Της ΓΙΩΤΑΣ ΣΥΚΚΑ

ÁÍÏÔÇÎÛÕÖÕÏÄÝÞÜØÃÝÔÇÚÕÑÇÚÇÒ¦ÈÜÕÆÒÇÍÇÚÙÏÍ¦ØÇÙÚÕÔÊØÄÓÕÁÑÇÔÇÚÕÔÇÈÇÔÚÇÊÄØÕÙËÖÇÖÇÚàÂÙËØÕßÒÁÚÇÇÒÒ¦ÓÏÇÑÕßÈÁÔÚÇ
ÚÎÝÓÎÚÁØÇÝÓÕßÂÚÇÔÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÂ!
¸ÔÙËÖÏ¦ÙÕßÔÖÇÏÊÃÓÕßÛÇÖÕßÔ
ÕÍÏÕÝÚÕßÑÕÓÓÕßÔÏÙÚÂÇÒÂÚÎÝËÃÔÇÏ¹ßÚÄÓËÑØ¦ÚÎÙËÙËÃÙÏÕÊØÄÓÕ®ÓÕßËÃÞËÖËÏ©ÖÜÝÇÑÄÓÎÄÚÏ
ÂÚÇÔÇÍÇÖÎÚÄÝÙËÄÒÕßÝËÑËÃÔÇÚÇ
ÞØÄÔÏÇ!ÖÄÚÕßÝÚÙÏÍÇØ¦ÊËÝÖÕß
ÖÕßÒÕÆÙÇÓËÚÙÏÍ¦ØÇÙÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÁÐÜÇÖÄÚÕÞØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕ
ÓÁÞØÏÚÇÖÇÏÊÏ¦ÙÚÎÙÞÕÒÂ®
ÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦¦ÊËÏÇÎÛÕÖÕÏÕÆ
ÊËÔÖÂØËËÆÑÕÒÇÆÕÌÕØÁÝÚÕÔ
ÇÖÁØØÏÉÇÔÄÚÇÔÁÊÜÙËËÐËÚ¦ÙËÏÝ
ÙÚÎÔÛÂÔÇÚÇÔÄÓÜÝËÖÃÓÕÔÕÝ
ÛÎÚËÃÇÚÕßÙÚÇÓÖÕßÒÕÆÑÏÇÚÕÔ
ÑÇÛÄØÏÙË×ÙÖÕßÚÕÔËÃÊËÎ ÇÒÂ
ÇÒÄÚÕ ÑÇÏÊÏÁÑØÏÔËÚÕÚÇÒÁÔÚÕÚÕß©ÚÇÔÚÕÔÁÌËØËÙÚÎÔÛÂÔÇ
ÎÖØ×ÚÎËÓÖËÏØÃÇÙÚÕÔÛÃÇÙÕÚÎÝ
ÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÖØÄÈÇÝÚàËÔËØ¦ÒËÁÓËÏÔËÇÔËÐÃÚÎÒÎÓÁÙÇÚÕßÃÞÇÔÖØÄÈÇÙÚÕÛÁÇÚØÕËØÕÑÁ®ÑÏ
ÎÖÒÇÚËÃÇÂÚÇÔÍËÓ¦ÚÎÇÖÄÙßÔÇÊÁÒÌÕßÝÚÕß©ÏÖØÄÈËÝÇßÚÁÝÄÖÜÝ
ÚÇÇÌÎÍËÃÚÇÏÙÚÎÖËØ¦ÔÚàÇØÇÔ¦
ÍÃÔÕÔÚÇÔÈØ¦ÊßÑÇÏÊÏÇØÑÕÆÙÇÔ×Ý
ÚÇÐÎÓËØ×ÓÇÚÇÚÙÏÑ¦ÛËÖØÄÈÇ
ÚàËÔËØ¦ÒËÂÚÇÔÁÔÇÓÏÑØÄÖÇÔÎÍÆØÏÂÓÏÇÑÕÙÓÏÑÂÈØÇÊÏ¦ÏÊÃÜÝÍÏÇ
ÚÎÔËÖÏÛË×ØÎÙÎÑËÃÔÎÚÎÈØÇÊÏ¦
ËÃÔÇÏÖÕÒÆÝÑÄÙÓÕÝÛËÇÚØÄÑÕÙÓÕÝ

Τον θυμάμαι ÔÇÖËØÖÇÚ¦ÈÏÇÙÚÏÑ¦
ÙÚÎÔÕÊÄÄÒÜÔÕÝÔÇÊÏÇÙÞÃàËÏàÏÍÑ
àÇÍÑÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÇ²ÚÎÔÑÇÊÎÓÃÇÝÑÇÏÕÏÕÊÎÍÕÃÇÔÚÃÔÇÚÕßÛßÓ×ÔÕßÔÔÇÚÕÔÞÇÏØËÚÕÆÔÓËÒÇÚØËÃÇ
¶ÍËÏÇÙÕß ×ÙÚÇ®©ÚÇÔÚÇÞØÄÔÏÇÖÁØÇÙÇÔÖËØÖÇÚÕÆÙËÖÒÁÕÔÙË
ÇØÍÁÝÙÚØÕÌÁÝ®ÄÖÜÝÇÙÚËÏËßÄÚÇÔ
¬ÕÚØÁÐÏÓÕÓËÚÇÚØ¦ÖÎÑËÙËÓÏÑØÁÝ
ÙÚ¦ÙËÏÝÍÏÇÁÔÇÙÆÔÚÕÓÕÑÇÌÁÙÚÕ
ÕÒÜÔ¦ÑÏÚÎÍËÏÚÕÔÏ¦ÚÕß ÇÏÕÞ×ØÕÝÖ¦ÒÏÍÁÓÏàËÇÖÄÑÄÙÓÕ
©ÒÕÏÂÛËÒÇÔÔÇÓÏÒÂÙÕßÔÙÚÕÔ
×ÙÚÇÕßÚÙ¦ÔÇÈÍ¦ÒÕßÔÓÇàÃ
ÚÕßÓÏÇÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÓËÚÕÑÏÔÎÚÄ
ÚÕßÝÑËÃÔÕÝÍËÒÕÆÙËÚÕßÝÁÑÇÔË
ÚÕÞÇÚÃØÏÚÕÞÇÏØÄÚÇÔÊËÔÚÕÁÑØßÈËÑÇÏÇÔÚÇÖÁÊÏÊËÓËÚÕÔÊÏÑÄÚÕß
ÚØÄÖÕ¡ÄÔÕÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕß
ÇÔ¦ÙÎÁÍÍÕßÑÇÏÚÕßÚÇÓ¦ÚÎ
ÄÑÕÚÇÁÞÜÊËÏÔÇËÑÊÎÒ×ÔËÚÇÏÎ
ÇÍ¦ÖÎÚÕßÑÄÙÓÕßÓËÚÁÚÕÏÇÕÏÑËÏÄÚÎÚÇ¡ËÚÕÔÕßÚÙ¦ÇÑÄÓÇÓËÍÇÒÆÚËØÎ©Ï¦ÔÛØÜÖÕÏÁÊËÏÞÔÇÔÚÎÔ
ÇÍ¦ÖÎÚÕßÝÙÚÕÞÇØÕÆÓËÔÕÒÇáÑÄ
ÖÇÏÊÃÖÕßÇÍ¦ÖÎÙÇÔÙÚÕÙÏÔËÓ¦ÚÇ
ÞØÄÔÏÇÚÕß¢ÃÔÕßÑÇÏÚÕßÇÒÏÇÔÃÊÎ
ÚÕßÛÆÓÏàÇÔÇÚ¦ÑËÝÄÖÜÝÚÕÌÙÙÙÚ
ÓÖÄÏÔÍÑ®ÇÖÄÚÕ ¦ÚÏÔÇÑÇÃËÏ®Â
ÚÕÞÜÑÇÏÑÄÚËØÕ®ÇÖÄÚÇ ÕØÃÚÙÏÇÍÏÇÌÃÒÎÓÇ®ÒËÝÑÇÏßÖÂØÞË
ÖËØÃÖÚÜÙÎÔÇÚÏÝÐËÞ¦ÙËÏ

ÇáÑÄËÃÊÜÒÕÓËÍ¦ÒÎÝÊÏ¦ØÑËÏÇÝÖÎÍÇÃÕÝÊØÇÙÚÂØÏÕÝÇÍÇÖÎÚÄÝ
ËØÜÚËÆÙÏÓÕÝÊËÔÂÚÇÔÚßÖÏÑ¦ÜØÇÃÕÝÊËÔÂÚÇÔàËÔÖØËÓÏÁËÃÞËÄÓÜÝ
ÍÕÎÚËÃÇÖËÏÛ×ÑÇÏÚÎÔÇÓËÙÄÚÎÚÇ
ÚÕßÖÇÏÊÏÕÆÚÎÝÖÏ¦ÚÙÇÝ ÇÏÑ¦ÚÏ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄ!ÞÏÕÆÓÕØ©ÊÎÓÕÌÏÒÂÝ
ÑÜÓÏÑÄÝÖÕßËÏÙÂÞÛÎÙÚÏÝ¢ËÈØÕßÇØÃÕßÓËÒÕÃÓÜÐÎÚÕßÇÔÇÖÔËßÙÚÏÑÕÆÑÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÂÑÇØÊÏÇÑÂÑÇÏ
ÇÔÇÖÔËßÙÚÏÑÂÊßÙÒËÏÚÕßØÍÃÇÙÚÕ
ÔÕÙÕÑÕÓËÃÕÚÚÏÑÄÔ®ÇßÚÂÚÎÌÕØ¦ÊËÔÚÇÑÇÚ¦ÌËØËÔÑÇÏÑÇÚÇÌËØÚàÂÝÙÚÎàÜÂÙÚÕÔÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕ
ÑÇÏÙÚÕÛÁÇÚØÕÑÇÚÁÒÎÐËÙÚÇ
ÚÕßÞØÄÔÏÇÚÇÔÎÞÇØ¦ÚÎÝàÜÂÝ
ØÍ¦ÙÚÎÑËÇÖÄÔÜØÃÝÙÑÒÎØ¦
ÍÒÁÔÚÎÙËÖÕÒÆÑÇÏÇÍÇÖÂÛÎÑËÄÙÕ
ÒÃÍÕÏÙßÔ¦ÊËÒÌÕÃÚÕßÚÇÔÇßÛËÔÚÏÑÄÝÑÇÒÄÝÓËÄÒÕßÝËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃÇÝ
ÇÖÄÚÏÝÖÏÕËÓÈÒÎÓÇÚÏÑÁÝÌÏÍÕÆØËÝ
ÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÙÏÔËÓ¦ÇÏÊÃÚÎÝ
ÇÚÕÞÂÝÓËÊÆÙÑÕÒÇÖÇÏÊÏÑ¦ÞØÄÔÏÇÊÏÇÑØÃÛÎÑËÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑ¦
ÙÚÕÔØÄÒÕÚÕßÞÇØÏÚÜÓÁÔÕßËÖÃÓÕÔÕßÑÇÚÇÌËØÚàÂÇÏÙÛÎÓÇÚÃÇËÔÃÕÚË
ÇÌËÒÂÙßÔÂÛÜÝÕÔËÏØÕÖÄÒÕßÍÒËÔÚàÁÖ¦ÔÚÇÌÚÜÞÄÖÇÏÊÕß ÜÓÏÑÄÝ
¸ÍØÇÓÓÂÝ¹ÑÇÏ¸ÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÜÔ¹®ËÃÞË
ÖËÏÕ ×ÙÚÇÝØËÚËÔÚÁØÎÝÊÏÑÇÏ×ÛÎÑËÙÚÎÔÖØÄàÇÑÇÏÙÚÎÔÑÜÓÜÊÃÇ
ÏÇÓÄØÌÜÙËÁÔÇÔÊÏÑÄÚÕßÚÆÖÕ
¬ÇÓÄÚÕÚÕßÂÚÇÔÖÕÒÒ¦¡ÖØÕÙÚ¦Ö¦ÔËÇßÚÕÃÖÕßÈ¦àÕßÔÙÚÄÞÕ
ÄÞÏÄÚÏÌÚ¦ÔËÏÚÕÞÁØÏÚÕßÝÇÒÒ¦
ÄÚÏÊËÔÌÚ¦ÔËÏ®ÁÒËÍËÔÇßÚÄÇÌÕØÕÆÙËÚÕÐËÑÃÔÎÓÇÑÇÏÚÎÊÏÇÊØÕÓÂ
ÚÕßÙÚÇÓÖÕßÒÕÆÑÏÇÚÕÛÁÇÚØÕÑÇÏ
ÚÕÙÏÔËÓ¦ÁÐßÖÔËÝÇÚ¦ÑËÝËÃÞËÑÇÏ
ÍÏÇÚÇÞØÄÔÏÇÚÎÝÊÆÙÎÝ!ÔÛËÝ
ÚÎÔßÍËÃÇÙÕß¯ÔÇËØÍ¦àËÙÇÏÙË
ÄÒÎÙÕßÚÎàÜÂÙßÔÁÞËÏÇÒÒÏ×Ý
ÇÑÕÆÝÚÕÔËÇßÚÄÙÕßÕßÓÏÒ¦ÔËÚÕ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΣ

«Οταν ξεκίνησα να κάνω
πρόβα, άρχισα να γοητεύομαι, γιατί για εμένα
η πρόβα είναι ιεροτελεστία, είναι ένα θαύμα».

«Δεν ήξερα~ÑÜÒ~ÑÜÒ³{Ê³Ñ³ÚÓÑ³¨V~Ñ³Ò³ÖTiÓo{ÑiÚ{ÌØVT¨ËØÑ³~Ñ³ÑÜÒKuVÉËTÉÉÂÐÜoiÚÉËÉÈÓ³ÉÈÂÊ³È
ÙÚÕÓ¦ÞÏÚÕÙßÑ×ÚÏÕÏÖÔËÆÓÕÔËÝ®
©ÕßÚÙ¦ÝÇÍÇÖÕÆÙËÚÇÔÏ¦ÚÇ
ÚÕßÝÔÁÕßÝËÖËÊÃÜÑËÔÇÊÏÇÙÑËÊ¦àËÏÓËÇßÚÕÆÝ¡ÇÊËÔÑÕßØ¦àËÙÚË"®
ÚÕßËÃÖÇÖËÏØÇÞÚÏÑ¦ÙËÙßÔÁÔÚËßÐÂ
ÓÇÝÚÕ!ÑÕßÙËÍÒßÑÏ¦ÓÕßÎ
àÜÂÁÞËÏÚØËÏÝÎÒÏÑÃËÝ§ÁÕÝÓËÙÂÒÏÑÇÝÑÇÏ¯ÓÏÇÞÇØ¦ÌÇÃÔËÙÇÏÖÄ
ÚÕßÝÔÁÕßÝÖÇÃØÔÜ¡ËÚÕßÝÙßÔÕÓÎÒÃÑÕßÝÓÕßÄÖÕÚËÈØÏÙÑÄÓÇÙÚË
Ñ¦ÔÕßÓËÚÕ²MHJ[VYÚÎÝÖÃËÙÎÝ
¡ËÚÇÔÁÇÖÇÏÊÏ¦ÄÓÜÝÊÏÇÙÑËÊ¦àÜÖÎÍÇÃÔÜÙÚÇÑÒÇÓÖÓÇàÃÚÕßÝ
ÇÑÕÆÜÚÏÝÇÔÎÙßÞÃËÝÚÕßÝËÔÖ¦Ü
ÜÝÖÇØÇÚÎØÎÚÂÝÇÒÒ¦ÜÝÖÇØÁÇ®
ÚÕÛÁÇÚØÕÈÍÂÑÇÞÜØÃÝÔÇÚÕ
ÛÁÒÜ®ËÐÕÓÕÒÕÍÂÛÎÑËÕÕßÚÙ¦Ý
ÙÚÎÖËØ¦ÔÚàÇØÇÔ¦ÙÚÕÈÏÈÒÃÕÚÎÝ
ÖÏÛË×ØÎÙÎÑÇÉÕÆØÇÓÕß®ËÑÊ
Ò¦ØÕÝ®ËÔÑßÔÂÍÎÙÇËÍ×ÚÕ
ÛÁÇÚØÕÓ¦ÒÒÕÔÚÕÛÁÇÚØÕÓ»ÇÔÇÑ¦ÒßÉËÇÖÄÖÕÒÆÓÏÑØÄËÓÏÑØÂÎÒÏÑÃÇÂÓÕßÔÇÛÒÎÚÂÝÙÚÕÔßàÇÔÚÏÔÄ
ÛÒÎÚÏÑÄ©ÓÏÒÕ©ÑÇÏÓÁÞØÏÚÄÚË

ÊËÔÂÐËØÇÚÎÔÆÖÇØÐÎÚÕßÛË¦ÚØÕß
ÓÄÔÕÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕÁÈÒËÖÇ®ÚÎÔ
ÑÇÚÇÙÑÂÔÜÙÎÙÚÎ¡ÎÞÇÔÏ×ÔÇÄÖÕß
ÖÂÍËÓËÚÕÔ©ÖØÜÚÕËÃÊËÖÇÏÊÏ¦
ÔÇÑ¦ÔÕßÔÖØÄÈÇÍÏÇÓÏÇÛËÇÚØÏÑÂ

ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÖÕßÕØÍ¦ÔÜÙËÕ¬¦ÑÎÝ
¬àÕßÓ¦ÑÇÝÔÇÇÖ»ÇßÚ¦ÖØÕÙÖÇÛÕÆÙËÔÇÑ¦ÔËÏÚÕÔÓËÛßÙÓÁÔÕÇÒÒ¦
ÕÕßÚÙ¦ÝÚÕÔÖËÃØÇÐË¦ÔÚËÓÜØÁ
ÁÚÙÏÑ¦ÔÕßÔÚÕÔÓËÛßÙÓÁÔÕ"®ØÁ-

Ολοι τον θεωρούσαν Θεσσαλονικιό
Γεννήθηκε ³´³Ö¨Ñ~Ñ{ÐÉoÒÜÉ³i1ÉÑÜË~i$Ü{
³ÚÉ¨ÖÑ1ÉÑÜ{~{Ìt0ËÙ{ÚÉ¨~{Éo³ÉÑÈ³ÌÐÈuV
ÓÜÉoÉ$Ñ³Ó¨ÑØ³ÈVåÌ³ÜØVÊ³ÑÑÌ³iÑÑ³Ü{~Ê1¨Ò~i~Ñ{i
1ÉÙ¨ÑiÐi³Ó¨Ñ³ÈVÐÉ~Ñ³ÑooÊÑÌ³iÉ×ÑÜ{ÒÓÇiÉ³i
³Ñ³{ÖÜit$Ñ³Ó¨ÑØÐÈÊ³Ñ~ÈioiÐÓØV~ÐÐÈ{³ÊØ
³{Ø{ÙÓÉØVÑo{ÇÌ³Ño{Ñ~Ò³{~ÑÜÖ³É¨$³ÑÊ³Ñ{É¨ÐÑËÊÐÑ³ÑÉÐÓ{VÌ³ÑÓ×ÈoÑÑÜÜiÜ×ÑoÚÊ~ÑÐÉ Ð×ÖÜ{ØV¨ÙËÉØVÑÐÉ³¨ÓÉ{Ñu$ËÙ{ØÊ×{ÇÉ VtÌT{o{Ñ³ËÉËÐÑ{~ÐÐÈ{³ÊØV
ÑÜÜÒo{ÑÑoËÉ{Ñ×Ì¨i³iiË~i³¨³~ÐÐÒ³u4Ê¨TÉ{~oÉÉ{Ñ~ÌÑ¨ÉÜÚÌ$Ñ³Ó¨ÑØ³ÈÊ³Ñ×ËÜØ³È Ë~È=ÑTÑ¨{ÒÙiV
ÑÜÜÒ~Ñ{ÐÓÜØ³È$(åÌØ~Ñ{ÑÙÉÜ×ÌØ³ÈiÚ{ÖViÐÉ{É{Ò0¨{Ñ³Ñ×ÈÜÜËÙiØ³K{KÜ{Ñ¨Ò~{t ÜÜi{~Ì{ÉÐÒÉ¨³¨ÌuÝXÃ¤©&ºHx©v_¦©

ÛÎÑËÔÇÊÕÑÏÓ¦àËÏÕÃÊÏÕÝÑÇÏÙÚÕ
¦ÉËÙÈÂÙËÖÂØËÚÕÔØÄÒÕ©ÚÇÔ
ÐËÑÃÔÎÙÇÔÇÑ¦ÔÜÖØÄÈÇ¦ØÞÏÙÇÔÇ
ÍÕÎÚËÆÕÓÇÏÍÏÇÚÃÍÏÇËÓÁÔÇÇÑÄÓÇ
ÑÇÏÙÂÓËØÇÎÖØÄÈÇËÃÔÇÏÏËØÕÚËÒËÙÚÃÇËÃÔÇÏÁÔÇÓÏÑØÄÛÇÆÓÇÖÕß
ÙÕßÇÔÕÃÍËÏÚÕßÝÕØÃàÕÔÚËÝÚÕßÛË¦ÚØÕß®ÌÕØÁÝÔÇàÕÆÙÇÛËÇÚØÃÔÕÝÛÇÍÏÔÄÓÕßÔËÃÖËÙÚÎØÇÔ¦ÖËØ¦ÔÚàÇ¦ÒÒÜÙÚËÂÚÇÔÕ
ÖØ×ÚÕÝÚÕßÓËÍ¦ÒÕÝÁØÜÚÇÝ
ÑËÃÔÕÚÕÞËÏØÕÑØÄÚÎÓÇÙÚÇ
ÚÕßÚÕßÖÂØËÚÕÓßÇÒÄÕÒÆÍÒßÑÄÚÕ¸àÂÚÜ¹ÑÏÄÙÕÖÏÕÖÕÒÒ¦ÙßÍÞÇØÎÚÂØÏÇÁÖÇÏØÔÇÚÄÙÕÖÏÕÖÕÒÆ
ÌÕÆÙÑÜÔÇ¯®Ø¦ÌÚÎÑËÙÚÎÞÕÒÂÚÕß¡ÇÑËÊÕÔÏÑÕÆ¥ÊËÃÕßÚÎÝÍÍËÒÏÑÂÝ¬ØÏÇÔÚÇÌßÒÒÃÊÎÑÇÏÁÑÇÔË
ÊÕßÒËÏÁÝÚÕßÖÕÊÇØÏÕÆÙÞÕÒÂËÃÞËÑÇÏÜØÇÃÇÑÕØÃÚÙÏÇ!¬ÏÔÇÑ¦ÔÜ
ÑßÔÎÍÄÝÂÓÕßÔÖ¦ÔÚÇ®ÛßÓÄÚÇÔ
ËÑËÃÔÇÚÇÞØÄÔÏÇÏÇÚÃÑÇÚ¦ÚÇ¦ÒÒÇ
ÖÇØÇÊËÞÄÚÇÔÄÚÏÊËÔÂÐËØÇÑÇÒ¦
ÑÇÒ¦ÚÏÂÚÇÔÚÕÛÁÇÚØÕÑÇÚ¦ÚÆÞÎ

