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ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Δώσαμε στην Κύπρο
όποια βοήθεια ζήτησε
«Είμαστε στη διάθεση
της Κυπριακής Δημοκρατίας για όποια ανάγκη παρουσιαστεί», αναφέρει στη συνέντευξή
του στην «Κ» ο επικεφαλής του γραφείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην Κύπρο Ιερόθεος Παπαδόπουλος
σχετικά με την κρίση στο μεταναστευτικό. Ξεκαθαρίζει πως η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έχει δώσει στην Κύπρο
όποια βοήθεια έχει ζητήσει. Σελ. 8
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Φτηνή λύση για τους διακινητές η Κύπρος
Στο χαμηλό κόστος μετάβασης στα Κατεχόμενα αποδίδουν πηγές της Ε.Ε. την εδώ αύξηση μεταναστευτικών ροών
Την προσοχή της προς τις κατεχόμενες περιοχές για τη ραγδαία αύξηση που παρατηρείται στις μεταναστευτικές ροές έχει στρέψει
η κυβέρνηση. Το κατεχόμενο κομμάτι της Κύπρου θεωρείται ως ο
πιο αδύναμος κρίκος στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαι-

νομένου. Στο κομμάτι των αφίξεων
ενδιαφέρουσες είναι οι απόψεις
που υπάρχουν σε επίπεδο Ε.Ε. Πηγές από τις Βρυξέλλες διαβλέπουν
πίσω από την εικόνα που παρουσιάζουν οι αυξήσεις και λόγους
που σχετίζονται με το κόστος μετάβασης μεταναστών στην Κύπρο










Το εθνολογικό προφίλ
των μεταναστευτικών
ροών στην Κύπρο.

μέσω κατεχομένων. Οι ίδιες πηγές
κάνουν λόγο για χαμηλό κόστος
δείχνοντας προς τη μεριά του παράνομου αεροδρομίου Ερτζάν. Ένα
άλλος λόγος που ωθεί μετανάστες
μέσω κατεχομένων έχει να κάνει
με τον χαμηλό βαθμό δυσκολίας
μετάβασης στις ελεύθερες περιοχές

Αποστολή στον Eβρο και το Αιγαίο

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Πιέζει την Ελλάδα
και στοχεύει την Ε.Ε.
Η Άγκυρα διαμηνύει ότι δεν επιδιώκει εκτροχιασμό των εξελίξεων στον
Έβρο και στο Αιγαίο ούτε θα ανοίξει
άλλα μέτωπα. Σελ. 9

Έγινε ναρκοπέδιο
το Ιντλίμπ για Άγκυρα
Η ρωσοτουρκική εκεχειρία στο Ιντλίμπ εξυπηρετεί τα ρωσικά και τα
αμερικανικά σχέδια. Μετρά πληγές η
Τουρκία. Σελ. 10

• Του ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ν. ΠΟΧΑΝΗ

Η εβδομάδα που διανύουμε
μας δείχνει την ανάγκη
για μια Ευρώπη ισχυρότερη

Η Τράπεζα Κύπρου βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη «Cerberus Capital» για πώληση ΜΕΔ 2,8 δισ. το
γνωστό «Helix 2». Οικονομική, σελ. 3

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ

Ο ιός ψαλίδισε
τιμές εισιτηρίων
Εταιρείες μείωσαν έως και 50% τις
τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων
εξαιτίας του κορωνοϊού για ορισμένους προορισμούς. Οικονομική, σελ. 5

Σελ. 5

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Η Ε.Ε. δοκιμάζεται

Της URSULA VON DER LEYEN

Προς τη Cerberus
οδεύει το «Helix 2»

Ο ιός απέκτησε
και πολιτικά
συμπτώματα

Η Ε.Ε. μέσα σ’ ένα
«εχθρικό περιβάλλον»

Σελ. 7

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΦΡΑΓΜΑΤΑ

Η κίνηση της κυβέρνησης να κλείσει κάποια
οδοφράγματα άνοιξε συζητήσεις για το
κατά πόσο υπάρχουν πολιτικά κίνητρα
πίσω από την απόφαση του Υπουργικού.
Η κυβέρνηση επιμένει πως στόχος είναι η
πρόληψη από τον κορωνοϊό, ωστόσο, στο
παρασκήνιο δημιουργήθηκε ήδη συζήτηση
για τις πολιτικές προεκτάσεις που προκάλεσαν οι κινήσεις της κυβέρνησης. Σελ. 6

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΟΠΙΣΘΟΧΩΡΗΣΗ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

μέσω της γραμμής αντιπαράταξης.
Από τον Πύργο Τηλλυρίας έως και
την ελεύθερη Αμμόχωστο, η «Κ»
κατέγραψε 7 τυφλά σημεία από τα
οποία οι έλεγχοι απουσιάζουν. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα
εθνολογικά στοιχεία των ροών από
αφρικανικές χώρες. Σελ. 4 - 5

Η «Κ» με τους απεσταλμένους της σε Έβρο και Λέσβο σκιαγραφεί την τραγική κατάσταση που βιώνουν τόσο οι μόνιμοι κάτοικοι, όσο και εκεί-

νοι που προσπαθούν να περάσουν τα ελληνικά σύνορα. Στον Εβρο, καθημερινά, οι δυνάμεις του Ελληνικού Στρατού και της αστυνομίας σταματούν χιλιάδες ανθρώπους που επιχειρούν να περάσουν παράνομα στην Ελλάδα. Από την άλλη η Λέσβος ζει με τους εγκλωβισμένους της. Στο
νησί του Ανατολικού Αιγαίου βρίσκονται βάσει της πιο πρόσφατης καταγραφής 21.815 πρόσφυγες και μετανάστες. Την τελευταία εβδομάδα,
παράλληλα με τις εξελίξεις στα χερσαία σύνορα σημειώθηκαν πρωτόγνωρα περιστατικά. Έχουν ενταθεί οι περιπολίες στα ανοιχτά του νησιού
όπως και οι φόβοι για κάποιο δυστύχημα.

Στη μέγγενη
του προσφυγικού

Η Λέσβος διαιρέθηκε
σε νότιους-βόρειους

Τα κλειστά σύνορα
έφεραν συναίνεση

Ο Εβρος σε έκρυθμη κατάσταση

Φόβοι για νέες μαζικές αφίξεις

Η δύσκολη επιλογή που ένωσε

«Περνούν από εδώ και μας ρωτούν...
πώς πάνε για Γερμανία», αναφέρουν
κάτοικοι των παρόχθιων χωριών του
Έβρου, για όσους καταφέρνουν να περάσουν τα σύνορα και πριν συλληφθούν
από τις δυνάμεις του Ελληνικού Στρατού
και της Αστυνομίας. Σελ. 15

Στο οδοιπορικό της «Κ» στο ταραγμένο νησί
του Βορείου Αιγαίου καταγράφονται οι ανησυχίες των αρχών για νέες μαζικές αφίξεις,
αλλά και των κατοίκων για το έκρυθμο
κλίμα των τελευταίων ημερών, με τις περιπολίες στη θαλάσσια οριογραμμή ανοιχτά
της Λέσβου να είναι πλέον 24ωρες. Σελ. 16

Πώς ο Ελληνας πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης κατέληξε στη δύσκολη
επιλογή να κλείσει τα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία στον Έβρο και
γιατί ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας συμφώνησε
με την απόφαση Μητσοτάκη. Σελ. 17

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΑΠΩΛΕΙΑ

Προδημοσίευση πεζού της Αλκης Ζέη
Το πεζό που έγραψε πριν «φύγει» η Αλκη Ζέη, σε αποκλειστική προδημοσίευση στην «Κ». Το παιδικό παραμύθι «Ο νυχτερινός περίπατος της γιαγιάς»
με εικονογράφηση του Νικόλα Χατζησταμούλου θα κυκλοφορήσει στις 27
Απριλίου από τις εκδόσεις Μεταίχμιο. Ζωή, σελ. 1

ΠΡΟΣΩΠΟ

Η Μάρω Δούκα μιλάει στην «Κ»
Η συγγραφέας Μάρω Δούκα έρχεται στην Κύπρο για δύο συναντήσεις με το
κοινό, μετά από πρόσκληση του Βιβλιοτρόπιου σε συνεργασία με το Νεοελληνικό Σπουδαστήριο Πετρώνδα και τις εκδόσεις Πατάκη. Η Μάρω Δούκα
μιλάει για τη δημιουργική της πορεία αυτά τα 46 χρόνια. Ζωή, σελ. 4

ΘΕΑΤΡΟ

Οι γιοι της «Δράκαινας» του ΘΟΚ στην «Κ»
Οι ηθοποιοί Χ. Αττώνης και Β. Κόκκινος, οι οποίοι υποδύονται τους γιους της
Δράκαινας, της ηθογραφίας του Δημήτρη Μπόγρη, που ανεβαίνει στον ΘΟΚ,
σε σκηνοθεσία Λυδίας Κονιόρδου, μιλούν στην «Κ» για την παράσταση, αλλά
και για τη συνεργασία τους με τη σπουδαία ηθοποιό. Ζωή, σελ. 8

Η μεταναστευτική κρίση που προκάλεσε
η Τουρκία σε Έβρο, Αιγαίο και Κύπρο
εκτός από τον κίνδυνο ανάφλεξης συνιστά και μέγα κίνδυνο για τη συνοχή
της Ε.Ε., ναρκοθετώντας τις αρχές των
ιδρυτών της, όπως ο Ζαν Μονέ. Ο Γάλλος
πολιτικός, το 1943 κι ενώ οι φωτιές του
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μαίνονταν ακόμη, είχε πει: «Δεν θα υπάρξει ειρήνη
στην Ευρώπη, εάν οι πολιτείες ανασυσταθούν στη βάση της εθνικής κυριαρχίας. Οι χώρες της Ευρώπης είναι πολύ
μικρές για να εγγυηθούν στους λαούς
τους την αναγκαία ευημερία και κοινωνική ανάπτυξη. Οι ευρωπαϊκές πολιτείες πρέπει να συνασπιστούν μεταξύ
τους σε μια ομοσπονδία». Αυτή η ομοσπονδία, που διατήρησε την ειρήνη μέχρι σήμερα, δοκιμάζεται τώρα σκληρά.
Η αλληλεγγύη είναι το όπλο της Ε.Ε.
στην ιταμότητα των προκλήσεων.
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Ο Μ Η Ρ Ο Υ & Σ Ε Β Ε Ρ Η / Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓΟΡΑΣ

Λογική και συμφορά

Οι ανακρίσεις για την επίθεση στον εθνοφρουρό
και ο αντιπρόεδρος κόμματος

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Την Πέμπτη, ο καθ’ ύλην
αρμόδιος υπουργός, ο
ΥΠΕΞ Ν. Χριστοδουλίδης,
απέρριπτε το ενδεχόμενο
κλεισίματος των οδοφραγμάτων, όπως και ο πρόεδρος του κυβερνώντος ΔΗΣΥ Αβέρωφ
Νεοφύτου. Την Παρασκευή, μετά από
συνάντηση του Προέδρου Αναστασιάδη
με τον αρχηγό του ΕΛΑΜ, ανακοινώθηκε
το κλείσιμο οδοφραγμάτων, πράγμα
που εκμεταλλεύτηκε το ακροδεξιό κόμμα
συγχαίροντας τον Πρόεδρο. Όταν είσαι
όμως κράτος με σοβαρή κυβέρνηση δεν
κλείνεις ένα οδόφραγμα με τέσσερις
αστυνομικούς και δύο εθνοφρουρούς,
διότι θα πάθεις ό,τι έπαθες το Σάββατο
με τον πολίτη να χτυπά τον εθνοφρουρό
και τον αστυνομικό τον καθηγητή. Και
μετά να τρέχεις και να μην ξέρεις πώς
να διαχειριστείς την κατάσταση και να
βγαίνει η κυβέρνηση με διακηρύξεις
περί παράνομης συνάθροισης και οχλαγωγίας λες και είσαι δικτατορικό καθεστώς. Διότι, Πρόεδρε, εμείς τα ζήσαμε
αυτά με τις παράνομες συναθροίσεις –
κι εσύ τα βίωσες- της δικτατορίας των
συνταγματαρχών στην Ελλάδα που
άνοιξε την κερκόπορτα στην Τουρκία
να καταλάβει τη μισή Κύπρο και μόλις
τα ακούμε να βγαίνουν από τους τάφους
μας πιάνει σύγκρυο. Αλλά φαίνεται συγκυριακά σε βόλεψαν τα διαδραματισθέντα στη Λήδρας, Πρόεδρε, και εκδικούμενος την περιρρέουσα ΤάσσουΧριστόφια εναντίον σου, επιχείρησες
να πληρώσεις με το ίδιο νόμισμα. Παράλληλα, όμως, και επειδή αυτό αποδείκνυε ότι ήταν πολιτική απόφαση να
κλείσουν τα οδοφράγματα, πλήττοντας
καίρια την υποψηφιότητα Ακιντζί στα
Κατεχόμενα, προσπάθησες να πείσεις
ότι ήταν κατόπιν σοβαρής μελέτης που
έκλεισες τα μισά: «για να ληφθούν οι
αποφάσεις υπήρξε σοβαρότατος προβληματισμός. Μελετήσαμε ακόμα και
την πολιτική παρερμηνεία. Όμως δεν
υπήρχε επιλογή για αποτελεσματικότερο
έλεγχο, λαμβάνοντας υπόψη και τη σύνθεση του πληθυσμού στην κατεχόμενη
περιοχή». Τούτη τη φορά λησμόνησες,
Πρόεδρε, ότι η Τεχνική Επιτροπή για
την Υγεία είχε δηλώσει ότι δεν είχε ενημερωθεί για την απόφαση, ενώ στο Εθνικό Συμβούλιο είπες ότι η απόφαση δεν
ήταν απόρροια πρότασης εμπειρογνωμόνων αλλά επειδή το κράτος δεν είχε
να διαθέσει τόσους νοσηλευτές στα

οδοφράγματα. Κοντολογίς το κράτος
αποφάσισε να κλείσει τα οδοφράγματα
αλλά δεν είχε ικανή αστυνομική δύναμη
να καλύψει μια τέτοια απόφαση κι έκλεισε τα μισά οδοφράγματα γιατί δεν είχε
νοσηλευτές να τα καλύψει όλα! Αν έτσι
είναι τα πράγματα αυτό δεν είναι κράτος,
είναι περίπτερο. Κι αυτή δεν είναι κυβέρνηση αλλά όπως τραγουδά ο αλησμόνητος Μητροπάνος, «μια παρέα είμαστε που χωρίζει σε μια γωνία/αύριο
σκορπίζουμε σαν πουλιά στην κοσμοπλημμύρα σαν τους πρόσφυγες που δεν
έχουνε μες τον ήλιο μοίρα». Ο στίχος
αυτός του σπουδαίου Μπουρμπούλη,
κολλάει μια χαρά στην άλλη αμίμητη
δήλωση Αναστασιάδη περί προσφύγων,
την περασμένη Τρίτη όταν δια ξηράς
και θαλάσσης μπήκαν στις ελεύθερες
περιοχές περί τα 250 άτομα: «Θέλουμε
να δούμε τι είναι τα μέτρα που μπορεί
να πάρουμε, έτσι ώστε, χωρίς να παραγνωρίζουμε τον ανθρώπινο πόνο, την
ίδια ώρα να μεριμνήσουμε προκειμένου
να διασφαλίσουμε ότι θα αποτραπούν
οι προσπάθειες αλλοίωσης ακόμα και
του δημογραφικού χαρακτήρα της χώρας». Πρόεδρε, μέχρι σήμερα έχετε εκδώσει 17.350 τουλάχιστον χρυσά διαβατήρια αποκομίζοντας κοντά στα 7
δισ. και ο δημογραφικός χαρακτήρας
της Κύπρου δεν άλλαξε. Ούτε τον άλλαξαν οι εκατοντάδες άνθρωποι από
Φιλιππίνες, Βιετνάμ και Μπαγκλατές
κ.α. που εργάζονται, σε σπίτια, φάρμες,
χωράφια, βιοτεχνίες ακόμα και στα νεκροταφεία μας, και θα τον αλλάξουν οι
πρόσφυγες που περνούν από τα τυφλά
σημεία της γραμμής αντιπαράταξης.
Ας παραδεχτούμε ότι οι προκάτοχοι
σου, Πρόεδρε, ήταν ανάξιοι να κλείσουν
τις τρύπες. Δεν θα μπορούσες με μερικά
εκατομμύρια από τα 7 δισ. να καταστήσεις απροσπέλαστη τη γραμμή αντιπαράταξης; Όπως και να ’ναι όμως, μέσα
σε λίγες μέρες βιώσαμε μια πόλωση που
θύμισε λίγο τις αλγεινές μέρες του 7074 με μακαριακούς-γριβικούς και πολύ
τον Έλληνα φιλόσοφο Δημόκριτο: «Για
τους ανόητους, δάσκαλος δεν είναι η
λογική αλλά η συμφορά».Εγώ που το
’74 ένοιωσα στο στόμα μου το αίμα, εκ
βαθέων εύχομαι Πρόεδρε, να κάνω
λάθος και να μην πληρώσουν πάλι το
μάρμαρο τα παιδιά της έρμης τούτης
πατρίδας.

paraschosa@kathimerini.com.cy

Έκπληκτοι έμειναν οι ανακριτές που ασχο-

λούνται με την υπόθεση του 55χρονου της
Unite Cyprus Now που επιτέθηκε κατά εθνοφρουρού στο οδόφραγμα της Λήδρας όταν
κάλεσαν κάποιο για ανάκριση και τους είπε
«μα είμαι αντιπρόεδρος κόμματος»... Ως γνωστόν οι ανακριτές πέραν του 55χρονου κάλεσαν για ανάκριση και άλλα άτομα που φαίνονται στα βίντεο που γυρίστηκαν να ήταν μεταξύ
των πρωταγωνιστών στο περιστατικό με τον
εθνοφρουρό. Η έκπληξή τους ήταν τεράστια,
όταν ένας από αυτούς τους είπε «μα είμαι αντιπρόεδρος κόμματος»! Έμειναν όλοι με το
στόμα ανοιχτό αφού δεν γνώριζαν τον αντιπρόεδρο και χρειάστηκε να ρωτήσουν για
να... μάθουν. Και όντως ο αντιπρόεδρος ήταν
αυθεντικός. Κανονικού κόμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο αντιπρόεδρος πάντως
δεν κατηγορήθηκε.
Η σύσκεψη της Πέμπτης στο Προεδρικό, στην

οποία συμμετείχε και ο υπουργός Υγείας , είχε, όπως έμαθα από πηγή που γνωρίζει, πολύ
συγκεκριμένα στοιχεία για τους κινδύνους
μετάδοσης του κορωνοϊού από τα Κατεχόμενα σε περίπτωση που υπάρξουν κρούσματα.
Μάλιστα, η πλειοψηφία των παριστάμενων
έδειξε να αντιλαμβάνεται πλήρως τα στοιχεία
και τις εξηγήσεις που δόθηκαν για την κυβερνητική απόφαση να κλείσουν προσωρινά τα
τέσσερα οδοφράγματα. Όπως μαθαίνω, το
κλείσιμο των οδοφραγμάτων είχε άμεσα αποτελέσματα σε μια σειρά από θέματα για τα
οποία η κυβέρνηση δεν λάμβανε ικανοποιητική ανταπόκριση από τα Κατεχόμενα.
Τρεις άμεσες εξελίξεις μετά το μερικό κλείσι-

μο φαίνεται να έπεισαν την κυβέρνηση ότι
υπήρχε λόγος για το κλείσιμο αλλά και για τη
συνέχισή του. Η μία εξέλιξη αφορά τη σύλληψη του Ζαβράντωνα, η οποία έγινε για μικροπαραβίαση. Ο καταζητούμενος είχε διαφύγει
στα Κατεχόμενα εδώ και μήνες και οι κατοχικές αρχές «έπαιζαν πελλόν» στις εκκλήσεις
της κυβέρνησης για σύλληψή του και παράδοσή του στις αρχές της Δημοκρατίας. Μετά το
κλείσιμο των οδοφραγμάτων η σύλληψη του
έγινε με συνοπτικές διαδικασίες.
Η κύρια ανησυχία του Υπουργείου Υγείας εί-

ναι η πιθανότητα μεταφοράς του κορωνοϊού
στα Κατεχόμενα από ξένες χώρες λόγω των
περιορισμένων ελέγχων στα σημεία εισόδου.
Και κυρίως από τους Ιρανούς φοιτητές που
στη χώρα τους ο κορωνοϊός σημειώνει θεα-

Επιλογή και επιμέλεια:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

Η τρίτη εξέλιξη αφορά τις διαρροές που

υπήρχαν μετά το κλείσιμο των οδοφραγμάτων ότι αυτό οφείλεται στο μεταναστευτικό.
Τότε και μόνον ο Ακιντζί αναγκάστηκε να δηλώσει πως τα Κατεχόμενα δεν υιοθετούν την
τουρκική πολιτική στο μεταναστευτικό. Θυμίζουμε εδώ ότι τα τελευταία χρόνια η τουρκοκυπριακή ηγεσία (βλέπε Όζερσαϊ) φόρτωνε σε πούλμαν Αφρικανούς μετανάστες και
τους οδηγούσε στη Πράσινη Γραμμή, ωθώντας τους προς τις ελεύθερες περιοχές της
Δημοκρατίας.
Ήταν μια πρακτική που αποκαλύφθηκε και

που έκανε ακόμη και τον γνωστό... μετριοπαθή Κωνσταντίνο Πετρίδη να βγει από τα ρούχα του ως ΥΠΕΣ και να μετατραπεί σε υπέρμαχο της σκληρής γραμμής για τα οδοφράγματα. Σας έγραφα στην προηγούμενη στήλη
ότι ο Νίκαρος είχε θυμώσει πολύ με την Σπέχαρ για την ανακοίνωση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ της
περασμένης Πέμπτης, στην οποία αφήνονταν αιχμές για το προσωρινό κλείσιμο των
οδοφραγμάτων. Είχε μάλιστα μεταφέρει την
ενόχλησή του στο Εθνικό Συμβούλιο όπου
κάποιος τον συμβούλευσε «να μην ανοίξει

μέτωπο με τα Ηνωμένα Έθνη». Ωστόσο, σας
έγραψα πως ο Νίκαρος δεν είχε πει την τελευταία του κουβέντα. Λίγο μετά την ανάρτηση της στήλης ήρθε και η δήλωσή της δυσαρέσκειάς του με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ και τις «ατυχείς» παρεμβάσεις σε πολιτικές της «κυρίαρχης χώρας της Κυπριακής Δημοκρατίας που
είναι αναγνωρισμένο κράτος των Ηνωμένων
Εθνών και μέλος της Ε.Ε.
Όπως ακούω από πηγή μου που γνωρίζει, ο

θυμός του Νίκαρου δεν οφείλεται μόνο στην
«ατυχή» (ήθελε να πει απαράδεκτη) παρέμβαση αλλά και σε δύο άλλους λόγους: Στο γεγονός ότι τα Ηνωμένα Έθνη δεν ενοχλήθηκαν
από τις πρόσφατες προκλήσεις των Τούρκων
στην Αμμόχωστο και στην ΑΟΖ και στην καθυστέρησή τους να ανοίξουν άλλα οδοφράγματα αλλά και από το γεγονός ότι η Σπέχαρ είχε
την προηγούμενη της ανακοίνωσης συνάντηση με τον Ακιντζί.
Εντός της εβδομάδας αναμένεται να συναντη-

θούν Νίκαρος - Σπέχαρ, ύστερα από αίτημα
της τελευταίας και όλα θα τεθούν επί τάπητος.
-Αληθεύει ότι υπήρξε και η σκέψη να αρνηθεί
ο Νίκαρος τη συνάντηση; Έστω για «εύλογο»
χρονικό διάστημα;
ΚΟΥΙΖ: Αληθεύει πως πρώην συνεργάτες του

Νίκαρου και στελέχη του ΔΗΣΥ συνασπίζονται
για να ζητήσουν να ανοίξουν ξανά και άμεσα
τα οδοφράγματα που έκλεισαν;

Με άριστα
το 10

80 χρόνια πρίν στην «Κ»
8.III.1940

ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ: [...] ο Βασιλεύς Κάρολος ανέγνωσεν
ενώπιον των Γερουσιαστών και των Βουλευτών τον
βασιλικόν λόγον. [...] Συνεχίζουσα την ειρηνικήν πολιτικήν της, η Ρουμανία εδήλωσεν, την επαύριον της
έναρξης των εχθροπραξιών, ότι «θα τηρήση αυστηρώς
τους κανόνας ουδετερότητας, τους θεσπισθέντες υπό
των διεθνών συμβάσεων» [...].

ματική αύξηση. Στα Κατεχόμενα υπάρχουν
γύρω στις 3.000 Ιρανοί φοιτητές και η τουρκοκυπριακή ηγεσία αναγκάστηκε να δηλώσει
πως δεν θα δέχεται πολίτες από χώρες με
υψηλή επικινδυνότητα όπως το Ιράν, μόνο μετά το κλείσιμο των οδοφραγμάτων.

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

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΗΣ: [...] η σοβιετική κυβέρνησις
υπέβαλε μέσω της σουηδικής κυβερνήσεως «τελεσιγραφικάς» προτάσεις ειρήνης προς την κυβέρνησιν του Ελσίνκι διά την αποδοχήν των οποίων ετάχθη προθεσμία
η μεσημβρία, κατ’ άλλας δε πληροφορίας, το μεσονύκτιον
της αύριον. [...] Τας
πληροφορίας αυτάς
επαναλαμβάνει και ο
ανταποκριτής του
Ρώυτερ, ο οποίος
προσθέτει ότι τον κυριώτερον ρόλον μεσολαβητού παίζει ο
υπουργός των Εξωτερικών της Σουηδίας
κ. Ερκο, ο οποίος έσχε συναντήσεις μετά της πρεσβευτίνας
των Σοβιέτ εν Στοκχόλμη κ. Κολλοντάι [φωτ.]. [...] Οι
εν Στοκχόλμη διπλωματικοί παρατηρηταί προεξοφλούν
ότι η σουηδική μεσολάβησις θα στεφθή υπό επιτυχίας.
Αληθές είναι, λέγουν, ότι ολίγον μετά την έκρηξιν του
πολέμου η σοβιετική κυβέρνησις είχε προβή εις επίσημον
αναγνώρισιν της «λαϊκής φινλανδικής κυβερνήσεως»
του Κουζίνεν, η οποία εγκατεστάθη εις Τεριόκι, και δεν
είναι διόλου απίθανον τα Σοβιέτ να υποστηρίξουν την
κυβέρνησιν αυτήν μέχρι της τελικής νίκης.

Άντε να ξαναπιούμε ζιβανία, όταν θα τα ανοίξουμε ξανά.

1

Στη νέα περιρρέουσα. Ευκαιρία θέ-

λαμε, ευκαιρία μας δόθηκε να πλακωθούμε πάλιν μεταξύ μας. Αναβίωσε
το ΝΑΙ και το ΟΧΙ λες και ήμασταν έτοιμοι από καιρό, με το όπλο παρά πόδα.

2

Στην υπερβολή. Το δίκαιο και οι κα-

λές προθέσεις για τους Unionists χάθηκαν όλα από ένα βίντεο και μια υπερβολή στελέχους τους. Η μπάλα χάθηκε
όμως όταν δεν βγήκαν να καταδικάσουν
το επεισόδιο.

3

Στην μπάλα. Από την άλλη τα αυτογ-

κόλ γίνονται όταν οι οπαδοί μπαίνουν
στο γήπεδο και διακόπτουν τον αγώνα. Ο
αγώνας κατακυρώνεται εναντίον της
ομάδας τους και τρώνε και αφαίρεση
βαθμών. Έτσι και με τους φουστανελάδες οπαδούς που θέλουν κλείσιμο των
οδοφραγμάτων. Που οι περισσότεροι
δεν πήγαν καν στρατό και δήλωσαν
«πελλό».

4

Στη σύμπτωση. Και ξαφνικά μόλις

έκλεισαν τα οδοφράγματα το Μουσταφούδιν έστειλε να συλλάβουν τον
Ζαβράντωνα. Που έχει μήνες που τον
ψάχνουμε και έκαναν την «πάπια». Όχι
Πεκίνου.

5

Στα ΜΟΕ. Αγαπητό μου Μουστα-

φούδιν μια μονομερής κίνηση ΜΟΕ

Όπου υπάρχει παράγκα, υπάρχει και καλό ποδόσφαιρο. Πρόεδρος Αγαπούλας.

από την πλευρά σου θα ήταν να μην
αποδέχεσαι στα αεροδρόμια και τα λιμάνια σου τα διαβατήρια χωρών που
δεν αναγνωρίζει χωρίς βίζα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άντε γιατί πήξαμε στους
Σομαλούς και του Καμερουνέζους που
μας στέλνει ο Κουντρέτ, Μουσταφούδιν μου καλό.

6

Στην ιδέα. Βέβαια υπάρχει και η ευ-

καιρία οι Σομαλοί και οι Καμερουνέζοι που μας στέλνουν οι αδελφοί μας
από τα Κατεχόμενα να είναι μεγάλα ποδοσφαιρικά ταλέντα. Έεεερχεται ο Πίου. Πληροφορίες πως ο Μάκης γυροφέρνει το Τμήμα Μετανάστευσης κάθε
μέρα κρίνονται ως fake news.

7

Στα οικονομικά. Βγήκε και ο

πολύ_σκληρός_για_να_πεθάνει, Κωνσταντίνος Πετρίδης και έβαλε τα πράγματα στη θέση τους: Οι Ευρωπαίοι μας δίνουν 10 εκατ. τον χρόνο για τους μετανάστες και εμείς ξοδεύουμε άλλα 29 εκατ.
Νοτ μπατ, για μιαν κυβέρνηση που την κατηγορούν ως ρατσιστική. Ε Νεοκλή;

8

Στη δικαίωση. Η στήλη βέβαια δι-

καιώνεται μέρα με τη μέρα πως καλύτερος σύμμαχος της Healthy κυβέρνησης είναι το ΑΚΕΛ. Πέραν των υπερβολών στα οδοφράγματα, ήρθε και η
ερώτηση - καταγγελία στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή από τους ευρωβουλευτές του
κόμματος. Ο αγώνας (του 2004) τώρα

δικαιώνεται Ηealthy μου.

9

Στη χαρά. Τα χαμόγελα δεν κρύβον-

ταν, η ανάσα μεγάλη σε όλα τα επίπεδα, τα ουίσκια έτρεχαν άφθονα, τα τηλέφωνα πήραν φωτιά στον Λόφο. Νίκησε ο Μπίμπι!

10

Στον λαό. Πρόεδρε Φούλη, τώρα

που εμβολισες τις λαϊκές οργανώσεις, βάλε το πολιτικό γραφείο να
φυλάει και καμιά σκοπιά για τους μετανάστες στην πράσινη γραμμή. Εν πολλά
τα «τυφλά» σημεία και δεν τα προλαβαίνουμε. Ιντερνέτ για τις σέλφι πάνω μας
πες του Διπλαρου. Είσαι ο πρόεδρος της
καρδιάς μας

Διευθύνων Σύμβουλος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΤΤΙΔΗΣ • Διευθυντής: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Αρχισυντάκτης: ΑΛΚΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ • Υπεύθυνος Υλης: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ • Υπεύθυνος Ατελιέ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
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ή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε
τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 8 Μαρτίου 2020

Φτηνή επιλογή για διακινητές η Κύπρος

Τα επτά αδύναμα σημεία διακίνησης παράνομων μεταναστών από τον Πύργο Τηλλυρίας έως την ελεύθερη Αμμόχωστο
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

H έκρηξη που παρατηρείται στο
μεταναστευτικό ζήτημα, από την
περιοχή του Έβρου έως και την
Ανατολική Μεσόγειο, εκ των πραγμάτων αλλάζει τα δεδομένα των
τελευταίων ετών κατατάσσοντας
Κύπρο και Ελλάδα ως τις χώρες
πρώτης γραμμής του Ευρωπαϊκού
νότου. Σε ό,τι αφορά τη Λευκωσία,
η ραγδαία αύξηση που καταγράφεται τον τελευταίο μήνα, έχει σημάνει συναγερμό εντείνοντας στα
μέγιστα τις ανησυχίες του προηγούμενου διαστήματος. Οι επίμονες, το τελευταίο διάστημα, αναφορές στα κενά της πράσινης γραμμής, βάζουν στο κάδρο το σύνολο
των κατεχόμενων περιοχών οι οποίες, όχι μόνο στο εσωτερικό, δαχτυλοδείχνονται ως ο αδύναμος κρίκος
της αλυσίδας στις αφίξεις μεταναστών.
Τα στοιχεία που υπάρχουν στην
διάθεση των αρμοδίων υπηρεσιών
της Δημοκρατίας, και όχι μόνο,
απλά επιβεβαιώνουν πως το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου αποτελεί,
ίσως, τον πιο βασικό αρνητικό παράγοντα στην ανάκαμψη του φαινομένoυ των καθημερινών πλέον
μεταναστευτικών αφίξεων. Το πιο
ανησυχητικό είναι πως και οι απόψεις που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, συνηγορούν προς την ίδια
κατεύθυνση. Εκτός από το πλαίσιο
ελέγχων που υπάρχουν σε συγκεκριμένα σημεία επί της γραμμής
αντιπαράταξης, η Κύπρος φαίνεται
να βρίσκεται ψηλά στις επιλογές
των διακινητών και για λόγους που
έχουν να κάνουν με το κόστος της
παράνομης διακίνησης προσώπων
προς την Κύπρο. Μια διάσταση
που λαμβάνει ευρύτερες προεκτάσεις εάν ληφθεί υπόψη η πηγή των
απόψεων από την οποία προέρχονται.

Το Ερτζιάν
Στα όσα ακούγονται ή υποστηρίζονται κατά καιρούς, για χαλαρές
διαδικασίες του καθεστώτος των
κατεχομένων, στην πρόσβαση που
έχουν πρόσωπα από τρίτες χώρες,
έρχονται να προστεθούν και οι
εκτιμήσεις που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις αυξήσεις που
καταγράφονται στις αφίξεις μεταναστών. Σύμφωνα με πληροφορίες
από τις Βρυξέλες, η Κύπρος κατατάσσεται στους «ελκυστικούς» προορισμούς για τους διακινητές μεταναστών, από πλευράς κόστους.
Σε σχέση με άλλους ευρωπαϊκούς
προορισμούς, όπου το οικονομικό
τίμημα είναι υψηλό, η Κύπρος χαρακτηρίζεται ως συμφέρουσα, από
οικονομικής απόψεως, επιλογή χωρίς ιδιαίτερα υψηλό βαθμό δυσκολίας ή επικινδυνότητας πρόσβασης
στον τελικό προορισμό που είναι
οι ελεύθερες περιοχές.
Οι απόψεις που επικρατούν στις
Βρυξέλλες δείχνουν προς την πλευρά των κατεχομένων και πιο συγκεκριμένα στα σημεία εισόδου,
όπως το παράνομο αεροδρόμιο στο
Ερτζιάν. Όπως υποστηρίζεται η
διαδρομή προς δυσμάς, μέσω κατεχόμενων περιοχών, περιέχει μεγαλύτερη ασφάλεια για τους διακινητές, σε σχέση με άλλες γειτονικές πύλες εισόδου, και το κυριότερο φαίνεται να είναι μια φθηνή
επιλογή για διακινητές και διακινούμενους. Ένα άλλο στοιχείο που
ενισχύει την επιλογή της Κύπρου
έχει να κάνει με το μικρό βαθμό
δυσκολίας μετάβασης των μετα-

λύνει την είσοδο στις ελεύθερες
περιοχές. Η αγροτική δραστηριότητα, που υπάρχει, λειτουργεί,
όπως λέγεται, ως καμουφλάζ με
τους μετανάστες να περνούν μέσα
από τα λεμονόδεντρα χωρίς να κινούν υποψίες.

4. ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ
3. ΑΥΛΩΝΑ – ΑΚΑΚΙ

5. ΣΟΠΑΖ

2. ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ

Αυλώνα – Ακάκι

1. ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ
6. ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΓΑΜΟΣ-ΠΥΛΑ

7. ΑΓΙΟΣ ΚΕΝΔΕΑΣ

Η «Κ» παρουσιάζει τον χάρτη με τα επτά τυφλά
σημεία της γραμμής αντιπαράταξης, από τα οποία
πετυχαίνουν είσοδο, στα ελεγχόμενα από τη
Δημοκρατία εδάφη, οι παράνομες
μεταναστευτικές ροές. Σημεία τα οποία δεν
ελέγχονται με φυλάκια της Εθνικής Φρουράς.















Σε επίπεδο Ε.Ε. η αύξηση
των μεταναστευτικών ροών αποδίδεται και στο χαμηλό κόστος μετάβασης
στην κατεχόμενη Κύπρο σε
σχέση με άλλους προορισμούς όπου τα κόμιστρα
διακίνησης είναι αποτρεπτικός παράγοντας.

Η περιοχή ΒρυσούλεςΠέργμαμος-Πύλα παρουσιάζεται ως το πιο
αδύναμο σημείο επί της
γραμμής αντιπαράταξης,
απ’ όπου πραγματοποιούνται διελεύσεις προς τις
ελεύθερες περιοχές και
για παράνομη εργασία.

ναστών στις ελεύθερες περιοχές
και κατά συνέπεια πρόσβασης επί
ευρωπαϊκού εδάφους.

ως ένα από τα μεγαλύτερα αδύνατα
σημεία αποτελεσματικού ελέγχου
και ανακοπής των μεταναστευτικών ροών. Η περιοχή από την Πόλη
Χρυσοχούς έως και τον Πύργο Τηλλυρίας, εν πολλοίς, παρομοιάζεται
ως ένα τεράστιο κέντρο αφίξεων
από το οποίο πραγματοποιείται η
διακίνηση, όχι μόνο μέσω κατεχομένων αλλά και προς περιοχές που
ελέγχει η Δημοκρατία. Με βάση τα
υπάρχοντα στοιχεία, οι μεταναστευτικές ροές αποβιβάζονται μεταξύ του όρμου των Κοκκίνων και
της Πόλης Χρυσοσχούς. Από εκεί
οι ροές διοχετεύονται μέσω ενός
ξεροπόταμου της περιοχής, στα
κακοτράχαλα των Πηγαινιών με
προορισμό την Πάφο. Ωστόσο, στο
παρελθόν έχουν εντοπισθεί περιπτώσεις μεταναστών που διοχετεύθηκαν προς την περιοχή Σελέμανι, ενδιάμεσα του Κάμπου και
του Πύργου Τηλλυρίας.

Οι «κερκόπορτες»
Οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει το κομμάτι επαρκούς περιφρούρησης της πράσινης γραμμής,
αλλά και οι αδυναμίες, σε αρκετές
περιπτώσεις, ελέγχου με μη παραδοσιακά μέσα, με αυξημένο όμως
βαθμό αποτελεσματικότητας, έχουν
καταστήσει την πράσινη γραμμή
τον αδύναμο κρίκο, απέναντι στην
αποτελεσματική αναχαίτηση των
παράνομων ροών από το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου. Η έξαρση
που παρατηρείται τελευταία στις
νέες αφίξεις, βγάζει και πάλι στην
επιφάνεια το κομμάτι ελέγχου κατά
μήκος της πράσινης γραμμής, ένα
ζήτημα που κατά διαστήματα προκαλεί πονοκεφάλους. Το όλο πρόβλημα είναι γνωστό στις αρμόδιες
υπηρεσίες της Δημοκρατίας, οι
οποίες γνωρίζουν τα αδύναμα σημεία – περάσματα των παράνομων
μεταναστευτικών ροών από τα κατεχόμενα, ωστόσο, όπως υποστηρίζεται, σε αρκετές περιπτώσεις οι
αδυναμίες που υπάρχουν σχετίζονται με παράγοντες που ξεπερνούν τις υπηρεσίες που έχουν επωμισθεί το έργο ελέγχου και φύλαξης.
Απέναντι στην κατάσταση που έχει
διαμορφωθεί, η απουσία σύγχρονων μέσων ελέγχου επί της πράσινης γραμμής, θεωρείται αρνητική
εξέλιξη αναδεικνύοντας την εσωστρέφεια της κρατικής μηχανής

Το παράνομο αεροδρόμιο Ερτζιάν παρουσιάζεται ως η συμφέρουσα επιλογή

εισόδου εντός της κυπριακής επικράτειας, τόσο από οικονομικής απόψεως
όσο και μειωμένου βαθμού δυσκολίας εισόδου σε περιοχές που συμπεριλαμβάνονται στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο.
ακόμα και για ζητήματα που άπτονται της ασφάλειας. Η «Κ», έχοντας
στη διάθεσή της στοιχεία από πρόσωπα των υπηρεσιών ασφαλείας,
εντόπισε τα «τυφλά» σημεία της
πράσινης γραμμής τα οποία χρησιμοποιούνται από κυκλώματα διακινητών. Πρόκειται για επτά σημεία
από τον Πύργο Τηλλυρίας έως την
ελεύθερη Αμμόχωστο, τα οποία
δεν είναι επανδρωμένα από δυνά-

μεις της Κυπριακής Δημοκρατίας
και που κάποιος μπορεί να διακινηθεί με σχετική ευκολία από τα
κατεχόμενα προς τις ελεύθερες περιοχές.

Πύργος Τηλλυρίας
Οι βόρειες περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και γειτνιάζουν με τη γραμμή αντιπαράταξης, παρουσιάζονται

Τα οργανωμένα κυκλώματα
Σύμφωνα με στοιχεία που υπάρ-

χουν στη διάθεση των αρχών
ασφαλείας, πίσω από την παράνομη διακίνηση μεταναστών βρίσκονται οργανωμένα κυκλώματα.
Με βάση πληροφορίες που υπάρχουν, η ταρίφα για κάθε πρόσωπο
εξαρτάται από τον διακινητή και
κυμαίνεται από 1.500 έως 5.000
ευρώ. Οι διακινητές με βάση τις
ίδιες πληροφορίες είναι ΤούρκοιΑιγύπτιοι και Σύριοι. Στο παρελθόν

οι αρχές ασφαλείας είχαν εντοπίσει και συλλάβει Σύριους οι οποίοι
διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο.
Μια τέτοια περίπτωση ήταν στο
φυλάκιο της Μανσούρας. Και στα
επτά σημεία, οι έλεγχοι είναι αδύνατοι. Ως αποτελεσματικό μέτρο
ενίσχυσης των ελέγχων θεωρείται
η τοποθέτηση καμερών, θέμα το
οποίο, όπως είχε αποκαλύψει η
«Κ», βρίσκεται σε εξέλιξη από
πλευράς Υπουργείου Άμυνας.

Αστρομερίτης
Ανατολικότερα της γραμμής αντιπαράταξης, το επόμενο «τυφλό»
σημείο που εντοπίζεται είναι αυτό
πλησίον του οδοφράγματος στον
Αστρομερίτη. Στην περιοχή UN
BOX Factory οι παράνομες ροές
από τα κατεχόμενα έχουν εντοπίσει
ένα σημείο του δρόμου της Κατωκοπιάς προς Αστρομερίτη, το οποίο
δεν είναι περιφραγμένος, προκειμένου να περιπολούν τα Ηνωμένα
Έθνη που βρίσκονται στην περιοχή. Η μορφολογία του εδάφους,
όπως μας επισημάνθηκε, διευκο-

Το Ακάκι περιγράφεται ως το
σημείο διακίνησης μεταναστών,
σε οργανωμένη βάση. Η τρύπα που
υπάρχει γεωγραφικά προσδιορίζεται μεταξύ του κατεχόμενου χωριού
Αυλώνα και το Ακάκι. Μετά το συσκευαστήριο πορτοκαλιών ΣΕΔΙΓΕΠ και το γήπεδο του « Ελληνισμού» στο Ακάκι, οι παράνομες
ροές μέσω περιβολιών και ενός ξεροπόταμου, που φθάνει έως την
Αυλώνα, περνούν στις ελεύθερες
περιοχές. Σε συγκεκριμένο σημείο,
κοντά σε υποστατικό της Ε.Φ., τους
μετανάστες αναμένουν διακινητές.
Στο παρελθόν, όπως μας υπενθύμισαν, στην περιοχή συνελήφθησαν μετανάστες που τους ανέμεναν
διακινητές κυρίως Σύριοι που διέμεναν στη Λεμεσό.

Υπατη Αρμοστεία
Στην περιοχή της Λευκωσίας το
ένα από τα δυο αδύναμα σημεία
εντοπίζεται στο οδόφραγμα του
Λήδρα Πάλλας, προς την αριστερή
πλευρά όπου είναι το στρατόπεδο
της UNFICYP. Εκεί θεωρείται πως
υπάρχει μια γκρίζα ζώνη μεταξύ
της Βρετανικής Ύπατης Αρμοστείας και στρατοπέδου που δεν ελέγχει
η Κυπριακή Δημοκρατία. Στην περιοχή λέγεται πως η μοναδική παρουσία είναι αυτή των κατοχικών
δυνάμεων με το φυλάκιο της Ε.Φ.
να βρίσκεται πριν τη στροφή του
δρόμου για τις Κεντρικές Φυλακές.

ΣΟΠΑΖ
Το δεύτερο «τυφλό» σημείο όπου
οι έλεγχοι είναι υποτονικοί, εντοπίζεται στη περιοχή ΣΟΠΑΖ. Η συγκεκριμένη περιοχή, όπως λέγεται,
δεν παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα, ωστόσο θεωρείται αφύλαχτο σημείο, γνωστό ως της Ομορφίτας-Μιας Μηλιάς-ΣΟΠΑΖ.

Άγιος Κενδέας
Με κατεύθυνση ανατολικά, στον
παλιό δρόμο Λάρνακας - Αμμοχώστου, η περιοχή Αγίου Κενδέα Αμμοχώστου, εκεί όπου βρίσκεται το
μοναστήρι, είναι το σημείο όπου
έχουν καταγραφεί διελεύσεις. Οι
παράνομοι μετανάστες περνούν
από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες
περιοχές από συγκεκριμένο σημείο
που είναι δικαιοδοσία των Αγγλικών
Βάσεων.

Βρυσούλες-Πέργαμος-Πύλα.
Η μεγάλη τρύπα που υπάρχει
επί της πράσινης γραμμή θεωρείται
η περιοχή Βρυσούλων-ΠεργάμουΠύλας. Το συγκεκριμένο σημείο
χρησιμοποιείται για παράνομη διέλευση αλλά και εξεύρεση παράνομης εργασίας στις ελεύθερες περιοχές. Εκεί υπάρχει μια παρακαμπτήριος σε κοντινή απόσταση από
τους Βρετανούς που χρησιμοποιείται από μετανάστες, αλλά και
έποικους που έρχονται στις ελεύθερες περιοχές για εργασία, αποφεύγοντας έτσι τους ελέγχους στα
οδοφράγματα. Όπως μας ειπώθηκε,
στο σημείο όπου είχε συλληφθεί
από τις κατοχικές αρχές ο Ε/κ Πανίκος Τζιακούρμας, στήνεται το
παζάρι εξεύρεσης παράνομης εργασίας από τα Κατεχόμενα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Την ανιούσα
οι προσφυγικές
ροές από χώρες
της Αφρικής
Το μεταναστευτικό προφίλ της Κύπρου
και τι προκαλεί ανησυχία στη Λευκωσία
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η κατακόρυφη αύξηση που δείχνουν
τα στατιστικά στοιχεία στις αφίξεις
μεταναστών στην Κύπρο είναι το
ένα ζήτημα που προκαλεί ανησυχία
στη Λευκωσία. Ωστόσο, υπάρχουν
και άλλα που έχουν σημάνει συναγερμό και συνδέονται άμεσα με
ευρύτερα ζητήματα ασφάλειας.
Ένα από αυτά, ίσως το σημαντικότερο, αφορά τις χώρες από τις
οποίες προέρχονται οι μετανάστες
που φθάνουν στην Κύπρο. Ένα άλλο, το οποίο σχετίζεται με τη χώρα
καταγωγής, συνδέεται με τους λόγους μετακίνησης πληθυσμών,
προς δυσμάς και το κατά πόσο τυγχάνουν καθεστώτος προστασίας,
ένεκα εχθροπραξιών στις χώρες








Aπό τότε που η Τουρκία
έχει δημιουργήσει πολεμικό κλίμα στον Eβρο,
με ασπίδα μετανάστες,
οι ροές εκτινάχθηκαν.
από τις οποίες προέρχονται. Επί
του προκειμένου τα στοιχεία που
υπάρχουν στην Υπηρεσία Ασύλου
έχουν θορυβήσει τη Λευκωσία μιας
και δείχνουν μια σημαντική διαφοροποίηση χρόνο με τον χρόνο.
Όπως εκτιμάται, σε πολιτικό και
υπηρεσιακό επίπεδο, οι δυο πρώτοι
μήνες του 2020 αποκαλύπτουν μια
μεγάλη αύξηση, σε ροή προσώπων
προς την Κύπρο από μη «παραδοσιακούς» προορισμούς που εν πολλοίς προκαλούσαν οι παρατεταμένες εχθροπραξίες προς Ανατολάς.
Μια τάση που εμφανίζεται για πρώτη φορά. Σε κυβερνητικό επίπεδο
γίνεται λόγος για μαζικές αφίξεις
από αφρικανικές χώρες, που στο
παρελθόν δεν υπήρχαν, κάτι που

για την ώρα δεν μπορεί να θεωρηθεί
ως ένα τυχαίο γεγονός. Στο ίδιο
πνεύμα μια εξήγηση που δίδεται
είναι πως το αφρικανικό φαινόμενο
οφείλεται στην ανεξέλεγκτη πλέον
συμπεριφορά της Τουρκίας, η οποία
προσπαθεί να διοχετεύσει μετανάστες που έχει στο έδαφός της,
προς την Ευρώπη.

Τι ανησυχεί
Οι διαφοροποιήσεις που καταγράφονται στο εθνολογικό προφίλ
των μεταναστευτικών ροών και η
κινητοποίηση που έχει προκληθεί
εδράζεται σε τρεις λόγους, που εκ
των πραγμάτων δεν μπορούν να
αγνοηθούν. Ο πρώτος λόγος έχει
να κάνει με το ευρύτερο μεταναστευτικό θέμα και τους όγκους που
είναι σε θέση να επωμισθεί η Κύπρος. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με ζητήματα ασφάλειας, από
την έλευση προσώπων με ροπή
στην εγκληματικότητα. Εδώ γίνεται
λόγος για πρόκληση κοινωνικών
προβλημάτων που σχετίζονται με
περιστατικά παραβατικότητάς, το
τελευταίο διάστημα. Ο τρίτος λόγος
ανησυχίας σχετίζεται με αυτό το
οποίο προβάλλεται έντονα από την
κυβέρνηση για προσπάθεια της
Τουρκίας να πετύχει δημογραφικές
αλλοιώσεις.

Το προφίλ
Μια απλή παρατήρηση των στοιχείων που υπάρχουν για τις μεταναστευτικές ροές, τα τελευταία
χρόνια αποκαλύπτει τις διαφοροποιήσεις που έχουν γίνει στο εθνολογικό κομμάτι. Λαμβάνοντας υπόψη επίσημα νούμερα της Υπηρεσίας
Ασύλου φαίνεται πως το 2020 πραγματοποιείται μια σημαντική διαφοροποίηση τόσο από πλευράς
αριθμών όσο και χώρας καταγωγής,
όσων φθάνουν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ειδικά από τότε που η

Για το 2020 κατά τους δυο πρώτους μήνες συνολικά στην Κύπρο καταγράφηκαν 2.515 νέες αφίξεις. Μια μεγάλη μερίδα από αυτές προέρχεται από αφρικανικές

χώρες, κάτι που παρατηρείται για πρώτη φορά.

Το εθνολογικό προφίλ των μεταναστών
2016

2017

2018

Συρία
41%
Σομαλία
8%
Πακιστάν
7%
Ινδία
7%
Βιετνάμ
5%
Μπαγκλαντές 5%
Αίγυπτος
4%
Ιράκ
3%
Σρι Λάνκα
3%
Καμερούν
2%
Άλλοι
15%

Συρία
39%
Ινδία
10%
Βιετνάμ
8%
Μπαγκλαντές 6%
Αίγυπτος
6%
Πακιστάν
4%
Σομαλία
3%
Ιράκ
3%
Σρι Λάνκα
3%
Καμερούν
2%
Φιλιππίνες
2%
Άλλοι
17%

Συρία
26%
Ινδία
11%
Μπαγκλαντές 8%
Πακιστάν
8%
Καμερούν
7%
Βιετνάμ
5%
Αίγυπτος
5%
Ιράκ
5%
Γεωργία
5%
Σρι Λάνκα
4%
Σομαλία
3%
Φιλιππίνες
2%
Άλλοι
16%

Τουρκία έχει δημιουργήσει πολεμικό κλίμα, με ασπίδα μετανάστες
στην ελληνοτουρκική μεθόριο στον
Έβρο, οι ροές εκτινάχθηκαν. Τον
περασμένο Ιανουάριο με βάση τις
επίσημες καταγραφές στην Κύπρο
εμφανίζονται να έχουν φθάσει 878
πρόσωπα. Τον Φεβρουάριο αυξήθηκαν στα 1.287 και το τριήμερο
27 Φεβρουαρίου -1 Μαρτίου ση-

μειώθηκε ραγδαία αύξηση με 350
νέες αιτήσεις ασύλου. Τάση που
εάν συνεχισθεί θα υπερσκελίσει
τους αντίστοιχους αριθμούς προηγούμενων μηνών και ετών.

Εθνικότητες
Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία
της Υπηρεσίας Ασύλου για το εθνολογικό κομμάτι των αφίξεων μέσα

στο 2020. Η πλειοψηφία των μεταναστών προέρχεται από το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές, το Καμερούν, το Κογκό, τη Γουϊνέα, την
Κυανή Ακτή, τη Σομαλία, τη Σιέρα
Λεόνε, τη Νιγηρία και τέλος τη
Συρία. Ανησυχητική είναι και η
εικόνα που παρουσιάζουν τα κέντρα φιλοξενίας. Στο κέντρο «Πουρνάρα» φιλοξενούνται περίπου 580
αιτητές, με τις αρμόδιες αρχές να
ανησυχούν πως εάν θα συνεχισθεί
ο ρυθμός των νέων αφίξεων ο συνολικός αριθμός θα ξεπεράσει τους
χίλιους.

Η σύγκριση
Από το 2015 και εντεύθεν, ο
αριθμός των μεταναστών που αιτούνται άσυλο παρουσιάζει αυξητική τάση. Το 2015 οι αιτήσεις
ανήλθαν στις 2.252, το 2016 στις
2.936, το 2017 στις 4.582, το 2019
στις 7.761. Από το σύνολο των αιτήσεων μέχρι το 2018, 1.260 ήταν
αρνητικές, προσφυγικό καθεστώς
παραχωρήθηκε σε 191 ενώ σε εκκρεμότητα παραμένουν 8.502 αιτήσεις. Αλλά και στο εθνολογικό

κομμάτι των αιτητών, αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που υπάρχουν. Για την τριετία 2016-2018 η
πλειοψηφία των αιτητών προέρχεται από τη Συρία, την Ινδία, τη
Σομαλία, το Βιετνάμ και το Μπαγκλαντές.
Η Συρία κρατά την πρώτη θέση
ένεκα και των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών, ωστόσο όπως φαίνεται
και στους πίνακες υπάρχουν χώρες
όπου δεν επικρατεί έκρυθμη κατάσταση που να δικαιολογεί τη μετακίνηση πληθυσμού. Η προσοχή
της Λευκωσίας πέφτει σε χώρες
αφρικανικές που τα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα την παρούσα
περίοδο, η μετανάστευση από τις
χώρες αυτές παρουσιάζει ραγδαία
αύξηση. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία μεταναστών ένας σοβαρός
παράγοντας που τους ωθεί προς
την Κύπρο είναι και τα ταξιδιωτικά
έγγραφα τα οποία δεν αναγνωρίζονται από άλλες χώρες. Παράδειγμα η περίπτωση της Σομαλίας, τα
έγγραφα της οποίας αναγνωρίζονται από την Τουρκία αλλά και τις
λεγόμενες αρχές των κατεχομένων.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ / Του ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ν. ΠΟΧΑΝΗ
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Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) βρίσκεται σε ένα κλιμακούμενο
«εχθρικό περιβάλλον» που
το συνθέτουν, τόσο οι φυσικές καταστροφές σε συνδυασμό με την
κλιματική αλλαγή, όσο και η ραγδαία μεταβαλλόμενη γεωπολιτική
κατάσταση σε συνδυασμό με τα
μαζικά μεταναστευτικά ρεύματα,
αποτέλεσμα τοπικών και περιφερειακών συγκρούσεων. Ακόμα,
και η φαινομενικά, πιο απλή κρίση
απαιτεί περίπλοκες λύσεις καθιστώντας ταυτόχρονα τις διαλειτουργικές σχέσεις μεταξύ των Κρατών Μελών (Κ.Μ. )περισσότερο πολύπλοκες.
Θα ήταν όμως άδικο, λαμβάνοντας υπόψη τη φιλοσοφία του οικοδομήματος που ονομάζεται Ε.Ε.,
να ισχυριστεί κάποιος ότι, ως θεσμός, δεν έχει ανταποκριθεί – ή
τουλάχιστον δεν έχει προσπαθήσει
– απέναντι σε μια τέτοια πολυπλοκότητα προκειμένου να πετύχει
μια ολοκληρωμένη δράση με θετικά
αποτελέσματα. Οι σύγχρονες όμως
κρίσεις, απαιτούν τη συνύφανση
όλων των διαθέσιμων εργαλείων
όλων των συστατικών μερών της
Ε.Ε., όπου η αμεσότητα στη διαδικασία της λήψης των αποφάσεων
θα είναι η κυρίαρχη προϋπόθεση.
Οι φωνές που απαιτούν άμεση και
συλλογική δράση πληθαίνουν και
κυρίως από τα πιο ‘αδύνατα’ ΚΜ.
Όμως αυτές οι φωνές σε ποιον
απευθύνονται Στην Ε.Ε. των 27
ή στην ηγεσία ενός εκάστου Κ.Μ.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση μέσα σε ένα «εχθρικό περιβάλλον»
Θα μπορούσε η Ε.Ε. να συγκριθεί
με ένα συνασπισμό όπως το ΝΑΤΟ
Θα ήταν ρεαλιστικό να συγκριθούν
οι αντίστοιχοι μηχανισμοί Υπάρχουν, κατ’ αρχάς αντίστοιχοι μηχανισμοί
Όταν στα μέσα του 2000 και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Σομαλία, η πειρατεία
στις θαλάσσιες περιοχές του Κόλπου του Aden, στην Αραβική Θάλασσα και στον Ινδικό Ωκεανό,
είχε εξελιχθεί σε μια σοβαρή ασύμμετρη απειλή, χρειάστηκαν οκτώ
ολόκληρα χρόνια για να αποφασιστεί ο σχεδιασμός μιας επιχείρησης
(Atalanta Operation) και να συγκροτηθεί μια ευρωπαϊκή ναυτική
δύναμη που θα προασπιζόταν τα
συμφέροντα των Κ.Μ. Αυτή η επιχείρηση η οποία χαρακτηρίσθηκε
«Ταχείας Αντίδρασης», μόνο «ταχεία» δεν ήταν! Η μοναδικότητα,
ωστόσο, της Ε.Ε. έγκειται στο ότι
εντός αυτής δεν υπάρχει το κυρίαρχο σημείο εκκίνησης (ο μοχλός
εξουσίας). Προσεγγιστικά, θα μπορούσε να διατυπωθεί ότι το μοντέλο
της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών της προσομοιάζει με το αντίστοιχο των ΗΠΑ, μόνο που αντί
για μία κεντρική διοίκηση, βρίσκεται κάτω από 27! Το γεγονός αυτό
και στην προσπάθειά τους (Υπηρεσίες) για επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων, οι αρχές που επικρατούν στην όλη προσέγγιση είναι
ο συμβιβασμός και η ασάφεια. Ας
πάρουμε για παράδειγμα, δύο Υπη-

ρεσίες της Ε.Ε., τη Γενική Διεύθυνση της Πολιτικής Προστασίας και
Ανθρωπιστικής Βοήθειας - DGECHO- και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Εξωτερικής Δράσης – EEAS. Η πρώτη έχει ως αποστολή, την ταχεία
και αποτελεσματική παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε φυσικές
καταστροφές ή πολεμικές συγκρούσεις. Η δεύτερη, αποτελεί μια διπλωματική υπηρεσία που συνδυάζει
την εξωτερική και αμυντική πολιτική της ΕΕ. Η μεν DGECHO, κατά








Στην Ε.Ε. ακόμα, και η
φαινομενικά, πιο απλή
κρίση απαιτεί περίπλοκες λύσεις καθιστώντας
ταυτόχρονα τις διαλειτουργικές σχέσεις μεταξύ
των κρατών μελών περισσότερο πολύπλοκες.
την διάρκεια των επιχειρήσεων
της, έχει ως όρους εντολής, τη διατήρηση της αμεροληψίας και ουδετερότητας, ενώ η EEAS είναι
υποχρεωμένη μέσω της εποπτείας
και εντολών των συμμετέχοντων
ΚΜ, στις περισσότερες κρίσεις, να
ενεργεί στο πλαίσιο των συμφερόντων τους και ως εκ τούτου να
μεροληπτεί. Δηλαδή, συμβιβασμός
και κυρίως ασάφεια για αυτούς που

πραγματοποιούν τις αποστολές οι
οποίοι, σχεδόν, στο σύνολό τους
είναι τμήματα των ένοπλων δυνάμεων. Είναι φανερό ότι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα ήταν από την
αρχή προσανατολισμένο προς
στους κοινωνικούς κανόνες παρά
στην ανάπτυξη αμυντικών ικανοτήτων και διαχείριση κρίσεων που
απαιτούν στρατιωτική δράση. Με
τη Συνθήκη της Λισαβόνας, αν και
κάπως αργά, τα ΚΜ δήλωσαν την
πρόθεσή τους να καλλιεργήσουν
τις ικανότητές τους προκειμένου
να παρέχουν πιο συνεκτική εξωτερική δράση στους τομείς της
πρόληψης των συγκρούσεων και
της διαχείρισης κρίσεων. Ως απόρροια αυτού, δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής
Δράσης (EEAS) και σε αυτή ενσωματώθηκε και το προσωπικό του
Στρατιωτικού Επιτελείου της Ε.Ε.
(EUMS).Είναι φανερό ότι ο στόχος
ήταν η άρση νομικών και άλλων
θεσμικών εμποδίων προκειμένου
να προωθηθεί μια πιο συνεκτική
εξωτερική δράση. Υπάρχει όμως
ευρωπαϊκή εξωτερική δράση Μήπως αυτή η μοναδικότητα της Ε.Ε.
που πηγάζει από την ίδια της τη
φιλοσοφία - την οποία συνθέτουν
η ασάφεια και ο συμβιβασμός - και
που την κάνει να διαφέρει από ένα
στρατιωτικό συνασπισμό, είναι πιο
επιθυμητή Τα στοιχεία που κυριαρχούν σε ένα στρατιωτικό συνασπισμό όπως λ.χ. το ΝΑΤΟ, είναι
η άμυνα και η αντίδραση όπου η

ασάφεια και ο συμβιβασμός δεν
έχουν θέση και η πολιτική διάσταση
βρίσκεται τυπικά παρούσα.
Από την άλλη, η Ε.Ε. από την
γέννησή της ήταν εστιασμένη
στους κανόνες κοινωνικής και οικονομικής συνοχής και ανάπτυξης
παρά στη δημιουργία στρατιωτικών
ικανοτήτων για αντιμετώπιση κρίσεων. Το εργαλείο της στρατιωτικής
ισχύος το είδε με διαφορετικό και
πιο εκλεπτυσμένο τρόπο.
Η αλήθεια είναι ότι η Ε.Ε. ποτέ
δεν είχε σκοπό να αναπαραγάγει
ένα στρατιωτικό συνασπισμό. Αν
αναλογιστούμε ότι από τα 27 ΚΜ
τα 21 είναι ΚΜ του ΝΑΤΟ, τα 5 βρίσκονται στα προγράμματα του Συνεταιρισμού για την Ειρήνη (PfP)
ενώ ένα ΚΜ δεν βρίσκεται πουθενά
(Κύπρος), η ΕΕ δεν ήταν ποτέ διατεθειμένη να διαθέσει κονδύλια
στη δημιουργία ξεχωριστών στρατιωτικών ικανοτήτων. Ούτε να δημιουργήσει ξεχωριστές υποδομές
και εγκαταστάσεις για την κάλυψη
των αναγκών των πιο πάνω ικανοτήτων. Με την Συμφωνία Berlin
Plus, μεταξύ ΝΑΤΟ και Ε.Ε. το 2003,
η τελευταία απόκτησε πλέον πρόσβαση στις δυνατότητες και μέσα
του ΝΑΤΟ για την σχεδίαση και
εκτέλεση επιχειρήσεων διαχείρισης
κρίσεων υπό την ηγεσία της, με δύο
υποσημειώσεις, βέβαια, σε ό,τι αφορά στις διαδικασίες: 1. Η χρήση των
μέσων και δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ
υπόκειται στο «δικαίωμα της πρώτης
άρνησης». Πρέπει πρώτα το ΝΑΤΟ

να αρνηθεί να παρέμβει σε μια δεδομένη κρίση και 2. Η έγκριση διάθεσης θα πρέπει να είναι ομόφωνη
μεταξύ των ΚΜ του ΝΑΤΟ– είναι
γνωστή η Επιχείρηση Concordia
της Ε.Ε., στα Σκόπια το 2003, η
οποία καθυστέρησε 5 μήνες λόγω
της άρνησης της Τουρκίας και των
επιφυλάξεων που είχε καταθέσει.
Δεδομένων όλων των πιο πάνω
και πολλών άλλων ζητημάτων που
άπτονται της «συνοχής» και «αλληλεγγύης» των ΚΜ της, η Ε.Ε. έχει
να αντιμετωπίσει μια σοβαρή και
μεγάλη σε μέγεθος κρίση. Αυτής
του μεταναστευτικού κύματος που
άρχισε να ρέει μέσω της Τουρκίας
– η οποία τους «σπρώχνει» προς
την Ε.Ε., εκβιαστικά και συνάμα
σπασμωδικά νιώθοντας ότι τα «παιχνίδια» της στη Λιβύη και Συρία
αμφιταλαντεύονται μεταξύ αποτυχίας και πλήρους αποτυχίας –εδώ
και μία εβδομάδα και των σοβαρών
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
Κ.Μ. της, όπως η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία. Σε ποιο βαθμό
τα δύο συστατικά της μοναδικότητας της – αυτά, της ασάφειας και
του συμβιβασμού – θα της επιτρέψουν να δράσει γρήγορα και αποτελεσματικά Η Κύπρος και η Ελλάδα έχουν, μέχρι σήμερα, εισπράξει τη φραστική αλληλεγγύη. Θα
λειτουργήσει όμως η πραγματική
συνοχή μεταξύ των Κ.Μ.

Ο κ. Κυριάκος Ποχάνης είναι Αρχιπλοιάρχος (ε.α.) Π.Ν.
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Ο ιός απέκτησε συμπτώματα πολιτικά

Σε πίεση η κυβέρνηση από το κλείσιμο των οδοφραγμάτων, οι επικοινωνιακές αστοχίες και οι επικρίσεις για τα πολιτικά κίνητρα
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Στο Ισραήλ ακυρώνουν πτήσεις,
στο ευρωκοινοβούλιο, εκδηλώσεις, μετακινήσεις και ξεναγήσεις
κι εμείς είμαστε στη γωνιά και
πρέπει να αποδείξουμε ότι το
προσωρινό κλείσιμο κάποιων
οδοφραγμάτων είναι όντως για
λόγους πρόληψης χωρίς να υπάρχει η όποια πολιτική χροιά», έλεγε
στέλεχος της κυβέρνησης το βράδυ της Πέμπτης μετά και την τεταμένη συνεδρία του Εθνικού
Συμβουλίου, αλλά και τις αντιδράσεις που προκάλεσε η παράταση του προσωρινού κλεισίματος τεσσάρων οδοφραγμάτων
μέχρι νεωτέρας. «Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού», απαντούν πολιτικοί κύκλοι από το








Η Πινδάρου ήταν
στο σκοτάδι, ενώ
στον ΔΗΣΥ φοβούνται
για ταύτιση με το ΕΛΑΜ
και για τη δεύτερη
ανάγνωση που
έχει η ανακοίνωση
της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.
ΑΚΕΛ αλλά και συναγερμικοί κύκλοι που είδαν πως το κεφάλαιο
του κορωνοϊού ήταν η αφορμή
για να ληφθεί μία απόφαση με
καθαρά πολιτικά κίνητρα. Πολιτικά κίνητρα δεδομένων και των
τουρκικών προκλήσεων στην
ΑΟΖ, κατά μήκος της πράσινης
γραμμής, της περίκλειστης Αμμοχώστου και ίσως όπως λένε κάποια στελέχη του ΑΚΕΛ εξαιτίας
των «εκλογών» στα Κατεχόμενα.
Στο τεταμένο κλίμα προστέθηκε
και η κίνηση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ να
εκδώσει ανακοίνωση εκφράζοντας ανησυχίες για το κλείσιμο
των οδοφραγμάτων και παράλληλα να ενισχύουν τις ανησυχίες
στο εσωτερικό ότι δημιουργείται
ένα άσχημο προηγούμενο.

Το παρασκήνιο
Πώς πάρθηκε συνεπώς η απόφαση για κλείσιμο κάποιων οδοφραγμάτων και ποιοι ήταν τελικώς ενήμεροι για κάτι τέτοιο; Η
αλήθεια είναι πως στην πρώτη
σύσκεψη του διυπουργικού ο
πρόεδρος είχε ζητήσει από τους
αρμόδιους υπουργούς (Δικαιοσύνης, Εξωτερικών, Υγείας, υφυπουργό Τουρισμού) να φέρουν
στο τραπέζι του Υπουργικού Συμβουλίου όλες τις επιλογές για αντιμετώπιση του θέματος. Πολιτικοί κύκλοι σημειώνουν πως στο
Υπουργείο Εξωτερικών ήθελαν
να αποκλείσουν το σενάριο κλεισίματος όλων των οδοφραγμάτων, καθώς αυτό θα είχε άλλες
προεκτάσεις στον «προεκλογικό»
που διεξάγεται στα Κατεχόμενα,
αλλά και πολιτικές προεκτάσεις.
Όπως εκτιμούν πολιτικοί κύκλοι,
ο Νίκος Χριστοδουλίδης ενδεχομένως να ήθελε να αποφύγει το
κλείσιμο όλων των οδοφραγμάτων, όταν έλεγε πως δεν εξετάζεται κάτι τέτοιο προς το παρόν
λίγο πριν από την τελική απόφαση.

Η υποστελέχωση
Η «Οικονομική Καθημερινή»
αποκάλυψε την περασμένη Τετάρτη πως το Υπουργικό είχε χω-

ριστεί στα δύο για το αν θα έπρεπε να γίνει αναφορικά με τα οδοφράγματα. Και δεν ήταν υπέρ ή
όχι του κλεισίματος των οδοφραγμάτων αλλά οι μισοί υπέρ
του κλεισίματος κάποιων οδοφραγμάτων και οι άλλοι μισοί
όλων. Πώς γίνεται, όμως, σε ένα
ολόκληρο Υπουργικό να μη βρέθηκε ένας να εκφράσει τη θέση
να μείνουν ανοικτά τα οδοφράγματα ήταν το ερώτημα που εγέρθηκε σε μέλη του Υπουργικού.
«Αν ο κορωνοϊός εξαπλωθεί σε
ένα νησί όπως είναι η Κύπρος
τότε θα προκληθεί χάος», μας
απάντησε μέλος του Υπουργικού,
σημειώνοντας ότι κανένας δεν
ήθελε να υπάρξει έστω και το
παραμικρό ρίσκο μετάδοσης. Και
προφανώς κανένας στο Υπουργικό δεν θα ήθελε να φέρει την
ευθύνη για την εξάπλωση του
κορωνοϊού από ελλιπή μέτρα.
Άλλωστε, ο υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου είχε σημειώσει πως δεν βρίσκει το ανάλογο
προσωπικό να στελεχώσει όλα
τα οδοφράγματα. Το είπε και ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας όταν
ενημέρωνε το Εθνικό Συμβούλιο
πως αποτάθηκαν σε νοσηλευτές
του ιδιωτικού τομέα με μόνο ένα
πρόσωπο να εκδηλώνει ενδιαφέρον. Αυτό ήταν αρκετό για να
σημάνει κόκκινο συναγερμό, με
το Υπουργικό να χωρίζεται στα
δύο στρατόπεδα και ο πρόεδρος
της Δημοκρατίας να λαμβάνει
την τελική απόφαση για κλείσιμο
τεσσάρων οδοφραγμάτων και όχι
όλων.

Το τηλεφώνημα
Από την αρχή της συζήτησης
περί κλεισίματος των οδοφραγμάτων, ο στενός περίγυρος του
Προέδρου του εισηγήθηκε να
ενημερώσει τον Τ/κ ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί για το τι προτίθεται
να κάνει. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συναίνεσε τελικώς να
τον ενημερώσει μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης. Για τη
σκέψη της κυβέρνησης να κλείσουν κάποια οδοφράγματα, όπως
αναφέρουν διπλωματικοί κύκλοι,
ενημερώθηκε και η Κομισιόν, με
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέτει
το ερώτημα κατά πόσο αυτός ο
κανονισμός θα αφορά όλους τους
πολίτες ή τις τρίτες χώρες.

Τα ερωτήματα
Για ποιο λόγο όμως να κλείσουν τα οδοφράγματα τη στιγμή
που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν
υπήρχε κρούσμα ούτε στα κατεχόμενα ούτε στις ελεύθερες περιοχές; Τη στιγμή που δεν ακυρώθηκαν τα καρναβάλια, οι μαθητικές εκδρομές στην Ελλάδα
όπου τα κρούσματα αυξάνονται
και που δεν γίνονται ενδελεχείς
έλεγχοι στα αεροδρόμια; Για ποιο
λόγο δεν ενημερώθηκε η τεχνική
επιτροπή; Αυτά ήταν τα κύρια
ερωτήματα που τέθηκαν τόσο
σε πολιτικούς κύκλους και κυρίως
από το ΑΚΕΛ. Ο γ.γ. του ΑΚΕΛ
μάλιστα διερωτήθηκε στο Εθνικό
Συμβούλιο αν υπήρξε επιστημονική τεκμηρίωση πίσω από τη
απόφαση, με τον πρόεδρο να αρνείται κάτι τέτοιο και να λέει πως
δεν υπήρχαν αρκετοί νοσηλευτές
να στελεχώσουν τους χώρους.
Αυτά ήταν αρκετά για να ανοίξει
το κεφάλαιο του ότι ίσως να υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα πίσω
από το κλείσιμο κάποιων οδοφραγμάτων.

44 ΧΡΟΝΙΑ

Προτάθηκε στον Πρόεδρο να ενημερώσει τον Μουσταφά Ακιντζί πριν να δημοσιοποιηθεί η απόφαση του προσωρινού κλεισίματος των οδοφραγμάτων, με τον
Νίκο Αναστασιάδη να συναινεί τελικώς μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης.

Το πλήγμα στον Ακιντζί και οι προεκτάσεις
Hδη το ΑΚΕΛ έχει αφήσει σαφείς
αιχμές πως υπάρχουν πολιτικά κίνητρα πίσω από την απόφαση. Πολιτικοί κύκλοι επισημαίνουν πως
το κλείσιμο των οδοφραγμάτων
αποτελεί σοβαρό πλήγμα στην υποψηφιότητα του Μουσταφά Ακιντζί,
του μόνου υποψηφίου, ο οποίος
έχει έρθει αντιμέτωπος με την Άγκυρα και που μιλάει για επίλυση
του Κυπριακού στο πλαίσιο διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας.
Η ανησυχία που υπάρχει είναι πως
η εν λόγω κίνηση θα ενισχύσει τον
Ερσίν Τατάρ, ο οποίος παρουσιάζει
σχέδιο εποικισμού της περίκλειστης
πόλης της Αμμοχώστου. Μάλιστα,
κύκλοι από το ΑΚΕΛ εκτιμούν πως
τα οδοφράγματα θα μείνουν κλειστά
μέχρι και τον Απρίλιο καθώς ο πρόεδρος δεν δείχνει να θέλει να βοηθήσει την υποψηφιότητα Ακιντζί.
Από την κυβέρνηση πάντως
απορρίπτουν αναφανδόν πως το
κλείσιμο των οδοφραγμάτων έχει
την οποιαδήποτε πολιτική χροιά.
«Δεν είδαμε κανένα να μιλά για μονομερείς αποφάσεις όταν μετά την
σύγκληση της τεχνικής επιτροπής
οι Τ/κ μονομερώς αποφάσισαν να
στείλουν τα αποτελέσματα των ύποπτων κρουσμάτων στην Άγκυρα
αντί στο Ινστιτούτο Γενετικής όπως
είχε αποφασιστεί». Απορρίπτουν
και το ότι ο Πρόεδρος δεν θέλει να
βοηθήσει τον Τ/κ ηγέτη, σημειώνοντας πως εδώ και καιρό υπάρχουν εντάσεις κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής που η κυβέρνηση
προσπαθεί να κρύψει κάτω από το
χαλί για να μην προκαλέσει οποιοδήποτε θέμα.
Το κατά πόσο η θέση της κυβέρνησης ότι δεν έχει πολιτική χροιά
το όλο ζήτημα έχει πείσει, είναι ένα
ζήτημα που σηκώνει συζήτηση. Το
σίγουρο είναι πως οι χειρισμοί προκαλούν δυσφορία σε διάφορους κύκλους. Στο Υπουργικό αλλά και στον
ΔΗΣΥ είδαν αστοχίες στους χειρισμούς του όλου θέματος. «Δεν γίνεται να κλείνεις κάποια οδοφράγματα αλλά να μην ακυρώνεις την
καρναβαλίστικη παρέλαση», ανέφερε κυβερνητικό στέλεχος. Όπως
είχε γράψει η «Κ», ο ίδιος ο Πρόεδρος

φροντίδα για τον άνθρωπο και την υγεία

Η επιστολή από τις Βρυξέλλες…
Στο ΑΚΕΛ προσπάθησαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους γύρω από το

κλείσιμο των οδοφραγμάτων, δίνοντας έμφαση στο ότι δεν υπήρξε η
όποια επιστημονική τεκμηρίωση γύρω από το κλείσιμο των οδοφραγμάτων. Η κίνηση βεβαίως των δύο ευρωβουλευτών Νιαζί Κιζίλγιουρεκ
και Γιώργου Γεωργίου να στείλουν ερώτημα στην Κομισιόν για το κατά
πόσο ήταν ενήμερη για το ζήτημα θέτοντας και ζήτημα δυσκολιών από
αυτή την απόφαση της κυβέρνησης ήταν αρκετή για να προκαλέσει
ζητήματα στο εσωτερικό. Σύμφωνα με κομματικές πηγές, έγινε μία
συνεννόηση των ευρωβουλευτών με τη Λευκωσία, ωστόσο, το περιεχόμενο δεν είχε την έγκριση της ηγεσίας, ούτε συζητήθηκε σε πολιτικό επίπεδο. Στην Εζεκία Παπαϊωάννου δέχτηκαν πολλές πιέσεις από
μέλη αλλά και τη δυσφορία στελεχών που υποστηρίζουν ότι το περιεχόμενο της επιστολής έδιδε την εικόνα ότι το ΑΚΕΛ καταγγέλλει στα
ευρωπαϊκά όργανα την Κυπριακή Δημοκρατία. Κίνηση για την οποία
επικρίνει από το 2004 τον Νίκο Αναστασιάδη το κόμμα της Αριστεράς.








Η απόφαση των Τ/κ
να στείλουν τα ύποπτα
κρούσματα στην Aγκυρα
αντί στο Ινστιτούτο Γενετικής έριξε λάδι στη φωτιά.
αρνήθηκε να ακυρωθεί η καρναβαλίστικη παρέλαση, καθώς θα προκαλούσε αχρείαστη αναστάτωση.
Αυτό σε συνδυασμό με την καθυστέρηση του Υπουργείου Παιδείας
να ακυρώσει τις μαθητικές εκδρομές
στην Ελλάδα (όπου τα κρούσματα
αυξάνονται μέρα με τη μέρα), ενίσχυσε και την κριτική και τις πιέσεις
προς την κυβέρνηση ότι οι λόγοι
κάθε άλλο παρά υγείας ήταν. Στον
Συναγερμό σημειώνουν πως η κυβέρνηση προκάλεσε ένα θέμα από
το πουθενά, που ό,τι και να γίνει
πλέον μόνο ζημιά μπορεί να προκαλέσει. «Εκνεύρισες ένα σωρό κόσμο που τα έκλεισες επειδή δεν το
δικαιολόγησες πειστικά και θα
εκνευρίσεις άλλους τόσους όταν θα
ανοίξεις τα οδοφράγματα», ανέφερε
συναγερμικό στέλεχος. Υπήρξαν
βεβαίως εκείνοι εντός ΔΗΣΥ που
σημείωσαν πως το περιστατικό της
επίθεσης του 55χρονου στον εθνοφρουρό αποφόρτισε την κυβέρνηση
από σημαντικές πιέσεις που δεχόταν
από το μετριοπαθές ακροατήριο.

Το ζήτημα βεβαίως είναι το κατά
πόσο αυτή η ανοχή προς τους κυβερνητικούς χειρισμούς θα συνεχίσει δεδομένου ότι τη στάση της
κυβέρνησης για κλείσιμο οδοφραγμάτων επικροτεί κυρίως το ΕΛΑΜ,
το οποίο σε υπερκομματική διαδήλωση με ομιλητή τον Χρίστο Χρίστου μαζεύτηκε έξω από το οδόφραγμα, φωνάζοντας συνθήματα
εναντίον του ανοίγματος των οδοφραγμάτων και εναντίον των Τ/κ.
Ήδη στον ΔΗΣΥ δυσφορούν από
το γεγονός ότι ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα μέτρα μετά τη συνάντηση
που είχε με τον πρόεδρο του ΕΛΑΜ
και θεωρείται πως κάτι τέτοιο θα
ρίξει κι άλλο νερό στον μύλο που
θέλει τον ΔΗΣΥ να ταυτίζεται πλέον
με το ΕΛΑΜ.

Η άγνοια του Αβέρωφ
Αυτό βεβαίως που έκανε ιδιαίτερη αίσθηση και συζητείται εντόνως στα κομματικά πηγαδάκια
είναι κατά πόσο ο Αβέρωφ Νεοφύτου ήξερε ή όχι για τις σκέψεις της
κυβέρνησης να κλείσει τα οδοφράγματα. Ο ίδιος διερωτάτο αν άκουσε
καλά, όταν ρωτήθηκε για το κατά
πόσο υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει την άγνοιά του μέσω ανακοίνωσης το Σάββατο που πέρασε, ενώ
στη συνέχεια χαιρέτισε το γεγονός
ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε πο-

λιτική χροιά και επέμεινε στο Εθνικό
Συμβούλιο για σωστή στελέχωση
και στη συνέχεια άνοιγμα των οδοφραγμάτων. «Ο Αβέρωφ γνωρίζει
τι διαμείβεται στο Υπουργικό, είναι
δυνατόν να μην τον ενημέρωσε για
κάτι τέτοιο τουλάχιστον ο Νουρής
που ήταν βουλευτής του ΔΗΣΥ προ
μηνών και πρώην αντιπρόεδρος
του κόμματος», διερωτήθηκαν στο
παρασκήνιο συναγερμικά στελέχη.
Αυτό πάντως που αναφέρει και επιμένει ο στενός του περίγυρος είναι
ότι ο ίδιος δεν είχε καμία απολύτως
ενημέρωση για το τι θα γινόταν.
Όπως σημειώνουν στελέχη του
κόμματος, αν γνώριζε κάτι τέτοιο,
δεν θα προχωρούσε σε τέτοιες δηλώσεις.

Νέα δεδομένα
Αυτό που φαίνεται να προκαλεί
σημαντικές πολιτικές προεκτάσεις
είναι η κίνηση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ να
εκδώσει ανακοίνωση με την οποία
εκφράζει ανησυχίες για την παράταση του κλεισίματος των οδοφραγμάτων, αλλά και για τη φράση
ότι το άνοιγμα των οδοφραγμάτων
το 2003 συνέβαλε στην επιστροφή
σε φυσιολογικές συνθήκες. Κίνηση
που θεωρήθηκε ατυχής από όλα
τα πολιτικά κόμματα. Ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας έδειξε στο Εθνικό
Συμβούλιο τη δυσαρέσκειά του,
σημειώνοντας πως για άλλα ζητήματα όπως για τον εποικισμό της
περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου δεν υπήρξε η όποια αντίδραση
και υπήρξε για το προσωρινό κλείσιμο των οδοφραγμάτων για λόγους
πρόληψης από τον κορωνοϊό. Υπάρχουν και εκείνοι οι πολιτικοί κύκλοι
που θεωρούν πως κάτι τέτοιο προκαλεί κακό προηγούμενο και αναιρεί το επιχείρημα της κυβέρνησης
ότι η ΟΥΝΦΙΚΥΠ δεν τοποθετείται
σε παραβιάσεις που γίνονται στην
Πράσινη Γραμμή γιατί θέλει να τηρεί ίσες αποστάσεις. Αξίζει, πάντως,
να σημειωθεί πως η Ελίζαμπεθ Σπέχαρ έχει ήδη επιχειρήσει να κλείσει
συνάντηση με τον Πρόεδρο, η
οποία μέχρι και το βράδυ της Παρασκευής δεν είχε διευθετηθεί από
το Προεδρικό.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
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Προχωράμε γρήγορα, χτίζουμε για το μέλλον:
η νέα γενιά της Ευρώπης

Π

ροτού αναλάβω τα καθήκοντά μου, πριν από 100 ημέρες,
με είχε εντυπωσιάσει η τόλμη που διακατέχει τη νέα γενιά
της Ευρώπης, τόσο στο πνεύμα
όσο και στη δράση. Την Παρασκευή
το είδα και το άκουσα και πάλι, δυνατά και ξεκάθαρα, καθώς χιλιάδες
νέοι βγήκαν στους δρόμους των
Βρυξελλών για να απαιτήσουν την
ανάληψη επείγουσας δράσης για
τον πλανήτη μας.
Η γενιά αυτή θέλει να προχωρήσει γρήγορα –και δικαίως. Γιατί
βρισκόμαστε αντιμέτωποι με δύο
σημαντικές μεταβάσεις, την οικολογική και την ψηφιακή. Θα μας
επηρεάσουν όλους, οπουδήποτε
και αν ζούμε, ό,τι και να κάνουμε.
Θα μεταμορφώσουν τον τρόπο με
τον οποίο ταξιδεύουμε ή σχεδιάζουμε, παράγουμε και καταναλώνουμε αγαθά. Θα δημιουργήσουν
νέες ευκαιρίες για τους φορείς καινοτομίας, τους επιχειρηματίες και
τη βιομηχανία της Ευρώπης.
Όμως, η μετάβαση αυτή ξεκινά
μέσα σ’ έναν κόσμο όλο και περισσότερο ταραγμένο και περίπλοκο.
Η πρόσφατη εμπειρία μας υπενθύμισε γιατί λένε ότι μία εβδομάδα
είναι πολύ χρόνος στην πολιτική.
Μέσα στις ημέρες που μας πέρασαν
βρέθηκα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία για να διαπιστώσω από πρώτο
χέρι τις πιέσεις που ασκούνται στα
σύνορά μας και να προσφέρω την
αλληλεγγύη της Ευρώπης – τόσο
με τη μορφή ηθικής όσο και χρηματικής και τεχνικής υποστήριξης.
Τα γεγονότα αυτά κατέδειξαν την
ανάγκη να βρεθεί μια ανθρωπιστική, αποτελεσματική και ολοκληρωμένη λύση στο θέμα της μετανάστευσης. Την προηγούμενη μέρα
είχα επισκεφτεί το κέντρο μας για
τη διαχείριση κρίσεων όπου πα-

Της URSULA VON DER LEYEN







Η εβδομάδα που διανύουμε μας δείχνει
την ανάγκη που υπάρχει
για μια Ευρώπη ισχυρότερη, πιο ενωμένη
και πιο στρατηγική ως
προς τον τρόπο με
τον οποίο σκέφτεται,
ενεργεί και εκφράζεται.
ρουσίασα τους διάφορους τρόπους
με τους οποίους η Ευρώπη μπορεί
να συμβάλει στην άμβλυνση των
επιπτώσεων του κορωνοϊού.
Η εβδομάδα που διανύουμε μας
δείχνει την ανάγκη που υπάρχει
για μια Ευρώπη ισχυρότερη, πιο
ενωμένη και πιο στρατηγική ως
προς τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται, ενεργεί και εκφράζεται.
Πρέπει επίσης να δημιουργήσουμε
νέες συμπράξεις και συμμαχίες,
όπως η σύμπραξη με την Αφρική
που θα παρουσιάσουμε μέσα στις
επόμενες μέρες. Χρειάζεται, επίσης,
να ενισχύσουμε τις πιο παγιωμένες
συμμαχίες μας, όπως κάνουμε με
τα Δυτικά Βαλκάνια.
Η καθοδήγηση της διπλής μετάβασης σ’ αυτόν τον μεταβαλλόμενο κόσμο αποτελεί την κατευθυντήρια δύναμη της παρούσας
Επιτροπής. Αυτή είναι το καθήκον
και η ευκαιρία της γενιάς μας. Και
γι’ αυτό τον λόγο είμαστε αποφασισμένοι, από την πρώτη μέρα, να
προχωρήσουμε γρήγορα για να οικοδομήσουμε μια δίκαιη και ευημερούσα, πράσινη και ψηφιακή
Ευρώπη που θα συνεχίσει να υπάρχει για τα παιδιά μας.
Όταν πρόκειται για το μέλλον

του πλανήτη μας, δεν υπάρχει τίποτα πιο επικίνδυνο από μια εξαιρετικά επιφυλακτική πολιτική. Για
τον λόγο αυτό, μια από τις πρώτες
ενέργειές μας ήταν να δώσουμε το
έναυσμα στην Ευρωπαϊκή Πράσινη
Συμφωνία. Στο επίκεντρο της συμφωνίας αυτής βρίσκεται ο στόχος
να καταστεί η Ευρώπη η πρώτη
κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως
το 2050. Μόλις αυτή την εβδομάδα
προτείναμε η μακρόπνοη αυτή φι-

λοδοξία να μετασχηματιστεί σε αυστηρή νομοθεσία.
Στόχος είναι βέβαια να επαναφέρουμε τη φύση στη ζωή μας και
να περιορίσουμε τις εκπομπές.
Όμως, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία δεν είναι μόνο αυτό – είναι
η νέα στρατηγική μας για την ανάπτυξη. Θα παρέχει ασφάλεια στους
επενδυτές και θα βοηθήσει τις οικονομίες μας να αναπτυχθούν με
τέτοιο τρόπο ώστε τα οφέλη τους

για τα άτομα, τον πλανήτη και τις
κοινωνίες να είναι μεγαλύτερα από
τις επιπτώσεις που αποφέρουν.
Θα πρέπει, όμως, έτσι όπως προχωρούμε γρήγορα, να μεριμνήσουμε ώστε να μην αφήσουμε κανέναν
πίσω. Γνωρίζουμε ότι, για ορισμένους, η αλλαγή θα είναι πιο δύσκολη
απ’ ό,τι για άλλους. Αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο προτείναμε να
διατεθεί ποσό 100 δισ. ευρώ για
να εξασφαλιστεί η δίκαιη μετάβαση
για όλους, κυρίως για εκείνους που
θα πρέπει να κάνουν μεγαλύτερο
άλμα από τους περισσότερους. Ο
μοναδικός τρόπος για να διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη
Συμφωνία θα αντέξει στη δοκιμασία
του χρόνου είναι να δώσουμε προτεραιότητα στα άτομα και στη δίκαιη μεταχείριση. Σε τελική ανάλυση, είναι θέμα εμπιστοσύνης, η
οποία αποτελεί επίσης βασική έννοια της προσέγγισής μας όσον
αφορά την ψηφιακή μετάβαση. Πιστεύω στην τεχνολογία και σε ό,τι
μπορεί να κάνει για να διευκολύνει
τη ζωή μας : από την παροχή φροντίδας για την οικογένεια έως την
επικοινωνία με φίλους. Και ξέρω
τι μπορεί να κάνει για τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας και δεξιοτήτων, καθώς και για να βοηθήσει
της ευρωπαϊκές εταιρείες να αναπτυχθούν, από τη μικρότερη νεοφυή επιχείρηση έως τον μεγαλύτερο γίγαντα.
Όμως, για να καταστεί η Ευρώπη
ηγετική δύναμη σε ψηφιακό επίπεδο, πρέπει να αναπτύξουμε τις
δικές μας ικανότητες, αλλά και τους
δικούς μας νόμους. Χρειαζόμαστε
την ευρωπαϊκή καινοτομία και τις
ευρωπαϊκές τεχνολογίες για να είμαστε ανταγωνιστικοί σε ολόκληρο
τον κόσμο. Αυτός ο στόχος βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας στρα-

τηγικής για τα δεδομένα που θα
μας βοηθήσει να αξιοποιήσουμε
στο έπακρο τις δυνάμεις μας, ενθαρρύνοντας τις επιχειρήσεις και
τις κυβερνήσεις να έχουν πρόσβαση και να ανταλλάσσουν τους θησαυρούς των υποχρησιμοποιούμενων δεδομένων τους. Θα μας
βοηθήσει, επίσης, να αξιοποιήσουμε στο έπακρο και με τον καλύτερο
τρόπο την τεχνητή νοημοσύνη με
τρόπο που θα δημιουργεί εμπιστοσύνη σε όλους.
Θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε πλήρως τις ευκαιρίες που
προσφέρει η διπλή μετάβαση μόνο
εάν αξιοποιήσουμε όλα τα ισχυρά
σημεία μας και την πολυμορφία
μας. Θα εργαζόμαστε πάντοτε για
την επίτευξη δίκαιης μεταχείρισης,
θα μείνουμε πιστοί στις αξίες μας
και θα μεριμνούμε για τα πράγματα
που όντως απασχολούν τους ανθρώπους. Για τον λόγο αυτό, παρουσιάσαμε ήδη μια νέα στρατηγική για την ισότητα των φύλων
και δρομολογήσαμε το σχέδιο της
Ευρώπης για την αντιμετώπιση
του καρκίνου.
Ναι, λοιπόν, είναι αλήθεια ότι
μία εβδομάδα είναι πολύ χρόνος
στην πολιτική. Αλλά 100 μέρες
είναι αρκετός χρόνος μόνο για να
δοθεί η κατεύθυνση και να γίνουν
τα πρώτα σημαντικά βήματα στο
ταξίδι μας. Κατά την πορεία θα
υπάρξουν κλυδωνισμοί και θα δοκιμαστούμε όπως συνέβη κατά την
περασμένη εβδομάδα. Ομως, πρέπει
πάντα, σε όλη τη διαδρομή, να διατηρήσουμε το πνεύμα της νέας γενιάς της Ευρώπης. Αυτή είναι η
εποχή σας και το ταξίδι ξεκινά
τώρα.

Η κ. Ursula von der Leyen, είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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O ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ «Κ»

Δώσαμε στην Κύπρο
όποια βοήθεια ζήτησε
στο μεταναστευτικό

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει λάβει τεχνική, οικονομική αρωγή
και βρισκόμαστε στη διάθεσή της για όποια επιπλέον συνδρομή
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Είμαστε στη διάθεση της Κυπριακής Δημοκρατία για όποια ανάγκη
παρουσιαστεί ούτως ώστε να βοηθήσουμε», αναφέρει σε συνέντευξή
του στην «Κ» ο επικεφαλής του
γραφείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο Ιερόθεος Παπαδόπουλος αναφορικά με την κρίση
στο μεταναστευτικό. Ξεκαθαρίζει
πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει
δώσει στην Κύπρο όποια βοήθεια
έχει μέχρι τώρα ζητήσει σε οικονομικό και τεχνικό επίπεδο. Μιλώντας για το υψηλό ποσοστό των
αιτητών πολιτικού ασύλου, εξηγεί
ότι η Κομισιόν έχει πει «από την
αρχή στην Κυπριακή Δημοκρατία
να μας πει ποιες είναι οι ανάγκες
της και ποια βοήθεια θέλει από την
Ε.Ε. Το ένα σκέλος είναι η οικονομική βοήθεια και το άλλο η ανθρώπινη βοήθεια. Και στα δύο είμαστε
ανοικτοί». Σημειώνει παράλληλα
πως το πρώτο μέλημα, είναι η Κυπριακή Δημοκρατία να λάβει όλα
τα απαραίτητα μέτρα ούτως ώστε
να ελέγξει τις μεταναστευτικές
ροές και από την άλλη, εκεί όπου
υπάρχουν αιτητές ασύλου, οι διαδικασίες εξέτασης θα πρέπει να
ολοκληρώνονται σε ένα εύλογο
διάστημα. «Αυτό», ξεκαθαρίζει, «είναι θέμα των αρχών της χώρας,
που όπως είπαμε, αν χρειάζεται
βοήθεια σε αυτό το κομμάτι η Ε.Ε.
μπορεί να δώσει βοήθεια ενισχύοντας τη διαδικασία με προσωπικό».
Απαντά και στις κριτικές που δέχεται η Ε.Ε. ότι δεν έχει λάβει ενεργότερο ρόλο στο μεταναστευτικό
και στην έκκληση της Κυπριακής
Δημοκρατίας για ανακατανομή
5.000 προσφύγων που βρέθηκαν
στην Κύπρο.
–Οι εξελίξεις στον Έβρο έθεσαν
ξανά το ζήτημα του πού βρίσκεται η Ε.Ε. και αν η όποια βοήθεια
που παρέχει είναι κυρίως συμβολική.
–Δεν συμφωνώ πως είναι συμβολική, είναι πολύ ουσιαστική η
βοήθεια που παρέχεται στα κράτη
μέλη. Στην τελευταία ένταση που
παρατηρείται στον Έβρο, η Ε.Ε.
έδειξε την πλήρη αλληλεγγύη της
άμεσα και στο ανώτατο δυνατό επίπεδο. Να σας υπενθυμίσω ότι οι
τρεις πρόεδροι των κορυφαίων θεσμικών οργάνων (Κομισιόν, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ευρωκοινοβούλιο)
βρέθηκαν εκεί και έκαναν δηλώσεις
απόλυτης συμπαράστασης προς
την Ελλάδα. Όλο αυτό συνοδεύτηκε
και με τη δέσμη των έξι μέτρων
που πρότεινε η Επιτροπή και υιοθετήθηκαν στο σύνολό τους.
–Τι προϋποθέτουν;
–Θέτουν στη διάθεση της Ελ-

Ως Κομισιόν αλλά και το
κοινοβούλιο, έχουμε καλέσει επανειλημμένα την
Ε.Ε. να δείξει την αλληλεγγύη της. Αλλά δεν
υπάρχει ένας πρακτικός
τρόπος να υποχρεώσεις
μια χώρα να δεχτεί μετανάστες αν η ίδια δεν θέλει.
λάδας άμεσα 350 εκατομμύρια, τα
οποία μπορεί να φτάσουν μέχρι
και τα 700 εκατομμύρια. Πέρα από
τη χρηματική βοήθεια, παρέχεται
και επιχειρησιακή βοήθεια, με προσωπικό της Frontex. Ήδη βρίσκονται στην Ελλάδα 530 άτομα και θα
προστεθούν άλλα 100. Παρέχεται
και τεχνική βοήθεια (ελικόπτερα,
αεροπλάνα, οχήματα) και ό,τι άλλο
χρειάζεται η Ελλάδα. Συνδράμει
και ο μηχανισμός κρίσεων που δουλεύει σε 24ωρη βάση στην Ε.Ε. ούτως ώστε να συντονίσει χώρες που
προσφέρθηκαν αμέσως να βοηθήσουν με υλικά και τεχνικά μέσα
που έχει ανάγκη η Ελλάδα. Κανείς
δεν μπορεί να πει ότι η Ε.Ε. δεν κινητοποιήθηκε άμεσα. Αλλά αυτό
δεν έγινε μόνο σήμερα. Μέχρι τώρα
η Ελλάδα έχει λάβει μία πολύ σημαντική βοήθεια από την Ε.Ε . Ένα
κονδύλι της τάξεως των 2,2 δισ.
ευρώ και πολύ μεγάλη τεχνική βοήθεια. Πολλές δεκάδες άνθρωποι
από ευρωπαϊκούς οργανισμούς βρίσκονται εκεί για να βοηθήσουν
στο μεταναστευτικό.
–Έχουν αξιοποιηθεί αυτά τα
κονδύλια από την Ελλάδα;
–Έχουν αξιοποιηθεί και αξιοποιούνται. Βεβαίως πάντα υπάρχει
συζήτηση για το κατά πόσο κάποια
πράγματα θα μπορούσαν να τύχουν
διαφορετικού και πιο αποτελεσματικού χειρισμού. Εμάς μας ενδιαφέρει από δω και πέρα να γίνει το
καλύτερο για την Ελλάδα και για
την Ε.Ε. Γιατί αυτή η κρίση δεν
αφορά μόνο την Ελλάδα.
–Η Κύπρος πώς θα επωφεληθεί
από τα νέα μέτρα που έχουν
αποφασιστεί;
–Στη συμφωνία αναφέρονται
ρητά και οι τρεις χώρες. Δηλαδή,
Ελλάδα, Κύπρος και Βουλγαρία. Είμαστε στη διάθεση της Κυπριακής
Δημοκρατία για όποια ανάγκη παρουσιαστεί ούτως ώστε να βοηθήσουμε.

–Έχετε αναφερθεί στην αλληλεγγύη της Ε.Ε. Αυτή δεν θα φαινόταν εμπράκτως με την ανακατανομή των προσφύγων;
–Βεβαίως, ωστόσο θα πρέπει να
ξεκαθαρίσουμε πως αυτό δεν είναι
θέμα της Ε.Ε. με την έννοια των
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων,
αλλά των κρατών μελών. Εμείς, ως
Κομισιόν αλλά και το κοινοβούλιο,
έχουμε καλέσει επανειλημμένα
την Ε.Ε. να δείξει την αλληλεγγύη
της. Αλλά δεν υπάρχει ένας πρακτικός τρόπος να υποχρεώσεις μια
χώρα να δεχτεί μετανάστες, αν η
ίδια δεν θέλει. Τα θεσμικά όργανα
σαφώς και καλούν τα κράτη μέλη
να δείξουν την αλληλεγγύη τους.
Να σας θυμίσω ότι σε Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο είχαμε συμφωνήσει την
επανεγκατάσταση 160.000 μεταναστών και 48 ώρες αργότερα, κάποιοι ηγέτες κρατών μελών άρχισαν
να διαφωνούν και να αρνούνται
να δεχτούν μετανάστες ενώ πριν
λίγο είχαν συμφωνήσει.
–Η Ε.Ε. βρίσκεται υπό τον εκβιασμό της Τουρκίας;
–Η Ε.Ε. δεν εκβιάζεται και δεν
μπορεί να εκβιαστεί από κανέναν.
–Με τις ενέργειες της Τουρκίας
όμως βρίσκεται σε πολύ δύσκολη
θέση ένα κράτος μέλος της.
–Εμείς ως Ε.Ε. δεν εκβιαζόμαστε.
Για μας υπάρχει μία συμφωνία μεταξύ Ε.Ε. και Τουρκίας. Στην Ελλάδα
για την οποία αναφέρεστε, έχουμε
δείξει αμέριστη αλληλεγγύη. Όχι
μόνο ηθική αλλά και έμπρακτη.
Με την Τουρκία, η οποία είναι υποψήφια χώρα για να γίνει μέλος της
Ε.Ε., έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις. Είναι ένα πλέγμα πολύπλοκων σχέσεων. Μέχρι τώρα η συμφωνία που

Όποια χώρα χρειάζεται την τεχνική βοήθεια και την τεχνογνωσία εμείς είμαστε στη διάθεσή της εφόσον το αιτηθεί.

Εάν δεν αιτηθεί η χώρα, δεν μπορούμε να πάμε εμείς να τοποθετήσουμε ανθρώπους, λέει στη συνέντευξή του στην
«Κ» ο επικεφαλής του γραφείου της Κομισιόν στην Κύπρο Ιερόθεος Παπαδόπουλος.
είχαμε κάνει το 2016 λειτουργούσε.
Μάλιστα, στο επίπεδο της Ε.Ε.,
υπήρξε 93% μείωση των ροών από
το 2015 που άρχισε η κρίση. Σίγουρα τους τελευταίους μήνες
υπήρξε πολύ μεγάλη ροή προς την
Ελλάδα και την Κύπρο αλλά στην
Ε.Ε. συνολικά τα ποσοστά δείχνουν
ότι είχαμε σημαντικές μειώσεις.
Ως Ε.Ε. εκπληρώσαμε όλες τις υποχρεώσεις μας προς την Τουρκία.
–Πολλοί λένε για ενεργότερο ρόλο της Ε.Ε. στο μεταναστευτικό.
Καθυστέρησε η Ε.Ε. να λάβει μέτρα;
–Όποιος πιστεύει ότι ένα τέτοιο
πρόβλημα όπως το μεταναστευτικό
μπορεί να λυθεί γιατί πατάμε ένα
κουμπί κάπου στις Βρυξέλλες και
αυτό λύνεται, θα πρέπει να γνωρίζει
πως αυτό δεν είναι στη σφαίρα του
ρεαλιστικού. Είναι με διπλωματικά
και οικονομικά μέσα που χειριζόμαστε την κρίση. Είναι με διπλωματικό τρόπο που προσπαθούμε να
φέρουμε την Τουρκία στο τραπέζι
των διαπραγματεύσεων, ούτως ώστε
να τηρήσει τις υποχρεώσεις της.
–Τα περί ενεργότερου ρόλο τα

€103,5 εκ. στη διάθεση της Κύπρου
–Η Κύπρος έχει αξιοποιήσει τα ευρωπαϊκά κονδύλια που παρέχει η
Ε.Ε. στο μεταναστευτικό;

ταναστευτικό, δεδομένου ότι προκύπτει αριθμός μεταναστών που έρχονται
από τις κατεχόμενες περιοχές.

–Βεβαίως. Έχουν τεθεί στη διάθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας
συνολικά 103,5 εκατομμύρια ευρώ για τη προγραμματική περίοδο 2014-2020. Τα 97,5 είναι για
τα δύο ταμεία, αυτό του ασύλου
μετανάστευσης και ένταξης και
το άλλο ταμείο, αυτό της εσωτερικής ασφάλειας. Υπάρχουν και
επιπλέον έξι εκατομμύρια που είναι για επείγουσες ανάγκες που
προκύπτουν κατά τη διάρκεια της
προγραμματικής περιόδου και
δεν έχουν προϋπολογιστεί από
την αρχή.

–Από όσο άκουσα και όσα διάβασα από την κυβέρνηση, το κλείσιμο των οδοφραγμάτων συνδέεται με τον κορωνοϊό.

Ειδοποιήθηκε η Κομισιόν

–Για κάποιους το κλείσιμο των οδοφραγμάτων συνδέεται και με το με-

–Η κατάσταση του μεταναστευτικού
όπως εξελίσσεται θα μπορούσε να
δικαιολογήσει κλείσιμο των οδοφραγμάτων;

–Δεν θέλω να κάνω σχόλια σε
υποθετικά σενάρια.
–Ήταν εις γνώσιν της Κομισιόν η
σκέψη της Κυπριακής Δημοκρατίας
για κλείσιμο των οδοφραγμάτων;

–Η Επιτροπή ειδοποιήθηκε.
–Εκ των υστέρων;

–Δεν γνωρίζω τον ακριβή χρονικό ορίζοντα, αλλά οι αρμόδιες
υπηρεσίες της Επιτροπής ειδοποιήθηκαν.

Να πάρουμε τους 5.000
μετανάστες και να
τους στείλουμε πού;
Δεν πρέπει η χώρα
υποδοχής να έχει δεχτεί
κάτι τέτοιο από πριν;
είπε ο Νίκος Αναστασιάδης προσφάτως. Το πρόβλημα στην Κύπρο είναι τόσο σοβαρό όσο παρουσιάζεται;
–Τα κράτη μέλη μπορούν να κάνουν περισσότερα, εμείς οι ίδιοι
το λέμε. Όπως θα πρέπει να επανεξετάσουμε τους κανονισμούς
που υπάρχουν σήμερα. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει και αυτή τη
στιγμή δουλεύουμε για μία νέα πολιτική μετανάστευσης και ασύλου
ούτως ώστε να την παρουσιάσουμε
τους επόμενους μήνες. Σε αυτό το
πλαίσιο οι αρμόδιοι Ευρωπαίοι
αξιωματούχοι, ο αντιπρόεδρος Μαργαρίτης Σχοινάς και η Επίτροπος
Ύλβα Γιόχανσον, έχουν πάει στις
ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ούτως
ώστε να έχουμε μια πολιτική που
ανταποκρίνεται στις σημερινές
ανάγκες και όχι στο τι ίσχυε την
περασμένη εικοσαετία. Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, βάσει και των στοιχείων που παρουσιάζει το Υπουργείο Εσωτερικών, υπάρχει αύξηση
των ροών που καταγράφεται από
τον Σεπτέμβριο του 2018. Είναι σαφές ότι για το μέγεθος της χώρας
έχουμε ένα ποσοστό αιτητών ασύλου που είναι πολύ υψηλό.
–Θεωρείται το υψηλότερο στην
Ε.Ε. Υπάρχει τρόπος να διευθετηθεί το θέμα από πλευράς της
Ε.Ε.;
–Έχουμε ανθρώπους από τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό για το Άσυλο
(EASO) στην Κύπρο, υπάρχουν άτομα της Frontex, της Europol, υπάρχει και λειτουργός εδώ στο γραφείο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που
εργάζεται γι’ αυτό το θέμα. Εμείς

έχουμε πει από την αρχή στην Κυπριακή Δημοκρατία να μας πει
ποιες είναι οι ανάγκες της και ποια
βοήθεια θέλει από την Ε.Ε. Το ένα
σκέλος είναι η οικονομική βοήθεια
και το άλλο η ανθρώπινη βοήθεια.
Και στα δύο είμαστε ανοικτοί. Και
ο πρώην Επίτροπος σε θέματα μετανάστευσης, ο κ. Αβραμόπουλος,
κάλεσε την Κυπριακή Δημοκρατία
να πει τι χρειάζεται για να το εξασφαλίσει η Ε.Ε.
–Ο πρώην υπουργός Εσωτερικών
ζήτησε την ανακατανομή 5.000
προσφύγων που ήρθαν στην Κύπρο ως βοήθεια από την Ε.Ε…
–Να πάρουμε τους 5.000 μετανάστες και να τους στείλουμε πού;
Δεν πρέπει η χώρα υποδοχής να
έχει δεχτεί κάτι τέτοιο από πριν;
Αν δεν υπάρχουν χώρες διατεθειμένες να δεχτούν μετανάστες, αυτό
δεν είναι κάτι που μπορεί να χειριστεί η Επιτροπή. Εμείς παρουσιάζουμε τις προτάσεις μας που
πιστεύουμε ότι είναι για το καλύτερο της Ε.Ε. αλλά οι προτάσεις
αυτές αφορούν τα κράτη μέλη.
Αυτά θα πρέπει να συμφωνήσουν
για να υλοποιηθούν τα συμφωνημένα.
–Θα μπορούσε να ενισχυθεί η
βοήθεια που παρέχει η Ε.Ε στην
Κύπρο για τη διαχείριση του μεταναστευτικού;
–Ό,τι ζητήθηκε, τόσο οικονομικά όσο και τεχνικά, έχει δοθεί.
Το πρώτο μέλημα, είναι η Κυπριακή
Δημοκρατία να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ούτως ώστε να ελέγξει τις μεταναστευτικές ροές και
από την άλλη, εκεί όπου υπάρχουν
αιτητές ασύλου, οι διαδικασίες εξέτασης θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε ένα εύλογο διάστημα. Αυτό
είναι θέμα των αρχών της χώρας,
που όπως είπαμε, αν χρειάζεται
βοήθεια σε αυτό το κομμάτι η Ε.Ε.
μπορεί να δώσει βοήθεια, ενισχύοντας την διαδικασία με προσωπικό.
Όποια χώρα χρειάζεται την τεχνική
βοήθεια και την τεχνογνωσία εμείς
είμαστε στη διάθεσή της εφόσον
το αιτηθεί. Εάν δεν αιτηθεί η χώρα
δε μπορούμε να πάμε εμείς να τοποθετήσουμε ανθρώπους.
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Ο Ερντογάν πιέζει Ελλάδα και στοχεύει Ε.Ε.
Η Aγκυρα διαμηνύει ότι δεν επιδιώκει εκτροχιασμό των εξελίξεων σε Eβρο και Αιγαίο ούτε να ανοίξει μέτωπα στο πεδίο της διπλωματίας
Ο αντίκτυπος
για το Κυπριακό

Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Τη στιγμή που η Τουρκία μετρούσε
τις νέες πληγές της από τις μεγάλες
επιθέσεις που δέχθηκε ο τουρκικός
στρατός στο Ιντλίμπ της Συρίας,
η πρώην πρωθυπουργός της Τουρκίας Τανσού Τσιλλέρ εμφανίστηκε
στο τουρκικό προσκήνιο υπερασπιζόμενη την κυβερνητική γραμμή στην κρίση της Συρίας, διαμηνύοντας ότι η Τουρκία δεν έχει
άλλη επιλογή παρά να ορθώσει το
ανάστημά της και να υπερασπιστεί
τα δικά της ιδιαίτερα συμφέροντα.
Για τους αντιπολιτευόμενους ανα-

«Αν και δεν στοχεύουμε στον








«Οι Ε/Κ κλείνουν σύνορα και δεν συνεργάζονται
με τους Τ/Κ. Υπό αυτές
τις συνθήκες μετά τις
Προεδρικές στην ΤΔΒΚ,
η αλλαγή πορείας με
στόχο τη λύση θα είναι
ένα ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα», λέει στην «Κ»
τουρκική πηγή.
λυτές, η επανεμφάνιση Τσιλλέρ
δεν αποτελεί θετικό σημάδι καθώς
την τελευταία φορά που είχε βρεθεί
στο πρωθυπουργικό αξίωμα, η
Τουρκία είχε φτάσει στα πρόθυρα
πολέμου με την Ελλάδα εξαιτίας
της κρίσης των Ιμίων. Η κ. Τσιλλέρ,
εκείνη την περίοδο, είχε συμβάλει
στην κορύφωση της έντασης με
την εθνικιστική και μιλιταριστική
της ρητορική. Ενώ λοιπόν οι πρώην
στενοί της συνεργάτες στελεχώνουν κυβερνητικές θέσεις, αλλά
και διάφορα αξιώματα του τουρκικού κυβερνώντος ΑΚΡ, η κ. Τσιλλέρ σπεύδει να δώσει κάλυψη στην
κυβέρνηση Ερντογάν τη στιγμή
που η Τουρκία έρχεται σε αντιπα-

Την ώρα που οι ελληνοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται σε σημείο τριβής, με τουρκικές πηγές να λένε στην Κ» ότι δεν

επιδιώκουν εκτροχιασμό των σχέσεων, οι ίδιες πηγές επιβεβαιώνουν ότι στη νέα περίοδο το ερώτημα δεν είναι αν η
Τουρκία θα προχωρήσει σε γεωτρήσεις και έρευνες σε περιοχές που διεκδικεί η Ελλάδα, αλλά το πότε θα λάβουν χώρα
αυτές οι εργασίες.
ράθεση με την Ελλάδα με αφορμή
τη μεταναστευτική κρίση.

Πού το πάει η Τουρκία
Την προηγούμενη εβδομάδα,
λίγο μετά τη μεγάλη πολύνεκρη
επίθεση που δέχθηκε ο τουρκικός
στρατός στο Ιντλίμπ της Συρίας,
η Άγκυρα ανακοίνωσε ότι στη νέα
περίοδο δεν πρόκειται να συνεχίσει
να εμποδίζει μετανάστες που επιθυμούν να βρουν καταφύγιο στην
Ευρώπη. Η νέα απόφαση της Άγκυρας έπληξε κυρίως στην Ελλάδα,
η οποία το τελευταίο διάστημα
δίνει μάχη με τον χρόνο για να
κρατήσει υπό έλεγχο την μεγάλη
ανθρωπιστική κρίση στα ελληνικά

νησιά και την ενδοχώρα. Παράλληλα, η τουρκική πλευρά ξεκίνησε
νέα προπαγανδιστική εκστρατεία
κατά της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Σήμερα, η
Άγκυρα ισχυρίζεται ότι μέσα σε λίγες μέρες έχουν περάσει πολλές
χιλιάδες μεταναστών σε ελληνικό
έδαφος. Ακόμη, αναφέρεται σε νεκρούς στον Έβρο και στη βία που
ασκούν οι ελληνικές αρχές στην
προσπάθεια της απώθησης του νέου κύματος των μεταναστών. Η
Αθήνα διαψεύδει κατηγορηματικά
αυτούς τους ισχυρισμούς και επιρρίπτει ευθύνες στην τουρκική πλευρά. Το ερώτημα πλέον που προκύπτει είναι μέχρι ποιου σημείου είναι

αποφασισμένη η Άγκυρα να οδηγήσει την κρίση και να «τεντώσει»
το σχοινί στις ελληνοτουρκικές
σχέσεις;
Πηγές της «Κ» στην Τουρκία
εκτιμούν ότι αποδέκτης των πιέσεων της Άγκυρας δεν είναι η Αθήνα αλλά η Ε.Ε. από την οποία η Άγκυρα ζητεί να τηρήσει προηγούμενες υποσχέσεις της στο μεταναστευτικό. Η Τουρκία θέλει από την
Ε.Ε. να κατανοήσει την σοβαρότητα
της κατάστασης που αντιμετωπίζει
η Τουρκία στο μεταναστευτικό και
από την άλλη να σταθεί στο πλευρό
της Άγκυρας στην κρίση της Συρίας.
Η Άγκυρα αναμένει το ίδιο και από
την Ουάσιγκτον, η οποία αποδίδει

εκτροχιασμό των σχέσεων ή σε
ανεπιθύμητες εξελίξεις, το σίγουρο είναι ότι την παρούσα
στιγμή δεν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη διευθέτηση των βασικών προβλημάτων στις διμερείς σχέσεις»,
έλεγαν τα προηγούμενα 24ωρα
τουρκικές πηγές της «Κ», τονίζοντας ότι αυτή η πραγματικότητα επηρεάζει σειρά ζητημάτων
και ιδιαίτερα το Κυπριακό, υπογραμμίζοντας τα εξής: «Σαν να
μην έφταναν οι νέες αναταράξεις στις σχέσεις μας με τους
Έλληνες γείτονές μας, τα μηνύματα που λαμβάνουμε από την
Κύπρο δεν είναι θετικά. Οι Ελληνοκύπριοι κλείνουν σύνορα και
δεν συνεργάζονται με τους
Τουρκοκύπριους σχεδόν σε κανένα πεδίο. Υπό αυτές τις συνθήκες μετά τις Προεδρικές στην
ΤΔΒΚ αλλαγή πορείας με στόχο
τη λύση θα είναι ένα ιδιαίτερα
δύσκολο εγχείρημα».

μεγάλη σημασία στην εξασφάλιση
των ευαίσθητων ισορροπιών στους
κόλπους της νατοϊκής συμμαχίας.
Δεύτερον, η Τουρκία δεν επιδιώκει
εκτροχιασμό των εξελίξεων είτε
στον Έβρο είτε στο Αιγαίο. Σε καμία
περίπτωση η Τουρκία δεν επιθυμεί
να ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο στο
πεδίο της διπλωματίας, τη στιγμή
που αντιμετωπίζει μια μεγάλη κρίση
στα σύνορά της με τη Συρία. Με
άλλα λόγια, στην τουρκική πλευρά
επικρατεί η άποψη ότι η κρίση στο
μεταναστευτικό θα τεντώσει μεν,
αλλά δεν θα οδηγήσει στον εκτροχιασμό των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
Τέλος, η τουρκική πλευρά επι-

Με καλό μάτι βλέπει
η Άγκυρα τον Eρχιουρμαν
Τέσσερα βασικά ερωτήματα ως
προς τις «προεδρικές εκλογές», στα
κατεχόμενα απασχολούν την Άγκυρα σύμφωνα με ενημερωμένες
τουρκικές πηγές: 1) Ποιος Τ/κ ηγέτης θα μπορούσε κατά το επόμενο
διάστημα να αναπτύξει στενή συνεργασία με την Άγκυρα και να
διαχειριστεί το Κυπριακό με τρόπο
που θα εξυπηρετεί τα κοινά συμφέροντα της Τουρκίας και των Τ/κ;
2) Μέσω ποιου Τ/κ ηγέτη θα μπορούσε η Άγκυρα να προβάλει αποτελεσματικότερα τις εναλλακτικές
της προτάσεις για το Κυπριακό; 3)
Μήπως η τ/κ Δεξιά δεν διαθέτει
την παρούσα στιγμή την ενότητα
και τους κατάλληλους πολιτικούς
που θα μπορούσαν να συσπειρώσουν την κοινωνία γύρω από την
ατζέντα της Τουρκίας για την Κύπρο; 4) Μήπως ένας Τ/κ πολιτικός
με ένα κεντρώο προφίλ θα ήταν η
καλύτερη «επιλογή» την παρούσα
στιγμή για την Άγκυρα;
Οι Τούρκοι ειδικοί συμφωνούν
στο γεγονός ότι έχει έρθει πλέον
η στιγμή για να αναζητηθούν εναλλακτικές στρατηγικές στο Κυπριακό. Στην Άγκυρα, οι ποικίλες απόψεις για την καταλληλότερη προώθηση αυτών των στρατηγικών
εστιάζουν κυρίως στο ζήτημα των
επικείμενων «προεδρικών εκλογών». Συγκεκριμένα, οι Τούρκοι
διπλωμάτες καταγράφουν με ιδιαίτερη προσοχή την εξέλιξη της
«προεκλογικής» αναμέτρησης και
το ξεδίπλωμα της πολιτικής ατζέντας των υποψηφίων. Σύμφωνα με
πληροφορίες της «Κ», όπως ήταν
αναμενόμενο, η τουρκική πλευρά
αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην








«Σε σχέση με τους
άλλους υποψήφιους,
ο Τουφάν Eρχιουρμαν
είναι σίγουρο ότι
πληροί τις περισσότερες
προϋποθέσεις για την
προεδρία της ΤΔΒΚ»,
λένε στην Άγκυρα.

στιγμής καταφέρει να ελέγξει πλήρως την εκλογική βάση της τ/κ Δεξιάς. Τέλος, ορισμένοι Τούρκοι
αξιωματούχοι πιστεύουν ότι οι ξεχωριστές «προεδρικές» υποψηφιότητες από το στρατόπεδο της τ/κ
Δεξιάς θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον
της «κυβέρνησης», στην συνεργασία της οποίας στηρίζεται η Άγκυρα
για να προωθήσει κατά το επόμενο
διάστημα νέες πρωτοβουλίες σε
διάφορα πεδία.

Η απειρία Τατάρ
Παρά την συμπάθεια που δείχνει
η Άγκυρα στον κ. Τατάρ και τις θέσεις της τ/κ Δεξιάς, στην παρούσα
συγκυρία, προβληματίζεται ταυτόχρονα για τις αποδόσεις της εθνικιστικής παράταξης της τ/κ κοινότητας και την απειρία Τατάρ στη
διαπραγμάτευση του Κυπριακού
και στη γενικότερη άσκηση πολιτικής. Την ίδια στιγμή, η Άγκυρα
θεωρεί ότι ο κ. Τατάρ δεν έχει μέχρι

Ο προβληματισμός της Άγκυρας
για τις εκλογικές αποδόσεις της
τ/κ Δεξιάς δεν αφορά αποκλειστικά
τον κ. Τατάρ και το κόμμα του. Η
Άγκυρα δεν βλέπει με καλό μάτι
και τις τελευταίες πολιτικές μανούβρες του «Αντιπροέδρου της
«κυβέρνησης» και «Υπουργού Εξωτερικών», Κουντρέτ Όζερσαϊ. Η
Άγκυρα θεωρεί ότι το τελευταίο
διάστημα, ο κ. Όζερσαϊ έχει χάσει
πολύτιμο έδαφος στο τ/κ πολιτικό
πεδίο.
Το Κόμμα του Λαού (ΚΛ), το
οποίο δημιούργησε ο κ. Όζερσαϊ
πριν από μερικά χρόνια, σήμερα
χάνει ποσοστά, στελέχη, και υποστηρικτές με αποτέλεσμα ο κ. Όζερσαϊ να μην συγκαταλέγεται στην
πρώτη τριάδα της κατάταξης των
υποψηφίων για την «προεδρία» και
ενδεχόμενη ήττα του θα θέσει σε
κίνδυνο το πολιτικό μέλλον του
φιλόδοξου Τ/κ πολιτικού, με αποτέλεσμα η Άγκυρα να χάσει έναν
έμπιστο και στενό συνεργάτη, στον
οποίο έχει επενδύσει πολλά.

Ακιντζί και οι έποικοι
Την παρούσα στιγμή, ο υποψήφιος για την τ/κ ηγεσία, ο οποίος

Μπορεί οι πηγές της «Κ» στην
Άγκυρα να τονίζουν ότι την παρούσα περίοδο η Τουρκία δεν στοχεύει στον εκτροχιασμό των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ωστόσο
κάτι τέτοιο δεν αποδεικνύεται ούτε
από τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό, ούτε και από τις πληροφορίες
για το μέτωπο της ενέργειας και
της ΑΟΖ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, το επόμενο διάστημα
η Άγκυρα εμφανίζεται αποφασισμένη να προχωρήσει τις γεωτρητικές εργασίες της στην Ανατολική
Μεσόγειο, με βάση το Σύμφωνο
που υπέγραψε τέλη Νοεμβρίου με
τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Τρίπολης. Σε μια στιγμή
που η Τουρκία αποκτά το τρίτο γεωτρύπανό της, καλά ενημερωμένη
πηγή επισημαίνει στην «Κ» ότι στη
νέα περίοδο το ερώτημα δεν είναι
αν η Τουρκία θα προχωρήσει σε
γεωτρήσεις και έρευνες σε περιοχές
που διεκδικεί η Ελλάδα, αλλά το
πότε θα λάβουν χώρα αυτές οι εργασίες.
Συνεχίζοντας, η πηγή μας υποδεικνύει ότι κατά το τελευταίο διάστημα η αντιπολίτευση ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση Ερντογάν κατηγορώντας την ότι δεν
ορθώνει το ανάστημά της στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, τα πυρά της
αντιπολίτευσης αφορούν τα δεκάδες νησιά και νησίδες τα οποία
σύμφωνα με ορισμένους Τούρκους
ειδικούς και αναλυτές ανήκουν
στην Τουρκία και τελούν σήμερα
υπό καθεστώς ελληνικής κατοχής.

Με τον κ. Ακιντζί να μη θεω-

Απογοήτευση για Όζερσαϊ
υποψηφιότητα του ηγέτη της τουρκοκυπριακής Δεξιάς, Ερσίν Τατάρ.
Ο Τατάρ και το Κόμμα Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ) προσελκύουν το ενδιαφέρον της Άγκυρας κυρίως διότι
κλείνουν την πόρτα στην ομοσπονδιακή φόρμουλα λύσης και τάσσονται υπέρ της αναζήτησης εναλλακτικών λύσεων στο Κυπριακό.
Την προηγούμενη εβδομάδα, μιλώντας στην «Κ», ο κ. Τατάρ άφησε
να εννοηθεί ότι σε περίπτωση που
εκλεγεί είναι έτοιμος να συζητήσει
με την ε/κ πλευρά το μοντέλο της
Τσεχοσλοβακίας, δηλαδή το περίφημο βελούδινο διαζύγιο, εναλλακτική που βρίσκει σύμφωνους πολλούς Τούρκους διπλωμάτες.

Η ένταση λόγω ΑΟΖ

Λάμπει το αστέρι
του Έρχιουρμαν

Ο ηγέτης της τ/κ Αριστεράς ξεχωρίζει από τους άλλους υποψηφίους
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

μένει στο γεγονός ότι όπως η Ε.Ε.
έτσι και η Αθήνα πρέπει αργά ή
γρήγορα να κατανοήσει ότι η αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων και προβλημάτων στην περιοχή περνά μέσα από την συνεργασία και την κοινή δράση των
γειτονικών χωρών.

«Ο Έρχιουρμαν είναι ένας έμπειρος διπλωμάτης, με καθαρό πολιτικό μητρώο
και ανοιχτός στον διάλογο και την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων για το Κυπριακό. Απευθύνεται και συνομιλεί με όλες τις μερίδες της κοινωνίας και τους
Ε/κ», λέει στην «Κ» πηγή της Άγκυρας.
βρίσκεται στο στόχαστρο της Άγκυρας ακούει στο όνομα Μουσταφά
Ακιντζί. Το ρήγμα που έχει προκληθεί στις σχέσεις Ακιντζί με την
Άγκυρα κατά το προηγούμενο διάστημα είναι τόσο μεγάλο, που πολλοί Τούρκοι διπλωμάτες και αξιωματούχοι πιστεύουν ότι σε περίπτωση που ο έμπειρος Τ/κ πολιτικός
καταγράψει μια νέα εκλογική επιτυχία, η Τουρκία θα κληθεί να διαχειριστεί μια ιστορική κρίση στις
σχέσεις της με την τ/κ κοινότητα.
Η Άγκυρα έχει σοβαρές επιφυλάξεις
και για τον υποψήφιο του μεγαλύ-

τερου κόμματος των εποίκων στις
«προεδρικές». Ως γνωστόν, ο ηγέτης
του Κόμματος Αναγέννησης (ΚΑ)
Ερχάν Αρίκλι κατεβαίνει επίσης
στις «προεδρικές» με δική του υποψηφιότητα, πράγμα που η Άγκυρα
δεν βλέπει με καλό μάτι διότι εκτός
από το γεγονός ότι προκαλεί ρήγμα
στις τάξεις της τ/κ Δεξιάς ενδέχεται
να μεγαλώσει την αντιπαράθεση
των εποίκων με τους Τ/κ. Κι ένα
μεγάλο πολιτικό και κοινωνικό ρήγμα στους κόλπους της τ/κ κοινότητας είναι το τελευταίο πράγμα
που χρειάζεται σήμερα η Άγκυρα.

ρείται κατάλληλος για την υπεράσπιση των τουρκικών συμφερόντων στην Ανατολική Μεσόγειο και την τ/κ Δεξιά να προκαλεί μεγάλο προβληματισμό
στους Τούρκους αξιωματούχους
και διπλωμάτες, η Άγκυρα δεν
έχει άλλη επιλογή παρά να
στραφεί στην υποψηφιότητα
του νομικού και ηγέτη της τ/κ
Αριστεράς, Τουφάν Έρχιουρμαν. Μπορεί σειρά διαφορών
κυρίως στο ιδεολογικό πεδίο να
χωρίζουν την συντηρητική κυβέρνηση της Τουρκίας από το
Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα (ΡΤΚ), ωστόσο υπό τις υφιστάμενες συνθήκες το προφίλ
του κ. Έρχιουρμαν βρίσκεται
πολύ κοντά σε αυτό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί στην
τουρκική πρωτεύουσα ως «ιδανικός Τ/κ ηγέτης στη νέα περίοδο του Κυπριακού». «Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην υποψηφιότητα και στις προεκλογικές τοποθετήσεις του Τουφάν
Έρχιουρμαν», σημείωνε την
προηγούμενη εβδομάδα τουρκική πηγή και πρόσθεσε: «Μπορεί
στο Κυπριακό, κυρίως εξαιτίας
των πιέσεων που δέχεται από
την εκλογική βάση, να μην βιάζεται να κλείσει το κεφάλαιο της
ομοσπονδίας, ωστόσο ο Έρχιουρμαν είναι ένας έμπειρος διπλωμάτης, με καθαρό πολιτικό
μητρώο και ανοιχτός στον διάλογο και την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων για το Κυπριακό.
Απευθύνεται και συνομιλεί με
όλες τις μερίδες της κοινωνίας.
Είναι σίγουρο ότι θα εξασφαλίσει τις ψήφους των απογοητευμένων πολιτών από τον χώρο της
τ/κ Δεξιάς. Και την ίδια στιγμή
συνομιλεί με τους Ε/κ. Σε σχέση
με τους άλλους υποψήφιους, το
σίγουρο είναι ότι πληροί τις περισσότερες προϋποθέσεις για
την προεδρία της ΤΔΒΚ».
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Οπισθοχώρηση
Ερντογάν
στο ναρκοπέδιο
του Ιντλίμπ
Oι τουρκικοί ελιγμοί στον τελευταίο
θύλακα των ανταρτών της Συρίας
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Λίγο πριν από τη νέα συνάντηση
των προέδρων της Ρωσίας και της
Τουρκίας για την κρίση στο τελευταίο προπύργιο των Σύριων ανταρτών, καλά ενημερωμένη τουρκική πηγή επεσήμανε στην «Κ»
ότι η Τουρκία επιμένει για τη δημιουργία μιας δικής της, ξεχωριστής ζώνης ασφαλείας κατά μήκος
των συνόρων Τουρκίας-Συρίας
στην οποία θα βρουν καταφύγιο
εκατομμύρια Σουνιτών πολιτών
της Συρίας. «Ο πρόεδρός μας ξεκαθάρισε τον τελικό προορισμό
των τουρκικών σχεδίων, ήδη από
την περίοδο που τα στρατεύματά
μας απελευθέρωναν το Ταλ Άμπιαντ και το Ρασουλάιν από την
τρομοκρατία, στα τέλη του προηγούμενου έτους», τόνισε η πηγή
μας, η οποία προσέθεσε τα εξής:
«Η κατοχύρωση των τουρκικών
εθνικών συμφερόντων και της
εθνικής ασφάλειας της Τουρκίας
εξαρτάται από τη δημιουργία μιας
ζώνης ασφαλείας που θα απλώνεται
από το Ιντλίμπ μέχρι το Ρασουλάιν
και τα περίχωρά του, κοντά στα
σύνορα Ιράκ-Συρίας-Τουρκίας,
όπου οι ντόπιοι πληθυσμοί θα πάρουν τη μοίρα τους στα χέρια τους
και θα χτίσουν ένα νέο μέλλον μακριά από τον δεσποτισμό του
Ασάντ, με την προφύλαξη των
Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων».
Την Πέμπτη οι ρωσοτουρκικές
διαπραγματεύσεις, που διήρκησαν
για περίπου έξι ώρες και η συμφωνία κατάπαυση του πυρός που επιτεύχθηκε στο τέλος της μαραθώνιας
συνάντησης των Πούτιν και Ερντογάν, Ρώσων και Τούρκων αξιωματούχων και διπλωματών, έδειξε
ότι η Τουρκία δεν είναι σε θέση να
προχωρήσει άμεσα στην επίτευξη
του παραπάνω στόχου. Κατά τις
τελευταίες ώρες της 5ης Μαρτίου
2020, η Μόσχα κατάφερε να διακόψει τις εχθροπραξίες στο Ιντλίμπ,
να κατοχυρώσει στο διπλωματικό
πεδίο τα όσα «κέρδισαν» από κοινού
οι συριακές, ρωσικές και σιιτικές
δυνάμεις στο πολιτικό πεδίο του
Ιντλίμπ και να απωθήσει τις ένοπλες
δυνάμεις των ανταρτών προς τα

τουρκικά σύνορα. Πρόκειται για
ένα αποτέλεσμα που εξυπηρετεί
τόσο τα ρωσικά όσο και τα αμερικανικά σχέδια στην περιοχή.