«Αν θες την υγεία σου...
να εργάζεσαι σε όλη σου
τη ζωή. Αλλιώς, ακούς
τον εαυτό σου. Σου μιλάνε το στομάχι, το συκώτι,
οι πνεύμονες».
ÙÚÎÔÖÒÇÚËÃÇÚÕßÛË¦ÚØÕß¦ÔÛØÜÖÕÏÖÕßÍÔÜØÃàÕÔÚÇÔÓËÚÇÐÆÚÕßÝ
ÞÇÏØËÚÏÄÔÚÕßÙÇÔÌÜÔ¦àÇÔÚÕÍÑÇØÙÄÔÏÖÇØÇÍÍÁÒÔÇÔËÚÕÔÑÇÌÁÂÚÕ
ÕßÃÙÑÏÂÚÎÔÚßØÄÖÏÚ¦ÚÕßÝÍËÔÏÑ¦
ÍÏÔÄÚÇÔÓÏÇÈÇÈÕÆØÇÑÏÎÖØÄÈÇÙÚÎ
ÙÑÎÔÂÙßÔËÞÏàÄÚÇÔÇÌÔÏÑ¦ÓÁÙÇ
ÙÚÎàÇÒ¦ÊÇÓÕßÇÑÕÆÜ!¸ÕßÚÙ¦ÚÕ
ÔÕÆÓËØÄÓÇÝ¹ ÇÏÚÄÚË¯¸Ö¦ÍÜÙË¹
ÎÖÒÇÚËÃÇÑÇÏ¸Ö¦ÍÜÙË¹ÑÏÎÉßÞÂ
ÓÕßÍÏÇÚÃËÑËÃÔÎÚÎÙÚÏÍÓÂÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÃÎÙÇÄÚÏÄÒÕÏÇßÚÕÃËÃÞÇÔÁØÛËÏ
ÍÏÇÔÇÊÕßÔËÓÁÔÇÊÎÒÇÊÂÔÇÊÕßÔ
ÁÔÇÔÁÕÖÕÒÆÚÇÒÇÔÚÕÆÞÕÎÛÕÖÕÏÄ
ÖÕßËÃÞËÌÁØËÏÎ ÇÒÄÇÖ»ÚÎËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÚÙÏÁÒËÍÇÔÕÏÌÂÓËÝÖÕß
ËÃÞÇÔÖØÕÚØÁÐËÏ ÇÏÖÇÛÇÃÔÜÚÎÔ
ÖÒ¦ÑÇÚÎÝàÜÂÝÓÕßÚÁÍÔÜÙÇÑÇÏ
ÊËÔÓÖÕØÕÆÙÇÔÇÈÍ¦ÒÜ¦ÞÔÇÊËÔ
ÓÖÕØÕÆÙÇÔ»ÇØÛØ×ÙÜÒÁÐÎËÍ×
ÖÕßÖÁÚÇÍÇÙÚÇÞÕØËßÚÏÑ¦¯
ÒÕÏÖÄÔÊËÔÓÖÕØÕÆÙÇÔÇÖ¦ØÜÚÇ
ÖÄÊÏÇÓÕßÈÇØÃÊÏÇËÃÞÇÔÍÃÔËÏÒËÝ
ÑÇÏÈØÏÙÑÄÓÕßÔÙÚÕÔÈßÛÄÚÎÝÛ¦ÒÇÙÙÇÝÑÇÏÖÔÏÍÄÓÕßÔÑÇÏÊËÔÓÖÕØÕÆÙÇÔ»ÇÔÁÈÜÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÔÇ
Ö¦ØÜÇÔ¦ÙÇÇÔÙËÑ¦ÚÏÑÇÑÕÆÝ
ËÌÏ¦ÒÚËÝÚÁÚÕÏÕÚØÇÑ¯ÄÒÜÙÇÔ
ÚÇÓ¦ÚÏÇÓÕßÇÖËÒÖÏÙÚÏÑÂÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ¬ËÒÏÑ¦ÓÄÒÏÝÚËÒËÃÜÙËÚÕ
ÔÕÆÓËØÕÚÕÛÁÇÚØÕ¦ÊËÏÇÙËÄÒÕÏ
ÌÆÍÇÔËÞÜØÃÝÁÔÇ¸ÓÖØ¦ÈÕ¹ÞÜØÃÝÁÔÇ¸àÂÚÜ¹ÞÜØÃÝÑÇÔÓÏÇÓÏÑØÂËÖÏÈËÈÇÃÜÙÎÚÎÝÌÂÓÎÝÖÕßËÃÞËÖØÕÚØÁÐËÏ¬ÃÖÕÚÇ®ÚÕÊËÆÚËØÕ
ÔÕÆÓËØÕÖÕßÇÑÕÒÕßÛÕÆÙËÁÖÇÏÐË
ÞÜØÃÝÚØÇÑÓÏÇÖÕßËÃÞÇÔÌÆÍËÏ
ÕÏÛËÇÚØÃÔÕÏ®©ÓÜÝÇÖÄËÑËÃÔÕÚÕ
ÈØ¦ÊßÊËÔÂÛËÒËÖÕÚÁÛËÇÚÁÝÙÚÏÝ
ÚàËÔËØ¦ÒË

«Μου έγραφαν κωμωδίες, καταλάβαιναν ότι διψούσα για την επαφή με τον κόσμο»
O Kώστας Βουτσάς ÂÚÇÔÃÙÜÝÕÖÏÕ
ÇÍÇÖÎÚÄÝÑÜÓÏÑÄÝÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆ
ÙÏÔËÓ¦ËÔÓËËÔÊÏÁÌËØÇÔÕÏÊØÇÓÇÚÏÑÕÃØÄÒÕÏÖÃÙÎÝÄÒÕÏ!¬ÙÏÌÄØÕÝÇÙÏÒËÏ¦ÊÎÝÇÑËÒÒ¦ØÏÕÝÏÇÔÔÇÑÄÖÕßÒÕÝ¤ÇÛ¦ÝÓÕßÁÍØÇÌÇÔ
ÑÜÓÜÊÃËÝ ÇÚÇÒ¦ÈÇÏÔÇÔÄÚÏÊÏÉÕÆÙÇÍÏÇÚÎÔËÖÇÌÂÓËÚÕÔÑÄÙÓÕ®©
ÑÇÚÂÌÕØÕÝ®ÚÕßÏ¦ÔÔÎÇÒÏÇÔÃÊÎ
ÂÚÇÔÕÇÔÂÌÕØÕÝÍÏÇÚÕÔ ×ÙÚÇÕßÚÙ¦ÚÇÞØÄÔÏÇÑÇØÏÁØÇÝÁÖÇÏÐËËÖÏÛËÜØÂÙËÏÝÑßØÃÜÝÑÜÓÜÊÃËÝ
ÁÌÚÇÙËÙÚÎÔÖÃÊÇßØÕÇÍÇÖÂÛÎÑË
ÙÚÕÙÏÔËÓ¦ÚÎÝ¢ÃÔÕÝ¢ÏÒÓÑÇÏÚÕß
 ÇØÇÍÏ¦ÔÔÎÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÚÎÑË
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÄÚÇÔÙßÔËØÍ¦ÙÚÎÑË
ÓËÚÕÔÇÌÁÇÑËØÊÃàÕÔÚÇÝÚÕq

ÈØÇÈËÃÕËØÓÎÔËÃÇÝÙÚÕ¢ËÙÚÏÈ¦Ò
ÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝÚÕ
 ÍÏÇÚÕÔØÜÚÇÚÕß©ÊßÙÙÁÇ®
¦ÔÚÇÚÄÔÏàËÄÚÏÕÖØ×ÚÕÝÚÕßÛËÇÚÂÝËÃÔÇÏÕÏÚËÞÔÏÑÕÃËËÑËÃÔÕßÝÊÕÑÃÓÇàËÖØ×ÚÇÚÇÇÙÚËÃÇÑÇÏÇÔÚÕßÝ
ÁÈÒËÖËÔÇÍËÒ¦ÔËÂÚÇÔÙÃÍÕßØÕÝÍÏÇ
ÚÎÔÇÔÚÇÖÄÑØÏÙÎÖÕßÛÇËÃÞÇÔÙÚÕ
ÑÕÏÔÄÍ¦ÖÎÙËÖËØÏÙÙÄÚËØÕÚÕÛÁÇÚØÕÑÇÏÚÕÙÏÔËÓ¦¬ÇÞØÄÔÏÇÖËØÔÕÆÙÇÔÕÏØÄÒÕÏÓÃÑØÇÏÔÇÔÚÕÑÇÙÁ
ÊËÔÂÚÇÔÄÖÜÝÖÇÒÏ¦ÄÚÇÔÂÚÇÔÕ
ÖÏÕÇÑØÏÈÕÖÒÎØÜÓÁÔÕÝÎÛÕÖÕÏÄÝÓËÚ¦ÚÎÔÒÃÑÎÕßÍÏÕßÑÒ¦ÑÎËÔÖÇØÇÖÕÔÏÄÚÇÔ!ËÔÍÃÔÕÓÇÏÓÃàËØÕÝ®
ÒËÍËÑ¦ÚÏÇÑÄÓÎÕ ÕßÚÙ¦Ý©ÚÏ
ÖØ×ÚÇÖØÁÖËÏÔÇÙËÇÖÕÊËÞÛÕÆÔÕÏ

«Ο θάνατος είναι απών
για εμένα. Πέθαναν εκατομμύρια άξιοι και ανάξιοι για να σκέφτομαι τη
δική μου αποχώρηση».
ÙßÔ¦ÊËÒÌÕÃÙÕßÑÇÏÄÞÏÚÕÑÕÏÔÄ
¡ÖÕØËÃÚÕÑÕÏÔÄÔÇÒÁËÏ¸ÔÇÏ¹ÇÒÒ¦ÇÔÊËÔÙËÖÇØÇÊËÞÛËÃÚÕÙÏÔ¦ÌÏ
ÙÕßÛÇÌÇÝÚÇÓÕÆÚØÇÙÕßÑ¦ÖÕÏÇ
ÙÚÏÍÓÂÊËÔÛÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÝ®ËÃÖË
ÙÚÕÔ¦ÙÕÔÇ¬ØÏÇÔÚÇÌßÒÒÃÊÎÔ×
ÇÔÖÕßÔ¸ÔÇÏÇßÚÄÝÇÐÃàËÏ¹ÖÇØÇ-

ÓËØÃàÕßÔÔÇÖËØ¦ÙËÏÝ¬ÕÁàÎÙÇÓË
ÒÇÞÕÖÕÆÒÕß²ÇÚàÎÞØÂÙÚÕÒÏÄÖÕßÒÕÓËÖÕÒÆÑÄÙÓÕ®
Í¦ÖÎÙËÑÇÏÇÍÇÖÂÛÎÑËÖÕÒÆ
àÜÂÓÕßËÃÔÇÏÍßÔÇÃÑËÝÑÇÏÛÁÇÚØÕ®ÑÇÓ¦ØÜÔË©ÆÚËÚÙÏÍ¦ØÕÕÆÚË
ÔÇØÑÜÚÏÑ¦ÕÆÚËÚàÄÍÕÝÑÇÏÇÖÄÖÕÚÄÒÃÍÕ©ÏÚÁÙÙËØÏÝÍ¦ÓÕÏÈÁÈÇÏÇ
ÂÚÇÔÊÏÑÄÚÕßØËÑÄØÖÁÑÚÎÙËÚÁÙÙËØÇÖÇÏÊÏ¦¬ÎÔÑÄØÎÚÕß¦ÔÚØÇ
ÇÖÄÚÕÔÍ¦ÓÕÚÕßÓËÚÎÔØØÏÑÇ
¡ÖØÄÍËØÖÕßÁÌßÍËÖØÄÙÌÇÚÇÇÖÄ
ÚÎàÜÂÚÎËÕÊ×ØÇÑÇÏÚÎ§ÏÑÕÒÁÚÇÇÖÄÚÕÔÍ¦ÓÕÚÕßÓËÚÎËÇÔ×
ÇÖÇÙÖÆØÕßÚÕÔÚËÚØ¦ÞØÕÔÕ¢ÕÃÈÕÇÖÄÚÕÔÚËÒËßÚÇÃÕÍ¦ÓÕÚÕßÓË
ÚÎÔÒÃÑÎ ÇÚÙÇÈÕÆ¡ËÙÕÒ¦ÈÎÙË

ÑÇÏÕÍ¦ÓÕÝÚÕßÓËÚÎÔÆÎ ÇØÇÍÏ¦ÔÔÎÚÎÔÚØÃÚÎÚÕßÙÆàßÍÕÃÞË
ËÖÃÙÎÝÚØÃÇËÍÍÄÔÏÇ
ÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚ¦ÚÕßÖËØÏËÒ¦ÓÈÇÔËÖ¦ÔÚÇÚÕÛÁÇÚØÕ¬ÇÚËÒËßÚÇÃÇ
ÞØÄÔÏÇÄÚÇÔÖËØÏÕØÃÙÚÎÑÇÔÚÇÐËÔÆÞÚÏÇËÃÞËÞØÄÔÕÍÏÇÍØÂÍÕØÕÑÇÌÁÃÍÕÖÏÕÑ¦ÚÜÇÖÄÚÕÙÖÃÚÏÓÕß
ÄÖÕßÓÇàËÆÕÔÚÇÏÌÃÒÕÏÍËÃÚÕÔËÝ
ÖÜÒÂÚØÏËÝÇÖÄÚÇÊÏÖÒÇÔ¦ÓÇÍÇàÏ¦ÍÃÔËÚÇÏÞÇÓÄÝ¡ÎÔÕÓÃàËÚËÄÚÏ
ÓËÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÜÝÚÕÔÕßÚÙ¦
ÔÛØÜÖÕÝËÃÓÇÏÑÏËÍ×®©Û¦ÔÇÚÕÝ"
ÃÔÇÏÇÖ×ÔÍÏÇËÓÁÔÇÁÛÇÔÇÔ
ËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ¦ÐÏÕÏÑÇÏÇÔ¦ÐÏÕÏÍÏÇ
ÔÇÙÑÁÌÚÕÓÇÏÚÎÊÏÑÂÓÕßÇÖÕÞ×ØÎÙÎ®ÇÖ¦ÔÚÎÙËÖËØÏÍËÒ×ÔÚÇÝÚÕÔ
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Ενα άνοιγμα στον φαντασιακό κόσμο

Η Βίκυ Περικλέους παρουσιάζει τη νέα της δουλειά με τίτλο «Το Αδρανές Σιντριβάνι» στην γκαλερί Art Seen
Συνέντευξη στη ΛΟΥΙΖΑ ΛΟΥΗ

Λίγο πριν ÇÖÄÚÇËÍÑÇÃÔÏÇÚÎÝÁÑÛËÙÎÝ¬ÕÊØÇÔÁÝÏÔÚØÏÈ¦ÔÏ®ÚÎÝ
ËÏÑÇÙÚÏÑÕÆÃÑßËØÏÑÒËÕÆÝÙßÔ¦ÔÚÎÙÇÚÎÔËÏÑÇÙÚÏÑÄÙÚÎÔÍÑÇÒËØÃ
(Y[:LLUÍÏÇÔÇÓÏÒÂÙÕßÓËÍÏÇÚÎÔ
ÁÑÛËÙÂÚÎÝ¡ËÐËÔ¦ÍÎÙËÓËÛÁØÓÎËÐÎÍ×ÔÚÇÝÓÕßÖ×ÝËÓÖÔËÆÙÚÎÑËÇÖÄÚÎÔÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÚÕßÁÐÜ
ÑÇÏÓËÚÁÌËØËÇßÚÄÚÕÓÕÚÃÈÕÓÁÙÇ
ÙÚÎÔÍÑÇÒËØÃÚÕÁØÍÕÚÎÝÎËØÏÑÒÁÕßÝËÐËÚ¦àËÏÑÇÏÖÇØ¦ÍËÏËÏÑÄÔËÝ
ÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÇÞËÏØÕÔÕÓÃËÝÑÇÏÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝÚÇÒÇÔÚËÆÕÔÚÇÏ
ÓËÚÇÐÆÕÏÑËÃÕßÑÇÏÐÁÔÕßËØËÃÖÏÕß
ÑÇÏÓÕÔÚÁÒÕßÚÕßÑÕÔÚ¦ÑÇÏÚÕß
ÓÇÑØÏÔÕÆÄÖÜÝÇßÚ¦ÇÖÕØØÁÕßÔ
ÓÁÙÇÇÖÄÓËÚÇÇÖÕÏÑÏÇÑÁÝÑÇÚÇÙÚ¦ÙËÏÝÑÇÏÍËÜÍØÇÌÏÑ¦ÑÇÏÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑ¦
ÌÇÔÚÇÙÏÇÑ¦ÃÑßËØÏÑÒÁÕßÝËÃÔÇÏËÖÃÑÕßØÎÑÇÛÎÍÂÚØÏÇÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕ-YLKLYPJRÚÎÝ ÆÖØÕß
ÖÕÆÊÇÙËÙÚÕ¡ÎÚØÕÖÕÒÏÚÏÑÄÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕÚÕß¡¦ÔÚÙËÙÚËØÙÚÎ
ÞÕÒÂ ÇÒ×Ô¬ËÞÔ×ÔÚÕßÕßÃÓÖÒËÚÕÔÙÚÕÕÔÊÃÔÕÑÇÏÙÚÎÔÑÇÊÎÓÃÇ
ÇÒ×Ô¬ËÞÔ×ÔÙÚÎËÔËÚÃÇ
–Τι να περιμένει να δει το φιλότεχνό κοινό στην έκθεσή σου «Το
Αδρανές Σιντριβάνι»;
¶ÚÎÁÑÛËÙÎÛÇÊÕÆÓËÓÏÇÓËÍ¦ÒÎËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÖÕßÚÕÑÆØÏÄ
ÚÎÝÓÁØÕÝËÖÏÙÚØÁÌËÏÚÕÓÕÚÃÈÕ
ÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆÞ×ØÕß´ÔÇÓÕÚÃÈÕÚÕß» ÚÕÕÖÕÃÕËÖÏÙÚØÁÌËÏÙË
ÙÞÁÙÎÓËÚÎÔÇØÞÏÚËÑÚÕÔÏÑÂÊÕÓÂ
ÚÎÝÍÑÇÒËØÃÚÕÕÖÕÃÕÚÕÃÊÏÕÁØÍÕ
ÑÇÛÕØÃàËÚÇÏÇÖÄÚÕÔÞ×ØÕÑÇÏÕÔÕÓ¦àËÚÇÏÇÏÜÔÃÇËÖÏÙÚØÕÌÂÚÕß
ÂÒÏÕß®Ï¦ÌÕØÕÏÞ×ØÕÏËÖÏÙÚØÁÌÕßÔÑÇÏÖ¦ÒÏÍÏÇÔÇÖØÕÚËÃÔÕßÔ
ÓÏÇ¦ÒÒÎÞÜØÎÚÏÑÄÚÎÚÇËÔÄÝ¦ÒÒÕß
ËÃÊÕßÝËÏÑÄÔÇÖÕßÛÇÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÙÚÎÔÍÑÇÒËØÃÙËÁÔÇËÔÊÏ¦ÓËÙÕ

«Διάφοροι T¨{ÂÑÒÉ{³¨Ó×Èo{ÑÑ¨³ÉËÈÐ{ÑÒÜÜiT¨i³{~Ì³i³ÑVÐ{ÑÒÜÜiÉËÙÈØÉ{~ÌÑÈÚÑÙiÐ{È¨oiÚÉË³io~ÑÜÉ¨ËuÜÓÉ{iÉ{~Ñ³{~ÌØË~È(É¨{~ÜÓÈØ
Þ×ØÕÕßÒËÆÜÓËËÏÑÄÔËÝÇØÞËÃÕß
ÖÕßÚÏÝÐÇÔÇÑÇÚÇÙÑËß¦àÜÖÃÙÎÝ
ÛÇÊÕÆÓËÓÏÇÓÖØÕßÚÇÒÏÙÚÏÑÂÑÇÚÇÙÑËßÂÚÕß ÚÕÕÖÕÃÕÂÚÇÔ
ÓÁØÕÝÚÏÝÜÑËÇÔÏÑÂÝÖÏÙÃÔÇÝÙÚÎÔ
ÇàÇÓÖÒ¦ÔÑÇÙÚÕ¡ÇØÄÑÕßÚÂÎ
ÚÙÕßÒÂÛØÇÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÂÚÇÔÓÁØÕÝ
ÚÕßÑÁÔÚØÕßÙÜÓÇÚÏÑÂÝÇÍÜÍÂÝÍÏÇ
ÚÕßÝ¡ÇØÕÑÏÔÕÆÝÑÇÏßØÜÖÇÃÕßÝ
´ÚÙÏÐÇÔÇÙÚÂÔÜÇßÚÄÚÕËØËÃÖÏÕ
ÙÇÔÁÔÇÓÕÔÚÁÒÕÙËÙÞÁÙÎÓËÚÎÔ
ÁÔÚÇÙÎÚÕßÑÕÏÔÜÔÏÑÕÆÖËØÏËÞÕÓÁÔÕßÁÐÜÇÖÄÚÎÔÍÑÇÒËØÃÖÃÙÎÝ
ÛÇßÖ¦ØÞËÏÑÇÏÁÔÇÈÃÔÚËÕÖÕßÛÇ
ÚØÁÞËÏÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÙÚÎÔÏÙÚÕÙËÒÃÊÇ
ÚÎÝÍÑÇÒËØÃ¬ÕÈÃÔÚËÕÇßÚÄËÃÔÇÏ
ÇØÞËÏÇÑÄÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌ×ÓËÚÕ
ÑÏÔÎÚÄÓÕßÕÖÕßÊÂÖÕÚËÈØÃÙÑÕÓÇÏ
ÙÚÎÔ ÆÖØÕ
–Πώς οι εικόνες και τα έργα συνομιλούν μεταξύ τους;

Πρόταση ¸Æ¸ÆV~ÜÒÇVRw¦x²V×ÖÜÜÑT¨ÈÖÉ{~ÌÉØÑÌÉÜÜi{~ÓØ o~È~ÜÑËÙÉ{ÉØ
Éo¨Ñ×ËÑØ³iØÙÉ~ÑÉ³ËÑØ³È®Æ

«Το θεωρώ σημαντικό
για εμένα ότι δεν υπάρχουν αυτές οι κυρίαρχες
εθνικές αφηγήσεις και τα
κυρίαρχα πολιτικά μηνύματα, αλλά υπάρχουν
αυτές οι έννοιες που
μπορούν να ανοίξουν
σε ένα άλλο φαντασιακό
τρόπο να τα ξαναδείς».