Επιμένει στα σχέδιά της
Ρωσία και Τουρκία, δυο χώρες,
οι οποίες ανέπτυξαν κατά το παρελθόν συνεργασία σε διάφορα πεδία, το προηγούμενο διάστημα ήρθαν στα πρόθυρα μιας ανοιχτής
αντιπαράθεσης στο Ιντλίμπ της
Συρίας. Ενδεικτικά, λίγο πριν από
τη συνάντηση της Πέμπτης, Τούρκοι αναλυτές αναζητούσαν ρωσικό
δάκτυλο πίσω από τις τελευταίες
πολύνεκρες επιθέσεις που δέχθηκε
ο τουρκικός στρατός στο βορειοδυτικό κομμάτι της Συρίας.
Την προηγούμενη εβδομάδα,
λίγο πριν από την συνάντηση της
Μόσχας, τα τελευταία μηνύματα








Η νέα ρωσοτουρκική
εκεχειρία στο Ιντλίμπ
εξυπηρετεί τόσο
τα ρωσικά όσο
και τα αμερικανικά
σχέδια στην περιοχή.
Μετρά πληγές και
απώλειες η Τουρκία.
από τη ρωσική πλευρά έδειχναν
ότι η Μόσχα κατανοεί τη σοβαρότητα της κατάστασης στο Ιντλίμπ
και ότι προβληματίζεται για την
εμπλοκή των ΗΠΑ στην κρίση. Παράλληλα, η ρωσική πλευρά εκφράζει
καχυποψία και έντονο προβληματισμό και για τους τελευταίους χειρισμούς της κυβέρνησης του Ερντογάν. Παρόλα αυτά, η ρωσική
πλευρά επιμένει στον διάλογο με
την Άγκυρα και εξακολουθεί να
τονίζει σε όλες τις πρόσφατες τοποθετήσεις της ότι η Μόσχα δεν
στοχεύει σε τελική ρήξη με την
τουρκική πλευρά. Σύμφωνα με τους
Ρώσους αναλυτές, σήμερα σειρά
παραγόντων δεν επιτρέπουν στην
Τουρκία να έρθει σε ανοιχτή αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Την ίδια

Η Μόσχα επιμένει στον διάλογο με την Άγκυρα και τονίζει σε όλες τις πρόσφατες τοποθετήσεις της ότι δεν στοχεύει σε τελική ρήξη με την Τουρκία.
ώρα, και η Ρωσία δεν επιθυμεί να
χάσει τη φιλία της Τουρκίας, η
οποία έχει προκαλέσει αναστάτωση
στις τάξεις του αντίπαλου δυτικού
και νατοϊκού στρατοπέδου.
Στην κρίση του Ιντλίμπ οι στόχοι της Ρωσίας είναι πολυδιάστατοι. Από την μια, η ρωσική πλευρά
επιθυμεί να κλείσει το κεφάλαιο
του πολέμου και των εχθροπραξιών. Από την άλλη, μαζί με το
κλείσιμο του κεφαλαίου του Ιντλίμπ στον εμφύλιο της Συρίας, η
Ρωσία επιθυμεί να εστιάσει στην
προσπάθεια της δημιουργίας του
νέου πολιτεύματος της χώρας, κυρίως μέσα από τη συμφιλίωση της
Δαμασκού με τις διάφορες εθνότητες και θρησκευτικές ομάδες
της Συρίας. Την προηγούμενη
εβδομάδα, με τη ρωσοτουρκική
συμφωνία που επιτεύχθηκε στη
Μόσχα, την κατάπαυση του πυρός
που τέθηκε σε εφαρμογή στο Ιντλίμπ, η ρωσική πλευρά σημείωσε
πρόοδο ως προς τον πρώτο στόχο.
Στο Ιντλίμπ σίγησαν τα όπλα, η
Δαμασκός κατάφερε να εξασφαλίσει τον έλεγχο σημαντικών περιοχών και του αυτοκινητόδρομου
Μ5 που ενώνει την πρωτεύουσα
με το βόρειο κομμάτι της χώρας,
οι «τρομοκράτες» απωθήθηκαν
στα τουρκικά σύνορα, και οι συμμαχικές δυνάμεις έβαλαν πλώρη
για τον έλεγχο ενός άλλου, στρατηγικής σημασίας αυτοκινητόδρομου, του Μ4. Την ίδια ώρα, η
Μόσχα κατάφερε να διατηρήσει
τις «εύθραυστες» ισορροπίες στις
σχέσεις της με την Άγκυρα.

Διεκδικούν ρόλο στην περιοχή οι ΗΠΑ
Παρά την πολυδιάστατη αντιπαράθεση με τη Ρωσία οι ΗΠΑ προσεγγίζουν με ικανοποίηση και συγκρατημένη αισιοδοξία τη νέα ρωσοτουρκική συμφωνία. Και αυτό
διότι, με την ανακωχή στο Ιντλίμπ,
από τη μία απομακρύνεται, τουλάχιστον για ένα συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα από τον ορίζοντα ο κίνδυνος της ρωσοτουρκικής
αντιπαράθεσης και από την άλλη
οι ΗΠΑ αποκτούν πολύτιμο χρόνο
για να σχεδιάσουν τις επόμενες
κινήσεις τους στην περιοχή.
Στην Ουάσιγκτον ακούστηκαν
φωνές που πρότειναν τη στρατιωτική υποστήριξη της Τουρκίας
στον πόλεμο του Ιντλίμπ, με το
σκεπτικό ότι το τελευταίο προπύργιο των ανταρτών στη Συρία
δεν πρέπει να χαθεί σε περίπτωση
που οι ΗΠΑ επιθυμούν να εξασφαλίσουν ρόλο στο μέλλον στην περιοχή και να κατοχυρώσουν τα
συμφέροντά τους στην ευρύτερη
περιοχή. Ο Φρέντερικ Τ. Χοφ,
πρώην μέλος της αμερικανικής
αποστολής για την κρίση της Συρίας και νυν αναλυτής του «Atlantic
Council», εισηγήθηκε την παροχή
αμερικανικής στρατιωτικής υποστήριξης στην Τουρκία στον πόλεμο του Ιντλίμπ. Ο κ. Χοφ άσκησε
κριτική στην αμερικανική κυβέρνηση με το σκεπτικό ότι η απομόνωση της Τουρκίας στον πόλεμο
του Ιντλίμπ δεν εξυπηρετεί τα αμερικανικά και δυτικά συμφέροντα

στην ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα
με τον Αμερικάνο αναλυτή οι νέες
απώλειες της Τουρκίας στο Ιντλίμπ
θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν οι ΗΠΑ κατανοούσαν τη
σοβαρότητα της όλης κατάστασης
και παρείχαν αεροπορική κάλυψη
και υποστήριξη στις επιχειρήσεις
του τουρκικού στρατού στο βόρειο
τμήμα της Συρίας.
Στο παρασκήνιο, η Τουρκία εξακολούθησε να ζητάει απεγνωσμένα
την υποστήριξη της Δύσης έναντι
της εναέριας υπεροχής της Ρωσίας
και των συμμάχων της στο πολεμικό πεδίο της Συρίας. Όπως επεσήμαναν στην Κ καλά ενημερωμένες τουρκικές πηγές, σε γενικές
γραμμές, όλες οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι η ηγεσία
του Ντόναλντ Τραμπ τάσσεται
υπέρ της συνεργασίας με την Τουρκία στην κρίση της Συρίας και την
κατοχύρωση των αμερικανικών
στόχων και συμφερόντων στα πεδία της καταπολέμησης -διπλωματικής και στρατιωτικής- της Ρωσίας, του Ιράν, των τζιχαντιστών
και φυσικά τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών της περιοχής.
«Με τη ρωσοτουρκική εκεχειρία
οι ΗΠΑ απελευθερώνουν τον εαυτό
τους, τουλάχιστον για ένα χρονικό
διάστημα, από την υποχρέωση
της στρατιωτικής υποστήριξης
της Τουρκίας και συνεπώς της άμεσης εμπλοκής στην κρίση του Ιντλίμπ, κάτι που δεν επιθυμεί το αμε-

ρικανικό Πεντάγωνο», σημειώνει
τουρκική πηγή. Σύμφωνα με την
πηγή της «Κ», η ρωσοτουρκική
συμφωνία εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, παραμένει
στο χέρι της Τουρκίας και των ανταρτών ένα κομμάτι του Ιντλίμπ.
Δεύτερον, καθυστερεί η τελική
συζήτηση του κλεισίματος του κεφαλαίου του εμφυλίου πολέμου
της Συρίας. Με αυτόν τον τρόπο,
οι ΗΠΑ έχουν την ευκαιρία να αναθεωρήσουν την όλη κατάσταση
μέχρι τις αμερικανικές προεδρικές
εκλογές και να δημιουργήσουν
νέα σχέδια δράσης για την αναχαίτιση της δυναμικής της Ρωσίας
και κυρίως του Ιράν στην περιοχή.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός
ότι λίγα εικοσιτετράωρα πριν από
τη νέα ρωσοτουρκική συμφωνία
το αμερικανικό think tank «International Crisis Group» έριξε στο
τραπέζι την ιδέα της κατάπαυσης
του πυρός στο Ιντλίμπ και των κοινών ρωσοτουρκικών περιπολιών
στην περιοχή. «Στο τέλος μιας
ιστορικής εβδομάδας Ρωσία και
ΗΠΑ μετρούν κέρδη, εστιάζουν
σε νέα σχέδια για την προβολή
των συμφερόντων τους, και εμείς
οπισθοχωρούμε και αρχίζουμε να
προβληματιζόμαστε για το ό,τι
μπορεί να διασωθεί στην μεγάλη
πυρκαγιά της Συρίας», σημείωναν
με πικρία και προβληματισμό την
Παρασκευή πηγές της «Κ».

ΑΡΘΡΟ / Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ
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Ανιση η μεταχείριση μεταξύ εκ πατρογονίας και εκ μητρογονίας

ι γυναίκες, όσα και να καταφέρουν, πάντα θα έχουν
να παλέψουν για κάτι παραπάνω. Υπάρχει, ένας άγραφος
άδικος «κανόνας», τον οποίο επέβαλαν τα στερεότυπα της κοινωνίας μας από τα βάθη των αιώνων.
Οι γυναίκες πρέπει να προσπαθήσουν σκληρά για τα αυτονόητα,
πρέπει να βγουν στους δρόμους
να φωνάξουν για όλα όσα θα έπρεπε ήδη να είναι κεκτημένα τους,
χωρίς επιείκεια, χωρίς παραχωρήσεις και πολλές φορές χωρίς
τον ελάχιστο σεβασμό. Δυστυχώς,
μάχονται καθημερινά και σε όλες
τις πλευρές της ζωή τους, να αποδείξουν ότι είναι ίσες με τους άνδρες, ότι το φύλο δεν είναι κριτήριο
ανισότητας.
Στα τέλη του 19ου αιώνα, οι γυναίκες ξεκίνησαν τις προσπάθειες
για αλλαγή των νομοθεσιών ψήφου,
δημιουργώντας εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς ώστε να τους
επιτραπεί να ψηφίσουν, καθώς και
να διεκδικήσουν τα ισότιμα πολιτικά δικαιώματα των γυναικών.
Χρειάστηκαν, λοιπόν, δεκαετίες
έντονων γυναικείων αγώνων για
να μπορέσουν οι γυναίκες να απο-

κτήσουν δικαίωμα ψήφου και να
εξασφαλίσουν πλήρη κατοχύρωση
των πολιτικών τους δικαιωμάτων.
Κι όμως, υπάρχουν ακόμα «κοινωνίες δικαίου», όπως η δική μας,
όπου οι άρρενες υπερτερούν όσον
αφορά τα πολιτικά δικαιώματα.
Ένα τέτοιο παράδειγμα φάνηκε
με τα γεγονότα του 1974 που έφερε
ξεριζωμό, πολιτικές ταραχές και
κοινωνικές ανακατατάξεις στην
πατρίδα μας. Δημιούργησε νέα δεδομένα, νέες έννοιες, νέες ανάγκες
στον κυπριακό λαό τις οποίες βέβαια ο λαός δεν χώνεψε και δεν
συνήθισε ποτέ, και πολύ καλά έκανε. Παρά την τόση δυστυχία και
τόσα προβλήματα, ο προσφυγικός
κόσμος και δη οι γυναίκες δεν προστατεύτηκαν όπως θα έπρεπε από
τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Δεν τις
γλυτώσαμε από διακρίσεις. Δεν
καταφέραμε να εξυψώσουμε τις
γυναίκες μας όπως τους άξιζε και
όπως τους αξίζει. Θυσίασαν παιδιά,
έχασαν περιουσίες, στερήθηκαν
συζύγους, το μέλλον τους, κι εμείς,
αντί να πασχίζουμε για να τους
παραχωρούνται περισσότερα δικαιώματα, παρακολουθούμε ατάραχοι να τους στερούνται τα βα-









Ποιους συμφέρει και
ποιους βολεύει ο υφιστάμενος περιορισμός;
Ως πόσο, ως κοινωνία,
θα ανεχόμαστε τον περιορισμό βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων;
σικά. Τι κι αν πέρασαν 46 χρόνια,
οι εκ μητρογονίας πρόσφυγες δεν
έχουν δικαίωμα ψήφου στους κατεχόμενους δήμους και κοινότητές
τους. Πρόκειται για μια δυσμενή
διάκριση λόγω φύλου που είναι
ξεκάθαρο ότι δεν έχει πλέον αντικειμενική ή εύλογη δικαιολογία
και ούτε ποτέ εξυπηρέτησε οποιοδήποτε σκοπό που κατ’ αναλογία
θα μπορούσε να αντισταθμίσει
την εν λόγω διάκριση. Η διαφορετική μεταχείριση των γυναικών
προσφύγων οφειλόταν αποκλειστικά στις παραδόσεις και τις επικρατούσες κοινωνικές συμπεριφορές, που πήγαζαν από τον πρωτεύοντα ρόλο του άνδρα και τον
δευτερεύοντα ρόλο της γυναίκας

στην κυπριακή οικογένεια τη συγκεκριμένη περίοδο, το 1974. Από
τότε, πολλές αποφάσεις, εγκύκλιοι
και διατάξεις της τότε κυβέρνησης,
οι οποίες αφορούσαν σε «εκτοπισθέντες» και προσφυγικές ταυτότητες, υπήρξαν καθοριστικά στοιχεία στον μετέπειτα ενταφιασμό
των δικαιωμάτων των Κύπριων γυναικών προσφύγων.
Με εγκύκλιο του διευθυντή της
Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης (10.9.1975), αποφασίσθηκε ότι « όταν γυναίκα πρόσφυγας παντρεύεται μη πρόσφυγα,
τότε ούτε ο σύζυγος, ούτε τα τέκνα
τους θα μπορούν να εγγραφούν ή
να θεωρηθούν ως εκτοπισθέντες
ενώ όταν άνδρας πρόσφυγας νυμφεύεται μη πρόσφυγα, τότε η μη
εκτοπισθείσα σύζυγος θα εγγράφεται στην προσφυγική ταυτότητα
του συζύγου, όπως και τα τέκνα
του».
Περαιτέρω, με απόφαση του
Υπουργικού
Συμβουλίου
(19.4.1995), αποφασίσθηκε ότι «
ο όρος ‘εκτοπισθείς’ δεν θα πρέπει
να επεκταθεί στα τέκνα των οποίων
η μητέρα είναι εκτοπισθείσα ενώ
ο πατέρας όχι, με την αιτιολογία

ότι θα υπάρξει διαφοροποίηση στα
ποσοστά των εκτοπισθέντων, φτάνοντας το 80% του πληθυσμού της
Κύπρου, κάτι το οποίο θα αύξανε
δυσανάλογα τον πραγματικό αριθμό εκλογέων των κατεχόμενων
εκλογικών περιφερειών».
Tο 2013, με την ψήφιση του
«Περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμου
174(Ι)/2013», αναγνωρίστηκε και
αποδόθηκε, εν μέρει, η προσφυγική
ιδιότητα του εκ μητρογονίας πρόσφυγα αλλά αποκλειστικά και μόνο
για σκοπούς κρατικής παροχής ή
άλλου ωφελήματος. Το δικαίωμα
ψήφου των εκ μητρογονίας έμεινε
για ακόμα μία φορά ανέγγιχτο.
Ποιους συμφέρει και ποιους βολεύει
ο υφιστάμενος περιορισμός; Ως
πόσο, ως κοινωνία, θα ανεχόμαστε
τον περιορισμό βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την άνιση
μεταχείριση εις βάρος των εκ μητρογονίας προσφύγων; Ώσπου να
ξεχαστεί η προσφυγιά, να μην
υπάρχουν πρόσφυγες, να λησμονηθεί η κατοχή και να τους παραδώσουμε την μισή μας Κύπρο;
Η απελευθέρωση και η επιστροφή δεν μπορούν να παραμένουν

μόνο συνθήματα για τις πορείες
ή τους πολιτικούς λόγους, όπως
ούτε και το δικαίωμα της ισότητας
ανδρών και γυναικών το οποίο
κατά τ’ άλλα επιβάλλεται στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας
και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για
την Προστασία των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών
Ελευθεριών.
Οφείλει το κράτος να προβεί σε
όλες τις απαραίτητες ενέργειες
προκειμένου να επεκτείνει το δικαίωμα ψήφου και στους εκ μητρογονίας πρόσφυγες, ώστε τα
παιδιά των γυναικών προσφύγων
να έχουν τα ίδια δικαιώματα με
αυτά των αντρών προσφύγων. Να
τους δοθεί η δυνατότητα να επιλέξουν τουλάχιστον αν θέλουν να
είναι πρόσφυγες εκλογείς. Να μπορούν να εκλέξουν τα άτομα που
θα τους εκπροσωπεύουν, προασπίζοντας τα δικαιώματά τους, δείχνοντάς τους ακούραστα το δρόμο
για επιστροφή. Διαφορετικά, ας
βγούμε σ’ αναζήτηση πατρίδας…

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

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Είναι η ώρα των γυναικών… να κυβερνήσουν!
Ψωμί και αλάτι...

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Η επίσκεψη του γ.γ. του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα σηματοδοτεί την επιστροφή στην
κανονικότητα σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με
το ΑΚΕΛ. Επίσκεψη που αποκτά ιδιαίτερη
αξία αν ληφθούν υπόψη, όχι τόσο μακρινές,
απόψεις «κύκλων» του Περισσού πως το
ΑΚΕΛ έχει πάρει «διαζύγιο» από τη μαρξιστική-λενινιστική θεωρία και έχει μεταλλαχθεί ιδεολογικά». Αν κρίνω από τη γλώσσα
του σώματος, οι δύο ηγέτες της αριστεράς
φαίνεται να αφήνουν πίσω μια «δύσκολη»
περίοδο στις σχέσεις των δύο κομμάτων.
Αυτό που έχει αξία και δεν έχει διευκρινιστεί είναι αν το ΚΚΕ συνεχίζει να θεωρεί
λανθασμένη τη λύση της δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας που προκάλεσε τα αγκάθια στις σχέσεις Περισσού με Εζεκία Παπαϊωάννου. Γιατί τα γραπτά μένουν όπως και οι
επιστολές. Απορία: Ο σύντροφος Κουτσούμπας έθεσε στον σύντροφο Κυπριανού τα
κολλητικά του ΑΚΕΛ με τους Συριζαίους;

ΑΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Ο γ.γ. του ΑΚΕΛ έδωσε μαθήματα φιλοξενίας στον σύντροφό του γ.γ. του
ΚΚΕ παρά τον εξάψαλμο του Περισσού
για το πόσο μαρξιστικό κόμμα είναι το
ΑΚΕΛ.

••••
Τα κατάφεραν

Δεήθηκε η Ένωση Συντακτών Κύπρου να
εκδώσει μια ανακοίνωση κατά του γενικού
ελεγκτή της Δημοκρατίας, για τις επιθέσεις
του κατά δημοσιογράφων με αφορμή τα
σχόλια του για δημοσιογράφους του ΡΙΚ.
Αυτό που μου άρεσε περισσότερο ήταν το
φραστικό σαβουάρ βιβρ της ΕΣΚ. Με το γάντι, μπας και στεναχωρήσει τον εκπρόσωπο
των απανταχού αδικημένων. Στην ΕΣΚ πρέπει να κατανοήσουν πως δεν εκπροσωπούν
τον γενικό ελεγκτή, αλλά τους δημοσιογράφους, άσχετα εάν είναι γραμμένοι ή όχι στα
μητρώα της. Οι εκφράσεις όλο ευγένεια και
χάρη πού αποσκοπούν; Για να μη θεωρηθεί
πως το εκφραστικό όργανο των δημοσιογράφων συγκρούεται με τους θεσμούς; Συνάδελφοι ο ρόλος του ελεγκτή είναι άλλος
και της ΕΣΚ διαφορετικός.

αυτές οι περιβόητες κάμερες, που τις
ακούω από τότε που ήμουν νιος και γέρασα.
Ο Σάββας Αγγελίδης εμφανίζεται αποφασισμένος να βάλει ένα τέλος. Θα τα καταφέρει, με τα κατάλοιπα μιας εποχής που συνεχίζει να υπάρχει;

••••

••••

Οι κάμερες

Περί αλληλεγγύης

Μου το έλεγε αξιωματικός της Ε.Φ. και
αφορά τους ελέγχους της πράσινης γραμμής. «Γνωρίζουν εδώ και πολλά χρόνια πως
αποτελεσματική περιφρούρηση της γραμμής αντιπαράταξης χωρίς ηλεκτρονικά μάτια
δεν γίνεται». Κάποιοι μέσα στην Εθνική
Φρουρά φρόντισαν να σαμποτάρουν την
όποια προσπάθεια έγινε για να τοποθετηθούν κάμερες, στην πράσινη γραμμή. Μάλιστα σε μια περίπτωση, στα πάνω δώματα
του ΓΕΕΦ, συγκεκριμένος αξιωματικός κόντεψε να χαρακτηρισθεί κλέφτης επειδή
τόλμησε να ενδιαφερθεί να τοποθετηθούν

Στον πόνο αντέχουν πολύ περισσότερο από τους άνδρες. Έχουν υπομονή τη διπλάσια των ανδρών και σοβαρότητα αποδεδειγμένα μεγαλύτερη. Γιατί λοιπόν να δοκιμάζουμε την τύχη μας και να τρώμε το κεφάλι μας με τους άνδρες κυβερνήτες;

και πάλι εν ώρα υπηρεσίας. Δεν μπορώ να
απαντήσω με σιγουριά αν ξεκολλήσαμε από
τον πάτο της κρίσης, αυτό που μπορώ να πω
με βεβαιότητα είναι πως από πλευρά αξιών
ακόμα ψάχνουμε πάτο.

••••
Φάουλ των Τ/κ

Από τότε που εμφανίσθηκε ο κορωνοϊός
στην Ευρώπη στις Συνόδους οι υπουργοί αντί χειραψίας χαιρετούν ο ένας τον άλλον με
αγκωνιές. Στην έκτακτη Σύνοδο των Υπουργών Υγείας, ο δικό μας με τον Βασίλη Κικίλια, προφανώς για να τρολάρουν τους υπολοίπους, θεάθηκαν σε τηλεοπτικά πλάνα,
αντί τις καθιερωμένης τόκας να ανταλλάσσουν αγκωνιές. Μετά τις δόσεις χιούμορ για
χάρη του τηλεοπτικού φακού, επανήλθε η
κανονικότητα. Δύο χώρες από τους μεγάλους της Ε.Ε., τους επανάφεραν στην τάξη
γυρίζοντας την πλάτη τους, στις χώρες που

ζήτησαν βοήθεια σε ιατρικά αναλώσιμα.
Ανάμεσά τους και η Κύπρος. Μία από τις χώρες αυτές ήταν η Γερμανία. Και ύστερα περιμένουμε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, σε σοβαρότερα ζητήματα. Εδώ αρνήθηκαν να δώσουν γάντια και μάσκες θα σταθούν απέναντι στον Ερντογάν; Κάποιες χώρες το μόνο
που τους ενδιαφέρει είναι να μη δουν ρακένδυτους μετανάστες στα σύνορά τους.

••••
Τα οδοφράγματα

Το προσωρινό κλείσιμο τεσσάρων οδοφραγμάτων δεν προσφέρεται για κομματική
εκμετάλλευση και αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Τα όσα συνέβησαν στη Λήδρας
αφορούν τον όχλο και όχι μια υπεύθυνη πολιτική ηγεσία. Αν το ΑΚΕΛ είχε πληροφορίες
ότι πίσω από την απόφαση κρύβονται άλλοι
λόγοι το κόμμα έπρεπε να βγει ανοιχτά και
να τους αναφέρει και να δώσει στοιχεία.
Διαφορετικά με μισόλογα και υπονοούμενα

κινδυνεύεις να κατηγορηθείς γι’ αυτό που
καταδικάζεις. Τον λαϊκισμό. Πάντως εντός
Εθνικού Συμβουλίου, οι πληροφορίες επιμένουν πως τα περισσότερα κόμματα με τον
ένα ή άλλο τρόπο δεν αντέδρασαν.

••••
Χαμένοι..

Για τα όσα διαδραματίσθηκαν, το προπερασμένο Σάββατο στο οδόφραγμα της οδού
Λήδρας, υπάρχουν έντονες απόψεις και από
τη μια και την άλλη πλευρά. Αυτό που προκαλεί θλίψη, χωρίς να στιγματίζει όσους επιθυμούν οδοφράγματα ανοιχτά, είναι η συμπεριφορά απέναντι στον εθνοφρουρό. Σε
κάποιες άλλες εποχές, που προφανώς
έχουν σβηστεί από τη μνήμη, κάποιοι εθνοφρουροί άφησαν την τελευταία τους πνοή,
μερικά μέτρα μακριά από το οδόφραγμα της
οδού Λήδρας, εν ώρα υπηρεσίας. Σήμερα,
κάποιοι ανάμεσά μας έφθασαν στο σημείο
να προπηλακίζουν εθνοφρουρό που ήταν

Τα παράπονα του Τ/κ ηγέτη για το κλείσιμο
των οδοφραγμάτων, κάθε τόσο και λιγάκι
εκθέτουν τον ίδιο. Τι έπρεπε δηλαδή να κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία, μπροστά στην
κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τον
κορωνοϊό; Όταν μάλιστα η τ/κ πλευρά δεν
δείχνει εμπιστοσύνη ούτε στα προφανή.
Δεν ακούσαμε τον κ. Ακιντζί να εξηγήσει
ποιος ήταν ο λόγος, αποστολής δειγμάτων
ύποπτων περιστατικών στην Άγκυρα, τη
στιγμή που το Ινστιτούτο Νευρολογίας και
Γενετικής είχε προσφερθεί να δέχεται δείγματα από την τ/κ κοινότητα και είχε γίνει
αποδεκτό στο Λήδρα Πάλλας; Η επιστημονική αρτιότητα του Ινστιτούτου δεν αμφισβητείται σε καμία περίπτωση. Ας μην παραπονιέται κάθε τόσο και λιγάκι ο κ. Ακιντζί. Οι
ίδιοι ευθύνονται για τους περίεργους συνειρμούς που ενδεχομένως προκαλούνται
ότι ίσως να ήθελαν να κρύψουν κάτι και τα
έστειλαν στους «δικούς τους».
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Εδώ, ο Χριστός δεν σώζει
Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

«Jesus saves», λέει το αυτοκόλλη-

στάση αυτού του πλήθους, βρίσκουμε τα χειρότερα στοιχεία του χαρακτήρα μας: απόλυτη αδιαφορία στην
αρχή, πλήρη πανικός στη συνέχεια.
Ας μην τους κακίζουμε όμως, γιατί
αυτοί κέρδισαν. Το δικό τους πέρασε, εφόσον το κράτος εκχωρεί τη
θέση του στην Εκκλησία για ένα θέμα δημόσιας υγείας.

το που βάζει στο αυτοκίνητό του –
συνήθως στον προφυλακτήρα– ο
τυπικός «αναγεννημένος» χριστιανός στις ΗΠΑ. Αφότου όμως διαπιστώθηκε ότι οι 21 από τους 24 Ελληνες τουρίστες που επέστρεψαν
από τους Αγίους Τόπους βρέθηκαν
θετικοί στον κορωνοϊό, μπορούμε
να πούμε με βεβαιότητα ότι ο Χριστός δεν σώζει από τον κορωνοϊό.
Στο κάτω κάτω, στους Αγίους Τόπους είχαν πάει αυτοί οι άνθρωποι,
όχι σε ένα οποιοδήποτε μοναστήρι
της επαρχίας! Υποτίθεται λοιπόν ότι
είχαν προμηθευθεί τον υψηλότερο
βαθμό θεϊκής προστασίας. Πλην
όμως!..
Προκαλεί τουλάχιστον αμηχανία η

προσπάθεια του κρατικού μηχανισμού, της κυβέρνησης, αλλά και των
επιστημονικών σωματείων, να αποφεύγουν το ερώτημα της μεταδοτικότητας του ιού μέσω της θείας κοινωνίας στις εκκλησίες. Συμβαίνει
αυτό, επειδή προφανώς δεν θέλουν
να δυσαρεστήσουν την Εκκλησία,
της οποίας η επιρροή δεν είναι μόνον πολιτική, αλλά εκτείνεται βαθιά
και στο ιατρικό επάγγελμα. Οταν,
όμως, Αρχές και ειδικοί προειδοποιούν ότι ο ιός μεταδίδεται από το σάλιο, πόσο ειδικός χρειάζεται να είσαι για να αντιληφθείς τον κίνδυνο
μετάδοσης από τη θεία κοινωνία;
«Δεν έχει αποδειχθεί». Ηταν η
απάντηση που άκουσα να δίνει ένας
(ευλαβέστατος) γιατρός, όταν του
ετέθη το ίδιο ερώτημα σε συνέντευξη. Μα, χρειάζεται να αποδειχθεί;
Οταν κοτζάμ Πατούλης ζητεί από

τις Αρχές να εξετάσουν «την αναστολή της λειτουργίας σχολικών μονάδων και πανεπιστημίων», όταν
αυτό συμβαίνει ήδη σε τρεις νο-

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

μούς (Ζάκυνθο, Ηλεία, Αχαΐα), όπου
κλείνουν κινηματογράφοι και απαγορεύονται δημόσιες συναθροίσεις, δεν είναι τουλάχιστον υποκριτικό να τηρείται αυτή η αιδήμων
σιωπή για τη θεία κοινωνία και να
εξαιρείται η Εκκλησία από τα προληπτικά μέτρα; Το θέμα αναδεικνύει ο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα διά του
αρχηγού του, αλλά σε αυτή τη μία
περίπτωση έχει δίκιο. Πώς να το κάνουμε; Ακόμη και ένα χαλασμένο
ρολόι δύο φορές τη μέρα θα δείχνει την ώρα σωστά.

Είναι δεδομένο το χρέος της κυβέρ-

νησης απέναντι στους ανθρώπους
που η ίδια η Εκκλησία δεν θέλει να
προστατεύσει (δεν πιστεύει, ακριβέστερα, ότι πρέπει να τους προστατεύσει). Αν όχι για οποιονδήποτε άλλο λόγο, επειδή το συγκεκριμένο τμήμα του πληθυσμού είναι το
πιο ευάλωτο και με τα μεγαλύτερα
ποσοστά θνησιμότητας από τον ιό.
Είναι γελοίο πια εν έτει 2020 να
φοβόμαστε να αμφισβητήσουμε
την αυθεντία της θρησκείας, όταν
από την άλλη πλευρά σταθμίζεται

το αγαθό της ίδιας της ζωής. Ας έλθει η κυβέρνηση σε μια συνεννόηση με την Εκκλησία. Λύσεις υπάρχουν σωρό. Θα μπορούσαν, φέρ’ ειπείν, οι εκκλησιαζόμενοι να φέρνουν μαζί τους το δικό τους κουταλάκι από το σπίτι. Ακόμη καλύτερο,
είμαι βέβαιος ότι η Εκκλησία θα λατρέψει την ιδέα: να αγοράζουν μιας
χρήσεως κουταλάκια από την Εκκλησία! Ευλογημένα κουταλάκια,
που θα μπορούν να τα κρατούν μετά στο σπίτι. Και –γιατί όχι;– θα μπορούσαν να φτιαχτούν και πολύ

ωραίες συλλογές από αυτά.
Αν η κυβέρνηση αγνοήσει αυτή την

υποχρέωσή της, επειδή σιωπηρά
παραχωρεί την προτεραιότητα στην
Εκκλησία, τότε ολόκληρη η προσπάθεια, που μέχρι τώρα έχει εξελιχθεί
πολύ καλά για τα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας, τινάζεται
στον αέρα. Πολύ απλά, παύει να
έχει νόημα. Ετσι, όμως, δικαιώνονται εντέλει τα πλήθη στην Πάτρα,
που αγνόησαν την απαγόρευση των
καρναβαλικών εκδηλώσεων. Στη

Πρόβλημα!
Επειτα από τόσο καιρό και μετά τα
όσα έχω ακούσει, νομίζω έφθασε η
ώρα να το πω: Πολύ φοβάμαι ότι
όσο θαυμάσιες και λαμπρές είναι οι
σπουδές της υφυπουργού Δόμνας
Μιχαηλίδου, τόσο απαίσιοι είναι οι
τρόποι της και ο τρόπος που διοικεί.
Η πλευρά της αυτή εκδηλώνεται ιδιαίτερα έναντι της νέας διοίκησης
του ΕΚΚΑ (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης: συντονίζει την
παροχή κοινωνικής πρόνοιας σε
κοινωνικές ομάδες που βρίσκονται
σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης). Ο
επικεφαλής του ΕΚΚΑ είναι ένα
αξιόλογος, αυτοδημιούργητος, νέος
άνθρωπος και πλαισιώνεται από
ένα σοβαρό Δ.Σ. Ωστόσο, η επιλογή
του συγκεκριμένου προσώπου δεν
ήταν της αρεσκείας της κ. Μιχαηλίδου, εξ ου και ο πόλεμος εναντίον
του. Γιατί δεν ξέρω πώς αλλιώς να
το πω, αν όχι πόλεμο, όταν η κ. Μιχαηλίδου καλεί επειγόντως στο
γραφείο της τον πρόεδρο του ΕΚΚΑ, με συνεργάτιδά του, μόνο και
μόνο για να τον αφήσει να περιμένει στον προθάλαμο, χωρίς ποτέ να
τον συναντήσει, όσο εκείνη μιλάει
με τη συνεργάτιδά του. Εκτός δηλαδή αν είναι ερωτευμένη μαζί του
και του κάνει τέτοια καψόνια! Δεν
ξέρω κι εγώ τι να πω...
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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Είμαστε μόνο για
τα καρναβάλια;

Η μεγάλη πρόκληση
του Μεταναστευτικού

Ας δεχτούμε ότι η κυβέρνηση το εννοεί,
ότι δεν έκλεισε τα τέσσερα οδοφράγματα
για πολιτικούς λόγους αλλά για λόγους
υγείας. Και ότι η πρόθεση ήταν καθαρά
για προστασία του συνόλου του πληθυσμού και όχι οποιοδήποτε άλλο «σκοτεινό»
κίνητρο. Ακόμη κι αν δεχτούμε αυτή την επίσημη εκδοχή, η εν λόγω απόφαση δεν παύει από του να προκαλεί
ερωτηματικά ως προς τον τρόπο σκέψης της κυβέρνησης. Με κυριότερο αν όντως αυτή η κυβέρνηση εξακολουθεί να έχει επαφή με την πραγματικότητα. Διότι
δεν είναι δυνατόν κανείς εκεί πάνω στα ψηλά τα δώματα
να μη σκέφτηκε πώς είναι αδύνατον μια τέτοια απόφαση
να μην έχει πολιτικά παρατράγουδα.
Και ακριβώς επειδή είναι φύσει αδύνατον να μην
έχει πολιτικά παρατράγουδα, είναι αδιανόητο κανείς
εκεί πάνω στα ψηλά τα δώματα να μην είχε την πολιτική
διορατικότητα να προβλέψει την επερχόμενη όξυνση
του πολιτικού κλίματος. Και αφού την προβλέψει, να
διαθέτει την πολιτική δεινότητα να τη ζυγίζει ώστε
να ιεραρχήσει τι είναι πιο σημαντικό για την «προστασία»
μας στην παρούσα κρίσιμη φάση. Και αφού το ζυγίσει,
να έχει τα πολιτικά κότσια να διακρίνει ότι στην
παρούσα φάση όντως προέχει η προστασία του συνόλου,
όχι όμως από τον κορωνοϊό, αλλά από τους πολύ πιο
επικίνδυνους «ιούς», όπως του διχασμού, του ψευδοπατριωτισμού και όλους τους παρόμοιους που ευθύνονται για τον χρόνιο πολιτικό αλληθωρισμό μας. Διότι
από την στιγμή που η νεκρή ζώνη έχει ένα σωρό «τρύπες» και ο έλεγχός της είναι ως εκ τούτου ελλιπής, το
να κλείσουμε τέσσερα οδοφράγματα δεν μπορεί να
αποτελέσει επαρκή μέτρο προστασίας για την υγεία
μας. Άρα το μόνο που πετυχαίνει μια τέτοια απόφαση
είναι να δώσει λαβή στην αντιπολίτευση να την εκμεταλλευτεί πολιτικά και διχαστικά και συνάμα σοβαρές
ενδείξεις στον κόσμο ότι η κυβέρνησή μας δεν τα ’χει
πλέον τετρακόσια.
Διότι αν τα είχε, θα είχε και την δεινότητα να αντιληφθεί ότι μια τέτοια απόφαση προκαλεί πολύ περισσότερα προβλήματα και ανησυχία παρά καθησυχασμό.
Με κυριότερη την ανησυχία στο κατά πόσο η κυβέρνηση
ξέρει τι της γίνεται σε μια τόσο κρίσιμη φάση. Και αν
δεν ξέρει τι της γίνεται, τότε ούτε από τον κορωνοϊό
μπορεί να μας προστατεύσει αλλά ούτε και από όλους
τους υπόλοιπους «ιούς» που μας απειλούν.
Τι περίμενε η κυβέρνηση; Ότι η απόφασή της να
κλείσει τα οδοφράγματα δεν θα τύγχανε πολιτικής εκμετάλλευσης από την αντιπολίτευση και μάλιστα σ’
αυτό το χείριστο βαθμό στο οποίο την πράττει το ΑΚΕΛ;
Τι περίμενε η κυβέρνηση; Ότι δεν θα περνούσε από
το μυαλό της κοινής γνώμη ότι με την εν λόγω απόφαση
ταυτίζει τις θέσεις της με αυτές του ΕΛΑΜ; Τι περίμενε
η κυβέρνηση;
Ότι ο σκεπτόμενος πολίτης δεν θα υποψιαζόταν
άλλα κίνητρα δεδομένου ότι η επίσημη δικαιολογία
περί υγείας μοιάζει ανεδαφική; Κι αν τα περίμενε όλα
αυτά η κυβέρνηση γιατί το έπραξε; Κι αν δεν τα περίμενε
πόσο σοβαρή μπορεί να θεωρείται; Κι αν όλα αυτά τα
ερωτηματικά τα οποία η ίδια η κυβέρνηση πυροδότησε
δεν πλήττουν την προστασία του πολίτη, τότε τι μπορεί
να την πλήξει κατά την γνώμη της; Αντιλαμβάνεται η
κυβέρνηση ότι μια τέτοια απόφαση δημιούργησε πολύ
πιο σοβαρές επικινδυνότητες στην παρούσα φάση,
από αυτή του κορωνοϊού; Κι αν δεν το αντιλαμβάνεται
τότε πού να πάμε να σταθούμε όλοι εμείς οι δύσμοιροι
σκεπτόμενοι πολίτες;
Αλλά τι λέω… Ψιλά γράμματα όλα αυτά για την κυβέρνησή μας αφού η διορατικότητά της φτάνει μόνο
μέχρι τα καρναβάλια. Στο ίδιο το Υπουργικό κρίθηκε
πως είναι πιο σημαντικό να μην ακυρωθούν τα καρναβάλια από το να κλείσουν τα οδοφράγματα. Διότι
σύμφωνα με το σκεπτικό των κυβερνώντων μας η ακύρωση των καρναβαλιών θα προκαλούσε περισσότερη
ανησυχία…
Ίσως αυτή να είναι η μόνη εξήγηση. Πως τελικά είμαστε μόνο για τα καρναβάλια και αν πράγματι τέτοιοι
είμαστε, τότε τέτοια κυβέρνηση μας αξίζει.

Οι αστείρευτες μεταναστευτικές ροές μέσω
της Τουρκίας και μέσω κατεχομένων αποτελούν
την μεγαλύτερη ίσως πρόκληση που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή τόσο η Ελλάδα όσο
και η Κύπρος. Οφείλουμε λοιπόν να ψάξουμε
για λύσεις, αδιαφορώντας για το γεγονός ότι
κάποιοι δήθεν προοδευτικοί κύκλοι θα συνεχίσουν να αποδίδουν τάσεις ρατσισμού και ξενοφοβίας σε όσους επιχειρούν
να αναδείξουν το ζήτημα.
Το πρόβλημα βεβαίως αφορά ολόκληρη την Ευρώπη.
Είναι στις χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης που
επιδιώκουν, τελικά, να καταλήξουν οι χιλιάδες μετακινούμενοι.
Όμως η Κύπρος και η Ελλάδα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή
και δέχονται την μεγαλύτερη πίεση.
Πρόκειται για ένα σχετικά καινούργιο πρόβλημα το οποίο
συνεχώς εντείνεται. Ενώ, δηλαδή, οι συγκρούσεις και η υποανάπτυξη στις χώρες προέλευσης προϋπήρχαν, το φαινόμενο
της μαζικής και ανεξέλεγκτης μετανάστευσης προς την
Ευρώπη έλαβε άνευ προηγουμένου διαστάσεις τα τελευταία
μόλις χρόνια. Πιθανώς να υπάρχουν διάφοροι λόγοι πίσω
από την διόγκωση των μεταναστευτικών ροών. Η αντίληψη
όμως ότι πρόκειται βασικά για Σύριους πρόσφυγες που προσπαθούν να γλυτώσουν από την αιματοχυσία στη χώρα
τους, δεν είναι ακριβώς ορθή. Υπάρχουν βεβαίως και αρκετοί
Σύριοι πρόσφυγες, αλλά οι περισσότεροι μετανάστες προέρχονται από χώρες όπως το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, το
Μπαγκλαντές αλλά και αφρικανικές όπως το Καμερούν και
το Σουδάν. Στο σύνολο όσων κατάφεραν να περάσουν στην
Ελλάδα τις τελευταίες μέρες, μόνο το 4% προέρχεται από
την Συρία. Σχεδόν όλοι όμως είναι μουσουλμάνοι, κατά πλειοψηφία νέοι άνδρες, προφανώς ταλαιπωρημένοι, οι οποίοι
επιχειρούν να περάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος. Σε πραγματικούς αριθμούς οι περισσότεροι επιχειρούν να το πράξουν
περνώντας από την Τουρκία στην Ελλάδα. Η απροκάλυπτη
εργαλειοποίηση αυτών των ανθρώπων από το καθεστώς
Ερντογάν, έχει αναδείξει τις πραγματικές διαστάσεις του
προβλήματος και ορθά οδήγησε την ελληνική κυβέρνηση
στη λήψη αυστηρών μέτρων ελέγχου. Σε σχέση με το μέγεθος
του πληθυσμού, όμως, το πρόβλημα στην Κύπρο είναι ακόμη
πιο έντονο. Κατ’ ακρίβεια σε αναλογία πληθυσμού το πρόβλημα
της παράνομης μετανάστευσης στην Κύπρο είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Και όπως ο ίδιος ο Τουρκοκύπριος
ηγέτης αναγνώρισε, οι περισσότεροι εξ αυτών περνούν στις
ελεύθερες περιοχές μέσω μη-ελεγχόμενων σημείων κατά
μήκος της Πράσινης Γραμμής. Μέχρι πρόσφατα, τέτοιες
αναφορές στον τόπο μας θεωρούνταν υπερβολικές. Όποιος
αναφερόταν στην κατάσταση που άρχισε να διαμορφώνεται
στην παλιά Λευκωσία και αλλού, χαρακτηριζόταν ως μισαλλόδοξος και κρυπτορατσιστής. Σήμερα οι ίδιοι άρχισαν να
ζητούν και εξηγήσεις από την κυβέρνηση ότι δεν έλαβε
έγκαιρα τα μέτρα της. Η λήψη μέτρων είναι, πάντως, επιτακτική.
Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει, ως χώρα, να απορρίψουμε
την παρουσία του κάθε ξένου. Αντιθέτως, η νόμιμη και ελεγχόμενη απασχόληση ξένων εργαζομένων είναι καλοδεχούμενη
και αναγκαία. Το ίδιο ισχύει και για την παρουσία ξένων
φοιτητών και ξένων επενδυτών. Και η χώρα μας πρέπει
βεβαίως να αναλάβει το μερίδιο που της αναλογεί στην
υποδοχή και φιλοξενία πραγματικών προσφύγων που αναζητούν ασφαλές καταφύγιο. Αυτή είναι ανθρωπιστική μας
υποχρέωση. Η παρουσία όμως χιλιάδων μουσουλμάνων,
που εισέρχονται στις χώρες της Ευρώπης χωρίς άδεια, χωρίς
έλεγχο και χωρίς διατυπώσεις θα υπονομεύσει την ενότητα
και τη συνοχή της κοινωνίας, θα προκαλέσει ασήκωτο οικονομικό βάρος και θα εγείρει σοβαρό ζήτημα ασφάλειας.
Αυτά ισχύουν για κάθε ευρωπαϊκό κράτος και αυτά ισχύουν
και στην περίπτωση της Κύπρου. Εκτός των άλλων, η ανεξέλεγκτη μετανάστευση θα εκθρέψει και ακραίες πολιτικές
δυνάμεις, με όλα όσα αυτό συνεπάγεται. Εκτός και εάν οι
μετριοπαθείς πολιτικές δυνάμεις καταρτήσουν μια αποτελεσματική και αξιόπιστη πολιτική που θα περιορίσει δραστικά
αυτές τις ροές. Εδώ πρέπει να εστιάσουμε. Σε πολιτικές που
δεν θα κινούνται ούτε στις γραμμές της φανατικής ακροδεξιάς,
αλλά ούτε και στις γραμμές της ανεύθυνης αριστεράς που
φαντάζεται ένα κόσμο με ανοικτά και ανεξέλεγκτα σύνορα.
Και σε ένα κοινό αλλά αποτελεσματικό Ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Οι αποφασιστικές κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης των
τελευταίων ημερών δείχνουν τον δρόμο.

elenixenou11@gmail.com

EPA/LUIS EDUARDO NORIEGA

AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Γυναίκες του φεμινιστικού κινήματος της Κολομβίας παρουσιάζουν περφόμανς στην πόλη Μεντελίν,
στο πλαίσιο των εορτασμών για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

ΑΡΘΡΟ / Tου ΑΝΔΡΕΑ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

Ο υβριδικός πόλεμος της Τουρκίας
και τα οδοφράγματα

Τ

α επεισόδια που σημειώθηκαν στην οδό
Λήδρας, μετά την κυβερνητική απόφαση
για κλείσιμο μερικών οδοφραγμάτων για
λόγους δημόσιας υγείας, είναι ενδεικτικά ενός
διχαστικού κλίματος που υφίσταται σήμερα στην
κοινωνία σε σχέση με το Κυπριακό και άλλα συναφή ζητήματα. Ακόμα όμως και πριν την εμφάνιση του κορωνοϊού υπήρχε το αίτημα για
κλείσιμο των οδοφραγμάτων από μερίδα του
πληθυσμού. Και τούτο ως αποτέλεσμα πολλών
παραγόντων, όπως, μεταξύ άλλων: του γεγονότος
ότι η ελεύθερη Κύπρος υφίσταται ένα υβριδικό
πόλεμο από την Τουρκία με τη διοχέτευση παράνομων μεταναστών μέσω των κατεχομένων
εδαφών, όπου λειτουργεί ένα τουρκικό προτεκτοράτο που κτίσθηκε πάνω στις κλεμμένες ελληνικές περιουσίες. Πέραν τούτου, σημειώνεται
ότι οι Τουρκοκύπριοι ενώ νέμονται τις περιουσίες
των Ελληνοκυπρίων ταυτόχρονα απολαμβάνουν
δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας και της
ΕΕ χωρίς υποχρεώσεις.
Εγείρεται επίσης το ερώτημα κατά πόσον
είναι λογικό να ενισχύουν οικονομικά οι Ελληνοκύπριοι το κατοχικό καθεστώς. Υπενθυμίζω
ότι τον Απρίλιο του 2003, μετά τη μερική άρση
των εμποδίων στην ελεύθερη διακίνηση, είχε
εκφρασθεί η εκτίμηση από διάφορους κύκλους
ότι «η επανένωση» και «η κατάρρευση του τείχους
του Βερολίνου της Λευκωσίας», όπως ελέγετο,
ήταν θέμα χρόνου. Στην πραγματικότητα όμως
αυτό που συνέβη ήταν η ουσιαστική ενίσχυση
του κατοχικού καθεστώτος. Με τα νέα δεδομένα
δεν υπάρχει ουσιαστικό κίνητρο για τους Τουρκοκύπριους για να επιδιώξουν μια διευθέτηση
στη βάση ενός πραγματικά έντιμου συμβιβασμού.
Υπάρχει και μια μερίδα πολιτών που θεωρεί ότι
η λύση του Κυπριακού δεν κατέστη εφικτή μέχρι
τώρα εξαιτίας ενεργειών και αποφάσεων του
«ελληνοκυπριακού βαθέος κράτους» και του
Προέδρου Αναστασιάδη. Μάλιστα θεωρούν ότι
στο Κραν Μοντάνα τον Ιούλιο του 2017 είχε
χαθεί μια μοναδική ευκαιρία για «λύση και επανένωση». Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Τυχόν λύση στη βάση του υφιστάμενου
διαπραγματευτικού κεκτημένου θα παραμερίσει
την Κυπριακή Δημοκρατία αντικαθιστώντας την
με ένα τρικέφαλο κράτος, στο οποίο καμιά ουσιαστική απόφαση δεν θα λαμβάνεται χωρίς την
έγκριση της τουρκοκυπριακής πλευράς. Με τα
υφιστάμενα δεδομένα, μια τέτοια εξέλιξη θα
οδηγήσει σε μετατροπή της Κύπρου σε τουρκικό
προτεκτοράτο και μάλιστα με τη δική μας υπογραφή. Πέραν τούτου είναι αμφίβολη έως αδύνατη
η οικονομική επιβίωση ενός τέτοιου μορφώματος.

Τα οδοφράγματα είναι αποτέλεσμα της τουρκικής
κατοχής και όχι των οποιωνδήποτε αποφάσεων
του νόμιμου κράτους. Και στη σημερινή συγκυρία,
με το υφιστάμενο ανισοζύγιο δυνάμεων, η οποιαδήποτε λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας θα έχει ως αποτέλεσμα την εμβάθυνση της
κατοχής και τον μη αναστρέψιμο παραμερισμό
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πέραν τούτου οι
συνέπειες για τον Κυπριακό Ελληνισμό θα είναι
οδυνηρές. Εδώ και καιρό σημειώνω ότι η Τουρκία
διεξάγει ένα υβριδικό πόλεμο σε βάρος της
Ελλάδας και της Κύπρου. Τα τεκταινόμενα στα
ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο και σε αρκετά
νησιά του Αιγαίου είναι ενδεικτικά της θλιβερής
αυτής πραγματικότητας. Η ελληνική κυβέρνηση
καθώς και η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτικών δυνάμεων έχουν κατανοήσει την πραγματικότητα και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν
τον τουρκικό υβριδικό πόλεμο. Σημειώνεται συναφώς ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης υποδεικνύει
ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί τους μετανάστες για
να εκβιάσει την ΕΕ. Επιπρόσθετα, η συντριπτική
πλειοψηφία των παράνομων μεταναστών εισέρχονται στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής
Δημοκρατίας από την Τουρκία μέσω των κατεχομένων εδαφών. Ενώ η κυβέρνηση έχει διαπιστώσει το μέγεθος του προβλήματος, είναι σημαντικό να αντιληφθούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις
τις συνέπειες των τουρκικών ενεργειών και να
συμβάλουν στην υιοθέτηση μιας αποτελεσματικής
εθνικής πολιτικής για την αποτροπή της περαιτέρω
επιδείνωσής των. Η Κυπριακή Δημοκρατία νομιμοποιείται να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα
ούτως ώστε, μεταξύ άλλων, να διασφαλίσει την
ομαλότητα και την κανονικότητα στην ελεύθερη
Κύπρο. Παράλληλα καλείται να έχει μια ολοκληρωμένη πολιτική για όλες τις διαστάσεις του
Κυπριακού καθώς και για τα ενεργειακά ζητήματα
ώστε να είναι προετοιμασμένη για συνομιλίες
εφ’ όλης της ύλης όταν δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες. Εκ των πραγμάτων, η ολιστική
προσέγγιση όλων των ζητημάτων αφ’ ενός και
μια εξελικτική διαδικασία αφ’ ετέρου καθίστανται
απαραίτητες, αν και όχι επαρκείς, προϋποθέσεις
για πρόοδο προς την επίλυση των διαφορών και
μια οριστική διευθέτηση του Κυπριακού. Τέλος,
μια σωστή πολιτική θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει
και ένα αφήγημα για το τι πραγματικά συμβαίνει
στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή. Η διαφώτιση θα πρέπει να αρχίσει από το εσωτερικό
μέτωπο.

Ο κ. Ανδρέας Θεοφάνους είναι Πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων.

Ο κ. Χάρης Γεωργιάδης είναι αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

ΒΟΛΕΣ / Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

Κανόνες και διαφάνεια στη Βουλή
Η Βουλή των Αντιπροσώπων για πρώτη φορά στην ιστορία της
επιχειρεί με συστηματοποιημένο τρόπο
να καθορίσει κώδικα
αρχών και κανόνες δεοντολογίας
και διαφάνειας για τους βουλευτές.
Το εγχείρημα αποτελεί υποχρέωση
όχι μόνο από τις συστάσεις της επιτροπής GRECO του Συμβουλίου της
Ευρώπης, αλλά αποτελεί και επιθυμία
του προέδρου της Βουλής Δημήτρη
Συλλούρη και όλων των κομμάτων.
Δηλαδή να υπάρξουν ξεκάθαροι κανόνες διαφάνειας, οι οποίοι θα ενισχύσουν τους δημοκρατικούς θεσμούς και την αξιοπιστία των πολιτών προς τη νομοθετική εξουσία.
Οι δημοσκοπήσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αλλά και η εικόνα των πολιτών για τους πολιτικούς, δεν είναι
και ιδιαιτέρως κολακευτική. Ο κώδικας αναμένεται να δώσει μια τεράστια ώθηση για τη βελτίωση της

εικόνας των πολιτών προς τους πολιτικούς, αλλά και να αποτελέσει
ένα «μπούσουλα» για την δράση
των ταγών του τόπου.
Ο κώδικας 155 σελίδων στηρίχθηκε σε ανάλογους κώδικες του Ευρωκοινοβουλίου, κοινοβουλίων ευρωπαϊκών χωρών, κοινοβουλίων στις
Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία
και άλλες χώρες, καθώς από σε μελέτες πανεπιστημίων στην Κύπρο
και το εξωτερικό. Σε ένα γενικό επίπεδο καθορίζονται λεπτομερείς συστάσεις, ώστε οι βουλευτές και τα
συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα,
να μην μπορούν να χρηματίζονται
ή να χρηματίζουν, για να εξυπηρετούν προσωπικά ή άλλα συμφέροντα.
Ο κώδικας περιλαμβάνει λεπτομερέστατες πρόνοιες και για κάθε ενδεχόμενη αντιδεοντολογική ενέργεια
βουλευτή, είτε εντός, είτε εκτός Βουλής, ενώ ρυθμίζει και το πολυσυζητημένο θέμα των δώρων, τα οποία
μπορούν να λαμβάνουν οι βουλευτές.

Όπως ήταν φυσικό, κάθε μεγάλη
αλλαγή, έστω και σε επίπεδο δεοντολογίας, προκαλεί μεγάλες αντιδράσεις, όχι μόνο σε επίπεδο βουλευτών, αλλά και σε επίπεδο δημοσιογραφικό. Ο λόγος είναι απλός,
γιατί πλέον θα υπάρχει ένα σημείο
αναφοράς για όλους τους βουλευτές,
αλλά και για όσους έχουν σχέση με
τους βουλευτές. Οι θεσμικές αλλαγές
είναι οι πιο δύσκολες, σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Ειδικότερα όταν
οι αλλαγές αφορούν τους εκλεγμένους
αντιπροσώπους του λαού, οι οποίοι
επιφορτίστηκαν, πρώτα και κύρια,
να θεσπίζουν θεσμούς και να κατευθύνουν την πολιτεία και την κοινωνία.
Τίποτε δεν μπορεί να αλλάξει χωρίς
να σπάσουν αβγά και χωρίς να υπάρξει πόλεμος κατά τον Ηράκλειτο και
το περίφημο «πόλεμος πατήρ πάντων».
Να σταχυολογήσουμε ορισμένες
από τις πιο χαρακτηριστικές πρόνοιες
του κώδικα: «Ο βουλευτής ή συνδε-

δεμένα με αυτόν πρόσωπα δεν μπορούν να αποκομίζουν προσωπικά,
χρηματικά ή άλλα οφέλη, κατά την
ψήφιση νομοσχεδίων ή προτάσεων
νόμου. Στόχος είναι μόνο η εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος».
Εξαιρετικά σημαντικό κεφάλαιο αποτελούν και οι σχέσεις των βουλευτών
με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
«Ο βουλευτής επ’ ουδενί ενεργεί ή
αποδέχεται οποιοδήποτε αντάλλαγμα, χρηματικό ή μη χρηματικό αλλά
αποτιμητό σε χρήμα εκ μέρους οποιουδήποτε ΜΜΕ ή οποιουδήποτε εκπροσώπου αυτού, ήτοι διευθυντικού
στελέχους, μετόχου του εκδότη, δημοσιογράφου ή άλλου εξουσιοδοτηθέντος για τον σκοπό αυτό, παρεχομένου άπαξ, επί τακτής ή άλλης
περιοδικής βάσεως για σκοπούς διοχέτευσης στο συγκεκριμένο ΜΜΕ
προνομιακής, εμπιστευτικής, αποκλειστικής ή κατά προτεραιότητα
πληροφόρησης στο πλαίσιο οποιασδήποτε κοινοβουλευτικής διαδι-

κασίας».
Σημαντικό κεφάλαιο αποτελούν
οι πρόνοιες για τα δώρα τα οποία
λαμβάνουν οι βουλευτές. «Τα δώρα
τα οποία λαμβάνουν οι βουλευτές
κατά την διάρκεια επισκέψεων, είτε
στην Κύπρο, είτε στο εξωτερικό, δεν
πρέπει να υπερβαίνουν τα 200 ευρώ.
Όλα τα δώρα αποτελούν περιουσιακό
στοιχείο της Βουλής των Αντιπροσώπων και εκτίθενται σε δημόσιο
χώρο εντός του κτιρίου της Βουλής.
Ο πρόεδρος της Βουλής μπορεί να
αποφασίσει να παραμείνουν τα δώρα,
κάτω των 200 ευρώ, στους βουλευτές,
όταν είναι καθαρά αναμνηστικά».
Για πρώτη φορά θεσπίζεται επιτροπή δεοντολογίας η οποία μπορεί
να επιβάλλει και ποινές εντός 90 ημερών. «Προφορική επίπληξη. Γραπτή
επίπληξη. Μομφή για αντιδεοντολογική ή ανάρμοστη συμπεριφορά.
Απαγόρευση συμμετοχής σε καθορισμένες κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Δημόσια απολογία του Βουλευτή

από το βήμα της Ολομέλειας. Έγγραφη απολογία του Βουλευτή η
οποία αναγιγνώσκεται από του βήματος της Βουλής. Επιστροφή των
πόρων, οι οποίοι έτυχαν εκμετάλλευσης από τον Βουλευτή ή οποιωνδήποτε δώρων ή άλλων χαριστικών παροχών. Ακόμη και αποκοπή
από την αντιμισθία του βουλευτή».
Όλες οι πρόνοιες κινούνται στην
σφαίρα της δεοντολογίας και σίγουρα
δεν αποτελούν νομοθετικές διατάξεις,
ούτε και θα έχουν δικαστικές διαδρομές. Ωστόσο, ενδεχομένως να
αποτελούν την ισχυρότερη ασπίδα
προστασίας των πολιτικών ταγών
του τόπου, η αξιοπιστία των οποίων
καταρρακώνεται σταδιακά εδώ και
χρόνια. Το πρώτο μεγάλο και τολμηρό
βήμα έγινε. Τα επόμενα δύσκολα,
όπως φαίνεται, βήματα, αναμένονται
στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής.
Ίδωμεν…

kaparispan@yahoo.gr
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Στην εποχή
των ασύμμετρων απειλών
Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Φαντάζομαι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης
δεν είχε σκεφθεί ότι
μπορεί να πρωταγωνιστήσει σε μια
ελληνική εκδοχή
της «τέλειας καταιγίδας». Και
όμως, η μοίρα και η εξέλιξη των
γεγονότων τού έχουν αναθέσει
την ευθύνη της διακυβέρνησης
σε μια εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή.
Εδειξε αποφασιστικότητα και κέρδισε τις εντυπώσεις με τον έως
τώρα χειρισμό του προσφυγικού
- μεταναστευτικού προβλήματος.
Η κοινή γνώμη αναζητούσε μια
αίσθηση ηγεσίας που έχει χαθεί
σε μια χώρα που νιώθει ταπεινωμένη εδώ και περίπου δέκα χρόνια.
Η «τέλεια καταιγίδα» είναι όμως
τέλεια γιατί συνδυάζει ταυτόχρονα
πολλές και απρόβλεπτες απειλές.
Στην Ελλάδα, στα δύσκολα βγάζουμε ό,τι καλύτερο έχουμε μέσα
μας: το φιλότιμο, τον πατριωτισμό,
την αίσθηση προσφοράς, ακόμη
και μια συλλογικότητα που δεν
μας χαρακτηρίζει σε ήρεμες συνθήκες. Αυτό φάνηκε αυτές τις μέρες στον Εβρο και ήταν η χορδή
που άγγιξε ο πρωθυπουργός. Ολα
αυτά τα υπέροχα χαρακτηριστικά
μαζί, όμως, δεν φτάνουν για να
τα βγάλεις πέρα με τον κορωνοϊό,
το προσφυγικό - μεταναστευτικό
και τη γενικότερη απειλή από την
Τουρκία. Χρειάζεσαι σύστημα,
σχέδιο, ανθρώπους με «κρύο αίμα», που όταν όλοι φωνάζουν εκείνοι κάνουν τη δουλειά τους αθόρυβα.
Εκεί έχουμε μείνει πίσω. Ο συνδυασμός της οικονομικής κρίσης,
της φαυλότητας του παρελθόντος
και της πλήρους απαξίωσης των
θεσμών και της έννοιας της πει-

θαρχίας επί ΣΥΡΙΖΑ έχουν κάνει
τεράστια ζημιά.
Δυστυχώς, οι μηχανισμοί του
κράτους θέλουν καιρό και χρήματα για να ξαναφτιαχτούν. Πώς
θα στήσεις αρκετές εντατικές, θα
εκπαιδεύσεις νοσηλευτικό προσωπικό στην απόλυτη πειθαρχία
και στην τήρηση των πρωτοκόλλων αν –όπως φαίνεται– νοσήσει
το 5% ή 10% ή 15% από τον ιό;
Ποιος θα μπορέσει, μέσα σε δύσκολες συνθήκες, να στήσει τα
κλειστά κέντρα που είναι απαραίτητα; Και πόσο γρήγορα μπορεί
να θωρακιστεί η χώρα απέναντι
σε μια νέα ασύμμετρη απειλή που
έχει να κάνει με τις κυβερνοεπιθέσεις;
Προσωπικά πιστεύω ότι θα δοκιμαστούμε ως κοινωνία, αλλά θα
τα καταφέρουμε. Ο μεγάλος φόβος
μου είναι ένα πισωγύρισμα στην
οικονομία. Ο ιός έχει διαλύσει την
παγκόσμια οικονομία και έχει παγώσει παντού τα επενδυτικά ενδιαφέροντα και σχέδια. Την ίδια
στιγμή, οι ξένοι επενδυτές προβληματίζονται για την τελική έκβαση της προσφυγικής - μεταναστευτικής κρίσης και της έντασης
με την Τουρκία. Ο τουρισμός θα
πληγεί. Αν αυτοί οι παράγοντες
επιβραδύνουν την ανάπτυξη, η
ελληνική κοινωνία θα ταλαιπωρηθεί σε μια στιγμή που οι προσδοκίες ήταν ψηλά.
Ας ελπίσουμε ότι οι ισχυροί
μας εταίροι θα αντιληφθούν ότι
πρέπει να βάλουν πλάτη. Η Ελλάδα
δεν μπορεί να φοράει τον «ζουρλομανδύα» των πρωτογενών πλεονασμάτων και ταυτόχρονα να
είναι η χώρα πρώτης γραμμής
απέναντι σε μεγάλες απειλές. Λέτε
αυτό, το τόσο αυτονόητο, να το
καταλάβουν; Μακάρι.

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Διαβάζοντας τις δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην
κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του
στην Αγκυρα, την Τετάρτη, με τις οποίες θύμιζε στον
«Ελληνα» ότι «ίσως έρθει μια μέρα
που θα βρεθεί εκείνος στη θέση
να αναζητήσει συμπόνια», αναρωτήθηκα εάν περνούσε από το μυαλό
του το γεγονός ότι πάνω από 10.000
Τούρκοι έχουν ζητήσει άσυλο στην
Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Παλιότερα, κάθε φορά που πίεζε για
την επιστροφή των οκτώ στρατιωτικών που κατηγορούνται για συμμετοχή στο αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016, σκεφτόμουν ότι
ίσως θα έρθει και η μέρα που ο ίδιος
θα ζητεί την προστασία την οποία
στερεί από τους συμπατριώτες του.
Είναι άχαρο να ασχολείται κανείς
συνεχώς με έναν άνθρωπο που διακατέχεται από παραλήρημα μεγαλείου, αλλά η αλαζονεία του Τούρκου προέδρου απαιτεί απάντηση.
Η Ελλάδα δεν είναι Τουρκία. Και
όσο ο Ερντογάν συνεχίζει να στερεί
δικαιώματα από τους συμπολίτες
του, να υπονομεύει τους θεσμούς,
να μετατρέπει τη χώρα σε τσιφλίκι

του, τόσο θα διευρύνεται η διαφορά
μεταξύ των δύο χωρών. Οσο η Τουρκία επιχειρεί να αποσταθεροποιήσει
τους γείτονές της και την περιοχή,
τόσο οφείλει να απομονωθεί από
τη διεθνή κοινότητα. Μόνο τους
τελευταίους μήνες, η Αγκυρα εισέβαλε στη βόρεια Συρία για να
εκτοπίσει τους Κούρδους· συνέχισε
να αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας
και της Ελλάδας· ανάγκασε την κυβέρνηση-ανδρείκελο στην Τρίπολη
να συνάψει συμφωνία για τις ΑΟΖ
τους, σαν να μην υπάρχει η Ελλάδα·
εισέβαλε στην περιοχή Ιντλίμπ της
Συρίας· προκάλεσε κρίση με την
Ελλάδα, στέλνοντας χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες προς τα
σύνορα. Ο Ερντογάν έχει ανάγκη
από αλυσίδα κρίσεων, για να αναγκάζει τους πολίτες και τα κόμματα
της αντιπολίτευσης να τον στηρίζουν, να τον φοβούνται, να αγνοούν
τις αποτυχίες του στην οικονομία
και στην εξωτερική πολιτική, καθώς
και τον αυξανόμενο αριθμό νεκρών
Τούρκων στρατιωτών. Χωρίς κρίσεις, θα κληθεί να λογοδοτήσει για
την ξέφρενη πορεία της χώρας.
Ενδεικτικό της έλλειψης επιχειρημάτων του Ερντογάν είναι η πρω-

τόγονη προπαγάνδα του. Στην ακρισία μεγάλου μέρους της διεθνούς
γνώμης βασίζονται οι υποκριτικές
καταγγελίες περί έλλειψης συμπόνιας των Ελλήνων, καθώς και η
αδυναμία του Ερντογάν να βρεθεί
στον ίδιο χώρο με τον Ελληνα πρωθυπουργό επειδή «οι Ελληνες έχουν
σκοτώσει τουλάχιστον πέντε άτομα
στα σύνορα, με βάση όσα ξέρω έως
τώρα». Δεν αναφέρεται στο γεγονός
ότι τα σύνορα της Τουρκίας είναι
κλειστά σε Σύρους πρόσφυγες, με
πολλούς να σκοτώνονται από Τούρκους φρουρούς (βλ. π.χ. Human Rights Watch, 3/2/2018). Στο ίδιο
πνεύμα, κατηγορεί την Ελλάδα ότι
παραβιάζει τη σύμβαση της Γενεύης
με την αναστολή για ένα μήνα αιτήσεων ασύλου όσων μπαίνουν
παρανόμως στη χώρα, ενώ η Τουρκία δεν παρέχει άσυλο σε όσους
προέρχονται από χώρες εκτός Ευρώπης.
Η ένταση της τουρκικής προπαγάνδας είναι εντυπωσιακή, από
τις δηλώσεις του Ερντογάν και κορυφαίων υπουργών έως τις στρατιές
των «τρολ» στα κοινωνικά δίκτυα.
Βλέποντας αυτό τον μηχανισμό να
αναπτύσσεται, γνωρίζοντας ότι ο
Ερντογάν ελέγχει σχεδόν το σύνολο

του τουρκικού Τύπου, πρέπει να
τρέφουμε ακόμη μεγαλύτερο θαυμασμό για όσους ασχολούνται με
ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, για
όσους αντιστέκονται στην αντιδημοκρατική λαίλαπα. Είναι γενναίοι
αλλά αδύναμοι εναντίον ενός αυταρχικού και αδίστακτου καθεστώτος. Γι’ αυτό ο Ερντογάν έχει μάθει
να ψεύδεται, να σπιλώνει, χωρίς
να φοβάται αντίλογο. Εμείς, εκτός
Τουρκίας, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ή να διαψεύσουμε την προπαγάνδα – και πάλι βλέπουμε πόσο
δύσκολο είναι αυτό. Εντός Τουρκίας,
πώς αντιστέκεται κανείς; Πώς αποκαλύπτει την αλήθεια, πώς την
υπηρετεί, όταν πολίτες φυλακίζονται και για το σύνθημα «Οχι στον
πόλεμο»; Χρέος της Ελλάδας δεν
είναι μόνο να αντιστέκεται στις
τουρκικές επιθέσεις χωρίς να υπονομεύει το δικό της κράτος δικαίου
(ώστε να στερήσει την προπαγάνδα
απ’ οποιαδήποτε δικαίωση). Πρέπει,
κάθε μέρα, να αποδεικνύει τα ψέματα, τα σφάλματα, τις αδυναμίες
του Ερντογάν και του καθεστώτος
του. Αυτή θα είναι πράξη συμπόνιας
–που τόσο απασχολεί τον Ερντογάν– και αλληλεγγύης προς τον
τουρκικό λαό.

ΣΚIΤΣΟ ΤΟΥ HΛIΑ MΑΚΡΗ. imakris@kathimerini. gr

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

στην περιοχή του Ιλντίμπ. Η πρόταση βεβαίως είχε σαφώς και μόνον συμβολική σημασία, διότι η
εφαρμογή της προϋποθέτει απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας
του ΟΗΕ.
Η ελληνική κυβέρνηση χαρακτηρίζει fake news τα όσα προβάλλονται από την Αγκυρα περί
παραβιάσεως των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων μεταναστών που
επιχειρούν να εισέλθουν στη χώρα
μας. Αλλά το θέμα αυτό αρχίζει
να εμφανίζεται εν εκτάσει σε κάποιες σοβαρότατες εφημερίδες
της Ευρώπης, η κοινή γνώμη της
οποίας είναι ιδιαιτέρως ευαισθητοποιημένη στο ζήτημα αυτό.
Υπάρχει όμως και μια άλλη,
προσφιλής σε ορισμένους, «υπόθεση εργασίας», κατά την οποία
η θέση του κ. Ερντογάν είναι πλέον επισφαλής στο εσωτερικό. Εχει
υποστεί ασφαλώς πτώση η δημοτικότης του κ. Ερντογάν. Αλλά είναι καλό να έχει κανείς υπ’ όψιν
ότι ο κ. Ερντογάν είναι πρόεδρος
έως το 2023 και ως εκ τούτου δεν
υπάρχει δυνατότης ανατροπής
του κοινοβουλευτικώς. Η αντιπολίτευση στο σύνολό της είναι ενισχυμένη –σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις– αλλά διόλου ενωμένη, και δεν υπάρχει
ηγετική προσωπικότητα που θα
μπορούσε να αντιπαραταχθεί με
τον σημερινό πρόεδρο της Τουρκίας.
Πέραν τούτων, η πολιτική του
κ. Ερντογάν έναντι της Ελλάδος,
έως ότου ανέκυψε το θέμα αξιοποιήσεως των ενεργειακών αποθεμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν είχε δημιουργήσει τα
προβλήματα που είχαν ανακύψει
επί πρωθυπουργίας του Μπουλέντ
Ετσεβίτ ή της Τανσού Τσιλέρ. Κατά συνέπεια, πέρα από τις εθνικές
εξάρσεις, που είναι από μιαν άποψη αυτονόητες, μια ψυχραιμότερη
αντιμετώπιση της καταστάσεως
ίσως να είναι απολύτως αναγκαία.
Πολιτική και ψευδαισθήσεις είναι
έννοιες ασύμβατες.
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Πολιτική και
ψευδαισθήσεις
Η αναχαίτιση προσφυγικών ροών
στον Εβρο το τελευταίο δεκαήμερο τόνωσε το εθνικό αίσθημα των πολιτών
της χώρας. Το είχε ανάγκη η ελληνική κοινή γνώμη. Αλλά συχνά
η υπερβολική αισιοδοξία είναι
εξίσου επικίνδυνη με την παθητικότητα και την ηττοπάθεια.
Δεν ξαναζούμε το αλβανικό
έπος στις μέρες μας, όπως κάποιοι
νομίζουν. Διανύουμε την πρώτη
φάση μιας κρίσεως. Και η απόφαση της Αγκυρας να αναπτύξει
χίλιους άνδρες των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας στην ελληνοτουρκική μεθόριο, προκειμένου να εμποδίσει την επανεισδοχή μεταναστών από την Τουρκία, είναι μια πρώτη σοβαρή ένδειξη ότι ο κίνδυνος δεν αποσοβήθηκε αλλά ενυπάρχει απειλητικός.
Είναι σαφές ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντιμετωπίζει πλέον προβλήματα
λόγω υπερεκτάσεως των δραστηριοτήτων του. Αλλά δεν είναι σε
καμία περίπτωση τόσο απελπιστικά μόνος όσο πιστεύουν κάποιοι εν Ελλάδι. Δεν είναι ο αποσυνάγωγος της διεθνούς κοινότητος.
Η συμφωνία εκεχειρίας στην
επαρχία του Ιλντίμπ, που συνομολογήθηκε κατά τη συνάντηση
του κ. Ερντογάν με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στη
Μόσχα προ τριημέρου, έχει τη
σημασία της. Σηματοδοτεί μια
επαναπροσέγγιση των δύο χωρών
και μερικώς ικανοποιεί τους ευρύτερους στόχους της Τουρκίας.
Αλλά και στην Ευρώπη η στήριξη της Ελλάδος δεν είναι μονομερώς απόλυτη. Οι γέφυρες της
Ε.Ε. με την Αγκυρα δεν πρόκειται
να καταρρεύσουν. Στο πλαίσιο
της Ε.Ε., ο υπουργός Εξωτερικών
της Ολλανδίας Στεφ Μπλοκ πρότεινε την Τετάρτη τη δημιουργία
«ζώνης απαγορεύσεως πτήσεων»
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Ελληνικό πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ
Μια είδηση που αγνοήθηκε ή «πέρασε
στα ψιλά» τον τελευταίο καιρό, μπορεί να σηματοδοτεί ενδεχόμενο ελπίδας. Και ελπίδα, στη σημερινή ελλαδική κοινωνία, μόνο μία μπορεί
να υπάρξει: Να αλλάξει επίπεδο προβληματισμού και ιεράρχηση ενδιαφερόντων το πολιτικό προσωπικό
της χώρας.
Η είδηση λέει ότι η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να επιχορηγεί,
με δύο εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο, το μοναδικό ελληνικό, πανεπιστημιακού επιπέδου ίδρυμα στις
ΗΠΑ. Η χορηγία θα αρχίσει να ισχύει
από την περυσινή χρονιά (2019).
Για να αξιολογήσουμε τη σημασία
της είδησης, πρέπει να γνωρίζουμε
σε τι ακριβώς αναφέρεται: Πρόκειται
για το «Ελληνικό Κολλέγιο» (Hellenic
College) και τη Θεολογική Σχολή
του Τιμίου Σταυρού (Holy Cross Greek Orthodox School of Theology).
Ο χώρος (το «campus») των δύο εκπαιδευτικών οργανισμών, ζηλευτός
ως έκταση και ως τοποθεσία, βρίσκεται στο Brookline, προνομιούχο
προάστιο της Βοστώνης. Είναι ιδιοκτησία των Ελλήνων από το 1947,
δηλαδή, εδώ και εβδομήντα τρία
χρόνια.
Οι Εβραίοι στις ΗΠΑ είχαν πολύ
πιο έγκαιρα αξιολογήσει την επίδραση που μπορεί να έχει στην αμερικανική κοινωνία ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα. Γι’ αυτό και οργάνωσαν
πολύ έγκαιρα την ενεργό μετοχή
τους στη χρηματοδότηση και διοίκηση επιφανών στις ΗΠΑ πανεπιστημίων. Οι οικονομικά επιτυχημένοι
Ελληνες μετανάστες δεν είχαν αυτή
την οξυδέρκεια. Συνειδητοποίησαν

απλώς την ανάγκη μιας Ιερατικής
Σχολής, που θα τροφοδοτεί με εφημέριους τις ελληνορθόδοξες ενορίες
της Αμερικής.
Το αμερικανικό εκπαιδευτικό σύστημα προϋποθέτει έναν πρώτο κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών, επί
τέσσερα χρόνια, με στόχο την κατάρτιση του σπουδαστή με γνώσεις
προϋποθετικές για την κυρίως επιστημονική του εξειδίκευση. Είναι
τα χρόνια του «Κολλεγίου» (καμιά
σχέση με τα δευτεροβάθμιας σπουδής σχολεία, που στην Ελλάδα ονομάζονται με το ίδιο όνομα, για λόγους
διαφημιστικούς). Και ακολουθούν
τα τρία χρόνια τής κυρίως και εξειδικευμένης σπουδής. Από το Κολλέγιο παίρνει ο σπουδαστής τον
τίτλο του Bachelor και από την εξειδικευμένη σπουδή τον τίτλο του
Master.
Το Ελληνικό Κολλέγιο και η Σχολή
του Holy Cross ιδρύθηκαν το 1937,
στο Pomfret του Connecticut, από
τον τότε Αρχιεπίσκοπο Αμερικής
και μετέπειτα Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα. Η πρώτη τάξη αποφοίτησε το 1942, η μετακίνηση στο
Brookline της Βοστώνης έγινε το
1947.
Στα ογδόντα τρία χρόνια λειτουργίας τους, το Κολλέγιο και η Θεολογική Σχολή είχαν την επίσημη αναγνώριση του πανεπιστημιακού τους
χαρακτήρα από τις αμερικανικές
πολιτικές αρχές (The Board of Higher
Education of the Commonwealth
of Massachusetts – The Board of
Commissioners of the Association
of Theological Schools, Commision
of Accrediting). Οι ελλαδικές πανε-

πιστημιακές Θεολογικές Σχολές δεν
αναγνώρισαν ποτέ, ως ισότιμο με
τα δικά τους, το πτυχίο του Κολλεγίου
και της Σχολής της Βοστώνης. Δυστυχώς είχαν εξόφθαλμο δίκιο.
Θα μπορούσε κανείς αφαιρετικά
να συμπεράνει ότι ο Ελληνισμός
της Αμερικής δεν φιλοδόξησε ποτέ
να αναδείξει ένα σοβαρό, πανεπιστημιακού επιπέδου, ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στις ΗΠΑ. Τους
αρκούσε να συντηρούν («με τα δόντια») μια, όλο και πιο ευτελισμένη
με το πέρασμα των χρόνων, σχολή
για να βγαίνουν «παπάδες». Εκατοντάδες Ελλήνων διέπρεψαν και
διαπρέπουν, ως καθηγητές και ερευνητές, στα πιο φημισμένα και πιο
απαιτητικά πανεπιστήμια των ΗΠΑ.
Ολοι δραματικά αδιάφοροι για το
ευτελέστατο επίπεδο του ελληνικού
Κολλεγίου και της Σχολής στη Βοστώνη.
Τι θα μπορούσε να φιλοδοξήσει
ο Ελληνισμός; Εναν πανεπιστημιακό
θεσμό Κολλεγίου, όπου το κάθε ταλαντούχο Αμερικανόπουλο (κυρίως)
θα μπορούσε να σπουδάσει στις
ΗΠΑ, σε επίπεδο υπέρτερο από
οπουδήποτε αλλού, την ελληνική
γλώσσα, την ελληνική γραμματεία,
Τέχνη, φιλοσοφία, μουσική, δραματουργία – την όποια ελληνική
ιδιαιτερότητα. Να είναι πρόκληση
το υψηλό επίπεδο, ώστε να ελκύσει
για δασκάλους τα καλύτερα, τα πιο
αστραφτερά μυαλά της ελλαδικής
πατρίδας και της διασποράς. Να ελκύει, ας το ξαναπούμε, πρωτίστως
Αμερικανόπουλα και δευτερευόντως
Ελλαδίτες.
Κάτι τέτοιο, ογδόντα τρία χρόνια,

δεν το φιλοδόξησε κανείς, δεν το
ονειρεύτηκε, δεν το πάλαιψε. Οι Αρχιεπίσκοποι διόριζαν ή ανέχονταν
σε καθηγητικές θέσεις θλιβερές μετριότητες, πειθαρχημένες ασημαντότητες συχνά κωμικές για τη μικρόνοια και τον ευτελή συντηρητισμό τους. Οι εξαιρέσεις δεν καταργούν τον κανόνα.
Αυτά τα δύο εκατομμύρια ευρώ
που θα δίνει, κάθε χρόνο, το χρεοκοπημένο ελλαδικό κράτος στο Ελληνικό Κολλέγιο και στη Θεολογική
Σχολή της Βοστώνης, είναι προσφορά αφάνταστα πολυτιμότερη από
την ονομαστική της αξία. Είναι από
το υστέρημα του βασανισμένου πια,
δεκαετίες μέσα στη στέρηση, ταλαίπωρου Ελλαδίτη.
Να δοθεί το βοήθημα. Αλλά με
απαιτήσεις ασυμβίβαστης σοβαρότητας. Να υπάρξει έλεγχος αμείλικτος για την ποιότητα, κυρίως. Ποιότητα της κατάρτισης του διδακτικού προσωπικού, της οξύνοιας, της
ερευνητικής εγρήγορσης. Ελεγχος
της ευφυΐας και του ταλέντου, της
τόλμης και της δημιουργικής φαντασίας των διοικητικών στελεχών.
Να εντοπιστούν και να κληθούν να
μετάσχουν στο εγχείρημα οι διαπρεπέστεροι ειδικοί στους τομείς
που θα καλύπτει το Κολλέγιο και η
Σχολή.
Το όραμα είναι μεγαλεπήβολο,
σίγουρα θα διαβληθεί σαν ουτοπικό
– πρώτη η Κυρία Κεραμέως μοιάζει
εντελώς ανεπιτήδεια να το παρακολουθήσει. Είναι όμως ελπίδα και
μόνο που μπήκε σαν στόχος η οικονομική στήριξη ελληνικού πανεπιστημίου στις ΗΠΑ.
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Πρόβα τζενεράλε;
«Δεν άκουσα καλά;»,
ήταν η αντίδραση του
προέδρου του ΔΗΣΥ
στο ερώτημα αν υπάρχουν σκέψεις για κλείσιμο των οδοφραγμάτων λόγω του κορωνοϊού, εκφράζοντας
έτσι την έκπληξή του. «Δεν υπάρχει
αυτή τη στιγμή κάποια απόφαση προς
την κατεύθυνση κλεισίματος των οδοφραγμάτων, μεταξύ των διαφόρων
μέτρων που εξετάζονται για αντιμετώπιση του κορωνοϊού», δήλωσε ο
ΥΠΕΞ για το ίδιο θέμα. «Και πριν αλέκτορα λαλήσαι»: «Για επτά ημέρες
από αύριο το πρωί στις 0600 κλείνουν
τα οδοφράγματα στην οδό Λήδρας,
στον Αστρομερίτη, στη Λεύκα και
στη Δερύνεια», ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, λίγες ώρες μετά τις πιο
πάνω δηλώσεις. Ανεξάρτητα αν ο Αβέρωφ Νεοφύτου «δεν άκουσε καλά»,
άλλοι είχαν ήδη «ακούσει» καλύτερα.
Έτσι είναι, «Άλλαι μεν βουλαί ανθρώπων άλλα δε Θεός κελεύει». Και ενώ
ο ΥΠΕΞ δήλωνε άγνοια και ο πρόεδρος
του κυβερνώντος κόμματος έκπληξη
και δυσφορία για τέτοιο ενδεχόμενο,
τα τέσσερα οδοφράγματα έκλεισαν
χωρίς την δεδομένη στιγμή να υπάρχουν επιβεβαιωμένα, ούτε καν ύποπτα,
κρούσματα στο βορρά ή στον νότο.
Όπως ήταν αναμενόμενο, σύσσωμο
το απορριπτικό μέτωπο χαιρέτησε
την απόφαση της Κυβέρνησης. Άλλωστε, με ή χωρίς κορωνοϊό, αυτοί
κλειστά τα θέλουν όλα τα οδοφράγματα. «Κάθε απόφαση η οποία εξυπηρετεί τον καλύτερο έλεγχο εισόδου
στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή
Δημοκρατία, από περιοχές που δεν
μπορεί να ελέγξει, είναι προς τη σωστή
κατεύθυνση», ήταν η αντίδραση του
ΔΗΚΟ.
«Η απόφαση είναι προς τη σωστή
κατεύθυνση», δήλωσε ο Μαρίνος Σιζόπουλος. «Θεωρώ πολύ πιο επικίνδυνη τη διείσδυση των παράνομων
κατευθυνόμενων από τη Τουρκία «μεταναστών» που απειλούν άμεσα την
κοινωνική συνοχή. Θεωρώ πολύ πιο
σημαντικό τον κίνδυνο εξισλαμισμού
και εκτουρκισμού που εκπορεύεται
από τον Τουρκικό στρατό κατοχής
πάρα τους κινδύνους από ένα ιό της
γρίπης», η αντίδραση της Αλληλεγγύης. Τώρα το πώς ο εξισλαμισμός
συνδέεται με τον κορωνοϊό αποτελεί
ιατρικό θέμα που δεν μπορεί να το
κατανοήσει ο καθένας. Και το κερασάκι στην τούρτα. «Η ανακοίνωση
εκ μέρους της Κυβέρνησης ότι κλείνουν τέσσερα οδοφράγματα, ως μέτρο
πρόληψης κατά του κορωνοϊού, είναι
αποτέλεσμα των έντονων πιέσεων
που άσκησε το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο
(Ε.ΛΑ.Μ.)». Όλα τα πιο πάνω από τους
«μικρούς». Από τους «μεγάλους» το
ΑΚΕΛ εξέφρασε τους έντονους προβληματισμούς του ο δε ΔΗΣΥ καμία
άμεση αντίδραση. Ίσως την ώρα που
εκδόθηκε η ανακοίνωση για το κλείσιμο των οδοφραγμάτων, το «μαγαζί»
να ήταν «κλειστό» λόγω του τριημέρου
του καρναβαλιού και της Καθαράς
Δευτέρας. Κατόπιν εορτής βέβαια,
διά στόματος του προέδρου του κόμματος, προσπάθησε να πάρει θέση
με μια ήξεις αφήξεις τοποθέτηση που
χρειάζονται πολλές αναγνώσεις για
να αντιληφθεί κάποιος το νόημα.
Με μια «συγκινητική» δήλωση
απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέγοντας ότι το μέτρο αυτό πάρθηκε για να προστατέψουμε τους συμπατριώτες μας Τ/κ και ότι έκλεισαν
τα τέσσερα οδοφράγματα για να μπορούμε να κάνουμε καλύτερη δουλειά

στα υπόλοιπα. Ασφαλώς λογική εξήγηση. Ας μην ξεχνούμε ότι για τον
έλεγχο χρειάζονται δυο νοσηλευτές
ανά οδόφραγμα. Συνεπώς ελλείψει
μερικών νοσηλευτών κλείσαμε τα
οδοφράγματα για να τους προστατεύσουμε. Τώρα από ποιους να τους
προστατεύσουμε είναι σταυρόλεξο
για πολύ δυνατούς λύτες. Όπως και
να έχουν τα πράγματα για μας ήταν
μια πράξη «φιλευσπλαχνίας» για τους
Τ/κ «αδελφούς» μας χωρίς καμία πολιτική διάσταση. Βέβαια υπήρξε και
μια καθαρή διαφωνία. «Κλείσαμε 4
οδοφράγματα για να «προστατεύσουμε» τους πολίτες από τον κορωνοϊό
την ώρα που το καρναβάλι συνεχίζεται
και οι παρελάσεις αύριο θα πραγματοποιηθούν κανονικά», δήλωσε με
ανάρτηση του στο twitter ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ
Νίκος Τορναρίτης, αγνοώντας βέβαια
το γεγονός ότι το καρναβάλι, με ή
χωρίς κορωνοϊό, δεν θα μπορούσε να
αναβληθεί καθότι είναι τρόπος ζωής.
Μάλιστα φέτος, μετά τις πιο πάνω
εξελίξεις, υπήρξε μεγάλος ανταγωνισμός για το ποιος θα έπαιρνε το χρίσμα
του βασιλιά καρνάβαλου. Από την μια
αποφασίζουμε να διαχειριστούμε από
κοινού το θέμα του ιού μέσω των τεχνικών επιτροπών υγείας και από την
άλλη μαθαίνουμε ότι ο επικεφαλής
της ε/κ πλευράς στην επιτροπή πληροφορήθηκε για την απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου από τα ΜΜΕ.
Για να είμαστε όμως σωστοί πήραμε
τηλέφωνο τον εγκάθετο για να του
κοινοποιήσουμε την απόφασή μας
δείχνοντας έτσι το ποιος ασκεί κυριαρχία σε αυτόν τον τόπο.
Μπορεί όλα τα πιο πάνω να παρουσιάζονται με ένα κωμικό τρόπο
αλλά δυστυχώς τέτοιες καταστάσεις
δεν μπορούν να αποτυπωθούν διαφορετικά. Είναι από τις περιπτώσεις
που καλύτερα να γελάς για να μην
κλάψεις, γιατί ασφαλώς για κλάματα
είμαστε. Αν και το κουτόχορτο κατάντησε εθνικό φαγητό, ορισμένοι
επιμένουν να μην κατανοούν το ότι
όταν προσφέρεται σε μεγάλες ποσότητες, χωρίς τα απαραίτητα συνοδευτικά, είναι δύσπεπτο. Κανένας σεβασμός προς τη νοημοσύνη του λαού.
Επιπλέον, η αψυχολόγητη αυτή απόφαση, επιστημονικά ατεκμηρίωτη,
προκάλεσε αχρείαστες αντιδράσεις.
Όλοι βιώσαμε τα ρεζιλίκια στο οδόφραγμα του Λήδρα Πάλας. Σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα, που υποτίθεται
διεξάγεται αγώνας για απαλλαγή από
την κατοχή, να βλέπουμε Ε/κ να κτυπά
δικό μας φαντάρο και γενικά να έρχονται στα χέρια Ε/κ με Ε/κ. Κατάπτυστες, απαράδεκτες σκηνές ντροπής
με τους ηθικούς αυτουργούς όμως να
μιλούν για καταδίκες και φυλακίσεις.
Δυστυχώς, ο χρόνος, ο τρόπος και
τα παιδαριώδη επιχειρήματα που
«σερβιρίστηκαν» δεν αφήνουν άλλη
επιλογή από τον χαρακτηρισμό της
ενέργειας αυτής ως μία πολιτική πράξη
με αλλότρια κίνητρα. Ακόμα θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια προειλημμένη απόφαση με σκοπό την ικανοποίηση του διευρυμένου απορριπτικού
μετώπου, τις θέσεις του οποίου φαίνεται σήμερα να υιοθετούμε. Τέλος,
δεν θα ήταν υπερβολή να υποθέσει
κανείς ότι, με αφορμή τον κορωνοϊό,
όλο αυτό ήταν μια πρόβα τζενεράλε
για κάτι που ίσως να έχουμε στο μυαλό
μας μετρώντας έτσι αντιδράσεις και
πολιτικές προεκτάσεις.

Ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου είναι ειδικός
προγραμμάτων ηλεκτρ. υπολογιστών.

EPA/SHAHZAIB AKBER

Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Γυναίκες με πλακάτ διαδηλώνουν στο Καράτσι του Πακιστάν για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Όταν ο κορωνοϊός συναντά τον Α. Γκουτιέρες...
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Η

διασύνδεση ανάμεσα στο Κυπριακό
και τον κορωνοϊό είναι πλήρης. Από
την στιγμή που έγινε γνωστό το ζήτημα μιας πιθανής εξάπλωσης του ιού, οι
δύο ηγέτες παρακάθισαν σε σύσκεψη της
Τεχνικής Επιτροπής για την Υγεία στο Λήδρα
Πάλας στις 3 Φεβρουαρίου για να συντονίσουν τις δράσεις τους. Μετά τη συνάντηση
ο Ν. Αναστασιάδης δήλωσε τα εξής: «Την
ίδια ώρα το ηθικό δίδαγμα από αυτό είναι
ότι παρά τις διαφορές που μπορεί να έχουμε
ή και τις διαφορετικές απόψεις σε αριθμό
θεμάτων, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τους
κινδύνους ή τα γεγονότα, για τα οποία δεν
μετράει ποιος είναι ο δυνατός ή ο αδύναμος,
και μας ωθούν να ενώσουμε δυνάμεις και
να δράσουμε μαζί».
Ήταν η μόνη λύση. Πρώτος λόγος στην
Τ.Ε. για την Υγεία, στην επιστημονική τεκμηρίωση, συνεννόηση ανάμεσα στους δύο
ηγέτες όπως συμφώνησαν στις 3 Φεβρουαρίου.
Η συνέχεια έχει άμεση σχέση με τις δεσμεύσεις
που, κατά κανόνα, αναλαμβάνει ο Ν. Αναστασιάδης. Η απόφασή του να κλείσει τέσσερα
«σημεία διέλευσης», η περιφρόνηση της ΤΕ
και των αποφάσεων της 3ης Φεβρουαρίου,
δείχνουν άλλα. Η απόφαση δεν συσχετίζεται
με τον κορωνοϊό. Σχετίζεται με την ουσία
του Κυπριακού και την απόφαση Αναστασιάδη
να οδηγήσει τα πράγματα στα «δύο κράτη».
Όπως είναι γνωστό, μετά την εκλογή ηγέτη της τ/κ κοινότητας στις 26 Απριλίου, ο
γ.γ. του ΟΗΕ θα συγκαλέσει, πιθανώς τον
Ιούνιο, «Σύνοδο για την Κύπρο». Όλα τα
στοιχεία δείχνουν ότι θα είναι η τελευταία
του κύκλου που θα έχει βάση τα ψηφίσματα
του ΟΗΕ (διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία)
και το πλαίσιο λύσης που καθόρισε ο ίδιος
ο γ.γ. την 30η Ιουνίου 2017. Ο Ν. Αναστασιάδης γνωρίζει καλύτερα παντός άλλου,
ότι ο Α. Γκουτιέρες αυτή τη φορά θα κάνει
έναν συνολικό απολογισμό της προσπάθειάς
του και θα καταγράψει τις ευθύνες κάθε

πλευράς προτού αναζητήσει άλλες εντολές
από το ΣΑ. Κάτι ανάλογο έγινε το 1992 με
τις ευθύνες να επιρρίπτονται στον Ρ. Ντενκτάς και το 2004 στον Τ. Παπαδόπουλο. Ο
Ν. Αναστασιάδης γνωρίζει ότι θα βρίσκεται
στην κορυφή του κάδρου με τις ευθύνες.
Ήδη ο ΥΠΕΞ Ν. Χριστοδουλίδης ανέφερε
δημόσια ότι η συμπεριφορά του Α. Γκουτιέρες
έχει αλλάξει από το Κραν Μοντάνα και μετά.
Αυτό το σκηνικό θέλει να αποφύγει ο Ν.
Αναστασιάδης. Θεωρεί ότι είναι το μόνο που
τον «δυσκολεύει». Αισθάνεται ότι ελέγχει
το εσωτερικό σκηνικό με ΜΜΕ στρατευμένα
στην υπόθεση της ακινησίας, και είναι,
πλέον, βέβαιος, ότι ο Μητσοτάκης μοιάζει
με τον Α. Σαμαρά στο ζήτημα. Συνεπώς επικεντρώνεται στο μόνο σενάριο που δεν μπορεί να ελέγξει: παρεμβολή στην εκλογική
διαδικασία ανάμεσα στους Τ/κ, εμπόδια στην
εκλογική προσπάθεια Ακιντζί. Αυτό επιχειρεί
τώρα: ανατροπή του σχεδιασμού του γ.γ.,
ώστε να μην οδηγηθούν τα πράγματα σε
«Σύνοδο για την Κύπρο», και αυτό μπορεί
να γίνει μόνο αν δύο ηγέτες στην Κύπρο (Ν.
Αναστασιάδης και σενάριο με εκλογή Τατάρ)
να συμφωνούν σε μια άλλη προσέγγιση. Συνεπώς η φθορά Ακιντζί, συμβάλλει στην επικράτηση Τατάρ, ώστε τον Ιούνιο Αναστασιάδης και Τατάρ να έχουν κοινή προσέγγιση
για καμιά Σύνοδο.
Στη μάχη για την φθορά Ακιντζί, συμπίπτουν τρία πρόσωπα: α. Ο Μ. Τσαβούσογλου,
που εμφανίζει για πρώτη φορά επί διακυβέρνησης ΚΑΔ, νέα σενάρια (από την ομοσπονδία
μέχρι «δύο κράτη»), β. Ο Ε. Τατάρ για να ενισχύσει τις πιθανότητες εκλογής του ως ο
έχων προνομιακή σχέση με την Άγκυρα. Ήδη
μίλησε δημόσια (ανεξάρτητα από την μετέπειτα διάψευση) για «δυο κράτη» με επιστροφή
6% εδάφους στην ε/κ πλευρά, και, γ. Ο Ν.
Αναστασιάδης με τις εμφανείς πλέον επιδιώξεις
του να οδηγήσει τα πράγματα με «πυγμή»
στη λύση των «δύο κρατών».

Ο κορωνοϊός προσέφερε το τέλειο άλλοθι
στον Ν. Αναστασιάδη για να κτίσει “συνέργειες” με τις δυνάμεις του στάτους κβο με
πρώτον τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο. Το
κλείσιμο τεσσάρων σημείων διέλευσης έχει
ως στόχο να κτυπήσει το κυριότερο εκλογικό
χαρτί του Μ. Ακιντζί, την ταύτισή του, δηλαδή, με τη Διαδικασία του Βερολίνου και
τη βέβαιη συμμετοχή του σε τελική Σύνοδο
για την Κύπρο. Παρά τις πιέσεις που δέχεται
από την Τουρκία, ο Μ. Ακιντζί κρατά δυνάμεις
και αυτή την περίοδο φαίνεται να κόβει πρώτος το νήμα, στο δεύτερο γύρο. Παρά τα
εμπόδια και τα αδιέξοδα στο επίπεδο των
συνομιλιών, ο Ακιντζί φαίνεται να πείθει
την πλειοψηφία των Τ/κ ότι η υποψηφιότητά
του προσφέρει τις, υπό τις περιστάσεις, καλύτερες συνθήκες επιβίωσης για την κοινότητά του. Γνωρίζουν βέβαια οι Τ/κ τι έκανε
ο ηγέτης κάθε πλευράς στις συνομιλίες και
γνωρίζουν ότι ο Αναστασιάδης οδήγησε τις
Συνόδους στο Μον Πελεράν και Κραν Μοντάνα σε ναυάγιο. Η υποψηφιότητα Ακιντζί
προσφέρει περισσότερη ελπίδα, εφόσον
υπάρχει κινητικότητα και προοπτική στο
Κυπριακό. Η «Διαδικασία του Βερολίνου
(25/11/2019) προσθέτει δυνατότητες για
ολοκλήρωση του κύκλου. Στο διεθνές πεδίο,
ο Τ/κ ηγέτης κέρδισε τις εντυπώσεις δείχνοντας συνέπεια στην επιδίωξη λύσης,
ακόμα προτείνοντας το 2018 (πιθανόν χωρίς
συνεννόηση με την Άγκυρα) την μετατροπή
του Πλαισίου Γκουτιέρες σε «Στρατηγική
Συμφωνία για την Επίλυση». Οι νέες εξελίξεις
με τα σημεία διέλευσης και η πλήρης αγνόησή
του από τον Ν. Αναστασιάδη, δυσκολεύουν
την επιχειρηματολογία του ως του αναγκαίου
για την κοινότητά του «παίκτη». Σε περίπτωση αποχώρησης Ακιντζί, σημαίνει κοινοί
πανηγυρισμοί για τους «ντενκτασικούς»
κάθε απόχρωσης.

www.larkoslarkou.org.cy

Ο Sir Paul Nurse και η βασική έρευνα ως υπόβαθρο
για την εφαρμοσμένη έρευνα και την καινοτομία

Τ

ον τελευταίο καιρό οι λέξεις
«καινοτομία» και «εφαρμοσμένη έρευνα» είναι πολύ επίκαιρες. Είναι γεγονός ότι η χώρα μας
έχει τελευταία αναβαθμίσει την έρευνα και την καινοτομία με επιστέγασμα τη δημιουργία του Υφυπουργείου
Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής
Πολιτικής. Όλα αυτά είναι θετικά
στοιχεία και στόχος θα πρέπει να
είναι η Κύπρος να φτάσει σε επίπεδα
όπως αυτά των ευρωπαϊκών χωρών.
Σημαντική επίσης είναι και η προσπάθεια που γίνεται για την εμπλοκή
των επιχειρήσεων στην έρευνα και
στην καινοτομία. Απόδειξη αυτού

Του ΛΕΩΝΙΔΑ Α. ΦΥΛΑΚΤΟΥ

είναι η δημιουργία αρκετών ανταγωνιστικών προγραμμάτων και σχεδίων στα οποία μπορούν να συμμετέχουν. Πρόσφατα, η Κύπρος είχε
την τιμή να υποδεχθεί για πρώτη
φορά τον κάτοχο του βραβείου Νόμπελ στη Φυσιολογία και την Ιατρική
το 2001. Ο Sir Paul Nurse ήταν προσκεκλημένος του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Κατά
τη διάρκεια της επίσκεψής του έδωσε
διάλεξη, η οποία ήταν ανοικτή για
το κοινό. Η ομιλία του περιστράφηκε
γύρω από την ανακάλυψη που του
έδωσε το βραβείο και που σχετίζεται
με το πώς ελέγχεται ο πολλαπλασια-

σμός των κυττάρων μας.
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε
πώς ρυθμίζεται ο πολλαπλασιασμός
των κυττάρων; Φυσικά και ναι. Τα
πλείστα στη ζωή μας πηγάζουν από
αυτό το φαινόμενο. Η βιολογική ζωή
αρχίζει από δύο κύτταρα (ωάριο και
σπερματοζωάριο) τα οποία μετά από
πολλούς πολλαπλασιασμούς δημιουργούν τον άνθρωπο. Αλλά και
κατά τη διάρκεια της ζωής υπάρχει
έντονος πολλαπλασιασμός κυττάρων
που χρειάζεται για να κρατηθούμε
στη ζωή. Τέλος, λάθη στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων μπορεί
να οδηγήσουν στον καρκίνο, λόγω

του ασύστολου πολλαπλασιασμού
των κυττάρων.
Τέτοιες γνώσεις ή τέτοιες ανακαλύψεις είναι υψίστης σημασίας
για την ανθρωπότητα με τεράστια
επιπρόσθετη αξία. Πάνω από όλα
μία τέτοια ανακάλυψη δρα ως υπόβαθρο πάνω στο οποίο μπορούν να
αναπτυχθούν χιλιάδες ιδέες εφαρμοσμένης έρευνας και πολλές καινοτόμες εφαρμογές. Χωρίς βασική
έρευνα δεν υπάρχουν τα κατάλληλα
θεμέλια να αναπτυχθούν εφαρμογές
που θα είναι χρήσιμες για τον άνθρωπο.
Είναι σημαντικό να διεξάγεται

βασική έρευνα στην Κύπρο; Μα φυσικά. Γιατί όχι; Γιατί να μην συμμετέχει και η Κύπρος σε πραγματικές
ανακαλύψεις και στη δημιουργία
γνώσης; Είναι σημαντική η παρουσία
επιστημόνων ερευνητών που καταπιάνονται με τη βασική έρευνα έτσι
ώστε να δημιουργήσουν συνέργειες
με αυτούς που εργάζονται σε προγράμματα πιο εφαρμοσμένης έρευνας. Τα τελευταία χρόνια έγινε στροφή ή καλύτερα προωθείται περισσότερο η εφαρμοσμένη έρευνα και
η καινοτόμος επιχειρηματικότητα
παρά η βασική έρευνα. Δεν πρέπει
να θεωρείται ότι έχουμε τελειώσει

με τις ανακαλύψεις και την παραγωγή
νέας γνώσης - ότι τα γνωρίζουμε όλα
και ότι η προτεραιότητά μας είναι
η εφαρμοσμένη έρευνα και η καινοτομία. Αν σταματήσει η παραγωγή
γνώσης και οι ανακαλύψεις τότε θα
δημιουργηθεί κενό στα θεμέλια και
θα είναι δύσκολη η συνέχεια των
εφαρμογών. Χρειάζεται περισσότερη
επένδυση στη βασική έρευνα τόσο
σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε
προγράμματα χρηματοδότησης.

Ο δρ Λεωνίδας Α. Φυλακτού είναι γενικός
εκτελεστικός ιατρικός διευθυντής στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής.
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Ο γόρδιος δεσμός του προσφυγικού

Ο απρόβλεπτος Ερντογάν, η ένταση σε Εβρο και Λέσβο, οι προβληματισμοί της Ευρωπαϊκής Ενωσης και στη «μέση» η Ελλάδα
Της ΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

ØÕÁÝÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÎÓÁØËÝÂÚÇÔ
ËÒ¦ÞÏÙÚËÝÒÄÍÜÑÇÏØÕÆ©ÓÜÝÚÕ
ÔÎÙÃÖÕßËÊ×ÑÇÏÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇ
àËÏÓËÚÕßÝËÍÑÒÜÈÏÙÓÁÔÕßÝÚÕß
ÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÇÔÇÓÕÔÂÔÁÜÔÓËÍ¦ÒÜÔÇÌÃÐËÜÔÑØÇÃËÝÙßÓÖË-

Η Ε.Ε. στηρίζει
τη χώρα μας, είναι όμως
αμφίβολο αν θα καταφέρει να δημιουργήσει
μια λειτουργική ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση και το άσυλο.

ØÏÌÕØÁÝÖØÕÖÎÒÇÑÏÙÓÄÝÑÇÏÈÏÇÏÕÖØÇÍÃÇÑÇÚ¦ÇÔÛØ×ÖÜÔÖÕß
ÌÚ¦ÔÕßÔËÑËÃÁÞÕßÔÍÃÔËÏÇÔËÑÚÁÝÇÔÄÞÏËÔÓÁØËÏÇÖÕÊËÑÚÁÝ
ØÜÚÄÍÔÜØÇÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ÄÖÜÝ
ÈÃÇÏËÝËÖÏÛÁÙËÏÝÙËÓÁÒÎ¡ ©ÑÇÏ
ÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÕßÝÓÖÒÄÑÇÖÕÒÏÚ×Ô
ÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÞ×ØÇ
ÙÚÕÔÎÙÃÖÕßÎÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÑÇÏÎ
ÖØÕÙÌÕØ¦ÙÚÕÔ¦ÍÔÜÙÚÕÖ¦ÙÞÕÔÚÇËÃÞÇÔÑ¦ÔËÏÓËÚ¦ÛÇßÓÇÙÓÕÆ
ÚÕÔÍÆØÕÚÕßÑÄÙÓÕß
¬ÕÙÌØ¦ÍÏÙÓÇÚÜÔÙßÔÄØÜÔ
ÑÇÏÎÇÖÕÚØÕÖÂÚÎÝÓÇàÏÑÂÝÖÇØ¦ÔÕÓÎÝËÏÙØÕÂÝÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÚÎÑËÛËÚÏÑ¦ÇÖÄÓËÍ¦ÒÎÓËØÃÊÇ
ÚÎÝÑÕÏÔÂÝÍÔ×ÓÎÝÊËÔÙÎÓÇÃÔËÏ
ÈËÈÇÃÜÝÄÚÏËÖÏÚØÁÖËÚÇÏÙÚÕÔÑÇ-

ÛÁÔÇÔÇÖ¦ØËÏÚÕÔ¶ÑÇÚ»ÇßÚÄÔ¶
ÔÄÓÕÙÚÇÞÁØÏÇÚÕß
¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÎßØÜÖÇáÑÂ
ÔÜÙÎÙÚÎØÃàËÏÚÎÔÒÒ¦ÊÇÓËÊÎÒ×ÙËÏÝÓËÖÇØÕßÙÃÇÑÕØßÌÇÃÜÔ
ÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÜÔÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ËßØÜÖÇáÑ¦ÙÆÔÕØÇÓËÞØÂÓÇÚÇÑÇÏ
ÓËÙßÔÕØÏÕÌÆÒÇÑËÝÃÔÇÏÄÓÜÝ
ÇÓÌÃÈÕÒÕË¦ÔÛÇÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇ
Ö¦ËÏÁÔÇÈÂÓÇÖÇØÇÑ¦ÚÜÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝÓÏÇÑÕÏÔÂÑÇÏÑßØÃÜÝ
ÒËÏÚÕßØÍÏÑÂËÌÇØÓÄÙÏÓÎÑÇÏÍÏ»
ÇßÚÄÇÖÕÊÕÚÏÑÂËßØÜÖÇáÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÍÏÇÚÎÓËÚÇÔ¦ÙÚËßÙÎÑÇÏ
ÚÕ¦ÙßÒÕÃÍËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝÖØÏÔ
ÎßØÜÖÇáÑÂÖÏÚØÕÖÂÛÁÙËÏÙÚÕ
ÚØÇÖÁàÏÚÎÔÖØÄÚÇÙÎÖÕßÛÇÇÔÚÏÑÇÚÇÙÚÂÙËÏÚÕÔÐËÖËØÇÙÓÁÔÕÇÖÄ

ÚÇÍËÍÕÔÄÚÇ ÇÔÕÔÏÙÓÄÚÕßÕßÈÒÃÔÕßÚÎÔÕÖÕÃÇËÖËÐËØÍ¦àËÚÇÏ
ÓÂÔËÝÎÕßÒÂÚÎÝÕÓÕÙÖÕÔÊÏÇÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝ
ÉÂÌÏÙËÑÇÚ¦ÚÎÝÖØÄÚÇÙÎÝÚÜÔ
ØÇÙÃÔÜÔÍÏÇÚÎÓËÚËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÇÏÚÕÆÔÚÜÔ¦ÙßÒÕÇÖÄ
ÚÎÔÒÒ¦ÊÇÙÚÎËØÓÇÔÃÇÓËÙßÔÚØÏÖÚÏÑÂÖÒËÏÕÉÎÌÃÇßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ ÉÂÌÕÏÑÇÚ¦ÑÇÏÓÄÔÕÔ
ßÖÁØ
ßØÜÖÇáÑÂÖÏÚØÕÖÂÛÇ
ÖØÕÞÜØÂÙËÏÙÚÎÔÑÇÚ¦ÛËÙÎÚÜÔ
ÖØÕÚ¦ÙË×ÔÚÎÝÓÄÔÕË¦ÔÊÏÇÖÏÙÚ×ÙËÏÄÚÏÇßÚÁÝÓÖÕØÕÆÔÔÇÍÃÔÕßÔÇÖÕÊËÑÚÁÝ®ÙÎÓËÏ×ÔËÏÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÕÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ
ÕÓÏÙÏÄÔ¡ÇØÍÇØÃÚÎÝÞÕÏÔ¦Ý
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Καινούργιο, ÖÕÒßÖÇØÇÍÕÔÚÏÑÄ ÑÇÏ
ÑßØÃÜÝËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÇÖØÄÈÒËÖÚÕËÃÔÇÏÚÕÙÑÎÔÏÑÄÖÕßÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏ
ÊÁÑÇÎÓÁØËÝÇÌÄÚÕßÕÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ
¬ÕßØÑÃÇÝªËÚàÁÖ¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦Ô
ÇÖÕÌ¦ÙÏÙËÔÇÊËÃÐËÏÖÜÝÄÚÏÒÁËÏ
ÚÕËÔÔÕËÃ!¡ÖÕØËÃÔÇÖÔÃÐËÏÓËÖØÄÙÌßÍËÝÚÎÔßØ×ÖÎÐËÑÏÔ×ÔÚÇÝ
ËÐÕØÏÙÓÕÆÇÖÄÚÎÔÒÒ¦ÊÇÚÕÔ
ÈØÕÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÕÏÊßÔ¦ÓËÏÝÚÕß
ÒÒÎÔÏÑÕÆÚØÇÚÕÆÑÇÏÚÎÝÇÙÚßÔÕÓÃÇÝÙÚÇÓÇÚÕÆÔËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝÂ
ÞÏÒÏ¦ÊËÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÕÏÕÖÕÃÕÏËÖÏÞËÏØÕÆÔÔÇÖËØ¦ÙÕßÔÖÇØ¦ÔÕÓÇ
ÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝÇØÇÖÒÇÔÎÓÁÔÕÏ
ÇÖÄÚÏÝÑÇÛÕÊÎÍÕÆÓËÔËÝÌÂÓËÝÍÏÇ

ÇÔÕÏÞÚ¦ÙÆÔÕØÇÑÇÏÕÊÎÍÎÓÁÔÕÏ
ÇÖÄÁÔÇÔÎÍÁÚÎÖÕßÊËÔÊÏÙÚ¦àËÏ
ÔÇÚÕßÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙËÏÜÝÖÕÒÏÕØÑÎÚÏÑÄÑØÏÄÍÏÇÔÇÖÏÁÙËÏÚÎÔ
ÒÒ¦ÊÇÑÇÏÚÎÔßØ×ÖÎÞÏÒÏ¦ÊËÝ
¦ÔÛØÜÖÕÏÖÇØÇÓÁÔÕßÔÙÚÇÙÆÔÕØÇÚÕßÈØÕßÂÇÔÇàÎÚÕÆÔÖËØ¦ÙÓÇÚÇÑÇÚ¦ÓÂÑÕÝÚÕßÖÕÚÇÓÕÆ
©ÏÒÒÎÔËÝÖÕßÑÇÚÕÏÑÕÆÔÙÚÏÝÖÇØÄÞÛÏËÝÖËØÏÕÞÁÝËÃÞÇÔÙßÔÎÛÃÙËÏ
ÔÇÈÒÁÖÕßÔÑ¦ÛËÚÄÙÕÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝ
ÔÇÌÚ¦ÔÕßÔÓËÚÇÖÄÊÏÇÁÞÕÔÚÇÝ
ÖËØ¦ÙËÏÚÕÖÕÚ¦ÓÏ©ÓÜÝÚ×ØÇÇÏÙÛ¦ÔÕÔÚÇÏÄÚÏÇÖËÏÒÕÆÔÚÇÏ¢ÕÈÕÆÔÚÇÏÚÇÊØ×ÓËÔÇÚÏÝÌÇÙÇØÃËÝÚÇ
ÊÇÑØßÍÄÔÇÚÕßÝ¦ÍÔÜÙÚÕßÝ
¡ÇÑØÏ¦ÇÒÒ¦ÄÞÏÑÇÏÚÄÙÕÚËÒÏÑ¦ÙÚÎÁÙÈÕÕÏÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÁÝ
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Του απεσταλμένου μας
στον ΕΒΡΟ

ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΖΙΜΑ
«Μια ζωή ËÓËÃÝËÊ×ÓËÍÇÒ×ÙÇÓËÓË
ÚÕÔÌÄÈÕÓÎÓÇÝÖÔÃÐËÏÚÕÖÕÚ¦ÓÏ
ÑÇÏÓÎÔÁØÛÕßÔÕÏ¬ÕÆØÑÕÏ©ÏÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÊËÔÓÇÝÂÚÇÔÖØÄÈÒÎÓÇ
ÇßÚÕÃÁØÞÕÔÚÇÔÑÇÏÁÌËßÍÇÔÚ×ØÇ
ÄÓÜÝ®ÙßÔÕÉÃàËÏÙÚÎÔ ®ßÖÄÚÎ
ÙÑÏ¦ÚÜÔÄÙÜÔËÐËÒÃÙÙÕÔÚÇÏÙÚÕÔ
ÈØÕÎÑ¡ÇØÃÇËÚØÃÊÕßÚÁÜÝ
ÇÔÚÏÊÂÓÇØÞÕÝÏÊßÓÕÚËÃÞÕß
ØÜÃÙÚÕÆÛÏÕÙÚÕÖÏÕÑÕÔÚÏÔÄÙÚÕÖÕÚ¦ÓÏÞÜØÏÄÚÕßÈØÕß©Ï
ÊßÔ¦ÓËÏÝÚÕßÙÚØÇÚÕÆÑÇÏÚÎÝÇÙÚßÔÕÓÃÇÝËÃÞÇÔÇÔÇÞÇÏÚÃÙËÏÖØÏÔÇÖÄ
ÒÃÍÇÜØÇÚÎÔËÖÏÞËÃØÎÙÎÓÇàÏÑÂÝ
ÖÇØÇÈÃÇÙÎÝÚÜÔÙßÔÄØÜÔÙÚÕÚËÒÜÔËÃÕÚÜÔ ÇÙÚÇÔÏ×ÔÇÖÄÞÏÒÏ¦ÊËÝ
ÖÇØ¦ÚßÖÕßÝÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÑÇÏÖØÄÙÌßÍËÝÙÚÇÒÓÁÔÕßÝÇÖÄÚÕÔØÔÚÕÍ¦ÔÖØ×ÚÎÑÇÛÕÊÎÍÕÆÓËÔÎÇÖÄ
ÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂÖÒËßØ¦ËÖÃÛËÙÎ®
ËÔÇÔÚÃÕÔÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÙßÔÕØÏÇÑÂÝ¦ÓßÔÇÝÓËÄÖÒÕ®ÇÖËÒÖÏÙÓÁÔÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝËÃÞËÇÖÕÑØÕßÙÚËÃ
ÚÇÔÃÙÜÝÎÖÏÕÑØÃÙÏÓÎÙÚÏÍÓÂ
ÔÚÕÕÊÄÌØÇÍÓÇÙÚÕÌßÒ¦ÑÏÕËÃÞË
ÑÇÚÇØØËÆÙËÏÑÇÏÞÏÒÏ¦ÊËÝÇÒÒÕÊÇÖÕÃËÃÞÇÔÐËÞßÛËÃÙÚÕÔÑ¦ÓÖÕÚÎÝ
©ØËÙÚÏ¦ÊÇÝÛÇËÃÞÇÔÇÒÒ¦ÐËÏÇÖÄ
ÚÎÔÇØÞÂÚÇÊËÊÕÓÁÔÇ
ÒÒ¦ÊÇÛÇËÃÞËßÖÕÙÚËÃËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑ¦ÓÏÇÙßÔÚØÏÖÚÏÑÂÂÚÚÇÊÃÔÕÔÚÇÝÊÏËÛÔ×ÝËÏÑÄÔÇÞ×ØÇÝÇÊÆÔÇÓÎÝÔÇÖØÕÙÚÇÚËÆÙËÏÚÇ
ÙÆÔÕØ¦ÚÎÝÑÇÏÚÕÓÂÔßÓÇÖÕßÎ
ÚÕßØÑÏÑÂÖØÕÖÇÍ¦ÔÊÇÛÇÊÏÁÞËË
ÙÚÇËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÚÜÔËÍÑÒÜÈÏÙÓÁÔÜÔÖØÕÙÌÆÍÜÔÑÇÏÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÛÇ
ÂÚÇÔÔÇÙÖËÆÙÕßÔÙÚÕÔÈØÕÓÁÙÜ
ÚÕßÕÖÕÃÕßÚÕÖÁØÇÙÓÇÙÚÎÔßØ×ÖÎÛÇËÃÔÇÏÍÏ»ÇßÚÕÆÝÖËØÃÖÇÚÕÝ

Το οδοιπορικό
¡ËÇßÚÁÝÚÏÝÙÑÁÉËÏÝÖÂØÇÓË
ÚÕÔÊØÄÓÕÇÖÄÚÎÔ©ØËÙÚÏ¦ÊÇÍÏÇ
ÚÇÖÇØÄÞÛÏÇÞÜØÏ¦ÖÕßÞØÄÔÏÇ
Ú×ØÇÇÏÙÛ¦ÔÕÔÚÇÔÚÎÔÇÔ¦ÙÇÚÜÔ
ÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÑÇÏÚ×ØÇÇÍÜÔÏÕÆÔ
¡ÇØ¦ÙÏÇÕÆØÏÕÙÇ¦ÑÏÕÆÛÏÕ
ØÇÍÍÃ¢ÁØËÝ

ÚÎÔ ÚÕßØÑÏÑÂ ÖÒËßØ¦ ÁÔÇÝ
ÓËÍ¦ÒÕÝÇØÏÛÓÄÝÇÖÄÚÕßÝÙßÍÑËÔÚØÜÓÁÔÕßÝÙÚÕ ÕßÒÁÇà¦ØÚÎÝ
ÊØÏÇÔÕÆÖÕÒÎÝÑÇÏÇÒÒÕÆÖÕßÑÇÚÁÌÛÇÔÇÔÇÖÄÚÎÔ ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÑÇÚËßÛÆÔÕÔÚÇÔÓËÚ¦ÚÎÔ
ÇÖÕÚßÞÎÓÁÔÎÇÖÄÖËÏØÇÙÚÏÝ ÇÙÚÇÔÏÁÝÔÕÚÏÄÚËØÇÍÏÇÔÇËÖÏÞËÏØÂÙÕßÔÔÇÊÏÇÈÕÆÔÇÖÄ¦ÒÒÇÙÎÓËÃÇÚÕÔÈØÕÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÚÜÔ
¢ËØ×ÔÓÁÞØÏÑÇÏÚÕÁÒÚÇÁÐÜÇÖÄ
ÚÎÔÒËÐÇÔÊØÕÆÖÕÒÎÚØÇÚÏÜÚÏÑÁÝ
ÑÇÏÇÙÚßÔÕÓÏÑÁÝËÔÏÙÞÆÙËÏÝÇÖ»ÄÒÎ
ÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÚÁÌÛÇÔÇÔÑÇÏÇÔÇÖÚÆÙÙÕÔÚÇÔÙËËÖÃÑÇÏØÇÙÎÓËÃÇ
ÚÕÖÕÚ¦ÓÏËÃÞËÇØÞÃÙËÏÔÇÙßÙÙÜØËÆËÚÇÏËÖÏÑÃÔÊßÔÎËÆÌÒËÑÚÎ
ÆÒÎ¢ÕØÚÎÍ¦ÚÕßÙÚØÇÚÕÆÑÇÏÚÎÝ
ÇÙÚßÔÕÓÃÇÝÑÏÔÕÆÔÚÇÔÇØÍ¦ÙÚÕßÝ
ÖÇØÇÖÕÚ¦ÓÏÕßÝÞÜÓÇÚÄÊØÕÓÕßÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÕÇÙÌÇÒÚÕÙÚØÜÓÁÔÕ
ËÖÇØÞÏÇÑÄÊÃÑÚßÕÖÕßÙßÔÊÁËÏÚÇ
ÞÜØÏ¦ÖØÕÝÇÔÇàÂÚÎÙÎÑÇÏÙÆÒÒÎÉÎÄÙÜÔÑÇÚ¦ÌËØÇÔÔÇÖËØ¦ÙÕßÔ
ÚÎÔÖØ×ÚÎÍØÇÓÓÂ¦ÓßÔÇÝÙÚÎÔ
ÄÞÛÎÑÇÏÔÇÖØÕÜÛÎÛÕÆÔ
ßÔÇÔÚ¦ÓËÑ¦ÖÕÏÕßÝÔËÇØÕÆÝ
ÓËÙÇÑÃÊÏÇÙÚÕßÝ×ÓÕßÝÔÇÖËØÖÇÚÕÆÔÓ¦ÒÒÕÔ¦ÌÕÈÇÓËÖØÕÕØÏÙÓÄÄÖÜÝÓÇÝÁÒËÍÇÔÚÎ
ËØÓÇÔÃÇ¬ÎÔÆÞÚÇÂØÛÇÔÇÖÄ
ÚÕÖÕÚ¦ÓÏÖÕÒÒÕÃÚÕÖØÜÃÖÁØÇÙÇÔÊÆÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÚÕßÙÚØÇÚÕÆ
ÑÇÏÚÕßÝÓ¦àËÉÇÔ®ÒÁËÏÎÏÊÏÕÑÚÂÚØÏÇÑÇÌËÔËÃÕßÙÚÕÆÛÏÕÖÕß
ÓÇÝÙßÙÚÂÔËÚÇÏÜÝÇØÇÔÚÕÆÒÇ
ÏÍ¦ÙÏÍ¦ÄÓÜÝÕÑÒÕÏÄÝÇØÞÃàËÏ
ÔÇÙÌÃÍÍËÏÓËÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝÇØÞÁÝ
ÔÇÕØÍÇÔ×ÔÕßÔÓËÖËØÏÖÕÒÃËÝÊËÆÚËØÎÑÇÏÚØÃÚÎà×ÔÎ¦ÓßÔÇÝÚÇÔ
ÇÛÇØ¦ËßÚÁØÇÑÇÏ¦ÒÒËÝËÖÕÞÁÝ
ÚÁÚÕÏÇÓÁØÇÕÏÔÚÄÖÏÕÏÁÈÍÇÏÔÇÔ
ÙÚÕÔÑ¦ÓÖÕÔÇÖËÚ¦ÐÕßÔÞÇØÚÇËÚÄ
ÑÇÏÍÏÇÚÕÙÇØÇÑÕÙÚÏÇÔÄÖÏÑÔÏÑ
¬×ØÇÙÚÕÔÕßØÇÔÄÊËÔÖËÚÕÆÙË
ÕÆÚËÁÔÇÝÖÇØÄÚÏÌßÙÕÆÙËÊßÔÇÚ¦
©ÏÑÇÚÇÙÚÎÓÇÚ¦ØÞËÝÙÚÎÔ©ØËÙÚÏ¦ÊÇÙÚÕÏÊßÓÄÚËÏÞÕÙÚÎÔÒËÐÇÔÊØÕÆÖÕÒÎËÃÞÇÔËÚÕÏÓÇÙÚËÃÔÇ
ßÖÕÊËÞÛÕÆÔÚÕÚØÏÂÓËØÕÒËßÑÕÆÝ
¬ÕÆØÑÕßÝ®ÍÏÇÊÏÇÙÑÁÊÇÙÎÑÇÏÎ
ÇÍÕØ¦ÚÎÝÊØÏÇÔÕÆÖÕÒÎÝÑÇÏÚÎÝ
ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎÝÚÕßÝÒÒÎÔËÝ

TURKISH INTERIOR MINISTRY

«Περνούν από εδώ και μας ρωτούν... πώς πάνε για Γερμανία»

Πολλοί ÑÌ³ÈØÈo~É³¨ÐÓÈØ³ÈÜÓ(ÑÇÒ¨³iØåÙ¨{ÑÖÜiØ
×³VÐÉ³Ò³iÑ³ÈTiÐÓiÑÌÉ{¨Ñ³{ØÑ³Ñ{ÓØV~Ñ³ÉÈÚÖÚi~Ñ³{Ì³É¨Ño{ÑÑÉ{TÉ{¨ÊÈÑÙ{ÑTËÈÑÌÒÜÜÑiÐÉËÑ³ÑÉÜÜi³È¨~{~ÒÖ¨Ñ.³¨Ñ³{³{~ÓØ~Ñ{Ñ³ÈÐ{~ÓØÉ{TÖÉ{ØÑ¤ÌÜi³i ÜÜÒÙÑ
~Ñ³Ó×ÚÑÑ~Ñ{ÑÑ³ÖTÚi~ÑÉÉË~Ñ{¨ÑiÐÉËÑ

«Τόσα χρόνια έρχονταν
λίγοι λίγοι, τους βλέπαμε
και λέγαμε μέσα μας
ας πάνε στην ευχή
του Θεού. Τώρα τρομάξαμε με αυτό που γίνεται,
θεός φυλάξοι, έφεραν
μιλιούνια οι Τούρκοι
για να μας πνίξουν».
ÖÕßÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÙÖËÆÊÕßÔÔÇ
ÉÜÔÃÙÕßÔÙÚÇÖÇà¦ØÏÇÚÕßÝËÔ
Ö¦ÚÎÙËÉßÞÂÍÏÔËÓËÍ¦ÒÎàÎÓÏ¦
ÕÏÚÇÈÁØÔËÝÚÇÑÇÌÁÚÇÐËÔÕÊÕÞËÃÇËÃÞÇÔÑ¦ÔËÏÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃËÝ
ÊÁÞÛÎÑÇÔÓËÍ¦ÒÕÖÒÂÍÓÇ®ÒÁËÏÕ
ßÖ¦ÒÒÎÒÕÝÖØÇÚÎØÃÕßßÍØ×ÔÑÇßÙÃÓÜÔÙÚÏÝ ÇÙÚÇÔÏÁÝ©ÖÜÝÊËÔ
ÖÂÍÇÔÑÇÏÕÏÑ¦ÚÕÏÑÕÏÚÕßÈØÕß
ÍÏÇÉ×ÔÏÇÇÖÁÔÇÔÚÏ®ÙÚÇÍÔÜÙÚ¦ÖÇà¦ØÏÇÓËÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÑÇÏÕÏ
ËÑËÃÓÇÍÇà¦ÚÕØËÝÔÇÚØÇÈ¦ÔËÚÇ