ÙÎÌÄØÚÏÙÎÚÎÝËÏÑÄÔÇÝÚÕßÃÊÏÕß
ÚÕßÚÄÖÕßÖÕßÖÇØ¦ÍÕßÓËÜÝ ÆÖØÏÕÏ¡ËËÔÊÏÇÌÁØËÏÇßÚÂÎÏÊÁÇ
ÚÕßÓÕÔÚÁÒÕßÙÇÔÓÏÇÖØÄÚÇÙÎ
ÖÕßËÖÇÔÇÌÁØËÚÇÏ´ÔÇÇÑÄÓÎ
ÁÔÇÁØÍÕÇÖÄÚÎÔÁÑÛËÙÎËÃÔÇÏ
ÓÏÇÖÁÚØÇÖÕßÈØÂÑÇÙËÓÏÇÖÇØÇÒÃÇÙÚÕÇØÇÓ¦ÒÏÙÚÎÔ¦ÌÕ
ÎÏÊÁÇÚÕßÛØÇÆÙÓÇÚÕÝÚÎÔÕÖÕÃÇ
ÁÌÚÏÇÐÇÐÇÔ¦ÙËÑËØÇÓÏÑÄ´ÔÇ
ÓÕÔÚÁÒÕÚÕßÖØÜÚÕÚÆÖÕßÍÃÔËÚÇÏ
ÁÔÇÛØÇÆÙÓÇÚÎÝÇÌÂÍÎÙÎÝÚÎÝ
ÃÊÏÇÝÚÎÝÁÑÛËÙÎÝËÖËÏÊÂÐÇÔÇËÖÇÔÇÌÁØËÏÚÎÔÏÊÁÇÚÎÝÛ¦ÒÇÙÙÇÝ
ÚÏÝÓËÚÇÚÕÖÃÙËÏÝÚÕßËÒ¦ÞÏÙÚÕß
ÛØÇÆÙÓÇÚÕÝÖÕßËÃÔÇÏÓÏÇÖÁÚØÇ

ÙÏÇÑÄ¿ÒÎÇßÚÂÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÔÇ
ÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÝÚÏÝÌÄØÓËÝÙÇÔÓÏÇ
ÑÃÔÎÙÎÞËÏØÕÔÕÓÏÇÑÂÔÇÇÑÕÒÕßÛÂÙËÏÝÚÎÌÆÙÎÊÎÓÏÕßØÍËÃÙÇÔ
ÓÏÇÊËÆÚËØÎÇÔ¦ÍÔÜÙÎËÔÁÞËÏ
ÚÕÓËÍ¦ÒÕÊÃÊÇÍÓÇÇßÚÄÚÕÁØÍÕ
ÇÒÒ¦Ö¦ËÏÖÃÙÜÙÚÎÔÏÊÁÇÚÎÝÑÇÚÇÙÑËßÂÝÑÇÏÙÚÕÖ×ÝÑÇÚÇÙÑËß¦àÕÔÚÇÏÕÏÇÌÎÍÂÙËÏÝ ÇÏÙÚÕÚÁÒÕÝ
ËÃÔÇÏÁÔÇÙÞÁÊÏÕÖÕßËÖÏÙÚÁÌËÏÎ
ËÏÑÄÔÇÚÎÝÙÑ¦ÒÇÝ¡ËÁÔÚÕÔÕÑÃÚØÏÔÕÞØ×ÓÇÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÐÇÔÇËÖÏÙÚØÁÌËÏÇßÚÂÎËÏÑÄÔÇÚÎÝÚÙÕßÒÂÛØÇÝÇÖÄÚÎÔ ÇàÇÓÖÒ¦ÔÑÇÑÇÏ
ÁÖØËÖË®ÔÇÇÖÕÚßÖÜÛËÃÇßÚÂÎ
ËÏÑÄÔÇÓÄÔÕÓËÑÃÚØÏÔÇ

¶¿ÒÇÚÇÁØÍÇËÃÔÇÏÇÖÄÚÎÔ
ÆÖØÕÇÒÒ¦ÚÇÇÖÕÓÇÑØÆÔÜÇÖÄ
ÚÎÔÇÏÙÛÎÚÏÑÂÚÕßÝÄÖÜÝÚÇÇÖÕÚßÖ×ÔÜ´ÞÕßÔÓÏÇÇÖÄÙÚÇÙÎ
ÇÖÄÚÎÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÑÂÇÌÂÍÎ-

–Άρα πάλι παίζεις πάρα πολύ με
τον χρόνο;
¶ÑØÏÈ×ÝËÃÔÇÏÄÒËÝÇßÚÁÝÕÏ
ËÖÏÑÇÒÆÉËÏÝÕÏÞÜØÕÞØÕÔÏÑÁÝÖÕß
ÊÎÓÏÕßØÍËÃÁÔÇ¦ÔÕÏÍÓÇÙÚÕÌÇÔÚÇ-

–Γιατί μόνο με κίτρινα;
¶ßÚÄ ËÖÇÔÇÌÁØËÚÇÏ ÍÆØÜ
ÇÖÄÚÎÔÏÊÁÇÚÕßÓËÚËÏÑ¦ÙÓÇÚÕÝ
HM[LYPTHNL¬ÕÓËÚËÃÑÇÙÓÇÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ËÃÔÇÏÎËÏÑÄÔÇÖÕßÖÇØÇÓÁ-

ÔËÏÙÚÕßÝÔËßØ×ÔËÝÚÜÔÓÇÚÏ×ÔÖÕß
ÖÇØ¦ÍËÏÚÕÔËßØÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇË¦ÔÙË
Ñ¦ÉËÏÕÂÒÏÕÝÏÇËÓÁÔÇÊÕßÒËÆËÏ
ÙÇÔÊÏÖÒÄÓËÚËÃÑÇÙÓÇÇÖÄÚÎÓÃÇ
ÒËÏÚÕßØÍËÃÚÎÔ×ØÇÖÕßÖØÕÚËÃÔËÚÇÏÑÇÏÖ¦ÒÏÇßÚÂÎËÏÑÄÔÇÓËÚÎÔ
ÏÊÁÇÇßÚÂÚÕßËÔÚÄÔÕßÎÒÃÕßÖÄ
ÚÎÔ¦ÒÒÎÄÓÜÝÊÕßÒËÆËÏÑÇÏÙÇÔ
ÁÔÇÊËÆÚËØÕÓËÚËÃÑÇÙÓÇÇÑØÏÈ×Ý
ÚÕßÏÊÃÕßÚÕßÌÇÔÚÇÙÏÇÑÕÆ´ÔÇ
¦ÔÕÏÍÓÇÙÚÕÌÇÔÚÇÙÏÇÑÄÑËÃÔÎ
ÚÎÙÚÏÍÓÂßÖ¦ØÞËÏÓÏÇÓËÚÇÚÄÖÏÙÎ
ÇÖÄÚÕÙ×ÓÇÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÍßØÃÙËÏÑÇÏÚÕÈÒÁÓÓÇÖÕßÓÖÕØËÃÔÇ
ÑØÇÚÂÙËÏÇßÚÂÚÎÔËÏÑÄÔÇ´ÚÙÏ
ÚÇÊÁÔËÏÄÒÇÓÇàÃËÔÔÕÏÕÒÕÍÏÑ¦


Art Seen, ÑÌ¸d'ÉK¨ÈÑ¨ËÈwÆå¨{ÜËÈ¸Æ¸ÆÛÉÈ³Ó¨ÑV0É³Ò¨³i~Ñ{(Ñ¨Ñ~ÉÈÊlU´Æ
gUÆÆÊÐÉ¨Ñ³ÉKÖ¦©º¦²V
É×Ì¨ØÑ~Ñ¨ËÈ®®VÉÈ~ËÑ
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Κυριακή 1 Μαρτίου 2020

 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Μ ΑΤ Ι Ε Σ

500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Του ΣΤΑΥΡΟΥ

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ

Η κρυμμένη δύναμη της αγιότητας

Π

ριν από Ñ¦ÓÖÕÙÕßÝÓÂÔËÝÚÕÔ
ËÖÚÁÓÈØÏÕÁÍØÇÌÇÙË
ÇßÚÂÔËÊ×ÚÎÙÚÂÒÎÍÏÇÚÕÔ
¦ÍÏÕILH[\ZÍÏÇÚÎÔÇÑØÃÈËÏÇÇÖÄ
ÚÕÚÎÝ ÇÛÕÒÏÑÂÝÑÑÒÎÙÃÇÝ¢ØÇÔÚÝÇÏÍÑËØÙÚÇÃÚËØÓÔÂÓÎÚÕßÚÏÓ¦ÚÇÏÙÚÏÝ ßÍÕÆÙÚÕß
ÎÓÁØÇÚÕßÇÖÕÑËÌÇÒÏÙÓÕÆÚÕß
ÙÚÎÔÍÑÏÒÕÚÃÔÇÇÖÄÚÕßÝÔÇàÃÚÕ
 ÙÚÎÌßÒÇÑÂÚÕß¡ÖØ¦ÔÚËÔÓÖÕßØÍÑÙÚÕËØÕÒÃÔÕßÞÄÓÕßÔ
ËÔÑÇÚÇÑÒËÃÊÏÎÚÇÏÔÃÇÚÕß¬ÁØËÔÝ
¡¦ÒÏÑÔÇÑ¦ÔËÏÍÔÜÙÚÄÚËØÎÚÎ
ÓÔÂÓÎÚÕßÔËÕÌÇÔÕÆÝÇÍÃÕßÑÇÏ
ÔÇÖØÕÈÒÎÛËÃÑÇÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÍÏÇÚÃËÃÞÇÊÏÇÖÏÙÚ×ÙËÏÓËÁÑÖÒÎÐÎ
ÄÚÏÇÑÄÓÎÑÇÏÌÃÒÕÏÓÕßÑÇÛÕÒÏÑÕÃ
ÑÒÎØÏÑÕÃÇÍÔÕÕÆÙÇÔÚÎÔÆÖÇØÐÂ
ÚÕßÚÇÏÔÃÇÂØÛËÖØ¦ÍÓÇÚÏÑÇÏ
ÖØÕÈ¦ÒÒËÚÇÏÇßÚÁÝÚÏÝÓÁØËÝÙÚÏÝ
ÇÃÛÕßÙËÝÓËÇÈÁÈÇÏÎËÖÏÚßÞÃÇ
©ßÙÚØÏÇÑÄÝÇÍØÄÚÎÝ¢ØÇÔÚÝ
ÇÏÍÑËØÙÚÇÃÚËØÙÚÕÕØËÏÔÄÞÜØÏÄ
ÇÔÑÚª¦ÔÚËÍÑÕßÔÚÚÜÔÒÖËÜÔ
ÊËÔËÃÔÇÏÇÔÚÏØØÎÙÃÇÝÙßÔËÃÊÎÙÎÝ
ÄÖÜÝÍØ¦ÌÕßÔÖÕÒÒÕÃÙËËÒÒÎÔÏÑÁÝ
ÑÇÏÐÁÔËÝËÌÎÓËØÃÊËÝÇÒÒ¦ÖÏÙÚÄÝ
ÑÇÛÕÒÏÑÄÝËÔËØÍÄÓÁÒÕÝÚÎÝÓÏÑØÂÝËÔÕØÃÇÝÚÕßÞÜØÏÕÆÚÕßÖÕß
ÖÇÃØÔËÏÚÕÏÝÓËÚØÎÚÕÃÝÚÎÔËÔÚÕÒÂ
ÕßÌÕÔËÆÙËÏÝ®ÑÇÏÚÕßÇÍÍÁÒÏÕ
ÖÕßÈ¦àËÏÚÎÔÑØÃÙÎÑÇÏÚÎÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎÚÕßËÕÆÖ¦ÔÜÇÖÄÚÎÔ
ÑØÃÙÎÑÇÏÚÎÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔËÏÓÏÇËÏØÎÔÏÑÂÇÍØÕÚÏÑÂÑÇÏÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÂàÜÂÓÁÙÇÙÚÕ
Ñ¦ÒÒÕÝÚÎÝÌÆÙÎÝÑÇÏÙÚÎÔÇÏ×ÔÏÇ
ËÔÇÒÒÇÍÂÚÜÔËÖÕÞ×ÔÈÃÇÄÓÜÝ
ÛÇÌÚ¦ÙËÏÑÇÏËÑËÃÄÚÇÔÕÖÄÒËÓÕÝ
ÙÇØ×ÔËÏÄÒÎÚÎÔßØ×ÖÎÑÇÔËÃÝ
ÊËÔËÃÔÇÏÖØÕÌßÒÇÍÓÁÔÕÝÇÖÄÚÎ
ÈÃÇÚÕß©¢ØÇÔÚÝÊËÔÓÖÕØËÃÔÇ
ÙßÔÚÇÞÛËÃÓËÚÕÔÔÇàÏÙÓÄÑÇÏÚÎ
ÌÕÔÏÑÂÏÊËÕÒÕÍÃÇÚÕßÍÏ»ÇßÚÄÑÇÏ
ØÃÞÔËÏÇØÔÎÚÏÑÂÉÂÌÕÙÚÕÊÎÓÕÉÂÌÏÙÓÇÖØÏÒÃÕß ÍÏÇ
ÚÎÔÖØÕÙ¦ØÚÎÙÎÚÎÝßÙÚØÃÇÝ
ÄÚÇÔÚÕßÖÁØËÖÏÑØ¦ÚÎÙËÓËÖÕÙÕÙÚÄ  ÚÕÍËÍÕÔÄÝÇßÚÄ
ÊËÔÏÙÚÕØËÃÚÇÏÙÚÎÔÚÇÏÔÃÇÊËÔ
ÖÇÃØÔËÏÚÇËÖÏÊÄÓÇÚÇÖÕßÊÃÔËÏÚÕ
ÑØ¦ÚÕÝÊËÔÞËÏØÕÑØÕÚËÃÙÚÏÝÔÇàÏÙÚÏÑÁÝÕÓÏÒÃËÝÊËÔÊÃÔËÏÚÕÔÕÈÕÒÄ
ÚÕßÙÚÕÔÁØÇÔÕÍÏÇÚÕÔÔÇàÏÙÚÏÑÄ
ÙÚØÇÚÄÑØÃÙÏÓÎ×ØÇÜÙÚÄÙÕ
ËÃÔÇÏÎ×ØÇÚÎÝËÖÏÙÚØ¦ÚËßÙÎÝ
©¢ØÇÔÚÝÇØÔËÃÚÇÏÔÇÙßÓÖÕÒËÓÂÙËÏÓËÚÕßÝÔÇàÃÍÏÇÚÃÇÖÒÕÆÙÚÇÚÇÜÝÞØÏÙÚÏÇÔÄÝÇØÔËÃÚÇÏÔÇ
ÙÑÕÚ×ÔËÏ©ËÖÃÙÑÕÖÕÝÖØÕÙÖÇÛËÃ
ÔÇÚÕÔÓËÚÇÖËÃÙËÏÒÁÍÕÔÚ¦ÝÚÕßÄÚÏ
ÁÞËÏßÖÕÞØÁÜÙÎÔÇßÖËØÇÙÖÏÙÚËÃ
ÚÎÔÖÇÚØÃÊÇÕÇÍØÄÚÎÝÄÓÜÝÐÁØËÏÄÚÏÑÇÔÁÔÇÝÖÄÒËÓÕÝÊËÔËÃÔÇÏ

Ο Σπύρος Μαντζαβίνος γεννήθηκε
το 1995. Σπούδασε για έναν χρόνο
στην Τυβίγγη Ιστορία και Aρχαία
Eλληνικά. Το 2016 αποφοίτησε από
το τμήμα Σκηνοθεσίας της σχολής
Σταυράκου και το 2017 συμμετείχε
με ένα διήγημα στο συλλογικό έργο
«Τα κορόμηλα δεν θέλουν ζέσταμα». Το 2018 εξεδόθη το βιβλίο του
«Μνηστηροφονία και άλλες ιστορίες» (εκδ. Καστανιώτη).
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
πλάι στο κρεβάτι σας;

.³~ÐÙËÐÈÒ{³Éo~É¨
³ÓÜÉ{³it {³ÜÊ³åÚ¨{ÐÌuÙ{ÑKÒÇ³ÑØÑ¨ÒÜÜiÜÑ³{Ø
t ¨³{~ÓØÉ{³ÜÓØu³Èå¨{³ÑËÉ³ÈVÉtåÜÓÂÑÙ¨ØåÙÑÐÑ³ËÈ ÐÐÑÈÊÜu³È(ÑÑo{¨oi
ÈÜÜÓoÉ{tÝÚi³ÈÑ~Öu

Ο Ογκαστ Ντιλ, ÈÈÙÖÉ³Ñ{³åÈ³¨{Ñ~ÌÑo¨Ì³i'¨Ñ³ØÑ{o~É¨³ÑË³É¨V³i¨ÑoÐÑ³{~ÊÇÊ³ÈËÈÉ¨{o¨Ò×É{i³Ñ{ËÑt{Ñ~¨È×ÊÇÊu³È0Ó¨ÉØÒÜ{~VÈ¨KÒÜÜÉ³Ñ{³ÈØ~{iÐÑ³o¨Ò×ÈØ$Ñ{o~É¨³ÑË³É¨
Ñ~É×ÑÜË³i~ÉÑÌ³ÈØÑÇË³{ØåÈoÖ³Èm´Vo{Ñ³ËÑ¨ÊÚi~ÉVÐÓT¨{³ÓÜÈØVÑÜÉÐÊÉ{

Δεν είναι αντιρρησίας
συνείδησης, όπως
γράφουν πολλοί,
αλλά πιστός καθολικός,
που παίρνει
τοις μετρητοίς την
εντολή «ου φονεύσεις»
και το Ευαγγέλιο.
ËßÒÕÍÎÓÁÔÕÝÇÖÕÒÆÚÜÝÑÇÔÁÔÇÝ
ÑÇÏÍÏÇÑÇÔÁÔÇÔÒÄÍÕÑÑÒÎÙÃÇ
ÖÕßÙÂÓËØÇÚÕÔÚÏÓ¦ÜÝ¦ÍÏÕÑÇÏ
Ó¦ØÚßØÇÚÎÔËÖÕÞÂÚÕßÓÇØÚßØÃÕßÚÕßÊËÔÂÚÇÔÓÇàÃÚÕßÖÕÒÒÕÃ
ÑÒÎØÏÑÕÃÑÇÏÒÇáÑÕÃÚÎÝÓ¦ÒÏÙÚÇ
ßÖÂØÐÇÔÊØÇÙÚÂØÏÕÏÔÇàÏÙÚÁÝ©Ï
ÙßÍÞÜØÏÇÔÕÃÚÕßÙÚØÁÌÕÔÚÇÏËÔÇÔÚÃÕÔÚÕßËÔÇÔÚÃÕÔÚÎÝÍßÔÇÃÑÇÝ
ÚÕßÇÑÄÓÎÑÇÏËÔÇÔÚÃÕÔÚÜÔÚØÏ×Ô
ÓÏÑØ×ÔÖÇÏÊÏ×ÔÚÕßËÔÒËÃÖÕßÔ
ÜÙÚÄÙÕÑÇÏÕÏÓÏÑØÁÝÖØ¦ÐËÏÝÑÇÒÕÙÆÔÎÝ
ÔÇÇÖÄÚÇËÖÏÞËÏØÂÓÇÚÇÓËÚÇ
ÕÖÕÃÇÖØÕÙÖÇÛÕÆÔÔÇÚÕÔÓËÚÇÖËÃÙÕßÔÇÖÄÚÎÔÇÖÄÌÇÙÂÚÕßËÃÔÇÏ
ÄÚÏÎÖØ¦ÐÎÚÕßÊËÔÛÇÁÞËÏÑÇÔÁÔÇÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇ
ÇÒÒ¦ÐËÏÚÕÔÑÄÙÓÕÑÇÏËÖÏÖÒÁÕÔ
ÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇÚÎÓ¦ÛËÏÑÇÔËÃÝ
¬ÕËÖÏÞËÃØÎÓÇÊËÔÚÕÔÇÍÍÃàËÏÍÏÇÚÃÊËÔÁÞËÏÑÇÔÁÔÇÙÑÕÖÄÔÇÇÒÒ¦ÐËÏÚÕÔÑÄÙÓÕÛÁÒËÏÓÄÔÕÔÇÓËÃÔËÏ

ÖÏÙÚÄÝÙÚÕßÇÍÍÁÒÏÕÃÔÇÏ¦ÒÒÜÙÚËÑ¦ÖÕÏËÝÙÚÏÍÓÁÝÙÚÎàÜÂ¶ÑÇÏ
ÇßÚÂËÃÔÇÏÓÏÇÚÁÚÕÏÇÙÚÏÍÓÂ¶ÖÕß
ÚÕÓÄÔÕËØ×ÚÎÓÇÊËÔËÃÔÇÏÔÇÇÒÒ¦ÐËÏÝÚÕÔÑÄÙÓÕÇÒÒ¦Ö×ÝÕÑÄÙÓÕÝÔÇÓÎÔÇÒÒ¦ÐËÏËÙÁÔÇ¬Õß
ÖØÕÙ¦ÖÚÕßÔÇÑÄÓÎÄÚÏÇßÚÄÖÕß
Ñ¦ÔËÏËÃÔÇÏÓÏÇÖËÏÙÓÇÚÏÑÂÖØ¦ÐÎ
ËÍÜÏÙÓÕÆ¬ÕÓÇØÚÆØÏÕÊËÔÓÖÕØËÃÖÕÚÁÔÇÇÖÕÚËÒËÃËÖÏÊÃÜÐÎÚÜÔ
ÞØÏÙÚÏÇÔ×Ô¦ÔÕ¢ØÇÔÚÝÊËÞÄÚÇÔ
ÔÇßÖÎØËÚÂÙËÏÜÝÔÕÙÕÑÄÓÕÝÙÚÕÔ
ÙÚØÇÚÄÄÖÜÝÚÕßÖØÕÚËÃÔÕßÔÇßÚÄÛÇÂÚÇÔÖØ¦ÍÓÇÚÏÁÔÇÝÙßÓÈÏÈÇÙÓÄÝÇÒÒ¦ÄÞÏÖØÕÊÕÙÃÇÚÎÝÖÃÙÚÎÝ
ÚÕßÑËÃÔÕÝÄÓÜÝÚÕÇØÔËÃÚÇÏÑÇÏ
ÇßÚÄÍÏÇÚÃÊËÔÛÁÒËÏÔÇÕØÑÏÙÚËÃ
ÙÚÕÔ²ÃÚÒËØÑÇÏÙÚÕÑÇÛËÙÚ×ÝÚÕß
©¢ØÇÔÚÝÇÏÍÑËØÙÚÇÃÚËØËÃÔÇÏÓÏÇ²ØÏÙÚÏÑÂÓÕØÌÂÖÕØËÆËÚÇÏÙÚÕÓÇØÚÆØÏÕÜÝÓÏÓÎÚÂÝ²ØÏÙÚÕÆÄÖÜÝÌÇÃÔËÚÇÏÚÎÙÚÏÍÓÂÚÎÝ
ÊÃÑÎÝÑÇÏÑßØÃÜÝÚÎÝÙßÔÕÓÏÒÃÇÝ
ÚÕßÓËÚÕÔÖØÄËÊØÕÚÕßÙÚØÇÚÕÊÏÑËÃÕßÕØËÆËÚÇÏÖØÕÝÚÎÛßÙÃÇ
ÓËÓÏÇÖØÕÙËßÞÂÙÚÕÙÚÄÓÇÄÞÏÓË
ÚÎÏËÛÔÂÂÓËÚÕÔËÛÔÏÑÄÆÓÔÕ
±ÖÕÉÏÛßØÃàËÏÚÕ¦ÚËØÎÓ×ÔÙÚÎ
ÍÒ×ÙÙÇÚÕß¶ÊËÔÂÚÇÔÑÇÒÂÎÏÊÁÇ
ÚÕß¡¦ÒÏÑÔÇÓÎÔßÖÕÚÏÚÒÃàÕÔÚÇÏ
ÄÒÇÇÔËÐÇÏØÁÚÜÝÚÇÍËØÓÇÔÏÑ¦ÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÖËØÏÕØÏÙÚËÃÙÚÇÔÇàÏÙÚÏÑ¦ÕßØÒÏÇÞÚ¦©¦ÍÏÕÝ¢ØÇÔÚÝ
ÇÏÍÑËØÙÚÇÃÚËØÖËÛÇÃÔËÏ¦ÌÕÈÇ
ÍÏÇÚÃÖÏÙÚËÆËÏÇÑÒÄÔÎÚÇÙÚÎÈÇÙÏÒËÃÇÚÕßËÕÆÄÖÕßÛÇÇÔÚÇ-