ÓÇÒÒÏ¦®ÚÕßÝÑÇÏÇØÑËÚÕÃÔÇÑÇÚÇØÏÕÆÔÚÇÏÚÕÔØÔÚÕÍ¦ÔÚÕÔÕÖÕÃÕ
ÎÖËØÏÕÞÂÚÎÝÊØÏÇÔÕÆÖÕÒÎÝÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÓÇßØÃàËÏÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝ
¬ÃÖÕÚÇÖÏÇÊËÔÛÇËÃÔÇÏÚÕÃÊÏÕ
ÙÚÕÔÈØÕ¶ÑÇÏÇÖÄÚÏÝÊÆÕÄÞÛËÝ
ÚÕß©ÏËÖÕÞÁÝÖÕßÕÏÔÚÄÖÏÕÏÁÈÒËÖÇÔÓËÙßÓÖÄÔÏÇÚÕßÝÊÏËØÞÄÓËÔÕßÝÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÑÇÏÖØÄÙÌßÍËÝ
ÂÇÊÏÇÌÕØÕÆÙÇÔÍÏÇÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÙÚÏÝÇßÒÁÝÚÜÔÙÖÏÚÏ×ÔÚÕßÝ
ÑÇÏÙßÔÇÒÒ¦ÙÙÕÔÚÇÔÑÇÛÎÓËØÏÔ¦
ÓËÚÏÝÚÕÖÏÑÁÝÑÕÏÔÜÔÃËÝÇÖÄÚÎÔ
¦ÒÒÎÄÞÛÎÇÔÂÑÕßÔÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔ¬ÕßÝÊÃÔÇÓËÑÇÔÁÔÇØÕÆÞÕ
ÍÏÇÚÃÖËØÔÕÆÙÇÔÑÕÒßÓÖ×ÔÚÇÝÚÕ
ÖÕÚ¦ÓÏÑÇÏÁÌËßÍÇÔÊËÔÓÇÝËÔÕÞÒÕÆÙÇÔÕÆÚËÁÓËÔÇÔËÊ×®ÒÁËÏ
ÙÚÎÔ ®ÕÑ¡ÇØÃÔÕÝÏÊÏÕÑÚÂÚÎÝÚÇÈÁØÔÇÝÙÚÕÖÇØÇÖÕÚ¦ÓÏÕ
ÞÜØÏÄÕÆØÏÕ
¡ËÚÕßÝÇÖÁÔÇÔÚÏÙÙÊØÏÇÔÕÆÖÕÒÎËÃÞÇÓË¦ØÏÙÚËÝÙÞÁÙËÏÝ
ÕØÍÇÔ×ÔÇÓËÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÁÝËÑÊÎÒ×ÙËÏÝÞ¦ÒÇÙËÑ¦ÖÜÝÚÕÑÒÃÓÇÓË
ÚÎÙÆÒÒÎÉÎÖÇÒÇÏÄÚËØÇÚÜÔÊÆÕ
ÙÚØÇÚÏÜÚ×ÔÓÇÝÇÒÒ¦ÁÌÚÏÇÐÇÔ

ÑÇÏÖ¦ÒÏÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇ®ÇÔÇÌÁØËÏ
ÎÑËÚØÃÊÕß
ÒÁÕÔÚÇÊËÊÕÓÁÔÇÇÒÒ¦àÕßÔ
ÑÇÏÓÇàÃÑÇÏÎÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚÇÚÜÔ
ÇÔÛØ×ÖÜÔÙÚÕÖÕÚ¦ÓÏ©ÏÑ¦ÚÕÏÑÕÏÇÏÙÛ¦ÔÕÔÚÇÏÄÚÏÇÖËÏÒÕÆÔÚÇÏ®
ÒÁËÏÕÊÎÓÕÚÏÑÄÝÙÆÓÈÕßÒÕÝÒËÐÇÔÊØÕÆÖÕÒÎÝËÑÒËÍËÃÝÙÚÎÔÖËØÏÕÞÂÚÜÔ¢ËØ×ÔÑ§ÃÑÕÝÑÄÚÙÎÝ
±Ö¦ØÞËÏÓËÍ¦ÒÎÑÏÔÎÚÕÖÕÃÎÙÎ
ÖØÕÝÎÛÏÑÂÑÇÏßÒÏÑÂÙßÓÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÚÜÔÙÚØÇÚÏÜÚ×ÔÑÇÏÚÜÔ
ÇÙÚßÔÕÓÏÑ×ÔÖÕßÖËØÏÖÕÒÕÆÔÙÚÇ
ÙÆÔÕØÇ®ÚÎÔËØ×ÚÎÙÎÚÏÇÑØÏÈ×Ý
ÓÖÕØËÃÔÇÑ¦ÔÕßÔÕÏËÛËÒÕÔÚÁÝÇßÚÕÃÇÖÇÔÚ¦!¬ÕßÝÌÁØÔÕßÔÔËØ¦
ÚØÄÌÏÓÇÕÏÔÁÕÏÙßÓÓËÚÁÞÕßÔÙË
ÑÕÏÔÁÝÖËØÏÖÕÒÃËÝßÖÄÚÎÔËßÛÆÔÎÑÇÏÑÇÛÕÊÂÍÎÙÎÚÕßÙÚØÇÚÕÆ
ÑÇÏÚÎÝÇÙÚßÔÕÓÃÇÝÓËØÏÑÕÃÌÜÚÃàÕßÔÚÕÖÕÚ¦ÓÏÑÇÏÚÇÖËØ¦ÙÓÇÚÇ
ÚÎÔÆÞÚÇÓËÚÕßÝÖØÕÈÕÒËÃÝÚÜÔ
ÚØÇÑÚÁØ®Ñ¦
¢ÂÓËÝÄÚÏÙßÒÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÇÖÄ
ÖÕÒÃÚËÝÄÞÏÓÄÔÕÚÜÔÚÕÖÏÑ×ÔÑÕÏÔÜÔÏ×ÔÑÇÏÑÇÑÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÑÇÏÖØÄÙÌßÍËÝÊÏÇÉËÆÊÕÔÚÇÔ
ÎÞÎØ¦ÇÖÄÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝÇØÞÁÝÇÒÒ¦
ÑÇÏÇÖÄÚÕßÝÑÇÚÕÃÑÕßÝÖÕßÛËÜØÕÆÙÇÔÇßÚÕÔÄÎÚÎÚÎÙßÓÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÙÚÕßÝÌØÕßØÕÆÝÚÜÔÙßÔÄØÜÔ
¬ÕÚÏÙßÓÈÇÃÔËÏÚÏÝÔÆÞÚËÝÑßØÃÜÝÙÚÕÖÕÚ¦ÓÏÊËÔËÃÔÇÏËÆÑÕÒÕÔÇÊËÏÚÕÌÜÝÚÎÝÎÓÁØÇÝÕÆÚËÓÖÕØËÃÔÇßÏÕÛËÚÎÛÕÆÔÊÃÞÜÝ
ÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÊÏÇÙÚÇÆØÜÙÎÝÚËØÇÚ×ÊËÏÝÌÂÓËÝÑÇÏÇÔÇÚØÏÞÏÇÙÚÏÑÁÝ
ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ®ÖÕßÊÏÇÑÏÔÕÆÔÚÇÏ
ÑßØÃÜÝÙÚÏÝÖÇØßÌÁÝÚÕßÑÄÙÓÕß
ÚÜÔ¡¡ÖÕßÁÞÕßÔÙßØØËÆÙËÏ
ÇÖ»ÄÒÕÔÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎÙÚÕÔÈØÕ

Διάχυτος φόβος
ÍÇÃÔÕßÔÇÑÄÓÇÑÇÏÚ×ØÇÖÇØ¦ÚÎÔÁÔÚÇÙÎÚÜÔÓÁÚØÜÔÙÚÎÔ
ÄÞÛÎ¦ÚÕÓÇÇÒÒ¦ÙßÒÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏ
ÒÃÍÕÖÏÕÓÁÙÇÇÖÄÚÏÝÖËØÏÖÄÒÕßÝ
ÚÕßÙÚØÇÚÕÆÑÇÏÚÎÝÇÙÚßÔÕÓÃÇÝ®
ÓÇÝËÃÖËÕÑ²¦ØÎÝËÕÞÇØÃÊÎÝ
ÖÕßàËÏÙÚÕÆÛÏÕÚÕÔÃàÕÔÚÇÝÖÜÝ
ßÖ¦ØÞËÏÁÔÇÝÊÏ¦ÞßÚÕÝÌÄÈÕÝÑßØÃÜÝÙÚÕßÝÎÒÏÑÏÜÓÁÔÕßÝÖÕßßÖËØÚËØÕÆÔÙßÔÚØÏÖÚÏÑ¦ÙÚÕÔÖÒÎÛß-

ÙÓÄÚÜÔÞÜØÏ×ÔÚÎÝËØÎÓÜÓÁÔÎÝ
ÒÄÍÜÚÎÝÌßÍÂÝÚÜÔÔÁÜÔÖÇØÁÓÈØÏÇÝÖËØÏÕÞÂÝ®©ÚÇÔÚÕÔØÜÚÂÙÇÓËË¦ÔÙßÓÓËÚÁÞÕßÔÙËÖËØÏÖÕÒÃËÝÖÕÒÃÚËÝÇÖÄÚÕÞÜØÏÄÚÕßÓÇÝ
ÇÖ¦ÔÚÎÙËÇØÔÎÚÏÑ¦ÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝ
ÄÚÏÇßÚÄÇÑÕÆÍËÚÇÏÖÜÝÍÃÔËÚÇÏ
ÙÚÕÔÔÄÚÏÕÈØÕ
©ÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝÚÕßÙßÒÒÄÍÕß
ÇÒÏÁÜÔÑÇÏÑßÔÎÍ×ÔÑÇÔ¦ÙÎÝ
ÇÓÎÒ¦ØÎÝÖÇØÇÊÁÞËÚÇÏÙÚÎÔ ®
ÄÚÏÁÞËÏËÍÑÇÚÇÙÚÇÛËÃÓÇàÃÓË¦ÒÒÕßÝÙßÔÇÊÁÒÌÕßÝÚÕßÙÚÕÁÒÚÇ
ÚÕßÈØÕßÍÏÇÔÇÖØÕÙÚÇÚËÆÙÕßÔ
ÚÏÝÑÇÒÆÈËÝÖÕßÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ¦ÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÍÏÇÚÕÞÄÓÖÏÚÕßÝÇÖÄ
ÇÔËÖÏÛÆÓÎÚÕßÝËÖÏÙÑÁÖÚËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇÈÕÎÛÂÙÕßÓËÚÕÔÙÚØÇÚÄ®²ÛËÝÚÕÈØ¦ÊßÇÖÕÚØÁÉÇÓË
Ñ¦ÖÕÏÕßÝÔÇÖËØ¦ÙÕßÔ ¦ÔÕßÓË
È¦ØÊÏËÝÙÚÏÝÑÇÒÆÈËÝÇÔ¦ÊÁÑÇ¦ÚÕÓÇÑÇÏÇÔÙßÓÈËÃÑ¦ÚÏËÏÊÕÖÕÏÕÆÓËÑÇÏÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝßÔÊØ¦ÓÕßÓË
ÚÎÔÇÙÚßÔÕÓÃÇÑÇÏÚÕÔÙÚØÇÚÄÙÚÏÝ
ÖËØÏÖÕÒÃËÝ¡ÄÒÏÝÇÔÚÏÒÎÌÛÕÆÓË
Ñ¦ÚÏÆÖÕÖÚÕÙÚÁÒÔÕßÓËÖØÕËÏÊÕÖÕÏÎÚÏÑ¦ÙÂÓÇÚÇÇÖÕÚØÕÖÂÝÑÇÏ
ÊËÔÚÕÒÓ¦ÔËÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÖÒËßØ¦ÔÇØÃÐÕßÔÈ¦ØÑÇÙÚÇÑÇÔ¦ÒÏÇ
ÚÕßÁÒÚÇÍÏÇÔÇÖËØ¦ÙÕßÔÇÔÚÕ
ËÖÏÞËÏØÂÙÕßÔÚÕßÝËÓÖÕÊÃàÕßÓË®
¡ÏÇÔÁÇÖÕÒÆÖÒÕÑÎÑÇÏÙÃÍÕßØÇÖÏÕÊÆÙÑÕÒÎÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÊÏÇÓÕØÌ×ÔËÚÇÏÖÒÁÕÔÙÚÕÔ
ÈØÕÓËÚ¦ÚÎÔÁÒËßÙÎÙÚÇÙÆÔÕØÇÓÏÇÝÇÖØÄÙÓËÔÎÝÑÇÛÕÊÎÍÕÆÓËÔÎÝÇÖËÏÒÂÝÚÎÝÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÂÝÚÕÔÌÄÈÕÓÎÔÚÕßÝÖÔÃÐËÏÚÕ
ÖÕÚ¦ÓÏÑÇÏÓÎÔÁØÛËÏÕ¬ÕÆØÑÕÝ®
ÁØÞËÚÇÏÔÇËÓÌÏÒÕÞÜØÂÙËÏÑÇÏÇßÚÄÝÚÜÔÖÇÒÏ×ÔÍÔ×ØÏÓÜÔÑÇÏÓÁÞØÏ
ÖØÏÔÇÖÄÓËØÏÑÁÝÓÁØËÝÇÑÃÔÊßÔÜÔ
ÕÊÕÏÖÄØÜÔ®¬ÄÙÇÞØÄÔÏÇÁØÞÕÔÚÇÔÒÃÍÕÏÒÃÍÕÏÚÕßÝÈÒÁÖÇÓËÑÇÏ
ÒÁÍÇÓËÓÁÙÇÓÇÝÇÝÖ¦ÔËÙÚÎÔËßÞÂ
ÚÕßËÕÆ¬×ØÇÚØÕÓ¦ÐÇÓËÓËÇßÚÄ
ÖÕßÍÃÔËÚÇÏÛËÄÝÌßÒ¦ÐÕÏÁÌËØÇÔ
ÓÏÒÏÕÆÔÏÇÕÏ¬ÕÆØÑÕÏÍÏÇÔÇÓÇÝ
ÖÔÃÐÕßÔ®ÓÇÝËÃÖËÓÏÇÎÒÏÑÏÜÓÁÔÎ
ÍßÔÇÃÑÇÙÚÕÞÜØÏÄÕÌÏÑÄÔÇÖÎÞ×ÔÚÇÝÁÚÙÏÇÖÒÕáÑ¦ÚÎÔÇÍÜÔÃÇ
ÑÇÏÚÇÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇÚÜÔÇÖÒ×Ô
ÇÔÛØ×ÖÜÔÙÚÕÖÕÚ¦ÓÏ
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Αβεβαιότητα
και διχασμός
στη Λέσβο
της προσφυγιάς
Του απεσταλμένου μας
στη ΛΕΣΒΟ

ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Στρατής Βαλαμιός ÍÔÜØÃàËÏÑÇÒ¦ÚÏÝ
ÖÇÍÃÊËÝÚÎÝÛ¦ÒÇÙÙÇÝÚÙÏÖÕßÚÎ
ÈÒÁÖËÏÝÒ¦ÊÏÁÚÙÏÍÃÔËÚÇÏÛÆËÒÒÇ®
ÒÁËÏ¡ËÚÎÔÏØÂÔÎ¡ÏÞÇÁÒÇ®ÁÔÇ
ÖÒÇÙÚÏÑÄÈÇØÑ¦ÑÏÓÁÚØÜÔÁÞËÏ
ÑÕßÈÇÒÂÙËÏÖÕÒÒÕÆÝÔÇßÇÍÕÆÝÙÚÎ
ÙÚËØÏ¦ÁÞËÏÓËÚØÂÙËÏÄÓÜÝÑÇÏÊË
Ñ¦ÊËÝÖÚ×ÓÇÚÇ
¢ßÙ¦ËÏÔÕÚÏ¦ÝÙÚÎÑ¦ÒÇÚÎ
ÍËÔÁÚËÏØÇÚÕßÒÕÍÕÚÁÞÔÎÚØ¦ÚÎ
¡ßØÏÈÂÒÎÑÇÏËÖÃÔËÏÕÚÕßÞÜØÏÕÆ
ßÑÇÓÏ¦ßÚÄÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÚÕÑÆ
ÓÇÙÑ¦ËÏÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÇÚÕßØÑÏÑ¦
ÖÇØ¦ÒÏÇÖÕßÊÏÇÑØÃÔÕÔÚÇÏÙÚÕÈ¦
ÛÕÝÚÕßÕØÃàÕÔÚÇÙÜÝÕÑÇÏØÄÝÔÇ
ËÐÎÍËÃÚÏÝÇÖØÄÙÓËÔÇÓÎÊÇÓÏÔÁÝ
ÇÌÃÐËÏÝÌÕßÙÑÜÚ×ÔÒÁÓÈÜÔËÖÃ
ÊÆÕÎÓÁØËÝÙÚÎÁÙÈÕ©ÏÔÎÙÏ×ÚËÝ
ÖÇØÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÚÏÝËÐËÒÃÐËÏÝÙÚÇ
ÞËØÙÇÃÇÙÆÔÕØÇÚÕßÈØÕßÄÖÕß
ÎÚÕßØÑÏÑÂÖÒËßØ¦ÑÇÚËßÛÆÔËÏÓË
Ñ¦ÒÖÏÑËÝßÖÕÙÞÁÙËÏÝÞÏÒÏ¦ÊËÝÖØÄ
ÙÌßÍËÝÑÇÏÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝËÒÖÃàÕ
ÔÚÇÝÔÇÓÎàÂÙÕßÔÐÇÔ¦ÎÓÁØËÝ
ÚÕß©ÚÇÔÊËÔÂÐËØÇÔÖÕÏÕßÝ
ÔÇÈÕÎÛÂÙÕßÔÖØ×ÚÕßÝ
ÕÆÒÏÇàÇÔÑÇÏÓÕßÖÁÚÇÍÇÔÚÇ
ÓÜØ¦ÍÏÇÔÇÚÇÙ×ÙÕßÔ²ÚßÖÕÆÙÇÔ
Ö¦ÔÜÙÚÎÈ¦ØÑÇÓÕßÄÚÇÔÁÖËÌÚÇÔ
ÓÁÙÇÖÄÓÎÔ×ÔÓÁÞØÏÞØÄÔÜÔ
¬Ç¦ÌÎÙÇÙÚÎÑ¦ÒÇÑÇÏÄÒÕÚÕ
ÞÜØÏÄÖÂØËÇÖÄÁÔÇÇÍÑÇÒÏ¦¡Ë
Ú¦ÍÆØÏÙÇÍÏÇÚÕßÝÍÕÔËÃÝÞÜØÃÝÔÇ
ÐÁØÜÇÔÖÔÃÍÎÑÇÔ®ÛßÓ¦ÚÇÏÕÑ
ÇÒÇÓÏÄÝÍÏÇÓÃÇÖÇÒÏÄÚËØÎÊÏ¦ÙÜ
ÙÎÚÕÖØÄÙÜÖÕÑÇÏÚÕßÞØÕÔÕß
ÉÇØ¦ËÃÞÇÔÖØÕÚÇÛËÃÙßÓÈÕÒÏÑ¦
ÕÏÔÎÙÏ×ÚËÝÍÏÇÚÕ§ÕÓÖÁÒÏØÂ
ÔÎÝÇØÄÓÕÏËÝÙÑÎÔÁÝÊÏÁÑÕÖÚÇÔ
¦ÒÒÕÚËÚÕÔÈØÇÊÏÔÄÚÕßÆÖÔÕÂ
ÓËØÇÄÓÜÝÒÁËÏÄÚÏÔÏ×ÛËÏÛßÓÄ
ËÔÔÕÏ¦àËÚÇÏÑÇÔÁÔÇÝÕÆÚËÍÏÇ
ÇßÚÕÆÝÕÆÚËÍÏÇËÓ¦Ý®ÇÔÇÌÁØËÏ
ßÚÕÃÊÏ×ÞÛÎÑÇÔÇÖÄÚÇÙÖÃÚÏÇ
ÚÕßÝÚÕßÝÖÇÃØÔÕßÔÚÇÒËÌÚ¦ÕÏ
¬ÕÆØÑÕÏÊÏÇÑÏÔÎÚÁÝÁØÞÕÔÚÇÏËÊ×
ÑÇÏÊËÔÚÕßÝÛÁÒËÏÑÇÔËÃÝÒÒ¦ÑÇÏ
ËÓËÃÝÙÎÑ×ÔÕßÓËÇßÚÄÚÕÈ¦ØÕÝ
ÞÜØÃÝÔÇÚÕÁÞÕßÓËÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏ®
Ê×ÑÇÏÞØÄÔÏÇÎÁÙÈÕÝàËÏ
ÓËÚÕßÝËÍÑÒÜÈÏÙÓÁÔÕßÝÚÎÝÚÕ
ÔÎÙÃÚÕßÔÇÚÕÒÏÑÕÆÏÍÇÃÕßÈØÃ

ÙÑÕÔÚÇÏÈ¦ÙËÏÚÎÝÖÏÕÖØÄÙÌÇÚÎÝ
ÑÇÚÇÍØÇÌÂÝÖØÄÙÌßÍËÝ
ÑÇÏÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝ¬ÎÔÚËÒËßÚÇÃÇ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÓËÚÏÝËÐË
ÒÃÐËÏÝÙÚÇÞËØÙÇÃÇÙÆÔÕØÇÙÎÓËÏ
×ÛÎÑÇÔÖØÜÚÄÍÔÜØÇÖËØÏÙÚÇÚÏ
Ñ¦ ÇÚÇÍØ¦ÌÎÑÇÔËÖÏÛÁÙËÏÝÙË
ÒÒÎÔËÝÑÇÏÐÁÔÕßÝÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦
ÌÕßÝÙÚÂÛÎÑÇÔÓÖÒÄÑÇÖÕÒÏÚ×Ô
ÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝÍÏÇËÒÁÍÞÕßÝÓÎ
ÑßÈËØÔÎÚÏÑ×ÔÕØÍÇÔ×ÙËÜÔÕÓ¦
ÊÇÑÇÚÕÃÑÜÔËÓÖÄÊÏÙËÓËÈØÏÙÏÁÝ
ÚÎÔÇÖÕÈÃÈÇÙÎÔËÕÇÌÏÞÛÁÔÚÜÔ
ÇÒÒÕÊÇÖ×ÔÙÚÕÒÏÓ¦ÔÏÚÎÝËØ
ÓÂÝÓÏÇ¦ÊËÏÇËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÈØÇ
ÞÆÈÏÇÝÌÏÒÕÐËÔÃÇÝÖØÕÙÌÆÍÜÔÑÇÏ
ÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÑ¦ÎÑË¶ÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇ
ÇÖÄËÓÖØÎÙÓÄ¡ËÚÇÚØ¦ÖÎÑËÙË
ÓÏÇÔÆÞÚÇÚÕÔÎÙÃÖÕßÁÞËÏßÖÕ
ÊËÞÛËÃÚÄÙÕÖÕÒÒÁÝÑÇØÇÈÏÁÝÙË
ÇÌÏÒÄÐËÔÕÚÄÖÕ" ®ÚÇÐÃÊËÉË
ÙÚÎÁÙÈÕÑÇÏÁÖÏÇÙËÚÕÔÂÓÇ
ÇÖÄÚÎÔÇØÞÂ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ / SOOC

Οδοιπορικό της «Κ» στο ταραγμένο νησί

«Εχουμε É³ÜÓØo{ÑÑÈ³i¨Ì³É¨i×ÖÜÑÂi(ØoËÉ³Ñ{ÑÈ³Ì« ÒÓTÉ{ØÐ{ÑKÒ¨~ÑÈÓ¨TÉ³Ñ{VÐÑËÉ{ØÐ¨³ÒÑÉÐÌÙ{~Ñ{ÐÉiTi³{~ÒÊÐÑ³ÑÇi³ÉËØÑÐi
É¨ÒÈÛÉÓTÈÐÉÉ³ÜÊÑKÈÚËÈÐÉ~Ò{ÛÉÚÑÐ¨ÖÑÑ~ÈKÑÜÒ³Ó³{KÒ¨ØuVÜÓÉ{³ituÜ{ÐÉ{~ÌØÈÐËÜiÉÈÌ³Ì¨³iØÑÈÐËÑØ

Βορράς και Νότος
ËÇØÑËÚÁÝÑÕßÈÁÔÚËÝÕÏÔÚÄÖÏÕÏ
ÓÏÒÕÆÔÍÏÇÁÔÇÔÎÙÃÞÜØÏÙÓÁÔÕÙË
ÕØØ¦ÑÇÏ§ÄÚÕÄÞÏÇÖÒ¦ÒÄÍÜÚÎÝ
ÍØÇÌËÏÕÑØÇÚÏÑÂÝÊÏÇÃØËÙÎÝÙËÊÆÕ
ÊÂÓÕßÝÕÆÚËÓËÄØÕßÝÇÔÚÏÖÇÒÄÚÎ
ÚÇÝ ¦ÛËÖÒËßØ¦ÛËÜØËÃÄÚÏÁÞËÏ
ËÖÜÓÏÙÚËÃÊßÙÇÔ¦ÒÕÍÕÌÕØÚÃÕË
ÔÕÊÄÞÕÝÇÖÄÚÕÈÄØËÏÕÑÕÓÓ¦ÚÏÕ
ÕÖÕÃÕÝÓÃÒÎÙËÓËÚÕÔÄØÕÚÎÝÇÔÜ
ÔßÓÃÇÝÍÏÇÔÇÓÎÔÖØÕÑÇÒÁÙËÏÚÕ
ÖÏÑÁÝÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÙÑÏÇÍØÇÌËÃÚÎÔ
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÐÎÍËÃÄÚÏÙÚÎÔÖËØÏ
ÌÁØËÏÇÚÎÝ¡ßÚÏÒÂÔÎÝÎÕÖÕÃÇÊËÔ
ÂÚÇÔÖÕÚÁÇÓÏÍ×ÝÚÕßØÏÙÚÏÑÂÇÒÒ¦
ËÃÞËÚÏÝÈÇÙÏÑÁÝßÖÕÊÕÓÁÝÔÕÙÕÑÕ
ÓËÃÕÇÙÚßÔÕÓÃÇÑËÔÚØÏÑÄÒÏÓ¦ÔÏ
ÙßÍÑËÔÚØ×ÛÎÑÇÔÑÇÏÄÒËÝÕÏßÖÎ
ØËÙÃËÝÍÏÇÚÕÖØÕÙÌßÍÏÑÄ
ÇÌÔÏÑ¦ÍÁÓÏÙÇÔÐËÔÕÊÕÞËÃÇ
ÓËÓÁÒÎÚÕß-YVU[L_ÑÇÏ¡ ©
ßÖÂØÐËÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂ¦ÔÛÎÙÎ®
ÒÁËÏÑÇÏÇÔÚÏÖÇØÇÈ¦ÒÒËÏÚÎÊÏÑÂ
ÚÕßÖËØÃÖÚÜÙÎÔÇÌÁØËÏÄÚÏÓËÚ¦
ÚÕÕÏÖÚÂÙËÏÝÚÙ¦ØÚËØÖËØÏ
ÕØÃÙÚÎÑÇÔÕÚàÃØÕÝÚÕßÖÂØËÚÎÔ
ÑÇÚÎÌÄØÇÑÇÏÄÚÏÇÖÄ ¦ÚÕÓÇ
ÖØÕÙÜÖÏÑÄÁÓËÏÔËÓËÖÁÔÚËÚÕÔ
§ÄÚÕÁÞÕßÔÚÕÔÑÇÚÇßÒÏÙÓÄÚÎÝ
¡ÄØÏÇÝÓËÚÏÝ¦ÛÒÏËÝÙßÔÛÂÑËÝ
ÊÏÇÈÃÜÙÎÝÞÏÒÏ¦ÊÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ
ÇÏÙÚÕÔÕØØ¦ßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÄÚÏ

Αριστερά, Ð{ÑÒÙÉ{ÑÉo~Ñ³Ò³ÑiK¨ÑTÖK{ÑØ×{ÜÂÉËÑØ¨×Öo~Ñ{ÐÉ³ÑÑ³È~Òi~Ég{ÚÑÌ³Ñ³ÑÑÌÉÐ¨iÐÌgVÙÉËoÐÑ³iØÓ³ÑiØÈÉ{~¨Ò³iÉ³{Ø¨ioÖÐÉÉØiÐÓ¨ÉØ³iÓK0iËÙ{Ñ³{oÐÊV{ÈÚÊ~ÉØÙ{ÑKËiØo{Ñ³ÈØÂÉ¨{ÇÐÓÈØÑ¨ÑÐÓÈÑÒÚ¨ÉØ

Το έκρυθμο κλίμα
των τελευταίων ημερών,
η στοχοποίηση ΜΚΟ
και οι φόβοι για νέες
μαζικές αφίξεις.
ÁÞÕßÔßÖÕÙÚËÃÚÏÝÓËÍÇÒÆÚËØËÝÕÏ
ÑÕÔÕÓÏÑÁÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝ
ÇÃÙÛÎÙÎÊÏÇÞÜØÏÙÓÕÆÌÇÃ
ÔËÚÇÏÄÚÏÚØÕÌÕÊÕÚÂÛÎÑËÁÜÝÁÔÇ
ÈÇÛÓÄÑÇÏÑÇÚ¦ÚÏÝÇßÚÕÊÏÕÏÑÎÚÏ
ÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÚÕß Ø×ÎÔÊÎ
ÓÕÚÏÑÄÝÙÆÓÈÕßÒÕÝËÐÎÍËÃÄÚÏÕØÏ
ÙÓÁÔÕÏÖÕÒÏÚËÆÚÎÑÇÔÒÁÍÕÔÚÇÝÄÚÏ
ÛÇÑÇÛÇØÃÙÕßÔÚÕÖØÕÙÌßÍÏÑÄ®
±ÖÕÙÞÁÙËÏÝÖÕßÊÎÓÏÕßØÍÕÆÙÇÔ
ÖØÕÙÊÕÑÃËÝÙÚÕÇÑØÕÇÚÂØÏÄÚÕßÝ
©ÏÓËÚÁÖËÏÚÇÙßàÎÚÂÙËÏÝÍÏÇÚÕÖÕÆ
ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÍÃÔËÏÔÁÕÑÒËÏÙÚÄ
ÑÁÔÚØÕÙÁØÔÕÔÚÇÔËÖÃÓÂÔËÝÑÇÏÕÏ

ÉÃÛßØÕÏÍÏÇÚÏÝÖÏÛÇÔÁÝÚÕÖÕÛËÙÃËÝ
ÚØÕÌÕÊÕÚÕÆÙÇÔÖ¦ÛÎ ÇÔËÃÝÊËÔ
ÂÛËÒËÙÚÕÓÁØÕÝÚÕßÄÖÜÝÒÁÔË
ÔÚÄÖÏÕÏÓÏÇÔÁÇÌßÒÇÑÂ®
¬ÕÁÞÇÙÇÑ¦ÛËÖÃÙÚÎÙÚÕ
ÕØÍÇÔÜÓÁÔÕÑØ¦ÚÕÝßÚÄÓËÊÏÁ
ÒßÙËÓÇÙÚÇÔÖÇÔÚËÒ×ÝÓÄÔÕÏ®
ÇÔÇÌÁØËÏÙÚÎÔ ®ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃÇÝ
ÚÕßÔÎÙÏÕÆ¢Ú¦ÔÕßÓËÙÚÕÙÂÓËØÇ
ÑÇÏÓÇÝÙÚÁÒÔÕßÔÚÇ¡¬ÍÏÇÔÇÍÃ
ÔËÏËÖÃÚÇÐÎÑÇÏÙÚÇÑÇÔ¦ÒÏÇÓÇÝËÏ
ØÜÔËÆÕÔÚÇÏÑÇÏÓÇÝßÖÕÚÏÓÕÆÔÝ
ÖØÕÞÜØÕÆÙËÖØ×ÚÇÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÙËÇÖÕÙßÓÌÄØÎÙÎÑÇÏÓËÚ¦ÙÚÎÔ
ÑÒËÏÙÚÂÊÕÓÂÝÁÑÇÔËÓÏÇÑÃÔÎÙÎ
ÔÇÚÎÔËÓÖÏÙÚËßÛÕÆÓË®

Τα μπλόκα
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÙßÔÚÎØÂÛÎÑËÓÁÞØÏ
ÑÇÏÙÂÓËØÇÎÙÚÕÞÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔ
¡ ©ÇÑÄÓÎÑÇÏÇÔÎÖÇØÕßÙÃÇ
ÚÕßÝÖÒÁÕÔÙÚÕÔÎÙÃÊËÔÁÞËÏÑÇ
ÓÃÇÙÞÁÙÎÓË¦ÒÒÕÚËÚÏÝÇØÞÁÝ

ÚÕßÕÂÓÕÝ¡ßÚÏÒÂÔÎÝËÃ
ÞËÑÇÚÇÍØ¦ÉËÏÕØÍÇÔ×ÙËÏÝÑÇÏ
ËÛËÒÕÔÚÏÑÁÝÕÓ¦ÊËÝ¬ÇÖØÜÏÔ¦
Ñ¦ÛËÁÓÖÚÎÝËÑÖØÄÙÜÖÕÃÚÕßÝ
ÙßÔÇÔÚÏÕÆÔÚÇÔßÖÄÚÎÔ±ÖÇÚÎ
ØÓÕÙÚËÃÇÚÕß©ÍÏÇÔÇÙßÔÚÕ
ÔÃÙÕßÔÚÏÝÑÏÔÂÙËÏÝÑÇÏÔÇÓÕÏØ¦
ÙÕßÔØÄÒÕßÝ±ÖÂØÐÇÔÖËØÏÙÚÇ
ÚÏÑ¦ËÖÏÑ¦ÒßÉÎÝÇØÓÕÊÏÕÚÂÚÜÔ
ÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔÑÇÏÇÓÌÏÈÕÒÃËÝÍÏÇ
ÚÎÔÕßÙÏÇÙÚÏÑÂÖØÕÙÌÕØ¦ÕØÏÙÓÁ
ÔÜÔ¡ËÚ¦ÚÎÔÑÕÏÔÂÊÂÒÜÙÎ
¬ÕßØÑÃÇÝÚÕÔ¡¦ØÚÏÕÚÕß
ÕÏØÕÁÝÖËØÏÕØÃÙÚÎÑÇÔÇÏÙÛÎÚ¦
ÑÇÏÙÚÇÊÏÇÑ¦ÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÕØ
ÍÇÔ×ÙËÏÝÇÖÕÞ×ØÎÙÇÔÒÁÕÔ
ÄÖÜÝÒÁËÏÙÚÎÔ ®Õ¡ÖÄØÏÝ¬ÙË
ÙÃØÑÕÌËÑÖØÄÙÜÖÕÝÚÎÝ±ÖÇÚÎÝ
ØÓÕÙÚËÃÇÝÁÓËÏÔÇÔÖËØÃÖÕß
ÙÚÕÔÎÙÃÑÇÏÕÏËÈÊÕÓÇÊÏÇÃËÝÙß
ÔÇÔÚÂÙËÏÝÁÍÏÔÇÔÓÎÔÏÇÃËÝÖÄ
ÇßÚÁÝÕÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÞØÎÓÇÚÕ
ÊÕÚÕÆÔÚÇÏÇÖÄÏÊÏ×ÚËÝÊÜØÎÚÁÝ

¬ÕÚËÒËßÚÇÃÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÕØÏÙÓÁ
ÔÕÏÁÊËÏÐÇÔÑÇÏÓËÚÎÈÃÇÙËËÛËÒÕ
ÔÚÁÝÑÇÏßÖÇÒÒÂÒÕßÝÕØÍÇÔ×ÙËÜÔ
ÄÚÏÊËÔÂÚÇÔËßÖØÄÙÊËÑÚÕÏÚÂ
ÛÎÑÇÔÓÖÒÄÑÇËÒÁÍÞÕßÙËÑËÔÚØÏ
ÑÕÆÝÊØÄÓÕßÝÞÚßÖÂÛÎÑÇÔÇßÚÕ
ÑÃÔÎÚÇÓËØÄÖÇÒÇÑÇÏÖÁÚØËÝÑÇÏ
ËÚÇÏØËÃËÝËÔÕÏÑÃÇÙÎÝÙÚÕÇËØÕÊØÄ
ÓÏÕÙßÔÏÙÚÕÆÙÇÔÙËÐÁÔÕßÝÕÊÎ
ÍÕÆÝÔÇÇÌÇÏØÕÆÔÚÇÇßÚÕÑÄÒÒÎÚÇ
ÇÖÄÓÏÙÛÜÓÁÔÇÕÞÂÓÇÚÇ¬ÕÈØ¦Êß
ÚÎÝ¬ËÚ¦ØÚÎÝÑÇÏËÔ×ÚÕÑÒÃÓÇËÃ
ÞËËÑÚÕÔÜÛËÃÓÏÇÕÓ¦ÊÇÖÕÒÏÚ×Ô
ÙÚÇÓ¦ÚÎÙËÑÇÏÚÕÇßÚÕÑÃÔÎÚÕÚÎÝ
 ®ÙËÓÏÇÊÏÞ¦ÒÇÓÁÙÇÙÚÕÞÜØÏÄ
ÚÎÝ¡ÄØÏÇÝËÔßÖÂØÐËÁÔÚÇÙÎÑÇ
ÓÃÇÇÖËÏÒÂÇÒÒ¦ÊÏËØËßÔÎÚÏÑ¦ÃÙÜÝ
ÑÇÞÆÖÕÖÚÇÈÒÁÓÓÇÚÇÖÃÙÜÇÖÄÚÇ
Úà¦ÓÏÇÕÆÖÇÝËÃÙÇÏÔÚÄÖÏÕÝ"¡Ã
ÒÇÑÇÛÇØ¦ÓÎÔÕÓÃàÕßÔÄÚÏËÃÙÇÏ
¡ ©®ËÃÖËÁÔÇÝËÐÇßÚ×ÔÖØÕÚÕÆ
ÖÇØÇÓËØÃÙÕßÔÕÏÙßÍÑËÔÚØÜÓÁÔÕÏ
ÑÇÏÇÔÕÃÐËÏÕÊØÄÓÕÝ

Περιπολίες στα ανοιχτά και φόβοι για δυστύχημα
Û¦ÒÇÓÕÝÚÎÝÈ¦ØÑÇÝÍÏ»ÇßÚÄÑÇÏ
ËÒÒÎÔÏÑÄÙÑ¦ÌÕÝÖÇØËÔÁÈÎÍÏÇÔÇ
ÊÏÇÙ×ÙËÏÚÕÔÑÄÙÓÕÚÕßØÑÏÑÂ
ÇÑÚÕÌßÒÇÑÂÖÒÁÕÔÊËÔÇÔÚÇÖÕÑØÃ
ÔËÚÇÏÙÚÏÝÑÒÂÙËÏÝÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝ
ÖÒËßØ¦ÝÓÁÙÜÇÙßØÓ¦ÚÕßßÚÄ
ÖÕßÖØÕÈÒÎÓÇÚÃàËÏÚÕßÝÒÏÓËÔÏÑÕÆÝ
ËÃÔÇÏÖ×ÝÛÇÇÖÕÑÇÚÇÙÚÇÛËÃÓËÚ¦
ÚÎÔÇÖÕÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÚÎÝÖÇØÕÆÙÇÝ
ÑØÃÙÎÝÎÓËÚÇÐÆÚÕßÝÙßÔËØÍÇÙÃÇ
¬ÇËÖÃÙÎÓÇÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÊÎ
ÓÕÙÏÕÖÕÏËÃÎËÔÏÑÂØÇÓÓÇÚËÃÇ

«Δεν νομίζω ότι θα γίνει
ένα ναυάγιο εδώ μπροστά και ότι ακόμη και
όσοι είναι αντίθετοι δεν
θα πάνε να βοηθήσουν.
Λένε λόγια που
δεν τα σκέφτονται».

Οι κάτοικοι ³iØÓKÈÐ{ÒÇÈÙ{TÑÐÓ{.³ Ì³iÌ¨{Ñ×³ÓTÉ{ÐÉ³Ñ³¨ÑÉËÉÐ{ÑÑÓ¨Ñ³it×ÑKÓÜÑu.³
¨¨ÒÈ³i¨ËÇÈÌ³{ÓTÈÈ³ÉË³{ØÐÉoÑÜÖ³É¨ÉØ{~Ð{~ÓØÉ{³É{Ø

ÔÎÓÁØÜÙÎÝ ÊËÃÞÔÕßÔ ÄÚÏ ÚÎÔ
Î¡ÇØÚÃÕßÁÌÚÇÙÇÔÙÚÎÁÙÈÕ
¦ÔÛØÜÖÕÏÑÇÏÙÚÏÝ¦ÒÒÕÏ
ÑÕÒÕÆÛÎÙÇÔÓÎÊËÔÏÑÁÝØÕ
ÁÝ×ÙÖÕßÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎÁÓÖÚÎ
¦ÒÒÎÓÃÇÈ¦ØÑÇÓË¦ÚÕÓÇÈÍÂÑË
ÓËÚÇÐÆÑ¦ÒÇÝßÑÇÓÏ¦ÝÑÇÏÌÚÇ
ÒÕÆÝ±ÖÄÚÕÔÁÕÑÇÛËÙÚ×ÝÁÞËÏ
ÇÔÇÙÚÇÒËÃÚÕÊÏÑÇÃÜÓ¦ÚÕßÝÍÏÇ
ßÖÕÈÕÒÂÇÃÚÎÙÎÝÇÙÆÒÕß©ÏÒÏÓË
ÔÏÑÕÃÇÖÕÊÃÊÕßÔÚÏÝÖËØÏÕØÏÙÓÁÔËÝ
¶ÓÁÞØÏÙÚÏÍÓÂÝ¶ÇÌÃÐËÏÝÙÚÕÔÑÇÏ

ØÄÂÛËÜØÕÆÔÄÚÏÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂ
ÑËÔÚØÏÑÂÙÚÄÞËßÙÎÚÎÝÚÕßØÑÏÑÂÝ
ÖÒËßØ¦ÝËÃÔÇÏÕÈØÕÝÏÛÇÔÕÒÕ
ÍÕÆÔÄÚÏÕÏÊÏÇÑÏÔÎÚÁÝÙÚÇÇÔÚÏÑØÏ
Ô¦ÖÇØ¦ÒÏÇÓÖÕØËÃÔÇËÐÕÖÒÃàÕÔÚÇÏ
ÓËÈ¦ØÑËÝÑÇÏÓÎÞÇÔÁÝÍÏÇÔÇÍÃ
ÔËÏÓÏÇÖÕÒÆÖÏÕÓÇàÏÑÂÇÖÕÙÚÕÒÂ
ÚÕßÝÙÚÕÔÎÙÃ¬ÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÍØ¦
ÌÕÔÚÇÔÕÏÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝÍØÇÓÓÁÝ
ÇßÚ¦ÖÇØÁÓËÔÇÔËÏÑÇÙÃËÝ
ÚÇÖØ×ÚÇÞØÄÔÏÇÓËÚ¦ÚÎ¡Ï
ÑØÇÙÏÇÚÏÑÂ ÇÚÇÙÚØÕÌÂÕÏÕÏÑÕ
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Στη θαλάσσια ÕØÏÕÍØÇÓÓÂÇÔÕÏÞÚ¦ÚÎÝ
ÁÙÈÕßÕÏÖËØÏÖÕÒÃËÝËÃÔÇÏÖÒÁÕÔ
ÜØËÝÞÕßÓËËÔÚÕÒÁÝÍÏÇÇßÙÚÎ
ØÄÚËØÎÌÆÒÇÐÎ×ÝÍÃÔËÚÇÏÇßÚÄ"
¦ÔÁÞËÏÝÓÏÇÈ¦ØÑÇÖÕßÁØÞËÚÇÏ
ÓÖÇÃÔËÏÝÓÖØÕÙÚ¦ÙÇÔËÓÖÄÊÏÕÑÇÏ
ÓËÎÞÎÚÏÑ¦ÙÂÓÇÚÇàÎÚ¦ÝÔÇÓÎÔ
ÖËØ¦ÙÕßÔËÔÁÞÕßÓËËÔÚÕÒÂÔÇ
ÈßÛÃÙÕßÓËÑ¦ÖÕÏÕÔËÔÛÇÓÖÕØÕÆ
ÙÇÔÇÑÕßÈÇÒ¦ÜÚÁÚÕÏÕÈ¦ØÕÝ®ÒÁËÏ
ÙÚÎÔ ®ÒÏÓËÔÏÑÄÝÚÕßÔÎÙÏÕÆÖÕß
ÓÃÒÎÙËÓËÚÕÔÄØÕÚÎÝÇÔÜÔßÓÃÇÝ
ËÔÛÁÒËÏÔÇÙÞÕÒÏ¦ÙËÏÚÕÈÃÔÚËÕÖÕß
ÊÏÁØØËßÙËÇÖÄÚÎÔÚÕßØÑÏÑÂÖÒËßØ¦
ÚÕÕÖÕÃÕÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÊËÃÞÔËÏËÒÒÎ
ÔÏÑÄÖÒÂØÜÓÇÔÇÇÖÜÛËÃÓËÚÎÈÃÇ
ÑÇÏÞØÂÙÎÖßØ×ÔËÑÌÕÈÏÙÓÕÆÓÏÇ
ßÖËØÌÕØÚÜÓÁÔÎÒÁÓÈÕÊÏËßÑØÏÔÃàËÏ
ÄÓÜÝÄÚÏÊËÔÁÞËÏÙßÓÈËÃÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕ
ÙÚÕÖÁØÇÙÓÇÚÎÝÁÙÈÕß
ÐÎÍËÃÖÄÙÕËÆÑÕÒÕËÃÔÇÏÚÕÊß
ÙÚÆÞÎÓÇÙÚÎÛ¦ÒÇÙÙÇÜÝÓÁÙÇ
ÙÚÕÔÖÇÔÏÑÄÑÇÏÇÔßÖ¦ØÞËÏËÏÙ
ØÕÂßÊ¦ÚÜÔÙËÌÕßÙÑÜÚÂÒÁÓÈÕÕÏ
ËÖÏÈ¦ÚËÝÙÎÑ×ÔÕÔÚÇÏËÔÙÚÏÑÚÜÊ×Ý
ÄØÛÏÕÏÑÇÏÎÇÔÇÚØÕÖÂËÃÔÇÏÛÁÓÇ
ÊËßÚËØÕÒÁÖÚÜÔÏÊÏÑ¦ÙËÇßÚÁÝ
ÚÏÝÑÇÚÇÙÑËßÁÝÚÕÐÆÒÕÙÚÕÖÒÜ
ØÏÄÓËÚÇÑÏÔËÃÚÇÏËÆÑÕÒÇÓÖÕØËÃÔÇ
ÞÜÛËÃÙÚÇÙÜÛÏÑ¦ÚÎÝÈ¦ØÑÇÝÑÇÏ
ÔÇÚÎÔÚØßÖÂÙËÏ®ÒÁËÏ
¬ÎÔ ÇÛÇØ¦ËßÚÁØÇÁÔÇÇÍÄØÏ
ÇÖÄÚÕÌØÃÔÚÎÝßØÃÇÝÚÕÕÖÕÃÕ
ÚÇÐÃÊËßËÓÇàÃÓËÚÎÓÎÚÁØÇÚÕß
ÖÔÃÍÎÑËÇÔÕÏÞÚ¦ÚÎÝÁÙÈÕßÏ
ÓËÔÏÑÄÝÒÁËÏÙÚÎÔ ®ÄÚÏÂÚÇÔÑÇ
ÚËÙÚØÇÓÓÁÔÕÝÕÖÃÙÜÊËÐÏ¦ÇËØÕ

ÍÁÔËÏËÝÚÜÔÖØÕÙÌÆÍÜÔÖÕßÁÌÚÇ
ÔÇÔÙÚÎÑ¦ÒÇßÑÇÓÏ¦ÝÁÓËÔÇÔ
ÙÚÇÇÓÖ¦ØÏÇ®ÓÏÑØÁÝÇÖÕÛÂÑËÝ
ËÒÇÏÕÚØÏÈËÃÜÔÈ¦ØÑÇÚÎÝÖË
ØÇÙÓÁÔÎÝÁÓÖÚÎÝÊËÔÁÚßÞËÚÎÝ
ßÖÕÊÕÞÂÝÑ¦ÖÕÏÇÝ¡ ©©Ï¦Ô
ÛØÜÖÕÏÑ¦ÖÕÏÕÏÓËÓÜØ¦ÙÚÎÔ
ÇÍÑÇÒÏ¦ÊÏÇÔßÑÚÁØËßÙÇÔÙÚÕÔ
ÖØÕÇÆÒÏÕÞ×ØÕÚÎÝËÑÑÒÎÙÃÇÝÚÕß
ÍÃÕßÎÓÎÚØÃÕßßÖÄÚÎÔËÖÏÚÂ
ØÎÙÎÚÕßÏÓËÔÏÑÕÆÆÕßÖ¦ÒÒÎ
ÒÕÏÚÎÝ±ÖÇÚÎÝØÓÕÙÚËÃÇÝÚÕß

©ÚÕßÝÁÌËØÇÔÚÙ¦ÏÑÇÏßÖÔÄ
ÙÇÑÕßÝÑÇÏÚÕËÖÄÓËÔÕÖØÜÃÙÚÂ
ÔÕÔÚÇÔÙÑÎÔÁÝÇÖÄÚÕßÝÇÔÛØ×
ÖÕßÝÚÕßÂÓÕßßÚÏÑÂÝÁÙÈÕß

Η επόμενη ημέρα
ÔÁÇÊÏÇÞËÏØÏÙÚÏÑÂÖØÇÍÓÇ
ÚÏÑÄÚÎÚÇÙÚÕÔÎÙÃÁÞËÏÜÝÇÖÕ
ÚÁÒËÙÓÇÄÙÕÏÌÚ¦ÔÕßÔÔÇÓÎÔ
ÓËÚÇÑÏÔÕÆÔÚÇÏÙÚÎÔßÖËØ¦ØÏÛ
ÓÎ¡ÄØÏÇÎÑÇÚÇÍØÇÌÂÚÕßÝÔÇ
ÍÃÔËÚÇÏÖÒÁÕÔÙÚÎÔÙÚßÔÕÓÏÑÂ

ÏËÆÛßÔÙÎÙÚÎ¡ßÚÏÒÂÔÎÑÇÏÔÇ
ËÖÏÈÏÈ¦àÕÔÚÇÏÓËÑÇÛßÙÚËØÂÙËÏÝ
ÙÚÕÇØÓÇÚÇÍÜÍÄªÄÊÕÝ®ÚÕßÕ
ÒËÓÏÑÕÆ§ÇßÚÏÑÕÆÖÕßÑÇÚÁÖÒËß
ÙËÚÎÔ¬ËÚ¦ØÚÎÙÚÕÒÏÓ¦ÔÏÏÝ
È¦ØÕÝÚÕßÝËÑÊÃÊÕÔÚÇÏÇÖÕÌ¦ÙËÏÝ
ÇÖÁÒÇÙÎÝÖÄÓËÔÕÈÂÓÇËÃÔÇÏÎ
ÓËÚÇÌÕØ¦ÚÕßÝÙÚÎÔËÔÊÕÞ×ØÇ
ÚÎ¡ßÚÏÒÂÔÎÁÖËÏÚÇÇÖÄÙß
ÙÑÁÉËÏÝÓËÚÕÖÏÑÕÆÝÖÇØ¦ÍÕÔÚËÝ
ÑÇÏÚÏÝÇÙÚßÔÕÓÏÑÁÝÇØÞÁÝÓÎÑß
ÈËØÔÎÚÏÑÁÝÕØÍÇÔ×ÙËÏÝÖÕßËÃÞÇÔ
ÇÔÇÙÚËÃÒËÏÖØÕÙÜØÏÔ¦ÚÏÝÊØÇ
ÙÚÎØÏÄÚÎÚÁÝÚÕßÝËÖÁÙÚØËÉÇÔ
ÙÚÕÖËÊÃÕ¡ÖÒÄÑÇÊËÔßÖÂØÞÇÔ
ÖÒÁÕÔÙÚÕßÝÊØÄÓÕßÝÔÇÍÔÜØÃ
ÙÚÎÑËÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÑÇÏÓÇÝÇÔÁ
ÌËØÇÔÄÚÏÛÇÑ¦ÔÕßÔÚÎÓÁÍÏÙÚÎ
ÊßÔÇÚÂÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÍÏÇÔÇÓÎÔ
ßÖ¦ØÐÕßÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇÖËØÏÙÚÇ
ÚÏÑ¦®ÒÁËÏÕÖÄÙÚÕÒÕÝËãàÎÝ
ÊÏËßÛßÔÚÂÝÖØÕÍØÇÓÓ¦ÚÜÔÚÜÔ
ÏÇÚØ×Ô²ÜØÃÝÆÔÕØÇÕÏÕÖÕÃ
ÕÏÖÇØÁÞÕßÔßÖÎØËÙÃËÝßÍËÃÇÝÓË
ÊÆÕÑÒÏÔÏÑÁÝÙÚÕÔÎÙÃ
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÕÔÚËÒËßÚÇÃÕÓÂ
ÔÇÓËÚ¦ÚÇ¡¬ÂÚÇÔÚËÚÇÓÁÔÎ©
ÑÄÙÓÕÝÑÕßØ¦ÙÚÎÑËÕÏÇÑØÕÊËÐÏÕÃ
ÖÂØÇÔÚÇÖ¦ÔÜÚÕßÝ®ÒÁËÏÕÚØÇ
ÚÂÝÇÒÇÓÏÄÝËÔÔÕÓÃàÜÄÚÏÛÇ
ÍÃÔËÏÁÔÇÔÇß¦ÍÏÕËÊ×ÓÖØÕÙÚ¦ÑÇÏ
ÄÚÏÇÑÄÓÎÑÇÏÄÙÕÏËÃÔÇÏÇÔÚÃÛËÚÕÏ
ÊËÔÛÇÖ¦ÔËÔÇÈÕÎÛÂÙÕßÔÁÔË
ÒÄÍÏÇÖÕßÊËÔÚÇÙÑÁÌÚÕÔÚÇÏÙÜÝ
ËÃÔÇÏÎÇÍÇÔ¦ÑÚÎÙÎÃÙÜÝÄÚÏÊËÔ
ÓÇÝÊÃÔËÏÑÇÔÁÔÇÝÙÎÓÇÙÃÇÎÇÃ
ÙÛÎÙÎÄÚÏÓÇÝÁÞÕßÔÙÇÔÖÏÄÔÏÇ®
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Το παρασκήνιο
της «μάχης»
του Εβρου
Του Κ.Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Η ΕλλάδαÖ¦ÍÜÙË®ÚÎÔÇØÇÙÑËßÂ
ÖØÏÔÇÖÄÊÁÑÇÎÓÁØËÝÓËÚÎÔËÏÑÄÔÇÞÏÒÏ¦ÊÜÔÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÑÇÏÖØÕÙÌÆÍÜÔÖÕßÑÇÚËßÛÆÔÕÔÚÇÔÖØÕÝ
ÚÇËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑ¦ÙÆÔÕØÇÙÚÏÝ
ÇÙÚÇÔÏÁÝÇÒÒ¦ÙÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕßÕÑÄÑÑÏÔÕÝÙßÔÇÍËØÓÄÝËÃÞË
ÙÎÓ¦ÔËÏÖÕÒÆÔÜØÃÚËØÇ
6ÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÙËÙßÔÕÓÏÒÎÚÁÝÚÕßÕ¬ÕÆØÑÕÝÖØÄËÊØÕÝ
ªËÚàÁÖ¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦ÔÖÕÚÁÊËÔ
ÁÑØßÉËÙËÊÎÓÄÙÏËÝÚÕÖÕÛËÚÂÙËÏÝ
ÚÕßÄÚÏÊËÔÛÇÊÃÙÚÇàËÔÇËØÍÇÒËÏÕÖÕÏÂÙËÏÚÕÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÄ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßËÃÚËÔÇÖÏÁÙËÏÚÎÔ
ßØ×ÖÎËÃÚËÔÇßÖÎØËÚÂÙËÏ¦ÒÒÕßÝÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÕÆÝÙÚÄÞÕßÝÚÕß
ÚÙÏÄÚÇÔÁÍÏÔËÍÔÜÙÚÄÝÕÛ¦ÔÇÚÕÝÚÜÔ¬ÕÆØÑÜÔÙÚØÇÚÏÜÚÏÑ×Ô
ÙÚÕÔÚÒÃÓÖÚÕËØ×ÚÎÓÇÍÏÇÚÕÔ
Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÊËÔÂÚÇÔË¦ÔÛÇ
Ñ¦ÔËÏÑ¦ÚÏÕØÔÚÕÍ¦ÔÇÒÒ¦ÖÄÚËÑÇÏÖÕÆ®
ËÑÚÃÓÎÙÎÚÕßÖØÜÛßÖÕßØÍÕÆ
ËÖÏÈËÈÇÏ×ÛÎÑËÖÒÂØÜÝÒÃÍÕÇØÍÄÚËØÇÄÚÇÔËÔÎÓËØ×ÛÎÑËÇÖÄÚÎÔ
±ÑÇÏÊÏÇÆÒÕßÝÚÕßßÖÕßØÍËÃÕß
ÐÜÚËØÏÑ×ÔÄÚÏÁÞËÏÊØÕÓÕÒÕÍÎÛËÃÇÖÄÚÎÔÍÑßØÇÎÓËÚÇÑÃÔÎÙÎÖØÕÙÌÆÍÜÔÑÇÏÓËÚÇÔÇÙÚ×Ô
ÖØÕÝÚÇËÒÒÎÔÕÚÕßØÑÏÑ¦ÙÆÔÕØÇ
ÙÚÕÔÈØÕÚÇÔÚÕÞØÕÔÏÑÄÙÎÓËÃÕ
ÓÎÊÁÔÓËÚ¦ÚÕÕÖÕÃÕ¦ØÞÏÙËÁÔÇ
ÁÔÚÕÔÕÖÇØÇÙÑÂÔÏÕÖÕßÕÊÂÍÎÙËÙÚÕÙÌØ¦ÍÏÙÓÇÚÜÔÙßÔÄØÜÔ
ÙÚÎÔËÖÏÚßÞÂÌÆÒÇÐÂÚÕßÝÇÒÒ¦
ÑÇÏÙÚÎÔÎÞÎØÂÑÇÏÁÓÖØÇÑÚÎÙÚÂØÏÐÎÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÇÖÄÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎ

Η σύσκεψη στο Μαξίμου
ËÖÏÒÕÍÂÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÔÇ
ÑÒËÃÙÕßÔÚÇÙÆÔÕØÇÂÚÇÔÊËÊÕÓÁÔÎÚÎÙÆÙÑËÉÎÖÕßÙßÍÑ¦ÒËÙË
ÙÚÕÍØÇÌËÃÕÚÕßÓËÚÕßÝÙÚËÔÕÆÝ
ÙßÔËØÍ¦ÚËÝÚÕßÎÙßàÂÚÎÙÎÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝËÐËÒÃÞÛÎÑË
ÙËÚßÖÏÑÕÆÞÇØÇÑÚÂØÇÑÇÏÊËÔÊÏÂØÑËÙËÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖÄÓÃÇ×ØÇ
ÑÇÛ×ÝÕßÊËÃÝÇÓÌÏÙÈÂÚÎÙËÚÎÔ
ÇÔÇÍÑÇÏÄÚÎÚÇÎÛÂÔÇÔÇßÖËØÇÙÖÏÙÚËÃÚÇÞËØÙÇÃÇÑÇÏÚÇÛÇÒ¦ÙÙÏÇÙÆÔÕØÇÚÎÝÞ×ØÇÝ¬ÕÓÂÔßÓÇ
ËÐ¦ÒÒÕßÖÕßËÐÁÖËÓÉËÇÖÄÚÎÔÇØ-

ÞÂÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÂÚÇÔ!¬ÇÙÆÔÕØÇÑÒËÃÔÕßÔÊËÔÖËØÔ¦ËÏÑÇÔËÃÝ®
©Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÁÊÜÙËËÔÚÕÒÂ
ÙÚÕßÝ¡ÏÞ¦ÒÎ²ØßÙÕÞÕãÊÎ§ÃÑÕ
ÇÔÇÍÏÜÚÄÖÕßÒÕÒÑÏÈÏ¦ÊÎÚËÌÇÔÂÑÇÏÏ¦ÔÔÎÒÇÑÏÜÚ¦ÑÎÍÏÇ
ÚÎÒÂÉÎÄÒÜÔÚÜÔÇÖÇØÇÃÚÎÚÜÔ
ÓÁÚØÜÔ×ÙÚËÔÇÇÖÕÚØÇÖËÃËÃÙÕÊÕÝÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÑÇÏÖØÕÙÌÆÍÜÔ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÓËÚÕÔÃÊÏÕÔÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙßÔËÞ×ÝÙËÇÔÕÏÑÚÂÍØÇÓÓÂÓÇàÃÚÕßÝÒÂØÎËÏÑÄÔÇÚÜÔ
ËÐËÒÃÐËÜÔËÃÞËÇÖÄÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕßÕØÎÍÄØÎÝÎÓÎÚØÏ¦ÊÎÝ
ÕÏ×ØÍÕÝËØÇÖËÚØÃÚÎÝÇÔÁÒÇÈË
ÚÏÝÔÕÓÏÑÁÝÖÚßÞÁÝÚÎÝÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝ
ÚÎÝÑØÃÙÎÝÄÖÜÝËÃÔÇÏÎÇÖÄÌÇÙÎ
ÖËØÃÇÔÇÙÚÕÒÂÝÍÏÇÁÔÇÓÂÔÇÚÜÔ
ÇÏÚÂÙËÜÔÇÙÆÒÕßËÔ×ÕÏÚÁÒÏÕÝ
ÁÚÙÇÝÑÇÏÎÓÂÚØÎÝ¬ÙÏÄÊØÇÝ
ÇÙÞÕÒÂÛÎÑÇÔÓËÚÕÔÇÖËØ¦ÙËÏ®
ÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÕÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÓÂÔßÓÇÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇßÖ¦ØÞÕßÔ¦ÓËÙËÝÇÖÇÔÚÂÙËÏÝÙÚÇMHRLUL^ZÚÎÝ
ÚÕßØÑÏÑÂÝÖÒËßØ¦Ý

Ο ρόλος Μέρκελ - Μακρόν
¡ËÚÕËÖÏÞËÏØÎÙÏÇÑÄÙÞÁÊÏÕ
ÚÎÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÔÇßÒÕÖÕÏËÃÚÇÏ
ÓËÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÁÙÚØËÉËÚÎÔÖØÕÙÕÞÂÚÕßÙÚÎÊÏËÛÔÂÙÑÎÔÂ©Ñ
¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝËÖÏÑÕÏÔ×ÔÎÙËÓË
ÚÎËØÓÇÔÃÊÇÑÇÍÑËÒ¦ØÏÕÍÑËÒÇ¡ÁØÑËÒÎÕÖÕÃÇÖÁØÇÔÚÕß
ÑÕÓÈÏÑÕÆØÄÒÕßÖÕßÙßÔËÞÃàËÏ
ÔÇÊÏÇÊØÇÓÇÚÃàËÏËÔÚÄÝÚÎÝ
ÊÏÇÚÎØËÃÊÏÇÆÒÕßÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝ
ÓËÚÕÔ¬ÕÆØÑÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄ©
Ñ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÇÔÇÌÁØËÏÙËÙßÔÕÓÏÒÎÚÁÝÚÕßÄÚÏÚÕÓÂÔßÓÇÖÕß
ÖÁØÇÙËÎÑ¡ÁØÑËÒÖØÕÝÚÕÔÑ
ØÔÚÕÍ¦ÔÂÚÇÔÏÙÞßØÄÑÇÏÙßÔÁÈÇÒË¶ÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÈËÈÇÃÜÝ
ÓËÚÎÓËÍ¦ÒÎÑÏÔÎÚÕÖÕÃÎÙÎÚÕß
ÏÓËÔÏÑÕÆ¶×ÙÚËÔÇÓÎÔßÖ¦ØÐÕßÔÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÎÓÁØËÝØÕÁÝ
ÇÖÄÚÇÚÕßØÑÏÑ¦ÖÇØ¦ÒÏÇÖØÕÝ
ÚÇÔÎÙÏ¦ÚÕßÏÍÇÃÕßÖÇØÄÚÏÕÏ
ÑÇÏØÏÑÁÝÙßÔÛÂÑËÝÊËÔÂÚÇÔÇÖÇÍÕØËßÚÏÑÁÝÊÏÇÃÚËØÇÙÎÓÇÔÚÏÑÂ
ÂÚÇÔÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÄÖÜÝÒÁÍËÚÇÏÎ
ÙßÓÈÕÒÂÚÕß¦ÒÒÕßÖØÕÁÊØÕß
ÓÇÔÕßÁÒ¡ÇÑØÄÔÓËÚÕÔÕÖÕÃÕ
ËÖÃÙÎÝÙßÔÕÓÃÒÎÙËÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ©Ñ¡ÇÑØÄÔÁÈÇÒËÖÒ¦ÚÎ®
ÙÚÕÖÇØÇÙÑÂÔÏÕ×ÙÚËÔÇÊÎÓÏ-

INTIME NEWS

Πώς ο Μητσοτάκης κατέληξε
στην επιλογή να κλείσει τα σύνορα
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Το ραντεβού υψηλού
συμβολισμού
στα σύνορα και
η ευρωπαϊκή ενίσχυση
με 700 εκατ. ευρώ.

ËÖÃÙÑËÉÎÚÜÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÜÔ
ËßØÜÖÇáÑ×ÔÛËÙÓ×ÔÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇ
¦ÓËÙÇÂÚÇÔÁÔÇÙÇÌÁÝÓÂÔßÓÇ
ÙÚÂØÏÐÎÝÖØÕÝÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏÚÇ
ËÒÒÎÔÏÑ¦ÙÆÔÕØÇËÔ×ËÃÞËÑÇÏÖØÇÑÚÏÑÂÙÎÓÇÙÃÇÑÇÛ×ÝÙÚÎÔÛÂÔÇ
ÛÇÊÏÇÚËÛÕÆÔËÑÇÚËßØ×ÍÏÇ
ÚÕÖØÕÙÌßÍÏÑÄ

Η παράμετρος Μπορίσοφ
ÕßØÍÎÛËÃÁÔÇÏÊÏÇÃÚËØÇËßÔÕáÑÄ
ÖËÊÃÕÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇÁÔÇÔÚÏÚÎÝ
¬ÕßØÑÃÇÝÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÔÜÙÎÝ

«Ελα στην Ελλάδα»
ÇØ¦ÒÒÎÒÇÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝ
ÚÎÔ ßØÏÇÑÂËÖÏÑÕÏÔ×ÔÎÙËÓËÚÕÔ
ÖØÄËÊØÕÚÕßßØÜÖÇáÑÕÆßÓÈÕßÒÃÕßÇØÒ¡ÏÙÁÒÑÇÏÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÕßËÃÖËÖÜÝÛÁÒÜ
ÔÇÁÒÛËÏÝÇÆØÏÕÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ®©
Ñ¡ÏÙÁÒÚÕßÇÖ¦ÔÚÎÙËÖÜÝÚÎÔ
¬ØÃÚÎËÃÔÇÏÑÇÒÆÚËØÇ®ÑÇÏÌßÙÏÑ¦
ÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÁÞÕÔÚÇÝÖËÚÆÞËÏ
ÚÕÔÙÚÄÞÕÚÕß¶ÊÎÒÇÊÂÚÎÔÁÒËßÙÎÚÕßËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝ¶ÊËÔ
ËÃÞËÒÄÍÕÔÇËÖÏÓËÃÔËÏÜÝÖØÕÝÚÕÔ
ÞØÄÔÕ¡¦ÒÏÙÚÇÑÇÛ×ÝÙÚÎÔÛÂÔÇËÃÞÇÔÌÛ¦ÙËÏÓÎÔÆÓÇÚÇÄÚÏË¦Ô
ÚÎÝÇÖËßÛßÔÄÚÇÔÖØÄÙÑÒÎÙÎÛÇ
ÇÔÚÇÖÕÑØÏÔÄÚÇÔÑÇÏÎÖØÄËÊØÕÝ
ÚÎÝßØÜÖÇáÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝ©ÆØÙÕßÒÇÌÕÔÔÚËØ¦ÏËÔÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÑÏÔÎÚÕÖÕÏÂÛÎÑË×ÙÚËÔÇ
ÊÏËßØßÔÛËÃÎÇÖÕÙÚÕÒÂÙÚÕÔÈØÕ
ÓËÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÚÕÔÖØÄËÊØÕÚÕß
ßØÜÖÇáÑÕÆ ÕÏÔÕÈÕßÒÃÕß§ÚÇÈÃÔÚ
ÇÙÄÒÏÑÇÏÚÕÔÖØÕËÊØËÆÕÔÚÇÙÚÎÔ
ßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÖØÜÛßÖÕßØÍÄ
ÚÎÝ ØÕÇÚÃÇÝÔÚØÁÏÒÁÔÑÕÈÏÚÝ

ÚÎÔ ËÖÃÙÑËÉÎ ÙÚÕÔ ÈØÕ
ÂÛËÒËÔÇÖÇØÇÙÚËÃÑÇÏÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÚÎÝÕßÒÍÇØÃÇÝ¡ÖÄÏÑÕ
¡ÖÕØÃÙÕÌÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝËÖÏÑÕÏÔ×ÔÎÙËÓËÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÇÒÒ¦ÕÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
ÚÕßÇÖ¦ÔÚÎÙËÌÃÒËÓÕß¡ÖÄÏÑÕ
ËÙÆÊËÔÁÞËÏÝÖØÄÈÒÎÓÇÓËÚÕÔØÔÚÕÍ¦Ô®ÑÇÛ×ÝÊËÔßÖÂØÞËÒÄÍÕÝ
ÎÕßÒÍÇØÃÇÔÇÓÖËÏÙÚÕÑ¦ÊØÕ
ËÌÄÙÕÔÊËÔßÌÃÙÚÇÚÇÏÖÃËÙÎÙÚÇ
ÊÏÑ¦ÚÎÝÙÆÔÕØÇ
ËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÕÑ¡ÖÕØÃÙÕÌËÖÏÊÏ×ÑËÏÔÇÊÏÇÊØÇÓÇÚÃÙËÏ
ØÄÒÕÙÚÏÝËÐËÒÃÐËÏÝ©ÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÚÎÝÕßÒÍÇØÃÇÝÖØÄÚËÏÔËÔÇ
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛËÃÙÚÎÄÌÏÇÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÚÜÔËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔÛËÙÓ×ÔÚÕßÑ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎ
ÑÇÏÚÕßÑØÔÚÕÍ¦ÔÇÒÒ¦Õ¬ÕÆØÑÕÝÖØÄËÊØÕÝÄÖÜÝËÃÖËÖØÕÞÛÁÝ
ÑÇÏÊÎÓÕÙÃÜÝÂÚÇÔÇÖÕØØÏÖÚÏÑÄÝ
¦ÔÚÜÝÙÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕßÊËÔ
ÇÖÕÑÒËÃÕßÔÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕßÖÄ
ÖØÕâÖÕÛÁÙËÏÝÙÚÎÈÕßÒÍÇØÏÑÂ
ÖØÜÚËÆÕßÙÇÔÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛËÃÚÕËÖÄÓËÔÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÚØÏÓËØÂÝ
ÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÙËËÖÃÖËÊÕßÖÕßØÍ×Ô
ÐÜÚËØÏÑ×ÔÊÎÒÇÊÂÓËÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÚÜÔ§ÃÑÕßÁÔÊÏÇÑÇÏ¡ËÈÒÕÆÚ¬ÙÇÈÕÆÙÕÍÒÕß

Ο Ντόναλντ Τραμπ
και η επόμενη ημέρα
Την Τρίτη, ÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝËÃÞË
ÚÎÒËÌÜÔÏÑÂËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÑÇÏÓË
ÚÕÔÖØÄËÊØÕÚÜÔ§ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ØÇÓÖ© ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝ
ÖÇØ¦ÚÎÙÚËÔÂÙÞÁÙÎ¬ØÇÓÖØÔÚÕÍ¦ÔÊÏÇÙÌ¦ÒÏÙËÚÎÔÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÚÕßÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÕÝÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝ
ÔÇËÖÏÈ¦ÒËÏÚÎÔÕÓÕÛËÙÃÇÚÎÝÙÚÇ

Η Αθήνα δεν είναι
αντίθετη προς την πρόσθετη οικονομική
βοήθεια στην Τουρκία
από την Ε.Ε.
για το προσφυγικό.
ÙÆÔÕØ¦ÚÎÝÐ¦ÒÒÕßÄÖÜÝÒÁÍËÚÇÏ
Õ¬ØÇÓÖÁÞËÏÚÕÔÊÏÑÄÚÕßÌØ¦ÞÚÎ
ÙÚÇÙÆÔÕØÇÓËÚÕ¡ËÐÏÑÄ®
ÚÕ¡ÁÍÇØÕ¡ÇÐÃÓÕßÖ¦ÔÚÜÝ
ÓËÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙÚÕÔÈØÕÔÇ
ÚËÃÔËÏÔÇÙÚÇÛËØÕÖÕÏÎÛËÃÑÇÏÓË
ÊËÊÕÓÁÔÎÚÎÔËÖÇØÑÂÌÆÒÇÐÎÚÜÔ
ÛÇÒÇÙÙÃÜÔÙßÔÄØÜÔÚÎÝÞ×ØÇÝ
ÙÚØÁÌÕßÔÚÕÈÒÁÓÓÇÑÇÏÙÚÎÔËÖÄÓËÔÎÎÓÁØÇ®Ð¦ÒÒÕßËÑÚÏÓ¦ÚÇÏ
ÖÜÝÙÚÇÊÏÇÑ¦ÚÏÝÇÓÁÙÜÝËÖÄÓËÔËÝÎÓÁØËÝÕÏÙßÍÑËÔÚØÜÓÁÔÕÏ
ÙÚÕÔÈØÕÛÇÇØÞÃÙÕßÔÔÇÇÖÕÞÜØÕÆÔÖØ×ÚÕÔÒÄÍÜÑÄÖÜÙÎÝ

ÑÇÛ×ÝÁÞÕßÔÒ¦ÈËÏÚÕÓÂÔßÓÇÄÚÏ
ÚÇÙÆÔÕØÇÛÇÖÇØÇÓËÃÔÕßÔÑÒËÏÙÚ¦
ÇÒÒ¦ÑÇÏËÖËÏÊÂÓËÙÕÒ¦ÈÎÙÇÔ¦ÒÒËÝËÐËÒÃÐËÏÝÄÖÜÝÎËÑËÞËÏØÃÇÙÚÕ
ÔÚÒÃÓÖÖÃÙÎÝÄÖÜÝÒÁÍËÚÇÏÕ
¬ÕÆØÑÕÝÖØÄËÊØÕÝÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏ
ÖÜÝÚÕÙÄÕß®ÚÜÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÜÔ
ÎÓËØ×ÔÊËÔÚÕßÈÍÂÑË®
ËÑ¦ÛËÖËØÃÖÚÜÙÎÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÖÇØÇÓÁÔËÏÙÚÇÛËØ¦ÖØÕÙÇÔÇÚÕÒÏÙÓÁÔÕÝÙÚÎÔÇÖÕÑÒÏÓ¦ÑÜÙÎÚÎÝÁÔÚÇÙÎÝÓËÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ
ÇÒÒ¦ÄÖÜÝÇÔÇÌÁØËÏÙËÙßÔÕÓÏÒÎÚÁÝÚÕßÊËÔÛÇÙßàÎÚÂÙÜÓËÚÕÔ
ØÔÚÕÍ¦ÔßÖÄÖÃËÙÎÑÇÏÇÖËÏÒÁÝ®
¦ÔÚÜÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝ
ÎÛÂÔÇÊËÔËÃÔÇÏÇÔÚÃÛËÚÎÖØÕÝ
ÚÎÔÖØÄÙÛËÚÎÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÈÕÂÛËÏÇ
ÖØÕÝÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÇÖÄÚÎÔÍÏÇ
ÚÕÖØÕÙÌßÍÏÑÄËÔ×ÇÔÚÏÑËÏÓËÔÏÑ¦
ÚÎÞ×ØÇËÐßÖÎØËÚËÃÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÝÇÙÌÇÒÕÆÝà×ÔÎÝÙÚÎ
ßØÃÇÄÖÜÝËÖÏÊÏ×ÑËÏÕ¬ÕÆØÑÕÝ
ÖØÄËÊØÕÝÇØ¦ÒÒÎÒÇÙÚÕËÙÜÚËØÏÑÄÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÚÎÝÊÏÇÌÆÒÇÐÎÝ
ÚÜÔÙßÔÄØÜÔÛÇÙßÔËÞÏÙÚËÃÓËÚÇ
ÇÖÇÏÚÕÆÓËÔÇÑÇÚ¦ÖËØÃÙÚÇÙÎÓÁÚØÇÖÃÙÎÝÎÇÖÕÙßÓÌÄØÎÙÎÚÜÔ
ÔÎÙÏ×ÔÛÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÇÒÒ¦ÞÜØÃÝÚßÓÖÇÔÕÑØÕßÙÃËÝ®ËÔ×ÓËÚÎÔ
ÇÐÏÕÖÕÃÎÙÎÚÜÔÖÄØÜÔÇÖÄÚÎÔ
ÛÇÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃÖØÄÙÛËÚÕÝ
ÌØ¦ÞÚÎÝÙÚÕÁÚÇÒÕÚÕßÈØÕß

Το «ένστικτο επιβίωσης» του Τσίπρα έκλεισε τα σύνορα
Η χρυσή τομή στην Π.Γ., ο σκεπτικισμός κορυφαίων στελεχών και ο ρόλος των «53+» στην τελική μορφή της απόφασης
OτανÙÚÎÔËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÂàßÍÇØÏ¦®
ÚÎÝ ÕßÓÕßÔÊÕÆØÕßÓÖÂÑËÚÕÖØÕÙÌßÍÏÑÄÇØÑËÚÕÃÙÚÎÔÇÐÏÜÓÇÚÏÑÂ
ÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÌÕÈÂÛÎÑÇÔÄÚÏÍÏÇ
¦ÒÒÎÓÏÇÌÕØ¦ÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕ
ÛÁÓÇÛÇÕÊÎÍÂÙËÏÚÕÔ±ªÙË
ÁÔÇÔÔÁÕÑÆÑÒÕËÙÜÙÚØÁÌËÏÇÝ¬Î
ÙÚÏÍÓÂÓ¦ÒÏÙÚÇÖÕßÚÕÑÄÓÓÇÚÇÒÇÔÃàËÚÇÏÇÖÄÚÕÔÍØÃÌÕ®ÚÕßÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÕÆÓËÚÎÔÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÑÇÏÚÎÓËÏÕÉÎÌÃÇÔÇÓËÚØÕÆÔ
ÚÏÝÔÁËÝÚÕßÝÊßÔ¦ÓËÏÝÚÕÓßÇÒÄ
ÖÕÒÒ×ÔÙÚËÒËÞ×ÔÂØÛËÕ©ÑÚ×ÈØÏÕÝÚÕß/ÚÇÔÎÖËØÃÕÊÕÝ
ÖÕßÕßÖÕßØÍÄÝ¡ËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÂÝ
ÕÒÏÚÏÑÂÝÏ¦ÔÔÎÝ¡Õßà¦ÒÇÝËÃÞË
ÇÖËÏÒÂÙËÏÇÑÄÓÇÑÇÏÓËÖÇØÇÃÚÎÙÎ
ÇÖÄÚÕÞÇØÚÕÌßÒ¦ÑÏÄÚÕßÙÚÎÙßÔËÊØÃÇÙÎÚÎÝÕÒÏÚÏÑÂÝØÇÓÓÇÚËÃÇÝ
ËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝÙÑÒÎØÂÝÑØÏÚÏÑÂÝÖÕß
ÚÕßÇÙÑÕÆÙÇÔÕÏ®ÍÏÇÚÏÝÙßÔÛÂÑËÝÊÏÇÈÃÜÙÎÝÚÜÔÓËÚÇÔÇÙÚ×Ô
ÃÞÇÔÖØÕÎÍÎÛËÃÇØÑËÚÁÝÊÏÇÌÜÔÃËÝÇÑÄÓÇÑÇÏÇÔÚ¦ØÚÏÑÕ®ÈÕßÒËßÚ×ÔÍÏÇÚÏÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃËÝÇÙÆÒÕß
ÚÕÃÊÏÕÄØÍÇÔÕÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ¬ËÚ¦ØÚÎÓÖÕØËÃÎÞØßÙÂÚÕÓÂ
ÔÇÈØÁÛÎÑËÓËÓÏÇÖØÕÙÛÂÑÎÙÚÕ
ÑËÃÓËÔÕÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÇÖÄÌÇÙÎÝ
ÜÙÚÄÙÕÓËÙÑËÖÚÏÑÏÙÓÄÇÖÁÔÇÔÚÏ
ÙÚÕÔÒÁÐÎ¬ÙÃÖØÇÙÆÓÌÜÔÇÓË
ÇÙÌÇÒËÃÝÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÎÝ ®ÙÚÕÏ-

ÞÂÛÎÑÇÔÕØÏÙÓÁÔÇÑÕØßÌÇÃÇÙÚËÒÁÞÎÚÎÙßÔÁÔÚËßÐÂÚÕßÙÚÕ4LNHÕ
ÖØÄËÊØÕÝÚÕß±ªÖÇØÇÊËÞÄÚÇÔ
ÄÚÏÕØÛ×ÝÎÑßÈÁØÔÎÙÎÁÑÒËÏÙËÚÇ
ÙÆÔÕØÇÍÔÜØÃàÕÔÚÇÝÖÜÝÖÁØÇÇÖÄ
ÚÎÔËÕÒÇÃÇÇØÑËÚÕÃÑÕØßÌÇÃÕÏÚÎÝ
ÑÕÓÓÇÚÏÑÂÝÖÚÁØßÍÇÝÊËÔÛÇÊÏÙÚ¦ÙÕßÔÔÇÊÏÇÚÇØ¦ÐÕßÔÚÎÌÇÏÔÕÓËÔÏÑÂËÙÜÑÕÓÓÇÚÏÑÂÎØËÓÃÇÚÜÔÚËÒËßÚÇÃÜÔÎÓËØ×ÔÚÎÍØÇÓÓÂÖÜÝ
ÚÇÙÆÔÕØÇÊËÔËÃÔÇÏÕÆÚËÑÒËÏÙÚ¦
ÕÆÚËÇÔÕÏÞÚ¦ÇÒÒ¦ÌßÒÇÙÙÄÓËÔÇ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÑÏÔÂÛÎÑÇÔÕÏ§ÃÑÕÝ¢ÃÒÎÝ§ÃÑÕÝÕÆÚÙÎÝ
ÑÇÏ¦ÔÕÝ¦ÓÖØÕß©ÏÚÄÔÕÏÊËÔ
ÇÔÁÈÎÑÇÔÄÓÜÝÕÏÊÏÇÌÕØÁÝÂÚÇÔ
ÊÏÇÑØÏÚÁÝ¬ÇÚØÃÇÙÚËÒÁÞÎÑÇÏÙË
ÖÏÕÂÖÏÕßÝÚÄÔÕßÝÕÕÊÜØÂÝØÃÚÙÇÝÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝÃÊÏËÝÖÎÍÁÝ
ËÑÚÃÓÎÙÇÔÙÚÎÔÕÒÏÚÏÑÂØÇÓÓÇÚËÃÇÖÜÝÂÚÇÔ¦ÍÇØÓÖÕÝ®ÕÚØÄÖÕÝ
ÖÕßÕÖØÄËÊØÕÝÚÕß±ª¦ÊËÏÇÙË
ÚÎÓËÏÕÉÎÌÃÇ

Ελλειμμα επικοινωνίας
¬ÕÑÒÃÓÇÊËÔËÃÞËÈÕÎÛÂÙËÏÑÇÏ
ÎÇÌÜÔÃÇÚÎÝÎÍËÙÃÇÝÚÕÚØÏÂÓËØÕ
ÚÎÝ ÇÛÇØ¦ÝËßÚÁØÇÝßÕÎÓÁØËÝÓ¦ÝÙÞÕÒÃÇàÇÔÓÄÔÕÚÇÙÄÙÏÇÒÓÃÔÚÏÇÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÎÝÔËÕÒÇÃÇÝ
ÓÇÝÌÚÇÃÔË"®ÙÎÓËÃÜÔËÙÚÎÔ ®
ÓÁÒÕÝÚÕßÑÕØßÌÇÃÕßÑÇÛÕÊÎÍÎÚÏÑÕÆÕØÍ¦ÔÕßÖÕßÛËÜØËÃÇÔÇÍÑÇÃÕ
ÚÇÇÔÚÇÔÇÑÒÇÙÚÏÑ¦ÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝ

ÔÇÍÃÔÕßÔÚÇÞÆÚËØÇÚÎÔËÖÏÑÇÏØÄÚÎÚÇÎÍËÓÄÔËßÙËÎ¦ÖÕÉÎÚÎÝ
ÔËÕÒÇÃÇÝßÖÕÙÚÂÑÇÓËÓËÍ¦ÒÎËÖÏÑÕÏÔÜÔÏÇÑÂàÎÓÏ¦®ÖÇØÇÊËÞÄÚÇÔ
ÈÕßÒËßÚÂÝÓËÚ¦ÚÎÙßàÂÚÎÙÎÖÕß
ÁÍÏÔËÙÚÎÔ ÕÏÔÕÈÕßÒËßÚÏÑÂ©Ó¦ÊÇÚÎÔÁÓÖÚÎ
ÒÂÐÎÚÕßÙßÔÇÍËØÓÕÆÙÚÎÔ

Ο μετασχηματισμός
του ΣΥΡΙΖΑ, έστω και
δύσκολα, αρχίζει να
γίνεται πράξη, αφού
η πίεση που δέχεται
η χώρα στη μεθόριο
νίκησε τις ιδεοληψίες
του παρελθόντος.

Με τη δήλωση ti×ÖÜÑÂi³ÈÌ¨ÐÑØÑ³ÉÜÉËÑÈ³Ìi³~ÑÚÊ~o{Ñ~ÒÚÉ~ÈKÓ¨iiuåÜÓÂiØ0Ë¨ÑØÑÓ×ÈoÉ³i¨Ì~Üii
ÓÑ¨ÉÂioÊÉ

ÙÚÇÓÁÙÇÚÎÝÖËØÇÙÓÁÔÎÝ
ËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÂØÛËÄÚÇÔÑÇÚ¦ÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÙßÔËÊØÃÇÙÎÝàÎÚÂÛÎÑËÔÇÊÏÇÚßÖÜÛËÃËßÑØÏÔ×ÝÖÜÝ
ÎÌÆÒÇÐÎÚÜÔÙßÔÄØÜÔËÃÔÇÏÇßÚÕÔÄÎÚÕÑÇÛÂÑÕÔÑ¦ÛËËÒÒÎÔÏÑÂÝ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÝÏÊÏÇÃÚËØÇÙËÙßÔÛÂÑËÝ
ÄÖÜÝÕÏÙÎÓËØÏÔÁÝ®¬ÕÞÁØÏÚÕßÝ
ÙÚÎÔÚËÒÏÑÂÓÕØÌÂÚÎÝÇÖÄÌÇÙÎÝ
ÁÈÇÒÇÔÑÇÏÕÏ®ÚÕßßÑÒËÃÊÎ¬ÙÇÑÇÒ×ÚÕß¬ÇÙÃÇ²ØÏÙÚÕ-

ÊÕßÒÕÖÕÆÒÕßÓÖÕØËÃÔÇÓÎÔÖÂØË
ÚÕÔÒÄÍÕÜÙÚÄÙÕÎÛÁÙÎÚÎÝËÃÔÇÏ
ÍÔÜÙÚÄÖÜÝÚÇßÚÃàËÚÇÏÓËÚÎÓËÏÕÉÎÌÃÇÚÕß±ªÖÕßàÂÚÎÙËÔÇ
ÊÏËßÑØÏÔÏÙÚËÃÄÚÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎËÓÌÇÔÃàËÏÓÏÇÉËßÊÂËÏÑÄÔÇÖÕÒÁÓÕß
ÙÚÇÙÆÔÕØÇÑÇÏßÖÕÊÇßÒÃàËÏËÛÔÏÑÏÙÚÏÑ¦ÁÔÙÚÏÑÚÇ®
©ÒÍÇËØÕÈÇÙÃÒÎÎÓÂÚØÎÝÃÚÙÇÝ§ÃÑÕÝÇÖÖ¦ÝªÁÔÇÕÆØÕß
×ÙÚÇÝÇÞÇØÏ¦ÊÎÝÑÇÏ¦ÒÒÇÙÚË-
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ÒÁÞÎËÑÌØ¦àÕßÔÚÎÔÖ¦ÍÏÇÛÁÙÎÕÏ
ÚÄÔÕÏÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÔÇ
ÇÔÁÈÕßÔÑÇÚÇÑÄØßÌÇÍÏÇÚÕÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÄßÖÕÙÚÎØÃàÕÔÚÇÝÖÜÝ
ÎÖÇØÁÓÈÇÙÎÚÕßÒÁÐÎ¬ÙÃÖØÇ
ÂÚÇÔÞËÏØÕßØÍÏÑÂ®ÑÇÏÑÇÚ¦ÌËØË
ÔÇÇÔÇÊËÃÐËÏÚÕÇÊÏÁÐÕÊÕÙÚÕÕÖÕÃÕ
ÁÞËÏÈØËÛËÃÕ ßØÏ¦ÑÕÝ¡ÎÚÙÕÚ¦ÑÎÝÖÕÌËÆÍÕÔÚÇÝÔÇÖØÕÑÒÎÛÕÆÔ
ÔÁËÝÖÇØËÐÎÍÂÙËÏÝÕÖØÄËÊØÕÝÚÕß
±ªÇÖËßÛßÔÄÓËÔÕÝÖØÕÝÚÕßÝ
ÈÕßÒËßÚÁÝÚÕßËßÛßÍØÇÓÓÃÙÚÎÑË
ÖÒÂØÜÝÓËÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÚÕßÑÕØßÌÇÃÕßÕØÍ¦ÔÕßÊÎÒ×ÔÕÔÚÇÝÚÎÔ
ÁÓÖÚÎÖÜÝÎÌÆÒÇÐÎÚÜÔÙßÔÄØÜÔÓÇÝÇÖÕÚËÒËÃÇßÚÕÔÄÎÚÕÑÇÛÂÑÕÔÍÏÇÑ¦ÛËÑßÈÁØÔÎÙÎ®

Αναζήτηση νέων ισορροπιών
ÓÔÎÓÕÔÏÇÑÂßÖÕÚÇÍÂÚÕß±ªÄÙÕÂÚÇÔÙÚÎÔËÐÕßÙÃÇÞÚÆÖÎÙËÇÖÄÚÎÔÖØ×ÚÎÙÚÏÍÓÂÚÏÝËßÇÃÙÛÎÚËÝÞÕØÊÁÝÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÙË
àÎÚÂÓÇÚÇÚÇßÚÕÚÏÑÕÆÞÇØÇÑÚÂØÇ
ÙßÍÑÇÚÕÃÑÎÙÎÓËÚÕßÝ§ÁÊÏÔËÁÔÇ¦ÒÒÕÛÏÙÚÕÔÒÁÐÎ¬ÙÃÖØÇ
ÔÇÙÚØÃÈËÏÖÕÆÑÇÏÖÕÆÚÕÚÏÓÄÔÏ®
ÖØÕÝÚÇÊËÐÏ¦¬×ØÇÖÕßËÖÏÛßÓËÃ
ÔÇÇÖËßÛßÔÛËÃÙÚÕÔÞ×ØÕÚÕß ÁÔÚØÕßÑÇÒËÃÚÇÏÔÇÏÙÕØØÕÖËÃÓËÚÇÐÆ
ÚÕßØËÇÒÏÙÓÕÆÖÕßÖØÁÖËÏÔÇÁÞËÏ
ÁÔÇÑÄÓÓÇËÐÕßÙÃÇÝÑÇÏÚÕßØÏàÕÙÖÇÙÚÏÙÓÕÆÖÕßÊËÔÛÁÒËÏÔÇÞ¦ÙËÏ
ÚÎÔ ÕßÓÕßÔÊÕÆØÕßÓËÚ¦ÊË-

Ñ¦ÊËÝÙßÔËÊØÏ¦ÙËÏÝÑÇÚÇÔÕÕÆÔ
ÖÒÁÕÔÑÇÒ¦ÖÜÝÎÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎ
ÚÎÝÖËØÏÄÊÕßÓÖÕØÕÆÙË
ËÆÑÕÒÇÔÇÇÔÕÃÍËÏÚÇÙÆÔÕØÇ®ÑÇÏ
ÔÇÑÇÚÇÍÍÁÒÒËÏÚÕßÝÌØ¦ÞÚËÝÇÌÕÆ
ÊËÔÍÔ×ØÏàËÚÏÙÎÓÇÃÔËÏÖØÕÙÌßÍÏÑÂÑØÃÙÎ©ÏÂÖÏÕÏÚÄÔÕÏÙÚÕßÝ
ÕÖÕÃÕßÝÑÏÔÂÛÎÑËÚËÒÏÑ¦ÎÇØÏÙÚËØÂÖÚÁØßÍÇÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÊËÃÞÔËÏ
ÖÜÝÕÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÝÚÕß±ªÁÙÚÜÑÇÏÊÆÙÑÕÒÇÇØÞÃàËÏÔÇ
ÍÃÔËÚÇÏÖØ¦ÐÎÇÌÕÆÚÇÔÁÇÊËÊÕÓÁÔÇÑÇÏÎÚËØ¦ÙÚÏÇÖÃËÙÎÖÕßÊÁÞËÚÇÏÎÞ×ØÇÙÚÇÙÆÔÕØÇÔÃÑÎÙÇÔ
ÚÏÝÏÊËÕÒÎÉÃËÝÚÕßÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝ
ÐÇÃØËÙÎÇÖÕÚËÒÕÆÔÕØÏÙÓÁÔËÝÓËÓÕÔÜÓÁÔËÝÊÎÒ×ÙËÏÝÖÕßËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇÖØÕÈÒÎÓÇÚÃàÕßÔ
ËÓÏÇÞØÕÔÏÑÂÙßÍÑßØÃÇÖÕß
ÚÕ®ÚÎÝÉÎÌÕÌÕØÃÇÝÚÎÝ
ÚËÒËßÚÇÃÇÝ ËÔÚØÏÑÂÝÖÏÚØÕÖÂÝ
ÁÑÇÔËÖÕÒÒÕÆÝÚÎÝÖÇÒÇÏ¦ÝÌØÕßØ¦Ý®ÔÇÓÏÒÂÙÕßÔÍÏÇÊÆÕÏÙÄÚÏÓÇ
ÓÖÒÕÑÓÁÙÇÙÚÎÔ ÕßÓÕßÔÊÕÆØÕß
ÎÖÇØÁÓÈÇÙÎÚÕßÒÁÐÎ¬ÙÃÖØÇÛËÜØÂÛÎÑËÇÖÄÚÕßÝÖØÕËÊØÏÑÕÆÝ®
ÑÇÚÇÒßÚÏÑÂ©ÞÏÓÄÔÕÍÏÇÔÇÐËÑÇÛÇØÃÙËÏÖÕÏÕÝÑ¦ÔËÏÑÕßÓ¦ÔÚÕÇÒÒ¦
ÑÇÏÍÏÇÔÇÖ¦ØËÏÚÎÔÇÖÇØÇÃÚÎÚÎ
ÌÄØÇÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÊÏËßÛËÚÂÙËÏ
ÇÔÁÌËÒÇÓÏÇÙËÏØ¦ÇÖÄàÎÚÂÓÇÚÇ
ÖÕßÁÞÕßÔÔÇÑ¦ÔÕßÔÚÄÙÕÓËÚÇ
ÕØÍÇÔÜÚÏÑ¦ÄÙÕÑÇÏÓËÚÕÄÔÕÓÇ
ÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝ
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Τα κράτη
δεν μπορούν
να υπάρξουν
χωρίς σύνορα

Ο πόλεμος
προπαγάνδας
Η Ε.Ε. δεν είναι
κράτος αλλά μια
ένωση κρατών, έτσι
δεν μπορεί να ασκήσει
κυριαρχικά δικαιώματα
περιφρούρησης. Ισως
αυτό να εξηγεί γιατί οι
Ευρωπαίοι δείχνουν
την αλληλεγγύη τους
δίνοντας χρήματα και
όχι με άλλους, πιο
χειροπιαστούς τρόπους.

Ο Μισέλ Φουσέ μιλάει στην «Κ»
Συνέντευξη στη ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΟΥΡΝΑΡΑ

Τον ρόλο ÖÕßÊÏÇÊØÇÓÇÚÃàÕßÔÚÇÙÆÔÕØÇÚÕÔÇÔÚÏÒÎÌÛÂÑÇÓËÖÒÂØÜÝ
ÕÏÒÒÎÔËÝÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝÎÓÁØËÝ
ÚËØ¦ÙÚÏÇÖÃËÙÎÇÖÄÚÕßÝÖØÄÙÌßÍËÝÑÇÏÓËÚÇÔ¦ÙÚËÝÖÕßÊÁÞËÚÇÏÎÞ×ØÇÙËÐÎØ¦ÑÇÏÛ¦ÒÇÙÙÇ
ÁÌËØËÐÇÔ¦ÙÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÁÔÇ
ÛÁÓÇÖÕßÎÖÇÍÑÕÙÓÏÕÖÕÃÎÙÎÑÇÏ
ÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÇÏÞÓÂÝËÃÞÇÔßÖÕÈÇÛÓÃÙËÏÙÚÎÔÖØ¦ÐÎ¡ÖÕØËÃÔÇ
ËÃÞÇÓËÙßÔÎÛÃÙËÏÚÇÑËÌ¦ÒÇÏÇÕÏ
ÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÚÇÇÍÇÛ¦ÑÇÏÕÏÖÕÒÃÚËÝÔÇÊÏÇÑÏÔÕÆÔÚÇÏËÒËÆÛËØÇÙË
ÓËÍ¦ÒËÝÍËÜÍØÇÌÏÑÁÝà×ÔËÝÑßØÃÜÝÕÏÏÕÃÄÓÜÝÚÇÑØ¦ÚÎÊËÔ
ÓÖÕØÕÆÔÔÇßÖ¦ØÐÕßÔÞÜØÃÝÙÆÔÕØÇ®ßÖÕÍØÇÓÓÃàËÏÕÊÏÖÒÜÓ¦ÚÎÝ
ÑÇÏÍËÜÍØ¦ÌÕÝ¡ÏÙÁÒ¢ÕßÙÁÖÕß
ÈØÁÛÎÑËÖØÕÙÌ¦ÚÜÝÙÚÎÔÛÂÔÇ
ÑÇÛ×ÝËÖØÄÑËÏÚÕÔÇÓÏÒÂÙËÏÙÚÕ
ÇÔÇÈÒÎÛÁÔ©ÏÑÕÔÕÓÏÑÄ¢ÄØÕßÓ
ÚÜÔËÒÌ×ÔÑÇÏÖÇØÇÞ×ØÎÙËÙßÔÁÔÚËßÐÎÙÚÎÔ ®
©¦ÒÒÕÝÁÞËÏÑÇÚÇÖÏÇÙÚËÃÓË
ÚÕàÂÚÎÓÇÚÜÔÙßÔÄØÜÔ¶ÍÏÇÔÇ
ÇÑØÏÈÕÒÕÍÕÆÓËÓËÚÎÔÇÔÇÍÑÇÏÄÚÎÚÇÚÎÝÆÖÇØÐÂÝÚÕßÝ¶ÂÊÎÇÖÄ
ÚÎÊËÑÇËÚÃÇÚÕß ÞËÏÊÏÇÚËÒÁÙËÏÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÄÝÙÆÓÈÕßÒÕÝ
ÚÕß¢ØÇÔÙÕß¦¡ÏÚËØ¦ÔÙÚÎÔÏÄÚÎ
ÚÕßÍÏÇÔÇÞØÎÓÇÚÃÙËÏÇØÍÄÚËØÇ
ÑÇÛÎÍÎÚÂÝÙÚÎÔ,JVSL5VYTHSL
:\WLYPL\YLÚÕÌßÚ×ØÏÕÙÚËÒËÞ×Ô
ÚÎÝÇÔ×ÚÇÚÎÝÑØÇÚÏÑÂÝÍÇÒÒÏÑÂÝ
ÊÏÕÃÑÎÙÎÝÖØËÙÈËßÚÂÝÚÎÝÇÒÒÃÇÝÙÚÎËÚÕÔÃÇÑÇÏÊÏËßÛßÔÚÂÝ
ÙÖÕßÊ×ÔÙÚÕÔÙÚÏÚÕÆÚÕÔÜÚ¦ÚÜÔÖÕßÊ×ÔÛÔÏÑÂÝÓÆÔÎÝÚÎÝ
Þ×ØÇÝÚÕß
ØÕÔÕÓÏÇÑÄÝÙßÔÕÓÏÒÎÚÂÝÖØÜÛßÖÕßØÍ×ÔÑÇÏßÖÕßØÍ×ÔÁÞËÏÙÜØËÆÙËÏÖËÃØÇÜÝ¦ÓËÙÕÝÍÔ×ÙÚÎÝ
ÚÎÝÊÏËÆØßÔÙÎÝÚÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏ

ÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÂÝÙÑÇÑÏÁØÇÝÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑßÑÒÕÌÕØÕÆÔ
ÊÆÕÈÏÈÒÃÇÚÕß!¡¦ÞÎÚÜÔ²ÇØÚ×Ô®ÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÕÔÏ×ØÍÕØËÈËÒ¦ÑÎÇÖÄÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝ
ÁØÑßØÇÑÇÏÖÏÙÚØÕÌÂÚÜÔ
ßÔÄØÜÔ®ÇÖÄÚÎÔÕÏÑÃÒÎÚÕ¦
ÏÇÚÕÔ¢ÕßÙÁÄÞÏÓÄÔÕÔÚÇ
ÙÆÔÕØÇÇÒÒ¦ÕÆÚËÕÏÞ¦ØÚËÝÊËÔ
ÁÞÇÙÇÔÖÕÚÁÚÎÊÆÔÇÓÂÚÕßÝÑßØÃÜÝÍÏÇÚÕÖÄÙÕËÏÑÕÔÕÍØÇÌÕÆÔ
ÚÏÝÌÏÒÕÊÕÐÃËÝÕØÏÙÓÁÔÜÔ!¬Õ
ÍËÜÖÕÒÏÚÏÑÄÚÕÖÃÕÙÂÓËØÇ"Ç
ÓÖÕØÕÆÙÇÓËÔÇÚÕÇÔÇÒÆÙÕßÓË
ÑÇÚÇÌËÆÍÕÔÚÇÝÙËÄØÕßÝÄÖÜÝÕ
ÇßÚÕÑØ¦ÚÕØÇÝÚÎÝ ÃÔÇÝÕÚÙ¦ØÕÝ
ÕÙÕßÒÚ¦ÔÕÝÑ¦ÖÕßÓÇÑØÆÚËØÇ
ÇÖÕÓÕÔÜÓÁÔÕÝÕÇÍÏÇÚÕÒ¦ÞÊßÙÑÕÒÃÇÚÎÝËÃÔÇÏÖÜÝËßÚßÞ×Ý
ÊËÔÁÞÕßÓËÖÒÁÕÔÇßÚÕÑØ¦ÚÕØËÝ
ÔÇÎÊÆÔÇÓÎÑÇÏÎÇÊßÔÇÓÃÇÓÇÝ®
ÚÕÔÃàËÏÕ¢ÕßÙÁ

Δύο προσεγγίσεις
©ÒËÝÇßÚÁÝÕÏÇÔÇÊßÄÓËÔËÝÊßÔ¦ÓËÏÝËÖÇÔÇÈËÈÇÏ×ÔÕßÔÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÚÕßÝÁÞÕßÔËÊÇÌÏÑÁÝÊÏËÑÊÏÑÂÙËÏÝËÖÏàÎÚÕÆÔÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇ
àÜÔ×ÔËÖÏØØÕÂÝËÇßÚÂÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦ÚÕßÝÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÕßÝ
Þ¦ØÚËÝÇÁÞËÚËÊËÏÇÙÌÇÒ×ÝÎÍÁÚËÝÔÇËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÏÙËÊÎÓÄÙÏÇ
ÊÏÇÍÍÁÒÓÇÚÇÓËÌÄÔÚÕÞ¦ØÚËÝÖÕß
ÖØÕÜÛÕÆÔÚÎÔÇÚàÁÔÚÇÚÕßÝ©ØÔÚÕÍ¦ÔÓËÚÕÔÞ¦ØÚÎÚÎÝ¡ËÙÕÍËÃÕßÖÕßËÙÚÏ¦àËÏÑßØÃÜÝÙÚÎÍËÏÚÔÃÇÙÎ¬ÕßØÑÃÇÝÏÈÆÎÝËÃÔÇÏÁÔÇ
ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÕØÏÙÓÁÔËÝÊßÔ¦ÓËÏÝÖÞÕÏÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÚÎÒÕÍÏÑÂÚÎÝÖËØÏÞÇØ¦ÑÜÙÎÝ
ÙÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÝÖÕßÚÕßÝÊÃÊËÏÓÏÇ
ÉËßÊÇÃÙÛÎÙÎÇÙÌÇÒËÃÇÝßØ×ÖÎÁÞËÏÓÏÇÊßÙÑÕÒÃÇÔÇÈØËÏÚÕÔ
ÈÎÓÇÚÏÙÓÄÚÎÝÇÔ¦ÓËÙÇÙËÇßÚÁÝ
ÚÏÝÊÆÕÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÝ
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ÖÇáÑ¦ÞØÂÓÇÚÇÖÕßÚ×ØÇÓÕÏØ¦àÕÔÚÇÏÙËÊËÑ¦ÊËÝÖØÄÚàËÑÚÍÏÇÚÕ
ÖØÕÙÌßÍÏÑÄÙËÚÕßØÑÏÑÄÁÊÇÌÕÝ®

Ο Ερντογάν

Ο {ÓÜ'ÈÓÓTÉ{Ù{Ñ³ÉÜÓÉ{Ù{ÜÐÑ³{~ÌØÖÐKÈÜØ³È'¨ÑÈÒ{³É¨ÒV~ÑÚioi³ÊØ³i R_¦>_-º_¦x_º¦_V³×È³¨{³ÉÜÉT
³iØÑ³Ñ³iØ~¨Ñ³{~ÊØoÑÜÜ{~ÊØÙ{Ë~iiØV¨ÉKÉÈ³ÊØ³iØÑÜÜËÑØ³iÉ³ËÑV~Ñ{Ù{ÉÈÚÈ³ÊØ.ÈÙ³³{³Ö³å³Ò³.ÈÙ Ú{~ÊØ
åÐÖiØ³iØT¨ÑØ³È
ËÇßÚÂÒÕÏÖÄÔÚÎÒÕÍÏÑÂÚÎÝ
ÇÖËÏÑÄÔÏÙÎÝÚÜÔÙßÔÄØÜÔÛËÜØ×
ËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÖÜÝÕÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝÙÚ¦ÛÎÑË
ÓËÚÕßÝÖÒÁÕÔÙÎÓÇÔÚÏÑÕÆÝËÑÖØÕÙ×ÖÕßÝÚÜÔËßØÜÖÇáÑ×ÔÛËÙÓ×Ô
×ÙÚËÔÇËÑÖÁÓÉÕßÔÇÖÄÑÕÏÔÕÆÚÕ
ÓÂÔßÓÇÙÚÕÔÙÕßÒÚ¦ÔÕÙÚÕßÝÒÒÎÔËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÕßÝßØÜÖÇÃÕßÝ
ÄÚÏÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÙÆÔÕØÇËÃÔÇÏÑÇÏ
ÙÆÔÕØÇÚÎÝßØ×ÖÎÝÑÇÏÖÜÝÇßÚÄÝÕËÑÈÏÇÙÓÄÝÊËÔÛÇÖËØ¦ÙËÏ®
ËÈÇÃÜÝßÖ¦ØÞËÏÑÇÏÁÔÇÝÖËØÏÕØÏÙÓÄÝÙÚÎÊÏÇÚÆÖÜÙÎÇßÚÂ!ÚÇ
ÙÆÔÕØÇËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÕÚËÓÏÇßÖÄÛËÙÎ
ËÛÔÏÑÂÊÎÒ×ÔÕßÔÚÎÔÖËØÃÓËÚØÕ
ÓÏÇÝÍËÜÍØÇÌÏÑÂÝËÖÏÑØ¦ÚËÏÇÝËÖÃ
ÚÎÝÕÖÕÃÇÝÇÙÑÕÆÔÚÇÏÑßØÏÇØÞÏÑ¦
ÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÊËÔËÃÔÇÏÑØ¦ÚÕÝÇÒÒ¦ÓÏÇÁÔÜÙÎÑØÇÚ×ÔÁÚÙÏ
ÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÇÙÑÂÙËÏÑßØÏÇØÞÏÑ¦
ÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÖËØÏÌØÕÆØÎÙÎÝÇÔÕÃÍÓÇÚÕÝÂÑÒËÏÙÃÓÇÚÕÝÙßÔÄØÜÔÙË

ËÒÒÎÔÏÑÄÁÊÇÌÕÝÙÜÝÇßÚÄÔÇËÐÎÍËÃÍÏÇÚÃÕÏßØÜÖÇÃÕÏÊËÃÞÔÕßÔÚÎÔ
ÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÚÕßÝÊÃÔÕÔÚÇÝÞØÂÓÇÚÇÑÇÏÄÞÏÓË¦ÒÒÕßÝÖÏÕÞËÏØÕÖÏÇÙÚÕÆÝÚØÄÖÕßÝ®ËÐÎÍËÃÕ¢ÕßÙÁ
ÖØÕÙÛÁÚÕÔÚÇÝÄÚÏÜÝÁÔÜÙÎÑØÇÚ×ÔÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆÖÕÒÏÚËÆÓÇÚÕÝ
ÎÖØÁÖËÏÔÇÖËØÏÌØÕßØÎÛËÃ
ÊÏÄÚÏÖËØÏÑßÑÒ×ÔËÚÇÏÇÖÄÊßÔ¦ÓËÏÝ
ÖÕßÊËÔÙÁÈÕÔÚÇÏÚÕßÝÑÇÔÄÔËÝÂ
ÚÏÝÊÎÓÕÑØÇÚÏÑÁÝÇÐÃËÝ®
ÏÇÚÕÔ¢ÕßÙÁÕÏÊÏËÑÊÏÑÂÙËÏÝ
ÚÕßØÔÚÕÍ¦ÔËÃÔÇÏÊÏ¦ÌÇÔËÝÑÇÏ
ÚÇßÚÃàÕÔÚÇÏÙËÇßÚÂÚÎÌ¦ÙÎÓË
ËÑËÃÔËÝÚÕßÕÆÚÏÔ!©¬ÕÆØÑÕÝ
ÖØÄËÊØÕÝÛÁÒËÏÎÔÇÞØÎÓÇÚÕÊÕÚÂÙËÏÚÎÔÇÔÕÏÑÕÊÄÓÎÙÎÚÎÝ
ßØÃÇÝÑÇÏÚÎÔËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÚÜÔ
ÆØÜÔÖØÕÙÌÆÍÜÔÙÚÎà×ÔÎËÖÏØØÕÂÝÙÚÕÔÕØØ¦ÚÎÝßØÃÇÝÁÒËÏ
ÚÎÔÓËÚÕÖÒËßØÄÚÕßÑÕÏÔ×Ý
ÔÇÑÇÚÇÒÂÍÕßÔÑÇÚËßÛËÃÇÔÙÚÎÔ
ÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝÍÑßØÇÝÚÇËßØÜ-

©ÃÊÏÕÝÙßÓÖÒÎØ×ÔËÏÄÚÏÕÏßØÜÖÇÃÕÏÊËÔÊÃÔÕßÔÖÕÚÁÇÖËßÛËÃÇÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂËÔÃÙÞßÙÎÙËÑßÈËØÔÂÙËÏÝÚØÃÚÜÔÞÜØ×Ô©ØÔÚÕÍ¦Ô
ÛÇÖØÕÚÏÓÕÆÙËÔÇÊÏÇÞËÏØÃàËÚÇÏ
ËÑËÃÔÕÝÇßÚÕÆÝÚÕßÝÖÄØÕßÝÖÕß
ÊÇÖÇÔ×ÔÚÇÏÍÏÇÚÎÈËÒÚÃÜÙÎÚÎÝ
ÊÏÇÈÃÜÙÎÝÚÜÔËÔ¬ÕßØÑÃÇÖØÕÙÌÆÍÜÔÖÞÙÚÎÔËÑÖÇÃÊËßÙÂÚÕßÝ
ÁÚÙÏ×ÙÚËÔÇÊÏÕÞËÚËÆÙËÏÚÇÞØÂÓÇÚÇÙÚÎÔËÖÏÙÚØÕÌÂÑÇÏËÍÑÇÚ¦ÙÚÇÙÂÚÕßÝÙËÇßÚÂÚÎà×ÔÎÚÕß
ÕØØ¦ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÞ×ØÇÚÕßÑÇÏ
ÚÎßØÃÇÖÃÙÎÝÕØÔÚÕÍ¦ÔÛÁÒËÏÔÇËÔÏÙÞßÛËÃÇÖÄËÐÕÖÒÏÙÚÏÑÂÝ
ÖÒËßØ¦Ý®
©¡ÏÙÁÒ¢ÕßÙÁÛËÜØËÃÖÜÝÎ
ÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÖÕßÈÏ×ÔËÏÎÒÒ¦ÊÇ
ÙÚÇÙÆÔÕØ¦ÚÎÝÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÔÇ
ÚËØÓÇÚÏÙÚËÃ¦ÓËÙÇÓÏÇÝÑÇÏÈÇÙÃàËÚÇÏÙËÉßÞØÕÆÝÑÇÏÑÇÃØÏÕßÝ
ßÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÝÇÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÚÎÝ
¬ÕßØÑÃÇÝ
ÇÞØËÏÇÙÚËÃÙÛÁÔÕÝÕÓÕÉßÞÃÇÑÇÏÑÇÒÄÙÞËÊÏÇÙÓÄÇÖÄÚÎÔ
ÖÒËßØ¦ÓÇÝ×ÙÚËÔÇÇÔÚÁÐÕßÓË
ÚÏÝÖÏÁÙËÏÝÃÔÇÏÖËÖËÏÙÓÁÔÕÝÖ¦ÔÚÜÝÄÚÏÕÏßØÜÖÇÃÕÏÛÇÊËÃÐÕßÔ
ÚÎÔÇÒÒÎÒËÍÍÆÎÚÕßÝÙÚÎÞ×ØÇ
ÓÇÝÇÒÒ¦ÊËÔÛÇÇÖÕÓÕÔ×ÙÕßÔ
ÚÕÔØÔÚÕÍ¦ÔÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÔÕÌËÃÒÕßÔÔÇÑØÇÚÕÆÔÇÔÕÏÑÚÄÚÕÑÇÔ¦ÒÏÚÎÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝÑÇÛ×ÝÛÇ
ÖØÁÖËÏÔÇÍÃÔËÏÓÏÇÇÔÇÊÏÇÚÆÖÜÙÎ
ÚÎÝÙßÓÌÜÔÃÇÝÍÏÇÚÕÖØÕÙÌßÍÏÑÄ
ÖÕßËÃÞËÑ¦ÔËÏÕ¬ÕÆØÑÕÝÎÍÁÚÎÝ
ÓËÚÎ¡ÁØÑËÒ

Καθώς i ÜÜÒÙÑÓTÉ{É{ÓÜÚÉ{ÉÓÑÐÑ¨ÑÚ{Ñ×È~³{~ÊØËÉiØÉ
¨ÑoÐÑ³{~ÌÑÜÜÒ~Ñ{É{~{{Ñ~ÌÉËÉÙV³
{iÐÑ³{~ÌÈ×ÉËÜÉ{
Ñ~ÒÉ{VÖÐ×ÑÐÉ³
ÒÜÜÙ{ÜÐÒ³iVÉËÑ{Ñ
Ñ³{~¨ÖÉ{ÐÉÚÙ{~Ò~Ñ{
ÑÙ{Ò~Ñ³ÌÜÉÐ¨ÑoÒÙÑØÑÌ³iÐÉ¨{Ò³iØ
0È¨~ËÑØ${ÓÜ'ÈÓ
ÉÂioÉËUt$³Ñi¨i³¨{~Ê
ÈÉ{~¨Ñ³ÉËo{ÑÐ{ÑT¨ÑÙÉÉ~¨ÉÖÉ³Ñ{ÑÌ
³iËÙ{Ñ³iT¨ÑÑÜÜÒÑÌ
ÒÜÜÉØioÓØV³Ì³Éi~Ñ³Ò³ÑioËÉ³Ñ{É{~ËÙÈi
0Ñ¨ËÇÉ{~Ò{Ø³¨Ë³Ø
³iÉ{~ÌÑÈÓTÈ{
ÈÌÜ{{o{Ñ³iT¨ÑÑÈ³ÊÉËÑ{ÑÑ³iØÑ×Ñ{¨ÉË
ÓÑ~È¨{Ñ¨T{~ÌÙ{~ÑËÐÑ
¨É{ÒÇÉ³Ñ{ÉÂÑ{¨É³{~ÒÐÉoÒÜi¨TÊu.ÖÐ×Ñ
ÐÉ³'ÈÓVi ÜÜÒÙÑ
¨ÓÉ{³ÉÌÐÉÙ{Ò³iÐÑ~Ñ{o{ÑÌÚÑÙ{Ñ¨~ÓÉ{iÓ~³Ñ~³i~Ñ³Ò³Ñi
³ÑÖ¨Ò³iØÑÉ{ÙÉËÂÉ{Ñ×Ñ{³{~Ì³i³Ñ³
ÉËÉÙ³iØÉ{~{ËÑØ~Ñ{ÑÐiÑ×ÊÉ{k>}_
_À©VÑÑ~{É{Ø~Ñ{ÙiÐ{ÉÖÐÑ³ÑT¨ËØÉËiÐi
ÑÒ³ii{Ñ³ÒÜÜÙ{ÜÐÒ³iVi ÜÜÒÙÑ¨ÓÉ{
ÑKoÑËÉ{ÈÉTØÐ¨³ÒÐÉÙiÐÌ{ÉØ³ÚÉ³ÊÉ{Ø¨Ø~ÒÚÉÜÉÈ¨Ò
~Ñ{ÑÉÂioÉË³iÙ{~Ê³iØ
³ÚÓ³ii³ÑoÉoÌ³Ñ
tÛÉÑ¨~ÉËÐÌÑÑ³{Ù¨ÒØ³Ò³~ËÙÈ
(¨ÓÉ{Ñ×¨³ËÇÉ{ØÐÉÚÙ{~Ò~Ñ{Ñ³ÉÜÉÐÑ³{~Ò
ÑÙiÐ{{ÉËØÌÜÑÑÈ³Ò
ÈÓ~ÑÉØ  ÜÜÒÙÑVÑ³Ë
ÑÑ³{Ù¨ÒVÚÑ~ÑÚ¨ËÇÉ{i
ËÙ{Ñ³É{~{{Ñ~ÌÑ{TËÙ{É³ÈÉ1Ñ~ÒÉ{ÂÉ~ÒÚÑ¨Ñ³Ñ¨ÒoÐÑ³Ñ³Ì³iÉÜÜi{~ÊÌ
~Ñ{³iÉÈ¨ÑÍ~Ê~{Ê
oÐiU¡ÙÖ³{ÈÓKiV
{ÙÖ{ÑÉËÑ{i³ÚÓ³iÊÐÑØÉÑÈ³ÌV{ÙÖ³{
~ÒÑÐÉÐÌ{ÐÑØo{ÑÑ
ÜÖÈÐÉ³ÚÓÐÑV{ÙÖ³{
ÙÉÐ¨ÖÐÉÑ~ÒÈÐÉ
ÐÌ{ÐÑØ¢u

Πικρό ποτήρι για τον Ερντογάν η συμφωνία με Πούτιν
Εσωσε τα πολιτικά προσχήματα, αλλά αναγκάστηκε να αναγνωρίσει τα τετελεσμένα του συριακού στρατού στο Ιντλίμπ
Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Στο επίπεδοÚÜÔËÔÚßÖ×ÙËÜÔÕ
ÒÇÔÚÏÓÃØÕÆÚÏÔËÖÁÚØËÉËÙÚÕÔ
¬ÇÍÃÖØÔÚÕÍ¦ÔÔÇÖÇÃÐËÏÍÏÇ¦ÒÒÎÓÃÇÌÕØ¦ÚÕÔÖØÕÙÌÏÒÂÚÕß
ØÄÒÕ ËÑËÃÔÕÔ ÚÕß ÎÍÁÚÎ ÓÏÇÝ
ÏÙÞßØÂÝÖËØÏÌËØËÏÇÑÂÝÊÆÔÇÓÎÝ
ÖËÏÚÇÇÖÄÁÐÏ×ØËÝËÔÚÇÚÏÑ×Ô
ÊÏÇÈÕßÒËÆÙËÜÔÙÚÕ ØËÓÒÃÔÕ
ÕÏÊÆÕ¦ÔÊØËÝËÓÌÇÔÃÙÚÎÑÇÔÚÕ
ÈØ¦ÊßÚÎÝÖËØÇÙÓÁÔÎÝÁÓÖÚÎÝ
ËÔ×ÖÏÕÔÚÜÔÊÎÓÕÙÏÕÍØ¦ÌÜÔÍÏÇ
ÔÇÇÔÇÑÕÏÔ×ÙÕßÔÓÏÇÔÁÇÙßÓÌÜÔÃÇËÑËÞËÏØÃÇÝÙÚÎÙßØÏÇÑÂ
ËÖÇØÞÃÇÔÚÒÃÓÖÏÇÑ¦ÓÖÕÙÎ
×ØÇÚÇÓ¦ÚÏÇÇÔÄÞÏÕÒÄÑÒÎØÕß
ÚÕßÑÄÙÓÕßÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÚÜÔÖËØÏÊË×ÔÒÄÍÜÖØÕÙÌßÍÏÑÕÆßØÜÖÇÃÜÔÎÍËÚ×ÔÂÚÇÔÑÇØÌÜÓÁÔÇÖ¦ÔÜÚÕßÝ
ÖÃÚÎÝÕßÙÃÇÝÄÓÜÝÎÖÏÑØÂ
ÍÏÇÚÕÔ¬ÕÆØÑÕÖØÄËÊØÕÇÒÂÛËÏÇ
ËÃÔÇÏÄÚÏÖØÕÙÂÒÛËÙÚÎ¡ÄÙÞÇ
ÄÞÏÜÝÏÙÄÚÏÓÕÝËÚÇÃØÕÝÇÒÒ¦
ÜÝÏÑÁÚÎÝØÕËÒÇÆÔÕÔÚÇÝÙÚÕ
ÔÚÒÃÓÖÕÙÚØÇÚÄÝÚÕßÆØÕßÖØÕÁÊØÕßÙÇÔÚËÃÞËÖËØÏÑßÑÒ×ÙËÏ
ÚÇÚÕßØÑÏÑ¦ÌßÒ¦ÑÏÇ©ÏÈÇØÏÁÝ
ÇÖ×ÒËÏËÝÚÕßÚÕßØÑÏÑÕÆÙÚØÇÚÕÆÖØÕÑ¦ÒËÙÇÔËÛÔÏÑÄÙÕÑÑÇÏ
ËÑØÎÑÚÏÑÄÊÏÞÇÙÓÄÙÚÎÞ×ØÇ!Õ
ÇÑØÕÊËÐÏÄÝ§ÚËÈÒÁÚ¡ÖÇÞÚÙËÒÃÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÝËÚÇÃØÕÝÚÕßØÔÚÕÍ¦ÔÑ¦ÒËÙËÚÕÔÙÚØÇÚÄÔÇ
ÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÚÎÇÓÇÙÑÄ®ËÔ×ÕÏ
ÎÍÁÚËÝÚÕßÑËÓÇÒÏÑÕÆ*/7ÇÖÕÑÇÒÕÆÙÇÔÚÕÔÖØÄËÊØÕÚÎÝÞ×ØÇÝÖØÕÊÄÚÎ®ÑÇÏÚÕ ÕÏÔÕÈÕÆÒÏÕÁÊÏÔËËÏÑÄÔÇÖßÍÓÇÞÏÑÕÆØÏÍÑ
Ô×ÙÚÏÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝËÑÙÚØÇÚËÃËÝÚÕßËÔÇÔÚÃÕÔÚÜÔ ÕÆØÊÜÔ
ÕØÔÚÕÍ¦ÔÙßÙÖËÃØÜÔËÚÎÓËÍ¦-

ÒÎÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÚÕßÒÇÕÆÚÕßÙË
ÖÇÚØÏÜÚÏÑÂÈ¦ÙÎÇßÚÂÚÎÌÕØ¦ÚÇÊËÑ¦ÊËÝÌÁØËÚØÇ¬ÕÆØÑÜÔ
ÙÚØÇÚÏÜÚ×ÔÖÕßÖÕÒËÓÕÆÙÇÔÙÚÕ
ÖÒËßØÄÇÑØÇÃÜÔÚàÏÞÇÔÚÏÙÚ×Ô
ÙËÓÏÇÞ×ØÇÖÕßÊËÔÚÕßÝÁÑÇÔË
ÚÃÖÕÚÇÇÖËÏÒÕÆÙÇÔÚÎÔÃÊÏÇÚÎÔ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÚÕßËÖÏÈÃÜÙÎ
©ÖØÄËÊØÕÝÕÆÚÏÔÊËÔÂÛËÒË
ÔÇÊÏÇÑÏÔÊßÔËÆÙËÏÚÏÝÏÊÏÇÃÚËØÇ
ÖØÕÙÕÊÕÌÄØËÝÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÑÇÏ
ÍËÜÖÕÒÏÚÏÑ¦ÙÞÁÙËÏÝÚÎÝÞ×ØÇÝ

Σε Συρία και Λιβύη
πέφτουν οι τίτλοι τέλους
της χρεοκοπημένης
νεοοθωμανικής
στρατηγικής του
Τούρκου προέδρου.