Ó×ÙËÏÐÇÔ¦ÚÎÍßÔÇÃÑÇÚÕßÑÇÏÚÇ
ÖÇÏÊÏ¦ÚÕß
ËÔËÃÔÇÏËÆÑÕÒÕÔÇÑ¦ÔËÏÝÙÂÓËØÇÚÇÏÔÃÇÚÕÔÈÃÕËÔÄÝÇÍÃÕß
ÑÇÏÓÄÔÕÁÔÇÝÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝÓËÚÎÔ
ÚÄÒÓÎÚÕß¡¦ÒÏÑÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ÚÕÑ¦ÔËÏ¡ÏÇÚÇÏÔÃÇÚÕß¡¦ÒÏÑËÃÔÇÏÈÁÈÇÏÇÓÏÇÚÇÏÔÃÇÚÕß¡¦ÒÏÑ
ËÐÕßÑÇÏÄÒËÝÇßÚÁÝÕÏÖÇÔÁÓÕØÌËÝÑÇÏÓËÍÇÒËÏ×ÊËÏÝËÏÑÄÔËÝÚÎÝ
ÌÆÙÎÝÙÜÝÎÇÌÂÍÎÙÎÚÕßÈÃÕß
ËÔÄÝÇÍÃÕßÔÇÓÎÞØËÏÇàÄÚÇÔÚÄÙÕ
ËÖÏÈÒÎÚÏÑÄÌßÙÏÑÄÓËÍÇÒËÃÕÇÒÒ¦
ÖËØÏÙÙÄÚËØÎÇÖÒÄÚÎÚÇÝÓÎÓËÃÔÕßÓËÜÙÚÄÙÕÙËÇßÚÂÔÚÎÔËÖÏÌÆÒÇÐÎ¶ÛÇÂÚÇÔÓÏÑØÄÉßÞÕ¶ÑÇÏÇÝ
ÖØÕÙÞÜØÂÙÕßÓËÙÚÕÔÚØÄÖÕÚÕß
ÙÑÎÔÕÛÁÚÎ©ÑÄÙÓÕÝÑÇÏÚÕÑ¦ÒÒÕÝÚÕßÇÖÕÚËÒËÃÚÕÖËÊÃÕÄÖÕßÊÏËÐ¦ÍËÚÇÏÕÖÄÒËÓÕÝÑÇÏÒÇÈÇÃÔÕßÔ
Þ×ØÇÕÏÇÔÂÑÕßÙÚËÝÌØÏÑÇÒËÄÚÎÚÁÝÚÕßÚÕÖËÊÃÕÄÖÕßËÑÊÎÒ×ÔËÚÇÏÎÑÇÑÄÚÎÚÇÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ
¬ÇßÚÄÞØÕÔÇÄÓÜÝÑÇÏÇÐËÞ×ØÏÙÚÇ
ÇÖÕÚËÒËÃÑÇÏÚÕÖËÊÃÕÄÖÕßàËÏÑÇÏ
ÓÇØÚßØËÃÁÔÇÝ¦ÍÏÕÝÄÖÕßàÕßÔÎ
ÇÍ¦ÖÎÑÇÏÎÑÇÒÕÙÆÔÎÇÌÇÔÂÝ
ÛßÙÃÇÚÕß¢ØÇÔÚÝÇÏÍÑËØÙÚÇÃÚËØ
¶ÕÏÔÇàÃÚÕÔÙÑÄÚÜÙÇÔÇÒÒ¦ÊËÔ
ÚÕÔßÖÁÚÇÐÇÔ¶ÑÇÏÎÇÍ¦ÖÎÎÊÏÑÂ
ÚÕßÑÇÏÚÎÝÍßÔÇÃÑÇÝÚÕßËÐÎÓËØ×ÔÕßÔÑÇÏËÐÇÔÛØÜÖÃàÕßÔÇßÚÄ
ÚÕÓËÍÇÒËÏ×ÊËÝÑ¦ÒÒÕÝÖÕßÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÛÇÁÓËÔËÇÖÄÑÕÙÓÕÑÇÏÖÇÍËØÄÑÇÏÑ¦ÔÕßÔÚÎàÜÂÙËÇßÚÄÔ
ÚÕÔÑÄÙÓÕ¦ÐÏÇÔÇÚÎàËÏÑÇÔËÃÝ

ΚΡΙΤΙΚΗ
Της ΛΙΝΑΣ

ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ

Μνήμη από μουσική
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
Το τραγούδι του πατέρα
εκδ. Πατάκη, σελ. 130

ε μελωδίες ÓÇÑØÏÔÁÝÑÏÛ¦ØÇÝÇÑÕØÔÚËÄÔÑÇÏÈÏÕÒÏÕÆ
ÖÕßÇÔÚÎÞÕÆÙÇÔÚÏÝÊËÑÇËÚÃËÝÚÕß»ÑÇÏÚÕß»ÙÚÇÙÕÑ¦ÑÏÇÑÇÏÙÚÇÑÇÒÔÚËØÃÓÏÇËÔÄÝ
ÕØËÏÔÕÆÞÜØÏÕÆÇÔÇÙÚÇÃÔËÏÕËÄÊÜØÕÝØÎÍÕØÏ¦ÊÎÝÚÎÔÇÔ¦ÓÔÎÙÎÚÕßÖÇÚÁØÇÚÕßÖÄÁÔÇÑÕßÚÃ
ÐËÞÆÔÕÔÚÇÏÖÇÒÏÁÝÇÙÖØÄÓÇßØËÝ
ÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÑÇÏÙÑÕØÖÃàÕÔÚÇÏ
ÙÚÏÝÙËÒÃÊËÝÚÕßÈÏÈÒÃÕßÚÕßÚÏÝ
ÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝËÏÑÕÔÃàÕÔÚÇÏÚØËÏÝÔËÇØÕÃ¦ÔÊØËÝÖÕß
ÖÇÃàÕßÔÓÕßÙÏÑÂÙÚÕßÝÍ¦ÓÕßÝÑÇÏ
ÙÚÇÍÒÁÔÚÏÇÚÕßÞÜØÏÕÆ©ÑÏÛÇØÃÙÚÇÝÚÕßÚØÃÕËÃÔÇÏÕÖÇÚÁØÇÝÚÕß
ÙßÍÍØÇÌÁÇÊ×ÑÇÏÞØÄÔÏÇÕÏÌÜÔÁÝÚÜÔÚØÕÈÇÊÕÆØÜÔÙÏÍÕÆÔÙË
ÓÏÇÓÇÍÔÎÚÕÚÇÏÔÃÇÐÁÌÚÏÙËÁÔÇ
ÞÇÒÇÙÓÁÔÕÓÇÍÔÎÚÄÌÜÔÕ
©ÓÜÝÙÚÎÓÔÂÓÎÎÓÕßÙÏÑÂÕßÊÁÖÕÚËÖÇÆËÏÎÞ×ÚÎÝÑÇÚÇÖÇÆËÏÚÕÖÁÔÛÕÝÔÇÑÇÒ×ÔÚÇÝÒÄÍÏÇ
ÞÇÓÁÔÇÑÇÏÐÇÔÇÈÇÒÓÁÔÇ®ÍÏÇÞØÄÔÏÇÚØÇÍÕßÊÏÙÓÁÔÇÕØÎÍÕØÏ¦ÊÎÝ
ËÖÏÙÚØÁÌËÏÙÚÎÙßÔÚØÕÌÏ¦ÚÕßÖÇÚÁØÇÚÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÕÚÕÖÃÕÚÎÝ
ÖÇÏÊÏÑÂÝÚÕßÎÒÏÑÃÇÝÚÕÖÃÕÓßÛÏÑÄÑÇÏÇØÞÇÃÕÌÜÔÂÚÕßÖÇÚÁØÇÚÕßÇÔÇÈÒÆàËÏÇÖÄÚÏÝÖÎÍÁÝ
ÚÕßÇÍÍÇÃÕßÇÖÄÈÕßÔÕÑÕØÌÁÝ

Μ
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ÇÖ»ÄÖÕßÑÇÚÁÈÇÏÔÇÔÖÇÍÜÓÁÔÇ
ÔËØ¦ÌÇÔÚ¦ÙÓÇÚÇÑÇÏÔËØ¦ÏÊËÝ®
ÑßÒ¦ÙÚÇØÁÓÇÚÇÊÕÒÏÞÕÊØÕÓËÃ
ÙÚÇÕÊÄÙÎÓÇÚÎÝÇØÞÇÃÇÝÍÔÇÚÃÇÝÑÇÏËÍÞÇØ¦ÙÙËÚÇÏÙÚÇÇÏÜÔÄÈÏÇ
ÓÕÔÕÖ¦ÚÏÇÚÕßÈÕßÔÕÆÍÏÇÔÇÇØÊËÆÙËÏÚÎÔÖËÊÏ¦ÊÇÚÜÔ¢ÏÒÃÖÖÜÔ
©ØÎÍÕØÏ¦ÊÎÝÍØ¦ÌËÏÍÏÇ
ÚÕÔÖÇÚÁØÇÚÕß
ÓËßÖÄÑØÕßÙÎ
ÁÔÇ ÚÇÍÑÄ 
ÓËÒÜÊÃÇ ÚÕÆ
ÛßÓÃàËÏÚÏÝÒ¦ÚÏÔ ÖÇØÇÒÒÇÍÁÝÚÕßÚØÃÕÙË
ÒÇáÑ¦ÚØÇÍÕÆÊÏÇÚÎÝËÖÕÞÂÝ
ÑÇÏÇÖÕØËÃÖ×Ý
ÑÇÏÁÔÇÓÏÑØÄ
ÞÜØÏÄÙÑÇØÌÇÒÜÓÁÔÕ ÙÚÎÔ
ÖÒÇÍÏ¦ÚÕßÓßÛÏÑÕÆÈÕßÔÕÆ®
ÖÇÛÏÇàÄÚÇÔÓË
ÚÁÚÕÏÕßÝÒÇÚÏÔÕÍËÔËÃÝØßÛÓÕÆÝ®ßÓÄÚÇÔÇÑÄÓÎÓÏÇÓËÒÜÊÏÑÂËÑÑËÔÚØÏÑÄÚÎÚÇ
ÚÕÔÖÇÖÖÕÆÚÕßÔÇÖÇÃàËÏÁÔÇÒ¦ÚÏÔÓËÚÕÕÆÚÏ ÇÏÌßÙÏÑ¦ÊËÔÐËÞÔÕÆÙËÖÜÝÚÕÓÕÔÇÊÏÑÄÚØÇÍÕÆÊÏ
ÖÕßËÔÕØÞÂÙÚØÜÙËÚÕÚØÃÕÂÚÇÔ
ÁÔÇÚÇÍÑÄÍÏÇÚÎÔÜØÇÃÇÓßØÔÏ¦ÖÕßàÕÆÙËÙËÁÔÇËØËÏÖÜÓÁÔÕ
Þ¦ÔÏÑÇÚ¦ÒÕÏÖÕÚÎÝÕÛÜÓÇÔÏÑÂÝ

ÖËØÏÄÊÕß¡ÁÙÇÇÖÄÚÇÚØÇÍÕÆÊÏÇÚÕßÖÇÚÁØÇÇÔÇÛ¦ÒÒËÏÁÔÇÝ
ÖÕÏÑÏÒÄÞØÜÓÕÝÑÄÙÓÕÝÇØÍÇÙÓÁÔÕÝÇÖÄÚÎÙÌÆØÇÑÇÏÚÕÔ¦ÑÓÕÔÇ
ÚÎÝÙÚÕØÃÇÝÖØ×ÚÎÍËÔÏ¦ÖØÕÙÌÆÍÜÔÑÇÚÕÃÑÎÙËÙÚÏÝÍËÏÚÕÔÏÁÝ
ÚÜÔÓÕßÙÕßÒÓ¦ÔÜÔÞÜØÃÝÔÇÇÖÕÌÆÍËÏÚÎÔÑÇÞßÖÕÉÃÇÚÜÔÔÚÄÖÏÜÔ©ÏÁØÏÊËÝ
ÇÔÑÇÏÇÓÈÒßÓÁÔËÝÊÕÑÃÓÇÙÇÔ
ÑÇÏ ÚÎ ÊËÆÚËØÎÍËÔÏ¦ÖØÕÙÌÆÍÜÔ ÙÚÎÔ
ÕÖÕÃÇ ÇÔÂÑË Õ ÖÇÚÁØÇÝ
ÚÕßØÎÍÕØÏ¦ÊÎÇÃàÕÔÚÇÝ
ÚÎÔÑÏÛ¦ØÇÚÕß
¦ÔÕÏÍËÞ×ØÕÙË
ÁÔÇÔÚÄÖÕÖÕß
ÇÙÌßÑÚÏÕÆÙË
ÇÖÄ ÈÇÛÆØØÏàËÝ ÏÙÚÕØÃËÝ
ÏÙÚÕØÃËÝ ÖÕß
ÇØÍÕÖÁÛÇÏÔÇÔÙÚÇÑÇÌËÔËÃÇÚÕß
ÞÜØÏÕÆ
©ÏÓÕßÙÏÑÁÝÇÔÇàÎÚÂÙËÏÝÚÕß
ÚØÃÕËÍÑÏÈ×ÚÏàÇÔÚÎÔÇÍÜÔÃÇÚÎÝ
ÍËÔÏ¦ÝÚÕßÝÔÇàÂÙÕßÔÙËÁÔÇÔ
ÑÄÙÓÕÖÒÇÚÆÚËØÕÇÖÄÇßÚÄÔÄÖÕß
ÍËÔÔÂÛÎÑÇÔ©ÓÜÝÓÄÔÕÔÕÇÑÕØÔÚËÕÔÃÙÚÇÝÛÇÇÖÕÚÕÒÓÂÙËÏÚÎÌßÍÂ©Ï¦ÒÒÕÏÊÆÕØÃàÜÙÇÔÙÚÕÔÑ¦-

ÓÖÕÑÇÏÙÚÇÑÇÖÔ¦ÑÏÛ¦ØÇÑÇÏ
ÚÕÈÏÕÒÃÂÚÇÔÎÇÔ¦ÖÇßÒÇÇÖÄÚÕÔ
ÕÒÕÂÓËØÕÓÄÞÛÕ©ÔËÇØÄÝÇÚÇÐÃÊËßÚÕÝÑÏÛÇØÏÙÚÂÝÕÔËÏØËßÄÚÇÔÔÇ
Ñ¦ÔËÏÑÇÔÚ¦ÊËÝÑ¦ÚÜÇÖÄÓÏÙÕÙÑÄÚËÏÔÇÖÇØ¦ÛßØÇÑÇÏÚØÇÈÎÍÓÁÔÇÊÇÔÚËÒÁÔÏÇÑÕßØÚÏÔ¦ÑÏÇ®ÇÒÒ¦
ÄÚÇÔÑÇÚÁÑÚÎÙËÚÎÍßÔÇÃÑÇÚÎÝ
àÜÂÝÚÕßÚÕÔÑßØÃËßÙËÎÁÍÔÕÏÇ
ÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÇÖÕÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝ
©ÈÏÕÒÏÙÚÂÝÖ¦ÒÏÖÕßËÃÞËÇÔÇÑÇÒÆÉËÏÚÎÓÕßÙÏÑÂÞ¦ØÎÙÚÕÈÏÕÒÃ
ËÔÄÝËØÓÇÔÕÆÇÏÞÓÇÒ×ÚÕßÊËÔ
ÓÖÄØËÙËÖÕÚÁÔÇÇÔÇØØ×ÙËÏÇÖÄ
ÚÕÚØÏÖÒÄÞÚÆÖÎÓÇÚÕßÖÕÒÁÓÕß
ÚÕßËÓÌßÒÃÕßÑÇÏÚÎÝÞÕÆÔÚÇÝ
ÚÕÙÈÂÙÏÓÕÚÜÔÓËÒÜÊÏ×Ô
ÇÖÕÙÚ¦àËÚÇÏÖßÑÔÂÎÛÒÃÉÎÚÏÝ
ÚËÒËßÚÇÃËÝÑÇÏÕÓÕØÌÄÚËØËÝÙËÒÃÊËÝÚÕßÈÏÈÒÃÕßÕØÎÍÕØÏ¦ÊÎÝ
ÇÌÕßÍÑØ¦àËÚÇÏÁÔÇÇÖÄÑÕÙÓÕÓÁÒÕÝÔÇËÑØÁËÏÇÖÄÚÕÁØËÈÕÝÚÎÝ
ÉßÞÂÝ®ÚÕßËÚÕÏÓÕÛ¦ÔÇÚÕßÖÇÚÁØÇÚÕßÇÔÚÃÙÚÏÐÎÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔ
ÕÊÆÔÎÚÎÝÇÖ×ÒËÏÇÝÑÇÏÙÚÎÔÖÇØÇÓßÛÃÇÚÎÝÓÕßÙÏÑÂÝÞÕØÊÃàËÏÚÎ
ÍØÇÌÂÚÕßØÎÍÕØÏ¦ÊÎÕÕÖÕÃÕÝÇÔÚÏÚ¦ÙÙËÏÙÚÎÔËÙÜÙÚØÁÌËÏÇ
ÚÕßÖÄÔÕßÚÎÔËÐÜÙÚØÁÌËÏÇÚÕß
ÚØÇÍÕßÊÏÕÆÏÄÚÏÎÓÕßÙÏÑÂÞ¦ØÎÙÚÎÔßÖËØÒÕÍÏÑÂÚÎÝÌÆÙÎ
ÇÌßÖÔÃàËÏÚÇÇÔËÃÖÜÚÇÚÕßÔÕß
ÚÇÙÖ¦ÔÏÇÌßÒÇÞÚ¦ÚÎÝÑÇØÊÏ¦Ý
ÖÕßÙßÒÒÁÍËÏÎÙÏÜÖÂÑÇÏÇØÔËÃÚÇÏÔÇËÑÞÜØÂÙËÏÙÚÎÍÒ×ÙÙÇ

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

(Ò³³É¨ÑÚÑÐioË
Ó¨ÚÉ¨Ø.ÈÐ³ÐÑ³{~ÒVÒ³ØV
¨TÚÓØÉ{¨ÉÖ³i~ÑØÈÙÈÌÐÈ³¨Ëo~{ÑË~{ÑÜÜÒÐÒÜÜ³ÑÈÉËÙi³ÌÐÈ¨ÑÚÖÉÑÐÈÉ{ÉÈoÉ{~ÒØÉËÐÑ{
t ÜËÚ{Øu
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους
ποιητές ή συγγραφείς καλείτε, ζώντες και τεθνεώτες;

ÛÉÚÑ~Ñ³ÑÙÉTÌÐÈÑÚÑÈÐÒÇ
ÓÑ~ÑÜÜ{³ÓTiÈÚÑÑÙÉTÌ³Ñ
³i¨Ì~ÜiÊÐÈ
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που μάθατε πρόσφατα χάρη

στην ανάγνωση ενός βιβλίου;

³Ñ³itÈÚÜoËÑ³ÈKÜÓÐÐÑ³Øu³È,ÒÐ×È(ØÉÑ³{ÚÓÉ{
ÐÉ³iÙÈ³{~ÊÑ³ËÜiiÈÚÉ¨ÉË
³ÐÒ³{~ÑÚ¨Ó×³iÈÑ³ÑÑ~ÜÒ
ÑÜØ³×Ø³Ñ³{~É{ÐÓVi
ÉÜÜi{~ÊÚÉ¨iiÚÓÜÉ{³KÜÓÐÐÑÑÈ¨ÜÉË³ËÙ{³Ñ¨ÒoÐÑ³Ñ
~Ñ{ÑÈ³ÒÐÉ³itÈÐÒÚÉ{Òu³ÈÑ
ÐÉ³ÑÐ¨×³Ñ{ÈÌ³×Ø³ÈV
ÑoÉ{Ö³Ñ{ÐÓÑÐÑØ~Ñ{ÉÐÉËØ
ÐÓÑ³ÈØ
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε πρόσφατα για πρώτη φορά;

0t'ÑËÙ¨u³È(ÜÒ³ÑV³ÈÙÑ{Ì³É¨É¨³{~ÌËiÐÑÈÓTÉ{
o¨Ñ×ÉË³Ó
Το βιβλίο που έχετε διαβάσει τις περισσότερες φορές;

ÐÈo{Ñ~Ñ{¨Ì×ÈÜÑ~{ÐÓØ³
t'ÖÜÑ~Ñ³iÖ~ÑÜiuÑÜÜÒ¨×Ò³ØÑÓÙ¨ÑÑåoÑ³ÑKÒ×iV³(ÑÑo{¨oiV³ÈØÐÉoÒÜÈØ³¨Ño{~ÖØ~Ñ{³ÈØ{ÒiÐÈØ
Ñ¨TÑËÈØ ÜÜiÉØÉ¨³{~ÖØ~Ñ{ÜÈ¨{~ÖØ{i³ÓØV³Ò×~ÑV³ Ë³É
~Ñ{³ ³³o{Ó×~{.ÉÌÜÈØÑÈ³ÖØÉ{³¨Ó×ÈTÒ
Στο μυθιστόρημά σας η ερωτική παραφορά γίνεται ένα είδος μετρονόμου στη ζωή του κεντρικού χαρακτήρα;

$T{ØÌÐØ³ÈÐÓ³¨ÈVÑÜÜÒØ
ÑÑwÐÓ³¨iiV¨ÐÓ³¨ii³
Ñ¨ÐÓ³¨i³VÑ³Ë³Ñi³i³ÉoÊ
~Ñ³ÑÐÓ³¨ii~Ñ{ÐÉ³¨Ì³{~ÑØÈ
³ÈÂÉ~ËÇÉ{³ÑÚ{~Ò$ ¨³ÑØÉËÑ{ÜÈ{ÐÉÜÊØÚÉÌØVÜÖÉ{³ÑÐÓÜiV
Ù{Ñ¨¨ioÖÉ{³i~ÑÚiÐÉ¨{Ì³i³ÑV
o~¨ÉÐËÇÉ{³iÉÑÒÜii~Ñ{³i³È¨ÑËÑ³iØÉo~É×ÑÜ{~Ì³i³ÑØ~Ñ{³È
¨ÚÜo{ÐÖ$ ¨³ÑØ³ÓÜÉ{³i
ÐÑËÑg³iÚÉÍ~ÊÌg³ÈØÚi³ÖØ
~Ñ{³ÈØ~ÒÉ{ÙiÐ{È¨oÖØw{i³ÓØ
{Ñ³Ë³ÑÈÙÑ{Ì³É¨Ñ¨ÒoÐÑ³ÑoË³Ñ{Ù{ÑÐÓÈ³iØÐÑËÑØ
Τελικώς, γίνεται έρωτας χωρίς πένθος – ή, έστω, πόνο;

¨³ÑØÑÈTÐÒTi³ØÙÉ
ÙÖÑ³Ñ{ÑÈÒ¨ÂÉ{o{Ñ
³ËÙ{ÜÌoÈ{~Ñ×ÓÙÉØT¨ËØ~Ñ×ÉÎiV
³ÑÐ{×³Ó~{ÑÜÑTÑ{~
~Ñ{{ÐiÜÌ{³ÉØT¨ËØ
ÐÊÜÉËÑ{ÐÉ³ÑÐ³Ó¨ÉØÑ¨ÑÙÂÌ³i³ÉØ
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ΠΑΡΙΣΙ

Μπάρμπαρα Χέπγουερθ
Σε έναÇÖÄÚÇÜØÇÏÄÚËØÇÓÕßÙËÃÇÚÎÝ
ßØ×ÖÎÝÙÚÕ¡ÕßÙËÃÕªÕÔÚÁÔÚÕß
ÇØÏÙÏÕÆÁÞËÏÓËÚÇÌËØÛËÃÎÁÑÛËÙÎÁØÍÜÔÚÎÝ¡Ö¦ØÓÖÇØÇ²ÁÖÍÕßËØÛÇÖÄÚÎÔ;H[LÚÕßÕÔÊÃÔÕß
¡Ö¦ØÓÖÇØÇ²ÁÖÍÕßËØÛ  
ÑÕØßÌÇÃÇØËÚÇÔÃÊÇÍÒÆÖÚØÏÇÚÕß
ÓÕÔÚËØÔÏÙÓÕÆÙßÔÕÉÃàËÏÚÕÖÔËÆÓÇÇÖÄÚÇÓÁÙÇÚÕßÕÆÇÏ×ÔÇÑÇÏ
ÇÖÕÚßÖ×ÔËÏÚÎÊÎÓÏÕßØÍÏÑÄÚÎÚÇÚÕß
ÊÏÑÕÆÚÎÝËÒËÆÛËØÕßÖÔËÆÓÇÚÕÝ
ÁÑÛËÙÎÛÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÙÚÕ¡ÕßÙËÃÕ
ªÕÔÚÁÔÙËÇÍÇÙÚÂÙÆÓÖÔÕÏÇÓËÚÏÝ
ÓÄÔÏÓËÝÙßÒÒÕÍÁÝÁÜÝÚÏÝ

ΣΚΩΤΙΑ

Μαίρη Κουάντ
Εν αναμονή ÚÎÝÁÒËßÙÎÝÚÎÝÁÑÛËÙÎÝ
ÍÏÇÚÎ¡ÇÃØÎ Õß¦ÔÚÚÕÖÇØ¦ØÚÎÓÇ
ÚÕß¡ÕßÙËÃÕßÏÑÚÄØÏÇÑÇÏÒÓÖËØÚ
ÙÚÎÑÜÚÃÇÙÚÎÔÖÄÒÎ§ÚÇÔÚÃ¦ØÞÏÙËÂÊÎÚÎÔËÑÙÚØÇÚËÃÇËÔÎÓÁØÜÙÎÝ
ÑÇÏÚÎÔÖØÕÖ×ÒÎÙÎÚÜÔËÏÙÏÚÎØÃÜÔ
ÁÑÛËÙÎÓËÚÕÓÕÔÇÊÏÑÄÖÔËÆÓÇ
ÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß»ÁÞËÏÂÊÎÖÇØÕßÙÏÇÙÚËÃÙÚÕÑËÔÚØÏÑÄÓÕßÙËÃÕ
ÙÚÕÕÔÊÃÔÕÄÖÕßÌßÒ¦ÙÙÕÔÚÇÏÕÏ
ÓËÍ¦ÒËÝÙßÒÒÕÍÁÝÚÎÝÓÄÊÇÝÁÑÛËÙÎÙÚÕ= (+\UKLLÛÇËÍÑÇÏÔÏÇÙÚËÃÙÚÏÝÖØÏÒÃÕß¡ÇÃØÎ
Õß¦ÔÚËÃÔÇÏÖÒÁÕÔËÚ×Ô