Σύρος ³¨Ñ³{³iØTiÐÑ³ËÇÉ{³ÊÐÑ³iØË~iØ³iÉÑ¨TËÑ³ÜËÐ${KÑ¨{ÓØÑÜÉ{ÉØ³È³È¨~{~Ö³¨Ñ³Ö
É~ÉËÓTÈ¨~ÑÜÓÉ{ÉÚ{~Ì~~Ñ{É~¨i~³{~ÌÙ{TÑÐÌ³iT¨Ñ

ÚÕßÓËÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇ;\YR:[YLHT
:ÖßØÎÔÏÑÄËØÍÕÙÚ¦ÙÏÕÑ¦
ÖÕßÒËÏÚÕßØÍÕÆÔÜÝÏÙÞßØÂÙÌÂÔÇÙÚÕßÝÑÄÒÖÕßÝÚÕß§¬©Ï»
ÇßÚÄÑÇÏËÖÁÚØËÉËÙÚÕÔØÔÚÕÍ¦Ô
ÔÇÌÆÍËÏÇÖÄÚÎ¡ÄÙÞÇÓËÑ¦ÖÕÏÇ
ÞËÏØÕÖÏÇÙÚ¦ÑÁØÊÎ!ÕÙßØÏÇÑÄÝ
ÙÚØÇÚÄÝÇÔÇÙÚÁÒÒËÏÚÇÙÞÁÊÏ¦
ÚÕßÍÏÇÑÇÚ¦ÒÎÉÎÕÒÄÑÒÎØÕßÚÕß
ÔÚÒÃÓÖËÔ×ÚÇÚÕßØÑÏÑ¦ÌßÒ¦ÑÏÇ
ÑÇÏÙÚØÇÚËÆÓÇÚÇÖÕßËÔÏÙÞÆÛÎÑÇÔÚËÒËßÚÇÃÇÓËÓÏÇÕÒÄÑÒÎØÎ
ÚËÛÜØÇÑÏÙÓÁÔÎÓËØÇØÞÃÇÖÇØÇÓÁÔÕßÔÙÚÏÝÛÁÙËÏÝÚÕßÝÔÕÒÃÍÕÏÝÎ¬ÕßØÑÃÇÖÇØÇÓÁÔËÏÙÚÕ
ÙßØÏÇÑÄÖÇÏÞÔÃÊÏ
¥ÙÚÄÙÕÇßÚ¦ÖÕßÁÞÇÙËÕØÔÚÕÍ¦ÔÂÚÇÔÖÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÇ
©ÙÚØÇÚÄÝÚÕßÙÇÔÚÑÇÚÕÞß-

Ø×ÔËÏÄÚÏËÃÞËÂÊÎÑËØÊÃÙËÏÙÚÕ
ÖËÊÃÕÚÎÝÓ¦ÞÎÝÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÕßÚÕßÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÝÙÎÓÇÙÃÇÝÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÊØÄÓÕß¡ÖÕß
ÙßÔÊÁËÏÚÎÇÓÇÙÑÄÓËÚÕ²ÇÒÁÖÏËÔ×ÚÇÚÕßØÑÏÑ¦ÌßÒ¦ÑÏÇÓÁÔÕßÔÖËØÏÑßÑÒÜÓÁÔÇ©ÊÏ¦ÊØÕÓÕÝÕßÊÁÚËØÎà×ÔÎÖÒ¦ÚÕßÝ
ÞÒÓÑÇÚ¦ÓÂÑÕÝÓÁØÕßÝÚÕßÇßÚÕÑÏÔÎÚÕÊØÄÓÕß¡ÕÕÖÕÃÕÝÛÇ
ËÒÁÍÞËÚÇÏÇÖÄÑÕÏÔÁÝÖËØÏÖÕÒÃËÝ
ª×ÙÜÔÑÇÏ¬ÕÆØÑÜÔÇÖÁÞËÏÁÚÎ
ÌÜÚÄÝÇÖÄÚÎà×ÔÎÇÙÌÇÒËÃÇÝ®È¦ÛÕßÝÞÒÓÑÇÚ¦ÓÂÑÕÝ
ÚÜÔÚÕßØÑÏÑ×ÔÙßÔÄØÜÔÖÕßÊÏÇÑÇ×ÝËÖÏÛßÓÕÆÙËÕØÔÚÕÍ¦Ô
ßÖËØÌÃÇÒÎÇÐÃÜÙÂÚÕßÍÏÇà×ÔÎ
ÇÖÇÍÄØËßÙÎÝÖÚÂÙËÜÔÚÎÝØÜÙÏÑÂÝÑÇÏÙßØÏÇÑÂÝÇËØÕÖÕØÃÇÝ

ÌßÙÏÑ¦ÊËÔÓÖÂÑËÑÇÔÙÚÕÚØÇÖÁàÏ¶¦ÒÒÜÙÚËÚÎÔËÃÞÇÔËÑÚÜÔ
ÖØÕÚÁØÜÔÇÖÕØØÃÉËÏÇÑÄÓÎÑÇÏ
ÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃ
¬ÕËØ×ÚÎÓÇÖÕßÚÃÛËÚÇÏËÃÔÇÏ
ÇÔÎËÆÛØÇßÙÚÎËÑËÞËÏØÃÇÓËÚÇ
ÖÕÒÒÇÖÒ¦ÚßÌÒ¦ÙÎÓËÃÇÛÇÁÞËÏ
ÑÇÒÆÚËØÎÚÆÞÎÇÖÄÚÏÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔËÝÂÇÔÇÖÕÊËÏÞÛËÃ¦ÒÒÎÓÏÇ
ÙÆÔÚÕÓÎÇÔ¦ÖÇßÙÎÚÜÔÖÕÒËÓÏÙÚ×ÔÍÏÇÚÕÔËÖÄÓËÔÕÍÆØÕÚÜÔ
ÙßÍÑØÕÆÙËÜÔÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÕÙÇÔÚ
ÑÇÏÕÏÙÆÓÓÇÞÕÃÚÕßªÜÙÃÇØ¦Ô
ÛÇÐËÑÏÔÂÙÕßÔÇÖÄÇÑÄÓÎÖÏÕÖØÕÜÛÎÓÁÔËÝÛÁÙËÏÝ
ÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÛÇÔÄÄÚÏÕ¬ÕÆØÑÕÝÖØÄËÊØÕÝÇÖÁÚßÞËÔÇÊÏÇÈ¦ÙËÏ
ÙÜÙÚ¦ÚÇÓÎÔÆÓÇÚÇÚÎÝªÜÙÃÇÝ
ÍÏÇÚÕÔÚÒÃÓÖÇÒÒ¦ÍÏ»ÇßÚÄÊËÔ

ÁÞËÏÔÇÑÇÚÎÍÕØÂÙËÏÑÇÔÁÔÇÔ¦ÒÒÕÔÖÇØ¦ÚÕÔËÇßÚÄÚÕß¬Õ
ÕÏª×ÙÕÏËÖÁÚØËÉÇÔÙÚÕÔÚÕßØÑÏÑÄÙÚØÇÚÄÔÇÓÖËÏÙÌÂÔÇÙÚÏÝ
ÑÕßØÊÏÑÁÝÖËØÏÕÞÁÝÚÎÝÈÄØËÏÇÝ
ßØÃÇÝÑÇÚÇÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝÚÎÔ¬àÇØÇÓÖÒÕÆÝÑÇÏÚÕà¦àÓËÇÔÚ¦ÒÒÇÍÓÇÚÎÔÇÔËÓÖÄÊÏÙÚÎÇÔÇÑÇÚ¦ÒÎÉÎÚÕßÇÔÇÚÕÒÏÑÕÆ²ÇÒËÖÃÕß
ÇÖÄÚÕÔÙÚØÇÚÄÚÕßÙÇÔÚ ¦ÚÏ
ÇÔ¦ÒÕÍÕÙßÔÁÈÎÚÕÄÚÇÔÕ
ØÔÚÕÍ¦ÔÑÇÚÁÒÇÈËÚÕÔÙßØÏÇÑÄ
ÛÆÒÇÑÕÚÕßÌØÃÔÑÇÏÖ¦ÒÏÊßÚÏÑ¦ÚÕßßÌØ¦ÚÎËÔ×ÕÙÇÔÚÑÇÚÇÒ¦ÓÈÇÔËÚÎÔÇÔÇÚÕÒÏÑÂÕÆÚÇ
ÙÚÇÖËØÃÞÜØÇÚÎÝÇÓÇÙÑÕÆÚÎ
²ÕÓÝÑÇÏÚÎÔ§ÚÁØÇ
ÚÎÔÚØÃÚÎÚÕßÝËÑÙÚØÇÚËÃÇ
ÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕ©ÑÚ×ÈØÏÕÕÏÊß-

Ô¦ÓËÏÝÚÕßØÔÚÕÍ¦ÔÑÇÚÁÒÇÈÇÔ
ÑÕßØÊÏÑÁÝÖËØÏÕÞÁÝÇÔÇÚÕÒÏÑ¦ÚÕß
ßÌØ¦ÚÎÑÇÛ×ÝÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃÚÏÝ
ËÃÞÇÔÇÌÂÙËÏÙÚÕÁÒËÕÝÚÎÝ¬ÕßØÑÃÇÝ©Ïª×ÙÕÏÁÈÇÒÇÔÑÄÑÑÏÔËÝ
ÍØÇÓÓÁÝÙÚÎÔ¬ÕßØÑÃÇÑÇÏÖËØÏÄØÏÙÇÔÇÒÒ¦ÊËÔÇÖÁÚØËÉÇÔÚÎÔ
ËÏÙÈÕÒÂÆÕÓÂÔËÝÇØÍÄÚËØÇÕ
ÙÇÔÚÐËÑÏÔÕÆÙËËÑÙÚØÇÚËÃÇÙÚÕ
ÔÚÒÃÓÖÚÕÕÖÕÃÕËÒÁÍÞËÚÇÏÑÇÚ¦
ÑÆØÏÕÒÄÍÕÇÖÄÚÕßÝÚàÏÞÇÔÚÏÙÚÁÝ
ÚÎÝ¬ÇÞØÃØÇÒÇÓÖØÄÙÑËÏÚÇÏ
ÙÚÎÔÒ ¦ÏÔÚÇÖÕßÇÔÇÍÔÜØÃàËÚÇÏÜÝÚØÕÓÕÑØÇÚÏÑÂÕØÍ¦ÔÜÙÎ
ÑÇÏÔÄÓÏÓÕÝÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÄÝÙÚÄÞÕÝ
ÇÖÄÚÕÔ©ÔÇØÜÚÏÁÚÇÏÑÇÔËÃÝ
ÇÖÄÖÕÆÑÏ×ÝÖÕÆÊÏÑÇÏÕÆÔÚÇÔÔÇ
ÖËØÏÓÁÔËÏÕØÔÚÕÍ¦ÔÄÚÏÕÏª×ÙÕÏ
ÛÇËÓÖÄÊÏàÇÔÚÕÔÙßØÏÇÑÄÙÚØÇÚÄÙËÇßÚÁÝÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÚÕß
ÇØÇÒËÏÖÄÓËÔÕ!ÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÎÙßØÏÇÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎßÖÕÊÁÞÛÎÑËÙÚÎÇÓÇÙÑÄÚÕ
¦ÔÕÏÍÓÇÖØËÙÈËÃÇÝÇÖÄÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÚÎÝÇÔÇÚÕÒÏÑÂÝÏÈÆÎÝÖÕß
ËÒÁÍÞËÚÇÏÇÖÄÚÕÔÙÚØÇÚ¦ØÞÎ²ÇÌÚ¦ØÁØÇÔÚÜÔ¦ÒÒÜÔÎÑÃÔÎÙÎ
ÇßÚÂËÃÞËÚÎÔßÖÄØØÎÚÎßÖÕÙÚÂØÏÐÎÂÁÙÚÜÇÔÕÞÂÚÎÝÇÕßÊÏÑÂÝ
ØÇÈÃÇÝÑÇÏÚÜÔÓÏØ¦ÚÜÔÖÕßËÃÞÇÔßÖÕÙÚÎØÃÐËÏÚÎÙßØÏÇÑÂÇÔÚÏÖÕÒÃÚËßÙÎÙÚÎÔÇØÞÂÚÎÝÑØÃÙÎÝ
ÇÒÒ¦Ú×ØÇÙÚØÁÌÕÔÚÇÏÖØÕÝÚÕÔ
ÙÇÔÚÜÝÇÔ¦ÞÜÓÇÙÚÕßÝÊËÒÌÕÆÝ¡ÕßÙÕßÒÓ¦ÔÕßÝÔÕÒÃÍÕÏÝ
ßØÃÇÑÇÏÏÈÆÎËÃÔÇÏÕÏÓËÍ¦ÒËÝ
ÕÛÄÔËÝÄÖÕßÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏÛÇÖÁÙÕßÔÕÏÚÃÚÒÕÏÚÁÒÕßÝÙÚÎÔËÕÕÛÜÓÇÔÏÑÂÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÖÕßÞ¦ØÇÐËÕ
ØÔÚÕÍ¦ÔÙÚÎÔÇßÍÂÚÎÝØÇÈÏÑÂÝ
ÔÕÏÐÎÝÍÏÇÓÏÇÓËÍ¦ÒÎÚÕßØÑÏÑÂ
ÙÌÇÃØÇËÖÏØØÕÂÝÇÖÄÚÎÔ¬ÆÔÏÊÇ
ÓÁÞØÏÚÎÇÓÇÙÑÄ
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Τα νοσοκομεία ετοιμάζονται για μάχη

Επί ποδός υπουργείο, μονάδες υγείας και ΕΚΑΒ για την πιθανότητα να χρειαστεί να ανταποκριθούν σε μεγάλο αριθμό ασθενών
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Τις αντοχές ÑÇÏÚÇÄØÏÇÚÕßÛÔÏÑÕÆßÙÚÂÓÇÚÕÝ±ÍËÃÇÝ±ÛÇ
ÛÁÙËÏÙËÊÕÑÏÓÇÙÃÇÚÕÇÓÁÙÜÝ
ËÖÄÓËÔÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÎÖÇÍÑÄÙÓÏÇ
ËÖÏÊÎÓÃÇÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆßÚÂÚÎ
ÙÚÏÍÓÂËÃÔÇÏÙËËÐÁÒÏÐÎÎÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇÓÕÔ¦ÊÜÔßÍËÃÇÝ 
ÑÇÏßÖÕßØÍËÃÕßÍÏÇÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕ
ÔÇÞØËÏÇÙÚËÃÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÔ
ÓËÍ¦ÒÕÇØÏÛÓÄÇÙÛËÔ×Ô
ÜÝÚÕÈØ¦ÊßÚÎÝÇØÇÙÑËßÂÝÚÇÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ÚÎÝÔÄÙÕß
ÖÕßËÃÞÇÔÑÇÚÇÍØÇÌËÃÙÚÎÞ×ØÇ
ÓÇÝÇÌÕØÕÆÙÇÔ¦ÚÕÓÇÖÕßËÃÞÇÔËÖÏÙÚØÁÉËÏÇÖÄÚÕËÐÜÚËØÏÑÄÇÒÒ¦ÑÇÏËÖÇÌÁÝÇßÚ×ÔÓË
ÚÕßÝËÏÊÏÑÕÆÝÜÙÚÄÙÕÔÇËÑÚÏÓÕÆÔÄÚÏßÖ¦ØÞËÏÂÊÎÊÏÇÙÖÕØ¦
ÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÙÚÎÔÑÕÏÔÄÚÎÚÇ
ÎÕÖÕÃÇÛÇÕÊÎÍÂÙËÏÙËÁÐÇØÙÎÚÕß*6=0+ ÚÏÝËÖÄÓËÔËÝ
ËÈÊÕÓ¦ÊËÝÄÖÜÝÂÊÎÙßÓÈÇÃÔËÏ
ÙËÖÕÒÒÁÝÞ×ØËÝÚÎÝßØ×ÖÎÝ
ËÖÇÍÑÄÙÓÏÕËÖÃÖËÊÕÕÏÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝ*6=0+ ËÃÞÇÔÐËÖËØ¦ÙËÏÚÏÝÓËÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÛÆÓÇÚÇÙËÖËØÏÙÙÄÚËØËÝ
ÇÖÄÞ×ØËÝÚÕÖÒÇÃÙÏÕÇßÚÄ
ÕÏßÍËÏÕÔÕÓÏÑÁÝÇØÞÁÝÂÊÎÁÞÕßÔ
ÖØÕÞÜØÂÙËÏÙÚÎÔÖØÕËÚÕÏÓÇÙÃÇ
ÚÎÝËÖÄÓËÔÎÝÎÓÁØÇÝ®ÓËÖØÄÈÒËÉÎÍÏÇËÖÃÚÇÐÎÏÊÏÜÚÏÑ×ÔÑÒÏÔ×ÔÔÚÇÚÏÑÂÝÑÇÏÇÙÛËÔÕÌÄØÜÔ
ÖØÕÙÜØÏÔÂÇÒÒÇÍÂÞØÂÙÎÝÖÚËØÆÍÜÔÔÕÙÕÑÕÓËÃÜÔÑÇÏÓÏÑØ×Ô
ÓÕÔ¦ÊÜÔßÍËÃÇÝÑÇÏËØÍÇÙÚÎØÏÇÑÂËÖÏÈËÈÇÃÜÙÎÍÏÇÚÕËÔÊËÞÄÓËÔÕÒÕÃÓÜÐÎÝÇÖÄÚÕÔÔÁÕÑÕØÜÔÕáÄÓÄÔÕÇÙÛËÔ×ÔÓËÙÕÈÇØ¦
ÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇ
¬ÕÖØ×ÚÕÊËÃÍÓÇÍØÇÌÂÝÍÏÇ
ÚÕÔÚØÄÖÕÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÛÇËÔËØÍÂÙÕßÔÚÇÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÙËÖËØÃÖÚÜÙÎ ÙßØØÕÂÝ ÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔ
Ì¦ÔÎÑËÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑÄ§ÕÙÕÑÕÓËÃÕÚÕßªÃÕßÄÖÕßÓÁÙÇÙË
ÁÔÇÜØÕÎÕÌÛÇÒÓÕÒÕÍÏÑÂÑÇÏ
Î¥ªÑÒÏÔÏÑÁÝÓËÚÇÚØ¦ÖÎÑÇÔÙË
ÓÕÔ¦ÊËÝÔÕÙÎÒËÃÇÝÇÙÛËÔ×ÔÓË
ÑÕØÜÔÕáÄÒÒÜÙÚËÚÕÙËÔ¦ØÏÕ
ÓËÚÎÔÇÖÕÓÄÔÜÙÎ®ÚÜÔÇÙÛËÔ×ÔÙËÛÇÒ¦ÓÕßÝÇØÔÎÚÏÑÂÝÖÃËÙÎÝÄÙÕÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏÚÇÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ËÍÑÇÚÇÒËÃÖËÚÇÏßÚÂ
ÚÎÙÚÏÍÓÂÚÇÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÇÔÇÌÕØ¦ÝÍÏÇÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄËÃÔÇÏ
ÇÔ¦ÚÎÞ×ØÇÇØÏÛÓÄÝÖÕßÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇÇßÐÎÛËÃÓËÚÎÔËÐÁÒÏÐÎ
ÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝ¬ÕÑÇÛÁÔÇÇÖÄÚÇ
ÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÇÔÇÌÕØ¦ÝÊÏÇÛÁÚËÏ
ÇÖÄÊÆÕÁÜÝÚÁÙÙËØÏÝÛÇÒ¦ÓÕßÝ
ÇØÔÎÚÏÑÂÝÖÃËÙÎÝ©ÏÕÊÎÍÃËÝ
ÖÕßÁÞÕßÔÊÕÛËÃÙÚÇÔÕÙÕÑÕÓËÃÇ
ÇÖÄÚÕßÖÕßØÍËÃÕ±ÍËÃÇÝËÃÔÇÏÔÇ
ËÌÇØÓÕÙÚËÃÄÚÏÁÍÏÔËÌÁÚÕÝÑÇÏ
ÓËÚÎÍØÃÖÎÄÖÕßÑÇÛÕØÃÙÚÎÑÇÔ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÏÇÖÒÕÃÛ¦ÒÇÓÕÏÍÏÇ
ÚÎÔÕÙÎÒËÃÇÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÚÜÔ
ÇÙÛËÔ×ÔÓËÚÎÔÄÙÕ×ÙÚËÔÇÓÎ
ÊÏÇÙÖÇØËÃÕÏÄÝÙË¦ÒÒÕßÝÔÕÙÎÒËßÄÓËÔÕßÝÚÕÃÊÏÕÖÒÇÃÙÏÕÕÏ
ËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÜÔÔÕÙÕÑÕÓËÃÜÔÓË
ËßÛÆÔÎÚÜÔßÍËÏÕÔÕÓÏÑ×ÔÖËØÏÌËØËÏ×ÔÁÞÕßÔÒ¦ÈËÏËÔÚÕÒÂÔÇ

Το κυβερνητικό
σχέδιο προβλέπει
ακόμη και «επίταξη»
κλινών ιδιωτικών
νοσηλευτηρίων
σε περίπτωση
μεγάλης επιδημίας.
ÑÇÚÇÙÚØ×ÙÕßÔËÖÏÞËÏØÎÙÏÇÑ¦
ÙÞÁÊÏÇÍÏÇËÑÑÁÔÜÙÎÖÚËØÆÍÜÔ
ÕÏÕÖÕÃËÝÛÇÔÕÙÎÒËÆÕßÔÇÖÕÑÒËÏÙÚÏÑ¦ÇÙÛËÔËÃÝÓËÑÕØÜÔÕáÄËÔ×
ÚÕÃÊÏÕÛÇÏÙÞÆÙËÏÑÇÏÍÏÇÓÏÑØ¦
ÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÓËÞÇÓÎÒÂÖÒÎØÄÚÎÚÇ²ÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇ
ÚÕÔÕÙÕÑÕÓËÃÕÇÓÓÇÑ¦ØÏÙÚÕÝ
ÙÚÎÔÛÂÔÇÂÚÕÇÔËÔËØÍÄÔÕÙÕÑÕÓËÃÕÔÕÙÎÓ¦ÚÜÔ×ØÇÑÕÝ
ÙÚÎÔ¦ÚØÇ
¡ËÍ¦ÒÎÖÃËÙÎÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÔÇ
ÇÙÑÎÛËÃÙÚÏÝ¡ÕÔ¦ÊËÝÔÚÇÚÏÑÂÝ
ËØÇÖËÃÇÝ¶ÕÏÕÖÕÃËÝÕÆÚÜÝÂ
¦ÒÒÜÝÊËÔËÖÇØÑÕÆÔÍÏÇÚÏÝÇÔ¦ÍÑËÝÚÜÔÇÙÛËÔ×ÔÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÇËÖÃÙÎÓÇÙÚÕÏÞËÃÇÚÕßßÖÕßØÍËÃÕßËÑÁÓÈØÏÕÝ ÖÇÔËÒÒÇÊÏÑ¦ÕÏÇÔËÖÚßÍÓÁÔËÝÑÒÃÔËÝ
¡ÚÕß±ËÃÔÇÏÑÇÏÕÏÒËÏÚÕßØÍÕÆÙËÝËÇßÚÁÝÌÁÚÕÝ
ÖØÕÙÚÁÛÎÑÇÔ ÚÕßÏÊÏÜÚÏÑÕÆ
ÚÕÓÁÇËÑÚÜÔÕÖÕÃÜÔÙÞËÊÄÔÕÏ
ÓÏÙÁÝ¶È¦ÙËÏÙßÓÌÜÔÃÇÝÓËÚÕ
ßÖÕßØÍËÃÕ¶ÛÇËÃÔÇÏÊÏÇÛÁÙÏÓËÝ
ÍÏÇÚÕßÝÇÙÌÇÒÏÙÓÁÔÕßÝÁÜÝÚÁÒÕÝÖØÏÒÃÕßÇØ¦ÇßÚÂÚÎÈÕÂÛËÏÇÕÏÒÃÙÚËÝÇÔÇÓÕÔÂÝÇÔÑÇÏ
ÓÏÑØÄÚËØËÝßÌÃÙÚÇÔÚÇÏÑÇÏÌÁÚÕÝ
¦ÚÕÓÇÙËÑÇÛÎÓËØÏÔÂÈ¦ÙÎ

ÚÎÔÖËØÃÕÊÕÍØÃÖÎÝÁÔÇÔÚÏ
ÖÁØßÙÏØ¦ÐÎ§ÕÓÕÛËÚÏÑÕÆËØÏËÞÕÓÁÔÕßÖØÕÈÒÁÖËÏÚÎÔ
ËÖÃÚÇÐÎ®ÑÒÏÔ×ÔÚÜÔÏÊÏÜÚÏÑ×Ô
ÔÕÙÕÑÕÓËÃÜÔÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÓËÍ¦ÒÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝ©©±±ÁÞËÏ
ÑÇÚÇÍØ¦ÉËÏÖÄÙËÝÏÊÏÜÚÏÑÁÝÑÒÃÔËÝ¡ßÖ¦ØÞÕßÔÑÇÏÇÔ¦ÒÕÍÇ
ÓËÚÏÝËÐËÒÃÐËÏÝÛÇÒÎÌÛÕÆÔÑÇÏ
ÕÏÙÞËÚÏÑÁÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝËËÐÁÒÏÐÎ
ËÃÔÇÏÇßÚÂÚÎÙÚÏÍÓÂÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÍÏÇËÔËØÍÕÖÕÃÎÙÎÖËØÏÙÙÄÚËØÜÔÇÙÛËÔÕÌÄØÜÔÑßØÃÜÝÙÚÕ
ÒËÑÇÔÕÖÁÊÏÕÓËËÖÏÙÑËßÂÕÞÎÓ¦ÚÜÔÖÕßËÃÔÇÏÇÖÕÙÚØÇÚËßÓÁÔÇ®
ÒÄÍÜÈÒÇÈ×ÔÇÒÒ¦ÑÇÏËÔÃÙÞßÙÎ
ÙËÖØÕÙÜÖÏÑÄ

Τα αποθέματα φαρμάκων
ÔÇÌÕØÏÑ¦ÓËÚÇßÒÏÑ¦ÑÇÏÚÇ
Ì¦ØÓÇÑÇÁÞËÏÂÊÎÍÃÔËÏÑÇÚÇÍØÇÌÂÚÜÔÇÖÕÛËÓ¦ÚÜÔÙÚÇÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÚÎÝÞ×ØÇÝÏÊÏÑ¦ÍÏÇÚÇ
ÔÕÙÕÑÕÓËÃÇÇÔÇÌÕØ¦ÝÁÞËÏÊÏÇÙÌÇÒÏÙÚËÃÄÚÏÊÏÇÛÁÚÕßÔÇÔÚÏÏÏÑ¦
Ì¦ØÓÇÑÇÕÙßÔÊßÇÙÓÄÝÚÜÔÕÖÕÃÜÔÌÇÃÔËÚÇÏÇÖÄÓËÒÁÚËÝÄÚÏËÃÔÇÏ
ÕÖÏÕËÒÖÏÊÕÌÄØÕÝÍÏÇÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎÙÕÈÇØ×ÔÖËØÏÙÚÇÚÏÑ×Ô
*6=0+ ËÔ×ËÏÊÏÑÂËÖÏÚØÕÖÂ
ÒÕÏÓÜÐÏÕÒÄÍÜÔÁÞËÏÂÊÎÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÍÏÇÚÇÛËØÇÖËßÚÏÑ¦ÙÞÂÓÇÚÇ
ÖÕßÛÇÞÕØÎÍÕÆÔÚÇÏÙÚÕßÝÇÙÛËÔËÃÝËØÍÇÙÚÎØÏÇÑÂËÖÏÈËÈÇÃÜÙÎÚÎÝÔÄÙÕßÍÃÔËÚÇÏÙËÚÁÙÙËØÇ
ÓÏÑØÕÈÏÕÒÕÍÏÑ¦ËØÍÇÙÚÂØÏÇÑÇÏ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÇßÚ¦ÚÜÔ 
ÇÙÚÁØÑÇÏÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑÕÆ§ÕÙÕÑÕÓËÃÕß ØÂÚÎÝËÔ×
ÇÆØÏÕÓÖÇÃÔËÏÙÚÎÓ¦ÞÎ®ÑÇÏÚÕ
ËØÍÇÙÚÂØÏÕÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÏÇÑÕÆ
§ÕÙÕÑÕÓËÃÕßªÃÕß

¬ÕÙÞÁÊÏÕËÐËÒÃÙÙËÚÇÏÇÔ¦ÒÕÍÇ
ÓËÚÏÝÌ¦ÙËÏÝÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝÄÖÜÝ
ÇßÚÁÝÁÞÕßÔÕØÏÙÚËÃÇÖÄÚÕßØÜÖÇáÑÄ ÁÔÚØÕØÄÒÎÉÎÝ§ÕÙÎÓ¦ÚÜÔ!Ì¦ÙÎÖËØÏÍØ¦ÌËÏ
ÓÏÇÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÓËÓÎÊËÔÏÑ¦ÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ÑÇÏÄÖÜÝÑÇÚÇÊËÏÑÔÆËÏÕÖÇÍÑÄÙÓÏÕÝÞ¦ØÚÎÝÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÁÞËÏÖÒÁÕÔÐËÖËØÇÙÚËÃ
ÚÎÌ¦ÙÎßÖ¦ØÞÕßÔÖÕÒÒÇÖÒ¦
ÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ÑÇÏÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎ
ÓËÚ¦ÊÕÙÎÙÚÎÔÑÕÏÔÄÚÎÚÇÇÖÄ
ÍÔÜÙÚÂÖÎÍÂ®ÇÙÛËÔËÃÝÖÕß
ÁÞËÏËÔÚÕÖÃÙËÏÚÕÙÆÙÚÎÓÇË
ÇßÚÂÚÎÌ¦ÙÎÈØÏÙÑÄÚÇÔÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÁÜÝÚÎÔÇØÇÙÑËßÂÎ
Þ×ØÇÓÇÝÓËËÐÇÃØËÙÎÚÎÔÓÇÒÏ¦ÊÇÎÕÖÕÃÇËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÄÚÏÁÞËÏ
ÖËØ¦ÙËÏÙËÌ¦ÙÎÖÕßÇÌÕØ¦
ÇßÐÇÔÄÓËÔÕÇØÏÛÓÄÖËØÏÙÚÇÚÏÑ×Ô
ÑÇÏÓËÍÇÒÆÚËØÎÓËÚ¦ÊÕÙÎÙÚÎÔ
ÑÕÏÔÄÚÎÚÇÚÎÌ¦ÙÎÖËØÏÍØ¦ÌÕÔÚÇÏÚÕÖÏÑÁÝËÖÏÊÎÓÃËÝÞÜØÃÝ
ÖÒÁÕÔÔÇÊÏÇÑØÃÔËÚÇÏÎÇØÞÂÚÕßÝ
ÓËÙßÔËÞÂÓËÚ¦ÊÕÙÎÚÎÝÔÄÙÕß
ÑÇÏÇßÐÇÔÄÓËÔÎÖÃËÙÎÙÚÇÙßÙÚÂÓÇÚÇßÍËÃÇÝÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇ
Ì¦ÙÎßÖ¦ØÞËÏËßØËÃÇÑÇÏÙßÔËÞÏàÄÓËÔÎÓËÚ¦ÊÕÙÎÓËÌÕÈËØÂ
ÖÃËÙÎÚÜÔÙßÙÚÎÓ¦ÚÜÔßÍËÃÇÝ
ÚÏÝÌ¦ÙËÏÝÑÇÏÄÒÇÚÇÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ÔÕÙÎÒËÆÕÔÚÇÏÍÏÇÒÄÍÕßÝ
ÇÖÕÌßÍÂÝÊÏÇÙÖÕØ¦ÝÚÎÝÔÄÙÕß
ËËÖÄÓËÔËÝÌ¦ÙËÏÝÚÇÂÖÏÇÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ÓÖÕØËÃÔÇÓÁÔÕßÔÙÖÃÚÏ
ÚÕßÝÚÏÝÌ¦ÙËÏÝÑÇÏÄÒÇ
ÚÇÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦ÓËÙßÓÖÚ×ÓÇÚÇ
ÚÕßÇÔÇÖÔËßÙÚÏÑÕÆÛËÜØÕÆÔÚÇÏ
ÆÖÕÖÚÇÖËØÏÙÚÇÚÏÑ¦*6=0+ 
ÑÇÏÎËØÍÇÙÚÎØÏÇÑÂËÖÏÈËÈÇÃÜÙÎÍÃÔËÚÇÏÓÄÔÕÙÚÕßÝÇÙÛËÔËÃÝ
ÓËÙÕÈÇØÂÒÕÃÓÜÐÎ

Τηλεκοντρόλ, πόμολα
και άλλα «δαιμόνια»
Χαρτονομίσματα, ÖÄÓÕÒÇÖÒÎÑÚØÕÒÄÍÏÇßÖÕÒÕÍÏÙÚ×ÔÚÎÒËÑÕÔÚØÄÒ
ÓÖÕßÚÄÔÇÙÇÔÙÁØÓÖ¦ÔÏÇÑÕßàÃÔÇÇÒÒ¦ÑÇÏÚÇÔÆÞÏÇÓÇÝÎÓËÃÇ
ÙßÔ¦ÛØÕÏÙÎÝ®ÈÇÑÚÎØÃÜÔÑÇÏÏ×Ô
ÖÕßÇÖËÏÒÕÆÔÚÎÔßÍËÃÇÓÇÝÕÒÆ
ÊÆÙÑÕÒÕÔÇÇÖÕÌËßÞÛÕÆÔÇÒÒ¦ÖÕÒÆËÆÑÕÒÕÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÏÙÚÕÆÔ¡Ë
ÙßÞÔÄÖÒÆÙÏÓÕÚÜÔÞËØÏ×ÔÑÇÏÑßØÃÜÝÇÖÕÌßÍÂËÖÇÌÂÝÚÜÔÞËØÏ×Ô
ÓËÚÕßÝÍÔÜÙÚÕÆÝÈÒËÔÔÕÍÄÔÕßÝ®!
ÙÚÄÓÇÓ¦ÚÏÇÓÆÚÎ
6ÖÜÝÇÔÁÌËØËÙÚÎÔ ®ÎÕÓÄÚÏÓÎÑÇÛÎÍÂÚØÏÇÎÓÄÙÏÇÝ±ÍËÃÇÝÚÎÝ
ÖØ×ÎÔÛÔÏÑÂÝÞÕÒÂÝÎÓÄÙÏÇÝ
±ÍËÃÇÝÑ¬àÁÔÎ ØËÓÇÙÚÏÔÕÆÎÔÁÇ
ËÖÏÊÎÓÃÇÓËÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄÂØÛËÔÇ
ÓÇÝÓ¦ÛËÏÑ¦ÚÏÖÕßÁÖØËÖËÕÆÚÜÝÂ
¦ÒÒÜÝÔÇÍÔÜØÃàÕßÓË!6ÚÏÖØÁÖËÏÔÇ
ËÃÓÇÙÚËÖØÕÙËÑÚÏÑÕÃÓËÚÇÞÁØÏÇÓÇÝ
©ÏÏÕÃÍÏÇÔÇÓËÚÇÊÕÛÕÆÔÛÇÖØÁÖËÏ
ÕÕØÍÇÔÏÙÓÄÝÔÇÓÕÒßÔÛËÃÇÖÄÚÏÝ
¸ÖÆÒËÝËÏÙÄÊÕß¹ÑÇÏÑßØÃÜÝÇÖÄÚÎ
ÓÆÚÎÚÇÓ¦ÚÏÇÑÇÏÚÕÙÚÄÓÇÑÄÓÇ
ÑÇÏÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÚØÇÆÓÇÓÖÕØËÃÔÇ
ÇÖÕÚËÒÁÙËÏÖÆÒÎËÏÙÄÊÕßÍÏÇÁÔÇÔ
ÏÄ,ÔÇÝÇÙÛËÔÂÝÑÇÚ¦ÚÕÈÂÐÏÓÕÂ
ÚÕÌÚÁØÔÏÙÓÇÇÖËÒËßÛËØ×ÔËÏÙÚÕ
ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÓËÍ¦ÒÇÙÚÇÍÕÔÃÊÏÇÖÕß
ÖËØÏÁÞÕßÔÚÕÔÏÄÑÇÏÚÇÕÖÕÃÇÓÕÒÆÔÕßÔËÖÏÌ¦ÔËÏËÝÂÑÇÏÇÖËßÛËÃÇÝ
ÁÔÇ¦ÒÒÕ¦ÚÕÓÕË¦ÔÇßÚÄÈØÃÙÑËÚÇÏ
ÙËÇÖÄÙÚÇÙÎËÔÄÝÓÁÚØÕßÇÖÄÚÕÔ
ÇÙÛËÔÂ,ÚÙÏÕÍËÔÏÑÄÝÑÇÔÄÔÇÝËÃÔÇÏÔÇÇÖÕÌËÆÍÕßÓËÚÎÙÚËÔÂËÖÇÌÂ
ÓËÇÙÛËÔÂÑÇÏÔÇÓÎÔÇÑÕßÓÖ¦ÓË

ÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËËÖÏÌ¦ÔËÏÇÑÇÏÓËÚ¦ÔÇ
ÖÏ¦ÔÕßÓËÓËÚÇÞÁØÏÇÓÇÝÚÕÙÚÄÓÇ
ÚÎÓÆÚÎÂÚÇÓ¦ÚÏÇ®
ÔÇÌÕØÏÑ¦ÓËÚÇÖÏVËÖÃÌÕÈÇ
ÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇËÖÏÌ¦ÔËÏËÝÑÇÏÙÎÓËÃÇ
ÖÕßÓÖÕØÕÆÔÔÇÑØÆÈÕßÔÏÕÆÝÑÇÏ
ÈÇÑÚÂØÏÇÎÑ ØËÓÇÙÚÏÔÕÆÙÎÓËÏ×ÔËÏÄÙÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÇÖÄÖÕÒÒ¦¦ÚÕÓÇ®©ÖÜÝËÐÎÍËÃÚÇÞÇØÚÕÔÕÓÃÙÓÇÚÇËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÔÔÇÈÕÎÛÕÆÔ
ÙÚÎÔËÐ¦ÖÒÜÙÎÑÇÏÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÖÏÌ¦ÔËÏËÝÙËÞ×ØÕßÝÖÇØÕÞÂÝßÖÎØËÙÏ×Ô±ÍËÃÇÝËÃÔÇÏÇÖÄÚÇ
ÖÏÕÁÔÕÞÇ®ÙÎÓËÃÇË¦ÔÊËÔÍÃÔËÚÇÏ
ÙßÙÚÎÓÇÚÏÑÂÇÖÕÒÆÓÇÔÙÂÚÕßÝ¬Õ
ÃÊÏÕÑÇÏÚÇÖÄÓÕÒÇÙËÓÁÙÇÓÇàÏÑÂÝ
ÓËÚÇÌÕØ¦ÝÑÇÏÍËÔÏÑ¦ÙËÞ×ØÕßÝ
ÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÇÖÄÖÒÂÛÕÝ
ÑÄÙÓÕßÚÇÑÕßÓÖÏ¦ÙÚÕÇÙÇÔÙÁØ
ÇÑÄÓÇÑÇÏÚÇÖÒÂÑÚØÇÙÚÕ(;4
¬ÕÓÖ¦ÔÏÕËÃÔÇÏÖ¦ÔÚÇÁÔÇÙÎÓËÃÕ
ÖÕßÞØËÏ¦àËÚÇÏÏÊÏÇÃÚËØÎÖØÕÙÕÞÂ
ÑÇÏÙßÙÚÎÓÇÚÏÑÂÇÖÕÒÆÓÇÔÙÎ©Ï
ËÖÏÌ¦ÔËÏËÝÚÎÝÑÕßàÃÔÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÙÑËÆÎÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏÇÖÄ
ÄÒÇÚÇ¦ÚÕÓÇÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÑÇÏ
ÍÏÇ×ØÇÄÙÕÙßÞÔ¦ÕÑÇÛÁÔÇÝÓÇÝ
ÑÇÛÇØÃàËÏÚÕÖÒÎÑÚØÕÒÄÍÏÕÙÚÕÔËØÍÇÙÏÇÑÄÚÕßÞ×ØÕÂÚÕÚÎÒËÑÕÔÚØÄÒ
ÚÎÝÚÎÒËÄØÇÙÎÝ"
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔÑ ØËÓÇÙÚÏÔÕÆ
ÄÖÕßÓÖÕØÕÆÓËÛÇÖØÁÖËÏÔÇÇÖÕÒßÓÇÃÔÕßÓËÚÇÑÚÏÑ¦ÚÏÝËÖÏÌ¦ÔËÏËÝ
Ñ¦ÚÏÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÍÃÔËÏËÆÑÕÒÇÓË
ÊÏ¦ÒßÓÇÞÒÜØÃÔÎÝÁÔÇÁÜÝÖÁÔÚË
ÍØÇÓÓ¦ØÏÇÇÔ¦ÒÃÚØÕÔËØÕÆ
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Δημοκρατικοί,
μονομαχία
δύο κόσμων
για το χρίσμα

Ο Μπλούμπεργκ
Ο μεγιστάνας Ò{~ÜÖÐÉ¨o~Ñ×Ò{ÉÑÑÈ¨ÚÉËÑÌ³i~Ö¨Ñ³È
T¨ËÐÑ³Ø³ÛiÐ~¨Ñ³{~VÑ×ÖÙÑÒiÉÐ{Ì
Ù{ÙÜÒ¨{ÑÉÆÆiÐÓ¨ÉØ
o{ÑÑÉÂÑ×ÑÜËÉ{³ÉÜ{~ÒÐËÑ~Ñ{ÐÑÙ{~ÊË~iV
³iåÐÉ¨{~Ñ{~Ê.ÑÐÌÑ
ÓT¨{¨Ì³{ØÉÚÉ¨ÉË³
iÑÒ³ii³È~Ñ³É³iÐÓÈ³.Ò³É¨ØgÐ{Ñ
¨ÒÚÉ{ÑÑÑÑ³ÑÜÉË
i¨Ði³{~Ê~ÑÐÒ{Ñ³ÈV
Ñ×ÖÑ¨T{~Ò×Ñ{Ì³ÑÑ
Ñ³ÈoTÒÉ{iÉ~³¨Ñ³ÉËÑ
³È0ÇÒ{³É{É
³{Ø¨³ÉØÙiÐ~ÊÉ{Ø
ÜÖÐÉ¨o~×Ñ{Ì³Ñ
ÑioÑËÉ{~ÑÜÒV³ÑÙ{Ñ~Ò
Ò¨T{ÉÑÑ~ÑÜÖ³É³Ñ{i
{ÙÉÜo{~Ê³ÈÓÙÉ{Ñ~Ñ{i
Ñ³ÉÜÊØÓÜÜÉ{iTÑ¨ËÐÑ³Ø0ÑÉ~Ñ³ÐÐÖ¨{ÑÈ
~Ì¨{É³iÐ{~¨ÊØÊØ
É~³¨Ñ³ÉËÑ³ÈÙÉ³ÒÚi~Ñ{~ÑÒÑÑÇiÐ{È
³~Ì³Ø³iØ~ÑÚÈ³É¨iÐÓiØÓÑ¨ÂÊØ³iØ.³Ñ³{ÐÓ{³iÉÐ×Ò{Ê³ÈÊ³Ñ
{~³¨ÊVÐÉÌÜÈØ³ÈØÉ~ÐÐÑ³{~ÖØÑ³{ÒÜÈØ
³ÈÑ³¨Ó×È³ÑKÓÜi
³ÈØÉÑ³Ë³È {Ù{~Ò
i ÜËÇÑÐÉÚÈÌ¨É³
×È¨~ÌiÉ³ÇÊ³iÐÑ
³iØÐÉ³ÑTÉË¨{iØ³oÈÑ{~³ÌÑÌ³ËÙ{Ì
~Ñ{ÑÌ³iÉ³Ñ{¨ÉËÑ³È
,ÌÜÓÑ{ÂÉ~Ñ{iÜ{³{~Ê
³ÈÑÓÑ³{³{ØÐÉ{Ì³i³ÉØÌÊ³ÑÙÊÐÑ¨TØ³iØ
ÓÑØ4Ì¨~iØU{³ÈTÑË{ÐÑ³{~ËÓÜÉoT{ÐÉ×ÈÜÉ³{~Ò
~¨{³Ê¨{ÑÑÌ³iÑ³ÈÐËÑ
~Ñ³ÑooÓÜÚi~ÑÑÌ³0Ö~Ñ{³ÈØÈÈi×ËÈØ
³È~Ñ{ËÙ{ØÈT¨ÉÚi~ÉÑÇi³ÊÉ{ÈooÐi
É³Ò³iÑÌÈ¨Ê³È
ÙÊÜÉÌ³{ÚÑ³i¨ËÂÉ{ÐÉ
ÌÜÉØ³È³{ØÙÈÒÐÉ{Ø³
Ò{³ÉV¨~É{ÐÓÈÑ
Ñ³¨ÓÉ{³iÉÑÉ~ÜoÊ³È0¨ÑÐ0ÉÜ{Ù×Ì¨³{TÉËÑÌÑÈ³Ê³i
Ò~i¨É~Üo{~ÊÑ³ÒÜiÉËÑ{³ÐÊÈÐÑU³
T¨ÊÐÑÙÉÐ¨ÉËÊÓ³
ÙÉÑ¨~ÉËo{ÑÑÉÂÑo¨ÒÉ{³T¨ËÐÑ

Τζο Μπάιντεν εναντίον Μπέρνι Σάντερς
Της ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

Δύο λευκοί ¦ÔÊØËÝÑÕÔÚ¦ÙÚÇ
Õ¬àÕ¡Ö¦ÏÔÚËÔÑÇÏÕ¡ÖÁØÔÏ¦ÔÚËØÝÛÇÓÕÔÕÓÇÞÂÙÕßÔÍÏÇÚÕ
ÞØÃÙÓÇÚÜÔÎÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔÑÇÏÕ
ÔÏÑÎÚÂÝÛÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÚÕÔ§ÕÁÓÈØÏÕÁÔÇÔÙÞËÊÄÔÙßÔÕÓÂÒÏÑÄ
ÚÕßÝÚÕÔ§ÚÄÔÇÒÔÚ¬ØÇÓÖÍÏÇÚÎÔ
ÖØÕËÊØÃÇÚÜÔÑÄÓÎÑÇÏÚÕÔ
ÃÊÏÕÚÕÔÖØ×ÎÔÇÔÚÏÖØÄËÊØÕ¡Ö¦ÏÔÚËÔÌÇÃÔËÚÇÏÄÚÏËÐÁÖÒÎÐËÎÇÔËÖ¦ÔÚËÞÇÑÇÒÂËÓÌ¦ÔÏÙÂÚÕßÑÇÚ¦
ÚÎÕÆÖËØ¬ØÃÚÎ®ÍÏÇÚÕÞØÃÙÓÇ
ÚÜÔÎÓÕÑØÇÚÏÑ×Ô
Ô×ÙÚÏÝÖØ×ÚËÝÇÔÇÓËÚØÂÙËÏÝ
ÕÏÕÖÕÃËÝËÃÞÇÔÜÙÚÄÙÕÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎÙßÍÑÕÓÏÊÂÙßÔÁÊØÜÔÕ
ÍËØÕßÙÏÇÙÚÂÝÚÕßËØÓÄÔÚ¦ÔÚËØÝÌËØÄÚÇÔÔÇÁÞËÏËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÖØÕÈ¦ÊÏÙÓÇÎËÏÑÄÔÇÇßÚÂ
ÊÏÇÉËÆÙÚÎÑËÇßÚÂÔÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÓËÚÎÊßÔÇÓÏÑÂËÖÇÔËÓÌ¦ÔÏÙÎ
ÚÕß¡Ö¦ÏÔÚËÔ
ÇØÏÙÚËØÂÉÂÌÕÝÖÕßÊÏÇÙÖ¦ÙÚÎÑËÓËÚÇÐÆÚÕß¦ÔÚËØÝÑÇÏ
ÚÎÝÍËØÕßÙÏÇÙÚÕÆÚÎÝ¡ÇÙÇÞÕßÙÁÚÎÝÒÃàÇÓÖËÛÕßÄØËÔÊËÔÑÇÚ¦ÌËØËÔÇÇÔÚÏÙÚÇÛËÃÙÚÏÝÖÏÁÙËÏÝ
ÚÕßÑÕÓÓÇÚÏÑÕÆÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÕß
ÖÕßÙßÙÖËÏØ×ÛÎÑËÍÆØÜÇÖÄÚÕÔ
¡Ö¦ÏÔÚËÔ
±ÖËÔÛßÓÃàËÚÇÏÄÚÏÖÕÒÆÍØÂÍÕØÇÓËÚ¦ÚÎÔÇÖÕÚßÞÎÓÁÔÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦ÚÕßÝÔÇÊÏËÑÊÏÑÂÙÕßÔ
ÚÎÔßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚÇÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÕÖØ×ÎÔÊÂÓÇØÞÕÝÚÕß¦ÕßÛ¡ÖËÔÚÏÚ¡ÖÕÆÚÏÚàÏÚàÑÇÏ
ÎÍËØÕßÙÏÇÙÚÂÝÚÎÝ¡ÏÔËÙÄÚÇáÓÏ
ÒÄÓÖÕßÚÙÇØÊÆÕÓËÚØÏÕÖÇÛËÃÝ
ßÖÕÉÂÌÏÕÏÁÙÖËßÙÇÔÔÇÊÎÒ×ÙÕßÔÄÚÏÙÚÎØÃàÕßÔÚÕÔÖØ×ÎÔ
ÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÚÕß¡ÖÇØ¦Ñ©ÓÖ¦ÓÇ
ÚÕÔÑÇÚ¦ÒÕÍÕÖØÕÙÚÁÛÎÑË
ÑÇÏÕÊÏÙËÑÇÚÕÓÓßØÏÕÆÞÕÝ¡¦ÏÑ
¡ÖÒÕÆÓÖËØÍÑÇÓÁÙÜÝÓËÚ¦ÚÎÔ
ÇÖÄÙßØÙÂÚÕßÇÖÄÚÎÔÑÕÆØÙÇ
©¦ÔÚËØÝÊËÔÑÇÚ¦ÌËØËÔÇ
ÇÖÕÙÖ¦ÙËÏÚÏÝÉÂÌÕßÝÚÜÔÌØÕÇÓËØÏÑÇÔ×ÔÚÕß§ÄÚÕßÕÆÚËÚÜÔ
ÓËÍÇÒÆÚËØÜÔÎÒÏÑÏÇÑ×ÔÕÓ¦ÊÜÔ
ÖÕßËÐÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÔÇÚØÕÓ¦àÕßÔ
ÇÖÄÚÕÔÊÏÇÑÎØßÍÓÁÔÕÙÕÙÏÇÒÏÙÓÄÚÕßÏÁÙËÏÝÍÏÇÔÇÑÇÛÇØÃÙËÏ
ÚÕÖËÊÃÕÙÚÎÔÇØÏÙÚËØÂÖÚÁØßÍÇ
ÚÕßÑÄÓÓÇÚÕÝÊËÞÄÚÇÔÓÁÞØÏÚÎÔ
ÁÓÖÚÎÕÖÄÚËÑÇÏÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÚÕ

ÚÁÒÕÝÚÎÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦ÚÎÝÎÕßÄØËÔÑÇÛ×ÝÎÖÇØÕßÙÃÇÚÎÝÉÇÒÃÊÏÙËÚÏÝËÖÏÊÄÙËÏÝÚÕß¦ÔÚËØÝÙÚÏÝ
ÖØ×ÚËÝÖØÕÑØÏÓÇÚÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝ
ËÔËÃÔÇÏÚßÞÇÃÕÄÚÏÙÚÎÔÖÕÒÏÚËÃÇÚÎÝÚÎ¡ÇÙÇÞÕßÙÁÚÎÎÃÊÏÇ
ÚËØÓ¦ÚÏÙËÚØÃÚÎÓËÚÕÔ¦ÔÚËØÝ
ÊËÆÚËØÕÑÇÏÚÕÔ¡Ö¦ÏÔÚËÔÖØ×ÚÕ
¦ÔÚÜÝÎÃÊÏÇÇÖÁÌßÍËÔÇÙÚÎØÃÐËÏ
Ñ¦ÖÕÏÕÔÇÖÄÚÕßÝÊÆÕÑÇÏÖØÕÚÃÓÎÙËÔÇÚÎØÂÙËÏÃÙËÝÇÖÕÙÚ¦ÙËÏÝËÒÖÃàÕÔÚÇÝÃÙÜÝ"ÄÚÏÜÝÍßÔÇÃÑÇÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÖÏÒËÍËÃÇÖÄÚÕÔÔÏÑÎÚÂÜÝßÖÕÉÂÌÏÇÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝ
©ÏªËÖÕßÓÖÒÏÑÇÔÕÃÛËÜØÕÆÔ
ÄÚÏÕ¡Ö¦ÏÔÚËÔËÃÔÇÏÓ¦ÒÒÕÔÊßÙÑÕÒÄÚËØÕÝÇÔÚÃÖÇÒÕÝÇÖÄÚÕÔ
¦ÔÚËØÝÜÝÖÏÕÑËÔÚØ×ÕÝÏÑÇÔÄÝ
ÔÇÖØÕÙËÒÑÆÙËÏÉÎÌÕÌÄØÕßÝÇÖÄ
ÚÕÊÏÑÄÚÕßÝËÑÒÕÍÏÑÄÇÑØÕÇÚÂØÏÕ

Ο διακηρυγμένος
σοσιαλισμός
του γερουσιαστή
του Βερμόντ φαίνεται
ότι τρομάζει πολλούς
ψηφοφόρους
και στο κόμμα του.
ÖÕßËÔÕÞÒËÃÚÇÏÇÖÄÚÎÙÑÒÎØÂÐËÔÕÌÕÈÏÑÂÙËÐÏÙÚÏÑÂÑÏËÛÔÏÑÏÙÚÏÑÂØÎÚÕØÏÑÂÚÕß¬ØÇÓÖÑÇÛ×Ý
ÑÇÏÚÎÔÇÒÒÕÖØÄÙÇÒÒÎËÐÜÚËØÏÑÂ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÚÕß
ÛËÜØÃÇÇßÚÂÊËÔËÃÔÇÏÇÖÇØÇÏÚÂÚÜÝÙÜÙÚÂ!ÕÏÊÎÓÕÙÑÕÖÂÙËÏÝ
ÚÕÔÖÇØÕßÙÏ¦àÕßÔÓËÔÔÇËÖÏÑØÇÚËÃÚÕß¬ØÇÓÖÙÚÎÓËÚÇÐÆÚÕßÝÓÕÔÕÓÇÞÃÇËÃÔÇÏÄÓÜÝÓÏÇÇÔÄØËÞÚÎ
ßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚÇÖÕßÊËÔÖØÄÑËÏÚÇÏ
ÔÇÙßÍÑÏÔÂÙËÏÚÕßÝÔÁÕßÝÕÆÚËÔÇ
ÑÏÔÎÚÕÖÕÏÂÙËÏÄÙÕßÝÁÞÕßÔÚÎÔ
Ú¦ÙÎÔÇÓÎÔÉÎÌÃàÕßÔ

Οι καταγγελίες
¬ÎÔÃÊÏÇÙÚÏÍÓÂÇÔÇàÜÖßØ×ÔÕÔÚÇÏÕÏÑÇÚÇÍÍËÒÃËÝÍÏÇÚÏÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚËÝÚÕßÍÏÕßÚÕß¡Ö¦ÏÔÚËÔ
²¦ÔÚËØÑÇÏÕÏËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÁÝ
ÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÁÝÚÕßÙÚÎÔ©ßÑØÇÔÃÇÖÕßÇÖÕÚÁÒËÙÇÔÑÇÏÚÕÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÚÜÔÖÏÁÙËÜÔÚÕß¬ØÇÓÖÖØÕÝ
ÚÕ ÃËÈÕÍÏÇÊÏÑÇÙÚÏÑÂÊÏËØËÆÔÎÙÎ

ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÖÒÂÐËÏÚÕÔÊßÔ¦ÓËÏÇÔÚÃÖÇÒÄÚÕß¬ÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏ
ÎßÖÄÛËÙÎÖÇØÇÓÁÔËÏÙÚÎÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇËÔÊÁÞËÚÇÏÔÇÚØÇßÓÇÚÃÙËÏ
ÚÎÔËÏÑÄÔÇÚÕßÖØ×ÎÔÇÔÚÏÖØÕÁÊØÕßÇØ¦ÒÒÎÒÇÕÏßÖÕÙÚÎØÏÑÚÁÝ
ÚÕß¦ÔÚËØÝËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÔÇÓÎÔ
ÉÎÌÃÙÕßÔÚÕÔ¡Ö¦ÏÔÚËÔÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕßËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÚÕÞØÃÙÓÇ
ÛËÜØ×ÔÚÇÝÄÚÏÕÏÊÏÇÌÕØÁÝÚÕßÓË
ÚÕÔ¬ØÇÓÖËÃÔÇÏÖËØÏÕØÏÙÓÁÔËÝ§Ç
ËÖÇÔÇÒÎÌÛËÃÊÎÒÇÊÂÚÕÙËÔ¦ØÏÕ
ÚÎÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÝÇÔÇÓÁÚØÎÙÎÝ

ÄÚÇÔÎÚÕÐÏÑÄÚÎÚÇÚÜÔÖØÕÑØÏÓÇÚÏÑ×ÔËÑÒÕÍ×ÔÙÚÕßÝÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÆÝËÐ×ÛÎÙËÚÕßÝßÖÕÙÚÎØÏÑÚÁÝ
ÚÕß¦ÔÚËØÝÔÇÓÎÔÖ¦ÔËÙÚÏÝÑ¦ÒÖËÝÍÏÇÔÇÉÎÌÃÙÕßÔßÖÁØÚÎÝ²ÃÒÇØÏ ÒÃÔÚÕÔ
¬ÎÙÞËÚÏÑÂËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÕÒÕÍÃÇ
ÁÞËÏÂÊÎÇØÞÃÙËÏÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏËÃ
ÚÕËÖÏÚËÒËÃÕ¡Ö¦ÏÔÚËÔÙÑÏÇÍØÇÌ×ÔÚÇÝÚÕÔÍËØÕßÙÏÇÙÚÂÚÕßËØÓÄÔÚ
ÜÝÊÏÞÇÙÚÏÑÄÇÔÚÏÙßÙÚÎÓÏÑÄßÖÕÉÂÌÏÕÖÕßÊËÔÛÇÇÖÕÊËÞÛËÃÚÎÔ
ÂÚÚÇÚÕßÞËÏÖØÕÎÍÎÛËÃÎËÖÏÚß-

ÞÎÓÁÔÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÚÎÝ ÒÃÔÚÕÔ
ÔÇÞÇØÇÑÚÎØÃÙËÏÚÕÔ¦ÔÚËØÝÖÏÕ
ÇÔÚÏÊÎÓÕÌÏÒÂÓËÚÇÐÆÚÜÔÍßÔÇÏÑ×ÔÙËÙÞÁÙÎÓËÚÕÔ¡Ö¦ÏÔÚËÔ!Î
ÊÏÇÌÕØ¦ÚÜÔÊÆÕßÖÕÉÎÌÃÜÔÙÚÏÝ
ÖØÕÑØÏÓÇÚÏÑÁÝÚÎÝÖËØÇÙÓÁÔÎÝ
¬ØÃÚÎÝÂÚÇÔÖËØÃÖÕß 
ÇØ¦ÚÕÖØÕÈ¦ÊÏÙÓÇÖÕßÇÖÁÑÚÎÙËÎßÖÕÉÎÌÏÄÚÎÚÇ¡Ö¦ÏÔÚËÔ
ËÃÔÇÏÖÕÒÆÖØÄÜØÕÔÇÖØÕÈÒÁÉËÏ
ÑÇÔËÃÝÚÎÔÕØÏÙÚÏÑÂËÖÏÑØ¦ÚÎÙÂ
ÚÕß©ÞÏÓÄÔÕÔËÖËÏÊÂÕ¦ÔÚËØÝ
ÁÞËÏÓ¦ÛËÏÔÇÇÍÜÔÃàËÚÇÏÓÁÞØÏÚË-

ÒÏÑÂÝÖÚ×ÙËÜÝÇÒÒ¦ÑßØÃÜÝËÖËÏÊÂ
ÕÞËÏØÄÚËØÕÝËÞÛØÄÝÚÕß¡Ö¦ÏÔÚËÔ
ËÃÔÇÏÕËÇßÚÄÝÚÕßÖÏØØËÖÂÝÙÚÏÝ
ÍÑ¦ÌËÝÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÇßÚÕÑÇÚÇÙÚØÇÌËÃÇÖÄÓÃÇÑÇÏÓÄÔÕÇÚßÞÂ
ÊÂÒÜÙÂÚÕßÙßÔÂÛËÏ¦ÚÕßÔÇ
ÓÖËØÊËÆËÏÕÔÄÓÇÚÇÑÇÏÖØÄÙÜÖÇ
ÇÑÄÓÎÑÇÏÚÎÙÆàßÍÄÚÕßÓËÚÎÔ
ÇÊËÒÌÂÚÕßÊÎÓÏÕßØÍËÃßÖÄÔÕÏËÝ
ÖÜÝÁÞËÏÚÇÖØ×ÚÇÙÎÓ¦ÊÏÇ¦ÔÕÏÇÝÑÇÏÊËÔÛÇÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇÇÙÑÂÙËÏÚÇÑÇÛÂÑÕÔÚ¦ÚÕßÍÏÇÚÁÙÙËØÇ
ÇÑÄÓÎÞØÄÔÏÇ

Ο Τζο Μπάιντεν είναι ο πραγματικός «υποψήφιος της Αλλαγής»
Αν επιθυμείτε ÔÇÎÚÚÎÛËÃÕ§ÚÄÔÇÒÔÚ
¬ØÇÓÖÙÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÚÕß§ÕËÓÈØÃÕß
ÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇÊØÕÓÕÒÕÍÎÛÕÆÔØÏàÕÙÖÇÙÚÏÑÁÝÇÒÒÇÍÁÝÄÖÜÝÎÑÇÛÕÒÏÑÂÊÜØË¦ÔÖËØÃÛÇÒÉÎÖÕÏÕÔÇÖÄ
ÚÕßÝßÖÕÉÎÌÃÕßÝÚÜÔÎÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔÛÇËÖÏÒÁÍÇÚË"
¡ÁÞØÏÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÎÇÖ¦ÔÚÎÙÎÍÏÇÖÕÒÒÕÆÝÂÚÇÔ
Õ¡ÖÁØÔÏ¦ÔÚËØÝÕÛÏÇÙ×ÚÎÝÓÏÇÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝËÖÇÔ¦ÙÚÇÙÎÝ®ÖÕßÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÚÎÔÑÇÛÕÒÏÑÂßÍËÏÕÔÕÓÏÑÂÑ¦ÒßÉÎ¥ÙÚÄÙÕÚÕÚËÒËßÚÇÃÕ
ÊÏ¦ÙÚÎÓÇÑËØÊÃàËÏÁÊÇÌÕÝÎÇÔÚÃÒÎÉÎÄÚÏÕÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÝßÖÕÉÂÌÏÕÝÚÎÝÒÒÇÍÂÝ®ÃÙÜÝËÃÔÇÏÕ¬àÕ
¡Ö¦ÏÔÚËÔÍÏÇÚÃÁÞËÏÖËØÏÙÙÄÚËØËÝ
ÖÏÛÇÔÄÚÎÚËÝÔÇÔÏÑÂÙËÏÚÕÔ¬ØÇÓÖ
ÑÇÏÔÇËÐÇÙÌÇÒÃÙËÏÁÔÇ ÕÍÑØÁÙÕ
ÓËÖÒËÏÕÉÎÌÃÇÚÜÔÎÓÕÑØÇÚÏÑ×Ô
ßÚÄÝÂÚÇÔÑÇÏÕÒÄÍÕÝÖÕßÙÎÓËÃÜÙËÚÄÙÕÛËÇÓÇÚÏÑÁÝËÖÏÚßÞÃËÝÙÚÏÝ
ÖØÕÑØÏÓÇÚÏÑÁÝËÑÒÕÍÁÝÚÎÝÖËØÇÙÓÁÔÎÝ¬ØÃÚÎÝ
ÚÇÔÁÔÇÝÛØÃÇÓÈÕÝÚÕßÖÕÒÏÚÏÑÕÆÖØÇÍÓÇÚÏÙÓÕÆ©ÏÎÓÕÑØÇÚÏÑÕÃÉÎÌÕÌÄØÕÏÙÚØ¦ÌÎÑÇÔÖØÕÝ
ÚÕÔßÖÕÉÂÌÏÕÖÕßÙßÓÖÇÛÕÆÙÇÔ
ÖÇØ¦ÖØÕÝËÑËÃÔÕÔÖÕßÇÍÇÖÕÆÙÇÔÇÔÇÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÝÚÕÔ¡Ö¦ÏÔÚËÔÙËÐËÑ¦ÛÇØÕÌÇÈÕØÃÍÏÇÚÕ
ÖØÕËÊØÏÑÄÞØÃÙÓÇËÈÇÃÜÝßÖ¦Ø-

ÞÕßÔÛßÓÜÓÁÔÕÏÕÖÇÊÕÃÚÕß¦ÔÚËØÝÕÏÕÖÕÃÕÏÛÇÖÇØÇÖÕÔËÛÕÆÔ
ÄÚÏÂÚÇÔÚÕÑÇÚËÙÚÎÓÁÔÕ®ÖÕß
ÇÔÁÙÚÎÙËÚÕÔ¡Ö¦ÏÔÚËÔÑÒÁÈÕÔÚÇÝÚÎÔÃÑÎÖÕßÛËÜØÕÆÙÇÔÄÚÏ
ÊÏÑÇÏÕÆÔÚÇÔ¥ÙÚÄÙÕÙÌ¦ÒÒÕßÔ
ÑËÃÔÕÏÖÕßÊÏÁÙÜÙÇÔÚÕÔ¡Ö¦ÏÔÚËÔÊËÔÂÚÇÔÕÏÖØËÙÈÆÚËØÕÏÚÕß
ÑÄÓÓÇÚÕÝÇÒÒ¦ÓÏÇÖËØÏÛÜØÏÕÖÕÏÎÓÁÔÎÑÕÏÔÄÚÎÚÇÚÎÔÕÖÕÃÇÖÕÒÒÕÃ
ÛËÜØÕÆÙÇÔÊËÊÕÓÁÔÎ!ÕÏÓÇÆØÕÏ
ÚÕßÇÓËØÏÑÇÔÏÑÕÆ§ÄÚÕßÑØÏÈ×Ý

ÔËÑÒËÍÕÆÔÙÚÏÝÖËØÏÌÁØËÏÁÝÚÕßÝ
ÇÔÖØÕËÊØÏÑÄÝßÖÕÉÂÌÏÕÝËÃÔÇÏÕ
¦ÔÚËØÝËÖØÄÙÌÇÚÕÊËÃÖÔÕÎÓÕÑØÇÚÏÑ×ÔÈÕßÒËßÚ×ÔÄÖÕßÖÇØËßØÁÛÎÑÇËÔÚßÖÜÙÏ¦ÙÚÎÑÇÇÖÄ
ÚÕÖÄÙÕÇÔÂÙßÞÕÏËÓÌÇÔÃàÕÔÚÇÔ
ÇØÑËÚÕÃËÑÚÏÓ×ÔÚÇÝÄÚÏÓËÚÕÔ¦ÔÚËØÝßÖÕÉÂÌÏÕÊËÔßÖ¦ØÞËÏÖÏÛÇÔÄÚÎÚÇÔÇÑËØÊÃÙÕßÔÚÎËØÕßÙÃÇ
ËÔ×ÊËÔÇÖÕÑÒËÃËÚÇÏÔÇÞ¦ÙÕßÔ
ÑÇÏÚÎÕßÒÂÚÜÔÔÚÏÖØÕÙ×ÖÜÔ

Το ζητούμενο

Με αυτόν οι Δημοκρατικοί έχουν αρκετές
πιθανότητες
να κερδίσουν
την προεδρία, τη Βουλή,
ίσως και τη Γερουσία.

Oι επιτυχίες ³È0ÇÒ{³É³{Ø¨~¨{ÐÑ³{~ÓØÉ~ÜoÓØo{Ñ³T¨ËÐÑ³
ÛiÐ~¨Ñ³{~³iÉ¨ÑÐÓi0¨Ë³iÊ³ÑÓÑØÚ¨ËÑÐKØ³ÈÜ{³{~Ö¨ÑoÐÑ³{ÐÖ1É¨ÉË³Ñ{ÐÌØ{~ÑÌØÑÑ³{ÐÉ³ËÉ{³ ³ÌÑÜ³0¨ÑÐ

Þ¦ØÎÙÚÕßÝÓÇÆØÕßÝÉÎÌÕÌÄØÕßÝ
Õ¡Ö¦ÏÔÚËÔßÖËØÃÙÞßÙËÙßÔÚØÏÖÚÏÑ¦ÙÚÏÝÖØÕÑØÏÓÇÚÏÑÁÝÚÎÝ§ÄÚÏÇÝ
ÇØÕÒÃÔÇÝÚÕÖËØÇÙÓÁÔÕ¦ÈÈÇÚÕÊÃÔÕÔÚÇÝÔÁÇÖÔÕÂÙËÓÏÇËÑÙÚØÇÚËÃÇÖÕßÓÁÞØÏÚÄÚËÁÖÔËËÚÇ
ÒÕÃÙÛÏÇØÕÌÇÔ×ÝÚÕÔÈÕÂÛÎÙË
ÑÇÏÎÇÖÄÙßØÙÎÇÖÄÚÎÔÑÕÆØÙÇÚÜÔÏÚ¡ÖÕÆÚÏÚàÏÚàÑÇÏáÓÏ
ÒÄÓÖÕßÚÙÇØÕÏÕÖÕÃÕÏÚÕÔßÖÕÙÚÂØÏÐÇÔÖÇØÇÓÕÔÁÝÚÎÝÕÆÖËØ

¬ØÃÚÎÝ®ÒÒ¦ÑÇÔËÃÝÊËÔÚÕÔËÔÛØÄÔÏÙËÙÚÕÔØÄÒÕÚÕßÌÇÈÕØÃ
©ÖØ×ÎÔÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝÚÕß¡ÖÇØ¦Ñ©ÓÖ¦ÓÇËÖÜÌËÒÂÛÎÑËÇÖÄ
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ÙÖÇÔÃÇÑÇÏÎÚÇÒÃÇÍÏÇÓËÙÕÍËÏÇÑ¦àÎÚÂÓÇÚÇÍÏÇÚÎÔËÑÖÄÔÎÙÎ
ÙßÔÚÕÔÏÙÓÁÔÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÖÄÚÎ
ÓËØÏ¦ÚÕßÕÆÖÇÚÕÝËÑÖØÄÙÜÖÕÝ
ÚÎÝËßØÜÖÇáÑÂÝÊÏÖÒÜÓÇÚÃÇÝÇÖÄ
ÑÕÏÔÕÆÓËÚÎÔßØÜÖÇáÑÂ±ÖÎØËÙÃÇÏËÛÔÕÆÝØ¦ÙÎÝÖÕßÇÖÕÚËÒËÃÚÕÔÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÄÈØÇÞÃÕÔÇÚÎÝ
ÔÜÙÎÝÓÖÕØËÃÔÇËÑÖØÕÙÜÖÂÙËÏ
ÚÇÙßÓÌÁØÕÔÚÇ¦ÒÒÜÔÑØÇÚ×ÔÓËÒ×ÔÖØÕÙÌÁØÕÔÚÇÝÁÓÓËÙÎÂ¦ÓËÙÎ
ÙÚÂØÏÐÎ ÇÓÃÇÛËÙÓÏÑÂÇÒÒÇÍÂÊËÔ
ÇÖÇÏÚËÃÚÇÏÕÆÚËÑÇÏÌËÔÚËØÇÒÏÙÚÏÑÄ¦ÒÓÇ®ËÔ×ÎØËÇÒÏÙÚÏÑÂÇßÚÂ
ÖØÕÙÁÍÍÏÙÎËÃÔÇÏÏÑÇÔÂÔÇÖØÕÙËÒÑÆÙËÏÞ×ØËÝÓËËÏÊÏÑÄÈ¦ØÕÝÇÔ¦ÒÕÍÕÇßÚÕÆÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝ

* Ο κ. Timothy Garton Ash είναι
ιστορικός, αρθρογράφος του Guardian.

Αυτό ÖÕßÇÖÇÏÚËÃÚÇÏËÃÔÇÏÑÕÏÔÂ
ÇÔ¦ÒßÙÎÚÎÝÇÖËÏÒÂÝÎÙÆÍÑÒÏÙÎÚÜÔËÛÔÏÑ×ÔÙßÓÌËØÄÔÚÜÔ
ÑÇÏÓËÍ¦ÒÎÖÕÒÏÚÏÑÂÈÕÆÒÎÙÎ
ËÔËÑÚÏÓ×ÄÚÏÎßØ×ÖÎÛÇÖËÚÆÞËÏÚÕßÝÙÚÄÞÕßÝÇßÚÕÆÝÙÚÕ
ÖØÕÙËÞÁÝÓÁÒÒÕÔßÖÇØÑÚÂ
ÖØÕÕÖÚÏÑÂÙÑÒÎØÕÆ)YL_P[ÑÇÛÏÙÚ¦ÚÕÔÖÇØÇÖ¦ÔÜÙÚÄÞÕÊßÙÞËØÂ¡ËÚÇÐÆÚÜÔÙÎÓËØÏÔ×Ô
ßØÜÖÇÃÜÔÎÍËÚ×ÔÕ¡ÇÑØÄÔ
ËÃÔÇÏÕÓÄÔÕÝÖÕßËÑÛÁÚËÏÓËÙÇÌÂÔËÏÇÚÎÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÚÕßÌÏÒÕÊÕÐÃÇÔÕ¡ÇÑØÄÔÙßÔÇÔÚÕÆÙËËÐÃÙÕßÌÏÒÄÊÕÐÕßÝËÚÇÃØÕßÝ
ÙËËØÕÒÃÔÕÕÔÊÃÔÕ¡ÇÊØÃÚÎ
ª×ÓÎÑÇÏÙË¦ÒÒËÝËßØÜÖÇáÑÁÝ
ÖØÜÚËÆÕßÙËÝÎßØ×ÖÎÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÌÏÒÕÊÕÐËÃÄÚÏÛÇÍÃÔËÏ
ßÖËØÊÆÔÇÓÎ
©ÖØ×ÎÔÖØÜÛßÖÕßØÍÄÝÚÕß
ÔÜÓÁÔÕßÇÙÏÒËÃÕß¬ÄÔÏ¡ÖÒËØ
ÂÚÇÔËÑËÃÔÕÝÖÕßËÖÏÔÄÎÙËÚÕÔ
ÊÏÇÞÜØÏÙÓÄßÖËØÊÆÔÇÓÎÑÇÏ
ÄÞÏßÖËØÑØ¦ÚÕÝ®ÓÏÒ×ÔÚÇÝÚÕ
ÙÚÎÇØÙÕÈÃÇ©ØÄÒÕÝÚÕß
ÕÔÊÃÔÕßËÊ×ÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ÂÚÇÔÑØÃÙÏÓÕÝÑÇÛ×ÝÓÇàÃÓË
ÚÎÇÒÒÃÇÎØËÚÇÔÃÇËÃÔÇÏÓÏÇ
ÏÙÞßØÂÊÆÔÇÓÎÖÕßÊÏÇÛÁÚËÏÚÎ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÂËÓÖËÏØÃÇÚËØ¦ÙÚÏËÝÏÑÇÔÄÚÎÚËÝÙÚÎ
ÙßÒÒÕÍÂÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÓÄÔÏÓÎ
ÁÊØÇÙÚÕßÓÈÕÆÒÏÕÙÌÇÒËÃÇÝ
ÚÕß©ÇßÚÄÔÕÓÕÖßØÎÔÏÑÄ
ÕÖÒÕÙÚ¦ÙÏÕÑÇÏÖÇØÇÓÁÔËÏÁÚÕÏÓÎÔÇÖØÕÈ¦ÒËÏÚÎÔÏÙÞÆÚÎÝÓË
ÙÚØÇÚÏÜÚÏÑ¦ÓÁÙÇËÖØÄÙÌÇÚÎÙÌßÍÓÕÓÁÚØÎÙÎÚÕ ÚÜÔ
ØËÚÇÔ×ÔÖÕÒÏÚ×ÔÙßÓÌ×ÔÎÙË
ÙÚÎÞØÂÙÎÙÚØÇÚÏÜÚÏÑÂÝÈÃÇÝÍÏÇ
ÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÎËÔÊËÞÄÓËÔÎÝ
ØÜÙÏÑÂÝËÖÃÛËÙÎÝËÔÇÔÚÃÕÔÑØ¦ÚÕßÝÓÁÒÕßÝÚÕß§¬©ËÔ×ÓÄÒÏÝ
ÚÕ ÚÜÔ¦ÒÒÜÔÑÇÏÚÕ 
ÚÜÔËØÓÇÔ×ÔËÓÌÇÔÃÙÛÎÑÇÔÔÇ
ÙßÓÌÜÔÕÆÔÓËÑ¦ÚÏÚÁÚÕÏÕ¥ÙÚÄÙÕÎÁÐÕÊÕÝÚÎÝØËÚÇÔÃÇÝÇÖÄ
ÚÎÔßØÜÖÇáÑÂÔÜÙÎÇÖÕÊßÔÇÓ×ÔËÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚ¦
ÚÎÝÔÇÇÙÑËÃËÖÏØØÕÂÖØÕÝÓÏÇ
ÚÁÚÕÏÇËÐÁÒÏÐÎÚÜÔÖØÇÍÓ¦ÚÜÔ
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Τα δύο πρόσωπα της αυτοματοποίησης

Δημιουργούνται ρομπότ, όσο χαριτωμένα απαιτείται, ώστε να ενταχθούν σε δουλειές χωρίς οι εργαζόμενοι να νιώσουν απειλή
Του MICHAEL CORKERY

ÚÕßÔÄÓÜÝÚÏÓÄÔÏÑ¦ÛÏÙÓÇÇÑÄÓÎ
ÑÇÏÛÂÑÎÍÏÇÑÇÌÁ×ÙÚËÔÇÊÃÔÕßÔ
ÚÎÔËÔÚÆÖÜÙÎÄÚÏÚÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔ¦ÔÛØÜÖÕÏÇÔÑÇÏÙÚÕ ÚÕß
ÞØÄÔÕßÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÚÕßÝÊËÔßÖ¦ØÞËÏ¦ÔÛØÜÖÕÝÖÃÙÜÇÖÄÚÕÚÏÓÄÔÏ
ËÚÇÏØËÃÇ)YHPUÖÕßÇÔÁÖÚßÐËÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕØÕÓÖÄÚÂÒËÍÐËÚÏÝÇÔÚÏÊØ¦ÙËÏÝÚÜÔÖËÒÇÚ×Ô
ÖØÕÚÕÆÚÕÚÕÖÕÛËÚÂÙËÏÙËÖÕÒÒ¦
ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚÇÑÇÏÚÕÈÇÙÏÑÄÙßÓÖÁØÇÙÓÇÂÚÇÔÇÖÕÒÆÚÜÝÑÇÓÃÇÇÔÚÃÊØÇÙÎ®ÒÁËÏÕ¢ÏÒ§Ú¦ÌÏÇÔÚÏÖØÄËÊØÕÝÚÎÝ)YHPU©Ï
ËÑÖØÄÙÜÖÕÏËÚÇÏØËÏ×ÔÒÏÇÔÏÑ×Ô
ÖÜÒÂÙËÜÔÒÁÔËÖÜÝÚÇØÕÓÖÄÚ
ËÃÔÇÏÑÇÒ¦ÍÏÇÚÕßÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝ
ÚÕßÝÊÏÄÚÏÚÕßÝÇÖËÒËßÛËØ×ÔÕßÔ
ÇÖÄÇÊÏ¦ÌÕØËÝÑÇÏÕØÏÙÓÁÔËÝÌÕØÁÝËÖÏÑÃÔÊßÔËÝËØÍÇÙÃËÝÄÖÜÝÚÕ
ÐËÌÄØÚÜÓÇÌÕØÚÎÍ×ÔÑÇÏÚÕßÝ
ËÖÏÚØÁÖÕßÔÔÇÇÙÞÕÒÎÛÕÆÔÓËÚÎÔ
ËÐßÖÎØÁÚÎÙÎÖËÒÇÚ×Ô

THE NEW YORK TIMES
Οταν Î¬ÃÔÇÕØÍÑËÃÞËÊËÏÍÏÇÖØ×ÚÎÚÕØÕÓÖÄÚÔÇÑßÑÒÕÌÕØËÃÙÚÕßÝ
ÊÏÇÊØÄÓÕßÝÚÕßÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚ
ÄÖÕßËØÍ¦àËÚÇÏÙÚÕ²¦ØÏÙÓÖËØÍÑ
ÚÎÝËÔÙÏÒÈ¦ÔÏÇÚÜÔÔÜÓÁÔÜÔ
ÕÒÏÚËÏ×ÔËÃÞËÙÑËÌÛËÃÖÜÝÇßÚÄÚÕÖØ¦ÍÓÇËÃÔÇÏÒÃÍÕÖËØÃËØÍÕ®
¬ÕØÕÓÖÄÚÚÕÕÖÕÃÕÇØÍÄÚËØÇÕÏ
ËØÍÇàÄÓËÔÕÏÚÎÝÇÒßÙÃÊÇÝÙÕÆÖËØ
Ó¦ØÑËÚ.PHU[ÕÔÄÓÇÙÇÔ¡¦ØÚÏ
ËÃÔÇÏÖØÕÍØÇÓÓÇÚÏÙÓÁÔÕÔÇËÔÚÕÖÃàËÏÞßÓÁÔÇßÍØ¦ÑÇÏÙÑÕßÖÃÊÏÇ
ÙÚÕßÝÊÏÇÊØÄÓÕßÝ¡ÕÏ¦àËÏÓËÓËÍ¦ÒÕËÑÚßÖÜÚÂÓËÖÕÒÆÓÇÑØÆÒÇÏÓÄ²ØËÏ¦àËÚÇÏÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÚÇ®
ËÃÞËÙÑËÌÛËÃÎÕØÍÑÎÕÖÕÃÇËÃÔÇÏßÖËÆÛßÔÎÚÕßÚÓÂÓÇÚÕÝÑØÇÙÏ×ÔÑÇÏÓÖÃØÇÝÙÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕ
ÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚ©ÖÄÚËÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÓÏÇÝÔßÞÚËØÏÔÂÝÈ¦ØÊÏÇÝÖÂÍË
ÑÇÏÇÍÄØÇÙËÁÔÇàËßÍ¦ØÏÓËÍ¦ÒÜÔ
ÍÕßØÒÜÓÁÔÜÔÓÇÚÏ×ÔÇÖÄÁÔÇÑÇÚ¦ÙÚÎÓÇÓËËÃÊÎÑÇÒÒÏÚËÞÔÃÇÝÑÇÏ
ÚÇÑÄÒÒÎÙËÙÚÕØÕÓÖÄÚ
ÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÚÎÝÕØÍÑËÔÛÕßÙÃÇÙËÚÇÊÏËßÛßÔÚÏÑ¦ÙÚËÒÁÞÎÚÎÝÕÒÒÇÔÊÕÈËÒÍÏÑÂÝËÚÇÏØËÃÇÝ
(OVSK+LSOHPaLÙÚÎÔÕÖÕÃÇÇÔÂÑËÏ
ÎÇÒßÙÃÊÇ.PHU[ÑÇÏÖÒÁÕÔÙÞËÊÄÔ
ÄÒÇÚÇØÕÓÖÄÚÖÕßÊÏÇÛÁÚÕßÔ
ÚÇÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚÚÎÝËÃÔÇÏËÌÕÊÏÇÙÓÁÔÇÓËÚÇÓ¦ÚÏÇÇßÚ¦

Το ερώτημα
ßÖÄÛËÙÎÛÁÚËÏÁÔÇÙÕÈÇØÄ
ËØ×ÚÎÓÇ!ØÇÍËØÕÓÖÄÚÓËÌÏÒÏÑ¦
ÖØÄÙÜÖÇÑÇÏÞÇØÏÚÜÓÁÔÇÕÔÄÓÇÚÇ
ÛÇÕÊÎÍÂÙÕßÔÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÔÇ
ÚØÁÌÕßÔÛËÚÏÑÄÚËØÇÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇ
ÇÖÁÔÇÔÚÃÚÕßÝÇÑÄÓÎÑÇÏÄÚÇÔÛÇ
ÇØÞÃÙÕßÔÔÇÚÕßÝÇÔÚÏÑÇÛÏÙÚÕÆÔ
ÄÒÕÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÙÚÏÝÊÕßÒËÏÁÝ"
ÂÓËØÇØÕÓÖÄÚÈØÃÙÑËÏÑÇÔËÃÝ
ÔÇËØÍ¦àÕÔÚÇÏÙËÞ×ØÕßÝÄÖÜÝËØÍÕÙÚ¦ÙÏÇÑÇÏÙÇÒÄÔÏÇ©ÓÜÝÎËÏÙÇÍÜÍÂÚÜÔØÕÓÖÄÚÙËÊÎÓÄÙÏÕßÝÞ×ØÕßÝÄÖÜÝÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚ
ÛÇËÔÏÙÞÆÙËÏÚÎÔÇÔÎÙßÞÃÇÄÚÏÚÇ
ØÕÓÖÄÚÖÇÃØÔÕßÔÚÏÝÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÆÓÌÜÔÇÓË
ÚÎÔËÚÇÏØËÃÇÙßÓÈÕÆÒÜÔ4J2PUZL`
ÙÚÇÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÓËÏÜÛËÃÙÂÓËØÇÕÇØÏÛÓÄÝ
ÜØ×ÔËØÍÇÙÃÇÝÓÁÞØÏÑÇÏÑÇÚ¦
 ÇÔßÏÕÛËÚËÃÚÕÖÒÂØÜÝÎÊÏÇÛÁÙÏÓÎÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÇßÚÕÓÇÚÏÙÓÕÆ
 ÖÃËÙÎ ÍÏÇ ÚÕ ÖËØÏÛ×ØÏÕ
ÑÁØÊÕßÝÑÇÛÏÙÚ¦ÚÕÔÇßÚÕÓÇÚÏÙÓÄÇÔÇÍÑÇÃÕÑÇÏÄÞÏËÖÏÒÕÍÂ®
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Νέα καθήκοντα

Πάρτι o{Ñ³ÑtoÉÓÚÜ{Ñu³ÈÒ¨³{V³È¨ÐÌ³ÈÉ¨oÒÇÉ³Ñ{ÉÖÉ¨ÐÒ¨~É³³iØÑÜÈËÙÑØx>²³Ò¨{ÐÉ¨o~³iØ(É{ÜKÒ{Ñ³{Ø (å

Ο καθηγητής Πίτερ
Χάνκοκ θεωρεί ότι θα
χαθούν θέσεις εργασίας,
αλλά δεν θα έρθει
ο «κατακλυσμός»
που πολλοί φοβούνται.
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÖËØßÙÏÔÂÁÑÛËÙÎÚÎÝ
4J2PUZL`
©ÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚßÖÕÙÚÎØÃàÕßÔÄÚÏÕÙÞËÊÏÇÙÓÄÝÚÜÔØÕÓÖÄÚÚÕßÝÊËÔÁÞËÏ
ØÎÚÄÙÚÄÞÕÔÇÊÏÇÙÑËÊ¦ÙËÏÚÎÔ
ÇÔÎÙßÞÃÇÖËØÃÇÖ×ÒËÏÇÝÛÁÙËÜÔ
ËØÍÇÙÃÇÝÇØ»ÄÒÇÇßÚ¦ËÚÇÏØËÃËÝÑ¦ÛËÓËÍÁÛÕßÝËÖËÔÊÆÕßÔÙË
ÊËÑ¦ÊËÝÞÏÒÏ¦ÊËÝØÕÓÖÄÚÓËÌÏÒÏÑÂËÓÌ¦ÔÏÙÎÖÕßÄÓÜÝÇÒÒ¦àÕßÔ
ÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÎÕÖÕÃÇËÖÏÑØÇÚËÃ
ÙÚÕßÝÞ×ØÕßÝËØÍÇÙÃÇÝ¬ÇÖËØÏÙ-

ÙÄÚËØÇÇÖÄÇßÚ¦ÚÇØÕÓÖÄÚÁÞÕßÔ
ÇØÑËÚ¦ÇÔÛØ×ÖÏÔÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÄÞÏÄÓÜÝßÖËØÈÕÒÏÑ¦ÖÕÒÒ¦
×ÙÚËÔÇÊÎÓÏÕßØÍÕÆÔÚÎÔßÖÕÉÃÇ
ÄÚÏÇÔÚÏÑÇÛÏÙÚÕÆÔÖÒÂØÜÝÚÕßÝ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝÔÊËÞÕÓÁÔÜÝÑÇÓÃÇ
¦ÒÒÎËÖÏÞËÃØÎÙÎÒÏÇÔÏÑ×ÔÖÜÒÂÙËÜÔÊËÔÇÙÞÕÒËÃÚÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕÓËÚÇàÎÚÂÓÇÚÇÖÕßÖØÕÑÇÒËÃ
ÕÇßÚÕÓÇÚÏÙÓÄÝÇÖÄÚÎ>HSTHY[
ÖÕßÇÖÇÙÞÕÒËÃÙÚÏÝÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝËÑÇÚËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÑÇÏ
ËÃÔÇÏÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÝËØÍÕÊÄÚÎÝÚÕß
ÏÊÏÜÚÏÑÕÆÚÕÓÁÇ
ËÚÇÏØËÃÇÙßÔËØÍ¦ÙÚÎÑËËÖÃ
ÓÂÔËÝÓËÚÎÔËÚÇÏØËÃÇ)VZZH5V]H
ÑÇÏËØËßÔÎÚÁÝÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕ
*HYULNPL4LSSVUÙÚÕÃÚÙÓÖËØÍÑ
×ÙÚËÔÇÙÞËÊÏ¦ÙÕßÔÁÔÇØÕÓÖÄÚ
ÖÕßÙÑÇÔ¦ØËÏÚÇØ¦ÌÏÇÑÇÏÄÖÜÝ
ËÒÖÃàÕßÔÔÇÓÎÔÑ¦ÔËÏÚÕßÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÑÇÏÚÕßÝÖËÒ¦ÚËÝÔÇ
ÇÏÙÛ¦ÔÕÔÚÇÏ¦ÈÕÒÇÞËÊÃÇÙÇÔÚÕ
ØÕÓÖÄÚ×ÙÚËÔÇÓÎÊÏÇÛÁÚËÏÖØÄ-

ÙÜÖÕÁÚÙÏÔÇÓÎÛËÜØÕÆÔÕÏÖËÒ¦ÚËÝÄÚÏÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÒÒÎÒËÖÏÊØ¦ÙÕßÔÓÇàÃÚÕß
ÒÒ¦ÖÕÒÒ¦ÇÖÄÚÇØÕÓÖÄÚÊÏÇÛÁÚÕßÔÕÔÄÓÇÚÇÖÕßÚÕßÝÁÞËÏ
Ê×ÙËÏÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÜÔÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔËÔ×ÕØÏÙÓÁÔÇËÃÔÇÏËÌÕÊÏÇÙÓÁÔÇÑÇÏÓËÑÇØÚËÒ¦ÑÏÇÖÕß
ÍØ¦ÌÕßÔÚÕÄÔÕÓ¦ÚÕßÝÁÒÕßÓË
ÕÏËØÍÇàÄÓËÔÕÏÔÇÙßÔÊËÛÕÆÔÓÇàÃ
ÚÕßÑÇÏÔÇÚÕÖØÕÙÚÇÚËÆÕßÔ®ÒÁËÏ
ÕÇØÚàÕÆÔÑÇÌÙßÔÏÊØßÚÂÝÚÎÝ
)VZZH5V]H

365 ημέρες τον χρόνο
>HSTHY[ÁÞËÏÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏ
ÄÚÏÙÑÕÖËÆËÏÔÇÁÞËÏÚÕÖÕÛËÚÂÙËÏ
ÓÁÞØÏÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÁÚÕßÝÚÇØÕÓÖÄÚÕÔÄÓÇÚÏ>HSS,ÙËÞÃÒÏÇÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚ¦ÚÎÝÇÖÄÙÂÓËØÇ
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Δωρεάν προϊόντα γυναικείας υγιεινής στη Σκωτία
Την πρώτη σε όλο τον κόσμο νομοθεσία για τη διάθεση δωρεάν προϊόντων γυναικείας υγιεινής αναμενόταν να ψηφίσει το Κοινοβούλιο
της Σκωτίας. Ο νόμος που προτάθηκε από τη βουλευτή του Εργατικού Κόμματος, Μόνικα Λένον, αναμενόταν να υπερψηφιστεί απρόσκοπτα, αφού πρόσφατα η κυβέρνηση της Σκωτίας ανακοίνωσε πως
θα τον υποστηρίξει, προσφέροντας
6,221 εκατομμύρια ευρώ γι’ αυτό
τον σκοπό. Επίσης, 4,7 εκατομμύρια
ευρώ θα δοθούν σε δημοτικά συμβούλια προκειμένου να επεκταθεί
η πρωτοβουλία και σε άλλους δημόσιους χώρους, ενώ 59.000 ευρώ
θα χορηγηθούν σε αθλητικούς ομίλους για τη δωρεάν διάθεση τέτοιων
προϊόντων. Σήμερα, πολλά είδη γυναικείας υγιεινής, όπως ταμπόν,
σερβιέτες και άλλα επαναχρησιμοποιούμενα υλικά, επιδοτούνται από
σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμια.
Παλιότερα πολλά μέλη της κυ-








Ο νόμος προτάθηκε
από τη βουλευτή Μόνικα
Λένον και η κυβέρνηση
ανακοίνωσε ότι θα
τον υποστηρίξει.
βέρνησης αντιτίθεντο στην πρόταση της βουλευτού, επικαλούμενα
την ανησυχία που ένιωθαν για το
κατά πόσον ήταν εφαρμόσιμο το
μέτρο, αλλά και για το ετήσιο κόστος
που υπερβαίνει τα 28,1 εκατομμύρια
ευρώ. Η μεταστροφή τους, όμως,
σημαίνει ότι όλα τα κόμματα επρόκειτο να ψηφίσουν την πρόταση,
διασφαλίζοντας ότι αυτά τα προϊόντα θα παρέχονται δωρεάν σε
όποια γυναίκα τα χρειάζεται. Η Μόνικα Λένον δήλωσε ότι είναι ενθουσιασμένη που η πρόταση νόμου
έτυχε της υποστήριξης όλου του
πολιτικού φάσματος στη Σκωτία,

«Πολλά κορίτσια αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν ακατάλληλα υλικά, όπως

χαρτομάντιλα ή κάλτσες», επισημαίνει δεκαεξάχρονη μαθήτρια.

από τα συνδικάτα και τις ΜΚΟ που
προσπαθούν να πατάξουν τη φτώχεια, μέχρι και πολλούς ιδιώτες που
έχουν βιώσει τη «φτώχεια περιόδου», όταν ένα κορίτσι ή γυναίκα
αδυνατεί να αγοράσει προϊόντα γυναικείας υγιεινής.
Η νέα νομοθεσία θα δημιουργήσει στην κυβέρνηση της Σκωτίας
τη νομική υποχρέωση να διασφαλίσει ότι όλα τα προϊόντα γυναικείας
υγιεινής παρέχονται δωρεάν σε
οποιαδήποτε γυναίκα τα χρειάζεται.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλα
τα σχολεία της Σκωτίας διατίθενται
δωρεάν προϊόντα περιόδου στις
τουαλέτες ήδη από τη σχολική χρονιά 2018-2019. Η σχετική απόφαση
ελήφθη έπειτα από έρευνα της οργάνωσης «Young Scot» σε 2.000
άτομα, από την οποία διαπιστώθηκε
ότι περίπου μία στις τέσσερις γυναίκες χρειαζόταν να καταβάλει
προσπάθεια για να έχει πρόσβαση
σε τέτοια προϊόντα. Σύμφωνα με

έρευνα της «Plan International»,
το 12% των γυναικών (που ρωτήθηκαν) αναγκαζόταν να αυτοσχεδιάσει και να κατασκευάσει τα δικά
του προϊόντα γυναικείας υγιεινής.
Οπως επισημαίνει μία δεκαεξάχρονη μαθήτρια, «το σωστό είναι
κάθε γυναίκα να έχει δωρεάν πρόσβαση σε προϊόντα γυναικείας υγιεινής. Δεν πρόκειται για πολυτέλεια.
Είναι πράγματα που μας είναι απολύτως απαραίτητα». Kαθώς η έμμηνος ρύση διαρκεί κατά μέσον
όρο πέντε ημέρες, το κόστος των
απαραίτητων προϊόντων γυναικείας
υγιεινής φτάνει περίπου τα δέκα
ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι
«πολλά κορίτσια αναγκάζονται να
χρησιμοποιήσουν ακατάλληλα υλικά, όπως χαρτομάντιλα ή κάλτσες»,
επισημαίνει η δεκαεξάχρονη, τονίζοντας ότι αυτό κάνει πολλά κορίτσια να χάνουν τα μαθήματά
τους και να μη βγαίνουν από το
σπίτι τους.

Το άγγιγμα
του προσώπου,
«πύλη» για ιούς
Αν θέλετε να παραμείνετε υγιείς,
απλώς μην αγγίζετε το πρόσωπό
σας. Μία από τις δυσκολότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι υγειονομικοί φορείς είναι να μάθουν
τον κόσμο να πλένει συχνά τα χέρια
του και να μην αγγίζει τα μάτια, τη
μύτη και το στόμα, θύρες εισόδου
του νέου κορωνοϊού και πολλών άλλων μικροβίων στον οργανισμό. «Το
ξύσιμο της μύτης, το τρίψιμο των
ματιών, το άγγιγμα του πιγουνιού,
που φέρνει τα δάχτυλα δίπλα στο
στόμα, είναι μόνο μερικοί από τους
τρόπους με τους οποίους αγγίζουμε
το πρόσωπό μας. Πρόκειται για μια
κακή συνήθεια που πρέπει να κόψουμε», επισημαίνει η δρ Νάνσι
Ελντερ, καθηγήτρια Οικογενειακής
Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Επιστημών και Υγείας του Ορεγκον. Για να
κατανοήσουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει το καλό πλύσιμο των χεριών
σε μια περίοδο πανδημίας, αρκεί να
δούμε πώς μεταδίδεται ένας ιός.
Ενας φορέας του CΟVID-19 αγγίζει
τα κουμπιά του ανελκυστήρα ή φταρνίζεται μέσα στην καμπίνα του.
Μόλις απομακρυνθεί, τα σταγονίδια
που μεταφέρουν τον κορωνοϊό παραμένουν στον χώρο. Οι επόμενοι
που θα αγγίξουν τα κουμπιά ή κάποια
επιφάνεια θα μεταφέρουν τον παθογόνο παράγοντα στα χέρια τους
και αργότερα θα τρίψουν τα μάτια
τους ή θα ξύσουν τη μύτη τους. Ετσι,
θα προσβληθούν και οι ίδιοι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει
ότι δεν γνωρίζουμε τη διάρκεια ζωής
του COVID-19 στις επιφάνειες, αλλά
πιθανώς είναι ανάλογη με εκείνη
άλλων κορωνοϊών. Αυτά είναι άκρως
ανησυχητικά νέα. Πρόσφατη μελέτη
που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση
Journal of Hospital Infection διαπίστωσε ότι παρόμοιοι κορωνοϊοί επιβιώνουν στις επιφάνειες ακόμα και
επί εννέα ημέρες. Ενδεικτικά, ο ιός
της γρίπης παραμένει στις επιφάνειες
για 24 ώρες.
Φαίνεται ότι από τη στιγμή που
ο ιός θα βρεθεί στο χέρι μας, χάνει
κάποια από τη δυναμική του, αλλά
μπορεί να επιβιώσει μέχρι την ώρα
που θα αγγίξουμε το πρόσωπό μας.
Τα καλά νέα, όμως, είναι ότι το πλύσιμο των χεριών μπορεί να μειώσει
σημαντικά τον κίνδυνο λοίμωξης.
Πρέπει να έχουμε ως κανόνα το
τακτικό πλύσιμο των χεριών, αλλά
και την απολύμανση των επιφανειών
που αγγίζουμε συχνότερα, όπως γραφείο, κινητό, λαβές κ.ο.κ. Πάντα να
έχουμε μαζί μας αντισηπτικό χεριών
και να το χρησιμοποιούμε συχνά.

Το Νο 1 μέτρο προστασίας έναντι του
COVID-19 δεν είναι η μάσκα, αλλά το
τακτικό πλύσιμο των χεριών.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Η ρύπανση βλάπτει
και τα νεφρά
BAΛΤΙΜΟΡΗ. Ακόμα και τη λειτουργία των νεφρών επηρεάζει η ατμοσφαιρική ρύπανση, σύμφωνα με
μελέτη Αμερικανών επιστημόνων.
Οι άνθρωποι που ζουν σε περιοχές
με αυξημένα επίπεδα ατμοσφαιρικής
ρύπανσης αντιμετωπίζουν αυξημένο
κίνδυνο να εμφανίσουν νόσο των
νεφρών, λένε οι ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Τζονς Χόπκινς, στη Βαλτιμόρη, που
έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο
περιοδικό της Αμερικανικής Εταιρείας Νεφρολογίας (CJASN). Οι ειδικοί ανέλυσαν στοιχεία για σχεδόν
11.000 ενηλίκους σε βάθος δωδεκαετίας και διαπίστωσαν ότι όσο
μεγαλύτερη ήταν η έκθεση ενός ανθρώπου στη ρύπανση της ατμόσφαιρας, τόσο μεγαλύτερη ήταν,
αφενός, στην αρχή της έρευνας, η
πιθανότητα για πρωτεϊνουρία ή λευκωματουρία, αφετέρου, στη διάρκεια
της έρευνας, η διάγνωση χρόνιας
νεφρικής νόσου.

ΑΡΘΡΟ / Της ΕΛΕΝΑΣ ΑΛΩΝΕΥΤΗ

Μαθησιακές δυσκολίες: ορισμός και χαρακτηριστικά

Λ

ογοθεραπεία, είναι η επιστήμη που
ασχολείται με την πρόληψη, την αξιολόγηση και την αποκατάσταση διαταραχών λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας, φωνής,
μάσησης και κατάποσης. Απευθύνεται σε
παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Απαρτίζεται
από ένα ευρύ φάσμα διαταραχών, όμως σήμερα θα εστιαστούμε στις μαθησιακές δυσκολίες. Ο όρος μαθησιακές δυσκολίες περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1828 από τον
Γάλλο γιατρό Jean Mark Gaspard Itard.
Οι «Μαθησιακές Δυσκολίες» είναι μια ομπρέλα από διάφορες διαταραχές, που σχετίζονται με τη γλώσσα, την ομιλία, τη γραφή,
την αντίληψη, τη μάθηση, τη μνήμη, την
προσοχή, τη σκέψη και πολλά άλλα. Τα άτομα
που εμπίπτουν κάτω από αυτή την ομπρέλα,
είναι ετερογενή. Το μεγαλύτερο ποσοστό
διαγνώσεων λαμβάνουν τα αγόρια σε σχέση
με τα κορίτσια και αυτό αφορά τη δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος.
Οι μαθησιακές δυσκολίες δεν είναι αποτέλεσμα έλλειψης κάποιας αίσθησης ή νοητικής
υστέρησης, αντιθέτως υπάρχει από τα αρχικά
στάδια της ανάπτυξης του ατόμου και τον
συνοδεύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής
του. Οι επιδόσεις των παιδιών αυτών, ακαδημαϊκά είναι χαμηλότερες, από αυτές που
κανονικά θα έπρεπε αναλογικά με τη χρονολογική και νοητική τους ηλικία. Έρευνες

υποστηρίζουν πως οι επιδόσεις ενός παιδιού
με μαθησιακές δυσκολίες, θα πρέπει να είναι
ίδιες με ένα παιδί δυο χρόνια μικρότερό του.
Σημαντικό να σημειωθεί πως ο όρος «Μαθησιακές Δυσκολίες» δεν θεωρείται ταυτόσημος με τον όρο «Δυσκολίες Μάθησης». Οι
«Δυσκολίες Μάθησης» αποτελούν μια πλατύτερη έννοια, με ένα μεγαλύτερο πληθυσμιακό εύρος. Οι «Μαθησιακές Δυσκολίες»
αποτελούν μόνο ένα μέρος του συνόλου των
«Δυσκολιών Μάθησης».
Τα χαρακτηριστικά της διαταραχής αυτής
είναι πολλά. Δεν σημαίνει όμως πως ένα παιδί
με διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών, θα
έχει όλα τα χαρακτηριστικά αυτά. Αρχικά,
δυσκολίες αντιμετωπίζουν κυρίως στο σχολικό
τους περιβάλλον και στις ακαδημαϊκές τους
επιδόσεις. Η προσοχή τους χάνεται εύκολα,
αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τη λεπτή κινητικότητα, παρουσιάζουν προβλήματα στην
ορθογραφία και δουλεύουν με πολύ αργό
ρυθμό, γι’ αυτό άλλωστε αργούν να αναπτύξουν την αναγνωστική τους ικανότητα. Επίσης, δυσκολίες εμφανίζονται στη γραφοφωνολογική ενημερότητα (στη διάκριση φωνημάτων και φθόγγων και γραμμάτων και
γραφημάτων), στον οπτικοκινητικό συντονισμό, στον προσανατολισμό και στην αίσθηση του χώρου (κατανόηση και αντίληψη
της διαφοράς του δεξιά - αριστερά και του

πάνω - κάτω). Επιπρόσθετα, μπορεί να απαντάνε λανθασμένα, λόγω του ότι δεν σκέφτονται πριν απαντήσουν και δυσκολεύονται
στην ακολουθία οδηγιών.
Εμφανίζουν πρόοδο σε όλους σχεδόν τους
επηρεασμένους τομείς, όμως η πρόοδός τους
είναι πιο αργή συγκρινόμενη με την πρόοδο
παιδιών ίδιας χρονολογικής ηλικίας, τυπικής
ανάπτυξης. Εύκολα τα παιδιά μπερδεύουν
φωνήματα που μοιάζουν μεταξύ τους οπτικά
όπως το π-τ, και κάνουν εναλλαγές στη σειρά
των φωνημάτων σε μικρές λέξεις π.χ. έτσι έστι. Πολλές φορές προσπαθούν να μαντέψουν τι θα διαβάσουν, όμως τις περισσότερες
φορές κάνουν λάθος λόγω της δυσκολίας
στην αναγνωστική κατανόηση, καθώς δεν
αντιλαμβάνονται το ορθό νόημα. Δυσκολεύονται αρκετά στην ταξινόμηση και οργάνωση των πληροφοριών που τους δίνονται,
και χάνουν εύκολα την οργάνωσή τους σε
πιεστικά και αγχώδη περιβάλλοντα. Δεν παρουσιάζουν κανένα πρόβλημα ακοής, όρασης,
νόησης ή συναισθηματικής διαταραχής.
Αυτά είναι ορισμένα από τα χαρακτηριστικά
της διαταραχής αυτής, χωρίς να σημαίνει
πως είναι τα μόνα.

Η κ. Έλενα Αλωνεύτη είναι λογοπαθολόγος,
λογοθεραπεύτρια, BSc.
elenaalonefti.slp@gmail.com
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Νέο φάρμακο
για τον χρόνιο βήχα
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ. Ελπίδες για μετριασμό
του χρόνιου βήχα, ακόμη και σε
ανθρώπους που ταλαιπωρούνται
από αυτό το πρόβλημα για περισσότερα από 15 χρόνια, δημιουργεί
νέο φάρμακο, που έχει ήδη δοκιμαστεί κλινικά. Σύμφωνα με μελέτη
που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet Respiratory
Medicine, το φάρμακο Gefaxipant,
το οποίο αρχικά προοριζόταν για
αναλγητικό, διαπιστώθηκε ότι μειώνει τον χρόνιο βήχα, μπλοκάροντας έναν κυτταρικό υποδοχέα ο
οποίος συνδέεται με το πρόβλημα.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών,
ποσοστό μεταξύ 4% και 10% των
ενηλίκων παγκοσμίως πάσχει από
ανεξήγητο χρόνιο βήχα, που δεν
συνδέεται με το κάπνισμα ή κάποια
νόσο και διαρκεί πάνω από δύο μήνες. Το φαινόμενο μπορεί να είναι
πολύ έντονο, οδηγώντας σε παράπλευρα προβλήματα όπως κόπωση,
ακράτεια και κατάθλιψη.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 8 Μ Α Ρ Τ Ι ΟΥ 2 0 2 0

Το πρωτάθλημα των ανατροπών
Τέσσερεις μεγάλες ομάδες διεκδικούν τον φετινό τίτλο στην πιο συναρπαστική διοργάνωση
Το Παγκύπριο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της περιόδου 2019 – 2020 είναι, κατά γενικό ομολογία, το
πλέον ανταγωνιστικό και ενδιαφέρον, από τότε που
έχουμε το σύστημα με τις δύο φάσεις διεξαγωγής
της διοργάνωσης. Με βάση τα βαθμολογικά δεδομένα,

τέσσερεις μεγάλες ομάδες διεκδικούν τον επίζηλο
τίτλο. Η Ομόνοια και η Ανόρθωση μπαίνουν στην
τελική φάση με βαθμολογικό πλεονέκτημα 4 βαθμών
από τον ΑΠΟΕΛ και 5 από τον Απόλλωνα. Οι δύο
πρώτες ομάδες απέκτησαν μεγάλη δυναμική και

άριστη προοπτική. Ο πρωταθλητής στα τελευταία
επτά χρόνια ΑΠΟΕΛ είναι σε δύσκολη θέση αλλά
προσπαθεί για την... υπέρβαση που θα τον διατηρήσει
στον θρόνο του. Ο Απόλλωνας πλησίασε αρκετά και
θα επιχειρήσει την μεγάλη αντεπίθεση.

Η Ομόνοια διεκδικεί ξανά τον τίτλο. Πάνε χρόνια να τη δούμε τόσο καλή.

Η Ανόρθωση έχασε το ρυθμό της αλλά παραμένει στην κορυφή.

Ομόνοια (43 βαθμοί)

Ανόρθωση (43 βαθμοί)

Με ζηλευτή ισορροπία
Η Ομόνοια είναι στην πρώτη θέση
στον βαθμολογικό πίνακα εισερχόμενη στα πλέι οφ από θέση ισχύος.
Όπως ακριβώς και τη σεζόν 20092010 που πήρε για τελευταία φορά
το πρωτάθλημα, με 14 ομάδες τότε.
Απλή σύμπτωση; Ίσως…
Το «τριφύλλι» παίζει το καλύτερο
ποδόσφαιρο. Έχει την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος – δέχτηκε
13 γκολ - και ας έχει αλλάξει τέσσερις
τερματοφύλακες! Οι αυξομειώσεις
στην απόδοσή της είναι λιγότερες
από κάθε άλλη ομάδα. Διατηρεί θαυμαστή ισορροπία στο παιχνίδι της,
(σπανίως την είδαμε σε κατάσταση
ανισορροπίας), ενώ έχει επανέλθει
στην ομάδα η πρωταγωνιστική νοοτροπία. Υπάρχει πλάνο παιχνιδιού
με αρχές, που τηρείται ευλαβικά και
φέρει τη σφραγίδα του κόουτς Χένινγκ

Μπεργκ που κόντρα στις …κυπριακές
συνήθειες μέσα σε συνθήκες πρωταθλητισμού προωθεί ταλαντούχους
ποδοσφαιριστές. Δεν υστερεί σε πείρα πρωταθλητισμού από άλλες ομάδες
αφού παίκτες της έχουν κάνει πρωταθλητισμό σε πολύ μεγαλύτερα
πρωταθλήματα από το Κυπριακό.
Τεράστια είναι η βοήθεια του κόσμου που γιγαντώνει τη δυναμική.
Έχει διαθέσει μέχρι τώρα τα περισσότερα εισιτήρια (8,795 μο). Εκείνο
που έχει περιθώρια βελτίωσης είναι
η παραγωγικότητα. Ο Ντάρμπισαιαρ
τραβά σχεδόν μόνος το κουπί του σκορ.
Αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Αν η Ομόνοια συνεχίσει τοιουτοτρόπως στην
τελική φάση τότε συγκεντρώνει καλές
πιθανότητες να στεφθεί πρωταθλήτρια,
ενώ διεκδικεί και το κύπελλο.
ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗΣ

Υπέρβαση σε διπλό ταμπλό
Αν έλεγε κάποιος σ’ ένα οπαδό της
Ανόρθωσης πως Μάρτιο μήνα θα
διεκδικούσε και τους δύο εγχώριους
στόχους, σίγουρα αυτός θα σε κοίταζε
με… απορία. Με βάση τα οικονομικά
και αγωνιστικά δεδομένα που υπάρχουν, από την αρχή της σεζόν, θα
έλεγε κάποιος πως η ομάδα της Αμμοχώστου πραγματοποιεί την δική
της υπέρβαση σε διπλό ταμπλό.
Ο Τιμούρ Κετσπάγια έθεσε υψηλούς στόχους από το ξεκίνημα και
έχει να υπερηφανεύεται για το ότι
επανέφερε την ομάδα σε πρωταγωνιστική πορεία. Παρά την αγωνιστική
κάμψη που παρατηρείται εδώ και
περίπου ένα μήνα, όλοι στα ενδότερα
του «Αντώνης Καράς» έχουν πολύ
μεγάλη πίστη στις φετινές δυνατότητες του ρόστερ και είναι απόλυτα
βέβαιοι για την επάνοδο στα υψηλά

επίπεδα απόδοσης που υπήρχαν, μέχρι και την περίοδο των Χριστουγέννων.
Μπαίνοντας στην τελική ευθεία
της σεζόν με 12 (σίγουρα) παιχνίδια
να απομένουν, ο στόχος μοιάζει η
κατάκτηση ενός (τουλάχιστον) τροπαίου. Τα εχέγγυα και η προοπτική
υπάρχει για την επίτευξη του σκοπού
που τέθηκε. Το σίγουρο είναι πως θα
δοθεί μάχη μέχρις εσχάτων, παρά τα
όποια εμπόδια βρεθούν στο δρόμο
της.
Ακόμα και αν δεν επιτευχθεί το
σενάριο που προαναφέραμε, «το νερό
έχει μπει ήδη στο αυλάκι». Το κυπριακό ποδόσφαιρο έχει και πάλι μια
Ανόρθωση ως πρωταγωνίστρια. Κάτι
που έχει λείψει σε όλους τους ποδοσφαιρόφιλους ανά το παγκύπριο.
ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ

Μετά από εφτά χρόνια θριάμβων, η κυριαρχία του ΑΠΟΕΛ κινδυνεύει.

Ο Απόλλων θέλει ένα ακόμα ντεμαράζ για να επιστρέψει δυναμικά.

ΑΠΟΕΛ (39 βαθμοί)

Απόλλων (38 βαθμοί)

Πρέπει να μεταμορφωθεί
Για πρώτη φορά, από τότε που το
πρωτάθλημα μας διεξάγεται σε δύο
φάσεις, ο ΑΠΟΕΛ μπαίνει στα πλέι
οφ από τόσο δύσκολη θέση. Στόχος
παραμένει η κατάκτηση του τίτλου
που αν έρθει θα είναι ο 8ος συνεχόμενος και 29ος στην ιστορία του. Η
προσπάθεια διατήρησης των κεκτημένων φαντάζει, και αντικειμενικά
είναι, πολύ δύσκολη. Χρειάζονται
υπερβάσεις από τους «γαλαζοκίτρινους» για να διατηρήσουν το στέμμα
τους και να μην μπουν σε περιπέτειες, να αποτύχουν δηλαδή να εξασφαλίσουν ευρωπαϊκό εισιτήριο,
ένα σενάριο που θα είναι καταστροφικό από οικονομικής πλευράς αλλά
και «ηχηρό χαστούκι» στο γόητρο
του συλλόγου.
Για να καταφέρει ο ΑΠΟΕΛ να
επιστρέψει στην κορυφή και να μείνει μέχρι το τέλος κατακτώντας τον
τίτλο, θα πρέπει να μεταμορφωθεί

αγωνιστικά. Είναι αναγκασμένος ο
Ουζουνίδης και οι συνεργάτες του
να βρουν λύσεις στο μεγαλύτερο
πρόβλημα, την δυστοκία που χαρακτηρίζει εδώ και μήνες την ομάδα.
Οι σέντερ – φορ δεν ανταποκρίθηκαν
στις προσδοκίες αυτών που τους
έφεραν και έτσι το βάρος επιθετικά
πέφτει αναγκαστικά σε μεσοεπιθετικούς που έχουν την ποιότητα όπως
ο Ντε Βινσέντι, Τάμαρι και Εφραίμ.
Είναι επίσης αναγκαία προϋπόθεση για την άνοδο του ΑΠΟΕΛ, να
μεγαλώσει στο παιχνίδι του τα καλά
διαστήματα. Έλειψε πολύ η σταθερότητα (η αστάθεια χαρακτηρίζει
και τους ανταγωνιστές του). Λογικά
πλέον οι αλλαγές θα περιοριστούν
σημαντικά, κάτι που αναμένεται να
βοηθήσει στην σταθερότητα και
στην καλύτερη συνοχή – ισορροπία
των τριών γραμμών.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΤΙΧΗΣ

Η γενική εικόνα δεν πείθει
Όταν έχουν απομείνει 30 βαθμοί προς
διεκδίκηση και η βαθμολογία σε βρίσκει να υπολείπεσαι πέντε της κορυφής, μοιάζει αυτονόητο πως διεκδικείς πρωτάθλημα. Αν ο Απόλλωνας
κάνει 10 στα 10 άλλωστε στη Β΄ φάση
θα το πάρει. Υπό αυτή την έννοια
είναι στα πόδια των ποδοσφαιριστών
του η δουλειά. Όμως δεν είναι τόσο
απλά τα πράγματα και ασφαλώς ως
τέταρτος μπαίνει στην πιο μειονεκτική θέση από τους υπόλοιπους
στους αγώνες μπαράζ.
Το βασικό είναι η εικόνα που βγάζει
η ομάδα, που δεν πείθει πως θα επιβιώσει από την μονομαχία στην αρένα
των πλέι οφ. Λίγο οι απουσίες που
προέκυψαν, λίγο η αδυναμία να βρεθεί
σταθερότητα στον τρόπο λειτουργίας
της ομάδας και η πίστη κλονίζεται.
Εντός ομάδας βγαίνει η αποφασιστικότητα να δώσουν τις μάχες μέχρι
τέλους και όσες πιθανότητες υπάρ-

χουν να τις κυνηγήσουν. Πιστεύουν
κιόλας πως στο διάστημα που η ομάδα
απέδιδε όσο καλά μπορεί, κανένας
αντίπαλος δεν το έκανε καλύτερα
από τους ίδιους. Η αρχή με ΑΠΟΕΛ
στο Τσίρειο είναι σίγουρα κλειδί όχι
για τον τίτλο αλλά για την αυτοπεποίθηση και την προοπτική. Αν κερδίσεις τον μόνιμο πρωταθλητή, τότε
δικαιούσαι να νιώθεις ξανά καλύτερος
και έτοιμος για όλα. Είναι μια διαδικασία που βάζει τον εαυτό του ο Απόλλων κάθε χρόνο και την ξέρει. Αυτό
μπορεί να αποτελέσει πλεονέκτημα
σε σχέση με Ανόρθωση και Ομόνοια,
όχι όμως απέναντι στον ΑΠΟΕΛ.
Άρα το πρώτο δείγμα είναι και
αυτό με τη μεγαλύτερη βαρύτητα.
Στα σημαντικά υπέρ του και η βοήθεια
που παίρνει από τις προσθήκες του
Γενάρη. Οι τρεις από τους τέσσερις
ήδη έδωσαν σημαντικά πράγματα.
ΔΗΜHΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦOΡΟΥ

ΑΠΟΨΕΙΣ

Και θύμα και ύποπτος
και στιγματισμένος
Στην Κύπρο έχουμε έναν διαφορετικό
τρόπο να αντιλαμβανόμαστε τις παράνομες ενέργειες. Ακόμη και τώρα, υπάρχει ένας κώδικας αξιών για μερικούς
που το «έγκλημα τιμής» δεν είναι καταδικαστέο. Ή αν θες κάποιοι θεωρούν
μαγκιά τις επιθέσεις, είτε με εμπρησμό,
Του
είτε ακόμη και τις τοποθετήσεις εκρηΧΡΙΣΤΟΥ
κτικών μηχανισμών σε ξένες περιουσίες.
ΖΑΒΟΥ
Και για τις βόμβες ακόμη. Τις κανονικές
βόμβες. Αυτές που προκαλούν κρότο και υλικές ζημιές
και άμα λάχει και ανθρώπινες απώλειες. Ανάλογα με
την καρδούλα του επιτιθεμένου και τι μήνυμα θέλει
να στείλει στα θύματά του. Αυτές που στη Λεμεσό
ακούγαμε κάθε βράδυ πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια
λες και ζούσαμε στη Δυτική όχθη της Γάζας. Τη Λεμεσιανή συνήθεια και που πλέον, δυστυχώς, λατρεύτηκε
απ’ όλες τις πόλεις ανά την Κύπρο. Που ο καθένας ανά
πάσα στιγμή, κυρίως όμως τις πρώτες πρωινές ώρες,
μπορεί να τοποθετήσει εκρηκτικό μηχανισμό στην περιουσία του άλλου προκειμένου έτσι να πλήξει τον αντίπαλό του.
Και το πιο παράδοξο, το αποκλειστικά κυπριακό αν
θες, είναι ότι όντως τον πλήττει όχι στέλνοντας του
απλά ένα ηχηρό απειλητικό μήνυμα για να σωφρονιστεί
τάχατες, αλλά τον πλήττει και κοινωνικά. Γιατί στην
Κύπρο του 2020, που εξακολουθεί συνειδησιακά να
πατά στο Μεσαίωνα, το θύμα της επίθεσης είναι συνάμα
και ένοχος.
Στο μυαλό του μέσου Κύπριου, αυτός που δέχεται
την επίθεση, είναι και υπεύθυνος, αφού τα αρρωστημένα
μυαλά κάνουν διάφορους συσχετισμούς που μόνο τιμητικοί δεν είναι προς αυτόν. Με λίγα λόγια… και θύμα
και ύποπτος και στιγματισμένος. Άμα δηλαδή με λίγα
λόγια, δεχθείς τέτοιου είδους επίθεση, είτε μέλος του
υπόκοσμου είσαι ή ακόμη και ο βλάκας της υπόθεσης
αφού ο άλλος ο ισχυρότερος σε έβαλε στον τόπο σου.
Κωμικοτραγικό μεν, αλλά καθόλου δεν απέχει από την
αλήθεια. Όπως κωμικοτραγική και η αποτελεσματικότητα των διωκτικών αρχών να πατάξουν τέτοιου είδους
ενέργειες.
Ο καθένας μπορεί να αλωνίζει να εκφοβίζει ιδιώτες,
οικογένειες, εταιρείες μέχρι και δημοσιογραφικούς
ομίλους, γνωρίζοντας κατά βάθος ότι κανείς δεν μπορεί
να του ενοχλήσει την ηρεμία. Και ζήσαν αυτοί καλά…
και εμείς όσο αντέξουμε.

Ξένοι και Κύπριοι
διαιτητές
Το ότι ζήσαμε μεγάλα ντέρμπι τις τελευταίες εβδομάδες και συζητήσαμε
μόνο για την τακτική των προπονητών,
την απόδοση των παικτών και τις βαθμολογικές προεκτάσεις του τελικού
αποτελέσματος, αποτελεί το μεγάλο
κέρδος από την κάθοδο ξένων διαιτηΤου
τών. Χωρίς αυτό να σημαίνει, πως με
ΓΙΩΡΓΟΥ
τους ξένους διαιτητές δεν καταγράφηΛΟΓΙΔΗ
καν λανθασμένες αποφάσεις, κάποιες
μάλιστα σημαντικές στην εξέλιξη κάποιων αγώνων.
Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει, ότι η προκατάληψη επιβάρυνε σε πολύ μεγάλο βαθμό τη θέση των
Κύπριων διαιτητών. Η προκατάληψη, ωστόσο, από
μόνη της δεν δημιουργήθηκε, έστω και αν σε κάποιες
περιπτώσεις είχαμε υπερβολικές αντιδράσεις. Όπως
και λάθος από λάθος διαφέρει. Και η αλήθεια να λέγεται,
μέχρι τώρα τουλάχιστο, στη σύγκριση των λαθών των
ξένων διαιτητών με τα… κυπριακά λάθη που παρατηρήθηκαν, καμία σχέση και η σύγκριση δεν ευνοεί τους
Κύπριους διαιτητές…
Πού καταλήγουμε; Αναγκαία, επιβεβλημένη και απόλυτα σωστή η κάθοδος ξένων διαιτητών και η διαφορά
προς το καλύτερο δεν έχει να κάνει μόνο με το θέμα
προκατάληψης ή αντίδρασης σε περιπτώσεις λανθασμένων σφυριγμάτων. Και πάμε παρακάτω, σε σχέση
με την επόμενη μέρα, κυπριακής διαιτησίας και κυπριακού ποδοσφαίρου γενικότερα.
Γιατί οι ξένοι διαιτητές θα ολοκληρώσουν το φετινό
πρωτάθλημα, αλλά δύσκολα θα ξανάρθουν τον ερχόμενο
Αύγουστο στο ξεκίνημα της επόμενης περιόδου. Προχωρώντας η ηγεσία της ΚΟΠ στην απόφαση για ξένους
διαιτητές, στην ουσία αποδέχθηκε την ύπαρξη του σοβαρού προβλήματος, των σοβαρών αδυναμιών στην
κυπριακή διαιτησία. Προκύπτει άραγε αυτό το χρονικό
διάστημα αξιοποίηση του χρόνου; Mελετούν οι αρμόδιοι
μέτρα και ενέργειες, προκειμένου να διαφοροποιηθεί
προς το καλύτερο η κατάσταση τους επόμενους μήνες;
Έχουν εντοπιστεί τα προβλήματα, οι αδύναμοι διαιτητές,
οι ανίκανοι, εκ του αποτελέσματος και των αποφάσεών
τους, αρμόδιοι για τις επιλογές, τους ορισμούς ή τις
προαγωγές διαιτητών;
Αν όχι, ακόμη και η εφαρμογή του VAR μπορεί να
μην αποδειχθεί αρκετή. Γιατί με το VAR μπορεί να
αποφευχθούν σοβαρά λάθη σ’ ένα αγώνα, η σωστή
χρήση του όμως απαιτεί υψηλό επίπεδο διαιτησίας,
ενώ ας μην ξεχνάμε πως το VΑR, ούτε σε όλες τις φάσεις
μπορεί να παρεμβαίνει, ούτε την κρίση του διαιτητή
στην τελική απόφαση για μια φάση που ακυρώνει...
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Μεταβολές εβδομάδας
X.A.K.
-3,16%

X.A.
-4,9%

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei

Dax

FTSE 100

1,36%

0,42%

-1,86%

-3,42%

-1,34%

ΔΙΕΘΝΗ
Ευρωπαϊκές
τράπεζες
φεύγουν από
την Τουρκία
Σελ. 11

Πετρέλαιο

€/$

-1,76%

1,77%

Προς την Cerberus γέρνει το Helix 2

ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ
ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΟ

Προτιμητέος προσφοροδότης της Τράπεζας Κύπρου που συζητά για να αγοράσει τα ΜΕΔ των 2,8 δισ.
Η Τράπεζα Κύπρου βρίσκεται στις
τελικές διαπραγματεύσεις με το
επενδυτικό ταμείο «Cerberus Capital» το οποίο ενδιαφέρεται για
αγορά του πακέτου των ΜΕΔ
ύψους 2,8 δισ. το γνωστό «Helix
2». Φαίνεται ότι η Cerberus Capital είναι ο προτιμητέος προ-

σφοροδότης της τράπεζας. Ωστόσο, το deal δεν έχει κλείσει ακόμα.
Το χαρτοφυλάκιο που έχει ενώπιόν της η Cerberus για αγορά
περιέχει αρκετά επιχειρηματικά
δάνεια, καταναλωτικά δάνεια και
όχι μεγάλη μερίδα οικιστικών
όπως υπήρχαν στο «Helix 1». Η

Τράπεζα Κύπρου είχε σκοπό να
κλείσει το deal πριν από την ανακοίνωση των συγκεντρωτικών
αποτελεσμάτων της για το 2019.
Τα αποτελέσματα αυτά ανακοινώνονται παραδοσιακά εντός
Μαρτίου.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της

συναλλαγής θα ελαφρύνει το συνολικό απόθεμα ΜΕΔ κατά 28%,
το οποίο σήμερα ανέρχεται περίπου στα 10 δισ. ευρώ. Σε μια
τέτοια εξέλιξη, οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης αναμένεται
πως θα θεωρήσουν το γεγονός
θετικό από πιστοληπτικής άπο-

Μάχη 13 «μνηστήρων» για το Ritz
Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας
ΤΗΛ: 22 056 300. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ψης. Η Cerberus Capital Management είναι ένα από τα μεγαλύτερα private equity fund της
Αμερικής. Ειδικεύεται σε εξαγορές προβληματικών εταιρειών
και δανείων, με τελικό σκοπό να
τις εξυγιάνει και τα δάνεια να τα
ανακτήσει. Σελ. 3

Ο κορωνοϊός
έριξε τις τιμές
αεροπορικών
εισιτηρίων
Μείωση έως και 50%
Μειώθηκαν αισθητά οι τιμές των
αεροπορικών εισιτηρίων λόγω του
κορωνοϊού. Τα εισιτήρια για την
Ελλάδα, τα οποία την περίοδο του
Πάσχα κυμαίνονταν στα 200 ευρώ,
έχουν πέσει στα 130. Για προορισμούς όπως η Ιταλία, τα εισιτήρια
έχουν φτάσει μέχρι και στα 70 –
80 ευρώ μετ’ επιστροφής. Σελ. 5

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Εταιρική σχέση ΕΕ με
Αφρική για το μέλλον
Την πρότασή της για μια στρατηγική εται-

ρικής σχέσης με την Αφρική υποβάλλει αυτή την εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σε άρθρο τους στην «Κ» δύο ευρωπαίοι
αξιωματούχοι, ο Josep Borrell και η Jutta
Urpilainen, τονίζουν ότι αυτό θα είναι προς
όφελος και των δύο πλευρών. Σελ. 4

«Ψαλίδι»
στις χρεώσεις
των τραπεζών

ΕΛΛΑΔΑ

Από Κεντρική και ΥΠΟΙΚ

Τα ενοίκια στο ρετιρέ,
οι μισθοί στο... ισόγειο

Με πρωτοβουλία και μελέτη της
Κεντρικής Τράπεζας, ο υπουργός
Οικονομικών θα εκδώσει διάταγμα εντός της εβδομάδας που θα
αντιμετωπίζει το ζήτημα των
υπερβολικών χρεώσεων των τραπεζών. Η μελέτη της Κεντρικής
έγινε σε σύγκριση με αντίστοιχες
χρεώσεις που προχωρούν άλλες
τράπεζες σε ευρωπαϊκές χώρες
και που είχαν διαθέσιμα τέτοια
δεδομένα. Σελ. 4

Η εκτίναξη των ενοικίων στην Ελλάδα δη-

μιουργεί νέα «φούσκα» στην αγορά ακινήτων με σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις. Χιλιάδες νοικοκυριά αδυνατούν να αγοράσουν σπίτι. Σε περιοχές με μεγάλη ζήτηση
τα ενοίκια είναι 600 - 800 ευρώ, όταν ο μέσος μισθός δεν ξεπερνά τα 1.000. Σελ. 12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

Κύπρος

0,53%

-0,03%

Γερμανία

-0,69%

-0,14%

Γαλλία

-0,36%

-0,10%

Ιταλία

1,06%

-0,01%

Ισπανία

0,21%

-0,09%

Ιρλανδία

-0,23%

-0,07%

Ελλάδα

1,24%

0,05%

Ην. Βασίλειο

0,32%

-0,14%

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

Η διαμάχη μεταξύ των δίδυμων αδελφών Μπάρκλεϊ έβαλε πωλητήριο στο πεντάστερο ξενοδοχείο Ritz του Λονδίνου και προκάλεσε φρενίτιδα

μεταξύ των επενδυτών. Δεκατρείς ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει προσφορές, με την καθεμία να υπερβαίνει το 1,3 δισ. δολ. Μεταξύ των
υποψήφιων αγοραστών, σαουδαραβικά funds, αλλά και ο ιδιοκτήτης της Louis Vuitton Μπερνάρ Αρνό. Σελ. 9

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Του FLORIAN HENSE*

H EKT αναζητεί στοχευμένες λύσεις για τον κορωνοϊό
Η επιδημία του κορωνοϊού αποτελεί
ένα δυνατό σοκ με πραγματικά
αρνητικές συνέπειες στο σύστημα
προσφοράς και ζήτησης. Η δημοσιονομική και νομισματική πολιτική δεν δύνανται να αντεπεξέλθουν άμεσα στα ανακύπτοντα
προβλήματα, απλώς μπορούν να
μετριάσουν τις επιπτώσεις του ιού
στην εμπιστοσύνη επιχειρήσεων
και νοικοκυριών, στα εισοδήματα,
στον πλούτο και στην απασχόληση. Επιπροσθέτως, μπορούν να
αποτρέψουν ή τουλάχιστον να περιορίσουν τις πιέσεις που ασκούνται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι οποίες σε άλλη περίπτωση
θα προέκυπταν από το σοκ. Επίσης,
μπορούν να αποπειραθούν να αντισταθμίσουν εν μέρει τη βλάβη
στη συνολική ζήτηση μέσω ενός

πακέτου μέτρων οικονομικής στήριξης. Βέβαια, στην περίπτωση
της Ευρωζώνης τα πράγματα είναι
διαφορετικά.
Παρά το γεγονός ότι η Ευρωζώνη έχει πληγεί περισσότερο από
ό,τι οι Ηνωμένες Πολιτείες, φαίνεται πως είναι πολύ λιγότερο ευπρόσβλητη σε μαζικές πωλήσεις
τίτλων στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Λόγω του ότι υπάρχουν μεγάλης κλίμακας αυτόματοι σταθεροποιητικοί μηχανισμοί στα
εκτεταμένα προνοιακά συστήματα
της Ευρωζώνης, η απασχόληση,
το διαθέσιμο εισόδημα, καθώς κι
οι καταναλωτικές δαπάνες, σε σημαντικά τμήματα της Ευρωζώνης
αντιδρούν λιγότερο έντονα στους
πραγματικούς κραδασμούς στην
παραγωγή από όσο στις Ηνωμένες








Η δημοσιονομική και
νομισματική πολιτική
δεν δύνανται να αντεπεξέλθουν άμεσα στα
ανακύπτοντα προβλήματα.
Πολιτείες. Συν τοις άλλοις, η Ευρωζώνη χρειάζεται μια επιλεκτική
πολιτική απάντηση στην επιδημία
και μάλιστα σε μικρότερο βαθμό
από όσο οι ΗΠΑ και η Βρετανία.
Τα κωλύματα στην προμηθευτική
αλυσίδα, το κλείσιμο των εργοστασίων και η αιφνίδια κάμψη της
ζήτησης μπορούν να προξενήσουν
σοβαρά προβλήματα ρευστότητας

23ǆƴĮǄǉǗıǋǈĮƠǏİǑǌĮ
ǄǈĮĲǎǑǐ&(2V
7ĮĮʌȠĲȑȜİıȝĮĲȘȢȑȡİȣȞĮȢȖȚĮĲȘȞȀȪʌȡȠİȓȞĮȚ
įȚĮșȑıȚȝĮıĲȘȞȚıĲȠıİȜȓįĮ
www.pwc.com.cy/ceosurvey

στις επιχειρήσεις και ειδικά στις
μικρομεσαίες. Οι πολιτικοί μπορούν να συνδράμουν όσες έχουν
δεχθεί καίριο χτύπημα με το να
προσφέρουν προσωρινές φοροελαφρύνσεις.
Αντιθέτως, πάντως, από ό,τι
ισχύει για την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, η ΕΚΤ έχει περιορισμένα περιθώρια να παρέμβει,
διότι τα επιτόκιά της είναι είτε μηδενικά είτε αρνητικά ήδη και αντιμετωπίζει ελλείψεις κρατικών
ομολόγων κατάλληλων προς επένδυση, όπως προβλέπεται από τους
κανόνες της. Μειώνοντας το επιτόκιο καταθέσεων από το -0,5%
στο -0,6% και διοχετεύοντας περισσότερη ρευστότητα σε ένα σύστημα το οποίο ήδη βρίθει ρευστού, δεν θα κάνει τη διαφορά.

Μέχρις στιγμής η πρόεδρος της
ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ έχει απλώς
δηλώσει την ετοιμότητά της να
λάβει, εάν παραστεί ανάγκη, στοχευμένα μέτρα. Είναι σχεδόν βέβαιο, πάντως, ότι η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα θα αποπειραθεί
να παρέμβει. Εντούτοις, παρά τις
προσδοκίες των αγορών, εμείς
διακρίνουμε μόλις ένα 40% πιθανότητα να μειώσει το επιτόκιο καταθέσεων κατά 10 μονάδες βάσης
στη συνεδρίασή της στις 12 Μαρτίου. Η αρνητική αντίδραση των
αγορών στην κίνηση της Fed, η
οποία απέπνεε πανικό, ίσως κάνει
ακόμα πιο διστακτική την ΕΚΤ να
προχωρήσει σε μείωση του επιτοκίου καταθέσεων.
* Ο κ. Florian Hense είναι οικονομολόγος της Berenberg Bank.
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Η υιοθέτηση νέων στρατηγικών
ανάπτυξης αποτελεί προϋπόθεση
για ανταγωνιστική οικονομία
Πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές
μέρες, η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ετήσιας τοπικής έρευνας
της PwC Κύπρου, που καταγράφει
τις απόψεις των CEOs για την οικονομία, το επιχειρηματικό περιβάλλον, τις προοπτικές των επιχειρήσεων, την επίδραση της τεχνολογίας,
τη διαθεσιμότητα δεξιοτήτων, την
κλιματική αλλαγή και άλλα θέματα
που επηρεάζουν τη στρατηγική σκέψη τους.
Η τοπική έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 23ης Παγκόσμιας Έρευνας της PwC για τους
CEOs, στην οποία συμμετείχαν σχεδόν 1,600 CEOs, από 83 χώρες. Στόχος της παγκόσμιας έρευνας ήταν
η καταγραφή του παλμού και των
αντιλήψεων της επιχειρηματικής
κοινότητας τόσο σε παγκόσμιο, όσο
και σε τοπικό επίπεδο. Τα αποτελέσματα της έρευνας δόθηκαν στη
δημοσιότητα κατά την Ετήσια Συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, τον Ιανουάριο. Εννέα χρόνια
μετά την πρώτη συμμετοχή της Κύπρου στην έρευνα, είναι δεδομένο
πως οι απόψεις καθώς και οι τάσεις
που καταγράφονται σ’ αυτήν αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για τις
επιχειρήσεις και ως εκ τούτου δεν
αποτελεί έκπληξη πως στη φετινή
τοπική έρευνα, συμμετείχαν 115
CEOs, καταγράφοντας ρεκόρ συμμετοχής.
Σημαντικότερο εύρημα της φετινής έρευνας είναι η αυξανόμενη
απαισιοδοξία των CEOs για την παγκόσμια οικονομία, η οποία φτάνει
σε επίπεδα ρεκόρ, καθώς ο επιχειρηματικός κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις.
Η κυπριακή οικονομία, έχοντας
επιδείξει αξιοθαύμαστη ανθεκτικότητα στη μεγάλη κρίση που πέρασε,
συνεχίζει να καταγράφει θετικούς
ρυθμούς ανάπτυξης, διπλάσιους
από το μέσο όρο της ΕΕ. Θετικοί
ρυθμοί ανάπτυξης που όμως ακολουθούν μια πορεία πτωτική, ανάλογη με την τάση της διεθνούς και
της ευρωπαϊκής οικονομίας. Επιπρόσθετα, σήμερα, η ευρύτερη γεωγραφική περιοχή μας βρίσκεται
στο επίκεντρο των γεωπολιτικών
εξελίξεων. Τα κοιτάσματα φυσικού
αερίου που έχουν εντοπιστεί στην
Αίγυπτο, στο Ισραήλ και στην Κύπρο, το μεταναστευτικό, καθώς και
οι εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση
Ανατολή έχουν κλιμακώσει τις εντάσεις σε μια ήδη ασταθή περιοχή.