ΛΟΝΔΙΝΟ

Τα σχέδια του Ντέιβιντ Χόκνεϊ
Η νέα έκθεσηÙÚÎ5H[PVUHS7VY[YHP[
.HSSLY`ÙÚÕÕÔÊÃÔÕÁÞËÏÛÁÓÇÚÇ
ÙÞÁÊÏÇÚÕß§ÚÁÏÈÏÔÚ²ÄÑÔËáÃÔÇÏ
ÎÖØ×ÚÎÁÑÛËÙÎÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇËÏÑÕÙÇËÚÃÇÖÕßÖØÕÙÌÁØËÏÙÚÕÑÕÏÔÄ
ÚÎÔËÖÇÌÂÓËÇßÚÂÚÎÙÎÓÇÔÚÏÑÂ
ÖÒËßØ¦ÚÎÝÚÁÞÔÎÝÚÕß§ÚÁÏÈÏÔÚ²ÄÑÔËáÁÑÛËÙÎËÖÏÑËÔÚØ×ÔËÚÇÏÙË
ÖØÕÙÜÖÕÍØÇÌÃËÝÇÖÄÚÎÊËÑÇËÚÃÇ
ÚÕß»ÁÜÝÚÇÖØÄÙÌÇÚÇÞØÄÔÏÇ
ßÚÕÖØÕÙÜÖÕÍØÇÌÃËÝÑÇÏÖØÄÙÜÖÇ
ÚÕßÕÏÑËÃÕßÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕÝÄÖÜÝÕ
ËÏÑÕÔÏàÄÓËÔÕÝËÖÏÓËÒÎÚÂÝÑÇÏÖØ×ÎÔËØÇÙÚÂÝÚÕßÑØÁÍÑÕØÏÈÇÔÝ

ΝΤΕΝΒΕΡ

Αποθέωση του φωτός
Στο Μουσείο ΤέχνηςÚÕß§ÚÁÔÈËØÙÚÕ
ÕÒÕØ¦ÔÚÕÓÃÇÇÖÄÚÏÝÚØÁÞÕßÙËÝ
ËÑÛÁÙËÏÝËÃÔÇÏËÙÚÏÇÙÓÁÔÎÙÚÕÌÜÝ
ÖÏÒÁÍÕÔÚÇÝËÑÛÁÓÇÚÇÇÖÄÄÒÇÚÇ
ÚÓÂÓÇÚÇÚÕßÓÕßÙËÃÕßÎÁÑÛËÙÎ
;OL3PNO[:OV^®ÊÕÐ¦àËÏÚÎÞØÂÙÎ
ÚÕßÌÜÚÄÝÇÖÄÊÏ¦ÌÕØÇËÑÌØÇÙÚÏÑ¦
ÓÁÙÇÙËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÖËØÏÄÊÕßÝÚÎÝ
ÏÙÚÕØÃÇÝÚÎÝÚÁÞÔÎÝÓÌÇÙÎÊÃÔËÚÇÏ
ÑÇÏÙÚÎÙßÓÈÕÒÏÑÂÇÔÇÖÇØ¦ÙÚÇÙÎ
ÚÕßÌÜÚÄÝÖÕßÕÊÎÍËÃÙËÇÓÌÃÙÎÓËÝÇÌÎÍÂÙËÏÝÓÁÙÇÇÖÄËÑÛÁÓÇÚÇÁÑÛËÙÎÛÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÁÜÝ
ÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕ

KREEMART

NPG LONDON

V&A

BOWNESS/ TATE

ΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

DENVER ART MUSEUM

Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Οι αναθέσεις του Μet
Οι ετήσιεςÇÔÇÛÁÙËÏÝÚÕß¡ÎÚØÕÖÕÒÏÚÏÑÕÆ¡ÕßÙËÃÕßÚÎÝ§ÁÇÝ±ÄØÑÎÝ
ÍÏÇÚÎÔÚÇØ¦ÚÙÇÑÇÏÚÎÔÖØÄÙÕÉÎ
ÚÕßÑÚÏØÃÕßÚÎÝÁÓÖÚÎÝËÜÌÄØÕßËÃÔÇÏÛËÙÓÄÝÑÇÏËÊØÇÏ×ÔÕßÔ
ÚÕÔÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÏÙÓÄÚÕßÓÕßÙËÃÕß
ÙÚÎÊÏÑÚÆÜÙÎÓËÚÇÒÇÔÚÕÆÞÕßÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÇÖÇÔÚÇÞÕÆÙÚÕÔÑÄÙÓÕ¬Õ
ÖØÄÚàËÑÚÍÏÇÚÕØÕßÌÍÑ¦ØÔÚËÔÇÔÇÚÁÛÎÑËÙÚÕÔ¡ËÐÏÑÇÔÄÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎ
ÑÚÕØÇÓÄØÇÌÜÚÑÇÏÚÕÖØÄÚàËÑÚ
ÍÏÇÁÔÛËÙÎÍÒßÖÚ×ÔÙÚÎÔÖØÄÙÕÉÎ
ÚÕßÓÕßÙËÃÕßÙÚÎÔÓËØÏÑÇÔÃÊÇÑÇÒÒÏÚÁÞÔÏÊÇ ¦ØÕÒ¡ÖÄÕßÈ

SALVINO CAMPOS

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

$ÈÙÒ³{ØV¨ÉÈ³ÌØ~ÌÐØ³È.ÑÜKËÒÐØ
ΜΙΛΑΝΟ
Μια μεγάλη ÁÑÊÕÙÎÇÌÏËØÜÓÁÔÎ
ÙÚÕÔÚØÄÖÕÖÕßÁÔÇÝÌÜÚÕÍØ¦ÌÕÝÊÎÓÏÕßØÍÄÝÈÒÁÖËÏÚÕÔÑÄÙÓÕ
ÜÝÁÔÇÓËÍ¦ÒÕßÊ¦ÚÏÔÕÙÆÓÖÇÔËÃÔÇÏÚÕÒËÆÑÜÓÇÓËÚÃÚÒÕ©®ÖÕß
ÑßÑÒÕÌÄØÎÙËÖØÄÙÌÇÚÇÙÚÕ¡ÏÒ¦ÔÕÇÖÄÚÕÔÕÃÑÕ:PS]HUH,KP[VYPHSL
ÔÇÝÇÒÎÛÏÔÄÝÖÕÏÎÚÂÝÚÎÝËÏÑÄÔÇÝ
ÕØÇàÏÒÏ¦ÔÕÝÌÜÚÕÍØ¦ÌÕÝÇÒÈÃÔÕ
¦ÓÖÕÝ:HS]PUV*HTWVZÍÆØÏÙË
ÄÒÕÔÚÕÔÑÄÙÓÕÇÔÇàÎÚ×ÔÚÇÝÚÕ
ÙÚÕÏÞËÃÕÚÕßÔËØÕÆÙËÖÄÒËÏÝÙË
Ê¦ÙÎÙËÖ¦ØÑÇÙËÓÔÎÓËÃÇÃÔÇÏ
ÁÔÇÕÖÚÏÑÄÇÌÂÍÎÓÇÇØÓÕÒÕÍÎÓÁ-

ÔÕÙÚÎÔÕÒÄÚÎÚ¦ÚÕßÓËÇÙÖØÄÓÇßØËÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÓËÚÎÓÃÇÖ¦ÔÜ
ÙÚÎÔ¦ÒÒÎÙËÒÃÊÇÚÎÙËÒÃÊÇÔÇ
ÙßÔÛÁÚÕßÔÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÈÒÁÓÓÇ
ÚÕßÊÎÓÏÕßØÍÕÆÚÕßÝÙËÑ¦ÚÏÚÄÙÕ
ÕÏÑËÃÕÄÙÕÑÇÏÖÇØ¦ÐËÔÇÇÖÄÑÕÙÓÕ
ÚÄÙÕÑÕÏÔÄÄÙÕÑÇÏÙÖ¦ÔÏÕ×ÙÚËÔÇ
ÞØËÏ¦àËÚÇÏÔÇÚÕÇÔÇàÎÚÂÙËÏÑÇÔËÃÝ
ÔÇÚÕÇÖÕÙÖ¦ÙËÏÑÇÏÔÇÚÕËÖÇÔËÔÚ¦ÐËÏÙËÓÏÇÔÁÇØÕÂÇÌÂÍÎÙÎÝ©
ÇÒÈÃÔÕ ¦ÓÖÕÝÓËÁÊØÇÚÕªÃÕÔÚË
¬àÇÔÁÏØÕÑÇÏÚÎ§¦ÖÕÒÎËÃÔÇÏÁÔÇÝ
ÚÇÐÏÊËßÚÂÝÞÔÎÒÇÚËÃÑÄÙÓÕßÝÑÇÏ
ÎÓÇÚÏ¦ÚÕßÁÞËÏÚÄÙÕÇÔÛØÜÖÕÒÕÍÏÑÂÊÏ¦ÙÚÇÙÎÄÙÕÑÇÏÈÇÛÏ¦ÖØÕ-

ÙÜÖÏÑÂÓÕÔÇÞÏÑÂÑÇÏËÔÊÕÙÑÕÖÏÑÂ
ÔÇàÎÚËÃÖÒÇÚËÃÝÕØÃàÕÔÚËÝÍÏÇÔÇ
ÓÏÒÂÙËÏÍÏÇÚÕÓÆÞÏÕËÑËÃÔÕÔÚÕÔ
ÑØÇÊÇÙÓÄÇÔËÖÇÃÙÛÎÚÇÎÞÎØÄ
ÖÕßËÖÏÚØÁÖËÏÙÚÕÈÒÁÓÓÇÔÇÕØÍÇÔ×ÔËÏÚÕßÝÓËÍ¦ÒÕßÝÞ¦ØÚËÝÓÏÇÝ
ËÙÜÚËØÏÑÂÝÇÌËÚÎØÃÇÝßÚÄÚÕÓËÍ¦ÒÜÔÊÏÇÙÚ¦ÙËÜÔÒËÆÑÜÓÇÍÏÇÚÕ
ÔËØÄÍÏÇÚÎÔÖÕÏÎÚÏÑÂÚÕßÆÊÇÚÕÝ
ËÃÔÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÑÇÏÓÏÇÇÖÄÖËÏØÇÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑÂÝÍËÜÍØÇÌÃÇÝÇÖÄ
ÚÎÔ ÃÔÇ×ÝÚÎØÇàÏÒÃÇÑÇÏÇÖÄ
ÚÎÔÚÇÒÃÇ×ÝÚÏÝÃÔÇÏÓÏÇ
ËÍÑ¦ØÙÏÇÚÕÓÂÙËÁÔÇÙ×ÓÇÕÏÑÕßÓËÔÏÑÂÝÓÔÂÓÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÓÏÇÚÕÒ-

ÓÎØÂÇÔÇÊÏËßÛÁÚÎÙÎËÔÄÝÑÕÏÔÕÆ
ÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑÕÆÑÕÏÚ¦ÙÓÇÚÕÝ©ÇÒÈÃÔÕ ¦ÓÖÕÝÓÕÏ¦àËÏÔÇËÃÔÇÏÕÃÊÏÕÝ
ÌÕØÁÇÝËÔÄÝÑÕÏÔÜÔÏÑÕÆÂÛÕßÝÖÕß
ËÑÑÏÔËÃÚÕÓËÍ¦ÒÕÚÇÐÃÊÏÚÕßÇÖÄ
ÚÕÔÓÇàÄÔÏÕÓÁÞØÏÚÏÝÑÏÔËàÏÑÁÝ
ÒÃÓÔËÝÑÇÏÇÖÄÚÇÖ¦ØÑÇÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÓÁÞØÏÚÕßÝÑÇÚÇØØ¦ÑÚËÝÚÕß
§ÏÇÍ¦ØÇÓËÊÏ¦ÛËÙÎÑÇÚÇÔÄÎÙÎÝ
ÖÏÛßÓËÃÔÇÇÑÚÏÔÕÍØÇÌÂÙËÏÚÕÖÃÇ
ÑÇÏÙßÙÚ¦ÊËÝÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑÂÝ×ÙÓÜÙÎÝÓÁÙÇÇÖÄÒÂÉËÏÝÙÚÕÔÇÔÚÃÖÕÊÇ
ÚÎÝÚÕßØÏÙÚÏÑÂÝÂÇÖÒ×ÝÚÇÐÏÊÏÜÚÏÑÂÝÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÝßÞÔ¦àËÏËÙÚÏ¦àËÏÙÚÕÁÒÇÙÙÕÔÙÚÕÌËßÍÇÒÁÕÑÇÏ

ÚÕËÌÂÓËØÕÍÏÇÔÇÓÏÒÂÙËÏÍÏÇÚÕ
ÓËÍ¦ÒÕÚÕÙÚÁØËÕÑÇÏÚÕÇÏ×ÔÏÕ©Ï
ÒÕßÄÓËÔÕÏÕÏËÑÈÕÒÁÝÖÕÚÇÓ×ÔÕÏ
ÇÙÚÏÑÕÃÖÇØÇÖÄÚÇÓÕÏÚÇÍÒßÖÚÏÑ¦
ÙßÓÖÒÁÍÓÇÚÇÓËÚÏÝÑØÂÔËÝÕÏÇÖÄÉËÏÝÓËÍÇÒÕßÖÄÒËÜÔÑÇÏÕÙÏÜÖÎÒÄÝÑÄÙÓÕÝÚÕßÈßÛÕÆÓËÄÒÇÚÇ
ÁÓÈÏÇÑÇÏÚÇ¦ÉßÞÇÕØÍÇÔ×ÔÕßÔ
ËÑÔÁÕßÓÏÇËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÏÙÚÕØÃÇ
ÚÕßÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆÚÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇ
ÙÖÃÚÏÇÆÙÚËØÇÇÖÄÖÒÎÓÓÆØÇÙÚÕ
¡ÇÔ¦ÕßÝÙÚÕÔÓÇàÄÔÏÕÚÕ
¡ÏÇÖÕÏÎÚÏÑÂËØÓÎÔËÃÇËÔÄÝÌßÙÏÑÕÆÌÇÏÔÕÓÁÔÕß©ÑÄÙÓÕÝÚÕß
ÇÒÈÃÔÕ ¦ÓÖÕÝ

ÔÇÝÖÇÏÊÃÇÚØÕÝÓÃÒÎÙËÍÏÇÓÄÒßÔÙÎ
ÇÖÄÚÎÔÇÓÓÕßÊÏ¦ÖËÏÚÇÄÓÜÝÕ
ÈÕÒÈÄÝÚÕßÓÇÚÏÕÆÙÇÔÔÇÖËÚ¦ÞÚÎÑËÖØÕÝÚÇÁÐÜÓÇÍÔÎÚÏÑÂÁÊËÏÐË
ÔËßØÕÈÒ¦ÙÚÜÓÇ¢ËÆÍËÏÝÇÖÄÉËÍÏÇ
ÛÂÔÇÓÕßËÃÖÇÔ®
¡ÇØÃÇÖÇØ¦ÚÕÍßÓÔÄÚÎÝÑØÇÔÃÕÖÇØ¦ÚÎÔÕßÒÂÙÚÕÖÇÏÊÏÑÄÑËÌ¦ÒÏÓÁÙÇÙÚÎÔÑÒÏÔÏÑÂÚØÁÞËÏÑÇÏ
ÞÕØËÆËÏÙßÔÁÞËÏÇÙÇÔÔÇÛÁÒËÏÄÒÇ
ÔÇÚÇÑ¦ÔËÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÃÔÇÏÒËÝ
ÑÇÏÐÁØËÏÖÜÝÕÑÇÑÕÂÛÎÝÄÍÑÕÝÖÃÙÜÇÖÄÚÕÓ¦ÚÏËÃÔÇÏÓËÚÇÙÚÇÚÏÑÄÝ¶
ÇÖÄÚÇËÖÏÔËÌØÃÊÏÇßÔÓÃÇÇÑÄÓÇ
ÓËÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÕÔÓßËÒÄÆÕËÖËÓÈ¦ÙËÏÝÊ×ÊËÑÇÞÎÓËÏÕÛËØÇÖËÃËÝÑÇÏ
Ú×ØÇËÖÃÑËÏÚÇÏÓÏÇÓËÚÇÓÄÙÞËßÙÎ
¡ÇØÃÇËÃÔÇÏÖÇÔÁÓÕØÌÎ
ßÍÍÔ×ÓÎÖÕßÍÃÔÕÓÇÏÊßÙ¦ØËÙÚÕÝÑÇÒÁÓÕßÑØÏ¶ÙÆÔÚÕÓÇÛÇ
ÑÇÚÇÌÁØÜÔÇÙÚØÁÉÜÇÒÒÕÆÚÎÔ
ÖØÕÙÕÞÂÓÕßÛËÒÇÇÖÒ×ÝÚ×ØÇ
ÔÇÙÕßÖÜÍÏÇÑ¦ÚÏÖÕßËÃÞÇÊÏÇÈ¦ÙËÏÑ¦ÖÕÚË!ÙËÑ¦ÖÕÏÇÖÕÒËÓÏÑ¦ÓÁ-

ÚÜÖÇÚÎÔÖÇØÇÓÕÔÂÚÎÝÓËÍ¦ÒÎÝ
ËÖÃÛËÙÎÝÎÊÏÇÚÇÍÂÇÔÇÑÕÏÔÜÔÄÚÇÔÉÏÛßØÏÙÚ¦ÇÖÄÇÐÏÜÓÇÚÏÑÄÙË
ßÖÇÐÏÜÓÇÚÏÑÄÑÇÏÇÖÄÙÚØÇÚÏ×ÚÎ
ÙËÙÚØÇÚÏ×ÚÎ!ÖÃÛËÙÎÚÎÔÇßÍÂ
ÑÇÔËÃÝÊËÔÖËÛÇÃÔËÏ®ßÚÄÝÖÕßÚÕ
¦ÑÕßÍËÁÖØËÖËÔÇÚÕËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÁÚÙÏÇÑØÏÈ×ÝÙÚÕÔËÖÄÓËÔÕ
ÒËÝÑÇÏËÖØÄÑËÏÚÕÍÏÇÐÄØÑÏ!ÁÖØËÖËÔÇÚÕÖÕÆÔËÍÏÇÚÕÖÏÙÚÁÉÕßÔ
ÁÖØËÖËÔÇÚÕÇÑÕÆÙÕßÔÍÏÇÔÇÚÕ
ÖÏÙÚÁÉÕßÔ
Ê×ÑÇÏËÈÊÕÓ¦ÊËÝÚÕÉÏÛßØÃàÜ
ÙÚÕÔËÇßÚÄÓÕßÚÕËÖÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÜ
Ñ¦ÛËÓÁØÇÇÖÄÓÁÙÇÓÕßÑÇÛ×ÝÙßÔÇÔÚ×ÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝÍÕÔËÃÝÑÇÏÚÕßÝ
ÇÌÕÙÏÜÓÁÔÕßÝÍÏÇÚØÕÆÝÑÇÏÚÏÝËÐÃÙÕßÇÌÏËØÜÓÁÔËÝÔÕÙÎÒËÆÚØÏËÝÚÕß
ÒÖÃÊÇ®¬ÕÒÁÜÇÖÄÓÁÙÇÓÕßÄÚÇÔ
ÙßÔÇÔÚ×ÚÇ¦ÒÒÇÍÔÜÙÚ¦ÑÇÏ¦ÍÔÜÙÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÕßÒÖÃÊÇ®ÖÕßÈÒÁÖÜ
ÔÇÖÕÒËÓÕÆÔÍÏÇÚÎÓÃÇÑÇÏÓÕÔÇÊÏÑÂ
àÜÂÖÕßÚÕßÝÊÄÛÎÑË!ËÖÃÛËÙÎÚÎÔ
ÇßÍÂÑÇÔËÃÝÊËÔÖËÛÇÃÔËÏ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Γράμμα από το μέτωπο ΙΙΙ
Αγαπητέ μου Γκρι,ÚÎÔÖØ×ÚÎÔÆÞÚÇ
ÖÕßÑÕÏÓÂÛÎÑÇÙÖÃÚÏÇÌÄÚÕßÎÑÄØÎÓÕßÊÏÇÍÔ×ÙÚÎÑËÓËÒËßÞÇÏÓÃÇ
ÖØÕÚÕÆÑÕÏÓÎÛ×ÇÖÕàÂÚÎÙÇÖÇØÎÍÕØÏ¦ÙÚÕßÝÊÆÕÖÏÕÇÍÇÖÎÓÁÔÕßÝ
ÓÕßÌÃÒÕßÝÑÇÏÔÕÔÕÆÝÚÎÝÓÏÑØÂÝ
ÑÒÇÉÇÙÚÕÙÖÃÚÏÚÕßÝËÑËÃÔÕÚÕ
ÈØ¦ÊßÙÇÔÊÇØÓÁÔÕÙÑßÒÃÓËÚÎ
ÃÙÙßÔÇÓËÁÞËÏÚßÒÃÐËÏÙÚÎÔÇÍÑÇÒÏ¦ÚÎÝÑÇÏÚÕÔÙßÔÂÛÜÝÉÆÞØÇÏÓÕ
ÔÚ×ÔÎÔÇÙÑÆÈËÏÑÇÏÔÇÓÕßÊÃÔËÏ
ÁÔÇÌÏÒÃÙÚÕÑËÌ¦ÒÏ
ËÔÛÇÚÕÖÏÙÚÁÉËÏÝÇÒÒ¦ËÑËÃÔÕÚÕÈØ¦ÊßÂÖÏÇÊÆÕÓÖÕßÑ¦ÒÏÇ
ÑØÇÙÃÑÇÏÓËÚ¦ÁÖËÙÇÔÇÑÕÏÓÎÛ×
ÙÚÕ¦ÊËÏÕÙÖÃÚÏÎÓÇÓ¦ÚÎÝÓÏÑØÂÝ
ÂÚÇÔÓÇàÃÚÎÝÙÚÕÔÕÙÕÑÕÓËÃÕÇÌÂÔÕÔÚÇÝÑ¦ÚÜÇÖÄÚÎÍÒ×ÙÙÇÓÕßÔÇ
ÒÏ×ÙËÏÁÔÇ¦ÔÇÐ¬ÕÖØÜÃÁÌßÍÇ
ÇÖ»ÚÕÙÖÃÚÏÙÇÔÑßÔÎÍÎÓÁÔÕÝÍÏÇ
ÚÕÔÕÙÕÑÕÓËÃÕÑÇÏÖ¦ÒÏ
ÇÏËÑËÃÓËÞÚÆÖÎÙË® ÕÏÚ¦àÕÔÚÇÝÍÆØÜÓÕßÑÕÏÚ×ÔÚÇÝÍÏÇÖØ×ÚÎ
ÌÕØ¦ÙÚ»ÇÒÂÛËÏÇÚÏÇÑØÏÈ×ÝÙßÔÁ-