Ως εκ τούτου, η Κύπρος καλείται
να διαχειριστεί τις γεωπολιτικές
εξελίξεις στην περιοχή και τη διεθνή
γεωπολιτική αβεβαιότητα, σε συνδυασμό με την επιβράδυνση της
διεθνούς και ευρωπαϊκής οικονομίας.
Το 2020 σηματοδοτεί την αρχή
μιας νέας δεκαετίας με νέες προκλήσεις για την οικονομία και τις
επιχειρήσεις μας. Πέρα από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, η περιορισμένη οικονομική ανάπτυξη, το
μέλλον της ευρωζώνης, η διαθεσιμότητα των βασικών δεξιοτήτων,
η αλλαγή του κλίματος, οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι κυβερνοαπειλές,
αποτελούν μερικά από τα κυριότερα
θέματα που απασχολούν τους CEOs
σήμερα.
Η μεγάλη πρόκληση πλέον είναι
να τεθούν τα θεμέλια για βιώσιμη
ανάπτυξη, με μία ανταγωνιστική,
πιο διαφοροποιημένη οικονομία
που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες
της 4ης βιομηχανικής επανάστασης
με τα οφέλη να φτάνουν σε όλους.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι
να γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές, ούτως ώστε να βελτιώσουμε σημαντικά
την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της οικονομίας, να
επενδύσουμε στις δεξιότητες που
απαιτούνται, να αναπτύξουμε την
καινοτομία και να μπούμε αποφασιστικά στην ψηφιακή εποχή, όπου
υστερούμε.
Για τις ευέλικτες επιχειρήσεις,
με κουλτούρα δεκτική στις αλλαγές,
που θα αξιοποιήσουν κάθε ευκαιρία
που αναδύεται, υπάρχουν αναμφίβολα σημαντικές θετικές προοπτικές.
Αυτό επιβεβαιώνει άλλωστε και η
φετινή έρευνα. Είναι η ευκαιρία μας
συνεπώς να διαφοροποιηθούμε,
υιοθετώντας νέες στρατηγικές ανάπτυξης. Για να το πετύχουμε επιβάλλεται να επενδύσουμε στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανθρώπων μας, να “αγκαλιάσουμε”
τις νέες τεχνολογίες, να κατανοήσουμε την αλλαγή στις ανάγκες και
στη συμπεριφορά των καταναλωτών
και ιδιαίτερα της νέας γενιάς και
να αξιοποιήσουμε την ανάλυση δεδομένων προς όφελός μας. Μόνο
έτσι θα ισχυροποιήσουμε την παραγωγικότητα, θα αξιοποιήσουμε
τις ευκαιρίες και θα θωρακίσουμε
τις επιχειρήσεις μας, για να απορροφήσουμε ενδεχόμενους κραδασμούς.

*Ο Ευγένιος Ευγενίου είναι Διευθύνων
Σύμβουλος της PwC Κύπρου

Τα 15+7 πιο «δύσκολα» χιλιόμετρα στην μακραίωνη ιστορία των σιδηροδρόμων βρίσκονται στην Σολιά!

SSM alert
Την θωράκιση των τραπεζών ελέω κορωνοϊού

ζήτησε με τον πλέον επίσημο τρόπο ο Ενιαίος
Εποπτικός Μηχανισμός, ο γνωστός μας SSM. Με
επιστολή του, ο επικεφαλής Andrea Enria, ζητά
από τις συστημικές τράπεζες να εκτιμήσουν τις
συνέπειες και να λάβουν τα ενδεικνυόμενα μέτρα. Ως γνωστόν, η Κύπρος συμμετέχει στον μηχανισμό με τρία πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία
καλούνται να ανταποκριθούν. Εν προκειμένω,
το αξιοσημείωτο είναι ότι οι τράπεζες θα πρέπει
να εκτιμήσουν και τις μακροοικονομικές επιπτώσεις, αφού η επίσημη πολιτεία αδυνατεί να
το πράξει. Για την ώρα η συζήτηση είναι γενικόλογη και περιλαμβάνει «μαύρα σύννεφα» και
«τεράστιες επιπτώσεις»!

••••
Κατ’ οίκον εργασία

ρά το θέμα που προέκυψε με την αφαίρεση της
κυπριακής ιθαγένειας από πρόσωπα που εκ των
υστέρων διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούσαν τα
κριτήρια πολιτογράφησης, το αμερικανικό
υπουργείο σημειώνει ότι ενδεχομένως να μην
υπάρχει το νομικό υπόβαθρο για να εκτελεστεί
η κυβερνητική απόφαση.

••••
Τέρμα στην στασιμότητα
Το 2020 αναμένεται πως θα είναι το έτος που

θα δώσει τέλος στην στασιμότητα που παρατηρήθηκε στο τραπεζικό σύστημα το 2019, όσον
αφορά την μείωση των μη εξυπηρετούμενων
χορηγήσεων. Όπως αρμοδίως μαθαίνει ο ΔΗΚΤΗΣ, το έργο με την κωδική ονομασία helix2
ύψους 2,8 δισ. ευρώ βρίσκεται σε κομβική φάση υλοποίησης, αφού αυτή την περίοδο γίνονται
τελικές συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Ευρωπαϊκή Κεν-

τρική Τράπεζα, η οποία καλεί όλα τα πιστωτικά
ιδρύματα του ευρώ να προετοιμάσουν τα συστήματά τους και να δηλώσουν ετοιμότητα για
μεγάλης κλίμακας κατ’ οίκον εργασία από τους
υπαλλήλους εφόσον κριθεί αναγκαίο. Στην ίδια
επιστολή που κατέχει το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Ρόιτερ, η εποπτική αρχή ζητά
από τις τράπεζες να επικαιροποιήσουν τα σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας (business continuity plans) προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν
τις επιπτώσεις περαιτέρω εξάπλωσης του κορωνοϊού.

••••
Χωρίς νομικό υπόβαθρο
Θετική αξιολόγηση για τις προσπάθειες αντιμε-

τώπισης δραστηριοτήτων νομιμοποίησης παράνομου χρήματος, έλαβε η Κύπρος από το Αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Η έκθεση επικεντρώνεται στις βελτιώσεις που έχουν γίνει στο νομικό σκέλος αλλά και στις αλλαγές του προγράμματος πολιτογράφησης επενδυτών. Όσον αφο-

H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Στασιμοπληθωρισμός
Είναι το οικονομικό φαι-

νόμενο κατά το οποίο παρατηρείται αύξηση του
πληθωρισμού (συνεχής
και αισθητή αύξηση του
γενικού επιπέδου τιμών /
μείωση της αγοραστικής
αξίας του χρήματος), παράλληλα με την
αύξηση των ποσοστών ανεργίας, με το
ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας να επιβραδύνεται και την αγορά να μη λειτουργεί αποτελεσματικά.
Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School

την προτιμητέα εταιρεία (ρεπορτάζ στην πρώτη
σελίδα). Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής θα ελαφρύνει το συνολικό απόθεμα ΜΕΧ
κατά 28%, το οποίο σήμερα ανέρχεται περίπου
στα 10δισ. ευρώ. Σε μια τέτοια εξέλιξη, οι οίκοι
πιστοληπτικής αξιολόγησης αναμένεται πως θα
θεωρήσουν το γεγονός θετικό από πιστοληπτικής άποψης.

••••
Πρώτη φορά Eurostat
με ψηφιακό κλάδο

Στοιχεία για τις βραχυπρόθεσμες κρατήσεις

στην Ευρώπη συμφώνησε να λαμβάνει η Κομισιόν από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες Airbnb,
Booking.com, Expedia Group και Tripadvisor. Η
πολύ σημαντική αυτή συμφωνία θα επιτρέψει
στους ευρωπαϊκούς θεσμούς να έχουν από
πρώτο χέρι αξιόπιστα στοιχεία για τα διαθέσιμα
καταλύματα σε ολόκληρη την Ε.Ε. Αρχής γενομένης από το δεύτερο εξάμηνο του 2020, η Eurostat αναμένεται πως θα δημοσιεύει στοιχεία
για την αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης ιδιωτών.
Στοιχεία που αναμένεται να προσφέρουν χρήσιμα εργαλεία για να αντιμετωπιστεί με ισορροπημένο τρόπο η νέα αυτή πραγματικότητα και
να αναπτυχθούν τεκμηριωμένες στρατηγικές. Η
αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης προσφέρει,
σύμφωνα με την Κομισιόν, πρακτικές λύσεις
στους τουρίστες και νέες πηγές εσόδων στους
ιδιώτες.

••••
Ευρύχου-Σκουριώτισσας
Το 2023 αναμένεται να περατωθεί η σιδηρο-

δρομική σύνδεση Ευρύχου-Σκουριώτισσας, ενώ
υπάρχει και σκέψη για Β΄ φάση, μήκους 7 Km.
Η φάση Α’ περιλαμβάνει διαδρομή μήκους 15
km. Οι μελέτες αναμένεται πως θα έχουν ολοκληρωθεί περί τα τέλη του 2020. Είναι λοιπόν
προφανές ότι, η ολοκλήρωση των έργων στους
χρόνους που ο μέσος λογικός άνθρωπος θα
ανέμενε δεν αποτελεί το δυνατό μας σημείο.

Η τεχνολογία στην αντιμετώπιση επιδρομών από ακρίδες
Εφαρμόζεται πρόγραμμα υπερυπολογιστή για εντοπισμό έγκαιρα των περιοχών αναπαραγωγής των εντόμων
Eχοντας στην επιστημονική τους
φαρέτρα τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα οι επιστήμονες προσπαθούν να αποτρέψουν τις νέες
επιδρομές ακρίδων στις καλλιέργειες της Κένυας. Ηδη ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών χαρακτήρισε την επιδρομή των καταστροφικών εντόμων στο Κέρας της
Αφρικής και την ανεξέλεγκτη
αναπαραγωγή στην Κένυα, την
Αιθιοπία και τη Σομαλία, μία εξαιρετικά «ανησυχητική» κατάσταση. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Τροφίμων και Γεωργίας (FAO)
προειδοποίησε ότι η έλευση ενός
δεύτερου κύματος ακρίδων πιθανώς να απειλήσει τη διατροφική
ασφάλεια 25 εκατ. ανθρώπων σε
ολόκληρη την περιοχή.
Τώρα όμως ο Κένεθ Μουάνγκι,
επιστήμονας δορυφορικών πληροφορικών συστημάτων, με έδρα
τη διακυβερνητική αρχή ανάπτυξης, πρόβλεψης κλίματος και
εφαρμογών του Ναϊρόμπι, προσπαθεί να εξουδετερώσει το ενδεχόμενο. Οπως επισήμανε, οι
ερευνητές εφαρμόζουν ένα πρόγραμμα υπερυπολογιστή για να
εντοπίζουν έγκαιρα τις περιοχές
αναπαραγωγής των εντόμων, οι
οποίες πιθανώς να μην έγιναν
αντιληπτές από τις προηγούμενες
προσπάθειες εντοπισμού από το
έδαφος. «Το ηλεκτρονικό μοντέλο
θα μας προειδοποιήσει για τις περιοχές όπου υπάρχει αναπαρα-

Δραματικές επιπτώσεις για τις καλλιέργειες σε πολλά κράτη της Αφρικής έχουν οι επιδρομές των ακρίδων.
γωγή των καταστρεπτικών εντόμων, ενώ ταυτόχρονα θα λαμβάνουμε πληροφορίες και από την
τοπική επόπτευσή τους. Πιθανώς
αυτές οι περιοχές να αποτελέσουν
τα νέα οικοσυστήματα και τους
νέους βιοτόπους των ακρίδων.
Είναι ιδιαίτερα δύσκολος και δαπανηρός ο έλεγχός τους και γι’
αυτόν τον λόγο καταβάλλουμε
κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εντοπίσουμε πού
αναπαράγονται, ώστε να αποτρέψουμε τον πολλαπλασιασμό τους.
Στόχος μας είναι να αποτρέψουμε
την ενηλικίωση των εντόμων, καθώς αυτό αρχίζει έναν νέο κύκλο








Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) προειδοποίησε ότι η έλευση
ενός δεύτερου κύματος ακρίδων πιθανώς
να απειλήσει τη διατροφική ασφάλεια 25
εκατ. ανθρώπων σε
ολόκληρη την περιοχή.

καταστροφής. Θέλουμε να αποφύγουμε κάτι τέτοιο», τονίζει ο
Μουάνγκι. Μέχρι στιγμής την
προσπάθεια χρηματοδοτεί η Βρετανία.
Ο υπερυπολογιστής κατάφερε
να προβλέψει με ακρίβεια τις κινήσεις των ακρίδων με βάση δεδομένα όπως η ταχύτητα και η
κατεύθυνση του ανέμου, η θερμοκρασία και η υγρασία. Η ακρίβεια της πρόβλεψης όσον αφορά
τη μελλοντική τοποθεσία των
ακρίδων ανέρχεται περίπου στο
90%. Σήμερα, οι επιστήμονες τροφοδοτούν το υπερ-κομπιούτερ
με στοιχεία όπως η υγρασία του

εδάφους και η κάλυψη από βλάστηση, προκειμένου να εντοπίσουν τα αυγά που θα εκκολαφθούν και θα θεριέψουν. Αυτή η
πληροφορία θα επιτρέψει στις
αφρικανικές κυβερνήσεις να καθορίσουν πού ακριβώς θα γίνουν
ψεκασμοί, έτσι ώστε να αποτραπούν οι μεγάλες επιθέσεις ακρίδων στις καλλιέργειες.
«Εχουμε καταφέρει να εντοπίσουμε πού πρόκειται να εμφανιστούν σμήνη και να ενημερώσουμε την κυβέρνηση της Ουγκάντα για την κατάσταση. Κινητοποιήθηκε ο στρατός και όλα είχαν αίσια έκβαση. Τώρα μπορούμε
να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στους τόπους αναπαραγωγής των εντόμων. Ελπίζουμε
ότι χάρη στις εξελίξεις θα καταφέρουμε να αποτρέψουμε το χειρότερο σενάριο.
Η κυβέρνηση της Κένυας βρίσκεται σε εγρήγορση και ήδη
εφαρμόζονται αποτελεσματικά
μέτρα ελέγχου», επισημαίνει ο
Κένεθ Μουάνγκι. Εκατομμύρια
ακρίδες επέπεσαν και κατασπάραξαν καλλιέργειες σε Αιθιοπία,
Σομαλία και Κένυα, ενώ μεγάλα
σμήνη έχουν εντοπιστεί σε Τανζανία, Ουγκάντα, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στο Νότιο
Σουδάν. Ενα σμήνος ακρίδων
μπορεί να περιλαμβάνει ακόμα
και 150 εκατ. έντομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο καλλιέργειας.

Ο θερμότερος
χειμώνας
στα χρονικά
ΛΟΝΔΙΝΟ. Ο φετινός χειμώνας στην Ευρώπη ήταν μακράν ο θερμότερος που
έχει καταγραφεί ποτέ και είναι πιθανό
ότι ενισχύθηκε από την κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με στοιχεία της ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικος για την
Κλιματική Αλλαγή. Με βάση στοιχεία
από το 1855, η μέση θερμοκρασία τους
μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο ήταν κατά 1,4 βαθμό Κελσίου
υψηλότερη από το προηγούμενο ρεκόρ
που είχε καταγραφεί τον χειμώνα του
2015-2016. Σε σύγκριση με τον μέσο
όρο της θερμοκρασίας τους χειμερινούς
μήνες το διάστημα 1981-2010, ο φετινός
χειμώνας ήταν θερμότερος κατά 3,4
βαθμούς Κελσίου. Στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, η μέση θερμοκρασία τους μήνες
Ιανουάριο και Φεβρουάριο ήταν υψηλότερη κατά 6 βαθμούς Κελσίου. Ο Κάρλο
Μπουοντέμπο, διευθυντής της Υπηρεσίας Κοπέρνικος, είπε πως η ακραία θερμοκρασία του φετινού χειμώνα ενισχύθηκε από την παγκόσμια τάση για αύξηση της θερμοκρασίας, αν και πρόσθεσε
ότι εποχικά η θερμοκρασία παρουσιάζει
σημαντικές διαφορές από χρόνο σε χρόνο, ιδιαίτερα σε περιοχές που δεν είναι
στους τροπικούς.

ΤΟ ΘΕΜΑ
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Στην Cerberus το Helix 2 της Τράπεζας Κύπρου

Είναι ο προτιμητέος προσφοροδότης που συζητά για να αγοράσει το πακέτο των ΜΕΔ ύψους 2,8 δισ. από την τράπεζα
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Ποια είναι
η Cerberus Capital

Η Cerberus Capital είναι ο προτιμητέος προσφοροδότης (preferred
bidder) από τη διαδικασία πώλησης
μη εξυπηρετούμενων δανείων της
Τράπεζας Κύπρου που άρχισε το
τελευταίο τρίμηνο του 2019. Όπως
είναι εις θέση να γνωρίζει η «Κ»,
η Τράπεζα Κύπρου τη δεδομένη
στιγμή βρίσκεται στις τελικές διαπραγματεύσεις με το επενδυτικό
ταμείο «Cerberus Capital» στο Λονδίνο και προχωρά στις απαιτούμενες λεπτομέρειες για να κλείσει το
deal. Το ότι η Cerberus Capital
είναι ο προτιμητέος προσφοροδότης από τη διαδικασία της πώλησης
του γνωστού πλέον «Helix 2», δεν
σημαίνει αυτομάτως ότι θα είναι

Η Cerberus Capital Manage-

ment είναι ένα από τα μεγαλύτερα private equity fund της
Αμερικής. Ειδικεύεται σε εξαγορές προβληματικών εταιρειών
και δανείων, με τελικό σκοπό να
τις εξυγιάνει και τα δάνεια να τα
ανακτήσει. Η εταιρεία έχει έδρα
στη Νέα Υόρκη και ιδρύθηκε το
1992. Το 1992 ιδρύθηκε η εταιρεία από τον Στιβ Φάινμπεργκ
και τον Γουίλιαμ Ράιχτερ και από
ένα κεφάλαιο 10 εκατομμυρίων
ευρώ, έχει φτάσει να διαχειρίζεται κεφάλαια 42 δισεκατομμυρίων ευρώ παγκοσμίως. Με
τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
ασχολείται από το 1998.








Η Cerberus Capital
Management είναι ένα
από τα μεγαλύτερα
private equity fund της
Αμερικής.
και ο «νικητής», διότι όπως έχει
διαφανεί και από αντίστοιχες διαδικασίες στο παρελθόν, «και οι καλύτεροι γάμοι χαλούν στο τέλος».
Το να μιλάει μία τράπεζα με τον
προτιμητέο προσφοροδότη (preferred bidder), δεν σημαίνει ότι σίγουρα θα πωλήσει σε αυτόν. Οι συζητήσεις μεταξύ της Τράπεζας Κύπρου και της Cerberus Capital αφορούν την πώληση δανείων συμβατικών υπολοίπων 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, περίπου το μισό χαρτοφυλάκιο από ότι ήταν αυτό του
«Helix 1» που αγόρασε η Apollo
Global Management. Εκείνο ήταν
δάνεια συμβατικών υπολοίπων 5,7

Η Τράπεζα Κύπρου είχε σκοπό να κλείσει το «deal» πριν την ανακοίνωση των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων της για
το 2019. Τα αποτελέσματα αυτά ανακοινώνονται παραδοσιακά εντός Μαρτίου.
δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται πως η
«Κ» είχε παρουσιάσει τα τρία ονόματα των επενδυτικών ταμείων
που βρίσκονταν εντός της διαδικασίας για την αγορά των προβληματικών δανείων της Τρ. Κύπρου,
που την τριπλέτα συμπλήρωναν η
Bain Capital και η Pimco. Το χαρτοφυλάκιο που έχει ενώπιόν της
η Cerberus για αγορά έχει άλλο
προφίλ από το αντίστοιχο του «Helix 1». Έχει αρκετά επιχειρηματικά
δάνεια, καταναλωτικά δάνεια και
όχι μεγάλη μερίδα οικιστικών όπως
υπήρχαν στο «Helix 1». Ταυτόχρονα, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
αποδεικνύεται ότι είχε πολύ καλή

πληροφόρηση όταν ο Διοικητής
της Κεντρικής Τράπεζας Κωνσταντίνος Ηροδότου ανέφερε ενώπιον
της Βουλής πως στα τέλη Φεβρουαρίου η υπόθεση της πώλησης των
προβληματικών δανείων της Τράπεζας Κύπρου είτε θα είχε κλείσει,
είτε θα ήταν στην τελική ευθεία.
Όπως και να έχει, η «Κ» είχε σημειώσει από το τέταρτο τρίμηνο
του 2019 πως η Τράπεζα Κύπρου
είχε σκοπό να κλείσει το «deal»
πριν από την ανακοίνωση των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων της
για το 2019. Τα αποτελέσματα αυτά
ανακοινώνονται παραδοσιακά εντός Μαρτίου. Η επιτυχής ολοκλή-

ρωση της συναλλαγής θα ελαφρύνει
το συνολικό απόθεμα ΜΕΔ κατά
28%, το οποίο σήμερα ανέρχεται
περίπου στα 10 δισ. ευρώ. Σε μια
τέτοια εξέλιξη, οι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης αναμένεται
πως θα θεωρήσουν το γεγονός θετικό από πιστοληπτικής άποψης.

Το στοίχημα
Η Cerberus βρέθηκε εντός διαδικασίας και στην αγορά των προβληματικών δανείων της Τράπεζας
Κύπρου, αλλά και της Ελληνικής.
Η Cerberus έκανε προσπάθειες για
αγορά προβληματικών δανείων
στην Ελλάδα, βρέθηκε κοντά στην

αγορά ναυτιλιακών μη εξυπηρετούμενων δανείων στην ίδια αγορά,
αλλά και στην αγορά έτοιμης εταιρείας που εξυπηρετεί δάνεια. Οι
προσπάθειες δεν ευωδόθηκαν και
ήταν φανερό πως επικεντρώθηκε
στην αγορά της Κύπρου που αναντίλεκτα έχει ευκαιρίες. Επειδή είναι
τεράστιο επενδυτικό ταμείο, είναι
από αυτά που ασχολούνται μόνο
με μεγάλα πρότζεκτς, όπως την
αγορά ΜΕΔ πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Και στην περίπτωση
της Ελληνικής και στην περίπτωση
της Τρ. Κύπρου τα μεγέθη ικανοποιούν, αφού αφορούσαν ΜΕΔ άνω
των 1,5 δισ. ευρώ. Τραπεζικές πηγές
την παρουσίαζαν όλο το προηγούμενο διάστημα ως επενδυτικό ταμείο που ήρθε στην Κύπρο για να
μην φύγει με άδεια χέρια και να
αγοράσει είτε το χαρτοφυλάκιο της
Τρ. Κύπρου, είτε της Ελληνικής.

Αυτό το γεγονός, ίσως και να ευνοήσει την Τράπεζα Κύπρου στο
τέλος, αναφορικά με την τιμή που
θα καταφέρει να πωλήσει τα δάνειά
της.

Η συμφωνία
Όταν συνάφθηκε η συμφωνία
με την Apollo Global Management
για την αγορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων του «Helix 1», προνοούσε και τη μεταφορά 110 εργαζομένων της Τράπεζας Κύπρου
με ειδίκευση στην εξυπηρέτηση,
στο δυναμικό της Apollo. Όπως
και τότε, έτσι και τώρα αναμένεται
να γίνει μια αντίστοιχη συμφωνία
και να περιλαμβάνει μεταφορά τραπεζοϋπαλλήλων της Τρ. Κύπρου
στην εταιρεία που θα δημιουργήσει
– στήσει η Cerberus Capital στην
Κύπρο. Ο αριθμός των υπαλλήλων
που θα μεταφερθούν δεν έχει γνωστοποιηθεί, αλλά υπολογίζεται να
είναι στο ίδιο πλαίσιο με την προηγούμενη συμφωνία. Πάνω από
100 άτομα.
Γι’ αυτό εξάλλου προχώρησε και
σε σχετική ανακοίνωση η ΕΤΥΚ
αναφορικά με την διαδικασία του
«Helix 2» στα τέλη Φεβρουαρίου,
αναφέροντας πως η οργάνωση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις που
συντελούνται τώρα στην Τράπεζα
Κύπρου. «Το ενδιαφέρον εστιάζεται
ιδιαίτερα στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των επηρεαζόμενων
συναδέλφων, αλλά εξίσου σημαντικό για μας είναι οι αγοραστές να
σεβαστούν την ίδια την κοινωνία
αλλά και τους οφειλέτες. Τούτο θα
επιτευχθεί όταν ο αγοραστής διαθέτει αλλά και αποδείξει ανθρώπινη
συμπεριφορά και όχι τυχοδιωκτισμό και απάνθρωπη συμπεριφορά
προς τους συναδέλφους, κοινωνία
και οφειλέτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.
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Φρένο στις χρεώσεις
τραπεζών βάζουν
Κεντρική και ΥΠΟΙΚ

Με πρωτοβουλία και μελέτη της ΚΤΚ θα εκδοθεί
διάταγμα την Τετάρτη – Σύσκεψη εντός της εβδομάδας
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Έπειτα από πρωτοβουλία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και
μετά από σχετική μελέτη, πείσθηκε
το Υπουργείο Οικονομικών να εκδώσει διάταγμα εντός της εβδομάδας
που θα αντιμετωπίζει το ζήτημα
των υπερβολικών χρεώσεων των
τραπεζών. Η μελέτη της Κεντρικής
σχετικά με τις τραπεζικές χρεώσεις
στην Κύπρο και συγκριτικά με άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, απέδειξε το προφανές, δηλαδή ότι οι τράπεζες της
Κύπρου δεν μπορούν να προχωρούν
σε χρεώσεις οι οποίες γίνονται μέχρι
και στις ATM, αφού αντιβαίνει και
στην θέση τους πως οι Κύπριοι πρέπει να αρχίσουν να χρησιμοποιούν
την τεχνολογία στην καθημερινότητά τους και να μην μπαίνουν στις
ουρές των τραπεζών για συναλλαγές
που μπορούν να γίνουν εκτός τραπέζης. Η έκθεση της Κεντρικής έγινε
σε σύγκριση με αντίστοιχες χρεώσεις που προχωρούν άλλες τράπεζες
σε Ευρωπαϊκές χώρες και που είχαν
διαθέσιμα τέτοια δεδομένα. Στη μελέτη έγινε σύγκριση και το κατά
κεφαλήν ΑΕΠ στην Κύπρο (per capita) που πληροφοριακά, βάσει των
τελευταίων δημοσιευμένων αποτελεσμάτων ανέρχεται σε 24.300 ευρώ.
Έτσι, την ερχόμενη Τετάρτη αναμένεται να εκδοθεί διάταγμα από
τον Υπουργό Οικονομικών βάσει
των μέτρων που πρότεινε η Κεντρική και στη βάση συγκεκριμένης
νομοθεσίας περί τελών. Όπως έχει
ήδη διαρρεύσει, τα μέτρα που πρότεινε η Κεντρική και που θα υλο-

ποιηθούν με το διάταγμα που θα
προχωρήσει το ΥΠΟΙΚ στη βάση
της τεχνοκρατικής ανάλυσης, θα
περιλαμβάνει τρεις βασικούς πυλώνες για τον περιορισμό των υπερχρεώσεων των τραπεζών. Και θα
ισχύει μόνο για φυσικά πρόσωπα
και όχι για εταιρείες. Ο πρώτος και
πολύ σημαντικός, είναι πως θα σταματήσουν να υπάρχουν χρεώσεις
για ανάληψη χρημάτων από τις
ATM. Θα σταματήσει πλέον να χρεώνουν τράπεζες αναλήψεις αν «τραβήξει» το φυσικό πρόσωπο χρήματα







Τραπεζικοί κύκλοι
υπολογίζουν μείωση
περίπου στο 1 – 3%
των ετήσιων εσόδων
τους από το διάταγμα.
από ATM τράπεζας που δεν είναι
πελάτης – διατηρεί λογαριασμό.
Εκτός αυτής της πολιτικής θα είναι
ATM συγκεκριμένων εταιρειών που
δεν εποπτεύονται από την Κεντρική. Εκεί θα υπάρχουν χρεώσεις,
όπως ίσχυαν πριν το διάταγμα. Δεύτερο, επίσης πολύ σημαντική διαφοροποίηση με το διάταγμα που
θα εκδοθεί, θα είναι η επιβολή πλαφόν στις ετήσιες χρεώσεις πάνω
σε βασικές υπηρεσίες των Τραπεζών. Δηλαδή, όλες οι πράξεις που
απαιτούνται για το άνοιγμα, τη λειτουργία και το κλείσιμο λογαριασμού πληρωμών, υπηρεσίες που

επιτρέπουν την κατάθεση χρηματικών ποσών σε λογαριασμό πληρωμών, υπηρεσίες που επιτρέπουν
τις αναλήψεις μετρητών από λογαριασμό πληρωμών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω ταμείου
εξυπηρέτησης πελατών ή μέσω
ΑΤΜ, κατά τη διάρκεια ή εκτός του
ωραρίου λειτουργίας του πιστωτικού
ιδρύματος. Πρόσθετα, θα αφορούν
την εκτέλεση των πράξεων πληρωμής εντός της Ένωσης που θα
προνοούν άμεσες χρεώσεις, πράξεις
πληρωμής μέσω κάρτας πληρωμών,
περιλαμβανομένων των διαδικτυακών πληρωμών, μεταφορών πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των
πάγιων εντολών, σε τερματικά, εφόσον υπάρχουν, και ταμεία εξυπηρέτησης πελατών και μέσω των διαδικτυακών δυνατοτήτων του πιστωτικού ιδρύματος.
Τέλος, θα τεθεί και ένα όριο για
αριθμό πράξεων. Δηλαδή, σε βασικές υπηρεσίες όπως πληρωμές
λογαριασμών για παράδειγμα και
αφού διενεργείται από φυσικό πρόσωπο, η χρέωση να είναι από ένα
αριθμό πράξεων και άνω. Για άλλες
βασικές υπηρεσίες, σύμφωνα με
το διάταγμα θα γίνεται εισήγηση
να μην μπαίνει όριο στον αριθμό
των πράξεων.

Μικρές οι ζημιές
Όπως είναι λογικό, οι τράπεζες
της Κύπρου έχουν κάποιο ποσοστό
εσόδων από αυτές τις πράξεις, το
οποίο και θα απολέσουν. Ωστόσο,
είναι έσοδα τα οποία αν και δεν
ήταν «παράνομα», σίγουρα ήταν

ΑΡΘΡΟ

Οι ηλικιωμένοι χαρακτηρίζουν πολύ μεγάλες και τιμωρητικές τις υπερχρεώσεις που επιβάλλουν οι τράπεζες στους
πελάτες τους και ιδιαίτερα στους συνταξιούχους που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη νέα τεχνολογία.
ετεροχρονισμένα και δεν συνάδουν
με την περίοδο που πρέπει να επικεντρωθούν στην τεχνολογία οι
τράπεζες και στη νέα εποχή. Δεν
υπάρχει κάτι επίσημο αναφορικά
με τη μικρή μείωση των εσόδων
που αναμένεται να υποστούν οι
τράπεζες από το διάταγμα, όμως
τραπεζικοί κύκλοι το υπολογίζουν
στο 1 – 3% των ετήσιων εσόδων
τους. Όπως ανάφεραν, δεν είναι
μέτρο απαγορευτικό το οποίο θα
μειώσουν κατά πολύ τα έσοδά τους
και θα μπορέσουν να το απορροφήσουν με άλλους τρόπους. Αξίζει
να σημειωθεί πως η Κεντρική είχε
ζυμώσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα
της Κύπρου αναφορικά με τις υπερχρεώσεις αυτές που πρόκειται να
σταματήσουν και ήταν πλήρως ενημερωμένες. Επίσης, γίνεται σε ένα
χρονικό διάστημα στο οποίο οι τράπεζες έχουν επιστρέψει στην κερ-

δοφορία και έχουν μειώσει κατά
πολύ το βαρίδι των μη εξυπηρετούμενων δανείων που απορροφούσε τα έσοδά τους σε προβλέψεις.
Εξωγενείς παράγοντες όπως ο κορωνοϊός και το περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων ενδεχομένως να
πρέπει να τις απασχολήσει περισσότερο από τη μείωση των εσόδων
που θα προκύψει από το διάταγμα.
Πότε ακριβώς θα εφαρμοστεί το
μέτρο – διάταγμα, θα αποφασιστεί
εντός της ερχόμενης εβδομάδας.

Ικανοποιημένη η ΕΚΥΣΥ
Η ΕΚΥΣΥ σε ανακοίνωσή της
ανέφερε πως αναμένει τα μέτρα
που πρότεινε η Κεντρική και που
θα υλοποιηθούν με το διάταγμα
«που θα εκδώσει έστω και με πολύ
μεγάλη καθυστέρηση ο Υπουργός
Οικονομικών, για να βάλει τάξη
στις απαράδεκτες πολύ μεγάλες

και τιμωρητικές υπερχρεώσεις που
επιβάλλουν οι τράπεζες στους πελάτες τους και ιδιαίτερα στους συνταξιούχους που δεν μπορούν να
χρησιμοποιήσουν τη νέα τεχνολογία». Όπως αναγράφει, «η ΕΚΥΣΥ
από τον Απρίλιο του 2019 έχει κάνει
πάρα πολλά διαβήματα προς όλους
τους αρμοδίους- Υπουργείο Οικονομικών, Κεντρική Τράπεζα- και
τον περασμένο μήνα ξανά προς
στις ίδιες τις τράπεζες διαμαρτυρόμενη για τις αυθαιρεσίες και την
αχορταγία των τραπεζών». Προστίθεται ότι «αναμένουν το διάταγμα που θα προστατεύσει πραγματικά τις ευάλωτες ομάδες του
πληθυσμού και ιδιαίτερα τους συνταξιούχους και να καταργήσει όλες
τις χρεώσεις που επέβαλαν αυθαίρετα οι τράπεζες και με αναδρομική
ισχύ να γίνουν διορθώσεις στους
λογαριασμούς».

/ Των JOSEP BORRELL και JUTTA URPILAINEN

Αφρική και Ευρωπαϊκή Ένωση: μια εταιρική σχέση για το μέλλον
Η Ευρώπη στρέφει όλο και περισσότερο το βλέμμα προς την Αφρική,
αλλά από μια νέα οπτική γωνία αυτή
τη φορά. Φιλοδοξία μας είναι να
αναβαθμίσουμε την εταιρική σχέση
μας. Θέλουμε να συνεργαστούμε
με τη νεολαία της Αφρικής που είναι
αποφασισμένη να οικοδομήσει το
δικό της μέλλον, κατά προτίμηση
με τη σύμπραξη και άλλων εταίρων.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να
εξασφαλίσει ότι θα δράσουμε μαζί:
όχι για την Αφρική αλλά με την
Αφρική. Αυτή είναι επίσης η προσέγγισή μας στην πρόταση για μια
νέα συνολική στρατηγική με την
Αφρική. Η στρατηγική αυτή αποτελεί την αφετηρία ενός εντατικού
διαλόγου σχετικά με τις κοινές μας
προτεραιότητες, ενός διαλόγου που
θα ολοκληρωθεί με τη σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης–Αφρικανικής Ένωσης τον Οκτώβριο.
Στη σύνοδο κορυφής θα πρέπει να
καταλήξουμε σε κοινή συμφωνία
σχετικά με συγκεκριμένους στόχους,
των οποίων η επίτευξη θα βελτιώσει
τη ζωή τόσο των αφρικανών όσο
και των ευρωπαίων πολιτών. Η σύνοδος κορυφής θα πρέπει να αποτελέσει καταλύτη.
Η νέα ηγεσία της ΕΕ έθεσε την
Αφρική στην κορυφή των προτεραιοτήτων της. Τόσο η πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ursula
von der Leyen όσο και ο πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Charles Michel βρέθηκαν στην Αφρική
σε λίγες μόλις εβδομάδες από την
ανάληψη των καθηκόντων τους. Την
προηγούμενη εβδομάδα επισκεφθήκαμε τη Μαυριτανία, τη Μπουρκίνα Φάσο, την Αιθιοπία και το Σουδάν.
Εν τω μεταξύ, η Αφρική επίσης
αλλάζει και μοχλοί αυτής της αλλαγής είναι ο δυναμισμός της οικονομίας της και το γεγονός ότι διαθέτει
τον νεότερο πληθυσμό στον πλανήτη. Η περιφερειακή ολοκλήρωση
προχωρά επίσης: με την Αφρικανική
Ηπειρωτική Ζώνη Ελεύθερων Συ-

Ο δυναμισμός της οικονομίας στην Αφρική είναι πραγματικός. Με τη συνεργασία μας μπορούμε να ελευθερώσουμε το

δυναμικό ιδιαίτερα των νέων και των γυναικών. Η ACFTA έχει τη δυνατότητα να αλλάξει ριζικά τα δεδομένα.
ναλλαγών (ACFTA), η ήπειρος επιδιώκει να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη εμπορική ζώνη από την
ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου. Η δίδυμή μας ήπειρος
αποτελεί πράγματι, για πολλούς λόγους, τον τόπο του μέλλοντος: Είτε
πρόκειται για την κλιματική αλλαγή,
τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη
βιώσιμη ανάπτυξη είτε για τη δίκαιη
οικονομία και την ασφάλεια, οι σημαντικές αποφάσεις που αφορούν
ολόκληρο τον πλανήτη θα λαμβάνονται στην Αφρική.
Δυστυχώς, η πολυμέρεια υπονομεύεται στις μέρες μας, τη στιγμή
ακριβώς που τη χρειαζόμαστε περισσότερο. Οι δύο μεγαλύτερες τάσεις που διαμορφώνουν τον κόσμο
μας – η κλιματική αλλαγή και η ψηφιακή επανάσταση – αλλάζουν και
τις δύο ηπείρους. Αυτός είναι ο λόγος
για τον οποίο η Αφρική και η Ευρώπη πρέπει να υποστηρίξουν ένα
πρότυπο διεθνούς συνεργασίας που








Η Αφρική και η Ευρώπη
πρέπει να υποστηρίξουν ένα πρότυπο διεθνούς συνεργασίας που
θα εδράζεται στη βασισμένη σε κανόνες πολυμέρεια, την πολιτική
ελευθερία, την αλληλεγγύη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
θα εδράζεται στη βασισμένη σε κανόνες πολυμέρεια, την πολιτική
ελευθερία, την αλληλεγγύη και την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η συμπερίληψη όλων θα μας επιτρέψει να
αξιοποιήσουμε πλήρως το δυναμικό
των πολιτών μας, συμπεριλαμβα-

νομένων των νέων και των γυναικών. Άλλοι διεθνείς παράγοντες
δραστηριοποιούνται όλο και περισσότερο στην Αφρική. Αυτό που διακρίνει όμως την ΕΕ είναι το γεγονός
ότι εμείς θέτουμε την ανθρώπινη
ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα στο
επίκεντρο του οράματός μας: το δικαίωμα των ανθρώπων να διαμορφώνουν τη ζωή τους ελεύθερα και
με τα δικαιώματά τους προστατευμένα.
Η πρόοδος στην Αφρική είναι
πραγματική, αλλά εξακολουθούν
να υπάρχουν πολλές προκλήσεις:
διαρκής φτώχεια, συγκρούσεις, απειλές κατά των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Ο αναμενόμενος διπλασιασμός του πληθυσμού της Αφρικής
δημιουργεί πραγματικές ευκαιρίες
αλλά απαιτεί συγχρόνως την ανάληψη δράσης. Πρέπει να είμαστε
φιλόδοξοι, αλλά και ρεαλιστές και
να επικεντρωνόμαστε σε ό,τι λειτουργεί σωστά.

Το βασικό κίνητρο για την αναμόρφωση της εταιρικής σχέσης μας
δεν είναι η γεωγραφική εγγύτητα,
ούτε το κοινό μας παρελθόν ή οι
προσωπικοί μας δεσμοί. Το πραγματικό μας κίνητρο είναι το κοινό
μας μέλλον και τα κοινά μας συμφέροντα.
Ποια είναι η ουσία μιας προσανατολισμένης στο μέλλον εταιρικής
σχέσης ΕΕ-ΑΕ; Αυτή την εβδομάδα,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει
την πρότασή της για μια στρατηγική
εταιρικής σχέσης με την Αφρική.
Η ημερήσια διάταξη οικοδομείται
επάνω στα ακόλουθα δομικά στοιχεία:
1. Πράσινη μετάβαση και πρόσβαση στην ενέργεια. Η κλιματική
κρίση καθιστά επιτακτική την ανάγκη ανάληψης φιλόδοξης δράσης για
το κλίμα. Αλλά η πράσινη μετάβαση
αποτελεί επίσης μια νέα στρατηγική
ανάπτυξης. Ας συνεργαστούμε για
τη δημιουργία πράσινων θέσεων
εργασίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για την
εξασφάλιση βιώσιμης αστικοποίησης.
2. Ψηφιακός μετασχηματισμός.
Η Αφρική έχει ήδη αγκαλιάσει την
ψηφιακή επανάσταση. Δείτε για
παράδειγμα τα μετασχηματιστικά
αποτελέσματα των συστημάτων
ηλεκτρονικής πληρωμής. Ας μεγιστοποιήσουμε το δυναμικό που
υπάρχει για να κάνουμε ένα μεγάλο
βήμα προς τα εμπρός και να αξιοποιήσουμε την ψηφιακή οικονομία
ως μοχλό της οικονομικής ανάπτυξης.
3. Βιώσιμη ανάπτυξη και θέσεις
εργασίας. Ο δυναμισμός της οικονομίας στην Αφρική είναι πραγματικός. Με τη συνεργασία μας μπορούμε να ελευθερώσουμε το δυναμικό ιδιαίτερα των νέων και των
γυναικών. Η ACFTA έχει τη δυνατότητα να αλλάξει ριζικά τα δεδομένα.
4. Ειρήνη και διακυβέρνηση. Η
σίγαση των όπλων ήταν το θέμα

της τελευταίας διάσκεψης κορυφής
της ΑΕ. Καθώς η ΑΕ επιταχύνει το
βήμα, η ΕΕ είναι έτοιμη να κάνει
περισσότερα. Ο νέος Ευρωπαϊκός
Μηχανισμός για την Ειρήνη θα μας
επιτρέψει να επιτύχουμε μαζί περισσότερα. Η ειρήνη, προκειμένου
να είναι βιώσιμη, πρέπει να στηρίζεται στην τοπική πολιτική δυναμική.
5. Μετανάστευση και κινητικότητα. Είναι γεγονός ότι η μετανάστευση έχει φθάσει σε πρωτοφανή
επίπεδα, κυρίως εντός της Αφρικής.
Οι δημογραφικές και οικονομικές
τάσεις δείχνουν ότι θα παραμείνει
ως σημαντικό ζήτημα στην ατζέντα
Ευρώπης-Αφρικής. Χρειαζόμαστε
μια συνολική και ισορροπημένη
προσέγγιση που θα βασίζεται στην
εταιρική σχέση και στην κοινή ευθύνη.
Πάνω απ’ όλα, η Αφρική και η
ΕΕ πρέπει να είναι εταίροι που αφενός στηρίζουν την πολυμέρεια και
υπερασπίζονται ένα βιώσιμο όραμα
όσον αφορά τον τρόπο οργάνωσης
των κοινωνιών και της διεθνούς τάξης με άξονα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους Στόχους Βιώσιμης
Ανάπτυξης και αφετέρου συνεργάζονται με τη νεολαία. Αυτό είναι
σημαντικό ακριβώς επειδή οι αρχές
αυτές αμφισβητούνται ανοιχτά.
Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ένα
άλμα προς τα εμπρός στις σχέσεις
της Ευρώπης και της Αφρικής. Θα
πρέπει όμως και οι δύο πλευρές να
επενδύσουν σε αυτό. Η Ευρώπη,
από την πλευρά της, είναι φιλόδοξη
και έτοιμη να συζητήσει με τους
αφρικανούς εταίρους μας για το
πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε
μαζί το κοινό μας μέλλον.

Ο Josep Borrell είναι Ύπατος Εκπρόσωπος
της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής
και πολιτικής ασφάλειας και
Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Η Jutta Urpilainen είναι Ευρωπαία
επίτροπος αρμόδια για τις διεθνείς
εταιρικές σχέσεις
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Βήχας από κορωνοϊό και στις αεροπορικές
Παρατηρείται μείωση στις τιμές των εισιτηρίων που σε ορισμένες περιπτώσεις πέφτουν ακόμα και κάτω από το μισό
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Από τις αρχές του τέταρτου τριμήνου
του 2018 υπάρχουν σαφή παράπονα για τις «τσιμπημένες» τιμές
των αεροπορικών εισιτηρίων, σε
μία –ομολογουμένως- απομονωμένη χώρα όπως η Κύπρος. Στο «τσίμπημα» των τιμών συνέβαλε καθοριστικά, από τη μια, το κλείσιμο
της Cobalt Air και από την άλλη η
μεγάλη μείωση των διαδρομών και
προορισμών που εξυπηρετεί η Tus
Airways.
Σχεδόν δύο χρόνια μετά, και
χρειάστηκε μία μεγάλη απειλή για
να μειώσει δραστικά τις τιμές των
αεροπορικών εισιτηρίων που συνδέουν την Κύπρο με την Ευρώπη.
Και δεν είναι άλλος, από τον κορωνοϊό που πλέον απειλεί όχι μόνο
τουρισμό, κρατήσεις και αεροπορικές διαδρομές, αλλά ολόκληρες
οικονομίες κρατών όπως για παράδειγμα της Κίνας. Ήδη οι μεγάλοι
Οίκοι έχουν προβεί σε προειδοποιήσεις για διαφαινόμενη μείωση
του ρυθμού ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας. Ο φόβος για
την εξάπλωση της επιδημίας έχει
προσβάλει πρώτα –όπως ήταν λογικό- την τουριστική κίνηση. Οι
ακυρώσεις ταξιδιωτών είναι πάρα
πολλές, ως και οι εγκύκλιοι των
ιδιωτικών επιχειρήσεων και φορέων. Μιλούν για κατ’ οίκον περιορισμό εάν ένας ταξιδιώτης επισκεφτεί συγκεκριμένες χώρες, αλλά
να λαμβάνει και συγκεκριμένα μέτρα αφότου γυρίσει από τις διακοπές του, στην εργασία του. Έτσι,
την τελευταία εβδομάδα οι αεροπορικές εταιρείες αν και «μουδιασμένες», έχουν ρίξει κατά πολύ τις
τιμές των εισιτηρίων, ενώ για αρκετούς προορισμούς οι τιμές έπεσαν
ακόμα και στο μισό. Μέρα με την
ημέρα, προορισμοί όπως η Ελλάδα,

ρεάν αλλαγή της ημερομηνίας κράτησης. Ο ιός κάποια στιγμή θα περάσει, οι επιπτώσεις του θα είναι
φανερές, όμως κάποιες εταιρείες
μελλοντικά θα πρέπει να σηκώσουν
και το βάρος του «reputational
cost» που θα υποστούν. Πάντως,
ο Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTA) θα ασχοληθεί εντός της εβδομάδας με τις
επιπτώσεις του κορωνοϊού στην
ταξιδιωτική κίνηση.

Διευκρινίσεις

Ο Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTA) θα ασχοληθεί εντός της εβδομάδας με τις επιπτώσεις του κορωνοϊού στην ταξιδιωτική κίνηση.
η οποία για παράδειγμα για την
περίοδο του Πάσχα τα εισιτήρια
κυμαίνονταν μετ’ επιστροφής στα
200 ευρώ, πλέον έχουν φτάσει στα
130. Εισιτήρια δε, για προορισμούς
που έχουν πληγεί πολύ από τον
κορωνοϊό και τα κρούσματα είναι
πάρα πολλά, όπως η Ιταλία, τα εισητήρια έχουν φτάσει μέχρι και
στα 70 – 80 ευρώ μετ’ επιστροφής.
Η ίδια τάση παρατηρείται και για
εταιρείες που δεν είναι χαμηλού
κόστους (low cost).

Μειωμένα αντανακλαστικά
Το κείμενο αυτό δεν είναι μία
ωδή σε συγκεκριμένες εταιρείες








Περίοδο μουδιάσματος
διανύει ο κυπριακός
τουρισμός υπό το βάρος
των εξελίξεων σε ό,τι
αφορά τον κορωνοϊό.
Ωστόσο, θετικό είναι το
μήνυμα που αποκόμισε
ο Σάββας Περδίος από
τις επαφές που έχει
στο Βερολίνο.

που προέβλεψαν το μέγεθος της
αναστάτωσης και προέβησαν σε
συγκεκριμένα μέτρα και έδωσαν
την ευκαιρία σε πελάτες που θέλησαν να αλλάξουν τα εισιτήρια
τους με άλλες ημερομηνίες, δίχως
να χρεωθούν με το λεγόμενο «πένανλτι». Διότι κάποιες από αυτές
τις εταιρείες κρατούσαν, μέχρι να
εξαπλωθεί ο ιός, υψηλά τις τιμές
των εισιτηρίων για συγκεκριμένους
προορισμούς και δεν αφουγκράζονταν το κοινό για τις υψηλές τιμές. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα
υπάρχουν πολλές αεροπορικές
εταιρείες που δεν έχουν λάβει κανένα αντίστοιχο μέτρο όπως δω-

Διευκρινίσεις και ενημέρωση
για την στάση των αεροπορικών
εταιρειών, των ξενοδοχείων και
τις υποχρεώσεις των Διοργανωτών
Ταξιδιών και τις ακυρώσεις Οργανωμένων Ταξιδιών και εκδρομών
εξωτερικού των σχολείων και άλλων
οργανισμών λόγω του νέου κορωνοϊού (COVID-19), έδωσε ο Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου. Σύμφωνα με ανακοίνωση
του Συνδέσμου, η εκάστοτε αεροπορική εταιρεία ανακοινώνει στην
ιστοσελίδα της, την πολιτική αλλαγής των κρατήσεων που ακολουθεί σήμερα και λόγω της εξάπλωσης του ιού, με τις πλείστες να
μην επιστρέφουν οποιοδήποτε
χρηματικό ποσό αλλά και να χρεώνουν τυχόν αλλαγές στις ημερομηνίες. Οι διοικήσεις των ξενοδοχείων, στο σύνολό τους, αρνούνται
την επιστροφή των προκαταβολών
ή ακόμη και των εξοφλήσεών τους,
με αποτέλεσμα να είναι εκ των
πραγμάτων αδύνατη η από πλευράς
του Συνδέσμου, επιστροφή τους
στους πελάτες τους. Όσον αφορά
τα προγραμματισμένα οργανωμένα
ταξίδια, αυτά εκτελούνται κανονικά
και τυχόν ακυρώσεις πελατών με
δική τους πρωτοβουλία (εφόσον
δεν υπάρχει ρητή ταξιδιωτική οδηγία από το ΥΠΕΞ) καταβάλλονται

ακυρωτικά από αυτούς, σύμφωνα
με τους γενικούς όρους των συγκεκριμένων προγραμμάτων και της
σχετικής νομοθεσίας, ως επίσης
και για μετακινήσεις μεγάλων ομάδων (γκρουπ), οι ακυρώσεις εμπίπτουν στο συμβόλαιο με το κάθε
γκρουπ.

Μούδιασμα λέει ο Περδίος
Περίοδο μουδιάσματος διανύει
ο κυπριακός τουρισμός υπό το βάρος των εξελίξεων σε ό,τι αφορά
τον κορωνοϊό, εντούτοις θετικό
είναι το μήνυμα που αποκόμισε ο
υφυπουργός Τουρισμού Σάββας
Περδίος από τις επαφές που έχει
αυτές τις μέρες στο Βερολίνο, σε
ό,τι αφορά την καλοκαιρινή περίοδο, καθώς καμία αεροπορική
εταιρεία ή οργανωτής ταξιδίων
προχωρά σε ακυρώσεις προγραμμάτων ή διακοπή πτητικού προγράμματος με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα.
Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ από
το Βερολίνο ο κ. Περδίος, στόχος
του Υφυπουργείου Τουρισμού παραμένει ο ίδιος, να κυμανθούν οι
αφίξεις του 2020 στα ίδια περίπου
επίπεδα με τα περσινά και προς
αυτή την κατεύθυνση, τόνισε, «θα
εργαστούμε σκληρά». Παράλληλα,
σε αυτή την «ευαίσθητη περίοδο»
- όπως τη χαρακτήρισε- είναι σημαντικό «να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας», όλοι «να συνεχίσουμε
να εργαζόμαστε σκληρά», να τηρούμε όλους τους κανόνες υγιεινής
και προφύλαξης στην ξενοδοχειακή
και επισιτιστική βιομηχανία, σε
όλον τον τουριστικό τομέα, τόσο
για το προσωπικό όσο και για τους
επισκέπτες. «Θέλω να διαβεβαιώσω
τους πάντες ότι το Υφυπουργείο
Τουρισμού θα συνεχίσει να παρακολουθεί πάρα πολύ στενά την κατάσταση», τόνισε.

ΕΝΑΣ
ΑΙΩΝΑΣ

ΓΕΜΑΤΟΣ

Ελλάδα

20 ΑΙΩΝΑΣ 1970-80
ΤΟΜΟΣ A’

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η
ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

7+1̴̴̶̻̳̬̱̬̻̳̹̾̽̾
̶̶̷̴̶̷̬̰̳̯̱̬̲̱̯̻̳̱̽

Στην αρχή της δεκαετίας του 1970, η χώρα ζούσε υπό
δικτατορικό καθεστώς. H αντίσταση στο εξωτερικό, το
κίνημα του Ναυτικού και η εξέγερση του Πολυτεχνείου,
καθώς και η τουρκική εισβολή στην Κύπρο θα οδηγήσουν στην πτώση του. Η επιστροφή και η συμβολή του
Κ. Καραμανλή μετά τον Ιούλιο του 1974 υπήρξαν καθοριστικές. Αποκαταστάθηκε μια σύγχρονη δημοκρατία,
λύθηκε με δημοψήφισμα το πολιτειακό ζήτημα, ψηφίστηκε νέο Σύνταγμα, η οικονομία ανέκτησε γοργούς
ρυθμούς, η εξωτερική πολιτική έγινε πολυδιάστατη, η
Ελλάδα προσχώρησε στιςΕυρωπαϊκές Κοινότητες.
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Με ένα κλικ οι τιμές
1.000 προϊόντων
στα σούπερ μάρκετ
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Μέσα σε 8 μήνες ρυθμίστηκαν
186.986 δάνεια 11,2 δισ. ευρώ

Σημαντική αύξηση των αιτήσεων στην πλατφόρμα για προστασία α΄ κατοικίας
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Σε μπαράζØßÛÓÃÙËÜÔÑÄÑÑÏÔÜÔ
ÊÇÔËÃÜÔÇÒÒ¦ÑÇÏÙËÍËÔÔÇÃÇ
ÑÕßØÁÓÇÚÇ®ËÖÏÊÃÊÕÔÚÇÏÚØ¦ÖËàËÝÑÇÏËÚÇÏØËÃËÝÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÙË
ÓÏÇÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÔÇÊ×ÙÕßÔÚÎÔ
ËßÑÇÏØÃÇÙËÄÙÕßÝÛÁÒÕßÔÔÇØßÛÓÃÙÕßÔÓËËÐÜÊÏÑÇÙÚÏÑÄÚØÄÖÕÚÏÝ
ÕÌËÏÒÁÝÖÕßÁÞÕßÔÇÖÄÙÚËÍÇÙÚÏÑ¦ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑ¦ÂËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ¦Ê¦ÔËÏÇßÚÄÖØÕÑÆÖÚËÏÇÖÄ
ÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÖÕßÙßÍÑËÔÚØ×ÔËÏÚÕ
ßÖÕßØÍËÃÕ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÓËÈ¦ÙÎ
ÚÇÕÖÕÃÇÇÖÄÚÕÔÕÆÒÏÕÚÕß 
ÓÁÞØÏÑÇÏÚÇÚÁÒÎ¢ËÈØÕßÇØÃÕß
ÚÕßÚØÁÞÕÔÚÕÝÁÚÕßÝØßÛÓÃÙÚÎÑÇÔ Ê¦ÔËÏÇÙßÔÕÒÏÑÕÆ
ÆÉÕßÝÊÏÙËßØ×¡ËÚÇÐÆ
ÇßÚ×ÔÙÚËÍÇÙÚÏÑ¦ÇÖÄ
ÚÇÕÖÕÃÇÇÌÕØÕÆÔÊ¦ÔËÏÇ
ÓËßÖÕÛÂÑÎÂÖØÕÙÎÓËÃÜÙÎÙÚÎÔ
ÑÆØÏÇÑÇÚÕÏÑÃÇ

Εως τα τέλη Απριλίου
©ßÖÕßØÍÄÝ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô²ØÂÙÚÕÝÚÇáÑÕÆØÇÝàÂÚÎÙËÇÖÄÚÕßÝ
ËÑÖØÕÙ×ÖÕßÝÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÑÇÏ
ÚÜÔËÚÇÏØËÏ×ÔÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÔÇ
ËÔÚÇÚÏÑÕÖÕÏÂÙÕßÔÚÏÝÖØÕÙÖ¦ÛËÏËÝËÔÄÉËÏÚÎÝÒÂÐÎÝÚÎÝÖØÕÛËÙÓÃÇÝÍÏÇÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÎÝ
ÑÇÚÕÏÑÃÇÝÓÁÙÜÚÎÝÖÒÇÚÌÄØÓÇÝ
ÙÚÇÚÁÒÎÖØÏÒÃÕßÑÇÏÚÎÝÇÒÒÇÍÂÝÚÕßÖÚÜÞËßÚÏÑÕÆÔÄÓÕßÖÕß
ÛÇËÖÏÚØÁÖËÏÚÎÔÇÖÇÒÒÇÍÂÚÜÔ
ÌßÙÏÑ×ÔÖØÕÙ×ÖÜÔÇÖÄÚÇÞØÁÎ
ÚÕßÝÓÄÔÕÔËÌÄÙÕÔÎÇÑÃÔÎÚÎ
ÖËØÏÕßÙÃÇÚÕßÝÕÊÎÍÎÛËÃÖØÕÎÍÕßÓÁÔÜÝÙËÖÒËÏÙÚÎØÏÇÙÓÄ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÙßÍÑËÔÚØÜÚÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÍÏÇÚÏÝØßÛÓÃÙËÏÝ

ÖÕßÊÄÛÎÑÇÔÞÛËÝÙÚÎÊÎÓÕÙÏÄÚÎÚÇÚÎÔÖØÜÚÕÈÕßÒÃÇÁÞÕßÔ
ÕÏÚØ¦ÖËàËÝÕÏÕÖÕÃËÝØÆÛÓÏÙÇÔ
ÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÓÎÔÕ  Ê¦ÔËÏÇÙßÔÕÒÏÑÂÝÇÐÃÇÝ  ÊÏÙËßØ×ÑÕÒÕßÛÕÆÔÕÏËÚÇÏØËÃËÝÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÓËØßÛÓÃÙËÏÝ 
ÊÇÔËÃÜÔÆÉÕßÝÊÏÙËßØ×ÑÇÏ
ÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÎÖÒËÏÕÔÄÚÎÚÇÇßÚ×ÔÚÜÔÊÇÔËÃÜÔÑÇÏ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÇÖÄÚÇÊ¦ÔËÏÇ
ØßÛÓÃÙÚÎÑÇÔÓËÑÕÆØËÓÇ®ÚÎÝ
ÕÌËÏÒÂÝ
§ÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÕÏZLY]PJLYZ
ÊÏÇÞËÏØÃàÕÔÚÇÏÓÁÞØÏÙÂÓËØÇÑÇ-

Εντατικοποίηση
των προσπαθειών
ζήτησε από τις τράπεζες και τους διαχειριστές κόκκινων
δανείων ο Χρήστος
Σταϊκούρας.
Ú¦ÑÆØÏÕÒÄÍÕÑÇÚÇÔÇÒÜÚÏÑ¦ÑÇÏ
ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ¦Ê¦ÔËÏÇÓËÂÞÜØÃÝßÖÕÛÂÑÎÇÒÒ¦ËÔÄÉËÏÚÜÔ
ÚÏÚÒÕÖÕÏÂÙËÜÔÖÕßÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÕÆÔÕÏÚØ¦ÖËàËÝÛÇÇÔÇÒ¦ÈÕßÔ
ÑÇÏÚÕÙÆÔÕÒÕÚÜÔÙÚËÍÇÙÚÏÑ×Ô
ÊÇÔËÃÜÔÖÕßËÃÔÇÏÑÄÑÑÏÔÇËÃÚË
ÇßÚ¦ÁÞÕßÔËÔÚÇÞÛËÃÙÚÕÔÔÄÓÕ
ÇÚÙÁÒÎËÃÚËÄÞÏ
ÎÓÇÔÚÏÑÄËÖÃÙÎÝËÃÔÇÏÚÕ
ÑÕÆØËÓÇ®ÚÎÝÕÌËÏÒÂÝÖÕßÁÍÏÔËÍÏÇÒÕÍÇØÏÇÙÓÄÄÙÜÔØÆÛÓÏÙÇÔÚÕÊ¦ÔËÏÄÚÕßÝÓÁÙÜÚÎÝ

ÎÒËÑÚØÕÔÏÑÂÝÖÒÇÚÌÄØÓÇÝÍÏÇ
ÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇÚÎÝÖØ×ÚÎÝÑÇÚÕÏÑÃÇÝ¡ÁÙÜÚÎÝÖÒÇÚÌÄØÓÇÝ
ÁÞÕßÔÊÏÇÙÜÛËÃ®ÓÁÞØÏÙÂÓËØÇ
ÑÇÚÕÏÑÃËÝÑÇÏÚÕÆÉÕÝÚÜÔ
ØßÛÓÏÙÓÁÔÜÔÊÇÔËÃÜÔÇÔÑÇÏÓÏÑØÄÊÎÒÇÊÂÚÎÝÚ¦ÐÎÝÚÜÔ 
ËÑÇÚËßØ×ÖØÕÑÆÖÚËÏÁÖËÏÚÇÇÖÄ
ÍËÔÔÇÃÕÑÕÆØËÓÇ®ÖÕßÌÛ¦ÔËÏ
ÚÇËÑÇÚËßØ×ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇ
ÚÕ ÚÎÝÕÌËÏÒÂÝÚÕÕÖÕÃÕÇÔ
ÑÇÏÊËÔËÃÔÇÏÕØÏàÄÔÚÏÕÊÎÒÇÊÂ
ÊËÔËÃÔÇÏËÔÏÇÃÕÍÏÇÄÒÇÚÇÊ¦ÔËÏÇÖÕßØßÛÓÃÙÚÎÑÇÔËÖÏÈËÈÇÏ×ÔËÏÄÚÏÚÕÑÇÛËÙÚ×ÝÖØÕÙÚÇÙÃÇÝ
ÖØ×ÚÎÝÑÇÚÕÏÑÃÇÝÖÕßËÑÖÔÁËÏ
ÙÚÇÚÁÒÎÖØÏÒÃÕßÙßÔÏÙÚ¦ÁÔÇ
ÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄËØÍÇÒËÃÕÖÕßËßÔÕËÃÄÙÕßÝÖÒÎØÕÆÔÚÇÑØÏÚÂØÏÇ
ÑÇÏÓÖÕØÕÆÔÔÇËÔÚÇÞÛÕÆÔÙÚÎÔ
ÎÒËÑÚØÕÔÏÑÂÖÒÇÚÌÄØÓÇ
ÑÚÄÝÇÖÄÚÕÑÕÆØËÓÇ®ÕÏÊÇÔËÏÕÒÂÖÚËÝÖÕßÁÞÕßÔØßÛÓÃÙËÏ
ÚÕÙÚËÍÇÙÚÏÑÄÚÕßÝÊ¦ÔËÏÕÓÁÙÜÚÎÝÖÒÇÚÌÄØÓÇÝÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔÕßÔ®ÑÇÏËÖÏÊÄÚÎÙÎÇÖÄÚÕ
ÑØ¦ÚÕÝÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÖÕß
ÚÕËÏÙÄÊÎÓ¦ÚÕßÝÊËÔËÖÇØÑËÃ
ÍÏÇÔÇÖÒÎØ×ÔÕßÔÙÚÎÔÚØ¦ÖËàÇÚÎÓÎÔÏÇÃÇÊÄÙÎÖÕßÖØÕÑÆÖÚËÏÓËÚ¦ÚÎØÆÛÓÏÙÎÚÕßÊÇÔËÃÕßÚÕßÝÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÙÚÕÏÞËÃÇ
ÚÕßßÖÕßØÍËÃÕßÖÁØÇÔÚÎÝÊÏÇÍØÇÌÂÝÚÜÔËÑÇÚËßØ×ÓÁÞØÏÙÂÓËØÇÁÞËÏËÍÑØÏÛËÃÑØÇÚÏÑÂ
ËÖÏÊÄÚÎÙÎÆÉÕßÝËÑÇÚËßØ×
ÎÕÖÕÃÇÌÚ¦ÔËÏÁÜÝÑÇÏÚÕ 
ÚÎÝÊÄÙÎÝÚÕßÊÇÔËÃÕß
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÇÃÊÏÇÙÚÕÏÞËÃÇ
ÑÇÏÖÇØ¦ÚÕÍËÍÕÔÄÝÄÚÏÕÇØÏÛÓÄÝÚÜÔÇÏÚÂÙËÜÔßÖÕÒËÃÖËÚÇÏ
ÑÇÚ¦ÖÕÒÆÚÜÔÇØÞÏÑ×ÔÖØÕÙ-

ÊÕÑÏ×ÔÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
ßÖ¦ØÞËÏÙÞËÚÏÑÂÖØÄÕÊÕÝÑÇÛ×ÝÕÏÇÏÚÂÙËÏÝÇßÐÂÛÎÑÇÔÙÚÏÝ
 ÙÚÕÚÁÒÕÝ¢ËÈØÕßÇØÃÕß
ÇÖÄÙÚÕÚÁÒÕÝÚÕß 
ÖÏÖÒÁÕÔÙÚÏÝÖØÕÚ¦ÙËÏÝØÆÛÓÏÙÎÝÖÕßÁÞÕßÔßÖÕÈÒÎÛËÃÇÖÄ
ÚÏÝÚØ¦ÖËàËÝÖØÕÝÚÕßÝÊÇÔËÏÕÒÂÖÚËÝÓÁÙÜÚÎÝÖÒÇÚÌÄØÓÇÝ
ÖÇØÇÚÎØÂÛÎÑËÇÆÐÎÙÎÚÕÔ¢ËÈØÕß¦ØÏÕÑÇÚ¦ ÙËÙÞÁÙÎÓË
ÚÕÔÇÔÕß¦ØÏÕ©ÏÖØÕÚ¦ÙËÏÝÇßÚÁÝÁÞÕßÔßÖËØÊÏÖÒÇÙÏÇÙÚËÃÇÖÄ
ÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÁÚÕßÝÌÚ¦ÔÕÔÚÇÝÚÏÝ
ÙÚÕÚÁÒÕÝ¢ËÈØÕßÇØÃÕßÇÖÄ
ÙÚÕÚÁÒÕÝÚÕß 

Οι δανειολήπτες
ÖÄÚÏÝÇÖÇÔÚÂÙËÏÝÖÕßÙßÔÁÒËÐËÚÕßÖÕßØÍËÃÕ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×Ô
ÓÁÙÜËØÜÚÎÓÇÚÕÒÕÍÃÕßÖÕßÇÖÁÙÚËÏÒËÙËÊÇÔËÏÕÒÂÖÚËÝÕÏÕÖÕÃÕÏ
ËÔ×ÁÞÕßÔÓÖËÏ®ÙÚÎÔÖÒÇÚÌÄØÓÇÊËÔÁÞÕßÔßÖÕÈ¦ÒËÏÇÑÄÓÎ
ÇÃÚÎÙÎÖØÕÑÆÖÚËÏÄÚÏÁÔÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄÖÕÙÕÙÚÄÚÎÝÚ¦ÐÎÝÚÕß
 ÊÎÒ×ÔËÏÄÚÏÊËÔÑÇÚÇÔÕËÃ
ÚÏÝËÔÁØÍËÏËÝÖÕßÇÖÇÏÚÕÆÔÚÇÏ
ÍÏÇÚÎÙßÔÁÞÏÙÎÚÎÝÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÝËÔ×ÙÚÕ ÇÔÁØÞËÚÇÏÚÕ
ÖÕÙÕÙÚÄËÑËÃÔÜÔÖÕßÊÎÒ×ÔÕßÔ
ÄÚÏÙÑÕÖËÆÕßÔÔÇÙßÔËÞÃÙÕßÔÚÎ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇßÖÕÈÕÒÂÝÚÎÝÇÃÚÎÙÎÝ§ÇÙÎÓËÏÜÛËÃÄÚÏÇÖÄÚÕßÝ
ÊÇÔËÏÕÒÂÖÚËÝÖÕßÁÒÇÈÇÔ
ÚÕÙÞËÚÏÑÄËØÜÚÎÓÇÚÕÒÄÍÏÕÇÖ¦ÔÚÎÙÇÔÕÏÊÎÒÇÊÂÖÕÙÕÙÚÄ
 ÑÇÏÇÖÄÚÏÝÃÊÏËÝÇÖÇÔÚÂÙËÏÝÖØÕÑÆÖÚËÏÄÚÏÓÄÔÕÔÁÔÇÓÏÑØÄÖÕÙÕÙÚÄÚÎÝÚ¦ÐÎÝÚÕß 
ÊËÔËÔÊÏÇÌÁØËÚÇÏÔÇÙßÔËÞÃÙËÏÚÎ
ÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇ

Τις τιμέςÒÏÇÔÏÑÂÝÙËÈÇÙÏÑ¦
ÖØÕáÄÔÚÇÖÕßÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÕÒËÍÄÓËÔÕÑÇÒ¦ÛÏÚÎÝÔÕÏÑÕÑßØ¦Ý®
ÁÞÕßÔÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÓÇÛÇÃÔÕßÔÕÏÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝÓÁÙÇÇÖÄ
ÚÎÔËÌÇØÓÕÍÂÍÏÇÑÏÔÎÚ¦L ÇÚÇÔÇÒÜÚÂÝØÄÑËÏÚÇÏÙÚÎÔÕßÙÃÇÍÏÇ
ÚÕÔÁÕÇØÇÚÎØÎÚÂØÏÕ¬ÏÓ×ÔÚÕß
ßÖÕßØÍËÃÕßÔ¦ÖÚßÐÎÝÚÕÕÖÕÃÕ
ÄÒÕÏËÒÖÃàÕßÔÔÇËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÕ
ÒËÏÚÕßØÍÏÑÄÑÇÏËÆÞØÎÙÚÕÇÖÄÚÕ
ÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÑÇÏÑßØÃÜÝÔÇÇÔÚÇÖÕÑØÃÔËÚÇÏÙÚÎÔÖØÇÍÓÇÚÏÑÄÚÎÚÇ
ËËÖÄÓËÔÎÌ¦ÙÎÎÔÁÇËÌÇØÓÕÍÂÛÇÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏÑÇÏÚÏÝÚÏÓÁÝ
ÚÜÔÑÇßÙÃÓÜÔËÔ×ÙÚÇÙÞÁÊÏÇÚÕß
ßÖÕßØÍËÃÕßËÃÔÇÏÔÇÙßÍÑÇÚÇÒÁÍÕÔÚÇÏÑÇÏÕÏÚÏÓÁÝÙËËÖÕÞÏÑ¦ËÃÊÎ
ÄÖÜÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÇÙÞÕÒÏÑ¦
ËÌÇØÓÕÍÂÎÕÖÕÃÇËÃÔÇÏÂÊÎ
ÊÏÇÛÁÙÏÓÎÍÏÇÑÏÔÎÚ¦ÖÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÕÆÔÒËÏÚÕßØÍÏÑÄÙÆÙÚÎÓÇ
(UKYVPKÑÇÏÇÖÄÚÎÔËØÞÄÓËÔÎ
ËßÚÁØÇÑÇÏÍÏÇÑÏÔÎÚ¦ÓËÒËÏÚÕßØÍÏÑÄP6:ÁÞËÏÚÏÝÇÑÄÒÕßÛËÝ
ÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝ!
|ÇØÕßÙÃÇÙÎÓÁÙÎÝÚÏÓÂÝÖ×ÒÎÙÎÝÍÏÇÖØÕáÄÔÚÇÖÕßÇÔÂÑÕßÔÙÚÏÝÇÑÄÒÕßÛËÝÑÇÚÎÍÕØÃËÝ!ÚØÄÌÏÓÇÈØËÌÏÑ¦ËÃÊÎËÃÊÎ
ÑÇÛÇØÏÄÚÎÚÇÝËÃÊÎÖØÕÙÜÖÏÑÂÝ
ÌØÕÔÚÃÊÇÝÖÕÚ¦ÇÔÇÉßÑÚÏÑ¦ÑÇÏ
ËÃÊÎÍÏÇÑÇÚÕÏÑÃÊÏÇ©ÏÚÏÓÁÝÇÔÇÔË×ÔÕÔÚÇÏÑ¦ÛËÖØÜÃÇÖÕÚËÒÕÆÔ
ÚÏÝÚÏÓÁÝÚÎÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÝÎÓÁØÇÝÑÇÏÖØÕÁØÞÕÔÚÇÏÇÖÄÚÏÝËÐÂÝ
ÇÒßÙÃÊËÝÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚ!ÑÒÇÈËÔÃÚÎÝ®ÇÙÏÒÄÖÕßÒÕÝ®3PKS
4`4HYRL[¡ÇÙÕÆÚÎÝÑÇÏÚÕÎÒËÑÚØÕÔÏÑÄÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚLMYLZO
©ÏÇÒßÙÃÊËÝÇßÚÁÝÁÞÕßÔÓËØÃÊÏÕ
ÙÚÕÕØÍÇÔÜÓÁÔÕÒÏÇÔËÓÖÄØÏÕÚØÕÌÃÓÜÔÖ¦ÔÜÇÖÄ ÓÁÙÎÚÏÓÂÖ×ÒÎÙÎÝËÔÙÜÓÇÚ×ÔËÏÑÇÏÚÏÝ
ÄÖÕÏËÝÖØÕÙÌÕØÁÝËÑÖÚÜÚÏÑ¦ÑÕßÖÄÔÏÇ©ÏÚÏÓÁÝÖÇØÁÞÕÔÚÇÏÇÖÄÚÏÝ
ÃÊÏËÝÚÏÝÇÒßÙÃÊËÝÑÇÏÊËÔÍÃÔËÚÇÏ
ÚÏÓÕÒÎÉÃÇÄÖÜÝÙÚÕÖÇØËÒÛÄÔ
ÇÖÄßÖÇÒÒÂÒÕßÝÚÎÝËÔÏÑÂÝØÇÓÓÇÚËÃÇÝÓÖÕØÃÕßßÚÄÙÎÓÇÚÕÊÕÚËÃÓÃÇÔÁÇÙÞÁÙÎÚÜÔËÚÇÏØËÏ×Ô
ÓËÚÕßÝÑÇÚÇÔÇÒÜÚÁÝ©ÏÊÏÜÚÏÑÄÝ
ÚÕÓÁÇÝÖØÜÚÕÙÚÇÚËÃÙÚÎÔËÓÖÁÊÜÙÎÚÎÝÊÏÇÌ¦ÔËÏÇÝÙÚÏÝËÓÖÕØÏÑÁÝÙßÔÇÒÒÇÍÁÝ®ßÖÕÙÚÂØÏÐËÕ
ÍËÔÏÑÄÝÍØÇÓÓÇÚÁÇÝÓÖÕØÃÕßÑÇÏ
ØÕÙÚÇÙÃÇÝÚÕß ÇÚÇÔÇÒÜÚÂÇ-

ÔÇÍÏ×ÚÎÝÚÇÓÖÕßÒÃÊÎÝÑÇÚ¦ÚÎÔ
ÖÇØÕßÙÃÇÙÎÚÎÝÔÁÇÝËÌÇØÓÕÍÂÝ
ÎÕÖÕÃÇÁÍÏÔËÙÚÎÔÁÊØÇÚÕß©ØÍÇÔÏÙÓÕÆ ËÔÚØÏÑ×ÔÍÕØ×ÔÛÎÔ×Ô© 
|ËÌÇØÓÕÍÂÇÖËÏÑÕÔÃàËÏÑÇÏÚÎÔ
ÚÕÖÕÛËÙÃÇÚÜÔÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔ
ÄÖÕßßÖ¦ØÞÕßÔÕÏÇÔÇÌËØÄÓËÔËÝ
ÚÏÓÁÝÁÚÙÏ×ÙÚËÕÑÇÚÇÔÇÒÜÚÂÝÔÇ
ÓÖÕØËÃÔÇÈØËÏÓÏÇÙßÓÌÁØÕßÙÇ
ÚÏÓÂÙËÁÔÇÙÎÓËÃÕÖ×ÒÎÙÎÝÖÕß
ÈØÃÙÑËÚÇÏÑÕÔÚ¦ÚÕßÖÒÎØÕÌÕØÃÇÍÏÇÚÎÔÚÕÖÕÛËÙÃÇÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÚÎÔËÓÌ¦ÔÏÙÎÚÎÝÊÏÇÞØÕÔÏÑÂÝËÐÁÒÏÐÎÝÚÜÔÚÏÓ×ÔËÖÏÚØÁÖËÏ
ÙÚÕßÖÕßØÍËÃÕÔ¦ÖÚßÐÎÝÇÒÒ¦
ÑÇÏÙÚÎÔÖÏÚØÕÖÂÔÚÇÍÜÔÏÙÓÕÆ
ÔÇËÔÚÕÖÃÙÕßÔÖÏÛÇÔÁÝËÔÇØÓÕÔÏÙÓÁÔËÝÖØÇÑÚÏÑÁÝÚÏÓ×ÔÑ¦ÚÏÖÕß
ËÖËÙÂÓÇÔËÞÛËÝÚÄÙÕÕßÖÕßØÍÄÝ

Μέσω ηλεκτρονικής
εφαρμογής
οι καταναλωτές
θα μπορούν να συγκρίνουν τις τιμές από
αλυσίδα σε αλυσίδα.
Ô¦ÖÚßÐÎÝÊÜÔÏÝËÜØÍÏ¦ÊÎÝ
ÄÙÕÑÇÏÕÇØÓÄÊÏÕÝßÌßÖÕßØÍÄÝ
§ÃÑÕÝÇÖÇÛÇÔ¦ÙÎÝ
|©ÑÇÚÇÔÇÒÜÚÂÝÁÞËÏÚÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÁÔÇÑÇÒ¦ÛÏ®ÓËÚÇÖØÕáÄÔÚÇÖÕßÚÕÔËÔÊÏÇÌÁØÕßÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÑÇÏÔÇÁÞËÏ
ÇÓÁÙÜÝÚÎÙÆÍÑØÏÙÎÚÜÔÚÏÓ×Ô
ÇÖÄÇÒßÙÃÊÇÙËÇÒßÙÃÊÇÖÃÙÎÝ
ÖÇØÁÞËÚÇÏÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÍÏÇËÏÊÕÖÕÃÎÙÎÚÕßÑÇÚÇÔÇÒÜÚÂÇÖÄÚÕÑÏÔÎÚÄÚÕßÙËÖËØÃÖÚÜÙÎÓËÃÜÙÎÝ
ÚÏÓÂÝÑ¦ÖÕÏÕßÖØÕáÄÔÚÕÝÖÕßÁÞËÏ
ÙßÓÖËØÏÒ¦ÈËÏÙÚÕÑÇÒ¦ÛÏ®ÚÕß
|ËÌÇØÓÕÍÂÖËØÏÁÞËÏËÖÃÙÎÝÙËÏØ¦ÞØÂÙÏÓÜÔÖÒÎØÕÌÕØÏ×ÔÑÇÏ
ÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇ!ÄÒÕßÝÚÕßÝÔÄÓÕßÝ
ÇØÓÕÊÏÄÚÎÚÇÝÚÎÝËÔÏÑÂÝÏËÆÛßÔÙÎÝ ÇÚÇÔÇÒÜÚÂÚÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÚÜÔÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×ÔÙÚÏÝÊÏ¦ÌÕØËÝÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÚÕßÝËÔÎÓËØÜÚÏÑ¦
ÁÔÚßÖÇÖÞÍÏÇÚÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇÚÜÔ
ÑÇÚÇÔÇÒÜÚ×ÔÄÚÇÔÑ¦ÔÕßÔÖÒÎØÜÓÁÝÙÚÎÔßØ×ÖÎÖÒÎØÕÌÕØÃËÝÍÏÇÚÎÔËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÂËÖÃÒßÙÎ
ÊÏÇÌÕØ×ÔÓÁÙÜÊÏÇÓËÙÕÒÇÈÎÚÂ
ßÔÎÍÄØÕß ÇÚÇÔÇÒÜÚÂÑÕÑ

Τα στοιχείαÚÑ¨Ó¨T³Ñ{ÑÌ³{ØÑÜÈËÙÉØÖÉ¨ÐÒ¨~É³.~ÜÑKÉË³iØV
åÑ{ÜÌÈÜØVxXVÃ>¦}_²VÑÖ³iØ~Ñ{³iÜÉ~³¨{~ÌÖÉ¨
ÐÒ¨~É³_wk¦_©v

Αναβαθμίζεται ο ρόλος τραπεζικών στελεχών
Του ΑΛΕΚΟΥ ΛΙΔΩΡΙΚΗ

Ο μετασχηματισμός³É{TÉ{w
¨iÐÑ³{~Ð³ÓÜ³³¨ÑÉÇ
ÉËÑ{ÑÈ³ÌØÈÙiÐ{È¨oÉË~Ñ{³{Ø
ÓÉØÑÒo~ÉØo{Ñ³ÉÜÓTiÐÉÈiÜÊ
~Ñ³Ò¨³{iÉ~Ñ{Ö¨o{Ño³{~Ò
ÉÙËÑ

«Ο τραπεζικός ßÖ¦ÒÒÎÒÕÝÖÕßÊÎÓÏÕßØÍËÃÚÇÏÛÇËÃÔÇÏÇßÚÄÝÖÕßÛÇ
ÑËØÊÃÙËÏÓËÚÎÊÏÑÂÚÕßÑÇÛÕØÏÙÚÏÑÂÙßÔËÏÙÌÕØ¦ÚÕÓËÍ¦ÒÕÙÚÕÃÞÎÓÇÄÞÏÓÄÔÕÔÚÎÝËÖÏÙÚØÕÌÂÝ
ÚÕßËÍÞ×ØÏÕßÚØÇÖËàÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝÙÚÎÔÑÇÔÕÔÏÑÄÚÎÚÇÇÒÒ¦
ÑÇÏÚÎÝÓËÍ¦ÒÎÝÇÒÒÇÍÂÝÖÕßÙßÔÚËÒËÃÚÇÏÙÚÎÊÕÓÂÚÕßÚØÇÖËàÏÑÕÆÙßÙÚÂÓÇÚÕÝ®ÇÔÇÌÁØËÏÙÚÎÔ
 ®ÙÚÁÒËÞÕÝÓËÓÇÑØ¦ËÓÖËÏØÃÇ
ÙÚÕÔÚÕÓÁÇÇÔÛØ×ÖÏÔÕßÊßÔÇÓÏÑÕÆÞØÎÓÇÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÕÓÃÒÜÔ
¡ÁÞØÏÖØÄÙÌÇÚÇÑ¦ÛËÚØÇÖËàÏÑÄÝßÖ¦ÒÒÎÒÕÝËÃÞËÁÔÇÔÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕÚÕÓÁÇÊØÇÙÚÎØÏÕÖÕÃÎÙÎÝ
ÙËÇØÑËÚÁÝÖËØÏÖÚ×ÙËÏÝÇÑÄÓÎÑÇÏ
ÍÏÇÄÒÎÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÂÝÚÕßàÜÂÝ¬ÕÓÕÔÚÁÒÕ
ÇßÚÄÇÔÂÑËÏÖÒÁÕÔÕØÏÙÚÏÑ¦ÙÚÕ
ÖÇØËÒÛÄÔ
©ÚØÇÖËàÏÑÄÝßÖ¦ÒÒÎÒÕÝÙË

ÕÖÕÏÕÊÂÖÕÚËÖÄÙÚÕÑÇÏË¦ÔÈØÃÙÑËÚÇÏËÑÖÇÏÊËÆËÚÇÏ×ÙÚËÔÇÊÏÇÛÁÚËÏÓÏÇÖÒÂØÎÇÔÚÃÒÎÉÎÄÒÎÝ
ÚÎÝÊÕÓÂÝÓÏÇÝÚØ¦ÖËàÇÝÚÜÔÇØÞ×ÔÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÜÔÔÁÜÔÚËÞÔÕÒÕÍÏ×ÔÑÇÏÖØÕÖ¦ÔÚÜÔÓÏÇËÏÑÄÔÇÚÜÔÇØÞ×ÔÚÎÝÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝ
ËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝ×ÙÚËÔÇÓÖÕØËÃÔÇ
ÁÞËÏÚÕÔØÄÒÕÚÕßÙßÓÈÕÆÒÕßÍÏÇ
ÁÔÇÔÕÏÑÕÑßØÏÄÂÓÏÇËÖÏÞËÃØÎÙÎ
ßÚÄÍÏÇÚÃÙÚØÇÚÎÍÏÑÂÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÇÖÕÚËÒËÃÎÓËÚÇÚØÕÖÂÚÜÔ
ÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔÙËÙßÓÈÕßÒËßÚÏÑ¦
ÑÁÔÚØÇÓËÚÏÝÙßÔÇÒÒÇÍÁÝÔÇÖÇØÇÓÁÔÕßÔËÃÚËËÔÚÄÝÚÜÔÑÇÚÇÙÚÎÓ¦ÚÜÔÇÒÒ¦ÙËËÏÊÏÑÁÝÊÏÇÓÕØÌÜÓÁÔËÝÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÁÝÍÜÔÏÁÝËÃÚË
ÔÇÍÃÔÕÔÚÇÏÇÖÄÇÖÄÙÚÇÙÎÓÁÙÜ
ÉÎÌÏÇÑ×ÔËÔÇÒÒÇÑÚÏÑ×ÔÊÏÑÚÆÜÔ
²ÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÚÎÝÇÔÇÈ¦ÛÓÏÙÎÝÚÕßØÄÒÕßÚÜÔÚØÇÖËàÏÑ×Ô
ßÖÇÒÒÂÒÜÔÇÖÕÚËÒÕÆÔÑÇÏÕÏÚÃÚÒÕÏÔÁÜÔÙËÓÏÔÇØÃÜÔÚÕßÒÒÎÔÏ-

ÑÕÆ¬ØÇÖËàÏÑÕÆÔÙÚÏÚÕÆÚÕß¬
ÚÎÝÒÒÎÔÏÑÂÝÔÜÙÎÝ¬ØÇÖËà×Ô
ÄÖÜÝËÓÏÔ¦ØÏÕÖØÕÙÜÖÏÑÂÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÇÙÏÑÁÝÇØÞÁÝÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÂÝËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÝ®ÑÇÛ×ÝÙË
ÁØËßÔÇÚÕß3PURLK0UÙÚÏÝÔÜÓÁÔËÝÕÒÏÚËÃËÝÎËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÇÔÇÊËÃÞÛÎÑËÖØ×ÚÎÙÚÕÔÑÇÚ¦ÒÕÍÕ
ÚÜÔÖÏÕÖËØÏàÂÚÎÚÜÔÊËÐÏÕÚÂÚÜÔÓËÚÇÐÆÚÜÔËØÍÕÊÕÚ×ÔÓË
ÖÕÙÕÙÚÄ 
ÕÏÔÂÙßÔÏÙÚÇÓÁÔÎÚÜÔËÖÏÓÁØÕßÝÙÚØÇÚÎÍÏÑ×ÔÚÜÔÙßÙÚÎÓÏÑ×ÔÚØÇÖËà×ÔËÃÔÇÏÖÒÁÕÔÎÊÏ¦
ÈÃÕßËÑÖÇÃÊËßÙÎÑÇÏÍËÔÏÑÄÚËØÇ
ÇÔ¦ÖÚßÐÎÚÕßÙßÔÄÒÕßÇÔÛØÜÖÃÔÕßÊßÔÇÓÏÑÕÆÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ËÃÔÇÏÙËÛÁÙÎÔÇÇÖÕÊÃÊËÏÙËÖÏÕ
ßÉÎÒ¦ËÖÃÖËÊÇÑÇÏÙËÖËØÏÙÙÄÚËØÇÚÕßËÔÄÝÇÔÚÏÑËÏÓÁÔÕß
/ËÑÖÇÏÊËßÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÚÜÔ
ÚØÇÖËàÏÑ×ÔÕÓÃÒÜÔßÒÕÖÕÏËÃÚÇÏ
ËÙÜÚËØÏÑ¦ÓËÚÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚØÇ-

ÖËàÏÑ×Ô ÑÁÔÚØÜÔ ÇÑÇÊÎÓÏ×Ô
ÓËÙßÔËØÍÇÙÃËÝÓËËÑÖÇÏÊËßÚÏÑ¦
ÏÊØÆÓÇÚÇÚÎÝÒÒ¦ÊÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÚÕßËÐÜÚËØÏÑÕÆ
ËÓÏÇËÖÕÞÂÄÓÜÝÖÕßÕÇØÏÛÓÄÝÚÜÔÚØÇÖËàÏÑ×ÔßÖÇÒÒÂÒÜÔ
ÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÁÞËÏÓËÏÜÛËÃÊØÇÓÇÚÏÑ¦ÇÖÄÚÏÝÚÕÙË
ÖËØÃÖÕßÙÂÓËØÇÓËÚ¦ÙËÏÝ
ÖËØÇÏÚÁØÜÙßØØÃÑÔÜÙÎÝÖÕÒÒÕÃ
ËÃÔÇÏÕÏÔÁÕÏÖÕßÇÔÇØÜÚÏÕÆÔÚÇÏ
ÍÏÇÚÏÝÖØÕÕÖÚÏÑÁÝÙÚÕÔÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÄÑÒ¦ÊÕ
©ÖÜÝ ÇÔÇÌÁØËÏ ÙÚÎÔ  ® Õ
Ï×ØÍÕÝÑÏÇÊÄÖÕßÒÕÝÑÇÛÎÍÎÚÂÝ
²ØÎÓÇÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕËÏØÇÏ×ÝÑÇÏÙÚÕ8\LLU
4HY`<UP]LYZP[`VM3VUKVUÑÇÏÊÏËßÛßÔÚÂÝÚÕß0UZ[P[\[LVM-PUHUJL
HUK-PUHUJPHS9LN\SH[PVU^^^
PMMYNYÕÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÝÚÜÔ
ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑ×ÔÓÕÔÚÁÒÜÔÚÜÔ
ÚØÇÖËà×ÔËÃÔÇÏÇßÚÄÝÖÕßÊÎÓÏ-

ÕßØÍËÃÑÇÏÚÏÝÔÁËÝÇÔ¦ÍÑËÝÍÏÇ
ÙÚËÒÁÞÎÓËßÉÎÒÂÑÇÚ¦ØÚÏÙÎÙË
ÑÇÏÔÕÆØÍÏÇÍÔÜÙÚÏÑ¦ÖËÊÃÇÄÖÜÝ
ÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÎËÌÇØÓÕÍÂÚÎÝ
ÞØÎÓÇÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÚËÞÔÕÒÕÍÃÇÝÎÇÔ¦ÒßÙÎÊËÊÕÓÁÔÜÔÎÓÎÞÇÔÏÑÂÓ¦ÛÎÙÎÑÇÏÕÉÎÌÏÇÑÄÝ
ÓËÚÇÙÞÎÓÇÚÏÙÓÄÝÊÏÇÚÎØ×ÔÚÇÝ
ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÚÎÛÁÙÎÚÜÔÖÇØÇÊÕÙÏÇÑ×ÔÖËÊÃÜÔÑÇÏÚÜÔÛËÓËÒÏÜÊ×Ô
ÇØÞ×ÔÚÎÝÚØÇÖËàÏÑÂÝÖØÇÑÚÏÑÂÝ
ÖÏÖØÄÙÛËÚÇÄÓÜÝËÑÚÄÝÇÖÄ
ÚÕÔÚØÇÖËàÏÑÄÚÕÓÁÇËÔÏÙÞÆËÚÇÏ
ÎÇÔ¦ÍÑÎÍÏÇÇÔÛØ×ÖÏÔÕÊßÔÇÓÏÑÄËÑÖÇÏÊËßÓÁÔÕÙÚÏÝÙÆÍÞØÕÔËÝ
Ú¦ÙËÏÝÙÚÇÚØÇÖËàÏÑ¦ÑÇÏÞØÎÓÇÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ÇÔÇÖÚßÞÛÕÆÔÖËØÇÏÚÁØÜÕÏÈÇÙÏÑÕÃÖßÒ×ÔËÝÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÄÖÜÝÕÚÕßØÏÙÓÄÝÑÇÏ
ÎÔÇßÚÏÒÃÇÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇÇÔÇÖÚßÞÛÕÆÔÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÑÇÏÕÏÔËÕÌßËÃÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝ
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Η Ευρωπαϊκή Ενωση είναι σε τέλμα

Ο Ζαν Πισανί-Φερί, ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε το προεδρικό μανιφέστο του Εμανουέλ Μακρόν, μιλάει στην «Κ»
Συνέντευξη στον ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ

«Μένουν ÖÕÒÒ¦ÔÇÍÃÔÕßÔ®ÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÍÏÇÔÇÚËÛÕÆÔÚÇ
ÛËÓÁÒÏÇÍÏÇÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÈÏ×ÙÏÓÎÇÔ¦ÖÚßÐÎÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕÔÇÔÏÙÇÔÃ¢ËØÃ©¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕßËÓÖÔËÆÙÚÎÑËÚÕÖØÕËÊØÏÑÄÓÇÔÏÌÁÙÚÕÚÕß
ÓÇÔÕßÁÒ¡ÇÑØÄÔÑÇÏÊÏÎÆÛßÔËÚÕ
-YHUJL:[YH[tNPLÎËÖÃÙÎÓÎÊËÐÇÓËÔÂÙÑÁÉÎÝÚÎÝÍÇÒÒÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÓËÚÇÐÆÚÕßÑÇÏ
ÕÕÖÕÃÕÝÛÇÈØËÛËÃÙÚÎÞ×ØÇÓÇÝ
ÍÏÇÚÕ¢ÄØÕßÓÚÜÔËÒÌ×ÔÊÎÒ×ÔËÏÙÚÎÔ ®ÄÚÏÎÒÒ¦ÊÇÊËÔ
ÁÞËÏÇÔÚÒÂÙËÏÄÒÇÚÇÊÏÊ¦ÍÓÇÚÇÖÕß
ÁÖØËÖË®ÇÖÄÚÎÔÑØÃÙÎÑÌØ¦àËÏ
ËÖÃÙÎÝÚÎÔÇÖÕÍÕÂÚËßÙÂÚÕßÓËÚÎÔ
ÁÒÒËÏÉÎÌÏÒÕÊÕÐÃÇÝÙÚÎÔÑÇÚ¦ØÚÏÙÎ
ÚÕß)0**ÕÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÝÚÎÝ
ßØÜà×ÔÎÝ®ÑÇÏÖØÕËÏÊÕÖÕÏËÃÄÚÏ
ÕÏÛÇËÃÔÇÏÊÆÙÑÕÒÕÝÙÆÓÓÇÞÕÝÇÔËÐÇØÚÂÚÜÝÚÕßÖÕÏÕÝÛÇÑËØÊÃÙËÏÚÏÝËÑÒÕÍÁÝÚÕß§ÕËÓÈØÃÕß

– Κάνει η Ελλάδα αυτά που πρέπει στην οικονομική πολιτική για
να εκμεταλλευθεί την τρέχουσα
ευνοϊκή συγκυρία (χαμηλά επιτόκια δανεισμού, δείκτες ανάπτυξης
πάνω από τον ευρωπαϊκό μ.ο.);
¶ÖËÞÛ¦ÔÕÓÇÏÚÕßÝÕÏÑÕÔÕÓÕÒÄÍÕßÝÖÕßÙÖËÆÊÕßÔÔÇÑØÃÔÕßÔ
ÚÎÔÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÙËÓÏÇÞ×ØÇÖØÏÔ
ÑÇÔÚÕÇËØÕÖÒ¦ÔÕÚÕßÝÖØÕÙÍËÏÜÛËÃÙÚÎÔÖØÜÚËÆÕßÙÇßÚÄÍÏÇ
ÚÕÕÖÕÃÕËÃÓÇÏÙÃÍÕßØÕÝËÃÔÇÏÄÚÏ
ÎÒÒ¦ÊÇÊËÔÁÞËÏÇÔÚÒÂÙËÏÄÒÇÚÇ
ÊÏÊ¦ÍÓÇÚÇÚÎÝÑØÃÙÎÝÖÕßÛÇÁÖØËÖË¡ÁÔÕßÔÖÕÒÒ¦ÔÇÍÃÔÕßÔÍÏÇÔÇ
ËÔÏÙÞßÛËÃÎÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÏÔÇÊÎÓÏÕßØÍÎÛÕÆÔÚÇÛËÓÁÒÏÇÍÏÇËßØÁÜÝ
ÊÏËÙÖÇØÓÁÔÎËßÎÓËØÃÇ

– Είναι το BICC το κατάλληλο εργαλείο για την Ευρωζώνη; Ανησυχείτε για τα περιορισμένα κονδύλια που του έχουν διατεθεί στις

νεότερες προτάσεις για τον νέο
κοινοτικό προϋπολογισμό;
¶¬Õ)0**ËÃÔÇÏÖØÕáÄÔÊÏÖÒÜÓÇÚÏÑÕÆÙßÓÈÏÈÇÙÓÕÆÄÞÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂÝÙÑÁÉÎÝÒÕÍÏÑÂÚÎÝÏÊÁÇÝËÔÄÝÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÕÆÍÏÇÚÎÔ
ßØÜà×ÔÎÂÚÇÔÔÇÊÎÓÏÕßØÍÎÛËÃ
ÁÔÇËØÍÇÒËÃÕÖÕßÛÇÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏàË
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÙÕÑÞÜØÃÝÔÇÖØÕâÖÕÛÁÚËÏÓÄÔÏÓËÝÓËÚÇÈÏÈ¦ÙËÏÝßÚÄ
ÖÁÛÇÔËÙÚÏÝÊÏÇÈÕßÒËÆÙËÏÝ¬ÕÖØÄÈÒÎÓÇÚÎÝÇÖÕßÙÃÇÝÓÎÞÇÔÏÙÓ×Ô
ÙÚÇÛËØÕÖÕÃÎÙÎÝÙÚÎÔßØÜà×ÔÎ
ÖÇØÇÓÁÔËÏ
ÞËÚÏÑ¦ÓËÚÕÔÔÁÕÑÕÏÔÕÚÏÑÄ
ÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÚÕÖØÄÈÒÎÓÇËÃÔÇÏ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÄÞØËÏ¦àËÚÇÏÖÄØÕßÝÍÏÇÚÏÝÔÁËÝÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚËÝ
ÄÖÜÝÎÑÒÏÓÇÚÏÑÂÊØ¦ÙÎÎÉÎÌÏÇÑÂÑßØÏÇØÞÃÇÎÑÇÏÔÕÚÕÓÃÇÑÇÏ
ÎÇÙÌ¦ÒËÏÇÖÇÒÏ¦ÕØÏàÄÚÇÔ
ÇÖÄÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÏÑÂËÔÕÖÕÃÎÙÎ
ÙßÔËÖ×ÝÚÎÝÇØÑÕÆÙËÁÔÇÝÓÏÑØÄÝ

Εύσημα
– Σε τι βαθμό οφείλονται οι
βελτιωμένες οικονομικές
επιδόσεις της Γαλλίας (ο δείκτης της ανεργίας βρίσκεται
σε χαμηλά 11 ετών) στις μεταρρυθμίσεις του Μακρόν;
Γιατί αρνούνται οι Γάλλοι
ψηφοφόροι να του πιστώσουν αυτή τη βελτίωση;

Είμαι σίγουρος
ότι η Ελλάδα δεν έχει
αντλήσει όλα τα διδάγματα της κρίσης
τα οποία θα έπρεπε.

«Απεχθάνομαι ³ÈØ{~ÐÜÌoÈØÈÉÖÙÈÑ~¨ËÈ³i~Ñ³Ò³ÑiÉÐ{ÑT¨Ñ¨{~Ñ³ÑÉ¨ÜÒ³ÈØ¨oÉ{ÚÉË³i¨³ÉÖÈÑuVÜÓÉ{=Ñ({ÑËw'É¨Ë

ÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄÝÙÎÓËØÏÔÂ
ÕØÃàËÚÇÏÇßÐÇÔÄÓËÔÇÇÖÄÚÇÊÎÓÄÙÏÇÇÍÇÛ¦ÖÕßÖÇØ¦ÍËÏÑÇÏÇßÚ¦ÇÖÇÏÚÕÆÔÖÄØÕßÝ©ÏÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÍÏÇÚÕÔÖØÕâÖÕÒÕÍÏÙÓÄ
ÚÎÝËÖÄÓËÔÎÝËÖÚÇËÚÃÇÝÊËÔÖ¦ÔË
ÑÇÒ¦©ÒÕÏÖÇÃàÕßÔÚÕÖÇÒÏÄÖÇÏÞÔÃÊÏ¶ÕÏ¦ÒÒÕÏÊÃÔÕßÔÓ¦ÞÎÍÏÇ
ÚÎÔ ÕÏÕÒÜÔÕÃßÖËØÇÙÖÃàÕÔÚÇÏÚÇÊÏÇØÛØÜÚÏÑ¦ÚÇÓËÃÇÕÏ
©ÒÒÇÔÊÕÃÊËÔÛÁÒÕßÔÎÔÇÊÇÖÇÔÂÙËÏÕÆÚËÙËÔÚÖÇØÇÖ¦ÔÜÑÇÏ
ÕÏËØÓÇÔÕÃÒÁÔËÄÚÏÊËÔÖØÁÖËÏÔÇ
ÈÇÙÏàÄÓÇÙÚËÙÚÎÊÏ¦ÛËÙÂÚÕßÝÔÇ

ÖÒÎØ×ÙÕßÔÍÏÇÚÕßÝßÖÄÒÕÏÖÕßÝ
ÃÓÇÙÚËÙËÚÁÒÓÇÞÜÑÇÚÇÛÁÙËÏ
ÓÏÇÊÏÑÂÓÕßÖØÄÚÇÙÎ!ÔÇÇÔÇÖÕÊÕÍßØÃÙÕßÓËÚÕÚØÇÖÁàÏÔÇÐËÑÏÔÂÙÕßÓËÓËÓÏÇÙßÓÌÜÔÃÇÍÏÇÚÎÔ
ÑÇÛÇØÂÙßÔËÏÙÌÕØ¦Ñ¦ÛËÑØ¦ÚÕßÝ
ÓÁÒÕßÝÑÇÏÄÚÇÔÇßÚÂÕÒÕÑÒÎØÜÛËÃ
ÔÇÙßàÎÚÂÙÕßÓËÚÕÖËØÏËÞÄÓËÔÕ
ÑÇÏÚÕÑÄÙÚÕÝÚÜÔÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÇ
ÂÚÇÔÕØÛÕÒÕÍÏÑÄÑÇÏÛÇÓÖÕØÕÆÙË
ÔÇÐËÑÒËÏÊ×ÙËÏÚÏÝÊÏÇÖØÇÍÓÇÚËÆÙËÏÝÒÒ¦ÊËÔËÃÓÇÏÇÏÙÏÄÊÕÐÕÝ!ÚÕ
ÖÏÕÖÏÛÇÔÄËÃÔÇÏÔÇËÖÏÑØÇÚÂÙÕßÔ
ÕÏÊßÔ¦ÓËÏÝÚÎÝÇÊØ¦ÔËÏÇÝ

– Κινδυνεύει όντως η Ευρωζώνη
από το σύνδρομο της Ιαπωνίας
(Japanification); Πώς μπορεί να
γλιτώσει από αυτό;
¶Ê×ÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÇÇÖÄÖÁÔÚËÞØÄÔÏÇÎßØÜà×ÔÎÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔËÏÙÛËÔÇØÂÇÔ¦ÖÚßÐÎÒÒ¦Î
ÓËÍÁÛßÔÙÎÇßÚÂÁÞËÏÜÝÑÏÔÎÚÂØÏÕ
ÊÆÔÇÓÎÚÎÔËÐÜÚËØÏÑÂàÂÚÎÙÎÑÇÏ
ÖÇØÇÓÁÔËÏ¦ÔÏÙÎÖÏÖØÕÙÛÁÚÜÝ
ËÃÔÇÏ¦ÍÔÜÙÚÕÖ×ÝÛÇÇÔÚÏÊØ¦ÙÕßÓËÄÚÇÔÞÚßÖÂÙËÏÚÎÔÖÄØÚÇÓÇÝÎ
ËÖÄÓËÔÎÆÌËÙÎÔÕÓÏÙÓÇÚÏÑÂÖÕÒÏÚÏÑÂÊËÔÁÞËÏÖÕÒÒ¦ÖËØÏÛ×ØÏÇÍÏÇ

– ËÑ{Ò³ÑÙÖ~ÜÑÑÙÚÖÈo~É~¨{ÐÓÑÑ³ÉÜÓÐÑ³ÑÉÈo~É~¨{ÐÓÉØ
Ü{³{~ÓØVÉ{Ù{~ÒÉ¨ÑoÐÑ³{~ÌT¨Ì1É¨Ì³{Ñ~¨Ì
ÑÂËÇÉ{ÉÖiÐÑo{Ñ~Ò{ÉØÑÌ
³{ØÜ{³{~ÓØ³È³iÑo¨Ò
É¨oÑËÑØVo{Ñ³iÐÉ³Ñ¨¨ÖÚÐ{i
³iØÉÑooÉÜÐÑ³{~ÊØ~Ñ³Ò¨³{iØ
~Ñ{³ÊÐÑÈÓTÉ{³ÉËÜÉ{
³ÈØÂÓÈØÉÉÙÈ³ÓØ ËÑ{
ÑÜÊÚÉ{ÑÌ³{ÙÉ³ÈÓTÈ{³ÚÉË³ÑÚÉ³{~ÒÑ³ÉÜÓÐÑ³Ñ
~Ñ{Ì³{~Ñ³io¨ÉË³Ñ{o{ÑÑÙ{Ñ×¨ËÑÉÚÓÐÑ³ÑÙ{ÑÉÐi³{~ÊØ
Ù{~Ñ{ÖiØVÑÜÜÒ³~¨Ë{Ð
o{ÑÉ~ÉËÚÑÉËÑ{Ñ~Ñ³Ñ×Ó¨É{ÑÉËÉ{³ÈØÜË³ÉØÌ³Ñ
ÓÜÚÉ{i¨Ñ³¨ÉÙ¨{~
É~Üo³¸Æ¸¸
ÖËØÇÏÚÁØÜÑÏÔÂÙËÏÝÑÇÛ×ÝÚÇËÖÏÚÄÑÏÇËÃÔÇÏÂÊÎÑ¦ÚÜÇÖÄÚÕÓÎÊÁÔ
ÑÇÏÊËÔßÖ¦ØÞËÏÑ¦ÖÕÏÇÙßÓÌÜÔÃÇ
ÍÏÇÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ¦ÓÁÚØÇÚÄÔÜÙÎÝ
ÚÎÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÊÇÔÏÑ¦ÜÝÖÕÒÏÚÏÑÂÚÄÔÜÙÎÝÛÇÈÇÙÏàÄÓÕßÔÙÚÎÔ
ËÖÏÚÇÍÂÚÎÝÖØ¦ÙÏÔÎÝÓËÚ¦ÈÇÙÎÝ
ÑÇÚ»ÇØÞ¦ÝÍÏÇÔÇÖßØÕÊÕÚÂÙËÏÏÊÏÜÚÏÑÂËÖËÔÊßÚÏÑÂÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇ
ÇÒÒ¦ËÖÃÙÎÝÍÏÇÔÇÑÏÔÎÚÕÖÕÏÂÙËÏ
ÓËÃàÕÔÇÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÊÎÓÄÙÏÜÔ
ËÖËÔÊÆÙËÜÔÏÇÔÇßÖ¦ØÐÕßÔÏÊÏÜÚÏÑÁÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÇÖÇÏÚËÃÚÇÏÓÏÇ
ÇÐÏÄÖÏÙÚÎÊÁÙÓËßÙÎÙËÓÏÇÙßÍÑË-

ÑØÏÓÁÔÎÖÕØËÃÇÍÏÇÚÎÔÚÏÓÂÚÕß
¦ÔÛØÇÑÇÑÇÏÁÔÇÖØÕÈÒÁÉÏÓÕÑÇÔÕÔÏÙÚÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕÍÏÇÚÕÑÒÃÓÇ¡ÁÞØÏÙÂÓËØÇÁÞÕßÓËÇÑÕÆÙËÏÖÕÒÒÁÝ
ßÖÕÙÞÁÙËÏÝÇÒÒ¦ÊËÔßÖ¦ØÞÕßÔ
ÇÐÏÄÖÏÙÚËÝÊËÙÓËÆÙËÏÝ©ÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÏÝÊÎÓÄÙÏËÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÖØÁÖËÏ
ÔÇËÖÏÚØÇÖËÃÙÚÇÑØ¦ÚÎÓÁÒÎÔÇÊÇÔËÏÙÚÕÆÔÖËØÏÙÙÄÚËØÕÍÏÇÖØ¦ÙÏÔËÝ
ËÖËÔÊÆÙËÏÝÓËßÉÎÒÕÆÝÊËÃÑÚËÝÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÇÖÄÊÕÙÎÝÙËÚÕÓËÃÝÖÕß
ÇÔÚÇÖÕÑØÃÔÕÔÚÇÏÙËÖØÕÚËØÇÏÄÚÎÚËÝÚÎÝßÚÄÇÖÁÞËÏÇÑÄÓÎÖÕÒÆÇÖÄÔÇÍÃÔËÏÖØ¦ÐÎ

– Τι θα σημάνει η ενδεχόμενη
επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ
για την Ε.Ε., τόσο σχετικά με την
εμπορική πολιτική όσο και για
την ευρύτερη γεωπολιτική στρατηγική της;
¶ÇÁÈÇàËÚÁÒÕÝÙÚÏÝËÒÖÃÊËÝ
ÓÇÝÑÇÏÛÇÓÇÝÇÔ¦ÍÑÇàËÔÇÙßÔËÏÊÎÚÕÖÕÏÂÙÕßÓËÄÚÏÕÑÄÙÓÕÝÁÞËÏ
ÇÒÒ¦ÐËÏ©ÏÞËÏØÄÚËØËÝÇÑØÄÚÎÚËÝ
ÚÕß¬ØÇÓÖÛÇÇÔÇÙÚØÇÌÕÆÔÒÒ¦
ÕÏÖÕÒÏÚÏÑÁÝÚÕßÑÇÏÎÔÕÕÚØÕÖÃÇ
ÖÕßÇÔÚÇÔÇÑÒÕÆÔÓÇÝÊËÃÞÔÕßÔÄÚÏ
ÕÏÁÞÕßÔÖÒÁÕÔÓÏÇÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÄÙÕÔÇÌÕØ¦ÚÕÊÏËÛÔÁÝËÓÖÄØÏÕÚÕßÝÖÕÒßÓËØËÃÝÑÇÔÄÔËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔßØ×ÖÎ©ÆÚËÕ
¦ÔÚËØÝÜÝÖØÄËÊØÕÝÛÇËÃÔÇÏÁÔÇÝ
ËÆÑÕÒÕÝËÚÇÃØÕÝÍÏÇËÓ¦Ý

– Με δεδομένη την πολιτική
αναταραχή στο CDU, είναι καταδικασμένη η γαλλογερμανική
μηχανή να παραμείνει σε κράτει ώς τις επόμενες εκλογές στη
Γερμανία;
¶ØÁÖËÏÔÇÇÊØ¦ÐÕßÓËÑ¦ÛË
ËßÑÇÏØÃÇÔÇÙßÔÕÓÏÒÂÙÕßÓËÑÇÏ
ÔÇÑÇÚÇÍØ¦ÉÕßÓËÖØÄÕÊÕÒÒ¦
ÑÇÏÔÇÖØÕËÚÕÏÓÇÙÚÕÆÓËÍÏÇÚÕÔ
ÔÁÕÑßÈËØÔÎÚÏÑÄÙßÔÇÙÖÏÙÓÄÖÕß
ÛÇÖØÕÑÆÉËÏÇÖÄÚÏÝÍËØÓÇÔÏÑÁÝ
ËÑÒÕÍÁÝ

8

O

ΕΛΛΑΔΑ

 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 8 Μαρτίου 2020

Ανησυχία για τις ακυρώσεις
κρατήσεων λόγω κορωνοϊού

Επιτάχυνση ανάκαμψης
εάν αντιμετωπιστούν ο ιός
και το μεταναστευτικό

Σε σημαντική πτώση κατά το δεύτερο τρίμηνο παραπέμπουν οι πρώτες ενδείξεις

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

ΦιλόδοξοÇÒÒ¦ËÌÏÑÚÄÞÇØÇÑÚÎØÃàËÏ
Î/:)*ÚÕÔÙÚÄÞÕÖÕßÁÞËÏÛÁÙËÏ
ÎËÒÒÎÔÏÑÂÑßÈÁØÔÎÙÎÍÏÇÇÔ¦ÖÚßÐÎÓËÙÕÖØÄÛËÙÓÇÚÎÝÚ¦ÐËÜÝÚÕß
 ÜÙÚÄÙÕËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÖÜÝÎÚØÁÞÕßÙÇÑØÃÙÎÓËÚÎÔËÐ¦ÖÒÜÙÎÚÕß
ÑÕØÜÔÕáÕÆÑÇÏÚÕÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÄ
ÇÖÕÚËÒÕÆÔÚÕßÝÓËÍÇÒÆÚËØÕßÝÑÏÔÊÆÔÕßÝÍÏÇÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇ¡¦ÒÏÙÚÇ
ÄÖÜÝËÑÚÏÓ¦ÓÏÇÖÚ×ÙÎ ÚÕß
ÚÕßØÏÙÚÏÑÕÆÑÒ¦ÊÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙË
ÔÇÞÚßÖÂÙËÏ®ÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÑÇÚ¦
ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ ËÔ×ÙÎÓÇÔÚÏÑÕÃ
ÛÇËÃÔÇÏÑÇÏÕÏÑÃÔÊßÔÕÏÍÏÇÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝ

Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Περιμένοντας την άνοιξη
¬ÕËÆØÕÝÚÜÔÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔÖÕß
ÛÇÖØÕÑÆÉÕßÔÙÚÎÞ×ØÇÑÇÏÑßØÃÜÝÚÕË¦ÔÛÇËÖÏÈËÈÇÏÜÛÕÆÔ
ÕÏËÑÚÏÓÂÙËÏÝÖÜÝÕÏÄÝÓÖÕØËÃ
ÔÇÊËÃÐËÏËÖÕÞÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÎÊÏ¦ÊÕÙÂÚÕßÔÇÇÔÇÑÕÖËÃÓËÚÎÔ
ÁÒËßÙÎÚÜÔÛËØÓÄÚËØÜÔËÒÒÎÔÏÑ×ÔÎÓËØ×ÔÙÚÇÚÁÒÎÚÎÝ¦ÔÕÏÐÎÝ
ÛÇÑÇÛÕØÃÙÕßÔÚÎÔÖÕØËÃÇÚÕß
ÚÕßØÏÙÓÕÆ¡ÁÞØÏÚÄÚËÄÓÜÝÚÕ
ÖÒÂÍÓÇÛÇËÃÔÇÏÂÊÎÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
©ÏÖØ×ÚËÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÇÔÛØ×ÖÜÔ
ÚÕßÑÒ¦ÊÕßÓÏÒÕÆÔÍÏÇÖÚ×ÙÎÚÎÝ
Ú¦ÐËÜÝÚÕß ÑÇÚ¦ÚÕÊËÆÚËØÕ
ÚØÃÓÎÔÕËÔÇÖÕÚÕÒÓÕÆÔÄÓÜÝ
ËÑÚÃÓÎÙÎÍÏÇÚÕÚØÃÚÕÚØÃÓÎÔÕ
ÑÇÛ×ÝÇÑÄÓÇÇÖÕßÙÏ¦àÕßÔÑØÃÙÏÓÇÊËÊÕÓÁÔÇÄÖÜÝÚÇÖØÕÇÔÇÌËØÛÁÔÚÇËÔ×ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÊËÔÁÞËÏ

Θετικό κλίμα

REUTERS

ΜόνοÚÎÔ¬ØÃÚÎÒÒÎÔÇÝÐËÔÕÊÄÞÕÝÓËÓÕÔ¦ÊËÝÊÜÊËÑ¦ÓÎÔÎÝ
ÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÊÁÞÛÎÑËÇÑßØ×ÙËÏÝ
ÇÖÄÊËÑÇÚÁÙÙËØÇÍÑØÕßÖÐÁÔÜÔ
ÚÇÐÏÊÏÜÚ×ÔÔ¦ÒÕÍÎËÏÑÄÔÇÓËÚÇÊÃÊÕßÔÙÚÎÔ ®ÑÇÏÓÏÑØÄÚËØÕÏ
ËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÃËÝÚÕßÑÒ¦ÊÕßËÔ×
ÚÇÙßÔÁÊØÏÇÙÚÎÔÛÂÔÇÇÒÒ¦
ÑÇÏ¦ÒÒËÝÖÄÒËÏÝÓÇÚÇÏ×ÔÕÔÚÇÏ
ÚÕÁÔÇÓËÚ¦ÚÕ¦ÒÒÕËÑÚÃÓÎÙÎ
ÖÜÝÚÕÚØÃÓÎÔÕ¡ÇØÚÃÕß¡ÇãÕß
ÚÄÙÕÕÏÑØÇÚÂÙËÏÝÍÏÇÚÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝÓÂÔËÝÄÙÕÑÇÏÕÏÖÒÎØÄÚÎÚËÝÍÏ»ÇßÚÕÆÝÚÕßÝÃÊÏÕßÝÓÂÔËÝ
¡¦ØÚÏÕ¡¦ÏÕÛÇËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑ¦ÞÇÓÎÒÄÚËØËÝÇÖÄÖÁØßÙÏÁÞËÏ
ÇØÞÃÙËÏÔÇËÓÖËÊ×ÔËÚÇÏÓËÚÇÐÆ
ÚÜÔËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏ×ÔÚÕßÑÒ¦ÊÕß
ÑÇÛ×ÝÕÏÐÁÔÕÏËÖÏÙÑÁÖÚËÝÇÔÇÛËÜØÕÆÔÚÇÖÒ¦ÔÇÚÕßÝËÐÇÏÚÃÇÝÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝÚÕßCOVID-19
ÚÇÑÇÛÇØ¦ÑÇÒÕÑÇÏØÏÔ¦ÙßÍÑØÕÚÂÓÇÚÇÙÚÇYLZVY[ÕÏÖØ×ÚËÝÇÑßØ×ÙËÏÝ¦ØÞÏÙÇÔÇÒÒ¦ÊËÔ
ÁÞÕßÔÇÑÄÓÇÒ¦ÈËÏÇÔÎÙßÞÎÚÏÑÁÝ
ÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝ©ÓÜÝÂÊÎÚÇËÖÃÖËÊÇ
ÚÜÔÑØÇÚÂÙËÜÔÇßÚÂÚÎÔËÈÊÕÓ¦ÊÇÌÁÚÕÝËÃÔÇÏÞÇÓÎÒÄÚËØÇÚÎÝ
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÎÝÖËØßÙÏÔÂÝÖËØÏÄÊÕß
¬ÇÊËÊÕÓÁÔÇÇßÚ¦ÖØÕÑÆÖÚÕßÔ
ÇÖÄËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÚÎÝ ®ÓËÓËØÏÑÕÆÝÇÖÄÚÕßÝÓËÍÇÒÆÚËØÕßÝÑÇÏ
ËÔÊËÏÑÚÏÑÄÚËØÕßÝËÒÒÎÔÏÑÕÆÝÕÓÃÒÕßÝ¬ÕÖØÄÈÒÎÓÇÙÚÎÔÖÇØÕÆÙÇÌ¦ÙÎËÖÏÑËÔÚØ×ÔËÚÇÏÙÚÎÔ
ÛÂÔÇÎÕÖÕÃÇÍÔÜØÃàËÏÙÎÓÇÔÚÏÑÂ¦ÔÕÊÕÜÝÇßÚÄÔÕÓÕÝÖØÕÕØÏÙÓÄÝÍÏÇJP[`IYLHRÖÕßÄÓÜÝ
ÌÇÃÔËÚÇÏÖÜÝÇÔÇÑÄÖÚËÚÇÏÚ×ØÇ
ÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÚÎÝÇÔÚÃÊØÇÙÎÝÚÜÔ
ÊßÔÎÚÏÑ×ÔÊÏËÛÔ×ÝËÖÏÙÑËÖÚ×Ô
ÚÎÝÇÖÁÔÇÔÚÏÙÚÎÔËÐ¦ÖÒÜÙÎÚÕß
ÔÁÕßÏÕÆÙÚÎÔßØ×ÖÎÑÇÏÖÒÁÕÔ
ÑÇÏÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ

Το πρόβλημα ³iÑ¨ÖÑ×ÒiÉ{~É³¨É³Ñ{³iåÚÊÑViËÑo¨ËÇÉ{iÐÑ³{~ÊÒÙØÑÈ³ÌÐØ¨¨{ÐÌØo{ÑRx²ÃH¦_>}VÈÌÐØ×ÑËÉ³Ñ{ØÑÑ~Ì³É³Ñ{ÜÌo³È{Ö

Εκτιμήσεις για μείωση των ξένων επισκεπτών κατά 20%.
ÙÌßÍÓÕÓËÚØÎÛËÃÇÑØÏÈÁÙÚËØÇÎ
ËÖÃÖÚÜÙÎÙÚÎÔËßØÆÚËØÎÚÇÐÏÊÏÜÚÏÑÂÑÕßÒÚÕÆØÇÚÜÔÇÍÕØ×Ô
ÇÖÄÚÏÝÕÖÕÃËÝÁÒÑËÏËÖÏÙÑÁÖÚËÝ
ÎÒÒ¦ÊÇ!ÇÔÊÎÒÇÊÂÛÇÚÇÐÏÊÁÉÕßÔÌÁÚÕÝÄÖÜÝÑÇÏÖÁØßÙÏÕÏ
ËØÓÇÔÕÃÕÏ¦ÒÒÕÏÕÏÚÇÒÕÃÕÏ
ØËÚÇÔÕÃÑÇÏÕÏÓËØÏÑÇÔÕÃÖÕß
ÇÔÚÏÙÚÕÏÞÕÆÔÙÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÓÁØÕÝÚÜÔËÙÄÊÜÔÇÖÄÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ
ÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÚÕßØÏÙÓÕÆÙÕÊÇ
ÖÕßÍÏÇÚÕ ÁÌÚÇÙÇÔÙÚÇ
ÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÑÇÏÁÚÙÏÓÏÇÖÚ×ÙÎÚÎÝÚ¦ÐËÜÝÚÕß ÙËËÚÂÙÏÇ
È¦ÙÎÇÔÚÏÙÚÕÏÞËÃÙËÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÂÓÃÇÖÕÙÕÙÚÏÇÃÇÓÕÔ¦ÊÇÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆ©ÓÜÝ
ÎÖÚ×ÙÎÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÊËÏÞÛËÃ
ÓËÍÇÒÆÚËØÎË¦ÔËÖÇÒÎÛËßÚÕÆÔÕÏ
ËÑÚÏÓÂÙËÏÝËÓÖÏÙÚËßÚÏÑÂÝÁÑÛËÙÎÝÚÎÝ4J2PUZL`ÍÏÇÚÏÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÙÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÝÊÏËÛÔ×Ý!ËÏÊÏÑÄÚËØÇÕÙßÓÈÕßÒËßÚÏÑÄÝÕÃÑÕÝ
ËÑÚÏÓ¦ÖÜÝÙÚÕÑÇÒÄÙËÔ¦ØÏÕÇß-

ÚÄÚÎÝÆÌËÙÎÝÚÎÝÊÏ¦ÊÕÙÎÝÚÕß
ÏÕÆÑÇÚ¦ÚÕßÝÛËØÏÔÕÆÝÓÂÔËÝÚÕ
ÖÒÂÍÓÇÙÚÕÔÚÕßØÏÙÓÄÊÏËÛÔ×Ý
ÛÇËÑÚÇÛËÃÞØÕÔÏÑ¦ÁÜÝÑÇÏÚÕ
ÚØÃÚÕÚØÃÓÎÔÕÚÕßÖØÏÔÇØÞÃÙËÏÎÇÔ¦ÑÇÓÉÎÚÕßÚÁÚÇØÚÕß
ÚØÏÓÂÔÕßÑÄÓÇÑÇÏÁÚÙÏÄÓÜÝ
ÎËÖÃÖÚÜÙÎÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÕß
ÚÕßØÏÙÓÕÆËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÖÜÝÛÇËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÂÇÌÕÆÖØÕÈÒÁÖËÏ
Ñ¦ÓÉÎÚÎÝàÂÚÎÙÎÝÙÚÕÔÚÕßØÏÙÓÄÊÏËÛÔ×ÝÑÇÚ¦ÚÕÚÎÝ
Ú¦ÐËÜÝÚÕß 

Σύσκεψη στο ΥΠΟΙΚ
ßÈÁØÔÎÙÎÑÇÏÌÕØËÃÝÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÚÕßØÏÙÓÕÆÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙË
ËÖÇÌÂÑÇÏÂÊÎÙßÍÑËÔÚØ×ÔÕÔÚÇÏ
ÄÙÕÖËØÏÙÙÄÚËØÇÖÕÙÕÚÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇËÃÔÇÏÊßÔÇÚÄÔÖØÕÑËÏÓÁÔÕß
ÔÇÇÖÕÑÚÎÛËÃÕØÇÚÄÚÎÚÇÍÏÇÚÕ
ÓÁÍËÛÕÝÚÕßÖØÕÈÒÂÓÇÚÕÝ¬ÕËÔÕÊÕÞËÏÇÑÄÖÏÓËÒÎÚÂØÏÕÒÒ¦ÊÕÝÐËÑÃÔÎÙËÂÊÎÁØËßÔÇÖËÊÃÕß
ÙËÓËÍ¦ÒÕÊËÃÍÓÇËÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÓËÚØÂÙËÏÚÄÙÕ
ÚÏÝÖØ×ÚËÝÇÖ×ÒËÏËÝÑÇÚ¦ÚÕÖØ×ÚÕÊÃÓÎÔÕÄÙÕÑÇÏÑßØÃÜÝÚÏÝ
ÖØÕÈÒÁÉËÏÝÓËÈ¦ÙÎÚÇÙÚÕÏÞËÃÇ
ÚÜÔÑØÇÚÂÙËÜÔÑÇÏÚÜÔÖØÕÙÊÕÑÏ×ÔÚÜÔÙÚËÒËÞ×ÔÚÕßÑÒ¦ÊÕß

¬ÎÔ¬ØÃÚÎÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÛÎÑË
ÙÆÙÑËÉÎÙÚÕßÖÕßØÍËÃÕ©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÓËÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÓËÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÚÕß²ØÂÙÚÕßÚÇáÑÕÆØÇ
ÚÕßßÖÕßØÍÕÆÔ¦ÖÚßÐÎÝÊ
ËÜØÍÏ¦ÊÎÚÕßÚÕßØÏÙÓÕÆ²¦ØÎËÕÞ¦ØÎÚÕßßÌßÖÕßØÍÕÆ
©ÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÑßÒÇÑ¦ÑÎÚÜÔ
ßÌßÖÕßØÍ×ÔÔ¦ÖÚßÐÎÝ§ÇÖÇÛÇÔ¦ÙÎÑÇÏ¬ÙÇÑÃØÎÚÕß
ßÌßÖÕßØÍÕÆÖÇØ¦ÚÜØÜÛßÖÕßØÍ×ÑÎÑÁØÚÙÕßÚÎÝÍËÔÏÑÂÝÍØÇÓÓÇÚÁÜÝÙßÔÚÕÔÏÙÓÕÆ
ÕÏÑÕÔÕÓÏÑ×ÔÑÇÏÇÔÇÖÚßÐÏÇÑ×Ô
ÖÕÒÏÚÏÑ×ÔÕãàÕßÑÇÏÚÕßÍËÔÏÑÕÆÍØÇÓÓÇÚÁÇÊÎÓÕÙÃÜÔËÖËÔÊÆÙËÜÔÑÇÏÑ¦ÒÑÕßÚÎ
ÙÆÙÑËÉÎÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ±© 
ÇÖÕÚÏÓÂÛÎÑËÎÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÇÐÏÕÒÕÍÂÛÎÑÇÔÕÏÇØÞÏÑÁÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÕßÖØÕÈÒÂÓÇÚÕÝÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÕÏÑÕÔÕÓÃÇÙßàÎÚÂÛÎÑÇÔ
ËÔÇÒÒÇÑÚÏÑÁÝÓËÒÒÕÔÚÏÑÁÝÖØÜÚÕÈÕßÒÃËÝÍÏÇÚÎÔÇÔÚÏÓËÚ×ÖÏÙÂ
ÚÕßÙÚÕÖÒÇÃÙÏÕÙßÔÚÕÔÏÙÓÕÆ
ËÔËØÍËÏ×ÔÑÇÏÓËÚÕßÝßØÜÖÇÃÕßÝËÚÇÃØÕßÝÑÇÏÇÖÕÌÇÙÃÙÚÎÑË
ÎÊÏËÔÁØÍËÏÇÚÇÑÚÏÑ×ÔÙßÔÇÔÚÂÙËÜÔÓËÚÎÙßÓÓËÚÕÞÂÑÇÏÚÕß
ßÖÕßØÍËÃÕß±ÍËÃÇÝ®

¡ËÚ¦ÚÕÚÇÐÃÊÏÚÎÝÙÚÎÔÛÂÔÇ
ÚÎÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÄÖÕß
ËÃÞËÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝÓËÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕßÝ
ÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÑßÈÁØÔÎÙÎÝÚÎÝ ÕÓÏÙÏÄÔÚÎÝ¬ÚÚÜÔÚØÇÖËà×ÔÑÇÛ×ÝÑÇÏ¦ÒÒÕßÝÎ/:)*ÑÇÚÁÒÎÐËÄÚÏÕÏÊËÃÑÚËÝËÖÏÞËÏØÎÓÇÚÏÑÕÆ
ÑÇÏÕÏÑÕÔÕÓÏÑÕÆÑÒÃÓÇÚÕÝÖÇØÇÓÁÔÕßÔÙËßÉÎÒ¦ËÖÃÖËÊÇÑÇÏÕÏÐÁÔËÝ¦ÓËÙËÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÙßÔËÞÃàÕßÔ
ÔÇËÔÏÙÞÆÕÔÚÇÏËÔ×ÎÑßÈÁØÔÎÙÎ
ÐËÖÇÍ×ÔËÏ®ËÖËÔÊßÚÏÑ¦ÁØÍÇÑÇÏ
ÙßÔËÞÃàËÏÓËÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇÏÊÏÜÚÏÑÕÖÕÏÂÙËÜÔÑÇÏÕÏÚÏÓÁÝÚÜÔÇÑÏÔÂÚÜÔÇßÐ¦ÔÕÔÚÇÏÇØ¦ÒÒÎÒÇÎ
ÒÒ¦ÊÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÑÇÒÄÊØÄÓÕ
ÍÏÇÚÎÔËÖÃÚËßÐÎÚÜÔÊÎÓÕÙÏÕÔÕÓÏÑ×ÔÙÚÄÞÜÔÖÇØ¦ÚÇÇÔÇÖÚßÐÏÇÑ¦
ÓÁÚØÇÖÕßÁÞÕßÔÂÊÎÙßÓÌÜÔÎÛËÃ
ËÔ×ÖËØÇÏÚÁØÜÑÇÒ¦ÔÁÇÍÏÇÚÎÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÛÇÔ¦Þ¦ØÎ
ÙÚÇÏÙÞßØ¦ÁÙÕÊÇÑÇÏÙÚÎÔËÔÊËÞÄÓËÔÎÓËÃÜÙÎÚÜÔÙÚÄÞÜÔÍÏÇÚÇ
ÖØÜÚÕÍËÔÂÖÒËÕÔ¦ÙÓÇÚÇ
ÚÙÏÄÖÜÝÚÕÔÃàËÏÎ/:)*ÕÙßÔÊßÇÙÓÄÝÚÕßÏÙÞßØÕÆÓÕÓÁÔÚÕßÓ
ÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÚÎÝËÔÃÙÞßÙÎÝÚÜÔ
ËÖËÔÊÆÙËÜÔÑÇÏÚÕßÞÇÓÎÒÕÆÖÕÒÏÚÏÑÕÆÑÏÔÊÆÔÕßÙÚÎÞ×ØÇÑ¦ÔËÏÚÎÔ
ËÖÃÚËßÐÎÚÕß ÍÏÇÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎ
ÔÇËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÂ
/:)*ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇÇÔÇÌÁØËÏ
ÖÜÝÎÇÔ¦ÑÚÎÙÎÚÎÝËÖËÔÊßÚÏÑÂÝ
ÈÇÛÓÃÊÇÝ®ÊËÔËÃÔÇÏÁÔÇÓÇÑØÏÔÄ
ÙËÔ¦ØÏÕÍÏÇÚÎÔÒÒ¦ÊÇËÔ×ÄÚÇÔ
ËÖÏÚËßÞÛËÃÛÇÙÎÓ¦ÔËÏÚÎÔÁÔÚÇÐÎ
ÙÚÕ8,Ñ¦ÚÏÚÕÕÖÕÃÕÛÇÈÕÎÛÂÙËÏ
ÙÚÎÊÏËÆØßÔÙÎÚÎÝËÖËÔÊßÚÏÑÂÝÈ¦ÙÎÝËÔ×ËÔÚÜÓËÚÇÐÆÛÇÇØÛËÃÑÇÏ
ÚÕÄØÏÕÖÕßÁÞÕßÔÕÏËÒÒÎÔÏÑÁÝÙßÙÚÎÓÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝÍÏÇÚÏÝÛÁÙËÏÝ
ÚÕßÝÙÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÕÓÄÒÕÍÇÚÙÏ
ÕÏÚØ¦ÖËàËÝÛÇÁÞÕßÔÙÎÓÇÔÚÏÑ¦
ÕÌÁÒÎÑÇÛ×ÝÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÛÇ
ÓÖÕØÕÆÔÔÇÈ¦àÕßÔÚÇËÒÒÎÔÏÑ¦ÕÓÄÒÕÍÇÜÝËÍÍÆÎÙÎÙÚÎÔ ¬ÍÏÇÚÎ
ÒÂÉÎØËßÙÚÄÚÎÚÇÝÓÁÙÜÚÜÔÖØ¦ÐËÜÔ;3;96000ÚÎÝ ¬ÇÑÄÓÇÑÇÏ
ÓËÇØÔÎÚÏÑ¦ËÖÏÚÄÑÏÇ
¥ÙÚÄÙÕÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÈØËÚÇÔÏÑÂÚØ¦ÖËàÇÕÏËÐËÒÃÐËÏÝÓËÚÕÔ