Είχα διαπράξει
μιαν ύβριν: είχα πει,
από μέσα μου, «γιατί
στο δικό μου παιδί;».
ÈÇÏÔËÍÆØÜÓÕßÁØÇÇÖ»ÚÕÊÜÓ¦ÚÏÕÚÎÝÑÄØÎÝÓÕßÓËÚÎÔÕÐËÃÇ
ÒËÓÌÕÈÒÇÙÚÏÑÂÒËßÞÇÏÓÃÇÒÁÖËÏÝ
ÑÇÒÁÓÕßÑØÏËÃÞÇÊÏÇÖØ¦ÐËÏÓÏÇÔ
ÆÈØÏÔ!ËÃÞÇÖËÏÇÖÄÓÁÙÇÓÕßÍÏÇÚÃÙÚÕÊÏÑÄÓÕßÖÇÏÊÃ"®
ÁØËÏÝËÑËÃÓÁÙÇÍÔ×ØÏÙÇÁÔÇ
ÑÕØÏÚÙ¦ÑÏÖÏÕÓÏÑØÄÇÖÄÚÎÔÑÄØÎ
ÓÕßÃÔÇÏÊËÔËÃÔÇÏÊÆÕËÚ×Ô ÇÏ
ÈØÃÙÑËÚÇÏÇÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÜÔÕÍÑÕÒÕÍÏÑ×ÔÝÚÕÕÔÕÓ¦ÙÕßÓË¡ÇØÃÇ
¡ÃÒÎÙÇÓËÚÎÓÇÓ¦ÚÎÝÁÖÔÕÕÝ
ËÍ×ÓÖØÕÙÚ¦ÚÎÝËÑËÃÔÎÇÍÁØÜÞÎ
ÁÊËÏÞÔËÇÑÇÚÇÖÄÔÎÚÎ±ÖËØÂØÜÇÝ
©ÒÇÐËÑÃÔÎÙÇÔ®ÓÕßËÃÖËÓË
ÓÏÇÙÑÏ¦ÍÆØÜÇÖÄÚÇÓ¦ÚÏÇÚÎÝ

«Στη γωνιά~Ò{ÈÂÓÈÑo¨ÖuVÓ¨o³iØåooÜËÙÑØÇo¨Ò×È.~Ò¨ÜÉ³Ó{KÉVÉÐÉÈÐÓÑÌ³~ÜÑ{~ÌËiÐÑ³È,ÖÉ¨³¨È~t$³¨Ñ³{³iØu
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 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Το βήμα που ίσως είναι το τελευταίο
Την Ανθρωπόκαινο εποχή και τις συνέπειές της στον πλανήτη έχει ως ραχοκοκαλιά το 22ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης
Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

«Η επιτυχία ÙÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÎÝÚËÞÔÎÚÂÝÔÕÎÓÕÙÆÔÎÝÛÇËÃÔÇÏÚÕ
ÓËÍÇÒÆÚËØÕÍËÍÕÔÄÝÙÚÎÔÇÔÛØ×ÖÏÔÎÏÙÚÕØÃÇßÙÚßÞ×ÝÓÖÕØËÃÔÇ
ËÃÔÇÏÑÇÏÚÕÚËÒËßÚÇÃÕ®ÌØ¦ÙÎ
ÚÕßÚÃÈËÔ²ÄÑÏÔÍÑËÃÔÇÏÎËÏÙÇÍÜÍÂÙÚÕÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØP/\THU®ÚÕß
¬ÄÔÍÏË²ÁÙËÔËÁÔÇÇÖÄÚÇÊÁÑÇ
ÙßÔÕÒÏÑ¦ÖÕßÛÇÖØÕÈÒÎÛÕÆÔÙÚÕ
Õ¢ËÙÚÏÈ¦ÒËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝ
¡ÇØÚÃÕßÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÕßÇÌÏËØ×ÓÇÚÕÝÙÚÎÔÔÛØÜÖÄÑÇÏÔÕËÖÕÞÂ
ÇÏÔÇÇÍÔÕËÃÑÇÔËÃÝÚÏÙÎÓÇÃÔËÏÎ
ÒÁÐÎÖÇØÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝÚÏÝÚÇÏÔÃËÝ
ÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÄÚÏËÑÚÄÝÇÖÄÚÎÔ
ËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑÂËØÓÎÔËÃÇßÖ¦ØÞËÏ
ÁÔÇËØ×ÚÎÓÇÑÕÏÔÄÚÕÕÖÕÃÕÄÙÕ
ÖÇØÇÓÁÔËÏÇÔÇÖ¦ÔÚÎÚÕÍÃÔËÚÇÏÄÒÕ
ÑÇÏÖÏÕÇÓËÃÒÏÑÚÕ!¬ÏËÃÊÕßÝÑÕÏÔÜÔÃÇÛÁÒÕßÓËÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙÕßÓËÙÚÕÓÁÒÒÕÔ"®ÑÒÏÓÇÚÏÑÂÇÒÒÇÍÂÎËÐÇÌ¦ÔÏÙÎËÏÊ×ÔÇÖÄÚÕÔ
ÖÒÇÔÂÚÎÓËÚÇÞÆÚÇÚÕßÝØßÛÓÕÆÝ
ÎÕÏÑÕÒÕÍÏÑÂÑÇÚÇÙÚØÕÌÂÕÏÙßÔÁÖËÏËÝÚÜÔÖßØÎÔÏÑ×ÔÊÕÑÏÓ×Ô
ÎßÖËØÈÕÒÏÑÂÞØÂÙÎÖÒÇÙÚÏÑÕÆ
ÄÒÇÙßÔÛÁÚÕßÔÓÏÇÔÁÇÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÇÖËÏÒÎÚÏÑÂÍÏÇÚÃÖÇØÇÓÁÔËÏÇÔËÐÁÒËÍÑÚÎ

ÓÎÇÔÛØ×ÖÏÔÕÕØÏÙÓÁÔÜÔËÖÏÙÚÎÓÕÔÏÑ×ÔÇÔÇàÎÚÂÙËÜÔÖÕßËÑÚßÒÃÙÙÕÔÚÇÏÙÇÔÛØÃÒËØP/\THU®
ÚÕÖÃÇËÐÜÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÇÒÒÕÆ¦ÍÕÔÇ
ÙÇÔÊÏÇÙÚÎÓÏÑ¦ÇÒÒÕÆàÕÆÍÑÒËÝ
ÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÊÏÇÙÚÇßØ×ÔÕÔÚÇÏËÚËØÄÑÒÎÚÕÏÑ¦ÚÕÏÑÕÏ®ÑÇÏÖËØÇÙÚÏÑÕÃ
ÔÊÕÞ×ØÇ®ÚÕÁÊÇÌÕÝÖÕßßÖÕÞÜØËÃÑßØÏÕÒËÑÚÏÑ¦Ñ¦ÚÜÇÖÄÚÇ
ÖÄÊÏÇÓÇÝÑÇÛ×ÝÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇ
ÚÄÔÕÏÇÖÄÞ×ÓÇÓËÚÇÑÏÔÕÆÔÚÇÏÑ¦ÛËÞØÄÔÕÑÇÏÇÖÕÑÄÖÚÕÔÚÇÏÇÖÄÚÕ
ÌßÙÏÑÄÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÚÕßÝ,HY[O®
©ÒÄÍÕÝÙËÖÕÒÒ¦ÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØËÃÔÇÏ
ÖÕÏÎÚÏÑÄÝÑÇÏËÒÒËÏÖÚÏÑÄÝÎÇÌÂÍÎÙÎÙÚÕÞÇÙÚÏÑÂÓËßÖÇØÐÏÇÑÁÝ
ÑÇÏÌÏÒÕÙÕÌÏÑÁÝÇÔÎÙßÞÃËÝÁÔÇÝ
ËÙÜÚËØÏÑÄÝÊÏ¦ÒÕÍÕÝÓËÚÕÔÞØÄÔÕÑÇÏÚÎÓÔÂÓÎ¬ÕËÖÄÓËÔÕÈÂÓÇ
ÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏËÐÃÙÕßÓËÍÇÒËÏ×ÊËÝ
ÑÇÏÕÒÕÑÒÎØÜÚÏÑ¦ÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÄ

Νεκροταφείο ταινιών

«Ανθρωπόκαινος: ÉTÊ³ÈÑÚ¨Èu ³È{Ñ~ÓØ{É{~ÌÉØ³~ÑÑÙ{~ÌÑÈ³Ì³~{ÐÑ³Ó¨¸ÆdVÈoÈ¨Ë³i~ÉÉÙ{Ò¨~É{Ñ³ÉÒ¨É³!{
³¨É{Ø~iÚÓ³ÉØ³È~Ñ³Óo¨ÑÑ³ÈØ³¨ÌÈØÐÉ³ÈØËÈØ{ÒÚ¨{Éi¨ÉÒÇÈ³ÜÑÊ³i~Ñ{³ÐÓÜÜ³È

ÙÑÎÔÕÛÁÚÏÝÛËÜØÎÚÏÑÄÝÚÕß
ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßÑÇÏÑÇÛÎÍÂÚØÏÇ
¬àÁÔÏÌËØ¢ÁÏÖÕßßÖÕÍØ¦ÌËÏÑÇÏ
ÚÎÔËÐËÏÊÏÑËßÓÁÔÎÓËÒÁÚÎÌÏÒÄÐËÔÕÝÑÄÙÓÕÝ!ÕÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕÝ
ÙÚÎÔËÖÕÞÂÚÕßÔÛØÜÖÄÑÇÏÔÕß®
6_MVYK<UP]LYZP[`7YLZZÐËÞÜØÃàËÏÙÚÎÔËÏÊÏÑÂÁÑÊÕÙÎÚÕß¢Ë-

«Τι είδους κοινωνία
θέλουμε να
δημιουργήσουμε;»
είναι το αμείλικτο
ερώτημα των δέκα
σχετικών ντοκιμαντέρ.

Η κλιματική αλλαγή,
η εξαφάνιση ειδών,
οι συνέπειες
των πυρηνικών δοκιμών,
όλα, συνθέτουν μια
ανεξέλεγκτη απειλή.

¬ÕÏËÛÔÁÝ¢ËÙÚÏÈ¦Ò§ÚÕÑÏÓÇÔÚÁØËßÇÃÙÛÎÚÕÙÚÕßÝÑÕÏÔÜÔÏÑÕÆÝÑÇÏÖËØÏÈÇÒÒÕÔÚÏÑÕÆÝÑØÇÊÇÙÓÕÆÝÇÔÕÏÑÚÄÙÚÏÝËØÓÎÔËÃËÝ
ÑÇÏÙÚÏÝÖØÕÑÒÂÙËÏÝÖØÕÚËÃÔËÏÜÝ
ØÇÞÕÑÕÑÇÒÏ¦ÚÎÝÌËÚÏÔÂÝÊÏÕØÍ¦ÔÜÙÂÝÚÕßÚÎÙÆÔÛËÚÎÙÑÁÉÎÍÏÇÚÎÔ
ËÖÄÓËÔÎÓÁØÇÚÕßÖÒÇÔÂÚÎ©ÄØÕÝ
ÔÛØÜÖÄÑÇÏÔÕÝ®ÚÕÔÕÖÕÃÕËÏÙÂÍÇÍËÚÕÕÔÕÓÖËÒÃÙÚÇÝÌßÙÏÑÄÝÕÒ ØÕÆÚàËÔÙßÔÚÃÛËÚÇÏÇÖÄ
ÚÏÝÒÁÐËÏÝ¦ÔÛØÜÖÕÝ®ÑÇÏÑÇÏÔÄÝ®
ÔÁÕÝÖÇØ¦ÛÎÓÇÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃÚÇÏÙÚÇÕÔÄÓÇÚÇÚÜÔÍËÜÒÕÍÏÑ×Ô
ËÖÕÞ×ÔÔÁÇÍËÜÒÕÍÏÑÂÖÒÇÔÎÚÏÑÂËÖÕÞÂÖÕßÊÏÇÊÁÞËÚÇÏÚÎÔ©ÒÄÑÇÏÔÕÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÑÇÛÕØÃàËÚÇÏ
ÇÖÄÚÏÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÚÕßÇÔÛØ×ÖÏÔÕßËÃÊÕßÝÏÊÁÇÓËÚÇÖÂÊÎÙËÙÚÏÝÇÔÛØÜÖÏÙÚÏÑÁÝËÖÏÙÚÂÓËÝ
ÑÇÚÄÖÏÔÙËËÌÎÓËØÃÊËÝÑÇÏÖËØÏÕÊÏÑ¦ÑÇÏÚÁÒÕÝÙÚÎÔÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÖÕÃÎÙÎ
ÄÖËØÇÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕÝ¬ÕÕ
¢ËÙÚÏÈ¦ÒËÑÚÄÝÇÖÄÚÕÇÌÏÁØÜÓÇÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÑÇÏÓÏÇÊÃÍÒÜÙÙÎ
ÁÑÊÕÙÎÙËÒÃÊÜÔÄÖÕßËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÏÙÚÕØÏÑÕÃÚÕßÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßÑÇÏÌÏÒÄÙÕÌÕÏÇÔÇÖÚÆÙÙÕßÔ
ÚÏÝÇÖÄÉËÏÝÚÕßÝÊÏËØËßÔ×ÔÚÇÝÚÎ
ÔÁÇÇßÚÂÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
ÖÄÚÎÔÚÇÏÔÃÇÚÎÝÁÔÇØÐÎÝÂÊÎ
ÚÎÔËØÞÄÓËÔÎÁÓÖÚÎ¡ÇØÚÃÕß
ÊÎÒ×ÔÕÔÚÇÏÕÏÖØÕÛÁÙËÏÝÚÕßÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÕÆÊÏËßÛßÔÚÂ©ØÁÙÚÎÔÊØËÇÊ¦ÑÎÚÎÝÍËÔÏÑÂÝÊÏËßÛÆÔÚØÏÇÝ
ÒÃàÇÒÇÔÚÄÑÇÏÙÚËÔ×ÔÙßÔËØÍÇÚ×ÔÚÕßÝÄÖÜÝÚÕßËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕß
ÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝÏ×ØÍÕß ØÇÙÙÇÑÄÖÕßÒÕß!4`VJ[VW\Z[LHJOLY®
ÚÜÔ¢ÏÒÃÖÇØÒÏÞÑÇÏ¬àÁÏÓÝªÏÔÚ
©ÁÓÖËÏØÕÝÊÆÚÎÝÑÇÏÙÑÎÔÕÛÁÚÎÝ
ØËÍÑ¢ÄÙÚËØÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇÑ¦ÔËÏ
ÑÇÚÇÊÆÙËÏÝÙÚÕÑØÜÚÂØÏÚÜÔ ÇÚÇÏÍÃÊÜÔÑÇÏÈØÁÛÎÑËÓÖØÕÙÚ¦ÙË
Ñ¦ÚÏÇÖÕÒÆÚÜÝÇÖØÄÙÓËÔÕ!ÇÔÁÖÚßÐË
ÓÏÇÛËØÓÂÙÞÁÙÎÓËÁÔÇÞÚÇÖÄÊÏ¬Õ
ÞÚÇÖÄÊÏÚÕÔÕÊÂÍÎÙËÙËÇÔËÐËØËÆÔÎÚÇÛÇÒ¦ÙÙÏÇÈ¦ÛÎÑÇÏÚÕßÁÓÇÛË
ÔÇÈØÃÙÑËÏÚÕÔÊØÄÓÕÚÕßÓÁÙÇÙ»
ÁÔÇÊ¦ÙÕÝÇÖÄÌÆÑÏÇÔÇÙßÔÊÏÇÒÁÍËÚÇÏÓËÚÇÉ¦ØÏÇÑÇÏÚÇÄÙÚØÇÑÇ
¬ÕßÁÓÇÛËËÖÃÙÎÝÖÜÝÊËÔËÃÓÇÙÚËÚÕÑßØÃÇØÞÕËÃÊÕÝÙÚÎÎ¡ÏÇ
ÏÙÚÕØÃÇÌÏÒÃÇÝÁÔÇÚØßÌËØÄÓ¦ÛÎÓÇ
ÙËÈÇÙÓÕÆËÒËßÛËØÃÇÝÑÇÏÑÕÙÓÕÒÕÍÃÇÝ®ÙÎÓËÏ×ÔÕßÔÕÏÙÑÎÔÕÛÁÚËÝ
ÇÏÙÚÇÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØÚÕß
ÇÌÏËØ×ÓÇÚÕÝÎËÏÑÄÔÇËÃÔÇÏËÑËÃÔÎÖÕßÓËÚÇÌÁØËÏÄÒÕÚÕÈ¦ØÕÝÚÕß
ÑÄÙÓÕß!ÎËÑÛÇÓÈÜÚÏÑÂÕÓÕØÌÏ¦
ÙßÔßÖ¦ØÞËÏÓËÚÕÔÚØÄÓÕÔÛØÜÖÄÑÇÏÔÕÝ!ÇÔÛØ×ÖÏÔÎËÖÕÞÂ®
ÚÕÇÔÛØ×ÖÏÔÕÙßÍÑØÕÆËÚÇÏÓËÚÕ

ÙÚÏÈ¦ÒÚÕÇØÏÙÚÕÆØÍÎÓÇ®ÄÖÜÝ
ÚÕÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏÚÕß¡ÖÏÒ¡ÄØÏÙÕÔ
§ÚÄÙÕÔÃÚÏ!ÇÍÜÓÁÔÕÝÞØÄÔÕÝ®
ÖÕßÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÙÚÕÇÌÏÁØÜÓÇÞËÏËÔÊÏÇÌÁØÕÔÔÇÖÇØÇÑÕÒÕßÛÂÙÕßÓËÚÎÔÖËØÏÍØÇÌÂÚÎÝ
ÍÏÇÚÎÔÚÇÏÔÃÇÇßÚÂÎÕÖÕÃÇÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏÇÖÄÖÕÒÒÁÝÊÏÇÙÚØÜÓÇÚ×ÙËÏÝÊÏÇÖÒÁÑÕÔÚÇÝÊËÐÏÕÚËÞÔÏÑ¦ÚÎÔÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÏÙÚÕØÃÇ
ÓËÚÎÔÇÔÛØ×ÖÏÔÎËÖÁÓÈÇÙÎÙÚÕ
ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔ
ÚÇÏÔÃÇÇÖÕÚËÒËÃÚÇÏÑÇÚ¦ÓËÍ¦ÒÕÓÁØÕÝÇÖÄÙÑÎÔÁÝÇÖÄÓÏÙÕÇÖÕÙßÔÚËÛËÏÓÁÔËÝÚÇÏÔÃËÝÍßØÏÙÓÁÔËÝ
ÙËÔÏÚØÏÑÄÌÏÒÓÕÏÕÖÕÃËÝÛ¦ÌÚÎÑÇÔ
ÙÚÕÖÇÍÜÓÁÔÕÁÊÇÌÕÝÚÎÝÑÕÏÒ¦ÊÇÝ
ÚÕßÏÕÆÑÕÔÚÕ  ÑÇÏÇÔÇÑÇÒÆÌÛÎÑÇÔÚÕ ¬Õ§ÚÄÙÕÔÃÚÏ
ÖÄÒÎÞØßÙÕÛÂØÜÔÚÕÔÑÇÏØÄÚÕß
¸ÖßØËÚÕÆÚÕßÞØßÙÕÆ¹ÙÚÇÚÁÒÎ
ÚÕß ÕßÇÏ×ÔÇÂÚÇÔÕ¸ÚËÒËßÚÇÃÕÝÙÚÇÛÓÄÝ¹ÙÚÕÑÆÑÒÜÓÇÖØÕÈÕÒÂÝÚÇÏÔÏ×Ô©ÏÚÇÏÔÃËÝÁÌÚÇÔÇÔ
ÙÚÕßÝÓÏÑØÕÆÝÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÕßÝ
ÚÎÝÖÄÒÎÝÊÆÕÂÚØÃÇÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÚÎÔÖØ×ÚÎÖØÕÈÕÒÂÚÕßÝ¯
ÔÚÃÔÇÖÒÎØ×ÙÕßÔÚÇÁÐÕÊÇÍÏÇ
ÚÎÔËÖÏÙÚØÕÌÂÚÇÏÔÏ×ÔÖÕßÊËÔ
ËÃÞÇÔÖÒÁÕÔÑÇÓÃÇÇÐÃÇÕÏÊÏÇÔÕÓËÃÝÁÒËÍÇÔÙÚÕßÝÏÊÏÕÑÚÂÚËÝÚÜÔ
ÑÏÔÎÓÇÚÕÍØ¦ÌÜÔÔÇÚÏÝÐËÌÕØÚÜÛÕÆÔÖØ¦ÍÓÇÖÕßËÑËÃÔÕÏÁÑÇÔÇÔ
Û¦ÈÕÔÚ¦ÝÚËÝÙÚÎÔËßØÆÚËØÎÖËØÏÕÞÂ¯¬Õ  ÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÖÄ
ÚÇÏÔÃËÝÓËÍ¦ÒÕßÓÂÑÕßÝÖ¦ÔÜ
ÇÖÄÓÖÕÓÖÃÔËÝÔÏÚØÏÑÕÆÌÏÒÓ
ÑÒËÃÙÚÎÑÇÔÙËÑÏÈ×ÚÏÇÑÇÏÚÕÖÕÛËÚÂÛÎÑÇÔÙÚÎÔ¦ÊËÏÇÖÏÙÃÔÇÚÕß
§ÚÄÙÕÔÃÚÏÄÚÇÔÓÖÇà×ÛÎÑËÍÏÇ
ÔÇÓËÚÇÚØÇÖËÃÙËÓÄÔÏÓÎÈ¦ÙÎÚÕß
ÖÇÍÕÊØÕÓÃÕßÚÎÝÖÄÒÎÝ¬ÏÝËÖÄÓËÔËÝÊËÑÇËÚÃËÝÚÕÖÁØÓÇÌØÕÙÚÖ¦ÔÜ
ÙÚÕÕÖÕÃÕËÃÔÇÏÞÚÏÙÓÁÔÎÕÒÄÑÒÎØÎ
ÎÖÄÒÎÖØÕÙÚ¦ÚËßÙËÚÏÝÓÖÕÓÖÃÔËÝ
ÇÖÄÚÎÔÖÒÂØÎÇÖÕÙÆÔÛËÙÎÑÇÏ
ÕÒÄÑÒÎØÎÚÎÙßÒÒÕÍÂÚÇÏÔÏ×ÔÇÖÄ
ÚÎÔÇßÚÇÔ¦ÌÒËÐÎÍÔÜÙÚÄÑÃÔÊßÔÕ
ÓËÚÕÔÏÚØÏÑÄÌÏÒÓ©ÚÇÔÁÍÏÔÇÔÔÁËÝÕÏÑÕÊÕÓÏÑÁÝËØÍÇÙÃËÝÙÚÇÚÁÒÎ
ÚÕß»ÕËÑÙÑÇÌÁÇÝÁÌËØËÙÚÕ
ÌÜÝÓÖÕÓÖÃÔËÝÇÖÄËÆÌÒËÑÚÕÌÏÒÓ
ÇÔÇÑÇÚËÓÁÔËÝÓËÓÖ¦àÇÑ¦ÚÜÇÖÄ
ÚÕÖÇÍÕÊØÄÓÏÕËÇßÚÄÚÕÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÄÔËÑØÕÚÇÌËÃÕÚÕÌÏÒÓ
ÊËÔÖËÛÇÃÔËÏÇÒÒ¦ÙßÙÙÜØËÆËÚÇÏ
ÙÚÎÔßÖÕÚÏÓÎÓÁÔÎÚÕßÓÕØÌÂÜÝ
ËÆÌÒËÑÚÕÇÖÄØØÏÓÓÇ®
ÓÏÑØÕáÙÚÕØÃÇÞÜÔËÓÁÔÎ®ÇÖÄ
ÑÇÏÙÚÎÓËÍ¦ÒÎÏÙÚÕØÃÇÙÜÝÑÇÏ
ÚÇÖÕÒÒ¦ÖØÄÙÜÖÇÚÕßÔÛØÜÖÄÑÇÏÔÕß¡ÂÖÜÝÄÓÜÝÚËÒÏÑ¦ÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÕÃÊÏÕÖØÄÙÜÖÕÙËÖÕÒÒÁÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÒÂÉËÏÝ"