ÑÕØÕÔÜáÄÑÇÏÚÕÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÄ
ÓÖÕØËÃÔÇÇÖÕÚËÒÁÙÕßÔÊÆÕÖÕÒÆ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÕÆÝÑÏÔÊÆÔÕßÝÙÚÎÔÕÏÑÕÔÕÓÃÇÑÇÏÙÚÕÔÊØÄÓÕÖØÕÝÚÕ
  ÇÚ¦ÚÕÚÇÐÃÊÏÚÎÝÙÚÎÔÛÂÔÇ
ÑÇÏÙËÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝÓËËÖËÔÊßÚÁÝÕÏ
ÇÔÎÙßÞÃËÝÍÏÇÚÏÝÖÏÛÇÔÁÝËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÚÕßÔÁÕßÏÕÆÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÂÚÇÔÁÔÚÕÔËÝ
ËÐ¦ÖÒÜÙÎÚÕßÏÕÆÁÞËÏÂÊÎ
ÖØÕÑÇÒÁÙËÏËÖÏÈØ¦ÊßÔÙÎÚÎÝÊØÇÙÚÎØÏÄÚÎÚÇÝÙÚÕÔ©ÄÖÜÝÙÎÓËÏ×ÔËÏ¡ÃÇÙÎÓÇÔÚÏÑÂÇÆÐÎÙÎÚÜÔ
ÑØÕßÙÓ¦ÚÜÔÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇÞÚßÖÂÙËÏÁÔÇÔÇÖÄÚÕßÝÈÇÙÏÑÕÆÝÓÕÞÒÕÆÝÚÎÝÇÔ¦ÖÚßÐÎÝÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÕÔÚÕßØÏÙÓÄ©ÏÚÕßØÏÙÚÏÑÁÝËÏÙÖØ¦ÐËÏÝÙßÓÈ¦ÒÒÕßÔÙÞËÊÄÔÙÚÕ ÚÕßÑÇÏÕÑÒ¦ÊÕÝ
ÙßÔÕÒÏÑ¦ÙÚÕ ÚÕß
©ÖÜÝËÑÚÏÓ¦Î/:)*ÓÃÇÓËÃÜÙÎ
ÚÎÝÚ¦ÐËÜÝÚÕß ÙÚÕÔÚÕßØÏÙÓÄ
ÒÄÍÜÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÛÇÞÚßÖÂÙËÏ
ÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÑÇÚ¦ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ

Μεσοπρόθεσμα
ο στόχος για ανάπτυξη
4% είναι εφικτός,
εκτιμά η HSBC.
 ¥ÙÚÄÙÕÊËÊÕÓÁÔÕßÄÚÏÎÚÕßØÏÙÚÏÑÂÖËØÃÕÊÕÝÐËÑÏÔ¦ËÏÚÕÑÇÒÕÑÇÃØÏË¦ÔÎËÐ¦ÖÒÜÙÎÇÖÕÊËÏÞÛËÃ
ÖØÕÙÜØÏÔÂÕÏÑÃÔÊßÔÕÏÛÇÖËØÏÕØÏÙÚÕÆÔÖÃÙÎÝË¦ÔÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇ
ÚÇÑØÕÆÙÓÇÚÇÖÇØÇÓËÃÔÕßÔÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÇÎÞ×ØÇÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇ
ËÖÜÌËÒÎÛËÃÑÇÛ×ÝÕÏÚÕßØÃÙÚËÝ
ÛÇÚÎÔÖØÕÚÏÓÂÙÕßÔÜÝÖØÕÕØÏÙÓÄ
ÁÔÇÔÚÏÚÜÔÞÜØ×ÔÖÕßÎËÐ¦ÖÒÜÙÎ
ËÃÔÇÏÖÕÒÆÖÏÕÁÔÚÕÔÎ

Οι τράπεζες
ËÐ¦ÖÒÜÙÎÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÇÖÕÚËÒÁÙËÏÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÑÏÔÊÆÔÕßÑÇÏÍÏÇÚÏÝËÒÒÎÔÏÑÁÝÚØ¦ÖËàËÝ ¦ÖÕÏËÝÚØ¦ÖËàËÝ
ÙÚÎÔÚÇÒÃÇÇÔÇÍÑ¦ÙÚÎÑÇÔÔÇÑØÇÚÂÙÕßÔÑÒËÏÙÚ¦ÑÇÚÇÙÚÂÓÇÚ¦ÚÕßÝ
ÑÇÏÇÔÇÑÕÃÔÜÙÇÔÖËØÃÕÊÕÞ¦ØÏÚÕÝ
ÍÏÇÚÎÔÇÖÕÖÒÎØÜÓÂÚÜÔÙÚËÍÇÙÚÏÑ×ÔÊÇÔËÃÜÔËÑËÃÔÜÔÖÕßÓÁÔÕßÔ
ÙÚÏÝÖÒÎÍËÃÙËÝÖËØÏÕÞÁÝÖÃÙÎÝÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÖÎØË¦ÙËÏÇØÔÎÚÏÑ¦
ÚÏÝÐÁÔËÝ¦ÓËÙËÝËÖËÔÊÆÙËÏÝÙÚÕÔ
ÑÒ¦ÊÕÚÜÔÇÑÏÔÂÚÜÔ
¬ÁÒÕÝÍÏÇÚÎÔ/:)*ÕÏËÏÙØÕÁÝ
ÚÜÔÓËÚÇÔÇÙÚ×ÔÒÄÍÜÚÜÔÍËÜÖÕÒÏÚÏÑ×ÔËÔÚ¦ÙËÜÔÙÚÎ¡ÁÙÎÔÇÚÕÒÂÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔÔÇÇÖÕÚËÒÁÙÕßÔÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÑÏÔÊÆÔÕßÍÏÇÚÎÔ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÏÊÃÜÝÄÙÕÖÒÎÙÏ¦àËÏÚÕ
ÑÇÒÕÑÇÃØÏÚÙÏßÖ¦ØÞËÏÑÃÔÊßÔÕÝ
ËÖÇÔ¦ÒÎÉÎÝÚÎÝÓËÚÇÔÇÙÚËßÚÏÑÂÝ
ÑØÃÙÎÝÚÕßÑÇÏÚÕßÄÖÜÝ
ËÑÚÏÓ¦

Τι προτείνει ο ΣΕΤΕ για να περιοριστεί το φαινόμενο
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Την άμεσηßÏÕÛÁÚÎÙÎËßÁÒÏÑÚÎÝ
ÖÕÒÏÚÏÑÂÝÇÑßØ×ÙËÜÔÙÚÕÔËÒÒÎÔÏÑÄÚÕßØÏÙÓÄËÏÙÎÍËÃÚÇÏÕÆÔÊËÙÓÕÝÒÒÎÔÏÑ×Ô¬ÕßØÏÙÚÏÑ×Ô
ÖÏÞËÏØÂÙËÜÔ¬ÙÚÎÔËÒÒÎÔÏÑÂÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÌÏÒÕÐËÔÃÇÝ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇËÔÛÇØØßÔÛÕÆÔ
ÕÏÐÁÔÕÏËÖÏÙÑÁÖÚËÝÑÇÏÖØ¦ÑÚÕØËÝÇÌËÔÄÝÔÇÖØÕÞÜØÂÙÕßÔÙË
ÑØÇÚÂÙËÏÝËÔÓÁÙÜÚÜÔÊÏËÛÔ×Ô
ÇÔÎÙßÞÏ×ÔÍÏÇÚÎÔËÖÏÊÎÓÃÇÚÕß
COVID ÑÇÏÇÌËÚÁØÕßÔÇÓÎÔ
ÖØÕÞÜØÂÙÕßÔÙËÇÑßØ×ÙËÏÝÄÙÕÏ
ÁÞÕßÔÂÊÎÑ¦ÔËÏÑØÇÚÂÙËÏÝÖÏÞËÏØËÃÚÇÏÊÎÒÇÊÂÔÇÊÕÛËÃÞØÄÔÕÝÙÚÕßÝÖËÒ¦ÚËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇ
ËÐÇÙÌÇÒÏÙÚËÃÎÑÇÚ¦ÚÕÊßÔÇÚÄÔ
ÕÓÇÒÂÙßÔÁÞËÏÇÚÜÔÖÜÒÂÙËÜÔ
ÖØÄÚÇÙÎËÔÚ¦ÙÙËÚÇÏÙÚÎÊÁÙÓÎ
ÖØÜÚÕÈÕßÒÏ×ÔÓËÙÚÄÞÕÚÕÔÖËØÏÕØÏÙÓÄÚÜÔËÖÏÖÚ×ÙËÜÔÙÚÕÔ
ËÒÒÎÔÏÑÄÚÕßØÏÙÓÄÇÖÄÚÎÔËÐ¦ÖÒÜÙÎÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÖÕßÙßÍÑØÕÚËÃÎÕÓ¦ÊÇÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÚÎÝ
ÑØÃÙÎÝÚÕß¬

Ευέλικτος κανονισμός
ËÙÞËÚÏÑÂËÍÑÆÑÒÏÕÖÕßÁÞËÏ
ÇÔÇØÚÎÛËÃÑÇÏÙÚÎÔÏÙÚÕÙËÒÃÊÇ
ÚÕß¬ÖØÕÚËÃÔËÚÇÏÜÝÖØ×ÚÕ
ÈÂÓÇÇßÚÂÎÖÏÕËßÁÒÏÑÚÎÖÕÒÏÚÏÑÂÇÑßØ×ÙËÜÔÇÖÄÚÇÚÕßØÏÙÚÏ-

Για τα καταλύματα
σε πόλεις συστήνει
να υπάρχει δικαίωμα
δωρεάν ακύρωσης
24 ώρες πριν
από την άφιξη.
Ñ¦ÑÇÚÇÒÆÓÇÚÇÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇ
ÑÇÏÓËÚÇÚÕßØÏÙÚÏÑ¦ÍØÇÌËÃÇ
ÄÖÕßÇßÚÄËÃÔÇÏÇÖÇØÇÃÚÎÚÕßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÍÏÇÑØÇÚÂÙËÏÝÖÕß
ÇÌÕØÕÆÔÊÏÇÓÕÔÁÝÁÜÝ¡ÇãÕß
ÖØÕÚËÃÔËÚÇÏÎÚØÕÖÕÖÕÃÎÙÎ
ÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝÇÑßØ×ÙËÜÔÚÄÙÕ
ÚÜÔÓËÓÕÔÜÓÁÔÜÔÄÙÕÑÇÏÚÜÔ
ÕÓÇÊÏÑ×ÔÑØÇÚÂÙËÜÔÜÝËÐÂÝ!
1.ÖÕÞÏÑ¦ÚÕßØÏÙÚÏÑ¦ÑÇÚÇÒÆÓÇÚÇYLZVY[!ÏÑÇÃÜÓÇÊÜØË¦Ô
ÇÑÆØÜÙÎÝÎÓÁØËÝÖØÏÔÇÖÄÚÎÔ
¦ÌÏÐÎÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÇßÚÂÛÇ
ËÖÏÙÚØÁÌËÚÇÏÎÖØÕÑÇÚÇÈÕÒÂÖÕß
ÁÞËÏÑÇÚÇÈÒÎÛËÃ
2. ¬ÕßØÏÙÚÏÑ¦ÑÇÚÇÒÆÓÇÚÇÙßÔËÞÕÆÝÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÙËÇÙÚÏÑ¦ÑÁÔÚØÇ!ÏÑÇÃÜÓÇÊÜØË¦ÔÇÑÆØÜÙÎÝ×ØËÝÖØÏÔÇÖÄÚÎÔ¦ÌÏÐÎ
ÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÇßÚÂÛÇËÖÏÙÚØÁÌËÚÇÏÎÖØÕÑÇÚÇÈÕÒÂÖÕßÁÞËÏ
ÑÇÚÇÈÒÎÛËÃ
2.¬ÕßØÏÙÚÏÑ¦ÑÇÚÇÒÆÓÇÚÇÙßÔË-

Το σχέδιο³È. 0 ³TÉÖÉ{ÑÙÉ{T¨Ì³ÈØÉÜÒ³ÉØ³ÉÑ³ÑÐÑ³ÊÈ{Ñ~È¨É{Ø~¨Ñ³ÊÉ
ÞÕÆÝÒËÏÚÕßØÍÃÇÝÙËÕØËÏÔÁÝÎÓÏÕØËÏÔÁÝÖËØÏÕÞÁÝ!ÏÑÇÃÜÓÇÊÜØË¦Ô
ÇÑÆØÜÙÎÝ×ØËÝÖØÏÔÇÖÄÚÎÔ
¦ÌÏÐÎÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÇßÚÂÛÇ

ËÖÏÙÚØÁÌËÚÇÏÎÖØÕÑÇÚÇÈÕÒÂÖÕß
ÁÞËÏÑÇÚÇÈÒÎÛËÃ
ËÔÒÄÍÜÖÕÒÏÚÏÑÂÇÑßØ×ÙËÜÔ
ÖØÕÚËÃÔËÚÇÏÔÇËÌÇØÓÕÙÚËÃÑÇÏÙË

ÑØÇÚÂÙËÏÝÖÕßÁÞÕßÔÂÊÎÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛËÃÑÇÏÍÏÇÚÏÝÕÖÕÃËÝËÐÇÑÕÒÕßÛËÃÓÁÞØÏÙÂÓËØÇÔÇßÖ¦ØÞËÏ
ÎÊßÔÇÚÄÚÎÚÇÊÜØË¦ÔÇÑÆØÜÙÎÝ
ÚÎÔÄÒÎÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄÝ
ØÄÒÕÝËÖÏÌßÒ¦ÙÙËÚÇÏÑÇÏÍÏÇÚÇ
ÚÕßØÏÙÚÏÑ¦ÍØÇÌËÃÇÖÕßËÔÛÇØØÆÔÕÔÚÇÏÔÇËÌÇØÓÄÙÕßÔÚÎÔÇÒÒÇÍÂÙÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÇÑßØ×ÙËÜÔ
ÚÜÔÚÕßØÏÙÚÏÑ×ÔÑÇÚÇÒßÓ¦ÚÜÔ
ÇØ¦ÒÒÎÒÇV¬ÖØÕÞÜØ¦ËÏ
ÙËÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝÓËÚÕßÝËÑÖØÕÙ×ÖÕßÝÚÜÔÓËÍÇÒÆÚËØÜÔßØÜÖÇÃÜÔ[V\YVWLYH[VYZÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
àÎÚÎÛËÃÑÇÏÎÊÏÑÂÚÕßÝÙßÓÓËÚÕÞÂÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÇßÚÂßÚ¦
ÙËÙßÔÊßÇÙÓÄÓËÇÔÚÃÙÚÕÏÞËÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÇÖÄÚÕßÝßÖÄÒÕÏÖÕßÝÑÒ¦ÊÕßÝÚÕßÚÕßØÏÙÓÕÆÓÖÕØÕÆÔÔÇ
ÙßÓÈ¦ÒÕßÔÙÚÎÊÏÇÚÂØÎÙÎÇÒÒ¦
ÑÇÏÙÚÎÔËÔÛ¦ØØßÔÙÎÚÜÔÑØÇÚÂÙËÜÔ
©ÏËÖÏÖÚ×ÙËÏÝÖÕßÁÞËÏÙÚÕÔÊÏËÛÔÂÚÕßØÏÙÚÏÑÄÚÕÓÁÇÎËÐ¦ÖÒÜÙÎÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÁÞÕßÔÇØÞÃÙËÏ
ÔÇÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÏÑÇÏÙÚÎÞ×ØÇ
ÓÇÝÙÎÓËÏ×ÔËÏÕ¬ÓËÃÝÕÏ
ËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃËÝÚÕßÞ×ØÕßÕÌËÃÒÕßÓËÇÖÄÚÎÔÖÒËßØ¦ÓÇÝÔÇ
ÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙÕßÓËÚÕàÂÚÎÓÇÓË
ÉßÞØÇÏÓÃÇÑÇÏÔÎÌÇÒÏÄÚÎÚÇÑÇÏ
ÔÇÙßÓÈ¦ÒÕßÓËÙÚÎÔÖØÕÙÚÇÙÃÇ
ÚÎÝËÏÑÄÔÇÝÚÎÝÞ×ØÇÝÑÇÏÚÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÚÕßØÏÙÚÏÑÕÆÖØÕáÄÔÚÕÝ®

ÇØ¦ÒÒÎÒÇÙËÇßÚÂÚÎÞØÕÔÏÑÂ
ÙßÍÑßØÃÇÇÖÇÏÚËÃÚÇÏÄÖÜÝßÖÕÍØÇÓÓÃàËÚÇÏÁÔÇÖÒÁÍÓÇÖØÜÚÕÈÕßÒÏ×ÔÖÕßÛÇÈÕÎÛÂÙËÏÙÚÕÔ
ÖËØÏÕØÏÙÓÄÚÜÔËÖÏÖÚ×ÙËÜÔÙÚÕÔ
ÚÕßØÏÙÓÄÕÕÖÕÃÕÝËÃÔÇÏÕÑÆØÏÕÝÚØÕÌÕÊÄÚÎÝÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝ®

Τα κρουαζιερόπλοια
ÔÚÜÓËÚÇÐÆÎÔÜÙÎÌÕÖÒÏÙÚ×Ô ØÕßÇàÏËØÕÖÒÕÃÜÔÑÇÏ
¢ÕØÁÜÔ§ÇßÚÏÒÃÇÝÓËÇÔÇÑÕÃÔÜÙÂÚÎÝÊÏÇÈËÈÇÏ×ÔËÏÖÜÝÈØÃÙÑËÚÇÏÙËÊÏÇØÑÂËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÓË
ÚÇÓÁÒÎÚÎÝÖÕßËÑÖØÕÙÜÖÕÆÔ
ÚÏÝÊÏÇÞËÏØÃÙÚØÏËÝËÚÇÏØËÃËÝÑØÕßÇàÏËØÕÖÒÕÃÜÔÙßÍÑËÔÚØ×ÔÕÔÚÇÝ
ÄÒÇÚÇÙÚÕÏÞËÃÇÇÖÄÖÒËßØ¦Ý
ÊØÕÓÕÒÕÍÃÜÔ¶ÙÚÎÔËÑÚÁÒËÙÎ
ÑßÑÒÏÑ×ÔÚÇÐÏÊÃÜÔ¶ÓËÖØÕÙËÍÍÃÙËÏÝÑÇÏÙËÒÏÓÁÔËÝÍËÏÚÕÔÏÑ×Ô
ÞÜØ×Ô®ØÕÑËÏÓÁÔÕßÊËÍÏÇ
ÚÎÒÂÉÎÚÜÔÇÔÇÍÑÇÃÜÔÓÁÚØÜÔ
ÇÖÄÖÒËßØ¦ÝÚÜÔÚÕÖÏÑ×ÔÇØÓÕÊÃÜÔÇØÞ×ÔßÖ¦ØÞËÏËÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÓËÚÎÔÑËÔÚØÏÑÂÊÏÕÃÑÎÙÎ
ÚÜÔßÖÕßØÍËÃÜÔ§ÇßÚÏÒÃÇÝÑÇÏ
±ÍËÃÇÝÑÇÏÏÊÏÇÃÚËØÇÓËÚÕÔ©±ÖØÕÝÚÕÔÙÑÕÖÄÚÎÝÁÍÑÇÏØÎÝËÔÎÓÁØÜÙÎÝÇÐÏÕÒÄÍÎÙÎ
ÚÎÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÑÇÛ×ÝÑÇÏÚÎÔ
ÚÂØÎÙÎÑÇÚ¦ÖËØÃÖÚÜÙÎÚÜÔÓÁÚØÜÔÖØÄÒÎÉÎÝ®
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Μάχη 13 μνηστήρων για το ξενοδοχείο Ritz

Ανω του 1,3 δισ. δολ. η κάθε προσφορά που έχει κατατεθεί, όταν η μονάδα στο Λονδίνο αποτιμάται στο 1,03 δισ. δολάρια
Zωηρό είναι το ενδιαφέρον για την
απόκτηση του υπερπολυτελούς ξενοδοχείου Ritz στο Λονδίνο, για το
οποίο, όπως αποκάλυψε ο συνιδιοκτήτης του Φρέντερικ Μπάρκλεϊ,
έχουν υποβληθεί αρκετές ανταγωνιστικές προσφορές άνω του 1,3
δισ. δολαρίων εκάστη. Τα σχετικά
αναφέρει δημοσίευμα του ειδησεογραφικού πρακτορείου Press Association, ενώ ο κ. Μπάρκλεϊ τόνισε
ότι «δεν υπάρχει περιθώριο να γίνει
δεκτή οποιαδήποτε προσφορά που
θα είναι χαμηλότερη από την αποτίμηση του ξενοδοχείου». Αλλωστε,
όπως πρόσθεσε, «ήμουν ιδιαίτερα
υπερήφανος για το Ritz και την επιτυχία του ως ξενοδοχείου, από τη
στιγμή που το αγόρασα το 1995 και
κατέβαλα ως προκαταβολή 7,5 εκατ.

στερλίνες (9,7 εκατ. δολάρια)». Σήμερα το ξενοδοχείο Ritz αποτιμάται
στα 800 εκατ. στερλίνες (1,03 δισ.
δολάρια), ενώ είχε αρχικά αγοραστεί
προς 75 εκατ. στερλίνες (97 εκατ.
δολάρια). Μεταξύ των 13 ενδιαφερομένων, στους οποίους δόθηκε η
δυνατότητα να κάνουν επισταμένη
έρευνα για την οικονομική κατάσταση του ομίλου Ritz, είναι τα σαουδαραβικά κεφάλαια Sidra Capital,
όπως είχαν αναφέρει οι Financial
Times, και ο μέγας και πολύς Μπερνάρ Αρνό, σύμφωνα με τους Times
of London. Πρόκειται για τον πλουσιότερο Γάλλο και ιδιοκτήτη του
ομίλου Louis Vuitton Moet Hennessy
(LVMH). Ο τελευταίος έχει μια ευρεία
γκάμα εμπορικών σημάτων στο πεδίο των ειδών πολυτελείας, από πα-

νάκριβες σαμπάνιες και δερμάτινες
τσάντες μέχρι οίκους μόδας και πολυκαταστήματα - μπουτίκ. Σύμφωνα
με όσα αναφέρει για την υπόθεση
αυτή το ειδησεογραφικό πρακτορείο
Bloomberg, το προαναφερθέν ξενοδοχείο αποτελεί το περιουσιακό
στοιχείο των πανομοιότυπων δίδυμων μεγιστάνων Φρέντερικ και Ντέιβιντ Μπάρκλεϊ, το οποίο έχει την
υψηλότερη αξία μεταξύ των άλλων
αποκτημάτων τους. Μεταξύ αυτών
συγκαταλέγεται το ψηφιακό κατάστημα Shop Direct και η Yodel, εταιρεία παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών μεταξύ επιχειρήσεων και
μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών.
Επιπλέον, οι Μπάρκλεϊ διαθέτουν
ένα μικρό νησί στη Μάγχη με το

όνομα Μπρεκού, όπου έκτισαν ένα
γοτθικού τύπου κάστρο με 100 δωμάτια, επιχρυσωμένους πυργίσκους
και ελικοδρόμιο. Ωστόσο, οι κάποτε
αχώριστοι δίδυμοι Φρέντερικ και
Ντέιβιντ βρίσκονται πλέον σε δικαστική διαμάχη με αφορμή έναν
μεγάλο ανασχηματισμό στην επιχειρηματική αυτοκρατορία τους.
Και εδώ έγκειται και το ενδιαφέρον
για το Ritz. Σε ακροαματική διαδικασία στo ανώτατο δικαστήριο τον
Φεβρουάριο, αποκαλύφθηκε ότι ο
Αλιστερ Μπάρκλεϊ, ανιψιός του
Φρέντερικ και γιος του Ντέιβιντ,
παρακολουθούσε μυστικά τον θείο
του στο ξενοδοχείο Ritz και μάλιστα
όταν συζητούσε με την κόρη του
Αμάντα για δυνητικές πωλήσεις και
εξαγορές, ώστε να εμπλουτιστούν

τα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας. Στο μεταξύ, βάσει όσων
έχουν γίνει γνωστά, οι γιοι του Ντέιβιντ Μπάρκλεϊ έχουν τον πλήρη
έλεγχο στο πεντάστερο Ritz με ιστορία 100 ετών και πλέον, ενώ η εξαδέλφη τους Αμάντα Μπάρκλεϊ αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο
του ξενοδοχείου. Αναφέρεται ότι ο
Φρέντερικ Μπάρκλεϊ προσέφυγε
στη δικαιοσύνη φοβούμενος πως
οι συνομιλίες με την κόρη του Αμάντα, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο
χαρτί και διανεμήθηκαν στην οικογένεια, θα χρησιμοποιούνταν
εσφαλμένα. Οι δικηγόροι τους, τέλος,
είπαν ότι ζήτησε από το δικαστήριο
να επιβάλει πλήρη απαγόρευση
χρήσης τους από όσους είχαν τα
σχετικά κείμενα στα χέρια τους.

Η διαμάχη μεταξύτων δίδυμων αδελφών Μπάρκλεϊ ήταν η αιτία για να
μπει πωλητήριο στο πεντάστερο ξενοδοχείο.

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΠΑΦΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΕΩΣ 2017

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΠΑΦΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΕΩΣ 2017

Γνωστοποίηση σύμφωνα με τους Κανονισμούς 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 και 40 για καθορισμό
και πληρωμή των ετήσιων τελών αποχέτευσης ομβρίων υδάτων για το 2020.

Γνωστοποίηση σύμφωνα με τους Κανονισμούς 32, 33, 35, 36, 38, 39 και 40 για καθορισμό και
πληρωμή των ετήσιων τελών αποχέτευσης λυμάτων για το 2020.

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από τους Κανονισμούς 32, 33, 34,
35, 36, 38, 39 και 40 των περί Αποχετεύσεων Πάφου Κανονισμών του 1999 έως 2017, αποφάσισε και καθόρισε αναφορικά
με το έτος 2020 τα ακόλουθα σε σχέση με την επιβολή και είσπραξη των τελών.

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από τους Κανονισμούς 32, 33, 35,
36, 38, 39 και 40 των περί Αποχετεύσεων Πάφου Κανονισμών του 1999 έως 2017, αποφάσισε και καθόρισε αναφορικά
με το έτος 2020 τα ακόλουθα σε σχέση με την επιβολή και είσπραξη των τελών.

1. (α) Για ακίνητα ή υποστατικά, τα οποία βρίσκονται μέσα στην περιοχή του Συμβουλίου της Πρώτης Φάσης κατασκευής
του Συστήματος Αποχέτευσης Λυμάτων και Ομβρίων Υδάτων Πάφου, θα καταβάλλεται τέλος αποχέτευσης ομβρίων
υδάτων το οποίo θα καθορίζεται σε 0,0098 σεντ για κάθε Ευρώ στην εκτιμημένη αξία του ακινήτου αναφορικά με την
οποία είναι πληρωτέο το τέλος, όπως αυτή είναι γραμμένη ή καταχωρημένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού
Γραφείου Πάφου μετά από τη διενεργηθείσα γενική εκτίμηση της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας, με βάση τις διατάξεις
του Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, σε τιμές 1/1/2018.
(β) Για ακίνητα ή υποστατικά, τα οποία βρίσκονται μέσα στην περιοχή του Συμβουλίου αλλά έξω από την περιοχή που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 (α) της Πρώτης Φάσης κατασκευής του Συστήματος Αποχέτευσης Λυμάτων και Ομβρίων
Υδάτων Πάφου, θα καταβάλλεται τέλος αποχέτευσης ομβρίων υδάτων το οποίo θα καθορίζεται σε 0,01 σεντ για κάθε
Ευρώ στην εκτιμημένη αξία του ακινήτου αναφορικά με την οποία είναι πληρωτέο το τέλος, όπως αυτή είναι γραμμένη ή
καταχωρημένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Πάφου μετά από τη διενεργηθείσα γενική εκτίμηση
της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας, με βάση τις διατάξεις του Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση)
Νόμου, σε τιμές 1/1/2018.

1. (α) Για ξενοδοχεία, διαμερίσματα και άλλα καταλύματα που χρησιμοποιούνται για τουριστικούς σκοπούς, άλλες
τουριστικές αναπτύξεις και βιομηχανίες (συμπεριλαμβανομένων λιμανιών, αεροδρομίων, υδροπάρκων, μαρίνες), τα οποία
βρίσκονται μέσα στα κοινοτικά όρια Κισσόνεργας και Κονιών, θα καταβάλλεται τέλος αποχέτευσης λυμάτων 0,177 σεντ
για κάθε ευρώ πάνω στην εκτιμημένη αξία του ακινήτου αναφορικά με την οποία είναι πληρωτέο το τέλος όπου αυτή
είναι γραμμένη ή καταχωρημένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Πάφου μετά από τη διενεργηθείσα
γενική εκτίμηση της ακίνητης ιδιοκτησίας με βάση τις διατάξεις του Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και
Εκτίμηση) Νόμου σε τιμές 1/1/2018.
(β) Για κατοικίες και άλλα ακίνητα ή υποστατικά τα οποία βρίσκονται μέσα στα κοινοτικά όρια Κισσόνεργας και Κονιών,
θα καταβάλλεται τέλος αποχέτευσης 0,085 σεντ για κάθε ευρώ πάνω στην εκτιμημένη αξία του ακινήτου αναφορικά με
την οποία είναι πληρωτέο το τέλος όπου αυτή είναι γραμμένη ή καταχωρημένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού
Γραφείου Πάφου μετά από τη διενεργηθείσα γενική εκτίμηση της ακίνητης ιδιοκτησίας με βάση τις διατάξεις του Περί
Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου σε τιμές 1/1/2018.

2. Τα καθορισθέντα ετήσια τέλη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πιο πάνω πρέπει να πληρωθούν μέχρι την 31η
Οκτωβρίου 2020, στα Γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου (ισόγειο), οδός Κινύρα 23, Κόσμος Κωρτ, Πάφος ή
σε όλες τις Τράπεζες. Η πληρωμή μπορεί επίσης να γίνει με πιστωτική κάρτα από το διαδίκτυο είτε μέσω της ιστοσελίδας
της εταιρείας JCC Payment Systems Ltd, είτε μέσω των ιστοσελίδων των τραπεζών που προσφέρουν αυτή την υπηρεσία.
Μετά την ημερομηνία αυτή επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση (Άρθρο 30(3) του Νόμου).
Η παρούσα γνωστοποίηση θεωρείται και ως ατομική ειδοποίηση προς τα επηρεαζόμενα πρόσωπα.

2. Τα καθορισθέντα ετήσια τέλη που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 πιο πάνω πρέπει να πληρωθούν μέχρι
την 31η Οκτωβρίου 2020, στα Γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου (ισόγειο), οδός Κινύρα 23, Κόσμος Κωρτ,
Πάφος ή σε όλες τις Τράπεζες. Η πληρωμή μπορεί επίσης να γίνει με πιστωτική κάρτα από το διαδίκτυο είτε μέσω της
ιστοσελίδας της εταιρείας JCC Payment Systems Ltd, είτε μέσω των ιστοσελίδων των τραπεζών που προσφέρουν αυτή
την υπηρεσία.
Μετά την ημερομηνία αυτή επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση (Άρθρο 30(3) του Νόμου).
Η παρούσα γνωστοποίηση θεωρείται και ως ατομική ειδοποίηση προς τα επηρεαζόμενα πρόσωπα.

3. Για σκοπούς εξυπηρέτησης του κοινού αποστέλλονται ταχυδρομικώς καταστάσεις λογαριασμού. Όσοι δεν πάρουν
κατάσταση λογαριασμού, παρακαλούνται όπως προσκομίσουν στα Γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου, τους
τίτλους ιδιοκτησίας για διευθέτηση της πληρωμής των οφειλόμενων ποσών.

3. Για σκοπούς εξυπηρέτησης του κοινού αποστέλλονται ταχυδρομικώς καταστάσεις λογαριασμού. Όσοι δεν πάρουν
κατάσταση λογαριασμού, παρακαλούνται όπως προσκομίσουν στα Γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου, τους
τίτλους ιδιοκτησίας για διευθέτηση της πληρωμής των οφειλόμενων ποσών.

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΠΑΦΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΕΩΣ 2017

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΠΑΦΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΕΩΣ 2017

Γνωστοποίηση σύμφωνα με τους Κανονισμούς 32, 33, 35, 36, 38, 39 και 40 για καθορισμό και
πληρωμή των ετήσιων τελών αποχέτευσης λυμάτων για το 2020.

Γνωστοποίηση σύμφωνα με τους Κανονισμούς 32, 33, 35, 36, 38, 39 και 40 για καθορισμό και
πληρωμή των ετήσιων τελών αποχέτευσης λυμάτων για το 2020.

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από τους Κανονισμούς 32, 33, 35,
36, 38, 39 και 40 των περί Αποχετεύσεων Πάφου Κανονισμών του 1999 έως 2017, αποφάσισε και καθόρισε αναφορικά
με το έτος 2020 τα ακόλουθα σε σχέση με την επιβολή και είσπραξη των τελών.

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από τους Κανονισμούς 32, 33, 35,
36, 38, 39 και 40 των περί Αποχετεύσεων Πάφου Κανονισμών του 1999 έως 2017, αποφάσισε και καθόρισε αναφορικά
με το έτος 2020 τα ακόλουθα σε σχέση με την επιβολή και είσπραξη των τελών.

1. (α) Για ξενοδοχεία, διαμερίσματα και άλλα καταλύματα που χρησιμοποιούνται για τουριστικούς σκοπούς, άλλες
τουριστικές αναπτύξεις και βιομηχανίες (συμπεριλαμβανομένων λιμανιών, αεροδρομίων, υδροπάρκων, μαρίνες), τα οποία
βρίσκονται μέσα στην περιοχή του Συμβουλίου της Πρώτης Φάσης κατασκευής του Συστήματος Αποχέτευσης Λυμάτων
και Ομβρίων Υδάτων Πάφου, αλλά εκτός των δημοτικών ορίων Γεροσκήπου και Κολώνης θα καταβάλλεται τέλος αποχέτευσης
λυμάτων 0,1181 σεντ για κάθε ευρώ πάνω στην εκτιμημένη αξία του ακινήτου αναφορικά με την οποία είναι πληρωτέο το
τέλος όπου αυτή είναι γραμμένη ή καταχωρημένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Πάφου μετά
από τη διενεργηθείσα γενική εκτίμηση της ακίνητης ιδιοκτησίας με βάση τις διατάξεις του Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας
(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου σε τιμές 1/1/2018.
(β) Για κατοικίες και άλλα ακίνητα ή υποστατικά τα οποία βρίσκονται μέσα στην περιοχή του Συμβουλίου της Πρώτης
Φάσης κατασκευής του Συστήματος Αποχέτευσης Λυμάτων και Ομβρίων Υδάτων Πάφου αλλά εκτός των δημοτικών ορίων
Γεροσκήπου και Κολώνης, θα καταβάλλεται τέλος αποχέτευσης λυμάτων 0,0376 σεντ για κάθε ευρώ πάνω στην εκτιμημένη
αξία του ακινήτου αναφορικά με την οποία είναι πληρωτέο το τέλος όπου αυτή είναι γραμμένη ή καταχωρημένη στα
βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Πάφου μετά από τη διενεργηθείσα γενική εκτίμηση της ακίνητης
ιδιοκτησίας με βάση τις διατάξεις του Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου σε τιμές
1/1/2018.

1. (α) Για ξενοδοχεία, διαμερίσματα και άλλα καταλύματα που χρησιμοποιούνται για τουριστικούς σκοπούς, άλλες
τουριστικές αναπτύξεις και βιομηχανίες (συμπεριλαμβανομένων λιμανιών, αεροδρομίων, υδροπάρκων, μαρίνες), τα οποία
βρίσκονται μέσα στην περιοχή του Συμβουλίου της Πρώτης Φάσης κατασκευής του Συστήματος Αποχέτευσης Λυμάτων
και Ομβρίων Υδάτων Πάφου και εντός των δημοτικών ορίων Γεροσκήπου και Κολώνης θα καταβάλλεται τέλος αποχέτευσης
λυμάτων 0,1331 σεντ, για κάθε Ευρώ πάνω στην εκτιμημένη αξία του ακινήτου αναφορικά με την οποία είναι πληρωτέο
το τέλος όπου αυτή είναι γραμμένη ή καταχωρημένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Πάφου μετά
από τη διενεργηθείσα γενική εκτίμηση της ακίνητης ιδιοκτησίας με βάση τις διατάξεις του Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας
(Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου σε τιμές 1/1/2018.
(β) Για κατοικίες και άλλα ακίνητα ή υποστατικά τα οποία βρίσκονται μέσα στην περιοχή του Συμβουλίου της Πρώτης
Φάσης κατασκευής του Συστήματος Αποχέτευσης Λυμάτων και Ομβρίων Υδάτων Πάφου και εντός των δημοτικών ορίων
Γεροσκήπου και Κολώνης, θα καταβάλλεται τέλος αποχέτευσης λυμάτων 0,0526 σεντ για κάθε Ευρώ πάνω στην εκτιμημένη
αξία του ακινήτου αναφορικά με την οποία είναι πληρωτέο το τέλος όπου αυτή είναι γραμμένη ή καταχωρημένη στα
βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Πάφου μετά από τη διενεργηθείσα γενική εκτίμηση της ακίνητης
ιδιοκτησίας με βάση τις διατάξεις του Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου σε τιμές
1/1/2018.

2. (α) Για ξενοδοχεία, διαμερίσματα και άλλα καταλύματα που χρησιμοποιούνται για τουριστικούς σκοπούς, άλλες
τουριστικές αναπτύξεις και βιομηχανίες (συμπεριλαμβανομένων λιμανιών, αεροδρομίων, υδροπάρκων, μαρίνες), τα οποία
βρίσκονται μέσα στα δημοτικά όρια Πάφου και τα κοινοτικά όρια Αχέλειας, Έμπας, Λέμπας και Χλώρακας αλλά έξω από
την περιοχή της Πρώτης Φάσης κατασκευής του Συστήματος Αποχέτευσης Λυμάτων και Ομβρίων Υδάτων Πάφου, θα
καταβάλλεται τέλος αποχέτευσης λυμάτων 0,1435 σεντ για κάθε ευρώ πάνω στην εκτιμημένη αξία του ακινήτου αναφορικά
με την οποία είναι πληρωτέο το τέλος όπου αυτή είναι γραμμένη ή καταχωρημένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού
Γραφείου Πάφου μετά από τη διενεργηθείσα γενική εκτίμηση της ακίνητης ιδιοκτησίας με βάση τις διατάξεις του Περί
Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου σε τιμές 1/1/2018.
(β) Για κατοικίες και άλλα ακίνητα ή υποστατικά τα οποία βρίσκονται μέσα στα δημοτικά όρια Πάφου και τα κοινοτικά
όρια Αχέλειας, Έμπας, Λέμπας και Χλώρακας αλλά έξω από την περιοχή της Πρώτης Φάσης κατασκευής του Συστήματος
Αποχέτευσης Λυμάτων και Ομβρίων Υδάτων Πάφου, θα καταβάλλεται τέλος αποχέτευσης λυμάτων 0,0515 σεντ για κάθε
ευρώ πάνω στην εκτιμημένη αξία του ακινήτου αναφορικά με την οποία είναι πληρωτέο το τέλος όπου αυτή είναι γραμμένη
ή καταχωρημένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Πάφου μετά από τη διενεργηθείσα γενική εκτίμηση
της ακίνητης ιδιοκτησίας με βάση τις διατάξεις του Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου
σε τιμές 1/1/2018.

2. (α) Για ξενοδοχεία, διαμερίσματα και άλλα καταλύματα που χρησιμοποιούνται για τουριστικούς σκοπούς, άλλες
τουριστικές αναπτύξεις και βιομηχανίες (συμπεριλαμβανομένων λιμανιών, αεροδρομίων, υδροπάρκων, μαρίνες), τα οποία
βρίσκονται μέσα στα δημοτικά όρια Γεροσκήπου και Κολώνης αλλά έξω από την περιοχή της Πρώτης Φάσης κατασκευής
του Συστήματος Αποχέτευσης Λυμάτων και Ομβρίων Υδάτων Πάφου, θα καταβάλλεται τέλος αποχέτευσης λυμάτων 0,1585
σεντ για κάθε Ευρώ πάνω στην εκτιμημένη αξία του ακινήτου αναφορικά με την οποία είναι πληρωτέο το τέλος όπου
αυτή είναι γραμμένη ή καταχωρημένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Πάφου μετά από τη
διενεργηθείσα γενική εκτίμηση της ακίνητης ιδιοκτησίας με βάση τις διατάξεις του Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή,
Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου σε τιμές 1/1/2018.
(β) Για κατοικίες και άλλα ακίνητα ή υποστατικά τα οποία βρίσκονται μέσα στα δημοτικά όρια Γεροσκήπου και Κολώνης
αλλά έξω από την περιοχή της Πρώτης Φάσης κατασκευής του Συστήματος Αποχέτευσης Λυμάτων και Ομβρίων Υδάτων
Πάφου, θα καταβάλλεται τέλος αποχέτευσης λυμάτων 0,0665 σεντ για κάθε Ευρώ πάνω στην εκτιμημένη αξία του
ακινήτου αναφορικά με την οποία είναι πληρωτέο το τέλος όπου αυτή είναι γραμμένη ή καταχωρημένη στα βιβλία του
Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Πάφου μετά από τη διενεργηθείσα γενική εκτίμηση της ακίνητης ιδιοκτησίας με
βάση τις διατάξεις του Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου σε τιμές 1/1/2018.

3. Τα καθορισθέντα ετήσια τέλη που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 πιο πάνω πρέπει να πληρωθούν μέχρι
την 31η Οκτωβρίου 2020, στα Γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου (ισόγειο), οδός Κινύρα 23, Κόσμος Κωρτ,
Πάφος ή σε όλες τις Τράπεζες. Η πληρωμή μπορεί επίσης να γίνει με πιστωτική κάρτα από το διαδίκτυο είτε μέσω της
ιστοσελίδας της εταιρείας JCC Payment Systems Ltd, είτε μέσω των ιστοσελίδων των τραπεζών που προσφέρουν αυτή
την υπηρεσία.
Μετά την ημερομηνία αυτή επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση (Άρθρο 30(3) του Νόμου).
Η παρούσα γνωστοποίηση θεωρείται και ως ατομική ειδοποίηση προς τα επηρεαζόμενα πρόσωπα.

3. Τα καθορισθέντα ετήσια τέλη που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 πιο πάνω πρέπει να πληρωθούν μέχρι
την 31η Οκτωβρίου 2020, στα Γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου (ισόγειο), οδός Κινύρα 23, Κόσμος Κωρτ,
Πάφος ή σε όλες τις Τράπεζες. Η πληρωμή μπορεί επίσης να γίνει με πιστωτική κάρτα από το διαδίκτυο είτε μέσω της
ιστοσελίδας της εταιρείας JCC Payment Systems Ltd, είτε μέσω των ιστοσελίδων των τραπεζών που προσφέρουν αυτή
την υπηρεσία.
Μετά την ημερομηνία αυτή επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση (Άρθρο 30(3) του Νόμου).
Η παρούσα γνωστοποίηση θεωρείται και ως ατομική ειδοποίηση προς τα επηρεαζόμενα πρόσωπα.

4. Για σκοπούς εξυπηρέτησης του κοινού αποστέλλονται ταχυδρομικώς καταστάσεις λογαριασμού. Όσοι δεν πάρουν
κατάσταση λογαριασμού, παρακαλούνται όπως προσκομίσουν στα Γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου, τους
τίτλους ιδιοκτησίας για διευθέτηση της πληρωμής των οφειλόμενων ποσών.

4. Για σκοπούς εξυπηρέτησης του κοινού αποστέλλονται ταχυδρομικώς καταστάσεις λογαριασμού. Όσοι δεν πάρουν
κατάσταση λογαριασμού, παρακαλούνται όπως προσκομίσουν στα Γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου, τους
τίτλους ιδιοκτησίας για διευθέτηση της πληρωμής των οφειλόμενων ποσών.
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Κυριακή 8 Μαρτίου 2020

Αναταράξεις
στις αεροπορικές
εξαιτίας
της επιδημίας
Πάνω από 113 δισ. δολάρια οι απώλειες
του κλάδου αερομεταφορών το 2020
Πολύ προτού ÌÇÔËÃÎÑÒÃÓÇÑÇÚÕß
ÇÔÚÏÑÚÆÖÕßÖÕßÛÇÁÞËÏÙÚÎÔÖÇÍÑÄÙÓÏÇÕÏÑÕÔÕÓÃÇÎËÖÏÊÎÓÃÇ
ÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÖØÕÑÇÒËÃÂÊÎÚËÑÚÕÔÏÑÕÆÝÑØÇÊÇÙÓÕÆÝÙÚÏÝÇËØÕÖÕØÏÑÁÝËÚÇÏØËÃËÝÓËÚÏÝÖØ×ÚËÝ
ËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÎÝ¬ÔÇÓÏÒÕÆÔÍÏÇ
ÖÚ×ÙÎËÙÄÊÜÔÚÎÝÖÇÍÑÄÙÓÏÇÝÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝÇËØÕÓËÚÇÌÕØ×ÔÖ¦ÔÜ
ÇÖÄÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÓÄÔÕÓÁÙÇ
ÙÚÕÏÚÃÇËÃÔÇÏÈËÈÇÃÜÝÎ
¦ÒÒÕÚËËÖÏÈËÈÒÎÓÁÔÎÑÇÏ¦ÒÒÕÚË
ÎÛËÒÎÓÁÔÎÓËÃÜÙÎÚÜÔÓËÚÇÑÏÔÂÙËÜÔÑÇÏÚÇÐÏÊÏ×ÔÖØÕÖÇÔÚÄÝ
ÇÖÄÑÇÏÖØÕÝÚÎÔ ÃÔÇÑÇÏÙÚÕ
ËÙÜÚËØÏÑÄÚÎÝÇÒÒ¦ÑÇÏÍËÔÏÑÄÚËØÇÙÚÕÔßÖÄÒÕÏÖÕÑÄÙÓÕÑÇÏÎ
ÙßÔËÖÇÑÄÒÕßÛÎËÒËÆÛËØÎÖÚ×ÙÎ
ÚÎÝàÂÚÎÙÎÝ

Αδειες άνευ αποδοχών
ÚÙÏÓËÚ¦ÚÎ3\M[OHUZHÖÕß
ÑÇÛÂÒÜÙËÚÕÚÕßÙÚÄÒÕßÚÎÝ
ÙÚÕÁÊÇÌÕÝÒÄÍÜÓËÏÜÓÁÔÎÝàÂÚÎÙÎÝÑÇÏÚÎÔ,TPYH[LZÖÕßËÖÁÈÇÒËÙÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÝÔÇÖ¦ØËÏ
¦ÊËÏÇ¦ÔËßÇÖÕÊÕÞ×ÔÑÇÚÁØØËßÙËÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÚÕÖÏÑÂÇËØÕÖÕØÏÑÂËÚÇÏØËÃÇÙÚÎÔßØ×ÖÎÎ
-S`ILÖÇÃØÔÕÔÚÇÝÓÇàÃÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÖÄÛÁÙËÏÝËØÍÇÙÃÇÝ
ÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÂÚÎÝÎÔÁÇËÖÏÊÎÓÃÇÊËÔÂÚÇÔÖÇØ¦ÎÞÇØÏÙÚÏÑÂ
ÈÕÒÂÍÏÇÚÎÔËÚÇÏØËÃÇÖÕßËÑÚËÒÕÆÙËÙÞËÊÄÔÚÕ ÚÜÔËÙÜ-

ÚËØÏÑ×ÔÖÚÂÙËÜÔÙÚÎØËÚÇÔÃÇ
ËÚÇÏØËÃÇÒÕÍÏÙÚ×ÔÑÇÏÙßÓÈÕÆÒÜÔ,YUZ[ @V\UNÖÕßËÃÞËÇÔÇÒ¦ÈËÏÚÎÊÏÇÞËÃØÏÙÎÚÕß
ÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÑÕÆÇËØÕÓËÚÇÌÕØÁÇ
ËÖÏÑÇÒÁÙÚÎÑËÚÎÔÁÇËÖÏÊÎÓÃÇ
ÜÝÚÕÔÖÇØ¦ÍÕÔÚÇÖÕßÚÏÝÚËÒËßÚÇÃËÝËÈÊÕÓ¦ÊËÝËÔÁÚËÏÔËÚÏÝÖÏÁÙËÏÝ®ÙÚÎÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÚÇÐÏÊÏ×Ô
ÖÏÊËÃÔÜÙËÁÚÙÏÚÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦
ÚÎÝ-S`ILÖÕßÂÊÎÊßÙÑÕÒËßÄÚÇÔÔÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃÙËÏÚÕßÉÎÒÄ
ÑÄÙÚÕÝÚÜÔÑÇßÙÃÓÜÔ¬ÎÔÃÊÏÇ
ÙÚÏÍÓÂÇËØÕÙÑ¦ÌÕÝÚÜÔ;\YRPZO
(PYSPULZÇÖÕÍËÏ×ÛÎÑËÇÖÄÚÎÏÍÑÇÖÕÆØÎÑÇÏËÖÁÙÚØËÉËÙÚÎÔ
ÜÔÙÚÇÔÚÏÔÕÆÖÕÒÎËÔÚËÒ×Ý¦ÊËÏÕ
ÑÇÛ×ÝËÃÞËÈØËÛËÃÛËÚÏÑÄÝÙÚÕÔ
ÑÕØÜÔÕáÄËÖÏÈ¦ÚÎÝÚÎÝÖØÕÎÍÕÆÓËÔÎÝÖÚÂÙÎÝ
ÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔ¬ÇÖÄÚÇ
ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÖÕßÛÇÞ¦ÙËÏÕ
ÑÒ¦ÊÕÝÙËÖËØÃÖÚÜÙÎËÑÚËÚÇÓÁÔÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝÇÔ¦ÚÕÔÑÄÙÓÕÚÇ
ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÛÇÇÌÇÏØËÛÕÆÔ
ÇÖÄÚÇÁÙÕÊÇÚÜÔÇËØÕÓËÚÇÌÕØÁÜÔÚÎÝ ÃÔÇÝÑÇÏÚÎÝËßØÆÚËØÎÝÖËØÏÕÞÂÝÙÃÇÝÏØÎÔÏÑÕÆ
¬ÕÖÒÂÍÓÇÛÇËÃÔÇÏÄÓÜÝËÐÃÙÕß
ÏÙÞßØÄÑÇÏÍÏÇÚÎÔßØ×ÖÎÕÏ
ÇËØÕÓËÚÇÌÕØËÃÝÚÎÝÕÖÕÃÇÝÛÇ
Þ¦ÙÕßÔ ÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇËÔ×
ÙËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÏÝÑÇÏÚÕÔ
ÇÔÇÊ¦ÕÏÇËØÕÓËÚÇÌÕØËÃÝÚÕßÝ
ÛÇÞ¦ÙÕßÔÇÛØÕÏÙÚÏÑ¦ÊÏÙ

Κατέρρευσε TÚÉØiÐÉoÑÜÖ³É¨i³{~ÊÑÉ¨¨{~ÊÉ³Ñ{¨ÉËÑ³i È¨iViK¨É³Ñ{~ÊÃH_ViËÑÑÑTÜÖÉÒÑÌ¸ÆÆÆÒ³ÐÑ

Η επιδημία αποτέλεσε
τη χαριστική βολή
για τη Flybe,
η οποία εκτελούσε
σχεδόν το 40%
των εσωτερικών πτήσεων στη Βρετανία.
ÊÕÒ¦ØÏÇÎÓËÏÜÚÁÕÔÄÚÏÇÑÄÓÎ
ÑÇÏÙÚÕÒÏÍÄÚËØÕÇÖÇÏÙÏÄÊÕÐÕÙËÔ¦ØÏÕÚÎÝ¬ÙÚÕÕÖÕÃÕÎËÖÏÊÎÓÃÇÖÇØÇÓÁÔËÏÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎ
ÎÖÇÍÑÄÙÓÏÇÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÇËØÕÓËÚÇÌÕØ×ÔÛÇÞ¦ÙËÏÊÏÙÊÕÒ¦ØÏÇÑÇÏÛÇÑÇÚÇÍØ¦ÉËÏÖÚ×ÙÎÚÎÝ
ËÖÏÈÇÚÏÑÂÝÑÃÔÎÙÎÝÑÇÚ¦ 

Μείωση παραγωγής
ÇÏÙÚÕÓËÚÇÐÆÎËßØÜÖÇáÑÂÇËØÕÔÇßÖÎÍÏÑÂÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇ
(PYI\Z:,ËÐËÚ¦àËÏÚÎÔÖØÕÕÖÚÏÑÂÔÇÓËÏ×ÙËÏÚÎÔÖÇØÇÍÜÍÂÚÕß

ÚàËÚ(ULVÇÌÕÆÎÇËØÕÖÕØÏÑÂ ËÚÇÏØËÃÇ ÖÕß ÖÇØÇÍÍÁÒÔËÏÚÕÔÓËÍÇÒÆÚËØÕÇØÏÛÓÄÇËØÕÙÑÇÌ×ÔÇßÚÕÆÚÕßÓÕÔÚÁÒÕß
ÚÎÔËÔÎÓÁØÜÙËÖÜÝÁÞËÏÖÒÎÍËÃ
ÇÖÄÚÎÓËÃÜÙÎÚÜÔÚÇÐÏÊÏ×ÔÑÇÏ
ÇÔÇÍÑ¦àËÚÇÏÔÇÇÔÇÈ¦ÒËÏÚÏÝÖÇØÇÍÍËÒÃËÝÚÎÝ
ØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÎÓÇÒÇÏÙÏÇÔÂ
(PY(ZPH?ÖÕßÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËÆËÏ
ÖËØÃÖÕßÚÕ ÚÜÔÖÇØÇÍÍËÒÏ×ÔÍÏÇÚÕËÔÒÄÍÜÓÕÔÚÁÒÕÔÇÒßÚÁÝÚÎÝ1LMMLYPLZ0U[LYUH[PVUHS
ËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÖÜÝÁÞÕßÔÖÒÎÍËÃÄÒÇÚÇÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÇÇÍÕØ¦Ý
ÇËØÕÙÑÇÌ×ÔÇÖÄÚÎÔËÖÏÊÎÓÃÇ
ËÄÚÏÇÌÕØ¦ÄÓÜÝËÏÊÏÑÄÚËØÇÚÕÚÕÖØÄÈÒÎÓÇÛÇËÃÔÇÏÙÕÈÇØÄÚËØÕÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÎÔ
ËÖËÔÊßÚÏÑÂÚØ¦ÖËàÇÑÇÛ×ÝÚÇ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÇÑÇÏÇØÏÛÓÎÚÏÑ¦ÖËØÏÙÙÄÚËØÇÊØÕÓÕÒÄÍÏ¦ÚÕß
ÙßÔÊÁÕßÔÊÏÇÌÕØËÚÏÑÁÝÖÄÒËÏÝ
ÑÇÏÞ×ØËÝÚÎÝÙÃÇÝËÔ×ÕÑÚ×
ÇÖÄÚÇÊÁÑÇÖÏÕÊÎÓÕÌÏÒÂÇÌÕØÕÆÔÖËØÏÕÞÁÝÙÚÏÝÕÖÕÃËÝÁÞÕßÔ
ÑÇÚÇÍØÇÌËÃÖÕÒÒ¦ÑØÕÆÙÓÇÚÇ

Ισχυρό πλήγμα στη διεθνή ναυτιλία
Οι θαλάσσιες ÓËÚÇÌÕØÁÝÌÕØÚÃÕß
ÙßÔÂÛÜÝÇÑÕÒÕßÛÕÆÔÚÎÔÖÕØËÃÇ
ÚÎÝ ÃÔÇÝÑÇÏÖÎÍÇÃÔÕßÔ¦ÙÞÎÓÇÄÚÇÔÖÎÍÇÃÔËÏ¦ÙÞÎÓÇÎ ÃÔÇÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÁÞËÏÓËÏÜÛËÃÕ
ÄÍÑÕÝÚÜÔÌÕØÚÃÜÔÖÕßÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÔÇÓËÚÇÌÁØÕßÔÕÏÔÇßÚÏÒÏÇÑÁÝÓËÚÇÌÕØ¦ÝËÓÖÕØËßÓÇÚÕÑÏÈÜÚÃÜÔ
ÔÇÒßÚÁÝÚÕßÑÒ¦ÊÕßËÖÏÙÎÓÇÃÔÕßÔÖÜÝÕÏÛÇÒ¦ÙÙÏËÝÓËÚÇÌÕØÁÝËÓÖÕØËßÓÇÚÕÑÏÈÜÚÃÜÔÊËÔ
ËÃÔÇÏËÑÚËÛËÏÓÁÔËÝÙÚÎÔËÖÏÊÎÓÃÇ
ÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÚÄÙÕÄÙÕËÃÔÇÏ
ÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÕÚÕÓÁÇÝÚÜÔ
ÇËØÕÓËÚÇÌÕØ×ÔÑÇÏÎÚÕßØÏÙÚÏÑÂ
ÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇ+YL^Y`ËÚÇÏØËÃÇ
ËØËßÔ×ÔÍÏÇÚÎÔÇßÚÏÒÃÇÙßÍÑÁÔÚØÜÙËÖ¦ÔÚÜÝÙÚÕÏÞËÃÇÇÖÄÚÏÝ
ËÚÇÏØËÃËÝÊÏÇÞËÃØÏÙÎÝÚÜÔÒÏÓÁÔÜÔÚÎÝ ÃÔÇÝÄÖÕßÖØÕÑÆÖÚËÏ
ÖÜÝÕÄÍÑÕÝÚÜÔÛÇÒ¦ÙÙÏÜÔÓËÚÇÌÕØ×ÔÌÕØÚÃÕßÓËÏ×ÛÎÑËÇÖÄ
 ÁÜÝ ÚÕÊÏ¦ÙÚÎÓÇÇÖÄÚÇ
ÚÁÒÎÇÔÕßÇØÃÕßÓÁÞØÏÚÇÓÁÙÇ
¢ËÈØÕßÇØÃÕßØÞÃàËÏÚ×ØÇÔÇ
ÍÃÔËÚÇÏÇÏÙÛÎÚÂÎÓËÃÜÙÎÑÇÏÙË

Πτώση 30%
στις μεταφορές
εμπορευματοκιβωτίων
από την Κίνα
συνεπάγεται μείωση
9% παγκοσμίως.
ÒÏÓ¦ÔÏÇËÑÚÄÝ ÃÔÇÝÑÇÛ×ÝÊËÔ
ÑÇÚÇÌÛ¦ÔÕßÔÖÒÁÕÔÚÇÖÒÕÃÇÇÖÄ
ÚÎÔÙÃÇÓËÚÇËÓÖÕØËßÓÇÚÕÑÏÈ×ÚÏÇÖÕßÛÇÁÖØËÖËÔÇÁÞÕßÔ
ÌÕØÚÜÛËÃÇÖÄÚÎÔ ÃÔÇÆÓÌÜÔÇÖ¦ÔÚÇÓËÚÎÔ+YL^Y`ÓÏÇ
ÖÚ×ÙÎÚÎÝÚ¦ÐÎÝÚÕß ÙÚÏÝ
ÓËÚÇÌÕØÁÝËÓÖÕØËßÓÇÚÕÑÏÈÜÚÃÜÔÇÖÄÚÎÔ ÃÔÇÙßÔËÖ¦ÍËÚÇÏ
ÓËÃÜÙÎÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ ÙÚÏÝÖÇÍÑÄÙÓÏËÝÓËÚÇÌÕØÁÝËÓÖÕØËßÓÇÚÕÑÏÈÜÚÃÜÔ
¡ËÊËÊÕÓÁÔÎÚÎÓËÚ¦ÊÕÙÎÚÎÝ
ËÖÏÊÎÓÃÇÝÇÔÇÓÁÔËÚÇÏÖÜÝÎÖÚ×ÙÎÛÇÙßÔËÞÏÙÛËÃÍÏÇÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÚÕßÝÊÆÕËÖÄÓËÔÕßÝÓÂÔËÝ
ÇÏÎÇÑÆØÜÙÎÔÇßÒ×ÙËÜÔ

H ακύρωσηÆlÑÈÜÉÜË
³ÐÊÑ{ÙÈÑÐÉËÐÉÙ{Ñ×ÈoÌ³Ñ
ÓÙÑÖÈØÙ{ÙÜÑ¨Ë
ÖÒÕÃÜÔÚÕÔÓÂÔÇËÑÚÏÓ¦ÚÇÏÖÜÝ
ÏÙÕÊßÔÇÓËÃÓËÊÏÇÌßÍÄÔÚÇÁÙÕÊÇ
ÆÉÕßÝÊÏÙÊÕÒÇØÃÜÔÔÇÚÓÂÓÇÇÖÄÇßÚ¦ÛÇÑÇÒßÌÛËÃÇØÍÄÚËØÇÄÚÇÔÚÇÖÒÕÃÇÛÇÇÖÕÖÒÁÕßÔßÖËØÖÒÂØÎÓËÌÕØÚÃÇÇÒÒ¦
ÈØÇÞßÖØÄÛËÙÓÇÕÏàÎÓÃËÝËÃÔÇÏ

ÓËÍ¦ÒËÝÎÓËÏÜÚÁÕÔÄÚÏÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÙÚÕÔÑÄÙÓÕÔÇßÚÏÒÏÇÑÂ
ÓËÚÇÌÕØ¦ÝËÓÖÕØËßÓÇÚÕÑÏÈÜÚÃÜÔÎÊÇÔÏÑÂ4HLYZRËÃÞËÂÊÎ
ÇÑßØ×ÙËÏÚÎÔÇÆÒÜÙÎÖÒÕÃÜÔÇÖÄÑÇÏÖØÕÝÚÎÔÙÃÇÄÚÇÔ
ÚÕËÑÃÔÕÖÇØÁÚËÏÔËÚÕßÝËÕØÚÇÙÓÕÆÝÍÏÇÚÕÑÏÔËàÏÑÄÔÁÕÁÚÕÝ©Ï
ÓËÍ¦ÒËÝÔÇßÚÏÒÏÇÑÁÝÓËÚÇÌÕØ¦Ý
ÐÎØÕÆÌÕØÚÃÕßÖÕßÓËÚÇÌÁØÕßÔ
ÙÏÊÎØÕÓËÚ¦ÒÒËßÓÇÑÇÏ¦ÔÛØÇÑÇ
ÙÚÎÔ ÃÔÇÑËØÊÃàÕßÔÖÒÁÕÔÒÏÍÄÚËØÇÇÖÄÊÕÒ¦ØÏÇÚÎÔ
ÎÓÁØÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ²ØÎÓÇÚÏÙÚÂØÏÕ§ÇÆÒÜÔÚÕßÕÔÊÃÔÕß
¬ÇÑÁØÊÎÇßÚ¦ÊËÔËÃÔÇÏÖÇØ¦ÓÏÇ
ÖÕÒÆÓÏÑØÂÓËØÃÊÇÚÕßÖÕÙÕÆÖÕß
ÑÇÚÁÈÇÒÒÇÔÙÚÕÖÒÂØÜÓ¦ÚÕßÝ
ËÔ×ËÃÔÇÏÑÇÚ¦  Ñ¦ÚÜÇÖÄÚÕ
ÏÙÚÕØÏÑÄßÉÎÒÄÖÕßËÃÞÇÔÙÎÓËÏ×ÙËÏÚÕÖËØÇÙÓÁÔÕÁÚÕÝ¬ÇÓËÍ¦ÒÇÊËÐÇÓËÔÄÖÒÕÏÇÖÕßÁÞÕßÔ
ÞÜØÎÚÏÑÄÚÎÚÇËÑÇÚÈÇØËÒÏ×Ô
ÇØÍÕÆÖËÚØËÒÇÃÕßÁÞÕßÔÂÊÎÊËÏ
ÚÕÔÄÍÑÕÚÜÔÓËÚÇÌÕØ×ÔÚÕßÝ
ÑßØÏÕÒËÑÚÏÑ¦ÔÇÑÇÚÇØØÁËÏÑÇÚ¦
 ÇÖÄÚÕßÉÎÒÄËÖÃÖËÊÕÚÕß
ÖËØÇÙÓÁÔÕßÁÚÕßÝ

Συρρίκνωση κερδοφορίας
Ο κλάδος ÚÜÔÇËØÕÓËÚÇÌÕØ×ÔÂÚÇÔÕ
ÖØ×ÚÕÝÖÕßÊÁÞÛÎÑËÑÇÃØÏÕÖÒÂÍÓÇ
ÇÖÄÚÎÔËÖÏÊÎÓÃÇÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ
¬ÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÎ)YP[PZO
(PY^H`ZÖØÕËÏÊÕÖÕÃÎÙËÖÜÝÎÇÈËÈÇÏÄÚÎÚÇÖÕßÁÞËÏÑÇÒÒÏËØÍÂÙËÏÎ
ËÖÏÊÎÓÃÇÚÎÔËÓÖÄÊÏÙËÔÇËÑÌØ¦ÙËÏÕÖÕÏÇÊÂÖÕÚËËÑÚÃÓÎÙÎÍÏÇÚÎÔ
ÑËØÊÕÌÕØÃÇÚÎÝÓÁÙÇÙÚÕ
ØÇÍÊÇÃÇÖÚ×ÙÎÚÎÝàÂÚÎÙÎÝÍÏÇËÖÏÈÇÚÏÑÁÝÖÚÂÙËÏÝÕÌËÃÒËÚÇÏÙËÓËÍ¦ÒÕÈÇÛÓÄÙÚÎÔÇÖÄÌÇÙÎÓËÍ¦ÒÜÔ
ËÚÇÏØËÏ×ÔÑÇÏÖÕÒßËÛÔÏÑ×ÔÄÖÜÝÕÏ
ª)4>6YHUNLÑÇÏ,Z[LL3H\KLY
ÔÇÇÔÇÈ¦ÒÕßÔÖØÕÙÜØÏÔ¦ÚÏÝÓËÚÇÑÏÔÂÙËÏÝÚÕßÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÚÕßÝ
ÖØÕÝÞ×ØËÝÑÇÏÖËØÏÕÞÁÝÙÚÏÝÕÖÕÃËÝ
ÁÞÕßÔÑÇÚÇÍØÇÌËÃÖÕÒÒ¦ÑØÕÆÙÓÇÚÇÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÞÕßÔ¦ÒÒÜÙÚË
ÛÁÙËÏÙËÑÇØÇÔÚÃÔÇÄÙÕßÝßÖÇÒÒÂÒÕßÝÚÕßÝËÖÏÙÚØÁÌÕßÔÇÖÄËÑËÃÔËÝ
ÚÏÝÖËØÏÕÞÁÝ ¦ÖÕÏËÝ¦ÒÒËÝÄÖÜÝ
ÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÎ5LZ[SLÖÕßÁÞËÏ
ßÖÇÒÒÂÒÕßÝÑÇÏÎ3»6YLHS

ÖÕßÁÞËÏßÖÇÒÒÂÒÕßÝÁÞÕßÔ
ÇÑßØ×ÙËÏÖÒÂØÜÝÑ¦ÛËÇËØÕÖÕØÏÑÄ
ÚÇÐÃÊÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÍÏÇÁÔÇÓÂÔÇ
¬ÕÃÊÏÕÁÞËÏÇÖÕÌÇÙÃÙËÏ¦ÒÒÜÙÚË
ÑÇÏÎ ¬ÖÕßËÔ×ÊËÔÁÞËÏÇÑÄÓÎ
ÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÓÁÚØÇÙÚÂØÏÐÎÝÚÎÝ
ÕÏÑÕÔÕÓÃÇÝÚÎÝßØÜà×ÔÎÝÁÞËÏ
ÇÔÇÈ¦ÒËÏÄÙËÝÓËÚÇÑÏÔÂÙËÏÝÊËÔ
ÛËÜØÕÆÔÚÇÏÇÖÕÒÆÚÜÝÇÖÇØÇÃÚÎÚËÝ
ÏÇÚÕßÝÃÊÏÕßÝÒÄÍÕßÝÁÞÕßÔ
¦ÒÒÜÙÚËÙÎÓËÏ×ÙËÏÓËÍ¦ÒÎÖÚ×ÙÎÕÏÓËÚÕÞÁÝÚÜÔÇËÕØÕÖÕØÏÑ×Ô
ËÚÇÏØËÏ×ÔÔÕØÈÎÍÏÑÂËÚÇÏØËÃÇ
(PY:O\[[SLÁÞËÏÂÊÎÞ¦ÙËÏÚÕ 
ÚÎÝÞØÎÓÇÚÏÙÚÎØÏÇÑÂÝÚÎÝÇÐÃÇÝ
ÓÁÙÇÙËÒÃÍËÝÎÓÁØËÝ¬ÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎËÈÊÕÓ¦ÊÇÎ,HZ`1L[ÇÔÇÑÕÃÔÜÙËÄÚÏÖÇÍ×ÔËÏ®ÚÏÝÖØÕÙÒÂÉËÏÝÑÇÏÖËØÏÕØÃàËÏÚÏÝËÖËÔÊÆÙËÏÝ
ÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÖËØÏÌØÕßØÂÙËÏ
ÚÎÔÑËØÊÕÌÕØÃÇÚÎÝÔ¦ÒÕÍÇÓÁÚØÇÁÞÕßÔ¦ÒÒÜÙÚËÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏ
ÎÕÒÒÇÔÊÏÑÂ234ÄÖÜÝÑÇÏÎÍËØÓÇÔÏÑÂ-YHWVY[

Τηλεργασία σε Amazon,
Facebook και Microsoft
Η ραγδαία ËÐ¦ÖÒÜÙÎÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆ
ÙÚÎÔÖÕÒÏÚËÃÇÚÎÝ©ß¦ÙÏÍÑÚÕÔËÐÜÛËÃÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝ
ÙßÓÖËØÏÒÇÓÈÇÔÕÓÁÔÜÔÚÜÔÚËÞÔÕÒÕÍÏÑ×ÔÑÕÒÕÙÙ×ÔÙËÖØÕÒÎÖÚÏÑ¦
ÓÁÚØÇÚÙÏÕÏ(THaVU4PJYVZVM[
ÑÇÏ-HJLIVVRÑÇÒÕÆÔÚÕßÝßÖÇÒÒÂÒÕßÝÚÕßÝÖÕßÇÖÇÙÞÕÒÕÆÔÚÇÏÙÚÕ
Ï¦ÚÒÔÇËØÍ¦àÕÔÚÇÏÇÖÄÚÕÙÖÃÚÏ
ÚÕßÝÙÚÕÔÈÇÛÓÄÖÕßÇßÚÄËÃÔÇÏ
ÊßÔÇÚÄËÙÞËÚÏÑÁÝÇÔÇÑÕÏÔ×ÙËÏÝ
ÖÕßËÐÁÊÜÙÇÔÇÔÁÌËØÇÔÖÜÝÓË
ÚÎÔÚÇÑÚÏÑÂÇßÚÂÖØÕÙÚÇÚËÆÕßÔ
ÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÝËÔ×ÖÇØ¦ÒÒÎÒÇ
ÑÇÛÏÙÚÕÆÔÇÙÌÇÒÁÙÚËØÕÚÕÔÞ×ØÕËØÍÇÙÃÇÝ
ÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÎÝ(THaVUÎ
ÇÖÄÌÇÙÎËÒÂÌÛÎÄÚÇÔÊÏÇÍÔ×ÙÚÎÑËÛËÚÏÑÄÝÙÚÕÔÑÕØÜÔÕáÄßÖ¦ÒÒÎÒÄÝÚÎÝËÙÞËÚÏÑÄLTHPSÚÎÝÖ¦ÔÚÜÝÎËÚÇÏØËÃÇÇÔÇÍÔ×ØÏàËÖÜÝ
ÊËÔÓÖÕØÕÆÔÔÇÊÏËÑÖËØÇÏÜÛÕÆÔ
ÇÖÄÚÕÙÖÃÚÏÄÒËÝÕÏËØÍÇÙÃËÝÚÕß
ÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÚÎÝÑÇÏÙßÔÁÙÚÎÙË
ÙÚÕßÝßÖÇÒÒÂÒÕßÝÔÇÊÏÇÈÕßÒËÆÕÔÚÇÏÓËÚÎÊÏÕÃÑÎÙÎ×ÙÚËÔÇËÑÚÏ-

ÓÕÆÔÇÖÄÑÕÏÔÕÆÖ×ÝÇÑØÏÈ×ÝÖØÁÖËÏÔÇÑÏÔÎÛÕÆÔ
ËÇÔ¦ÒÕÍËÝÑÏÔÂÙËÏÝÖØÕÁÈÎ
ÑÇÏÎ4PJYVZVM[ÖÕßÑ¦ÒËÙËÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÎÝÔÇÓÎÔÖØÕÙÁØÞËÚÇÏ
ÙÚÕÔÞ×ØÕËØÍÇÙÃÇÝÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔ
ÓÁÞØÏÚÏÝ¡ÇØÚÃÕßËÑÚÄÝÑÇÏÇÔ
ÎÖÇØÕßÙÃÇÚÕßÝËÑËÃËÃÔÇÏÕßÙÏ×ÊÎÝ®ÍÏÇÔÇÙßÔËÞÏÙÚËÃÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÚÎÝËÚÇÏØËÃÇÝ¬ÕßÝÙßÔÁÙÚÎÙË
Ó¦ÒÏÙÚÇÔÇÇÑßØ×ÙÕßÔÑ¦ÛËÓÎ
ÕßÙÏ×ÊÎ®ÓËÚÇÑÃÔÎÙÎÙÚÏÝÖËØÏÕÞÁÝÖÕßÁÞÕßÔÑÇÚÇÍØÇÌËÃÖÕÒÒ¦
ÑØÕÆÙÓÇÚÇ¬ÄÙÕÙÚÎ4PJYVZVM[
ÄÙÕÑÇÏÙÚÎ-HJLIVVRÑÇÚËÍØ¦ÌÎÙÇÔÑØÕÆÙÓÇÚÇÓËÚÇÐÆÚÕßÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÚÕßÝÖÕßËÐ×ÛÎÙÇÔÚÕßÝ
ÚËÞÔÕÒÕÍÏÑÕÆÝÑÕÒÕÙÙÕÆÝÙËÇßÚÁÝÚÏÝÑÏÔÂÙËÏÝÃÞË¦ÒÒÜÙÚË
ÖØÕÎÍÎÛËÃÖØÕÎÓËØ×ÔÇÔ¦ÒÕÍÎ
ÑÃÔÎÙÎÚÕß;^P[[LYÖÕßÇÖËßÛÆÔÛÎÑËÄÞÏÓÄÔÕÔÙÚÕÖØÕÙÜÖÏÑÄÚÕß
ÇÒÒ¦ÑÇÏÙÚÕßÝËØÍÇàÕÓÁÔÕßÝÇÔ¦
ÚÕÔÑÄÙÓÕÔÇÇÖÕÌÆÍÕßÔÑÇÚ¦ÚÕ
ÊßÔÇÚÄÔÚÎÔÖÇØÕßÙÃÇÚÕßÝÙÚÕßÝ
Þ×ØÕßÝÍØÇÌËÃÜÔ

Τεράστιες οι ζημίες από την ακύρωση 400 εμπορικών εκθέσεων
Από το ΒερολίνοÓÁÞØÏÚÕÇØÃÙÏÑÇÏ
ÚÎËÔËÆÎÎËÖÏÊÎÓÃÇÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÁÞËÏßÖÇÍÕØËÆÙËÏÚÎÔÇÑÆØÜÙÎÂÚÎÔËÖ»ÇÄØÏÙÚÕÔÇÔÇÈÕÒÂ
ËÓÖÕØÏÑ×ÔËÑÛÁÙËÜÔßÔÕÒÏÑ¦
ßÖÕÒÕÍÃàËÚÇÏÄÚÏÇÑßØ×ÛÎÑÇÔÂ
ÇÔÇÈÒÂÛÎÑÇÔÑ¦ÖÕßËÓÖÕØÏÑÁÝËÑÛÁÙËÏÝÓËÖËØÏÙÙÄÚËØËÝÇÖÄ
ÇÖÄÇßÚÁÝÙÚÎÔßØ×ÖÎ
ÇÏÚÕÈÇØÆÚËØÕÚÃÓÎÓÇÖÒÂØÜÙËÎÒÈËÚÃÇÖÕßÇÖÇÍÄØËßÙË
ÄÒËÝÚÏÝÙßÍÑËÔÚØ×ÙËÏÝ¦ÔÜÚÜÔ
ÇÚÄÓÜÔ©ÖÜÝËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏ
ÙÞËÚÏÑÄØËÖÕØÚ¦àÚÎÝ+L\[ZJOL
>LSSLÕÏÊÏËÛÔËÃÝËÓÖÕØÏÑÁÝËÑÛÁÙËÏÝËÃÔÇÏËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÙÎÓÇÔÚÏÑÁÝÚÄÙÕÍÏÇÚÕßÝËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃËÝ
ÖÕßÙßÓÓËÚÁÞÕßÔÄÙÕÑÇÏÍÏÇÚÕßÝ
ËÖÏÙÑÁÖÚËÝÖÕßËÔÊÏÇÌÁØÕÔÚÇÏÔÇ
ÚÕßÝÙßÔÇÔÚÂÙÕßÔÔÇËÐËÚ¦ÙÕßÔ
ÓÇàÃÚÕßÝÚÏÝËÐËÒÃÐËÏÝÑÇÏÚÇÖØÕáÄÔÚÇÑÇÏÔÇÑÒËÃÙÕßÔÙßÓÌÜÔÃËÝ
¡¦ÒÏÙÚÇÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÕ0MV
ÚÕÕÏÑÕÔÕÓÏÑÄÏÔÙÚÏÚÕÆÚÕÚÕß¡Õ-

Οι συμμετέχοντες
στις 185 μεγαλύτερες
εκθέσεις της Γερμανίας
δαπανούν 14,5 δισ.
κάθε χρόνο.
Ô¦ÞÕßÕÏËÖÏÙÑÁÖÚËÝÑÇÏÕÏËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖÕßÖÇØÃÙÚÇÔÚÇÏÂÙßÓÓËÚÁÞÕßÔÙÚÏÝÓËÍÇÒÆÚËØËÝÑÇÏ
ÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØËÝËÑÛÁÙËÏÝÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝÊÇÖÇÔÕÆÔÙßÔÕÒÏÑ¦
ÊÏÙËßØ×Ñ¦ÛËÞØÄÔÕ
ÖØ×ÚÎÊÏËÛÔÂÝÁÑÛËÙÎÖÕß
ÁÖËÙËÛÆÓÇÚÕßÑÕØÜÔÕáÕÆÂÚÇÔ
ÚÕÇÍÑÄÙÓÏÕßÔÁÊØÏÕ ÏÔÎÚÂÝ
¬ÎÒËÌÜÔÃÇÝ>4*ÖÕßËÖØÄÑËÏÚÕÔÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛËÃÚÕÔÖØÕÎÍÕÆÓËÔÕÓÂÔÇÙÚÎÇØÑËÒ×ÔÎ
ÚÎÝÙÖÇÔÃÇÝ¬ÇÖØ×ÚÇÙÚÕÏÞËÃÇ
ÇÖÄÚÎÇØÑËÒ×ÔÎÑÇÚÇÊËÏÑÔÆ-

Η πόλη³ÈÉ¨ÜËÈÈÜoËÇÉ³Ñ{Ì³{ÓTÑÉÉ¨Ë³Ñ¬Ù{ÉÈ¨ÉÂÑ{³ËÑØ
³iØÑ~Ö¨iØ³iØÛ{ÉÚÖØ ~ÚÉiØ0È¨{ÐÖ0

ÕßÔÖÜÝÎÇÑÆØÜÙÎÚÕßÙßÔÁÊØÏÕß>4*ÑÄÙÚÏÙËÙÚÏÝØÞÁÝÚÎÝ
ÖÄÒÎÝÊÏÇÌßÍÄÔÚÇÁÙÕÊÇÁÜÝÑÇÏ
ËÑÇÚËßØ×
ÚÎÙßÔÁÞËÏÇÇÑßØ×ÛÎÑËÎÏËÛÔÂÝÑÛËÙÎ¬ÕßØÏÙÓÕÆ¬ÙÚÕ
ËØÕÒÃÔÕÑÇÏÙÆÓÌÜÔÇÓËÚÏÝËÑÚÏÓÂÙËÏÝÚÎÝÊÏÕØÍÇÔ×ÚØÏÇÝÇØÞÂÝ
ÎÖÄÒÎÁÞÇÙËÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÊÏÙ
ËßØ×ËÌÄÙÕÔÙÚÕÖÕÙÄÇßÚÄÇÔÂÒÛÇÔÚÇÁÙÕÊÇÇÖÄÚÏÝÚÕßØÏÙÚÏÑÁÝ
ÙßÓÌÜÔÃËÝÖÕßÙßÔÂÌÛÎÙÇÔÚÕ
ÖËØÇÙÓÁÔÕÁÚÕÝÇÖÄÚÎÔÃÊÏÇÁÑÛËÙÎÑÕÒÕÆÛÎÙËÚÕÇÒÄÔÏßÚÕÑÏÔÂÚÜÔÚÎÝËÔËÆÎÝÑÇÏÙËÏØ¦
ÇÖÄÊÏÕØÍÇÔ×ÙËÏÝÙÞËÚÏÑÁÝÓËÚÇ
ÑØÇÙÏ¦ÚÇÞËÏØÕÚËÞÔÂÓÇÚÇÑÇÏÚÇ
ÈÏÈÒÃÇ
ÇÏÈÁÈÇÏÇÚ×ØÇÄÙÕÏßÖÁÙÚÎÙÇÔÚÏÝÇÔÇÖÄÌËßÑÚËÝàÎÓÃËÝÊÏËØÜÚ×ÔÚÇÏÖÕÏÕÝÛÇÚÕßÝÇÖÕàÎÓÏ×ÙËÏÁÑÛËÙÎÈÏÈÒÃÕßÚÎÝËÏÉÃÇÝ
ÍÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÇÑßØ×ÛÎÑËÙÚÎÔ
ÇØÞÂÚÎÝËÈÊÕÓ¦ÊÇÝÇÌÂÔÕÔÚÇÝ

ÓËÍ¦ÒÕÇØÏÛÓÄÇÔÛØ×ÖÜÔÔÇÊÏËØÜÚ×ÔÚÇÏÖÕÏÕÝÛÇÇÖÕàÎÓÏ×ÙËÏ
ÚÏÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÖÕßÇÔÁÒÇÈÇÔÔÇ
ÑÇÚÇÙÑËß¦ÙÕßÔÚÏÝßÖÕÊÕÓÁÝÚÎÝ
ÁÑÛËÙÎÝÖÕßÁÑÒËÏÙÇÔËÍÑÇÃØÜÝ
ÇßÚÕÑÃÔÎÚÇÑÇÏÊÜÓ¦ÚÏÇÐËÔÕÊÕÞËÃÜÔÑÇÏËÔÕÏÑÃÇÙÇÔËÑÛËÙÏÇÑÄÞ×ØÕ
©ÏÖØ×ÚËÝÖÕßàÎÚÕÆÔÔÇÇÖÕàÎÓÏÜÛÕÆÔËÃÔÇÏÕÏÓÏÑØÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÖÕßÁÞÕßÔÑÇÚÇÙÑËß¦ÙËÏÚÏÝ
ßÖÕÊÕÓÁÝÑÇÏÁÞÕßÔÊÏÇÙÌÇÒÃÙËÏ
ÚÕÔÇÖÇÏÚÕÆÓËÔÕËÐÕÖÒÏÙÓÄ¡ÏÒ×ÔÚÇÝÙÚÎÔ+>ÕËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÎÝ
ÈÏÕÓÎÞÇÔÃÇÝ-HTHIÚÄÔÏÙËÖÜÝÎ
ÇÑÆØÜÙÎÑÇÏÓÄÔÕÔÓÏÇÝÇÖÄÚÏÝ
ÓËÍ¦ÒËÝËÑÛÁÙËÏÝÚÎÝËØÓÇÔÃÇÝ
ÁÞËÏÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÓÏÇÓËÍ¦ÒÎÚØÆÖÇÙÚÇÕÏÑÕÔÕÓÏÑ¦ÓÇÝ®
©ÃÊÏÕÝËÑÚÏÓ¦ÖÜÝÕÏËÑÛÁÙËÏÝ
ÖÕßÁÞÕßÔÇÑßØÜÛËÃÁÜÝÚ×ØÇÙßÔËÖ¦ÍÕÔÚÇÏàÎÓÃËÝÆÉÕßÝÖËØÃÖÕß
ËÑÇÚËßØ×ÑÇÏÖÕÒÒÁÝËÖÏÞËÏØÂÙËÏÝÊÏËØÜÚ×ÔÚÇÏÖ×ÝÛÇËÖÏÈÏ×ÙÕßÔÚÕßÝËÖÄÓËÔÕßÝÓÂÔËÝ
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Μεγάλες ευρωπαϊκές
τράπεζες εγκαταλείπουν
άρον άρον την Τουρκία
Η ING ετοιμάζεται να εκποιήσει τη θυγατρική της στην Πόλη
Αρχισαν ÔÇÍÃÔÕÔÚÇÏÇÏÙÛÎÚÁÝÕÏ
ÖÇØËÔÁØÍËÏËÝÚÎÝÖÕÒÏÚÏÑÂÝØÔÚÕÍ¦ÔÖÕßËÖÏÓÁÔËÏÔÇÙÚÎØÃàËÏ
ÚÎÔÇÔ¦ÖÚßÐÎÓËÚÕÔÌÛÎÔÄÑÇÏ
ÇÔËÐÁÒËÍÑÚÕÊÇÔËÏÙÓÄ©ÒÇÊËÃÞÔÕßÔÖÜÝÚÇÓÁÚØÇÖÕßËÖÏÈ¦ÒÒÕßÔÕÏÚÕßØÑÏÑÁÝÇØÞÁÝÙÚÕÔÞØÎÓÇÚÕÖÏÙÚÜÚÏÑÄÚÕÓÁÇÖÒÂÚÚÕßÔ
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Αυξήσεις ενοικίων
έως 30%, ενώ
οι μισθοί είναι
καθηλωμένοι
Νέα «φούσκα» με κοινωνικές επιπτώσεις
δημιουργείται στην αγορά ακινήτων
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Τιμές ενοικίασης, οι οποίες σε πολλές
περιπτώσεις, ξεπερνούν ακόμα και
εκείνες που επικρατούσαν πριν από
την οικονομική κρίση, έχουν αρχίσει
να καταγράφονται τους τελευταίους
μήνες στην αγορά κατοικίας, με
αποτέλεσμα μεγάλο μέρος των ενδιαφερόμενων ενοικιαστών να αδυνατεί να βρει το ακίνητο που θα καλύψει τις ανάγκες του. Το αποτέλεσμα είναι αρκετά νοικοκυριά να
στρέφονται σε όλο και μικρότερα
διαμερίσματα, ή ενδεχομένως και
σε περιοχές που δεν προσφέρουν
την καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής,
ή εναλλακτικά να ενδώσουν, περικόπτοντας όμως άλλες δαπάνες. Σε
κάθε περίπτωση, η μεγάλη και απότομη αύξηση των ενοικίων υπονομεύει, σε σημείο ακύρωσης, τις προσπάθειες της κυβέρνησης για την
ενίσχυση των εισοδημάτων και της
αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών. Είναι χαρακτηριστικό ότι
για την ενοικίαση πληθώρας διαμερισμάτων ζητούνται σήμερα ενοίκια
που ξεπερνούν το 60%-70% του μέσου μισθού, ο οποίος διαμορφώνεται
(με βάση τα επίσημα στοιχεία) πλησίον των 1.000 ευρώ. Μια απλή αναζήτηση στις αγγελίες αποκαλύπτει
ότι για μεγάλη μερίδα ακινήτων που
προσφέρονται προς ενοικίαση, ζητούνται ενοίκια που κινούνται μεταξύ
600-800 ευρώ, συχνά χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένα κριτήριο διαμόρφωσης των τιμών, όπως π.χ. παλαιότητα, περιοχή, όροφος, κατάσταση ακινήτου, προσφερόμενες
προδιαγραφές κ.τ.λ. Αντιθέτως, όπως
σημειώνουν ενδιαφερόμενοι ενοικιαστές, αλλά και φορείς του κλάδου
των ακινήτων, η τιμή συχνότατα
διαμορφώνεται με βάση τις ανάγκες,
ή τις προσδοκίες του ιδιοκτήτη και

με βάση την προσωπική αντίληψη
του καθενός.
Στην παρούσα συγκυρία, η βελτίωση του οικονομικού κλίματος και
η οικονομική ανάπτυξη, έχουν ενισχύσει σε τέτοιο βαθμό την ψυχολογία των ιδιοκτητών, που εκτιμούν
ότι μπορούν να «περάσουν» στην
αγορά αυξήσεις της τάξεως του 20%,
25%, ή ακόμα και 30% μέσα σε λίγους
μήνες! Οπως αναφέρει στην «Κ» ο
κ. Λευτέρης Ποταμιάνος, επικεφαλής
του μεσιτικού γραφείου Potamianos
Real Estate Group και πρόεδρος του
Συλλόγου Μεσιτών Αθηνών-Αττικής,
«πρόσφατα μισθώσαμε ένα διαμέρισμα 100 τ.μ., κατασκευής 2008,
2ου ορόφου αντί 700 ευρώ/μήνα.
Πριν από την κρίση, ένα τέτοιο ακίνητο θα μισθωνόταν προς 500-550
ευρώ». Αντίστοιχα, στο Κολωνάκι,
διαμέρισμα 80 τ.μ. μισθώθηκε αντί
1.200 ευρώ, έναντι 900-1.000 ευρώ,
πριν από την οικονομική κρίση.
Ανάλογα παραδείγματα εντοπίζονται και σε άλλα σημεία. Για παράδειγμα στην πλ. Βικτωρίας, ένα
ανακαινισμένο διαμέρισμα 55 τ.μ.
μισθώθηκε πριν από λίγες εβδομάδες
αντί 400 ευρώ. «Πριν από την κρίση
ένα τέτοια ακίνητο δεν θα μισθωνόταν για περισσότερα από 300 ευρώ», σημειώνει ο κ. Ποταμιάνος.
Στον αντίποδα, πιο λογικές εμφανίζονται οι τιμές στη Βόρεια Αττική,
δηλαδή στις περιοχές μετά την Κηφισιά, όπου οι μεγάλες επιφάνειες,
το υψηλό κόστος των κοινοχρήστων
και η απόσταση από το κέντρο περιορίζουν τα ενοίκια. Για παράδειγμα,
πρόσφατα μισθώθηκε ισόγειο διαμέρισματα 170 τ.μ. (σε διπλοκατοικία)
στην περιοχή της Δροσιάς, αντί ποσού 850 ευρώ. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται και με βάση τις αγγελίες.
Βάσει των στοιχείων του δικτύου
ηλεκτρονικών αγγελιών Spitogatos,

κατά τη διάρκεια του τελευταίου
12μήνου έχουν καταγραφεί αυξήσεις
έως σχεδόν 30%(!) σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Για παράδειγμα
στα Γλυκά Νερά, το μέσο ζητούμενο
ενοίκιο διαμορφώνεται πλέον σχεδόν
στα 7 ευρώ/τ.μ., από 5,35 ευρώ/τ.μ.
πριν από μόλις ένα χρόνο. Αύξηση
27,3% έχουν σημειώσει τα ενοίκια

ΑΡΘΡΟ

στην Κερατέα και 26,4% στην περιοχή του Νέου Φαλήρου. Αντίστοιχα,
στο κέντρο της Αθήνας, στο «τρίγωνο» Γκάζι-Μεταξουργείο-Βοτανικός, το μέσο ζητούμενο ενοίκιο έχει
πλέον εκτοξευθεί σε 9,4 ευρώ/τ.μ.,
από 7,5 ευρώ/τ.μ. πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση κατά 25,2%. Επίσης,
στην Κυψέλη, τα ενοίκια έχουν

«σκαρφαλώσει» κατά 24,3% σε 6,8
ευρώ/τ.μ., από 5,47 ευρώ/τ.μ. πέρυσι.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τιμές των
ενοικίων υποχώρησαν κατά 40% κατά μέσον όρο, κατά την περίοδο της
οικονομικής κρίσης και κυρίως από
το 2011 έως και το 2015. Στη συνέχεια
ακολούθησε μια διετία σταθεροποίησης, προτού ξεκινήσει η ανάκαμψή

τους, χάρις στη σταδιακή άνοδο της
ζήτησης, αλλά και στην ώθηση που
έδωσαν οι βραχυχρόνιες μισθώσεις.
Την τελευταία τριετία, κατά μέσον
όρο, η αύξηση των ενοικίων στην
Αττική υπολογίζεται ότι διαμορφώνεται σε 25%, πλην όμως υπάρχουν
σημαντικές διαφορές από περιοχή
σε περιοχή.

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Ταξιδεύει κανείς για να αλλάξει, όχι μέρος, αλλά ιδέες*
Κάποτε το να αποκτήσεις ένα «κομμάτι γης» ήταν μεγάλη υπόθεση.
Ήταν μια εξασφάλιση για το μέλλον,
ένα στοιχείο δύναμης και επιρροής,
ένας τρόπος να μεγεθύνεις την περιουσία σου σε βάθος χρόνου. Οι
γαιοκτήμονες πάντα είχαν ένα άλλο
αέρα και ένα «ειδικό βάρος» ανάμεσα στην κοινωνία στην οποία
ζούσαν. Φυσικά, δεν είχαν πάντα
και την καλύτερη φήμη ανάμεσα
στον κόσμο, καθώς κύριο λόγο στην
αντίληψη των πιο απλών ανθρώπων
που τους έκρινε, έπαιζε και η κύρια
ενασχόληση και επαγγελματική
δραστηριότητα του κάθε λογής γαιοκτήμονα. Η εκτίμηση και ο σεβασμός όμως που έτρεφαν στο άτομο που τίμια αποκτούσε την περιουσία του ήταν δεδομένος, νοουμένου φυσικά ότι το άτομο αυτό
μπορούσε να διαχειριστεί την επιτυχία του και τον πλούτο του και
δεν έπαιρναν τα μυαλά του αέρα.
Η γη παλαιότερα χωριζόταν σε
δύο ευρείες κατηγορίες: την εύφορη
γη και την άγονη γη. Η εύφορη γη
ήταν αυτή που μπορούσε να καλλιεργηθεί είτε με εποχικές καλλιέργειες ή με πιο μόνιμες καλλιέργειες
και δη με οπωροφόρα δέντρα, αλλά
ανεξαρτήτως είδους καλλιέργειας,
επρόκειτο για γη η οποία μπορούσε
να παράγει εισόδημα προς τον γαιοκτήμονα. Η άγονη γη είχε εξαιρετικά περιορισμένο εύρος χρήσης
και συνήθως ήταν ξεγραμμένη.
Γι’ αυτό η προίκα η οποία προ-








Σήμερα έχουμε ακόμα
γαιοκτήμονες. Είναι αυτοί που απέκτησαν τη γη
των άλλων όταν το τρένο των τελευταίων έπεσε στον γκρεμό.
οριζόταν για τις κόρες, αλλά και η
περιουσία που θα παραλάμβαναν
οι υιοί οι οποίοι θα συνέχιζαν την
γεωργοκτηνοτροφική ενασχόληση
ως επάγγελμα, αποτελείτο από εύφορη γη. Η άγονη γη συνήθως μεταβιβαζόταν στους υιούς που δεν
ήταν άξιοι να ασχοληθούν επαγγελματικά με τη γη ή σε αυτούς
που ήταν τόσο άξιοι για να σπουδάσουν και που θα είχαν σαν προίκα
τη μόρφωση τους και όχι κάποιο
αξιόλογο κομμάτι γης.
Φυσικά η τύχη το έφερε και πρωτευόντως λόγω της τουρκικής εισβολής και κατοχής, και δευτερεύυόντως λόγω της μετάλλαξης
της κυπριακής οικονομίας, πολλοί
«αχμάκηδες» βρέθηκαν να είναι με
«εύφορες» άγονες παραθαλάσσιες
εκτάσεις, ενώ «νούσιμοι» βρέθηκαν
με «άγονες» εύφορες εκτάσεις. Οι
παραθαλάσσιες εκτάσεις έγιναν
τουριστικές, ενώ τα περιβόλια ήταν
πλέον πασέ αφού τα φρούτα όλα
εισάγονται.

Η γη άλλαξε. Εκεί που παρήγαγε εισόδημα στον ιδιοκτήτη, μετατράπηκε σε
ένα πιο σπεκουλαδόρικο μέσο όπου το κάθε τι έπαιζε, με κύριο στόχο την
υπεραξία.
Γι’ αυτό και η γη άλλαξε. Εκεί
που παρήγαγε εισόδημα στον ιδιοκτήτη, μετατράπηκε σε ένα πιο
σπεκουλαδόρικο μέσο όπου το κάθε
τι έπαιζε, με κύριο στόχο την υπεραξία. Έτσι οι εισοδηματικές αποδόσεις τέθηκαν σε δεύτερη μοίρα
από τους πολλούς, οι οποίοι έβλεπαν
σχεδόν αποκλειστικά τις κεφαλαιουχικές αποδόσεις. Το απόφθεγμα
άλλωστε είναι γνωστό: «η γη πάντα
βάλλει πάνω…», εννοώντας φυσικά
υπεραξία αφού δεν υπήρχε περίπτωση κάποιος να δεχτεί πως η
αξία της γης μπορεί να πάει και κάτω. Εδώ μάλιστα υπάρχει και η

παγκόσμια πρωτοτυπία να μιλάνε
για «ετήσια ΦΥΣΙΚΗ αύξηση», που
εμένα μαθηματικά δεν με χαλά αν
υπήρχε και η παραδοχή πως αυτή
θα μπορούσε να είναι και αρνητική.
Αλλά η λέξη «φυσική» παραπέμπει
καθαρά στο ό,τι βρέξει – χιονίσει
η γη έχει μια έμφυτη μόνιμη αύξηση
στην αξία της.
Οι επιλογές των ιδιοκτητών λοιπόν αν και φαινομενικά πολλές,
στην πραγματικότητα περιορίζονταν στο να καθίσουν «κλούβα» και
να περιμένουν τον περίγυρο να δώσει στην περιουσία τους υπεραξία
με τις διάφορες αναπτύξεις στις

οποίες προέβαινε και άμα έφτανε
η ώρα που αυτοί θεωρούσαν «καλή»
πουλούσαν μέρος της περιουσίας
τους ή ανάπτυσσαν μέρος αυτής
με καμιά αντιπαροχή ή απευθείας
μόνοι τους μέχρι το επόμενο στάδιο.
Φυσικά, πάντα υπήρχαν και αυτοί οι οποίοι θεωρούσαν πως αποτελεί μεγάλη υπόθεση το να έχεις
εισοδηματικές αποδόσεις και μεριμνούσαν να έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους διαμερίσματα ή/ και γραφεία ή/ και καταστήματα τα οποία
ενοικίαζαν, έχοντας έτσι επιπλέον
εισοδήματα. Αλλά συνήθως αυτοί
ήταν κάτω από τα ραντάρ και γνωστοί στους... γνώστες.
Η πρακτική της αγοράς γης και
η μεταπώλησή της δαπανώντας το
ελάχιστο δυνατό ποσό για αναβάθμισή της στο μεσοδιάστημα, ήταν
αρκετά κοινή μιας και είναι γνωστό
πως σαν λαός επιζητούμε το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος όσο πιο γρήγορα γίνεται – αν γίνεται χθες –
και αν είναι δυνατόν με μηδενικό
κόστος. Όταν αυτή η πρακτική μετουσιώθηκε σε «εξαγωγή» του κέρδους με δανεισμό και υποθήκη αντί
με πώληση, τότε ήταν που τα πράγματα πήραν τη λάθος γραμμή του
τρένου ενός τρένου που κατέληγε
σε γκρεμό. Για κάποιους από αυτούς
φυσικά που ήταν μισο- διανοούμενοι γυρόφερνε επιλεκτικά στο νου
τους ο Καβάφης που μας είπε πως
«Η Ιθάκη σ’ έδωσε τ’ ωραίο ταξίδι…», αλλά αν μικροί διάβαζαν λίγο

Ιούλιο Βερν θα μάθαιναν πως «όταν
ένα ταξίδι αρχίζει άσχημα σπάνια
τελειώνει καλά…», ή αν ήταν το
άλλο μισό διανοούμενοι θα ήξεραν
πως «Ένα ταξίδι είναι σαν τον γάμο:
ο σίγουρος τρόπος να κάνεις λάθος
είναι να νομίζεις ότι είναι υπό τον
έλεγχό σου…», όπως είπε ο Νομπελίστας Αμερικανός συγγραφέας
Τζων Στάινμπεκ.
Σήμερα έχουμε ακόμα γαιοκτήμονες. Είναι αυτοί που απέκτησαν
τη γη των άλλων όταν το τρένο των
τελευταίων έπεσε στον γκρεμό, και
είναι και οι πιο λίγοι που ζούνε με
το απόφθεγμα πως «οι μοναχικοί
άνθρωποι είναι οι καλύτεροι ταξιδιώτες», όπως είπε και ο Paul Theroux, άλλος Αμερικανός συγγραφέας. Οι πρώτοι θέλουν απλά να
πουλήσουν δεν τους ενδιαφέρει
η γαιοκτημοσύνη. Οι δεύτεροι όμως
προβληματίζονται λέγοντας, «καλά
και αν πουλήσω, τι θα κάνω τα λεφτά;». Και έρχονται πίσω στην
αρχή του κύκλου. Ότι δηλαδή θα
πρέπει να κάνουν τη γη τους και
πάλι παραγωγική. Και όταν το δούμε υπό αυτό τον φακό, τότε ξεκινάνε
να γεννιούνται ιδέες. Ιδέες ενταγμένες στο σύγχρονο περιβάλλον.

* (Hippolyte Taine, 1828-1893, Γάλλος
κριτικός και ιστορικός)
Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, CEO,
APS Andreou Property Strategy Chartered Surveyors.
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Το πεζό που έγραψε πριν «φύγει» η Αλκη Ζέη, σε αποκλειστική προδημοσίευση στην «Κ»
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Η κ. Ελένη Μπούρα είναι υπεύθυνη της
Σειράς Ελληνικής Πεζογραφίας στις
εκδόσεις Μεταίχμιο.
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ÇÚËÈÇÃÔËÏÍØÂÍÕØÇÚÎÙÑ¦ÒÇ
ÑÕßÓÖ¦ËÏÚÕËÆØÎÓ¦ÚÕßÖ¦ÔÜ
ÙËÓÏÇÖÁÚØÇ
¬ÕÖÇÃàËÏÒÃÍÕÓËÚÕÖÄÊÏÓÇÙÇÔ
ÔÇÚÕÈÇØÁÛÎÑËÌËÆÍËÏÚØËÞ¦ÒÇ
ÕßÓÖ¦ÔÜÙÚÎÔÖÁÚØÇ
ÃÔÇÏÚÕÖÕßÒÃÇÖÄÞ¦ÔÚØËÝÖÕß
ÓËÍÇÒ×ÔËÏÓËÍÇÒ×ÔËÏÑÇÏÍËÓÃàËÏ
ÚÎÔÕÛÄÔÎ

Τα δώρα ζωής από την πολυδιαβασμένη και αγαπητή συγγραφέα Αλκη Ζέη
Του ΝΙΚΟΥ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

Η Αλκη Ζέη ÁÌËØËÚÕÃÞÔÕÝÚÕßËÏÑÕÙÚÕÆÇÏ×ÔÇÓËÚØÄÖÕÇÔ¦ÒÇÌØÕ
ÙÇÔÑ¦ÚÏÌßÙÏÑÄÄÖÜÝÖËØÖÇÚÕÆÙË
ÑÇÏÁÍØÇÌËÖÄÙßÍÑßØÃÇÑÇÏÇÖÄ
ËÖÏÒÕÍÂËÐËÒÏÙÙÄÚÇÔÙÚÇÊÏÇÑ¦ÙË
ÁÔÇÔ¦ÔÛØÜÖÕÕÒÕÁÔÇÑÇÏÖÏÕÙÆÔÛËÚÕÖÕÒÆÖÚßÞÕÑÇÏÈÇÛÆÕÒÕÁÔÇ
ÑÇÏÖÏÕÙÚÕÞÇÙÚÏÑÄÙËËÑËÃÔÎÚÎÔ
ÑÄÉÎÖÕßÕÏÙÚÕØÏÑÄÝÞØÄÔÕÝÙßÔÇÏØËÃÚÇÏÓÁÙÇÙÚÎÊÃÔÎÚÕßÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÇÖÕÚßÖ×ÓÇÚÕÝÇÖ×ÒËÏÇ
ÚÎÝÒÑÎÝÁÎÙËÎÒÏÑÃÇ ËÚ×Ô
ÙßÍÑÃÔÎÙËÄÞÏÓÄÔÕÊÏÄÚÏÚÇÈÏÈÒÃÇ
ÚÎÝÂÚÇÔÑÕÙÓÇÍ¦ÖÎÚÇÄÞÏÓÄÔÕ
ÍÏÇÚÃÎÃÊÏÇÂÚÇÔÖÇØÕÆÙÇÙÚÎàÜÂ
×ÝÚÎÔÚËÒËßÚÇÃÇÙÚÏÍÓÂÇÒÒ¦ÑÇÏ
ÍÏÇÚÃÎÃÊÏÇËÑÖØÕÙÜÖÕÆÙËÑ¦ÚÏ
ËßØÆÚËØÕÚÎÝËÓÈÁÒËÏÇÝÚÜÔÃÊÏÜÔ
ÚÜÔÁØÍÜÔÚÎÝÃÞËÑÇÚÕØÛ×ÙËÏ
ÔÇÙßÓÈÕÒÃàËÏÑÕÓÓ¦ÚÏÇÇÖÄÁÔÇÔ
ÙßÒÒÕÍÏÑÄÓÆÞÏÕËÇßÚÄ
 ÇÔ¦ÑÒÎÙÎ ÑÇÏÓÄÔÕÔ ÚÕß
ÕÔÄÓÇÚÄÝÚÎÝÍËÔÔÕÆÙËÙßÔÇÏÙÛÂÓÇÚÇÖÕßÍËÏÚÔÃÇàÇÔÙËÄÉËÏÝ
ÓÏÇÝÍÒßÑÏ¦ÝÄÙÕÑÇÏÙÑÒÎØÂÝàÜÂÝÚÇÔØËÇÒÃÙÚØÏÇÎÒÑÎÁÎ
ÁÔÇÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÌÏÒÕÙÕÌÎÓÁÔÕÝ

Από τη δεκαετία
του ’40 έως το τέλος, η
Αλκη Ζέη ήταν σε διαρκή ώσμωση με την κοινωνική πραγματικότητα.
ÓËÖÕÒÒ¦ÈÏ×ÓÇÚÇÑÇÏÊÏÇÊØÕÓÁÝ
ÑÇÏÃÙÜÝÓÃÇÇÖÄÚÇÑÕØßÌÇÃËÝ
ÙÚÏÍÓÁÝÚÎÝÙßÍÍØÇÌÏÑÂÝÚÎÝÖÕØËÃÇÝÂÚÇÔÎÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÃÇÚÎÝ
¡ËÓÕÒÆÈÏÌ¦ÓÖËØÔÕÆÓËØÕÊÆÕ®
¡ËÚÇÃÞÓÏÕÁÔÇÊÃÊÇÍÓÇàÜÂÝÑÇÏÓÏÇÙßÍÑÏÔÎÚÏÑÂÇÖÕÚÃÓÎÙÎ
ÑÇÏÖ¦ÒÏÙÚÎÔÑÄÉÎÚÕßÖØÕÙÜÖÏÑÕÆÑÇÏÏÙÚÕØÏÑÕÆÞØÄÔÕß
ËÔÔÎÓÁÔÎÚÕ ÙÚÎÔÛÂÔÇÎÒÑÎÁÎÁàÎÙËÙËÇÙÚÏÑÄ
ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÑÏÔÎÚÏÑÄÑÇÏÇÔÕÏÞÚÄ
ÙËÏÊÁËÝ¬ÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÎÃÊÏÇÂÚÇÔ
ÇÖÄÏÊÏÕÙßÍÑØÇÙÃÇÁÔÇÑÕØÃÚÙÏ
ÖÕßÖØÕÞÜØÕÆÙËÑÇÏÊÕÑÃÓÇàËÊÎÓÏÕßØÍÏÑ¦ÑÇÏÃÙÜÝÓÏÇÇÖÄÚÏÝ
ËßÚßÞËÃÝÙßÍÑßØÃËÝÚÎÝàÜÂÝÚÎÝ
ÂÚÇÔÕÏÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝÓËÚÎÏÊ×
ÜÚÎØÃÕßÚÎÜØàÇØØÂÚÕÔ

Η Αλκη Ζέη ÑÉÈÚÖÚi~ÉÉÓÑÜÑ³Ö~{ÌÙ{Ñ×¨É³{~oÉÉ~Ñ{ÈÐÖ~ÉÓÑÈÜÜo{~ÌÑËÚiÐÑ
ÙÆàßÍÄÚÎÝÛËÇÚØÏÑÄÙßÍÍØÇÌÁÇ
Ï×ØÍÕËÈÇÙÚÃÑÕÍÒÕß©ÒÄÍßØÇ
ÁÔÇÝÍÇÒÇÐÃÇÝÖØÕÙ×ÖÜÔÖÕßÇÖÄ
ÚÎÔËÌÎÈËÃÇÚÎÝÑÇÏÓËÚ¦ÓÁÞØÏ
ÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔÚÎÓËÚÇÖÕÒÃÚËßÙÎ
ÙÞÎÓ¦ÚÏàËÁÔÇÖËÊÃÕÊÏÇØÑÕÆÝ
ÇÔÇÚØÕÌÕÊÄÚÎÙÎÝ
ÚÕÓÁÒÒÕÔÄÚÇÔÕËÏÑÕÙÚÄÝ
ÇÏ×ÔÇÝÛÇËÃÔÇÏÇÖÕÍßÓÔÜÓÁÔÕÝ

ÇÖÄÚÎÛÁØÓÎÚÕßÈÏ×ÓÇÚÕÝËÃÔÇÏ
ÖÏÛÇÔÄÔÎÒÑÎÁÎÔÇÇÔÇÈÏÈÇÙÚËÃÇÑÄÓÎÖËØÏÙÙÄÚËØÕÜÝÓÏÇ
ÎØÜÃÊÇÎÃÊÏÇÚÎÝËÒÒÎÔÏÑÂÝÖËØÏÖÁÚËÏÇÝ¬ÇÛÁÓÇÚ¦ÚÎÝ¶ÑÇÛ×Ý
ÇÔÇÙÑ¦ÖÚÕßÔÙËÁÔÇÉßÞÕÒÕÍÏÑÄ
ßÖÄÙÚØÜÓÇ¶ÁÞÕßÔÚÄÙÎÖÕÒÏÚÏÑÂÇßÚÕÙßÔËÏÊÎÙÃÇÄÙÕÑÇÏÞÇØ¦
ÚÎÝàÜÂÝ²ÇØ¦ÓËÚÎÔÁÔÔÕÏÇÚÎÝ

ÓËÙÚÂÝÍËÆÙÎÝÚÕßÄÞÏÓ¦ÚÇÏÕß
ÚÕßÄÞÏËßÚËÒÕÆÝ¬ÕÑÕÏÔÄÚÎÔ
ÇÍÑ¦ÒÏÇÙËÑÇÏÇßÚÂÎ¦ÙÈËÙÚÎ
ÙÞÁÙÎÓËËÔÎÒÃÑÕßÝÑÇÏÓÇÛÎÚÁÝ
ÙÞÕÒËÃÕßÚÎÙßÔÚØÄÌËßËÓÁÞØÏÚÕ
ÚÁÒÕÝÏÇÚÇÖÇÏÊÏ¦ÑÇÏÚÕßÝËÌÂÈÕßÝÚÜÔÓËÚÇÖÕÒËÓÏÑ×ÔÊËÑÇËÚÏ×Ô©ÓËÍ¦ÒÕÝÖËØÃÖÇÚÕÝÚÕßÁÚØÕß®¬ÕÑÇÖÒ¦ÔÏÚÎÝÈÏÚØÃÔÇÝ®
ÑÇÏ ÕÔÚ¦ÙÚÏÝØ¦ÍËÝ®ÙßÍÑØÕÚÕÆÔÁÔÇÔÖßÒ×ÔÇËÔÎÒÏÑÃÜÙÎÝ
ÑÇÏÇßÚÕÙßÔËÏÊÎÙÃÇÝÄÙÕÑÇÏÎ
ØØÇÈÜÔÏÇÙÚÏÑÏ¦ÚÕßÞÏÒÒÁÇ®
 ÕÊÎÍËÃÙËÑÕØÆÌÜÙÎÑÇÏ
ÇÔÇÙÚÕÞÇÙÓÄÚÕÛÁÓÇÚÎÝÔÚÃÙÚÇÙÎÝÑÇÏÚÕßÓÌßÒÃÕßÚÇÔ
ÓÏÇÖÕÒÏÚÏÑÂÙßÍÍØÇÌÁÇÝÎÒÑÎ
ÁÎÓËÑÃÔÎÚØÕÚÎÔÇÐÏÕÖØÁÖËÏÇ
ÚÎÝÙÑÁÉÎÝÑÇÏÚÎÔÇßÚÕÚÁÒËÏÇ
ÚÎÝÙßÔËÃÊÎÙÎÝÍÏ»ÇßÚÄÑÇÏÂÚÇÔ
ÚÄÙÕÇÔÚÏÊÕÍÓÇÚÏÑÂÚÄÙÕÑÕÔÚ¦
ÙÚÏÝÇÛÄØßÈËÝÓßÒÄÖËÚØËÝÚÎÝ¡ËÍ¦ÒÎÝÙÚÕØÃÇÝÖ¦ÔÜÙÚÎÔÉßÞÏÑÂËÔÊÕÞ×ØÇÚÎÝÓÏÑØÕáÙÚÕØÃÇÝ
©ÏÇßÚÕËÐÕØÃËÝÚÎÝËÃÔÇÏÙÇÔ
ÁÔÇËÖÇÔÇÒÇÓÈÇÔÄÓËÔÕÙÆÔÊØÕÓÕÇÖÄÚÇÔËÇÔÏÑ¦ÞØÄÔÏÇÁÜÝÚÎÔ
ÖØ×ÚÎÖËØÃÕÊÕÚÎÝÜØÏÓÄÚÎÚ¦Ý
ÚÎÝÑÇÏÃÙÜÝÇßÚÂÎÏÑÇÔÄÚÎÚÇÔÇ

ÈÒÁÖËÏÚÎÔÖÇÚØÃÊÇËÐÇÖÕÙÚ¦ÙËÜÝ
ÇÖËÒËßÛÁØÜÙËÓÁÙÇÚÎÝÚÎÙÚÕÞÇÙÚÏÑÂÓÇÚÏ¦ÚÎÝÔ¦ÓËÙÇÙÚÎ¡ÄÙÞÇÙÚÕÇØÃÙÏÑÇÏÙÚÎÔÛÂÔÇ
ÜÝÈ¦ÙËÏÝÓÎÚØÕÖÕÒÏÚÏÑÁÝÙÚÎàÜÂ
ÚÎÝÑÇÏÓËÄÒËÝËÑËÃÔËÝÚÏÝÖÕÏÑÃÒËÝÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÁÝÇÔÇÌÕØÁÝÇÖÄ
ÚÎÔ ØÂÚÎÚÎ¦ÓÕÚÎÓÆØÔÎ
ÚÎÔÔÊØÕÓËÖÁØÇÙÓÇÇÖÄÑÇÒ¦®ÙÞÕÒËÃÇÓËÚÎÔËÓÖËÏØÃÇÚÎÝ
ÓÎÚØÄÚÎÚÇÝÑÇÏÓËÇÔËÐ¦ÔÚÒÎÚÎ
ÁÒÐÎÖØÕÝÚÎÊÎÓÏÕßØÍÃÇßÒÏÑÂ
ÑÇÏ¦ßÒÎÖÔËßÓÇÚÏÑÂÑÇÏÞËÏØÜÔÇÑÚÏÑÂÒÄÍÏÇÑÇÏÖÎÍÇÃÇÎÒÑÎ
ÁÎÙßÔÄÉÏÙËÁÔÇÏÊÃÜÓÇÚÕßËÒÒÎÔÏÙÓÕÆËÒËÆÛËØÕÑÇÏÊÏÇÞØÕÔÏÑÄ
ÙÜÝ¬ÕÑÇÖÒ¦ÔÏÚÎÝÈÏÚØÃÔÇÝ®
ÔÇËÃÔÇÏÁÔÇÇÖÄÚÇÑÒÇÙÏÑ¦ÁØÍÇÓÆÎÙÎÝÙÚÕÔÑÄÙÓÕÚÎÝÌÇÔÚÇÙÃÇÝÑÇÏÍÏÇÚÇÞØÄÔÏÇÖÕßÛÇ
ÁØÛÕßÔÑÇÏÃÙÜÝÚÕÙÆÔÕÒÕÚÕß
ÁØÍÕßÚÎÝÔÇÇÖÕÚÏÓÎÛËÃÜÝÁÔÇ
Ù×ÓÇÓËÏÊÏÇÃÚËØÎÙßÔËÑÚÏÑÂËÖÃÊØÇÙÎÙÚÕËÛÔÏÑÄÌÇÔÚÇÙÏÇÑÄ
ÒÒ¦ÖØÜÚÃÙÚÜÝÎÒÑÎÁÎÇÍÇÖÂÛÎÑËÖÕÒÆÑÇÏÇßÚÄÃÙÜÝÂÚÇÔ
ÚÕÓËÍÇÒÆÚËØÕÈØÇÈËÃÕÖÕßÖÂØË
ÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÎÝÚÄÙÕÖÒÕÆÙÏÇÝ
ÙËÖØÕÙÌÕØ¦àÜÂÝÚÎÝ
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 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ατζέντα

Απ. Καλδάρας - Τι να θυμηθώ τι να ξεχάσω

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

8.3 - 14.3.2020
Eπιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ
art@kathimerini.com.cy
kouroupakisa@kathimerini.com.cy
louil@kathimerini.com.cy

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Τα Φυσικά
Πράγματα
Το βιβλιοπωλείο .ÜÉ{Ñ¨È{ÒÇÉ{³~Ñ{Ö¨o{K{KÜË³È.³ÑÖ¨È
=Ñ×É{¨ËÈÐÉ³Ë³Üt0Ñ'È{~Ò(¨ÒoÐÑ³Ñu{Ñ³K{KÜËÚÑÐ{ÜÊÈi
Èoo¨Ñ×ÓÑØ~Ñ{×{ÜÌÜoØåÈoÊËÜÜi
~Ñ{{i³ÊØÒ~iØÍÇËÙiØ1Ñ¨ÜoËÉ{×{ÜÌÜoØ{¨oØÖÑ¨iØ
.ÜÉ{Ó³¨{KÜËÈVÈÇÑ³ËÈ
¸m.³¨ÌKÜØVÉÈ~ËÑ(ÓÐ³i¸
Ñ¨³ËÈV¨Ñ®U´ÆÐÐΠληροφορίες
τηλέφωνο 22666799

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Φέτος συμπληρώνονται ´ÆT¨Ì{ÑÑÌ
³Ì³ÉÈtÓ×ÈoÉuåÌ³ÜØÑÜÙÒ¨ÑØÓÑØÑÌ³ÈØiÐÑ³{~Ì³É¨ÈØ
ÈÚÓ³ÉØ³ÈÜÑÍ~Ö³¨ÑoÈÙ{Ö ÑØ
~Ö~ÜØÈÑÈÜ{ÂÉ~{ÒØ³{ÐÊ³
ÈÓ¨TÓ¨o³ÈÐÉoÒÜÈÈÚÓ³i0Ñ
ÐÉoÒÜÑ³¨ÑoÖÙ{Ñ³ÈåÌ³ÜÈÑÜÙÒ¨ÑÚÑÉ¨ÐiÉÖÉ{³{ØÙÖÈÑÈÜËÉØ
ÛiÐÊ³¨iØÒiØÐÑÇËÐÉÙÖ~ÑÜÜ{³ÓTÉØ³iØÉÌ³É¨iØoÉ{ÒØÈÓTÈ
ÊÙiÙ{Ño¨ÒÉ{³Ñ¨³ÑKÊÐÑ³ÑÐ{ÑØ
ÜÜÒÈTÌÐÉiØ¨ÉËÑØV³iÑ³É¨ËÑ(Ñ¨ÒTÈ~Ñ{³(Ò¨i(Ñ¨ÒT
0iÉ{ÐÓÜÉ{Ñ³È¨o¨ÒÐÐÑ³ØÓTÉ{
ÑÑÜÒKÉ{³ÑØÑÜÙÒ¨ÑØVo{Ø³È
åÌ³ÜÈ~Ñ{ÈÚÓ³iØËÙ{ØÐÉÉ{³ÈTËÉØ~Ñ{iÐÑ³{~ÓØÈÉ¨oÑËÉØV
ËØÚÑÑ¨È{Ñ³ÉË³i~iÊo{Ñ
ÑÐÑØÑ×ioiÚÉË³{oÐÓØÑÌ³i~ÑÜÜ{³ÉT{~Ê~Ñ{¨{~ÊÇÊ³ÈÑ³Ó¨Ñ
³È(Ñ¨ÒÜÜiÜÑ³¨Ìo¨ÑÐÐÑÚÑoËÉ{
~Ñ{Ð{ÑÓÚÉ³iÑÑ×¨Ò³ÈÚÉ³{~ÌÓ¨o³È³ÑÑÜÙÒ¨Ñ1ÓÑ³¨
,{ÒÜ³VåÙ¨ÓÑÛ¨È{³iVÜÑ³ÉËÑ
¨VÉÐÉÌØ0¨Ë³iÆÑ¨³ËÈV
¨ÑdU´ÆÐÐΠληροφορίες τηλέφωνο

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ιπτάμενος Ολλανδός
The MET Live in HD

«Η ρομαντική
μου ιστορία»
Η Εταιρεία 1ÉÑ³¨{~ÊØåÒ³ÈÂiØÉÐÉÖ
ÈÉTËÇÉ{³iÓÑÚÉÑ³¨{~ÊÉÇÌÐÉ³i
K¨ÑKÉÈÐÓi~ÐÙËÑ³È~³ÓÇÈÈoo¨Ñ×ÓÑ ³.0ÇÒ~V t,ÐÑ³{~ÊÐÈ
{³¨ËÑu ÑÓ¨oÈÐ{ÜÒÉ{o{Ñ³iÐÑÂ{Ò³´lÐÉmÆ0iÙÈ~ÜËÑÉ{~{ËÑØ
~Ñ{³iÖÑ¨ÂiÙÓÐÉÈiØ(Ì³¨Ð~¨Ñ³ÉËi{ÙÓÑ³ÈÑÙÉÚÉËØÐÉÓÑÒÜÜ
ÒÚ¨ÊÐÉ¨Ñ.³iÖoT¨iÉTÊ
~ÑÉËØÙÉÓTÉ{³iÈÐÊÑo¨ËÉ{
³ÒÜÜVÖ³ÉÑ³Ñ~ÖÉ{oÒÇÈÐÉ
ÓÑK{Ñ³{~ÌÈÐÓ¨ÑÐÑÌØK{Ñ³{~Ë
ÉËÑ{~Ñ{{¨ÈÚÐË³iØÇÊØÐÑØÉÌTiÐÑ
³T{ÖÐ¨.~³ÓÇØÈoo¨Ñ×ÓÑØ ³
.0ÇÒ~VoÈ¨ÒÉ{³~ÑÚ¨Ó×³i³{Ø×KËÉØÐÑØ0Ó¨oÑÉKÑËÉ{É~iÚÉËÑÑ¨ËÑØ¨Ì³iV³Ñ~i{~Ò¯~³ÖÐ{Ñ
Èo¨Ò×É{{¨oØ{ÒÈV³iÐÈ{~Ê

É{ÐÓÜÉ{Ñi.³ÓÜÜÑ~Ñ¨ËÙÈ~Ñ{³TÉÙ{ÑÐÌ×³{ÐÑËÜiØ(É³É{Ò¨iØ
(¨³Ño{³Ö{ÑËÜiØÑ¨ÑÜÒÐÈØV
Ë~iÛ¨ÑoÖÐi~Ñ{°³¨{Ñ=Ó{ÈiÚÌØ
~iÚÓ³iiÜÌiÉÜËÙÈ0ÉTT¨Ø

1åVÜÉ×Ì¨Ø'¨Ño~ÜËÈ,ÖKÉÜ³
¬®VÉÐÉÌØåÌ³i(Ñ¨Ñ~ÉÈÊ´Ñ¨³ËÈÐÓT¨{¸Ñ¨³ËÈ¸Æ¸Æ³{ØdU´ÆÐÐ~Ñ{
È¨{Ñ~Ê³{Ø®U´ÆÐÐΠληροφορίες τηλέ-

Για πρώτη ×¨Ò³i_²VÐÒØ
wKÑ¨Ö³Ø ¿n_Ãx}x²xVÑÙËÙÉ{³ÐÈÐ¨ÌÜ³ÈÚ¨ÈÜ{~Ö
~ÑÉ³Ò{ÈVÈÊ³Ñ~Ñ³Ñ¨ÑÐÓØ
ÑÐi{ÒÉ{Ü{ÐÒ{ÐÓT¨{³iÛÉÈ³Ó¨Ñ(Ñ¨ÈËÑ$Ù{ÒiÐØÐÑÓ³¨Ø
7>_¦Ã_¦nx_¿Ù{ÉÈÚÖÉ{³i¨TÊ³¨Ñ³iÓÑÑ¨ÑooÊ³È¦>Sx©
x¦>¦XVËØ³¸Æ´VÐÉ³iÑ¨ÑooÊ³iØÌÉ¨ÑØt(Ò¨{×ÑÜuV
ÓÚÉÉiÜÒ³ÊTio{Ñ³{ØÑ¨Ñ³ÒÉ{Ø³ÈÒo~É¨³i_² ÓÑ
Ñ¨ÑooÊ³Èx¦>¦XÐÉ³Ñ³¨ÓÉ{³i
~iÊ³iØ_²ÉÓÑÜÖ{VÜÈ³¨ÐÑ³{~Ì³ÑÐÜÌÉÉËÙiÉÜ¨{ÑØ
ÉÜÑ{o¨Ñ×ËÑØåÉÈÚÉËÑØÐÉ³ÒÙi
ÑÌ³i_²¦x²>!_¦>³iØ ÓÑØ
4Ì¨~iØ,{ÒÜ³VåÙ¨ÓÑÛ¨È{³i
V(ÜÑ³ÉËÑ ¨VÉÐÉÌØ.ÒKKÑ³mÑ¨³ËÈ¸Æ¸Æ³{Ø®UllÐÐ

φωνο 25877827.

Πληροφορίες τηλέφωνο 77777745.

ΕΚΘΕΣΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«Αντικατοπτρισμοί» του Γιώργου Γαβριήλ
Έκθεση ζωγραφικής ³È{¨oÈÑK¨{ÊÜ
ÐÉ³Ë³Ütå³{~Ñ³³¨{ÐËuÚÓÐÑÈ³
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Διάλογος και σύνεση

Μ

ε όσα ÍÃÔÕÔÚÇÏËÑËÃÁÐÜÓÇÑØÏ¦ÇÖÄ
ÚÕÔÑÄÙÓÕÓÇÝËÃÔÇÏÒÕÍÏÑÄÔÇÓÎÔ
ÇÖÇÙÞÄÒÎÙËÑÇÏ¦ÒÒÕÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇ
ÚÜÔÖÕÒÏÚ×ÔÚÕÓÁÒÒÕÔÚËÒÏÑ¦ÚÎÝ©ÏÑÃÇÝ
²ÇÚàÎÍËÜØÍ¦ÑÎ ÕØÔÁÙÏÕß¢ßÙÏÑ¦ÖËØÏÓÁÔÕßÓËÕÒÏÚËÃÇÑÇÏÖÕÒÃÚËÝÑÇÏÕßÒÂÕÒ¦ÑËØÎÚÕÖØ¦ÙÏÔÕÌÜÝÇÖÄÚÕÔÇØÞÏËÖÃÙÑÕÖÕÍÏÇÚÕÖÄÚËÛÇÇÊËÏ¦ÙËÏÔÇ
ÖÇØËßØËÛËÃÙÚÎÔÖÏÚØÕÖÂ¡ËÚÇÌÕØ×Ô
ÓËÇØÓÕÊÏÄÚÎÚÇÛÁÓÇÚÇÚÕß±ÖÕßØÍËÃÕß
´ØÍÜÔÑÇÏßÍÑÕÏÔÜÔÏ×ÔÚÎÝÕßÒÂÝ
ÑÄÓÇÊËÔÚÇÑÇÚ¦ÌËØËËÒÖÃàÕßÓËÎÄÒÎ
ÑÇÛßÙÚÁØÎÙÎÔÇÕÌËÃÒËÚÇÏÙÚÕÄÚÏÁÞËÏ
ËÐËßØËÛËÃÓÃÇÑ¦ÖÕÏÇÒÆÙÎÖØÕÝÄÌËÒÕÝ
ÚÎÝ©ÏÑÃÇÝÑÇÏÔÇÖÇØÇÓËÃÔËÏÛÔÕÒÕÍÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕÑÇÏÔÇÇÔÇÈÇÛÓÏÙÚËÃÑÇÏÄÒÕÏ
ÔÇÓËÃÔÕßÓËËßÞÇØÏÙÚÎÓÁÔÕÏ¡ÁÞØÏÚÄÚË
ÄÓÜÝÇÝÑ¦ÔÕßÓËßÖÕÓÕÔÂÊÏÄÚÏÄÖÕÏÕÝ
ÁÞËÏÚÇÞÚÁÔÏÇÁÞËÏÑÇÏÚÇÍÁÔÏÇÑÇÏ¦ÓÇ
ÛÁÒËÏÚÇÐßØÃàËÏ¯
ËÔÏÑ¦ÜÝÑÕÏÔÜÔÃÇÊËÔÌÎÓÏàÄÓÇÙÚË
ÍÏÇÚÎÔËÖÏÓÕÔÂÓÇÝÑÇÏÚÎÔÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄÚÎÚ¦ÓÇÝÁÚÙÏÑÇÏÓËÚÕ ÕÔ¦ÚàÏÚÕß ÕØÔÁÙÏÕßÌÜÔ¦ÐÇÓËÑ¦ÔÇÓËÚÇÍÑØÕßÖÓÇÝ
ÙÚÇÓÁÙÇÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÊÏÑÚÆÜÙÎÝÊÏÕØÍÇÔ×ÙÇÓËÙßàÎÚÂÙËÏÝÑÇÏÚ×ØÇÖËØÏÓÁÔÕß-

ÓË¯ÁÈÇÏÇÛÇÓÕßÖËÏÝÑÇÏÚÏ¦ÒÒÕÔÇ
Ñ¦ÔÕßÓËÁÒÇÓÕßÔÚË¯ÁØÜ»ÍÜÇÖÒ×Ý
ÚÕÑÇÚÇÍØ¦ÌÜ¦ÔÚÜÝÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÊËÔ
ËÃÔÇÏÑÇÒ¦ÑÏËÓËÃÝÛÇÇÙÞÕÒÕÆÓÇÙÚËÓË
ÚÕ ÕÔ¦ÚàÏÑÇÏÚÕÔÇØÞÏËÖÃÙÑÕÖÕ" ÕÚàÇÓ¦ÔÏÄÝÕÌÄÈÕÝÑÇÏÕÚØÄÓÕÝÔÇÓÎÔ
ÑÕÒÒÂÙÕßÓËÔÇÓÎÔÇÖÕÈÏ×ÙÕßÓËÁÚÙÏ
¦ÊÏÑÇÓÓÄÞÜÙÚÕÝÞ¦ÔËÚÇÏÑÇÏÓÇàÃ
ÚÎÝÑÇÏÖÕÒÒ¦ÄÔËÏØÇÍÏÇÒÆÙÎÚÕß ßÖØÏÇÑÕÆÙËÚÁÙÙËØÇÕÊÕÌØ¦ÍÓÇÚÇÇÔÇÙÚÁÒÒËÚÇÏÎÒËÏÚÕßØÍÃÇÞÜØÃÝÙÞËÊÏÇÙÓÄ
ÑÇÏÚËÒÏÑ¦ÚÇÑØÕÆÙÓÇÚÇÇÖÄÇÒÒÕÆÛÇ
ÓÇÝÁÒÛÕßÔÑÏËÑËÃÔÇÊËÏÝÖÇÔÎÍÆØÏÔ
ÚÜÓËÚÇÐÆÇÖÄÚÎÔÙÚßÔÕÓÃÇÉ¦ÞÔÕßÔ
ÇÑÄÓÇÖÕÏÕÏÖÂÍÇÔÙÚÎÊÏÇÓÇØÚßØÃÇÚÕß
ÖËØÇÙÓÁÔÕßÇÈÈ¦ÚÕß"ÏÄÚÏÑÇÏÞÛËÝ
¦ÈÈÇÚÕÁÍÏÔËÑÇÏ¦ÒÒÎÁÈÇÏÇÚÇÑÇÒÄÖÇÏÊÇÚÕß©ÊËÔ¦ÑÕßÙÇÔÇÚÇÇÔÇàÎÚÂÙÕßÔÕÆÚËÑÇÔÍÏÇÌÛÕØ¦ÊÎÓÄÙÏÇÝ
ÖËØÏÕßÙÃÇÝ¡ÂÖÜÝËÑËÃÔÇÁÞÕßÔÚÃÖÕÚÇ
ÇÙßÒÃÇ"¿ÙÕÍÏÇÚÕßÝËÛÔÕÌØÕßØÕÆÝÊËÔ
¦ÑÕßÙÇÇÑÄÓÇÙßÍÑËÑØÏÓÁÔËÝÇÖÇÔÚÂÙËÏÝ
ÇÖÄÚÕ±ÖÕßØÍËÃÕ³ÓßÔÇÝÑÇÏÚÕ¢
ÍÏÇÚÃÈØÁÛÎÑÇÔËÑËÃÖÕÏÕÝÚÕßÝÌ×ÔÇÐË
ÇÖÄÖÕÆÖÂØÇÔËÔÚÕÒÁÝÍÏÇÚÃÎÙÚßÔÕÓÃÇÊÁÞÛÎÑËÚÎÈÕÂÛËÏ¦ÚÕßÝ"¡Ö¦ÞÇÒÕ¯

ÐÁØËÚËÖÕÒÆÑÇÒ¦ÄÚÏÁÔÇÙÖÃØÚÕÇØÑËÃ
ÍÏÇÔÇÑÇËÃÁÔÇÝÕÒÄÑÒÎØÕÝÇÞßØ×ÔÇÝ
ËÔÏÑ¦ÊËÔËÃÔÇÏÑÇÒ¦ÚÇÖØ¦ÍÓÇÚÇÑÇÏ
ÖØÁÖËÏÔÇËÃÓÇÙÚËÖØÕÙËÑÚÏÑÕÃÙÚÕÖ×Ý
ÚÇÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÓË©ÏÑÇÏØÕÃËÃÔÇÏÊßÙÚÕÖÏÑÕÃÑÇÏÊËÔÞÜØ¦ÔËÕÆÚËÎØÜÏÙÓÕÃ
ÕÆÚËËÌÎÙßÞÇÙÓÄÝÕÆÚËÇÞØËÃÇÙÚËÝÖÕÒÏÚÏÑÁÝÑÏÔÂÙËÏÝÖÕßÊËÔÖØÕÙÌÁØÕßÔÚÃÖÕÚËÚÕÇÖÚÄÑÕÏÔÜÔÃÇÓÇÝÊËÃÞÔËÏÄÚÏ
ÇÑÄÓÇÊËÔÁÞËÏÐËÖËØ¦ÙËÏÊÏÞÇÙÚÏÑ¦ÊÏÒÂÓÓÇÚÇÚÕßÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝÑÇÏÇßÚÄËÃÔÇÏ
ÌßÙÏÑÄÇÖÄÚÎÙÚÏÍÓÂÖÕßÚÕ ßÖØÏÇÑÄ
ËÃÔÇÏ¦ÒßÚÕßÔËÖ×ÝÄÒÕÏÓËÖØÕËÐ¦ØÞÕßÙÇÚÎÔÑßÈÁØÔÎÙÎÛÇÖØÁÖËÏÔÇËÃÔÇÏßÖÁØÚÕÊÁÕÔÖØÕÙËÑÚÏÑÕÃÙÚÏÝÊÎÒ×ÙËÏÝÚÕßÝÙÚÏÝÇÖÕÌ¦ÙËÏÝÚÕßÝÙÚÕÔ
ÚØÄÖÕÓËÚÕÔÕÖÕÃÕÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÚÇ
ÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÑÇÏÙÚÕÖ×ÝÙßÓÖËØÏÌÁØÕÔÚÇÏÙÚÕßÝÖÕÒÃÚËÝ©ÏÊËÖÕÒÃÚËÝÇßÚÕÃ
ÖÕßÁÞÕßÔÊÏ¦ÛËÙÎÙßàÂÚÎÙÎÝÛÇÖØÁÖËÏÔÇÇØÞÃÙÕßÔÔÇÑÇÚÇÒÇÈÇÃÔÕßÔÄÚÏÎ
ÊÆÔÇÓÂÚÕßÝËÃÔÇÏÇÖÕÚËÒËÙÓÇÚÏÑÄÚËØÎ
ÄÚÇÔËÃÔÇÏÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÊÏÇÒÕÍÏÑÂÝÙßàÂÚÎÙÎÝÄÚÇÔÕÏÖÕÒÒÇÖÒÁÝÇÔÇÍÔ×ÙËÏÝ
ÁÞÕßÔÕÊÎÍÂÙËÏÙËÁÔÇÔÙÞËÚÏÑÄÕÊÎÍÄ
ÖÄÚÕÑ¦ÊØÕÇßÚÄÊËÔÈÍ¦àÜÑÇÏÚÕßÝ

Φιλόξενοι
άνθρωποι σε
αφιλόξενες εποχές

Η

77777745. Τετάρτη, 11 Μαρτίου, Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, ώρα 8:30 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

ÞÜØÃÝÖÇØÜÖÃÊËÝ¬ÑÕÏÕÖÕÃÕÏÛÇÖØÁÖËÏ
ÓËÑ¦ÖÕÏÕÔÚØÄÖÕÔÇÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÚÏ
ÙÎÓÇÃÔËÏÊÏËÑÊÏÑ×Ñ¦ÚÏÇÖÄÚÎÔ ßÖØÏÇÑÂÎÓÕÑØÇÚÃÇÄÔÚÇÝÑÇÏÖÕÒÃÚÎÝÚÎÝ
¬ ®ÊßÕÑÇØÖÕÆàÏÇÙËÓÏÇÓÇÙÞ¦ÒÎ
ÊËÔÞÜØ¦ÔËÑÇÏÖ×ÝËÑÌØ¦àÕÓÇÏÊÎÓÄÙÏÇ
ØÕÙÕÞÂÊËÔÓÏÒ×ÍÏÇÇßÚÕÒÕÍÕÑØÏÙÃÇ
ÇÒÒ¦ÍÏÇËÔÙßÔÇÃÙÛÎÙÎÑÇÏÊÏÖÒÜÓÇÚÃÇ
ÙÚÕÔÊÎÓÄÙÏÕÒÄÍÕÕØÏÙÓÁÔÜÔ§Ï×ÛÜ
ÄÚÏÁÚÙÏËÐÕßÊËÚËØ×ÔÕÔÚÇÏÑÇÏËÑÚÕß
ÖÕÔÎØÕÆËØÜÚÂÙËÏÝÑÇÏÚÕÖÕÛËÚÂÙËÏÝ
ÇÖÄÚÕßÝËÊ×ÑÆÑÒÕßÝÖÕßÇÑÕÆÔË¬Ñ
ÑÇÏÚÕßÝÖÏ¦ÔËÏÚËÚÇØÚÇÃÕÝ
ÇÇÔÇØÜÚÎÛÂÑÇÚËÚ×ØÇÖ×ÝÚÕÖÂÍÇ
ÇÖÄÚÕ ÕÔ¦ÚàÏÚÕß ÕØÔÁÙÏÕßÙÚÇÕÊÕÌØ¦ÍÓÇÚÇÑÇÏÙÚÎÔÁÒÒËÏÉÎÊÏÇÒÄÍÕß¡Ç
ÇÔÚÕÊËÃÚËÖÏÕÇÔÕÏÑÚ¦ÛÇÑÇÚÇÒ¦ÈËÚËÄÚÏ
ÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎÚÕß¡ÕßÙËÃÕßÖÕÒÒÕÃÑÇÏ
ÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÃÙßÔÇÙÖÏÙÚÂÑÇÓËÚÏÝÄÖÕÏËÝ
ÊÏÇÌÜÔÃËÝÓÇÝÄÓÜÝÚÏÝÖÇØÇÓËØÃÙÇÓËÍÏÇ
ÔÇÊÕÆÓËÖ×ÝÙßÔËÔÔÕÕÆÓÇÙÚËÍÏÇÚÕÓËÃàÕÔÖÕßÂÚÇÔÔÇÊÏÇÚÎØÎÛËÃÜÝÁÞËÏÎ©ÏÑÃÇ²ÇÚàÎÍËÜØÍÃÕß ÕØÔÁÙÏÕßßàÂÚÎÙÎ
ÖÃËÙÎÖØÕÝÖ¦ÙÇÑÇÚËÆÛßÔÙÎÑÇÏÇÔÕÏÑÚÄ
ÓßÇÒÄÑÇÏÓËÚ¦ÁÞÕßÓËÞØÄÔÕÔÇÚÙÇÑÜÛÕÆÓËÍÏÇÚÕÞØ×ÓÇÙÚÎÔÑÕßØÚÃÔÇ

«συνύπαρξη» ÚÎÝÒÑÎÝÁÎÓËÚÎÙÎÓËØÏÔÂÖÇÍÑÄÙÓÏÇÓÁØÇÚÎÝßÔÇÃÑÇÝÖØÕÁÑßÉËÇÖÄÁÔÇÔÇÔÇÖÄÌËßÑÚÕ
ÙÞËÊÄÔÙßÔËÏØÓÄÚÎÔÖÕÒÏÚÏÑÂÑÎÊËÃÇ
ÚÎÝÚÎÔÖËØÇÙÓÁÔÎ¬ØÃÚÎÚÎÔÇÖÕÞÇÏØÁÚÎÙÇÔÖÕÒÒÁÝÍËÔÏÁÝÇÔÛØ×ÖÜÔÑÇÏÖÕÒÒÕÃ
ÊÏÑÕÃ®ÚÎÝÌÃÒÕÏÍÔÜÙÚÕÃÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝ
ÚÎÝÏÇÚÃÑÇÛÁÔÇÝÖÕßÚÎÔËÃÞËÍÔÜØÃÙËÏ
ÇÏÙÛÇÔÄÚÇÔÒÃÍÕÖÕÒÆÊÏÑÄÝ®ÚÎÝ¦ÔÛØÜÖÕÝ²ÜØÃÝÔÇÊÎÓÏÕßØÍËÃÑÇÚ»ÇÔ¦ÍÑÎ
ÕÏÑËÏÄÚÎÚÇÙÚÎÔÖØÕÙÜÖÏÑÂËÖÇÌÂÂÐËØËÖ×ÝÔÇÓÕÏØ¦àËÚÇÏËÏÑÕÔÕÍØÇÌÎÓÁÔËÝ®
ÏÙÚÕØÃËÝÏÇÚÃÇßÚÄÖÕßÖËØÏÁÍØÇÌËÂÚÇÔ
Ö¦ÔÚÇÙÞËÊÄÔÈÏÜÓÁÔÕ ÇÏÚÏÈÃÜÓÇÌßÍËÇÖÄÚÎàÜÂÙÚÇ ÚÎÝÊÏÇÙÞÃàÕÔÚÇÝÚÇØÇÍÓÁÔËÝËÖÕÞÁÝÖÕÒÁÓÕßÝÑÇÏËÓÌßÒÃÕßÝ
à×ÔÚÇÝÓÇàÃÑÇÏÊÃÖÒÇÙËÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕß
ÄÖÜÝÑÇÏËÑËÃÔÎÁÞÕßÔÙÌØÇÍÃÙËÏÚÕÔÄ
ÇÏ×ÔÇÑÁÌÚÕÓÇÏÄÚÏÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÂÚÎÝ
ÊËÔßÖ¦ØÞËÏÕßÙÏÇÙÚÏÑ¦ÇÖÕÞÇÏØËÚÏÙÓÄÝê
Ñ¦ÛËÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÖÕßÇÌÂÔËÏÁÔÇÈÏÈÒÃÕ
ÚÎÝÚÕÔÊÏÇÊÁÞËÚÇÏÑ¦ÖÕÏÕÝ¦ÒÒÕÝÖÕßÛÇ
ÚÕÊÏÇÈ¦ÙËÏÇÒßÙÃÊÇÇßÚÂÊËÑÇËÚÃËÝ
Ú×ØÇËÃÔÇÏÚÄÙÕÍËØÂ×ÙÚËÓÕÏ¦àËÏÇÔÁÖÇÌÎÙÚÕÔÞØÄÔÕ
ÕÒÒÕÃÁÞÕßÔËÓÃÇÇÌËÚÎØÃÇÙÚÎàÜÂ
ÚÕßÝÍ×ÊËÔÐÁØÜÍÏÇÚÃÓÕßÖÁÙÇÔËÖ¦ØÇ
ÖÕÒÒÁÝÑÇÏÑ¦ÛËÌÕØ¦¦ØÞÏàÇÇÖÄÁÔÇÔ
ÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÊØÄÓÕ®ÒÁËÏÎÃÊÏÇÙÚÕËÐÇÏØËÚÏÑÄÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØÚÎÝ¡ÇØÍÇØÃÚÇÝ¡ÇÔÚ¦©ÓËÍ¦ÒÕÝÖËØÃÖÇÚÕÝÚÎÝÒÑÎÝ®ÖÕß
ÖØÕÈÒÂÛÎÑËÚÁÒÎÚÕßÙÑÎÔÕÛÁÚÏÝÙßÔßÖÕÍØ¦ÌÕÔÚÇÝÚÕÙËÔ¦ØÏÕÓËÚÕÔ
ÍÏÕÚÎÝÒÑÎÝÁÎÙÑÎÔÕÛÁÚÎËÖÃÙÎÝÁÚØÕËÈÇÙÚÃÑÕÍÒÕßÇÖÕÛÎÑËÆËÏÚÕÏÙÞßØÄ
ÇÖÕÚÆÖÜÓÇÓÏÇÝßÔÇÃÑÇÝ¬ÕÑËÌÇÒÇÃÕ
ÍÏÇÚÃÙÚ¦ÛÎÑËÄØÛÏÇÞÜØÃÝÔÇÓÏÒ¦ËÏÕÆÚË
ÎØÜÏÑ¦ÕÆÚËÖÁÔÛÏÓÇÍËÔÔÇÏÄÚÎÚÇÑÇÏ
ÎÇÔÛËÑÚÏÑÄÚÎÚ¦ÚÎÝÊËÔÇÑÆØÜÔÇÔÕÆÚË
ÚÕÞÏÕÆÓÕØÕÆÚËÚÎÊÏ¦ÛËÙÎÔÇÑßÑÒ×ÔËÏ
ÚÕÏÙÚÕØÏÑÄÍËÍÕÔÄÝÇÖÄÚÕÓÎÇÔÇÓËÔÄÓËÔÕÖËØÏÙÚÇÚÏÑÄ©ÖÜÝÚÎÔÏÙÚÕØÃÇÖÕß
ÊÏÎÍËÃÚÇÏÇÖÄÚÎÔÒÒÎÔÏÑÂÔÚÃÙÚÇÙÎ!
ÖÒÇÚËÃÇÂÚÇÔÄÒÕÒ¦ÙÖÎ ÏÁÞÇÙÇÚÕÖÇÖÕÆÚÙÏÓÕßÓËÝÙÚÎÒ¦ÙÖÎÕÆÔÇÈØËÏÝ
ÖÇÖÕÆÚÙÏÙÚÎ¦ØÏÙÇÚÄÚË¡ÕßÒÁÔËÔÇ
ÖÇÝÙÚÎÔÖÏÓËÒÎÚËÃÇÚÕßÔÚ¦ØÚÎÙÚÎÔ
¬ÔÇÙÕßÊ×ÙÕßÔËÑÇÔÁÔÇàËßÍ¦ØÏÓÖÄÚËÝ ÇÏÈØÃÙÑÜÓÃÇÓÖÄÚÇÔÕÆÓËØÕÚÕ
ÇØÏÙÚËØÄÍÆØËßÇÚÕÊËÐÃÊËÔßÖÂØÞËÖÕßÛËÔ¦ ÇÏÔÕÆØÍÏËÝÓÖÄÚËÝÙÚÕÃÈÇÁÜ
ÑÇÒ¦ÓÄÔÕÇØÏÙÚËØ¦ÁÞËÚËËÊ×"ÁÒÇÍËÕ
ÙÚØÇÚÏ×ÚÎÝÚÇÔÞÏÕÆÓÕØÚÜÔÍÍÒÁàÜÔ
ÚËÃÒÇÔËÙÚÕßÝÇÔÚ¦ØÚËÝÊ×ØÕÓËÇÒËÐÃÖÚÜÚÇÇØÏÙÚËØÁÝÇØÈÆÒËÝ®
ËÔÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÇÍÏÕÍØÇÌÃÇÕÆÚËÍÏÇ
ÓßÛÕÖÕÏÎÚÏÑÂÑÇÚÇÍØÇÌÂÓÏÇÝÇßÚÕÈÏÕÍØÇÌÕÆÓËÔÎÝÊÏÇÙÎÓÄÚÎÚÇÝ¬ÕËÑÚÄÖÏÙÓ¦ÚÎÝ
ÕÌËÏÒÄÚÇÔÙÚÕÔÚØÄÖÕÖÕßËÖËÐËØÍ¦ÙÚÎÑË
ÄÙÇÁàÎÙËÑÇÏÓÖÄØËÙËÔÇÚÇÇÌÎÍÎÛËÃÙË
ÈÏÈÒÃÇÙËÕÓÏÒÃËÝÙËÊËÑ¦ÊËÝÙßÔÇÔÚÂÙËÏÝ
ÓËÚÕÑÕÏÔÄÙÚÎÔÒÒ¦ÊÇÑÇÏÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ ÇÏÚÕÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØÚÎÔÇÑÕÒÕÆÛÎÙË
ÓËËÒÇÌØ¦ÊÇÑÇÏÙßÍÑÃÔÎÙÎÓËÞÏÕÆÓÕØ
ÞÜØÃÝÚÇÙßÔÂÛÎÈÇØÆÍÊÕßÖÇÑÇÏÊØÇÓÇÚÏÑ¦ÖÕßÙßÔÕÊËÆÕßÔÈÃÕßÝÚÄÙÕÖßÑÔÕÆÝ
ÙËÍËÍÕÔÄÚÇÑÇÏÇÔÇÚØÕÖÁÝ
ÒÑÎÁÎÓÇÝÐËÔÇÍËÃÙÚÇÓÁØÎÖÕß
ËÖÁÒËÍËÍÏÇÔÇÍØ¦ÉËÏÇÖÄÓÏÑØÁÝÑÕßàÃÔËÝ
ÖÇØÏÙÏÔ¦ÑÇÌÁÓÁÞØÏÊÜÓ¦ÚÏÇÓËÛÁÇÙÚÎ
ÌÆÙÎÛßÓ¦ÚÇÏÚÎÔÖØ×ÚÎÙßÔ¦ÔÚÎÙÂÚÎÝ
ÓËÚÕÔ ¦ØÕÒÕ ÕßÔÚÕÔ¦ÔÚØÇÚÎÝÏ×ØÍÕËÈÇÙÚÃÑÕÍÒÕßÚÇÚÇÐÃÊÏÇÙÚÎ¡ÄÙÞÇ
ÙÚÎÔ¬ÇÙÑÁÔÊÎÙÚÕÇØÃÙÏ ÇÛ×ÝÇÌÎÍËÃÚÇÏÑ¦ÛËÖÏÔËÒÏ¦ÖÇÃØÔËÏÚÎÛÁÙÎÚÎÝ
ÙÚÕÓËÍ¦ÒÕÖÇàÒÚÎÝÓÔÂÓÎÝÑÇÏÚÎÝÙÚÕØÃÇÝÚÕÇØÃÙÏÖËØ¦ÙÇÓËÖÕÒÆÜØÇÃËÝ
ÖÕÒÆÁÔÚÕÔËÝÇÒÒ¦ÑÇÏÖÕÒÆÙÚËÔ¦ÞÜØËÝ
ÑÇÏÊßÙ¦ØËÙÚËÝÙÚÏÍÓÁÝÚÇÔÄÒÇÓÇàÃ
ÃÞÇÓËÙßÔÊËÛËÃÇÑÄÓÇÖËØÏÙÙÄÚËØÕÊÏÄÚÏÎÏÑÚÇÚÕØÃÇÎÐËÔÏÚÏ¦ÕÏÙÚËÔÕÞ×ØÏËÝ
ÄÒÇÚÇÖØÕÈÒÂÓÇÚÇÖÕßÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÇÓË
ÓÇÝÁÌËØÔÇÔÚÕÔÁÔÇÔÖÏÕÑÕÔÚ¦ÙÚÕÔ¦ÒÒÕÍÏÇÔÇÓÖÕØÁÙÕßÓËÓ»ÇßÚÂÚÎàËÙÚÇÙÏ¦
ÚÎÝÌÏÒÃÇÝÑÇÏÚÎÝÙßÔÚØÕÌÏÑÄÚÎÚÇÝÔÇÚÇ
ÈÍ¦ÒÕßÓËÖÁØÇ®ÔËÃÞËÁÔÇËÏÊÏÑÄÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑÄÎÍËÔÏ¦ÚÎÝÒÑÎÝÁÎÂÚÇÔ
ÇÑØÏÈ×ÝÇßÚÄ!ÎàËÙÚÇÙÏ¦ÚÎÝÌÏÒÃÇÝÑÇÏ
ÚÎÝÙßÔÚØÕÌÏÑÄÚÎÚÇÝ®¬ÕÞÔ×ÚÕÚÎÝÙßÔÆÖÇØÐÎÝÓÇàÃÓËÚÕÔÖÕÒÆÑÇÖÔÄÇÖÄÚÇ
ÚÙÏÍ¦ØÇÚÇÇÔÕÏÞÚ¦ÙÖÃÚÏÇÕÏÌÏÒÄÐËÔÕÏ
¦ÔÛØÜÖÕÏÙËÇÌÏÒÄÐËÔËÝËÖÕÞÁÝÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÖÒ¦ÔÕÚÕßÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØÎÙßÍÍØÇÌÁÇÝ
Ñ¦ÛËÚÇÏÙÚÎÈËØ¦ÔÚÇÚÕßÙÖÏÚÏÕÆÙÚÕÂÒÏÕ
ÓËÚÎÔÖÒ¦ÚÎÙÚÕÔÌÇÑÄÑÇÏÇÑÕÆÍËÚÇÏÎ
ÌÜÔÂÚÎÝÔÇÊÏÇÈ¦àËÏÁÔÇÇÖÄÙÖÇÙÓÇÇÖÄ
ÚÎÔØØÇÈÜÔÏÇÙÚÏÑÏ¦ÚÕßÞÏÒÒÁÇ®!¬Ç
ÞÁØÏÇÚÕßßÍÁÔÏÕßËÃÔÇÏÒËÖÚ¦ÓËÓÇÑØÏ¦
Ê¦ÞÚßÒÇÑÇÏÓËÕÈ¦ÒÔÆÞÏÇ¬ÇÑÕÏÚ¦àÜÁÚÙÏ
ÖÕßÚÇ»ÞËÏÇÑÕßÓÖÏÙÓÁÔÇÙÚÕÍÆØÕÚÕßÖÇØ¦ÛßØÕßÛËÒËÔÇÍÃÔËÏÞËÏØÕßØÍÄÝÊËÔ
ÖØÄÒÇÈË ÇÔËÃÝÇÖ»ÚÎÍËÔÏ¦ÓÇÝÊËÔÖØÄÒÇÈË¡ÇÝÖØÕÒ¦ÈÇÏÔÇÔ¦ÒÒÇÄÒËÓÕÝËÑÁÓÈØÎÝÓÌÆÒÏÕÝÏÑÚÇÚÕØÃÇ® ÏÄÓÜÝ
ÖØÄÒÇÈÇÔ®ÖÕÒÒ¦ ÇÏÑßØÃÜÝÓÖÄØËÙÇÔ
ÔÇÈÏ×ÙÕßÔÚÎÔÙÚÕØÃÇÙÇÔÁÔÇÔÓËÍ¦ÒÕ
ÖËØÃÖÇÚÕàÜÂÝ
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ΜΟΥΣΙΚΗ

Τα τραγούδια του Καλδάρα είναι στην καρδιά μας
Ο Δημήτρης Μπάσης μιλάει στην «Κ» για τις συναυλίες «Τι να θυμηθώ τι να ξεχάσω» - Αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα»
Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Ένας από ÚÕßÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕßÝÚØÇÍÕßÊÏÙÚÁÝÚÎÝËÖÕÞÂÝÓÇÝÕÎÓÂÚØÎÝ¡Ö¦ÙÎÝÓËÖÕÒÆÞØÕÔËÝ
ÙÖÕßÊÁÝÙÚÎÈßàÇÔÚÏÔÂÓÕßÙÏÑÂ
ÑÇÏÓÏÇËÔÚßÖÜÙÏÇÑÂÖÕØËÃÇÖÕß
ÊÏÇÍØ¦ÌËÏÙÖÕßÊÇÃËÝÙßÔËØÍÇÙÃËÝ
ÁÞËÏÂÊÎÇÌÂÙËÏÚÕÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÄ
ÚÕßÇÖÕÚÆÖÜÓÇÙÚÕÙÆÍÞØÕÔÕÒÇáÑÄÑÇÏÁÔÚËÞÔÕÚØÇÍÕÆÊÏßÔÕÓÏÒÂÙÇÓËÓËÚÕÔÙÖÕßÊÇÃÕËØÓÎÔËßÚÂ
ÓËÇÌÕØÓÂÚÏÝÊÆÕÈØÇÊÏÁÝÇÌÏÁØÜÓÇÙÚÕÓËÍ¦ÒÕÙßÔÛÁÚÎÖÄÙÚÕÒÕ
ÇÒÊ¦ØÇÖÕßÛÇÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÎÛÕÆÔÙÚÕÔÎÙÃÓÇÝÙÚÏÝÑÇÏ
¡ÇØÚÃÕßÙËËÓËÙÄÑÇÏËßÑÜÙÃÇ
ÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇ©ÏÊÆÕÙßÔÇßÒÃËÝÖÕß
ÁÞÕßÔÙÚÄÞÕÑÇÏÙÑÕÖÄÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÕÆÔÚÇÏßÖÄÚÎÔÇÏÍÃÊÇÚÎÝÖÏÚØÄÖÕßÏÕÏÑÂÙËÜÝÑÇÏØÕÙÚÇÙÃÇÝ
ÔÛØÜÖÃÔÜÔÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔ¡ÇØÃÇÝ
ÚßÒÏÇÔÕÆÕÚÚÃÊÎÓËÇÌÕØÓÂÚÎÔ
ÇÍÑÄÙÓÏÇÓÁØÇÚÎÝßÔÇÃÑÇÝ

–30 χρόνια χωρίς τον Απόστολο
Καλδάρα. Τι σημαίνουν για σας
οι δύο αυτές συναυλίες-αφιέρωμα
στο μεγάλο συνθέτη με τον τίτλο «Τι να θυμηθώ τι να ξεχάσω»;
¶ËÔËÃÔÇÏÎÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÖÕß
ÙßÓÓËÚÁÞÜÙËÇÌÏÁØÜÓÇÍÏÇÚÕÔ
ÙÖÕßÊÇÃÕÇßÚÄÙßÔÛÁÚÎ§Ï×ÛÜÓÏÇ
ÙÆÔÊËÙÎÓËÚÇÚØÇÍÕÆÊÏÇÚÕß ÇÒÊ¦ØÇÑÇÏÑ¦ÖÕÏÇÇÖÄÇßÚ¦ÚÇÇÏÙÛ¦ÔÕÓÇÏÊÏÑ¦ÓÕß®¡ÁÙÇÙËÄÒÇÇßÚ¦
ÚÇÞØÄÔÏÇÚÎÝÓÕßÙÏÑÂÝÓÕßÖÕØËÃÇÝ
ÚÇÙÖÕßÊÇÃÇÇßÚ¦ÚØÇÍÕÆÊÏÇÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÖ¦ÔÚÇÙÚÏÝÇÖÕÙÑËßÁÝÓÕß
©ÖÄÙÚÕÒÕÝ ÇÒÊ¦ØÇÝËÃÔÇÏÁÔÇÝ
ÇÖÄÚÕßÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÕßÝÙßÔÛÁÚËÝÚÕßÒÇáÑÕÆÚØÇÍÕßÊÏÕÆØÜÚÕÖÄØÕÝÙÚÎÔËÖÕÞÂÚÕßÑÇÏÖÕÒßÍØÇÌÄÚÇÚÕÝ´ÌËØËÔÁÕÔÇÁØÇÙÚÎ
ÓÕßÙÏÑÂÍØÇÌÂÚÕßÒÇáÑÕÆÚØÇÍÕßÊÏÕÆÑÇÏËÃÚËÓËÊÏÑÕÆÝÚÕßÙÚÃÞÕßÝ
ÂÓÇàÃÓËÚÕßÝÓËÍ¦ÒÕßÝÙÚÏÞÕßØÍÕÆÝÚÎÝËÖÕÞÂÝÄÖÜÝÕÃØÈÕÝÕ
ßÛÇÍÄØÇÝÎÇÖÇÍÏÇÔÔÕÖÕÆÒÕß
Ñ¦ÓÇÝÁÊÜÙÇÔÚØÇÍÕÆÊÏÇÖÕßÊËÔ
ÁÞÕßÔÎÓËØÕÓÎÔÃÇÒÂÐÎÝÔÇÓÌÏÙÈÂÚÎÚÇÚÇÚØÇÍÕÆÊÏÇÇßÚ¦ÇÖÕ-

ÇÑÄÓÇÑÇÏÙËÞ×ØËÝÖÕßÛËÜØÕÆÔÚÇÏÛËÓÇÚÕÌÆÒÇÑËÝÚÎÝÊÎÓÕÑØÇÚÃÇÝÑÇÏÚÎÝÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝÇÐÏÕÖØÁÖËÏÇÝ¬ÁÞÔÎÕÌËÃÒËÏÑÇÏÖØÁÖËÏ
ÔÇÊÎÒ×ÔËÏÑÇÛÎÓËØÏÔ¦ÖÇØÕÆÙÇ
ÙÚÕßÝÇÍ×ÔËÝÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔ©
ÖÄÙÚÕÒÕÝ ÇÒÊ¦ØÇÝËÃÔÇÏÁÔÇÝ
¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕßÇÍÇÖÕÆÙËÖÕÒÆÑÇÏ
ÌØÄÔÚÏàËÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÚÕß¿ÖÜÝ
Ñ¦ÖÕÏÕÏÖÏÛÇÔÄÔÔÇÍÔÜØÃàÕßÔÕ
ÓËÍ¦ÒÕÝÚÕßÖÄÔÕÝÖÕßÂÚÇÔÑÇÏ
ÎÇÏÚÃÇÔÇÙÚÇÓÇÚÂÙËÏÚÏÝÔßÑÚËØÏÔÁÝËÓÌÇÔÃÙËÏÝÙÚÇÑÁÔÚØÇÊÏÇÙÑÁÊÇÙÎÝÂÚÇÔÕÛ¦ÔÇÚÕÝÚÎÝ
ÑÄØÎÝÚÕß´ÔÇÝÚÇÒÇÔÚÕÆÞÕÝÑÇÏ
ÚÃÓÏÕÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÑÇÏÇÌÕÙÏÜÓÁÔÕÝ
ÙÚÎÔÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÚÕßÖÕß¦ÌÎÙËÖÃÙÜÚÕßÓËÍ¦ÒÎÑÒÎØÕÔÕÓÏ¦ßÚÄÝ
ËÃÔÇÏÕÖÄÙÚÕÒÕÝ ÇÒÊ¦ØÇÝÖÕß
ÛÇÚÏÓÂÙÕßÓËÙÚÏÝÊÆÕÙßÔÇßÒÃËÝ

Επί σκηνής θα παρουσιαστεί και ο ίδιος συνθέτης, ο Κώστας Καλδάρας
για να αφηγηθεί στιγμές
από τον πατέρα του.
ÚËÒÕÆÔÇÔÇÖÄÙÖÇÙÚÕÓÁØÕÝÚÕß
ÙÆÍÞØÕÔÕßËÒÒÎÔÏÑÕÆÖÕÒÏÚÏÙÓÕÆ
–Οι δύο συναυλίες στην Κύπρο,
σε Λεμεσό και Λευκωσία, είναι
η αρχή ενός κύκλου συναυλιών
που θα γίνουν φέτος με αφορμή τα 30 χρόνια από τον θάνατο
του Απόστολου Καλδάρα, σε όλη
την Ελλάδα.
¶§ÇÏ ÇÚÇØÞ¦ÝËÃÔÇÏÓÏÇËßÑÇÏØÃÇÔÇÛßÓÎÛËÃÕÑÄÙÓÕÝÚÇÚØÇÍÕÆÊÏÇÇßÚ¦ ÇÏÍÏÇÔÇËÃÓÇÏÖÏÕ
ÇÑØÏÈÂÝÔÇÚÇÐÇÔÇÙßÔÊÁÙËÏÓËÚÕÔ
ÙßÔÛÁÚÎÚÕßÝÍÏÇÚÃÚÇÚØÇÍÕÆÊÏÇ
ÊËÔÁÞÕßÔÙÚÇÓÇÚÂÙËÏÔÇÇÑÕÆÍÕÔÚÇÏ¬Õ§ÆÞÚÜÙËÞÜØÃÝÌËÍÍ¦ØÏ®
ÑÇÏÚÕßÓÕßÞ¦ØÇÐËÝÖÕØËÃÇ®ÛÇ
ÇÑÕÆÍÕÔÚÇÏËÙÇËÃ¬ÇÚØÇÍÕÆÊÏÇ
ÚÕßÖÄÙÚÕÒÕß ÇÒÊ¦ØÇËÃÔÇÏÓÁÙÇÙÚÎÔÑÇØÊÏ¦ÓÇÝÑÇÏÙÚÎÑ¦ÛË
ÓÇÝÙÚÏÍÓÂËÊ×ÑÇÏÖÕÒÒÁÝÍËÔÏÁÝ
ÑÇÏÛÇÙßÔËÞÃÙÕßÔÑÇÏÙÚÏÝËÖÄÓËÔËÝ ÇÏËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÂßÖÄÛËÙÎ
ÍÏÇÚÕÔÖÕÒÏÚÏÙÓÄÓÇÝÎÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÚÕßÁØÍÕßÚÜÔÑÇÒÒÏÚËÞÔ×ÔÖÕß
ÖØÄÙÌËØÇÔÚÄÙÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÁØÍÕ
–Οι δύο συναυλίες πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Μαρίας Στυλιανού Λοττίδη με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
της Γυναίκας.
¶§ÇÏÖØ¦ÍÓÇÚÏÑÇÏËÃÔÇÏÓËÍ¦ÒÎ
ÚÏÓÂÍÏÇÓÁÔÇÎÙßÓÓËÚÕÞÂÓÕßÙË
ÇßÚÁÝÇÝËÑÓßÙÚÎØËÆÕÓÇÏÚÎÔËßÞ¦ØÏÙÚÎÁÑÖÒÎÐÎÑÇÏÙßÔ¦ÓÇÚÎÓËÍ¦ÒÎÞÇØ¦ÖÕßÁÔÏÜÙÇÄÚÇÔÁÓÇÛÇ
ÄÚÏËÊ×ÙÚÎÔ ÆÖØÕÛËÓÇÚÕÌÆÒÇÑÇÝÚÜÔÇÔÛØÜÖÃÔÜÔÊÏÑÇÏÜÓ¦ÚÜÔ
ËÃÔÇÏÓÏÇÍßÔÇÃÑÇÃÓÇÏÈÁÈÇÏÕÝ

«Στους ιντερνετικούς ~Ñ{¨ÖØ³ÑÙ{ÑÌi³³ÑTÈ³Ê³VÈÙ{ÑÖÈÐÉ
³Ñ³ÉÜÉÈ³ÑËÑT¨Ì{ÑVÉËÑ{iÐÑ³{~ÊiÈÉÖ¨Éi~Ñ{i³Ê¨{Âi³iÉÌ³Éw
¨ioÉ{ÒVÌÐÒÜÜÌ³Ñ¨Ì~É{³Ñ{o{ÑÑ{Ù{ÒÈÙÉÑ¨Ó~³Ñ{³i
ÉÈ~ÜËÑ~Ñ{³iÉ×ÊÐÉ¨iÉ{³ÈTËÑuVÜÓÉ{ÛiÐÒiØo{Ñ³iÈÉ¨oÑËÑ
³ÈÐÉ³(Ò¨i(Ñ¨ÒT~Ñ{³iÑ³É¨ËÑ(Ñ¨ÒTÈ
ÖÜÝÑÇÏÕ ×ÙÚÇÝ ÇÒÊ¦ØÇÝÕÍÏÕÝ
ÚÕßÖÄÙÚÕÒÕßËÖÃÙÎÝÙßÔÛÁÚÎÝ
ÇÒÒ¦ÑÇÏàÜÍØ¦ÌÕÝÕÕÖÕÃÕÝÛÇ
ÙßÓÓËÚ¦ÙÞËÏÙÚÏÝÊÆÕÇßÚÁÝÙßÔÇßÒÃËÝÔÏ×ÛËÏÇÔ¦ÒÕÍÎÚÏÓÂÑÇÏ
ÞÇØ¦ÃÔÇÏÍÏÇÓÇÝÚÕßÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÏÊÏÇÃÚËØÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄÄÚÇÔÎ
ÚÁÞÔÎÓÇÝÎÚÁÞÔÎÚÕßÚØÇÍÕßÊÏÕÆ
ÍÃÔËÚÇÏÇÌÕØÓÂÔÇÇÔÇÊËÏÞÚÕÆÔÛÁÓÇÚÇÄÖÜÝËÃÔÇÏÎÈÃÇÑÇÏÎÑÇÚ¦ÌÜØÎÇÊÏÑÃÇÑÇÚ¦ÚÜÔÍßÔÇÏÑ×Ô
ÍßÔÇÏÑËÃÇÌÆÙÎÑÇÏÎÖÇØÕßÙÃÇ

ÚÎÝÙÚÎàÜÂÚÕßÑÇÛËÔÄÝÁÞËÏÖØÜÚÃÙÚÜÝÚÇßÚÏÙÚËÃÓËÚÎÔßÖÁØÚÇÚÎ
ÁÔÔÕÏÇÚÎÝÓ¦ÔÇÝ¬ÎÔÑÇÛÄÒÇÖÏÕ
ÊßÔÇÚÂÖÇØÕßÙÃÇÙÚÏÝàÜÁÝÓÇÝÑÇÏ
ÜÝÚÁÚÕÏÇÖØÁÖËÏÔÇÚÎÔÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÓËÙßÒÒÕÍÏÑ¦ÑÇÏÇÚÕÓÏÑ¦
ßÙÚßÞ×ÝÄÓÜÝËÔ×ÊÏÇÔÆÕßÓË
ÚÕÔÕÇÏ×ÔÇÈÇÙÏÑ¦ÑÇÏÙÚÕÏÞËÏ×ÊÎÛÁÓÇÚÇÖÇØÇÓÁÔÕßÔÇÑÄÓÎ
ÙÚ¦ÙÏÓÇ ÇÛÎÓËØÏÔ¦ÈÒÁÖÕßÓË
ÔÇÖÇØÇÈÏ¦àÕÔÚÇÏÇÖØÕÑ¦ÒßÖÚÇ
ÚÇÈÇÙÏÑ¦ÇÔÛØ×ÖÏÔÇÊÏÑÇÏ×ÓÇÚÇ

–Τι θα ακούσουμε τις δύο αυτές
βραδιές;
¶ ¦ÖÕÏÇÇÖÄÚÇÓËÍ¦ÒÇÚØÇÍÕÆÊÏÇÚÕßÖÄÙÚÕÒÕß ÇÒÊ¦ØÇ ÇÏ
ÒÁÜÑ¦ÖÕÏÇ®ÍÏÇÚÃËÃÔÇÏÇÊÆÔÇÚÕÔ
ÔÇÞÜØÁÙÕßÔÄÒÇÙËÁÔÇÊÃÜØÕÖØÄÍØÇÓÓÇ©ÚÃÚÒÕÝÚÕßÇÌÏËØ×ÓÇÚÕÝ
ÙÙÚÃÚÒÕÝÚØÇÍÕßÊÏÕÆ¬ÏÔÇÛßÓÎÛ×ÚÏÔÇÐËÞ¦ÙÜ®ÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦
ÑßØÏÕÒËÑÚËÃ© ÇÒÊ¦ØÇÝÁÍØÇÉË
Ö¦ÔÜÇÖÄÚØÇÍÕÆÊÏÇÑÇÏÍÏÇ
ÞØÄÔÏÇÓËÙÕßØÇÔÕÆÙËÙÚÏÝÖÜÒÂÙËÏÝÊÃÙÑÜÔËÔËÃÔÇÏËÆÑÕÒÕÔÇ
ËÔÚ¦ÐËÏÑÇÔËÃÝÚÏÝËÑÇÚÕÔÚ¦ÊËÝËÖÏÚßÞÃËÝÚÕßÙËÁÔÇÓÄÔÕÈØ¦ÊßÓËÃÝ
ÞÜØÁÙÇÓËÓËØÏÑ¦ÇÖÄÇßÚ¦ÄÖÜÝ
ËÃÔÇÏÚÇËÓÈÒÎÓÇÚÏÑ¦§ÆÞÚÜÙËÞÜØÃÝÌËÍÍ¦ØÏ®¿ÖÕÏÇÑÇÏÔÇ»ÙÇÏ®
ËÔÐÁØÜÖÄÙÕÙ»ÇÍÇÖ×®ß¦ÒÏÔÕÝÑÄÙÓÕÝ®ËÚØÇÊ¦ÑÏÖËÚØÇÊ¦ÑÏ®¢ÁØÚËÓÏÇÑÕÆÖÇÓËÑØÇÙÃ®
ÔËÃÔ»ÎÇÍ¦ÖÎÁÍÑÒÎÓÇ®¿ÔËÏØÕÇÖÇÚÎÒÄ®ßÓÕßÞ¦ØÇÐËÝÖÕØËÃÇ®ÑÇÏÚÄÙÇ¦ÒÒÇÒÃÙÚÇÚÜÔ
ÓËÍ¦ÒÜÔËÖÏÚßÞÏ×ÔÚÕßÖÄÙÚÕÒÕß
ÇÒÊ¦ØÇËÃÔÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÇÚÁÒËÏÜÚÎÖÕßÊÇÃÇÚØÇÍÕÆÊÏÇÖÕßÁÞÕßÓËÖØÜÚÕÇÑÕÆÙËÏÇÖÄÄÒÕßÝÚÕßÝ
ÓËÍ¦ÒÕßÝËØÓÎÔËßÚÁÝÚÎÝËÖÕÞÂÝ
ÚÕÖØÄÍØÇÓÓÇËÖÏÖÒÁÕÔÛÇÁÞÕßÓË
ÑÇÏÓÏÇÁÔÛËÚÎÇÔÇÌÕØ¦ÙÚÕÙßÔÛËÚÏÑÄÁØÍÕÚÕß ×ÙÚÇ ÇÒÊ¦ØÇÓË

ÊÏÑ¦ÚÕßËÖÃÙÎÝËÐÇÏØËÚÏÑ¦ÚØÇÍÕÆÊÏÇÖÕßÁÍÏÔÇÔËÖÏÚßÞÃËÝÖÃ
ÙÑÎÔÂÝÛÇÖÇØÕßÙÏÇÙÚËÃÑÇÏÕÃÊÏÕÝ
ÙßÔÛÁÚÎÝÕ ×ÙÚÇÝ ÇÒÊ¦ØÇÝÍÏÇ
ÔÇÓÇÝÇÌÎÍÎÛËÃÙÚÏÍÓÁÝÇÖÄÚÕÔ
ÖÇÚÁØÇÚÕß
–Συνεργάζεστε με δύο νέους τραγουδιστές, την Κατερίνα Παράσχου και το Πάρη Παράσχο, πώς
είναι αυτή η συνεργασία;
¶ßÒÕÍÃÇÑÇÏÞÇØ¦©ÖÄÙÚÕÒÕÝ ÇÒÊ¦ØÇÝÇÍÇÖÕÆÙËÑÇÏÙÚÂØÏàËÚÕßÝÔÁÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝ¬ÕßÝ
ÙËÈÄÚÇÔÑÇÏÂÚÇÔÖ¦ÔÚÇÍËÔÔÇÏÄÊÜØÕÝÖÄÚÕÐËÑÃÔÎÓ¦ÚÕßÓÁÞØÏ
ÑÇÏÚÕÔÚËÒËßÚÇÃÕÚÕßÊÃÙÑÕßÖ¦ØÞÕßÔÊÏÇØÑ×ÝÕÏÔÁÕÏ®¦ÔÛØÜÖÕÏ
ÑÇÏÇÝÇÖÕÚÁÒËÙÇÔÇØÍÄÚËØÇÚÇÓËÍ¦ÒÇÕÔÄÓÇÚÇ¿ÚÇÔÕ ÇàÇÔÚàÃÊÎÝ
ÚØÇÍÕßÊÕÆÙËÚÕÔß¦ÒÏÔÕÑÄÙÓÕ®
ÂÕÏ×ØÍÕÝ§ÚÇÒ¦ØÇÝÑÇÏÎ²¦ØÏÝ
ÒËÐÃÕßÚÇÚØÇÍÕÆÊÏÇÚÎÝ¡ÏÑØ¦Ý
ÙÃÇÝ®ÑÇÏÚÕßßàÇÔÚÏÔÕÆÙÖËØÏÔÕÆ®ÂÎÒßÑËØÃÇÚÕ¡ÎÔÑ¦ÔËÏÝ
ÄÔËÏØÇÚØËÒ¦®ÄÒÕÏÔÁÇÖÇÏÊÏ¦ÂÚÇÔ
ÖÕßÖØÜÚÕÁÈÍÇÏÔÇÔÙÚÕÚØÇÍÕÆÊÏ
ÔÜØÃàÜÑÇÏËÑÚÏÓ×ÚÎÔ ÇÚËØÃÔÇ
ÑÇÏÚÕÔ¦ØÎÏÇÛÁÚÕßÔÚÇÒÁÔÚÕ
ÑÇÏÂÛÕÝÚÕßÝÏÔÚËØÔËÚÏÑÕÆÝÑÇÏØÕÆÝÚÜÔÇÊÏÇÔÄÎÚÜÔÚÇÞßÚÂÚÜÔ
ÖÕßÊÏÇÔÆÕßÓËÚÇÚËÒËßÚÇÃÇÞØÄÔÏÇËÃÔÇÏÙÎÓÇÔÚÏÑÂÎÙßÔËÆØËÙÎ
ÑÇÏÎÙÚÂØÏÐÎÙÚÎÔËÄÚËØÎÍËÔÏ¦
ÖÄÙÜÓ¦ÒÒÕÔÄÚÇÔÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇ
ÖÇÏÊÏ¦ÖÕßÊËÔÇØÁÙÑÕÔÚÇÏÙÚÎÔ
ËßÑÕÒÃÇÑÇÏÙÚÎÔËÌÂÓËØÎËÖÏÚßÞÃÇÇÂÚÇÔÖÇØ¦ÒÎÉÎÜÙÚÄÙÕ
ÔÇÓÎÔÇÔÇÌÁØÜÄÚÏÙÚÏÝÙßÔÇßÒÃËÝ
ÇßÚÁÝÛÇÓÇÝÖÒÇÏÙÏ×ÙËÏÓÏÇÕÓ¦ÊÇ
ËÐÇÏØËÚÏÑ×ÔÓÕßÙÏÑ×ÔßÖÄÚÎÊÏËÆÛßÔÙÎÑÇÏÚÏÝËÔÕØÞÎÙÚØ×ÙËÏÝÚÕß
ÓÇÁÙÚØÕßÑÇÏÍÏÇÞØÄÔÏÇÙßÔËØÍ¦ÚÎ
ÓÕßÙÚÎÔÛÂÔÇÚÕßÇÙÃÒÎ²ÇÚàÎÒÕÆÑÇ¬ÎÔÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂËÖÏÓÁÒËÏÇ
ÁÞËÏÇÔÇÒ¦ÈËÏÎËÜØÍÃÇ¡ËÙÏÂÚÎ
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ΠΡΟΣ ΩΠΟ

Το «αλλιώς» είναι
το προορισμένο
να συγκινήσει
τον αναγνώστη
Η συγγραφέας Μάρω Δούκα έρχεται στην Κύπρο και
μίλησε στην «Κ» για τη δημιουργική πορεία 46 χρόνων
Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Η Μάρω ÕÆÑÇÎÕÖÕÃÇËÃÔÇÏÖØÕÙÑËÑÒÎÓÁÔÎÇÖÄÚÕÏÈÒÏÕÚØÄÖÏÕ
ÚÕÕÖÕÃÕÙËÙßÔËØÍÇÙÃÇÓËÚÕ§ËÕËÒÒÎÔÏÑÄÖÕßÊÇÙÚÂØÏÕËÚØ×ÔÊÇÚÕßÇÔËÖÏÙÚÎÓÃÕß ÆÖØÕßÑÇÏ
ÚÏÝËÑÊÄÙËÏÝÇÚ¦ÑÎÊÏÕØÍÇÔ×ÔÕßÔ
ÚÎÔËÑÊÂÒÜÙÎ¬ÃÖÕÚÇÊËÔÞÇØÃàËÚÇÏ¡ÃÇÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÓËÚÎ¡¦ØÜ
ÕÆÑÇ®ÓÃÒÎÙËÙÚÎÔ ®ÍÏÇÚÎ
ÙßÍÍØÇÌÏÑÂÚÎÝÖÕØËÃÇÁÞÕÔÚÇÝ
ÊÏÇÍØ¦ÉËÏÊÎÓÏÕßØÍÏÑ¦ÞØÄÔÏÇ
ÚÕÚËÒËßÚÇÃÕÚÎÝÈÏÈÒÃÕÆÒÎÏÙÄÊÕß®ÑÇÏÍÏÇÚÕÔØÄÒÕÚÕßÙßÍÍØÇÌÁÇÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇ¡¦ØÜ
ÕÆÑÇÄÖÜÝÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÙÎÓËÏ×ÔËÏÙßÔÕÓÏÒËÃÓËÚÜÖÏÑ¦ÓËÚÎÔ
ÙÚÕØÃÇÇÌÕÆÇØÄÔÞÜØÃÝÏÙÚÕØÎÓÁÔÕÖÇØËÒÛÄÔÊËÔÑÇÚÇÔÕËÃÚÇÏ
ÇÏÓÁÒÒÕÔÞÜØÃÝÇÖÕÚßÖÜÓÁÔÕÖÇØÄÔÊËÔÓÖÕØËÃÔÇßÖ¦ØÐËÏ®¡ËÚÎ
ÙßÍÍØÇÌÁÇ¡¦ØÜÕÆÑÇÛÇÙßÔÕÓÏÒÂÙËÏÕÇÔÇÖÒÎØÜÚÂÝÑÇÛÎÍÎÚÂÝ
ÙÚÕÇÔËÖÏÙÚÂÓÏÕ ÆÖØÕß¡ÇØÃÔÕÝ
ÕßØÍÕÆØÎÝÑÇÏÇÖÕÙÖ¦ÙÓÇÚÇÇÖÄ
ÚÕÁØÍÕÚÎÝ¡¦ØÜÝÕÆÑÇÛÇÇÖÕÊ×ÙËÏÎÎÛÕÖÕÏÄÝ´ÒËÔÇ²ËÏÒÁÚÎ
–Επάγγελμα πεζογράφος, κ. Δούκα; Τι σας έκανε να θέλετε να γράφετε;
¶ØÜÚ¦ØÞÏÙÇÔÇÍØ¦ÌÜÙÚÇ
ÞØÄÔÏÇÚÎÝÆÙÚËØÎÝËÌÎÈËÃÇÝ
ÄÖÜÝÙßÔÂÛÜÝÙßÓÈÇÃÔËÏÓËÚÕßÝ
ÔÁÕßÝÇÖÄÚÎÔÇÔ¦ÍÑÎÓÕßÔÇËÑÌØÇÙÚ×ÔÇÓÏÓÎÛ×®ÚÕßÝÙßÍÍØÇÌËÃÝÖÕßÇÍÇÖÕÆÙÇÔÇÖÜÑÏ
ËÍ×ÓËÚÕÔÊÏÑÄÓÕßÚØÄÖÕÚÇÊÏÑ¦
ÓÕß¿ÙÕÖËØÔÕÆÙÇÔÄÓÜÝÚÇÞØÄÔÏÇÑßØÃÜÝÁÖËÏÚÇÇÖÄÚÕÖØ×ÚÕ
ÓÕßÈÏÈÒÃÕÚÕÍØ¦ÉÏÓÕÍÏÇÓÁÔÇ
ÓËÚÎÙßÔÁÖËÏÇÚÕßËÖÇÍÍËÒÓÇÚÃÇÑÇÏÚÎÔÇÍ¦ÖÎÚÕßËØÇÙÏÚÁÞÔÎÍÏÔÄÚÇÔÚØÄÖÕÝàÜÂÝ§ÇÚÕ
ÖÜÑÇÏÇÒÒÏ×Ý!´ÍØÇÌÇÍÏÇÚÃÊËÔ
ÓÖÕØÕÆÙÇÔÇàÂÙÜÊÏÇÌÕØËÚÏÑ¦
¿ÞÏÍÏÇÔÇÈÏÕÖÕØÏÙÚ×ÇÒÒ¦ÍÏÇ
ßÖ¦ØÐÜÓÁÙÇÙÚÎÔËÖÕÞÂÓÕß
ÔÇÌÇÔÚÇÙÚ×ÔÇËÖÏÔÕÂÙÜÔÇ
ÚÇÐÏÊÁÉÜÙÚÕÔÞØÄÔÕÔÇÇÌÎÍÎÛ×ÔÇÐÇÔÇÊ×ÓËÚÕÊÏÑÄÓÕß
ÈÒÁÓÓÇÚÎÔÖËØÏÖÁÚËÏÇÚÕßÇÔÛØ×ÖÕß¯ ÏÂÓÕßÔËÔÚÁÒËÏÚßÞËØÂÍÏÇÚÃÓÖÄØËÙÇÁÚÙÏÓËÚÕßÝ
ÊÏÑÕÆÝÓÕßÄØÕßÝÇÑÄÓÎÑÇÏÔÇ
ÈÏÕÖÕØÏÙÚ×ÙËÓÏÇÚÄÙÕÖËØÏÕØÏÙÓÁÔÎÇÍÕØ¦ÚÕßÈÏÈÒÃÕß¯

–Από τα Χανιά στην Αθήνα, οι πόλεις αυτές έχουν το αποτύπωμά
τους στο έργο σας. Ισχύει;
¶ÁÔËÑÏÇÝÓÕÏ¦àËÏßÖËØÈÕÒÂ
ÄÚÏÖÇÚØÃÊÇÓÇÝËÃÔÇÏÚÇÖÇÏÊÏÑ¦
ÓÇÝÞØÄÔÏÇÖÄÇßÚ¦ÇÔÚÒÕÆÓË

Ù»ÇßÚ¦ÐÇÔÇÍßØÃàÕßÓËÑÇÏËÖÏÓÁÔÕßÓËÇÔÇàÎÚ×ÔÚÇÝÚÏÝØÃàËÝ
ÓÇÝßÚÁÝÚÏÝØÃàËÝÓÕßËÍ×ÚÇ
ÖÇÏÊÏÑ¦ÓÕßÞØÄÔÏÇÚÏÝÁÞÜÙÚÇ
²ÇÔÏ¦ÚÎÔÖÄÒÎÄÖÕßÍËÔÔÂÛÎÑÇ
ÑÇÏÓËÍ¦ÒÜÙÇÕÚÁÊËÔÈØÁÛÎÑÇ
ÙË¦ÒÒÎÖÄÒÎÑÇÏÔÇÓÎÙÑËÌÚ×
ÚÎÍËÔÁÚËÏØ¦ÓÕß¿ÙÕÍÏÇÚÎÔ
ÛÂÔÇËÃÔÇÏÎÖØÜÚËÆÕßÙÇÖÕß
ÓËÑÇÒÕÊÁÞÚÎÑËÖÄÚÇÊÁÑÇËÔÔÏ¦ÓÕßÞØÄÔÏÇÑÇÏÁÜÝÙÂÓËØÇ
ÙÚÇËÈÊÕÓÂÔÚÇÚØÃÇÓÕßàÜÙ»
ÇßÚÂÚÎÔÖÄÒÎÌÏÒÄÐËÔÎÑÇÏÌÏÒ¦ÔÛØÜÖÎÍÏÇÓÁÔÇÑÏÇÝÒÁÔËÚÕ
ÇÔÚÃÛËÚÕÄÖÕßÙÖÕÆÊÇÙÇÜØÃÓÇÙÇÊÕÑÏÓ¦ÙÚÎÑÇßÚÕÔÄÎÚÕ
ËÖÕÓÁÔÜÝÇßÚÁÝÕÏÊÆÕÖÄÒËÏÝÔÇ
ÁÞÕßÔÚÕÇÖÕÚÆÖÜÓ¦ÚÕßÝÙÚÕÁØÍÕÓÕß±Ö¦ØÞÕßÔÄÓÜÝÑÇÏ¦ÒÒËÝÖÄÒËÏÝÖÕßÇÔÇÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÏÜÝ
ÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÁÝÖËØÙÄÔËÝÙÚÇÈÏÈÒÃÇ
ÓÕßÄÚÇÔÎÓÔÂÓÎÚÕÈÃÜÓÇÑÇÎ
ËÓÖËÏØÃÇÚÜÔÎØ×ÜÔÚÕËÖÏÈ¦ÒÒËÏ
–Ο συγγραφέας είναι συνήθως
και το λογοτεχνικό υποκείμενο
ή απλώς υποδύεται λογοτεχνικά ρόλους;
¶¡ÄÔÕÍÏÇÓÁÔÇÓÖÕØ×ÔÇÓÏÒÂÙÜÖÇØÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝÚÎÔÖÕØËÃÇ
ÓÕßÙÚÕÍØ¦ÉÏÓÕÖÄÚÇÊÆÕÖØ×ÚÇÈÏÈÒÃÇÓÕßÎÍ¦ÊÇ®ÕÆ
»ÔÇÏÚÇÌÚËØ¦"®ËÃÞÇÂÊÎÑÇÚÇÒ¦ÈËÏÄÚÏÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÇÑÄÓÎÑÇÏ
ÄÚÇÔÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏÜÝÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÄ
ßÖÕÑËÃÓËÔÕÚÎÔÇÌÂÍÎÙÎÌÏÒÕÊÕÐ×ÔÚÇÝÔÇÓÏÒÂÙËÏÍÏÇÚÎàÜÂ
ÚÕßÚÏÝËÓÖËÏØÃËÝÑÇÏÚÇÈÏ×ÓÇÚ¦
ÚÕßÄÙÕÖØÕÞÜØ¦ËÏÄÙÕÖÒÁÑËÚÇÏ
ÑÇÏÖËØÏÖÒÁÑËÚÇÏÎÓßÛÕÖÒÇÙÃÇ
ÑÇÒËÃÚÇÏÇÑÄÓÎÑÇÏ¦ÛËÒ¦ÚÕßÔÇ
ËÖÏÔÕÂÙËÏÔÇÙÑÎÔÕÛËÚÂÙËÏÔÇ
ßÖÕÊßÛËÃËÓÖÒÕßÚÃàÕÔÚÇÝÑÇÏÇÐÏÕÖÕÏ×ÔÚÇÝÇÒÒÏ×ÝÚÇÇØÞÏÑ¦ÚÕß
ÙÞËÊÏ¦ÙÓÇÚÇ ÏÇßÚÄÇÑØÏÈ×ÝÚÕ
ÇÒÒÏ×Ý®ËÃÔÇÏÚÕÖØÕÕØÏÙÓÁÔÕÔÇ
ÙßÍÑÏÔÂÙËÏÚÕÔÇÔÇÍÔ×ÙÚÎ¡Ë
¦ÒÒÇÒÄÍÏÇÊÕßÒËÏ¦®ÚÕßÙßÍÍØÇÌÁÇËÃÔÇÏÔÇàÜÔÚÇÔÁÉËÏÚÕßÝ
ÞÇØÇÑÚÂØËÝ®ÖÕßÁÞËÏÌÇÔÚÇÙÚËÃ
ÇÏàÜÔÚÇÔËÆÜÚÕßÝÞÇØÇÑÚÂØËÝ®
ÙÚÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇÙÎÓÇÃÔËÏÄÚÏÑÇÛÏÙÚ×®ÚÕßÝÂØÜÁÝÓÕßÏÑÇÔÕÆÝÔÇ
ÑÏÔÂÙÕßÔÇßÚÕÃÕÏÃÊÏÕÏÚÇÔÂÓÇÚÇ
ÚÎÝÇÌÂÍÎÙÎÝ
–Από την «Πηγάδα» μέχρι σήμερα
τι έχει αλλάξει στο γράψιμό σας;
Αν έχει αλλάξει, κάτι.
¶´ÞÕßÔÖËØ¦ÙËÏÙÇØ¦ÔÚÇÁÐÏ
ÞØÄÔÏÇÇÖÄÚÎÔÁÑÊÕÙÎÚÕßÖØ×ÚÕßÓÕßÈÏÈÒÃÕßÒÃÓÕÔÕÇÔÊËÔ
ËÃÞËÇÒÒ¦ÐËÏÑ¦ÚÏÙÚÎÍØÇÌÂÓÕß
ÓÁÙÇÙ»ÇßÚ¦ÚÇÞØÄÔÏÇ¬ÕÒÓ×
Ó¦ÒÏÙÚÇÔÇÖÜÄÚÏÇÔÑÇÏÚÕÁÔÇ
ÈÏÈÒÃÕÓÕßÖØÕâÖÕÛÁÚËÏÚÕ¦ÒÒÕÎ

« ‘Δουλειά’ του συγγραφέα είναι να ζωντανέψει
τους «χαρακτήρες» που
έχει φανταστεί. Και ζωντανεύω τους «χαρακτήρες» στη λογοτεχνία σημαίνει ότι «καθιστώ» τους
ήρωές μου ικανούς να
κινήσουν αυτοί οι ίδιοι τα
νήματα της αφήγησης».

«Παρόν χωρίς ιστορημένο παρελθόν δεν κατανοείται. Και μέλλον χωρίς αποτυπωμένο παρόν
δεν μπορεί να υπάρξει»,
λέει η Μάρω Δούκα.

H Μάρω Δούκα
Γεννήθηκε ³m¬³ÑÑ{Ò
³iØ¨Ê³iØåÌ³®®ÇÉ{
³iåÚÊÑ TÉ{³ÉÜÉ{É{³
³¨{~Ì~Ñ{å¨TÑ{Üo{~Ì0ÐÊÐÑ³iØ'{Ü×{~ÊØ.TÜÊØ³È
(ÑÉ{³iÐËÈåÚi TÉ{
³{ÐiÚÉËÐÉ³¨ÑKÉËt Ë~Ø
ÑÇÑ³ÇÒ~iØu³ÈÛÊÐÈ ¨Ñ~ÜÉËÈo{Ñ³ÐÈÚ{³Ì¨iÐÑt 
Ñ¨TÑËÑ~È¨{ÒuVÐÉ³¶¨Ñ³{~Ì¨ÑKÉËo{Ñ³ÐÈÚ{³Ì¨iÐÑt Ü³ÊÌÜiu~Ñ{ÐÉ³
¨ÑKÉË(ÉÇo¨Ñ×ËÑØ³Ñ
$È¨Òi³iØå~ÑÙiÐËÑØåÚi
o{Ñ³ÐÈÚ{³Ì¨iÐÑtåÚ{~Ñ{
×³ÑËT³ÉØu{Ñ³ËÙ{ÐÈÚ{³Ì¨iÐÑ³{ÐÊÚi~ÉÉËiØÐÉ³
¨ÑKÉË>}>x}>~Ñ{³K¨ÑKÉËÑKÒ×i{Ñ³ÐÈÚ{³Ì¨iÐÑt ÜÑÑÖÐÉÓÐÑ³Ñu
ÓTÉ{³{ÐiÚÉËÐÉ³K¨ÑKÉËt Ë~Ø1ÓÐÉÜiØu³ÈiÜÉ~³¨{~Ö
É¨{Ù{~ÖtåÑo³iØuÛ{ioÊÐÑ³Ñ~Ñ{ÐÈÚ{³¨ÊÐÑ³Ò³iØ
ÓTÈÐÉ³Ñ×¨Ñ³ÉËÉÜÜÓØ
ÉÈ¨ÑÍ~ÓØoÜÉØ

«Γράφω ÒT³ÑØ³ÑÈ³ÌT¨Ñ~Ñ{³{ØÙÈÑ³Ì³i³ÉØ³iØoÜÑØV³³ÉT{~³iØÑ×ÊoiiØV³iØÐÈÚÜÑËÑØ{
ÌÉ¨Ö³ÑT¨Ì{ÑVÐÉ³Ñ¨Ì~Ñ{³Ñ¨ÉÜÚÌÑÈÈÒ¨TÈ³Èoo¨Ñ×{~ÌKiÐÑ³{ÐÌÐÈVÌÜ~Ñ{{
ÜÖÜ~ÉØoË³Ñ{{ÑÒo~ÉØ³ÈÉ¨{ÉTÐÓÈÈÑÑÇi³ÒÉ{³iÐ¨×Ê³Èu
ÍØÇÌÂÓÕßÖÕÚÁÊËÔËÃÔÇÏÃÊÏÇÜÝ
ÖØÕÝÚÕÔÚØÄÖÕÚÎÓÕØÌÂÌÄØÓÇÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕÖËØÏËÞÄÓËÔÕ ÆØÏÕÓÁÒÎÓ¦ÓÕßÑ¦ÛËÌÕØ¦ÎÇÔÇàÂÚÎÙÎÚÎÝÓÕØÌÂÝÖÕßÕØÃàËÚÇÏ
ÑÏÇßÚÂÓËÚÎÙËÏØ¦ÚÎÝÇÖÄÚÎÔ
ÇÔÇàÂÚÎÙÎÚÕßÖËØÏËÞÕÓÁÔÕß§Ç
ÖÜËÖÃÙÎÝÄÚÏÖÕÚÁÊËÔÁÍØÇÉÇÁÔÇ
ÈÏÈÒÃÕÞÜØÃÝÔÇÁÞÜÖØÕÎÍÕßÓÁÔÜÝ
ËÖÏÓËÃÔËÏÙÚÎÈÇÛÆÚËØÎÇÏÚÃÇÚÕß
¡Ë¦ÒÒÇÒÄÍÏÇÊËÔÍØ¦ÌÜÍÏÇÔÇ
ÇÌÎÍÎÛ×ÇÖÒ×ÝÓÏÇÏÙÚÕØÃÇØ¦ÌÜÉ¦ÞÔÕÔÚÇÝÚÇßÚÄÞØÕÔÇÑÇÏÚÏÝ
ÊßÔÇÚÄÚÎÚËÝÚÎÝÍÒ×ÙÙÇÝÚÜÔÚËÞÔÏÑ×ÔÚÎÝÇÌÂÍÎÙÎÝÚÎÝÓßÛÕÖÒÇÙÃÇÝ ÏÄÙÕÖËØÔÕÆÔÚÇÞØÄÔÏÇÓËÚÕÖÇØÄÔÑÇÏÚÕÖÇØËÒÛÄÔ
ÔÇÙßÔßÖ¦ØÞÕßÔÙÚÕÔÙßÍÍØÇÌÏÑÄÈÎÓÇÚÏÙÓÄÓÕßÄÒÕÑÇÏÖÏÕ
ÖÕÒÆÖÒÕÑËÝÍÃÔÕÔÚÇÏÕÏÇÔ¦ÍÑËÝ
ÚÕßÖËØÏËÞÕÓÁÔÕßÖÕßÇÔÇàÎÚ¦ËÏ
ÚÎÓÕØÌÂÚÕßßÚ¦ÙËÛËÜØÎÚÏÑÄËÖÃÖËÊÕØÇÑÚÏÑ¦ÞÜØÃÝÑÇÓÏ¦ÇÐÏÕÒÕÍÏÑÂÊÏ¦ÛËÙÎÇÖÄÊËÑÇËÚÃÇÙËÊËÑÇËÚÃÇÎÙÞÁÙÎÓÕß
ÓËÚÕÍØ¦ÉÏÓÕÍÃÔËÚÇÏÄÒÕÑÇÏÖÏÕ
ÇÖÇÏÚÎÚÏÑÂ
–Η κοινωνική και πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, αλλά και
παγκόσμια, πόσο επηρεάζει τον
τεχνίτη του λόγου; Θέλω να πω,
μπορεί να γράφει εκτός του πλαισίου που ζει;
¶ ÇÔÄÔÇÝÊËÔßÖ¦ØÞËÏ¿ÒÇ
ÑØÃÔÕÔÚÇÏËÐÇØÚ×ÔÚÇÏÇÖÄÚÎÔ
ÏÊÏÕÙßÍÑØÇÙÃÇÚÕÔÉßÞÏÙÓÄÚÕÈÃÜÓÇÚÎÔËÓÖËÏØÃÇÚÕÔÞÇØÇÑÚÂØÇ
ÚÕßÑ¦ÛËÚËÞÔÃÚÎÒÄÍÕß®©¦ÐÏÕÝÚËÞÔÃÚÎÝËÃÚËÊÏÇÞØÕÔÏÑ¦ËÃÚË
ËÖÏÑÇÏØÏÑ¦ÓÏÒÂÙËÏ®ÚÕÇÖÕÚÆÖÜÓ¦ÚÕßÛÇÚÕÇÌÂÙËÏ ÒÇÙÏÑÄ
ÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÕ¡ÖÄØÞËÝÑÇÏÕØÔÁÙÚÕ¦ÓÖÇÚÕÙÚÎÔØÍËÔÚÏÔÂ
ÚÎÔÃÊÏÇÞ×ØÇÁàÎÙÇÔÚÎÔÃÊÏÇ
ÊÏÑÚÇÚÕØÃÇÕÑÇÛÁÔÇÝÄÓÜÝÙÚÕÔ
ÑÄÙÓÕÚÕßÓËÚÕÔÚØÄÖÕÚÕß¡ÏÒ×ÔÚÇÝÍÏÇÓÁÔÇÛÇÁÒËÍÇÄÚÏÇÔ

ÑÇÏÊËÔÇÖÁÙÚØËÉÇÖÕÚÁÚÕÈÒÁÓÓÇÇÖÄÚÎÔËÖÕÞÂÓÕßÁØÏÞÔÇÑÇÏ
ØÃÞÔÜÖ¦ÔÚÇÚÏÝÓÇÚÏÁÝÓÕßÑÇÏ
ÖØÕÝÚÇÖÃÙÜÙßÔÕÓÏÒ×ÔÚÇÝÓËÚÜÖÏÑ¦ÓËÚÎÔÙÚÕØÃÇÌÄÙÕÔ
ÖÇØÄÔÞÜØÃÝÏÙÚÕØÎÓÁÔÕÖÇØËÒÛÄÔÊËÔÑÇÚÇÔÕËÃÚÇÏ ÇÏÓÁÒÒÕÔ
ÞÜØÃÝÇÖÕÚßÖÜÓÁÔÕÖÇØÄÔÊËÔ
ÓÖÕØËÃÔÇßÖ¦ØÐËÏ
–Τι σημαίνει για εσάς λογοτεχνική επιτυχία, μετά από 46 χρόνια
πορείας στο βιβλίο; Έχει τέλος η
συγγραφή;
¶ÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÂËÖÏÚßÞÃÇÍÏÇ
ÓÁÔÇËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÚÕÙÞËÚÏÑÄËÔ
ÛÇÚÎÓËÚØÕÆÙÇÖÕÚÁÓËÈ¦ÙÎ
ÚÕÔÇØÏÛÓÄÚÜÔÖÜÒÂÙËÜÔÞÜØÃÝÄÓÜÝÔÇËÃÓÇÏÑÇÏÙËÛÁÙÎÔÇ
ÇÍÔÕÂÙÜËÔÚËÒ×ÝÚÎÔÇÔÚÇÖÄÑØÏÙÎÚÕßÇÔÇÍÔÜÙÚÏÑÕÆÑÕÏÔÕÆ
Ø¦ÌÜÞÜØÃÝÔÇßÖÕÒÕÍÃàÜÚÏÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÇØÁÙËÏÂÔÇÓÎÔÇØÁÙËÏÙÚÕÔÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÍØ¦ÌÜßÖÇÑÕÆÕÔÚÇÝÙÚÏÝÊÏÑÁÝÓÕßÈÇÛÆÚËØËÝÇÔ¦ÍÑËÝÑÇÏÇÔÇàÎÚÂÙËÏÝ
ÇÒÒ¦ÄÚÇÔÇßÚÄÖÕßÁÍØÇÉÇÇØÁÙËÏÑÇÏÙË¦ÒÒÕßÝÔÏ×ÛÜÓËÍ¦ÒÎ
ÞÇØ¦ÇØÄÚÏËÃÓÇÏÑÇÏÚÎÝÇØÞÂÝ
ÄÚÏÁÔÇÝÙßÍÍØÇÌÁÇÝÖÕßÙÁÈËÚÇÏ
ÚÕÔËÇßÚÄÚÕßÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÇØÁÙËÏÙËÄÒÕßÝ¡ÁÚØÕÔ¦ØÏÙÚÕÔ®
ÁÒËÍÇÔÕÏØÞÇÃÕÏÓÇÝ¡ÁÙÇÇÖÄ
ÚÕÔÇÔÇÍÔ×ÙÚÎÙÃÍÕßØÇÊÏÑÇÏ×ÔËÚÇÏÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝÇÒÃÓÕÔÄ
ÚÕßÄÓÜÝÇÔÊÏÑÇÏ×ÔËÚÇÏÜÝÁØÓÇÏÕ®ÑÕÒÇÑËÆÕÔÚÇÝÙßÔËÏÊÂÙËÏÝ
ËÄÚÏÇÌÕØ¦ÚÕËØ×ÚÎÓ¦ÙÇÝÍÏÇ
ÚÎÙßÍÍØÇÌÂÑÇÏÚÕÚÁÒÕÝÚÎÝÚÏ
ÔÇÖÜ"ÇÁØÛËÏÑ¦ÖÕÚËÎ×ØÇÚÕß
ÚÁÒÕßÝÑÇÏÍÏÇÓÁÔÇ¡ËÖÇØÎÍÕØËÃÄÓÜÝÔÇÙÑÁÌÚÕÓÇÏÄÚÏÓÏÇ
¦ÒÒÎËÏÑÕÙÏÖËÔÚ¦ÞØÕÔÎÚÄÚËÖÏ¦ÔÕÔÚÇÝÚÎÔ¦ÑØÎÚÕßÔÂÓÇÚÕÝÛÇ
ÙßÔËÞÃÙËÏÓËÚÕÔÊÏÑÄÚÎÝÚØÄÖÕ
ÚÎÊÏÑÂÚÎÝÇÖÄÌÇÙÎÑÇÏÒÇÞÚ¦ØÇÚÎÔÇÌÂÍÎÙÎ´ÚÙÏÊËÔÖ¦ËÏ
ÎàÜÂÕÑÄÙÓÕÝ"

–Οφείλει να προσαρμόζεται στο
σήμερα ο συγγραφέας; Εσείς βάλατε το facebook στην «Πύλη εισόδου».
¶©ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÕÌËÃÒËÏÄÞÏÔÇ
ÖØÕÙÇØÓÄàËÚÇÏÇÒÒ¦ÔÇÙßÔÕÓÏÒËÃÓËÚÎÔËÖÕÞÂÚÕßÔÇÈÒÁÖËÏ
ÍÆØÜÚÕßÔÇÖÇØÇÚÎØËÃÔÇÇÔÚÏÒÇÓÈ¦ÔËÚÇÏÔÇÇÔÇÊËÏÑÔÆËÏÔÇ
ÑÇÚÇÊËÏÑÔÆËÏÔÇÇÌÕßÍÑØ¦àËÚÇÏ
¬ÕMHJLIVVRÙÚÎÔÆÒÎËÏÙÄÊÕß®
ÊÁÑÇÚÕÙÚÎÙËÏØ¦ÓßÛÏÙÚÄØÎÓ¦
ÓÕßÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÛÎÑËÜÝÄÞÎÓÇÖØÄÙÞÎÓÇÙÆÓÈÇÙÎÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇÇÔÇÊËÏÞÚËÃÇÔßÉÜÛËÃ
ÎÎØÜÃÊÇÓÕßÓÏÇÍßÔÇÃÑÇÙÚÕÔ
ÖØÕÛ¦ÒÇÓÕÚÕßÍÂØÇÚÕÝÖÕßÓÏÒ¦ËÏÇÑÇÚ¦ÖÇßÙÚÇÇÖÄÓÁÙÇÚÎÝ
ÍÏÇÚÎàÜÂÚÎÝ ÇÏÓÏÒ×ÔÚÇÝÙßÔËÏØÓÏÑ¦ÞÜØÃÝÙÞËÊÏÇÙÓÄËÖÏÞËÏØ×ÔÚÇÝÇÖÄÊÎÓÕÙÃËßÙÎÙËÊÎÓÕÙÃËßÙÎÙÇÔÙßÍÍØÇÌÁÇÝÔÇ
ÙßÔÚ¦ÐËÏÓÏÇÊÏÑÂÚÎÝ®ÇÌÂÍÎÙÎ
ÍÏÇÚÎÊÏÑÂÚÎÝàÜÂÚÎàÜÂÚÎÝ
ÖÄÒÎÝÖÕßàËÏÑÇÏÚÎàÜÂÚÜÔ¦ÒÒÜÔÍÆØÜÚÎÝÑÇÛ×ÝÊÏÇÞÁËÚÇÏ
ÓÁÙÜÚÕßMHJLIVVRÙËÖÕÒÒ¦¦ÒÒÇÖØÄÙÜÖÇÉËßÊ×ÔßÓÇÍÃÔËÚÇÏ
¦ÛËÒ¦ÚÎÝÎàßÍÇØÏ¦ÑÇÏÕÑÇÛØÁÌÚÎÝÚÎÝËÖÕÞÂÝÚÕÏÞÕÍØÇÌÃÇ
ÏËÊ×ÛÇÂÛËÒÇÔÇÖØÕÙÛÁÙÜ
ÄÚÏÕÊÎÍÄÝÍÏÇÚÕÈÇÛÆÚËØÕÔÄÎÓÇÑÇÏÚÎÔÑÇÚÇÔÄÎÙÎÚÕßÈÏÈÒÃÕßÛÇÓÖÕØÕÆÙËÔÇËÃÔÇÏÎØÂÙÎ
ÚÕßÉßÞÇÔÇÒßÚÂÉßÞÏ¦ÚØÕßÇÑ
ÇÑ¦Ô!ËÄÙÕßÝÑÇÛØÁÌÚËÝÑÏ
ÇÔÑÕÏÚ¦ÐËÏÝÚÕÈÒÁÓÓÇÙÕßÊËÔ
ÓÖÕØËÃÝÔÇÚÕÊËÏÝ®

«Μία συνάντησηÐÉ³iÒ¨ÛÖ~ÑuV0É³Ò¨³iÑ¨³ËÈVÓ³¨ÌoÈ~Ñ{0ÉT0ÉTÙ¨ÌÐ{VÉÐÉÌØ~Ñ{(ÓÐ³i¸
Ñ¨³ËÈVtÓ³¨(Üi¨×Ì¨iiØ
g{KÜ{ÚÊ~it.³ÓÜ{ØÒÈu
åËÚÈÑU+Æ¸V(ÑÉ{³ÊÐ{
Ö¨ÈVÉÈ~ËÑ#¨ÑÓÑ¨ÂiØ
¬U´ÆÐÐ

Αμφισβητώ τον όρο «πνευματικός» άνθρωπος

« Ένας Èoo¨Ñ×ÓÑØÈÓKÉ³Ñ{³ÉÑÈ³Ì³ÈÙÉÐ¨ÉËÑÑ¨ÓÉ{É
ÌÜÈØ£Ó³¨Ò¨{³¤VÓÜÉoÑ{å¨TÑË{ÐÑØu

–Πώς ορίζετε τους πνευματικούς
ανθρώπους, κ. Δούκα;
¶ÖÃÚÎÝÕßÙÃÇÝÇÓÌÏÙÈÎÚ×ÚÕÔ
ÄØÕÖÔËßÓÇÚÏÑÄÝ®¦ÔÛØÜÖÕÝ§Ç
ÖÕÆÓËÙßÔËÏÊÎÚÄÝÖÕÒÃÚÎÝÙßÔËÖÂÝÇÔÛØÜÖÏÙÚÂÝÊÎÓÕÑØ¦ÚÎÝ"
ÇÚÕÑÇÚÇÒ¦ÈÜÒÒ¦ÖÔËßÓÇÚÏÑÄÝ"ÌÄÙÕÔÄÒÕÏÊÏÇÛÁÚÕßÓËÒÃÍÕ
ÂÖÕÒÆÖÔËÆÓÇ® ÇÏÄÒÕÏÙßÔËÏÊÎÚ¦ÂÄÞÏÖÁØÇÇÖÄÚÎÔÄÖÕÏÇ
ÏÊÏÄÚÎÚÇÂËÔÇÙÞÄÒÎÙÂÓÇÝÑÇÒÕÆÓÇÙÚËÔÇÊÏÇÞËÏØÏÙÚÕÆÓËÚÏÝ
ÏÊËÕÒÕÍÏÑÁÝËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÁÝÈÏÕÖÕØÏÙÚÏÑÁÝÂ¦ÒÒËÝËÐÇØÚÂÙËÏÝ
ÚÎÝÑÇÛÎÓËØÏÔÄÚÎÚ¦ÝÓÇÝÑÇÏÔÇ
ËßÛßÍØÇÓÓÏÙÚÕÆÓËÇÔ¦ÒÕÍÇÁÞÕÓÇÏÜÙÚÄÙÕÄÚÏÓËÚÕÔÄØÕ
ÖÔËßÓÇÚÏÑÄÝ¦ÔÛØÜÖÕÝ®ËÔÔÕÕÆÓËÙÞÎÓÇÚÏÑ¦ÚÕÔÊÏÇÔÕÕÆÓË-

ÔÕ®ÄÖÕÚËÓÇÝËÔÕÞÒËÃÖ¦ÔÚÜÝ
ÕÊÏÇÔÕÕÆÓËÔÕÝÊËÔÊÏÙÚ¦àÕßÓË
ÔÇÚÕÔÇÖÕÑÇÒÁÙÕßÓËÇÖÇÐÏÜÚÏÑ¦
ÑÕßÒÚÕßØÏ¦ØÎ¯ÖÕßÑÇÒËÃÚÇÏÔÇ
ÙÚÎÒÏÚËÆËÏ®ÖØÕÝÄÌËÒÕÝÄÒÜÔ
ÚÏÝÖÇØÇÒËÃÉËÏÝÂÚÏÝÇÊÏÑÃËÝÓÏÇÝ
ÑÕÏÔÜÔÃÇÝËÌÎÙßÞÇÙÓÁÔÎÝÂÑÇÏ
ÇÖÕÈÒÇÑÜÓÁÔÎÝÓÂÖÜÝÑÇÏÚÎÔ
ÇÌßÖÔÃÙËÏ¯
–Το τελευταίο σας βιβλίο, η «Πύλη εισόδου» είναι το μέστωμα
των εμπειριών σας;
¶ËÔ ÛÇ ÚÕ ÁÒËÍÇ ÓÁÙÚÜÓÇ
ËÓÖËÏØÏ×Ô ¦ÛËÈÏÈÒÃÕËÃÖÇÓË
ÁÞËÏÚÎÈÇÛÆÚËØÎÇÏÚÃÇÚÕßÚÎÊÏÑÂÚÕß×ØÇÚÏÝÐËÞÜØÏÙÚÁÝÇÔ¦ÍÑËÝÚÕßËÖÃÙÎÝÚÏÝÊÏÑÁÝÚÕß
ÇÔÇàÎÚÂÙËÏÝ¯ ¦ÛËÈÏÈÒÃÕÔÇ

ÚÕÖÜÑÏÇÒÒÏ×ÝÇÖÄÚÕÑÕÚÕßÑÇÏØÕÆÚÕßÙË¦ÓËÙÎÙßÔ¦ØÚÎÙÎ
ÓËÚÎÊÏ¦ÛËÙÎÚÎÝËÖÕÞÂÝÑÇÏÓË
ÚÕßÝÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÕÆÝÚÕßÙßÍÍØÇÌÁÇ
–Ποιο είναι το αναγνωστικό κοινό στο οποίο θέλετε να απευθύνεστε;
¶ÔÖÜÄÚÏÛÇÂÛËÒÇÔÇÇÖËßÛÆÔÕÓÇÏÙËÄÙÕßÝÛÇÓÖÕØÕÆÙÇÔ
ÔÇÓËÊÏÇÈ¦ÙÕßÔ"¿ÞÏÊËÔËÃÓÇÏ
ÚÄÙÕËÖÎØÓÁÔÎÃÍÕßØÇÛÇÂÛËÒÇ
ÔÇÇÖËßÛÆÔÕÓÇÏÙÚÕßÝÇÔÇÍÔ×ÙÚËÝÚÎÝÍËÔÏ¦ÝÓÕßÇÂÛËÒÇ
ÄÓÜÝÔÇÁÞÜÑ¦ÖÕÏÇËÖÇÌÂÁÔÇ
ÑÒËÃÙÏÓÕÓÇÚÏÕÆÁÙÚÜÑÇÏÓËÚÕßÝ
ÔÁÕßÝÑÇÏÓËÚÕßÝÔËÄÚËØÕßÝ¯ÑÇÏ
ÓËÚÕßÝÍËØÕÔÚÄÚËØÕßÝÇÖÄÓÁÔÇ

–Έχετε αγαπημένο παιδί-βιβλίο;
¶¬ÕÙÚËØËÄÚßÖÕÄÚÏÄÒÇÓÇÝÚÇ
ÈÏÈÒÃÇÚÇÇÍÇÖÕÆÓËÚÕÃÊÏÕÙÇÔ
ÚÕÔÍÕÔÏÄÖÕßÊËÔÐËÞÜØÃàËÏÚÇ
ÖÇÏÊÏ¦ÚÕßÏÙÞÆËÏÇÛÏ¦ÓÁÙÇÓÕß
ÄÓÜÝÇÍÇÖÎÓÁÔÕÑÇÏÐËÞÜØÏÙÚÄ
ËÃÔÇÏÚÕ´ÒÇÔÇÖÕÆÓËÉÁÓÇÚÇ®
´ÔÇÈÏÈÒÃÕÖÕßËÓÖËØÏÁÞËÏÚÁÙÙËØÇ¦ÒÒÇÈÏÈÒÃÇÑÇÏÊÏÇÚØÁÞËÏÚÕÔ
ÞØÄÔÕÇÖÄÚÕ ÙÚÕÇØÃÙÏ
ÜÝÚÕ  ÙÚÕ¢ÇØ¦ÍÍÏÚÎÝÇÓÇØÏ¦ÝÙÚÇ²ÇÔÏ¦ÃÔÇÏÚÕÚØÃÚÕ
ÓßÛÏÙÚÄØÎÓÇÚÎÝ¬ØÏÒÕÍÃÇÝÛ×ÕÏÑÇÏÌÚÇÃÞÚËÝ®¬ÕÊÃÑÏÕËÃÔÇÏ
àÄØÏÑÕÖÕÒÆ®ÚÇ¦ÒÒÇÊÆÕÄÖÕß
ÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÂÖ¦ÙÞÕßÙÇÖËØÙÄÔÇÑÇÚ¦ÓÂÑÕÝÄÒÕßÚÕßÞØÄÔÕßËÃÔÇÏÚÇ²ÇÔÏ¦ÎÖÄÒÎÖÕß
ÍËÔÔÂÛÎÑÇÑÇÏÓËÍ¦ÒÜÙÇ
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Άσκηση μνήμης και κριτικής διά του θεάτρου

Ο Ανδρέας Αραούζος σκηνοθέτης της παράστασης «Μια ζωή γερμανική» με τη Δέσποινα Μπεμπεδέλη μιλάει στην «Κ»
Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
«Δεν είχα ÏÊÁÇÚÏÙßÔÁÈÇÏÔË½ÖÕÒÆ
ÒÃÍÕ¬ÃÖÕÚÇÖËØÏÙÙÄÚËØÕÇÖ»ÄÚÏ
ÄÒÕÏÕÏ¦ÒÒÕÏ³ØÇÊËÔÓÖÕØËÃÚËÔÇ
ÓÕßÖØÕÑÇÒÁÙËÚËËÔÕÞÁÝ®ÒÁËÏÎ
ÍØÇÓÓÇÚÁÇÝÚÕßÏÄàËÌÑÁÓÖËÒÝ
Î¡ÖØÕßÔÞÃÒÔÚËÄÓÙËÒ¬ÎÓÇØÚßØÃÇÚÎÝÁÑÇÔËÛËÇÚØÏÑÄÕ ØÃÙÚÕÌËØ²¦ÓÖÚÕÔÑÇÏÎ(SWOH:X\HYL
ÓÇàÃÓËÚÕÇÚÏØÏÑÄÁÇÚØÕÙÚÎÔ
ÖØ×ÚÎÚÕßÝÙÆÓÖØÇÐÎÖÇØÕßÙÏ¦àÕßÔÚÎÔÖÇÔËÒÒÂÔÏÇÖØ×ÚÎÚÕß
ÁØÍÕß¡ÏÇàÜÂÍËØÓÇÔÏÑÂ®ÓËÚÎ
ÁÙÖÕÏÔÇ¡ÖËÓÖËÊÁÒÎÙËÙÑÎÔÕÛËÙÃÇÔÊØÁÇØÇÕÆàÕß©ÔÊØÁÇÝÙÚÎÙßÔÁÔÚËßÐÂÚÕßÙÚÎÔ ®
ÓÏÒ¦ËÏÍÏÇÚÕÁØÍÕÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÚÕßÓËÚÎÙÖÕßÊÇÃÇÁÙÖÕÏÔÇ¡ÖËÓÖËÊÁÒÎÑÇÏÒÁËÏÍÏÇÚÎÔ
ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÄÚÏÕÛËÇÚÂÝÑÇÒËÃÚÇÏ
ÔÇÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÇÔÖÏÙÚËÆËÏÚÎÔ
ÄÓÙËÒÇÔÚÎÔÑÇÚÇÔÕËÃÇÔÚÎÔ
ÇÖÇÒÒ¦ÙÙËÏ®ÇÖÄÚÕÔÙßÙÞËÚÏÙÓÄ
ÓËÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÌØÏÑÇÒËÄÚÎÚÇ
ÚÎÝÇÔÛØÜÖÄÚÎÚÇÝ¯ÁÙÖÕÏÔÇ
¡ÖËÓÖËÊÁÒÎÄÓÜÝÜÝÎÛÕÖÕÏÄÝ
ÁÞËÏÁÔÇÔÓÄÔÕ¦ÐÕÔÇÍÏÇÚÎÔËÔÙ¦ØÑÜÙÂÚÎÝ!ÚÕÑËÃÓËÔÕ
–Πώς έγινε η επιλογή αυτού του
έργου;
¶¡ÏÇÓÁØÇÙÚÕÑÇÓÇØÃÔÏÚÜÔ
²¦ÒÑÏÔÜÔ²ØÄÔÜÔ®ÓÕßÒÁËÏÕ¦ÑÎÝËÔËÛÒÂÝ¦ÑÕßÙËÝÄÚÏÕ¡¦ÍÑÏ
ÓÏÛËÖÏÙÚØÁÌËÏÙÚÎÙÑÎÔÂ®"ÒÂÛËÏÇ"®ËÃÖÇÃÔÇÏËÃÊÎÙÎÍÏÇÚÃÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÚÏÝÑÕØßÌÇÃËÝÎÛÕÖÕÏÕÆÝ
ÚÎÝßÌÎÒÃÕß§ÇÏ®ÓÕßÒÁËÏÖÇÃàËÏÚÎÍØÇÓÓÇÚÁÇÚÕßÏÄàËÌÑÁÓÖËÒÝ®½ÓÕßÔÙÚÕÓÇÑÏÍÏ¦àËÑËÃÔÎ
ÚÎÙÚÏÍÓÂÑÇÏÇÔÇÚØÃÞÏÇÙÇÍÏÇÚÃËÃÞÇÂÊÎÚËÒËÏ×ÙËÏÚÕÔÖÏÙÑÁÖÚÎ®
ÑÇÏÁÑÇÔÇÚÕ´ÔÇÝÏÑ¦ÙÕ®ÑÇÏÚÇ
ÊÆÕÁØÍÇËÃÞÇÔÔÇÑ¦ÔÕßÔÓËÚÕßÝ

THE

ÙÚØÏÇËÃÔÇÏÎËØÓÎÔËÃÇÎËÔÙ¦ØÑÜÙÎÚÎÝ¡ÖØÕßÔÞÃÒÔÚËÄÓÙËÒ¯

«Η τακτική της χειραγώγησης ή της εκμετάλλευσης του κόσμου, των
ψηφοφόρων, είναι σίγουρα μια τακτική που δεν
σταμάτησε ποτέ, και που
μάλλον εξελίσσεται σε
επιστήμη σήμερα… Με
πολύ πιο προσεκτικούς
τίτλους από «Υπουργείο
Προπαγάνδας»!»
§ÇàÃ¯ÑÁÌÚÎÑÇ§ÇàÏÙÚÏÑÂÚØÏÒÕÍÃÇÃÙÜÝ"®>V^ÑÇÏÖÕÏÕÝÁÍØÇÉË
ÇßÚÄÚÕÁØÍÕ"®ÚÕÔØ×ÚÎÙÇ¡ÖÇÃÔËÏÕ¦ÑÎÝÔÇÚÕÉ¦ÐËÏÑÇÏÓÕßÒÁËÏ ØÃÙÚÕÌËØ²¦ÓÖÚÕÔ®³ÌÎÙÇÚÎ
ÓÇÑÏÍÏÁàÓËÚÕÖÏÔÁÒÕÙÚÕÞÁØÏÑÇÏ
Ì×ÔÇàÇÓÁÙÇÙÚÕÑÇÓÇØÃÔÏ¯ßÚÄÚÕÁØÍÕÛÇÍÃÔËÏÇÖÄÚÎÔ(SWOH
:X\HYLÑÇÏËÙÆÛÇËÃÙÇÏÕÙÑÎÔÕÍØ¦ÌÕÝÓÁÙÜÝ®©²¦ÓÖÚÕÔÊËÔËÃÔÇÏ
ÓÄÔÕÕÇÍÇÖÎÓÁÔÕÝÓÕßÙßÍÍØÇÌÁÇÝÇÒÒ¦ÑÇÏÁÔÇÝÇÖÄÚÕßÝÒÄÍÕßÝ
ÖÕßÓÖÂÑÇÙÚÕÛÁÇÚØÕÒÄÍÜÚÜÔ
ÖÏÑÃÔÊßÔÜÔÞÁÙË×Ô®ÚÕß´ÚÙÏ
ÒÕÏÖÄÔÁÍÏÔËÎËÖÏÒÕÍÂÚÕßÁØÍÕß
¶ÇØÑËÚ¦ÊØÇÓÇÚÏÑ¦¯
–Είναι η πρώτη σου συνεργασία
με τη Δέσποινα Μπεμπεδέλη, πώς
προέκυψε;
¶¡ÄÔÕÒÃÍËÝÓÁØËÝÖØÏÔÚÕÖÏÕ
Ö¦ÔÜÙßÓÈ¦ÔÙßÔÁÈÎÎÖØ×ÚÎÓÇÝ
ÖØÕÙÜÖÏÑÂÍÔÜØÏÓÃÇÓËÚÎÔÑßØÃÇ
¡ÖËÓÖËÊÁÒÎ½ÚÇÔÙËÁÔÇÖ¦ØÚÏ
ÄÖÕßÑÇÏÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÓÏÒÂÙÇÓË´ÔÏÜÙÇÚÄÙÎÞÇØ¦ÖÕßÇÔÚÇÒÒ¦ÐÇÓËÊßÕÑÕßÈÁÔÚËÝßÓ¦ÓÇÏÖÕß
ÖÂØÇÚÎÒÁÌÜÔÕÁÔÇÌÃÒÕÓÄÔÕÑÇÏ

–Τι έχει να προσφέρει σήμερα η
ιστορία μιας αμφιλεγόμενης προσωπικότητας;
¶¡ÏÇÓÇÚÏ¦Ñ¦ÚÜÇÖÄÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÚÕßÇÚÄÓÕßÖÕßÑØÃÔÕßÓË® ¦ÚÜÇÖÄÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÚÎÝÏÙÚÕØÃÇÝ
ÚÎÝËÖÏÑËÌÇÒÃÊÇÝÚÎÝËÚÏÑÁÚÇÝ ÇÏ
ÊËÔßÖ¦ØÞËÏÚÃÖÕÚÇÖÏÕÊÏÇÞØÕÔÏÑÄ
ÇÖÄÇßÚÄ!¬ÕÖ×ÝÑÇÏÖÄÙÕÑÇÏÍÏÇÚÃÑØÃÔÕßÓËÑÇÏÇÖÕÊËÞÄÓÇÙÚËÚÕÔ
ÙßÔ¦ÔÛØÜÖÕ¯

«Πρωταγωνίστρια ÉËÑ{iÉ¨ÐiÉËÑViÉÒ¨~i³iØ¨ÈTËÜ³É(ÌÐÉÜeuVÜÓÉ{åÙ¨ÓÑØå¨ÑÖÇØo{Ñ³iÑ¨Ò³Ñit{ÑÇÊoÉ¨ÐÑ{~Êu
'³o¨Ñ×ËÑU Ë~ØÈÜÒØ
ÓÄÔÕÍÏÇÔÇÚÕßÖÜÇßÚÄ ÇÏÓËÚ¦
ËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÇßÚÄÚÕÑËÃÓËÔÕËÔ
ßÖÂØÞËÇÓÌÏÈÕÒÃÇ¯ØÂÑÇÚÕÚÎÒÁÌÜÔÄÚÎÝàÂÚÎÙÇÙßÔ¦ÔÚÎÙÎÑÇÏ
ËÑËÃÓÕßËÃÖËÚÕÔÇÏ®ßÚßÞÃÇ¯
–Ποιο ήταν το ζητούμενό σου από
την ηθοποιό-ηρωίδα σου, σκηνοθετώντας τη; Σε δυσκόλεψε ότι
ήταν μία αληθινή ιστορία;
¶ ÇÛÄÒÕß¬ÕàÎÚÕÆÓËÔÕÇÖÄÚÕÔ
ÎÛÕÖÕÏÄÁÞËÏÔÇÑ¦ÔËÏÖ¦ÔÚÇÓËÚÕ
ÛËÇÚØÏÑÄÑËÃÓËÔÕÑÇÏÓËÚÏÝÖØÕÙÊÕÑÃËÝÑÇÏÇÔÚÕÞÁÝÚÜÔÛËÇÚ×Ô
¬ÕÄÚÏËÃÔÇÏÇÒÎÛÏÔÂÏÙÚÕØÃÇÓÖÕØËÃ
ÔÇËÖÎØË¦àËÏÚÕÔÛËÇÚÂÔÇÁØÞËÚÇÏ
ÊÎÒÇÊÂÖØÕáÊËÇÙÓÁÔÕÝÍÏÇÑ¦ÖÕÏÇ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇËÇßÚÂÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎ
Î¡ÖØÕßÔÞÃÒÔÚËÇÔËÖÃÙÎÓÇÊÏÑ¦àËÚÇÏÇÖÄÚÕÑÕÏÔÄ ÇÒËÃÚÇÏÕÛËÇÚÂÝ
ÔÇÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÇÔÚÎÔÖÏÙÚËÆËÏÇÔ
ÚÎÔÑÇÚÇÔÕËÃÇÔÚÎÔÇÖÇÒÒ¦ÙÙËÏ®
ÇÖÄÚÕÔÙßÙÞËÚÏÙÓÄÓËÚÎÓËÍÇÒÆÚËØÎÌØÏÑÇÒËÄÚÎÚÇÚÎÝÇÔÛØÜÖÄÚÎ-

Sun and Us
SPACE WEATHER EXHIBITION

ŧƃŻŷƄƂſƍƁƊƉƏƍƎƖƑƉŷƑſƃƇŻ
ƍŻƌƎŻƈƃžŷƒſƃƍƎŻƆƏƍƎƃƄŶƎƉƏ
žƃŻƍƎŸƆŻƎƉƌ
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\

ÚÇÝ¯ÎÛÕÖÕÏÄÝÄÓÜÝÁÞËÏÁÔÇÔ
ÓÄÔÕ¦ÐÕÔÇÍÏÇÚÎÔËÔÙ¦ØÑÜÙÂÚÎÝ!
ÚÕÑËÃÓËÔÕ
–Ασχολούμενος με αυτό το έργο
τι σκέφτηκες πριν από τις πρόβες,
και τι όταν είχες μπροστά σου
ολοκληρωμένη θεατρική εικόνα;
¶ËÔÌÕÈÂÛÎÑÇÕÆÚËÚÎÛËÓÇÚÕÒÕÍÃÇÕÆÚËÚÕÓÕÔÄÒÕÍÕÝ®¡ËËØÍÇÒËÃÇÑÇÏÙßÙÚÇÚÏÑ¦ÚÕÔ²¦ÓÖÚÕÔ
ÑÇÏÚÎÔ¡ÖËÓÖËÊÁÒÎÂÓÕßÔÇÔßÖÄÓÕÔÕÝÔÇÖÏ¦ÙÜÊÕßÒËÏ¦ÃÞÇÓË
ÇÖÕÌÇÙÃÙËÏÄÚÏÖÇØ¦ÚÕÄÚÏËÃÔÇÏ
ÓÕÔÄÒÕÍÕÝÚÇÏØÏ¦àËÏÙËÇßÚÂÚÎÔ
ÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÎÑËÔÚØÏÑÂÙÑÎÔÂÚÕß
ÇÚÏØÏÑÕÆÃÞÇÑ¦ÖÕÏËÝËÏÑÄÔËÝÙÚÕ
ÓßÇÒÄÓÕßÇÒÒ¦ÕÌËÃÒÜÔÇÖÜÄÚÏ
ÈÒÁÖÕÔÚÇÝÚ×ØÇÚÕÙÑÎÔÏÑÄÚÕß¦ÑÎÑÇÏÚÕßÝÌÜÚÏÙÓÕÆÝÖÕßÑ¦ÔÇÓË
ÓËÚÕÔÏÑÁÔÚÏÕÎËÏÑÄÔÇÓËÏÑÇÔÕÖÕÏËÃÖËØÏÙÙÄÚËØÕÑÏÇÖÄÚÕÇØÞÏÑÄ
ÄØÇÓÇÁÙÚÜÑÏÇÔËÃÔÇÏÊËßÚËØËÆÕßÙÇÝÙÎÓÇÙÃÇÝ!ÍÏÇÚÃÖØÜÚÇÍÜÔÃ-

–Υπουργείο Προπαγάνδας τότε,
fake news σήμερα, μπορούν νομίζεις να παραλληλιστούν;
¶ÃÞÇÚËØ¦ÙÚÏÇÇÖÕØÃÇÖ×ÝÍÃÔËÚÇÏÁÔÇÕÒÄÑÒÎØÕ±ÖÕßØÍËÃÕÙË
ÄÖÕÏÇÖËÖÕÃÛÎÙÎ®ÑÏÇÔÇÔÂÑËÏ
ÔÇÖØÕÙÑÕÒÒ¦ÚÎÒÁÐÎÖØÕÖÇÍ¦ÔÊÇ
ÙÚÎÔÕÔÕÓÇÙÃÇÚÕßÒÁÐÎÄÓÜÝ
ÇØÞÏÑ¦ÙÎÓÇÃÔËÏÎÊÏ¦ÊÕÙÎÓÏÇÝ
ÏÊËÕÒÕÍÃÇÝ®¶ÇßÚÄÜÝÙÑÕÖÄÝÛÇ
ÓÖÕØÕÆÙËÔÇÂÚÇÔÑÇÏÓÏÇÛËÚÏÑÂ
ÖØÕÙÖ¦ÛËÏÇÛËÜØÎÚÏÑ¦ÇÓÖÕØÕÆÙËÙÂÓËØÇÔÇÙßÍÑÇÚÇÒÁÍËÚÇÏ
Ñ¦ÚÜÇÖÄÚÕÖÏÑÕÏÔÜÔÃÇÑÇÏØÕÈÕÒÂ®ÖÄÚÕßÝ§ÇàÃÒÕÏÖÄÔÑÇÏ
ÓËÚ¦ÎÒÁÐÎÖØÕÖÇÍ¦ÔÊÇÁÍÏÔËÙÇÌÁÙÚÇÚÇÙßÔ×ÔßÓÕÓËÚÎÔÖÒÆÙÎ
ËÍÑËÌ¦ÒÕß®ÁËÏÎ¡ÖØÕßÔÞÃÒÔÚË!
ËÔßÖÂØÐË±ÖÕßØÍËÃÕØÕÖÇÍ¦ÔÊÇÝÖØÏÔÇÖÄÚÕÔÖÄÒËÓÕÑÇÏÊËÔ
ßÖÂØÐËÕÆÚËÓËÚ¦ÚÕÔÄÒËÓÕ®
ÚÇÑÚÏÑÂÄÓÜÝÚÎÝÞËÏØÇÍ×ÍÎÙÎÝ
ÂÚÎÝËÑÓËÚ¦ÒÒËßÙÎÝÚÕßÑÄÙÓÕß
ÚÜÔÉÎÌÕÌÄØÜÔËÃÔÇÏÙÃÍÕßØÇÓÏÇ
ÚÇÑÚÏÑÂÖÕßÊËÔÙÚÇÓ¦ÚÎÙËÖÕÚÁ
ÑÇÏÖÕßÓ¦ÒÒÕÔËÐËÒÃÙÙËÚÇÏÙËËÖÏÙÚÂÓÎÙÂÓËØÇ¯¡ËÖÕÒÆÖÏÕÖØÕÙËÑÚÏÑÕÆÝÚÃÚÒÕßÝÇÖÄ±ÖÕßØÍËÃÕ
ØÕÖÇÍ¦ÔÊÇÝ®
–Σκέφτηκες καθόλου ότι μπορεί

να είναι εξευμένιση της συνείδησής της η μαρτυρία της στην
ηλικία των 106; Ή και «ξέπλυμα»;
¶ÆÔËÏÚÎÙÏÜÖÂÚÎÝÙËÇßÚÂÚÎÔ
ÎÒÏÑÃÇÕÒÆÒÃÍÕËÃÞËÓÏÒÂÙËÏÔÜØÃÚËØÇ§ÇÏÊËÔÓÖÕØËÃÔÇËÃÔÇÏÚßÞÇÃÕÓËÚ¦ÇÖÄÁÔÇÇÏ×ÔÇàÜÂÝÑÇÏ
ÚÏàÜÂÄÖÜÝÛÇÇÑÕÆÙËÚËÙÚÎÔÖÇØ¦ÙÚÇÙÎÄÚÏÇÖÕÌÇÙÃàËÏÔÇÖËÏÄÚÏ
ÛßÓ¦ÚÇÏËÔÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÚÃÖÕÚËÓË
ËÒÇÌØßÔÚÏÑ¦ÊËÔÑ¦ÔËÏÚÃÖÕÚËØÄÊÏÔÕÊËÔÁÞËÏÊÏ¦ÛËÙÎÇÖÕÒÕÍÃÇÝÕÆÚË
ÓËÚ¦ÔÕÏÇÝ ÇÚÇÛÁÚËÏÃÔÇÏ¦ÙÑÎÙÎ
ÓÔÂÓÎÝ¶ÑÇÏÃÙÜÝËÃÔÇÏÕÖÏÕÇÔÚÏÑËÏÓËÔÏÑÄÝÚØÄÖÕÝÔÇÑÇÛÇØÃÙËÏÝ®
²ÜØÃÝÙßÔÇÏÙÛÎÓÇÚÏÙÓÕÆÝ!ÓËÍËÍÕÔÄÚÇÑÇÏÚÎÔËØÓÎÔËÃÇÇßÚ×Ô
ßÖÕÑËÏÓËÔÏÑÄÚÎÚÇÈØÃÙÑËÚÇÏÙÚÕÔ
Ñ¦ÛËÇÑØÕÇÚÂÊÏÑÇÙÚÂ¯

Το έργοt{ÑÇÊoÉ¨ÐÑ{~ÊuÉËÑ{KÑ{ÐÓ³iÇÊ
~Ñ{³iÐÑ¨³È¨ËÑ³iØ¨ÈTËÜ³É
(ÌÐÉÜgÐ{ÑÇÊÈ~ÑÜÖ³É{³
É{~³ÌÑ{Ñ(Ó¨ÑÉÙÖ~ÜÈØ
~Ñ{¨ÖØo{ÑÑ³ÑKoÒÜÉ{Ó¨ÑØ
o¨ÑÐÐÑ³ÓÑØ³iÙÉ~ÑÉ³ËÑ³È´Æ³
É¨ÜËVÐÉ³ÉÜÉÈ³ÑË³iØÉ¨oÙÌ³i³0ÇÌÇÉ×~ÓÐÉÜØ0Ó¨o³È
ÒÐ³KÑËÇÉ³Ñ{³iÐÑ¨³È¨ËÑÈ
ÓÙÉi(ÌÐÉÜÌ³ÑÉ{³ÓÜÈØÓÜÈÉ³i{Ê³iØÉÐ{ÑÐÒÙÑåÈ³¨{Ñ~~{iÐÑ³o¨Ñ×{³³¸Æ®VÜËo¨{ÉÚÒÉ{V³iiÜ{~ËÑ³Æ®
«Μια ζωή γερμανική»,³È
v¦x©²v_¦>²VÐÉ³i
ÛÓ{ÑÉÐÉÙÓÜi.Ñ³{¨{~Ì1ÓÑ³¨VÉ³¨{~Ê.~iÊVÉÈ~ËÑ
(Ñ¨Ñ³ÒÉ{ØU¬VdV¸V´VmVlV¸
~Ñ{¸¸Ñ¨³ËÈ¸Æ¸ÆV¨ÑdU´ÆÐÐ
®U´ÆÐÐ³{ØÈ¨{Ñ~ÓØ¨Ñ³ÊÉ{ØU
¸¸´¸mÆV¸¸m¸®Æ >xU©>²x¦x}
²>_xGRÃ²>_²RRÃ1ÑÑ~ÜÈÚÊÈÑ¨Ñ³ÒÉ{ØÉ(Ò×VÒ¨Ñ~Ñ~Ñ{ÉÐÉÌ
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500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Του ΔΙΟΝΥΣΗ

Π. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ*

ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΡΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ

Ο ουρανός της Ανοιξης

Η

Ο Μάριος Δημητριάδης είναι μουσικός, αρθρογραφεί στην ιστοσελίδα Nyctophilia και λατρεύει τις
ταινίες τρόμου, τα videogames
και τα ταξίδια. Αποτελεί έναν
από τους ιδρυτές του φεστιβάλ
Fantasmagoria. Εχει εκδώσει έξι
βιβλία τρόμου και σκοτεινής φαντασίας και διηγήματά του βρίσκονται σε ανθολογίες. Το τελευταίο του βιβλίο τιτλοφορείται
«Φωνές από την Αβυσσο» και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Bell.
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό πλάι στο κρεβάτι σας;

NASA / ROBERT GENDLER

αγάπη μου ÍÏÇÚÕÔÕßØÇÔÄÊËÔ
ËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÚÕÖØÄÙÌÇÚÕÕÆÚËÑ¦ÚÏÖÕßÖØÕÁØÞËÚÇÏÇÖÄ
ÚÎÔËÖÇÍÍËÒÓÇÚÏÑÂÓÕßËÔÇÙÞÄÒÎÙÎÓËÚÎÔÇÙÚØÕÌßÙÏÑÂÙÜÝ
ÔÇËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÖÕßÄÒÕÏÒÃÍÕÖÕÒÆ
ÁÞÕßÓËÞÇØÇÍÓÁÔÕÙÚÎÍËÔËÚÏÑÂ
ÓÇÝÊÕÓÂÇÖÄÚÄÚËÖÕßÕ¦ÔÛØÜÖÕÝÙÚ¦ÛÎÑËÄØÛÏÕÝÖ¦ÔÜÙ»ÇßÚÄÔÚÕÔÖÒÇÔÂÚÎ ÇÏÃÙÜÝÇßÚÄ
ÔÇËÃÔÇÏÖÕß×ÛÎÙËÑÏËÓÁÔÇÔÇ
ÑÕÏÚ¦ÐÜÉÎÒ¦ÚÕÔÔßÞÚËØÏÔÄÕßØÇÔÄÄÚÇÔÜÝÖØÄÙÑÕÖÕÝÙÚÏÝËÐÕÞÏÑÁÝÓÇÝËÐÕØÓÂÙËÏÝÇÔÇàÎÚÕÆÙÇ
ÔÇËÔÚÕÖÃÙÜÚÎ¡ÏÑØÂØÑÚÕÑÇÏ
ÚÕÔÕÒÏÑÄ
ÇÏÃÙÜÝÇßÚÂÓÕßÎÇÍ¦ÖÎÔÇ
ËÃÔÇÏÙËÚËÒÏÑÂÇÔ¦ÒßÙÎÇÖÄØØÕÏÇÑÇÏÇÖÕÚÁÒËÙÓÇÚÜÔËÐÕØÓÂÙË×ÔÓÇÝÙÚÕÔ©ÓÖÒÄÚÕÔ
ÓÏÑØÄÒÕÌÃÙÑÕÁÐÜÇÖÄÚÎÔ¦ÚØÇÄÚÇÔÙÚÎÔÖØÕÙÖ¦ÛËÏ¦ÓÇÝ
ÔÇÇÖÕÑÚÂÙÕßÓËÚÕÖÚßÞÃÕËÐËÏÊÃÑËßÙÎÝÙÚÎÔ©ßØÇÔÕÍØÇÌÃÇÑ¦ÔÇÓËÚÇÖØ×ÚÇÓÇÝÈÂÓÇÚÇÙÚÎÔ
ÇÔÇÍÔ×ØÏÙÎÚÜÔÇÙÚËØÏÙÓ×Ô ÇÏ
ÃÙÜÝÇßÚÂÔÇÂÚÇÔÑÇÏÎÇÏÚÃÇÖÕß
ËÊ×ÑÇÏÓÏÙÄÔÇÏ×ÔÇÊÏÇÑÕÔ×ÚÎÔ
ßÖÁØÕÞÎÇßÚÂËÖÏÙÚÂÓÎ
¬ÎÔËÓÖËÏØÃÇÒÕÏÖÄÔÇßÚÂÖÕß
ÇÖÁÑÚÎÙÇÄÒÇÇßÚ¦ÚÇÞØÄÔÏÇÍÏÇ
ÚÇÓßÙÚÏÑ¦Ú»ÕßØÇÔÕÆÖËØÏÁÒÇÈÇ
ÙËÓÃÇÙËÏØ¦ÚËÙÙ¦ØÜÔÈÏÈÒÃÜÔ
ÁÔÇÍÏÇÑ¦ÛËËÖÕÞÂÙÚÇÕÖÕÃÇ
ÖËØÏÍØ¦ÌÜÕØÏÙÓÁÔÇÙÚÕÏÞËÃÇÖÇØÇÚÎØÎÙÏÇÑÂÝÇÙÚØÕÔÕÓÃÇÝÓË
ÂÑÇÏÞÜØÃÝÚÎÒËÙÑÄÖÏÕÑÇÏÄÙÇ
ÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕßÔÕÏÇÙÚËØÏÙÓÕÃÚÕß
ÕßØÇÔÕÆÄÖÜÝÌÇÃÔÕÔÚÇÏÇÖÄÚÎ
Þ×ØÇÓÇÝ
¬ÕÖØ×ÚÕÇßÚÂÝÚÎÝÙËÏØ¦ÝÁÞËÏ
ÚÃÚÒÕ©©ßØÇÔÄÝÚÎÝÒÒ¦ÊÕÝ
ÚÎÔÔÕÏÐÎ®ÐËÑÏÔ×ÔÚÇÝÁÚÙÏÚÎ
ÔÁÇÇßÚÂÖËØÏÖÁÚËÏÇÏÊË×ÔÓËÚÎÔ
ÔÕÏÐÎÖÕßÑÇÒÜÙÕØÃàÕÔÚÇÔÇÖÄ
ÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝÓËÓËÍ¦ÒÎÞÇØ¦
ÑÇÏÇÍÇÒÒÃÇÙÎÊÏÄÚÏÙÚÕÔËØÞÕÓÄÚÎÝÔÕÏÐÎÝÁÈÒËÖÇÔÚÕÚÁÒÕÝ
ÚÕß²ËÏÓ×ÔÇÑÇÏÚÜÔÙÚËØÂÙË×Ô
ÚÕßÝÚÕßÑØÆÕßÑÇÏÚÕßÛÇÔ¦ÚÕß
¬ÎÔÔÕÏÐÎÚÇÞÏÄÔÏÇÁÒÏÜÔÇÔÑÇÏÞ¦ÔÕÔÚÇÔÚÇÞÄØÚÇÑÇÏ
ÚÇÇÍØÏÕÒÕÆÒÕßÊÇÚÜÔÒÏÈÇÊÏ×Ô
ÐÇÔÇÌÕÆÔÚÜÔÇÔÕÑÇÏØÄÝÎÓÁØËßËÑÇÏÍÏÔÄÚÇÔÛËØÓÄÚËØÕÝÑÇÏ
ÚÇÓÖÕßÓÖÕÆÑÏÇÐÇÔÇÖÇØÕßÙÏ¦àÕÔÚÇÔÙÚÇÊÁÔÊØÇÈÒËÖÇÔÚÎ
àÜÂÔÇÐÇÔÇÍßØÃàËÏÙÚÎÎ¡Ë
ÚÎÔ¦ÌÏÐÎÚÎÝÔÕÏÐÎÝÕÏÓÁØËÝ
ÛÇÓËÍ¦ÒÜÔÇÔÕÑÇÏØÄÝÛÇÍÒÆÑÇÏÔËÑÇÏÑÇÒÆÚËØËÝÓÁØËÝÛÇÁØÞÕÔÚÇÔÑÇÏÖ¦ÒÏ

H περιοχή ³ÈÓ³Ñ~Ñ{³iØ(Ñ¨ÚÓÈÉ¨{ÜÑÐKÒÉ{T{Ü{ÒÙÉØÑÌÐÑ~¨ÈØoÑÜÑÂËÉØVÉ~³Ëd¬ÉËÑ{
Ð{Ño{oÒ³{Ñ×ÑË¨ÑVÓÑØÉÜÜÉ{³{~ÌØoÑÜÑÂËÑØÉÑÌ³ÑillÉ~Ñ³ÐÐÈ¨ËÉ³×³ÌØV³ÈËÈ³io{oÒ³{Ñ
ÑÖ¨i0¨ÖÑ³~Ó³¨³È~Ñ³Ño¨ÒÑÐÉo{Ñ¨³i×¨Ò³{ØÑ¨TÓØ³ÈÉ¨È{Öå¨{ÜËÈ

Οι αλλαγές των εποχών
είχαν για τους αρχαίους
τεράστια σημασία,
ιδιαίτερα μάλιστα μετά
την εμφάνιση της
γεωργίας πριν από
περίπου 10.000 χρόνια.
×ÝÒÕÏÖÄÔÔÇÖÇØÇÐËÔËßÚËÃ
ÑÇÔËÃÝÖÕßÙÚÇÖÇÒÏ¦ÚÇÞØÄÔÏÇ
ÍÏÄØÚÇàÇÔÚÎÔÖØ×ÚÎÎÓÁØÇÚÎÝ
ÔÕÏÐÎÝÚÎÔËÇØÏÔÂÏÙÎÓËØÃÇÙÇÔ
ÖØÜÚÕÞØÕÔÏ¦ÙÇÔÇØÞÂËÔÄÝÑÇÏÔÕÆØÍÏÕßÞØÄÔÕßÙÇÔËÖÕÞÂÚÎÝ
ÇÔÇÍÁÔÔÎÙÎÝÚÎÝÌÆÙÎÝ"ÚÇÔ
ÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÕÛ¦ÔÇÚÕÝÚÕßÙÑÄÚÕßÝÑÇÏÎÍÁÔÔÎÙÎÚÕßÌÜÚÄÝ
©ÏÇÒÒÇÍÁÝÚÜÔËÖÕÞ×Ô¦ÒÒÜÙÚËËÃÞÇÔÍÏÇÚÕßÝÇØÞÇÃÕßÝ
ÚËØ¦ÙÚÏÇÙÎÓÇÙÃÇÏÊÏÇÃÚËØÇÓ¦ÒÏÙÚÇÓËÚ¦ÚÎÔËÓÌ¦ÔÏÙÎÚÎÝÍËÜØÍÃÇÝÖØÏÔÇÖÄÖËØÃÖÕß
ÞØÄÔÏÇÏ»ÇßÚÄÎÊÏ¦ØÑËÏÇËÔÄÝ
ÎÒÏÇÑÕÆÁÚÕßÝÁÖØËÖËÔÇÓËÚØÎÛËÃËÖ»ÇÑØÏÈ×ÝËÖËÏÊÂÎÙÖÕØ¦
ÎÙßÍÑÕÓÏÊÂÑÇÏÕÏ¦ÒÒËÝÍËÜØÍÏÑÁÝÇÙÞÕÒÃËÝËÐÇØÚÏÄÔÚÇÔÇÖÄÚÏÝ
ÇÒÒÇÍÁÝÚÜÔËÖÕÞ×ÔËÔËÃÔÇÏ
ÒÕÏÖÄÔÑÇÛÄÒÕßÖÇØ¦ÐËÔÕÖÕß

ÕÒÏÕÝÒÇÚØËÆÚÎÑËÇÖÄÚÕßÝÇØÞÇÃÕßÝÙÇÔÛËÄÝÇÌÕÆÍÏ»ÇßÚÕÆÝ
ÕÒÏÕÝÂÚÇÔÕÊÎÓÏÕßØÍÄÝÚÜÔ
ËÖÕÞ×ÔÚÕßÁÚÕßÝÑÇÏÚÕßÑÆÑÒÕß
ÚÜÔÌÇÏÔÕÓÁÔÜÔÑÇÏÚÜÔËÔÇÒÒÇÍ×ÔÖÕßÙÞËÚÃàÕÔÚÇÏÓËÇßÚÁÝ!ÇÖÄ
ÚÎÙÖÕØ¦×ÝÚÎÈÒ¦ÙÚÎÙÎÑÇÏÇÖÄ
ÚÎÔÇÔÛÕÌÕØÃÇ×ÝÚÎÙßÍÑÕÓÏÊÂ
ÚÕÔÔßÞÚËØÏÔÄÕßØÇÔÄÕËØÞÕÓÄÝÚÎÝÔÕÏÐÎÝÁÞËÏËÖÏÑËÌÇÒÂÝÚÕÔÁÕÔÚÇÓËÚÕÒÇÓÖØÄÚËØÕ¦ÙÚØÕÚÕßÚÕÔÇÙÏÒÃÙÑÕËÔ×
ÙÚÕÔÄØËÏÕÕßØÇÔÄÈÒÁÖÕßÓËÚÏÝ
ÊÆÕÇØÑÕÆÊËÝÚÎ¡ËÍ¦ÒÎÑÇÏÚÎ
¡ÏÑØÂØÑÚÕ¡ÏÑØÂØÑÚÕÝ
ÓÕÏ¦àËÏÓËÁÔÇÓÏÑØÄÖÇØÇÒÒÎÒÄÍØÇÓÓÕÓËÚÎÓÇÑØÏ¦ÚÕßÕßØ¦
ÔÇÑÇÚÇÒÂÍËÏÙÚÕÔÕÒÏÑÄÙÚÁØÇ©ÒÇÚÇ¦ÙÚØÇÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇ
ÚÕßÞØÄÔÕßÌÇÃÔÕÔÚÇÏÔÇÙÚØÏÌÕÍßØÃàÕßÔÍÆØÜÇÖÄÚÕÔÕÒÏÑÄ
ÍÏÇÚÃËÑËÃÑÕÔÚ¦ÈØÃÙÑËÚÇÏÕÄØËÏÕÝ©ßØ¦ÔÏÕÝÄÒÕÝÚÕÙÎÓËÃÕ
ÊÎÒÇÊÂÚÕßÕßØÇÔÕÆÖ¦ÔÜÙÚÕ
ÕÖÕÃÕÞÚßÖ¦ËÏÕ¦ÐÕÔÇÝÚÎÝÎÝ
ÄÚÇÔÖØÕËÑÚÇÛËÃÖØÕÝÚÇÖ¦ÔÜ
ÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÖÒËßØ¦ÈØÃÙÑËÚÇÏ
Î¡ËÍ¦ÒÎØÑÚÕÝÓËÚÎÔÑÇÓÖÆÒÎÕßØ¦ÚÎÝÖÕßÓÇÝÕÊÎÍËÃÙÚÕÔ
ØÑÚÕÆØÕÚÕÒÇÓÖØÄÚËØÕ¦ÙÚØÕ
ÙÚÕÔÇÙÚËØÏÙÓÄÚÕßÕ×ÚÎËÔ×
ÇÔÙßÔËÞÃÙÕßÓËÚÎÔÑÇÓÖÆÒÎÇßÚÂÖØÕÁÑÚÇÙÎÛÇÌÚ¦ÙÕßÓËÙÚÕÔ

Ú¦ÞßÚÕÒÇÓÖØÄÚËØÕ¦ÙÚØÕÙÚÕÔ
ÇÙÚËØÏÙÓÄÚÎÝÇØÛÁÔÕß
ÔÑÕÏÚ¦ÐÕßÓËÚÕÔÕßØÇÔÄÓË
ÑÇÚËÆÛßÔÙÎÚÕÔÔÄÚÕÛÇÊÕÆÓË
ÚÕßÝÇÙÚËØÏÙÓÕÆÝÚÕßÕ×ÚÎÚÕß
ÄØËÏÕßÚËÌ¦ÔÕßÑÇÏÚÕßßÍÕÆ
ÚÕÔÕ×ÚÎÚÕÒÇÓÖØÄ¦ÙÚØÕØÑÚÕÆØÕÝËÃÔÇÏÁÔÇÝÍÃÍÇÔÚÇÝÓË
ÌÕØÁÝÓËÍÇÒÆÚËØÎÊÏ¦ÓËÚØÕÇÖÄ
ÇßÚÂÔÖÕßÁÞËÏÕÒÏÕÝÃÔÇÏÚÕ
ÚÁÚÇØÚÕÒÇÓÖØÄÚËØÕ¦ÙÚØÕÙÚÕÔ
ÕßØÇÔÄÙËÇÖÄÙÚÇÙÎËÚ×ÔÌÜÚÄÝÇÖÄÚÎÎ
©ÒÎÇßÚÂÎÖËØÏÕÞÂÚÕßÁÕÔÚÇÑÇÏÚÎÝÇØÛÁÔÕßÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔËÏËÖÃÙÎÝÞÏÒÏ¦ÊËÝÇÖÄÓÇÑØÕßÝ
ÍÇÒÇÐÃËÝËÑÚÜÔÕÖÕÃÜÔÕ¡
ËÃÔÇÏÓÏÇÍÏÍ¦ÔÚÏÇÙÌÇÃØÇÁÔÇÝ
ËÒÒËÏÖÚÏÑÄÝÍÇÒÇÐÃÇÝÙËÇÖÄÙÚÇÙÎËÑÇÚÕÓÓßØÃÜÔËÚ×ÔÌÜÚÄÝ
ÚÕßÕÖÕÃÕßÚÎÍÏÍ¦ÔÚÏÇ¡ÇÆØÎ
¬ØÆÖÇÙÚÕÑÁÔÚØÕÚÕßÑÇÚÇÍØ¦ÉÇÓËÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÙÚÏÝÇØÞÁÝ
ÚÕßÖËØßÙÏÔÕÆÖØÏÒÃÕßØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÓÏÇ¡ÇÆØÎ¬ØÆÖÇÓËÓ¦àÇÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÌÕØÁÝÚÎ
Ó¦àÇÚÕßÒÏÕßÓÇÝÑÇÏÊÏ¦ÓËÚØÕ
ÖÕßÌÚ¦ÔËÏÚÇÊÏÙËÑÇÚÕÓÓÆØÏÇÞÏÒÏÄÓËÚØÇ

* Ο κ. Διονύσης Π. Σιμόπουλος είναι
επίτιμος διευθυντής του Ευγενιδείου
Πλανηταρίου.