Αριστερά: åÌ³³~{ÐÑ³Ó¨tåÚ¨Ì~Ñ{ØuÛÉÂ{ÒU ¨³i~Ñ{iÙÉÖ³É¨iÉ{~ÌÑÉËÑ{ÑÌ³tÃR²º©²_>Rv_¦ug³Ñ{ËÑÓÑ¨ÂiØ³È×É³{KÒÜgV
Ð{Ñ{³¨ËÑ×{ÜËÑØÉÌØÑÚ¨ÈÐÉÓÑT³ÑÌÙ{jÒ³V~iÊÑÌtxº>u

Ταξίδι ³{ØåÜÉ{Ø~Ñ{iÐÒTiÐÉ³ÑÂÖÑÚ¨È~Ñ{×ÖiØ³t->k_²ÃV¸V´uÑ¨{³É¨Òt ³Ì.Ë³{U(ÑoÐÓØT¨ÌØuVÐ{ÑÉÐKÜiÐÑ³{~Ê³Ñ{ËÑ
o{Ñ³ËÙ{³{ÉÐÒ~Ñ{³iÑÚ¨{iÉÓÐKÑi³É¨{KÒÜÜÙÉÂ{Ò
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Μια κατάδυση στη γυναικεία ψυχή

Ενα μυθιστόρημα πολλαπλών σημάνσεων, σημερινό και ιδιαζόντως επίκαιρο, το οποίο πρέπει να διαβάσουν και οι άνδρες
ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Τάισέ με
εκδ. Μεταίχμιο, 2020, σελ. 240
Του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΡΙΝΟΥ

Από ÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÙÚÎÔÚØÜÚÄÚÎÚÇÑÏÇÖÄÚÎÍÁÔÔÎÙÎÙÚÎÔ
ÇÞÇÒÃÔÜÚÎÇÃÙÛÎÙÎÚÎÝÌÛÕØ¦Ý
ÐÃàËÏÔÇÛÁÙÕßÓËÚÕÃÊÏÕËØ×ÚÎÓÇÓËÚÎÔÑÇÛÎÍÂÚØÏÇÙÖÕßÊ×Ô
ËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÙÚÕ5VY[O^LZ[LYU
<UP]LYZP[`ÄØÇ ÃÖÔÏÝÙÚÕÈÏÈÒÃÕÚÎÝ¬ÕÍßÔÇÃÑËÏÕÖØ¦ÍÓÇ®
ËÑÊÒËÐ¦ÔÊØËÏÇ!ÍÏÇÖÕÏÕÖØ¦ÍÓÇÓÏÒ¦ÓËÄÚÇÔÓÏÒ¦ÓËÍÏÇÚÎÍßÔÇÏÑËÃÇÉßÞÂ"¬ÏËÃÔÇÏÇßÚÄÚÕÍßÔÇÏÑËÃÕÖØ¦ÍÓÇÖÕßÑÇÔÕÔÇØÞËÃ
ÙÚÎàÜÂÓÇÝ"¡ÎÚÁØÇÙÆàßÍÕÝ
ËØÜÓÁÔÎÌÃÒÎÇÏ×ÔÏÇÚØÕÌÄÝ
ÚÕßÙ×ÓÇÚVÝÑÇÏÚÎÝÉßÞÂÝÓÇÝ
©ÏØÄÒÕÏÖÕßÒÇÓÈ¦ÔËÏÎÍßÔÇÃÑÇ
ÌßÙÏÑÕÃÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑÕÃÖØÕÙÊÏÕØÃàÕßÔËÔÖÕÒÒÕÃÝÚÕÔßÖÇØÐÏÇÑÄÚÎÝ¦ÐÕÔÇÒ¦ÞÏÙÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÄÓÜÝÊÎÒ×ÔÕßÔÍÏÇÚÕ¦ÔÏÙÕ
ÖÇÏÞÔÃÊÏÚÎÝËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÚÇÝÖÕß
ÈÏ×ÔËÏÎÃÊÏÇÑÇÏÙßÞÔ¦ÑÏÝÓÁÔËÏ
ÙÏÜÖÎØÄÑÇÏÇÛÁÇÚÕ0ÙÜÝÍÏ»ÇßÚÄÑÇÏÕÖËØÏÒ¦ÒÎÚÕÝÌËÓÏÔÏÙÓÄÝ
ÊËÔÈØÂÑËÇÔÚÃÙÚÇÙÎÚÄÙÕÙÚÕ
ÙÖÇÙÓÜÊÏÑÄÙÑ¦ÑÏ®ËÐÕßÙÃÇÝ
ÖÕßÕÏ¦ÔÊØËÝÊËÔÂÛËÒÇÔÔÇÞ¦ÙÕßÔÇÖÄÚÇÞÁØÏÇÚÕßÝÄÙÕÙÚÎÔ
ËÔÊÄÚËØÎ®ÍßÔÇÃÑÇËËÑËÃÔÕÔ
ÚÕÔÇÔËÐËØËÆÔÎÚÕÖßØÂÔÇÖÕß
ÚÎÔÙßÔÁÞËÏÑÇÏÚÎÔÑÇÛÕØÃàËÏ
ÑÇÛ×ÝÖËØÔ¦ËÏÇÖÄÚÕÙÚ¦ÊÏÕÚÎÝ
ÖÇÏÊÏÑÄÚÎÚÇÝÙÚÎÌ¦ÙÎÚÎÝÊÏÇÓÄØÌÜÙÎÝÚÕßÌÆÒÕßÚÎÝ
¡ÇØÏÇÒÁÔÇÖßØÕÖÕÆÒÕß¶
ÚÇÑÚÏÑÂÙßÔËØÍ¦ÚÏÝÚÎÝÑßØÏÇÑ¦ÚÏÑÎÝ ®¶ÓËÚÕÊËÆÚËØÕÖËàÕÍØÇÌÏÑÄÚÎÝËÍÞËÃØÎÓÇËÃÞË

ÖØÕÎÍÎÛËÃÎÔÕßÈÁÒÇªÕß®¡ËÚÇÃÞÓÏÕßÖÕÉÂÌÏÇÍÏÇÚÁÙÙËØÇÈØÇÈËÃÇÑÇÚÇÊÆËÚÇÏÙÚÇ
ÉßÞÏÑ¦È¦ÛÎÚÎÝ¡ÇØÃÔÇÝÓÏÇÝ
ÍßÔÇÃÑÇÝÖÕßÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÎÔÑØÃÙÏÓÎÎÒÏÑÃÇÚÜÔËÔÂÒÏÑÜÔÇÖÕÌ¦ÙË×ÔÚÎÝ,ÞÕÔÚÇÝÜÝÙÑËßÂÚÎÔ
ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÂÚÎÝÏÊÏÄÚÎÚÇÈÒ
ÉßÞÇÔÇÒßÚÏÑÂÉßÞÕÛËØÇÖËÆÚØÏÇ
ÇÒÒ¦ÊÃÞÜÝÚÎÊÏ¦ÛËÙÎÔÇÊÏÇÓÕØÌ×ÙËÏÓÏÇÉßÞÇÔÇÒßÚÏÑÂËÑÊÕÞÂ
ÚÎÝÓßÛÕÖÒÇÙÃÇÝÎÖßØÕÖÕÆÒÕß
Ó¦ÝÖÇØÇÊÃÊËÏÁÔÇÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇ
¬¦ÏÙÁÓË®ËÑÊ¡ËÚÇÃÞÓÏÕÖÕÒÒÇÖÒ×ÔÙÎÓ¦ÔÙËÜÔ¡ÖÕØËÃÇÖÄ
ÚÕÈÏÈÒÃÕÔÇÖÇØËÒÇÆÔËÏÁÔÇÖÒÂÛÕÝÍßÔÇÏÑ×ÔÓË¦ÐÕÔÇÖ¦ÔÚÇÚÎ
¡ÇØÃÔÇËÔÚÕÆÚÕÏÝÎÙßÍÍØÇÌÁÇÝ
ÊËÔÐËÞÔ¦ËÏÖÜÝÚÕÆÚÎÎËÖÃÖÕÔÎ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÇßÚÕÖØÕÙÊÏÕØÏÙÓÕÆ
ËÃÔÇÏÈÇÙÏÑÄÙÚÕÏÞËÃÕÚÕßÊÏÖÄ-

Τι θα συνέβαινε
αν άλλαζαν οι ρόλοι,
οι άνδρες γίνονταν
εξοβελιστέοι και οι
γυναίκες αναλάμβαναν
τις τύχες του κόσμου;
ÒÕßÚÜÔÙÞÁÙËÜÔ ÕÏÔ×Ý!ÇÌÕØ¦
¦ÓËÙÇÑÇÏÚÕßÝ¦ÔÊØËÝÖÕßËÔÃÕÚË
ÇÖÕÌÇÃÔÕÔÚÇÏÖÜÝÊËÔÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇÑÇÚÇÔÕÂÙÕßÔÚÕÓÁÍÇÇÃÔÏÍÓÇ
ÚÜÔÍßÔÇÏÑ×Ô
¡ÇØÃÔÇËÃÔÇÏÁÔÇÚßÖÏÑÄÑÕØÃÚÙÏÚÎÝËÖÕÞÂÝ!ÊËÔËÃÔÇÏÑÇÚÇÙÚÇÒÇÍÓÁÔÎËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑ¦
ÊËÔÁÞËÏÇÖÕÍÇÒÇÑÚÏÙÚËÃÚËÒËÃÜÝÇÖÄÚÕÙÖÃÚÏÚÎÝÄÓÜÝÈÒÁÖËÏÚÎÌÒÄÍÇÚÎÝÇÔËÐÇØÚÎÙÃÇÝ

Το εξώφυλλο ³ÈK{KÜËÈVÈ
ÚÑÑ¨È{Ñ³ÉË³i(Ñ¨Ñ~ÉÈÊ®
Ñ¨³ËÈV³{Ø¬ÐÐV³K{KÜ{ÜÉË ËÓÂÉ{Vå~ÑÙiÐËÑØ´¸

«Οι τρεις ηλικίες της γυναίκας», ËÑ~ÑØÈ~Ö³ÑKÜ{Ð³Ü~ÜÊ¨É³Æl~Ñ{ÈÈÐKÜËÇÉ{³~Ö~Ü³iØÇÊØ
ÔÇÌÕßÔÚ×ÔËÏÓÁÙÇÚÎÝØÃÙÑËÚÇÏÙËÙÚÇßØÕÊØÄÓÏÇÖÕÌ¦ÙËÜÔ!
ÔÇÖÇÔÚØËßÚËÃÂÄÞÏÚÕÔÏ¦ÔÔÎ
ÖÕßÓÖÕØËÃ¶ÊßÔÎÚÏÑ¦¶ÔÇÚÎÝ
ËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÚÎÔÇÙÌ¦ÒËÏÇËÔÄÝ
Í¦ÓÕßÑÇÏÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇÓÏÇÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝ"
¢ËßÇßÚÄÖÕßÇÔÇàÜÖßØ×ÔËÏ
ÚÏÝÙÑÁÉËÏÝÚÎÝËÃÔÇÏÎÖËÃÔÇÍÏÇ
ÚÕÇÔËÐËØËÆÔÎÚÕÚÎÝàÜÂÝÑÇÏÚÜÔ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑ×ÔËÖÏÛßÓÏ×ÔÚÎÝÃ-

ÔÇÏÎÓÎÚØÄÚÎÚÇÚÕÖØÇÍÓÇÚÏÑÄ
ÑÇÚÇÙÚ¦ÒÇÍÓÇÓÏÇÝÍßÔÇÃÑÇÝ"ÃÔÇÏÇßÚÄÖÕßÑÇÚÇÐÏ×ÔËÏÚÎàÜÂ
ÚÎÝÑÇÏÚÎÝÊÃÔËÏßÖÄÙÚÇÙÎ"½
ÓÂÖÜÝËÃÔÇÏÈÇÙÏÑÄÝÒÄÍÕÝßÖÕÊÕÆÒÜÙÂÝÚÎÝÙËÁÔÇÔØÄÒÕÇÏ×ÔÏÇÝÚØÕÌÕÆÓÁÔÕÔÚÇÝÎÃÊÏÇÖ¦ÔÚÇÖËÏÔÇÙÓÁÔÎ"
ÒÂÛËÏÇÚÏÛÇÙßÔÁÈÇÏÔËÇÔ
ÙËÓÏÇÓËÒÒÕÔÚÏÑÂÑÕÏÔÜÔÃÇ¦ÒÒÇàÇÔÕÏØÄÒÕÏÕÏ¦ÔÊØËÝÍÃÔÕÔÚÇÔ

ËÐÕÈËÒÏÙÚÁÕÏÑÇÏÕÏÍßÔÇÃÑËÝÇÔÇÒ¦ÓÈÇÔÇÔÚÏÝÚÆÞËÝÚÕßÑÄÙÓÕß"
ÖßØÕÖÕÆÒÕßÓÇÝÖØÕÙÌÁØËÏ
ÑÏÇßÚÂÚÎÔËÑÊÕÞÂÑÇÛ×ÝÙÚÎ
ÈÇÙÏÑÂÖÒÕÑÂÚÕßÓßÛÏÙÚÕØÂÓÇÚÕÝËÍÑÏÈÜÚÃàËÏÓÏÇ¦ÒÒÎÏÙÚÕØÃÇ
ÖÕßÙßÓÈÇÃÔËÏÙËÓÁÒÒÕÔÚÇÞØÄÔÕËÇßÚÂÔÄÔÚÜÝÕÏÍßÔÇÃÑËÝ
ÓËÚÇÚØÁÖÕÔÚÇÏÙËÙÆÍÞØÕÔËÝÇÓÇàÄÔËÝ©Ï¦ÔÊØËÝÈÍÇÃÔÕßÔÙÚÎÔ
ÖÇØÇÔÕÓÃÇ®ÎÓÎÚØÄÚÎÚÇÛËÜØËÃÚÇÏÓËÏÕÔÁÑÚÎÓÇÎÖÒÇÙÚÏÑÄÚÎÚÇÚÕßÍßÔÇÃÑËÏÕßÙ×ÓÇÚÕÝ
ÇÖÕÑÚ¦ËÏÍÜÔÃËÝ©¡ËÍ¦ÒÕÝÍÁÚÎÝÖÇØÇÊÃÊËÏÚÎÔËÐÕßÙÃÇÙÚÏÝ
ÍßÔÇÃÑËÝÑ¦ÚÏÖÕßÊËÔÚÏÝÑ¦ÔËÏ
¶ËÔÚÁÒËÏ¶ÕÒÕÑÒÎØÜÓÁÔËÝÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚËÝ©ÚÇÔÄÒÇÛÇÇØÞÃÙÕßÔ
ÔÇÑÇÚÇØØÁÕßÔÑÇÏÎÏÊËÇÚÂÑÕÏÔÜÔÃÇÛÇÇÖÕÊËÏÞÛËÃÓÏÇÌßÒÇÑÂ
Î¡¦ÍÑÔÚÇÎÓÄÔÎÍßÔÇÃÑÇÖÕß

ÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇÚËÑÔÕÖÕÏÂÙËÏÑÇÚ¦ÖÇØ¦ÈÇÙÎÄÒÜÔÚÜÔÑÇÔÄÔÜÔ
ÚÎÝÓÎÚØÏÇØÞÏÑÂÝÑÕÏÔÜÔÃÇÝÍÃÔËÚÇÏÐÇÔ¦ÎÓÎÚÁØÇÚØÕÌÄÝËÔÄÝ
ÑÄÙÓÕßÖËÏÔÇÙÓÁÔÕß
ßÚÂÚÎÔÇÑÄØËÙÚÎÖËÃÔÇÈÏ×ÔËÏÑÇÏÎ¡ÇØÃÔÇÓË¦ÒÒÕÚØÄÖÕ
ÇÒÒ¦ÓËÚÎÔÃÊÏÇàÁÙÎÙÞÁÙÎ
ÁÒÐÎÝ¦ÖÜÙÎÝÓËÚÎÓÎÚÁØÇÚÎÝ
ÁÔÇÕßÙÏÇÙÚÏÑÄÖØÄÚßÖÕÖÕßÓÕßÔÚàÕßØ×ÔËÚÇÏÇÖÄÚÎÔÇÖÕÑ¦ÒßÉÎÚÜÔÓÆÞÏÜÔÙÑÁÉË×ÔÚÎÝÑÇÏ
ÚÕÉÁÓÇÖÕßÈ¦ÌÚÏÙËÍÏÇÇÒÂÛËÏÇ
ÑÇÏÎÇÔ¦ÍÑÎÔÇÖØÕÙÊÏÕØÃÙËÏÚÎÔ
ÇßÚÇÐÃÇÚÎÝÊÃÞÜÝÚÎÔËÐÜÚËØÏÑÂÖÇØÁÓÈÇÙÎËÔÄÝ¦ÔÊØÇÑÇÛÕØÃàÕßÔÚÏÝÄÖÕÏËÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝ
ÛÇÖ¦ØËÏÂÛÇÇØÔÎÛËÃÎ¡ÇØÃÔÇ
ËØÏÙÙÄÚËØÕÄÓÜÝÇÖÄÚÏÝ
ÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÇßÚÄÖÕßÓËÚØ¦ËÏÙÚÕ
ÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÙËËÖÃÖËÊÕÖÒÕÑÂÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÕßÙÃÇÝËÃÔÇÏÔÇÙÑÏÇÍØÇÌÎÛËÃÑÇÏÔÇÇÖÕÚßÖÜÛËÃÄÙÕ
ÖÏÕÈÇÛÏ¦ÍÃÔËÚÇÏÕÓÎÞÇÔÏÙÓÄÝ
ÜØÃÓÇÔÙÎÝÚÎÝÍßÔÇÃÑÇÝßÔÂÛÜÝÕÏßÖÇØÐÏÇÑÕÃÒÇÈÆØÏÔÛÕÏ
ÄÚÇÔËÏÙÁØÞÕÔÚÇÏÙÚÇÞÜØ¦ÌÏÇ
ÚÎÝÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÝÓÇÝÖÇØÇÊÃÊÕßÔ
ÈÏÈÒÃÇÖÕßÙÚÎØÃàÕÔÚÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙÚÎÔËÍÑËÌÇÒÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏ
ÙÚÎÔËÖÏÙÚÎÓÕÙÆÔÎÑÇÏÒÏÍÄÚËØÕÙÚÇÛËÒÑÚÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÚÕßÓÆÛÕßÜÝÁÞËÏ
ÖßØÕÖÕÆÒÕßÑÇÚÇÌÁØÔËÏÔÇ
ÏÙÕØØÕÖÂÙËÏÙËÊÆÕÇÔÚÏÛËÚÏÑÕÆÝ
ÖÄÒÕßÝÖÄÚÎÙÆÔÛËÙÎÖØÕÑÆÖÚËÏÁÔÇÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÙÎÓËØÏÔÄ
ÑÇÏÏÊÏÇàÄÔÚÜÝËÖÃÑÇÏØÕÝÓÎÔ
ÐËÞÔ¦ÓËÖÜÝÚÕÇÃÚÎÓÇÚÎÝÇÍ¦ÖÎÝÚÎÝÙßÔ¦ÌËÏÇÝÑÇÏÚÎÝÖØÕÙÜÖÏÑÂÝËÒËßÛËØÃÇÝËÃÔÇÏÑÕÏÔÄ
ÑÇÏÍÏÇÚÇÊÆÕÌÆÒÇ ÕÏÔÄÇÒÒ¦
ÄÞÏÃÊÏÕ¬ÕÍßÔÇÏÑËÃÕÖØ¦ÍÓÇÖ¦ÔÚÇÛÇÊÏÇÌÁØËÏ
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Κυριακή 1 Μαρτίου 2020

 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Θ Ε Α Μ ΑΤΑ

Μάχη ενάντια
στις φυλετικές
διακρίσεις
Μια αληθινή, εξοργιστική περίπτωση
αδικίας, από ένα λαμπερό καστ
Αγώνας για δικαιοσύνη ###
ΔΡΑΜΑ (2019)
Σκηνοθεσία: ³Ó³{ ³Ò{ÉÜ¨Ë³
Ερμηνείες: Ò{~Ü0ÇÌ¨³ÑV

0ÇÓ{Ð{'ÂV¨{Ò¨V,Ó{×.ÑÜ
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Το δικαστικό ÊØ¦ÓÇÓËÚÕÇÙÚËØ¦ÚÕ
ÑÇÙÚÇÔÇÊËÏÑÔÆËÏÚÎÓÕØÌÂÚÕß
ÛØßÒÏÑÕÆÊÏÑÎÍÄØÕß¡ÖØ¦ÏÇÔÚÃÈËÔÙÕÔ¡¦ÏÑÒ¡Ö¬àÄØÔÚÇÔÕ
ÕÖÕÃÕÝËÖÃÊËÑÇËÚÃËÝÖÕÒÁÓÎÙËÙÚÇ
ÊÏÑÇÙÚÂØÏÇÚÏÝÊÏÇÑØÃÙËÏÝÑÇÏÚÕÔ
ÌßÒËÚÏÑÄØÇÚÙÏÙÓÄÙËÑÕÏÔÄÚÎÚËÝ
ÄÖÕßÚÇÌÇÏÔÄÓËÔÇÇßÚ¦ÙßÔÁÞÏÙÇÔ
ÔÇßÌÃÙÚÇÚÇÏÑÇÏÙÚÎÙÆÍÞØÕÔÎ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÏÙÚÕØÃÇ¬ÕÌÏÒÓËÖÏÑËÔÚØ×ÔËÏÚÎÊØ¦ÙÎÚÕßÙÚÏÝÇØÞÁÝÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝÚÕß ÄÚÇÔ
ÕÔËÇØÄÝÚÄÚËÏÊËÇÒÏÙÚÂÝÇÖÄÌÕÏÚÕÝÚÎÝ§ÕÓÏÑÂÝÚÕß²¦ØÈÇØÔÚÁØÞËÚÇÏÙÚÎÔÒÇÓÖ¦ÓÇÑÇÏÏÊØÆËÏ
ÚÎÓÎÑËØÊÕÙÑÕÖÏÑÂØÜÚÕÈÕßÒÃÇÙÎÝÏÑÇÏÕÙÆÔÎÝ®ÓËÙÑÕÖÄ
ÔÇßÖËØÇÙÖÏÙÚËÃÓÁÒÎÚÎÝÓÇÆØÎÝ
ÑÕÏÔÄÚÎÚÇÝÖÕßÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇ
ÇÔÚÇÖÕÑØÏÛÕÆÔÙÚÇÊÏÑÇÙÚÏÑ¦ÁÐÕÊÇÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÖËÒ¦ÚËÝÚÕßËÃÔÇÏÕÕßÄÒÚËØ¡ÇÑ¡ÃÒÇÔ¬àÁÏÓÏ
¢ÕÐÑÇÚÇÊÏÑÇÙÓÁÔÕÝÙËÛ¦ÔÇÚÕ
ÍÏÇÚÕÔÌÄÔÕÓÏÇÝÞØÕÔÎÝÒËßÑÂÝ
ÑÕÖÁÒÇÝ©ÚÇÔÕÚÃÈËÔÙÕÔÛÇÊÏÇÖÏÙÚ×ÙËÏÖÜÝËÑËÃÔÕÝËÃÔÇÏÙÚÎÔ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÇÛ×ÕÝÑÇÏÕÏÑÇÚÎÍÕØÃËÝËÔÇÔÚÃÕÔÚÕßÑÇÚÇÙÑËßÇÙÓÁÔËÝÛÇÐËÑÏÔÂÙËÏÁÔÇÔÓËÍ¦ÒÕ
ÇÍ×ÔÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÖËÚÆÞËÏÚÎÔ
ÇÖËÒËßÛÁØÜÙÂÚÕß
ÃÞÜÝÔÇÖØÜÚÕÚßÖËÃÚËÞÔÏÑ¦
ÂÓË¦ÒÒÕÔÚØÄÖÕÚÕÌÏÒÓÚÕß§Ú
§Ú ØÃÚÕÔÇÌÎÍËÃÚÇÏÓËËÏÒÏÑØÃÔËÏÇ
ÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÂÏÙÚÕØÃÇÚÕß¡ÇÑ

ΡΙΚ1

0U¸¸d®¸ÆÆÆ

ΡΙΚ2

¡ÃÒÇÔÎÕÖÕÃÇÇÖÕÚËÒËÃ¦ÒÒÕÁÔÇ
ÇÖÄÚÇÖÕÒÒ¦ÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÇÌßÒËÚÏÑ×ÔÊÏÇÑØÃÙËÜÔÖÕßÖÒÂÚÚÕßÔ
ÇÑÄÓÎÑÇÏÙÂÓËØÇÚÎÔÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÊÏÑÇÏÕÙÆÔÎ²ÜØÃÝÖËØÏÙÚØÕÌÁÝ
ÇßÚÄÖÕßÈÒÁÖÕßÓËËÊ×ËÃÔÇÏÓÏÇ
ËÐÕØÍÏÙÚÏÑÂÖËØÃÖÚÜÙÎÇÊÏÑÃÇÝ
ÖÕßÓ¦ÒÏÙÚÇÙßÔÊÁËÚÇÏ¦ÓËÙÇÑÇÏ
ÓËÚÎÙßÔËÞÏàÄÓËÔÎÈÇØÈÇØÄÚÎÚÇ
ÚÎÝÛÇÔÇÚÏÑÂÝÖÕÏÔÂÝ¬ÇÑÕÓÓ¦ÚÏÇ
ÖÕßÁÞÕßÔÔÇÑ¦ÔÕßÔÓËÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÑÇÏÚÎÔÖËØÃÌÎÓÎKLH[OYV^®
ÇÔÇÑÇÒÕÆÔÇØÑËÚ¦ÚÇÏÔÃËÝÄÖÜÝ
¬ÕÖØ¦ÙÏÔÕÓÃÒÏ®ÊÃÞÜÝÖ¦ÔÚÜÝ
ÚÎÊÆÔÇÓÎÑÇÏÚÏÝÖËØÏËÒÃÐËÏÝÚÎÝ
ÏÙÚÕØÃÇÝÖÕßÓÇÝÙßÍÑÃÔÎÙÇÔËÑËÃ
ËÔÏÑ×ÝÚÕÌÏÒÓÊÏÇÚÎØËÃÏÑÇÔÕÖÕÏÎÚÏÑ¦ÚÕÔØßÛÓÄÚÕßËÖÜÌËÒÕÆÓËÔÕÚÄÙÕÇÖÄÚÏÝÇØÑËÚÁÝ
ÇÔÇÚØÕÖÁÝÚÎÝßÖÄÛËÙÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÎÒ¦ÓÉÎÚÜÔÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚ×ÔÚÕß
©¡¦ÏÑÒ¡Ö¬àÄØÔÚÇÔ*YLLK®
)SHJR7HU[OLY®ËÃÔÇÏÃÙÜÝÕÙÖÕßÊÇÏÄÚËØÕÝÇÖÄÚÕßÝÔÁÕßÝÌØÕÇÓËØÏÑÇÔÕÆÝÙÚÇØËÔ×ÑÇÏÎÖÇØÕßÙÃÇÚÜÔÈØÇÈËßÓÁÔÜÔÓË©ÙÑÇØ
¬àÁÏÓÏ¢ÕÐÑÇÏ¡ÖØÏ¦ØÙÕÔÙÚÕßÝ
ÊËÆÚËØÕßÝØÄÒÕßÝÊËÔÈÒ¦ÖÚËÏÑÇÛÄÒÕßÙÚÕÚËÒÏÑÄÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÏÊÏÑ¦ÕÖØ×ÚÕÝÓËÍÇÒÜÓÁÔÕÝÙÚÕ
¬ÁÐÇÝÇÖÕÚÁÒËÙËÖÁØÇÔÚÜÔ¦ÒÒÜÔÑÇÏÙÆÓÈÕßÒÕÚÎÝÖÇØÇÍÜÍÂÝ
ÍÔÜØÃàÕÔÚÇÝÇÖÄÖØ×ÚÕÞÁØÏÚÏÝ
ÏÊÏÇÏÚËØÄÚÎÚËÝÚÕß§ÄÚÕßÖÄÚÎÔ
¦ÒÒÎÕÓËØÏÑÄÝÊÏÊÇÑÚÏÙÓÄÝÑÇÏ
ÚÕÓÕÔÕÊÏ¦ÙÚÇÚÕÚÎÝÖÇØÕßÙÃÇÙÎÝÙÚÇÄØÏÇÚÎÝÑÇØÏÑÇÚÕÆØÇÝ
¶ÇÔËÐÇØÚÂÚÜÝÊÃÑÇÏÕßÂÇÊÃÑÕß¶
ÊËÔÇÌÂÔÕßÔÓÏÇ¦ØÚÏÇÙËÍËÔÏÑÁÝ
ÍØÇÓÓÁÝÚÇÏÔÃÇÔÇÑ¦ÔËÏÚÕÈÂÓÇ
ÖÇØÇÖ¦ÔÜÑÇÏÔÇÖØÕÙÌÁØËÏÑ¦ÚÏ
ÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÚÏÝÇÔÇÓËÔÄÓËÔËÝÙßÍÑÏÔÂÙËÏÝ
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ΟMEGA

Η ταινία ³È ³ ³¨Ë³ÑÑÙÉ{~ÖÉ{³iÐ¨×Ê³ÈÙ{~ioÌ¨È.³ËKÉÒ{~Ü0ÇÌ¨³ÑVËØÜÓÐiÉ³ÑÙ{~Ñ³Ê¨{Ñ³{ØÙ{Ñ~¨ËÉ{Ø

HOME CINEMA

Κυνηγός ναζί στην Αμερική της δεκαετίας του ’70
Hunters

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ (2020)
Δημιουργός: ³Ó{K{³ÈÓ{Ü
Ερμηνείες: åÜ(Ñ³ËVÌo~Ñ

Ë¨ÐÑV0Ç,ÖÐ{É~

Ο Αλ Πατσίνο ÈÙÖÉ³Ñ{³
Ñ¨TioÌÐ{ÑØÐÒÙÑØtÉ~Ù{~i³u
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ANT1
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ΑκολουθώνταςÙËÁÔÇÔÈÇÛÓÄÚÎÔ
ËÖÏÚßÞÎÓÁÔÎÙßÔÚÇÍÂÚÎÝËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂÝÏÙÚÕØÏÑÂÝÚØÕÖÂÝÖÕßËÃÊÇÓËÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÙÚÕ;OL4HU
PU[OL/PNO*HZ[SL®ÎÙËÏØ¦ÚÕß
(THaVUÓÇÝÙÚÁÒÔËÏÙËÁÔÇÑßÔÂÍÏÔÇàÃÙÚÎÔÓËØÏÑÂÚÎÝÊËÑÇËÚÃÇÝ
ÚÕß ØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÝËÃÔÇÏÕ
ÔËÇØÄÝ¬àÄÔÇÕÕÖÕÃÕÝÇÔÇÑÇÒÆÖÚËÏÖÜÝÕÖØÄÙÌÇÚÕÝÌÄÔÕÝÚÎÝ
ÈØÇÃÇÝÍÏÇÍÏ¦ÝÚÕßËÃÞËÖÕÒÆÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦ÑÃÔÎÚØÇÇÖÄÚÎÔÇÖÒÂ
ÒÎÙÚËÃÇ¡ËÇÌÕØÓÂÇßÚÄÔÛÇÁØÛËÏ
ÙËËÖÇÌÂÓËÚÕÔÏÊÏÄØØßÛÓÕ¶ÑÇÏ
Ö¦ÓÖÒÕßÚÕ¶¡ÁÍÏËØÒÇÚÙÃÔÕ
ËÖÏà×ÔÚÇÚÕßÕßÙÈÏÚÝÕÕÖÕÃÕÝÛÇ

ΣΙΓΜΑ
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ÚÕÔÖÒÎØÕÌÕØÂÙËÏÖÜÝÁÔÇÝßÖÄÍËÏÕÝÖÄÒËÓÕÝÓÇÃÔËÚÇÏÇÑÄÓÇÙÚÎÔ
ÑÇØÊÏ¦ÚÎÝÓËØÏÑÂÝÇÔ¦ÓËÙÇÙË
ÖØ×ÎÔÔÇàÃËÍÑÒÎÓÇÚÃËÝÕÏÕÖÕÃÕÏÁÞÕßÔÑÇÚÇÌÆÍËÏÙÚÏÝÑÇÏ
ÓÏÇÕÓ¦ÊÇËÑÊÏÑÎÚ×Ô®ÎÕÖÕÃÇ
ÁÞËÏÇÔÇÒ¦ÈËÏÔÇÚÕßÝÐËÚØßÖ×ÙËÏ
ÙËÏØ¦ÓÇÝÓËÚÇÌÁØËÏÄÓÕØÌÇ
ÙÚÎÔÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÚÜÔ»ZÊÏÇÚÎØ×ÔÚÇÝÁÔÇÇØÑËÚ¦ÖÕÖÖØÕÌÃÒ
ÖÕßÖØÕÙÏÊÏ¦àËÏÑÇÏÙÚÎÔÇÏÙÛÎÚÏÑÂÚÜÔÑÄÓÏÑÝÚÎÔÕßÙÃÇÖÇÃØÔËÏ
ÜÝÇÌÕØÓÂÚÏÝÍÔÜÙÚÁÝÏÙÚÕØÃËÝ
ÍÏÇÚÇÙÚËÒÁÞÎÚÜÔÔÇàÃÖÕßÑÇÚ¦ÌËØÇÔÔÇÊÏÇÌÆÍÕßÔÚÄÙÕÙÚÎ
§ÄÚÏÇÄÙÕÑÇÏÙÚÎÄØËÏÇÓËØÏÑÂ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÙÚÂÙËÏÓÏÇÖËØÏÖÁÚËÏÇÓËÑÇÚÇÙÑÕÖÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇ!
ÁÔÇÝÖØ×ÎÔÇÐÏÜÓÇÚÏÑÄÝÚÕß²ÃÚÒËØÁÞËÏÌÚ¦ÙËÏÔÇÍÃÔËÏÈÕßÒËßÚÂÝ
ÓÏÇÞÎÓÏÑÄÝÚÜÔÖËÏØÇÓ¦ÚÜÔÛÇÔ¦ÚÕßÊÕßÒËÆËÏÍÏÇÚÎ§(:(ÑÏÁÔÇÝ

ΑLPHA
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19.25 Ò³É³¤dÆ

21.00 The Graham Norton Show

21.05 /~Ì~~{³ÒÐ{
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06.20


07.00
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~ÐÊÙ{Ñ~ÌÐiiØ
07.00 ¸m¨ÉØw 

³~{ÐÑ³Ó¨ÐÉ³³Ñ³Ë³Ñ³ËÈ
08.00 ÜÑ³iÚÓiÐÈw 

Ð{~ÊÉ{¨Ò
09.30 Ö~ÜÑ~Ñ{{³{~Ò

~ÐÊÐÑoÉ{¨{~ÊØV

ÐÉ³iåÚiÒÍÇËÙÈ
10.00 .ÑKKÑ³~Ö¨{Ñ~

ÐÉ³ÒÉi

iÐÉ¨³{~ÊÉ~ÐÊ
13.00 iÑ¨TËÇÉ{Ø³i

ÐÈ¨ÐÖ¨Ñw 

Ð{~ÊÉ{¨Ò
13.45 ×ÑÐËÜ{Ñw 

Ð{~ÊÉ{¨Ò
14.30 ÖiØxnv²-vÀw 

.Ñ³{¨{~ÊÉ~ÐÊV

ÐÉ³Öi(Ñ³ÑÜËÙi
17.00 .Ë³{ÉËÑ{

Ð{~ÊÉ{¨Ò
17.50 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
18.00  ÜÑ³iÚÓiÐÈV7

Ð{~ÊÉ{¨Ò
19.30 iÑ¨TËÇÉ{Ø

³iÐÈ¨ÐÖ¨ÑV7

Ð{~ÊÉ{¨Ò
20.20 ALPHA NEWS
21.15 (Ñ¨ÒÙi~Ñ³¤Ë~

)ÈTÑoo{~ÊÉ~ÐÊÐÉ
³iÑ{Ü{~ÊÑ³ÇiÑÙÒÐÈ
22.30 Ò¨ÐÑV

Û¨ÑÐÑ³{iÐÓiÉ{¨Ò

³iØ¨{³{ÒÑØå¨³ÉÐËÈ
23.30 ÉÒÈT³Ñ

>²_xnv²©vÀVÐÉ³i
ÜÉ¨ÑÉÜÓ³i
00.45 8¦X>¦²Ãw 

/ÑÂ{Ù{³{~ÊÉ~ÐÊ
01.45 x¿xX_Xw 

/iÜÉÑ{TËÙ{
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20.00
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01.30
02.30
03.00
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$Ù¨ÌÐØÓTÉ{
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ÈÑÑ×Ó¨É³Ñ{³{Ø
ÉÈÐËÉØ³Ù
Ò³É³¤dÆ
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ÛÓ{Ñ¨ÈÒÚÈV
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EIΔHΣEIΣ
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{¨oÑÜÜÓ³È
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EIΔHΣEIΣ
The Graham Norton Show
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The Graham Norton Show
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ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι Μυκηναίοι μάς εκπλήσσουν ακόμη

Νέα στοιχεία έφεραν στο φως οι ανασκαφές για την άνοδο και την πτώση τους, ρόλο στην οποία έπαιξε και η... γραφειοκρατία
Της ΓΙΩΤΑΣ ΣΥΚΚΑ

Ανάμεσα ÙÚÎÔ ÖØ×ÚÎÁÑÊÕÙÎÚÕß
 ÑÇÏÙÚÎÊËÆÚËØÎÓËÙÕÒ¦ÈÎÙÇÔÞØÄÔÏÇËØÃÖÕßÓÏÇÍËÔÏ¦®
ÄÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÎÇØÞÇÏÕÒÄÍÕÝ
§ÚÄØÇÇÙÏÒÏÑÕÆÍÏÇÚÎÔÇÔÇÚÆÖÜÙÎÚÕßÈÏÈÒÃÕßÚÎÝ©¡ßÑÎÔÇáÑÄÝ
ÕÒÏÚÏÙÓÄÝ®ÇÖÄÚÎÔØÞÇÏÕÒÕÍÏÑÂ
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ÇÔÇÙÑÇÌÏÑ¦ÓÁÚÜÖÇÖÕßËÓÖÒÕßÚÃàÕßÔÚÎÔËÖÏÙÚÂÓÎÓËÔÁÇËßØÂÓÇÚÇÊÎÓÕÙÏËÆÙËÏÝÑÇÏÇÖÄÉËÏÝ
ÇÔÇÛËÜØ×ÔÚÇÝÖÇÒÏ¦ÙßÓÖËØ¦ÙÓÇÚÇËÖÏÈËÈÇÏ×ÔÕÔÚÇÝÑ¦ÖÕÏÇ¦ÒÒÇ
ÔÁÇÁÑÊÕÙÎÌÜÚÃàËÏÚÎàÜÂÑÇÏ
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ÁÜÝÚ×ØÇÙÚÎÔËÓÖÕØÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÙÚÇÓßÑÎÔÇáÑ¦ÞØÄÔÏÇÙÚÏÝ
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Η τέχνη

Χρυσό Ù{ÒÙiÐÑÑÌ³ÈØKÑ{Ü{~ÖØ³Ò×ÈØ³È~i

«Δεν είναι αλήθεια
ότι ο πολιτισμός τους
σταμάτησε το 1.100 π.Χ.,
ούτε συνέβησαν κάποιες
τρομερές καταστροφές
όπως πιστεύαμε παλιά»,
λέει η αρχαιολόγος
Ντόρα Βασιλικού.
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ÒÒ¦ÊÇÝÓËÚÇÈ¦ÒÒËÚÇÏÚÄÙÕÖÕÒÆ
×ÙÚËÕÈÇÔÝÊÏÇÚÆÖÜÙËÚÎÛËÜØÃÇ
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«Τριστάνος και Ιζόλδη» χωρίς σαγήνη από την Κρατική
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Στον Βάγκνερ, η απλή
ανάγνωση υποβαθμίζει
το περιεχόμενο, που
αποτελεί την ουσία
της μουσικής.
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ÚËÔÄØÕÚÁÌÇÔ¢ÃÔÑËÜÝ¬ØÏÙÚ¦ÔÕ
ÚÎÒÕÈÁÔÇÓËÙÄÌÜÔÕ¡Ö¦ØÓÖÇØÇ
ÕàÁÒÏÜÝ¡ÖØÇÔÍÑÁÔËÚÕÔÓËØÏÑÇÔÄÈÇÛÆÌÜÔÕ¬àÁÏÓÝ¡ÁÒËÔÞÕÌ
ÜÝÈÇÙÏÒÏ¦¡¦ØÑËÑÇÏÚÕÔÒÒÎÔÇ
ÚËÔÄØÕ²ØÂÙÚÕ ËÞØÂÜÝ¡ÁÒÕÚ
ÑÇÏÜÝ ÕÆØÈËÔÇÒ
ÚÇÔ¡¦ÏÕÝÚÕßÄÚÇÔÕÆØÜÔ¢ÏÊËÚàÂÝÊÏÎÆÛßÔËÚÎÔ ØÇÚÏÑÂÙÚÎÔÚØÃÚÎÖØ¦ÐÎÇÖÄÚÕßÑÄÌÜÝÚÜÔÛË×Ô®ÚÕß¦ÍÑÔËØ
ÇÓÃÇÁÔÙÚÇÙÎÍÏÇÚÇÊ×ÊËÑÇÞØÄÔÏÇÖÕßÖÁØÇÙÇÔÇÖÄÚÄÚËÊÏÄÚÏ
ÈËÈÇÃÜÝÊËÔËÃÔÇÏÎÈÇÙÏÑÂÊÕßÒËÏ¦

ÚÕÖËØÏËÞÄÓËÔÕÑ¦ÛËÓÕßÙÏÑÂÝ
ÌØ¦ÙÎÝÇÑÄÓÇÑÇÏÑ¦ÛËÙßÍÞÕØÊÃÇÝÖÕÓÁÔÜÝÙÚÕÔ¬ØÏÙÚ¦ÔÕ®
ÓÏÇÖØ×ÚÕßËÖÏÖÁÊÕßÇÔ¦ÍÔÜÙÎ
ÓÕÏ¦àËÏÇÔËÖÇØÑÂÝÇÔÄÞÏÇÌËÒÂÝ

ÃÔÇÏÁÚÙÏÍØÇÓÓÁÔÎÎÓÕßÙÏÑÂ
ÚÕß¦ÍÑÔËØÖÕßÊÆÙÑÕÒÇËÑÛÁÚËÏ
ÚÎÔÕØÞÂÙÚØÇÓËÚÕÔÚØÄÖÕÖÕß
ÚÕÑ¦ÔËÏÓÃÇßÓÌÜÔÃÇÚÕß¬ÙÇáÑÄÌÙÑÏÂÓÃÇÄÖËØÇÚÕß¡ÖËÒÃÔÏ
ÑÚÃÛËÚÇÏÄÓÜÝÕÓÇÁÙÚØÕÝÄÚÇÔ
ÒÄÍÕßÞ¦ØÏÔÎÙßÍÑÒÕÔÏÙÚÏÑ¦ÖÇÒÒÄÓËÔÎÑÇÏÇÖÃÙÚËßÚÇËÔÕØÞÎÙÚØÜÓÁÔÎÓÕßÙÏÑÂÖÕßÙÞÕÒÏ¦àËÏÚÕ
ÔßÞÚËØÏÔÄ®ÚØÇÍÕÆÊÏÚÎÝ¡ÖØÇÔÍÑÁÔËËÐÇÌÇÔÃàËÚÇÏÑ¦ÚÜÇÖÄÚÎ
ÌÜÔÂÙÇÔÇÊÏ¦ÌÕØÎßÖÄÑØÕßÙÎ
ÇÔÚÃÔÇÇÖÕÑÇÒÆÖÚËÏÙÚÕÔÇÑØÕÇÚÂÚÎÔÖÇØ¦ÌÕØÇËØÜÚÏÑÂÓÁÛÎ
ÚÎÝÙÑÎÔÂÝÕÒÆÊËÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÄÚÇÔÊÏÇÛÁÚËÏÑÇÔËÃÝÓÏÇÖÒÕÆÙÏÇ
ÇÏÙÛÎÙÏÇÑÂÑÇÏÏÙÞßØÂÌÜÔÂÙÇÔ
ÇßÚÂÚÎÝ¡Ö¦ØÓÖÇØÇ ÕàÁÒÏÎ
ÕÖÕÃÇÊËÔÁÞËÏÑÇÔÁÔÇÔÌÄÈÕÔÇ
ÑÇÒßÌÛËÃÇÖÄÚÎÔÕØÞÂÙÚØÇÑÇÏ
ÙßÔËÖ×ÝËÖÏÚØÁÖËÏÙÚÕÔÇØÞÏÓÕßÙÏÑÄÇÑÄÓÇÑÇÏÚÎÔßÖËØÈÕÒÂ
¬ÕÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄàËßÍ¦ØÏ
ÇÖÕÊÄÛÎÑËÇÖÄÏÑÇÔÕÆÝÑÇÏÑßØÃÜÝÁÓÖËÏØÕßÝÚØÇÍÕßÊÏÙÚÁÝÓË

ÊßÔÇÚÁÝÌÜÔÁÝ©ÓÜÝÖÇØÄÚÏ
ÚØÇÍÕÆÊÎÙÇÔÓËÙÏÍÕßØÏ¦ÞÜØÃÝ
ÁÍÔÕÏÇÍÏÇÚÏÝÔÄÚËÝÑÇÔÁÔÇÝÇÖÄ
ÚÕßÝÊÆÕÊËÔÇÙÞÕÒÂÛÎÑËÏÊÏÇÃÚËØÇÓËÚÎÓÕßÙÏÑÂÁÑÌØÇÙÎ©
ÚÁÌÇÔ¢ÃÔÑËÇÖÁÊÜÙËÚÕÔÊßÙÈ¦ÙÚÇÞÚÕØÄÒÕÚÕßÓËÑÇÛÇØÂ
¦ØÛØÜÙÎÞÜØÃÝÌÜÔÎÚÏÑ¦ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÍËÍÕÔÄÝÖÕßÇÖÄÓÄÔÕ
ÚÕßÇÖÕÚËÒËÃ¦ÛÒÕÌÜÔÂÚÎÝ
ÁÚØÇÇÔÍÑÇÖÕÊËÃÞÛÎÑËÇÍÁØÜÞÎÙÚÎÔÉÎÒÂÖËØÏÕÞÂßÖÕÒËÏÖÄÚÇÔÄÓÜÝÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÙÚÎÓËÙÇÃÇ
ÑÇÏÞÇÓÎÒÂËÔ×ÑÇÏÎ¦ØÛØÜÙÎ
ÊËÔÂÚÇÔÖ¦ÔÚÕÚËËßÑØÏÔÂÝÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÕÓÁÙÇÙÚÕÔØÄÒÕ
ÚÕßÂÚÇÔÕ¬àÁÏÓÝ¡ÁÒËÔÞÕÌÕ
ÕÖÕÃÕÝÓËÚÎÙÖÎÒÇÏ×ÊÎÌÜÔÂ
ÑÇÏÚÎÔßÖÕÊËÏÍÓÇÚÏÑÂ¦ØÛØÜÙÂ
ÚÕßÇÖÁÊÜÙËÖËÏÙÚÏÑ¦ÚÎÛÒÃÉÎ
ÚÕßÈÇÙÏÒÏ¦¡¦ØÑË©Ö¦ÔÚÕÚË
ÇÐÏÕÖØËÖÂÝ²ØÂÙÚÕÝ ËÞØÂÝÇÖÁÊÜÙËÑÇÒ¦ÚÕÔÙÆÔÚÕÓÕØÄÒÕÚÕß
¡ÁÒÕÚÑÇÏÚÎÔÇÑÄÓÇÙßÔÚÕÓÄÚËØÎÖÇØÁÓÈÇÙÎÚÕß ÕÆØÈËÔÇÒ
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