ΚΡΙΤΙΚΗ
Της ΛΙΝΑΣ

ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ

Ληξιαρχικές πράξεις πλασματικών θανάτων
ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
Ιστορικός ενεστώς
εκδ. Πόλις, σελ. 100

Ανέστης Πρωτονοτάριος  
  ÙßÔÚ¦ÑÚÎÝËÖÃÚØÏÇÑÕÔÚÇÖËÔÚÇËÚÃÇÙÚÎÙÚÂÒÎ
ÚÜÔÑÕÏÔÜÔÏÑ×ÔÚÎÝ ÇÛÎÓËØÏÔÂÝ®ËÃÞËÖÇÔÚØÁÉËÏÈÇÖÚÃÙËÏ
Û¦ÉËÏÓÔÎÓÕÔËÆÙËÏÑÇÏÇÔÇÓÔÎÓÕÔËÆÙËÏÑÄÙÓÕÑÇÏÑÕÙÓ¦ÑÎ®
ÑÇÛÎÓËØÏÔÂÚØÏÈÂÓËÚÇÓËÃàÕÔÇ
ÑÇÏÚÇÂÙÙÕÔÇÌÇÏÔÄÓËÔÇÚÎÝàÜÂÝÚÕÔÖÇØÜÛÕÆÙËÔÇÇÔÚÏÙÚÇÛÓÃàËÏÚÕÇÔÚÃÖÇÒÕÊÁÕÝÑ¦ÛËÞÇØ¦Ý
ÚÕÔÛ¦ÔÇÚÕÓËÚÏÝÖÒÁÕÔÍÏÕØÚÏÔÁÝËÑÌ¦ÔÙËÏÝÚÕßÈÃÕß®¡ÁÙÇ
ÇÖÄÚÎÙÚÂÒÎÚÕßÇÌÕÙÏÜÔÄÚÇÔ
ÜÙ¦ÔÍØÇÓÓÇÚÁÇÝÚÎÝàÜÂÝÑÇÏ
ÚÕßÛÇÔ¦ÚÕßÙÚÎÔÚÇÐÏÔÄÓÎÙÎ
ÚÎÝÓÕÃØÇÝÚÜÔÇÔÛØÜÖÃÔÜÔ®ÇÔÇÊËÏÑÔÆÕÔÚÇÝÚÎØÏàÏÑÂÙÎÓÇÙÃÇ
ÚÎÝÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎÝÚÎÔ
ÇÚÁØÓÕÔÎËÖÏÔÄÎÙÎÚËÞÔÇÙÓ¦ÚÜÔËÔ¦ÔÚÏÇÙÚÕÇÔÚÃÖÇÒÕÊÁÕÝ
ÔËÑØÕÒÕÍÃÇÚÕßØÜÚÕÔÕÚ¦ØÏÕß
ÇÔÂÑËÏÙÚÇÊËÑÇÖÁÔÚËÈÏÕÍØÇÌÏÑ¦
ÖÕßÖËØÏÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÏÙÚÕÈÏÈÒÃÕ
ÚÕßÇÔ¦ÙÎ²ÇÚàÄÖÕßÒÕßÓÏÇ
ÙßÒÒÕÍÂÌÇÔÚÇÙÚÏÑ×ÔÈÃÜÔÑÇÏ
¦ÊÕÐÜÔÓËÚÕÏÑËÙÏ×Ô
©ÏËÖÏÔÕÎÓÁÔËÝÈÏÕÍØÇÌÃËÝ
ÖÕßÓËÕÏÕÔËÃÍØÇÌËÏÕÑØÇÚÏÑÂ
ÙÞÕÒÇÙÚÏÑÄÚÎÚÇÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÕ
²ÇÚàÄÖÕßÒÕÝÊËÔÊÏÇÛÁÚÕßÔÚÃÖÕÚÇÚÕ¦ÐÏÕÓÔËÃÇÝ ÕÏÔÄÚÕÖËÝ
àÜÁÝÊÏÇÊØÇÓÇÚÏÙÓÁÔËÝÙËÊÏÇ-

Ο

ÌÕØËÚÏÑÁÝÞØÕÔÏÑÁÝÖËØÏÄÊÕßÝ
ÖÕØËÆÕÔÚÇÏÙÚÕÚÁÒÕÝÚÕßÝÇÔ¦ÓËÙÇÙËÓÏÑØÕÞÇØÁÝÑÇÏÓÏÑØÕÙßÓÌÕØÁÝ¡ÄÔÎÏÊÏÕÚßÖÃÇÚÕßÝ
ÎÚÇÞßÛ¦ÔÇÚÎÚËÒËßÚÂÊÏÇÃÚËØÇÞÇØÇÑÚÎØÏÙÚÏÑ¦ÌßÙÏÕÍÔÜÓÏÑ¦ÂÛßÓÏÑ¦ËÍÑÒËÃÕßÔÕØÏÙÓÁÔÕßÝÈÏÕÍØÇÌÕÆÓËÔÕßÝÙË
ÑÇÒÒÏËÖÂÙÚÏÍÓÏÄÚßÖÇ¬ÎÔÖØÕÙÕÞÂÑÒÁÈËÏÙÃÍÕßØÇÚÕÑÕØÃÚÙÏÖÕß
ÍËÔÔÂÛÎÑËÓËÍ¦ÒÜÙËÑÇÏÖÁÛÇÔË
ÓÁÙÇÙËÁÔÇÔËÌÁÒÜÓÇØÁÓÈÎÝ
ÙÈÎÙÓÁÔÕ ÇÖÄ
ÓÏÇàÜÂÕÒÕÁÔÇ
ÖÏÕËÖÇÔÇÒÎÖÚÏÑÂÑÇÏ¦ÞØÜÓÎ®
ÖÕß ¦ÍÍÏàË ÚÇ
ÄØÏÇÚÎÝÚËÒËÏÄÚÎÚÇÝÙÚÎÔËÖÇÔ¦ÒÎÉÎ ÇßÚÂ®
ßÔÚÇØ¦àËÏËÖÃÙÎÝÚÕÐÇÔÛÄÓÇÒÒÕÇÍÄØÏÖÕß
ÇÑÕÒÕßÛËÃÚÕÌÁØËÚØÕÚÎÝÇÊËÒÌÂÝÚÕßêÊËÔÂÐËØËÝÖÕÏÕÂÚÇÔ
ÖÏÕÇÞßØÁÔÏÕÚÕÖØÄÙÜÖÕÂÚÕ
ÞØ×ÓÇÚÜÔÓÇÒÒÏ×Ô®
Ô¦ÓËÙÇÙÚÇÈÏÕÍØÇÌÏÑ¦ÖÇØËÓÈ¦ÒÒÕÔÚÇÏÁÐÏÑËÃÓËÔÇÖÕß
ÖØÕÙÏÊÏ¦àÕßÔÙËÙÆÔÚÕÓÇÊÏÎÍÂÓÇÚÇËÖÏÑËÔÚØÜÓÁÔÇÙËËÔÚ¦ÌÏÇÖÇØ¦ÊÕÐÇÖÄÇßÚ¦ÐËÞÜØÃàÜÚÕ§ËÑØÕÚÕÓËÃÕ®ÄÖÕßÓÏÇ
ÍßÔÇÃÑÇÖÇÒËÆËÏÔÇÊÏÇÑØÃÔËÏÖ¦-

ÔÜÙÚÕÓÇØÓ¦ØÏÔÕÚØÇÖÁàÏÚÕÔ¦ÔÊØÇÚÎÝ¡ÄÔÎÙÚÕÔÔËÑØÕÛ¦ÒÇÓÕÇÔÚÏÑØÏàÄÚÇÔÓËÁÔÇÖØÄÙÜÖÕ
ÖÕßÚÎÙßÔÁÚØÏÈËÓËÚÎÔÐËÔÄÚÎÚ¦
ÚÕßÇÊßÔÇÓÃÇÚÎÝÔÇÇÔÇÍÔÜØÃÙËÏÚÕÔ¦ÔÊØÇÚÎÝÕÌËÏÒÄÚÇÔÙÚÕ
ÔËÑØÄÙ×ÓÇÖÕßÐ¦ÖÒÜÔËÚÄÙÕ
ÓÇÑØÏ¦ÚÎÝ©Û¦ÔÇÚÕÝËÊØÇÏÜÔÄÚÇÔÇØÍ¦ÓÁÙÇ
ÚÎÝÙÇÔÑÇÚÇÒÒÇÍÂ ÇÖÇÒÒ¦ÙÙÕÔÚ¦ÝÚÎÔÇÖÄÚÕÔ
ÏÙÄÈÏÕÑÄÖÕÚÎÝ
ÙßÔÆÖÇØÐÎÝ¬Õ
ÔËÑØÕÚÕÓËÃÕËÃÞË
ÐËÚßÒÃÐËÏÚÕÓÇàÃ
Ù»ÇßÚÄÚÕÓËÚÇÐÆÖÕßËÃÞËÈ¦ÒËÏ
ÇÔ¦ÓËÙ¦ÚÕßÝÚÕ
ÖÚ×ÓÇ®
¬ÎÒÄÍÏÇËÔÚÁÞÔÜÝ ËÖÏÚÎÊËßÓÁÔÎÍØÇÌÂÚÕß
²ÇÚàÄÖÕßÒÕßÊÏÇÙÚÃàËÏÁÔÇÝÙÇÚÏØÏÑÄÝËÖÏÚÕÔÏÙÓÄÝÖÕßÇÖÕÌÕØÚÃàËÏÚÕÔàÄÌÕÚÎÝÛËÓÇÚÏÑÂÝ
ÇÖÕÓÃÓÎÙÎÚÎÝÖÇÖÇÊÏÇÓ¦ÔÚËÏÇÝ
ÍØÇÌÂÝÖÇØÕÐÆÔËÏÚÎÔËÏØÜÔËÃÇ
ÖØÕÙÊÃÊÕÔÚÇÝÙËËÖÕßÙÏ×ÊÎÇÌÎÍÕÆÓËÔÇÓÏÇËÖÃÌÇÙÎÙÖÕßÊÇÏÄÚÎÚÇÝ©²ÇÚàÄÖÕßÒÕÝÊÏÇÑØÏÚÏÑÄÝ
Ó¦ÙÚÕØÇÝÚÕßÆÌÕßÝËÖÜÓÃàËÚÇÏ
ßÖÕÓËÏÊÏ×ÔÚÇÝÞØÁÎÇØÞËÏÕÛÁÚÎ
ÑÇÚÇÞÜØÃàÕÔÚÇÝÖØÕÙÜÖÏÑ¦ÊËÊÕÓÁÔÇÊÎÒÇÊÂÚÇÚËÚØÏÓÓÁÔÇÂÛÎ
ÑÇÏÁÛÏÓÇÚÎÝÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝÙßÔÛÂ-

ÑÎÝÙËÁÔÇÔËßØÆÕØÃàÕÔÚÇÏÙÚÕØÏÑ×ÔÙßÍÑßØÏ×ÔËÏØÜÔËÃÇËÑÖÎÍ¦àËÏÇÖÄÚÕÄÚÏÑÇÔÁÔÇÝÇÖÄ
ÚÕßÝÇÔÏÙÚÕØÕÆÓËÔÕßÝÈÃÕßÝÊËÔ
ÊÏÇÛÁÚËÏÓÁÍËÛÕÝÇÔ¦ÒÕÍÕÚÜÔÖËØÏÙÚ¦ÙËÜÔÊÏ¦ÓÁÙÕßÚÜÔÕÖÕÃÜÔ
ËÑÚßÒÃÙÙËÚÇÏÏÇÖÇØ¦ÊËÏÍÓÇÚÕ
 ÎØËÓÈ×ÊÎÝÒÁÔÎÖÇØÇÓÁÔËÏËÙ×ÑÒËÏÙÚÎÙÚÕÔÔÕËØÄÚÎÝÑÄÙÓÕ©ÔÁÕÝ¦ÔËÓÕÝÇÒÒÇÍ×ÔÖÕß
ÁÞËÏÙÇØ×ÙËÏÚÎÞ×ØÇÇÖÄÖËÔÚÇËÚÃÇÝÖËØÔ¦ËÏÓ¦ÒÒÕÔÙËÇÖÄÙÚÇÙÎ
ÇÖÄÚÎÔÒÁÔÎ¥ÝÔÇÓÎÔÚÎÔËÍÍÃàËÏÚÃÖÕÚÇ® ÇÏ¦ÒÒÕÏÄÓÜÝÙÇÔ
ËÑËÃÔÎËÖÏàÕÆÔÇÔËÖÎØÁÇÙÚÕÏÇÖÄ
ÚÎÔÑÕÏÔÜÔÏÑÕÖÕÒÏÚÏÑÂËßÌÕØÃÇ
ÈÕßÒÏÇÍÓÁÔÕÏÙËÈÆÛÏÕßÝÃÙÑÏÕßÝ
ÑÄÓÎÑÇÏÙËÙÚÏÍÓÁÝÏÙÚÕØÏÑÂÝ
ËßÜÞÃÇÝÚÕÙÑÕÚ¦ÊÏÖÇÃØÔËÏÚÕ
ÓËØÃÊÏÄÚÕßÇÖÄÚÎÔÕÓÕØÌÏ¦®
¬ÕÓËÃàÕÔÍËÍÕÔÄÝÚÕßÈÏÈÒÃÕßËÃÔÇÏÕÒÄÍÕÝÍÒ×ÙÙÇËÖÏÚËÒËÃÓÏÇÒÎÐÏÇØÞÏÑÂÒËÏÚÕßØÍÃÇ
ÇØÞËÏÕÛËÚ×ÔÚÇÝÚÕÍËÍÕÔÄÝÚÕß
ÛÇÔ¦ÚÕßÚÕÓÄÔÕÇÔÁÑÑÒÎÚÕÙË
ÁÔÇÔÈÃÕÙËÁÔÇÔÛÆÒÇÑÕÓÏÑØÕËÖËÏÙÕÊÃÜÔÚÙÏÕÛ¦ÔÇÚÕÝËÐËÏÑÕÔÃàËÚÇÏÙÇÔÓÏÑØÕÙßÓÈ¦ÔÛÇÓÓÁÔÕÙËÓÏÇËÑÇÚÄÓÈÎÈØÇÞÆÈÏÜÔ
ÒËÖÚÕÓËØËÏ×Ô©ÁÐÕÞÕÝÚÃÚÒÕÝ
ÙßÍÑËØ¦àÕÔÚÇÝÚÕÔËÔËÙÚ×ÚÇÓË
ÚÕÔÇÄØÏÙÚÕßÖÕÊÎÒ×ÔËÏÚÎÔÇÏ×ÔÏÇËÖÇÔ¦ÒÎÉÎÚÜÔËÍÑÄÙÓÏÜÔ
ÖÇÛ×ÔÚÎÔÇÊÏ¦ÑÕÖÎÑÇÚÇÌÛÕØ¦
ÚÎÝÇÔÛØ×ÖÏÔÎÝÆÖÇØÐÎÝÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÎÔÖËØÏÖÇÛÂËÑÑÃÔÎÙÎÑÇÏ
ÙÚÕÁÙÞÇÚÕÖ¦ÛÕÝ

0t(Ñ¨ÒÂÉØ~Ñ{¨ÌØu³È0Ç
{ÜÑÜÜÒÐÉ³ÌÑÑ¨ÒÙÂÑÈ
ÈÐKÑËÈÙÉ¨ÜÑKÑËÑ
³Ù{ÑKÒ(Ó×³ÂÉ¨ÌØ~ÒÚÉ
K¨ÒÙÈ
Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνίας θα θέλατε να είστε και γιατί;

1ÑÊÚÉÜÑÑÊÐÈåÜÓÂÑÙ¨Ø
ÑÌ³K{KÜËÐÈt${Ñ~Ò¨{{u ËÑ{Ñ¨~É³Ò{³ÜÐi¨ÌØ
~Ñ{ÚÑ¨¨ÑÜÓØÑÌÐÓÑØ
KÓKÑ{ÑiÂÉ¨~É×ÑÜ{Ò³ÈÑÐÉ
Ó~ÑÉÑ³ÂÑÑ~É×Ú
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους
ποιητές ή συγγραφείς καλείτε,
ζώντες και τεθνεώτες;

ÖÜ{É¨V.³ËKÉ{o~VÜÒ{KÒ¨~É¨~Ñ{0ÌÐÑØ{o~Ì³{0
ÐÌËoÈ¨ÉËÑ{Ì³{ÑÈ³ÊiÈÒ³iio{oÒ³³iØÜo³ÉTËÑØ
ÚÑÐÉÒ×iÉi³{~Ì

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

$³{ÓÑKÑ¨É³ÌK{KÜËÐ¨ÉËÑ
É~ÒÉ{Ñ~{ÐiÚÉËØo¨io¨Ì³É¨ÑÑÌ{ÙÊ³ÉÈ³{~Ì
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε
πρόσφατα για πρώτη φορά;

0it1ÉËÑÐÙËÑu³ÈÛÒ³i
åÜ{o~Ó¨{åÑÜÖÉ{³ÈTÓØ³iØÑÚ¨{iØÇÊØÛËÉ{³¨×Êo{Ñ
~Ói
Και ποιο είναι το βιβλίο που έχετε
διαβάσει τις περισσότερες φορές;

0t ¨o³Ò{É×{ÑÜ³u³È
0ÌÐÑØ{o~Ì³{ÒÚÉ×¨ÒÈ
Ù{ÑKÒÇ³ÑÙ{ioÊÐÑ³Ñ~Ñ³ÑÜÊo
ÉÓÉØÉ¨ÐiÉËÉØ
Σε ποιον ανήκουν οι «φωνές από
την άβυσσο»; Στο ασυνείδητο βαθιά μέσα μας;

.³K{KÜËÐÈÑ~Ñ{{×ÓØ
É¨³iÑÒoi¨Ó¨T³Ñ{ÑÌ³ioÈÑË~Ñ³ÈÉ×{ÒÜ³iV
³i¨ÑoÐÑ³{~Ì³i³ÑÉËÑ{{×ÓØ³iØÑÈÉËÙi³iØÉ~ÙTÊØ³È
ÉÑÈ³ÖÐÑØ0ÌÉ{¨ÙÉÉËÑ{
³Ë³ÉÒÜÜÑ¨Ò³{KÑÚÖiÐÉË³iØÈTÊØÐÑØÛÉÂÓ¨~Ñ³ÒÌÐÑØ³¨ÐÒÇÉ{ÑÈ³Ìe
Τι ψάχνει απεγνωσμένα να βρει
ο κεντρικός χαρακτήρας του βιβλίου σας;

$~É³¨{~ÌØTÑ¨Ñ~³Ê¨ÑØ³ÈK{KÜËÈÉ{Ù{~É{ÑÑ~¨È³o¨Ñ×ÊÉ{³ÑÜÌo{Ñ³iØÐÈ³i¨{ÙÈØoÈÑË~ÑØ³ÈÉ×{ÒÜ³i
³ÈÑÜÜÒ~Ñ{ÑÂÉ³ÈÜËÂÉ{
³i~{ÒÈ³i~ÑÜÖ³É{1Ñ¨¨Ø~Ò³{~Ñ³Ñ×Ó¨É{
Γιατί στην Ελλάδα η λογοτεχνία του φανταστικού παραμένει ακόμα ένα «καλά
κρυμμένο μυστικό;»

Üo³ÉTËÑ³È×Ñ³Ñ³{~ÖÐÓT¨{³¨ÑÚÉ¨Ö³Ñ
ºX_¦n¦ºXÉÉ{ÙÊÑÈ³Êi
~ÈÜ³Ö¨ÑÙÉÊ³ÑÙ{ÑÙÉÙÐÓi³iT¨ÑÐÑØ ËÑ{ÓÑÉËÙØ
ÐÉÙ{~Ê³ÈÐ¨×Ê~Ñ{Ù{~Ò³È
ÖÐKÜÑÏ³ÌV³Ñ³ÉÜÉÈ³ÑËÑ
T¨Ì{ÑKoÑËÉ{³iÉ{×ÒÉ{Ñ~Ñ{
ÑÈ³ÌÐÌÉÈTÒ¨{³ÉËÑ{
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ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

CHRIS BOICOS

Π Α Ν Ο ΡΑ Μ Α

ΟΣΛΟ

ΠΑΡΙΣΙ

ΟΞΦΟΡΔΗ

ΔΟΥΒΛΙΝΟ

ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ

Μουσείο Μουνκ
Η τελευταία ÁÑÛËÙÎÙÚÕÖÇÒÏÄÑÚÃØÏÕÚÕß ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏËÃÚÇÏ
ÇßÚÂÚÎÔÖËØÃÕÊÕÙÚÕ¡ÕßÙËÃÕ
ÔÚÈÇØÔÚ¡ÕßÔÑÙÚÕ©ÙÒÕÃÔÇÏ
ÁÑÛËÙÎÁÜÝÚÏÝÓËËÖÏÒÕÍÂ
ÇÖÄÚÇÖÏÕÇÔÚÏÖØÕÙÜÖËßÚÏÑ¦ÁØÍÇ
ÚÕßàÜÍØ¦ÌÕßÇÒÒ¦ÑÇÏÇØÑËÚ×Ô
ÙßÍÞØÄÔÜÔÚÕßÓËÚÕßÝÕÖÕÃÕßÝ
ËÑÖØÕÙÜÖÕÆÙÇÔÚÎ§ÁÇ¬ÁÞÔÎÚÕß
 ÓËÚÇÌÕØ¦ÙÚÕÔÁÕÑÚÃØÏÕ
ÚÕßÓÕßÙËÃÕßÛÇÍÃÔËÏÇØÍÄÚËØÇ
ÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÁÚÕßÝÑÇÏÛÇËÃÔÇÏÁÔÇÓËÃàÕÔÖÕÒÏÚÏÙÚÏÑÄÍËÍÕÔÄÝ
ÍÏÇÚÎ§ÕØÈÎÍÃÇ

Τα τέσσερα στοιχεία
Μία νέα ÁÑÛËÙÎÙÚÕÇØÃÙÏÓËÚÃÚÒÕ¬ÁÙÙËØÇÙÚÕÏÞËÃÇÑÇÏÚÁÙÙËØÏÝ
ËÖÕÞÁÝ®ÌÁØÔËÏÑÕÔÚ¦ÙÎÓÇÔÚÏÑÕÆÝ
ßØÜÖÇÃÕßÝÊÎÓÏÕßØÍÕÆÝÚËÍ¦àËÚÇÏÙÚÎÔÍÑÇÒËØÃ1HUL9VILY[Z
-PUL(Y[ZY\LKL:H]VPLÓË
ÚÎÔËÖÏÓÁÒËÏÇÚÎÝ*OYPZ)V{JVZ-PUL
(Y[ZÑÇÏÖÇØÕßÙÏ¦àËÏÍÒßÖÚ¦ÚÕß
,[[VYL.YLJVÌÜÚßÊÇÚÕÍØÇÌÃËÝ
ÚÎÝ5PJVSH=PSSHÑÇÛ×ÝÑÇÏÁØÍÇÚÜÔ
ÒÒÂÔÜÔÑËØÇÓÏÙÚ×ÔÒÃÇ²ØÏÙÚÄÖÕßÒÕßÜÙÎÌÃÔÇÝ ÕÙÓ¦²ÇØÃÑÒËÏÇÝ ÕØÕÖÕÆÒÎÍÍËÒÏÑÂÝÇÖÇÊÕÖÕÆÒÕßÏ×ØÍÕßÇÈ¦ÚÙÎÁÜÝ

Ο νεαρός Ρέμπραντ
Πολυαναμενόμενη Î ¦ÌÏÐÎ ÙÚÎÔ
©ÐÌÄØÊÎÙÚÕÖËØÃÌÎÓÕ¡ÕßÙËÃÕ
(ZOTVSLHUÚÎÝÁÑÛËÙÎÝÍÏÇÚÎÔËÇÔÏÑÂÖËØÃÕÊÕÚÕßªÁÓÖØÇÔÚ@V\UN
9LTIYHUK[ÁÑÛËÙÎÖÕßÛÇÊÏÇØÑÁÙËÏÁÜÝÚÏÝÕßÔÃÕßÖÇØÇÑÕÒÕßÛËÃÚÎÔÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂËÑÑÄÒÇÉÎ
ÚÕßªÁÓÖØÇÔÚÙÚÇÔËÇÔÏÑ¦ÚÕßÞØÄÔÏÇÙÚÎÍËÔÁÛÒÏÇÖÄÒÎ3LPKLUÁÜÝ
ÚÎÙÚÇÊÏÇÑÂÜØÃÓÇÔÙÎÑÇÏÇÔÁÒÏÐÂ
ÚÕßÙÚÕßÝÓËÍ¦ÒÕßÝÑÆÑÒÕßÝÚÕß
ÓÙÚËØÔÚÇÓÑÇÚÇÍØ¦ÌÕÔÚÇÝÓÏÇ
ÛËÇÓÇÚÏÑÂÓËÚ¦ÒÒÇÐÎÙÚÏÝÖØ×ÚËÝ
ÊËÑÇËÚÃËÝÚÕßÕßÇÏ×ÔÇ

Η τέχνη της Μπάρτι Κερ
Η ατομική ÁÑÛËÙÎÚÎÝÔÊÕÈØËÚÇÔÂÝËÏÑÇÙÚÏÑÕÆ¡Ö¦ØÚÏ ËØ)OHY[P
2OLYÍËÔ  ÙÚÕØÒÇÔÊÏÑÄ¡ÕßÙËÃÕ¡ÕÔÚÁØÔÇÝ¬ÁÞÔÎÝÙÚÕÕßÈÒÃÔÕËÃÔÇÏÓÏÇÇÔÛÕÒÄÍÎÙÎÇÖÄÚÎÔ
ÖØÄÙÌÇÚÎÊÕßÒËÏ¦ÎÕÖÕÃÇÞÇØÇÑÚÎØÃàËÚÇÏÇÖÄÓÏÇßÈØÏÊÏÑÂÖØÕÙÁÍÍÏÙÎÙËÙßÓÈÕÒÏÑÁÝÓÕØÌÁÝÑÇÏ
ÊÏÇÖÕÒÏÚÏÙÓÏÑ¦ÓÕÚÃÈÇ¡Ö¦ØÚÏ
ËØÖÕßÖÒÁÕÔàËÏÙÚÕ§ÁÕËÒÞÃ
ËÑÖØÕÙÜÖËÃÚÎÊÏÖÒÂÑÕßÒÚÕÆØÇ
ÞÏÒÏ¦ÊÜÔÔÊ×ÔÍËÔÔÎÓÁÔÜÔÙÚÎ
¡ËÍ¦ÒÎØËÚÇÔÃÇÊÕßÒËÏ¦ÚÎÝ
ÇÖÎÞËÃÄÉËÏÝÓÇÍÏÑÕÆØËÇÒÏÙÓÕÆ

Η χρυσή εποχή των Γάλλων
Εμφαση ÙÚÎÔ ÇÑÓÂÚÎÝÍÇÒÒÏÑÂÝËÖÏÖÒÕÖÕÏÃÇÝÄÖÜÝÇßÚÂËÑÌØ¦ÙÚÎÑË
ÙÚÎÊÏ¦ØÑËÏÇÚÕßÕßÇÏ×ÔÇÊÃÔËÏ
ÎÔÁÇÁÑÛËÙÎÙÚÕÖËØÃÌÎÓÕÓÕßÙËÃÕ
ÚÕßÊØÆÓÇÚÕÝ ÇÒÕÆÙÚÑÕßÒÓÖËÔÑÏ¦ÔÙÚÎÏÙÙÇÈ×ÔÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝÚÎÊÏÇÊØÕÓÂÇÖÄÚÕÐßÒÕßØÍËÃÕ
ÜÝÚÕÖÇÒ¦ÚÏÎÁÑÛËÙÎËÖÏÑËÔÚØ×ÔËÚÇÏÙÚÎÊÏÇÊÏÑÇÙÃÇÙÞËÊÏÇÙÓÕÆ
ÑÇÏÖÇØÇÍÜÍÂÝÙÚÇÖØÄÚßÖÇÑÇÏ
ÙÚÎàÂÚÎÙÎÙÚÕÊÎÓÄÙÏÕÍÕÆÙÚÕ
ÑÇÏÙÚÎÔ¦ÔÕÊÕÚÎÝÚËÞÔÏÑÂÝËÖËÐËØÍÇÙÃÇÝ¬ÇÁÖÏÖÒÇÇÔÂÑÕßÔÙÚÎ
ßÒÒÕÍÂ ÇÒÕÆÙÚÑÕßÒÓÖËÔÑÏ¦Ô

THE CECIL BEATON STUDIO ARCHIVE

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

$ÚÑÈÐÑ³ÌØ~ÌÐØ³È.Ó{ÜË³
ΛΟΝΔΙΝΟ
O Μεσοπόλεμος ÙÚÎ¡ËÍ¦ÒÎØËÚÇÔÃÇ
ÁÌËØËÚÕÚØÇÆÓÇÚÜÔÞÏÒÏ¦ÊÜÔÔËÑØ×ÔÇÖÄÚÕÔqÇÍÑÄÙÓÏÕÄÒËÓÕ
¬ÕÃÊÏÕÑÇÏÙÚÎÇÒÒÃÇÙÚÎªÜÙÃÇ
ÙÚÎÔÚÇÒÃÇÙÚÎËØÓÇÔÃÇÄÖÕßÓÏÇ
ÕÒÄÑÒÎØÎÍËÔÏ¦ÇÖÕÊËÑÇÚÃÙÚÎÑË
ÚÎÔÍÍÒÃÇÄÓÜÝÎËÍÍËÔÂÝËÑÑËÔÚØÏÑÄÚÎÚÇÖÕÒÒ×ÔÇÙÚ×ÔÎÁÔÚÕÔÎÑÕÏÔÜÔÏÑÂÊÏÇÙÚØÜÓ¦ÚÜÙÎÑÇÏÎ
ÇÔ¦ÍÑÎÊÏÇÌÕØÕÖÕÃÎÙÎÝÇÔÁÊËÏÐÇÔ
ÚÏÝÍËÔÏÁÝÚÕß¡ËÙÕÖÕÒÁÓÕßÜÝÏÊÏÇÃÚËØËÝÑ¦ÙÚËÝÓËÖÕÏÑÏÒÃÇËÑÌØ¦ÙËÜÔ¡ÃÇÇÖÄÚÏÝÖÏÕÊÏ¦ÙÎÓËÝÑÕÏÔÜ-

ÔÏÑÁÝËÑÌØ¦ÙËÏÝÂÚÇÔÎÕÓ¦ÊÇÖÕß
ÁÓËÏÔËÍÔÜÙÚÂÓËÚÕÄÔÕÓÇ)YPNO[
@V\UN;OPUNZ®ÖÕßÄÖÜÝÌÇÃÔËÚÇÏÑÇÏÙÚÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÕØÍ¦ÔÜÔË
Ö¦ØÚÏÓËÏÊÏÇÃÚËØËÝÇÓÌÏÁÙËÏÝËÃÞË
ÁÔÚÕÔÎÛËÇÚØÏÑÄÚÎÚÇËÖÏÊÏÊÄÚÇÔ
ÊÃÑÎÔÖÇÏÊÏ¦ÝÙËÑßÔÂÍÏÛÎÙÇßØÕÆ
ÙÚÕÕÔÊÃÔÕÑÇÚÇÔ¦ÒÜÔËÓËÍ¦ÒÎ
ÖÕÙÄÚÎÚÇÑÇÖÔÕÆÑÇÏÔÇØÑÜÚÏÑ×Ô
ÑÇÏÍËÔÏÑ¦ÖØÕÙÜÖÕÖÕÏÕÆÙËÄÚÏÖÏÕ
ËÑÑËÔÚØÏÑÄÑÇÏÇÔÚÏÙßÓÈÇÚÏÑÄÙÚÎÔ
ÚÁÞÔÎÑÇÏÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÏÑÂÙßÓÖËØÏÌÕØ¦¡ÁÒÎÚÜÔ)YPNO[@V\UN
;OPUNZ®ÂÚÇÔÎÛÕÖÕÏÕÃÑÇÏÙßÍÍØÇ-

ÌËÃÝ¦ÔÛØÜÖÕÏÚÕßÛË¦ÚØÕßÑÇÏÚÜÔ
ÚËÞÔ×ÔÂÇÖÒ×ÝÖÒÕÆÙÏÕÏÖÕßÙÑÄÚÜÔÇÔÚÎÔ×ØÇÚÕßÝÓËÙÚßÒÔ¦ÓËÙ¦ÚÕßÝÂÚÇÔÑÇÏÕÔËÇØÄÝÁÙÏÒ
¡ÖÃÚÕÔ  ÕÊÏ¦ÙÎÓÕÝÌÜÚÕÍØ¦ÌÕÝÖÕßËÐËÒÃÞÛÎÑËÙËÁÔÇÔ
ÇÒÎÛÏÔÄÊÎÓÏÕßØÍÄÙÚÕÔÞ×ØÕÚÎÝ
ÓÄÊÇÝÑÇÏÚÎÝÚÁÞÔÎÝÔÁÇÁÑÛËÙÎ
ÙÚÕÕÔÊÃÔÕÙÚÎ5H[PVUHS7VY[YHP[
.HSSLY`ÇÖÄ¡ÇØÚÃÕßÁÜÝÕßÔÃÕßËÙÚÏ¦àËÏÙÚÏÝÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝ
ÚÕßÁÙÏÒ¡ÖÃÚÕÔÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕßÝ
)YPNO[@V\UN;OPUNZ®ÓÁÒÕÝÚÜÔ
ÕÖÕÃÜÔÂÚÇÔÕÃÊÏÕÝÑÇÏÖÒÂÛÕÝ¦Ò-

ÒÜÔÄÖÜÝÎÙßÍÍØÇÌÁÇÝ§¦ÔÙÏ¡ÃÚÌÕØÔÚÕÚÃÈËÔ¬ÁÔÇÔÚÕ©ÙÓÖËØÚ
ÑÇÏÎÔÚÏÛÃÚÍÕßËÒÕÈÒÏÔÕßÄÑÇÏ
ÖÕÒÒÕÃÇÑÄÓÎÄÒÕÏÍÔÜÙÚÕÃÚÄÚË©
¡ÖÃÚÕÔÑÏÔÂÛÎÑËÇÔ¦ÓËÙ¦ÚÕßÝÓË
ÓËÍ¦ÒÎÛËÇÚØÏÑÄÚÎÚÇÑÇÏÚÄÔÏÙËÚÇ
ÊØÇÓÇÚÕßØÍÏÑ¦ÙÚÕÏÞËÃÇÇßÚÂÝÚÎÝ
ÑÕÏÔÜÔÏÑÂÝÙßÓÖËØÏÌÕØ¦ÝÙßÞÔ¦
ÓËÂÖÏÕÇßÚÕÙÇØÑÇÙÓÄÑÇÏÇÖÄÙÚÇÙÎ©ÏÌÜÚÕÍØÇÌÃËÝÚÕßÄÓÜÝ
ËÃÔÇÏÖØÜÚÃÙÚÜÝÁØÍÇÚÁÞÔÎÝÚÎÝ
ÙÑÎÔÕÛËÚÎÓÁÔÎÝÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÝÑÇÏ
ÙÚÎÔÁÑÛËÙÎÙßÓÖÒÎØ×ÔÕÔÚÇÏÇÖÄ
ÁØÍÇàÜÍØÇÌÏÑÂÝÕØÏÙÓÁÔÜÔÇÖÄÚÏÝ

ÚØÕÓËØÁÝÇßÚÁÝÙßÔÚØÕÌÏÁÝÄÖÜÝ
ÚÕßªËÐ©ßÃÙÒËØÔÇÁÔÚÕÔÕÑÒÃÓÇ
ËÖÕÞÂÝÇÔÇÊÆËÚÇÏÇÔ¦ÍÒßÌÕÓÇàÃÓË
ÚÎÔÖØÕÚØÕÖÂÔÇÇÔÇÑÇÒÆÉËÏÑÇÔËÃÝ
ÖÕÒÒ¦ÖÕØÚØÁÚÇÙÚÎÓÄÔÏÓÎÙßÒÒÕÍÂÚÕßÓÕßÙËÃÕß©Ï)YPNO[@V\UN
;OPUNZ®ÇÖÕÚÁÒËÙÇÔÖÎÍÂÁÓÖÔËßÙÎÝÍÏÇÖÕÒÒ¦àÜÍØÇÌÏÑ¦ÁØÍÇÇÒÒ¦
ÑÇÏÒÕÍÕÚËÞÔÏÑ¦ÇÔ¦ÓËÙ¦ÚÕßÝÚÕ
=PSL)VKPLZ®ÚÕßÈÒÏÔÕßÄÑÇÏÁØÍÇÚÎÝ§¦ÔÙÏ¡ÃÚÌÕØÔÚÚÕßÔÚÕÔÏ
¦ÕßËÒÑÇÏÚÕß²ÁÔØÏÑØÏÔÃÔÇÏÎ
ËÖÕÞÂÖÕßÇØÞÃàËÏÑÇÏÇÔÇÚÁÒÒËÏÚÕ
¦ÙÚØÕÚÕßÁÙÏÒ¡ÖÃÚÕÔ

Ø¦ ÏÄÓÜÝËÃÔÇÏÇÑÄÓÎÖÇÏÊÃÔÇ
ÖÇÏÊÃÖÕßÌÕÈ¦ÚÇÏÍÏÇÚÎàÜÂÚÕß
ÑÇÏÄÞÏÓËÇÌÕØÓÂÓÏÇßÖÇØÐÏÇÑÂ
ÑØÃÙÎ¶ÖÄÙÕÇÖÕÑÇØÊÏÜÚÏÑÂÙÑÁÉÎËÃÔÇÏÇßÚÂË"
©ÏÍÕÔËÃÝÚÕßËÃÔÇÏÔÁÕÏÑÇÏÜØÇÃÕÏ¡ËËÓÉßÞ×ÔÕßÔÓËÚÕÈÒÁÓÓÇ
ÚÕßÝÓËÚÕÔÒÄÍÕÚÕßÝÄÔÚÇÝÈËÚËØ¦ÔÕÏÇÖÄÚÕÔÖËØÇÙÓÁÔÕ§ÕÁÓÈØÏÕÖÕßÚÕßÝÈØÂÑËÚÕÑÇÑÄ
¬ÎÔÁÞÕßÔÓ¦ÛËÏÖÏÇÚÎÔÄÙÕÚÎÔ
ÁÞÕßÔßÖÕÚ¦ÐËÏ¶ÖØ×ÚÇÑÇÏÑÆØÏÇ
Þ¦ØÎÙÚÎÛËÃÇËÖÏÙÚÂÓÎÊËßÚËØËßÄÔÚÜÝÄÓÜÝÚÕÁÞÕßÔÑ¦ÔËÏÑÇÏÓÁÙÇ
ÚÕßÝ ÏÜÙÚÄÙÕÄÚÇÔÁÍÏÔËÎÊÏ¦ÍÔÜÙÎÎÓÎÚÁØÇÚÕßËÃÞËËÖÃÊÁÑÇ
ÎÓÁØËÝÓÏÇÔËÖÃÓÕÔÎ¦ØÔÎÙÎËÔ
ÓÖÕØËÃÛÇÊÕßÔÄÚÏÑ¦ÔÕßÔÒ¦ÛÕÝÕÏ
ÍÏÇÚØÕÃ®ÁÒËÍË¬ÕÛÁÇÓÇÖ¦ÔÚÜÝ
ÖÇØÇÓÁÔËÏÇÒÒÄÑÕÚÕ!ÕËÆØÜÙÚÕÝ
ËßÛßÚËÔÂÝÖÇÚÁØÇÝÔÇÙßÔÕÊËÆËÏ
ÚÕÔÑßØÚÜÓÁÔÕÜÞØÄÍÏÕÙÚÕÔÊÏ¦ÊØÕÓÕËÏÑÄÔÇÛÇÁÖØËÖËÔÇËÃÔÇÏ
ÇÔËÙÚØÇÓÓÁÔÎ
ßÓ¦ÙÇÏÑÇÒÁÓÕßÑØÏÚÎÔ

ËÌÏÇÒÚÏÑÂÎ¢ËÈØÕßÇØÃÕßÄÚÇÔ
ÓËÚ¦ÚÏÝÖØ×ÚËÝËÐËÚ¦ÙËÏÝÙÚÕÍÃÇ
ÕÌÃÇ®ÕÖÇÏÊÃÇÚØÕÝÓÕßÚÇÓ¦ÙÇÍË"
©ÚÇÔÓÖÂÑÇÓËÓÁÙÇÍÏÇÇÔÇÏÓÃÇÂ
ÙÏÊÎØÕÖËÔÃÇÑÇÏÈØÁÛÎÑÇÙÚÕÔÊÏ¦ÊØÕÓÕÔÇÚÕÔØÜÚ×ÏÇÚØÁÚÕÖÇÏÊÃ
ÓÕßÁÞËÏÑÇØÑÃÔÕ"®ÑÇÏÚÄÚË¦ÑÕßÙÇ
ÍÏÇÖØ×ÚÎÌÕØ¦ÚÎÒÁÐÎÒËßÞÇÏÓÃÇ®"
ßÓ¦ÙÇÏ" ¦ÔÇÓËÚÎÔËÏÙÇÍÜÍÂÍÆØÏÙÇÙÚÕÙÖÃÚÏÍÏÇÁÔÇÓÖ¦ÔÏÕÍÏÇ
ÔÇËÖÏÙÚØÁÉÜÙÚÕÔÕÙÕÑÕÓËÃÕÙÕÑÇØÏÙÓÁÔÕÝÄÙÕÖÕÚÁ¦ÒÒÕÚËÙÚÎàÜÂ
ÓÕß¬ÏÓÕßËÃÖËÄÒÕÞÇÓÄÍËÒÕÄÚÇÔ
ÓÖÂÑÇÙÚÕÊÜÓ¦ÚÏÕ"¡ÖÇÓÖ¦Ö×Ý
ÂÚÇÔÎÓÁØÇÙÕß"® ÏÄÓÜÝÁÖÏÇÙÇ
ÚÕÔËÇßÚÄÓÕßÔÇÞÇÓÕÍËÒ¦ËÏÊÏÑÂÙÕßÖ×ÝÂÚÇÔ"®ÚÎØ×ÚÎÙÇÚÇÔ
ÎÎÓÁØÇÖÕßÊËÔÖÂÍËÙÞÕÒËÃÕÖÕß
ÚÎÝÚØÆÖÎÙÇÔÚÕÞÁØÏÍÏÇÔÇÐËÑÏÔÂÙËÏÎÑÕØÚÏàÄÔÎÖÕßÚÎÝÁÑÇÔÇÔ
ÊÆÕÓËÚÇÍÍÃÙËÏÝÖÕßÈØÁÛÎÑËÙË
ÁÔÇ¦ÍÔÜÙÚÕÊÜÓ¦ÚÏÕ ÇÒÂÂÚÇÔ
ËÃÞËÑÇÏÜØÇÃÕÌÇã®ÓÕßÇÖ¦ÔÚÎÙË
ÌÕÆÂÚÇÔÜØÇÃÇÎÓÁØÇÙÕß®ÚÎÝ
ËÃÖÇÂÚÇÔÜØÇÃÇÑÇÏÎÊÏÑÏ¦ÓÕß®

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Γράμμα από το μέτωπο IV
Καλέ μου ΓκριÑÇÛ×ÝÙÕßÍØ¦ÌÜÚÕ
ÑÕØÏÚÙ¦ÑÏÓÕßÁÞËÏÇÔËÈ¦ÙËÏÖßØËÚÄ
¬ÎÔÖÇÏÊËÆËÏÑÇÏÓÏÇËÖ×ÊßÔÎ
ÙÚÕÓÇÚÃÚÏÊÇÙßÔÁÖËÏÇÚÎÝÇÔÕÙÕÑÇÚÇÙÚÕÒÂÝÑÇÏÚÜÔÞÎÓËÏÕÛËØÇÖËÏ×Ô
ÏÇÔÇÞØÎÙÏÓÕÖÕÏÂÙÜÚÎÍÒ×ÙÙÇ
ÚÜÔÍÏÇÚØ×ÔÄÒÕÇßÚÄËÃÔÇÏÒÃÍÕ
ÖÕÒÆËÔÚÄÝÖØÕÍØ¦ÓÓÇÚÕÝ®ÚÙÏ
ËÃÔÇÏ!ÕÏÍÏÇÚØÕÃËØËßÔÕÆÔËÔÄÙÜ
ÕÏÍÕÔËÃÝÇÍÜÔÏÕÆÔ
¬ÕËÑÖÒÎÑÚÏÑÄËÃÔÇÏÄÚÏÎÃÊÏÇÊÏÇÚÎØËÃÇÓËÃÜÚÕÚÕÑÁÌÏÚÎÝÒÁÖËÏÝ
ÚÕÚËÚØ¦ÞØÕÔÕÇÍÔÕËÃÄÚÏÖ¦ÙÞËÏ
ÇÖÄÓÏÇÔÄÙÕÊßÔÎÚÏÑ¦ÛÇÔÇÚÎÌÄØÕ®ÊËÔÈÏ×ÔËÏÚÕßÝÇØÍÕÆÝÞØÄÔÕßÝ
ÚÕßËÍÑÒËÏÙÓÕÆÄÖÜÝÁÔÇÓËÍÇÒÆÚËØÕÖÇÏÊÃÄÚÇÔÊËÚËÒËÏ×ÔËÏÓÏÇ
ÚÇÒÇÏÖÜØÃÇÇÓÁÙÜÝÚÎÔÐËÞÔ¦¬Ç
ÜØÇÃÇÚÎÝÓÇÒÒ¦ÑÏÇÖÁÌÚÕßÔÇÒÒ¦
ÇßÚÄÊËÔÚÎÔÇÖÇÙÞÕÒËÃ©ÖÜÝÑÇÏ
ÚÇ¦ÒÒÇÖÇÏÊÏ¦ÚÎÝÎÒÏÑÃÇÝÚÎÝÂÑÇÏ
ÓÏÑØÄÚËØÇ!ÙÚÂÔÕßÔÇßÚÕÙÞÁÊÏÇÑßÔÎÍÎÚ¦ÑÇÏÑØßÌÚÄÓËÚÏÝÔÕÙÎÒËÆÚØÏËÝÙÚÕßÝÑÇÚ¦ÚÇ¦ÒÒÇÂÙßÞÕßÝ
ÊÏÇÊØÄÓÕßÝÚÕßÒÖÃÊÇ®¢ÕØ×ÔÚÇÝ

«Αφού ήταν ωραία
η μέρα σου»,
της είπα, «ήταν ωραία
και η δικιά μου».
Ö¦ÔÚÕÚËÚÎÓ¦ÙÑÇÚÕßÝÁÐÜÇÖ»ÚÕ
ÊÜÓ¦ÚÏÕÓËÚÏÝËÒ¦ÞÏÙÚËÝÚÕÆÌËÝ
ÙÚÕÑËÌ¦ÒÏÚÕßÝÙÁØÔÕßÔÓÇàÃÚÕßÝ
ÚÕÙÚÇÚÄÓËÚÕßÝÕØÕÆÝÑÏÄÓÜÝËÃÔÇÏÁÚÕÏÓÇÔÇÖÇÃÐÕßÔÒËÝÑÇÏÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÙÚÏÝÑÕÆÔÏËÝ
ËÔÏÙÞÆËÏÇÑØÏÈ×ÝÚÕÃÊÏÕÓËÁÔÇ
ÊÜÊËÑ¦ÞØÕÔÕÇÍÄØÏÙËÖÇØÇÑËÃÓËÔÕ
ÊÜÓ¦ÚÏÕÃÔÇÏÙËÓÏÇÎÒÏÑÃÇÄÖÕß
ÖÏÇÌÁØËÏÈÇØÁÜÝÚÕÍßÓÔÄÚÕßÑØÇÔÃÕÒÂÚÚËÏÇÌÄØÎÚÇÓÁÙÇÙÚÕÊÜÓ¦ÚÏÕÖÇØÇÑÕÒÕßÛ×ÔÚÇÝÙÚÕÑÏÔÎÚÄ
ÚÎÔÖÇØÁÇÚÕßÔÇÑ¦ÔËÏÈÄÒÚËÝ ÇÏ
ÊËÔËÃÔÇÏÇÖÄÚÎÔ¦ÍÔÕÏÇÑÏÔÊÆÔÕß
ÖÕßÁÞËÏÎÑÄØÎÓÕß!ÕÊÜÊËÑ¦ÞØÕÔÕÝËÃÔÇÏÙËÛÁÙÎÔÇÙÑËÌÚËÃÄÚÏ
ÑÏÔÊßÔËÆËÏÂÄÚÏÑÏÔÊÆÔËßÙËÙÕÈÇ-
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Απόδραση από τα βαρίδια του παρελθόντος

Ο Χάρης Αττώνης και ο Βαλεντίνος Κόκκινος που συμμετέχουν στην παράσταση του ΘΟΚ «Δράκαινα» μιλούν στην «Κ»
Συνέντευξη στον

ÇÝßÒÏÑÂÝÂÖÔËßÓÇÚÏÑÂÝÑÇÏÉßÞÏÑÂÝ ÇÏÇÔÊËÔÑÇÚÇÌÁØËÏÝÔÇ
ÚÕËÒÁÍÐËÏÝÔÇÚÕÇÖÕÚÏÔ¦ÐËÏÝÇÖÄ
Ö¦ÔÜÙÕßÙÇÔàßÍÄÖÕßÙËÑÇÚÇÊßÔÇÙÚËÆËÏËÑËÃÖÏÇÑÏÔÊßÔËÆËÏÝ
ÔÇÞ¦ÙËÏÝÚÕÔÃÊÏÕÙÕßÚÕÔËÇßÚÄ
–Β.Κ. ¬Õ ÖÁÚÇÍÓÇ  ÖÕØËÃÇ
ÇÔ¦ÓËÙÇÙÚÕÔÂÒÏÕÑÇÏÚÕÔÇÏÛÁØÇ´ÔÇÖÕßÒÃÖÕßÚÕßÁÑÕÉÇÔÚÇ
ÌÚËØ¦ÖÕßÎÃÊÏÇÎÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÚÕß
ÚÇÁÞËÏÑÄÉËÏÊËÔÖÇÆËÏÔÇËÖÏÛßÓËÃÑÇÏÔÇÖØÕÙÊÕÑËÃÚÎÙÚÏÍÓÂ
ÖÕßÛÇÐÇÔÇÖËÚ¦ÐËÏ

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Στην Κεντρική ÑÎÔÂÚÕß© ÇÔËÈÇÃÔËÏÎÖÇØ¦ÙÚÇÙÎØ¦ÑÇÏÔÇ®
ÚÕßÎÓÂÚØÎ¡ÖÄÍØÎÙËÙÑÎÔÕÛËÙÃÇßÊÃÇÝ ÕÔÏÄØÊÕßÓÏÇÝ
ÇÖÄÚÏÝÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØËÝÙÆÍÞØÕÔËÝÒÒÎÔÃÊËÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔÏÊËÝÓË
ÖÇÍÑÄÙÓÏÇÑÇØÏÁØÇÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔÕÔÚÇÝÑÇÏÚÕÔÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÏÑÄ
ØÄÒÕÚÎÔ ®ÓÃÒÎÙÇÔÕÏÊÆÕ
ÙßÓÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÁÝÚÎÝÕÏÍÏÕÏ
ÚÎÝØ¦ÑÇÏÔÇÝ²¦ØÎÝÚÚ×ÔÎÝ
ÑÇÏÇÒËÔÚÃÔÕÝ ÄÑÑÏÔÕÝÍÏÇÚÕßÝ
ØÄÒÕßÝÚÕßÝÚÎÙßÔËØÍÇÙÃÇÚÕßÝ
ÓËÚÎßÊÃÇ ÕÔÏÄØÊÕßÑÇÏÚÎÔ
ÇÐÃÇÖÕßÓÖÕØËÃÔÇÁÞËÏÙÂÓËØÇ
ÓÃÇÎÛÕÍØÇÌÃÇÚÕß ©²¦ØÎÝÚÚ×ÔÎÝÙÎÓËÏ×ÔËÏÍÏÇÚÕÔ
ØÄÒÕÚÕß!ÃÔÇÏÕÑ¦ÛËÙÆÍÞØÕÔÕÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕßÌËÆÍËÏÇÖÄÚÕ
ÙÖÃÚÏÈØÃÙÑËÏÊÕßÒËÏ¦ÙË¦ÒÒÎ
ÖÄÒÎÖÇÔÚØËÆËÚÇÏÛÁÒËÏÔÇÑ¦ÔËÏÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÔÇÇÔÕÃÐËÏÚÕÊÏÑÄ
ÚÕßÙÖÏÚÏÑÄÔÇÙßÔÊËÛËÃÓËÇÔÛØ×ÖÕßÝÑÇÏÁÔÔÕÏËÝÔÇÐËÌÆÍËÏ
ÇÖÄÚÎÔÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÂÓÕÔÇÐÏ¦
ÚÕß®©ÇÒËÔÚÃÔÕÝÒÁËÏÍÏÇÚÕÔ

«Μέσα σε αυτό το σκοτεινό, δυστοπικό κλίμα,
ο δικός μου χαρακτήρας, ο Γιάννης, βιώνει
τη μοναξιά του ως κάτι
που τον κρατάει μακριά
από τη ζωή, τη δημιουργία, τον έρωτα. Και προσπαθεί να προχωρήσει
μπροστά», σημειώνει ο
Χάρης Αττώνης.
×ÙÚÇ!ÃÔÇÏÚØÇßÓÇÚÏÙÓÁÔÕÝ
ÑÇÏÃÙÜÝÙÚÎÔÇØÞÂÚÕßÁØÍÕß
ÔÇËÃÔÇÏÖÇØÇÚÎÓÁÔÕÝÇÖÄÚÕÔÇ
ÊÏËÑÊÏÑÂÙËÏÐÇÔ¦ÚÎàÜÂÇÒÒ¦
ÓÄÒÏÝÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏÁÔÇÝÙÚÄÞÕÝ
ÓËÔÄÎÓÇÙÚÁÑËÚÇÏÙÚÇÖÄÊÏÇÚÕß
ÑÇÏÖÇÒËÆËÏ®
–Μία ηθογραφία του 1927, όπως
η «Δράκαινα», σήμερα ακουμπάει
τις ίδιες χορδές του θεατή όπως
τότε;
– Χάρης Αττώνης:¬ÇÁØÍÇÇÙÞÁÚÜÝÙËÖÕÏÇËÖÕÞÂÇÔÇÌÁØÕÔÚÇÏ
ËÃÔÇÏÙÃÍÕßØÇËÖÎØËÇÙÓÁÔÇÇÖÄ
ÚÕÏÙÚÕØÏÑÄÑÇÏÑÕÏÔÜÔÏÑÄÖÒÇÃÙÏÕ
ÖÕßÁàÎÙËÕÙßÍÍØÇÌÁÇÝ ÇÏÍÏÇ
ÇßÚÄÚÕÔÒÄÍÕËÃÔÇÏÙßÔßÌÇÙÓÁÔÇÓËÚÇÛÁÓÇÚÇÖÕßÇÖÇÙÞÕÒÕÆÔ
ÚÕÑÕÏÔÄÚÎÝËÖÕÞÂÝÚÕßÝÙÞÕÒÏ¦àÕÔÚÇÝÑØÃÔÕÔÚÇÝÖËØÏÍØ¦ÌÕÔÚÇÝÑÇÏÙßÞÔ¦ÖØÕÑÇÒ×ÔÚÇÝÚÇ
Ø¦ÑÇÏÔÇ®ÓÏÒ¦ËÏÍÏÇÁÔÔÕÏËÝÖÕßËÃÔÇÏÊÏÇÞØÕÔÏÑÁÝÄÖÜÝÕ
ÁØÜÚÇÝÕÏÙÞÁÙËÏÝÚÇÞØÂÓÇÚÇ
ÎËÐÕßÙÃÇÎÈÃÇÎÑÇÚÇÖÃËÙÎÎ
ÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÁÝÑØÃÙËÏÝÕÒÆÖËØÏÙÙÄÚËØÕÄÓÜÝÓÏÒ¦ËÏÍÏÇÑ¦ÚÏ
ÕÏÑÕßÓËÔÏÑÄÑÇÏÖÇÔÇÔÛØ×ÖÏÔÕ
×ÝÕÏ¦ÔÛØÜÖÕÏÛÇÙßÍÑØÕÆÕÔÚÇÏ
Ö¦ÔÚÇÍÏÇËßÚËÒÂÑÇÏÇÙÂÓÇÔÚÇ
ÖØ¦ÍÓÇÚÇÑÇÏÖ×ÝÕÏØÜÍÓÁÝÙÚÏÝ
ÙÞÁÙËÏÝÚÕßÝÛÇÙÚÇÛÕÆÔÏÑÇÔÁÝ
ÔÇÊÏÇÒÆÙÕßÔÚÏÝàÜÁÝÚÕßÝ ÇÏ
ÑÇÚ¦ÖÄÙÕÕßÙÏÇÙÚÏÑÄÚËØËÝÁÔÔÕÏËÝÄÖÜÝÎÇÌÕÙÃÜÙÎÎÇÍ¦ÖÎÑÇÏ
ÚÇÄÔËÏØÇÓÖÕØÕÆÔÔÇÇÔÛÃÙÕßÔ
ÑÇÏÔÇÇÌßÖÔÃÙÕßÔÊÎÒÎÚÎØÏÇÙÓÁÔËÝàÜÁÝ
– Βαλεντίνος Κόκκινος: ¦ÛËÁØÍÕ
ÍÏÇÔÇÙÖ¦ÙËÏÚÇÙÆÔÕØÇÚÕßÞØÄÔÕßÑÇÏÚÕßÚÄÖÕßÇÖÄÚÕÕÖÕÃÕ
ÍËÔÔÂÛÎÑËÛÇÖØÁÖËÏÔÇÓÏÒ¦ËÏ®ÂÑÇÒÆÚËØÇÔÇÈ¦àËÏËØÜÚÂÓÇÚÇÍÏÇÚÏÝÈÇÛÏÁÝÇÒÂÛËÏËÝÚÎÝ
àÜÂÝÑÇÏÚÎÝÆÖÇØÐÎÝ©ÛËÇÚÂÝ
ÊËÔÙßÍÑÏÔËÃÚÇÏÇÖÄÑ¦ÚÏÓÕßÙËÏÇÑÄÇÒÒ¦ÇÖÄÑ¦ÚÏàÜÔÚÇÔÄ®
ÚÎØ¦ÑÇÏÔ¦®ÚÕßÕÎÓÂÚØÎÝ
¡ÖÄÍØÎÝÖØÇÍÓÇÚËÆËÚÇÏÚÎÔÇÁÔÇÎÇÔ¦ÍÑÎÚÕßÇÔÛØ×ÖÕßÔÇÕØÃàËÏÕÃÊÏÕÝÚÎÓÕÃØÇÚÕßÑÄÔÚØÇ
ÙËÄÒÕßÝÚÕßÝÊËÙÓÕÆÝ©ÖÏÕÊÆÙÑÕÒÕÝÇÔÚÃÖÇÒÕÝËÃÔÇÏÇßÚÄÝÖÕß
ÙÎÓÇÃÔËÏÖÕÒÒ¦ÍÏÇËÓ¦ÝÕÏÊÏÑÕÃ
ÓÇÝ¦ÔÛØÜÖÕÏÎÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÓÇÝ
©ÏÖÕÒÆÖÒÕÑËÝÑÇÏÊÇÏÊÇÒ×ÊËÏÝ
ÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÁÝÙÞÁÙËÏÝÓÁÙÇÇÖÄ
ÚÕÖØÃÙÓÇÚÎÝÏÊÏÕÑÚÎÙÃÇÝÚÎÝ
ÑÇÚÇÍÜÍÂÝÑÇÏÚÎÝÇÍ¦ÖÎÝÙßÍÑØÕÆÕÔÚÇÏÑÇÏÌÇÔËØ×ÔÕÔÚÇÏÓË

Αφοσίωση και δουλειά
–Μιλήστε μου για τη συνεργασία
σας με τη Λυδία Κονιόρδου…
–Χ.Α. ØÞÏÑ¦ÍÏÇÓÁÔÇÂÚÇÔÓËÍ¦ÒÎÚÆÞÎÔÇÈØÃÙÑÕÓÇÏÙÚÎÔ ÆÖØÕÑÇÏÙËÚÄÙÕÓÏÑØÄÊÏ¦ÙÚÎÓÇ
ÔÇÙßÔËØÍ¦àÕÓÇÏÊÆÕÌÕØÁÝÓË
ÚÕÔ© ÑÇÏÓ¦ÒÏÙÚÇÙËÙßÔËØÍÇÙÃËÝÑÇÏØÄÒÕßÝÖÕßÓËÚÏÓÕÆÔ
ÙßÔËØÍÇÙÃÇÓÕßÓËÚÎßÊÃÇ
ÕÔÏÄØÊÕßÂÚÇÔÁÔÇÓËÍ¦ÒÕÙÞÕÒËÃÕ¬ÕÔÇÁØÞËÙÇÏÚÄÙÕÑÕÔÚ¦ÓË
ÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÁÞÕßÔÇÌÏËØ×ÙËÏ
ÚÎàÜÂÚÕßÝÙÚÎÔÚÁÞÔÎÚÕßÝÑÇÏ
ÇÖÕÚËÒÕÆÔÁÔÇÙÎÓÇÔÚÏÑÄÑËÌ¦-

Ο Χάρης Αττώνης ÈÙÖÉ³Ñ{³{Òi~Ñ{ÑÜÉ³ËØÌ~~{Ø³³ÑV³ÈØÙÖo{ÈØ³iØÛ¨Ò~Ñ{ÑØV³iËÑÉÑ¨~É{iÈÙËÑ{Ì¨ÙÈ

Το «μη ειπωμένο» είναι πάντα παρόν
–Ο κάθε ήρωας του έργου βιώνει και μια μοναξιά, εγκλωβισμένος στο παρελθόν, ισχύει;
–Χ.Α. §ÇÏÔÕÓÃàÜËÃÔÇÏÓÏÇ
ÚØÇÍÜÊÃÇÍÏÇÚÏÝàÜÁÝÖÕßÖÕÚÁÊËÔÙßÔÇÔÚÏÕÆÔÚÇÏ!¦ÔÛØÜÖÕÏÈßÛÏÙÓÁÔÕÏÙÚÇÖ¦ÛÎÑÇÏÚÏÝ
ÇÊßÔÇÓÃËÝÚÕßÝÚÇÚØÇÆÓÇÚÇÚÕß
ÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝÑÇÏÚÏÝËÊØÇÏÜÓÁÔËÝÇÔÚÏÒÂÉËÏÝÍÏÇÚÕßÝ¦ÒÒÕßÝ
ÚÏÝÙÞÁÙËÏÝÑÇÏÚÎÔÃÊÏÇÚÎÔÇÍ¦ÖÎ¡ÁÙÇÙËÇßÚÄÚÕÙÑÕÚËÏÔÄ
ÊßÙÚÕÖÏÑÄÑÒÃÓÇÕÊÏÑÄÝÓÕß
ÞÇØÇÑÚÂØÇÝÕÏ¦ÔÔÎÝÈÏ×ÔËÏ
ÚÎÓÕÔÇÐÏ¦ÚÕßÜÝÑ¦ÚÏÖÕßÚÕÔ
ÑØÇÚ¦ËÏÓÇÑØÏ¦ÇÖÄÚÎàÜÂÚÎ
ÊÎÓÏÕßØÍÃÇÚÕÔÁØÜÚÇ ÇÏÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÓÖØÕÙÚ¦
¡ÇÇÑÄÓÇÑÇÏÄÚÇÔÑÇÚÇÌÁØËÏÔÇ
ÇÍÇÖÂÙËÏÑÇÏÔÇÖÇÔÚØËßÚËÃÔÇ
ÙßÔÊËÛËÃÓËÁÔÇÔ¦ÔÛØÜÖÕÑÇÏ
ÔÇÊÎÓÏÕßØÍÂÙËÏÔÏ×ÛËÏÇÔÃÑÇÔÕÝÔÇËÓÖÏÙÚËßÚËÃÑÇÏËÖÏÙÚØÁ-

ÌËÏÙÚÕÙÑÕÚËÏÔÄÖÇØËÒÛÄÔÚÕß
–Β.Κ. ¬ÕÕÐÆÓÜØÕÙËÇßÚÄÚÕ
ÁØÍÕËÃÔÇÏÖÜÝÄÒÕÏÕÏÞÇØÇÑÚÂØËÝÈÏ×ÔÕßÔÓÏÇÓÕÔÇÐÏ¦ÓÇàÃ
ÏÙÚÕØÃÇÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝÑÇÏ
ÑßØÃÜÝÚÇÓßÙÚÏÑ¦ÚÎÝÊËÔËÖÏÚØÁÖÕßÔÙÚÕßÝÂØÜËÝÚÎÔÇÔ¦ÚÇÙÎ¬ÕÓÎËÏÖÜÓÁÔÕ®ËÃÔÇÏ
Ö¦ÔÚÇÖÇØÄÔ
–Χάρη, τι είναι τελικά ο Γιάννης
που ενσαρκώνεις;
¶©Ï¦ÔÔÎÝÄÖÜÝÊÎÒ×ÔËÏÕ
ÃÊÏÕÝÑÇÏÕÏÖØ¦ÐËÏÝÚÕßÛÁÒËÏÔÇ
ÐËÌÆÍËÏÇÖÄÚÕÖÇØËÒÛÄÔÚÕß
ÔÇÑ¦ÔËÏÓÏÇÊÕßÒËÏ¦ÑÇÏÔÇàÂÙËÏÙÇÔ¦ÔÛØÜÖÕÝ®ÃÔÇÏÕÑ¦ÛË
ÙÆÍÞØÕÔÕÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕßÌËÆÍËÏ
ÇÖÄÚÕÙÖÃÚÏÈØÃÙÑËÏÊÕßÒËÏ¦ÙË
¦ÒÒÎÖÄÒÎÖÇÔÚØËÆËÚÇÏÛÁÒËÏ
ÔÇÑ¦ÔËÏÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÔÇÇÔÕÃÐËÏ
ÚÕÊÏÑÄÚÕßÙÖÏÚÏÑÄÔÇÙßÔÊËÛËÃÓËÇÔÛØ×ÖÕßÝÑÇÏÁÔÔÕÏËÝ

ÔÇÐËÌÆÍËÏÇÖÄÚÎÔÑÇÚÇÙÚØÕÌÏÑÂÓÕÔÇÐÏ¦ÚÕß ÇÏËÔÓÁØËÏ
ÚÇÑÇÚÇÌÁØÔËÏÇÔÑÇÏÔÏ×ÛËÏÖÜÝ
ÄÒÕÚÕÕÏÑÕÊÄÓÎÓÇÖÕßÛÁÒËÏÔÇ
ÌÚÏ¦ÐËÏËÐÇØÚ¦ÚÇÏ¦ÓËÙÇÇÖÄÚÕ
ÖÇØËÒÛÄÔÚÕßÚÎÔÖËØÏÕßÙÃÇÚÏÝ
ÈÕßÒÁÝÚÎÝÓÎÚÁØÇÝÑÇÏËÔÚÁÒËÏ
ÚÕßÔÄÓÕßÖÏÛßÓËÃÔÇàÂÙËÏÓÏÇ
ÔÁÇàÜÂÖÕßÜÙÚÄÙÕÖØÁÖËÏÔÇ
ÈÕßÚÂÐËÏÓÁÙÇÙÚÎÔÖÇÒÏ¦ÑÇÏ
ÔÇÚÎÔÊÏÇÒÆÙËÏÖØÕÑËÏÓÁÔÕß
ÔÇÇÔÇÍËÔÔÎÛËÃÙÇÔÚÕÔ¢ÕÃÔÏÑÇ ÇÏÖ¦ÒÏÄÓÜÝÛÇÏÙÕØØÕÖËÃÙÚÕÓËÚÇÃÞÓÏÕÛÇËÖÎØË¦àËÚÇÏÇÖÄÚÏÝÈÕßÒÁÝÚÎÝÓÎÚÁØÇÝ
ÛÇÊÎÒÎÚÎØÏ¦àËÚÇÏÑÇÏÃÙÜÝÚÕ
ÊÏÇÚÇØÇÍÓÁÔÕÚØÇßÓÇÚÏÙÓÁÔÕ
ÑÕÓÓ¦ÚÏÖÕßØÏà×ÔËÏÙÚÎÈÇÛÏ¦
ÓÕÔÇÐÏ¦ÑÇÏÇÊßÔÇÓÃÇÔÇÔÏ×ÙËÏ
ÇßÚÕÊÆÔÇÓÕÝÛÇÚÕÔÕÊÎÍËÃÙË
ÙßÓÖËØÏÌÕØÁÝÇÑØÇÃËÝÑÇÏËÖÏÑÃÔÊßÔËÝ©¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕßÊËÔ
ÚÇÈØÃÙÑËÏÓËÚÕßÝÍÆØÜÚÕßÊËÔ

ÚÇÈØÃÙÑËÏÑÇÏÓËÚÕÔËÇßÚÄÚÕß
½ÚÕÇÔÚÃÙÚØÕÌÕ"
–Βαλεντίνο, είναι ευνουχισμένος ο Κώστας;
–Β.Κ. ©ËßÔÕßÞÏÙÓÄÝ®ÁÞËÏ
ÚÎÔÁÔÔÕÏÇÓÏÇÝÓÄÔÏÓÎÝÑÇÏÇÔËÖÇÔÄØÛÜÚÎÝàÎÓÏ¦ÝËÔÖÏÙÚËÆÜ
ÖÜÝÏÙÞÆËÏÇßÚÄÙÚÎÔÖËØÃÖÚÜÙÎ
ÚÕß ×ÙÚÇÃÍÕßØÇËÃÔÇÏÚØÇßÓÇÚÏÙÓÁÔÕÝÑÇÏÃÙÜÝÙÚÎÔÇØÞÂ
ÚÕßÁØÍÕßÔÇËÃÔÇÏÖÇØÇÚÎÓÁÔÕÝ
ÇÖÄÚÕÔÇÊÏËÑÊÏÑÂÙËÏÐÇÔ¦ÚÎ
àÜÂÇÒÒ¦ÓÄÒÏÝÖÇØÕßÙÏ¦àËÚÇÏ
ÁÔÇÝÙÚÄÞÕÝÓËÔÄÎÓÇÙÚÁÑËÚÇÏ
ÙÚÇÖÄÊÏÇÚÕßÑÇÏÖÇÒËÆËÏ¡Ë
ÙÜÙÚÄÂÒ¦ÛÕÝÚØÄÖÕÊËÔÁÞËÏ
ÙÎÓÇÙÃÇÇÒÒ¦ÐÇÔÇÕØÛ×ÔËÚÇÏ
´ÚÙÏÑÏÇÒÒÏ×ÝÓËÚÕÙÑÕÚ¦ÊÏÚÜÔ
ÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑ×ÔÙÞÁÙËÜÔÖÕÏÕÝ
ÓÖÕØËÃÔÇÁØÛËÏÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÝÑÇÏ
ÔÇÓÎÒÇÈÜÛËÃ"©ÖÄÔÕÝËÃÔÇÏÊËÊÕÓÁÔÕÝÑÇÏÇÔÇÖÄÌËßÑÚÕÝ

ÚÎÔËßÞÂÔÇÖØÕÈÒÎÓÇÚÃÙÕßÔÑÇÏ
ÔÇÙßÍÑÏÔÂÙÕßÔÄÖÜÝÑ¦ÛËÁØÍÕ
ÖÕßÁÞËÏÑ¦ÚÏÔÇÖËÏ
–Η μάνα σας από θύμα μεταμορφώνεται τελικά σε θύτη;
–Χ.Α. Ø¦ÑÇÏÔÇÎÓ¦ÔÇÓÇÝ
ËÃÔÇÏÁÔÇÝ¦ÔÛØÜÖÕÝÖÕßÊËÔÖÂØË
ÇÍ¦ÖÎ¡ËÍ¦ÒÜÙËÙËÁÔÇÙÑÒÎØÄ
ÖËØÏÈ¦ÒÒÕÔÑÇÏÕÃÊÏÕÝÚÎÝÕÖÇÚÁØÇÝÚÎÔÖÕÆÒÎÙË®ÙÚÕÔ¦ÔÚØÇ
ÖÕßÚÎÔÖÇÔÚØËÆÚÎÑËÜÝÖØÕáÄÔËÑÈÏÇÙÓÕÆ´ÔÇÔ¦ÔÚØÇÖÕß
ÓÃÙÎÙËÑÇÏÖÕßÓÇàÃÚÕßÁÌËØË
ÙÚÕÔÑÄÙÓÕÊÆÕÍÏÕßÝÆÓÌÜÔÇ
ÓËÚÏÝÖËØÏÍØÇÌÁÝÚÎÝÁÔÇÔÇÔ¦ÐÏÕ¦ÔÚØÇÑÇÏÇÖËÞÛÂÇÔÃÑÇÔÕ
¦ÔÚØÇÖÕßÒËÏÚÕßØÍÕÆÙËÖÇØÇÙÏÚÏÑ¦ÑËÃÔÎÑÇÚ¦ÌËØËÔÇÙßÔÚÎØËÃÚÕÙÖÃÚÏÑÇÏÔÇÓËÍÇÒ×ÙËÏÚÎÔ
ÖËØÏÕßÙÃÇÚÎÝÕÏÑÕÍÁÔËÏÇÝ¡ÏÇ
ÓÎÚØÏÇØÞÏÑÂÌÏÍÕÆØÇÖ¦ÙÞÕßÙÇ
ÑÇÏÈÍÇÒÓÁÔÎÓÁÙÇÇÖÄÚÇ¦ÊßÚÇ
ÚÎÝÖÇÚØÏÇØÞÃÇÝ
ßÚÄÒÕÏÖÄÔÚÎÔ×ÛÎÙËÔÇÓÏÙÂÙËÏÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÎÝÓÏÇÝÑÇÏÙÚÇ
Ó¦ÚÏÇÚÕßÝÁÈÒËÖËÚÕÔ¦ÔÚØÇÖÕß
ÚÎÝÑÇÚÁÙÚØËÉËÚÎàÜÂ¡ËÑ¦ÛË
ÚØÄÖÕÖØÕÙÖ¦ÛÎÙËÔÇÚÇËÍÑÒÜÈÃÙËÏÑÇÏËÔÓÁØËÏÚÇÑÇÚ¦ÌËØË
ÇÑÄÓÇÑÇÏÄÚÇÔÇßÚ¦ÖØÕÙÖ¦ÛÎÙÇÔÔÇÐËÌÆÍÕßÔÑÇÏÔÇÖ¦ØÕßÔ
ÚÎàÜÂÙÚÇÞÁØÏÇÚÕßÝ
Ø¦ÑÇÏÔÇËÃÔÇÏÓÏÇËÔÊËÒËÞÂÝÙÖÕßÊÂÍÏÇÚÕÑÇÚ¦ÖÄÙÕÎ
ÓÎÚØÄÚÎÚÇÑÇÛÕØÃàËÏÚÕÖÕÏÄÔÑÇÏ
ÚÎÔÖÕÏÄÚÎÚÇÚÜÔÇÔÛØ×ÖÜÔÖÕß
ÇÔÇÛØÁÌËÏÑÇÏÑÇÚ¦ÖÄÙÕËÃÔÇÏ
ÙÚÕÞÁØÏÓÇÝÔÇÖÇØÇÞÇØ¦ÐÕßÓË
ÊËÊÕÓÁÔÇÖÕßÁÞÕßÔÖÏÇÑÇÚÇÍØÇÌËÃÈÇÛÏ¦ÙÚÎÙßÔËÃÊÎÙÂÓÇÝÇÖÄ

«Η ΔράκαιναÉËÑ{Ð{ÑÉÙÉÜÉTÊØÈÙÊo{Ñ³~Ñ³ÒÌiÐi³¨Ì³i³Ñ~ÑÚ¨ËÇÉ{³{Ì~Ñ{³i{Ì³i³Ñ³ÑÚ¨ÈÑÑÚ¨Ó×É{uÜÓÉ{Ò¨iØå³³iØ
ÚÏÝÍÕÔÏÊÏÇÑÁÝÇÖÇØÞÁÝÚÎÝÇÔÇÚØÕÌÂÝÓÇÝ
–Β.Κ. ¬ÇÄØÏÇÚÕßÛÆÚÎÑÇÏÚÕß
ÛÆÓÇÚÕÝÔÕÓÃàÜÊËÔËÃÔÇÏÚÄÙÕ
ÑÇÛÇØ¦ÑÇÏËßÊÏ¦ÑØÏÚÇÓËÚÎÔ
ÁÔÔÕÏÇÖÜÝÚÕÁÔÇÊËÔÇÔÇÏØËÃÚÕ
¦ÒÒÕ´ÞÜÚÎÔÇÃÙÛÎÙÎÖÜÝÕ
ÙßÍÍØÇÌÁÇÝÊËÔËÃÞËÜÝÖØÄÛËÙÎ
ÔÇÊÏÑÇÏÕÒÕÍÂÙËÏÚÏÝÖØ¦ÐËÏÝÚÎÝ
Ø¦ÑÇÏÔÇÝÇÒÒ¦ÔÇÇÏÚÏÕÒÕÍÂÙËÏ
ÑÇÏÑßØÃÜÝÔÇÌÇÔËØ×ÙËÏÚÕÖÕÒßÙÆÔÛËÚÕÚÕßÞÇØÇÑÚÂØÇÚÎÝ

–Τι θεωρείτε ότι διακυβεύεται
στους ρόλους σας; Η ρήξη με το
παρελθόν, η περιουσία, το όνομα;
–Χ.Α. ÃÍÕßØÇÊÏÇÑßÈËÆÕÔÚÇÏ
ÄÒÇÇßÚ¦ÒÒ¦ÔÕÓÃàÜÕØÄÒÕÝ
ÖÕßßÖÕÊÆÕÓÇÏÕÏ¦ÔÔÎÝÍÄÔÕÝ
ÓÏÇÝÓ¦ÔÇÝÖÕßÁÞËÏØÏà×ÙËÏÖ¦ÔÜÙÚÇÖÇÏÊÏ¦ÚÎÝÑÇÏÙÚÎÔÖËØÏÕßÙÃÇÖÕßÎÃÊÏÇßÖÕÙÚÎØÃàËÏÄÚÏ
ÚÎÝÇÔÂÑËÏÖÇÃØÔËÏÚÎÙÎÓÇÔÚÏÑÄÚËØÎÇÖÄÌÇÙÎÍÏÇÚÕÔÃÊÏÕÔÔÇ
ÖØÕÞÜØÂÙËÏÙÚÎàÜÂÚÕßËØÞÄ-

ÓËÔÕÝÙËÇÔÇÍÑÇÙÚÏÑÂØÂÐÎÓËÚÕ
ÖÇØËÒÛÄÔÚÕßÒÒ¦ÈÒÁÖÕßÓËÄÚÏ
ÇÑÄÓÇÑÏÁÚÙÏËÃÔÇÏÚÄÙÕËÍÑÒÜÈÏÙÓÁÔÕÝÙËÇßÚÄÖÕßÔÏ×ÛËÏÄÚÏ
ÊËÔÓÖÕØËÃÔÇÖØÕÞÜØÂÙËÏÞÜØÃÝ
ÚÎÔÁÍÑØÏÙÎÑÇÏÚÎÔÖËØÏÕßÙÃÇÚÎÝ
Ó¦ÔÇÝÖÄÚÎÓÃÇÒÕÏÖÄÔÛÁÒËÏÔÇ
ÇÖËÒËßÛËØÜÛËÃÇÖÄÚÇÊËÙÓ¦ÚÕß
ÖÇØËÒÛÄÔÚÕÝÑÇÏÇÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÔÇ
Ö¦ØËÏÄÚÏÚÕßÇÔÂÑËÏßÚÄËÃÔÇÏ
ÑÇÏÚÕÑÒËÏÊÃÑ¦ÛËÕÏÑÕÍËÔËÏÇÑÕÆ
ÈÇÙ¦ÔÕßÎÁÔÔÕÏÇÚÎÝÏÊÏÕÑÚÎÙÃ-

«Κάθε έργο για να σπάσει τα σύνορα του χρόνου και του τόπου από
το οποίο γεννήθηκε θα
πρέπει να «μιλάει» ή καλύτερα να βάζει ερωτήματα για τις βαθιές αλήθειες της ζωής και της
ύπαρξης», λέει ο Βαλεντίνος Κόκκινος.
ÒÇÏÕÙÚÎÛËÇÚØÏÑÂÏÙÚÕØÃÇÚÕß
ÚÄÖÕßÙÕßËÃÔÇÏÙÃÍÕßØÇÓËÍ¦ÒÎ
ÚÏÓÂÑÇÏÑÁØÊÕÝÒÒ¦ÍÏÇÓÁÔÇÚÕ
ÖÏÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄÑÇÏÙßÍÑÏÔÎÚÏÑÄ
ÂÚÇÔÄÚÏÓËÚ¦ÇÖÄÞØÄÔÏÇÕÒÕÑÒÎØÜÚÏÑÂÝÇÌÕÙÃÜÙÂÝÓÕßÙÚÕ
ÛÁÇÚØÕÑÇÏÙßÞÔ¦ÇßÚÇÖ¦ØÔÎÙÎÝ
ÑÇÏÙÑÒÎØÂÝÇßÚÕÑØÏÚÏÑÂÝÁÔÇÝ
ÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝÄÖÜÝÎ ÕÔÏÄØÊÕß
ÓËËÓÖÏÙÚËÆËÚÇÏÑÇÏÓËËÖÏÒÁÍËÏ
ÔÇÙÚÇÛ×ÊÃÖÒÇÚÎÝÙËÁÔÇÔÚÄÙÕÙÎÓÇÔÚÏÑÄØÄÒÕÙÚÕËÛÔÏÑÄ
ÛÁÇÚØÕÓÏÇÝ ÆÖØÕß ÇÏÇßÚÄÍÏÇ
ÓÁÔÇÂÚÇÔÎÓËÍÇÒÆÚËØÎËÖÏÈØ¦ÈËßÙÎ ÇÏÚÎÔËßÞÇØÏÙÚ×
–Β.Κ. ßÊÃÇ ÕÔÏÄØÊÕßËÃÔÇÏ
ÓÃÇÖÕÒÆÖÒËßØÎÑÇÒÒÏÚÁÞÔÏÝÓË
ÚËØ¦ÙÚÏÇÖËÃØÇ´ÔÇÝÙÑÒÎØÄÝ
ËØÍ¦ÚÎÝÚÎÝÚÁÞÔÎÝÓËËÖÏÓÕÔÂ
ÙÚÎÒËÖÚÕÓÁØËÏÇ©ØÄÒÕÝÚÎÝÊÇÙÑ¦ÒÇÝËÃÔÇÏÑ¦ÚÏÖÕßÚÎÙßÍÑÏÔËÃÑÇÏËÖÏÒÁÍËÏÔÇÇÔÇÒÇÓÈ¦ÔËÏ
¬ÇÖÕÒÒ¦ÞØÄÔÏÇÚØÏÈÂÝÚÎÝÓËÚÕ
ÇÔÚÏÑËÃÓËÔÕÇÒÒ¦ÑÇÏÕÏÙßÔËØÍÇÙÃËÝÚÎÝÓËÙÖÕßÊÇÃÕßÝÙÑÎÔÕÛÁÚËÝÚÎÝËÖÁÚØËÉÇÔÔÇÁÞËÏ
ÑÜÊÏÑÕÖÕÏÂÙËÏ®ÚÎÛËÇÚØÏÑÂÚÎÝ
ÇÔÚÃÒÎÉÎÁÚÙÏ×ÙÚËÔÇÓÖÕØËÃÔÇ
ÚÎÓËÚÇÌÁØËÏ
–Τι ήθελε από τους γιους της σκηνοθετικά;
–X.A. ÏÙÚËÆÜÖÜÝÂÛËÒËÊÆÕ
ÇÔÛØ×ÖÕßÝÖÕßÛÇÚÎÔÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàÕßÔÓËÚÇÃÊÏÇÓÁÙÇÚÇÃÊÏÇ
ÄÖÒÇÚÕßÝÃÊÏÕßÝÚØÄÖÕßÝÖÕß
ÚÕßÝÇÔÚÏÓËÚÜÖÃàËÏÑÇÏËÑËÃÔÎÃÔÇÏÊÎÓÏÕßØÍÂÓÇÚ¦ÚÎÝ¦ØÇÖÇØ¦
ÚÎÔËßÇÏÙÛÎÙÃÇÚÕßÝÑÇÏÚÕÔÄÖÕÏÕ
ËßÔÕßÞÏÙÓÄÓÖÕØËÃÔÇÁÞÕßÔßÖÕÙÚËÃÇÔ¦Ö¦ÙÇÙÚÏÍÓÂÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇÓËÚÇÚØÇÖÕÆÔÙÚÇÍÔÂÙÏÇÖÇÏÊÏ¦ÚÎÝØ¦ÑÇÏÔÇÝÑÇÚ»ËÏÑÄÔÇ
ÑÇÏÑÇÛ»ÕÓÕÃÜÙÂÚÎÝÑÇÏÔÇÚÎ
ÊÏÑÇÏ×ÙÕßÔÇÑÄÓÇÑÇÏÄÚÇÔÖÏ¦ÔÕÔÚÇÏÙÚÇÞÁØÏÇÓÇàÃÚÎÝ
¿ÙÕÑÇÏÔÇÚÕßÝÇÑßØ×ÔËÏÓË
ÚÕÔÒÄÍÕÑÇÏÚÏÝÖØ¦ÐËÏÝÚÎÝÚËÒÏÑ¦ÕÏÍÏÕÏÚÎÝËÃÔÇÏÊÎÓÏÕßØÍÂÓÇÚ¦ÚÎÝÃÙÜÝÚÕÃÊÏÕËÆÛØÇßÙÚÇ
ÑÇÏÚÕÃÊÏÕÇÑØÇÃÇÑÇÏËÖÏÑÃÔÊßÔÇ ÇÏÔÕÓÃàÜËÍ×ÓËÚÕÔÇÒËÔÚÃÔÕÇÖÄÚÎÔÇÑØÄÇÙÎÑÏÄÒÇÝ
ÑÇÚÇÌÁØÇÓËÔÇËÔÜÛÕÆÓËÑÇÏÔÇ
ÙßÓÖØ¦ÐÕßÓËÙËÓÏÇÙÑÎÔÏÑÂÙÞÁÙÎÖÁØÇÔÚÎÝÇÊËÒÌÏÑÂÝÖÕßÖËØÏÑÒËÃËÏÄÒÕÇßÚÄÚÕÖ¦ÛÕÝÚÕß
Ö¦ÙÞÕÔÚÕÝÑÇÏÚÕßÛÆÚÎ
–B.K. ÌÕÙÃÜÙÎÙßÍÑÁÔÚØÜÙÎÙÑÒÎØÂÊÕßÒËÏ¦ÑÏÁÍÔÕÏÇÙÚÎ
ÒËÖÚÕÓÁØËÏÇÑÇÏÙÚÕÈ¦ÛÕÝÙÚÏÝ
ÇÔÚÏÛÁÙËÏÝÑÇÏÙÚÎÔÖÕÒßÖÒÕÑÄÚÎÚÇÚÕßÞÇØÇÑÚÂØÇ
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Μια αλλιώτικη Κύπρος, μια Κύπρος του τότε
Ο εικαστικός Γιώργος Γαβριήλ μίλησε στην «Κ» για την έκθεση του «αντικατοπτρισμοί» στην Γκαλερί Διαχρονική
Συνέντευξη στη ΛΟΥΙΖΑ ΛΟΥΗ

Συνάντησα ÚÕÔËÏÑÇÙÚÏÑÄÏ×ØÍÕÇÈØÏÂÒÙÚÎÔÑÇÒËØÃÏÇÞØÕÔÏÑÂÒÃÍÕ
ÖØÏÔÇÖÄÚÇËÍÑÇÃÔÏÇÚÎÝÁÑÛËÙÂÝ
ÚÕßÓËÚÃÚÒÕÔÚÏÑÇÚÕÖÚØÏÙÓÕÃ®
¡ËÐËÔ¦ÍÎÙËÙÚÕÔÞ×ØÕÑÇÏÓÕß
ÓÃÒÎÙËÍÏÇÚÇÁØÍÇÖÕßÛÇÖÇØÕßÙÏÇÙÚÕÆÔ¡ÕßÁÑÇÔËËÔÚÆÖÜÙÎÚÕ
ÖÄÙÕÖÕÒÒ¦ÁØÍÇÊÎÓÏÕÆØÍÎÙËÑÇÏ
ÚÕÖÜÝÚÕÑ¦ÛËÁØÍÕËÃÞËÚÎÊÏÑÂ
ÚÕßÏÙÚÕØÃÇÔÇÖËÏ©Ï×ØÍÕÝÇÈØÏÂÒÁÔÇÝÑÇÚÇÐÏÜÓÁÔÕÝËÏÑÇÙÚÏÑÄÝÖÕßÁÞËÏÙÚÕÔËÔËØÍÎÚÏÑÄÚÕß
ÙßÓÓÁÚÕÞËÝÙË¡ÖÏËÔ¦ÒËËÑÃÔÕß
ÑÇÏ¡ÕÒÊÇÈÃÇÝÖØÄÑËÏÚÇÏÍÏÇÁÔÇ
ÖÕÒßÚÇÐÏÊËÓÁÔÕÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÖÕß
ÊËÔÐÁÞÇÙËÇÖÄÖÕÆÐËÑÃÔÎÙËÇÒÒ¦ÑÇÏÚÎÔÇÙÚËÃØËßÚÎÇÍ¦ÖÎÚÕß
ÍÏÇÚÎÔ ÆÖØÕÒÁÖÕÔÚÇÝÚÇÁØÍÇÄÔÚÜÝÇÔÚÏÑÇÚÕÖÚØÃàËÚÇÏÇßÚÂ
ÎÇÍ¦ÖÎÚÕßÍÏÇÚÎÔÇÛ×Ç ÆÖØÕ
ÚÎÔÕÖÕÃÇÔÕÙÚÇÒÍËÃÓÏÇ ÆÖØÕÝ
ÑÇÛÇØÂ®ÄÖÜÝËÃÖËÑÇÏÙÚÎÔ ®
–Μιλήστε μας για την καινούργια
σας δουλειά στην Γκαλερί Διαχρονική; Πώς ο τίτλος «Αντικατοπτρισμοί» ερμηνεύεται μέσα
από τα έργα σας;
¶©ÚÃÚÒÕÝÇßÚÄÝÓÕßÈÍÂÑËËÖËÏÊÂÇÙÞÕÒÕÆÓÇÏÓËÚÕÛÁÓÇÚÎÝ ÆÖØÕßÑÇÏÓËÚÎÔÑßÖØÏÇÑÂÆÖÇÏÛØÕ
ÑÇÏÚÕÄÚÏÓËÍ¦ÒÜÙÇÙÚÎÔ ÕÑÑÏÔÕÚØÏÓÏÛÏ¦ËÃÞÇÈÏ×ÓÇÚÇÇÖÄÚÎÔ
ÇÍØÕÚÏÑÂàÜÂÁÚÙÏÓÕßÂØÛËÎÇÔ¦ÍÑÎÔÇËÑÌØ¦ÙÜÚÏÝËÓÖËÏØÃËÝÓÕß
½ÛËÒÇÔÇÊËÃÐÜÚÕÔÑÄÙÓÕÚÎÝ ÆÖØÕßÓËÁÔÇÔÖÏÕÑÇÏÔÕÆØÍÏÕÖÏÕ
ÙÆÍÞØÕÔÕÚØÄÖÕÑÇÏÓÁÙÇÇÖÄÚÕßÝ
ÖËÏØÇÓÇÚÏÙÓÕÆÝÑÇÚÁÒÎÐÇÙÚÕßÝ
ÔÚÏÑÇÚÕÖÚØÏÙÓÕÆÝ®ÃÔÇÏÁÔÇ
ÌßÙÏÑÄÌÇÏÔÄÓËÔÕÕÖÕÆÕÏÔÇßÚÏÑÕÃÙÚÎÛ¦ÒÇÙÙÇÈÒÁÖÕßÔÙÚÕÔÕßØÇÔÄÔÇÇÏÜØÕÆÔÚÇÏÖÄÒËÏÝÑÚÂØÏÇ

ÔÇÑ¦ÔËÏÝËÌÄÙÕÔàËÏÝÙËÓÏÇÑÕÏÔÜÔÃÇËÃÙÇÏÁÔÇÖÕÒÏÚÏÑÕÖÕÏÎÓÁÔÕ
ÕÔËÃÚËÚÕÛÁÒËÏÝËÃÚËÄÞÏËÃÚËÖÇÃØÔËÏÝÛÁÙÎËÃÚËÄÞÏÙËÇÐÏÕÖÕÏÕÆÔÑÇÏ
ËÐßÖÎØËÚËÃÝÑ¦ÖÕÏÇÙßÓÌÁØÕÔÚÇ

«Θεωρώ τον εαυτό μου
διεθνιστή αλλά πάλι τον
τόπο μου τον υπεραγαπώ, αυτή είναι η πατρίδα μου, αυτός είναι ο κόσμος μου, αυτή είναι η
Κύπρος για εμένα» λέει
ο Γιώργος Γαβριήλ.

«Θέλω ~Ñ{ÉoiÙÈÜÉ{ÒÐÈÑ
ÑËÂÉ{ÑÈ³Ì³¨ÌÜ~Ñ{Ñ³ÉËÜÉ{
ÐiÖÐÑ³ÑVÑÑ×ÈËÉ{o{ÑÐ{Ñ{
{³{~ÊV{ÑÚ¨{i~{ËÑu

ÑÇÏÇÒÒ¦ÇÔÚÏÑËÃÓËÔÇÖÕßÕÔÄÓÇàÇÔ
¢¦ÚÇ¡ÕØÍÑ¦ÔÇÍ×ÐËÑÃÔÎÙÇÇÖÄ
ËÑËÃÙÇÔÈ¦ÙÎÑÇÏÁÉÇÐÇÑÇÏÈØÂÑÇ
ßÒÏÑÄÖÁÚØËÝÑÇÏÛÁÓÇÚÇËÑÃÔÎÙÇ
ËÖÃÙÎÝÓËÚÎÔÏÊÁÇÖÜÝËÃÔÇÏÕÏÖÁÚØËÝÚÎÝ ÆÖØÕßÚÕßÚÄÖÕßÓÇÝÑÇÏ
Ö¦ÔÜÙÚÏÝÖÁÚØËÝËÐËÒÃÙÙËÚÇÏÎàÜÂ
ÓÇÝÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎÓÖÕØËÃÝÔÇÖËÏÝ
ÖÜÝÕÑÇÛÁÔÇÝÇÖÄËÓ¦ÝËÃÔÇÏÑÇÏ
ÁÔÇÝÓÏÑØÄÑÕÙÓÕÝÖ¦ÔÜÙÚÎÊÏÑÂ
ÚÕßÖÁÚØÇÚÎÔÕÖÕÃÇÑÇÏÚÎÔÑÕßÈÇÒ¦ÖÁÚØÇËÃÔÇÏÎÏÙÚÕØÃÇÓÇÝ

ÔÇÚÏÝÊËÏÇÒÒ¦ÑÇÏÔÇÚÏÝÖØÕÙÁÐËÏ
ÙÇÔÏÙÚÕØÃËÝÁØÍÇÊÕÙÓÁÔÇÇÖÄÓÏÇ
¦ÒÒÎÕÖÚÏÑÂÍÜÔÃÇÃÔÇÏÓÏÇÇßÛÄØÓÎÚÎÇÔ¦ÍÑÎÓÕß ÇÏÞØÜÓÇÚÏÑ¦
ÑÇÏÙËÖËØÏËÞÄÓËÔÕÖØÕÙÖÇÛ×ÔÇ
Ê×ÙÜÚÎÔ ÆÖØÕÊÕßÒËÏ¦ÇßÚÂ
ÛÇÙßÔËÞÏÙÚËÃÇËÑÚËÛÕÆÔÙÚÎÔ
ÍÑÇÒËØÃÏÇÞØÕÔÏÑÂÙßÔÕÒÏÑ¦ÖËØÃÖÕßËÈÊÕÓÂÔÚÇÁØÍÇ

–Τι ιστορίες θέλουν να πουν τα
έργα σας. Και τι σημαίνει Κύπρος
για εσάς;
¶Í×ÈÒÁÖÜÚÕÔËÇßÚÄÓÕßÊÏËÛÔÏÙÚÂÇÒÒ¦Ö¦ÒÏÚÕÔÚÄÖÕÓÕßÚÕÔ
ßÖËØÇÍÇÖ×ÇßÚÂËÃÔÇÏÎÖÇÚØÃÊÇ
ÓÕßÇßÚÄÝËÃÔÇÏÕÑÄÙÓÕÝÓÕßÇßÚÂËÃÔÇÏÎ ÆÖØÕÝÍÏÇËÓÁÔÇÚÇ
ÁØÍÇÓÕßÚÕÑÕÏÔÄÓÖÕØËÃÔÇÊËÏ
ÚÎÔÇÛ×Ç ÆÖØÕÚÕßÚÄÚË
–Τι μηνύματα θέλετε να περάσετε με τα έργα σας;
¶ÖÏÑÕÏÔÜÔ×ÔÚÇÝÓËÚÕÑÕÏÔÄ
ÓÁÙÜÚÜÔÁØÍÜÔÓÕßÈÍ¦àÜÖØÕÝÚÕ
ÁÐÜÚÎÔÇÍ¦ÖÎÓÕßÍÏÇÚÎÔ ÆÖØÕ
ËÒÖÃàÜÑÇÏÕ ÆÖØÏÕÝÖÕÒÒÁÝÇÖÄÚÏÝ
ËÏÑÄÔËÝÖÕßÖØÕÈ¦ÒÒÜÔÇÓÖÕØÁÙËÏ

«Ξεκίνησα ÉËiØÐÉ³i{ÙÓÑØÉËÑ{{Ó³¨ÉØ³iØÖ¨ÈV³È³ÌÈ
ÐÑØ~Ñ{Ò³{ØÓ³¨ÉØÉÂÉÜËÉ³Ñ{iÇÊÐÑØu

–Τι είναι η τέχνη για εσάς;
¶ÚÁÞÔÎËÃÔÇÏÕÖÏÕÙÆÔÚÕÓÕÝ
ÚØÄÖÕÝÔÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÂÙËÏÝÓËÑ¦ÖÕÏÕÔÑÇÏÁÚÙÏÑÇÏËÓËÃÝÜÝËÏÑÇÙÚÏÑÕÃÖØÕÙÖÇÛÕÆÓËÔÇËÖÏÑÕÏÔÜÔÂÙÕßÓËÓËÚÕÔÑÄÙÓÕÓÁÙÇÇÖÄ
ÚÎÊÏÑÂÓÇÝÚÁÞÔÎÑÇÏÁØÍÕÔÇ
ÖØÕÈ¦ÒÕßÓËÚÏÝÇÖÄÉËÏÝÓÇÝÚÏÝ
ËÓÖËÏØÃËÝÓÇÝÚÇÈÏ×ÓÇÚ¦ÓÇÝÑÇÏ
ÚÕßÝÖØÕÈÒÎÓÇÚÏÙÓÕÆÝÓÇÝÍ×
ÖÏÙÚËÆÜÄÚÏËÃÚËÁÔÇÝÑÇÒÒÏÚÁÞÔÎÝ
ËÃÔÇÏÖÕÒÏÚÏÑÕÖÕÏÎÓÁÔÕÝËÃÚËÄÞÏ
ÚÕÁØÍÕÚÕßÎÚÁÞÔÎÚÕßÇßÚÄÓÇÚÇËÃÔÇÏÖÕÒÏÚÏÑÕÖÕÏÎÓÁÔÎ¬ÕÔÇ
ËÖÏÒËÍËÃÑ¦ÖÕÏÕÝÔÇÓÎàÜÍØÇÌÃàËÏ
ÑÕÏÔÜÔÏÑ¦ÖÕÒÏÚÏÑ¦ÛÁÓÇÚÇÖÇÃØÔËÏ
ÓÏÇÙÚ¦ÙÎàÜÂÝÑÇÏÖ¦ÒÏÚÕÔÑ¦ÔËÏ
ÖÕÒÏÚÏÑÕÖÕÏÎÓÁÔÕÑÇÏËÐßÖÎØËÚËÃ
ÓÏÇÓËØÃÊÇÏÙÚËÆÜÖÜÝÄÚÏÑÇÏ

–Ένας καλλιτέχνης πιστεύετε
πρέπει να έχει κάποιο ρόλο στην
κοινωνία; Ποιος είναι ο δικός σας;
¶©ÖÜÙÊÂÖÕÚËÖÏÙÚËÆÜÖÜÝÕÏ
ÚÁÞÔËÝÊÏÇÊØÇÓÇÚÃàÕßÔÙÎÓÇÔÚÏÑÄ
ØÕÒÄÙÚÎÔÑÕÏÔÜÔÃÇÑÇÏÓÖÕØÕÆÔ
ÔÇÇÌßÖÔÃÙÕßÔÙßÔËÏÊÂÙËÏÝÑÇÏÔÇ
ÙÚËÃÒÕßÔÖÕÒÒ¦ÓÎÔÆÓÇÚÇÙÚÕßÝ
ßÖÄÒÕÏÖÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝËÃÚËËÃÔÇÏ
ÛÁÇÚØÕÖÕÃÎÙÎÒÕÍÕÚËÞÔÃÇËÃÚË
ËÏÑÇÙÚÏÑ¦ÃÔÇÏÖ¦ØÇÖÕÒÒÕÃÇßÚÕÃ
ÕÏÑÇÒÒÏÚÁÞÔËÝÖÕßÙÚÁÒÔÕßÔÓÎÔÆÓÇÚÇÓÁÙÜÚÎÝÊÕßÒËÏ¦ÝÚÕßÝÁÚÙÏ
ÛÁÒÜÑÇÏËÍ×ÎÊÕßÒËÏ¦ÓÕßÔÇÊÏÇÊØÇÓÇÚÃÙËÏÇßÚÄÚÕÔØÄÒÕÑÇÏÔÇ
ÙÚËÃÒËÏÓÎÔÆÓÇÚÇÔÇÇÌßÖÔÃÙËÏ
ÍÏÇÓÏÇÖÏÕÖÕÏÕÚÏÑÂÖÏÕÇÔÛØ×ÖÏÔÎÑÕÏÔÜÔÃÇ

Ο Γιώργος Γαβριήλ
ÖÕÌÕÃÚÎÙËÇÖÄÚÎÔÑÇÊÎÓÃÇ ÇÒ×Ô¬ËÞÔ×ÔÕÆØÏÑÕÈÚÎÝ
¡ÄÙÞÇÝÚÕ ØÍ¦ÙÚÎÑËÜÝ
ÑÇÛÎÍÎÚÂÝ¬ÁÞÔÎÝÙÚÎ¡ÁÙÎÑÖÇÃÊËßÙÎÏËÚÁÒËÙËÍÏÇÊÁÑÇÞØÄÔÏÇËÖÏÛËÜØÎÚÂÝ¬ÁÞÔÎÝÙÚÎ¡ÁÙÎ
ÑÖÇÃÊËßÙÎÏËÚÁÒËÙËÓÁÒÕÝÚÎÝ
ÑÇÒÒÏÚËÞÔÏÑÂÝËÖÏÚØÕÖÂÝÚÕß© 
¬ÕÈØÇÈËÆÚÎÑËÓËÚÕÑØÇÚÏÑÄÈØÇÈËÃÕËÏÑÕÔÕÍØ¦ÌÎÙÎÝ´ÞËÏ
ÖØÇÍÓÇÚÕÖÕÏÂÙËÏÇÚÕÓÏÑÁÝËÑÛÁÙËÏÝÑÇÏÙßÓÓËÚËÃÞËÙËÖÕÒÒÁÝ
ÕÓÇÊÏÑÁÝËÑÛÁÙËÏÝÙÚÎ ÆÖØÕÑÇÏ
ÙÚÕËÐÜÚËØÏÑÄ

«Αντικατοπτρισμοί» ³È
{¨oÈÑK¨{ÊÜÛ{ÑT¨{~Ê
~ÑÜÉ¨ËVÑÌ®w¸®Ñ¨³ËÈ¸Æ¸Æå¨w
{ÌiØdmVÉÈ~ËÑ
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Κυριακή 8 Μαρτίου 2020

 Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Θ Ε Α Μ ΑΤΑ

Η αποκτήνωση
με τα μάτια
ενός παιδιού
Αριστουργηματικό πολεμικό δράμα
σε σκηνοθεσία Βάκλαβ Μαρχούλ
Το βαμμένο πουλί ####
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΡΑΜΑ (2019)
Σκηνοθεσία: Ò~ÜÑKÑ¨TÖÜ
Ερμηνείες: (É³¨³ÜÒ¨VÒ¨KÉÍ

ÑÍ³ÓÜV.³ÓÜÑ.~Ò¨o~Ñ¨³VÒ¨{
(ÓÉ¨
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Ο Τσέχος ¦ÑÒÇÈ¡ÇØÞÕÆÒÙÚÎÔ
ÚØÃÚÎÚÕßÙÑÎÔÕÛËÚÏÑÂÊÕßÒËÏ¦
¶ËÃÔÇÏËÖÃÙÎÝÙËÔÇØÏÕÍØ¦ÌÕÝÑÇÏ
ÖÇØÇÍÜÍÄÝËÊ×¶ÌÁØÔËÏËÏÝÖÁØÇÝ
ÁÔÇÔÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÄ¦ÛÒÕÊÎÓÏÕßØÍ×ÔÚÇÝÁÔÇÚØÕÓËØ¦ÙÑÒÎØÄ
ÌÏÒÓÚÕÕÖÕÃÕÄÓÜÝËÃÔÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇÑÇÏÁÔÇÇÖÄÚÇÙÖÕßÊÇÏÄÚËØÇÚÎÝÞØÕÔÏ¦ÝÇÙÏàÄÓËÔÕÝÙÚÕ
ÕÓ×ÔßÓÕÒÕÍÕÚËÞÔÏÑÄÁØÍÕÚÕß
ÁØàÏ ÕàÃÔÙÑÏÕ¡ÇØÞÕÆÒÇÌÎÍËÃÚÇÏÚÎÔËÖÏÑÂÏÙÚÕØÃÇËÔÄÝÓÏÑØÕÆÈØÇÏÄÖÕßÒÕßÊÃÞÜÝÄÔÕÓÇ
ÚÕÕÖÕÃÕÚÇÐÏÊËÆËÏÓÄÔÕÓÁÙÇÙÚÏÝ
ÇÖÁØÇÔÚËÝËÑÚ¦ÙËÏÝÚÎÝÇÔÇÚÕÒÏÑÂÝßØ×ÖÎÝÙÚÇÚÁÒÎÚÕßq
ÇÍÑÕÙÓÃÕßÕÒÁÓÕß¡ËÄÒÕßÝ
ÚÕßÝÙßÍÍËÔËÃÝÚÕßÔËÑØÕÆÝÕÓÏÑØÄÝÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇËÖÏÈÏ×ÙËÏÙË
ÓÏÇ¦ÍØÏÇÙÇØÜÓÁÔÎÇÖÄÚÕÔÖÄÒËÓÕÆÖÇÏÛØÕËÑËÃÄÖÕßÎÇÔÛØ×ÖÏÔÎÌÆÙÎÙßÔÕØËÆËÏÖÏÇËÖÏÑÃÔÊßÔÇÓËÚÎÔÇÖÕÑÚÂÔÜÙÎ
¬ÕÌÏÒÓÞÜØÃàËÏÚÎÔÇÌÂÍÎÙÂ
ÚÕßÙËÑËÌ¦ÒÇÏÇÇÔÚÃÙÚÕÏÞÇÓË
ÚÕßÝÙÚÇÛÓÕÆÝÚÕßÚÇÐÏÊÏÕÆÚÕß
ÖÇÏÊÏÕÆÕÏÕÖÕÃÕÏÑÇÚ¦ÑÇÔÄÔÇ
ÍÃÔÕÔÚÇÏÊÏÇØÑ×ÝÚØÕÓÇÑÚÏÑÄÚËØÕÏ
ÃÔÇÏÖØÇÍÓÇÚÏÑ¦ÊÆÙÑÕÒÕÔÇÇÔÚÁÐËÏÑÇÔËÃÝÑ¦ÖÕÏËÝÇÖÄÚÏÝËÏÑÄÔËÝ
ÑÇÏÚÕßÝÂÞÕßÝÖÕßßÖ¦ØÞÕßÔÙË
ÇßÚÄÚÕÕÊÕÏÖÕØÏÑÄÙÑÕÚËÏÔÂ
ÖÒËßØ¦ËÃÔÇÏËÊ×ÑÇÚÇÙÑÄÚËÏÔÎÑÇÏÓÕÔÇÊÏÑÄÝÌ¦ØÕÝËÃÔÇÏÎ
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ΡΙΚ2

ÃÊÏÇÎÒÇÞÚ¦ØÇÍÏÇàÜÂÑÇÏÎÉßÞÏÑÂÊÆÔÇÓÎÚÕßÓÏÑØÕÆÚÕÔÊØÄÓÕÚÕßÈÁÈÇÏÇÊËÔÛÇÙßÔÇÔÚÂÙËÏ
ÓÄÔÕÚÁØÇÚÇËÑËÃßÖ¦ØÞËÏÇÑÄÓÇ
ÁÔÇÝËßÇÃÙÛÎÚÕÝËØÓÇÔÄÝÙÚØÇÚÏ×ÚÎÝÚÁÒÇÔÑ¦ØÙÍÑÇØÔÚÇÒÒ¦ÑÇÏÁÔÇÝÇÒ¦ÔÛÇÙÚÕÝÕÈÏËÚÏÑÄÝËÒËÆÛËØÕÝÙÑÕÖËßÚÂÝÓËÚÕÔ
¡Ö¦ØÏÁÖËØÙËÁÔÇÔØÄÒÕÌÄØÕ
ÚÏÓÂÝÙÚÕÔÇÔÚÃÙÚÕÏÞÄÚÕßÇÖÄÚÎ
Ï¦ÙÜÙÎÚÕßÚØÇÚÏ×ÚÎª¦ÏÇÔ®
ÖÄÚÎÔ¦ÒÒÎËÑËÃÔÕÖÕßÑ¦ÔËÏ
ÚÎÔÚÇÏÔÃÇÔÇÐËÞÜØÃàËÏÇÒÎÛÏÔ¦ËÃÔÇÏÎÇÏÙÛÎÚÏÑÂÚÎÝßØÏÙÓÁÔÎÓË
ÇÙÖØÄÓÇßØÎÌÜÚÕÍØÇÌÃÇÑÇÏÓÁÙÇÇÖÄÊËÑ¦ÊËÝÇØÏÙÚÕßØÍÎÓÇÚÏÑ¦
ÖÒ¦ÔÇÕ¡ÇØÞÕÆÒÓÇÝÈ¦àËÏÙÚÎÔ
ÇÚÓÄÙÌÇÏØÇÄÞÏÇÖÒ×ÝÓÏÇÝ¦ÒÒÎÝ
ËÖÕÞÂÝÇÒÒ¦ÑÇÏÓÏÇÝÊÏÇÌÕØËÚÏÑÂÝ
ÇÔÛØÜÖÕÍËÜÍØÇÌÃÇÝ©ÏËÏÑÄÔËÝ
ÚÕßËÃÔÇÏÈÇÛÏ¦ÖÕÏÎÚÏÑÁÝÓËÚÕÔ
ÚØÄÖÕÚÕß¬ÇØÑÄÌÙÑÏÑÇÏÇÖÄÚÎÔ
¦ÒÒÎÇÑØÇÃÇØËÇÒÏÙÚÏÑÁÝÙÇÔËÑËÃÔËÝËÔÄÝ²¦ÔËÑË¬ÕÚÕÖÃÕÑÇÛØËÌÚÃàËÏÚÎÔÉßÞÂÚÕßÓÏÑØÕÆÖÇÏÊÏÕÆÎÕÖÕÃÇÞÇØ¦àËÚÇÏÇÖÄÚÎÈÃÇ
ÑÇÏÚÎÈÇÔÇßÙÄÚÎÚÇÚÕßÑÄÙÓÕß
¬ÇÒÄÍÏÇËÃÔÇÏËÒ¦ÞÏÙÚÇÚÇÖ¦ÔÚÇ
ËÊ×ÁÞÕßÔËÏÖÜÛËÃÓËÚØÄÖÕÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÄ¡ÄÔÎÙÕÈÇØÂÁÔÙÚÇÙÎÎÚËØ¦ÙÚÏÇÊÏ¦ØÑËÏÇÚÜÔÙÞËÊÄÔ
ÚØÏ×ÔÜØ×ÔÎÕÖÕÃÇÑÇÒÆÖÚËÚÇÏÓË
ÇØÑËÚÁÝÇÞØËÃÇÙÚËÝÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝ
ËÖÇÔÇÒÂÉËÏÝ¡ÖØÕÙÚ¦ÄÓÜÝÙË
ÁÔÇÚÁÚÕÏÜÔÊÏÇÙÚ¦ÙËÜÔÁØÍÕÇßÚ¦ÖËØÔÕÆÔÙËÊËÆÚËØÎÓÕÃØÇ¡Ë
ÚÇÒÄÍÏÇÚÕß¬ÙÁÞÕßÙÑÎÔÕÛÁÚÎ!
 ¦ÛËÑÕÓÓ¦ÚÏÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝËÃÔÇÏ
ÁÔÇÉÎÌÃÕÓÏÇËÖÏÓÁØÕßÝÒËÖÚÕÓÁØËÏÇËÔÄÝÓËÍÇÒÆÚËØÕßÖÃÔÇÑÇÙË
ÁÔÇÔÑÇÓÈ¦ÄÖÕßÁÞËÏÙÞËÊÏÇÙÚËÃ
ÎÖÕØËÃÇÚÕßÖØÜÚÇÍÜÔÏÙÚÂÖØÕÝ
ÚÎÔÚËÒÏÑÂÑ¦ÛÇØÙÎ®
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ΟMEGA

Με την ασπρόμαυρη ×³o¨Ñ×ËÑ~Ñ{³ÑÙÉ~ÒÙÉØÑ¨{³È¨oiÐÑ³{~ÒÜÒÑVÑ¨TÖÜÐÑØKÒÇÉ{³iÑ³ÐÌ×Ñ{¨ÑÐ{ÑØÙ{Ñ×¨É³{~ÊØÑÚ¨oÉo¨Ñ×ËÑØ

HOME CINEMA

Η περιπετειώδης εφηβεία μιας... σούπερ ηρωίδας
I am not ok with this
ΚΟΜΕΝΤΙ (2020)
Δημιουργοί: 0ÇÌÑÚÑ ³oÈË³ÜV

¨Ë³{Ü
Ερμηνείες: .×ËÑËÜ{ØVÈÒ{Ñ³

$ÜÉ×V.×ËÑ¨Ò{Ñ³

Η Σοφία Λίλις É¨ÐiÉÖÉ{Ò¨³{Ñ
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Επιδημίες
που έγραψαν
ιστορία...
Η εξάπλωση φονικών ιών μέσα
από έξι ταινίες και ένα ντοκιμαντέρ
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ
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ÙÚÕÙÕÆÖËØÓ¦ØÑËÚÓËÙÑÕÖÄÔÇ
ÚÕßÝÉÂÙÕßÔàÜÔÚÇÔÕÆÝÍÏÇÔÇÓÎÔ
ËÐÇÖÒÜÛËÃÎÇØØ×ÙÚÏÇ
ßÚ¦ÑÇÏÊÏ¦ÌÕØÇ¦ÒÒÇËßÞ¦ØÏÙÚÇ®ÛÇÇÔÛÕÒÕÍÂÙÕßÓËÙÂÓËØÇ
ÇÖÄÓÏÇÑÏÔÎÓÇÚÕÍØÇÌÏÑÂÊËÐÇÓËÔÂËÔÄÝÏÊÏÇÃÚËØÕßËÃÊÕßÝÚÕßÏÇÚØÏÑÕÆÛØÃÒËØÊÃÞÜÝÓ¦ÒÏÙÚÇÔÇ
ÓÖÕÆÓËÙÚÕÔÖËÏØÇÙÓÄÔÇÇÙÞÕÒÎÛÕÆÓËÑÇÏÓËÚÎàÄÓÖÏÓßÛÕÒÕÍÃÇ¶ÜÝÍÔÜÙÚÄÔÑÏÇßÚ¦ÇÖÄÏÕÆÝ
ÍËÔÔÏÕÆÔÚÇÏ¡ËÑØÏÚÂØÏÇÒÕÏÖÄÔ
ÑßØÃÜÝÛËÓÇÚÏÑ¦ÑÇÏÑÇÚ¦ÚÕÊßÔÇÚÄÔÖÕÏÕÚÏÑ¦ÙßÍÑËÔÚØ×ÔÕßÓËËÖÚ¦
ÚÇÏÔÃËÝÇÖÄÄÒÕÚÕÔÑÄÙÓÕÇÔ¦ÓËÙ¦ÚÕßÝÓÏÇÖØÄÙÌÇÚÎËÒÒÎÔÏÑÂ
ÑÇÏÓÏÇÙÞËÚÏÑÂÙËÏØ¦ÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØ
ÚÕß5L[MSP_ÑÇÛÄÓÇÙÚËÇÔÇÖÇßÚÏÑ¦
ÙÚÕÔÑÇÔÇÖÁÑÇÏÇÖÕÒÇÓÈ¦ÔÕßÓË
Ó¦ÙÑÇËÃÔÇÏÖØÕÇÏØËÚÏÑÂ

«Οι 12 Πίθηκοι»

Ζώντας σε «καραντίνα» ετών κάτω από την επιφάνεια της Γης
Αντλώντας ÁÓÖÔËßÙÎ ÇÖÄÚÕÓÏÑØÕÆÓÂÑÕßÝÑÕÓÉÕÚÁÞÔÎÓÇ
ÇÖÕÈ¦ÛØÇ®ÚÕß ØÏÝ¡ÇØÑÁØÚÕ
ÑÒÇÙÏÑÄÙÂÓËØÇÌÏÒÓÚÕß¬ÁØÏ
ÑÃÒÏÇÓËÃÔÇÏÖÏÛÇÔÄÚÇÚÇÄÚÏÑÇÒÆÚËØÕÁÞÕßÓËÊËÏÙÚÕÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÕËÃÊÕÝÇØÄÒÕÖÕßÚÕÛÁÓÇ
ÚÕßÝÊËÔËÃÔÇÏÇßÙÚÎØ¦ÕÏÄÝ¶ËÊ×
ßÖ¦ØÞÕßÔ¦ÒÒÇÖÕÒÆÖÏÕËÔÊÏ-

ÇÌÁØÕÔÚÇÔÇÖÇØÇÚÎØÂÙËÏÑÇÔËÃÝ¶©ÏÃÛÎÑÕÏ®ÐËÑÏÔÕÆÔ
ÇÖÄÚÎÈ¦ÙÎÓÏÇÝÚØÕÓËØÂÝÖÇÔÊÎÓÃÇÝÎÕÖÕÃÇÁÞËÏËÐÕÒÕÛØËÆÙËÏ
ÊÏÙÇÔÛØ×ÖÕßÝÇÔÇÍÑ¦àÕÔÚÇÝ
ÚÕßÝßÖÄÒÕÏÖÕßÝËÖÏàÂÙÇÔÚËÝÔÇ
ÑØÆÈÕÔÚÇÏËÖÃÞØÄÔÏÇÑ¦ÚÜÇÖÄ
ÚÎÔËÖÏÌ¦ÔËÏÇÚÕßÖÒÇÔÂÚÎ¡Ë
ÚÎÔÇÖÕÙÚÕÒÂÔÇËÔÚÕÖÃÙËÏÚÎÔ

ÖÎÍÂÚÕßÑÇÑÕÆÕÑØÇÚÕÆÓËÔÕÝ
¬àÁÏÓÝ ÄÕßÒ¡ÖØÕßÝÕßÃÒÏÝ
ÙÚÁÒÔËÚÇÏÖÃÙÜÙÚÕÔÞØÄÔÕÓÖÒÁÑÕÔÚÇÝÙËÓÏÇÖËØÏÖÁÚËÏÇÖÕßÛÇ
ÚÕÔÌÁØËÏÇÔÚÏÓÁÚÜÖÕÓËÚÕÔÃÊÏÕ
ÚÕßÚÕÔËÇßÚÄ
¡ËËßÌ¦ÔÚÇÙÚÕÙËÔ¦ØÏÕÌÏÒÕÙÕÌÏÑÁÝÇÔÇàÎÚÂÙËÏÝÇÒÒ¦ÑÇÏÇØÑËÚÁÝÖÕÖÇÔÇÌÕØÁÝÎÚÇÏÔÃÇÚÕß

ÑÃÒÏÇÓÙËÇÖÕØØÕÌ¦ÑÇÏÙËÐÇÌÔÏ¦àËÏÓËÚÏÝÇÔÇÚØÕÖÁÝÚÎÝÏÊÏÑÂÓÔËÃÇÇÐÃàËÏÎÖÇØÇÒÎØÎÓÇÚÏÑÂ
¶ÑÇÏßÖÕÉÂÌÏÇÍÏÇ©ÙÑÇØ¶ËØÓÎÔËÃÇÚÕß¡ÖØÇÔÚÏÚÙËÊËÆÚËØÕ
ØÄÒÕ©ÈÇÙÏÑÄÝÓÆÛÕÝÚÎÝÚÇÏÔÃÇÝ
ÓËÚÇÌÁØÛÎÑËÙÞËÚÏÑ¦ÖØÄÙÌÇÚÇ
ÑÇÏÙÚÎÔÚÎÒËÄØÇÙÎÓÁÙÇÇÖÄÓÏÇ
ÇØÑËÚ¦ÇÐÏÄÒÕÍÎÙËÏØ¦ÚÕß5L[MSP_

«Pandemic»

«Contagion»

«Παράνοια»

Μια μάχη εκατοντάδων χρόνων

Ολα άρχισαν από την Πάλτροου

Ο σώζων εαυτόν σωθήτω!

Η σειρά ÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØÚÕß5L[MSP_
ËÖÏÞËÏØËÃÓÁÙÇÇÖÄÁÐÏËÖËÏÙÄÊÏÇ
ÔÇÓÇÝËÐÕÏÑËÏ×ÙËÏÓËÚÕÔÖÕÒÆ
ËÖÃÑÇÏØÕÏÄÚÎÝÍØÃÖÎÝÙÚÏÝÊÏ¦ÌÕØËÝÓÕØÌÁÝÖÕßÖÇÃØÔËÏÑÇÛ×Ý
ÓËÚÇÊÃÊËÚÇÏÇÖÄÚÇà×ÇÙÚÕßÝÇÔÛØ×ÖÕßÝßÚÄÎÙËÏØ¦ÚÕÖËÚßÞÇÃÔËÏËÖÏÑËÔÚØ×ÔÕÔÚÇÝÚÎÔÖØÕÙÕÞÂ
ÚÎÝÙËÙßÍÑËÑØÏÓÁÔÇÖØÄÙÜÖÇ!
ÓÏÇËÖÏÊÎÓÏÕÒÄÍÕÑÇÏÓÎÚÁØÇÊÆÕ
ÖÇÏÊÏ×ÔÖÕßËØÍ¦àËÚÇÏÇÑÕÆØÇÙÚÇÍÏÇÚÕÔÁÒËÍÞÕÚÕßÏÕÆÁÔÇÔ
ÍÏÇÚØÄÙÚÎÔ¬àÇáÖÕÆØÚÎÝÔÊÃÇÝÚÎÓÕÔÇÊÏÑÂÙßÔ¦ÊËÒÌÄÚÕß

Τον δρόμο ÚÕßÏÇÚØÏÑÕÆÛØÃÒËØÇÑÕÒÕÆÛÎÙËÖØÏÔÇÖÄÓÃÇÊËÑÇËÚÃÇÖËØÃÖÕßÑÇÏÕÚÃÈËÔÄÔÚËØÓÖËØÍÑÓËÁÔÇÌÏÒÓÍËÓ¦ÚÕÇÖÄ
ÑÕØßÌÇÃÕßÝÙÚÇØÚÕÕÖÕÃÕËÖÏÞËÃØÎÙËÔÇÑÇÒÆÉËÏÖÕÒÆÖÒËßØÇ
ÚÕÛÁÓÇÚÎÝËÖÏÊÎÓÃÇÝ¡ÏÇÓÖÏàÔËÙÍÕÆÓÇÔÑÕßÃÔËÛ¦ÒÚØÕÕß
ËÖÏÙÚØÁÌËÏÇÖÄÁÔÇÚÇÐÃÊÏÙÚÎÔ
ÇÖÜÔÃÇÑÕßÈÇÒ×ÔÚÇÝÓÇàÃÚÎÝÚÕ
ÛÇÔÇÚÎÌÄØÕÙÚÁÒËÞÕÝËÔÄÝÑÇÏÔÕÆØÍÏÕßÏÕÆ¡ÁÙÇÙËÒÃÍÇËÏÑÕÙÏÚËÚØ¦ÜØÇÕÚËÒËßÚÇÃÕÝÇØÞÃàËÏ
ÔÇËÐÇÖÒ×ÔËÚÇÏÙËÄÒËÝÚÏÝ

Με τίτλο ÖÕß ÂÊÎ ÖØÕÊÏÇÛÁÚËÏ
ÍÏÇÚÕÖËØÏËÞÄÓËÔÕÚÕÌÏÒÓÚÕß
¡ÖØËÑáÙÔËØÇÞ¦ØÇ®ÇÙÞÕÒËÃÚÇÏÓËÁÔÇÔÏÄÕÕÖÕÃÕÝËÑÚÄÝ
ÇÖÄÛÇÔÇÚÎÌÄØÕÝÑÇÛÏÙÚ¦ÑÇÏ
ÚÇÛÆÓÇÚ¦ÚÕß¦ÑØÜÝËÖÏÑÃÔÊßÔÇ
ÍÏÇÚÕßÝßÖÄÒÕÏÖÕßÝËÓÏÇÓÏÑØÂ
ÇÓËØÏÑÇÔÏÑÂÖÄÒÎÁÔÇÇËØÕÖÒ¦ÔÕÖÁÌÚËÏÓßÙÚÎØÏÜÊ×ÝÑÇÏÞÜØÃÝ
ÑÇÔÁÔÇÝ"ÔÇÚÕÇÔÚÏÒÎÌÛËÃÖÄ
ÚÎÙßÔÚØÏÈÂÇÖËÒËßÛËØ×ÔËÚÇÏÙÚÇ
ÔËØ¦ÚÎÝÖËØÏÕÞÂÝÁÔÇÝ¦ÑØÜÝ
ÚÕÐÏÑÄÝÏÄÝÕÕÖÕÃÕÝÓÕÒÆÔËÏÚÎ
ÓÏÑØÂÑÕÏÔÄÚÎÚÇ©ÔÚÄÖÏÕÝÙËØÃ-

ÙËÓÏÇÑÜÓÄÖÕÒÎÚÎÝ©ÑÒÇÞÄÓÇ
ÚÕÔÏÊØßÚÂÓÏÇÝZ[HY[\WÖÕßÇÔÇÖÚÆÙÙËÏËÓÈÄÒÏÕÑ¦©ÒÕÏÇßÚÕÃ
Ó¦ÞÕÔÚÇÏÓËÚÕÔÁÔÇÔÂÚÕÔ¦ÒÒÕÚØÄÖÕËÔ¦ÔÚÏÇÙËÁÔÇÔËÞÛØÄ
ÖÕßÑ¦ÛËÞËÏÓ×ÔÇËÖÇÔËÓÌÇÔÃàËÚÇÏÖÕÒÒÁÝÌÕØÁÝÏÙÞßØÄÚËØÕÝÇÖÄ
ÖØÏÔ¬Õ ÕÏÄÝÚÎÝÍØÃÖÎÝÙÑÄÚÜÙËÖËØÏÙÙÄÚËØÕÑÄÙÓÕÇÖÄÄÚÏ
ÕÏÊÆÕÇÍÑÄÙÓÏÕÏÄÒËÓÕÏÓÇàÃ
ËÖÏÙÎÓÇÃÔËÏÊßÙÕÃÜÔÇÚÕÔÚÕÑÏÓÇÔÚÁØÝËÒÖÃÙÕßÓËÖÜÝÁÔÇÔ
ÇÏ×ÔÇÇØÍÄÚËØÇÖÇÃàÕßÓËÓËÊÏÇÌÕØËÚÏÑÕÆÝÑÇÔÄÔËÝ

ËÔ×ËÏØÜÔÏÑ¦ÕÓÄÔÕÝÖÕßÌÇÃÔËÚÇÏÔÇÁÞËÏÇÔÕÙÃÇËÃÔÇÏÕÙÆàßÍÄÝ
ÚÎÝ¡ÇÚ§ÚÁÏÓÕÔ¬ÇßÚÄÞØÕÔÇ
ËÖÏÊÎÓÏÕÒÄÍÕÏËÖÏÙÚÂÓÕÔËÝÑÇÏ
ÑØÇÚÏÑÕÃÇÐÏÜÓÇÚÕÆÞÕÏÖÇÙÞÃàÕßÔ
ÔÇÊÏÇÞËÏØÏÙÚÕÆÔÓÏÇÑÇÚ¦ÙÚÇÙÎ
ÖÕßÐËÌËÆÍËÏÄÒÕÑÇÏÖËØÏÙÙÄÚËØÕ
ÇÖÄÑ¦ÛËÁÒËÍÞÕ©ÄÔÚËØÓÖËØÍÑ
ÊÎÓÏÕßØÍËÃÇÖÕÑÇÒßÖÚÏÑÁÝËÏÑÄÔËÝÙËÓÏÇÓËØÏÑÂÖÕßÈßÛÃàËÚÇÏ
ÙÚÕÞ¦ÕÝÒÄÍÜÚÕßÛÇÔÇÚÎÌÄØÕß
ÏÕÆÚÇÏÔÃÇÚÕßÊÏÇÛÁÚËÏÏÊÏÇÃÚËØÎÖØÜÚÕÚßÖÃÇËÃÔÇÏÜÙÚÄÙÕ
ÏÑÇÔÂÔÇÙËÚØÕÓ¦ÐËÏÍÏÇÚÇÑÇÒ¦

ÌÎÝ¬ÃÓÕÛÏ©ÒÏÌÇÔÚÓÇàÃÓËÚÎÔ
ÕÏÑÕÍÁÔËÏ¦ÚÕßÑÇÏÁÔÇÇÑÄÓÇÌÏÒÏÑÄàËßÍ¦ØÏÈØÃÙÑÕÔÚÇÏÐÇÌÔÏÑ¦
ÔÇÖÇÒËÆÕßÔÍÏÇÚÎàÜÂÚÕßÝÑÄÔÚØÇÙÚÕÔÏÄÇÒÒ¦ÑÇÏÚÕßÝÚØÕÓËØ¦ËÖÏÛËÚÏÑÕÆÝÓÕÒßÙÓÁÔÕßÝ
ÙßÓÖÕÒÃÚËÝÚÕßÝÚÇÏÔÃÇÁÞËÏÇØÑËÚ¦ÑÇÒÄØßÛÓÄÑÇÏÖßÑÔÂÊØ¦ÙÎËÔ×ÚÇÑÒÏÙÁÚÕßËÃÊÕßÝËÃÔÇÏ
ÖÄÚËÇÖÕÒÇßÙÚÏÑ¦ÑÇÏÖÄÚËÇÖÒ¦
ÇÔßÖÄÌÕØÇËÔÏÑ×ÝËÊ×ÓÎÔÉ¦ÞÔËÚËÍÏÇÖÕÒÒÁÝËÐÎÍÂÙËÏÝÑÇÏ
ÈÇÛßÙÚÄÞÇÙÚÇÙßÓÖËØ¦ÙÓÇÚÇ
ÕÙ×àÜÔËÇßÚÄÔÙÜÛÂÚÜ

«Gamgi»

«Το ξέσπασμα»

«Δεν θέλω να γίνω δυσάρεστος,
αλλά πρέπει να μιλήσουμε για κάτι πολύ σοβαρό»

Το κορίτσι, η μητέρα και ο διασώστης

Αγώνας δρόμου για το αντίδοτο

«Αυτό που... δεν θέλουν οι γυναίκες»

Το φιλμ ÇÖÄÚÎ§ÄÚÏÇ ÕØÁÇÇÖÕÚËÒËÃÓÃÇÇÖÄÚÏÝÓËÍÇÒÆÚËØËÝÖÇØÇÍÜÍÁÝÚÎÝÒÃÙÚÇÝÓËÊÏÇÙÚ¦ÙËÏÝ
ÕÏÕÖÕÃËÝÙÚÕÊËÆÚËØÕÓÁØÕÝÚÕß
ÍÃÔÕÔÚÇÏÚÕßÒ¦ÞÏÙÚÕÔËÔÚßÖÜÙÏÇÑÁÝËÓÏÇÖÄÒÎÑÕÔÚÏÔÂÙÚÎÔ
ÖØÜÚËÆÕßÙÇËÕÆÒÁÔÇÝÚØÕÓÇÑÚÏÑÄÝÏÄÝËÐÇÖÒ×ÔËÚÇÏÚÇÞÆÚÇÚÇ
ÙÑÕÚ×ÔÕÔÚÇÝÚÇÛÆÓÇÚ¦ÚÕßÓÁÙÇ
ÙËÒÃÍËÝÓÄÔÕÓÁØËÝ
ÔÇÝÔËÇØÄÝËÛËÒÕÔÚÂÝÊÏÇÙ×ÙÚÎÝÓÖÒÁÑËÏÚÎÓÕÃØÇÚÕßÓËËÑËÃÔÎËÔÄÝÓÏÑØÕÆÑÕØÏÚÙÏÕÆÑÇÏÚÎÝ
ÓÎÚÁØÇÝÚÕßÖÕßÚßÞÇÃÔËÏÔÇËÃÔÇÏ

Από τα πιο κλασικάÑÇÏÚÇßÚÄÞØÕÔÇ
ÑÇÒÚÖÇØÇÊËÃÍÓÇÚÇÚÕßËÃÊÕßÝÚÕ
ÌÏÒÓÚÕßÄÒÌÍÑÇÔÍÑÃÚËØÙËÔ
ÙßÍÑËÔÚØ×ÔËÏËÖÃÙÎÝÁÔÇËÔÚßÖÜÙÏÇÑÄÑÇÙÚ§Ú¦ÙÚÏÔ²ÄÌÓÇÔ
¡ÄØÍÑÇÔ¢ØÃÓÇÔ ÁÈÏÔÖÁÏÙÏ
Ñ¦ÓËÖÒÂØÎËÐ¦ØÚßÙÎÈÏÕÒÕÍÏÑÕÆÖÕÒÁÓÕß
ÔÇÝÛÇÔÇÚÎÌÄØÕÝÏÄÝÖÕß
ÓÕÏ¦àËÏÓËÚÕÔÓÖÕÒÇÓËÚÇÌÁØËÚÇÏÓÁÙÜËÔÄÝà×ÕßÖÕßÚÇÐÏÊËÆËÏÇÖÄÚÎÔÌØÏÑÂÙËÓÏÇ
ÑÜÓÄÖÕÒÎÚÎÝ ÇÒÏÌÄØÔÏÇÝÑÇÏ
ÙÑÕØÖ¦ÚÕÔÄÒËÛØÕ©ÙÚØÇÚÏÜÚÏ-

ÑÇÏËÖÏÊÎÓÏÕÒÄÍÕÝ ÇÛ×ÝÎÚËÒËßÚÇÃÇÖØÕÙÖÇÛËÃÔÇËÔÚÕÖÃÙËÏÁÔÇÔ
ÖÏÛÇÔÄÌÕØÁÇÇÔÚÏÙÜÓ¦ÚÜÔËÑËÃÔÕÝÇÍÜÔÃàËÚÇÏÔÇÖØÕÙÚÇÚÁÉËÏÚÎ
ÓÏÑØÂËÔ×ÎÖÄÒÎÈßÛÃàËÚÇÏÙÚÕ
Þ¦ÕÝÑÇÏÎÑßÈÁØÔÎÙÎËÚÕÏÓ¦àËÚÇÏ
ÍÏÇÚÎÔÚËÒÏÑÂÒÆÙÎ
ÑÕØËÇÚÏÑÂÇÏÙÛÎÚÏÑÂÓËÚÕ
ÏÊÏÄÚßÖÕÞÏÕÆÓÕØÑÇÏÚÎÔÇÔ¦ÒÕÍÎ
ÊØ¦ÙÎßÖ¦ØÞËÏËÊ×ÙËÓÏÇÖËØÏÖÁÚËÏÇÍÕØÍ×ÔØßÛÓ×ÔÑÇÏÓËØÏÑ×Ô
ËÖÏÑ×ÔÙÑÎÔ×ÔÖÕßÞÕØÕÍØÇÌÕÆÔÚÇÏÞ¦ØÎÙÚÎÙßÔÊØÕÓÂÞÏÒÏ¦-
ÊÜÔÑÕÓÖ¦ØÙÜÔ

ÑÄÝËÖÏÊÎÓÏÕÒÄÍÕÝÇÓ§Ú¦ÔÏËÒÝ
²ÄÌÓÇÔÓËÚÇÈÇÃÔËÏËÖÃÚÄÖÕß
ÐËÑÏÔ×ÔÚÇÝÁÔÇÔÇÖËÒÖÏÙÓÁÔÕ
ÇÍ×ÔÇÊØÄÓÕßÖØÕÑËÏÓÁÔÕßÔÇ
ËÔÚÕÖÃÙËÏÚÎÔ¦ÚÇÑÚÎÓÇáÓÕÆ
ÑÇÏÔÇÖÇØÇÙÑËß¦ÙËÏËÔÔÕËÃÚÇÏ
ÙËÞØÄÔÕØËÑÄØÚÕÇÔÚÃÊÕÚÕ
¢ßÙÏÑ¦ÕÞØÄÔÕÝÚÕÔÖÏÁàËÏ
ÇÔËÒÁÎÚÇÇÌÕÆËÑÚÄÝÚÜÔËÑÇÚÕÔÚ¦ÊÜÔÇÙÛËÔ×ÔÖÕßÇØÍÕÖËÛÇÃÔÕßÔÕÏÇÔ×ÚËØÕÃÚÕßËÃÔÇÏ
ÁÚÕÏÓÕÏÔÇÖÇÚÂÙÕßÔÚÕÑÕßÓÖÃ®
ËÐÇÌÇÔÃàÕÔÚÇÝÚÎÔ¦ØØÜÙÚÎÖÕÒÃÞÔÎÇÖÄÚÕÔÞ¦ØÚÎ

Με τίτλο ÙÏÊÎØÄÊØÕÓÕÎÚÇÏÔÃÇ
ÚÕßÏ×ØÍÕßËÜØÍÄÖÕßÒÕßÖÕß
ËÃÊÇÓËÙÚÕÖËØÇÙÓÁÔÕ¢ËÙÚÏÈ¦Ò
ËÙÙÇÒÕÔÃÑÎÝ¶ÎÚÆÞÎÚÎÝÙÚÎ
ÊÏÇÔÕÓÂËÃÔÇÏ¦ÍÔÜÙÚÎÖØÕÝÚÕ
ÖÇØÄÔ¶ËÃÔÇÏÁÐßÖÔÎÄÙÕÑÇÏËÖÃÑÇÏØÎÓËÊÏ¦ÌÕØÕßÝÚØÄÖÕßÝ
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